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 מהי התורה?   - 1מחשבת המהר"ל 

 נתיבות עולם א נתיב התורה פרק א 

 וחיה )משלי ד'(.  יתמך דברי לבך שמור מצותילי  ויורני ויאמר 

שלמה המלך עליו השלום רצה להזהיר את האדם על התורה, ואמר כאשר נתן התורה אל האדם אמר השם 

ך דברי לבך, כלומר התורה שהיא דברי השי"ת יתמוך לבך. כי לב האדם שם החיים,  ויתברך אל האדם יתמ

 והתורה תחזיק לבך ותתן לך חיים ותשמור מצותי וחיה.

תומכים ומאשרים כל העולם כולו, ואיך לא יהיו מאשרים ותומכים את האדם עצמו שהוא עוסק כי דברי תורה  

 בתורה והיא עם האדם.  

 כי לכך הוסיף ה"א בששי" ומה שדברי תורה תומכין כל העולם, דבר זה מדברי חכמים שאמרו )שבת פ"ח ע"א(  

אם יקבלו  ,לומר כי כל מעשה בראשית היו תלוים ועומדים עד ששי בסיון שישי(השנאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום )

 . " ואם לאו יחזור העולם לתוהו ובוהו ,ישראל התורה מוטב

באיזה   התורה היא סדר האדםואם כן דברי תורה מחזקים ותומכים הכל עד שיש לעולם קיום, וכל זה מפני כי  

 דר במעשיו וזהו ענין התורה.  מעשה יהיה נוהג ואיך יהיה נוהג ואיך יהיה מסו

, רק כי סדר האדם התורה היא סדר של העולם עד שהתורה היא סדר הכלוכמו שהתורה היא סדר האדם, כך  

הוא נגלה ומפורש בתורה, כי אי אפשר זולת זה כי על האדם מוטל לשמור את הסדר הראוי לו ולכך הדבר הזה 

סדר מציאות העולם   )אלא(  כן הוא בתורה שאין התורה רקנגלה במפורש לאדם, אבל סדר כל העולם כולו גם  

 בכללו. 

שהתורה בעצמה היא סדר   ומרלצונו  ר  ," שהיה מביט בתורה וברא את עולמו" במדרש )ב"ר פ"א(  וזה שאמרו  

ורה שהיא סדר הכל וברא את הכל, ולכך כאשר רצה השם יתברך לברא את עולמו ולסדר אותו, היה מביט בת

 עולמו. 

ולכך אמרו שכל מעשה בראשית היו תלויים   והתבאר לך כי התורה היא סדר הכל והסדר הוא מקיים הכל, 

ועומדים עד שהיו ישראל מקבלים התורה, שאז היו מקבלים בעולם התורה שהיא סדר הכל ובה יהיה מתקיים  

 הכל. 

, כי התורה שהיא דברי השם יתברך תומכת האדם ויורני ויאמר יתמך דברי לבך שמור מצותי וחיהולכך אמר  

שלא יגיע לידי מיתה שהתורה מקיימת הכל. ואמר שמור מצותי וחיה נגד מעשה המצות כשישמור אותם יש 

 בהם החיים.  

ואמר ויורני שהוא לשון הוראה כמו שנקראת התורה בלשון זה ולא נקראת בשם חכמה כמו שנקראת שאר 

יגיע אל תכליתו חכמה או תבונה, מפני כי ה יש, כי התורה מורה לאדם את הדרך, אשר בדרך ההוא  פרש 

 האחרון מה שאפשר לאדם להגיעו הוא אל עולם הבא. 

וזה אין בכח שום חכמה, כי על ידי התורה מגיע האדם אל עולם הבא, ולכך ראוי לה דווקא לתורה שם תורה 

לאדם להגיע אליו, ולכך אמר ויורני ויאמר יתמך שהוא לשון הוראה, שמורה לאדם תכליתו האחרון אשר ראוי  

דברי לבך, השם יתברך הורה לאדם תכלית האחרון איך להגיע את האדם אל העולם הבא, כאשר יתמוך דברי  

 לבך ואז האדם דבוק בתורה המגיע אל תכליתו הוא העולם הבא. 



רך ואין לו לויה יעסוק בתורה שנאמר אמר ר' יהושע בן לוי המהלך בד" ובפרק כיצד מעברין )עירובין נ"ד ע"א(  

לוית חן יעסוק בתורה שנאמר    " כי  יעסוק בתורה שנאמר    ".חן הם לראשך" חש בראשו  וענקים " חש בגרונו 

חש בעצמותיו יעסוק בתורה שנאמר   ".רפאות תהי לשרך" חש בבני מעיים יעסוק בתורה שנאמר    ".לגרגרותיך

 : " ולכל בשרו מרפא" ה שנאמר חש בכל גופו יעסוק בתור ".ושקוי לעצמותיך" 

אם יש לאדם חולה בגופו שכל אשר הוא חולה יוצא מן הסדר, יעסוק בתורה שהיא סדר העולם, ואז האדם אשר 

היה מקבל חולי שהוא שנוי יחזור אל הסדר שהוא בריאתו. ואמר עוד חש בראשו וכו', כי כאשר יבא שנוי לגוף  

תורה שהיא סדר העולם מחזרת את הגוף שהיה בו שנוי אל סדר כמו כל הדברים שהם שנויים בגוף, על ידי ה

 שלו. כי אל סדר התורה נמשך הכל כמו שאמרנו. 

ויש לפרש כי המאמר הזה ר"ל, כמו שהתורה מחזרת חולי הגוף אל הסדר כמו שהתבאר, כך התורה מחזרת 

אנשי חולי הנפש אל הסדר, אף אם יש בהם חולי הנפש התורה היא מחזרת הכל אל סדרו. וכל זה מפני כי היא 

 סדר ושמירת הכל, ולכך העוסק בתורה אין ראוי שיהיה נמצא שנוי כלל: 

 

 ראל פרק ג' / מהר"ל תפארת יש

דע כי התורה התמימה תקיף גם כן בכל ההשגות ולא תחסר כל בה, ועם כי נראה בעיני האדם כי דברי התורה 

הם כדברים פחותים ושפלים, אין בזה תמיה, כי קרה לתורת האדם מה שקרה אל האדם, כי האדם עומד 

ממדרגה עליונה גם זורח עליו צלם אלהים בתחתונים עם שיש לו נשמה שהיא חצובה מתחת כסא כבודו יתברך  

שהיא המעלה העליונה, כך הם מצות התורה עם שהם דברים גשמיים יש להם סוד פנימי שהוא עומד ברומו 

 של עולם. 

ידי התורה שהיא בדברים הקטנים והפחותים, כי  יזכה האדם לעולם הבא על  ומעתה אל יתמה האדם איך 

אדם איך יזכה האדם בעל חומר לחיים הנצחיים, שהתשובה בזה עם השאלה הזאת גם כן כמו השאלה על ה

שהאדם הוא בעל גוף וחומר, אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו כי יש בו רוח אלהים נשמה קדושה אשר 

הנשמה הזאת חצובה מתחת כסא הכבוד ובשביל הנשמה הזאת זוכה האדם אל חיים הנצחיים, וכך עם שמצות 

ם הפחותים יש במצות דברים עליונים על הכל מגיעים עד עולם הבא עד שמצות התורה נראה שהם בדברי

 התורה שמחויב האדם לפעול הם דומים לגמרי אל האדם ונשמתו.  

ולפיכך כמו האדם עצמו אשר הוא עומד בעולם הזה ונשמתו מגיע עד עולם הבא, כך התורה והמצות שמחויב 

ת מדרגתם עומד ברומו של עולם. וכך סבירא ליה לתנא האדם לפעול הם בדברים שהם בעולם הזה ותכלי

)קידושין ל"ט ע"ב( שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, כי למעלת מדרגת המצות ופנימית שלהם, אין ראוי שיהיה 

תשלום שכר מצות בעולם הזה זולת מצוה שהוא טוב לבריות כמו כל אותם שאמרו כבוד אב ואם גמילות חסדים 

טובות האדם שהוא בעולם הזה ראוי שיאכל פירות בעולם הזה ולא כן שאר מצות והבאת שלום, מתוך שהם  

 שאין שכרם רק בעולם הבא:

ובמדרש הנעלם )זוהר בהעלותך קנ"ב ע"א( אמר ר' שמעון ווי לההוא בר נש דאמר דהא אורייתא אתא לאחזאה 

ן עילאין, תא חזי אורייתא כיון דנחתת , אלא כל מלין דאורייתא מלין עלאין ורזיוכו'  ספורין בעלמא ומלין דהדיוטי

להאי עלמא אי לאו דמתלבשא בהני לבושין דהאי עלמא לא יכיל עלמא למסבל, ועל דא האי ספור דאורייתא 

לבושא דאורייתא איהו מאן דחשיב דהאי לבושא איהו אורייתא ממש ולא מלה אחרא תיפח רוחיה ולא יהא ליה 

 וכו' ל עיני ואביטה נפלאות מתורתך מה דתחות לבושא דאורייתאחולקא בעלמא דאתי בגין כך אמר דוד ג

וכמו שברא האדם שיהיה בו הצלם האלהי הנבדל, כך זאת תורת האדם עם שכל דבריה דברים עליונים הם 

עומדים בדברים הגשמיים, וכאשר משיג בדברים הגשמיים הלא הדברים ההם נמשכים אל הדברים שהם סודי  

 .אותו שכל האלהי כי התורה היא אחתק בהתורה, וכאלו האדם דב


