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גליון ל' – פרשת ויצא תשע"ג

אגרא דכלה
במקום  ה'  יש  אכן  וכו'  יעקב  וייקץ 
זה  מה  להתבונן  יש  ידעתי.  לא  ואנכי  הזה 
שידע  לדעתו  יחוייב  האם  ידע,  שלא  התימה 
הרגיש  ז"ל  רש"י  עינינו  מאור  והנה  סתום,  כל 
במקום  ישנתי  לא  ידעתי  שאם  ופירש  בזה 
והקדוש  הספר,  מן  חסר  והעיקר  כזה,  קדוש 
ומה  בזה, עיי"ש,  כן הרגיש  גם  בעל אור החיים 
דמקום  ידוע  הלא  בהקדים  הוא  לפרש  שנ"ל 
המקודש בית המקדש מקום השראת השכינה, 
כבודו  הארץ  כל  מלא  הלא  להתבונן  יש  והנה 
ומה  ע"ב[,  צ"א  ]תיקו"ז  מיניה  פנוי  אתר  ולית 
יתרון למקום המקדש, אך אף על פי כן הנה עם 
היות דלית אתר פנוי מיניה, עם כל זה קדושתו 
יתבטל  שלא  בכדי  רבים  בצמצומים  הוא  ית' 
זה  עולם  צמצום  ואין  בהירותו,  מגודל  העולם 
ועולם  עולם  ובכל  אחר,  עולם  לצמצום  דומה 
בהשתלשלותו יצמצם קדושתו יותר, עד בא אל 
בגשמיות,  הצמצום  תכלית  שהוא  הזה  העולם 
יש  ועולם,  עולם  כל  חלקי  בפרטיות  אפילו  וכן 
מקום שיתגלה יותר בהירותו ית' ושארי כללות 
בכדי  והכל  הבהירות,  לשם  יתצמצם  העולם 
שיוכלו העולמות לסבול, דהיינו בהכנת כל עולם 
בהכנה הנאותה להם יקבלו הבהירות מן המקום 
לקבל  יוכלו  לא  ההכנה  ובזולת  יותר,  המקודש 
אפילו האור המאיר בעולמם, וככה בעולם הזה, 
קדושתו  התגלות  ביותר  שם  המקודש  במקום 
ית' כפי צורך עולם הזה, וכאשר יכינו את עצמם 
בני אדם לקבל קדושתו ית' לשכנו ידרשו ויבאו 
מגדולת  וריק  נעור  ישארו  ח"ו  ובהיפך  שמה, 
הקדושה  אור  בחינת  כל  כן  ואם  הלזו,  הבהירה 

הוא בכלל ופרט, והבן זה:

מרומים,  משמי  הניתנה  התורה  בקדושת  גם 
הנה ב' הדברות אנכי, לא יהיה לך, מפי הגבורה 
שמענו ]מכות כד.[, והן המה כלל התורה, אנכי 
ואידך  הלאוין,  כלל  לך  יהיה  לא  העשין,  כלל 
לג  ]דברים  משה  לנו  צוה  תורה  הוא  פירושא 
יבין  יכין עצמו המשכיל  ד[ מנין תור"ה, וכאשר 
בטבע  להם  הוא  ישראל  בני  כל  דהנה  הדבר 
למסור נפשם על קדושת שמו ית' כאשר יכריחם 
הדעת  קלי  ואפילו  הדת,  על  לעבור  מכריח  ח"ו 
בעלי עבירות, כאשר אבותינו ספרו לנו בכל דור 
מעותדים  ח"ו  עבירות  ושארי  שהיו,  ממעשיות 
בני האדם לעבור עליהם, הגם שמניעת התאוה 
הוא קלה ביותר מיסורי מיתה ומה נשתנה, אך 
הוא להיות אלו הב' דברות שמענו מפי הגבורה, 
ימסור האדם נפשו עליו בטבע, מה שאין כן על 
שארי המצות כמה וכמה אשר לא יוכלו להעמיד 
שזה  הגם  התאוה  מהנאת  ולהתאפק  עצמם 
לעמו  הש"י  אמר  לא  למה  והנה  קלים,  יסורים 
מפיו כל התורה כולה, אך הוא דלא יכלו לסבול, 
וניתנה התורה גם כן בכלל ובפרט, דהיינו הכלל ב' 
דברות הנ"ל, והפרט הם שארי המצות וניתלים 
בהכלל, דהיינו בהכין האדם את עצמו להתבונן, 
שבעשיית  בזה  נכללת  כולה  התורה  כל  כי  יבין 
וכאשר  וקדושתו,  אלקותו  עליו  מקבל  העשה 
יעבור על הלאו הוא כעובד עבודה זרה שנותן כח 

ולזה  אחרים,  דאלהים  בטומאה  ונכלל  בקליפה 
רוח  בו  נכנס  כן  אין אדם חוטא אלא אם  אמרו 
אינה  ג.[, שסובר שזאת העבירה  ]סוטה  שטות 
נכללת בלאו דלא יהיה לך, כי אילו היה מתבונן 
זאת בודאי לא היה עובר, כי על לא יהיה לך לא 
יעבור בן ישראל, אפילו בדכדוכה של נפש ימסור 
התורה  נתינת  תתבונן  כן  אם  יעבור,  ולא  נפשו 
הקדושה בכלל ובפרט, דמיון השראת הקדושה 
בעולם בכלל ובפרט, וז"ש יעקב בראותו פרטיות 
מקומות,  משארי  אחד  במקום  יתירה  הקדושה 
מופלג  בישות  הזה  במקום  הוי"ה  יש  אכן  אמר 
ל"א  ואנכ"י  הכי  משום  אחרים,  ממקומות  יותר 
כלל  נתינה  ענין  יודע  אנכי  כהיום  ר"ל  ידעתי, 
התורה אנכ"י ל"א, היינו הב' דברות למה נשתנו 
מכל התורה כולה, הרי כל התורה סובב על קוטב 
להיות  הקדושה  שצריכה  אלא  אלו,  הדברות 
מאוד  והבן  לסבול,  שיוכלו  בכדי  ובפרט  בכלל 

ומאד כי דבר עמוק הוא: 

באהבתו  אחדים  כימים  בעיניו  ויהיו 
רגע  כל  אהבה  מגודל  אדרבא  לכאורה  אותה, 
דהנה  תבין  אבל  גדול,  לשיעור  לו  יוחשב  ורגע 
לחיבת  האנושי  כדרך  אותה  אהב  לא  יעקב 
התאוה רק לחיבת המצוה, והנה האדם שמחבב 
הנה  כבודה,  בעיניו  ותגדל  גדולה  מצוה  איזה 
את  שמכין  כמו  גדולות  הכנות  לעצמו  עושה 
עצמו לכבוד המלך, הנה כל מה שמחובב בעיניו 
וכל  הכנתו,  של  הזמן  יארך  המלך,  כבוד  יותר 
מה שמתארך הזמן, עדיין סובר שזמן קצר הוא 
להכנה כראוי, הנה איש כזה הגם שלא בא אליו 
את  מכין  שהוא  הימים  כל  הנה  המלך,  עדיין 
במלך  עובד  ונקרא  עובד,  נקרא  כבר  הנה  עצמו 
גופו ובתוכו כיון שבכל רגע מצייר בעיניו מהותו 
הוא  כן  הנה  הדבר,  הבן  לכבדו,  מהראוי  ואיך 
הדבר ביעקב אבינו, כיון שבאת לידו לקיים מצוה 
רבה, גדלה בעיניו יקרה וכבודה, וכל עבודתו בז' 
עובד  נקרא  כן  אם  המצוה,  להכנת  הוא  שנים 
אחדים  כימים  בעיניו  היו  כן  על  ממש,  ברחל 
ידי  יצא  והיה סובר שעדיין לא  באהבתו אותה, 

חובת ההכנה דרבה:

הרב  אדומו"ר  כבוד  בשם  שמעתי 
זצוק"ל,  יצחק  יעקב  מ"ה  הקדוש 
ועיני לאה רכות, הצדיקים עיני העדה 
שהם מבחינת לאה, ענוה, המה רכים 
המה  כי  למשמרת  ציינתי  ונוחים, 

דברים גדולים:
וזלה"ק:  מ  מצוה   - פקודך  דרך  ]בספר 
בכל  הוא  הזאת  האזהרה  ענפי  לפי"ז  והנה 
וענוה,  גאוה  למשל  באדם  שישנם  המדות 
גאוה מקצרת כמשארז"ל ]פסחים פז ע"ב[ 
של  ימיו  מארכת  וענוה  וכו',  לרבנות  אוי 
אשכון  טו[  נז  ]ישעיה  הכתוב  כמ"ש  אדם 
ואת דכא ושפל רוח להחיות וכו', הנה יראה 
האדם ליתן מקום למדת ענוה ושפלות אשר 
זאת המדה תתגבר אצלו ואין בדין שתתגבר 
מדת הגאוה שבזה מגביר ומניף מקצר על 

המאריך: עכלה"ק[

דבר המערכת
ורחל היתה, יפת תאר ויפת מראה: ויאהב יעקב את רחל.

את  הקבלה  בדרך  ובפרט  הפשט,  בדרך  מסבירים  המפרשים 
משמעות הענין של אהבת יעקב לרחל, ובכל זאת לפי דרך הפשוט 
והלימוד קשה לסבר את האוזן על משמעות הפרשה של האהבה 
המיוחדת של יעקב לרחל כי רחל היתה יפת תואר ויפת מראה, הרי 
גם מלאה יצאו רוב שבטי י'ה שהם המרכבה לעתיד כל עם ישראל, 
ורק הי"ב שבטים ביחד היה השלימות של שבטי י'ה עדות לישראל. 
ולמה אהב יעקב את רחל יותר מלאה, ועוד מטעם שהתורה כתבה 
ויפת  תואר  יפת  היתה  ורחל  רכות  לאה  ועיני  זה:  אחרי  מיד  זאת 

מראה ופלא היא.

ולהסביר את הענין, כאשר יעקב אבינו ידע כבר ברוח קדשו שמרחל 
יוולד לו את יוסף הצדיק שהוא היה לו נחשב לבן חביב יותר מכל 
יעקב  יוסף, שהתולדות של  יעקב  ואלה תולדות  בניו כמו שנאמר 
כמו שרש"י הקדוש מסביר שכל מה שלמד בשם  ליוסף  מתייחס 
ישראל  כלל  עבור  הצלה  ביוסף  ראה  וגם  וכו',  ליוסף  מסר  ועבר 
רחל  דרך  היתה  השבטים  של  והשלימות  הדורות,  כל  סוף  עד 
שרתה  שהשכינה  היה  בעולם,  יעקב  עם  רחל  של  תפקידה  שכל 
עליו באוהל רחל, כמו שנאמר כשראובן הוציא את מיטתו שפגם 
בשכינה ששרתה על מיטתו, ומיד כשסיימה את תפקידה וילדה את 
הבן השני בנימין פרחה נשמתה, כמו שרבינו כותב באגרא דכלה 
וזלה"ק: ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף וכו'. יש להתבונן ויהי, מהו 
הצער כאשר ילדה רחל את יוסף, ויצדק על פי מ"ש בזוה"ק ]ח"א 
שידע  לברוח,  יעקב  הוצרך  מבנימין  נתעברה  שכאשר  ע"ב[  קנ"ח 
כאשר ישתלם בי"ב שבטים תצטרך רחל למות, עכלה"ק, ולכן אהב 
את רחל כי עליה היה צריך להילחם עם לבן שיתן גם אותו להינשא 

לו, כי לבן טען שהיא שייכת לעשיו. 

ובזה כבר מובן את הענין של ויאהב יעקב את רחל, כי למה רצה את 
רחל הסברנו, אבל עדיין תמוה למה התורה צריכה לציין לנו טעם 

זה כי היא היתה יפת תואר ויפת מראה. 

יוסף הצדיק בפרשת פוטיפר נאמר בתורתינו הקדושה:  הנה אצל 
פוטיפר  אשת  רצתה  ולכך  מראה,  ויפה  תואר  יפה  יוסף  ויהי 
קיום  התגלגל  בזכותו  שלמעשה  הצדיק  ויוסף  ח"ו,  להחטיאו 
ההבטחה שהבטיח הקב"ה לאברהם אבינו להביא את ארץ ישראל 
לבניו, ועבדים ועינו אותם ארבע מאות שנה ואחרי כן יצאו ברכוש 
הגדול  בנסיון  עמידתו  בזכות  קדושתו,  בזכות  הצדיק  ויוסף  גדול, 
לאשת פוטיפר למרות כל ההשתדלויות שלה, וכל מה שרק ניסתה 
האסורים  בבית  שישב  האיומים  ולמרות  לעבירה,  ולהניעו  לשדלו 
עמד איתן וחזק ולא נשבר, בזה המתיק מבני ישראל את העבודה 
שהיתה אמור להיות ארבע מאות שנה להיות בפועל רק מאתיים 
ועשר שנות שיעבוד, ורבינו כותב באגרא דכלה פ' וישב ד"ה ויאמר 
לו לך נא ראה וכו' שכתב שמצרים הוא מקום הערוה והוצרך יוסף 
ברית  אות  היסוד  מדת  צדיק  שהוא  מפני  למצרים  תחילה  לירד 
קודש וע"י שעמד בנסיון עשה הכנה לכל ישראל שיגדרו עצמם מן 
הערוה, עיי"ש. ובזכות ששמרו על עצמם ולא ירדו לטומאת מצרים 

בשער הנ' של הטומאה, זכו לצאת ממצרים.

ואפש"ל שמכוח העמידה בנסיון, עשה יוסף ממה שכתב אצל אמו 
רחל יפת תואר ויפת מראה הוריד את האות ת' מ-יפת שזה ארבע 
מאות כנגר ארבע מאות שנות שיעבוד, ונשאר פעמיים יפה תואר 
מאה  והמתיק  ותשעים,  מאה  עולה  יפה  שפעמיים  מראה  ויפה 
ולכן  ועשר,  מאתיים  רק  ונשאר  הנורא,  מהשיעבוד  שנה  ותשעים 
ויאהב יעקב את רחל כי היתה יפת תואר ויפת מראה, שממנה יצא 
יוסף הצדיק שהיה יפה תואר ויפה מראה והמתיק את היפת תואר 

המשך בעמ' הבא

רבינו ה'בני יששכר' זצוק"למתורתו של
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תואר  ליפה  והפכו  אמו  אצל  שכתוב 
היופי  שלמרות  ובזכותו  מראה,  ויפה 
המתיק  הקשה,  בנסיון  עמד  הזה 
שנה  ותשעים  מאה  ישראל  מבני 

מהשיעבוד. 

כוחו  משפיע  עדיין  הדורות  בכל  וכך 
של יוסף צדיקא, כשיהודי מגיע לנסיון 
לו את  שיתן  ומבקש מהשי"ת  קשה, 
הכוח כמו יוסף בנסיונו להתגבר, אזי 
מגיע לו כוחות עליונים שיוכל לעמוד 

חזק, ולא להישבר מעצת היצר.

ישראל,  לבני  לימוד  מדברינו  היוצא 
יהודי,  על  גזירה  נגזר  אם  שגם 
בנסיון,  היהודי  את  מעמיד  והקב"ה 
ולמדוד  לראות  עצמו  בגזירה  זה  אם 
בנסיון  או  עולם,  בבורא  אמונתו  את 

בנסיונו,  יעמוד  אם  לראות  אחר 
יוסף שלא  ודרך העמידה בנסיון כמו 
לאשת  נתפתה  ולא  היצר  בדרך  הלך 
להמתיק  יזכה  זה  ע"י  פוטיפר, 
שרבינו  כמו  והגזירות,  הדינים  את 
בכוח  אשר  הק',  בספריו  כותב  הק' 
מעל  הדינים  את  להמתיק  התשובה 
יהודי  כאשר  ובוודאי  ה"י,  ישראל 
בזה  גורם  עבירה  מנסיון  עצמו  מונע 
יכפר  רחום  והוא  הדינים,  להמתקת 
עוון שנוכל תמיד להתגבר על נסיונות 
המולכד,  לרשתו  ליפול  ולא  היצר 
ונזכה  רעות.  מגזירות  ננצל  ובזה 

להשפעות טובות אמן.

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

הפרטיים  הלינה  חדרי  של  החדש  באגף  הבניה 
את  סיימנו  כבר  וב"ה  התנופה,  במלוא  נמשכת 
החלוקה לכל 12 החדרים החדשים, וכעת עומלים 
לחדרים,  והמים  החשמל  תשתיות  את  להכין 
ושירותים,  מקלחת  חדר  יהיה  חדר  בכל  כאשר 

וכיור נט"י בחוץ.

מחכים אנו לעזרת אחבנ"י להטות שכם, ולקחת 
חלק בהמשך בניית הפרוייקט לטובת הציבור הק', 
או  שם,  להנציח  אפשר  דולר   12.000 של  במחיר 

לזכות בקניית חדר אשר יירשם על שמו.

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

תורם יקבל את שער הבנין על שמו לזכרון נצח.

ההרשמה לשבת חנוכה בדינוב בעיצומה
שבת  לשהות  למעוניינם  בודדים  חדרים  נשארו 
עדיין  בלבד  )לגברים  למשפחות,  בדינוב  חנוכה 
חנוכה  זאת  חל  השנה  מקומות(   יותר  נשארו 
ביום  ניוושעו  והרבה  לישועות  המסוגל  במוצ"ש 

הזה בציון רבינו ה'בני יששכר'.

סדר הנסיעה לשבת חנוכה, יציאה ביום חמישי נר 

בדינוב, במוצא"ש,  ישהו  דחנוכה בערב, בשבת  ו' 
וריקודין  מעמד הדלקת נר חנוכה בליווי תזמורת 
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  ולליזענסק  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.

מלא  אש"ל  כולל  המסלול  לכל  כעת  המחיר 
להזמין,  למקדימים  דולר   500 הטיסה  כולל 

מלונדון המחיר 300 דולר בלבד!

שבת ח"י טבת
שבת לפני הילולת רבינו ה'בני 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 
ריישא-בלאזוב,  שינאווא,  ליז'ענסק,  לאנצוט, 
חזרה לדינוב חי טבת ליל הילולא, סעודת הילולא, 
וארוחת  שחרית  תפילת  לאחר  בדינוב,  לינה 
יסעו לרימנוב, מוזיאון היהודי בפשעמישל,  בוקר, 
שלישי  יום  בקראקוב,  לינה  קראקוב,  צאנז, 
אושביץ, מכרות המלח ליד קראקוב, ארוחת ערב 
בקראקוב, יציאה לכיון וורשא בדרך יעצרו בקילץ, 

קאזניץ, ראדישיץ, שחרית בווארשא וחזרה לארץ 
רביעי בבוקר.

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

מסלול ב' משולב עם וולעדניק.

ביחד  הינו  המסלול  של  בפולין  הראשון  החלק 
שני  ליום  עד  בפולין,  א'  מסלול  של  קבוצה  עם 
היהודי  במוזיאון  הביקור  אחרי  טבת,  ח"י  בבוקר 
וממשיכים  הקבוצות,  נפרדים  בפשעמישל 
יום  לילה,  ולינת  ערב  ארוחת  לבעלז  לאוקראינה, 
אניפולי  'המרש"א',  לציון  לאוסטראה  המשך  ג' 
קוריץ,  זושא,  ר'  והרבי  ממעזריטש  המגיד 
מעז'יבוז',  בוקר,  רביעי  לילה,  לינת  בארדיטשוב, 
טבת,  כ"א  ההילולא  ליל  וולעדניק  ערב  רביעי 
תפילת שחרית בנץ אמירת תהלים, יציאה לקייב 

לחזרה לארץ.

למקדימים  דולר   730 ב'  למסלול  המחיר 
להירשם...

עיניו  החכם  יעלו...  שהמחירים  בטוחים  תהיו 
בראשו!

לפרטים והזמנות 050-4132188

החלה ההרשמה לשבת כ"א אדר בדינוב. 

מהנעשה בחצרות קדשינו:

ונתן לי לחם לאכול )כ"ח כ'(
יש חכמים הסוברים שמי שלא אכל כדי שבעו 
שבען  כדי  שאכלו  אחרים  להוציא  אפשר  אי 
הוא  שחיובו  מפני  המזון,  בברכת  חובתם  ידי 
רק מדרבנן וחיובם הוא מדאורייתא, אבל אית 
מרבנן דסבירא להו דמדאורייתא חייב גם אם 
אכל רק כזית, וכן נראה מבואר בזהר תרומה, 
והנה פשטיות לשון הגמרא )ברכות מח ע"ב( 
דהיינו  בזה  להחמיר  יש  כן  על  כך,  משמע 
אם מסופק אם בירך ברכת המזון דהוה ספק 
דאורייתא וצריך לברך, מיהו אם לא אכל רק  
כזית ונסתפק אם בירך, לפי מה דפסקינן דכזית 

הוה מדרבנן לכאורה אין צריך לברך, אבל לפי 
מה שכתבתי הוה ספיקא דדינא, על כן מהראוי 
לו להביא עצמו לידי חיוב דאורייתא או ישמע 

ברכת המזון מאחרים.
)אגרא דפרקא או רטז(

עוד זאת נראה לי, דהנה פלוגתא דרבוותא הוא 
בהא דפסקינן ספק דאורייתא לחומרא אם הוא 
דאית  למאן  ממילא  מדרבנן,  או  מדאורייתא 
בירך  אם  נסתפק  אם  מדרבנן  רק  דהוא  ליה 
בודאי  וצריך  שבעו  כדי  שאכל  הגם  ברהמ"ז 
רק מדרבנן  הוא  חיובו  לברך, אעפ"כ באפשר 
ואינו יכול להוציא אחרים ידי חובתן, הבן.)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(

בברכת שבתא טבא.
ידידכם פנחס בנימין בן חנה לאה

המשך 'דבר המערכת'

הדבוקים  דינוב,  בית  ואוהדי  ידידי  הקודש  הקהל  בשם  בזה  שלוחה 
ובנו  יששכר'  ה'בני  רבינו  הקדושים  רבותינו  של  ומורשתם  בתורתם 
אהרן', 'תולדות  בית  לשולשלת  וצאצאיהם  זי"ע  דויד'  ה'צמח   בעל 

'שומרי אמונים', 'בלאזוב', 'דינוב', אל מעלת 

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מ'תולדות אהרן' שליט"א

לצדיקאי  רוח  נחת  לעשות  הרעיון  הגה  הק'  וביזמתו  בברכתו  אשר 
צדיקים,  של  קברם  על  ישיבה  לבנות  דינוב,  הקודש  בעיר  הטמונים 
הקדושים, לצדיקים  להתקרב  הרוצה  יהודי  לכל  לה'  גדול   בית 
ולשהות בקרבתם במשך כל ימות השנה, ולקרב ולחזק יהודים תועים 
רבותינו  ספרי  ללימוד  רחני  מרכז  להקים  פולין,  במדינת  הפזורים 

הקדושים לבית דינוב, 

לרגל נישואי נכדו היקר בשעטו"מ 
החתן יחיאל מיכל שליט"א 

בן לבנו מורינו הגה"צ ר' משה קאהן שליט"א
רב ורו"כ דבית מדרשינו עיה"ק ירושלים ת"ו - מח"ס לקראת שבת

בשמחת  המשתתפים  נ"ע,  הקדושים  רבותינו 
בוודאי  מבניהם,  יותר  הנחשבים  תלמידיהם 
המשך  משפחתו  וכל  שליט"א  לרבינו  ישפיעו 
ומכל תלמידיו בכל  יוצ"ח  נחת דקדושה מכל 
משיח  פני  לקבלת  נזכה  עדי  שהם  מקומות 
"דוד  צמח  את  לברכת  במהרה  ונזכה  צדקינו 
ולירושלים עירך ברחמים  עבדך" מהרה תצמיח 

תשוב לגאולה הקרובה בב"א.

מוסדות 'בני יששכר' דינוב
שע”י מרכז מורשת יהדות פולין

המרכז דינוב פולין – ביהמ”ד וכולל דינוב ירושלים
מכון להוצאת ספרי רבותינו מדינוב רח' בלזר 17 ירושלים

מוסדות 'בני יששכר'
דינוב – פולין - ירושלים

בית המדרש דינוב ירושלים

ברוכים הבאים הבאים בשם ה' 
ברכנוכם מבית ה'

מקבלים אנו בברכה את פני האורחים הדגולים ידידי מוסדותינו 
 הק' אשר ממרחקים באו להשתתף בשמחת רבינו שליט"א,

 ובנו הרב דבית מדרשינו שליט"א,
הדבוקים ברבותינו הק' לבית דינוב

ה"ה הרה"ח ר' חיים פסח ריינער שליט"א
אשר זיכהו השי"ת להוזיל מכספו למען בניית דרך מסולל 
לרווחת  בדינוב  הק'  רבותינו  לאוהל  מוסדותינו  מבנין 
וכן לכוהנים שיוכלו  ציבור העולים להשתטח על קברם, 

להגיע עד האוהל

והרה"ח ר' משה שטרולי שליט"א
אשר עומד לימינינו להמשך בניית המוסדות ע"ש רבותינו הק'

רבותינו הק' בעידן דחדוותא יברכו אתכם להתברך מתוך שמחה 
ונחת דקדושה וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם, ואך טוב וחסד 

ירדפוכם כל ימי חייכם מתוך בריאות והרחבת הדעת.

הנהלת וידידי המוסדות 

גדול העונה, פנחס בנימין פאמפ
המשמש בקודש בבית מדרשו של רבינו בדינוב

ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק לך אתננה ולזרעך אחריך


