מעגל השנה

רבי שמעון בר יוחאי
ַה ְׁשלִ ימּו ִמ ַּמ ְח ַסן ַה ִּמילִ ים

ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַּבר ____ (אֹו ֶּבן י ַֹוחיְ ,מכֻ ּנָ ה ְּב ִקּצּור ַר ְׁש ִּב"י)
ָהיָה ַּתּנָ א ֶּבן ַהּדֹור ָה ְר ִב ִיעי ו ְַתלְ ִמידֹו ֶׁשל ַר ִּבי ֲע ִק ָיבא.
ֲהלָ כֹות ַרּבֹות ִּב ְׁשמֹו מ ָּובאֹות ַּב______ ,
ָׁשם הּוא ְמכֻ ּנֶ ה ַ'ר ִּבי ִׁש ְמעֹון' לְ ֹלא ִצּיּון ֵׁשם ָא ִביו.
ִּב ְצ ִעירּותֹו נִ ְמנֶ ה ַר ְׁש ִּב"י ִעם ַה ֲחכָ ִמים ֶׁש ִה ְת ַק ְּבצּו ְּב'ּכָ ָרם ְּבי ְַבנֶ ה'.
ַר ְׁש ִּב"י לָ ַמד ּת ָֹורה ִמ ִּפי ַר ִּבי_____,
ִּב ְת ִחּלָ ה ִּב ְבנֵ י ְּב ַרק ְּב ֶמ ֶׁשְך ְׁשלֹוׁש ֶע ְׂש ֵרה _____ ,י ַַחד ִעם ַר ִּבי ֲחנַ נְ יָה
ֶּבן ֲחכִ ינַ אי ּולְ ַא ַחר ִמּכֶ ן ַאף ְּב ֵבית ָה ֲאס ִּורים,
ק ֶֹדם ֶׁש ַר ִּבי ֲע ִק ָיבא ה ָּוצא לַ ה ֵֹורג ַעל ִקּדּוׁש___.
ַר ְׁש ִּב"י ָמנּוי ֵּבין ֲח ֵמ ֶׁשת ַּתלְ ִמ ֵידי ַר ִּבי ֲע ִק ָיבא א ָֹותם ֶה ֱע ִמיד לְ ַא ַחר מֹות
ַמ ְר ִּבית ַּתלְ ִמ ָידיו,
ֵּובין ַה ַּתלְ ִמ ִידים א ָֹותם ָס ַמְך ַר ִּבי _____ ֶּבן ָּב ָבא ְּב ֶה ְס ֵּתר .
מחסן מילים:

ָׁשנָ ה | ִּמ ְׁשנָ ה | י ַֹוחאי | ֲע ִק ָיבא | ד' | ְיה ָּודה
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מעגל השנה

ִה ְס ַּת ְּתרּותֹו ַּב ְמ ָע ָרה
ְמסֻ ּ ָפר ַ ּב ּ ַתלְ מוּד ַׁש ָ ּבת ל"ג ע"בָ ּ :פתַ ח ר' יְה ּודָה וְ אָ מַ ר ַּכ ּ ָמה נ ִָאים
מַ עֲ ֵ ׂשיהֶ ן ׁ ֶשל אֻ ּ ָמה זוֹ ִּת ְ ּקנ ּו ְ ׁש ִוָקים ִּת ְ ּקנ ּו ְ ּג ָׁשרִ ים ִּת ְ ּקנ ּו מֶ רְ ֲחצָאוֹ ת,
ר' יוֹ ִסי ָׁשתַ ק.
נַעֲ נָה רַ ְ ׁש ִ ּב"י וְ אָ מַ ר ָּכל ָמה ׁ ֶש ִּת ְ ּקנ ּו לֹא ִּת ְ ּקנ ּו אֶ ָּלא לְ צֹרֶ ְך ַעצְ ָמם -
ִּת ְ ּקנ ּו ְ ׁש ִוָקים לְ הוֹ ִ ׁשיב ָ ּבהֶ ן  ,מֶ רְ ֲחצָאוֹ ת לְ ַע ּדֵן ָ ּבהֶ ן ַעצְ ָמן,
ְ ּג ָׁשרִ ים לִ ּטֹל מֵ הֶ ן מֶ כֶ ס.

תרגמו מכתב רש"י לכתב עברית
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מעגל השנה

ִה ְס ַּת ְּתרּותֹו ַּב ְמ ָע ָרה
נ ַֹודע ַה ָּד ָבר לְ ַמלְ כּות ר ִֹומי וְנִ ּדֹון ר' ִׁש ְמעֹון לְ ִמ ָיתה ַעל י ְֵדי ַה ִּׁשלְ טֹון ָהר ָֹומ ִאי,
וְנֶ ֱאלַ ץ לָ ֶר ֶדת לְ ַמ ְח ֶּת ֶרתַ .ר ְׁש ִּב"י ְּובנֹו ֶאלְ ָעזָ ר ִה ְת ַח ְּבאּו ָׁ 12שנִ ים ִּב ְמ ָע ָרה
וְנִ ּזֹונּו ֵמ ֵעץ ָחרּוב ִּומ ַּמ ְעיַן ַמיִם ֶׁשּנִ ְב ְראּו לָ ֶהם ְּב ֶד ֶרְך נֵ ס.
ּכָ ל א ָֹותן ָׁ 12שנָ ה ָהיּו ְׁשנֵ ֶיהם ל ְֹומ ִדים ּת ָֹורה ּכַ ֲא ֶׁשר ּכָ ל ּג ָּופם ְמכֻ ֶּסה חֹול ַעד
ָארם ,ו ְַרק ִּבזְ ַמן ַה ְּת ִפּלָ ה י ְָצאּו ֵמ ַהחֹול ו ְִה ְתלַ ְּבׁשּו.
ַצּו ָ
לְ ַא ַחר ָׁ 12שנָ ה ִהּגִ ַיע ֵאלִ ָּיהּו ַהּנָ ִביא לַ ְּמ ָע ָרה ְוה ִֹוד ַיע לְ ַר ְׁש ִּב"י ּכִ י ֵק ָיסר ר ָֹומא
ֵמת ָּוב ְטלּו ּגְ זֵ ר ָֹותיוָ .אז י ְָצאּו ַר ְׁש ִּב"י ו ְֶאלְ ָעזָ ר ְּבנֹו ִמ ְּמקֹום ַמ ֲחב ָֹואם,
ַאְך ּכְ ֶׁש ָר ָאה ַר ְׁש ִּב"י ָּבעֹולָ ם ֲאנָ ִׁשים ִמ ְת ַּב ְּטלִ ים ִמ ַּתלְ מּוד ּת ָֹורה ְוע ְֹוס ִקים
ַּב ֲח ִר ָיׁשה ּוזְ ִר ָיעה נָ ַתן ָּב ֶהם ֵעינָ יו וְנִ ְׂש ְרפּו .י ְָצ ָאה ַּבת קֹול ִמן ַה ָּׁש ַמיִם ו ְָא ְמ ָרה
אתם? ִחזְ רּו לִ ְמ ָע ַר ְתכֶ ם!".
"לְ ַה ֲח ִריב עֹולָ ִמי י ְָצ ֶ
ָחזְ רּו ַר ְׁש ִּב"י ו ְֶאלְ ָעזָ ר ְּבנֹו לִ ְמ ָע ָרה לְ עֹוד ֳ 12ח ָד ִׁשיםֶׁ ,ש ְּבס ָֹופם י ְָצאּו
ֵמ ַה ְּמ ָע ָרה ָּופגְ ׁשּו ָא ָדם ַה ֵּמ ִביא לִ כְ בֹוד ַׁש ָּבת ְׁשנֵ י ֲה ַד ִּסים,
וְכָ ְך ָראּו ּכַ ָּמה ֲח ִביבֹות ִמ ְצוַת ַעל י ְִׂש ָר ֵאל וְנִ ְת ָק ְר ָרה ַּד ְע ָּתם.
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ִה ְס ַּת ְּתרּותֹו ַּב ְמ ָע ָרה
שאלות
.1

מה נודע למלכות רומי?

____________________________________________
____________________________________________
.2

כמה שנים התחבאו בסך הכל רש"בי ובנו במערה?

____________________________________________
____________________________________________
.3

מדוע החזרים ד' למערה?

____________________________________________
____________________________________________
.4

מה ראו רשבי ובנו בצאתם מהמערה בפעם השניה?

____________________________________________
____________________________________________
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ֵּבין ָא ָדם ַל ֲח ֵברֹו
ּכְ ַתלְ ִמיד ֻמ ְב ָהק ֶׁשל ַר ִּבי ֲע ִק ָיבא
(ׁש ָא ַמר "'ו ְָא ַה ְב ָּת לְ ֵר ֲעָך ּכָ מֹוָך'  -זֶ הּו ּכְ לָ ל ּגָ דֹול ַּבּת ָֹורה"),
ֶ
ּגַ ם ְּב ִמ ְׁשנָ תֹו ֶׁשל ַר ְׁש ִּב"י י ְֶׁשנָ ּה ֲח ִׁשיבּות ַר ָּבה לְ ִמּד ָֹותיו ֶׁשל ָה ָא ָדם וְלַ ִּמ ְצוֹות
ֶׁש ֵּבין ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹו .לְ ֻדגְ ָמה ַר ְׁש ִּבי א ֵֹומר:

"נ ַֹוח לֹו לָ ָא ָדם ֶׁשּי ִַּפיל ַע ְצמֹו לְ כַ ְב ַׁשן ָה ֵאׁש ו ְַאל יַלְ ִּבין ָּפנַ י ֲח ֵברֹו ְּב ַר ִּבים"
"מּנַ יִן ֶׁש ֵאין ֵמ ָר ִצין לֹו לְ ָא ָדם ִּב ְׁש ַעת ּכַ ֲעסֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ָּפנַ י יֵלֵ כּו ו ֲַהנִ ח ִֹתי לָ ְך"
ִ
ֹלהיָך
"ּגָ דֹול אֹונָ ַאת ְּד ָב ִרים ֵמאֹונָ ַאת ָממֹון ֶׁשּזֶ ה נֶ ֱא ַמר ּבֹו ְוי ְִר ַאת ֵמ ֱא ֶ
ֹלקיָך"
וְזֶ ה ֹלא נֶ ֱא ַמר ּבֹו ְוי ְִר ַאת ֵמ ֱא ֶ
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