˘מור לי וא˘מור לך!
דברות קודש והתעוררות

מכ"ק מרן רבינו הגה"ק מסאטמאר שליט"א
סעודת רעוא דרעוין פרשת וישלח שנת תש"פ לפ"ק

מיר געפינע ן די וואך אין די סדרה ,וישלח יעקב מלאכים לפניו
אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום ,ויצו אותם לאמר כה
תאמרון לאדוני לעשו וגו' עם לבן גרתי ואחר עד עתה ,זאגט רש"י
עם לבן גרתי ותרי"ג מצות שמרתי.
דער מדרש זאגט )הובא בקדושת יו"ט( ותרי"ג מצות שמרתי,
אפילו פרה אדומה הקרבתי ,איך האב מקריב געווען א פרה אדומה.
הפלא ופלא ,וואס יעקב אבינו האט געזאגט כ'האב מקריב געווען א
פרה אדומה.
ס'קען זיין אזוי ,די גמרא אין גיטין פרק הנזקין )דף נח ,(.ברענגט
אראפ מעשה ברבי יהושע בן חנניה ,ער איז געגאנגען בכרך גדול של
רומי ,ער האט געהערט ס'איז דא א תינוק בבית האסורים ,די גמרא
רעכענט אויס די מעלות פון דעם תינוק וואס ער איז געווען ,זאגט די
גמרא הלך רבי יהושע ,ער איז געגאנגען על פתח בית האסורים ,האט
ער געפרעגט מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים ,ענה אותו
תינוק הלא ה' זו חטאנו לו ולא אבו בדרכיו הלוך ,האט רבי יהושע בן
חנניה געזאגט מובטחני בו אז ער וועט זיין א מורה הוראה בישראל,
ער האט אים אויסגעלייזט פאר דמים יקרים ,פאר אסאך געלט.
מען שט עלט זיך וואס האט רבי יהושע געזעהן די חכמה
נפלאה ,וואס ער האט געהערט א תשובה ,רבי יהושע האט
אנגעהויבן די רישא דקרא ס'איז א פסוק מי נתן למשיסה יעקב
וישראל לבוזזים ,און ער האט מסיים געווען סיפא דקרא דעם
זעלבן פסוק הלא ה' זו חטאנו לו ,וואס איז געווען די שאלה וואס
איז געווען די תשובה.

הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל
נאר דאס ענין קען זיין אזוי ,דוד המלך זאגט אין תהלים )קכא ד(

הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל ה' שומרך ה' צלך ,דאס איז א
געוואלדיגע הבטחה פאר אידישע קינדער ,הנה לא ינום ולא ישן,
השי"ת דרימלט נישט און ער שלאפט נישט ,ער איז שומר ישראל,
ער היט אפ אידישע קינדער ,אן הבטחה פאר אידישע קינדער בכל
מקום שהם ,ה' שומרך ,השי"ת היט אפ אידישע קינדער.
רבי יהושע בן חנניה האט געפרעגט א קשיא ,מי נתן למשיסה
יעקב וישראל לבוזזים ,ווי קען דאס זיין ס'זאל זיין למשיסה יעקב
וישרא ל לבוזזים ,ס'איז דאך דא אן הבטחה פון הייליגן באשעפער
הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל ה' שומרך ,השי"ת היט אפ
אידישע קינדער ,ווי קען דאס זיין מי נתן למשיסה יעקב וישראל
לבוזזים .אויף א בשר ודם קען מען האבן א תירוץ ,ער איז
איינגעשלאפן ער האט איינגעדרימלט ,א בשר ודם קען נישט
שטענדיג היטן ,קען פאסירן א זאך אפילו מ'שטעלט א שומר ,אז
דער שומר שלאפט קען עס זיין ,אבער השי"ת איז דאך הנה לא
ינום ולא ישן שומר ישראל ,ס'איז דאך נישט שייך ער זאל
איינדרימלען ער זאל שלאפן ,אויב אזוי ה' שומרך ,השי"ת היט אפ
אידישע קינדער ,מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים ,ווי אזוי
קען פאסירן אזעלכע אומגליקן.

שמור לי ואשמור לך
ענה אותו תינוק הלא הוי"ה זו חטאנו לו ,שטייט אין תפארת
שלמה פרשת האזינו ,טייטשט אויס די גמרא זאגט אין בבא מציעא
)דף פ (:שמור לי ואשמור לך איז א שומר שכר ,השי"ת זאגט פאר א
איד שמור לי ,היט אפ די אויגן ,היט אפ די מחשבות ,זיי א

אפגעהיטענער איד ,ואשמור לך ,וועל איך דיר אפהיטן פון אלע
צרות ,מכל מרעין בישין ,און ער איז א שומר שכר ,מ'באקומט נאך
שכר אויך פאר די שמירה ,אזוי שטייט אין תפארת שלמה.
דער בעל שם הקדוש האט געזאגט ה' צלך  -ס'איז א מדרש
וואס איז געווען רגיל על לשונו  -הקב"ה פירט זיך מיט א איד אזוי
ווי א שאטן  ,א צל וואס דער מענטש טוט ,טוט די צל ד אס
נאכמאכן  .שמור לי איז אשמור לך ,אז א איד היט זיך אפ ,מ'איז
אפגעהיטן ,איז אשמור לך ,היט דער אייבערשטער.
זאגט דוד המלך הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל ,הקב"ה
דרימלט נישט ,הקב"ה שלאפט נישט ,שומר ישראל ,ער היט אפ
אידישע קינדער ,א הבטחה פון בוכ"ע ה' שומרך ,הקב"ה היט אפ
אלע אידישע קינדער ,אבער ה' צלך ,השי"ת פירט זיך מיט
אידישע קינדער דוגמא פון א צל ,וואס מ'טוט טוט ער נאך ,שמור
לי איז אשמור לך ,אוודאי ס'איז דא אן הבטחה פון השי"ת ה'
שומרך ,אב ער ס'איז דא א תנאי ה' צלך ,השי"ת היט אידישע
קינדער ,אב ער ער פירט זיך ווי מיט א שאטן א צל ,אז דער איד איז
א שומר ,מ'היט זיך אפ די אויגן ,מ'היט זיך אפ די מחשבות ,מ'איז
אפגעהיטן ,דעמאלטס היט הקב"ה.
רבי יהושע בן חנניה האט געפרעגט מי נתן למשיסה יעקב
וישראל לבוזזים ,ווי אזוי האט דאס געקענט פאסירן ,ס'איז דאך דא
א שומר ישראל ,אן הבטחה ה' שומרך ,השי"ת איז נישט
איינגעשלאפן ער האט נישט איינגעדרימלט ,ווי אזוי האט געקענט
פאסירן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים.
ענה אותו תינוק ,האט ער געענטפערט א תשובה נכונה ,הלא ה'
זו חטאנו לו ,זאגט דער חתם סופר )יו"כ דף לו( ז"ו איז בגימטריא י"ג,
דאס ווייזט אויף שמירת הברית שנכרתו עליה י"ג בריתות ,מ'האט
געזינדיגט אין עניני קדושה ,ו לא אבו בדרכיו הלוך ,ווי דער תפארת
שלמה זאגט )פ' חיי( איה הקדשה היא בעינים על הדרך ,מ'האט זיך
נישט אכטונג געגעגעבן אויף די וועגן צו גיין מיט אפגעהיטענע
אויגן מיט אפגעהיטענע מחשבות ,ווי באלד ס'איז ליידער געווען
הלא ה' זו חטאנו לו ,ממילא האט געפעלט די שמירה ,דער שומר
ישראל האט נישט געהיטן וועגן דעם ,ווייל מ'האט זיך נישט
אכטונג געגעבן מ'האט זיך נישט געהיטן.

ותרי"ג מצות שמרתי שלא לאבד אותם
יעקב אבינו האט באפוילן פאר עשו הרשע ,ער האט מורא
געהאט עשו הרשע גייט אים קומען שלעכטס טון ,רש"י זאגט עם
לבן גרתי ותרי"ג מצות שמרתי ,לעולם וואלט ער געדארפט זאגן
ותרי"ג מצות קיימתי ,וואס איז שמרתי .שטייט אין נועם אלימלך
פרשת מקץ און אין פרשת ויחי  ,אלע מצוות וואס א איד איז מקיים,
טאמער געב ט ער זיך נישט אכטונג אין עניני קדושה ,ער געבט זיך
נישט אכטונג אויף די אויגן אויף די מחשבה ,פארלירט ער אלע
מצוות ,אלעס וואס ער האט מקיים געווען ,אין איין רגע קען מען
אלעס פארלירן.
לפי זה שמור לי ואשמור לך גייט ארויף די שמירה ,נישט נאר
מ'דארף זיך היטן די אויגן און די מחשבה ,השי"ת זאגט פאר א איד
שמור לי ,היט אפ די אלע תרי"ג מצוות וואס דו האסט שוין מקיים
געווען ,זאלסט אכטונג געבן ,איזהו שוטה המאבד מה שנותנין לו
)חגיגה ד ,(.מ'קען זיך אפפלאגן זיבעציג יאר אויף דעם עולם השפל,
זיך פלאגן מקיים זיין מצוות ומעשים טובים ,אז מ'געבט זיך נישט

אכטונג אויף די אויגן ,מ'געבט זיך נישט אכטונג אויף די מחשבה,
קען מען אלעס פארלירן ,איז מען א פושע אין די שמירה ,מ'דארף
אפצוהיטן מ'זאל נישט פארלירן די תרי"ג מצוות וואס מ'האט
מקיים געווען.
יעקב אבינו האט באפוילן פאר עשו הרשע ,עם לבן גרתי ,איך
האב געוואוינט מיטן לבן ,א פארדארבענע מקום ,א פארדארבענע
שטאט ,אבער ותרי"ג מצות שמרתי ,איך האב מיר אפגעהיטן די
אויגן ,איך האב מיר אפגעהיטן די מחשבות ,איך האב מיר
אפגעהיטן מיין פארמעגן ,ואיש את קדשיו לו יהיה ,ווי דער סידורו
של שבת זאגט די מצוות ומעשים טובים דאס איז זיין פארמעגן,
ותרי"ג מצוות שמרתי ,איך האב אכטונג געגעבן מ'זאל מיר נישט
צונעמען די תרי"ג מצוות ,איך האב מיר געפלאגט ,איך האב מיר
געמיטשעט דערויף ,איך בין געווען א שומר אויף די תרי"ג מצוות.

אין לך רשות להרהר
ופרה אדומה הקרבתי ,שטייט אין דברי אמת פון רבין פון לובלין
ז"ל ,זאגט ער אין פרשת חוקת ,זאגט דער הייליגער רבי פון לובלין,
גזירה היא מלפני ו אין לך רשות להרהר אחריה ,רעדט ער אז
מ'דארף זיך אכטונג געבן אויף די אויגן ,שמירת עינים און מחשבה,
וואס איז זייער א הארבע ענין ,אבער ליידער איז עס עבר ושנה
נעשה לו כהיתר ,מ'איז עובר איינמאל ,מ'איז עובר נאכאמאל ,עד
שנעשה לו כהיתר ,ביז ס'ווערט א היתר .זאגט דער רבי פון לובלין
די סגולה פון מצות פרה אדומה איז אריינצוברענגען טהרה אין א
איד ,פרה אדומה ברענגט אריין קדושה אין א איד ,ער זאל וויסן אין
לך רשות להרהר ,ס'איז נישטא קיין רשות ס'ווערט אויס היתר
להרהר ,ס'ברענגט אריין קדושה אין א איד ,וויסן ס'איז נישטא קיין
רשות ,אז איך וויל בין איך מיר מיקל אין הרהורים איסורים ,די
סגולה פון מצות פרה מ'איז עוסק בטהרה ,ברענגט אריין טהרה אין
אידישע קינדער ,אבער אין לך רשות להרהר אחריה ,נישטא קיין
היתר להרהר אויף הרהורים רעים.
יעקב אבינו האט געזאגט ותרי"ג מצות שמרתי ,ווייל פרה אדומה
הקרבתי ,איך האב מקריב געווען א פרה אדומה ,די פרה אדומה האט
מיר אויסגעלערנט אין לך רשות להרהר אחריה ,ס'איז נישטא אזא
מין זאך א היתר ,ווייל עבר ושנה נעשה לו כהיתר ,יעקב אבינו איז
געווען א קדוש מרחם ,אלע זיינע יארן האט ער נישט געזען קיין
טומאה מימיו ,יעקב אבינו איז געווען אויסגעצייכנט אין עניני
קדושה ,ער האט זיך געהאלטן ,ער האט געהאט הייליגע אויגן,
הייליגע מחשבות ,ותרי"ג מצוות שמרתי ,ער האט אפגעהיטן זיין
תרי"ג מצוות ,ער איז געווען א שומר אויף די תרי"ג מצוות ,זאגט דער
אייבערשטער שמור לי ואשמור לך ,זיי דו א שומר אויף די מצוות ,זיי
דו א שומר אויף די אויגן ,זיי א שומר אויף די מחשבה ,איז ואשמור
לך ,איז דא אן הבטחה הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל ה' שומרך,
האט ער דאס באפוילן פאר עשו הרשע ,עשו דער רוצח ,עשו הרוצח
זאלסט וויסן ס'איז דא א באשעפער וואס היט אפ אידישע קינדער,
הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל ה' שומרך ,דער אייבערשטער
היט אפ אידישע קינדער ,אבער ס'איז דא א תנאי ה' צלך ,דער
אייבערשטער פירט זיך ווי אזוי מ'פירט זיך ,אז אידן פירן זיך
בקדושה וטהרה ,אידן זענען ערליך ,אידן זענען אפגעהיטן ,מ'געבט
אכטונג אויף עניני שמירה ,איז דא אן הבטחה פון בוכ"ע ה' שומרך.
וואס זאל מען זאגן ,מה נאמר ומה נדבר ,א שווערע וואך פאר
כלל ישראל ,נישט אזוי ווייט פון דא פון אונזער שטאט ,איז נעבעך
נהרג געווארן צוויי נפשות מישראל ,דורך עשו הרשע ,ידים ידי
עשו ,ס'שטעלט זיך די קשיא מי נתן למשיסה יעקב ,די בית יעקב
אלו הנשים ,וישראל לבוזזים ,ותגיד לבני ישראל זענען די מענער,

מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים ,עשו הרשע איז געקומען
הרג'ענען אידן ,צו וועלכער איד ס'קומט אים אונטער די הענט ,איז
ער געקומען מיט א רציחה ,ליידער ליידער האט ער אויסגעפירט
די רציחה ,ער האט גע'הרג'עט צוויי נפשות מישראל ,מי נתן
למשיסה יעקב וישראל לבוזזים ,ס'איז דאך דא אן הבטחה פון ה'
שומרך ,אן הבטחה אז הקב"ה היט אפ אידישע קינדער ,ווי אזוי
פאסירן אזעלכע אומגליקן.

החיוב על כל אחד לפשפש במעשיו
יעדער איינער ,החי יתן אל לבו ,מ'זעהט רוצחים קומען אויף
כלל ישראל ,דארף גאנץ כלל ישראל מפשפש במעשים זיין,
יעדער איינער דארף מפשפש במעשים זיין און טראכטן מי נתן
למשיסה יעקב וישראל לבוזזים ,ס'איז דאך דא א שומר ישראל,
ס'איז דאך דא א באשעפער אויף די וועלט וואס ער היט ,ס'איז דא
א שומר ,א שטארקער שומר ,ווען ער היט קען גארנישט פאסירן,
ווי אזוי האט יא פאסירט ,מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים.
די תירוץ איז הלא ה' זו חטאנו לו ,יעדער איינער דארף
אריינטראכטן הלא ה' זו חטאנו לו ,יעדער איינער לפי ערכו ולפי
מדרגתו ,מ'האט געזינדיגט פארן הייליגן באשעפער ,ליידער ס'איז
דא א פשיעה אין די שמירה ,מ'איז ליידער נישט מקיים דעם
שמור לי ,ממילא איז נישט מקוים געווארן דער אשמור לך ,האט
דער שומר נישט געהיטן ,צוגעלאזט אזעלכע אומגליקן.
והחי יתן אל לבו מקבל צו זיין מ'זאל זיין ערליך ,מוסיף צו זיין,
צו וויסן אזוי ווי דער הייל יגער רבי פון לובלין זאגט ,אין לך רשות
להרהר אחריה ,נישטא אזא מין זאך א רשות ווען מ'קוקט און
מ'טראכט ,ס'דאכט זיך ס'איז גארנישט ,אין לך רשות להרהר
אחריה ,מ'דארף אכטונג צו געבן.
דער אייבערשטער זאל העלפן ,מהיום והלאה זאל זיין הנה לא
ינום ולא ישן שומר ישראל ה' שומרך ,השי"ת זאל אפהיטן אלע
אידישע קינדער בכל מקום שהם ,אידן זענען צושפרייט דא אין די
גאנצע מדינה ,מ'לעבט צווישן חיות טורפות ,חיות בדמות אדם,
מ'לעבט צווישן רוצחים ,און מ'דארף האבן יעדן טאג ,יעדן שעה אין
טאג  -אידישע קינדער זענען צוזייט און צושפרייט בכל מקומות
מושבותיהם ,דארף מען האבן  -סייעתא דשמיא ,א שמירה מעולה
פון דעם הייליגן באשעפער ,נאר דער הייליגער באשעפער ער קען
אפהיטן שה פזורה ישראל ,ער זאל אפהיטן אלע אידישע קינדער,
אנשים נשים וטף .ווי ס'שטעלט זיך ארויס וואס די רשעים האבן
געוואלט ,ס'איז נישט צו זאגן מיטן מויל וואס זיי האבן אלץ
געוואלט טון ,ה' ירחם ווי ווייט דאס רשעות גייט ,די רציחה גייט ,פון
רוצחים אכזרים.
השי"ת זאל אפהיטן אלע אידישע קינדער פון גרויס ביז קליין,
אלע אידישע קינדער וואו מען איז מכל צרה וצוקה ,השי"ת יאמר
לצרות ישראל די ,אידישע קינדער בעט ן אבינו מלכינו נקום נקמת
דם עבדיך השפוך ,השי"ת זאל נקמה נעמען ,לעשות נקמה בגוים,
די אלע אידישע קינדער וואס זענען נעבעך נהרג געווארן אין דעם
לאנגען ביטערן גלות פון עשו הרשע ,צוויי טויזנט יאר וואס
אידישע קינדער זענען אין גלות ,ליידן זיך אפ פון עשו און זיינע
קינדער ,אלפים ורבבות ישראל זענען נהרג געווארן פון עשו הרשע,
אלה מזבחות זכור  ,דער אייבערשטער זאל געדענקן די אלע
קרבנות ,השי"ת יאמר לצרות ישראל די ,דער אייבערשטער זאל
העלפן אפהיטן אלע אידישע קינדער ,מיר וועלן זוכה זיין דעם
לעשות נקמה בגוים ,ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו,
מ'זאל זוכה זיין צו התרוממות קרן התורה וישראל בהתגלות כבוד
שמים עלינו במהרה בימינו אמן.
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