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פרשת במדבר - 'בעבודת ה כללית השיח  

ה י ר א ל  א נ ת נ ב  ר ה  

  
ונטיים באמת רלו ! להיות   

ר ת  ק ו ל ח ת' מ ו ר ו ד ל ו ה  ע ש ל ה  ד ו ה י י  ב ר ו י  א ח ו י ר  ב ן  ו ע מ ש  
  

  יסודות הציוויליזציה המודרנית

זווית אולי לא שגרתית כל אך הייתי רוצה לגלות , לומר את שאומר, קשה קצת בתקופה זו. ג בעומר"אנו נמצאים סמוך לל

כי הרבה פעמים אנו מעלים על נס דווקא  - לא שגרתית . כך בוויכוח הגדול הזה שבין רבי שמעון בר יוחאי לבין רבי יהודה

  . ל"ואני לא בטוח שזה המסר המרכזי של חז -את רבי שמעון בר יוחאי 

למי שמבין את המשמעות העמוקה של , מאוד' וסריתשיחה מ'אך היא , בצד הנגלה שלה' שיחת מוסר'אקדים ואומר שזו לא 

סמוך למקומו של , ג בעומר סביב השולחן עם החבורה המבוגרת שלנו אצל בני בצפת"הדברים עלו השנה בסעודת ל. הדברים

  ..  ועוררו אותי למחשבות רחוקות וקרובות כאחד, י"רשב

ראש המדברים : "יהודה' שאלה אודות פשר כינויו של רי במערה פותח ב"ב אודות רשב, שבת בדף לג' הסיפור הידוע במס

כך . י חברו"נעוץ בוויכוח הנוקב שהיה בינו לבין רשב, יהודה' מגלה שכינוי לא שגרתי זה שנתכנה בו ר' הגמ". בכל מקום

 :   שמעון' יוסי ור' ר, יהודה' ר - עקיבא ' על שלושת הֵרעים תלמידי ר' מספרת הגמ

פתח רבי . ויתיב יהודה בן גרים גבייהו, דיתבי רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון? 'ברים בכל מקוםראש המד'ואמאי קרו ליה 

נענה רבי שמעון בן . רבי יוסי שתק. תקנו מרחצאות, תקנו גשרים, תקנו שווקים: כמה נאים מעשיהן של אומה זו: יהודה ואמר

 - גשרים , לעדן בהן עצמן - מרחצאות , להושיב בהן זונות -שווקין תקנו , לא תקנו אלא לצורך עצמן - כל מה שתקנו : יוחאי ואמר

יגלה  - יוסי ששתק , יתעלה - יהודה שעילה : אמרו. ונשמעו למלכות, הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם. ליטול מהן מכס

  .יהרג - שמעון שגינה , לציפורי

יוון יכולה (תרבות האנושית בגילוייה המעשיים שהיא ה, נחשבת בצדק כֵאם הציוויליזציה המודרנית, ולא יוון, רומא

ל בכמה מקומות מעמידים את היסודות החומריים של הציוויליזציה על "חז). להיחשב כאם המדע והתרבות ההגותית

. בריאות וסניטריה, נגישות וניידות, כלכלה ומסחר: שהם במילים בנות ימינו, גשרים ומרחצאות, שווקים: שלושה דברים

ל גם על יעקב אבינו "כך אומרים חז. וכיבוש המציאותלמען פיתוח  ואפשרות תנועתושל האדם ומו השפיר קי ,ובאחת

  : ואלו כמעט אותם רכיבים בסיסיים, י בעצמו כשיצא מן המערה"וממנו למד רשב, שתיקן לבני שכם

, שלם בממונו, שלם בגופו: ואמר רב 'ויבא יעקב שלם' )בראשית לג(דכתיב , איזיל אתקין מילתא -הואיל ואיתרחיש ניסא : אמר

 מרחצאות: ורבי יוחנן אמר, תיקן להם שווקים: ושמואל אמר, תיקן להם מטבע: אמר רב 'ויחן את פני העיר'. שלם בתורתו

  .תיקן להם

 ב בצאתו"י בעצמו מתקן ממש כיוצ"רשב, אדרבא. י"היסודות הללו אינם זרים ליעקב אבינו כשם שאינם זרים לרשב, אם כן

  : כמו שממשיכה הסוגיה לספר שם, מאפשר נגישות קלה יותר לכהנים בדרך עירונית, בדרכו, י"רשב. כמסופר, מן המערה

. ואית להו צערא לכהנים לאקופי, איכא דוכתא דאית ביה ספק טומאה: אמרו ליה? איכא מילתא דבעי לתקוני: )י"רשב( אמר

כל , עבד איהו נמי הכי. כאן קיצץ בן זכאי תורמסי תרומה: יה ההוא סבאאמר ל? איכא איניש דידע דאיתחזק הכא טהרה: אמר

  .צייניה -וכל היכא דהוה רפי , טהריה - היכא דהוה קשי 

ושיש לתקן דבר מה לאנשי , ע"ומרגיש חובה של הכרת הטוב לרבש, לטבריה או לעיר אחרת באזור, י מגיע לעיר"רשב

מה שמאוד מצער ומטריח את , יש מקום שהוא ספק טומאה, כן: ם לוועוני? יש כאן משהו לתקן: הוא שואל. המקום

 

א"ד כב באייר תשע"בס  
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אם יש בית מדרש , י אינו שואל האם יש ִמקווה שצריך לבנות"רשב. ומפריע את מרקם החיים השוקקים של העיר, הכהנים

של אנשים  הוא שיפר נגישות. אך הוא דווקא פועל פעולות מעשיות במישורים אלה, בוודאי שעסק גם בזה. שצריך להקים

  !י אינו מתנגד לחיים"רשב. זה מה שעשה, ללכת ברחובות העיר

  ? על מה הוויכוח הגדול

כאשר פיתוחם . שלהם במציאות ההשפעהאלא על , של העזרים ושיפור רמת החיים החשיבותהוויכוח אינו מוסב על עצם 

בעומק מבטו הוא מבין היטב כי . הם חלקוליטול ב, לראות בהם את החיוב, י לשבח"ממאן רשב, נובע מאומה רשעה כרומא

רומא הגדולה הינה לפני הכל ! תפיסה התרבותית אלא הינה מעוגנת בעומק של, קידמה טכנולוגיתציוויליזציה אינה רק 

קשה ופעמים רבות גם בלתי . חוכמתה ויכולותיה הביצועיות משקיעה בנהנתנות זולה, שאת כל מרצה, תרבות פרגמטית

  .  ן מטרה ועמדה נפשית ממוקדת לבין ביטויה המכשירני המעשיאפשרי להפריד בי

הוא רואה את הקידמה ופיתוח היכולות הטכנולוגיות . אך עיניו צופות על מרחבי המציאות, מודע כמובן לכך יהודה' ר

וא רואה ה. הוא מבין היטב כי עולם המחר לא יהיה דומה כלל לעולם האתמול; ומבין כי יש כאן מהלך כללי, האנושיות

מרירה , שהותירו חברה שבורה ומרוסקת, הוא מביט גם על דורות של שמד ומרידות, עוצמה הכובשת כל שנקרה בדרכה

לנווט ולהנהיג את הציבור , לעדן, אלא לשלוט, יהודה בתבונתו קולט כי יש לדעת כיצד לא לדחות בשתי ידיים' ר. ומיואשת

ולהפריד בין הצד המעשי הניטראלי לבין השלילה שבתוכן , את המורכבות הוא מאמין ביכולתו של האדם לחיות. בתבונה

  .ובכוונה היסודית

אל תשלה את עצמך שיש מקום לקחת אך ורק עזרים שימושיים , ידידי התמים, יהודה' ר! מתמלא תימהון שמעון' ר

, קום ובכל פינה ישנה כוונה מכוונתכיצד בכל מ, חש ומרגיש, האין אתה יודע! ?עד היכן הגיעה נאיביותך. לצרכים חיוביים

אל מחוזות , אל מנעמי החיים והנהנתנות הגסה, החזותי והקליט, להוריד ולהשפיל את החיים אל הצד הנמוך

  !?האינדיווידואליות והאגואיזם הצר

שומע את . יהודה' הריאלי והאופטימי של ר, רואה את מבטו הרחב. שומע את דברי שני חבריו הגדולים ומהרהר יוסי' ר

נ "אדר" (נימוקו עמו"יוסי בעל הסברה אשר ' נפשו של ר. ואינו יודע את נפשו, שמעון' החודר והחריף של ר, הקול המעמיק

  ! יוסי שותק' ר. אינה יודעת הפעם כאיזה צד להכריע) א, גיטין סז, ח"פי

  ?כמי נפסקה הלכה

מפשטה של . ז"בראש מסכת ע' כך עולה לכאורה גם מן הגמ. ויש בכך אמת גדולה, י"אנו רגילים לקשור כתרים לדמותו רשב

ובפיו של , ע למלכות רומי"ל מתארים דו שיח דומה בין רבש"חז. י"שם יש מקום לומר שהאמת נמצאת בשיטת רשב' הגמ

  :י בסוגייתנו"ל ממש כדברי רשב"ע שמים חז"רבש

למי שעסק בה : ואומר, ת ומניחו בחיקו"רוך הוא סלעתיד לבא מביא הקדוש ב: שמלאי' ואיתימא ר, חנינא בר פפא' דרש ר

הרבה שווקים , ע"רבש: אומרים לפניו? במאי עסקתם: ה"אמר להם הקב ...נכנסה לפניו מלכות רומי תחלה ...יבא ויטול שכרו

ר להם אמ. וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה, הרבה כסף וזהב הרבינו, הרבה מרחצאות עשינו, תקנינו

לעדן בהן  - מרחצאות , תקנתם שווקים להושיב בהן זונות, לצורך עצמכם עשיתם -כל מה שעשיתם , שוטים שבעולם: ה"הקב

    .'וכו שלי הוא -כסף וזהב , עצמכם

אך זוהי , ה את דבריו"ועל כן הם שמים בפיו של הקב! י"ל רוצים להכריע כדעתו של רשב"לכאורה עולה מסוגיה זו שחז

, כשאנו באים להעריך את מעמדה הרוחני של כל אומה בעולם, במסגרת דיון של שכר ועונש. ריאה פשטנית ושטחיתכמובן ק

הוויכוח ביניהם אינו . אך לא זה הוויכוח בין רבי שמעון לבין רבי יהודה. כמובן ששיקולי תוכן וכוונה מאוד משמעותיים

השיפוט לתופעות ולא מהו  להתייחסכיצד אנו נדרשים , יאליבעולם ר להתנהלכיצד יש , למעשהאלא ביחס  לעושהביחס 

  . זוהי שאלה אחרת לגמרי. שלנו בנוגע לרומא הערכי

, יהודה מתעלה' ואילו ר. לברוח ולהסתתר במערה, י הוצרך להתרחק מן החברה"מפשטה של הסוגיה עולה כי רשב, אדרבא

ואין לֵהלך , י מסתגר"ורשב, י הרומאים"גם אם ע, ודה מתעלהיה' ר". ראש המדברים בכל מקום", והופך להיות מנהיג הדור

) ב, דף לה(בברכות , ישמעאל בעניין תורה עם דרך ארץ' ממש כמו במחלוקתו הידועה עם ר. רוחו מקום כל כך עלי אדמות

 :נושיתי מהאדם תביעה כמעט על א"תובע רשב, המפרש את כוונת התורה באופן פשוט וריאלי, ישמעאל' כאשר אל מול ר
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אפשר אדם חורש בשעת : רבי שמעון בן יוחי אומר; דברי רבי ישמעאל, הנהג בהן מנהג דרך ארץ - ואספת דגנך  ...תנו רבנן

בזמן : אלא? תורה מה תהא עליה, וזורה בשעת הרוח, ודש בשעת דישה, וקוצר בשעת קצירה, וזורע בשעת זריעה, חרישה

מלאכתן נעשית על  - ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום  ...שית על ידי אחריםמלאכתן נע -שישראל עושין רצונו של מקום 

  .ידי עצמן

זה . נשארת במלוא עוצמתה גם בסופו של ויכוח!" ?תורה מה יהיה עליה"תמיהתו . י"יש מקום להבין את עמדתו של רשב

אבל , ס בדף יומי"וכל גם להקיף את השת, ס משניות בבקיאות"ע וש"תוכל להקיף אפילו שו. י אומר"הרי ברור מה רשב

?? היאך ִיָלֵמד כל רוחב ועומק התורה!" ?מה יהא עליה - תורה ", וחוץ מזה. לא בטוח! ?תלמיד חכם גדול באמת תוכל להיות

לקיום האנושי הבסיסי השאר בבקשה , את הדאגה לעולם החיצוני. ְלמד תורה יומם ולילה. י ובצדק"על כן תובע רשב

  "!! ועמדו גויים ורעו צאנכם" - שר ישראל עושים רצונו של מקום כא. ע"לרבש

ולא עלתה  - כרבי שמעון בן יוחי , ועלתה בידן - הרבה עשו כרבי ישמעאל : אמר אביי: "'אך ניזכר כיצד מסיימת שם הגמ

י מרחפת מעל התביעה של רבי שמעון בר יוחא.. הציבור מנסה ובורח, שם רבי שמעון בר יוחאי לא צריך לברוח!" בידן

  .. רק אומרת שזה לא רלוונטי, הגמרא לא קובעת מי צודק. ואינה נוגעת לרוב האנושות, המציאות

יהודה שאינו בורח מפני ' ר. יהודה בפועל מנהיג את דורו' ואילו ר, י בורח ומסתתר"רשב. גם סוגייתנו ניתנת להתפרש בדומה

בחכמתו הרחבה ובראייתו . סלעי המציאות הסבוכה אל חוף מבטחיםמצליח בתבונה לנווט את ספינת דורו בין , מורכבות

  !ודבריו הראויים להישמע אכן נשמעים, "ראש המדברים"המפוכחת הוא מתמנה ל

  ?"רבנות מטעם" -" ראש המדברים"

תואר  ו כאותו"כלום הרי זה ח! שאף תנא אחר לא נתכנה בו, תואר לא שגרתי? יהודה' מהו אל נכון תואר זה שנתכנה בו ר

והצלחה מפוקפקת " רייטינג"האם זוהי עלייה על גל ה? השלטון הגויי" רב מטעם"אלא שהינו , שניתן לימים למי שאינו ראוי

  ? בכיבוש לב הציבור והשלטון

פעמים רבות שאיננו רוצים לוותר על מנעמי ! וכובשת את לב כולם, הקיסרות הרומאית הרי מציעה את מרכולתה בפרהסיה

מדיה זה , מחשב, אינטרנט, שמע לי: וברור שנהיה מאושרים אם מישהו יאמר לנו, ת השימושים הטכנולוגייםהחיים וקלו

  . אבל זו כמובן לא חכמה גדולה, בדרך זו אין בעיה להפוך רלוונטי.. כמה נאים מעשיהם של אומה זו.. טוב

לּו היה זה תואר גנאי הלא היו רב ! ה מחמת עצמוהראוי לתואר ז, יהודה הוא גדול הדור' ר. אך יש לדעת על מי אנו מדברים

! כמה שנראה תואר מיוחד של כבוד, אך הוא משמש בסוגייתנו ובעוד הרבה מקומות בתלמוד, אשי ורבינא משמיטים אותו

ב  ,א נדרים מט, מגילה כ(טרפון כנזכר בהרבה מקומות ' יהודה הוא תלמידו חביבו של ר' ר. יהודה' כדאי שנתוודע מקרוב לר

אלעזר ' ור, שמעון' ר, יוסי' ר, יהודה' ר, מאיר' ר(עקיבא ' והינו בעיקר אחד מחמשת תלמידיו הגדולים של ר, )ב, יבמות קא

  ):ב, דף סב(ל במסכת יבמות "כלשון חז, באותה שעה" העמידו תורה"והם ש, פ"אשר מהם צמחה מחדש תושבע) בן שמוע

וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה , מגבת עד אנטיפרס, לרבי עקיבא שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו: אמרו

יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן ' יהודה ור' ור מאיר' ר :ושנאה להם, ע אצל רבותינו שבדרום"עד שבא ר, והיה העולם שמם, לזה

  .והם הם העמידו תורה אותה שעה, שמוע

כמעט ואין , מ חבריו"ש ור"כ כמותו כנגד ר"ושהלכה בד, ע בהלכה ובאגדה"דומה שהוא הבולט שבכל חמשת תלמידי ר

וכוחו גדול מאוד גם , ונזכר הרבה אף בספרי, אליו מיוחס חיבור הספרא על ספר ויקרא, מסכת שאינו נזכר בה פעמים רבות

יהודה ראוי להיות ' ר. יהודה בתלמוד כמי שאחראי למסורות רבות מדורות קודמים' באופן כללי מופיע ר. במדרשי אגדה

  !ולא רק בשל בחירתו על ידי הרומאים, ראש המדברים מחמת עצמו

  מעשה בחסיד אחד

ק "ב(אמרו חכמים . אלא חסיד המתחסד עם הבריות ועם קונו.. כל עיקר" צרכן מודרנה מושבע"יהודה בר אילעאי אינו ' ר

עד , כל כך עני היה. בן בבא או רבי יהודה ברבי אילעאירבי יהודה זהו , "מעשה בחסיד אחד"שאמרו  ןכל היכ )ב, דף קג

, וכשהיה לובש בגד זה לקראת יציאתו לתפילה, שהיה לו ולאשתו רק בגד אחד ששימש את שניהם ביציאתם לרשות הרבים

ה יהוד' ולפשר תמיהתו היכן ר, ג תענית"ואף הגיעו הדברים עד כך שפעם אחת גזר רשב"! ברוך שעטני מעיל: "היה מברך

יהודה מאן לקבלו ' ג שלח לו כמובן בגד ללבוש אך ר"רשב, נאמר לו שלא יכול היה להגיע מחמת שלא היה לו במה להתכסות

  ). ב, נדרים דף מט(
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אותו ) א ,סנהדרין דף כ( ל"כפי ששיבחו חז, אישיותו ומסירות נפשו על לימוד התורה כפי הנראה הקרינה על רבים מבני דורו

זה דורו של רבי יהודה  - היא תתהלל ' יראת ה, זה דורו של חזקיה -והבל היפי , זה דורו של משה ויהושע - שקר החן : "ודורו

  ."אמרו עליו על רבי יהודה ברבי אילעאי שהיו ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורה. ברבי אילעאי

ועליו נאמר בצדק , ררו השתאות אף אצל גוייםעד שאמרו עליו חכמים שפניו המאירים עו, קדושתו וטהרתו היו לשם דבר

כך היה מנהגו של : "באומרם' לדוגמא כמלאך ה) ב, שבת דף כה(ל "ואותו נקטו חז, )ב, נדרים מט" (חכמת אדם תאיר פניו"

, יןומתעטף ויושב בסדינין המצוייצ, ורוחץ פניו ידיו ורגליו, ערב שבת מביאים לו עריבה מלאה חמין, רבי יהודה בר אלעאי

  ".צבאות' ודומה למלאך ה

  בית הנשיא לאחר השמד

". מוריינא דבי נשיאה", ג ורבי"רשב, יהודה אף היה הפוסק והמנהיג בבית הנשיאים הממשיכים את שושלת רבן גמליאל' ר

ראש "שם שזהו כפי הנראה אחד הביטויים המעשיים למינויו כ' והסביר בתוס, )א, קד(במספרת מנחות ' כך מספרת הגמ

  .  גזרות השמד ופיזור הסנהדרין ביבנה, לאחר מות רבן גמליאל, הוא המנחה והמוביל את הנשיאים הצעירים". מדבריםה

כיצד ניתן לומר על הרומאים . האמת שאיני מצליח להבין את רבי יהודה. יש להתבונן במבט עמוק ומורכב באשר לקורה כאן

רצחו את , חסידים וקדושי עליון, שחטו צדיקים, פו את בית המקדששר, אלה שהחריבו את ירושלים, המושחתים, הנוראים

". כמה נאים מעשיהם של אומה זו: "כיצד ניתן להוציא מן הפה עליהם ביטוי שכזה, רבי עקיבא הגדול -רבו של רבי יהודה 

  .. בסגנון אחר, רתאנא אמור זאת בלשון אח, יהודה' ר. אני באמת לא מצליח להבין כיצד יוצאות מילים אלו מפיו הקדוש

אבל רבי יהודה מבין את . והרגשות הלאומיים גואים, חרפת הקודש מחריפה. מאוד נוח להבין את רבי שמעון בר יוחאי

בו אי אפשר , אנו נמצאים במצב של שמד. אנו נמצאים אחרי המרידות הגדולות והכישלונות הצורבים. המצב שבו נמצאים

: ולתֵעל אותם לכיוון רוחני חיובי, יהודה מבין שיש לכנוס את כל הכוחות של בני דורו' ר. ההולכת ומשתכחת, ללמוד תורה

ד יבא מֵ כל מי שהוא לָ  :שלחו אצל זקני הגליל ואמרו ...יהודה' ר, ואלו הן, השמד נתכנסו רבותינו לאושא) בסוף(בשלפי "

  )ה, ר ב"מדרש שהש!" (דמֹולְ יִ ד יבא וְ מֵ וכל מי שאינו לָ , דמֵ ילַ וִ 

תוך קריאה ריאלית , אלא בהעצמת כוחו הרוחני של העם, אינם רואים תכלית בקרבות, ובית הנשיאות בעקבותיו, יהודה' ר

אני בטוח שרבי יהודה הבין בדיוק את קריאת העומק של . המציאות הרומאית חודרת לכל מקום. ורלוונטית של המציאות

שקריאת המציאות הריאלית מחד גיסא ועומק , הגדול עקיבא המורה' שנים רבות למדו שניהם אצל ר. רבי שמעון

  . ההתבוננות הפנימית מאידך גיסא היו יסודות תורתו

שקשה להשתמש בה שכן אופייה החיצוני . יהודה הבין היטב את רבי שמעון האומר כי מסוכנת היא המוֵדרָנה הרומאית' ר

אבל רבי יהודה סבר שזה ! מהתוכן הפנימי הוא ניזון -  הקצה היישומי. והגס של התרבות משתלשל ומתבטא בכל דבר ועניין

. ואתה רואה שפני העולם משתנים, )א, ז יח"ע" (אומה זו מן השמים המליכוה", זוהי מציאות נתונה. ולא רלוונטי, לא ישים

שמעון ' ר. אלא כיצד יש להתמודד עם המציאות, אבל השאלה אינה החשבון הערכי. יש לנו וויכוחים עמוקים עם הרומאים

  ... אך לא נקדם ביחד את המציאות, אתה יכול לשמור לי מקום במערה ביחד אתך, אם אנקוט את הגישה שלך, ידידי

לחיות , אם אנו רוצים להיות. אך דומני שעידן הקרבות מיצה את עצמו, אני שומע את דבריך העמוקים, שמעון חברי' ר

לדעת , יש ללמד כיצד לשלוט על הדברים, לעדן ולנווט, ו נדרשים לחנךאנ, ולקדם את עם ישראל במציאות הנתונה, בהווה

התעלמות מהחיוב או חריפות פנימית הגורסת כי הרוע נמצא . ועל כן איני יכול להתעלם מהחיוב, מה מקרבים ומה מרחקים

  ! תך במערהאלא כאמור אם אבחר לחיות א, הוא דבר שאינו מאפשר לעשות אתו במציאות דבר, גם בנראה לך חיובי

לכן הלכה כמותו , יהודה צריך להיות הפוסק לאותו דור' שזוהי בדיוק הסיבה שר, ה על מסכת שבת"כותב מרן הרב בעין אי

לכן יש , לכן הציבור מקבל אותו. דרך שהיא ריאלית מעשית וישימה, יהודה מאפשר מוצא' ר. והוא המנהיג וראש המדברים

יהודה הנשיא שאחר כך קשריו עם הקיסרות ' אותו ר, דרך אגב. ק בביתו של הנשיאולכן הוא הפוס, לו קשר עם הרומאים

  !פ"הרומאית מצליח לייצב את המצב המדיני ולכתוב את כל התורה שבע
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  חכם לשעה וחכם לדורות

אני אבל .. וכמובן שלא כל כך היה להם מה לענות, צעירה אצלי בבית-כך אמרתי בכוונה לחבורה המבוגרת, מה אומר לכם

. אתחיל בביטוי הכי פשוט ועממי. ניתן להסביר ולהמחיש זאת בכמה אופנים. או יותר נכון לא מדויק, יודע שזה לא נכון

אני ? אך כמה אנשים פוקדים אותו. י"לא רחוק מציּונֹו של רשב, ציּונֹו של רבי יהודה בר עילאי נמצא בדרך מצפת למירון

  ... אבל בכל זאת .ם זו אינה אינדיקציה"יודע שלפי הרמב

גם כאן אין זה ? ואת מי הוא עושה עטרת לראשו, כמו מי הכריע ההמון, י"ישמעאל במחלוקתו עם רשב' כיוצא בזה עם ר

י היה קם לתחיה בעת ההילולה "שהרי לפעמים אני משתעשע במחשבה מה היה קורה לו רשב, מדויק ואפילו מתמיה

ואפילו לאלו שבמעגל הקודש הפנימי איני יודע מה , ם החוגגים סביב המנגל סביבמה היו עיניו אומרות לכל ההמוני.. במירון

  "!האיש לדורות"אך על כל פנים רואה אתה על כורחך את . הייתה תגובתו

' ר? מבחינת תפיסת עומק היהודית והמבט האמוני החורז את כל המציאות, "איש לדורות"על מי אנו יכולים לומר שהוא ה

גם אם ההלכה בדור מסוים או בצד מסויים ! שמעון במערתו סלל דרך לגאולת הדורות' אבל ר, ג את דורויהודה אולי הנהי

  !רבי שמעון בר יוחאי - אבל לעולם איננו יכולים להסתדר בלי המבט הפנימי שלו , של הפסיקה ההלכתית לא נפסקה כמותו

, אלא שיש להכיר בזה. המתווה דרך לשעה, ודהיה' אך בנשימה אחת מאידך גיסא אי אפשר בלא פסיקתו המעשית של ר

רבי יהודה היה רלוונטי .. צריך להיות תלמידו גם בעניינים אחרים, יהודה' שכדי להצליח ליישם את תורתו המעשית של ר

שידע שזו הדרך לקדם את , אלא כיוון שהיה צדיק קדוש וחסיד, לא בגלל שהיה משכיל ומקורב לשלטונות, לכל המציאות

בספרו חמש " מטל השמים ומשמני הארץ"ל בדרשה "יק זצ'הוא האמין כמו שכותב הרב סולוביצ. ות מבחינה רוחניתהמציא

  ): 111' עמ(דרשות 

אני מאמין באמונה שלימה שזאת התורה ... ?הזה" אני מאמין"מהו ה. עשר- ארבעה" אני מאמין"מתבטאת ב... בראשית-אמת

בכל הנסיבות ; הכלכליות והתרבותיות, בכל המערכות החברתיות, מקום ובכל זמןלגישום ולביצוע מלא בכל , ניתנת לקיום

  !הטכנולוגיות ובכל התנאים הפוליטיים

ישנם תחומים שאם תיכנס אתה עלול , וכאז גם היום. י"במקביל אסור לשכוח את הקושי והסכנות עליהם הצביע רשב

ולא נאיבי הנבלע ומנסה , יש להיות פיקח ומעמיק. ברורים זה אינו תחום סתמי אלא דעה מכוונת ובעלת יעדים. להיבלע

העוסק בתורה בעמל , יהודה היה צדיק קדוש' ר, יהודה לא אימץ כל דבר מהתרבות השלטת' ר... לתקן כל דבר מבפנים

  . במסירות ובדביקות

צריך להיות אנשים  .המציאות מדברת בעד עצמה הרבה פעמים. יש משמעות לפשרה אך באותה מידה יש משמעות לפרישה

זה להיות אנשים שיש . להיות אנשים רלוונטיים באמת זה לא פשרנות ופרגמטיזם זול. רלוונטיים באמת אבל, רלוונטיים

  . וזו חכמה גדולה, אבל הם יודעים כיצד להתנהל במציאות הקונקרטית, עמדה ואמת פנימית, להם יעדים רוחניים

לפעמים . ולשפוט בעין ביקורתית ונוקבת את חסרונות המודרנה, דרכנו במציאות חשוב מאוד גם בזמננו לברר בהעמקה את

ועל כן הוא גם . אבל לא תמיד מימושו במציאות הרחבה הוא נכון ואפשרי, ולפעמים זהו מבט מאוד עמוק, יש מקום לחלוק

רבי יוסי . ששתק אבל לא בדיוק כעין רבי יוסי, צריך תיאום ושילוב בין שתי הדמויות הללו. לא מצליח לנהל את המציאות

אבל באותה סיטואציה לא , ומבין עד הסוף את רבי יהודה, הוא מבין עד הסוף את רבי שמעון. שתק כי הוא לא ידע להכריע

  . אנו נדרשים להנהיג ולומר דבר ברור. מצא מילים לומר

  ...די להתנהל נכון כמו רבי יהודהשהדרך הנכונה היא ללמוד את רבי שמעון כ, בזהירות ובחרדת קודש הייתי אומר

   

 השיחה. המוסר ותנועת הוותיקות הישיבות מורשת ,כללית שיחה "הגולן ישיבת"ב ד"בביהמ נאמרת רביעי ביום שבוע מידי

 מהותיים בעיונים העוסקים האמונה משיעורי להבדיל. 'ה ועבודת תורה בלימוד חיזוק ,האדם ובנפש המידות בתורת עוסקת

 ,רוחניות והדרכות כלים לתת ועניינה, מוסרי גוון בעלת שהיא זו שיחה של טבעה, ראשונים וכתבי הרב מרן רתבתו וכלליים

  .הרוחני ועולמו בדורנו תורה בן של דרכו על אור ושופכות, הכללי האמוני המבט מתוך הנגזרות
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