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אטמאר זצ"ל, שאף שידעו כולם שהיה עומדים כאן להספיד את מרן מס אנו
גאון וצדיק אבל עכ"ז לא ידעו להעריך גודל ערכו. והנה ידוע גודל גדלותו 
וגאונותו בתורה שזה היה נובע מגודל התמדתו כידוע שכמה שנים לא שכב 
במטה ולמד לילות שלימות, וע"י יגיעתו הנפלאה זכה להשיג מה שהשיג, 

בקיאותו וגודל חריפותו בכל מכמני  וכפי שרואים בספריו הנפלאים רב
התורה שזכה לזה על ידי יגיעתו בתוה"ק, וגם בלמדו עם התלמידים גמרא 
ותוספות ראו יגיעתו להגיע לעומק הפשט. וע"י גודל כוחו בתורה היה לו כח 
גדול בשמים, ואפילו כשהיה כבר על ערש דוי, וקשה היה עליו הדיבור, הרי 

והשי"ת מילא כל משאלותו שכל מי שהתברך  כל הגה שיצא מפיו נתקיים,
 מפה קדשו נתקיימו הברכות.

 

הי' גברא דמאריה סייעא שזכה להעמיד בתי אולפנא בכח עצום מאד,  וגם
עד שכולם היה בטוחים בכוחו של אותו זקן שיזכו לקבל פני משיח צדקינו 
יחד עמו,  ואף שהיה כבר זקן ותשוש, עכ"ז היה אצל כל אחד לדבר פשוט 

והיה לפלא מה שראו עין בעין אצלו , שהוא יוליכנו לקראת משיח צדקינו
שאף כשהיה כבר חולה בעו"ה ותש כח, עכ"ז פעל ועשה גדולות ונצורות, 
ומה מאד יכאב הלב שלא זכינו עוד להתחמם לאורו, ודוקא בעתים הללו 
כשרואים שמתקיימים כל הסימנים שאמרו חכז"ל )שלהי סוטה( לסוף 

ם ביאת המשיח, ומאד היינו צריכים אותו שיהיה בינינו, הנה בעת יומיא קוד
 מר כזאת כבה נרו והלך למנוחות.

 
בתחילת השנים כשהגיע לארה"ב והיה כאן מצב נורא שכל העולם  דכירנא

היו נתפסים בדעות כוזבות של הציונות, ואיני מדבר מהעולם הציוני אלא גם 
ת שולחנותיו גם אצלם היה העולם החסידי שבאו להסתופף אצלו בעריכ

כמה דעות כוזבות ל"ע, והוא לא נח ולא שקט והגיד דבר ה' ועורר לבב 
הציבור בלי הפסק עד שזכה להעמיד דור של מאמינים בה' באמונה טהורה 
 ורחוקים מהשפעת העולם, עד שכבר האמינו בתקוה חזקה שזה ימשיך ככה 

 
 
 
 

ו כשהגיע קינו. אמנם לא זכינו לכך, ועכשישישאר ביננו לקבל פני משיח צד
למעלה בודאי שהוא צריך לעורר רחמים בעד כל הדור, והוא עומד ומתפלל 

ני הקב"ה ואומר, רבונו של עולם הנחתי בעוה"ז בנים נאמנים שרוצים לפ
לילך בדרך טובים, עוסקים בתורה ושומרים גדרי הצניעות. וגם אנו מצידנו 
צריכים להשתדל שלא להזניח מדרכים הטובים, כי בעו"ה ירוד ירדנו בשנים 

ן שמצב האחרונות ל"ע, ומי יודע אולי היה הצדיק עוד נשאר ביננו, אלא כיו
 הדור ירד למטה, לא היה יכול עוד לסבול זה בעו"ה.

 

ידוע מה דאיתא בזוה"ק ובפרד"א שהרשעים שוכחים שמותם לאחר  והנה
פטירתם. ומשמע דבעולם העליון יש זכירה רק כשכולו צדק וקדושה, והנה 
כי כן אנחנו בעניינו אם רצונינו שיזכור אותנו שם בעולם העליון צריך שנהיה 

נו מתנהגים בדרכי היושר, אמנם אם לא נזכה במעשינו, האיך יכולים גם אנח
לקוות שהוא יזכור אותנו שם. ולכן צריכים לזכור תמיד דברי קדשו, ולעלות 
בזכרונינו זמני ההתעוררות בהושענא רבא, שעורר את הכלל ישראל והאריך 
 בכל נקודה ופרט הנוגע לדברים שבקדושה, ואז אם יהיה ברצונינו עכ"פ

 להתנהג לאור הדרכותיו, אז יש תקוה שיהיה לנו שייכות עמו.
 

דברי בענין ההושענות יש להזכיר מה שפירש מרן החת"ס זצ"ל  ומדי
הושענא כבושה בגולה, הושענא לומדת יראתך, דהנה קי"ל דכבוש כמבושל 
ומכיון שאנו כבושים בגולה הרי גם אצלינו יש קצת טעם לפגם מהאוה"ע, 

כבוש דאם אינו במקום אחד בכל הזמן, אזי לא הוי כבוש אמנם הילכתא ב
בשלימות, וא"כ מכיון שאנחנו לומדת יראתך, וזוחלים ורועדים מאתך, א"כ 
ע"י הרעדה יש פגם בדין הכבוש, ויש לנו טענה אליבא דהילכתא שאין זה 

 כבוש בשלימות.
 

להתעורר ולהתבונן כי כבר עברה שנה שלימה מאז שנסתלק מאתנו  ויש
ותו צדיק זצ"ל, והאם השתדלנו עכ"פ לתקן מעשינו ולהתעורר לתשובה א

אחר שראינו שהקב"ה נטל מאתנו העידי עידית שבדור. וצריכים לזכור 
תמיד שאם רצונינו שיהיה לנו איזה שייכות אל בעל ההילולא, צריכים 
להשתייך אל דרך הקדושה מה שראינו בתפלותיו, ומה שראינו בגודל 

ועד כמה השתתף בצערו של כל מי שנכנס להיכלו באיזה  אהבתו להזולת,
.                       בקשה שהוא, ולעומת זה עד כמה היה שמח בשמחת כל אחד  

 
בודאי שאין לנו אותן המדריגות שראו אצל צדיק זה, ואף שאנו זוכים  והנה

ללמוד תורת ה', אבל אנו יודעים שרבינו היה מקדיש כל לילותיו לתורה, 
אף לא שכב במטה, שדבר זה היה ידוע עוד מלפני כמה בשנים, וקשה ו

לתבוע מאתנו דברים כאלו, אבל עכ"פ יש ללמוד ממה שראו אצלו בשאר 
ענינים, מה שראו בעריכת שולחנותיו הטהורות גודל זהירתו בעניני האכילה, 

תו וזהירותו בכל דבר קטן וגדול. וכן יש ללמוד ממה שראינו וידעו גודל זהירו
.                   בעניני בין אדם לחבירו, וזה אנו יכולים להשתדל להתנהג בדרכיו  

 

, ידוע ומפורסם עד כמה שהשתדל בכל כוחו לגמול טובה לכל אחד גם
וספרו מעשה שהיה כשביקר בא"י שנכנס אצלו אחד והתאונן לפניו על כמה 

על אותו איש צרות ותלאות שעוברים על ראשו ל"ע, עד שגברה רחמנותו 
והוציא כל המעות שהיו לו בכיסו, וגם לוה עוד מעות מהמשב"ק הרה"ח ר' 
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על הסתלקות ממרן זצ''ל דברי הספד  
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וספרו , ידוע ומפורסם עד כמה שהשתדל בכל כוחו לגמול טובה לכל אחד גם
לפניו על כמה צרות  מעשה שהיה כשביקר בא"י שנכנס אצלו אחד והתאונן

ותלאות שעוברים על ראשו ל"ע, עד שגברה רחמנותו על אותו איש והוציא 
כל המעות שהיו לו בכיסו, וגם לוה עוד מעות מהמשב"ק הרה"ח ר' יוסף 
אשכנזי שליט"א ונתן לו. ואח"כ אמרו לו שאותו אדם הוא רמאי וכל מה 

קדשו ושאל עוה"פ  שסיפר לו בתלאותיו המה דברי שקר וכזב, והאירו פני
אם זה ברור שהכל שקר, וכאשר אישרו לו בודאי שכן הוא, אמר ב"ה שאין לו 
לאותו יהודי כל כך תלאות וצרות ל"ע, כי היה לי כל כך עגמ"נ וצער מכל זה 
עד שלא היה לי מנוחה בעבור זה, ועתה ב"ה שכל דבריו היה שקר, וכל כך לא 

אלא היה שמח על טובתו של  איכפת לו על אבדן סכום גדול של מעות,
.                                                יהודי, ומובן שזהו מדריגה גדולה באהבת ישראל  

 

מספרים ממנו מופתים וענינים, אבל ביותר צריכים לספר מה שיכולים  והנה
ללמוד ממנו, ולדוגמא בענין הנקיות שהיה להפליא, וכן בכל תשובה ומענה 

כל אחד שהיה הכל שקול ומנוי עפ"י תורה. ובאמת חשבתי שאם שנתן ל
הייתי יכול לשאול אותו אם יש מקום לביטול תורה של הישיבה למשך ג' 
ימים בקשר ליומא דהילולא, איני יודע מה היה התשובה בזה, אבל ברור שמי 
שרוצה שיהיה לו חלק ביומא דהילולא, צריך לזכור שיהיה הנהגתו בימים אלו 

שמתאים לזכרונו הבהיר של בעל ההילולא, וגם אם רוצים ליסע אל כפי 
הציון, אבל יזהרו מאד שלא יצא מכל זה ביטול תורה שלא לצורך בנסיעות 
פה ושם, כי בעל ההילולא הקריב כל ימי חייו בעד התורה, ובודאי שאינו מגיע 

לו לו שיהיה הוא הגורם, אפילו בגרמא דגרמא לביטול תורה ח"ו, וגם ישתד
מאד להתנהג כהוגן במשך כל הזמן ולא לבטל הזמן באפס דבר, או ח"ו 
להתפלל אחר זמן תפילה, כי כל זה הוא בניגוד למה שאנו רוצים להמשיך מה 

.                                                                             שראינו אצלו ומה שקבלנו ממנו  
 

וירא( להמגיד מדובנא זצ"ל ביאר הפסוק )בראשית  אהל יעקב )פ' ובספר
י"ח י"ז( וה' אמר המכסה אני מאברהם וגו' ואברהם היו יהיה לגוי גדול וגו', 
דרצה השי"ת שיתפלל אברהם כדי שיועיל תפלתו לדורותיו הבאים, אם 
יהיה ח"ו זמן שלא יהיו זכותים לישראל ולא יהיה מי שיתפלל עליהם, אזי 

ל אברהם שלא הועיל בשעתו, וזה כוונת הפסוק וה' אמר יתעורר תפלתו ש
המכסה אני וגו', ואף שלא יועיל התפילה עכשיו, אבל עכ"פ ואברהם היו יהיה 
לגוי גדול וגו', ולהם יצטרך תפילה זו בעתיד, מה שאברהם יתפלל עכשיו, 
עכתו"ד. ורואים מזה דכוחותיו של צדיק נשאר על העתיד, ובאמת הוא אינו 

נו, שהצדיק בעולם העליון הולך מעלה מעלה, וכן יכול לפעול ביותר זקוק ל
כל כמה שהוא מתעלה שם, אבל אנו זקוקים לו מאד שזכיותיו יהיו בעזרינו, 
הן בגשמיות אשר בעו"ה יש כל כך הרבה צרות ותלאות במחלות וצער גידול 

ל וכו', וגם שנוכל להתעלות ברוחניות, שנוכל להתפלל כהוגן, שנוכ בנים
להשמר מוצא פינו משקרים ודיבורים אסורים, שיהיה לנו חשק ללימוד 
התורה, ואף אם חטאנו ח"ו לא יהיה זאת דין גרמא בנזקין שימנעו מאתנו 
מלילך בדרכי התורה והיראה, שבעד כל זה אנו זקוקים אליו מאד שיתפלל 

                                .                       בעדינו, ובעד כל הדור העני שאנו נמצאים בה
 

תורתו )דברי יואל פ' ראה עמוד צ"א( בפ' השבוע כתוב לאמר, שיש  ובדברי
ב' אופני נסיון, נסיון לשם נסיון, ונסיון לשם עונש, וכל הנסיונות של דורינו 
השפל אינם בנסיון לשם נסיון, כי אין אנו ראוים לזה במצבינו החלש והנדכה, 

המה לשם עונש ל"ע, ועל זה אנו זקוקים להרבה זכותים אמנם הנסיונות 
.                שננצל מכל זה, ונזכה להתפלל כראוי וללמוד תורה ביר"ש ובטהרה  

 

שאם נקבל עלינו להשתדל בכל דרכינו שלא לגרום ביטול תורה  ובודאי
וביטול תפילה ח"ו, ואדרבה יעשו כל טצדקי ללמוד ולהתפלל כהוגן, אזי 

יונה ח"א  יליץ יושר בעדינו וזכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. )דבריבודאי 
וגו'(                                                                                                              דף שכ"ב  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 פסוקה[ ל"זצ] א"שליט מסאטמאר ק"הגה בשם לפרש ששמעתי וכפי
 כל ל"עפימשז. תלמדנו ומתורתך יה תיסרנו אשר הגבר אשרי[ יב צד תהלים]

 פיו בדיבור בה שעוסק י"ע כי וכו' עולה הקריב כאילו עולה בתורת העוסק
 שאם היסורים בענין הוא שכן ל"ואפ במעשה, נעשה כאילו אצלו נחשב הוא
 וכדומה, יםנגע פרשת וכגון היסורים, פרשת ולומד האדם, על יסורים נגזר

. בפועל היסורים קיבל כאילו לימודו נחשב אזי לשמה, תורה לימוד של באופן
 היסורים בחינת כאשר שאשוריו היינו יה, תיסרנו אשר הגבר אשרי ירמוז וזה

    
 
 
 
 

 את ק"בתוה שלומד י"שע תלמדנו, ומתורתך אלא בפועל, עליו באים אינם
 כשלומדים וזהו ד,"עכתו בפועל עליו באו כאילו לו נחשב היסורים פרשיות

 ו"ח יסורים קיבל כאילו נחשב ניזקין בתורת שהעוסק זוכים אז ש"ביר
           . )דברי יונה ח"א דף מ"ח(                                              מתמרקין ועונותיו

 
 

פירש"י שנקרא רפידים על שם  ,וילחם עם ישראל ברפידים עמלק ויבא
והיינו שהגם שעסקו בתורה , שרפו ידיהם מדברי תורה ולכן בא עמלק

בלימוד המצוות שניתנו להם כבר במרה כמ"ש שם שם לו חק ומשפט עכ"ז 
כזו  מאחר שעסקו בה ברפיון ולא היו מייגעים עצמם בה' לא היה כח בתורה

תורה למרן  ובחידושילהיות מגינא ומצלי ולכן גרם הדבר שבא עמלק. 
צ"ב  'מפרש הכוונה במ"ש שרפו "ידיהם" דלכאו מסאטמאר )שליט"א( זצ"ל

וכי דברי תורה לומדים עם הידים ובתרגום מפרש עה"פ ויהי ידיו אמונה עד 
יש הרי שהתפילה מתייחסת לידים כי בצלוי בא השמש והוה ידוהי פריסן 

בה פרישת כפיים ולפי"ז י"ל הכוונה במ"ש שרפו ידיהם מד"ת, שהיו נרפים 
המובא בחידושי תורה בעבודת התפילה המיוחסת לידים. והענין הוא על דרך 

)בשם הנועם אלימלך( בענין שצותה התורה צרור את מסאטמאר זצ"ל  למרן
הרהורי  המדינים והכיתם אותם כי כל זמן שהיו המדינים בעולם היו עדיין

עבירה דפעור שולטים בישראל ומקלקל להם המחשבה ולכן נצטוה משה 
רבינו ע"ה לנקום בהם נקמת ה' וזהו שאמר כי צוררים הם לכם בנכליהם 
אשר נכלו לכם על דבר פעור פי באותם המחשבות הרעות המתהוים לכם 
בדברכם במעשה דפעור וכו' ולכן תבערו אותם מן הארץ ותהיו טהורים 

 . )דברי יונה ח"א דף ס"ג(ים עכת"דוקדוש
 

 
 מחצית בענין הק' האלשיך דברי שמביא ל"זצ מסאטמאר ק"מהגה וראיתי
 גם דלכאורה ומקשה, האחדות י"ע שהוא השלימות ענין על להורות השקל

 הענין אמנם, שלימות להיות שצריך מזה ילמוד שלם שקל לעצמו יביא הוא
 וכל השני עם האחד האיחוד י"ע קר לשלימות להגיע א"שא להורות בא דכי

 תלוי אחד כל כי הציבור לכל אלא לעצמו רק לא רעה גורם שמהרס אחד
 . )דברי יונה ח"א דף ע"ד(השני בהתנהגות

 
 

 

השמיעו לפני טעיפ של קריאת המגילה מהגה"ק מסאטמאר זצ"ל  ואתמול
עוד מימים שהיה בבריות גופא, והיה נשמע אצלי אמירתו שהוא בכוונה 

ויה ובהתעוררות יותר מתפילת נעילה אצל שאר אנשים, וניכר שהוא רצ
מדייק בכל דרשות חכז"ל, כי אצל אדם גדול כמוהו לא היה חילוק בין מצוה 
זו אחרת, ובאותו מדריגה שהיה מקיים אכילת מצה, כן היה מקיים המצוה 
של חייב אדם לבסומי וכו' כי הכל הוא לצד המצווה שהוא הקב"ה לעשות 

נו ולעבדו בלבב שלם, ובדברי תורתו לפורים ראיתי שמפרש באופן נפלא רצו
ענין חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, 
דהכוונה שבכל דבר יש ניצוץ דקדושה, אף כשהוא דבר טמא ל"ע, ואצל המן 

ה בבני היה הניצוץ שלו מה שאמרז"ל ]גיטין נז:[ מבני בניו של המן למדו תור
ברק, ואחר שנתבטל הרע נתגלה כח הקדושה שהיה בו, והוא באותו בחינה 
שהבאנו לעיל שיתכן שהאיסור יתהפך לגמרי אל ההיתר. וז"ש שחייב אדם 
לבסומי עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, כי באמת בשניהם יש ניצוץ 

חר הוא דקדושה, אלא שכאן הוא באתכסיא וכאן הוא באתגליא, ובמקום א
מבאר הענין מה שמתחפשין בפורים, כי לצד הזמן הנשגב של קדושת היום 
רוצים לשוב בתשובה שלימה שעיקרה הוא להגיע לנקודת האמת, ולכן 
מתחפשין להורות שעד עכשיו היו מחופש ומכוסה בדרך השקר, ועכשיו 

 עכ"פ רוצים להגיע לקצת אמת. )דברי יונה ח"א דף ק"י(
 
 

 

מרן הרב מסאטמאר שליט"א ]זצ"ל[ על משארז"ל ]ר"ה  דבריו של וידוע
טז.[ למה תוקעין בר"ה ומריעין כדי לערבב השטן, ובתוס' שם ]ד"ה כדי[ 
דהוא מתערבב בפחד שמא הוא שופר של משיח. ולכאורה צ"ב דהלא הוא 
יודע משנים שעברו שהוא השופר של מצוה ואינו שופר של משיח. אמנם 

שת וירידת הדורות, הרי השי"ת דן את הדור כפי הכוונה דהנה לפי ערך חול
מצבם, וא"כ יתכן דאף שבשנה שעברו עדיין לא ראויים במצב כזה להגאל, 
אבל לפי ערך הירידה בשנה זו, כבר המה ראויים להגאל, ולכן אין לו להביא 
ראיה משנים שעברו, כי הכל תלוי כפי ערך ירידת הדורות, ולכן מתפחד 

(                                                   דברי יונה ח"א דף קמ"דכששומע קול שופר. )  
 
 
 

כ"ק מרן הגה"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א ]זצ"ל[ שבהיותו ילד  סיפר
קטן, שבת פ"א בעיר מולדתו סיגעט הצה"ק הר"ר מרדכי מנדבורנא זי"ע, 

בן מי  ואדמו"ר הלך לשלחנו הטהור בליל שב"ק, כששאלו הר"ר מרדכי'לע
ר בנו של הרב דמתא )מרן הקדושת יום טוב זי"ע( ושאלו אתה, ענהו אדמו"

הר"ר מרדכי'לע ומה אתה לומד, ענהו הילד אני לומד חומש ורש"י, נענה 

 ב
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קטן, שבת פ"א בעיר מולדתו סיגעט הצה"ק הר"ר מרדכי מנדבורנא זי"ע, 
נו הטהור בליל שב"ק, כששאלו הר"ר מרדכי'לע בן מי ואדמו"ר הלך לשלח

אתה, ענהו אדמו"ר בנו של הרב דמתא )מרן הקדושת יום טוב זי"ע( ושאלו 
הר"ר מרדכי'לע ומה אתה לומד, ענהו הילד אני לומד חומש ורש"י, נענה 
הר"ר מרדכי'לע ואמר, טוב הדבר, דע לך כי ישנם הרבה גוטע יודען שאין 

"ה שורה, משום שאינו לומדים חומש ורש"י... זיי ווייסען יודעין היכן הקב
ט ב"ה וואוינט ווייל זיי לערנען נישט חומש מיט רש"י, עכד"ק: -נישט ווי ג

(                                                                                            )דברי יונה ח"א דף ר"ג  
 
 
 

 הרב ק"הגה בשם לי שאמר ל"זצ בער מיכאל ירב צ"מהגה ושמעתי
 מבדורות יותר זה, בענין לעורר צריכים שבתקופתינו ל"זצ מסאטמאר

 לעורר וצריכים ופינה עבר בכל מתפשטת הטומאה ר"בעוה כי שעברו,
. בישין ומרעין רעים פגעים מכל ולהשמר להזהר זה על הנעורים בני לבבות

                                                                                  )דברי יונה ח"א דף רי"ב(         
 
 
 

 פעם ממרן מסאטמאר זי"ע שאמר מי הוא כלל ישראל, הרי זה יהודי שמעתי
אחד כאן יהודי אחד שם, כל היהודים היחידים המסתובבים בעולם, יהודים 

להרגיש אחריות גדולה ונוראה, כמוני וכמוך, זה ביחד כלל ישראל, ולכן צריך 
שהוא אינו סתם עוד יהודי אחד מבין אלפי יהודים, אלא הוא הכלל ישראל 
עצמו, שהרי כלל ישראל זה יהודים יחידים רבים ביחד, וכל יהודי יחיד צריך 

 להרגיש זאת, שהוא קובע איך יהיה כלל ישראל. )דברי יונה ח"ב דף פ"ט(

 
 

אומר, שיש הרבה מאד אנשים שחושבים הגה"ק מסאטמאר זצ"ל היה  מרן
שיש להם שייכות עמו, אבל באמת אינו כן, בעולם האמת יבואו אלפי אנשים 
ויגידו אני יש לי שייכות עם הרבי, ואני בכלל לא אזכור אותם מי הם, אפילו 
את שמם לא אזכור, כי זה שהיו אצלי בגוף, זה אינו אומר כלום, זה אינו אומר 

י, מה שכן יסתכלו בעולם האמת הוא, אם היה לך קשר שיש לו שייכות עמ
נפשי אמיתי עם הרבי, אם למדת ממנו דרך החיים, דרך בתורה ועבודה 
וביראת שמים, בבין אדם לחבירו ובמדות טובות, שהרי רבך היה גדול בכל 
הדברים האלה, וממנו תקח לעבוד את ה', זה מה שיחשיבו שם. )דברי יונה 

 ח"ב דף צ"ו(

 
 

ע"ד שפי' מרן הגה"ק מסאטמאר זצ"ל בדרשות הושענא רבה מה  והוא
שמבקשים בהושענות, הושענא בית הבחירה, דהנה הבית המקדש נקרא בית 
הבחירה, ולכאורה טעם הדבר הוא, כי הלא נתן לנו אלקים את הטוב ואת 
הרע, וצונו )דברים ל יט( ובחרת בחיים, וזהו הבחירה הנכונה והישרה, והנה 

ה"ק היה קיים, הלא היתה היא משפעת קדושה וטהרה בכל העולם בזמו שבי
בלי ערך, וממנה תוצאות חיים לבחור בחיים בבחירה ישרה לעשות נחת רוח 
להבורא ית"ש, אולם מפני חטאינו גלינו מארצינו וירדנו פלאים, עד שאין לנו 
לעשות חובותינו בבית בחירתי"ך, דהיינו שאין לנו באמת בחירה, כי היצר 
מתגבר בכח אדיר וחזק, ואין שום כח לחזק הקדושה להעמידה על תילה, 
אדרבה כל כח שבעולם מנגד לדרך האמת, כמסייע שיש בו ממש לדרכי 
השקר, וכמעט שניטלה הבחירה, לזה אנו מבקשים הושענא בית הבחיר"ה, 
שכבר נזכה להשפעת הקדושה ממנה לחזות בנועם ה', שאוכל לעשות 

ישרה לדרך האמת אם ארצה בכך, והעוונות לא יעכבו את הבחירה הנכונה וה
   בחירתי עכ"ד. )דברי יונה ח"ב דף קמ"ד(

 

~ ראהברי יונה על פרשת ~ ד  
 

 לה' תקדיש הזכר ובצאנך בבקרך יולד אשר הבכור כל בפרשת השבוע
  וגו'. בבכור תעבוד לא וגו' אלקיך

 

 ענגיל י"הגר רימדב הבכורה בקדושת נפלא ענין שמעתא קצת בזה ואקדים
 מנין אמרו רבי משום דתניא[ שם] ל"במשאז.[ יג נדרים ס"הש גליוני] ל"זצ

 וכתב וכו', תקדיש הזכר שנאמר להקדישו שמצוה ביתו בתוך בכור לנולד
 מסכים אדם שיהיהה המצוה ענין מ"מ מאליו שקדוש י"דאעפ דהכוונה

 הלכות] ם"מבבר דוגמא לו ויש. התורה שהקדישתו ההקדש אל הטוב מרצונו
 לו אמר שלא י"ואעפ יציאתוף בשעת צא לו לומר מצוה[ ב"הי ב"פ עבדים

 וכו'. בחינם יוצא הוא הרי
 יהודה ורבי אוסר יעקב רבי כבכור עלי הרי:[ יב] בנדרים סוגיין מיישב ובזה

 הנדור בדבר שידור עד ידור כי קרא אמר דשרי, דמאן טעמא מאי וכו' מתיר
 הוא, בנדר מתפיסו נמי בכור דאסר ומאן וכו' הוא ורהאס דדבר בכור לאפוקי

 וכו' להקדישו שמצוה ביתו בתוך בכור לנולד מנין אמרו רבי משום דתניא
 אאאאא

 
 
 דקרא דהכוונה ומבאר. ש"עיי קדוש לא מי ליה מקדיש לא כי דשרי, ומאן 

 דקרא דהכוונה ומבאר. ש"עיי קדוש לא מי ליה מקדיש לא כי דשרי, ומאן
 בכורה, קדושת להקדיש באמת לאדם כח תורה דנתנה מורה תקדיש דהזכר

 כ"וע" הקדש זה הרי" תיבות בעלמא אומר רק מקדיש זה אין הרי כ"דאל
 כאשר שהקדישו האדם מן הקדושה בבכור ויש באמת, חל אדםה דהקדש

 האדם אין אם רק הוא מאיליו, הבכור מקדשת שהתורה ומה הקדש, לכל
 אבל מאיליה, הקדושה אז וחלה קדושה לו נותנת מעצמה התורה אז מקדישו,

 הוא האדם וקדושת באמת, כלל מקדשתו התורה אין אז מקדישו האדם אם
 מי ליה מקדיש לא כי דשרי ומאן דאמר, הגמרא לשון אןכ מוכח נ"וה. בו שיש

 ואין מעצמו, באמת מקדיש לא ליה דמקדיש דהשתא ומשמע מקדיש, לא
 טעמא מובן ובזה וכו' בו שיש הוא האדם קדושת ואך מאליה חלה בו הקדושה

 שמצוה בכל דמה לכאורה, כלל מובן דאינו הנדור, דבר ליה דחשיב יעקב דר'
 מדיבורו אינה הרי הבכור קדושת סוף סוף מ"מ" הקדש זה הרי" בפיו שיאמר

 ולא מעצמו שאיסורו במה הוא שאוסר מה להתפיס יוכל ואיך מעצמו, רק
 מקדישו אם הבכור דגם ניחא ל"הנ ולפי האסור, דבר שאר ככל זה והרי ממנו,

 וכו' הנדור דבר הוי ושפיר הקדש ככל באמת האדם מן הקדושה בו יש הרי
 .ש"עיי

 

 קוצץ הפועל דאם דכתבו[ קוצץ ה"ד: פט מ"ב] התוס' מדברי מביא שם לןולה
 ליחשב הקציצה אהני לא ת"מה לאכול כ"ג לו יש הקציצה שלולי מה לאכול

 שם דגם דכאן, בפלוגתא תלוי דזה לומר מקום ויש. ש"עיי במעשר לחייב מקח
 רלחקו יש בעצמו שקצץ עכשיו אלא ת,"מה בזה זוכה היה קוצץ היה לא אם
 או במעשר, חייב כ"וא מעצמו קצץ ס"דסוכ כיון מקח של חשיבות לזה יש אם

 י"ע מזה אוכל היה המקח בלי דגם כיון מקח חשיבות לזה דאין אמרינן
 .ק"ודו בזה אותו זיכה שהתורה

 
 

 את לזכות ה"הקב רצה:[ כג מכות] ל"שאמרז במה הכוונה ל"אפ ל"וז ובדברי
 ענינים, כמה בזה שיש רואין דאנו ת,ומצו תורה להם הרבה לפיכך ישראל

 בזה שיקיים ישראל את לזכות ת"השי שרצה אלא מעצמו גם נעשה שהדבר
 הזכות ת"השי לו שנתו וגו' תקדיש הזכר וגו' יולד אשר הבכור כל ש"וז. מצוה
 לא אמר ולכן. מאיליו קדוש כבר הוא שבאמת אף הזכר, להקדיש יכול שהוא

 מקדיש שאתה מכיון דעתך על יעלה שלא וגו' תגוז ולא וגו' בבכור תעבוד
 באמת כי הדברים כן לא אותו, ולגוז בו לעבוד ותוכל בך, תלוי הדבר כ"א אותו,

 צדקו למען חפץ שה' אלא האדם הקדש בלי גם הבכורה קדושת זה על יש
 .ויאדיר תורה יגדיל

 
 

אבל  ,קראת חודש אלול שכבר קדשוהו שמיםאנו עומדים עכשיו ל והנה
ים עומדים ומחכים שאנו ג"כ נקדש את החודש במעשים טובים. וכבר בשמ

בער"ח וחיפש הזכרתי העובדא מהחפץ חיים זצ"ל שהגיע פעם לעיר ווארשא 
וכאשר שאל באיזה ביהמ"ד על זה אמרו לו שאינם  ,מנין לומר יוכ"פ קטן

לומר. ואמר להם  כי המה חסידים מרבי מסויים והוא אינו נוהג ,לומרנוהגים 
כי פעם בעמדו בתחינת הרכבת לנוסע מראדין לווילנא פגש , החפץ חיים זצ"ל

חנות אמנם אחר שנסעו איזה ת, שאמר לו שהוא ג"כ נוסע לווילנא ביהודי אחד
אמר לו שאין לו , וכאשר שאל אותו על הדבר, התכונן היהודי לירד מהרכבת

וכאן , ה תחנותולא קנה רק לאיז ,לקנות כרטיס ישר מראדין לווילנא די מעות
 ,זה בענין הדבר וככה הוא הולך לקבץ עוד מעות כדי שיוכל לקנות כרטיס נוסף

 להשני אחד פ"מיוכ רוחניים כוחות די לו ויש ,גדול צדיק הוא שלכם שהרבי
 ר"ח.ע בכל קטן פ"ליוכ וזקוקים מעש דלי אנו אבל

 
 

לומר שנוהגים בכל מקום עכשיו שאנו עומדים סמוך לער"ח אלול  ועכ"פ 
ע מרת נפשו מה ולב יוד ,צריכים להתעורר ולהתבונן בהמעשים ,יוכ"פ קטן

אבל בשמים יש חשבון על , ואף שכבר עברו כמה שנים,שחטא במשך שנותיו
ים שאנו חיים בתקופה נוראה כזו שמשוקע הכל ולא נשכח שם כלום. ובפרט

 רבן שחלק מהגלות יבואווכאשר נגזר משמים לאחר החו ,כ"כ בגשמיות
בכל מקום שגלו ישראל התוה"ק הרי אף שידע היצה"ר היטב ש, לאמעריקע

היה זאת אותו התורה שלמדו אמנם הוא כבר הצטייד היטב שלא י ,עמהם
אלא שיהיה תורה מעורבת בגשמיות וברצוניות של גשמיות עד  ,מלפנים

שיהיה קדושת התורה בטל בזה ח"ו. ולכן בעוה"ר כל דבר שבקדושה כהיום 
 וב רע בטוב בבחינת בין השמשות. הוא ערב

 
 

ולא יעלה על דעתו שבשמים , ים להתבונן בכל המעשים והמחשבותצריכ וכן
 ,י של הבל שהוא מצטדק עכשיו לנפשוממעל יוכל להצטדק באותן טצדק

ואדרבא בשמים עוד יוכיחו לו , בעצמו יודע שהכל הבל ורעות רוח אשר הוא
אלא היה  ,עצמו בטענות של הבלא התטפש שבענין שהיה לו איזה חפץ ל

ורק בענינים רוחניים הזניח , בחריפות שכלו להגיע למטרת חפצו משתדל
ונזכה , התעוררו נא בחשבון האדם עם נפשועורו נא  לנפשו באופן מבהיל. ולכן

 להתכונן לימים הקדושים כהוגן ולכט"ס.
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 לנו תזכר אל( ח ט"ע תהלים) ש"מ לפרש כתב( ראה פ') יואל דבריק "ובספה

 עונות עם ומה ראשונים, עונות על רק יםמבקש אמאי דלכאו' ראשונים, עונות
 על אתודה מהם איזה על נסים, רבינו של בוידוי שנאמר וכמו אחרונים,

 מתן) בספרו ג"הפרמ כ"מש י"עפ ל"ז הוא ופירש האחרונות, על או הראשונות
 הרי שעשה, העבירות על האדם יתחייב היאך לחקור( מצוות של שכרן

 לעבור אותו ומכריחים אותו, ומדיחים תיםמסי עונותיו י"ע שנבראו המלאכים
 הוא חיובו דכל ג"הפרמ ותי' אנוס, בטענת עצמו יפטור כ"וא קונו, רצון על

        .        ד"עכ היזק, לאותו גרם הוא הרי הזיקא, דברי דכיון דגרמי, דינא משום
 

 דכמו שומר, משום הוא דחיובו אחר, באופן לתרץ כתב ל"הנ יואל דברי ובס'
 העבירה י"ע נ"ה בידים, הזיק שלא אף כראוי שמר שלא על חייב ומרהש

 אף העונש לו מגיע ושפיר האחרונות, לעבירות וגרם בשמירתו פשע הראשונה
 ראשונים עונות לנו תזכר אל מתפללין שאנו וזה הוא, אנוס האחרונות שעל

 הם, יזכרו לא ואם ראשונים, מעונות נובע האחרונות על החיוב כל כי דייקא,
  (  . )דברי יונה ד' רס"העליהם הוא שאנוס מטעם יתבטלו האחרונות גם ממילא

  
 

. עליה עצמו שממית במי אלא מתקיימת התורה אין:[ נז גיטין] ל"שאמרז
 ע"א להמית רשות ניתנה לא דלכאורה נחמד דבר בזה ראיתי[ שם] יואל ובדברי

 בכלליות אבל עבורי ואל יהרג בהם שהחיוב ד"ושפ ע"ג ז"ע מצות בג' אלא
 המיתה, יום הזכרת על הכוונה אמנם בהם, שימות ולא בהם וחי נצטוינו המצות

 מוטב נצחו אם וכו' ר"יצה על ט"יצ אדם ירגיז לעולם.[ ה ברכות] ל"וכמשאמרז
 המפרשים והקשו המיתה, יום לו יזכיר לאו ואם וכו' בתורה יעסוק לאו ואם

 תיכף, המיתה יום לו להזכיר יוכל ה,בדוק עצה הוא המיתה יום אם דלכאורה
 זה מנוול בך פגע אם ל"אמרז והלא מועלת אינו התורה דעסק אפשר האיך וגם

 מוכרח התורה, עסק לו הועילה לא דאם הכוונה אמנם. ד"לביהמ משכהו
 הגשמיים, תאותיו כל להחליש המיתה יום לו יזכיר ולכן לשמה שלא שלומד

 אין ש"וז. ר"היצה מן להנצל הלימוד לו לויועי לשמה, ללימוד יגיע ז"שעי
 עצמו שממית במי אלא לשמה, של בבחינה אצלו שתהיה מתקיימת, התורה
(           . )דברי יונה ח"א דף ר"הד"עכ ל,"וכנ המיתה יום לו שמזכיר והיינו עליה,  

  

שראיתי מהגה"ק מסאטמאר זצ"ל שמפרש הפסוק ]תהלים כה ח[ טוב  וכמו
יורה חטאים בדרך דלכאורה הול"ל יורה חוטאים בדרך דהכוונה  על כן' וישר ה

שע"י החטאים מסמא עיני האדם ואינו יודע שחטא כלל והשי"ת ברחמיו מורה 
הדרך הישר להודיע להחוטא את החטאים שידע שחטא לפני השי"ת ויתעורר 

זה שחיים בלי התבוננות זה נורא  לשוב לפניו וז"ש יורה חטאים בדרך. ודבר
(                                                                                     )דברי יונה ח"א דף נ"ב .מאד  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

בעוה"ר בימים אלה אירע לנו האסון הגדול בפטירת כ"ק אדמו"ר  הנה
מסאטמאר זצוק"ל, וכמובן שא"א להמשיך סדר החיים כרגיל כאילו לא קרה 

ם, ומדת אכזריות היא, שהרי גדול הוא הכאב וחושך בא לעולם, ואמנם כמו כלו
שלא ניתן לבטל את צרכי הגוף שהרי אין הגוף יכול להתקיים בלא אכילה 
ושינה, כמו כן א"א לבטל את צרכי הנשמה שהיא עסק התורה, כי אין הנשמה 

הגוף יכולה להתקיים בלא לימוד התורה, אלא שההבדל ביניהם הוא שבצרכי 
כאשר יחסר לאדם אכילה או שינה מרגיש הוא חולשה ובא לידי חולי ח"ו, לא 
כן בחסרון צרכי הנשמה אין גוף האדם מרגיש בהם, אבל לאמתו של דבר גם 
הנשמה באה לידי חולי כשהיא חסרה צרכיה, והבחור שאינו משלים את סדרי 

 לקנן בו.לימודו כוחות נשמתו נחלשים, והיצה"ר כבר מוצא אצלו מקום 
 

יש תועלת כשמספרים ממדותיו אשר שייך לנו ללמוד מהם, ואתם  והנה
צעירים בשנים ולא הכרתם אותו כי אם בימי חוליו בשנים האחרונות, ולא בזמן 
היותו בתוקפו בשנים הקודמות, ועד כמה היה זהיר שלא להכאיב ולצער איזה 

ביה, ועד כמה  בר ישראל, בד בבד עם גודל ריתחא דאורייתא אשר מרתחא
הגיעה צדקת פזרונו ולימד דעת את העם לאחוז בעמוד הצדקה ביד רחבה, 
אשר טרם בואו כמעט לא היה ידוע ענין זה במדינתנו, וגם היום נמצאים אנשים 

 שעדיין אין יודעים נתינת צדקה מה היא.
 

מכמה אנשים מהפלגת צדקותיו, שהיה נותן לאדם אחד כל מה שהיה  ושמעתי
, ולא הסתפק בזה אלא שהוסיף ואמר לו שילך ויבקש מהרבנית תחי' תחת ידו

ולא יספר לה שכבר היה אצלו, ומזמנו של הדברי חיים ז"ל אין ידוע לנו 
והוה עובדא באדם אחד שבא אליו  ,מאדמו"ר שפיזר כ"כ הרבה לצדקה

 הב, ונתן לו כ"ק אדמו"ר זצ"ל כל מבערמה והי' מגולל לפניו צרותיו בדברי כז
יה תחת ידו, ומשיצא בא אחד להודיע שאדם זה רמאי הוא ואין בדבריו שה

אמת, ולשמע הדברים שמח והודה להשי"ת שאין אדם זה מסובב בצרות 
 כאשר אמר, ולא נתן כלל דעתו על מה שרימהו.

 

עצומה יגע וטרח בהקמת כל המוסדות, ונשא עליו עומס החובות  ויגיעה
היה נראה עול המשא אשר עליו, שלא  בשמחה וטוב לבב, עד שכלפי חוץ לא

כדרך הנהוג היום להרבות מכל ענין תעמולה ופרסום, ופעם אחת הראה להגאון 
רבי מיכאל בער זצ"ל צרור טשעקס באמרו שאלו הטשעקס בעצמו משלמם 
בעתם ובזמנם, כי אסור למנוע הכסף מאנשים האלו כדי שלא יעדר מהם 

 מנוחת הנפש ללמוד כראוי.
 

אין השגה עד כמה הגינה זכותו של אותו צדיק על הדור, והגאון ר' לנו  והנה
שלמה קלוגר זצ"ל בהספידו על הרה"ק רבי מאיר מפרימישלאן זי"ע אמר על 
מאחז"ל )שלהי סוטה( משמת ר"מ בטלו מושלי משלים, עפי"ד חז"ל שהצדיק 
הוא מושל על הקב"ה, כי צדיק גוזר והקב"ה מקיים, וז"ש משמת ר"מ בטלו 

שלי משלים, והיינו הצדיקים אשר מושלים על המושל, ופירש בזה מ"ש מו
כי כל זמן שהצדיק בעולם הוא  אחד ומי ישיבנו ונפשו אותה ויעש""והוא ב

שותף להקב"ה בהנהגת העולם, ואין הקב"ה עושה כלום בלא הסכמת השותף, 
וז"ש אבל כשהצדיק איננו בעולם, נשאר הקב"ה לבדו ויכול הוא לעשות כרצונו, 

והוא באחד ומי ישיבנו שכשהקב"ה נשאר יחידי בלי שותפות הצדיק "מי 
ישיבנו" אין מי שימנע אותו מלקיים גזרותיו, ולכן נפשו אותה ויעש, שעושה 

 הקב"ה כאות נפשו.
 

בשעה זו יש לנו להתעורר בתיקון המעשים, שבשעת סכנה נצרכת זהירות  ולכן
ה שהוא, הבעה"ב העוסק במשא ומתן יתירה, והתיקון הוא אצל כל אחד לפי מ

צריך להוסיף זהירות שיהא משאו ומתנו באמונה ולקבוע עתים לתורה, והבן 
 ישיבה צריך להזהר שלא לבטל מזמנו כלום.

 

המשל שהובא בספה"ק שכאשר המלך הוא בשביה, מי שמפנה לו אז  וידוע
ב"ה זוכר אכסניא, זכור יזכרנו המלך להטיב לו אח"כ ביותר, וכן כביכול הק

לטובה אותם המתחזקים אליו בזמן שהוא בגלות כביכול, ועתה אנו עומדים 
בזמנים אלו, וצריכים אנו להתחזק ועי"ז נזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה. 

 רע"א( –)דברי יונה ח"א דף ע"ר 
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