
  רבי עקיבא ורחל
  

  

  

ַכְּלָבּא , הוא רעה ֶאת ֲעָדָריו של איש ְירּוַשְלִמי עשיר ְולֹו ֵשם משּוֶנה. ֲעִקיָבא היה רוֵעה צֹאן
לָרֵחל היו ְמַחְזרים . ָרֵחל –וגם בת מוצַלחת , ְלַכְלָבּא ָשׂבּוַע היה כסף רב ּוְרכּוש. ָשׂבּוַע
.  ֲעִקיָבא הרוֶעה–ִמּכל הבחורים מצא ֵחן ְבֵּעיֶניה אחד . אך היא לא ִהתַעניינה בהם, רּבים

אין לי ָסֵפק כי לּו ניתנה לו הִהזַדמנות ִללמוד . הוא איש צנוע ּוְמעּוֶלה, אמרה ְבִּלּבה, ֲעִקיָבא
  . היה ִלְמלּוָמד גדול ּולמנהיג–

  

  "?ִאם ֶאהיה ל. ְלאישה תלך ללמוד: "ל ֶאל ֲעִקיָבא ואמרה לוהלכה ָרֵח

  

  ."כן: "אמר לה ֲעִקיָבא

  

  .כי ָידעו שהדָבר לא ִימצא ֵחן ְבֵּעיֵני ַכְּלָבּא ָשׂבּוַע, למחרת הלכו השניים ְוִניׂשאו ַבֵּסתר

  

ֶדר ְלַנֵשל אותה ִמּכל ואף ָנדר ֶנ, הוא סילק ֶאת ִבּתו ִמֵבּיתו. ואמנם ַכְּלָבּא ָשׂבּוַע כעס מאוד
  . לא לתת לה דבר ַוֲחצי דבר ִמן הרכוש הרב ֶשָצבר–ְרכּושֹו 

  

, ִעם בוא הְכּפֹור והגשמים, ּוַבחורף, ֵהֵחלו ֲעִקיָבא וָרֵחל ִלחיות יחד, בלי בית ּובלי רכוש, כך
, הֹו: "תו ואמרליטף ֲעִקיָבא ֶאת ְשַׂער ִאש, על ערימת חציר, ַבַּמתּבן, ָשם. ָיְשנו ְבַּמְתֵבּן

ִאילו היה לי כסף הייתי קוֶנה ָלך תכשיט . ולי אין דבר לתת ל., ַאת כל כך ִנפלאה, ַרְעָייִתי
  ."'ְירּוָשַלִים של זהב'מיוחד ּוְשמֹו 

  

  .וִהֵנה בא אדם ָלבּוש ְבּלּוִיים ועמד ְבֶּפתח הַמתּבן, עוד הם ְמַדּברים ּוַמּביטים זה ְבֵּעיֵני זה

  

ּומיטה אין לנו ואף לא ֶתֶבן , ִאשתי ילדה זה עתה. אולי תּוכלו לעזור לי", אמר" ,סליחה"
  "?תּוכלו לתת לנו מעט תבן. להשכיבה עליו

  

  .ולא ָידעו כי היה זה ֵאִלָיהּו הנביא, ענו השניים" ,ְבֵּחפץ לב"

  

  ."יש אנשים שאף תבן אין להם", אמר ֲעִקיָבא ִמֶשָהלך האיש" ,ְראי"

  

  ." ֵל4 ְלֵבית הִמְדָרש ּוְלַמד–עֵשׂה ֶאת שִהבַטחָת לי , וכעת. וןנכ: "אמרה ָרֵחל

  

  עקיבא חוזר הביתה' ר
ָלַמד ְולמד עד שהיה ְלרב מלומד , ְשֵתים ֶעׂשרה ָשנים ארוכות למד ֲעִקיָבא ְבֵּבית המדרש

אז ורק אז ָידע שִהגיעה השעה ָלשוב ֶאל ִעירֹו וֶאל . ְולֹו ְשֵנים עָשׂר ֶאלף תלמידים, וגדול
  .ֵבּיתו

  

  .ָשׂמחו ַאנֵשי ְירּוָשַלִים ְוָיצאו ָלרחובות ְלַקֵדם ֶאת ָפָּניו



  

  .שמעה זאת ָרֵחל ואף היא מיהרה ָלֵצאת ִלְקָראתו

  

 "?ַאת יוֵצאת ִלפגוש ֶאת בעלך שלא ראה אוָתך ָשנים רּבות, לבושה ִבְּסַמְרטּוטים, ככה"
  "?אולי ִתרצי שנשאיל ָלך בגדים נאים... הוא לא ְיַזֶהה אוָתך", לעגו לה השכנות

  

אָבל ֲעִקיָבא בעלי יכיר אותי ְויֹאהב אותי גם ... אלו ְבָּגַדיי היחידים. תודה, לא: "אמרה ָרֵחל
  ."ֶאָלא האדם שְבּתוכו, מי כמוהו יודע כי העיקר ֵאינו הבגד! כך

  

  .ֲעִקיָבא' ִפּיְלסה לה ָרֵחל ֶדרך ֶבָּהמון ֶשִהקיף ֶאת ַר, לבושה ִבְּבלּוִיים, וכך

  

  .קראו התלמידים ודחפו אותה!" אישה עלובה, זוזי"

  

כל ! ָהניחו לה מיד: "הוא חיבק אותה ְוָגַער ְבּתלמידיו. ֲעִקיָבא ִהּכיר אותה מיד' אָבל ַר
כמתי ִוידיעוַתיי כל חו!  שלה היא–וגם כל התורה שְלַמְדתם ִממני , התורה שָלמדתי

  ."ִבּזכותה

  

  עקיבא' כלבא שבוע נפגש עם ר
, אלך אליו ואתייעץ איתו: וֶהחליט, בינתיים ָשמע ַכְּלָבּא ָשׂבּוַע כי רב ָדגּול ִהגיע ֶאל ָהעיר

  .כי יש בי חרטה על הֶנדר שָנַדרתי ועל הֵסבל שָגרמתי ְלִבתי

  

  .הֶנדר שָנדרֲעִקיָבא על ' הלך ַכְּלָבּא ָשׂבּוַע וסיפר ְלַר

  

הִאם עדיין הייָת , ִאילו ידעָת אז כי בעלה של ִבּת. יהיה מלומד גדול: "ֲעִקיָבא' ָשאל אותו ַר
  "?נודר אותו ֶנדר

  

אפילו היה יודע ֶפּרק אחד של תורה לא הייתי נודר אותו . לא ָולא: "אמר ַכְּלָבּא ָשׂבּוַע
  ."ֶנדר

  

  ." הוא האישאני. ִנתַמֵזל מזל.: "ֲעִקיָבא' אמר ַר

  

, ְלֶרגע ִהתַקָשה להאמין ַבּדָבר. רוֵעה צֹאנֹו ְלֶשָעבר, ִהתּבונן ַכְּלָבּא ָשׂבּוַע ַבֲּחָתנֹו!" ?אתה"
, ַבּית ְוֶכסף: וגם נתן לו ּוְלָרֵחל מחצית ִמְרכּושו, ָכּרע ֶבּרך וָנשק לו על רגליו, אך מיד ִחיְבּקֹו
 ! המון ִעזים–וכמובן , ָשׂדות ּוַמָטעים


