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"לחיים" על כוס שמן זית זך?!...

איכר הופיע במעבר הגבול כשהוא רכוב על אופניו ולהם קשורה עגלה מלאה בחול. פקידי 
והרשו  כלום,  מצאו  לא  אולם  יקרים,  חפצים  החול  תחת  שמבריח  באיכר  חשדו  המכס 
והעגלה.למחרת שוב הופיע האיכר  ואחר הצהריים חזר לביתו ללא האופנים  לו לעבור, 
כשהוא רוכב על אופניו ולהם קשורה עגלת חול, שוב הורו לו הפקידים לעצור, סיננו את 
החול, אבל לא מצאו כלום, כשהם לא מבינים מה יש לאדם להעביר חול ממדינה אחת 

לשניה...

האיכר שכבר  פנה  יום, שבוע אחר שבוע במשך שנה שלימה. לאחר שנה,  יום אחר  כך 
הכיר את הפקידים, וביקש להיפרד כיון שמחר כבר לא יופיע. משלא מצאו המוכסים דבר 
באופניו, נפרדו ממנו לשלום.אולם אחד הפקידים רדף אחריו. הוא הבין שיש פה משהו 
וזה הציק לו… ניגש לאיכר ושאל אותו לפשר מעשיו תוך כדי שהבטיח שלא יארע לו רע. 
האיכר אמר לו: אתם חיפשתם מה אני מחביא תחת החול… מה שהברחתי זה היה בכלל 

האופניים…!

בהתוועדויות חסידיות מביאים משל זה להסביר את ערמומיותו של היצר הרע, ואיך דווקא 
על ידי הדביקות באור התורה אדם יכול לשים לב שהיצר הרע לא יסיח את דעתו ויגניב לו 

אופניים אלא להישאר דבקים בה'.

בשבועות הקודמים למדנו על מעלתה של התורה, כוחה בעולם וההתרוממות שנותנת באדם הלומדה. השבוע ברצוננו לחקור 
אחר הרבדים שבתורה - חלקי התורה ומסתריה, להבין מהו ה"מאור שבתורה", ולהבין מהי הזכות המיוחדת שלנו היום בלימוד 

התורה ערב הגאולה השלימה.
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א. אצר תמנצרת צאצר תהצרת
בפרשתנו אנו עוברים מעשיית המשכן והכלים, אל העבודה והעובדים. הקב"ה פונה אל משה ואומר לו שיצווה את בני ישראל 

להכין את שמן זית זך להדלקת המנורה. 

ִמיד.1  אֹור ְלַהֲעלֹת ֵנר ָתּ ִתית ַלָמּ ֶמן ַזִית ָזְך ָכּ ָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ֶשׁ ֵני ִיְשׂ ה ֶאת ְבּ ַצֶוּ ה ְתּ שמות כ"ז, כ': ְוַאָתּ  

במקדש היו כמה סוגי שמנים, חלקם אף מוזכר בפרשתינו: שמן בו נמשחו המאפים במנחות, שמן למשיחת הכהנים והכלים 
על מנת לחנכם ולהקדישם לעבודת בית המקדש. אולם השמן של המנורה היה המעולה שבכולם: עבור הדלקת המנורה נדרש 
הנרות  הדלקת  לצורך  נלקח   - הראשונה  יוצא מהכתישה  ורק השמן שהיה  מובחרים,  מזיתים  "כתית" שהופק  מיוחד  זית  שמן 

מערב עד בוקר.

)נס גדול היה במנורה, למרות שכמות השמן שניתנה בכל הנרות היה מספיק לבעירה במשך הלילה, הנר המערבי היה דולק 24 
שעות, וממנו היו מדליקים את כל הנרות בערב. מספרת לנו הגמרא שזאת מצד מהותה של המנורה שלא הייתה על מנת להאיר 

את בית המקדש, אלא ההיפך להאיר את החוץ ולגלות על מציאותו של הקב"ה:

ִכיָנה 2 ְ ַהּשׁ ֵאי עֹוָלם ׁשֶ אֶֹהל מֹוֵעד", ֵעדּות הּוא ְלָכל ּבָ מנחות פ"ו, ב: לֹא ְלאֹוָרּה ֲאִני ָצִריְך. "ִמחּוץ ְלָפרֶֹכת ָהֵעדּות ּבְ  
ּה ָהָיה ַמְדִליק  ּנָ ֶנֶגד ַחְברֹוֶתיָה, ּוִמּמֶ ֶמן ּכְ ּה ׁשֶ ּנֹוְתִנין ּבָ ָרֵאל . . ַמאי ֵעדּוָתּה? ָאַמר ָרָבא: ֶזה ֵנר ַמֲעָרִבי ׁשֶ ִיׂשְ ׁשֹוָרה ּבְ

ם. ּוָבּה ָהָיה ְמַסּיֵ

במדרש מדמה תכונה זו של השמן להאיר את העולם לתורה ולכוחה:

ִין 3 ֶמן ִמּנַ ֶמן . . . ׁשֶ ַמִים, ּוְבַיִין, ּוִבְדַבׁש, ּוְבָחָלב ּוְבׁשֶ ָלה ַהּתֹוָרה – ּבְ ָבִרים ִנְמׁשְ ה ּדְ ָ ֲחִמּשׁ ָנן ָאְמֵרי ּבַ דברים רבה ז, ג: ַרּבָ  
ים  ַחּיִ ְבֵרי תֹוָרה  ּדִ ים ְלעֹוָלם ַאף  ַחּיִ ה  ַהּזֶ ֶמן  ֶ ַהּשׁ ַאֵחר: ָמה  ָבר  ּדָ  .  . ֶמָך".  ׁשְ ּתּוַרק  ֶמן  ֱאַמר )שה"ש א, ג( "ׁשֶ ּנֶ ׁשֶ

ְבֵרי תֹוָרה אֹוָרה ָלעֹוָלם. ה אֹוָרה ָלעֹוָלם ַאף ּדִ ֶמן ַהּזֶ ֶ ְלעֹוָלם. ָמה ַהּשׁ

הדימוי של התורה לאור - מובן: היא המאירה את דרכו של האדם בחיים, כמו לפיד לאדם ההולך ביער עבות בלילה חשוך, כך 
התורה מורה לאדם כיצד לנהל את חייו בלי ליפול ל"בורות" ולמכשולים שמציב לו היצר-הרע. אולם מהו הדימוי של התורה 

לשמן דווקא?

וחלקי  בין הרבדים  ומים. ההבדלים ביניהם מבטא הבדלים  יין   - בין התורה לעוד סוגים של משקה  נשים לב שהמדרש משווה 
התורה השונים: המים הם משל לחלק הנגלה שבתורה, ואילו היין והשמן הם משל לחלק הסוד שבתורה. על כך נעמיק בשיעור 

שלפנינו1.

ב. תמרכבת תעליצנת במהן הצרת2
דיון: בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה מעניינת: רבים בעולם, מגלים עניין רב בתורת הקבלה ו"מיסטיקה יהודית".חוגים רבים 
נפתחו, וקהילות התגבשו סביב תורת הסוד. מהי בדיוק תורת הסוד? האם ראוי אכן ללומדה? אם אכן ללמוד, באיזה אופן? ואולי 

בכלל ויש להסתפק בפירוש הפשוט של התורה ולא להיכנס לעולמות נסתרים ורחוקים מעולם ההבנה והמושגים שלנו?

על מנת לענות על כך נחזור אחורה מספר שבועות, אל סיפור מתן תורה בפרשת יתרו. 

משה קיבל את התורה הכתובה מסיני ומסרה לבני ישראל ויחד עמה ניתנה גם התורה שבעל פה - ההסבר והפירוש של דברי 
פסוקי התורה. רוב הפרטים של ציוויי התורה - למשל, אינם כתובים בתורה אלא נמסרו מדור לדור, ובלתי ניתן להבין את התורה 
בלי המסורת שעברה דרך החכמים. על כל מילה בתורה קיבל משה ארבעה פירושים: פשט, רמז, דרוש וסוד, או בראשי-תיבות 

פרד"ס:

הפשט – זהו לימוד התורה בפירוש המילולי של פסוקי התורה. לא כל כך פשוט ללמוד פשט... אנו רואים כמה מתייגעים פשטני 
המקרא ובראשם רש"י, על כל מילה מה פירושה, אבל כל זאת מכוון לרמתו והגיונו של ילד בן 5 המוגדר במשנה כראוי ללמוד 
משקף רמת הבנה גבוהה יותר מאשר המובע באופן מילולי מפורש. די לחכימא ברמיזא. הרמז כשמו כן הוא –  רמז –  מקרא. 

1(  גם הדבש והחלב שמוזכרים במדרש מסמלים את פנימיות התורה, אולם לא נעסוק בכך במסגרת השיעור.

2(  בהבא להלן נעזרנו בספר 'קבלה היא בידך' מאת הרב ניסן דוד דובאוו.
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לא מפורש באופן מוחלט, אלא נרמז בצורת הניסוח, ההקשר והמיקום. דרש – המדרש הוא לימוד המבוסס על מערכת כללים 
הנקראת "מידות שהתורה נדרשת בהן", זו דרך ניתוח ולוגיקה המיוחדת לפסוקי התורה, ובאמצעותן נפתחות משמעויות וכוונות 
נוספות שיש לדברי התורה. סוד – אלו סודות התורה העוסקים באופן ומהות בריאת העולם והאדם, בצורת הנהגת הקב"ה את 
העולמות - הרבדים האלוקיים שמאחורי מציאות העולם הגשמית. אף שגם סודות אלו מבוססים על פסוקי התורה וכלולים בהם, 

בכל זאת, אין דרך "לחלץ" את הידע הזה מן הכתובים אלא באמצעות קבלה איש מפי איש; לכן נקראת תורה זו: תורת הקבלה. 

שלושת החלקים הראשונים שייכים ברובם לתורת הנגלה והחלק הרביעי, ה"סוד", הוא תורת הנסתר.

בעת מתן תורה זכינו בני ישראל לגילוי מדהים בעוצמתו המתומצת בדברי משה אל העם: 'אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים'. 
הקב"ה ירד על הר סיני והתראה לבני ישראל יחד עם ה"מרכבה העליונה" - צבא המלאכים, ובני ישראל הגיעו למעלת הנביאים 

הגדולים, שראו וחוו את המציאות האלוקית: 

יֶהם 4 ְקַטּנֵ ם  ְוֻכּלָ בּוָאה,  ַהּנְ ְלַמֲעַלת  ם  ּלָ ּכֻ יגּו  ִהּשִׂ ְבָחר  ַהּנִ ֲעָמד  ַהּמַ אֹותֹו  ּבְ ַהּיֹום,  אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ א:  תצ"ד,  חיים  אורח  לבוש   
ָכל ַמה  ָבה ּבְ ה ֶמְרּכָ אֹותֹו ַמֲעָמד ַמֲעׂשֵ יגּו ּבְ ם ִהּשִׂ ּלָ ּכֻ בּוָרה. ּוְבִלי ָסֵפק ׁשֶ י ַהּגְ ְמעּו ָאנִֹכי ְולֹא ִיְהי' ְלָך ִמּפִ ּוְגדֹוֵליֶהם ׁשָ

ָבה.  ה ֶמְרּכָ ּלֹו ְלַמֲעׂשֵ ָרַמז ּכֻ ֱאַמר: 'ְוָכל  ָהָעם רֹוִאים ֶאת ַהּקֹולֹות', ׁשֶ ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ יג ְיֶחְזֵקאל, ּכְ ִהּשִׂ ֶ ּשׁ

במעמד נשגב זה, בפעם הראשונה התגלה לעולם כולו הרובד הפנימי והנסתר של הבריאה, החיות האלוקית המהווה אותו ודרך 
שהיא  ונשגבת,  טמירה  רוחנית  הוויה  של  השתקפות  הוא  כיצד  "האיר"  בבריאה  פרט  בכל  העליונים;  מעולמות  השתלשלותה 
המקור הרוחני שלו. )למשל המלאכים הרוחניים המכונים בעלי פני שור או אריה, שמהם מתהווים למטה בהמות וחיות גשמיות; 

כפי שקוראים בחג השבועות בהפטרה הלקוחה מספר יחזקאל, שם מפורטים חזיונות המלאכים(. 

נוכחת למול עיניו של  'ראו את הקולות': שמיעה - היא הסיפור על מציאות שאינה  זהו הפירוש לתיאור התורה שבני ישראל 
את הקב"ה. נוכחו לראות את  ראו  השומע, ועל כן עליו להזדקק להסברים והוכחות על אותה מציאות. במתן תורה בני ישראל 

המציאות האמיתית שהייתה עד אז מוסתרת, והושגה רק באמצעות כח האמונה ו"אותתה" על קיומה בזמנים של ניסים.

ממנו,  והיראה  האהבה  את  הבורא,  מציאות  את  וקיבע  נשמותינו  את  והעיר  האיר  הדבר  אבל  פעמי,  חד  היה  המעמד  אמנם 
וההשתוקקות לקיום המצוות כל זאת כהקדמה ובמקביל ללימוד משפטי וחוקי התורה על ידי משה במשך שנות המדבר.

ג. תשהלשלצה הצרה תקבלת
ונעלם מעיני העם.  ומיוחדים,  ורק לתלמידי חכמים ספורים  נסתר בתורה עבר אך  אולם כשמשה מסר את התורה, אותו חלק 

מגבלות אלו ניתן לראות בדברי המשנה:

ן ָהָיה ָחָכם ּוֵמִבין 5 א ִאם ּכֵ ָיִחיד, ֶאּלָ ָבה ּבְ ְרּכָ ּמֶ ַנִים. ְולֹא ּבַ ׁשְ ית ּבִ ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ ין . . ְולֹא ּבְ משנה חגיגה ב, א: ֵאין ּדֹוְרׁשִ  
ְעּתֹו. ִמּדַ

ׁש ֱאמּוָנתֹו          ּבֵ ּתַ ׁשְ ָכל ּתִ ָמֵעם ַהּסָ ׁשְ ּיִ י ֶהָהמֹון ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלָהִבין אֹוָתן ָהִעְנָיִנים . . ּוְכׁשֶ רמב"ם פירוׁש המשניות:  ְוהּוא ּכִ  
ן  א ִאם ּכֵ ָלל ֲאִפּלּו ְלָיִחיד, ֶאּלָ ין ּבֹו ּכְ ָבה ֵאין ּדֹוְרׁשִ ה ֶמְרּכָ כֹון. ּוַמֲעׂשֵ ֵהם סֹוְתִרין ָהֱאֶמת, ְוהּוא ָהֱאֶמת ְוַהּנָ ְוַיְחׁשֹב ׁשֶ

ְעּתֹו. ּקּול ּדַ ֶהן ְסָבָרתֹו ְוׁשִ רֹוְמִזין לֹו ָהְרָמִזים ְוהּוא סֹוֵבר ּבָ א ׁשֶ ְעּתֹו . . ֶאּלָ ָאְמרּו ָחָכם ּוֵמִבין ִמּדַ מֹו ׁשֶ ָהָיה ּכְ

ֵקִני   ָ ִיּשׁ ָאָמר  ַאת  ּדְ ַמה  ּכְ ֵהיְך,  ה,  ַהּפֶ ֶאת  ֲעֵליֶהם  יִקין  ִ ּשׁ ּמַ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ֵיׁש  לֹא  י  ַרּבִ ָאַמר  ז:  ב' הלכה  זרה  ירושלמי עבודה 

ה( ֵני מֹׁשֶ ה ְוֵאין ְלַגּלֹוָתן - ּפְ ָפַתִים ֲעֵליֶהם ְוסֹוְתִמין ֶאת ַהּפֶ יִקין ֶאת ַהּשְׂ ִ יהּו )ַמּשׁ יקֹות ּפִ ׁשִ ִמּנְ

סיפור מופלא מופיע בתלמוד על ארבעה מגדולי חכמי ישראל בתקופת המשנה:

י ֲעִקיָבא 6 אי, ּוֶבן זֹוָמא, ַאֵחר, ְוַרּבִ ן ַעּזַ ס, ְוֵאּלּו ֵהן: ּבֶ ְרּדֵ ּפַ ָעה ִנְכְנסּו ּבַ ָנן ]=שנו חכמים[: ַאְרּבָ נּו ַרּבָ חגיגה י"ד, ב: ּתָ   
ְנִטיעֹות ]פרק עול תורה  ץ ּבִ ְעּתֹו, רש"י(. ַאֵחר – ִקּצֵ ע )ִנְטְרָפה ּדַ ן זֹוָמא ֵהִציץ ְוִנְפּגַ אי ֵהִציץ ָוֵמת! . . ּבֶ ן ַעּזַ . . ּבֶ

לֹום. ׁשָ לֹום3 ְוָיָצא ּבְ ׁשָ י ֲעִקיָבא ִנְכַנס ּבְ ומצוות[. ַרּבִ

3(  הוספת תלמוד ירושלמי חגיגה פרק ב' הלכה א'.
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הגמרא בקטע שקראנו, מספרת על ארבעה תלמידי חכמים שהתעלו בכח תורתם והגיעו ל"פרדס" - טיילו בהכרתם בעולמות 
העליונים. אחד, הציץ במקום גבוה לרמתו, ומת. השני, השתגע. השלישי, התפקר. ורק הרביעי - ר' עקיבא, חזר בשלום. אם כן 

אנו רואים שוודאי שתורה זו לא פשוטה, ונדרשת זהירות רבה כשניגשים ללומדה.

הסיפור ממחיש, מחד, את הסכנה שבלימוד לא נכון של חלק זה בתורה, אבל מאידך, רומז לנו מהי הגישה הנכונה: "ר' עקיבא 
נכנס בשלום ויצא בשלום", זהו איפוא המפתח: צריך לדעת איך להיכנס ל"פרדס" הזה…

מדברים אלו גם ניתן ללמוד שאכן תורת הנסתר נלמדה במשך הדורות. במקביל להוראת תורת הנגלה לעם עסקו גדולי החכמים 
בתורת הנסתר, כך שניתן לראות ביטויים בתורת הנגלה לסתרי התורה: כמו המושג הקבלי שהוזכר 'מעשה המרכבה', המתייחס 
בעיקר לנבואת דהנביא יחזקאל. סדר התפילה שנתקן בתחילת ימי הבית השני על ידי אנשי כנסת הגדולה4 - מבוסס ומותאם על 
פי הקבלה. מאוחר יותר, כמה מחכמי ישראל בזמן המשנה - התנאים, לצד עסקם בתורת הנגלה העיון במצוות התורה וטעמיהם, 
עסקו וגם העלו על הכתב חיבורים בתורת הקבלה. גם בדורות שלאחר חורבן הבית השני אצל תלמידי החכמים בבבל - האמוראים, 
המשיכה המסורת הנסתרת רק אצל נבחרים מתלמידי החכמים. ביטוי לכך אנו יכולים למצוא בתלמוד בבלי, שאף שבעיקרו הוא 

מספרי הנגלה ולימוד ההלכה יש בו אזכורים לתורת הסוד:

א ְוָעְסֵקי 7 ּתָ ּבַ ל ַמֲעֵלי ׁשַ ְעָיא ָהוּו ָיְתֵבי ּכָ רּו ָעְלָמא . . ַרב ֲחִניָנא ְוַרב אֹוׁשַ יֵקי ּבָ עּו ַצּדִ סנהדרין ס"ה, ב: ָאַמר ָרָבא ִאי ּבָ  
א ְוָאְכֵלי ֵליּה  ]= אמר רבא, אם רצו הצדיקים, בוראים עולם . . רב חנינא  יְלּתָ ֵסֶפר ְיִציָרה ּוִמיְברּו ְלהּו ִעיְגָלא ּתִ ּבְ

ורב אושעיא, היו יושבים כל ערב שבת ועוסקים בספר יצירה ובוראים עגל משולש ואוכלים אותו[

החיבור המרכזי של תורת הקבלה הוא ספר הזוהר,שנאמר על ידי התנא רבי שמעון בר-יוחאי. הוא קיבץ סביבו "חבריא קדישא" 
ואיתם עסק רבות בתורת הנסתר, ותלמידו רבי אבא כתב את הדברים. רבי שמעון בר יוחאי התבטא רבות בשבחם של החכמים 

היודעים לעסוק בחכמת הנסתר אותה מגדיר "נשמת התורה", ובכך גם מלמדנו שתורת הנסתר ותורת הנגלה - מקשה אחת הם.

ִאינּון 8 ין ּדְ ְלבּוׁשִ א ּבִ ׁשָ ִאְקרּון ּגּוֵפי תֹוָרה ַהאי ּגּוָפא ִמְתַלּבְ ּקּוֵדי אֹוַרְיָתא ּדְ זהר ח"ג קנב, א: אֹוַרְיָתא ִאית ָלּה ּגּוָפא ְוִאינּון ּפִ  
ׁש. כָֹלא אֹוַרְיָתא ַמּמָ ָרא ּדְ ִאיִהי ִעּקָ ָמָתא ּדְ ִנׁשְ ֵלי . . ּבְ ּכְ ָאה . . ִמְסּתַ א ִעּלָ ַמְלּכָ יִמין ַעְבֵדי ּדְ ַהאי ָעְלָמא. ַחּכִ  ִסּפּוִרין ּדְ
שהם  בלבושים  מתלבש  הגוף  אותו  תורה,  גופי  שנקראים  התורה  מצוות  הם  ואלו  גוף  לה  יש  התורה   =[
סיפורי התורה של העולם הזה. . חכמים עבדי המלך העליון שמסתכלים בנשמה שהיא עיקר התורה כולה[.

בחלק הרעיא מהימנא, מצטט את משה רבינו5)!( האומר שעל ידי הלימוד בספר הזוהר יצאו מן הגלות ברחמים:

9 .  . ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִאיהּו  ּדְ יָלְך  ּדִ ִחּבּוָרא  ַהאי  ּבְ ָהָרִקיַע  זֹוַהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ְוַהַמׂשְ  : ב.  עמ'  קכ"ד  נשא,  מהימנא  רעיא   
ַרֲחֵמי.  ּבְ לּוָתא  ּגָ ִמן  יּה  ּבֵ קּון  ִיּפְ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ַהאי  ִאיהּו  ּדְ י,  ַחּיִ ּדְ ֵמִאיָלָנא  ְלִמְטַעם  ָרֵאל  ִיׂשְ ֲעִתיִדין  ּדַ  ּוְבִגין 
]= והמשכילים יזהיר כזוהר הרקיע, בזה החיבור שלך שהוא ספר הזוהר . . ובגלל שעתידים ישראל לטעום 

מעץ החיים, שהוא ספר הזוהר, יצאו מן הגלות ברחמים.[

מאוד  נפוצה  ספרד  עדות  בני  בקרב  כלל.  הבנה  ללא  בו  הקריאה  לעצם  ואף  הזוהר,  לספר  רבות  סגולות  ייחסו  הדורות  במשך 
הקריאה בו וזאת גם בלי להבין את הנכתב. אולם למרות זאת עדיין הספר נותר חתום ואינו מובן רק למי שבקי בתורת הקבלה.

ד. תמעבר מאחצרי תקלעים לקדמה תבמת
אם כן, למרות שרשב"י החל מהפך בכל הקשור לתורת הנסתר בכך שרוב סודותיה נכתבו, אולם הם נכתבו בשפה "סודית" ומלאת 
מיסתורין, שהייתה חתומה בפני רוב עם ישראל. שלב נוסף ומשמעותי נפתח בימיו של האריז"ל במאה ה-16 למניינם, במיוחד 
עם הגיעו לארץ הקודש והתיישבותו בעיר צפת בערך בשנת ה'ש"ל )1570-(. באותה העת צפת הייתה "בירת" תורת הקבלה, חיו 

בה מקובלים רבים כמו הרמ"ק - רבי משה קורדובירו, רבי שלמה אלקבץ - בעל הפיוט 'לכה דודי' ועוד.

עם פטירת הרמ"ק החלה שמשו של האריז"ל לזרוח, ואף על פי שהסתלק מן העולם בגיל צעיר )בגיל 33 בלבד(, תורתו הפכה 
למגדלור לכל החפץ להבין את תורת הנסתר כשהוא מעניק את הידיעות הנדרשות להבין את לשונות הזוהר המוצפנים. אולם 

4(  'כנסת הגדולה' -מועצת חכמי ישראל שהוקמה לאחר 70 שנות גלות בבל ועד חורבן בית המקדש השני, וכללה את עזרא נחמיה, זרובבל וחכמי ישראל ונביאים אחרים 

עד ראשוני התנאים. 

5(  עיין אג"ק כרך ג' עמ' קנ"ט
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מעל הכל האריז"ל יצא בקריאה שדווקא עכשיו מותר לגלות את תורת הנסתר, כפי שמובא בהקדמת ר' חיים ויטאל לספרו עץ 
חיים, המלקט מתורת האריז"ל:

ר ּוִמְצָוה ְלַגּלֹות זֹאת ַהָחְכָמה.10     דֹורֹות ֵאּלּו ָהַאֲחרֹוִנים ֻמּתָ ְוָקא ּבְ הקדמת רבי חיים ויטאל לעץ חיים: ּדַ  

באותה ההקדמה הוא גם מתאונן על כך שאילו היו עוסקים בתורת הסוד, הייתה הגאולה באה מזמן, שהרי תורת הסוד היא תורתו 
של משיח.

אולם הגילוי העצום נתקבל גם בקשיים ומהמורות לא צפויות. עם ישראל בתפוצות עבר תקופות משבר איומות שהשפיעו על 
נוספה רתיעה מיוחדת מתורת הקבלה בעקבות כמה מקובלי שקר שהשתמשו בה באופן לא  בכך,  די  דמותו הרוחנית; אם לא 

ראוי6. תורת הקבלה המשיכה איפוא להיות נחלתם של קבוצות קטנות.

הפשוט.  וההמון  התורה  חכמי  בין  חייץ  היה  עמוק.  בעלפון  השרוי  לאדם  ישראל  עם  מצבו של  נמשל  הגזירות שעבר  בעקבות 
טרדות הפרנסה וצוק העיתים הביא לכך שלימוד התורה בכלל היה נחלת המיוחסים שבעם, וקיום המצוות היה בקרירות יתירה. 

עד שבא הבעל שם טוב הקדוש וגילה את תורת החסידות. התגלותו הייתה כמו טל תחיה לנפשות עם ישראל. הוא העלה על נס 
את מעלתם של היהודים הפשוטים ואחדות עם ישראל, השמחה בקיום המצוות והחיבור עם הקב"ה, ובעיקר התחיל את מהפכת 

לימוד תורת הנסתר לכל.

משל לאדם שבא מארץ רחוקה וסיפר לסביבתו בהתלהבות רבה ששישנו עוף מיוחד החי בארץ ההיא שכמוהו לא ראו מעולם, 
אולם לא היה בפיו הסבר מספק מהו אותו העוף הרגליו תכונותיו ומעשיו, וממילא ההתלהבות לא סחפה את כולם. לימים בא 
נשבו  ומעטים  נעלם  בגדר  הדבר  נשאר  ועוד…ועדיין  תכונותיו  צבעו,   - העוף  אותו  מהו  לחבריו  והסביר  הארץ,  מאותה  חבירו 

בקסמו של העוף. אולם,כשבא השלישי והביא את העוף בידיו, כולם כבר הבינו על מה מדובר והתפעלו התפעלות רבה. 

רשב"י סיפר לעם ישראל על הרבדים הנסתרים. האריז"ל, כבר ביאר יותר מהי המהות האלוקית הנסתרת, ואילו תורת הבעל-
זלמן  שניאור  רבי  יהודי.  לכל  ונגישה  למובנת  האלוקות  את  הפכה   - חב"ד  חסידות  בתורת  שנתבארה  כפי  במיוחד  שם-טוב, 
מליאדי, האדמו"ר הזקן מחב"ד, חיבר את ספר ה"תניא", שתירגם את סודות הקבלה - לדרך חיים מובנת וברורה. את מפעלו 
המשיכו כל אדמו"רי חב"ד, שהסבירו מושגים מופשטים ורחוקים בצורה שכלית על ידי משלים, דוגמאות והסברים, ועל ידי כך 

באים אל הבנת הלב ולעשיה בפועל.

ָאַמר ְוָהָי' 11  יר ֶאת ִמי ׁשֶ ֲעֵרי ֵהיְכֵלי ָחְכָמה ּוִביָנה, ֵליַדע ּוְלַהּכִ "ד ּפֹוַתַחת ׁשַ היום יום י"ז כסלו: ֲחִסידּות ַחּבַ

זֹו,  ָלה  ּכָ ֵמַהׂשְ ֶבת  ַהְמֻחּיֶ ב  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ה  ִמּדָ אֹוָתּה  ּבְ ֵעל  ְלִהְתּפַ ב  ַהּלֵ י  ִרְגׁשֵ ְמעֹוֶרֶרת  ְכִלית,  ׂשִ ָגה  ַהּשָׂ ּבְ ָהעֹוָלם 
מֹחֹו  ת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ַלֲעבֹד ֶאת הוי' ּבְ יֵלי' )=לפי יכולתו( ָיכֹל ָלֶגׁשֶ יעּוָרא ּדִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלפּום ׁשִ ר ּכָ ֶרְך ֲאׁשֶ ּומֹוָרה ּדֶ

ְוִלּבֹו.

לאחר שראינו את השתלשלות הדברים, עולה ומזדקרת השאלה: איך נוצר המהפך הזה מאיסור חמור לעסוק בדברים אלו, עד כדי 
דרישה ללמוד ולהעמיק בתורת הנסתר? האם הוסרו כל ההגבלות, והאם יש מעלה בלימוד החסידות דווקא?

ה. תכל שאלת של מינצן
אין ספק כי חלק הנסתר שניתן למשה מסיני הינו חלק ככל חלקי התורה שהאדם חייב ללמדו. אלא, שככל חלק אחר בתורה - 
ישנם כללים כיצד לגשת ללימוד חלק זה. כשם שבחלק ההלכה, אדם לא יכול לדעת את הדין מתוך דיון בגמרא ללא עיון בדברי 

הפוסקים, ואינו רשאי לכהן כרב פוסק הלכות באם לא עבר את ההכשרה הנדרשת, כך לחלק הסוד יש כללים משלו.

חלק הסוד עוסק במידע ה"רגיש" ביותר אודות הבורא, התורה ונשמת האדם. את הרווח שניתן להפיק מלימודו, היה ניתן להשיג 
והעוצמתית של "ראיית" הקב"ה בבית המקדש. כשיהודי עלה  בדורות קודמים בצורה ספונטנית - באמצעות החוויה הישירה 
לרגל, הוא ראה את הניסים העצומים המתחוללים בירושלים ובבית המקדש, והדבר השפיע עליו יותר מכל לימוד. לפיכך, היה 

מיותר להזדקק לעיון שכלי בתכנים אלו.

יתר על כן: הצורה בה נכתבה תורת הסוד בזמנים הקדומים, הינה שפה של "קודים" ומשלים. פירוש מילולי של הדברים, עשוי 

6(  מי שעסקו בכך בעיקר היו כת השבתאים בראשות מנהיגם שבתאי צבי ימ"ש. בתכנים נעלים העוסקים ב"בירור הרע" לעתיד לבוא, כאשר הקב"ה יבטל את מציאות 

הרע - הם הכניסו פירושים זרים, כאילו יש בכך קריאה לפרוק עול במצוות המוסר הבסיסיות ביותר, ח"ו.
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של  והמופשט  הרוחני  לחלק  ויתחבר  החומר  מושגי  מעל  שיתעלה  במקום  מהכוונה.  לחלוטין  הפוכה  להבנה  האדם  את  להביא 
התורה והמציאות - הוא עלול לקחת מושגים מופשטים וחלילה להגשים אותם.

ברם, עם ירידת הדורות, התרחקנו מהגילוי האלוקי שהיה במקדש. חושך הגלות מעיק ומסתיר על המוח והלב.אין דרך אחרת 
ככל  התורה.  פנימיות  של  יום-יומי,  וסדיר,  מעמיק  לימוד  ע"י  אלא   - מצוותיו  בקיום  ולשמוח  אותו  לאהוב  לקב"ה,  להתקרב 

שהדורות נעשים נמוכים יותר, כך יש צורך בגילוי גבוה  יותר מחד, ובהפיכתו ל"זמין" יותר, מאידך.

בהתאם לכך התגלתה בהדרגה פנימיות התורה:, ספר הזוהר, תורת האריז"ל, תורת החסידות בכלל וחסידות חב"ד בפרט. ככל 
על  האדם  את  שתעמיד  כזאת  ובהסברה  בסגנון  אך  התורה,  של  יותר  עמוקים  סודות  התגלו  יותר,  לכך  זקוקים  היו  שהדורות 
פירושם המדוייק של הדברים. ]כפי שיוסבר, גם כיום לימוד סדיר בספרי המקור של הקבלה הינו עניין למקובלים בלבד. לימוד 

פנימיות התורה בצורה שתתרום לכל אדם בצורה נכונה ובלי טעויות - הוא דרך ספרי החסידות[.

השלבים בהתגלות התורה, משתקפים גם בדימוי שהוזכר של התורה - למים, יין, ושמן:

מים, ובדומה לכך לחם ואבות המזון הבסיסיים, הם דברים שהאדם נזקק להם לקיום חייו הבסיסיים ואין ביכולתו לחיות בלעדיהם. 
לעומת זאת, יין ושמן אינם מצרכים בסיסיים, ונדרשים לצורך שמחה ותענוג: היין גורם ומגלה את שמחת האדם, והשמן )בצורתו 

המזוקקת( משביח כל מאכל ומענג את האדם.

כשם שבמובן הפיזי, הכל שאלה של מינון: פירמידת המזון מציבה בבסיס את הלחם, הדגנים והירקות - ובקצה הצר העליון, את 
השומנים והממתקים. כך גם בנמשל, במובן הרוחני:

האדם "חי" על לימוד הלכות התורה וקיומן. את היין והשמן של פנימיות התורה הוא זקוק כדי לשמוח ולהתענג בקיום המצוות: 
אם חלילה לא יחוש שום תענוג בקיום המצוות - הוא עלול חלילה לאבד לגמרי את התיאבון; אך בה בעת, עליו להזהר מהקיצוניות 

השניה, ולא להסתפק בדיאטת יין ושמן.

חשוב להדגיש שלא מדובר רק בחוויה האישית של האדם, אלא בגישה המהותית ללימוד התורה וקיום המצוות:

יכול  דווקא בגלל הירידה המופלאה של החלק הנגלה בתורה - אל שכל האדם והתלבשותו בתוך המציאות הגשמית והפיזית, 
חכמתו ורצונו של הקב"ה. סוגיות  האדם להתכחש )במודע או שלא( למהות הפנימית של התורה - שגם בירידתה למטה היא 
יצריות של האדם  וכזב, נטיות  הגמרא עוסקות במכירה של שור וחמור, תביעות בין בעלי דינים תוך התעמקות בטענות שקר 
והאיסור להכנע להם, וכו'. האדם עשוי לשקוע ב"דיון משפטי" סבוך - ולשכוח שבעצם מדובר כאן בחכמתו ורצונו של הקב"ה 
בהעדר  אך  ומוסריותה,  בחכמתה  הכרה  תוך  והגמרא  התורה  בלימוד  עוסקות  ובחו"ל  בארץ  רבות  ]פקולטות  ובעצמו!  בכבודו 

ההכרה במקורה האלוקי לימוד התורה הוא "תחום ידע" ככל המדעים, חלילה…[.

לעומת זאת תורת הסוד ופנימיות התורה - כל כולם מדברים על הקב"ה. הלימוד ברבדים הנסתרים העוסק בנסתרי בריאת העולם 
וגדלותו האינסופית של הקב"ה - אמנם לא מכיל ידע יישומי ישיר, אבל הוא מחיה את קיום התורה והמצוות של האדם, מאיר 
את הגוף באור הנשמה ומביא את האדם לאהבת ה' ויראת ה'. ועל כן חלקים אלו משולים ליין ושמן המוספים שמחה ועונג בחיי 

האדם. ובהקבלה ללשון הזוהר לעיל: כדי לקיים את גוף המצוות, צריך להשתמש בגוף התורה.

)מכירים את ה"פרדוקס  ניתן לשתיה כפי שהוא  היין  היין והשמן עצמם:  בין  גם  כי קיים הבדל  נבחין  נשוב למשל התזונה,  אם 
הצרפתי"? - כוס יין אדום ביום לאיזון השומנים בדם(. אולם שמן לא ניתן לשתיה בפני עצמו, בצורה זו הוא אף מזיק לאדם ואין 

מברכים על שתייתו. הוא נצרך רק כשהוא מעורב במאכלים אחרים.

בנמשל הדבר מצביע על כך שהיין מסמל רובד מסויים של סודות התורה )'נכנס יין, יצא סוד' - יין בגימטריא סוד = 70(, שהם 
נגישים יותר, וניתנים ל"שתיה" בכמות גדולה יותר, ואילו השמן מסמל את החלק הנעלה והנשגב ביותר של סודות התורה, "רזין 
דרזין דאורייתא"- שלכן צריכתו אמורה להיות מתוך זהירות כפולה ומכופלת. אך במידה ובצורה הנכונה - תועלתו לא תסולא 

בפז.

]ניתן להשוות זאת גם לצריכה של וויטמינים - אדם בריא שאוכל בצורה מאוזנת, לא צריך אותם והם אף עלולים להזיק לו. אולם 
השינויים בתזונה ובתנאי החיים, זיהום האוויר והחשיפה לקרינה, מצריכה נטילת תוספי תזונה. אבל לא נכנסים לבית מרקחת 

וקונים מכל הבא ליד - נא להתייעץ עם רופא לפני השימוש![.

זוהי איפוא תורת החסידות, רזין דרזין דאורייתא - שמן התורה:

ראשית תורת החסידות מלמדת ומכניסה אותנו ל"פרדס" הנסתר של התורה - בזהירות הנדרשת: בענווה הנדרשת ובביטול ראוי 
)מבלי להפגע בגלל "הצצה" למקומות גבוהים מדי(, בהפשטה ובהסבר נכון )בלי להגשים ולעוות את הדברים בצורה הסותרת את 
עיקרי האמונה דבר הנמשל ל"קיצוץ בנטיעות"(, ומצד שני תוך דרישה מתמדת ליישום הדברים בקיום המעשי של המצוות כאדם 
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חי, ולא בדרך הרואה מטרה בהתנתקות מהעולם )"הציץ ומת"(. זו הדרך של כניסה בשלום, שמביאה ליציאה בשלום, כמו רבי 
עקיבא.

ומעל הכל, תורת החסידות נותנת טעם ותענוג - אור וחיות בכל חלקי התורה.כמו שמן המפעפע בכל המאכלים ומשביח אותם, 
בהסברים שכליים מתוך העולם וחיי האדם, היא מקרבת את הקב"ה אל היהודי ואת היהודי אל הקב"ה ומפיחה את אור האהבה 

והיראה בלימוד התורה ובקיום המצוות. 

ו. מגצלת לגאצלת
אולם פנימיות התורה היא לא רק "תרופה" לחליי בני האדם - היא גם מטרה בפני עצמה, בעצם זוהי תורתו של משיח לעתיד 

לבוא!

סתרים,  דברי  בלימוד  לזהירות  כראיה  הירושלמי  בתלמוד  נדרש  הוא  כיצד  קודם  שראינו  פיהו",  מנשיקות  "ישקני  הפסוק  על 
מפרש רש"י:

ִנים... ּוֻמְבָטִחים ֵמִאּתֹו ְלהֹוִפיַע עֹוד 12  ִנים ֶאל ּפָ ֶהם ּפָ ר ִעּמָ ַתן ָלֶהם ּתֹוָרתֹו, ְוִדּבֵ ּנָ רש"י שיר השירים א, ב: ׁשֶ

יהּו. יקֹות ּפִ ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ָ ר ְצפּונֹוֶתיָה… ְוֶזהּו ִיּשׁ ֲעֵליֶהם ְלָבֵאר ָלֶהם סֹוד ְטָעֶמיָה ּוִמְסּתַ

ראינו קודם לכן ב'רעיא מהימנא' שעל ידי לימוד פנימיות התורה זוכים לביאת משיח ברחמים. כמו כן ידוע סיפור עלייתו של 
זו  כי אכן תורה  לו משיח לכשיפוצו מעיינותיך חוצה,  ובמענה לשאלתו אימתי קאתי מר, ענה  הבעל-שם-טוב להיכל המשיח 
היא תורתו של משיח, וכשבני ישראל ילמדו אותה יגרמו לביאתו. שלימות ההתגלות של הרובד הפנימי בתורה - תהיה ב'תורה 

חדשה' אותה ילמד מלך המשיח. 

בעידן הגאולה - עיקר הלימוד לא יהיה בהלכות האסור והמותר )ומה שנהיה מוכרחים לדעת נדע באמצעות הלימוד של פנימיות 
התורה!7(, אלא כמו שמתאר זאת הרמב"ם - "לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד", ובני ישראל "יהיו חכמים גדולים 
וישיגו דעת בוראם". כמו שאנו מבינים היום מהי פרה ומהו חמור -  נראה מהי ספירת החסד, מהי  היודעים דברים הסתומים 
ספירת הגבורה וכו', זאת מפני שמסך ההעלם על העולם יסתלק ונוכל לראות את הקב"ה בעינים הגשמיות - "ונגלה כבוד ה' וראו 

כל בשר יחדיו כי פי ה' דיבר!.

בהקשר לכך אומר הרבי, כי לאחרונה נודעת חשיבות לצריכת סוגים שונים של שומן מזוקק, וזאת משום שכל שמתקרבים לזמן 
בו יהי' הלימוד רק בפנימיות התורה, מתאפשרת צריכה מוגברת של "שמן" פנימיות התורה, ללא כל תוספות.

הֹוְלִכים ּוִמְתָקְרִבים 13  ָכל ׁשֶ ּתֹוָרה, ְוָלֵכן ּכְ ּבַ ָרִזין ׁשֶ ָרִזין ּדְ ּמּוד ִיְהי' ּבְ ר ַהּלִ ִעּקַ ספר השיחות ה'תשנ"ב עמ' 34: . . ׁשֶ

ִעיָמה . .  ּזֹוִהי ַהּטְ ּתֹוָרה, ׁשֶ ּבַ ָרִזין( ׁשֶ ֶמן )ָרִזין ּדְ ׁשֶ ּלּוי ּדְ ַהּגִ יַח ִצְדֵקנּו, הֹוֵלְך ּומֹוִסיף ּבְ ל ָמׁשִ ּלּות ׁשֶ ַלִהְתּגַ
יַח. ל ָמׁשִ ִמּתֹוָרתֹו ׁשֶ

דמיינו את אווירת ערב שבת. ככל שמתקרבים יותר לשבת ניחוח התבשילים ואוירת השבת ממלאים יותר את האוירה וזה הזמן 
להיכנס למטבח לטעום קצת מהמאכלים. אנחנו כעת בערב הגאולה השלימה, מטעמי הגאולה - נסתרי התורה אט אט מתגלים, 
וניתנת לנו האפשרות ללמוד אותם. על כן ככל שמתקרבים יותר לזמן הגאולה, אנו נחשפים לעומקים חדשים בלימוד פנימיות 
התורה, מדור לדור מתגלים סוגיות נעלות ועמוקות שהמקובלים הקודמים לא ידעו עליהם. זו ההזדמנות שלנו לחטוף ולהנות 

ממאכלי השבת ולהצטרף לשיעור חסידות במיוחד בתורת הרבי מלך המשיח!

שאלו פעם את אדמו"ר ה'צמח-צדק': לשם מה עלינו להתייגע בלימוד תורת החסידות, והרי עוד מעט יבוא משיח, ואז "כולם 
ידעו אותי"?

השיב ה'צמח-צדק': "הדבר דומה לאדם שעומד מאחורי הכותל ומקשיב לדברים הנאמרים בתוך החדר. הוא מצליח לקלוט רק 
את כללות השיחה, מלה פה מלה שם. אבל אחר-כך, כשיספרו לו את פרטי השיחה, ייזכר במה ששמע ויאמר: אה! אה!, עכשיו 

אני מבין מה שמעתי קודם. כך יהיה כשיבוא משיח: אלה שלמדו חסידות, יאמרו אה! אה!, זה מה שלמדנו בזמן הגלות".

בהנחלת  המשיח  ומלך  רבינו  משה  של  בתפקידו  ה'  בעזרת  נעסוק  הבא  בשבוע  התורה.  פנימיות  לימוד  בעצם  עסקנו  השבוע 
קדושת התורה וההתאחדות עם הבורא בלימוד התורה.

7(  תניא אגה"ק


