
 מדוע אליהו הנביא לא הודיע לרשב"י 

 שאפשר לצאת מהמערה?
: לאחר י"ב שנה שהיו במערה, בא אליהו ועמד על פתח המערה, כתוב בגמרא

 ?אמר מי יודיע לבר יוחאי שהקיסר מת והגזירה התבטלה
 הקשנו במאמר הקודם למה לא בישר אליהו ואמר להם שנתבטלה הגזירה?

. ידע אליהו הנביא ז"ל ן נוסף, והוא לקח גדול עבורנוראיתי  מיישבים באופ
 שרשב"י ובנו  עוסקים בתורה בכל רגע,

 אמר : כיצד אוכל להפסיקם מלימוד
 התורה הקדושה אף לרגע קט.

אמנם כיון שסוף סוף צריכים העולם את 
רשב"י ובנו לשמוע מהם דברי אלוקים 
 חיים, הרי שמדובר כאן בזיכוי הרבים.

ביא: להפסיקם מלימוד אמר אליהו הנ
 תורה אינני יכול, על כן אמר בלשון 

אשר יודיע לבר יוחאי כי  "מי הוא האיש
 המלך מת וגזרותיו בטלו".

 ואם יפסיקו מעצמם ויצאו, שיצאו!
לרגע  אף  הרי לנו, עד כמה חמור עוון ביטול תורה 

קט, ואף לדברים החשובים ביותר אין לבטל מלימוד 
 התורה.

 רליות...הדקות הגו 5

 חומרת ביטול תורה
 מסופר סיפור נורא.

בישיבת ראדין היה נהוג שהשמש היה דופק לפני 
 התפילה להודיע לבחורים שכבר הגיע זמן התפילה.



 לפני זמן תפילת מנחה. יום אחד, טעה השמש והקדים לדפוק חמש דקות
 ה"חפץ חיים" נחרד מעובדה זו שנגרם ביטול תורה ברבים.

הלך  תו מקרה,כאשר כבר עברו כמה שנים מאז, שהשמשזמן רב לאחר או
 לעולמו, שמעו יום אחד את ה"חפץ חיים" שהוא נאנח ואומר!

וי...וי....מי יודע מה יעשה השמש בבית דין של מעלה , עם אותן חמש דקות 
 לשכנו תדרוש()                                 ...שנגרם על ידו בשוגג ביטול תורה

 

 לי מנוחה בעולם העליון... אין 

עוד מסופר, אדם נכבד תושב לונדון ביקר פעם 
בארץ ישראל, ונכנס  אל מרן הסטייפלר זצ"ל, 

 כתב את שמו ואת בקשתו. והביא לו פתק שעליה
מיד כשראה הרב את שמו על הפתק, שאלו אם 

יש לו אח בשיכון ויז'ניץ בבני ברק,אשר שמו פלוני 
 בן פלוני, והשיב לו הן.

הרב לא הכיר אותו כלל וגם לא את אחיו, וביקשו 
 שיקרא לאחיו שיבוא אליו.

 כאשר בא אליו אחיו, שאלו:
פלוני כל  אתה למדת כשהיית בחור בבית מדרש

 ערב שבת אחר הצהרים?
 ואמר לו: הן.

 אמר לו: זוכר אתה את השמש הזקן שהיה מנקה את בית המדרש שם?
 אמר לו: הן.

 קיון,יגם שהיה מפריע לך בלימודך על ידי עבודת הנ ושוב שאלו: הזוכר אתה
 והטריד אותך בזה שאמר לך ללכת ממקום למקום?

 גם על זה השיב בחיוב.
 ,שאין לו מנוחה בעולם העליון אמר לו מרן: הלילה בא אלי השמש ואמר לי

 ואמר לי את שמך. ון שביטל אותך מהתורה,וימכ
 וכך עשה. .ל ביטול התורהלכן אבקשך שתלך מיד על קברו ותמחל לו ע

ואמר על זה מרן: אף על פי שהשמש עשה את מלאכתו, ובאמת צריך היה 
לנקות את בית המדרש, בכל זאת מכיוון שיצא על ידי זה ביטול תורה, לא 

 הייתה לו מנוחה!!!
 (אוצרות התורה)

 
 
 

 
  
 


