דיבורים
קילורין
לעינים
בחובת
השעה

הצאן
בעקבי
לך
צאי
ורעי את גדיותיך על משכנות הרועים
מתוך דברות קודש שהשמיע שר צבא ה׳ ההולך לפני מחנה ישראל ,ראש גולת אריאל

כ״ק מרן אדמו״ר
מסאטמאר שליט״א
במקהלות אצל הסעודת הילולא של מרן רבינו הק׳ מסאטמאר זיעועכי"א

יום ג' פרשת ראה כ"ו אב תשע"ט לפ"ק
בבית המדרש הגדול דקהל יטב לב ד׳סאטמאר ,וויליאמסבורג יצ״ו

רבינו הקדוש זי״ע האט
אוועקגעשטעלט אידישקייט
׳נישט׳ צו זיין אין אמעריקע
ווען מיר קומען זיך היינט צוזאם אין דעם יומא דהילולא,
פון רבינו הקדוש והטהור זי"ע וואס ער איז געווען דער
אמת'ער איש על העדה ,וואס ער איז געווען אין א בחינה,
בשעת ער האט געלעבט איז געווען אשר יצא לפניהם
ואשר יבא לפניהם (במדבר כז ,טז-יז) ער איז געווען דער
גרעסטער מנהיג ישראל אין די לעצטע דורות וואס האט
אויפגעבויעט אידישקייט נאכ'ן גרויסן חורבן ,ער האט
מיט אייגענע כחות אויפגעשטעלט ,מיט מסירות נפש,
וואס ער האט משריש געווען די אמת'ע אמונה טהורה ,ריין
אן קיין תערובת ,אין דער בחינה פון כשם שאין בלבך אלא
אחד כך אין בלבנו אלא אחד (פסחים נ"ו ע"א) .ער איז טאקע
געווען דא אין דעם טמא'נעם אמעריקע ,אבער ער איז איז
געווען אין דער בחינה ,וואס ער האט איינגעפלאנצט
דעם ,כי גר הייתי בארץ נכריה (שמות ב ,כב).

אמאל געווען ביים טיש ביים רבי'ן זי"ע ,עס איז דאן
געווען פרשת וישלח ,און דארטן איז אויך געווען רבי דוד
אייכלער ז"ל וועלכער איז געקומען פון ירושלים ,דער
רבי דוד אייכלער איז געקומען אין יענעם יאר אויף די
צווייטע טעג יום טוב סוכות ,און נאכדעם האט אים דער
רבי געפרעגט ,ווען ער פארט צוריק ,האט ער געזאגט,
ער בלייבט נאך דא ,ער פארט ארום אין אמעריקע ,ווייל
ער דארף גיין שאפן געלט [פאר בית יעקב הישן].
ווי געזאגט ,ווען עס איז געקומען פרשת וישלח ,איז
רבי דוד אייכלער געווען ביים טיש ,און דער מונקאטשער
רב איז אויך דארט געווען .אינמיטן טיש פרעגט דער רבי
רבי דוד'ן "וואס טוט איר דא ,איר האט דאך מיר געזאגט,
אז איר פארט ארום אין אמעריקע?" .זאגט ער "נו ,דא
איז נישט אמעריקע?!" האט אים דער רבי געזאגט "ניין,
ביי מיר איז נישט אמעריקע ,איך האב שווער געארבעט,
אז עס זאל נישט זיין אמעריקע".

די בחינה פון גר הייתי בארץ נכריה ,די
בחינה האט דער רבי געוואלט
איינפלאנצן אין דעם גאנצן
עס איז ידוע וואס ער שרייבט
ציבור ,תלמידים ,אז
אין א בריוו ,ווען מען האט
מען זאל קענען
עס איז פאר
אים געוואלט אויפנעמען ער
יעדן איינעם ידוע ,וויפיל
שטיין און נישט
זאל קומען קיין ירושלים,
צייט ,וויפיל הייליגע צייט דער
נאכגעשלעפט
רבי זי"ע האט אוועקגעגעבן אויף יעדן
שרייבט ער ,ער האט
ווערן
צו
פרט פון חינוך הבנים און חינוך הבנות ,ווען ער
אויפגעשטעלט א קהלה,
נאך טומאת
האט אויפגעשטעלט די מוסדות החינוך ,וואס ער
אזוי ווי מאה שערים,
איז נאכגעגאנגען יעדן טריט און שריט ,יעדער פרט.
אמעריקע,
און אזוי ווי אינדערהיים
זיין
זאל
אלעס
אז
פקיחא
עינא
אן
געהאט
האט
ער
זאל
מען
אוועקגעשטעלט אזוי ווי ער האט געזעהן ,מסורת האבות.
אין סאטמאר .אזוי האט
קענען ממשיך
ער אויפגעשטעלט די
זיין מסורת
הייליגע קהלה ,און אזוי
האבות ,מיט
אויפגעשטעלט
האט ער
מסירות נפש,
אז
מוסדות,
הייליגע
די
און זיך נישט
איז
מען
וויסן,
זאל
מען
אוועקרוקן
נישט אין אמעריקע.
כקוצו של יו"ד.
איך האב געהערט פון דעם
און אז מיר שטייען
געזונט,
מונקאטשער רב זאל זיין
היינט ,פערציג יאר נאך
האט
ער
ווען
האט ער מיר דערציילט,
דעם ביטערן טאג פון דעם
ער
איז
וויליאמסבורג,
געוואוינט דא אין
הסתלקות פון רבי'ן זי"ע ,יום

און דאס וואס ער האט
אונז באפוילן ,דאס איז נר
לרגלנו ,דאס ווייזט אונז
אין יעדן זמן ווי אזוי
זיך צו פירן.

שנחשכו בו המאורות ,און מען זעהט די חסדי ה' ,ווי הקב"ה
איז מנחיל פאר דעם צדיק א נחלה ,וואס אלפים ורבבות
ערליכע אידן זעהען ממשיך צו זיין די הייליגע צוואה ,די
בחינה פון אותו דבר שציויתנו עדיין הוא נוהג בנו (ב"ר
פצ"ח ג') עס ווערט ניתוסף בכל העולם כולו ,זיין אור אויף
וואס ער האט זיך מוסר נפש געווען בדם לבבו ,דאס וואס
ער האט איינגעפלאנצט מיט זיינע הייליגע דיבורים ,זיין
הייליגע ירושה ,זעהט מען אז אידן זוכן זיך צו קלאמערן
אין די דרכים ,ממשיך צו זיין די קדושה די טהרה דאס
מסירות נפש .די אמונה טהורה ,די מסורת אבות.

זכותי תרד עמכם ,אפילו
בעולם העליון
מען זעהט די בחינה פון אשר יוציאם ואשר יביאם,
אפילו בעולם העליון איז זכותי תרד עמכם ,די אלע
יסודות וואס דער גברא דמאריה סייעיה ,מיט זיין
גרויסן כח הקדושה ,מיט זיין מסירות נפש ,האט ממשיך
געווען אויף די דורות ,ביי יעדן טריט און שריט .ער
האט געזאגט טאקע ,אז מען וועט אריינקוקן אין זיינע
ספרים ,וועט מען אלעס טרעפן בכל עת ובכל זמן ,ביי
יעדן נסיון ,וועט מען קענען טרעפן אין זיינע הייליגע
דיבורים ,ווי אזוי זיך צו פירן.
און מען זעהט טאקע ווי אין דער גאנצער וועלט,
זענען דא ערליכע אידן ,וועלכע זוכן ממשיך צו זיין די
מסורה פון די צדיקים ,דאס וואס דער רבי האט אונז
געלערנט ,נישט נמשך צו ווערן נאך די אומות העולם.
אין דער גאנצער וועלט ,און בפרט טומאת אמעריקע,
וואס איז דעמאלס געווען דער גרעסטער מקום טומאה
וזוהמא ,קיינער האט נישט געקענט משריש זיין א כח
הקדושה פון מגדל זיין ערליכע דורות .און דער רבי זי"ע
מיט זיין קדושה און מיט זיין טהרה ,מיט זיין מסירות
נפש האט ער זוכה געווען אויפצושטעלן א לגיון של מלך,
אויף מסורת אבות ,ריין מיט אן ערליכע השקפה .מיט
זיין טהרה ,מיט זיין מסירות נפש האט ער זוכה געווען
אויפצושטעלן א לגיון של מלך וואס איז געשטעלט אויף
מסורת אבות ,ריין מיט ערליכע השקפות ,אן קיין שום
תערובת.

הצאן
בעקבי
לך
צאי
ורעי את גדיותיך על משכנות הרועים
אין דער בחינה ווי דער רבי זכרונו לברכה האט
געזאגט ,אז די שבטי ק-ה האבן געזאגט ,כשם שאין
בלבך אלא אחד ,כך אין בלבנו אלא אחד ,וויפיל ער
האט לוחם געווען אויף התחברות מיט רשעים ,וועלכע
האבן געוואלט מאכן פון כלל ישראל ככל הגוים בית
ישראל ,וואס דער ציל פון די אפיקורסים ,פון דער
גאנצער מדינה איז געווען ,עוקר צו זיין די גאנצע אמונה
מיט דער גאנצער תורה הקדושה ,אויף דעם האט ער
געהאט מסירות נפש ,זיך אפצוהיטן און נישט נהנה
זיין פון זיי .און היינט זעהט מען בחוש ,נאך פערציג
יאר וואס מען הערט שוין נישט זיינע הייליגע דיבורים,
אבער עס איז א בחינה פון קול גדול ולא יסף (דברים
ה ,יט) ,זיינע הייליגע דיבורים ,זיין נחלה איז חי וקים,
עס ווערט ניתוסף אויך פון אנדערע קרייזן ,וועלכע
האבן נישט געהאט דעם דרך האמת .זיי זעהען היינט
דעם דרך האמת ,אז דער דרך וואס דער רבי זי"ע האט
איבערגע'חזר'ט ,וואס ער האט געזאגט ,ער איז נישט
מחדש גארנישט ,ער חזר'ט נאר איבער וואס אלע צדיקי
אמת האבן געזאגט אין אלע דורות .אין דער בחינה פון
זאת התורה לא תהא מוחלפת ,אזוי ווי דער חת"ם סופר
האט געזאגט ,חדש אסור מן התורה .זיי זעהען איין אז
דאס איז די איינציגסטע וועג זיך צו קענען האלטן נישט
נשפע צו ווערן ,פון אלע נסיונות ,פון אלע גזירות פון
עקירת הדת ,דורך זיך האלטן מיט'ן אותו דבר שציויתנו
עדיין נוהג בנו.

תלמידי רביה״ק זענען עומד
בקשרי מלחמה נגד גזירת על
עקירת הדת בכל העולם כולו
דאס זעלבע איז אין אלע מקומות וואו עס זענען דא
גזירות פון דער ממשלה ,וועלכע זענען גוזר גזירות,
ליידער מען איז אין גלות ,בכל מקום זענען דא גזירות
פון דער ממשלה ,עוקר צו זיין דעם דת .און מען זעהט
בחוש ,ווער זענען די עומדים בראש המערכות ,לוחם צו
זיין קעגן די אלע גזירות ,דאס זענען די ערליכע אידן,
תלמידים פונ'ם רבי'ן זי"ע ,זיי זענען די וועלכע זענען
לוחם מען זאל נישט איינגיין אויף פשרות ,אויף זאכן
וועלכע זענען נישט אויסגעהאלטן ,זיי זענען גרייט
לוחם צו זיין בכל נפשם ,ובכל מאודם מיט מסירות נפש
אויף מסורת אבות ,אן קיין שום שינוי.
דאס איז זיכער ,אז דאס איז אלץ נאר בזכותו וכחו
הגדול ,וואס איז מגין אז די אלע וועלכע ווילן גיין אויף
דעם וועג ,און זוכן דעם דרך ,אז זכותי תרד עמכם ,זיין
זכות באגלייט ,אז מען זאל קענען עומד זיין אין אלע
נסיונות ,און לוחם זיין קעגן אלע גזירות ,סיי אין ארץ
הקודש ,די גזירות פון עקירת הדת ,פון גיוס אדער
די גזירות פון חינוך .די אלע מערכות ,ווער זענען די
עומדים בראש ובראשונה די וועלכע האבן געהאט די
זכיה צו הערן דעם אמת'ן דעת תורה פונ'ם רבי'ן ,און די
המשכה פון אלע צדיקים אין אלע דורות.
מען זאל זיך צוריק דערמאנען מיט צוועלף יאר צוריק,
איז געווען די גזירה ווען עס איז ארויסגעקומען די גזירה
צו מבטל זיין מציצה בפה ,עס איז געווען א שווערע
מערכה ,מען האט געדארפט פרובירן אלע פעולות ,אזוי

דיבורים קילורין לעינים בחובת השעה
שהשמיע שר צבא ה׳ ההולך לפני מחנה ישראל ,ראש גולת אריאל

כ״ק מרן אדמו״ר מסאטמאר שליט״א

ווי יעקב אבינו האט געזאגט ,לדורון ולתפילה ולמלחמה,
ווער איז געשטאנען בראש פון די מערכות .די עסקנים
און די רבנים וועלכע זענען תלמידים פון רבי'ן זי"ע.
עס איז אמת אז עס איז געווען סייעתא דשמיא ,אז
עס האבן זיך אויך צוגעשטעלט מענטשן פון אנדערע
קרייזן .עס זענען געווען אפילו אזעלכע רבנים וועלכע
האבן זיך צוגעשטעלט ,וואס זיי אליין האבן נישט אזוי
מקפיד געווען ,אויף דעם ענין פון מציצה בפה ,אבער
זיי האבן געזעהן דעם מסירות נפש ,וואס
מען וויל זיך האלטן מיט דעם ,זענען
זיי געגאנגען און צוגעשטאנען
צו דער מלחמה.

יסודות וואס מיר האבן מקבל געווען פון אונזערע רבי'ס.

חנוך לנער על פי דרכו ,גם כי יזקין לא יסור ממנו
(משלי כב ,ו) .עס איז פאר יעדן איינעם ידוע ,וויפיל צייט,
וויפיל הייליגע צייט דער רבי זי"ע האט אוועקגעגעבן
אויף יעדן פרט פון חינוך הבנים און חינוך הבנות ,ווען
ער האט אויפגעשטעלט די מוסדות החינוך ,וואס ער
איז נאכגעגאנגען יעדן טריט און שריט ,יעדער פרט.
ער האט געהאט אן עינא פקיחא אז אלעס זאל
זיין אוועקגעשטעלט אזוי ווי ער האט
געזעהן ,מסורת האבות .און דאס
וואס ער האט אונז באפוילן,
דאס איז נר לרגלנו ,דאס
מען האט
ווייזט אונז אין יעדן זמן
אריינגעלייגט
ווי אזוי זיך צו פירן.

מיר האבן געמוזט
אנקומען צו גיין אין
ארבעט,
אסאך
בית המשפט ,זיך צו
מען זעהט אין
און
שתדלנות,
אסאך
שלאגן מיט דער
די לעצטע זמנים
עס
המלחמה.
דרכי
מיט
עס
רעגירונג,
ווי די כחות
אפגעקאסט
האט
אפגעקאסט
שוין
האט
הטומאה האבן זיך
מיליאנען,
שווערע
אלפים ורבבות ,דער ציבור
פארלאנגט מיט
און אלעס סיי
געוואלדיגע כחות
ווייסט נישט וויפיל געלט די
די
די עסקנות,
אין דער גאנצער
מוסדות התורה האבן שוין
עסקנים העוסקים
וועלט ,לוחם צו זיין
אריינגעלייגט אין דער
ציבור
בצרכי
מיט די הייליגסטע
גזירת
די
קען
מלחמה
די
סיי
און
באמונה,
פון כלל ישראל ,מיט
החינוך דא ביי
געלט ,וואס מען האט
די תינוקות של בית
אונז.
צוזאמשטעלן,
געדארפט
רבן ,מיט דעם אל תגעו
אלעס איז געקומען פון די
במשיחי (תהלים קה ,טו) ,אלו
געלערנט
אידן ,וועלכע האבן
תינוקות של בית רבן (שבת שם).
פון
מצוה
א
מסירות נפש ,אויף
דער טאטע זכרונו לברכה פלעגט
די
געווען
איז
דאס
מסורת אבות ,וואס
אלעמאל נאכזאגן פון בעלזער רב זי"ע.
איבערגעלאזט.
אונז
האט
זי"ע
רבי
נחלה וואס דער
וואס טייטש אל תגעו במשיחי אלו תינוקות של בית רבן,

ורעי את גדיותיך על משכנות
הרועים :צו מחנך זיין מיט די
מסורה בלי שום פשרות
און דאס זעלבע איז אויך יעצט ,ווען מיר שטייען דא
פאר דער ביטערער גזירה ,וואס בכל העולם האט מען זיך
פארלייגט אויף די הייליגע יסודות פון כלל ישראל ,מפי
עוללים ויונקים יסדת עוז (תהלים ח ,ג) ,דער חינוך הטהור
פון די תינוקות של בית רבן וואס די גמרא זאגט (שבת
קי"ט ע"ב) ,אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות
של בית רבן .א הבל פיהם ,וואס עס איז נישט פארמישט
דערין קיין שום חטא ,עס איז ריין פון תערובת חוץ פון
דער גוי'אישער גאס.
דער פסוק זאגט (שה"ש א ,ח) אם לא תדעי לך היפה
בנשים צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיותיך על
משכנות הרועים ,וואס איז דער רעי את גדיותיך? ווי
די גמרא זאגט (ירושלמי סנהדרין פ"י ה"ב) אחז שאחז בבתי
כנסיות ובתי מדרשות ,אמר ,אם אין גדיים אין תישים,
אז עס זענען נישטא קיין קליינע וועלן נישט זיין קיין
תישים .די יונגע קינדער ,דאס זענען די גדיים .און אויף
דעם זאגט דער פסוק ,ורעי את "גדיותיך" על משכנות
הרועים .דער יסוד פון חינוך ,פון ורעי את גדיותיך איז על
משכנות הרועים ,איז צו מחנך זיין מיט דער מסורה מיט די

זאגט ער ,משיח איז אויך א קינד וואס גייט אין חדר ,און
ער וואקסט אויף ,פון דעם וועט קומען משיח .האט ער
געזאגט ,יעדער נגיעה וואס מען מאכט ביי די קינדער,
קען נוגע זיין אין משיח ,ווייל עס קען נישט ארויסקומען
דער משיח וואס דארף ארויסקומען .אל תגעו במשיחי
אלו תינוקות של בית רבן ,די תינוקות של בית רבן ,די
אומות העולם ,די כחות הטומאה ווייסן ,אז דארט ליגט
דער יסוד פון כלל ישראל.
דער כלל ישראל דארף האבן רחמי שמים מרובים,
עס זאל נישט זיין חלילה ,לא ירעו ולא ישחיתו בכל
הר קדשי (ישעיה יא ,ט) .ליידער ,ליידער די ערשטע וואו
עס האט זיך אנגעהויבן די גזירה איז געווען אין ארץ
הקודש מיט דער תכנית הליב"ה ,וואס דער מלכות
הרשעה וויל ארויפצווינגען אויף אלע מוסדות אין ארץ
הקודש .שפעטער איז אנגעקומען אין אנטווערפן ,אין
מאנטרעאל ,אין לאנדאן ,און איבעראל דארף מען זיך
שלאגן מיט פעולות ,אז עס זאל קענען בטל ווערן די
גזירות.

גזירת על החינוך אין ניו יארק,
און די גרויסע שתדלנות ודרכי
המלחמה בדרך המסורה
אבער אחרון ,אחרון איז דאס וואס מיר האבן דא

הצאן
בעקבי
לך
צאי
ורעי את גדיותיך על משכנות הרועים
אליין ,וואס אין די לעצטע פאר יאר ,האבן א גרופע
משחיתים מכם ובכם ,מלשין געווען פאר דער
ממשלה כאילו די ערליכע מוסדות לערנען נישט
קיין כתב ולשון וכדומה .מען האט אריינגעגעבן
מסירות ומלשינות אויף אסאך מוסדות ,דעמאלס
זענען געקומען די מסירות נפש'דיגע עסקנים ,די
עוסקים בצרכי ציבור באמונה אויף יעדער זאך
וואס איז נוגע צום כלל ישראל ,און מען האט זיך
אריינגעלייגט מיט מסירות נפש ,לוחם צו זיין
בכל כחם צו פארטיידיגן די אלע מוסדות התורה.
און מיט אלע אופנים איז מען לוחם מיט דער
ממשלה אז זיי זאלן זיך נישט אריינמישן ,זיי זאלן
נישט קענען ווערן די בעלי בתים אויף אונזערע
קינדער.
מען האט אריינגעלייגט אסאך ארבעט ,אסאך
שתדלנות ,און מיט דרכי המלחמה .עס האט שוין
אפגעקאסט אלפים ורבבות ,דער ציבור ווייסט
נישט וויפיל געלט די מוסדות התורה האבן שוין
אריינגעלייגט אין דער מלחמה קען די גזירת החינוך
דא ביי אונז .די וועלכע פארשטייען די גרויסע
סכנה וואס שוועבט אויפ'ן כלל ישראל ,האבן זיך
אנגעשטרענגט און געטוהן אלעס מען זאל קענען
ממשיך זיין דעם חינוך הבנים אויף דעם וועג וואס
מיר האבן מקבל געווען פון אונזער הייליגן רבי'ן.
אבער יעדער איינער ווייסט ,עס איז ניתוסף געווארן
היי יאר ,עס איז עת צרה היא ליעקב ,די ממונים
אויפ'ן חינוך האבן ארויסגעגעבן פארשריפטן וואס די
פארשריפטן זענען משנה דעם סדר הלימודים ווי אזוי
מיר זענען מחנך אונזערע קינדער.

מען איז געזעסן און דן געווען בכובד ראש,
ערליכע רבנים ,אחריות'דיגע רבנים וועלכע זענען
משיג און פארשטייען דעם גרויסן אחריות וואס
דא איז דא .יעדע פעולה ווערט אויסגעשמועסט,
צו פירן די מערכות אויף אלע אופנים .מען האט
ממנה געווען א ועד הרבנים ,פון עלטערע חשוב'ע
רבנים פון אלע מינים ,יושבים על מדין ,וועלכע
טוען אדורך בכובד ראש ,זיי זיצן מיט די עסקנים,

דיבורים קילורין לעינים בחובת השעה
שהשמיע שר צבא ה׳ ההולך לפני מחנה ישראל ,ראש גולת אריאל

כ״ק מרן אדמו״ר מסאטמאר שליט״א

ווי אזוי לוחם צו זיין ,ביז מען האט מחליט געווען
אז מען מוז גיין זיך שלאגן אין געריכט ,און נישט
לאזן אריינברענגען שינויים ,און ברוך ה' מען
האט געזעהן מען האט געהאט סייעתא דשמיא,
מען האט נאכנישט מבטל געווען ,אבער מען האט
אפגעשטופט קודם די גזירה.
אבער כאטש דערווייל האבן זיי טאקע נישט געקענט
דורכפירן צו האבן עפעס א כח ושליטה אויפ'ן חינוך ,צו
צווינגען צו מאכן שינויים און פשרות ,אבער ליידער דער
שטן שלאפט נישט ,מען איז נאך ווייט נישט פארטיג ,זיי
לייגן נאך אלץ פאר ,פארשידענע נייע מהלכים ,ווי אזוי
זיי זאלן קענען טוישן אונזער חינוך חס ושלום.

קיינער ווייסט נישט מה יולד יום ,כלל ישראל
בהאי פחדא יתיב עס זאלן נישט חלילה ארויסקומען
פרישע גזירות חלילה ,וועלכע זאלן פרובירן
ארויפצוצווינגען שינויים אויף אונזער חינוך פון די
תינוקות של בית רבן .בפרט אונז תלמידים פונ'ם
רבי'ן ,תלמידי תלמידיו ,וואס דער רבי האט אונז
געלערנט צו זיין וואך און זיך זארגן אויף יעדן דבר
שבקדושה ,זענען מיר מתפלל און מיר האפן אז
מען זאל אפגעהיטן ווערן מכל מכשול ומכל תקלה
וגזירה רעה.
מיר זענען ברור אז זכותי תרד עמכם ,דער זכות פון
רבי'ן זי"ע וואס האט מייסד געווען אונזער הייליגער
קהלה ,וואס ער האט מייסד געווען אונזערע הייליגע
מוסדות ,וועט ביישטיין ,מען זאל זיך קענען טאקע
האלטן אין דער בחינה פון אותו דבר שציויתנו עדיין
הוא נוהג בנו.

מען דארף אבער וויסן רבותי ,אז דא אין די
מוסדות פון רבי'ן ,איז דבר שנצטער בו אותו
צדיק ,ווערט יעדער פעולה בעניני חינוך זייער
ערנסט באחריות אדורכגערעדט ,די הנהלת
המוסדות מאכן נישט אליין קיין החלטות ,מען
קומט אריבער מען שמועסט אלעס אויס ,מען איז
דן אויף יעדן פרט ,און אוודאי און אוודאי וועט
מען בעתיד אויך נישט מוותר זיין ,און מען וועט
זיך נישט מפשר זיין אויף דעם וואס מיר האבן

איך וויל דא זאגן מיט'ן פולסטן אחריות ,אז
עס זיצן גאר חשוב'ע רבנים ,מסירות נפש'דיגע
עסקנים ,וואס מען איז דן בכובד ראש ,אויף
יעדער פעולה קטנה ,וואס מען קען יא טוהן
און וואס מען קען נישט טוהן .אלעס ווערט
אדורכגעטוהן מיט א פוהלער אחריות.

מקבל געווען פון רבינו הקדוש והטהור זי"ע,
אפילו אויף א כל שהוא פון דעם וואס ער האט
אונז געלערנט ,און אזוי אויך די ארגאניזאציע
וואס מען האט מייסד געווען אין דעם ענין ,איך
וויל דא זאגן מיט'ן פולסטן אחריות ,אז עס זיצן
גאר חשוב'ע רבנים ,מסירות נפש'דיגע עסקנים,
וואס מען איז דן בכובד ראש ,אויף יעדער פעולה
קטנה ,וואס מען קען יא טוהן און וואס מען קען
נישט טוהן .אלעס ווערט אדורכגעטוהן מיט א
פוהלער אחריות.
מען דארף פארשטיין ,אז נישט יעדער זאך
וואס פאלט איין פאר יעדן איינעם וואס האט
נישט קיין שום ידיעה און קיין שום נסיון אין די
זאכן ,איז דער ריכטיגער מהלך ,נישט יעדער זאך
קען ווערן אויסגעשמועסט ברבים ,מען דארף
געדענקען ,מען טאר זיך נישט לאזן אריינשלעפן
און פארפירן .עס ווייסט יעדער איינער ,וויפיל
עגמת נפש דער רבי זי"ע האט געהאט פון אזעלכע
פעולות פון מענטשן וועלכע האבן געמיינט
אז זיי פארשטייען בעסער .מען דארף וויסן אז
אלע פעולות זענען געוואויגן און געמאסטן מיט
דער גרעסטער זהירות און אחריות ,און אלעס
אויף דעם מהלך וואס דער רבי זי"ע האט אונז
אוועקגעשטעלט ,דעם צאי לך בעקבי הצאן ,צו
קוקן אויף די פוס טריט פון די פריערדיגע דורות,
אויף מסורת אבות אן קיין פשרות און אן קיין
שינויים.
עס איז א מצוה רבה צו מחזק זיין די עסקנים און
ארויסהעלפן וואס מען קען ,ווי דער רבי זכרונו לברכה
ברענגט ,ווי מיר האבן פריער געשמועסט ,וכל העמלים
עם הציבור יהיו עמלים עמהם לשם שמים ,שזכות אבותם
מסייעתם (אבות פ"ב מ"ב) דער זכות אבות פון אונזער ציבור
איז דער רבי זי"ע ,ער איז געווען דער טאטע פון אונז
אלע ,ער איז געווען דער טאטע פון אונזערע קינדער.
עס איז זיכער אז זיין זכות איז מגין ,ווי פריער געזאגט,
איש על העדה אשר יצא לפניהם וגו' ,אשר יוציאם ואשר
יביאם אפילו בעולם העליון ,עס באגלייט אונז זיין כח
בכל עת ובכל זמן ,אז מען זאל זיך קענען טאקע האלטן
ביי דעם אותו דבר שציויתנו ,און ממשיך זיין דעם כח
הקדושה פון רבי'ן זי"ע.

חובת השעה :זיך מתבונן זיין
על מה עשה ה׳ ככה
אבער אין דעם זעלבן זמן ,דארף מען זיך מתבונן
זיין אויף דעם חובת השעה ,און על מה עשה ה' ככה,
עפעס ווייזט מען פון הימל ,מען איז תובע פון אונז,
דער זיידע זכרונו לברכה אין קדושת יום טוב ,זאגט אין
פרשת וארא דאס לשון ,אם נגזר ח"ו גזירה רעה מאת
שרי המדינה והמלוכה ,אויב עס איז חלילה דא עפעס א
גזירה רעה וואס דער מלכות גיט ארויס ,שרוצים לבטל
מישראל איזה מצוה ממצות ה' ,זיי ווילן מבטל זיין איינס
פון די מצות ,סימן הוא להם שבודאי פגמו הרבה במצוה

הצאן
בעקבי
לך
צאי
ורעי את גדיותיך על משכנות הרועים
זו ,ועל ידי זה נתבטל מאתם לגמרי ,ווייל מען האט
נישט געטוהן די מצוה בשלימות ,קומט חלילה אז
עס ווערט גזירות ,און זיי זוכן מבטל צו זיין די מצוה
אינגאנצן .זאגט ער ,פארוואס ,ווייל פון הימל וויל
מען ,שישובו באמת ,און דעמאלס אז מען מאכט
דעם חשבון ,יתבטל מאתם הגזירה הרעה ,וועט פון
זיך אליינס בטל ווערן די שלעכטע גזירה ,דורכדעם
וואס מען וועט פארריכטן און מאכן תיקונים ,איז
בהכרח יתבטל הגזירה כי לב מלכים ושרים ביד ה'.

חובת החינוך :התנהגות פון
די עלטערן איז די גרעסטע
חינוך פאר די קינדער
איז אוודאי דער ערשטער חוב וואס עס ליגט אויף
אונז אריינצוטראכטן באמת ,ווי אזוי קוקט אויס
אונזער חינוך ,ווי אזוי גיט מען זיך אפ מחנך צו
זיין אונזערע קינדער ,די מצוה פון חינוך איז א חוב
וואס ליגט אויף יעדן טאטן און מאמען ,מחנך צו זיין
זייערע קינדער.
די גמרא זאגט (ב"ב כ"א ע"א) יהושע בן גמלא האט
מתקן געווען מען זאל מאכן בכל עיר ועיר ובכל פלך
ופלך תלמוד תורה'ס .דער חיוב איז ולמדתם אותם
את בניכם (דברים יא ,יט) ווי דער רבי איז מאריך אין
ויואל משה .דער חיוב ליגט אויפ'ן טאטן ער זאל
לערנען מיט די קינדער ,עס האט נישט געקענט
יעדער איינער לערנען ,דעריבער האט מען מתקן
געווען מען זאל מאכן א תלמוד תורה ,אבער מיט דעם
וואס מען גיט אריין די קינדער אין בית חינוך און מען
צאלט שכר מלומדות ,מיינען עלטערן אז מיט דעם האט
מען שוין מקיים געווען דאס התחייבות.

דיבורים קילורין לעינים בחובת השעה
שהשמיע שר צבא ה׳ ההולך לפני מחנה ישראל ,ראש גולת אריאל
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עס איז א מצוה רבה צו
מחזק זיין די עסקנים און
ארויסהעלפן וואס מען
קען... ,דער זכות אבות פון
אונזער ציבור איז דער רבי
זי"ע ,ער איז געווען דער
טאטע פון אונז אלע ,ער
איז געווען דער טאטע פון
אונזערע קינדער.
עס איז זיכער אז זיין זכות איז מגין ,ווי פריער
געזאגט ,איש על העדה אשר יצא לפניהם וגו',
אשר יוציאם ואשר יביאם אפילו בעולם העליון,
עס באגלייט אונז זיין כח בכל עת ובכל זמן ,אז
מען זאל זיך קענען טאקע האלטן ביי דעם אותו
דבר שציויתנו ,און ממשיך זיין דעם כח הקדושה
פון רבי'ן זי"ע.

די קינדער זעהען פונקטליך וואס עס איז
חשוב ביי זייערע עלטערן .ווען א קינד זעהט
אז זיין טאטע נוצט אויס די צייט פאר קביעות
עתים לתורה ,אז ער רעכט אפ א שבת ויום טוב
מיט א ווארימקייט ,ער לערנט מיט די קינדער,
מען דארף אבער וויסן אז די גרעסטע מחנכים אויף די
ער זינגט זמירות ווי מען דארף ,ער טוט
קינדער איז קיינער נישט נאר זיי אליין .דער
אריינברענגען אמונה ,ער רעדט
רבי פלעגט אייביג זאגן ביי די דינער'ס,
צו די קינדער ,דאס האט
עס איז דא א לשון ,וואס דער
די גרעסטע השפעה פון
רבי שרייבט אין ויואל משה,
אז
אהבת תורה ויראת
אם גם האבות והאמהות
מען נעמט אריין
שמים ,און חלילה
יסייעו לחינוך כראוי בכל
אזעלכע כלים ,מיט'ן
פארקערט.
הפרטים ,אויב זיי וועלן
בעסטן פילטער נישט קיין
צוהעלפן צום חינוך
ווען א קינד
חילוק ,אבער מען נעמט אוועק די
מיט אלע פרטים ,דאן
זעהט ,אז דער
מחשבה דעם דעת וואס א מאמע
כולי האי ואולי האי
איז
טאטע
דארף האבן צו אירע קינדער.
נזכה לדורות הגונים,
צוגעבינדן צו
ולא ימושו מפיך
זי ווערט צוגעבינדן צו דער גאס ,צו
די כלים ,ער מוז
ומפי זרעך ויהי ה'
גוי'אישקייט ,צו אלע עולם הזה.
וויסן די נייעס
אלקינו עמנו.
מען דארף רחמנות האבן אויף זיך
יעדע רגע ,ער
גרעסטער
דער
און אויף די קינדער ווי מען
איז מחובר מיט
חינוך ,וואס עלטערן
זאגט ,חמול עלינו ועל
אלע גרופעס און
זייערע
פאר
געבן
עוללינו וטפנו.
פארברענגט די צייט
זייער
איז
קינדער
מיט אלע שטותים ,און
אייגענער התנהגות ,ווי דער
פסוק זאגט (תהלים יט ,ב-ד) השמים
לשון הרע און רכילות און
מספרים כבוד ק-ל וגו' ,אין אומר ואין
הלבנת פנים .ווער רעדט נאך
דברים ,ווי רש"י זאגט ,ווען מען זעהט די
ווען מען קומט אן צו דברים אסורים.
הימל דאס אליין זאגט כבוד ק-ל.
אפילו מען האט שוין א פילטער ,אבער מען

איז צוגעבינדן צו דעם ,עס איז קשור ללבו,
וואספארא חינוך איז דאס פאר א קינד,
פארוואס זאל נישט א טאטע האבן אזויפיל
אחריות ,ווען ער איז אינדערהיים אין שטוב
דארף ער נישט האבן די אלע כלים ,ער זאל
קענען רעדן מיט זיין קינד ,לערנען מיט זיין
קינד .א מענטש מעג נאר האבן די אלע כלים
לצורך פרנסה ,ער דארף נישט פירן זיין
געשעפט ,פיר און צוואנציג שעה א טאג ,ער
דארף האבן אז ווען ער קומט אן אין שטוב
זאל ער האבן אן אנדערן טעלעפאן צו רעדן.
און די כלי וואס ער דארף האבן פאר פרנסה
זאל ער אפילו נישט אריינברענגען אין שטוב
אריין.
און אוודאי און אוודאי ווער רעדט נאך פון
אן ערליכע אידישע מאמע ,מען האט שוין
גערעדט דערפון כמה וכמה פעמים ,אז עס
איז נישטא קיין שום היתר פאר א אידישע
פרוי ,אן ערליכע מאמע וואס וויל מחנך זיין
אירע קינדער ,צו האבן א סמארטפאו"ן,
אל תטוש תורת אמך (משלי א ,ח) די מאמע
איז אין שטוב די גאנצע צייט ,די מאמע איז
מחנך אויף יראת שמים ,אויף תמימות אויף
ערליכקייט.
די גמרא זאגט (ברכות י"ז ע"א) הני נשי במאי קא
זכיין באיקרויי בנייהו לבי כנישתא ,זייער עבודה איז
אריינצוברענגען די קינדער ,זיי זאלן גיין אין חדר מיט
א חשק ,מחנך צו זיין די קינדער אז זיי זאלן זיין ראוי
צו מקבל זיין קדושת התורה ,זיי זאלן האבן אמת'ע
יראת שמים ,די ראשית חכמה יראת ה' (תהלים קיא ,י)
דער מסורת אבות ואמהות .איז דען פאראן א גרעסערע
סתירה צו דעם ,ווען א מאמע איז צוגעבינדן צו די כלים,
צו א מאמע זוכט צו קויפן ביליגער ,צו אנדערע סתם
גרופעס און שטותים .מען לעבט אין א וועלט פון אזויפיל
נסיונות .עלטערן דארף האבן אן עינא פקיחא אויף די
קינדער און זיך אפגעבן מיט זיי ,רעדן צו קינדער ,לעבן
מיט זיי ,און דעמאלס ווי דער רבי זכרונו לברכה זאגט,
כולי האי ואולי האי ,דארף מען האבן נסים און סייעתא
דשמיא ,אז די קינדער זאלן אויפוואקסן ערליכע אידן.
און אז מען נעמט אריין אזעלכע כלים ,מיט'ן בעסטן
פילטער נישט קיין חילוק ,אבער מען נעמט אוועק
די מחשבה דעם דעת וואס א מאמע דארף האבן צו
אירע קינדער .זי ווערט צוגעבינדן צו דער גאס,

צו גוי'אישקייט ,צו אלע עולם הזה .מען דארף
רחמנות האבן אויף זיך און אויף די קינדער ווי
מען זאגט ,חמול עלינו ועל עוללינו וטפנו.
דאס זעלבע דארף מען אריינטראכטן וויפיל
זהירות מען דארף האבן נישט אריינצוברענגען
צייטונגען און ביכער פון לשונות העמים וועלכע
ווערן געשריבן מיט אלע סארטן גוי'אישקייטן,
מען ווערט פאר'גוי'אישט אינגאנצן .אפילו

הצאן
בעקבי
לך
צאי
ורעי את גדיותיך על משכנות הרועים
די אידישע לייען מאטריאל וואס איז נאר
איבערגעזעצט פון די גוי'אישקייט ,וויפיל
קרירות און קאלטקייט ברענגט עס אריין פון
דער גוי'אישער גאס ,ומי יודע אויב נישט בשביל
זה באה אלינו הצרה הזאת .דאס איז זיכער ווי
דער זיידע זכרונו לברכה זאגט ,צריכים ישראל
לפשפש במעשיהם ולשוב בתשובה באמת לפניו,
ובכח זה יוכלו לבטל כל הגזירות רעות מאתם,
אז מיר וועלן זיך פארבעסערן אין דעם ענין ,זוכן
וואס מער צו זיין איבערגעגעבן פאר דעם חינוך
פון אונזערע קינדער ,זיך מבדיל זיין פון די אלע
כלים מכלים שונים ,אלע גוי'אישע צייטונגען
און ביכער ,וועט אוודאי דער בורא כל העולמים
העלפן ,עס זאל נתבטל ווערן אלע גזירות.
דער זיידע פירט אויס ,בהכרח יתבטל הגזירה כי לב
מלכים ושרים ביד ה' ,ווען מען זעהט די דיבורים ,דער
רבי זי"ע אין א בחינה פון מעשי אבות סימן לבנים,
עס איז דא א דרשה פון הושענא רבה ,ווי דער רבי איז
דארטן מרעיש עולמות ,ער לייגט אריין געוואלדיגע
כחות וואס מען זעהט אז מען פארלייגט זיך בארבע
פינות העולם אויף חינוך הבנים ,איך ווייס נישט וואס
עס איז דעמאלס געווען ,אבער מען זעהט דער רבי זאגט,
אז מען האט זיך פארלייגט בארבע פינות העולם .עס איז
דא א תורה אין תשי"ג פארדעם אויך וואס ער זאגט אז
מען האט זיך פארלייגט בארבע פינות העולם אויף דעם
ענין פון חינוך הבנים.

דיבורים קילורין לעינים בחובת השעה
שהשמיע שר צבא ה׳ ההולך לפני מחנה ישראל ,ראש גולת אריאל
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און דער רבי זכרונו לברכה זאגט ,עס ליגט א חיוב אויף
יעדן איד מתפלל צו זיין אז די גזירה זאל בטל ווערן ,און
מען זאל קענען מגדל זיין אידישע דורות.

נאך און נאך ,נאך מוסדות על טהרת הקודש ,מען האט
שוין פארטיילט ,שווערע מיליאנען אין די פאר יאר,
אלעס בזכותו ובכוחו פון הייליגן רבי'ן קען מען אנגיין.

(בבא קמא

איך האב שוין געזאגט דאס פריערדיגע מאל ,איך
האף בעזהשי"ת נאך די הייליגע טעג צו פארן קיין ארץ
ישראל ,איך האף אז עס וועט זיין א חיזוק פאר'ן ערליכן
ציבור דארט .עס איז באמת נישט אזוי גרינג ,עס איז
א גרויסער עול ,מען דארף האבן געוואלדיגע סכומים,
צרכי עמך ישראל מרובים ,די אלע מוסדות על טהרת
הקודש פלאגן זיך מיט א געוואלדיגן מסירות נפש ,און
איך בעט דעם ציבור ,מען זאל זיין שותפים לדבר מצוה,
מען זאל צוהעלפן אז מען זאל קענען אנגיין.

און אוודאי און אוודאי ווי די גמרא זאגט
צ"ב ע"א) המתפלל בעד חבירו והוא צריך לאותו דבר
הוא נענה תחילה ,עס זענען דא אידן ,בכל מקומות
מושבותיהם ,יעדער איינער ווייסט אין לאנדאן ,וואס
די גזירה בפועל איז נאך אסאך שווערער פון דא ,און
אוודאי און אוודאי אין ארץ הקודש ,וואס בכל יום ויום
עומדים עלינו לכלותינו .מען דארף האבן רחמי שמים צו
קענען ניצול ווערן בכל מקומות שהם.

בשעריך ירושלים :צו שטיצן
שקל הטהור להחזקת
המוסדות על טהרת הקודש
בארה״ק
איין נקודה וואס איך האב געוואלט ארויסברענגען אז
אין הכי נמי מען דארף מתפלל זיין ,אבער מען דארף זעהן
מחזק צו זיין די אלע עומדים במלחמה אין דער גאנצער
וועלט ,בפרט עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים ,די
וועלכע שטייען אין דער מלחמה בארץ הקודש קעגן די
פורצי החומות מיט זייערע גזירות רעות.
יעדער איינער ווייסט ,דער רבי זי"ע האט בשארית
כחותיו מייסד געווען אין די לעצטע יארן דעם קרן הצלה
פאר אלע מוסדות על טהרת הקודש וועלכע נעמען
נישט קיין געלט ,ווי ער שרייבט בהכרח ינתקו ממקור
הקדושה ,די וועלכע נעמען יא געלט .דאס דארף מען
געדענקען ,דאס איז אונזער ירושה ,וואס דער רבי זי"ע
האט אונז איבערגעלאזט מיר זאלן מחזק זיין
דעם טהרת החינוך ,אז דער חינוך זאל
קענען זיין שמן זית זך.

און ער זאגט מורא'דיגע ווערטער ,מען זעהט גארנישט
בדרך הטבע א ישועה ,ואין לנו להישען אלא על אבינו
שבשמים ,אבער מען זעהט אז די גזירה איז בטל געווארן,
און אוודאי תפילתו של אותו צדיק יתקיים לעד,
זיינע דיבורים און זיינע תפילות זענען
געווען לשעה ולדורות ,און אוודאי
איז זיין זכות מגין אויף אונז
בכל הדורות ,מען זאל ניצול
דער גאנצער
ווערן מכל צרה וצוקה
ציבור זאל זיין
מכל גזירה רעה.

מיט זעקס יאר צוריק בין
איך געפארן קיין ארץ
ישראל ,עס איז געווען
א שמחה .דעמאלס
שותפים לדבר מצוה,
האט מען מייסד
דער רבונו של
צו קענען מחזק זיין די אלע
געווען דעם "שקל
עולם זאל העלפן
מוסדות וועלכע זענען זיך
הטהור" דער ציבור
מען זאל קענען
מתנזר נישט נהנה צו זיין פון די
האט זיך דעמאלס
טאקע זוכה זיין
ווארים
זייער
רשעים ,און די לוחמים קעגן
ממשיך צו זיין די
צוגעשטעלט ,מען
אלע גזירות פון גיוס און אלע
עבודת הקודש ,און
האט ארויסגעהאלפן,
אנדערע גזירות זענען נאר
עס איז געווען א
אותו דבר שציויתנו
די וועלכע נעמען נישט
חיזוק
געוואלדיגער
עדיין הוא נוהג בנו,
קיין געלט.
פאר די אלע מוסדות
מיט אמונה טהורה פון
על טהרת הקודש ,און מען
אין בלבנו אלא אחד בלבד,
זעהט ברוך ה' ווי דער ציבור
קיין
אן קיין שום תערובת ,אן
וויל ווייטער אנהאלטן די צוואה
שום שינויים על דרך ישראל סבא.
פון רבי'ן צו האבן א חלק אין דער
מלחמה לה' בעמלק ,וואס רבינו הקדוש האט
אבער דער עיקר איז ווי דער רבי פירט דארט אויס,
אריינגעברענגט אין די תלמידים.
אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמים ,מען דארף

גרויס רחמים מען זאל קענען אויפציהען אידישע דורות,

ברוך ה' אין די לעצטע יארן ,איז מען מוסיף והולך

כאטש אין די אלע יארן ,האט מען כמעט נישט
געבעטן קיין געלט פונ'ם ציבור ,איך האב געהאט
די זכיה עס זענען געווען עטליכע נגידים ,וואס
זענען אלץ צוגעקומען ,וואס האבן געגעבן דאס
גאנצע געלט ,כדי מען זאל קענען פארטיילן די
שווערע מיליאנען .אבער עס איז יעצט א זמן
וואס מען מוז יא אנקומען צום ציבור ,סיי ווייל
עס קומען צו אסאך מוסדות התורה ,און סיי עס
זענען דא פון די נגידים וועלכע האבן געגעבן
געלט ,און צוליב סיבות קענען זיי נישט ממשיך
זיין אזוי ווי עס איז געווען פריער .דעריבער דארף
מען צוקומען צו דעם ,אז דער גאנצער ציבור זאל
זיין שותפים לדבר מצוה ,צו קענען מחזק זיין די
אלע מוסדות וועלכע זענען זיך מתנזר נישט נהנה
צו זיין פון די רשעים ,און די לוחמים קעגן אלע
גזירות פון גיוס און אלע אנדערע גזירות זענען
נאר די וועלכע נעמען נישט קיין געלט.
איך בין זיכער אז דער רבי זי"ע אין גן עדן האט א
קורת רוח ,און אוודאי בזכות זה וועט ער העלפן די אלע
וועלכע טוען מיט מסירות נפש ,דער זכות וועט משפיע
זיין אויף אונזער חינוך על טהרת הקודש ,אז מיר זאלן
פטור ווערן פון אלע גזירות רעות ומרעין בישין ,עס זאל
זיין ,לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי.

קובע צו זיין א שיעור אין
מאמר ישוב ארץ ישראל,
בספה״ק ויואל משה
נאך איין נקודה וואס איך וויל מעורר זיין פאר
דעם ציבור וואס וויל מיטפארן קיין ארץ ישראל
איז וויכטיג מען זאל זיך קובע זיין א שיעור אין
דעם הייליגן ספר פון רבי'ן ויואל משה ,בפרט די
סימנים פון מאמר ישוב ארץ ישראל ,און בעיקר
צום סוף פון סימן קל"ג ,וואס דארט נעמט דער
רבי צוזאם פסקי דינים פון דעם גאנצן מאמר
אויף צו קענען גיין ,ווייל כולי האי ואולי האי
דארף מען האבן סייעתא דשמיא זיך צו קענען
האלטן און נישט נתפעל צו ווערן ,און זיך האלטן
מיט דער ריינער השקפה.

הצאן
בעקבי
לך
צאי
ורעי את גדיותיך על משכנות הרועים
די קינדער זאלן לערנען אין
סאטמארער ישיבות
איך שפיר נאך איין זאך ,וואס איך האב געוואלט א
וויכטיגער ענין ,דאס איז דער ענין פון מחנך זיין די
קינדער אין דעם רבי'נס מוסדות ,עס איז אין די לעצטע
יארן אויפגעקומען אסאך ישיבות קטנות וועלכע בויען זיך
אויף מיט דעם ,וואס זיי גייען נאך און זיי נעמען ארויס
גוטע תלמידים ,אויסגעצייכנטע תלמידים פון די תלמוד
תורה'ס און ישיבות קטנות ,און מיט דעם בויעט מען אויף
אייגענע ישיבות ,וואס זיי רופן אן ישיבות מצויינים.
מען דארף וויסן אז עס איז אן אחריות כלפי דעם מוסד,
יעדער איינער דארף האבן אחריות און הכרת הטוב פאר
דעם מוסד וואו זיינע קינדער זענען נתחנך געווארן,
וואס מען האט אריינגעלייגט אין זיי ,דאס וואס זיין קינד
איז אויפגעוואקסן איז נישט געקומען פון זיך אליינס,
די מוסדות האבן אריינגעלייגט ,געוואלדיגע כחות און
אסאך געלט מיט מסירות נפש ארויפצוברענגען די
תלמידים אין דער מדריגה וואס זיי זענען .ארויסנעמען
די קינדער אין דעם זמן ,איז דער היפך פון הכרת הטוב,
וואס דער חובות הלבבות שטעלט אוועק ,אז דער יסוד
פון א איד איז הכרת הטוב ,מען דארף וויסן אז מען
צעברעכט אונזערע ישיבות.
אבער חוץ פון דעם דארף מען וויסן ,אין אלע פרעמדע
ישיבות ,קען מען קיינמאל נישט וויסן ווער זענען די
מגידי שיעור וואספארא השקפות מען באקומט דארטן,
דער רבי זכרונו לברכה פלעגט אלץ זאגן ,אם הרב
דומה למלאך ה' צבאות ,תורה יבקשו מפיהו (מועד
קטן י"ז ע"א) מען קען נישט מקבל זיין פון א רבי'ן נאר
איינער וועלכער איז אויסגעהאלטן הונדערט פראצענט
אין אמונות ודעות ,וואס ער איז דומה למלאך ,וואס
ער ווייסט אז די פריערדיגע דורות זענען געווען דומה
למלאך ה' צבקו-ת און ער קען נישט זיין קלוגער פון די
פריערדיגע דורות.
אין די אלע מוסדות פארלירט מען דעם תמימות דעם
ערליכקייט וואס מען לייגט דא אריין אין די תינוקות של
בית רבן ,במישרין ובעקיפין קומען אריין אלע פרעמדע
השקפות פון אלע קרייזן ,פון אזעלכע וואס נישט דער
רבי זי"ע איז זייער איינציגער דעת תורה .און נאך
ערגער פון דעם איז ,אז די אלע ישיבות גייען נאר אן ביז
אפאר יאר ,און ווען ער ווערט אביסל עלטער מוז מען
אוועקפארן ,און על פי רוב פארן די בחורים קיין ארץ
ישראל ,וואס יעדער איינער פארשטייט דעם געוואלדיגן
חורבן פאר בחורים בכלל ,און פאר א סאטמארער
בחור בפרט .אלע עסקנים שרייען געוואלד ,אז עס איז
א שרעקליכע סכנה ברוחניות פאר די בחורים וואס
פארן אויף ארץ ישראל .עס איז א הפקרות ,עס ברענגט
שרעקליכע חורבנות .און כל שכן וכל שכן פאר תלמידים
וועלכע זענען אויפגעוואקסן אין אונזערע מוסדות זיי זאלן
קענען ווערן אנגערופן תלמידים פון רבינו הקדוש והטהור
זי"ע.

דיבורים קילורין לעינים בחובת השעה
שהשמיע שר צבא ה׳ ההולך לפני מחנה ישראל ,ראש גולת אריאל

כ״ק מרן אדמו״ר מסאטמאר שליט״א

מען קען זיך נאכפרעגן ביי די ראשי כוללים ,אז די
גוטע בחורים וועלכע לערנען אין די סאטמארע ישיבות,
דערקענט זיך עס אויפ'ן אינגערמאן אין כולל ,די אמת'ע
ערליכקייט ,די אמת'ע התמדה בלא כחל ובלא שרק ,דאס
התבטלות צו מסורת אבות ,און דאס איז א יסוד וואס
באגלייט נאכדעם אויפ'ן גאנצן לעבן .ועל כולם דאס איז
זיכער אז די בחורים וועלכע לערנען אין דעם רבי'נס מוסד
איז דא דער זכות פון רבי'ן ,אין דער בחינה פון זכותי תרד
עמכם.

עס איז ידוע דער רבי זי"ע האט אמאל געזאגט,
פאר הרב רבי נתן יוסף זכרונו לברכה ,וועלכער
איז געשטאנען בראש פון דער ישיבה אזויפיל
יארן ,האט דער רבי זכרונו לברכה געזאגט ,אז
יעדן טאג ווען ער זאגט ביי ברכות התורה ,ונהיה
אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו ,כולנו יודעי
שמך ולומדי תורתך לשמה ,האט ער אינזין די
תלמידים וועלכע לערנען אין זיין ישיבה .דאס
זענען זיינע קינדער ,ובפרט אויב מען זוכט נישט
קיין התחדשות און קיין התחכמות און נייע
דרכים.
עס דארף זיין ביי עלטערן א חשיבות צו האבן
א בחור וואס איז א סאטמארער בחור ,וואס ער
איז דבוק אין רבי'ן זי"ע און אין זיינע ספרים,
און דאס איז דער שטארקסטער כח ,עס זאל אים
באגלייטן אין אלע זמנים אין די גרויסע נסיונות
וואס זענען דא אין די היינטיגע זמנים.

רבינו הקדוש ביומא דהילולא
איז משפיע פאר אלע אידן
וועלכע ווילן ווילן ממשיך זיין
זיינע הייליגע דרכים
איך וועל מסיים זיין מעין הפתיחה ,וואס איך האב
פריער דערמאנט ,ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה,
די ברכה און די תפילה פון א צדיק וואס באגלייט
אפילו ווען דער צדיק איז בעולם העליון ,עס זענען דא
מורא'דיגע דיבורים וואס דער רבי זי"ע זאגט אין פרשת
וילך ,וואס איז נוגע צו דער יומא דהילולא ,דער רבי
זאגט דארט ,עס שטייט (דברים לא ,א) וילך משה וידבר אל
כל בני ישראל ,שטייט אין רבינו בחיי אז אלעמאל האט
משה רבינו גערעדט צום גאנצן כלל ישראל ,אבער דא
האט משה רבינו גערעדט באזונדער צו יעדן איד .דער
רבינו בחיי זאגט ,וילך משה ,משה רבינו איז געגאנגען
אל כל ישראל ,צו יעדן איד אין שטוב אריין איז משה
רבינו געגאנגען.
שטעלט זיך א קשיא ,אין הכי נמי אז משה רבינו האט
געוואלט רעדן צו יעדן איד באזונדער ,אבער ער האט
דאך געקענט רופן די אלע אידן צו זיך און רעדן צו
יעדן איינעם באזונדער .פארוואס האט משה רבינו זיך

געדארפט מטריח זיין און גיין צו יעדן איד באזונדער אין
שטוב אריין.
ברענגט דער רבי די בחינה וואס שטייט אין בני
יששכר ,דער זכותי תרד עמכם ,זאגט ער משה רבינו איז
דא געווען אינ'ם טאג פון זיין הסתלקות ,אין דעם טאג
וואס משה רבינו האט געוואוסט ,אז ער גייט אוועקגיין
פון דער וועלט ,האט ער אריינגעשיינט בפרטיות לכל
אחד לפי בחינתו ,פאר יעדן איינעם וואס ער האט
געדארפט האבן ,דער רבי רעכנט אויס ,עס איז דא
איינער וואס דארף האבן א ישועה אין בית המדרש,
אויף תפילה ,עס איז דא איינער וואס דארף האבן א
ישועה אין שטוב צו קענען מגדל זיין ערליכע אידישע
דורות .ער זאגט ,יעדער איד דארף האבן אן אנדערע
זאך ,דער רבי רעדט דארטן פון רוחניות ,און אוודאי און
אוודאי איז אזוי בגשמיות ,יעדער איד האט אן אנדערע
זאך ,וואס ער דארף האבן וואס מען דארף צו אים רעדן.
זאגט דער רבי זי"ע ,וילך משה ,משה רבינו איז געגאנגען
אל כל אחד ואחד בפנימיות לבבו ובחדרי בטנו ,משה
רבינו איז אריינגעגאנגען צו יעדן איינעם אין הארץ
אריין ,און אפילו ווען משה רבינו איז שוין נישטא ער איז
שוין נסתלק געווארן ,אבער די דיבורים פון משה רבינו
זענען געבליבן לכל הדורות הבאים ,און ער פירט אויס,
והשי"ת יעורר רחמים בזכות הצדיקים וקדושי עליונים
שהם התפללו ובקשו מהשי"ת עד סוף כל הדורות עד
עולם ,ויעוררו זכיותיהם של רבותינו ואבותינו בדורות
הקודמים שעבדו להשי"ת באמת ,וזה יגן עלינו.
איז אוודאי און אוודאי ביומא דהילולא וואס עס
שטייט אין אלע ספרים הקדושים ,אז ביומא דהילולא
גייט א צדיק ארויף אין א העכערע מדריגה ,אין א בחינה
פון יום הסתלקות ,איז פונקט אזוי ווי משה רבינו האט
אריינגעשיינט פאר אלע אידן ברוחניות ובגשמיות ,דאס
זעלבע אין אזא טאג ווי היינט ,ווען אלפים ורבבות זענען
ארויפגעגאנגען אויפ'ן הייליגן ציון ,זיך אויסוויינען און
מתפלל זיין ,זיך אויסבעטן ווי דער רבי זי"ע זאגט אז
יעדער איינער דארף אן אנדערע ישועה ,עס זענען דא
אזויפיל צעבראכענע הערצער וואס אידן דארפן ישועות
זה בכה וזה בכה ,איז זיכער אוודאי ,אז רבינו הקדוש ביומא
דהילולא איז משפיע פאר אלע אידן וועלכע ווילן זיין זיינע
תלמידים ,זיי ווילן ממשיך זיין זיינע הייליגע דרכים ,איז
ער פאר זיי משפיע אלע השפעות ברוחניות ובגשמיות.
דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל קענען זוכה
זיין צו ממשיך זיין זיינע הייליגע דרכים ,אידן זאלן האבן
דעם כח און די שטארקייט צו קענען מגדל זיין דורות
נאמנים לה' ולתורתו בנים ובני בנים עוסקים בתורה
ובמצות ,עס זאל זיין לא ימושו דברי התורה מפינו ומפי
זרענו ,יהי ה' אלקינו עמנו כאשר היה עם אבותינו .מען
זאל זוכה זיין צו א כתיבה וחתימה טובה ,צו א שנת
גאולה וישועה ,מען זאל קענען זוכה זיין צו זעהן בקרוב
בישועתן ובשמחתן של ישראל בביאת גואל צדק במהרה
בימינו ,אמן.
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