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 / שלום רוזנברג תצווהפרשת 

 האור והרוח

 

בקודש אנו על ארבעת הכלים שעמדו במשכן. תרומה, קר ה הקודמת, פרשתבפרש

בחלק הקדשים, החלק הפנימי ביותר של המשכן, עמד ארון הקודש ובו לוחות הברית. 

ֹרֶכתהאמצעי,  ֹאֶהל מֹוֵעד ִמחּוץ ַלפָּ המקדש, עמד  העתיד להיהפך ל'היכל' שבביתחלק , "בְּ

פרשת פרשתנו, התחלת ב. בדרום והמנורהבצפון השולחן וזה מול זה עמדו מזבח הקטורת, 

ה: "למנורה בציוויחוזר הכתוב תצווה,  ַאתָּ חּו ֵאֶליָך ֶשֶמן  ]משה[ וְּ ִיקְּ ֵאל וְּ רָּ ֵני ִישְּ ַצֶּוה ֶאת בְּ תְּ

ְך ִמיד... ַזִית זָּ ַהֲעֹלת ֵנר תָּ   ".ה'ֵני ֵמֶעֶרב ַעד ֹבֶקר ִלפְּ  ...לְּ

, כותב ר' אלימלך מליזנסק ה'רבי' )פרשת תרומה( בספרו נועם אלימלך'שולחן ומנורה. 

: הרוחניות את  – ונרותיה  מנורהוההגשמיות מסמל את שולחן שההחסידי הגדול, 

לתפיסה ". והשולחן הוא רמז לפסולת הגשמיות... דהמנורה היא רמז לאורות העליונים"

חזון,  רואהו( -)ד, א הנביא זכריה  .וחניות, מקור מקראי ברוראור ורזאת המזהה בין 

ּהווה בסיס לסמלה של מדינת ישראלישה ב כֻּלָּ הָּ נֹוַרת זָּ ִהֵנה מְּ ֶליהָּ ... : "וְּ ה ֵנֹרֶתיהָּ עָּ עָּ ִשבְּ ... וְּ

ֶליהָּ  ַנִים ֵזיִתים עָּ ּה".  ,ּושְּ מֹאלָּ ד ַעל שְּ ֶאחָּ ד ִמיִמין... וְּ ה ֵאלֶ ֶאחָּ את אל הנביא ", שו?ֲאֹדִני ,"מָּ

ֹכחַ , חזוןשבמלאך ה לֹא בְּ ַחִיל וְּ רּוִחי ,והמלאך עונה לו: לֹא בְּ ַמר ה' צְּ  ,ִכי ִאם בְּ אֹות-אָּ  ".בָּ

, את הרוח, ואולי את הרוחניות יםשבנרות המנורה, מציינ ות, או בעצם האורהמנורה

וב נראה לי, שבאופן בלתי מודע, ר .רביםמושג שקשה להגדירו למרות שהוא שגור בפי 

מאוד קל  גשמיותומהי את שלילת הגשמיות,  דרכו המשתמשים במושג זה, מנסים לבטא

הנזיר הוא איש הרוח בה"א על פיה, . בסגפנותבפסגתה זאת מתבטאת כרוחניות  להבין.

, מחדהרוחניות הנוצרית להים האמיתי, היחידי המסוגל להתקרב אליו. -הידיעה, עובד הא

 קטגוריה זאת. ל זרמיהן ברוב שייכותמאידך,  ית,ואיסטד, בייחוד ההינהמזרחיתו

 תקיפהביטא בצורה ר' יהודה הלוי )ריה"ל( . סגפניתה רוחניותהמהיהדות הסתייגה 

 ,לת החלק השלישי של 'הכוזרי'יבתחבמנשר של בריאות נפשית ש. הסתייגות זאתביותר 

את עובד  .וחניותשל הר "דקונסטרוקציה"גיבורו של הספר,  ,, החכם היהודיה'חבר' עושה

 ,משלנו יםלוה-זאת תורת עובד הא" ה של הנזירות:דווקא על ידי שלילתהוא מגדיר, ה', 

ואינו מואס  ,והעולם למשא עליו אין הוא פורש מן העולם עד שיהיה הוא למשא על העולם

ריה"ל מבקר את הדרך הנזירית: ". עליו לוהים-האבחיים שהם אחת הטובות שהשפיע 

רבות ". לי נפשי וגופניויסורים ובחיצמו בפרישות של נזירות מכניס עצמו בכל המשקיע ע"

איש אשר כזה יראו פתולוגי: "פסיכו סימפטוםמיסטיות אינן אלא תפסות כתופעות הנמה

רגש המיאוס ". אך בני האדם יחשבום לדכדוכי ענוה וכניעה ,לאיםובפניו דכדוכי הח

וככה יהיה לשבוי המואס בחיים מתוך : "ת, הוא תוצאת הסגפנובו מעורר העולםשכאילו 

יש בדידות  אמנם פתולוגי.עלול להיות בדידות ה גם חיפוש". יסוריוישהוא קץ במאסריו וב

מסתגרים עם ה"חכמות שאדם מוצא ספוק הבדידות החלקית של החכמים , כחיובית
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, הנביאיםל לפי ריה"ל, מעין זה היה מעמדם שבשגותו בהן, והן מנעימות לו כל ימי חייו". 

נביאים "פרשו מן העולם ושכנו ה הי.ול-אשר הגיעו בחייהם להיות מקושרים לעולם הא

הם התחברו לדומים להם ולא היו מתבודדים לגמרי... מחזקים היו איש  " אולםבמדבריות

 לא כך הנזירים הסגפנים.אלה היו בני הנביאים".  .יו... בקדושה ובטהרהחאת א

נשאר יומם ולילה במצב שנפשו תובעת ממנו ספוק " גפניתהסהאדם הדבק ברוחניות 

", הפעלת בוריד ,שמיעה ,ראיה"שלא באים לידי מילוי. האדם זקוק ל "צרכיה הטבעיים

וחה בפרנסתו ותקנת ובקשת ר ,ה וחיי משפחהיאכילה ושתי ,להופע"ל ,הגירויים החושיים

בוד יעזרה לדל וכבסיסי: " צורך אנושיהעזרה לזולת, היא לפי ריה"ל ". גם ני ביתויעני

-הסתירות הפנימיות תמשולנה על אותו איש". רך בזהובכל מקום שיש צ ,התורה מהונו

האם לא יתחרט על כל אשר אסר בו את נפשו ובחרטה זאת הלא יוסיף " סגפני: רוח

גיע ן החרטה יעוד צעד אחד, ומקש להתקרב". ילוהי שאליו ב-ין האילהתרחק מן הענ

 צביעות.האדם ל

אינה סגפנות רוחניות אחרת? אולי הרוחניות האם תתכן האם ייתכנו אורות אחרים, 

בראשית הזמן המודרני, אדם אינו אלא התבונה? אכן, בלהים ש-דע, וצלם האאלא בקשת י

את אינטלקטואליות. הו הרציונאליותשל התבונה, האור סמל  הפךבעידן ההשכלה, 

ֵדי  כדבריכינו המשכילים 'מורדי אור', מתנגדיהם  ֹמרְּ יּו בְּ ה הָּ הפסוק באיוב )כד, יג(: "ֵהמָּ

יו". לא לחינם נקראת ההשכלה 'נאורות'.  ,אֹור כָּ רָּ את הרוחניות ביטאה לֹא ִהִכירּו דְּ

אורות אלה הרוחניות הפכה למדעי הרוח. זאת ועוד, הנאורות על ידי הספרות והאמנות. 

ים, ומדעי הרוח בתוכם, היו המודרני יםדעהמגאלה את העולם.  הכזיבו, הנאורות לא

הנאורות הייתה פורייה בפיתוח הטכנולוגיה, אך מאחורי לשרת מטרות שטניות.  מוכנים

, ארבו הדיכוי, הניצול, העוני, עליהם היא הכריזה האידיאלים הגדולים של חרות ושוויון

א הדוגמה הבולטת ריצ'רד ווגנר היוהמוסיקה של גם האמנות הכזיבה, הקולוניאליזם. 

על  דווקא הרבה לדברשעמנואל לוינס, ניסח אותה . אחרתרוחניות הצורך במכאן  לכך.

אך היא בגשמיות, יש ליהדות עניין אכן, . יהדות הנבואית והחז"ליתבהגשמיות ש

 .ניצחון על הכאב והדמעותבפעולה ל, הטבת מצבם של החלכאים והסובליםמתבטאת ב

ד אירוני להאשמה הנוצרית, שהיהודים גשמיים מדי. אמנם כן, לפנינו רוחניות לפנינו ה

 של השני הוא הנשמה שלי". גופו"מופלאה: זאת בצורה  ביטארבי ישראל סלנטר גשמית. 

 הרוחניות היא המוסריות.

לעולם הבא  הייתה עולם הבא. על פי היהדות המפתח הסגפניתמגמתה של הרוחניות 

לוהים מזכיר את החיים כחסד באומרו )שמות כג, -האהחבר מדגיש: " .בעולם הזהמצוי 

ֶמיָך ֲאַמֵלא" ַפר יָּ מדרגה  ]את האדם[ בעולם הזה מעלה... כי כל מעשה טוב... כו(: "ֶאת ִמסְּ

. מופלא, ובמקורות אחרים, בוטאו דברים אלה באמצעות ציור ספר הזוהרבבעולם הבא". 

שעשה חלוק הטווי מהמעשים הטובים זהו  .רבנן'ב'חלוקא ד הנשמה לבושה בעולם הבא

גוסטב של  תחריטיועולות במחשבותיי כקונטרסט לדברים אלה, במשך ימי חייו. האדם 

ערומים בגיהינום. מתייסרים  החוטאיםנראים , בהם רייֶ ַאליגיה טֶ נְּ של דַ  ל'תופת'דוֶרה 
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על ידי , אלא סגפנותהנזרות ויהה בידי, לא טווי, של הנשמה חלוק זה, מעין גוף שמימי

ר' אלימלך מליזנסק )'נועם כדברי  .מוכן לעשות והגשמי הארצי טובים שהגוףההמעשים 

המנורה הגשמית עצמה נעשתה  .לא רק האורות הם בעלי משמעותהעלותך( באלימלך', 

ה ה' ֶאת מֶשה".  אָּ ֶאה ֲאֶשר ֶהרְּ  גם הגוף יכול להיות במקצת קדוש.)במדבר ח, ד(: "ַכַמרְּ

לא הנזירות אלא  המילה המקראית המתארת את הרוחניות היא 'קדושה'.דעתי, ל

דֹוש ֲאִני ה' א   הקדושה מקרבת יּו ִכי קָּ דִשים ִתהְּ ֹלֵהיֶכם". -אותנו להקב"ה )ויקרא יט, ב(: "קְּ

דרש"י: " מפרשעל בסיס המדרש  יּו וקְּ ". הוו פרושים מן העריות ומן העבירה -ִשים ִתהְּ

הן ביחס לזולת שהאדם קובע לעצמו,  האמיתיות ותניות מתבטאות במטרהקדושה והרוח

וקביעת מטרות "אחרונות" אלו היא חיונית אף לדורנו החי "כאילו" והן ביחס לעצמו. 

כוח, למיניות, לתאוות, ם מעבר לחיילמטרות רוחניות פירושה קביעת  בכאן ובעכשיו.

להתרומם על חניות היא המסוגלות רועבודות זרות אחרות. אחרי ולרדיפה אחר העושר 

 לפתח ממדים נוספים של קיומנו.כדי פניות, אלא את הגו לשלולעצמנו, לא כדי 

אלא שמדיטציה ויוגה, . מהמזרח הרחוק הנושבותרוחות להרוחניות היום מתקשרת 

מוקסם אני  פלדנקרייז או אלכסנדר.שיטות אינן רוחניות, על כל פנים לא יותר מ

לוהית -בין שתי הנפשות הקיימות באדם, בין הנפש הא עורכת חב"ד חנה שתורתההבמ

בצורה אופקית, לשניים, את האדם  לבין הנפש הבהמית. על פי רוב מחלקים אנשי המוסר

. תורת שתי הנפשות פירושה והמגונה רעה – טוב, למטהה שרוי למעלה בגובה החגורה.

. ועד לעקביםכאילו מן השערות , אנכית לא אופקית אלא את האדם שהטוב והרע מחלקים

נאלחות. מפלצות  " יכולות לקנןרוחניות"תופעות בתוך  גםגם בתוך המיניות יש טוב, ו

הנביא זכריה )יג,  ניבאיהם עלשקר. -וגורואיםשקר -. יש נביאיהרוח יכולה להיות טמאה

ֶרץב(: " אָּ ה ַאֲעִביר ִמן הָּ אָּ מְּ ֶאת רּוַח ַהטֻּ ֹכַח, ִכי ִאם  "לֹאועל המנורה ייאמר: . "וְּ לֹא בְּ ַחִיל וְּ בְּ

ַמר ה' צְּ  רּוִחי, אָּ אֹות-בְּ רּוִחי ' לא נאמר,ברוח' ."בָּ  .אלא בְּ


