
  רבי עקיבא

מוצאו נאים. בן הדור השלישי של הת בכל הדורות. ישראלהיה מגדולי חכמי  עקיבא בן יוסף רבי
   היה ממשפחת גרים, ועד גיל ארבעים לא ידע קרוא וכתוב.

במאה ועשרים שנות חייו הפך רבי עקיבא מרועה צאן עם הארץ לתלמיד חכם גדול ולבעל נכסים 
  ארבעים שנה, למד ארבעים שנה ופרנס את ישראל ארבעים שנה.  רועהרבים. מסופר כי היה 

אחד האנשים העשירים והמכובדים בירושלים. בתו רבי עקיבא רעה את צאנו של כלבא שבוע, 
רש אותה יהיחידה של כלבא שבוע, רחל, נישאה לו. אביה, שהתנגד לנישואיה עם רועה הצאן, ג

  ולכן נאלצו רבי עקיבא ורחל אשתו לגור בבית תבן בעוני רב.והדיר אותה מנכסיו  מביתו

יהושע בן ורבי  אליעזר בן הורקנוסרבותיו המובהקים של רבי עקיבא היו רבי  על פי הרמב"ם,
ומראשי הסנהדרין. משני רבותיו אלו, רבי עקיבא דבק ברבי  רבן יוחנן בן זכאי, תלמידיו של חנניה

. הוא גם למד אצל רבי טרפון שהיה חברו, ואף רבותיהושע ונקשר אליו במיוחד. ממנו אף למד 
, שממנו למד מידות טובות וכן את דרישת האותיות. וכמו שהיה נחום איש גמזולמד ושימש את 

הוא הקים  לטב עביד". -רגיל לומר "גם זו לטובה", היה רבי עקיבא אומר: "כל דעביד רחמנא
ישיבה בבני ברק והעמיד דורות של תלמידים. רבי עקיבא היה גם חבר הסנהדרין (בית הדין של 

ביבנה. הוא החל בסידור התורה שבעל פה, ועל כן הוא מכונה "אבי חכמי ישראל), שישבה 
  המשנה". 

. על פי התלמוד, נוסף על שמעון בר יוחאיורבי  רבי מאירתלמידיו המובהקים של רבי עקיבא היו 
היו תלמידיו. התלמוד מתאר  אלעזר בן שמועורבי  רבי יוסי, רבי יהודהרבי מאיר ועל רשב"י, גם 

בין  –שהיו לרבי עקיבא עשרים וארבע אלף תלמידים מגבת ועד אנטיפטרס, וכולם מתו בזמן אחד 
, מגפהמ ימי העומרכתוצאה ממות תלמידיו במהלך  פסח לעצרת, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה.

  בימים אלו, הכולל איסור תספורת וגילוח, ואיסור להתחתן. אבלותהחל מנהג 

הכבוד שרחשו לרבי עקיבא כחכם וכבעל סמכות גבל בהערצה שאין למעלה ממנה, והיו אומרים 
רבינו, לאחר שראה אותו  משהעליו בתלמוד שהיה "קושר כתרים לתורה" ועל פי התלמוד, אפילו 

רבי עקיבא טען  בנבואה, התפעל ממנו ואמר: "אדם כזה יש בעולמך ואתה נותן תורה על ידי?"
שיש להתעמק בכל תג ותג בתורה, שכן אין ולו אות אחת מיותרת בתורה שניתנה משמים. רבי 

  היה בקיא לא רק בהלכות אלא גם בהגות ובתורת הנסתר.עקיבא 

במסכת  כלל גדול בתורה". " (ויקרא יט יח), אמר רבי עקיבא: "זהוואהבת לרעך כמוךעל הפסוק "
אבות הובא בשמו שהיה נוהג לומר: "ָחִביב ָאָדם ֶׁשִּנְבָרא ְבֶצֶלם". תפיסה נוספת שסבר שהאדם 

לטוב  –לטב עביד" (כל שעושה הקדוש ברוך הוא  - צריך לנקוט בה תמיד, היא: "כל דעביד רחמנא 
  עושה).

ל החוק היה צפוי לגזר דין מות. עובר באותה תקופה אסר השלטון הרומי לעסוק בתורה, וכל הע
, וכעונש על שכח מהדורות הבאיםירבי עקיבא המשיך ללמד בסתר את תורת ישראל, כדי שלא ת

כך הרומאים שתפסוהו סרקו את בשרו במסרקות ברזל. ברגעיו האחרונים, כאשר גופו מיוסר 
יאת שמע. בתומה תחת העינויים הקשים, קיבל עליו רבי עקיבא עול מלכות שמים וקרא קר

  האריך ב"אחד" עד צאת נשמתו. 

 

 


