
בעזהשי"ת

גליון מ"ה – פרשת ויקה"פ - החודש תשע"ג

וביום ששת  תעשה  ימים 
לכ"ם  יהיה  השביעי 
קדש, להבין תעשה מאליו משמע. 
גם יתור תיבת לכ"ם. נ"ל על פי מה 
ס"ב(  ר"צ  )סי'  או"ח  בש"ע  דפסק 
במלאכה  העוסקין  אדם  בני  דאותן 
עסקם  רוב  שבת  יהיה  החול,  בימי 
בתורה, והתלמידי חכמים העוסקים 
בתורה בימי החול ומלאכתן נעשית 
יותר  ידי אחרים, יתענגו בשבת  על 
באכילה ושתיה. וכבר ידוע שאמרו 
רז"ל )פסחים ס"ח ע"ב( כינוי תענוג 
הגשמיי דאכילה ושתיה דשבת ויום 
טוב בתיבת לכ"ם, כנודע מפלוגתא 
יום  גבי  יהושע  ורבי  אליעזר  רבי 
ומר  לכם,  כולו  או  לי"י  כולו  טוב 
סבר חציו וכו'. ובזה ידוקדק הפסוק 
ששת ימים תעשה המלאכה מאליו 
ביום  אזי  בתורה,  תעסוק  ואתה 
ור"ל  קודש,  לכם  יהיה  השביעי 
קדש,  לכ"ם  הנקרא  תענוגיכם  יהיו 
טוב  שכר  ותקבלו  בתענוג  ותעסקו 
על זה, מה שאין כן אם אתם לבדכם 
בעצמיכם תעשו מלאכת ימי החול, 

והבן:

מושבותיכם וירמוז  בכל  עוד 
מרמז  הוא  כו',  ביום 
כמבואר  הכעס,  על  לאדם  אזהרה 
מרתיח  הכעס  ידי  שעל  במקובלים 
וגופו.  שבנפשו  היסודיי  באש  גופו 
על  לכעוס  שמותר  לן  קיימא  והנה 
ורואה  יודע  ובאם  ית',  רצונו  עוברי 
מהוגנים,  שאינם  דברים  שעושים 
נבראת  ולזה  לכעוס  מצוה  אזי 
המדה הלזו, רק כתבו חכמי המוסר 
הדעת,  ביישוב  להיות  צריך  שזה 
שיתיישב בדעתו מקודם שלא יבוא 
ויבוא לכלל טעות ח"ו,  הכעס בלבו 
מי לנו גדול מאדון הנביאים, ומהלל 
מעניינם  כידוע  הנשיאים  ראש 
להם  יראה  רק  ע"ב(,  ס"ו  )פסחים 
בפיו ובאיבריו כאלו כועס ומתקצף, 
אבל לא יהיה הכעס בלבו. ונ"ל שגם 
זה הוא דוקא בימי החול, אבל ביום 
קל"ה  )ח"ב  בזהר  מבואר  השבת 
חדות  לכל  להראות  שצריך  ע"ב( 
מתנה  הנותן  בי"י  ושמחתו  לבבו 
מראה  אינו  ובאם  לישראל,  כזו 
המלאכים  ח"ו  אזי  החדוה,  בפועל 
שרמזה  וזהו  בזהר.  עיין  מסתלקין 
הכעס,  אש  תבערו  לא  התורה 

כל  עם  מושבותיכם  בכל  אפילו 
ולצורך  שבעולם  הדעת  היישוב 
ולמצוה  החול  בימי  שמותר  מצוה 
דצריך  קודש  שבת  שאני  יחשב, 
וז"ש ביום  לאיתערא בחדוה דוקא. 
השבת, לדייק דבחול מותר ולמצוה 

יחשב, נ"ל:

כל ויקחו  את  משה  מלפני 
אמר  לא  וכו',  התרומה 
מלפנ"י  רק  משה,  מאת  ויקחו 
משה. שקודם לקיחתן היו מסבבים 
פני  נגד  ונדבה  נדבה  כל  שיבוא 
ההוא  בנדבה  שיסתכל  משה, 
כח הארת הדעת  בו  בכדי שתשרה 
דמשה, ויהיו עושי המלאכה עושים 

בדעת, וחפץ י"י בידם יצליח:

פרשת פקודי:
משה. כאשר  את  י"י  צוה 

ומלאכה  מלאכה  בכל 
משה.  את  י"י  צוה  כאשר  נאמר 
איזה  יחסרו  פן  שחששו  להורות 
מלאכה  לכל  הנצרך  ויחוד  כוונה 
בכל מלאכה כאשר  ומלאכה, אמרו 
על  שעושים  משה,  את  י"י  צוה 
דעת המצווה, וכבר כתבנו מזה כמה 

פעמים:

באחד ביום  הראשון  החדש 
למימר  ליה  הוה  לחדש, 
הראשון.  לחדש  באחד  בקיצור 
דאותן  שקבלנו  מה  פי  על  והנראה 
ימי  דניסן  הראשונים  ימים  הי"ב 
כללי  כח  המה  הנשיאים,  הקרבת 
רומז  יום  כל  השנה,  חדשי  לי"ב 
מכבוד  שמענו  כן  שלם,  לחודש 
זצ"ל,  מהרמ"מ  הק'  הרב  אדמו"ר 
בכל  להתבונן  יכולין  הראות  וזכי 
בחודש  יהיה  מאורעות  איזה  יום 
וכבוד  ההוא,  היום  נגד  הוא  אשר 
היה  מהריע"צ  הק'  הרב  אדמו"ר 
כותב ברוח קדשו בכל יום מה יהיה 
בפרסום  הדבר  כנודע  חדש,  בכל 
השנה  ובאותו  קדש,  לחבורתינו 
מעלה  של  בישיבה  שנתבקש 
בחדש מנחם, לא כתב רק עד מנחם, 
והענין הוא בפרסום. ואם כן לפי זה 
החודש  כל  נגד  הוא  הראשון,  יום 
הראשון. וז"ש ביום החדש הראשון, 
החדש  נגד  שהוא  יום  באותו  רצ"ל 

הראשון, היינו באחד לחודש, נ"ל:

וביום השביעי שבת לה'...
בני  כל עדת  ויקהל משה את  בפרשתינו: 
ויאמר אליהם אלה הדברים אשר  ישראל 
ימים תעשה  ה' לעשות אותם, ששת  צוה 
מלאכה וביום השביעי וגו' ואחרי זה ויאמר 
הקדים  וברש"י  מאתכם...  קחו  וגו'  משה 
להם אזהרת שבת לציווי מלאכת המשכן 
לומר שאינו דוחה את השבת עכ"ל, היינו 
שהזהיר אותם קודם על השבת קודש כדי 
שלא יחשבו בני ישראל שמלאכת המשכן 
משה  הרי  קשה  ולכאורה  שבת,  דוחה 
רבינו היה יכול לומר בפירוש לבני ישראל 

שעבודת המשכן אינו דוחה את השבת.

איפכא  הרי  דלכאורה  להבין  צריך  וגם 
קודם  היה  רבינו  משה  אם  מסתברא, 
ואח"כ  המשכן  מלאכת  את  להם  מצווה 
את השבת.. אדרבה, היינו מבינים שאפילו 
שכבר צוה על עבודת המשכן, ומיד אח"כ 
שמלאכת  ללמד  השבת,  על  הוא  מצווה 

המשכן אינו דוחה את השבת.

צוה  קודם  הקב"ה  לומר שאמנם  ואפשר 
למשה את עבודת מלאכת המשכן ואח"כ 
צדיק  בבחינת  ליהודי  ואכן  השבת.  את 
מעין משה, השבת אצלו הוא אמנם אחד 
אינו  השבת  אבל  היהודי.  של  מהיסודות 
הגיע  אלא  צדיק  להיותו  הבסיס  אצלו 
הינו  הביהמ"ד  שהמשכן,  למדרגה  כבר 
ביתו, תורתו אומנתו ואינו עובד לפרנסתו 
בעבודת חול במשך ימי השבוע, ומבחינת 
הצדיק במשך ימי השבוע הם אצלו מעין 
השפעות  השבוע  בכל  לו  יש  השבת. 
מהשבת. ולצדיק לא צריכים לומר ששת 
גם  כי  לא,  ובשבת  מלאכה  תעשה  ימים 
ימי השבוע תורתו אומנתו, כמ"ש  במשך 
הצדיק  שעל  קמד,  נשא  פר'  בזוה"ק 
נאמר אנת הוא צדיק דכולהו יומא, ועיין 
השבתות  במאמרי  יששכר  בני  בספה"ק 
וט' מהזוה"ק  ח'  מאמר א' שם שבת אות 
רזין  וכל  דאורייתא  כללא  איהו  ששבת 
הצדיקים  ולפי"ז  תליין,  ביה  דאורייתא 
בראשית  דמעשה  ברזין  ממילא  העוסקין 
יודע  כי  המשכן,  סודות  שהם  השבוע  כל 
בהם  שנברא  אותיות  לצרף  בצלאל  היה 
ע"כ הם בחינת שבת תמיד,  וארץ,  שמים 
מפשוטם  רק  שיודעים  עם  המון  משא"כ 

של דברים והבן, עכלה"ק.

ימים  בכלל ששת  שייך  לא  הצדיק  ואצל 
אומרת  שהגמ'  כמו  מלאכה  תעשה 
אחרים,  ע"י  נעשית  מלאכתם  צדיקים 

וכמו שהגמ' אומרת ביומא עב: כתיב ועשו 
לך ארון עצי שיטים, וכתיב ועשו ארון עצי 
עירו  שבני  חכם  לתלמיד  מכאן  שיטים, 
הגמ',  עכ"ל  מלאכתו  לו  לעשות  מצווין 
שעושים  אלו  ישראל  שבני  מזה  רואים 
המלאכה  לעשות  מצוויים  במלאכתם 
עבור התלמידי חכמים שיושבים ועוסקים 

בתורה.

ולכן כשהקב"ה דיבר למשה לצדיק, אמר 
לו דבר ראשון לעשות המשכן. הבית ועד 
לחכמים היושבים באהלה של תורה, אבל 
ישראל.  בני  לכל  לדבר  בא  רבינו  משה 
של  האחיזה  העם,  פשוטי  של  והיסוד 
יהודי להיותו מובדל משאר עמי הארצות 
בששת  שגם  היינו  מלאכתם,  שעושים 
הוא  הכל  מלאכתו  את  כשעושה  ימים 
להיות עושה מלאכתו, ששת ימים כציווי 
השם אבל ביום השביעי שבת. כל יום ויום 
אצלו בבחינת ראשון לשבת שני לשבת.. 
במשך  עובד  וכשיהודי  לשבת.  ההכנה 
עושה  אינו  בשבת  כי  בידעו  השבוע  ימי 
מלאכה כי כן צוה ה', אז תעשה מלאכה, 
את  אפילו  כשעושה  עשה  מצוות  מקיים 

עבודותו החול כדי לפרנס את בני ביתו.

גם  ישראל,  לבני  רבינו  משה  בא  ולכן 
הינו  יהודי,  של  שהיסוד  העם  לפשוטי 
ההבדלה  יהודי,  של  התפקיד  השבת, 
שלו מאומות העולם, זה שיש לנו את יום 
השבת, שזה היסוד להיותינו מובדלים מן 
הגויים, ואח"כ יש גם לכל יהודי את בית 
מקדשו – בית המדרש של מטה להתפלל 
יותר פחותה  ליהודי בדרגא  וגם  יום  בכל 
שאינו יושב באהלה של תורה לקחת חלק 
ע"י  המדרש  בית   = המקדש  בית  בבניית 
לבו  נדיב  כל  לה'  תרומה  מאתכם  קחו 
להם  שיהיה  העם  פשוטי  גם  ע"י  יביאה 
חלק בבניית בית המדרש ולתמוך ביושבי 
אהלה של תורה ויעזור ה' שנזכה לקודם 
בפרנסה  לעסוק  הפשוט  היהודי  לדרגת 
לשמה, ע"מ לפרנס ולכלכל את בני בתינו 
לבעלי תורה וצדיקים, ומשם נעלה להגיע 
לדרגות הצדיק שמלאכתינו תיעשה בידי 
אחרים ונזכה לישב באהלה של תורה וכל 
ששת ימי השבוע תהא לנו בבחינת השבת. 

להקדיש את ימינו לעבודתו יתברך.

אגרא דכלהדבר המערכת

יום א' כ"א אדר באוהל רבינו בדינוב,
בברכת שבתא טבא.
ידידכם פנחס בנימין בן חנה לאה

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.

פרשת החודש
מצות עשה לקדש חדשים ולחשב חדשים ולעבר השנים
המצוה  עיקר  הראיה  ע"פ  מקדשים  שאין  הזה  בזמן 
הדחיות  ע"פ  והמולדות  התקופות  חשבון  לחשוב  הוא 
המסורים בידינו, דהיינו חשבון המולדות הוא בהוספת 
יום אחד וי"ב שעות ותשצ"ג חלקים ממולד למולד, וגם 
ע"פ הכללים לידע הדחיות בכדי לידע אם תהיה השנה 
שלימה או חסירה או כסדרן , והנה המצוה הזאת כעת 
המולדות  עכ"פ  לחשוב  מישראל  אחד  כל  על  מוטלת 

מחודש לחודש, ולא יסמוך על הלוח הנדפס. 
)דרך פיקודיך מצות  עשה ה(

 כוונת המצוה
ידי  לצאת  לכוין  צריך  המולדות  חשבון  כשמחשבין 
לכם  הזה  החודש  של  דאורייתא  עשה  במצות  חובתו 
ג"כ  יכוין  העיבור  חשבון  וכשמחשב  וקדש,  ראה  כזה 
את  שמור  של  המצוה  לקיים  אז  שיכוין  וי"א  כנ"ל, 
)שם( וכו'.   הזאת  החקה  את  ושמרת  האביב,  חודש 

 
טעם המצוה

מצוה שמפורש טעמו בקרא יש לכוין גם הטעם, ואפשר 
בראשית  במעשה  שכתוב  מה  לכוין  צריכים  כאן  שגם 

והירח  השמש  בבריאת 
ולמועדים  לאותות  והיו 
וכו', דע"י קביעת החודש 
אימתי  המועדים  נדע 
השנים  ומתחדשות  יהיו 
)שם( ויובלות.  לשמיטין 

 מצות קידוש לבנה
מדברי סופרים הוספה לכלל המצוה הזאת, לברך 
ברכת הלבנה והיא מצוה גדולה, וצריך לברך אותה 
בשמחה ובטוב לבב, והוא בשורה ללבנה שתתחדש 
עתידין  וישראל  החמה,  כאור  הלבנה  אור  שיהיה 
להתחדש כמותה.                                  )שם(

 
עד אימת נמשך זמנה

זמן  דגם  אומר  הייתי  מרבותי  דמסתפינא  לולי 
ברכת הלבנה בחידושה תלוי בקביעות ראש חודש 
שלנו, ורשאין לברך עליו עד חציו של חודש על פי 
קביעתינו הן מלא הן חסר, כיון שהשי"ת מסר זאת 
בידינו, ואומר למלאכים אני ואתם נשאל לבית דין 
של מטה אימתי נקבע ראש חודש, אבל מסתפינא 
הראשונים  כן  פסקו  שלא   מה  להלכה  כן  לפסוק 

והאחרונים, צינתי כל זה למשמרת.
)בני יששכר מאמרי ראש חדש א יג(

 
עבר זמנה מה יעשה

אמרו לי מגידי האמת בשם אדמו"ר הרב מהריעי"צ 
בזמנה,  הלבנה  נראית  לא  באם  מלובלין  זצוק"ל 

יאמר המימרא בגמרא מאי מברך אמר רב יהודה ברוך 
ולי  וכו',  במאמרו  אשר  העולם  מלך  אלוקינו  ה'  אתה 
אשר  דעלמא  מלכא  מריה  רחמנא  בריך  לומר  נראה 

במאמרו וכו' וכן אני נוהג בכל ספק ברכות.
)דרך פיקודיך שם בהגה( 

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

רישומים מהימים הנעלים בדינוב
גמלנו,  אשר  הטוב  כל  על  להשי"ת  והודאה  שבח  מתוך 
הימים  את  רב  בסיפוק  יששכר  בני  במוסדות  מסכמים 
הנעלים והמגודשים בפעילות אירוח וקליטת אלפים מבני 
ישראל, חסידים ואנשי מעשה מכל העדות והחוגים אשר 
באו למדינת פולין לכבוד הילולת רבינו המאור הגדול בעל 
זיע"א, וחלקם הגדול עלו בדרך לדינוב  "הנועם אלימלך" 
יששכר  הבני  בעל  רבינו  של  הקדוש  ציונו  על  להתפלל 
י"ט  יום ההילולא  ובנו בעל הצמח דוד בפרט ביום שישי 
של  שעות  לכמה  זה  אם  המוסדות  לבנין  ונכנסו  אדר. 
ארוחה  ואפילה  תפילה,  מקוה,  קפה,  שתית  התרעננות, 

חמה באמצע הדרך.. 

דמוקפין  פורים  למחרת  בוקר,  לפנות  שלישי  ביום  כבר 
לפולין  הקדושה  מארצינו  המוסדות  עסקני  צוות  יצאו 
למטען  בנוסף  מאכלים  של  קילוגרמים  מאות  ועמם 
אשר  האחרונים,  בחודשים  לדינוב  כבר  שנשלחו  האוכל 
הכל נרכש ע"י המוסדות בכסף מלא, ובקפדנות רבה שכל 

המוצרים יהיו בהשגחת הבד"ץ העדה העדה החרדית, 

בהתחלת  רגליו  על  הצוות  נעמד  לדינוב  הגעתם  עם 
לסידור  בנוסף  האלפים,  לקליטת  וההכנות  הבישולים 
חדרי   22 של  החדש  האגף  בסיום  בפרט  הלינה,  חדרי 
הלינה שהסתיים בימים האלו, כאשר צוות של 12 עובדים 
ע"מ  ביממה  שעות   24 הפסקה  ללא  עובדים  מקומיים 
לסיים את הבניה עד לפינשיים האחרונים לרווחת הציבור.

והמבקרים  המתפללים  ציבור  התחיל  רביעי  ביום  כבר 
ואחד מתקבל  כל אחד  לדינוב בהמוניהם, כאשר  להגיע 
יפות ובמנה חמה אם זה מרק חם או קוגל  בסבר פנים 
קברי  על  הנסיעה  להמשך  כוחות  וצובר  וטשולנט, 
הצדיקים, ובד בבד הצוות עמול ועסוק בהכנות ובבישולים 
לשבת המרוממת בדינוב, לא פחות מ 70 קוגלים בתבניות 
האפיה  בשעת  היה  נראה  כאשר  בדינוב,  נאפו  ענקיים 
אשר מישהו שרוי בחלום בהכנת כמות כה ענקית ואולי 
בסוף כל הכמות ימצא את דרכו בפח האשפה,, התבדה 
ציבור  ע"י  נאכל  היה  כפולה  כמות  גם  כאשר  בסוף... 
האלפים אשר לא פסק לזרום יום ולילה לדינוב.. וגם נכון 
יום רביעי פרשת ויקהל כד אדר.. עדיין לא  זו  עד לשעה 

פוסק זרם המבקרים בדינוב..

שישי  ביום  היה  לדינוב  העולים  ציבור  של  הלחץ  שיא 
כ  אוטבוסים  של  שיירה  כאשר  אדר,  י"ט  בבוקר 
לא  בפולין  גדולות  עיירות  שגם  מראה  במספר..   22
כל  לאורך  דינוב...  כמו  קטנה  עיירה  לא  ובוודאי  ראו, 
עשרות  בשיירה  עמדו  המוסדות  לבנין  המוביל  הכביש 

יהודים  של  שיירות  כנחיל,  יורדים  וממנה  האוטבוסים,, 
ומתפללים  למקוה  נכנסים  המוסדות,  לבנין  הבאים 
שנערכו  הרבים  המיניים  מן  באחד  שחרית  תפילת 
הנערכת  שחרית  בסעודת  לבם  את  וסועדים  במקום, 
הצמח  בעל  רבינו  הילולת  לכבוד  רחבה  ביד  במקום 
בדרך  רבינו,  לאוהל  רגלית  עולים  ולאחריו  מדינוב,  דוד 
עד  החיים"  "בדרך  המוסדות  מבנין  והמפולסת  החדשה 
לאוהל רבינו, והתפילות בוקעות באויר, כאשר המקום צר 
הנה  כי  הקלה  של  תחושה  מרגישים  והיוצאים  מלהכיל 
נפתחה לבם בתפילה, ותפילתם עלתה לשמים וישועתם 
והתפילות שבקשו  הישועות  בכל  להיוושע  לבוא  קרובה 

אצל הצדיקים הגדולים הטמונים במקום הקדוש הזה.

ממשיכים  האוטבוסים  בדינוב...  שעות  כמה  לאחר 
בדרכם,, זה לעשות את השבת בליזענסק סמוך למקום 
אלימלך  הנועם  בעל  ארון הקודש  מנוחתו הקדושה של 
או  לשינאווה..  או  לפשמישל,,  זה  לרימנוב..  זה  זיע"א, 
המקומות  מן  אחד  בכל  כאשר  וכו',  לקראקוב  לריישא, 

הללו שוהים מאות יהודים בשבת זו...

יעשו  ולדינוב מתחילים להגיע הקבוצות החדשות, אשר 
יששכר  הבני  בעל  לרבינו  סמוך  בדינוב,  שבתם  את 
זיע"א, חיש מהר לוקח כל אחד את חדרו לפי הרשימה 
והסדר שנקבע מראש, כל אחד עם שמו על דלת חדרו 
ע"מ למנוע אי סדר ובלאגן... וב"ה שכל אחד היה מרוצה 
אין לשער, כאשר העיקרון בדינוב הוא, שכל  מחדרו עד 
הטוב  מהסוג  הם  כולם  שוות,  המיטות  וכלי  המיטות 
על  לישון  מגיע  לכולם  כעשיר,,  עני  כגדול,  קטן  ביותר, 

מיטה נוחה, וסביבה נקיה ומרווחת,

עוד  הציבור  מן  לחלק  כאשר  טועמיה,,  ארוחת  אחרי 
לשבת...  כהכנה  שבת  בערב  לשינה  גם  הזמן  הספיק 
דף  או  מקרא  שנים  ללימוד  בביהמ"ד  התיישבו  חלקם 
מקוה  ולאחר  לשבת...  כהכנה  חסידות  וספרי  גמרא 
מיוחדים  מאמצים  לאחר  אשר  חמה  מקלחת  עם  חם 
האלפים  לקהל  החמים  המים  הספיקו  גדולה  והשקעה 

אשר השתמש במקוה בערב שבת...

הגדול,, מחזה  ביהמ"ד  היכל  את  אט אט ממלא  הציבור 
בעת  אשר  בדינוב,  הגדול  בביהמ"ד  שגם  לראות  מרהיב 
שנבנה היו כאלו אשר לעגו שהלוואי ורבע ממנו יתמלא... 
התבדאו לראות שהיה מלא ולא היה מקום להוסיף כסא... 
אביגדור  ר'  לרבינו  נכד  הרה"ח  ניגש  בער"ש  למנחה 
הרה"ח  ניגש  שבת  קבלת  לתפילת  שליט"א,  ראזנפעלד 
ר' יעקב יצחק גערמאן שליט"א אשר בקולו הערב הנעים 

את תפילת הקבלת שבת. כך גם בזמירות השבת, ולאחר 
קבלת שבת יצא הציבור בריקוד נלהב לכבוד השבת.. 

קובץ נפרד היה מן הראוי לעשות על שולחן ליל השבת 
המרומם בדינוב... אולם בכל זאת נשרטטו בכמה שורות...  
וטוב  טוב  בכל  הערוך  השלחן  עצם  מרהיב..  מחזה 
לאיש  יחסר  לבל  יום השבת...  לכבוד  במאכלים טעימים 
מאומה מכל אשר אהוב על נפשו, מכל סוגי הסלטים ועד 
הטעימים  העופות  ולרבעי  הבשק  מרק  הדגים,  סוגי  כל 
צפורה,  מרים  בן  אלימלך  צבי  ר'  המטבח  לשף  תודות 
לברכה וישועה. המסור בלו"נ למען סבו הגדול בעל הבני 

יששכר. 

מכל  יהודי  וחמישים  כמאתיים  לראות  מרהיב  מחזה 
דגלו קבוצות  על  ואיש  איש על מחנהו  והחוגים,  העדות 
קבוצות של ידידים יושבים וכולם ביחד שרים ומנעימים 
את שולחן השבת בגרונם... קול השירה בוקע למרחקים,, 
וכאשר הציבור הרגיש שהגיע השעה יצאו כולם בריקוד 
לשעות  עד  וזמרה  בשירה  והמשיכו  השבת..  לכבוד 
המאוחרות של הלילה..  ובזמן הזה גם היכל בית המדרש 
היעודה  ובשעה  בא...  וזה  יוצא  זה  לומדים,  עם  מלא 
לתפילות  כאשר  הביהמ"ד,  התמלא  שחרית  לתפילת 
ולתפילת  רבינו,  מנכדי  חשובים  רבנים  ניגשו  השבת 
מוסף ניגש הבעל תפילה המיוחד הרה"ח ר' ליפא לויפער 

שליט"א, 

לאחר התפילה נערך קידושא רבה ברוב פאר והדר, אשר 
לשאוף  יצא  הציבור  ואכן  לסעודה,  עד  הפסקה  הוצרך 
העובר  הסאן  נהר  ליד  לטייל  דינוב,  העיר  הקדוש  מאויר 
סמוך ממש לבנין המוסדות.. ואחרי כחצי שעה התיישב 
המסורת  כמיטב  השבת.  סעודת  את  לסעוד  הציבור 
החסידית, עם כל המנהגים,,, דגים, וביצים עם בצל, וכבד, 
בסוד  יבוא  מי  אשר  וכו',  טשולנט,  קרוש,  רגל  ומאכל 
הצדיקים  בהם  נהגו  קדושים המאכלים הקדושים, אשר 
ובזמרה  בשירה  השבת..  יום  בסעודת  לאכלם  הקדושים 
המזון  ברכת  ולאחר  השבת,  שולחן  את  הציבור  הנעים 
לעוד  התיישבו  וחלקם  מנחה,,  תפילת  התפלל  חלקם 

שעה של לימוד בביהמ"ד או לשינה בשבת תענוג...

שלישית  לסעודה  הקהל  התיישב  ערב  צללי  נטו  עת 
בדינוב, עם ניגוני רבינו הבני יששכר זה לא דבר של מה 
היתרה  והנשמה  יום  פנה  עת  המרוממת,  האוירה  בכך, 
עומדת לצאת. ומרגישים את האויר של יום החג הקדוש 
הנכנס יום הילולת רבינו הנועם אלימלך.. כאשר כל הקהל 
ולאחר מכן שמעו  ביחד אומרים ה' מלך,, שמע ישראל, 

כל הקהל דברי תורה קטע מספר הקדוש נועם אלימלך 
שמסר הרה"ח ר' אליעזר פאמפ שליט"א, ולאחר תפילת 
ורובם  חבילות  לארוז  הציבור  התחיל  והבדלה..  ערבית 
ככולם נסעו לליזענסק לשפוך את לבם במוצאי מנוחה 
קידמנוך תחילה בכוח הצדיק רבינו בעל הנועם אלימלך 

לישועות עבור הכלל והפרט.

עוד  ושעה  שעה  בכל  מגיע  ולדינוב  בא,,  וזה  יוצא  זה 
להניח  זה  מתפללים,  יהודים  מלאים  אוטבוסים  ועוד 
נערך  המאוחרות  בשעות  קלה,  לטעימה  וזה  ראשו,  את 
סעודת מלווה דמלכה, כמנהג החסידים לכבוד דוד מלכה 
רבנן  שאמרו  עד  צדיקים  בסיפורי  נמשך  אשר  משיחא, 

חכמינו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית..

א' בבוקר הגיעו לדינוב מאות רבות של מתפללים  ביום 
ונוח,  מסודר  באופן  הזה  הק'  ביום  להתפלל  רצו  אשר 
ביניהם קבוצה גדולה בראשות כ"ק אדמו"ר מנאדבורנא 
שליטא אשר הגיע הישר מעיר בישטנא שם שהו בשבת 

סמוך למקום מנוחת זקיניהם אדמורי נדבורנא זיע"א

ולעת  חיים,  היום לא פסק המקום מלשקוק  וכך במשך 
שנתם  את  יעשו  אשר  חדש  ציבור  הגיע  כבר  ערב 
אדמו"ר  כ"ק  בראשות  קבוצה  ביניהם  בדינוב,  זו  בלילה 
האדמור  שליטא,  ארה"ב  מקוסוב  ואדמו"ר  מטמשוואר 
הציבור  ערבית  תפילת  ולאחר  שליט"א,  מקומרנא 
התיישב לסעוד ארוחת ערב, באוירה של סעודת ההילולא, 
כאשר הקהל בראשות הרבנים יושבים ומספרים סיפורי 
בנץ  התפללו  בבוקר  למחרת  לחיים,  ושתיית  צדיקים, 
ולאחר תפילת שחרית עלה כל הקהל בראשות  החמה, 
סעדו  ולאחמ"כ  יששכר  הבני  רבינו  לאוהל  האדמורים 
קברי  לשאר  בדרכם  והמשיכו  שחרית,  בפת  לבם  את 

הצדיקים לתפילות עבור אחבנ"י

וכך ביום שני וביום שלישי לא פסק זרם העולים לדינוב, 
ולמרות הציבור הגדול, עמלו על משמרתם צוות מוסדות 
ארוחות  לכולם  להכין  ישבותו  לא  ולילה  יום  יששכר  בני 
בהכנה  חיל,  אל  ומחיל  היממה,  כל שעות  חמות במשך 
בני יששכר לשבת  לקראת הבאות, מתכוננים במוסדות 
יומא  לכבוד  הפסח  חג  שלאחר  שבת  ומיוחדת  גדולה 
חיים  הדברי  בעל  הרה"ק  ישראל  של  רבן  של  דהילולא 
מצאנז זיע"א החל ביום שישי כה ניסן. המעוניין להשתתף 
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מקומות  בכל  ישראל  בני  עם  תפילות  שיתקבלו  ויהי"ר 
שהם, וצדיקים הק' שרפי מעלה יפעלו בתפילתם למעלה 
עבור עם בני ישראל לצאת מן המיצר לחירות עולם, בניסן 
נגאלו ובניסן עתידין להיגאל בגאולה השלימה בהאי שתא 

בב"א.    

מהנעשה בחצרות קדשינו:

ברכת תודה
תודה מיוחדת נתונה לידידי הצוות המסור לבית דינוב, אשר 
ושינה  אכילה  ללא  על משמרתם  ועמדו  כל מאמץ  לא חסכו 
ושלא ע"מ לקבל פרס, לשרת את קהל הקודש הבאים לחסוך 

תחת כנפי הצדיקים רבינו הבני יששכר וצאצאיו

ר' ברוך בירנהאק הי"ו
הבה"ח צבי אלימלך טוסיג הי"ו

ר' שאול דוד פאמפ הי"ו
ר' אברהם )אבי( פישמן הי"ו

ר' אהרן פאמפ הי"ו
הבה"ח משה יעקב גרינפעלד הי"ו

ר' ברוך פאמפ הי"ו

להשפיע  עבורכם  גם  יתאמצו  בוודאי  הקדושים  הצדיקים 
להיוושע  די,  בלי  עד  ברכות  טוב,  וכל  שפע  כגמלכם  עליכם 
איש איש יותר מכדי מחסורו, נחלה בלי מצרים, וכל טוב סלה

ידידכם עוז
בשם הנהלת המוסדות        פנחס בנימין פאמפ

 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(


