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Lag Baomer

He Lost 24,000 Disciples; Then He Started All Over Again
How Reb Akiva and His wife Transformed Jewish History
By Rabbi YY Jacobson
Dedicated by Peter Triestman, in loving memory of Gedalya ben Yehudah

Sources:
יבמות סב ,ב :דתניא רבי יהושע אומר נשא אדם אשה בילדותו ישא אשה בזקנותו היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו שנאמר )קהלת יא ,ו(
שׁנֵיהֶם ְכּ ֶאחָד טוֹבִים .רבי עקיבא אומר ,למד תורה בילדותו
בַּבֹּקֶר זְרַע אֶת-זַרְעֶָך ,וְלָעֶרֶב אַל-תַּ נַּח י ָדֶ ָך ,כִּי אֵינְָך יוֹדֵ ַע אֵי זֶה י ִ ְכשָׁרֲ ,הזֶה אוֹ-זֶהְ ,ואִםְ -
ילמוד תורה בזקנותו ,היו לו תלמידים בילדותו יהיו לו תלמידים בזקנותו ,שנאמר בבקר זרע את זרעך וגו'.
אמרו שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה ,והיה העולם שמם.
עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם ,רבי מאיר ור' יהודה ור' יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע ,והם הם העמידו תורה אותה שעה.
תנא כולם מתו מפסח ועד עצרת.
כתובות סב ,ב :ר"ע רעיא דבן כלבא שבוע הוה .חזיתיה ברתיה דהוה צניע ומעלי אמרה ליה אי מקדשנא לך אזלת לבי רב אמר לה אין .איקדשא ליה
בצינעה ושדרתיה .שמע אבוה אפקה מביתיה אדרה הנאה מנכסיה אזיל יתיב תרי סרי שנין בבי רב כי אתא אייתי בהדיה תרי סרי אלפי תלמידי שמעיה
לההוא סבא דקאמר לה עד כמה קא מדברת אלמנות חיים? אמרה ליה אי לדידי ציית יתיב תרי סרי שני אחריני .אמר ברשות קא עבידנא .הדר אזיל
ויתיב תרי סרי שני אחריני בבי רב כי אתא אייתי בהדיה עשרין וארבעה אלפי תלמידי .שמעה דביתהו הות קא נפקא לאפיה .אמרו לה שיבבתא שאילי
מאני לבוש ואיכסאי אמרה להו )משלי יב ,י( יודע צדיק נפש בהמתו .כי מטיא לגביה נפלה על אפה קא מנשקא ליה לכרעיה .הוו קא מדחפי לה
שמעיה .אמר להו שבקוה שלי ושלכם שלה הוא.
נדרים נ ,א :הוה תרתי סרי שני אחרנייתא אתא בעשרין וארבעה אלפין זוגי תלמידי נפוק כולי עלמא לאפיה ואף היא קמת למיפק לאפיה ...אתת
לאיתחזויי ליה קא מדחן לה רבנן אמר להון הניחו לה שלי ושלכם שלה הוא.
אבות דרבי נתן פרק ו :מה היה תחילתו של רבי עקיבא? אמרו :בן ארבעים שנה היה ולא שנה כלום .פעם אחת היה עומד על פי הבאר .אמר ,מי חקק
אבן זו ,אמרו לו ,המים שתדיר נופלים עליה בכל יום .אמרו לו ,עקיבא אי אתה קורא "אבנים שחקו מים" ,מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו:
מה רך פסל את הקשה ,דברי תורה שקשה כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי שהוא בשר ודם .מיד חזר ללמוד תורה .הלך הוא ובנו וישבו
אצל מלמדי תינוקות ...היה לומד והולך עד שלמד כל התורה כולה ...בן ארבעים שנה הלך ללמוד תורה .סוף שלוש עשרה שנה לימד תורה ברבים...
אמר להם ,הרבה צער נצטערה עמי בתורה.
אָמֱֶַ ְִַָר רבּי עקיבא :אשׁריכם ישׂראל! לפני מי אתּם מטּהרין ,וּמי מטהר אתכם? אביכם שׁבּשּׁמים ,שׁנּאמר) :יחזקאל לו ,כה( "וזרקתּי
משנה סוף יומאִָ ֲ ְֶ ֵַ ִ ֲ ֶַ ִ ְֵ ָ ֶַ ֲִ ְ ַ :
עליכם מים טהוֹרים וּטהרתּם"; ואוֹמר )ירמיה יז ,יג( "מקוה ישׂראל יי" ,מה מקוה מטהר את הטּמאים ,אַף ַהקָּדוֹשׁ בָּרוְּך הוּא ְמ ַטהֵר אֶת יִשׂ ְָראֵל.
Keywords:
Rabbi Akiva, Rachel, Jewish History, Cemeteries, Beis Hachayim, Beis Olam, Lag Baomer, Reb Akiva Students,
Mikvah, Children, Tradition, Memory, Jewish Calendar

1

