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גליון ל"ד – פרשת ויגש תשע"ג

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

ממקומות אחרים: 

ויתן את קלו  במדרש ]ב"ר פצ"ג י"ב[ 
בבכי. כשם שלא פייס יוסף את אחיו 
אלא בבכיה כך הקב"ה אינו גואל את 
ישראל אלא מתוך בכיה שנאמר בבכי 
לא  ]ירמיה  אובילם  ובתחנונים  יבואו 
בזה  בעי  מאי  להתבונן  יש  עכ"ל.  ח[, 
לו  דהוקשה  והנראה  הוקשה,  ומאי 
ולא  מתנה,  לשון  שהוא  ויתן  אומרו 
ידענו  לא  וגם  קולו,  את  והרים  אמר 
נאמר  אם  קולו,  בהרמת  אמר  מהו 
נאמר  הרי  יוסף,  אני  המאמר  שהוא 
אחר כך ויאמר יוסף, וגם אמירה הוא 
נאמר  יש להתבונן למה  וגם  בחשאי, 
רז"ל  אמרו  דהנה  והנראה  חסר,  קלו 
כשישחוט  לבא  לעתיד  נב.[  ]סוכה 
והיצר  השטן  הוא  הס"ם  את  הש"י 
כהר  להם  נדמה  צדיקים  הרע, 
השערה,  כחוט  להם  נדמה  ולרשעים 
בוכין  הללו  בוכין,  והללו  בוכין  הללו 
איך יכולנו לכבוש הר גדול כזה, והללו 
ג'  רק  הם  אותיותיו  והנה  וכו',  בוכין 
ובנביאים,  בתורה  נכתב  וכן  סמ"ל, 
מחיה  ואתה  בסוד  המחיה  הוא  והא' 
וכשיוציא  ו[,  ט  ]נחמיה  כולם  את 
הש"י הא', הנה נשאר ק"ל, הנה הוא 
ד  ]דניאל  נפל  שמיא  מן  אשר  הק"ל 
רודפינו  היו  קלים  פירשנו  )וכן  כח[, 
דיליה(  גונדא  )היינו  יט[  ד  ]איכה 
נשרו  אשר  מאותן  שמים,  מנשרי 
וכשיוציא השי"ת  ונפלו מן השמים(, 
את חיותו וישתאר ק"ל, הנה אז יהיה 
נדמה לצדיקים כהר, ויהיו בוכים איך 
יכלנו לכבוש הר גדול כזה. והנה יוסף 
הצדיק הוא הסימן לגאולה האחרונה 
הק"ל  נגדו  ועמד  למצרים,  וירד 
כזה,  גדול  הר  יצרו  וכבש  להחטיאו, 
יכולין  היו  לא  ח"ו  חוטא  היה  ובאם 
לצאת ממצרים ערות הארץ כנודע כי 
היא הוא יסוד צדיק בקדושה, וערות 
הארץ מנגד מסט"א, ובאם היה נשמע 
היו  ולא  וכו'  ח"ו  מגביר  היה  אזי  ח"ו 
בחינת  היה  הוא  הנה  לצאת,  יכולין 
הראשון  בגלות  הראשון  צדיק  יסוד 
בדורות  לצדיקים  הכנה  ועשה  הכולל 
הגדול  ההר  את  שיכבשו  האחרונים 
אות  דקיק  הנהירו  הוא  בלעו  ויוציאו 
מזה  הכנה  יוסף  עשה  זה  וגם  הא', 
בני  כלנו  השבטים  שאמרו  שתמצא 
ואחר  הא',  בחסרון  נחנו  אחד  איש 
עמהם  הצדיק  יוסף  את  בשכללו  כך 
אמרו שנים עשר אנחנו בא', כי יוסף 

אך  הא',  הוציא  הק"ל  על  בהתגברו 
לא לגמרי עד לעתיד ב"ב, והוא עשה 

הכנה לזה:

ואפשר יש לפרש, התעוררות הבכיה 
מאת  נלקח  אשר  הא'  מאות  באה 
בכ"י  כי  לצדיקים,  וניתוסף  הרודף 
)כשתחלק  הא'  סוד  ל"ב  גימטריא 
הרופא  בסוד  לשנים  האמצעית  הו' 
לשבורי לב ]תהלים קמז ג[( בגימטריא 
ל"ב, והמ"י. וגם הרשעים יומשך להם 
הבכי לתיקונם, ולכל אלה עשה יוסף 
הצדיק הכנה לכל ישראל מה שיומשך 
)במתנה  ויתן  וזהו  אחרון.  בדור  להם 
להם( את קלו )האות שלקח מהק"ל 
בבכי,  נתקן(  לנגדו  עמדו  אשר  שלו 
שנמשך מזה הבכי להעיר הנוזלים מן 
ישראל  לכל  והוא מתנה טובה  לבנון, 
ידי  על  הימים  באחרית  יהיה  כן  כי 
הכנת יוסף הצדיק. וזה שדרשו כשם 
שלא פייס יוסף את אחיו אלא בבכיה, 
כי  שידעו  להם  פיוס  היה  הבכיה  כי 
בלעו  את  להוציא  הדבר  יצא  מי"י 
שמחה,  מתוך  הבכיה  וניתוסף  הקל 
כך הקב"ה אינו גואל את ישראל אלא 

בבכיה, הבן הדבר:
])עיין עוד בענין זה בספר אגרא 
קצד.(  רמז  בראשית  דכלה 
שי.  תברא  יצורף  "בראשית" 
)עיין  צדיק  נקרא  בריתו  השומר 
ש"י  ובורא  ע"ב(,  נ"ט  ח"א  זוהר 
כך  אחר  אותם  שנוחל  עולמות 
פ"ג  )עוקצין  וזהו  הבא.  לעולם 
להנחיל  הקב"ה  עתיד  מי"ב( 
השומר  דייקא  צדי"ק,  לכל 
יוסף  כעין  צדי"ק  נקרא  ברית"ו 
כנגד  מדה  עולמות  ש"י  הצדיק, 
מדה שלא נטמא בטומאת קר"י 
מספר ש"י, ויק"ר בקדושה, קר"י 
בקליפה, והמשכילים יבינו. וידוע 
למסור  זה  מעון  השב  דצריך 
כבוד  דבר  על  פעם  בכל  נפשו 
בחימום  נעשה  זה  עון  כי  שמו, 
צריך  כן  על  איבריו,  רמ"ח  כל 
להסכים בהסכמה עזה למסירת 
ונשמתו  גופו  איבריו  רמ"ח  כל 
והש"י  שמו,  כבוד  דבר  על 
יחשבהו לפועל ממש כאלו מסר 
בעיני  יקר  וזהו  בפועל.  נפשו 
)תהלים  לחסידיו  המותה  י"י 
קטז טו(, שנתעלה מבחינת קרי 
מסירת  ידי  על  יקר  לבחינת 
נפשו. ובהעמיק עוד, דידוע דעל 
ידי עון זה בורא החוטא בעוה"ר 
גופים ולבושים לקליפות, והצלם 
הקדוש נפגם, ואחר פטירתו אינו 
דרבנן.  החלוקא  ללבוש  זוכה 
עמוד  מהצדיק  ידעת  הלא 

דבר המערכת
כח הדיבור של היהודי להקב"ה..

ויאמר בי אדני ידבר נא עבדך דבר באזני 
מבארים  הקדושים  הצדיקים  אדני.. 
הצדיקים,  על  המרמז  זה  בפסוק 
וכך  הקב"ה,  לפני  שיחם  כששופכים 
לדבר  שנעמד  יהודי  כל  על  בוודאי 
וזלה"ק  חפציו,  על  ה'  מאת  ולבקש 
אליו  ויגש  וזהו  אלימלך:  נועם  בספר 
יהודה  בשם  נקרא  להצדיק  רמז  יהודה 
במלחמה  הוא  ברוך  להקדוש  יגש  הוא 
דהיינו בגבורה ובתפילה. ויאמר בי אדני 
לא  בגמרא  דאיתא  מזה  כתבתי  דכבר 
הוא  ברוך  להקדוש  שקראו  אדם  היה 
ולכאורה  וקראו.  אברהם  עד שבא  אדון 
מה רבותא שקראו אדון. אך הענין הוא 
דאיתא לא כשאני נכתב אני נקרא נכתב 
בי"ה ונקרא באדנ"י. והענין הוא דעולם 
הבא מתנהג על ידי הוי' ברוך הוא ועולם 
הזה מתנהג על ידי שם אדנ"י וזה שאנו 
אומרים אל אדון על כל המעשים דהיינו 
הוא  העולם  בזה  הנעשים  המעשים  כל 
היום...  כל  אל  וע"פ חסד  אדנ"י  ידי  על 

עכלה"ק.

להבין את המשמעות לכל אחד מאתנו, 
אשר בוודאי אין איש אשר לא מגיע אליו 
הרגע בו רואה הוא לנכון לדבר, פשוטו 
הקב"ה,  לפני  ולדבר  לעמוד  כמשמעו 
המבקש  כבן  לבבו,  על  אשר  לדבר 
כשצריך  כ"א  כך  בקשה,  איזה  מאביו 
יכול  שאינו  הוא  ורואה  דבר,  לאיזה 
הכוחות  את  לו  אין  לבדו,  לזה  להגיע 
ומתבונן  ידיים,  ומרים  האפשרוית,  ואת 
במצבו, ומגיע להחלטה, שבכוחות עצמו 
לא יוכל לזה, רק זקוק הוא לעזרה, זקוק 
הוא לסייעתא דשמיא, למרות שבוודאי 
כל אחד מאמין שכל מה שיש לו ואפילו 
הדברים שנדמה הוא שכן מגיע בכוחות 
יתברך  בהשגחתו  הוא  הכל  עצמו, 
להאדם  כבר  כשמעיק  אבל  בלבדו, 
בו,  מתחזקת  האמונה  אזי  דבר,  איזה 
ומבקש  אבינו שבשמים  הוא  פונה  ואזי 
את בקשתו, והעצה הוא, לא להתבייש, 
הדבר  עצם  מהפה,  מילים  לחסוך  לא 
הלב  את  לפתוח  כבר  מצליחים  שאנו 
שבור,  בלב  ולדבר  בד"כ,  הסתום 
מה  אנחנו  שיודעים  ברורים,  ובדיבורים 
זה  אזי  מצפים,  אנו  ומה  מבקשים,  אנו 
מגיע  וכשהאדם  טובה,  מתנה  כבר  לבד 
לרגע בו לבו נפתח, אזי ינצל את הרגעים 
האלו עד הסוף, לבל יחסוך במילים, אלא 
לשפוך את כל אשר על לבו להקב"ה וזה 
כבר לבד חלק מהישועה, שהקב"ה חונן 
לאדם את המתנה שלבו נפתח בדיבורים 

רצון  עת  שהוא  ידע  אז  הקב"ה,  כלפי 
לבקשותיו  לדיבוריו,  מתאווה  שהקב"ה 
השי"ת  יענהו  בוודאי  ואזי  ולתפילותיו, 

בכל משאלותיו בקשותי.

אגרא  מספר  זה  ענין  כאב  ואעתיק 
כי  אהבתי  וזלה"ק:  רלא  אות   - דפרקא 
ישמע ד' את קולי תחנוני ]תהלים קטז[ 
אמרה  ע"ב[  קיח  ]פסחים  רז"ל  דרשו 
אני  אימתי  הקב"ה  לפני  ישראל  כנסת 
קול  שומע  שאתה  בזמן  לפניך  אהובה 
וברי"ף  במהרש"א  עיין  הנה  תחנוני. 
ונ"ל  פשוטו.  פי  על  להם  הוקשה  מאי 
דדוד  רבותיה  מאי  פשוטו  לפי  דהנה 
שאמר שהוא אוהב כשהש"י שומע קול 
ומבקשים  אוהבים  עלמא  כולי  תחנוניו, 
עת  בכל  תחנונם  לקול  ישמע  שהש"י 
שיתפללו אליו, הלא אפילו המבקש דבר 
לתחנוניו  שישמע  בודאי  רצונו  מחבירו 
כי בזולת זה לא היה מבקש, ע"כ דרשו 
חז"ל בהיפך, אימתי אני אהוב"ה לפניך 
מבין  אני  אז  וכו'  שומע  שאתה  בזמן 
אינו  זה  גם  אבל  לפניך.  אהובה  שאני 
שהש"י  כיון  ידוע,  דבר  ג"כ  זה  כי  מובן 
לנו  מרוצה  הוא  בודאי  לקולינו  שומע 

כיון שממלא משאלותינו:

ונראה עפ"י מ"ש הרב האלשיך בפסוק 
בל  שפתיו  וארשת  לו  נתת  לבו  תאות 
המלך  דהנה  כא[,  ]תהלים  סלה  מנעת 
עם  עבדו,  משאלות  למלאות  כשרוצה 
כך  כל  אוהבו  כשאינו  לפעמים  זה  כל 
בבואו  תיכף  הנה  למשא,  עליו  ודבריו 
הנה  מבוקשו,  מבין  והמלך  המלך  אל 
הנה  מבוקשך  לי  ידוע  כבר  אליו  אומר 
להעתיר  צריך  ואינך  משאלותיך  אמלא 
המלך  אשר  האיש  משא"כ  דבריך,  עלי 
חפץ ביקרו ואוהבו אהבה שלימה והמלך 
מתענג מדבריו הנעימים כי ערבים עליו 
דברי דודים, הנה בבואו אל המלך הגם 
תיכף  וגומר  בלבו,  מה  מבין  שהמלך 
אינו  עכ"ז  בקשתו,  למלאות  בדעתו 
עד  ממתין  רק  ככה  על  המלך  מבטיחו 
עת בא דברו כי דבריו המה למלך חמד 
מתאוה  שהקב"ה  )וזהו  שעשועים, 
לתפלת הצדיקים כאלו(, וז"ש דוד תאות 
לבו נתת לו )כבר בעוד הדבר בלבו כבר 
ליתן,  בדעתך  גמרת  כביכול  כי  לו,  נתת 
סלה  מנעת  בל  שפתיו  וארש"ת  עכ"ז( 
כד[  סה  ]ישעי'  הפסוק  פירש  וכן  הבן. 
הם  עוד  אענה  ואני  יקראו  טרם  והיה 
ענה השם,  ידעו שכבר  לא  )כי  מדברים 
הפסוק  פירש  וכן  אשמע,  ואני  עכ"ז( 
)היינו  לי  הרחבת  בצר  ב[  ד  ]תהלים 
לי  הרחבת  מיצר  דבר  איזה  ח"ו  כשיש 

המשך בעמ' הבא

רבינו ה'בני יששכר' זצוק"למתורתו של
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העולם יהושע בן יהוצדק כהן גדול, 
על שלא מיחה בבניו לשמור בריתם 
"ויהושע  ג(  ג  )זכריה  עליו  נאמר 
)סנהדרין  צואים"  בגדים  לבוש  היה 
אבתריה  נענה  מה  אנן  ע"א(,  צ"ג 
עלינו  יערה  עד  בבשתנו  נשכבה 
טומאתינו.  מכל  לטהר  ממרום  רוח 
להשי"ת  שלימה  בתשובה  שב  ואם 
אזי  להשם,  נפשו  מסירת  ידי  על 
הצואים,  הבגדים  מעליו  מסירים 
הוא  יק"ר  יק"ר.  בבחינת  ונתלבש 
תרגום כבו"ד, ורבי יוחנן קרי למאניה 

מכבדות"א )שבת קי"ג ע"א(, והבן:

ובאגרא דכלה - דף קנ/ב וזלה"ק: הנה 

בתחילה  לירד  הצדיק  יוסף  הוצרך 
בקדושה  היה  שהוא  מפני  למצרים, 
והקליפה  קודש,  ברית  אות  מדריגת 
בדבר  להחטיאו  רצתה  הארץ  ערות 
ישראל  נשארים  ח"ו  היו  ואז  ערווה, 
להיות  אך  הארץ.  בערות  משוקעים 
ועמד  מדרגתו  שמר  הצדיק  שיוסף 
עשה  ממנה,  עצמו  וגדר  בניסיון 
הכנה לכל ישראל שיגדרו עצמם מן 
היה  ואחת  נקיים  ונשארו  הערווה, 
ופרסמה הכתוב. ועל כן יוסף הצדיק 
מבית האסורים יצא למלוך, כי עמד 
בתקפו נגד הקליפה של הארץ ומשל 

עליה[.

שבת חנוכה מרוממת בדינוב
בשבת האחרון שבת חנוכה הגיעו לדינוב יהודים 
שזכו להסתופף בצל רביה"ק בעל הבני יששכר, 
בפי  חנוכה  נקרא  כידוע  אשר  חנוכה,  בשבת 

הצדיקים היו"ט של הבני יששכר,

ואכן הורגש האוירה דקדושה ההתרוממות בכל 
רגע ורגע, אשר קשה לתאר ולהעלותו על הכתב, 
המיוחדות,  השבת  בתפילות  ראתה,  עין  אשרי 
בסעודות  הנפש,  בהשתפכות  בהודאה  בתפילה 
לדינוב  הגיע  הציבור  שרוב  למרות  אשר  השבת 
ביום שישי לפנות בוקר, אחרי מסע דרך ארוכה 
עד להגעתם לדינוב, ונדמה היה שהציבור ירצה 
ללכת  ע"מ  מהר  השבת  סעודת  את  לסיים 
לישון,  באים  לא  בדינוב,  כמו  בדינוב  אבל  לנוח, 

ליל  בסעודת  ישב  מהכלל  יוצא  בלי  והציבור 
שבת כחמש שעות ברציפות, ומבלי להרגיש את 
העייפות ישבו ושרו כולם כאיש אחד בלב אחד, 
השבת  לכבוד  ותשבחות  שירות  השבת,  ניגוני 
הציבור  באמצע  יצאו  פעם  ולא  החנוכה,  וחג 
הלאה  וכן  והתרוממות,  שמחה  של  בריקודים 
לכבוד  בדינוב  ההלל  בתפילת  הבוקר,  בתפילות 
היום הגדול, ובהדלקת נרות חנוכה בעיר הקודש 
שבת,  במוצאי  הפתילות  שריפת  במעמד  דינוב, 
כאשר שרו ניגוני דביקות שהולחן ע"י רבינו הבני 
יששכר, ביניהם הניגון הידוע ק'ה רבון עלם, וכו', 
של  המאוחרות  השעות  עד  בריקודים  ולאחריו 

הלילה.

תפילת  אחרי  חנוכה,  זאת  א'  ביום  למחרת 

שחרית נסעו הציבור לתפילות ביום המיוחד אל 
לעיר  ומשם  בלאנצוט,  הרה"ק מרופשיץ הטמון 
בעל  רבינו  ישראל  של  רבן  אצל  ליזענסק  הק' 
והפרט,  הכלל  למען  לתפילות  אלימלך,  הנועם 
ותפילה מיוחדת נערך עבור התומכים והמסייעים 
בבניית המוסדות ע"ש רבינו הבני יששכר בדינוב, 
מסוגל  הזה  שהיום  הצדיקים  כתבו  כידוע  אשר 
על  מסופרים  מופתים  סיפורי  ואכן  לפרנסה, 

יהודים שניוושעו ביום הזה בפרנסה והצלחה,    

מוסדות בני יששכר לקחו על עצמם את סידור 
בכל  ולינה  אכילה  סידור  הכולל  המסע  ותכנון 
מקום לקבוצה, ולמרות הקור העז השורר בפולין, 
ולמרות  מועד,  מבעוד  המוסדות  הנהלת  נערכו 
על  המקשה  הבידוד  חלק  הושלם  לא  שהבנין 
מערכות  נקנו  העז,  בקור  כדבעי  הבנין  חימום 
ולמרות  הבנין,  את  לחמם  ע"מ  מיוחדות  חימום 

שהדבר עולה הון תועפות, לא חסכו כל מאמץ 
ע"מ שלציבור הבאים לדינוב לא יחסר מאומה.

דינוב,  בית  ידידי  אליכם  לפנות  המקום  וכאן 
הושלם  לא  והבנין  היות  מצוה,  של  בקריאה 
כן  ומחמת  לבנין,  הבידוד  הושלם  ולא  מבחוץ, 
את  לחמם  אותנו  מאלץ  וזה  לבנין,  קור  חודר 
ימות החורף גם כשלא נמצאים שם  הבנין בכל 
המים  צינורות  יתפוצצו  שלא  בשביל  אנשים, 
דולרים  אלפי  עולה  הבנין  וחימום  העז,  מהקור 
בכל חודש, וכאשר יושלם הבידוד נחסוך בחלק 
אנו  פונים  המיותרת,  החימום  מהוצאות  גדול 
החלק  לסיום  ומעשים  עושים  להיות  לציבור 
של  החיצוני  גמר  את  ישלם  אשר  ומי  החיצון, 
הבנין או יביא תורם יקבל את שער הבנין על שמו 

לזכרון נצח.

  החלה ההרשמה לשבת כ"א אדר בדינוב.        

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 שליט"א בבית מדרשו רח' רש "י  44  י-ם בשעה  8.15

מהנעשה בחצרות קדשינו:

המשך 'דבר המערכת'
כבר, עכ"ז( חנני ושמע תפילתי: 

לפניך  אהובה  אני  אימתי  רז"ל  וז"ש 
בזמן שאתה שומע קול תחנוני, אבל 
בזמן שאינך רוצה לשמוע קול תחנוני, 
הוא  משאלותי  ממלא  שאתה  הגם 
מגודל רחמנותך, אבל כשאתה שומע 

אהובה  שאני  רואה  אני  תחנוני  קול 
לפניך כי ערבים עליך דברי: עכלה"ק.

למצב  ונגיע  אלו,  בדברים  וכשנתבונן 
אליו,  דיבורינו  את  אוהב  שהקב"ה 
אשר  הצדיק  של  לדרגה  נגיע  ואזי 
תמיד חי את ה' אלקיו, תמיד מרגיש 

מתנהל  שהכל  בטבעו  בתוכו  הוא 
וכל  בעצמו,  הקב"ה  ידי  על  ומתנהג 
חייו יתנהלו באמונה "בי אדני" כל מה 
שנעשה איתו בכל רגע ושניה מחושב 
ויחיה  הקב"ה,  ע"י  עבורו  ומתוכנן 
גם  ירגיש  ואזי  בתוכו  האמונה  את 
שהקב"ה דואג עבורו להיטיבו, וירגיש 

את הקרבת אלוקים בו בכל עת ועונה. 
ונזכה לחסדים בכוח הצדיקים ובכוח 

האמונה.

א' ויגש זאת חנוכה באוהל רבינו בדינוב,
בברכת שבתא טבא,
ידידכם פנחס בנימין בן חנה לאה

המשך 'אגרא דכלה'

מוסדות 'בני יששכר' - דינוב
- מבצע מסובסד למסע לקברי צדיקים -

להילולת רבינו הבני יששכר - ח"י טבת תשע"ג
עם שילוב נסיעה לצדיק מוולעדניק זיע"א

ט"ו  שישי  ביום  יציאה  ]קצר[:  א  מסלול 
טבת לפנות בוקר לוארשא, שבת בדינוב, יום 
ראשון ליזענסק, ראפשיץ, לאנצוט, בלאזוב, 
שינאווה, דינוב ליל הילולא ח"י טבת, וחזרה 
 3.30 לארץ יום ראשון בערב, הגעה בשעה 

ביום שני לפנות בוקר, המחיר: 530$.



מסלול ב: פולין בלבד!
יציאה ביום חמישי י"ד טבת לווארשא.

ראשון  יום  בדינוב,  שבת   - בדינוב  שבת 
בלאזוב,  לאנצוט,  ראפשיץ,  ליזענסק, 
הילולא  סעודת  טבת  ח"י  דינוב  שינאווה, 
של רבינו הבני יששכר בדינוב, שני בבוקר, 
מוזיאון  לרימנוב,  המשך  לציון,  עליה 
קודש  חפצי  נראים  בו  בפשעמישל  היהודי 
מאדמו"רי גאליציה, יארוסלב, לינה בדינוב, 
שלישי לפנות בוקר יציאה לאושביץ, ביקור 
לאחמ"כ  קראקוב,  ההשמדה,  במחנות 
לארץ  חזרה  קאזניץ,  ראדישיץ,  קילצה, 

רביעי בבוקר מווארשא. המחיר: 690$.



טבת  י"ד  חמישי  ביום  יציאה  ג:  מסלול 
הגטו  לגור,  נסיעה   - לווארשא  בבוקר 
היהודי ובית החיים בווארשא, המשך ללינה 
בדינוב - שבת בדינוב - יום ראשון בבוקר: 

יום  בלאזוב,  שינאווה,  ליזענסק,  לאנצוט, 
הילולת  סעודת  טבת  ח"י  בערב  ראשון 
שני  לציון.  ועליה  בדינוב  יששכר'  ה'בני 
בבוקר עליה לציון, המשך לרימנוב, מוזיאון 
קודש  חפצי  נראים  בו  בפשעמישל  היהודי 
מאדמו"רי גאליציה, יארוסלב, לינה בדינוב. 
לבעלזא,  יציאה  בוקר:  לפנות  שלישי 
זושא, המגיד,  ר'  אניפולי  שחרית בבעלזא, 
מעזיבוז,  פולנאה,  המהרש"א,  אוסטרואה 
לינה.יום רביעי: בארדיטשוב. חמישי לפנות 
)ועוד  טבת  כ"א  הילולא  וולעדניק,  בוקר: 
בבוקר.  חמישי  מקייב  חזרה  הזמן(  שיספיק  כפי 

המחיר: 830$ בלבד.



מסלול ד: ]כמו מסלול ג' עם שינוים קטנים[
היציאה לפולין ביום חמישי בערב י"ד טבת, 
טבת.מוסיפים  כ"א  בערב  חמישי  וחזרה 

למסלול: אומן, ועוד כפי שיספיק הזמן.
המחיר 850$.



המבצע מוגבל!!!
לפרטים והזמנות 050-4132188

כל הקודם זוכה!!!

גסה  פסיעה  תפסיעו  אל  כד(  )מה  בדרך  תרגזו  אל 
)תענית דף י:(

מצוה לרוץ כל הדרך לבית הכנסת.
בגמרא )ברכות דף ו ע"ב( אמר ר' חלבו היוצא מבית 
הכנסת אל יפסיע פסיעה גסה, אמר אביי לא אמרן 
אלא למיפק אבל למיעל מצוה למרהט שנאמר נדעה 
נרדפה לדעת את ה' ע"כ. ובפוסקים יש מחלוקת אם 
צריך לרוץ כל הדרך לביהכנ"ס או רק כשעומד סמוך 
ירוץ,  בסמוך  שדוקא  הוא  הא"ר  דעת  לביהכנ"ס, 
והשכנה"ג סובר שירוץ כל הדרך, ונראה להביא ראיה 
דהיוצא  אמר  חלבו  דר'  השכנה"ג,  כדעת  מהגמרא 
וכו' ויוצא מקרי רק כשעומד סמוך לביהכ"ס דאח"כ 
יש  בלמיפק  שרק  אביי  קאמר  זה  ועל  הולך,  מקרי 
חילוק זה דבסמוך לביהכנ"ס אסור לרוץ אבל למיעל 
לביהכנ"ס אין חילוק זה דמצוה לרוץ בכל הדרך, וזהו 
וגו', דהיינו אע"פ  מה שהביא הפסוק נדעה נרדפה 
שאינו ניכר לאחרים שהוא רץ לביהכנ"ס, מ"מ כיון 
מחוייבים  ה'  אל  הוא  שהליכתינו  יודעים  שאנחנו 

לרוץ. )מגיד תעלומה(

לאו מילי דחסידותא הוא אלא חיובא.
מצוה ואפילו בשבת שנאמר אחרי ה' ילכו וגו' ע"כ. 
הנ"ל  מפסוק  ראיה  מייתי  לא  למה  להקשות  יש 

וי"ל דאי מהפסוק ההוא  וגו',  שנאמר נדעה נרדפה 
ליכא  חיובא  אבל  לרוץ  איכא  דמצוה  אומר  הייתי 
זה  מפסוק  אבל  למרהט,  מצוה  אביי  שאמר  וכמו 
ילפינן דאפילו בשבת מצוה לרוץ שמע מינה דחיובא 
איכא בזה, דאי הוי רק מילי דחסידותא לא היה דוחה 
משבת  תשיב  אם  שנאמר  קבלה  מדברי  תעשה  לא 
וגו', ומדחזינן שדוחה לא תעשה שמע מינה  רגליך 
שחיובא הוא ויש  בזה מצות עשה ואתי עשה ודוחה 

את לא תעשה. )שם(

היוצא על דעת לחזור מצוה לרוץ ביציאתו.
עוד נראה לי בענין הנ"ל לומר דמה שאמרו דלמיפק 
אסור לפסוע פסיעה גסה היינו דוקא ביוצא לחלוטין 
אז  לחזור  ודעתו  יוצא  אם  אבל  לעסקיו,  לילך  כדי 

מצוה לרוץ כדי שיחזור מהר. )שם(

 תלמיד חכם צריך למיזהר טפי.
לו  גנאי  דברים  ששה  ע"ב(  מג  )שם  חז"ל  אמרו 
גסה  פסיעה  יפסיע  לא  אף  וי"א  וכו'  לתלמיד חכם 
ע"כ. הגם שיש תקנה דליהדר בקידושא דבי שמשא, 
עם כל זה גנאי הוא לת"ח שיסברו שאינו יודע את 

הדין והבן. )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(


