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 ב דומע בם פד ת I מב I תכטמ ·לבב tדמלת • 1
 דחא קרפב ותמ ולוכו ,סרפיטגא דע תגבמ ,באיקע יברל ול ויה םידימלת סיגוז ףלא רשע םינש :ורמא
 .תרצע דעו חספמ ותמ םלוכ :אנת ... הלז הז דוכב ןגהב אלש יגפמ

 ט I קרפ תומש • 2
 :'ג I ס רבדמ ואב הזה םויב םורצמ ץראמ לארשי ינב תאצל ישילשה שדחב )א(
 :רהה דגנ לארשי םש וחיו רבדמב I נחי I יגיס רבדמ ואב·ו םידיפרמ ועסי, )ב(

 ט I קרפ תומש Ilt רש . 3
 דמא בלב דחא שיאכ- לארש I םש וחיו

 א:גצת ומ I ם םי I ח חרוא רורע וחלוש • 4
 אביקע יבר ידימלת ותמ ןמז ותואבש יגפמ .רמועל ג"ל דע תרצעל חספ ו'ב השא אשיל אלש םיגהוג

The Optimism of Rabbi Akiva 

 ט הגמש n קרפ אמוי תכםמ הגשמ . 1
 רמאנש מ'םשבש מבובא מכתא רהטמ I מ ו J רהטימ םתא ןמ ·גפל לארש· םכירשא אביקע ןבר רמא

 תא רהטמ הוקמ המ לארש· הוקמ )ד It , הימרי( רמואי םתרהטו ם'ר r הט ם I מ םכילע יתקרז I )ו"ל לאקזחי(
 :לארשי תא רהטמ אוה רורב שודקה ףא םיאמטה

 א דומע דכ פד תינמ תכטמ ילבב דומלת • 2
 ימור לש הנומה ל I ק ועמשו ך.רדב ויכלהמ באיקע יברו עשוהי יברו ה I רזע וב רזעלא יברו ג"ר הוה רבוכ
 ?קחשמ התא המ יגפמ :ןל ורמא .קחשמ בא I קע ןבר I ,ויכ J ב ןליחתהו ,לימ ם I רשעו האמ ]קוחרב[ הטלפמ
 תדועבל םירטקמו םיבצעל םי I חתשמש ס'יש I כ וללה :ול ורמא ?ם I בגב םתא המ ינפמ םתאו :םהל רמא
 יבא רכל :ןהל רמא ?הכנב אלו שאב ףורש וג'הלא ילגר םודה תיב I נאו וטקשהו חטב ויבשו' םיבכוכ
 .המכו המכ תחא לע וגוצר 'שעtל ך,כ וכ'צר ןרבועל המנ ,קמצמ

 ב ד I מע נד פד תוכמ תכטמ ·לבב דומלת • 3
 ואר ,תיבה רהל ועיגהש ןויכ .םהידגב ןערק םיפוצה רהל ועיגהש וו I כ ,מ I לשור I ל "לוע ,יה תחא םעפ בוש
 רמא ?קחצמ התא המ ינפמ :ול ורמא .קחצמ ע"ר I ויכוב יה וליחתה ,םישדקה ידשק ת I במ אציש לעוש
 מילעוש וישכעו תמ I ' ברקה רזהו +'א רבדמב+ : J ב ב J תכש םזקמ ,ול .רמא ?מיגוב םתא המ ינפמ :םהל
 הירוא תא םינמאנ מידעיל הדיעא I +'מ ןה I עשי+ :ביתכד ,קחצמ ·בא רכל :ןהל רמא ?הבכנ אלווב וכלה
 !ינש שדקמב הירכז III שאר שדקמב הירוא ?הירכז צלא הירוא ויגע המ יכו ,והיכרבי I ב הירכז תאווהכה
 הדש ו,יצ םכללגב יכל + f ג הכימ+ :ביתכ הירואב ,הירוא לש ותאונבב הירכז לש ותאובב בותכה הלת ,אלא
 המייקתנ אלש דע ,מלשורי תובוחרב ת I נקזו םינקז ובשי דוע +' n הירכז+ :ב·תכ הירכזב ],'וגו[ שרחת
 לש ותאיבנ המי I קתנש .ןשכיג ,ה'רכז לש ותאובנ םייקתת אלש ארי I תמ I ת II ה- הירוא לש ותאובנ
 .ונתמחיג ,אביקע !ונתמחי( ,בא·קע :ןל ורמא הזה וושלב .תנcI r קתמ ה I רכז לש ותאובנש עודיב- ה'ר I א



The Ultimate Exampre 

 ב דוגזע א O ףד תוכרב תכ O מ ילבב דוגזלת . 1
 רמאב םאו ?ךדאמ לכב רמבא המל ךשפנ לכב רמנא םא :רמוא רזעילא יבר ,אינת .ךיהלא 'ה תא תבהאו
 לכב רמנא ךכל- ונומממ ן'לע ביבח ופוגש םדא ךל שי םא :אלא ?רשפב לכב רמאב המל ךדאמ לגב
 רשפנ לכב :רגזוא בא I קע יבר .ךדאמ לכב רמאנ ךכל- ופיגמ וילע ביבח ןגוממש םדא ךל ש' םאו ן,שפנ
 א.ב ,הרות.ב לארש' וק O עי אלש העשרה תוכלמ הרזג תחא םעפ :ונבר וגת .ןשפנ תא לטוג ולופא
 'א ,אביקע :היל רמא .הר I תב ק O ועו םיברב תולהק ליהקמ היהש אביקע I ברל וצאמו הדוהי ן.ב סןפפ
 גב לע ןלהמ היהש לעושל- הגז I ד רבדה הגזל ,לשגז ןל ל I משא :ול רגזא ?תוכלמ ינפנז ארותנז התא

 :ןל ורמא ?םיחרזב םתא הגז 'גפמ :םהל רנזא ,םוקמל נווקנזנז םיצבקתנז ויהש םיגד הארו/רהנה
 ורדש נושכ מתאו ןגא רודגו ,השב'ל ולעתש םכנ I צר :מהל רגזא .מדא יג.ב ונילע ייאיבגזש תותשר ןנפנז
 שפט אלא והתא חקפ אל ?תו I חבש חקפ ר I לע ס'רנזואש אוה התא :ןל ורנזא ?םכית I בא םע יתובא
 וגאש ו I שכע ,וגחגא ףא זהנזכ. הנזכ תחא לע וגתת'מ ם I קנזב ,ויואיתמ וגא ונתו'ח םוקמב הגו, !התא

 ם'כל I ה וגא םא הכ- ו I מ I רראז ר II ח אוה ןכ + t ל טירבד+ הב בותכש ,הרות.ב טיק O וע. םיבשוי
 ןהושבחו אביקע יברל והוספתש דע םיטעומ טימו ויה אל :ורמא .המכ. המכ תחא לע- הנממ ם I לטבנזו
 :היל רמא ?ןאכל ךאיבה ימ !סופפ : I ל רמא . I לצא והושבחו הדוה' ןב סופפל וספתו ,םירוסאה תיבב
 ןאיצוהש העבש .ס'לטב םירבד לע ספתנש ס I פפל I ל ןוא ,הרות ירבד לע תספתגש באיקע 'בר ך'רשא
 ה'הו ,לחב לש תוקר O נזב ורשב תא ם I קרו O ניהו ,היה עמש תאירק ןמז הגירהל אביקע ןבר תא
 לע רעטצנז ·תייה יגז' לכ :מהל רגזא ?ואכ דע ,יג I בר :.'דיגזלת I ל ורגזא .םימש תוכלמ לוע וילע לבקמ
 אל יד I ל באש וישכעו ,וגגזי'קאז ןד I ל אבי ןתגז :יתרנזא ן,תנזשנ תא לטונ ול'פא- רשפנ לכב הז קו O פ
 אביקע יבר רירשא :הרמאו לוק תב התצ I .דחאב I תגזשנ התציש דע דמאב ריראמ ה'ה ?ןנמ lt קא
 + r "· ס'להת+ ?הרכש וזו הרות וז :אוה ךורב שידקה ינפל תרשה יכאלמ ורמא .דחאב ךתמשנ האציש

 התאש בא I קע יבר ,ירשא :הרמאו ל I ק תב התצי .םייחב טקלח :םהל רמא- !'זגו םיתממ 'ה ךדי טיתממ
 .אבה םלועה I יחל ןמוזמ

 ב דומע 0 ףד תוכרב תב o מ 'לב.ג דומלת • 2
 יברד ,אה ןכ .ד'עג: בטל אכמחר דידע.ב לכ רמול ל I גר םדא אה' םלשל :א.ג'קע יברד ה'נזש n אגת r כ.
 אנמחר דיעבד לכ :רמא .היל יבהי אל א T 'פשוא עאב ,אתמ איההל אטמ ,אחר I בא ל·זאק הוהד אביקע
 אובוש אתא ,אגרשל הייבכ אקי T אתא ,אגרשו ארמחו אלוגברת ה I דהב הוהו ,ארבבד תבו לזא .בטל
 ,אס"ג אתא א·לילב היב .בטל אגמחר דיעבד לכ :רמא .ארמחל אלכא ה'רא אתא ,אל I גברתל הילכא
 !הבוטל לכה אוה ךורב שודקה השועש המ לכ וכל ירמא ואל :והל רמא .אתמל הייבש



A Journey Toward Ahavat Hashem 

 ב דועמ טמ פד D"nO פ תכםת ילבב דומלת . 1
 ול ורמא .רומחב ובבשנאו םכח דימית יל יתי ימ :יתרםא רץאה םע יתייהשכ :אביקע יבר רמא ,אינת
 .םצע רבוש וביאו ךשונ- הזו ,מצע רבושו רשונ- הז :והל רםא- !בלככ רומא ,יבר :וידימית

 ב דועמ בם ףד חובוחכ תכםמ ·לבב דיתלת . 2
 יבל תלזא ךל אנשדקם יא :היל הרםא ,ילעםו עינצ הוהד ה'תרב היתיזח ,הוה עובש אבלכ ובד איער עוזר
דו העניצב היל אשדקיא .ו"א :הל ןמא ?בר  .היסכנמ האנה הרדא ,היתיבמ הקפא הובא עמש .היתרש
אא ןכ .בר יבב וינש I ר O ירת ביתי ליזא  אב O א(ההל היעמש .ידימלת )פלא יר O ירת הידהב ית I יא ,ת
 .ינירחא ןנש ירס ירת ביתי ,תייצ ידילד יא :היל הרמא ?םייח תונמלא תרבמד אק המכ דע :הל רמאקד
 ן I רשע הידהב יתייא ,אתא יכ .בר יבב ינירחא ינש יר O ירת ביתי I לזזא רדה ,אנדיעב אק תושרב :רמא

 שובל יבאמ יל I אש :אתבביש הל ורמא ,היפאל אקפנ אק ת I ה והתיבר העמש .ידיםלת יפלא העבראו
 היל אקשנמ אק הפא לע הלפנ ,היגבל א t טמ יכ .ותמהב שפנ קיצד עדו' +ב", ןלשמ+ :והל הרמא ,יא O כיאו
 .אוה הלש סכלשו ןלש ,הווiבש :ןהל רמא ,היעמש הל יפחדמ אק ווה ,הוערבל

 ד"ה I ג ר I ס את פד טקרפ ם I רנד תכםמ "מלשורי ד I תלת . 3
 הרותב לודג ללכ והז 'וא הביקע 'ר ר)תכ ךערל תבהאו

 ה הנשת ג רקפ םיד· תכסמ הבשת . 4
בכ לכ  ריש רםוא הדוהי 'ר ] IJ םיריה תא /יאמטמ תלהק I ם I רישה ריש םירזה תא ןיאמטמ דשקה ית
 ... תקולחמ םירישה ר I שו םידיה תא אמטמ וניא תיהק א"יר תקולחמ תלהקו ם I ד I ה תא אמטמ םירישה
 ולכ םלועה לכ ו'אש םידיה תא אמטת אלש םירישה ריש לע לארשימ םרא קלחב אל םולשו סח ע rl ר רמא

 וקלחב םאו םישדק שדוק =ם·ר'שה רישו= ה lf ש I דשק מ I בותכ לכש ואלש I ל ה··ש f ב ו n 'בש ם I "כ יאנר
 תלהק לע אלא וקלחב אל

 ב דומע גס פד תומב' תכסמ "לבב דומלת • 5
 דחא קרפב ותמ ןל I כו .סרפ I טבא דע תגבם ,באיקע יברל ןל ויה םידימלת םיגוז ףלא רשע םינש :ורמא
 םהל האגשו ,סורבדש ונ I תזבר לצא ע"ר אבש דע ,םמש םלזעה ה I הו ,הזל הז דובכ וגהנ אלש ינפמ
 .העש התוא הרות .דימעה םה םהי ,עומש ןב רזעלא ןברוווע.מש ןברו 10 ו I 'ר, הדיהי 'ר I מ"ר

d ו Optimism in Today's Wor 

 זט קוספ דכ קרפ ילשמ • 1

 הערב )לשכי םיעשרו םק I ק'צד לופי עבש ןכ

 67 דומע ת I ליצא ),'י O שנז' יא( ם'שרדמה רצ I א . 2
 הלחת ארב ה"בקהש דמלמ )'כ ילשמ( ךרובת אל התירחאו הנושארב תלהובמ הלחנ ,אנ I ינת חתפ

 ןבירחמ t תומלוע



Medinat Ylsrael 

an Age of Upheaval pgs 24-28 Rabbi ח i זn 1.Commitment and Complexity: Jewish Wisdo 
Yehuda Amital 

, e course of my life 1 have seen tlר My beard has still not tumed white with age, and yet during 
as our Sages have said, qa worJd built, destroyed and rebuilt." 1 have seen Jews being led to 
Auschwitz; I have seen Jews dance at the establishment of the State of Israel; I have seen 
the great victories of the Six-Day War; I have traveled with soldiers to the Suez Canal. 1 have 
lived through an epoch, in the shortest span of time. It is hard to believe that in such a short 

. lifetime one could witness so many changes 

e State of Israel stands at the focal point of wor1d history. It is clear that we are tJו , Today 
living in a period of great change and, as such, it demands of us great deeds. It necessitates 

. ce; it hungers for creativity; It requires accomplishment; it compels us to take action fו sacri 

From day to day, from year to year, changes take place. To live in such a perjod, to reaJly and 
e dynamics and intensity of Jewish history as it unfolds tlר truly live it; to see and understand 

the great events-upon each one, in and of itself. and upon all of them ח re us; to gaze upo fס be 
combined-while we maintain the correct perspective, knowing that it is just a part of the 
whole; to sense the process of redemption as it unfolds before our very eyes; to know our 

this place; to perceive what it is that G-d ח responsibility in this wor1d, at this time and i 
demands of us, here and now-all this creates a grave responsibility to which one can neither 

. escape nor ignore 

I am the man, poor in worthy deeds, who has seen communities in desoJation, and who has 
 merited to behold a land rebuilt; sorrow and sighing, while I was upon a strange and foreig ח

will declare Your Name to my ו land; gladness and joy, when I came up to Jerusalem. q 

) 22:23 the midst of a congregation, I will pralse You: (Tehillim ח brethren; i 

t I have forsaken you, but with great mercies I wiJI ח This is G-d's promise: "For a smalJ mome 
there will be a ,ח g remains clear: "Upon Mount Zio ח gather you" (Ye5hayahu 54:7). One thi 

.) 17 : 1 remnant" (Ovadya 

2.Commitrnent and CompJexity: Jewish Wisdom in an Age of Upheaval pgs 138-139 
Rabbi Yehuda Amltal 

1 heard a rumor-and I hope that it'5 not true-that an important religious Zionist rabbi 
.) 1994 ( expressed some doubt 8S to whether Yom Ha'atzmaut should be celebrated this year 

And the � The moment 1 heard It, a teaching of our Sages (Ta'anit 29a) came to my mind: 
people wept on that night" (Bamidbar 14:1)-Rabba said in the name of Rabbi Yochanan: That 
night was the night 01 Tisha Be-Av; the HoJy One, Blessed be He said: "Your weeping was 

", s." A person who sees only "that night ח baseless, so I will set for you weeping for generatio 
, only today, only now, has questions and doubts. But a person with a sense of history knows 

like Rabbi Akiva when he saw the fox emerging from the place ofthe Holy of Holies that "Old 
) 8:4 men and women will yet sit in the open pJaces of Jerusalem" (Zecharya 




