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גליון מ"ו – פרשת ויקרא תשע"ג

כי יקריב מכם קרבן לי"י אדם 
להבין  וכו'.  הבהמה  מן 
דהנה  לפשוטו,  קרוב  מכם  תיבת 
להקריב  מהראוי  אדם  חטא  אם 
את עצמו לפני הש"י, והיה מחסד 
בהמה,  להקריב  שצוה  הבורא 
וסומך ידו עליה בכל כוחו להראות 
כוחות  כל  למסור  מהראוי  שהיה 
נפשו אליו ית', ועי"ז שב ומתחרט 
ואם  ית',  לפניו  שלימה  בתשובה 
בכח  כן  גם  נפשו  מקריב  הוא  כן 
רוח  אלקים  זבחי  כי  ית'  לפניו 
נשברה ]תהלים נא יט[, מה שאין 

כן כשאינו זובח את יצרו בהקרבת 
מה  ומתחרט  שב  ואינו  הקרבן 
זה  על  הבהמה,  בהקרבת  בצע 
כו'  לך  נאמר אם ארעב לא אומר 
]תהלים נ יב[ האוכל בשר אבירים 

כו' ]עי' מנחות קי.[, כי עיקר ציווי 
זה  רק שיתבונן שכל  הוא  הקרבן 
היה מהראוי לעשות לגופו ונפשו 
יקריב  כי  אדם  וז"ש  חטאו.  עבור 
אזי  לי"י,  קרבן  מעצמיכם  מכם 
מן הבהמה כו'. ובאם לאו ח"ו לא 

ירצה קרבן הבהמה בלבד:

הנה רק  חזק לבלתי אכול הדם, 
לבלתי  חזק  רק  הש"י  צונו 
היא  שהמצוה  הגם  הדם,  אכול 
הזאת  המצוה  אבל  כפשוטה, 
חיזוק  צריך  אין  לכאורה  בעצמה 
בזה,  קצה  אדם  של  נפשו  כי  כ"כ 
לרמיזתה  חיזוק  צריכה  היא  אבל 
מהדם  אכל  לבלתי  הש"י  צונו  כי 
הדם  היינו  הבהמית  מנפש  היינו 
צריך  ולזה  השמאלי,  שבחלל 
מקום  בקצה  נגוע  לבל  רב  חיזוק 
האדם.  עבודת  כל  וזה  הרע  היצר 
בנפש  הוא  הדם  כי  הטעם  ואמר 
הזהרתיך  זה  בעבור  ר"ל  יכפר, 
צויתי  הנה  כי  הדם,  לאכול  שלא 
הנפש  על  כפרה  הדם  להיות 
בהביאו קרבן זורקין את הדם לי"י, 
הנפש  על  חטא  דהנה  להורות 
התאווני  כח  עליו  שהגביר  במה 
והנה  הבהמיית,  מנפש  שבדם 
הבהמיי  הדם  יקריב  לי"י  בשובו 
זהיר  תהיה  הזה  לרמז  והנה  לי"י, 
הבהמיי,  הדם  לאכול  שלא  וזריז 
האדם  יזכור  שעי"ז  הדבר  הבן 
מהדם  ליהנות  שלא  רב  בחוזק 
בחלל  בו  אשר  הבהמיי  שבנפש 
לנפש  הקב"ה  וז"ש  השמאלי. 
רצ"ל  )דייקא,  עליך  כתבתי  אני 
כי  וכו'(  חזק  רק  כתבתי  בשבילך 
לא  כפשוטו  הדם  מצות  בשביל 
שאין  חזק  רק  לומר  צריך  הייתי 
כתבתי  עליך  רק  חיזוק,  צריך 
בחלל  דם  בך  שיש  להיות  הדבר 
לשום  לך  היה  ממילא  השמאלי, 
עינא פקיחא על הדבר לבל יארע 
לך אפילו מקרה שוגג, ואת יצאת 
בחלל  גם  ח"ו  להתפשט  מגבולך 
וזה  אתמהה,  וחוטאת  הימיני 
שמתמיה הכתוב נפש כי תחטא: 

בפרשתינו: ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאוהל 
מועד לאמר, ה'א' של ויקרא זעירא, וכבר הסבירו 

המפרשים את טעמי הדבר.

מקרא,  ללמוד  מתחיל  קטן  שכשילד  וידוע 
שמתחיל  והטעם  ויקרא,  בפרשת  מתחילים 
בראשית  מפרשת  ולא  זו  בפרשה  דווקא 
שמתחיל בריאת העולם, אלא כפי שאמרו חז"ל 
עדיין  ואולם  בטהורים,  ויתעסקו  טהורים  יבואו 
דטהורים  הוא  הסיבה  אם  גם  זאת  דבכל  קשה 
דהיינו תינוקות של בית רבן יתעסקו בטהורים, 
התורה  בלימוד  בטהורים  להתעסק  יכולים  גם 
ללמוד  קודם  הראוי  ומן  הסדר  לפי  מרישא 
העולם,  סדר  והשתלשלות  העולם  בריאת  סדר 
האבות הקדושים ומתן תורה ע"י הקב"ה ואחר 

כך יתעסקו בטהורים..

ואפשר לומר ולהסביר את הקשר והענין, דהנה 
הקב"ה ברא את כל העולם, הכל בשביל ישראל 
בריאת  של  התכלית  אבל  ראשית.  שנקראו 
בני  ע"י  והמצות  התורה  קיום  היה  העולם 
ישראל, ולהבין שכל סדר בריאת העולם גם בעת 
הבריאה ואחרי זה בהמשך קיום העולם יום יום 
שעה שעה המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה 
בעולם  דבר  וכל  פעולה  שכל  ולהבין  בראשית, 

יש לו משמעות..  

אל  ויקרא  בפרשתינו  קודם  מתחילים  ולכך 
למשה  קרא  שהקב"ה  בשעה  זעירא,  א'  משה. 
בפעם הראשונה היה משה רבינו בבחינת זעירא, 
אחרי  יתרו,  צאן  את  לתעות  במדבר  כשהלך 
שברח מפרעה כשהרג את המצרי שהכה ליהודי, 
משאר  הבדל  ללא  פשוט,  יהודי  בבחינת  היה 
מיוחד עם  לו אז שום קשר  היה  ולא  היהודים. 
הדרך  באמצע  ראה  רבינו  משה  אלא   , בוכ"ע 
איננו  הסנה  אבל  באש  בוער  הסנה  את  במדבר 
אוכל,,, ויאמר אגשה נא ואראה מדוע לא יבער 
אבינו  אברהם  בבחינת  רבינו  משה  הסנה... 
שאמר לעצמו אי אפשר לבירה בלא מנהיג, כך 
אמר משה רבינו לעצמו,, אין מקרה בעולם כלל.. 
חייב להיות מנהיג.. וחייב להיות מי שמפעיל את 
ראה  והקב"ה  אוכל..  איננו  שהסנה  הזה  הדבר 
העולם  סדר  על  מסתכל  שאיננו  משה  את  אז 
בריאת  סדר  כל  וכמו  כמקרה..  הכל  בפשטות 
העולם, כך גם כאן, אם יש דבר שונה קצת אז 
יש לזה סיבה, וצריך להבין את משמעות הדבר.. 
ולכך התגלה אליו הקב"ה, וקרא לו: משה משה, 
אל תקרב הלום של נעליך מעל רגליך וכו',. וע"כ 
גדול  יסוד  בפרשתינו  כאן  לנו  מלמדת  התורה 
לכל יהודי ובפרט לילד קטן שמתחיל להתעסק 
כאן,  דווקא  מתחילים  אז  הקדושה,  בתורתינו 
שכתוב  הראשונה  בפעם  אז  משה  אל  ויקרא 
זעירא,  א'  של  מענין  משה  אל  ויקרא  בתורה 
זעירא.  א'  בבחינת  היה  הסנה  בפרשת  דהרי 
ומשה רבינו עצמו נשאר בבחינת זעירא כל חייו 
מנהיג  ולהיות  גדולות  לדרגות  שהגיע  למרות 
בני ישראל, דהתורה מעידה עליו, והאיש משה 
והעניוות  הפשטות  ע"י  האדם,  מכל  מאוד  עניו 
אומר  הקב"ה  אז  גדולות.  לדרגות  האדם  מגיע 
בפעם  לך  כשקראתי  משה.  אל  ויקרא  למשה, 
משה  אתה  והיום  פשוט  אדם  היית  הראשון 

וידבר  הוא  שעתה  כך  כדי  עד  ישראל,  של  רבן 
מתייחד  הקב"ה  לאמר,  מועד  מאוהל  אליו  ה' 
עימו בדיבור מקודש הקדשים שהוא אוהל מועד 

לדבר איתו את ההלכות והדינים לבני ישראל.

מהפרשה  הקטנים  עם  ללמוד  מתחילים  ולכן 
והמילים ויקרא אל משה א' זעירא, כל ילד קטן, 
כל יהודי מתחיל מאות א' הקטן, מתחיל מכלום, 
הדברים.  משמעות  את  להבין  הוא  העיקר  אבל 
ע"י התבוננות בגדלות הבורא בכל רגע ורגע בכל 
צעד ושעל.. ע"י זה מגיעים קודם לדרגא ויקרא 
לגילויים  זה  ואחרי  הראשונה.  בפעם  משה  אל 
מועד..  מאוהל  אליו  ה'  וידבר  בבחינת  גדולים 
וגם משה רבינו לא התחיל מזה שהיה לו משהו 
ומכלום,  יהודי פשוט,  היה  מיוחד מקודם, אלא 
מא' זעירא, שהתחיל להתבונן בסנה אשר איננו 

אוכל, התבונן בגדלות הבורא והגיע לדרגות הכי 
את  הוציא  אשר  ישראל,  מנהיג  להיות  גבוהות 
בני ישראל ממצרים, עשה את המכות הגדולות. 
ההתחלה  אבל  וכו',  תורה  מתן  סוף,  ים  קריעת 
ובהתבוננות  במדבר  בהליכה  הקטן,  בא'  היה 
בגדלות הבורא ובהתדבקות אליו, כך כל יהודי, 

המשך בעמ' הבא

אגרא דכלהדבר המערכת

למעשה  הינו  זיע"א  מבלאזוב  הרה"ק 
רבינו  תלמידי  של  השולשלת  ממשיך 
התלמידים  רוב  כאשר  יששכר,  הבני 
את  עליהם  מינו  רבינו  פטירת  לאחר 
דויד",  ה"צמח  בעל  מדינוב  דוד  רבי  בנו 
התלמידים  רוב  עברו  פטירתו,  ולאחר 

לבנו הרה"ק מבלאזוב זיע"א.

זכו  עוד  אשר  כאלה  היו  תלמידיו  בין 
הבני  בעל  הרה"ק  סבו  בצל  להסתופף 
התבטלו  המופלג  גילם  ולמרות  יששכר, 
לפני  כתלמיד  הביטול  בשלימות  אליו 
רבו, לאחר שראו בו איש האמת, המנהיג 
הדגול הראוי לשבת על כסא אביו וסבו 

הגדולים מלאכי מעלה.

והלך  חזקה,  ביד  עדתו  קהל  את  הנהיג 
בדרך סבו הק', ולחם בעוז נגד אלו אשר 
רצו ח"ו להנהיג הנהגות חדשות לקלקול 
לרדיפות  זכה  גם  סבו  כמו  ובכך  הדור, 
מקומות  מכמה  גירשוהו  אשר  גדולות, 
מקרוב  אשר  החדשים  המנהיגים  ע"י 
באו לחבל בכרמים, אולם רבינו מבלאזוב 
לא ויתר במלחמתו כמלוא נימה ורק דרך 
היו  וסבו  אביו  בשיטת  הצרופה  התורה 

נר לרגליו.

וסיפר הרה"ח ר' סנדר אורי ז"ל, שהגאון 

)מגדולי  ומריישא  מלבוב  יצחק"  ה"בית 
התקבלו  פסקותיו  אשר  האחרונים 
שלפני  בתקופה  אירופה  מדינות  בכל 
הרה"ק  את  היטיב  הכיר  אשר  השואה( 
ביניהם  והתפלפלו  זיע"א,  מבלאזוב 
עליו:  ואמר  שונות,  ושאלות  בסוגיות 
לרבנות  פונה  היה  מבלאזוב  הרב  "אם 
גאליציה  גדולי  כל  היו  לאדמורות,  ולא 

מנקי ארובות אצלו".

של  דהילולא  יומא  ניסן  ו'  א'  ביום 
ה'שומר  בעל  מקומו  וממלא  תלמידו 

אמונים' זיע"א

אמונים  משומרי  הרה"ק  אשר  ידוע 
ילד צעיר ימים הלך וחיפש  כבר בהיותו 
אליהם,  והתדבק  אמת  צדיקי  אחרי 
הרה"ק  הגיע  כאשר  המעשה  היה  וכך 
עקב  אונגרין  למדינת  זיע"א  מבלאזוב 
בפולין  מגוריו  באיזור  שהתפשט  מחלה 
הגיע  ואז  משם,  ברח  בחיים  והחפץ 
ידידו  אמונים  משומרי  הרה"ק  אל 
אברהם  ר'  הרה"ח  בלאזוב(  )מתלמידי 
הרבי  על  לו  וסיפר  זיע"א  זוסוויין  מאיר 
מבלאזוב קדוש אלוקי שהגיע לאונגרין, 
רבי אהרן לא חשב הרבה ומיד נסע אליו 
שבאונגרין  ווייצן  בעיר  לימודיו  ממקום 

לקראת הילולת צדיקי בית דינוב
בשבת זו ה' בניסן יחול יומא דהילולא של הרה"ק בעל הצבי לצדיק, הרה"ק רבי צבי 

אלימלך מבלאזוב, נכד לרבינו בעל ה'בני יששכר' זיע"א.

<<המשך בעמ' הבא

רבינו ה'בני יששכר' זצוק"למתורתו של
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המשך 'דבר המערכת'
צריך  התורה,  ללמוד  שמתחיל  קטן  ילד  כל 
להתבונן שכעת הוא נמצא במדרגה של משה, 
לא  ועוד  במדבר  כשהלך  הראשונה  פעם  של 
לדרגת  עד  והגיע  הבורא.  מגדלות  בכלל  ידע 
וידבר ה' אליו מאוהל מועד. כך כל אחד ואחד 
גדול כקטן, יכול להגיע ע"י התבוננות בגדלות 

הבורא לדרגה זו.

אלא  נברא  לא  גם  העולם  שכל  ולהתבונן 
שהכל  הפשוט,  היהודי  בשביל  בשבילי. 
התחיל בכלום ונהיה עולם גדול ואדיר, כך כל 
נפש קטנה יכול להגיע לעולם שלם בבחינת 

משה רבינו, והכל ע"י התבוננות ובהתדבקות 
טעם  עם  המצוות  ובקיום  הבורא  בגדלות 

וחיות.

ואז אחרי כל ההתבוננות בגדלות הבורא, שזהו 
עיקר ההתעסקות בטהורים יכול הוא להתחיל 
עומד  שכבר  העולם,  בריאת  סדר  את  ללמוד 
יותר להבין את משמעות  גבוהה  הוא בדרגה 
הבריאה.  משמעות  העולם,  והיה  שאמר  מי 
ולהתטהר  להתקדש  של  הכנה  ע"י  הכל  זה 
בטהורים,  ויתעסקו  טהורים  יבואו  בבחינת 
אחרי ההכנה מגיע עצם הענין של סדר בריאת 

והבנה בכוח הנהגת העולם והבריאה  העולם 
ע"י בורא כל העולמים. אבל אם יהודי יתחיל 
וההמשך,  העולם  בריאת  סדר  בלימוד  מיד 
ובבריאה  באמונה  ספיקות  אליו  יבואו  אזי 
כי הנפש לא מזוכך להבין את גדלות הבורא 

והבריאה.

בשפל  הראויה,  להתבוננות  שנזכה  רצון  ויהי 
מאיתנו  אחד  בכל  הטמון  בכוח  וגם  מצבינו, 
הצדיקים  בבחינת  גבוהות  למדרגות  להגיע 
ויבואו  כל.  אדון  לפני  ולהתקדש  להיתטהר 
הגדולים  אנו  גם  ויתעסקו בטהורים,  טהורים 

חטא  מכל  להישמר  הקטנים  בבחינת  להיות 
בבחינת  יתברך  אליו  להתדבק  ונזכה  ועון, 
חד  וישראל  וקוב"ה  אורייתא  אליו,  ה'  וידבר 
להיגאל,  עתידין  ובניסן  נגאלו  בניסן  הוא. 

שנזכה לקרבן פסח בטהרה בב"א. 

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

העולים לדינוב
בשבוע זה עלו לדינוב כמה קבוצות יהודים שבאו 
להתפלל על קברי הצדיקים, ובדרך נכנסו לבנין 
המוסדות לנפוש מהדרך ולהתרענן עם כוס קפה 

וכיבוד קל.

במוצאי שבת זו ישהו בדינוב קבוצה של יהודים 
ולסעודת מלווה  זו בלובלין,  אשר שוהים בשבת 

דמלכה ולינה במוצאי שבת בדינוב.

ניסן  כ"ה  שבת  לקראת  הכנות 
הרה"ק  של  דהילולא  יומא 

מצאנז זיע"א
יותר  בדינוב  ישהו  שמיני  פרשת  קודש  בשבת 
יהודים אשר עולים לפולין לרגל הילולת  ממאה 

ניסן,  כה  ביום שישי  זיע"א, החל  הרה"ק מצאנז 
לטלפון  יפנה  בדינוב  בשבת  להשתתף  המעונין 

.050-4132188

שונים  מסלולים  כולל  טיסה  בחבילת  המעוניין 
על  להשתטחות  באיזור  מדינות  ובשאר  בפולין 
קברי הצדיקים, כולל שבת בדינוב יפנה לטלפון 

054-8426204 ישנה אפשרות למשפחות.

בני  מוסדות  האחרונות  השנים  כמסורת  כמו"כ 
לצאנז,  העולים  לציבור  כיבוד  מכינים  יששכר 
דוכן  מעמידים  בצאנז  החיים  בית  לשער  וסמוך 
להתפלל,  העולים  לציבור  ושתיה  כיבוד  עם 
או  לזכות  הכיבוד  בנדבת  חלק  לקחת  הרוצה 

לעי"נ, יפנה לטלפון 050-4132188.

מהנעשה בחצרות קדשינו:

אדם כי יקריב מכם קרבן לה'
בזמה"ז יעסוק בסדר הקרבנות ויכופר לו 

בין עון בשוגג או במזיד.
שאמר  ע"ב(  לא  )מגילה  בגמרא  אמרינן 
סדר  להם  תקנתי  כבר  לאברהם  הקב"ה 
הקרבנות כל זמן שקוראין בהם מעלה אני 
עליהם כאילו מקריבין לפני קרבן ומוחל 
הגמרא,  לשון  ע"כ  עונותיהם  כל  על  אני 
הנה עון  מזיד הוא, משמע דהש"י הבטיח 
אלא  השגגות  דיכופרו  מיבעיא  לא  לו 
אפילו הזדונות יכופרו בקריאת הקרבנות, 
צריך  הזדונות  דלכפרת  מלשונם  ומשמע 
סדורין  שהן  הקרבנות  סדר  כל  לומר 
בתורה, דכן הוא לשון הגמרא כבר תקנתי 
וכן  דוקא  סדר  הקרבנות,  סדר  להם 

הקרבנות דוקא.
 

ונתחייב  חטא  איזה  בשוגג  שחטא  ומי 
בעוסקו  הנה  התורה  ע"פ  קרבן  באיזה 
הזה  בזמן  יוחשב  הקרבן  אותו  בתורת 
כאילו הקריב הקרבן בפועל, אבל לכפרת 
הזדונות שאין בזה חיוב קרבן ע"פ התורה 
הנה הוא בדרך הסגולה לתשובה ולכפרה 

העסק בסדר כל הקרבנות. 
)דרך פיקודיך הקדמה(

 
לכפרת עון מזיד לא יאמר יהי רצון 

כאילו הקרבתי וכו'.
הקרבנות  סדר  כל  בקריאת  כשעוסק 
לכפרת עון במזיד לא יאמר יה"ר שיהא זה 
הזדונות  דעל  וכו',  הקרבתי  כאילו  חשוב 
אינו מחוייב להביא קרבן, רק יבקש להש"י 
שיקבלהו בתשובה שלימה לפניו ויכפר לו 

על כל הפשעים ועונות:
)שם(

 
ענין הקרבנות וקריאת הפרשה הוא 

שיקבל עליו מסירות נפש.
ענין הקרבנות בבית המקדש היה להתבונן 

היה  בעצמו  שהוא  נפש  מסירות  בענין 
שעושין  האלה  המיתות  ענין  לקבל  ראוי 
על  ומקבל  צוהו,  לא  השי"ת  רק  לבהמה 
דהיינו  הציווי,  מקום  יארע  כאשר  עצמו 
התורה  על  לעבור  מכריח  כשיכריחוהו 
יקבל המיתה באהבה, וזאת הכוונה תועיל 
בקריאת  בעונה"ר  מקדש   באין  היום  גם 
פרשת הקרבנות, ונשלמה פרים שפתינו: 
)שם(

 
שנתחייב  פנקסו  על  לכתוב  חייב 

בקרבן פלוני.
כשעבר אדם איזה עבירה ח"ו בזמן הזה, 
הקרבן  בדיני  ועסק  הפרשה  שאמר  הגם 
הגם  הנה  העבירה,  לכפרת  המחויב 
שפתינו,  פרים  ונשלמה  הש"י  שהבטיחנו 
הספיק  לא  הכפרה  דזאת  לי  נראה  עכ"ז 
בימינו,  במהרה  ביהמ"ק  שיבנה  עד  רק 
כל  להביא  יחוייב  ביהמ"ק  וכשיבנה 

קרבנות שנתחייב.
 

על כן נראה לי לחוב גמור מי שעבר ח"ו 
כזאת  פנקסו  על  לכתוב  מחוייב  עבירה 
אביא  ביהמ"ק  ולכשיבנה  עשיתי,  וכזאת 

קרבן פלוני המחוייב: 
)שם(

 
קריאת  בשעת  מפניות  יזהר 

הקרבנות.
הקרבנות  בפרשת  כשעוסק  הזה  בזמן 
לעצמו  האדם  עושה  חטאיו  על  לכפר 
מזבח במו פיו, ובאם יהיה לו איזה פניה 
ח"ו הוה כנוטע עץ אצל המזבח, וזה אשר 
הזהיר הכתוב לא תטע אשירה אצל מזבח 
ה' אלקיך אשר תעשה ל"ך, אתה בעצמך 

במו פיך.
)אגרא דכלה פרשת שופטים(

 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(

יום ג' ויקרא ראש חודש ניסן באוהל 
רבינו בדינוב,
בברכת שבתא טבא.
ידידכם פנחס בנימין בן חנה לאה

שבת  בליל  לראותו  והגיע  לפעסט, 
והגיע בשעת הקידוש ומחמת הצפיפות 
את  לראותו  מבחוץ  החלון  על  נעמד 
את  ששמע  ואחרי  מבלאזוב,  הרבי 
גמר  מיד  הצלוחיות  ובעיניו  הקידוש, 
נהפך  וכך  אליו,  להתדבק  בנפשו  אומר 
זקני  שבאו  כדי  עד  המובחר,  לתלמידו 
וטענה  לרבם  מבלאזוב  הרה"ק  תלמידי 
בפיהם, על שמרהיב עוז בנפשו להסתגר 
ימים ושבועות עם הבחור הזה, ואליהם 
הזקנים בקושי יש לו זמן לענות להם גוט 

מארגן או א גוט שבת..

מבלאזוב  הרבי  להם  ענה  לעשות  "מה 
ועם הב' אהרן יש לי מה לדבר... "

הצדיקים  של  ההתקשרות  נהפך  וכך 
וחסידות  הללו לחטיבה אחת של תורה 
מבלאזוב  הרה"ק  כשחזר  גם  כאשר 
נסע  שבפולין,  בבלאזוב  מגוריו  למקום 
אליו בעל השומרי אמונים כמה פעמים, 
לבלאזוב ודינוב, ובסוף ימיו מינהו הרה"ק 
בניו  בין  נהנה  שלא  למרות  מבלאזוב 
ונכדיו, להמשיך ולהפיץ דרכו בחסידות, 
ואכן רבינו בעל השומרי אמונים המשיך 
לתלמידיו את דרך ומורשת בית בלאזוב 
ניגונים,  התפילה,  בנוסח  זה  אם  ודינוב, 
הדרך בחסידות במסלה נעלה לעבוד את 

בוראינו ית'.

ביום ד' ט' ניסן יחול יומא דהילולא של 
יעליש  נפתלי  ב"ר  צבי  יעקב  ר'  הרה"ק 

בעל ה"מלוא הרועים" מדינוב זיע"א

חייו  בימי  התגורר  הרועים  המלוא  בעל 
בעיר דינוב, והיה רב העיר דינוב בטרום 
תקופת רבינו הבני יששכר בדינוב, והיה 
בעל  רבינו  עם  וחזקה  קרובה  בידידות 
הבני יששכר, עוד מתקופת היותם ביחד 
תלמידים נאמנים לבעל החוזה מלובלין 

מרימנוב  מענדל  מנחם  רבי  והרה"ק 
זיע"א, אשר שניהם הסתופפו אצליהם. 

הסיפור  מובא  צבי  עטרת  בספר 
בהיותו  יששכר  הבני  רבינו  כדלהלן: 
את  לפגוש  הלך  בפשעמישל,  פעם 
ידידו הגה"צ ר יעקב יאליש בעל המלוא 
ביניהם  לשוחח  נוהגים  והיו  הרועים, 
השייך  למקום  והלכו  הנסתר,  בתורת 
היה  אשר  נסתרים  מהצדיקים  לאחד 
ובעל  וכדו',  יי"ש  שותים  שבו  מקום  לו 
וצדקתם,  בישרם  שהיכרם  המקום 
עסקו  ושם  למרתף  לרדת  להם  הרשה 
הספל  את  להם  והביא  הנסתר,  בתורת 
בו ממלאים כאשר מוכרים מעד לשתיה, 
החבית  מן  לשתות  לעצמם  מילאו  והם 
במרתף, בסמכו עליהם שאחרי כן ימדוד 

כמה שתו ולפי זה ישלמו לו.

הם ישבו שם כמה שעות ושוחחו ביניהם 
בדברים העומדים ברומו של עולם, בעל 
המקום ירד אליהם להזכיר להם שיחזרו 
את  וספר  לשם  כשהגיע  משם,  ויעלו 
מן  שתו  כוסות  כמה  המציינים  הקוים 
קוים,  ואחד  שלושים  שם  ראה  החבית, 
קרא בעל המקום עליהם את הפסוק "ולי 
מה יקרו רעיך, א-ל מה עצמו ראשיהם, 
א-ל בגימטריה שלושים ואחד, הם שתו 
עצמו  מה  מעד,  כוסות  ואחד  שלושים 
ראשיהם, כמה חזקים ראשיהם יש להם 
שתיית  להם  הזיק  ולא  גדולים  מוחות 
שלושים ואחד כוסות מעד בכמה שעות.

ויצא  המלצות,  לכתוב  נהג  שלא  רבינו 
על  ארוכה  המלצה  כתב  כאשר  מגדרו 
חיבורו של ידידיו בעל ה"מלוא הרועים", 
אשר כידוע כל חיבוריו התקבלו באהדה 
שחיבורו  כדי  עד  ישראל,  גדולי  כל  אצל 
מאז  הגמרות  כל  בתוך  נדפס  הש"ס  על 

יצא החיבור לאור, זיע"א.

<<המשך מעמ' קודם ]לקראת הילולת צדיקי בית דינוב[


