
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )לב, א( האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי""                                                                    
 "שאני מתרה בהם בישראל, ותהיו עדים בדבר". )רש"י( -"האזינו השמים"                          

 מדוע כלפי השמים נקט הכתוב לשון נוכח: "האזינו", וכלפי הארץ לשון נסתר: "ותשמע" ?                           
אפשר לתרץ על פי דברי הגמרא שיקירי ירושלים לא היו מסכימים לחתום כעדים עד שידעו מיהו                            

אל השמים וביקשם שיעידו שהוא מתרה בישראל, הודיע להם שהארץ  העד השני שיחתום עימהם. לפיכך משפנה משה רבינו
 דיבר בנסתר. ,ם שעימם הוא מדבר דיבר בנוכח, ועל הארץ עליה סיפרתהיה העד השני והיא תשמע ותעיד, ולפיכך לשמי

 (ילקוט האורים בשם הגר"א הלפרין זצ"ל)

 ... )שם("האזינו השמים... ותשמע הארץ"

הטרודים בענינים ארציים, יאזינו נא  "שמים" מסמלים את האישים הגדולים והחשובים, ואילו "ארץ" מסמלת את פשוטי העם
 הגדולים, וממילא ישמעו גם המוני העם הפשוטים, אם ההמון לא שומע, הרי זה כי הוא למד מהגדולים.בראשונה האישים 

 תורת משה()

 ... )לב, ב("יערף כמטר לקחי"

דברי התורה הקדושה כמוהם כגשם, מה הגשם כשהוא יורד עדיין אין רואים את השפעתו על הצמחים, אלא רק לאחר מכן, 
 הרה"ק בונם מפרשיסחא זי"ע()כך דברי התורה, אף כי בשעה ששומעים אותם לא מבחינים בהשפעתם, סופם לעשות את פעולתם. 

 )לב, ז( "זכר ימות עולם... זקניך ויאמרו לך" 
 

 ראשי זקןהיה זצוק״ל,  איסר זלמן מלצרהג"ר 
 ומגדולי הדור בתקופת השואה האיומה הישיבות

 בצעירותו נודע כשקדן גדולוהקמת המדינה, כבר 
לימים עלה לארץ הקודש,  ר סלוצק.וכיהן כראש הישיבה בעי ועילוי מופלא,

ספר ה הוא חיבר את .ראש ישיבת ׳עץ חיים׳הן כיכו ,התגורר בירושלים
 הישיבות.יסוד בעולם לספר , שהפך על הרמב"ם 'אבן האזל'הלמדני 

מלבד גדלותו בתורה, היה ידוע רבי איסר זלמן בענוותנותו, במידותיו הזכות 

מיכל ר הג" תלמידו הגדול,סיפר על דוגמא אחת,  ובליבו הרחום לכל יהודי.
 ישיבת פוניבז' לצעירים:ראש  ,זצוק״ל יהודה ליפקוביץ

שניאור הג״ר של רבי איסר זלמן, אחרי השואה, כאשר נכדו אהובו 
זצוק"ל,  אהרון קוטלרהג"ר  ,ראש ישיבת ליקווד ,חתנו )בןזצ״ל  קוטלר

בא להיפרד ממנו טרם נסיעתו בחור, היה ראש הישיבה בעצמו(, שלימים ו
עד היציאה מהבית, אך הסב הנרגש הו וליולארצות הברית לשמחת נישואיו, 

נעצר אז ירד שתי מדרגות בלבד ו ,כשהגיע למדרגות היורדות מדירתו לרחוב
 .תווולא המשיך ללו

השיב הסב ואז ? נעצר מדוע ושאלוהו  ותמה ,הרבניתוהסבתא  ,חברי החתן
ושמחתי גדולה  ,אלראמנם נכדי שניאור זוכה עכשיו להקים בית ביש״ :הגדול

התחלתי להרהר בכל אותם נזכרתי ולאין ערוך, אך תוך כדי שאני מלווהו 
שלא זכו להקים בית ולהגיע ליום הזה, ונגדעו  ,בחורים כמותו -׳שניאור׳ים׳ 

 ...חייהם בשואה האיומה, ושוב לא הייתי מסוגל עוד ללוותו״
 ...פרץ בבכיו ,לנכדוסיפר זאת רבי מיכל יהודה                                       

 למען יהודי 

 ...פשוט  
 

 ר"הג הלך עםפ

 שטיינמן ייבלהרון יהודה א

 מגדולי אחד את לנחם ,שליט"א

 .א"שליט התורה

 הראו וךבסמ שגר מכולת בעל
 ועלה חנותו את סגר ,הגיע רבהש

 .שם שידברו מה לשמוע מו כדייע
 בשפת האבל עםושוחח  דיברהרב 

 בעל ואותו ,דקות כעשר אידישה

 :בקולקצת  לעצמו אמר מכולת
 בין הרי ,החנות את שסגרתי חבל"

 י"...הבנת לא כך

 על חזרהוא  את זה, שמעהרב כש

, הפעם קודם ברישד מה כל
 ...יהודי" אותו למען, "בעברית

 

 )הי"ו שטיינמן אשר 'רהגריא"ל,  נכד מפי)         
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 .ז"התשעיג' תשרי , 163ן גליו ,בס"ד
 .כל הלילה -סו"ז ברכת הלבנה 

 ע"הרבקה בת חיה לע"נ 

 

 

, נפטר התקצ"ח' תשרי יגביום  //, הגיעו שלושת המלאכים לבקר את אברהם אבינו ע"ה )תוס' ר"ה יא.( במ"טיג' תשרי ביום 
 שו"ת וחידושי רבי עקיבא איגר.זצ"ל, אב"ד פוזנא, בעל ב"ר משה גינז עקיבא איגר  נוהגאון הקדוש רבי

  האזינו פרשת
 יציאת שבת הדלקת הנר

לוח השנה של מוסדותינו יצא, ניתן לקבלו במשרדינו 

 / בבית הרב זי"ע / במייל / בפלאפון שלמעלה.

 



 

 הצלה ותודה –קריאה לה'                    
אב אחד החליט להפחיד את בנו,                                               

     הוא   אותו,  נסותול הענישל כדי                           .

את   שינה אחרים,   בגדים  לבש                         .
 .במקום כלשהוא דמותו והסתתר מפניו

הבן נבהל וחיפש את אביו שנעלם, אך אז הוא שם לב 
הוא לא אחר מאשר  ,שהאיש המשונה המסתתר מפניו

 אביו, באותו הרגע הוא פרץ בזעקות "אבא, אבא"...
האב, למרות שהחליט להסתתר והתאמץ בשביל כך, 

התמלא רחמים ליבו ברגע ששמע את הזעקות של בנו, 
 .תגלה בפניווא העליו וה

 כל הצער... נגמרוכך בקריאה פשוטה ואמיתית 
זי"ע, לעיתים ישנו  בעל שם טוב הקדושכך, אומר ה

הוא סיון המביאים צער וייסורים על האדם, יהסתר פנים ונ
מחפש את האב, הבורא, ולא מבין לאן נעלם, אולם אם 

"ת, מיד  ילהשלקרוא  - תהיה לו דעת לצעוק לו "אבא"רק 
 הסתר הפנים.ו הצעריסלק את הוא עליו ו יתעוררו רחמיו

קרא "כי שם ה' א)לב, ג(: פסוק בבפרשתינו, כתוב  וזה
הבו גודל לאלקינו", דהיינו שכשהאדם יבין שאין לו תרופה 

תבוא מידת  –לאלקינו"  אחרת ויקרא לה', אזי "הבו גודל
ותהפוך את מידת הדין, החסד הנקראת 'גדולה', 

 הנקראת 'אלקים', ויושם קץ לצרה.
 

היא קירבה לה זכה  ,הקירבה הייחודית הזו של אב לבנו
 הדורות, בכל יום חודש ושנה.ישראל מה' במשך כל עם 

הימים עם זאת ישנם ימים של קירבה יתירה, כמו 
בהם ה' קרוב אלינו  ,זה עתהעברנו אותם  הקדושים

 "אני לדודי ודודי לי". - ביותר
לימי ונים אנו מיד פלשמחתינו, כעת אחרי הדין והסליחה, 

קירבה  ב אלינוושגם בהם עדיין הקב"ה קרשמחה, ו גח
ולשאוב את  לנצלם להמשיך ,עלינו לזכור זאת .יתירה

 .עוד זמן רבעלינו  יעפתשש שפע הקדושה והרוחניות
 

על מעלת הקריאה לה' נסיים עם פירוש חסידי נוסף 
חיים הגאון הקדוש רבי מ ,נ"להפסוק הנלמדת מה

 :זי"ע, בספרו 'באר מים חיים' מטשרנוביץ
לקרוא דהיינו  – שם ה' אקרא"ל"על עצם זה שאנו זוכים 

כידוע מרבותינו  ,בשם ה', וזה כולל גם ללמוד את תורתו
ולתת עלינו להודות ש"כל התורה שמותיו של הקב"ה", 

 "הבו גודל לאלקינו"... –שבח 
את האמירה ב'מודים  ראשוניםועל דרך זה פירשו ה

ברוך אל ההודאות", דהיינו  -דרבנן': "על שאנו מודים לך 
 זה שאנו זכינו להודות לך, הננו מודים לך... על עצם

 כוונה בתפילה:
 יהודי,זי"ע, הושיע  מרדזימין אריה יעקב 'רהרבי הקדוש 

 שאבד כסף סכוםולקח  ומצא ללייפציג נסע שבעצתו
 יגלה שהפריץחשש יע בוה לרביהלה  כשבא .לפריץ
שמונה  מתפלל אל הוא" :בצחות הרבי ענה ,אותו ויתבע

 ..."הזה במקרה ולהיזכר לשוב זמן לו יהיה לאעשרה, 
 

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א    
 

         יזה דברים ראוי לעשותא ?                                  
 בערב שבת ?                                 .

 כתבו הספרים: !                                  
יהרהר בתשובה ויפשפש במעשיו בכל ערב שבת כי שבת  ◆

שמו, נקראת 'כלה מלכתא' וכאילו מקבל פני המלך יתברך 
ל חלאת כשהוא לבוש בבלויי הסחבות ש ואין נאה לקבלו

 )משנה ברורה ר"נ ס"ק ג(         העוונות.                                    
יאמר על כל דבר שקונה 'זהו לכבוד שבת', כי הדיבור  ◆

 פועל הרבה בקדושה.
 )משנה ברורה שם ס"ק ג, ובאר היטב שם(

צריך לטרוח הרבה בשביל כבוד שבת, והזיעה שאדם  ◆
סגולה למחיקת עוונות כמו  יאמזיע בצרכי השבת, ה

 ת.הדמעו
 )שערי תשובה, והבאר היטב בשם כוונות האר"י(                    

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 

 יעקב פראנק - יגפרק ק 
 

 הפראנקיסטית   הכת   בני    של    זעמם
 עלה מיום ליום, ושנאה עמוקה ,הנרדפים

 ההולכים ע"פ המסורה והתלמוד, יקדה בליבם. –ליהודים התלמודיים 
הם החליטו לפנות אל הכמורה הקאתולית, ולבקש מתן חסות דתית 
לכת האנטי רבנית שלהם, והודיעו לצורר היהודים, הבישוף ניקולאוס 

פודולסקי, שהם דוחים -גמון הראשי של מחוז קאמיניץדמבובסקי, הה
את התלמוד ורואים בו ספר נפסד, ואין להם מלבד התורה שבכתב 

 שום ספר קדוש, אלא ספר הזוהר.
הם הגזימו בתיאור העיקרים המשותפים שלהם עם הנצרות, וטענו 
 –שהם מאמינים בעיקר השילוש הנוצרי, הכולל את השקר הישן 

הבישוף דמבובסקי ידע שאין הם מתכוונים לכך שמשיח כבר בא. 
שיש"ו הוא המשיח, אלא לשבתאי צבי ב'התגלותו' המחודשת ביעקב 
פראנק, אולם בכל זאת היה סבור שבני הכת מוכשרים להתנצרות 

 המונית, ויש לתמוך בהם ולעודדם בכיוון זה.
כדי לסייע לחיזוק עמדתם הדתית והציבורית של הפראנקיסטים, 

בישוף לארגן ויכוח דתי בין אנשי הכת לרבנים, ולהטות את החליט ה
תוצאותיו לטובת הכת, מכאן והילך פעלה נגד היהודים קואליציה 

 .של הכנסיה הקאתולית ובני הכת מתואמיםמהלכים ומשותפת 
הבישוף הזמין את רבני פודוליה להופיע בפניו בקאמיניץ ביום ג' אב 

השנויות במחלוקת ולתת את הדין על  , כדי לברר את השאלותהתקט"ז
 מעשיהם כלפי הכת.

הרבנים לא נענו להזמנת הבישוף, הם לא רצו להתווכח בפני הכמרים 
העויינים את היהדות, מה גם שויכוח כזה הצריך שליטה בשפה 
הפולנית המובנת לכמרים, והרבנים דיברו ברהיטות דווקא ביידיש 

 שהייתה לא מובנת לנוצרים.
הופיעו גם לאחר הזמנות חוזרות ונשנות בתאריכים שונים,  הרבנים לא

והבישוף הפגוע החליט, מלבד הקנס שהטיל על היעדרותם, לכפות 
 עליהם ויכוח בעזרת שרי הערים ואדוני העיירות...

 ע"פ 'משיחי השקר ומתנגדיהם', המשך בשבוע הבא ב"ה()

 

 ...שלי" -"שלך   
 

 נתן בוקובזה הרבמורינו 
 נעלמו השנים באחת איך, בחיוך מספר היה זצוק"ל

 לקנות הוכרח והוא ,שלו הפרטית הסוכה ברגי לפתע

 .החג בערב חדשיםברגים  לעצמו
 לו וסיפר ,נתיבות תושב ,יהודי אליו ניגש זמן לאחר

 ולכן ,לסוכתו ברגים ללא נתקע שהוא 'פשטות'ב

 "שתסכים לי פשוט היה" ,הרב של מביתו אותם נטל
 כל כך התרגלו לחסד שלו... .אמר

 הרב של קטן הטלית עם קרה ,אגב דומה מקרה

 ...שלו הכביסה מחבליבידי מאן דהוא  שנעלמה
 (0548455275 –)לרכישת הספר 'עמוד החסד' על חיי רבינו זי"ע 

 

 ! חלוקת ארבעת המינים 
 כהמשך למנהגו של מו"ר ועט"ר עמוד החסד,

 זצוק"ל, נתן בוקובזההרב 

לציבור הקדוש תימשך בל"נ עד ערב ה חלוקה
 נתיבות. 23בן גוריון , ב'בית החסד', החג

 .054-8455275לפרטים: 


