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בבלמלכותשנות 70

605 BCE - q. th yr. Yehoyakim - N ebuchadnezzar conq uers J erusalem 
597 BCE - Exile of Jehoiachin 
586 BCE - Destruction of Jerusalem and the temple; mass deportation of Judeans to 
Babylon 
585 BCE - Assassination of Gedaliah 

) 561-60 BCE - Release of exiled king Jehoiachin (first edition ofPrimary History 
559 BCE - Cyrus the Great (559-30) comes to Persian throne 
539 BCE - Cyrus Conquers Babylon - ACHAEMENID Empire 
538 BCE - Edict of Cyrus i First Return under Sheshbazzar 

522 unexpectedly dies ca. July 530ן BCE - Cambyses (530-522) - succeeds Cyrus 
522 BCE - Revolt ofGaumata (Bardiya or Smerdis) and problems of accession; Darius 1 (the 

organizes satrapies )522-486ן ( Great) takes office 
522 -21 BCE Darius consolidates his empire; Zerubbel appointed govemor in Yehud 
520 BCE - Work begins (again) on the rebuilding ofthe Jerusalem temple; Temple refoundation 

) ceremony (24 Kislev 
)? 518 BCE - Darius decrees codification and authority ofEgyptian laws (autonomy 

516 - Temple rededication 
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: PROPHETS & DREAMERS זז

כהפרקירמיהוספר ) 1

 ה~,?, Oהיא, :?הוזה ד??<ן-יאץj;הו .g:קיס Zליהועית, l;:ך QץJ~ה j.?הוזה, ס~-ל~-ל~ ,וה?כ;<ר?-ל~?ה Q-ר~~ר l;ן Oא
Q ,ד ר~~ב .לג;~ ר??<בן;;ודךא~ר, 1לךאשגית:g. ךו;נ?הור?O ~ :;l ,לס, י~?,י-ל~ן~ל?הוזה, ס~-ל~-ל~יאJלאמר.?רוץ
 i~ליה, 1ר-?ה J:ד?ה Q ,ה~Jץן~~ךיסץJלש.זה!יה, O~וס Oן~ד?הוזה ד??<;גן-~מווליאץj~הוץJ~ה~~ךהr,נו-~לשג

--ךלא JjךץJל ס~?, O ,סי}:/ג;:~ O~ת-~ל-ע,;ו.זיו~לי?סה 1?הןץJלחד .סךכ~נ;;<~ןלאר, j.ןן סי~?, >:l~לי?סר j.ן~ן
-ל~ו~בו ,ס?ילל~נ;;< ~ךנ;;<וך}'ה rQ,נןךכו שי}:/שובו-~אלאמר,ה .~מ~ל ,ס? 1 י~-ת~יזיס P\ךלא-ה i סךכץ.נ;;<?'

Q ,נן-עולס,ל?ס?הןה~נ::וו ר~~~ןו;נה,rכ--לi?ךוך~ד-עולס.ךל~בונ::ויl:< ,ל-נכלכןQl:< והיסךי~~ O ,ל}';בזס,ךיס

~ו Qלס-?הןה, t<1~לי,~כךס Qרלא-,?זל?ס.~רעךלא?די?ס, ה!'\,ע Q ?אונ.ריךלא-נ::ו?עיסו iס Qלות Qולה'?נכ
{פל?ס.,לרע?די?ס ה!'\,ענ;;<??עיקגי) O ({הכעסוני

~פלן תוח?-?,נ,r-לכ;-ת~ךלקr;ונכישלסה?~יט .~ת-ד;ו.ךי.ץכךס Qלא-~ ר~~ ,ו~~ :~;ו.אות?הזהר Q ~גהל;;וו,ח
 iיב l;:. ?, ה~~ Qגו?ס o-ל?ן~ל , Qן~ל-י~;גיז·את o~ךץ Q-ל~:;גאנ.ריס Q1 ,~;בדי לג;~-ד??<בן;;ודךא~ר-1ך~לג~ס-?הןה,

סנ;:וו,קול~ז;כוכה,ןקולשוו V'קולס, Q נ;;<דנכי O ~ :Jןיעולס.ולוכרבותןל~ךiוה,לש~הו;ננכיס '?iרו;ננכיס--ן QOן
-ל~~ ד~?,-ת~ ,ה~~זt~ן?ם IJ ~ד~~י iלש~הלוכך~הז·את, o~ךץ Q;כל-?נכה Qךיא .~ריאור ,ס? Oך לוק--הל<;;.וקול

--ם~ו,ע-ת~ ,היה~-ם~?הו·א IJ~ןי IJיעל- ל~~-ד~?,-לעזt!?קד ה~~ םי'ג~,?,~,?לאותיtז?היב .ה~~ םי'ג~,?,
-ר?\~~ת-~ל-ן~די::ריא, IJעל-tז~דץניtי~אנ:די)והבאותייגען?ם. תןמ?,,?,~אתו',י~,?נ;זי ;~ץנדיםיעל-~דץ

גודס~ס-ה~ה ס.ו;-ודב;'}~ייד .ם?ן~ IJ-ל~-ל!ג ~ה??,ד? א~~-ר?\~~יה, IJ~ז.ו~ר~ת~ב IJ-ל~ ת~--זtי~~ד~דנ;זי
ס Q?די ה!'\,ע Qו?~לס, Q.:קס Qלןץjלו;ננכי i~דוליסוז;כל~יסיס, l;::ר

לופרקבהימיםדבריספר ) 2

-רב;,ע~ l ,סר?.-ד??<כוךש O~ת-רו ,הןה?-ךיעה--~ה??,ד?;ז~יןכר-~היה,??לות ,סר?. ד??<לכוךשת, >:Olו:;ג'?גתכב
~לז.iי?הןהלי~נ::וו~ךץ Qו;נלכות Q;כל- ,סר?. ד??<כוךש רנ;;<~-העכג }ס{ .לאמרן~ס-?r,נ?נכבלכותו, Q-לר;?קול

. Q'?'O ?ןהוא- ,ס.Q ל;בנלת-לל}'ליקד:J ?ת, ::;l לסJר~~ירוץ ::;l יהוןה: r,נ;כל-~ופל, ס?.נ;-ינ,rל?הןה~ij עופו--ו?~ליו

אפרקזכריהספר ) 3

iו~ףבלאמר.יא, O ~ .:;lו-עדל .g: ,ה??ך .g:ן- .g:~ל-ז;;ור?הד:;גר-?הןה,?ה Qלןך?ןש-- ,ס?כנ?'~גת l;:: ,יגינ,O ,?,rחדש, j.א

 ,ס?י.ל~~;ו.אלת--ן~שוב?הןהס >t ?~לי,שובו~;נ.אות,?הזה רנ;;<~עהס, Q .ל~רנכ Qן~ג ·ף~וi~ל-~בונ::וי?ס,?הןה
~ Q ד~;ו.אלת.?הןהרl:< ל-נכi;l ו;;יו~ j וראו-~ל.י ר~~נ::וי?סiQ סO ~ :;I י/:}יסQ עהל.אמר,ךאשגיס~ Q נ.אות,?הןהר;~

הס-?הןה. t<1~לי,ךלא-הקץjיבוץJו;נעו;,ןלאךעיס Q~לל.י?ס) Q(וומעליליכסךעיס, rQ,נןר;;כי;כס~אשובו

יגו, Wהלוא Q ,סי}:/י O ~ :;lןי l; ,ע-ת~~ו~ינ:וי ר~~קי, Qןד.;ו.ריד >:lויr;ויו.לעללס, O--סי}:/ O ~ :;Iן i~ה-הס >:l~בונ::וי?ס,
~ j נ::וי?ס; l שובו~l ,ר~~<;;'~או;נרו ! Q ו?~דך;;כינןלנו,לע,שות~;ו.אות?הזהסQ ,כןע,לל.ינו;;{' 'V יוסז }ס{ .ונס}:/ה?

ן- .g:~ל-י;;ור?הר-?הזה, J:דה ZQלזך?ןש-- ,ס?כנ?',?גת l;:: ,ט.ו;~הוא-חדשחדש,ר V' '}-יכנ?,~ל ה'}?ר >:lןץ.~ךיס
:g. ,ך??הו:g. ו-עדואO ~ :;I ,ך/:}ינ.ריחל.אמר.יאo ,ד,נ;;<עוהוא~דס,~ל-סוסך;;כב שי}:/-ה!',הךל?לה .j יוQO ר~~ן~יס 
.j ז;:נ~להi ןQl:< כיס,סו~יסךיו;Yדגי הל~-ה?,ןא<;;נר,טול;ו.~יס.~.רקיס~ך~; l ~לי, ר?<א~O ז,;נל~דO 'ר.(;:ן ::;l ,גיי~
l:< ,י~לה. ה~ה-ה?,ר~בl ~~ו, Q /:{שי Q ע<;;נד.j -יוQO יא--1ן~יסQ לח ר~~~לה :רiיא .ץר.~~להנ;רהלד?הזה,ץ
l לנ;;<-ת~~ע,נו l:< הןה,ד?Q ע<;;נד.j יוQO ,הנ;ריאו;נרו, 1ד~יסO ל?ןה~ה ;;נ.~ךץל?נו-Q ,רש ת.ג;:י?'י~ךץj? \?יב .תl ~~ך 

!ה ,הכנ?'!ג! ר?\~--הן~הן~ריי~ת םל~~ר~-ת~לא-נ;ורtום~נכהג!ד-~בכי~;נ.אןת,?הןהר, Qיא 1ד-?הןה, >:l לנ;;<
ז,;נל~ד O~לי,יאכ;;נר lידr,ניס. Q ~ד;נ.ךיס, :יס l;:.טוי--ד;ו.ךיס l;:: ר.(;: 10~ת-הז,;נל~ר?הזה, ך~~ lיג .ה~~ש~ג'ים

ק~ף,~גי~דולןק~ףטודללה. 1ק?~הול~~לו,לירוץiלסק~אנ.רי :~;ו.אות?הזהר Q ~עהלאמר,קךאי, l;:: ר.(;: 10

?ירו·~לםץJ~נ;זי?הבה,ר Qעה-~ל;;כוטזלך}'ה.}'זרוןה~ה ,ט'}נ:;זiו~;ננכי י~~ רי?'~~ג~יס, V)Oגליס o-ל~
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?הוה ר~~כהלאמר,קראעדויזלם. 'f'גיל-?רן ,ה?,~~(וקן)ןקןהדt~אות;?הוה ם~?ה, t;~ה t; ?בן.רtו~ים--~ינ:וי

לם. W~ירןעדון~tירזtת-~י·ון,עדוה 1~הן~tים~טוב;~רי,נ;יפן~~העדו~~אות,

אעמדובגדףתעניתמסבתבבליתלמדו ) 4

ירדוולאהתפללגשמים!ןירדו:התפללהמעגללחונישלחוגשמים.ירדוולאאדררוביצאאחת:פעםרבנןתנו

וגו'.מצורעלואתיצבהאעמדהמשמרתיעלשנאמרהנביא,חבקקושעשהבדרךבתוכה,ועמדעןגהעגגשמים.

מכאןזזשאיניהגדולבשמךאנינשבעלפני,ךביתכבןשאניעליפניהםשמו!בניךעולםשל:רבונולפניואמר

שאיןאנוכמדומיןנמות.ולאראינוך:רבי,תלמידיולואמרומנטפיו,גשמיםהתחילןבניך·עלשתרחםעד

שכלעדבזעף,ירדוומערות.שיחיובורותגשמיאלאשאלתי,כך:לאאמרשבועתך·להתיראלאיורדיוגשמים

נמות.ולאראינוך:רבי,תלמידיולואמרומלוג.פחותהטפהשאיוחכמיםושיערוחבית.פיכמלאןטפהטפה

ונדבה.ברכהרצווגשמיאלאשאלתי,כך:לאלפניואמרהעולם.לאבדאלאיורדיוגשמיםשאיואנוכמדומין

התפללכך ,שירדושהתפללתכשם:רבי,לן.אמרוהגשמיםמפניהביתלהרהעםכלשעלועד ,כתיקנןירדו

לןהביאוהדואה.פרליהביאןכן,פיעלאףהטובה.רובעלמתפלליושאיןמקובלני:כךלהםאמרלהם.וילכו

לאיכוליואינןממצריםשהצואתישראלעמךעולם!שלרבונןלפניו:ואמרעלין,ידיושתיסמךהדואה.פר

לעמו,דיכוליןאינן-טובהעליהםהשפעתלעמו,דיכוליןאינן-עליהםכעטתפורענןת,ברובולאטובהברוב

ויצאוהחמה,ןזרחההעבים,ונתפזרוהרוחנשבהמידבעולם.ריוחויהאהגשמיםשיפטקומלפניךרצוןיהי
 .נידויעליךגוזרני-אתהחןני:אלמלאשטחבןשמעוןלושלחופטריות.כמהיןלהםוהביאולשדההעס

מהאבלידך!עלמתחללשמיםשםנמצאלאאליהןשלבידןגשמיםשמפתחןתאליהןבשנישניםשאילן

 :לו.ואומררצונולוועושהאביועלשמתחטאכבןרצונ,ךלךועושההמקוםלפנימתחטאשאתהלךאעשה
הכתובועליךלו.ונותן-ורמוניםאפרטקים,שקדים,אגוזים,ליתןבצונן,שטפניבחמיו,לרחצניהוליכניאבא,

 .יולדתיךותגלואמךאביךישמחאומר

היינןציוןשיבתאתה'בשןבהמעלןתשירזהמקראעלמצטערהיהצדיקאותושלימיוכל :יוחנןרביאמר

דהוהגבראלההואחזייהבאורחא,אזלהוהחדיומאבחלמא?שניןשבעיןדנייםאיבא:מיאמרבחלומים.

דחייתלךפשיטא :ליהאמר-שנין·שבעיןעד :ליהאמר-טעין?שניןכמהעד:האי,ליהאמרחרובא,נטע

 .לבראינמישתלי-אבהתילידשתליהיכיכי ,אשכחתיהבחרובאעלמא[גברא]:האיליהאמר-שניו?שבעין
קםכישנין·שבעיןןניםמעינא,איכטימשוניתא,ליהאהדראנים.שינתא,ליהאתאריפתא,כריךקאיתיב,

אמראנא.בריה:ברליהאמר-דשתלתיה?הוא:אתליהאמרמינייהו.מלקטקאדהואגבראלההואחזייה

:בריהלהואמרלביתיה,אזלרמכי.רמכיליהדאתיילידאלחמריהחזאשנין·שבעיןדניימימינה:שמעליה

אזלהימנוהו.לאהמעגל.חוני:אנאלהואמראיתא.בריהברליתא,:בריהליהאמרו-קיים?מיהמעגלדחוני

כלמדרשא,לביתעיילהוידכיהמעגל,חוניכבשנישמעתתיןנהירן :דקאמרילרבנןשמעינהוהמדרש,לבית

ליה,כדמבעייקראליהעבדיולאהימנוהו,ולאניהו,:אנאלהואמרלהו.מפרקהוהלרבנןלהודהווקושיא

מיתותאאוחברותא:אואינשידאמריהיינורבא,אמרומית.רחמיבעידעתיה,חלש

oni, he was distressed over ~ anan said: All the days of the life of that righteous man, t:ו Rabbi Y o 
the meaning ofthis verse: "A song of Ascents: When the Lord brought back those who retumed 
to Zion, we were like those who dream" (Psalms 126: 1). He said to himself: Is there really a 
person who can sleep and dream for seventy years! How is it possible to compare the 
seventy-year exile in Babylonia to a dream! One day, he was walking along the road when he 

oni said to him: This tree, after how many years will it ~ saw a certain man planting a carob tree. 

oni ~ bear fruit? The man said to him: 1t will not produce fruit until seventy years have passed. 
said to him: 1s it obvious to you that you willlive seventy years, that you expect to benefit from 
this tree? He said to him: That man himself found a world full of carob trees. Just as my ancestors 

oni sat and ate bread. Sleep overcame him ~ planted for me, 1 too am planting for my descendants. 
and he slept. A cliff formed around him, and he disappeared from sight and slept for seventy 

: oni said to him ~ years. When he awoke, he saw a certain man gathering carobs from that tree. 
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: Are you the one who planted this tree? The man said to him: 1 am his son's son. fjoni said to him 
1 can leam from this that 1 have slept for seventy years, and indeed he saw that his donkey had 
sired several herds during those many years. fjoni went home and said to the members of the 

, His son is no longer with us :inב housel101d: 1s the son offjoni HaMe'aggel alive? They said to h 

He .inב oni HaMe'aggel. They did not believe h כlbut his son's son is alive. He said to them: 1 am 
went to the study hall, where he heard the Sages say about one scholar: His halakhot are as 

oni HaMe' aggel would כlenlightening and as clear as in the years of fjoni HaMe' aggel, for when 

1 : enter the study l1all he would resolve for the Sages any difficulty tl1ey l1ad. fjoni said to tl1elll 

, am 11e, but they did not believe him and did not pay him proper respect. fjoni became very upset 
prayed for mercy, and died. Rava said: This explains tlle folk saying that people say: Either 

. friendsl1ip or deatl1, as one who has no friends is better off dead 

ב lIעכדדףמכותמטכתבבליתלמדו ) 5

שועלראוהביתלהרשהגיעוכיוןבגדיהםקרעוהצופיםלהרשהגיעוכיוןלירושליםעוליךהיואחתפעםשוב
מהמפנילהםאמרמצחקאתהמהמפנילואמרומצחקע IIורבוכיןהןהתחילוהקדשיםקדשימביתשיצא
אנילכךלהןאמרנבכהולאבוהלכושועליםועכשיויומתהקרבוהזרבושכתובמקוםלואמרובוכיםאתם
זכריהאצלאוריהעניןמהוכייברכיהובןזכריהואתהכהןאוריהאתנאמניםדעיםליואעידהדכתיבמצחק
באוריהאוריהשלבנבואתוזכריהשלנבואתוהכתובתלהאלאשניבמקדשוזכריהראשוןבמקדשאוריה
שלאעדירושלםברחובותוזקנותזקניםישבועודכתיבבזכריהנוגו']תחרששדהציוןבגללכםלכןכתיב

שלנבואתושנתקיימהעכשיוזכריהשלנבואתותתקייםשלאמתייראהייתיאוריהשלנבואתונתקיימה
ניחמתנועקיבאניחמתנועקיבאלואמרוהזהבלשוןמתקיימתזכריהשלשנבואתובידעואוריה

Mlother time, they were ascending to Jerusalem, .When they came to Har haTzofim, they tore 
their c!othes. When they reached the Temple Mount, they saw a fox emerging from the place of 
the Holy ofHolies. They started to cry, but Rabbi Akiva was laughing. The other sages-said to 
him, Why are you laughing? He said to them, Why do you weep? They replied The place about 
which was written (Numbers 1,51) lIand the non-Kohen that draws near shal1 be put to deathll, is 
now a haunt of foxes and we should not weep!? He replied That is why 1 Iaugh. 1t is written 
(1saiah 8,2) lIand 1 wiII take unto Me faithful witnesses to record, Uriah the priest, and Zechariah 
the son ofYeberechiahu. 1I Now what was the connection between Uriah and Zechariah? Uriah 
was during the period ofthe First Temple, and Zechariah was during the period ofthe Second 
Temple. Rather, the verse was making the prophecy of Zechariah dependent on the prophecy of 
Uriah.Regarding Uriah, it is written, (Micah 3,12) Therefore shall Zion for your sake be plowed 
etc.". Regarding Zechariah it is written (Zechariah 8,4) "There shall yet old men and old women sit 
in the broad places of Jerusalem. Until the prophecy ofUriah was fulfilled, 1 was afraid that the 
prophecy of Zechariah would likewise be unfulfilled. Now that the prophecy ofUriah was 
fulfilled, 1 know that the prophecy of Zechariah will be fulfilled. In this way they answered 
him, Akiva, you have consoled us. Akiva, you have consoled us. 

חפרקזכריהטפר ) 6

 .ה?קגאנךידי?ה, 1ו;גה Oר ;די?ה 1~ה 1ק ןי~~?קגאנךי~יאות,?הוה~ז,;נרכהבלאמר.~יאות,ד.:כר-?הוה{?היא
סר~יאותה 1רסר-?ה ,ת?< t<Qגניר?רוץ;ולםך~קר~ה i?רוץ;ו?םתון t;:י J:l1ךץ;ו~ ,ןו~~-ל >;:1י J:I ג;: i?'?הוה,~ז,;נרכה,ג

ו;:כרב~דו, t;:תי 1 ~~כ;וך~יש ;?רוץ;ו?םרחבות J;::ווקנות,וק~ים~~בועד~יאות,?הגה ,רנ;,ז~כהד }ס{סקרש.
Z .ורחבלתהו:;כיםQ כ?או,גניר;rץ,נ ?1די?דות,??דיםיQ ,רחקים~j נ.::ויQ . }לא:;כי~יאלת,?הוה ,רנ;,ז~כהו }ס~?
· :;t ע.יגיJץl.'( ךיתQ {'ה'~ס ס, .:J ו:;כים~Q יאלת?הוה ,ם~ 1 ,אלי€-~ ,י~י.ע.~-ם~--םס~

לבפרקירמיהוטפר ) 7

כה ,וי;;.?כח .ר~ן-ל~ א.לי€-~ ,י~~~ס--רנ.ץ.נ;.-ל?י ijל >t?הוה,~י };:1ה~הכזלאמר.?הו, ?1ל-?ר >;:1ד.:כר-?הוה,?הי, lכו
 ,םיד~{: iJו~אוכט .הד??ו--ל .J;:ו;נלן-.;נ.בו~דרא~ר 1ו:;ג~דס:{~דיס,~ד t;:סז·אתגניר Qת- >;:1ננכן~י 1ה :?הוה~ז,;נר
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iJ ~ I)? ל~ז;כיס-Q עירiJ ,ת~ךה~יתףז·את-Q עירiJ ף~רפף ,ש~~ז·אתQ ; ך~תiJ נ:ויס~~ W קר\p ל-~גונכירף~i) ל~~לס, 
~ע.יגי--רע Qע~יסך >::Z?הףןה,ף:;ן~י ל~ר~?-י~ן;:יף Q-יכ;:ל ·י?~ע? iJ ,ו~נ;;ו?--סיך.ח~יס j;לאל?יס V ~ךה~כף

לי?סה rQ.ינ:וי, Qך~ל-~י >::Z-ל~:;כילאה. 1ס-?ה >t ~--ס (i?די ה!,\,ענ;;ו~אנ:ויו;;נ?ע\;ויסך >::Z ,ל~ר~?-י~ן;::;כי :ס (iז;כ~~רנכי
Q עירiJ ,ז;כו-ז·את?iJ וס~~ W ך~דאוסה,~נףרiJ וס~iJ ~·ל--ה Q ,י.(ן;:ף ל~ר~?-י.(~?ל-ר~ת~ללב .י~~ו;;נ~ל\;וירה 

 ףנ<;? lלגלס. W?רףךי~~י?הףןה,ך~יש ;ס (iי~י l1;:ףס (iגי Qjס, (i~ריס (i יו;;?נ;;ו~ה iJ ,י~~ע? iJ ?}'שףר W ~?הףןה,
ר- W ~ ת?~~ס, (i~קף~י~~ימף lלדר. Vמףת Oלקשז;כעיס ס~י>::/ךךל~ה ס~~ iJאססךל~ד ; סי~?-ךלאעךף, יל>::/

~ i? לה .ואפ;ו?\?--ויל'}רא-~ז;כיl ת-~מות?:;ןנף~iJ ~~ל ~ W ו.ו-הפס,~גיאר;:? iJ ,ע:;l י.(~-ת~יר i) ך~ת-~נלנכיסi) ס
ל;;ווןע.נכה,לו }ס{ .~ת-?הוןה\;וי QiJ ,ז·את--לו;;נע.ו iJסתוע.?הלע,שות ,ע.ל-ל::גי}'לסהרלאלא-~ףינ:ויסר W ~לiכל,ך

j לה 1?הה-~ו;;נר~;j ל~ : ל~ר~?י-Q עירiJ תא·ז--~ W רZ::< אז;כךיסבכס~ T;1 ל.ו;:~-ךלנ;ו ד~~~ה, ~ f) לז .ו~ד:;ו.רף?ר}'בךב
 ,ה·~ iJ~קלס iJ-ל~נ:ויס Ql ~ j ;~דללף il-ו:;ןקr.ינ:וי Qף~~י >::Z ~ס Wהדr;ונ:ויסר W ~~רצות, Qז;כ?ל-ז;כק~~ס~י 1ה
ל?ר~הה Q ~וך.רךה (I ~לבס (iלו~נכנ:וילטיס. j;לאלס (iל ה~ו;;~ ,י~~ l ;ל}'ס ,לייף Qןלח .ח?\.ו;:לש:;ןנ:ויס hו

ס, (i.ךי >::QZו;;נלא-~שףבר W ~עללס,~ךיתס, (iלן;כרנ:וימס. Qרי >::QZס Qךל:;ן~יס, Qלז;כיס--לטוב Z?ל-סארנ:וי,
~~ךץו~\?ע,נ:ויס ;ארססלה\;ויבס, (iע,ליךש~נ:וימא .ו;;נ}'ליסףרלנ:וי l;:ל ,ס??לג::~נכוך~ת-?ר~נ:וי ;אוססי l;:להי\;וי

iJ ,ז·את;t ~ר:;כי-כה,מב }ס{ . י~<;ג-לכ;ן;:ף , יג::ל-לכ;~--תנ;וdה, 1?ה~ז~~ W ל~ה~אנ:ויר-Q {,ס iJ ~·ל?~ת ,ה-Q ר}'ה
ז·את-- iJ ץר.~~~ךה, iJ~ה ?iך~מגס. Qע,ליד~ר ,י?כ~ר W ~~ת-?ל-סטל?ה,ס, Qע,לייא l;:ו;;נ~כ?יז·את--~ו iJס~דולה

~ W רZ::< אז;כךיס,בכס~r.יr.ו:;ן~ןס וי>::/נ;;והיא היO r.הי, ~ T;1 ~וקף~דלתמדס~~דיס. ד?~ ,ה;~? i? ,ר?-ק~ן;כתלבנף 
-יכ;: :ס~~בף:;ן}'ריסץכ~להף:;ן}'רי ,ר QQו:;ן}'רי?הףןהו:;ן}'רילס W?רוי~י l?:;l;:ו::ג;נ?ז;כו~~ךץע.דיס,ע.ד Qךתרס (Iך

ה. 1ס-?ה >t ~~ת-~בוסס,~~יב

ו IIה/תרצאלומהקוק,הכהויצחקאברהםהרב ) 8

כייעוקה"קמביתיוצאששועלבראותוהמשחקע I1ראתבגדלו,עקיבארביאתיראוהמהלבטהוריאבל
האלוקיתשהאהבהמפנירומישלהמונהלקולצהלההמלאע I1ראתהרחוק,העתידהיהקרובהרוממהלנפשו

יזרח.לעדציווואוריחלופוכלילואלילהרומאכיחיציורמלאכדיעד ,הורתהוכיסהרחבלבומעומקהנובעת
לבלהנחתגסמקוסלוהניחהלאכיעדהטהורלבואתכךכלתמלאבוודאיהעתידלמחזהבתענוגיםהאהבה

יצאהשנשמתוהאישמפיורקבשחקיס,הברההחהמ,פני·עלהעוברקלבעברקשהכירוהמרעיהההווהעל
 !קודשיםקודשהשיריםושירקודשהכתוביםשכללהיאמרנאהבאדח

We may appreciate Rabbi Akiva' s greatness of soul from the follow.ing story. When a group of 
scholars saw a fox scampering in the ruins where the holy Temple once stood, they shed tears at 
this sight of bleak desolation. Rabbi Akiva, however, astounded his companions by laughing. He 
understood that, just as the prophecies of destruction had come to pass, the prophecies of 
redemption will also be fulfilled. For this spiritual giant, the distant future was as real and 
palpable as the present reality. His unshakable faith and vision was rooted in a profound love of 
God. This love so filled his pure heart that the future was a certain reality, leaving no room to 
mourn over the disasters ofthe present. For Rabbi Akiva, the tragedies ofthe day were but a thin 
cloud, casting f1eeting shadows under the brilliant daytime sun. Only such a lofty soul could 
confidently proclaim, "Th~ entire Bible is holy. But the Song of Songs is the Holy ofHolies." 

א-ב IIעיבבתראבבא ) 9

לחכמיםוניתנההנביאיםמונבואה,ניטלהבית-המקדששחרבמיוס :חיפהדמואבדימירביאמר

ולתינוקותלשוטיסוניתנההנביאיםמונבואהניטלהבית-המקדש,שחרבמיוס :יוחנור I1א

כגפרקירמיהוספר ) 10

~לב?ש Q~ד-r.ינכי,כו .י:י?ז;כנ:וילז;כנ:וי, (I :,לאמרקר W::ג~ז;כי םי~~~ iJ~יס, iJ ~ :;lר-~ז;כרו W ~ ת>::/ ,ו;;נע,נ:וי Wכה
~יש;נרף 17 ?ר W ~ללמסם, Q ~~ז;כי,~ת-~ו;ני~:;כיס iJליס, hiJ ~ :;lכזל~ם.נכרז;כת ,י>::/י l;:ו;נסץiקר; י>::/~~--סי~ l;:ס~

 ר.ו;:ד?~תל,ד?ךיר l ~ Wללם, Q;ור 17 ?ללם, Qר-~תל W ~יא l;:ס~כח .ל~~~ ,יכ;ז~-ת~~בלסס?חף Wר W ~~--וה.ער.ל
ל }ס{לע. v?פ~ץ ,ו:;כ;נ\קיש ;ס-?הךה >t;נ ,ש>::/?ד?ריכהללא Qכטם-?הךה. >t ?,~ת-ס~רr,;נה-לנ:י?ו :~ו;נתד?ךי

חיס pל oה, 1ם-?ה >t ~י~ם, l;:ע.ל-ס~ה~?ילארע.הף. ת>::/נ;;ו~ישד?רי,ז;כג~~יה, 1ס-?ה >t;נ~ים, l;: ~ס-ל~ה;נ~י וו;;?
 ; 0זוס Qו:;ן;נס Qרי ?i ~~ ,ינ;ו~-ת~~נ;ועו lרוס il17?l!ה, 1ם-?ה >t;נקר, Wלמות Q י~~~-ל~ה;נ~ילבס. >t;נ?;נ~מו lס, Jלשו
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~:;ןיא iJאו- ה'~ iJ O{'Qך?י-?ץ(~לףלג~ם-?היה.--1 ה·~ iJ-ם'}ללא-ילעילוךהלעיל;;!ויהים,ךלאלא-ץ(לr;ונךיםך~נ?י

ה 1 ה?-ם~ 1~נ;ד?םך~\?ץ(נךי ,א~ d<ה- Jd-ת~ם Q~לירנ;ו Jd;היה--ך~ ,א~ d<זdה-,ר bלאן, Oאל-כ

דפרקאיובספר ) 11

על-~~ץ(יםךיז;נה, 1J:;וופל iל?לה\ינלת Qזdים, J;! ע~ו;:.יג

 דיו:r<;ךiע.~מלנכיךרב iור}'ןה ,י?}:.'/ךקד O $.יד

ץנךי I;:.שע.רתר, d<נ;וזד iלף Q ~ י~~-ל.עררוס,.טו

i ע~טז, b ךי~}:.'/-אלך,ד Jd נ;ומן~ה,--וה}:.'/ך? J עי~י~ד

~ץ(ז;נעיקללדז;נז;נה

 ד~':;''ב :.ר,..·ל...:'"'ל-:;:;.~" ='"...;: .. :::ך,.::

. ........ -.---~-~.---.--------

קוקרב-מנביאעדיףחכםב.-זרעונים-אורות ) 12

ביחודהיפותפנותיהםכלאתבכלל,החייםהדרתאתיפהמתאריםוהמליציםהמשורריםשבעולם,בנוהג

שבחייםהקלקוליםשלהכלליהכעוראתלראוהלהציגגםיודעיםהםמרובה,וטל-חייםרבזרםהכוללות

החייםאתמכשיריםאיךהפרטיים,הגורמיםכלשללתוך-תוכםלחדוראבלתוקף.בכלנגדםולמחות

להעלותשסופהשבקטנות,קטנהגםקלקלהמכלאותםמשמריםואיךהטובהבסיסעלאותםומעמידים

המדיקת.החכמהעםאםכיוהעז,החםהמדמהכחעםעסקלואיןזהדברמא,דהרבהולהרסגדולשרטון

המעשיים.החכמיםוכלהשןפטים,המודדים,החסכנים,הרופאים,עבודתתחלכאן

הדרתאתעז,בכלנגדוומחתהבישראלעבודה-זרהשלהגדולההקלקלהזרםאתראתההנבואהמזה.למעלה

עושקדליםריצוץהמוסריות,הפרעותכלשלההשחתהאתוזהר,יופיבכלותתארהואלהיואחדד'נעם
קודש.שיחברוםולגדורלהושיעאלהיםרוחותמלאושו,דחמסונאוף,רצחאביונים,

מזרקרהדסישורגושמהםהדקים,גידי-החייםהחטאת,שלהעגלהעבותמצטרפותשמהןהדקות,השערות

בכלהלכותיהן,ופרטיכולןהמעשיותהמצותוחוזה.נביאכלמעיןהצפוניםהמסתריםהמהאלההגדוליס,

בהם,החבויהפנימיהנעםיצאוחבתם,הרגלםותלמודם,קיומםע-לידיבהמשרהזמןאיךהנמרץ,דיוקם

האטיתהעזיבהואיךקום,עודתוכלמבליאליליםעבודתחשכתאתבעזויגרשהטהורהאלהיוזרם-החיים

העליון,הרוחיקלטשבםהכליםאתמאבדתהרס,שלדרךמפתחתודיוקים.בענפיםבמעשים,המזלזלת

-מאליו,ועולההולך,הואמבפניםרעלואבקמבחוץזהרציציהמלאהמתעה,הדמיוןהאדםלביצרוממילא
אותהמשה,שללנבואתונתואמנםמאירה.שאינהאספקלריאשללנבואהבכלל,לנבואהנתולאזהדבר

שלודיקנותםהכלליםשלעזםלראותיכולההיאשרקהמאירה,אספקלריאשלפה,אלפהשלהנבואה
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והוצרכה . IIפניסאלפניסד'ידעואשרכמשהבישראלעודנביאקסולא IIכמוהוקסלאאבלכאח.דהפרטיס

בכליהנבואה,עשתהשלאמהמנביא,עדיףוחכסלחכמיס.הפרטיסועבודתלנביאיסלהמסרהכלליסעבודת

שלגרועותהיותרההשפלותעיקריאחריולשרשאליליסעבודתמישראללבעראשלהבותהחוצביסמלחמתה

הרבהתלמידיסבהעמדתהתורה,בהרחבתהחכמיסעשוושלמוניס,שחדרדיפתוזמה,רצחשלוחמס,עשק

הלכות".אלאהליכותתקריאללו,עולס"הליכותותולדותיהס.הפרטייםהחקיםובשנון

החלווהכלליםהימיםארכונסתלקה,והנבואההנביאיםעסקעלהחכמיםעסקנתגברהרבהזמןבמשך

תתחילהנבואהאורשיבתמהלךשצמיחתהימיסבאחריתכןעלהחוצה.יראוולאבהפרטיםנבלעולהתרופף,

אלוהגבול,ואנשיתסרח,סופריםחכמת IIתתגבר,הפרטיםשנאתאזבשר",כלעלרוחיאת"אשפוךלהופיע,

כבכוריםאסכיכפררבוסרלאאשרעדיחוננו"ולאלעירמעירילכולדבריהם,גבולשמשימיםחכמיםתלמידי

החכמהפעולתאת.גדלבכללהתכירוזומנרתיקם,הנבואהאורהתחלתשלהניצוצותיצאווחייםטלמלאים

וצדקתצמחמארץאמתנשקו,ושלוםצדקנפגשוואמתחסד IIמנביא",עדיףחכם II :תקראצדקובענות

בעולס.להופיעתשובמשהשלונשמתויבולה"תתןוארצנוהטוביתךד'גםנשקף,משמים

: T11e following passage appears in Rav Kook's notebook 

fj-om the feei1ngs of my heaI1, tile ~ And 1 am attentive and 1 iisten fj-om the depths of my sou 
V1Ji 1ז vOlce of Hashem caiis. And 1 am terr1fied wjth a great fear-have 1 descended as such that 

! to say Hashem sent me and the word of Hashem has not appeared to me ~ ise prophe aןbecome a 
And 1 iisten to the voice of my soui stirring, the sprouts of prophecy are grow1ng, and the chiidren 

search1ng for jtseif a refugej ~ of prophets are aris1ng, the spij-jt of prophecy js traveijng jn the ian 
seeking mjghty onesj fuii of strength and hoi1nessj tiley w1Ji know to digest the matteI; the tmth 

ey wjii not ije or lנ. as reveaied to themj t ז'they w1Ji reiate how the word of Hashem J ~ they w1Ji tei 
jthj precjous and aןj-jt of Iקjth they wjli brjng out And the s aןIlatter othersj the1j- spjrjt wjth 

wjii eiev·ate a nationj and 1sraei wjii stand on jts feet. 1t wjii beg1n to sense jts treasure IYו necessa 
isehood was ciothed 1n pI1de ... [the natjon] wjii aןfj-om ancjent daysj jt v/1Ji know that not 

mjiy, one by one they a7ן by ~נm1 aןand ~ a iand of breadth for i ~ remember that it has a vaiued ian 
and the spij-jt of Hashem that 15 on jt w1Ji beg1n to ~ WIJJ gatheI; and the desoJate iand wjii be bU1J 

. and fj-om darkness the eyes ofthe bijnd wjii see ~ pump ln its ch1Jdren that were negiecte 

גפרקיואלספר ) 13

למןן--גחן.ךי?ס, Q ~למלת Q ,זקגי?ם iן?נלנ::וי?סי?ס J ן;: ,ן~:;ןאן , ר~~-ל?-לעת-רןr:וי }:_:l~פוד }:_:l ,ךי-גן Q ~ה ZQןא

 ,ס?~J:ץגמל;ננ:ויס,נ.כנ:וי, Jןגת-רןr:וי. }:_:l~פלד }:_:lהז;נה, Qג~ו;כיס~;נחות, iJןעל-דיס, Q ~ ;Iעל-ן~סב?ראן.!(יינות

ה .ןהפלךאה~דלל,?הגה,ילס,בואלךם--ל;נגי O ך.~ iJן ,ץJד hל ד?. Q ?ץiיו;נש iJד . ן;.ץ'}ןנ:ויז;כרות ,ש >::Zגיס :~רץ I;ו
~רידיס, Jו?הןה,~ז;,נרכ~ץJר;נלי\?ה,נ:ו;:ר?הירוץ.;לס l;:.ור-~~ןן 1J ן;::;כי :?הןה--?ז;נלטץIס t;~ץJר-?קךאל j ,ה? Qן

קרא?הןה רJץ~·

And it will happen after this, that 1 will pour out My spirit upon all f1esh, and your sons and 
daughters will prophesYi your elders will dream fprophetic] dreams, and your young men will see 
VlSlons. 

יבפסקהסחפרשהבראשיתרבהמדרש )-14

מורידיולואמעליולאחלומותדבריאבהור'אמרסולסוהנהויחלום(יב)
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