"בניך" כשתילי זיתים ,סביב לשולחנך...

הספה"ק 'בני יוסף' ו'בני בנימין'
על התורה והמועדים
מהגה"ק רבי יוסף בנימין רייך זי"ע
ישמח לב מבקשי ה' עם הוצאת הספה"ק 'בני יוסף' ו'בני בנימין' על התורה
והמועדים ,להגה"ק רבי יוסף בנימין רייך זיע"א ,אבד"ק העליטש ונכדו של
הגה"ק בעל הבני יששכר זיע"א ,במהדורה חדשה ומפוארת ,קנקן חדש מלא
ישן  -יין המשומר אשר דעת זקנים נוחה הימנו.
הספרים 'בני יוסף' ו'בני בנימין' היו נפוצים בדורות הקודמים בקרב עם קודש
שידעו את תוקף חיליה של הגאון המחבר ,בהלכה ,בדרוש ,ובחסידות .המחבר
מביא בספריו דברים ששמע מצדיקי דורו אשר הסתופף בצילם וקיבל מהם דרכי
עבודת הקודש ,ודולה ומשקה מהם לקהל המעיינים מבקשי ה' ,ויסודות חשובים
הידועים כהיום בהיכלי החסידות מקורם הוא מספריו.
עד עתה נדפסו ספרים אלו במהדורת צילום ממה שהדפיס המחבר בשנים
תרנ"ב-נ"ג ,באותיות צפופות ומרוטשות כפי תנאי ההדפסה בימים ההם ,וללא
סימני פיסוק ומראי מקומות ,עד אשר לפי המקובל בדורינו היו הספרים כאוצר
חתום ובלום בפני שוחרי התורה והחסידות שביקשו ליהנות מאורם הגדול.
עתה נשאו ליבו של הרה"ח הרבני מו"ה אלימלך בלומענבערג הי"ו מניו-
יורק ,אשר קשור בעבותות לספרים קדושים אלו ,מאחר שסביו הג"ר רבי יהושע
מעססנער זצ"ל קיבלם מהמחבר בעצמו שביקשו ללמוד וללמד מהם ,וקיבץ
תחתיו צוות של ת"ח שפקיע שמייהו בההדרת ספרי הקדמונים בראשותו של
הגאון רבי יצחק ישעיה וייס שליט"א גאב"ד נוה אחיעזר-ב"ב ,אשר נרתמו
למלאכת הקודש – הוצאת הספרים במתכונת חדשה ובהירה ,כדי לפתוח בפני
המעיינים את שערי האוצר הגדול הטמון בהם.
המהדורה החדשה שיצאה לאור בימים אלו על ידי מכון בני יוסף ובני בנימין
בכרך אחד בן למעלה מ 088-עמודים ,מרהיבה ביופיה ,נעימה לעיני המעיין,
מסודרת בסדר נכון ,ומזוקקת מכל סיג ,בתוספת הארות מחכימות בשולי הגליון
לבאר את דברי קדשו.
הספרים עברו מלאכת פיסוק מקיפה וחלוקה לקטעים ,בזהירות ובדקדקנות
שלא לשנות ח"ו מכוונת המחבר ,וכן עבודה יסודית של ציון מראי מקומות לדברי

המחבר שיסודתם בהררי קודש ,מדברי חז"ל ומספרי קבלה ,חסידות ומוסר,
ובפרט ספרי זקינו הגדול הגה"ק הבני יששכר מדינוב זיע"א.
כעטרה בראש הספר הובא קונטרס מקיף ובהיר לתולדות המחבר ובני
משפחתו וכן קצות דרכיו בקודש ,ערוך ביד אמן מושך בשבט סופרים ,למען
יהיה בעל השמועה עומד לנגד עיני המעיין ,וידע דור אחרון צדיק מה פעל.
בסוף הספר נדפסו מפתחות מפורטים לפסוקי תנ"ך ומאמרי חז"ל ,וכן מפתח
ענינים נרחב ומפתח אישים לדברי הגאונים והצדיקים שהוזכרו בספר ,כדי
שיוכלו המעיינים למצוא בנקל דברי חפץ.
כאמור המהדורה המושלמת יוצאת לאור ע"י מכון בני יוסף ובני בנימין ,ועולם
החסידות אשר משתוקק לאורה כבר זמן רב ,ודאי יכיר טובה לפטרון המכון
הרה"ח הרבני מו"ה אלימלך בלומענבערג הי"ו ,אשר לא חסך במאמצים
למען עשות רצון צדיק הרה"ק רבי יוסף בנימין רייך זיע"א שירבו המעיינים
בספריו ,באשר לא זכה להשאיר אחריו זש"ק וספריו אלו הם בניו – 'בני' יוסף
ו'בני' בנימין ,וזכה להוציא מתחת ידו דבר נאה ומתקבל.
תולדותיהם של צדיקים אלו הם מעשיהם הטובים ,ובודאי הרה"ק המחבר ימליץ
טוב על כל המסייעים בהוצאת ספריו ,וכן על קהל מבקשי ה' שיעשו רצון צדיק
ויהגו בספריו ,וכמו שכתב בהקדמתו ברוב ענוותו" :אולי ימצא אחד בעיר ושנים
במשפחה אשר ימצא חידוש בדברי ,וילמד איזה מדה טובה או פירוש טוב
ממאמרי ,ויהיה זה חלקי מכל עמלי ,והיה זה שכרי בעד מפעלי".

