
 חיי עולם מול חיי שעה

 במשנתו של רשב"י

ישנו מאמר חז"ל מפורסם מאוד לכל בר בי רב המהווה אבן יסוד לסיבה המרכזית המעידה על 

גדלותו של רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר באותו מאורע ידוע אשר גרם להם לברוח 

 שם י"ג שנה, כאשר זנו עצמם רק ממאכל חרובים ושתיית מים. למערה ולישב

אולם נראה שמאמר חז"ל זה עמוס בקושיות ותמיהות, פשוטות יותר ופשוטות פחות, וודאי 

שעלינו ליתן דעתנו ולרדת לשורש הדברים בכדי שנבין מעשה זה לעומקו, ועל ידי כך לדעת 

נוסף, ללמוד מה בכוחנו לעשות, אנו מעט שבמעט, אפס קצה, בגדלותם של הראשונים. וב

קטנים שבקטני הדורות, ללמוד ולּו במעט, בהכוונת ההשקפה הטהורה על פי אספקלרית חז"ל 

 בענין זה.

 למותר לציין שכל הנכתב הוא רק לקוצר השגת שכלנו בהבנת הדברים. ושגיאות מי יבין.

 כל מה שתיקנו לא תיקנו אלא לצורך עצמן!

התנא האלהי רבי שמעון בר יוחאי, היתה תקופה קשה ביותר לעם  באותם ימים, בהם חי

ישראל. הרומאים, ובראשם הקיסר אדריינוס, רדפו את היהודים בכל מקום. הרדיפות נמשכו 

מאז חורבן בית המקדש. הרומאים רצו לגזור על היהודים שימירו את דתם. דור זה נקרא בפי 

רתם של הרומאים: השמדה רוחנית של כלל ישראל. חז"ל: "דורו של שמד", כי זו היתה עיקר מט

הם הוציאו להורג את עשרת הרוגי מלכות, אשר ביניהם נמנו גם רבותיו של רבי שמעון בר 

יוחאי. לאחר מכן, בימיו של רבי שמעון, כשעלה על כס המלוכה קיסר רומי, נרדף רבי שמעון 

יותו מנהיג ישראל, ומלמד תורתו. הוא על ידי המלכות, ואף הוציאו עליו גזר דין מוות, מסיבת ה

 הוכרח להימלט ולהתחבא במערה במשך שלוש עשרה שנה.

 ומעשה שהיה כך היה )שבת לג, ב(:

"יתבי רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, ויתיב יהודה בן גרים גבייהו. פתח רבי יהודה ואמר: 

 רים, תיקנו מרחצאות. כמה נאים מעשיהן של אומה זו )רומי(, תיקנו שווקים, תיקנו גש

 רבי יוסי שתק. 

נענה רבי שמעון בר יוחאי ואמר: כל מה שתיקנו לא תיקנו אלא לצורך עצמן! תיקנו שווקים 

 להושיב בהן זונות, מרחצאות לעדן בהן עצמן, גשרים ליטול מהן מכס. 

בזדון הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם, ונשמעו למלכות. )אמנם, יש אומרים שלא עשה זאת 

שישמעו רשויות המלכות, אבל חוסר זהירותו גרמה שהשמועה נתגלגלה על שהגיעה לאוזני 

 השילטון הרומאי(.

 אמרו המלכות: 

רבי יהודה )ברבי אלעאי( שעילה )וקילס את המלכות(, יתעלה )בשכר זה להיות ראש המדברים 

 בכל מקום(.

 ִיְגֶלה לציפורי.  יוסי ששתק )ולא שיבח, וגם לא מחה על דברי רבי שמעון(

 יהרג.  –שמעון שגינה 

 רשב"י ורבי אלעזר במערה

אזל הוא ובריה )רבי אלעזר(, טשו )הסתתרו( בי מדרשא. כל יומא הוה מייתי להו דביתהו 

 )אשתו של רבי שמעון( ריפתא )לחם לאכול( וכוזא דמיא )כד מים(, וכרכי )והם היו אוכלים(.



ד(, אמר ליה לבריה: נשים דעתן קלה עליהן דילמא מצערי כי תקיף גזירתא )שחיפשו אחריו מא

לה ומגליא לן )אולי יענו את אמא בעינויים קשים והיא לא תעמוד בהם, ולבסוף תגלה לרומאים 

היכן אנחנו מסתתרים(. אזלו טשו )נחבאו( במערתא, איתרחיש ניסא איברי להו חרובא ועינא 

ת, ומעין לשתות ממנו מים. היה זה נס בתוך דמיא )נברא להם עץ חרובים שאכלו ממנו פירו

נס, שכן בדרך הטבע עץ החרוב אינו טוען פירות עד שבעים שנה מעת נטיעתו, ואילו במערה 

נתן החרוב מיד את פירותיו, ונהנו ממנו רבי שמעון ובנו(. והוו משלחי מנייהו )הקפידו לפשוט 

 לא )בחול(. את בגדיהם שלא יבלו במהרה( והוו יתבי עד צוארייהו בח

כולי יומא גרסי, בעידן צלויי )כשעמדו לתפילה( לבשו מיכסו ומצלו, והדר )כשסיימו תפילתם( 

משלחי מנייהו כי היכי דלא ליבלו. איתבו תריסר שני במערתא. )לאחר שנים עשרה שנה( אתא 

)מי יודיע( לבר יוחאי דמית קיסר ובטיל  אליהו הנביא וקם אפיתחא דמערתא, אמר: מאן לודעיה

 גזירתיה? נפקו )כששמעו את דבריו, קמו רבי שמעון ובנו, ויצאו מהמערה(. 

 כל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרף

רבי שמעון: אנשים אלו מניחין  חזו אינשי דקא כרבי וזרעי )שהיו עוסקים בחרישה וזריעה(. אמר

בחיי שעה. כל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרף. יצתה בת קול ואמרה להם:  חיי עולם ועוסקין

להחריב עולמי יצאתם? חיזרו למערתכם. הדור אזול איתיבו תריסר ירחי שתא. אמרי: משפט 

)ובודאי שאנחנו רשאים לצאת(. יצתה בת קול ואמרה: צאו  רשעים בגיהנם י"ב חודש

רבי אלעזר, הוה מסי )מרפא( רבי שמעון. אמר  ממערתכם! נפקו. כל היכא דהוה מחי )מכה(

 לו: בני! די לעולם )שיעסקו בתורה( אני ואתה! 

 ראה כמה חביבין מצוות על ישראל! 

בהדי פניא דמעלי שבתא )בערב שבת לפנות ערב( חזו ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני אסא 

ץ(. אמרו ליה: הני ורהיט בין השמשות )ראו זקן אחד שלקח בידו שתי חבילות הדסים ור

)להריח בהם(. שאלוהו: ותיסגי לך בחד? והשיב  )הדסים( למה לך? אמר להו: לכבוד שבת

להם: חד כנגד "זכור" )שמות כ, ח(, וחד כנגד "שמור" )דברים ה, יב(. אמר ליה לבריה: חזי 

 כמה חביבין מצוות על ישראל! יתיב דעתייהו".

 סוף:ודברי הגמרא צריכים ביאור מתחילה ועד 

מדוע כאשר הגיע זמנם לצאת מהמערה אחר מות הקיסר לא הודיעם אליהו הנביא  א.

במפורש ובאופן ישיר שהגיע זמנם לצאת, ועשה זאת בצורה עקיפה כשהוא נעמד פתח 

"מאן לודעי לבר יוחאי דמית  -המערה ואומר להם בלשון של ספק שאלה ספק קביעה 

 קיסר ובטיל גזרתיה".

התמיהה מתעצמת  נכנס אל המערה לומר להם הודעה חשובה זו?ובנוסף, מדוע לא 

לנוכח העובדה שבהיותם במערה, פעמיים בכל יום, היה אליהו הנביא זכור לטוב בא 

לבקרם, ומלמדם סודות ונסתרות בתורה הקדושה. וכדברי הזוהר חדש )פרשת כי תבוא 

לך לו וברח למדבר דף עג, א( ובתיקוני הזוהר )דף ב ע"ב( ששם מובא שרבי שמעון ה

של לוד, ונגנז במערה אחת הוא ורבי אלעזר בנו, והיה אליהו זכור לטוב בא אליהם בכל 

יום שתי פעמים ולימד אותם, ולא ידע אדם בהם. ע"כ. ואם כן, מדוע לא נכנס בעצמו 

 להודיע להם זאת? אתמהה!

וחאי?! ובפרט " ולא קראו רבי שמעון בר ילבר יוחאימדוע אמר אליהו "מאן לודעי  ב.

 כמה פעמים?! רבי שמעוןשבגמרא שם מוזכר שמו של 

כמו כן יש לדקדק בלשון ההודעה, "דמית קיסר ובטיל גזרתיה", מדוע לא אמר להם  ג.

 "צאו ממערתכם"?! -במפורש 

, ולכאורה נשרףמבואר בגמרא שלאחר שיצאו, כל מקום שהיו נותנים עיניהם מיד היה  ד.

 העולם בשריפה?! איזה דין ראו לחייב את



ועוד, שמשמעות הדברים היא שלא רק ששרפו בני אדם אלא כל דבר שלא היה תואם 

את רוחם, לפי ערך מדרגתם הנעלה שלה הגיעו לאחר י"ב שנה של הזדככות, היה 

 ?מדין מזיקנשרף, כגון חפצים ועצמים שונים, ויש לדון, מדוע לא התחייבו על כך 

רשב"י היה חייב בתשלומי הדברים שניזוקו או לאו, שהרי ובאמת יש לעיין בדברים, האם 

ועיין בקהילות יעקב )סי' מה( שדן בענין המזיק בדרך בדרך סגולית. סוף סוף ניזוקו 

 סגולי אם חייב בתשלומין. וע"ע מש"כ בזה בספר אילת השחר )פרשת וישב לב, יא(.

יצאתם", ִחזרו למערתכם,  עוד יש לתמוה, לאחר שיצאה הבת קול וטענה "להחריב עולמי ה.

אכן שבו רשב"י ובנו למערה למשך י"ב חודש נוספים, ומוכח שעשו זאת ללא שניסו לבאר 

את הנהגתם ולהצדיק מעשיהם, ואם כן אפוא יש להבין, מעיקרא מאי סברו ולבסוף מאי 

סברו? אם שרפו כל מקום שנתנו עיניהם על פי דין מפני מה לא השיבו לבת קול? ואם 

מש בטענת הבת קול, וכפי שאכן היה נראה, מדוע לא התעוררו בדבר כבר היה מ

 בתחילה שלא לשרוף?!

יתירה מכך, מפני מה קראה להם הבת קול לחזור למערה ולא ביקשה מהם להישאר  ו.

 בחוץ אך להפסיק לשרוף?!

הגמרא מבארת שהטעם בעטיו נשארו בפעם השניה דוקא י"ב חודש הוא לפי שמשפט  ז.

גיהנם י"ב חודש. והדבר מוקשה ההבנה, מה ההקבלה בין זה לזה? כיצד ניתן רשעים ב

לדמות את זמן משפט הרשעים בגיהנם ולשייך אותו לגדולי עולם ומאורי האומה?! מה 

 ההשוואה בכלל?

"צאו ממערתכם", וכאן השאלה נשאלת, מדוע בפעם  -לאחר י"ב חודש נקראו מן השמים  ח.

ם שהגיע זמנם לצאת, ולא היה זה אליהו שבישרם על השניה באה בת קול לבשר לה

 כך, כבתחילה?!

בהמשך מובא שגם לאחר שיצאו בפעם השניה, המשיך רבי אלעזר לשרוף במבט עיניו  ט.

את כל מה שלא התאים לגודל דרגתו, אלא שכאן היה אביו, רבי שמעון, מרפא ומקיים 

וקשיא בתרתי, מדוע המשיך רבי חזרה כל מה ששרף רבי אלעזר בנו. והדבר צריך עיון, 

אלעזר לשרוף? הרי כל מה שחזר ונכנס למערה י"ב חודש נוספים בהוראה מגבוה היה 

זה משום ששרף וכילה כל דבר שהיה בו איזו שהיא בחינה של "עוזבים חיי עולם ועוסקים 

בחיי שעה", אם כן אפוא מדוע גם עתה המשיך לשרוף? ובפרט שרבי שמעון היה מרפא 

ים כל מה ששרף?! "ולא התרצה" להפסיק רק אחרי דבריו של רבי שמעון: בני! די ומקי

 לעולם אני ואתה! ומה פשר הדברים?

"בני! די לעולם אני ואתה!" מה  -בנוסף שומה עלינו לברר פשר הכרזתו של רשב"י  י.

פירושה?! ואמנם, רש"י פירש: "די לעולם. בעוסקי תורה אני ואתה". ופליאה נשגבה עד 

 די!?מאוד, היכן מצינו שאפשר לומר על עוסקי תורה 

הלא כל תכלית בריאת וקיום העולם הוא בשביל שיהיו עוסקים בו בתורה, ואדרבה, ככל 

 שיתרבו לומדי התורה מעלה ושבח הוא לעולם, ומה אם כן כוונת דבריו בזה?!

העובדה בה ראו איש זקן נחפז בבין השמשות של ערב שבת  בהמשך המעשה מצויינת  יא.

ובידו שתי אגודות הדסים וכו'. ומן הראוי לחדד את הדברים ולבאר, הלא בקדושי עליון 

עסקינן, וממילא שום דיבור לא יצא מפיהם לחינם, ועלינו ליתן דעתנו מה היה טמון בעומק 

 שתי האגודות ומה שענה להם?!המשא ומתן ביניהם, במה שהוסיפו לשאול אותו לפשר 

כן יש לתמוה, על מה היתה התפעלותם כה רבה? וכי קודם לכן לא ראו אנשים   יב.

 שמקיימים מצוות? ומה תפס אותם דווקא במראה הזקן עם ההדסים?!

עוד יש לדקדק במה שהדגישה הגמרא שזמן ריצתו היה "בין השמשות", וכן בכך שמצאה  יג.

אדם זקן, ולא נקטה כהרגלה "ההוא גברא"  ההוא סבא,יה עם לנכון לספר שמעשה זה ה

 אשר משמעותו סתם אדם?! ושמא יש דברים בגו?!



שאלה כללית יש כאן. הרי כל זמן שהיו במערה, בפשטות היו מצוות דאורייתא שלא היה  יד.

באפשרותם לקיים, כגון אכילת מצת מצוה בליל ט"ו בניסן ועוד. וכאן הבן שואל, בשלמא 

"י היה אנוס מחמת אימת המלכות, ואנוס רחמנא פטריה, אך רבי אלעזר בנו, אשר רשב

לא חלה הגזירה עליו, ולא היה בגדר אנוס, כיצד ומדוע ראה להכניס עצמו לידי כך 

 שיצטרך לבטל כמה מצוות דאורייתא?!

עוד יש להתבונן בנוסח הפזמון המפורסם "בר יוחאי נמשחת אשריך" אשר נתחבר על  טו.

י הגה"ק רבי שמעון לביא זיע"א מטריפולי, ונתפשט המנהג בכל תפוצות ישראל לאומרו יד

בכל ליל שבת, יען כי רבו ועצמו סודותיו, ושם ישנה פיסקא שבאה להגדיר את מעלתו 

  –וגדולתו של אדוננו הרשב"י, ולא מצינו שנאמרה דוגמתה אצל גדולי עולם אחרים 

ֱאַמר ַבֲעבּו ה ָאָדם נֶׂ ָך"!!! "ַנֲעשֶׂ  רֶׂ

משפט שטומן בחובו את הנתון המעיד על כך שכל הבריאה כולה היתה בעבור ובשביל 

 רשב"י ע"ה!! 

 והדברים מפליאים עד למאוד. כיצד זכה רשב"י שייאמר עליו כך?! 

 במשנת הגרא"א דסלר –חטא אדם הראשון 

 ואשר נראה לומר בביאור הענין:

דבר ברור הוא מעל לכל ספק שאין בידינו הכלים ואין ברשותנו את האמצעים להשיג, 

להבין ולקלוט, את גודל מדרגתם של תנאים קדושים וטהורים, כרשב"י ובנו רבי אלעזר, 

אחר שהגיעו למדרגות נעלות ונשגבות ברוממות רוחם ונפשם, ובפרט אחר שהתנתקו 

הזה, נבדלו מכל דבר חומרי וגשמי, ואפילו דק ניתוק גמור ומוחלט מכל ענייני עולם 

שבדק, בשהותם י"ג שנה במערה, בהתפשטות החומר מופלגת מאין כמוה שלא ניתן 

 לשער ולתאר.

אלא שהגדרה ייחודית מצינו שנאמרה עליהם במה שזכו הם להגיע עד למדרגת אדם 

 הראשון קודם החטא!! וכפי שיבואר להלן.

יר כפיו של הקב"ה, קודם החטא, מצינו דברים נשגבים ובעניינו של אדם הראשון, יצ

ומופלאים בביאורו של המשגיח הגה"צ רבי אליהו דסלר זצ"ל בספרו מכתב מאליהו )ח"ב 

 עמ' קלז( ונטעם במקצת מצוף אמרותיו למען נוכל לקבל הבנה בסוגיא זו, וכדלהלן:

וגדול נכתב בתורה  "בתורה הקדושה אין שום דבר כתוב לשם ידיעה בעלמא. כל דבר קטן

לשם לימוד, וכל שכן חטאי הראשונים, שאין התורה הקדושה מפרסמת אותם אלא כדי 

שנסיק מהם מסקנות מעשיות לגבי עבודתנו אנו. עלינו איפוא לעשות מאמצים, כפי דל 

ערכנו, לגשת אל הקודש ולהשתדל להבין במקצת איך הבינו חכמינו ז"ל את הענין הרם 

. אפס קצהו נראה ושמץ ממנו נקח, אולי חטא אדם הראשוןאת  -והנשגב מהשגתנו 

יזכנו ה' יתברך ללמוד משהו מן המשהו ממה שכיוונה התורה הקדושה ללמדנו בהודיעה 

 אותנו כל זאת.

 כבר הודיעונו חכמינו ז"ל נוראות מגדולתו וקדושתו של אדם הראשון. 

עקביו דומים לשני גלגלי חמה )עי' בבא הוא היה יציר כפיו של הקב"ה, וגם לאחר מותו היו שני 

בתרא נח, א(. פירוש, שגם אז החלק הכי נמוך מגופו המת האיר כל כך בקדושתו עד שבטל 

אור החמה לעומתו. הרי נלמד מזה כמה היו גדולתו ואורו בראשו, וכל שכן בחייו. ובן בנו של 

אשון מן הארץ עד לרקיע קל וחומר מה נוראה היתה מדרגתו קודם החטא. ואמרו עוד "אדם הר

ומסוף העולם ועד סופו היה" )חגיגה יב, א(, פירוש, שהיה כולל בתוכו תוכן כל הבריאה. 

 וכשנברא, טעו מלאכי השרת וביקשו לומר לפניו קדוש )בראשית רבה פ"ח(. 

וכיוצא באלה מוצאים אנו עוד הרבה מאמרים המורים על נפלאות מדרגתו קודם החטא. ועלינו 

להבין שגם מצב הבחירה שלו אז היה שונה לגמרי מזה שלאחר החטא, וכל שכן ממצב הבחירה 

של כל צאצאיו עד היום הזה. ואמנם, גם פשטות הכתובים מוכיחה לנו זאת, וכן ביאר לנו רש"י 



ה(: "לא ניתן בו יצר הרע עד אוכלו מן העץ ונכנס בו יצר הרע וידע מה בין טוב ז"ל )שם ב, כ

מיצר הרע, עד שאכל מן העץ ונכנס בו יצר  -לרע". וכן פירש הוא ז"ל בישעיה )ה, ב( "ויסקֵלהו 

 הרע".

וכתב הרמב"ן )בראשית ב, ט(: "כי האדם היה עושה בטבעו מה שראוי לעשות כפי התולדות, 

שמים וכל צבאם... ואין להם במעשיהם אהבה או שנאה, ופרי האילן היה מוליד כאשר יעשו ה

הרצון והחפץ שיבחרו אוכליו בדבר או בהפכו לטוב או לרע, ולכן נקרא עץ הדעת טוב ורע כי 

 הדעת יאמר בלשוננו על הרצון".

עת אבל האם אין עצם מהות האדם היותו בעל בחירה, ואיך היתה לפני החטא בחירה בלי ידי

 הרע ובלי יצר הרע? והדברים צריכים ביאור.

 דרכו של יצר הרע קודם חטא אדם הראשון ולאחריו

עיין בנפש החיים לגאון רבי חיים מוואלאז'ין )שער א' פ"ו בהגה ד"ה והענין( ואלה הם דבריו 

 שם:

"והענין כי קודם החטא, אם כי ודאי שהיה בעל בחירה גמור להטות עצמו לכל אשר יחפוץ 

יטיב או להיפך ח"ו, כי זה תכלית כוונת כלל הבריאה, וגם כי הרי אחר כך חטא, אמנם לא לה

שהיה ענין בחירתו מחמת שכוחות הרע היו כלולים בתוכו, כי הוא היה אדם ישר לגמרי, כלול 

רק מסדרי כוחות הקדושה לבד, וכל עניניו היו כולם ישרים קדושים ומזוככים, טוב גמור, בלי 

ונטייה לצד ההיפך כלל, וכוחות הרע היו עומדים לצד, וענין בפני עצמם, חוץ ממנו, שום עירוב 

והיה בעל בחירה ליכנס אל כוחות הרע ח"ו, כמו שהאדם הוא בעל בחירה ליכנס אל תוך האש. 

לכן כשרצה הסטרא אחרא להחטיאו, הוצרך הנחש לבוא מבחוץ לפתות, לא כמו שהוא עתה, 

בתוך האדם עצמו, ומתדמה להאדם שהוא עצמו הוא הרוצה  שהיצר המפתה את האדם הוא

 ונמשך לעשות העוון, לא שאחר חוץ ממנו מפתהו".

 ביאור דבריו המאירים: 

שעכשיו, במצב שלאחר החטא, נשמעים לנו דברי היצר הרע בגוף ראשון: "אני" רוצה, "אני" 

ר "לך", וכדומה. כלומר, מתאווה, והיצר הטוב תובע מאיתנו בלשון נוכח, "אתה" מחוייב, אסו

השכל והמצפון תובעים מאיתנו הטוב והישר, ורצוננו, בתחילה מזדהה עם התאוה. אבל לא כן 

אצל אדם הראשון, כי 'האלקים עשה את האדם ישר', והיה עושה מטבעו מה שראוי לעשותו, 

ישר, והרע כמו שכתב הרמב"ן, כלומר שרצון וחפץ ה"אני" שלו היו מכוונים רק לעשיית הטוב וה

היה חוץ ממנו, כמו שכתב בנפש החיים הנ"ל, אשר על כן היה צריך הנחש לבוא "מבחוץ" 

 לפתותו. 

וביאור הדברים, שהפיתוי לא היה יכול להביא את אדם הראשון למחשבה "אני מתאוה לעשות 

יכנס כך וכך", כי להתאוות דבר נגד רצון ה' יתברך היה אצלו מופרך לגמרי, וכאילו ירצה אדם ל

לתוך האש, ולכן היה צריך לבוא אליו בלשון "אתה". קול הבא אליו מבחוץ, ולא מתוך ה"אני" 

 שהיה מושרש בטוב. אך איך יתכן פיתוי במה שלא יחפוץ בו ה"אני"?

 עבירה לשם שמים

 ובהמשך דבריו כתב לבאר את שורש הענין. 

מהמדרגה שבה נברא.  אדם הראשון הרגיש שיתכן קידוש השם במדרגה הרבה יותר נכבדה

הוא נברא במדרגה גבוהה וקדושה, והוׂשם בגן עדן בלי שום מגע עם הרע. ואדרבה, עם כל 

הסיועים האפשריים לטוב, עד שהיו מלאכים משמשים אותו. ולכן הרגיש שחלק העמל והעבודה 

 -שלו היה קטן מאד ביחס לסייעתא דשמיא הגדולה שקיבל. "כמה היה מתרבה כבוד שמים" 

אם היה הוא, האדם, מתקרב מעט לצד ידיעת טוב ורע, והיה מוריד את  -ך היה יכול לחשוב כ



עצמו ואת העולם קצת לצד הסתר וחושך, וגם שם במצב הקשה ההוא היה מצליח על ידי עמלו 

ויגיעתו להידבק לקדושה בבחירתו החופשית, והיה הופך את החושך לאור! האם אז לא היה 

הרבה יותר לאין ערוך? כך בא אליו פיתוי היצר, כמו שנאמר "ונחמד  מתגלה קידוש ה' גדול

", פירוש, שדימה שעל ידו יכול להשכיל ולזכות לגילוים חדשים ונפלאים עד אין להשכילהעץ 

בלשון "אתה", כמבואר לעיל, היינו בלשון "אתה מחוייב לעשות  -קץ. ופיתוי זה בא אליו מבחוץ 

וזה היה  -רשות שתעשה כך", היינו בתור עבירה לשם שמים כך, כי גם האמת ואהבת ה' דו

 נסיונו.

 עבירה לשם שמים

לזה רמזו חז"ל במתק לשונם במה שפירשו בדברי הנחש )שם ג, ה(: "והייתם כאלקים יודעי 

"מאילן זה אכל וברא העולם, והוא אומר לכם לא תאכלו ממנו שלא תבראו עולמות  -טוב ורע" 

יוצרי עולמות". ודברים תמוהים  -ר' יט(. וכן ברש"י "והייתם כאלקים אחרים" )בראשית רבה פ

הם, אך כך פירושם: ידוע שענין בריאת העולם הוא עשיית הסתר והעלמה לאורו יתברך. )עולם 

פירושו העלמה(. כי כך גזר החסד העליון כדי שיוכל האדם לבחור בעצמו לגלות את האור בתוך 

הנצחי בלי הרגשת "נהמא דכיסופא" שהיא הבושה שמרגישים  החושך, ועל ידי זה יזכה לשכר

בקבלת מתנת חינם. והיינו "מאילן זה אכל וברא העולם". כי יצירת "כעין רע" לתכלית הטוב 

הלא היא עצם ענין בריאת העולם. ואם יעמיק האדם עוד את ההסתר בכוונה טובה של קידוש 

המדרגות הנוספות בחושך והעלמה לצורך גילוי ה' נוסף, הרי יהיה זה מעין בריאת העולם, וכל 

 הרי הן "עולמות אחרים".

 אמנם מחמת רום מעלתו טעה בהערכה. 

קודם שידע את הרע לא היה יכול לצייר לעצמו שמצב ידיעת הרע הוא חושך ממש, הוא חשב 

שאינו אלא "כעין חושך", כי במדרגתו הרמה לא היה יכול להשיג אפשרות פירוד גמור מאורו 

יתברך, מצב בו עלול האדם ליפול ממש ברשות הרע ח"ו. בקושי הבחירה בטוב במצב כזה לא 

יבחין אלא מי שכבר הרגיש בעצמו את הנסיון כחוייה ממשית, אחרת נדמה בעיניו הנסיון כדבר 

קל, ואת זה שאיננו עומד בו חושב לקל דעת או אף למטורף. כך חושבים המלאכים על בני 

אדם כי תזכרנו", כי בראותם שיש מבני אדם שמורדים, או רק חושבים האדם בטענתם "מה 

ָזֵאי ְוֲעָזֵאל )עי' ילקוט בראשית  ְמחַׁ למרוד, בה' יתברך, הרי כמשוגעים הם בעיניהם, וכן טעו שַׁ

סי' מד(. ומהבחנה כזאת נסתבבה לאדם הראשון המחשבה שאיסור הכניסה לידיעת טוב ורע 

להרבות החושך למען הגדלת  -את שעה, בחינת עבירה לשמה היה ניתן לידחות בבחינת הור

 האור, אשר זוהי לכאורה עבירה לשם שמים ממש.

ואף על פי כן נחשב לו זה לחטא חמור, כי טעה במחשבתו זאת. לא מצוה גדולה ורמה בלבוש 

של עבירה היתה זאת, כמו שחשב, אלא עבירה בלבוש של מצוה, לא היה זה אלא פיתוי, ואדם 

 שון עם כל עוצם מדרגתם קדושתו נתפתה בו.הרא

 עד כאן תורף דבריו. 

ומן הראוי להדגיש שהדברים עמוקים וארוכים מאוד, עיין שם, וכן כל הנכתב הוא כמובן לפי 

 קוצר השגתנו בבהירות הדברים, ועל כן הבאנו את ביאורם בצורתם לפי הבנת גדולים.

 הרעהתנתקו ניתוק גמור מן  רשב"י ורבי אלעזר

 -מבואר מדבריו בתמצית, כי אדם הראשון קודם החטא לא היה בו רע כלל. אלא שהיצר הרע 

, כדי לפתותו, אבל הוא עצמו לא היה רע כלל. מצוה מבחוץ היה צריך לבוא אליו -הוא הנחש 

אחת היה עליו לקיים, ואם היה מקיימה היה מקדש שם ה' מיד. אלא שאדם הראשון חשב שלא 

שם ה' רק באמצעות קיום מצוות בגן עדן, שהרי לא היה מעורב בו רע כלל,  יהיה די לקדש



וכביכול אין שום רבותא לעבוד במקום כזה את הבורא, ולכן סבר שאם יוריד את עצמו אל הרע, 

 ואז מתוך הרע יתעלה, אז יהיה בזה סוג של קידוש שמו יתברך בדרגה הרבה יותר גדולה. 

מותו ורשעותו לחוה, שמאילן זה כביכול אכל הקב"ה וברא וזה מה שטען הנחש בגודל ערמי

הסתר פנים של הקב"ה, ועל ידי כך שייך שיהיה  -את העולם, שהרי שורש העולם הוא העלם 

העלם, וזהו גם כן  -עולם גשמי. ואם כן אפוא אם האדם יחטא, וירד במדריגתו, יהיה גם כן רע 

 מעין בריאת עולם.

הסתר פנים של הקב"ה, יען כי הקב"ה כולו טוב, ומדרך הטוב וביאור ענין ה"רע", מבטא 

להיטיב, ואיך יתכן שיבוא ממנו הרע ח"ו, אלא ודאי שמציאות הרע היא הסתר פנים של הקב"ה, 

 וממילא על ידי זה נוצר מקום לרע להיות. 

חומר. שהקב"ה כולו רוחניות, וההתגשמות  -ונמצא שהרע הוא העלם, ואותו עניין הוא גשם 

נוצרת  על ידי שהקב"ה מסתיר פניו, ואז מתהווה מקום לרוח להתעבות ולהיות גשמית. וזה 

 ענין שאין הקב"ה מייחד שמו על הרעה, אלא הרעה הוא הסתר פנים של ה' יתברך.

 אכן, לבחינה זו הגיעו רשב"י ורבי אלעזר, בנו. 

הם העפילו והתרוממו עד שהגיעו למצב בו התנתקו ניתוק גמור ומוחלט מכל ענין ששייך בו 

בעולם הזה שיסוד ענינו בעצם הוא אי קיום רצון ה', כל זה לא היה שייך  רעאיזה מציאות של 

בהם, ואפילו במשהו, כפי שלא היה שייך אצל אדם הראשון, קודם החטא, בחינה של רע כלל 

 וכלל.

 הג שריפת הבגדים בהדלקת ל"ג בעומרטעם למנ

בליקוטי תורה )הנדפס בסוף ספר ישועות מלכו( מובא ביאור נפלא בשם הגאון מקוטנא זצ"ל 

להסביר את פשר מה שנהגו החוגגים במירון להשליך בגדים למדורת ל"ג בעומר הנעשית 

 לכבוד רשב"י, ואלו דבריו:

י לשרוף בגדים, וכבר עורר על זה החתם "מנהג בארץ ישראל בל"ג בעומר על קברו של רשב"

סופר, ויש להמליץ על זה כמו שבאדם וחוה קודם החטא היו ערומים בלי לבוש, רק לאחר 

החטא הלבישם ה' יתברך בכותנות עור. ומטעם זה נתפשט המנהג שהכלה נותנת לחתן טלית 

כמו כן ברשב"י של מצוה, להורות שהיא גרמה שיצטרך ללבוש, ומתקנת בזה בטלית של מצוה, 

מצינו שישב במערה בלי לבוש, והיה מדרגתו כמו האדם הראשון קודם החטא ובזה מרמזים 

 בשריפת הבגדים שצדיק הזה לא היה צריך למלבוש". ע"כ.

 טעותם של המניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה

ומעתה נראה לפתוח פתח בישוב כל התמיהות במעשה דרשב"י וזאת בהקדים מה שהובא 

 בשם מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א )"ימלא פי תהלתך" ח"ב עמ' כו(:

הנה ודאי הוא שרשב"י לא התכוון כלל לשרוף את אותם המניחים חיי עולם, אלא שבעצם 

 הטעות של אותם שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה מונחות שתי עוולות: 

 עצם העבירה שבדבר.  א.

רה, ואין בה די בכדי להענישם, כיון שאולי היו שוגגים, ועוד, אלא שבזה הטענה אינה כל כך חמו

שבאמת לא כל אדם יכול לעמוד במדרגה זו, להניח ולעזוב חיי שעה לגמרי ולהשים בטחונו רק 

 בה' יתברך, ואם כך, מי שאינו בדרגה זו עדיין אינו רשע.

למעשה קיום שהתורה היא אמנם חוץ מעצם העבירה היה עליהם טענה גדולה, משום  ב.

 .העולם



והדברים מבוארים באר היטב בספר "נפש החיים" )שער ד פרק כה(, שאם היה העולם פנוי 

לגמרי אפילו רגע אחד ממש מעסק והתבוננות עם סגולה בתורה הקדושה ח"ו תיכף כרגע היו 

 כל העולמות נחרבים ונבטלים ממציאות לגמרי!!!

 ע של תורה במציאות העולם ונצרך לשם קיומו!מבהיל! לדעת עד היכן ועד כמה חיוני כל רג

 רשב"י ובנו שרפו כל דבר שהיה בו משום חורבן לעולם

נמצא שביאור הדברים הוא שהתורה מעמידה ומקיימת את העולם, ואינו שייך לעבירת ביטול 

תורה, אלא שכמו שמי שלא יאכל לא יוכל לחיות, אפילו אם איננו אשם במה שאינו אוכל, כך 

 זהו חורבן לעולם, אפילו אם אין בכך עבירה גמורה. -התורה, כשאין תורה בעולם בלימוד 

וזה הדבר שהוקשה בעיני רשב"י, איך מתעסקים הבריות בחיי שעה, הרי אין בזה בנין העולם 

ח"ו, ומכיון שהקב"ה מתחשב בדעתם של צדיקים נהג הקב"ה עם רשב"י  חורבן העולםאלא 

תבונן וסבר בדעתו הקדושה שעיסוקם של בני אדם אלו הוא כשיטתו, ובכל מקום שרשב"י ה

חורבן לעולם, מיד חרב אותו מקום ממילא, וזהו כוונת חז"ל בגמרא שם "כל מקום שנתנו בו 

 מיד נשרף". –עיניהם 

" נשרף, מאחר ולא היה צריך לעשות זאת מתוך מידונראה עוד, שהדגישו חז"ל כאן במילת "

בן רגע, וממילא, בלא  מידסתכלות, כהרף עין היה הדבר נשרף כוונה תחילה, אלא שבעצם הה

 כוונה מיוחדת ורצון לכך.

ובפרט לאור מה שהתבאר, שמעלת ומדרגת רשב"י היתה כמדרגת אדם הראשון קודם החטא, 

שלא היה בו שום בחינה של רע כלל, לא היה מעורב בו שום דבר, אפילו קל שבקלים, המבטא 

מעשה שאינו כרצון ה', אלא זך ונקי לחלוטין, טהור ומזוקק בתכלית,  איזו מציאות כל שהיא של

נשרף, כיון שזה היה פועל יוצא מטבע הדברים,  מידועל כן כל מקום שהיו נותנים בו עיניהם היה 

 כתוצאה ישירה מרום גדלותם וקדושתם הנשגבה, ללא שליטה.

 גל של עצמות

פרש רבנו בחיי )במדבר כב, מא( מהות ובאופן עמוק יותר אפשר לבאר על פי מה שכתב ל

 המושג המובא כמה פעמים בדברי חז"ל: "יהיב ביה עיניה ונעשה גל של עצמות", וזה לשונו:

"וטעם הענין הזה שהיה נהוג אצל החכמים ז"ל היה מפני חלישות דעתו של החכם השלם שאי 

ו נפסקה מהחכמה אפשר לו בלא הרהור תורה ואפילו רגע, ומתוך שמחלישין דעתו, ומחשבת

שהוא מחשב בה תמיד, ומי שגורם לו כן הרי הוא כמקצץ בנטיעות וראוי שתחול הקללה עליו 

וכו', אף על פי שמצינו בחסידי עליון גדולים בחכמה שאין דיבורם וחלישות דעתם עושה רושם 

 כי הענין הוא סגולה בנפש. עכ"ל.

ברשב"י ובנו רבי אלעזר ששרפו כל  ומעתה על דרך זה אפשר לומר שזה היה פנימיות הענין

מקום שנתנו בו עיניהם, היות והתעלו מדרגה אחר מדרגה עד שנעשו מופשטים לחלוטין מענייני 

העולם בחיזוק ההכרה שכל העולם עומד על תורה. וממילא העיסוק בחיי שעה הרי הוא כחורבן 

ים כלל. וצער זה, לא העולם, שהרי ברגע אחד שיהיה העולם ללא תורה אין הוא יכול להתקי

יכלו רשב"י ורבי אלעזר בנו לשאת, לכן כל דבר שעמד לנוכח עיניהם שהיה בו ביטוי להתעסקות 

בענינים המנוגדים לקיום העולם, ולפיכך נחשבים חורבנו של עולם לפי גודל מדרגתם, ממילא 

 היה נשרף מתוקף קדושתם, שהרי באותה שעה דנו את העולם על פי מדרגתם.

 מדוע? –הנביא נעמד רק בפתח המערה  אליהו

 וכעת נוכל לבאר את התמיהות המוצגות על סיפור המעשה המובא בגמרא:



תחילה ניישב את הקושיא, מה טעם לא נכנס אליהו הנביא למערה להודיעם ברורות שיש 

ואמר את דבר ההודעה בלשון שאלה "מי  בפתחהביכולתם לצאת מהמערה, אלא נעמד רק 

 חאי שמת הקיסר והתבטלו גזרותיו".יודיע לבר יו

וכפי שכבר עמד על הדברים רבנו הבן איש חי בספרו בן יהוידע )שם ד"ה אתא( והקשה, הרי 

אליהו היה בא אצלם בכל יום ועוסק בתורה עמהם, ומדוע לא אמר להם את הבשורה שהקיסר 

 מת ובטלה הגזירה בעת שהיה בא אליהם ללמוד עמהם פנים אל פנים. 

וכתב ליישב, שכיון שבאמת הם היו צריכים לישב שם שלוש עשרה שנה, מכמה טעמים כמוסים, 

אמנם הקב"ה ידע שביציאתם יעשו נזק לרבים כאשר יראו אותם עוסקים בחיי עולם ומניחים 

עסק התורה, והיינו מחמת שגופם היה מזוכך לכן סברו שכל העולם יכול להיות כמותם בעסק 

עשו כאשר יצאו בראשונה מן המערה. לכן בשורה זו לא אמר להם אליהו התורה, וכמו שאכן 

בפירוש פנים אל פנים, מפני שהקב"ה רצה שהם יצאו מעצמם כאשר ישמעו דברים אלו, ואחר 

שיצאו ויעשו נזק בעולם תצא בת קול ותאמר להם 'להחריב עולמי יצאתם? חיזרו למערתכם', 

במלאכתם ואינם נוהגים כמותם בעסק התורה. ואחר ובזה ידעו שאין אשמה על העם העוסקים 

שיושלם הזמן העיקרי שהיו צריכים לישב במערה, שהוא שלוש עשרה שנה, תצא בת קול 

ותאמר להם במפורש לצאת מן המערה, ואז תהיה יציאתם בכבוד יותר, כלומר שלא על ידי 

שונה שיש זכות לעם אליהו הנביא אלא על ידי בת קול. ואחר שכבר נודע להם מיציאתם הרא

 העוסק במלאכתו לא יצא נזק מיציאתם, וכמו שאכן היה ביציאתם השניה.

וכעין זה תירץ הפתח עינים )ד"ה אתא( שאליהו ידע שלאחר שיצאו עכשיו יצטרכו לחזור למערה 

 ואחר כך יצאו על ידי בת קול, לכן לא רצה לומר להם במפורש לצאת פנים אל פנים.

 ימאן לודעי לבר יוחא

", ולא אמר לבר יוחאי"מאן לודעי  -ועל פי זה יש לבאר גם את הלשון בה הודיע אליהו הנביא 

 "לרבי שמעון בר יוחאי", וכל כך למה?! 

לפי שידע אליהו שמתוקף ועוצם קדושת מדרגתם עלולים הם להחריב את העולם, כאמור, לכן 

בתוספת תואר הכבוד, ובכך בעצם  לא נתן הוראה מפורשת ואף לא הזכיר את שמו של רשב"י

ביצע את שליחותו, להודיע לצדיק שהנה תם זמנו בסבל המערה מחד, אך מאידך עדיין לא נתן 

 הוראה מפורשת ליציאתם שהרי בכך עלול העולם להיות ניזוק.

 ִחזרו למערתכם -פשר ההוראה 

מערתכם", ולא "ִחזרו ל -כמו כן מובן מדוע קראה להם הבת קול, אחר שיצאו, והודיעה 

 "ִחדלו מלשרוף".  -הסתפקה בבקשה 

כיון שגלוי וידוע היה לפני הבת קול שאין באפשרותם, כביכול, למנוע את המצב בו במבטם 

נשרף כל מקום שעמד בסתירה לשיטתם, מגודל ועוצם קדושתם, וכמו שנתבאר לעיל שהיה 

תה עליהם "חזרו למערתכם", זה ממילא בלי כוונה ישירה, והראיה שנשרף "מיד", לפיכך ציוו

כי לעת עתה אין מקום אשר ראוי לכם בעולם המעשה, אלא אותה מערה קדושה אשר 

 התקדשה מעמל ועסק תורתכם.

ונמצינו למדים אם כן שאין מקום לדון בחיובם של רשב"י ור"א בנו מדין מזיק בכח סגולי, משום 

א מקצתיה ח"ו, אלא כל זה נעשה שלא היה כאן שום כוונה כלל ועיקר להזיק, לא מיניה ול

ל יוצא מפאת גודל ורום קדושתם, ועל היזק בכגון זה לית מאן דפליג שאין מה לדון  ממילא כפועַׁ

כלל ועיקר בגדרי מזיק, שהרי חסר כאן "דעת המזיק" ואין כוונתו להזיק, וכבר ידוע היסוד 

 דעתו להזיק,ה על , ומחייבינן ליבר דעתשעיקר חיוב אדם בגדרי מזיק הוא במה שהוא 

 והארכנו בדברים בספר עמק העיון עמ"ס בבא קמא בגדרי ויסוד דין חיובי אדם המזיק. עיי"ש.



ולכן זו היתה הברירה היחידה, לחזור למערה, כי שום אפשרות אחרת לא עמדה בפניהם, 

 שהרי הגם שלא התכוונו להזיק למרות זאת אירע מה שאירע, וסוף סוף אי אפשר לעולם שיוזק

 באופן זה.

 השימוש בבת קול בפעם השניה

ומעתה מובן החילוק בין ההודעה הראשונה אשר נעשתה באמצעות אליהו הנביא ובלשון 

שאינה ברורה לבין ההודעה השניה אשר נעשתה דרך הבת קול עצמה ובלשון מפורשת "צאו 

 ממערתכם". 

וע כלפי שמיא גודל מדרגתם לפי שבתחילה לא יכלה הבת קול להורות להם לצאת, לפי שגלוי ויד

והנזק העלול לסובב לעולם בעקבות כך, כפי שאכן בסוף קרה. אולם אחר שישבו במערה עוד 

 י"ב חודש נוספים ידעה הבת קול שאכן כעת ראויים הם לצאת ללא שיזיקו במבטם.

 משפט רשעים בגיהנם י"ב חודש

לכך?! האם תקופה זו שינתה  אולם עדיין יש להבין ולברר מה הוסיפו הי"ב חודש אשר גרמו

 את מבטם )תרתי משמע(?

על פי האמור יש לבאר זאת, כי מלבד הסודות הכמוסים הקיימים בנחיצות אותם י"ג שנה ששהו 

במערה, כמו שכתב בעל הבן יהוידע כמובא לעיל, נראה שהיתה חזרה זו נצרכת כדי שעל ידי 

והה ממדרגתם, בה יוכלו הם לשלוט אותו שיעור זמן של שנה, יתעלו למדרגה עוד יותר גב

בכוחותיהם, באופן שאף לפי רום מדרגתם יוכלו לעצור בעד אותה קדושה מלהזיק לאחרים, 

 -על אף כל המתרחש סביבם  -מדרגה נוספת זו הביאתם לדרגה גבוהה בה יכלו הם לסבול 

 את צורת העולם!

י"ב חודש, שבזמן זה נשמתם וזהו גם בסיס הענין של הדימוי למשפט הרשעים בגיהנם הנמשך 

עוברת סוג של זיכוך להוציאם מרשעתם ולטהרם מעוונותיהם, לצרפם ולזככם. וכך הם עולים 

 ממדרגה למדרגה. 

 מהו ה"גיהנם" האמיתי?

ובאופן נוסף התבאר על פי המובא בספר אורחות מוסר שם הוא מציין את דברי המהר"ל אודות 

בושה גדולה ואכזבה נוראית הפוקדת את נשמת כך שחומרת הגיהנם האמיתי היא אותה 

האדם כאשר הוא מגיע למרום ורואה להיכן היה צריך להגיע במדרגות עבודת ה', ואת כל זה 

 הפסיד בהבלי הזמן כאן בעולם הזה.

אכן, כשדנו רשב"י ורבי אלעזר בנו את העולם על פי מדרגתם, השיבה להם הבת קול שאי 

לכל אדם יש את המדרגה המיוחדת לו בעבודת ה', כל אחד לפי אפשר לדון כך כל אדם, כיון ש

כוחותיו וייעודו בעולם הזה, ולכן אין מקום להענישם ולקונסם, וכמו שמשפט רשעים בגיהנם 

הוא י"ב חודש, בהם דנים את האדם לפי מה שיכל להשיג על פי מדרגתו שלו, כך אתם אם 

שובו לי"ב חודש נוספים כדי לתקן כביכול תדונו את העולם לפי מדרגתכם, הרי שדין הוא שת

 את אותו ענין אשר בגינו נזקקתם לשוב למערה.

 ההבדל בין רשב"י לרבי אלעזר

אלא שעדיין יש להבין, אחר ששהו במערה י"ב חודש נוספים ויצאו ממנה, מדוע המשיך רבי 

 אלעזר לשרוף במבטו את שנקרה בדרכו?

יחה והגזירה על רשב"י ובנו יש לחלק חילוק מהותי ושמעתי ביאור נפלא לזה, שהנה בעצם הבר

ביניהם, רשב"י ברח למערה מחמת הגזירה אשר ריחפה מעל ראשו להורגו על ידי המלכות 

הרשעה, גזירה זו גרמה לו לברוח אל המערה, והוא ראה בזה אות וסימן מן השמים שנתנו לו 

לעסוק בתורה באופן שיוכל את המצב והאפשרות להיות מנותק לגמרי מעניני העולם הזה ו



להגיע למדרגות גבוהות. אולם רבי אלעזר בנו, אשר עליו לא ריחפה הגזירה, והלך מרצונו 

לקיים מצות אביו לעסוק בתורה, והגיע מתוך כך למדרגות שהגיע, עדיין עומד ומחייב את 

 העולם, ואף אחר יציאתו מן המערה, על אף מדרגתו הגבוהה שהשיג שם, המשיך לתבוע

עלבונה של תורה, לפי רום מדרגתו, בהביטו על אותם אשר היו מבלים זמנם בהבלי העולם 

 כיצד אפשר?! -ומניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, וטען 

והגם שלא התכוון להזיקם, מכל מקום מבלי לרצות בכך ובלי להתכוון, כך קרה ממילא מפאת 

 קדושתו שכל מקום שנתן עיניו נשרף מקפידתו.

ם יש לעורר על ביאור זה, שלכאורה מעיקרא תמוה, כיצד התיר רבי אלעזר לעצמו להיכנס בר

למערה, הרי באותו זמן לא יכלו לקיים מצוות מסויימות כמצות אכילת מצה וכיוצ"ב, ובשלמא 

רשב"י היה אנוס מחמת גזירת ואימת המלכות, אולם רבי אלעזר בנו לא היה בכלל הגזירה, 

 היפטר מקיומם?והיאך גרם לעצמו ל

בעסק התורה, על כן  ובפשטות צריך לומר בזה, שכיון שאביו הוצרך לו, ששימש לו כחברותא

 הותר לו כהוראת שעה להכניס את עצמו למצב שמחמתו לא יוכל לקיים חלק מהמצוות.

 ועיין מה שכתב רבנו בעל האילת השחר פרשת וישב )לב, יא( גם כן על דרך זה.

מכל מקום מבואר שאף רבי אלעזר הוצרך והוזקק להכנס למערה, ומדוע אם כן המשיך לשרוף 

את אלו אשר עסקו בחיי שעה? הרי אף לו גלגלה ההשגחה סיבה פרטית כדי לברוח למערה 

 ולהתעלות בדרך לה זכה הוא עצמו? ומה החילוק?

 אנוס מכח חיוב ואנוס מכח היתר

לאופן  מכח חיובבין הדברים כלל, כיון שיש לחלק בין אונס  אכן, נראה לומר שאין כאן סתירה

 אונס מכח היתר.בו הותר לאדם להכניס עצמו למצב של אונס, והוא הנקרא 

 וביאור הדברים:

אמנם רבי אלעזר לא היה חייב ללכת ולגלות למערה כל אותם שנים, כפי שהיה חייב אביו, כל 

צם זה שלא היה חייב לעשות זאת, המשיך זמן שריחפה על ראשו גזירת המלכות, ומצד ע

 לחייב את העולם בשריפה אף אחר שיצא עם אביו אחר י"ב חודש נוספים במערה כמבואר.

אולם כלפי החיובים אשר פטר עצמו בהם בכניסתו למערה, כמצות אכילת מצה וכדומה, ודאי 

שהרי היה צריך  להכנס עם אביו למערה, דין היתרשלא נחשב שעבר איסור, ומשום שחל עליו 

 וזקוק לו.

ולכן, בתחילה כאשר היה שורף, היה אביו מרפא ומקיים מה ששרף, ומבואר שהיה כאן כביכול 

 איזה ויכוח סמוי ביניהם. ומה פשר הויכוח?!

 ולהמבואר נראה שבזה עצמו היה הנידון. 

 בני! די לעולם אני ואתה

רבי אלעזר שרף כיון שעדיין טען שבא מבחירתו ורצונו למערה ומחייב הוא את כולם. ואילו רבי 

שמעון בר יוחאי היה מקיים חזרה ומחיה מה ששרף בנו כיון שסוף סוף בגינו ובמצוותו בא עמו 

למערה, ואף לא קיים מצוות מסויימות בגין כך, באופן אשר אין עליו תביעה על העדר קיומן, 

כן עדיין נחשב הדבר כתהליך של השגחה פרטית עבורו בלבד בעלייתו בסולם המדרגות ואם 

הרוחניות ואין לו משום כך לתבוע את העולם על העדר מדרגתם הרוחנית באופן של ניתוק 

 לחלוטין מעניני העולם הזה.

 ועדיין ממשיך רבי אלעזר לשרוף!



  בני! די לעולם אני ואתה!!!עד שאמר לו רשב"י אביו: 

 ומה פשר ועומק דבריו?!

 מהו המסר הפנימי של הדברים?

אמר רשב"י לרבי אלעזר בנו: בני, אם חשבת לחייב את העולם בגין כך שאינם עוסקים יומם 

 -כלשון רש"י שם  -ולילה בעסק התורה, לא כך הם פני הדברים, שכן די לעולם בעוסקי תורה 

גם אם האנשים שסביבנו נראים כפחותים  אני ואתה! באופן ובמדרגות אשר להם זכינו אנו,

וריקים בכך שאין להם את ההכרה שהתורה היא קיום העולם, שאם היו מכירים בכך ודאי היו 

 עוסקים כל חייהם בחיי עולם, מכל מקום הנח להם, שהרי אין לדונם אלא על פי מדרגתם.

 ממה התפעלו רשב"י ורבי אלעזר בנו?

 והיכן נחה דעתם?

ותו זקן שנחפז ללכת בין השמשות של ערב שבת עם שתי אגודות של הדסים. כאשר ראו את א

 וכל כך מדוע?!

וביותר הערנו לעיל, הרי ודאי שראו אף קודם לכן בני אדם שמקיימים מצוות, ומה כל כך 

 ההתפעלות מהדברים הללו דוקא?!

 אולם היא גופא, ואדרבה, דוקא מזה התפעלו רשב"י ורבי אלעזר בנו. 

לראות בני אדם שמקיימים מצוות ועושים מה שחייבים, אין זה חידוש כלל. אך לראות יהודי 

ּכּות  -עבודת ה'  -אשר מחדש בעבודתו  דבר שאינו חייב כלל, ועושהו מטוהר ליבו ומכח זַׁ

מחשבתו ומביע במעשהו את רצון פנימיותו להתחבר עם השמחה שבעשיית המצוה בחביבות 

הדסים אלא לקחת עם מחשבה, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור,  גדולה, ולא סתם לקחת

דבר שהתברר להם דוקא דרך שאלתם מדוע שתיים? שבזה רצו לתהות על קנקנו של אותו 

אדם לראות מהו המניע הפנימי שלו למעשה זה, האם דואג לעצמו או מכבד הוא באמת את 

ר ואחד כנגד שמור, התברר להם השבת, וכשראוהו נוטל שתי אגודות הדסים, אחד כנגד זכו

 מעל לכל ספק שהאיש מחובר בפנימיותו למצוות עד כדי שחידש דבר מעצמו בקיום רצון ה'.

, וכל בין השמשותבזמן הלחוץ ביותר, ערב שבת  רץאשר קשה עליו ההליכה  זקןלראות איש 

 כך למה?

הזה גרם שמחה לכבד את השבת בשתי אגודות הדסים!! דבר שאינו מוכרח וחייב, המראה 

גדולה ופיוס לרשב"י ולבנו רבי אלעזר בענין קיום המצוות. ואמר לו רשב"י לבנו: "ראה כמה 

 נחה דעתו.מחבבין ישראל את המצוות", וכשראה רבי אלעזר כך 

 לא רק כיון שכך הודיעו אביו מתחילה, בני די לעולם אני ואתה!!!

ם אפשר שעיקר עיסוקו היה בחיי אלא התיישבה דעתו בקבלת הדברים. לראות אדם שאמנ

שעה אך עדיין הכח הפנימי המניע אותו הוא קיום מצוות מתוך שמחה, זהו עולמו שלו, זהו 

 חובתו שלו, ובכך הבין שאין לדון את העולם אלא כל אחד לפי מדרגתו.

 נעשה אדם נאמר בעבורך

 -ולפי זה נראה לבאר את הפיסקא המוזכרת בפיוט "בר יוחאי" 

 אדם נאמר בעבורך"!"נעשה 

את גדולת רשב"י זיע"א מגדיר הפיוט "נעשה אדם נאמר בעבורך", והכוונה שהאדם המושלם 

עלי אדמות שהוא תכלית הבריאה, ועליו נאמר "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו" )בראשית א, כו(, 



", על רשב"י שהוא האדם הרצוי והמושלם עלי אדמות. הגדרה מיוחדת שלא בעבורךנאמר "

 אנו דוגמתה אצל גדולי עולם אחרים.מצ

אף שפשט הדברים על פי האמור הוא שזכה רשב"י להגיע למדרגת אדם הראשון קודם החטא 

 אשר נכתב בתורתנו קודם בריאת יציר כפיו של הקב"ה, אדם הראשון. נעשה אדםכמבואר, וזה 

 מכל מקום נראה להוסיף עומק בדברים.

בצלמנו כדמותנו" )בראשית א, כו( כתב האור החיים על הפסוק "ויאמר אלוקים נעשה אדם 

בלשון רבים, כי מידותיו של הקדוש ברוך הוא רבים הם, שלוש עשרה  -הקדוש: "נעשה אדם" 

מדות רחמים, ושם אלוקים שהוא מדת הדין, והסכימו יחד לברוא אדם, ואמרו "בצלמנו 

להפעיל בהם דרכי הדין ודרכי כדמותנו", אפשר שיכוין לומר שיהיה בו צד הרחמים וצד הדין 

 הרחמים לאשר יכונו והוא סוד אומרו וייצר ה' אלוקים וכו'. עיי"ש.

הוא ביטוי למציאות של חיבור בין מידת הדין למידת  נעשה אדםמבואר מדבריו שסוד ענין 

 הרחמים, דבר שיש בו ללא ספק בחינות רבות ומדרגות שונות.

בנו להגיע למדרגות נשגבות עד שבתחילה דנו את וכפי שהתבאר, זכו רשב"י ורבי אלעזר 

היה נשרף והיו צריכים להכנס  ממילאוכל מקום אשר היו נותנים בו עיניהם  במידת הדיןהעולם 

שוב למערה לי"ב חודש נוספים כדי להתרומם מדרגה נוספת בה יוכלו הם לפטור את העולם 

ן להם לאותם העסוקים בהבלי על אף שעל פי מדרגתם אי במידת הרחמים,מן הדין ולדונו 

העולם זכות קיום, ואפשר לפי זה לבאר שזה ביאור המילים "נעשה אדם נאמר בעבורך" אותה 

גדלות לפנים מגדלות על ידי מיזוג מידת הדין במידת הרחמים ביטאה את פיסגת רום מעלתם 

 היחודית.

שכלנו והשגתנו  ובחתימת מאמר יסודי וחשוב זה נדגיש שוב שכל המתבאר הוא לפי קוצר

בגדלותם של תנאים. ולוואי שנזכה דרך הדברים לעורר עצמנו עד היכן התורה יכולה להביא 

 ולרומם בשר ודם כאן בעולם המעשה.

 

 

 


