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בסיעתא דשמיא
גיליון

ָפָרַשׁת בֻחֹקַתי 

שיעורים שנמסרו מפי 
הרב ישראל סאלי פחימה שליט"א

רב ק"ק "תפילה למשה אמת ליעקב"

בסיעתא דשמיא
גיליון
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זמני השיעורים של הרב מתקיימים מידי שבוע כדלהלן:

בבית הכנסת ''זכור לאברהם'' פלח  6 באר שבע:
בימי שני ורביעי בשעה 20:00 בערב. 

בבית הכנסת ''בית אברהם'' שכונה א' באר שבע:
בימי שלישי בשעה 18:30 בערב.

מידי שבת כשעה לפני צאת השבת.

בית הכנסת ''תפילה למשה אמת ליעקב'' 
רח' הכותל המערבי 42 

בימי חמישי לאחר תפילת ערבית.
מידי שבת בשעה 16:15 עד תפילת מנחה.

בית כנסת "ממזרח שמש"
שכונת פלח 7

ימי ראשון ושני בשעה 18:30

חלק מהשיעורים נמצאים לצפייה ברשת היוטיוב
www.ladaat.info ניתן גם להוריד את העלון באתר : לדעת נט

כתיבה ועריכה: נתנאל .ח.
להארות והערות וכן לקבלת הגיליון ניתן לשלוח מייל בכתובת:

Bhsp2020@gmail.com
© כל הזכויות שמורות

להזמנת שיעורים: 054-84-06-294

המעוניינים לזכות לקחת חלק 
בגיליון זה

)לרפואה/הצלחה/זייווג/ עילוי נשמת וכו'(

מוזמנים ליצור קשר לטלפון:

054-84-06-294
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רבי  הזכיר  לא  זאת  ובכל  חכמים  וא”פ 
במשניות את דעתם כלל אלא הביא את 

דעת רשב” כדעת יחיד.

רשב”י חולק על רבותיו הייתכן?

בתשובות הרדב’’ז )חלק א’ סימן תצה’( 
על  לחלוק  רשאי  תלמיד  שאין  מביא, 
על  חלקו  שתלמידים  מצינו  ואם  רבו, 
רבותיהם לא מזכירים זאת בהדיא, אלא 
הלומד  והאדם  דעתם,  את  מזכירים 
עצמו  עם  וההבנה  החשבון  את  יעשה 

באופן אישי. 

אומרת הגמ’ בירושלמי )תענית פרק ד’ 
יוחאי  בר  שמעון  רבי  תניא,  ח’(,  הלכה 
אומר, עקיבא רבי היה דורש כך: נאמר 
צום  ה’  אמר  ‘’כה  ח’(  )זכריה  בפס’ 
הרביעי וגו’’’ ואני רואה את דבריי שהם 

נכונים יותר מדברי רבי עקיבא.

ספ”ו(  )סוטה  בתוספתא  מצאנו  עוד 
ר”ע  היה  דברים  ארבעה  אומר  רשב”י 
ודברי  כמותו  דורשן  אני  ואין  דורשם 
זה  כיצד  ולכאורה,  ע”כ.  מדבריו  נראים 
יתכן הרי הרדב’’ז הביא, שהתלמידים לא 

כי לא תשכח מפי זרעו

עמדו  קלח:(:  )שבת  הגמ’  אומרת 
עתידה  שהתורה  ואמרו,  ביבנה  חכמים 
יוחאי  בר  שמעון  רבי  עמד  להשתכח. 
ואמר, ח’’ו שתשתכח, שנאמר – ‘’כי לא 

תשכח מפי זרעו’’. 

והתפארת שלמה )ל”ג בעומר ד”ה ת”ר( 
אמר שסופי התיבות של כי לא תשכח 
יוסף’  וה’זכרון  יוחאי.  עולה  זרעו  מפי 
אומר,  שנאמר(  מה  ד”ה  בעומר  )ל”ג 
תשכח  כי  המילים  את  ניקח  שכאשר 
שיהיה  כך  ‘לא’,  המילה  בלי  זרעו  מפי 
היתה  עדיין  א’,  האות  בלי  יוחי  כתוב 
שכחה של התורה, ויוחאי עם האות א’ – 
גרם, שלא תשתכח התורה מישראל. וזה 
ע’’י שרשב’’י יצא מהמערה, שאז נקרא 

בפי כל רבי שמעון בר יוחאי.

בספר ‘בן יוחאי’ מביא כמה וכמה ראיות 
מחבר  הנשיא  יהודה  שרבי  נפלאות, 
רשב’’י,  של  שיטתו  את  הביא  המשניות 
גם מבלי להזכיר אותו כלל, ומשמע א’’כ 
פי שיש בריתות  שהלכה כמותו אף על 
שבהם מובא דעות שחולקים על רשב”י 

כרשב”י  הלכה  אין 

הייתכן??? - חלק ב’
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מביאים את דברי רבם בזמן שחולקים 
על רבם - וכאן ראינו להיפך.

רשב”י אחרי המערה בריה חדשה

קודם  שרשב’’י  מה שדיברנו,  לפי  ברם, 
דברים  שתי  זה  המערה  ואחר  המערה 
שונים- הכל ברור, וכמו שמצינו )הובא 
חזר  בעצמו  שרשב’’י  הקודם(,  במאמר 
בו מכמה מדבריו שאמר קודם כניסתו 
למערה, וכעת אמר אחרת לאחר שיצא 
יכל  שאמר  בדברים  ולכן  מהמערה 

לחלוק על כולם גם על רבותיו. 

רשב”י נזכר פעם אחת 
בששה סדרי משנה

ששת  כל  על  המשניות  בכל  והנה, 
רשב’’י  של  שמו  מופיע  לא  הסדרים, 
ממשנה  חוץ  בלבד,  שמעון’  ‘רבי  אלא 
אחת במסכת חגיגה )פרק א’ משנה ז’(, 
רבי  על  יוחאי  בר  שמעון  רבי  שחולק 
בפס’  הביאור  מה  מנסיא,  בן  שמעון 
‘’מעוות לא יוכל לתקון  )קהלת א’ טו’( 
וחסרון לא יוכל להמנות’’, ר’’ש בן מנסיא 
והוליד  הערווה  על  הבא  זה   - אומר 
רשב’’י אומר, שזה  ואילו  ממזר לעולם. 
בתחילה,  מעוות  שהיה  מי  על  מדובר 
וביאור המילים ‘’לא יוכל לתקון’’ - קאי 

על תלמיד שפירש מן התורה.

העניין,  את  לבאר  נדחק  יוחאי’  וה’בן 
שדווקא כאן מוזכר שמו של רבי שמעון 
בר יוחאי – שיש כמה משניות שתלמידי 
ואחת  אותם,  וחתמו  אותם  כתבו  רבי 
לא  רבי  וממילא-  הזו,  המשנה  זו  מהם 

חתום עליה.

פירש מן התורה-מתורתו

מחודש  ביאור  בס’’ד  לומר  נראה  אולם 
קשה,  שהרי  קדישא,  ההילולא  לכבוד 
לא  המילים  את  רשב’’י  מפרש  מדוע 
על תלמיד חכם שפירש   - לתקון  יוכל 
בעולם  מושג  יש  והלא  התורה,  מן 

הנקרא לחזור בתשובה...

התורה  מן  שפירש   – בס”ד  י’’ל  אלא, 
הכוונה, שפירש מן תורתו, דהיינו – כמו 
ר’’ש, שקודם המערה אמר מאות ואלפי 
חזר  מהמערה  שיצא  ולאחר  חידושים, 
מי  ולכאורה,  שאמר.  דברים  מכמה  בו 
יודע מה שינה רשב’’י ומה לא, לכן אמר 
רשב’’י, מהו מעוות לא יוכל לתקון - זהו 
ת’’ח שפירש מן התורה – מן תורתו-שלו.

רבי נתן לרשב”י מתנה

רשב’’י  של  שמו  את  נקט  רבי  לפיכך, 
עוד  לר’’ש,  לומר  בא  כביכול  במלואו, 
יבא יום וידעו כולם להבדיל מה אמרת 
ומה  למערה,  כניסתך  קודם  וחידשת 
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את  נקט  לכן  יציאתך.  לאחר  חידשת 
שמו דווקא בהקשר הזה של מעוות לא 
יוכל לתקון, והוי כסוג של מתנה שנתן 

רבי לרבו רשב”י.

היה  שרבי   – יסוד  הניח  יוחאי’  ה’בן 
כניסתו  קודם  רשב’’י  של  תלמידו 
לאחר  תלמידו  היה  לא  אולם  למערה, 
את  במשניות  כתב  ורבי  הימנה,  שיצא 
ההלכות של ר’’ש, קודם שנכנס למערה 
בתור מחלוקות,  ובהם לא היתה הלכה 
כשהיה  אולם  הפעמים,  ברוב  כמותו 
כסתם,  אותם  הביא  הוא  רשב’’י  בתור 
החלוקים  החכמים  את  הביא  לא  ולכן 
ניתן  )ואולי  הזו  הפעם  מלבד  עליו, 
הביא  הזו  הספציפית  שבמשנה  לומר 
את החלוקים עליו, לרמוז לרשב’’י שיש 
ניתן לתקון...  אפשרות כלשהיא שיהיה 

וזאת משום כבודו של ר’’ש(.

ב’ פעמים שרבי מתעלם מדברי רשב”י

את  הביא  שרבי  מקומות  ב’  ומצינו 
כביכול  בסתם,  ר’’ש  על  החולקים 
מהמקום  ומשיטתו,  ממנו  נתעלם 
בברייתא,  יוחאי  בר  שמעון  ר’  שמוזכר 

והדבר טעון ביאור כדלהלן.

דברי  את  מביאה  ס.(  )ביבמות  הגמ’ 
קברי  שאומר,  יוחאי  בר  שמעון  רבי 
שנאמר  באוהל  מטמאים  אינם  עכו’’ם 

צאן  צאני  ‘’ואתנה  לד(-  )ביחזקאל 
קרויים  אתם   - אתם’’  אדם  מרעיתי 
אדם.  קרויים  העולם  אומות  ואין  אדם 
הם  שבאוהל  שהטעם  רשב’’י,  ומבאר 
לא מטמאין ובטומאת מגע ומשא הם 
אוהל  טומאת  שלגבי   – מטמאין  כן 
מי  ימות באוהל’’ שרק  כי  ‘’אדם  כתיב 
שנקרא אדם מטמא באוהל ולא עכו’’ם 
ורשב’’ג  רבנן  אדם.  קרויים  שאינם   -
גם  בכך  ונחלקו  שם,  ר’’ש  על  חולקים 

הראשונים והאחרונים.

ואין  ואומר,  הזו  הגמ’  את  מביא  תוס’ 
הלכה כרשב’’י. והבעיה היא, שישנה גמ’ 
רשב’’י,  של  לשיטתו  המצדדת  ערוכה 
והיא מובאת בבבא מציעא )קיד:( פגש 
בבית  מהלך  הנביא  אליהו  את  רבה 
הרי  רבה,  לו  עכו’’ם, אמר  הקברות של 
הוא  ]פנחס  הנביא-כהן  אליהו  אתה 
אליהו[, ומה הנך עושה בבית הקברות?! 
אמר לו אליהו – וכי כבודו לא שנה את 
מסכת טהרות, שאמר שם רשב’’י, קברי 

עכו’’ם אינם מטמאין שנאמר וגו’.

כיצד   – יוחאי’  ה’בן  שואל  ולכאורה 
אמר אליהו הנביא את מה שאמר, הרי 
אין משנה כזו שכך אמר רשב’’י...?! וכן, 
במשנה באהלות )בפרק יח’ משנה ט’(, 
סתמה את דבריה מבלי להביא חולקים 
כלל – ואמרה, שקברי עכו’’ם מטמאים 
באוהל בלי להזכיר כלל את דעת רשב’’י, 
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והביא סתמא דלא כר’ שמעון בר יוחאי 
רבי  הרי  יוחאי’,  ה’בן  שואל  ממילא,   –
מוכרח לסתום את כל המשניות כרשב’’י 
)כמו שה’בן יוחאי’ בעצמו הביא ראיות 

רבות לכך – וכיצד עתה לא נראה כן?(.
יש  מי שנקרא אדם  ועוד, משמע, שרק 
לו טומאת אוהל. והנה, שואל תוס’ - הרי 
הגמ’ בסנהדרין נט מביאה מניין לעכו’’ם 
שעוסק בתורה שהוא ככהן גדול שנאמר 
בהם’’,  וחי  האדם  אותם  יעשה  ‘’אשר 
אלא  נאמר  לא  וישראלים,  לויים  כהנים 
שהוא  גוי  שאפילו  ומשמע,  ‘’האדם’’ 
עוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול, והראיה 
האדם  אותם  יעשה  ‘’אשר  שכתוב  מכך 
וחי בהם’’. נמצא, שהגמ’ הזו קוראת לגוי 

– ‘’אדם’’ וזה ההיפך מהראיה שלו...

של  ששיטתו   – יוחאי’  ה’בן  ומבאר 
מטמאין,  עכו’’ם  שאין  שסובר  רשב’’י, 
היא משום שאינם קרויים אדם, ושיטה 
נובעת משיטה אחרת שלו המובאת  זו 
במה  נחלקו  שם  לה:(,  )בברכות  בגמ’ 
שנאמר ‘’ואספת דגנך’’ - שואלת הגמ’, 
מה תלמוד לומר ‘’לא ימוש ספר התורה 
הזה מפיך’’ דהיינו, שצריך לעסוק תדיר 
אומר,  ישמעאל  ר’  התורה.  בלימוד 
קצירה- בשעת  אסיפה-תאסוף,  בשעת 

אמר  זריעה-תזרע.  ובשעת  תקצור, 
בשדהו  עוסק  שהאדם  א’’כ,  רשב’’י, 
עליה?  תהא  מה  תורה  כ’’כ,  רב  זמן 
ברצונו  עוסקים  שישראל  בזמן  אלא, 

ע’’י אחרים  של מקום, עבודתם נעשית 
שנאמר )ישעיה ס”א( ‘’ועמדו זרים ורעו 
את צאנכם’’, וכשאינם עושים רצונו של 
מקום, מלאכתם נעשית ע’’י עצמם, ולא 

עוד אלא, שהם עובדים אצל אחרים.
ישמעאל  כרבי  עשו  הרבה  אביי,  אמר 
ולא  כרשב’’י  עשו  הרבה  בידם,  ועלתה 
מביא  יוחאי’  ‘בן  ובספר  בידם.  עלתה 
ראיות רבות, שרוב מה שרשב’’י אמר, זה 
יוחנן – אמר רבי  מוזכר בשמו של רבי 
והנה לפלא הדבר,  יוחנן משום רשב’’י. 
שאין מי שמזכיר את רשב’’י בעניין הזה 

וכולם צידדו כרבי ישמעאל.

קנית  שם  שעמדת  צורים  במערת 
הודך והדרך

שיצא  לאחר  שרשב’’י   – הוא  והטעם 
מהמערה אירע לו דבר מה, והוא נשתנה 
ואישיותו, שכאשר ראה אנשים  במהותו 
ועוסקים בחיי שעה  שעוזבים חיי עולם 
של  גל  ועשאם  בהם  עיניו  את  נתן   -
למדרגות  הגיע  שרשב’’י  כיון  עצמות, 
גבוהות ונשגבות במערה, שע’’י התבלותו 
בעפר הוא תיקן את מה שכל אדם מתקן, 
כאשר הוא מונח בקברו, לאחר פטירתו 
שגופו חוזר לאדמה )ע’’פ השל’’ה מסכת 
שהאריך  וכמו  אור  תורה  השנה  ראש 
שמעון’  רבי  הוא  ‘כדאי  בספר  לבאר 
והיה רשב’’י בדרגה של אדם  ז’(,  מאמר 
שהתחבר  וכיון  החטא.  קודם  הראשון 
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יכול  לא  כ’’כ,  מושלמת  בצורה  לתורה 
לראות בדבר שהוא לא תורה.

ונרחיב את העניין – הרי המושג של עבודה, 
נוצר מקללת ה’ את אדם הראשון ‘’בזעת 
תצמיח  ודרדר  וקוץ  לחם  תאכל  אפך 
השווה  שבתחילה  המדרש,  וכדברי  לך’’ 
ואדה’’ר  ממש,  לבהמה  אדה’’ר  את  ה’ 
החל לבכות ואמר, וכי אני והבהמה נאכל 
מאותו העשב, אמר לו ה’ יתברך, אל תדאג 
אני אחון אותך בבינה ובדעת, להפוך את 
נזקק  והאדם   – נורמטיבי  העשב למאכל 
לעשות עשר מלאכות מזמן הזריעה עד 

שהאוכל – הלחם נכנס לפיו...

לנו  שיש  ההתאמצות  שכל  נמצא, 
אדם  מחמת  הכל  הפרנסה,  בהבאת 
בעצמו  שתיקן  רשב’’י  א’’כ,  הראשון. 
לשם  הבין  לא  אדה’’ר,  שחטא  מה  את 
מה נצרכת הטרחה בהבאת הפרנסה - 
ולשמרה’’.  ‘’לעבדה  דכתיב  הוא  הדא 
אומר הזוהר )בראשית קמז’(, ‘’לעבדה’’ 
לא  במצוות  ו’’לשמרה’’  עשה,  במצוות 
השתנתה  החטא  לאחר  ורק  תעשה, 
מהות הפס’ – ‘’לעבדה ולשמרה’’ ממש.

רשב’’י, לאחר שיצא מהמערה נהיה שלם, 
כפי שהיה אדה’’ר קודם החטא, והאנשים 
הם  אדה’’ר  חטא  לאחר  לעולם  שבאו 
שמעלה  שהדבר  בהמה,  בדרגת  אנשים 
התורה.  היא   - אדם  בני  להיות  אותם 

לכן עם הארץ נחשב כמו בהמה, מחמת 
שהוא לא עוסק בתורה אז נשאר בדרגתו 
שנעשה  רשב’’י  ממילא,  בהמה.  שהיא 
כחתיכה אחת עם התורה, הוא לא מסוגל 
מהיפך  דבר  שעושה  מישהו  לראות 
התורה, לכן מובן היטב המשפט ‘’נעשה 

אדם נאמר בעבורך...’’

נמצאנו למדים, שרשב’’י הבין, שמי שעוזב 
לכן  אדם,  ולא  בהמה,  נקרא  התורה  את 
אומר ר’’ש - אם יזרע האדם בשעת זריעה 
בהמה.  נהיה  הוא  קצירה,  בשעת  ויקצור 
שיטתו,  את  רשב’’י  הבין  מהכא,  זה,  לפי 
אדם,  קרויים  ‘’אדם’’ אתם  שמה שנאמר 

ואין אומות העולם קרויים אדם. 

‘’אדם   – האוהל  של  הדין  נגזר  ומכאן, 
שעוסק  למי  הכוונה  באוהל’’  ימות  כי 
- אומר  בתורה וממית את עצמו עליה 

רשב’’י: זהו האדם האולטימטיבי. 

דברים שלא שייכים לעולם הזה

יש  זו  ה’בן יוחאי’, במשנה  אולם, אומר 
תלמידו   - שרבי  יחידים,  דינים  שתי 
דעת  את  הביא  רשב’’י  של  המובהק 
דעתו  את  כלל  הזכיר  ולא  החולקים 
דברים שאינם  של רשב’’י, משום שהם 
שוהים.  אנו  בו  החומרי  לעולם  שייכים 
וקיבל את המידה  וחזר רשב’’י למערה 
הי’’ג - מידת הרחמים, כפי הידוע בספר 
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רבי  של  בנו  דוד  )לרבי  הספיר’  ‘לבנת 
יהודה החסיד ]בראשית דף ג’[(, שאותה 
אותה  זו  רשב’’י,  שהה  בה  המערה 
המערה שמשה רבינו ע’’ה קיבל את י’’ג 
במערת  שכתוב-  כמו  הרחמים.  מידות 

צורים1 שעמדת וכו’. 

של  הצורים  מערת  הרי  נתמה,  ואם 
משה רבינו היתה בחו’’ל, כיון שלא נכנס 
שהמשנה  משום  היא,  התשובה  לארץ. 
בין  רבינו  משה  של  המערה  את  מונה 
היתר, עם עשרת הדברים שנבראו בע’’ש 
בין השמשות, ודברים אלו הם כלל לא 
טבעיים כדוגמת פי הארץ פי האתון וכו’ 
א”כ גם מיקומה של מערה זו לא מוכרח 
הנביא  ואליהו  לשם,  מכאן  לזוז  ויכולה 

גם כן היה באותו המערה. 

אומר האבן עזרא, שאת קרבת האלוקים 
הצור  בנקרת  רבינו  משה  קיבל  אותה 
הזו, לא קיבל כמותה אפילו במתן תורה, 
כי במתן תורה נאמר ‘’פה אל פה אדבר 
עליך’’,  כפי  ‘’ושכותי  נאמר  ושם  בו’’, 
שמחמת קרבת האלוקים הגדולה מאוד 
משה  של  נשמתו  רצתה  שם,  שהיתה 
זה של התגלות מידת  לצאת... ובמקום 
הרחמים, שם שהה רשב’’י י’’ג שנה כנגד 
האחרונה  ובשנה  הרחמים,  מידות  י’’ג 
קיבל את מידת הרחמים שלא היתה לו 
קודם לכן. והראיה, שלא יכל לראות את 

אותם האנשים שעמלו לפרנסתם...

שעוסק  שגוי  מניין   - לעיל  מובא  תוס’ 
שנאמר  גדול,  ככהן  הוא  הרי  בתורה 
בהם’’,  וחי  האדם  אותם  יעשה  ‘’אשר 
גוי,  אפילו   - ‘’האדם’’  מהמילה  וריבה 
ממילא, העוסק בתורה יכול להפוך את 
שלו-ולהפכה  הבהמה  את  שלו,  הפרה 
לאדם, ויכול הוא לעדן כל דבר, ועל כך 

מסכים ר’’ש ללא כל עוררין. 

שרבי  נפלאה,  ראיה  יוחאי’  ה’בן  ומביא 
מהגמ’  לר’’ש  הסכים  לא  מפורש 
)בברכות מו.( – שאומרת, אמר רבי יוחנן 
בשם רשב’’י - בעה’’ב בוצע כדי שיבצע 
בעין יפה, ואורח מברך כדי שיברך את 
יהי  רשב’’י,  אמר  מברך?  מה  בעה’’ב. 
רצון שלא יבוש בעה’’ב בעולם הזה ולא 
יכלם לעוה’’ב. רבי מוסיף - שצ’’ל, ויצלח 
ונכסינו  נכסיו  ויהיו  נכסיו  בכל  מאוד 

מוצלחים וקרובים לעיר.

והסבר שיטותיהם הוא, שלרשב’’י, הדרך 
היחידה לא להכלם בעוה’’ב, זה רק ע’’י 
ויראת  המצוות  ועשיית  התורה  לימוד 
ויהיו  ואומר  כך  סובר  אינו  ורבי  שמים, 

נכסיו ונכסינו וכו’.

ולגבי מי שהוא מאומות העולם, אם הוא 
אדם,  בן  ג’’כ  יהיה  הוא  בתורה  יעסוק 
כיון שתורה הופכת את לומדיה לאדם, 

וממילא לא קשה מאומה על ר’’ש.

1    ואצל משה נאמר שמות לג’ כב’ ב”נקרת הצור”
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משניות קדמו לרבי

את  שאל  הנביא  שאליהו  לעיל,  הבאנו 
טהרות?  בסדר  עסקת  לא  וכי  רבה, 
ראיות  כמה  שיש  הוא,  והביאור 
שהמשניות קדמו לרבי, והיו סדרי משנה 
המשניות.  את  סידר  שרבי  קודם  רבים 
והחכם צבי מביא- שרבי, הוא זה שסינן 
לא.  ואלו  להכניס  משניות  אלו  ואמר 
ע’’י  )נכתבה  בספרא  שכתוב  והראיה 
רבי יהודה אליבא דר’’ע( בפרשת אחרי 
‘’חוקות’’  הדינים.  אלו  ‘’משפטי’’  מות, 
המשנה.   זו  ‘’תשמורו’’  המדרשות.  אלו 
ומוכיח שביום שמת ר’’ע נולד ר’ יהודה 

הנשיא ובהכרח שהיו משניות קודם.  

עה.(  דף  )בקידושין  הגמ’  ועוד, 
דשמואל,  קמיה  אמריתה  כי  אומרת, 
עשרת  משנת  שונה  הלל  ליה,  אמר 
לפני  רב  זמן  שהיה   – משמע  יוחסין. 
מסכת  בסוף  יוסי  רבי  אמר  ועוד,  כן. 
שנכנסת  כלים  מסכת  אשרייך  כלים, 
בטומאה ויצאת בטהרה, ורבי יוסי היה 
רבו של רבי, והיאך ידע שתהיה מסכת 
ותסתיים  בטומאה  והיא תפתח  כלים, 
כבר  שהמשניות  מכאן  אלא,  בטהרה. 

היו עוד הרבה קודם.

ממילא, מוכרח שעוד בימי הלל ושמאי 
היו כבר ששה סדרי משנה, ורבי יהודה 
הנשיא החליט מה לסנן ולהוריד מהם. 

שכיח  היה  הנביא  שאליהו  וכיון 
אליהו  שהיה  כיון  דר’’ש,  במתיבתא 
דעתו  את  הכיר   , רשב”י2  של  תלמידו 
של רבי שמעון בכל דבר ודבר. וכשר’’ש 
זה  אצלינו  אמנם  טהרות,  סדר  שנה 
בתור  זה  אצלו  אבל  בברייתא,  מובא 
לרבה,  אליהו  לו  אמר  כך,  אם  משנה, 
רשב’’י  של  המשנה  את  מכיר  אינך  וכי 
- שאין אומות העולם קרויים אדם, הרי 

וודאי שזו המשנה של ר’ שמעון.

לפיכך, כל מה שאמר רשב”י אחרי צאתו 
מן המערה - הכל קודש קודשים, והלכה 
ונראה  הללו.  הפעמים  מב’  חוץ  כמותו 
לענ’’ד, שאת הדין הנוכחי רבי לא הזכיר 
משום  במשנה,  רשב”י  דעת  את  כלל 
שלא רצה להביאו ולחלוק עליו. ומצינו 
שאומרים  ברורה,  מהמשנה  סמך  לזה 
 - התניא  בעל  על  חולק  הוא  שכאשר 
הוא לא מזכיר אותו בשמו משום כבודו.

אם אלה הם הדברים – ‘’נעשה אדם נאמר 
בעבורך’’ קאי על אדם שנשאר אדם באופן 
המלא, ולא יורד לדרגת בהמה בשום צורה 
הוא  שרשב’’י  המהרש’’א,  ואומר  שהיא. 

אחד מאלו שמתו בעטיו של נחש. 

‘נעשה אדם נאמר בעבורך’ מנלן?!

שמעון  לר’  לו  מניין  קשה,  ולכאורה, 
לביא מחבר הפיוט ‘בר יוחאי’, שהמילים 

2    כך מביא בספר בן יוחאי עמ’ ו’ שרשב”י קרא 
לאליהו בשמו ואליהו קרא לרשב”י רבי.
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כזה,  דבר  על  ימיו  סוף  עד  אותו  נידו 
ומדוע אצל רשב”י זה בסדר? 

החיד”א  דברי  ע”פ  בס”ד  לבאר  ונראה 
)‘שם הגדולים’ סי’ שלב’( וכן ב’סמיכת 
חכמים’ )הקדמה דף קמ.( שמשה רבינו 
אתו  לקח  התורה  את  להביא  שעלה 
“עלית  ונרמז בפסוק  את נשמת רשב”י 
למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם” 
שבזכות רשב”י שעתיד לגלות את תורת 
הסוד נסתתמו טענות המלאכים שטענו 
‘תנה הודך על השמים’ והרי משה כבר 
אחרי  הסוד  תורת  את  לתת  יכול  לא 
חטא העגל שנאמר לו לך רד )רד מ-לך-
50( אבל בזכות רשב”י, קיבל משה רבינו 
את התורה, לפי זה מתבאר נפלא שהרי 
אם משה רבינו אומר דין מסוים ונשאל 
יאמר,  והוא  לדבריך  המקור  מה  אותו 
ה’ צוה לי בהר סיני, כמובן שלא נאמר 
גופא  שזה  משום  היא’  בשמים  לו-’לא 
סדר מסירת התורה לפי”ז אפשר לומר 
שנשמת  החיד”א  לנו  גילה  שאם  בס”ד 
רשב”י הייתה עם משה בקבלת התורה 
נמצא שהוא באותו בחינה וכמו שלמשה 
אף אחד לא יכול לומר לו-’לא בשמים 
היא’ כך לרשב”י אי אפשר לומר לו-’לא 

בשמים היא’ והוא פלא.
        

בר  שמעון  רבי  של  שזכותו  רצון  יהי 
לגאולה  שנזכה   - בעדינו  יוחאי תמליץ 

השלימה במהרה בימינו. אמן. 

בר  ר’ שמעון  על  נאמרו  ‘’נעשה אדם’’ 
יוחאי בלבד?! 

התנאים’  ‘מנין  בספר  מביא  אלא, 
זוהר  שיש  בהערה(,  פט’  עמ’  )רשב”י 
ורק  בזוהר  לימד  שר’’ש  שאומר, 
חכם,  שום  שם  מוזכר  ולא  דיבר  הוא 
‘’נעשה  למילים  בדרשתו  ר’’ש  והגיע 
‘’נעשה  הוא  מאן  ר’’ש,  שואל  אדם’’. 
‘שמעון  קול  נשמע  ולפתע,  אדם’’? 
כמה  שם  שהיה  אמת,  והן  שמעון’, 
וכמה גילויים, הן של משה רבינו ועוד 
כך,  לי  קרא  מי   – ר’’ש  אמר  חכמים. 
הוא  הנביא,  אליהו  היה  זה  אם  הרי 
היה אמור לקרוא לי רבי שמעון, אלא 

בהכרח שזה הקב’’ה דיבר.

רבי  על  נאמר  שה’’נעשה אדם’’  נמצא, 
זה אמר הקב’’ה  ואת  יוחאי,  שמעון בר 

בכבודו ובעצמו. מדהים!

רשב”י לא תקף אצלו הכלל של לא 
בשמים היא

ולחיתום המאמר נבאר בס”ד את מה 
כיצד  הקודם  המאמר  בסוף  ששאלנו 
ששאל  תלמיד  אותו  את  הרג  רשב”י 
כהוגן,  שאל  הרי  טבריה  טהרת  על 
תורמוסים,  ע”י  טהרה  סדר  זה  כיצד 
וביותר הרי לא בשמים היא, והרי רבו 
הגדול  אליעזר  ר’  רשב”י  של  רבו  של 
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גיליון זה מוקדש לעילוי נשמת הנפטרים:

ר' מרדכי פחימה 
בן רחל ז"ל

ר' שלום אסולין 
בן תמו ז"ל

דוד הלל ז"ל 
בן פנינה תחי'

בייה הלל 
בת פורטונה ז"ל

שי 
בן רחל ז"ל

פורטונה 
בת אורדה ז"ל

רבי יעקב 
בן חפציבה ז"ל

מז'יה
בת רבקה ז"ל

מור חמי ר' יחזקאל 
בן פרחה תחי'

ר' דוד אסולין 
בן מסעודה ז"ל

משה מושיקו ז"ל
בן ז'ולייאט תחי'

ר' יהושע אלקיים 
בן אסתר ז''ל

דינה ורדה הראל 
בת בייה ז"ל

שמעון הלל 
בן ורדה ז"ל

ר' בנימין אסולין 
בן מסעודה ז"ל

אברהם 
בן ז'אן ז"ל

מסעודה אסולין 
בת רחל ז"ל

רחל רשל 
בת עיז'ה ז"ל

ר' שלמה 
בן פרחה ז''ל 

שרה תורג'מן 
בת שמחה ז"ל

ר' אברהם תורג'מן 
בן פרחה ז"ל

אליהו 
בן רחל ז"ל

אירס אהובה
בת מלכה ז"ל

שלמה 
בן גמרה ז"ל

סוזן 
בת ליזה ז"ל

עליה 
בת חלי ז"ל

רבי מרדכי
תורג'מן ז"ל

מרדכי תורג'מן
בן שרה ז"ל

יעקב רוחם 
בן נג'יה ז"ל

דניאל כהן 
בן זהירה ז"ל

לאה פחימה 
בת סולטנה ז"ל

מלכה 
בת יפה ז"ל
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גיליון זה מוקדש לרפואה והצלחה:

משה חלמיש 
בן סמינה הי"ו

משפחת
פנש הי"ו

רותי רוית
בת כירייה הי"ו

מיכאל 
בן פורטונה הי"ו

משפחת 
קרלה הי"ו

משפחת
שמול הי"ו

משפחת
תורג'מן הי"ו

תהילה בת 
חיה רות דמרי הי"ו

פרחיה
בת שרה הי"ו

מרים מסעודה 
בת מז'יאנה הי"ו

עליזה 
בת פרלה הי"ו

יאיר ואלעזר
בני חנה הי"ו

דניאל 
בן סוזן הי"ו

רות 
 בת קולט הי"ו

נועה
בת דנה הי"ו

יאיר שלמה
בן מיכל הי"ו

שי צדיק 
ומשפחתו הי"ו

יהונתן
בן אסנת הי"ו

שלמה
בן רחל הי"ו

 יהודית
 בת סעדו הי"ו

 הרב יוסף 
אמסלם הי"ו

פרחה
בת שרח הי"ו

אסתר 
בת חנה הי"ו

ג'ורגט )גילה( 
בת מרים למש' מזוז 

מיכל
בת פרחיה הי"ו

רונן בן חנה הי"ו 
רונית בת תמר הי"ו

אליה ועינת 
רוחם ומשפחתם

דניס
אבוקרט הי"ו


