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 | הרב אליעזר קשתיאל בעומרלג 

 י"ותורתו של רשבלדמותו  
1
 במאי, שהיה פעם חג הפועלים. 1לפני כמה שנים ל"ג בעומר יצא ב 

 במאי לפני כמה שנים לא היה מניין, 1ב

 אבל בקבר של רשבי היו רבע מליון איש.

 ובאישיות של רשבי וננסה לגעת בה.יש קסם מיוחד בתורה 

 הרמבם פירושו למשנה מדבר על קדושתה של התורה. 

אומר הרמבם שכל התורה כולה יש בה קדושה אלוקית. לא משנה באיזה פסוק מדובר. 'שמע ישראל' או בפסוק אחר כמו למשל 

דושתם. לכאורה מה בכלל ההשוואה בין יסוד האמונה לבין פילגש 'תמנע היתה פילגש לאליפז'. שני הפסוקים האלה שווים בק

לא נכון. בתוך כל פסוק בתורה יש דברים נפלאים ועליונים מאד. אם אתה לא רואה אותם, ולא רואה  -ומה היה שמה? רמבם 

הרמבם שאסור גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך. למדנו מדברי  -את ההבדל, אולי תתפלל את התפילה שהתפלל דוד המלך 

בין פסוקים חשובים של עיקרי האמונה ובין פסוקים -לנו להסתכל על הפסוקים הללו במבט פשטני ולייצר דירוג בין הפסוקי ם 

 שוליים ומביכים. זו טעות. כל התורה מלאה רעיונות קדושים נפלאים.ץ אתה צריך לשפר את העיניים שלך.

י ותורתו משנת הפנימיות שהוא הקים. רשבי וכל מי ששאב מתורתו יודע, היסוד הזה של הרמבם הוא עמוד התווך של רשב

אבוי  -שכאשר לומדים את הפסוקים בתורה, אפילו הנידחים, צריכים לדעת שיש בהם דברים עליונים נסתרים. בזוהר בהעלותך 

זו טעות  -יונות יפים. רשבי למי שנפגש עם סיפורי התורה וחושב שאלה רק סיפורים. גם בתרבויות אחרות יש סיפורים עם רע

חמורה. אתה בכלל לא יודע מה זה התורה. כולה מגנזי מרומים, שמו של ה', המחשבה הנעלמת הנסתרת. אלא שכאן בעוה"ז 

התלבשה בלבושים המתאימים לנו, של סיפורים, אגדות, מוסר, הלכה. אבל כמו שאתה מסתכל על אדם לא תסתכל על בגדיו, 

י לו למי שמתפעל מהבגדים ו'הבנתי מי זה', אלא צריך לבחון את האישיות המסתתרת מאחרי הלבושים, כי זה לא המהות, ואו

אלא שאלה שלומדים בחכמה, לא מסתכלים על הלבושים של התורה, אלא על הנשמה של התורה. יש נשמה בפנים! לא 

מבט שמרגיל אותנו להמון צניעות. לא להסתכל בקןקן אלא במה שבתוכו. לא עסוקים במעטפת, אלא בנשמה הפנימית. זהו 

להתפעל מהחיצוני, אלא לחתור לנסתר, למה שלא נראה בעין הרגילה. לעשות מהפיכה בעיניים. הן רואות ומתפעלות מדברים 

 חיצוניים, וצריך ללמוד תורה בצניעות.

-מ-, להשתמש בשמיעה. 'רבי שמהי צניעות באמת? צריך בכלל לא להשתמש בעיניים. הן מטעות אותנו, מבלבלות. במקום זה

דווקא סוגרים את העיניים. יש משהו שבשביל להגיע אליו צריך לעצום את  -אל תסתכל, אלא תשמע! 'שמע ישראל'  -ון' -ע

העיניים, כי יש בהן משהו מאד מוחשי. מכניס לקטגוריות. אבל רגע, אל תסתכל בקנקן. לא באירוע החיצוני. אולי תסגור את 

ב טוב. וכששומעים אפשר גם לראות. אולי התיאור והמשל הכי מדוייק ומרשים של מה זה לשמוע בלי לראות הוא העיניים ותקשי

מערה. זה מצב, שבו, יש חושך. לא רואים. אבל שומעים מאד חזק. יש הד. שומעים יותר חזק ממה ששומעים בתוך המערה. 

יותית שנקראת מערה. כל אחד מאיתנו שניגש אל התורה ואל שומעים טוב, אבל לא רואים. יש במערה איזו עמדה נפשית איש

החיים, אל האירועים השונים בעולם, קצת פחות לתת מקום למראה עיניים, וקצת יותר לשמוע. ואז אנחנו קצת פחות משוחדים, 

אותנו בעולם של ומתרכזים בתוכן עצמו. כששומעים מגיעים למשמעות. שהיא בשמיעה ולא בראיה. רבי שמעון בר יוחאי מדריך 
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השמיעה והמשמעות. שלא מתרגש מהנגלה לעין, וכששומעים מסתכלים על המציאות באופן שונה. רואים אחרת, כי שמענו 

 משהו. עולם התורה שלנו בעיקר בנוי על השמיעה. 'שמע ישראל'. אולי מתוך השמיעה נגיע ל 'גל עיני'.

אולי ככה נבקש שה' יקיים בנו 'גל עיני  -וק הזה שהזכיר הרמבם באותו מקום בזוה"ק פר' בהעלותך רשבי מזכיר את הפס

 ואביטה'  צניעות גדולה כשניגשים אל התורה. ואולי גם אל עולמו של הקב"ה.

תמנע היתה פילגש לאליפז. הרמבם לא מזכיר למה. זה לכאורה באמת פסוק סתמי. אבל מעניין  -הפסוק בפרשת וישלח 

האלה של סוף פרשת וישלח, המתארים את המלכים אשר מלכו בארץ אדום, מה שלכאורה  שבתורת הזוהר, דווקא הפסוקים

לא מעניין, רשב,י בזוהר, ובעקבותיו הארי הקדוש, מצאו בפסוקים האלו את הסודו העליונים ביותר של בריאת העולם ושל 

מהיטבאל וכו', מלאו בעלי הסוד, בראשם מלכים, ואיך קראו לכל מלך, ואיך קראו לאישתו,  8השאלות של איך נבראה המציאות. 

 רשבי, את שאלות היסוד של מה זה בריאת העולם.

הקב,ה, כשבא לברוא עולם, ורצה ללמד תורה, זה באמצעות העולם. הקב"ה רוצה לומר לנו המון דברים, ערכים, עקרוניים, 

אנחנו לא יכולים  -'שמור וזכור בדיבור אחד'  בבת אחת. כי באמת ה' אחד, ושמו אחד.. אנחנו לא יכולים להכיל את הכל ביחד.

 לשמוע הכל בבת אחת! 

כל מסר הוא מסר, כל מסר הוא אלוף. אבל א"א להכיל אותם בבת אחת. ז"א שאחרי המסר הזה, צריך להפוך את כל המסרים 

ת את כל הערכים לפרטים נפרדים. שכל אלו בעצם מאפשרים לנו לעכל כל ערך לבדו. בריאת העולם היא הדרך של ה' לקח

הנפלאים של ה' ולאט לאט לומר לנו. אנחנו רואים כל פעם אירוע אחר, יצור אחר, וכו', אבל מבחינת ה' הוא אמר דבר אחד. 

 אלה המון ערכים שא"א להכיל אותם. 

 למשל משתמש הזוה"ק באלופים שמלכו בארץ אדום כדי לסמל דברים שקדמו לבריאה. זו רק דוגמא לקריאה של הזוהר

 הקדוש. קורא לנו להסתכל בפנים, מה קורה כאן מאחורי הקלעים.

 יכולים לקרוא את סיפורי התנך ולטעות לחשוב שמדובר באירוע היסטורי או משפחתי.

 אבל הרמבם ורשבי מרגילים אותנו להסתכל בעומק.

משה  -נות בתורה. אחת מהן הרמבם בספרו מו"נ מדבר על כל מיני פרשיות גדולות וקט -המערה  -צורת החשיבה הפנימית 

תיכנס למערה,  -'הראיני את דרכך' למען אמצא חן בעיניך. ה' אומר לו  -נמצא בסוג של מערה. אחרי חטא העגל הוא מתחנן 

לנקרת הצור. אעזור לך ואסוכך עליך, וראית את אחורי ופני לא יראו. זה דבר מאד מוזר. בשביל להבין את הסודות, אומר ה', 

 מערה, ושם אני יכול להסביר לך.כנס לתוך ה

תיכנס למערה ושם אסביר לך! מה זה יעזור שמשמה נכנס לתוך מערה?? זה  -כמו שאדם שואל רב איזו שאלה, והרב אומר לו 

מה זאת אומרת?? אני לא יכול לקרוא את זה בשטחיות! משה רבנו רוצה להבין את הנהגת ה'  -תוכן רוחני??? הרמבם אומר 

כך?? זה פסוק שאומר דרשני! א"א לקרוא אותו כפשוטו! בשביל להבין את דרכי ה' צריך להיכנס לתוך מערה! וה' אומר לו 

להיפרד מהמון דברים של מראה עינים! כי מי שמסתכל על הנהגת ה' במראה עינים רואה המון דברים מוזרים! צדיק ורע לו וכו'. 

לא רק סלע חזק, אלא יסוד, מקור, צורי ולא עוולתה בו.  -צור  -ית צריך להיכנס למערה, ולצורת חשיבה אלוקית, מאד שורש

רוצה להבין את זה? איך זה ש'צורי ולא עוולתה בו'? צא מהראייה הרגילה, היכנס למערה. לא מערה פיזית אלא לצאת 

צוניות. אנחנו מהחשיבה הפיזית, ולהיכנס לאיך ה' מנהיג את עולמו. איך הרמבם אומר, שאי אפשר לקרוא את התורה בחי

צריכים להיכנס אל החלקים הצנועים של התורה. זה מאד לא צנוע ולא פנימי, לא עדין, לקרוא את התורה במראה חיצון. כי 

התורה, עפ הפסוק במשלי היא 'תפוחי זהב במשכיות הכסף', כמו 'ושכותי כפי עליך'. כדי להבין את הנהגת ה' אתה תראה 
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סתכל פנימה כדי לראות את תפוחי הזהב. את פיתוחי הזהב. כך בתנ"ך כך בסיפורי חז"ל, בהתחלה משהו שמסתיר. תצטרך לה

 כך בזוהר הקדוש, וכך במה שקורה בעולם.

אני סיכמתי את תמצית משנתו של רבי עקיבא. ר' עקיבא עסק בסתרי התורה, כתרי אותיות. מורו ורבו  -רשבי במסכת גיטין? 

על התורה לא רק במבט נגלה אלא גם נסתר, ולא רק על התורה, אלא גם על האירועים. של רשבי לימד אותנו שצריך להסתכל 

אלה לא אירועים שהם רק בנגלה. ר' עקיבא אומר שצריך לא רק להסתכל בעיניים, אלא גם לשמוע את הגלגלים האלוקיים 

חכמים הסתכלו עליו ולא היה ברור  מסתובבים, להתבונן מאחורי הקלעים. וגם בר כוכבא שמבחוץ לא ברור ככ מיהו, ולא מעט

מיהו, אבל להבין שבר כוכבא מסתיר בתוכו מהלך אלוקי, כי יש בה שאיפה משיחית ורצון היסטורי לגאולה, ר' עקיבא נושא כליו 

של בר כוכבא. מה זה נושא כליו? לרמבם ולשו"ע יש נושאי כלים ,שמפרשים אותם. לפרש את ההיסטוריה, להקשיב היטב מה 

 אומר. זו האומנות הגדולה של רשבי ור' עקיבא.  הקב,ה

רשבי מכונה במסכת שבת 'תורתו אומנותו'. יכולת למשוע ולראות דברים שלא נראים. אומן הוא מי שמסתכל על דברים בעולם 

בתי ויודע להביא מימד של אור. שאחרים לא יודעים. מסתכל על מה שכולם מסתכלים , ומצליח לראות עומק נפשי רגשי ומחש

בתוך הטבע, ומצליח להביע את זה בצורה מיוחדת. במוזיקה, או בשיר. רשבי הפך את זה לאומנות, איך התורה מביעה עומק, 

זה מעשה אומנות של רשבי. תפוחי זהב! תורתו אומנותו! למד תורה עם כל הנשמה, עם הנפש, עם הרגשות , עם הדמיון. ראה 

 בעקבותיו.  את נשמתה של התורה, ואנחנו רוצים ללכת

גם במחשכי הגלות אותם אנשים שדבקו בתורתו של רשבי תמיד התמלאו ממנה ציפיית ישועה וביטחון בה'.  -האמונה בגאולה 

אנחנו יודעים שאין פרשה בזוה"ק שאין בה ציפיית ישועה. לכן אומר הזוה"ק שבזכות מה יצאו עמ"י לגאולה? בזכות עץ החיים, 

בחשכת הגלות, אבל הזוהר יצר לעמ"י מבט פנימי שיודע שה' זוכר אותנו ומשגיח עלינו, ולראות בזכות הזוה"ק. אפשר לשקוע 

הביאו הרבה  -ולהאמין בחזון הנביאים, שה' זוכר אותנו ויגאל אותנו. מבשרי הציונות, הרב אלקלעי הרב קלישר הרב גוטמכר 

על תורת הסוד. הרבה מהתורה של הרב קוק, שדחף מהזוהר. הרב גוטמכר היה מקובל אלוקי! תלמידי הגרא היו מבוססים 

 לראות את הפנימיות, התרגלו לראות את המבט הפנימי.

זה דוחף למבט אחר אחד על השני. להיות צנועים אחד על השני. צריכים ללמוד מתורתו הגדולה של רשבי, בלימוד הזכות על 

 את ישראל. אנשים, לחפש את הזכות, לא לדון אדם חיצונית אלא לנסות לזכות

הפיוט הנודע שכתב ר שמעון לביא ממקובלי לוב, בעל ספר כתם פז על הזוה"ק, בנוי כולו על העיקרון שרשבי מלמד זכות על 

מהביטוי בחזל על אברהם אבינו  -'נמשכך אשריך שמן ששון מחבריך'  -עם ישראל ומתבונן בדברים הפנימיים כדי ללמד זכות 

 -כמו אהרון ואברהם שמביטים בעין טובה על הבריות. לכן 'מושב טו ישבת'  -שמן ששון  -יותי 'אשריך שאתה מלמד זכות על בר

אתה כמו משה רבנו הסתכלת  -תמיד אתה מסתכל בטוב, במערה הפנימית של הטוב שבכל אדם. 'מערת צורים' 'הודך והדרך' 

 -תלמידיו של רשבי הם תלמידי אהרון הכהן  -וט הזהבעין טובה על עם ישראל ולימדת זכות. להתבונן עוד ועוד. הסיכום של הפי

 אשרי מי שלומדים ממך את המשנה הזו להסתכל על הזכות והפנימיות שבכל אדם מעם ישראל. -'ותומיך ואוריך' 

 ה' משגיח בא"י השגחה יוצאת דופן.  -גל עיני 

ם. איזה? מה אתה לא רואה? התפלל אלישע לה' לנו יש יותר חיילי -במלכים ב' כשאלישע מוקף בצבא הארמי, הוא אומר לנערו 

שיפתח את עיני הנער ואז הוא רואה איך כל ההרים מלאים רכב ופרשים של מלאכים. שה' יגן עלינו וישמור עלינו בזכותם של 

איך ה' התנאים הקדושים תגן עלינו, ובעיקר הזכות שנלך בדרכיהם, ונעיין בתורה בצניעות ובעדינות וברגישות וביראת שמים, 

מנהל את עולמו, לא בשטחיות, שנזכה להתמלא באהבת ישראל, ובאהבת הבריות, ובאהבת כל יהודי ויהודי, וכל ד' אמות בא"י, 
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= טוב ימים בעומר. יבוא טוב  11שהיא כמו אות בתורה. ברכת שמים על כולנו, ואורו של רשבי מאיר עלינו שנזכה בע"ה לעוד 

 בים אלה עם ישראל.זה משה ויקבל טוב זו התורהלטו

 

הרב קוק מסביר שהרומאים שלטו בארץ ורשבי יוצא מהמערה ורואה איך הרומאים לוקחים את היבול, ואנחנו  -למה שריפה 

מספקים להם את כל התבואה והתעשייה. מה אנחנו המסבסדים של רומא?? צריך לעצור את זה! לא יכול להכיל את זה! א"י 

זבת חלב ודבש את מחריבי המקדש? רשבי לא יכול להכיל את זה! זה נגד כל משנתו, אבל עכשיו מממנת את הרומים? כל ה

צריך סבלנות עמוקה, זה תהליך ארוך. אנחנו יוצאים לתהליך ארוך ועמוק מאד שצריך בו התבוננות פנימית ועמוקה. מלכות 

עסוק בכך. אבל המחאה של רשבי היתה כלפי רביעית שתשלוט עלינו דורות על גבי דורות. מה עניינה, וכו', לא כאן המקום ל

השעבוד שלנו על המלכות הרומית. לכן צריך לחזור למערה ולהתבונן עוד יותר לעומק. מה יהיה בגלות זו, הנקראת תהות.! 

 בע"ה.… אבל זה שייך לעוד מערכה

י. 'הקדמות השערים' ו'לשם שבו ואחלמה', שם עוסק שכתב סבו של הרב אלישיב, גדול המקובלים בא" -ספר חשוב מאד 

 בדברים הנפלאים האלה. רבי שלמה אלישיב.

 

 


