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חוג תורה ומדע-סיכום מפגש הכרות

גיל היקום על פי תורת הסוד היהודית
 שנה בלבד (נכון לכתיבת שורות אלו בשנת ה'תשע"ד)?5774האם היהדות באמת טוענת כי היקום בן 

 "מעשה בראשית  (מתוך פרוש הרמב"ן לבראשית א'): ההתיחסות הכללית של הרמב"ן לסיפורי הבריאה
  עד משה רבנו מפי הגבורה, ויודעיואלא מפי הקבלה, ולא יוודע על בוריו אינו מובן מן המקראותסוד עמוק 

 חייבין להסתיר אותו... והספור במה שנברא ביום ראשון ומה נעשה ביום שני ושאר הימים, והאריכות ביצירת
 אדם וחווה, וחטאם ועונשם, וספור גן עדן וגרוש אדם ממנו, כי כל זה לא יובן בינה שלימה מן הכתובים...".
 הרמב"ן רומז לכך שלא ניתן להגיע להבנה אמיתית של סיפור הבריאה התנ"כי מפרשנות מילולית, דהיינו
 מפרשנות ברובד הפשט בלבד. מי שרוצה להבין את הבריאה על בוריה צריך להעמיק בתורת הסוד היהודית

."קבלה"הנקראת 

 יש ארבעה רבדים לפירוש התורה:?מהי תורת הסוד

 – פרשנות מילולית, וכלשונו ודרכו של הרמב"ן, "פשוטו של מקרא".שטפ
  – פרשנות שאינה מקישה מכתובים על כתובים, אלא ממאורע אחד על מאורע אחר, וכלשון הרמב"ן "מעשהמזר

אבות סימן לבנים".
  – פרשנות בדרך המשל או תוך שימוש בשיטות נוספות שהן מעבר לרובד הפשט והרמז אך מתחת לרובדרשד

מדרשי הגמרא הינם דוגמא לשיטת הדרש.הסוד. 
 ". המידע הגולמי ללא משלים אודרך האמת לאמיתו – ביאור הפסוקים על פי הקבלה. בלשון הרמב"ן "ודס

רמזים.

 . תורת הסוד היא הביאור של התורה והמציאות בכללפרד"סבראשי תיבות, ארבעת הרבדים הללו מכונים 
ברובד הסוד.

  סיפור ידוע בתלמוד, המצוי במסכת חגיגה (י"ד,ב), מספר על ארבעהמדוע יש צורך בתורת סוד ביהדות?
....   שנכנסו לפרד"ס:    ,     :   .    : עזאי"  בן עקיבא ורבי אחר זומא ובן עזאי בן הם ואלו בפרדס נכנסו ארבעה רבנן  תנו

 ".     ,    ...     ... בשלום  יצא עקיבא רבי בנטיעות קיצץ אחר ונפגע הציץ זומא בן ומת גדולים,   הציץ חכמים ארבעה  כלומר
 ,   -  .        , אחד      מת אחד והאחרים בשלום ויצא בשלום נכנס מהם אחד ורק הסוד בתורת לעסוק נכנסו ישראל  מחכמי
   ,"  " ," "     ,    '  ,  , לכופר  הפך כלומר בנטיעות קיצץ אחר זה אירוע מאז הנקרא אבויה בן אלישע ר והרביעי דעתו  נטרפה

 .        . בשלום   ויצא בשלום נכנס עקיבא רבי רק היהודית האמונה  כפי שחושפים ילד רק לידע המתאים לגילובעיקרי
כך חושפים תלמיד בלימוד רוחני רק לידע שהוא מסוגל להכיל.

 הערה: החשיפה לידע הקבלי בחוג זה היא מוגבלת ביותר וספציפית לצרכינו. איני מחשיב עצמי כמבין גדול
 בקבלה. הידע הקבלי שניתן כאן הינו ידע שניתן לי דרך רבנים ובאישורם על מנת להסביר לקהל הרחב את

ההתאמה בין היהדות לבין המדע כיום.

מהי המשמעות של יום בסיפור הבריאה?

 כלומר, אבןפירוש אבן עזרא (לבראשית א': ה'): "וטעם יום אחד סיבוב הגלגל ויש סוד לדרש שיתא אלפי". 
 עזרא רומז כי יודעי תורת הסוד היהודית מבינים שאין המשמעות של יום בסיפור הבריאה כמשמעות של יום בחיי
 היומיום. "שיתא אלפי" משמעו ששת אלפים שנה. הרמיזה של אבן עזרא היא לתחום ידע קבלי הנקרא "תורת

השמיטות".
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 : "ואלף שנים בעיניך כיום אתמול יעבור". במדרשים קיבלו פסוק זהזמן אלוהי שונה מזמן אנושי (תהלים צ')
כפשוטו ולא ראו בו משל.

  שנה. כפי שאנו מציינים שנת שמיטה אחת7000העולם מתחדש במחזוריות בת   על פי תורת הסודסוד השמיטות:
:  שנה אלף שנות שמיטה. 7000 שנים כך העולם מציין אחת ל-7ל- "  '  , א  ע צז סנהדרין הווה"   מסכת שני אלפי  שית

 .(        ) " חרב   עומד ובאחד העולם מתקיים שנים אלפי ששת חרוב וחד לשבע"    עלמא אחת משמטת שהשביעית  כשם
 ."         ,( שנה (  אלפים לשבעת שנים אלף משמט העולם כן הארץ בשמיטת ) שנים "  : " מוצאים ( ז י ה ס  בישעיה

          " : ולא    הישנות תזכרנה ולא חדשה וארץ חדשים שמים בורא הנני כי הגדולה השמיטה למשמעות  התיחסות
    ." במדרש   גם ובהתאם לב על ".תעלינה    " " :'   ( ומחריבן  ( עולמות בורא ה הקב ג פרשה וילנא רבה בראשית

          . בעל         נחוניה רבי ידי על נכתב הספר המסורת פי על התמונה בספר מסופק השמיטות תורת על ביותר הרב  המידע
          . העולם,        מבריאת אינו היהודי השנים מניין כי עולה הספר מן שני בית בימי הסוד בתורת העליונה הסמכות  הקנה

 "  "     ."  "  , וגם     החסד שמיטת שנקראה שמיטה היתה לפניה הדין שמיטת הנקראת הנוכחית השמיטה מתחילת רק  אלא
            . שמיטות   עוד שהיו ומציין הקודמת והשמיטה הנוכחית השמיטה ממאפייני כמה מפרט הספר אנושות התקיימה  בה

. לכן    קודם גם רבות
מעכו        דמן יצחק הרב פי על היקום "   1250-1350 (גיל  "  :( ” גיל,    כי מצוין החיים אוצר בספר ן הרמב של  תלמידו

הוא   !!       15,340,500,000היקום הינה  היקום לגיל הנוכחית המדעית ההערכה . 14שנים העובדה   שנים  מיליארד
ההערכה                 מן קטנה יחסית ובסטיה שנים מיליארדי של בסקלות היקום גיל את חישב הבייניים בימי שרב  היא

.      . להתעדכן  ממשיכה עצמה המדעית ההערכה הנוכחית המדעית
         ? התקיים      העולם הקנה בעל נחוניה רבי פי על היקום גיל את חישב הוא .42000כיצד האדם     בריאת לפני  שנה

לפסוק                  בהתאם זאת לתרגם יש ולכן אנושי ולא אלוהי זמן בסקלות מדובר כי הסביר מעכו דמן יצחק  הרב
     . הוא,       בשנה הימים מספר שנה אלף שווה יום שכל כך באלף.      365.25מתהלים בשנה הימים מספר של  המכפלה

- וב    יום לכל -42000שנה כ          של גיל מניבים האדם לבריאת שקדמו שנה . 15אלף ליקום    שנה מיליארד
? שלנו           השמיטה כגיל הוא העולם גיל כי כיום מלמדים רבנים כולה     מדוע שהחסידות לכך קשורה  התשובה

     )  " שלמה      בן לוריא יצחק רבי הקדוש י האר של תורתו על כיום במאה),    1534-1572מתבססת צפת מקובלי  גדול
: 16ה- גינזבורג.     הרב מסביר "         כך  "  ' הזה"...  עולם כמו גשמי עולם שהיה לומר הכונה דאין ל ז י האר פי  אבל

    .          , " לפני,      שהיתה השמיטה וענין לבד דוקא זו בשמיטה רק היה לא זה כי מ ודצח גשמיים וארץ שמים עם  דעכשיו
            "   ". לא     תלמידיו ידי על מותו לאחר נכתבה ותורתו ספרים כתב לא עצמו י שהאר כיוון התהו עולם ענין הוא  זו

. תלמידיו               ידי על זה במקרה נכונה הובנו לא שדבריו ויתכן עצמו שלו ישיר ציטוט קיים
: העולם     גיל על קוק .הרב היקום             גיל בדבר הישנים הקבליים החישובים את מקבלים אשר רבנים וישנם  היו

-       .    , ה     המאה בראשית כתב הוא כך הדתית הציונות מייסד קוק הרב היה מביניהם  "ועל דבר מניין: 20הבולט
 שנות היצירה ביחס לחשבונות הגאולוגיים בזמננו. כך היא הלכה רווחת, שהיו כבר תקופות רבות קודם למניין
 תקופתנו. הוא מפורסם בכל המקובלים הקדמונים, ובבראשית רבה ש"היה בונה עולמות ומחריבן" ובזוהר... אם

כן אותן החפירות מורות לנו כי נמצאו תקופות של ברואים ואנשים בכללם".

  בחוג נשלב מידע עדכני מתחומי הפיזיקה, הגאולוגיה, הביולוגיה,כולכם מוזמנים להשתתף בחוג תורה ומדע.
 הארכאולוגיה ועוד עם מידע עתיק יומין מן התורה והקבלה ונבחן את התורה באופן מדעי. בין היתר נעסוק
 בשאלות הבאות: האם יש צורך באלוהים על מנת להסביר את הבריאה? האם ניתן ליישב את סיפור הבריאה

 התנ"כי עם הממצאים המדעיים? מה מגלה לנו הקבלה על האבולוציה וכיצד ידע זה קשור לגלגול נשמות?
המעוניינים מוזמנים להירשם בקבלה (או אצל עפרה).

 מחבר הספר, ר אלון רטר תאוריה חדשה לאיחוד הפיזיקה"מפתח יחד עם ד, על עצמי: פיזיקאי וכתב מדעי
 לאיחוד המדע והרוח וחוקר מגוון נושאים בתחומי התורה" מדָעִםרּוח"יוזם פרויקט ", הפיזיקה של המבול"

והמדע.
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