
 

 ליאור אליהו 

 / נ.  רצונו של רבי עקיבא

 

 הקדמה 

והרי    רובד נוסף של אגדה.   הםב  , קיים מהתלמוד הבבלי והירושלמימלבד כל ההלכות והפלפולים הנלמדים  

 , עולם הזה ועולם הבא?  גשמייםדבר זה פלא, הכיצד אפשר לשלב הלכה עם אגדה, דברים מופשטים עם 

מ שכולו עסוק בעולם העשייה,  יכול לפעמים  אדם  וטומאת מת עד להלכות ברכות ותפילין,  נגעים  הלכות 

מצות "בחינת  ביהיו    מה שנמצא מעבר. כל מעשיו ומצוותיו ואפילו מחשבותיו, ללא לימוד אגדה  את  לשכוח

 : ה"לוכתב שם המלבי"ם בפירושו בז ,)ישעיהו כט, יג( " הם מלמדינש א

ונה ומחשבה ובכל זאת יודע שהם  וות רק מצד שכן הורגל מנעוריו והונהג עליהם, מבלי כויש יעשה המצ"

יעשום מפני שצום ה' כלל רק מפני שכן צוום הוריהם ואבותיהם, וגם זאת מבלי דעת  מצות ה', אבל הם לא  

וה רק מצד הלימוד וההרגל. כי על ידי טענות כאלה יתפקרו להכחיש בכלל שיצוה ה' לאדם  ואיזה טעם להמצ

 ."ות וטעמיהם הישרים וונת המצוקים, ושיוכל האדם לעמוד על כוות וחומצ

דברים על    'הספרי בפר   אומר   , ועל כךמצווה  כל  ל להשלים את הרובד הנוסף שלנמצא, ע"י לימוד אגדה יוכ

למוד הגדה, ?  רצונך להכיר את מי שאמר והיה העולם"  : )דברים יא, כב( "  בקה בודללכת בכל דרכיו ולהפס' "

וע"י לימוד אגדה יוכל להגיע לידי יראת    ". שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם ומדבק בדרכיו

כותב  יתרה מכך  במדרגה גבוהה לאין שיעור, ו  ה לימודו בתורה יהיוכל  שמיים טהורה ואמיתית ודבקות עצומה  

כל תורה שאין עימה יראה ואהבה,    -  "ואורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחת לעילא ":  ( קו"ז דף כה:)תי  הזוה"ק

הרחיב את דברי הזוה"ק וכותב שע"י קיום מצוות   ( מפרק  ) בעל התניא בליקוטי אמרים  למעלה.    'פורחת'אינה  

ולימוד תורה ביראה ואהבה, יוצר למצווה 'כנפיים' רוחניים ועל ידם עולים למקום גבוה מאוד וזהו סוד 'מצוות 

 .( )ראש השנה כח.צריכות כוונה' 

להעיר ולהאיר לחברת הלומדים והמתמידים שדברי  כאן    יש מקוםויש להאריך עוד במעלת לימוד האגדה, אך  

ולחשוב שלימוד אגדה זהו   , שאל לנו לעזוב תורה מפוארה ולהניחה בקרן זויתר ידתורה מונחים בפיהם ת

לימוד   - ברצף הלימוד וכדו' אלא אדרבה, ע"י לימוד הגדה    ה מפריעאף חס ושלום ש'ביטול תורה באיכות' ו

 בעיני לומדיה.  יותר   העיון יהיה יותר בעמל והתורה תהא מתוקה

כך ראוי    ,מנסים לרדת לסוף דעתם של רבותינו הק'מדקדקים בכל תג ותג ושבלימוד העיון אנו מפלפלים ו כמו  

והראיה, שכמעט כל גדולי הדור שעבר כתבו   . ולמצוא בהם מים חיים לנפש צמאה  לעשות גם בדברי אגדה

ד, על אגדות הש"ס כדוגמת חידושי חת"ם סופר, חידושי אגדות למהרש"א, בן יהוידע ועו  נפלאים פירושים  

השואף להשיג עוד מדרגות בקדושה    תלמידשכל    נכון וראויעל כן,    . של לימוד זהביודעם את הערך העצום  

 חפץ' ללימוד האגדות המופיעות במס' הישיבה. יקבע לעצמו זמן מבחינת 'ועת לכל ש

שבעודו   ,'אגרת לבן תורה'הראשל"צ רבי יצחק יוסף שליט"א שכתב בקונטרס    עם דברי  את ההקדמה  ונסיים

זמן ביום ללימוד אגדה. וידוע    קדיש שיפונה אל בנו  ובה    אגרתהגר"ע יוסף זצ"ל  בחור ישיבה שלח לו אביו  

, ומכאן רואים שלא זלזל נפלאהבעיון ובעמקות  הדבר כמה הגר"ע יוסף זצ"ל היה חס על זמנו וכל לימודו היה 

  חס ושלום בלימוד דברי אגדה המעוררים את הלב. 



 

וראוי ללמוד מפקידה  נכון "בזה"ל:  ( רמה, ח)  ילקוט יוסף על הלכות תלמוד תורהבשליט"א   הראשל"צוכך כתב 

  ומכל האמור יוצא שהא בהא תליא וכמאמר הפס'   ". לפקידה בספרי מוסר ואגדה שמביאים לידי יראת שמים

 . "םירא אלהים יצא את כל י כ ,ם מזה אל תנח את ידך גבזה ו זטוב אשר תאח" :( יח ,קהלת ז) 

 

 רצונו של רבי עקיבא 

יוצאים מנקודת הנחה שאין לנו כלל ,  ץ עולם ומצוקי אר אקדים ואומר שלפני שאנו מדברים על גדולי   אנו 

)עיין בהקדמה ואף גרוע מכך בפניהם כ'ננסים בפני ענקים'  ואותם גדולים והרי אנ היו מי הקלושהשגה ותפיסה 

והריני מגלה דעתי שבחיבור זה כל   (.:)שבת קיב  בחינת 'אם ראשונים כמלאכים'בו  חוות דעת' לרבי יעקב מליסא( 'ל

מתחת ידי, וה' איתי תלין משוגתי, וכולי תפילה שלא תצא תקלה  עיתי ואם טלדעתי כתבתי מה שאכתוב כאן 

 לא ימנע טוב להולכים בתמים. 

 : עיקריות  חקירה בדמותו של רבי עקיבא נצא עם שלוש שאלותהאל 

 ?ללמוד תורהרבי עקיבא   העצמי של. היכן מצינו את רצונו 1

 . האם לימוד תורתו של רבי עקיבא היה 'לשמה'?2

  . האם ר' עקיבא שאף להיות גדול הדור?3

 וז"ל:  )ו, ב( כפי שמספר לנו המדרש באבות דרבי נתן  סיפורו של רבי עקיבא מתחיל 

בן ארבעים שנה היה ולא שנה כלום, פעם אחת היה עומד על פי    :אמרו  ?לתו של רבי עקיבאימה היה תח"

אתה קורא   אי  !עקיבא  :המים שתדיר נופלים עליה בכל יום, אמרו  :אמרו לו   ?מי חקק אבן זו  :אמר   .הבאר

מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו, מה רך פסל את הקשה, דברי תורה   !(?יט   ,איוב יד)ם  אבנים שחקו מי

 . "ללמוד תורה  חזרעל אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי שהוא בשר ודם, מיד   כברזל יןשקש 

הגמ' בפסחים   . אם נדייק מתיבת 'חזר' משמע שזה אינו תחילת הסיפור אלא קדמו לו דברים רבים עוד קודםו

תלמיד חכם ואנשכנו   לי   מי יתן "אמר:  ואף    שהיה עם הארץ   העיד על עצמו ש   רבי עקיבא   מביאה את דברי   ( )מט:

הכוונה כדי להזיקו   (שם'  הגמ מהמשך מוכח)וכן שהמשל בחמור  )חידושי אגדות( . ופירש שם המהרש"א " כחמור 

תלמידי חכמים. אך  נא ואף תיעב בתחילת דרכו שש  הרבה. מכאן היה אפשר לתאר את דמותו של רבי עקיבא 

 ?  בעהמאין כל השנאה הזאת נ 

מסביר שבחיי רבי עקיבא היו שלוש    ( )סב:בכתובות    הריטב"אלתשובה זאת מצאנו מחלוקת בדברי רבותינו,  

הארץ ת.  ותקופ עם  היותו  הייתה  בחייו  הראשונה  חכמים. ו,  התקופה  תלמידי  ושנא  רשע  היה  זו  בתקופה 

שכך מוכח   תורה  דותיו נעלות למרות שלא למד יבתקופה זו היו מ  ,בהמשך נעשה רועה צאן אצל כלבא שבוע

עם    ולאחר שלמד תורה נעשה תלמיד חכם.  "צניע ומעליחזיתיה ברתיה דהוה  ":  )שם( מלשון הגמ' בכתובות  

 . מידות מתוקנות

הרצון  ודותיו של רבי עקיבא היו נעלות גם בתקופת היותו עם הארץ  ימסבירים שמ  )שם(   התוספות,  גיסא  מאידך

 התוס':  בעלי לשון הזהב של  ב, ודותיו הטובותיתלמידי חכמים נבע ממ 'לנשוך'שלו 

סבור שמתגאין על עמי הארץ מפני תורתן, והיו    הלאו משום שהיה שונא תלמידי חכמים אלא משום שהי"

וגם משום שלא היו מניחין אותם ליגע בהם  שונאים אותם.  בגדי עם  יח:(    )חגיגהכדאמרינן    ,תלמידי חכמים 

 . 1" אבל מכל מקום שומר מצות היה .הארץ מדרס לפרושים

 
לכאורה קשה על דברי התוס' שאומרים שר' עקיבא היה שומר מצוות, הרי מצינו שהעיד ר' עקיבא על עצמו שהיה עם   1

תנו רבנן: איזהו עם הארץ? כל "  :( מתרצת קושיא זו)מז:ומהי ההגדרה ל'עם הארץ'? הגמ' בברכות    הארץ )פסחים מט:(.



 

  ,לעיל(  נתן   דרבי  באבות  הסיפור   לפני  עוד)בלימוד התורה  הסיפור שמגלה לנו את תחילת דרכו של רבי עקיבא  

   :()סב:ובכתובות  ( )נ.מובא בגמ' בנדרים 

רבי עקיבא רעיא דבן כלבא שבוע הוה, חזיתיה ברתיה דהוה צניע ומעלי, אמרה ליה: אי מקדשנא לך אזלת  "

 . "איקדשא ליה בצינעה ושדרתיה. אזיל יתיב תרי סרי שנין בבי רבלבי רב? אמר לה: אין. 

: רבי עקיבא היה רועה צאנו של אחד מעשירי ירושלים, כלבא שבוע. ולאותו (נופך)בתוספת  בתרגום חופשי  

נישואין תמורת   -  הציבה בפניו תנאיו ,שהבחינה בר' עקיבא כבעל מידות טובות  עשיר הייתה בת ושמה רחל

נישאו בצנעה בלי ידיעתו של  הם  ו  ,בי עקיבא לבית המדרש ללמוד תורה. רבי עקיבא הסכיםהליכתו של ר 

 שנה מפי ר' יהושע ור' אלעזר שהיו גדולי הדור. 12-אביה. הלך ר' עקיבא לבית המדרש ולמד כ

  להדיא   לסיפור זה יש המשך, אך נעצור כאן ונתבונן. היכן רצונו האישי של רבי עקיבא בלימוד תורה? הרי

נמצא, שבהשקפה    כל מטרת לימודו היה בעבור התנאי שהציבה לו אשתו תמורת הנישואין. ש  מפורש כאן,

פצה בכך, ואין  היתה חשלו אלא שאשתו    לא היה   ראשונה בתחילת דרכו של ר' עקיבא הרצון ללמוד תורה כלל 

חז"ל בברכות   דברי  את  קיימה  שרחל  ובאתנויי  "(  )יז.ספק  כנישתא,  לבי  בנייהו  באקרויי  זכיין?  במאי  נשים 

 . "גברייהו בי רבנן, ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן

המשך הסיפור ב, שעוד קשהו  שנה היה 'לשמה'?  12, האם נאמר שכל לימודו של ר' עקיבא במשך  פ"כאך אע 

ופיעה בפניו  מ  ועימו עשרים וארבע אלף תלמידים,  שנים  24אחר    מובא שכאשר רבי עקיבא חוזר לעירו  )שם( 

, אך רבי עקיבא פונה לתלמידיו ואומר: רבם הגדולהכירוה כאשת    כיוון שלאוניסו רבנן לדוחפה  רחל אשתו  

 ". שלה הוא  -"הניחו לה, שלי ושלכם 

הראשונים. ו ברבותינו  מחלוקת  מצאנו  נדרים    רש"י   כאן  הוא'ד"ה  )שם  על  וז"ל:  פירש  ( 'שלה  כל מה ",  ידה  על 

פירש, וז"ל:    )שם(   ן ר"הלעומת זאת,    בזכותה כל התורה שלמדתי ולימדתי אתכם.   / בגללהדהיינו, ש   ". שלמדתי

  אלאעולים בקנה אחד  בדבריהם, נראה ששני הפירושים אינם  נדייק  ואם    . "היא  בשבילה   -תורתי ותורתכם  "

השנים, וזכות  24לפי שיטת רש"י יוצא, שבאמת ר' עקיבא למד 'לשמה' בכל  זה בצורה ברורה. חולקים זה על 

  יוצא שכל תורתו של ר' עקיבא   ,ןרחל באה כבדרך אגב שאפשרה לו ללכת וללמוד תורה. אך לפי שיטת הר"

שר' עקיבא    לפי דבריו   ונמצא   ,בעת נישואיו  לה   הבטיחשאותה 'הבטחה'    בשבילה  יתהי   ( השנים  24)במהלך  

 למד תורה 'לא לשמה'.

בחרו לפרש    ן, נראה שרש"י והר"(הבאות  בפסקאות  לשוני ב  מאוד  נזהר )אני  ואי איתיהיב רשותא לכמוני לדבר  

עקיבא, שתחילתו סותרת את    בילהסביר מה הכוונה במשפט שאמר ר   וקש הת  םכל אחד בדרך אחרת כי ה

שלו, כדברי הגמ' בקידושין    נעשית   שהתורה  - ושלכם"    שלי ורה " סופו. מצד אחד מגדיר רבי עקיבא את הת

ולומר   אחרת  הוא", סותר את תחילתו, שיכל רבי עקיבא לנסח את דבריו  שלה . אך מאידך סוף המשפט "( )לב.

 בשבילה הוא'. בגללה/ לדוג' 'בזכותה/

 
אליעזר. רבי יהושע אומר: כל שאינו מניח תפילין. בן עזאי אומר: כל שאינו קורא קריאת שמע, ערבית ושחרית, דברי ר'  

שאין לו ציצית בבגדו. ר' נתן אומר: כל שאין מזוזה על פתחו. ר' נתן בר יוסף אומר: כל שיש לו בנים ואינו מגדלם לתלמוד  
 . "הונא: הלכה כאחרים הרי זה עם הארץ. אמר רב -תורה. אחרים אומרים: אפילו קרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים 

ואם הלכה כדברי אחרים )שהוא ר' מאיר, תלמידו של רבי עקיבא(, ברור למה בחר ר' עקיבא להשתמש בביטוי עם הארץ  
(. וכן מוכח שנים, כדמוכח מהגמ' בחגיגה )יב.  22-כלפיו, שהרי עדיין לא שימש את 'נחום איש גם זו' שהיה תלמיד חכם כ

'(,  )סא:מדברי הגמ' בברכות   ר' עקיבא  לומר כל ימי  שאמר  שכן אפשר  יש לדחות את הראיה מדף סא:  ואולי  הייתי', 
שהתחיל ללמוד תורה ולאו דווקא משנולד, ואפשר להביא ראיה   40שבעצם ר' עקיבא התחיל את חייו האמיתיים מגיל  

 מיעקב אבינו שחילק שניו בפני פרעה, ע"ש. 



 

ונדייק בדבריו, ונאמר שהתורה שלמד ר' עקיבא הייתה בה צד כלשהו שאינה תורה   ן ואם נפתח את שיטת הר"

- לגדולה אותה השיג ב   ( )סב:מהגמ' ביבמות    מוכחד'לשמה', אולי נוכל להבין איך זכה רשב"י שהיה תלמידו כ

ובאמת שאפשר לתרץ .  , כמעט במחצית מהזמן שבו היה רבו מנותק מביתו( )שבת לג:  שהיה במערה  ים שנ   13

זאת שבגלל שרשב"י היה כל כולו מנותק מהעולם הזה ומרוכז בדבר אחד, ולא היו לו את אותן טרדות של עול 

 במחצית מהזמן. השיג מה שהשיג  -הציבור והתלמידים כרבי עקיבא רבו 

שהיה  שרשב"י בקלות יכול היה לפטור את עצמו מלימוד תורה באותה עת    ץ,והתירוץ השני שאפשר לתר 

והתנאים במערה לכל בר דעת לא היו תנאים  ,  ( )ב"ק כח:במערה, שהיה נרדף ע"י המלכות ו'אנוס רחמנא פטריה'  

, פת במלח תאכל וכו', ומסר  ד(   ,)ונאותים ללימוד תורה, ואעפ"כ רשב"י קיים בעצמו את מאמר המשנה באבות  

 זכה לכך במחצית מהזמן.  היה 'לשמה', ולכן  של רשב"י והרי להדיא שלימודו נפשו על לימוד תורה. 

היה  שהיה ראוי לקבל את התורה מסיני, ואף  (  )כט:אך רבי עקיבא בגלל גודל נשמתו, כדברי הגמ' במנחות  

, בגלל שמץ של תורה שאינה לשם שמיים, זכה לכך ( חגיגה יד:)   יצא בשלוםהיחיד ש מארבעה שנכנסו לפרדס ו

כל העוסק   א(   ,)ושגדול תלמידי רבי עקיבא, רבי מאיר, הוא זה שאמר באבות והפלא,  שנים.  24אחרי רק אחרי 

 זוכה לדברים הרבה. -בתורה לשמה 

  מצינו   אלף תלמידי רבי עקיבא, שהרי   24להסביר את סיבת פטירתן של    בדרך זו  וכולי האי ואולי, שאפשר 

ואין עריפה אלא  י"  טר לקח מ"יערף ככל העוסק בתורה שלא לשמה, נעשית לו סם מוות, שנאמר  ש  ( ז.  )תענית 

בטל דבר   -כל אהבה )אהבת התורה( שהיא תלויה בדבר )לימוד שלא לשמה(  "  טז(   ,)הונאמר באבות    . הריגה

)יבמות  . וזהו סוד 'שלא נהגו כבוד זה בזה'  אלף תלמידיו  24מתורת    דבר   שלא נשאר   ,והראיה  ה". בטלה האהב

 " מיני ומיניה יתקלס עילאה"שאם היו לומדים תורה לשמה, היו שמחים בסברות ופלפולי חבריהם מבחינת    ( סב:

מכבדים אחד את השני. וכך אפשר להסביר גם את מאמרו המפורסם של רבי עקיבא,  פשוט שהיו  , ו( . מ  סוטה) 

שנפטרו כל   גדול בתורה"    -כמוך    רעךל  אהבתתלמידיו דרש "ושאחר  שלא רק  ,  ז(   , )ב"ר, בראשית כדזה כלל 

שמדובר באהבת האחר אלא גם באהבת התורה שזהו לימוד תורה לשמה, וכך מוכח מדברי ר' מאיר )לעיל(  

נקרא   לשמה...  בתורה  העוסק  כל  אאהוב,  רעתלמידו,  להעריך  צריך  בתורה,  גדול  להיות  בשביל  ולכן,  ת  . 

לשמה'   'תורה  על  מלמד  וזה  החברותא  בזה"ל:    -סברות  פרקים  לשמונה  בהקדמה  הרמב"ם    קבל ו"וכדברי 

 ". האמת ממי שאמרה

, וכיצד זכות התורה לא הצילה ( )סוטה כא.אך עדיין קשה, שהרי בידינו כ'ללה נמרצת שהתורה 'מגנא ומצלא'  

שתורה שאינה לשם שמיים אין בכוחה להציל את    א(  ,)כוומתרץ האור החיים הק' ריש פרשת בחוקתי    ?םאות

שמשום נשמתו הגבוהה של  נראה  ו  ונמצאו הדברים ככפתור לפרח לדברינו,  . האדם מבחינה גשמית ורוחנית

 . ( )יבמות קכא: 'דוסביביו נשערה מאמבחינת ' רבי עקיבא, דקדק עימו הקב"ה על כך

תגלה רק אחר מואם אפשר להאריך את הדיבור, נראה שדווקא הרצון האמיתי של רבי עקיבא בלימוד תורה  

)יבמות  אלף תלמידיו. אנו מגלים ברבי עקיבא כוחות נפש עצומים ללכת ולהקים עולה של תורה    24פטירתן של  

'ואלמלא הוא נשת( סב:   בסוף   וכן  ,( )ב"ב כא.כחה תורה מישראל'  , שכן העולם היה שמם מתורה באותה שעה 

עצמו מללמד תורה )בדומה לרשב"י  שהרי בקלות יכול לפטור את  .  ( )סנהדרין פו.'כולהו אליבא כרבי עקיבא'  

שתפסו את רבי עקיבא  (  )סא:מצינו בברכות  ושכבר קיים מעל ומעבר את ההבטחה שהבטיח לאשתו.    במערה(

לו   רבי עקיבא! שנתפסת על דברי תורה", שאף על  מקהיל קהילות ברבים, ואמר  "אשריך  יהודה  בן  פפוס 

 בלימוד תורה כדוגמת רשב"י במערה.  הגזירה הנוראית רבי עקיבא מוסר נפשו



 

נוח לו שלא    -אומרת שהלומד שלא לשמה  (  )יז., שאין כאן כלל מחלוקת. הגמ' בברכות ואולי יש לדחות ולומר 

עם אותה שאמרו לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, שמתוך   )ד"ה העושה( נברא. והקשו שם התוס'  

ותירצו, כי יש שני אופנים ללימוד ש'לא לשמה', אחד משום לקנטר ואחד   . ( )פסחים נ:  שלא לשמה בא לשמה

'רבי'כדי להתכבד   ומה שאומרת הגמ' בברכות זה על הלומד כדי לקנטר. ונראה מכאן,    ,( וכו'  )על מנת שיקראהו 

מר שרבי עקיבא למד בתחילת דרכו 'שלא לשמה' שהרי נשלח לבית המדרש בשליחות אשתו, ויש לשאולי  

וקיים בעצמו את    ' לשמה'כעת למד    - תורתו נעשית שלו  ו  -אך אחר שטעם את מתיקות התורה מתוך עמל  

 אך ליבי אומר לי שדוחק קצת ליישב כך.  . ( )נ: 2הגמ' בפסחים 

 

 גדולתו של רבי עקיבא 

ונראה    שאף להיות גדול הדור?  -האם אפשר לומר שכבר בצעדיו הראשונים של רבי עקיבא בלימוד תורה  

 3ציאל הטמון ברבי עקיבא להיות גדול הדור, הלוא היא אשתו רחלנאדם היחיד שהצליח לזהות את הפוטהש

 )ד"ה אדעתא דגברא(מצאנו את דברי התוס' המפורסמים  ,( )סג.לאחר מכן  בגמ'  . ובעמ'( )כתובות סב:מוכח מהגמ' דכ

 . 3"לדדרך הוא בהולך ללמוד שנעשה אדם גדו ,כיון שהלך לבי רב"וז"ל: 

מוכח מהסיפור מאבות דולי נראה, שאת התכונה שראתה רחל המתאימה ללימוד תורה היא תכונת ההתמדה, כ

 וז"ל:)ו, ב( דרבי נתן 

המים שתדיר נופלים עליה    :אמרו לו  ?מי חקק אבן זו  : אמר  .עומד על פי הבאר  )ר' עקיבא(  פעם אחת היה"

מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר   ! (?יט   ,איוב יד )  "םמי  אבנים שחקו"אי אתה קורא    !עקיבא  :, אמרובכל יום

כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי שהוא בשר    ין הקשה, דברי תורה שקשבעצמו, מה רך פסל את  

 ". ודם

גיטין  בתכונה זו אפשרה לרבי עקיבא להמשיך ללמוד ולא לוותר על אף כל הקשיים שעמדו כנגדו, עד שהגמ'  

ר"ע כשלמד מרבותיו שמע דבר מקרא " מעידה עליו שר' עקיבא הוא 'אוצר בלום', רש"י שם כתב בזה"ל:    ( )סז.

 .  "נתן לבו לחזור עליהן ולגורסן עד שהיו סדורין בפיו ,מרבותיו ואחריו הלכה ואחריו מדרש ואחריו אגדה

ללון בעיר ואף אחד מתושבי    שר' עקיבא יצא לדרך ורצה  ( )ס:בגמ' בברכות    מופיע מעשה נוסף בחיי רבי עקיבא  

שנים    12ולעניות דעתי, סיפור זה התרחש בדיוק אחרי  ו חייו.  העיר לא הסכים לקבלו והלך לישון בשדה וניצל

שנים ללמוד תורה, לכן חזר ר'   12שבהן למד תורה וחזר לביתו ושמע את אשתו אומרת שרצונה שילך עוד  

צה ללון בעיר אף אחד לא הסכים לקבלו שכן עד כה לא  עקיבא על עקבותיו אל בית המדרש. והראיה, כשר 

 .גדול הדור היה מפורסם כרבי עקיבא 

אותו  מייעדים  השמיים  הבין שמן  זכה,  לה  מיוחדת  והשמירה  לו  שנעשה  הנס  גודל  את  עקיבא  ר'  כשהבין 

לטב עביד', בדברים אלו התכוון רבי עקיבא    -'כל דעביד רחמנא    ( שם) , ואולי מה שאמר ר' עקיבא  לגדולות

ולכן רק אחרי שהבין זאת, הציב רבי עקיבא לעצמו   . לעצמו שללא מקרה זה לא היה מבין את ייעודו האמיתי

אלף תלמידים, לעומת חזרתו לאחר   24  עם   שנים נוספות חזר   12מטרה להיות גדול הדור ומוכח שרק אחרי  

 .שנים שבהן לא חזר עם אף תלמיד  12

 
ור' יוסי  (,  :פד  "מלימוד תורה היה לימודם 'שלא לשמה', כריש לקיש )ב שמצינו בגדולי עולם אחרים שבראשית דרכם ב 2

 ועוד.  א( ,בירושלמי חגיגה  (, וכן אלישע בן אבויה ):-.לך לך פח בן פזי )זוה"ק
שהם ראשי תיבות של 'סופו גדול', והרי לן סימן לזכור. וכן גם ר'    -מעניין לציין שדברי התוס' האלו נמצאים בדף סג    3

רמז לחמישים שערי בינה, שרבי עקיבא השיג את שער החמישים שהוא שער הבינה   -יע במס' נדרים בדף נ' עקיבא מופ
 .(:)ר"ה כא



 

שנה היה 'עם הארץ'   40  גיל עד  כן  , שאלולרבי עקיבא היו את כל הסיבות שבעולם לגנוז את מטרה וחלום  

שהציעו  כ  ( )כז:)שמצינו בברכות    בן גרים,לא רק אלא אף היותו  ו  ואף עני ומנודה מבית חותנו  ו'בעל תשובה'

ואינו יוכל   הסיבה שאין לו 'זכות אבות'(,מנעו זאת ממנו בשל    -למנות את רבי עקיבא להיות נשיא הסנהדרין  

בעל התניא בליקוטי    להשיג את אותן מדרגות להן זוכה לאדם שהורתו בקדושה וכל חייו ממשיך בדרך זו. 

שלפעמים נשמה גבוהה מאוד יכולה   )פרשת וארא( מביא את דברי האר"י הקדוש בליקוטי תורה    ב(   )פרקאמרים  

הפלא יועץ 'לפעמים    לשון, וכונה הקב"ה מסבב את הדברים בצורה הזאתלהיות בנו של אדם נבזה ושפל, ובכו

ממנה יצא מלך המשיח,  ו  שהייתה גרה  . כמו שכבר מצינו ברות המואביה מטמא יוצא טהור'ומטהור יוצא טמא  

. ועל דרך הדרש  "על יד בן ישי בן פרצי" עליו כותב ר' שלמה אלקבץ בפיוטו 'לכה דודי' וזה הלשון שם:  ש

 , שאפילו מאדם פרוץ בעבירות יכול לצאת מלך המשיח. ומר אפשר ל

 , וז"ל:ב(  , )וונסיים עם דברי המדרש באבות דרבי נתן 

ני מה לא למדתם, והם אמרו מפני  רבי עקיבא לחייב את כל העניים בדין, שאם אומר להם מפעתיד  "

בי עני  עקיבא  רבי  והלא  להם,  אומרים  היינו,  טפינו,  ושעניים  מפני  אמרו  ואם  היה.  ומדולדל  תר 

אומרים להם והלא רבי עקיבא היו לו בנים ובנות, אלא אומרים להם מפני שזכתה רחל אשתו. בן מ'  

אמרו לא נפטר מן העולם עד שהיו  שנה הלך ללמוד תורה, סוף שלש עשרה שנה לימד תורה ברבים,  

יתה אשתו יוצאה בקרדמין  יטתו בסולמות של זהב, ה ילו שולחנות של כסף ושל זהב, ועד שעלה למ 

 . "ובעיר של זהב

עושר    -  "סופו לקיימה מעושר   -כל המקיים את התורה מעוני  ":  ט(   ,)דועל רבי עקיבא נאמר הכתוב באבות  

וגשמי.  נתן    רוחני  לו מה "  :)סוף פכ"א( ובאבות דרבי  ונזכר  ושונה לתלמידיו  יושב  מעשה ברבי עקיבא שהיה 

, אמר, מודה אני לפניך ה' אלהי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת ( :)עי' פסחים מטשעשה בילדותו  

 . "ת בשוק נוחלקי מיושבי קר 

נתגבר על כל בעז"ה  יותר מכל דווקא בימים אלו, ויהי רצון שבזכותו של רבי עקיבא נדע להעריך את התורה  

 נעסוק בתורה בלב שלם ובנפש חפצה. הקשיים והטרדות ו


