
בעזהשי"ת

גליון כ"ב – ערב יום הקדוש תשע"ג

אגרא דכלה
הוספות  הינו  מרובעים[  ב]סוגריים  הקטעים 

מרבינו בענין זה, ממקומות אחרים: 

אביי  בר  ביבי  ר'  אמר  פ"ג,  ויקרא  במדרש 
כיצד אדם צריך להתוודות ערב יום כפורים 
שעשיתי  רע  כל  וכו'  אני  מודה  לומר  צריך 
מה  וכל  עומד  הייתי  רע  בדרך  לפניך 
רצון  יהי  כמוהו,  עוד  אעשה  לא  שעשיתי 
מלפניך י"י אלקי ואלקי אבותי שתמחול לי 
על כל עונותי ותסלח לי על כל פשעי ותכפר 
לי על כל חטאתי, עכ"ל, ומן הראוי להתבונן 
בדרך  לפניך  שעשיתי  רע  כל  הפירוש  מהו 
רע הייתי עומד ומהו התנצלות הלזה, ונ"ל 
בעל  הגדול  הרב  שכתב  מה  עפ"י  הפירוש 
גור אריה ]נצח ישראל פי"א[ על הא דקבלו 
מצרף  הוא  ברוך  הקדוש  בישראל  חז"ל 
מחשבה טובה למעשה, ורעה אינה מצרפה 
למעשה, ובגוי הוא להיפוך ]קידושין מ א[, 
וקשה וכי משא פנים יש בדבר, ותירץ דעצם 
ח"ו  והרע  בעצם  טוב  הוא  בישראל  הנפש 
הוא אצלו במקרה, והנה ידוע דהמקרה אינו 
משא"כ  שעה,  לפי  מקרה  הוא  רק  מתמיד 
אומות  נפשות  והנה  קיים,  טבע  הוא  עצם 
ואם תמצא  רע בעצם  בהיפוך  הוא  העולם 

הנה  כן  על  במקרה,  הוא  טוב  איזה  בהם 

ישראל אשר עצם שלו הוא טוב כיון 
שמחשב לעשות טוב הגם שלא גמר 
במעשה להוציא הטוב ההיא מן הכח 
אנוס  שהיה  סהדי  אנן  הפועל  אל 
בדבר ואילו לא היה אנוס בודאי היה 
היא  דהרי  ההוא  הטוב  מעשה  גומר 
העצם שלו, ואם יחשב ברע ח"ו אנן 
סהדי שאינו רוצה בשלימות לעשות 
שעה  לפי  לו  שהיה  רק  המעשה 
שלא  זמן  כל  כן  ועל  רעה,  מחשבה 
ובגוי  לעון,  מצורף  אינו  במעשה  גמר 

הוא להיפוך.

עושה  אפילו  בישראל  תתבונן,  ולפי"ז 
מעשה רעה בפועל, כיון שאין זה עצם שלו 
הנה הוא רק שהיה בעת ההוא במקרה רעה 
)ונ"ל  העולם  לאומות  כמו  בעצם  זה  ואין 
לישראל  רק  תשובה  מהני  לא  זה  דבעבור 
זה  כתבתי  כאשר  העולם  לאומות  ולא 
הגדול  הרב  שגם  וכמדומה  פעמים,  כמה 
אי"ה(,  ויתבאר  כן,  כתב  זללה"ה  חיד"א 
ולפי"ז תתבונן שזהו פירוש הוידוי שאמרו 
הייתי  רע  בדרך  שעשיתי  רע  כל  במדרש, 

עומד, היינו אז היה מקרה לי כי אין הדבר 
בעצם לי, על כן כל מה שעשיתי לא אעשה 
המדרש  לן  נפקא  ואגב  והבן,  כמוהו,  עוד 
סליחה  לעונות,  מחילה  הוידוי,  סדר  דס"ל 
ירצה הגוזר  ואם  לפשעים, כפרה לחטאים, 
נאריך בזה במקו"א, ובירושלמי ]סוף יומא[ 
יתבאר.  ואי"ה  אחר,  בלשון  הוידוי  מבואר 
ז  מאמר  תשרי  חודש  מאמרי  יששכר  )בני 

- וידוי דברים(.

ונתן אהרן על שני השעירים גורלות 
]ויקרא טז ח[. לפי דעת כמה ספרי דייקנים 
לומר  ונ"ל  עמוד,  בראש  השעירים  שני 
המפורסם  החסיד  הרב  בסידור  עיין  טעם, 
המצוה  הפורים[  שער  ]סוף  ז"ל  מהרש"ז 
גורל הוא באין  כי  דייקא  בגורל  היא  הזאת 
חפץ  רק  בבחירה  טעם  אין  כעין  טעם 
לו  יפול  אשר  אל  ברצון  שמסכים  ורצון 
עושין  כשישראל  והנה  טעם,  מבלי  הגורל 
ברצון  )להש"י(  מעשיי  דבר  הזה  בעולם 
אזי כביכול מעוררים הרצון העליון וישראל 
חכמה,  היא  )מחשבה  במחשבה  עלו 
מן  למעלה  נתעלו  במחשבה  עלו  וישראל 
המחשבה שהוא הרצון מבלי טעם, כשעלה 
עלו  ישראל  העולם  לברוא  ית"ש  ברצונו 
בשביל  אלקים,  ברא  בראשית  במחשבה, 
ישראל שנקראו ראשית, הם עלו במחשבה 
והנה  ברצון,  טעם  ואין  הרצון  שהוא  כנ"ל 
כשישראל מעוררים על ידי מעשיהם הרצון 
מתחסד  ית"ש  הוא  למה  טעם  לבקש  אין 
ברצון  שהם  כיון  ולגאלם  להושיעם  עמהם 
ואין טעם ברצון, וזהו שדרשו במדרש בחיק 
יוטל את הגורל ומי"י כל משפטו ]משלי טז 
פצ"ח  ]ב"ר  הכפורים  יום  של  גורלו  זה  לג[ 
ב'[, הבן הדבר כנ"ל(, ועל ידי זה נסתמים כל 
פיות המקטריגים כי אין שאלה ואין תשובה 
ואין לבקש טעם, כל זה הבנתי מדברי הרב 
לך  שכתבתי  ביאור  תוספת  בקצת  הנ"ל 
תתבונן  ומעתה  הנ"ל,  המדרש  דברי  עפ"י 
בראש  גורלות  השעירים  שני  שנמסר  מה 
עמוד, כי ע"י מצות הגורל מתעורר למעלה 
ראשית הגילוי של האותיות, כמו"ש הקדוש 
מהרד"ב זצוק"ל בראשית ברא אלקים א"ת, 
היינו האותיות, ושם ישראל עלו במחשבה, 
תשרי  חודש  מאמרי  יששכר  )בני  הבן. 

מאמר ו - צומא רבא.(.

השביעי  בחדש  עולם  לחקת  לכם  והיתה 
יכפר  הזה  ביום  כי  וכו'  לחדש תענו  בעשור 
עליכם וכו' ]ויקרא טז כט[. מהראוי לתת לב 
למה לא נתבאר היום הנועד תיכף בהתחלת 
בתחילה  מבארת  הפרשה  רק  הפרשה 
יום  איזה  הודע  בלא  היום  של  העבודה 

דבר המערכת
לפני ה' תטהרו...

מסביר  פירושים  כארבעים  אלוקיך..  ה'  עד  ישראל  שובה 
רבינו הק' בספרו הק' בני יששכר מאמר ד' גדולה תשובה, 
כמובן  אלוקיך,,  ה'  עד  ישראל  שובה  הפסוק  משמעות  על 
יכלתו  כפי  איש  איש  הפירושים  את  ללמוד  לכ"א  שכדאי 
התשובה,  ימי  האלו  הימים  משמעות  את  להבין  והבנתו, 
ויהודי  יהודי  כל  רבינו על  כותב  בתמצית חלק מהפירושים 
לבל יחשוב בעצמו חלילה מלא עוון אנכי, ומה בכלל שווה 
התשובה שלי, ואפילו שאתחיל בתשובה,, רחוק אני מתיקון 
על כל העוונות החטאים והפשעים שחטאתי להשי"ת במשך 
בתשובה  לשוב  אתחיל  בכלל  אני  מה  בשביל  וא"כ  השנה, 

אליו יתברך..

ומסביר רבינו דעיקר המעשה בתשובה הוא בזה שהאדם שב 
בתשובה הרי הוא מקבל עצמו על להבא לבל יחזור לסורתו, 
וזה גורם נחת רוח בשמים והקב"ה ברוב חסדו כרחם אב על 
וכלל ישראל קרוים בנים אתם לה' אלוקיכם )דברים  בנים 
יד א( ואב שמחל על כבודו כבודו מחול, וזה דווקא כששב 
מיראת  ולא  השי"ת  מאהבת  דלבא,  מעומקא  בתשובה 
העונש, אזי הוא בבחינת בן המתגעגע על שהרחיק עצמו מן 
כאשר  גם  ואזי  באהבה,  אליו  ושב  אלי,  אהבתו  וזוכר  אביו 
ברור לכל שאי אפשר לזכור את כל העוונות, ובוודאי שע"מ 
לכפר על כל העוונות והחטאים זקוקים אנו למאות ימים של 
תשובה ובקשת כפרה וסיגופים וכו', אבל רק ברחמי האב על 

הבן מוחל הוא לשב אליו בתשובה אמיתית.

בכוח רבינו היה לתקן מנהגים בישראל אשר התקבלו ברוב 
תפוצות ישראל, הן על משך ימות השנה כדוגמת התפילה 
הימים  האלו  לימים  ופרט  חנוכה,  נרות  הדלקת  שלפני 
הנוראים, אשר התקין סדר תפילה מיוחד ליום שלוש עשרה 
מדות, הכלול בתוכו קריאה בציבור של סדר הקרבנות וקצור 
אבי  אברהם  לרבי  אברהם"  "ברית  מספר  ותחינה  דיניהם, 

השל"ה, הכלול בתוכו וידוי דר"נ ותפילת השב לר"י,

רבינו מביא בספרו אגרא דכלה פר' וישלח, מקור לכרוע ז' 
)3 פעמים בעת ה"עבודה"  ביוהכ"פ  פעמים בתפילת מוסף 
קהל לחוד וש"ץ לחוד, וכריעת ש"ץ וקהל יחד ב"עלינו"( הוא 
מיעקב אבינו אשר השתחוה לעשו ז"פ כמובא במדרש, וזה 
מהפך הדין לרחמים, ורבינו מסביר שם באריכות את מהות 

הענין,

שיום  הגמרא  מן  מוכיח  י"ב,  ברכות  תעלומה  מגיד  בספרו 
כיפור לא נקרא יום הדין אלא יום הרחמים ועל כן "לא יפה 
יום הדין"  עושים האומרים בנוסח מי שברך ביוה"כ לכבוד 

)ואולי ראוי לומר לכבוד יום הקדוש הזה(

הימים  מאימת  נורא  פחד  בדינוב  שרר  אלול  חודש  בכל 
ידיו  כי  לכתוב  יכל  לא  שרבינו  כתבנו  שכבר  כפי  הנוראים, 
רעדו בימים האלו,  וכשהגיע יום הקדוש נראה היה פני רבינו 
כמלאך ה', וסיפר הגה"צ מקרעניץ זי"ע, שהבני יששכר היה 
רגיל לעמוד אצל העמוד ביום הכיפורים כ"ו שעות רצופות 

המשך בעמ' הבא

רבינו ה'בני יששכר' זצוק"למתורתו של
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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

כלאחר  היום  את  הזכיר  ואח"כ  הוא 
הלא  עצומה  קושיא  היא  והנה  יד, 
קדש  מקראי  י"י  מועדי  בכל  תראה 
ואח"כ  תחלה  המוגבל  הזמן  הזכיר 
הוא  וכאן  היום  של  העבודה  מפרש 
להתוודע  שהוא  הטעם  ונ"ל  בהיפוך, 
שהוא  היום  קדושת  מעלת  ולהגלות 
דאיתכסיא,  עלמא  בינה,  בבחינת 
תשובה עילאה, עולם הבא, על כן אין 
ע"א[,  נ"ו  ]תיקו"ז  ושתיה  אכילה  בו 

על כן מעלימין את שם היום להורות 
מן  למעלה  הנעלם  עולם  מן  שהוא 
הזמן, זמ"ן בגימטריא מ"ה ב"ן ]משנת 
חסידים מס' ליל יום טוב פ"ב[, והיום 
סוד  ס"ג,  בינה  בחינת  הוא  ההוא 
)בגימ' ס"ג( א"ת כולם  ואתה מחי"ה 
]נחמיה ט ו[ אשר עם אות ת' שהוא 
סוד הרשימה לכל היצור כמו שאמר 
כל  )עיין  ד[,  ט  ]יחזקאל  תיו  והתוית 
הנה  עולם(,  כהונת  ברית  בספר  זה 

מחי"ה עם הת' הוא סוד פעולת היום 
חתימ"ה )עיין בספר הנ"ל(, הנה שם 
ס"ג הוא למעלה מן הזמ"ן שהוא מ"ה 
נעלם הזמן  כן בעבודת היום  ב"ן, על 
היום  קדושת  לנו  להורות  היום,  של 
במקום  עבודתו  מורה  מקום  באיזה 

למעלה מן הזמן, הבן הדבר.

פה,  שבעל  בתורה  גם  תמצא  והנה 
המסכתא המדברת מענין מצות היום 
יום  היום  שם  על  שמה  נקרא  לא 

הכפורים )כאינך שבת, פסחים, ראש 
השנה, סוכה( רק נקרא יומא, להורות 
קדושת היום הוא ממקום נעלם ראוי 
מעשה  אנשי  מנהג  כן  על  להסתירו, 
בפשיטות  כך  כל  שמו  להזכיר  שלא 
באיזה דברים, רק כשמזכירים מענינו 
לאיזה הצטרכות קוראים אותו סתם 
)בני  למשכיל.  בזה  ודי  הקדוש,  יום 
מאמר  תשרי  חודש  מאמרי  יששכר 

ח - קדושת היום(.

קיטל  ולבש  העמוד,  מן  זז  ולא 
כי  בקרקע,  נוגע  שהי'  עד  ארוך 
יחף  לילך  הב"ח  כשיטת  החמיר 
ממש ביו"כ, ולא רצה שידעו מזה, 
רק בשעת העבודה ונפילת כורעים 

נתגלו רגליו,

עליו,  לסמוך  הקדוש  רבינו  כדאי 
האלו,  בימים  עצמינו  על  לקבל 
להתחזק  העתיד,  על  קבלה 
אהבה  ומתוך  השי"ת,  באהבת 
נזכה  שבשמים  לאבינו  אמיתית 

ניפול  לבל  היצר  מעצת  להישמר 
את  להכעיס  לנו,  הטומן  בפח 
בוראנו, ונזכה לחרטה אמיתית על 
העתיד,  על  לקבלה  ובפרט  העבר, 
להתקרב אליו יתברך, ולהלבין את 

שלימה  לתשובה  כשלג,  חטאינו 
ולשופר של משיח בב"א. 

מוסדות בני יששכר
בית המדרש דינוב ירושלים – דינוב פולין

ברכת מזל טוב
שלוחה בזה לידידינו החשוב,

העומד לימינינו בכל עת ועונה, בעצה ותושיה ובמעשה,

הרה”ח ר’ פנחס בירנהאק הי”ו
לרגל השמחה במעונו בהולדת הבן במזל טוב       

יה”ר שיזכה לראות נחת דקדושה מבנו זה, ומכל 
בזכות  ידיו,  מעשי  בכל  והצלחה  וברכה  יוצ”ח, 

רבותינו הק’ אשר למענם הוא מסור.

המברכים בשם ידידי והנהלת המוסדות

  שאול דוד פאמפ, ברוך בירנהאק,
משה מרדכי גוטליב, פנחס בנימין פאמפ

מוסדות בני יששכר
בית המדרש דינוב ירושלים

ברכת גמר חתימה טובה
שלוחה בזה לכל ידידינו החשובים, העומדים לימין רבותינו 

הק’ הבני יששכר וצאצאיו הק’,
איש איש בשמו הטוב יבורך

וזכויות  מליצים  מחפש  כ”א  אשר  האלו  בימים 
שיעמדו לימינו ביום הקדוש להתברך בשנה טובה 
לבריאות  טובה,  לפרנסה  וברוחניות,  בגשמיות 

הגוף והנפש, נחת דקדושה וכל מילי דמיטב,
בהקמת  פעולתכם,  למענם  אשר  הק’,  רבותינו 
ישראל  בני  עם  לטובת  ולזכרם,  ע”ש  המוסדות 

הבאים לשהות בצל קדשם, בוודאי ימליצו טוב בעד 
כל התומכים, להתברך בברכות וישועות ושפע עד בלי 

די, ואך טוב תדעו כל ימי חייכם, ולהיכתב ולהחתם בספרן 
של צדיקים, ונזכה במהרה לשופר של משיח בב”א.

המברכים בשם הצדיקים

הנושאים בעול הקמת המוסדות

מוסדות בני יששכר
בית המדרש דינוב ירושלים – דינוב פולין

כסא דנחמתא
 שלוחה בזה לידינו החשוב, העומד לימינינו,
הקשור ומדובק ברבינו ה'בני יששכר' זיע"א

הרה"ח המשפיע ר' מוטה פראנק שליט"א
על סילוקו של אביו הצדיק, משרידי דור דעה, 
בתמימות עבד את בוראו, קבל כל אדם בספר 
פנים יפות, קרב לבות ישראל לאבינו שבשמים

הרה"ח ר' חיים יהדא לייב פראנק זצ"ל   
מנוחתכם,  את  תמצאו  הקדושים  דרכיו  בהמשך 

ומן השמים ימליץ בעדכם ובעד כל משפחתכם ואמכם 
וירננו  יקיצו  ובמהרה  וחסד,  טוב  אך  לראות  החשובה, 

שוכני עפר בביאת גו”צ בב”א.

בשם חברי המוסדות
ידידך יעקב ספרין, פנחס בנימין פאמפ , מוטי ספרין

ר”ה בדינוב:
רחובות העיר דינוב לבשה לבן, ויהודים רבים צעדו 
ר”ה, מחזה אשר הזכיר את  בימי  ברחובות העיר 
דינוב בשנים ההם, בשנים שלפני השואה האיומה 
אשר מכל קצווי פולין ואירופה באו לנסוע יהודים 
המסופר:  כפי  בפרט  ר”ה.  בימי  בדינוב  לשהות 
ר”ה  בימי  לשהות  באו  לשידוך  הזקוקים  בחורים 
לבשו  האלו  שהבחורים  היה  והמנהג  בדינוב, 

טליתים, וניוושעו במשך השנה.

בימי  בדינוב  שהו  יהודים  עשרות  השנה,  היה  כך 
והתעלות  דקדושה  אוירה  היתה  והאוירה  ר”ה, 
במשך כל הימים, התפילות המיוחדות בנוסח בית 
דינוב, עם הניגונים ששרו בדינוב וחלקם חובר ע”י 

רבינו הבני יששכר זיע”א.

בערב ר”ה נסעו הציבור במאורגן לתפילות למען 
אלימלך  הנועם  בעל  הרה”ק  לציון  והפרט  הכלל 

כזה,  גדול  ביום  המעמד  היה  נורא  ומה  זצוק”ל, 
הקדשים  בקודש  ישראל  לבבות  שיח  לשפוך 
לדינוב  חזרו  ולאחמ”כ  טובה,  לשנה  להיכתב 
את  סיים  והציבור  יששכר,  הבני  רבינו  לציון  ועלו 
בזכות  ישראל  עם  למען  להעתיר  התהלים  ספר 

הצדיקים שוכני עפר.  

העולים לדינוב:
מאות יהודים עלו במשך השבוע גם לאחר ראש 
השנה, לדינוב לתפילות על ציון רבותינו הקדושים 
וצאצאיהם,  דויד'  ה'צמח  ובעל  יששכר'  ה'בני 
חלקם בדרכם בחזרה מאומן ומעז'יבוז' מימי ר”ה, 
לרגל  באירופה  צדיקים  קברי  על  במסע  חלקם 

הימים הנוראים.

בשביל זה אנו כאן...
בנין  את  הציבור  כל  עזב  עת  ר”ה,  יום  למחרת 

ערב  לעת  לדרכו,  איש  איש  בדינוב,  המוסדות 
לסיום הצום באו מאות יהודים שהיו בדרכם חזרה 
לארץ  פולין  דרך  חזרה  לטיסה  בדרך  מאוקריינה 
ישראל, עצרו היהודים בבנין המוסדות בדינוב, שם 
הוכן עבורם עוגות טריות שנאפו בדינוב, עם קפה 

קוגל וכו’.

בשעה 11.00 בערב, התקבל שיחת טלפון מיהודי 
הבשורה  ובפיו  בריישא,  תעופה  בשדה  שנמצא 
אשר אוטובוס שלם ובתוכו 55 אנשים איחרו את 
טיסתם חזרה לארץ, והטיסה הבאה שלהם תהיה 
רק למחרת בשעה 3.00 אחה”צ, וכל היום היו על 

הדרכים ללא אוכל עקב הצום.

צוות המוסדות קם על רגליו והתחילו מיד בהכנת 
כבר  בערב   2.00 ובשעה  מבושלת,  ערב  ארוחת 
הגיע האוכל לציבור שעמד וחיכה בשדה התעופה 
שהוכן  במטעמים  לבם  את  החיו  אשר  בריישא, 
עבורם, ושוב בבוקר למחרת הכינו לציבור ארוחת 
הקהל  את  החזיק  אשר  המאכלים,  במיטב  בוקר 
בשעות ההמתנה הארוכה כמעט מעת לעת שלם, 

לטיסה ליעדם.

החלה ההרשמה:
לקראת ימי החורף, כעת ישנם כרטיסים במבצע 
לעת  אשר  השבתות  את  מפרסמים  אנו  לפולין, 

עתה נרשמו קבוצות יהודים לשהות בדינוב.

הילולת  לאחר  יומיים   - בראשית  פרשת  שבת 
יצחק  לוי  רבי  ישראל  של  מליצן  רביה”ק 
מבארדיטשוב זיע”א החל ביום חמישי כ”ה תשרי. 

חנוכה  זאת  חל  במוצ”ש  כאשר   - חנוכה  שבת 
ניוושעו ביום הזה בציון  המסוגל לישועות והרבה 

רבינו הבני יששכר.

הבני  רבינו  הילולת  לפני  שבת   - טבת  ח”י  שבת 
ואפשר  בערב,  א’  יום  טבת  בחי  החל  יששכר 
לשלב בנסיעה נסיעה לאוקריינה להילולת הרה”ק 
והילולת  טבת,  בכ”א  החל  זיע”א,  מוולעדניק 

רביה”ז הבעל התניא זיע”א החל בכ”ד טבת.

ליתר השבתות בהם ישהו יהודים בדינוב יפורסם 
בשבועות הקרובים. לפרטים 050-4132188.

מהנעשה בחצרות קדשינו:

המשך 'דבר המערכת'

המשך 'אגרא דכלה'

בברכת צומא טבא וגמר חתימה טובה,
ידידכם פנחס בנימין בן חנה לאה

בית המדרש דינוב ירושלים
רחוב יצחק בלזר 17 שכונת בית ישראל

זמנים לימי חג הסוכות הבעל”ט
תפילת שחרית בכל יום בחוה”מ בשעה 10.00  |  שבת חוה”מ 10.30 

קריאת משנה תורה במוצ”ש ליל הושענא רבה בשעה 10.00
זיע”א  דוד משה מטשורטקוב  רבי  רביה”ק  הילולת  גדולה לכבוד  ולאחמ”כ סעודה 

ולכבוד דוד מלכה משיחא.
לשמחת בית השואבה תבוא הודעה מיוחדת - אי”ה בגליון שיצא לשבת האזינו – סוכות

הגבאים


