
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כל איש ישראל" )כט, ס(... ראשיכםאתם נצבים היום כלכם לפני ה'... "                                                                   
  ויציבותכם בעולם הזה, דומים הם ליום, לפי סדר בריאת העולם, כשם קיומכם  –נצבים היום"  אתם" •                          

  היא גם דרכו של עם ישראל: תחילהכך  ,ויהי ערב ויהי בוקר"" –שבסדר היום החשיכה קודמת לאורה                          .

 יסורים וגלות ואחר כך גאולה וישועה, כפי שאמרו חז"ל: "צדיקים תחילתן יסורים וסופן שלוה".                          .
 (נועם מגדים)

 

כל , אומר בשעה שמתעורר צורך לפעול ולעשות למען היהדות, לנהל מלחמת מצוה למען כבוד שמיםשדרכו של עולם,  •
! אולם זו טעות חמורה  אחד: מה אני ומי אני ? ראוי שהרבנים ועסקני הציבור המובהקים יטפלו בזה ולא אני האדם הפשוט

הצורך שיהיה "אתם נצבים... כלכם" הוא בכבוד שמים, מן כשהמדובר  –פני ה'" נוגע ל"להגורמת להרבה נזקים, כי כשהדבר 
 לעועד "כל איש ישראל", איש אל ישתמט מחובתו ולא יטיל את המלאכה  חייבים להתגייס לפעולה, מראשי השבטיםהכל  –

 (בוצינא דנהורא)                                                                                                                    אחרים.
 

 .(תנחומאמדרש כשתהיו אגודה אחת היום כולכם לפני ה' אלוקיכם" ) אימתי, –"אתם נצבים  •
 -בכל זאת אין להם קיום ויציבות , כמו חסידים ומתנגדים וכדו', אולם שונים בקרב היהודים עובדי ה'יתכן שיהיו כיוונים 

וגע לכבוד שמים, בזמן שיש צורך בכל ענין הנ אחתאגודה כולם כ הם מאוחדים -"כלכם לפני ה' " אתם נצבים", אלא אם כן "
 דברי שער חיים()                                                                                                    . ' והיהדותלמען ה לפעול ולעשות

 )ל, ט(בפרי בטנך"  והותירך ה' אלקיך..." 

 ראטה אברהם חייםהגה"ק רבי   ,זי"ע 'שומרי אמונים'הרבי מ
 מגדוליאחד היה  זי"ע, אהרוןשל אותו צדיק וקדוש רבי  בנו זצ"ל,

  ,ישראל מגדולי   להערצה זכה   בצעירותו  עוד  .בדורינו  הצדיקים
ו שיאמר משיח, ואף ביקשפני בלתו היא כקבלת יז שקודו ומכרהיה קם לכבזי"ע  סאלי הבבא

 מבעלזרוקח ון ראהרבי  הקדוש, גם (יארצייטשנת האבל ובהרבי עשה זאת ב) ,אחריו קדיש
 ., והיו עוד התבטאויות מופלאות עליו מצדיקים"הירא שמים של הדורכ"כיבדו מאוד זי"ע 
את ד' סיים בכל שנה וחצי  ,את הש"סמסיים היה שנה ב פעם ,עצוםובקיא  גדולהיה ת"ח הרבי 

כל ו בקבלה ובספרי יראה וחסידות, ,ם בזוהרחלקי ש"ע עם נושאי כליו, ובנוסף היה לו סדרי
כותב אני,  – בנימה אישית, )ארוכות בכל יום ו שארכה שעותתפילתמלבד היה  ההספק הזה

ישן היה מספרים שלא  וחסידי .בחגים במשך כמה שנים להסתופף בצל הרבי זכיתי ,השורות
איני יודע אם זה מדוייק או שזו קצת הפרזה, אבל שעות ביממה,  'מד כיח, ולוםיותר משעה בי

איר לעצמו הרבה זמן וכח שלא השויכול היה להי ,ועבודת קודשמי שהכיר וראה את הרבי ו
בעיני, היא ראיתי  עבודת התפילה שלוואת  ,על גדלותו בתורה למדתי מספריו לישון ולאכול.

הרבי בהחלט היה בבואה  ה למי שלא ראה.קשה לתאר ,ות עצומהארכה שעות והייתה בדביק
 .נפטר בה' אלול התשע"ב הרבי .(, זי"עבקדושתו, בעבודתו ובפרישותו לדורות קודמים

באחד  לפני הסתלקות הרבי, ם ספורותשניעל הרבי ישנו הסיפור הבא:  בין סיפורי הפלא
 ,מחוץ לארץ אב זקן ובן מבוגר היולפניו הנוכחים לברכת פרידה, ביניהם  עברומלילות חנוכה, 
ה בנו שנולד מברכת הרבי לפני אמר שזורבי הראה האב על בנו ל כשניגשו, שאינם חסידים

ארבעים שנה, וסיפר שהיה זה כשהוא ניגש בזמנו אל הרבי בשוויץ והזכיר עצמו שלא זכה לזרע 
 של קיימא למרות השתדלויותיו הרפואיות, והרבי שלא הכירו ברכו לילדים...

בזמנו, כך סיפר האב בדמעות, אך הרבי אמר לו שטוב אם היה מבשר לו את הבשורה הטובה 
"תדע לך" אמר "שמאותה תפילת מנחה שאחריה הזכרת את שמך לתפילה, הנני מתפלל עליך 

מוזכר  שמוהרבי סימן שיביאו לו את ספר התהילים שלו, פתחו והראה ליהודי ש יום יום"...
"למרות שהייתה  , וכל זה מבלי שהרבי הכירו כלל...דפים האחרונים של הספרפתק ישן בין הב

שנושעת" סיים הרבי, "כשמדובר בכאב ובצרה של יהודי, אסור לסמוך על לי הרגשה 
 ההרגשה", ולפיכך הוסיף להתפלל עליו עשרות שנים...

 היתומים 

 ...בנייכ  
 

בת שבע הרבנית  לא הרחק מבית

צעירה , נפטרה אם ע"ה יבסקייקנ

 .והותירה בעל ומספר יתומים
 

צעירה  הרבנית שהייתה אז אשה
המטופלת בילדים, נטלה על עצמה 
את הטיפול בילדים הרכים הללו, 
היא כיבסה את בגדיהם באופן קבוע, 
ודאגה לשלוח אוכל לביתם במשך 
שנים. מידי בוקר הכינה להם כריכים 

לבתי הספר ולתלמודי התורה, יום 
 .יום כמו לילדיה

 

כשהייתה אסיפת הורים לבנות 
ה המשפחה, הגיעה הרבנית לאסיפ

 .האם במקוםוהודיעה למורות שהיא 
 

     כשנסעה עם בנותיה לים,  ,בקיץו
 ...נטלה עימה גם את היתומות.

17:49       19:00       19:41                                 

18:04        19:02        19:37                 

17:55        19:01        19:36                 

18:06                 19:02                19:37 

 

 .ו"התשעכח' אלול , 159ן גליו ,בס"ד
 .חלקים 4, 14:40המולד ביום שבת, בשעה 

 ע"הרבקה בת חיה לע"נ 

 

 

, היה היום הרביעי לבריאת כח' אלוליום  //גן עדן.  (לפי ילקוט אסתר גם), היה היום השלישי לבריאת העולם, בו נבראו הימים, העשב והעץ, וכז' אלוליום 
 עוף למינהו. נינים וכלתבו נבראו שרצי המים וה ,החמישי לבריאההיום היה , כט' אלוליום  // בו נתלו המאורות ברקיע להבדיל בין יום ללילה., העולם

 

  נצבים פרשת
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 "ושבת עד ה'"...                    
שלישי השבוע, כד' באלול, היה יום  יום                                      

       השנה לפטירת רבן ומאורן של ישראל,                                   .

"ל,  ישראל מאיר הכהן מראדין זצ רבינו                                   .

 .'החפץ חיים'                                     .
 הסתלקות ישלוש חודשים אחר, כסלו התרצ״ד 'אור לטו ,״שבמוצ

רבי אלחנן וסרמן תלמידו הגדול, הגה"ק השמיע  החפץ חיים,
סיפר ך כו ,שיחה חד פעמית לפני תלמידיו בישיבת ברנוביץ ,הי"ד

 רבו:בשם 
 פום חטהריו בשוק ויחד הלך עם חב ,בן ארבע כשהיה החפץ חיים
 .מוכרת יהודיהשל  התפוחים שהתפזרו מסלבמשובה ילדותית 

ואת המצוה את איסורי גזילה וגניבה בחומש הילד למד אחר כך 
הפציר מאוד בהוריו שיתנו מה עשה ?  ...של ״והשיב את הגזילה״

רכש תפוחים מאותה  משנתנו לו, הלך, ,׳קופיקה׳ -לו מטבע 
 ...שהוא ממהר להימלטושוב החזירם אליה כ ,מוכרת

 החפץ חיים תשובה בעודו ילד קטן. כך עשה

◆∞◆∞◆∞◆ 

 נחל'ב החיד"א על ענייני התשובה, המדברת הרבנצבים  פרשת
 תא"ומל ה' אלוקיך  :פסוקבר"ת שש תב, כהראשוניםבשם  ,'קדומים

, רמז להתעוררות התשובה 'אלול'הם , בב זרעך" )ל, ו(לאת וך בבל
לרמוז שע"י  ,'תכתבוסיף שגם סופי התיבות הם 'הו שבחודש זה.

 התשובה נזכה לכתיבה וחתימה טובה.
הברית עם הטוב ו, לקיים את לסור מרעמעוררים פרשה ה פסוקירוב 

 .ל הסרים לרעשעהעונשים הימנע מהקללות והתברך ולוכך ל ,ה'
י ְלָפנֶיָך ַהּיֹום ֶאת ַהַחּיִּים וְֶאת ַהּטֹוב וְֶאת "בין היתר ה' אומר:  ְרֵאה נַָתתִּ

 ,"זה תלוי בזה דהיינו ,בפסוק יט( , טו, ובדומה)ל "ַהָמוֶת וְֶאת ָהָרע
 )רש"י(. "ותוהרי לך המ ,ואם תעשה רע .הרי לך חיים טוב אם תעשה
יָך וְָשַמְעָת קֱאֹל ה'וְַשְבָת ַעד " -מפורשים תשובה פסוקי ישנם גם 

 .(ג-ב ,)ל ָך ֶאת ְשבּוְתָך"יֱאֹלקֶ  ה'וְָשב  ...ְבקֹלֹו
 

כלה ת הקרוב יום ראשוןבסופו של ערב יום הדין, באנו עומדים 
 ותיה ותחל שנת התשע"ז וברכותיה.שנת התשע"ו וקלל

הפחד גדל ככל שהימים הקדושים מתקרבים, אך מי שעסק בתשובה 
גם מי ו ה' ישוב אליו ויכתבו לחיים טובים.ושב אל ה' מובטח לו ש

בקצה השמים  דחךפיק, יזכור את הנאמר: "אם יהיה נשלא שב מס
בסבל ובמות  רוצהאינו , ה' )ל, ד(משם יקבצך ה' אלקיך ומשם יקחך" 

החוטא, אלא בשובו אליו, וגם לרחוק ביותר יש סיכוי לזכות בחיים, 
 כה לשנה טובה ולחיים טובים, אמן.ואז נז, עלינו 'רק' לעשות תשובה

 

×¥×¥××× 
לשבח את כל  - להודות על העבר , זה הזמןשהערב השנה החד

המודפסת ה במהדור, בהפצתוו לנו בהדפסת העלוןהמסייעים 
 .לזיכוי הרבים והדיגיטלית

רשם יההצטרף וללהתחלה חדשה, אנו מזמינים אתכם לזה הזמן גם 
 או לעזור לנו בהפצת העלון המודפסלקבלת העלון במייל לפני כולם, 

בהפצת העלון גם  אפשר לסייע .ובפרט בערים אחרותבעיר נתיבות 
  .באפשרויות העומדות לרשותכם וברשתבמייל 

 ,סיפור היכול לחזק את הרביםהערה, הארה, ידיכם מו כן אם יש בכ
זי"ע, נודה קובזה הרב נתן בועל רבינו קטן כגדול חדש, סיפור  כלובפרט 

 .לכם אם תמסרוהו לנו לפרסומו
 להיות ממזכי הרבים !הזמן לקחת יוזמה וזה  –אלול 

 לכל פניה.בעז"ה  אנו נתייחס ,ןפנו אלינו במייל או בפלאפו

 שבזריעת וכמו ,השדה בעבודת 'זריעהה ימי'כהם  אלול ימי

 מה לו יהיה לא 'אונס טענת'ב אף ,זורע שאינו מי – השדה
 ...אלול עבודת לעניןך כ, לאכול
 השנה במשך פירותיו ויאכל יזרע כעת – בראשו עיניו החכם

 ...ט"הבעל
 ל(זצוק" לעווינשטיין יחזקאל רבי צ"הגה המשגיח)

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א                           
 

ם יש עניין לשטוף הבית     אה ?                                  
 ? לכבוד שבת                                .

מצוה לכבד ולנקות את הבית  !                                  
בערב שבת ולהדיח ולשטוף את הריצפה לכבוד 
שבת, ואף אלה שנהגו שלא להדיח את הריצפה 
בתשעת הימים של חודש אב, בערב שבת חזון 

 ישטפו וידיחו את הריצפה לכבוד שבת.
וכן אדם אבל שהוא בתוך ל' יום לפטירה, רשאי 
לשטוף ולהדיח את הריצפה לשבת שבתוך ימי 

 לא(.ח"א  ובדיהעחזון אבל, )ה
שיש  ,אליה רבההביא בשם המשנה ברורה וב

 לפנות את קורי העכביש מהבית בערב שבת.
 )סי' ר"נ סק"ג(                                                        

 

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 

 יעקב פראנק - יאפרק ק 
 

 פראנקהמופקרת של חרי החגיגה א
 נתפסופריצותם, פה את וחסידיו שחש
 הועברו לידי השלטונות.שפרץ לבית בו חגגו, ובידי המון משתתפיה 

יעקב עצמו שוחרר למחרת היום בהיותו נתין תורכי, וברח מיד 
לתורכיה. כאשר חזר למקום כעבור כמה שבועות, הוא נתפס שוב בידי 
השלטונות, ולאחר שחרורו נשאר לגור בתורכיה שלוש שנים רצופות, 

 ם היה מגיח בחשאי לפודוליה, כדי להימצא בקרב חסידיו.כשלפעמי
גילוי מעללי הכת הפראנקיסטית בעיירה לאנצקרון עורר בהלה גדולה 
בקרב היהודים, הרבנים בכמה קהילות החלו להתחקות אחר מעשי 
מעריצי פראנק והושיבו בתי דין וגבו עדויות, בפעילות נמרצת ומקיפה 

 יים בני הכת.נחשף עומק הטומאה בה היו שרו
הפרוטוקולים של בתי הדין מלאו בתאורי זוועה, שגם היום, במרחק 

הנה קטע מתוך גביית עדות של הג"ר  נקראים בסלידה.דורות רבים, 
 , מיום י"ג סיון התקט"ז:יעקב קופל כ"ץ זצ"ל, אב"ד סאטנוב

במושב שלוש כאחד היינו[, ואתא  -"במותב תלתא כחדא הוינא ] 
ובא לפנינו[ ר' שמואל במו' סג"ל בבכי ובדמעות שליש  -לקדמנא ] 

בודוי דברים, ואמר בזה הלשון: רבותי, בראשון הנני מתודה לפניכם 
איך שכפרתי בכל התורה כלה, לא שמרתי שבת, שאפתי עשן טובאק 
ביום השבת, טרפות אכלתי... אשת איש... אמרה אלי ]האשה[: אתה 

מנת בשבתי צבי, ואבי גם זקני אינך כדאי לעסוק עמי, באשר אני מא
ודודיי המה כולם מאמינים, אתה עדיין לא למדת תורה הרבה, אין לך 

אל לוי[ זנה... אחר ביאת הוא נחמן ב"ר שמו -זכיה זו... גם בוסקר רב ] 
כל הנ"ל הודה בפנינו ר' שמואל בווידוי דברים בבכיות הפרענק. 

בזה הלשון בשם אשתו, הרבה... מו' יחיאל במ' יעקב הגיד בחרם חמור 
 שכן מקובלין מחבורה שלהן, שאין נולד הגואל כי אם מן הנדה...

תעניות לא התענה ר' הירש, רק יום כיפור לא ידעתי, חמץ שתינו 
 בפסח...

 לאחר ביאת הפרענק, קיים גם הוא המצוה עם כלתו"...
 ע"פ 'משיחי השקר ומתנגדיהם', המשך בשבוע הבא ב"ה()

 הנהגות בתפילה...  

 

 אחת אהי תפילהו ,בעיצומו ולאל
 ...'הגזירה ערו את מעבירים'המ

הייתה  ל"זצוקה בוקובז נתן הרב ר"ועט ר"מו של התפילה

בהגיית התפילה, הארכנו בעבר על הקפדתו א( כבר , ומיוחדת
 מירתה בנעימות בצורה עריבה לאוזן.על אב( שתהיה ברורה. 

 תפילה.בפרט בבשום אופן ודברי חולין "כ לא ידברו בביש ג(
 עברשהתפלל עם אבא בסיפר לי ידיד "מספר בנו: את שנוסיף 

באחד מבתי הכנסת בנתיבות והיו דיבורים בתפילה, אבא 
שלא ידברו כנסת מאוד ואמר שהוא עוד יקים בית ההצטער 

 ."תבה דברי חולין, וכך זכה לעשו
 היה הרב ,התפילה זמןה על הקפדה הוא מאוד נצרך חיזוק

 בשעה יצועו על עולה היה שלרוב למרותו ,בעניין מאוד מקפיד

בגלל עסקי הציבור,  ,הלילה בסוף רק לפעמים ,מאוד מאוחרת
  .בזמנה"ש וק בתפילה מדקדק כשהוא כארי הייתה השכמתו

פעם " מספר:בנו ההקפדה הזו הייתה כבר מצעירותו, וכמו ש
ידיד של אבא מתקופת לימודיו בישיבת 'הנגב', איש פגשתי 

פעילותו וזיכוי  ,עין עילית, והוא סיפר על אבאציבור ממודי
מה שהוא זכר  .מאוד ים שלו שהחל כידוע כבר מגיל צעירהרב

ציין מיד, היה שכאשר אבא סגר 'וורט' והתארס ועשו לו ו
, בשונה ת, למחרתחגיגות בישיבה שנמשכו עד שעה מאוחר

 ."אבא התעורר מוקדם לתפילת שחרית מאחרים,
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