
 דרכו של רשב"י שייכת לכל
"תנו רבנן: 'ואספת דגנך', מה תלמוד לומר, לפי שנאמר 'לא ימוש ספר התורה הזה 
ג בהן מנהג דרך ארץ,  נֵה מפיך', יכול דברים ככתבן? תלמוד לומר 'ואספת דגנך', ַה
 דברי רבי ישמעאל. 

רבי שמעון בן יוחאי אומר: אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה 
וקוצר בשעת קצירה ודש בשעת דישה וזורה בשעת הרוח, תורה מה תהא עליה? 
אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי אחרים, שנאמר 

רצונו של מקום, מלאכתן "ועמדו זרים ורעו צאנכם" וגו'. ובזמן שאין ישראל עושין 
נעשית על ידי עצמן, שנאמר "ואספת דגנך". ולא עוד אלא שמלאכת אחרים נעשית 
 על ידן, שנאמר ועבדת את אויביך" וגו'. 

אמר אביי: הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן, כרבי שמעון בן יוחאי ולא עלתה 
יומי תשרי לא תתחזו בידן. אמר להו רבא לרבנן: במטותא מינייכו, ביומי ניסן וב

 קמאי, כי היכי דלא תטרדו במזונייכו כולא שתא".

 )ברכות לה, ב(

 מחלוקת התנאים –כיצד ינהג האדם בענין פרנסתו 

 נבאר את המחלוקת המובאת בגמרא ודעות התנאים:

פרנסתו: האם עליו לנהוג  נחלקו רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי כיצד ינהג האדם בענין

בדרך כל הארץ ולעסוק במזונותיו )כדעת רבי ישמעאל( או שמא עליו לעסוק אך ורק בלימוד 

התורה, ולהשליך על ה' יהבו )כדעת רבי שמעון בר יוחאי(? נימוקו של רבי ישמעאל לכך שעל 

ך כל יש לאדם לנהוג כדר –"הנהג בהם דרך ארץ"  -האדם לעמול לשם השגת צרכיו הוא 

העולם, כמובן, בגדר ההשתדלות המותרת, וכפירוש רש"י )שם(, הנהג עם לימוד תורה מנהג 

דרך ארץ, שהרי אם תבוא לידי צורך הבריות סופך ליבטל מדברי תורה. רשב"י, מאידך, קובע 

שאם יעשו כן, "תורה מה תהא עליה", ולכן על האדם לַפנות את עצמו מעסקי העולם, ולעסוק 

 מוד התורה.אך ורק בלי

בסוף הסוגיא מביאה הגמרא את דבריו של אביי המבוססים על המציאות הקיימת שהוכיחה 

כי: "הרבה עשו כרבי ישמעאל, שבד בבד עם עסק התורה עסקו בפרנסתם, ועלתה בידן, 

 כרשב"י ולא עלתה בידן". 

בתקופת בגמרא מובאים גם דבריו של רבא לרבנן, שבימי ניסן שקוצרים בהם את התבואה, ו

תשרי שדורכים בה את הענבים בגתות היין וסוחטים בהם את השמן בבתי הבד לא יבואו לפניו, 

וביקש מהם: בטלו את לימודיכם ועיסקו בפרנסת ביתכם כדי שלא תטרדו במזונותיכם במשך 

 כל השנה. דהיינו, שעל ידי כך יהיו פנויים לעסוק בתורה בשאר ימות השנה.

משמע, אפוא, שההלכה הוכרעה כדעת רבי ישמעאל. יש להנהיג מדבריהם של אביי ורבא 

 מלאכה, יחד עם לימוד התורה.-מנהג דרך ארץ

כחיזוק לשיטתו של רבי ישמעאל, מביאה הגמרא לאחר מכן את מאמר רבה בר בר חנה משום 

 רבי יהודה ברבי אלעאי: 

ו תורתן קבע "בוא וראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים, דורות הראשונים עש

ומלאכתן עראי זו וזו נתקיימה בידן, דורות האחרונים שעשו מלאכתן קבע ותורתן עראי זו וזו 

 לא נתקיימה בידן".

כאן עלינו להתבונן, למי פונה אביי בדבריו וממליץ לדבוק בשיטתו של רבי ישמעאל? האם לכלל 

 בני העם או גם לתלמידי החכמים? 



יא מורכבת שכבר דנו בה גדולי התורה, ענקי הרוח ומאורי עולם, מחלוקת זו היא אבן יסוד לסוג

 מה גדר הדברים בזה? עד היכן? וכמה? -ומכיון שכך מחובתנו לברר 

 לימודו במערה ויציאתו משם –מעשה דרשב"י 

 ישנו מעשה ידוע המובא בגמרא )שבת לג, ב(. 

רים ושווקים ותקנו הרומאים, במקביל לגזרותיהם, התחילו בבניין ארץ ישראל. בנו גש

מרחצאות. הכל כדי להראות ליהודים, שאכן, כדאי להתחבר אליהם והנה הם מועילים ליהודים. 

באותה עת ישבו יחד חכמי ישראל והם: רבי יהודה בר אילעי, רבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי, 

זו: תיקנו איתם ישב גם יהודה בן גרים. פתח רבי יהודה ואמר: "כמה נאים מעשיהם של אומה 

שווקים, תיקנו גשרים, תיקנו מרחצאות!" רבי יוסי, כששמע זאת, שתק ולא אמר מאומה. אולם 

רבי שמעון בר יוחאי, ראה את השואה הרוחנית שהמיטו הרומאים על יושבי הארץ בחורבן 

עולם התורה, וברצותו להראות את רשעותם נענה ואמר: "כל מה שתיקנו לא תיקנו אלא לצורך 

לעדן בהם את עצמם. תקנו גשרים  -להנאתם ולטובתם. תיקנו מרחצאות  -תקנו שווקים עצמם: 

 ליטול בהם מכס". -

הלך יהודה בן גרים וסיפר את הדברים לקרוביו וידידיו, ומתוך כך, מטבע הדברים, נודע הדבר 

יתעלה ויהיה  -גם לראשי המלכות. והם חרצו את דינם כך: רבי יהודה ששיבח את הרומאים 

 יהרג! -יגלה לציפורי. רבי שמעון שגינה  -ראש המדברים בכל מקום. רבי יוסי ששתק 

בי שמעון, ברחו, הוא ובנו רבי אלעזר, מביתם והתחבאו בבית המדרש. כאשר נודע הדבר לר

 בכל יום היתה אשתו מביאה להם לבית המדרש פת לחם וכד מים.

כאשר גברו החיפושים, חשש רבי שמעון שמא יתגלה מחבואם, ואמר לבנו: הנני חושש שמא 

צאו רבי שמעון ובנו יצערו אנשי המלכות את אמא, והיא עלולה לגלות את מקום מחבואינו! י

מבית המדרש וברחו אל מחוץ לעיר והתחבאו במערה אחת, בכפר פקיעין אשר בגליל העליון. 

 נעשה להם נס ונברא להם עץ חרובים ומעיין מים.

בזמן שהותם במערה פשטו את בגדיהם כדי שלא ִיְתַבלּו, וישבו עד צווארם מכוסים בחול, תוך 

 בשעת התפילה לבשו את בגדיהם והתפללו בהם.שהם לומדים ועוסקים בתורה. רק 

שתים עשרה שנים רצופות ישבו רשב"י ובנו במערה, ואיש לא ידע על מקום מחבואם, זולת 

אליהו הנביא, שהיה בא אליהם פעמיים בכל יום ולומד עמהם )כפי שיתבאר להלן(. באותו זמן 

 ורזין דרזין. הגיע רבי שמעון למדרגותיו הנשגבות, שם נתגלו לו סתרי תורה 

לאחר שעברו שתים עשרה שנה, מת המלך והגזרה נתבטלה, אלא שלא היה מי שיודיע על כך 

לרבי שמעון בר יוחאי. בא אליהו ועמד על פתח המערה ואמר: מי יודיע לבן יוחאי שהמלך מת 

 וגזרותיו התבטלו? שמעו זאת רבי שמעון ובנו ויצאו מהמערה. 

 ד נשרףכל מקום שנתנו בו עיניהם, מי

בצאתם מהמערה ראו בני אדם העסוקים בעמל כפיים, חורשים וזורעים. התפלא רבי שמעון 

על העולם שנוהג כמנהגו, ואמר: כיצד מניחין הללו חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? התוצאה מכך 

היתה כי כל מקום שנתנו בו עיניהם, מיד נשרף. יצאה בת קול ואמרה להם: האם יצאתם מן 

 להחריב את עולמי? ִחְזרּו למערתכם! המערה כדי

ואכן, הם חזרו למערה וישבו שם שנים עשר חודשים נוספים. בתום תקופה זו נענה רבי שמעון 

ואמר: כבר נענשנו דיינו, כי הרי גם משפט רשעים בגיהנם אינו יותר משנים עשר חודש. יצאה 

 בת קול ואמרה: צאו ממערתכם!



י אלעזר כי האנשים עוסקים בהבלי העולם הזה ואינם לאחר שיצאו מהמערה, שוב ראה רב

עוסקים בתורה. אבל כאן, כל מקום שרבי אלעזר היה ַמכֶּה, היה רבי שמעון מרפא. אמר לו רבי 

 שמעון לבנו: בני, די לעולם אני ואתה, שאנו עוסקים בתורה!

לביתו. בערב שבת עם חשכה ראו זקן אחד כשהוא מחזיק בידו שתי חבילות הדסים וממהר 

שאלו אותו: למה לך חבילות אלו? אמר להם: לכבוד שבת הבאתי אותן, להריח בהן! שוב 

תמהו: למה לך שתיים, ואין די לך באחת? אמר להם: אחת כנגד "זכור" ואחת כנגד "שמור"! 

אמר לו רבי שמעון לבנו: ראה כמה חביבות המצוות על עם ישראל! ושניהם שמחו מאד על 

 י יקר זה. נתיישבה ונחה דעתם, ויותר לא הקפיד רבי אלעזר.שמצאו בדרכם יהוד

 "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך" כפשוטו ממש! –שיטתו של רשב"י 

בסיומו של מעשה זה בולט לעין הקשר שבין דרכו של רשב"י, לבין שיטתו הידועה המופיעה 

 לעיל.

 רשב"י אינו רואה כל ערך בעבודת הכפיים. 

של לימוד התורה, אינו מותיר מקום לכל ערך אחר, ועבודת הכפיים אינה  הערך של "חיי עולם",

 אלא כורח המציאות, תוצאתו של מצב לא מושלם, שישראל אינם עושים רצונו של מקום.

אותה הגישה, הסוברת שפירוש הפסוק "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך" הוא כפשוטו, 

מיד נשרף, כיון שבעצם...אין לו מקום.  משתקפת ביתר שאת בכך שכל מקום בו נתנו עיניהם

 לימוד התורה בצורתו המושלמת אפשרי רק אם האדם פנוי לחלוטין מענייני העולם!

אלא שאם כן תמוה מה שמספרת הגמרא שכל מקום שרבי אלעזר היה ַמכֶּה, היה רבי שמעון 

 מרפא. האם רשב"י חזר בו משיטתו בעת שנכנס למערה שוב י"ב חודש? 

 כות יז, ב( מובאת מימרא, אחת ִמִני רבות, המראה את מעלתו של רבי שמעון:בגמרא )מ

 לא תיליד"!  -"אמר רבא: דילידא אימיה כרבי שמעון תיליד. ואי לא 

 וכתב רש"י )ד"ה דילידא( וז"ל: "כל שאמו יולדת תבקש רחמים: יהי רצון שיהיה כרבי שמעון". 

 ולכאורה יש להבין:

רבי שמעון בר יוחאי כסמל ודוגמא לתנא אשר יש להתפלל לזכות שיהיו  א. מדוע נבחר דוקא

הבנים כמותו? וכי לא היו עוד תנאים גדולי עולם שודאי אם יזכה האדם שיהיו לו בנים כמותם 

 הרי שזכה בזכות עצומה?

לא תיליד", שמשמעות הדברים כי רק אם יהיה הבן כרשב"י  -ב. מה פשר ההוספה "ואי לא 

 , ואם לא עדיף שלא תלד? היתכן כזאת? כדאי שתלד

ובאמת, הריטב"א שם כתב שאין לגרוס זאת משום שיש הרבה שהם פחות מרבי שמעון וטוב 

 להם להוליד. אולם עדיין לגירסת הגמרא שם צריך ביאור, מהי כוונת רבא?

אין ג. ויתירה מכך יש להתבונן, האם באמת שייך שיהיו כל הנולדים כרשב"י? הלא מדרגתו 

לתאר ואין לשער, ולא מצינו אף לא אחד בפשטות שזכה למדרגה נעלה זו אשר היא גבוה 

 מעל גבוה, ומה אם כן פשר בקשת רחמים זו?

 מאן פני האדון ה'? דא רבי שמעון בר יוחאי!

הרה"ק רבי משה מקאסוב זי"ע בספרו "לקט עני" כותב בהקדמתו למאמרי "הילולא דרשב"י" 

 בזה הלשון: 

ם כי מה אנחנו ומה השגתנו להשיג ולדעת מעלת התנא הקדוש האלוקי ארי שבחבורה "הנה א

רשב"י זי"ע, ומי יערב לבו לומר עד היכן הגיע מדרגת קדושתו, וכוחו הגדול לעילא ולתתא, אבל 



מפני חביבות ונעימות יום הילולא דיליה, תקפני תשוקתי להביא הלום קצת מאמרים מחז"ל 

זעיר שם, מעצם השמים לטוהר ומניצוצי וזהרי חמה, השמש המאור  המספרים לנו זעיר שם

הגדול בענקים ועל ידי מה הגיע לגדולת קדושתו עד שבצדק היה יכול לומר על עצמו, יכול אני 

לפטור את כל העולם כולו מן הדין, דהיא גדולה נוראה וכח חזק ואמיץ עד אין ערוך והשגה בו. 

חכם ויוסיף לקח, הגדול לפי גדלו והקטן לפי קטנו, עד כמה ומזה כל איש נכון ילבב, וישמע 

חביבין ישראל לפני המקום ב"ה, שנותן לאיש ישראל החפץ ביקרו גדולה וכבוד, וירוממהו 

 למעלה מצבא השמים ומלאכי מרום וכל העולם לא נברא אלא לצוות לזה".

ף לח ע"א( המפרש ביטוי נוסף המפליג בשבחו של רשב"י נמצא בזוהר הקדוש )פרשת בא ד

את הפסוק )שמות לד( "יראה כל זכורך את פני האדון ה'", מאן פני האדון ה'? דא רבי שמעון 

 בר יוחאי.

וכתבו מפרשי הזוהר שביאור הדברים הוא כי על ידי רבי שמעון בר יוחאי, הלימודים שהוריש 

 אדון ה' אלקי ישראל.לנו בספר הזוהר, או אז יכולים להגיע אל התגלות השכינה, ולראות פני ה

 כך רבי שמעון בר יוחאי לכל -כשם שהקב"ה לכל 

"כשם שהקב"ה  -ואימרה אחרת מובאת בשם הגה"ק רבי אהרן מקארלין זצ"ל בספרו בית אהרן 

 לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל, ואפילו לפחותים!!".

ושייכת לכל? הלא והדברים לכאורה תמוהים, וכי באמת שייך לומר שדרכו של רשב"י מצויה 

שיטתו של רשב"י לכאורה היא הדרך המחמירה ביותר בעבודת ה', לעשות רצונו של מקום עד 

כלות ממש ולהתנתק מכל ענין של גשמיות וחומריות. ואם כן איפוא כיצד ניתן לומר שדרכו היא 

 נחלת הכלל, מה פשר דבריו?

 כשרבי יחזקאל אברמסקי התקשר לעשיר בליל שבת...

הדברים נראה להקדים מעשה מפעים שאירע עם מרן הגאון הגדול רבי יחזקאל  ובביאור

 אברמסקי זצ"ל.

הדבר היה במלחמת העולם השניה, כאשר אירופה טבעה במבול 'דם אש ותימרות עשן', 

והיהודים נכלאו בגטאות ונשלחו להשמדה. ארגונים שונים עסקו בהצלה ככל שהשיגה ידם. 

וברחו גבולות, חצו ארצות וימים והגיעו לאנגליה, שעמדה על נפשה קבוצות של ילדים ונערים ה

באותם ימים. החיים שובשו והיאוש גבר. הפלישה הגרמנית, כך נראה היה, עמדה בפתח, 

 וכולם היו אובדי עצות.

הילדים והנערים נקלטו על ידי הארגונים השונים, מהם יהודים ומהם נכרים. וגם אלו היהודים, 

ה ומצוות ומהם שאינם בעלי זיקה לדת ישראל ומורשתה. הארגון החרדי מהם שומרי תור

שטיפל בקליטת הניצולים אירגן עבורם מחנה עם מדריכים ומורים ומחנכים, מטבח וֵאם בית, 

כל זה עלה כסף, והרבה כסף. אחרים זקוקים היו למשפחות אומנות בתקופה בה היוקר האמיר 

לה. דא עקא, באותה תקופה בה לא ידע איש מה ילד והאבטלה רבתה, והובטחו להן דמי כלכ

יום נתמעטו התרומות, רבים ירדו מנכסיהם ורבים חששו מפני האבות. התכנסו עסקני ההצלה 

בבית רבה של לונדון ואב בית דינה, הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל ודיווחו על המצב: "רבי, 

ים ימסרו למסגרות האחרות שם יקבלו הכסף אזל, נאלצים אנו להפסיק את פעילותנו, הנער

 אך מה ביכולתינו לעשות?!" -מזון ומעון, ויפסיקו להתחנך לתורה ולמצוות 

 שאל הרב: "ואין מקור לכספים, שום מקור?"

נענו בראשם לשלילה, כבר פנו לכולם, כבר ניסו הכל. ואז נזכר מישהו בגביר פלוני, יהודי 

, אינו שומר דבר, רק ביום הזיכרון של הוריו פוקד הוא במוצאו, אך אין לו כל קשר עם היהדות



את בית הכנסת לאמירת "קדיש" רצוצה ומגומגמת. ומשכך, לא פנו אליו, למרות היותו עשיר 

 מופלג. רחוק הוא מענייני דת כרחוק מזרח ממערב.

 בו במקום חייג הרב לאותו עשיר, וקבע פגישה.

 בישיבתו מולו, וסיפר על אירגון החסד והחינוך. "אני בא בעניין של הצלת נפשות", אמר הרב

העשיר שמע את הדברים עד תום, וענה: "אני תומך באירגוני הצלת נפשות, אני תומך בצלב 

האדום ובג'וינט, אבל כאן, יסלח לי הרב, אין כל הצלת נפשות. את הילדים הצילו כאשר חילצו 

 ו, ואחת היא לי היכן יתחנכו".אותם מהיבשת הבוערת. אבל כאן, באנגליה, חייהם ניצל

"היהדות גורסת, שחינוך לתורה ולקיום מצוות אף הוא בגדר הצלת נפשות" אמר הרב 

 "והתנתקות ממבועי התורה ומשמירת המצוות היא בגדר אבדן נפשו".

"במחילה, הרב מפריז מעט", קבע העשיר. "אני יודע בדיוק מה פשר המונח של הצלת נפשות!" 

 הוא קם ממקומו, הראיון תם. הרב יצא בידים ריקות.

הגיע יום שישי. הרבנית אברמסקי הדליקה נרות שבת עשרים דקות לפני השקיעה כמנהג 

דקות לאחר השקיעה, ניגש אל לונדון. הרב אברמסקי המתין שלושים דקות לאחר מכן, ועשר 

 מכשיר הטלפון בביתו וחייג אל אותו הגביר.

משרתו הגוי של הגביר הרים את השפופרת וענה. הוא הודיע לאדונו כי רבה של לונדון נמצא 

מעבר לקו. הגביר נדהם ולא האמין למשמע אוזניו. הוא היה בטוח שמישהו חומד לו לצון, 

שנמצא מעבר לקו. לאחר שהשתכנע שאכן מדובר ברב והורה למשרתו לחקור היטב את מי 

 אברמסקי נטל לידו את השפופרת, ושמע את קולו של הרב, שאמר ללא שום הקדמה:

"כאשר אתייצב לפני בית דין של מעלה, וישאלו אותי מדוע חיללתי שבת בשיחה טלפונית, 

כי פיקוח נפש דוחה שבת, וחינוך הילדים לתורה  אצטדק לפניהם בתירוץ מספיק לחלוטין, ואומר

 ומצוות הוא בגדר פיקוח נפש. האם זו הוכחה מספקת שמדובר בהצלת נפשות"? 

בטרם הספיק הגביר הנדהם להוציא מילה אחת מפיו, הניח הרב אברמסקי את השפופרת ליד 

 מכשיר הטלפון, ולא החזירה אל כנה כדי למעט בחילול השבת.

ע הגביר לביתו, ובידו הסכום הנקוב, ופעילות ההצלה המשיכה, הצלת נפשות במוצאי שבת הגי

 לתורה ומצוות!

 החיים האמיתיים הם החיים הרוחניים

מקור ההלכה בשולחן ערוך )שו"ע אורח חיים סי' שו סע' יד עי"ש(, שכשם שמחללים שבת על 

האדם וחי בהם", הצלת נפשות, מהכתוב: "ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם 

ולא שימות בהם, כך מחללים את השבת על הצלת נפשות רוחנית, למנוע ניתוק מחיי תורה 

 ומצוות.

למדנו ממעשה זה שיש חובה על האדם להתבונן לעומק בעיקר חובתו בעולמו ולהבין שהחיים 

ם האמיתיים הם החיים הרוחניים, ואם יש שאלה או ספק שמא חייו הרוחניים של אדם נמצאי

 בסכנה הרי זו שאלה ממש של פיקוח נפש לא פחות מאשר חייו הגשמיים נמצאים בסכנה.

 איך אפשר לעזוב חיי עולם?

 מעתה נראה לבאר התמיהות שהובאו לעיל. 

כשהיו רשב"י ובנו במערה התפשטו מהחיים הגשמיים עד כדי שזכו ללמוד תורה במושגים 

ורה כשהוא חי ארבעים יום וארבעים לילה שלא עליונים, כמו משה רבינו שעלה למרום וקיבל ת



במושגי אנוש, השגתם בכבוד ה' יתברך היתה עד כדי שלא יכלו לסבול שמניחים חיי עולם 

 ועוסקים בחיי שעה, לדעתם, כל עיסוק בחיי שעה מפריע להגיע לדרגות של חיי עולם.

בו כל הצד הגשמי  רשב"י זכה ונתעלה במעלות רוחניות גבוהות עד למאוד, עד שהגיע למצב

של העולם לא תפס אצלו מקום כלל וכלל, למזונו אכל חרובים, ולמחייתו שתה מים, את בגדיו 

פשט ולבשם רק לצורך התפילה, כך הגיע למדרגה נשגבה, וממילא כשיצא מן המערה לא הבין 

מי  איך אפשר לעזוב חיי עולם ולעסוק בחיי שעה? ומגודל קדושתו, כל –לפי המושגים שלו  -

 תיכף היה נשרף.-שלמבטו נחשף

ובאמת, הוא רשב"י אשר היה בבחינת נאה דורש נאה מקיים, ויישם בעצמו מה שתבע מאחרים 

 כפשוטו, וכל ענין "ואספת דגנך" יתקיים על ידי אחרים. –"לא ימוש ספר התורה הזה מפיך"  -

 לא ניתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן

אוי אפשרי רק אם האדם פנוי לחלוטין מענייני העולם, נמצאת אותה הגישה, שלימוד התורה הר

 גם במימרא נוספת של רשב"י : 

"מכאן היה רבי שמעון בן יוחאי אומר: לא ניתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן. הא 
כיצד? היה יושב ודורש, ולא היה יודע מהיכן אוכל ושותה ומהיכן היה לובש ומכסה. 

 לאוכלי המן, ושניים להם אוכלי תרומה".לא ניתנה תורה לדרוש אלא 

 )מכילתא שמות פרק טז פס' ד(
 אכן, סבר רשב"י, בכדי שתהא התורה נדרשת כדבעי צריך להיות מופקעים מעול דרך ארץ. 

 תחילת ירידת המן ושמחתו של רשב"י –יום ל"ג בעומר 

ד"ה אמנם( הביא מדרש שלפי הנאמר בו יוצא שאחרי  בשו"ת חתם סופר )חלק יו"ד סי' רלג

שביום ט"ו אייר נגמרה הצידה שהביאו איתם בני ישראל ממצרים, הלכו שלושה ימים בלא 

 לחם, ואם כן ביום י"ח אייר שהוא יום ל"ג בעומר התחיל המן לרדת, וראוי לעשות לזה זכר טוב.

לבין  –ל יום ל"ג בעומר לירידת המן ולא מן הנמנע לומר שיש קשר בין השייכות המיוחדת ש

 השייכות של יום זה לשמחתו של רשב"י.

ירידת המן היא שורש ומקור למידת הבטחון בעניני הפרנסה לדורות, ולכן נצטוו דור המדבר 

וכמו שמביא רש"י )שם( שבדורו של ירמיהו, כשהיה  –להניח את צנצנת המן למשמרת דורות 

מהיכן נתפרנס? הוציא להם צנצנת  -למה אין אתם עוסקים בתורה, היו טוענים כנגדו  מוכיחם

 המן ואמר להם: ראו! בזה נתפרנסו אבותיכם, הרבה שלוחין יש לו למקום להכין מזון ליראיו! 

 וממילא הפלא ופלא! ויאיר האור על הקשר בין זה לזה! 

, הסובר שיש לו לאדם לעסוק בתורה יום שמחתו של רבי שמעון בר יוחאי, הילולא דרשב"י

המלמד אותנו יסוד  –ולבטוח בה' בסיפוק פרנסתו, הוא בל"ג בעומר, הוא היום שבו החל המן 

 לרדת בקביעות. –זה 

 מדוע ירד שיעור ָמן שוה לכולם?

דבר מעניין מצינו בשו"ת נודע ביהודה )או"ח מהדורא קמא סי' לח( שם מביא הגאון המחבר 

, הלא המן היה יורד שיעור עומר לגלגולת אפילו לנשים, ומדוע ירד שיעור ָמן את הערת השואל

שוה לנשים כאנשים, הלא אינן אוכלות כמו הגברים? וכלפי זה השיב לו הנודע ביהודה 

בתמיהה: "הלא המן היה יורד עומר לגלגולת אפילו לתינוקות, שכן כתיב )שמות טז, טז( 'מספר 

ינוק אכל עומר ליום, ועל כל הנפשות הוא אומר 'מספר נפשותיכם', וכי תאמר שגם ת

נפשותיכם', שהרי גם התינוק אכל המן, וכמו שאמרו חכמינו ז"ל )שמות רבה ה, ט( שהתינוקות 

 היו טועמים בו טעם חלב, והמן היה משוה מידתו עומר לגולגולת כקטן כגדול".



ואם כן אפוא גם  -מלאכות" על השגה נוספת של הגאון הנזכר: "שהרי במדבר לא היו בעלי 

האנשים לא הוצרכו לשיעור גדול כזה, השיב הנודע ביהודה: "תמיהני, הלא בכל חנייתם הוצרכו 

לבנות אוהלים ומשאות בדרך, ומה שאמרו )מכילתא בשלח( 'לא ניתנה תורה לדרוש אלא 

"מכאן היה לאוכלי המן', היינו, שלא היתה להם דאגת הפרנסה, ובביאור אמרו )מכילתא שם(: 

רשב"י אומר לא ניתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן, הא כיצד, יושב ודורש ולא היה יודע 

מהיכן הוא אוכל ושותה, ומהיכן לובש ומתכסה, הא לא ניתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן'... 

 אבל מלאכות נמצאו להם גם במדבר כמה מלאכות". 

 ומסיק הנודע ביהודה: 

בם לא היו אנשי מלאכה, מכל מקום כיון שהיו קצתן אנשי מלאכה, או הם "אבל במדבר אף שרו

או עבדיהם, והם היו צריכין עומר שלם, והמן השוה מדתו וירד לכל אחד בשוה, ותינוקות יוכיחו 

וכמו שכתבתי לעיל, ולכן ירד עומר לגלגולת לכל אחד, כאיש כאשה, כפועל כבטל, כגדול  -

 וכקטן בן יומו".

תו של הרשב"י שפרק מעליו כל עול דרך ארץ כדי להשיג חיי עולם, וזכה ללמוד שיטתו ודרג

תורה במערה כשחיי השעה היו ְכלֹא היו לגבי חיי עולם, העלו אותו לקדושה עליונה ולתפיסה 

 במושגי העולם העליון. 

 מה שבת קודש לה' אף רשב"י קודש לה'

בזוהר הקדוש )שם( את רשב"י  אגב, בזה אפשר להבין את ההגדרה שהגדיר רבי יהודה

 כ"שבת", מה שבת קודש לה' אף רשב"י קודש לה'. 

שהרי שבת היא מעין העולם הבא, שיש בה נשמה יתירה שאפשר על ידה לדעת כי אני ה' 

מקדשכם, להרגיש ולחיות במושגי הנצח. בהגדרה זו של רשב"י כ"שבת" ניתן גם למצוא את 

י בכל שבת, שכל קדושת חייו היוותה חטיבה אחת של סמך למנהג לשורר את הפיוט בר יוחא

 קדושה נשגבה, מעין עולם הבא כיום השבת.

 אמנם, זו שיטתו של רשב"י, איש האלקים.

שַאל לו לדון את העולם לפי מדרגתו שלו אלא כל אחד יש  אלא שיצאה בת קול ואמרה לרשב"י

לו את המדרגה והיכולות שלו לפי שורש נשמתו בעבודת ה' כאן בעולם הזה. לכל אדם ואדם 

יש לו את היכולות שלו וכל הציפיות ממנו כאן בעולם הזה בעבודת ה' הם ביחס לכוחותיו 

"י סבר וקיבל, ולאחר שיצא מהמערה בשנית ויכולותיו, בפוטנציאל הגלום וטמון בו. ואכן, רשב

הפסיק לשרוף ולכלות כל מה שלא התאים לשיטתו, כיון שמעתה אין מקום לדון את העולם לפי 

 מדרגתו שלו.

 מה סודם? –ההדסים לכבוד שבת 

אך רבי אלעזר עדיין ממשיך לשרוף, רק לאחר שראו את אותו ישיש רץ עם אגודות ההדסים 

 נחה דעתו, ומדוע?

"לכבוד  –ן בעצם נתגלה לרבי אלעזר מה שהבין רשב"י בתחילה. בתשובתו של אותו זקן כא

מצא רבי אלעזר נֹוַחם לשכך דעתו. נכון, ישנם כאלו אשר עסוקים במלאכתם, עובדים  -שבת" 

ויגעים במלאכת השדה, עמלים בחרישה וזריעה, אך בעצם כל עיקר סיפוקם וכל עיקר טורחם 

משם הם מקבלים את הסיפוק והחיות האמיתית  לכבוד שבת!!ה', ויגיעתם הוא לעבודת 

 אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור! -שלהם. מה גם שכששאלוהו מדוע שניים, ענה להם 

כשראו את הזקן עושה אף לפנים משורת הדין, מהדר את המצוה בחביבות גדולה, ראו שאפשר 

ולם הזה, ועל כן אין לקנוס את למצוא קורת רוח של מעין עולם הבא גם במושגים של הע

 העוסקים גם בחיי השעה, ונתיישבה דעתם. 



ונראה שלא בכדי הדגישו חז"ל שאותו זקן חיבב המצוות בכך שלקח שני הדסים אחד כנגד 

 זכור ואחד כנגד שמור לכבוד שבת קודש. 

 לפי שיש בדבר ללמד על מהותה של שבת שהיא מעין העולם הבא. 

לעסוק בחיי שעה כלל כדי לזכות בחיי עולם, ולא ניתנה תורה להדרש  שיטתו של רשב"י שאין

אלא לאוכלי המן, נלמדה גם מהשבת שהיא מעין עולם הבא, שקדושתה בכך ששובתים מכל 

מלאכה, ובכך זוכים לנשמה יתירה ולקדושה, אולם בשעה שהזקן מכבד את השבת ולוקח שני 

בר ללמד שמעלת השבת וקדושתה שהיא הדסים אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור, בא הד

מעין עולם הבא, לא רק ב"שמור" ושביתה ממלאכה, אלא גם ב"זכור" הבא לידי ביטוי בקידוש 

באכילה ושתיה, וגם בכך יש נשמה יתירה, ובזה נתיישבה דעתם שניתן לשלב חיי שעה וחיי 

של הגוף  עולם ולקדשם כאחד, וזו היא השבת כבת זוג של האדם, שיש בה את השילוב

 והנשמה, של חיי עולם וחיי שעה.

 – הדסים, בשתי אגודות חיי עולם –שבת אותו יהודי רץ ריצה של מצוה, לחבב ולהדר את ה

 ...חיי שעה

 אמר רבי שמעון לבנו: "ראה כמה חביבין מצוות על ישראל". 

 ונחה דעתם...

 הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידם

 בגמרא שם:  כעת נחזור לקביעת אביי

 הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידם! 

 ונשאל, מדוע?

אותם אלו שכשלו בכך, היה זה משום שניסו לחדש מדרגות, מפני שניסו לחקות את האחרים, 

משום שרצו להגיע לגדלות אך במהירות מיותרת. בחוסר יציבות ועקביות. בזה איבדו הכל, ולא 

 בידם!! עלייהלא היתה  –בידם  עלתה

לא לקפוץ ולדלג הרבה שלבים כאחת, אלא לקבל  לאט ומתון, -הראויה בעבודת ה' היא  הדרך

על עצמו קבלה אחת, חיזוק אחד, ואט אט להיות בגדר מוסיף והולך עד שיגיע למדרגתו הראויה 

 לו.

אך זה ודאי, ששאיפתו של כל אחד צריכה להיות לעשות כל מה שיכול בעבודת ה' ולקבוע את 

 מעבודת ה' ודברים רוחניים. -מכל מקום את עיקר סיפוקו ו -עיקר עסקו 

ידע האדם בבירור כי אף כשיצטרך לעמול לפרנסתו, לצאת לעבודתו, מכל מקום לא יציב זאת 

לעצמו כעיקר ותכלית חייו אלא כל מהות סיפוקו ושירת חייו יהיה מעצם חיי התורה שזכה 

 המצוות.לחיות, לקיים אורח חיים בדרך התורה וקיום 

 לחיות עם חשבון

ומעתה נראה שזה מה שרצה רבא ללמד את תלמידיו כאשר ביקשם לא להתראות לפניו בימי 

ניסן ותשרי, שהם ימי הקציר ודריכת הגתות והבדים, ומפני שאם לא יתפנו לעסוק לפרנסתם 

 באותו זמן יתבטלו מלימודם משך השנה, ונמצא הפסדם מרובה.

 לחיות עם חשבון!!! -לעמלי תורה, והוא רבא בא להעביר מסר ברור 

יש לפעמים מצב בו האדם צריך ומוכרח לעסוק באי אלו הוויות העולם הזה לצורך קיומו, אך 

על כל פנים עליו לדעת שגם אז צריך לחיות עם חשבון, כמה להשקיע בזה, ועד היכן, לשאול 



וימצא את עצמו כמי  את עצמו האם עיקר סיפוקו הוא משם או מעבודת ה', וממילא יראה

 שמשקיע רק את המוכרח ביותר לפי מדרגתו בענינים גשמיים, ולא יפסד זמנו לריק.

הוא רבא שחידש זאת, והוא רבא שקבע שכל אשה מעוברת עליה לבקש שיהא בנה הנולד לה 

 כרשב"י. 

 ומדוע?

ם כן בעצמו כיון שרשב"י לימד אותנו תפיסת חיים בדרשת הפסוק "לא ימושו מפיך", ובאמת ייש

בהיותו במערה את אותה השקפה המהווה יסוד מרכזי בחיי האדם והוא שעיקר חיותו תהיה 

בצל עבודת ה' ורוחניות, זהו הדבר שיביא את האדם באמת לסיפוק בעבודת ה' ולגעת במרכז 

 חייו האמיתיים.

, על זו הדרך צריכה כל אמא יהודיה לבקש בבואה להעמיד צאצאים ולהקים זרע בישראל

להתחנן ולשפוך שיחה בעבור יהיו הבנים הנולדים לה כדוגמת רשב"י, שאיפה זו צריכה להיות 

משאת חייה ותאוות נפשה, למען ישכילו בניה לילך בארחות יושר, לבחור בחיים, חיים של 

 תורה, וגם אם יצטרכו ויידרשו לשאר עסקים, יהיה זה על דרך ההכרח בלבד.

 יות תורה ועבודת ה'!!! ותו לא!!! שירת חייו של האדם צריכה לה

 זה היסוד. וכאן טמונה כל תכלית קיומו של האדם עלי אדמות.

 זה אשר למדנו מרשב"י. 

ואם נזכה בזה לאיזה חיזוק והתעוררות, אזי אין לך שמחה גדולה מזו דוקא ביומא דהילולא 

 דרשב"י.

שם שהקב"ה לכל כך רבי מעתה נראה שזהו עומק דברי הגה"ק ר' אהרן מקארלין באומרו: "כ

 שמעון לכל ואפילו לפחותים". 

רשב"י חיזק וביסס את ההבנה המדויקת בבירור יסוד חובת האדם בעולמו. לקיים מצוות 

ולעסוק בתורה לפי כוחותיו האמיתיים באופן שיהא זה עיקר חייו, עיקר סיפוקו, עד שכל 

 !!!אפילו לפחותיםטרדותיו יהיו לצורך זה. דבר זה אכן שייך 

 מה פשר העלייה ההמונית לציונו של רשב"י?

אנחנו  -שמעתי ממו"ר מרן הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין שליט"א ששאל  -ובהקשר לזה 

רואים דבר מאוד מעניין ביום ל"ג בעומר, שבו עשרות ומאות אלפים פוקדים את ציונו בלילה 

 שאר הצדיקים. וביום, תופעה שאין לה אח וֵרַע, ולא מצינו דומה לה אצל

 ומדוע רק רשב"י זכה לכל הענין הגדול הזה?

וכנראה צריך לומר שרשב"י, מלבד מה שהיה גדול בתורה, תורתו היתה תורה שנלמדה מתוך 

הדחק כשהוא שרוי בצער גדול, אכל חרובים י"ב שנה ושתה מים בלבד, ובכדי שבגדיו לא יתבלו 

 היה נכנס בגופו לתוך האדמה.

 ללמוד תורה במצב כזה הוא לימוד שונה! זו דרגא אחרת לגמרי!

 ולפיכך זכה!

 תורה מתוך הדחק זה סוג של תורה אחרת!!!

"אבי מורי, הגאון רבי צבי יהודה זצ"ל", סיפר מרן הגר"י שליט"א, "זכה להיות פוסק אשר גדולי 

שולחים אליו שאלות כדי עולם סמכו ידיהם עליו, ואף היו תלמידי חכמים ודיינים מערים אחרות 

 שיפסוק להם בטרפות וכיוצא בזה".



"באחת הפעמים, כשנשאל מרן החזון איש מאת שומעי לקחו, על מי אפשר לסמוך בהלכה? 

מורי זצ"ל, אשר החזון איש סמך ידיו על -אחד מאותם בודדים שהחזון איש הזכיר היה אבי

 פסיקותיו בכל ענין".

 "וחשבתי פעם כיצד זכה"?

י כי זכורני שסיפר שבצעירותו היה במשך ארבע שנים במחנות תחת שליטת הגרמנים "ואמרת

ימ"ש מוחזק בעבודות כפיה מפרכות, וזכה שמן השמים שמרו עליו והצילוהו. אולם היה כאן נס 

בתוך נס, שרוב הזמן לא היה צריך לעשות פעולות מתישות ומייגעות, אלא היה מקבל ְפטֹור 

 הולך ויושב ולומד ללא הפסקה, בתוך גיא הצלמוות".מהמפקד הגרמני והיה 

 "והיתה תקופה של יותר מחצי שנה שלא אכל אלא לחם ומים! ותו לא"!

 לימוד תורה מתוך הדחק הוא לימוד תורה אחר! 

 לימוד תורה שמצמיח תלמיד חכם אמיתי!

לא תמיד בחורים היום בישיבה לא חסר להם כלום, אך גם להם יש נסיונות במושגים שלהם, 

התנאים הגשמיים טובים ונוחים כפי רצונם, לעיתים יהיה זה נוחות המקום, או רמת האוכל, 

אך עליהם לדעת שאדרבה, אם לא יעשו מזה עסק, הרי מובטח להם שיראו בגין כך סייעתא 

 דשמיא גדולה בלימודם.

הגשמי,  יסוד זה השריש לנו רשב"י. לחיות כאן את העולם הרוחני יותר מאשר את העולם

ואדרבה אם יהיה לו איזה צער או יסורין, לא יפסיד כלל, שהרי בגין כך ודאי יזכה לעוד קנינים 

 של תורה, והדברים בדוקים ומוכחים.

 למדנו אפוא מדבריו ששתיים הם המסילות העולות בית אל. 

 ארץ,-האחת דרך הרבים היא הדרך אותה התווה והדריך רבי ישמעאל לנהוג בהן מנהג דרך

 זוהי הדרך הסלולה לרבים.  -וזוהי כוונת אביי באומרו "הרבה" עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן 

והדרך האחרת מיועדת לאנשי המעלה, בני עליה יחידי סגולה, היא הדרך אותה התווה רשב"י, 

שהעיד )סוכה מה, ב( "ראיתי בני עליה והם מועטים", אך גם היא, בבחינה מסוימת, מיועדת 

 לכולם. 

 תלוי רק איך מסתכלים!!!

 וחיי עולם נטע בתוכנו!!

 


