גיליון  533ל"ג בעומר תשפ"ב
מאוצרותיו דמוה"ר יוסף חי סימן טוב שליט"א
מחבר הספרים "כרם יוסף" ושא"ס פעיה"ק ירושלים תובב"א

מדוע דוקא לכבוד רשב"י עושים הילולא רבה ,ועולים על ציונו אלפים ורבבות מישראל?

"המערה"

נראה שיסוד הדבר ,נעוץ בדרשת רבא במסכת מועד קטן (טז ,):כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץ .ובמדרש
בע"ה
רבה (וארא ח') איתא ,אמר הקב"ה (ירמיה כ"ג) "אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה'" ,א"ר בנימין בר לוי ,אם ישב אדם בזוית
חידושים נפלאים ועונג שבת בפרשת השבוע
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ועוסק בתורה אני מראהו לבריות .ובמסכת יומא (עב ):איתא" ,עדות ה' נאמנה" ,אמר רבי חייא בר אבא נאמנה היא להעיד בלומדיה.
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מכרזת עליו מבחוץ .ומעתה מכיון שרשב"י עסק כל
הרב הגאון יוסף חי סימן טוב שליט"א
סופו ,מאז שנכנס למערה ועד סוף כל הדורות ,כי תורתינו הקדושה מכרזת ומעידה עליו בכל עת ובכל זמן על שעסק בתורה כל אותן
אחדשה"ט וכט"ס,
השנים בסתר ,ואין לך תינוק ותינוקת מדן ועד באר שבע שאינן יודעים כי רשב"י ובנו עסקו בתורה במערה כל אותן י"ג שנים במסירות
חן חן למעכ"ת במשלוח ספרו 'המערה' עם
נפש עילאית ,ונוטלין מכך עידוד וחיזוק .וראה בזה עוד ביאורים נפלאים בספר "המערה"

מדוע אשת רשב"י הביאה לחם ומים ולא מאכלים משובחים?
נראה שמפני שהיו רשב"י ור"א טמונים בבית המדרש ,היו נזהרים שלא להרבות בו באכילה ושתיה ,וכדאיתא בגמרא מגילה (כח ).בתי
כנסיות אין נוהגין בהן קלות ראש ,אין אוכלין בהן ,ואין שותין בהן .והנה למרות שת"ח ותלמידיהם מותרים בזה ,כמבואר בגמרא (שם
כח .):מכל מקום היו מחמירים על עצמם ,ועוד שמבואר ברמב"ם (תפילה י"א ו') ובשו"ע (או"ח סי' קנ"א א') שרק מדוחק התירו לחכמים
ותלמידיהם לאכול ולשתות בבהכנ"ס ובבית המדרש ,והרמ"א הביא את דברי הר"ן שבבהמ"ד מותר לת"ח אף שלא מדוחק .וראה בזה
בספר "המערה" עוד  5תירוצים.

היאך רשב"י ור"א לא חששו בחרובים לערלה?
בגמרא שבת (לג ):מבואר ,שכשברחו רשב"י ובנו למערה נעשה להם נס ונברא להם עץ חרובים ומעיין מין ,ומזה הסתפקו כל
או תם י"ג שנה שהיו במערה ,וצ"ב מדוע רשב"י ובנו אכלו מהעץ חרובים בשלוש שנים הראשונות ולא חששו לאיסור ערלה?
וי"ל בס"ד ליישב שלא הורידו מהשמים עץ חרובים כלל ,כי הנה במסכת שבת לא אמרו שנברא להם "עץ" או "אילן" חרובים,
אלא רק כתוב שנברא להם "חרובים" ,ואפשר שלא נברא להם עץ חרובים כלל ,אלא רק חרובים עצמם ,ולכן לא היה בזה חשש ערלה
כלל .שו"ר שכן תירץ בספר אוצר אפרים (קדושים עמ' א'ר"ח) .וראה בזה  71תירוצים בספר "המערה".

למה רשב"י ור"א הפסיקו לתפילה והלא תורתן אומנותן?
התוספות (שבת יא ).מקשים מדוע כאשר נטמנו רשב"י ור"א במערה כל אותן י"ג שנה ,בשעת התפילה היו מתעטפים בבגדיהם
ומתפללים ,והלא מבואר בגמרא (שם) שת"ח שתורתם אומנותם שעוסקין בתורה מפסיקין לק"ש ואין מפסיקין לתפילה ,ואמר רבי
יוחנן ,כגון רשב"י וחביריו שתורתן אומנותן אינן מפסיקים לתפילה .ואם כן רשב"י ור"א שהיה תורתן אומנותן למה הפסיקו לתפילה?
וי"ל בס"ד שרשב"י ור"א הפסיקו לברכות התורה ,ולתפילה על הצלחה בלימוד התורה ,וכמ"ש במגילה (ו ):לאוקמי גירסא
סייעתא מן שמיא הוא ,וכבר דרשו רבותינו (נדרים פא .ב"מ פה" ):על מה אבדה הארץ" (ירמיהו ט') על עוזבם את תורתי ,אמר רב יהודה
אמר רב שלא בירכו בתורה תחילה .ובנוסף היו מתפללים על ההצלחה בלימודם ,וכמבואר עוד בברכות (כח ):שתיקנו תפילה מיוחדת
לאומרה קודם ואחר הלימוד ,וכתב הרמב"ם בפה"מ (ברכות ד ):שתפילה זו חובה לכל מי שיכנס בבית המדרש ללמוד .ואיתא עוד
במסכת נדה (ע ,):שאלו אנשי אלכסנדריא את רבי יהושע בן חנניה ,מה יעשה אדם ויחכם ,אמר להן ירבה בישיבה וימעט בסחורה ,אמרו
הרבה עשו כן ולא הועיל להם ,אלא יבקש רחמים ממי שהחכמה שלו ,שנא' (משלי ב') "כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה" ,וזה בלא זה
אי אפשר .וביאר המה רש"א שאפילו אם נגזר על האדם שיהיה טיפש ,שהוא בין הדברים שהמלאך הממונה על ההיריון אומר (נדה טז,):
על ידי התפילה וזכויות יוכל לשנות רוע הגזירה להחכים בתורה .והנודע ביהודה בחי' הצל"ח (ברכות כא ):ביאר מה שאמרו בגמרא (שם),
שהיה רב יהודה כל שלושים יום חוזר על תל מודו ,ולכן לא היה מתפלל ,שודאי בירך בכל יום ברכות התורה והערב נא שהיא בקשה ,ויצא
בה ידי חובת תפילה של תורה .וכתב עוד בחי' הצל"ח (סוף ברכות סד ).שאמירת ברכות התורה בכוונה סגולה נפלאה שלא ישכח מה
שילמוד .וראה בזה עוד  71תירוצים בספר "המערה".

לרכישת ספרי המחבר:
 20-7333732או 270-40-8222304

הקדשה ,שבשפלנו זכר לנו ,וזכר לנו חסד בספרו,
מלא וגדוש בתורה וביראת ה' ,ספר לדור ולדורות.
זכה דורנו זכיה גדול בת"ח שריכז וריבה ,גדולים
מעשה חיא ,מפרי עטו ודבר פלא יצא מתחת ידכם,
מעשים ושו"ת ועוד לכבוד התנא האלוקי ,זה האיש
מרעיש הארץ ,רבי שמעון בר יוחאי זי"ע ועכ"י.
ראיתי לנכון להביא רמזים על שם ספרכם הייחודי
ביותר 'המערה' ,בד"כ ספרים נקראים בב' תיבות,
ואתם מצאתם לנכון לרכז הכל בתיבה אחת המערה,
בבחינת והמערה אשר בו וכל העץ ,ואין עץ אלא
ת"ח כלשון הזהב של רש"י על הפסוק היש בה עץ
אם אין ,אם יש בהם אדם כשר שיגין עליהם
בזכותו ,הוא גופא רבי שמעון בר יוחאי זי"ע ,ראה
סוכה (מה ,):ראיתי בני עליה והם מועטים וכו' ,אם
שנים הן ,אני ובני הן ,ועוד במדרש רבה (פרשת
נח) ואם חד הוא ,אנא הוא! ועוד בסוכה שם ואמר
חזקיה א''ר ירמיה משום רשב''י יכול אני לפטור את
כל העולם כולו מהדין מיום שנבראתי עד עתה ,וכו'.
המערה עולה למנין  ,023עשר פעמים לב ,וקוי הוי'ה
יחליפו כח (ישעיהו מ ,לא).

ועוד נרמוז לשמכם בתוככי ספרכם ,שהרי הרב יוסף
חי סימן טוב יצ"ו עולה למניין ( 666עם הכולל) ,666
ואף הספר המערה עולה למניין  ,666ממש בדיוק,
ששתי שמצאתי בס"ד רמז לספרכם הנפלא.
באה"ר ובאה"ע ,ידידך עוז בלו"נ ,אלון ארביב ס"ט
בית הדין הרבני בנתניה

להצטרפות לאלפי מנויי "אשכול יוסף":
keremyosef@okmail.co.il

מגידים | דרשנים | רבנים | מרצים | רמי"ם | מלמדים | ראשי
קהילות | סופרים | עורכים | מולי"ם | ולכל שוחרי בהמ"ד
 הדים רבים בכל רחבי הארץ עם הופעת הספר החדש שרבים
ציפו לו" :המערה" | גילויים חדשים והברקות במעשה רשב"י
בהיותו במערה  31שנים | אוצר ייחודי ומקיף על מעשה רשב"י
השופך אור חדש בכל המעשה |  07קושיות חזקות על המעשה
| על כל קושיא תירוצים רבים | בנוסף :הרחבה בעניינים נוספים
הקשורים ל רשב"י ,ההילולא ,והעליה מירונה | מנהגי ל"ג
בעומר | הרהורים בעקבות אסון הר מירון לתקפ"ץ | מאת
המחבר והיוצר הגאון רבי יוסף חי סימן טוב שליט"א ראש
ישיבת "כרם יוסף" ומחבר סדרת הספרים "אשכול יוסף" עה"ת
וכרם יוסף על הש"ס | גדולי ישראל שליט"א :ספר "המערה"
מיוחד מאד ברוחב היקפו ובעומק עיונו ,ומחזק הלבבות
לשקידת התורה ועמלה ,מגלה את אור תורתו של רשב"י באור
יקרות המרומם ומגדל השאיפות לחיים צרופים של עמל
התורה ובעז"ה יתקבל באהבה וחיבה | להביט בקצה שלהבת
האש של הרשב"י ולהרגיש ב"מערה" | הביאו ברכה לביתכם!
ספר "המערה" מעורר בימים אלו גלים אדירים בכל רחבי הארץ,
עם רוח התחדשות על המעשה המפורסם של רשב"י בהיותו
ספון וטמון ב"מערה"  31שנה .לא נוכל להגדיר במילים את
ייחודיותו וגודל היצירה של הספר החדש "המערה" ,אבל בשלוש
מילים אחדות קולעות אל המטרה ,נוכל לומר בבירור :היקף!
חדשנות! מתיקות! למי שמבין בספרים ,כל מילה נוספת
מיותרת!
ספר "המערה" סובב והולך על ענייני הרשב"י הפרוסים ברחבי
הש"ס ,ובייחוד בסוגיא דמעשה רשב"י שברח למערה מפני
המלכות ,ועסק בתורה במסירות נפש עילאית שלוש עשרה שנה
כשכל גופו טמון בחול ,יחד עם בנו רבי אלעזר ,מתוך התנזרות
מוחלטת מכל תענוגי וענייני עולם הזה .ועוד עניינים נפלאים.
מערכות של קושיות חזקות ותירוצים רבים ,דברים נפלאים
ומרתקים ,השזורים בפנינים יקרים ,מתוקים מדבש ונופת צופים,
הוצאת הספר הוא בבחינת יום בשורה לכל שוחרי התורה ,ועל
אחת כמה בקרב מגידי שיעורים ומרביצי תורה ,לתבל דבריהם
בדברי תורה נעימים ,דברים ערבים על שומעיהם ,שיחושו הכל
וירגישו מתיקות ועריבות טוב התורה.
הקריאה המרתקת והלימוד המופלא בספר "המערה" ,מכניסה
את הקורא לתחושה מופלאה ,כאילו רשב"י והמערה כאן
ועכשיו ,וכאילו יושב הוא לציד של התנא האלקי רשב"י זיע"א.
נושאים מרתקים ומגוונים.
עוצמת ספר "המערה" באה לידי ביטוי בכך שהספר אינו עוסק
דוקא בענייני ל"ג בעומר ,אלא הרבה במשנתו של הרשב"י,
והרחבה גדולה במעשה רשב"י בהיותו טמון במערה  31שנים.
כשם שרשב"י ומירון הם מנת חלקם של כולם וכל ימות השנה,
כך ספר "המערה" ,עונה לדרישתם של כולם ,רבנים ,דרשנים,
מגידים ,תלמידים ,ועמך בית ישראל ,ולכל ימות השנה!
את ספר "המערה" ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות בכל
הארץ ,לבירורים נוספים 450-40-8444004 :או 40-5101504

וריווח .ואף שיהיו בדבריו דברי חנופה למלכות וגדוליהם ,בכל

למה רשב"י ורבי אלעזר לא התפללו שימות הקיסר?
צ"ב מדוע רשב"י ור"א לא התפללו שימות הקיסר בעקבות הגזירה ,והלא איתא בגמרא מו"ק (טז):
"מושל באדם צדיק ,מושל יראת אלהים" (שמואל ב' כ"ג) אמר הקב"ה אני מושל באדם ,וצדיק מושל בי,
שאני גוזר גזירה והוא מבטלה .ובמדרש רבה (פ"ב י"ג) נמשלו צדיקים לכוכבים ,שנא' (דניאל י"ב) "ומצדיקי
הרבים ככוכבים לעולם ועד" לומר לך מה הכוכבים ,מרוב חום שעליהם ,יכול אחד לשרוף כל העולם כולו ,כך
הם הצדיקים ,יכולים לשרוף בדיבורם ,כגון אליהו שירדה אש מן השמים בדיבורו ,ושרפה את שר החמישים
עם חמישים חייליו (מלכים ב' פ"א) .ומצינו שכאשר רשב"י יצא מהמערה כל מקום שנתן עיניו מיד נשרף,
וכן המית לאותו סבא שלגלג עליו שטיהר העיר טבריה ,וכן המית את יהודה בן גרים מחמת קפידתו,
ומסתבר שגם קודם כניסתו למערה היה רוב כוחו וחילו ,ומדוע לא התפלל על מות הקיסר?
וי"ל בס"ד שמכיון שרשב"י ור"א לא הפסיקו אפילו לתפילה ,מפני שהיה תורתם אומנותם ,כמו
שדקדקו התוספות בשבת (יא ,).שרשב"י וחביריו היו מפסיקים רק לק"ש ,א"כ מאחר שלא הפסיקו מעסק
לימוד תורה אפילו לרגע אחד ,ואפילו שלוש תפילות ביום לא היו מתפללים ,על אחת כמה וכמה שלא
הפסיקו כדי להתפלל לצורך הנאתם ,ולתפילה על הקיסר שימות .וראה בזה בספר "המערה"  8תירוצים.

מדוע חזרו למערה והלא אין הלכה כבת קול?
צע"ג כיון שרשב"י נתן עיניו בכל אותם שעסקו בשדותיהם ,לפי שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי
שעה ,ומתבטלים מן התורה ,וסבר שכך ההלכה ,כי לרשב"י חיוב לימוד תורה הוא תמידי ואין להתבטל
ממנה בשביל עבודת האדמה ,וכמבואר בברכות (לה ,):אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה
וקוצר בשעת קצירה ודש בשעת דישה וזורה בשעת הרוח ,תורה מה תהא עליה ,אלא בזמן שישראל עושין
רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע"י אחרים .א"כ מדוע השגיחו בבת קול וחזרו למערתם ,והלא אין משגיחין
בבת קול דלא בשמים היא?
בס"ד י"ל בדרך הדרש שרשב"י ובנו דנו בעצמם משפט גיהנום י"ב חודש ,כי סברו שמה שיצאה בת
קול והכריזה להחריב את עולמי יצאתם ,לא בגלל שהקפידו על אותם שביטלו תורה ומתו מחמת כן ,אלא
משום שבכל הי"ב שנה שהיו עוסקים בתורה יחד במערה ,הקב"ה היה שמח מאד בתורתם ,והעולם התקיים
על ידם .וכבר נודע שהעולם עומד על לימוד תורה ,ובנדרים (לב ).אמר רבי אלעזר גדולה תורה שאלמלא
תורה לא נתקיימו שמים וארץ שנא' ,אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי .ובמס' ע"ז (ג).
ואמר ר"ש מאי דכתיב (בראשית א' ) ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה
בראשית ואמר ,אם ישראל מקבלים תורתי מוטב ,ואם לאו אני אחזיר אתכם לתוהו ובהו .וכמו כן
כשמתמעט תורה העולם ניזוק ,וככל שמתרבה תורה בעולם ,העולם משתבח כידוע כפי שהאריך הגר"ח
מוולאז'ין זצ"ל בספרו נפש החיים .וזו היתה כוונת הבת קול ,שמחמת שהפסיקו רשב"י ובנו ללמוד במערה
העולם התחיל להיחרב ,וזקו ק עוד לתורתם ,לכן חזרו למערה לעסוק בתורה בהתמדה ובמסירות נפש עוד
י"ב חודש .וראה בזה בספר "המערה" עוד  6תירוצים.

מדוע כשיצאו בשנית מהמערה בישרתם בת קול ולא אליהו?
נראה כי לולא הכרזת הבת קול שיצאו ממערתם ,גמרו רשב"י ור"א אומר בנפשם שלא לצאת יותר
מהמערה ,גם אם יבוא אליהו זכור לטוב ויאמר להם שיכולים לצאת ,כיון שראו שכבר התעלו גבוה מעל גבוה
ואין להם שייכות בעולם הזה ,לכן יצאה בת קול והכריזה צאו ממערתכם ,כי הדור זקוק לכם .ואע"פ שכבר
כאשר נכנסו למערה דנו בעצמם כמשפט רשעים בגיהנום י"ב חודש ,ומשמע לכאו' שהיה בדעתם לצאת
מהמערה אחרי י"ב חודש .י"ל שמתחילה היתה דעתם לצאת ,ואח"כ גמרו אומר בליבם לא לצאת .א"נ שמא
היתה כוונתם שישהו במערה י"ב חודש ,ואח"כ יעלו לעולם העליון ליהנות מזיו השכינה ולהשתעשע עם
הצדיקים בפמליא של מעלה ,שזו היתה תפילתם ותקוותם ,כביכול כמי שנידון בגיהנום י"ב חודש ואח"כ
נכנס לגן עדן .וראה בזה בספר "המערה"  4תירוצים.

למה רשב"י נקרא "בר יוחאי" ולא בשמו?
מצינו בכמה מקומות שרבי שמעון נקרא על שם אביו "בר יוחאי" ולא בשמו ,כמו שעמד אליהו
בפתח המערה והכריז" :מי יודיע לבר יוחאי שמת הקיסר ונתבטלה גזירתו" (מסכת שבת לג .):וכן מצינו
בכמה מקומות בזוה"ק שנקרא כן[ .גם הפיוט הנודע נקרא "בר יוחאי" ולא על שמו של רשב"י] .וצ"ב מדוע
לא נקרא על שם אביו ולא בשמו כמו שאר החכמים ,ועיין רש"י בתהלים (ד' ד' ,וע"ע רש"י בשלח עה"פ ויהס
כלב את העם ,וע"ע ברכות י ).שאמר דוד עד מתי אתם קוראים אותי בן ישי ולא בשמי העצמי? ראה בזה
בספר "המערה"  5תירוצים.

 המערה 

מדוע אליהו עמד בפתח המערה ולא נכנס לבשרן שמת הקיסר?

מתוך נושאים נוספים שנידונו בספר:


האם רשב"י רחץ במשך
 31שנות שהותו במערה?


מדוע ל"ג בעומר הוא

ובספר נחלי מים עמ"ס שבת (לג ):כתב ,שנתקדשה המערה ע"י תורתם עד שנעשתה
כקודש הקדשים ביוה"כ בעת שנכנס כהן גדול להקטיר קטורת .והביא בזה מ"ש במשך חכמה
(וירא כ"א) ,דמה שנאמר בעקידה "ויקרא מלאך ה' מן השמים" ,ולמה מן השמים דווקא ,והלא
בביתו של א"א היו שם כסדר מלאכים .אלא לפי שבעת העקידה היה מקריב את בנו להשי"ת ,היה
התגלות אלוקית כמו אצל הכהן גדול ביוה"כ לפני ולפנים ,שעל זה נאמר "וכל אדם לא יהיה באהל
מועד" ,ואמרו בירושלמי אפילו אותן שכתוב פניהם פני אדם ,לכך לא היה יכול המלאך להיות על
ההר וקרא מן השמים[ .ובכת"י מרן החיד"א (ישורון כרך ט"ו עמ' תתע"א) מובא ,במערת הרשב"י
שנטמנו בו י"ג שנים ,עבר גוי עם גויה עבירה ונחש המיתם ,ואחר ימים ותבאש הארץ והוציאום,
וירדה אבן מההר ונסתמה עד עתה].

יום שמחה?


האם מבטלין ת"ת
לעליה מירונה?


מהו טעם שריפת
המדורות בל"ג בעומר?
ועוד נושאים רבים ומרתקים!
להאזנה לשיעורי

מוה"ר יוסף חי סימן טוב

שליט"א

מחה"ס "כרם יוסף"

375-573-3335
שמעו ותחי נפשכם

י"ל בס"ד שאליהו הנביא עמד בדווקא בפתח המערה ,ולא נכנס פנימה לבשר לרשב"י שמת
הקיסר והתבטלה הגזירה ,דאפשר שהיה למערה דין בהמ"ד ,שהרי רשב"י ור"א ייחדוהו ללימוד
תורה ותפילה ,וקבעו שם מושבם לעסוק כל רגע בתורה ובתפילה ועבודת השי"ת ,והיתה תורתם
אומנותם עד כדי שאפילו לתפילה לא היו מפסיקים .ומטעם זה אליהו הנביא חרד שלא לדבר בתוך
המערה דברים שאינם דברי תורה ,וכבר ידעת שבתי מדרשות ובתי כנסיות אסורים בשיחה בטלה,
כמבואר בגמרא ובראשונים( ,רמב"ם תפילה י"א ו' ,טור ושו"ע או"ח קנ"א א' ,ע"פ מגילה כח ,).ועל
אחת כמה וכמה בבית מדרשו של הרשב"י שמקפיד על כך מאוד בזוה"ק (פרשת ויקהל) ,שכל מי
שמדבר דברים בטלים בבהכנ"ס ,ח"ו אין לו חלק ונחלה באלוקי ישראל.

והנה אע"פ שבנידון דידן הדיבור הוא לצורך ולא נקרא דברי קלות ראש ,מכל מקום אליהו
הנביא שמידתו היתה שהוא מקנא לדבר ה' ,נזהר היה אף בכגון זה .זאת ועוד שאליהו זכור לטוב
והקדמונים זיע"א נזהרו פן מתוך אותו דיבור ימשך לדברים אחרים ,וכפי שידוע על רבינו האריז"ל
שאפילו דברי מוסר לא היה נושא בהמ" ד מחשש להיגרר לדיבורים מיותרים ,כפי שכתב המהרח"ו
(שער הכוונות עניין בהכנ"ס) ,וז"ל" :גם ראיתי למורי ז"ל ,נזהר בתכלית הזהירות ,שלא לדבר כלל
בבית הכנסת ,אף שלא בשעת התפילה ,וכמעט שאפילו בדברי מוסר ותוכחות ותשובה ,לא היה
רוצה לדבר ,כדי שלא ימשך מזה איזה דיבור של חול" .וראה בזה בספר "המערה"  71תירוצים.

יו"ל לזכות ידידנו היקרים והנעימים אוהבי התורה

מר גדעון ניסים הי"ו ומר אהרן ניסים

הי"ו

אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד

בכל שבוע מתווספים שיעורים חדשים

סאלם אליה בן מסעודה ז"ל ,נוריה בת גורג'יה ע"ה

לשידור חי וצינתוק בכל שיעור חדש :חייג והקש #

לע"נ אחיהם ניסים בן נוריה ז"ל,

את השיעורים ניתן להוריד ממערכות "קול הלשון"

< שיעור מיוחד:
איך קרח והזקנים שהיו
גדולים בתורה חטאו
במחלוקת??

 .94בסוגיא דרבי שמעון בר יוחאי.

מתוך בריאות איתנא ונהורא מעליא
מוקדש ומונצח לע"נ הוריהם היקרים:

ולע"נ ניסים מועלם בן סלימה
ת .נ .צ .ב .ה.

ז"ל

401-103-4451
חייג והקש את מספר השיעור:

אורך ימים ושנות חיים ושובע שמחות

בכלל הברכות יבורך ידידנו היקר שלומי ניסים

להאזנה לשיעורי ל"ג בעומר ועוד

הי"ו

 .333מדוע ביטל רשב"י ת"ת לבקר חולים.
 .313ענייני רבי מאיר בעל הנס
 .312ענייני הרשב"י.
 .315האסון בהר מירון.
 .314עוד בעניין אסון הר מירון.
 .229גרזנים במקום משיח? >

 71תירוצים:
היאך רשב"י איים על רבו ר"ע שאם לא ילמדנו תורה ימסרנו למלכות?
רשב"י | המעשה | מירון | ל"ג בעומר | ההילולא | ההדלקות
(חייג והקש )337

 ,381 ,304חייג והקש!
בשמחה.
מרבים
משנכנס
.841
יוסף":
"אשכול
אדרמנויי
לאלפי
להצטרפות
אסתר פרקים א'
 .841פורים ומגילת
 .14קדושת הגוף העוסק בתורה.
keremyosef@okmail.co.il
ב'.
 .851מגילת אסתר פרק ג'.

"עץ חיים היא למחזיקים בה
ותומכיה מאושר"

להאזנה לשיעורי המחבר:

233-333-42-73

מגידים | דרשנים | רבנים | מרצים | מלמדים | סופרים | מו"ל | שוחרי בהמ"ד

המקיף והמלבן בייחודיות

מעשה רשב"י במערה
בו נקבצו בס"ד  07קושיות חזקות על המעשה
ועל כל קושיא תירוצים רבים

ענייני רשב"י
ההילולא ,והעליה מירונא

