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מעלת לימוד התורה
תניא	לקוטי	אמרים	|	פרק	ה

המחשבה תופסת
בו,  שתופסת  מחשבה  ]אין  ביה"  תפיסא  מחשבה  ש"לית  הנביא  אליהו  דברי  מובאים  הזוהר  בספר 

הבלתי  את  מאפשר  התורה  לימוד  אך  שכלית.  הבנה  מכל  מרומם  שה'  משום  הוא[,  ברוך  בקדוש 

אפשרי, ודרכו אנו תופסים בה' עצמו. 

המעלה  להבנת  כפתח  המחשבה,  לפעולת  ביחס  הנאמר  "תפיסה"  בביטוי  מתבונן  הזקן  אדמו"ר 

העליונה של לימוד התורה, הגבוהה אף ממעלת קיום המצוות.

הלאה  להעביר  יכול  הוא  במוחו.  מוחזקת  כאילו  הבנה  אותה  לאשורו,  עניין  איזה  מבין  אדם  כאשר 

וללמד אחרים את מה שהבין, כשם שהוא יכול לתת חפץ שנמצא בידיו. כוחות המחשבה של האדם 

מאפשרים לו לתפוס ולהכיל בתוכו תובנות, רעיונות ומחשבות, והם נטמעים בתוכו ומתגלים על ידו. 

וכך כוח המחשבה של האדם משמש ככלי וכלבוש לרעיון המעסיק את מחשבתו. 

באותה שעה חל גם תהליך הפוך: כוח המחשבה של האדם "עטוף" ו"מולבש" ברעיון שבו הוא הוגה. 

כאשר אדם מתעמק בנושא מסוים במחשבתו הוא איננו יכול לעסוק בדבר נוסף באותו הזמן, אלא 

אם כן יסיח את דעתו מן הנושא הראשון. במובן זה, הנושא שעליו האדם חושב תופס את האדם בתוכו 

ואף מגלה את יכולות החשיבה וההבנה של האדם, ומשמש להן ככלי וכלבוש.

אם כן, כאשר אדם לומד ומבין נושא בתורה לעומק, הנושא הנלמד הופך לחלק ממנו, חלק מתפיסת 

עולמו ומן ההיגיון הפנימי שלו, והוא מכיל אותו ומשמש לו כלבוש, וגם האדם "נשאב" לתוכו ומתעטף 

בו. 

התורה הקדושה היא התגלות של רצונו וחכמתו של הקדוש ברוך הוא, שהם אינסופיים ואינם ניתנים 

אותם  ללמוד  יהודי  לכל  לאפשר  כדי  ההלכות  פרטי  בתוך  והולבשו  צומצמו  אך  אנושית,  להבנה 

בשכלו האנושי.

בא
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בעת לימוד התורה, כאשר הרעיון מאיר במוחו של הלומד ומתאים ללוגיקה הפנימית שלו, נעשית 

אחדות מופלאה בין החכמה האנושית המוגבלת של אותו לומד לבין החכמה האלוקית האינסופית, 

ובאותה נקודה של לימוד הן נושקות והופכות לאחת ממש. 

ומכיוון שעיקר משמעות לימוד התורה הוא החיבור והקשר המיוחד שנוצר עם ה' בזמן הלימוד, לכן 

גם אם הלימוד המדובר עוסק בדין תיאורטי שלא יתרחש לעולם, משתקפים בו רצון ה' וחכמתו, והוא 

מחבר את כוח המחשבה האנושי אל חכמת ה'.

מזון לנשמה
זוהי מעלת לימוד התורה במחשבה על פני כל שאר המצוות, ואפילו על אמירת דברי התורה. בעת 

מעשה המצוות, איברי הנפש האלוקית עטופים ולבושים בלבוש הקדוש של רצון ה' המתגלה במצווה, 

ואילו בעת לימוד התורה הנפש לבושה באור ה' וגם עוטפת אותו ומתאחדת עמו. לכן לימוד התורה 

נקרא "מזון הנשמה" וקיום המצוות נקרא לבוש בלבד.

כמו המזון, המתעכל והופך לחלק מהגוף עד שאי אפשר להפריד ביניהם, כך התורה שהאדם לומד 

הופכת לחלק ממנו, מחיה ומזינה את נשמתו, כדברי הפסוק "ותורתך בתוך מעי". וכמו הלבוש העוטף 

נשמת  על  משפיעות  המצוות  כך  לו,  וחיצוני  ממנו  נפרד  נשאר  אך  ומחממו  אותו  מייפה  הגוף,  את 

האדם אך אינן הופכות לחלק ממנה.

היא  ודרכן  נשמתו,  חייו ללבוש של  הופכות המצוות שהאדם עשה בשנות  עדן,  בגן  בעולם העליון, 

פועלת ומתגלה. התורה שהאדם למד הופכת למזון הנשמה, מחיה אותה, נכללת בה ונספגת בתוכה.

ההתבוננות באחדות המופלאה שנוצרת בין לומד התורה לה' בשעת הלימוד נותנת משמעות חדשה 

למונח "תורה לשמה" - לימוד תורה לשם החיבור, לשם הקישור האחדותי עם הקדוש ברוך הוא. 

מחשבה  "לית  אליהו  שאמר  תפיסא  לשון  היטב  באר  ביאור  ולתוספת 
תפיסא בך" כו'. 

תופס  השכל  הרי  מושכל  איזה  בשכלו  ומשיג  כשמשכיל  שכל  כל  הנה 
את המושכל ומקיפו בשכלו והמושכל נתפס ומוקף ומלובש בתוך השכל 

שהשיגו והשכילו 

וגם השכל מלובש במושכל בשעה שמשיגו ותופסו בשכלו 

דרך משל כשאדם מבין ומשיג איזו הלכה במשנה או בגמרא לאשורה על 
בוריה הרי שכלו תופס ומקיף אותה וגם שכלו מלובש בה באותה שעה. 

ברצונו  הוא שעלה  ברוך  הקדוש  ורצונו של  היא חכמתו  זו  הלכה  והנה 
יהיה הפסק ביניהם  וכך  שכשיטעון ראובן כך וכך דרך משל ושמעון כך 

כך וכך 
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טענות  על  למשפט  לבא  לעולם  הזה  הדבר  יהיה  ולא  היה  לא  אם  ואף 
ותביעות אלו 

מכל מקום מאחר שכך עלה ברצונו וחכמתו של הקדוש ברוך הוא שאם 
יטעון זה כך וזה כך יהיה הפסק כך 

הרי כשאדם יודע ומשיג בשכלו פסק זה כהלכה הערוכה במשנה או גמרא 
או פוסקים 

הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו רצונו וחכמתו של הקדוש ברוך הוא 
בהתלבשותם  אם  כי  וחכמתו  ברצונו  ולא  ביה  תפיסא  מחשבה  דלית 

בהלכות הערוכות לפנינו 

וגם שכלו מלובש בהם 

והוא יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות להיות 
לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד ופנה. 

התורה  ידיעת  במצות  קץ אשר  לאין  ונפלאה  גדולה  יתרה  מעלה  וזאת 
והשגתה על כל המצות מעשיות ואפילו על מצות התלויות בדבור ואפילו 

על מצות תלמוד תורה שבדבור 

כי על ידי כל המצות שבדבור ומעשה הקדוש ברוך הוא מלביש את הנפש 
ומקיפה אור ה' מראשה ועד רגלה. ובידיעת התורה מלבד שהשכל מלובש 
בחכמת ה' הנה גם חכמת ה' בקרבו מה שהשכל משיג ותופס ומקיף בשכלו 
מה שאפשר לו לתפוס ולהשיג מידיעת התורה איש כפי שכלו וכח ידיעתו 

והשגתו בפרד"ס ]פשט, רמז ,דרוש, סוד[. 

ומוקפת  ושכלו  האדם  בנפש  מלובשת  התורה  התורה  שבידיעת  ולפי 
בתוכם לכן נקראת בשם לחם ומזון הנפש 

כי כמו שהלחם הגשמי זן את הגוף כשמכניסו בתוכו וקרבו ממש ונהפך שם 
להיות דם ובשר כבשרו ואזי יחיה ויתקיים 

כך בידיעת התורה והשגתה בנפש האדם שלומדה היטב בעיון שכלו עד 
וחיים  לנפש  מזון  נעשה  לאחדים  והיו  עמו  ומתאחדת  בשכלו  שנתפסת 
בקרבה מחיי החיים אין סוף ברוך הוא המלובש בחכמתו ותורתו שבקרבה 

וזהו שכתוב "ותורתך בתוך מעי" 
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הן  עדן  בגן  הנשמות  שלבושי  ג'  פרק  מ"ד  שער  חיים  בעץ  שכתוב  וכמו 
לשמה  בתורה  הזה  בעולם  שעסקו  לנשמות  המזון  היא  והתורה  המצות 

וכמו שכתוב בזהר ויקהל דף ר"י 

ולשמה היינו כדי לקשר נפשו לה' על ידי השגת התורה איש כפי שכלו 
כמו שכתוב בפרי עץ חיים

מושגים בחסידות

"לבושי הנשמות בגן עדן הן המצות והתורה היא המזון לנשמות"

אור פנימי 
– זהו אור אלוקי המשפיע על האדם ועל העולם בהתאם למדרגתם הרוחנית וליכולת 

בנבראים  להיקלט  שיוכל  עד  מצטמצם  האלוקי  האור  כך  לשם  שלהם.  ההכלה 

ולהתאחד עמם. התורה, הנתפסת בשכל האנושי ומשפיעה על האדם מתוכו, מאירה 

עליו אור פנימי ולכן היא נקראת מזון לנשמה.

אור מקיף 
ונשאר תמיד  ועל העולם מבחוץ,  מוגבל המשפיע על האדם  לא  אלוקי  אור  זהו   –

לה,  מחוץ  ונשארות  הנפש  את  העוטפות  המצוות,  ומהשגתם.  ממדרגתם  נעלה 

משפיעות עליה אור מקיף ולכן הן נקראות לבושים לנשמה.

מעלת האור הפנימי על האור המקיף היא בהתאחדות שלו עם הנברא, וביכולת של 

הנברא לקלוט אותו.

מעלת האור המקיף על האור הפנימי היא בעוצמתו: הוא איננו מוגבל לדרגת המקבל, 

הנברא, ולכן הוא מאיר בעוצמה אלוקית. 

שאלות לסיכום ולחזרה:
איזו תפיסה יש בפעולת המחשבה?  .1

במה שונה לימוד התורה מקיום המצוות?  .2

מדוע התורה היא מזון הנשמה והמצוות הן לבושיה?  .3

מהו אור פנימי ומהו אור מקיף?  .4

מהו לימוד תורה לשמה?  .5
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