
 

 

 

 

 .הנביא אחיה שילוני.1

 .משה רבינו. 2

 

 מה הטעם סבל רשב"י י"ג שנה בצער המערה?
יש להתבונן, הלא ודאי שאין אדם מצטער בייסורים ללא סיבה, הכל מושג 

 מלמעלה, מה טעם סבל התנא רבי שמעון בר יוחאי י"ג שנה בצער המערה?
 אלא מסופר בגמרא )סנהדרין ק"א(:

ני עגלי זהב,ואמר, רב לכם מעלות ירושלים, הנה אלוהיך עשה ששירבעם בן 
 ישראל אשר העלוך מארץ מצרים וגו'.

 כדי לשכנע את העם לדבריו? מה עשה
כינס את גדולי האומה והושיב רשע ליד צדיק. אמר להם: האם אתם תחתמו על 

 כל מה שאני אעשה? אמרו לו: כן.
 : כן.אמר להם: אני רוצה להיות מלך עליכם. אמרו לו 

 אמר להם:כל מה שאומר לכם תעשו? אמרו לו: כן.
 חזר ושאל אפילו אם אומר לכם לעבוד עבודה זרה, אמרו הצדיקים: חס ושלום.
אמר הרשע שישב בצד הצדיק,וכי יעלה בדעתך שאדם כירבעם יעבוד עבודה 

זרה, הוא מתכוון רק לנסות אותנו אם נקבל את כל גזרותיו, ומיד חתמו כל 
 ישמעו לו אם יצווה לעבוד עבודה זרה.הצדיקים ש

 

 היה גלגול של הנביא אחיה השילוני -רשב"י
 

 ואף אחיה השילוני היה במעמד ההוא וחתם!
שיעבדו עבודת  את כל ישראל, תם והצליח להדיחואח"כ פרסם ירבעם את חתימ

 אלילים, והצליח למשוך אחריו את העם בגלל חתימתם.
 ן יהוידע" וז"ל:"( בשם ה"כלי יקר", וכן ה"בכתב החיד"א )בספר "פתח עיניים

 ודע כי מאחר ויצא תקלה ומכשול מכח חתימתו, נתגלגל ברשב"י



 וסבל צער מערה י"ג שנים, כמו שכתבו המקובלים ז"ל. 
 ולכן נקרא רבי שמעון בן יוחאי, לרמוז בשם 'יוחאי' את שם 'אחיה'.

 ו של ה' יתברך.ולכן סבל י"ג שנה כמנין אח"ד, לתקן מה שפגם באחדות

 

 עם מי בחר רשב"י להיות בגן עדן?
 

מקום בגן עדן התחתון ששם מושב הנפש עם אחיה וזה הטעם שבחר רשב"י 
 השילוני.

 וכן אומרים בפיוט "מקום בחר משמיא עם הנביא אחיה" כי היה בגלגול שלו.
וזה שאמר רבי שמעון בר יוחאי, אני ואחיה השילוני יכולים לפטור העולם מן 

 הדין )ירושלמי ברכות פ"ט(.
ובזה מובן הטעם שבתחילת אדרא זוטא פתח רשב"י בפסוק "ארור האיש אשר 

 יעשה פסל ומסכה")דברים כ"ז(,
כי הוא בא לתקן המכשול שנעשה על ידו 

 בענין זה בגלגול הקודם.
 

 י היה גלגול רשב" 

 של משה רבינו
 

 וכן כתוב בספר "שער הגלגולים"
 )"מדרש תלפיות"(:

 ע"ה היה גלגול משה רבינו ע"ה. -רשב"י
רבי שמעון בן יוחאי הוא נשמת משה, וברח מחמת המלכות כמו משה שברח 

 מפרעה.
 ויהודה בן גרים שסיפר לפני המלך, היה גלגול המצרי שהרג משה,

, שהוא בן גרשום בן ה הנער שהיה משרת בפסל מיכההי-בנו, ורבי אלעזר 
משה כדברי חז"ל והיה הנער בן י"ג שנים, ובעבור זה ישב רבי אלעזר י"ג שנים 

 במערה.
 

היה גלגול אחיה השילוני, ובעבור שבסיבת חתימתו נעשו עגלי גם רשב"י 
 ירבעם, ישב גם הוא במערה י"ג שנים.

 

 ?ו יהודה בן גריםהימ
 
 גרים, שמחמתו נכנס רשב"י למערה?יהו יהודה מ

 כתב בספר "סדר הדורות", יהודה בן גרים, אביו ואמו גרים היו)רש"י שבת ל"ג(.
אלעזר אליו כדי  והיה תלמידו של רבי שמעון בן יוחאי.ורשב"י שלח את בנו רבי

 שיברכהו.



ועל ידי שסיפר מה שרשב"י גינה אומה זו, נשמע דבריו למלכות ורצו להרוג את 
 "י ונטמן במערה י"ג שנה.רשב

 וכשיצא רשב"י מהמערה ראה אותו ונתן בו עיניו ומת )שבת ל"ד(.
וכתבו התוספות שלא לגרוס שעשה ממנו גל של עצמות,דחכם גדול היה יהודה 

 אליו שיברכהו. בן גרים כדמשמע בגמרא הנ"ל ששלח רשב"י את רבי אלעזר
 עוד מביא בשם ספר "נובלות חכמה":

יוחאי הוא נשמת משה, וברח מחמת המלכות כמו משה שברח  רבי שמעון בן
 מפרעה.

ועשאו  ויהודה בן גרים שסיפר לפני המלך, היה גלגול המצרי שהרג משה,
 אוצרות התורה( (רשב"י גל של עצמות כמו שעשה משה למצרי.

 


