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RABBI%AKIVA%%
A %CASE % STUDY % IN %GREATNESS %

%

RABBI%AKIVA’S%CHILDHOOD%

%

PLEASE%BEGIN%BY%READING%THIS%FAMOUS%QUOTE%THAT%CHARTS%
THE%BEGINNING%OF%AKIVA’S%RISE%TO%GREATNESS.%%

(AVOS%D’%RAV%NOSSON%6:2)%

 אמר הבאר פי על עומד היה אחת פעם. כלום שנה ולא היה שנה ארבעים בן אמרו ?עקיבא' ר של תחלתו היה מה
 מים שחקו אבנים קורא אתה אי עקיבא לו אמרו יום בכל עליה נופלים שתדיר המים לו אמרו זו אבן חקק מי
 אחת על כברזל שקשין תורה דברי הקשה תא פסל רך מה בעצמו ו"ק דן עקיבא רבי היה מיד%.)ט"י ד"י איוב(

.תורה ללמוד חזר מיד ודם בשר שהוא לבי את שיחקקו וכמה כמה  

! The$name$“Akiva”$has$been$famous$now$for$2000$years!$Before$we$even$begin,$
what$do$you$know$about$the$name$“Akiva”?$
$

! Why$do$you$think$schools$and$youth$groups$have$been$named$after$this$
person?$

!
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ow$did$Rabbi$Akiva$begin?$They$say$that$when$Rabbi$Akiva$was$40$years$old$he$
had$not$ learned$any$Torah.$One$ time$he$was$ standing$over$a$well$ and$asked,$
“Who$carved$this$stone?”$They$said$to$him,$”The$drips$of$water$that$fall$upon$it$

every$day.”$They$said,$ “Akiva,$don’t$you$know$the$phrase$which$says$ that$waters$can$
carve$stone?”$Immediately,$Rabbi$Akiva$reasoned:$“If$soft$waters$can$penetrate$a$rock,$
then$the$words$of$Torah$which$are$as$strong$as$iron$can$certainly$penetrate$my$heart!”$
Immediately$he$set$out$to$learn$Torah.$

%

WITH%THIS%SIMPLE%AND%HUMBLE%
OBSERVATION,%RABBI%AKIVA%BEGAN%HIS%RISE%

TO%GREATNESS.%%
%

BUT%TAKE%A%LOOK%AT%HIS%ZEAL%AND%ENERGY!%

%

RABBI%AKIVA%GOES%BACK%TO%SCHOOL%

%.הלוח בראש ובנו הלוח בראש עקיבא רבי אחז תורה למדני רבי ל"א. תינוקות מלמדי אצל וישבו ובנו הוא הלך
היה לומד והולך עד שלמד כל התורה כולה. תורת כהנים ולמדה. אלף תיו ולמדה %

Rabbi$Akiva$and$his$son$went$to$sit$with$the$teachers$of$little$
children.$ He$ said,$ “Rebbe,$ teach$ me$ Torah!”$ Alef$ Tof$ –$ he$
learned$ it.$ The$ book$ of$ Vayikra$ –$ he$ learned$ it.$ He$ kept$
learning$until$he$learned$the$entire$Torah.$

WHAT$ATTRIBUTES$JUMP$OUT$$
AS$YOU$EXAMINE$THE$PERSONALITY$$

OF$RABBI$AKIVA?$

!

H$

! Anything$noteworthy$about$the$repeated$use$of$the$word$“immediately”?$
$

! What$do$you$think?$

!
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PLEASE$NOW$READ$THIS$QUOTE$FROM$$
TRACTATE$KESUVOS$62B$

%
אי מקדשנא לך : אמרה ליה, חזיתיה ברתיה דהוה צניע ומעלי, ע רעיא דבן כלבא שבוע הוה"ר

אדרה , שמע אבוה אפקה מביתיה. איקדשא ליה בצינעה ושדרתיה. אין: אמר לה? אזלת לבי רב
. אייתי בהדיה תרי סרי אלפי תלמידי, כי אתא. אזיל יתיב תרי סרי שנין בבי רב. הנאה מנכסיה
, אי לדידי ציית: אמרה ליה? עד כמה קא מדברת אלמנות חיים: א סבא דקאמר להשמעיה לההו

הדר אזיל ויתיב תרי סרי שני אחריני בבי , ברשות קא עבידנא: אמר. יתיב תרי סרי שני אחריני
, שמעה דביתהו הות קא נפקא לאפיה. אייתי בהדיה עשרין וארבעה אלפי תלמידי, כי אתא. רב

י מאני שאיל: אמרו לה שיבבתא
משלי (: אמרה להו, לבוש ואיכסאי

כי . יודע צדיק נפש בהמתו )ב"י
נפלה על אפה קא , מטיא לגביה

הוו קא , מנשקא ליה לכרעיה
: אמר להו, מדחפי לה שמעיה

. שלי ושלכם שלה הוא, שבקוה
, שמע אבוה דאתא גברא רבה למתא

אפשר דמפר , איזיל לגביה: אמר
אדעתא : ל"א, אתא לגביה. נדראי

אפילו : ל"א? גברא רבה מי נדרתד
אמר . הלכה אחת' פרק אחד ואפי

נפל על אפיה , אנא הוא: ליה
ויהיב ליה פלגא , ונשקיה על כרעיה

.ממוניה  
 

------------------------------------  
$

abbi$Akiva$was$a$shepherd$of$Ben$Kalba$Sabua.$$The$latter's$daughter$^$seeing$
how$modest$and$noble$[Rabbi$Akiva]$was$^$said$to$him,$“If$I$would$become$
betrothed$to$you,$would$you$go$away$to$[study$at]$an$academy?”$“Yes,”$he$

replied.$She$was$then$secretly$betrothed$to$him$and$sent$him$away.$When$her$father$
heard$[what$she$had$done],$he$drove$her$from$his$house$and$forbade$her$by$a$vow$to$
have$any$benefit$from$his$estate.$[Rabbi$Akiva]$departed$and$spent$twelve$years$at$the$
academy.$When$he$returned$hom,e$he$brought$with$him$12,000$disciples.$[While$in$his$
home$town]$he$heard$an$old$man$saying$to$her,$“How$long$will$you$lead$the$life$of$living$
widowhood?” “If$he$would$listen$to$me,”$she$replied,$“he$would$spend$[in$study]$
another$12$years.”$$Said$[Rabbi$Akiva]:$“Then$it$is$with$her$consent$that$I$am$acting,”$
and$he$departed$again$and$spent$another$12$years$at$the$academy.$When$he$finally$

$R$
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returned,$he$brought$with$him$24,000$disciples.$His$wife$heard$[of$his$arrival]$and$
went$out$to$meet$him.$Her$neighbors$said$to$her,$“Borrow$some$respectable$clothes$and$
put$them$on,”$but$she$replied:$“$A$righteous$man$regards$the$life$of$his$wife.”$On$
approaching$him,$she$fell$upon$her$face$and$kissed$his$feet.$His$attendants$were$about$
to$thrust$her$aside,$when$[Rabbi$Akiva]$cried$to$them,$“Leave$her$alone!$Mine$and$
yours$are$hers!”$Her$father,$upon$hearing$that$a$great$man$had$come$to$the$town,$said,$
“I$shall$go$to$him;$maybe$he$will$invalidate$my$vow.”$When$he$came$to$him$[Rabbi$
Akiva]$asked,$“Would$you$have$made$your$vow$if$you$had$known$that$he$was$a$great$
man?”$The$father$replied,$“[Had$he$known]$even$one$chapter$or$even$one$single$
halachah,$[I$would$not$have$made$the$vow].”$He$then$said$to$him,$“I$am$the$man.”$The$
father$fell$upon$his$face$and$kissed$his$feet$and$also$gave$him$half$of$his$wealth.$

THIS$OF$COURSE$IS$A$VERY$POWERFUL$STORY!$

%

SUM%UP%THE%CHARACTERISTICS%OF%RABBI%AKIVA%THAT%
YOU%HAVE%FOUND%SO%FAR….%

%

%

%

%

 

! What points jump out at you as being amazing when you read this story? 
! What character strengths do you see in Rabbi Akiva? 

!
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THE%RESILIENCE%OF%RABBI%AKIVA%

NOW%WE%TAKE%A%TURN%TO%FIND%OTHER%SIDES%TO% %
RABBI%AKIVA’S%RESILIENT%PERSONALITY. %

BRACHOS%60A %

לעולם יהא אדם : וכן תנא משמיה דרבי עקיבא
כי . רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד

מטא , דרבי עקיבא דהוה קאזיל באורחא, אה
. בעא אושפיזא לא יהבי ליה, לההיא מתא

, אזל ובת בדברא. כל דעביד רחמנא לטב: אמר
אתא . והוה בהדיה תרנגולא וחמרא ושרגא

אתא שונרא אכליה , זיקא כבייה לשרגא
כל : אמר. אתא אריה אכלא לחמרא, לתרנגולא

, יסאביה בליליא אתא גי. דעביד רחמנא לטב
לאו אמרי לכו כל מה : אמר להו. שבייה למתא

שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובִה   
 

!
av$Huna$said$in$the$name$of$Rav$citing$R.$Meir,$and$so$it$was$taught$
in$the$name$of$Rabbi$Akiva:$A$man$should$always$accustom$himself$
to$say,$“Whatever$the$All^Merciful$does$is$for$good”$[as$exemplified$

in]$the$following$incident:$Rabbi$Akiva$was$once$going$along$the$road$and$
he$ came$ to$ a$ certain$ town$and$ looked$ for$ lodgings,$ but$was$ everywhere$
refused.$He$said,$“Whatever$the$All^Merciful$does$is$for$the$good.” He$went$
and$spent$the$night$in$the$open$field.$He$had$with$him$a$chicken,$a$donkey$
and$a$ lamp.$A$gust$of$wind$ came$and$blew$out$ the$ lamp,$a$weasel$ came$
and$ate$ the$chicken,$a$ lion$came$and$ate$ the$donkey.$He$said:$ “Whatever$
the$All^Merciful$does$is$for$good.”$The$same$night,$some$robbers$came$and$
carried$off$the$inhabitants$of$the$town.$He$said$to$them:$“Did$I$not$say$to$
you,$‘Whatever$the$All^Merciful$does$is$all$for$good’?”$
 

WHAT%ATTRIBUTE%ARE%WE%NOW%SEEING%IN%RABBI%
AKIVA?%

R$
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RABBI%AKIVA%CONFRONTS%TRAGEDY%

MAKE%NO%MISTAKE%ABOUT%IT;%THERE%WERE%SOME%VERY%
TOUGH%TIMES%IN%RABBI%AKIVA’S%LIFE!%LET’S%LEARN%
ABOUT%A%FEW%OF%THEM%AND%WATCH%HIS%REACTIONS.%

%YEVAMOT%62B%

וכולן מתו בפרק , מגבת עד אנטיפרס, שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא: אמרו
ושנאה , ע אצל רבותינו שבדרום"עד שבא ר, העולם שמם והיה, אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה

. והם הם העמידו תורה אותה שעה, יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע' יהודה ור' מ ור"להם ר
כולם מתו : חייא בר אבין' ואיתימא ר, אמר רב חמא בר אבא. כולם מתו מפסח ועד עצרת: תנא

.אסכרה: ר נחמן"א? מאי היא. מיתה רעה  
%

%
t$ was$ said$ that$ Rabbi$ Akiva$ had$ 12,000$ pairs$ of$ disciples,$ from$ Gabbatha$ to$
Antipatris;$and$all$of$ them$died$at$ the$same$time$because$they$did$not$ treat$each$
other$ with$ respect.$ The$ world$ remained$ desolate$ until$ Rabbi$ Akiva$ came$ to$ our$

Masters$ in$ the$ South$ and$ taught$ the$ Torah$ to$ them.$ These$ were$ Rabbi$ Meir,$ Rabbi$
Judah,$ Rabbi$ Jose,$ R.$ Shimon$ and$ Rabbi$ Elazar$ ben$ Shammua;$ and$ it$ was$ they$ who$
revived$the$Torah$at$that$time.$A$Tanna$taught:$All$of$them$died$between$Passover$and$
Shavuos.$Rabbi$Hama$bar$Abba$or,$ it$might$be$said,$Rabbi$Hiyya$bar$Abin$said:$All$of$
them$died$a$cruel$death.$What$was$it?$Rabbi$Nachman$replied:$Croup.$

BEFORE$YOU$TAKE$A$GUESS$AT$HOW$RABBI$AKIVA$
REACTED$TO$THIS$TRAGEDY,$PLEASE$TAKE$A$MOMENT$TO$
LEARN$THE$FOLLOWING$STORY$ABOUT$RABBI$AKIVA’S$
TEACHER$WHO$WAS$CALLED$NACHUM$ISH$GAMZU.$

%SANHEDRIN%109A%

לשדורי  ]ישראל[יומא חד בעו . נחום איש גם זו הוה רגיל דכל דהוה סלקא ליה אמר גם זו לטובה
כי מטא . דמלומד בנסים הוא, נשדר בהדי נחום איש גם זו? בהדי מאן נשדר: דורון לקיסר אמרי

קמו . קא מובילנא כרגא לקיסר: אמר להו? מאי איכא בהדך: לההוא דיורא בעא למיבת אמרי ליה
: אמר. כי מטא להתם אישתכח עפרא. ומלנהו עפרא, ושקלו כל דהוה גביה, שרינהו לסיפטיה, ליאבלי

ואידמי להו כחד , אתא אליהו. גם זו לטובה: אמר. אחוכי קא מחייכי בי יהודאיִ אפקוהו למקטליה
הוו  גילי, דהוה שדי עפרא הוו חרבי, דילמא האי עפרא מעפרא דאברהם אבינו הוא: אמר להו, מינייהו
שדו מההוא עפרא עליה ־ , הוה מחוזא דלא הוו קא יכלי ליה למיכבשיה. בדוק ואשכחו הכי, גירי

כי הדר אתא אמרו ליה הנך . מלייה לסיפטא דהבא. שקול דניחא לך: אמרי, עיילוהו לבי גנזא. וכבשוה

I$
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אמטו  ,שקלי אינהו. מאי דשקלי מהכא ־ אמטאי להתם: אמר להו? מאי אמטית לבי מלכא: דיורי
.קטלינהו להנך דיורי. להתם  

%
achum$of$Gamzu$was$accustomed,$whatever$befell$him,$to$say,$“This,$too,$is$for$
good.”$It$once$happened$that$the$Jews$wished$to$send$a$gift$to$the$Emperor.$Said$
they,$“By$whom$shall$we$send$it?$We$will$send$it$by$Nachum$of$Gamzu,$who$is$
well^versed$in$miracles.”$On$arriving$at$a$certain$inn,$he$wished$to$lodge$there.$

“What$do$you$have$with$you?”$they$asked$him.$
$
He$replied,$“I$am$bearing$tribute$to$the$Emperor.”$So$they$arose$at$night,$untied$his$box,$
removed$all$its$contents,$and$refilled$it$with$earth.$$
$
When$he$arrived$there$it$was$found$to$be$earth.$‘The$Jews$mock$me!’$he$exclaimed.$So$
they$led$him$out$to$execution.$“This$too$is$for$good,”$said$he.$$
$
Then$Elijah$came,$disguised$as$one$of$theirs$[the$Romans],$and$suggested$to$them,$
“Perhaps$this$is$the$earth$of$Abraham,$the$patriarch,$who$threw$earth$which$turned$to$
swords,$and$chaff$which$became$arrows!”$So$they$examined$it,$and$found$it$to$be$so:$
and$a$district$that$they$had$been$unable$to$conquer,$they$threw$this$earth$at$it$and$
conquered$it.$$
$
Thereupon$they$led$him$to$the$treasury$and$said$to$him,$“Take$what$you$please!”$So$he$
filled$his$box$with$gold.$$
$
On$his$return,$the$inmates$[of$the$inn$where$he$had$previously$been$robbed]$asked$him,$
“What$did$you$take$to$the$king?”$$
$
“What$I$took$away$from$here,$I$carried$there,”$was$his$reply.$So$they$took$[the$same]$
and$brought$it$there,$[as$a$result$of$which]$these$folk$were$executed.$
$

! WHAT%INCREDIBLE%ATTRIBUTE%DID%NACHUM%ISH%GAM%ZU%HAVE?%%

! IN%WHAT%WAY%DOES%THIS%SHOW%UP%IN%THE%LIFE%OF%RABBI%AKIVA?%

N"
! What$comparison$are$you$seeing$between$the$style$of$Nachum$Ish$Gam$Zu$and$his$

disciple$Rabbi$Akiva?$$
! We$will$now$close$with$a$quote$from$“The$Story$of$Tisha$B’Av”$which$teaches$about$the$

remarkable$final$moments$of$Rabbi$Akiva’s$life.$

%
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TALMUD%MAKKOS%24B$

כיון שהגיעו להר . כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם, שוב פעם אחת היו עולין לירושלים
מפני מה : אמרו לו. ע מצחק"התחילו הן בוכין ור, ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים, הבית

והזר  )'במדבר א(: מקום שכתוב בו, אמרו לו? מפני מה אתם בוכים: אמר להם? אתה מצחק
 )'ישעיהו ח(: דכתיב, לכך אני מצחק: אמר להן? כשיו שועלים הלכו בו ולא נבכההקרב יומת וע

וכי מה ענין אוריה אצל , ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בין יברכיהו
תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו , אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שניִ אלא? זכריה

זכריה (: בזכריה כתיב',[ וגו]לכן בגללכם ציון שדה תחרש  )'מיכה ג(: באוריה כתיב, של אוריה
עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה ־ הייתי , עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלם )'ח

עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה ־ בידוע שנבואתו , מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה
  . ניחמתנו, יבאניחמתנִו עק, עקיבא: אמרו לובלשון הזה . של זכריה מתקיימת

$

nce$again$ they$were$ coming$up$
to$ Jerusalem$ together,$ and$ just$
as$ they$ came$ to$ Mount$ Scopus,$

they$saw$a$fox$emerging$from$the$Holy$
of$ Holies.$ They$ fell$ a^weeping$ and$
Rabbi$Akiva$seemed$merry.$“Why,”$said$
they$ to$ him,$ “are$ you$merry?”$ Said$ he:$
“Why$ are$ you$ weeping?”$ Said$ they$ to$
him:$“A$place$of$which$it$was$once$said,$
‘And$ the$ common$ man$ that$ draweth$
nigh$ shall$ be$ put$ to$ death,$ is$ now$
become$the$haunt$of$foxes’$^$and$should$
we$ not$ weep?”$ Said$ he$ to$ them:$
“Therefore$am$I$merry;$for$it$is$written,$
‘And$I$will$take$to$Me$faithful$witnesses$
to$record,$Uriah$the$priest$and$Zechariah$the$Son$of$Jeberechiah.’$Now$what$connection$
has$ this$ Uriah$ the$ priest$ with$ Zechariah?$ Uriah$ lived$ during$ the$ times$ of$ the$ first$
Temple,$while$[the$other,]$Zechariah$lived$[and$prophesied]$during$the$second$Temple;$
but$Holy^writ$ linked$ the$ [later]$ prophecy$of$ Zechariah$with$ the$ [earlier]$ prophecy$of$
Uriah,$In$the$[earlier]$prophecy$[in$the$days]$of$Uriah$it$is$written,$‘Therefore$shall$Zion$
for$your$sake$be$ploughed$as$a$field$etc.’$In$Zechariah$it$is$written,$‘Thus$saith$the$Lord$
of$Hosts,$There$shall$yet$old$men$and$old$women$sit$in$the$broad$places$of$Jerusalem.’$
So$long$as$Uriah's$[threatening]$prophecy$had$not$had$its$fulfillment,$I$had$misgivings$
lest$Zechariah's$prophecy$might$not$be$ fulfilled;$now$ that$Uriah's$prophecy$has$been$
[literally]$fulfilled,$it$is$quite$certain$that$Zechariah's$prophecy$also$is$to$find$its$literal$
fulfillment.”$ Said$ they$ to$ him:$ “Akiva,$ you$ have$ comforted$ us!$ Akiva,$ you$ have$
comforted$us!”$

$
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It$is$said$that$when$Rabbi$Akiva$was$taken$out$to$be$executed$by$the$Romans$for$the$grave$sin$
of$teaching$Torah,$it$was$then$time$to$say$Shema.$The$executioner$began$to$comb$away$at$his$
flesh$with$iron$combs.$Meanwhile,$Rabbi$Akiva,$in$serenity,$was$saying$the$Shema,$preparing$to$
accept$upon$himself$ the$yoke$of$heaven.$His$disciples$were$allowed$to$speak$to$him$for$a$ few$
moments$and$they$asked,$“Maste,r$even$now,$how$can$you$be$so$serene$at$a$moment$like$this?!”$

“My$dear$ students,”$he$ replied,$ blood$ seeping$ from$his$many$wounds,$ “Every$day$of$my$ life$ I$
recited$ the$ Shema$ and$ lovingly$ proclaimed$ the$ Jewish$ command$ to$ love$ G^D$with$ all$ of$ our$
hearts$and$all$of$our$souls$which$indicates$that$we$must$be$willing$to$give$up$our$lives$in$the$
service$of$G^D.$I$always$worried$about$this.$When$would$I$ever$be$able$to$fulfill$this$command?$
Now$that$I$have$the$chance,$should$I$pass$it$up?”$

The$ executioners$ continued$ their$ grim$ work.$ When$ Rabbi$ Akiva$ felt$ his$ life$ leaving$ him$ he$
began$to$recite$the$Shema$for$his$last$time$with$great$intensity.$“Hear$Oh$Israel$G^D$is$our$Lord,$
G^D$ is$ One.”$ He$ drew$ out$ the$word$ “One”$ (Echad)$with$ his$ last$ breath,$ dying$with$ the$word$
“Echad”$on$his$ lips.$A$heavenly$echo$announced,$ “Well$done,$Rabbi$Akiva.$Your$soul$departed$
with$Echad.”$

At$ that$ moment,$ all$ the$ angels$ complained$ before$ G^D,$ ”Is$ this$ the$ Torah$ and$ is$ this$ it’s$
reward?”$The$heavenly$echo$responded,$”Rabbi$Akiva$will$immediately$assume$a$first$rank$in$
the$World$to$Come.”$

$

OBVIOUSLY,%WE%HAVE%A%LOT%TO%THINK%ABOUT!%%
WE%HAVE%A%LOT%TO%LEARN%FROM%THIS%UNBELIEVABLE%
MAN.%WE%STAND%IN%AWE%OF%HIS%LIFE%AND%HIS%FINAL%

MOMENTS%AND%HIS%DEATH!%%
%

WE%FEEL%SMALL%BY%COMPARISON,%YET%DEEP%DOWN%WE%
KNOW%THAT%EVEN%YOUNG%AKIVA%FELT%SMALL%WHEN%

HIS%JOURNEY%BEGAN.%%
%

MAY%GGD%GIVE%US%THE%STRENGTH%TO%FOLLOW%IN%HIS%
WAYS%AND%TAP%INTO%THE%AKIVA%THAT%LIES%INSIDE%

EACH%AND%EVERY%ONE%OF%US.%WHO%KNOWS%IF%SOMEDAY%
THEY%WILL%TELL%THE%LEGEND%OF%YOUR%LEGACY%TO%

FUTURE%GENERATIONS! 


