
בעזהשי"ת

גליון ל"ח – פרשת בא תשע"ג

אגרא דכלה
פרעה  אל  בא  משה  אל  ד'  ויאמר 
הנה  וכו'.  לבו  כי אני הכבדתי את 
נזכר  שלא  מפורסמת  הקושיא 
הארבה.  ממכת  כלל  הש"י  בדברי 
"ברד  שמכת  לעיל  מ"ש  ולפי 
להשחית  אחד  בענין  היו  וארבה 
יבול השדה, וזה שרמז הש"י הנני 
שכל  וכו',  מגפותי  כל  את  שולח 
זה  כלולים  יהיו  הסמוכים  המכות 

מזה, 

בדברי  נזכר  לא  שבכאן  וכיון 
ידע  וכבר  יביא,  מכה  איזה  הש"י 
לברד  הסמוכה  שהמכה  משה 
מכת  על  בריבוי  נוספת  תהיה 
הברד ומעניינה, מזה שפט שהיא 
לשון  על  נופל  לשון  ארב"ה  מכת 
)ב"ר  נחשת  בנחש  ששפט  כמו 
הש"י  לו  רמז  ועוד  ח'(.  פל"א 
בנ"ך,  באזני  תספר  למען  בלשון 
תורה  דברה  בנים  ארבעה  שכנגד 
ב"ן  וד' פעמים  )הגדה של פסח(, 
בגימטריא ארב"ה. והא דלא אמר 
שענין  להורות  בפירוש,  הש"י  לו 
הסיפור בהכרח הוא לפרש דברים 
ויתיר  מחסר  היוצאים  הסתומים 
שדרש  כמו  הכתובים,  ומדרשות 
מכת  מענינו  הלמד  מדבר  משה 

הארבה:

גילה  בנך.  באזני  תספר  ולמען 
יביא  מכה  מה  למשה  הקב"ה 
למען  ברמז  משה  וכתב  עליהן, 
תספר באזני בנך זו מכת הארבה, 
עליה  ג(  א  )יואל  דתימא  כמה 
לבניכם ספרו, עכ"ל )שמו"ר פי"ג 
מה  מפני  להתבונן  יש  הנה  ד'(. 
ברמז  לכתוב  כזאת  משה  עשה 
ונ"ל  הש"י.  מן  לו  שנאמר  מה 
מבינה  יצאה  הזאת  המטה  דהנה 
)והנה  כנודע,  דקדושה  דמלכות 
דבר  להתבונן  הוא  בינה  בחינת 

מתוך דבר, כי בחינת בינה בעצמו 
בכל עולם סוד עולם הנסתר. והנה 
משה סוד הדע"ת לו נתגלה, אבל 
כשבא לכתוב בכתיבה כתבו ברמז 
ונכתב  דבר,  מתוך  דבר  להתבונן 
בנים  ארבעה  כנגד  הבנים  ברמז 
פסח(,  של  )הגדה  תורה  דיברה 
בגימטריא ארב"ה,  ב"ן  ד' פעמים 
דסיפור  ספרו,  לבניכם  ועליה 
יציאת מצרים צריך להתבונן בכל 

פעם דבר מתוך דבר, והבן:

למשה  כתבו  המדרש  לדעת  הנה 
שוה  בגזירה  ללמדה  הזו  למכה 
במאמר  מ"ש  פי  על  נ"ל  דייקא, 
חז"ל בתלמוד )פסחים ס"ח ע"א( 
להחיות  הצדיקים  עתידין  ובזוהר 
ח  )זכריה  את המתים, כתיב הכא 
ד( ואיש משענתו בידו מרוב ימים, 
כתיב התם )מלכים ב' ד כט( ושמת 
למה  וכו',  הנער  פני  על  משענתי 
נלמד הדבר בגזירה שוה דייקא, כי 
מדת גזירה שוה בתורה שבעל פה 
הוא מכוון נגד מדת רחו"ם שבי"ג 
תיקנו  והנה  ו(.  לד  )שמות  מדות 
י"ח(  אנשי כנסת הגדולה )תפלת 
מ"ש  )עין  בחס"ד,  חיים  מכלכל 
שבראשית  בראשית  בפרשת 
צמיחות המזון למדו הדשאים קל 
מדת  נגד  ע"א(,  ס'  )חולין  וחומר 
אל, חסד אל כל היום )תהלים נב 
רבים,  ברחמים  מתים  מחיה  ג(, 
מתהווה  המתים  שתחיית  נראה 
ברחמים רבים, על כן כשהצדיקים 
ילמדו  המתים,  להחיות  ירצו 
רחו"ם,  מדת  ויעוררו  שוה  גזירה 
גרם  בתפלתו  משה  בכאן  הנה 
תחיית המתים, שאפילו המלוחים 
נשאר  לא  פרחו  והמבושלים 
על  ז'(,  פי"ג  )שמו"ר  אחד  ארבה 
כן למד בתחילה גזירה שוה, ודבר 

נחמד הוא:

א' וארא ב' שבט יום הילולת דוד רבינו 
באוהל  זיע"א,  מאניפולי  זושא  ר'  הרבי 

רבינו הק' הבני יששכר בדינוב

ֶאל־ ֹּבא  ֶאל־ֹמֶׁשה,  ה'  ַוֹּיאֶמר  בפרשתינו 
ְוֶאת־ֵלב  ֶאת־ִלּבֹו  ִהְכַּבְדִּתי  ִּכי־ֲאִני  ַּפְרֹעה; 
ְּבִקְרּבֹו׃  ֵאֶּלה  ֹאֹתַתי  ִׁשִתי  ְלַמַען,  ֲעָבָדיו, 
ּוְלַמַען ְּתַסֵּפר ְּבָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן־ִּבְנָך, ֵאת ֲאֶׁשר 
ִהְתַעַּלְלִּתי ְּבִמְצַרִים, ְוֶאת־ֹאֹתַתי ֲאֶׁשר־ַׂשְמִּתי 

ָבם; ִויַדְעֶּתם ִּכי־ֲאִני ה'׃

ֵאָליו,  ַוֹּיאְמרּו  ְוַאֲהֹרן ֶאל־ַּפְרֹעה,  ַוָּיֹבא ֹמֶׁשה 
ֹּכה־ָאַמר ה' ֱאֹלֵהי ָהִעְבִרים, ַעד־ָמַתי ֵמַאְנָּת, 
ִאם־ ִּכי  ְוַיַעְבֻדִני׃  ַעִּמי  ַׁשַּלח  ִמָּפָני;  ֵלָענֹת 
ָמֵאן ַאָּתה ְלַׁשֵּלַח ֶאת־ַעִּמי; ִהְנִני ֵמִביא ָמָחר 

ַאְרֶּבה ִּבְגֻבֶלָך׃

נפלא  דבר  ארבה  במכת  אנו  רואים 
שהקב"ה קרא למשה רבינו בא אל פרעה 
תספר  ולמען  לבו..  את  הכבדתי  אני  כי 
באזני בנך וכו' והקב"ה אינו אומר למשה 
על  להביא  רוצה  הוא  מכה  איזה  רבינו 
מצרים, כמו שבכל המכות רואים אנו גם 
שהיה עם התראה לפרעה שהקב"ה שלח 
ומצרים  פרעה  את  להתרות  משה  את 
שהוא הולך להביא מכה זו וזו על מצרים.. 
וגם במכות שהיו בלי התראה אז גם רואים 
על  להביא  שהולך  למשה  אמר  שהקב"ה 
כאן  ואולם  וזו..  זו  מכה  ומצרים  פרעה 
אמר  לפרעה  בלכתו  רבינו  שמשה  רואים 
בגבולך,  ארבה  מחר  מביא  הנני  מעצמו 
מביא  רבינו  )וגם  ביאור..  צריך  והדבר 
הקושיא  את  דכלה  באגרא  פעמים  כמה 

המפורסמת הזו..(

זו  במכה  דווקא  מדוע  להבין  צריך  עוד 
תספר  ולמען  רבינו  למשה  הקב"ה  אומר 
התעללתי  אשר  את  בנך  ובן  בנך  באזני 
במצרים וידעתם כי אני ה'.. שזהו למעשה 
היסוד של האמונה ביציאת מצרים היסוד 
אומר  לא  ולמה  ה'..  אני  כי  וידעתם  של 
לא  תספר  הלמען  את  למשה  הקב"ה 
שנראה  המכות  ובשאר  בכורות  במכת 
מכריעים  ויותר  קשים  יותר  היו  שהם 

ליציאת ישראל ממצרים.. 

דבר  ארבה  מכת  זו  במכה  אנו  רואים  וכן 
המכות,  בשאר  רואים  שלא  מה  מופלא. 
את  מזהיר  רבינו  שמשה  באזהרה  שכבר 
פרעה שהולך לבוא מכת ארבה כבר פרעה 
נכנע וצועק למשה עוד לפני שהמכה הגיע: 
לכו עבדו לאלוקיכם מי ומי ההולכים וכו'.. 
זבחו  לכו  פרעה  כשאמר  המכות  ובשאר 
כשכבר  לחץ  מתוך  היה  זה  לאלוקיכם 
המכה השתולל ובאו אליו לצעוק המצרים 
שיגרש את בני ישראל כי כבר אינם יכולים 
קרא  לחץ  מתוך  אז  המכות..  את  לסבול 
לאלוקיכם..  זבחו  לכו  לו  ואמר  למשה 
ואפילו במכת בכורות כשמשה רבינו אמר 

אז  בכורות  מכת  להיות  שהולך  לפרעה 
פרעה לא נכנע בכלל ולא אמר לכו זבחו 
וכו'.. אלא גרש אותו מפניו. ורק במכה זו 
בא המכה  לפני שבכלל  כבר באזהרה  אז 
ישראל  לבני  לתת  ורצה  נבהל  פרעה  אז 

לצאת עם תנאים מסויימים ממצרים.

משאר  שונה  דבר  כאן  אנו  רואים  עוד 
ולאהרן  למשה  קרא  כאשר  המכות 
אומר  הזו  המכה  את  ויסר  לה'  שיתפללו 
להם פרעה חטאתי לה' אלוקיכם "ולכם" 
לא  והמכות  הדיבורים  משאר  בשונה 
את  פרעה  להם  שאומר  בכלל  רואים 
שייך  כאן  דווקא  למה  "ולכם"  הלשון 

החטאתי לכם.. 

זו מכת ארבה מיוחדות  רואים אנו במכה 
הרי  כי  להבינו,  קשה  וקצת  מפליאה, 
קשים  שהיו  מכות  היו  העין  ראות  לפי 
מהמכה  דווקא  ולמה  זו..  ממכה  בהרבה 
המכות  שאר  מכל  יותר  פרעה  נבהל  זו 
וכבר באזהרה על המכה נבהל מאוד כמו 

שביארנו לעיל.. 

ולהסביר את הענין אם נתעמק קצת במכה 
להנחיל  הקב"ה  רצה  זו  במכה  כאשר  זו, 
החזקות  היסודות  אחד  ישראל  לבני 
הצדיק  בכוח  האמונה  והוא  באמונה 
גוזר  צדיק  של  ובבחינה  ישראל,  ובמנהיג 
הקב"ה מקיים והזהרו בגחלתן של תכבה.. 
הצדיק  בכוח  שרואים  גדול  יסוד  וזהו 
הבריאה  שבטבע  מדברים  אפילו  להפוך 

לטוב ולרע, 

עה"פ  בראשית  פ'  דכלה  באגרא  ועיין 
שהצדיקים  שכתב  וכו'  היום  בין  להבדיל 
שם:   וז"ל  השמים  צבא  על  שולטים 
להורות דעיקר בריאתם להאיר על הארץ 
וידעו  יכירו  ובזה  תבל,  ליושבי  לשמש 
בהגיע עת דודים איזה צדיק שבדור יצווים 
איזה ציווי, הנה מוכרחים להשמע לו כיון 
שנבראו לצורכו. עכ"ל, ובפ' וישב בפסוק 
ויאמר לו לך נא וכו' וז"ל: כבר אמרנו שזה 
יתקיים,  לא  צדיק  של  שדבורו  אפשר  אי 
ואפילו הדבר שיוצא ממנו כשגגה שיוצא 
מלפני השליט מוכרח שיתקיים, כי שכינה 
אמיתיים,  דברים  גרונו  מתוך  מדברת 
בטלים  מדברים  עצמו  את  ששמר  מחמת 

ואסורים, וכו' עכלה"ק.

שהקב"ה  בפרשתינו  כאן  רואים  זה  ואת 
לבד  רבינו את הכוח להחליט  נתן למשה 
רבינו  ומשה  למצרים,  שיביא  מכה  על 
והתנהגות  הטבע  דרך  במכה שעפ"י  בחר 
על  מרחם  הקב"ה  בריותיו  עם  אלוקים 
כל בריותיו, ולא מכה אותם בכליון,, אלא 
ופשעיהם,  חטאיהם  על  כואבות  במכות 
ובגלל זה עוד לפני שאמר לו הקב"ה בכלל 
מכה  להביא  הולך  ושבכלל  מכה,  איזה 

אותו  שלח  רק  הקב"ה  אלא  מצרים,  על 
הכבדתי  אני  כי  פרעה  אל  "בא  לפרעה 
ולמען תספר  וכו'  ואת לב עבדיו  את לבו 
ולא אמר  וידעתם כי אני ה'"  באזני בנך.. 
לו שיזהיר אותו על המכה הבאה ולא איזה 

מכה,

הפרשה  בתחילת  דכלה  באגרא  ועיין 
נזכר בדברי הש"י  ג"כ במה שלא  שהעיר 
נרמז  שזה  שכתב  ועיי"ש  ארבה  ממכת 
בכתוב למען תספר באזני בנך שמרמז ל 
דברה  בנים  ארבעה  כנגד  שהרי  בנים  ד' 
עיי"ש,  ארבה  גימ'  ב"ן  פעמים  וד'  תורה 

המשך בעמ' הבא

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.

העולים לדינוב
בשבת שעברה פרשת וארא שהו בדינוב קבוצה 
ידידינו  בראשות  דירושלים,  קרתא  מחשובי 
הרה"ח ר' משה פנחס פרוש הי"ו, והשבת עברה 
שירות  של  רבות  בשעות  מיוחדת  בהתעלות 

ותשבחות באוירה עילאה מתוך שמחה. 

דמלכה  מלווה  סעודת  התקיימה  שבת  במוצאי 
מיוחדת לכבוד הילולת דוד רבינו הרבי ר' זושא 

מאניפולי זיע"א. 

אדר,  מברכים  שבת  משפטים  פרשת  בשבת 
בעזה"י  בדינוב  ישהו  תרומה  פרשת  ובשבת 
יפנו  להצטרף  הרוצים  יהודים,  של  קבוצות 

לטלפון 050-4132188.

לאלו החפצם לשהות בשבת כ"א אדר 
בדינוב, נא להזדרז ולהרשם!

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 9.45 – 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:

מוסדות 'בני יששכר'    דינוב – פולין - ירושלים, בית המדרש דינוב ירושלים

ברכת מזל טוב
שלוחה בזה לידידנו החשוב ממתפללי בית מדרשינו הקבועים, והבעל קורא 

הרה"ח ר' שלמה גרינפעלד הי"ו
לרגל אירוסי בתו בשעטו"מ - עב"ג הבחור הח' 

והרחבה, נחת  מתוך  בישראל  נאמן  בית  לבנות  ויזכו  יפה,  יעלה  שהזיווג  רצון   יהי 
ויזכו הוריהם לחתנם בנקל מתוך שמחה והרחבת הדעת.

המברכים
הנהלת המוסדות     -            מתפללי ביהמ"ד

המשך 'דבר המערכת'

ולקמן בד"ה ועברתי הביא מדרש שמו"ר 
תספר  ולמען  ברמז  משה  וכתב  פי"ג, 
באזני בנך זו מדת הארבה, כמא דתימא 
עכ"ל,  ספרו  לבניכם  עליה  ג(  א  )יואל 
והנה מפורש במדרש דענין הארבה נרמז 
בענין בן ועיי"ש שהביא עוד לפי האר"י 
הק' שמכה זה מבינה, ובינה הוא להבין 
דבר מתוך דבר וע"כ לא אמר לו השי"ת 
מתוך  דבר  שיבין  כדי  בפירוש  למשה 

דבר, וע"ע באגרא דפרקא אות רע"ג,

ועכ"פ בזה הכוח של האמונה בצדיקים 
ה'"  אני  כי  "וידעתם  הצדיק  של  ובכוח 
כוח  מקבל  רבינו  שמשה  ראה  שפרעה 
ואיזה  חדשה  גזירה  על  להחליט  גדול 
שבכל  הבחין  הרשע  ופרעה  גזירה, 
המכות הקב"ה השאיר פינה של רחמים 
וחסד בבחינת ורחמיו על כל מעשיו, וזה 
גם על רשעים. אבל כשמשה רבינו קיבל 
גזירה  על  להחליט  מלמעלה  הכוח  את 
מקום  למצרים  השאיר  לא  רבינו  ומשה 
של רחמים, ובחר גזירה נוראה יותר גרוע 
יותר  מסוים  במובן  אפילו  המכות  מכל 
בכורות  מכת  כי  בכורות,  ממכת  גרועה 
ובמכת  הבכורות  על  רק  כליה  היתה 
הארבה שזה למעשה רעב על כל מצרים, 
החיטה  שזה  השאיר  שהברד  הקצת  כי 
והשעורה שמשהו היה להם לאכול אכל 
פרעה  המכה  באזהרת  מיד  אז  הארבה. 
פחד שהולך להיות רעב ממש, וימותו כל 
ישאיר  כי הארבה לא  בני מצרים ברעב, 
להם שום אוכל, וכך אין זכות קיום, אז 
כבר באזהרה הבחין פרעה במכה הזאת 
שיש בזה איזה מיוחדות, שזה בא מכוח 
פתח  שום  בזה  השאיר  ולא  רבינו  משה 
ממשה  ביקש  באזהרה  כבר  אז  רחמים, 
והסכים  הזאת  הגזירה  יהיה  רבינו שלא 
לשלוח את הגברים ממצרים בלי תנאים, 

בא  פרעה  אז  המכה  כשהגיע  גם  ולכך 
לו  כשאמר  משה  לפני  גם  והתנצל 
במכה  כי  "ולכם"  אלוקיכם  לה'  חטאתי 
הזאת שלמעשה היה מיוזמת משה רבינו 
הקב"ה  גוזר  צדיק  ומבחינת  הצדיק, 
משה  נגד  גם  שחטא  הרגיש  אז  מקיים, 

ואהרן, לכך מתאים כאן ולכם.

אז גם כשהקב"ה שולח את משה ואהרן 
שהמכה  להם  אומר  מיד  אז  לפרעה 
בנך"  באזני  תספר  "למען  תהיה  הזאת 
בבחינת  לצדיק  כוח  שכאן מסר הקב"ה 
התפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, שיש 
בכוח הצדיק לפעול לטוב לביטול גזירות 
גזירה  משמים  נגזר  שכבר  אפילו  רעות 
ולבקש  לפעול  אמת  הצדיק  בכוח  אז 
רחמים לבטל את הגזירה וח"ו גם להיפך 
לרע שיש בכוח הצדיק להרע לאיש ע"י 
הזו  מהמכה  היסוד  וזה  וכו',  הקפדה 
בה'  האמונה  זה  ה'  אני  כי  לוידעתם 
וכוח הצדיק הדבוק בה"י  בזכות הצדיק 
באמת וללא פניות ומוסר את נפשו לה' 
לפעול  יכול  צדיק  כזה  ישראל  ולבני 
המנהיג  בדורו  רבינו  משה  בבחינת 

להשפיע טוב לבני ישראל.

נבקש  בדינוב,  הק'  רבינו  באוהל  ומכאן 
ישראל  בני  עם  כל  על  וחסדים  רחמים 
שיהא צדיק גוזר והקב"ה מקיים לרפואה 
ובתוכם  ישראל  עמו  חולי  לכל  שלימה 
בן  יוסף  ולחיים  גיטיל  בן  יצחק  חיים  ל 
רעה,  גזירה  כל  מעליהם  לבטל  בוניא 
ויתרפאו מחליותם במהרה. וכל הבריאים 

שיתמידו בבריאתם השלימה וכט"ס. 

 בברכת שבתא טבא,.
ידידכם פנחס בנימין בן חנה לאה

והיו לאות על ידך ולזכרון בין עיניך 
)יג ט(

אינו  אח"כ  תפילין  ומניח  קר"ש  קורא  אם 
בכלל מעיד שקר. 

בלא  שמע  קריאת  הקורא  כל  חז"ל  אמרו 
ונ"ל דאם  שקר,  עדות  מעיד  כאילו  תפילין 
אח"כ  הניח  אם  תפילין  בלי  קר"ש  קרא 
התפילין יצא ידי חובתו,ולא הוי כמעיד עדות 
שקר רק אם עבר כל היום ולא הניח תפילין. 
)מגיד תעלומה ברכות דף יד(

 
בלא קריאת שמע  יניח תפילין אח"כ  ואפילו 
דיוכל  נסכים,  בלא  כזבח  בזה, דהוי  תיקן 
על  ויוצא.)שם,  אח"כ  הנסכים  את  להביא 

הרי"ף(
 

לא ישיח בתפילין.
דברי  שלפי  שכתב,  מלך  כסא  בספר  עיין 

]שיחת  להשיח  זוהר עבירה  התיקוני 
קריאת  אחר  עד  תפילין  הנחת  מעת  חולין[ 
קרבנות  של  שקר"ש  שאפשר  שמע, וכתב 
מהני לזה, אבל ירא שמים לא ישיח עד אחר 

]תפלת[ שמונה עשרה.

)אגרא דפרקא אות כז(

 



של  בתפילין  לימוד  שיעור  לו  יקבע 
רבינו תם.

לשמור  כך  כל  אפשר  שאי  אלה  בדורותינו 
התפלה  אחר  עכ"פ ילמוד  ומוחותיו,  גופו 
תם, והשי"ת  דרבינו  בתפילין  שיעור  איזה 
ובפרט  המר,  בגלות  אפשר  שאי  ללבב  יראה 
עצמו  את  לקדש  העמים  ארץ  בטומאת 
לתפילין כל היום.        )הוספות מהרצ"א אות פו(

 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(

  מכתב למערכת:
לכבוד ה.. פנחס 

לי עקב ביקורי בציון הקבר של סבא רבה שלי רבי צבי אלימלך מדינוב.  ברצוני לספר לך מעט מהניסים שקרו 
הסיפור מתחיל בבית החולים תל השומר, בו אני מתנדבת במחלקה לטיפול נמרץ נשימתי ששכב שם הרבי שלכם, רבי 

אברהם חיים ראטה משומרי אמונים ז"ל.

כשהתחלתי לדבר עם אחד מנכדיו ששמר עליו, הוא סיפר לי שגם הם קשורים לקדוש רבי צבי אלימלך מדינוב, 
אמרתי לו שחלום חיי להגיע לציון שלו אחרי שבקרתי בבית הקברות בסאטמאר בו קבורים סבי וסבתי, ועל הקבר של 
סבי שקראו לו צבי אלימלך ויינברגער ז"ל, כתוב באמצע המצבה באותיות גדולות "נכד לבעל הבני יששכר" חזרתי לארץ 
וערכתי מחקר בצורות שונות מי היה בעל הבני יששכר, ובשיחות עם אמי התברר לי שהוא היה סבא רבה שלה, לאחר 
שלמדתי על אישיות הצדיק, חלום חיי היה להגיע לציונו, וערכתי בירורים רבים, נסיעות לפולין, לאומן, אך לא לדינוב, 

מאחר שכבר הייתי בהמון מקומות בפולין עוד לפני שידעתי על דינוב, חלמתי שיבוא יום ואגיע לציון.

קיבלתי את  וכך  לדינוב"  בעיות  ללא  ומגיעים  בית הארחה,  יש  אוהל,  יש  ציון,  יש  "היום  לי  אמר  הרבי  הנכד של 
הטלפון שלך, מקים ומארגן המקום, בקשר אתך התברר לי שיש נסיעה בשבת מברכים לחודש אב, שזה שבוע לאחר 
את  שמארגן  מי  של  הפרטים  את  לי  נתת  שבוע,  רק  ועבר  מאחר  לי  התאים  לא  מאוד  התאריך  אתך,  שהתקשרתי 

הנסיעות מבית שמש, ומשיחה איתו התברר שיש קבוצה גם לשבת מברכים לאלול, והתאריך התאים לי מאוד.

אני עדיין מחכה לתשובה, אין לי שום פרטים על הנסיעה, שבוע לפני הנסיעה, לאחר שיעור תנ"ך בו חברות שאלו 
אותי אם אני נוסעת לציון כפי שרציתי, ועניתי שעדיין איני יודעת כלום, אם הקב"ה והצדיק ירצו שאגיע – אגיע, ואם לא-
אז לא, בשעה 22.30 חרתי הבית וב 23.00 קיבלתי טלפון מגיסך שבישר כי נותר מקום אחד לנסיעה לשבת מברכים של 
חודש אלול, כמו כן הוא הוסיף שגם אתה ואשתך נוסעים ושהכל יהיה בסדר, כמובן שהסכמתי, נתתי לו את הפרטים 

הדרושים והתכוננתי לנסיעה.

בהתרגשות רבה נסעתי לפולין, וכשהגעתי לציון של רבי צבי אלימלך מדינוב היו לי בקשות ותפילות רבות, בקשה 
ראשונה שיעזור לי ושיקח את נכדי שקוראים לו יונתן צבי אלימלך לטיפולו, ושיתייחס אליו כאילו הוא בנו, וזאת שהיינו 
על הקבר של סבי צבי אלימלך בסאטמאר עם בתי שהיתה אז בת 17 ואמרה לי "אמא יבוא יום ויהיו לי בנים ולאחד 
מהם אקרא "צבי אלימלך" לבן השני שלה קראה "יונתן צבי אלימלך" מאחר שבעלה רצה "יונתן" לכן נכדי בן ה 14 נקרא 
"יונתן צבי אלימלך" נכדי לא מניח תפילין, לא עשה בר מצוה, מסתובב כל היום ללא מעש כשהוא גאון היפראקטיבי ולא 

הולך לבי"ס או לכל מסגרת חינוכית אחרת.

והיא נחשבת לבתי המאומצת,  ואוהבת אתה  זיווג לבת שכנתי תמרה שאני מאד קשורה אליה  כמו כן ביקשתי 
רבים,  ועושה חסדים  נוער  עובדת עם  בבי"ח,  לב, עוסקת בהתנדבות  27 שנים, בחורה טובת  לה  באותו שבוע מלאו 
זיווג טוב ומתאים, שבועיים לאחר שחזרתי מפולין הציע  ביקשתי לה בן זוג מאחר שכבר הרבה שנים שלא מוצאת 
לה חברה את אחיה לשידוך, בפגישה הראשונה הבחור החליט שזאת תהיה אשתו, כך הוא בעצמו סיפר לי, לתמרה 
לקחו שבועיים, ואז היא אמרה לי שאכין שמלה, כי היא הולכת להתחתן, זה היה עוד לפני שסיפרה להוריה, היו אירוסין 

ובתאריך ב' בשבט תהיה החתונה, וכמובן שאתה ואשתך מוזמנים.

"יונתן צבי אלימלך" – נס שני, הוא וחבריו כולם בני נוער ללא כיפות, פירסינג – נוער טיפוסי, מסתובבים ליד תחנת 
דלק בקדומים, לשם מגיע רכב של חסידי חב"ד עם כיבוד, סופגניות, הדלקת נרות חנוכה, הלבישו לכל החברה כיפות 
גדולות לבנות, שאלו מי לא עשה בר מצוה, ומי לא הניח תפילין, כמובן שהוא וחבר נוסף שלו הניחו תפילין ועשו להם 
בר מצוה, שרו ורקדו איתם והם חזרו מאושרים, אני פגשתי את כל החברה עם כיפות לבנות, מרוצים ושמחים ומספרים 
לי שכולם הניחו תפילין, ולשניים עשו גם בר מצוה, כאשר אחד מהם "יונתן צבי אלימלך", כיום הבת שלי בקשר עם 
פנימיה לנוער דתי, מחכה לתשובות שיקבלו אותו כי הוא מעוניין ללכת שם, כי עד היום לא רצה בכלל לשמוע על שום 

מסגרת, הוא ביקר שם והמקום מצא חן בעיניו, עדיין אין לו תפילין, וכאשר יהיו לו, נמצא מי שילמד אותו להניחם.

מקווה לראותכם בחתונה בב' שבט, 
בהוקרה והערכה רבה
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