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   בהר’  פק"צפת ליל שב ,ז"תשנ

לרמז איתא א " זיעעמביאלב "מהרדק "הרהזקני בשם 

ד להון כתרין במילין ינעב: ק"לליל שב ירותזמה נוסחמ

לימי שרומז   בשבעין עיטורין דעל גבי חמשיןיקירין

 ל"ז( .ש"ההכנה לקבלת התורה יעוי שהםהספירה 

זמר (הוא שיסד הפייטן ו: ....עז:  ס"מגיד דבריו ליעקב"ק "הספה

נעביד להון כתרין במלין יקירין כי בחג ) ק"ל ליל שב"האריז

השבועות זמן מתן תורה לישראל באין ברום המעלות אל ספירת 

והוא אמרו במילין יקירין עם הספירה הוא הדיבורים הטובים , כתר

היוצאים מפה עם קדוש הם גורמים שנעביד להון כתרין היינו 

  )להגיע עד הכתר

 ג מצוות"תריעל מנין הדהנה ל "י ’דבריו הקולבאר 

 יוויחד ל עוד שבע מצוות דרבנן"הוסיפו חזתורה ה

נעבד להון כ "מש נרמז בזהלו,  כתרכמניןך "עולה תר

במילין יקירין י "כתר עלבחינת דהיינו שנעשה  כתרין

 ’לשון הגמבמצינו הרי ש, למצוות דרבנןכוונתו ש

). להז "ע(’ ואיתא בגמ (,דרבנןמילי ל נקראים "תקנות חזש

מאי כי טובים דודיך מיין כי אתא רב דימי אמר אמרה כנסת 

ישראל לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם עריבים עלי דברי 

 וזהו במילין יקירין )’, וכודודיך יותר מיינה של תורה

   ."כתר"ה נעשה בכוחםש

 מן לא תסוריליף מהפסוק  .)שבת כג(’ גמבהנה מצינו שו

ל "לחזזה שניתן כח ל  הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל

והיכן צונו רב : כדאיתא שם(לחדש מצוות ולעשות תקנות 

אויא אמר מלא תסור רב נחמיה אמר שאל אביך ויגדך זקניך 

 "דבר" השנכתבהפסוק לשון מיש לדקדק  ו),ויאמרו לך

כ "שילפינן ממש ל"תקנות חזל שלכן "יו,  מיליוא השזה

  .מילין יקיריןנקראים הדבר 

, פ היה בימי הספירה"והנה עיקר הגילוי של תורה שבע

גילה הרבה ג בעומר "בללפני פטירתו י " רשבשהרי

 ,פ"שבערה זה שייך לחלק התושכל מסודות התורה 

הרבה שממנו נתגלה רבי עקיבא היה תלמידו של גם ו

אדם  :)מנחות כט(’ בגמפ כדאיתא "מחלק התורה שבע

יד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן אחד יש שעת

יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין 

גילה הרבה בחלק בעצמו  י"רשבגם ו, של הלכות

שמעון צ רבי "הגהמורינו  מנושמעכמו ש ו,הנגלה

שאמר ) המשגיח בישיבת חכמי לובלין( ל"צוק זוברכעלי’ז

י "שביש פלוגתא בין רמצינו שס ש"רוב פעמים בשבש

לא מפי ומסתמא שאמר זה (, ש"לתנא אחר הלכה כר

זה דבר ב ו)שכך הואידע בעצמו השמועה אלא שהיה נהיר ליה ו

מה שמלבד י "רשבכוחו של ו ותוגדלמצינו לתוקף 

גילה הרבה גם  סודות התורהוחלק הנסתר ב שגילה

  .פ ונפסקה ההלכה כמותו"בתורה שבע

את שורשו ר י היה לגלות בכל דב"בכוחו של רשבהנה ו

ששייך פנימיות התורה לחלק זה של ז גילה "ועי ועיקרו

 ספירת בימיעיקר הגילוי היה  ו,פ"כ לתורה שבע"ג

  .הם ההכנה לקבלת התורההעומר ש

עבד להון כתרין במילין זמר ני זה יש לבאר ה"עפו

פ "י התורה שבע"ה עעשנרמז שהכתר נש יקירין

, מז לשבועותרנל ש" יבשבעין עיטורין, והמצוות דרבנן

שמרמז ק " בספהי מה דאיתא"עפל "י דעל גבי חמשין

 שבימים  לומרכוונתו ו, חמישים יוםםלימי הספירה שה

הכתר לבחינת נעשה לפני שבועות של הספירה אלו 

  .פ"תורה שבעהי "ע

 ידוע נהוה ,כתרה של תורהל בזהנרמז מצינו שו

 יועומד עלרק  אלא גוףהמעצם כתר אינו חלק הש

ועיקר הראש  נפרד שעומד על חלק והוא ,מלמעלה

הדבר אותו מטרתו היא לייפות ולייקר ולהחשיב את 

נרמז כאן כ "כמושל "וממילא י’, כתר מלכות וכדוכעין 

פ אינם "המצוות דרבנן והתורה שבעכל עניין שגם לכך 

מעלה הדבר נפרד כביכול אלא , בתורה עוד חלקכמו 

שמחשיב את בראש  הכתר כעיןומגביה את כל התורה 

 ענין כתר תורה שכולל את כל התורה ווזה, הדבר

 מתעלים ובכח דברים אלו, כתרבחינת ועושה לה 

  . מתגדלת בכך עצמההתורהכ גם "כמו ו,בתורה
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תורה ה ותכל מצומצינו בבאופן אחר דהנה ל "יעוד 

חלק המעשה שהוא עיקר כמו כמה חלקים שנכלל בהם 

שייך מוד תורה שלת הוא וחלק הלימוד שה,המצוה קיום

צריך מישראל כל אדם  שק"בספה ואיתא, מצוהכל ל

בחינה ל להגיעג מצוות ו"לקיים את כל התרילהשתדל 

אין שייך כלל ש אף ו,ג מצוות"תריהכללות של 

 מצוות נםשהרי יש, יעשה את כולםשאדם במציאות ל

כ "כמוו, זר לקיימםאין שייך לנוהגות רק בכהנים וה

אדם ל שייך ךאיהכ "וא,  דברים שהם להיפךנםיש

  .ג מצוות"יקיים את כל התריש

אותם מצוות שאין שייך  שק"בספהלזה נתבאר ו

 שהאדם ז"עיו, י חלק התורה"עם מיש להשלילקיימם 

  .כאילו קיימהלו המצוה נחשב אותה לומד בתורה את 

כל ’ דאיתא בגמלגבי קרבנות בפירוש  כמו שמצינוו

.) מנחות קי(, טאתהעוסק בפרשת חטאת כאילו הקריב ח

אמר ריש לקיש מאי דכתיב זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת 

ולאשם כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם 

,  בשאר מצוותםבחינה זו גכ שייכת "שכמול "י )’וכו

 מנםא, י לימוד"וודאי אין שייך לקיים מצוה עשב ףוא

ום בכללות קיאותה מצוה זה שתיחשב לגבי פ "עכ

ז "עי ו,י לימוד התורה"כ ע"מצוות שייך גג "תריה

  .כאילו קיים את כל התורהנחשב לאותו אחד 

דרך " וא חיבר ספר" זיעבני יששכר וידוע דבעל ה

המצוות עם כל ענייני  שבו נתבארו כל "פיקודך

שייך ו’, דהיינו חלק המעשה וחלק הלימוד וכו, חלקיהם

שקיים את מו למי שלומדם כי חלק הלימוד  יחשב "עש

  .כל התורה

 היינו שרוצים נעבד להון כתרין לבאר שז י"ולפי

י שקיימו את כל " עשזהבחינת כתר ולהגיע ללעשות 

שייך רק , מצוות דרבנן’ ג מצוות התורה עם הז"תרי

 יםי שלומד"עש, דהיינו לימוד התורהמילין יקירין י "ע

ז שייך "ועי, ו קיימםכאיללו המצוות נחשב את ענייני 

  .כתרבחינת להגיע ל

  ג בעומר"ל
  )לחיים טיש(ט "תשנ

שיצאו בשעה י ובנו "רשבד במעשה :)שבת לג(’ בגמ

נפקו חזו אינשי דקא כרבי וזרעי אמר  איתא מהמערה

מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה כל מקום שנותנין 

עיניהן מיד נשרף יצתה בת קול ואמרה להם להחריב 

  : םעולמי יצאתם חיזרו למערתכ

מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה  זה שלוהנה לשון 

עוסקין  :ל"י פירש ז"רשבו, ס"איתא בכמה מקומות בש

והקדוש ברוך הוא ,  דאפשר על ידי נכרים-בחיי שעה 

  : מחלק מזון וריוח לעושי רצונו

ב שהרי בשביל לחיות צריכים "ולכאורה הדבר צ

פי פשוטו לו, מה היתה טענתועל כ "לחרוש ולזרוע וא

 :)ברכות לה(’ לשיטתו בגמבזה י אזיל "רשבצריך לומר ד

אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת  ל"סד

זריעה וקוצר בשעת קצירה ודש בשעת דישה וזורה 

בשעת הרוח תורה מה תהא עליה אלא בזמן שישראל 

עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי אחרים 

  ’, וגונכם שנאמר ועמדו זרים ורעו צא

כוונתו שענין חורש וזורע באופן אחר ל "ואפשר י

 לדמות את ק"הספהכ "לענייני רוחניות וכמו שידוע מש

וכביכול , נצרך לתלמוד תורההמלאכות הפת לעמל 

 ’ וכדובתורה צריכים למלאכות בבחינת חרישה וזריעה

מסתמא שבשביל להגיע לבחינה של פת , ברוחניות

  .התורהפנימיות חלק של מרמז ל

 גדול ודבר דבר .)סוכה כח(’ וכמו שמצינו דאיתא בגמ

קטן דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הויות דאביי 

לגבי סודות התורה שמתקנים שכוונתו ש’, וכו אורב

 הויות דאביי ורבא חשביםאת כל העולמות כולם נבזה 

 שהם הפעולות הוא בבחינת חרישה וזריעהו ,דבר קטןל

  .תהראשונות שנעשים בפ

י "רשבלאחר ש ש’ש לבאר כוונת דברי הגמ וממילא י

ראה שהעולם עדיין אוחזים בבחינה של חרישה וזריעה 



¾ðîš ³îþëð  
  פרשת בחוקותי

  

  â 

חלק התורה של הנגלה הקפיד עליהם כי לפי  ואשה

כלפי הדרך שצריכים להגיע דרגתו היה נחשב דבר זה 

אין שייך שהרי , עוסקים בחיי שעה כמו שבה לחיי עולם

  .דברים אלועם לישאר רק 

ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה  :)סוכה מה(’ בגמ       

משום רבי שמעון בן יוחאי יכול אני לפטור את כל 

  ’, וכוהעולם כולו מן הדין 

י היה "כוחו של רשבעיקר דהנה העניין יש לבאר 

 תבונניםמש ז"עיו,  של פנימיות התורהינהבעני

  .בפנימיות שייך לראות שהחטא אינו חטא

בירור בעומק עד ההוא התורה   עניין סודותדהנה

התורה רב עומקה של שהרי ,  לשורש הדבריםשמגיע

כל כמה שיורדים יותר לעומקה בכדי לברר ולהבין את ו

,  סודות התורהמגלים בזה אתשורשם של הדברים 

י שהוא יורד בכל דבר "ובדבר זה היה כחו של רשב

  .ז גילה את סודות התורה"לשורשו ועי

 ף שאאיש ישראלבחינה זו אצל  כתכ שיי"כמול ש"וי

איתא  מו דוכשורש נשמתו נשאר כולו טוב  שחטא 

 חלק ואהוק ששורש נשמות ישראל כולו טוב "בספה

 והאריכו לבאר שנקודה זו היא בבחינת ,אלוקי ממעל

נקודה הפנימית שאין ל בכל יהודי נהיששהבריח התיכון 

  .שום פגםבה  שולט

נן בשורשו של י היה להתבו"רשבבכוחו של וממילא 

ובכח , כל יהודי ולהגיע לאותו המקום שלא נפגם אצלו

  .זה היה יכול לפטרו מן הדין ולהחזירו למוטב

בזה י אזיל " לבאר הענין שרשבאיתאובמפרשים 

 בשניים שעשאוה שבת מלאכת לגבי ל "לשיטתו דס

 ):שבת צב(’ גמ (.פטורזה אינו יכול וזה אינו יכול שאם 

ב ואמרי לה אמר אביי ואמרי לה במתניתא  רב יהודה אמר ראמר

תנא זה יכול וזה יכול רבי מאיר מחייב ורבי יהודה ורבי שמעון 

פוטרים זה אינו יכול וזה אינו יכול רבי יהודה ורבי מאיר מחייבים 

  )ורבי שמעון פוטר

 כביכוללגבי קיום המצוות שגם שייכת בחינה זו כ "וא

ינו יכול ולכן הגוף והנשמה כל אחד לעצמו בבחינת א

 ונשמה יכולין וףג.) סנהדרין צא(’ י מה דאיתא בגמ"עפ( .פטורים

לפטור עצמן מן הדין כיצד גוף אומר נשמה חטאת שמיום שפירשה 

ממני הריני מוטל כאבן דומם בקבר ונשמה אומרת גוף חטא 

אמנם וודאי  )רחת באויר כצפורשמיום שפירשתי ממנו הריני פו

 .מן הדיןי נגלה קשה לפטור "שעפ

  
  

Î Ï˘ ÂÈ˙ÂÚÈÒ ÏÚ"ÂÓ„‡ Ô¯Ó ˜"ÚÈÊ ¯"Ï· ÔÂ¯ÈÓÏ ‡"¯ÓÂÚ· ‚ –‰ '  
  א"ד בעומר תשמ"בחוקותי ל' פ -  לפני כשלושים שנהש בצפת"רשמים וזכרונות משבת התאחדות אנ

 צפת לפני שלושים ק"הא בעי"ר זיע"ק מרן אדמו"ש שהתקיימה בראשות כ"ש זכורה שבת התאחדות דאנ"לרבים מאנ
ש שכבר "ביניהם זקני ונכבדי אנ ,ק" בה התכנסו יחדיו רוב מניינה ובניינה של חסידי סטריקוב בארהא"שמבשנת תשנה 

ח "ל ובנו הרה"זלמן משה חסידה זצ' ח המפואר ר"א הרה"ל מת"דוד צבי גרליץ זצ' ח הישיש ר"הלכו לעולמם כמו הרה
יצחק ' ח ר"ל הרה"זאב ויכלדר זצ' רח "א הרה"תמל "ל זצישראל יצחק הכהן כרמ' ח ר"הרהמירושלים ל "חיים דוד זצ' ר

בלטה  ,ל מחיפה"חיים פישמן זצ' ג ר"ק והרה"ש ברחוב חיי אדם בירושלים עיה"ס דאנ"ל ממתפללי ביהח"גבירץ זצ
    . ש ברחוב חיי אדם"ס דאנ"ק לשבת זו עד שבאופן נדיר לא נשאר מנין בביהח"ש מירושלים עיה"במיוחד בואם של אנ

' ק פ"כמו בשבש יחדיו "אותה השנה היו כבר מספר הזדמנויות בהם נתכנסו כל אנבאף שדת זו נתקיימה חיומ שבת
אז ש שבתו "ורבים מאנק "שחל בשבנדיר שא "ר הזקן זיע"ק רבינו האדמו"יומא דהילולא דכט שבט "ה חל י ביתרו 

' ח הנכבד ר"נ הרה"שנכתב לעיסת ספר תורה  במוצאי אותה שבת נתקיימה הכנ,א בתל אביב"בחצר קדשו של רבינו זיע
כ בשבת שקלים נתקיימה לראשונה שבת "כחודש לאחמ, ש ברחוב הלפרן בבני ברק"ס דאנ"לביהחל "פלטיאל שינפלד זצ
 וזאת לאחר א"ק רבינו זיע"ש מרחבי הארץ ששבתו יחדיו בתל אביב סמוכים על שולחנו של כ"התאחדות בחורי אנ

כ בראש חודש אייר נתקיימה הכנסת "לאחמ, מידי שבוע" חבורות"ש ונתייסדו ה"חורי אנשבאותה תקופה נתגבשו ב
ש "בה גם נתכנסו אנל "יעקב בורנשטיין זצ' ח המפואר ר"נ הרה"ס בבני ברק שנכתב לעי"לביהחנוספת ספר תורה 
מאחר שבאותה  ,ש"ש צורך לקיים שבת התאחדות לכללות אנ"כל זה עדיין הרגישו רבים מאנולאחר  מרחבי הארץ
סיום מעמד הכנסת לאחר לכן ו, ראו הזדמנות ליסוע יחדיו לשבת התאחדות בצפתג בעומר ביום שישי "השנה חל ל

ליסוע א "ש לבקש מרבינו זיע"ישיבת אוהל יעקב ניגשה קבוצה נכבדת מחשובי אנשל שנתקיימה בחדר האוכל ת "ס
  .ג בכפר שמאי" תשל–ל " כשהם מזכירים את השבתות שנערכו בעבר בשנים תשלשבת

א "רפפורט שליט' ישעי' ג ר"שקול את הדבר ולאחר מספר ימים הביע בפני מקורבו הרהל הבטיחא "ר זיע"ק מרן אדמו"כ
ישיבת "ן כשבראשונה דאגו לשכור את המבנה של וארגבש "מיד החלו עסקנים מצעירי אנ, את הסכמתו לנסיעה זו

במבנה זה היו חדרי פנימיה רבים ובנוסף חדרי שיעורים רחבי ,  חופשהלשבתנשלחו שתלמידיה בעיר העתיקה " צפת
תפילות השבת אילו והתקיימו בחדר האוכל " טישים"סעודות השבת וה, ג מזרונים"ש ע"ידיים בהם לנו בחורי וילדי אנ

  .שהינו רחב ידייםד "באולם ביהמבקומה העליונה התקיימו 



¾ðîš ³îþëð  
  פרשת בחוקותי

  

  ã 

ש "א שחפץ ליסוע בצוותא חדא עם אנ"ר זיע"ק מרן אדמו"בוקר הגיע כ ב10.00בשעה ג בעומר "יום שישי לק "ערשב
ל שם עלה "ישראל יצחק הכהן כרמל זצ' ח הנכבד ר"ל והרה"דוד צבי גרליץ זצ' ח המפואר ר"לבני ברק בלויית הרה

  .דרכו מירונהברחוב נחמיה לאוטובוס ב
  עם רכבו מזקני חסידי סטריקוב מתושבי מירוןו"משה ביקובסקי הי' ח ר"הרה פאתי הכפרב המתין לו בהגיעו למירון

 תושב המקום קיבל רשיון לנוע עם רכבו במעלה עקב היותוו ש"משה הי' א נכנס למכוניתו של ר"ר זיע"ק מרן אדמו"כ
 ברוכלים ודוכנים עמוסבאותם ימים עדיין לא היו דרכים עקיפות וכל מעלה ההר היה , י"ההר בואכה לציון הרשב

ר "ק מרן אדמו"נכנס כ' בהגיעו לציון הק, ש מלוים רגלית את הרכב"התנהלה לאיטה כשרבים מאנ במכוניתוהדרך 
א "רפפורט שליט' ישעי' ג ר"א מהמדרגות בכניסה הצדדית ואז החלו באמירת ספר ראשון שבתהילים כשהרה"זיע

ג "א למנוחה קצרה ע" לאחר שסיימו ספר ראשון שבתהילים ובקשת רחמים ותחנונים יצא רבינו זיעץ"משמש כש
 "בר יוחאי"ואז פצחו בריקוד , ש ועוד"לילדי אנ" חלאקע"הציון בה ערך כ יצא לחצר "לאחמהמדרגות הצדדיות ו

  ,במשך שעה ארוכהבהתלהבות עצומה  ג בעומר"וזמירות ל
ה רבינו  לצפת שם פנ בנסיעתואוטובוסוהמשיך עם הו "משה הי' במכוניתו של רמהציון ירד א "כ רבינו זיע"לאחמ
ש פנו לבנין הישיבה שם "א יחד עם חתניו לדירה מיוחדת שסודרה לו בקרבת מקום לישיבת צפת וכל קהל אנ"זיע

  .י"ח העתיק ולמקוה האר"ק כשרבים פנו לילך לביה"הכינו עצמם לשב
 רבה של  כבודו של המרא דאתראשוםי מ"נ האר"לביהכש "אנכל יחד עם ל "ר זצוק"ק אדמו"ק הלך כ" ליל שבתתפילב

לתפילת קבלת שבת ניגש ,  שנים רבותא"ל שהיה בקשרי ידידות עבותים עם רבינו זיע"צפת הרב שמחה הכהן קפלן זצ
, כמנהג" בר יוחאי"ק ולפני כגוונא זימרו יחדיו "א מירושלים עיה"ישראל דן גרליץ שליט' ח ר"לעמוד בעל התפילה הרה

, התפלל קבלת שבתשם  על הספסל התיישבד ו"ר לחצר ביהמ"וק מרן אדמ"קבלת שבת יצא כרבים זוכרים שלפני 
ל לצאת לקבל את השבת "א כמה פעמים בהיותו בצפת והיו שהסבירו  את הנהגתו זו למנהגו של האריז"מנהג זה נהג רבינו זיע(
  )י יוצא לקבל את השבת"י בצפת עומד על המקום המיוחס בו היה האר"נ האר"כידוע שביהכ, "חקל תפוחין"ב
ק "ש לסעודה יחד עם כ"שם היסבו כל אנהתקיימה בחדר האוכל של ישיבת צפת שסעודת השבת כ שבו ל"אחמל

 "שלום עליכם"א באמרו "א כשאצל רבים הייתה זו הזדמנות נדירה לחזות בעבודת הקודש של רבינו זיע"ר זיע"אדמו
באמצע ', וגו" יהא רעוא קמיה"ל החרוז כשהוא חוזר כדרכו בקודש ע" אזמר בשבחין"כ בזמרו לבדו "לאחמו ,ובקידוש

  .ק ואז כיבד לנגן את שאר הזמירות"הסעודה גם אמר כדרכו את מאמר הזוהר לשב
כשהוא מעמיד בקבוק יין על א "זיערבינו להשתתף בשולחנו של ל "הרב קפלן זצרבה של צפת הגיע הסעודה באמצע 

 כשרבים מצטופפים  במשך שעה ארוכה רבות בדברי תורהכבדו מאוד והושיבו לידו ושוחח עימוא "השולחן רבינו זיע
ק מרן "אז שב כ" מעין עולם הבא"כ פרצו בריקוד "ולאחמ ז"בשעה מאוחרת בירכו ברהמ ,לצידיהם לשמוע את שיחתם

ש ששהו בניין הישיבה נתוועדו בחבורות בהתועדות מרעים עד לשעות מאוחרות אז "ואנ, א לדירתו"ר זיע"אדמו
  .  לילה כשפתחו של כל חדר תלוי פתק עליו כתובים שמות השוהים בותנומת שסודרו בארגון נפלא לםנתפזרו בחדרי

,  בבוקר והתחיל בתפילה8.30א הגיע בשעה "ר זיע"ק אדמו" כ,ד של הישיבה"תפילת שחרית התקיימה בהיכל ביהמ
 בקול גדול ובהתלהבות כשאף ק שהתפלל"זלמן משה חסידה מירושלים עיה' ניגש בעל התפילה החסיד ר" שוכן עד"ל

א עלה כדרכו "רבינו זיע, א שאף עלה לעלית כהן"ר שליט"ר אדמו"ק עט" כקראקריאת התורה , בקדושה" ממקומך"זימר 
צ של אביו "א מבני ברק כשגם ניגש לתפילת מוסף לרגל יום היא"עזריאל ליפל שליט' ג ר"ולמפטיר עלה הרה, "שישי"ל

  .ל" זנ אביו"כ גם נידב בצורה נכבדה את הקידושא רבה לעי"כמו, ל"ל זצלייבל ליפ' ח המפואר ר"הרה
א לסעודת צפרא דשבתא כשבמהלכה "ק רבינו זיע"ש בראשות כ"לאחר הקידושא רבה והפסקה קצרה היסבו יחדיו אנ

ורים לקח מכיוון שיוצרות אלו לא נדפסו ברוב הסיד, א לזמר את היוצרות לשבתות שבין פסח לשבועות"ציוה רבינו זיע
עם גמר הסעודה שב , יוצרות אלובו נדפסו מביתו שסידור שהביא עמו מצא בל "משה חסידה זצ' ח ר"זמן מה עד שהרה

  .א לדירתו"ר זיע"ק אדמו"כ
ל כשאליו "א לבקר במעונו של המרא דאתרא הרב שמחה קפלן זצ"ר זיע"ק מרן אדמו"לאחר מנוחת הצהריים עלה כ
ל "הרב קפלן זצ(במהלך הביקור שוחחו רבות בדברי תורה וסיפורי מעשיות , ש"בדת מאננלוים חתניו ועוד קבוצה נכ
א "כ הגיע רבינו זיע" כשלאחמ)א בשהותו בצפת נותנות לו חיות לחודשים רבים"ק רבינו זיע"נתבטא פעם ששיחותיו עם כ

 להשתתף גם רבים מתושבי בחדר האוכל אליה הגיעושנערכה " רעוא דרעוין"לתפילת מנחה בהיכל הישיבה ולסעודת 
בחדר האוכל כשמסביבו " הבדלה"א "כ עשה רבינו זיע"ג התפללו ערבית לאחמ"עם סיום ס, צפת ומהאורחים ששהו בה

כ לדירתו עד לנסיעתו עם האוטובוס עם "א ששב לאחמ"ש לברכת פרידה מרבינו זיע"כ פנו אנ"לאחמ, ש"כל אנעמדו 
  .³êï í³êþ ö−¼ −þ¾ê                .ביבש לבני ברק משם המשיך לביתו בתל א"אנ

  )ד הכותב ולא עברו הגהה"הדברים נכתבו ע(
−¼ñ"íþí ò"¾êô ñ®îô ðîê ðë×òí ì  
þ ’ö ô × î í  ñ ð ò ¼ô  óì ò ôï "ñ  

íþí öë"þ ì ’®ï ëš¼−"ñ  
 öîðòîñë ëîš−þ¬½ −ð−½ì −òšïô  

îñë þ¾îšô"×ñ ò"îôðê öþô š"šî®ï þ" ñ  
ëñò"ë¾ë ¼"− š"ñ þ−−ê ï"ô¾³ þôî¼ñ ë"ï  

îòôî"³ ó−³−ïí þíë ×.ò.®.ë.í.  
¼ ëðîò"òê −"îþ×ï −þ−šîô ¾ 

−¼ñ"íþí ò" þêîõôí ì  
þ ’í ð î í −) ñë−−ñ (ñ õ − ñï ®"ñ  

íþí öë"þ ì ’®ï µþ−ë í¾ô"ñ  
íþêë ëîš−þ¬½ −ð−½ì −ëî¾ìî −òšïô"š  

 íõ−ì–ë "ë  
ëñò"× óî−ë ¼"ñ¾³ þ−−ê ë"³ ï.® ò.ë.í  

¼ ëðîò" îòë −  
íþí"þ è ’¬−ñ¾ ñõ−ñ ñê−þï¼"ë ê"ë 

−¼ñ"íþí ò" ðë×òí ì  
þ ’ ö í ×  î í −³³ôï"ñ  

íþí öë"þ ì ’®ï í¾ô"ñ  
ôí−ë −ññõ³ôô"× ñ¾ ð"îôðê öþô š" þ
šî®ï"¼−ï ñ"³ë ê" ê  

ëñò"¬ óî−ë ¼"½¾³ þ−−ê ï"³ ì.ò.®.ë.í.  
¼ ëðîò" îòë −  

íþí"þ ì ’−í öí× ñêšïì−"ë î"ë  
  ד המסור והנאמן רב הפעליםש לרגל שמחתו של ידידנו הנכב"י אברכי אנ"עי "הוצאות הגליון נודבו ע

  א "שליטחיים ברוך ויכלדר '  ח ר"הרה
  מ"י לעול תורה ומצוות בשעטו" נמשה סיניבהכנס בנו היקר כמר 

  .ר"יהי רצון שיזכה לרוב נחת דקדושה ממנו ומכל יוצאי חלציו מתוך בריות גופא ונהורא מעליא ורוב נחת ושמחה אכי
  כעתירת ידידך

  בית שמש" אשל אברהם"ס "ק                  ביהח"בירושלים עיה" זכרון מנחם"ד "ק                 ביהמ"די סטריקוב בארההתאחדות האברכים דחסי


