
בעזהשי"ת

גליון י"ז – עש"ק פ' ראה תשע"ב

אגרא דכלה
הרואה  כל  וכו'.  לפניכם  נותן  אנכי  ראה 
ומסיים  ראה,  יחיד  בלשון  התחיל  ישתומם 
כי  יצדק  לא  לפניכם  וג"כ  רבים,  לשון  לפניכם 
הברכות  של  שההיפוך  הש"י  שיאמר  חלילה 
נותן  באומרו  ובפרט  ישראל,  לפני  שייכים  יהיו 
לח[,  ג  ]איכה  וכו'  תצא  לא  מאתו  כי  וידוע 
ואחשבה לדעת, דהנה ידוע טבע וסגולת המצות 
וסגולת העבירה  לכל העולמות,  טובה  להשפיע 
לפעמים  והנה  להיפך,  להשפיע  בטבעה  הוא 
לשונאיהם,  רעות  להשפיע  ישראל  מצטרכים 
והאיך יהיה זה באפשרי, אם הוא מפאת המצות 
העבירות  מפאת  ואם  טוב,  כל  בטבעה  הלא 
שהוא  לדעת  ואחשבה  קיימי,  באיסורייהו  הלא 
העבירות,  על  מאהבה  תשובה  האדם  בעשות 
ע"ב[  פו  ]יומא  כזכיות  נעשים  זדונות  ואז 
רק  הרע,  גרמה  זאת  עשיה  טבע  אעפי"כ  והנה 
שפעולתה יהיה לטובת ישראל כמו מצוה דהיינו 
ויחולו  רעות  העבירות  אותן  ידי  על  שיושפע 
ראה  וז"ש  להם,  המעיקים  שונאיהם  ראש  על 
אנכי נתן לפניכם, )היינו הכל לפניכם לטובתכם 
וקללה  )לישראל(  ברכה  היינו  ניתנו(  ובידכם 
)תשפיעו  הברכה  את  ומפרש  )לשונאיהם(, 
וכו',  לישראל כפשוטו( אשר תשמעו אל מצות 
אל  תשמעו  לא  אם  ישראל(  )לשונאי  והקללה 
מצות י"י אלקיכם וסרתם מן הדרך )אך( אש"ר 
תשובה  המאשרינ"ו  מבינה  תשובה  )היינו 
מאהבה( אני מצוה אתכם, )ובזה תפעלו( ללכת 
)הקללה אחרי אלקים אחרים וכו'(, זה מה שנ"ל, 
ושמעתי הענין כבר באופן אחר בשם איזה גדול 
והנלע"ד כתבתי, וגם נאמר לי אח"כ בסגנון אחר 

בשם כבוד אדמו"ר הק' מו"ה יעי"צ זצוק"ל:

וכל  מעשיך  כל  תביא  ר"ל  תעשר.  עשר 
כל,  את  קדושות,  ספירות  לעשר  פעולתיך 
ימים  הנ'  הם  כ"ל  ת'שרי,  א'לול  ר"ת  א"ת 

מראש חודש אלול עד הושענא רבה שהם 
ממוצעים בין שנה לשנה ומשם בא השפע 
השדה  היוצא  זרעך  תבואת  וזהו  ישראל,  לכל 
חוזרת  שעברה  השנה  בעת  ר"ל  שנה,  שנה 
לנרתיקה והשנה הבאה באה אלינו לטובה לחיים 
תראה  הימים  באותן  שלימה,  ולגאולה  ולשלום 
לדבק ולעשות מעשיך לצורך גבוה, דהיינו ליחד 

העשר ספירות, והבן:

לא תעשון כן וכו'. כן יתפרש לשון צדק ונכון 
יבטלו  שהצדיקים  ]חפץ[  הש"י  הנה  כי  כנ"ל, 
יאמר  לבל  והנה  ית',  שעשועיו  זה  כי  גזירתו 
להיות  לי  ומה  ית'  דיניו  צדקו  בוודאי  הצדיק 
תעשון  לא  וזהו  כן,  יאמר  אל  דמרי,  מקטרגא 
אדרבא  כי  ית',  לדיניו  ונכון  צדק  תעשון  לא  כן, 
וימצאו  בניו  עבור  שימליצו  בזה  חפץ  השי"ת 
למען תצדק  כמ"ש הש"י ספר אתה  זכות  להם 

]ישעיה מג כו[, כי חפץ חסד הוא ]מיכה ז יח[: 



באפטרתא דיומא:
וכל בניך ורב שלום וכו'. עיקרה של תשובה 
החרטה  )אחר  לשמה  תורה  לימוד  היא 
רז"ל  שאמרו  כמו  העונות(  על  והוידוי 
]ויק"ר פכ"ה א'[ היה רגיל לקרות דף אחד 
וכו', והנה הגם שהתשובה מועלת בכל עת, 
חודש  מראש  הם  המסוגלים  ימים  עכ"ז 
אלול עד יום הכיפורים, והם תתקל"ו שעות 
כנ"ל,  רבתי  במ"ם  היינו  ר"ב  שלו"ם  מנין 
הללו  בימים  לשמה  תורה  כשלומד  והנה 
תלמידי  )וזהו  לגאולה,  התעוררות  היא 
חכמים מרבים שלום בעולם והבן(, וז"ש וכל 
בניך למודי ד', דהיינו שלומדין תורה לשמה, 
ורב שלום בניך כשעוסקין בשעת רב שלום 
היינו בימי רצון כנ"ל, הנה מעותדים לגאולה 

כאמור שם:

דבר המערכת
חודש	אלול	בדינוב...!!	

לחודש אלול בדינוב היתה משמעות מיוחדת... וכי תאמר לא רק 
חודש  זה,  לחודש  היתה  הצדיקים  כל  אצל  בוודאי  אלא  בדינוב, 
ימי הרחמים  ימי התשובה,  אלול כאשר עומדים אנו בפתחה של 
הצדיקים  כל  אצל  ומסוגלים  מיוחדים  ימים  אלו  היו  והסליחות, 
בפרט בדורות ההם, אשר ידעו את ריבונם ורעדו מפחד יום הדין 
בו  הגדול  היום  לקראת  שלם  חודש  של  דרבה  ובהכנה  המתקרב, 

יושב המלך על כסא רחמים ודן את בניו לקראת השנה החדשה.

בהרגשה  לפחות  אלול  חודש  כל  היתה  בדינוב  זאת,  ולמרות 
מנוחה  "במוצאי  אומרו  עת  הפנימית  ברעידה  יהודי  כל  שמרגיש 
באמירת  כבר  התחיל  יששכר  הבני  הק'  רבינו  תחילה"  קידמנוך 
סליחות מראש חודש אלול.. וכך כל שבוע אמר שוב את כל סדר 
ולשבת  ר"ה,  היום בשבוע שלפני  בנוסח שאנו אומרים  הסליחות 
מברכים אלול קראו כבר שבת סליחות, כמו שסיפר לי יהודי בשבת 
זו ששמע מפי הרה"ח ר' צבי מאיר זילבערבערג שליט"א ששמע 
החודש  מברכין  תפילת  שבשעת  בדינוב,  שהתגוררה  זקנתו  מפי 
אלול בדינוב היתה עזרת הנשים מלאה כבשעת התקיעות, וקולות 
הבכי הרעידו גם את עזרת הגברים שכולם געו בבכי מפחד הימים 
מעזרת  נגררו  הדמעות  שנחלי  אמר  ובמשל  הבעל"ט,  הקדושים 

הנשים לעזרת הגברים,

נכנסו למרה שחורה כבר משבת  אולם בל נחשוב לרגע שבדינוב 
מברכים אלול, אלא היתה זאת בכי של שמחה, כמסופר מפי זקני 
יששכר,  הבני  רבינו  מחיי  איש  מפי  איש  ששמעו  דינוב  תלמידי 
אדמו"ר  כ"ק  זה  על  והעיד  אלול,  בחודש  רעדו  ידיו  שאמנם 
מקלויזנבורג זצוק"ל בזה"ל: ישנו מכתב מזקה"ק בעל בני יששכר 
ידו הקדושה אשר  זקנה של אמי ע"ה, הכתוב בכתב  ועכ"י,  זי"ע 
כתב אותו בחודש אלול, בהם נראים האותיות כתובות לא כסדר, 
מעלה ומטה, ובו כותב בין היתר: "ולא אוכל להאריך מחמת שידי 
יום  – מפחד  הדין"  יום  וממורא  ה'  כותב, מפחד  כשאני  מרתתין 
הדין המתקרב ובא, לא היה ביכלתו להחזיק אפי' את קנה הכתיבה, 
ומה נעני אנן אבתריה, וכך היו רואים תמיד אצלו שהיו שיניו דא 
לדא נקשן מיראת ה' ומפחד הדר גאונו. עכלה"ק, וכך מובא בספר 

עיר וקדיש: בחודש אלול לא היה רבינו מסוגל לכתוב ה"תורות" מספר פעמים ניסה, נטל העט לידיו וניסה לכתוב אך לא הצליח.

אולם רבינו היה בשמחה בחודש אלול ובימי ר"ה ויום כיפור והיו מזמרים תמיד, ולא נראה שום דמע אף לא בשעת אמירת הוידויים, כי זוכים אנו להתקדש ולהתטהר 
יותר, ואילו בשמחת תורה כשאמרו בין ההקפות תפילות היהי רצון מהחיד"א ואז הרבו בבכיה האדמורי"ם והחסידים גם יחד )מפי  לפני הקב"ה ולהתקרב אליו 

האדמו"ר מקלויזבורג זצ"ל(.

ומהרה"ק ממונקאטש זצוק"ל: בדינוב כשאמרו בש"ת את הפסוק ואמר ביום ההוא הנה אלוקינו זה קוינו לו ויושיענו וגו' נגילה ונשמחה בישועתו, ממש רעדו הקירות 
וזלגו דמעות כמים ממש, יללות אין לשער, כי בקשו, אין לנו צורך בגן עדן ולא בעוה"ב, רק הנה אלוקינו זה רצוננו לראות את מלכנו, עכלה"ק.

ובספריו הק' מרבה רבינו לדבר במעלת התשובה מאהבה שמדרגתו גדולה מאוד מתשובה מיראה, כמו שמביא רבינו גם בפרשה זו על הפסוק ראה אנכי נותן לפניכם 
היום וכו', )ראה בקטע הראשון כאן בגליון במדור אגרא דכלה( וזלה"ק בספר בני יששכר חודש תשרי מ"ד, עצה אחרת לכפרת העוונות על ידי התשובה בלבד, ומביא 
רבינו עפ"י דברי החיד"א האומר שד' חילוקי כפרה אמורים רק כלפי השבת מיראה, בעוד שהשב בתשובה מאהבה אינו צריך לד' חלוקי כפרה רק מתכפר הכל בתשובה 
לבדה, כמובא בשם גדולי הקדמונים, ומציין רבינו, "ולא נודע לי מקומו וסוגיות הש"ס לא נודעו במסילות הללו, אבל כיון שפסק כן רב מובהק בדורו )החיד"א( 
בבי"ד של מטה פוסקין כך להלכה בב"ד של מעלה", ורבינו מוסיף שהעיקר הוא הקבלה על העתיד, ודרך הקבלה עם התשובה כאשר ישיב האדם להשי"ת מעומק לבו 
באמת, יורהו השי"ת את דרך האמת ויעורר לבבו לאהבת כל ישראל כאחד, ויתעורר בלבו שקוב"ה ואורייתא וישראל חד, כלומר שיתעוררו בו כיסופים להיכלל במקור 
דקדושה עם כל ישראל כאחד, דזה הוא ענין יום הכיפורים, ואם כן אף קודם יוהכ"פ לא ייקרא רשע אף אם עבר על ל"ת, באם עשה תשובה כהוגן, עכלה"ק בספה"ק 

דרך פיקודיך הקדמה ו' סי' א',
המשך בעמ' הבא

רבינו ה'בני יששכר' זצוק"למתורתו של
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מוסדות 'בני יששכר'
ע”ש רביה”ק בעל ה'בני יששכר' וצאצאיו הק’

ברוכים הבאים בשם ה’ ברכנוכם מבית ה’
מקבלים אנו בברכה את כל אורחינו הדגולים אשר באו להשתתף

בשבת ההתרוממות המיוחדת בצילו של רבינו ה'בני יששכר' בראשות

כ”ק אדמו”ר מתולדות אהרן שליט”א
איש איש בשמו הטוב יבורך

דבר  לכל  וראשון  ראש  הרה”ח  ידידנו  את  אנו  ומברכים 
שבקדושה ידיד נאמן לבית דינוב, 

הרה”ח ר’ יוסף יצחק רוזנבוים הי”ו

נו”נ להרה”צ ר’ בנימין בייניש טורנר זצ”ל
גבאי ה'צמח דויד' מדינוב זיע”א

במסע בדינוב  זו  שבת  לשהות  רבינו  הגעת  התאפשר  בזכותו   אשר 
לקברי הצדיקים בצורה נאותה למען לא יקשה הדרך,

בהזדמנות זו נודה בשם אלפי היהודים אשר יוכלו מהיום לצעוד בכל עת ועונה 
רבינו,  לאוהל  עד  המוסודת  מבנין  משמע  תרתי  בדמים  נבנה  אשר  חדשה  בדרך 

המיוחד גם לכהנים ללא שום חשש

להרה”ח ר’ חיים פסח ריינער הי”ו
אשר מסור בלו”נ לרבותינו הק’ ותרם את בניית הדרך

יהא בואכם לברכה לחיזוק הכלל והפרט, ולחיזוק מוסדותינו הק’ הנבנים ע”ש רבותינו 
הק’ נ”ע, ובוודאי זכותכם גדולה למאוד להיכתב בספרן של צדיקים ולכט”ס.

משתתפי השבת והמסע            המארגנים

בכל ליל שישי בשעה 10.00 מתקיים שיעור בספר 'אגרא דכלה' בבית המדרש דינוב רחוב בלזר 17 שכונת בית ישראל.
השיעור השבוע נתרם ע"י ר' אברהם יואל פרידמן לרגל השמחה בבית ידידו ר' שמואל חיים אופנהיים לאירוסי בנו בשעטומ"צ
זמן תפילת שחרית בשב"ק בשעה 10.30 – קידושא רבא במקום – בבית מדרשינו לא מדברים בשעת התפילה וקריאת התורה
מדי יום רביעי שיעור בספה "ק בני יששכר ע "י האדמו"ר מסאסוב שליטא בבית מדרשו רחוב רש "י  44  י-ם בשעה  8.15

מהנעשה בחצרות קדשינו:
ר”ה  ימי  ימים  ל-5  דולר   440

בדינוב
לשהות  להחפצים  מצומצמים  מקומות  נשארו 
סליחות  שבת  כולל  בדינוב,  הנעלים  ר”ה  בימי 

במחיר 440 דולר בלבד, למקדימים להרשם,

העולים לדינוב:
שהו  אלול  מברכים  עקב  פרשת  האחרון  בשבת 
של  קבוצה  עם  משפחות,  של  קבוצה  בדינוב 
קבוצה  ועוד  סאטמאר,  חסידי  מחשובי  אברכים 

לשהות  באו  אשר  תימן,  מיהדות  בנ”י  אחינו  של 
עברה  השבת  יששכר,  הבני  רביה”ק  אצל  שבת 
בהתעלות מיוחדת, בפרט בשירה וזמרה באחדות 
ובסעודה  והחוגים,  העדות  מכל  יהודים  ביחד 
שלישית הורגש ככבר אוירה דימים הנוראים ע”י 

שירות ותשבחות מניגוני הימים הנוראים,

מיוחדת  דמלכה  מלווה  סעודת  נערכה  במוצ”ש 
נס  על  העלה  הי”ו  רוזנפלד  אביגדור  ר’  והרה”ח 
לרגל  זיע”א  מסאטמאר  רביה”ק  של  מסיפוריו 

יומא דהילולא החל השבוע.

כ”ק  בדינוב  ישהה  אלול  ר”ח  שבת  זו  בשבת 

תלמידים  עם  שליט”א  אהרן  מתולדות  אדמו”ר 
והתאחדות  חיזוק  לימי  בחו”ל,  הגרים  ואוהדים 
הצדיקים  של  בצילם  הנוראים  הימים  לקראת 
והבני  אלימלך  הנועם  רבינו  החסידות,  מייסדי 

יששכר זיעועכי”א ועוד,

הכנסת  מעמד  תתקיים  למנחה  סמוך  בערש”ק 
לכבוד  אש  ולפידי  תזמורת  בליווי  התורה  ספר 
סעודת  תתקיים  ובמוצ”ש  הקדושה,  תורתינו 
הכנסת  לכבוד  מצוה  סעודת  עם  דמלכה  מלווה 
של  וריקודים  תזמורת  בליווי  ר”ח  ולכבוד  הס”ת 

שמחה,

כמו”כ יבואו לדינוב קבוצה של בחורים מתלמידי 
ולשהות  להתחזק  ע”מ  בפולין  הגרים  מוסדותינו 
יהודים  עשרות  עם  ביחד  צדיקים  של  בצילא 
הנוראים,  הימים  לקראת  והתעלות  חיזוק  לשבת 

וכמה מהם יקבלו תפילין חדשים במתנה.

בשבת הבאה פרשת שופטים ישהה בדינוב כ”ק 
שליט”א  הלברשטאם  יהושע  חיים  ר’  הרה”צ 
מסאטמר מאנסי עם משפחתו וידידיו המקורבים, 
כחלק מהמסע לקברי הצדיקים והאבות הקדושים 

לקראת נשואי צאצאיו. 

המשך 'דבר המערכת'

מוסדות בני יששכר
בית המדרש דינוב ירושלים – דינוב פולין

הודעה חשובה
עקב השהות בדינוב, יתקיים השבוע השיעור השבועי

בספרי רבינו בליל שישי ער”ח אלול בשעה 10.00 בבית המדרש הגדול 
בדינוב

ע”י המג”ש הרה”צ ר’ משה הכהן קאהן שליט”א
רב דבית מדרשינו

כמו”כ ביום שב”ק בשעה 6.30
יתקיים שיעור בפרקי אבות ע”פ דרך רבינו הק’

ושיעור בהלכות שבת
ע”י הרב דבית מדרשינו שליט”א

תלמידיו ושומעי לקחו

ועד קרן הבנין דמוסדות 'בני יששכר' דינוב
ע”ש רביה”ק בעל ה'בני יששכר' זי”ע

עמלים אנו בימים אלו להוציא לאור ספר מפואר על השתלשלות כל בניית המוסדות ע”ש 
וסיפורים  יששכר,  הבני  רבינו  מימות  דינוב  מהעיר  תמונות  בשילוב  בדינוב,  הק’  רבותינו 

וההיסטוריה רבת השנים של העיר דינוב.
בבניית  חלקם  את  ויתרמו  תרמו  בעזה”י  אשר  אלו  כל  לזכרון  יחקקו  בספר 
המוסדות ע”ש רבינו, מהטפחות ועד לשלימותו, ובוודאי רבותינו הק’ ילוום כל 

חייהם לברכה הצלחה.
גג  גמר  הגדול,  המדרש  בית  בניית  בסיום  הן  אחבנ”י  לעזרת  אנו  זקוקים  עדיין 

הבנין, גמר קירות החוץ ובידוד לבנין, גמר אגף המוזיאון ואגף נוסף לחדרי לינה, תאורה 
המוסדות  בבנין  והן  רבינו  באוהל  הן  יונצח  ושמם  יזכו  התורמים  וכו’,  רבינו  לאוהל  לדרך 

לזכרון לטובה.

ההנהלה  -  המשמשים בקודש

כי יסיתך אחיך בן אמך וגו' )יג ז(
דרשינן  ע"ב(  פ  )קידושין  בגמרא 
מפסוק זה שאסור לאדם להתייחד עם 

אחת מן העריות.

אשת  ייחוד  הנה  הק',  רבינו  וז"ל 
הפנויה  עם  וייחוד  מדאורייתא,  איש 
והעולם  מדרבנן,  שהוא  אומרים  יש 
תורה,  הבעלי  ואפילו  בזה,  מקילין 
מחדר  לברוח  לחרפה  להם  והוא 
ישכילו  חכמו  ולו  וכו',  שם  שהאשה 
שהייחוד בזולת העבירה הוא באיסור 
בקי  להיות  יראה  אחד  וכל  גמור, 
בדיני הייחוד, ויחמיר "לעצמו" ביותר 

משורת הדין. )דרך פיקודיך מצות לא 
תעשה לה(

עשר תעשר וגו' )יד כב(
מה  מכל  מעשר  מעות  בנתינת  יזהר 
הדבר  והקלנו  השי"ת,  לו  שיזמין 
לפרוע ממנו חובות שמחוייבים מכבר, 
כי פריעת בעל חוב מצוה, וכן לפרוע 
ממנו נדרים ונדבות, )הנהגות האדם(

ר'  )להגה"ק  הטהור  שלחן  ובספר 
הצדקה  שער  זצוק"ל  ראטה  אהרן 
קח ע"ב( הביא את דברי רבינו הנ"ל 
וכתב ע"ז: ובודאי צריך לומר דהתנה 
שהתחיל  קודם  דהיינו  לכך,  מתחלה 

להתנהג במצוה זו, עכ"ל.  

 מדור ההלכה מתוך ספרי רבינו זיע"א
בעריכת הרה"ג ר' אברהם צבי פפנהיים שליט"א

מבני יששכר יודעי בינה וגו' לדעת מה יעשה ישראל )דברי הימים-א יב,לג(

בברכת שבתא טבא,
ידידכם פנחס בנימין בן חנה לאה

ורואים מדברי רבינו לבל ייכנס האדם 
כשמתבונן  שחורה  ומרה  לעצבות 
השנה,  במשך  עליו  שעבר  מעשיו  על 
אלא אדרבה, יקבל על עצמו להתקרב 
מאהבתו  התשובה  דרך  וכך  להקב"ה 
יזכה  שבוודאי  יזכה  יתב',  אליו 
עם  ביחד  דקדושה,  במקור  להיכלל 
השנה  במשך  גם  אשר  אמת  צדיקי 
התגברו על יצרם הרע, מאהבתו אותו 
מר"ח  הזמן  זה  ובוודאי  שמו,  יתברך 
בהשתפכות  בתפילה  להרבות  אלול 

בשם  רבינו  ואמר  ובכיסופים,  הנפש 
חנוכה  ועד  אלול  מר"ח  הצדיקים: 
מאיר ברקיע כעין תבנית יד, הפשוטה 
לקבל אותם בעלי תשובה אשר מסיבה 
ומתקבלת  בעשי"ת  שבו  לא  כלשהיא 
תשובתם עד חנוכה, והוסיף על כך בנו 
רבי דוד שלדעתו אין היד עוברת עד 

זאת חנוכה.

מתחיל	 אלול	 ר"ח	 כאשר	 זו	 ובשבת	
יום	המנוחה	כאשר	ישנו	 ביום	השבת	

להתבוננות	 אחד	 לכל	 השהות	 את	
ולקבלות	טובות,	יקבל	כ"א	על	עצמו	
יתב'	 אליו	 מאהבתו	 להינתק	 לבלי	
ולהוסיף	 בכוונה,	 במתינות	 להתפלל	
רבינו	 שהנהיג	 כמו	 תהלים,	 באמירת	
לומר	בכל	חודש	אלול	וימי	הסליחות	
פעמים	 י"ב	 התפילה	 אחר	 יום	 בכל	
אחד	 ספר	 יום	 כל	 ובעשי"ת	 יענך	
בשבת	 שזוכים	 אלו	 בפרט	 מתהלים,	
זו	לשהות	במחיצתו	של	רבינו	בדינוב,	
מסוגל	 הקדוש	 המקום	 בוודאי	 אשר	

ולשמירה	 טובות,	 ולקבלות	 לתשובה	
הצדיקים,	 וכוח	 בזכות	 עליונה	
בקבלות	 האדם	 בפנימיות	 ולהתלבן	
בוודאי	 וזה	 טובים,	 ומעשים	 טובות	
הדין,	 בימי	 בעדנו	 למליצים	 לנו	 יהא	
וישועה	 גאולה	 לשנת	 בעזה"י	 ונזכה	

לחסדים	וכט"ס.


