גליון רפ"ב פ' בלק תשע"ט
מתורתו של
וק"ל
רבינו ה'בני יששכר' זצ

דבר המערכת
בפרשתינו :מי מנה עפר יעקב ומספר את
רובע ישראל ,להסביר את הענין של עפר
יעקב ורובע ישראל ,ההבדל בעפר יעקב
וברובע ישראל ,ע"פ מה שראיתי בספה"ק
ליקוטי תורה מהרב בעל התניא זיע"א,
ידוע בגמרא יומא דף כב :ר' יונתן רמי
כתיב (הושע ב) והיה מספר בני ישראל
כחול הים וכתיב אשר לא ימד ולא יספר,
לא קשיא כאן בזמן שישראל עושין רצונו
של מקום וכאן בזמן שאין עושין רצונם של
מקום ,ולהבין את ההבדל כשבני ישראל אין
עושין רצונו של מקום הם בבחינת והיה בני
ישראל כחול הים ,וכעושים הם בחינת אשר
לא ימד ולא יספר ,הרי משמע שגם כחול
הים זהו סימן לברכה כמו שאי אפשר אדם
לספור את חול הים ,כן הם בני ישראל ,אז
מה הפירוש כשאין עושין רצונו של מקום
הם כחול הים ,ולפי מה שהסביר רבינו
בליקוטי תורה ,להבין את ההבדל של עפר
וחול ,כאשר כל חתיכת עפר שתיקח זה גוש
עפר ,זה לא חלקים קטנים מפורדים כמו
חול אשר על שפת הים ,כאשר חול משפת
הים אפשר לקחת ממש קצת ולפזר ולראות
כל חול וחול בפני עצמו וגם לספור ,וכמובן
שאי אפשר לספור את החול אשר על שפת
הים ,כי זה לא במציאות בכלל ,ואין אפילו
מספרים כאלו בעולם המציאות ,אבל בכל
זאת כל פירור חול הינו דבר נפרד ,משא"כ
עפר ,זה דבר שבכלל אי אפשר להפריד
כל רביב עפר מחבירו ,ובזמן שישראל
עושין רצונו של מקום ,הכוונה כשישראל
מקיימין את המצוות כרצון הבורא ,ולא
סתם קיום המצוות כי אני יהודי ,אלא
לקיים את המצוה בשמחה ובטוב לב ,וח"ו
להיפך כתוב הקללה תחת אשר לא עבדת
את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לב ,כי עיקר
הכוח בקיום המצוה זה הוא האופן שאתה
מקיים את המצוה ,שיהיה בשלימות מתוך
שמחה והכרה שזה זכות עבורי לקיים את
רצון הבורא ,ולא סתם כי אני יהודי ,אלא כי
אני רוצה לקיים את רצון הבורא ולגרום לו
נחת רוח ,ואחרי שיהודי מקיים את המצוות
בשמחה ובשלימות אזי מעצמו רוצה לא
רק לקיים מצוות מה שחובה עלינו לקיים
מהיותינו יהודים ,אלא נתדבק כל כולו
בהשי"ת ,וגופו ונפשו משתוקקת ללמוד את
התורה הקדושה כדי להתקרב אליו יברך,
ללמוד תורתו ולהגות בו יומם ולילה ,ואזי
הוא נהפך לבחינת עפר ,כל כולו נהפך לחלק
אלוקי ממעל ,אורייתא וקוב"ה חד הוא ,ואזי
הוא כבר אינו דבר מופרד עוד מצוה ועוד
מצוה בבחינת החול ,אלא נהפך האדם לגוש
אחד של חלק אלוקי ממעל ,בבחינת חתיכת
עפר ,שזה לא דבר מופרד אחד מחבירו ,וזהו
מי מנה עפר יעקב ,יעקב שלימתא ,אשר
רצה להידבק בהקב"ה ולמד סודות התורה
אצל שם ועבר ,והמשיך את השלימות ע"י
י"ב שבטי י'ה עדות לישראל ,וזהו דבר

שגם לא שייך בכלל להפריד בשביל לספור,
אבל אם מישהו מתנהג בבחינת ישראל,
אפילו שהוא מקיים את המצווה כמצוות
אנשים מלומדה כי הוא מרגיש חלק מעם
ישראל ,על זה נקרא שאין עושין רצונו
של מקום ,כי חסר ההתלהבות השמחה
והשלימות בקיום המצווה ואזי בבחינת חול
יחשבו ,שעדיין גם אם זה לא יספר מרוב,
אבל זה דבר מופרד ששייך לספור,
והעתיק כאן מדברי רבינו בספרו אגרה דכלה
בפרשה שעברה בענין שלימות המצוה ,אשר
הוא מיסוד יעקב אבינו ,וזלה"ק :והנראה
דבאמת בכל משפטי התורה הגם שלא
נדע טעמיהן ,צריך לקיימן בחוקה לעשות
הדברים לשם פעלם כאשר צונו י"י אלקינו,
רק מה שנכתב חוקה בפרשת פרה הוא
להיות המצוה הזאת טהרות כל הטמאים,
נמצא בזה תוכחת מגולה לההולכים אחרי
שרירות לבם והחושבים מחשבות און על
משפטי התורה ומבקשים לבוא על פי שכל
האנושי בחקירות אנושיית לטעמי מצות
התורה ,ועי"ז חושבים שלא המעשה הוא
העיקר ,באמרם מה יתרון יבוא לנפש על ידי
עשיה גשמיית רק העשיה נגזרה מהתורה
כדי שיתבונן במושכל ,ובאם הפתי חישב
בדעתו שכבר מבין המושכל יוסר מעליו חיוב
המעשה בפועל בחושבו אשר רק המושכל
יסיר מנפשו טומאה וחלאת דעות ומדות
המגונות .הנה כזה הוא חלק הכופרים ,לא
כאלה חלק יעקב היוצר הכל הוא אלקינו,
הוא צונו לעשות את כל המצות האלה ,ולו
יהיה שהמצות הן מוגשמות ,המצוה המצות
הוא אין סוף ב"ה ,בעשות האדם מצות
המצוה בזה יהיה שלימות הנפש בדביקותה
בקונה וצורה ,מה שאין כן בחקירות אנושית
לא יגיע שלימות לנפש ולא תטהר מחלאתה.
על כן רמזה בזה התורה בציווייה בענין
טהרת הטומאה ,צוותה בדבריה זאת חקת
התורה ,ר"ל שע"י מצוה זאת בין והתבונן כל
התורה לקיימה בחוקה ,ובזה תטהר עכלה"ק:
וכך גם אפשר להוסיף על מה טובו אוהליך
יעקב משכנותיך ישראל ,מה טוב אוהליך
אלו היושבים ועומלים בתורה בבחינת אהלי
יעקב ,היינו הישיבה שלמד יעקב ,הם הם
הטוב ,הגורמים טוב והשפעות טובות לבני
ישראל ,משכנותיך ישראל אלו בתי כנסיות
שבאים להתפלל ולקיים המצוות ,אבל
זה רק כשיש קשר התורה וקיום המצוות,
ונעשים בבחינת גוש אחד דהיינו עפר ,של
לימוד התורה וקיום התורה ומעשים טובים
והמצוות מתוך שמחה ,אזי נקראים עושים
רצונו של מקום בשלימות ,ומי יתן ונזכה.

ג' בלק בהיכל הקודש דרבינו בדינוב
בברכת גוט שבת

ידידכם פנחס בנימין בן חנה לאה

אגרא דכלה
ויגר מואב מפני העם מאד כי רב הוא.
יש להתבונן הרי מבואר בפסוק
דלעיל שהמורא הוא בעבור גבורתם
שעשו לאמרי ,לו יהיה שלא מחמת
ריבויים יש להתיירא ,ולמה אמר
כאן שהמורא מחמת ריבוי (הן אמת
דלפי פשוטו גם כן י"ל להיות שנצטוו
ישראל שלא להתגר בם מלחמה אך
חששו מחמת ריבויים מי יתן לב לגדוד
אשר בקצה המחנה בלי ידיעת השרים
יבואו לשלול שלל) .וגם להתבונן למה
אמר לשון ויגר ולא ויירא (הגם שכבר
רמזנו למעלה כפלים לתושיה) .והנ"ל
דהנה ידוע חיות כל אומה הוא מחמת
איזה ניצוצות מהקדושה השקועים
בתוכה ,וכשישראל מבררים הניצוצות
אזי נשארים האומות פגרים ותתבטל
אותה האומה כאשר כתבנו כמה פעמים
מענייני מצרים ,והנה הקליפה אשר
יש בתוכה ניצוץ קדוש גדול בערך,
ומתייראת הקליפה פן יבוא איזה
צדיק בקדושתו ויוצא בלעם מפיהם
אזי הקליפה ההוא מיראתה פן יולקח
חיותה משקעת הניצוץ ההוא מאד
מאד בתוך עמקי טומאת הקליפות כמו
שאדם מטמין אוצר נחמד במחבואות
לבל ישלטו בו זרים ,עיין כל זה בגלגולים
להאר"י ז"ל מענין נשמת אברהם אבינו.
והנה עיקר החיות האומה במואב היה
מניצוץ הקדוש של דוד וזרעו אשר
היה ספון וטמון בקליפת מואב ,ולכך
נצטוו ישראל שלא להתגר בם מלחמה
עד יגיע הזמן להתגלות הניצוץ הקדוש
ואז מתבטל ממלכתם .והנה תתבונן
להיות הניצוץ ההוא היה ניצוץ ממלכות
ישראל ,בודאי ביותר היה שקועה במי
שהיה מלך למואב בכל זמן ועידן כי זה
לעומת זה הוא מלכותא דס"א:
ואחר שהקדמנו לך כל זה ,נקדים עוד
לדקדק ,פתח בבלק ומסיים במואב ,אך
הוא שהקדים וגילה לנו מעלת בלק
וגדולתו בסט"א שראה בנסתרות מה
שלא ראו אחרים ,זה בודאי מורה שהיה
מקושר מאוד בכל סטרין דסט"א ,והוא
הקדמה מעולה למה שיתבאר אח"כ.
והנה אין מקרא יוצא מידי פשוטו,
אמר ויגר מואב מפני העם מאד ,שהיה
מתיירא מאד שלא יקחו מידם הניצוצי
קדושה השייך למלכותם ,ושפטו זה
להיות כי ר"ב הוא ,שראו שלקחו
ממצרים ר"ב ניצוצין כנודע ,אזי שפטו

במכל שכן שיש לאל ידם ליקח מידם
גם כן הניצוץ הק' ,אך למה שהוציאה
התורה לשון מורא בלשון ויגר ,וגם
אומרה מפני העם ולא מפניהם דעליהם
קאי ,הוא מחכמת התורה כדי לפרש
ג"כ לשון ויגר לשון אסיפה מלשון אוגר
בקיץ וכו' [משלי י ה] ,וזהו ויגר מואב
(ר"ל קליפת מואב האסיף מאד פנימה
בקליפה את הניצוץ הק' ,וזהו) מפני העם
(ר"ל מאותן הניצוצין אשר בתוכו מפני
העם דהיינו מהמלכות הנקרא פני העם
כי המושל יקרא פני הדור כענין שאמרו
והרעב היה על כל פני הארץ [בראשית
מא נו] היינו העשירים והמושלים [ב"ר
פצ"א ה'] .ועוד דברים בגו שהמלך
יקרא פני העם אכ"מ ,ושיעור הכתוב
שמואב האסיף מאד פנימה בקליפה
אותן הניצוצין אשר בתוכו מן פני העם,
דהיינו מלכות ישראל ויתפרש מפני מן
פני ,והבן) ,כי רב הוא (הנה הוא כפשוטו
ג"כ כי רב וגדול הוא הניצוץ הזה וזה הוא
כל חיותם ,על כן חששו להטמינו כמו
שאדם טומן חפץ יקר הערך בשמירה
יתירה משאר חפציו ,וגם כן כי ר"ב הוא
כנ"ל).
ויקץ מואב מפני בני ישראל (נ"ל לפרש
ויקץ מלשון קוצים וסייג שעושין
גדר לכרם ,היינו שעשו קוצים וסייג
מטומאת קליפת מואב סביב להניצוץ)
מפני בני ישראל ,לבל יוכלו בני ישראל
ליגע בהניצוץ המגיע להם לקדושה ,על
כן אמר בני ישראל דייקא ,הם הצדיקים
החשובים שבודאי לא יבואו לטמאות
עצמם בקליפה כי ירחיקו כמטחוי קשת:
ובענין הזה תבין היטב שהקדים מעלת
בלק בקליפה וטומאתו שהיה שקוע
מאד בטומאה על כן עשו אותו למלך,
וכאשר הוא יעצור בהם להיות עליהם
מלך הנה יהיו הניצוצין הללו דמלכות
נשקעים בתוכו זה לעומת זה ,ואז לא
יוכל בני ישראל לנגוע בקצה הגבול כי
הטומאה סביבו מכל וכל ,והבן מאד איך
הפליגו לעשות ,ואל תתמה על זה ,כי
הנה הנביא קצווח עמי זכר נא מה יעץ
בלק וכו' למען דעת צדקות י"י [מיכה ו
ה] ,לו יהיה שהמון עם שבכל עם אינם
יודעים מנסתרות ,עכ"ז השר של כל
אומה מכניס בלב אומתו עצה הנכונה
לדעתו וכוונתו בנסתרות ,והש"י עוזר
לישראל ברוב.

מהנעשה בחצרות קדשינו

מוסדות 'בני יששכר' בדינוב

ביום א הבעל"ט י"א תמוז  -יומא דהילולא דרבינו
שר בית הזוהר מרן העטרת צבי מזידיטשוב זצוק"ל
נולד בשנת תקכג ונפטר בשנת
תקצ"א ,והיה מבוגר מרבינו
הבני יששכר ב עשרים שנה..
מסופר כאשר היה כבר זקן
כמה שנים לפני פטירתו ומנהיג
עדה גדולה בזידיטשוב ,והיות
ורבים במונקאטש היו מחסידיו
ומעריציו של הרבי מזידיטשוב,
וכשרצו למנות רב בעירם באו
לשאול לעצתו האם לקחת את
הרבי ר' צבי אלימלך מדינוב
לרב לעירם ,והשיב להם:
אני מאוד מסכים ,כי החוזה
מלובלין העיד עליו כי הוא אדם
גדול,
ואז ביקשו תלמידיו שיבוא
לשהות עימם לשבת הראשונה
בה ישהה רבם החדש בעירם,
ובני ביתו של הרב מזידיטשוב
לא הניחוהו ,כי נסיון העבר
הוכיח ,שבכל עידן בן היה רבי
צבי הירש באונגריה ,אירע
מקרה לא טוב בביתו ,וליוה רבי
צבי הירש את רבי צבי אלימלך
עד העיר ווערצקי ,באומרו כי
מקום זה הוא עוד כמו אויר
גאליציה.
בהיותם שם ,שאל רבי צבי
הירש את רבי צבי אלימלך:
כבוד תורתו עומד לנסוע עתה
לאונגריה ולכהן בה כרב ,אם כן
עליו להכיר את השר של מעלה
של אונגריה ,האם הוא מכירו?
כן! השיב רבי צבי אלימלך..
ויתאר לו את צורתו של השר
וסימניו המובהקים ובתוכם
את לבושו ,הכולל בין היתר
מכנסיים אדומים וכובע כחול,
וכן שריטה על מצחו,
ויאמר לו רבי צבי הירש :שריטה
זו על מצחו ,אני עשיתי לו ,זה
היה פעם בהיותו במעלה ההר
ליד סיגט ,כאשר לפתע הופיע
לקראתי וניסה להתנכל לי.

וכאשר ביקש רבינו הבני
יששכר שהיה אז אברך כבן
ארבעים שנה ,לרבו ומורו
מזידיטשוב לבוא למונקאטש
לשבת ,השיב לו ,כי אם יקח
על עצמו את השמירה עליו,
ויבטיח לו שלא יארע מאומה,
לו ולבני ביתו אשר בזידיטשוב,
הוא יאות להיענות לבקשתו ,כי
הוא חושש מנקמתו של השר
על השריטה ,בבואו לאונגריה.
ויאמר לו רבי צבי אלימלך :כן,
כן ,אני מבטיח לכם זאת ,ויבוא
רבי צבי הירש למונקאטש
וישהה שם שבועיים ימים.
כאשר רבי צבי הירש היה
במונקאטש ,בא אליו שליח
מיוחד מזידיטשוב ומסר לו
ידיעה מעציבה ,לפיה בתו
חולה מאוד ,ויאמר לשליח
שילך לרבי צבי אלימלך כי
הוא ערב בעדו ובעד בני ביתו,
דבר זה היה בשעות הבוקר
המוקדמות לפני התפילה ,עידן
בו אי אפשר להיכנס לרבי צבי
אלימלך ,והנה תוך כדי שיחת
רבי צבי הירש עם השליח ,הגיע
אליו שליח מרבי צבי אלימלך
אשר מסר לו שהוא שואל
לשלומו ,ואם הוא מוכן עתה
ללכת יחד איתו להתפלל ,צחק
רבי צבי הירש ואמר לשליח
שהגיע מזידיטשוב :אל תלך
לרבי צבי אלימלך ..הוא כבר
יודע מזה ולכן זירז עצמו ללכת
כבר להתפלל ,סע הביתה
ותאמר להם כי שלום יהיה לנו
ולבתי ,וכך היה.
רבינו הבני יששכר היה מקושר
בלו"נ לרבו מזידיטשוב ,והיה
נוסע אליו כמה פעמים בשנה,
בספר עבודת עבודה מובא מה
סיפר הרה"ק מנאסאד זי"ע:

ופייגא' נדבת בנם

פעם אחד היה איש חולה מסוכן
שהראיה שלו כבר היתה כ"כ
מושחתת רח"ל עד שהרופאים
אמרו נואש ,ולא היה לו מראה
של איש חי על פניו ,והוא בא
לרבינו הבני יששכר שהיה
באותה שעה בהכנה לנסוע
לרבי מזידיטשוב ,ורבינו הציע
לו לבוא עמו להתברך מהרבי
ר' הערש ,וכשהגיעו בערש"ק
בעוד שרבינו הלך לטבול
במקוה ,והרבי מזידיטשוב
היה בהכנות לשב"ק באמירת
שיר השירים בהתלהבות,
והחולה פרץ לחדרו וכשראהו
אמר לו הקדוש מזידיטשוב
"גיי שוין געזונטערהייט ,און
זיי מיך נישט מבלבל פון מיין
שיר השירים" וכשחזר רבינו
מן המקוה ,ראה שצורתו של
החולה נשתנה ,ושאל אותו מה
נעשה לו ,וסיפר לו כל הענין
שהרבי מזידיטשוב אמר לו "גיי
שוין געזונטערהייט" ,כי ע"י
דיבורו של הצדיק מיד נתרפא
ברפואה שלימה ,והאיש האריך
ימים יותר ממאה שנה ,והרה"ק
מנאסאד זי"ע הכיר את האיש
ההוא ודיבר עמו.
צדיקים כינוהו להרה"ק
מזידיטשוב "שר בית הזוהר"
ומהרה"ק משינוואה שיום י"א
תמוז בזידיטשוב הוא כמו ל"ג
בעומר במירון ,והרשב"י מזמין
את אלו היהודים שזוכים להגיע
לציון הרה"ק מזידטשוב ביום
ההילולא ,ורמז בזה הפסוק ג'דלו
ל'ה אתי ,ר"ת ל"ג י"א תמוז.
ומובא בספר עשר קדושות בשם
הרה"ק ר' צבי הירש מזידיטשוב
זי"ע אשר אמר כי רב"י שמעו"ן
ב"ן יוח"י עולה ידי"ד נפ"ש א"ב
הרחמ"ן .זיעוכי"א

ביום ה' ח' תמוז הילולת הרה"ק ר' מאיר ב"ר אליעזר הורוויץ בעל
ה'אמרי נועם' מדז'יקוב זיע"א
סיפר הרה"צ מטיסמניטץ זצ"ל:
פעם כאשר השתתף הגה"ק
רבי אליעזר מדזיקוב זי"ע
במסיבת חנוכת הבית לבנין
חדש אצל אחד מיו"ח ,נענה
הרה"ק רבי ר' אליעזר'ל ואמר
אצל המסיבה" :הנה בניי בונים
דירות נאות לישב בהם והרבי ר'
דוד'ל דינובער יושב לו בדירה
פשוטה ,ומדבר על כל העולם,
וגם עלי ,ואחר כך כשהולכים
להם ,אינו יכול להגביה ריסי
עיניו מפני פחד הבורא"
כששמע זאת בנו האמרי נועם
החליט לנסוע לרבינו לדינוב,
והגיע לשם על שבת פרשת
קרח ,אבל לא ראה מה שחשב
לראות ,ובערש"ק אחה"צ הלך

רבינו לנוח קצת לכבוד שב"ק,
וכאשר קם ,קרא להגבאי שלו
ר' בייניש ,ואז הרגיש האמרי
נועם שרבינו יש לו
עכשיו מוחין דגדלות ,גם
בשב"ק בעת התפילה
ראה האמרי נועם על
רבינו שהשיניים שלו דא
לדא נקשן מפחד הבורא,
אבל עכ"ז הרגיש שרבינו
אינו מקרבו ואינו מגלה
לו אף טפח ממידותיו
והדרכותיו ,אח"כ כשנכנס
האמרי נועם לרבינו אמר
לו :הנני רואה "אז איר
וילט מיך נישט פאר קיין
חסיד !..אמר לו רבינו :אין
הכי נמי ,איך ויל טאקע

נישט! ומי יכול לעמוד ברזי
שיח שרפי קודש.
זיעוכי"א

מוסדות 'בני יששכר' דינוב
בית המדרש דינוב ירושלים

ברכת מזל טוב
בשם כל חברי קהילתינו ,אוהדי וידידי בית דינוב,
שלוחה בזה בזה ברכת מזל טוב

להחתן שלום קרויס

עקב העיסוקים הגדולים בשבועות האחרונות ,הן בטיפול בכמה בתי קברות בפולין
לצורך הצלתם ,אם בנקיון ,בניית גדר וכו ,והן בהכנה לשבת התאחדות קהילת דינוב,
והן בקבוצות שמגיעות לדינוב .לא עלה בידינו זה כמה שבועות להוציא את הגליון ,ועם
הציבור הסליחה.
בהזדמנות זו נפנה לקוראינו היקרים ,אם יש מישהו שיש בו את היוכלת לקחת על
עצמו בהתנדבות הכנת העלון כל שבוע .יהא זה טובה גדולה ,וזכות לאלפי הקוראים
שיוכלו להתבשם בכל שבת מממאמרי ותורות רבינו הבני יששכר על הפרשה וכו'
במשך שבועות אלו זכינו בדינוב לקבוצות שעלו לציון רבינו כחלק ממסעות השונות
למקומות הקודשים ,כמו בשבוע זו לרגל הילולת בעל האמרי נועם והרה"ק רבי מרדכי
מקוזמיר זצוק"ל ,הרה"ק מראדושיץ ועוד.

פעילות להצלת בתי העלמין
בשבוע זה נחתם חוזה בין מוסדות בני יששכר דינוב לבין חברה קבלנית ע"מ להקים
גדר סביב בית החיים היהודי בעיירה יאשליסקה ,לאחר שנים רבות של פעילות שקטה
לגאולת בית החיים שהיה רשום כשטח פרטי של שלושה שותפים ,וב"ה לאחר מאבק
ארוך הועבר בית החיים למוסדות בני יששכר ,ובפעילות העסקנים בראשם הרה"ח
ר' יעקב וואלף שווארץ שליט"א כאשר כ"ק האדמו"ר מפעשווארסק שליט"א אשר
משפחתו שחיו בעיירה יאשליסקה בשנים שלפני השואה ונקברו שם ,נאזר בכל כוחו
להשיג את הסכום הנדרש לעבודת הגדר ,הגיעו בשבוע זו הרה"ח ר' יעקב וואלף ונכד
האדמור מפשווארסק שליט"א בשליחות זקנו הגה"ק שליט"א ע"מ לעמוד מקרוב על
העבודות וחתימת החוזה להתחלת עבודת הגדר.

הכשרות בדינוב
ידוע לכולם המסירות נפש שיש למוסדות בני יששכר בדינוב לספק לציבור החשוב
מאכלים בהכשר המהודר של בית דין צדק העדה החרדית,
קצר היריעה לפרט כל פרט ובפרט בקשיים ,בפרט כשמדובר בעופות ובשר ,ומוצאי
חלב ,כאשר החוק הפולני בהתאם לחוקי האיחוד האירופאי אינם מאפשרים להכניס
מוצרים אלו למדינתם ,ובדרכים לא דרכים הכרוכים במסירות והוצאות כספיות גדולות
מוסדות בני יששכר הינם היחידים שערכו כמו"כ פעמים שחיטה מהודרת של עופות
ע"י השוחטים של ועד השחיטה של העדה החרדית ,וכמו"כ מכניסים לפולים מוצרי
חלב עבור האורחים בהשגחת הבד"ץ העדה החרדית ,וזה הכל במטרה אשר כל יהודי
יוכל להגיע לפולין ולאכול ארוחות כשרות כדבעי ,ללא שום הקלות ובדיעבד גם בפולין
הרחוקה.
כמו"כ כל המוצרים ,תבלינים ,אטריות ,טונה ,שקדי מרק ,יינות ,מיץ ענבים ,ממרחים,
פערפיל ,שימורים ,מינוז ,טחינה ,חומוס ,מוצרי אפיה ,הכל מיובא מארץ ישראל בהשגחת
הבד"ץ העדה החרדית( ,בעצם כל מוצר חוץ מפירות ויקרות ושתיה שאפשר לקנות שם)
כאשר הלחם והחלות והעוגות נאפים בתנור אצלינו בבנין המוסדות ,כאשר מפעם לפעם
בשבתות גדולות שיש ביקוש דאגנו גם למשגיח צמוד שעובד בדרך כלל כמשגיח מטעם
ועד הכשרות דהעדה החרדית,
רצינו מאוד מאוד שתהיה לנו כשרות מטעם העדה החרדית על כל המטבח שלנו
באופן קבוע ,ולא רק שהמוצרים יהיה בהשגחתם ,אולם בגלל המצב הנוכחי שיש לנו
מטבח מאוד קטן ,ובתנאים כאלו לא יתאפשר להם לתת לנו כשרות מטעמם על כל
המקום ,ובעזרת השם בקרוב שנוכל להתחיל בעזרת אחינו בני ישראל בבניית המטבח
החדש והמרווח נוכל בעזרת השם להנות מההכשר המהודר של העדה החרדית.
ציפינו שהבנין כבר יהיה מוכן כבר בשנה שעברה ,וכידוע כבר התחלנו לבנות את הבנין
החדש שישמש למטבח וחדרי אוכל לפני כשנה ,אולם עקב הלשנות מרושעות ,נאלצנו
להרוס את החלק שכבר בנינו ,והתחלנו ברשיונות חדשים ,וכעת עם קבלת היתר הבניה,
נוכל להתחיל בגיוס הכספים ע"מ לבנות את הבנין החדש.
בינתיים ,עקב הביקוש הרב לכשרות קבוע ומהודרת במקום ,ב"ה שעלה בידינו לקבל
הכשר מהודר ,כאשר אחד התנאים הינו שבמקום יתגוררו באופן קבוע זוג יראי שמים
כאשר הבעל ישמש כנאמן כשרות ומשגיח בכל הקשור להקפדה על כל הנעשה בבנין
בכשרות ,בשמירת שבת ,צניעות וכו' ,וב"ה אחרי חיפושים רבים ,עלה בידינו להשיג את
דרישות הרב בעל המכשיר ,וכעת יש לנו כבר זוג שנמצא בדינוב ,החל משבוע זה באופן
קבוע ,ובעזרת השם יוכל הציבור להמשיך להנות הן ממוצרים שהכל הם מההשגחה
המהודרת של העדה החרדית ,והן מכשרות תמידי במקום עם משגיח יר"ש צמוד.

הי"ו

בן ידיד בית דינוב

הרה"ח ר' אברהם קרויס

הי"ו

לרגל נישואיו בשטו"מ

יהי"ר בזכות הצדיקים שיזכו לבנות בית נאמן בישראל,
דורות ישרים ומבורכים בבנין עדי עד.
המברכים

בנין 'בית צבי
הרב ר' אליעזר קעסטנבוים ובנו ר' יואל שליט"א

חברי וידידי המוסדות

שבתות הקרובות בדינוב:
שבת פנחס שבת פרשת מטות ,שבת פרשת מסעי ,שבת ואתחנן נחמו ,שבת עקב,
המעוניינים לשהות שבת בדינוב ולקבלת פרטים יתקשרו ל050-4132188 :
ליתר השבתות בהם ישהו יהודים בדינוב יפורסם בשבועות הקרובים .לפרטים וגם
להזמנת טיסות 050-4132188
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