Seeing the Other Side: Rabbi Akiva’s Hashkafa I
I.

…The Greatest Question

1. Avot 3:14
הַ כֹּל צָ פוּי ,וְ הָ ְרשׁוּת ְ תוּ ָה ,וּבְ טוֹב הָ ע ֹולָם ִדּוֹן .וְ הַ כֹּל לְ פִ י רֹב הַ מַּ עֲ ֶשׂה :
Everything is foreseen yet freedom of choice is granted, And the world is judged with
goodness; And everything is in accordance with the preponderance of works.

2. Rambam & Raavad, Hilchot Teshuva 5:5
ֶשׁמָּ א תֹּאמַ ר וַ הֲ א הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא יוֹדֵ עַ כָּל מַ ה ֶשּׁיּ ְִהיֶה וְ קֹדֶ ם ֶשׁיּ ְִהיֶה יֵדַ ע ֶשׁזֶּה י ְִהיֶה צַ ִדּיק א ֹו ָר ָשׁע א ֹו א
י ֵַדעִ .אם יֵדַ ע ֶשׁהוּא י ְִהיֶה צַ ִדּיק ִאי אֶ פְ ָשׁר ֶשׁ א י ְִהיֶה צַ ִדּיק וְ ִאם תֹּאמַ ר ֶשׁיֵּדַ ע ֶשׁיּ ְִהיֶה צַ ִדּיק וְ אֶ פְ ָשׁר ֶשׁיּ ְִהיֶה ָר ָשׁע
הֲ ֵרי א יֵדַ ע הַ ָדּבָ ר עַ ל בּ ְֻרי ֹו .דַּ ע ֶשׁ ְתּשׁוּבַ ת ְשׁאֵ לָה ז ֹו אֲ רֻ כָּה מֵ אֶ ֶרץ ִמדָּ ה ְוּרחָ בָ ה ִמנִּ י יָם וְ כַמָּ ה עִ ָקּ ִרים גְּדוֹלִ ים
אַר וּ בְּ פֶ ֶרק ֵשׁ ִ י מֵ ִהלְ כוֹת
וַ הֲ ָר ִרים ָר ִמים ְתּלוּיִים בָּ הּ אֲ בָ ל צָ ִרי אַ ָתּה לֵידַ ע וּלְ הָ בִ ין בְּ ָדבָ ר זֶה ֶשׁאֲ ִ י אוֹמֵ ר .כְּ בָ ר בֵּ ְ
אָדם ֶשׁהֵ ם וְ דַ עְ ָתּם ְשׁ ַ יִם .אֶ לָּא הוּא
יְסוֹדֵ י הַ תּו ָֹרה ֶשׁהַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא אֵ י ֹו יוֹדֵ עַ ִמדֵּ עָ ה ֶשׁ ִהיא חוּץ ִממֶּ נּוּ כִּ בְ ֵי ָ
אָדם לְ הַ ִשּׂיג
אָדם יְכ ֹולָה לְ הַ ִשּׂיג ָדּבָ ר זֶה עַ ל בּ ְֻרי ֹו .וּכְ ֵשׁם ֶשׁאֵ ין כֹּחַ בָּ ָ
י ְִתעַ לֶּה ְשׁמ ֹו וְ דַ ְעתּ ֹו אֶ חָ ד וְ אֵ ין דַּ ְעתּ ֹו ֶשׁל ָ
אָדם לְ הַ ִשּׂיג וְ לִ ְמצֹא דַּ ְעתּ ֹו
אָדם וָ חָ י" ָכּ אֵ ין כֹּחַ בָּ ָ
וְ לִ ְמצֹא אֲ ִמ ַתּת הַ בּו ֵֹרא ֶשׁנֶּאֱ מַ ר )שמות לג כ( "כִּ י א י ְִראַ ִ י הָ ָ
ֶשׁל הַ בּו ֵֹרא .הוּא ֶשׁהַ נָּבִ יא אָמַ ר )ישעיה ה ח( "כִּ י א מַ ְח ְשׁבו ַֹתי מַ ְח ְשׁבוֹתֵ יכֶם וְ א דַ ְרכֵיכֶם ְד ָרכָי" .וְ כֵיוָ ן ֶשׁכֵּן
אָדם
רוּאים וְ הַ מַּ עֲ ִשׂים אֲ בָ ל ֵדַ ע בְּ א סָ פֵ ק ֶשׁמַּ עֲ ֵשׂה הָ ָ
הוּא אֵ ין בָּ וּ כֹּחַ לֵידַ ע הֵ יאַ יֵדַ ע הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא כָּל הַ בְּ ִ
אָדם וְ אֵ ין הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא מו ְֹשׁכ ֹו וְ א גּ ֹוזֵר עָ לָיו לַעֲ שׂוֹת ָכּ  .וְ א ִמפְּ ֵי ַקבָּ לַת הַ ָדּת בִּ לְ בַ ד וֹדַ ע דָּ בָ ר זֶה
בְּ יַד הָ ָ
אָדם עַ ל מַ עֲ ָשׂיו כְּ פִ י מַ עֲ ָשׂיו ִאם
וּמפְּ ֵי זֶה ֶאֱ מַ ר בַּ ְנּבוּאָה ֶשׁ ָדּ ִ ין אֶ ת הָ ָ
אֶ לָּא בִּ ְראָיוֹת בְּ רוּרוֹת ִמ ִדּבְ ֵרי הַ חָ כְ מָ הִ .
טוֹב וְ ִאם ַרע וְ זֶה הוּא הָ עִ ָקּר ֶשׁכָּל ִדּבְ ֵרי הַ ְנּבוּאָה ְתּלוּיִין בּ ֹו.
א''א לא הג זה המחבר מ הג החכמים שאין אדם מתחיל בדבר ולא ידע להשלימו והוא החל בשאלות
קושיות וה יח הדבר בקושיא והחזירו לאמו ה וטוב היה לו לה יח הדבר בתמימות התמימים ולא יעורר
לבם וי יח דעתם בספק ואולי שעה אחת יבא הרהור בלבם על זה .ואע''פ שאין תשובה צחת על זה טוב הוא
לסמוך לו קצת תשובה  .ואומר ,אם היו צדקת האדם ורשעתו תלוים בגזירת הבורא ית' היי ו אומרים
שידיעתו היא גזירתו והיתה ל ו השאלה קשה מאד ועכשיו שהבורא הסיר זו הממשלה מידו ומסרה ביד
האדם עצמו אין ידיעתו גזירה אבל היא כידיעת האצטג י ים שיודעים מכח אחר מה יהיו דרכיו של זה
והדבר ידוע שכל מקרה האדם קטן וגדול מסרו הבורא בכח המזלות אלא ש תן בו השכל להיותו מחזיקו
לצאת מתחת המזל והוא הכח ה תון באדם להיותו טוב או רע והבורא יודע כח המזל ורגעיו אם יש כח
בשכל להוציאו לזה מידו אם לא וזו הידיעה אי ה גזירה ,וכל זה אי ו שוה:

Optimism & Comfort

II.
3. Makkot 24a-b

וכבר היה ר"ג ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכין בדרך ושמעו קול המו ה של רומי
מפלטה ]ברחוק[ מאה ועשרים מיל והתחילו בוכין ורבי עקיבא משחק אמרו לו מפ י מה אתה משחק אמר
להם ואתם מפ י מה אתם בוכים אמרו לו הללו כושיים שמשתחוים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים
יושבין בטח והשקט וא ו בית הדום רגלי אלהי ו שרוף באש ולא בכה אמר להן לכך א י מצחק ומה לעוברי
רצו ו כך לעושי רצו ו על אחת כמה וכמה.
שוב פעם אחת היו עולין לירושלים כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל
שיצא מבית קדשי הקדשים התחילו הן בוכין ור"ע מצחק אמרו לו מפ י מה אתה מצחק אמר להם מפ י מה
אתם בוכים אמרו לו מקום שכתוב בו )במדבר א ,א( והזר הקרב יומת ועכשיו שועלים הלכו בו ולא בכה
אמר להן לכך א י מצחק דכתיב( ישעיהו ח ,ב )ואעידה לי עדים אמ ים את אוריה הכהן ואת זכריה בן
יברכיהו וכי מה ע ין אוריה אצל זכריה אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש ש י אלא תלה הכתוב בואתו
של זכריה ב בואתו של אוריה באוריה כתיב )מיכה ג ,יב( לכן בגללכם ציון שדה תחרש ]וגו'[ בזכריה כתיב
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)זכריה ח ,ד( עוד ישבו זק ים וזק ות ברחובות ירושלם עד שלא תקיימה בואתו של אוריה הייתי מתיירא
שלא תתקיים בואתו של זכריה עכשיו ש תקיימה בואתו של אוריה בידוע ש בואתו של זכריה מתקיימת
בלשון הזה אמרו לו עקיבא יחמת ו עקיבא יחמת ו:

4. Berachot 61
״וְ אָהַ בְ ָתּ אֵ ת ה׳ אֱ הֶ י ״ַ .תּ ְ יָאַ ,רבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר אוֹמֵ רִ :אם ֶאֱ מַ ר ״בְּ כָל ַפְ ְשׁ ״ ,לָמָּ ה ֶאֱ מַ ר ״בְּ כָל ְמאֹדֶ ״? ,וְ ִאם ֶאֱ מַ ר
״בְּ כָל ְמאֹדֶ ״ ,לָמָּ ה ֶאֱ מַ ר ״בְּ כָל ַפְ ְשׁ ״? אֶ לָּא ִאם יֵשׁ לְ אָדָ ם ֶשׁגּוּפ ֹו חָ בִ יב עָ לָיו ִממָּ מ ֹו ֹו — לְ ָכ ֶאֱ מַ ר ״בְּ כָל
אָדם ֶשׁמָּ מ ֹו ֹו חָ בִ יב עָ לָיו ִמגּוּפ ֹו — לְ ָכ ֶאֱ מַ ר ״בְּ כָל ְמאֹדֶ ״ַ .רבִּ י עֲ ִקיבָ א אוֹמֵ ר :״בְּ כָל ַפְ ְשׁ ״
ַפְ ְשׁ ״ .וְ ִאם יֵשׁ ָל ָ
אֲ פִ ילּוּ וֹטֵ ל אֶ ת ַפְ ְשׁ .
בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁהוֹצִ יאוּ אֶ ת ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א לַהֲ ִריגָה זְ מַ ן ְק ִריאַת ְשׁמַ ע הָ יָה ,וְ הָ יוּ סו ְֹר ִקים אֶ ת בְּ ָשׂר ֹו בְּ מַ ְס ְרקוֹת ֶשׁל בַּ ְרזֶל,
ִיתי ִמצְ טַ עֵ ר עַ ל
ידיוַ :רבֵּ י וּ ,עַ ד כָּאן?! אָמַ ר לָהֶ ם :כׇּל יָמַ י הָ י ִ
אָמרוּ ל ֹו ַתּלְ ִמ ָ
וְ הָ יָה ְמ ַקבֵּ ל עָ לָיו עוֹל מַ לְ כוּת ָשׁמַ יִםְ .
פָּ סוּק זֶה ״בְּ כָל ַפְ ְשׁ ״ אֲ פִ ילּוּ וֹטֵ ל אֶ ת ִ ְשׁמָ ְת  .אָמַ ְר ִתּי :מָ ַתי ָיבֹא לְ י ִָדי וַ אֲ ַקיְּימֶ נּוּ ,וְ עַ כְ ָשׁיו ֶשׁבָּ א לְ י ִָדי ,א
אָמ ָרה :״אַ ְשׁ ֶרי ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ֶשׁיָּצְ אָה
אֲ ַקיְּימֶ נּוּ? הָ יָה מַ אֲ ִרי בְּ ״אֶ חָ ד״ ,עַ ד ֶשׁיָּצְ ָתה ְִשׁמָ ת ֹו בְּ ״אֶ חָ ד״ .יָצְ ָתה בַּ ת קוֹל וְ ְ
ִ ְשׁמָ ְת בְּ אֶ חָ ד״.
״מ ְמ ִתים י ְָד ה׳ ִמ ְמ ִתים וְ גוֹ׳״! אָמַ ר לָהֶ ם:
אָמרוּ מַ לְ אֲ כֵי הַ ָשּׁ ֵרת לִ פְ ֵי הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא :ז ֹו תּו ָֹרה וְ ז ֹו ְשׂכ ָָרהּ? ִ
ְ
אָמ ָרה :״אַ ְשׁ ֶרי ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ֶשׁאַ ָתּה ְמזֻומָּ ן לְ חַ יֵּי הָ ע ֹולָם הַ בָּ א״.
״חֶ לְ ָקם בַּ חַ יִּים״ .יָצְ ָתה בַּ ת קוֹל וְ ְ

5. Berachot 60b
אָדם ָר ִגיל לוֹמַ ר :״כׇּל
אָמַ ר ַרב הוּ ָא אָמַ ר ַרב ִמשּׁוּם ַרבִּ י מֵ ִאיר ,וְ כֵן ָתּ ָא ִמ ְשּׁמֵ יהּ ְדּ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א :לְ ע ֹולָם יְהֵ א ָ
אוּשׁפִּ יזָא לָא
ְ
ְדּעָ בֵ יד ַרחֲ מָ ָא לְ טָ ב עָ בֵ יד״ .כִּ י הָ א ְדּ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ַדּהֲ וָ ה ָקאָזֵיל בְּ או ְֹרחָ אְ .מטָ א לְ הַ ִהיא מָ ָתא ,בְּ עָ א
וּשׁ ָרגָא .אֲ ָתא
יָהֲ בִ י לֵיהּ .אֲ מַ ר :״כׇּל ְדּעָ בֵ יד ַרחֲ מָ ָא — לְ טָ ב״ .אֲ זַל וּבָ ת בְּ דַ בְ ָרא ,וַ הֲ וָ ה בַּ הֲ דֵ יהּ ַתּ ְר ְג ֹולָא וַחֲ מָ ָרא ְ
אַריָה אַכְ לֵיהּ לַחֲ מָ ָרא .אֲ מַ ר :״כׇּל ְדּעָ בֵ יד ַרחֲ מָ ָא —
יקא כַּבְ יֵיהּ לִ ְשׁ ָרגָא .אֲ ָתא שׁוּנּ ָָרא אַכְ לֵיהּ לְ ַת ְר ְג ֹולָא .אֲ ָתא ְ
זִ ָ
לְ טָ ב״ .בֵּ יהּ בְּ לֵילְ יָא אֲ ָתא ְגּיָיסָ אַ ,שׁבְ יַיהּ לְ מָ ָתא .אֲ מַ ר לְ הוּ :לָאו אֲ מַ ִרי לְ כוּ כׇּל מַ ה ֶשּׁעו ֶֹשׂה הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא הַ כֹּל
לְ טוֹבָ ה.
Rav Huna said that Rav said that Rabbi Meir said; and so it was taught in a baraita in
the name of Rabbi Akiva: One must always accustom oneself to say: Everything that
God does, He does for the best. The Gemara relates: Like this incident, when Rabbi
Akiva was walking along the road and came to a certain city, he inquired about lodging
and they did not give him any. He said: Everything that God does, He does for the best.
He went and slept in a field, and he had with him a rooster, a donkey and a candle. A
gust of wind came and extinguished the candle; a cat came and ate the rooster; and a
lion came and ate the donkey. He said: Everything that God does, He does for the best.
That night, an army came and took the city into captivity. It turned out that Rabbi
Akiva alone, who was not in the city and had no lit candle, noisy rooster or donkey to
give away his location, was saved. He said to them: Didn’t I tell you? Everything that
God does, He does for the best.

6. Sanhedrin 101a
אמר רבה בר בר ח ה כשחלה ר' אליעזר כ סו תלמידיו לבקרו אמר להן חמה עזה יש בעולם התחילו הן
בוכין ורבי עקיבא משחק אמרו לו למה אתה משחק אמר להן וכי מפ י מה אתם בוכים אמרו לו אפשר ספר
תורה שרוי בצער ולא בכה? אמר להן לכך א י משחק כל זמן שא י רואה רבי שאין יי ו מחמיץ ואין פשת ו
לוקה ואין שמ ו מבאיש ואין דובש ו מדביש אמרתי שמא חס ושלום קיבל רבי עולמו ועכשיו שא י רואה רבי
בצער א י שמח אמר לו עקיבא כלום חיסרתי מן התורה כולה אמר לו לימדת ו רבי ו )קהלת ז ,כ( כי אדם אין
צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא!
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Rabba bar bar Ḥana says: When Rabbi Eliezer fell ill, his students entered to visit him.
Rabbi Eliezer said to them: There is intense wrath in the world, and it is due to that
wrath of the Holy One, Blessed be He, Who is angry at His world, that I am suffering
from these afflictions. His students began to cry due to their teacher’s suffering, and
Rabbi Akiva was laughing. They said to him: Why are you laughing? Rabbi Akiva said
to them: And for what reason are you crying? They said to him: Is it possible that Rabbi
Eliezer, who is as much an exemplar of Torah as a Torah scroll, is afflicted with pain
and we will not cry? Rabbi Akiva said to them: It is for that reason that I am laughing.
As long as I would see for my teacher that neither does his wine ferment and spoil, nor
is his flax stricken, nor does his oil spoil, nor does his honey turn rancid, I would say to
myself: Perhaps, Heaven forfend, my teacher has already received his world in reward
for the mitzvot that he fulfilled, and will not receive a reward in the World-to-Come.
But now that I see my teacher overcome with suffering, I am happy. He is receiving
punishment in this world for the few transgressions that he might have committed,
ensuring that he will receive a complete reward in the World-to-Come. Rabbi Eliezer
said to him: Akiva, have I failed to fulfill any portion of the entire Torah? Rabbi Akiva
said to him, you taught us, our teacher: “For there is not a righteous man upon earth
who does good and sins not” (Ecclesiastes 7:20).

7. Sanhedrin 101a
.ת"ר כשחלה ר' אליעזר כ סו ארבעה זק ים לבקרו ר' טרפון ור' יהושע ור' אלעזר בן עזריה ור' עקיבא
ע ה ר' טרפון ואמר טוב אתה לישראל מטיפה של גשמים שטיפה של גשמים בעולם הזה ורבי בעולם הזה
 ע ה ר' יהושע ואמר טוב אתה לישראל יותר מגלגל חמה שגלגל חמה בעולם הזה ורבי בעולם.ובעולם הבא
 ע ה רבי אלעזר בן עזריה ואמר טוב אתה לישראל יותר מאב ואם שאב ואם בעולם הזה.הזה ובעולם הבא
.ורבי בעולם הזה ובעולם הבא
ע ה רבי עקיבא ואמר חביבין יסורין אמר להם סמכו י ואשמעה דברי עקיבא תלמידי שאמר חביבין יסורין
 א( בן שתים עשרה ש ה מ שה במלכו וחמשים,אמר לו עקיבא זו מ ין לך אמר מקרא א י דורש )מלכים ב כא
 א( גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו,וחמש ש ה מלך בירושלים ]וגו'[ ויעש הרע בעי י ה' וכתיב )משלי כה
א שי חזקיה מלך יהודה וכי חזקיה מלך יהודה לכל העולם כולו לימד תורה ולמ שה ב ו לא לימד תורה אלא
 י( וידבר,מכל טורח שטרח בו ומכל עמל שעמל בו לא העלהו למוטב אלא יסורין ש אמר )דברי הימים ב לג
ה' אל מ שה ואל עמו ולא הקשיבו ויבא ה' עליהם את שרי הצבא אשר למלך אשור וילכדו את מ שה
 יב( ובהיצר לו חילה את פ י ה' אלהיו,בחוחים ויאסרוהו ב חשתים ויוליכהו בבלה וכתיב )דברי הימים ב לג
ויכ ע מאד מלפ י )ה'( אלהי אבותיו ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחי תו וישיבהו ירושלים למלכותו וידע
.מ שה כי ה' הוא האלהים הא למדת שחביבין יסורין
The Sages taught in a baraita: When Rabbi Eliezer fell ill, four Sages entered to visit
him: Rabbi Tarfon, and Rabbi Yehoshua, and Rabbi Elazar ben Azarya, and Rabbi
Akiva.
Rabbi Tarfon responded to the situation with words of encouragement and said: You
are better for the Jewish people than a drop of rain, as a drop of rain provides benefit
in this world, and my teacher provides them benefit in this world and in the World-toCome…
Rabbi Akiva responded and said: Afflictions are cherished. When Rabbi Eliezer heard
this he said to his attendants: Support me so I can sit and hear the statement of Akiva
my student, who said: Afflictions are cherished. Rabbi Eliezer said to him: Akiva, from
where do you derive this? Rabbi Akiva said: I interpret a verse in order to derive it. It is
written: “Manasseh was twelve years old when he began to reign and he reigned fiftyfive years in Jerusalem…And he performed that which was evil in the eyes of the Lord”
(II Kings 21:1–2). And it is written: “These too are the proverbs of Solomon, which the
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men of Hezekiah, king of Judea, copied” (Proverbs 25:1), indicating that Hezekiah
taught Torah and disseminated it to the multitudes. And is it conceivable that
Hezekiah, king of Judea, taught Torah to the entire world and to Manasseh his son he
did not teach Torah? Rather, Hezekiah certainly taught Manasseh much Torah;
nevertheless, from all his exertion to teach him and from all his toil to teach him, it was
only afflictions that elevated him to the path of good, as it is stated: “And the Lord
spoke to Manasseh and to his people but they would not heed. And the Lord brought
upon them the captains of the army of the king of Assyria, who took Manasseh with
hooks, and bound him with chains, and carried him to Babylonia” (II Chronicles
33:10–11). And it is written thereafter: “And when he was in distress, he sought the
Lord his God, and humbled himself greatly before the God of his fathers, and he prayed
to Him and He was entreated of him, and He heard his supplication, and brought him
back to Jerusalem into his kingdom; then Manasseh knew that the Lord He was God”
(II Chronicles 33:12–13). You learned from this that afflictions are cherished.

8. Rosh Hashanah 25a
וּמצָ א ֹו ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א מֵ יצֵ ר אָמַ ר ל ֹו יֵשׁ לִ י לִ לְ מוֹד ֶשׁכׇּל מַ ה ֶשּׁעָ ָשׂה ַרבָּ ן גּ ְַמלִ יאֵ ל עָ שׂוּי ֶשׁנֶּאֱ מַ ר אֵ לֶּה מוֹעֲ דֵ י ה׳
ְ הָ ַל
ִמ ְק ָראֵ י קֹדֶ שׁ אֲ ֶשׁר ִתּ ְק ְראוּ א ָֹתם בֵּ ין בִּ זְ מַ נָּן בֵּ ין ֶשׁ א בִּ זְ מַ נָּן אֵ ין לִ י מוֹעֲ דוֹת אֶ לָּא אֵ לּוּ
Rabbi Akiva went and found Rabbi Yehoshua distressed that the head of the Great
Sanhedrin was forcing him to desecrate the day that he maintained was Yom Kippur.
In an attempt to console him, Rabbi Akiva said to Rabbi Yehoshua: I can learn from a
verse that everything that Rabban Gamliel did in sanctifying the month is done, i.e., it
is valid. As it is stated: “These are the appointed seasons of the Lord, sacred
convocations, which you shall proclaim in their season” (Leviticus 23:4). This verse
indicates that whether you have proclaimed them at their proper time or whether you
have declared them not at their proper time, I have only these Festivals as established
by the representatives of the Jewish people.

9. Yerushalmi Berachot 4:1
ושלחון גבי ראב"ע חד קצר ואית דמרין ר"ע הוה א"ל מי שהוא מזה בן מזה יזה מי שאי ו לא מזה ולא בן
מזה יימר למזה בן מזה מימך מי מערה ואפרך אפר מקלה א"ל תרציתם א י ואתם שכים לפתחו של ר"ג
:אעפ"כ לא הורידוהו מגדולתו אלא מי ו אותו אב בית דין
They sent to R. Elazar ben Azarya a minor student – but some say it was R. Akiva, who
said to him “the sprinkler the son of a sprinkler should sprinkle; the person who isn’t a
sprinkler or the sone of a sprinkler should not tell the one who is a sprinkler your
water is the water of a cave and your dirt is burnt ash? He responded to him: You have
calmed me. Let us both go to the door of R. Gamliel.

10. Tosefta, Chullin 2:24
מעשה בר' אליעזר ש תפס על דברי מי ות והעלו אותו לבמה לדון אמר לו אותו הגמון זקן כמותך יעסוק
בדברים הללו אמר לו אמן דיין עלי כסבור אותו הגמון שלא אמר אלא לו ולא תכוין אלא גד אביו
שבשמים אמר לו הואיל והאמ ת י עליך אף א י כך אמרתי אפשר שהסיבו הללו טועים בדברים הללו דימוס
הרי אתה פטור וכש פטר מן הבמה היה מצטער ש תפס על דברי מי ות כ סו תלמידיו ל חמו ולא קבל כ ס
ר' עקיבא ואמר לו ר' אומר לפ יך דבר שמא אין אתה מיצר אמר לו אמור אמר לו שמה אחד מן המי ין אמר
לך דבר של מי ות וה אך אמר השמים הזכרת י פעם אחת הייתי מהלך באיסתרטיא של ציפורי מצאתי
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יעקוב איש כפר סכ ין ואמר דבר של מי ות משום ישוע בן פ טירי וה א י ו תפסתי על דברי מי ות שעברתי
על דברי תורה הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה כי רבים חללים הפילה וגו' שהיה ר' אליעזר
:אומר לעולם יהא אדם בורח מן הכיעור ומן הדומה לכיעור

III.

Martyrdom/ Life

11. Tosefta Shabbat 15:17
'ר' אחא אמ' משם ר' עקיבא הרי הוא אומ' אם במחתרת ימצא הג ב וגו' בעל הבית מהו ודיי או ספק הוי או
ספק אם הורגין פש להחיות פש בספק דין הוא שידחו את השבת להחיות פש בספק הא לא ת ו מצות
לישראל אלא לחיות בהן ש ' אשר יעשה אותם האדם וחי בהם וחי בהן ולא שימות בהן אין כל דבר עומד
בפ י פקוח פש חוץ מע"ז וגלוי עריות ושפיכות דמים במי דברים אמורים שלא בשעת השמד אבל בשעת
'השמד אפי' מצוה קלה שבקלות אדם ותן פשו עליה ש ' ולא תחללו את שם קדשי וגו' ואומ' כל פעל ה
למע הו

IV.

You/ Others

12. Sifra, Kedoshim 2:4
 רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה,ואהבת לרעך כמוך

13. Bava Metzia 62a
לכדת יא ש ים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהן קיתון של מים אם שותין ש יהם מתים ואם שותה אחד
מהן מגיע לישוב דרש בן פטורא מוטב שישתו ש יהם וימותו ואל יראה אחד מהם במיתתו של חבירו עד
שבא ר' עקיבא ולימד וחי אחיך עמך חייך קודמים לחיי חבירך
The Gemara asks: And Rabbi Yoḥanan, what does he do with this verse: “And your
brother shall live with you”? The Gemara answers: He requires the verse for that
which is taught in a baraita: If two people were walking on a desolate path and there
was a jug [kiton] of water in the possession of one of them, and the situation was such
that if both drink from the jug, both will die, as there is not enough water, but if only
one of them drinks, he will reach a settled area, there is a dispute as to the halakha.
Ben Petora taught: It is preferable that both of them drink and die, and let neither one
of them see the death of the other. This was the accepted opinion until Rabbi Akiva
came and taught that the verse states: “And your brother shall live with you,”
indicating that your life takes precedence over the life of the other.

V. Sympathy/Responsibility; Tzedaka/Enjoyment
14. Pesachim 112a
 וַ עֲ ֵשׂה ַשׁבַּ ְתּ חוֹל וְ אַל...  וְ אַל ִתּ ְמ ַע ִמ ְ עָ לִ ים מֵ ַר ְגלֶי... בְּ ִ י:ִשׁבְ עָ ה ְדּבָ ִרים ִצוָּ ה ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א אֶ ת ַרבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ בְּ ֹו
...ִתּצְ טָ ֵר לַבְּ ִריּוֹת
The Sages taught: Rabbi Akiva commanded Rabbi Yehoshua, his son, about seven
matters: My son… do not withhold shoes from your feet… make your Shabbat like a
weekday and do not rely on others…
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15. Bava Batra 10a
וּסרוּפוּס הָ ָר ָשׁע אֶ ת ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ִאם אֱ הֵ יכֶם אוֹהֵ ב עֲ ִ יִּים הוּא ִמפְּ ֵי מָ ה אֵ י ֹו ְמפַ ְר ְסָ ם
ְ וְ ז ֹו ְשׁאֵ לָה ָשׁאַל טו ָֹר
.ֵיהנָּם
ִ אָמַ ר ל ֹו כְּ דֵ י ֶשׁ ִנּיצּוֹל אָ וּ בָּ הֶ ן ִמ ִדּי ָהּ ֶשׁל גּ
וָדם ֶשׁכָּעַ ס עַ ל עַ בְ דּ ֹו
ָ ֵיהנָּם אֶ ְמשׁוֹל לְ מָ ָשׁל לְ מָ ה הַ ָדּבָ ר דּוֹמֶ ה לְ מֶ ֶל בָּ ָשׂר
ִ אָמַ ר ל ֹו ]אַ ְדּ ַרבָּ ה[ ז ֹו ֶשׁ ְמּחַ יַּיבְ ָתּן לְ ג
אָדם אֶ חָ ד וְ הֶ אֱ כִ יל ֹו וְ ִה ְשׁ ָקהוּ כְּ ֶשׁ ָשּׁמַ ע
ָ סוּרין וְ ִצוָּ ה עָ לָיו ֶשׁ א לְ הַ אֲ כִ יל ֹו וְ ֶשׁ א לְ הַ ְשׁקוֹת ֹו וְ הָ ַל
ִ ֲוַ חֲ בָ שׁ ֹו בְּ בֵ ית הָ א
הַ מֶּ ֶל א כּוֹעֵ ס עָ לָיו וְ אַ ֶתּם ְקרוּיִן עֲ בָ ִדים ֶשׁנֶּאֱ מַ ר כִּ י לִ י בְ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל עֲ בָ ִדים
סוּרין
ִ ֲאָמַ ר ל ֹו ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א אֶ ְמשׁוֹל לְ מָ ָשׁל לְ מָ ה הַ ָדּבָ ר דּוֹמֶ ה לְ מֶ ֶל בָּ ָשׂר וָ ָדם ֶשׁכָּעַ ס עַ ל בְּ ֹו וַ חֲ בָ שׁ ֹו בְּ בֵ ית הָ א
אָדם אֶ חָ ד וְ הֶ אֱ כִ יל ֹו וְ ִה ְשׁ ָקהוּ כְּ ֶשׁ ָשּׁמַ ע הַ מֶּ ֶל א דּוֹרוֹן ְמ ַשׁגֵּר
ָ וְ ִצוָּ ה עָ לָיו ֶשׁ א לְ הַ אֲ כִ יל ֹו וְ ֶשׁ א לְ הַ ְשׁקוֹת ֹו וְ הָ ַל
ל ֹו וַ אֲ ַן ְקרוּיִן בָּ ִ ים ִדּכְ ִתיב בָּ ִים אַ ֶתּם לַה׳ אֱ הֵ יכֶם
And this is the question that Turnus Rufus the wicked asked Rabbi Akiva: If your God
loves the poor, for what reason does He not support them Himself? Rabbi Akiva said
to him: He commands us to sustain the poor, so that through them and the charity we
give them we will be saved from the judgment of Gehenna.
Turnus Rufus said to Rabbi Akiva: On the contrary, it is this charity which condemns
you, the Jewish people, to Gehenna because you give it. I will illustrate this to you
with a parable. To what is this matter comparable? It is comparable to a king of flesh
and blood who was angry with his slave and put him in prison and ordered that he
should not be fed or given to drink. And one person went ahead and fed him and gave
him to drink. If the king heard about this, would he not be angry with that person?
And you, after all, are called slaves, as it is stated: “For the children of Israel are slaves
to Me” (Leviticus 25:55). If God decreed that a certain person should be impoverished,
one who gives him charity defies the will of God.
Rabbi Akiva said to Turnus Rufus: I will illustrate the opposite to you with a different
parable. To what is this matter comparable? It is comparable to a king of flesh and
blood who was angry with his son and put him in prison and ordered that he should
not be fed or given to drink. And one person went ahead and fed him and gave him to
drink. If the king heard about this once his anger abated, would he not react by
sending that person a gift? And we are called sons, as it is written: “You are sons of the
Lord your God” (Deuteronomy 14:1).

16. Arachin 20a
מעשה באחד שבקש לבזבז יותר מחומש ולא ה יחו לו חבריו ומ ו רבי ישבב ואמרי לה רבי ישבב ולא ה יחו
:לו חביריו ומ ו רבי עקיבא
The Gemara relates that there was an incident involving a certain individual who
sought to dispense more than a fifth of his property as charity, and his friend did not
let him act upon his wishes. And who was this friend? It was Rabbi Yeshevav. And
some say it was Rabbi Yeshevav who wanted to give too much charity, and his friend
did not let him do so. And who was the friend? It was Rabbi Akiva.

17. Kallah 1:21
 אמר לו, פעם אחת מצאו עקיבא, ולא היה ותן מת ות לאביו ים,אמרו עליו על ר' טרפון שהיה עשיר גדול
, מיד עמד ר' טרפון ו תן לו ארבעת אלפים די רי זהב, אמר לו הן,רבי רצו ך שאקח לך עיר אחת או שתים
 תפסו בידו, היכן העיירות שלקחת לי, עקיבא, אמר לו, לימים מצאו ר' טרפון,טלן ר' עקיבא וחילקן לע יים
 פזר תן, והיו קורין והולכין עד שהגיעו לפסוק זה, והביא ספר תהלים וה יחו לפ יהם,והוליכו לבית המדרש
 רבי, אמר לו רבי אלופי, עמד ר' טרפון ו שקו על ראשו,לאביו ים צדקתו עומדת לעד קר ו תרום בכבוד
. ואלופי בדרך ארץ,בחכמה
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18. Shabbat 59a-b
 כְּ דַ עֲ בַ ד לֵיהּ ַרבִּ י,ְרוּשׁ ַליִם ְדּדַ הֲ בָ א
ָ  י: מַ אי ״בְּ ִעיר ֶשׁל זָהָ ב״? ַרבָּ ה בַּ ר בַּ ר חָ ָה אָמַ ר ַרבִּ י יוֹחָ ָן.וְ א בְּ עִ יר ֶשׁל זָהָ ב
.יתהוּ
ְ ֵעֲ ִקיבָ א לִ ְדב
We learned in the mishna: And neither may a woman go out on Shabbat to the public
domain with a city of gold. The Gemara asks: What is the meaning of: With a city of
gold? Rabba bar bar Ḥana said that Rabbi Yoḥanan said: Jerusalem of Gold, a gold
tiara engraved with a depiction of the city of Jerusalem, like the one that Rabbi Akiva
made for his wife.

19. Yerushalmi, Sotah 9:15
 אמר לה מה הוית עבדת היך מה.ר' עקיבה עשה לאשתו עיר של זהב וק יאת בה איתתיה דרבן גמליאל
.דהוות עבדה דהוות מזב ה קליעתא דשערה ויהבה ליה והוא לעי באורייתא
R. Akiva made a “city of gold” for his wife, and Rabban Gamliel’s wife was jealous of
her. Rabban Gamliel said to her, ‘would you have done what she did? She sold the hair
from her head and gave him the money so that he could study Torah!’

VI.

Israel and the Nations

20. Avot 3:14
 ֶשׁנֶּאֱ מַ ר )בראשית ט( כִּ י בְּ צֶ לֶם, ִחבָּ ה יְתֵ ָרה וֹדַ עַ ת ל ֹו ֶשׁנִּבְ ָרא בְ צֶ לֶם.אָדם ֶשׁנִּבְ ָרא בְ צֶ לֶם
ָ  חָ בִ יב,הוּא הָ יָה אוֹמֵ ר
, ִחבָּ ה יְתֵ ָרה וֹדַ עַ ת לָהֶ ם ֶשׁנִּ ְק ְראוּ בָ ִ ים לַמָּ קוֹם. חֲ בִ יבִ ין י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁנִּ ְק ְראוּ בָ ִ ים לַמָּ קוֹם.אָדם
ָ ָאֱ ִהים עָ ָשׂה אֶ ת ה
 ִחבָּ ה יְתֵ ָרה וֹדַ עַ ת לָהֶ ם. חֲ בִ יבִ ין י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁנּ ִַתּן לָהֶ ם כְּ לִ י חֶ ְמדָּ ה.ֶשׁנֶּאֱ מַ ר )דברים יד( בָּ ִ ים אַ ֶתּם לַה' אֱ הֵ יכֶם
: תּו ָֹר ִתי אַל ַתּעֲ זֹבוּ, ֶשׁנֶּאֱ מַ ר )משלי ד( כִּ י ל ֶַקח טוֹב ַָת ִתּי ָלכֶם,נִּתּן לָהֶ ם כְּ לִ י חֶ ְמ ָדּה ֶשׁבּ ֹו ִבְ ָרא הָ ע ֹולָם
ַ ֶשׁ
He used to say: Beloved is man for he was created in the image [of God]. Especially
beloved is he for it was made known to him that he had been created in the image [of
God], as it is said: “for in the image of God He made man” (Genesis 9:6). Beloved are
Israel in that they were called children to the All-Present. Especially beloved are they
for it was made known to them that they are called children of the All-Present, as it is
said: “your are children to the Lord your God” (Deuteronomy 14:1). Beloved are Israel
in that a precious vessel was given to them. Especially beloved are they for it was
made known to them that the desirable instrument, with which the world had been
created, was given to them, as it is said: “for I give you good instruction; forsake not
my teaching” (Proverbs 4:2).

21. Mishna Yoma 8:9
 ֶשׁנֶּאֱ מַ ר, אֲ בִ יכֶם ֶשׁבַּ ָשּׁמַ יִם,וּמי ְמטַ הֵ ר אֶ ְתכֶם
ִ , לִ פְ ֵי ִמי אַ ֶתּם ִמטַּ הֲ ִרין, אַ ְשׁ ֵריכֶם י ְִשׂ ָראֵ ל,אָמַ ר ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א
 מַ ה ִמּ ְקוֶה ְמטַ הֵ ר אֶ ת, ִמ ְקוֵה י ְִשׂ ָראֵ ל ְי ָי,( וְ אוֹמֵ ר )ירמיה יז.וּטהַ ְר ֶתּם
ְ  וְ ז ַָר ְק ִתּי עֲ לֵיכֶם מַ יִם ְטהו ִֹרים,()יחזקאל לו
: אַף הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ְמטַ הֵ ר אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל,הַ ְטּמֵ ִאים
Rabbi Akiva said: How fortunate are you, Israel; before Whom are you purified, and
Who purifies you? It is your Father in Heaven, as it is stated: “And I will sprinkle
purifying water upon you, and you shall be purified” (Ezekiel 36:25). And it says: “The
ritual bath of Israel is God” (Jeremiah 17:13). Just as a ritual bath purifies the impure,
so too, the Holy One, Blessed be He, purifies Israel.
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