
  
 � וה' בר� את אברה� בכל (בראשית כ''ד, א') איתא במדרש פליאה 

 זקני החוזה מלובלי� זצ''ל .עכ''דמלמד שקיי
 אברה
 מצות סוכה 
 
הי' מצטער על מדרש זה הרבה פעמי
, ואח''כ נתגלה לו מ� השמי

מרמז  ב' אות א)מרמזי
 על מצות סוכה. בכל דג' אותיות של תיבות 
כ' אות בסכת תשבו שבעת ימי� (ויקרא, כ''ג, מ''ב). ב)  � על הפסוק 

מרמז  ל'אות כל האזרח בישראל ישבו בסכת. ג)  � מרמז על הפסוק 
למע� ידעו דרתיכ� כי בסכות הושבתי את בנ''י (ש�  �על הפסוק 
   .כ''ג, מ''ג)

  
בסוכות  � הקרא מפרט שבעת ימי
שבראש וכבר העירו המפרשי� 

כל האזרח  �  , ובסו� הפסוק לא מסיי
 שבעת ימי
תשבו שבעת ימי�
שימי סוכות מרמזי�  התורת המהרי''� תי'. בישראל ישבו בסוכות

, שיצא האד
 מדירתו הקבועה כדי שיתבונ� שעול
 דירת עראי על
עתו הזה אינו רק פרוזדור והכנה לחיי עול
 הבא, ועיקר ביתו וקבי

בסוכות תשבו שבעת ימי� הוא בעול
 שכולו טוב, וזהו הרמז כא� 
דהיינו שיצא מדירת קבע לדירת עראי, וע''י שיתבונ� היטב במצות ה' 

, דהיינו עיקר ישיבת שכל האזרח בישראל ישבו בסוכותיבי� וישכיל 
כתושבי אהלי
 וסוכות כי  דירת עראיהאד
 בעול
 הזה אינו אלא 

מתו� כ� יהיו כל ימי חייו בתשובה ומעשי
 טובי
 ימיו כצל עובר, ו
 ויזכה לעול
 הבא.

  
 עכ''פ נראה מכא� החשיבות של מצות סוכה שהתורה קראה אותה

יש יותר משאר מצוות. בכל למה קראה מצות סוכה אבל צ''ע  .בכל
שמצות סוכה חלוק משאר מצוות באופ� קיומה, דבשאר מצוות לפרש 

משא''כ מצות סוכה ו� תפילי� וכדומה, כג באבר אחדאד
 עושה אות� 
, וזהו כוונת הפסוק שהקב''ה בר� את אברה
 בכל גופו נעשה המצוה
 .דהיינו אופ� קיומה הוא בכל גופו –בכל שמרומז במלת  במצות סוכה

 ,הרה''ק ר' בונ� מפשיסחא הי' רגיל לומר חביבה עלי מצות סוכה
  .ואפילו בנעליו שברגליו ,שכ� אד� נכנס לתוכה בכל גופו

  
וכדאי להזכיר שהרה''ג ר' מאיר אריק זצ''ל מטארנא שאל הרה''ק 
ר' חנה הלברשטא� הי''ד האדמו''ר מקאלשיט� זצ''ל (אשר נהרג 
� ע� כל משפחתו בעוה''ר על קידוש הש� ע''י הרשעי� ימ''ש ביו

 ברו�) הלא מצות ראי' בעזרה הי' ב' דחוהמ''ס שנת תש''ג יהי זכר�
ג''כ בכל הגו". והשיב לו מר� זצ''ל שלתו� הסוכה נכנס כל הגו" ע� 
המנעלי�, משא''כ במצות ראיית העזרה הי' דוקא בלי מנעלי� 

  כדאיתא בגמ'.
  

ואיתא  .שהעקדה הי' ביוה''כ וי''ל עוד שמבואר בזוהר (פרשת ויצא)
 וג' ימי�ויבא אברה
 מהיכ� בא מהעקידה,  במדרש (ויקרא כ', ב')

. ומיד בערב סוכותדר� מהר המורי' כדאיתא בפסוק, נמצא שבא הי' ב
כתב  ולכ�וה' בר� את אברה� בכל. נאמר פסוק זה קבורת שרה אחר 

 ואפשר לומרשאז הי' סוכות. מצות סוכה המדרש שפסוק זה קאי על 
 
 שזק�הוא דכיו� מצות סוכה שהטע
 שאברה
 הי' צרי� ברכה לקיי

לכ� מתאבל על שרה פטור מ� הסוכה, ובפרט שהי' אז  ומצטער הי'
  . מצוה סוכהשיכול לקיי
  בכלבר� אותו הקב''ה 

  
וי''ל עוד עפ''י דברי הגר''א, ששאלו לו איזו מצוה קשה לקיימה 

שמצות שמחת החג היא המצוה שקשה  �מכל מצוות התורה. והשיב 
ל ישראל לקיימה יותר מכל מצוות שבתורה, כאשר החיוב מוטל על כ

בכל הימי
 ובכל הלילות ללא  שמח וטוב לבבבשמונת ימי החג להיות 
אלא שאסור להניח בכל הזמ� ההוא  ולא עודכל הפסק א� לרגע, 

שיעלה על דעתנו שו
 מחשבה והרהור של דאגה וצער שלא יתערב 
שמחתנו ויבטלנו משמחה, ולזה צרי� לחזק השמחה בלב כעבודה 

אברה
 הי'  בערב סוכותהי'  שקבורת שרה דכיו� ולפ''ז י''לגדולה. 
 
כדי� וכדברינו  שמחת החגצרי� ברכה מיוחדת שתהא יכול לקיי

  הנ''ל. 
  

כבר הרגיש בזה, שאפילו קוד
 ברכה זו הי' לו הכל,  ובאמת רש''י
שהברכה לא קאי על ולדברינו הנ''ל י''ל ומה נתוס� לו ע''י הברכה. 

זק� , דהיינו דאע''פ שהי' דברי� רוחניי�אלא על  דברי� גשמיי�
וכדברינו הנ''ל.  מצות סוכההי' יכול לקיי
 מצות ה' דהיינו  ומצטער

ובודאי אי� דבר חשוב בעיני אברה
 יותר ממצות ה', ולכ� ראוי 
  .בכללהקרא לקיו
 מצוה זו במלת 

  
וי''ל עוד עפ''י דברי הרה''ק מסדיגורא זצ''ל על הפסוק (וישלח, 

על כ� קרא ש� המקו�  בית ולמקנהו עשה סוכותל''ג, י''ז) ויב� לו 
 אינ� יכולי� לקיי� שויתי ה' לנגדי תמיד אלא שההמו� ע� �  סוכות
, שאוכל ושותה ויש� ומטייל בסוכה שאז נחשב שמקיי
 בכל בסוכות
באמצע בכל עת ורגע א�  הצדיק, אבל ה' לנגדי תמיד שויתיעת ורגע 
ויב� לו בית ר''ל לו לעצמו  וזהו כוונת הפסוקהוא במדריגה זו, השנה 

 שויתי ה' א" בבית, אבל, כי הוא יכול לקיי
 המדריגה של בנה בית
וזהו כוונת . סוכותלשאר ההמו� עשה ולמקנהו עשה סוכות ר''ל 

דהיינו שבר� אותו שיכול לקיי
 וה' בר� את אברה� בכל  הפסוק
  בכל רגע ורגע וכדברי האדמו''ר הנ''ל.ה' לנגדי תמיד  שויתי

  
ויבא גדעו� הירדנה  ט''ו) –וי''ל עוד עפ''י הפסוקי� (שופטי� ח', ד' 

 
לאנשי ויאמר  –עבר הוא ושלש מאות האיש אשר אתו עיפי
 ורדפי
תנו נא ככרות לח
 לע
 אשר ברגלי כי עיפי
 ה
, ואנכי רד�  סכות

הכ� זבח וצלמנע  שרי סוכותויאמר  � אחרי זבח וצלמנע מלכי מדי� 
ויאמר גדעו� לכ� בתת ה' את זבח  –לצבא� לח
  עתה ביד� כי נת�

ואת צלמנע בידי ודשתי (מכה) את בשרכ
 את קוצי המדבר ואת 
הברקני
 וגו' ויעל גדעו� וגו' וי� את המחנה וגו' וינסו זבח וצלמנע 
וירד� אחריה
 וילכד את שני מלכי מדי� וגו' וכל המחנה החריד וגו' 

וצלמנע אשר חרפת
 אותי ויאמר הנה זבח  אנשי סוכותויבא אל 
 
 –לאמר הכ� זבח וצלמנע עתה ביד� כי נת� לאנשי� היעפי
 לח

 
וידע בה� את ויקח את זקני העיר ואת קוצי המדבר ואת הברקני
  (ע
 הקוצי
 הי' מייסר
 ומשבר
).  אנשי סוכות

  
למה קיבלו אנשי סוכות עונש גדול כזה, הלא גדעו� לא  יש להעיר

, וזה הי' רק מצד מדת חסידות, אבל לא הי' שאל לה
 רק מצד צדקה
 .(
שהטענה  ולדברינו הנ''ל י''לחיוב עלה
 לתת צדקה (עיי� במלבי''

על אנשי סוכות הי', כיו� שה
 גרי
 במקו
 כזה, שיעקב אבינו עשה 
 
''שויתי ש
 סוכות, שמרמז על עליי' ברוחניות, שכל אד
 יכול לקיי

ואדרבה נהגו במדת אכזריות, שלא  וה
 לא נהגו כ�, ה' לנגדי תמיד''
נתנו לח
 לגדעו� והאנשי
 אשר עמו אע''פ שה
 הי' עיפי
, לכ� הכה 

 .
שגדעו� בעצמו , שמבואר בהפסוקי
 ש
 ויש להביא ראי' לזהאות
בקוצי
, רק אמר להזקני
 של העיר  אנשי סוכות לא הי' מייסר

 
הי'  ענה הי' עליה
, דזהלרמז לה
 שהט הואלייסר
, והטע
האי� לנהוג, ובפרט  ללמד לאנשי המקו
 האחריות של מנהיגי העיר

 עיר כזה, שיעקב אבינו עשה ש
 סוכות.  
  

הגמ' בסוכה (י''א) כי בסוכות הושבתי את בנ''י ענני  וי''ל עוד עפ''י
הכבוד היו דברי ר''א שהקיפ� ה' את ישראל בעלות� ממצרי�. ר''ע 

י שיטת ר''ע שסוכות הוא זכר לפאומר סוכות ממש עשו לה�. צ''ע 
לסוכות ממש שהיו לישראל במדבר, למה עשו זכר דוקא לה
 ולא 

  הבאר והמ�.להנסי
 הגדולי
 של 
  

ללמד הדורות  שטע
 המצוה לפי שיטת ר''ע הוא שהקב''ה רצהוי''ל 
כמו הנסי� הגלוי� הבאי
 יסוד גדול שלא די להודות להקב''ה על 

 הדברי�לו על כל דבר ודבר אפילו על , אלא צרי� להודות המ� והבאר
, ולכ� עכשיו כשאנו בגלות ולא ראינו נסי
 כאלו, אעפ''כ צרי� קטני�

 ,ולפ''ז מיושב קושיא אחרתלהודות להקב''ה על כל הטובות שעושה. 
, מדירת קבע לדירת עראימהו השמחה שיוצאי�  שלכאורה צ''ע

אדרבה  י''לו דלכאורה זה נראה יותר כגלות שצרי� לצאת מביתו.
הלימוד הוא דאפילו בגלות יש לנו על מה לשמוח, דעל כל דבר ודבר 

וה' שהקב''ה נות� לנו צרי� להיות בשמחה. וזהו כוונת הפסוק הנ''ל 

  

 

  סוכות

  ע''זתש

  לפ''ק



אנו מכירי
 ברכת ה'  מצות סוכהדהיינו ע''י בר� את אברה� בכל 
  דהיינו על כל דבר ודבר. בכל
  

יותר משאר יו''ט  שמחה גדולההטע
 שיש ביו''ט סוכות  ולפ''ז י''ל
 
אע''פ שכל המועדות מצוה לשמוח בה� בחג  � כמו שכתב הרמב''

 
, שנאמר ושמחת
 לפני ה' שמחה יתירההסוכות היתה במקדש יו
דהיינו שביו''ט סוכות אנו מרגישי
  אלקיכ
 שבעת ימי
 עכ''ד.

 
שצריכי
 להודות להקב''ה על כל דבר ודבר, ולא רק על הדברי
על מה שיש לנו הרבה דברי
  שמחה גדולהי
, ולכ� יש בו הגדול

לשמוח בה
, דעל כל דבר ודבר שהקב''ה נות� לנו צריכי
 להיות 
  בשמחה. 

  
דמי שלא ראה איתא במשנה בסוכה (נ''א)  –ב) שמחת בית השואבה 

למה היו שמחי� כ''כ צ''ע שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. 
ניסו� דשמחה זו אינה אלא בשביל פי'  רש''יבשמחת בית השואבה. 

יותר  ניסו� המי�במצוה זו של  מעלה מיוחדת. משמע שיש המי�
  משאר מצוות דמחייב שמחה יתירה. 

  
נסכו לפני מי
 בחג כדי המהרש''א הסביר עפ''י הגמ' בר''ה (ט''ז) 

שיתברכו לכ
 גשמי שנה, ולכ� הי' שמחה גדולה במצוה זו דא''א 
שיהו השני
  בברכת המי�כל הבריות תלויי� לעול
 בלא מי
, ו

  כתקונ�.
  

שעני�  מר� הגר''מ פיינשטיי� זצ''ל (דרש משה) תי' באופ� אחר,
הוא להראות שכל אחד א� עני שבעניי
 יכול לזכות  ניסו� המי�

 לו שנה טובה וברכה מרובה דהיינו שית�ולבקש מהקב''ה גשמי שנה, 
שאחד  משו�, ולא בצדקהאע''פ שאינו יכול להרבות בקרבנות 

שכל מעשי האד
 יהיו  ,ורחמנא ליבא בעי, המרבה ואחד הממעיט
לש
 שמי
, שא
 אתה מנס� לש''ש תתבר� בגשמי השנה, וילמד מזה 
שבכל דבר ודבר א
 יעשה לש''ש הוא אד
 השל
 שמעשיו רצויי� 
ובשבילו נברא העול
, אבל א
 אינו עושה לש''ש א� א
 יקריב כמה 

וזהו טע� השמחה נו כלו
 כיו� שמעשיו אינ
 רצויי�, קרבנות אי
שזה מחזק כל אד
 ומלמדו  בניסו� המי� יותר מכל מצוות שבתורה

במה שזיכהו השי''ת שה� בכל מעשיו א� א
  להשיג שלימותשיכול 
בלא חסרו�  מצות ניסו� המי� שהוא כמו שזכה ע''יהוא ממעיט, 

א� אני  ת  הלל (סוכה, נ''ג)וזהו כוונ, ובלבד שיכוו� לבו לש''ש. כיס
א
 במעשה שאתה עושה הקב''ה כא� דהיינו שעושה לש''ש.  –כא� 

אע''פ שהוא דבר שאי� בו חסרו� כיס ובלא טירחא, אבל  –הכל כא� 
הוא הבל הבלי
, וזה  –מי כא� שאינו עושה לש''ש.  –א� אי� אני כא� 

 .
  למדנו מניסו� המי
  

כיו� אבה השמחה הי' גדולה כ''כ, דבשמחת בית השו וי''ל עוד דהטע�
, משא''כ בשאר מצוות להעניי� ולהעשירי� דשמחה זו הי' שוה בי�

  וכדברינו הנ''ל.
  

שהובטחו המי
  י''ל באופ� אחר, עפ''י פרש''י (ויקרא, ב', י''ג)ו
דהטע
  נראה מזההתחתוני
 ליקרב במזבח ע''י ניסו� המי
 בחג. 

שאי�  המי� התחתוני�של ניסו� המי
 בחג הי' לסלק הטענה של 
, והפיוס הי' ע''י הניסו� המי� העליוני�לה
 קורבה להקב''ה כמו 

המי
. ולכ� עושי� שמחה גדולה במצוה זו לרמז דאי� שמחה גדולה 
 .
שהטע
  וראיתי בש� המהר''� מינ� זצ''למזה מלעשות שלו

 
מפני שע''י שמחה בא  הוא ,בשמחת תורהוזאת הברכה שקוראי
 ,
  יש ברכה. שלו� וכשישקירוב הלבבות ומביא לידי שלו

  
הא עכ''פ זה ניסו� המי� מהו הפיוס של  וי''ל עוד דלכאורה צ''ע

 וי''לקרובי
 להקב''ה כל השנה.  והמי� העליוני�נעשה רק בסוכות, 
חת בית עד כדי כ� שמי שלא ראה שמבשמחה דכיו� דמצוה זו נעשה 

גור� השראת השכינה כמו  ושמחה השואבה לא ראה שמחה מימיו,
המי� , לכ� דאי� השכינה שורה אלא מתו� שמחה שאמרו חז''ל

  בעול
 הזה. השראת שכינהנתפייסו עי''ז, דעל יד
 נעשה  התחתוני�
  

דכיו� דהמי
 התחתוני
 היו עצבי
 בשביל שאי� לה
 וי''ל עוד 
 
בעול
, ולכ� כשנתפייסו ע''י  ו� שמחהחסרקורבה להקב''ה זה גור

  . בעול
 השמחהאז נתקרבה ניסו� המי� 
  

דאחר חורב� הבית אי� כא� עוד ניסו� המי
, וא''כ חוזר  אבל צ''ע
 .
וי''ל דאיתא בסוכה (מ''ח) והיית א� וניעור טענת המי
 התחתוני

פי' הישמח לפניו. ו וכו' שיש שמחה האחרו�לרבות לילי יו''ט שמח 
דהיינו גלות האחרונה דהיינו שהתורה מצוה דג
 בלילי  לישרא

האי� אפשר לשמוח  וא� ישאלושצרי� לשמוח.  בחשכת של הגלות
דהיינו השמחה שהיתה בזמ�  שמחה לפניושיש  התשובה היאבגלות. 

 
הבית השאירה אחרי' רוש
 עז, עד כדי כ� שאנו יכולי
 לשמוח ג
''כ שמחה, עד שנשאר רוש
 בשמחת בית השואבה הי' כ דהיינו בגלות.

ג
 עתה נשארו רוש
 הפיוס אצל המי
  . ולכ�השמחה עד היו
 הזה
.
  התחתוני

  
 שואבי� רוח הקודשבירושלמי מפרש שמש
  �  אבל איתא בתוס' ש�

שהי' מעולי  דיונה ב� אמיתישהשכינה שורה מתו� שמחה, ומייתי עובדא 
 
 המהרש''א כתב עכ''ד.שרתה עליו שכינה  ובשמחת בית השואבהרגלי

דג
 הירושלמי סובר דבעינ� שמחה משו
 ניסו� המי
, אלא הי' קשה 
 ה''ל ליקרא בית השואבהלהירושלמי למה נקרא מקו
 השמחה שבעזרה 

היו  ניסו� המי�וקאמר משו
 שע''י השמחה שהיתה ש
 ע''י בית ניסו� 
סוק שאינה שורה אלא מתו� שמחה. וזהו כוונת הפ שואבי� רוח הקודש

דהיינו ושאבת
 רוח הקודש ע''י ניסו� המי
 שהי' ושאבת� מי� בששו� 
  בששו�, דרוח הקודש בא מתו� שמחה. 

  
וכפרש''י הנ''ל, אלא  ניסו� המי�, דהשמחה לא הי' מטע
 וי''ל באופ� אחר

 משמח באותו זמ�, ולכ� הי' לרוח הקודשהי' מסוגל  הזמ� של ניסו� המי�
  י� השכינה שורה אלא מתו� שמחה.כדי לזכות לרוח הקודש, דא

  

בת בסוכה דוקא הקדושת לוי זצ''ל הי' נוהג לישב בסוכתו דוקא ע� אנשי� פשוטי� מ� המדריגה הנחותה ביותר, כששאלוהו פע� לטע� הדבר מפני מה נראה לו לש
דיקי� להיכנס אל ''סוכת עורו של לוית�'' ואני לוי יצחק ג� אני יהי' לי חשק להכנס אל אותה ע� פשוטי ע� כאלה. השיב בדר� הלצה לעתיד לבוא כשיזמינו כל הצ

מר לו אל נא יחר סוכה, הרי בודאי יעכב אותי המלא� בכניסה וישאל בכעס הא מני� זה מגיע אתה אד� פשוט שכמות� להידחק כא� בי� צדיקי� וגדולי עליו�, ואו
  אל סוכה שלי נתתי ג''כ להכנס אנשי� פשוטי� וכלל לא התביישתי בה�. (ברכת חיי�) –אפ� אלי 

  
פע� אחת נזדמ� אורח בחג הסוכות לרח''ע גרודזנסקי זצ''ל ורח''ע הי' אז מצונ�, החליט שהוא פטור ממצות אכילה בסוכה כדי� מצטער,  –המצטער פטור מ� הסוכה 

בריא, אחרי רגעי� מספר הופיע רח''ע בסוכה, תמה האורח ושאל הלא רבינו החליט שהוא בעצמו פטור ככל מצטער ולמה א� צוה להכי� לאורח סעודה בסוכה כדי� 
המצטער לשבת שינה דעתו. אמר לו רח''ע אמנ� נכו� פטור אני ממצות סוכה אבל לא משאר מצוות, וכא� לפני מצות הכנסת אורחי� להנעי� ישיבת סוכה לאורח 

  צות הכנסת אורחי� אי� פטור של מצטער. (אורח חיי�)יחידי בסוכה, ובמ
  

י למה אתה בוכה פע� אחת קוד� חג הסוכות הל� אבי מורי זצ''ל לקנות הד' מיני�, כשבא לחנות לקנות מצא ש� ילד בגיל אחת עשרה ודמעות בעיניו. שאל לו אב
י יכול לקנות לעצמי הד' מיני�, והמשי� לפרש שהמלמד שלו הסביר את החשיבות של הלא הוא קוד� חג הסוכות והוא זמ� שמחה. ענה לו הילד אני בוכה על שאיננ

שאביו עובד בו  הארבע מיני� וכשבא להבית הגיד לאביו מה שלמד, אז הבטיחו אביו שא� יצליח בלמודו יקנה לו בשנה הזאת הד' מיני�. אבל אתמול נסגר המסחר
שאי� למשפחת� שו� פרנסה. כששמע אבי את דבריו אמר לו מיד בחר לעצמ� איזה אתרוג שתרצה מכל החנות ויהיה ואמר לו אביו שא''א לו לקנות לו הד' מיני�, ו

ישראל הוא לכל מתנה ממני בשביל יו� טוב. בעיני� מלאי� דמעות הודה הילד לאבי, ואמר זהו המתנה היותר טוב שאני מקבל בחיי. אבי הי' רגיל לומר שאהבת 
  וק בי� איש חשוב לאיש פשוט בי� גדול ובי� קט�, וכ� נהג למעשה.אחד בישראל, ואי� חיל

  
דר קוד� סוכות פע� אחת המשגיח הרה''צ ר' לייב חסמ� זצ''ל קנה אתרוג כמה ימי� קוד� סוכות, ובשעת הקני� עשה הסכ� ע� המוכר דא� ימצא אתרוג יותר מהו

בחזרה, בערב סוכות מצא אתרוג יותר מהודר וקנה אותה אבל לא הל� להמוכר הראשו� להחזיר המכירה תהיה בטלה ויכול להחזיר האתרוג להמוכר ויקבל המעות 
מצות הידור  האתרוג הראשו�, וכששאלו תלמידיו למה לא החזיר האתרוג, אמר לה� כבר נתייאשתי מלמצוא אתרוג אחר, וכש� שיש מצות הידור באתרוג יש ג''כ

  ''בדובר אמת בלבבו''.
  

להגר''ח מבריסק זצ''ל שני אתרוגי� אחת הי' כשר בודאי אבל בלתי הדר, והשני הי' הדר ביותר אבל ספק פסול מחשש הרכבה, ושאל לו ואמר  פע� אחת אחד הביא
בר קיי� � הרי כיש בכל אחד מה שאי� בחבירו אבל איזה מה� יטול ראשו� ויבר� עליו. ואמר הגר''ח שיטול הספק פסול קוד� מטע� שא� יטול את הודאי כשר קוד
שו� מצוה כלל, המצוה בבירור גמור ולכ� כשיטול אח''כ את הספק פסול כדי לצאת ידי הידור הוי כאילו לא עשה כלו�, שאחרי קיו� המצוה אי� בנטילת אתרוג 

י מיד נוטל אחריו את הודאי נמצא שמצות הידור הפסיד, משא''כ א� יטול מקוד� הספק פסול הרי ממנפ''ש א� הוא באמת פסול לא הפסיד בנטילתו כלו� שהר
  כשר ויוצא בו, וא� הוא כשר נמצא שיש בידו ג� מצות הידור. (ברכת חיי�)     

  
תורה הכבד בשמחת תורה בשעת ההקפות הי' הרה''ק ר' דוד משה זצ''ל האדמו''ר מטשורטקוב (יומא דהילולא הושענא רבה, יהי זכרו ברו�) מחזיק את ספר ה

 הזמ�, שאל לו חסיד אחד רבי שמא כבד הספר. השיבו האדמו''ר לא, התורה כשמחזיקי� בה איננה כבדה.     בזרועותיו ורוקד עמו כל
    1927'370'732 התקשר:הרוצה לנדב גליו� נא ל

 KOL YAAKOV 89 RIVINGTON ST. (RABBI YAAKOV SPIEGEL WAY) N.Y. N.Y. 10002הכתובת: 


