
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 

 
 

 כ"א כסלו תשע"ו
 

 

 א

להסעודת הודאה לרגל יום  רוצה לדבר אליכם כמה דיבורים בנוגע אני
אין לכם שום  , שבחורים כמותכםרבינו מסאטמאר זי"ע ההצלה של

 אתם יודעים שניצלנו וכדומה אבל אין לכם השגה והבנה במה שקרה אז
הסיפור של הלאגער כמו שלומדים  המחשה מה היה שם, אתם שומעים את

שמצינו שם בגמ' )נח.(  גיטין הסיפור של החורבן בית המקדש במסכת
כמו שאין  נמצאו על אבן אחת וכדומה, ואתם חושבים שארבעה קבין מוח

בסיפורים אלו, אתם שומעים את  השגה באגדות חז"ל כך אין השגה
 ומי שיודע ומבין מה היה שם יש לו מבט אבל אין מבינים אותם הסיפורים

 אצלו יש להם צורה אחרת, והוא חי עם אחר לגמרי על כל העולם, כל החיים
יהודי מאמין ששום דבר שהיה  האמונה שבא בעקבותיו, שהרי זה ברור לכל

חשבון על אלו  בחינם הכל הגיע בחשבון מדוייק, וכמו שהיה א היהשם ל
זה  מדויק על מי שישאר בחיים, וגזרו במדוייק שנהרגו רח"ל, היה חשבון

ונתנה תוקף מי יחיה ומי ימות  לחיים וזה למוות, וכמו שאומרים בתפלת
משמים שהוא ישאר  אחד שנשאר בעולם היה זה מחמת גזירה וכו', כל

הצרות וישאר  העליונה השגיחה עליו שיוכל לעבור את כל השגחהבחיים, וה
מאות נקודות שאפשר לדבר  בכל לאגער ובכל אדם שהיה שם היו בעולם

 .ונקודה אחת שתבינו באיזה מצב חיו אז מהם
 

מחלקים לאנשים איזה מאכל הדומה ללחם איזה מאכל לח כזה, זה מה  היו
יקר בעינינו כמו מן שהיה לחם מן שחילקו בשביל כל היום, וזה היה כל כך 

השמים, והיו חילוקי דעות בין האנשים מה היא הדרך היותר טובה לסדר 
את האכילה, יש שסברו שעדיף לאכול את כל החתיכת לחם בבת אחת 
כשמחלקים אותו, ואע"פ שיהיו רעבים במשך כל שאר היום, אבל אחרים 

עמים ביום הם אמרו שעדיף לחלקו לחתיכות קטנות, ולאכול כמה פ
התווכחו ביניהם מה עדיף טפי, והאיך מרגיש האדם יותר שבע במשך היום 
כמובן שבמצב איום ונורא כזה היה נסיון גדול של גניבה, שהיו אנשים 
שסבלו מאד מחרפת רעב, ובמצב כזה אפשר להבין אותם שהיו רעבים 

כוש, אלא ותשושי כוח וגנבו חתיכת לחם של חבירו, וזה לא היה גניבה של ר
גניבה של נפש שהלחם החזיק אותם בחיים ובלא זה היו יכולים למות 
מרעב, ואחד שחסך מלחמו כדי להשאיר לזמן מאוחר יותר וגנבו ממנו 
פיסת לחם זה היה כרוך ממש בסכנות נפשות, בנוסף לזה הגנב עצמו סיכן 

ו את חייו, שהרי אם היו הגוים שומעים שאחד גנב היו יכולים להרוג אות
מיד, שהרי לא היה איכפת להם בכל מקרה שהיה אפשר להם לתפוס אחד 
ולהרגו עשו כך, וזה קרה כמעט בכל לאגער מאות פעמים, אבל עכ"ז הרעב 

 .והסבל היו גדולים כל כך, שהיה מוכן לסכן את נפשו עבור עוד חתיכת לחם
 

 זוכר איך פע"א בלאגער ראו מרחוק איך שני אנשים אחד מהם נותן ואני
איזה דבר לחבירו, וזה היה נראה מרחוק שהוא נותן לו איזה דבר מאכל, אולי 
חתיכת לחם או שמא גבינה וכדומה, ואנשים ששמו לב לזה מיד רצו בכל 
הכוחות, אולי יוכלו גם הם לחטוף כלום להחיות את נפשם בזה עכ"פ אחרי 

 ע
 
 

ידוש השם, חורבן נורא כזה שרוב היהודים לא ניצלו ועלו על המוקד על ק

וב היהודים לא ניצלו ועלו על המוקד על קידוש השם, חורבן נורא כזה שר
תמיד חשבתי האיך היה אפשר בכלל להתחיל לבנות את היהדות מחדש, 
כאשר יודעים שיש כל כך הרבה שנכחדו, מצד אחד אמנם יהודי שקרה לו 
נס צריך להודות להשי"ת ולברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה, וזרעו 

 לאבותינו במקום הזה.אחריו אומרים ברוך שעשה נס 
 

יש כל כך הרבה שלא  אפשר לשמוח ביום שנעשה לנו נס, כאשר איך אבל
מהיכן אנו  נהרגו מליוני אנשים מאחינו בני ישראל נעשה להם נס, כאשר

 ההצלה, הלא ביום כזה היה אפשר לבכות לוקחים את ההעזה לשמוח ביום
רך לכל אדם ובעלי  עם לב אבל רבותינו צדיקי הדור, שהיו אנשים כל היום
לסבול את הכאב הזה,  הרבה יותר ממנו, ובודאי שלא היו יכולים רחמנות

ולהשתדל  שזה היא חובת השעה להתאחד ולהתחזק ומכל מקום הבינו
כי אחרת אינו מובן איך היה אפשר אז  לבנות מחדש ולשמוח במה שיש

ר יחד על ההצלה, כאש המלחמה לשבת לסעודה ביום הזה ולשמוח אחרי
שכלם על  הוא החורבן הנורא, אלא הצדיקים גברו את מצד שני יודעים מה

ועל מה שעוד אפשר לעשות בשביל  ההרגש, והסתכלו על מה שנשאר
מחיה את נפשו כשרואה  וכמו שכותב מרן זי"ע באיזה מכתב, שהוא העתיד

וזה לא נעשה  שיושבים ולומדים כוללים וישיבות וכדומה שיש עוד מקומות
 אחרי המלחמה היו מתי מעט אנשים שבורים בתקופה הראשונה מאליו,

היה אפשר לקבץ מנין  ורצוצים, אנשים שניצלו מגיא ההריגה, ובקושי
הדור להקים את  כדי להסביר לכם איזה כוחות השקיעו צדיקי לתפלה

 להסביר קצת באיזה מצב היו האנשים שהגיע היהדות מחדש, צריך
 .לאמעריקא אחרי המלחמה

 

שניצלו מהלאגער רובא דרובא מהם לא הגיעו עם מחשבה  יםהאנש
להתעסק ביהדות, המהלך המחשבה הנפוץ אצל אותם יהודים היה, כל כך 
הרבה סבל סבלנו כבר בחיינו, הגיע הזמן לחיות קצת יום טוב, לא שחלילה 
רצו להתחיל לאכול חזיר וכדומה, אבל רצו לחיות יום טוב, הם חשבו שלזה 

ים, שיהיה להם בית יפה וכסף וזהב וכדומה אני נזכר הם נשארו בחי
כשהגענו כאן בספינה היה אז באמצע הלילה, וראינו אז מחזה שלא ראינו 
עוד בחיים, ראינו את הארץ מרחוק כשהכל מלא אור מבהיק לתוך חשכת 
הלילה, ראינו ארץ מוארת וכל מיני כלי רכב נוסעים מכאן לשם, ראינו עולם 

אנשים שהגיעו אז רובם לא היו בני תורה אחרי שעברו חדש עולם חי, וה
הצרות בשנות צעירותם ומהלך הדעת של האנשים היה לחפש גשמיות 
בעולם, הם חשבו שרוחניות כבר היה להם די, הם היו שבעים מרוחניות, 
רוחניות היה שייך לדור הקודם, אביהם היה איש רוחני זקניהם ואחיהם 

ם שייכים לרוחניות, אבל אני שנשארתי כאן שלא נשארו ועלו על המוקד ה
והגעתי לאמעריקא, אני רוצה לחיות יום טוב בודאי לא אמרו כן בפיהם, לא 
אמרו אני עוזב את התורה והרוחניות אני הולך להיות אדם חפשי או אדם 
מזלזל במצוות, אבל המהלך היה כן בין כאן ובין בארץ ישראל, שהיהודים 

ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, זה היה אז המצב, שהגיעו לשם אמרו כוחי 
כך הרגיש העולם אחרי שניצלו מן הצרות האלו, הם חשבו על העתיד 
 .שלהם במבט של גשמיות, ולא במבט של אמונה ושל יהדות
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 פעם מהגה"צ רבי מיכאל בער זצ"ל בעת הברי"מ של בנו החמישי ושמעתי
 לאויט"א שאמר לפרש נוסח הקדושה, נקדש את שמך בעולם כשם

ונה שיש בחינה לקדש שם ה' כאשר שמקדישים אותו בשמי מרום, דהכו
הקדושים והטהורים בעת שעלו לשמי מרום ונעקדו על קידוש שמו  עשו

אמנם גם בעוה"ז יכולים לקדש שם שמים, אם מתנהגים בקדושה  הטהור
ומתקנים כל סדר החיים על דרך התורה. ואמר אז הגה"צ זצ"ל  וטהרה

של אאע"ה את בני החמישי, וכן יש  זכיתי היום להכניס לבריתו בזה"ל, הנה
בשמי מרום שנעקדו עק"ה, ולכן אנו מבקשים, נקדש את  לי חמשה בנים

המה לקדש את שמך בעוה"ז ולהתנהג בדרך התורה  שמך בעולם, שיוכלו
כשם שזהו מה שמבקשים בעת שאומרים כשם  הקדושה בכל הענינים

היו דומים לאלו ולחופה ולמעש"ט, ובזה י שנכנס לברית כן יכנס לתורה
שמקדישים אותו בשמי מרום. עכתו"ד. אבל  הנשמות הקדושות שנעקד"ה

.                                               וכל הענינים הלל עכ"פ בכל אופן יש לזכור תמיד  
 

 עכ"ז יש להשתדל ביתר( כ"א כסלו)אף שנוסעים להשתתף במסיבה זו,  ולכן
בון הלימודים, ובפרט כעת שאנו באמצע שאת, שלא יהיה זאת על חש

בודאי שצריכים לעשות כל טצדקי להוסיף חיל בלימוד התוה"ק,  החזרה
האמור שהאחריות מוטל על התלמידים המבוגרים, שע"י התנהגותם  וכדבר

.                                       להם אחריות גדולה לגבי התלמידים האחרים בזה יש  
 

הנוגע אצל התלמידים המבוגרים, מה  שצריכים לעורר יש ענין והנה
בעניני שידוכים, ועי"ז המה מתירים  שמדמים בעצמם שיש להם דאגות

לסדרי הישיבה. אמנם שבאמת זהו  לעצמם לזלזל בעניני ההתנהגות בשעבוד
הורים הדואגים בעבורו ואין זה דאגתו  הבל גדול. כי חוץ מזה שיש לכל אחד

השידוכים אמרז"ל שמכריזין ברקיע  ר לכל מבין שבעניןכלל, אבל באמת ברו
של היחיד שכבר הכריזו על כך  בת פלוני לפלוני, וא"כ אין זה כלל דאגתו

שנוגע לתורה ולתפילה ותיקון  בשמים, ולעומת זה יש הרבה ענינים במה
דאגתו של כל אחד ובנוסף  המדות שעל כך לא הכריזו בשמים וזהו באמת

.                                          אלו רך התורה לחשוב כלל בעניניםלכל זה, אין זה ד  
 

זוכר בעת שהייתי לומד בימי בחרותי בלובלין הלכנו פעם שלשה  והנני
ללות את רבינו זצ"ל למסילת הברזל, ובדרך חזרה היה נדמה לנו  בחורים

עד שאלה מאתנו איזה דבר, וכל כל נגע הדבר בלבבינו  שעלמה אחת
כוחותינו להגיע לישיבה, ולהתרחק ממקומה. וככה היה  שהתחלנו לרוץ בכל

הללו להתרחק בריחוק מוחלט מכל נגיעה כל דהוא  ההתנהגות בימים
לומר שיהיו תמיד מודאגים על פרטים של  בדברים הללו, והאיך יתכן

טהורות וכו' ואין זה דרך התורה והיראה,  שידוכים, שענין זה פוגע במחשבות
לדאוג דאגות התורה והיראה שיוכלו  אדרבה צריכים לשים כל המחשבותו

תמיד, והשי"ת יהיה בעזריכם בכל  להתעלות בתוי"ש, ועי"ז יגיעו לכל טוב
.                                                                                                                     הענינים  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ב

כך הרגיש העולם אחרי שניצלו מן הצרות האלו, הם חשבו על העתיד שלהם 
.                                        של אמונה ושל יהדותבמבט של גשמיות, ולא במבט   

 

הבין את מצב הדור, והתחיל  מסאטמאר זצ"ל ברוחב דעתו ותבונתו מרן
כך מושרשים בתוך ההמון,  צדקותו ללחום נגד הרוחות האלו שהיו כל בגודל

 לעשות, אין לי אפילו ליהודי אחד, אינני יודע מה עוד נשאר לי הוא אמר אז
אחד  לי, אבל עכ"ז אם אוכל לגרום שיהיה יהודי אל מי לדבר מי יקשיב

בחודש, היה כדאי כל המלחמה, הוא  שיחשוב כמו שצריך אפילו פעם אחד
ולהכניס בכלל ישראל  בעריכת השולחנות לומר את דברות קדשו התחיל

במדבר, לא  ובאותם ימים היה נדמה שהוא כקול קורא קצת רעיונות טהורות
 כולם היו נתפסים ברעיונות האלה שצריך למי הוא מדבר, כי ממשידעו 

ולהשתמש בכח הזרוע, ונחזיר  לבנות את ארץ ישראל, ולהקים מדינה וצבא
מכל הצרות,  הרעה שעשו עמנו, אנשים היו כל כך כאובים לכל הגוים ככ

 אותם לקח, וחשבו שמעתה נראה עוד אם שרצו להנקם מן הגוים וללמוד
נהרוג אותו מיד, כך חשבו אז אחרי  עק מלה אינו יפה ליהודי, אנואיזה גוי יצ

 עד לשמים שהם עברו, שהכעס נגד הגוים היה גדול הרציחות
 

 ללמד תועים בינה ולהסביר איך הזה הגיע מרן מסאטמאר והתחיל במצב
להקב"ה באופן שצריך להיות, ולאט  יהודי צריך לחיות, איך צריך להתפלל

ירא שמים לחשוב, כי  קצת מבט נכון איך צריך יהודי אנשים לקבל התחילו
את מצבם  היה להם מבט כזה, והוא הסתכל וידע היטב רוב האנשים בכלל לא

 לא נרתע ולקחם תחת כנפיו, והקים ישיבה וראה כמה הם שפלים, אבל הוא
כך עבד עבודת קודש עד  לבחורים והשפיע עליהם מהוד תורתו ויראתו

ושאנשים יתחילו להבין  ת החומה של דעות כוזבותבמעט א שהצליח לשבור
 שמזומן להם לעולם הבא אלא שמבקשים לישב שלא די לצדיקים מה

אלא יש לוותר על כל הגשמיות די  בשלוה בעולם הזה, שיהודי אינו עולם הזה
שהצליח לשבור ובשביל  מה שמוכן לו לעולם הבא, זה הוא החומה ליהודי

יהודים  ואחרי שהוא שבר את החומה התרבובחיים,  תפקיד זה הוא נשאר
התחילו לחשוב כיהודים והתחילו ללמוד  מאמינים ההולכים בדרך זו, ואנשים

לו רגלים ושדרך התורה   ברבים, ובמשך הזמן באמת ראו ששקר אין תורה
להיות יראי  מישראל ניצלו על ידו מדרך כוזבת, והתחילו היא נצחית, אלפים

 .ההשם ולהתנהג בדרך התור
 

הזה שאף שאין שוכחים שנפלו כל  זה מיוסד הסעודת הודאה של היום ועל
שסבלו יהודים  קרבנות והניצולים הם מתי מספר, וכל הסבל כל הרבה

בית  השם נורא ואיום כזה שלא היה מאז חורבן באותם שנים זה היה חילול
נשאר אחרי חורבן כזה  אבל עכ"ז נצח ישראל לא ישקר, וזה שעוד  המקדש
וחושבים באופן  יהודים יראים ושלמים ההולכים בדרך התורה דור של

 זה מודים ומהללים להשי"ת וזה היא הגישה שהתורה רוצה שנחשוב, על
שתדעו ותבינו את זה כי בחור  שצריך לגשת לסעודת ההודאה, ואני רוצה

הדברים בעינים כאלו,  כלל יש לו מבט אחר, הוא אינו רואה את צעיר בדרך
קצת, אבל אינו  הודאה זה דבר יפה, ונרקוד קצת ונאכל שב שסעודתהוא חו

 .  איזה דבר מיוסד הסעודת הודאה הזה מעמיק בהבנת הענין על
 

 
 

 שרוצים לנסוע לסעודת הודאה של הגה"ק מסאטמאריש תלמידים  הנה
 ובאמת התבוננתי בעצם הדבר, כי לכאורה אם היה לאב עשרה ילדים ובעו"ה

ר לו אחד, הרי בודאי שהאב אוהב מאד את האחד נשרפו תשעה ונשא
לו, אבל וכי יעלה על דעתו לשמוח ביום שניצל אותו האחד והשאר  הנשאר
ל"ע. אמנם עכ"פ בודאי שיש להודות להשי"ת על הצלתו של אותו  נשרפו

אשר דכירנא בשנים הראשונות בבואו לכאן, לא היה לו למי לדבר  צדיק
הציונית, ואמנם הוא לא נרתע מכל זה ממש היו נתפסים בע"ז  שכולם

את הלבבות עד שעלה בידו בעזהי"ת להעמיד דור שלם  והמשיך לעורר
.                              ולתורתו, ובודאי שצריכים להודות לה' על כך' הנאמנים לה  

 
לזכור באותו מעמד את החורבן הנורא שאירע  יחד עם זה צריכים גם אבל

ממה שמזכירים תמיד את האלפי רבבות  . ולא רקל"ע להכלל ישראל
שנשארו ושרדו לחיים בעזהי"ת, אבל עכ"ז יש  שנעקד"ה, אלא גם הללו שאף

והתלאות שעברו על ראשם בימים הללו. והנני  לזכור תמיד גודל היסורים
אנשים כאלו שכל גבם היה שחור ממש  זוכר מה שראיתי בעצמי שהיו

ולא היה אף נקודה אחת לבנה בכל אחורי  ממכות נוראות שקיבלו מהרשעים
ל"ע, וכל זה צריכים להעלות על הדעת בזמן  הגוף, רק הכל היה שחור ממכות

לעשות שיהיה גם קידוש שם שמים  כזו, ולהתעורר מה שמוטל עלינו
.                   בטוב ובנעימים בעזהי"ת ממעשינו, בעת ובזמן שאנו זוכים לחיות  
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