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גליון כ"ח – פרשת חיי שרה תשע"ג

אגרא דכלה
לומר  לו  היה  עמכם.  אנכי  ותושב  גר 
גר  אומרו  פשוטו  לפי  והנראה  ביניכם, 
ונתיישבתי  אחרת  מארץ  גר  הוא  ותושב, 
אחר,  מעולם  גר  לפרש,  יצדק  בכאן, 
שעה,  לפי  הזה  בעולם  בכאן  ונתיישבתי 
והוא שאמר עמכם, שגם אתם גרים בעולם 
הזה והחי יתן אל לבו כי הוא דרך כל הארץ, 

על כן תנו לי וכו':

ואברהם זקן בא בימים וי"י ברך וכו'. 
ודרשות  יודע מה מלמדנו,  כל הפסוק איני 
רז"ל ידועים ]ב"ב טז.[. אבל עוד יש לאלקי 
מילין כי התורה נצחיית היא ללמדינו דעת 
למה  קשה  זה  ובלא  זמן,  ובכל  מקום  בכל 
לו  היה  אברהם,  את  ברך  וי"י  למימר  ליה 
והנראה  קאי.  דעליה  כיון  ברכו  וי"י  לומר 
לפרש דהנה ידוע כי מאתו לא יצאו הרעות 
מגולים  חסדים  דישנם  רק  טובה,  הכל  רק 
המכוסים  החסדים  והנה  מכוסים,  וחסדים 
אבל  ח"ו,  יסורים  הזה  בעולם  לנו  נראים 
הם  כי  יבין  בתכליתן  בחכמה  המסתכל 
כנודע,  במעלה  יותר  הם  ואדרבה  חסדים 
ולהיות שכח שכלינו קצר מהשיג, לזה אנו 
ח[  פה  ]תהלים  חסדך  י"י  הראנו  מבקשים 
היינו חסדים מגולים, כי אין בנו כח לסבול 
האדם  בראות  היעוצה  והעצה  המכוסים, 
יתעורר  אזי  ישראל,  שונאי  על  יסורים 
מאין  והחכמה  אין,  למדת  ויבא  בחכמה 
הדינים  ויתבטלו  יב[,  כח  ]איוב  תמצא 
ויתראו החסדים הגדולים בגילוי )והמשכיל 
על דבר יבין כח החסדים המכוסים, שבחינת 
חכמה מכוסה כנודע להטועמים מעץ חיים( 
כי באי"ן אין ניכרין הקצוות לימין ולשמאל, 
זקן  ואברהם  וז"ש  וחסד,  טוב  הכל  כן  ואם 
כי  זקן,  אברהם  נקרא  חכמה  בחינת  )היינו 
חסד  משא"כ  סתם,  אברהם  נקרא  החסד 
עליון נקרא אברהם זק"ן זה שקנה חכמה(, 
ברך  וי"י  אז(  בקצוות,  )היינו  בימים  בא 
אפילו  כי  עניינים,  בכל  בכל  אברהם  את 
המכוסות נתגלו לעיני החכמה שהם חסדים 
גדולים ויתבטלו הדינים, והמשכיל על דבר 
כי אי אפשר לפרש  ודעת  ימצא טוב טעם 

הכל בכתב:

הנשמה  דהנה  הגלגול,  בסוד  עוד,  וירמוז 
אשר  עד  פעמים  כמה  להתגלגל  צריכה 

וכל חלקי  כל פרטי התורה והמצות  תקיים 
פרד"ס התורה, והנה הוא כמעט מן הנמנע 
לזה  היעוצה  והעצה  בדורותינו,  ובפרט 
כאשר האדם כולל את עצמו באהבה עם כלל 
ישראל, אז נחשב לו גם המצות שמקיימין 
חבריו כאילו הוא קיימם, ועוד עצה היעוצה 
ויקבל  המצות,  פרטי  כל  בתורה  שילמוד 
אז  לידו,  בואם  בעת  לקיימם  עצמו  על 
יצרפנה למעשה,  מחשבתו הטובה השי"ת 
כגון עבודת  )הגם שהמעשה הוא מהנמנע 
להתגלגל  יצטרך  ולא  וכיוצא,  הקרבנות 
להאדם  שעה  לפי  העיבור  בסוד  לבא  ורק 
וזולת  כנודע(,  בזמנה  המצוה  המקיים 
להנצל  כמעט  מבוא  אין  אזי  הללו  העצות 
מגלגול עד כמה פעמים, והנה אברהם נקרא 
רוחניים,  אברים  מרמ"ח  הכלולה  הנשמה 
ח"א  ]זוה"ק  הנעלם  במדרש  שאמרו  וכמו 
בימים,  בא  זקן  ואברהם  וז"ש  ע"ב[,  קכ"ב 
היינו הנשמה אשר כבר זקנה מכמה דורות, 
מה  הזמן,  תחת  בימים  לבא  שוב  והוצרכה 
גלגולה, אזי והשם  עושה השי"ת שיושלם 
בירכו  השי"ת  היינו  בכל,  אברהם  את  ברך 
ועזרו שיוכלל עם כללות ישראל, אזי יושלם 
בהתמדת  בכל  או  הכללות,  בתוך  תיקונו 
לימוד התורה שהיא כללות המצות, שהיא 
תלמוד תורה כנגד כולם, ויחשב לו למעשה 

כנ"ל:

במסורה  הפסוק  זה  וכו'.  ארצי  אל  כי 
אחד מן ה' פסוקים דמטעים בהון אם, היינו 
הגם שחסר תיבת אם במשפט בלשון, דהיה 
לו לומר כי אם אל ארצי, עם כל זה מטעים 
בהון אם והוה כמקרא חסר, וצריך להתבונן 
למה חסר תיבת אם, ונ"ל דהנה זה מחכמת 
התורה משמיענו דיבור הקדוש של אברהם 
אל  כי  ואמר  יעזרהו  בי"י  בטח  שלבו  איך 
שכפי  אם,  תיבת  בדיבורו  והחסיר  ארצי, 
הספק  על  מורה  אם  תיבת  הקודש  לשון 
אם יהיה כך, אבל אברהם החסיר תיבת אם, 
יהיה  שבודאי  בזה,  הספק  שחסר  להורות 
וכו',  אשה  בודאי  ולקחת  לשם  כשתלך  כך 
זה, ושאל  והנה העבד לא התחכם בדיבורו 
אשר  י"י  לו  והשיב  וכו',  תאבה  לא  אולי 
לקחני מבית וכו' הוא ישלח מלאכו וכו' ואין 
בזה ספק, ואם לא תרצה להאמין, הנה אין 
זאת,  משבועתי  ונקית  רק  עליך,  האחריות 
אעשה  האיך  לך  להודיע  אצטרך  לא  אבל 
לא  זה  ולפי  כך,  יהיה  שבודאי  יודע  אני  כי 
נצטרך לדחוק ולומר יקח לו מבנות ענר וכו' 

שהוא דבר שאינו מבואר בכתוב:

דבר המערכת
אדוני  עם  חסד  ועשה  היום,  לפני  הקרה  אברהם  אדוני  אלוקי  ה' 

אברהם.
פרשה זו של שליחת אברהם אבינו את עבדו אליעזר למצוא שידוך לבנו יצחק 
אבינו, הוא לימוד לדורות, לבני ישראל, מהו המושג של מציאת הזיווג, ובאיזה 
דרך למצוא את הזיווג, והדרכים להתחזק ובכך למצוא את הישועה והזיווג, כאשר 
לפעמים הורים או בניהם אשר הגיעו לפרק האיש מקדש, פתאום מתחילים לאבד 
עשתונות, נכנסים לפאניקה ועד כדי ייאוש שמגיעים בזה לוותר על עקרונותיהם, 

ואפילו על כספיהם.
בני  של  הדורות  המשכת  על  הסתכל  אבינו  אברהם  אמנו,  שרה  נפטרה  כאשר 
ואזי  הקב"ה,  לו  הבטיח  כאשר  הנבחר  העם  יצא  מהם  אשר  בהקב"ה,  האמונה 
אלא  הכנעני,  מזרע  לא  הקרובה,  ממשפחתו  יצחק  לבנו  שידוך  לחפש  צריכים 
מארצי ומולדתי, אני רוצה את המשך הדורות מזרע טהור וכשר אשר אהיה בטוח 
תוצאותיו,  יודע  מי  אשר  זיווג  לקחת  ח"ו  ולא  בדרכי,  ללכת  ימשיך  שבני  בזה 
עומד  וכאשר האדם  הדורות,  בזה תלוי המשך  בד"כ  בזיווג האדם  בוודאי  אשר 
אשר  דורותיו  המשך  את  לראות  רוצה  שהוא  איך  השידוך,  בעת  עקרונותיו  על 
ילכו בדרכי אבותינו ורבותינו, אזי בוודאי חוסך מעצמו הרבה עמל ויגיעה לעתיד 

הימים... 
מבני  לבנו  כלה  למצוא  שבעתיים  קשה  היה  הדבר  בוודאי  אבינו  אברהם  בדור 
משפחתו אשר היו רחוקים ומעטים, ואפילו לא ידע שבכלל יש לבן דודו איזה בת 
הראויה להינשא ליצחק בנו, וגם מי יודע אם בכלל ירצו לתת את בתם ולעזבם 

בשביל ללכת להינשא ליצחק. וזה היה הכל מעל לטבע.
לבירה,  מנהיג  שיש  היוולדו,  מאז  עקרונותיו  עם  הלך  אבינו  אברהם  זאת  ובכל 
בכדי  הוא  קיומי בעולם החיים  כל מטרת  רצון הבורא,  בזה את  עושה  אני  ואם 
לעשות נחת רוח לבוראי, אזי בוודאי באמונתי בבורא אשר ברא את כל העולם, אז 
גם על הדברים הקטנים יעמוד לימיני ויעמוד לעזרי למלאות מבוקשתי ולמצוא 
את הזיווג שאנכי רואה לנכון להמשך הדורות בדרך האמונה הטהורה להמשכת 

זרע קודש.
ולמעשה כאן, אליעזר הלך למקום זר שאינו מכיר בכלל, ובדרך הטבע לא היה 
להקב"ה  שהתפלל  זה  אליעזר  שעשה  ומה  ליצחק,  שידוך  אכן  שימצא  בנמצא 
הקרה נא לפני היום, ובכוח התפילה אכן נולדה רבקה, ואכן רבקה היתה קטנה 
שרק עכשיו נולדה, ולמעשה היתה קטנה מאוד שלא מן הטבע שבגיל כזה יוצאים 
כדי למצוא את  יצאה בדווקא  יצאה באמת לשאוב מים אלא  ולא  לשאוב מים, 
אליעזר כי הרגישה ברוח קדשה שהיא צריכה לצאת לשם, וזה היה הכל בזכות 
תפילת אליעזר שבזכות התפילה נענה מיד והקב"ה שלח את רבקה שתצא אליו, 
ובגלל זה כתב בתורה ואיש לא ידעה, דהפירוש אינו שאיש לא נשא עימה כי זה 
ילדה פחות מג' שנים אלא פשוט איש לא הכירה זה היה פעם  לא מתאים על 
ראשונה שיצאה מהבית, ואף אחד לא ידע מי היא ומה מעשיה כאן, שזה לא דבר 
שבטבע שילדה קטנה בת פחות מג' שנים תצא למחוץ לעיר לבד ותשאב לגמלים 

של אליעזר וכו'.
ובזה נבין את מה שהתפלל אליעזר אל הקב"ה עם התנאי, כי למעשה ידע אליעזר 
שבדרך הטבע לא ימצא כאן זיווג הגון ליצחק בדרישות שהשביע אותו אברהם, 
כמו שאמר לו אברהם בעת השליחות: הוא ישלח מלאכו לפניך, ולקחת אשה לבני 
משם, שזה לא איזה מציאת שידוך רגיל ללכת לחפש את הזיווג, אלא כאן צריך 
אתה משהו מגבוה, בשביל שהכל יהיה בתנאים שאברהם רוצה זיווג לבנו יצחק, 
על כל השאלות של אליעזר, איך בכלל יגיע אל ארצו ואל מולדתו. מאיפה מכיר 
ויודע מי הם ואיפה הם ואם בכלל יש להם בת שתרצה להתנהג בדרך אברהם 
ויצחק, ואולי לא תאבה האשה ללכת אחרי, אלא הוא עשה תפילה להקב"ה הקרה 
נא לפני היום, ועשה חסד עם אדוני אברהם, וכך אמר להקב"ה אני עשיתי את 
שלי, קיימתי את צוואת אדוני אברהם, ועשיתי את ההשתדלות המוטלת על כל 
אדם, ועיין מה שכותב רבינו הבני יששכר בספרו אגרא דפרקא אות קס"ב וז"ל: 
מוכח מזה )מדברי הזוה"ק שמביא שם( שהבטחון צריך להיות בין בענין הקבלה 
שצריך לקבל מאחרים צריך לבטוח שתגיע לו הקבלה בעתו ובזמנו, ולא יוסיף ולא 
יגרע בהשתדלותו וכו', הן בגשמיות הן ברוחניות וכו', וכן הוא בעניני הזיווגים כי 
הבטחון צריך להיות בדומה לה' אלוקים עד, והיינו הפסוק שהביא הזוה"ק בטחו 
בה' עדי עד, שהכוונה לעשות למטה ולבטוח בהשי"ת למעלה, והיינו להיות קשור 

לעיילא ולתתא ביחד, עכלה"ק עיי"ש.
אז בוודאי גם בדור הזה אשר האפשרויות עומדים בפני כל אחד במציאת זיווג 
לבנו או לבתו, ולכל הורה בד"כ יש את העקרונות והרצונות שלו, בדרך בו רוצה 
הוא להמשכת זרעו, שילכו בדרכי האבות, וכאשר בן אדם רואה שלא בדיוק הולך 

המשך בעמ' הבא

רבינו ה'בני יששכר' זצוק"למתורתו של
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לו  ומציעים  רצונו,  כפי  הזיווג  במציאת  לו 
הצעות שאינם לגמרי לפי רוחו, אזי לא יוותר 
כשמדובר  ואופן  פנים  בשום  עקרונותיו  על 
דקדושה  נחת  שירווה  טוב  לזיווג  ברצונותיו 
וצריך  הדורות,  כל  סוף  עד  בניו  ומבני  מבניו 
האדם לעשות את ההשתדלות, בדרך שנהוג 
לעמוד  הכל  לפני  אבל  הזיווג,  למציאת 
אליעזר  כתפילת  עולם,  בורא  לפני  בתפילה 
עבד אברהם, רבוש"ע, הרי אני רוצה למצוא 
זיווג לבני או לבתי בשביל המשכת זרע כשר, 
ההמשך  דור  בהשי"ת,  האמונה  דור  להמשך 
לאברהם אבינו וזרעו אחריו באמונה הטהורה, 
ולא  ואני מתפלל לפניך שתעשה לפני חסד, 
עד  הק'  לאבותינו  חסד  אלא  עימי  חסד  רק 
ממשיך,  אני  צאצאיו  את  אשר  אברהם  לדור 
ואני עושה את המוטל עלי בהשתדלות מכאן, 
מה  לי  אין  כבר  הטבע  בדרך  ואילך  ומכאן 
רואים  ואכן  היום,  לפני  הקרה  אלא  לעשות 
בחוש בעניני הזיווג שכאשר האדם עומד על 
שקשור  מה  בכל  להתפשר  מבלי  עקרונותיו 
אזי  והיראה,  התורה  בדרך  דורותיו  לעתיד 
מבוקשו,  מלוא  את  לפניו  ממציא  הקב"ה 
צריך,  ורואים מכאן, שיהודי בכל דבר שהוא 
או בכל עת צרה וצוקה, הוא צריך לעשות את 
שלו, צריכים לעשות השתדלות כמה שאפשר 
להשיג את הדבר המבוקש, אבל במה שכבר 

מעל לטבע, בדברים שכבר אינם תלויים בנו, 
תעזור  והתפילה  להקב"ה  להתפלל  רק  אז 

שהקב"ה יעשה את השאר.
ולזה גם הולכים להתפלל אצל הצדיק אמת, 
כאשר הקב"ה יודע את תעלומות לב כל איש 
נעמוד  הפשוטים  האנשים  אנו  ואם  ואיש, 
לבקש מלפני הקב"ה שאנו מחפשים שידוך 
לנו  יש  שגם  יודע  הקב"ה  אזי  כזה,  או  כזה 
שונות  פניות  גם  הרוחניות  לרצונות  מעבר 
וכו', ואזי אין  לשידוך יפה, של משפחה יפה 
כשבאים  אבל  הקב"ה,  כלפי  נקיה  התפילה 
לזיווג  בעבורינו  שיעתיר  ומבקשים  לצדיק, 
טוב, אזי הצדיק בוודאי מעתיר בתפילתו בלי 
ששולח  אדם  אותו  למען  אלא  כלל,  פניות 
אותו לבקש בעבורו, שימלא ה' משאלות לבו 
לכל  וכן  לצאצאיו,  נכון  זיווג  למצוא  לטובה, 

בקשה וישועה שיהודי זקוק לה.
נזכה  הק',  האבות  וכוח  בזכות  ובוודאי 
כמו  והישועות,  הברכות  בכל  להיוושע  כ"א 
שרואים בפרשיות האלו את החסדים שעשה 
הקב"ה לאבותינו הק', והבטיח להם, להיטיב 

לזרעם אחריהם עד עולם.

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

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

יירשם על שמו.

חדרים   6 ל  החלוקה  את  סיימו  כבר  זו  בשבוע 
ויצקו את המדרגות לקומה החדשה של  חדשים, 
להמשיך  אנו  ומתכננים  החדשים,  הלינה  חדרי 
את  ולסיים  פרטיים,  חדרים   6 עוד  של  בבניה 
יחידת  עם  חדר  כל  ההידור,  בשלימות  החדרים 
שירותים ומקלחת וכיור נט”י, ומחכים אנו לעזרת 
בניית  בהמך  חלק  ולקחת  שכם,  להטות  אחבנ”י 

הפרוייקט לטובת הציבור הק’.

והבנין  היות  מצוה,  בקריאה של  אנו  פונים  כמו”כ 
לבנין,  הבידוד  הושלם  ולא  מבחוץ,  הושלם  לא 
ומחמת כן חודר קור לבנין, וזה מאלץ אותנו לחמם 
נמצאים  כשלא  גם  החורף  ימות  בכל  הבנין  את 
צינורות המים  יתפוצצו  שם אנשים, בשביל שלא 
מהקור העז, וחימום הבנין עולה אלפי דולרים בכל 
גדול  בחלק  נחסוך  הבידוד  יושלם  וכאשר  חודש, 
לציבור  אנו  פונים  המיותרת,  החימום  מהוצאות 

ומי  החיצון,  החלק  לסיום  ומעשים  עושים  להיות 
יביא  או  הבנין  של  החיצוני  גמר  את  ישלם  אשר 

תורם יקבל את שער הבנין על שמו לזכרון נצח.

העולים לדינוב
בשבועות הקרובים ישהו משפחות בדינוב, הרוצה 

להצטרף יפנה לטל': 050-4132188.

יהודים להתפלל למען  זו עלו קבוצה של  בשבוע 
של  שהיה  ואחרי  רבותינו,  ציון  על  והפרט  הכלל 
כמה שעות בבנין המוסדות לנוח מטירחת הדרך, 

וטעימה קלה, המשיכו בדרכם.

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

עתה נרשמו קבוצות יהודים לשהות בדינוב.

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

רבינו ה'בני יששכר'.

סדר הנסיעה לשבת חנוכה: יציאה ביום חמישי נר 
במוצא”ש,  בדינוב,  ישהו  בשבת  בערב,  דחנוכה  ו' 

וריקודין  תזמורת  בליווי  חנוכה  נר  הדלקת  מעמד 
לאות הודאה להשי”ת על הניסים והחסדים בימים 

ההם בזמן הזה.

יעלו  שחרית  תפילת  לאחר  חנוכה  זאת  א’  ביום 
לציון רבינו, ומשם ימשיכו לרימנוב, לאנצוט לציון 
תפילה  למעמד  ולליז'ענסק  מראפשיץ,  הרה”ק 
משם  מנחה,  תפילת  חנוכה',  'זאת  הגדול  ביום 
 2.00 ובשעה  ולינה  ערב,  וארוחת  ערבית  לדינוב 
בערב יצאו בדרך חזרה לשדה התעופה בווארשא.

המחיר כעת לכל המסלול כולל אש”ל מלא כולל 
הטיסה 550 דולר למקדימים להזמין.

ה'בני  רבינו  הילולת  לפני  שבת  טבת:  ח"י  שבת 
יששכר' החל בח"י טבת יום א’ בערב.

מסלול א’ פולין בלבד: יציאה ביום חמישי בערב 
לפולין, נסיעת לילה לדינוב, ארוחת ערב, לינה, יום 
שבת  במוצאי  בדינוב,  שבת  לשבת,  הכנה  שישי 
רבינו  הילולת  ערב  לכבוד  דמלכה  מלווה  סעודה 
הצדיקים,  לקברי  נסיעה  א’  יום  תזמורת,  בליווי 
לאנצוט, ליז'ענסק, שינאווה, ריישא-בלאזוב, חזרה 
הילולא,  סעודת  ההילולא,  ליל  טבת  ח"י  לדינוב 
וארוחת  שחרית  תפילת  לאחר  בדינוב,  לינה 
בפשעמישל,  היהודי  מוזיאון  לרימנוב,  יסעו  בוקר, 
שלישי  יום  בקראקוב,  לינה  קראקוב,  צאנז, 
אושביץ, מכרות המלח ליד קראקוב, ארוחת ערב 

בקראקוב, יציאה לכיון ורשא בדרך יעצרו בקילץ, 
קאזניץ, ראדושיץ, שחרית בווארשא וחזרה לארץ 

רביעי בבוקר.

הכל,  כולל  דולר   590 א'  למסלול  המחיר 
למקדימים להרשם. 

הראשון  החלק  וולעדניק:  עם  משולב  ב’  מסלול 
של  קבוצה  עם  ביחד  הינו  המסלול  של  בפולין 
טבת,  חי  בבוקר  שני  ליום  עד  בפולין,  א’  מסלול 
אחרי הביקור במוזיאון היהודי בפשעמישל נפרדים 
ארוחת  לבעלז  לאוקריינה,  וממשיכים  הקבוצות, 
ערב ולינת לילה, יום ג’ המשך לאוסטואה המרשא, 
אניפולי המגיד, הרבי ר’ זושא, קוריץ, בארדיטשוב, 
ערב  רביעי  מעזיבוז,  בוקר,  רביעי  לילה,  לינת 
שחרית  תפילת  טבת,  כא  ההילולא  ליל  וולעדניק 

בנץ אמירת תהלים, יציאה לקייב לחזרה לארץ,

למקדימים  דולר   690 ב':  למסלול  המחיר 
להירשם...

 תהיו בטוחים שהמחירים יעלו!!!
החכם עיניו בראשו!!!

לפרטים והזמנות 050-4132188.

החלה ההרשמה לשבת כ"א אדר בדינוב.

מהנעשה בחצרות קדשינו:

בית המדרש דינוב שע"י מוסדות 'בני יששכר'
עיה"ק ירושלים – דינוב פולין 

ברכת מזל טוב
שלוחה בזה לידידנו הדגול ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, ידיד נאמן 
למוסדותינו הק', ומקושר לזקנותיו רבותינו הק' לבית דינוב, ופועל רבות 

לפאר את בית ה' בית מדרשו של רבינו בדינוב

הרה"צ ר' משה יונה רוזנפעלד שליט"א
מנהל ויו"ר מוסדות בית לפליטות

לרגל השמחה בהיכנס נכדו לעול התורה והמצוות
בן לבנו הרה"ח ר' בנימין הי"ו

יהי רצון שיזכה לראות נחת דקדושה מכל יוצ"ח, וזכות אבותיך הק' ימשיכו 
עליך ועל בניך ברכות שמים מעל, לברכה והצלחה עד בלי די.

כעתירת ידידך 

חברי וידידי המוסדות 

בית המדרש דינוב שע"י מוסדות 'בני יששכר'
עיה"ק ירושלים – דינוב פולין 

והריקותי לך ברכה
מעומק לבינו מאחלים אנו בברכת מזלא טבא לידידינו העומד לימינינו בכל עת, הן 

באירגון הנסיעות לרבינו בדינוב, והן בסיוע לבניית המוסדות.

ה"ה הרה"ח ר' יצחק אייזנער הי"ו
לרגל השמחה במעונו בהולדת בתו 

יוצ"ח  מכל  דקדושה  נחת  לראות  יזכה  הקדושים  הצדיקים  כוח  בזכות  רצון  יהי 
וברכה והצלחה בכל אשר תפנה, ואך טוב וחסד ירדפוך כל ימי חייך

המברכים גיסך,
פנחס בנימין פאמפ

צבי  שיף,  שלמה  פאמפ,  דוד  שאול  ברוין,  שלום  יוסף  בירנהאק,  ברוך 
אלימלך טוסיג, יוסף זליקוביץ, ישכר דוב פרנקל, אברהם יואל פרידמאן

אל  אשתו  שרה  את  אברהם  קבר 
מערת שדה המכפלה. )כד יט(

צדיק,  אצל  רשע  קוברין  אין  חז"ל  אמרו 
בא  הרוח  דהנה  המקובלים,  כתבו  והטעם 
הגוף  את  לפקוד  העליון  מעולם  פעם  בכל 
מה  תורה  רזי  לו  ומודיע  דגרמי,  הבלא  עם 
שנקבר  וכיון  העליון,  מעולם  ולמד  ששמע 
הצדיק אצל רשע והרשע אינו ראוי לשמוע, 
אזי על ידי זה מונעים הרזי תורה גם מהצדיק, 
והנה האיש שאינו בן תורה בחייו אבל היה 

רגיל בחייו לשמוע תוכחה, הנה בודאי שכרו 
לא יקופח, וזוכה לשמיעה גם אחרי וכו', על 
כן איש כזה בבא פקודתו פקודת כל היציר 
חכמי  בין  מנוחתו  מקום  לו  לקבוע  מותר 
התורה, כי בודאי לא ימנע מהצדיקים אורם 
ע"י איש כזה כי גם הוא ראוי לשמיעה, וזה 
שרמז בפסוק אזן שומעת תוכחת חיים, היינו 
ששומע תוכחה בחיים חיותו, בקרב חכמים 
תלין, בבוא ימי הליכתו לגן עדן והגוף ילין 

עד הבקר לתחיית המתים.
)אגרא דפרקא אות רסד(

 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

המשך 'דבר המערכת'


