
  
  י"ל ע"יו

  התאחדות אברכים

" ויואל משה"
  סאטמאר'ד

  ע"ק זי"רביהמרן ק "י כ"נתייסד ע
  א"ק מרן רבינו שליט"בנשיאות כ 

  

  א"תובבירושלים ק "בעיה

  
   זמנים לשבת קודש

  6.24 ...................הדלקת הנרות 

  12.38 ...........חצות היום והלילה 

  4.44......................עלות השחר 

  6.13 ..........................נץ החמה 

  9.25'  ב-8.40 .....ש " זמן קריףסו

  10.29 ................סוף זמן תפילה 

  7.02 ..................שקיעת החמה 

  8.15 .....................ק "מוצאי שב

  ד-ג פרקי אבות פרק    

  

  

  
  

 
  מענינא דיומא

  
התורה יסודי  ם מסכת בחבורת    :לרגל סיו

   כמו סיום מסכתא-חודש אלול 
ש תלמידי חכמים מרבים שלום "וז
ח "שלום הוא המשפיע ומעלת הת, בעולם

וזה . לםלהביא בלימודם השפעות טובות לעו

הענין כד הוה מסיים מסכתא עבידנא יומא 
ל בשעת הסיום הוה "ר. טבא לכולהו רבנן

מעורר הכח וזכות של כל התנאים 
והאמוראים שנזכרו בזאת המסכתא לעורר 

מדתם וההשפעות טובות שהשפיעו בלימוד 

וזה . תורתם בעולם וזהו יומא טבא והבן
הענין הוא החודש אלול סיומא דשתא הם 

רחמים ורצון ונקראים תשובת השנה ימי ה
כי עתה עת לחננה לעורר כל . סיומא דשתא

השפעות טובות מכל המצוות ומעשים 

טובים שעשו בני ישראל כל השנה כמו ענין 
הסיום מסכתא שנתעורר אז כל הלימוד מכל 

כן בחודש הזה נתעורר הרחמים , המסכתא
וכל ההשפעות מכל המצוות ומעשים טובים 

ה אנו אומרים חדש "לזה ברו. מכל השנה

ל אשר בחודש "כי לפי הנ, עלינו שנה טובה
אלול נתעורר ההשפעות והחסדים משנה 

ה "לכן בר, ה"כ מאי רבותא דר"העברה א
צריך בכל שנה התחדשות להוריד השפעות 

וחסדים טובים חדשות ביתר שאת ויתר עוז 
  .לחדש עלינו שנה טובה וברכה אמן

  תפארת שלמה

  ה"תוכחה קודם רת הקריאטעם ל
ומסתבר לומר כי בחינה זו להפוך 

התיבות בצירופי אותיות לטוב הוא בכח 
' פ(דהנה כתב בנועם אלימלך , חכמת התורה

כי , ה"ר תעשה לתיב" בביאור הפסוק צה)נח
הוא , הצדיק על ידי תיבת התורה שלומד בה

ם "ע באגד"ועיי(. ד"עכ, ר"ה לצה"מהפך הצר כ ש

ק מרן "ה זו ביאר כוכבחינ. )בהמשך הפסוק
בשלח ' פ(בברך משה ] ע"זי [)א"שליט(ר "אאמו

 )ב"מכילתא בשלח ויסע משה פ( על מאמרם )עמוד קיח
ה למשה אמור להם לישראל "אמר לו הקב

, דברי תורה שנתתי לכם רפואה הם לכם

ותורתינו , ם"ה אותיות הלח"דהנה מחל
 לכו )משלי ט ה(ש "הקדושה נקראת לחם כמ

ובכן בכח התורה זוכים ישראל , לחמי בלחמי
וזה שאמר , להפוך מחלה לבחינת לחם

ה דברי תורה שנתתי לכם רפואה הם "הקב

, שעל ידי עסק התורה הנקראת לחם, לכם
, יזכו להפוך אותיות מחלה לאותיות הלחם

  .ח"ד ודפח"עכ
ומעתה יש לומר כי לטעם זה אנו קורין 

קללות שבמשנה תורה קודם ראש השנה כדי 

דאיתא במדרש , שנה וקללותיהשתכלה 
 אם אתם רוצים לעמוד בדין )ס"ילקוט רמז תתק(

כי על , ולכן אנו קורין הקללות, עסקו בתורה
ידי עסק התורה בעת ההוא נוכל לתקנם 

  .ולהפכם לברכות
  א"ק מרן רבינו שליט"כ

  
  

  
  
  

äãùá äúà êåøá , åðéìò àåáú åùò úëøá íâù  
 äãùá äúà êåøáå øéòá äúà êåøá)çë ,â(. ÷åñôá ÷ééãì ùé äðäã äàøð )çë ,

á(äìàä úåëøáä ìë êéìò åàáå  , äî'ìë' . åùòì íâ ïúð ÷çöéã åðéöîã ÷ø

úåëøá , åéáàì åùò øîàã)æë úéùàøá ,çì(êì àéä úçà äëøáä  , åì øîàå)íù ,

èì(ìòî íéîùä ìèî êéáùåî äéäé õøàä éðîùî  .ïàë ïéðòä åäæå , åðéöîã
øéò ïá äéä á÷òéã ,ëã áéú)äë úéùàøá ,æë(íéìäåà áùåé íú ùéà á÷òéå  ,

äãùä ïî óåòå äéç àéáäì ãéö ãåöì òãåé äãù ùéà äéä åùòå , äæå

äãùáå øéòá äúà êåøá ïàë øîàù ,åùò ìù úåëøáä åìéôà êá íéå÷éù .
äìàä úåëøáä ìë êéìò åàáå øîà äæì ,åùò ìù åìéôà.          תפארת יהונתן  

 úòáùð øùàëðéúåáàì"å  
åë êì ïúð øùà áåèä ìëá úçîùå 'êáø÷á øùà øâäå éåìäå  äúà. éùøôî 

áîøä"áîøä úòãì àøå÷å àéáî øâä íéøåëá éáâ éàîà åèáçúð í"í .
ãåúî øâä ïéà øùòî éåã éåáåäò åúòãì "êìîì äðùîá ù. ðòôìå" ã

ò äàøð"î ô"áîøä ù" úòáùð øùàë áéúëã àä øùòî éåãéå úùøôá ï

 áìç úáæ õøà åðéú åáàì úáæ õøà ìò íäøáàì òáùðù åðéöî àìå ùáãå
ùáãå áìç .áîøä ùåøéôå" éàöåé ìò éà÷ åðéú åáàìã àùåøéô ãçì ï

ò ùáãå áìç úáæ ìò åçèáåä úåîù úùøôáå íéøöî"ù . éúà àúùäå

éô íéøåëáá àîìùá øéôù ' ï åîä áà àø÷ðù íäøáà åð ééä  åðéú åáàì
áîøäå éîìùåøéá øàåáîë"àøå÷å àéáî ïëì í .á ìáà éà÷ã øùòî éåãéå

ùî íéøâä úåáà åéä àì íäå íéøöî éàöåé ìò åðéú åáàì" øâä ïéà ä

÷å äãåúî"ì.                                                                               בנין אריאל   

 íùä úãåáòì íééåðô äéäðù éãë úåëøáä úéìëú  
á òîùú éë êåâéùäå úåëøáä ìë êéìò åàáåã ìå÷ 'êé÷ìà.ùäå úáéú é êåâ

øúåéîë äàøð ,ïúåà åâéùä àìéîî åìàä úåëøáä ìë åéìò åàáù ïåéë ,

éå"áîøäã ì"úåëøáä úéìëú áúë í ,äøåúá úåáåúëä ,éäðù éãë àåä '
ìëî íééåðô ,éäéå 'åð éëøö ìë åðì ,á÷ä ãåáòì"ä ,á÷ä  íà äðäå" çìåù ä

úåëøáä åðì ,äåò éâåðòúá ÷ø íäî íéðäð åðàå"æá÷ä ãåáòì àìå "ä , éæà

íúéìëú úåëøáä åâéùä àì , êåâéùäå åìàä úåëøáä ìë êéìò åàáå åäæå
éúéîàä úéìëú êá åâéùéù ,ä ìå÷ì òîùú éë åð ééä 'íäéãé ìò êé÷ìà.  

��חתם סופר בשיר מעון

 åãåîìú úà çëùî åðéà åúàåáú úà øùòîä  
éúçëù àìå êéúåöîî éúøáò àì ÷åñôá.îéôò åùøôì éì äàøð "ã 

 åðîî íéìëåà íéøáëòä éæà éåàøë ïéøùòî ïéà íàù á÷ò äáø ùøãîá

æå åãåîìú çëùî ìëåà øáëòù äîî ìëåàä úåéøåäá àúéàå" àì ù

éò éåàøë øùòî éúúðù êéú åöîî éúøáò"éúçëù àìå ë ,éôòå"ð æ" ì
ãîá"òøî êëéôì äøåú àìà áåè ïéà áåèä ìëá úçîùå ø" úà øéäæî ä

àã  åðééäå øùòú øùò ìàøùé øùòéùë ìáà äøåúä çëùé øùòé àì í

åúøåúá çîùéå øåëæé.                                                               פנינים יקרים  
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  לומהמגיד תע
  
  
  
  

  

  אומות העולם קלפו את הסיד 

ושדת אותם בשיד וכתבת עליהן את כל 

ר כיצד כתבו " ת,דברי התורה הזאת בעברך

ישראל את התורה רבי יהודה אומר על גבי 

וכתבת על האבנים את כל '  שנא,אבנים כתבוה

 ואחר כך סדו ,דברי התורה הזאת באר היטב

 היאך  לדבריך, אמר לו רבי שמעון,אותם בסיד

 אמר להם בינה יתירה ,למדו אומות העולם תורה

 ושיגרו נוטרין שלהם וקלפו את ,ה"נתן בהם הקב

 ועל דבר זה נחתם גזר דינם של ,הסיד והעתיקוה

 והיו עמים )ישעיה לג(דכתיב . אומות לבאר שחת

 שהיה להם ללמוד ,משרפות שיד על עסקי סיד

 אם אתה , למען אשר תבא אל הארץ,ולא למדו

'  כאשר דבר ה,ושה כל מה שבענין אתה באע

אלהיך '  כי ה)דברים ח( והיכן דיבר ,אלהיך לך

י תבא(                 .מביאך אל ארץ טובה א כ זוטרת סיקתא    )פ

  ברכת הגשמים 

ר אליעזר בן יעקב " א,לך' א יפתח ה"ד

 ,בשעה שהגשמים יורדין אף משא ומתן מתברך

 כל לתת מטר ארצך בעתו ולברך את' שנא

 , רבנין אמרי אף הדגים מתברכים,מעשה ידיך

בעכו עד ' אמרו רבותינו מעשה שתפשו דג א

מאות ' שלא ירדה הרביעה והיו שמין אותו ג

 אמר להן זקן אחד ,'ליטרין ולא מצאו בו אלא ר

 משירדה ,אלו ירדה הרביעה היו מוצאין בו יותר

ליטרין ' הרביעה תפשו דג אחד והיו שמין אותו ר

א יפתח "ד, הרי אף הדגים מתברכים'  בו שומצאו

לך ראה כמה גדול ירידת גשמים רב יהודה בר ' ה

יחזקאל בשעה שהיה רואה את הגשמים יורדים 

היה מברך יתפאר ויתגדל ויתברך שמו של מי 

שאמר והיה העולם שהוא ממנה אלף אלפים 

ורבי רבבות של מלאכים על כל טפה וטפה 

ק שנה " מהלך תשיורדת למה מכאן ועד הרקיע

  .יורדין ואין טפה מתערבת בחברתה' והגשמי

  )דברים רבה(

  ד"על שנת תרע" ואין קונה"

כשיצאו , בזמן מלחמת העולם הראשונה

והגויים לא רצו , בפולין בחרם נגד היהודים

ק "אמר על כך הרה, לקנות מישראל

, כי קללה זו מרמזת בתוכחה, ל"מאוסטרווצא ז

ואין "ת של הפרשה שעד לשתי מילים האחרונו

יש בפרשה שש מאות ושבעים וארבע " קונה

, ד"שנת תרע' ואז הי" ד"תרע"מילים כמנין 

כי הגויים , והוסיף שהספורנו מפרש על ואין קונה

מכאן רמז מפורשת , לא ירצו לקנות מישראל

" ואין קונה"ד תחול קללת "שבשנת תרע, בתורה

בתור קללה אחרונה שבתוכחה וזה סימן של 

ם                                .כ"רבות הגאולה עהתק פרי וצר הסו   א

  

   מילי מעלייתא

 



  

  
  

  ט" הקוהר"ק מו"כ

  ע"זיפריינד ' משה ארירבי 
 ו"אלול תשנ'  כ-' ק וראש ישיבתינו הק"ד פעיה"גאב

  על הצדיקים
 

ומא דהילולא רבא של כלקראת בעמדינו ט "ר הקוה"ק מו" י

י אמרנו וענינו שהיות ואין "ע ועכ"ד וראש ישיבתינו זי"הגאב

ן המקצת  י חומר כמונו להשיג אפילו מקצת מ נשים קרוצ בידי א

העניק וקדושתו אשר כידוע  י מגדלותו  גדולי צדיק  חמה בקומתו ו

העידו עליו גדולות ונצורות ודם    . דור הק

ע האימרא דמתאמרי משמיאך יא קדמאי על '  כבר ידו דצדיק

י "אומרם ז למעשה אבות ל חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי 

ים  הצדיק ות רמות כמעשה  ות מעל שאפילו אי אפשר לעל

ים עכ יך לקוות לכה"הקודמ וד פ לנגוע נגיעה כל ד"ז צר הו וללמ

ים ע הקדוש כ העלינו עלי גליון חלק קטן מעבודת "ממעשיהם 

לא ישוו בה"קדשו בהתמדתו בתוה ויהא  .ק בבחינת כל חפציה 

ו  ים אשר הורה לנו וזכות יך בדרכיו הקדוש רעווא שנזכה להמש

ן יטב אמן ואמ   .     הגדול יעמוד לנו להוושע בכל מילי דמ

תורתך   מה אהבתי 

 היתה אהבת התורה שפעמה נפלאה ונשגבה עד מאד

רוממה. ע"בלב מרן זי , דביקותו אליה היתה במדרגה נעלה ו

דוגמתה רה היתה נשמת חייו. שקשה למצוא  , התו
ם ָבּה אהבה בלי . ומבלעדה לא ידע מה זה חיי הוא ָאֲה

, עליה היו מחשבותיו נתונות, בה היתה שיחתו, מיצרים

ו הטהור גם בעריכת שלחנ. וממנה לא הסיח דעתו אף לרגע
קודש ר, בשבת  בו דורש בפני הצי היו מרבית דבריו , כשהיה 

  .ורב השפעתה, עוצם כחה, בענין גודל מעלת התורה

העיון , מגמת חייו היתה אך ורק לימוד התורה
כי חדריה לילה במעמקי מימיה, וההתעמקות בנב זה . והצ

שכל תענוגי עולם נגדו , היה אצלו התענוג הגדול ביותר
היה , זאת כשהוכרח להפרד מהתורה לשעהולעומת . כאין

רוך רו עצום ורב עד לאין ע כשחלה ונפל למשכב בשנת . צע

גוף בלתי נקי, ק"א לפ"תשמ לו  התבטא , במחלה שגרמה 
רי הגדול : "בכאב לב ואמר צע

מה שזה כמה ימים , ביותר הוא

רה   !".אסור לי להרהר בדברי תו

, בתום מלחמת העולם השניה

די ע מי"כששוחרר מרן זי

שם פניו , הרשעים ימח שמם
רו סאטמאר יצ , ו"לחזור לעיר מגו

ובדרכו עבר דרך העיר 

ופנה שם לנוח , ו"טעמעשוואר יצ
בי משפחתו . בבית אחד מקרו

באותה תקופה עוד לא ידעו מה 

ם והילדים  עלה בגורל הנשי
שנשלחו לאושוויץ ברכבות 

והיו האנשים , ד"המות הי

חוקרים ודורשים בכל מקום 
גורל משפחתם ובני בואם  אחרי 

ע מיד כשנכנס "אך מרן זי. ביתם

, ביקש שיתנו לו גמרא, לאכסניא
ד זה : "באומרו, והתיישב ללמו

  "...זמן רב שלא למדתי

ביום שנגמרו בו שבעת ימי 
, ה"האבילות לפטירת הרבנית ע

לאחר שבעת ימים שהיה אסור 

נסע מרן , בלימוד דברי תורה
ע לאחר תפלת שחרית לבית "זי

, החיים להתפלל על קברה

ולאחר מכן הלך לטבול במקוה 
עוד טרם , כשחזר לביתו. טהרה

לישב ולנוח אץ ונחפז , הספיק 

כשפניו , אל עבר ארון הספרים
כיסופין  מביעים רגשות עזים של 

געגועין , הוציא גמרא ממנו, ו

והתיישב ללמוד למשך כמה 
דומה היה באותה שעה . שעות

, יולבן הרץ לתוך חיקו של אב

ר מתחבק , שלא ראהו זה זמן כבי
בו ומשתעשע אתו , ומתעלס 

  ...באהבים

בין   כל השביעין חבי

תשוקתו העזה ואהבתו 

רה התבטאה בהתמדה בלתי "העצומה של מרן זי ע לתו

, יושב היה שעות ארוכות רכון על גבי הספר. ניתנת לתאר
ק ומעיין בלימודו אינו מגביה עיניו מהספר אף פעם , מעמי ו

כך חלפו ועברו להם שעות על גבי שעות מבלי שמרן ו, אחת

ך"זי לו נעשה . ע ירגיש בכ דו כאי דומה היה בשעת לימו
אורייתא וישראל חד-חטיבה אחת עם התורה   .  

ע "דיינו להתבונן בהתבטאות נפלאה שהשמיע מרן זי

רוב ימיו וכה אמר פעם . בכדי ללמוד על מדת התמדתו, בע
אבל בנעוריי . לם לא הייתימתמיד גדול מעו: "בענוות קדשו

אוהב את ימי הקיץ הארוכים שבהם היה אפשר , הייתי 

כמדומה "... ללמוד שבע שעות רצופות עד תפלת המנחה
ביאור ופירוש ריכה  ודיה לעצמה , שהתבטאות זו אינה צ

  ...בכדי ללמד על מי שהשמיעה

ע בלשון שונה "בהזדמנות אחרת התבטא מרן זי
ם והלילות מתגעגע אנ: "ואמר, במקצת י אחר הימי

בימות הקיץ היתה שקיעת החמה . הארוכים בחוץ לארץ

והיה אפשר ללמוד שבע שעות , בשעה מאוחרת ביותר
בימות החורף שקעה החמה . רצופות עד תפלת המנחה ו

ביותר והיה אפשר ללמוד שבע שעות , בשעה מוקדמת 

  "...רצופות לאחר תפלת ערבית

תע בלימ"וכל כך היה רגיל מרן זי , וד שבע שעות רצופו

... עד שלא הבין שיש מי שסדר לימוד כזה קשה עבורו

כשעוד לא , ע לארץ הקודש"בתקופה שלאחר עלות מרן זי
לו דירה משלו בי משפחת , היתה  והתאכסן בבית אחד מקרו

, היה לו שיעור קבוע מדי יום בשעות הערב, ה"הרבנית ע

א ם, עם בנו של בעל האכסני ם לאחר פע. בחור צעיר לימי
נרדם , כשהשעה כבר היתה מאוחרת, כמה שעות של לימוד

מה זה שאתה : "ע ואמר"גער בו מרן זי. הבחור והתנמנם

אצלי היה סדר ? מתנמנם אחרי שעות מספר של לימוד
  !"...לימוד רגיל כשבע שעות רצופות

  כמו חלב ודשן תשבע נפשי

בימי צום ותענית לא , לא רק בימים כתיקונם אלא גם 

וקרה שגם ביום כזה , ע מהתמדתו העצומה" מרן זיהרפה

שלא כדרך , קבע לעצמו סדר לימוד של שבע שעות רצופות
בימי צום למעט בלימוד ולנוח מרוב עייפות , בני אדם 

  :ועל כך בעובדא הבאה. וחולשה

ל ם "נהג מרן זי, בערב ראש חודש אלו ע מדי שנה לצו
ם, תענית יום שלם לומ, לגמור כל ספר התהלי יום 'ר תפלת ו

רן זי, ק"ג לפ"בשנת תשמ. 'כיפור קטן ע בערב "שהה מ

בעסטרייך  ראש חודש אלול בעיר הנופש זעמערינג אשר 
וצם תענית שלמה עד , וגם אז לא שינה ממנהגו, ו"יצ

אף שצאת הכוכבים היה באותו מקום מאוחר , שחשכה

לצורך . בשעה עשר לערך, מאד
נקבע עם , תפלת יום כיפור קטן

אנשים בעיר הבירה וויען מנין 

לבוא לפנות ערב , ו"יצ
ע "כדי שיוכל מרן זי, לזעמערינג

  .לאומרה במנין

ם לאחר , בבוקרו של אותו יו
ע אל "אמר מרן זי, תפלת שחרית

אין לנו מנין : "משמשו הרי 

ולכן נגיד תהלים , לאמירת תהלים
דות , כשגמרו ספר התהלים". ביחי

ם ע "ומרן זי, כבר היה חצות היו

. ה להמשמש להפסיק תעניתוצו
, לאחר שהשביע המשמש לבבו

והיה זה בשעה אחת בצהרים 

: ע ואמר"פנה אליו מרן זי, לערך
ע "מרן זי". עתה נלמוד קצת יחד"

ד לימו כשהמשמש , פתח אתו ב

בטוח שהלימוד ימשך לערך שעה 
ע "ואז יפנה מרן זי, או שעתיים

  .לנוח

ם אינו , כעבור שעתיי ועדיין 
ע מתכונן להפסיק "נראה שמרן זי

פנה אליו המשמש , הלימוד

לי רוצה מרן זי: "ואמר ע לנוח "או
ב מרן " ?קצת ביום התענית השי

ד: "ע"זי ד. מי עתה הבה נלמוד . מי

ד שעה ". עוד קצת משעברו עו
פנה שוב המשמש אל מרן , וחצי

ל, ע"זי אולי עתה רוצה מרן : "ושא

השיבו מרן " ?ע לנוח קצת"זי
עוד . עטעוד מ: "ע בשנית"זי

ד קצת . מעט עתה נמשיך עו

  ".בלימוד

כך נמשך הלימוד במשך שבע 

כשבכל אותה עת , שעות רצופות

אינו מחזיק  המשמש כמעט 
אך מרן , מעמד מעייפות וחולשה

ישב ולמד , ע למרות תעניתו"זי

בחיות והתלהבות , בהתמדה 
כשבמקום מאכל ומשתה הוא 



נות ערב בשעה שמונה לפ... משביע את נפשו בדברי תורה
דו, הגיע מנין האנשים מהעיר וויען , ואז הפסיק מרן לימו

  .ותפלת המנחה, ופנה להתפלל תפלת יום כיפור קטן

 לא ידע שבעה
ת , שמא תאמר שלאחר לימוד של שבע שעות רצופו

תבא ? ע מצמאונה האדיר לתורה"שבעה נפש מרן זי

ד שלא כן לו , העובדא הבאה ותעי אלא כי גם אז היה נדמה 
  :וכך היה מעשה... ות קדשו שעוד לא למד מאומהבענו

אחד התלמידים שזכה בבחרותו לשמש הרבה את מרן 

ם "הגיע בחודש אלול שנת תשד, ונישא לחוץ לארץ, ע"זי
בימים הנוראים"ק להסתופף בצל קדשו של מרן זי"לפ . ע 

ם ר, ע במאור פנים"קיבלו מרן זי, כשנכנס לקבל שלו : ואמ

טו"   ..."בה ללימודעתה תהא לי חברותא 

ביומו"מרן זי, ואכן , ע למד אתו שיעור קבוע מדי יום 

ד בארץ ישראל בתחילת . במשך כל ימי שהות התלמי

, ע זמן קצר בספר מטה אפרים"השיעור למד אתו מרן זי
  .ולאחר מכן עבר ללימוד גמרא ותוספות למשך כמה שעות

ע "בימי הסליחות ועשרת ימי תשובה היה מרן זי

ומדי יום לאחר התפלה שלח את , תפלל בהשכמהמ
ד פת שחרית ע ללמוד "וכשחזר החל מרן זי, המשמש לסעו

והלימוד נמשך עד , והיה זה בשעה שבע בבוקר לערך, אתו

רים ע לביתו לסעוד "אז חזר מרן זי, לשעה שתים בצה
ם, ארוחת הצהרים כך . ולנוח קצת על יצועו כדרכו בכל יו

ביומוחזר הדבר ונשנה מדי יו   .ם 

ם ע לביתו אחר לימוד של "כשחזר מרן זי, באחד הימי
וכשהקיץ , סעד ארוחתו ועלה על יצועו לנוח, שבע שעות

החל ללמוד , לאחר כשעה וחצי

קוני הזוהר כפי הסדר , בספר תי
ל . שנתקן ללמוד בו בחודש אלו

בתוך כך התחילו להתאסף 

בחדר החיצון כמה אנשים 
שבקשו להכנס אל הקודש 

 להתברך בברכת שנה ,פנימה

, טובה לקראת השנה החדשה
, ע"והמשמש נכנס למרן זי

להכניסם אך . וביקש רשות 

לתמהונו הרב השיב לו מרן 
ע בנימא של כאב ושברון "זי

הלא . אין לי עתה זמן לכך: "לב

עדיין לא למדתי מאומה 
  - - -!" היום

לבסוף אחר הפצרות רבות 

ע לקבל פני "הסכים מרן זי
דו הוא. האנשים  הכניס כף י

וסגרו , השמאלית בתוך הספר

ליה קיבל את , ע דו הימנית  בי ו
די האנשים , הפתקאות מי

ולאחר שנכנסו כולם פתח שוב 

והמשיך ללמוד , את הספר
  .מהמקום שפסק בו

  בכל עת ובכל שעה

כל רגע של בטלה הוא "

 ועל זה נאמר, פסידא דלא הדר
מעוות לא יוכל לתקון וחסרון '

 כך הכריז -" 'לא יוכל להמנות

ע בנשאו דברי "פעם מרן זי
די  חיזוק והתעוררות לתלמי

והוא עצמו היה . הישיבה

הדוגמא הטובה ביותר 
בכל , בכל עת. לשמירת הזמן

ע "היה מרן זי, ובכל מצב, שעה

גה בתורה בה, הו , מתעמק 
בהיותו . ומתענג על צוף נועמה

בנסיעה בדרכים . בביתו או 

בנכ בנדדו  או  . רבימים כתיקונם 
או בימי חולי   .בימי שלוה 

ם לי ר ניתוח בבית החו וכבר שכב , כשהוצרך פעם לעבו
כוב קל למשך כמה , במטה ליד חדר הניתוח איזה עי נוצר 

ביקש להגיש , ע שעדיין יש זמן"ויהי כראות מרן זי. רגעים

קונטרס הסוגיא שלמדו באותה עת בישיבה והתחיל , לו 
בו רפואה והכניסוהו עד שהגיעו אנשי ה, לעיין ולהעמיק 

ע שוכב בפתח "המחזה הנפלא איך מרן זי... לחדר הניתוח

גיא אשר בידו, חדר הניתוח לא מש עד היום , ומתעמק בסו
כחים שמירת , והיה הדבר להם למוסר השכל, מקרב הנו

  - - -הזמן עד היכן היא 

היה מקדיש את , כשהיה נוסע מביתו לשם מנוחה ונופש
ף והולך ,  דברי תורהימי המנוחה כליל לשקוד על והיה מוסי

ד  - המנוחה -עד כי תכלית הנסיעה , בהתמדת הלימו

ק נסע מרן "א לפ"בחודש אדר שנת תשמ... נשכחה ממנו

לוית , ו למשך כמה שבועות"ע לפוש בעיר טבריה ת"זי ב
ם, ה"הרבנית ע בה . ושני תלמידי אותו חודש נקבע בישי

, ע לטבריה"יויהי בהגיע מרן ז. לחזרה על מסכת בבא קמא

א ם, מיד כשפסע ונכנס לבית האכסני רון הספרי , ניגש אל א
ד, הוציא גמרא מסכת בבא קמא בבית היתה . והתחיל ללמו

ביה גדולה ואי סדר וכל המזוודות והארגזים , עדיין ערבו

ועדיין לא נסדר , שנלקחו מירושלים היו מוטלים על הרצפה
לימודוע כבר היה שקו"אך מרן זי, שום דבר על מקומו ... ע ב

רותא , הוא לא הסתפק בכך ד בחב דוקא ללמו ביקש  אלא 

הוא החל ללמוד מתחילת . עם שני התלמידים שהגיעו אתו
וגם , וכבר הספיק ללמוד התוספות הראשון, המסכת

דושי הפני יהושע על התוספות אך כשרצה להתחיל , חי

ר"נכנסה הרבנית ע, התוספות השני והתרעמה על , ה לחד
דור הדבריםשהתלמידים  אז שלח . אינם עוזרים לה בסי

דים החוצה"מרן זי   .והוא המשיך ללמוד לבדו, ע את התלמי

בחוץ לארץ ע את "לא עזב מרן זי, גם בימי שהותו 
ר, התמדתו העצומה בהיותו בנכ , למרות טרדותיו הגדולות 

לו היה מוציא גמרא מארון , ובכל עת פנויה שהיתה 

ד, הספרים יש : "ו של בעל האכסניאוכלשונ. ומתיישב ללמו
בהם . לי בביתי כמה גמרות קרועות לגמרי אני לא למדתי 

כות עד "אבל מרן זי, כל כך הרבה ע למד בהם שעות ארו

  ..."שנקרעו

סיעות בדרכים ם "היה מרן זי, את זמני הנ ע מנצל עד תו
היה יושב על גבי , בנסיעותיו לחוץ לארץ. ללימוד תורה

גה בו ללא הפוגה מת סופההספר והו סיעה עד  , חילת הנ

, פעם באמצע נסיעה כזו. שהיא לערך כשתים עשרה שעות
אמר לו מרן . הפציר בו המשמש לטעום קצת לחזק לבבו

הלא רואה אתה שיש לי כאן הזדמנות נדירה ללמוד : "ע"זי

די. ללא טרדות והפרעות   "?ומדוע אם כן תפריעני מלימו

קים בהיותו פעם באוקריינא להשתטח על קברי הצדי
סע במשך היום ממקום למקום , מ"הטמונים שם נבג והיה נו

א, ומציון קדוש אחד למשנהו , היה החום קשה וכבד מנשו

ם ע ישב כל "אך מרן זי. והזיעה ניגרה על פני כל הנוסעי
עד שהיה , ולא הפסיק מלימודו אף לרגע, העת והספר בידו

  .הדבר לפלא איך אפשר להתעמק בלימוד בחום כבד כזה

ע מאתרא קדישא "חזר מרן זי, ג בעומר" אחת בלשנה
ם, מירון לירושלים בוס שהסיע גם את שאר הנוסעי . באוטו

סיעה , החום באותו יום היה כבד מאד ובנוסף גם היתה הנ

שהחום באותה סביבה כבד יותר , ו"דרך העיר טבריה ת

בוס עצר כמה פעמים תוך כדי , מבשאר חלקי הארץ והאוטו
במשך , בכל אותה עת. ת מים לשתיהלצורך קניי, הנסיעה

מעת , יותר משלש שעות

בוס ממירון ישב , שיצא האוטו
ע עטוף בטלית ומעוטר "מרן זי

ועסק , תםרבינו בתפילין ד

ולא נתן , בשיעוריו הקבועים
, לבו כלל לכל הנעשה סביבו

בוס לפאתי  ורק כשהגיע האוטו

רושלים העירו הנוסעים למרן , י
יע ע שהנה עוד מעט קט מג"זי

בוס ליעדו ואז חלץ את , האוטו

סיפר . הטלית והתפילין לימים 
שכל נוסעי , אחד הנוסעים

בוס הביטו אחרי מרן  האוטו

, ע בהשתאות ופליאה"זי
איך ניתן , ושגבה מבינתם להבין

ללמוד במשך שעות רצופות 

בחום כבד כזה מבלי לקחת 
  !מאומה לתוך הפה

בימי השבתות לא  גם 

נחלשה במאומה התמדתו 
אלא היה , ע"דולה של מרן זיהג

מנצל את השעות עד תום 

. ללימוד ושינון דברי תורה
טרם , לאחר תפלת ערבית

קבע עת ללימוד , קידש על היין

דות"חומש ורש , י וספרי חסי
ם לאחר סעודת . למשך כשעתיי

, ישב ללמוד סתרי תורה, הלילה

והיה עוסק בספר הזוהר 
, בהתלהבות ודביקות עילאה

. ם באש קודשכשפניו לוהטי

לאחר , בבוקרו של יום השבת
לו עת , הטבילה במקוה היתה 

, קבועה ללימוד גמרא ותוספות

ובשעות . עד זמן התפלה
היה עוסק , שלאחר הצהרים

בספרי חסידות על פרשת 

עד לזמן תפלת , השבוע
  .המנחה

טטטט""""המשך בשבוע הבעלהמשך בשבוע הבעלהמשך בשבוע הבעלהמשך בשבוע הבעל



  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

    

  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  ?י כתב פירושו על כל מסכת מכות"האם רש

ה"י לאחר ד"ברש: דף יט הג והיכ"ה  צא כתוב בז רבינו גופו : ל"ן נמ
ה הר ט מתו ב צאה נש הור וי ן , לא פירש יותר, ט ך לשו מכאן ואיל

מידו ר תן"יהודה ב' תל   . ר נ

ולים להגה צ"בספר אוצר הגד ן ז ב הכה י יעק י נפתל ב"ק רב בא"ל א , ד קירליבא
תלמידי הגה צ"מגדולי  מחוסט ז שם  ערוגת הב בריו בענין , ל"ק בעל  לאחר אריכות ד

שחיבוריו ה של ר ים  וכיו, י"קדוש שכתבו כן  דפיסים  ב בכמה "משיג על הנחת המ
בש על דיוקן, ס"מקומות  ים  ת הדבר ד א וא מעמי ש, וה ירושי ר ים "שבפ ת נדר סכ י למ

ום: "ב כתוב"בדף כ ירושי רבינו גרש י מפ תקת סר הנה והע ף כ, "ח כ "ע: "ה כתוב"ובד
זר להיו, "ה"מפירושי רגמ ילך חו שם וא י שמ ים כמ ים הדבר שונרא מפירושי ר אמנם , י"ת 

ים מחבר בשם כמה  ים שהאריך  שלטי הגיבור מה ו בפשיטות, מביא  שגם , דסבירא לה

י' ד סי"וראיה ממרן הבית יוסף ביו, י רק מרב אחר"להלן אינו מפירושי רש , ז"ר
בלשון  ש הזה  על המפר מחיה'שמתבטא  ש לק , לא ח מכנה' , ו"קפ' מ סי"ג חו"וכן מבואר 

ולם סי ת ע דרך רבי עיי, ז"ר' וספר כהונ מלאכי וספר  באורך"וכן ביד    .ש 

דפיסים כאן ת המ על הנח וא משיג  יק רש, וכן ה ואילך לא הספ מכאן  , י לפרש"ש
טהרה נשמתו ב תה  ב, שיצא שלימו"ורי תלמידו ה תא, ן  ב רש, ומסיק דלי באמת כת י "ד

מם ד תו ת ע ושי כל המסכתו ת פיר שמע מהתוס, א ב' וכדמ ים "והריט שאר הראשונ א ו

ירושי רששמביאים תא" את פ סכ בכל המ ב, י  ת פירושי כל "וכן רי תלמידו חיבר א ן 
תחילתה ועד סופה תא מ מנו נדפס בדפוס ראשון היה , המסכ ופר שמ רק שלפני הס

ירושי הריב, י"חסר מפירש שלימו מפ ת או בזדון, ן"וה דפיסו כן אחריו, וכתב כן בטעו   .וה

ת, ן"הריב ת ת ת בשנו צרפ מרבני  יה ח, ק"תת–ן "היה  שוה של ר ו  ו ותלמיד ו , י"תנ כמ
תשובת ר ן סי קע"שמפורש ב מפירש, וזה לשונו, ד"י הזק מע  ן "י והר"מה שש דה ב ר יהו

תלמידו וכו מש, כ"ע' נתן  שערה"ו י ה ת מפ ורא הדורו ש"וכ, כ בק ת "כ מהר בחכמ ל 

ת מה במכו ב, של של רא וא אחיו  צא"שה מגנ מח, ן הידוע מ נם ב שאי ים  ו , כ"הם דבר בני
ים רבינו שהוא ר"ה יו"ה,  יום טובהיו הרבנ מפלני  בתוס"יו' ט  תם  , ורבינו אלעזר', ט ס

ת רש בנית ב ו הר ז"שם אשת ע"י  מרים  ת  יא מר מרת אלוינה"ל ה ן , ה ובתו אחת ידענו  וכ
  .אלעזר' נכדו בן בתו שמו ר

מעשה רבו וחותנו"ריב נהג  ש, ן זה  ים לה ירושי חומש פירוש וא פ , ס"וכתב גם ה

ש תלמידי ר ב, רבינו שמעיה, י חבריו"וכדרך  ש, ם"ורש ש לפני ר שפיר מהם  , י רבו"ויש 
י רש וקיבל מפ מה ששמע  י שהוסיף מדיליה כפי חכמתו, י רבו"היינו שכתב  , אף שוודא

בתשובת ר ב, ל"וז, ל"י הנ"וכן מפורש  ן פירש כענין הזה לפני רבינו שלמה "וגם הרי

וכו שלו  סק   .ש"עיי' והילך לשונו ופ

 

  

  )כה (עניני מאכלי שבת
  שאר מאכלי ליל שבת

  פירות חיים ומבושלים

ת "דברי חיים זצק מרן הקדוש בעל "כ סעודה על פירו ל נהג לברך באמצע 

מנהג בנו הקדוש בעל דברי יחזקאל לברך על איזה פרי חי מקודם, מבושלים ת (. ו זמירו

תורא טר פ     )לע

  להרבות פירות ומגדים

  )צ"שולחן ערוך סימן ר(. ירבה פירות ומגדים ומיני ריח כדי להשלים מנין מאה ברכות

  תפוחין קדישין

ו תפוחיםובענין לקי , חת התפוחים יש להשתדל הרבה כדי להיות מוכן על שולחנ

. כידוע' חקל תפוחין קדישין'הנקראת , ובפרט בסעודת הלילה שרומזת לבחינת מלכות

  )כף החיים(

  תפוחין בליל שבת מסוגל לפרנסה
ל שאמר שיש לו קבלה "ם זצ"משה וואלער אמר בשם החידושי הרי' והחסיד ר

שאם אדם אוכל בסעודת ליל שבת תפוחים מובטח לו שיהיה , ל"מהמגיד מקזשניץ זצ

  )חמדת צבי(. לו פרנסה בשבוע זה

  קטניות

' י שמבשלין בימי וכו"פירש רש', ויש בה שמחה וכו, מה עדשה זו יש בה אבל

וגם בבתי , והנה מנהג הוא שמבשלין בשבת ויום טוב קטניות, ובמשתה ושמחה

  )אגרא דכלה(. לזהונראה דיצא להם מהמדרש ה, משתאות

  מעלת מאכלי שבת 

  סגולת המאכלים

ונותנין לו , וניצול משיעבוד גליות, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים

  )ח"שבת קי(. משאלות ליבו

  לא ימלא כריסו כבהמה
  )ץ"סידור היעב(. לא ימלא כרסו כבהמה, אף על פי שמצוה להרבות בסעודות שבת

  ימאכלי שבת כולו רוחנ
ן בו רוחניות ומה , דע כי כל מה שאדם אוכל בתוך השבוע הרוב הולך אל החיצונים ואי

ר מן הצורך, שאדם אוכל בשבת הכל הוא רוחני י , אף על פי שיאכל יות הכל הוא רוחנ

מצווה(. ונבלע באיברים יד ו   )נג

 יסודי התורה
 

 אתקינו סעודתא
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  ברכת מזל טובברכת מזל טוב
  

äçîùå  ìé â éùâø áå  ø÷é å ãåáë úå úå àá ,äæá íéøâùî åððä  
åðé ìå çé àå  åðé ú åëøá ,ðà  åðéã éãé  ìå î ìà"äé òô ù"÷.  

  

  

  א"שליטיהושע אשר כהנא  ג רבי"הרה
הק   'ראש כולל רבנים דקהלתינו 

  ק"ץ פעיה" ומו-ד משכנות הרועים "רב דביהמ
 מ"נס בנו לעוהתוהלרגל הכ

 "קרית ספר"ביום שלישי באולם " בר מצוה"ה

ן  'ח ר"הרה   ו"היצבי עקיבא בראטשטיי
 לרגל אירוסי בנו

  א"שליטיקותיאל יצחק עהרנטאל  'ג ר"הרה
ו  בת י  ס ו ר י א ל  ג ר ה- ל ו הת ו ע ל ו  נ ב ס  נ כ ה ל  ג ר ל ו  מ" 

 ולרגל הולדת נכדו

  ו"הייקותיאל יהודה הירש  'ח ר"הרה
 לרגל אירוסי בנו

  ו"היאברהם דוד ענגל  ר"הר
 לרגל הולדת בתו

 "אהל רחל"ד "בביהמ" קידושא רבה"ה

  ו"היץ "יואל כ ר"הר
 לרגל הולדת בתו

 "ברך משה"בבית מדרשינו " קידושא רבה"ה

  ו"הייואל קאלינסקי  ר"הר
 לרגל הולדת בתו

 "ברך משה"בבית מדרשינו " קידושא רבה"ה
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  ברכת מזל טוב
ר ו יות שג לבב וה החמות  ותי  רכ לב בזה  אחי ה 

החשוב, יקירי רך  יב, האב סב לו    .זר זהב 

 ו"הי יואל קאלינסקי ר"הר

דת  הול גל  זבתולר   ט" למ

י דושה"יה דק תענוג ונחת  רוב  וה    .אמן, ר שיר

  יוסף קאלינסקי:אחיך המברכך מקרב לב

  ד"מזמור לדו
ל בזה  רה  ו יות שג לבב וה החמות  ותי  רכ אחי ב

החשוב, יקירי רך  יב, האב סב לו    .זר זהב 

ענגל  ר"הר  ו"היאברהם דוד 

דת  הול גל  זבתולר   ט" למ

י דושה"יה דק תענוג ונחת  רוב  וה    .אמן, ר שיר

 אליעזר דוב ענגל :אחיך המברכך מקרב לב
 

  י מסאטמאר"מוסדות יטב לב דרב
  א"ר שליט"ק מרן אדמו"בנשיאות כ
  א"ק ירושלים תובב"פעיה

  

  שיר ושבחה הלל וזמרה
, הטוב' מה, ברכות לרוב, בסימן טוב ובמזל טוב

רהבשפה נעימה וב בוד ובכל שבח , רו באותות כ

דינו,ושירה , לבו ער לכל דבר שבקדושה , קדם ידי

בה וגדושה מעשה במדה מרו ב  עושה ו   איש חי ור

מד לימין מוסדותינו בלי גבולים, פעלים           .עו

ה"ה   ח"ה הר

  א"שליט צבי עקיבא בראטשטיין ר"מוה
 

גל  וסילר יר ישראל הי"הבה בנו איר   ו"ח מא

ו , ינתן משאלותינו' מה, פינולשמים פרושות כ בנ שי

ן , לעד ולמשמרת, בית נאמן לתפארת ישמע ששו ו

באהלו ב , נחת ושמחה בגבולו, ושמחה  ויזכה לרוות רו

ונחת לחנו תורה וגדולה בבת , תענוג    ויתאחדו על שו

  .אמן ,אחת                                     

וברכה"הכ ה, ד החותמים בתודה  קרה והערכ   בהו
 הלת המוסדותהנ

  ל רבניםכול
כולל למצוינים "שע   סאטמאר'ד" ויואל משה"י 

  א"ר שליט"ק מרן אדמו"בנשיאות כ
  

  גם ברכות יעטה מורה 
ישועה לאה, בקול רנה ו ו , ומשמי מרומא עי הננ

בקי ,מורה האי הדרת גאון מול אלמשגרים ברכותינו   

לא במכמני מסור , מורה צדק בברירא,  התורהנפ

ת ,  כוללינונ לרומם קרן התורה בתוככי"בלו בנתיבו

יק ברכה, ההלכה להדריכנו ו , כלי מחז ינו  שלנ   אשר

יאה, כי לו נאה, ככה                           .כי לו 

ן ו   הרב הגא

י א רב אשר כהנ   א"שליט יהושע 
נו   ראש כוללי

הרועים "רב דביהמ   ו"ק ת"ץ פעיה" ומו-ד משכנות 
 

התוה גל הכנס בנו לעו   מ"לר

בצת תורה ויראה בהר, אתו את הברכה' יצו ה

הימים, בהצלחה באהלו כל  ישכון  וחסד  י , ואך טוב    עד

  .אמן, נזכה לתשועת עולמים                       

ה   החותמים בברכת התור
   רבנן ותלמידיהון-הנהלת הכולל 

  ף אמר"וליוס
ו , ביע ברכות לרובנ, בסימן טוב ובמזל טוב אל ידידינ

רך הנעלה ואהוב, פאר המעלה, האב . לב זהב, חביב 

רה, שוקד על דלתי התורה כתר שם , כחשיכה כאו

  .בהילולים ותוארים, שמו מפארים,הטוב על גביו עול

 ו"יה משה יוסף שפילמאן ר"הר

למז בתו  לדת    ט"לרגל הו

לחנכה ע"יהי ראה"ר שיזכה לגדלה ו , ד התורה והי

במדה , ח רוב נחת דקדושה"וירווה ממנה ומכל יוצ

משיח, גדושה   .אמן, צדקינו עדי נזכה לביאת 

  ךיכעתירת וברכת ידיד
צלער י שנ ם  ו י, של וד בר אל  בער, ישר על ג דכי   מר

  ברכת מזל טוב
מזל טוב רכות לרוב, בסימן טוב וב ו , אביע ב ינ אל ידיד

רך הנעלה ו, פאר המעלה, האב   . לב זהב, אהובחביב 

תוארים,                  שמו מפארים   .בהילולים ו

 ו"הי יואל קאלינסקי ר"הר
למז בתו  לדת    ט"לרגל הו

לחנכה ע"יהי ראה"ר שיזכה לגדלה ו , ד התורה והי

  במדה , ח רוב נחת דקדושה"וירווה ממנה ומכל יוצ

משיח, גדושה          .אמן, צדקינו עדי נזכה לביאת 

  ךידידכעתירת וברכת י
יטש ו ו א דא מאשק ו אל י הם , שמו בר אל א ו י

יטש ו ו א ב, מאשק אקא י יר  מא וד   ד



 



  


