
להירגע,	כשהיא	מתחילה	לתת	לה	הסבר	לטענת	

אביה	והמתנגדים	ללימוד	תורה	לנשים:

"ההבדל	בין	איש	לאשה	איננו	רק	חילוק	גופני	אלא	

שכלם	 מידותיהם,	 בטבע	 ונפשי,	 רוחני	 חילוק	 גם	

ומהלך	נפשם.

בראה	 והאשה	 קשה,	 טבעו	 הקב"ה	 בראו	 האיש	

מדות	 שתי	 והרכות	 הקשיות	 רך.	 טבעה	 הקב"ה	

וכמובן	אשר	בכל	אחת	מהן	 בני	אדם,	 הן	בטבעי	

יש	מעלה	וחסרון,	אבל	בנוגע	אל	רכישת	התורה	

העלולה	 הרכות	 על	 יתרון	 יש	 לקשיות	 וידיעתה	

על	 חזק	 העומד	 הקשה	 טבע	 לעומת	 להשתנות,	

דעתו.	

מצוות	 הכוללת	 התורה	 את	 לנו	 כשנתן	 האלקים	

למשה	 אמר	 והנשים,	 האנשים	 אל	 המתייחסות	

רבינו	"כה	תאמר	לבית	יעקב	ותגיד	לבני	ישראל".	

אליהן	 לדבר	 האלקים	 צוה	 רכות	 שהן	 הנשים	

קשי	 שהם	 והאנשים	 האמירה,	 שהיא	 רכה	 בלשון	

הטבע	צוה	האלקים	לדבר	אליהם	בדבור	הקשה	

כגידים.

עלול	 הרך	 וטבע	 הרך,	 בטבע	 הנשים	 ולהיות	

להשתנות,	לכן	ישנם	מן	החכמים	בחכמת	הגמרא	

הסוברים	אשר	לימוד	התורה	שעיקרה	הוא	הוראה	

בהלכה	אין	ראוי	ללמדה	לנשים	אשר	מצד	טבען	

הרך	לא	יוכלו	להתעמק	בעמקי	ההלכות,	ועלולות	

התוקף	 אותו	 להם	 שאין	 מה	 על	 נוסף	 לטעות.	

בטבע	 שהם	 לאנשים	 כמו	 מסודרת	 בהנהגה	

הקשה".

דבורה	לאה,	מבלי	התחשב	עם	שנותיה	הצעירות	

הבינה	את	דברי	אמה,	ובגודל	שמחתה	נשקה	את	

את	 לה	 להסביר	 עמה	 חסדה	 גודל	 על	 אמה	 ידי	

יסודי	טעמי	מנגדי	לימוד	התורה	לנשים,	ותבקש	

חינוכה	 אודות	 על	 לה	 לספר	 שתואיל	 אמה	 את	

ובימי	נערותה	 ואיך	התנהגה	בילדותה	 והדרכתה	

ואז	הנה	גם	היא	תתאמץ	בכל	כחה	להתנהג	ככה	

ותוסיף	לנשק	ידי	אמה.

*

באחת	ההזדמנויות	סיפרה	רחל	לבתה	על	מקרה	

ששינה	את	יחסו	של	אביה	שלה	ללמדנותה.	

במקום	 בשבת	 לצאת	 לא	 המנהג,	 היה	 בפוזנא	

כן	 אם	 אלא	 הידים,	 על	 כשהכפפות	 עירוב	 שאין	

היו	תפורות	לשרוול	הבגד.	בתוך	העיר	היה	מותקן	

עירוב,	ושם	יצאו	בכפפות	בלתי	מחוברות.

רחל,	 נישואי	 לאחרי	 קצרה	 תקופה	 פעם,	 אירע	

שכל	המשפחה	חזרה	בשבת	מבית	הכנסת	לבית.	

בראש	צעדו	הגברים:	ר'	ברוך,	בנו	בנימין	וחתנו	ר'	

שניאור	זלמן.	אחריהם	הלכו	הנשים	ובתוכן	רחל.

מחוברות,	 בלתי	 בכפפות,	 נתונות	 היו	 הנשים	 ידי	

בא	 לפתע	 ספרים.	 זרועותיו	 תחת	 נשא	 ובנימין	

שמש	הקהל	בריצה	והודיע	שהעירוב	נקרע.

ועם	 הכפפות	 עם	 לעשות	 מה	 מבוכה:	 השתררה	

בבירור	 להתפלפל	 החלו	 הגברים	 הספרים?	

ההלכה	על	פי	ידיעותיהם	בש"ס	ומפרשיו.	משלא	

הגיעו	למסקנה	ברורה	העיר	ר'	ברוך:	"אנו	עסוקים	

ומזניחים	 ומפרשיה	 הגמרא	 בלימוד	 מדי	 יותר	

הפוסקים,	 בספרי	 הברורה	 ההלכה	 לימוד	 את	

למעשה	 בהלכה	 שאלה	 מתעוררת	 שכאשר	 כך	

פנה	 הדברים	 את	 ובאמרו	 במבוכה".	 שרויים	 אנו	

אל	בתו:	"נו,	רחל,	את	בקיאה	הרי	בשולחן-ערוך.	

אמרי	נא,	איפוא,	מה	עלינו	לעשות?"

בעלה	ר'	שניאור	זלמן	פקח	עיניו	בתמיהה.	הוא	לא	

האמין	למשמע	אוזניו.	בהרהור	שני	חשב	שחותנו	

חומד	לו	לצון.	

יופתע	 בעלה	 כי	 היטב	 ידעה	 היא	 הסמיקה.	 רחל	

הדבר	 שמא	 וחששה	 בלמדנותה,	 כשייווכח	 מאד	

יהיה	למורת	רוחו.	ברם,	אביה	עמד	וציפה	למוצא	

פיה.

לא	היתה	לרחל	כל	ברירה,	והיא	אמרה	בבהירות	

כל	 למעשה.	 הנוגעות	 ההלכות	 פרטי	 כל	 את	

כשהגיעו	 אך	 רחל,	 שפסקה	 כפי	 נהגה	 הקבוצה	

לביתם	מיהרו	ר'	שניאור	זלמן	ובנימין	לעיין	בשולחן	

ערוך,	והם	נוכחו	לדעת	כי	הצדק	עם	רחל.

ר'	שניאור	זלמן	השלים	במשך	הזמן	עם	למדנות	

והערכתו	אליה	 ויותר,	 יותר	 לו	 אשתו,	שהתבררה	

גדלה	 מכך	 כתוצאה	 כי	 בהיווכחו	 מאד,	 גדלה	

ולא	להיפך	 יראת	השמים	שבה,	 ומדת	 צדקנותה	

חס	ושלום.

נודע	לו	כי	גם	בתו	דבורה	לאה	 יותר	אף	 מאוחר	

ובמשך	 מאמה,	 רבות	 ידיעות	 לרכוש	 הספיקה	

אך	 אמה.	 למדנות	 לדרגת	 הגיעה	 כמעט	 הזמן	

לו	 הסב	 אדרבה,	 אם,	 כי	 הרגיזו,	 לא	 שוב	 הדבר	

קורת	רוח.

)ספר	הזכרונות	-	פרק	פ	ואילך,	הרבי	הריי"צ	מליובאוויטש(

פרק ד

משיבת נפש

"תָנּו ַרבָנָן: "וְׂשְַׁמתֶם" )דברים יא, יח( - 'סַּם תָם', נְִמשְלָה תֹוָרה ּכְסַּם ָחיִים. ָמשָל 
לְָאָדם שִֶהּכָה ֶאת בְנֹו מַּּכָה גְדֹולָה וְִהּנִיחַּ לֹו ְרִטּיָה עַּל מַּּכָתֹו, וְָאמַּר לֹו: "בְנִי ּכָל 
בֵין  ּוְרחֹוץ  ּושְתֵה מַּה ׁשֶהַּנָָאתְָך  ֶאכֹול מַּה ׁשֶהַּּנָָאתְָך  מַּּכָתְָך,  עַּל  זֹו  זְמַּן שְֶרִטּיָה 
וְִאם אַּתָה מַּעֲבִיָרּה ֲהֵרי ִהיא מַּעֲלָה נֹוִמי  וְֵאין אַּתָה ִמתְיֵָרא.  בְחִַּּמין בֵין בְצֹונֵן, 
]ֻמגְלָה[". ּכְָך הַָּּקדֹוש בָרּוְך הּוא ָאמַּר לֶָהם לְיִׂשְָרֵאל: "בָנַּי, בָָראתִּי יֵצֶר ָהָרע ּובָָראתִּי 

שֶּנֱֶאמַּר:  בְיָדֹו,  נְִמָסִרים  אַּתֶם  ֵאין  בַּתֹוָרה  עֹוְסִקים  אַּתֶם  וְִאם  תַׁבְלִין.  תֹוָרה  לֹו 
"ֲהלֹוא ִאם תֵיִטיב ׂשְֵאת" )בראשית ד, ז(, וְִאם ֵאין אַּתֶם עֹוְסִקין בַּתֹוָרה אַּתֶם נְִמָסִרים 

בְיָדֹו, שֶּנֱֶאמַּר "לַּּפֶתַׁח חַָּּטאת רֹובֵץ" )שם(".
)תלמוד בבלי מסכת קידושין דף ל ע"א(

התורה	היא	סם	חיים	ותרופה	למחלות	הנפש.	התורה	מדכאת	את	הצדדים	החשוכים	

בנפש,	ומחזקת	את	המידות	הטובות.	על	כוחה	הנפלא	של	התורה,	לרומם	ולהשיב	את	

נפשנו	למקומה	הטבעי	והטהור,	נלמד	בפרק	זה.	
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נפשו	 כלתה	 אשר	 איש	 כל	

בתמידות	 יתברך	 בו	 לדבקה	

תמיד	 בקרבו	 שוכן	 ה'	 ולהיות	

יקנה	 	– הפסק	 שום	 בלי	

הזכרון	 במוח	 התורה	 לו	

עוסק	 אם	 גם	 שאז,	 שבנפשו.	

התורה	 הרי	 הגוף,	 בצורכי	

שוכנת	בנפשו.

)רבי	שניאור	זלמן	מלאדי(	

1. מאזנת ומתקנת
ְדנָשְבִי עַּל  ּכַּנְפֵי ֵרָאה  'ִאלְָמלֵא  ֶאפְָשר לְִחיֹות. ּכְמֹו שֶּכָתּוב  ִאי  "ּכִי בְֹלא תֹוָרה 
ּכַּנְפֵי  ]'ִאלְָמלֵא  תֹוָרה'  ָדא  'ּומַּּיָא  מַּּיָא'  ָדא  'וְֵרָאה  ּגּופָא',  ּכָל  אֹוִקיד  לִבָא  ָהוֵי  לִבָא 
ָהֵרָאה הְַּמנַּׁשְבֹות עַּל הַּּלֵב, ָהיָה הַּּלֵב ׂשֹוֵרף ֶאת ּכָל הַּּגּוף', וְ'ֵרָאה ִהיא מַּיִם' ּו'מַּיִם ֵהם תֹוָרה'[ )תיקוני זוהר, 

תיקון י"ג דף כז(... ּכִי יֵש בָָאָדם שְנֵי ִמינֵי תַׁבְעֵרֹות ְמדּוַרת ֵאש, לְטֹוב ּולְֵהפְֶך. ּכִי 

יְקֹוד ֵאש,  יִתְבֵָרְך, ּכִיָקד  ָהִאיש הַּּיִׂשְְרֵאלִי בֹועֵר ְמאֹד ְמאֹד לַּהַּׁשֵם  לִפְעִָמים לֵב 
י עַּד שֶָהיָה ֶאפְָשר לְִהיֹות אֹוִקיד ּכָל ּגּופָא. וְאַּף עַּל ּפִי שֶבֹועֵר  ֲאבָל הּוא יֹותֵר ִמדַּ
י ֵאינֹו טֹוב. וְִאי ֶאפְשָר לְָקֵרר  לַּהַּׁשֵם יִתְבֵָרְך, אַּף עַּל ּפִי כֵן ֵמאַּחַּר שֶהּוא יֹותֵר ִמדַּ
ּולְצְַּמצֵם הִַּהתְלֲַּהבּות הַּּזֹאת, שֶּיְִהיֶה בִַּּמָדה, ּכִי ִאם עַּל יְֵדי הַּתֹוָרה. ּכִי ּכְשֶּיַעֲסֹק 
בַּתֹוָרה תָגֵן הַּתֹוָרה עָלָיו, וְתַּׁצִיל אֹותֹו שֶּיִזְּכֶה לְצְַּמצֵם הִַּהתְלֲַּהבּות שֶּיְִהיֶה ּכָָראּוי. 
וְכֵן יֵש, חַּס וְשָלֹום, לְֵהפֶך. ּכִי לִפְעִָמים בֹועֵר ָהָאָדם ֶאל תֲַׁאוֹות עֹולָם הַּּזֶה ּכָל 
ִהיא  תֹוָרה  ּכְשֶּלֹוֵמד  ֲאבָל  וְשָלֹום.  חַּס  ּגּופָא,  ּכָל  אֹוִקיד  ָהיָה  ּכֵן  שֶּגַּם  עַּד  ּכְָך, 
ֵמגֶנֶת עָלָיו ּומַּּצֶלֶת אֹותֹו ּגַּם ֵמִהתְלֲַּהבּות ָהֵאש ָהָרע הַּּזֶה שֶל הַּתֲַׁאוֹות שֶָהיָה רֹוצֶה 
ָהָאָדם  ָהיָה  לא  וְשָלֹום  חַּס  הַּתֹוָרה,  שֶבְֹלא  נְִמצָא  וְשָלֹום.  חַּס  לְגְַּמֵרי,  לְׂשְָרפֹו 
ּיֵם ּכְלָל. ּכִי ָהיָה נִׂשְָרף ּוִמתְבֵַּּטל ֵמִרבּוי הַּתַׁבְעֵרֹות שֶּיֵש בְכֹחֹו לְיִָמין יֹותֵר  ִמתְקַּ
י, אֹו לִׂשְמֹאל, חַּס וְשָלֹום. וְזֶהּו 'ִאלְָמלֵא ּכַּנְפֵי ֵרָאה', שִֶהיא הַּתֹוָרה, 'ְדנָשְבִי  ִמדַּ
עַּל לִבָא ָהוֵי לִבָא אֹוִקיד ּכָל ּגּופָא', עַּל יְֵדי שְנֵי ִמינֵי תַׁבְעֵרֹות הַּּנַּ"ל, וְַרק הַּתֹוָרה 

מַּּצֶלֶת ִמּזֶה ּכַּּנַּ"ל".
)רבי נחמן מברסלב, 'ליקוטי מוהר"ן' ח"א תורה עח(

ֶלָעָפר	 ְמׁשּוָלה	 זוֹ	 ה	 "ֻאמָּ הלב	מטבעו	איננו	מאוזן.	את	עם	ישראל	אפיינו	חז"ל	במילים	

)מגילה	 ַלּכֹוָכִבים"	 ַעד	 ֵהן	עֹוִלין	עֹוִלין	 ּוְכשֶׁ ָעָפר	 יֹוְרִדין	ַעד	 יֹוְרִדין	 ֵהן	 שֶׁ ַלּכֹוָכִבים.	כְּ ּוְמׁשּוָלה	

את	 ולטלטל	 בפראות	 לפעום	 יכול	 הוא	 זה.	 לתיאור	 למדי	 דומה	 שלנו	 הלב	 ע"א(.	 טז	

האישיות	לחיובי	כמו	לשלילי.	אך	התורה	מגיעה	ממקום	אחר,	עליון,	היא	אינה	"בגובה	

העיניים"	עם	הלב	העובד	בטלטלות,	פולסים,	ומשום	כך	היא	מעניקה	איזון	נכון	לכוחות	

הנפש.	התורה	לא	מותירה	את	נפש	הלומד	כפי	שפגשה	אותו	לראשונה,	אלא	משפיעה	

עליו	ומשנה	אותו.	את	השאיפות	העצומות	וההתלהבות	מכניסה	התורה	לתוך	מעשים	

ממשיים	ויום	יומיים,	ואת	התאוות	והנטיות	הרעות	מצליחה	התורה	לרסן	ולעדן.	התורה	

היא	'תורת	חיים'	-	תורה	שמשנה	לנו	את	החיים.	לא	רק	ציוויים	וחכמה	יש	בה,	אלא	מזון	

רוחני	שנותן	לנפש	את	המתכון	הבריא	והמאוזן	לחיים	טובים.	את	המתכון	לשינוי	הנפשי	

מוצא	ה'מי	השילוח'	רמוז	כבר	בלוחות	הברית.

טו(.  לב,  )שמות  עֶבְֵריֶהם"  ִמׁשְנֵי  ּכְתּובִים  לֻחֹות...  ּושְנֵי  ָהָהר  ִמן  מֹשֶה  ""וַּיִפֶן... 
בַּּגְָמָרא ִאיתָא "ָאמַּר ַרב ִחְסָדא: לֻחֹות ּכְתּובִים ִמׁשְנֵי עֶבְֵריֶהם, שֶּנְִקָרִאים ִמבִפְנִים 
ּוִמבַּחּוץ. ּכְגֹון 'נְבּוב' - 'בובן', 'ַרהַּב' - 'בהר', 'ָסרּו' - 'ורס'" )שבת קד ע"א(. וְהּוא, 
שֶַרב ִחְסָדא ָאמַּר ּכִי יֵׁש ּכַֹח ְּבִדְבֵרי תֹוָרה לְׁשַנֹות ֶאת לֵב ָהָאָדם ֵמִהּפּוְך לְִהּפּוְך, 
ִבינָה.  ָמלֵא  יָָדם  ַעל  נֲַעׂשֶה  ִמִּדְבֵרי תֹוָרה  וְֵריק  נָבּוב  ׁשֶהּוא  ָאָדם  הַּיְנּו  'נְבּוב' 
יּוכָל  ִּדְבֵרי תֹוָרה  יְֵדי  וְַעל  זָרֹות,  וְֶחְמדֹות  תֲַׁאוֹות  ָמלֵא  שֶהּוא  ָאָדם  הַּיְנּו  'ַרהַּב' 
לְִהׁשְּתַנֹות וְלְִהיֹות מּוָרם ּוֻמְבָּדל ִמּכָל ֶחְמָּדה ּכִי 'בהר' מֹוֶרה עַּל זֶה... 'ָסרּו' הַּיְנּו 
)מלכים א כ,  וְזָעֵף"  'סַּר' הּוא לְשֹון ּכַּעַּס ּכְמֹו שֶּכָתּוב "סַּר  ָאָדם שֶהּוא בְכַּעַּס ּכִי 
מג(, וְַעל יְֵדי ִּדְבֵרי תֹוָרה יּוכָל לְִהׁשְּתַנֹות לִּבֹו לְטֹוב וְלְִהיֹות ֻמְבָּדל ִמּׁשּום ּכַַעס, 
הַּּסֹולֶת"  ֶאת  "לָרֹוס  בַָּדם",  "ְמָמֵרס  בַּּגְָמָרא  ּכְַּּמבֹוָאר  ִמּלְשֹון ַרְך,  'ורס' הּוא  ּכִי 

)יחזקאל מו, יד(".

)רבי מרדכי יוסף ליינר מאיז'ביצא, 'מי השילוח' כי תשא ד"ה ויפן משה(

כיצד	מדגים	'מי	השילוח'	את	השפעת	התורה	ממעשה	הלוחות?

האם	אתם	מכירים	אנשים	שעברו	מהפך	בעקבות	התמסרותם	ללימוד	תורה?

2. מרימה מאשפתות 
התורה	מסוגלת	להפוך	אותנו	מקצה	לקצה,	במידות	ספיציפיות	ובכלל	מציאות	חיינו.	

על	רבי	שמעון	בן	לקיש,	אחד	מגדולי	האמוראים,	מספרת	הגמרא	)בבא	מציעא	פד	ע"א(	

לגדול	 והפך	 התעדן	 התורה	 לימוד	 בזכות	 אך	 שודדים,	 כנופיית	 ראש	 היה	 שבתחילה	

שבגדולים.	זה	כוחה	העצום	של	התורה,	לרדת	עד	למקום	הנמוך	ביותר	ולהעלות	אותנו	

למעלה.	

ִמצְוָה  ְמכַּבָה  "עֲבֵָרה  ּכְִדִאיתָא  יִתְָּבֵרְך ׁשְמֹו.  ֵאלָיו  לָׁשּוב  יְכֹולִין  ַהּתֹוָרה  "ְּבכַֹח 
וְֵאינָּה ְמכַּבָה תֹוָרה" )סוטה כא ע"א(. וְלָכֵן עַּל יְֵדי הַּתֹוָרה יְכֹולִין לֲַּחזֹור ּולְהְַּדלִיק 
"נֵר ִמצְוָה" ֵמאֹור הַּתֹוָרה. וַה' יִתְבֵָרְך ֵהכִין הַּתֹוָרה לְתֵַּׁקן עַּל יָָדּה ּכָל הִַּּקלְקּולִים, 
ֵמֲאחַּר שֶהַּתֹוָרה ִהיא ָהאּוָמן שֶבֹו נִבְָרא הַּּכֹל, ִמּכָל שֶּכֵן שֶּיְכֹולִין לְתֵַּׁקן הַּּכֹל עַּל 
יְֵדי הַּתֹוָרה. ּכְִדִאיתָא שֶָאמַּר ָהאּוָמן: לַּעֲׂשֹותֹו ּכְלִי ֲאנִי יָכֹול, ּולְתְַּׁקנֹו ֵאינִי יָכֹול? 
)ירמיהו  ָסלַּע"  יְפֹצֵץ  "ּוכְפִַּּטיש  הַּּפְסֹולֶת,  ּכָל  שְֶּמבַּעֵר  ּכֵָאש",  ְדבִָרי  "ּכֹה  ּוכְתִּיב 
כג, כט(, ּפֵֵרש מַּהְַּרשָ"א בְפֶֶרק ד ְדסַּנְֶהְדִרין: ֶסלַּע הּוא מְַּטבֵעַּ, וְהַּּצּוָרה שֶל ָהָאָדם 

וְנֹותֵן לֹו צּוָרה ֲחָדשָה. ׁשֶַהּתֹוָרה  וְהַּּיֵצֶר ָהָרע, הַּתֹוָרה ְמבְַּּטלֹו  ִמּגַּשְִמּיּות הֶַּּטבַּע 
ֵמִקים ָהָאָדם ֵמַאׁשְָּפה ַעד לַּׁשָָמיִם. לָכֵן נְִקֵראת 'ֵראשִּית' ]"בראשית - בשביל התורה 
שנקראת ראשית"[ שְֶּמרֹוֵמם ָהָאָדם עַּד הַּׁשֹוֶרש וְָהֵראשִּית. וְלָכֵן ָקְדָמה הַּתֹוָרה לָעֹולָם 

וְנִבְָרא הַּּכֹל עַּל יְֵדי הַּתֹוָרה, ּכְֵדי שֶּיּוכָל לְתֵַּׁקן הַּּכֹל עַּל יְֵדי הַּתֹוָרה".
)רבי יהודה אריה לייב מגור, 'שפת אמת' שבת תשובה תר"ס( 

עם	התורה	יצר	ה'	את	הכל	מחדש,	ולכן	עם	התורה	אנחנו	יכולים	לחדש	גם	את	עצמנו.	

התורה	היא	חבל	שמשתלשל	מהקדוש	ברוך	הוא	ועד	אלינו.	התורה	יכולה	להרים	אותנו,	

מהיכן	שלא	נהיה,	ולהרים	אותנו	מעלה	מעלה.	עלינו	לאחוז	היטב	בחבל	ההצלה	ולא	

להרפות	את	אחיזתנו.	כך	נצא	מאשפתות	ונשוב	עד	ה'.

חמישה	דברים	באש:

שורפת, 	.1

עוברת	בקלות	להיאחז	במקומות	 	.2

נוספים,

חומה	ואורה	מגיעים	למרחקים, 	.3	

מטילה	אימה, 	.4

מגלה	את	האמת	שלדבר	גשמי	 	.5

אין	קיום	ומתכלה	בין	רגע.	

וכן	בלימוד	התורה:

הלימוד	שורף	את	היצר	הרע, 	.1

בסביבת	הלומד	אנשים	נוספים	 	.2

נמשכים	ללמוד,

אור	התורה	וחומה	מתפשטים	 	.3

למרחקים,

הלימוד	גורם	יראת	שמים, 	.4

התורה	מגלה	את	האמת	שהכול	 	.5

אלוקות.

)רבי	יוסף	יצחק	מליובאוויטש(
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נפשו	 כלתה	 אשר	 איש	 כל	

בתמידות	 יתברך	 בו	 לדבקה	

תמיד	 בקרבו	 שוכן	 ה'	 ולהיות	

יקנה	 	– הפסק	 שום	 בלי	

הזכרון	 במוח	 התורה	 לו	

עוסק	 אם	 גם	 שאז,	 שבנפשו.	

התורה	 הרי	 הגוף,	 בצורכי	

שוכנת	בנפשו.

)רבי	שניאור	זלמן	מלאדי(	

1. מאזנת ומתקנת
ְדנָשְבִי עַּל  ּכַּנְפֵי ֵרָאה  'ִאלְָמלֵא  ֶאפְָשר לְִחיֹות. ּכְמֹו שֶּכָתּוב  ִאי  "ּכִי בְֹלא תֹוָרה 
ּכַּנְפֵי  ]'ִאלְָמלֵא  תֹוָרה'  ָדא  'ּומַּּיָא  מַּּיָא'  ָדא  'וְֵרָאה  ּגּופָא',  ּכָל  אֹוִקיד  לִבָא  ָהוֵי  לִבָא 
ָהֵרָאה הְַּמנַּׁשְבֹות עַּל הַּּלֵב, ָהיָה הַּּלֵב ׂשֹוֵרף ֶאת ּכָל הַּּגּוף', וְ'ֵרָאה ִהיא מַּיִם' ּו'מַּיִם ֵהם תֹוָרה'[ )תיקוני זוהר, 

תיקון י"ג דף כז(... ּכִי יֵש בָָאָדם שְנֵי ִמינֵי תַׁבְעֵרֹות ְמדּוַרת ֵאש, לְטֹוב ּולְֵהפְֶך. ּכִי 

יְקֹוד ֵאש,  יִתְבֵָרְך, ּכִיָקד  ָהִאיש הַּּיִׂשְְרֵאלִי בֹועֵר ְמאֹד ְמאֹד לַּהַּׁשֵם  לִפְעִָמים לֵב 
י עַּד שֶָהיָה ֶאפְשָר לְִהיֹות אֹוִקיד ּכָל ּגּופָא. וְאַּף עַּל ּפִי שֶבֹועֵר  ֲאבָל הּוא יֹותֵר ִמדַּ
י ֵאינֹו טֹוב. וְִאי ֶאפְשָר לְָקֵרר  לַּהַּׁשֵם יִתְבֵָרְך, אַּף עַּל ּפִי כֵן ֵמאַּחַּר שֶהּוא יֹותֵר ִמדַּ
ּולְצְַּמצֵם הִַּהתְלֲַּהבּות הַּּזֹאת, שֶּיְִהיֶה בִַּּמָדה, ּכִי ִאם עַּל יְֵדי הַּתֹוָרה. ּכִי ּכְשֶּיַעֲסֹק 
בַּתֹוָרה תָגֵן הַּתֹוָרה עָלָיו, וְתַּׁצִיל אֹותֹו שֶּיִזְּכֶה לְצְַּמצֵם הִַּהתְלֲַּהבּות שֶּיְִהיֶה ּכָָראּוי. 
וְכֵן יֵש, חַּס וְשָלֹום, לְֵהפֶך. ּכִי לִפְעִָמים בֹועֵר ָהָאָדם ֶאל תֲַׁאוֹות עֹולָם הַּּזֶה ּכָל 
ִהיא  תֹוָרה  ּכְשֶּלֹוֵמד  ֲאבָל  וְשָלֹום.  חַּס  ּגּופָא,  ּכָל  אֹוִקיד  ָהיָה  ּכֵן  שֶּגַּם  עַּד  ּכְָך, 
ֵמגֶנֶת עָלָיו ּומַּּצֶלֶת אֹותֹו ּגַּם ֵמִהתְלֲַּהבּות ָהֵאש ָהָרע הַּּזֶה שֶל הַּתֲַׁאוֹות שֶָהיָה רֹוצֶה 
ָהָאָדם  ָהיָה  לא  וְשָלֹום  חַּס  הַּתֹוָרה,  שֶבְֹלא  נְִמצָא  וְשָלֹום.  חַּס  לְגְַּמֵרי,  לְׂשְָרפֹו 
ּיֵם ּכְלָל. ּכִי ָהיָה נִׂשְָרף ּוִמתְבֵַּּטל ֵמִרבּוי הַּתַׁבְעֵרֹות שֶּיֵש בְכֹחֹו לְיִָמין יֹותֵר  ִמתְקַּ
י, אֹו לִׂשְמֹאל, חַּס וְשָלֹום. וְזֶהּו 'ִאלְָמלֵא ּכַּנְפֵי ֵרָאה', שִֶהיא הַּתֹוָרה, 'ְדנָשְבִי  ִמדַּ
עַּל לִבָא ָהוֵי לִבָא אֹוִקיד ּכָל ּגּופָא', עַּל יְֵדי שְנֵי ִמינֵי תַׁבְעֵרֹות הַּּנַּ"ל, וְַרק הַּתֹוָרה 

מַּּצֶלֶת ִמּזֶה ּכַּּנַּ"ל".
)רבי נחמן מברסלב, 'ליקוטי מוהר"ן' ח"א תורה עח(

ֶלָעָפר	 ְמׁשּוָלה	 זוֹ	 ה	 "ֻאמָּ הלב	מטבעו	איננו	מאוזן.	את	עם	ישראל	אפיינו	חז"ל	במילים	

)מגילה	 ַלּכֹוָכִבים"	 ַעד	 ֵהן	עֹוִלין	עֹוִלין	 ּוְכשֶׁ ָעָפר	 יֹוְרִדין	ַעד	 יֹוְרִדין	 ֵהן	 שֶׁ ַלּכֹוָכִבים.	כְּ ּוְמׁשּוָלה	

את	 ולטלטל	 בפראות	 לפעום	 יכול	 הוא	 זה.	 לתיאור	 למדי	 דומה	 שלנו	 הלב	 ע"א(.	 טז	

האישיות	לחיובי	כמו	לשלילי.	אך	התורה	מגיעה	ממקום	אחר,	עליון,	היא	אינה	"בגובה	

העיניים"	עם	הלב	העובד	בטלטלות,	פולסים,	ומשום	כך	היא	מעניקה	איזון	נכון	לכוחות	

הנפש.	התורה	לא	מותירה	את	נפש	הלומד	כפי	שפגשה	אותו	לראשונה,	אלא	משפיעה	

עליו	ומשנה	אותו.	את	השאיפות	העצומות	וההתלהבות	מכניסה	התורה	לתוך	מעשים	

ממשיים	ויום	יומיים,	ואת	התאוות	והנטיות	הרעות	מצליחה	התורה	לרסן	ולעדן.	התורה	

היא	'תורת	חיים'	-	תורה	שמשנה	לנו	את	החיים.	לא	רק	ציוויים	וחכמה	יש	בה,	אלא	מזון	

רוחני	שנותן	לנפש	את	המתכון	הבריא	והמאוזן	לחיים	טובים.	את	המתכון	לשינוי	הנפשי	

מוצא	ה'מי	השילוח'	רמוז	כבר	בלוחות	הברית.

טו(.  לב,  )שמות  עֶבְֵריֶהם"  ִמׁשְנֵי  ּכְתּובִים  לֻחֹות...  ּושְנֵי  ָהָהר  ִמן  מֹשֶה  ""וַּיִפֶן... 
בַּּגְָמָרא ִאיתָא "ָאמַּר ַרב ִחְסָדא: לֻחֹות ּכְתּובִים ִמׁשְנֵי עֶבְֵריֶהם, שֶּנְִקָרִאים ִמבִפְנִים 
ּוִמבַּחּוץ. ּכְגֹון 'נְבּוב' - 'בובן', 'ַרהַּב' - 'בהר', 'ָסרּו' - 'ורס'" )שבת קד ע"א(. וְהּוא, 
ֶשַרב ִחְסָדא ָאמַּר ּכִי יֵׁש ּכַֹח ְּבִדְבֵרי תֹוָרה לְׁשַנֹות ֶאת לֵב ָהָאָדם ֵמִהּפּוְך לְִהּפּוְך, 
ִבינָה.  ָמלֵא  יָָדם  ַעל  נֲַעׂשֶה  ִמִּדְבֵרי תֹוָרה  וְֵריק  נָבּוב  ׁשֶהּוא  ָאָדם  הַּיְנּו  'נְבּוב' 
יּוכָל  ִּדְבֵרי תֹוָרה  יְֵדי  וְַעל  זָרֹות,  וְֶחְמדֹות  תֲַׁאוֹות  ָמלֵא  שֶהּוא  ָאָדם  הַּיְנּו  'ַרהַּב' 
לְִהׁשְּתַנֹות וְלְִהיֹות מּוָרם ּוֻמְבָּדל ִמּכָל ֶחְמָּדה ּכִי 'בהר' מֹוֶרה עַּל זֶה... 'ָסרּו' הַּיְנּו 
)מלכים א כ,  וְזָעֵף"  'סַּר' הּוא לְשֹון ּכַּעַּס ּכְמֹו שֶּכָתּוב "סַּר  ָאָדם שֶהּוא בְכַּעַּס ּכִי 
מג(, וְַעל יְֵדי ִּדְבֵרי תֹוָרה יּוכָל לְִהׁשְּתַנֹות לִּבֹו לְטֹוב וְלְִהיֹות ֻמְבָּדל ִמּׁשּום ּכַַעס, 
הַּּסֹולֶת"  ֶאת  "לָרֹוס  בַָּדם",  "ְמָמֵרס  בַּּגְָמָרא  ּכְַּּמבֹוָאר  ִמּלְשֹון ַרְך,  'ורס' הּוא  ּכִי 

)יחזקאל מו, יד(".

)רבי מרדכי יוסף ליינר מאיז'ביצא, 'מי השילוח' כי תשא ד"ה ויפן משה(

כיצד	מדגים	'מי	השילוח'	את	השפעת	התורה	ממעשה	הלוחות?

האם	אתם	מכירים	אנשים	שעברו	מהפך	בעקבות	התמסרותם	ללימוד	תורה?

2. מרימה מאשפתות 
התורה	מסוגלת	להפוך	אותנו	מקצה	לקצה,	במידות	ספיציפיות	ובכלל	מציאות	חיינו.	

על	רבי	שמעון	בן	לקיש,	אחד	מגדולי	האמוראים,	מספרת	הגמרא	)בבא	מציעא	פד	ע"א(	

לגדול	 והפך	 התעדן	 התורה	 לימוד	 בזכות	 אך	 שודדים,	 כנופיית	 ראש	 היה	 שבתחילה	

שבגדולים.	זה	כוחה	העצום	של	התורה,	לרדת	עד	למקום	הנמוך	ביותר	ולהעלות	אותנו	

למעלה.	

ִמצְוָה  ְמכַּבָה  "עֲבֵָרה  ּכְִדִאיתָא  יִתְָּבֵרְך ׁשְמֹו.  ֵאלָיו  לָׁשּוב  יְכֹולִין  ַהּתֹוָרה  "ְּבכַֹח 
וְֵאינָּה ְמכַּבָה תֹוָרה" )סוטה כא ע"א(. וְלָכֵן עַּל יְֵדי הַּתֹוָרה יְכֹולִין לֲַּחזֹור ּולְהְַּדלִיק 
"נֵר ִמצְוָה" ֵמאֹור הַּתֹוָרה. וַה' יִתְבֵָרְך ֵהכִין הַּתֹוָרה לְתֵַּׁקן עַּל יָָדּה ּכָל הִַּּקלְקּולִים, 
ֵמֲאחַּר שֶהַּתֹוָרה ִהיא ָהאּוָמן שֶבֹו נִבְָרא הַּּכֹל, ִמּכָל שֶּכֵן שֶּיְכֹולִין לְתֵַּׁקן הַּּכֹל עַּל 
יְֵדי הַּתֹוָרה. ּכְִדִאיתָא שֶָאמַּר ָהאּוָמן: לַּעֲׂשֹותֹו ּכְלִי ֲאנִי יָכֹול, ּולְתְַּׁקנֹו ֵאינִי יָכֹול? 
)ירמיהו  ָסלַּע"  יְפֹצֵץ  "ּוכְפִַּּטיש  הַּּפְסֹולֶת,  ּכָל  שְֶּמבַּעֵר  ּכֵָאש",  ְדבִָרי  "ּכֹה  ּוכְתִּיב 
כג, כט(, ּפֵֵרש מַּהְַּרשָ"א בְפֶֶרק ד ְדסַּנְֶהְדִרין: ֶסלַּע הּוא מְַּטבֵעַּ, וְהַּּצּוָרה שֶל ָהָאָדם 

וְנֹותֵן לֹו צּוָרה ֲחָדשָה. ׁשֶַהּתֹוָרה  וְהַּּיֵצֶר ָהָרע, הַּתֹוָרה ְמבְַּּטלֹו  ִמּגַּשְִמּיּות הֶַּּטבַּע 
ֵמִקים ָהָאָדם ֵמַאׁשְָּפה ַעד לַּׁשָָמיִם. לָכֵן נְִקֵראת 'ֵראשִּית' ]"בראשית - בשביל התורה 
שנקראת ראשית"[ שְֶּמרֹוֵמם ָהָאָדם עַּד הַּׁשֹוֶרש וְָהֵראשִּית. וְלָכֵן ָקְדָמה הַּתֹוָרה לָעֹולָם 

וְנִבְָרא הַּּכֹל עַּל יְֵדי הַּתֹוָרה, ּכְֵדי שֶּיּוכָל לְתֵַּׁקן הַּּכֹל עַּל יְֵדי הַּתֹוָרה".
)רבי יהודה אריה לייב מגור, 'שפת אמת' שבת תשובה תר"ס( 

עם	התורה	יצר	ה'	את	הכל	מחדש,	ולכן	עם	התורה	אנחנו	יכולים	לחדש	גם	את	עצמנו.	

התורה	היא	חבל	שמשתלשל	מהקדוש	ברוך	הוא	ועד	אלינו.	התורה	יכולה	להרים	אותנו,	

מהיכן	שלא	נהיה,	ולהרים	אותנו	מעלה	מעלה.	עלינו	לאחוז	היטב	בחבל	ההצלה	ולא	

להרפות	את	אחיזתנו.	כך	נצא	מאשפתות	ונשוב	עד	ה'.

חמישה	דברים	באש:

שורפת, 	.1

עוברת	בקלות	להיאחז	במקומות	 	.2

נוספים,

חומה	ואורה	מגיעים	למרחקים, 	.3	

מטילה	אימה, 	.4

מגלה	את	האמת	שלדבר	גשמי	 	.5

אין	קיום	ומתכלה	בין	רגע.	

וכן	בלימוד	התורה:

הלימוד	שורף	את	היצר	הרע, 	.1

בסביבת	הלומד	אנשים	נוספים	 	.2

נמשכים	ללמוד,

אור	התורה	וחומה	מתפשטים	 	.3

למרחקים,

הלימוד	גורם	יראת	שמים, 	.4

התורה	מגלה	את	האמת	שהכול	 	.5

אלוקות.

)רבי	יוסף	יצחק	מליובאוויטש(
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באויר	 תלויים	 האדם	 חיי	

באויר	 חיים	 כאשר	 שסביבו.	

הם	 אלו	 	– ומצוות	 תורה	 של	

חיים	 כאשר	 בריאים;	 חיים	

אלו	 הרי	 	– כפירה	 של	 באויר	

נטיה	 עם	 בריאים	 בלתי	 חיים	

במחלות	 לחלות	 מתמדת	

הראשונה	 הרפואה	 מדבקות.	

האויר.	 את	 לטהר	 היא	 לכך	

ידי	 על	 היא	 האויר	 טהרת	

כשנמצאים	 התורה.	 אותיות	

ברחוב,	 הולכים	 בחנות,	

ואומרים	 	– ברכבת	 נוסעים	

מטהרים	 תורה,	 של	 אותיות	

בכך	את	האויר.

)רבי	יוסף	יצחק	מליובאוויטש(

התורה	 דברי	 נכנסים	 כאשר	

לעומק	הלב,	נולדת	השמחה	

והעינים	מאירות	לראות	בכל	

ידי	 ועל	 ה'.	 השגחת	 את	 דבר	

מיני	 מכל	 האדם	 ניצל	 זה	

הרהורים	רעים.	וזהו	שנאמר:	

"פקודי	ה'	ישרים	משמחי	לב,	

מצוות	ה'	ברה	מאירת	עינים"	

)תהילים	יט,ט(.

)רבי	צדוק	מלובלין(

3. מוציאה לחירות
את	השינוי	הנפשי	העמוק	שמחוללת	התורה	מכנים	חז"ל	בשם	'חירות'.	התורה	משחררת	

אותנו	ומוציאה	אותנו	לחופשי.	

""וְהַּּלֻחֹת מַּעֲׂשֶה ֱאלֹוִקים ֵהָּמה וְהִַּּמכְתָב ִמכְתַׁב ֱאלֹוִקים הּוא ָחרּות עַּל הַּּלֻחֹת" 
ִמי שֶעֹוֵסק  ֶאּלָא  בֶן חֹוִרין  ֵחרּות, שֵֶאין לְָך  ֶאּלָא  ָחרּות  אַּל תְִּקָרא  )שמות לב, טז(, 

בְתַׁלְמּוד תֹוָרה" )מסכת אבות ו, ב(. 

"ָאמַּר ַרבִי אַּבָהּו ָאמַּר ַרִבי ֶאלְעָזָר: תַׁלְִמיֵדי ֲחכִָמים ֵאין אּור שֶל ּגִֵהּנָם שֹולֶֶטת 
ת ֵאש ִהיא, הַָּּסְך ִמָדָמּה ֵאין  בֶָהן. קַּל וָחֹוֶמר ִמּסַּּלַּּמַּנְְדָרא. ּומַּה ּסַּּלַּּמַּנְְדָרא שֶתֹולָדַּ
אּור שֹולֶֶטת בֹו. תַׁלְִמיֵדי ֲחכִָמים שֶּכָל ּגּופָן ֵאש, ִדכְתִּיב: "ֲהֹלא כֹה ְדבִָרי ּכֵָאש 

נְֻאם ה'" )ירמיהו כג, כט( עַּל אַּחַּת ּכַָּּמה וְכַָּּמה!"
)תלמוד בבלי מסכת חגיגה כז ע"א(

ֲחכִָמים"  בְפֶֶרק "שָנּו  הַּתֹוָרה. ּכְמֹו שֶּכָתּוב  בָלַּת  קַּ יְֵדי  עַּל  הַּּגָמּור  ֵחרּות  "וְעִָּקר 
)אבות ו( "אַּל תְִּקֵרי ָחרּות ֶאּלָא ֵחרּות, שֵֶאין לְָך בֶן חֹוִרין ֶאּלָא ִמי שֶעֹוֵסק בְתַׁלְמּוד 

בֵל עָלָיו עֹול תֹוָרה מַּעֲבִיִרין  תֹוָרה" וְשָנִינּו בְפֶֶרק ג ְדָאבֹות )משנה ה(: "ּכָל הְַּּמקַּ
ּוכְמֹו  בְיֹותֵר  הַּּגּוף  בְׂשַׁר  ַּּכְֵך  ְמז הַּתֹוָרה  ּכִי  ֶאֶרץ".  ֶדֶרְך  וְעֹול  מַּלְכּות  עֹול  ִמֶּמּנּו 
שֶּלְמַּעְלָה  ֵאש  וְהּוא  ֵאש"  ּגּופָן  שֶּכָל  ֲחכִָמים  "תַׁלְִמיֵדי  ֲחגִיגָה:  בְסֹוף  שֶּכָתּוב 
שֶָאכְלָה ֵאש, וְרֹוצֶה לֹומַּר ]כלומר[ ְדעַּל ּכְָרָחְך ׂשֹוְרפָה ֵאש ְדגִֵהּנָם וְֵאש ְדיֵצֶר ָהָרע 

שֶהּוא ּגַּם ּכֵן ֵאש".
)רבי צדוק הכהן מלובלין, 'פרי צדיק' וירא(

התורה	מזככת	את	לומדיה,	וכך	מוציאה	אותם	לחירות	במימד	הנפשי.	אדם	שהתורה	

הפכה	את	חייו	מסתכל	על	החיים	אחרת,	הנורמות	שלו	משתנות.	מן	הבחינה	הזאת,	גם	

ללא	שינוי	חיצוני	לטובה,	הוא	משתחרר	מכבלים	חברתיים	ומצרכים	שפעם	היו	נראים	

קריטיים.	מלהיות	שבוי	בנורמות	שהוכתבו	בידי	הנפש	הבהמית,	הופך	האדם	לבן	חורין	

הקובע	את	הנורמות	לפי	סולם	ערכים	טהור	ונקי.	אש	התורה	מכלה	את	אש	היצר	הרע.

יחד	עם	זאת,	מדגיש	רבי	מנחם	מענדל	מויטבסק	כי	התורה	תוציא	אותנו	לחירות	בתנאי	

שניגש	ללומדה	באופן	הנכון.	התורה	מאירה	למי	שרוצה	שהיא	תאיר	לו.	גישה	מגושמת	

ללא	דביקות	בה'	לא	תחשוף	את	אור	התורה	ולא	תבעיר	אש	קודש	בלב	הלומד:

וְיִחּוד  בְִהתְקַּׁשְרּות  בֱֶאלֹוקּות  בֵק  וְלִדַּ ָחְמרֹו  ַּּכְֵך  לְז וְהִַּּמצְוָה  הַּתֹוָרה  לֹו  "וְתֹועִיל 
ּגָמּור, לָתֵת עֵצֹות בְנַּפְשֹו ִמּכָל עִנְיְנֵי הַּּיֵצֶר ָהָרע. ּכִי הַּ'תֹוָרה אֹור' וְתִָאיר לֹו. מַּה 
אי יִָאיר ָחשְּכֹו, ּכָל  ׁשֵֶאין ּכֵן ִאם ֹלא יְַקִדים הַּּיְִרָאה וְָהֱאמּונָה בַּה' ּובַּתֹוָרה שֶבְוַדַּ

הַּתֹוָרה ּוִמצְוֹות ֹלא יֹועִילּו וְיִׁשֵָאר ְמגֻׁשָם ּכְמֹו שֶהּוא". 
)רבי מנחם מענדל מויטבסק, 'פרי הארץ' דברים(

4. הופכת חושך לאור
בעל	התניא	מדגיש	שהתורה	לא	רק	מחזקת	את	הנשמה	ומשחררת	אותה	ממגבלות	

הגוף	וחומריותו,	אלא	שהיא	מחנכת	את	הגוף	לשאוף	גם	הוא	אל	הקדושה:

עַּל  לְִהתְגַּבֵר  ָהֱאֹלִקית  לַּּנֶפֶש  וְעֹוז  ּכֹחַּ  הַּּנֹותֶנֶת  שִֶהיא  'עֹוז'  נְִקֵראת  "שֶהַּתֹוָרה 
ָחְמִרּיּות הַּּגּוף וְנֶפֶש הַּבֲַּהִמית וְגַּּסּותָן, לָצֵאת ִמּמְַּסגֵר ָאִסיר. וְזֶהּו "ה' עֹז לְעַּּמֹו 
יְֵדי הַּתֹוָרה שֶּנְִקֵראת עֹוז  ּכִי עַּל  )תהילים כט, יא(,  ַבׁשָלֹום"  יְבֵָרְך ֶאת עַּּמֹו  יִתֵן ה' 
נַּעֲׂשֶה 'בַּׁשָלֹום', ּפֵרּוש: ב' שָלֹום. ּכְמֲַּאמַּר ַרבֹותֵינּו ז"ל "עֹׂשֶה שָלֹום בְפַּּמַּלְיָא שֶל 
מַּעְלָה ּובְפַּּמַּלְיָא שֶל מַָּּטה" )סנהדרין צט ע"ב(. שָלֹום הַּיְנּו ִהתְקַּׁשְרּות. 'בְפַּּמַּלְיָא שֶל 
מַּעְלָה' הַּיְנּו בְִחינַּת ּגִּלּוי אֹור ֵאין סֹוף בָרּוְך הּוא מַָּּמש בַּּנֶפֶש ָהֱאֹלִקית. 'ּובְפַּּמַּלְיָא 
שֶל מַָּּטה' הַּיְנּו ֶהָאַרת ּכֹחֹות נֶפֶש ָהֱאֹלִקית הְַּּמלֻבֶשֶת בַּּגּוף וְנֶפֶש הַּבֲַּהִמית, שֶֹּלא 

יְִהיֶה מֹונֵעַּ ּוְמעַּּכֵב ִמּצַּד הַּּגּוף וְנַּפְשֹו הַּבֲַּהִמית". 
)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'תורה אור' יתרו ד"ה בחודש השלישי(

החלקים	הנמוכים	שלנו	מסוגלים	להתרצות	ולהיות	מובלים	על	ידי	היצר	הטוב.	לשם	כך	

יש	להשתיק	מעט	את	היצר	הרע	ולהרגיע	אותו.	התורה,	המעניקה	עוז	ותעצומות	לטוב	

הנפש	 מוכנה	 מוחלש,	 הרע	 כאשר	 הרע.	 היצר	 את	 במקביל	 מתישה	 שבנו,	 ולקדושה	

הבהמית	לשמוע	על	רעיונות	חדשים,	וכך	הופך	החושך	בעצמו	לאור.

ללמוד	ולהתבטל

החסיד	רבי	אייזיק	מהומיל	שאל	פעם	את	ידידו	החסיד	רבי	אייזיק	מוויטבסק:	

"מה	נתחדש	לך	בלימוד	התורה	שלמדת	אצל	הרבי,	אדמו"ר	הזקן,	בליאזנא?"

רבי	אייזיק	מוויטבסק	ענה,	שההבדל	העיקרי	היה	–	בהרגשה	שאחרי	הלימוד.	

וכאן	החל	רבי	אייזיק	להתמוגג	בדמעות.	כשנרגע	מעט,	המשיך	לדבר	בקול	

רועד	מהתרגשות	פנימית	ואמר:	"ההבדל	לגבי	ההרגשה	שלאחרי	הלימוד	היה	

סיימנו	לשמוע	שיעור,	הרגשנו	תחושה	 בכך,	שלפני	שבאתי	אל	הרבי,	כאשר	

של	התרוממות	הרוח	מכך	שברוך	ה'	יודעים	עוד	פלפול	גאוני	ועוד	חידוש	תורה	

גאוני;	

ואילו	לאחר	שסיימנו	לשמוע	שיעור	מפי	הרבי,	הרגשנו	תחושת	שברון	לב	מכך	

שאין	לנו	כל	השגה	ב'מאור'	שבתורה.	מהגסות	האישית,	שלא	מרגישים	את	נותן	

התורה	ברוך-הוא"...

)אגרות	קודש	אדמו"ר	הריי"צ	חלק	ד	עמוד	תכג(
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באויר	 תלויים	 האדם	 חיי	

באויר	 חיים	 כאשר	 שסביבו.	

הם	 אלו	 	– ומצוות	 תורה	 של	

חיים	 כאשר	 בריאים;	 חיים	

אלו	 הרי	 	– כפירה	 של	 באויר	

נטיה	 עם	 בריאים	 בלתי	 חיים	

במחלות	 לחלות	 מתמדת	

הראשונה	 הרפואה	 מדבקות.	

האויר.	 את	 לטהר	 היא	 לכך	

ידי	 על	 היא	 האויר	 טהרת	

כשנמצאים	 התורה.	 אותיות	

ברחוב,	 הולכים	 בחנות,	

ואומרים	 	– ברכבת	 נוסעים	

מטהרים	 תורה,	 של	 אותיות	

בכך	את	האויר.

)רבי	יוסף	יצחק	מליובאוויטש(

התורה	 דברי	 נכנסים	 כאשר	

לעומק	הלב,	נולדת	השמחה	

והעינים	מאירות	לראות	בכל	

ידי	 ועל	 ה'.	 השגחת	 את	 דבר	

מיני	 מכל	 האדם	 ניצל	 זה	

הרהורים	רעים.	וזהו	שנאמר:	

"פקודי	ה'	ישרים	משמחי	לב,	

מצוות	ה'	ברה	מאירת	עינים"	

)תהילים	יט,ט(.

)רבי	צדוק	מלובלין(

3. מוציאה לחירות
את	השינוי	הנפשי	העמוק	שמחוללת	התורה	מכנים	חז"ל	בשם	'חירות'.	התורה	משחררת	

אותנו	ומוציאה	אותנו	לחופשי.	

""וְהַּּלֻחֹת מַּעֲׂשֶה ֱאלֹוִקים ֵהָּמה וְהִַּּמכְתָב ִמכְתַׁב ֱאלֹוִקים הּוא ָחרּות עַּל הַּּלֻחֹת" 
ִמי שֶעֹוֵסק  ֶאּלָא  בֶן חֹוִרין  ֵחרּות, שֵֶאין לְָך  ֶאּלָא  ָחרּות  אַּל תְִּקָרא  )שמות לב, טז(, 

בְתַׁלְמּוד תֹוָרה" )מסכת אבות ו, ב(. 

"ָאמַּר ַרבִי אַָּבהּו ָאמַּר ַרבִי ֶאלְעָזָר: תַׁלְִמיֵדי ֲחכִָמים ֵאין אּור שֶל ּגִֵהּנָם שֹולֶֶטת 
ת ֵאש ִהיא, הַָּּסְך ִמָדָמּה ֵאין  בֶָהן. קַּל וָחֹוֶמר ִמּסַּּלַּּמַּנְְדָרא. ּומַּה ּסַּּלַּּמַּנְְדָרא שֶתֹולָדַּ
אּור שֹולֶֶטת בֹו. תַׁלְִמיֵדי ֲחכִָמים שֶּכָל ּגּופָן ֵאש, ִדכְתִּיב: "ֲהֹלא כֹה ְדבִָרי ּכֵָאש 

נְֻאם ה'" )ירמיהו כג, כט( עַּל אַּחַּת ּכַָּּמה וְכַָּּמה!"
)תלמוד בבלי מסכת חגיגה כז ע"א(

ֲחכִָמים"  בְפֶֶרק "שָנּו  הַּתֹוָרה. ּכְמֹו שֶּכָתּוב  בָלַּת  קַּ יְֵדי  עַּל  הַּּגָמּור  ֵחרּות  "וְעִָּקר 
)אבות ו( "אַּל תְִּקֵרי ָחרּות ֶאּלָא ֵחרּות, שֵֶאין לְָך בֶן חֹוִרין ֶאּלָא ִמי שֶעֹוֵסק בְתַׁלְמּוד 

בֵל עָלָיו עֹול תֹוָרה מַּעֲבִיִרין  תֹוָרה" וְשָנִינּו בְפֶֶרק ג ְדָאבֹות )משנה ה(: "ּכָל הְַּּמקַּ
ּוכְמֹו  בְיֹותֵר  הַּּגּוף  בְׂשַׁר  ַּּכְֵך  ְמז הַּתֹוָרה  ּכִי  ֶאֶרץ".  ֶדֶרְך  וְעֹול  מַּלְכּות  עֹול  ִמֶּמּנּו 
שֶּלְמַּעְלָה  ֵאש  וְהּוא  ֵאש"  ּגּופָן  שֶּכָל  ֲחכִָמים  "תַׁלְִמיֵדי  ֲחגִיגָה:  בְסֹוף  שֶּכָתּוב 
שֶָאכְלָה ֵאש, וְרֹוצֶה לֹומַּר ]כלומר[ ְדעַּל ּכְָרָחְך ׂשֹוְרפָה ֵאש ְדגִֵהּנָם וְֵאש ְדיֵצֶר ָהָרע 

שֶהּוא ּגַּם ּכֵן ֵאש".
)רבי צדוק הכהן מלובלין, 'פרי צדיק' וירא(

התורה	מזככת	את	לומדיה,	וכך	מוציאה	אותם	לחירות	במימד	הנפשי.	אדם	שהתורה	

הפכה	את	חייו	מסתכל	על	החיים	אחרת,	הנורמות	שלו	משתנות.	מן	הבחינה	הזאת,	גם	

ללא	שינוי	חיצוני	לטובה,	הוא	משתחרר	מכבלים	חברתיים	ומצרכים	שפעם	היו	נראים	

קריטיים.	מלהיות	שבוי	בנורמות	שהוכתבו	בידי	הנפש	הבהמית,	הופך	האדם	לבן	חורין	

הקובע	את	הנורמות	לפי	סולם	ערכים	טהור	ונקי.	אש	התורה	מכלה	את	אש	היצר	הרע.

יחד	עם	זאת,	מדגיש	רבי	מנחם	מענדל	מויטבסק	כי	התורה	תוציא	אותנו	לחירות	בתנאי	

שניגש	ללומדה	באופן	הנכון.	התורה	מאירה	למי	שרוצה	שהיא	תאיר	לו.	גישה	מגושמת	

ללא	דביקות	בה'	לא	תחשוף	את	אור	התורה	ולא	תבעיר	אש	קודש	בלב	הלומד:

וְיִחּוד  בְִהתְקַּׁשְרּות  בֱֶאלֹוקּות  בֵק  וְלִדַּ ָחְמרֹו  ַּּכְֵך  לְז וְהִַּּמצְוָה  הַּתֹוָרה  לֹו  "וְתֹועִיל 
ּגָמּור, לָתֵת עֵצֹות בְנַּפְשֹו ִמּכָל עִנְיְנֵי הַּּיֵצֶר ָהָרע. ּכִי הַּ'תֹוָרה אֹור' וְתִָאיר לֹו. מַּה 
אי יִָאיר ָחשְּכֹו, ּכָל  ֶׁשֵאין ּכֵן ִאם ֹלא יְַקִדים הַּּיְִרָאה וְָהֱאמּונָה בַּה' ּובַּתֹוָרה שֶבְוַדַּ

הַּתֹוָרה ּוִמצְוֹות ֹלא יֹועִילּו וְיִׁשֵָאר ְמגֻׁשָם ּכְמֹו שֶהּוא". 
)רבי מנחם מענדל מויטבסק, 'פרי הארץ' דברים(

4. הופכת חושך לאור
בעל	התניא	מדגיש	שהתורה	לא	רק	מחזקת	את	הנשמה	ומשחררת	אותה	ממגבלות	

הגוף	וחומריותו,	אלא	שהיא	מחנכת	את	הגוף	לשאוף	גם	הוא	אל	הקדושה:

עַּל  לְִהתְגַּבֵר  ָהֱאֹלִקית  לַּּנֶפֶש  וְעֹוז  ּכֹחַּ  הַּּנֹותֶנֶת  שִֶהיא  'עֹוז'  נְִקֵראת  "שֶהַּתֹוָרה 
ָחְמִרּיּות הַּּגּוף וְנֶפֶש הַּבֲַּהִמית וְגַּּסּותָן, לָצֵאת ִמּמְַּסגֵר ָאִסיר. וְזֶהּו "ה' עֹז לְעַּּמֹו 
יְֵדי הַּתֹוָרה שֶּנְִקֵראת עֹוז  ּכִי עַּל  )תהילים כט, יא(,  ַבׁשָלֹום"  יְבֵָרְך ֶאת עַּּמֹו  יִתֵן ה' 
נַּעֲׂשֶה 'בַּׁשָלֹום', ּפֵרּוש: ב' שָלֹום. ּכְמֲַּאמַּר ַרבֹותֵינּו ז"ל "עֹׂשֶה שָלֹום בְפַּּמַּלְיָא שֶל 
מַּעְלָה ּובְפַּּמַּלְיָא שֶל מַָּּטה" )סנהדרין צט ע"ב(. שָלֹום הַּיְנּו ִהתְקַּׁשְרּות. 'בְפַּּמַּלְיָא שֶל 
מַּעְלָה' הַּיְנּו בְִחינַּת ּגִּלּוי אֹור ֵאין סֹוף בָרּוְך הּוא מַָּּמש בַּּנֶפֶש ָהֱאֹלִקית. 'ּובְפַּּמַּלְיָא 
שֶל מַָּּטה' הַּיְנּו ֶהָאַרת ּכֹחֹות נֶפֶש ָהֱאֹלִקית הְַּּמלֻבֶשֶת בַּּגּוף וְנֶפֶש הַּבֲַּהִמית, שֶֹּלא 

יְִהיֶה מֹונֵעַּ ּוְמעַּּכֵב ִמּצַּד הַּּגּוף וְנַּפְשֹו הַּבֲַּהִמית". 
)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'תורה אור' יתרו ד"ה בחודש השלישי(

החלקים	הנמוכים	שלנו	מסוגלים	להתרצות	ולהיות	מובלים	על	ידי	היצר	הטוב.	לשם	כך	

יש	להשתיק	מעט	את	היצר	הרע	ולהרגיע	אותו.	התורה,	המעניקה	עוז	ותעצומות	לטוב	

הנפש	 מוכנה	 מוחלש,	 הרע	 כאשר	 הרע.	 היצר	 את	 במקביל	 מתישה	 שבנו,	 ולקדושה	

הבהמית	לשמוע	על	רעיונות	חדשים,	וכך	הופך	החושך	בעצמו	לאור.

ללמוד	ולהתבטל

החסיד	רבי	אייזיק	מהומיל	שאל	פעם	את	ידידו	החסיד	רבי	אייזיק	מוויטבסק:	

"מה	נתחדש	לך	בלימוד	התורה	שלמדת	אצל	הרבי,	אדמו"ר	הזקן,	בליאזנא?"

רבי	אייזיק	מוויטבסק	ענה,	שההבדל	העיקרי	היה	–	בהרגשה	שאחרי	הלימוד.	

וכאן	החל	רבי	אייזיק	להתמוגג	בדמעות.	כשנרגע	מעט,	המשיך	לדבר	בקול	

רועד	מהתרגשות	פנימית	ואמר:	"ההבדל	לגבי	ההרגשה	שלאחרי	הלימוד	היה	

סיימנו	לשמוע	שיעור,	הרגשנו	תחושה	 בכך,	שלפני	שבאתי	אל	הרבי,	כאשר	

של	התרוממות	הרוח	מכך	שברוך	ה'	יודעים	עוד	פלפול	גאוני	ועוד	חידוש	תורה	

גאוני;	

ואילו	לאחר	שסיימנו	לשמוע	שיעור	מפי	הרבי,	הרגשנו	תחושת	שברון	לב	מכך	

שאין	לנו	כל	השגה	ב'מאור'	שבתורה.	מהגסות	האישית,	שלא	מרגישים	את	נותן	

התורה	ברוך-הוא"...

)אגרות	קודש	אדמו"ר	הריי"צ	חלק	ד	עמוד	תכג(
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