שיעור ראשון – מבוא ורקע
 . 1הצגת המציאות ההיסטורית המורכבת בפוליטיקה של אירופה במפנה המאות הי"ח והי"ט.
 .2התפוררות השלטון המרכזי היהודי במזרח אירופה ,וצמיחתה של הנהגה חליפה.
 .3התעוררות של תנועות אידיאולוגיות/חברתיות חדשות – חסידות והשכלה בגליציה.

שיעור שני – ר' צבי הירש מזידיטשוב,
יצירתו ההגותית ודרכי ההנהגה שלו בענייני
קבלה
א.
ב.

מנהיגות ונכונות לנטילת סיכונים בהגותו של ר' צבי הירש מזידיטשוב ,על רקע משבר
שבתאי צבי ולימוד הקבלה .
תודעה עצמית של מקובל יוצר אצל ר' צבי הירש.

פרה ששד .עשר.
הבוריו המי של רבנו ומצת הטעים מהם.
א( רבנו השאיר אהריו לברכה ארבעה חבורי טחרה ,ספרים חשובים
וקדושים ,שנתפשטו ונתקבלו בכל תפוצות בני ישראל .הראשון שבהם הוא
טפרו ד,ק׳ ״סור מרע ועשה טוב״ ,הנקרא גם בשם ״הקדמה ודרך לעץ ההיים״,
מפני שהוא כעין הקדמה ומבוא לס׳ ״עץ החיים״ של רבנו מהרה״ו .הוא נדפס
בראשונה בשנת תקצ״ה ,סמוך לשנת פטירתו של רבנו ,ומפני השיבותו הגדולה
שת עליו הגה״ק ר׳ צבי אלימלך זצ״ל מדינוב נוספות בשם ״הוספות מהרצ״א״,
ונדפס מאז כמה פעמים יהד עם ההוספות הללו .ספר קדוש זה הוא אמנם
קטן בכמותו ,אבל גדול ורב באיכותו .הוא כלו אש יוקדת לה׳ ולתורתו,
וביחוד לחכמת האמת ,שהיה רבנו מסור לה בכל נימי נפשו הקדושה .בימים
ההם ,אהרי ההתפקדות הגדולה של כת ש״צ וםפיהים שלה ,כת פרנק ימ״ש,
שתמכו את יסודות תורת השקר שלהם בסודות הזהר והקבלה ,ויצאו מן הדת
לגמרי ,היו רבים וכן שלמים שבדהו מפני הכמת הקבלה כמפני הארי ,בהשבם
כי ח״ו מות בסיר ההכמה .אז מצא רבנו להובה לו ,להוכיה את קדושתה
וצדקתה ,שלא לבד שאין לברוח מפניה ,כי־אם אדרבה ,יש לרדוף אחריה
ולשאוו כארי לאמור ,נדעה נרדפה לדעת את ה׳ ,כי ממנה ,ורק ממנה
תוצאות היים!
ב( אבל בהיות כי הציג רבנו מהרה״ו כמה תנאים בראש ספרו ״עץ ההיים״,
שיש לכל הבא ליכנם בפרדס ההכמה לעשותם ולקיימם ,והם כמו להט ההרב
המתהפכת והכרובים אשר מקדם לגן־עדן ,הסוגרים את הדרך אל עץ החיים,
בא רבנו בספרו ,לפרש את התנאים ההם אחד אחד ולהמתיק אותם לחכו של
הקורא ואהרי שהוא מרבה לספר בשבה ההכמה ,הוא פונה אלינו בקריאה
של חבה ואומר .אהי ידיד נפשי ,אמנם אמת נכון הדבר ,שהעוסק בחכמה זו
מתגרים בו החיצונים ומבקשים להחטיאו ,אחרי שכל מגמתו לבערם מן
הכרם ,אבל הלילה לך למשוך ידיך ממנה בשביל זה ,כי היא הייך ואורך
ימיך .ואם בשביל החיים הגופנים אדם עומד על נפשו נגד אויבו בנפש
ליהרג או להרוג ,ק״ו בשביל ההיים הנפשיים ,ואם גם תפול הלל במלחמה
זו ,הלא בשביל כך היא המלחמה לנצה או להנצה! ואשר להומר תנאיו של
הרח׳ ו ,מלבד שאין הדברים כה נוראים כמו שהם בראשית ההשקפה ,עוד
זאת ,כי גם בלי עסק ההכמה אלה הדברים צריך שיעשה אותם האדם וחי
בהט .וכה הולך רבנו ומושך אותם בהבלי אהבה ,איך ע״י ידיעת ההכמה אנו
יודעים בפרטי פרטות שורש כל מעשה ,אשר נעשה על הארץ ,ובכל תנועה
קטנה יש למצוא דברי חפץ לברר הטוב ולבער ה ר ע  -ו ד ב ר י ו הקדושים נכנסים
אל הלב.
ג( על אזהרתו של הרה״ו ,״לקיים כל מילי דרבנן ולתקן הטעות ושלא
לבוא לידי הטא אפילו שוגג״ ,מעיר רבנו במתק לשונו :שעיקרן של דברים,
רהמנא לבא בעי? שתהיה מהשבתו קבועה בלבו ,לעשות ולקיים ליהד קוב״ה
ושכינתיה בכל אבר ואבר ,לעשות נהת דוה ליוצרו ואם בכל זאת בא דבד

