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שואל הרבי: כיצד יתכן שדווקא תלמידי רבי עקיבא, שחיו ונשמו אהבת ישראל, היו אלה שלא 

נהגו כבוד זה בזה?

התשובה היא שהם התנהגו כך דווקא בגלל שהיו תלמידיו: הם היו מחויבים בכל מאודם לרבם, 

ולכן לא יכלו לשאת בעובדה שתלמיד שני מבין את תורת רבם באופן מוטעה. ומכיוון שאין שני 

אנשים החושבים באופן דומה, כל אחד חשב שהאחר טועה.

מכיון שהם אהבו אחד את השני, הם הרגישו אחריות לדאוג לשני שיעשה את הדבר הנכון.. וזו 

בדיוק הייתה הסיבה שהם לא נהגו כבוד זה בזה )מקור 3(.

ב. עונש כה חמור על חוסר כבוד?......................................................................................................9

הסיפור עדיין קשה: האם באמת הגיע להם למות רק בגלל חוסר כבוד זה לזה? האם כולם חטאו 

בבת אחת?

קצר,  בזמן  נפטרה  תלמידים  של  גדולה  כמות  כאשר  דומה,  בסיפור  למצוא  ניתן  התשובה  את 

ממש כמו במקרה שלנו. )מקור 4(

בסיפור ההוא, הסיבה מיוחסת לעין הרע. ייתכן שזה היה המצב גם כאן. בתלמידי רבי עקיבא 

יחסי –  כן סבלו מעונש כבד על אף החטא הפעוט  ועל  נכנסה עין רעה בשל מספרם העצום, 

התנהגות לא מכבדת.

סיפור זה נכלל בתורה כדי ללמדנו שכל יהודי חייב לשאוף לאהבת ישראל בצורה מושלמת, גם 

במקרים שישנה נתינת מקום שלא להתנהג בכבוד כלפי הזולת
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פתיחה
ימי ספירת העומר הינם ימים בהם אנו נוהגים מנהגי אבילות.  לא מתחתנים, לא מסתפרים, 

לא שומעים מוזיקה, וכן הלאה. מדוע? משום שלפני כאלפיים שנה, מתו עשרים וארבע אלף 

תלמידי רבי עקיבא בימי ספירת העומר, ולזכר זה, אנו מתאבלים עד היום.

מדוע הם מתו? מדוע הם קיבלו עונש כל כך חמור?  משום שלא נהגו כבוד זה בזה....

הסיפור הזה מוקשה מכל צד? איך זה שתלמידי רבי עקיבא דווקא נכשלו בכזאת עבירה?  ומה 

פתאום כזה עונש חמור?  עונש מוות על חיסרון בכבוד הזולת?

בשיעור היום, נלמד את הביאור של הרבי לסיפור המופלא הזה.

משיחת שבת פרשת בחוקותי, ה'תשד"מ
לקוטי שיחות חלק לֹ"ב ע׳ 149 ואילך.

השיעור לל"ג בעומר
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א. דווקא הם?
<< הרבי 

מגפה טראגית

ידוע סיפור הגמרא1, ש"שנים עשר אלף זוגים2 תלמידים היו לו לרבי עקיבא. . וכולן 
מתו בפרק אחד )בין פסח לעצרת3( מפני שלא נהגו כבוד זה לזה", ובל"ג בעומר – 

"פסקו למות"4.

מקור 1  מסכת יבמות, דף ס"ב עמוד ב'
ַעד  ָבת  ִמגְּ ֲעִקיָבא  י  ְלַרבִּ לוֹ  ָהיּו  ְלִמיִדים  תַּ זּוִגים  ָאֶלף  ָעשָׂר  ֵנים  שְׁ ָאְמרּו: 

בוֹד ֶזה ָלֶזה.  א ָנֲהגּו כָּ לֹּ ֵני שֶׁ ֶפֶרק ֶאָחד, ִמפְּ ן ֵמתּו בְּ ַאְנִטיְפַרס, ְוכּולָּ

יא  י ִחיָּ יָמא ַרבִּ א ְוִאיתֵּ ר ַאבָּ ַסח ְוַעד ֲעֶצֶרת. ָאַמר ַרב ָחָמא בַּ ם ֵמתּו ִמפֶּ ָנא, ּכּולָּ תָּ
ָרה. ם ֵמתּו ִמיָתה ָרָעה. ַמאי ִהיא? ָאַמר ַרב ַנְחָמן: ַאְסכָּ ר ָאִבין: ּכּולָּ בַּ

מקור 2  קיצור שולחן ערוך, סימן ק"כ, סעיף ו'
הטראומה הייתה כל כך גדולה, שאנו מתאבלים עליהם עד היום. 

ה יוֹם. ְוָלֵכן נוֲֹהִגין  לוֹשָׁ ים ּושְׁ לֹשִׁ שְׁ י ֲעִקיָבא בִּ ְלִמיֵדי ַרבִּ ִפיָרה ֵמתּו תַּ יֵמי ַהסְּ בִּ
ִחּלּוֵקי  ְוֵיׁש  ִרים.  פְּ ִמְסתַּ ְוֵאין  ים  ָנשִׁ נוֹשְִׂאין  ֵאין  שֶּׁ ֲאֵבלּות,  ְקָצת  ֵאּלּו  ָיִמים  בְּ

ה ָיִמים ֵאּלּו. לוֹשָׁ ים ּושְׁ לוֹשִׁ ר שְׁ ִמְספַּ ִמְנָהִגים בְּ

כדי להבין את גודל האסון שנחת על עם ישראל, עלינו לשוב לימים ההם. אלו היו הימים שלאחר 
החורבן בית המקדש השני. השלטון הרומי האכזר החריב את ירושלים והעם חיפש את דרכו. המאור 
הגדול באותם ימים היה רבי עקיבא. הגמרא מכנה אותו "אבי התורה שבעל-פה" – "כולהו אליבא 
הרוחנית  האליטה  היו  ותלמידיו  התורה,  דרשני  גדול  היה  הוא  ע"א(.  פ"ו  )סנהדרין  עקיבא"  דרבי 
והתורנית של עם ישראל. והנה לפתע, ישיבתו כולה, על עשרים-וארבעה אלף תלמידיה הגדולים, 
הפכה בימים ספורים לשכול לאומי. מה גרם לכך? הגמרא נוקטת, כאמור, בטעם: "מפני שלא נהגו 

כבוד זה בזה".

)נקודה זאת, וחלק מהנקודות המובאות להלן, הינם משיעור של הרב שניאור אשכנזי שיחי׳(.

1( יבמות סב, ב. וראה ג"כ ב"ר פס"א, ג. קה"ר פי"א, ו. 
2( כ"ה בגמ' לפנינו. ובמס' יבמות עם שינויי נוסחאות כו' )ירושלים, 

תשמ"ו( הובאה גירסא "זוג", "זוגות". 
3( יבמות שם. קה"ר שם. 

4( מאירי יבמות שם "קבלה ביד הגאונים כו'" )וראה אוצר הגאונים 
ליבמות שם(. טושו"ע או"ח סתצ"ג ס"ב )וראה שם ס"א(. שו"ע אדה"ז 

שם ס"ה. 
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<< הרבי 
תלמידי של רבי עקיבא לא הקשיבו בשיעור?

לכאורה תמוה: 

הרי רבם של תלמידים אלו, רבי עקיבא, הוא התנא שהדגיש את גודל הפלאת המעלה 
של אהבת ישראל – "ואהבת לרעך כמוך – רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה"5. 
ואם כן, יפלא מאד שדווקא תלמידיו "לא נהגו כבוד זה לזה" – היפך העניין של אהבת 

ישראל )הוראה עיקרית ויסודית בתורת רבם(6?

כיצד מכל הישיבות לאורך ההיסטוריה קרה דבר כזה דווקא בישיבתו של רבי עקיבא? הרי המשפט 
שמעו  לא  התלמידים  האם  בתורה".  גדול  כלל  זה  כמוך  לרעך  "ואהבת  הוא:  שלו  ביותר  המפורסם 

מרבם את הכלל הגדול בתורה?!

יתירה מזו, רבי עקיבא לא היה רק "נאה דורש", רבי עקיבא היה בעצמו סמל לאהבת ישראל! מהותו 
של החכם הדגול הייתה אהבה בכלל, ואהבה אינסופית לעם ישראל בפרט.

הגמרא מספרת )שבת קכ"ז ע"ב( על פועל עני שהלך לעבוד אצל עשיר בגליל. הוא עבד אצלו שלוש 
שנים רצופות והחליט לשוב הביתה לרגל יום הכיפורים. הוא ניגש לעשיר וביקש שכר על כל תקופת 
כרים  קרקע?  לתת?  נכסים  לך  יש  אולי  שאל:  הפועל  לשלם.  לו  שאין  אמר  העשיר  אך  העבודה, 
וכסתות? אך העשיר טען שאין לו כלום. הפועל המסכן לא כעס ולא הרהר על המעביד העשיר, אלא 

שב הביתה בפחי נפש כפי שנכנס לפני שלוש שנים.

לאחר החג הופיע העשיר בביתו של הפועל עם שלוש עגלות מלאות סחורה, ושאל את הפועל: מה 
חשבת עליי כשהתחמקתי מחובתי לשלם לך? אמר הפועל: לימדתי עליך זכות, אולי הקדשת את כל 
נכסיך לבית המקדש ולכן למעשה אין לך כלום. חיבק אותו העשיר ואמר: "כשם שדנת אותי לזכות 

– כך הקב"ה ידון אותך לזכות".

ב"שאילתות דרב אחאי גאון" מובא שאותו פועל אצילי היה רבי עקיבא! )בתקופת עניותו(

עובדה נוספת על רבי עקיבא: הוא לא רק היה אדם שכולו חסד, אלא כך גם דיבר ודרש בפני תלמידיו. 
סגנון חשיבתו היה אופטימי. הוא תמיד לימד זכות על עם ישראל. עד כדי כך, שכשפעם אחת ויחידה 
שרבי עקיבא דרש רעיון שהיה בגנותו של עם ישראל, )שדור המדבר ועשרת השבטים אין להם חלק 
לעולם הבא, ושעדת קרח אינה עתידה לעלות )סנהדרין דף קח ע"א ודף ק"י ע"ב(( אמרו החכמים 

בתדהמה: "רבי עקיבא עזב את מידת החסידות שלו".

כאן מתעוררת השאלה העצומה: כיצד דווקא קבוצת התלמידים זו, שחיה ונשמה את הסגנון המכבד 
של רבי עקיבא, לא נהגה כבוד זה בזה?

5( קדושים יט, יח ובתו"כ )ופרש"י( עה"פ. 
6( ולכאורה דוחק לומר שמאמר זה נאמר ע"י רע"ק לאחרי )ומצד( מיתת 

תלמידיו על שלא נהגו כבוד זל"ז. 
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<< הרבי 
המסירות והקנאות היו בעוכרם

ונתבאר במקום אחר7, שאדרבה – דווקא היותם תלמידי רבי עקיבא גרם לכך "שלא 
נהגו כבוד זה לזה".

והביאור:

אמרו חכמינו ז"ל8 שאין דעותיהם של בני אדם שוות. וכמובן שכן הוא בנוגע לעשרים 
וארבע אלף תלמידי רבי עקיבא, שכל אחד ואחד מהם השיג תורת רבי עקיבא לפי 
הוא  כן  הוא,  שהשיג  כפי  שבוודאי  מסקנתו,  שלו,  הדעת  ובשיקול  ודעתו9,  דרכו 
הפירוש האמיתי בדברי רבי עקיבא; ולכן כאשר שמע שחבירו לומד את דברי רבו 
באופן שונה – ובלתי נכון לפי דעתו – לא היה יכול לנהוג בו כבוד והערכה – שהרי 

הוא לומד את דברי רבו באופן מוטעה!

]והנהגת כבוד זה לזה מן השפה ולחוץ בלבד – מובן שאין זה שייך בתלמידים של 
רבי עקיבא, כי בוודאי היו "אנשי אמת"10 ו"תוכם כברם"11, ולא היו יכולים להתנהג 

באופן של "אחד בפה ואחד בלב"12[.

ונמצא, שדווקא היותם "תלמידי רבי עקיבא" היא הסיבה "שלא נהגו כבוד זה לזה": 
כל אחד מתלמידי רבי עקיבא היה מסור ונתון בכל נפשו לתורת רבו, עד שלא היה 
יכול לסבול שמישהו מפרש תורת רבו שלא כהלכה )לפי דעתו(, ובפרט כאשר זה 
ה"טועה" )בתורת רבי עקיבא( הוא תלמיד רבי עקיבא, ופשיטא שלא היה יכול לנהוג 

בו כבוד13. 

יש אהבה ויש כבוד

יתירה מזו: הנהגה זו יש בה תוקף דווקא מצד הוראתו היסודית הנ"ל של רבי עקיבא 
שאמר "ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה": לולא הוראה זו, יתכן שלא יהיה 
איכפת להם כל כך מה שיש תלמיד שאינו משיג תורת רבם לאמיתתה; אבל מכיון 
לא  כמוך",  לרעך  "ואהבת  מצות  קיום  מעלת  דבר  על  לימדם  רבם  עקיבא  שרבי 
הסתפקו בזה שהם עצמם שקדו ועשו חיל בלימוד תורת רבם, אלא, כל אחד ואחד 
ישיגו  הם  שגם  רבו  תלמידי  ובפרט  "רעך"  שבגדר  כל  על  להשפיע  השתדל  מהם 
תורת רבם באותה הדרך האמיתית )לפי דעתו(; ואלה שלא קיבלו זה – לא היה יכול 

לנהוג בהם כבוד )ובפרט כבוד כפי הדרוש מתלמידי רבי עקיבא(.

7( לקו"ש ח"ז ע' 342 ואילך. חכ"ב ע' 139 ואילך. 
8( ראה ברכות נח, א. סנהדרין לח, א. תנחומא פינחס י. תניא בהקדמה. 

9( ראה אבות )פ"ב מ"ח )לגירסת אדה"ז בסדורו – מ"ט( ואילך( ה' 
תלמידים היו לו לריב"ז. . א"ל צאו וראו כו' – וכאו"א אמר דברים שונים, 
שכאו"א מדברי אחד שונים מכל השאר. – וראה המשך תער"ב ח"א פי"ג.

10( ראה לקו"ש ח"ז שם הערה ד"ה אנשי אמת. 
11( ל' חז"ל ברכות כח, א. ועוד. 

12( ע"ד פרש"י וישב לז, ד. וראה פסחים קיג, ב. ב"מ מט, א. רמב"ם הל' 
דעות פ"ב ה"ו. 

13( ראה קידושין ל, ב ובפרש"י שם ד"ה נעשו אויבים.
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יש לשים לב לעובדה שהגמרא אומרת, ש"הם לא נהגו כבוד זה בזה". כלומר, לא הייתה חסרה להם 
"אהבה" אחד לשני, אלא דווקא "כבוד".

מה ההבדל בין "אהבה" ו"כבוד"?

הדבר  הזולת.  של  חייו  את  לנהל  ולניסיון  לשתלטנות  לעתים  מובילה  למשל,  זוג  בני  בין  אהבה 
המדהים הוא, שבן הזוג הפוגע אינו מתכוון לפגוע או לשדר עליונות. להיפך, הוא פועל בכלל מאהבה 
ואכפתיות ובסך הכול רוצה לשפר את חיי הפרטנר.  המצב הזה מוביל לביקורתיות יתר ולאווירה 

רעילה של מתן הערות בלתי פוסקות, עד שיכול להגיע לפירוק הקשר.

לכן, חז"ל מצווים את האיש והאישה "לכבד" האחד את השני, עוד יותר משהם מצווים "לאהוב" אחד 
את השני. 

מקור 3  רמב"ם, הלכות אישות, פרק ט"ו, הלכה י"ט וכ'
גּופוֹ...  כְּ ְואוֲֹהָבּה  ִמּגּופוֹ  יוֵֹתר  ּתוֹ  ִאשְׁ ֶאת  ד  ְמַכבֵּ ָאָדם  ֵהא  יְּ שֶׁ ֲחָכִמים   ִצּוּו 

י. ֲעָלּה יוֵֹתר ִמדַּ ֶדת ֶאת בַּ ְהֶיה ְמַכבֶּ תִּ ה שֶׁ ְוֵכן ִצּוּו ַעל ָהִאשָּׁ

מה הרעיון הטמון בזה? 

האדם צריך לכבד את זולתו, גם כשהוא חושב שהוא טועה. הוא צריך להיזהר לא להשתלט על חייו 
של בן או בת הזוג, רק בגלל שהוא חושב שהוא יודע יותר טוב מה טוב לזולת.

זה מה שהיה חסר אצל תלמידי רבי עקיבא. לא הייתה חסרה להם "אהבה" זה לזה, להיפך, דווקא 
האהבה שלהם אחד לשני, גרמה לכך שכל אחד השתלט על המרחב ולא ִאפשר לזולת את השונות 
"כבוד", שעניינו מתן מקום ומרחב לאישיות  נוסף של  שלו. היה עליהם להוסיף על האהבה נדבך 

העצמית של הזולת.
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ב. עונש כה חמור על חוסר כבוד?

<< הרבי 
ולכאורה סיפור זה דורש ביאור:

עונש מוות על חוסר כבוד?

רבי עקיבא, שגם מצד דעותיהם  הנהגה הראויה לתלמידי  זה  א. אף שמובן שאין 
השונות לא היה צריך להיות פגיעה ביחסי הכבוד שביניהם, כי כל אחד ואחד היה 
לו לתת מקום גם לדעתו של חברו, לכן הנהגתם ההפכית נחשבה לדבר בלתי רצוי 
ובפרט לפי ערך מעלתם – מכל מקום, איך יתכן לומר שבגלל "חטא" כזה לחוד יענשו 

בעונש חמור כל כך, ש"כולן מתו"?

ובפרט שעל פי הנ"ל מובן, שאין המדובר ביחס של זלזול חס ושלום14 )ואין צריך 
לומר ענין של העדר האהבה חס ושלום – היפך הוראת רבם(, אלא העדר הרגש של 

כבוד אמיתי. 

כולם חטאו בדיוק באותו זמן?

ב. דבר פשוט הוא, שכל תלמידים אלו – בריבוי גדול של עשרים וארבע אלף – לא 
באו ונעשו תלמידיו ביום )בפרק( אחד, כי אם במשך כמה וכמה שנים15, והיינו, כאשר 
התחילו  בעולם,  ותורתו  שמו  ונתפרסמו  תלמידים  עם  ללמוד  עקיבא  רבי  התחיל 
לנהור אליו תלמידים, ובמשך הזמן הלך וגדל מספרם, עד שהיו לו עשרים וארבע 

אלף תלמידים.

וכמו כן מובן, שאופן הנהגתם של כל התלמידים לא נשתנה בבת אחת למצב של "לא 
נהגו כבוד זה לזה", כי אם מדרגא לדרגא כו'.

ותמוה ביותר: מדוע נענשו כולם ב"פרק אחד" – הרי דוחק הכי גדול לומר שבתקופה 
קצרה זו של "פרק אחד" )בין פסח לעצרת( נתמלאה סאתם של כל העשרים וארבע 

אלף תלמידים בבת אחת ועד כדי להענש בעונש מיתה?

ועל כן צריך לומר שבפרק זמן זה אירע דבר מיוחד שבגללו "כולן מתו" ב"פרק" זה.

14( ראה חדא"ג מהרש"א ועץ יוסף לע"י יבמות שם. 
15( ראה כתובות סב, סע"ב ואילך.
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מוכרחים לומר ששני אירועים שונים התחברו ביחד. היחסים החברתיים הבעייתיים שלהם התחברו 
עם אירוע נוסף שגרם באופן ישיר למותם. כך שחוסר הכבוד אכן היה סיבת הקטרוג הרוחני עליהם 

וגרם להסרת השמירה האלוקית מהם, אך הוא כשלעצמו לא גרם למותם.*

עין הרע

ויובן זה על פי מה שמצינו עוד סיפור ברז"ל שבו מובא לשון זה – "כולן מתו בפרק 
אחד":

איתא בירושלמי16 "מעשה בעשרים וארבע קרונות17 של בית רבי שנכנסו לעבר שנה 
בלוד, ונכנסה בהן עין רע18 ומתו כולם בפרק אחד".

מקור 4  תלמוד ירושלמי, מסכת סנהדרין פרק א׳ הלכה ב׳, )עם פירוש ותרגום אור לישרים(
מעשה בעשרים וארבע קריות )קרונות( של בית רבי )רבי יהודה הנשיא, תנא 
–  רבי שישב בגליל שלח קרונות  שנכנסו לעבר שנה בלוד  בדור החמישי( 
השנה,  בעיבור  לדון  כדי  ביהודה  שנמצאת  ללוד  מהגליל  חכמים  שהביאו 
ונכנסה בהן    )ירושלמי להלן(,  מפני שאין מעברים את השנה אלא ביהודה 
– של אנשי לוד שראו בהגעתם של החכמים  עין רעה  – בחכמים מהגליל, 
 – אחד  בפרק  כולם  ומתו  השנה,  את  לעבר  ביכולתם  שאין  עלבון  מהגליל 
באותו זמן. מאותה שעה עקרוה – את עיבור השנה, מיהודה וקבעוה בגליל.

–  רצו לעקור גם את הסימן הזה  ומספרים:  בעיון מיעקר אף אהן סימנא 
)חכמי הגליל התכוונו לבטל אף את קידוש החודש מיהודה ולהעבירו לגליל, 
כהמשך להעברת עיבור השנה לגליל בימי רבי יהודה הנשיא. "סימנא" הוא 
רבי סימון:  –  אמר להם  לון  אמר  שם קבוע בירושלמי לקידוש החודש(.  
זיכרון לכך שכשהסנהדרין היתה   – ֵזֶכר  וכי אין אנו מניחין ביהודה אפילו 
ביהודה היו מקדשים חודשים ומעברים שנים ביהודה?!  – ולכן אין לעקור 

את קידוש החודש מיהודה, כדי להניח בה זכר.

16( סנהדרין פ"א ה"ב. 
17( פני משה שם. 

18( כ"ה בדפוסי ירוש' שתח"י. ואולי צ"ל "רעה". 
ועד"ז בדפוס הירוש' עם כל המפרשים "נכנסו בהן". 

* חוקרים שונים סבורים, ש"המגפה" הנזכרת כאן, היא ביטוי אלגורי הרומז למות תלמידיו במרד בר כוכבא. הם מבססים זאת בעיקר על תמיכתו 
הברורה של רבי עקיבא במרד זה,  ועל כך שהדבר עשוי להסביר מוות של תלמידים רבים כל כך בפרק זמן קצר. לפי דעה זו, "תלמידיו" - מתפרש 

לא כתלמידים היושבים בבית המדרש, אלא כאלו הדוגלים במשנתו הרוחנית.
אולם יצוין שהרבי מתייחס לאפשרות זו )אגרות קודש חלק ל"ט עמוד סד( ומדגיש שהיא הובאה ב"ספרי המשכילים" ו"זה היפך הש"ס ממש". 
שהרי בגמרא נאמר שמתו ב"אסכרה" ולא בקרבות המלחמה: "ביאורו דל"ג בעומר שזהו לוי במלחמת בר כוכבא וכו', הנה זהו היפך הש"ס, אף 

שנמצא בספרי המשכילים".
מישהו  באם  אך  הגמרא.  סיפור  מאשר  יותר  תתיישב  זאת  סברא  מהתלמידים,  שלחלק  להיות  שיכול  משום  לכך,  להכנס  לא  ממליצים  אנו 

מהמשתתפים מעלה את זה, כדאי לומר לו שזוהי סברא בעלמא, ואין לכך שום סימוכין.
כמו כן, הרב יצחק אייזיק הלוי בספרו "דורות הראשונים" הוכיח שמרוב המקורות התלמודיים משמע שתלמידי רבי עקיבא מתו במגפה שנים 

רבות לפני מרד בר כוכבא, וכך סובר גם החוקר גדליה אלון.
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<< הרבי 
והנה במאמר חז"ל זה נתפרשה הסיבה למיתתם, שמפני שנתאספו הרבה תלמידים, 

"עשרים וארבע קרונות" – לכן נכנסה בהן עין רעה.

ויש לומר, שמזה נלמד בענייננו )שנאמר בו אותו הלשון – "כולן מתו בפרק אחד"( 
הגיע  זה  שבפרק  מפני  הייתה  אחד"  "בפרק  עקיבא  רבי  תלמידי  מיתת  שסיבת   –
מספרם19 לעשרים וארבע אלף – מספר גדול ביותר ]ובזה גופא – במספר של עשרים 
בתי  "כ"ד  דבר  על  בזהר22  שכתוב  ממה  )כמובן  הדין21  מדת  עם  הקשור  וארבע20, 
דינין"(, וכבסיפור הנ"ל בירושלמי, שהיו עשרים וארבע קרונות[, שזה גרם שתכנס 

בהם עין רעה עד ש"כולן מתו"23.

שמתים  רבים  תלמידים  שלנו.  לסיפור  דומים  מוטיבים  יש  מהירושלמי,  קראנו  עתה  שזה  בסיפור 
בפרק אחד, המספר שלהם גם הוא עשרים וארבע, וכאן התלמוד כותב במפורש מדוע הם מתו - בגלל 
"עין הרע". דהיינו, עצם העובדה שהתלמידים הגיעו למספר מרשים של עשרים וארבע קרונות, והיו 

במקום אחד, גרמה לכך שאנשים ידברו עליהם, ולכן שרתה בהם עין הרע וגרמה למותם. 

עשרים  של  מדהים  למספר  שהגיעו  שהעובדה  עקיבא,  רבי  תלמידי  על  גם  לומר  אפשר  זה  פי  על 
על  ידברו  שאנשים  לכך  גרמה  אנטיפרס",   עד  "מגבת   – אחד  במקום  היו  הם  וגם  אלף,  וארבעה 

הצלחתם ותשרה בהם עין הרע.

ואין זה סתירה למפורש בבבלי שמתו מפני "שלא נהגו כבוד זה לזה" – דהא והא גרם 
ומצטרף: זה "שלא נהגו כבוד זה לזה" מצד עצמו אינו חטא גדול כל כך שייענשו עבורו 
לבד בעונש מיתה, כנ"ל, אלא מפני שב"פרק" זה נכנסה בהן עין רעה נענשו אז גם על 

חטא קל זה "שלא נהגו כבוד זה לזה".

העדר  על  גם  מענישים  דריתחא  שבעידנא  שמצינו24  דרך  על  שזהו  לומר  יש  ואולי 
הרדיפה אחרי קיום מצות ציצית )אף שאין אדם מחויב לקנות טלית כדי להטיל בה 

ציצית(. ועוד כיוצא בזה. 

פועלת  בדיוק  כך  הנה  כבוד,  נהגו  שלא  משום  מתו  עקיבא  רבי  שתלמידי  כתבה  שהגמרא  ולמרות 

19( להעיר מכתובות )סב( שם ונדרים נ, א.
ואולי י"ל )באו"א קצת(, שבפרק זה נתאספו כולם למקום אחד )ע"ד 

הסיפור ברושלמי שם( – ראה יבמות )ועד"ז בב"ר וקה"ר( שם שתלמידי 
רע"ק היו "מגבת עד אנטיפרס" – ולכן נכנסה בהן עין רעה כו'. 

וראה לקמן הערה 21 שגם הזמן גרם כו'.
20( בב"ר וקה"ר )שם( לפנינו "י"ב אלף תלמידים" )ובתנחומא ח"ש 

ו – "שלש מאות תלמידים"(. אבל ביבמות שם "י"ב אלף זוגים תלמידים" 
)וראה גם כתובות שם שהיו לו כ"ד אלף תלמידים. ובנדרים )נ, א( כ"ד 

אלף זוגי תלמידים(. וראה ב"ר שם בהוצאת תיאודור. 
21( ראה פע"ח ש' ספה"ע פ"ז. ש' הכוונות ענין ספה"ע דרוש י"ב. ולהעיר 

ממ"ש שם )וראה מאמרי אדה"ז – פרשיות ח"ב ריש ע' תקצג( שמתו בין 
פסח לעצרת כי "הם ימי הדין. . לכן פגעה בהם אז מדת הדין. . על שלא 

נהגו כבוד זל"ז", היינו שגם מצד הזמן בשנה הי' מצב של דין )ולהעיר 
מהנסמן בנצוצי זהר לזח"ב קצ, ב. וראה חדא"ג מהר"ל יבמות שם(. ]וראה 

ח"י לשו"ע או"ח )סתצ"ג סק"ג – בשם השבלי הלקט ורבינו ירוחם( עוד 

טעמים להאבילות דימי הספירה – "לפי שמשפט רשעים. . מפסח ועד 
עצרת )עדיות פ"ב מ"י(*. . ועוד שהם ימי דין על התבואה"[. 
*( אבל להעיר שרע"ק )ת"ק דמתני'(פליג ע"ז. וראה ח"י שם.

22( זח"ג )אד"ר( קלו, ב. שם )א"ז( רצג, סע"א. – וראה תורת לוי"צ )ס"ע יז 
ואילך(. ושם, "כלל הדינין הם כ"ד", ובהמשך הענין מקשר זה עם כ"ד אלף 

תלמידי ר"ע כו'. ע"ש באורך. 
23( ועפ"ז יומתק זה שאח"כ "בא ר"ע אצל רבותינו שבדרום ושנה להם" 

)יבמות שם(, כלומר שהמשיך ללמד עם תלמידים אלא ששינה את 
מקומו – ע"ד המשך סיפור הירושלמי שם, ד"מאותה שעה עקרוה מיהודה 

וקבעוה בגליל" )ששינו את המקום שבו נהגו לעבר שנים – מיהודה 
לגליל( – ראה הערה 23. ולהעיר – דדרום מקום האהבה וחסד – היפך 

הצפון משם תפתח הרעה )ירמי' א, יד(. 
24( מנחות מא, א וברש"י ותוס' שם )וראה ב"י לטאו"ח ר"ס כד(. – ולהעיר 

ג"כ ממחז"ל השטן מקטרג בשעת הסכנה )ירושלמי שבת פ"ב ה"ו. ב"ר 
פצ"א, ט. פרש"י מקץ מב, ד. ויגש מד, כט(. ועוד. 
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פגיעת העין הרעה. מבואר בספרים*  שכאשר אנשים מדברים על מישהו ומטילים בו עין הרע, הדבר 
גורם לכך שיפתחו את הספרים שלו למעלה ויבדקו האם הוא באמת ראוי להצלחה שזכה לה. וכאשר 

בודקים היטב, תמיד יש מה למצוא.

זה מה שקרה לתלמידי רבי עקיבא. בתור קנאה על המספר האדיר שהגיעו אליו, הוטלה בהם עין 
הרע, וכתוצאה מכך פתחו את ספריהם למעלה וראו את ההנהגה השלילית, שהם "לא נוהגים כבוד 

זה בזה", והדבר הביא למותם.

לפי זה מובן גם מדוע האסון קרה כל כך מהר ודווקא בין פסח לעצרת. מובא בספרי הקבלה שאלו 
ימים בהם שורה "מידת הדין" ולכן הייתה קפידה כפולה על מעשיהם והם מתו בפרק אחד. )וראה 
הערה 12 - ולהעיר ממה שכתוב שם שמתו בין פסח לעצרת כי "הם ימי הדין. . לכן פגעה בהם אז 

מדת הדין. .(

ההוראה עבורנו 

והנה סיפור זה אודות תלמידי רבי עקיבא שמתו מפני "שלא נהגו כבוד זה לזה" הוא 
חלק בתורה, לשון הוראה )ועד שמפני זה נפסק הדין25 שנוהגין קצת אבילות בימי 
הספירה(, ומובן מזה, כי אף על פי שהמדובר בתלמידי רבי עקיבא וגודל מעלתם ויש 
לומר שלכן דקדקו עמהם דווקא על ש"לא נהגו כבוד זה לזה" – בכל זאת הובא זה 
ונלמד מזה בתורה שכל אחד ואחד מישראל צריך להיות בהשלימות דאהבת ישראל 
הזולת  כלפי  בכבוד  להתנהג  מקום שלא  נתינת  ישנה  הדברים  במקרים שמצד  גם 

)בדוגמת המצב של תלמידי רבי עקיבא(.

 משיחת שבת פרשת בחוקותיי, ה'תשד"מ 
לקוטי שיחות חלק לֹ"ב ע׳ 149 ואילך.

25( טושו"ע או"ח )ודאדה"ז( ר"ס תצג. 

בספר איל המילואים מהרב יצחק קארו, דודו של הבית יוסף, כתוב כדלהלן: "ענין עין הרע הוא, למשל, שראובן רואה בשמעון עושר עצום או 
רואה אותו שהוא גיבור גדול ובריא או טוב תואר, ואומר ראובן 'מפני מה יש לזה ממון הרבה'? או מפני מה הוא טוב תואר? הדבר גורם כי יבקרו 

את פנקס שמעון למעלה לעיין המעשים הכתובים שם וימצאו כתובים בו חטאיו הרבים ואז מענישים את שמעון.


