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 קדושת התודה *)
 אם אמנם אין אנו זקוקים הראיות רקדושת התורה, בי מאמי־

 :ים בני מאמינים אנחנו, שהתורה מן השמים היא ונמסרה לפני

 ׳עשים רבוא רעיני בא ישראר, וכבר האריך בזה בספר הכוזרי, בכר

ת כר -מה שאפשר הנו יבא יותר רירי בהירות הדעת, שיתברר א . 

 הרב־־ ויתאמת בשברנו מחויבים אנו בזה, בכדי שתחדור ההכיה

" ך י ב ת אלקי א  עמוק בנפשנו ונ־נישניז בנשמתנו, כי דע א

/ ׳ ו ה ד ב ע  י

 והנה מי שזוכה אהרגיש את עומק שכלי התורה הק/ עד כמה

 זחדרה אתוך תוך פנימיות נפש האדם וקבעה תיבותיה הפי בחותיו

 יזדקים מן הדקים, יכיר מדיני התורה עצמה וידע, כי תורה שמימית

 ןזיא והא חקים ונמוסים מדיניים שאפשר שיקבעו ע׳׳י בני אדם.

 באמת בהרבה מקומות בתורה אפשר הנו להכיר את זאת, אך

 אזכיר דברים אחדים שערו ברעיוני עתה והוארו עיני מהם.

 מצינו בנמ׳ קדושין ד? ה׳ ע׳׳ב ״נתן הוא ואמרה היא אינה

 מקודשת׳׳ וכו׳ וכתב שם הרשב״א ז׳׳ר: ״ואעפ״י, שהדברים

 םראים דרדעת מה שאמרה יו נתן הוא ובמו שפירש דמי, מ׳׳ימ

 וןעדאת עדים בעינן, דהמקדש ברא עדים אין הוששין אקדושיו, אם

 בן כיון שלא פירש כאן ואפשר שרשם מתנה נתן ולא רשם

 קדושין, אעפ׳׳י שהוא מוכח ראשם קדושין נתן כמו

 שאמרה, אפ״ה אין כאן עדות שמיעה ויא ראי׳ רשם

 עדות אאא שהם דנין בונת האב ואין כאן עדות, אבר בשהיו עסוקים

 באותו ענין, כיון שהוא בעצמו נתרצה בהם מעיקרא, הרי זה כאיאו

ה דאדיבורא דנפשי׳ סמיך ויהיב״ עכ״א. ע ת  פירש עכשיו בשעת נ

 •) דברי רבעו האחרונים שנאהרו בישיבה הק/ י*ט אלול תרפ״ם ונרשמו עיי
 הרב ר זלמן נלוך.



ן ו י כ  והנה לכאורה הדברים סתומים ואין להם שום באור. י
את  שהדברים מראים שלשם קדושין נתן, כמו שב׳ הדשב״א בתחי
 דבריו וחזר ושנה עליהם בסוף, איך אפשר לומר דלשם מתנה ידזיב

י א מ  אר״ ואש באמת יש מקו.ס להסתפק שלשם מתנה יהיב אה׳ א
 תואר, דבר זה בטעם דהעדאת עדים בעינן ואין כאן עדות.

ס ע  ונראה אפרש דכאן אין אנו מסתפקים אס נתן הכסף א
ר ו  קדושין או אשם מתנה, כי ודאי הוא שנתן אשם קדושין, אאא בא

ת ע  הדבר הוא, שכדי אפעוא קנין וחאות הקדושין צריכים גמירת ד
^ ד א  והחליטה גמורה מצד פועל הקנין, והמתבונן בכחות נפשו של ה
 הצפונים, ירגיש שאינה דומה מדת תוקף החלטת האדם כ?ר׳&י?ןד;
 הדבי בפני עדים ויודע שחעדיס .רואים .את הדבר׳ למדת ההחלטן-
י כד  שנטצאת כשעושה דבר זה בינו לבין עצמו שלא בפני עדים, ו

ת ע  לפעול חלות קדושין שערה התורה שאיגה מספקת מדת גמירת ד

0 ו י ק ו הנמצאת בקנין שאיא בפני עדים. ומטעם זה צריכים עדות ל  מ
 הדבר, ואכן בעניננו, כיון שאא פירש שאשם קדושין נותן אה׳ אין כאן
, מקום להסתפק במע׳עד, י  מדת ההחלטה הדרושה. אמנם אילו לא ה
, מעשד,  עצמו של נתינת המעות ולאמר שנתן לשם מתנה, אז הי
 זה של נתינת המעות בפני עדים כאילו פירש ונתן בפני עדים׳ אב^
תן  בשיש אפשרות לומר שלשם מתנה נתן, אף שמבינים שלש״ י» י״עיז נ
ן  בכ״ז לא נקרא זה עושה הדבר בפני עדים, ולענין גמירת דעתו אי
, ושמיעה כיון שאפשר לתרץ ולומר שלשם מתנה נתן,  כאן עדי ראי
ן א  ומשו״ה מדמה הרשב״א דין זה למקדש בלא עדים, כי אין כ
 גמירת דעת כזו הנמצאת כשנעשה ונתפרש הדבר בפני עדים. זדזן
 הפירוש הנכון בדברי הרשב״א ז״ל. אשר בלי זה אי׳א אהזלפס.

, את מדת רצונו ט?*  ורואים אנו מזה עד כמה מדדה התורה הק
 האדם, הנדרש כדי לעשות חלות קדושין, שזה אפשר רק לתוד:-
 שטימית,אשר יוצרה יודע את מהות הקדושין והויתם, שאם יחסר
 האס דס מן הדס לא יהי׳ בזה כדי ל-פעול חלות קדושין, אבל אר
׳ ו רק תורה נמוםית, הדרושה לקיום העולם ותקונו. לא הי  היתה ח״
י , דרוש זה, כ י  אפשר כלל להכנם בחלוקים דקים כאלה ונם לא ה

, לגו במעשה קדושין הטנלה את !הצחנו לקדשה. י ה . י  ד
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 וע״פ דרך זה נובא להבין גם דברי הר״ן נדרים דף ו', גבי יש
 יד לקדושין או אין יד לקדושין ״כגון דאמר לה לאשה הרי את
 מקודשת לי ואמר לה לחברתה ואת, מי אמרינן ואת סטי קאטר לה
 ותפסי בה קדושין או דלמא ואת חזאי אמר לה ולא תפסי בה
 קדושין״. ופירש שם הריין (ד״ה או דלמא) ״דאע״ג דלא ימשמע
 הכי ויד מוכיח הוא דואת נמי קאמר, כיון דאין יד לא מהני הנך

 קדושין ואמדיגן ואת חזאי קאמרי, ע״כ.

 וגם שם הדברים תמוהים מאד, איך אפשר לתלות זה בזה, דאי
 אין יד לקדושין אז אםרינן דואת חזאי קאמר, אע״ג דמוכיח דואת
כ , , א מ הלא מבינים אנו מדבריו דואת נמי קאמר ו  נטי קאמר, דמ״
 מה יתן לנו דין אין יד לקדושין להעמיס בשביל כך בכונתו דואת חזאי
 קאמר, ואם באמת דבריו אינם ברורים ואפשר לומר דואת חזאי
ט , , כ מה יועיל לנו אם נאמר דיש יד לקדושין, ה$א ט , ,  קאמר, א
 ספק הוא איך היתה מחשבתו, וע״כ ענין זה מתבאר לנו רק עפיי הדרך
, אי יש יד לקדושין או לא, לאו משום  שאמרגו, דהא דבעי הגמ
 דמספקא לן בכוונתו. דודאי ואת נמי קאמד ואין ספס אצלנו בזה,
 אלא הבעי, היא במדת גמירת הדעת הדרושה לפעול חלות קדושין.
 דאינה דוטה םדת ההחלטה שבלב המקדש כשמביע החלטתו בדבור
 שלם ובדוד, לטדת ההחלמה המובעת בלשון קלושה ובלתי ברורה,
 וזהו טשום דטבע האדם הוא כי דבר המוסכם ומחלט אצלו בודאות
 נמורה הוא מוציא החלטתו זו בלשון ברורה וםסוימה, ואם חסר
 בבדידות מבטאו. אות הוא כי רצונו והחלטתו לא הניעו לידי המרה
ט אין רצונו בהיר , ,  השלמה. ואף כי הוא רוצה בדבר ומכון לזזה, מ
 וחזק אצלו ובשביל כך הוא מוציאו בלשון בלתי ברורה ומםוימה.
 אמנם גבי נדרים חדשה לנו התורה שדי לנו מדת החלטה כזו
ס אי סגי , ,  המובעת בדבוד קל^ש, אבל בדין קדושין מסתפק הש
ד שאני קדושין מנדרים, , , ן מנדרים, א נ  בטדת החלטה כזו, תמרי
 ובעינן החלטה גמורה המתבטאת בדבוד מפורט וטפורש, דאין
 יד לקדושין, ובזה יוארו לנו דברי הר״ן. דבאמת ואת נמי קאמר,
 מיהו אילו לא היי אפשר לפרש דבריו דואת חזאי קאמר היי נחשב
כ , ,  דבור זה לדבור גמור ומפורש, אבל כיון דיש לפרש דבריו נ

£ 



י  דואת חזאי תאמר, אכן דבור כזה אינו דבור גמור ואינו יוצא כ
ט  בשעה שההחאטה אינה נמורה ומושאמת אנמרי; ומשו״ה אי א

-ו^!־  דיש יד אקדושין סגי בדבור כזה ומקודשת, אבא אי אין יד אקז
״ 3 ,J3SJfאין כאן דבור שא קדושין ואמרינן שכונתו אינה מספקת 

 שהוציאה בדבור המשתמע נמי דואת חזאי קאטר.

[ ש ו - פ הדרך שביארנו. בקז ,  ונביא עוד ענין אחד שא׳א אפרשו רק ע
| ת ו 6 ^  דף סי׳ו גבי פאוגתא דאביי ורבא באשתו זנתה פער אחד ו

י ז ו : ״ ^ " ' ז ם ו ; י  אמר אביי היא היא ונאסרת עא בעאה, והקשו שם ב
 והא אמרת המקדש בעד אחד אין חוששין אקדושיו דאין ך!

פ  שבערוה פחות משנים, וי׳יא דהתם אפשר כיון דאא קדשה 3
 עדים המעות מתנה, אבא הכא הביאה אוסרת בין בעדים בין ?£55

 בעדים ואין אנו צריכים אאא שידע הבעא האמת״ עב״א.

 דברי התוס׳ אאו תמוהים מאד׳ איך אפשר אומר דכיין

ו ח ד א ע ם ה ג ה ו ש א ה ^ ו ע ב א ה ^ ׳ ה ה נ ת  קדשה בפני עדים המעות מ
 אומרים שאשם קדושין ניתנו המעות ובודאי תהא צריכה אדזדזזי!
( נ 5 פ י ו א ת ו ח מהר׳ט א א 2 , ר י י י ר ה  הדמים אם אא יתקימו הקדישי!״ ד
ם יידע >עאין ד א ם ד ו ע 7 ׳ כ ה נ ת ש י ת ו ע י ס ' א י ר ז י ת ח ו ע י מ ^ א א ו מ ע <  רב ו
ת אשם קד-ך^ן המעו  קדושין תופםין באחותו. אבא הבא ודאי ו

 ניתנו.

 והנה כאן עוד יותר מוכח כדברינו, וזהי נאור דבריהם הקרירים-*

ז אנן£ י א ת י ר ס ו א ה ה 2 א ס ו ו ה מ צ ע ה ב ט ׳ ע ם ה ה ת נ י י ז ת ש י א ב  ת

[ ן י  צריכים אגמירת הדעת שא מי שהוא בזה, רק כשאין עדים בדבר א
 אנו יודעים המעשה ואז אינה נאסרת, אבא אי מהימז עאיו חעך^•
 אחד •ויודע הוא המעשה נאסרת עאיו, אבא גבי קדושין ענין העז-יס־

ס .׳, י - ז  שאנו צריכים אקיום הדבר הוא, שכשעושה המעשה בפני ע
״ ס ע  נמצא בזה יותר גמירת דעת וההאטה אחאות הקדושין, ואם אין ,
ק.< ר  רק עד אחד אין זו מדת גמירת דעת כאאו עשה בבני שנים, ו
׳ ד מ י ^ י י י י ב ץ ד ר ת י ל מ צ ת ע י ע מ , במעשה דנתינת ה  אאמאא אפשר הי

 דאשם מתנה נתן, אז היתה נתינת המעות עצמה מר^די

ד ן כ ד  נמירת דעתו המוחאטה בדבר, אבא כיון דבמעשה הנתינה אפשר א



 •דלשם מתגר. נת,ן׳ אין מורגשת אצלו גמירת רעת כזו חנצרבת
 לחלות קחושין, והבן.

 בראותנו עד כמה התחשבה התודה •הק, בקביעות הלכותיה עם
י זד!  כחות ורגשות האדם הבי דקים וירדה לסוף דעתו לקבוע ע״
 את חקי •התורה ומשפטיי — נכיר שהתורה שמימית היא ולא חקים
 שקבעו בני אדם לחיי החברה, כי בשביל חסים טדיניים אין מן
א בעת ״ כ עמוק לתוך רגשותיו של האדם וגם א  הצורך לרדת כ״
 קביעת החקים להרגיש את אלו החלוקים הדקים ולהתחשב עמהס.

 אבל אין לחשוב שבאטת אין שולטים הכחות האלו בנו או
 שרחוקים הם מאד מרגשותינו, כי באטת קרובים הדברים האלה
 אלינו ומרגישים אנו אותם, וגם בשעה שאנו עושים איזה דבר הננו
 מתחשבים עם בחות כאלו, ושונים הם אצלנו הדברים שאנו עושים
י איזו אמתלא,  באופן שיש לנו איזה פתחון פה לתרץ אותם עפ״
 אף שמובן לכל שאינה לפי האמת, מכפי אשר נעשה אותם באופן
 ברור וטוחלט ואין שום פתחון פה לתרצם באופן אחר. וכמו שמצינו
 שבשעה שהתנה יעקב אבינו עם לבן בדבר רחל !אמר: ״אעבדך שבע
, ואמרו חז״ל (הובא ברש״י) ״כל הסימנים , ,  שנים ברחל בתך הקטנה

 הללו למה, לפי שהי׳ יודע בו שהוא ׳חמאי, א״ל^יעבדך ברחל, ושמא
 תאמר רחל אחרת מן השוק, תלמוד לומר בתך ושמא תאמר אחליף
, ופו' — ואכאודה דבר , ל הקטנה , '  ללאה שמה ואקרא שמה רחל, ת
,  זה נפלא הוא, כי הלא אנשים חכמים היו וגם לבן מגדולי הדור הי
ז ,  ונם היי טובן לכל כי בדבר רחל בתו הקטנה התנו ביניהם, ובכ'
, ללבן לדטותו, אם י־הי, לו איזה  ידע יעקב והרגיש שיותר נקל יהי
 פתחון פה לאמר על אשד• מן השוק ששטה רחל שעליה נתכון, או
 לשנות את שם לאה וליתן לו את לאה, ומצא לנכון לפרש ״ברחל
, לו שום ז יקשה לו לרמותו, אחרי שלא יהי , ,  בתך הקטנה", אולי עי

 פתחון פה.

 הרי רואים אנו שנטצא רנש זה באדם, שנקל לו יותר לשנות
 את דבריו, אם יכול הוא לפחות ל-פתוח פיו ואיתן אמתלא, אז?
 שידוע לכל שבשקר יסודה, מאשר ישנה את דבריו בלי כל טענה
ש הוא י ת  והצטדקות. ולכן בשעה שעושה אדם איזה מעשה כבר מ



, לו לדחותם ולשנותם, או הי  עד כמה התסשר בדבריו, אס אפשר י
פ זה נמדדת מדת גמירות :דעתו , , ע  שאין לו עוד שום פ״פ, ו

 והחלטתו.

 ולא עוד אלא שבאמת אינה דוטה מדת ההשחתה שהשסר גורם
 לאדם ופוגם את נפשו בשעה שהוא אומר דבר שסר מוחלט, שאין
 בשום אופן אתרץ דבורו, כבשעה שיש לו איזמה פתחון &ה לתרץ דבורו,
 אף כי גם אז מרמה את חברו. ואו* במסום שמותר לשנות, טוב יותר
 להביע •השסר באופן שיש איזה דרך להעמיד את דבריו גם לפי
כ גבי ייעסב שבשעה שבא לסחת , ,  האמת, כי הלא מיצינו ג
 הברכות ושאלו אביו מי ,אתה בני, ענהו: ״אנכי עשו בכוץ־ך"
ל, ששמר את עצמו שלא להוציא דבר שסר מפיו ואמר ,  ודרשו חז,
 אנכי הוא המביא ועשו בכורך, ואן* כי גם בזה רמה את אביו,
 בכ״ז ביון את דבריו 3אופן כזה שלא יהא שסר מוחלט יוצא מפיו,
, לו עתה לרמות את אביו בכדי לסחת את הברכות  הרי אף שמותר הי
, בכל מה שאפשר להוציא דבריו באופן י ז נזהר ה , ,  השייכות לו, בכ
 שיוכל לתרץ אותם לעצמו 1ם לפי •האמת, כי אז הרושם שעושה

 השסר על האדם יותר סל טאשר יבטא אותו בלשון שסר גמור*).

 עוד עלינו לדעת, כי ענין סניני האדם אינו רס חס שנסבע
ים נ  לסדור חיי החברה, שכשאדם רוכש איזה חפץ באחד טדרכי המי
 עובר החפץ לרשותו לשלוט בו כרצונו, אלא שבאמת עניין בעלות הוא
י הסנין המאגד את  התסשרות של עצם הדבר לבעליו המתהוה ע״

 החפץ עם זה שסגהו.

י , , , ואמרו חזי׳ל: (הובא ברש , ן ו בתורה ״ויסס שדה עפרו ע צ  מ
. ותמוהים , , ד הדיוט ליד מלך ל) ״תסומה היתה לו שיצא מי , ,  ז
 הדברים איך שייך עגין תסומה גבי שדה, הלא מושג זה שייך
 לכאורה רס לבעלי שכל והרגשה אבל לא אצל שאר בעלי חיים וכ״ש
 אצל דומם שאין לו שום הרגשה והבחנה אם שייך הוא לגדול או

 לסטן.

 •) עיין קעור דעת ״•תחון פח״ (nwn ק*רויו)



- י  אבא באסת התמיהה היא רק אפי מושננו אנו כפי שמצטי
 !!נפשנו ענין הבריאה ורואים אנו את החי והדומם, כא אחד כמציאות
 מובדלת בפני עצמה, אשר פה התחלתה ונמר תכאיתה, אבא בפי
׳ שכל גברא חוא  אשר הראנו זה כמה, וכן נמצא בספרים הס,
 רק חלק מחבייאה בולד• וכ״א דבוק ומושרש בחלק
(  יותר עליון ובעולם יותר גבוח םמגו וכדמצינו (בי׳ר י,
 ,׳אין לו כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואומר לו

, — נוכא להבין כי גם אצל הדומם והצומח שייך עניני , דל  נ

 הרגש כאאה. ובדי אתת אגו מושג בזה נביא איזה ציור מהבריאה

 אשר אפנינו בזה העואס עצמו. וזה, כי גש פה בעואמנו רואים אנו

 ברואים כאאה, אשר מפגי קוצר מושנש מצטיריש אצאם הרבה

 ענינים באופן אחר אגמרי מכפי שמצטירים הם אצאגו, אמשא, זבוב

 הנח עא אחד מאברי האדם, עא רגאו או עא ידו, בודאי נדמה או

 כל חלק מאברי האדם שהוא בריאה בפני עצמה ובשום אופן אי

 אפשר או להשיג שזהו חלק מאדם היודע ומרגיש את הנעשה באבריו,

, אהסביר אזבוב ואהביאו אידי ידיעה זו, בכא  ואף איאו אפשר הי

 זאת גם אז אי׳א הי׳ לו להתיש בהדגשה ענין זה מפני קוצר מושגיו

 ,•חישיו״אבל האדם שיש לו מושג והיקף רואה ומרגיש מה שהזבוב עושה

, לנו מושג עוד יותר גדול  עא אבריו, כן אפשר לצייר לנפשנו, כי לו הי

 בבריאה ויכולנו להסתכל בה בהיקף יותר נדול, אז היינו יכולים

 אראות בשדה שהיא חלק מבריאה כזו היודעת ומרנשת מה שגעשה

 בחאקה, זאת אא זאת שנוף השדה מרגיש את הנעשה בו ויודע אה

 התקשרותו עש הבריאה כואה, אמת שהשדה אינה מרגישה את

 זה, כמו שגם אברי האדם אעצמם אינם מרגישים את הנעשה בהם

ש את כא הנעשה באבריו. וכן זו הידיעה עצמה שבא י ת  ורק האדם מ

 אבר הוא חאק מבא האדם, אא בכא אבר ואבר אעצמו מקומה, כי

 האברים אינם יודעים מתאדם אלא האדם יודע מאבריו ומכיר מהם

 חל>ןים ממנו. ובסו כן נשרשה מתישה שדה זו את התקומה

 שהגיעה לה ע״י תוס*ת איזו מעלה וחשיבות.



אות מ זה אא יתכן רק אם נאמר שחצות הנין מהוח מצי ״  אבא מ
ו נ  בעצם החפץ ומקשה אא האדם שהוא שייך או מעתה׳ וכמו שמצי
 בספרים הק/ כי כא קניני האדם ואפי׳ עבדיו ושפחותיו, משרתיו
ק  ונם כאיו שייכים אשורש נשמתו, אבא או היו חקי התורה ר
 דברים מוסכמים אהנהנת בני אדם, אא •הי, נעשה שום השתנות
 בשדה זו כשיצאה מיד הדיוט איד מאך ואא היתה אה בזה כא

 תקומה.
 ומעתה נתברר אנו יותר גם מה שאמרנו בענין מדת גמירת
 הדעת הדרושה אחאות הקנין בקדושין ובשאר קנינים, כי אוי אחרי
 אשר בארנו שיש חאוק בין מדת גמירת הדעת בהחאט ובין גמירת
 הדעת באופן קאוש — וזה נמצא גם ברגשותינו אנו — בכא זד,
 עדיין יקשה אנו אמה זה הקפידה התורה שיעשה הקנין במדת נמירת
 דעת מוחאטה כזו, האא יודעים אנו ומבינים מדבריו שרוצה אקדש
 את האשד, או אעשות הקנין ודי אנו בזה. אבא אחרי אשר בארנו
 שחאות הקניז צריך אפעוא איזו מציאות עא דבר הנקנה, אא יקשה
 אנו זה, כי הוא טבע •הדבר ומציאותו, שרק באופן כזד, מתהוה
 החאות ואא זואת, וכמו שרואים אנו במציאות הידועה
 ומורנשת אנו פה בעואמנו. אמשא: אנו יודעים שזרם החשמל מתהוה
 רק בשעה ששני החוטים מתקרבים אחד אא אחד יחדיו ידובקו, ואם
 יאמר אדם אני אינני מן המקפידים שידובקו כ״כ יחדיו, די אי שאקרב
 אחד אא אחד ומה אי אם יהי׳ הפרש ביניהם כחוט השערה, מובן
 שאא יאיר או ובחושך ישאר. בן הדבר הזה גם בענינים הרוחניים
 , הרחוקים יותר ממושגנו, המציאות מתהוד, רק באופן כזה שנקבע
 בתורה, דארחמנא נאי ענינה והמרה הנדרשת אהתהוות המציאות

 ההיא, ואם יחסר מעט מזה אא תתהוה •המציאות.

 ובזה יתבארו אנו עוד כמה סוגיות בגמ' שאכאורה קשה אנו

 ענינם מאד.
ב ״חצייך בפרו,טה היום וחצייך / , , ע  מצעו בגמ׳ קדושין דה ז
 בפרוטה אמחר מהו, כיון דאמר אה אמחר פסקה או דאמא הכי

. , ,  קאמר אה קדושין מתחאו מהאידנא ומגמר אא ננמרו עד אמחר
 והנה אכאורה קשה• הדבר ואין מובן אנו כאא מה שייך נבי.קנינים



 ענין התחאה היום וסוף אאחר זמן, הלא כא זמן שאינה נחשבת
/ גבי דינא  אמקודשת עדיין פנוי׳ היא. וכמו״כ בנמרא אסמן דף ם
 דר׳ יוחנן, בא אחד וקדשה מעכשיו ואאחר א, ובא אחר וקדשה
 מעכשיו ואאחר שאשים וכו׳, דקדושי בואם תופסים בה, ומפרש שם
 הנמ׳ טעמא, דשוו נפשייחו כשתא דאיבגי דכא חד וחד רווחא
 אחברי׳ שבק, ונם שם קשה אהבין איזה דמיון יש אחאות הקנינים
 אשרגא דאיבני ומה שייך אאמר שיש מקצת תפיסה אקנין, וכנ׳׳א.

 אבא אפי מה שנתבאר שנם חאות הקנין היא התהוות מציאות
 חדשה בדבר הנקנה, יש אהבין כי גם גבי קנינים שייך התחאה וסוף,
 וכמו גבי בגד שמתחיא אהתארג מעט מעט ואח׳׳כ נגמר בואו, כך
 אפשר אפעוא מציאות כזו בחפץ •הנקנה שיתחיא אהרקם מהאידנא

 וגנמר אאחר זמן.

 עוד נעמוק בזה אהתבונן, כי אף אחרי שנתבארו אנו הדברים
 וכבר יש אנו איזה מושנ בזה, בכא זה נדמה אנו שהפרש קטן •הוא
 בין גמירת דעת קאושה אגמירת דעת נמורה או בין דבור המשמש
 עוד מקום אפתחון פה אדבור נמור ומוחאט, ואח שכבר נתבאר אנו
 בי גם הבדא קטן מעכב אפעמים מאפעוא איזה ענין שרשומו גדוא,
 בכא זאת אנו נדמה שההפרש בעצמו קטן הוא, אבא אס נתעטק
 עוד יותר נרגיש שזה ההפרש הקטן נדוא הוא מאד, כי באמת באדם
 נרשמת כא הבריאה, וכא עניני הבריאה נמצאים בכחותיו, ואם
כ גדואה צריכה אהרשם באדם כי׳כ קטן, •האא בהכרח  בריאה כ״

 השרטוטים הנרשמים בנשמתו דקים הם טאד.

 דוגמא אזה: ישנם אמנים שכותבים פסוק שאם עא שעורה אחת
 שא״א אקרא רק ע׳יי זכוכית מגדאת, והנה כא אות ו**ית נרשמת
 שם כנקודה קטנה דקה טן הדקה, כי בהצטמצם פסוק שאם עא מקום
 קטן כזה, כא נקודה קטנה שאומכיאה אות שאמה, וכטו כן עוד הרבה
 יותר אאין שעור הוא הצמצום שמצטמצם כא פרט שא עניני הבריאה
 הנשנבים בנקודה קטנה שבנפש האדם ואשר באמת הוא ענין נדוא
 וחשוב מאד, כי אין אשער רב החשיבות שא כא תנועה קאה שבנפש
 האדם המביאה בקרבה כא עניני הבריאה הכה גדואה. נם נוכא אראות
 ציור כזה בדברים המצויים אפנינו'תדיר, אמשא: אם נקח תמונה שא



 עיר גדולה ונשים אותה בתיבה המגדלת, נראה שם בתים נדואיפ
 והריס ובקעות, ועל התמוגה עצמה בלי הזכוכית המגדלת גראה רק
 שרטוטים קטנים שאי אפשר להבחין עניינם, ובאמת כל שרטוט קטן
 טכיל בקרבו בית או הר גדול ואם יחסר איזה שרטוט קטן על
 התמונה יחסר לנו בזה לראות חלק חשוב מהעיר, כן הדבר הזה
 בענייני מעשי האדם, שכל ענינו הם רק שרטוטים קטניב
 המכילים בקרבם לפי האמת — בשמתפשטים בעולמות העליונים
 — ענינים רמים ונשגבים, ואי׳כ כל מה שנראה פה אצלנו כחלוק

 דק, באמת הוא הפרש גדול לאין שעור.

 אבל כל זה מובן לנו רק אחרי שזכיגו להכיר את קדושת התורה
 עד כמה הלוי׳ כל מציאות הב-יאה בחקי׳ וכל ©־ימי עניני/ובשביל
 כך כל חלוק דק בדיני התורה עושה רושם למעלה, ששם צריך

 להתחולל נמר התהוות חלות הדין וכמ״ש.

 וכל זה עדיין לא גאמר אלא מחלק הגנלה שבתורה הק/
 הנקראת בפי חכמי האמת ״לבושא", אבל בתורה הלא ישנן כ-מה
 בחינות, אחת למעלה מחברתה וכמו שנמצא בספרים הק/ שהתורה
 הק' יש בה לבושא וגופא ונשמתא ונשמתא דנשמתא וכן למעלה
 לאין שעור״ ואם בבחינת ה,לבושא״ כל פך עמקו מחןטבותיה,
 אין לשער ולהעריך עד כמה גדול כח התורה בפנימיותה

ץ סוף.  ובבחיגותיה למעלה למעלה בקדש עד א

 וגם זה צריכים לדעת, שאין לחשוב שעגיגי בחיגות התורה,
 לבושא, גופא ובו' הן כל אחת תורה בפני עצמה ואין להן שייכות
 זו לזו, אין הדבר כן, כי באמת התורה בכל בחיגותיה אחת היא,
 וכל בחינה ובחינה גבוה על גבוה יש להן שייכות אחת לחברתה,
 אחידן ומתקשרן דא בדא, ובל עניני התורה, בכל חלקיה ובחינותיה.
 הם אותם הענינים עצמם, אלא שהטעם לפי הבחינה העליונה הוא

 נשטת אותו הטעם עצמו לפי הבחינה שלטטה ממנה. *)

.*ל יהמר המזג*.  ״) עיין סעודי דעת .נשמת הזורה״ ו



 ומצינו ציור אזה בספר יד הקטנה, איך מתיחםים ענינים כאאה
 זה אזה. והוא כמו שמשיגים אנחנו הרבה ענינים שרחוקים הס
 מרחק רב זה מזה ובכא זה מורגש אצאגו היחס שיש אאחד אא
 משנהו, אמשא. כשאחד כותב את השם ״ראובן״ באותיותיו מתקשר
 במחשבתנו ומצטייר בדמיוננו האיש ראובן, אבא דמיון יותר קרוב
 אהאיש ראובן הוא, כשמראים אנו את תמונתו, ועוד יותר כשמצטייר
 במעשה ידי אמן בפסא, ואמעאה מכא זה הוא כשהאיץ ראיבן עצמו
 עומד אפנינו חי, ומה רב הוא המרחק בין השם ראובן בכתב אראוב!
 החי העומד אפנינו, ובכא זאת הננו מרגישים כי יש אהם איזה יחם
 ושייכות זה אזה, כן נם בעניני חכמת התורה, כא הבחינות ענין אחד
 הם, אך רב הוא המרחק כשרואים ומרגישים חכמת התורה רס
 באבושה, אכשנזכה אהבינד• אפי בחינותיה העאיונות כמו בין אדם
, — אמי שראה את ן , ב , ו , א ,  מראה את ראובן בכתב באותיות ר

 יאובן עצמו החי וקים אפניו.

 וזוהי באטת כל ער3ות התורה, להרגיש ולהבין את
 התורה ממדרגה למדרגה ולחתגשא מהרגשה להרגשה עד
 פנימיות התורה העמוקה מגי ים, ועא זה אנו מתפאאים: ״והערב

! , , ו נ , אאקינו את דברי תורתך בפי  נא ד

 ואפשר שזהו ענין אמוד תורה אשמה, באומר אשם התורה
, אא בשביא מצותה אאא אשם תודה  עצמה. אא בשביא שכרה ואפי
 עצמה, אשם קדושתה וערבותה, כי אין אשער עד כמה ערבים הם
, כי ,  דברי התורה אמי שזוכה אטעום מעץ החיים שא תורתגו חק
א ״אנכי די אאקיך — , , ה, במש״א חז , ז מהקשר האדם אהקב, , ,  עי

, וזוהי ערבותה! ,  אנא נפשי כתיבת יהיבת

 ואשרי הזוכה לזה.
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