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 כבר עברו שנתים םאז נסתלק רבנו׳ רבן של ישראל• נטל
 המאור הגדול מרקיע חיינו׳ חיי אלפי תלמידים בכל קצווי עולם׳
 ששמש תורתו וזוהר נשמתו האירו להם דרך תורה׳ נתיבות חכמה

 ושביל חיים•
 התנחמנו בדנינו בירושה הגדולה שהשאיר לנו לברכה׳
ה של כ ר ה ד ע ב ק  שעוריו המרובים בהלכה ואגדה שעל ידם נ
ז ואוצר מלא של כרתבי יד ל ת ט ב י ש ה של י ד ו  ת
 המכילים חרושים-יצירות שעל ידם בקע לו את דרכו המזוקקה
 והמקורית׳ דרך החכמה והדעת אשר פרשה אור גדול על כל

 מקצעות התורה והבריחה אותם מן הקצה אל הקצה•
 קוד• קוינו׳ עוד מעט ויופיעו דברי רבנו בדפוס והגינו בהם
 והיו לנו למשיב נפש צמאה לאור שגלה בחייו׳ אבל שתים שנים
 כבר חלפו ומפני סבות שונות מיכרח שיעבור עוד זמן מסוים עד

 אשד יוכנו רובי תורתו לדפוס בתור חטיבה שלמה ומשוכללה•
 בינתים תכפה דרישתם של תלמידי אדמו״ר הגאון זציק״ל
 ומעריציו הרבים המשתוקקים ליהנות מתורת רבנו ולהתפרנס מזיו
 אור דמות דיוקנו החיה ומחיה עדין את רוחם ומהותם• אמרנו:
 אסור לעבור על השעה הגדולה שבה ישנה עוד התקשרות נפשית
 עם זכרון קדשו של רבנו׳ התקשרות המסיעת ומכשרת לחדור
 לנשמת הדברים ואמתם ונגשנו בהסכמת בני בית רבנו והשתת
 פותם להתחיל מיד׳ בע״ה׳ בהוצאה פריודית של שעורי רבנו

 בתורה ורעת•
 שעורים אלו מגלה מגלה ינתנו לעתים מזומנות• אופן
 ההוצאה של מגלות מגלות מבטיחה לדעתנו תועלת מיוחדה׳ עי״ז
 ילמד כל שעור ושעור בהתענינות מוקדשה לו - לא כקורא מתוך
 הספר אלא כלומד מפי הרב׳ ומשום כך השתדלנו ג״כ למסור את
 תכן השעורים כסי אמירתם ועד כמה שהיה בכחנו גם בסגנונם
 שבעל פה למען תצויר לעיני ההוגים דמות רבנו׳ דמות בעל
 השמועה כי רק אז ידעו לכון ולחדור אל נשמת הדברים׳ להגיע

 להבנת ״צורתא דשמעתא״•
 רבים מאלו השעורים סודרו בחיי רבנו ע״• תלמידיו המוב״
 הקים שהנו בהם בהתאמצות יתרה לכונם לאמתם ולעמד על דעתו

 של רבנו•
 לשם הוצאת השעורים ועריכתם התכונן חבר של תלמידי

 אדמו״ר הגאון זצויק״ל שזכו לשמשו בחייו•



ו וצורה*) מ  חו
 אמר רבי לא זכיתי אנא לאוריתא אלא בגין דחמית קדלי' דר״מ

 מאחוריי ר' יוחנן ור״ל תרווייהון אמרין אנן לא זכינן לאורייתא

 אלא בגין דחמינן אצבעתי' דרבי דנםקא מן גולגיקין דיליי,

 (ירושלמי ביצה פ״ח ה־יב)

 כל הנמצאים שבעולם מורכבים מגוף ונשמה• לא דק
 המדבר והבעל חי׳ כי אם גם הצומח ואפילו הדומם יש לו בחינת
 נשמה׳ הוא הכח הרוחני המאחד את חלקיו׳ מחזיק את יסודותיו
 ומקיימו בתכונתו• שתי בחינות אלו שבכל נמצא - נכנה אותם
 בשמות: ״חומר״ ו-צורה״׳ שמשניהם יחד נשלם כל דבד שבעולם—
 חומר הוא עצם הדבר בחלקיו הנפרדים והצורה הוא הכח
 הרוחני המאחד את חלקיו ומעמיד אותו על תכונתו• והנה יש
 לדעת כי גם הענינים הרוחניים כמו דבר־שכל וחכמה יש להם
 גוף ונשמה׳ חומר וצורה; החומר של דבריחכמה הוא ידיעת
 החכמה המתבטאת במלים ואותיות של דבור׳ כתב ומחשבה• צורת
 החכמה ונשמתה היא פנימיות יריעה זו המתפשטת בלב׳ מצטידת

 בו ומורגשת בנפשו של אדם•
 צורת החכמה היא עיקרה ותוכנה האמתי• בידיעת החומר
 של החכמה בלבד לא יקרא האדם חכם׳ כי רק האוזן קלטה אותה
 אבל לא נכנסה בלבו ולא חדרה לתוך נשמתו׳ ורק כשמכיר ומבחין
 בצורת החכמה׳ מתעמק בה ומקיף אותה מכל צדדיה אז היא
 נתפסת בלבו של האדם ונעשית לחלק מנשמתו• ואפילו בידיעה
 פשוטה יש להבחין ולהבדיל בין זה שיודע רק את חומר הידיעה
 לזה שמבחין את צורתה׳ כמו הידיעה שהשמש גדולה מן הארץ
 פי שלש מאות אלף חמשים וחמשת אלפים׳ הנה אם ידע האדם
 ידיעה זו אף אם אין לו מושג מגדלו של כדוד הארץ וגם אין
 לו מושג נכון במספרים׳ בכ״ז יש לו החומר של ידיעת חכמה זו׳
 אבל אין לו צורתה׳ כי חסרה לו ההבנה בתוכנה של ידיעה זו׳
 היינו המושג בגדלות השמש; גם לא תעורר בו ידיעה זו רגש
 התפעלות מנודל השמש• לא כן זה היודע פרק במדד. וחשבון
 וידועה לו מדת גודל הארץ׳ בקבלו ידיעה זו הריהי מצטירת
 בנפשו ובא לידי התפעלות בתארו לו מדת גודל השמש בהכפלה
 כ־כ פעמים מול כדור הארץ־ ואם בידיעה פשוטה כזו יש הבדל גדול
 כ״כ בין ידיעת חומר הדבר לצורתו׳ מכ״ש בידיעות נעלות׳ בעניני

 *) נאמד בש״ק ט"ו סיון תרפ״ט בישיבה הק׳ ונרשם בחיי אדמו״ד זצוק״ל
 ע״י הרב אברהם יצחק נלאך שליט״א.



 חכמה נשגבים׳ שרב המרחק לאין שעור בין ידיעת חומר הדבר
 להבנת צורתו והרגשת נשמתו•

 החומר של החכמה אין לו שנוי ותמורה ולעולם הוא נמצא
 אצל האדם באופן אחד׳ ועל פי דוב לא ישתנה גם בעבור ימים
 רבים׳ כיז שזכורה עדיין הידיעה אצלו׳ ואף שנוי מצב רוחו של
 האדם לא יביא חלוק והפרש בחומר הידיעה• אבל צורת החכמה
 משתנית מזמן לזמן׳ כי אין ערך צורת החכמה הנמצאת אצל
 האדם היום למה שהיא נמצאת לאחד זמן׳ והפרש רב הוא בין
 מה שהרגיש בידיעת חכמה זו עצמה כשהוא במצב רוחני
 נמוך ד־ימדה שמרגיש בה פשד־!ו*י* במצב רוחני יורתר
 נעלה׳ כי אם יגדל האדם ויתעלה מקבלות כל ידיעתיו צורה
 חדשה• וכמו כן יש הפרש רב בין הרגשת החכמה וצורתה בעת
 שהיא ערה אצלו׳ בשעה שנתחדשה אצלו או ששמעה והבינה
 ובין הרגשתו בה בשעה שכבר נשתקעה בלבו בעבור יום או יומים
 מעת חדושד, - שאז כבר כהה צורתה ואינו חש כ״כ בטעמה׳

 אינו מדגיש שוב נשמתה•
 עד היכן משתנית צורת הענין בעבור זמן־מה אחרי קבלת
 הידיעה למדין אנו מדברי חז״ל׳ שירדו לעומק נפש האדם
: איתא בסנהדרין ה ד ז ו ס ל י ה ע כ ל ו ה ע ב ק  ו
 ל״ה ע״א על המשנה ״לפיכך אין דנין בע״ש׳ מ״ט׳ משום דלא
 אפשר — היכי ליעבד נירייני במעלי שבתא ונגמדי בחד
 בשבתא מינשו טעמייהו׳ אע״ג דשני סופרי הדיינין עומדין לפניהן
 וכותבין דברי המזכין ודברי המחייבין נהי דבסומא כתבין ליבא
 דאינשי אינשי - ופידש״י ״ליבא דאינשי לא כתבי ואע״ג שזכור
 לו ליסוד הטעם׳ נשכח מלבו ישובו לטעמו ואין יכיל ליישבו
 ולתת טעם הגון כבראשונה״ ־ והנה זה ודאי אי אפשר לומר
 שחומי־ הידיעה והסברא ישתנה ויתעלם מהם כעבור עת קצרה
 כזו וביחוד אחרי אשר נכתבו דבריהם׳ אלא הכונה היא לשכחת
 צורת הדבר שע״ז אמר ״ליבא דאינשי אינשי״׳ וזהו מה שאמרנו׳
 כי חכמינו זיל בעומק חכמתם ידעו׳ כי צורת החכמה הצסונה
 בלב האדם א״א לבטא בדברים ואינה נמסרת ע״י הכתב׳ ורק
 בהדגשת לבו ובמחשבתו של האדם מקומה׳ וזהו מה שפירש״,
 ז״ל: ״ליבא דאינשי לא כתבי״׳ ובידיעתם הבהירה בכחות נפש
 האדם העמידו מדתם כי אם יעברו יומים משעה שאמד החכם
 טעמו וסברתו׳ כבר נעלמה ממנו צורתו׳ אינו מרגיש עוד נשמת
קר  סברתו ואינה מיושבת בלבו בטעמה ונמוקה שזהו עי
 ההכרעה בהלכה׳ ואם נפסוק הדין ע״פי סברא שנאמרה לפגי
 יומים לא תהי׳ הכרעת הדין על פי צורת החכמה שהיא העיקר•



 ומובן לנו בזה מה שאמרו חז״ל ״ליבא דאינשי אינשי״ והיינו כי
 צורת החכמה הצםונה בלב כבר נשתכחה׳ ואם ידונו ממה שזכור
 להם או ממה שנכתב לא יוציאו דין אמת ע״פ מחשבתם הפנימית׳
 כי דיךתורה לא על חומר ידיעת החכמה הוא מתבסס׳ אלא על
 נשמתה• בא וראה עומק בינתם של חז״ל בכחות נפש האדם ומדת

 הרגשת החכמה הדרושה להוראת דין תורה ע״פ השקפתם זיל!
 החומד על החכמה אין הפרש בו׳ עפ״י דוב׳ בין זה של
 איש אחד למשנהו׳ ואפילו בין גדול לקטן במדת החכמה הידועה
 לשניהם - אבל בצורת החכמה ההפרש הוא לאין שעוד וערך׳
 כי עיקר ההבדל בין החכם הגדול להקטן ממנו אינו בידיעות
 החכמה וכמותן שיש בהם יתרון לאחד על השני׳ אלא בצורתן׳
 היינו במדת ההרגשה וההבנה שיש להם באותן ידיעות עצמן
 הידועות לשניהם׳ איך הן מתפשטות ומצטירות בלב׳ ובמדת
 בהירותן וברירותן שהן תולדות מהבנת צורת החכמה• ואמנם
 רואים אנו לפעמים שנים ששמעו סברא או שחדשוה מעצמם
 וכמדומה שהבנתם בה שוה׳ אלא שהאחד מתרגש ומקבל את
 הסברא בהתפעלות נפשית׳ והשני מקבל את הדבר בקר רוח בלי
 התפעלות והתרגשות ורגילים לומר שזה השני אינו בעל התפעלות׳
 אבל אני אומר כי ההפרש ביניהם היא במרת קבלתם את צורת
 החכמה׳ כי זה שמרגיש צורת החכמה׳ הבנתו זאת מעוררת בנפשו כח
 ההתפעלות הנמצא אצל האדם׳ והשני שחסרה לו התפעלות השכל׳
 הרי זה מפני שחסרה לו באמת ההרגשה בצורת החכמה׳ ואף אם
 יש לו הכשרון לקבל ידיעות החכמה לקלטן במוחו ולדמות מלתא
 למלתא׳ מ״מ נשמת החכמה זרה לו׳ את צורתה אינו מרגיש

 ומקבל הוא רק את חומר הדברים ולא את צורתם••)
 עוד אנו למדים מדברי חז״ל כמה גדלה ידיעתם בערך צורת
 החכמה מה היא׳ עד ששערו ומדדו את מדרגות החכמה של דו
 רות הראשונים לעומת האחרונים עפ״י מדת כחם לקבל צורת
 החכמה• מצינו (ערובין נ״ג ע״א)׳ אמר ר׳ יוחנן לבן של ראשונים
 כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכל - פתחו של
 אולם רוחב כ׳ פתחו של היכל רוחב עשר (רש״י) - ואנו כמלא
 נקב מחט סדקית״ — ״מחט שתוסרין סדקי בגדים והוא דק ביותר״
 (דשי״)׳ אמר אביי ואנן כי סיכתא בגודא לגמרא-כיתד שנועצין
 אותו בכותל בנקב צר ונכנס בדוחק׳ כך אין אנו יכולים להבין

 *) ובאמת גם מה שהחכם מגיע לידי ידיעות מחודשות, לרוב הן תולדות
 מזה שהחכם השיג והבין בצורת החכמח של הידיעות הקודמות — ולפעמים נידיעות

 ־.ידיעות לכולנו — אלא שהוא ירד לתוכנן והבין דבר מתוך דבר...
 (הערת הרושם בהסכם אדמו״ר זצוק״ל)



 מה שאנו שומעים כי אם מעט ובקושי״ (רש״י) אמר רבא׳ ואגן
 כאצבעתא בקירא לסברא״•

 והנה גם כאן אי אפשר לומד שעל מדת הידיעות כונו
 חז״ל להבדיל בין דורות הראשונים לאחרונים׳ אלא בארו לנו
 שעיקר ההפרש בין גדלותם של הראשונים לגומת לאחרונים
 הוא בכחם לקבל צורת החכמה׳ ברוחב לבם להרגיש נשמת כל
 דבר־חכמה וסברא׳ וזהו אמרן ״לבן של ראשונים כפתחו של
 אולם״ היינו׳ כי כל ידיעה וסברא של חכמה נכנסה אל לבן
 והתפשטה בתוכו להרגיש את החכמה במלא תוכן צורתה׳ כי לבן
 היה פתוח לרוחה *כפתחו של אולם״׳ לבן של אחרונים״ -
 בדורות האחרונים כבר נתמעטו הלבבות ופתח לבם לקבל צורת
 החכמה היה רק כפתחו של היכל׳ לא נתפשטה החכמה בלבם
 להבין אותה במלא עומק בינתה ולהרגיש כל כך את צורתה׳
 •ואנן״ - בדודו של ר׳ יוחנן הרגישו׳ כי כבר נתמעט הלב במדד,
 כזו ז$ד שכל דבר־חכמה נכנס בו רק מעט ופתח הלב צר ״כמלא
 נקב מחט סדקית*׳ ״רבא אמר׳ ויאנך - בדורו של דבא נתמעטו
 הלבבות עוד יותר ״כאצבעתא בקירא לסברא״׳ כמו שאדם דוחק
 אצבעו בשעוה שאינו נכנס פנימה אלא נדחק בו מפני רכותו קצת
 מלמעלה׳ כמו כן כל סברא אינה נכנסת בתוך הלב פנימה ורק

 מורגשת קצת על הלב׳ שטה עליו ולא בתוכו• •)
 רואים אנו מזה: א) כי חזיל הכירו שעיקר הערך בגדלות
 האדם נמדד ע״פ אופן קבלתו כל דבר־שכל וסברא׳ שזה תלוי
 במדת רוחב לבו להבין צורת החכמה ושעוד התפשטותה בלבו׳ כי
 רק עיפ זה ערכו גדלותם של הראשונים לעומת האחרונים•
 ב) גם ידעו לשער ולהעריך את רוחב לב חכמים ולתת מדה וקצב׳
 כי הלא אי אפשר לומר שכל זה אינו אלא משל ומליצה׳ כי א״כ
 יפלא בעינינו למה דקדקו כ״כ במדתם׳ ולא עוד אלא שכל אחד
 הוסיף מדד. מיוחדת׳ ואם מליצה היא מה הוסיף לנו כל אחד
 במליצתו׳ האם אין די באור לנו בראשונות׳ ובמה יתוסף לנו
 בהדגשת המרחק בין דורות הראשונים לאחרונים במליצת סיכתא
 בגודא או אצבעתא בקירא• אבל באמת ידעו חכמינו ז״ל למדוד
 ולתת קצב בעניני רוח ונשמה׳ ובטח היו אצלם שעורים מובהקים
 שהראו להם לדעת׳ כי הראשונים פתח לבם הי׳ כפתחו של אולם
 ושל אחרונים כפתחו של היכל ובדורושל ר׳ יוחנן דק כמלא נקב

 *) ומה שאמר אביי ״כסיכתא בגודא לגמרא" היינו כי גמרא היא הידיעה.
 שמקנל התלמיד מרבו שע״כ היא נכנסת ללב האדם, אלא שמקבל אותה בזרות לב

 כ״כ כאילו נכנסת בדוחק בדבר קשה כיתד בנקב צר של כותל
 (הערת הרושם בהסכם אדמו״ר זצוק״ל.)



 מחט סדקית• וזהו כחם שידעו איך להעריך ולמדוד
לתת להם מדה וקצב• ג) גם הבינו איך ת רוחניים ו  כחו
ט ה  לצייר מושגים רוחניים על פי ציורי מושגים גשמיים׳ מפני ש
 ידעו בחכמתם העמוקה׳ כי לעומת המושגים הרוחניים ישנם
׳  מושגים גשמיים מקבילים לעומתם; וכמו שנתבאר לנו זה כמה
 שאותם השמות שמציינים בהם את עניני החומר מכוונים בעיקר
 לעניני הרוח׳ וכן למעלה למעלה בכל העולמות נמצאים אותם
 הענינים בכל עולם לפי ענינו• ולכן׳ מכנים את עניני כל העולמות
 באותם השמות המקובלים בעולמנו אנו׳ כי באמת מציאות אחת
 היא בכל העולמות׳ אלא שבכל עולם מצטייר הדבר לפי מושגיו
 ועניניו׳ ומבואר זה יותר לאלה ששמעו כבר רבות בענין זה
 העמוק מאד• (עי, שעורידעת «נשמת התורה» ושעור «כי כל
 בשמים ובארץ*) ולכן׳ כמו שנמצא בגשמיות מושג פתחו של־,
 אולם ופתחו של היכל׳ כמו כן נמצא ענין זה ברוחניות׳ וחז׳׳ל
 בגודל חכמתם ידעו להמשיל משל ע״ג משל מעניני החומד לעניני
 הרוח ושערו את ההתאמה הנכונה בזה והבינו לכנות ולצייר את
 הערכים הרוחניים בתוארים של הענינים החומריים בשעוד

 המדוקדק במדת חכמים•
 ד) עוד למדים אנו מזה׳ עד כמה הדורות מתמעטין והולכין
 ומה רב המרחק בין דורות הראשונים לדורות האחרונים׳ כי
 בתקופה מועטת כזאת׳ 1דורות הראשונים ר׳ עקיבא׳ דורור־!
 האחרונים ד׳ אלעזר בן שמוע; איכא דאמרי׳ ראשונים -י• ר׳
 אלעזר בן שמוע׳ אחרונים - ר׳ אושעיא ברבי• ערובין שנם|
 נתמעט הלב כל כך עד שההפרש הוא כמו בין פתחו של אולם
 לפתחו של היכל׳ ואחרי דור אחד בדורו של ר׳ יוחנן כבר ירדו
 במרה כזו עד שלבם לעומת הראשונים הי׳ כמלא נקב מחם

 סדקית•
 ה) עוד יותר רואים אנו נפלאות מכח חכמינו ז״ל׳ כי בשעה
 זו שרוחב לבם וכח חכמתם לעומת הראשונים הי׳ קטן כ״כ׳ כמו
 מלא נקב מחט סדקית לעומת פתחו של אולם׳ בכל זאת הבינו
 להתבונן ברוחב לב הראשונים וכח חכמתם והי׳ להם מושג
 בגדלותם עד כדי לדעת מדתם׳ להעריכם ולשער מדרגותיהם זו
 לעומת זו• וזוהי גדלות מיוחדה שנמצא בחז״ל וכח נפלא שהי׳
 להם שיכלו להתנשא מעל למדרגתם הם ולהציץ בלב חכמה של
 ראשונים ולהשיג ציור נכון מדוקדק כ״כ במהות החכמה שד־1

 הגדולים מהם•

 ובאמת יש לדעת׳ כי כה זה נמצא - במדד. ידועה ־־ אצל
 כל אדם׳ אם רק יתאמץ וייגע להתנשא משפל מדרגתו ולמשוך



 את עצמו אחרי דעת יותר גדולה ממנו׳ כי אז יש בכחו להשיג
 מה מגדלות הראשונים וליאור בזוהר חכמתם הם• ומה שחסר לבני
 אדם כח זה• הוא מפנל חוסר ההכרה כי ישנה השגה יותר עליונה
 משלהם שצריכים הם לשאוף אליה ולהמשך אחריה׳ אלא רוצים
 הם לדון בכל ענין ע״פ השגתם הפעוטה ומבחינים בכל דבר ע״ם
 הבנתם המצומצמת וכמאמר החכם «החכם ממשיך עצמו אל
 המציאות והכסיל מושך את המציאות אליו» היינו׳ החכם מבין כי
 ישנה מציאות גדולה ונעלה שאינה תלוי׳ בו ומשתדל הוא למשוך
 עצמו אליה ולהתאים שכלו ולבו למען יוכל ללבלה׳ ובראותו ענין
 נשגב ונאצל אינו מושך אותו אליו; אינו מבחין את הדבר למוד
 אותו באמת־המדה של הבנתו הרגילה׳ אלא משתדל הוא להשיג
 את הדבר ולהעריכו על סי מדתו המתאמת לו׳ הוא ממשיך עצמו
 אחריה׳ ובזה מתפתחים ומתעלים כחות השגתו ומתרומם הוא
 עצמו עמהם• אבל הכסיל חושב כי מהות המציאות היא כך כפי
 מה שהוא משיג בה; ובראותו ענין נעלה׳ דבר חכמה נשגבה׳
 הוא מושך אותה אליו׳ מסתכל בה דרך מבטו הצר ומבחין בה
 ע״פ אמת־המדה של השגתו הפעוטה ויותר מזה בעדו אין• משל
 למה הדבר דומה׳ לתינוק שנותנים לו שעון־זהב או טבעת
 המשובצת אבן יקרה המזהירה ומתנוצצת לפניו ומיד הוא נותנן
 לתוך פיו• ואם נתעמק בשורש הדבר בראה׳ כי זהו מאותו הכח
 הנמצא בנפש האדם שמבחין כל דבר ע״פ מושגי הבנתו הרגילים׳
 והתינוק שרק חוש הטעם מפותח אצלו ואין כחו אלא בפה׳
 כשמזהיר לפניו יופי הזהב והאבן הטובה רוצה הוא לטעמו בפיו׳
 להבחין את נועם הדבר בחוש הטעם ולא יבין כי זוהר הכסף
 והאבן הטובה ל.א ניתן להבחן בפה׳ וברצותו להבחין בחושו
 הרגיל את ענין היופי אשד הרגיש בראותו את הדבר הזה הרי
 הוא מאבד בזה את חין ערכו׳ בהוכחו כי אין לזה שום טעם•
 כדמיון זה ממש הוא אצל הכסיל• האיש האי־מפותח שאין לו לב
 מבין לבקש חכמה בדרך אמת׳ כששומע דבר חכמה הוא רוצדז
 לטועמה במושגי שכלו הוא׳ להבחין אותה ע״ס הבחנת הבנתו
 הפעוטה׳ ומושך המציאות אליו אל כח השגתו׳ והנה מלבד מה
 שאינו יכול להבחין את החכמה לפי מה שהיא ע״פ אמתתה׳ הנה
 ברצותה לבוחנה באופן בלתי נאות לחכמה תאבד את ערכה
 ויחשך אצלו אורה׳ אבל החכם מתיגע לעולם להמשיך עצמו אל
 המציאות ובזה כחו יפה להגיע ולהשיג גם בזוהר החכמה שלמעלה

 ממדת הבנתו הרגילה•

ד חעלי׳ וההתפתחות ו  ובכח נפשי זה נמצא באמת כל ס
 של האדם׳ וע״י כח זה אנוימתנשןאים להשיג מה מתורתם של
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 ראשונים׳ ומגיעים עיי זה׳ מדרגה אחר מדרגה׳ להבין כפי האפשר
 לנו בשכלי התורה - כח נפלא זה נמצא בחז״ל במרה כ״כ נשאה
 שנתנה להם היכולת להגיע להבנת גדלותפש של הענקים שד־זיו
 לפניהם׳ עד שידעו להעריכם ולהציב גבולות במדת חכמתם ורוחב

 לבם•

 והנה כפי הנראה מדברי חז״ל כינו את אותם האנשים שיש
 בכחם להשיג צורת החכמה ולהרגישה בשם ״אנשים של צורה״
, ע״א׳ ר׳ יונתן בן עםמי׳ ור׳ יהודה  וכמו שמצינו בגמ׳ מו״ק ם
 בן גרים תנו פרשת נדרים בי רשב״י אפטרו מיני׳ באורתא
 לצפדא הדור וקא מפטרי מיני׳ אמר להו ולאו אפטריתו מיני באוד־
 תא׳ אמרו לו למדתנו רבינו ־־ כן הוא דרך ארץ של תלמיד לרב
 לומר על כל דבר תורה לימדתנו רבינו -*) תלמיד הנפטר
 מרבו ולן באותה העיד צריך ליפטר הימנו פעם אחרת׳ שנאמד
 ביום השמיני שלח את העם ויברכו את המלך וכתיב ביום עשרים
 ושלשה לחדש השביעי שלח את העם - אלמא דבעשרים ושתים
 ובעשרים ושלשה איפטרו מיני׳ (רש״י) - אלא מכאן לתלמיד
 שנפטר מרבו כו׳ א״ל לברי׳ בני אדם הללו אנשים של צורה הם
 זיל גבייהו דליברכונך׳ ומפרש דש״י אנשים של צורה ״חכמים*
 וזהו ע״פ מה שבארנו׳ כי עיקר גדלות האדם הוא בכחו להבין
 ולהשיג צורת החכמה׳ והחכמים נקראים ״אנשים של צורה״׳ האנשים
 המקבלים כל דבר עם צורתו• ומתפאר גם מה שכנה כאן ביחוד את
 החכמים הללו בתואר ״אנשים של צורה״׳ מפני שיש לדעת׳ כי
 ההבדל בין איש צורה לשאינו איש צורה ניכר הוא בכל ידיעותיו
 ורגשותיו׳ גם אמונתו אחרת לגמרי היא׳ יותר עמוקה׳ יותר בהירה׳
 יותר פנימית מאשר אצל זה שחסר לו הכח להשיג את צורת כל
 דבר׳ שאצלו אמונתו איננה פנימית ואיננה מתאזדחת בנפשו׳ והרי
 היא חומר בלי צורה? ולכן כשאמר לבנו שילך אצלם לקבל ברכה
 מהם הזכירם בתואר ״אנשים של צורה״׳ כי עיקר כח הברכה תלוי
 במדת הדביקות של המברך אל ה׳׳ שרק עי״ז הוא משפיע ברכת
 ה׳ ושפל חסדו השופעת באמצעות נפש ד־ןמברך ?־1מתברך׳ ••)
 והדביקות בה׳ באה רק ע״י בהירות וחוזק האמונה׳ ורק איש צורה
 שאמינתו בהירה וחדורה בעמקי נפשו יכול להגיע למעלת הדביקות
 ולהשפיע ברכה לזולתו׳ וגם כי ברכתו יוצאת בהכרה יותר בהירה׳

 *) ומקורו של דרך־ארץ זה, מפני שבאמת תלמיד מובהק לומד מרבו אף מה
 שלא שמע מפיו עפ״י דרכי החכמה שלמד מרבו. —

 להוספת הרושם עפי" אדמו״ר זצוק״ל)

 *״) עיין שעור דעת ,.קרבנות״
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 מפני שכל רגשותיו ומחשביתיו הן יותר עמוקות ונובעות מתוך
 פנימיות נפשו׳ ולכן כשרצה שיברכו הם את בנו הזכיר מעלתם
 *אנשים של צורה הם״ שזה נותן להם הסגולה להשפיע ברכה.
 וכן רואים אנו מדברי חז״ל׳ שכל דבר־תורה וחכמה יש לו צורה.
 וכי זהו עיקר תוכן וחשיבות החכמה׳ ממה שנמצא בגמ׳ הבסוי
 *צורתא דשמעתתא״ ו״הוא דידעי צורתא דשמעתתא״ (שבת סג•)
ו יודע צורת*יי1 נ  ועוד׳ הרי דשמעתתא יש לה צורה ומי שאי

 דשמעתתא אין לו כלום•
 ועד כמה ידעו חז״ל להעריך ולהוקיר את הצורה של החכמה
 וגם הבינו איך ובאיזה אופן מגיע האדם עדיה יש לנו ללמוד
 מדבריהם (ירושלמי ביצה פ״ח ה״ב׳ והובא קצת מזה בגמ׳ דידן)
 רבי הוד, מיסב לי׳ לר״ש ברי׳ והיו מטפחין לאחורי ידיהון בשבתא
 עבר• ר׳ מאיר ושמע קלהון אמר רבותינו הותרה השבת׳ שמע רבי
 קלי׳ אמר מי הוא זה שבא לרדותינו בתוך ביתנו כו׳ שמע ר׳
 מאיר קלי׳ וערק כו׳ אפרח רוחא פיקיילי׳ מעל קדלי׳ דרי׳מ אודיק
 דבי מן כוותא וחמא קדלי׳ דר״מ אמר לא זכית אנא לאורייתא
 אלא בגין דחמי׳ קדלי׳ דר״מ מאחורי׳ ר׳ יוחנן ור״ל תדווייהו
 אמרין אנן לא זכינן לאורייתא אלא בגין דחמינן אצבעתא דרבי

 דנפקא מן גולגיקין דילי׳•
 ודבריהם הנפלאים מתבארים ע״פ מה שאמרנו׳ כי עיקר
 תוכן החכמה היא צורתה׳ והנה כשהחכם יושב ודורש אינו יכול
 למסור בדברי פיו רק את חומר החכמה׳ אבל צורת החכמה מה
 שמרגיש לבו - לב חכם ־ אי אפשר לו למסור במלים׳ כ? צורתא
 דשמעתתא׳ נשמת התורה אינה נמסרת בדברים לחוד׳ ומפני חפץ
 לב חכם להעניק משפע חכמתו ולמסור מה שהוא מרגיש בעומק
 נפשו לזולתו׳ פורצת זו החכמה ושופעת עיי כל מהותו׳ מתבטאת
 בשרטוטי פניו ותנועות גופו ואבריו׳ ולא רק עיי תנועות ובטויים
 שאפשר להשיגם בחוש׳ אלא באמת חודר זה דרך כל מהותו ומזהיר
 דרך כל גופו׳ והתלמיד יכול להשיג זה ולקבל בנפשו רק ע״י
 התדבקותו וקורבת נפשו להרב׳ ובשעה ששומע דברי הרב׳ בראותו
 דמות דיוקנו הרי הוא מרגיש מה שבלב רבו ושומע שפת נשמתו
 ואז הוא מרגיש צורת החכמה ע״י שפת הנשנה הנמסרת מנשמת
 הרב לנשמת התלמיד בלי אומר ודברים• וזהו מה שאמר רבי -לא
 זכיתי אנא לאורייתא״ כלומר׳ לא זכיתי לקבל צורת החכמה להבין
 צודתא דשמעתתא שזהו עיקר התורה׳ ושרק ע י הבנתה נעשית
 התורה לקנין נפשו של האום׳ אלא דחזינא לקדלי׳ דר״מ׳ דע״י
 שהסתכל בקדלי׳ בעת שלמדו תירה זכה להבין מנשמת התורה
 האצורה בנפשו של ר״מ? וכן ר״י ור״ל תרווייהון אמרי לא זכינן
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 לאורייתא אלא בגין דחמינן לאצבעתא דרבי דנפקא מן גולגיקין
 דילי׳׳ שעיקר החכמה השיגו ממה שנםתכלו באצבעתי׳ דרבי׳
 שהחכמה האצורה בקרבו פרצה דרך כל גופו וע״י קרן אודה
 שחדרה להם מאצבעתא דרבי הזהיר להם ברק החכמה של רבם

 ועי״ז זכו לצורת התורה•
 רואים אנו מזה כמה גדול ערך צורת החכמה׳ כי דבי ור״י
 ור״ל לא החשיבו כל ידיעותיהם הגדולות והרבות בתורה מול
 יתרון אור־ תורה שקבלו מראית קדלי׳ דר״מ או אצבעתי׳ דרבי׳
 שעי״ז השיגו מה מצורת החכמה היתרה שבלב רבם׳ והחשיבו זאת
 במדד, כ״כ מרובה׳ עד שאמרו לא זכינן לאורייתא וכוי׳ כי הבינו
 להעריך כל כך את הצורה של החכמה עד שידעו׳ כי כל קניניהם
 הרוחניים קבלו הערך הנכון רק ע״י יתרון השגה בצורת החכמה•
 עוד יותר יש לראות נדלותם וכחם לאלה׳ מידיעתם להבחין
 ולהכיר מהיכן קבלו אור תודתם׳ עד שידעו לציין בפרטות באיזה
 אופן חרר להם אור החכמה מרבם וזכו עי״ז לאורייתא׳ והרגשתם
 היתד. כה דקה וחדה עד כדי להכיר ולהרגיש בבהירות כ״כ׳ כי
 עיקר קבלת אור החכמה שלהם הי׳ ממה שראו קדלי׳ דר״מ או
 אצבעתי׳ דרבי• אמנם׳ אין לשער את גודל התועלת בעד האדם
 כשידע וירגיש מאיזה מקום ובאיזה אופן הוא מקבל השפעת החכמה
 כי עי״ז יבחין יותר בחכמה עצמה ויכיר ביותר את רכושו אשר

 רכש על ידה•
 ובמה שלמדנו מדברי חז״ל אלה יובנו לנו דברי הכתוב
-חכמת אדם תאיר פניו״ וגו׳ [קהלת ח]• ובאמת גם לנו מודגש
 ונראה׳ כי תואר פני חכם מעיד על חכמתו הניכרת מתוך זיו
 קלסתר פניו׳ ומנין הוא זה׳ מפני שהחכמה הנמצאת בפנימיות נפשו
 של החכם מתפרצת דרך כל מציאותו׳ ובברק אורה היא מזהירה

 דרך פניו ומאירה את כל מהותו•
 ועפ״י דרך זה אפשר לנו להבין מה דמצינו: ״ומהיכן נטל
 משה קרני ההוד ד׳ ברכי׳ הכהן בשם ד׳ שמואל אומר הלוחות
 הי׳ ארכן ו׳ טפחים ורחבן ו׳ והי׳ משה אוחז בטפחים והשכינה
 בטפחים וב׳ טפחים באמצע ומשם נטל משה קרני ההוד! ר׳יהודא
 בד נחמן בשם ר״ש בן לקיש אומר עד שהי׳ משה כותב בקולמוסו
 נשתיר קימעא והעבירו על ראשו וממנו נעשו לו קרני ההוד״

 [מד״ר פ׳ כי תשא]•

 לפי דברי כולם מתבאר׳ כי קרני ההוד הם תולדה מאור
 החכמה הפנימית שהיתה אצורה בנפשו של משה שאין לה אומד
 ודברים׳ אלא מתפרצת ומזהירה דרך דמותו ומאירה את פניו׳
 ומאותו הענין של ״חכמת אדם תאיר פניו״׳ אלא שאור החכמה
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 אצל משד. דבינו גדל כ״כ עד שהתפרץ באור גדול בזוהר קרני
 הוד׳ ומחלקותם הוא רק איזה מקור חכמה וחלק מחלקי התודה

 הוא שהזהיר כ״כ בנפש משה והאיר פניו בקרני הוד•

 והנה לפי דברי ד׳ ברכי׳ נראה לבאר הדבר באופן זה:
 התורה יש בה שלשה חלקים׳ אחד בידו של משד. הוא חלק הנגלה
 לנו׳ שאפשר לאדם להשיגו ולתפסו בשכלו וכאילו ניתן ברשותו
 ובידו של משהז אחד בידו של ההב״ה הוא שער״בינה היותר עליון
 שאי אפשר לאדם - ולו גם היותר נעלה וקדוש כמשה רביגו -
 להשיג אותו׳ כי הוא שורש התורה הקשור בידיעת הבורא ב״ד״ז
 עוד יש חלק אמצעי׳ ממוצע בין שני חלקי התורה וזהו חלק התורה
 שלא נמסד לאדם בידו׳ אינו יכול להשיגו על בוריו ולשאת ולתת
 בו כמו בדבר הנמצא אצלו׳ א״א לתופסו בשכלו׳ אבל עכ״ז נתנה
 האפשרות להציץ בו ולראותו מזהיר לפניו ולהרגישו בנפשו כמרחוק•
 וזוהי המליצה: «וד,י׳ משה אוחז בטפחים והשכינה בטפחים ושני
 טפחים באמצע ומשם נטל משד. קרני ההוד* כלומר מאלו הב׳
 טפחים שבאמצע נטל משה קרני ההוד׳ כי משה מסד לישראל רה
 את חלק התודה שאחזו בידו׳ זהו החלק שאפשר למוסרו באותיות
 התורה־ בכתב ודבור׳ אבל משה לעצמו נטלגםמהטפחים האמצעים
 שבינו לבין הקב״ה׳ ואור התודה שהאיר בו מחלק התורה הזה׳
 שאין לו שום מלים ואותיות ואינה נתפסת בדבור ומחשבה׳ רק
 שהבריקה בלבו ונשמתו של משה׳ אוד חכמה עילאה זו היא

 שהאירה בנפשו והזהירה על פניו בקרני הוד•

 אבל ר״י בר׳ נחמן בשם ר״ל אומר׳ כי קרני ההוד לא
 נעשו ע״י חלק התורה שהוא בינו לבין הקב״ה׳ אלא מאותו חלק
 התורה עצמו שמסרו לישראל נשאר בקולמוסו, קימעא׳ כי אחרי כל
 כחו הרב של משה רבינו ללמד את ישראל בינה׳ ואחרי כל יגיעתו
 הרבה להסביר את דברי התורה ולפרשם באר היטב׳ עדיין נשארה
 צורת החכמה בלבו׳ שלזה כל בטוי ולשון לא יספיקו - והעבירו
 על ראשו׳ כלומר׳ הרגישה רק הוא במחשבתו והיא שהתפרצה דרך

 פניו בזוהר קרני הוד•

ם ש מ ו  ומדויק גם שנוי הלשון׳ שבדעה הראשונה נאמר ״
 נטל משה קרני ההודי׳ דהיינו שלקח מחלק התורה שלא נמסד
ו נעשו לו קרני ההוד״׳ נ מ מ ו  לידו׳ אבל בדעה השני׳ נאמר ״
 נעשו ממילא ע״י כתבו התורה בהמצא בו תשוקת נפש לבטא
 ולמסור מה שהדגיש בנפשו פנימה התפרץ ממנו אוד צורת החכמה

 ונעשו לו קרני הוד•
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 כל דברינו אלה צריכים להביא אותנו לדעת ולהדגיש עד
 כמה חשוב ערך צורת החכמה• שהדי נתבאר לנו׳ כי רק היודעת
 ומכירה הוא הזוכה לחכמה ותורת אמת• ויש לדעת כי גם אצלנו
 בלימודנו אנו׳ ישנן בחינות אלו של חומר וצורה בתורה וחכמה׳
 וכל אחד צריך להשתדל להיות מאנשי צורה• כי אם אמנם יש
 להבין׳ מה פעוטה היא אצלנו צורת החכמה׳ אם בדורו של רבא
 אמרו כאצבעתא בקירא לסברא אנן מה נענה אבתרי׳׳ בדוד
 עני זה• הלא אין מלים לצייר בם קטנותנו אנו מול הראשונים
 זיל ואין שום משל לטמטום לבנו ורגשותינו לעומתם• אולם עכ״ז
 צריך לדעת׳ כי גם אצלנו נמצאים כל הענינים והבחינות שנמצאו
 אצלם׳ כי נפש האדם עד כמה שלא נתמעטה הרי היא כוללת
 בתוכה כל הכחות והענינים הנמצאים בנפש האדם הכי גדול־י
 אמנם בקנה־מדה קטן מאד׳ וכמו בדבר חומרי שעד כמה
 שנחלקהו לחלקים הכי דקים׳ כל חלק וחלק׳ כל אטום ואטום
 מורכב מכל חלקי הגוף ויסודות חמריו ונכללות בו כל התכונות
 שבגוף ונשם זה׳ כמו כן הוא בעניני הנפש׳ כי בכל נפש אדם
 אף אם קטן הנהו׳ בכ״ז הוא כולל בשעוד־קומה שלו כל
 התכונות והכחות הנמצאים בכלליות נפש האדם׳ ולכן אם נמצא
 אצל הראשונים ענין ידיעת חומר החכמה והבנת צורתה וההפרש
 הרב שבין זה לזה׳ כמו כן נמצאים ענינים אלה גם אצלנו- ולפי
י פ 1 ־ ו א צ ל •ש ? מ ש כ ר פ ה ב ה ו ש ו ח נ  מדתנו א

 מדתם הם•
* • * 

 ישיבת טלז הוא המקום שבו מלמדין איך להבין צורת
 החכמה׳ להגיע בתורה לידי צורתא דשמעתתא׳ וצריכים אנו לדעת
 עד כמה להחשיב ולהוקיר בית מדרש זהז אבל ידוע תדעו כי
 עיקר המטרה של למוד התורה בצורתה היא׳ להגיע עי״ז ליראת
 ה׳׳ כי כל הבנת התורה היא שעד ופתח ליראת שמים׳ וכמאמר
 חז״ל: [יומא עב:] ״אמר רב שמואל בר נחמני אמר ר׳ יונתן מאי
 דכתיב למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין* אוי להם
 לשונאיהם של תלמידי חכמים שעוסקין בתורה ואין בהם יראת
 שמים׳ מכריז ר׳ ינאי חבל על דלית לי דרתא ותרעא לדדתא
 עביר* כי לב החכמה הוא יראת שמים׳ וע״י דרך למוד של
 יגיעה בתורה להבין צורתה ולהרגישה בלבו באין לידי יראת ה׳
 וחבל על זה שיש לו השער המביא אל הטרקלין ואינו נכנס
 פנימה• אם זכיתם להדגיש קצת בצורתא דשמעתתא הרי צריכה
 הבנת לב החכמה להביא אתכם לידי יראת שמים וגם להרגשת
 נועם בלימוד המוסר׳ כי הירא ה׳ משתוקק לבא לידי חשבון
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 הנפש שלזה מסוגל הוא לימוד המוסר שהוא מעודד את האדם
 להתבונן מה חובתו בעולמו•

ד תורה בהבנת צורתה• דעו  השתדלו נא ללמו
; והעיקרי השתדלו ם כ ש ר ד  להכיר ולהוקיר את בית מ
 להגיע לידי המטרה התכליתית: ״תכלית חכמה תשובה

 ומעשים טובים״!!!
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