
 
 

 

 

 

 

 

 !ילדים והורים יקרים שלום

, בכתה למדנו על הזמן המופלא שעבר על רבי שמעון בר יוחאי עם בנו במערה
 .בשקט ובחיבור עמוק,ורה מבוקר עד לילכשלמדו יחד ת

ללמוד . משלכם" מערה"ולהפוך אותו למעין , אתם מוזמנים למצוא זמן יחד השבוע
ניתן להיעזר לצורך . משמחקרוב ו, יחד את המקור הבא ולייחד זמן ללימוד משותף

 ..אבל אין הכרח כזה, דיון בשאלות המנחות

 !בהצלחה

 

  

 :ָאְמרּו"...

ְלִמיִדים זּוגוֹת ֶאֶלף רָעָש  ְשֵנים ת ֲעִקיָבא' ְלרַּ  לוֹ  ָהיּו תַּ בַּ ד ִמגַּ ס עַּ  ,ַאְנִטיְפרַּ

ָייו ֵמתּו ְוֻכָלם ח ֵבין, ֶאָחד ּוְבֶפֶרק ְבחַּ ֲעֶצֶרת ֶפסַּ  ,לַּ

 ...".ָבֶזה ֶזה ָכבוֹד ָנֲהגּו ֶשֹּלא ִמְפֵני

 

 : אפשר לעצור כאן ולהשיב יחד למספר שאלות

 עקיבא' ר של תלמידיו פטרונ המדרש פ"ע מדוע ? 

 אתם כבוד חוסר של דוגמאות אילו? במישהו כבוד לנהוג לא של המשמעות מה 
 ? מכירים

 תלמידיו על נמנים הייתם לו עושים הייתם מה? מעשים כאלה מתקנים הייתם איך 
 ?עקיבא' ר של

 עקיבא לאור המצב הקשה שנקלעו אליו' מה לדעתכם עשה ר? 

 

 ...המשיכו, ותעלו עוד משל עצמכם, ל השאלות יחדאחרי שתשיבו ע

   

  



 
 

 

 

 

 

 

 ,ָשֵמם ָהעוָֹלם ְוָהָיה"...

ד בוֵֹתינּו ֵאֶצל ֲעִקיָבא' רַּ  ֶשָבא עַּ ָדרוֹם רַּ  יוֵֹסי' ְורַּ  ְיהּוָדה' ְורַּ  ֵמִאיר' ְלרַּ  תוָֹרה ְוִלֵמד ֶשבַּ
מּועַּ  ֶבן ֶאְלָעָזר' ְורַּ  ִשְמעוֹן' ְורַּ   .שַּ

ר תוָֹרה ָצָרה ֵעיָנם ֶשָהְיָתה ִמְפֵני ֶאָלא ֵמתּו ֹלא אשוִֹניםִר : ָלֶהם ָאמַּ –  ָלֶזה ֶזה בַּ

ְעְתֶכם ְתנּו ֲעשּו ֶשֹּלא דַּ ֲעֵשיֶהם תַּ  .ְכמַּ

  .תוָֹרה ִיְשָרֵאל ֶאֶרץ ָכל ּוִמְלאּו ָעְמדּו

 (ו דרשה, יא פרשה, רבה קהלת מדרש)

 

 :שאלות אפשריות להמשך הלימוד המשותף

 עקיבא בסופו של דבר' מה עשה ר ? 

  היתה עינם צרה בתורה זה לזה"מה פירוש" ? 

 עזרת אילו מידות טובות אפשר לתקן קלקול כזה ולמנוע עוד מגיפהב ? 

 ג בעומר"קשור ללומדוע הוא ? מה דעתכם על סוף הסיפור? ... 

תכם ולפתח את להתעלם ממה שפחות מעניין א, כדאי ומומלץ להוסיף עוד שאלות משלכם
העיקר הוא החוויה ,להיפך, ך להשיב על השאלות בכתבאין צור. הנושא לכל מקום שתרצו

 .. המשותפת של הלימוד השקט יחד

 

 !חג שמח

 


