
בעזהשי"ת

גליון י"ט – עש"ק פ' כי תצא תשע"ב

אגרא דכלה
הוספות  הינו  מרובעים[  ב]סוגריים  הקטעים 

מרבינו בענין זה, ממקומות אחרים: 

כי תצא למלחמה על אויביך. הוה ליה למימר 
דמיד  מרמזת  דהתורה  והנראה  תלך,  כי 
מיד  תורה,  אוהל  מאהלו  האדם  כשיצא 
המקטריגים  הם  מאויביו  למלחמה  מעותד 
תורה  באהל  שיושב  זמן  כל  כי  והמנגדים, 
לתורתו,  מקום  וקובע  הלכה  של  אמות  בד' 

אויביו נופלים תחתיו:
בענין  שלט,  אות  דפרקא  באגרא  ]עיין 
גם  האדם  על  לשמור  התורה  כוח 
את  נער  יזכה  במה  וזלה"ק:  בדרכים 
ארחו לשמור כדבריך ]תהלים קיט ט[. 
כשהאדם  דהנה  לדעתי,  הדבר  יתפרש 
עובר אורח, הנה בדרך אי אפשר ללמוד 
יתבטל  ולפעמים  בביתו  כמו  כך  כל 
דאורחא,  מטרדא  התורה  מן  לגמרי 
על  הנה  תורה,  בן  שהוא  מי  ואעפ"כ 
כל פנים מהרהר בתורה והיא תשמרהו 
משא"כ  אותך,  תנחה  בהתהלכך  בדרך 
התורה,  מן  ח"ו  וריק  מנוער  שהוא  מי 
אבל  לשמירה,  זכות  ח"ו  לו  אין  הנה 
היינו  התורה  ששומר  מה  הוא,  הזכות 
שאינו עובר על חוקי התורה, ושומר את 
אסורות  מאכילות  בפונדקאות  עצמו 
וז"ש  ובהרהור.  במעשה  עבירה  ומדבר 
מן  וריק  הנעור  )היינו  נער  יזכה  במה 
)הלא  ארחו  את  יזכה(  במה  התורה 
על  ומשיב  לשמירה,  עמו  אין  התורה 
זה( לשמור כדבריך )אם שומר הלאוין 
מקיים  ובזה  ח"ו  יתגאל  לבל  שבתורה 
לעד  ותשמרהו  היא  תורה  הנה  דבריך( 

לעולם.

 - כסלו  חודש  מאמרי  יששכר  ובני 
טבת מאמר ה - שרי ביששכר וזלה"ק: 
ז  ]ברכות  בגמ'  דאמרינן  מה  כן  גם  זה 
אויביו  לתורתו  מקום  הקובע  כל  ב[ 
מקום  קביעות  הנה  תחתיו,  נופלים 
הנ"ל תקע"ו טפחים לרמז  בכוונה  הוא 
והנה  מלכו"ת,  יסו"ד  הקדוש  היחוד 
יתפרדו  אזי  הקדוש  היחוד  כשמתהווה 
כל פועלי און כי כשזה קם זה וכו', על 
ג"כ  נופלים, על כן תבין בזה  כן אויביו 
להמליך  כשבאו  יששכר  בבני  הנאמר 
את דוד )דכתיב ביה ידך בעורף אויביך 
]בראשית מט ח[, ואויבי תתה לי עורף 
וכו' ]ש"ב כב מא[(, ומבני יששכר יודעי 
בינה לעתים וכו' ]דה"א יב לג[, היינו בני 
שהוא  לתורה  מקום  הקובעים  יששכר 
היחוד,  לרמז  כנ"ל  כ"ד  פעמים  כ"ד 
הנה הם יודעי בינה גם כן כוונת העתים 
לרמז  כ"ד  פעמים  כ"ד  כן  גם  בשעה 
כשבאו  הפסוק  זה  ונאמר  הנ"ל,  היחוד 
להמליך את דוד שהוא מרכבה למלכות 

צדיק,  יסוד  עם  אותה  לייחד  שמים 
הוא  הימים  בדברי  דויד  זה,  לפי  ותבין 
מלא י' בגימטריא כ"ד, ודי בזה, ויתבאר 
יודעי  יששכר  בני  מענין  עוד  להלן  לך 

בינה לעתים.

רז"ל  מאמר  נבין  האלה  הדברים  עפ"י 
כדכד  ושמתי  א[  ]עה  בתרא  בבא 
כדכד,  מהו  יב[,  נד  ]ישעיה  שמשותיך 
ותרין  ברקיע  מלאכי  תרין  בה  פליגי 
וחד  שהם  אמר  חד  בארעא,  אמוראי 
הוא  ברוך  הקדוש  אמר  ישפה,  אמר 
ליהוי כדין וכדין, עיין שם ברשב"ם דזהו 
לשון כדכד כדין וכדין, הנה כל הרואה 
לישעיה  אמר  הש"י  הנה  משתומם, 
ובדורות  וכו',  כדכד  ושמתי  בהבטחה 
מהו  אמוראי  תרין  איפלגו  האחרונים 
כדכד שהבטיח הש"י, הנה נאמר שזהו 
והוא  וכדין  כדין  לשון  כדכד  לשון 
סברא  באיזה  להתבונן  יש  וגם  לפלא, 
אגיד  אבל  האמוראים,  איפלגו  וראיה 
משחרב  דהנה  לבבי,  עם  אשר  את  לך 
בית המקדש ואי אפשר לעבוד עבודת 
כ"ד  היחוד  יסוד  בו  שנרמז  המזבח 
היחוד  מספר  אמות  כ"ד  על  אמות 
יסו"ד מלכו"ת כמו"ש לעיל, הנה אנחנו 
הטפחים  ברמיזת  מה  בצד  משלימים 
)ולתפלה(  לתורה  מקום  קביעות  של 
כ"ד טפחים על כ"ד טפחים )כמו שאמר 
לט  ]תהלים  ימי  נתת  טפחות  הנה  דוד 
ו[(, וכן בכוונות עתות השעה שהוא גם 
כן כ"ד פעמים כ"ד )וכמו שאמר הכתוב 
בידך  י[  ט  ]שם  וכו'  לעתות  משגב 
עתותי וכו' ]שם לא טז[(, ובכוונה הזאת 
מלכות  יסוד  השלם  היחוד  למען  הוא 
על  הש"י  שבישר  הבשורה  הוא  כנ"ל, 
שמשותיך,  כדכד  ושמתי  ישעיה  ידי 
עסקו  אשר  בזכות  רצ"ל  אורך,  רצ"ל 
בגלות בכוונת היחוד להשלים בצד מה 
קביעות  בכוונות  המזבח  עבודת  ענין 
מקום וכוונת עתותי השעה שהכל הוא 
לך  יבא  מזה  כ"ד,  פעמים  כ"ד  בכוונה 
שערי  לראות  )ונזכה  ב"ב  לעתיד  אורך 
העולם  לכל  מאירים  שיהיו  ירושלים 
כפנס כמשארז"ל ]זוה"ק ח"ב ר"מ ע"ב[( 
בשם  יקראו  אשר  טובות  אבנים  בבנין 

כדכד מטעם הנ"ל.

כדכד,  מהו  דפליגי  האמוראים  והנה 
כוונתם הוא, הגם דהש"י יקרא להאבנים 
טובות הללו כדכד מטעם הנ"ל, להורות 
בכוונת  שעסקו  ישראל  בזכות  דזה 
היחוד גם בימי עניים ומרודם, אף על פי 
כן בע"כ יש מציאות להאבן הטוב הזה 
בעולם ואין כל חדש תחת השמש )ועל 
וכו'  שמשותיך  כדכד  ושמתי  כתיב  כן 
להורות דתחת השמש הוא במציאות(, 
על כן איפלגו אמוראי מהו אותו האבן, 
דהנה  עמו,  ונימוקו  טעמו  אחד  וכל 
להם  יקרא  שמם  אשר  הללו  האבנים 

דבר המערכת

ובאוהל הרה"ק בעל  רבינו בדינוב,  ח' אלול באוהל 
ה'נועם אלימלך' בליזענסק זיעועכי"א.

כשזוכים לישב באוהלים הקדושים מקום מנוחתם של הצדיקים 
כל  חיותם הרעידו את  בחיי  הקדושים האלו, שרפי מעלה, אשר 
בוודאי  אלול,  חודש  ימי  האלו,  הקדושים  בימים  סביבם  אשר 
אליהם  מגיעים  כאשר  כהיום  גם  הזו  והיראה  מהפחד  נדבק  גם 
ובפרט  הבעל"ט,  השנה  על  וחסדים  רחמים  ולבקש  להתפלל 
כשלומדים מספריהם הקדושים מעניני דיומא חודש אלול והכנה 

לימי ר"ה והימים הנוראים, 

אולם בכל זאת, בוודאי מרגיש כל אחד מאתנו את אטימות לבנו, 
האחרון,  לרגע  עד  מאיתנו  מרפה  לא  אשר  והאדישות  השאננות 
כרחינו  בעל  נכנסים  הדין,  יום  בפתח  עומדים  כבר  בו  לרגע  עד 
נפתח  ולבינו  ואז כשזוכים  הימים הקדושים,,  לאויר הקודש של 
בדיבורים מתוך שברון הלב לאבינו שבשמים, אם זה בהשתפכות 
הלב מתוך תפילות הימים האלו, בבקשות ותמלוך אתה הוא ה' 
אלוקינו מהרה לבדך על כל מעשיך,, וידע כל פעול כי אתה פעלתו 
ויבין כל יצור כי אתה יצרתו,, או בדיבורים מעומק הלב, בבקשות 

ותחינות על הדברים המעיקים לנו, 

לנו את המילים  ושיהיה  לנו,  גם לזאת ע"מ שהלב תפתח  אולם 
אלוקים  הקרבת  את  שנרגיש  הקדושים  הרגעים  המתאימים, 
בימים האלו, אשר חפצים את את קרבתו אלינו, גם לזה צריכים 

רחמים מיוחדים, ולא כולם ולא מתי שרוצים זוכים לזה,

ובענין זה שמעתי בשבת זו מהרה"צ אדמו"ר מבית חיים יהושע 
שליט"א, שדבר במשך השבת ששבת בדינוב על משמעות הימים 
וסיפר ממה  ר' הערש מיילך מדינוב,  האלו בצל קדשו של רבינו 
שהיה אצל רבינו, כאשר התפלל בימים הנוראים מתוך המחזור, 
ואולם השאיר פתוח לפניו את הסידור האר"י אשר ידוע כתוב שם 
כל הכוונות הקדושות של סדר התפילה וכו', והתלמידים הבחינו 
ושאלו  הארי,  סידור  מתוך  ולא  המחזור  מתוך  מתפלל  שרבינו 
לרבינו על פשר הענין שמשאיר הוא את סידור האר"י פתוח לפניו 

במשך התפילות, הלוא אין הוא מסתכל בזה,

מימי  באחד  הבעש"ט אשר  אצל  סיפור שהיה  רבינו  להם  וסיפר 
שרוי  הבעש"ט  רבם  אשר  הק',  התלמידים  ראו  הנוראים  הימים 
במצב של דאגה וארשת רצינית על פניו, מחזה שלא היו רגילים 
לראות כך את רבם, ובאמצע התפילה פתאום הכל השתנה, והתחיל 
פניו קודרות אושר ושמחה, ולאחר התפילה שאלו התלמידים את 
רבם על פשר הענין, וסיפר להם כך: באחד העיירות היה ילד יהודי 
ידע  ולא  הפריץ,  בבית  וגדל  תינוק  בעודו  מהוריו  התייתם  אשר 
ובחלום מופיע  ר"ה  ימים לפני  זה כמה  יהדותו, היה  מאומה על 
אליו אביו, ומספר לו אשר הוא אביו היהודי, ומפציר בו שיחזור 
לר"ה,  הכנסת  בית  שיש  למקום  לנסוע  לו  ואמר  יהדותו,  לחיק 
וכך חזר על עצמו החלום  והבן לא התייחס לחלום,  וישהה שם, 
החלום,  פשר  על  הפריץ  את  ושאל  בבוקר,  קם  והבן  למחרת, 
ובערב  לחלומות,  יתייחס  ושלא  שטויות  שהכל  דחהו  והפריץ 

המשך בעמ' הבא המשך בעמ' הבא

רבינו ה'בני יששכר' זצוק"למתורתו של
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החלום,  אותו  את  חלם  שוב  השלישי 
בקולו,  אביו שישמע  הזהירו  כבר  ובו 

ובאם לא, מר יהא סופו, 

והלך  הרבה,  הבן  חשב  לא  בבוקר 
למקום בו נוסעים היהודים לעיר לימי 
איתם  להצטרף  מהם  וביקש  ר"ה, 
לעיר, ואכן כך עשה, ונסע איתם לעיר, 
לא  והבן  בר"ה,  הכנסת  לבית  ונכנס 
א"ב,  אותיות  לא  אפילו  מאומה  ידע 
בטלותם,  עטופים  כולם  את  וראה 
להקב"ה,  לבם  ושופכים  מתפללים 
ולא  ידע  לא  אבל  להתפלל  רצה  וגם 
בבית  הסתובב  וכך  מאומה,  יכל 

במוחו  עד שנפל  בלב שבור,  המדרש 
ופתח  מהארון,  סידור  ולקח  רעיון 
יכול  איני  רבש"ע:  ואמר:  הסידור  את 
לומר מאומה מהסידור כי אין אני יכול 
לקרות אפילו את האותיות, אבל אני 
מאוד רוצה להתפלל לפניך, אז תעשה 
שהסידור בעצמו יתפלל בשבילי, ואז 
רוח  ונחת  בשמים  גדול  רעש  נעשה 
השבור  הלב  בזכות  להקב"ה  גדול 
הבעש"ט  להם  ואמר  בן,  אותו  של 
ובלב  בצער  הסתובב  זמן שהבן  שכל 
רעש  היה  להתפלל  הרצון  על  שבור 
הדאגה  היה  ומזה  בשמים  גדול 
את  פתח  בן  אותו  וכאשר  פניו,  על 

שהסידור  מהרבש"ע  וביקש  הסידור 
יתפלל עבורו, אזי נגרם נחת רוח גדול 
המתקת  היה  זה  ובזכות  לרבש"ע, 
נהיה  ואז  ישראל,  על  גדולים  דינים 

בשמחה באמצע התפילה.

וסיים רבינו הבני יששכר, אין אני יכול 
לכוון את כל כוונות האר"י, אזי לפחות 
לפני,  פתוח  הסידור  את  משאיר  אני 
שהסידור יכוון עבורי את התפילות 

והכוונות,

תחנונים  ברחמים  לבקש  עלינו  וכך 
סתום,  לבנו  רבש"ע:  הקב"ה:  לפני 
לפחות  אליך,  הדיבורים  את  לנו  אין 

הימים  תפילות  של  המילים  תוכך 
יכוונו עבורנו, אנו אין  הנוראים האלו 
לנו אלא לב שבור לפניך, והרצון לדבר 
פתח  אביו,  לפני  כבן המתחטא  אליך 
אליך שנרגיש את הקירבה  לבינו  את 
אליך, שנבין באיזה מצב אנו נמצאים 
שאנו  מה  את  לבקש  שנוכל  ע"מ 
צריכים לבקש ממך בימים האלו ע"מ 
צדיקים  של  בספרן  להיכתב  שנזכה 

לשנה טובה ומתוקה.    

ישראל  בזכות  יהיו  הנה  כדכד 
מלכות  יסוד  היחוד  בענין  שעסקו 
הם  ובנימין  יוסף  ידוע  והנה  כנ"ל, 
בסוד  יוסף  צדיקים,  תרין  בסוד 
ובנימין  דדכורא,  יסוד  עליון  צדיק 
מלכות  בבחינת  תחתון  צדיק 
שמים ]זוה"ק ח"א קנ"ג ע"ב[, והנה 
האבנים שלהם על החשן היו שהם 
ליוסף וישפה לבנימין ]שמו"ר פל"ח 
דיהיה  כיון  פליגי,  בהא  הנה  יא[, 
האבן הטוב בזכות עסק היחוד יסוד 
תחתון  וצדיק  עליון  צדיק  מלכות 
סבר  מר  ובנימין,  ביוסף  הנרמזים 
ודאי יהיה האבן הטוב שהם שהוא 
אבן של יוסף, ומר סבר ישפה שהוא 
אבנו של בנימין, אמר הקדוש ברוך 
הוא ליהוי כדין וכדין, הבן מאד כי 
הדיבור,  להרחיב  ויראתי  קצרתי 
ויהי רצון שלא יאמר פינו דבר שלא 

כרצונו, ועיין עוד בסמוך.[

כי יקח איש אשה חדשה לא יצא וכו'. יש 
יקח איש אשה  כי  לפרש הפסוק ברמז, 

כנודע,  הנשמה  נקראת  אשה  חדשה, 
חדשה  אשה  לוקח  השבת  ביום  והנה 
היינו נשמה יתירה, לא יצא בצבא, צבא 
נקראים היסורין ]ב"ר פ"י ה'[ כמד"א כל 
ימי צבאי איחל ]איוב יד יד[, הלא צבא 
שישכח  והכוונה  א[,  ז  ]שם  וכו'  לאנוש 
ויהיה  חול  שבימי  והדאגות  היסורין  כל 
ולא  עשויה,  מלאכתו  כל  כאלו  בעיניו 
יעבור  שלא  היינו  דבר,  לכל  עליו  יעבור 
בעלמא  בדיבור  אפילו  לפניו  חול  עניני 
יהיה,  נקי  דבר,  ודבר  חפציך  ממצוא 
תשובה  בעשות  וכל  מכל  נקי  שיהיה 
לביתו  יתארח  ואז  ית',  לפניו  שלימה 
שנקראת  השכינה  היינו  אחת,  שנה 
רע"ז  ח"ג  ]זוה"ק  כנודע  אח"ת  שנ"ה 
ע"ב[, ואז הוא זיווג ת"ח דידעי רזא דנא, 
)הגשמיות(  אשתו  את  ושמח  כן,  על 

אשר לקח מאז ומקדם:

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

השנה  ראש  ימי  דולר   440
בדינוב

בימי  בדינוב  לשהות  לחפצים  אחרונה  הזדמנות 
ר”ה הבעל”ט, במחיר טיסה בלבד, מספר מקומות 
אחרונים בטיסת טשרטר מיום רביעי כה אלול עד 

יום רביעי צום גדליה,

השהות  את  מסבסדים  יששכר  בני  מוסדות 
לשהות  החפצים  ואלו  השנה,  ראש  בימי  בדינוב 
בטל'  בהקדם.  אלינו  לפנות  מתבקשים  בדינוב 
050-4132188 גם לקבלת פרטים אודות אפשרויות 

הטיסה, כל הקודם זוכה,

העולים לדינוב:
אורחים  בדינוב  שהו  שופטים,  פרשת  זו  בשבת 
חשובים, בראשות הרה"צ כ"ק אדמו"ר מבית חיים 
שליט"א,  מאנסי  מסאטמר  אדמו"ר  ובנו  יהושע 

מיוחד  למסע  קרובים,  ותלמידים  ידידים  עם 
לקראת  דרבה  וכהכנה  הנוראים  הימים  לקראת 
נישואי צאצאיהם, בתפילות אצל רבותינו והאבות 
הקדושים, ביניהם הרה"ק מצאנז הנועם אלימלך, 
מקאליב,  הרה"ק  משה,  הישמח  יששכר,  הבני 

רבותינו הק' לבית סאטמאר סיגעט,

מדברותיהם  להתבשם  זכינו  השבת  במשך 
לדבר  הרבו  אשר  אלו,  צדיקים  של  הקדושים 
ולספר על רבינו מרן הבני יששכר ובנו בעל הצמח 
והן עובדות מהצדיקים  דוד, הן מחידושי תורתם, 

האלו, 

החשובים  לאורחים  ארגן  יששכר  בני  מוסדות 
ועד כלה, כאשר האורחים  את כל השבת מהחל 
מתפעלים מהארגון והדאגה למען הבאים במקום 
זר למען לא יחסר להם מאומה, וב"ה שלא אמר 
כוחות  השבת  במשך  ואזרו  המקום,  לי  צר  איש 

מחודשים להמשך הנסיעה,

דמלכה  מלווה  סעודת  לאחר  שבת  במוצאי 
שבמהלכו נשמעו סיפורים על רבינו הבני יששכר, 
רבינו  לאוהל  האדמורים  בראשות  הציבור  עלה 
אדמו"ר  וכ"ק  נסלל מהבנין,  בדרך החדשה אשר 
מבית חיים יהושע שליט"א השמיע בפני הציבור 
התהלים,  אמירת  לפני  והתעוררות  כיבושין  דברי 
הדיבורים  למשמע  יבשה  נשארה  לא  עין  אשר 
הקדושים המעוררים את הלב במעלת גודל הזמן 
לפעול  מנוחה  במוצאי  כעת  המסוגל  והשעה 
אחד  כל  לבקש  רבינו  של  בכוח  בפרט  ישועות, 
על נשמתו להתקרב אליו יתברך, והעתיק מרבינו 
לעם,  לי  ולקחתי אתכם  ר"ת  אשר אמר שאלו"ל 
והוסיף שאם אכן לוקחים את הקב"ה אלינו בימים 
ג"ם  לאלוקים,  לכם  והייתי  אזי  אלול  חודש  האלו 
האלו  בימים  אשר  השימוש,  ל  עם  אלול  ר"ת 
שנהיה  מהקב"ה  ולהתחנן  לבקש  אנו  צריכים 
קרובים אליו, כמו שאמר רבינו על הסידור האר"י 
שהסידור יתפלל עלינו, שאין לנו מוח שידע לכווין 
אנו  אזי  לבקש  צריכים  שאנו  מה  את  ולבקש 

מבקשים מהקב"ה שיקרב אותנו אליו, וכו', 

ביחד  הציבור  אמרו  ההתעוררות  דברי  לאחר 
מזמורי תהלים מקאפיטל צ, בהתעוררות רחמים 
התפילות  שבכוח  בהרגשה  כולם  ויצאו  גדולה, 
לבו  במשאלות  איש  איש  יוושעו  אכן  רבינו  אצל 

לטובה ולכתיבה וחתימה טובה.



מעמד סיום הש"ס בדינוב
תכונה רבתי במוסדות בני יששכר לקראת מעמד 
יעקב  ר'  הרה"ח  ידידינו  ע"י  שנלמד  הש"ס  סיום 
אלול  כה  רביעי  ביום  בעז"ה  וייערך  הי"ו  ספרין 
בריאת העולם שנבראה אלא בשביל התורה  יום 

ולומדיה, 

שבפולין  בדינוב  תתקיים  הש"ס  סיום  חגיגת 
המשפיע  ביניהם  חשובים,  אורחים  בראשות 
יתקיים  המעמד  ועוד,  פראנק  מוטה  ר'  הרה"ח 

בליווי תזמורת וריקודין לכבוד שמחת התורה.

המעוניינים להשתתף יפנו לטל' 050-4132188.

מהנעשה בחצרות קדשינו:

המשך 'דבר המערכת'

המשך 'אגרא דכלה'

וגו'  נפש  גנב  איש  ימצא  כי 
ומכרו וגו' )כד ז(

בכלל הלאו הזה, המקבל דברי תורה 
פה,  בעל  הן  בכתב   הן  מחבירו, 
גניבת  ואומרה בשם עצמו, הנה הוא 
נפש, כי הנה האומרה הוציאה מכוחות 
נפשו, הנה האומרה בשם עצמו בכדי 
כגונב  הוה  ממון  לו  ויתנו  שיכבדוהו 
שיתנו  לאחרים  שמכרה  ומכרו,  נפש 

לו ממון.
את  שמראה  מי  זה,  בכלל  כן  וגם   
עצמו לבני אדם כצדיק ובקרבו ישים 
אורבו, הנה הוא גונב דעתם, שסוברין 
אותו  ומכבדין  צדיק  הוא  כי  בדעתם 
הוא,  כן  לא  ובאמת  צדקתו,  בעבור 
ולמה אמרו רז"ל ברוצח שגלה לעיר 
מקלטו ורצו אנשי העיר  לכבדו, יאמר 
להם רוצח אני, וכשאומרים אף על פי 
מהם,  יקבל  לכבדו[,  רוצים  ]הם  כן 

גונב  אינו  הוא  א"כ  שהודיעם  דכיון 
לבם,  מנדבת  כן  עושים  רק  דעתם, 
כשרואה  אדם  לכל  דעת  נלמד  ומזה 
שסוברין  אותו  ומנשאין  שמכבדין 
שהוא צדיק, מחוייב להודיע שאינו כן, 
ואם הודיעם והם אעפ"כ מכבדין אותו 
יקבל מהם, כי מאת הש"י הוא הסיבה.

יעשה  ערום  כל  תדע  והנה  ]הג"ה: 
שהאדם  הסירוב  לפעמים  כי  בדעת, 
יותר,  גדלות  לו  יגרום  לקבל  ממאן 
ענותנותו  תגדל  כמה  ראו  שיאמרו 
וכו', ע"כ החכם עיניו בראשו במקום 
שיודע בוודאי שבדיבורו שיסרב לקבל 
הכבוד לא יפעול כלום, טוב לשתוק, 
)דרך  בזה.  שהאריך  עוד  עיי"ש 

פיקודיך מצות לא תעשה לו(

דפרקא  באגרא  זה  מענין  עוד  ]וראה 
אות יז[

 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


