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אברת למסכת מסביב

ב:  ך^.--יףןן̂- •i*E:n 1בח:כלר ה^נזכל“ גניגה דעה ד5כ
 בנלעליה להתעל־־ת ~עי* רכפח־ה רקיי:;־. זיכיכו הכןר־־ת,

ת הזצלינורת ה הייד אלקיב תרית ;צל הר;־ד;ג־ ארהי לייי ^סת-יד: :י

 וקדועוו י»דאל גאון רבנו בואת
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מרוםאבות למסכת מסביבמי

 וממנו משה וע״י בסיני ההתגלות מצד הי׳ שזה קדשה עוז בכל
 המקומ מבחינת הוא סיני כנה״ג. ולאנשי לנביאים ולזקנים, ליהושע

 לו יש בעוה״ז שנוצר מה כל שבן הזמן, מבחינת «)הששי יום כמו
 כן גם עצמם שהם צנורות חמשה ואח״ב מיוחד, וזמן מיוחד מקום
 חמשה כנגד טה״ג, ואנשי נביאים זקנים יהושע משה תורה: גופי

ד התורה שעברה ואחרי תורה חומשי  הללו הצנורות חמשת די
 בשמים הכרעה עוד ואין בעוד,״ז, כולה והיא התגלותד, כל נגמרה

 תושבע׳׳פ היא וכזה בעוה״ז, והדור הזמן חכמי ע׳׳י ורק אך זולת
 בה ומחדש ממנה משיג לשמד, תורה הלומד ותיק תלמיד שכל

 מה ״כל חז״ל אמרו שעליהם מהחיתשים והם אמתיים, חדושים
 פאה), (ירושלמי מסיני״ למשה נאמר לחדש עתיד ותיק שתלמיד
 עד כי הרבה״ תלמידים ״וד,עמידו אמרו כנר,״ג אנשי ולפיכד

 ממנה לר,שיג אפשר הי' לא התורה של התוצאות חמשת שנגמרו
 וישיג יאיר העצמי שהשכל מציאות הי׳ ולא בקבלה שבא מה זולת

 התוצאות חמשת כל דרך התורר, עברה שכבר כן אחרי אבל מהתורה
 התלמידי־חכמים של השכל באורות התורה חדרה אז מני ןזללו,

 מהסיבות שאחת ומכיון השכל, 1« ולהעיר להאיר רק ודרוש
 בבחינת תלמידים עם הלימוד הוא השכל את ומאירות המעוררות
^י תל מ  תלמידים להעמיד כנה״ג אנשי עוררו — מכולם״ יותר ״ו

הרבה

 rעדי היה שלא התוצאות חמשת דרד הקבלה תום לפני והנה
 כן באו, שהמילים כשם — שלו, עצמיות הארות לקבל מוכן השכל

 מההשגה חלוק הדיבור הי׳ ולא וההבנות, ההשכלות גם עמד,ם באו
 אח״כ אולם בד,קבלה, אם כי בד,ד,שגה תלוי היד, לא שאז כיון

 לד,יות התושבע״פ וצריכה מעצמו מאיר להיות להשכל כבר שאפשר
 המילים בכח עוד ואין ובההשגה בדד,בנה בעיקר תלוי כשמה בע״פ

 ככה יבינו שמתחילה לד,יות ויתכן והתבונד״ ומובל את גם לד,איר
כנה״ג אנשי של האזהרה באה לזאת אחרת. יבינו הנסיון ואחרי
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ת ב ס אברת מ
ראשון פרק

א׳ משנה

 ומסרה מסיני תורה קיבל משה
 חקנים לזקנים ויהושע ליהושע
 לאנשי מסרוה ונביאים לנביאים

 שלשה אמרו הם הגדולה. כנסת
 והעמידו בדין מתונים הוו דברים:

לתורה. סיג ועשו הרבה תלמידים

 למשה מסיני קבלה סדר רק באן חשב וכו/ תורה קיבל משה
 הקבלה סדרי דהגה כנה״ג. ואנשי נביזדם זקנים ליהושע וממשה

 נמשכה ידם שעל צנורות רק שהיו לא הם׳ תורה מחלקי הם גם
 מבלעדם — הדבר, כך לא אחרים, צנורות שיהיו אפשר והי׳ התורה

 במשה תורה, של מעצמיותה הם גם כי מתקבלת, התורה היתה לא
 מגיע החטא הי' לא שהתורה כשם כי להורות טוב, כי בתורה נאמר
 הי׳ משה כן כלל, מיתה בה שאין חיים תורת היא כך ובשביל אלי׳
 מת, משה גם לעיננו כי ואם כלל. רע תערובות בלא טוב, כולו

 ממיפן ומשמש״. עומד שם גם כן ומשמש עומד כאן ״מה באמת
 נביאים וזקנים, יהושע p וכמו מהתורה. חלק ממש הוא שמשה
עה״ג. ואנשי

 וסגולת רוממותה בגבהות התורה גילד עיקר סיני כן וכמו
 תורה קיבל ״משה אמר לא ולכן סיני, מצד הוא האמתית קדשה

נתגלתה איך התורה גילדי אופן למנות רק כאן בא כי מהקב״ה״,



אחדים דברים

 בטלו בו יום כסלו, ז׳ ונמהר, מר יום לאותו שנה במלאת
 ישראל בית בל מעל העטרה והוסרה הנזר הורם המאורות,

 ומדריכו, מורו קברניטו, קדשו׳ וגאון עוזו הדר ממנו בהלקח
 ואור הגנוז אור עולם, יסוד צדיק ובנסתר, בנגלה הדור פאר

 — זי״ע זצוקללה״ה חרל״ס משה יעקב מרן רבנו המופלא,
 חלק מרום״, ״מי ספרו את הרחב הקהל לפני בזה אנו מגישים

אבות. למסכת מסביב וביאורים שיחות שני,

בפטירתו. שהשברנו השבר ונורא הצער רב כן, אמנם
 ומושל הקודש חדוות תפארתנו, וגולת עינינו מחמד ממנו בהלקח

 לנו ואבדה והקדושה הישועה מעינות נסתמו בהסתלקותו — בה
 ירושלים, של וחינה יפיח ממעמקי שנחצבה הקדושה הנשמה

 למעמקיו, עד הלב את שהרעידה שירת־מעלה, נשמה, שירת נדמה
 הפסק שום בלי ממש תמיד דבוק להיות בו רוח אשר איש

 בעולמו לו אין כי בו ענתה פניו צהלת ואשר חיים, בא־להים
וארצו. ה׳ עם ותורתו, ה׳ אהבת אלא

המרובים, כתביו — הזאת התורה רק שיור לנו ואין
 ודעת־ חכמת־תורה אוצרות ברכה, אחריו שהשאיר ואגדה, בהלכה
 הגנוזים המופלאים והאורות התורה סתרי הם רבים אלקים.

 טבוע מפראג המהר״ל של חותמו אשר ובכתבי־המחשבה, בהם,
וטוהר. קודש גם אלא ורוחב עומק רק לא מוצא אתה עליהם•


