
בעזהשי"ת

גליון ל"א – פרשת וישלח תשע"ג

אגרא דכלה
פני  כראות  פניך  ראיתי  כן  על  כי 
אלקים. קשה הדבר לומר על יעקב 
שאינו,  דבר  מפיו  שיוציא  אבינו 
וגם  היראה,  מחמת  שהיה  הגם 
הרשע  פני  לדמות  יוקשה  ביותר 
במדרשים  רבותינו  וגם  וכו',  לפני 
דרשו בזה, ולי הקטן גם כן יש לי 
ראיתי  כן  על  כי  דכוונתו  לפרש 
רואה  שאתה  מה  רצ"ל  פניך, 
אסור  הלא  בפניך,  מסתכל  שאני 
כראות  הוא  אדם,  בפני  להסתכל 
פני אלקים, כי השכינה עברה לפני 
עבר  והוא  על  שדרשו  כמו  יעקב 
נראה  שהיה  מה  כן  על  לפניהם, 
הוא  בפניו,  מסתכל  שיעקב  לעין 
אלקים  פני  שראה  רק  היה  לא 
ההולך לפניו, ויתפרש כראות כ"ף 
הזמן, רצ"ל אני רואה פני השכינה 
כי  בפניך,  להסתכל  רשאי  אני  אז 
איני רואה אותך רק את השכינה:

והחליפו  והטהרו  בפסוק 
כסות  כל  יוחנן  א"ר  שמלותיכם, 
ג'[.  פפ"א  ]ב"ר  זרה  עבודה  בכלל 
על כרחך הכוונה שעל כן צוה להם 
להחליף שמלותיהם כשיהיה להם 
בגדים משלל שכם והיו בגדי גוים, 
נכרים  בגדי  הלובש  ישראל  וכן 
בכלל עבודה זרה הוא, הגם שהוא 
זו  הוא  זרה  יודע מה עבודה  אינו 
ואין כוונתו אלא ללבוש את הבגד 
העשוי כך וכך, עכ"ז בגדי כל הגוים 
אחד  כל  בגד  ניתקן  מבראשית 
שלהם,  זרה  עבודה  בחינת  כפי 
ללבוש  ישראל  לבן  אסור  כן  על 
בגד כבגדיהם כי בקל ח"ו יתפתה 
לכל התאוות, על כן נצטוו ישראל 
וכו'  אשר  הגוי  בחקות  תלכו  ולא 
את  שינו  שלא  כג[.  כ  ]ויקרא 
וזה היה  ה'[,  ]ויק"ר פל"ב  לשונם 
שולח לעשו כה תאמרון לו שלא 
מתיירא  ואיני  לשוני  את  שניתי 
והדברים  דבריו,  יעוי"ש  ממנו 
הביאור  הרחבנו  אצלי  ארוכים 
בסוד  אחר  במקום  הללו  בדברים 
בעוה"ר  איך  מקשיבים  חברים 
לימוד לשונות גוים סיבת אריכות 

גלות.. 

וכו'.  לו  ויצר  מאד  יעקב  ויירא 

יעקב  ויירא  לפרש  יש  כפשוטו 
ומורך  מורא  שעלה  שראה  מאד, 
את  מצער  שהיה  לו  ויצר  בלבבו, 
עצמו למה לו כזאת שמתיירא, כי 
חרפה הוא לצדיקים לירא מאיזה 
כל,  מהבורא  רק  שבעולם  נברא 
בעל  )הביא  החסיד  שאמר  כענין 
חובות הלבבות( בעת שראה אותו 
המסוכן  במקום  מתבודד  חבירו 
מחיות רעות, ושאל את פיו היאך 
יערב לנפשו להתבודד במקום כזה 
לבבו  בתם  השיבו  מתיירא,  ואינו 
יאתה  שמתבושש מהבורא אשר 
מלפניו  לירא  היראה  לבדו  לו 
ממנו  מתבושש  הוא  דייקא, 
שיירא מאיזה נברא מנבראיו, וזה 
דרך הצדיקים בנפול עליהם איזה 
יראה משום נברא או דבר בעולם, 
לירא  שאין  דעתם  על  מעלין  אזי 
רק  ית',  רק מהבורא  נברא  משום 
להזכירו  לו  באה  זאת  שיראה 
תיכף  ומתבונן  ית',  הבורא  יראת 
יראתו  עליו  ונופל  ית'  רוממותו 
יראת  ממנו  מתבטל  וממילא  ית', 
הנברא:... והנה בראות יעקב אבינו 
שמסיח  דהיינו  מאוד  שמתיירא 
דעתו ממנה ואף על פי כן מתיירא, 
על  שנצטער  מאוד  לו  היצר  אזי 
מה זה ועל מה זה, וחשב פן ואולי 
ח"ו נגמר הדין, על כן עשה פעולה 
וכו' והבן,  ויחץ את העם  טבעיית 
וכשתבין כל הנ"ל הנ"ל תבין מ"ש 
יגורתי  אשר  חרפתי  העבר  דוד 
]תהלים קיט לט[, כי לחרפה הוא 
מדברים  מסביב  לגור  לצדיקים 
של  הענין  שמעתי  וכן  עולמיים, 

זה הפסוק מגדולי עולם, והבן:

תיבת  וכו'.  עדר  בין  תשימו  ורוח 
ורוח  דין  במסורה,  ב'  נמסר  רוח 
]ד  באסתר  ואידך  וכו',  תשימו 
ליהודים,  יעמוד  והצלה  רוח  יד[ 
הוא שדרשו רז"ל ]ב"ר פע"ה י"ג[ 
שבזה שצוה לעשות רוח בין עדר 
לעדר, הוא רמז שלא יהיו הצרות 
בגלות תכופות זו לזו בכדי שיוכלו 
לסבול על כן מניחין להם ריוח בין 
תשימו  ורוח  וזהו  לגזירה,  גזירה 
יעמוד  והצלה  רוח  ובזה  וכו', 

ליהודים:

דבר המערכת
והיה המחנה הנשאר לפליטה... ויאמר 

יעקב אלוקי אבי אברהם..
ורש"י הקדוש מסביר את הפסוק, וזלה"ק: 
עצמו  התקין  עמו,  אלחם  כי  כרחו,  על 
לשלשה דברים, לדורון, לתפלה, ולמלחמה, 
לתפלה:  פניו,  על  המנחה  ויעבור  לדורון: 
אלקי אבי אברהם, למלחמה: והיה המחנה 

הנשאר לפליטה. עכלה"ק

להבין את דברי רש"י הקדוש, כאשר רש"י 
התקין  אבינו  שיעקב  לדבריו  ראיה  מביא 
לתפלה  לדורון  הדברים,  לשלשה  עצמו 
מתבונן,  כל  בעיני  ולכאורה,  ולמלחמה, 
הראיה שרש"י הביא לתפלה היא מהפסוק: 
אלוקי אבי אברהם, וכי לא היה יותר מתאים 
מדבר  אבינו  שיעקב  מהפסוק  לזה  ראיה 
להקב"ה ומבקשו: הצילני נא מיד אחי מיד 
עשיו, כי ירא אנכי אתו, פן יבוא והכני אם 

על בנים, 

אם נתבונן בספרי רבינו הבני יששכר זיע"א, 
המושג  מהו  הענין,  משמעות  את  נבין 
התפילה  משמעות  "תפלה"  של  והפירוש 
זקוק  או  צרה,  בעת  נמצא  כשיהודי  אינה 
רבוש"ע  להקב"ה,  הוא  צועק  אזי  לישועה 
שלח רפואה שלימה לרופא פב"פ, שלח לי 
פרנסה אין לי לחם לאכול, אין לי איך לחתן 
שלא  מלחמה  בשעת  עלי  רחם  ילדיי,  את 
יפלו הטילים עלינו, ושלא נפגע ח"ו משום 
הצדיקים  דרך  אינה  וזו  וכדו'..  ואויב..  צר 

ויראי ה'..

דרך הצדיק הוא להיות סמוך ובטוח בחסדי 
לאין  הינם  הגדולים  רחמיו  אשר  השי"ת 
כשנדמה  צרה  בעת  ח"ו  וגם  וחקר,  שיעור 
לאדם שח"ו מגיע לו דברים רעים, אזי האדם 
שחי באמונה ובבטחון, לרגע לא יחשוב ח"ו 
שברצון הקב"ה להרע לו, כי מאיתו לא תצא 
רעות, וחי הוא בבטחון, "אלקי אבי אברהם" 
יהודי מאמין אני, מבני אברהם יצחק ויעקב, 
אשר גם להם אשר נדמה שעברו צרות יגון 
ואנחה, בוודאי לא זה היה הרצון ה', להרע 
לפעמים  להם,  להיטיב  ההיפך,  אלא  להם, 
רואים בסוף את הדרך שהתגלגל עד לטובה 
הנראה בעין, ולפעמים הטובה אינה נראית 
לשון  את  כאן  והעתיק  ודם,  בשר  לעין 
חדש  מאמרי   - יששכר  בני  בספרו  רבינו 
והנה התאמתות  וזלה"ק:  ז  - מאמר  תשרי 
אינם  ביחד  הענינים  ב'  ובחירה  הידיעה 
וילאה רעיון האדם  מובנים לשכל האנושי, 
להעמידם בהשכלת השכל, כי שכל האנושי 
יש  ואם  בחירה  אין  ידיעה  יש  אם  ישפוט, 
בחירה אין ידיעה, והנך רואה התאמתות ב' 
הענינים עפ"י התורה האלקית, וכבר חקרו 
חדש  בזוהר  גם  הקודמים,  דורות  זה  על 
ואין  אלקינו  לי"י  מהנסתרות  שהוא  אמרו 
מבוא לשכל האנושי להשיג זה אבל בהכרח 

הוא להאמין את שניהם על פי יסודי התורה 
חובות  בעל  החסיד  והנה  אמונה,  בדרך 
הלבבות ]שער עבודת האלקים פ"ח[ הוסיף 
אנחנו  הלא  באמרו  האלה  בדברים  ביאור 
יודעים מדרך הטוב להיטיב, ממילא בודאי 
אילו היה יודע הש"י שהוא לטובתינו שנשיג 
בשכלינו מאמתיות ב' הענינים הנ"ל בודאי 
היה מודיע לנו, אלא על כרחך כשלא הודיע 
באמונת  רק  שכלנו  בהשגת  זה  הש"י  לנו 
לנו  זה  שאין  יודע  הש"י  כי  הוא,  התורה 
לטובה לידע הדברים האלה בהשגת שכלנו 
רק על פי אמונת התורה, והנה אנחנו בעניינו 
חקרנו כמה ענינים להתוודע ולהגלות מהו 
עפ"י  הנ"ל  הדברים  שנאמין  לנו  הטובה 
השכל  בהשגת  ולא  דייקא  התורה  אמונת 

המשכיל: עכלה"ק.

גם  היהודי  יתזחק  הקדושים,  דבריו  ולפי 
דבר  כל  שבוודאי  צרה,  לעת  כשנדמה 
שנעשה עם האדם הכל לטובה הוא עבורו 
כמו  ובוודאי  וקרוביו,  ביתו  בני  ועבור 
שהקב"ה היטיב עם אבותינו הקדושים, גם 
מבלי שהיה להם זכות אבות שיש לנו,, אלא 
מהסיבה הפשוטה שהיה להם את האמונה 

הפשוטה, והאמין בה' ויחשבה לו צדקה..

משפיע  זה  והבטחון  האמונה  כוח  עצם 
ונתפסים  כשנאחזים  ועוד  לכ"א,  טובות 
בדרכי האבות, באמונתם השלימה, בזעקה 
אלקי אבי אברהם ואלוקי יצחק.. גם אם לנו 
קשה להגיע למדרגות הגבוהות והקדושות 
שהגיעו אבותינו הק', מסירת נפשם לה' ית' 
יהודי  אם  אז  הסיבה,  את  להבין  מבלי  גם 
לי  מדבר להקב"ה אלוקי אבי אברהם, אין 
אברהם  בן  אני  אבל  שלהם,  הבטחון  את 
יצחק ויעקב, שום דבר וכוח לא יוכל לנתק 
עד  המאמין  היהודי  של  החזק  הקשר  את 
לדור האבות הקדושים, אני משתדל ללכת 
בדרכם ובכוח אמונתם בוודאי הקב"ה ייטיב 

גם לי.. 

ישועה,  לאיזה  זקוק  האדם  כאשר  וגם 
לרגע  אבל  השתדלות,  לעות  צריך  בוודאי 
אחד בל יעזוב את אמונתו בבורא עולם הכל 
יכול, ולפי גודל האמונה יראה בעיניו מהר 

יותר את ישועתו.

ובענין זה אעתיק סיפור מהרה"ק המגיד 
זי"ע,  זצוק""ל,  בער ממעזריטש  דב  רבי 
הבעל"ט  שני  ביום  חל  דהילולא  שיומא 
י"ט כסלו, וזה לשון רבינו בספרו אגרא 

דפרקא - אות ב: 
קדושת  כבוד  מאת  רב,  מעשה  לי  סיפרו 
הרב הקדוש מה"ר דב בער זצוק"ל. בהיותו 
מתבודד עדיין בעניות ובדחקות, פעם אחת 
בבכיה  לו  לספר  והתחילה  אשתו  באת 
מגודל דחקות בניו איך הם רעבים וצמאים 
והיה  דבריה  שמע  אזי  בקרה,  כסות  ואין 

המשך בעמ' הבא

רבינו ה'בני יששכר' זצוק"למתורתו של
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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

בדרכם  זה  חמישי  ביום  יצאו  המוסדות  חברי 
לדינוב ע"מ להכין את המקום לקליטת הציבור 
הגדול שיגיע לשהות בדינוב בשבת וזאת חנוכה 
הבעל"ט, יום שרבינו כותב ליום מיוחד לסגולות 
לבני חיי ומזוני. וגם ע"מ לשלם לעובדים ולקבלן 

להמשך בניית חדרי הלינה החדשים. 

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

שמו לזכרון נצח.

ההרשמה לשבת חנוכה בדינוב הסתיימה.

לפולין  מא"י  הטיסה  כרטיסי  כל  אזלו  לצערינו 
חנוכה  בשבת  לשהות  ע"מ  סבירים  במחירים 
דולר   800 כ  על  כעת  עומד  והמחיר  בדינוב, 
למעוניינם  בודדים  חדרים  ונשארו  לכרטיס, 
למשפחות,  בדינוב  חנוכה  שבת  לשהות 
מקומות(   יותר  נשארו  עדיין  בלבד  )לגברים 
במיוחד,  זולים  מחירים  ישנם  מלונדון,  לבאים 
המסוגל  במוצ"ש  חנוכה  זאת  חל  השנה 
רבינו  בציון  הזה  ביום  ניוושעו  והרבה  לישועות 

ה'בני יששכר'.

ביום  יציאה  חנוכה:  לשבת  הנסיעה  סדר 
חמישי נר ו' דחנוכה בערב, בשבת ישהו בדינוב, 
בליווי  חנוכה  נר  הדלקת  מעמד  במוצא"ש, 
על  להשי"ת  הודאה  לאות  וריקודין  תזמורת 

הניסים והחסדים בימים ההם בזמן הזה. 

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

בווארשא.
מלונדון המחיר 300 דולר בלבד.   

שבת ח"י טבת
שבת לפני הילולת רבינו הבני יששכר החל בחי 

טבת יום א' בערב.

נשארו כרטיסים אחרונים לשבת ח"י טבת בדינוב

חמישי  ביום  יציאה  בלבד:  פולין  א'  מסלול 
ארוחת  לדינוב,  לילה  נסיעת  לפולין,  בערב 
שבת  לשבת,  הכנה  שישי  יום  לינה,  ערב, 
דמלכה  מלווה  סעודה  שבת  במוצאי  בדינוב, 
יום  תזמורת,  בליווי  רבינו  הילולת  ערב  לכבוד 
ליזענסק,  לאנצוט,  הצדיקים,  לקברי  נסיעה  א' 
שינאווה, ריישא-בלאזוב, חזרה לדינוב חי טבת 
ליל הילולא, סעודת הילולא, לינה בדינוב, לאחר 

לרימנוב,  יסעו  בוקר,  וארוחת  שחרית  תפילת 
קראקוב,  צאנז,  בפשעמישל,  היהודי  מוזיאון 
מכרות  אושביץ,  שלישי  יום  בקראקוב,  לינה 
בקראקוב,  ערב  ארוחת  קראקוב,  ליד  המלח 
יציאה לכיון ורשא בדרך יעצרו בקילץ, קאזניץ, 
ראדישיץ, שחרית בווארשא וחזרה לארץ רביעי 

בבוקר.

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

החלק הראא  מסלול ב' משולב עם וולעדניק:
שון בפולין של המסלול הינו ביחד עם קבוצה 
חי  בבוקר  שני  ליום  עד  בפולין,  א'  מסלול  של 
אטבת, אחרי הביקור במוזיאון היהודי בפשעמי

לאוקריינה,  בבוקר ממשיכים  ביום שלישי  של, 
המגיד  אניפולי  המרשא,  לאוסטואה  לבעלז 
ממעזריטש והרבי ר' זושא, קוריץ, בארדיטשוב, 
אלינת לילה, רביעי בוקר, מעזיבוז, רביעי ערב וול

תפילת שחרית  טבת,  כא  ההילולא  ליל  עדניק 
בנץ אמירת תהלים, יציאה לקייב לחזרה לארץ.

למקדימים  דולר   730 ב'  למסלול  המחיר 
להירשם...

תהיו בטוחים שהמחירים יעלו... החכם עיניו בראשו.

לפרטים והזמנות 050-4132188

בדינוב. אדר  כ"א  לשבת  ההרשמה  החלה 

מהנעשה בחצרות קדשינו:

ויחן את פני העיר )לג יח( פירשו חז"ל 
לעירוב  יום  מבעוד  תחומין  שקבע 

)מדרש רבה(
מצות  על  שמברכים  הברכה  נוסח 
עירוב. קראו חכמים לתיקון שעושים להתיר 
עירובי"ן,  בשם  בשבת  לחצר  מחצר  הטלטול 
מלשון  הוא  דעירוב  זה,  שם  לקריאת  טעם 
מערב  או  התחומין  שמערב  והיינו  תערובות, 
קדושת  מערב  תבשילין  עירובי  וכן  החצרות, 
מיו"ט  להכין  ויכול  שבת  קדושת  עם  יו"ט 
לשבת, ולי נראה עוד פירוש, מלשון ערבו"ת, 
הלוה,  בעד  להשתעבד  נכנס  שהערב  כמו 
נכנס  אמה  אלפיים  בסוף  שהניח  המאכל  כן 
בערבות כאילו הוא דר שם במקום ההוא, וכן 
בעירובי חצרות כאילו כולם דרים באותו בית, 
איזה  בחול  כיון שהכין  בעירובי תבשילין  וכן 
מאכל לשבת נכנס בערבות תחתיו כאילו הכין 
בנוסח  לומר  צריכים  היו  זה  ולפי טעם  הכל, 

הברכה על מצות ערוב ]בלי יו"ד אחר העי"ן[, 
ע"ב  הוא  הכוונה  פי כתבי האריז"ל  מיהו על 
רי"ו ]גימטריא חסד גבורה[ בוודאי יש לגרוס 

ביו"ד. 
ועוד יש לפרש עירו"ב מלשון ערבי"ת, שהם 
דברים הנקנים לעיתותי ערב קודם ביהשמ"ש, 
כיון  ומתיקות,  עריבות  מלשון  לומר  יש  עוד 
בירושלמי  ואמרו  סופרים,  מדברי  שהוא 

ערבים דברי סופרים יותר מדברי תורה.
)ברכה משולשת עירובין פ"ג משנה א( 

)עירובין  במשנה  העירוב:  את  אוסר  מי 
פ"ו משנה א( עם מי שאינו מודה בעירוב, פי' 
משמע  כותי  כגון  כתב  מדלא  כותי,  הרע"ב: 
דווקא כותי, ולפ"ז קשה למה לא תנא התנא 
בפירוש כותי כמו בכל מקום, ולולי דבריו ז"ל 
דידעינן  ישראל  אפילו  התנא  כוונת  לי  נראה 

ביה דאינו מודה בעירוב אוסר.
)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(

המשך 'דבר המערכת'
מתאנח מעט, והנה שמע קול שאמרו לו 
מן השמים שכבר אבד חלקו מן העוה"ב, 
והנה עמד מרעיד כרגע בהתבוננו בדעתו 
כבר  דעוה"ז  עולמות,  ב'  לו  אין  שכבר 
בחיצי  מדוכים  ובניו  הוא  דהנה  לו  אין 
רעב עד למאד, וגם עוה"ב אין לו, והנה 
בהתבוננות הזה הפסיק מעט מתורתו עד 
אשר שם אל לבו בקדושת עיונו, אדרבא 
אמיתית  עבודה  עובד  אהיה  כעת  הנה 
העולמות  משני  סברי  אבד  שכבר 
נחת  לעשות  רק  באמת  עבודתי  ותהיה 
אז  בקדושה,  ללמוד  שוב  והתחיל  רוח, 

לחיי  שהחזירוהו  השמים  מן  בשרוהו 
נזהר  יהיה  והלאה  מהיום  רק  עוה"ב, 
שלא יעשה כזאת, היינו שלא יתאנח עוד 
מחמת גודל רחמנותו על בניו כי אין לך 

רחמנות מרובה מרחמנותו ית"ש:

האדם  להנהגת  ענינים  ב'  מזה  לנו  יצא 
במדותיו. א' דברי מרן ז"ל בענין אלישע 
ית"ש  גזירתו  לקבל  ב'  וכמש"ל.  אחר 
באהבה ושלא לדאוג ולהתאנח על זה כי 
צריך לדעת שהכל מצד רחמנותו ית"ש: 

עכ"ל רבינו.

הק',  לרש"י  הסבר  רבינו  מדברי  היוצא 

צרה,  בעת  שהיה  למרות  אבינו  שיעקב 
ראה הוא את אחיו עשיו שרוצה לכלותו, 
וארבע מאות איש עימו להלחם בו.. וירא 
יצילו  שהקב"ה  רצה  וגם  מאוד,  יעקב 
מיד עשיו, אז התפלה שלו היה, "אלוקי 
הק'  האבות  של  האמונה  אברהם"  אבי 
שהקב"ה בוודאי רצונו רק להיטיב, וכמו 
ראו  האמונה  בכוח  הקדושים  שהאבות 
אני  כך  ושעל,  צעד  בכל  ה'  ישועת  את 
בטוח שהקב"ה בכח האמונה יצילנו מיד 

עשיו.

ישנן  צרה,  בעת  הנמצא  יהדי  כל  וכך 
מיטיב  אשר  השי"ת  גדולת  את  לעצמו 
החולים,  את  מרפא  אדם,  כל  עם  הוא 
ואיש,  איש  לכל  ופרנסה  מחיה  ושולח 
וכך לכל יהודי מאמין הקב"ה מזמין להם 
כל הצטרכותם, ובוודאי באמונה הזו, גם 
מישראל  איש  לכל  ישועה  מזה  תצמח 

לרפואות וישועות פרנסה והצלחה.

מוסדות 'בני יששכר'
דינוב – פולין - ירושלים

בית המדרש דינוב ירושלים

ברוכים הבאים הבאים בשם ה' 
ברכנוכם מבית ה'

מוסדותינו  וידיד  ידידינו  פני  את  בברכה  אנו  מקבלים 
הק' ע"ש רבינו הבני יששכר בדינוב, פאר מקדושים, 
המסור בלו"נ למען הצדיקים הקדושים, מקים ובונה 

עולה של תורה בהרבצת תורה וחסידות

הגה"צ ר' שלמה מייזליש שליט"א
רב דביהמ"ד 'חברה ש"ס' לונדון יצ"ו

ונוות ביתו הרבנית תליט"א
בהגיעם לארצינו הקדושה 

הק'  למוסדותינו  ובפרט  לכלל  ולברכה  לחיזוק  בואם  יהא 
בירושלים ובפולין, ויזכו לברכה והצלחה ורוב נחת דקדושה 

מכל יוצ"ח  

חברי הנהלת המוסדות
ידידכם, פנחס בנימין פאמפ

בברכת שבתא טבא מהאדיטש שבאוקראינה, ליד ציונו הק' של רבינו בעל התניא
ידידכם פנחס בנימין בן חנה לאה


