
פרק ח

פנימיות התורה

הּוא.  בְִריְך  וְֻקְדשָא  אֹוַריְתָא  יִׂשְָרֵאל  בְָדא,  ָדא  ִמתְקַּׁשְִרין  ְקשִָרין  "תְלַּת 
ְרגִין ָסתִּים וְגַּלְיָא" ]שְֹלשָה ְקשִָרים נְִקשִָרים זֶה בָזֶה. יִׂשְָרֵאל, הַּתֹוָרה  ְרגִין עַּל דַּ וְכֻּלְהּו דַּ

ְרּגָה, נְִסתָר וְגָלּוי[. ְרּגָה ֵמעַּל דַּ וְהַָּּקדֹוש בָרּוְך הּוא. וְכֻּלָם בְדַּ

)ספר הזוהר חלק ג דף עג ע"א(

הקדוש	 ובין	 בינינו	 המקשר	 החוט	 היא	 התורה	 כיצד	 ראינו	 החוברת	 אורך	 לכל	

ברוך	הוא.	התורה	מביאה	את	ה'	אלינו	ואותנו	אליו.	וכמו	בהרבה	מערכות	יחסים,	

גם	הקשר	הזה	יכול	להתבטא	ברמה	חיצונית	וברמה	פנימית.	את	התורה	אנחנו	

יכולים	לחיות	וללמוד	במבט	פשטני	וגלוי,	וגם	בעומק	וחיבור	פנימי.

את	 נבאר	 החסידות.	 ותורת	 הנסתר	 תורת	 	- התורה	 בפנימיות	 נעסוק	 זה	 בפרק	

המשמעות	הנסתרת	האינסופית	שיש	בכל	פרט	בתורה,	נדון	ביחס	בין	תורת	הסוד	

לתורת	הנגלה	ונתמקד	בתורת	החסידות.	
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1. סולם וראשו בשמים
ְטנּות וְגְַּדלּות. ּכְמֹו שֶּכָתּוב בַּּזֹהַּר הַָּּקדֹוש )בהעלותך קנב  "הַּתֹוָרה הְַּּקדֹושָה הּוא בְקַּ
וְכַּדֹוֶמה.  שֶבַּתֹוָרה  מַּעֲׂשִּּיֹות  ִסּפּוֵרי  ְדהַּיְנּו  ]לַּתֹוָרה[,  ְדאֹוַריְתָא  לְבּושִּין  שֶּיֵש  ע"א( 

וְיֵש ּגּופֵי אֹוַריְתָא, הַּיְנּו ָהְרָמזִים שֶּלֹוְקִחין ֵמהִַּּסּפּוֵרי מַּעֲׂשִּּיֹות לְִשלֵמּות ָהָאָדם. 
וְשָלֹום  חַּס  שֵֶאין  אֹוְמִרים  וְהִַּּטּפְשִּים  הַּתֹוָרה.  סֹוד  הַּיְנּו  לְאֹוַריְיתָא,  נְשָָמה  וְיֵש 
ַרק לְבּוש, שֵֶאין רֹוִאים יֹותֵר, וְֶהָחכָם מַּּכִיר ּגּופֵי הַּתֹוָרה, הּוא ָהֶרֶמז, וְהֲַּחכִָמים 
בְיֹותֵר ִמְסתַּׁכְלִים בַּּנְשָָמה, הַּיְנּו סֹודֹות הַּתֹוָרה. וְִהּנֵה בֱֶאֶמת צּוַרת הַּתֹוָרה נִתְנָה 
לְיִׂשְָרֵאל,  ְמָסָרּה  ּומֹשֶה  וְגְַּדלּות,  ְטנּות  קַּ ִמּנֵי  בְכָל  ָסתּום  ַרבֵינּו,  לְמֹשֶה  ְסתּוָמה 

ּובְתֹוכֹו ּכְלּולָה ּכֹל".
)רבי חיים מצאנז, 'דברי חיים' לחנוכה ד"ה בגמרא שבת(

התורה	ניתנה	לנו	ברבדים	ורמות	שונות,	עומק	לפנים	מעומק.	הרובד	הנגלה	של	סיפורי	

התורה	וכן	ההלכות	והדינים	מכונה	"גופא	דאורייתא"	-	גוף	התורה,	והרובד	הפנימי	יותר	

של	עניני	הסוד,	האמונה	והקבלה	נקרא	"נשמתא	דאורייתא"	-	נשמת	התורה.	

הנגלה	והנסתר	אינם	חלקים	נפרדים	אלא	רבדים	השלובים	זה	בזה.	אותה	תורה	בדיוק,	

הגלויה	לפנינו	בפרטי	ההלכות	או	סיפורי	הדברים,	מתפרשת	ברובד	הנסתר	בעומק	

שונה.	ככל	שמטפסים	גבוה	ועמוק	יותר,	התורה	פושטת	לבושים	ומתגלה	באור	חדש.	

ובסופו	של	טיפוס	פנימה	מן	הגילוי	החיצוני	ביותר	של	התורה,	נמצא	שורש	התורה	-	

האין	סוף.

"בַּתֹוָרה יֵש ּכַָּּמה מְַּדֵרגֹות. שֶּכָל הַּתֹוָרה שְמֹותָיו שֶל הַָּּקדֹוש בָרּוְך הּוא, ּובְֶדֶרְך 
לְפָנֵנּו  ֲאשֶר  וְהִַּּמשְּפִָטים  הִַּדינִים  ּכְפִי  ִמתְּפֶָרשֶת  וְלָנּו  לְָמעְלָה.  ִמתְּפֶָרשֶת  זֶה 
בַּתֹוָרה... וְִאיתָא ]ּומּובָא[ ּכִי ֶהֱחזִיר הַָּּקדֹוש בָרּוְך הּוא הַּתֹוָרה לִבְנֵי עֵׂשָו וְיִשְָמעֵאל 
יִׂשְָרֵאל. ַרק  לִבְנֵי  שֶנִתְנָה  ּכְמֹו  הַּתֹוָרה  לֶָהם  לְִמסֹור  שַּׁיְָך  ָהיָה  אי ֹלא  ּובְוַדַּ וכו', 

ּכַּּנַּ"ל שֶהַּתֹוָרה ֵאין לָּה סֹוף ּוכְמֹו שֶּיֵש עֹוֶמק רּום ּכֵן עֹוֶמק תַׁחַּת. 

כו'  קֶֹדש  ֵמִרבְבֹות  כו'  ּפָאָרן  ֵמהַּר  כו'  ִמּׂשֵעִיר  כו'  בָא  ִמִּסינַּי  "ה'  וְזֶהּו שֶּכָתּוב 
ֵאשָדת לָמֹו" )דברים לג, ב(. שֶּנִתְנָה לְיִׂשְָרֵאל בְכָל הַּּמְַּדֵרגֹות ֲאשֶר בָּה ּוכְמֹו שִֶהיא 
ֵאש ָדת ּכְָך נִתְנָה לְיִׂשְָרֵאל ... שֶּנְִקֵראת עֵץ חַּּיִים. ּכְמֹו ִאילָן שֶּיֵש בֹו ּפֵרֹות וְעָלִין 
זֶה  בַּתֹוָרה,  ֲאִחיזָה  יֵש  ָדבָר  ּולְכָל  הַּתֹוָרה.  ּכְָך  ָהִאילָן,  וְגּוף  וְשָָרשִּים  ּוְקלִּפֹות 
בְַּּקלִּפָה זֶה בֶעָלֶה כו'. ּובְנֵי יִׂשְָרֵאל ְדבּוִקים בְגּוף ָהִאילָן עַּּיֵין שָם. וְאַּף עַּל ּפִי 

שֶעַּתָה ּגַּם לִפְשּוֵטי בְנֵי יִׂשְָרֵאל ֵאינָּה ִמתְּפֶָרשֶת ַרק בְִהתְלַּבְשּות". 
)רבי יהודה אריה לייב מגור, 'שפת אמת' בראשית תרל"ו( 

הסבר	את	משל	האילן.

חשוב:	האם	חלקיו	השונים	של	האילן	מתייחסים	לחלקים	שונים	של	התורה?

ה'שפת	אמת'	מחדש,	שכפי	שאין	לתורה	סוף	כלפי	מעלה,	כך	גם	כלפי	מטה!	לתורה	

אין	גבול,	ולכן	ניתן	היה	למסור	אותה	גם	בדרגה	נמוכה	מזו	הגלויה	לנו	)"עומק	תחת"(	

ולהלביש	אותה	בלבוש	שיתאים	מטה	מטה.	התורה	ניתנה	לישראל	בכל	הדרגות	שלה.	

ל"פשוטי	בני	ישראל"	מתגלה	רק	הרובד	המובן,	ולגדולים	יותר	מתגלים	גם	הרובדים	

הנסתרים.	ובכל	הדרגות	כולם	אוחזים	ב"גוף	האילן"	עצמו	-	בחכמת	ה'.	

הגדרתה	של	התורה	כשמותיו	של	הקדוש	ברוך	הוא	מלמדת	כי	עומק	אין	סופי	מחכה	

לנו	בתורה.	אפילו	את	סיפורי	התורה,	הנראים	כסיפורי	עם	בלבד,	יש	ללמוד	בחרדת	

שם	 הבעל	 ה'.	 של	 גילויו	 היא	 מילה	 כל	 בעלמא,	 היסטוריים	 סיפורים	 אלו	 אין	 קודש.	

טוב	אומר	שכמו	אוצר	שמכוסה	מעיני	זרים	בעטיפה	סתמית	ולא	נוצצת,	כך	הסודות	

הגדולים	ביותר	מוחבאים	דווקא	בסיפורים	הפשוטים.

"ִמתְִחּלָה ָרצָה לִתֵן אֹור נִגְלֶה שֶל הַּתֹוָרה וְסֹודֹותֶיָה לָעֹולָם, וְאַּחַּר ּכְָך ּגְנָזֹו הַָּּקדֹוש 
בָרּוְך הּוא, וְֵהיכָן ּגְנָזֹו? בְִסּפּוֵרי מַּעֲׂשִּּיֹות שֶל הַּתֹוָרה. ֲאבָל לַּּצִַּדיִקים, ּכְמֹו שֶּכָתּוב 
"ִאם תְבְַּקשֶּנָה כַּּכֶָסף וְכַּּמְַּטמֹנִים כו'" )משלי ב, ד(, ָאז עָתִּיד לָבֹא ֲאלֵיֶהם ָהאֹור. וְזֶהּו 
שֶּכָתּוב "ּוגְנָזֹו לַּּצִַּדיִקים לֶעָתִּיד לָבֹא" )בראשית רבה ג, ו(, רֹוצֶה לֹומַּר ]כלומר[ שֶעָתִּיד 

לָבֹא לַּּצִַּדיִקים ָהאֹור עַּל יְֵדי ְדרּושֵיֶהם ֶאת ה' יִתְבֵָרְך עַּל יְֵדי הַּתֹוָרה. 

וְזֶהּו שֶּכָתּוב לֶעָתִּיד לָבֹא "תֹוָרה ֲחָדשָה ֵמִאתִּי תֵצֵא" )ויקרא רבה יג, ג(, וְָקשֶה: ָהא 
ה'  ֵמֵאת  הַּּכֹל  וְשִֶדבֵר  שֶבָּה  הַּּסֹודֹות  שֶּיְפֵָרש  ֶאּלָא  ָדתֹו!  יִָמיר  וְֹלא  יֲַחלִיף  ֹלא 

יִתְבֵָרְך".
)רבי ישראל בעל שם טוב, 'כתר שם טוב' אות פד(

מה	קשה	על	המדרש	"תורה	חדשה	מאתי	תצא"?

מהו	התירוץ,	וכיצד	הוא	נוגע	אל	לימוד	התורה	שלנו	כיום?

גנזו	לצדיקים

פעם	אחת	שאלו	מהבעל	שם	טוב	דבר	מן	הדברים,	פתח	את	ספר	הזוהר	שהיה	

מונח	על	השולחן	והסתכל	בו	ואמר	להם	כל	המאורע,	ואחר	כך	נמצא	שהאמת	

ספר	 את	 שפתח	 בשביל	 וכי	 הקדוש:	 פיו	 את	 שאלו	 בדבריו.	 לנכון	 ושכיון	 איתו	

הזוהר	והסתכל	בו	מעט	ידע	וראה	מרחוק?	השיב	הבעל	שם	טוב:

הלא	מצינו,	שאור	שברא	הקב"ה	עולמו	היה	מאיר	מראש	העולם	ועד	סופו,	וגם	

להשתמש	 כדאי	 העולם	 שאין	 הקב"ה	 שראה	 וכיון	 בו.	 לראות	 יכול	 היה	 האדם	

באור	זה	עמד	וגנזו	לצדיקים	לעתיד	לבוא,	והיכן	גנזו?	בתורה,	וכשאדם	לומד	

תורה	לשמה	מאיר	לו	נתיב	להשכיל	ולראות	מראש	העולם	ועד	סופו,	כמו	אז	

קודם	שנגנז	האור.

)סיפורי	חסידים,	הרב	זוין(
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1. סולם וראשו בשמים
ְטנּות וְגְַּדלּות. ּכְמֹו שֶּכָתּוב בַּּזֹהַּר הַָּּקדֹוש )בהעלותך קנב  "הַּתֹוָרה הְַּּקדֹושָה הּוא בְקַּ
וְכַּדֹוֶמה.  שֶבַּתֹוָרה  מַּעֲׂשִּּיֹות  ִסּפּוֵרי  ְדהַּיְנּו  ]לַּתֹוָרה[,  ְדאֹוַריְתָא  לְבּושִּין  שֶּיֵש  ע"א( 

וְיֵש ּגּופֵי אֹוַריְתָא, הַּיְנּו ָהְרָמזִים שֶּלֹוְקִחין ֵמהִַּּסּפּוֵרי מַּעֲׂשִּּיֹות לְִשלֵמּות ָהָאָדם. 
וְשָלֹום  חַּס  שֵֶאין  אֹוְמִרים  וְהִַּּטּפְשִּים  הַּתֹוָרה.  סֹוד  הַּיְנּו  לְאֹוַריְיתָא,  נְשָָמה  וְיֵש 
ַרק לְבּוש, שֵֶאין רֹוִאים יֹותֵר, וְֶהָחכָם מַּּכִיר ּגּופֵי הַּתֹוָרה, הּוא ָהֶרֶמז, וְהֲַּחכִָמים 
בְיֹותֵר ִמְסתַּׁכְלִים בַּּנְשָָמה, הַּיְנּו סֹודֹות הַּתֹוָרה. וְִהּנֵה בֱֶאֶמת צּוַרת הַּתֹוָרה נִתְנָה 
לְיִׂשְָרֵאל,  ְמָסָרּה  ּומֹשֶה  וְגְַּדלּות,  ְטנּות  קַּ ִמּנֵי  בְכָל  ָסתּום  ַרבֵינּו,  לְמֹשֶה  ְסתּוָמה 

ּובְתֹוכֹו ּכְלּולָה ּכֹל".
)רבי חיים מצאנז, 'דברי חיים' לחנוכה ד"ה בגמרא שבת(

התורה	ניתנה	לנו	ברבדים	ורמות	שונות,	עומק	לפנים	מעומק.	הרובד	הנגלה	של	סיפורי	

התורה	וכן	ההלכות	והדינים	מכונה	"גופא	דאורייתא"	-	גוף	התורה,	והרובד	הפנימי	יותר	

של	עניני	הסוד,	האמונה	והקבלה	נקרא	"נשמתא	דאורייתא"	-	נשמת	התורה.	

הנגלה	והנסתר	אינם	חלקים	נפרדים	אלא	רבדים	השלובים	זה	בזה.	אותה	תורה	בדיוק,	

הגלויה	לפנינו	בפרטי	ההלכות	או	סיפורי	הדברים,	מתפרשת	ברובד	הנסתר	בעומק	

שונה.	ככל	שמטפסים	גבוה	ועמוק	יותר,	התורה	פושטת	לבושים	ומתגלה	באור	חדש.	

ובסופו	של	טיפוס	פנימה	מן	הגילוי	החיצוני	ביותר	של	התורה,	נמצא	שורש	התורה	-	

האין	סוף.

"בַּתֹוָרה יֵש ּכַָּּמה מְַּדֵרגֹות. שֶּכָל הַּתֹוָרה שְמֹותָיו שֶל הַָּּקדֹוש בָרּוְך הּוא, ּובְֶדֶרְך 
לְפָנֵנּו  ֲאשֶר  וְהִַּּמשְּפִָטים  הִַּדינִים  ּכְפִי  ִמתְּפֶָרשֶת  וְלָנּו  לְָמעְלָה.  ִמתְּפֶָרשֶת  זֶה 
בַּתֹוָרה... וְִאיתָא ]ּומּובָא[ ּכִי ֶהֱחזִיר הַָּּקדֹוש בָרּוְך הּוא הַּתֹוָרה לִבְנֵי עֵׂשָו וְיִשְָמעֵאל 
יִׂשְָרֵאל. ַרק  לִבְנֵי  שֶנִתְנָה  ּכְמֹו  הַּתֹוָרה  לֶָהם  לְִמסֹור  שַּׁיְָך  ָהיָה  אי ֹלא  ּובְוַדַּ וכו', 

ּכַּּנַּ"ל שֶהַּתֹוָרה ֵאין לָּה סֹוף ּוכְמֹו שֶּיֵש עֹוֶמק רּום ּכֵן עֹוֶמק תַׁחַּת. 

כו'  קֶֹדש  ֵמִרבְבֹות  כו'  ּפָאָרן  ֵמהַּר  כו'  ִמּׂשֵעִיר  כו'  בָא  ִמִּסינַּי  "ה'  וְזֶהּו שֶּכָתּוב 
ֵאשָדת לָמֹו" )דברים לג, ב(. שֶּנִתְנָה לְיִׂשְָרֵאל בְכָל הַּּמְַּדֵרגֹות ֲאשֶר בָּה ּוכְמֹו שִֶהיא 
ֵאש ָדת ּכְָך נִתְנָה לְיִׂשְָרֵאל ... שֶּנְִקֵראת עֵץ חַּּיִים. ּכְמֹו ִאילָן שֶּיֵש בֹו ּפֵרֹות וְעָלִין 
זֶה  בַּתֹוָרה,  ֲאִחיזָה  יֵש  ָדבָר  ּולְכָל  הַּתֹוָרה.  ּכְָך  ָהִאילָן,  וְגּוף  וְשָָרשִּים  ּוְקלִּפֹות 
בְַּּקלִּפָה זֶה בֶעָלֶה כו'. ּובְנֵי יִׂשְָרֵאל ְדבּוִקים בְגּוף ָהִאילָן עַּּיֵין שָם. וְאַּף עַּל ּפִי 

שֶעַּתָה ּגַּם לִפְשּוֵטי בְנֵי יִׂשְָרֵאל ֵאינָּה ִמתְּפֶָרשֶת ַרק בְִהתְלַּבְשּות". 
)רבי יהודה אריה לייב מגור, 'שפת אמת' בראשית תרל"ו( 

הסבר	את	משל	האילן.

חשוב:	האם	חלקיו	השונים	של	האילן	מתייחסים	לחלקים	שונים	של	התורה?

ה'שפת	אמת'	מחדש,	שכפי	שאין	לתורה	סוף	כלפי	מעלה,	כך	גם	כלפי	מטה!	לתורה	

אין	גבול,	ולכן	ניתן	היה	למסור	אותה	גם	בדרגה	נמוכה	מזו	הגלויה	לנו	)"עומק	תחת"(	

ולהלביש	אותה	בלבוש	שיתאים	מטה	מטה.	התורה	ניתנה	לישראל	בכל	הדרגות	שלה.	

ל"פשוטי	בני	ישראל"	מתגלה	רק	הרובד	המובן,	ולגדולים	יותר	מתגלים	גם	הרובדים	

הנסתרים.	ובכל	הדרגות	כולם	אוחזים	ב"גוף	האילן"	עצמו	-	בחכמת	ה'.	

הגדרתה	של	התורה	כשמותיו	של	הקדוש	ברוך	הוא	מלמדת	כי	עומק	אין	סופי	מחכה	

לנו	בתורה.	אפילו	את	סיפורי	התורה,	הנראים	כסיפורי	עם	בלבד,	יש	ללמוד	בחרדת	

שם	 הבעל	 ה'.	 של	 גילויו	 היא	 מילה	 כל	 בעלמא,	 היסטוריים	 סיפורים	 אלו	 אין	 קודש.	

טוב	אומר	שכמו	אוצר	שמכוסה	מעיני	זרים	בעטיפה	סתמית	ולא	נוצצת,	כך	הסודות	

הגדולים	ביותר	מוחבאים	דווקא	בסיפורים	הפשוטים.

"ִמתְִחּלָה ָרצָה לִתֵן אֹור נִגְלֶה שֶל הַּתֹוָרה וְסֹודֹותֶיָה לָעֹולָם, וְאַּחַּר ּכְָך ּגְנָזֹו הַָּּקדֹוש 
בָרּוְך הּוא, וְֵהיכָן ּגְנָזֹו? בְִסּפּוֵרי מַּעֲׂשִּּיֹות שֶל הַּתֹוָרה. ֲאבָל לַּּצִַּדיִקים, ּכְמֹו שֶּכָתּוב 
"ִאם תְבְַּקשֶּנָה כַּּכֶָסף וְכַּּמְַּטמֹנִים כו'" )משלי ב, ד(, ָאז עָתִּיד לָבֹא ֲאלֵיֶהם ָהאֹור. וְזֶהּו 
שֶּכָתּוב "ּוגְנָזֹו לַּּצִַּדיִקים לֶעָתִּיד לָבֹא" )בראשית רבה ג, ו(, רֹוצֶה לֹומַּר ]כלומר[ שֶעָתִּיד 

לָבֹא לַּּצִַּדיִקים ָהאֹור עַּל יְֵדי ְדרּושֵיֶהם ֶאת ה' יִתְבֵָרְך עַּל יְֵדי הַּתֹוָרה. 

וְזֶהּו שֶּכָתּוב לֶעָתִּיד לָבֹא "תֹוָרה ֲחָדשָה ֵמִאתִּי תֵצֵא" )ויקרא רבה יג, ג(, וְָקשֶה: ָהא 
ה'  ֵמֵאת  הַּּכֹל  וְשִֶדבֵר  שֶבָּה  הַּּסֹודֹות  שֶּיְפֵָרש  ֶאּלָא  ָדתֹו!  יִָמיר  וְֹלא  יֲַחלִיף  ֹלא 

יִתְבֵָרְך".
)רבי ישראל בעל שם טוב, 'כתר שם טוב' אות פד(

מה	קשה	על	המדרש	"תורה	חדשה	מאתי	תצא"?

מהו	התירוץ,	וכיצד	הוא	נוגע	אל	לימוד	התורה	שלנו	כיום?

גנזו	לצדיקים

פעם	אחת	שאלו	מהבעל	שם	טוב	דבר	מן	הדברים,	פתח	את	ספר	הזוהר	שהיה	

מונח	על	השולחן	והסתכל	בו	ואמר	להם	כל	המאורע,	ואחר	כך	נמצא	שהאמת	

ספר	 את	 שפתח	 בשביל	 וכי	 הקדוש:	 פיו	 את	 שאלו	 בדבריו.	 לנכון	 ושכיון	 איתו	

הזוהר	והסתכל	בו	מעט	ידע	וראה	מרחוק?	השיב	הבעל	שם	טוב:

הלא	מצינו,	שאור	שברא	הקב"ה	עולמו	היה	מאיר	מראש	העולם	ועד	סופו,	וגם	

להשתמש	 כדאי	 העולם	 שאין	 הקב"ה	 שראה	 וכיון	 בו.	 לראות	 יכול	 היה	 האדם	

באור	זה	עמד	וגנזו	לצדיקים	לעתיד	לבוא,	והיכן	גנזו?	בתורה,	וכשאדם	לומד	

תורה	לשמה	מאיר	לו	נתיב	להשכיל	ולראות	מראש	העולם	ועד	סופו,	כמו	אז	

קודם	שנגנז	האור.

)סיפורי	חסידים,	הרב	זוין(
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	– לכם"	 נתתי	 טוב	 לקח	 "כי	

זוהי	תורת	ה'נגלה'.	יכול	להיות	

ש"נתתי	 יחשבו	 שבו	 מצב	

'לכם'	 ניתנה	 שהתורה	 לכם",	

התורה,	 נותן	 את	 ושוכחים	

ומקשים	 היתרים	 מחפשים	

קושיות.	אבל	אם	זוהי	"תורתי"	

פנימיות	 את	 לומדים	 אם	 	–

בהשגחה	 ומאמינים	 התורה	

פרטית,	אזי	"אל	תעזובו"	–	לא	

נותרים	עזובים.

)הבעל	שם	טוב(

2. בין נגלה לנסתר
להגיע	 הדרך	 ועל	 רוחניות,	 ודרגות	 עליונים	 עולמות	 על	 אותנו	 הנסתר	מלמדת	 תורת	

בדיני	 בפסוקים,	 הרמוזים	 הסודות	 את	 מגלה	 הנסתר	 תורת	 והנשמה.	 העולם	 לתיקון	

התורה	ובפרטי	המנהגים.	תורת	הנסתר	מגלה	לנו	דברים	נשגבים	ומעוררים,	ובכל	זאת	

יש	בה	חסרון	-	היא	לעולם	תישאר	נסתרת.	דוקא	בתורת	הנגלה	אנחנו	יכולים	לקלוט	

עד	הסוף	ולהפנים	את	התוכן	הנלמד,	הרבה	יותר	ממה	שאנו	מסוגלים	לתפוס	בתורת	

הנסתר.	על	מעלה	זו	של	תורת	הנגלה,	מצביע	בעל	התניא:	

"וְִהּנֵה ִמּכָל זֶה יּובָן שֶּמַּעֲלָה ּומְַּדֵרגָה זֹו שֶבְעֵֶסק הַּתֹוָרה, ֶשׂשֵכֶל ָהָאָדם ָהעֹוֵסק 
בַּתֹוָרה ִמתְקַּׁשֵר ּוִמתְאֵַּחד בְָחכְָמתֹו יִתְבֵָרְך, וְעַּל יְֵדי זֶה נִכְלָל עַּצְִמּיּות הַּּנֶפֶש בְאֹור 
ֵאין סֹוף בָרּוְך הּוא הְַּּמלֻבָש בְָחכְָמתֹו יִתְבֵָרְך, זֶהּו ַּדיְָקא ְּבֵעֶסק ַהּתֹוָרה ַהנִגְלֹות 
ַּּכָאי כו'  בְִרים ִמּכֵָשר ּופָסּול ָטֵמא וְָטהֹור וְחַּּיָב וְז לָנּו שֵֶהם שִּתָא ִסְדֵרי ִמשְנָה הְַּּמדַּ
לְפִי שֵֶהם נִתְלַּבְשּו בַּעֲׂשִּּיָה. רֹוצֶה לֹומַּר ]כלומר[ שֶָחכְָמתֹו יִתְבֵָרְך נְָסעָה וְיְָרָדה עַּד 
שֶּנִתְלַּבְשָה בְִדבִָרים ּגַּשְִמּיִים שֶבְעִנְיְנֵי עֹולָם הַּּזֶה, בִכְֵדי שֶָהָאָדם הַּּלֹוֵמד הֲַּהלָכָה 
בֶֶרת  שְֶּמדַּ ִמּכֵיוָן  שֶבְהֲַּהלָכָה  הַָּחכְָמה  וְעַּצְִמּיּות  מַּהּות  וְתֹופֵס  מַּּׂשִּיג  ׂשִּכְלֹו  יְִהיֶה 
בָלָה, הֹוִאיל שֶָחכְָמתֹו  בְעִנְיָנִים ּגַּשְִמּיִים שֶּמַּהּותָן ֻמּׂשָג... ֲאבָל בְלִּמּוד ָחכְמַּת הַּּקַּ
יִתְבֵָרְך שֶבְעִנְיָנִים ֵאּלּו ְמלֻבֶשֶת בְעִנְיָנִים רּוָחנִּיִים, ּכְמֹו בִבְִריאַּת ׂשְָרפִים וְחַּּיֹות כו' 
נְשָמֹות ּומַּלְָאכִים ּגַּן עֵֶדן ָהעֶלְיֹון וְגַּן עֵֶדן הַּתְַׁחתֹון כו', ֲהֵרי ָהָאָדם הַּּלֹוֵמד זֶה, ֵאין 
יַד ׂשִּכְלֹו מַּּׂשִּיג ָמהּות ָחכְָמה זֹו. שֶׂשֵכֶל ָהָאָדם ֵאינֹו מַּּׂשִּיג הַָּּמהּות ַרק בַּעֲׂשִּּיָה וְֹלא 
ָמהּות ָהרּוָחנִּיּות ֵאיְך ּומַּה הּוא, ַרק ְמצִיאּותֹו. וְלָכֵן ּכְשֶָחכְָמתֹו יִתְבֵָרְך ְמלֻבֶשֶת 
בַּעֲׂשִּּיָה, מַּּׂשִּיג ָמהּותָם מַָּּמש... וְלָכֵן ַעל יְֵדי זֶה ַּדוְָקא נֲַעׂשֶה ּגַם ּכֵן ִהתְּכַלְלּות 
שִֶהּׂשִּיג  יִתְבֵָרְך,  בְָחכְָמתֹו  הְַּּמלֻבָש  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ְּבאֹור  נִׁשְָמתֹו  ַעְצִמּיּות 

ָמהּותָּה מַָּּמש". 
)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'לקוטי תורה' ויקרא ד"ה ולא תשבית( 

מה	ההבדל	בין	השגת	ה"מהות"	להשגת	ה"מציאות"?	נסו	לתת	שם	אחר	למושגים	אלו.

כשאני	לומד	על	מוקצה	בשבת,	אני	מבין	לגמרי	על	מה	אני	מדבר.	אבל	כשאני	לומד	

על	מלאכים	או	על	חלקי	הנשמה	אני	מבין	רק	את	המציאות	-	את	קיומו	של	המושג,	את	

המשמעות	וההשלכות	שלו,	אבל	לא	את	ה"מהות"	שלו.	אני	לא	מצליח	לקלוט	באמת	

מה	זה.	זה	היתרון	של	תורת	הנגלה	על	תורת	הנסתר,	ולכן	אנחנו	עוסקים	בעיקר	בתורת	

הנגלה.	גם	בקרב	העוסקים	בפנימיות	התורה,	הלימוד	המרכזי	הוא	כמובן	לימוד	הנגלה	

והלכות	התורה.	כי	בסופו	של	דבר	אנחנו	חיים	בעולם	הזה,	ואם	אנחנו	רוצים	להתחבר	

עד	הסוף	לחכמת	ה'	ולה'	בעצמו,	אנחנו	צריכים	חכמה	הנתפסת	במוחנו	מכל	צד.	

אז	אולי	נזניח	לגמרי	את	לימוד	ה"נסתר"	ונעסוק	רק	בדברים	שאפשר	להבין	עד	הסוף?	

לשם	מה	עלינו	בכלל	לעסוק	בה	אם	היא	במהותה	נסתרת?	

"נִגְלֶה ְדתֹוָרה ּופְנִיִמּיּות הַּתֹוָרה ֵהם שְנֵיֶהם יַחַּד "תֹוָרה אַּחַּת", שֵּנִתְנָה לְכָל ֶאָחד 
וְֶאָחד ִמּיִׂשְָרֵאל בִשְעַּת מַּתַׁן-תֹוָרה, ּכְמֹו שֶּכָתּוב "ָאנֹכִי ה' ֱאֹלֶקיָך", לָשֹון יִָחיד, 
שֶהַּּכֹל נִתָן לְכָל ֶאָחד וְֶאָחד ִמּיִׂשְָרֵאל בִפְָרט, ּכָל ֶחלְֵקי הַּתֹוָרה, ּפְשַׁט, ֶרֶמז, ְדרּוש 
וְסֹוד. וְלָכֵן נִפְסַּק בְִהלְכֹות תַׁלְמּוד תֹוָרה שֶּכָל ֶאָחד וְֶאָחד ִמּיִׂשְָרֵאל ְמֻחּיָב לִלְמֹוד 
ּכָל ֶחלְֵקי הַּתֹוָרה. וְהַּּטַּעֲנָה שֵֶאינֹו יָכֹול לְָהבִין "נְִסתָר" - ֲהֵרי צְִריכָה לְִהיֹות לֹו 
ֻקשְיָא ּגְדֹולָה עֹוד יֹותֵר: ֵאיְך שַּׁיְָך הּוא לַּתֹוָרה בִכְלָל, ֲהֵרי הַּתֹוָרה ִהיא ָחכְָמתֹו 
בָּה?  לִתְּפֹוס  ֻמגְבָל,  יָכֹול הּוא,  וְֵאיְך  גְבּול,  בְלִי  בָרּוְך הּוא, שֶהּוא  הַָּּקדֹוש  שֶל 
ֶאּלָא הַּתֵרּוץ הּוא, שֶהַָּּקדֹוש בָרּוְך הּוא נָתַׁן ֶאת הַּתֹוָרה לְיִׂשְָרֵאל, בְאֹופֶן שֶּיְִהיֶה 
בֵל ּגַּם "ָסתִּים ְדאֹוַריְתָא", שֲֶהֵרי ּגַּם זֶה  בְלָּה, ּובְֵמילָא שַּׁיְָך הּוא לְקַּ בִיכָלְתָם לְקַּ
נָתַׁן הַָּּקדֹוש בָרּוְך הּוא לְכָל ֶאָחד וְֶאָחד ִמּיִׂשְָרֵאל. ֲאבָל ָהֱאֶמת ִהיא, שֶּגַּלְיָא הּוא 

עִם  ִדנְשָָמה  ּגַּלְיָא  ּוְמקַּׁשֵר  ֶדתֹוָרה,  הַּּגּוף   - תֹוָרה"  "ּגּופֵי  ז"ל:  ַרבֹותֵינּו  ּכִלְשֹון 
ּגַּלְיָא ְדֻקְדשָא בְִריְך הּוא; ֲאבָל ָסתִּים ְדאֹוַריְתָא, ּפְנִיִמּיּות הַּתֹוָרה, שִֶהיא, ּכִלְשֹון 
ִדנְשָָמה עִם  ָסתִּים  ְמקַּׁשֵר  בַּּזֹהַּר -  ּכְַּּמבֹוָאר  ְדאֹוַריְתָא",  ַרבֹותֵינּו ז"ל, "נִשְָמתָא 
ָסתִּים ְדֻקְדשָא בְִריְך הּוא. ּובְֵמילָא, ִאם הּוא לֹוֵמד ַרק נִגְלֶה לְֹלא ֲחִסידּות - ֲהֵרי 
ֹלא נִּצֵל ֶאת הַּ"ָסתִּים" ִדנְשָָמה, שֶֹּלא נִתְחַּבֵר עִם הַּתֹוָרה. וֲַהֵרי זֶה עַּל ֶדֶרְך הַּּנַּ"ל, 
ּכְִמי ֶשּלֹוֵמד ַרק לְגְִרָסא וְֹלא בְעִּיּון. ָמתַׁי יֶשְנֹו לִּמּוד הַּתֹוָרה ָהֲאִמתִּי - ּכֲַּאשֶר ּכָל 
ָהָאָדם, ִחּצֹונִּיּותֹו ּופְנִיִמּיּותֹו, עֲסּוִקים ּוְקשּוִרים עִם ּכָל הַּתֹוָרה, ִחּצֹונִּיּות וְּגַּלְיָא 

עִם ּפְנִיִמּיּות וֲַחִסידּות".
)רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש, 'תורת מנחם' חג השבועות תשט"ז( 

לא	רק	בתורה	יש	חלק	נסתר,	גם	בנו	יש.	החלק	הנסתר	שבתוכנו	צריך	גם	הוא	להתעורר	

את	 שבתורה.	 הנסתר	 בחלק	 אותו	 להזין	 היא	 זאת	 לעשות	 והדרך	 לה',	 מחובר	 ולהיות	

ואת	המשמעות	של	החיים,	רק	 ה'	 הרובדים	העמוקים	שבנשמה,	הצמאים	לדעת	את	

פנימיות	התורה	יכולה	לעורר.	אם	נלמד	את	כל	חלקי	התורה,	תהיה	בידינו	תורה	שלימה	

המביאה	לאישיות	שלימה.
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	– לכם"	 נתתי	 טוב	 לקח	 "כי	

זוהי	תורת	ה'נגלה'.	יכול	להיות	

ש"נתתי	 יחשבו	 שבו	 מצב	

'לכם'	 ניתנה	 שהתורה	 לכם",	

התורה,	 נותן	 את	 ושוכחים	

ומקשים	 היתרים	 מחפשים	

קושיות.	אבל	אם	זוהי	"תורתי"	

פנימיות	 את	 לומדים	 אם	 	–

בהשגחה	 ומאמינים	 התורה	

פרטית,	אזי	"אל	תעזובו"	–	לא	

נותרים	עזובים.

)הבעל	שם	טוב(

2. בין נגלה לנסתר
להגיע	 הדרך	 ועל	 רוחניות,	 ודרגות	 עליונים	 עולמות	 על	 אותנו	 הנסתר	מלמדת	 תורת	

בדיני	 בפסוקים,	 הרמוזים	 הסודות	 את	 מגלה	 הנסתר	 תורת	 והנשמה.	 העולם	 לתיקון	

התורה	ובפרטי	המנהגים.	תורת	הנסתר	מגלה	לנו	דברים	נשגבים	ומעוררים,	ובכל	זאת	

יש	בה	חסרון	-	היא	לעולם	תישאר	נסתרת.	דוקא	בתורת	הנגלה	אנחנו	יכולים	לקלוט	

עד	הסוף	ולהפנים	את	התוכן	הנלמד,	הרבה	יותר	ממה	שאנו	מסוגלים	לתפוס	בתורת	

הנסתר.	על	מעלה	זו	של	תורת	הנגלה,	מצביע	בעל	התניא:	

"וְִהּנֵה ִמּכָל זֶה יּובָן שֶּמַּעֲלָה ּומְַּדֵרגָה זֹו שֶבְעֵֶסק הַּתֹוָרה, ֶשׂשֵכֶל ָהָאָדם ָהעֹוֵסק 
בַּתֹוָרה ִמתְקַּׁשֵר ּוִמתְאֵַּחד בְָחכְָמתֹו יִתְבֵָרְך, וְעַּל יְֵדי זֶה נִכְלָל עַּצְִמּיּות הַּּנֶפֶש בְאֹור 
ֵאין סֹוף בָרּוְך הּוא הְַּּמלֻבָש בְָחכְָמתֹו יִתְבֵָרְך, זֶהּו ַּדיְָקא ְּבֵעֶסק ַהּתֹוָרה ַהנִגְלֹות 
ַּּכָאי כו'  בְִרים ִמּכֵָשר ּופָסּול ָטֵמא וְָטהֹור וְחַּּיָב וְז לָנּו שֵֶהם שִּתָא ִסְדֵרי ִמשְנָה הְַּּמדַּ
לְפִי שֵֶהם נִתְלַּבְשּו בַּעֲׂשִּּיָה. רֹוצֶה לֹומַּר ]כלומר[ שֶָחכְָמתֹו יִתְבֵָרְך נְָסעָה וְיְָרָדה עַּד 
שֶּנִתְלַּבְשָה בְִדבִָרים ּגַּשְִמּיִים שֶבְעִנְיְנֵי עֹולָם הַּּזֶה, בִכְֵדי שֶָהָאָדם הַּּלֹוֵמד הֲַּהלָכָה 
בֶֶרת  שְֶּמדַּ ִמּכֵיוָן  שֶבְהֲַּהלָכָה  הַָּחכְָמה  וְעַּצְִמּיּות  מַּהּות  וְתֹופֵס  מַּּׂשִּיג  ׂשִּכְלֹו  יְִהיֶה 
בָלָה, הֹוִאיל שֶָחכְָמתֹו  בְעִנְיָנִים ּגַּשְִמּיִים שֶּמַּהּותָן ֻמּׂשָג... ֲאבָל בְלִּמּוד ָחכְמַּת הַּּקַּ
יִתְבֵָרְך שֶבְעִנְיָנִים ֵאּלּו ְמלֻבֶשֶת בְעִנְיָנִים רּוָחנִּיִים, ּכְמֹו בִבְִריאַּת ׂשְָרפִים וְחַּּיֹות כו' 
נְשָמֹות ּומַּלְָאכִים ּגַּן עֵֶדן ָהעֶלְיֹון וְגַּן עֵֶדן הַּתְַׁחתֹון כו', ֲהֵרי ָהָאָדם הַּּלֹוֵמד זֶה, ֵאין 
יַד ׂשִּכְלֹו מַּּׂשִּיג ָמהּות ָחכְָמה זֹו. שֶׂשֵכֶל ָהָאָדם ֵאינֹו מַּּׂשִּיג הַָּּמהּות ַרק בַּעֲׂשִּּיָה וְֹלא 
ָמהּות ָהרּוָחנִּיּות ֵאיְך ּומַּה הּוא, ַרק ְמצִיאּותֹו. וְלָכֵן ּכְשֶָחכְָמתֹו יִתְבֵָרְך ְמלֻבֶשֶת 
בַּעֲׂשִּּיָה, מַּּׂשִּיג ָמהּותָם מַָּּמש... וְלָכֵן ַעל יְֵדי זֶה ַּדוְָקא נֲַעׂשֶה ּגַם ּכֵן ִהתְּכַלְלּות 
שִֶהּׂשִּיג  יִתְבֵָרְך,  בְָחכְָמתֹו  הְַּּמלֻבָש  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ְּבאֹור  נִׁשְָמתֹו  ַעְצִמּיּות 

ָמהּותָּה מַָּּמש". 
)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'לקוטי תורה' ויקרא ד"ה ולא תשבית( 

מה	ההבדל	בין	השגת	ה"מהות"	להשגת	ה"מציאות"?	נסו	לתת	שם	אחר	למושגים	אלו.

כשאני	לומד	על	מוקצה	בשבת,	אני	מבין	לגמרי	על	מה	אני	מדבר.	אבל	כשאני	לומד	

על	מלאכים	או	על	חלקי	הנשמה	אני	מבין	רק	את	המציאות	-	את	קיומו	של	המושג,	את	

המשמעות	וההשלכות	שלו,	אבל	לא	את	ה"מהות"	שלו.	אני	לא	מצליח	לקלוט	באמת	

מה	זה.	זה	היתרון	של	תורת	הנגלה	על	תורת	הנסתר,	ולכן	אנחנו	עוסקים	בעיקר	בתורת	

הנגלה.	גם	בקרב	העוסקים	בפנימיות	התורה,	הלימוד	המרכזי	הוא	כמובן	לימוד	הנגלה	

והלכות	התורה.	כי	בסופו	של	דבר	אנחנו	חיים	בעולם	הזה,	ואם	אנחנו	רוצים	להתחבר	

עד	הסוף	לחכמת	ה'	ולה'	בעצמו,	אנחנו	צריכים	חכמה	הנתפסת	במוחנו	מכל	צד.	

אז	אולי	נזניח	לגמרי	את	לימוד	ה"נסתר"	ונעסוק	רק	בדברים	שאפשר	להבין	עד	הסוף?	

לשם	מה	עלינו	בכלל	לעסוק	בה	אם	היא	במהותה	נסתרת?	

"נִגְלֶה ְדתֹוָרה ּופְנִיִמּיּות הַּתֹוָרה ֵהם שְנֵיֶהם יַחַּד "תֹוָרה אַּחַּת", שֵּנִתְנָה לְכָל ֶאָחד 
וְֶאָחד ִמּיִׂשְָרֵאל בִשְעַּת מַּתַׁן-תֹוָרה, ּכְמֹו שֶּכָתּוב "ָאנֹכִי ה' ֱאֹלֶקיָך", לָשֹון יִָחיד, 
שֶהַּּכֹל נִתָן לְכָל ֶאָחד וְֶאָחד ִמּיִׂשְָרֵאל בִפְָרט, ּכָל ֶחלְֵקי הַּתֹוָרה, ּפְשַׁט, ֶרֶמז, ְדרּוש 
וְסֹוד. וְלָכֵן נִפְסַּק בְִהלְכֹות תַׁלְמּוד תֹוָרה שֶּכָל ֶאָחד וְֶאָחד ִמּיִׂשְָרֵאל ְמֻחּיָב לִלְמֹוד 
ּכָל ֶחלְֵקי הַּתֹוָרה. וְהַּּטַּעֲנָה שֵֶאינֹו יָכֹול לְָהבִין "נְִסתָר" - ֲהֵרי צְִריכָה לְִהיֹות לֹו 
ֻקשְיָא ּגְדֹולָה עֹוד יֹותֵר: ֵאיְך שַּׁיְָך הּוא לַּתֹוָרה בִכְלָל, ֲהֵרי הַּתֹוָרה ִהיא ָחכְָמתֹו 
בָּה?  לִתְּפֹוס  ֻמגְבָל,  יָכֹול הּוא,  וְֵאיְך  גְבּול,  בְלִי  בָרּוְך הּוא, שֶהּוא  הַָּּקדֹוש  שֶל 
ֶאּלָא הַּתֵרּוץ הּוא, שֶהַָּּקדֹוש בָרּוְך הּוא נָתַׁן ֶאת הַּתֹוָרה לְיִׂשְָרֵאל, בְאֹופֶן שֶּיְִהיֶה 
בֵל ּגַּם "ָסתִּים ְדאֹוַריְתָא", שֲֶהֵרי ּגַּם זֶה  בְלָּה, ּובְֵמילָא שַּׁיְָך הּוא לְקַּ בִיכָלְתָם לְקַּ
נָתַׁן הַָּּקדֹוש בָרּוְך הּוא לְכָל ֶאָחד וְֶאָחד ִמּיִׂשְָרֵאל. ֲאבָל ָהֱאֶמת ִהיא, שֶּגַּלְיָא הּוא 

עִם  ִדנְשָָמה  ּגַּלְיָא  ּוְמקַּׁשֵר  ֶדתֹוָרה,  הַּּגּוף   - תֹוָרה"  "ּגּופֵי  ז"ל:  ַרבֹותֵינּו  ּכִלְשֹון 
ּגַּלְיָא ְדֻקְדשָא בְִריְך הּוא; ֲאבָל ָסתִּים ְדאֹוַריְתָא, ּפְנִיִמּיּות הַּתֹוָרה, שִֶהיא, ּכִלְשֹון 
ִדנְשָָמה עִם  ָסתִּים  ְמקַּׁשֵר  בַּּזֹהַּר -  ּכְַּּמבֹוָאר  ְדאֹוַריְתָא",  ַרבֹותֵינּו ז"ל, "נִשְָמתָא 
ָסתִּים ְדֻקְדשָא בְִריְך הּוא. ּובְֵמילָא, ִאם הּוא לֹוֵמד ַרק נִגְלֶה לְֹלא ֲחִסידּות - ֲהֵרי 
ֹלא נִּצֵל ֶאת הַּ"ָסתִּים" ִדנְשָָמה, שֶֹּלא נִתְחַּבֵר עִם הַּתֹוָרה. וֲַהֵרי זֶה עַּל ֶדֶרְך הַּּנַּ"ל, 
ּכְִמי ֶשּלֹוֵמד ַרק לְגְִרָסא וְֹלא בְעִּיּון. ָמתַׁי יֶשְנֹו לִּמּוד הַּתֹוָרה ָהֲאִמתִּי - ּכֲַּאשֶר ּכָל 
ָהָאָדם, ִחּצֹונִּיּותֹו ּופְנִיִמּיּותֹו, עֲסּוִקים ּוְקשּוִרים עִם ּכָל הַּתֹוָרה, ִחּצֹונִּיּות וְּגַּלְיָא 

עִם ּפְנִיִמּיּות וֲַחִסידּות".
)רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש, 'תורת מנחם' חג השבועות תשט"ז( 

לא	רק	בתורה	יש	חלק	נסתר,	גם	בנו	יש.	החלק	הנסתר	שבתוכנו	צריך	גם	הוא	להתעורר	

את	 שבתורה.	 הנסתר	 בחלק	 אותו	 להזין	 היא	 זאת	 לעשות	 והדרך	 לה',	 מחובר	 ולהיות	

ואת	המשמעות	של	החיים,	רק	 ה'	 הרובדים	העמוקים	שבנשמה,	הצמאים	לדעת	את	

פנימיות	התורה	יכולה	לעורר.	אם	נלמד	את	כל	חלקי	התורה,	תהיה	בידינו	תורה	שלימה	

המביאה	לאישיות	שלימה.
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ביאר	 צדק'	 ה'צמח	 אדמו"ר	

לפנימיות	 אש	 שמיחסים	 מה	

הנותנת	 שהיא	 לפי	 התורה,	

שבתורה:	 בנגלה	 חיות	

לכך	 ומודע	 הלכה	 כשלומד	

ילמד	 הוא	 הלכה	 שאותה	

שנה	 ועשרים	 מאה	 לאחר	

אש	 לתוכו	 חודרת	 	– עדן	 בגן	

קטנה.

)היום	יום(

3. תורת החסידות
הנשמה	של	התורה	-	תורת	הסוד,	עברה	במשך	הדורות	גלגולים	רבים.	במשך	דורות	

הזוהר,	 ספר	 צדיקים.	 של	 מצומצם	 בחוג	 לתלמיד,	 מרב	 ב'קבלה'	 בסתר	 היא	 עברה	

כמו	 מאוחרים,	 בדורות	 אפילו	 לגמרי.	 כמעט	 חבוי	 היה	 הסוד,	 תורת	 לכל	 המקור	

בתקופת	הראשונים,	מיעטו	העוסקים	בתורת	הסוד	)כמו	הרמב"ן	לדוגמא(	מלגלות	זאת	

בחיבוריהם.	תורת	הסוד	נשארה	סודית	ורחוקה	מלהשפיע	על	רוב	לומדי	התורה	וכלל	

עם	ישראל.	

בדורו	של	האר"י	הפכה	תורת	הסוד	לנחלת	חלקים	רחבים	יותר.	האר"י	הקדוש	גילה	

וביאר	ענינים	רבים	בתורת	הסוד,	ואף	הנחיל	מנהגים	וענינים	שונים	לכלל	העם.	האר"י	

אף	התבטא	שמעתה	"מותר	ומצווה	לגלות	זאת	החכמה"!	תורת	הסוד	הפכה	ונהייתה	

נסתרים	 סודיים,	 בענינים	 עסקה	 היא	 כי	 סוד.	 נשארה	 היא	 זאת,	 ובכל	 יותר.	 גלויה	

ומופשטים.	עד	שהגיע	הבעל	שם	טוב	הקדוש.	

הראה	 הוא	 אמיתי.	 גילוי	 לידי	 התורה,	 פנימיות	 הסוד,	 תורת	 את	 הביא	 טוב	 שם	 הבעל	

הסודות	 וכל	 האלוקית,	 הנשמה	 של	 שיקוף	 אלא	 אינם	 העליונים	 העולמות	 כיצד	

הנעלמים	נוגעים	לנשמתו	ולחייו	של	כל	יהודי.	תורת	החסידות	שלימד	הבעל	שם	טוב,	

האירה	באור	חדש	את	פנימיות	התורה	ואת	התורה	בכלל,	כך	שכל	יהודי	יוכל	לטעום	

את	המשמעות	הפנימית	של	התורה	בנוגע	לחייו.	

ְדמֹונִים ּלא ָהיָה  ""ָהיֹוה ָהיָה ְדבַּר ה' בְיַד הַּבַּעַּל שֵם טֹוב, וַּיִגְזֹור אֹוֶמר וַּיָָקם, ּוֵמהַּּקַּ
וְאֲַּחָריו לֶעָפָר ִמי יָקּום", זֶה לְשֹונֹו שֶל ָהַרב הַָּּקדֹוש ַרבִי ְמנֵַּחם ֶמענְְדל  כָמֹוהּו 
הַֻּּמְסָמְך  ִמּפִי  ּכֵָאלּו  נֹוָרִאים  בִּטּויִים  וְָאְמנָם  ִמִּמכְתָבָיו.  בְאַּחַּד  זי"ע  ִמוִיֶטעבְְסק 
ָמקֹום  מַּשְִאיִרים עֹוד  זי"ע, ֹלא  הַּבַּעַּל שֵם טֹוב  עְֶרּכֹו שֶל  לְהַּעֲִריְך רּום  בְיֹותֵר 
לֲַּאנָשִּים ּכְעְֶרּכֵנּו לִנְגֹועַּ ֲאפִּלּו ַרק ֶאפֶס ָקצֵהּו בְעֶצֶם תֹוַרת הַּבַּעַּל שֵם טֹוב זי"ע... 
הֹופָעַּת אֹור הַּבַּעַּל שֵם טֹוב הּוא ֶאָחד הַּּגִּלּויִים הַּּגְדֹולִים שֶּנִתְּגַּּלּו בָעֹולָם ֵמעֵת 
בְרֹוא ֱאלֹוִקים ָאָדם עֲלֵי ֲאָדָמה, ּוֵמהִַּחדּושִּים הַֻּּמפְלִָאים בְיֹותֵר שִֶהּצִיל ֶאת עֹולֵָמנּו 
ִמּנִּוּון רּוָחנִי לִשְעָתֹו ּולְדֹורֹות עַּד אֹור ָחָדש עַּל צִּיֹון תִָאיר. ּגִּלּוי ָהאֹור הַָּּקדֹוש 
הַּּזֶה ִמשְתַׁיְֵך לְשְַׁרשֶֶרת הַּּגִּלּויִים שֵֶהִאירּו ֶאת הַּבְִריָאה בְכָל ּפַּעַּם שִֶהּגִיעָה רח"ל 
יִׂשְָרֵאל  עַּם  שֵֶאין  עַּד  ִמתְגַּבֶֶרת  הֲַּחשֵכּות  שֶּכֲַּאשֶר  הֲַּחשֵכּות  לְׂשִּיא  לצלן[  ]רחמנא 
יָכֹול ׂשְֵאתָּה, שֹולֵחַּ הַּבֹוֵרא יִתְבֵָרְך ֶאת עֲבָָדיו ּושְלּוָחיו הַּּנֱֶאָמנִים לְָהִאיר מֲַּחשַּׁכִים 
בְאֹור ֱאלֹוקּותֹו יִתְבֵָרְך... עִּקַּר אֹור תֹוַרת הַּבַּעַּל שֵם טֹוב שַּׁיֶכֶת לַּּגְדֹולִים ֲאשֶר 
ֶאּלָא  בְשַׁעְתֹו.  ַּ"ל  ז ָהֲאִר"י  שֶּגִּלָה  הַּּנְִסתָר  תֹוַרת  עַּל  ּפֵרּוש  ִהיא  וְתֹוָרתֹו  בָָאֶרץ, 
ׁשֶָהֲאִריזַ"ל ְמַדֵּבר ַעל ִענְיָנִים ַהַּׁשּיָכִים לָעֹולָמֹות ָהֶעלְיֹונִים ּוְסִפירֹות ַהְּקדֹוׁשֹות, 
וְַהַּבַעל ׁשֵם טֹוב הֹוִסיף לְָפֵרׁש ּכִי ּכָל זֶה ׁשַּיְָך ּגַם לֲַעבֹוַדת ה' ׁשֶל יְהּוִדי ֵמעֹולָם 
ַהּׁשֵָפל, ּכִי "בְצֶלֶם ֱאלֹוִקים עָׂשָה ֶאת ָהָאָדם" )בראשית ט, ו(. אְַּך ֱהיֹות וְתֹוַרת הַּבַּעַּל 
שֵם טֹוב ִהיא תֹוָרה שְלֵָמה, ֲהֵרי ּכְמֹו שֶׁשַּׁיֶכֶת לְעֵילָא ִמּכָל עָלְִמין ּכְמֹו כֵן ִהיא 
שַּׁיֶכֶת ּגַּם לִתְחֹות ּכָל עָלְִמין, ּולְכָל יְהּוִדי בֲַּאשֶר הּוא יְהּוִדי ּובֲַּאשֶר יֵש בֹו ֵחלֶק 
ֱאלֹוָק ִמּמַּעַּל, לְָהִרים אֹותֹו ִמׁשִּפְלּותֹו ּולְָהִאיר לֹו ֶאת מֲַּחשַּׁכֵי לִבֹו בְאֹור ֱאלֹוקּותֹו 
יִתְבֵָרְך. תֹוַרת הַּבַּעַּל שֵם טֹוב ְמלַּּמְַּדתָנּו ֶאת הֶַּדֶרְך לְהַּעֲלֹות ֶאת אֹור הַּּנְשָָמה ֲאשֶר 

ִמּכִֵּסא ּכָבֹוד ֻחּצָבָה ּגַּם ֵאצֶל יְהּוִדים הַּּפְשּוִטים בְיֹותֵר". 
)רבי שלום נוח ברזובסקי מסלונים, 'נתיבות שלום' חלק א חסידות מאמר א(

בדור	נפול	ביותר	מבחינה	גשמית	ורוחנית,	הגיע	הבעל	שם	טוב	והפיח	רוח	חיים	חדשה,	

המפעמת	בנו	עד	היום.	תורת	הבעל	שם	טוב,	תורת	החסידות,	באה	להורות	דרך	פנימית	

בעבודת	ה'.	צורת	הסתכלות	שבאה	בראש	ובראשונה	לעורר	את	הקשר	בין	יהודי	לה'.	

וכך	מתאר	הרבי	הרש"ב	את	הנחיצות	שבתורה	זו	בלימוד	התורה	ובעבודת	ה'	של	יהודי	

בכלל:	

וְָקא, ּוכְמֹו שֶּכָתּוב בְתִּּקּונִים ְד"אֹוַריְתָא  "צִָריְך לְִהיֹות עֵֶסק הַּתֹוָרה בְאֲַּהבָה וְיְִרָאה דַּ
בְלָא ְדִחילּו ּוְרִחימּו לָא ּפְָרָחא לְעֵילָא וְלָא יָכְלָא לְָסלְָקא ּולְֵמיקַּם ֳקָדם ה'"  ]תֹוָרה 
תיקון י(,  זוהר,  )תיקוני  ה'[  לִפְנֵי  וְלַּעֲמֹוד  לַּעֲלֹות  יְכֹולָה  וְֹלא  לְמַּעֲלָה  ּפֹוַרחַּת  ֹלא  וְאֲַּהבָה  יְִרָאה  לְֹלא 

נְִדבִָקים בְתֹוָרתֹו  ֵהָּמה  וָָרע  ְדטֹוב  הַּּלְבּושִּים  ִהּנֵה  וְיְִרָאה  אֲַּהבָה  בְֹלא  ִדכְשֶּלֹוֵמד 
וְלָזֹאת  כו'.  לְמַָּּטה  וְנִשְֶאֶרת  כו'  לְָסלְָקא  יָכְלָא  לָא  זֶה  ּוִמׁשּום  אֲַּחֶריָה  וְנִגְָרִרים 
בְֵאיזֶה  לְִראֹות  נַּפְשִּי  ָקצָה  ּוְמאֹד  וְיְִרָאה...  בְאֲַּהבָה  הַּתֹוָרה  לִּמּוד  לְִהיֹות  צִָריְך 
ּובְתַׁבְנִיתָם  הְַּרבֵה,  תֹוָרה  לְָמדּו  ֲאשֶר  בְלָם(  לְקַּ )הְַּּמבְַּקשִּים  הַּבִָאים  ֵמהַּבַּחּוִרים 
ּובְמְַּרֵאיֶהם ּובְֶהְרגֵש נַּפְשָם ֵהָּמה ּכְמֹו בַּעֲלֵי ְמלָאכָה ּפְשּוִטים מַָּּמש. וְהַּתֹוָרה ֹלא 
ִמּפְנֵי  וְזֶהּו  ּקּות.  דַּ ֵאיזֶה  בֶָהם  נְִרֶאה  לְִהיֹות  ּוכְלָל  ּכְלָל  עֲלֵיֶהם  ֵמרּוָחּה  ֶהֱאצִילָה 
בִכְֵדי  אֹו  הַּהְַּסּפָָקה  )בִשְבִיל  מַָּּמש  ּגַּשְִמּיִית  ְמלָאכָה  ּכְמֹו  ֶאצְלָם  הּוא  שֶּלִּמּוָדם 

ְרשָנִים ּומִַּּטיפִים כו'(, בְלִי שּום ֶהְרגֵש עִנְיָן ֱאלֹוִקי בָזֶה.  שֶיְִהיּו דַּ

ְמֵהָמנָא  בְַרעֲיָא  ּוכְמֹו שֶּכָתּוב  הַּתֹוָרה,  ּפְנִיִמּיּות  בְִחינַּת  הַּחַּּיִים" הּוא  וְִהּנֵה "עֵץ 
עֲתִּיִדין יִׂשְָרֵאל לְִמְטעָם ֵמִאילָנָא ְדחַּּיֵי ְדִאיהּו הַּאי ֵספֶר  ְדפָָרשַׁת נָׂשֹא: "ּובְגִין דַּ
הַּתֹוָרה  ִדפְנִיִמּיּות  הַּּזֹהַּר[,  ֵספֶר  שֶהּוא  הַּחַּּיִים  ֵמעֵץ  לְִטעֹום  יִׂשְָרֵאל  שֶעֲתִּיִדים  ]ּובִזְכּות  הַּּזֹהַּר" 
ֵמעִנְיָנִים רּוָחנִּיִים בְֵסֶדר  בֶֶרת  ְמדַּ ּגַּשְִמּיִים, שֲֶהֵרי ִהיא  נִתְלַּבְשָה בִלְבּושִּים  שֶֹלא 
ִהיא  ֲהֵרי  בָזֶה  וְהֲַּהשָגָה  הַּּׂשֵכֶל  וְגַּם  בִכְלָל,  ֱאלֹוקּות  ּובְעִנְיָנֵי  הִַּהשְתַׁלְשְלּות 
וְלָבֹוא  ה'  ֶאת  ע  לֵידַּ הּוא  עִנְיָנָּה  וְכָל  ָהֱאֹלִקי  הַּאֹור  בָּה  וְנְִרּגָש  רּוָחנִיּות  ֲהׂשָגָה 
ֲאבֹותֵינּו  ִהנְִחּלֻנּו  ֲאשֶר  ז"ל  טֹוב  שֵם  הַּבַּעַּל  תֹוַרת  ּובִפְָרט  וְיְִרָאה.  אֲַּהבָה  לִיֵדי 
ַרבֹותֵינּו הְַּּקדֹושִּים נִשְָמתָם עֵֶדן ז"ל הְַּּמגַּּלִים ּוְמבֲָאִרים ּגְֻדּלַּת וְרֹוְממּות ה' וְכָל 
עַּת ֶאת ה' וְֵאיְך לְעָבְדֹו  עִנְיָנֵי ֱאֹלקּות הְַּּמבִיִאים לִיֵדי אֲַּהבָה וְיְִרָאה, ּוְמלְַּּמֵדנּו לָדַּ
יִתְבֵָרְך בְאֲַּהבָה וְיְִרָאה ּכִֶדבָעִי ]ּכְמֹו שֶצִָריְך[ וְהְַּדָרכִים הְַּמבִיִאים לָזֶה... וְלָכֵן ּפְנִיִמּיּות 
הַּתֹוָרה ִהיא בְִחינַּת עֵץ הַּחַּּיִים שִֶהיא ּגִּלּוי ֱאֹלקּות, וְִהיא הְַּּמבִיָאה לְלֵב שָלֵם, הַּיְנּו 

לְאֲַּהבָה וְיְִרָאה שֶהּוא ָהעִָּקר בְכָל עֵֶסק הַּתֹוָרה".
)רבי שלום דובער מליובאוויטש, קונטרס 'עץ החיים' פרק יא( 

בלי	לחשוב	על	ה',	למה	שנאהב	אותו?	ואם	לא	נלמד	את	פנימיות	התורה	איך	באמת	

התורה	 של	 הנגלה	 את	 שלומד	 לב	 שלם,	 לב	 בנו	 מכינה	 התורה	 פנימיות	 אותו?	 נכיר	

מתוך	חיבור	וקשר	לנותן	התורה,	הקדוש	ברוך	הוא.	
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ביאר	 צדק'	 ה'צמח	 אדמו"ר	

לפנימיות	 אש	 שמיחסים	 מה	

הנותנת	 שהיא	 לפי	 התורה,	

שבתורה:	 בנגלה	 חיות	

לכך	 ומודע	 הלכה	 כשלומד	

ילמד	 הוא	 הלכה	 שאותה	

שנה	 ועשרים	 מאה	 לאחר	

אש	 לתוכו	 חודרת	 	– עדן	 בגן	

קטנה.

)היום	יום(

3. תורת החסידות
הנשמה	של	התורה	-	תורת	הסוד,	עברה	במשך	הדורות	גלגולים	רבים.	במשך	דורות	

הזוהר,	 ספר	 צדיקים.	 של	 מצומצם	 בחוג	 לתלמיד,	 מרב	 ב'קבלה'	 בסתר	 היא	 עברה	

כמו	 מאוחרים,	 בדורות	 אפילו	 לגמרי.	 כמעט	 חבוי	 היה	 הסוד,	 תורת	 לכל	 המקור	

בתקופת	הראשונים,	מיעטו	העוסקים	בתורת	הסוד	)כמו	הרמב"ן	לדוגמא(	מלגלות	זאת	

בחיבוריהם.	תורת	הסוד	נשארה	סודית	ורחוקה	מלהשפיע	על	רוב	לומדי	התורה	וכלל	

עם	ישראל.	

בדורו	של	האר"י	הפכה	תורת	הסוד	לנחלת	חלקים	רחבים	יותר.	האר"י	הקדוש	גילה	

וביאר	ענינים	רבים	בתורת	הסוד,	ואף	הנחיל	מנהגים	וענינים	שונים	לכלל	העם.	האר"י	

אף	התבטא	שמעתה	"מותר	ומצווה	לגלות	זאת	החכמה"!	תורת	הסוד	הפכה	ונהייתה	

נסתרים	 סודיים,	 בענינים	 עסקה	 היא	 כי	 סוד.	 נשארה	 היא	 זאת,	 ובכל	 יותר.	 גלויה	

ומופשטים.	עד	שהגיע	הבעל	שם	טוב	הקדוש.	

הראה	 הוא	 אמיתי.	 גילוי	 לידי	 התורה,	 פנימיות	 הסוד,	 תורת	 את	 הביא	 טוב	 שם	 הבעל	

הסודות	 וכל	 האלוקית,	 הנשמה	 של	 שיקוף	 אלא	 אינם	 העליונים	 העולמות	 כיצד	

הנעלמים	נוגעים	לנשמתו	ולחייו	של	כל	יהודי.	תורת	החסידות	שלימד	הבעל	שם	טוב,	

האירה	באור	חדש	את	פנימיות	התורה	ואת	התורה	בכלל,	כך	שכל	יהודי	יוכל	לטעום	

את	המשמעות	הפנימית	של	התורה	בנוגע	לחייו.	

ְדמֹונִים ּלא ָהיָה  ""ָהיֹוה ָהיָה ְדבַּר ה' בְיַד הַּבַּעַּל שֵם טֹוב, וַּיִגְזֹור אֹוֶמר וַּיָָקם, ּוֵמהַּּקַּ
וְאֲַּחָריו לֶעָפָר ִמי יָקּום", זֶה לְשֹונֹו שֶל ָהַרב הַָּּקדֹוש ַרבִי ְמנֵַּחם ֶמענְְדל  כָמֹוהּו 
הַֻּּמְסָמְך  ִמּפִי  ּכֵָאלּו  נֹוָרִאים  בִּטּויִים  וְָאְמנָם  ִמִּמכְתָבָיו.  בְאַּחַּד  זי"ע  ִמוִיֶטעבְְסק 
ָמקֹום  מַּשְִאיִרים עֹוד  זי"ע, ֹלא  הַּבַּעַּל שֵם טֹוב  עְֶרּכֹו שֶל  לְהַּעֲִריְך רּום  בְיֹותֵר 
לֲַּאנָשִּים ּכְעְֶרּכֵנּו לִנְגֹועַּ ֲאפִּלּו ַרק ֶאפֶס ָקצֵהּו בְעֶצֶם תֹוַרת הַּבַּעַּל שֵם טֹוב זי"ע... 
הֹופָעַּת אֹור הַּבַּעַּל שֵם טֹוב הּוא ֶאָחד הַּּגִּלּויִים הַּּגְדֹולִים שֶּנִתְּגַּּלּו בָעֹולָם ֵמעֵת 
בְרֹוא ֱאלֹוִקים ָאָדם עֲלֵי ֲאָדָמה, ּוֵמהִַּחדּושִּים הַֻּּמפְלִָאים בְיֹותֵר שִֶהּצִיל ֶאת עֹולֵָמנּו 
ִמּנִּוּון רּוָחנִי לִשְעָתֹו ּולְדֹורֹות עַּד אֹור ָחָדש עַּל צִּיֹון תִָאיר. ּגִּלּוי ָהאֹור הַָּּקדֹוש 
הַּּזֶה ִמשְתַׁיְֵך לְשְַׁרשֶֶרת הַּּגִּלּויִים שֵֶהִאירּו ֶאת הַּבְִריָאה בְכָל ּפַּעַּם שִֶהּגִיעָה רח"ל 
יִׂשְָרֵאל  עַּם  שֵֶאין  עַּד  ִמתְגַּבֶֶרת  הֲַּחשֵכּות  שֶּכֲַּאשֶר  הֲַּחשֵכּות  לְׂשִּיא  לצלן[  ]רחמנא 
יָכֹול ׂשְֵאתָּה, שֹולֵחַּ הַּבֹוֵרא יִתְבֵָרְך ֶאת עֲבָָדיו ּושְלּוָחיו הַּּנֱֶאָמנִים לְָהִאיר מֲַּחשַּׁכִים 
בְאֹור ֱאלֹוקּותֹו יִתְָבֵרְך... עִּקַּר אֹור תֹוַרת הַּבַּעַּל שֵם טֹוב שַּׁיֶכֶת לַּּגְדֹולִים ֲאשֶר 
ֶאּלָא  בְשַׁעְתֹו.  ַּ"ל  ז ָהֲאִר"י  שֶּגִּלָה  הַּּנְִסתָר  תֹוַרת  עַּל  ּפֵרּוש  ִהיא  וְתֹוָרתֹו  בָָאֶרץ, 
ׁשֶָהֲאִריזַ"ל ְמַדֵּבר ַעל ִענְיָנִים ַהַּׁשּיָכִים לָעֹולָמֹות ָהֶעלְיֹונִים ּוְסִפירֹות ַהְּקדֹוׁשֹות, 
וְַהַּבַעל ׁשֵם טֹוב הֹוִסיף לְָפֵרׁש ּכִי ּכָל זֶה ׁשַּיְָך ּגַם לֲַעבֹוַדת ה' ׁשֶל יְהּוִדי ֵמעֹולָם 
ַהּׁשֵָפל, ּכִי "בְצֶלֶם ֱאלֹוִקים עָׂשָה ֶאת ָהָאָדם" )בראשית ט, ו(. אְַּך ֱהיֹות וְתֹוַרת הַּבַּעַּל 
שֵם טֹוב ִהיא תֹוָרה שְלֵָמה, ֲהֵרי ּכְמֹו שֶׁשַּׁיֶכֶת לְעֵילָא ִמּכָל עָלְִמין ּכְמֹו כֵן ִהיא 
שַּׁיֶכֶת ּגַּם לִתְחֹות ּכָל עָלְִמין, ּולְכָל יְהּוִדי בֲַּאשֶר הּוא יְהּוִדי ּובֲַּאשֶר יֵש בֹו ֵחלֶק 
ֱאלֹוָק ִמּמַּעַּל, לְָהִרים אֹותֹו ִמׁשִּפְלּותֹו ּולְָהִאיר לֹו ֶאת מֲַּחשַּׁכֵי לִבֹו בְאֹור ֱאלֹוקּותֹו 
יִתְבֵָרְך. תֹוַרת הַּבַּעַּל שֵם טֹוב ְמלַּּמְַּדתָנּו ֶאת הֶַּדֶרְך לְהַּעֲלֹות ֶאת אֹור הַּּנְשָָמה ֲאשֶר 

ִמּכִֵּסא ּכָבֹוד ֻחּצָבָה ּגַּם ֵאצֶל יְהּוִדים הַּּפְשּוִטים בְיֹותֵר". 
)רבי שלום נוח ברזובסקי מסלונים, 'נתיבות שלום' חלק א חסידות מאמר א(

בדור	נפול	ביותר	מבחינה	גשמית	ורוחנית,	הגיע	הבעל	שם	טוב	והפיח	רוח	חיים	חדשה,	

המפעמת	בנו	עד	היום.	תורת	הבעל	שם	טוב,	תורת	החסידות,	באה	להורות	דרך	פנימית	

בעבודת	ה'.	צורת	הסתכלות	שבאה	בראש	ובראשונה	לעורר	את	הקשר	בין	יהודי	לה'.	

וכך	מתאר	הרבי	הרש"ב	את	הנחיצות	שבתורה	זו	בלימוד	התורה	ובעבודת	ה'	של	יהודי	

בכלל:	

וְָקא, ּוכְמֹו שֶּכָתּוב בְתִּּקּונִים ְד"אֹוַריְתָא  "צִָריְך לְִהיֹות עֵֶסק הַּתֹוָרה בְאֲַּהבָה וְיְִרָאה דַּ
בְלָא ְדִחילּו ּוְרִחימּו לָא ּפְָרָחא לְעֵילָא וְלָא יָכְלָא לְָסלְָקא ּולְֵמיקַּם ֳקָדם ה'"  ]תֹוָרה 
תיקון י(,  זוהר,  )תיקוני  ה'[  לִפְנֵי  וְלַּעֲמֹוד  לַּעֲלֹות  יְכֹולָה  וְֹלא  לְמַּעֲלָה  ּפֹוַרחַּת  ֹלא  וְאֲַּהבָה  יְִרָאה  לְֹלא 

נְִדבִָקים בְתֹוָרתֹו  ֵהָּמה  וָָרע  ְדטֹוב  הַּּלְבּושִּים  ִהּנֵה  וְיְִרָאה  אֲַּהבָה  בְֹלא  ִדכְשֶּלֹוֵמד 
וְלָזֹאת  כו'.  לְמַָּּטה  וְנִשְֶאֶרת  כו'  לְָסלְָקא  יָכְלָא  לָא  זֶה  ּוִמׁשּום  אֲַּחֶריָה  וְנִגְָרִרים 
בְֵאיזֶה  לְִראֹות  נַּפְשִּי  ָקצָה  ּוְמאֹד  וְיְִרָאה...  בְאֲַּהבָה  הַּתֹוָרה  לִּמּוד  לְִהיֹות  צִָריְך 
ּובְתַׁבְנִיתָם  הְַּרבֵה,  תֹוָרה  לְָמדּו  ֲאשֶר  בְלָם(  לְקַּ )הְַּּמבְַּקשִּים  הַּבִָאים  ֵמהַּבַּחּוִרים 
ּובְמְַּרֵאיֶהם ּובְֶהְרגֵש נַּפְשָם ֵהָּמה ּכְמֹו בַּעֲלֵי ְמלָאכָה ּפְשּוִטים מַָּּמש. וְהַּתֹוָרה ֹלא 
ִמּפְנֵי  וְזֶהּו  ּקּות.  דַּ ֵאיזֶה  בֶָהם  נְִרֶאה  לְִהיֹות  ּוכְלָל  ּכְלָל  עֲלֵיֶהם  ֵמרּוָחּה  ֶהֱאצִילָה 
בִכְֵדי  אֹו  הַּהְַּסּפָָקה  )בִשְבִיל  מַָּּמש  ּגַּשְִמּיִית  ְמלָאכָה  ּכְמֹו  ֶאצְלָם  הּוא  שֶּלִּמּוָדם 

ְרשָנִים ּומִַּּטיפִים כו'(, בְלִי שּום ֶהְרגֵש עִנְיָן ֱאלֹוִקי בָזֶה.  שֶיְִהיּו דַּ

ְמֵהָמנָא  בְַרעֲיָא  ּוכְמֹו שֶּכָתּוב  הַּתֹוָרה,  ּפְנִיִמּיּות  בְִחינַּת  הַּחַּּיִים" הּוא  וְִהּנֵה "עֵץ 
עֲתִּיִדין יִׂשְָרֵאל לְִמְטעָם ֵמִאילָנָא ְדחַּּיֵי ְדִאיהּו הַּאי ֵספֶר  ְדפָָרשַׁת נָׂשֹא: "ּובְגִין דַּ
הַּתֹוָרה  ִדפְנִיִמּיּות  הַּּזֹהַּר[,  ֵספֶר  שֶהּוא  הַּחַּּיִים  ֵמעֵץ  לְִטעֹום  יִׂשְָרֵאל  שֶעֲתִּיִדים  ]ּובִזְכּות  הַּּזֹהַּר" 
ֵמעִנְיָנִים רּוָחנִּיִים בְֵסֶדר  בֶֶרת  ְמדַּ ּגַּשְִמּיִים, שֲֶהֵרי ִהיא  נִתְלַּבְשָה בִלְבּושִּים  שֶֹלא 
ִהיא  ֲהֵרי  בָזֶה  וְהֲַּהשָגָה  הַּּׂשֵכֶל  וְגַּם  בִכְלָל,  ֱאלֹוקּות  ּובְעִנְיָנֵי  הִַּהשְתַׁלְשְלּות 
וְלָבֹוא  ה'  ֶאת  ע  לֵידַּ הּוא  עִנְיָנָּה  וְכָל  ָהֱאֹלִקי  הַּאֹור  בָּה  וְנְִרּגָש  רּוָחנִיּות  ֲהׂשָגָה 
ֲאבֹותֵינּו  ִהנְִחּלֻנּו  ֲאשֶר  ז"ל  טֹוב  שֵם  הַּבַּעַּל  תֹוַרת  ּובִפְָרט  וְיְִרָאה.  אֲַּהבָה  לִיֵדי 
ַרבֹותֵינּו הְַּּקדֹושִּים נִשְָמתָם עֵֶדן ז"ל הְַּּמגַּּלִים ּוְמבֲָאִרים ּגְֻדּלַּת וְרֹוְממּות ה' וְכָל 
עַּת ֶאת ה' וְֵאיְך לְעָבְדֹו  עִנְיָנֵי ֱאֹלקּות הְַּּמבִיִאים לִיֵדי אֲַּהבָה וְיְִרָאה, ּוְמלְַּּמֵדנּו לָדַּ
יִתְבֵָרְך בְאֲַּהבָה וְיְִרָאה ּכִֶדבָעִי ]ּכְמֹו שֶצִָריְך[ וְהְַּדָרכִים הְַּמבִיִאים לָזֶה... וְלָכֵן ּפְנִיִמּיּות 
הַּתֹוָרה ִהיא בְִחינַּת עֵץ הַּחַּּיִים שִֶהיא ּגִּלּוי ֱאֹלקּות, וְִהיא הְַּּמבִיָאה לְלֵב שָלֵם, הַּיְנּו 

לְאֲַּהבָה וְיְִרָאה שֶהּוא ָהעִָּקר בְכָל עֵֶסק הַּתֹוָרה".
)רבי שלום דובער מליובאוויטש, קונטרס 'עץ החיים' פרק יא( 

בלי	לחשוב	על	ה',	למה	שנאהב	אותו?	ואם	לא	נלמד	את	פנימיות	התורה	איך	באמת	

התורה	 של	 הנגלה	 את	 שלומד	 לב	 שלם,	 לב	 בנו	 מכינה	 התורה	 פנימיות	 אותו?	 נכיר	

מתוך	חיבור	וקשר	לנותן	התורה,	הקדוש	ברוך	הוא.	
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אין	 שבתורה	 סוד	 בחינת	

הכוונה	רק	על	הקבלה,	אלא	

האלקות	 התגלות	 על	 אף	

שנתגלה	לכל	אחד	לפי	ערכו	

באמת	 וזה	 התורה.	 ידי	 על	

ללמוד	 אחד	 יוכל	 שלא	 סוד	

תלמידו,	 ועם	 חבירו	 עם	

לעצמו	 לו	 אחד	 לכל	 ונשאר	

ולפי	מצבו	ועבודתו.	

)הרבי	מפיאסצנא(

4. דווקא עכשיו
יותר	 רחב	 עיסוק	 ישנו	 בימינו,	 ובפרט	 הקדוש	 האר"י	 מימי	 האחרונים,	 בדורות	 דווקא	

בחלקיה	הפנימיים	של	התורה.	על	אף	שהדורות	הולכים	ומתמעטים	-	"אם	ראשונים	

בני	מלאכים	אנו	בני	אנשים,	ואם	ראשונים	בני	אנשים	אנו	כחמורים"	)שבת	קיב	ע"ב(,	לימוד	

נעוצה	 לכך	 הסיבה	 ומתרחב.	 הולך	 מדרגה,	 לבעלי	 לכאורה	 השייך	 התורה,	 פנימיות	

בכוחה	המיוחד	של	פנימיות	התורה.	

ּוכְמֹו  וְָקא,  דַּ ָהאֲַּחרֹונִים  בַּדֹורֹות  הַּתֹוָרה  ּפְנִיִמּיּות  עִָּקר  נִתְגַּּלָה  זֶה  ּוִמׁשּום   ..."
וְָקא  ְדדַּ ַּ"ל  ז ָהֲאִר"י  בְשֵם  הַּּנַּ"ל  כ"ו  ִסָּמן  התניא[  ]שבספר  הַּּקֹוֶדש  בְִאּגֶֶרת  שֶּכָתּוב 
בְדֹורֹות ֵאלּו ָהאֲַּחרֹונִים ֻמתָר ּוִמצְוָה לְגַּּלֹות זֹאת הַָּחכְָמה, ּכִי ּדֹורֹות ָהִראׁשֹונִים 
ֹלא ָהיּו ְצִריכִים לָזֶה ּכִי ָהיּו צִַּדיִקים ּגְמּוִרים, ּוִמצַּד עֶצֶם מַּעֲלַּת נִשְָמתָם שֶָהיּו 
ִמּמְַּדֵרגֹות ּגְבֹוהֹות ָהיָה בֶָהם אֲַּהבָה וְיְִרָאה ֲאִמתִּית, וְלְָמדּו תֹוָרה לִשְָמּה וְֹלא ָהיָה 
נִצְָרְך לֶָהם ּגִּלּוי ּפְנִיִמּיּות הַּתֹוָרה, ּוכְבֹוד ֱאלֹוִקים הְַּסתֵר ָדבָר וכו'. ֲאבָל בַּדֹורֹות 
ִמצְוָה  וְנִתְמַּעֲטּו הַּּלְבָבֹות כו', לָזֹאת  ָהאֲַּחרֹונִים שֵֶאינָם נְָשמֹות ּגְבֹוהֹות ּכָל ּכְָך 
ע ֶאת  לְגַּּלֹות כו'. וְדֹור אַּחַּר דֹור ֻמכְָרח יֹותֵר עִנְיָן ִהתְגַּּלּות ּפְנִיִמּיּות הַּתֹוָרה לֵידַּ

ה' וְשֶּיְִהיֶה בְאֲַּהבָה וְיְִרָאה".
)רבי שלום דובער מליובאוויטש, קונטרס 'עץ החיים' פרק יג( 

את	 צריכים	 ביותר,	 הקשות	 למחלות	 דוקא	 דורנו.	 של	 התרופה	 היא	 התורה	 פנימיות	

ה'	 את	 לדעת	 להן	 קשה	 חולות,	 שלנו	 הנשמות	 ביותר.	 והמיוחדות	 היקרות	 התרופות	

ולאהוב	אותו.	ולכן	כל	אחד	מאיתנו	זקוק	לתרופה	של	פנימיות	התורה.

הרב	קוק	גם	הוא	מצביע	על	ההכרח	ללמוד	את	פנימיות	התורה,	ואת	הקשר	המיוחד	

שיש	לה	לדורותינו	אלה.	הרב	קוק	רואה	צמא	מיוחד	בדורות	אלו	לעמקי	וסודות	התורה.	

אנשים	רבים	אינם	יכולים	להסתפק	רק	בגוף	התורה	ולימוד	הלכותיה,	ומוכרחים	למצוא	

רוויה	דווקא	בנשמת	התורה	וסודותיה.	

בָלָה ּפֶה ֶאָחד צֹועֲִקים ּכִכְרּוכְיָה, שֶּכָל זְמַּן שְֶּמסַּּלְִקים ֵמאֹוַריְתָא  "ּכָל ּגְדֹולֵי הַּּקַּ
ֶאת ָרזֶיָה, וְֵאינָם עֹוְסִקים ְבסֹודֹותֶיָה, מֲַּחִריבִים ֶאת ָהעֹולָם. "ָאזְלּו ]ָהלְכּו[ מַּיִם ִמּנִי 
וְָחכְָמתָא ֵמאֹוַריְתָא ּומַּשְוִין לְאֹוַריְתָא  וְיָבֵש, ִאינּון ִדְּמסַּלְָקן ָרזָא  יֱֶחָרב  וְנָָהר  יָם 
ְמפְֻרָסם  מֲַּאָמר  הּוא  יַבָשָה[",  אֹותָּה  ּומֹותִּיִרים  ֵמהַּתֹוָרה  וְָחכְָמה  סֹוד  הְַּמסַּּלְִקים  ]אֹותָם  יַבָשָה 
יְֵדי ִמּלּוי ּכְֵרסֹו  זֹהַּר... ּפָשּוט הּוא, שִֶּמי שֶּכְבָר מּוכָן עַּל ּכָל ּפָנִים, עַּל  בְתִּּקּונֵי 
בְבָׂשָר וָיָיִן, ֲהֵרי הּוא ָקרּוא לָׂשּום לִּמּוד ֶקבַּע וְֹלא ֲאָרעִי בִפְנִיִמּיּותָּה שֶל תֹוָרה. 
ּכְֶדֶרְך  ּובִבְִקיאּות,  בֲַּחִריפּות  ּובְעֹוֶמק  בְבִינָה  לְִהיֹות,  חַּּיֶבֶת  שֶהְַּּקבִיעּות  ּומּובָן 
ּגְֻדּלַּת הַּּלִּמּוד שֶבֲַּהלָכָה לֹוְמִדים הַֻּּמבְָהִקים, ּכָל ָחד וְָחד לְפּום ֻחְרפֵיּה ]ּכָל ֶאָחד וְֶאָחד 

לְפִי ֲחִריפּותֹו[. 

ָאְמנָם נִשְתַּׁנּו עָלֵינּו ָהעִנְיָנִים... לַּעֲׂשֹות ֲהנָחֹות וְקּולֹות בְעִנְיְנֵי הֲַּהכָנָה שֶֶהֱחִמירּו 
ּכָל ּכְָך ָהִראשֹונִים בָּה, ִמּפְנֵי שֶהִַּּמָדה שֶל ִמּלּוי ּכֶֶרס בְבָׂשָר וָיָיִן ִהיא ִמָדה הַּּצְִריכָה 
לְשִּעּוִרים הְַּרבֵה. הַּדֹורֹות ָהִראשֹונִים ָהיּו נֹוֲהגִים לְהֲַּחִמיר בָּה הְַּרבֵה, וְהְַּּמֻקבָלִים 
ִמּצַּד  ָהרּוָחנִית  ֶשָהעֲִריגָה  ּובְדֹוֵרנּו,  בָזֶה,  לְָהֵקל  ֵמָאז  ּכְבָר  ֵהֵחּלּו  ֲאִדיִרים  הַּּיֹותֵר 
ֶאָחד ִמתְגֶַּדלֶת ִהיא בִכְלָל, עַּד שֶָאנּו קֹובְעִים יְסֹוד לֹומַּר, שֶהֵַּחלֶק הַּּיֹותֵר ּגָדֹול 
זֶה, ֹלא ִמשְתַׁבְשִּים ּכָל ּכְָך  בִלְתִּי-ֻמְרוֶה  ִמתֲַׁחלּוֵאי הַּדֹור הּוא בָא ִמתֹוְך צִָמאֹון 
אֹותָם הַּּנִתְבָעִים ִמּמַּעֲמֵַּּקי רּוָחם לְצֵַּדד ּכְִדבְֵרי הְַּּמִקילִים בָזֶה, שֶָהיּו ּגְדֹולֵי עֹולָם. 
עַּל ּכָל ּפָנִים לְאֹותָם הַּּמְַּרגִישִּים בְִקְרבָם ּגַּם ֵהם צִָּמאֹון רּוָחנִי ּגָדֹול, ּומַּתְִחילִים 
עַּל ּכָל ּפָנִים לְהְַּרגִיש שֶעַּל יְֵדי ִמּלּוי רּוָחנִי, שֶל ְדבִָרים ּגְדֹולִים ְקדֹושִּים ֱאלֹוִהּיִים 
עֶלְיֹונִים, יְַרגִישּו בְִקְרבָם ָהְרוָָחה ֲאצִילִית, וְֵהם ֵהם ָהעֹוְמִדים תִָמיד עַּל מַּעֲָמד שֶל 
זֵרּוז לַּעֲׂשֹות עִָּקר ּגָדֹול ֵמהַּתֹוָרה הַּּנִגְלֵית וְהִַּּמצְוֹות הַּּמַּעֲׂשִּּיֹות, ֶאּלָא שֵֶהם ֲחפֵצִים 
שֶֹּלא יְִסתַּׁפְקּו בָזֶה לְבַּד, ִמבַּלְעֲֵדי ָהאֹור הַּּגָנּוז הְַּּמחַּּיֶה ֶאת הַּּכֹל ּוְמעֹוֵדד ֶאת ּכֹל..."
)הרב אברהם יצחק הכהן קוק, 'אגרות הראיה' חלק ב אגרת תרב(

לימוד	פנימיות	התורה	לא	רק	שמביא	גאולה	וחיים	לנשמה	הפרטית	של	הלומד,	אלא	

היא	 זו	 זה	 בעניין	 ביותר	 המרתקים	 המקורות	 אחת	 כולו.	 העולם	 גאולת	 את	 הוא	 מזרז	

האגרת	המופלאה	שכתב	הבעל	שם	טוב	הקדוש	לגיסו	רבי	גרשון	מקיטוב.	באיגרת	זו	

מגלה	הבעל	שם	טוב	את	סוד	הגאולה	שמסר	לו	המשיח	בעת	שעשה	'עליית	נשמה'.	

"בְֹראש הַּׁשָנָה שְנַּת תק"ז עֲׂשִּיתִּי הַּשְבָעַּת עֲלִּיַת הַּּנְשָָמה ּכַּּיָדּועַּ לְָך, 
וְָרִאיתִּי ְדבִָרים נִפְלִָאים בְמְַּרֶאה מַּה ׁשֶֹּלא ָרִאיתִּי עַּד ֵהּנָה ִמּיֹום עְָמִדי עַּל 
בֵר  עְתִּי, וֲַאשֶר ָרִאיתִּי וְלָמְַּדתִּי בַּעֲלֹותִּי לְשָם בִלְתִּי ֶאפְשִָרי לְסַּּפֵר ּולְדַּ דַּ
ְַּסתִּי לְֵהיכַּל  ֲאפִּלּו ּפֶה ֶאל ּפֶה... וְָעלִיתִי מְַּדֵרגָה אַּחַּר מְַּדֵרגָה, עַּד שֶּנִכְנ

ָמשִּיחַּ שֶׁשָם לֹוֵמד ָמשִּיחַּ תֹוָרה עִם ּכָל הַּתַּׁנִָאים וְהַּּצִַּדיִקים וְגַּם עִם שִּבְעָה 
רֹועִים, וְשָם ָרִאיתִּי ׂשְִּמָחה גְדֹולָה עַּד ְמאֹד... וְׁשַָאלְּתִי ֶאת ּפִי ָמשִּיחַּ: 

ע, ָּבֵעת ׁשֶּיִתְַּפְרֵסם  "ֵאימַּת ָאתִּי ָמר?" ]ָמתַׁי יָבֹוא ֲאדֹונִי?[, וְֵהשִּיב לִי: "בְזֹאת תֵדַּ
 לִּמּוֶדָך וְיִתְגַּלֶה ָּבעֹולָם וְיָפּוּצּו ַמְעיְנֹתֶיָך חּוָצה 

מַּה ׁשֶּלִּמְַּדתִּי אֹותְָך וְִהּׂשַׁגְתָ".
)רבי ישראל בעל שם טוב, 'כתר שם טוב' אות א(
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אין	 שבתורה	 סוד	 בחינת	

הכוונה	רק	על	הקבלה,	אלא	

האלקות	 התגלות	 על	 אף	

שנתגלה	לכל	אחד	לפי	ערכו	

באמת	 וזה	 התורה.	 ידי	 על	

ללמוד	 אחד	 יוכל	 שלא	 סוד	

תלמידו,	 ועם	 חבירו	 עם	

לעצמו	 לו	 אחד	 לכל	 ונשאר	

ולפי	מצבו	ועבודתו.	

)הרבי	מפיאסצנא(

4. דווקא עכשיו
יותר	 רחב	 עיסוק	 ישנו	 בימינו,	 ובפרט	 הקדוש	 האר"י	 מימי	 האחרונים,	 בדורות	 דווקא	

בחלקיה	הפנימיים	של	התורה.	על	אף	שהדורות	הולכים	ומתמעטים	-	"אם	ראשונים	

בני	מלאכים	אנו	בני	אנשים,	ואם	ראשונים	בני	אנשים	אנו	כחמורים"	)שבת	קיב	ע"ב(,	לימוד	

נעוצה	 לכך	 הסיבה	 ומתרחב.	 הולך	 מדרגה,	 לבעלי	 לכאורה	 השייך	 התורה,	 פנימיות	

בכוחה	המיוחד	של	פנימיות	התורה.	

ּוכְמֹו  וְָקא,  דַּ ָהאֲַּחרֹונִים  בַּדֹורֹות  הַּתֹוָרה  ּפְנִיִמּיּות  עִָּקר  נִתְגַּּלָה  זֶה  ּוִמׁשּום   ..."
וְָקא  ְדדַּ ַּ"ל  ז ָהֲאִר"י  בְשֵם  הַּּנַּ"ל  כ"ו  ִסָּמן  התניא[  ]שבספר  הַּּקֹוֶדש  בְִאּגֶֶרת  שֶּכָתּוב 
בְדֹורֹות ֵאלּו ָהאֲַּחרֹונִים ֻמתָר ּוִמצְוָה לְגַּּלֹות זֹאת הַָּחכְָמה, ּכִי ּדֹורֹות ָהִראׁשֹונִים 
ֹלא ָהיּו ְצִריכִים לָזֶה ּכִי ָהיּו צִַּדיִקים ּגְמּוִרים, ּוִמצַּד עֶצֶם מַּעֲלַּת נִשְָמתָם שֶָהיּו 
ִמּמְַּדֵרגֹות ּגְבֹוהֹות ָהיָה בֶָהם אֲַּהבָה וְיְִרָאה ֲאִמתִּית, וְלְָמדּו תֹוָרה לִשְָמּה וְֹלא ָהיָה 
נִצְָרְך לֶָהם ּגִּלּוי ּפְנִיִמּיּות הַּתֹוָרה, ּוכְבֹוד ֱאלֹוִקים הְַּסתֵר ָדבָר וכו'. ֲאבָל בַּדֹורֹות 
ִמצְוָה  וְנִתְמַּעֲטּו הַּּלְבָבֹות כו', לָזֹאת  ָהאֲַּחרֹונִים שֵֶאינָם נְָשמֹות ּגְבֹוהֹות ּכָל ּכְָך 
ע ֶאת  לְגַּּלֹות כו'. וְדֹור אַּחַּר דֹור ֻמכְָרח יֹותֵר עִנְיָן ִהתְגַּּלּות ּפְנִיִמּיּות הַּתֹוָרה לֵידַּ

ה' וְשֶּיְִהיֶה בְאֲַּהבָה וְיְִרָאה".
)רבי שלום דובער מליובאוויטש, קונטרס 'עץ החיים' פרק יג( 

את	 צריכים	 ביותר,	 הקשות	 למחלות	 דוקא	 דורנו.	 של	 התרופה	 היא	 התורה	 פנימיות	

ה'	 את	 לדעת	 להן	 קשה	 חולות,	 שלנו	 הנשמות	 ביותר.	 והמיוחדות	 היקרות	 התרופות	

ולאהוב	אותו.	ולכן	כל	אחד	מאיתנו	זקוק	לתרופה	של	פנימיות	התורה.

הרב	קוק	גם	הוא	מצביע	על	ההכרח	ללמוד	את	פנימיות	התורה,	ואת	הקשר	המיוחד	

שיש	לה	לדורותינו	אלה.	הרב	קוק	רואה	צמא	מיוחד	בדורות	אלו	לעמקי	וסודות	התורה.	

אנשים	רבים	אינם	יכולים	להסתפק	רק	בגוף	התורה	ולימוד	הלכותיה,	ומוכרחים	למצוא	

רוויה	דווקא	בנשמת	התורה	וסודותיה.	

בָלָה ּפֶה ֶאָחד צֹועֲִקים ּכִכְרּוכְיָה, שֶּכָל זְמַּן שְֶּמסַּּלְִקים ֵמאֹוַריְתָא  "ּכָל ּגְדֹולֵי הַּּקַּ
ֶאת ָרזֶיָה, וְֵאינָם עֹוְסִקים ְבסֹודֹותֶיָה, מֲַּחִריבִים ֶאת ָהעֹולָם. "ָאזְלּו ]ָהלְכּו[ מַּיִם ִמּנִי 
וְָחכְָמתָא ֵמאֹוַריְתָא ּומַּשְוִין לְאֹוַריְתָא  וְיָבֵש, ִאינּון ִדְּמסַּלְָקן ָרזָא  יֱֶחָרב  וְנָָהר  יָם 
ְמפְֻרָסם  מֲַּאָמר  הּוא  יַבָשָה[",  אֹותָּה  ּומֹותִּיִרים  ֵמהַּתֹוָרה  וְָחכְָמה  סֹוד  הְַּמסַּּלְִקים  ]אֹותָם  יַבָשָה 
יְֵדי ִמּלּוי ּכְֵרסֹו  זֹהַּר... ּפָשּוט הּוא, שִֶּמי שֶּכְבָר מּוכָן עַּל ּכָל ּפָנִים, עַּל  בְתִּּקּונֵי 
בְבָׂשָר וָיָיִן, ֲהֵרי הּוא ָקרּוא לָׂשּום לִּמּוד ֶקבַּע וְֹלא ֲאָרעִי ִבפְנִיִמּיּותָּה שֶל תֹוָרה. 
ּכְֶדֶרְך  ּובִבְִקיאּות,  בֲַּחִריפּות  ּובְעֹוֶמק  בְבִינָה  לְִהיֹות,  חַּּיֶבֶת  שֶהְַּּקבִיעּות  ּומּובָן 
ּגְֻדּלַּת הַּּלִּמּוד שֶבֲַּהלָכָה לֹוְמִדים הַֻּּמבְָהִקים, ּכָל ָחד וְָחד לְפּום ֻחְרפֵיּה ]ּכָל ֶאָחד וְֶאָחד 

לְפִי ֲחִריפּותֹו[. 

ָאְמנָם נִשְתַּׁנּו עָלֵינּו ָהעִנְיָנִים... לַּעֲׂשֹות ֲהנָחֹות וְקּולֹות בְעִנְיְנֵי הֲַּהכָנָה שֶֶהֱחִמירּו 
ּכָל ּכְָך ָהִראשֹונִים בָּה, ִמּפְנֵי שֶהִַּּמָדה שֶל ִמּלּוי ּכֶֶרס בְבָׂשָר וָיָיִן ִהיא ִמָדה הַּּצְִריכָה 
לְשִּעּוִרים הְַּרבֵה. הַּדֹורֹות ָהִראשֹונִים ָהיּו נֹוֲהגִים לְהֲַּחִמיר בָּה הְַּרבֵה, וְהְַּּמֻקבָלִים 
ִמּצַּד  ָהרּוָחנִית  ֶשָהעֲִריגָה  ּובְדֹוֵרנּו,  בָזֶה,  לְָהֵקל  ֵמָאז  ּכְבָר  ֵהֵחּלּו  ֲאִדיִרים  הַּּיֹותֵר 
ֶאָחד ִמתְגֶַּדלֶת ִהיא בִכְלָל, עַּד שֶָאנּו קֹובְעִים יְסֹוד לֹומַּר, שֶהֵַּחלֶק הַּּיֹותֵר ּגָדֹול 
זֶה, ֹלא ִמשְתַׁבְשִּים ּכָל ּכְָך  בִלְתִּי-ֻמְרוֶה  ִמתֲַׁחלּוֵאי הַּדֹור הּוא בָא ִמתֹוְך צִָמאֹון 
אֹותָם הַּּנִתְבָעִים ִמּמַּעֲמֵַּּקי רּוָחם לְצֵַּדד ּכְִדבְֵרי הְַּּמִקילִים בָזֶה, שֶָהיּו ּגְדֹולֵי עֹולָם. 
עַּל ּכָל ּפָנִים לְאֹותָם הַּּמְַּרגִישִּים בְִקְרבָם ּגַּם ֵהם צִָּמאֹון רּוָחנִי ּגָדֹול, ּומַּתְִחילִים 
עַּל ּכָל ּפָנִים לְהְַּרגִיש שֶעַּל יְֵדי ִמּלּוי רּוָחנִי, שֶל ְדבִָרים ּגְדֹולִים ְקדֹושִּים ֱאלֹוִהּיִים 
עֶלְיֹונִים, יְַרגִישּו בְִקְרבָם ָהְרוָָחה ֲאצִילִית, וְֵהם ֵהם ָהעֹוְמִדים תִָמיד עַּל מַּעֲָמד שֶל 
זֵרּוז לַּעֲׂשֹות עִָּקר ּגָדֹול ֵמהַּתֹוָרה הַּּנִגְלֵית וְהִַּּמצְוֹות הַּּמַּעֲׂשִּּיֹות, ֶאּלָא שֵֶהם ֲחפֵצִים 
שֶֹּלא יְִסתַּׁפְקּו בָזֶה לְבַּד, ִמבַּלְעֲֵדי ָהאֹור הַּּגָנּוז הְַּּמחַּּיֶה ֶאת הַּּכֹל ּוְמעֹוֵדד ֶאת ּכֹל..."
)הרב אברהם יצחק הכהן קוק, 'אגרות הראיה' חלק ב אגרת תרב(

לימוד	פנימיות	התורה	לא	רק	שמביא	גאולה	וחיים	לנשמה	הפרטית	של	הלומד,	אלא	

היא	 זו	 זה	 בעניין	 ביותר	 המרתקים	 המקורות	 אחת	 כולו.	 העולם	 גאולת	 את	 הוא	 מזרז	

האגרת	המופלאה	שכתב	הבעל	שם	טוב	הקדוש	לגיסו	רבי	גרשון	מקיטוב.	באיגרת	זו	

מגלה	הבעל	שם	טוב	את	סוד	הגאולה	שמסר	לו	המשיח	בעת	שעשה	'עליית	נשמה'.	

"בְֹראש הַּׁשָנָה שְנַּת תק"ז עֲׂשִּיתִּי הַּשְבָעַּת עֲלִּיַת הַּּנְשָָמה ּכַּּיָדּועַּ לְָך, 
וְָרִאיתִּי ְדבִָרים נִפְלִָאים בְמְַּרֶאה מַּה ׁשֶֹּלא ָרִאיתִּי עַּד ֵהּנָה ִמּיֹום עְָמִדי עַּל 
בֵר  עְתִּי, וֲַאשֶר ָרִאיתִּי וְלָמְַּדתִּי בַּעֲלֹותִּי לְשָם בִלְתִּי ֶאפְשִָרי לְסַּּפֵר ּולְדַּ דַּ
ְַּסתִּי לְֵהיכַּל  ֲאפִּלּו ּפֶה ֶאל ּפֶה... וְָעלִיתִי מְַּדֵרגָה אַּחַּר מְַּדֵרגָה, עַּד שֶּנִכְנ

ָמשִּיחַּ שֶׁשָם לֹוֵמד ָמשִּיחַּ תֹוָרה עִם ּכָל הַּתַּׁנִָאים וְהַּּצִַּדיִקים וְגַּם עִם שִּבְעָה 
רֹועִים, וְשָם ָרִאיתִּי ׂשְִּמָחה גְדֹולָה עַּד ְמאֹד... וְׁשַָאלְּתִי ֶאת ּפִי ָמשִּיחַּ: 

ע, ָּבֵעת ׁשֶּיִתְַּפְרֵסם  "ֵאימַּת ָאתִּי ָמר?" ]ָמתַׁי יָבֹוא ֲאדֹונִי?[, וְֵהשִּיב לִי: "בְזֹאת תֵדַּ
 לִּמּוֶדָך וְיִתְגַּלֶה ָּבעֹולָם וְיָפּוּצּו ַמְעיְנֹתֶיָך חּוָצה 

מַּה ׁשֶּלִּמְַּדתִּי אֹותְָך וְִהּׂשַׁגְתָ".
)רבי ישראל בעל שם טוב, 'כתר שם טוב' אות א(
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