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א. הנבואה על ביאת המשיח
מקור 1  ספר במדבר, פרק כ״ד, פסוקים י״ד-י״ט

ַאֲחִרית  בְּ ָך  ְלַעמְּ ה  ַהזֶּ ָהָעם  ַיֲעשֶׂה  ר  ֲאשֶׁ ִאיָעְצָך  ְלָכה  י,  ְלַעמִּ הוֵֹלְך  ִהְנִני  ה  ְוַעתָּ
ִמים.  ַהיָּ

שְָׂרֵאל,  ֶבט ִמיִּ ֲעקֹב ְוָקם שֵׁ ַרְך ּכוָֹכב ִמיַּ ה, ֲאׁשּוֶרּנּו ְולֹא ָקרוֹב, דָּ ֶאְרֶאּנּו ְולֹא ַעתָּ

ת. ֵני־שֵׁ ֲאֵתי מוָֹאב, ְוַקְרַקר ּכל־בְּ ּוָמַחץ פַּ

ֲעקֹב ְוֶהֱאִביד שִָׂריד ֵמִעיר. ְוֵיְרדְּ ִמיַּ

רש״י

א ְלַאַחר  ה ִהיא, ֶאלָּ תוֹ, ַאְך לֹא ַעתָּ ל ַיֲעקֹב ּוְגֻדלָּ ְבחוֹ שֶׁ ֶאְרֶאּנּו. רוֶֹאה ֲאִני שִׁ
ְזַמן.

ל. ֶבט. ֶמֶלְך רוֶֹדה ּומוֹשֵׁ ְוָקם שֵׁ

ֲאֵתי מוָֹאב. ֶזה ָדִוד. ּוָמַחץ פַּ

ֲעקֹב. ל ַאֵחר ִמיַּ ֲעקֹב. ְועוֹד ִיְהֶיה מוֹשֵׁ ְוֵיְרדְּ ִמיַּ

יַח  שִׁ ַהמָּ ֶמֶלְך  ְוַעל  רוִֹמי,  ִהיא  ֱאדוֹם,  ל  שֶׁ ַהֲחׁשּוָבה  ֵמִעיר.  ְוֶהֱאִביד שִָׂריד 
ן. אוֵֹמר כֵּ

<< הרבי 
דוד המלך יגיע – אבל זה יקח עוד זמן...

מיעקב  כוכב  דרך  קרוב  ולא  אשורנו  עתה  ולא  ״אראנו  הפסוק1  על 
וגו׳״ – מפרש רש״י: ״רואה אני שבחו של יעקב וגדולתו, אך לא עתה 

הוא, אלא לאחר זמן . . זה דוד כו׳״.

וממשיך בפסוק שלאחרי זה2 – ״וירד מיעקב״, ״ועוד יהיה מושל אחר 
מיעקב . . ועל מלך המשיח אומר כן כו׳״.

ומה  שנה,  מאות  כארבע  לאחר  התקיימה  דוד  על  הנבואה 
בנוגע לנבואה על המשיח?

וכאן שואל הבן חמש למקרא קושיא עצומה, הטעם שבלעם הקדים לומר ״אראנו 
ולא עתה אשורנו ולא קרוב״, הוא כדי שלא ישאלו בדור שלאחרי זה היתכן שעדיין 

דוד בן ישי )בערך 906-836 לפנה"ס(. 
ישראל  ממלכת  של  השני  מלכה 
בית  שושלת  של  ומייסדה  המאוחדת 
שמואל  ידי  על  למלך  נמשח  דוד. 
הפלישתי  בגוליית  נלחם  הנביא, 
והיה למפקד בצבא שאול. לאחר מות 
שאול ָמַלְך על שבט יהודה שבע שנים 
ישראל  עם  כל  על  כך  ואחר  בחברון, 
הבטיח  ה'  בירושלים.  שנים  שלושים 
לעולם.  לזרעו  תישאר  שהמלכות  לו 
כמחבר  ִיְשָׂרֵאל",  ְזִמרוֹת  "ְנִעים  נקרא 

ספר התהלים.

1( במדבר כד, יז.
2( שם יט.
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לא עמד דוד המלך, ולכן, הקדים לומר ״אראנו ולא עתה גו׳״, ״לא עתה הוא אלא 
לאחר זמן״ .

ואם ביחס לזמנו של דוד המלך צריך להבהיר ש״לא עתה הוא אלא לאחר זמן״, בנוגע 
לזמנו של מלך המשיח על אחת כמה וכמה.

שהרי, קיום הנבואה אודות דוד המלך היה במשך פחות מחמש מאות שנה ]כמובן 
מהחשבון שמביא הרמב״ם בריש הלכות בית הבחירה*[, ואילו הנבואה אודות מלך 
המשיח – לא נתקיימה עדיין עד היום הזה, אשר, גם בזמנו של רש״י עברו כבר לערך 
אלף שנה מחורבן בית שני, בהוספה לארבע מאות ועשר וארבע מאות ועשרים שנים 

)ושבעים שנה שביניהם( דזמן בית ראשון ושני !

מה לוקח למשיח כל כך הרבה זמן? 

ואם כן, שואל הבן חמש למקרא אצל רש״י – היתכן שלאחרי כל ריבוי השנים )מהזמן 
שבו נאמרה נבואת בלעם עד לזמנו של רש״י, ועל אחת כמה וכמה עד לימינו אלו( 

עדיין לא נתקיימה הנבואה אודות מלך המשיח?!...

 * בנוגע לזמן שנבנה בית המקדש – ארבע עשרה שנה שהיה המשכן 
בגלגל, שלוש מאות שישים ותשע שנה בשילה, וחמישים ושבע שנה בנוב 

וגבעון – על ידי שלמה, בנו של דוד המלך.
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ב. כמה זמן לוקח לכפר על החטאים?

<< הרבי 
שבעים שנות גלות כיפרו על חטאי העם בתקופת בית ראשון

ויתירה מזה – שואל הבן חמש למקרא: סיבת הגלות היא – ״מפני חטאינו גלינו מארצנו״. 
ימי השמה  כל   .  . את שבתותיה  הארץ  תרצה  ״אז  בחוקותי3  בפרשת  למד  כבר  והוא 
תשבות את אשר לא שבתה בשבתותיכם בשבתכם עליה״, ומפרש רש״י, ״שבעים שנה 
של גלות בבל הן היו כנגד שבעים שנות השמיטה ויובל שהיו בשנים שהכעיסו ישראל 

בארצם לפני המקום״ )כפי שמבאר בארוכה את פרטי החשבון(.

מקור 2  ספר ויקרא, פרק כ״ו, פסוקים י״ד-ט״ו, ל״ב-ל״ה
ְמָאסּו  תִּ ַתי  ֻחקֹּ ְוִאם־בְּ ה.  ָהֵאלֶּ ְצות  ּכל־ַהמִּ ֵאת  ַתֲעשּׂו  ְולֹא  ִלי  ְמעּו  ִתשְׁ ְוִאם־לֹא 
ְלַהְפְרֶכם ֶאת־ י ֲעשׂוֹת ֶאת־ּכל־ִמְצוַתי  ְלִבְלתִּ ֶכם,  ַנְפשְׁ ְגַעל  ַטי תִּ פָּ ְוִאם ֶאת־ִמשְׁ

ִריִתי.  בְּ

ָמָמה ְוָעֵריֶכם  ְוֶאְתֶכם ֱאָזֶרה ַבּגוִֹים ַוֲהִריקִֹתי ַאֲחֵריֶכם ָחֶרב, ְוָהְיָתה ַאְרְצֶכם שְׁ
ֶאֶרץ  בְּ ם  ְוַאתֶּ ה,  מָּ השַּׁ ְיֵמי  ל  כֹּ תֶֹתיָה  בְּ ֶאת־שַׁ ָהָאֶרץ  ְרֶצה  תִּ ָאז  ה.  חְרבָּ ִיְהיּו 
ֵאת  ת  בֹּ שְׁ תִּ ה  מָּ ּכל־ְיֵמי השַּׁ תֶֹתיָה.  בְּ ֶאת־שַׁ ְוִהְרָצת  ָהָאֶרץ  ת  בַּ שְׁ תִּ ָאז  אְֹיֵביֶכם, 

ֶכם ָעֶליָה. ְבתְּ שִׁ תֵֹתיֶכם בְּ בְּ שַׁ ְבָתה בְּ ר לֹא־שָׁ ֲאשֶׁ

רש״י

ִמּטוֶֹתיָה: ַעס ַעל שְׁ כָּ קוֹם שֶׁ ַעס ַהמָּ ס ֶאת כַּ ַפיֵּ ְרֶצה. תְּ ָאז תִּ

ְבִעים  ֶנֶגד שִׁ כְּ ָהיּו  ֵהן  ֶבל,  בָּ לּות  גָּ ל  ָנה שֶׁ ְבִעים שָׁ ְבָתה. שִׁ לֹא שָׁ ר  ֲאשֶׁ ֵאת 
קוֹם  ַאְרָצם ִלְפֵני ַהמָּ ִהְכִעיסּו ִישְָׂרֵאל בְּ ִנים שֶׁ שָּׁ ָהיּו בַּ ה ְויוֵֹבל שֶׁ ִמטָּ נוֹת ַהשְּׁ שְׁ

ָנה.  ים שָׁ לוֹשִׁ ע ֵמאוֹת ּושְׁ –ַאְרבַּ

<< הרבי 
ארבע מאות ותשעים שנה לא הספיקו לכפר על חטאי העם בתקופת בית שני?

ואם כן, אפילו נאמר שבזמן בית שני היה החטא חמור יותר, ובמילא, גם עונש הגלות 
בערך, כפליים, שתי פעמים שבעים שנה,  הוא חמור יותר – הרי, העונש צריך להיות 

3( כו, לד־לה.
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שלוש פעמים שבעים שנה, ולכל היותר שבע פעמים שבעים שנה )״ויספתי . . שבע על 
חטאתיכם״4(, ארבע מאות ותשעים שנה. ואף על פי כן, נמשך עונש הגלות שלא בערך 

– אלף שנה, אפילו בזמנו של רש״י, ועל אחת כמה וכמה עד לימינו אלו?!

יותר יהודים אמורים להביא כפרה באופן מהיר יותר

זאת ועוד: מספר בני ישראל שחטאו בזמן בית שני – אפילו אם נאמר שרובם חטאו – 
אינו בערך כלל למספר בני ישראל במשך כל הדורות שלאחרי זה, אשר, משנה לשנה, 
ועל אחת כמה וכמה מדור לדור, הולך וגדל מספר בני ישראל על ידי קיום הציווי ״פרו 
ומעשים  וקיום המצוות  התורה  לימוד  הכי מופלג של  ריבוי  ניתוסף  ובמילא,  ורבו״5. 
טובים כו׳ שנעשו במשך כל הדורות, שבודאי מכפר ומתקן כבר את כל החטאים שהיו 
בזמן בית שני, על ידי מספר יהודים שקטן הרבה יותר ממספר בני ישראל שניתוסף 

בכל הדורות שלאחרי זה, ואם כן, היתכן שעונש הגלות נמשך זמן רב כל כך?!

)ופשיטא, שמדור לדור הולך וניתוסף בכפרה ותיקון כו׳, ולא להיפך חס ושלום – דאם 
לא כן, מהי התועלת בהמשך הגלות דור לאחרי דור, על מה ממתין הקב״ה?! ואם כן, לא 

יתכן שבמשך זמן רב כל כך עדיין לא תוקנו כל הענינים כו׳(.

וכאמור, רש״י לא מתרץ שאלה זו לבן חמש למקרא.

4( שם יח.
5( בראשית א, כח. נח ט, א.
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ג. הגלות אינה בהכרח עונש על חטאים!

<< הרבי 
דובר כמה פעמים, שבדרך כלל מעמיד רש״י את הבן חמש למקרא על החזקה שזוכר 
מה שלמד כבר לפני זה, שלכן, אינו צריך לחזור ולפרש מה שפירש לעיל, אלא אם 

כן במקרים מיוחדים שיש צורך בהדגשה יתירה, או בספר אחר, וכיוצא בזה.

לאבות ולשבטים לא הגיע עונש גלות

)וכן  ובנדון דידן, כאשר הבן חמש לומד בתחלת הפרשה ״הנה עם יצא ממצרים״6 
בהמשך הפרשה ״א־ל מוציאו ממצרים״7(, נזכר מיד מה שלמד אודות כללות הענין 
דגלות מצרים )וגם אמר זה ב״ליל הסדר״( – ״ויאמר לאברם: ידע תדע כי גר יהיה 
זרעך בארץ לא להם, ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש 

גדול . . ודור רביעי ישובו הנה״8.

מקור 3 ספר בראשית, פרק ט״ו, פסוקים י״ב-ט״ז, י״ח

ָכה ְגדָֹלה נֶֹפֶלת  ה ֵאיָמה ֲחשֵׁ ָמה ָנְפָלה ַעל־ַאְבָרם, ְוִהנֵּ ֶמׁש ָלבוֹא ְוַתְרדֵּ ַוְיִהי ַהשֶּׁ
ַוֲעָבדּום  ָלֶהם,  לֹא  ֶאֶרץ  בְּ ַזְרֲעָך  ִיְהֶיה  י־ֵגר  כִּ ַדע  תֵּ ָידַֹע  ְלַאְבָרם:  אֶמר  ַויֹּ ָעָליו. 
ְוַאֲחֵרי־ֵכן  ָאנִֹכי,  ן  דָּ ַיֲעבֹדּו  ר  ֲאשֶׁ ֶאת־ַהּגוֹי  ְוַגם  ָנה.  ֵמאוֹת שָׁ ע  ַאְרבַּ אָֹתם  ְוִעּנּו 
ֵשׂיָבה טוָֹבה. ְודוֹר  ֵבר בְּ קָּ לוֹם, תִּ שָׁ בוֹא ֶאל־ֲאבֶֹתיָך בְּ ה תָּ דוֹל. ְוַאתָּ ְרֻכׁש גָּ ֵיְצאּו בִּ

ה. ֵלם ֲעון ָהֱאמִֹרי ַעד־ֵהנָּ י לֹא־שָׁ ה, כִּ ְרִביִעי ָיׁשּובּו ֵהנָּ

<< הרבי 
מטרת הגלות היתה ה״רכוש הגדול״ – ״בירור הניצוצות״

ונמצא, שגלות אינו בהכרח ענין של עונש – שהרי מדובר אודות זרעו של אברהם 
אבינו, יצחק ויעקב והשבטים כו׳, וחס ושלום לומר שהגיע להם עונש של גלות – כי 
אם, כדי ש״אחרי כן יצאו ברכוש גדול״, כפי שהיה בפועל, ״וישאלו ממצרים כלי 
כסף וכלי זהב . . וינצלו את מצרים״9, ״ורוקינו״10, היינו, שלקחו את כל כלי הכסף 

6( כב, ה.
7( כג, כב.

8( לך לך טו. יג־טז.

9( בא יב, לה-לו.
10( ת״א ופרש״י עה״פ.
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וכלי הזהב שהיו בארץ מצרים, ״רכוש גדול״ בגשמיות כפשוטו, ועל אחת כמה וכמה 
הענין ד״רכוש גדול״ ברוחניות, בירור הניצוצות כו׳ .

בירור הניצוצות של העולם כולו לוקח יותר זמן מאשר רק בירור הניצוצות של 
מצרים

יצאו ברכוש גדול״,  כן  ישנו הענין ד״ואחרי  זה  ומכיון שכן, הרי, גם בנוגע לגלות 
גדול״  ה״רכוש  לגבי  כלל  שבאין־ערוך  גדול״  ״רכוש  אודות  מדובר  שכאשר  אלא, 
דיציאת מצרים )שהרי צריכים ליקח לא רק את הענינים שהיו בארץ מצרים, אלא 
גם את הענינים שבכל העולם כולו(, לכן, נמשך זמן הגלות באין־ערוך לגבי משך הזמן 
דגלות מצרים, ובמילא, כל מה שמתארך הגלות יותר, הרי זה כדי שעל ידי זה יתוסף 

עוד יותר ב״רכוש גדול״ .

אמנם, עדיין נשארת השאלה והקושיא – ״עד מתי״?!... 

מוותרים על הרכוש

ישראל  בני  טענו  מצרים  בגלות  שעוד  לכך  נוסף  הרי,  גדול״,  ה״רכוש  משום  ואם 
לצאת  העיקר,  גדול״,  ה״רכוש  על  הם  היינו, שמוותרים  בעצמנו״11,  ״ּוְלַואי שנצא 
בעניני  ברוחניות,   – גדול״  ה״רכוש  כבר  ישנו  אלו  בימינו  זאת,  עוד  הנה  מהגלות, 
ועבודתינו  מעשינו  ידי  על  הזאת״,  התורה  אלא  שיור  לנו  ״אין  ומצוותיה,  התורה 

בהפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה .

הניצוצות כבר התבררו

וכדברי בעל הגאולה – שכבר נשלמו כל עניני העבודה, ולא נותר לנו אלא ״לצחצח 
את הכפתורים״12, ואז, ״עמדו הכן כולכם״13 לקבל פני משיח צדקנו. – ענין זה לא 
הובא אמנם בפירוש רש״י, אבל הוא נתגלה בדורנו זה על ידי תלמיד ותיק, תלמיד 

חכם האמיתי שבדורנו, כבוד קדושת מורי וחמי אדמו׳׳ר נשיא דורנו.

ומכיון שכן – טוען הילד – היתכן שמשיח צדקנו עדיין לא בא?! הוא כבר צחצח את 
הכפתורים... ועדיין לא בא! ועל שאלה זו – גם לרש״י אין תירוץ... אלא, שאין זה 

שייך לפירוש הכתובים בפרשתנו, כי אם שאלה כללית כו׳.

 משיחת שבת פרשת בלק, י"ד תמוז 
 בלתי מוגה

תורת מנחם ה׳תשמ"ז, חלק ד׳ עמוד 31

11( ברכות ט, רע״ב.
12( שיחת שמח״ת תרס״ט.

13( אג״ק שלו ח״ד ריש ע׳ רעט. וש״נ.
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ד. תגובה שונה לסיפורים דומים

מקור 4 הרמב״ם, אגרת השמד פרק ב׳

ן ַקל  כֵּ ל שֶׁ ָבִרים, כָּ ֲעַדת ִישְָׂרֵאל ְמַעט דְּ שְׂאּו בַּ נָּ שֶׁ ְך ֶנֶעְנׁשּו ַעּמּוֵדי עוָֹלם . . כְּ ִאם כָּ
ִעים.   ִעים ּוְרשָׁ יר ְלׁשוֹנוֹ ַעל ְקִהּלוֹת ִישְָׂרֵאל . . ִלְקרֹא אוָֹתם ּפוֹשְׁ י עוָֹלם ַיתִּ לֵּ ִמקַּ

<< הרבי 
ישנם ענינים בלתי-רצויים שאינם באים בתור עונש על עוונות, כי אם, מפני שכך גזר 
הקב"ה, ללא טעם והסברה כלל בשכל וחכמת התורה. ובלשון חז"ל )בנוגע להריגתו 
הרוגי  עשרה  כל  זה  דרך  ועל  ברזל,  של  במסרקות  בשרו  שסרקו  עקיבא  רבי  של 
מלכות(, "שתוק כך עלה במחשבה לפני", "גזירה היא מלפני" )ולא נאמר על זה "מי 
חשיד קב"ה דעביד דינא בלא דינא"(. ואבוהון דכולהו – גזירת ברית בין הבתרים, 
כמו שכתוב "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אותם ארבע 

מאות שנה", שאין זה בגלל עוונות אלא שכך גזר הקב"ה. 

 משיחת שבת פרשת ויחי ועשרה בטבת, ה'תנש״א

ספר השיחות תנש״א, עמוד 233

מקור 4 תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ה׳ עמוד ב׳ )עם ביאור ותרגום אבן ישראל(

דוֹל ְמאוֹד.  ַרם לוֹ ֶהְפֵסד גָּ גָּ ָבר שֶׁ ע ֵמאוֹת ָחִבּיוֹת ַיִין, דָּ ְלַרב הּוָנא ֶהֱחִמיצּו ַאְרבַּ
ל ַרב ָסָלא ֶהָחִסיד ְוַהֲחָכִמים... ְוָאְמרּו לוֹ, "ִיְבּדֹק  ִנְכְנסּו ֵאָליו ַרב ְיהּוָדה ָאִחיו שֶׁ
"ַהִאם  ָלֶהם,  ָאַמר  ֶנֱעַנׁש.  ְך  כָּ ּום  ּוִמשּׁ ָידוֹ  בְּ ֵיׁש  ֵחְטא  א  מָּ שֶׁ יו",  ַמֲעשָׂ בְּ ֲאדוִֹני 
י?  ַמֲעשַׂ ׁש בְּ פֵּ ם ִלי ְלַפשְׁ ַיֲעִצים ַאתֶּ מְּ ַעל ֲעֵבָרה ֲאִני שֶׁ בַּ ֵעיֵניֶכם" שֶׁ ָחׁשּוד ֲאִני בְּ
ט?!" ֶהְפֵסד  פָּ לֹא ִמשְׁ ין בְּ ה דִּ עוֹשֶׂ רּוְך הּוא שֶׁ דוֹׁש בָּ ָאְמרּו לוֹ, "ְוַהִאם ָחׁשּוד ַהקָּ

יָך. ַמֲעשֶׂ ׁש בְּ פֵּ ה ְנכוָֹנה, ְוָראּוי ְלָך ְלַפשְׁ בָּ אי ֵאַרע ִמסִּ ַודַּ ֶזה בְּ
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מקור 5 תלמוד בבלי, מסכת מנחות, דף כ״ט עמוד ב׳  )עם ביאור ותרגום אבן ישראל(

ל ֶאת ַהּתוָֹרה, ְמָצאוֹ  רוֹם ְלַקבֵּ ה ַלמָּ ָעָלה מֹשֶׁ ָעה שֶׁ שָׁ ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב: בְּ
ִגים ְלאוִֹתּיוֹת ַהּתוָֹרה. ב ּוְמַתיֵּג תָּ ּיוֹשֵׁ רּוְך הּוא שֶׁ דוֹׁש בָּ ְלַהקָּ

ִפי  כְּ ַהּתוָֹרה  ֶאת  ָלֵתת  ָיְדָך  בְּ ב  ְמַעכֵּ ִמי  עוָֹלם,  ל  שֶׁ ִרּבוֹנוֹ  ה:  מֹשֶׁ ְלָפָניו  ָאַמר 
ִהיא? שֶׁ

ן  ה ּדוֹרוֹת, ַוֲעִקיָבא בֶּ מָּ עוֹד כַּ ָעִתיד ִלְחיוֹת בְּ יב לוֹ הקב"ה: ָאָדם ֶאָחד ֵיׁש שֶׁ ֵהשִׁ
ל  ין שֶׁ ילִּ י תִּ לֵּ לּו, תִּ ִגים ַהלָּ ל ַהתָּ ל קוֹץ ָוקוֹץ שֶׁ ָעִתיד ִלְדרֹׁש ַעל כָּ מוֹ, שֶׁ יוֵֹסף שְׁ

ִבילוֹ ֲאִני ָצִריְך ַלֲעשׂוֹת אוָֹתם. ֲהָלכוֹת, ּוִבשְׁ

ל עוָֹלם, ֵיׁש ְלָך ָאָדם גָּדוֹל  ַאל: ִרּבוֹנוֹ שֶׁ רּוְך הּוא, ְושָׁ דוֹׁש בָּ ָחַזר ּוָבא ִלְפֵני ַהקָּ
ָעָלה  ְך  כָּ ַעְרֵער.  תְּ ַאל  תֹק.  שְׁ לוֹ:  ָאַמר  ָיִדי?  ַעל  ַהּתוָֹרה  ֶאת  נוֵֹתן  ה  ְוַאתָּ ֶזה  כָּ

ָבה ְלָפַני. ַמֲחשָׁ בְּ

ָכרוֹ. ל עוָֹלם, ִהְרִאיַתִני ּתוָֹרתוֹ ּוָמה ִיְהֶיה שְׂ ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

ָאַמר לוֹ: ֲחזֹר ַלֲאחוֶֹריָך.

רוֹ  שָׂ ָהרוָֹמִאים סוְֹרִקים ֶאת בְּ ָמקוִֹלין )שֶׁ רוֹ בְּ שָׂ וְֹקִלין בְּ שּׁ ָחַזר ַלֲאחוָֹריו. ָרָאה שֶׁ
ְרֶזל(. ל בַּ ַמְסֵרקוֹת שֶׁ ל ר' ֲעִקיָבא בְּ שֶׁ

ָכָרּה? ל עוָֹלם, זוֹ ּתוָֹרה ְוזוֹ שְׂ ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

ָבה ְלָפַני. ַמֲחשָׁ ְך ָעָלה בְּ ַעְרֵער. כָּ תֹק. ַאל תְּ ָאַמר לוֹ: שְׁ

 – ה-1  )המאה  יוסף   בן  עקיבא  רבי 
חכמי  מגדולי  לספירה(.  ב-136  בערך 
ישראל ובן הדור השלישי של התנאים. 
מעשרת  כאחד  השם  קידוש  על  נהרג 
על  חותמו  את  הטביע  מלכות.  הרוגי 
במסורת  ערכים  ועל  רבות  הלכות 
ובחשיבה היהודית. החל ללמוד תורה 
רק בגיל ארבעים, וזכה להיות מגדולי 

חכמי התורה עם 24,000 תלמידים.


