ילדים והורים יקרים שלום!
בכתה למדנו על הזמן המופלא שעבר על רבי שמעון בר יוחאי עם בנו במערה,
כשלמדו יחד תורה מבוקר עד ליל,בשקט ובחיבור עמוק.
אתם מוזמנים למצוא זמן יחד השבוע ,ולהפוך אותו למעין "מערה" משלכם .ללמוד
יחד את המקור הבא ולייחד זמן ללימוד משותף ,קרוב ומשמח .ניתן להיעזר לצורך
דיון בשאלות המנחות ,אבל אין הכרח כזה..
בהצלחה!

ָאמרּו:
"ְ ...
יפ ַּרס,
ידים הָ יּו לוֹ לְ ַּר' ע ֲִקיבָ א ִמגַּבַּ ת עַּ ד ַאנְ ִט ְ
ְשנֵים עָ ָשר אֶ לֶף זּוגוֹת ַּתלְ ִמ ִ
וְ ֻכלָם מֵ תּו בְ חַּ יָ יו ּובְ פֶ ֶרק אֶ חָ ד ,בֵ ין פֶ ַּסח ַּלעֲצֶ ֶרת,
ִמ ְפנֵי ֶשֹּלא נָהֲ גּו כָ בוֹד זֶה בָ זֶה"....
אפשר לעצור כאן ולהשיב יחד למספר שאלות:





מדוע ע"פ המדרש נפטרו תלמידיו של ר' עקיבא?
מה המשמעות של לא לנהוג כבוד במישהו? אילו דוגמאות של חוסר כבוד אתם
מכירים?
איך הייתם מתקנים כאלה מעשים? מה הייתם עושים לו הייתם נמנים על תלמידיו
של ר' עקיבא?
מה לדעתכם עשה ר' עקיבא לאור המצב הקשה שנקלעו אליו?

אחרי שתשיבו על השאלות יחד ,ותעלו עוד משל עצמכם ,המשיכו...

"...וְ הָ יָה הָ עוֹלָם ָשמֵ ם,
הּודה וְ ַּר' יו ֵֹסי
עַּ ד ֶשבָ א ַּר' ע ֲִקיבָ א אֵ צֶ ל ַּרבוֹתֵ ינּו ֶשבַּ ָדרוֹם וְ לִ מֵ ד תו ָֹרה לְ ַּר' מֵ ִאיר וְ ַּר' יְ ָ
וְ ַּר' ִש ְמעוֹן וְ ַּר' אֶ לְ עָ זָר בֶ ן ַּשמּועַּ .
ָאמַּ ר לָהֶ םִ :ראשוֹנִ ים ֹלא מֵ תּו אֶ לָא ִמ ְפנֵי ֶשהָ יְ תָ ה עֵ ינָם צָ ָרה בַּ תו ָֹרה זֶה ָלזֶה –
ֲשיהֶ ם.
ְתנּו ַּדעְ ְתכֶ ם ֶשֹּלא ַּתעֲשּו כְ מַּ ע ֵ
ּומלְ אּו כָ ל אֶ ֶרץ יִ ְש ָראֵ ל תו ָֹרה.
עָ ְמדּו ִ
(מדרש קהלת רבה ,פרשה יא ,דרשה ו)
שאלות אפשריות להמשך הלימוד המשותף:





מה עשה ר' עקיבא בסופו של דבר?
מה פירוש "היתה עינם צרה בתורה זה לזה"?
ב עזרת אילו מידות טובות אפשר לתקן קלקול כזה ולמנוע עוד מגיפה?
מה דעתכם על סוף הסיפור? ומדוע הוא קשור לל"ג בעומר?...

כדאי ומומלץ להוסיף עוד שאלות משלכם ,להתעלם ממה שפחות מעניין אתכם ולפתח את
הנושא לכל מקום שתרצו .אין צורך להשיב על השאלות בכתב ,להיפך,העיקר הוא החוויה
המשותפת של הלימוד השקט יחד..

חג שמח!

