
״המערה״ כמקור או מפלט?
קריאה ברשב״י ואפלטון | ד"ר פיני איפרגן

"מערה" היא מקום שיש כאלה שנכנסים אליו ויש אחרים המבקשים לצאת ממנו. תיאור תמים זה של 
"מקום" ושל ההתרחשות של כניסה או יציאה שימש, ועדיין משמש, תשתית למערך של משמעויות סימבולי 

המלווה כמה מדימוי היסוד של האדם ייחודו ומקומו בעולם. בלימוד המוצע נתמקד בשני מקורות ידועים 
מאוד שעושים שימוש במערה כמערך סימבולי רב משמעות: זה המופיע אצל אפלטון בספר המדינה וזה 

הנוגע בסיפורו של רשב"י בספרות חז"ל. נעמוד על כוחו של דימוי המערה כמקום, נשווה בין המקור היווני 
למקור היהודי ונעמוד על משמעותה של המערה בחיי הווה.

←



נקודות לדיון אפשרי בטקסט האפלטוני ובזה התלמודי

מערה "כמקום" כדימוי לידיעה. האם יש הבדל מהותי בין המקור האפלטוני לזה התלמודי?. 	

האם אפשר לטעון ששני המקורות משמשים כמשל אלגורי, המבקש לטעון באמצעות סיפור טעון? . 	
נדמה שרוב המסורת הפילוסופית קוראת כך את אפלטון – האם זה נכון גם לגבי הסיפור של רשב"י? 

ההבדל המהותי בין הנכחה של ידע בתוך המערה )ראו הפעילות של רשב"י ובנו(, ובין הפילוסוף . 	
שנחלץ מהמערה במקרה של אפלטון – על מה הוא יכול להצביע? האם על הכוח של הדימוי של 

המערה, או אולי על משהו אחר? 

עובדה היא שאנו יודעים מדוע רשב"י ובנו נאלצו להיכנס למערה, ואיננו יודעים דבר על הנסיבות . 	
שהובילו את האסירים. האם עובדה זו משמעותית? 

האם באמת העניין במערת רשב"י הוא הידיעה, או שמא מדובר על ענווה והבנה מסוימת של הפער . 	
בין ידיעה למעשה? האם קיים היבט כזה גם במערת אפלטון? 

אם מסתכלים על שני הטקסטים כביטויים מרוכזים של שתי תפיסות תרבותיות שלמות: האם יש . 	
בהם יותר דמיון או שוני? 

אלה הן כאמור שאלות ונקודות לא מחייבות, אבל הן יכולות לאפשר חילוץ מעניין של האופן שבו "מקום" 
יכול להיות אתר למרחב שלם של סוגיות, החורגות הרבה "ממקום" כחלל פיזי נתון, ושעדיין נעשה דרך 

דימוי של חלל כזה.

בהמשך לסרטון הקצר והדגשים שהוצגו בו אני מבקש להציע כמה נקודות, בצורה של שאלות פתוחות 
אפשריות, לדיון בשני המקורות.

בדף זה תוכלו לראות מקור שלישי נוסף מהזוהר, שלא הוזכר בדבריי בסרטון, ושאותו אני משאיר 
כאופציה להרחבה בדיון בדימוי המערה במסגרת המסורת היהודית; לאור זה שיש כאלו המאמינים, גם 

אם המחקר אומר שזו אגדה, שרשב"י הוא מחברו של הזוהר.



"המערה": אפלטון ←  	

משל

]סוקרטס:[ "צייר-נא בנפשך מצב כדלהלן, ויהא לך משל לתכונתנו טבעית, אשר לחינוך וחוסר-חינוך. 
תאר לך בני אדם השוכנים מתחת לפני האדמה במעין מערה, שיש לה מבוי-כניסה ארוך הפתוח 

לרווחה כלפי האור, לרוחבה של המערה כולה. בתוכה הם אסורים בילדותם, כבולים בשוקיהם 
וצוואריהם, עד שאין בידם לשנות מקומם, ואינם רואים אלא לפניהם, כיון שאין ביכולתם להסב 

ראשם מפאת הנחושתיים, הרחק מאחוריהם, ולמעלה מהם, דולק אור של אש, ולמעלה, בין האש 
ובין האסירים, ישנה דרך שלאורכה – צייר לך – נבנתה חומה, כאותן המחיצות המפרידות בין עושי 

הלהטים וקהל-הצופים, שמעליהן הם מראים את להטיהם".

"רואה אני", אמר ]גלאוקון, אחיו הבכור של אפלטון[.

 

"ועוד ראה-נא שלאורך החומה הזאת נושאים בני אדם כלים למיניהם שבולטים מעל החומה, ופסלי 
אנשים ושאר בעלי חיים העשויים אבן ועץ וחומרים מחומרים שונים, וכדרכו של עולם – חלק מנושאי-

פסלים ישמיעו קולות, וחלקם – ישתוקו". "משונה", אמר, "תמונתך, ומשונים אסיריך".

"הם דומים לנו", אמרתי אני; "שכן הגע עצמך: שמא סובר אתה, ראשית-כל, שאנשים הנתונים במצב 
זה כבר ראו שמץ דבר משל עצמם ומשל חבריהם לכלא, חוץ מצלליהם, הנופלים אל קיר המערה 
שלמולם, מחמת האש )שמאחוריהם(?" "וכי כיצד יראו יותר מזה", אמר, "כשיהיו אנוסים כל ימיהם 

לבלתי הניע ראשם?" "ומשל הדברים הנישאים )ובולטים מעל החומה(? כלום יראו יותר מצלליהם?"

"מובן שלא".

"ואם יוכלו לדבר איש עם רעהו, כלום לא יהיו מובטחים במה שיראו, שאלה הם הדברים עצמם?"

"בהכרח".

"ואם גם הד יהא בו באותו הכלא, מהקיר שלמולם? שמא יהיו סבורים, לדעתך, שעה שאחד העובדים 
ישמיע קולו, שלא הצל העובר לפניהם השמיע את הקול, אלא מה שהוא אחר?"

"חי זיוס! לדעתי, לא!" אמר.

"ומכל הבחינות אפוא", אמרתי אני, "יראו אנשים אלה את צללי החפצים כאמת שאין בילתה?"

"הכרח גמור", אמר.

 

"התבונן-נא אפוא", אמרתי אני, "בדרך בה ישתחררו מכבליהם ויירפאו מסכלותם, אם לפי טבע הדברים 
לא תהא עשויה כדלהלן: שעה שאחד מהם יותר מכבליו ויוכרח לפתע לקום, להפנות צווארו, ללכת 

והביט כלפי האור, ובכל אלה יתייסר בייסורים, ומחמת הנצנוץ לא יוכל להביט אל הדברים הללו, שאז 
ראה צלליהם ]...[ דומני, אפוא, שיהא עליו צורך בהרגל, אם הוא עתיד לראות את שלמעלה. ובתחילה 

יקל עליו ביותר להסתכל בצללים, ולאחר מכן, בבבואות שעל פני המים של בני אדם וכל השאר, ואזי – 



בהם עצמם; וכן יקל לו יותר להתבונן בלילה בתופעות השמיים ובשמיים עצמם, כשהוא מביט אל אורם 
של הכוכבים והירח, ומשיביט ביום אל השמש ואור השמש."

"כמובן".

"ובסופו של דבר, דומני, יראה את השמש – לא דמיונותיו על פני המים ובמקומות שאינם מושבו, אלא 
אותו כשהוא לעצמו, במקומו שלו, יוכל לראות, ולחזות בו כמו שהוא".

"בהכרח", אמר.

]...[ "וגם על זאת תן דעתך", אמרתי אני: "אם האיש שכך עלה לו, ישוב וירד, וישב במושבו הישן – כלום 
לא תחשכנה עיניו, כשלפתע יבוא לשם מאור השמש?"

"מאוד מאוד", אמר.

"ואם שוב יצטרך להתחרות עם אסירי עולם אלו בהבחנת הצלילים הללו, בעודו מוכה סנוורים, ובטרם 
ירגיל את עיניו, ואם ארוך למדי יהיה הזמן עד שיסכין – כלום לא יהא לצחוק, ויאמרו עליו שחזר 

מעלייתו למעלה בעיניים מקולקלות, ואף הניסיון להגיע למעלה אינו כדאי? וכל השולח ידו להתירם 
ולהוליכם אל על – כלום לא יהרגוהו, אילו יכלו באיזו דרך שהיא לתפוס אותו ולהרגו?"

"בוודאי", אמר.

"והנה", אמרתי אני, "את המשל הזה, גלאוקון יקירי, יש לייחס על כל פרטיו למה שנאמר קודם: הְמֶשל 
את המדור המתגלה לראייה – למשכן שבכלא, ואת אור האש שבו – לכוח השמש; ואם תשווה את 

העלייה למעלה ואת חזות הדברים שלמעלה לדרך הנשמה אל-על, אל תחום המושכל, תפרש אל-נכון 
את תקוות נפשי, והרי זאת ביקשת לשמוע."

)אפלטון, כתבי אפלטון )מתוך פוליטיאה(, ז', תרגום: י"ג ליבס, שוקן, 1999(



"המערה": מערת רשב"י         ←  	

ְמעֹון בּו ַר' יְהּוָדה וְַר' יֹוֵסי וְַר' ִשׁ "יְָשׁ

ב ֶאצְלָם יְהּוָדה בֶּן גִֵּרים. וְיַָשׁ

ְקּנּו ֶמְרֲחצָאֹות. ִרים, ִתּ ְקּנּו גְָּשׁ וִָקים, ִתּ ְקּנּו ְשׁ ל ֻאָמּה זֹו! ִתּ ָפַּתח ַר' יְהּוָדה וְָאַמר: כַָּמּה נִָאים ַמעֲֵשׂיֶהם ֶשׁ

ַתק. ַר' יֹוֵסי ָשׁ

ְמעֹון בֶּן יֹוַחאי נַעֲנָה ַר' ִשׁ

ְקּנּו ֶאלָּא לְצֶֹרךְ ַעצְָמם: ְקּנּו לֹא ִתּ ִתּ וְָאַמר: כָּל ָמה ֶשׁ

יב בֶָּהם זֹונֹות, וִָקים – לְהֹוִשׁ ְקּנּו ְשׁ ִתּ

ֶמְרֲחצָאֹות – לְַעֵדּן בֶָּהם ַעצְָמם,

ֹּל ֵמֶהם ֶמכֶס. ִרים – לִט גְָּשׁ

ְמעּו לַַמּלְכּות. ָהלַךְ יְהּוָדה בֶּן גִֵּרים וְִסֵפּר ִדּבְֵריֶהם וְנְִשׁ

ִעלָּה – יְִתַעלֶּה, ָאְמרּו: יְהּוָדה ֶשׁ

ַתק – יִגְלֶה לְצִּפֹוִרי, ָשּׁ יֹוֵסי ֶשׁ

גִּנָּה – יֵָהֵרג. ְמעֹון ֶשׁ ִשׁ

 

ְמעֹון ּובְנֹו וְנְִתַחבְּאּו בְּבֵית ַהִמְּדָרׁש. ָהלַךְ ַר' ִשׁ

ל ַמיִם וְָסֲעדּו. ּתֹו ְמבִיָאה לֶָהם ַפּת וְכַד ֶשׁ כָּל יֹום ָהיְָתה ִאְשׁ

ָמּא יְצֲַערּוָה ּוְתגַלֶּה. ן ַקלָּה ֲעלֵיֶהן, ֶשׁ ים ַדְּעָתּ גָּבְָרה ַהגְּזֵָרה ָאַמר לִבְנֹו: נִָשׁ כְֶּשׁ

 

ָהלְכּו וְנְִתַחבְּאּו בְִּמָעָרה.

נַעֲָשׂה נֵס וְנִבְָרא לֶָהם ָחרּוב ּוַמעְיָן,

בִים ַעד צַוָּאָרם בַּחֹול. ִטים בִּגְֵדיֶהם וְיֹוְשׁ וְָהיּו ּפֹוְשׁ

ים ּוִמְתעְַטִּפים ּוִמְתַפּלְּלִים, ִפלָּה ָהיּו ִמְתלַבְִּשׁ כָּל ַהּיֹום עְָסקּו בַּּתֹוָרה: בִּזְַמן ְתּ

לֹּא יִבְלּו. ִטים בִּגְֵדיֶהם, כְֵּדי ֶשׁ וְַאַחר כָּךְ ָהיּו חֹוזְִרים ּופֹוְשׁ

 

נָה בְַּמָּעָרה. ים עְֶשֵׂרה ָשׁ ֵתּ בּו ְשׁ יְָשׁ

בָּא ֵאלִיָּהּו וְָעַמד ַעל ֶפַּתח ַהְמָּעָרה,

ֵמּת ַהֵקּיָסר ּובְָטלָה גְּזֵָרתֹו? ָאַמר: ִמי יֹוִדיַע לְבֶן יֹוַחאי ֶשׁ

ים וְזֹוְרעִים. ֵהם חֹוְרִשׁ יָצְאּו וְָראּו בְּנֵי ָאָדם כְֶּשׁ

ָעה! ּי ָשׁ ֵ ּי עֹולָם וְעֹוְסִקין בְַּחי ֵ ָאַמר: ַמנִּיִחין ַחי

ּנֹוְתנִים עֵינֵיֶהם ִמיָּד נְִשָׂרף, כָּל ָמקֹום ֶשׁ

יָצְָאה בַּת קֹול וְָאְמָרה לֶָהם: לְַהֲחִריב עֹולִָמי יְצָאֶתם? ִחזְרּו לְִמָעַרְתכֶם!



 

נֵים עָָשׂר חֶֹדׁש, בּו ְשׁ ָחזְרּו וְָהלְכּו וְיְָשׁ

נֵים עָָשׂר חֶֹדׁש. עִים בְּגֵיִהנֹּם ְשׁ ַפּט ְרָשׁ ָאְמרּו: ִמְשׁ

יָצְָאה בַּת קֹול וְָאְמָרה: צְאּו ִמְמָּעַרְתכֶם!

בּו ַעל ֶפַּתח ַהְמָּעָרה. ָראּו צַיָּד עֹוֵמד וְצָד צִּפֹוִרים ּופֹוֵרס ְמצּוָדתֹו. יָצְאּו וְיְָשׁ

ְמעֹון בַּת קֹול אֹוֶמֶרת: "ִדּימֹוס, ִדּימּוס" – ַהצִּּפֹור נִּצֹולֶת; ַמע ַר' ִשׁ ָשּׁ ּוכְֶשׁ

ַמע בַּת קֹול אֹוֶמֶרת: "ְסֵפקּולָא" – ָהיְָתה נִּצֹוֶדת וְנִלְכֶֶּדת. ָשּׁ ּוכְֶשׁ

כֵּן. ַמיִם ֵאינָּה נִּצֹוֶדת, נֶֶפׁש ָאָדם לֹא כָּל ֶשׁ ָאַמר: צִּפֹור ִמבַּלְֲעֵדי ָשׁ

יָצְאּו ִמן ַהְמָּעָרה.

ְמעֹון ְמַרֵפּא. ָהיָה ַר' ֶאלְָעזָר ַמכֶּה ָהיָה ַר' ִשׁ כָּל ָמקֹום ֶשׁ

ה. ָאַמר לֹו: בְּנִי, ַדּי לָעֹולָם ֲאנִי וְַאָתּ

 

ָמׁשֹות. ל ֲהָדִסים וְָרץ בֵּין ַהְשּׁ י ֲחבִילֹות ֶשׁ ֵתּ הּוא אֹוֵחז בְּיָדֹו ְשׁ כָה ָראּו זֵָקן ֶאָחד כְֶּשׁ בָּת ִעם ֲחֵשׁ ֶעֶרב ַשׁ

ָאְמרּו לֹו: ֵאּלּו לָָמּה לְךָ?

בָּת. ָאַמר לֶָהם: לִכְבֹוד ַשׁ

- וִיֵהא ַדּי לְךָ בְֶּאָחד.

מֹור" )דברים ה, יא(. - ֶאָחד כְּנֶגֶד "זָכֹור" )שמות כ, ז( וְֶאָחד כְּנֶגֶד "ָשׁ

ְמעֹון לִבְנֹו: ְרֵאה, כַָּמּה ֲחבִיבֹות ִמצְוֹות ַעל יְִשָׂרֵאל. ָאַמר לֹו ַר' ִשׁ

ם. בָה ַדְּעָתּ נְִתיְַשּׁ

 

ַמע ַר' ִפּינְָחס בֶּן יִָאיר ֲחָתנֹו וְיָצָא לְִקָראתֹו. ָשׁ

ִהכְנִיָסהּו לְבֵית ַהֶמְּרָחץ בְִּטבְֶריָא וְִהְתִחיל ְמַתֵקּן ֶאת בְָּשׂרֹו.

ָרָאה ַר' ִפּינְָחס ְסָדִקים בְּגּופֹו,

ִהְתִחיל ּבֹוכֶה,

ְמעֹון, ל ַר' ִשׁ רּו ִדְּמעֹוָתיו ַעל בְָּשׂרֹו ֶשׁ וְנְָשׁ

וְצָעַק ִמּתֹוךְ כְֵּאב.

ְרִאיִתיךָ בְּכָךְ! ָאַמר לֹו ַר' ִפּינְָחס: אֹוי לִי ֶשׁ

.ְ ִאלְָמלֵא ְרִאיַתנִי בְּכָךְ לֹא ָמצָאָת בִּי כָּך ְ, ֶשׁ ְרִאיַתנִי בְּכָך ֶריךָ ֶשׁ וְָאַמר לֹו: ַאְשׁ

 

ָקּנָה. ְמעֹון: הֹוִאיל וְנַעֲֶשׂה לִי נֵס ֵאלֵך וֲַאַתֵקּן ַתּ ָאַמר ַר' ִשׁ

צִָּריךְ ִתּּקּון? ָאַמר לֹו: יֵׁש ָדּבָר ֶשׁ

ל ָסֵפק ֻטְמָאה וְַהכֲֹּהנִים ִמצְַטֲעִרים לְַהִקּיפֹו. ָאַמר לֹו: יֵׁש כָּאן ָמקֹום ֶשׁ



ֻהְחזְָקה כָּאן ָטֳהָרה? ּיֹוֵדַע ֶשׁ ָאַמר לֹו: יֵׁש כָּאן ָאָדם ֶשׁ

רּוָמה. ְרמּוֵסי ְתּ ָאַמר לֹו זֵָקן ֶאָחד: כָּאן ִקצֵּץ בֶּן זַכַּאי ֻתּ

.ְ עָָשׂה ַאף הּוא כָּך

ה – ִטֲהרֹו, ָהיָה ָקֶשׁ כָּל ָמקֹום ֶשׁ

ָהיָה ָרֶפה – צִיְּנֹו. וְכָל ָמקֹום ֶשׁ

ָאַמר אֹותֹו זֵָקן: ִטֵהר בֶּן יֹוַחאי בֵּית ַהְקּבָרֹות.

ה אֹוֵמר; ָאַמר לֹו: ִאלְָמלֵא ָהיִיָת ִעָמּנּו, וֲַאִפּלּו ָהיִיָת ִעָמּנּו וְלֹא נְִמנֵיָת ִעָמּנּו – יֶָפה ַאָתּ

כֵּן? לְִמיֵדי ֲחכִָמים לֹא כָּל ֶשׁ ָהיִיָת ִעָמּנּו וְנְִמנֵיָת ִעָמּנּו – יֹאְמרּו: זֹונֹות ְמַפְרכְּסֹות זֹו ֶאת זֹו, ַתּ ו ֶשׁ עַכְָשׁ

נַָתן ּבֹו עֵינָיו וֵָמת.

 

ָרָאהּו ּכּוִתי ֶאָחד ַעם ָהָאֶרץ,

ל ַהיְּהּוִדים? ָאַמר: כְּלּום לֹא ֵאלֵךְ וֲַאַשֵׂחק בְּאֹותֹו זֵָקן ֶשׁ

ִטֲּהרֹו בַּבֶֹּקר. נַָטל ֵמת ּוְטָמנֹו בַּּׁשּוק ֶשׁ

ָהלַךְ ֶאצְלֹו וְָאַמר לֹו: וְכִי לֹא ִטַהְרָתּ ׁשּוק ְפּלֹונִי?

ָאַמר לֹו: ֵהן.

– וְִאם אֹוצִיא לְךָ ֵמִתים ֲאֵחִרים?

ָאַמר לֹו: הֹוצֵא.

ֶהְרָאה לֹו.

ם. הּוא נְָתנֹו ָשׁ ֶֹּדׁש ֶשׁ ְמעֹון בְּרּוַח ַהק צָָפה ַר' ִשׁ

יֲַּעלֶה וְכָךְ ָהיָה. ְחּתֹון ֶשׁ יֵֵּרד וְַעל ַהַתּ ָאַמר: ּגֹוזְֵרנִי ַעל ָהֶעלְיֹון ֶשׁ

 

ְמעֹון לַּׁשּוק וְָרָאה ֶאת יְהּוָדה בֶּן גִֵּרים. יָצָא ַר' ִשׁ

ָאַמר: ֲעַדיִן יֵׁש לָזֶה בָּעֹולָם!

ל ֲעצָמֹות." נַָתן ּבֹו עֵינָיו וַעֲָשׂאֹו גַּל ֶשׁ

)בבלי, שבת לג, ע"ב(



מקור נוסף להרחבה: הזוהר ←  	

זוהר חדש כי תבוא:

"ַרּבִי ִׁשְמעֹון ּבֶן יֹוַחאי ָהלַךְ לֹו ּובַָרח לְִמְדּבַר לֹוד, וְנִגְנַז ּבְִמָעָרה ַאַחת, הּוא וְַרּבִי ֶאלְָעזָר ּבְנֹו. ִהְתַרֵחׁש לֶָהם 
נֵס, וְיָצָא לֶָהם ָחרּוב ֶאָחד ּוַמעְיַן ַמיִם ֶאָחד. ָאכְלּו ֵמאֹותֹו ָחרּוב, וְָׁשתּו ֵמאֹוָתם ַמיִם. ָהיָה ֵאלִּיָהּו, זָכּור לַּטֹוב, 

ּבָא ֲאלֵיֶהם ּכָל יֹום ַּפֲעַמיִם, ּוְמלֵַּמד אֹוָתם. וְלֹא יַָדע ִאיׁש ֲעלֵיֶהם. 

יֹום ֶאָחד ָהיּו ׁשֹוֲאלִים ַהֲחכִָמים ּבְבֵית ַהִּמְדָרׁש, וְאֹוְמִרים ְקלָלֹות ֶׁשּבְתֹוַרת ּכֲֹהנִים, ֵהן ּכְנֶגֶד ּבַיִת ִראׁשֹון. 
ְקלָלֹות ֶׁשּבְִמְׁשנֵה תֹוָרה ּכְנֶגֶד ּבַיִת ֵׁשנִי וְגָלּות ַאֲחרֹון. ַהְּקלָלֹות ֶׁשּבְתֹוַרת ּכֲֹהנִים יֵׁש ּבֶָהן ַהבְָטחֹות וֲַחבִיבּות 
ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוךְ הּוא לְיְִׂשָרֵאל, ֶׁשּכָתּוב )ויקרא כו( וְזָכְַרִּתי ֶאת ּבְִריִתי יַעֲקֹוב וְגֹו'. וְכָתּוב, וְַאף ּגַם ּזֹאת ּבְִהיֹוָתם 

ֹיְבֵיֶהם. ַהְּקלָלֹות ֶׁשּבְִמְׁשנֵה תֹוָרה ֵאין ּבֶָהן ַהבְָטחֹות, וְֵאין ּבֶָהן נֶָחָמה ּכְלָל, ּכַּכָתּוב ּבְַּקלָלֹות  ּבְֶאֶרץ א
ָהִראׁשֹונֹות, וְלֹא ָהיּו יֹוְדעִים. 

ָקם ַרּבִי יְהּוָדה ּבַר ִאלְַעאי וְָאַמר, ֲחבָל ַעל ֶחְסרֹונֹו ֶׁשל ּבַר יֹוַחאי, וְֵאין ִמי ֶׁשּיֹוֵדַע ָעלָיו. וְִאּלּו יְָדעּו, ֵאין ְרׁשּות 
לְגַּלֹות אֹותֹו.

ַרּבִי יֹוֵסי ּבֶן ַרּבִי יְהּוָדה ָקם יֹום ֶאָחד ּבַּבֶֹקר, ָרָאה ֶאת ּכָל אֹוָתם עֹופֹות ֶׁשֵהם ָהיּו ָטִסים, וְיֹונָה ַאַחת הֹולֶכֶת 
ּבֵינֵיֶהם. ָקם ַעל ַרגְלָיו וְָאַמר: יֹונָה, יֹונָה נֱֶאָמנָה, ִמּיֹום ַהַּמּבּול ְּדמּות ָהָעם ַהָּקדֹוׁש לָךְ יֶָפה וְלָךְ נֶָאה. לְכִי 

וַעֲִׂשי לִי ְׁשלִיחּות ַאַחת לְבַר יֹוַחאי, ּבַָּמקֹום ֶׁשהּוא ָׁשם.

ִהְסּתֹובְבָה אֹוָתּה ַהּיֹונָה וְָעְמָדה לְָפנָיו. ּכַָתב ֶּפֶתק ֶאָחד, וְָאַמר ַמה ֶּׁשָאַמר. וְָעְמָדה ַהּיֹונָה וְלְָקָחה אֹותֹו 
ּבְִפיָה, וְָהלְכָה ֶאל ַרּבִי ִׁשְמעֹון, וְָׂשָמה אֹותֹו ּבִכְנֶָפיָה. ִהְסַּתּכֵל ּבְאֹותֹו ַהֶּפֶתק ּובָכָה, הּוא וְַרּבִי ֶאלְָעזָר ּבְנֹו, 

וְָאַמר: ֲאנִי ּבֹוכֶה ַעל ַהְּפֵרָדה ִמן ַהֲחבִֵרים, וֲַאנִי ּבֹוכֶה ַעל ַהְּדבִָרים ַהּלָלּו ֶׁשּלֹא ִהְתּגַּלּו לֶָהם, ַמה ּיַעֲׂשּו 
ַהּדֹורֹות ָהַאֲחרֹונִים ִאם יְַׁשּגִיחּו ּבָזֶה?

ּבֵינְַתיִם ּבָא ֵאלִּיָהּו, זָכּור לַּטֹוב, וְרֹוֶאה ֶׁשּבֹוכֶה. ָאַמר, ָהיִיִתי ְמזָֻּמן לְִׁשלִיחּות ַאֶחֶרת ּכֵָעת, וְַהָּקדֹוׁש ּבָרּוךְ הּוא 
ְ. ִאי ַרּבִי, ִאי ַרּבִי, לֹא ָהיָה צִָריךְ ּכֵָעת לְגַּלֹות לַּצִַּדיִקים ַהְּדבִָרים ַהּלָלּו. ָׁשלַח אֹוִתי לְַׁשּכֵךְ ֶאת ִּדְמעֹוֶתיך

ֲאבָל ּכָךְ ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוךְ הּוא: ּבְַּקלָלֹות ָהִראׁשֹונֹות יֵׁש ְׁשלִֹׁשים ּוְׁשנַיִם ְּפסּוִקים, וְכֻּלָם ּכְנֶגֶד ַּדְרכֵי 
ַהּתֹוָרה. ּבְַּקלָלֹות ָהַאֲחרֹונֹות יֵׁש ּבֶָהן ֲחִמִּׁשים ּוְׁשלָֹׁשה ְּפסּוִקים, ּכְנֶגֶד ָּפָרִׁשּיֹות וְַדְרכֵי ַהּתֹוָרה.

ּבְגָלּות ִראׁשֹונָה ֶׁשל ּבַיִת ִראׁשֹון ָעבְרּו יְִׂשָרֵאל אֹוָתם ְׁשבִילִים נְִסָּתִרים ֶׁשל ַהֵּסֶתר, ִהְתּגַּלָה ֶחְטָאם, וְִהְתּגַּלָה 
ִקּצָם, וְַהּנֶָחָמה וְַהַהבְָטָחה ֶׁשּלֶָהם. ּבַּגָלּות ָהַאֲחרֹונָה ֶׁשל ּבַיִת ֵׁשנִי ָעבְרּו יְִׂשָרֵאל ֲחִמִּׁשים וְָׁשלֹׁש ָּפָרִׁשּיֹות 

ּוְדָרכִים ֶׁשּנִגְלּו, נְִסָּתם ֶחְטָאם וְנְִסָּתר ִקּצָם, וְלֹא כָתּוב ּבֶָהם ַהבְָטחֹות וְנֶָחמֹות.

ּבֵינְַתיִם ָעבְָרה רּוַח ַאַחת וְִהְפִריָדה אֹוָתם, וְָעלָה ֵאלִּיָהּו ּבְתֹוךְ ּגַלְּגַל ֶׁשל ֵאׁש, וְנְִׁשָאר ַרּבִי ִׁשְמעֹון, ּובָכָה 
ְ. ַאְׁשֵרי  וְנְִרַּדם ַעל ֶּפַתח ַהְּמָעָרה. ּבֵינְַתיִם ּבָא ֵאלִּיָהּו, זָכּור לַּטֹוב, וְָאַמר: קּום ַרּבִי ִׁשְמעֹון וְִהְתעֹוֵרר ִמְּׁשנְָתך

ְ. ּכָל ַהַהבְָטחֹות וְַהּנֶָחמֹות ֶׁשל יְִׂשָרֵאל ּכְתּובֹות ּבְַּקלָלֹות ַהּלָלּו. ְ, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ּבָרּוךְ הּוא רֹוצֶה ּבִכְבֹוְדך ֶחלְְקך

ּבֹא ּוְרֵאה, ֶמלֶךְ ֶׁשאֹוֵהב ֶאת ּבְנֹו, וְַאף ַעל ּגַב ֶׁשִּקּלֵל אֹותֹו וְִהלְָקה אֹותֹו, ַאֲהבַת ֵמעָיו ָעלָיו. ּכְַמְרֶאה רֹגֶז ָחזָק, 
ָאז ַרֲחָמנּותֹו ָעלָיו. ּכָךְ ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוךְ הּוא - ַאף ַעל ּגַב ֶׁשִּקּלֵל, ְּדבָָריו ֵהם ּבְַאֲהבָה. נְִרִאים ּבַּגָלּוי ּכְִקלָלֹות, 

וְֵהם טֹובֹות ּגְדֹולֹות, מִּׁשּום ֶׁשֵאּלּו ַהְּקלָלֹות ָהיּו ּבְַאֲהבָה, ַמה ֶּׁשּלֹא ָהיָה כֵן ּבְאֹוָתן ָהִראׁשֹונֹות, ֶׁשּכֻּלָן ָהיּו ּבִַּדין 
ַהָּקֶׁשה.

ּבְֵאּלּו יֵׁש ִּדין וְַאֲהבָה, ּכְָאב ָהאֹוֵהב ֶאת ּבְנֹו ּוְרצּוַעת ַהַּמלְקּות לַָקח ּבְיָדֹו, עָָׂשה נְִהיָמה גְדֹולָה וְקֹולֹות 
ּגְדֹולִים. וְַהַּמלְֻקּיֹות ּכְלּולֹות ּבְַרֲחִמים.



וְָקֶׁשה ִמּכָל אֹוָתן ַהְּקלָלֹות - זֶהּו ֶׁשּכָתּוב )דברים כח( ּגַם ּכָל ֳחלִי וְכָל ַמּכָה ֲאֶׁשר לֹא כָתּוב ּבְֵסֶפר ַהּתֹוָרה 
ְ. ּכָאן ֵהן ַהַהבְָטחֹות ֶׁשל ָהָאב ַעל ּבָנָיו, ּבְַאֲהבָה ַרּבָה. לֹא כָתּוב יֲַעלֶה, ֶאּלָא  יְַעלֵם ה' ָעלֶיךְ ַעד ִהָּׁשְמָדך

יְַעלֵם, יִכְּבֹׁש אֹוָתם וִיכֶַּסה אֹוָתם ּבַּנֶֶקב ֶׁשל ְמקֹוָמם, ֶׁשּלֹא יֵצְאּו ַהחּוצָה, וְיְִהיּו כְבּוִׁשים ּוְמכִֻּסים ּבְנְִקבֵיֶהם.

ַעד ִהָּׁשְמָדךְ - ַמה ֶּׁשּלֹא יְִהיֶה לְעֹולָם ּולְעֹולְֵמי עֹולִָמים, ֶׁשֲהֵרי נְִׁשּבַע ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוךְ הּוא ֶׁשּלֹא יְַׁשִמיד ֶאת 
יְִׂשָרֵאל לְעֹולָם ּולְעֹולְֵמי עֹולִָמים, וְזִכְרֹונָם יְִהיֶה ַקּיָם ָּתִמיד, ֶׁשּכָתּוב )ישעיה סו( ּכֵן יֲַעמֹד זְַרעֲכֶם וְִׁשְמכֶם, 

וְכָתּוב )ירמיה לא( ּכֹה ָאַמר ה' ִאם יִַּמּדּו ָׁשַמיִם ִמלְַמְעלָה כּו'.

וְהֹוִאיל ּובְִׁשבּוָעה הּוא ֶׁשּלֹא יְֻׁשְמדּו יְִׂשָרֵאל, ֲעִתיִדים ֶׁשּיְִהיּו ּכָל ַהַּמּכֹות וְַהֲחָטִאים ְטִמיִרים ּוְמכִֻּסים, ֶׁשּלֹא 
יֵצְאּו ַהחּוצָה לְָהַרע לְיְִׂשָרֵאל ַעד ַהּזְַמן ֶׁשּיִכְלּו ִמן ָהעֹולָם, ַמה ֶּׁשּלֹא יְִהיֶה לְעֹולָם ּולְעֹולְֵמי עֹולִָמים.

ַהּסֹוף ֶׁשל ּכֻּלָם וְַהִּסּיּום ֶׁשל ּכֻּלָם )דברים כח( וֱֶהִׁשיבְךְ ה' ִמצְַריִם ּבֳָאנִּיֹות ּבֶַּדֶרךְ ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי לְךְ לֹא תִֹסיף 
ֹיְבֶיךְ לֲַעבִָדים וְלְִׁשָפחֹות וְֵאין קֹנֶה. ּכָאן ַהבְָטחֹות וְנֶָחמֹות ֶׁשָעִתיד ַהָּקדֹוׁש  עֹוד לְִראָֹתּה וְִהְתַמּכְַרֶּתם ָׁשם לְא

ּבָרּוךְ הּוא לַעֲׂשֹות לְיְִׂשָרֵאל ּבְסֹוף ַהּיִָמים. וֱֶהִׁשיבְךְ ה' ִמצְַריִם ּבֳָאנִּיֹות - ַהַהבְָטָחה לָׁשּוב וְלַעֲׂשֹות נִִּסים 
וְאֹותֹות ֶׁשעָָׂשה ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוךְ הּוא ּבְִמצְַריִם ּבַּיִָמים ָהִראׁשֹונִים, ּכְמֹו ֶׁשּנֱֶאַמר )מיכה ז( ּכִיֵמי צֵאְתךְ ֵמֶאֶרץ 

ִמצְַריִם ַאְרֶאּנּו נְִפלָאֹות.

ּבֳָאנִּיֹות - ּכָאן הּוא, ּכְמֹו ֶׁשָאַמְרָּת, ֶׁשַאָּתה ּדֹוֵרׁש ּבַעֲנִּיּות, ֶׁשִּתכְלֶה ַהְּפרּוָטה ִמן ַהּכִיס. ֲאבָל ֲעִתיִדים ּכָל ּבְנֵי 
ָהעֹולָם לָבא ַעל יְִׂשָרֵאל ַעל ְסִפינֹות ַהּיָם, וְיְַחְׁשבּו לְַהְׁשִמיד אֹוָתם ִמן ָהעֹולָם, וְכֻּלָם יְִטּבְעּו ּבְתֹוךְ ַהּיָם, ּכְמֹו 

ֶׁשעָָׂשה ּבַּיִָמים ָהִראׁשֹונִים.

וְָׁשם ִהיא ִׂשְמָחה גְדֹולָה. ּכָתּוב ּכָאן ּבֳָאנִּיֹות, וְכָתּוב ָׁשם )ישעיה מג( ּבֲָאנִּיֹות ִרּנָָתם. ַמה ּלְַהּלָן ִרּנָה - ַאף 
ּכָאן ִרּנָה.

ְ. ִמּיֹום ֶׁשּנִבְָרא ָהעֹולָם לֹא גִּלָה ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוךְ הּוא ֶאת ּגְבּוָרתֹו לְַהְראֹוָתּה ּבָעֹולָם  ּבֶַּדֶרךָ ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי לְך
.ְ ְ, ּובְאֹותֹו גָוֶן יַעֲֶׂשה לְך ְ. ּכִי ּכֲַאֶׁשר ְרִאיֶתם ֶאת ִמצְַריִם - ּבְאֹותֹו ֶדֶרך ּוְׁשַעת ָרצֹון, ֶאּלָא ּבְאֹוָתּה ֶּדֶרך

ֶׁשֲהֵרי לְַאַחר ִמּכָל ְׁשָאר ַהּצְָדִדים יְִתּכַּנְסּו ַעל יְִׂשָרֵאל, וְיְַחְׁשבּו יְִׂשָרֵאל, ֶׁשּבַּזְַמן ַהּזֶה יֹאבְדּו, וְֵהם ְמכּוִרים 
לִיִריבֵיֶהם. זֶהּו ֶׁשּכָתּוב )דברים כח( וְִהְתַמּכְַרֶּתם ָׁשם. לֹא כָתּוב וְנְִמּכְַרֶּתם, ֶאּלָא וְִהְתַמּכְַרֶּתם, ּבִלְבַבְכֶם 

ְ, ֶׁשֲהֵרי ּכָתּוב וְֵאין קֹנֶה, וְֵאין ִמי ֶׁשּיָכֹול לְִׁשלֹט ֲעלֵיֶהם. ַּתְחְׁשבּו ֶׁשַאֶּתם ְמכּוִרים, וְֵאין זֶה ּכָך

וְכָל זֶה לְסֹוף ַהּיִָמים, וְַהּכֹל ָּתלּוי ּבְִתׁשּובָה, וְַהּכֹל נְִסָּתר, ּכַּכָתּוב )שם כט( לְַמעַן ַּתְׂשּכִילּו ֶאת ּכָל ֲאֶׁשר 
ַּתעֲׂשּון. ִמי ֶׁשּיֵׁש לֹו לֵב, יְִסַּתּכֵל וְיֵַדע לָׁשּוב לְִרּבֹונֹו.

ָאַמר לֹו ַרּבִי ִׁשְמעֹון, ּבְֵאיזֶה ָמקֹום ִהְתּגַּלְָתה ּגְֻאּלַת יְִׂשָרֵאל ּבְַּקלָלֹות ַהּלָלּו? ָאַמר, ַהְׁשּגַח וְַדּיֵק, ָמקֹום ַרע 
ִמּכֻּלָם, ָׁשם זֶה יְֶׁשנֹו.

 .ְ ִהְׁשּגִיַח וְִדּיֵק, ּוָמצָא ֶׁשּכָתּוב )שם כח( וְָהיּו ַחּיֶיךְ ְּתלִֻאים לְךְ ִמּנֶגֶד ּוָפַחְדָּת לַיְלָה וְיֹוָמם וְלֹא ַתֲאִמין ּבְַחּיֶיך
וְַאף ַעל ּגַב ֶׁשַהֲחבִֵרים יֹוְדעִים ַהּזְַמן, אֹוָתם ַחּיִים ְּתלּויִים לְָפנֵינּו ּוְמֻסָּפִקים, וְזֶהּו עִָּקר, וְַהְּדבִָרים יַּצִיבִים.

ּכַָתב ֶּפֶתק לְֵעת ֶעֶרב, וְָׂשם אֹותֹו ּבְִפי ַהּיֹונָה, וְָהלְכָה ֶאל ַרּבִי יֹוֵסי, ֶׁשָהיָה בְִמקֹומֹו וְעֵינָיו ְמצַּפֹות. ּכֵיוָן ֶׁשָרָאה 
אֹוָתּה, ָאַמר: יֹונָה, ּכַָּמה ַאְּת נֱֶאָמנָה ִמּכָל עֹוף ַהָּׁשַמיִם. ָקָרא ָעלֶיָה )בראשית ח( וַָּתבֹא ֵאלָיו ַהּיֹונָה לְֵעת 

ֶעֶרב וְִהּנֵה ֲעלֵה זַיִת ָטָרף ּבְִפיָה.

נַָטל ַהֶּפֶתק, וְנִכְנַס לֲַחבִֵרים וְֶהְרָאה לֶָהם, וְִסֵּפר לֶָהם ַהַּמעֲֶׂשה. ָּתְמהּו. ּבָכָה ַרּבִי יְהּוָדה וְָאַמר: וַי! ַאף ַעל 
ּגַב ֶׁשֵאינֶּנּו יֹוְדעִים ָעלָיו )קהלת יא( ְמקֹום ֶׁשּיִּפֹול ָהעֵץ ָׁשם יְהּוא. ַהָּמקֹום ֶׁשָּׁשם ּבַר יֹוַחאי, ַהֲחבִֵרים ִעּמֹו, 

ּוִמְתעֹוְרִרים ִמֶּמּנּו וְלֹוְמִדים ִמֶּמּנּו. 



ַאְׁשֵרי נְַפׁשֹו ֶׁשל ּבַר יֹוַחאי, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ּבָרּוךְ הּוא עֹוֶׂשה ִעּמֹו נִִּסים, וְהּוא גֹוזֵר – וְַהָּקדֹוׁש ּבָרּוךְ הּוא 
ְמַקּיֵם, וְָעִתיד לְִהיֹות רֹאׁש לַּצִַּדיִקים ֶׁשּיֹוְׁשבִים ּבְגַן ֵעֶדן. וִיַקּבֵל ְּפנֵי ְׁשכִינָה, וְיְִרֶאה ֶאת ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוךְ הּוא, 

וְיְִׁשַּתעֲַׁשע ִעם ַהּצִַּדיִקים, וְיֹאַמר לֶָהם: ּבֹאּו נְִׁשַּתֲחוֶה וְנִכְָרָעה נִבְָרכָה לְִפנֵי ה' עֵֹׂשנּו."

)מהדורת מרגליות נט, טור ד(


