גליון ד"ש  -יתרו תש"פ
מתורתו של
וק"ל
רבינו ה'בני יששכר' זצ

דבר המערכת
בני ישראל [שמות לא יג] ,ברוך הנותן מתנה
זאת לעמו ישראל בקדושתו .עכ"ל
אם יהודי שומר על שלוש בריתות הללו ,אזי
יש לו הבטחה מהקב"ה והייתם לי סגולה
מכל העמים כי לי כל הארץ ,כל מה שיש
בזה העולם שלך היא ,כל השפע וכל הטוב,
הקב"ה נותן לזה ששומר את הברית שכרת
הקב"ה בינו ובין בנ"י.
לפעמים אדם נכשל באחד מן העבירות
שבתורה ,אזי בוודאי תשובה מועילה על
כל העבירות ,אולם ברגע שהאיש כורת את
הברית שכרת עימנו הקב"ה מילה ,שפוגם
בברית הזו ,שבת ,שח"ו מחלל את השבת,
תפילין ,שח"ו לא מניח תפילין ,אזי באותו
רגע כורת ומנתק את צינור השפע שיש לבני
ישראל השפע והמתנה שנתן לנו הקב"ה כי
לי כל הארץ ,ואני נותן את הכל לכם ,ובוודאי
כל אחד רוצה לזכות לשפע ,לטוב ,ואזי
הקב"ה נותן לנו בנוסף לשכר הטוב שנותן
לנו על קיום התורה והמצוות ,מתנה מיוחדת,
והוא הסגולה והשפע המיוחד לאלו שישמרו
על שלושה דברים הללו ,ברית מלה ,ברית
השבת וברית התפילין.
ובוודאי כל אחד רוצה לזכות לשפע הטוב
שמשפיע עלינו הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו,
וזה בוודאי יבוא בהבטחה הטובה כיד ה'
הטובה עלינו ,לאלו אשר שומרים את הברית,
ונזכה לההבטחה ואתם תהיו לי ממלכת
כוהנים וגוי קדוש.
ונסיים בדברי רביה"ק בספה"ק בני יששכר
סיון מאמר ב ,והייתם לי סגולה מכל העמים
כי לי כל הארץ [שמות יט ה] .לפי פשוטו
קשה מהו זה נתינת טעם כהוראת תיבת כי
בכל מקום ,הלא לכאורה אדרבא להיות לו
ית"ש ארץ ומלואה מהראוי להיות כל אפין
שוין ,ונ"ל לפרש ,דהלא משנה ערוכה בידינו
עבד שמכרו רבו לנכרים או לחוץ לארץ
יצא לחירות [גיטין מג ע"ב] ,והנה כביכול
הש"י בעצמו שומר תורתו ומקיים מצותיו,
כמו שאנו מברכין על המצות אשר קדשנו
במצותיו ,מצותיו דייקא כביכול אשר הוא
בעצמו מקיימם ,וכענין שמצינו בדברי חז"ל
מנין שהקב"ה מניח תפילין [ברכות ו ].מנין
שהקב"ה מתפלל [שם ז ,].אם כן לפי"ז כיון
שהש"י מכר אותנו לנכרים ולחוץ לארץ,
מן הדין מחויבים אנחנו לצאת לחירות ,וכן
יעשה הקב"ה עמנו במהרה בימינו יוציאנו
לחירות עולם:

בפרשתינו :ועתה אם שמוע תשמעו ושמרתם
את בריתי ,והייתם לי סגולה מכל העמים כי
לי כל הארץ.
התורה הקדושה מדברת כאן על הדיבור של
הקב"ה בעצמו עם משה רבינו כאשר עלה
משה אל האלוקים ,כה תאמר לבית יעקב
ותגיד לבני ישראל ,המסר שהקב"ה מוסר
לבני ישראל לפני מעמד קבלת התורה על
הר סיני ,אחרי שראיתם את כוחי שהוצאתי
אתכם מארץ מצרים ,קריעת ים סוף ,כבר לא
צריך יותר הוכחות לכוחו וגדלותו של הקב"ה
והסיבה למה הוציאם משם ,הכל על מנת
לתת להם את התורה ולהביאם לארץ ישראל.
להבין את הלשון והדיבור של הקב"ה למשה
רבינו שלכאורה נראה כתנאי על מנת שיהיה
לכם את כל הטוב ,התנאי לוהיתם לי סגולה
מכל העמים ,ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים
וגוי קדוש ,הקב"ה לא דורש הרבה ,אלא אם
שמוע תשמעי בקולי ושמרתם את בריתי,
זה מספיק בשביל לזכות לתגמול הטוב של
הקב"ה והיתם לי סגולה מכל העמים ,מה
יעשה אתכם סגולה מכל העמים ,רק לשמוע
בקולי ושמרתם את בריתי.
בוודאי משמעות המילים תשמעי בקולי זה
לקיים את כל מצוות הקב"ה אשר צווה לנו
בתורה הקדושה ,,אולם נוסף לזה ושמרתם
את בריתי ,בתורה הקדושה ישנם תרי"ג
מצוות עשה ולא תעשה ,ורק בודדים מהם
הם בגדר הברית שעליה צווה לנו הקב"ה
בציווי נפרד ושמרתם את בריתי ,וזוכים על
ידי זה והיתם לי סגולה.
שלוש בריתות יסודיות כרת הקב"ה עם בני
ישראל ,והם ברית מילה ,כמו שאמר הקב"ה
לאברהם אבינו בפרשת לך לך :זאת בריתי
אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך
המול לכם כל זכר.
הברית השני הוא ברית שבת ,כמו שאומר
רבינו בספרו בני יששכר מאמרי השבתות
וזלה"ק :וג"כ יכולים לפרשו על ברית שבת
כמו שאמרו במדרש [מכילתא פי"ט] שהשבת
נקרא ברית ..והייתם לי סגולה מכל העמים
(תהיו לי בסגולה מכל העמים ,שבכל העמים
גם אם יעשה איזה איש רצון קונו אזי יש עליו
טענת מי הקדימני וכו' ,וזהו שסיים בטעם) כי
לי כל הארץ ,וכו'.
והשלישי ברית התפילין שהיא האות ביני
וביניכם ,ובשבת שיש את הברית ואות השבת
אזי לא מחוייבים בתפילין וכך כותב רבינו
בספרו אגרא דכלה בראשית :ויקדש אותו.
בברכת גוט שבת
לא אמר ויקדשהו ,רק ויקדש אותו .יש לפרש
שקידש האו"ת שלו ,ואין צריך ביום זה לאות אור ליום ד יתרו בהיכל הקודש דרבינו בדינוב
ידידכם פנחס בנימין בן חנה לאה
התפילין ,כי היום בעצמו הוא אות בינו ובין

אגרא דכלה
פכ"ח
במדרש (שמו"ר
ב') וידבר אלקים
וכו' האלה לאמר (שמות כ
א) .בטכסיכי של מלכים נהג
הקב"ה עם ישראל ,שנאמר
(שיר השירים ד ח) אתי מלבנון
כלה ,ולמה כך בזכות שאמרו
נעשה ונשמע (שמות כד ז),
עכ"ל .והוא פלאי .ונ"ל לבאר
הדבר דהנה ידוע דראשית
התגלות והתעוררות לבריאת
העולמות ,היה (בהשאלה)
בבחינת התגלות מדת מלכות,
דהיינו שהתעוררות היה בכדי
להיקרא בבחינת אורו המתפשט
בעולמות בתואר מלך כי אין
מלך בלא עם ,וכיון שראשית
הגילוי היה כדי להיקרא מלך,
אם כן מדת המלכות הגם שבכל
העולמות היא סוף המעשה ,עם
כל זה היא במחשבה תחילה,
הן כן הוא בכל העולמות ,כי
מדת המלכות שבעולם העליון,
נעשה עתי"ק לתחתון ממנו,
על שמשתלשל שוב גם העולם
ההוא לסוף מעשה בחינת
מלכות ,והוא כמדליק נר מנר,
והוא מובן למשכילים וטועמים
מעץ החיים .וארמוז במקצת
כפי קט שכלי ,כאשר תתעורר
הרצון הקדום להתגלות בחינת
מלכות ,אם כן בהרצון הוא
בחינת מלכות) ,השתלשל האור
מדרגא עד לדרגא להתגלות
בחינת מלכות ,שהיה בהעלם
בראשית מחשבה הרצון ,ואחר
כך עלה במחשבה להתגלות
בחינת מלכות זה ,לעולם אחר
יותר בגלוי ומושג לנבראים ,הנה
שוב נשתלשל מבחינת מלכות
זה לכתר של עולם אחר ,ומדרגא
לדרגא עד הגיע לסוף התגלות
המלכות ,וכן מעולם לעולם .אם
כן מכל בחינת מלכות ,מתהווה
מלכות יותר בגילוי כמדליק נר
מנר ,והוא סוד מלכותך מלכות
כל עולמים (תהלים קמה יג).
והנה המדרש הזה בא לבאר
וידבר אלקים את כל הדברים
האלה לאמ"ר .דקשה למה אמר
כל הדברים .וגם מהו הלאמר.

והנה בא לבאר לנו ענין הלאמר
הוא השי"ת דבר בקדשו כללות
דברי תורה דברים כוללים
שיתאמרו בכל דור ודור כל ימי
עולם ,היינו בדברי נותן התורה
כלול כל מה שתלמיד ותיק עתיד
לחדש ,ובכל דור ודור כל חכם לב
בישראל ,זה מחדש ומוליד דבר
זה ,וזה דבר חידוש אחר ,הכל
מדברי אלקים חיים זה מחדש
ומוליד דבר וכו' ,בכל פעם שכל
משכל ומושכל ממושכל כמדליק
נר מנר .וז"ש וידבר אלקים את
כל הדברים האלה( ,היינו כללות
הדברים כוללים כל ימי עולם
מדור לדור ממושכל למושכל),
לאמר (כדי שיאמרו הדברים בכל
הדורות ,וכל הבא יגלה מסטירין
של כת הקודמים) ,באו אנשי
כנסת הגדולה ופירשו דברי
קבלת הנביאים ,באו התנאים
ופירשו דברי אנשי כנסת
הגדולה ,באו האמוראים ופירשו
דברי התנאים ,באו רבנן סבוראי
ופירשו דברי דברי האמוראים,
באו הגאונים ופירשו וכו' ,וכן בכל
דור האחרונים מגלים ומבארים
ביותר דברי הראשונים ,הכל
מכללות דברי אלקינו נותן
התורה .וז"ש המדרש בטכסיסי
של מלכים( ,היינו טכסים ומנהג
השתלשלות המלכיות של
העולמות כמדליק נר מנר כנ"ל),
נהג הקב"ה עם ישראל ,שנאמר
אתי מלבנון כלה (את כלה הנך
אתי במחשבה הקדומה ,בלבנון)
היינו ל"ב נתיבות חכמה נון
שערי בינה הוא סוד לבנון.
והנה בחינת הרצון הוא בחינת
הכתר ,הנה הוא כולל בהעלם
גם המחשבה נקראים בכללות
יחד לבנון ,והנה סוף מעשה הוא
במחשבה תחילה ,אי אפשר
לבאר יותר כי יראתי והשם
הטוב יכפר בעדינו.
וכן נהג הקב"ה עם ישראל
בנתינת התורה ,הנה דבורי ית"ש
הן המה דברים כוללים ,דבור
הוא בחינת מלכות (דבר מלך
שלטון (קהלת ח ד)) ,מלכותך
המשך בעמ' הבא>>

>> המשך 'אגרא דכלה'

מלכות כל עולמים התגלות בכל פעם
מדליק נר מנר ,כן מתגלים מאמריו
ית"ש בכל דור ודור ביתר התגלות,
היינו על ידי צמצוצים ולבושים לפי
הדור והמקום והזמן .ואמרו רז"ל
(עירובין נ"ד ע"ב) למה נמשלו דברי
תורה לשדים ,מה השד הזה כל זמן
שהתינוק יונק וממשמש בו מוצא בו
טעם וכו') ,ולמה כך (היינו למה זכו
ישראל לזה) ,בזכות שאמרו נעשה
ונשמע ,הנה אמרו נעשה כעת המוטל
עלינו ,ונשמע בכל פעם מוצא שפתיך,
והש"י מילא רצונם שבכל פעם
שומעים דבר חדש מדברי אלקים
חיים מה שמולידים חכמי הדור ,והן
המה דברי אלקים ממש ,הבן הדבר:
ויתפרש עוד אלה הדברים אשר
תדבר אל בני ישראל
(שמות יט ו) .אמרו רז"ל (נדרים
פ"א ע"א) דבר זה נשאל לחכמים
ולנביאים ולמלאכים ולא פירשוה,
עד שפירשה הקב"ה בעצמו על מה
אבדה הארץ (ירמיה ט יא) ,על שלא
ברכו בתורה תחילה .ופירש הרב הק'

בעל גור אריה כי אם מברכין תחילה
על התורה ,זה מורה על גודל אהבתם
לי"י להיותו סיבה לתורה ,וכיון שהם
אוהבים ודבוקים בהסיבה ,הגם
שבמקרה עוזבים בעת מן העתים
את התורה ,הש"י שהוא סיבה אל
התורה ,מקיים בהם התורה וחוזרים
לתורתם ,מה שאין כן כשאין מברכין
על התורה .והנה ברכת התורה היא
אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו
את תורת"ו כביכול ,תורה שלו שהוא
סיבה אליה ,והבן .והנה קודם נתינת
התורה הקדים זה הש"י והייתם לי
סגולה מכל העמים וכו' (שמות יט
ה) ,ואתם תהיו לי ממלכת וכו' ,על ידי
שתהיו עוסקים בתורתי שאני סיבה
אליה ,וזה שסיים אלה הדברים "אשר
"תדבר ,יתפרש תדב"ר פועל יוצא
לאחרים ,רצ"ל אלה הדברים תצוה
שידברו בני ישראל קודם עוסקם
בתורה ,דהיינו שיברכו תחלה אשר
בחר בנו מכל העמים כמ"ש הש"י
והייתם לי סגולה מכל העמים ,ונתן
לנו את תורתו דייקא כמ"ש ית' ואתם
תהיו ל"י ,והבן:

מכתבים למערכת

לאחר מסע הקודש וימי ההילולא בדינוב
בס"ד ,שבט תש"פ
לכבוד ידיד כל בית ישראל הרה"ח פנחס בנימין פאמפ הי"ו
שלום רב!
אמרו רז"ל (מדרש פנחס) הקב"ה עוסק בשבחן של צדיקים ,ובירושלמי (סוף
מסכ' סוכה) קשה לפני המקום לעקור שלשלת יוחסין של צדיקים.
מה תואמים מאמריהם אלו למע"כ שזכה להקים בית של אותו צדיק רשכבה"ג
בעל הבני יששכר זי"ע ,שבמדה מסויימת זכה בענין מיוחד שכל הגולה
במדינות אירופה תלמידי הבעש"ט הק' ענו אחריו מקודש והביעו חיבה
מופלגת לספה"ק שהוריש לדורות הבאים ,וכך שכולם נחשבים כתלמידיו,
ומע"כ זכה להושיב ישיבה על קברו להנציח השולשלת קדישתא שיוכלו באופן
קבוע לבוא להתחמם לאורו בשבתות באתריה קדישא שם ערך עבוה"ק זי"ע.
וכ"ש ביומא דהילולא שאז נשפע ביותר התקשרי' לעלמא הדין וזכה מע"כ
במידת טובו וחסדו להכשיר לנחלת הכלל ע"י הוזלת המחירים באופן בלתי
מצוי כלל שניכר ממש לשם שמים ,ועוד הוסיף בקודש לנסיעות לליזענסק
רימנוב קראסטיר וכו' במחירים שוה לכל נפש ממש בצירוף הכנסת אורחים
בנתינת סעודות כשלמה בשעתו.
ואני הקטן זכיתי בעת נעילת היא"צ להיות שם ברוב עם ומע"כ בראשו דרש
בתעוררות רב עד שכולם יכלו לממש את האוויר דקדושה באמירת תהלים
והניגונים הק' וגם השמחה בניגון שבת שלום שחיבר הרה"ק ר' דויד מדינוב
וכו' ,ומגלגלים זכות ע"י זכאי למצוה גוררת מצוה שזכה להו"ל עתה חיבור
על השס מלוקט מספרי רבינו ,וגם בכל השנה מזכה הרבים בגליון המנורה
הטהורה לקשר אותנו בקביעות לרבינו זי"ע.
וזכה מע"כ גברא דמרא סייעיה שהקים בנין בתכלית הפאר כראוי וכיאה
לכבודו של אותו צדיק ובוודאי ניחא ליה כ"ז – כי הלא רואים השגחה עליונה
מן השמים שזכה לס"ד ,ולא נשאר לי כי אם לברכו שיזכה בזכותו של אותו
צדיק להמשיך בפעולותיו הגדולים בהרמת קרן צדיק ולביאת משיח צדקינו

שמשון רוזנפעלד ברמ"י

הילולא דצדיקייא

ביום ג' כג שבט הבעל"ט הילולת הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זיע"א
ידוע הקשר האמיץ והחזק שהיה
לרבינו עם הרבי השר שלום מבעלזא
זיע"א ,ואחריו בנו רבי דוד מדינוב,
אולם הקשר בין בני ונכדי רבינו
המשיך גם עם בנו הרבי ר' יהושע
מבעלז אשר נסעו אליו לעיתים
קרובות ,והקשר בין בית דינוב
לבעלזא היה קשר אמיץ וחזק.
וסיפר ר' נפתלי פירר זי"ע מעשה
שאירע ,לאחד מנכדי רבינו הבנ"י,
שסבל מאוד בשיניו ,ואף נפטר זה
בגיל צעיר ,ל"ע ,בהיותו פעם אצל
האדמו"ר רבי יהושע מבעלזא ,אמר לו
"אביכם רבי שלום ,בנגיעתו באברים
בהם הורגש כאב ,היה מרפאם ,עשו
זאת גם אתם בכוח אביכם ורפאו
את כאב השינים שלי ,כי זה מפריע

לי לעבודת ה' ,השיב לו רבי יהושע:
אבי רק ריפא את אלה מן הנגעים
והכאבים שבאו מן הסטרא אחרא ,אך
לא אלה שבאו ידי שמים.
ידוע מה שאמר הרה"ק רבי יהושע
מבלזא זי"ע :בספר "בני יששכר"
בעניני חנוכה מובא כי שלושה מגדולי
הדורות מעידים כי בחנוכה מתעורר
ה"אור הגנוז" ואני אומר כי בספר "בני
יששכר" גם כן מתגלה "האור הגנוז".
עכלה"ק
הרה"צ ר' שלום בראנדר מזקני
בעלזא זי"ע היה מעתיק אימרא:
שהאדמו"ר רבי יהושע מבעלזא זצ"ל
אמר על עצמו ,שהוא בן גילו של הבני
יששכר ,והבני יששכר הוא בן גילו של
החיד"א .זיע"א

מהנעשה בחצרות קדשינו

מוסדות 'בני יששכר' בדינוב
בנין 'בית צבי ופייגא' נדבת בנם

הרב ר' אליעזר קעסטנבוים ובנו ר' יואל שליט"א

בשבת האחרונה שבת בשלח ,שהו כמה קבוצות בדינוב.
בשבת זו ,ישהו גם כמה קבוצות בדינוב.
ובכל השבתות עד חג הפסח יהיו קבוצות בדינוב ,המעוניין לשהות
בשבתות אלו בדינוב יפנה לטלפון  050-4132188או לאימייל:
.9936099d@gmail.com

חג הפסח בדינוב

בימים אלו ממשיכים אנו עם ההתארגנות לחג הפסח בדינוב
לראשונה מארגנים מוסדות בני יששכר את האפשרות לציבור
הרחב לשהות בימי חג הפסח בדינוב
המקום יהיה פתוח לציבור שיזמינו ויבטיחו את מקומם בדינוב
החל מיום שני יום בדיקת חמץ עד יום חמישי אסרו חג דפסח

מחירים מיוחדים לנרשמים עד תאריך ר"ח אדר!!!
לפרטים וקבלת פרוספקט נא לשלוח בקשה לאימייל:
9936099d@gmail.com
לרבים השואלים:
בעז"ה לא נעשה השנה נסיעות לכא אדר לליזענסק ,מכיון שכל המטרה של
הנסיעות שאנו מארגנים הינו אך ורק לזכות את אלו אשר אין ידם משגת
להגיע במחירים זולים לרבינו הבני יששכר.
הסוכנים לא מגיעים לדינוב מכיון שאנחנו שוברים להם את השוק של הטיסות
לכא אדר ,אשר ע"כ החלטנו לא לעשות נסיעות בכ' אדר.
וכל מי שרוצה להגיע לדינוב לשהיה אם זה בימי ההילולא או בשבת לפני
או שבת אחרי ההילולא של הרבי ר' אלימלך ,יכול להתקשר להזמין אירוח
בטלפון  0504132188או באימייל 9936099d@gmail.com
מחיר מיוחד נעשה לאלו שבאים בכוחות עצמם לא דרך הסוכנים לשבת
שלפני ההילולא ולשבת אחר ההילולא ולכא אדר.
כמו"כ אפשר להזמין דרכינו טיסות ונסיעות פנים גם במשך כל ימות השנה,
עם אפשרות לתכנן מסלול או לצרף אנשים ביחד ע"מ שיצא להם זול המסע.

בכל ליל שישי בשעה  10.00מתקיים שיעור בספר 'אגרא דכלה' בבית המדרש דינוב רחוב בלזר  17שכונת בית ישראל
זמן התפילה בשב"ק בשעה  9:30בדיוק – בבית מדרשינו לא מדברים בשעת התפילה וקריאת התורה
הגליון יוצא לאור ע"י מוסדות 'בני יששכר' בית המדרש דינוב ,רחוב בלזר  17ירושלים | הערות אפשר לשלוח לת.ד 5495 .ירושלים
או באימייל | info@moreshet.pl :המעוניינים לקבלת העלון באימייל ,ישלחו בקשה לאימייל הנ"ל.

