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מה שאמר בשמחת תורה שנת ת"ש לפ"ק

התורה הקדושה מסיימת ולא ק נביא וגו' אשר עשה משה
לעיני כל ישראל ,ומתחלת בראשית ברא אלקי  ,ונראה לפרש
דהנה הושע הנביא ז' אמר בדבר ה' ,כרפאי לישראל ונגלה עו
אפרי ורעות שומרו וגו' ,וצרי ביאור דהלא בלאו הכי ידוע עו
אפרי ורעות שומרו ,וג יש לדייק דרגיל הנביא לקרוא את
ישראל בש אפרי כמו שכתוב )ירמיה ל"א( הב יקיר לי אפרי
ועוד בכמה מקומות ,ולמה כא התחיל ואמר כרפאי לישראל
ואחר כ אמר ונגלה עו אפרי  ,והוי ליה למימר ג מקוד
כרפאי לאפרי  ,או יאמר ג אחר כ עו ישראל.
ונראה בס"ד דהנה כל נברא שבעול אוהב בטבעו להיות
חפשי ובחירות שלא ישלוט בו אחר ,ועו צפור כשצדי אותו
ונותני אותו לתו ק נאה ורחב ,ונותני לו כל טוב לאכול,
הצפור הזה דואג ונאנח ,ותמיד רוצה לצאת החוצה לחפשי ,וכל
שכ האד רוצה רק החפשיות ולא להיות כפו תחת איש אחר
לעשות מה שיצוה לו ,וכשע יושב תחת מל קשה ,הע הזה
תמיד מתייעצי בצנעה ובסתר מה לעשות לזרוק מעליה את
המלוכה והאדו הקשה ולצאת חפשי שיעשו כרצונ  ,עד שקמי
ומורדי במלכות על ידי חרב וחנית ,והוא הנקרא רעוואלאציא"
אשר שכיח בי העמי  .אבל לא בישראל ,אנחנו סובלי רדיפות
וצרות אי שיעור ואי אנו רוצי לקו למרוד ח"ו במל ומדינה,
כאשר אנו מצווי על ידי הנביאי  ,אבל רפואתינו וישועתינו
שנושע ונצא לחירות עול על ידי משיח צדקינו הוא ,ונצר
שנדע שני דברי הנחוצי לישועתינו.
אחדåðàù úåðåéæáäå úåôéãøäå úåøöä ìë éë ïéîàðå òãðù ,
 ,ä"á÷äî àåä ÷ø ,ééòáèå äø÷î êøãá åðéà íéìáåñועל מה ולמה

הקב"ה עושה לנו כ ,יוכל כל איש לידע בנפשו אי הוא מלא
חטאי ועונות ופשעי  ,מכ רגל ועד ראש אי בו מתו  ,ולא
יקשה לו כלו על הקב"ה ,וג אי אד הקט קצר המדע יכול
להשיג ולהבי מה כוונת הבורא בזה ,א צרי האד לידע
שהבורא ברו הוא עושה זאת ,וכמו שאמרו השבטי איש אל
אחיו כשחשד יוס למרגלי  ,אבל אשמי אנחנו על אחינו וכו',
וכ כשמצאו הגביע באמתחת בנימ וחזרו למצרי אמר יהודא,
מה נאמר לאדני מה נדבר ומה נצטדק אלקי מצא את עו עבדי
הננו עבדי לאדני כו' ,הרי לא תלו הצרה במקרה רק האמינו
שהוא מהקב"ה ,כ לנו העיקר הראשו הוא להאמי ולידע שאלה
הצרות שאנו סובלי אינ במקרה והזדמנות רק נשלח לנו
מהקב"ה.

ובזה אני מפרש בפרשת שמות ויאנחו בני ישראל מ העבודה
ויזעקו ותעל שועת אל האלקי מ העבודה ,וישמע אלקי את
נאקת ויזכור אלקי את בריתו את אברה את יצחק ואת יעקב,
וירא אלקי את בני ישראל וידע אלקי  ,והנה האי פסוק וירא
אלקי את בני ישראל וידע אלקי הוא כולו מיותר ,דכבר כתיב
וישמע אלקי  ,ועיי ברש"י ובזוה"ק ,ולהנ"ל נראה דראה הקב"ה
כי ישראל מאמיני ויודעי שהצרות שסובלי אינ במקרה ,רק
הקב"ה שולח עליה את הצרות האלה ,וזה האמונה וידיעה גרמה
שריח הקב"ה עליה  ,וכל זמ שאנו סוברי שהצרות במקרה,
מעלי הקב"ה עיניו ואינו מרח  ,ומיד כשאנו משימי על לבנו
שבאי הצרות מהקב"ה ואינ במקרה ,הקב"ה מרח  ,וזה
שכתוב וירא אלקי את בני ישראל ,מה ראה ,וידע אלקי ,
שישראל יודע האלקי  ,שהוא מהקב"ה) ,וכתיב וידע בלשו
יחיד ,כי כמה פעמי קורא את ישראל א בפסוק אחד פע
בלשו רבי ופע בלשו יחיד ,וכ כא א דכתיב בני ישראל
בלשו רבי כותב וידע בלשו יחיד( והב.
שנית ,צריכי אנחנו לידע מה שאמר משה רבינו ע"ה לישראל
בפרשת בשלח ,כאשר ראו ישראל את מצרי רודפי אחריה
וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה' ויאמרו אל משה המבלי אי
קברי במצרי וגו' ,ויאמר משה אל הע אל תיראו התיצבו וראו
את ישועת ה' אשר יעשה לכ היו כי אשר ראית כו' ,ה' ילח
לכ ואת תחרישו ,ויש להבי מה שאמר משה לה התיצבו,
דלכאורה למותר הוא ,כיו שאמר לה אל תיראו ראו את ישועת
ה' כו' ,אכ יש לומר דהיו בישראל גבורי  ,וג ידוע כי מי
שבלאו הכי רואה שהוכ לו המות והוא עומד להאבד ,אז הוא
מתחזק מאד והוא גבר בגוברי ,ואי ל חזק יותר כמרורי נפש,
וכיו שראו שהי עומד לפניה ואי יכולי לפנות ימי ושמאל,
א כ ראו כבר שה אבודי ,על כ אמרו בלב נתחזק ונל
ללחו נגד המצריי ונכה מה מה שנוכל ואולי נגביר עליה ,
כיו שבלאו הכי אנו אבודי דהרי הי סוער והשונא רוד ,ומשה
רבינו הבי את זאת ,לכ אמר לה התיצבו ,עמדו על מקומכ
ולא תעשו כלו  ,כי אי השי"ת צרי שו סיוע מכ שתסייעו לו
לישועתכ אדרבה עוד גרוע יותר ,ה' ילח לכ רק באופ א
את תחרישו ולא תעשו מאומה.
äáøãà ,åðì øåæòì ïéìåëé åðîöòá åðà ïéàù òãéì àåä ø÷éòäå
ú"éùäå íãéá ïéìôåð åðà æà åðîöòá åðì øåæòì íéöåø åðà íà
åðì òéùåäì ïéìåëé åðà ïéàù ïéòãåé åðà íà ÷ø ,åðúàî ÷ìúñî
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 ,åðì òéùåî ú"éùä æà íåìë åðîöòáכאשר אמר דוד המל ע"ה
)בתהלי ע"ד( לולי ה' עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי א
לכ שני דברי הללו אל נשכח מלבנו ,חדא שכל הצרות ה
אמרתי מטה רגלי חסד ה' יסעדני ,ופירשו המפרשי לולי ה'
מהקב"ה .שנית ,שאנחנו אי יכולי להושיע עצמנו בלתי הקב"ה
עזרתה ,א אומר ,אני יכול לעזור לי בעצמי בכחי ובחכמתי בלתי
ובלתי תורה הקדושה ,וכל זמ שאי אנו מכירי שני דברי
עזר ה' ,אז כמעט שכנה דומה נפשי ,אבל א אמרתי מטה רגלי,
האלה ,אדרבה עוד הצרות מתרבות יותר ויותר ,א א נכיר שרק
אני כאפס ואי ,לא אוכל בעצמי לעזור לי בכחי וגבורתי ,אז
הקב"ה בעצמו בלא סיוע שלנו ינחיל לנו אר הקודש ויפדנו
חסד ה' יסעדנו ,וכעני המעפילי שרצו לעלות לאר ישראל
מגלות החוש הזה ,ואנחנו אי בכחנו לעשות שו דבר להושיע
בכח עצמ  ,וירד העמלקי והכנעני ויכו ויכתו עד החרמה
לנו ,אז חסדי הש יסעדנו ,וירחמינו הקב"ה ויגאלנו ויקבצנו
כמבואר בפרשת שלח ,וכ סיפרו לנו חכמינו ז"ל )בסנהדרי צ"ב
מארבע כנפות האר על ידי משיח צדקנו.
ע"ב( דשבט אפרי יצאו ממצרי שלשי שנה קוד יציאת
òãåé äìåçä íà ÷ø äìåçä úà úåàôøì ìëåé àì àôåøä äðäå
מצרי שטעו בחשבו ,וקמו פלשתי עליה והרגו  ,ובתרגו
ïéà äìåç àåäù åîöòá òãåéå øéëî åðéà íà ìáà ,äìåç àåäù
יונת ריש פרשת בשלח איתא דשני מאות אל רגלי משבט
ìëåð àì ìàøùé åðçðà ïë íàå ,åúåàôøìå åì øåæòì ìåëé àôåøä
אפרי יצאו בכל מיני כלי זיי ,שלא יכלו לסבול הגלות עוד,
ïéàù òãðù åðééäå ,íéìåç åðçðàù íãå÷î øéëð íà ÷ø àôøäì
ובאו עד גת והפלשתי הרגו אות כול  ,בגי דעברו על גזירת
 ,ãáìá 'ä ÷ø åðîöòì òéùåäì ììë åðçëáאז יכולי להתרפא
מימרא דה' ונפקו ממצרי תלתי שני קוד קיצא ע"ש ,א כ
ויעזור לנו הקב"ה ויפדנו מגלות החוש ,וזה שאמר הנביא כרפאי
חטא היו שסמכו על כח עצמ בלי עזרת הש  ,כעי המעפילי
לישראל ,דע כי הראשית הוא ונגלה עו אפרי  ,צרי קוד שיהא
בימי משה במדבר.
נגלה עו אפרי במצרי שסמ על כחו ורצה לעלות לאר
וזהו עיקר השני שאנחנו צריכי לידע שאי אנחנו יכולי
ישראל בחזקה ,וג צרי להיות נגלה רעות שומרו שהיו עובדי
להושיע לנו בעצמינו בכחנו בלתי עזרת הש ובלא התורה
ע"ז ,והיינו שאמרו שהשי"ת אינו משגיח בזה העול ח"ו רק מסר
הקדושה ,כאשר רוצי הצואני הכופרי לכבוש ולרכוש לה
למשטרי שמי והיינו הנהגת הטבע ,וא כ הצרות אינ רק
אר ישראל בכח עצמ בחזקה וכיוצא בזה בלתי עזרת ה' ובלתי
במקרה ובמזל ולא מהקב"ה ,שני הדברי האלה צרי שיהיה
התורה ,שה רוצי להיות נאצינאלעט יודענטהו בלא התורה,
נגלה מקוד  ,ואז נוכל להתרפא ,וזה פירוש יקר בעז"ה.
גליו ה'

òéâéå ,íìåòì åçéìöé àìå åìéòåé àì éë ,íäì äðåøçàá 'éäú äøîå
äðù 'ì íéøöîá íéøôà èáùìå íéìéôòîäì òéâä øùàë íäì
÷ ,íéøöî úàéöé íãåוכמו שהזהיר משה רבינו ע"ה התייצבו

כנ"ל ,וכמו שאמר דוד המל ע"ה לולי ה' עזרתה לי כמעט שכנה
דומה נפשי.

íéàø÷ð åéäå ,éðù úéá ïáøåçá äéä øáë åæë úëù éúåáø åòãå
íéàðúä úöòë ïéùåò åéäå ,íää éðåéøá íéòùøä éìåìå ,éðåéøá
åðéîöò øåñîìå íééîåøä ãâð äîçìî êåøòì àìù íéùåã÷ä
,äùåã÷ä åðéöøàî íéìåâ åðééä àìå ,ñåìë åðì øñç äéä àì ,íúçú
åîë ìàøùé éìåãâì òåîùì åáà àì éðåéøá íéðàåöä íéøôåëä êà
.íåéä

לכ אהוביי שמעו אלי ותחי נפשיכ  ,אל תסייעו להכופרי
אפילו בפרוטה אחת ,כי מסייעי בזה לעקור את ישראל ואת
התורה הקדושה ,ואי זה בני אר הקודש רק סתירה ,כי ימלאו
את אר ישראל זמה וכפירה ,וכאשר יבואו פה משולחי מאוכלי
חזיר ונבלות מטעמעשוואר אל תאבו לה ואל תתנו לה מאומה,
וכהיו יש לחלק המעות להחיות את אחינו בני ישראל הכשרי
מפולי שנשארו ביד הרשעי מאשכנז ימ"ש שמתי ח"ו ברעב,
וג להחיות את אחינו מהכולל שלנו שה תלמידי חכמי ויראי
הש  ,ואי לה שו משע רק מה שאנחנו נותני לה  ,ועתה
היוקר עלה ש עד למעלה ראש והמה במעמד גרוע מאד ,כי
חכופרי הנ"ל מאספי הכס מכל ארבע פנות עולס והמה
ימלאו את כיס מזה הכס ,ותלמידי חכמי היראי מתי ברעב

ומשה רבינו ע"ה כל הנסי ונפלאות שעשה הקב"ה על ידו
לא היו בשו סיוע מישראל ,רק מהקב"ה לבדו ,כעי בראשית
ברא אלקי  ,דבריאת העול היה בלא סיוע בני אד  ,ומוב
הסמיכות והב  ,והארכתי עוד במוסר ,והשי"ת ירח עלינו
וישלח לנו משיח צדקינו במהרה בקרוב אמ כ יהי רצו.
ובהנ"ל יש להבי דברי המדרש רבה פרשת אמור ,בזכות
ולקחת לכ ביו הראשו אני שולח לכ את הראשו זה מל
המשיח דכתיב בי' )ישעיה מ"א( ראשו לציו הנה הנ ולירושל
מבשר את ע"ש ,וצריכי להבי למה דוקא בזכות לקיחת ד'
מיני  ,ולהנ"ל יש לומר דעל ידי שאנו לוקחי הד' מיני שדומה
הלולב ע האגודה ככלי זיי ,ומראי אנחנו בזה שאי אנו
סומכי על כחנו בגבורת מלחמה שהוא ע כלי זיי ,רק כלי זיי
שלנו ה מצות הש  ,דהיינו הלולב הוא כלי זיי שלנו ,וכשאי
אנו סומכי על כחנו אז חסד ה' יסעדנו ויושיע לנו ,וישלח לנו
משיח צדקנו והב  ,ובמה שכתבתי נראה לפרש ג כ הא דר'
אליעזר דורש שא עושי תשובה נגאלי וא לאו אי נגאלי
שנאמר )ישעיה ל'( בשובה ונחת תושעו ,עיי בסנהדרי צ"ז
ובירושלמי תענית ריש פרק קמא ,ודריש בשובה היינו תשובה,
א יש להבי מה זה ונחת הוי ליה למימר בשובה תושעו ,ולמה
שכתבתי אתי שפיר ,דר"ל שלא נעשה כלו רק נשב ולא נערו
מלחמה ולא נדחק את הק אז תושעו ,וזה כוונת ונחת והב.
)דרשת לח שלמה ,דרשה ע"ו(
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Â„ÓÚ ¯·Î ,Ì‰È„‚ ˙Â˘ÚÏ ‰Ó ‰ˆÚ ÌÎËÏÂ ,ÌÈˆÂ¯
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‰ÎÎÂ ,Â„È· ˙Â¯˘Ù‡‰ 'È‰È ‡Ï ÂÏÈˆ‰Ï „Á‡ ‰ˆ¯È
ÒÚÎ· ı¯‡‰ ÏÚ Â˙Â‡ Â˜¯ÊÂ ,Â˙ÈÏË ÌÚ Â˙Â‡ ÂÏË
‰ÓÁÏÓ È„ÓÂÏÓ ‰ÓÎÂ ,ÌÈ¯È„‡ ˙ÂÏÂ˜·Â ‰ÓÈÁ·Â
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ÏÚ ÂÏ Ú¯È‡ ‰Ê ‰Ó ÏÚÂ ‰Ê ‰Ó ‰ÓÈ˙· ÂÈÏÚ ÌÈËÈ·Ó
.Î"Î ‰ÏÂ„‚ ‰ÓÈÁ· ÂÏ Á¯Â· ‡Â‰˘

  המש מגליו הקדו
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‰ÊÈ· ‰ÎÂÏÓ‰ ÏÎÂ ÌÈ¯˘‰ ÏÎ „‚˘ ÍÈ‡‰ ,ÌÈÂÈˆ‰
˙¯ÎÊÓ‰Ó ÂÏ ‡ˆÈ˘ „Ú ,ÏÂ„‚ ÔÂÈÊ·· ÂÈ·¯ Ì˙Â‡
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Â˘˜·Â ,Ì˙¯ÊÚÏ Ì‰Ï Â„ÓÚÈ Ì‡ ÌÈ¯È„‡ ÌÈÓÂÎÒ
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ÂÓÒ¯ÙÈ˘ Ì‰Ï ‰ÂÈˆÂ ,‰Ê ÔÈÚÓ ‰¯Â˙‰ ˙‡È¯˜
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¯˘‡ ,‰‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ È·‡‰Ó Ú·Â ‰¯Â˜Ó˘ ‡ÓË
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˙Ú È·˙Î· ¯Ó‡Ó ÂÓÒ¯ÙÂ ,ÌÁÂ¯ ‰¯Ó˘ Â˙„Â˜ÙÂ
ÌÈ‚¯‰‰Ï ÌÈÈ‰ ˙¯ÎÊÓ ˙Â˘ÚÏ ÍÈ‡‰" Ì˘ ˙Á˙
ÈÚÓÓ ˙ÂËÓ 'Ù ‡·‰ ˙·˘·˘ Â¯ÈÎÊ‰ Ì˘Â ,"‰‡Â˘‰·
˙„ÓÚ‰ È„È ÏÚ˘ ,ÊÏ‰ ‡˘Â‰ ÏÚ ‰˘¯„ ·¯‰ ˘Â¯„È
˙‡È˘· Â‡ ,¯‰ ˙˜Ï„‰ Â‡ ÌÈÁ¯ÙÂ ÌÈˆÈˆ Ï˘ ıÈˆÚ
¯˘‡ ÌÈ˘Â„˜‰ ,ÌÈÂ˘‡¯Ï ÔÂ¯ÎÊ ‰Ê· ÔÈ‡ ,ÌÈÓÂ‡
Â˙¯Â˙ÏÂ '‰Ï ÔÓ‡ ˙È· ˙ÈÈ· È„È ÏÚ ˜¯ .‰Ó‰ ı¯‡·
ÂÈ˙Â·‡ Ï˘ Ì‰ÈÈÁ Á¯Â‡·Â ÌÎ¯„· ‚‰˙‰ÏÂ
,„"È‰ ÌÈ˘Â„˜‰ ˙Â··¯Â ÈÙÏ‡ ÂÎÏ‰ ‰·˘ ÌÈ˘Â„˜‰
ÂÈ˙Â·‡Ï ˙Â˘ÚÏ ÍÈÈ˘˘ È„ÈÁÈ‰ ÔÂ¯ÎÊ‰ ‡Â‰ ‡Â‰
.Ì˘‰ ˙˘Â„˜ ÏÚ Ì˘Ù Â¯ÒÓ˘ ÌÈ˘Â„˜‰
,ÂÊÏ‰ ‰˘¯„‰Ï ÂÓˆÚ ÔÈÎ‰ „·Ï· ÂÈ·¯ ˜¯ ‡Ï ÔÎ‡
,ÂÊ ‰˘¯„Ï Ú"‡ ÂÈÎ‰ ÌÈÂÈ¯·‰ ˙¯Â·Á Ì‚ ÈÎ
‡ˆÂÓÎ Ì‰Ï ˙‡Ê ‰˙È‰ ,ÂÊ ‰˘¯„Ó Ì‰Ï Ú„ÂÂ˙˘ÎÂ
‰·ÂË ‰ˆÚ Ì˙·˘ÁÓ· Ì‰Ï ‰ÏÚ ‰˙Ú ,·¯ ÏÏ˘
˙‡ Á˜ÈÏ ÔÈÏÂÎÈ ÍÈ‡‰Â ,Â˙‡ ˙Â˘ÚÏ ‰Ó ˙„Î ‰ÂÎÂ
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.Ï"Á¯ ‰Ê‰ ¯È˘‰Ï ‰¯˜Â‰ ˙Â‡¯‰ÏÂ
¯È˘‰ ÈÏÚ·˘ ÍÈ‡‰ Ï"ˆÊ ÂÈ·¯ ÚÓ˘ ¯˘‡Î È‰ÈÂ
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ÈÓÎ ‰‡¯ ‰È‰ ÂÓÂ˜ÓÓ Ì˜˘ÎÂ ,Ì˘Ó ˙‡ˆÏ
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