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גליון כ' – עש"ק פ' כי תבא תשע"ב

אגרא דכלה
הוספות  הינו  מרובעים[  ב]סוגריים  הקטעים 

מרבינו בענין זה, ממקומות אחרים: 

יצו י"י אתך את הברכה באסמיך וכו': וירמוז 
והוא  א"ת,  ר"ת  ת'שרי  א'לול  הנה  כי  עוד, 
א"ת הברכה, וכן ת'מוז א'ב ר"ת א"ת, והוא 
כעת היפך הברכה שהוא לחלק עשו ]זוה"ק 
יתהפכו  ב"ב  לבא  ולעתיד  ע"ב[,  ע"ח  ח"ב 
כולם לברכה, וזהו יצו ד' אתך א"ת הברכה 
של  מזלות  ארבע  ר"ת  באס"מ  באסמיך, 
ס'רטן  א'ריה  ב'תולה  דהיינו  החדשים  אלו 

מ'אזנים. הבן: 
כו'.  י"י אלקיך בערתי הקודש  ואמרת לפני 
יש לרמז בפסוק עניני תפלה, ואמרת לפני 
י"י אלקיך בערתי הקדש מן הבית, כל תיבה 
נקרא בית כנודע מספר יצירה ]פ"ד מט"ז[, 
החכמה  הקדש  מחשבת  נקרא  וקודש 
דבראשית  בי"ת  כענין  הבי"ת,  פנימיות 
ע"ב[.  ט"ו  ח"א  ]זוה"ק  בהיכלא  נקודא 
ית"ש  הבורא  גדולת  בחכמתו  וכשמתבונן 
נתיב  בו  יאיר  אזי  בדביקות,  התיבה  ואומר 
משונות  בתנועות  התיבה  ויאמר  החכמה 
יצתה  אשר  הלהב  מגודל  לבבו  יחם  כי 
וז"ש  בקרבו.  אשר  אלקות  לחלק  ההבערה 
קדושת  דהיינו  הקדש  התלהבתי,  בערתי 
קכ"א  ח"ב  ]זוה"ק  קדש  הנקראת  החכמה 
עזרך  ישלח  ג[  כ  ]תהלים  כמד"א  ע"א[ 
נתתיו  וגם  התיבה,  הוא  הבית  מן  מקדש, 
יחודין  לעשות  התיבה  נתתי  ר"ל  ללוי 
בהיותה  המלכות  ולתיקון  ולגר  בעולמות, 
אור(,  במאורי  )עיין  הבריאה  בעולם  גרה 
ו'יפה  ת'אר  י'פה  יוסף  היסוד  הוא  ליתום 
דז"א  נוק'  ולאלמנה  יתו"ם,  ר"ת  מ'ראה 
אשר  מצותך  ככל  מבעלה,  דא  גלמודא 
צויתני, דהנה לגרום יחודים ותיקונים כאלה 
סביל  מוחא  כל  ולאו  גדולות  לכוונות  צריך 
כאלה  כוונות  לכוין  קצר  ששכלו  ומי  דא, 
אעפי"כ כשעושה הדבר בכוונה רבה כאשר 
כמו  נוראות  פעולות  יפעול  הבורא  צוהו 
באם היה מכוון, וזה אמר ככל מצותך אשר 
קצר  שכלי  כח  כי  ודברתי  עשיתי  צויתני 
לא  עליונים,  בעולמות  מפלאותיך  מהשיג 
עברתי ממצותיך, קבלה מהצדיקים להכרית 
המקטריגים )שהם מבטלים התפלה(, הוא 
על ידי עבירות לשמה עיין בפרשת שופטים 
לא עברתי  וז"ש  וכו'[,  כן  לא  ואתה  ]עה"פ 
ממצותיך, ר"ל עברתי לא )היינו לאו( אשר 
הוא ממצותיך דהיינו לשמה, ועי"כ אכרית 
תפלתי,  על  יקטרגו  שלא  המקטריגים 
הקיני  חבר  אשת  דיעל  ידוע  שכחתי,  ולא 
להתיש  לסיסרא  שנבעלה  עבירה  עשתה 
כוחו, וקפריך בגמרא ]נזיר כג ע"ב[ והא קא 
מתהניא מעבירה ומשני טובתן של רשעים 
כי הסיחה דעתה  ואין להם שום הנאה  כו' 

וז"ש  שמים,  לשם  מגמתה  כל  רק  מהנאה 
עבירה  הנאת  עיקר  שכחתי,  ולא  כאן  גם 
שכחתי רק כוונתי לשם שמים הנוגע בדבר 
הזה, על כן מהראוי להתקבל תפלתי ברצון, 

נ"ל:
ארור האיש אשר יעשה פסל מסכה תועבת 
לפי  וכו'.  בסתר  ושם  חרש  ידי  מעשה  י"י 
האיש  בכאן  אמר  למה  לדקדק  יש  הפשט 
וכי  חרש  ידי  מעשה  ב'  באינך,  משא"כ 
הוא  חרש  ידי  מעשה  זרה  עבודה  דוקא 
ח"ו,  מותר  צורף  ידי  מעשה  אבל  דאסור 
לפרש  ויש  שרי,  מי  ובגילוי  בסתר  ושם  ג' 
כתאר  חשיבות  מלשון  האיש  ארור  ברמז, 
האיש  אפילו  והכוונה  מקום,  בכל  איש 
רק  ועבודה  בתורה  ועוסק  שעובד  חשוב 
ארבו  ישים  שבקרבו  דהיינו  בפניות  שהוא 
עבור  או  ויכבדוהו,  אדם  בני  שישבחוהו 
נמצא  ענייני העולם,  אהבת ממון או שאר 
ותפילתו  בתורתו  הש"י  עובד  אינו  זה 
ומצותיו רק עובד עבודה זרה, דהיינו עובד 
ידיד  אחי  ראה  נא  לך  בעולם,  ענין  לאיזה 
הנעים דברי בעל חובת הלבבות בשער יחוד 
גרוע  הוא  וכי  האיש  גנות  ]פ"ד[  המעשה 
טעמים,  מכמה  בפרהסיא  הצלמים  מעובד 
יתראה  ע"ז  שעובד  הוא  מהטעמים  ואחד 
בעיני  ויתגנה  וסכלותו  נבלתו  כל  לעין 
החונף  כן  שאין  מה  והמשכילים,  החכמים 
מתכבד  הבריות  ולפני  בקרבו  ארבו  משים 
כי נראה בעיניהם כעובד את הש"י, ועליהם 
מעשה  עושה  ע"ב[  כב  ]סוטה  רז"ל  אמרו 

זמרי ומבקש שכר כפנחס:
שיש  המקובלים  שכתבו  מה  עוד  ונקדים 
שם בקדושה חר"ש שנרמז בקטורת בס"ת 
ממול"ח טהו"ר קוד"ש ]שמות ל לה[, והוא 
זה  בו, אבל  למכוין  לעליות התפלה  מסוגל 
דוקא למי שמייחד מעשיו בתפילתו לשמו 
בפסוק  שפירשו  וזה  פניה,  שום  בלי  ית' 
למלך  אני מעשי  טוב אמר  דבר  לבי  רח"ש 
יפורש  ובזה  והבן,  דייקא  ב[  מה  ]תהלים 
החשוב  המכובד  האיש,  ארור  הפסוק 
ותפלה,  בתורה  שעסק  על  העולם  בעיני 
לשום  בכוונתו  ומסכה,  פסל  יעשה  אשר 
חר"ש,  ידי  מעשה  י"י  תועבת  והוא  פניה, 
שמהראוי שיפעלו ידי השם חר"ש להעלות 
התפלה, והוא בכוונתו הזרה מונע מעשי ידי 
השם ר"ל, ושם בסתר כי אין יודע זה זולת 
לעבדו  בלבנו  ישים  הש"י  ית"ש,  הבורא 

באמת, והבן:
עליך  ובאו  נאמר  בברכות  לדעת,  אחשבה 
כל הברכות האלה והשיגך חסר ו', ובקללות 
מה  עפ"י  והנראה  ו'.  מלא  והשיגוך  נאמר 
שאמרו רז"ל בתענית ]ח ע"ב[ דהיה בפעם 
ומותנא,  רעבון  ישראל  שונאי  על  אחת 
אתרווייהו  רחמי  נבעי  נעביד  היכי  אמרו 
תרתי לא מבקשינן בפעם אחת אלא ניבעי 

דבר המערכת
במוצאי מנוחה קידמנוך תחילה

בעמדינו בפתח ימי הסליחות, עם ישראל כולו נאחז בפחד ורעדה, 
ובראש מורכן בידעינו כי אין בנו זכויות כדבעי, לא תורה ולא מצוות 
הזכות  את  בנו  שיהא  ע"מ  במלואו,  הבורא  כרצון  קיימנו  מעשים 
לעמוד ולבקש מלפני הקב"ה רחמים וחסדים, אבל יודעים ומכירים 
ולטובים,  ומטיב לרעים  וחנון הוא, הטוב  בוראינו, אשר רחום  את 
לא  בסליחות,  בתפילתינו  אומרים  יששכר:  בני  בספרו  רבינו  וז"ל 
מהראוי  וכו',  וחנון  רחום  דלתיך,  דפקנו  וכו'  במעשים  ולא  בחסד 
ונראה להיות  דייקא,  להבין למה תופסין לעיקר הב' מידות הללו 
וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו  ז.(  שדרשו חז"ל )ברכות 
הגון ורחמתי את אשר ארחם אף על פי שאינו כדאי, על כן כשאנחנו 
אומרים לא בחסד ולא במעשים וכו' כדלים וכרשים וכו', הנה אנחנו 
וחנון, שבאלו הב' מדות אתה חונן  מזכירים אלו הב' מדות רחום 
ומרחם למי שאינו הגון ואינו כדאי, כמה דאת אמר וחנותי את אשר 

אחון ורחמתי וכו', עכלה"ק.

וזה בעצם כוח הקיום והעמידה של כלל ישראל, בעצם הידיעה על 
כי לא ידח ממנו נידח, הפותח שער לדופקי בתשובה, נתן לנו את 
הימים הבאים הללו, טרם בוא יום הדין הגדול, ע"מ לעצור בעדינו, 
להתבונן בחשבון הנפש על מעשינו, ולהתעורר בתשובה, לקבלות 
הללו,  והרחמים  והחסדים  העבר,  את  לתקן  ובזה  להבא,  טובות 
ניפול ברוחינו למרות מצבינו השפל והדל,  הם הנותנים כוח לבל 
להתעורר מחדש, לפתוח דף חדש, ובהתחדשות לבקש לשנה טובה 
ומתוקה כגודל רחמנותו וחסדיו כרחם אב על בנים, כן תרחם ה' 
עלינו, להיכתב בספר החיים בספרן של צדיקים גמורים, ובישועתן 

של כל ישראל בב"א.    


ביום ו' כ"ז אלול הבעל"ט, יחול יומא דהילולא של האדמו"ר 
"השר שלום" מבעלזא זי"ע

לבין  יששכר  הבני  רבינו  בין  שררו  הדדיים  והערצה  ידידות  יחסי 
האדמו"ר רבי שלום מבעלזא זי"ע, קשרים אלו התפתחו מני היותם 
מסתופפים בצל רבם ה"חוזה" מלובלין, עוד טרם החלה קרנו של 
העולם  "הנהגת  כי  רבינו  אמר  תבל,  פני  על  להפציע  שלום  רבי 
מתכוון",  אני  למי  תדעו  בקרוב  צעיר,  אברך  בידי  להמסר  עומדת 
וכאשר החלה שמשו של רבי שלום להאיר, אמר רבינו כי אליו היתה 
שלום  לשר  רבינו  שלח  אשר  המכתבים  באחד  כותב  וכן  כוונתו, 
מבעלזא, המכנהו: "שר של עליונים ותחתונים" וזהו אחד המקורות 
לכינוי שהצדיקים כינהו "השר שלום", לפי גרסה אחרת אמר רבינו 
לבניו, באחרית ימיו, כי עתה עולה אור חדש הוא רבי שלום מבעלזא 

ובצלו ראוי להסתופף.

וכך נהג בנו וממשיכו בעל ה"צמח דוד" שהרבה לנסוע ולהסתופף 
בצל השר שלום מבעלזא, והשר שלום מרוב חיבבתו הקצה לו את 

מקום סוכתו שיהא מקום האכסניה לרבי דוד מדינוב. 

ואחר  כשבועיים  בבעלזא  שהה  דוד  רבי  כאשר  פעם  כי  מספרים 
כך אץ לשוב לביתו, בעוד רבי שלום מבקשו להשאר עוד קמעא, 
אמר רבי דוד, בדרך צחות: אני אהיה ב"סוכה" והרבנית שלי תעשה 
ידאג  ולא  בבית  יהיה  שלא  מאחר  )כי  זה,  חשבון  על  "הקפות" 
לפרנסת אנשי ביתו, תיאלץ אשתו לקנות את הדרוש לה ב"הקפה"(.

באחד מביקוריו של רבי דוד בבעלזא, פנה השר שלום אל אשתו 
הרבנית ואמר עליו שהוא "א ערליכער יוד", תמהה הרבנית: וכי רק 
ערליכע  יש הרבה, אבל  "רבע'ס  רבי,  גם  הוא  הרי  היא מעלתו,  זו 

יודין אין הרבה" השיב השר שלום.
המשך בעמ' הבא המשך בעמ' הבא

רבינו ה'בני יששכר' זצוק"למתורתו של
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דוד  רבי  היה  בהן  השבתות  באחד 
רקדו  שלום,  השר  אצל  בבעלזא 
במוצאי  גדולה  בהתלהבות  החסידים 
שבת בעת "המבדיל", לפתע נעמד רבי 
ואומר:  צוחק  כשהוא  מקומו,  על  דוד 
הם  כאן  הנוכחים  שכל  אתם  חושבים 
חסידי בעלזא? והצביע על כמה מהם 
החסידים  בעלזא,  חסידי  אינם  הם  כי 
תמהו על הדברים, ובחשבם כי ברצונו 
הקודש, חשבו  רוח  לו  יש  כי  להראות 

רבי  קרא  הריקוד,  לאחר  בו,  לפגוע 
שלום לרבנית שלו ואמר לה, בהצביעו 
כזה,  בן  משאירים  אם  דוד:  רבי  על 

אפשר לשכב במנוחה בקבר.

אכן  כי  הבינו  החסידים,  זאת  בשמוע 
גדול וקדוש הוא האיש ודבריו עמוקים 
הימים  ברבות  לו,  ויניחו  חקר  אין  עד 
התברר כי האנשים האלו, עליהם הורה 
של  לחסידיו  הפכו  באצבעו,  דוד  רבי 

אדמו"ר אחר. 

השר  האדמו"ר  לפני  הביאו  כאשר 
שלום מבעלזא את הספר "בני יששכר" 
לאור  יצא  שגם  ושמש"  ה"מאור  ואת 
בהם:  עיון  לאחר  אמר  תקופה,  באותו 
את ה"מאור ושמש" עוד הייתי מקבל 
ה"בני  לגבי  כן  לא  לחבר,  עצמי  על 

יששכר". 

נעילת  לקראת  אלו  בימים  ובוודאי 
לקראת  וכהכנה  תשע"ב,  שנת  שערי 
יום  יום הדין, יקח כ"א לעצמו ללמוד 

חודש  יששכר  בני  בספר  שיעור  יום 
ירגיש  ובוודאי  תשרי,  חודש  אלול, 
את  ויטהר  והתרוממות,  התעלות 
רבינו  דברי  ומחשבתו במתיקות  נפשו 
בגדולת הימים האלו, לקבל את המלך 

בהכנה כדבעי.

רחמי אמזונא דכי יהיב קוב"ה מזונא 
לחיי יהיב, ע"כ דברי רז"ל )הגם שאין 
גודל  מזה  תתבונן  הנה  לשונם(,  זה 
רחמנותו ית' ודרכו הטוב להיטיב עד 
שאפילו באו ימי הפקודה פקודת כל 
באיזה  הדין  עפ"י  שזכה  כיון  היצור, 
טובה וברכה נשאר בחיים כדי לקבל 
הו'  אות  ידוע  והנה  והבן,  הברכה 

לקין  הניתן  והיא  חיים,  אות  נקרא 
ע"ב[,  קי"ח  ]תיקו"ז  חיים  לאות 
הנ"ל,  על  יורה  הוא"ו  חסרון  והנה 
ישראל  לשונא  החיים  בחוסר  אפילו 
עפ"י המשפט, כיון שמגיע לך על פי 
התורה הברכות האלה תשאר בחיים 

והשיגך הברכות לקבל, והבן:

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

480 דולר ימי ראש השנה בדינוב
בימי  בדינוב  לשהות  לחפצים  אחרונה  הזדמנות 
ר”ה הבעל”ט, במחיר טיסה בלבד, מספר מקומות 
אלול  כד  שלישי  מיום  טשרטר  בטיסת  אחרונים 

עד יום רביעי צום גדליה.

השהות  את  מסבסדים  יששכר  בני  מוסדות 
לשהות  החפצים  ואלו  השנה,  ראש  בימי  בדינוב 
בטלפון  בהקדם.  אלינו  לפנות  מתבקשים  בדינוב 
0504132188 גם לקבלת פרטים אודות אפשרויות 

הטיסה, כל הקודם זוכה.

השלמת גג הבנין
בנין  היה  היום  שעד  לאחר  השי”ת  בחסדי 
המדרש  בית  היכל  הכולל  שבדינוב  המוסדות 
ושאר חלקי הבנין המשתרך על  פני שטח בגודל 
1800 מטרים רבועים, וחלקו הגדול היה הגג מזופת 
ביריעות זפת, אשר לא החזיק מים מעבר לגשם 
אחד, וכך נגרמו נזקים רבים לבנין, עקב הגשמים 

הרבים שזלפו לתוככי הבנין, עד כדי שבחדר אחד 
קרס תקרת הגבס מרוב הגשמים.

בליל ברירה קפצנו למבצע סיום כל גג הבנין בגג 
פח, הכרוך בזה בניית קונסטרוקציה חדשה מעץ 
על כל שטח הבנין, ומעליו בד ניילון מיוחד, ומעליו 
גג פח מיוחד, עלות הפרוייקט הסתכם בסכום של 
גדולים,  בחובות  אנו  שעדיין  כמובן  דולר,   45.000
אבל לא נשאר לנו ברירה למען שלא יגדלו הנזקים 
בבנין, והרוצה להיות חלק ושותף בבניית המקום 
לכבוד הצדיקים, בפרט בימים אלו אשר מחפשים 
זכויות, בוודאי הצדיקים הקדושים יהיו מליצי יושר 
להתאמץ עבור כ”א אשר יתאמץ עבורם, להכתב 

בכתיבה וחתימה טובה. 

התכוננות בדינוב לקליטת האלפים
עקב הלחץ שנוצר בשבועות האחרונים בהטסת 
ר”ה,  לימי  לאומן  הטסים  היהודים  אלפי  עשרות 
נוספו בשבוע האחרון טיסות טשארטר מיוחדות 
לפולין, חלקם לעיר ריישא הסמוך לדינוב, חלקם 

יסעו  האלפים  וציבור  בפולין,  אחרות  למקומות 
המצריך  דבר  באוטובוסים,  שבאוקריינה  לאומן 
כאשר  שעות,  עשרה  חמש  לפחות  של  נסיעה 

בדרך עוברים את העיר דינוב.

ע”מ  יששכר  בני  מוסדות  למנהלי  פנו  העסקנים 
בדרך  יעצרו  אשר  האלפים  לקליטת  להערך 
בעיר דינוב, לתפילות עם מקוה חם, שתיה חמה, 
ואכן  הארוך,  מהדרך  קימעה  לנוח  ע”מ  טעימה, 
הנהלת המוסדות נענתה לבקשתם ומטיסה צוות 

עובדים מהארץ ע”מ לדאוג לרווחת הנוסעים.

לקליטת  יששכר  בני  מוסדות  נערכת  כמו”כ 
היהודים שלא יספיקו לעבור את הגבול לאוקריינה 
שבתם  את  לעשות  שיוכלו  והחג,  השבת  בטרם 
בתקווה  השבת.  לאחר  לאומן  ולהמשיך  בדינוב 

שכל יהודי יגיע ליעדו כרצונו בזמן.

בקשתינו מופנית לאחבנ”י להטות שכם ומצפים 
או  כספיות  בתרומות  זה  אם  לתרומתכם  אנו 
בהשגחת  )חתומים  מזון  מוצרי  בתרומת  אפילו 

הבדץ העדה החרדית( לרווחת הציבור הק’.

כמו”כ נגמר לנו בקבוקי המיץ ענבים מפלסטיק, 
בידו  שיש  מי  גדול,  למלאי  שוב  זקוקים  ואנו 

להחליפו  וברצונו  מפלסטיק  ענבים  מיץ  בקבוקי 
לבקבוקי מיץ ענבים רגילים, יקבל על כל בקבוק 
פלסטיק 2 בקבוקי מיץ ענבים זכוכית, על כל הנ”ל 

לפנות לטלפון 050-4132188.

העולים לדינוב:
שבאו  יהודים  של  קבוצות  לדינוב  עלו  זו  בשבוע 
לפולין להשתטח על קברי הצדיקים, חלקם גם לנו 

את שנתם באחד מימות השבוע בדינוב.

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 לטלפון 050-4132188.

מהנעשה בחצרות קדשינו:

המשך 'דבר המערכת'

המשך 'אגרא דכלה'

מוסדות 'בני יששכר'
בית המדרש דינוב ירושלים - דינוב פולין

בית צדיקים יעמוד
שלוחה בזה ברכתינו, לידיד בית דינוב, מגזע אראלים ותרשישים רבינו ה'בני יששכר' זיע"א רבינו 
הק' מצאנז ולמעלה בקודש, המקושר בלו"נ לרבותינו זיע"א, ודבוק בספריהם הקדושים, זרע ברך ה' 

אשר לא פסיק פומיה מגרסי' בין כותלי ביהמ"ד 

הבה"ח ר' חיים מייזליש ני"ו
בן ידידינו הגה"צ ר' שלמה מייזליש שליט"א - רב דביהמ"ד חברה ש"ס לונדון

לרגל אירוסיו בשטו"מ עב"ג
בת הרה"צ ר' יעקב יוסף מוסקאוויטש שליט"א - רב דביהמ"ד באראוו מאנסי

מגזע רבותינו הק' לבית ספינקא זצוק"ל

המברכים: חברי ביהמ"ד, לומדי השיעורים

ג"א בין המברכים
ידידך משה הכהן קאהן בלאמו"ר מתולדות אהרן שליט"א

רב דביהמ"ד דינוב ירושלים

ידידך פנחס בנימין פאמפ, ידידך יהושע שפיגל

יככה ה' אלקים בשחפת וגו'  
חבירו  דהמשביע  במשנה  שנינו 
היא  זו  וגו'  אלקים  ה'  יככה   בפסוק 
ואמרינן  וחייב,  בתורה  הכתובה  אלה 
רב  יתיב  ע"א(  )לו  שבועות  בגמרא 
כהנא קמיה דרב יהודה ויתיב וקאמר 
]יככה ה'  הא מתניתין ]הנ"ל[ כדתנן 
אלקים, וכן יככם וגו'[, אמר ליה כנה 
]פירוש, הפוך דבריך ואל תאמרנו נגדי 
בלשון נוכח, אלא אמור בלשון נסתר, 
יכהו יכהם, שלא תקללני[, יתיב ההוא 
מרבנן קמיה דרב כהנא ויתיב וקאמר  
]פסוק בתהילים[ גם קל יתצך לנצח 
]פירוש,  כנה  ליה  אמר  וגו',  יחתך 
הפוך דבריך ואל תאמרנו נגדי בלשון 
נוכח, אלא אמור יתצהו לנצח ויסחהו 

וכו'[, עד כאן לשון הגמרא.

ויש ליזהר בדבר, ותמיה לי למה לא 
הביאו הפוסקים זה הדין, ותתבונן בזה 
שמקפידין  מה  תורה  ישראל  שמנהג 
בקריאת  לתורה  לעלות  שלא 

לנוכח,  קרא  המקרא  כי  התוכחות, 
ואני מקפיד בקריאתי התוכחות שלא 
יעמוד אדם נגדי או אצלי כיון שהוא 

דינא דגמרא. 
)אגרא דפרקא אות רנט(

מקלה אביו ואמו
המצוה  כן  גם  פשוטו  פי  על  הנה 
נוהגת בכל זמן ובכל מקום, אפילו מי 
התורה  ידי  על  כי  ואם,  אב  לו  שאין 
בהם  עוסק  שהאדם  טובים  ומעשים 
ומעלין  בגן עדן  ואמו  מעטרין לאביו 
אותם מדרגא לדרגא, ובפרט בחידושי 
השבת,  ביום  מחדש  שהאדם  תורה 
למצות  כיבוד  מצות  נסמך  כן  ועל 
שבת כנודע מכתבי האריז"ל, א"כ הוא 
הכל בכלל מצות כבד וכו', ובהתבטלו 
אם  שכן  וכל  טובים  ומעשים  מתורה 
ח"ו, מבטל מצות עשה  עבירה  עובר 
עשה  ממצות  הוא  זה  א"כ  דכיבוד, 

שכל התורה תלוי בה, הבן הענין. 
)דרך פיקודיך מ"ע לג(

 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


