
רבי שמעון בר יוחאי

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר ____ )אֹו ֶּבן יֹוַחי, ְמֻכָּנה ְּבִקּצּור ַרְׁשִּב"י( 

ָהָיה ַּתָּנא ֶּבן ַהּדֹור ָהְרִביִעי ְוַתְלִמידֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא.

ֲהָלכֹות ַרּבֹות ִּבְׁשמֹו מּוָבאֹות ַּב______ ,

ָׁשם הּוא ְמֻכֶּנה 'ַרִּבי ִׁשְמעֹון' ְלֹלא ִצּיּון ֵׁשם ָאִביו. 

ִּבְצִעירּותֹו ִנְמֶנה ַרְׁשִּב"י ִעם ַהֲחָכִמים ֶׁשִהְתַקְּבצּו ְּב'ָּכָרם ְּבַיְבֶנה'. 

ַרְׁשִּב"י ָלַמד ּתֹוָרה ִמִּפי ַרִּבי_____, 

ִּבְתִחָּלה ִּבְבֵני ְּבַרק ְּבֶמֶׁשְך ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה _____,  ַיַחד ִעם ַרִּבי ֲחַנְנָיה

ֶּבן ֲחִכיַנאי ּוְלַאַחר ִמֶּכן ַאף ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים,

קֶֹדם ֶׁשַרִּבי ֲעִקיָבא הּוָצא ַלהֹוֵרג ַעל ִקּדּוׁש___. 

ַרְׁשִּב"י ָמנּוי ֵּבין ֲחֵמֶׁשת ַּתְלִמיֵדי ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוָתם ֶהֱעִמיד ְלַאַחר מֹות

ַמְרִּבית ַּתְלִמיָדיו, 

ּוֵבין ַהַּתְלִמיִדים אֹוָתם ָסַמְך ַרִּבי _____ ֶּבן ָּבָבא ְּבֶהְסֵּתר .

ַהְׁשִלימּו ִמַּמְחַסן ַהִּמיִלים

ָׁשָנה    |    ִּמְׁשָנה    |    יֹוַחאי    |    ֲעִקיָבא    |    ד'    |    ְיהּוָדה
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ה ָנִאים  ּמָ ּכַ ַתח ר' ְיהּוָדה ְוָאַמר  ּפָ ת ל"ג ע"ב:  ּבָ ׁשַ ְלמּוד  ּתַ ּבַ ר  ְמֻסּפָ

נּו ֶמְרֲחָצאֹות, ּקְ ִרים ּתִ ׁשָ נּו ּגְ ּקְ ָוִקים ּתִ נּו ׁשְ ּקְ ה זֹו ּתִ ל ֻאּמָ יֶהן ׁשֶ ַמֲעׂשֵ

ַתק.   ר' יֹוִסי ׁשָ

א ְלצֶֹרְך ַעְצָמם -  נּו ֶאּלָ ּקְ נּו לֹא ּתִ ּקְ ּתִ ל ָמה ׁשֶ "י ְוָאַמר ּכָ ּבִ ַנֲעָנה ַרׁשְ

ֶהן ַעְצָמן,  ן ּבָ ֶהן , ֶמְרֲחָצאֹות ְלַעּדֵ יב ּבָ ָוִקים ְלהֹוׁשִ נּו ׁשְ ּקְ ּתִ

ִרים ִלּטֹל ֵמֶהן ֶמֶכס. ׁשָ ּגְ

ִהְסַּתְּתרּותֹו ַּבְמָעָרה

תרגמו מכתב רש"י לכתב עברית
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נֹוַדע ַהָּדָבר ְלַמְלכּות רֹוִמי ְוִנּדֹון ר' ִׁשְמעֹון ְלִמיָתה ַעל ְיֵדי ַהִּׁשְלטֹון ָהרֹוָמִאי, 

ִּבְמָעָרה  ָׁשִנים   12 ִהְתַחְּבאּו  ֶאְלָעָזר  ּוְבנֹו  ַרְׁשִּב"י  ְלַמְחֶּתֶרת.  ָלֶרֶדת  ְוֶנֱאַלץ 

ְוִנּזֹונּו ֵמֵעץ ָחרּוב ּוִמַּמְעַין ַמִים ֶׁשִּנְבְראּו ָלֶהם ְּבֶדֶרְך ֵנס. 

ָּכל אֹוָתן 12 ָׁשָנה ָהיּו ְׁשֵניֶהם לֹוְמִדים ּתֹוָרה ַּכֲאֶׁשר ָּכל ּגּוָפם ְמֻכֶּסה חֹול ַעד 

ַצָּואָרם, ְוַרק ִּבְזַמן ַהְּתִפָּלה ָיְצאּו ֵמַהחֹול ְוִהְתַלְּבׁשּו. 

ְלַאַחר 12 ָׁשָנה ִהִּגיַע ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ַלְּמָעָרה ְוהֹוִדיַע ְלַרְׁשִּב"י ִּכי ֵקיָסר רֹוָמא 

ֵמת ּוָבְטלּו ְּגֵזרֹוָתיו. ָאז ָיְצאּו ַרְׁשִּב"י ְוֶאְלָעָזר ְּבנֹו ִמְּמקֹום ַמֲחבֹוָאם, 

ְועֹוְסִקים  ּתֹוָרה  ִמַּתְלמּוד  ִמְתַּבְּטִלים  ֲאָנִׁשים  ָּבעֹוָלם  ַרְׁשִּב"י  ְּכֶׁשָרָאה  ַאְך 

ַּבֲחִריָׁשה ּוְזִריָעה ָנַתן ָּבֶהם ֵעיָניו ְוִנְׂשְרפּו. ָיְצָאה ַּבת קֹול ִמן ַהָּׁשַמִים ְוָאְמָרה 

"ְלַהֲחִריב עֹוָלִמי ְיָצאֶתם? ִחְזרּו ִלְמָעַרְתֶכם!".

ָחְזרּו ַרְׁשִּב"י ְוֶאְלָעָזר ְּבנֹו ִלְמָעָרה ְלעֹוד 12 ֳחָדִׁשים, ֶׁשְּבסֹוָפם ָיְצאּו

ֵמַהְּמָעָרה ּוָפְגׁשּו ָאָדם ַהֵּמִביא ִלְכבֹוד ַׁשָּבת ְׁשֵני ֲהַדִּסים,

ְוָכְך ָראּו ַּכָּמה ֲחִביבֹות ִמְצַות ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוִנְתָקְרָרה ַּדְעָּתם. 
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מה נודע למלכות רומי?  .1

____________________________________________ 

____________________________________________

כמה שנים התחבאו בסך הכל רש"בי ובנו במערה?  .2

____________________________________________ 

____________________________________________

מדוע החזרים ד' למערה?   .3

____________________________________________ 

____________________________________________

מה ראו רשבי ובנו בצאתם מהמערה בפעם השניה?   .4

____________________________________________ 

____________________________________________
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ְּכַתְלִמיד ֻמְבָהק ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא

)ֶׁשָאַמר "'ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך' - ֶזהּו ְּכָלל ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה"(, 

ַּגם ְּבִמְׁשָנתֹו ֶׁשל ַרְׁשִּב"י ֶיְׁשָנּה ֲחִׁשיבּות ַרָּבה ְלִמּדֹוָתיו ֶׁשל ָהָאָדם ְוַלִּמְצוֹות 

ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו. ְלֻדְגָמה ַרְׁשִּבי אֹוֵמר:

"נֹוַח לֹו ָלָאָדם ֶׁשַּיִּפיל ַעְצמֹו ְלַכְבַׁשן ָהֵאׁש ְוַאל ַיְלִּבין ָּפַני ֲחֵברֹו ְּבַרִּבים"

"ִמַּנִין ֶׁשֵאין ֵמָרִצין לֹו ְלָאָדם ִּבְׁשַעת ַּכֲעסֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ָּפַני ֵיֵלכּו ַוֲהִנחִֹתי ָלְך"

"ָּגדֹול אֹוָנַאת ְּדָבִרים ֵמאֹוָנַאת ָממֹון ֶׁשֶּזה ֶנֱאַמר ּבֹו ְוִיְרַאת ֵמֱאֹלֶהיָך 

ְוֶזה ֹלא ֶנֱאַמר ּבֹו ְוִיְרַאת ֵמֱאֹלֶקיָך"
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