
בעזהשי"ת

גליון ח' - עש"ק פ' שלח תשע"ב

אגרא דכלה
הינו  מרובעים[  ב]סוגריים  הקטעים 
ממקומות  זה,  בענין  מרבינו  הוספות 

אחרים:

יש  פשוטו  פי  על  אנשים  לך  שלח 
לפרש לך ממש, כי כבר ידוע שמאת 
הש"י היתה נסיבה לבלתי בוא משה 
גדלה  כי  ישראל,  לארץ  אדונינו 
ישראל  ארץ  ממדריגת  מדריגתו 
היו  דורו  גם  והנה  הדע"ת.  בבחינת 
עד  במדבר,  עמו  נאספו  דע"ה  דור 
אשר יבוא מורה צדק ויתנהג העולם 
ואז  מאד,  נוראה  עליונה  בבחינה 
דיעה  הדור  עם  אדונינו  משה  יבוא 
וז"ש  להאריך.  מקום  כאן  ואין  שלו, 
אנשים,  ל"ך  שלח  תעלומות  היודע 
ממש,  ל"ך  האנשים  את  שתשלח 
שעל ידי השליחות הלז יתגלגל הדבר 
במדבר,  עמך  שיאספו  לך  שיושלחו 
וזה השליחות יגרום זאת, ברוך היודע 

תעלומות:

אליהם  ואמרת  ישראל  בני  אל  דבר 
בבואכם אל הארץ וכו' משונה ביאה 
זו מכל ביאות שבתורה כמו שדרשו 
לרמז  ויש  ע"א(.  כ"ה  )כתובות  רז"ל 
משינתו  בעמדו  האדם  על  שרמז 
וזהו  מחדש,  לגוף  חוזרת  והנשמה 
לגוף  יום  כל  כשתבואו  בבואכ"ם 
הארציי, אשר אני מביא אתכם שמה, 
הנשמה  את  מחזיר  הש"י  שבאמת 
באכלכם  והיה  יום,  בכל  להארץ 
מלחם הארץ כשתרצו ליהנות מלחם 
תרומה  תרימו  מקודם  אזי  הארץ, 
לי"י, היינו תגרמו ותפעלו במעשיכם 
עילאין  יחודים  היינו  לי"י,  תרומה 
שיתבאר,  כמו  תפלתכם  ידי  על 
בראשית  תיכף  עריסותיכם  ראשית 
ער"ש  )לשון  ממטותיכם  כשתעמדו 
חלה תרימו תרומה חלה  היא מטה(, 
יא(,  לב  )שמות  משה  ויח"ל  מלשון 
ופני י"י לא חליתי )שמואל א' יג יב(, 
ור"ל על ידי התפלה שתרימו למעלה 
יחודים  לגרום  התפלה  אותיות 
עילאין, כתרומת גר"ן כבר כתבנו כמה 
בחינת  לשכינה,  רמז  גר"ן  פעמים 
רנ"ב איברים עם המפתח לדעת רבי 
עקיבא בבכורות )מ"ה ע"א(, והארכנו 
יום  לך  אין  כי  והכוונה  אחר.  במקום 
יחודין  דומה  ואינו  לחבירו,  דומה 
יום  בכל  וכן  טוב,  וליום  דחול לשבת 

יש להשכינה עליות מיוחדים כנודע. 
התנשאות  כענין  גרן,  כתרומת  וז"ש 
היום,  באותו  השכינה  היא  הגר"ן 
ר"ל  התפילה,  היינו  אותה  תרימו  כן 
היום  ובכוונת  היום  בנוסח  תתפלל 

לפי ענין הנרצה באותו היום.

והנה על ידי התפלה צריכין הצדיקים 
דהיינו  העולם,  לכל  טוב  רב  להשפיע 
כל צדיק בדור שלו מה שצריך לדור, 
צריכה  שהתפלה  מקובל  הוא  אך 
להיות רק על חסרון השכינה כביכול, 
ח"ו,  בעולם  חסרון  איזה  כשיש  כי 
וכו',  למעלה  כביכול  יש  בודאי  אזי 
למעלה,  החסרון  כשיושלם  וממילא 
יושלם בודאי החסרון למטה ממילא, 
לצורך  רק  להיות  צריכה  והעבודה 
עריסותיכ"ם,  מראשית  וז"ש  גבוה. 
בעמדיכם  תיכף  שתעשו  מזה  ר"ל 
תרומה  לי"י  תתנו  ממטותיכם, 
כן  גם  יהיה  וזה  דייקא,  גבוה  לצורך 
לדורותיכם מה שצריכין הדור שלכם, 
החסרון  כשיושלם  ישתלם  ממילא 
למעלה כביכול, והבן והש"י יורנו דרך 

האמת.
מאמרי   - יששכר  בני  ]בספר 
וזלה"ק:  ח  מאמר   - השבתות 
וכו',  תפלתי  ואני  עוד  ויתפרש 
שתיקנו  מה  פי  על  דייקא,  ואני 
הלל  של  אחרונה  ברכה  בנוסח 
רצונך,  עושי  צדיקים  וחסידיך 
דקשה לכאורה למה ליה למימר 
שהם  כיון  ודאי  רצונך  עושי 
וגם  רצונו,  עושים  צדיקים המה 
קשה מהו וחסידיך צדיקים הלא 
כפי  העושה  הוא  צדיק  ידוע 
וחסיד  התורה,  מן  התחייבות 
משורת  לפנים  העושה  הוא 
ולפי  ברש"י[,  ע"ב  יז  ]ר"ה  הדין 
וחסידיך  לומר  צודק  איך  זה 
צדיק  דהנה  והנראה,  צדיקים, 
המתפלל  היינו  העובד  נקרא 
לפני הש"י על כל עניניו ביודעו 
שכל תנועותיו ועשיותיו נקשרים 
בהשגחה  ית"ש  הבורא  בחפץ 
עבודה  נקרא  וזהו  נפלאה, 
מפסוק  שדרשו  כמו  ]העובד[ 
]דברים  לבבכם  בכל  ולעבדו 
זו  שבלב  עבודה  איזהו  יג[  יא 
והקב"ה  ב.[,  ]תענית  תפלה 
צדיקים  של  לתפלתן  מתאוה 
בשאינן  משא"כ  סד.[  ]יבמות 
צדיקים נאמר גם כי תרבו תפלה 
אינני שומע ]ישעיה א טו[, הנה 

דבר המערכת
טרם יקראו ואני אענה...

היה זה יום רביעי שעבר פרשת בהעלותך... ידידי ר' אלימלך מתקשר לחבירו שממחר לא 
אגיע לשיעור לשבוע וחצי.. וזאת כי אני טס שוב לדינוב לעזור שם להכין אוכל לאורחים 

שבאים לשהות שם,
החבר לא חשב הרבה ואומר לו.. אני גם חייב להגיע פעם לדינוב.. אני כ"כ זקוק לזה.. 
אני  ברוחניות  וגם  יום,  היום  חיי  והלחצים של  גשמי קצת להשתחרר מהעבודה  צורך 
זקוק לישועה, זקוק לשידוך, עמוק בשנות העשרים ולא רואה ישועה..  ובכלל לבקש על 

הרוחניות שלי.. אבל מה אעשה ואני עובד קשה, ולא נותנים לי כמעט חופש..
מתי אתה טס הוא שואל את ידידו ר' אלימלך.. מחר ביום חמישי בשעה 6.00 בערב יש 
טיסה.. אולי תבדוק לי אצל הסוכן אם יש מקום עבורי מחר בטיסה.. ומתי יש הכי מוקדם 
כרטיס חזור.. ואלימלך חוזר אליו שאכן יש מקום בטיסה של מחר.. והחזור רק ביום שני 
בבוקר זה הכי מוקדם.. מתקשר לבוס.. והבוס אישר לו חד פעמי להחסיר בעבודה ביום 
ראשון.. ולוקח אישור מהוריו... ואומר לר' אלימלך תזמין לי מקום ממחר חמישי עד שני 

בוקר... ואכן ר' אלימלך מיד הזמין לו מקום...
עכשיו  טלפון מחבירו.. תשמע.. תבטל  אלימלך  ר'  ביום חמישי מקבל  בבוקר  למחרת 
את הכרטיס.. אתמול בערב הציעו להורי שידוך טוב עבורי.. ושאלתי את הרבי אודות 
לי  לדינוב,, הרבי אמר  לנסוע  וגם אמרתי לרבי שבדיוק כבר הזמנתי כרטיס  השידוך,, 
לדחות את הנסיעה.. ברמזו כי רק רצית לנסוע לצדיק וכבר הגיע הישועה בעז"ה, וב"ה 

הנ"ל התארס לשמחת כל חבריו ידידיו ומשפחתו בשעטו"מ.
סיפרתי את הסיפור לחבר,, ואז הוא אומר לי.. אז תזמין גם לי כרטיס.. הנה יש מופתים.. 

רק מזמינים כרטיס לדינוב ומיד ניוושעים...
עניתי לו.. אכן יש לצדיק כוח רב.. אם הצדיק מבקש מהקב"ה בוודאי הקב"ה שומע את 
תפילת הצדיק.. בפרט כשיהודי מגיע לצדיק ושופך את מר ליבו, ומתחנן מתוך אמונה 
מבקש  כשהצדיק  אבל  לכל,  טוב  שהוא  יכול  הכל  בכוח  אמונה  מתוך  הצדיק,  בכוח 
מהקב"ה והקב"ה רואה שיש לצדיק צער על הצרה של היהודי הזה, ואזי לצדיק לא מגיע 

הצער הזה, אזי הקב"ה מביא את הישועה לאתו יהודי כדאי שהצדיק לא יהיה בצער.. 
את  ועושה  הולך  מיד  ששומע..  סגולה  כל  סגולות..  מעשה  רק  עושה  יהודי  אם  אבל 
הסגולה הזו... אז ליהודי הזה הסגולה לא סגולה.. אם בגלל ששמעת על מופת אז אתה 
הולך לנסות האם המופת גם ייקלט אצלי.. אזי בוודאי שאין כל ערך לסגולה הזו שאתה 

הולך לעשות.. כי אתה הולך רק לנסות את כח הצדיק או את הקב"ה.. 
היסוד בכל סגולה ובכל ישועה, זה האמונה השלימה והאמיתית.. אצל הקב"ה זה לא 
של  בתמימות  תלוי  זה  אלא  ואחד..  אחד  לכל  הישועה  את  להביא  דרך  באיזה  משנה 
המתפלל, אני לא מחפש סגולות. אני מתפלל לקב"ה שהוא הכל יכול, רק הוא בכוחו 
והתפילה  להתפלל,  ראוי  לזולתו  ואין  לכל  ומנהיג  בורא  הוא  רק  מהמיצר,  להוציאני 
צריכה להיות מתוך אמונה אמיתית, וכשאדם מתוך תמימות הולך לעשות את תפילתו 
לא תחזור  בוודאי תפילתו  אזי  ליבו,  מר  את  לצדיק  ושופך  הצדיק,  אצל  עולם  לבורא 
ריקם, כי הקב"ה לא יבדוק את האדם שזקוק לישועה אם הוא ראוי לישועה, כי כעת מי 

שמבקש את אותו הישועה זה הצדיק, והוא ראוי לישועה הזאת.
וכאן אכן היהודי לא חשב שבגלל שהוא עכשיו נוסע לדינוב אזי מגיע לו ישועה, אלא 
הוא הלך בתמימות לבקש על צרות נפו בכוח וזכות הצדיק, ובגלל שהקב"ה יודע את 
פנימיות לבבו, וראה שתפילתו הולכת להיות תפילה אמיתית, ותפילה כזו מתוך שברון 
אל  בואו  בטרם  עוד  ישועתו  את  פעל  כבר  אזי  יפעול למעלה,  דרך הצדיק  בוודאי  לב 

הצדיק..
וראה מה שרבינו כותב בספרו אגרא דכלה – פרשת יתרו, וז"ל: והיה טרם יקראו ואני 
אענה עוד הם מדברים ואני אשמע, ופירש הכפל דהנה הש"י טרם שיקרא הצדיק, הוא 
יענהו ועולה במחשבתו ית' לעשות רצונו, והנה הצדיק אינו יודע שכבר ענהו הש"י, והנה 
הוא עומד עדיין ומפציר בתפלה לפניו ית', והש"י שומע לקולו ומתענג כביכול בדבריו 

ומאזין לקולו, הגם שכבר עלה במחשבתו ית' להושיע קודם קריאתו. עכלה"ק.
ונראה אך  ושיתקבלו תפילתינו  היוצאים מן הלב,  ויהא כל תפילתינו תפילות  יתן  ומי 

ישועות וכט"ס בזכות וכוח צדיקי אמת. 

המשך בעמ' הבא

 בברכת שבתא טבא, ליל שישי פ' שלח באהל רבינו בדינוב
ידידכם פנחס בנימין בן חנה לאה

רבינו ה'בני יששכר' זצוק"למתורתו של



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.
כמו"כ אפשר לראות את הגליון באתר "כל בו חרדים" ובו גם תמונות וחדשות מהנעשה בדינוב.

מהנעשה בחצרות קדשינו:

לים  לפרוש  מהו  הלכה  במדרש 
הגדול קודם לשבת, כך שנו רבותינו 
ג'  הגדול  בים  בספינה  מפליגין  אין 
שייך  איך  להבין  ימים קודם לשבת, 
שהמרגלים  ונראה  לכאן,  זו  הלכה 
הי' הולכים כל ארבעים יום ובזה הי' 
כמה שבתות והי' הולכים גם בשבת, 

וע"כ שייך שפיר הלכה זו לכאן.

ובזה מובן הפסוק ויאמרו כל העדה 
לרגום אותם באבנים, ופרש"י יהושע 

וכלב, ולהבין מדוע הגיע להם עונש 
זה לפי דעתם, אבל מפני שהמרגלים 
הזה,  העם  עז  כי  אפס  אומרים  הי' 
להם  הותר  ע"כ  סכנה,  במקום  והי' 
לחלל שבת לברוח מן הסכנה, אבל 
יהושע וכלב שהי' אומרים אל תראו 
מעליהם,  צלם  סר  כי  הארץ  עם  את 
להם  הותר  לא  דבריהם  לפי  א"כ 
העדה  כל  אמרו  וע"ז  שבת,  לחלל 
המחלל  כדין  באבנים  אותם  לרגום 
שבת שחייב סקילה וק"ל.  )צמח דוד( 

העולים לדינוב: 

יהודים  של  קבוצה  בדינוב  שוהים  זו  בשבת 
שבאו מרחבי תבל לרגל הילולת הרה"ק רבי 

יהודא אסאד זצוק"ל מ'סערדאהילי'.

רבי  הרה"ק  הילולת  לרגל  הבא  בשבוע 
שלמה מבאבוב זצוק"ל הטמון בעיר באבוב 
שבפולין, והילולת בעל המאור ושמש הטמון 
אפשרות  תהיה  תמוז,  ב-א'  החל  בקראקוב 
ורביעי  שלישי  ביום  בדינוב  ולינה  לאכילה 
לטלפון  להתקשר  נא  לפרטים  הקרוב, 

.+48880770418



לזיכוי הרבים:
המוצרים  כל  את  מאר"י  מביאים  ואנו  היות 

שאנו זקוקים לבנין המוסדות בדינוב לטובת 
לציון  סמוך  לשהות  המגיע  הרחב  הציבור 
הבנ"י, והכל בהכשר הבד"ץ העדה החרדית, 
ולמען  ענבים,  מיץ  בקבוקי  גם  ומביאים 
בקבוקי  לוקחים  אנו  בטיסות,  ישבר  שלא 
מיץ ענבים הארוזים בבקבוקי פלסטיק, כגון 

'קדם'.

ברשותם  לאלו אשר  לציבור הרחב  פנייתינו 
ורוצים  מפלסטיק  ענבים  מיץ  בקבוקי 
ענבים  מיץ  לבקבוקי  להחליף  או  לתרום, 
מפלסטיק  ליטר   2 בקבוק  כל  על  רגילים, 
מי  כמו"כ  מזכוכית,  בקבוקים   2 יקבלו 
כגון שימורים,  מוצרים  לתרום שאר  שרוצה 
אלינו  להתקשר  וכו'  ביסקוויטים   עוגות, 
את  לאסוף  נבוא  ואנו   050-4132188 לטל' 

המוצרים.

מכתבים למערכת:
בס"ד.

לכבוד 'הכנסת אורחים דינוב'

אין בפינו את המילים להודות לכם על השבת הנפלאה, בפרט אחרי 
שכמעט וחשבנו שנעשה את השבת אי שם בין הגוים, ולאחר ששמענו 
שיש סיכוי שבדינוב תהיה קבוצה של יהודים, הגענו לשם ממש לפני 

השבת.
וקיבלתם אותנו מתוך שמחה לעוד יהודים שבאו לשהות אצלכם בשבת, 
ואכן כל השבת היתה בהתרוממות, ולא היה חסר מאומה, ולא חשבנו 

שכזה שבת טעימה ומיוחדת תהיה לנו, אשריכם ומה טוב חלקכם.
ישלם ה' שכרכם לרוב, ומשמני הארץ תברכו בכל, מוקירים ומעריכים 

ומודים.
בכבוד רב, ובהערכה רבה
האורחים בדינוב בשבת בהעלותך י"ח סיון תשע"ב

משפחת זלושינסקי

מתורתם של צאצאיו הק':

שומע  שהקב"ה  בצדיקים  גם 
בעת  ה'  אמר  כה  נאמר  לקולם 
רצון עניתיך ]שם מט ח[, משמע 
אינו  רצון  עת  אין  ח"ו  כאשר 

בטוח שתקובל התפלה:

בעל  מהרה"ק  זה  בענין 
לרגל  זצוק"ל  ושמש  המאור 
תמוז א'  דהילולא  יומא 

סוברים  העולם  המון  והנה 
הדור  מופת  צדיק  איש  כשהיה 
שאי  סוברים  כשנסתלק  בדורו 
לעשות  אחר  לצדיק  עוד  אפשר 
הוא  באמת  אבל  כמעשהו, 
כי  האמונה  וחסרון  גמור  טעות 
ברב  להושיע  לה'  מעצור  אין 
כדאיתא  הראשון,  מן  בקטן  או 
בגמרא אמר ליה רב פפא לאביי 
דאתרחש  לראשונים  שנא  מאי 
להו ניסא ומאי שנא לדידן דלא 

אתרחש לן ניסא אי משום תנויי 
מינייהו דבשני דרב  אנן עדיפנא 
הוי  בנזיקין  תנויי  כולא  יהודה 
וכו' ואילו רב יהודה כי הוי שליף 
חד מסאני אתי מטרא אמר ליה 
על  נפשייהו  מסרו  הוו  ראשונים 
נמצינו  שם,  עיין  השם  קדושת 
תלוי  הוא  העיקר  כי  למידין 
צדיק  הוא  אם  הצדיק  בצדקת 
לאמתו שמוסר נפשו על קדושת 
עושה  יתברך  השם  יתברך  שמו 
דור  בכל  ידו  על  ונפלאות  נסים 
כל  גדול  שאין  פי  על  אף  ודור 
ידעו  ישראל  והנה  בתורה.  כך 
והבאר  מרים,  בזכות  שהבאר 
עמהם  מתגלגל  והיה  סלע  היה 
כפירוש  שהולכין  מקום  כל 
רש"י, והנה כשמתה מרים פסקה 
על  ויקהלו  מים  היה  ולא  הבאר 
עוד  להם  להוציא  ואהרן  משה 

וגו'  משה  עם  העם  וירב  מים 
כי  וגו'  קהל  את  הבאתם  ולמה 
עוד  אפשר  שאי  סוברים  היו 
למשה ולאהרן להוציא להם עוד 
מים שאין בכחם הדבר הזה רק 
מרים הנביאה היה אותו מדריגה 
רבו  כן  על  להם,  לא  אבל  בה 
עם משה רבינו ע"ה וצעקו למה 
הקב"ה  והנה  ממצרים.  העליתנו 
אמר למשה רבינו קח את המטה 
הבאר  חזרה  ז"ל  כמאמרם  וגו' 
בזכות שניהם והוצאת להם מים 
וגו'  המטה  את  משה  ויקח  וגו' 
הקהל  את  ואהרן  משה  ויקהלו 
על פני הסלע, והנה ישראל עמדו 
כל  והנה  מרים,  של  הסלע  על 
אחר,  שורש  לו  יש  וצדיק  צדיק 
להוציא  היה  רבינו  משה  ורצון 
להם מים מסלע אחר לא מאותו 
סלע של מרים וכל הקהל עמדו 

שסברו  מרים  של  סלע  אצל 
של  סלע  אותו  דוקא  שצריך 
פתחה  היא  שכבר  מאחר  מרים 
הנס שיצא מים מאותו סלע לכך 
יהיה להם גם כן קל להוציא להם 
מים מאותו סלע, אבל דעת משה 
רבינו ע"ה לא היה כן כי רצה הוא 
בזכותו ובזכות אהרן לפתוח להם 
שער  מאותו  שיצא  חדש  שער 
להם  שיהיה  הנס  שרשם  שהוא 
לפי  שיבחרו  אחר  מסלע  מים 
דעתם שלכל צדיק יש לו שורש 
אחר לעשות הנס שעשה הצדיק 
ודרך  שורש  באותו  לא  מלפניו 
היו  ואם  הראשון,  הצדיק  של 
ישראל מסכימים עם משה רבינו 
ע"ה אזי היה תמיד בנקל להביא 
כמו  מים לצדיקים בעת הצטרך 
צנצנת המן המונח לדורות דהיינו 
מזונות  השער  היום  עד  שפתוח 

היה  כן  ע"ה  רבינו  משה  שפתח 
עם מים, אבל בשביל המחלוקת 
על המים קשה להביא מים בעת 
הנביא  עובדיה  וכמאמר  הצטרך 
ואכלכלם לחם ומים שקשה היה 
לכך  שם,  עיין  מלחם  יותר  מים 
אמר להם משה רבינו ע"ה שמעו 
בקשה,  לשון  אלא  נא  ואין  נא 
המרים, רצה לומר אתם סבורים 
מרים,  אחותי  של  משורש  שאני 
המן הסלע הזה נוציא לכם מים, 

רצה לומר מאותו סלע של מרים 
רצה  לפיכך  משרשה  איני  אני 
אחר,  מסלע  מים  להם  להוציא 
ובזה עשה שלא כסדר כי לא היה 
לו לעבור על רצון ישראל בכדי 
איזה  כך  אחר  להם  יהיה  שלא 
הסלע  בזה  ח"ו  לאמר  תלונה 
בו  אין  אחר  ולסלע  כח  בו  יש 
כח ולפיכך ויאמר ה' וגו' יען לא 

האמנתם בי להקדישני:[



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

המשך 'אגרא דכלה'


