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  תשובתו של רבי עקיבא –התשובה המעולה 

 מנחות כט ע"ב  .א

אמר רב יהודה אמר רב: בשעה שעלה משה למרום, 
מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות, אמר לפניו: 
רבש"ע, מי מעכב על ידך? אמר לו: אדם אחד יש שעתיד 

להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד 
לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות. אמר לפניו: 

, אמר לו: חזור לאחורך. הלך וישב רבש"ע, הראהו לי
בסוף שמונה שורות, ולא היה יודע מה הן אומרים, תשש 
כחו; כיון שהגיע לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו: רבי, מנין 
לך? אמר להן: הלכה למשה מסיני, נתיישבה דעתו. חזר 
ובא לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לפניו: רבונו של עולם, 

תורה ע"י? אמר לו: שתוק, כך  יש לך אדם כזה ואתה נותן
עלה במחשבה לפני. אמר לפניו: רבונו של עולם, 

הראיתני תורתו, הראני שכרו, אמר לו: חזור [לאחורך]. 
חזר לאחוריו, ראה ששוקלין בשרו במקולין, אמר לפניו: 

רבש"ע, זו תורה וזו שכרה? א"ל: שתוק, כך עלה 
  .במחשבה לפני

 ברכות כז ע"ב  .ב

ושב ודורש, ורבי יהושע עומד על רגליו, היה רבן גמליאל י
  עד שרננו כל העם ואמרו לחוצפית התורגמן: עמוד! ועמד.

אמרי: עד כמה נצעריה וניזיל? בראש השנה אשתקד 
צעריה, בבכורות במעשה דרבי צדוק צעריה, הכא נמי 

צעריה, תא ונעבריה! מאן נוקים ליה? נוקמיה לרבי 
עקיבא? דילמא  יהושע? בעל מעשה הוא; נוקמיה לרבי

  עניש ליה, דלית ליה זכות אבות
מבני בניו של סיסרא למדו תורה : פירוש רב ניסים גאון

 בירושלים, ומאן אינון? רבי עקיבא

 בבלי פסחים מט ע"ב  .ג

תניא, אמר רבי עקיבא: כשהייתי עם הארץ אמרתי: מי 
כחמור. אמרו לו תלמידיו:  יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו

נושך ושובר עצם, וזה  -אמר להן: זה  -רבי, אמור ככלב! 
 נושך ואינו שובר עצם -

 אבות דרבי נתן נוסחא פרק ו   .ד

מה היה תחלתו של ר' עקיבא. אמרו בן ארבעים שנה 
היה ולא שנה כלום. פעם אחת היה עומד על פי הבאר 

פלים עליה אמר מי חקק אבן זו אמרו לו המים שתדיר נו
בכל יום אמרו לו עקיבא אי אתה קורא אבנים שחקו מים 
(איוב י"ד י"ט). מיד היה רבי עקיבא דן ק"ו בעצמו מה רך 
פסל את הקשה דברי תורה שקשין כברזל על אחת כמה 

וכמה שיחקקו את לבי שהוא בשר ודם מיד חזר ללמוד 
תורה. הלך הוא ובנו וישבו אצל מלמדי תינוקות. א"ל רבי 

מדני תורה אחז רבי עקיבא בראש הלוח ובנו בראש ל
הלוח. כתב לו אלף בית ולמדה. אלף תיו ולמדה. תורת 

כהנים ולמדה. היה לומד והולך עד שלמד כל התורה 
  כולה. 

הלך וישב [לו] לפני רבי אליעזר ולפני רבי יהושע אמר 
להם רבותי פתחו לי טעם משנה. כיון שאמרו לו הלכה 

בינו לבין עצמו אמר אלף זו למה  אחת הלך וישב לו
נכתבה. בית זו למה נכתבה. דבר זה למה נאמר. חזר 

  ושאלן והעמידן בדברים: 
רבי שמעון בן אלעזר אומר אמשול לך משל. למה הדבר 

דומה לסתת שהיה מסתת בהרים פעם אחת נטל קרדומו 
בידו והלך וישב על ההר והיה מכה ממנו צרורות דקות 

רו לו מה אתה עושה. אמר להם הרי ובאו בני אדם ואמ
אני עוקרו ומטילו בתוך הירדן. אמרו לו אי אתה יכול 

לעקור את כל ההר. היה מסתת והולך עד שהגיע אצל 
סלע גדול נכנס תחתיו סתרו ועקרו והטילו אל הירדן וא"ל 
אין זה מקומך אלא מקום זה. כך עשה להם ר' עקיבא לר' 

 אליעזר ולר' יהושע.

 ע"בכתובות סב   .ה

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 
קא  לההוא סבא דקאמר לה: עד כמהתלמידי. שמעיה 

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 
שאילי מאני לבוש נפקא לאפיה, אמרו לה שיבבתא: 

ואיכסאי, אמרה להו: 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. שמע אבוה דאתא גברא רבה למתא, אמר: איזיל 
לגביה, אפשר דמפר נדראי. אתא לגביה, א"ל: אדעתא 

ה מי נדרת? א"ל: אפילו פרק אחד ואפי' הלכה דגברא רב
אחת. אמר ליה: אנא הוא, נפל על אפיה ונשקיה על 

 כרעיה, ויהיב ליה פלגא ממוניה

 המשך אבות דרבי נתן שם  .ו

עתיד רבי עקיבא לחייב את כל העניים בדין שאם אומרים 
להם מפני מה לא למדתם [תורה] והם אומרים מפני 

והלא רבי עקיבא עני ביותר שעניים היינו. אומרים להם 
ומדולדל היה. ואם אומרים מפני טפינו אומרים להם והלא 

רבי עקיבא היו לו בנים ובנות אלא אומרים להם מפני 
 שזכתה רחל אשתו

 סנהדרין פו ע"א  .ז

אמר רבי יוחנן: סתם מתניתין רבי מאיר, סתם תוספתא 
רבי נחמיה, סתם ספרא רבי יהודה, סתם ספרי רבי 

 להו אליבא דרבי עקיבאשמעון, וכו


