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גליון כ"ו – פרשת לך לך תשע"ג

אגרא דכלה
אליו  דבר  כאשר  אברם  וילך 
הקושיא  וכו'.  לוט  אתו  וילך  ד' 
הלך,  שכבר  נאמר  כאן  דהנה  מפורסמת 
ויצאו  וכו'  אברם  ויקח  אמר  שוב  כך  ואחר 
לאדם  מלמד  שהתורה  ונ"ל  וכו',  ללכת 
הקדושים  מרבותינו  קבלתי  דהנה  דעת, 
על ענין המתמיה עיני כל רואה, מה שנהג 
הצדיקים  מטרידים  עם  שההמון  הדבר 
בעניני עסקי  לפניו  פורש שיחתו  וכל אחד 
מטרידים  הימים  שרוב  כמעט  עד  העוה"ז, 
הוא  והנה  אדם,  בני  בעסקי  הצדיקים  את 
עולם  לצדיקי  הש"י  עשה  זאת  מה  לפלא 
היה  טוב  וטוב  גבוה,  צורך  עבודתם  אשר 
נוראים  יחודים  לייחד  פנוים  שיהיו  להם 
ופעולות נוראות בעולמות עליונים, וקבלתי 
שהענין הוא שצדיקים כאלה אשר השגתם 
גדולה, ובכל יום משיגים יותר אלקותו ית', 
יום תשוקתם מתגברת ביותר להש"י  ובכל 
שהנשמה  ידוע  דבר  וזה  הנפש,  כלות  עד 
יותר מכדי יכלתם  או המלאך, אם משיגים 
טבע  בהתגבר  כי  ממציאותם,  יתבטלו 
בטבעו  אליו  ירוץ  הכל  אל  החלק  ותשוקת 
להתכלל בכללו, וזה ענין ידוע בנדב ואביהו 
החיים,  באור  עיין  וכו',  ד'  לפני  בקרבתם 
אשר  להצדיקים  זאת  היא  ד'  מאת  כן  על 
השיגו והגיעו למדרגה אשר הוא כפי שורש 
לעלות  גדולה  תשוקתם  והנה  נשמתם, 
והנה  גבוהים,  היותר  ומסילות  במעלות 
להכלל  נשמתם  ותצא  יתבטלו ממציאותם 
להשתעשע  רוצה  עדיין  והש"י  בשורשם, 
בעבודתם בעולם הזה, על כן שולח אליהם 
מושכים  אשר  בעולם  העוסקים  אנשים 
אותם ואת שכלם להתעסק עמהם בעניינם 
פעם  בכל  בגוויים  נשמתם  תשאר  ועי"ז 
עד אשר ירצה הגוזר לארחא בתפוחא דא, 

והבן: 

הה"א  אמת  הן  כנען.  ארצה  ויבואו 
ומי  בתחילה,  למ"ד  במקום  תשמש  בסוף 
יתן ונדע למה לא נכתב בלמ"ד לארץ כנען, 
הקודש  חיבת  לנו  מודיע  זה  גם  נ"ל  אך 
עליהם, כי לא היה עליו מצות הש"י למשא, 
וכמוכרח  ולמשא  כי באם היה עליו לטורח 
ארץ  לקצה  לשיגיע  די  היה  אזי  לקיים, 
חיבת  כן  ולא  דירתו,  יקבע  ולשם  ישראל 
אברהם שהיה משתוקק מאוד לקיים מצות 
הש"י  שראה  וכיון  שאת,  ביתר  הבורא 
אזי  הלזו,  הקדושה  הארץ  בישיבת  חפץ 

לא הסתפק לצאת ידי חובתו בהגיע לקצה 
הגבול ולנוח שם, רק ללכת בה מהקצה אל 
כדמיון  הבורא,  במצות  להשתעשע  הקצה 
מעשה  ואנשי  החסידים  על  רז"ל  שאמרו 
חיובו  בעת  היום  כל  הלולב  מידם  זז  שלא 
בעלמא  שבנטילה  הגם  ע"ב[,  מא  ]סוכה 
אהבת  לגודל  זה  כל  עם  חובתו,  יד  יוצא 
מצות הבורא עליהם. ובזה יוצדק שלא אמר 
הארץ  בכל  לשוטט  היינו  ארצה,  רק  לארץ 
להשתעשע במצות הבורא עליהם, כי זה כל 

האדם להתענג במצות הבורא:

ונסוע  הלך  הפשט  בדרך  לפרש  יש  או 
לתקן  הרוצה  השלם  הצדיק  כדרך  הנגבה, 
גדולת  עולם  לבאי  להודיע  ורוצה  העולם 
אלקי עולם, אזי מכתת רגליו במקום שיודע 
שאין יודעין כחו וגבורתו של יוצר בראשית, 
ובמקום שיודע שיש צדיק המודיע גבורתו 
לבאי עולם אזי הוא מרחיק את עצמו משם, 
במקום  ית'  כבודו  בהודעת  ירוויח  יותר  כי 
שאין צדיק בארץ, והוא מאמר רז"ל במקום 
]אבות  איש  להיות  השתדל  אנשים  שאין 
היו בעולם, אזי  ועבר  והנה שם  פ"ב מ"ה[, 
רק  משם,  עצמו  את  מרחיק  אברהם  היה 
היה הולך ונוסע הנגבה למקומות המנוגבים 

בלא תורה ויראה: 

העיט  הפגרים.  על  העיט  וירד 
הרע  להיצר  ורמז  ודורס,  טמא  עוף  הוא 
נפשו  למסור  שרוצה  האדם  את  המטעה 
עבור קדושת שמו, ומצייר לו איך האיברים 
רצונו  כי  מנותחים,  פגרים  יהיו  והגשמיים 
אברם,  אותם  וישב  ח"ו,  מהש"י  שיסור 
שלא ישגיח אדם על זה, ועל ידי כך נשאר 
לבניו )ח"ו( אחריו בירושה, שאפילו פושעי 
ישראל נקל להם למסור נפשם על קדושת 
אבינו  מפעולת  בירושה  להם  זה  כי  השם, 

אברהם:

ביום ההוא. הכריתות ברית עם אברהם 
היה עבור דביקתו בקונו ית', ויצוה את בניו 
ובחכמת  הש"י  באמיתת  להשכיל  אחריו 
תורתו, וענין החכמה הוא מחשבה כביכול, 
עשית,  בחכמה  כולם  יתברך  ובבורא 
בראשית מתרגמינן בחוכמתא, ענין ראשית 
חכמה, והנה עיקר הבריאה בהבראם בזכות 
אברה"ם ]ב"ר פי"ב ט'[, שיצוה את בניו ואת 
ביתו אחריו ושמרו דרך ד', להיות מחשבתם 
דבוקה תמיד בבורא ית', כמו שהש"י כולם 
ביום  נקרא  וחכמה  כביכול,  עשה  בחכמה 
שלא  ונסתר  נעלם  שהוא  כנודע,  ההוא 

דבר המערכת
והאמין בה' ויחשבה לו צדקה..

בפרשתינו אשר אנו רואים את אומנת אבותינו, ראש המאמינים, אברהם 
אבינו ע"ה, אשר התבונן בבריאה הגדולה ואמר מי ברא אלו.. אי אפשר 
לבירה בלא מנהיג.. בוודאי מעשה אבות סימן לבנים, אם אברהם אבינו 
איזה מעשה  בפניו  נתגלה  לא  הבורא,  גדלות  על  מאיש  לא שמע  אשר 
ניסים או נפלאות שיביא אותו להאמין בקוב"ה הכל יכול, אלא האמונה 
בפשטות, אי אפשר לבירה בלא מנהיג.. ואת זה אהב הקב"ה מכל, והאמין 
בה' ויחשבה לו צדקה.. צדקה הינו חסדים, צדקה זוהי מדה של רחמים 
כאשר אינך חייב לאותו איש כלום, אבל אתה רוצה לעשות עמו צדקה.. 
הראשון  והיה  עימו,  להיטיב  רצה  אברהם,  אבינו  עם  הקב"ה  עשה  כך 
לכל ההבטחות הטובות שהבטיח הקב"ה לאבותינו הק', אשר עד היום 
הזה כלל ישראל מלאים טוב בזכות הברכות האלו, ומצפים אנו בכל יום 
שגם הטובות החסרים לנו כהיום הזה, יושלמו במהרה בגאולה השלימה 

והנצחית.

הכל התחיל בזכות וכוח אברהם אבינו, בזכות אמונתו השלימה והתמימה.. 
בוודאי עלינו לנקוט אומנות אבותינו ולהאמין בקוב"ה באמונה פשוטה, 
רואים  הנבחר  עם  אנו  כן  כאשר  ובפרט  וטעמים,  הסברים  מציאת  ללא 
כאות  רק  אלא  האמונה,  מיסוד  אינו  בוודאי  זהו  יום,  בכל  ניסים  מעשי 
חיזוק בדורותינו, דור אשר היצה"ר מנסה בכל דרך להפיל לבור שחת את 
המאמינים בה' ובתורתו, ולמרות שאין אנו זקוקים להוכחות בכוח הקל 
הגדול הגיבור והנורא, אלא הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו תמיד מרבה הוא 
להיטיב לטובים ואפילו לרעים, ע"מ שנתחזק ונלך ונתדבק בדרכיו הק', 

ואעתיק כאן באוהל רבינו קטע בענין אמונה שראיתי כאן כעת בספרו בני 
יששכר מאמר ב' אור תורה – חודש כסלו טבת, וזלה"ק: 

רבת צררוני מנעורי יאמר נא ישראל ]תהלים קכט א[. יש להתבונן, אם 
הכונה שאומרת כנסת ישראל לפני הקב"ה רבים הם הצוררים אשר צררו 
כיון  ליה  מיבעי  צררוני  רבים  כן  אם  היום,  עד  הנעורים  מימי  גם  אותי 
דקאי על דורות והמון רשעים רבים, ותיבת רבת אינו מורה על רבים רק 
הוא  וקנאתם  הצרירה  עיקר  לפרש,  והנראה  סגיא,  ברבו  הוא  הצרירה 
זה  אשר  שלי  אומן  אמונת  היינו  הנעורים,  מימי  לי  יש  אשר  המדה  על 
טבעי מימי הנעורים, כמו שאמר הש"י לנביא זכרתי לך חסד נעוריך וכו' 
לכתך אחרי וכו' ]ירמיה ב ב[, והאמינו בי"י אשר בודאי יספיק להם כל 
ס'  והיו  לט[,  יב  ]שמות  להם  עשו  לא  צדה  גם  כן  על  במדבר  צרכיהם 
רבוא אנשי הצבא וטף ונשים כפלי כפלים, והנה אמונה היא ירושה לנו 
מאבותינו, אמונה היא למעלה מן החכמה והוא בחינת כתר, והנה בזכות 
ויאמן  ]ילקו"ש הושע פ"ב רמז תקי"ט[  נגאלו אבותינו ממצרים  אמונה 
ואמונתך  ב"ב,  להגאל  עתידין  אנו  אמונה  ובזכות  לא[,  ד  ]שמות  העם 
בלילות ]תהלים צב ג[, וזה תפארתינו וכלי מלחמתינו, באמרם אלינו כל 
היום בכל הצרות והתלאות אשר עברו על ראשינו איה אלקיכם, ואנחנו 
משיבים להן הנה זה עומד אחר כתלינו ימהר ויחיש מעשהו, והנה עברו 
עידן ועידנים ואנחנו לא נושענו בעוה"ר, על ידי זה הן מרבין להיצר אותנו 
על המדה הזאת המוטבעת בנו מימי הנעורים מדת אמונה, באמרם אלינו 
סגיא(  )ברבו  רבת  וזהו  תקותכם,  איפה  איה  באמונתכם  מחזיקין  אתם 
צררוני מנעורי רצ"ל בסבת המדה אשר יש לי מימי הנעורים חסד נעורים 

היא אמונה( עכלה"ק.

ובוודאי אם נתמיד באמונתינו, אומנות אבותינו בידינו לעשות נחת רוח 
צדקה,  לו  ויחשבה  בה'  והאמין  הפשוטה,  האמונה  בזכות  עולם  לבורא 
טובות  לראות  ונזכה  המר,  מהגלות  ויוציאנו  לנו,  להיטיב  ירבה  הקב"ה 

וחסדים, וכט"ס.

יום רביעי פרשת לך לך באוהל רבינו בדינוב.

המשך בעמ' הבא

 בברכת שבתא טבא,,
ידידכם פנחס בנימין בן חנה לאה

רבינו ה'בני יששכר' זצוק"למתורתו של



info@moreshet.pl :הגליון יוצא לאור ע"י מוסדות 'בני יששכר' בית המדרש דינוב, רחוב בלזר 17 ירושלים | הערות אפשר לשלוח לת.ד. 5495 ירושלים או באימייל
המעוניינים לקבלת העלון באימייל, ישלחו בקשה לאימייל הנ"ל.

הוא  הזה  יום  כן  שאין  מה  לנוכח, 
בגימטריא  ההו"א  יו"ם  וכן  נוכח, 

חכמ"ה, והדברים עתיקין: 

שהיה  להיות  בנו.  וישמעאל 
בנו עצם מעצמיו, היה די לו בכוונת 
נמולו  וגו'  ביתו  וכל אנשי  אברהם.  
עצם  היו  לא  שהם  להיות  אתו. 

לכוין  יודעים  יהיו  ולא  מעצמיו 
על  שיעשו  להם  ציוה  הנ"ל,  הסוד 
דעתו ועל כוונתו כמ"ש כמה פעמים 
בקבלה מהצדיקים שמי שאינו יודע 
בפה  יאמר  עליונים  בסודות  לכוין 
דעת  על  המצות  עשיית  בעת  מלא 
לאנשי  אברהם  ציוה  וכן  הצדיקים, 
ביתו, וז"ש נמולו אתו, ר"ל על דעתו 

ועל כוונתו, והבן:

המשך 'אגרא דכלה'

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

הנהלת  צוות  עומלים  אלו,  בשבועות 
פרטיים  לינה  חדרי  עוד  להוספת  המוסדות 
הציבור,  לרווחת  בדינוב,  המוסדות  בבנין 
במחיר של 12.000 דולר אפשר להנציח שם, 

או לזכות בקניית חדר אשר יירשם על שמו.
היות  מצוה,  של  בקריאה  אנו  פונים  כמו”כ 
הושלם  ולא  מבחוץ,  הושלם  לא  והבנין 
לבנין,  קור  חודר  כן  ומחמת  לבנין,  הבידוד 
בכל  הבנין  את  לחמם  אותנו  מאלץ  וזה 
ימות החורף גם כשלא נמצאים שם אנשים, 

בשביל שלא יתפוצצו צינורות המים מהקור 
בכל  דולרים  אלפי  עולה  הבנין  וחימום  העז, 
בחלק  נחסוך  הבידוד  יושלם  וכאשר  חודש, 
גדול מהוצאות החימום המיותרת, פונים אנו 
לציבור להיות עושים ומעשים לסיום החלק 
החיצון, ומי אשר ישלם את גמר החיצוני של 
הבנין או יביא תורם יקבל את שער הבנין על 

שמו לזכרון נצח.

העולים לדינוב
בדינוב קבוצה של  ישהו  לך  לך  זו פרשת  בשבת 

וירא ישהו  כמה משפחות, ובשבת הבאה פרשת 
יפנה  להצטרף  הרוצה  בדינוב,  משפחות  כן  גם 

לטלפון 050-4132188.

בשבוע זו שהו בדינוב קבוצות שבאו להתפלל על 
בראשות  קבוצה  ביניהם  בפולין,  הצדיקים  קברי 
ועוד  שליט”א,  שידלובצא  מביאלה  אדמו”ר  כ”ק 
קבוצה בראשות הרה”ח ידידנו ר’ יצחק וואלף הי”ו.

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

עתה נרשמו קבוצות יהודים לשהות בדינוב.

שבת חנוכה, כאשר במוצ”ש חל זאת חנוכה 

ניוושעו ביום הזה בציון  המסוגל לישועות והרבה 
רבינו הבני יששכר.

במחיר  אחרונים  כרטיסים  ישנם 
199 דולר לכרטיס הלוך ושוב,

רבינו  הילולת  לפני  שבת  טבת  ח”י  שבת 
הבני יששכר החל בחי טבת יום א’ בערב, ואפשר 
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 
לפרטים  הקרובים.  בשבועות  יפורסם 

.050-4132188

מהנעשה בחצרות קדשינו:

המול לכם כל זכר )יז י(
במצות  המדקדקים  מקומות  בהרבה 
שקודם  בליל  סעודה  ג"כ  עושים 
פרשת  בזהר  סמך  לזה  ויש  המילה 
האי  כנש  ליליא  בהאי  שם  וז"ל  לך, 
כך  ובגין  וכו'  רחימו  אינון  כל  גברא 
נשמע מכאן  עכ"ל,  היום  כלכם  חיים 
שמהראוי שיהיו נאספים בלילה קודם 
תמצא  שהרי  אנשים,  עשרה  המילה 
בנו  עם  אבא  ור'  אנשים,  שבעה  כאן 

ומארי דהלולא.
)דרך פיקודיך מ"ע ב' והגהות מהרצ"א(



העומדים שם בשמעם ברכת להכניסו 
כן  לברית  שהכנסתו  כשם  עונים 
שכתבו  ויש  וכו',  לתורה  תכניסהו 
לומר כשם שנכנס לברית וכו', ונראה 
האב  אם  בין  חילוק  דיש  להורות,  לי 
והמבר"ך  המכני"ס  והוא  בכאן  הוא 
וכו'  שהכנסתו  לנוכח  אומרים  אז 

האב  כשאין  משא"כ  וכו',  תכניסהו 
אז  המברך[  אינו  שהוא  ]או  בכאן 
אומרים כשם שנכנס וכו' כן יכנס וכו'.
)שם(



כתב הבית יוסף בשם התשב"ץ דמילה 
ביום חמישי  אין מוהלין  שלא בזמנה 
בשבת, דא"כ יחול יום שלישי למילה 
ביום השבת, ויש חשש סכנה ויצטרכו 
לחלל שבת ח"ו, וכן ביום שישי, ונראה 
דאמרינן  דמוהלים,  ראיה  הקטן  לי 
במתניתין )שבת קלז ע"א( קטן נימול 
לתשעה וכו' לאחד עשר לא וכו', וא"כ 
לפ"ז משכחת לה שני ימים של ראש 
ואח"כ  ורביעי  שלישי  ביום  השנה 
בזמנה  ביום חמישי מילה שלא  יהיה 
לאחד  ]שנימול  טובא  לה  ומשכחת 
לומר  צריך  כרחך  כל  אלא  עשר[, 
ביום  בזמנה  שלא  במילה  גם  דמלין 

חמישי ודוק.
)דרך פיקודיך שם(

 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(

הגליון נודב ע"י הרה"ח ר' ברוך מאיר גוטליב הי"ו לרגל השמחה במעונו בנישואי בנו היקר החתן משה מרדכי ני"ו 
ביום שני פרשת וירא י"ג חשון הבעל"ט,  באולמי ה'תמר' בני ברק

ציבור ידידי מוסדותינו הק' מוזמנים בזה אישית לקחת חלק בשמחת חתן וכלה

בית המדרש 'דינוב' ירושלים
בית המדרש דינוב - רח' יצחק בלזר 17, ירושלים

רחום  לב  ויר”ש,  בתורה  המופלג  החתן  היקר,  לידידנו  בזה  שלוחה 
לזולת, מסור בלב ונפש לרבינו ה'בני יששכר' זיע”א ומוסדותיו הק’, 

החתן היקר משה מרדכי גוטליב ני”ו

בן ידידנו הרה”ח ר’ ברוך מאיר גוטליב שליט”א
לרגל נישאיו בשעטו”מ עם בת ידידינו 

הרה”ח ר’ חיים שמואל סרנה שליט”א

יה”ר בזכות עשייתך ומסירותך למען הצדיקים הק’ תזכה לבנות בית 
ורבותיך,  אבותיך  ושאיפת  כרצון  צדיקים,  של  בית  בישראל  נאמן 
להגדיל תורה ולהאדירה, שפע ברכה והצלחה, ופרנסה טובה, להמשך 
העשייה למען הצדיקים הקדושים, אשר בוודאי ימשיכו ללוותך כל 

ימי חייך לאך טוב וחסד.

המברך, ידידך פנחס בנימין פאמפ

ג”א מצטרפים לברכות

פאמפ,   דוד  שאול  טויסיג,  אלימלך 
דובי  פאמפ,  אהרן  בירנהאק,  ברוך 
בלוי,  יהושע  גאנץ,  משפחת  העניג, 
לאנדאו,  צבי  גרוס,  מאיר  יקותיאל 
העליר,  קאפיל  יעקב  הלפרין,  שמואל 

יוסף שלום ברוין, חיים לרר. 

ברכת מזל טוב 


