
בעזהשי"ת

גליון ד' - עש"ק פ' בחקותי תשע"ב

אגרא דכלה
הקטעים ב]סוגריים מרובעים[ הינו הוספות 

מרבינו בענין זה, ממקומות אחרים

נפשי  תגעל  ולא  בתוככם  משכני  ונתתי 
אתכם:

 צ"ל כיון שהבטיח הש"י שיתן משכנו בנו, 
ח"ו.  אותנו  וימאס  יגעל  שלא  שכן  מכל 
שהאדם  דידוע  מה  פי  על  לדעתי  והוא 
)יחזקאל  ושוב  רצוא  בבחינת  להיות  צריך 
מגדולת  מאוד  יודעת  שנפשו  הגם  יד(,  א 
כי  לשרשה,  משתוקקת  ונפשו  ב"ה  היוצר 
ליסודו  להשתוקק  דבר  כל  בטבע  הוא  כן 
והוא  ביסודו,  ממציאותו  שיתבטל  הגם 
נקרא כלות הנפש ותגעל הנפש את הבשר 
ורצונה  בשורשו,  להדבק  חשקה  מגודל 
בטבע לצאת מן הגוף להידבק במקורה. וכן 
הוא בפטירת הצדיקים בנשיקה, שמראים 
הנפש  ומתדבק  השכינה  זיו  נועם  להם 
במקורה, והש"י הגם שרצונו שתדע הנפש 
רצונו  זה  כל  עם  היוצר,  ידידות  מנעימות 
שלא תצא מנרתיקה כל ימי צבאה ותהיה 
ארוכים  והדברים  ושוב,  רצוא  בבחינת 
באור החיים פרשת  ועיין  יתבונן המשכיל, 
וינעם  ואביהוא  נדב  פטירת  מענין  אחרי 
ונתתי  יוצרנו  שהבטיחנו  וזה  לנפשך. 
ענין  ותבינו  בפנימיותיכם,  בתוככם  משכני 
ועם  נכבדת,  ותשוקה  רבה  גדולתי באהבה 
כל זה ולא תגעל נפשי אתכם, היינו הנפש 
כל  הבשר  את  תגעל  לא  בכם  שנתתי  שלי 
בגוף שלא  ואתן לה כח הקיום  ימי צבאה, 

בטבע, והבן מאד:

או  פג/א:  דף   - דכלה  אגרא  ]ובספר 
יב  )בראשית  שמך  ואגדלה  יאמר 
מקום  בכל  ש"ם  דתיבת  ידוע  ב(. 
הוא  כי  והתפשטות,  צמצום  על  יורה 
הוא  הוי"ה  שד"י,  הוי"ה  בגימטריא 
והנה  צמצום.  הוא  ושד"י  התפשטות, 
גם האדם השפל צריך לב' בחינות אלו, 
בגדולת  כשיעמיק  המשכיל  הנה  כי 
לסגולתו  בחר  והאיך  ב"ה  סוף  אין 
וישימהו  בדעת  מעוטה  קטנה  בריה 
ומסר  ושרפים,  ממלאכים  למעלה 
הקדושה,  תורתו  שעשועים  חמד  לו 
עד  לעבודה  מאוד  לבו  יתלהב  אזי 
לגודל  הבשר  את  הנפש  שתגעל 
ית' כתשוקת  הקרבות והאהבה לאורו 
להתבטל  יוכל  ובקל  הכל,  אל  החלק 
והוא  הנפש,  כלות  והיא  ית'  באורו 
ד'  לפני  בקרבתם  ואביהוא  נדב  ענין 
וימותו )ויקרא טז א(, והבן. והש"י לא 

כל  חי  אתה  כרחך  בעל  רק  דעתו,  כן 
להיות  הש"י  לך  נתן  אשר  צבאיך  ימי 
בעבודתו  האדם  ומוכרח  לעבד,  לו 
)יחזקאל  ושוב  רצוא  בבחינת  להיות 
א יד( היינו צמצום והתפשטות, כענין 
אבינו  דאברהם  בברייתא  שאמרו 
)ספר יצירה( אם רץ לבך שוב לאחור, 
"ביראה  על כן צריך לעבוד את הש"י 
הקרבות  הוא  "ואהבה  הצמצום,  היינו 
שמעתי  וכזה  ית'.  לאורו  והתפשטות 
הקדוש  החסיד  הרב  אדמו"ר  מכבוד 
המפורסם נשמתו בגנזי מרומים כק"ש 
מוהר"ר מנחם מענדיל מק"ק רימאנוב 
לאבינו  ית'  הבטחתו  ענין  על  זצל"ה 
את  ושמתי  יז(  כב  )בראשית  אברהם 

זרעך ככוכבי השמים:[

או אז יכנע לבכם הערל ואז וכו':

לפרש  ונראה  ביאור.  לו  אין  פשוטו  לפי 
)כנודע  שמים,  למלכו"ת  מרמז  א"ו  ברמז 
מזהר )ח"ג כ"ג ע"ב( בסוד א"ו הוד"ע אליו 
היא  תתאה  תשובה  כג((,  ד  )ויקרא  וכו' 
תשובה מיראה, א"ז מרמז לתשובה עילאה 
טו  )שמות  ישיר  אז  בסוד  ז'  על  )א'  בינה, 
להכנעת  והנה  מאהבה.  תשובה  והוא  א(( 
הלב מועילים ב' התשובות, אך החילוק בין 
התשובות הוא לענין זה, שעל ידי תשובה 
פ"ו  )יומא  כשגגות  זדונות  נעשים  מיראה 
ע"ב(, מה שאין כן בתשובה עילאה מאהבה 
אז זדונות נעשים כזכיות, ולרצון יהיה כמו 
וז"ש  ית"ש.  לרצונו  שהם  וקרבנות  מצוות 
א"ו א"ז יכנע וכו', בין א"ו בין א"ז מועילים 
היינו  לבדו  וא"ז  רק  הערל,  לבבם  להכנעת 
רצון  יעשו  עונם,  את  ירצו  עילאה  תשובה 
וקרבנות,  מצות  כמו  לרצון  שיהיה  מעונם 

והבן:

ויהי  הפסוק  על  דכלה  אגרא  ]ובספר 
ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו 
ולזקני ישראל )ויקרא ט א(. יש לרמז 
שהוא  התשובה,  נקרא  השמיני  ביום 
ממטה  שמינית  שהיא  דבינה  דרגא 
ידי  על  הוא  התשובה  והנה  למעלה. 
הרבה  איך  בדעתו  שמתבונן  הדעת 
שמתקן  אחר  ואז  בוראו,  להמרות 
הכל בתשובה, ממשיך על ידי דביקות 
יראה  היינו  להמדות,  מוחין  הדע"ת 
בהעלם  עתה  עד  שהיה  וכו',  ואהבה 
היינו בקטנות, ולא היה להם התפשטות 
נקרא  והמוחין  והבן.  פרצופו,  בכל 
)קידושין  ידעת  )כבר  ישראל,  זקני 
כי  חכמה(,  שקנה  זה  זק"ן  ע"ב(  ל"ב 
המוחין הם הזקנים חכמה בינה דעת, 
והמדות היינו יראה ואהבה התפארות 
ובני"ו. אהרן איש  וכו', נקראים אהר"ן 

דבר המערכת
כ"ג אייר הילולת הרה"ק רבי יהושע ב"ר אריה לייב מדינוב זי"ע כאן בדינוב עיה"ק

בהיות רבינו הבנ"י צעיר לימים פחות משש עשרה שנה כבר שימש כדיין 
בעיר דינוב בשליחותו של רבו הרה"ק מרימנוב בבית הוראה של הרה"ק 

רבי יהושע מדינוב שהיה ראש בית הדין.

רבינו הבנ"י חי בדחקות נוראה מאוד, ורבי יהושע ידע את מצבו, מעשה 
ונערך ברית מילה בביתו של אחד מעשירי העיר, ורבי יהושע הרב דמתא 

־היה הסנדק, בעת הסעודה אמר רבי יהושע לרבינו שיעשה מי שברך לנו
וכך  זה שטרי כסף בתוך מעטפה,  נותנים למברך תמורת  וכנהוג  כחים, 
עשה רבינו, ועשה מי שברך ראשון לרב דמתא רבו רבי יהושע, וגם רבו 

שלף מעטפה ונתן לו.

לאחר מכן, בהיותם בבית דין אמר רבי יהושע לרבינו, דע, כי אני נתתי לך 
מעטפה ובה נייר פשוט ולא שטר כסף, כי אתה יודע שאין לי כסף, אלא 
נתתי לך מעטפה למראית עין, כדי שאחרים יראו שהרב נותן ואזי יתנו 

גם הם ביד רחבה.

רבי יהושע היה מגדולי תלמידיו של הק' רבי יצחק לייב מבארדיטשוב 
זי"ע, וגם מתלמידיו של הרבי ר' מענדלי מרימנוב ועוד, ונודע בגדולתו 
וקדושתו, וזכה יום יום לשבת ללמוד עם אליהו הנביא, והעיד בפני לא 
מזמן יהודי מבוגר בגיל 86 שהיה בגיל 15 בעת המלחמה, בשם ר' מרדכי 
רינגל הי"ו שעוד זוכר את החדר בדינוב, בו לפי המסורת היה לומד רבי 
יהושע עם אליהו הנביא, וזה היה מעל החיידר בו למדו תינוקות של בית 
רבן עם המלמדים עד לתקופת השואה, והחדר היה בעליית הגג נעול, 

והיה פחד גדול להיכנס לשם כל השנים.

פעם באו לבית דין שני בעלי דינים אחד מהם היה איש מכובד ובעה"ב 
חשוב, ורבינו פסק ע"פ דעת תורה נגד אותו איש מכובד, וכמובן לא מצא 
חן בעיני אותו איש מכובד פסק הדין, והחל לשפוך קיתונות של בוז על 
יהושע  ורבי  וכו'.  שכמותך  צעיר  בתורה  מבין  אתה  מה  אתה  מי  רבינו, 
כמובן ישב שם, ומני אז הפסיק אליהו הנביא לבוא אליו, ולא ידע מה 
הסיבה לכך, והיה בצער, ועשה שאלת חלום, ואז גילו לו כי הסיבה הוא 
כי שמע איך שמביישים את הבני יששכר ולא מיחה, לכך הפסיק אליהו 

הנביא לבוא אליו.

מיד הלך לרבינו לבקש ממנו מחילה שידע את גודלו, אבל לא עד כדי 
־כוחו הגדול בשמים, וכמובן רבינו מיד מחל לו, אבל רבינו מרוב ענוותנו

תו שבגללו היה רבו בצער, ורבו צריך לבוא לבקש מחילה ממנו, מיד עזב 
את עיר דינוב, והלך לגלות ממקום למקום, כפי שכבר כתבנו שהיה רב 
בעשר עיירות, ובשנת תק"צ כאחד עשר שנה לפני פטירתו, חזר לדינוב 
ובחר לעצמו מקום למנוחת עולמים בבית החיים בו טמון רבו רבי יהושע 
מדינוב, למרות שכבר היה בית החיים מלא, וכבר קברו אז בבית החיים 
החדש, ולא מצא מקום רק בפינה בקצה בית החיים, למרות זאת רצה 

להיקבר שם.

זכתה העיר דינוב, לרבנים גדולים וקדושים, שרפי מעלה שלא בהשגתינו 
ובוודאי קדושתם של צדיקים אלו לא זזה משם, ומשפיעים על  בכלל, 
הבאים לשהות אצלם ישועות ורפואות כבימי חייהם,   זכותם יגן עלינו. 

 בברכת שבתא טבא, ערש"ק בחוקותי
כאן באוהל רבינו בדינוב

ידידכם פנחס בנימין בן חנה לאה

המשך בעמ' הבא

רבינו ה'בני יששכר' זצוק"למתורתו של



חסד ברא בוכרא, ובניו הם שאר 
הוד  נצח  תפארת  גבורה  הדרגין 
שכל  ידעת  וכבר  מלכות.  יסוד 
בכל  הם  והמדות  הבחינות  אלו 
עדיין  וכשהם  מישראל,  אחד 
תשובה  בלי  וקטנות  בהעלם 
עלאה, אין להם התפשטות בגוף 
שאין  מה  דגדלות,  מוחין  בזולת 
יקבל  ידי תשובה עילאה,  כן על 
המדות חסד גבורה תפארת נצח 
)שבישראל(,  מלכות  יסוד  הוד 
בינה  חכמה  דגדלות  מוחין 
הענין  יבין  והמשכיל  דעת, 
השמיני,  ביום  ויהי  וזהו  לאשורו. 
יום  בחינת  באדם  כשנתהווה 
השמיני היינו תשובה עילאה, אז 
קרא משה היינו הדע"ת )המחבר 
המדות עם המוחין כנודע שהוא 
קיום כל המדות(, לאהר"ן ולבני"ו 
הם  ישראל  ולזקני  המדות,  הם 
בין  דעת,  בינה  חכמה  המוחין 

וסמכתי  לנפשך,  ויונעם  והתבונן 
על המתבונן במושכלות:

כי  הפסוק  על  דכלה  ובאגרא 
תקרב אל עיר להלחם עליה וכו' 
האלו  הפסוקים  י(.  כ  )דברים 
כי  דעת,  לאדם  ומורים  מרמזים 
תקרב אל העיר )היא העיר קטנה 
איברי הגוף )עיין נדרים ל"ב ע"ב(, 
תאוותיו  )לכבוש  עליה  להלחם 
אשר  הרעות  מדות  מכל  ולשוב 
הורגלו אנשי העיר דהיינו איברי 
בכללות  היעוצה  עצה  אזי  הגוף, 
לשלום,  אליה  וקראת  התשובה( 
שיפשפש  הכולל  דבר  הוא  )זה 
אם הוא בשלימות במדת השלום, 
דהיינו אם לא פגם בריתו שהוא 
ברית  צדיק  יסוד  למדת  מרכבה 
זה הוא היסוד ומעמד  כי  שלום, 
ומצב לכל המצות ולכל העבירות 
ידעת  כבר  כי  הברית,  בפגם  ח"ו 
וצינור לכל כוחות  כי הוא שביל 

עילאה  לצד  ומילין  האיברים, 
ידוע בדברי המקובלים, דרוש נא 
כיום את דבר י"י הלא בספרתם. 
האדם  בריאת  עיקר  ידוע  והנה 
לעשות  ית',  בגדולתו  להתבונן 
לתקן  גבוה  לצורך  הדברים  כל 
לזה  ללמוד  וצריך  קומה,  שיעור 
זמן  כל  וידוע  האמת,  חכמת 
הברית,  פגם  תיקן  לא  שהאדם 
אינו משיג החכמה הזו על בוריה 
והנה  ממקובלים.  הענין  כנודע 
ס"ב  )ח"א  הק'  בזוהר  מבואר 
מהני  לא  הברית  דלחטא  ע"א( 
חכמה  בראשית  ופירש  תשובה, 
שודאי אינם כפשוטם, דודאי אין 
התשובה  בפני  שעומד  דבר  לך 
אך  ה"א(,  פ"א  פאה  )ירושלמי 
הכוונה היא דאינו מועיל תשובה 
תתאה רק תשובה עילאה. וידוע 
ספירות  היא  עילאה  תשובה 
והנה  מרומים,  בגבהי  הבינה 

עילאה  תשובה  האדם  בעשות 
פגם  לתקן  הבינה  אור  להאיר 
הברית, אזי יאיר בו אור החכמ"ה 
האמת,  חכמת  במושכלת  להבין 
ריעין  תרין  הם  ובינה  חכמה  כי 
י"א  ח"ב  )זוהר  מתפרשין  דלא 
ע"ב(, וכשאין מאיר בו אור הבינה 
מחמת הפגם, ממילא לא יאיר בו 

אור החכמ"ה.

ובספר בני יששכר - מאמרי השבתות 
- מאמר ט: ובזה יש לפרש ויהי נועם 
כוננה  ידינו  ומעשה  עלינו  אלוקינו  ד' 
יז[, נועם נקרא  עלינו וכו' ]תהלים צב 
נעים  וביקש  כנודע,  עילאה  תשובה 
מדת  עלינו  הש"י  שיעורר  זמירות 
ידינו  מעשה  ועי"ז  נועם,  התשובה 
עלינו  יחשוב  שהש"י  עלינו,  כוננה 
שאנחנו מעשה ידינו כאילו עשינו את 
כביכול  כוננהו,  ידינו  ומעשה  עצמנו, 
ויראתי  עלינו,  להעיד  השי"ת  יכול 

להרחיב הדיבור בביאור:[

הגליון יוצא לאור ע"י מוסדות 'בני יששכר' בית המדרש דינוב, רחוב בלזר 17 ירושלים
info@moreshet.pl :הערות אפשר לשלוח לת.ד. 5495 ירושלים או באימייל

המעוניינים לקבלת העלון באימייל, ישלחו בקשה לאימייל הנ"ל.

בכל ליל שישי בשעה 10.00 מתקיים שיעור בספר 'אגרא דכלה' בבית המדרש דינוב רחוב בלזר 17 שכונת בית ישראל.
תפילת שחרית בשב"ק בשעה 10.30 - קידושא רבא במקום - בבית מדרשינו לא מדברים בשעת התפילה וקריאת התורה

המשך 'אגרא דכלה'

מהנעשה בחצרות קדשינו:

במסורה ורודף אין, ורודף שלמונים, ורודף קדים:

דוב  מוה"ד  הרב  ה'  קדוש  דברי  מרמז  דהמסורה  י"ל   
והרוצה  ידרים  להחכים  הרוצה  בדחז"ל  דאיתא  זצוקללה"ה 
להעשיר יצפין, א"כ החכמה והעושר המה שני קצוות רחוקים 
זו מזו, והאיך יוכל האדם להשיג שניהם, ואמר הוא ז"ל שבאם 

כי מדת  שניהם,  להשיג  יוכל  אז  כאינו,  עצמו  עושה  האדם 
אי"ן כולל כל הקצוות עכד"ה, וזהו שיש לפרש המסורה, ע"י 
היינו  ורודף שלמונים,  עי"ז  ועושה עצמו כאין,  שרודף אין, 

עושר, ורודף קדים, היינו חכמה שהיתה מקדם.

)צמח דוד(   

החלה ההרשמה:
־רושם הימים הנעלים ימי ראש השנה בדי

נוב שנת תשע"ב עדיין מושרש היטב אצל 
עשרות המשתפים, ולאור הביקוש לשהות 
תשע"ג,  שנת  השנה  ראש  בימי  בדינוב 

החלה ההרשמה. 

במוסדות בני יששכר מציינים במיוחד את 
־חשובת השהות בדינוב בראש השנה, לז

כרון יהודי דינוב ועוד רבים מיהודי האיזור 
ת"ש  שנת  השנה  בראש  לשהות  שבאו 
דר"ה  ב'  ביום  באכזריות  ונרצחו  בדינוב 

יותר מארבע מאות יהודים.

מוסדות בני יששכר מסבסדים את השהות 
בדינוב בימי ראש השנה, וכל הקודם זוכה. 
המעוניינים יפנו לטל': 050-4132188, כמו"כ 
למעוניינים לשהות בדינוב במשך שבתות 

הקיץ. יפנו למס' הנ"ל.

לסדר  המארגנים  כעת  עומלים  כמו"כ 
נצ פרשת  במוצאי שב"ק  מיוחדת  ־טיסה 

הסמוך  שבפולין  ריישא  מעיר  ער"ה  בים 
שתהיה  כך  שבאוקריינה,  לקייב  לדינוב, 

בדינוב,  נצבים  בשב"ק  לשהות  אפשרות 
בק יפורסמו  הפרטים  יתר  באומן.  ־ובר"ה 

רוב.


העולים לדינוב:
בליל שני השבוע ליל כ"ג אייר ליל הילולת 
כפועל  הידוע  מדינוב  יהושע  רבי  הרה"ק 
נא חסידי  קבוצת  לדינוב  הגיעו  ־ישועות, 

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  בראשות  דבורנה 
משם  והמשיכו  ההילולא,  ביום  להתפלל 
בעיר  נאדבורנה  צדיקי  לקברי  לאוקריינה 
בישטנא, ושהו שם בבנין הכנסת אורחים 

שנבנה ע"י חסידי נדבורנה.



קדושה מוסיף קדושה:
החרדית  מירס  חברת  עובדי  צוות  חברי 
מירס  מחברת  קיבלו  הכשרה,  בקומה 
לטיול  ימים  כמה  בת  לחופשה  אפשרות 
הוב ואפילו  באירופה,  היעדים  ־באחד 

זה  אם  שירצו  ביעד  כשר  אוכל  להם  טח 
בבודפסט שבאונגריה, או פראג, וכדו'.

ומארגני  קדושה,  מוסיף  קדושה  אבל 
להם  ונודע  האופציות  את  בדקו  המסע 
־כי גם יעד פולין בשילוב קברי צדיקים ול
־שהות שבת בדינוב אינו מייקר את החבי

ובחרו  מוזיל,  גם  אלא  להם,  לה שהובטח 
צדיקים  לקברי  למסע  הטיול  את  להפוך 
בדינוב  בשבת  שהות  כולל  ועוד,  בפולין 
סמוך למנוחת רבינו הבני יששכר בתנאים 
מלון  בכל  מקבלים  שהיו  מזה  מעולים 
המאכ כל  כאשר  ובפרט  באירופה,  ־אחר 

לים המוגשים הינם ממוצרים שבהשגחת 
העדה החרדית ירושלים.

זו  בשבת  השוהים  הקבוצה  חברי  בשם 
הרב  המסע  מארגן  את  מברכים  בדינוב 
חיים פרידמאן הי"ו על השתדלותו הרבה 

להצלחת המסע.

השבוע  ימות  במשך  בדינוב  שהו  כמו"כ 
להשתטח  שבאו  יהודים,  קבוצות  כמה 
יומא  לקראת  ובמיוחד  צדיקים  קברי  על 
והרה"ק  מרימאנוב  הרה"ק  של  דהילולא 
ההכ בבנין  והתארחו  מדינוב,  יהושע  ־רבי 

נסת אורחים.

מתורתם של צאצאיו הק':

מכון להוצאת והפצת ספרי רבינו הבנ"י
ת.ד. 5495 ירושלים | 050-4132188

התודה והברכה
לידידינו ידידי בית דינוב, נאמני דרכו ומורשתו של רבינו הבני 
יששכר, הזוכים לזכות את בני ישראל ללמוד מתורתו של רבינו

הר"ר אליעזר פאמפ שליט"א שתרם 3 סטים 'בני יששכר' ו'אגרא דכלה'
הר"ר א. שמואל ב. שישא שליט"א שתרם סט 'בני יששכר' ו'אגרא דכלה'

הר"ר יעקב אליעזר שישא שליט"א שתרם סט 'בני יששכר'

שיש  כנסיות  לבתי  יותרמו  הספרים  ואשר 
המדרש  בית  ובאי  רבינו  מספרי  מחסור  בהם 
מעוניינים בספרים האלו לזכות את בני ישראל

מהם יראו וכן יעשו.

 הביקוש הינו רב,
וכל מי שרוצה לזכות את הרבים יפנה למערכת,

כל סט מחירו 60 ₪

הנהלת המערכת


