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בתוך המערה

דיון פנימי נערך בין רבי יהודה בן רבי עילאי, רבי יוסי 
ורבי שמעון בר יוחאי בנושא היחס לממלכת רומי. 
מבין שלושת התנאים היה זה רבי שמעון שהתבטא 
בצורה חריפה נגד הרומאים. הוא טען שגם הדברים 
החיוביים שפיתחו: גשרים, שווקים ומרחצאות - 
נבעו רק מאינטרסים אגואיסטיים ולא למען טובת 
החברה. פרטי הדיון הודלפו לשלטונות רומי על 
ידי יהודה בן גרים שהיה נוכח בדיון, ורבי שמעון 
נאלץ להימלט על נפשו. לאחר תקופת מחבוא 
קצרה בבית המדרש, נמלט רבי שמעון עם בנו 
למערה ושם הם שהו במשך שלוש עשרה שנה... 

***
סיפורו של רבי שמעון בר יוחאי יכול לשמש עבורנו 
משל לתקופת הגלות וימי הביניים. עם ישראל 
יוצא לגלות ארוכה של יותר מאלפיים שנים. בגלות 
הזאת הוא מתפזר על פני כל העולם, נרדף, נרצח 
ומושפל עד עפר. המצב הנפשי של העם הוא כיווץ. 
העם נמצא בסוג של מערה, הוגה בתורה לעצמו 
ובעיקר מנסה להתמודד עם רוחות זרות שמאיימות 
לתקוף אותו מבית ומחוץ. רבים מספרי האמונה 
נכתבו בגלות כדי להדוף את הרוחות שאיימו על 
היהודים מחוץ למחנה. לדוגמה: רס”ג בתחילת 
ספרו ‘אמונות ודעות’ נאבק ברוחות אלה, הרמב”ם 
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מתמודד לאורך כל ספרו ‘מורה הנבוכים’ עם טעויות 
שנובעות מרוחות זרות אלה. העם היהודי נאבק 

בגלות על קיומו – הפיזי והרוחני. 
אך בתוך כל אלה, בעומק המשבר, מתרחשים שני 
תהליכים מרכזיים חשובים. את הראשון תיאר 
במשל יפה רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי: הזרע 
שנזרע באדמה נרקב תחילה, ולמראית עין נראה 
שהוא נאבד. אלא שלאחר זמן מה אנו מגלים שמן 
הזרע שנרקב מתחיל לנבוט צמח. כלומר, לא רק 
שהזרע לא נאבד, אלא שהוא גם הפך את האדמה 
שהקיפה את הזרע לחלק מן הצמח. כך גם ישראל: 
למראית עין נראה שהעם נרקב בגלות, אך כמו 
שראינו, קרבתם של ישראל לעמים שלתוכם גלו, 
העבירה חלק מן הרעיונות גם לגויים ובכך העלו 

אותם ישראל משפלותם.
התהליך המרכזי השני שמתרחש בגלות הוא 
העמקה ופיתוח של תורת הסוד, התורה הפנימית 
– נשמת תורה שעסקה רבות בסגולת ישראל 
וגאולתם. ממש כשם שבתוך המערה, רבי שמעון 
ובנו לומדים את תורת הסוד. כך החלה האומה 
להתכונן לשלב חדש, שלב שאליו התכוננה להקיץ 

בסוף חלום הבלהות של הגלות.
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חידות מסביב למדורה

1. מדוע נוהגים להדליק מדורות בל”ג בעומר?
2. באיזה ישוב בארץ נמצאת המערה בה התחבא רשב”י?
3. אילו ארגונים אזרחיים וצבאיים בני ימנו נוסדו ביום ל”ג 

בעומר?
4. כיצד שמרו רשב”י ואלעזר בנו על בגדיהם במערה שלא 

יתבלו? )עיין שבת ל”ג(
5. מה הקשר בין רבי עקיבא, רבי מאיר בעל הנס ורשב”י?

6. על שום מה נקרא רבי מאיר בתואר: “בעל הנס”?
7. רשב”י שתה מים ממעין. מי בתנ”ך שתה מ: א. באר 

ב. נחל?
8. ציין שלושה אירועים שהפכו את ל”ג בעומר ליום של 

שמחה.
9. א. כמה שנים חי רבי עקיבא? ב. באיזה גיל התחיל ללמוד 

תורה?
10. א. מדוע חשב רבי עקיבא שבר כוכבא הוא המשיח? ב. 

באיזה שם קרא לו בסוף ימיו?
11. מהו התכשיט שנתן רבי עקיבא לאשתו?
12. באיזו שיטה בחר בר כוכבא את לוחמיו?

13. קידוש השם שעשה רבי עקיבא מרומז באותיות שמו. 
הכיצד?

יָטה  ל ֵעיַני ְוַאּבִ 14. כיצד רמוז ל”ג בעומר בפסוק מתהילים:”ּגַ
ִנְפָלאוֹת ִמּתוָֹרֶתָך”?

15. ציין מנהגים בל”ג בעומר בנוסף למדורות. 
*החידות באדיבות הרב עזרא מרום


