
בעזהשי"ת

גליון כ"א – עש"ק פ' נצבים תשע"ב

אגרא דכלה
הוספות  הינו  מרובעים[  ב]סוגריים  הקטעים 

מרבינו בענין זה, ממקומות אחרים: 

וכו'  אלקיכם  ד'  לפני  כולכם  היום  נצבים  אתם 
מחוטב עציך עד שואב מימיך לעברך בברית וכו' 
למען הקים אותך היום לו לעם והוא יהיה לך וכו'. 
א'  הוא,  הללו  קודש  במקראי  לדקדק  שיש  מה 
אומרו אתם נצבים וכו', דנראה שהדבר בבחירתם 
לעברך  ומסיים  התיצבו,  בבחירתם  שמעצמם 
לומר  לו  היה  התיצבו  בבחירתם  ואי  בברית, 
לעבור בברית, ומאומרו לעברך דנראה שהשי"ת 
ליה  והוה  לזה  אותם  המצב  והוא  המעביר  הוא 
להתחיל התיצבו נא לפני ד' אלקיכם וכו' לעברך, 
ב' אומרו היום, ומי לא ידע כי היום הוא המעשה, 
היא  דהמנהג  וכו',  עד  עציך  מחוטב  אומרו  ג' 
היותר  הדבר  בציירו  כזה  בלשון  קודש  במקראי 
הקצה  מתחילה  אמר  קטן,  היותר  והדבר  גדול 
האחד במ"ם הפעולה והקצה השני בתיבת עד, 
וכאן אילו היה אומר מראשיכם עד שואב מימיך 
היה צודק, אבל באומרו מחטב עציך עד שואב 
מאד,  הדבר  קשה  ערך  פחותי  ששניהם  מימיך 
אפילו אם יאמר האומר שקאי רק על וגרך אשר 
וכו' ג"כ קשה הדבר דמהיכי תיתי לן לומר דחוטב 
עצים היה במעלה גדולה מהגרים והשואב מים 
הוא במעלה פחותה, ד' אומרו למען הקים אותך 
השי"ת  הקים  הזה  להיום  רק  וכי  לעם,  לו  היום 
ה'  לעם,  לו  הם  עד  לעולמי  הלא  ישראל  את 
לעתיד  דמשמע  לאלקים,  לך  יהיה  והוא  אומרו 
לא היום בלבד וא"כ לא הוי סיפא דומיא דרישא, 
ו' יש לדקדק כיון דפרט בדרגין בפרטות ראשיכם 
שבטיכם וכו' אין מן הצורך לומר בהתחלת דבריו 

תיבת כלכם:

גדולה  במעלה  אז  היו  ישראל  דהנה  והנראה 
עזה  אהבה  להשי"ת  האהבה  בתוקף  ערך  לאין 
אצלם  בטלים  היו  עוה"ז  תענוגי  מיני  שכל  עד 
לגודל אהבת השי"ת, והנה תכלית האדם בעוה"ז 
לעבוד את השי"ת בכל תנועותיו אפילו באכילתו 
והאוהב  גבוה,  צורך  יהיה  הכל  ודבורו  ושתייתו 
את השי"ת באמת אין לו תענוג מתענוגי עוה"ז 
שהוא  להיות  רק  ובנים  ואשה  ושתיה  מאכילה 
יחודין  בזה  לגרום  השי"ת  לעבודת  נרצה  דבר 
עילאין, והנה אדם כזה אין לו שום תנועה בשום 
הקשור  איש  משא"כ  הש"י,  לצורך  רק  אבר 
כשמתענג  א"כ  עוה"ז  אהבת  עבותות  בחבלי 
לפני  אינו  זה  עוה"ז  בצרכי  אבר  תנועת  באיזה 
המתענג  האדם  לצורך  רק  עבודתו  ולצורך  ד' 
רק  יזכה לה האדם  לא  כזו  והנה אהבה  בעצמו, 
אחר יגיעות רבות ובזיכוך החומר הגס עד אשר 
ויתלהב  למשכיל  למעלה  הנערב  אור  בו  תאיר 
בלבו בחשק רב ונמרץ לעבודתו ויתבטלו בעיניו 

תענוגי הזמן וחמודי העולם הזה הכלים כרגע:

ישראל  כל  להביא  הצורך  מן  היה  בכאן  והנה 
בברית, ובכדי שלא יהיה עליהם למשא הטעימם 
כי  ויבינו  יראו  למען  עבודתו  ממתיקות  הש"י 

ומעלה  שאת  ביתר  להם  לטוב  הש"י  כוונת 
נגוע  לבלתי  ומזרזם  הוא מרחקם  כן  על  נפלאה 
ויהיה  בקצה משענת הקנה רצוץ תענוגי עוה"ז 
הברית  אלות  עליהם  לקבל  בעיניהם  נקלה  דבר 
בצחצחות  לשבוע  הרב  לטובתם  שהוא  כיון 
נפשם, והנה זאת המעלה לא נשאר להם לעולם 
מחויב  אחד  כל  ואח"כ  הברית,  קבלת  בזמן  רק 
עד  החומר  לשבור  לד'  שלימה  עבודה  לעבוד 
אשר יבא למעלה הנפלאה הלזו, והדבר הוא רק 
וילמוד  למשל האב מראה לבנו כשיעשה רצונו 
החכמה אזי יעשה לו בגדים וישיאו אשה יפ"ת, 
ואח"כ מעלים ומכסה ממנו עניני החמודות הללו 
עד אשר ישתדל לבא למעלה שצוה אביו אז יתן 
לו  הנחמד שהראה  בפועל ממש הדבר  לו האב 

מאז למראה עיניו בלבד: 

שהטעימן  להיות  הפסוק,  להתכת  נבא  ומעתה 
היה  אז  הנערב,  אור  מתיקות  מטעם  אז  הש"י 
תענוג  לנגד  עוה"ז  תענוגי  כל  אצלם  בטול 
אפילו  תנועותיהם  כל  אז  היה  כן  ואם  עבודתו, 
אכילה  דהיינו  גבוה  לצורך  רק  עוה"ז  בענייני 
הכל  ומתן  ומשא  והילוך  ודיבור  ומשגל  ושתיה 
לעבוד עבודתו ית' לברר ניצוצין ולבער הקוצים 
מן הכרם כנודע, ולגרום יחודין בעולמות עליונים, 
והיה אדונינו משה יודע שלא תשאר זו המעלה 
פועל  ע"י  זו  למדריגה  הגיעו  לא  כי  עד  לעולמי 
עבודתם רק במתנה מהש"י לפי שעה להראות 
כזו,  יזדרזו לבא למדרגה  ואח"כ  להם המתיקות 
תתמוד  לא  כי  )דייקא,  היום  נצבים  אתם  וז"ש 
המעלה הזאת(, כלכם )ר"ל כל חלקי גופיכם וכל 
תנועות איבריכם בלי שום שיור לתענוג עצמיכם 
יתפרש  )לפני  אלקיכם,  י"י  לפני  הזה(  בעולם 
ר"ל  ה[,  ח  ]אסתר  המלך  לפני  הדבר  וכשר  כמו 
ראוי והגון הדבר הזה לכבוד המלך, כן בכאן לפני 
ולכבודו  בלבד  המלך  לעבודת  ר"ל  אלקיכם  י"י 
רק  ג"כ  הוא  עוה"ז,  תענוגי  תנועות  בכל  אפילו 
וכו'  ראשיכם  ופרט  והבן(  המלך  לפני  מטעמים 
יש  הנה  )ר"ל  מימיך  שואב  עד  עצך  מחוטב 
הן  הזאת  הנפלאה  המעלה  בפתאום  לכולכם 
חוטב עציך היינו אותם שהם במעלה גדולה מאז 
ומקדם להיות ממחצדי חקלא לבער הקוצים מן 
הכרם, הן השואב מימיך, מים נקראים התענוגים 
ור"ל  תענוג,  מיני  כל  מצמיחים  המים  כי  כנודע 
המעלה  לכולכם  נתהווה  שבפתאום  תראו  הנה 
הנפלאה חשק עבודת י"י ית' באהבה, הן אותם 
שהיו  אותם  הן  גדולה  מעלה  להם  היה  שכבר 
משוקעים בתענוגים ולא השתדלו לבא למעלה 
הנפלאה הלזו, ומהיכן נתהווה זה, על כרחך הוא 
וזוהר  מטעם  להטעימכם  זאת  עשתה  י"י  יד  כי 
מתיקות טובו, כדי( לעברך בברית וכו' ולא יהיה 
וכו',  היום  אותך  הקים  למען  וזהו  כמשא.  עליך 
היום דייקא שהשעה צריכה לכך, והוא יהיה לך 
לאלקים לעולמי עד, כאשר תשתדל לבא לזאת 
המדריגה, תטעום תמיד מטעם העליון עריבות 

נעימות ידידות היוצר, והבן מאד וינעם לך:
סיון  חודש  מאמרי  יששכר  בבני  ]עיין 
אען  בעניי  ואני  הגבלה  ימי   - ב  מאמר 
אל  המלאכים  השתוקקות  ידוע  ואומר, 

דבר המערכת
אתם נצבים היום...

פתח לנו שער בעת נעילת שער.. את התפילה הזאת אומרים 
בתפילה כבר אחר כל ימי הדין, היינו אחרי שעוברים את ימי ר"ה 
עשי"ת יום הקדוש, ואז יהודי תופס את עצמו ברגע האחרון, עת 
נפתחים שערי שמים, ובמוחו אץ רץ המחשבה.. אוי פספסתי.. 
במחשבה וברצון היה אצלי לנצל היטיב את הימים הקדושים 
בריה  להיות  חדשה  הזדמנות  לי  יש  בו  התשובה,  ימי  האלו 
חדשה, הרי ביום הדין עושים סיכום חשבונות האדם על כל הנה 
שעברה, כמו שאומרים בתפילת בראש השנה יכתבון מי בחיים, 
מי ינוח, ומי ירום,, וכו' ואמנם בשנה שעברה לא השכלתי לקחת 
החדשה,  בשנה  בעצמי  החלטתי  הרי  אבל  בידיים,  עצמי  את 
בשנת תשע"ג, להתחיל את הכל ברגל ימין, להתפלל בכוונה, 
לשפוך את לבבי בתפילות ותחנונים לבוכ"ע שזכה להיות קרוב 
אליו, לעשות ברכה בכוונה, לא להתבטל לסתם אלא לנצל כל 
זמן מיותר ללימוד תורה וחסידות, לנצל את ימי עשי"ת לעשות 
ליום  להגיע  ובפרט  הקב"ה,  עימי  יעשה  גם  וכך  וחסד  צדקה 
הקדוש בהכנה כדבעי, שכל התפילות והבקשות יהיו מתך לב 
שבור מתוך ידיעת המצב, וכך ע"י לב נשבר ונדכה אלוקים לא 
ברחמים  הגבוהות  בהיכלות  יתקבלו  ותפילותי  ודיבורי  תבזה, 
וברצון,, והנה כבר צועקים פתח לנו שער בעת נעילת שער... אוי 
ווי כל הרצונות המחשבות כלא היו מחמת הטרדות והיצר אשר 
מטמטם אותי השכם וערב בכל מיני שטותים ואפילו שהם לא 
עבירות, אבל העיקר שאשכח מהקבלות הטובות, לבל אתאמץ 

בימים האלו בחיפוש אחר קירבת ה'.

ימי  של  האחרונים  הרגעים  את  לתפוס  מנסים  בבכיות  ואז 
לימי  שנכנסים  לפני  שמים,  שערי  שסוגרים  לפני  התשובה, 
ההכנות לחג הסוכות... ומנסים בכל זאת להיתפס על העגלה 
הדוהרת ובורחת שעוד אוכל להרגיש גם על עצמי במוצאי יום 
שובו  ימחול,  הוא  חטאתינו  של  האמיתית  הקדוש המשמעות 
האב  הקב"ה  בוודאי  אלוקיכם...  ובראשיכם  לאהליכם  לכם 
להיות...  בנאדך  דמעותינו  בכיותינו שתשים  את  יקבל  הרחמן 
אבל אחד כזה שמחכה הוא לרגע האחרון ע"מ לתפוס טרמפ 
על העגלה,, גם אם יגיע הוא ליעד ביחד עם כל אלו שנוסעים 
דומה  אינו  אבל  השניה..  במחלקה  או  ראשונה  במחלקה  אם 
על  הוא  יושב  אם  שנוסע האדם במשך השנה  הארוכה  הדרך 
האדם  מאשר  בעמידה..  ברזל  איזה  על  נתפס  או  המדרגות 
ליעד  הדרך  ואז  מסודר  מקום  והזמין  למסע  היטב  שהתכונן 

עובר בלי מכאובים וצער..

אתם נצבים היום... עומדים אנו כבר ימים ספורים לפני ההכרזה 
לכל  ראשונה  במחלקה  מקומות  נשארו  עדיין  הדין..  יום  הנה 
ימין,  ברגל  החדשה  השנה  את  להתחיל  בראשו,  שעיניו  מי 
את  ולשכוח  מוחינו  את  לטמטם  היצר  בנסיונות  להיסחף  לא 
מעמדינו, ובניצול כל רגע ורגע מהימים הקדושים הן ימי ר"ה 
ועשי"ת ואז נגיע ליום הקדוש מוכנים לכפר על העבר, כי ביום 
הזה יכפר עליכם.. ולצאת לדרך החדשה לשנה החדשה מלאים 
בתורה ובמצוות, ולהגיע לחג הסוכות ליכנס לתוך כנפי השכינה 
עטופים ומוקפים במצוות מחיל אל חיל בשמחת בית השואבה 
אמיתית  והתקרבות  דביקות  מתוך  התורה  בשמחת  ולשמוח 

לתורתינו ויוצרינו. 

המשך בעמ' הבא

בברכת שבתא טבא,
ידידכם פנחס בנימין בן חנה לאה

רבינו ה'בני יששכר' זצוק"למתורתו של
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תשוקתם  היתה  לא  בודאי  התורה, 
תנאף  לא  תרצח  לא  פשטיותה  על 
לא תגנב וכיוצא כי אין דבר זה נוהג 
ביניהם כי אין בנמצא ביניהם דברים 
משה  להם  שהשיב  וכמו  מוגשמים, 
יש  ושנאה  קנאה  ביניכם  יש  נשים 
ידעו  הם  אבל  ב[,  פח  ]שבת  ביניכם 
פנימיותה  בעמק  התורה  מתענוג 
היא  התורה  פנימיות  עצמיות  דהנה 
הנמצאים  התענוגים  מכל  יותר 
כל  דהרי  לנבראים,  העולמות  בכל 
על  נברא  בהם  אשר  וכל  העולמות 
של  אומנתו  כלי  שהיתה  התורה  ידי 
יוצר בראשית ]ב"ר א א[, אם כן היא 
שורש כל התענוגים שבכל העולמות, 

המלאכים  השתוקקות  היתה  ולזה 
לתענוגי פנימיות התורה שהוא תענוג 
השיב  משה  והנה  התענוגים,  כל 
נשים  ביניכם  יש  ומתן  משא  להם 
ביניכם,  יש  ושנאה  קנאה  ביניכם  יש 
הם  הלא  תשובה  זה  מאי  לכאורה 
על  היה  כונתם  אך  בעצמם  זה  ידעו 
היא  התשובה  אבל  התורה,  פנימיות 
שהוא  התורה  פנימיות  תענוג  להיות 
אי  ית"ש  לבושו  מעטה  אור  כביכול 
לבושי  ידי  על  רק  להשיגה  אפשר 
העשיה, כמו למשלאי אפשר לראות 
ידי מסכים  בבהירות השמש רק על 
הגשמיים  המצות  מעשה  ע"י  כן 
התורה  תענוגי  יושגו  הזה  בעולם 

ובהעדר  ויבא להשיג בעצם התענוג, 
לבושים אי אפשר להשיג בעצמיותה, 
למלאכים,  משה  להם  שהשיב  וזה 
מוגשמים  דברים  אצליכם  יש  וכי 
אשר על ידם תוכלו ליהנות מבהירות 

התורה.

מה  דבר  שבהשיג  מזה  לנו  יוצא 
לך  אין  התורה  פנימיות  מבהירות 
תענוג בכל העולמות יותר מזה, )וזה 
בתשובה  אחת  שעה  יפה  שאמרו 
מכל  הזה  בעולם  טובים  ומעשים 
חיי העולם הבא ]אבות ד יז[(, ולפי"ז 
כה  המדרש,  דברי  תבין  ממילא 
הסנהדרין  אלו  יעקב  לבית  תאמר 

יודעין  עיני העדה, המה  הדור  ראשי 
מעלת התורה בפנימיותה ומלבושיה, 
כפשטן,  דברים  להם  לומר  די  להם 
והן המה מביני מדע ויקבלוה בסבר 
הפנימי  התענוג  בהבינם  יפות  פנים 
הפשט,  בתוך  מלובש  הוא  אשר 
רזא  להם  תגיד  העם  המון  משא"כ 
גדול  תענוג  שאין  ויבינו  דחכמתא 
ויקבלוה  מזה  יותר  העולמות  בכל 
ישכילום  לא  אם  כי  נמרץ,  בחשק 
בפנימיות תהיה להם פשטיות התורה 
למשא, על כן צריכין להאיר עיניהם 

בפנימיות, ודי בזה[.

תפילה נוראה לברכה והצלחה ולהישמר מכל רע
ז"ל,  האר"י  בשו"ע  המובא  ז"ל,  הקדוש  האר"י  מרבינו 
זי"ע,  יששכר"  ה"בני  רבינו  של  קדשו  בפי  רגיל  שהיה 
והרגיל לאומרו בכל חודש אלול ועשי"ת ומודפס בספר 

חידושי "בני יששכר".

ֵואלֵׂקי  ֱאלֵׂקינּו  ה'  ִמְלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי 
ים  ׂשִ ָתּ ָרֵאל  ִיׂשְ ְקדֹוׁש  ַיֲעקׂב  יר  ֲאּבִ ֲאבֹוֵתינּו 
ִמָסִביב  ִגּבֹוִרים  ים  יִשׁ ִשׁ ָמר  ִמְשׁ ָעֵלינּו 
ְנָקָמה  ַלֲעׂשֹות  ְבָיֵדינּו  רי"ו  גימ'  יִפיֹות  ּפִ ְוֶחֶרב 
ָעִניָת ְלַיֲעקׂב ע''ה ְבֵבית  ם ֶשׁ ְבׂשֹוְנֵאינּו ּוְכׁשֵ
ח ָלֵקל ָהעֹוֶנה  ם ִמְזּבֵ ה ׁשָ ר ְוֱאֶעׂשֶ ָאּמַ ׁשֶ ֵקל ְכּ
ע''ה  ַהֶמֶלך  ָדִוד  ָהָיה  ְוֵכן  ָצָרִתי:  ְביֹום  אֹוִתי 
ה'  ַיַעְנָך  ְלָחָמה  ַבּמִ יֹוָאב  ֶשָהָיה  ּכְ ֵלל  ִמְתַפּ
ם  ם ֶאלֵׂקי ַיֲעקׂב הּוא ַהׁשֶ ֶגְבָך ׁשֵ ְביֹום ָצָרה ְיׂשַ
ַיֲעקׂב ָלֵקל ָהעֹוֶנה אֹוִתי ְביֹום ָצָרִתי  ָאַמר  ׁשֶ
יָך )א-ה-י-ה י-ה-ו-ה א-ד-נ-י(   ם ַהֶזה ֶאְקָרא ֵאֶלֵ ְבׁשֵ
מֹות ַהׂיְצִאים ִמן  ַיֲעֵננּו ְביוׂם ָקְרֵאנּו ּוְזכּות ׁשֵ
ַהִמְזמֹור ַהֶזה ּוְנקּודָׂתיו ְוֵתיבֹוָתיו ְואֹוִתיֹוָתיו 
ַהחֹוִחים  ל  ּכָ ֶלַהְכִרית   ָעֵלינּו  ָיֵגן  ּוֶטָעָמיו 

ָנה. ְוַהקֹוִצים ַהסֹוְבִבים ֶאת ַהׁשֹוׁשַ

ְוַאף  ֵמֵחָמה  ַיֲעקׂב  ְבֵני  ֶאת  ֵדה  ּפְ רבש''ע 
ָאף  ַבֲחרֹון  ָעֵלינּו  ַהָקִמים  ל  ּכָ ֵפר  ּתָ ּפֹור 
ּוְרֵאה   ָצרֹוֵתינּו  ֵעיֶניָך  ֶנֶגד  ִיְהיּו  ְוַחנּון  ַרחּום 
י  ּכִ ַהגֹוִים  ָכל  ְוָיְדעּו  ִריֵבנּו  ְוִריָבה  ְבָעְנֵינּו 
ָהַעִנִיים  ָבֶניָך  ָנא  ְזכֹור  ָרֵאל  ִיׂשְ ְקּדֹוׁש  ה  ַאּתָ
ַהָיִמים  ל  ּכָ ִליׁשּוָעֶתָך  ים  ְמַצפִֹ ְוֶאְביֹוִנים 
ה  ַאּתָ ְוָחִסיד  ה  ַאּתָ ַצִדיק  ַמִים  ָ ַבׁשּ ֶשׁ ָאִבינּו 
יָך ֶבֱאמּוָנה ָיּגֹולּו ַרֲחֶמיָך ַעל ָבֶניָך  ְוָכל ַמֲעׂשֶ
ַמה  ָלנּו  ּוְזכֹור  ְלַרֲחֶמיָך  ֲאַנְחנּו  ְצֵמִאים  י  ּכִ
ָאִחיָך  ָימּוְך  י  ּכִ ַהְקדֹוָשה  ְבתֹוָרְתָך  ִצִויָתנּו  ׁשֶ
ְילּוֵדי  ֶניָך  ּבָ ֵוֲאַנְחנּו  בֹו  ְוֶהֱחַזְקּתָ  ָידֹו  ּוָמָטה 
ְמֵחנּו  רֹוב ַרֲחֶמיָך ׂשַ ֲעׁשּוֶעיָך ַרֵחם ָעֵלינּו ּכְ ׁשַ
ִנִסים  ָלנּו  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ְוַקָים  ַחי  ַעִניָתנּו  ימֹות  ּכִ
אֹוְיֶביָך  בֹו  ְלַנֵצח  ְצָבאֹות  ה'  ם  ְבׁשֵ ְוִנְפָלאֹות 
ְיִדיֶדיָך  בֹו  ְלַהִציל  ְצָבאֹות  ֱאלִׂקים  ם  ּוְבׁשֵ
מֹור  ִלׁשְ עֹוָלם  ְיסֹוד  ַצִדיק  שדי  ֵקל  ם  ְוׁשֵ
ֶתר  ּכֶ א-ה-י-ה  ם  ְבׁשֵ ֶמָך  ׁשְ ִיְרֵאי  ַצִדיִקים  בֹו 
א-ד-נ-י  ם  ּוְבׁשֵ ָך  ְפַאְרֶתּ ּתִ י-ה-ו-ה  ם  ְבׁשֵ רׂאֶשָך 
ֲחֵתנּו  י ַרִבים ָקִמים ָעֵלינּו ְלׁשַ ֵהיַכל ָקְדֶשָך ּכִ

ְגֵבנּו:  ׂשַ ְסָעֵדנּו ְביֹום ָצָרה ּתְ ִמקֹוֶדׁש ִמִציֹון ּתִ

אֹוִתיֹוֶתיָך  ת  ּוְקדּוׁשַ ֶמך  ׁשְ ת  ְקדּוׁשַ ְלַמַען 
ֶמָך  יֵענּו ּוְלַמַען ה' נֹוָרא ׁשְ ְלַמַען א-ד-נ-י הֹוׁשִ
ְמֵרנּו ּוְלַמַען א-ה-י-ה ַרֲחִמים ְגמּוִרים ְגָאֵלנּו  ׁשָ
ַתח  ֵסא ַרֲחִמים ּפְ ב ַעל ּכִ ֵסא ִדין ְוׁשֵ ֲעמֹוד ִמּכִ
י  דֹוְפּקֵ ִפַלת  ּתְ ַלֲעלֹות  ַמִים  ׁשָ ֲעֵרי  ׁשַ ָלנּו 
ִליׁשּוָעֶתָך  ַקִוים  ּמְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעְמָך  י  ּכִ ְדָלֶתיָך 
ְמַקְבֵלי  בּוָאֶתָך  ּתְ ית  ֵראׁשִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶסָלה 
ל  ִמּכָ ַהִציֵלנּו  ש-ד-י  ֵקל  ְותֹוָרְתָך  ֱאמּוָנֶתָך 
ֵננו ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים  ַהָקִמים ָעֵלינּו ְוִתּתְ
ַמְרגֹוע  ְלַהְמִציא  רֹוֵאינּו  ָכל  ּוְבֵעיֵני  ְבֵעיֶניָך 
ְוִיְגָאֵלנּו  ָיבׂא  ְמֵהָרה  ֶנֱאָמן  רֹוֶעה  נּו  ְלַנְפׁשֵ
ִבְמֵהָרה  ִעיְרָך  ְוִתְבֶנה  ֱאלֵׂקינּו  ה'  ּכֹוֲחָך  ּבְ
נּו  ְוִתְפַאְרּתֵ נּו  ִמְקָדׁשֵ ית  ּבֵ ּוְתכֹוֵנן  ְבָיֵמינּו 
ֶניָך ַחִיים  י ְבאֹור ּפָ ִכיָנֶתָך ֵביֵנינּו ּכִ ֶרה ׁשְ ְוַתׁשְ

ָלנּו )גי' א-ה-י-ה ה-ו-י-ה א-ה-י-ה( ָאֵמן ֶסָלה.

מובטח  ויהא  צדקה  יפריש  התפילה  אחר 
שתפילתו תתקבל ברצון: 

ויאמר את תפילת הצדקה מכ"ק בעל ה"שומרי 

רבינו הרה"ק מבלאזוב  זיע"א תלמיד  אמונים" 

זצ"ל  יששכר"  ה"בני  רבינו  של  נכדו  זצ"ל 

מספה"ק "טהרת הקודש" חלק ג':

)פלוני(  סכום  להפריש  ידי  את  מזמין  הריני 
צדקה  ענין  כל  עבור  או  יששכר"  "בני  מוסדות  )עבור  לצדקה 
אחר...( כמו שצונו הבורא ב"ה "ויקחו לי תרומה 

לקיים  וכדי  לבו",  ידבנו  אשר  איש  כל  מאת 
מצות עשה "פתוח תפתח את ידך לאחיך וגו'" 
)ואם מפריש מעשר יאמר וכדי לקיים מצות עשה "עשר תעשר את כל 

וגו'(, כדי שבכח זו ההפרשה אוכל לקיים מצותיו 

לקיים  וכדי  בדרכיו"  "והלכת  שצונו  יתברך 
ומצות  לו",  תתן  "נתון  שצונו  יתברך  מצותיו 
לא תעשה "ולא ירע לבבך בתתך לו", ולקיים 

מצות עשה "ואהבת לרעך כמוך". ויהי נועם וכו'.

זה  שע"י  מאריך  הקודש  טהרת  ובספה"ק 

נותן  ואם  וכו',  המקטריגים  כל  יתבטל  הצדקה 

ג'  חלק  בטה"ק  שם  עיין  לעי"נ.  שיהיה  לעי"נ 

אחרי תפלת התבוננות.

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

האחרונות  ההכנות  נשלמות 
לימי ר”ה בדינוב

בימים האלו נשלמות ההכנות האחרונות לימי ר”ה 
בצילו דרבינו הקדוש הבני יששכר בעירו דינוב.

השואה  לאחר  השניה  השנה  רק  זה  אמנם 
בימי ראש  יהודים לשהות  בו מתקבצים  האיומה 
רבינו  של  מדרשו  בבית  בדינוב  הנעלים  השנה 
הבני יששכר, אבל זהו הקיבוץ הגדול בכל מדינת 
פולין של יהודים רבים, כאשר מכל פולין נאספים 
יהודים להיות חלק מהיהודים הבאים לשהות בצל 
קדשו של רבינו בדינוב, כאשר מוסדות בני יששכר 
מממנת את שהותם בדינוב של כל המשתתפים 
בכל ימי ראש השנה והשבת שלפני ראש השנה, 
ובכך מקילה עליהם את השהות ביחד עם יהודים 
השנה  ראש  של  הטעם  את  ולהרגיש  חרדים 

בתפילות מיוחדות בנוסח בית דינוב.

ואכן חיש מהר עבר טעם התענוג הרוחני והגשמי 
של השהות בדינוב בימי ראש השנה אצל כל יהודי 
פולין, ומקצה הארץ באים לשהות כאן בימי ראש 
יהודים ממדינות אחרות  השנה, עד כדי כך שגם 
השנה  בראש  לשהות  באים  סיגעט,  רומניה  כגון 

בדינוב.

לקליטת  יששכר  בני  במוסדות  נערכים  כמו”כ 
ההגעה  מהם  נבצר  האחרון  ברגע  אשר  היהודים 

לאומן לימי ראש השנה ונתקעים בדרך. 

זלוטה   1000 והביא  הגיע  הגוי 
לצדיק 

השבוע  קרה  אפילו,  מוזר  וקצת  אמיתי  סיפור 
בדינוב, ביום רביעי השבוע, נכנס לבנין המוסדות 
בדינוב,  גם  חדשים  כמה  לפני  אותו  שראיתי  גוי, 
הוא  הצדיק  בשביל  זה  זלוטה,   1000 לי  ומושיט 

אומר לי...

עבור  זלוטה   1000 לי  יביא  גוי  פיללתי..  לא  לזה 
הצדיק... וכמובן מיד אני שואל אותו, מה זה? מה 
קרה? למה אתה מביא לי סכום כסף שזה לאדם 
משכורת  כמעט  גדול,  כסף  סכום  ממוצע  פולני 

חודשית.. 

זוכר באתי  לי.. אתה  יגיד לך למה הוא אומר  אני 
לבנין,  ונכנסתי  לדינוב  חודשיים  כ  לפני  כאן 
וביקשתי לעלות לאוהל הרבי מדינוב, ואכן הבאת 
מדינוב,,,  הרבי  לאוהל  והלכתי  המפתחות  את  לי 
חרב פיטורין מעבודה כאחד העובדים בבנק בעיר 
זעזוב )ריישא( הקרוב לדינוב רבץ על צווארי.. עקב 
שלושים  לפטר  הבנק  מנהלי  החליטו  קיצוצים 

ברשימת  הייתי  ואני  הבנק,,  עובדי  מכל  אחוז 
המפוטרים,,  ברשימת  להיות  שהומלץ  העובדים 
וכבר התחילו לשחק איתי בימי העבודה,, פה ושם 

אמרו לי היום אל תגיע לעבודה וכו’.. 

אליו  לבוא  והחלטתי  מדינוב,  הרבי  על  שמעתי 
אותי..  יפטרו  שלא  התפללתי  ואכן  עלי.  לבקש 
אלא  אותי..  פיטרו  שלא  רק  לא  שבועיים  ולפני 
החליטו לקדם אותי בבנק, ומיו אותי למנהל הבנק 
עשרת  עלה  ומשכורתי  ווארשא,  הבירה  בעיר 

מונים... וזה אני חש חייב לצדיק הרבי מדינוב...

סיים ועזב את המקום באמירת תודה..

גוים פוקדים  והרבה  זה לא הסיפור היחידי,,  ואכן 
להם  ידוע  אשר  כמקום  יששכר  הבני  אוהל  את 

לישועות לכל מבקש..   

מעמד חגיגת סיום הש”ס בדינוב
בליל כ”ה אלול השבוע נחגג בדינוב מעמד חגיגת 
יעקב  ידידינו רק  סיום הש”ס שנלמד ע”י הרה”ח 
ספרין הי”ו, ברוב פאר והדר, במעמד אביו הרה”ח 

ר’ ישראל אריה ספרין הי”ו צאצא לילידי דינוב.

שבאו  ידידים  עשרות  חלק  נטלו  הסיום  במעמד 
במעמד  התורה,  בשמחת  לשמוח  תבל  מרחבי 
הסיום נשא דברים בעל הסיום בחשיבות ובמעלת 
בתים  בעלי  ע”י  נפש  במסירות  התורה  לימוד 
שקבלו על עצמם חוק בל יעבור ללמוד כל יום דף 
ויותר וכך תורה מגיני ומצלי, כאשר רואים  גמרא 
הקביעת  על  מוותרים  לא  אשר  דשמיא  סייעתא 

גם מחיר שנראה לפעמים הפסד  עיתים לתורה, 
בעסקים ע”י ביטול פגישות וכו’, ורואים אח”כ את 
כוח התורה שלא מפסידים אלא אדרבה העסקים 
מצליחים ע”י כוח לימוד התורה. ואמר מה ששמע 
את  עצמו  על  לוקח  יהודי  שאם  שליט”א  מאביו 
קביעת עיתים לתורה ממש כמו ענין של תפילת 
שלושה פעמים ביום שזה חלק מהחיים היהודיים 
גם  והיהודי לא מרגיש שזה דבר קשה עבורו כך 
יום  היום  מההווי’ה  לחלק  נהפך  עיתים  הקביעת 

בלי להרגיש שהדבר קשה על האדם.

בריקוד  הציבור  יצא  המרגשים  דבריו  סיום  עם 
נלהב לכבוד התורה ולומדיה.

פראנק  מוטה  ר’  הרה”ח  הזכיר  המעמד  בעת 
וגם  בדינוב  חיו  אשר  האבות  שבוודאי  שליט”א 
לשמוח  באים  בדינוב  קבורים  חלקם  בוודאי 
את  לחגוג  לדינוב  דווקא  שבא  נכדם  בשמחת 
סיום הש”ס שנלמד במסירות נפש יום יום, ותורה 
מחזרת אחר האכסניה מעשה אבות סימן לבנים 
בשמחת  לשמוע  ומולדתם  לעירם  הם  שבאים 

התורה. 

העולים לדינוב:
מאות יהודים עלו השבוע לדינוב לתפילות על ציון 
ובעל הצמח דוד  רבותינו הקדושים הבני יששכר 
וצאצאיהם, חלקם בדרכם לאומן ולמעזיבוז לימי 
באירופה  צדיקים  קברי  על  במסע  חלקם  ר”ה, 

לקראת הימים הנוראים.
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