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 פרשת האזינו

 

 האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי.

ואדברה, וסיים בלשון  –וצריך להבין דפתח בלשון עתיד 

 כמיםחלמידי דשמים רומז לת ומרלראה אמרי פי. ונ –הווה 

דבר  לקיםא' : "כי לא יעשה ה)עמוס ג, ז(וצדיקים. והנה כתיב 

"האזינו השמים"  כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים". וזהו

והצדיקים שהם כעת במקום  כמיםחלמידי היינו הת –

 –הנביאים והם שומעים מה שעתיד להיות, "ותשמע הארץ" 

היינו הפשוטי עם השומעים ורואים רק את ההווה והנראה 

 "אמרי פי". –לעיניהם. ולכך אמר עליהם לשון הווה 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע( 

 

 תשמע הארץ אמרי פי.האזינו השמים ואדברה ו

ע"ה היה הדעת של כל ישראל, בינו רשה ידוע כי מ

הדיבור של כל ישראל. והנה איתפשטותא דמשה  נתוהיה בחי

 נת, נמצא כי הצדיק הוא הבחי)תיקו"ז תס"ט קיד:(בכל דרא ודרא 

 כמיםחלמידי רמז להת –דיבור של הדור. וזהו "השמים" 

, כי יש להם כח והצדיקים, עליהם אומר הכתוב "ואדברה"

הדיבור, כיון שהם בחינת הדיבור של כל ישראל. "והארץ" 

המה הנשים והמון העם עליהם אומר הכתוב "ותשמע"  –

 שעליהם לשמוע לכל דברי הצדיק.

רש"י האזנה מקרוב ושמיעה מרחוק, כי  רשוזהו שפי

האזנה קאי על הצדיקים, והוא בקרוב כי קרובים הם אל 

ות אוזנם ולהאזין. אבל המוני עם התורה וצריכים רק להט

עליהם נאמר ותשמע הארץ, דכיון שהם רחוקים מהבנת דברי 

התורה צריכים הם לשמוע את דברי הצדיק הקרוב יותר מהם 

אל התורה. ולא רק לדברי תורה שאומר הצדיק צריכים הם 

רומז דלא רק שצריכם  –לשמוע, אלא אף "אמרי פי" 

ק, אלא אף אמרי פיו לשמוע את דברי התורה מפי הצדי

)סוכה הצריכה לימוד  כמיםחלמידי היינו שיחת חולין של ת

 ישמעו ויקבלו אותם ממנו בשים לב. כא:(

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע( 

 יערוף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי.

הרמז בזה שאל יצטער האדם בראותו כי עובד הוא 

שום השי"ת בתורה ותפלה ואף על פי כן אינו מרגיש בנפשו 

שינוי לטובה בקדושה ובא הכתוב לומר שאל יצטער מזה, 

כי התורה היא כמו מטר אשר בעת ירידתו אין אנו מרגישים 

מרגישים את הטובה שיש בה, וכן  ךכר בטובתו, ורק אח

הוא גם בתורה, אף שלעת עתה אינו מרגיש עדיין בנפשו 

תוספת קדושה, יאמין שבבא העת ישפיע השי"ת עליו תוספת 

שה. וזהו יערוף כמטר לקחי, דהתורה נמשלה למטר קדו

 כנ"ל.

לפי שנלקחה  ומרלראה והטעם שנקראת התורה לקחי, נ

, ולכך נקראת לקחי. )עי' שבת פח:(מהמלאכים שרצו לזכות בה 

דאורייתא קוב"ה )זוה"ק אחרי עג.( עוד אפשר לומר, דידוע 

וישראל חד הוא, ונמצא דמי שלוקח את התורה הוא לוקח 

אותו ית' כביכול, דהרי חד הוא. וזהו לקחי, שלוקח  ןכם ג

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(   אותו כביכול.

 

 כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו.

היינו שידע האדם בנפשו שאם יעשה לפעמים איזה מצוה 

היינו  –אזי רק בכח ה' עשה זאת. וזהו "כי שם ה' אקרא" 

אז "הבו גודל בעת שאקרא בשם ה' ואקיים מצוותיו, 

אתן את הגודל רק לה', כי אדע כי כל זה הוא  –לאלקינו" 

 רק בכחו ועזרתו ית' שנתן לו כדי לקיים מצוותיו.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 

 כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו.

אם ידע האדם שכל מעשהו הוא רק  –"כי שם ה' אקרא" 

כי  –אלקינו" רומז לחסדים, "ל –בכח ה', אזי "הבו גודל" 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(  ימתיק הדינים לחסדים.

 

 עם נבל ולא חכם.

ברי כל המנבל עצמו על ד )ברכות סג:( רךדל ע בארלש י

ולא " ורהתברי שמנבלים עצמן על ד "עם נבל"וזהו  ורה,ת

 ילראה נ ,דקבילו אורייתא ולא חכימו רגם אונקלוסות "חכם

רק מאמינים בתורה  ,שאינם הולכים בחכמות רושהפי

 כפשוטו ומבטלים שכלם ודעתם להשי"ת ולהתורה.

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(
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 אמרתי אסתירה פני מהם וגו'.

האזינו  דשקבת אחד מאנשי שלומו בא פעם אחת על ש

לקוידינוב והיה מצטער מאד בלבבו על מיעוט התורה 

והעבודה שלו בכל השנה. והנה בעת עריכת השלחן שמע כי 

השי"ת אומר  –רקה מפיו הק': "אמרתי אסתירה פני מהם" נז

 –כי אסתיר חרון אפי וכעסי מישראל, "כי אראה אחריתם" 

הם דור שמהפכין  –הסוף שלהם, "דור תהפוכות המה" 

לא  –חשוכא נהורא ומרירו למתיקו. "בנים לא אמון בם" 

יתנו אומן בנפשם, כמה שהם לומדים ומתפללים הכל למעט 

 חשב. והיה הדבר לפלא בעיני החסיד.בעיניהם י

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(
 

 

 סוכות

 

 וחג האסיף תקופת השנה.

מן החג הק' הזה יכולים לאסוף ולקחת תקיפות וחיזוק 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(       בעבודת ה' על כל השנה.

 

ישב פעם אחת בסוכה וירד מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע 

צא ממנה. ואמר, הגם שאמרו חז"ל גשם שוטף ולא י

בירושלמי הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט, הכל כדאי 

שמיישב מעשה זה גם על )סי' מג, א( משמרת שלום וכו'. )ועיין ב

 פי הלכה(

 

 כל האזרח בישראל ישבו בסכות.

זרח וואס דער אלופו של עולם שיינט -אזרח אותיות א'

 אים. ביי אים, וואס דער איד שיינט ביי

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(

 

 כל האזרח בישראל ישבו סוכות.

איך וויל שיינען,  -"כל האזרח", כל האומר: אזרח 

 הוא יכול לקבל קדושת הסוכה. –בו בסוכות" -"יש

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(           

 

 ולקחתם לכם ביום הראשון.

יתא : ראשון לחשבון עונות. א)ויק"ר פרשה ל, ז(אמרו חז"ל 

בחז"ל שכשעושין תשובה מיראה נעשה מן הזדונות שגגות, 

וחדש אלול וראש השנה ויום הכיפורים התשובה הוא מיראה 

ובימי הסוכות הם תשובה מאהבה כדאיתא במדרש שמאלו 

תחת ראשי זה ראש השנה ויום הכפורים וימינו תחבקני הוא 

 בימי סוכות. וז' פעמים אהבה גימטריא סוכה נגד הז' מדות

בסוד הסוכה. ולכן ביום ראשון של סוכות הוא חשבון עונות 

 )מרן אדמו"ר הצעיר זי"ע(   לעשות מהן זכויות.

 

 והיו לאחדים בידי.

אהבה בגמטריא אחד, וז' פעמים אחד גימטריא סוכה וזה 

 )מרן אדמו"ר הצעיר זי"ע(  שאומרים והיו לאחדים בידי.

רתיכם כי בסוכות כל האזרח בישראל ישבו בסכות למען ידעו דו

 הושבתי את בני ישראל וכו'.

הפסוק מתחיל בסוכת חסר ו' וכן ישבו בסכות חסר ו' 

והפסוק מסיים ובסוכות מלא ו', דהנה אדם צריך לדעת כי 

דירת עראי,  –בסכת מרמז על העולם הזה בבחינת סכת 

ועליו לדעת כי בסכת בעולם הזה תשבו שבעת ימים, רומז 

ל האדם וזהו בבחינת חסר. אבל למען לשבעים ימי שנותיו ש

ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, דהיינו 

לעתיד לבא יהיה בבחינת מלא. "בהוציאי אותם מארץ 

מצרים", מצרים מרמז על העולם הזה שהאדם שקוע בתאוות 

ובמצרים עד אין סוף, והיינו שעל ידי שיוצא האדם מכל 

זוכה לתענוג אמיתי רוחני שהוא  מצריו ועניניו הגשמיים אזי

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(         בחינת עולם הבא.

 

  וחג האסיף תקופת השנה.

פירש מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע שמחג האסיף אפשר 

לקבל תקיפות בעבודת השי"ת לכל השנה. ויש לבאר דהנה 

שנה זה מלשון שינוי, שזה הזמן להשתנות בעבודת השי"ת, 

פי שכל השנה קשה ליהודי לקחת את עצמו  שאף על

לעבודה, אבל בסוכות כמו שהמינים שונים במהותם 

ומתחברים ומתאגדים יחדיו כאחד על אף השוני שבהם, כך 

 זמן זה מסוגל לשנות טבעו של אדם אף שהורגל אחרת.

: רבי נהוראי אומר מניח )קידושין פב:(בסיום אמרו הגמרא 

י מלמד את בני אלא תורה אני כל אומנות שבעולם ואינ

וכו'. וצריך ביאור כפל דבריו, מניח אני וכו' ואיני מלמד 

וכו', והכוונה היא דאי אפשר ללמד את בני תורה רק אם 

עוזב כל אומנות שבעולם ומשתנה מכל הרגליו. כי רק מי 

שמכניס ראשו כולו בתורה ומניח את כל הבלי העולם רק 

לעזוב כל  –קופת השנה אז יכול להתעלות. וזה הזמן של ת

 הרגליו ולהכניס כל כולו רק בתורה.

 (בסיום מס' קדושין ערב סוכות תשס"ג )מרן אדמו"ר שליט"א

 

שהיו הצדיקים מרמזים בשמות האושפיזין והיו  הענין

נותנים רמזים לשמות, כגון בן ציון בגימטריא יצחק, ומנו 

זה  את כל השמות של משה, ויחזקאל גימטריא יוסף, וכן על

הדרך. דהענין הוא לידבק לקדושה המתנוצצת ביו"ט זה כמה 

שאפשר יותר, דבכל אושפיזא מתנוצצת קדושת האושפיזא. 

ובפרט שייך ענין זה באושפיזין דיעקב שיש לזה שייכות 

אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא  -לכל ישראל 

 כליתם, וכל עם ישראל נקראים בני יעקב.

 א()מרן אדמו"ר שליט"  

 

 הושענא מגד מצלצל.

מגד הוא המתיקות האלוקית, כדכתיב ממגד תבואות 

שמש. לא יצלצל, זאל ניט קלינגען, רק יהיה בביטול 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(    ובחשאי.
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 הושענא דמתה לתמר.

ישראל נמשלו לתמר, מה תמר כתיב אצלה ותשב בפתח 

אל עינים ופירש במדרש שקאי על זכות אברהם, כך ישר

מבקשים רק בזכות אברהם. ויחשביה יהודה לזונה כי כסתה 

פניה, יהודה זה הקב"ה שהכל מודים ומשבחים לו, ויחשביה 

היינו זנים ומפרנסים אותו, כמאמר  –הקב"ה לישראל לזונה 

חז"ל ישראל מפרנסים לאביהם שבשמים. כי כסתה פניה, 

 הוא בראש השנה ועשי"ת ויום הכיפורים תכסה פניה בושה

וכלימה על העונות שעברו ושבים בכל לב, לפיכך אחר כך 

 בסוכות נעשים למפרנסים לאביהם שבשמים.

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע( 

 

כשבא לסוכה בלילה הראשונה מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע 

היה נופל על הקרקע מהסוכה ומנשקה, ואמר: גוף מגושם 

 כזה ידרוס על המצוה רבה כזה.

 

הוא גדולה למאד, אשר במצוה הזו  מצות סוכהאמר: 

נכנסים אנחנו עם הפאסטעלעס, היינו אוכלים ושותים וישנים 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(          הכל בהמצוה.

 

ומנהגו להזמין כמה  דרכוהיה מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע 

קרשים כדי להלוות אותם לכמה עניים בעיר אחר יום 

סוכתו. ופעם אחת בערב הכיפורים לעשות מהם כל אחד 

סוכות בא לפניו סנדלר אחד נכה על רגל אחת, שישאיל גם 

לו איזה קרשים לסוכה, וענה לו הרה"ק כי כבר לקחו ממנו 

כל הקרשים. והנה הרה"ק השקיף בעד החלון, וראה איך 

שהוא הולך ושב לכמה בעלי בתים בעיר להשיג קרשים 

כמה גדול לפניו. ואמר הרה"ק בבכי: "רבש"ע ראה עד 

וחביב מצות סוכה לעמך בני ישראל במסירות נפשם וגופם, 

שהגשם הולך עתה והרפש וטיט בכל חוצות, ועם כל זה 

הסנדלר העני הזה נכה רגל והולך בבתי רגליים קרועים זה 

יותר משעה הולך ומחפש בכל העיר כדי שלא לבטל מצות 

 סוכה, ועתה השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך

ישראל בכל טוב ופרוס עליהם סכת שלומך". ותיכף הלך 

בעצמו אל עליית ביתו ומצא שם איזה קרשים, וציוה 

למשרתו לרדוף אחר הסנדלר וליתן לו את הקרשים האלה 

וגם את הסכך הנשאר מסוכתו. וציוה למשרתו גם לעזור את 

 העני הזה להעמיד סוכתו, כי היה זה ערב יו"ט.

 

מצרים בראותה המלאכים אמרה הנה הגר שפחת אמר: 

: "הגם הלום ראיתי אחרי רואי", כי מי אני )בראשית טז, יג(

שאזכה לראות מלאכים, אך יען שראיתי אותם בביתו של 

אברהם. כן אנחנו, מי אנחנו להגיע למצות סוכה ולולב 

אתרוג הדס וערבה ואיזה השגה יש לנו בהם, אך "אחרי 

 תם שהיה אצל אבינו הק'.אחרי כי ראינו גודל האר –רואי" 

 )מרן אדמו"ר מוהר"נ מלעכוויטש זי"ע(

הרה"ק רבי דוד דנ'ס זי"ע היה מאוכלי שולחנו, תלמידו 

ובלילה הראשון של חג הסוכות בישבו אצל שולחנו הק' בכל 

איזה רגעים חטף את הרב דוד בידו ואמר: רבי דוד, רבי 

ד מיר דוד, מארגין וועלין מיר זאגין, כמאמר העולם "בינ

אויף אלע פיר און ווארף מיר צוא ווישן דאס מאייניגע", 

ופניו היו בוערים כלפיד אש )הרמז הוא על אגודת הארבע 

 מינים והנענועים. והדברים עתיקים(.

 )מרן אדמו"ר מוהר"נ מלעכוויטש זי"ע(

 

בחג הסוכות באו בעלי בתים ממוש אל סוכתו והיו  פעם

ז"ל בקש מהם שיפסיקו מדברים על הא ועל דא, עד שהוא 

ויחרישו, ואמר בזה הלשון: דרך ארץ מפני האבות הקדושים, 

 )הרה"ק רבי יחיאל ממוש זי"ע(       הם נמצאים פה עכשיו.

 

 מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו.

הענין הוא, דהנה הריקוד הוא אשר הרוח ירצה לשוב אל 

ניחנו לעלות למעלה מקורו תמיד למעלה. ואמנם הגוף לא י

כי הוא נמשך למטה אל יסודו בארץ. ואמנם בעת אשר 

יתעורר הנפש בשמחה של מצוה יתחזק על הגוף וישאבנו 

למעלה ובכל זאת לא יוכל לעלות כי הרוח גר בארץ הזאת 

והגוף הוא תושב ויתחזק תמיד הגוף עליו ויפילנו אחור 

אה שמחת למטה. וזהו ענין הריקוד. ועל זה אמרו מי שלא ר

בית השואבה לא ראה שמחה מימיו ומפרש בגמרא כיצד היו 

מרקדים בחון דבריהם באמרם שמחת בית השואבה, כלומר 

שהשמחה של מצוה היה שואב אותם למעלה וזה גרם הריקוד 

הגדול וריקוד גדול כזה הוא מן הנמנע זולת עלח ידי שמחה 

אה של מצוה. ולכן אמרו חז"ל מי שלא ראה שמחה זו לא ר

 )אילנא דחיי בשם הגה"ק בעל חתם סופר זי"ע( שמחה מימיו.
 

 

 הושענא רבה

 

אומרים "מנהג משבר הדין", וכן אני אומר: המנהג העולם 

)סוכה מד: רמב"ם הל' סוכה פ"ז של הושענא רבה מנהג נביאים הוא 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע( , ומשבר כל הדינים מישראל.הכ"ז(

 

עה גדולה, א גרויסע הילף, שבזה היום . תשוהושענא רבה

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(נוכל הרבה להושע בגשמיות ורוחניות.   

 

היה אומר שאבותנו הק'  מרן אדמו"ר מוהר"נ מברנוביץ זי"ע

כשהיו נפרדים מהסוכה היו מנשקין הסוכה מתוך אהבה, ואנו 

 מנשקין מתוך פיוס.

סוכות בחג המרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע מסופר על וכן 

הראשון להנהגתו כב' שבועות לאחר הסתלקות אביו מרן 

אדמו"ר מוהר"א זי"ע )שנסתלק בכ"ו אלול תרנ"ז( שאמר 

 כדברים האלו.
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 שמיני עצרת
 

שמיני עצרת הוא על דרך חתן וכלה שעושים להם  ענין

מלבושים יקרים וחשובים מאד, אך בעת היחוד פושטים 

עצרת, שבכל החג  המלבושים והתכשיטים. וכן ענין שמיני

יש ע' פרים, אבל בשמיני עצרת בעת היחוד העליון רק פר 

 .)במדבר כט, לו(אחד איל אחד וגו' 

 )מרן אדמו"ר מוהר"נ מלעכוויטש זי"ע(          

 

בימים  מרן הס"ק מלעכוויטש זי"עסיפר מעבודתו של 

הנוראים ובכל ימי חג הסוכות והחסידים שהיו אצלו אצל 

ים, ותפילתם שהיו בקולי קולות עד כי השולחנות הקדוש

ניחר גרונם, ובהגיע שמחת תורה בשולחן האחרון נשארו כל 

החסידים יגעים ועייפים בלי כח ממש וגרונם ניחר מעבודת 

כל החודש. ויזעק מורינו ורבינו הקדוש אליהם: למה אתם 

מחשים, שרייט "אשריכם ישראל, אשריכם ישראל, אשר 

, והחליפו כח ונעשה זעקה ט שישו ושמחו()מתוך הפיובחר" וכו' 

 )הרה"ק מקוברין זי"ע(     גדולה "אשריכם ישראל".

 

 פרשת ברכה
 

וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלקים את בני ישראל לפני 

 מותו.

ת מא"ה, רמז על מאה אשי תיבומ'שה א'יש ה'אלקים ר

מרו ברכות שמחויב כל אחד מישראל לברך בכל יום כמו שא

בחז"ל כי דוד המלך  תאל תקרי מה אלא מאה. ואיחז"ל א

תקנם כי היו מתים בכל יום מאה אנשים עמד ותיקן להם 

מאה ברכות. וזה הרמז "לפני מותו", היינו אם יברכו מאה 

 ברכות אזי לא ימותו, וזו היא ברכת משה.

 )מרן אדמו"ר הצעיר זי"ע(       

 

 מחץ מתנים קמיו.

 במתינות נמחצים כל הקמים.

 מרן אדמו"ר הק' מקרלין זי"ע()

 

 עם נושע בה'.

בכל  י כביכולהיינו כביכול ישועתם הוא ישועתו, כ

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(       .)ישעיה סג, ט צרתם לו צר

 

 ויקבר אותו בגי.

משה הוא  נתער האט אים באהלט'ן אין שפלות, כי בחי

 י"ע()מרן הס"ק מלעכוויטש ז       הדעת, והוא גנוז בגי.

 

 .משה לעיני כל ישראל

בד' תיבות אלו, כי איתא  'קה הרסתיימת התוהטעם ש

יראה בעל  כםחלמיד בירושלמי האומר שמועה מפי ת

השמועה כאילו עומד כנגד עיניו, וכאשר כל התורה כולה 

קבלנו מפי משה לכן צריך משה להיות נגד עיניו וזהו משה 

 צעיר זי"ע()מרן אדמו"ר ה          לעיני כל ישראל.

 
 

 אשרי עין ראתה בשמחת קהלנו
 
 

במאמרנו הקודם במדור זה התמקדנו במעלת הנסיעה 

לצדיק, נתמקד בס"ד במאמרנו זה במעלת אחדות הציבור, 

וכדרכנו אז כן עתה לא נעפיל למרומי ההשגה שבענין אלא 

 נעסוק בחלק היותר פשוט ומובן לכל.

ינו כולנו אכן לא סוד הוא שבעזרת הבורא יתברך חו

ימים קדושים באוירה מיוחדת ונעלה, הציבור נישא יחד 

בהתרוממות הרוח בהרגשת התעוררות תשובה וטהרת 

הלב, אולם אין ספק כי חלק גדול מכך הוא כחו של 

הציבור, כאשר הציבור מתייצב גם יחד בלב אחד מתחילת 

לות ועריכת השולחנות תורם יהתפלה ממש, ובמשך התפ

למען התעלות הכלל, הרי שהתוצאות  כל אחד את חלקו

 בהתאם בסייעתא דשמיא.

זה הלום ראיתי ווארט נפלא מכ"ק האדמו"ר משומרי 

ה'  אשר שנאלך מצבה ולא תקים אמונים זי"ע עה"פ "

אלקיך", מבאר הוא כונת הפסוק שלא יעשה האדם עצמו 

אבן דוממת ללא נוע, כי  -בתפלה ועבודת ה' כמצבה 

ם אשר אין בהם נשמה אלקית יויעבודה זו היא דרך הג

ולכן עומדים הם ללא זיע, אולם איש ישראל אשר בו 

די עבודתו בהתלהבות בכל כחו, וכפי שכותב -נשמת ש

רש"י "אע"פ שאהובה היתה בימי האבות עכשיו שעשוה 

עכו"ם חוק לע"ז שנואה היא לפניו", כלומר שאע"פ שראינו 

באופן זה, בדורות קדמונים צדיקים אשר היתה עבודתם 

אולם בדורות אלו אין זאת לפי דרגתנו, ועבודה שכזאת 

 מתוך איפוק מסוכנת עבורנו. עכד"ק.

בדומה לכך ממש הוא כח הציבור, לבד מהמעלות 

הנשגבות הטמונות בכך כידוע, אולם צד פשוט קיים בכך, 

כאשר איש את רעהו יעזורו להתעלות והתרוממות גם 

 יחד.

ראה כך, כ"ש וק"ו בימי ואם בימים אשר עבודתם מי

אהבה ושמחה, וכפי שבשמחה פרטית הלא נוצרת 

השמחה מהשתתפות המוזמנים לשמוח יחד, כמו"כ בזמן 

שמחתנו נשיג בס"ד שמחת חג אמיתית בכח הציבור 

 השמח גם יחד, אכי"ר.
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 ליל שב"ק פ' האזינו תשע"ג

 

 ' תגמלו זאת עם נבל ולא חכם וגו'.ההל

 

 )ויקרא כג, מ( ולקחתם לכם ביום הראשון :רשה ל, ז()ויק"ר פש ובמדר

בערב וכו' ביום הראשון זה חמשה עשר ואתה אומר ביום הראשון 

ראש השנה גדולי הדור מתענין והקדוש ברוך הוא מתיר להם שליש 

מעונותיהן ומראש השנה ועד יום הכפורים היחידים מתענין והקדוש 

ום הכפורים כלן מתענין ברוך הוא מתיר להם שליש מעונותיהן ובי

אנשים ונשים וטף והקדוש ברוך הוא אומר להם לישראל מה דאזל 

אזל מן הכא ולהלן נחיל חשבנא ומיום הכפורים עד החג כל ישראל 

וביום טוב הראשון של עסוקין במצוות זה עוסק בסכתו וזה בלולבו 

חג כל ישראל עומדין לפני הקדוש ברוך הוא ולולביהן ואתרוגיהן 

לשמו של הקדוש ברוך הוא ואומר להם מה דאזל אזל מן הכא נחיל 

 חשבנא לפיכך משה מזהיר לישראל ולקחתם לכם ביום הראשון.

 

הוא, דהנה בר"ה נגלה אור החכמה על האדם, שהאדם  והענין

שר מאיר בעולם בהתחדשות מלכותו ית', וביו"כ מקבל אורו ית' א

, שהאדם מתבונן ומבין )ישעיה ו, יב( נגלה אור הבינה, ,לבבו יבין ושב'

אשר חטא ופגם בנפשו ושב בתשובה שלמה אל השי"ת. ואחר 

שזכה האדם לבחי' חכמה ובינה מגיע חג הסוכות אשר ענינו הוא 

ר עצמו לחו"ב הדעת, ע"י הסוכה וד' מינים, שהאדם יודע ומקש

שהאיר עליו, היינו שאת אשר זכה בלבו מקשר ותוקע באבריו, לבל 

 יהיה האור שהשיג בבחי' חכמתו מרובה ממעשיו.

 

נתן השי"ת לבנ"י ד' ימים שבין יוה"כ לסוכות, אשר בימים  וע"כ

', כאשר נראה כי האלו האדם מייגע עצמו ביגיעה בגופו לקיים מצוות 

ו של סוכה ולולב דורשות טירחא נסתבב מהשי"ת שמצוות אל

מרובה מהאדם, אשר יגיעה זו תשמור עליו לבל יהיה בבחי' חכמתו 

' דוקא בד' המרובה ממעשיו. ע"כ נצרך האדם ליגיעה בקיום מצוות 

ימים אלו, אשר יגיעה זו היא הכלי לקבל הארת חו"ב שזכה בר"ה 

בימים ויו"כ. נמצא א"כ ששלמות הארת ר"ה ויו"כ היא ע"י היגיעה 

 אלו בין יו"כ לסוכות אשר ע"י גוף האדם מקבל את ההארה.

 

באבני נזר, דבשנה אשר חל שבת  תאמה דאי בארלשר אפ ובזה

לסוכות חייב האדם לבנות את סוכתו קודם השבת,  יפורכם בין יו

מחמת שאין מעבירין מצוה מזמן לזמן. והנה הגם שרוב הפוסקים 

הענין ע"ד פנימי, מחמת  ארבלשר אפ קוםמכל נחלקו עליו בזה, מ

שבשב"ק מתנוצץ אור החכמה, ע"כ אם ימתין האדם בבנין הסוכה 

נמצא כי קודם שעשה כלי להארת ר"ה וא"כ בא עליו אור השבת, 

וח"ו יגיע למצב של חכמתו מרובה ממעשיו. ע"כ יטרח בעשיית 

הסוכה קודם השבת, כדי להרבות מעשיו על חכמתו, ולקבל אור 

 יו בר"ה ויו"כ, ואח"כ יבוא לאור השבת.חו"ב הנשפע על

 

שהרבה פעמים שאמר האבנ"ז סברא בשיעורו היה נאנח  וכידוע

 מאד, מחמת שנתיירא מענין חכמתו מרובה ממעשיו.

 

' תגמלו זאת עם נבל ולא חכם', ובתרגום: הביאור הכתוב ,הל וזהו

עמא דקבילו אוריתא ולא חכימו, היינו שהיו בבחי' חכמתו מרובה 

שיו, דקבילו אורייתא ולא הכניסו החכמה במעשים. והם עצמם ממע

אבא  נתחכמה בחי נתלא הסכימו, ,הלא הוא אביך קנך', היינו בחי

אשר האיר עליך, ,הוא עשך ויכוננך', בחי' בינה, והיית צריך לעשות 

 י המעשים.ל ידמעשים כדי לקבל את ההארה ולהכניס בתוכו ע

לל()בלתי מוגה כ                 
 

 אושפיזא דיעקב תשס"ט
 

ים עמדי ושמרני בדרך הזה קוידר יעקב נדר לאמר אם יהיה אל

ושבתי בשלום אל בית , אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבש

. ופירש"י: והיה ה' לי כא(-)בראשית כח, כוגו'  יםקלי לאלה' אבי והיה 

 .ל בזרעישיחול שמו עלי מתחלה ועד סוף שלא ימצא פסולאלקים, 

 

רבי יוסי בר : )שם פסוק יג(על הפסוק והנה ה' ניצב עליו  ובמדרש

כמה לך בשרי בארץ ציה ועיף בלי מים רבי  )תהלים סג, ב(זמרא פתח 

אלעזר בשם רבי יוסי בר זמרא צמאה לך נפשי כמה לך אמר רבי 

איבו ככמהות הללו שהן מצפין למים רבנן אמרי כשם שנפשי צמאה 

 רים שיש בי צמאים לך היכן בארץ ציה ועיף בלי מים.לך כן רמ"ח אב

 על כן בקדש חזיתך על כן בקדשה חזיתיך. 

 

לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת : ולקחתם )ויקרא כג, מ(ובפסוק 

מביא )ויק"ר פרשה ל, ב( וגו'. ובמדרש תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל 

י קורא כן אלא אל תהשבע שמחות את פניך,  )תהלים טז, יא(הפסוק 

שבלולב רבעה מינין אשבחג ואלו הן  ותת אלו שבע מצוושבע שמח

 אצלו נסכם שנניאמר רבי אבין משל לשוכו'  חגיגה ושמחה הוסכ

צח אלא מאן דנסב באיין בידיה אנן והדין ולית אנן ידעין מאן הוא נ

ומקטרגים לפני  יןצוחייא כך ישראל ואמות העולם באנדהוא  יןדעי

השנה ולית אנן ידעין מאן נצח אלא במה  שך הוא בראברו שהקדו

 צאין מלפני הקדוש ברוך הוא ולולביהן ואתרוגיהן בידןושישראל י

 אנו יודעין דישראל אינון נצוחיא.

 

הוא, דאיתא בספר אור יצחק בשם מרן הבעש"ט הק' זי"ע  והענין

לבאר הפסוק ,צמאה לך נפשי כמה לך בשרי', דהנה פעמים יהודי 

לפני עשיית המצוה השתוקקות גדולה לקיים המצוה, וכמו  מרגיש

שרואים למשל לפני סוכות איך יהודים מחפשים הד' מינים שיהיו 

בתכלית השלימות וההידור ומשתוקקים לקיים המצוה בשלימות, 
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אמנם בעת שבאים לקיים המצוה לא רואים תמיד את ההשתוקקות 

ני שאר מצוות תמידיות הגדולה. וכן לפעמים לפני שבת ויו"ט ואף לפ

שמתכונן אליהם ובשעת מעשה לא רואים כ"כ את התשוקה 

וההתלהבות. וכפי שמסופר על אחד מתלמידי הרבי מלובלין זי"ע 

שאמר שכל העולם נדחף לראות איך הרבי מכין את הד' מינים אך 

אני נדחפתי לראות את עשיית המצוה גופה. וזה פירש הבעש"ט הק', 

,כן בקודש  -ה לך בשרי', אך עיקר תפילתי ,צמאה לך נפשי כמ

חזיתך', שאף בשעת קיום המצוה תהיה לי אותה תשוקה כמו בעת 

 ההכנה למצוה.

 

הענין הוא, כי לפני שמקיים את המצוה עדיין לא נתגלה וביאור 

ר אור קדושת המצוה ועל כן אין ההתגברות גדולה כל כך מצד היצ

אז אור המצוה  נתגלה, מה שאין כן בשעת עשיית המצוה שרעה

ממילא יש התגברות גדולה ואז מתחילים הנסיונות. ועל כן העיקר 

בעת ההכנה למצוה שיתפלל ויבקש מהשי"ת שיוכל לקיים המצוה 

 כראוי בדחילו ורחימו, ללא שום מניעות.

 

ענין מצות סוכה והד' מינים. סוכה רומז לתשוקה מלשון  וזה

שצריך שיהיו  )סוכה פ"ב מ"ב( סוכה ברוח הקודש, ובסוכה אמרו חז"ל

)יסודי הכוכבים נראין בה, רומז שיראה גדלות הבורא וכלשון הרמב"ם 

האדם במעשיו ן הדרך לאהבתו ויראתו בשעה שיתבונ: התורה ב, ב(

וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ 

נה שפלה מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריה קטוכו' 

אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות כמו שאמר דוד 

'. וד' מינים רומזים על אראה שמיך מעשי אצבעותיך,כי  ד(, )תהלים ח

ל השדרה והלב מעשה המצוה בפועל, על האיברים על העינים וע

וכו', שצריך לשעבד את אבריו בשעת המצוה להשי"ת. וזה שביקש 

ה' לך אמר לבי בקשו פני את פניך : ,)תהלים כז, ח(דוד המלך ע"ה 

אבקש', עיקר בקשתי היא שבשעת עשיית המצוה אשיג בחי' ,פניך', 

 בחי' פנים אל פנים, ואת זאת אבקש.

 

ניצב  ב אבינו ,והנה ה'ביאור דברי המדרש במה שנאמר ביעק וזה

ארץ ציה  נתעליו, כשם שנפשי צמאה לך', היינו קודם המצוה בחי

 ועיף בלי מים, וביקש שכך בשעת עשיית המצוה ,כן בקודש חזיתיך'.

 

שאמר הכתוב ,אם יהיה אלקים עמדי ושמרני בדרך הזה  וזה

אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכול', לחם רומז על תורה, ,ובגד 

רומז לחלוקא דרבנן שנהיה על ידי קיום המצוה. וזה שביקש ללבוש' 

יעקב אבינו ע"ה שיחול שמו עלי מתחילה ועד סוף, ,אלקים' רומז על 

קיום המצוה בשלימות, וביקש שיחול שמו עלי מתחילה ועד סוף אף 

 בעת עשיית המצוה.

 

שכשיעקב אבינו נכנס לסוכה מברך את היושבים בסוכה.  איתא

, יעזור השי"ת שיושפע עלינו כל )ישעיה נח, ח(אורך'  ,אז יבקע כשחר

, כל )שם(תצמח'  וארכתך מהרההברכות והשפעות הטובות, ,

הרפואות, מידת יעקב ממשיכה רפואה. הרחמן הוא יקים לנו את 

סוכת דוד הנופלת ונזכה לשנה טובה ומבורכת בכל הענינים ונזכה 

)בלתי מוגה כלל(                לסוכת שלם בביאת גואל צדק במהרה בימינו.

 

 ליל הושענא רבא תשע"ד
 

ת תמרים וענף עץ ולכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפולקחתם 

   ,הדר אלו ישראל עץ פרי: )ויק"ר פרשה ל, יב(. ובמדרש ת וערבי נחלועב

  מה אתרוג זה יש בו טעם ויש בו ריח כך ישראל יש בהם בני אדם 

  כפת תמרים אלו ישראל  ,עשים טוביםשיש בהם תורה ויש בהם מ

יש בו טעם ואין בו ריח כך הם ישראל יש בהם שיש  מה התמרה הזו

ת אלו ישראל מה ועב וענף עץ ,בהם תורה ואין בהם מעשים טובים

הדס יש בו ריח ואין בו טעם כך ישראל יש בהם שיש בהם מעשים 

אין בה טעם  וערבי נחל אלו ישראל מה ערבה זו ,טובים ואין בהם תורה

ואין בה ריח כך הם ישראל יש בהם בני אדם שאין בהם לא תורה ולא 

מעשים טובים ומה הקדוש ברוך הוא עושה להם לאבדן אי אפשר 

דה אחת והן מכפרין אלו ואלא אמר הקדוש ברוך הוא יקשרו כלם אג

 .על אלו

 

כי יום הושענא רבא הוא יום ערבה. ערבה רומז לנצח והוד.  איתא

, ביום הדין ראש השנה )איוב טו, טו(הענין כי ,שמים לא זכו בעיניו'  ואולי

אז דנים מעשי האדם על ידי שבני ישראל מתחזקים בתשובה 

ומקבלים על עצמם מכאן ולהבא וממילא זוכים לכתיבה וחתימה 

טובה, וזה רק מצד המעשים והתורה. והחותם ביום הושענא רבא, 

בה, ונגלה האהבה הפנימית אחר שבני ישראל חזרו בתשובה מאה

,מים רבים לא יוכלו  -שיש בין בני ישראל לבורא עולם, אהבה זו 

לכבות את האהבה', דין זה הוא מצד עצם הנשמה, שבורא עולם 

מתבונן כביכול על נשמות ישראל ועל כל נשמה בפני עצמה, שמצד 

אז , ו)מלאכי ג, ו(' ואתם בני יעקב לא כליתםהנשמה ,אני ה' לא שניתי 

אפילו שלא מביטים דוקא על התורה ומעשים טובים אלא על גודל 

,הושענא למענך בוראנו  -הנשמה של כל יהודי ועל תכלית הנשמה 

הושענא', בורא עולם בראנו עם הנשמה כאן למטה בגוף, ולנשמה יש 

תכלית ומצד גודל הנשמה יכול כל יהודי להגיע, ואפילו אם לא היה 

 ל מצד נשמתו הוא תמיד בשלמות. בו לא טעם ולא ריח, אב

 

זה כתוב שליל זה הוא חותם המשנה חותם הושענא רבא  ועל

חותם הנעילה י"ג שמות אהי"ה עם מילואיהם, כי חותם הושענא 

רבא הוא רק המילואים בלא אותיות השם. ואולי הרמז כי אהי"ה הוא 

שם התשובה, ורומז על כך שיהודי מקבל על עצמו מכאן ולהבא 

שמעתה יהיה טוב. ומילואי השם רומזים שאפילו אם ליהודי  וצועק

אין דיבורים לצעוק שמקבל על עצמו וצועק מעומק נשמתו, מצד 

מילוי השם: לעשות רצונך אלוקי חפצתי, וביום זה  -פנימיות הנשמה 

בורא עולם מתבונן בפנימיות הלב של כל יהודי והיא תמיד בתכלית 

 .)תהלים קיט, קכב(' ני זדיםועשקב עבדך לטוב אל יוערהשלמות, ,

 

השי"ת שנזכה ,ותיטיב לנו החתימה', שנזכה לתשובה  יעזור

שלמה מאהבה, שנזכה שיומשכו חסדים ורחמים לכל בני ישראל 

והכל יתהפך לחסדים ורחמים, ויקויים הפסוק ,וכל קרני רשעים 
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 . יעזור השי"ת שיושפע לכל)תהלים עה, יא(' אגדע תרוממנה קרנות צדיק

ישראל כל ההשפעות גשמיות ורוחניות בלא שום מניעות, שנזכה 

ל,הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת', ונזכה לבנין בית 

 )בלתי מוגה כלל(                 המקדש ולגאולה שלמה במהרה בימינו.
 

 פרידה מהסוכה תשס"ב
 

 אדמו"ר מוהר"נ זי"ע אמר: אבותינו בשעת פרידתם מן  מרן
הסוכה היו מנשקים הדפנות של הסוכה והסכך מתוך אהבה, אבל אנו 

 עושים זאת מתוך פיוס.
 

 שישבנו בסוכה אפשר לזכות לבחי' לשבת עם מלכא  לאחר
 , בשמיני עצרת.)זוה"ק פ' צו לב.( בלחודוי

 במדבר כט, לה(עצרת כולל את כל הימים טובים וכדכתיב  שמיני( :

ל לדבקות בהשי"ת, ואז רק עם ,עצרת תהיה לכם'. והוא זמן מסוג

ישראל עם השי"ת כביכול בלא אף אחד אחר. שמיני עצרת הוא מעין 

 ימות המשיח.

 )בלתי מוגה כלל(                   
 

 נעילת החג שמחת תורה תש"ע
 

: יספת לגוי )פרשה כא יג(ביום השמיני עצרת תהיה לכם. ובמדרש 

ך להוסיף לנו מועדות נכבדת, אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה עלי

ועלינו להיות מקרבים לפניך ומכבדים אותך אמר להם הקב"ה חייכם 

איני מחזיר ימים טובים מכם אלא אני מוסיף לכם מועדות שתשמחו 

י"ל מה היתה בקשת כנסת ישראל  בהם שנאמר ביום השמיני עצרת.

להוסיף מועדות, ומה היתה תשובת השי"ת אני מוסיף לכם מועדות 

 ביום שמיני עצרת.שנאמר 

 

,שישו ושמחו בשמתת תורה', הקשו בספרים הק' דהוי  בפיוט:

 ליה למימר שישו ושמחו בתורה, ומאי בשמחת תורה.

 

 )דברים לב, מו(על הפסוק  )לשמחת תורה(דאי' בתפארת שלמה  וי"ל,

,ויאמר אליהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם 

שמור ולעשות כל דברי התורה הזאת היום אשר תצוום את בניכם ל

כי לא דבר ריק היא מכם כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים על 

האדמה' וגו'. דהנה כל יהודי יש לו חלק באותיות התורה, וכאשר 

עוסק בתורה או עושה מצוות ה' מאיר בכך את אותיות התורה של 

ה'. וזה חלקי נשמתו, ואז התורה תאיר בו בנשמתו לסייעו בעבודת 

שאמר ,כי נר מצוה ותורה אור', דעל ידי הנר מצוה מאיר את אור 

התורה ואז תאיר לו התורה את נשמתו. וזהו ,כי באור פניך נתת לנו 

ה' אלוקינו תורת חיים', דעל ידי התורה ומצוות שאדם עושה מאיר 

את התורה הק' וזוכה בכך לתורת חיים, שהתורה תחיה אותו ותאיר 

 את נשמתו.

 

צוה משה רבינו ע"ה את בני ישראל ,שימו לבבכם לכל  זאתו

הדברים אשר אנוכי מעיד בכם וגו' כי לא דבר ריק היא מכם', 

היא רק מכם, דאתם צריכים להאיר את אותיות התורה,  'דהתורה הק

ואם אינכם מאירים זאת אז התורה בבחי' ריק, ,ובדבר הזה תאריכו 

ה ומצוות להאיר מכם ימים על האדמה', כי כאשר תעשו התור

אותיות התורה אזי ההכרח יהיה שתהיו שרויים על האדמה כדי 

 שתוכלו לקיים גם המצוות התלויות בארץ.

מיישב קושית הרמב"ן ז"ל בסיום התורה: ,ולא קם נביא  ובזה

כמשה וכו' לכל האותיות והמופתים וכו' אשר עשה משה לעיני כל 

נביא עשה כמה מופתים ישראל', והקשה הרמב"ן הלא גם אליהו ה

לישראל, רק הפירוש בזה מעלת משה רבינו ע"ה היה בזה להם ממש 

האותיות שבתורה אשר מאירים מהם כל חלק הנשמות המאירים 

בתורה. וזהו שמסיים ,לעיני כל ישראל', שהראה זאת לבני ישראל 

 עין בעין את חלק נשמתם בהתורה. עכ"ד.

 

בראשית  -יני כל ישראל להסמיך סוף התורה לתחילתה ,לע ויש

זהו הגורם לכל  'ברא אלוקים', שעל ידי האור שמאירים בתורה הק

,בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ',  -ההשפעות בעולם 

 .'שכל התהוות וחיות העולם הוא על ידי התורה הק

 

י"ל בביאור המדרש, דהנה עם ישראל עושים חשבון  וזאת

ירח האיתנים, ונשבר  -במצוות לנפשם לאחר כזה חודש התקיף 

ליבם בקרבם שמא לא קיימו המצוות בשלימות וכדבעי ולא האירו 

את חלק נשמתם שבתורה, ועל זאת בקשתם מאת ה' שיוסיף עלינו 

מועדות כדי שנוכל השלים את המצוות כדבעי ולהאיר את חלקי 

נשמתנו. אמר להם הקב"ה וכו' אלא אני מוסיף לכם מועדות שנאמר 

השמיני עצרת, דבכוח היו"ט הזה של שמיני עצרת יכול ביום 

להשלים ולתקן את את העבודות והמצוות שלא עשה בשלימות 

ובזה יאיר את חלקי נשמתו. וכדאי' בספרים הק' בביאור מאמר חז"ל 

שמיני רגל בפני עצמו לענין פזר קשב, שבשמיני עצרת לוקח הקב"ה 

נפזרו ומקשיב הקב"ה את כל התפילות והעבודות שלא היו כראוי ו

 לכולן ומגיעים כולן לתיקונם השלם. 

 

,שישו ושמחו בשמחת תורה', ששמחים בשמחה של  וזהו

התורה, שהתורה נתעלית יותר על ידי העבודה והמעשים של עם 

)בלתי מוגה כלל(             ישראל, וזהו השמחה של התורה שמאירה יותר ויותר.



 

 

 
 

 
 

  
 

 

 ט"הבעללחג הסוכות ושמיני עצרת  םזמני
 22ח' מהרש"ל בבית מדרשנו בר
 
 

 בין יוה"כ לסוכות

 51.8 שחרית

 8185 מנחה

 01.5 מעריב

 
 יו"ט ראשון של חג

8188מנחה ערב יו"ט

יכת השולחן ליל יו"ט ער

5בסוכת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א רח' הרב קאליש 
.51.8 

 51.5 שחרית

 8185 מנחה

 0125 מעריב

 51.8 שמחת בית השואבה מוצאי יו"ט

 ודת אושפיזין ועריכת השולחןלאחמ"כ סע

 
 

5155סדר לפני התפלה

0155בימי חול המועד שחרית

 
 יום ג' א' דחוה"מ

1.5. ישיבת בין הזמנים

8185 מנחה

 0185 מעריב

 מזמורים לשמחת בית השואבה
 אושפיזין דיעקב –סעודת אושפיזין 

 שמחת בית השואבה –עריכת השולחן 
 

 ג' דחוה"מ-ה' ב'-ימים ד' 

1.5. ישיבת בין הזמנים

8185 מנחה

 0185 מעריב

 שמחת בית השואבה
 לאחמ"כ סעודת אושפיזין ועריכת השולחן

 
 שבת חול המועד

 81.5 מנחה ער"ש

 51.8. עריכת השולחן ליל שב"ק

 51.5 שחרית

 81.5 מנחה

 
 מוצאי שבת - הושענא רבא

51.8תורה-משנה קריאת

.51.8השלחן עריכת

 אחר עריכת השולחןרבה הושענא ילל תהילים

 01.8רבא הושענא שחרית

 
 שמחת תורה

 8128עריכת השולחן ליווי הסוכה

אחר סיום התפלה ה וחציכשעיו"ט ישיבת מרעים ליל 

51.8שחרית

 01.8שניות הקפות
 

 

 ימי בין הזמניםל זמנים

 0125 סדר לפני התפלה

 5155 שחרית

 1.8.שעון חורף  81.8שעון קיץ :  מנחה

 זמנים בין מנחה למעריבישיבת בין ה

 0155 מעריב
 

 הגליון נדבת
 

 הי"ואהרן יצחק פוירשטיין  הרב
 

 ז"ל הרןא גבהרה" אברהם דוד לע"נ זקנו הרה"ח
 י"ט תשרי תשנ"גנלב"ע 

 

 הי"ו יעקבבת יבלחט"א הרה"ח  ליל סעריפערולע"נ אחותו 
 יני עצרת תשס"חנלב"ע שמ

 

 

 נא.-מט יו"ד הרה"ק רבי אברהם המלאך זי"ע יב ו

 מא.-לט האזינו יג ש

 נד. יו"ד הרה"ק מקוז'ניץ זי"ע יד א

 נד: תיו"ט א' דסוכו טו ב

 נה. א' דחוה"מ טז ג

 נה: ' דחוה"מב יז ד

 נו. יא"צ הרב חיים זילברברג ז"ל, מ' דחוה"ג יח ה

 נג-נא: ד' דחוה"מ יט ו

 מג-מא: שבת חוה"מ כ ש

 נו: הושענא רבה כא א

 נז. שמיני עצרת כב ב

 נז:  כג ג

 נח. יו"ד הרה"ק בעל תולדות יעקב יוסף זי"ע כד ד

 נח: ק מברדיטשוב זי"עיו"ד הרה" כה ה

 נו.-נד יו"ד רביה"ק מוהרא"ש מסטולין זי"ע כו ו
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