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גליון י"ח – עש"ק פ' שופטים תשע"ב

אגרא דכלה
שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך וכו'. 
הבורא  שפתחם  שערים  ז'  על  לפרש  נ"ל 
ההבל  יוצא  שמהם  האדם  בראש  ית' 
השער,  כדמיון  ולהוציא  להכניס  ועשויים 
ב' נקבי החוטם,  ב' אזנים,  ב' עינים,  דהיינו 
והפה, שמהם יוצאים ההבלים... והם עיקר 
לשעבד  וצריך  לאדם  המשמשים  החושים 
אוזן  יטה  ולא  יביט  לבל  ית'  להבורא  כולם 
ולא יריח ולא ידבר ולא יאכל וישתה רק מה 
שנוגע לכבוד הבורא ית"ש, וצריך להמשיל 
השכל השורה במוח על כל השערים הנ"ל, 
דהיינו לשפוט בצדק איזה דבר יביט וישמע 
ויריח וידבר ויאכל ומאיזה מהן ימנע, והנה 
הנשמה  שם  במוח,  שהוא  השופט  השכל 
)הבן הדברים  ית'  סוף  אין  הנשפעת מאור 
בהשתלשלות  חיים  מעץ  בטועמך  האלו 
להבוראך  דיוקנך  ותשלים  העולמות 
וזהו המלך  פלאות(.  ותראה  בצלם הקדוש 
המרומם לבדו מא"ז, דהיינו א' על ז', המוח 
הדברים  מאד  )התבונן  שערים  הז'  על 
האלה(, והנה כתבו ספרי המוסר שהמשכיל 
את  לקנוס  יראה  דרכיו  על  עיניו  והמשים 
עצמו בקנס על כל תנועה ותנועה שיעבור 
את פי י"י, דהיינו בהביט אל דבר אשר לא 
על  יקבל  החושים  בשאר  וכיוצא  הוא  לי"י 
עצמו להתענות או ליתן צדקה, וכמו שעשו 
תלמידי מהרמ"ק, וזה דמיון השוטר המכה 

ורודה להעובר על דברי השופט:
וזהו שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך, 
הן הנה הז' שערים הנ"ל, תתן לך בכל שער 
ענין  איזה  השכל  בצדק  לשפוט  שופט 
וכן  ודבור,  וריח  בשמיעה  וכן  לא,  או  יביט 
דברי  יעבור על  לקנוס באם  לך שוטר  תתן 
השופט באיזה שער אשר י"י אלקיך נותן לך 
לשבטיך, לפי הנ"ל יבואר מה דקשה האיך 
בעבור  לקנוס  שוטר  להעמיד  הש"י  צוה 
באותן  יש  הלא  י"י,  מצוות  על  שער  איזה 
מקרה  לקרות  יוכל  אשר  חושים  השערים 
ענין לא טוב באונס כגון העין יראה לפעמים 
וכן האזן ישמע בפתע פתאם,  מבלי כוונה, 
אך הוא בעשות האדם המוטל עליו לקנוס 
לא  דבר  לו  שיארע  פעם  בכל  עצמו  את 
טוב, אזי הש"י ירחם עליו וימסור החושים 
שנוגע  מה  רק  העין  יראה  לא  ושוב  בידו 
לעבודתו ית"ש, וכן בשאר החושים שאינם 
אותם  ימסור  האדם  ביד  בטבע  מסורים 
הש"י בידו, וכענין שהבטיח לאברהם ראש 
יחוסינו התהלך לפני והיה תמים ]בראשית 
עד  ע"ב[  לב  ]נדרים  רז"ל  בו  ודרשו  א[  יז 
ולא  ראו  ועינינו  שם,  וכפירש"י  וכו'  עכשיו 
הלכו  אשר  בדורותינו  כאלה  צדיקים  זר 
למנוחות, ולא היו יכולים לראות ולשמוע כי 
אם את אשר חפץ הש"י, אשרי עין ראתה 

כל אלה:
שמצוה  הנ"ל,  הדרך  עפ"י  יבואר  וזה 
להעמיד שוטר ולקנוס, הלא הוא דבר שאינו 
נותן  י"י אלקיך  מסור בידו, לזה אמר אשר 
חושיך  עם  אתה  כשתתנהג  לשבטיך,  לך 
אזי  להעניש,  המוסר  שבט  המושל  בשבט 
ושפטו  וכנ"ל,  דרך מתנה  בידך  יתנם הש"י 
הגוף המתנהגים  איברי  כל  היינו  את העם, 
כל  להצדיק  צדק,  משפט  החושים,  ידי  על 
צד"ק  גם  ית"ש,  לעבודתו  רק  מעשיהם 
אחד  שכל  ק'ומתם,  ד'עתם  צ'ביונם  ר"ת 
ישלים חקו אשר לכך נברא לצביונו ולדעתו 
ולקומתו, והבן הדברים הללו לאמתן והש"י 

ינחנו במעגלי צדק:
כפי  הנה  וכו'.  כמוני  מאחיך  מקרבך  נביא 
זה  הרי  נצחיית,  שהתורה  שבידינו  הכלל 
חזון  ואין  דורות  והלכו  שנים  חלפו  כמה 
אמת  תורת  בדורותינו  יתקיים  ובמה  נפרץ 
הלזו, וגם יש לדקדק תיבת מקרבך דמיותר, 
והנראה דהאנשים ההולכים בדביקות קונם 
וחכמתם  י"י בפיהם אמת  דבר  וצורם, הנה 
יב.[ ובעת שמדבקים  עדיפא מנבואה ]ב"ב 
פי  על  יהגה  פיהם  הנה  בקונם  עצמם 
ראינו  ובעינינו  עילאה,  לצד  מילין  התורה 
הם  כמעט  עצמם  הם  אשר  כאלה  צדיקים 
אח"כ  זוכרים  ואינם  הרגשותיהם  בביטול 
על  פיהם  במענה  השם  להם  שהופיע  מה 
והנה  השי"ת,  דרכי  שבתורה  פסוק  איזה 
דברי  שמדבר  כזה  לצדיק  השומע  הנלבב 
תורה, מחויב להטות אוזן לכל תיבה ותיבה 
לנפשו,  עצות  ישמע  בודאי  כי  ששומע, 
אור  בו  מתלבש  בקונו  הנדבק  בהצדיק  כי 
השופע מאין סוף ב"ה לאמור דבריו בתורתו 
ית' מה שנוגע לכל נפש השומע, והנה הוא 
יכחיש  לא  למשכילים  בנסיונות  נבדק  דבר 
וגם  מדע,  וחסירי  רוח  תועי  זולת  אותן 
יוכל  דבר  באיזה  המסתפק  בעצמו  הצדיק 

להתבונן עפ"י התורה אשר יורהו הש"י:
אשר  וכו',  נדע  איכה  בלבבך  תאמר  וכי 
ולא  הדבר  יהיה  ולא  י"י  בשם  הנביא  ידבר 
ר"ל לדעתי שהמבחן הוא אם רואים  יבוא, 
שמים  שם  בהזכרת  רגיל  ההוא  שהאיש 
עון  שהוא  מהלשונות  לשון  באיזה  )אפילו 
משים  ואינו  תשא(,  לא  עון  ובכלל  פלילי 
מורא שמים לנגד עיניו שאסור להזכיר שם 
שמים אם לא במקום הראוי המצטרך, אבל 
העם  בפני  ית'  שמו  את  לכנות  כשאפשר 
לומר בורא או השם יתברך, והוא מזכיר את 
השם )אפילו באחד מהלשונות שקורין את 
את  היראים  מכלל  אינו  זה  בודאי  הש"י(, 

הש"י:
הנביא  ידבר  אשר  הוא,  המבחן  יאמר,  וזה 
ולא  ית'  שמו  שמזכיר  דהיינו  י"י,  בשם 
ומבוא  הויה  שאין  יבוא,  ולא  הדבר  יהיה 
אפשר  כי  ית'  שמו  להזכיר  הזה  לדיבור 

דבר המערכת
ה' אלול באוהל רבינו בדינוב

בשבוע הבא י"ב אלול יום הילולת בן רבינו הרה"ק רבי אלעזר מלאנצוט זי"ע.
רבי אלעזר נתמנה עוד בחיי אביו לאב"ד בריביטיטש בשנת תקפ"ט ובשנת 

תקצ"ח לאב"ד סטריזוב, ולאח"כ בעיר לאנצוט.
הירש  צבי  רבי  לפניו  קם  לזידיטשוב,  פעם  בבואו  לימים  צעיר  בהיותו  עוד 
באמרו: כי זמן רב לא ראה צורה שלמה ומהודרה כמו זו של האברך הזה, 
רבינו  את  הירש  צבי  רבי  שאל  אחרת  בהזדמנות  צורתו"  עדיין  פגם  "שלא 
שתי  מחותני  לקח  מהיכן  דוד:  ורבי  אלעזר  רבי  בניו  שני  עם  אצלו  בהיותו 

נשמות יקרות ומסולאות כאלה, לשני בניו הללו, שהן נשמות ללא גופים.
היה  וכך  לגאולת הדור,  ומעשה היה שבא נשמת משיח אליו לבקש תיקון 
זה  לצד,  מצד  חיים  שקק  ביהמ"ד  דינוב,  בעיר  בערש"ק  זה  היה  מעשה: 
באמירת שנים מקרא ואחד תרגום, השני מתפלפל בלימודו,  ילדים משננים 
את לימודם עם הוריהם, כאשר לפתע נכנס עני לבית המדרש והתיישב על 
ספסל בירכתי ביהמ"ד, הניח את תרמילו ומקלו לצידו, נטל את ספר התהלים 
והחל לומר את המזמורים בשפתיים לוחשות, שעה ארוכה ישב וקרא פרקי 
תהלים ואיש לו שם ליבו אליו, אולם פתאום נשמעה צעקה מכיוונו של העני, 
את מילות הפסוק "בי יכתירו צדיקים כי תגמול עלי" צעק בכל כוחו, מניף את 

ידיו בעוז, ופניו עוטות ארשת מצוקה גדולה.
המבוגרים נדו לו בראשם, הם הניחו כי האיש ככל הנראה אינו בריא בנפשו, 
כשחזר העני לתפילתו השקטה, שבו אף הם למצולות הסוגיה שעסקו בה, 
התעניינות  מוקד  האיש  היה  בעבורם  הילדים,  כן  לא  ולימודיו,  איש  איש 

ושעשוע, הם נותרו לעמוד מולו, מחקים את הבעת פניו ותנועותיו.
ומבוגרים, לבושים  ילדים  אווירה חגיגית,  כניסת השבת לבשה העיירה  עם 
בגדי שבת, צועדים אל בית הכנסת לתפילת ליל שבת עם הצדיק רבינו הבני 

יששכר, וגם העני היה בין המתפללים.
בבוקר יום השבת חזר ונשנה המחזה של יום האתמול, גם הפעם ישב העני 
ואמר תהלים בשקט, אך כשהגיע אל הפסוק "בי יכתירו צדיקים" שוב החל 
לצעוק את המילים בקול רם עם תנועות בידיו, מעתה לא היה עוד ספק לאיש 

כי ההלך העני אדם מוזר הוא.
במשך כל השבת בזמני התפילות והסעודות שערך רבינו עם החסידים, עקב 
העני בתשומת לב אחר מנהגיו של רבינו, הוא לא פצה פה ולא זז ממקומו, 

נוכחותו כמעט ולא הורגשה.
בסעודה  הקהל  אל  לצאת  לא  נהג  רבינו  השלישית,  הסעודה  שעת  הגיע 
האדמו"ר  לימים  אלעזר,  רבי  בנו  של  ביתו  אל  הולכים  היו  והחסידים  זו, 
מלאנצוט, לערוך שם את הסעודה, רבי אלעזר היה גדול בתורה וביראה, והיה 

דורש דברי חסידות ערבים לאוזניים ומעוררים את הלבבות.
העני הופיע גם בביתו של בן הצדיק, הוא תפס את מקומו ליד השולחן, אולם 
כניסתו יצרה מהומה, שכן הילדים שהציקו לו נכנסו גם הם פנימה והתגודדו 

סביבו.
המשונה  מהתנהגותו  חששו  ואף  המהומה,  על  רגזו  במקום  שהיו  חסידים 
של האיש, הם ביקשו ממנו לעזוב את הבית, באמרם שהמקום אינו מקום 
לאורחים הבאים לאכול אלא לבאים לשמוע דברי תורה, וענה להם העני כי 

גם הוא הגיע לשמוע דברי תורה.
כאשר הבחין רבי אלעזר במהומה שנוצרה, וחשש להפרת אווירת הקודש, 
פנה אל העני והציע לו ללכת אל בית החסיד רבי דוד ריס, העורך גם הוא 
סעודה שלישית עם דברי תורה, העני קם מהשולחן ובאין אומר ודברים עזב 

את הבית.
רבי אלעזר פנה לדברי התורה, הדיבורים הקדושים שיצאו מפיו היו שזורים 
הלב,  את  המושכים  ואגדה  מוסר  בדברים  משולבים  התורה,  חלקי  מכל 
ומובנים לכל אחד, אולם בתוך ליבו חש בצער על סילוקו של ההלך העני, 
הוא החליט לגשת מיד עם צאת השבת אל אביו הצדיק, לשאול אם נהג נכון.
לפתוח  ניסה  הוא  הק',  רבינו  אביו  לבית  אלעזר  רבי  בא  השבת  צאת  עם 

המשך בעמ' הבא המשך בעמ' הבא

רבינו ה'בני יששכר' זצוק"למתורתו של
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את דלת החדר, אך היא היתה נעולה, מעבר 
מישהו,  עם  מדבר  אביו  את  שמע  לדלת 
בחדרו  כי  לו  הגבאי השיב  את  כאשר שאל 
של אביו נמצא העני, אשר ביקש לשוחח עם 

הרבי והרבי נענה.
אלעזר  רבי  נכנס  מהחדר  העני  יצא  כאשר 
אל אביו, וסיפר לו את אשר אירע עם העני 
עלתה  אביו  של  פניו  על  בסעודה שלישית, 
ארוכות  הביט  הוא  עמוק,  צער  של  ארשת 
כי  בני  "דע  אמר:  כך  ואחר  בשתיקה,  בבנו 

בעולם  נמצאת  צדקינו  משיח  של  נשמתו 
ומרים,  קשים  ייסורים  עליה  נושאת  הזה, 
המשיח  והקשה  הארוכה  הגלות  ייסורי 
מקבל עליו את כל היסורים, בכדי לכפר על 

עוונותיהם של ישראל ולזרז את גאולתם".
באה  לזמן  מזמן  לבנו:  ואמר  רבינו  המשיך 
ומבקשת  הדור  צדיקי  אל  המשיח  נשמת 
כבר  כי  גאולתה,  למען  שיפעלו  ומתחננת 
כשל כוח הסבל וכמעט אין היא יכולה עוד 

לשאת את היסורים.

שוכנת  הזה  העני  של  בקרבו  בני,  אלעזר 
נשמתו של משיח בן דוד, אילו היית שם את 
שומע  היית  בקול,  שצעק  הפסוק  אל  לבך 
מקירות  שהשמיע  הפנימית  הצעקה  את 
זו  עלי"  תגמול  כי  צדיקים  יכתירו  "בי  לבו: 
לגמור  אותו,  המכתירים  לצדיקים  בקשתו 

עמו רחמים ולהחיש את ביאתו"..
מתעלף,  נפל  האב,  דברי  את  הבן  כשמוע 
כאשר התעורר, קם והחל לחפש אחר העני 
כי  לו  נודע  במהרה  אך  אפשרי,  מקום  בכל 

מיד לאחר שיצא העני החדר אביו הק', לקח 
את תרמילו ומקלו והלך לדרכו..

זכו שנשמת משיח  זכות רבותינו הק' אשר 
גאולתינו  את  לקרב  בכדי  אליהם  תבוא 
הפרטית  לגאולה  בהם  לדבקים  עלינו  תגן 

והכללית בב"א.

הזכרת  מבלי  הנרצה  הענין  לומר  לו 
י"י,  דברו  לא  אשר  הדבר  הוא  הש"י, 
בו  מלובש  הש"י  דבר  היה  אלו  כי 
שמו  להזכיר  שלא  עליו  מוראו  היה 
קבלתי  ולא  שנ"ל,  מה  זה  הנכבד, 
המבחן הזה מרבותי, רק זאת היא לי 

למשמרת כי אני מזהיר מאד בכל עת 
הופיע  והש"י  בנידון,  ומכירי  ליודעי 
במחשבתי זה הפרט המבחין בתורתו 
ית', ציינתי למשמרת ומי שלבו שלם 
דעתי  אין  כי  בדעתו,  יבחין  בדבר 

דעת קטן מכרעת בדבר שלא קבלתי 
מרבותי הבחינה הלזו, אבל יהיה איך 
מאוד  עד  גדול  הזה  האיסור  שיהיה 
לשון  בשום  שמים  שם  להזכיר  שלא 
המורגל אם לא המצטרך על פי הכרח 

לתורה ולעבודה, וגם זה בישוב הדעת 
עינים  לו  וכל מי שיש  דרך ארעי,  לא 
ויירא  לאשורו,  הדבר  יבין  לראות 
בלבינו  ישים  והש"י  לנפשו,  ויפחד 

אהבתו ויראתו ולעשות רצונו:

440 דולר שבוע בדינוב:
עדיין נשארו חדרים בודדים לימי ר”ה המתאימים 
זוכה,  הקודם  וכל  גדולים,  חרדים  ועוד  לזוגות, 
 440 המחיר כעת לטיסה הלוך וחזור מא”י לפולין 

דולר.

השהות  את  מסבסדים  יששכר  בני  מוסדות 
לשהות  החפצים  ואלו  השנה,  ראש  בימי  בדינוב 
בטל'  בהקדם.  אלינו  לפנות  מתבקשים  בדינוב 
050-4132188 גם לקבלת פרטים אודות אפשרויות 

הטיסה, כל הקודם זוכה.

העולים לדינוב:
בשבת זו פרשת ראה שבת ר"ח אלול, שהה בדינוב 
עם  שליט"א,  אהרן  מתולדות  אדמו"ר  כ"ק 
וידידים מחו"ל, סמוך לכניסת  קבוצה מתלמידים 
השבת התקיים מעמד מרומם של הכנסת ספר 
התורה החדש שנכתב במיוחד עבור בית מדרשינו 
ע"י  מדינוב,  הקדושים  רבותינו  לכבוד  בדינוב 
אליעזר פאמפ  ר'  הרה"ח  בהשתדלות  עם  נדיבי 

שליט"א, לעי"נ הוריו ז"ל.

שליד  מהנהר  יצא  הס"ת  לכבוד  התהלוכה 
מתולדות  האדמו"ר  בראשות  המוסדות  בנין 
במעגלים  רוקד  הציבור  כאשר  שליט"א,  אהרן 
ובתוך  התורה,  לכבוד  אש  של  אבוקות  ובידיהם 
בית המדרש רקד האדמו"ר עם הס"ת זמן רב עד 

לכניסת השבת.

לתפילת מנחה ניגש האדמו"ר שליט"א, ולתפילת 
יצחק  יוסף  ר'  הרה"ח  ידידינו  ניגש  שבת  קבלת 
רוזנבוים שליט"א כאשר התפילה היתה בנעימות 

ומתיקות.

באולם חדר  נערך סעודת השבת  לאחר התפלה 
האוכל הגדול, כאשר השולחנות היו ערוכים מכל 
בתענוגים  להתענג  קודש  השבת  לכבוד  טוב 
כ"ק  נכנס  ולאחמ"כ  ודגים,  ושליו  ברבורים 
הגדול  המדרש  בבית  השולחן  לעריכת  האדמו"ר 
השאר  בין  שרו  כאשר  המאוחרות,  לשעות  עד 

שירי דביקות כהכנה לקראת הימים הנוראים.

מדרשינו  דבית  רב  העמוד  לפני  ניגש  עד  לשוכן 
מתולדות  האדמו"ר  בן  קאהן  משה  ר'  הרה"צ 
לתפילת  הלל,  תפילת  עם  ביחד  שליט"א  אהרן 

מוסף דר"ח ניגש כ"ק אדמו"ר שליט"א.

לאחמ"כ נערך קידושא רבה, ואח"כ הפסקה לטיול 
השבת  סעודת  נערך  כשעה  ואחר  הנהר,  לאורך 

כאשר הציבור אכל עם כ"ק האדמו"ר שליט"א.

לפני תפיל מנחה התקיים שיעור חסידות בספרי 
רבינו ושיעור בהלכות אמירה לעכו"ם ע"י רב דבית 

מדרשינו.

סעודה שלישית נערך בהיכל בית המדרש, כאשר 
שעה  תורה  אמר  והאדמור  דביקות  שירי  שרו 
הצדיקים  אצל  השהות  משמעות  על  ארוכה 

וההכנה לקראת חודש אלול והימים הנוראים.

במוצאי שבת נערכה סעודת מלווה דמלכה ברוב 
פאר והדר ביחד עם סעודת מצווה לכבוד הס"ת 
של  בריקוד  הציבור  יצא  הזמירות  ואחרי  החדש, 

מצווה עם תזמורת עד עלות השחר.

דר"ח  ב'   - ראשון  ביום  שחרית  תפילת  לאחר 
נפרד  והקהל  האדמו"ר  ע"י  טיש  לחיים  נערך 
אדמו"ר  כאשר  לביתו,  בדרכו  כ"א  האדמו"ר  עם 
שליט"א נשאר בדינוב עם קבוצה מצומצמת עד 

יום רביעי, כאשר בכל יום עלה כ"ק אדמו"ר לאוהל 
הבנ"י לתפילות עבור הכלל והפרט. 

שוב  עלה  שלישי  ביום  מנחה  תפילת  לקראת 
וערך  יששכר'  ה'בני  לאוהל  שליט"א  האדמו"ר 
במקום מעמד תפילה נרגש באמירת י"ב פעמים 
'יענך', ואותיות שמות הצדיקים רבינו צבי  מזמור 
אלימלך,  צבי  ב"ר  דויד  ורבינו  פסח  ב"ר  אלימלך 
צ"א,  צ',  נ"א,  כ"ח,  כ"ה,  קאפיטלעך  ומזמורים 
בסדר  בשופר  תקע  והאדמו"ר  שבתהילים,  ק"ל 
עשרה  שלוש  באמירת  תר"ת  תש"ת  תשר"ת 
רבינו  שחיבר  דבקית  ניגוני  שרו  ולאחמ"כ  מדות 
ה'בני יששכר', ולסיום יצאו בריקוד 'בספר החיים 
ניזכר  וגזירות טובות  ופרנסה טובה  ושלום  ברכה 

וניכתב לפניך אנחנו וכל עמך בית ישראל', אמן.

נזכה  שופטים  פרשת  שבת  הבעל"ט  בשבת 
לאורחים דגולים וחשובים בראשות כ"ק האדמו"ר 
כ"ק  בנו  עם  שליט"א  יהושע  חיים  מבית 
עם  שליט"א  מאנסי  מסאטמאר  האדמו"ר 
קבוצה מידידים ותלמידים הקרובים, במסע לקברי 
אוקריינה  בפולין  הקדושים  והצדיקים  האבות 
וסיגעט לקראת הימים הנוראים, ולקראת נישואי 

בתו בתחילת החורף הבעל"ט.

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

מהנעשה בחצרות קדשינו:

המשך 'דבר המערכת'

המשך 'אגרא דכלה'

צדק צדק תרדף )טז כ(
"שלחן"  בגימטריא  צדק  פעמים  ב' 
וכו', הנה  המשכיל על דבר מן הצורך 
שיהיו דברי תורה על השלחן ]שהוא 
אוכל שם[ דייקא, ואינן יוצאין בדברי 
תכא,  דסלקי  אחר  שאומרים  תורה 
השלחן  מסירין  שאין  מנהגינו  אבל 
יוצאין  ולכן  ברהמ"ז[,  אחר  ]עד 
בברכת המזון שהוא גם כן דברי תורה. 
)אגרא דפרקא ריז(

לא תשחית את עצה )כ יט(
את  ועשית  תרומה(  )פרשת  במדרש 
הקרשים למשכן עצי שטים עומדים, 
דרך  הקב"ה  למד  שטים,  עצי  למה 
ארץ לדורות שאם יבקש  אדם לבנות 

אומרים  פירות  מאילן שעושה   ביתו 
לו, ומה   מלך מלכי המלכים שהכל 
לא  אמר  משכן  לעשות  כשאמר  שלו 
תביא אלא מאילו שאינו עושה  פירות, 
אתם על אחת כמה וכמה עכ"ל, וצריך 
הוא,  בלבד  ארץ  דרך  וכי  להתבונן 
מן  באזהרה   זה  על  נצטוינו  הלא 
דהנה   וצ"ל  שלימה,  מצוה  התורה  
יקרים  ע"פ  הדין   אם לעצים דמיו 
מותר  לפירות  ששוה  ממה  יותר  
לקוץ, ואעפ"כ  נשמע  לזה  זהירות 
יתירה מכאן, דהנה אין לך דבר יקר מן 
המשכן, ואעפ"כ לא צוה הקב"ה ליקח 
רק מאילן שאינו עושה פירות, על כן 

המשכיל יחוש לזה.

)אגרא דפרקא רפב(

 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(

בברכת שבתא טבא,
ידידכם פנחס בנימין בן חנה לאה

מוסדות 'בני יששכר' דינוב – ירושלים
ע"ש רבינו הק' ה'בני יששכר' וצאצאיו הק'

ברוכים הבאים בשם ה'
מקבלים אנו בברכה את פני כ"ק הצדיקים

אדמו"ר מבית חיים יהושע שליט"א
ובנו אדמו"ר סאטמאר מאנסי שליט"א

לרגל בואם לשהות כאן בדינוב לשב"ק זו
עם משפחתם ותלמידיהם הקרובים,

במסע חיזוק לקראת הימים הנוראים, לתפילות למען הכלל והפרט.

הצדיקים  לכבוד  הנבנים  הק'  מוסדותינו  עבור  לחיזוק  לברכה  בואם  יהא 
הקדושים, לחיזוק עבור יהודי פולין, ולמען כלל הציבור הבאים להתפלל אצל 

הצדיקים במשך כל ימות השנה.

ועד קרן הבנין - ההנהלה


