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 יום פטירת רבי עקיבא 

על עשרה  " אלה אזכרה" טהוא הפיו ישראלבחלק מקהילות  פיוט מרכזי שהשתלב בתפילת יום הכיפורים  ונים: ראש מים 

דמות    2. יין(טש שנדפס באוצר המדרשים )אייזנ  מבוסס על מדרש "אלה אזכרה"שמחברו לא ידוע,  הפיוט    1הרוגי מלכות. 

ת כשלון מרד זה.  בעקבוע"י הרומאים  וכנראה נהרג    ע במרד בר כוכבאך כידותמ ש  עקיבאר'  מרכזית ברשימת העשרה היא  

  .כיפוריםהנפטר ביום כיפור וזו אולי סיבה נוספת לאמירת פיוט זה ביום  א  ר' עקיב  ים מאוחרים,מדרשעפ"י מסורת  

ב בסיפור על הקפדת  . נראה שתחילתו בגמרא עירובין כא ע"נוסחיםמספר  על פטירת ר' עקיבא יש  שלהלן  למדרש/סיפור  

ו של ר' עקיבא )שברור  ים על מות. משם נראה שהתגלגל למדרשכשהיה כלוא בבית הסוהר  ' עקיבאנטילת ידיים של ר

למדרש אגדה בובר פרשת    ש משלי פרק ט, המדרש הגדול פרשת פנחס, ומשם אולי מדר   םא יצא חי מבית הסוהר( ובה לש

בו נתמקד  (, למדרש אזכרה ולילקוט שמעוני שא בבית הסוהרר' עקיבסייעה לאמור )שמוסיף את סיפור אשת טיטוס ש

פטירתו של ר' עקיבא ביום  משום שהוא ממקם את  בנוסח ילקוט שמעוני היא  חירה  הב.  הדפים הראשונים בשני    –  להלן 

-3עמודים  גיליון זה )ל  ערכנו אותם בנספחולפיכך    לכל מדרש הנופך והתוספת שלואך    בובר(.אגדה    במדרש  םגכיפור )כך  

 בסיפור זה וגלגולו.  ר  חקלנוחיות הרוצים להעמיק    (5

 פטירת רבי עקיבא - ילקוט שמעוני משלי רמז תתקמד

 3.יהושע הגרסי היה תלמידו ומשמשו סורים ור'מעשה היה ברבי עקיבא שהיה חבוש בבית הא

אמר    ,שלום עליך רבי  :ליהבא אליהו ז"ל ועמד על פתח ביתו אמר    .ם נפטר ממנו והלך לביתופוריי ערב יום הכ

כהן אני ובאתי להגיד לך   :אמר ליה  ?ומי אתה  :אמר לו  ?כלום אתה צריך  :אמר ליה  .רישלום עליך רבי ומ  :ליה

לכו שניהם לבית האסורין ומצאו פתח שער בית האסורין פתוח ושר  ד המי  4. אסוריםשרבי עקיבא מת בבית ה

 . שכיבו את ר' עקיבא על המטה ויצאובית הסוהר היה ישן וכל האסורים היו ישנים וה

והלא אמש אמרת לי שכהן    ,רבי  :על כתפיו, וכשראה רבי יהושע כך א"ל לאליהו ז"ל  הו ז"ל ונטלומיד נטפל אלי

וכהן   לטמא במתהיית  לו  !אסור  בני  דייך   : אמר  יהושע  ושלום  ,ר'  ואף    ,חס  בתלמידי חכמים  שאין טומאה 

ש  עלו של  ,עו לשםכיון שהגי  6. וצריןשל ק   סלילה עד שהגיעו לאנטיפרוהיו מוליכים אותו כל ה  5. בתלמידיהם

ת ר' עקיבא  יבו אוהשכ  7. ש מעלות ונפתח המערה לפניהם וראו שם כסא וספסל ושלחן ומנורהמעלות וירדו של

אשריכם    : וכשראה אליהו כך פתח ואמר  .ויצאו, וכיון שיצאו נסתמה המערה ודלקה הנר על מנורה  על המטה

 
. ראו גם  בויקיפדיה אלה אזכרהמידע כללי ראו . לדווקא הילות ישראל, אבל לא בכולן ביום הכיפוריםהפיוט קנה שביתה במרבית ק 1

פיוט מקביל אגב הוא "ארזי    ביצוע שירי של הפיוט במגוון רחב של עדות שונות.התפילה(  )אתר הפיוט ו  ייה הלאומית באתר הספר
 . אומרים את "אלה אזכרה" ביום כיפור(ש )מי  ותו בקינותשאומרים א התורה" שישהלבנון אדירי 

באתרים  ט השו"ת וגם  המדרש זמין לכל מי שיש לו את פרויקמדרש שמצידו נשען על הפסוק בתהלים מב ה שנראה עוד להלן.    2
 . אתר ספריאכגון  מסוימים ברשת 

יקת הלכות חשובות. כניסתו  , כולל פסמקורות רבים יש לנו על שהותו של ר' עקיבא בבית הסוהר טרם שהוצא להורג או שמת  3
רא פסחים קיב ע"א איך ר' שמעון  השועל והדגים. ראו בגמ  עם פפוס בן יהודה ומשל  וויכוחאחרי ה  ברכות סאעפ"י גמרא  הייתה  

, ובגמרא סנהדרין יב ע"א מעבר ר'  בר יוחאי כופה על ר"ע ללמדו תורה כשהיה בבית הסוהר. ובגמרא יבמות קח ע"ב בדיני אישות 
מתחפש לרוכל  ר  חנן הסנדלאיך ר' יו בירושלמי יבמות יב ה  ואולי מרתק מכולם  הסוהר.  אחר זו" והוא בבית  שלוש שנים זו  עקיבא "

את נוסח    ספת וא"ו אחת קטנה משנה שם הירושלמיראו איך בהו  .בדיני חליצה  ,בבית הסוהר   אשכלור' עקיבא  מבחוץ עם  מתקשר  ו
    . "בית האסורים בא המעשהבבית האסורים היה מעשה. ול "המשנה וקובע: 

בייסורים    " אלאמתלא סתם "ים מובא ש, אבל במקורות אחרחולי בבית האסוריםבבחולשה או  ר' עקיבא  כאן נשמע כאילו מת    4
היו  בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה, ו"ב: "סא עברכות  בגמרא  . ראו  )ובמדרש הגדול "שנשחט"(  קשים

מי  אמר להם: כל י  רבינו, עד כאן?בשרו במסרקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמים. אמרו לו תלמידיו:  סורקים את  
אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי: מתי יבא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו?    -הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך  

השרת שם,    ". ומלאכית קול ואמרה: אשריך רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחדו באחד. יצתה בהיה מאריך באחד עד שיצתה נשמת
   . "כרה?שואלים: "זו תורה וזו ש  ,ט ע"בכה בגמרא מנחות משכמו 

שהקבורה בנושא זה שקשור גם לפטירתו של ר' יהודה הנשיא. שם  , שם הרחבנודיםהמיוח בדפים אין טומאה לצדיקיםראו דברינו  5
תורה שלמד ולימד. כאן, שהכל בסתר ובחשאי, מסבירים תוספות בגמרא בבא  הטר והייתה ברוב עם ובגלוי, הנימוק הוא כבוד הנפ

 ות". רוגי מלכיה מהההיו יראים לקברו שקיב ע"ב שהפטור היה משום שהיה זה דין מת מצוה: "לפי ש  א מציע
מדרש משלי  ילה בבקמראו שם המקום    לא מצאנו פירוש למקום זה וכל היודע דבר אודותיו, אנא יחיש שמועתו הטובה אלינו.  6

 ". אפריון של קיסרבמדרש אגדה בובר "ו  ".טרפילון של קסרין"ל: וכן בנוסח שבמדרש הגדופרק ט )בובר( 
ת ומלאכי השרת עומדין  ראו מטה מוצעת ומנורה דולקלמערה ונכנסו  : "תפרשת חקילמדנו  מדרש   ,ראו מוטיב דומה בקבורת אהרון  7

 מדרש. מבית ה' עקיבא  ת רמנורית המקדש ו מבהאירה מנורת אהרון  בפרשת חוקת. מות אהרון", בדברינו   עליה וכו'

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%94
https://www.nli.org.il/he/piyut/Piyut1media_010057500428305171/NLI
https://www.sefaria.org.il/Otzar_Midrashim%2C_The_Ten_Martyrs%2C_Midrash_on_the_Ten_Martyrs_'These_I_recall'.6?lang=he
https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%9F#gsc.tab=0
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  . אלכם מקום בגן עדן לעתיד לבן לכם ומשומר  ים שגנוז וטמו אשריכם יראי אלהשריכם עמלי תורה וצדיקים וא

  8. )משלי ט ב( "לחנהו אף ערכה ש" :מראשריך רבי עקיבא שנמצא לך מלון ערב בשעת מיתתך, לכך נא

שהיא    לאא  ,לחן לפניהםושלא דיין לחכמים שהיא עורכת ש  ,בוא וראה כמה גדול כבוד התורה  :יהא"ר ירמ

שמתוך שעוסק בדברי תורה    -(  משלי ט ט" )ודתן לחכם ויחכם ע . זהו שכתוב: "מוספת להם חכמה על חכמתם

ִחל  "  :היא מוספת לו יראת ה', שנאמר מָ תְּ ִביָנה ת ָחכְּ ֹדִשים  ת קְּ ע  ד  וְּ ת ה'  א  ִירְּ אלו בעלי גמרא    -" )שם שם י(  ה 

דֹוִשים א  "  :ים, שנאמרמלאכים שנקראו קדושבר ודבר הם דומים ל שבשעה שיושבים ומבינים כל ד ץ  ִלקְּ ר ָבָארֶׁ שֶׁ

ִצי ָבםה   פְּ י ָכל חֶׁ ִדיר  א   9.ג(טז  תהלים " ) ָמה וְּ

 תודה ושמחה לומיום צום רינה למדמעה  –ו -ים א תהלים פרק מב פסוק

ח: י ֹקר  נ  ִכיל ִלבְּ שְּ ח  מ  צ  נ  מְּ פְּ   ל  ן נ  י ָמִים כ  ִפיק  ל א  ע ֹרג ע  ָיל ת  א  יָך ֱאֹלִהים:כְּ לֶׁ ע ֹרג א  ִש   ִשי ת  פְּ ָאה נ  אֹלִהים לְּ ָצמְּ ל ָחי  י ל  א 

י ֱאֹלִהים: נ  ה פְּ ָראֶׁ א  י ָאבֹוא וְּ יָך ָמת  י ה ֱאֹלהֶׁ יֹום א  י ָכל ה  ל  ֱאֹמר א  ָלה בֶׁ ם יֹוָמם ָוָליְּ חֶׁ ָעִתי לֶׁ ָתה ִלי ִדמְּ ה אֶׁ  :ָהיְּ לֶׁ ָר א  כְּ ה  זְּ

עֱ  ִשי ִכי אֶׁ פְּ י נ  ָכה ָעל  פְּ שְּ אֶׁ ית ֱאֹלִהיוְּ ד ב  ם ע  ד  ד  ָסְך אֶׁ ג:ם בְּ ֹבר ב  תֹוָדה ָהמֹון חֹוג  ֱהִמי    קֹול ִרָנה וְּ תֶׁ ִשי ו  פְּ ִחי נ  תֹוח  ה ִתשְּ מ 

שּועֹות ָפָניו: נּו יְּ אֹלִהים ִכי עֹוד אֹודֶׁ  10ָעָלי הֹוִחיִלי ל 

 חתימה  תטיב לנו ה ו 
 11מחלקי המים 

ציף  להלחדש רק  נו  ולא בא  ם כיפור דווקאעל מיתתו של רבי עקיבא ביוכבר הרעישו דרשנים עולמות    ים אחרונים: מ 

מותו של ר' עקיבא    סיפוראת  שמבקש לחבר    , דרשה ליום כיפורציץ אליעזר הקדמהשו"ת    וראמוטיב זה ליום הקדוש.  

  ע ר זרולת קדושת היום עם אמירת הפסוק: "אואפשר לומר שהתחביום כיפור להתחלת תפילת כל נדרי, ואלה דבריו: "
קיבה, כאשר שסופי התיבות של פסוק  ם זה עם רבי עבזה את מה שקרה ביו" בא לרמז ולהזכיר  השמח   בל  יולישר  קלצדי 

     12. זה אותיותיו באמת עקיבה

 
מדרש משלי  במקבילה בכך גם  משלי פרק ט ו  ילקוט שמעוני על ספרפור פטירת ר' עקיבא במשלי, מצוטט סיבשל פסוק זה מספר    8

.  רשת אמור בגלל אליהו שהיה כהן ונטמא(ר בפרשת פנחס ומדרש אגדה בובר בפ)המדרש הגדול ממקם את הסיפו  )בובר( פרק ט
ָעה:ָחכ  חים את הפרק: "ד הפסוקים הפות צמ ב  ָבה ַעּמּוֶדיָה שִׁ ָתה ֵביָתּה ָחצ  ָחָנּה  מֹות ָבנ  ל  ָכה שֻׁ ָכה ֵייָנּה ַאף ָער  ָחּה ָמס  ב  ָחה טִׁ מוטיב  ",  ָטב 

רא  )סנהדרין לח ע"א, ויק בריאת העולםהחכמה והתורה שהיא ביסוד על  ים נדרשרט, בפהשולחן )או שמא השולחן הערוך( עריכת 
מותו מתחבר ר' עקיבא ליסוד או שמא סוד התורה שלמד ולימד שהיא בתשתית העולם.  ב  (.ספרי תורהשבעה    –  פרשה יא  רבה

  פרק ט בספר משלי שעובר מהחכמה ראו את המשך    ה. בעולם הז  יםא הכוחנישלטונות רומכלפי  אמירה ברורה  נראה שיש כאן גם  
ָיה פ  "והבינה אל   ילּות ֹהמִׁ סִׁ ֹרֵמי ָקֶרתַעל  ת בפתח ביתה "ב " שיושַתיּותֵאֶשת כ  ֵסא מ  ר ֵהָנה  :" ומפתה את עוברי האורחכִׁ י ָיסֻׁ י ֶפתִׁ "  מִׁ

ים  ומציעה להם: " נּובִׁ ם ג  יםַמיִׁ ָתרִׁ ֶלֶחם ס         ".ו 
יך בפסוקים  הוא ממשיפור לקהל שומעיו.  בדרשה משלו אחרי שהקריא את הסת ר' עקיבא, אולי  טירר' ירמיה מסכם את הסיפור על פ  9

ָך  : " החותם את קטע החכמה  לפסוק יא  כשהוא מגיעת התורה ולומדיה אבל  חכמק ט בשבח  לי פרממש יפּו ל  יֹוסִׁ בּו ָיֶמיָך ו  ר  י יִׁ י בִׁ כִׁ
ים נֹות ַחיִׁ ים  ":  אלא פונה לפסוק מספר תהלים  ,הומיה"( הוא לא מצטט אותו  )לאחריו מתחיל הקטע של "אשת כסילות  "ש  דֹושִׁ ק  לִׁ

על המדרש  אמנם אין מקשים    תו על הדמיון של תלמידי החכמים למלאכים שנקראים קדושים. רש או ודווכו' "    ֵהָּמהֶשר ָבָאֶרץ  א  
שלא זכה מה    –  ם בעולם הזהו מדבר על חיישכפשוט מלצטט פסוק זה    במתכווןשר' ירמיה נמנע  ה ולכל דרשן דרכו שלו. אבל נרא

בחתימת חזרת שליח הציבור של    וד גם למחזור התפילהבהזה שנכנס אחר כ  את הפסוק הנפלאאנו נוסיף גם נוסיף  אך  ר' עקיבא.  
י יִׁ מוסף: "ונאמר:   י בִׁ יםכִׁ נֹות ַחיִׁ ָך ש  יפּו ל  יֹוסִׁ בּו ָיֶמיָך ו  ואתם  כתבנו בספר החיים, ככתוב:  לחיים טובים תכתבנו אלהים חיים,    -"  ר 

 הדבקים בה' אלוהיכם חיים כולים היום". 
י  "ובראשם פסוק ה:    פרק מב בספר תהליםמ   ם אלה" הוא בפסוקי קור "אלה אזכרהמ  10 שִׁ ָכה ָעַלי ַנפ  פ  ֶאש  ָרה ו  כ    מדרשים הוכו' ".  ֵאֶלה ֶאז 

פרשה א  איכה רבה  על החורבן. ראו    ןהמקונאיכה רבה    דרשמ ם להם  ד על מקור זה וכבר קענים  נש  רהפיוט אלה אזכהו  שהבאנו
ה אעשה שעונותי  משם: "פתיחתא כה  וב".  ועכשיו בצלן של מלכיות  ה"הקבעולה בצלו של  , לשעבר הייתי  אלה אזכרה: "סימן נב

ומכאן  ".    שי וגו'אלה אזכרה ואשפכה עלי נפ  :גרמו לי ונביאי השקר שהיו בתוכי שהתעו אותי מדרך חיים לדרך המות, לכך נאמר
הפסוקים בתחילת פרק    אבל מקריאה של רצףנות תשעה באב.  בישראל לקרוא את הפיוט אלה אזכרה במסגרת קי  מנהג קהילות
ור שכולו  ( השכילו לחבר מזמ ליהם בפרשת קרח)ראו דברינו ע  בני קרח.  המתאימה לימינו   מונה שונהאפשר שעולה תמב בתהלים  

ים: "געגועיםערגה ו ֵני ֱאֹלהִׁ ֵאָרֶאה פ  ו  ָחי ָמַתי ָאבֹוא  ֵאל  ים ל  י ֵלאֹלהִׁ שִׁ ַנפ  ָאה  י", "ָצמ  שִׁ ַנפ  ֵכן  ם  ָמיִׁ יֵקי  פִׁ ֹרג ַעל א  ַאָיל ַתע  ֵאֶליָך    כ  ֹרג  ַתע 
ים זאת אני זוכרת ונפשי משתפכת    את  - : "אלה אזכרה  את פסוק ה  י שםערגה וגעגועים לימים עברו וכפירוש רש"אמנם,  ".  ֱאֹלהִׁ

כשאזכור עלות    -  אלה אזכרהמפרש: "רד"ק  ו.  "בזכרי עליית הרגלים שהייתי עוברת בגדודי בני אדם ומדדה עמהם עד בית אלהים
ק העוקב ל"אלה  ותקווה זו בפס  ותקווה. ראו  לואבל ערגה וגעגועים אינם בהכרח קינה, הם גם ייח.  "נפשי עלי  הרגל בשמחה אשפוך

עוד אבוא  "עוד אודנו" אומר המשורר ומפרש עמוס חכם בדעת מקרא: "שהפך בפיוט ל"אוחילה לאל".  הוחילי לאלהים"  "  –  רה"אזכ
צמאון ולא בדכאון,  בוף, קרוא פסוקים אלה בראש מורם ולא בראש כפנו לדורשמותר ללפיכך  . נראה  "לפניו ואודה לו על ישועותיו

ים  : "הפסוקולפרש את  .בשמוח ולא בשחוח  , בדמעהולא  הייבהמ י ֶאֱעֹבר ַבָסְך ֶאַדֵדם ַעד ֵבית ֱאֹלהִׁ י כִׁ שִׁ ָכה ָעַלי ַנפ  פ  ֶאש  ָרה ו  כ  ֵאֶלה ֶאז 
תֹוָדה ָהמֹון חֹוֵגג ָנה ו  קֹול רִׁ ָנה ו  "תכנס עם ישראל  סוכות בו יאל חג ה  ום יום כיפורצכמעבר מ"  ב  קֹול רִׁ   " ובהלל שלםחֹוֵגגתֹוָדה ָהמֹון  ב 

יםבבחינת " םשה  ביכותל המערבבתי הכנסיות וברחבת ה ,שמונה ימים'שובר גגות'  יֹוָמם  ": וכפסוק ט בפרק מב שם   ".ַעד ֵבית ֱאֹלהִׁ
דֹו ּוַבלַ  ַצֶּוה ה' ַחס  ָלה י  ֵאל ַחָיישִׁ י  ָלה ל  פִׁ י ת  ּמִׁ  . מכפור לכפות ומכסה לסוכות ראו דברינו  ".ירֹו עִׁ

 ם. לרוויה גם ביום הכיפורי 11
 בו אבה לצד או במקום אבא., כמו שכתעקיבה ולא עקיבא ומי, אכן כתב : תוספתא וירושל אלובארץ ישר 12

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A7%D7%A8%D7%97-%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%AA%D7%95#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%9B%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D6%B4%D7%9B%D6%BC%D6%B6%D7%A1%D6%B6%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA#gsc.tab=0
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 מקורות הסיפור על פטירת ר' עקיבא ל נספח:  

 עקיבא על נטילת ידייםרבי  הקפדת – מסכת עירובין דף כא עמוד ב

סי משרתו. בכל יום ויום היו  ין, והיה רבי יהושע הגרבא שהיה חבוש בבית האסור תנו רבנן: מעשה ברבי עקי

בי שומר  יום אחד מצאו  במדה.  מים  לו  היומכניסין  לו  אמר  בית  ת האסורין,  לחתור  מרובין, שמא  מימך  ם 

זקן  יהושע, אין אתה יודע ש  :י עקיבא, אמר לוכשבא אצל רבריך! שפך חציין, ונתן לו חציין.  האסורין אתה צ

רע אמר לו: תן לי מים שאטול ידי. אמר לו: לשתות אין מגיעין  ייך? סח לו כל אותו המאואני וחיי תלויין בח 

ולא אעבור על דעת  ה שחייבים עליהן מיתה, מוטב אמות מיתת עצמי  מגיעין? אמר לו: מה אעש  ליטול ידיך

  - ים בדבר, אמרו: מה בזקנותו כך  עד שהביא לו מים ונטל ידיו. כששמעו חכמ לא טעם כלום  חבירי. אמרו:  

  13שלא בבית האסורין על אחת כמה וכמה.  -כמה וכמה. ומה בבית האסורין כך  ו על אחתבילדות 

   14כות ( עשרה הרוגי מלאוצר מדרשים )אייזנשטיין - רהאזכמדרש 

 15. ימסינ   למשה  ואחריו הוציאו את רבי עקיבא בן יוסף הדורש כתרי אותיות ומגלה פנים בתורה כמו שנמסרו

שט בארצו והיה נחוץ ללכת וצוה לחבוש את ר"ע  ך ערביא מתפב לקיסר שמלוכשהוציאוהו להריגה בא מכת

ברזל,  או, וסרקו את בשרו במסרקות של  וכשבא מן המלחמה צוה להוצי  .מהבבית האסורין עד שישוב מן המלח

לו כי כל דרכיו משפט, אל  מים פע הצור ת"   –צדיק הוא ה'    :ובכל סריקה וסריקה שהיו סורקין היה אומר ר"ע

אשריך ר' עקיבא שהיית צדיק וישר ויצאה נשמתך    :ואמרה ת קול  יצתה ב  ". שר הואצדיק ויין עול  אמונה וא

זכו  ,כשנפטרבצדיק וישר. ו ונשא בא אליהו הנביא  ו חמש פרסאות, ופגע בו ר' יהושע  ר לטוב ונטלו על כתפו 

יע למערה אחת  הג והלך עמו ר' יהושע הגרסי עד ש .נו מטמאצדיק אי  גופו של :וכי אינך כהן? א"ל :א"ל ,הגרסי

יהושע דרך מרגלותיו  נטלו אליהו ז"ל דרך מראשותיו ור'    16. מצאו מטה יפה ונר דלוק  ,וכיון שנכנסו שם  .יפה מאד

כי השרת בוכים עליו שלשה ימים ושלשה לילות ואח"כ קברוהו באותה  והיו מלא  17. והו על אותו מטהוהשכיב 

עלה לדרוש שם בכתרי אותיות והיו מתקבצות  של מ  ה. וביום שלמחרתו נטלו אליהו ז"ל והביאו בישיבה מער

 כל הנשמות של הצדיקים וחסידים לשמוע מדרשותיו.

 דמותה של אשת טיטוס  –מור פרשת אכא א מדרש אגדה )בובר( ויקרא 

יהושע  ר'  והיה  וחבשוהו בבית האסורים  ברבי עקיבא שתפסוהו  היה  יום  פ   .הגרסי משמשו  ומעשה  עם אחת 

  ? מי אתה   :בא אליהו ז"ל ודפק על פתח הדלת, אמר לו  .ך לו לביתועקיבא והל  שות מר'הכיפורים היה ולקח ר

מיד הלכו שניהם כל    .ודיעך שרבי עקיבא רבך מתי להבאת   :אמר לו  ? מה תרצה  :אמר לו   . אליהו אני  : אמר לו

הגיע    באותה שעה  .רים ישן וכל העם ישניםפתוח ורב האסוהלילה עד שהגיעו לבית האסורים, ומצאו הפתח  

  , בני  :אמר לו  19? ולאו כהן אתה  :אמר לו ר' יהושע  18. נתחזק אליהו ונטפל בו  .הפתח ונפתח הפתחליהו אצל  א

צדקת  "  :וכשיצאו מבית האסורים באו המלאכים לקראתם, והיו אומרים.  יםלחכמולא  אין טומאה לצדיקים  

שה  עו לאפריון של קיסר ירדו שלוהדרך מאירה לפניהם כזוהר הרקיע, כיון שהגי   20(," )דברים לג כאה' עשה

 . הו על המטה והיו יוצאין, ועלו שלשה מדרגות ומצאו מערה שהיה בה מטה וכסא ומנורה, נתנומדרגות

 
. על רבי עקיבא  כאן על מותו של ר' עקיבא, הגם שזה רק מרומז    למדרשים שלהלןובסיס  נראה שמקור זה יכול להיחשב ראשוני    13

ידיו  את בהם  להמים שר"ע העדיף ליטובולט מוטיב כאן ואחרים כפי שהערנו לעיל,  שהיה חבוש בבית האסורים יש מקורות רבים
ההקשר בקטע   ורא. זה שמפותח במדרשים שלהלן()ועם מותו ביום  שאולי מתחיל להתקשר עם צום יום כיפור מה  –  ולא לשתות 

ר' יהושע  בו נזכר לראשונה בנוסף, זה המקור  יים( שהם חמורים מדברי תורה. סופרים" שתיקנו נטילת יד ל"דבריקודם שם בגמרא 
 הגרסי כמשמשו של ר' עקיבא. 

המאסף  בידינו מחקר המוכיח מי קדם למי ומי לקח ממי. מלבד אולי ילקוט שמעוני  אין    –סדר המדרשים מכאן ואילך הוא שרירותי    14
   ל.דנו בסיפור עצמו לעיועליו התמק שהנחנו לסוף

 מנחות כט ב. גמרא או ר 15
   במדרש משלי ובילק"ש משלי פרק ט. בשלו ממוקם מדרש זה להלןה, ובמערכאן נעדר השולחן שהוא פריט מרכזי  16
 ל משה.ולמרגלותיו ש  מראשותיוסים מצעים לריא י על מיתת משה והמלאכים שעומדים ופו דברים רבהראו  17
 של ר' עקיבא.  התחיל לטפל בגופתו 18
בשל כך, ממוקם    בפרשת פנחס.   קנאות אליהו מול קנאות פנחסדברינו  ו ברא   פנחס, היה כהן.עפ"י המסורת, אליהו שמזוהה עם    19

 , כפי שגם נדרש במפורש בסוף המדרש. ני הכהונההדנה בדימדרש זה בפרשת אמור 
 משה.נקבר  שם  – , בברכת משה לגד בפרשת וזאת הברכה חלקת מחוקק ספון" ציטוט זה בפסוק של "ראו  20

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A0%D7%97%D7%A1-%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%951
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'  )ר אמר לו 21.מבקש לצאתה מטה אחרת נאה הימנה, באו לצאת ולא היה ר' יהושע נשא ר' יהושע את עניו ורא

ל  לאשתו של טיטוס הרשע, על כ  :אמר לו  . למי זאת המטה  לא אצא מכאן עד שתודיעני  ,רבי  :הושע לאליהו(י

וכשיצאו מן המערה נסתם פיהו והודו ושבחו למי    .עשתה עם ר' עקיבא כשהיה חבוש בבית האסוריםהטובה ש 

  22. שאמר והיה העולם

ועל    .הם כי אין טומאה לצדיקיםי שילמדו לתלמיד לך אמור לחכמים :שע הגרסיאמר אליהו לר' יהו  23, ווכשבא

משה  ז לכהניםה  הזהיר  בעמיו"  :רבינו  יטמא  לא  ול למ  אבל  - "  לנפש  ולצדיקים  מצוה  להם  ת  אין  חכמים 

 24. טומאה

 הערוךהשולחן  – פרק ט פסוק במדרש משלי )בובר( 

תלמידו היה  ושע הגרסי  יה  ור' ה חבוש בבית האסורים  מעשה בר' עקיבה שהי   - ב(    )משלי ט  "לחנהו אף ערכה ש"

 : א"ל  .שלום עליך רבי  :בא אליהו ועמד על פתח ביתו, א"ל  25. ו והלך לביתוטר ממנטוב נפ ערב יום    .משמשו

כהן אני ובאתי להגיד לך שר"ע מת    :א"ל  26? כלום אתה צריך  )ר' יהושע לאליהו(:  א"ל   . לום עליך רבי ומוריש

היה  הסוהר  ומצאו פתח שער בית האסורים פתוח ושר בית  מיד הלכו שניהם לבית האסורים    .ת האסוריםבבי

לטוב    מיד נטפל אליהו זכור  .והשכיבו את ר"ע על המטה ויצאו  .היו בבית האסורים היו ישניםן, וכל העם שיש

ני אליהו כהן, וכהן אסור  א  :הלא אמרת לי  ,רבי:  ונטלו על כתפיו, וכשראה ר' יהושע הגרסי כך, אמר לאליהו

 . ם ואף לא בתלמידיהםקידיחס ושלום שאין טומאה בצ ,ייך ר' יהושע בניד  :א"ל ! לטמא במת

שלש מעלות וירדו ירידות,  כיון שהגיעו לשם, עלו  .והיו מוליכין אותו כל הלילה עד שהגיעו לטרפילון של קסרין

ו  שיצא וכיון    .השכיבו את ר"ע על המטה ויצאוונפתח המערה לפניהם, וראו שם כסא וספסל ושלחן ומנורה, ו

על המנורה  נסתמה המערה  הנר  צדיקים, ואשריכם עמלי  אש  :פתח ואמר  ,יהו כךאל   ראהוכש  .ודלקה  ריכם 

מקום בגן עדן לעתיד לבוא, אשריך ר"ע שנמצא    תורה, ואשריכם יראי אלהים שגנוז וטמור לכם ומשומר לכם

 27". לחנהוערכה ש  אף : "לך מלון ערב בשעת מיתתך, לכך נאמר

 עקיבא נשחט  ר' –ינחס פרשת פכה יב  מדרש הגדול במדבר

מעשה ברבי עקיבה שהיה חבוש בבית האסורים והיה רבי יהושע הגרסי משמשו. ערב יום הכפורים    :ותנו רבנן

באתי להודיעך    ,אני אליהו הכהן  :מר לוו. ובא אליהו ז"ל ושימר לו על פתחו, ואעם חשכה נפטר מרבו והלך לבית

ים. מצאוהו פתוח, ורב  כין עד שהגיעו לפתח בית האסורים. היו שניהן מהלשמת רבי עקיבה רבך בבית האסור

ליהו  ועמד וניטפל בו א .טתוי נין, ורבי עקיבה מת כשנשחט והוא מוטל על מאסורים ישן, וכל העם ישי שלבית ה 

  ! והלא כהן אסור ליטמא למתים  ?לא כן אמרת שאני אליהו הכהן  ,רבי  :וז"ל ולקחו על כתיפו. כשיצאו אמר ל 

לו בתלמידיהם. היו שניהן מהלכין כל הלילה עד שהגיעו  יואפ שאין טומאה בצדיקים    ,בניחייך יהושע    :אמר לו

ת ועלו שלש מעלות, ומצאו שם כסא  פילין שלקסרין. וכיון שהגיעו נפתחה מערה לפניהן. ירדו שלש ירידולטר

 
 סירב לצאת כפי שברור מהמשך המדרש. 21
יש בחז"ל לא מעט על בני    , מצויה רק בנוסח זה ויש לחקור אודותיה. ספת מיוחדת זו של אשת טיטוס שנטתה חסד לר' עקיבא תו  22

טורנוסרופוס הוא שהמית את ר' עקיבא )קהלת או נוסח אחר של האגדה ש  רומא שהתחברו ליהדות, אך כאן נראה שאולי זה שיבוש
פרשת  ב  טורנוסרופוס ור' עקיבאבדברינו  הכל    –(  עבודה זרה כא ע"א)  ורנוסרופוסלאשה את אשת טר' עקיבא נשא  רבה ג יז( וש
    .בדפים המיוחדים ברכתו ובלותו -היופי שבאדם  גם דברינותזריע. ראו 

 והאיר היום. וב בני אדםחזרו לייש  23
מת ובדין המיוחד של מת  , בדגש על התנגשות ערכי הקדושה והכהונה עם כבוד הזו כאמור סיבת מיקום דרשה זו בפרשת אמור   24

ו קוברים )ראו תחילת לימודו של ר' עקיבא כשטעה  יד חכם והן מצד שלא היו להן מצד עצמו כתלמ  מצוה שהיה כאן לר' עקיבא
 דפים המיוחדים. ב  ה לצדיקים אאין טומ, ראו הדף ובאשר לקביעת ההלכה לדורות. מסכת דרך ארץ ז י(, בהלכת מת מצוה 

אך נראה שהכוונה בברור ליום זה שלא היו לישראל ימים טובים כמותו )סוף משנה תענית(,    א נזכר יום הכיפורים במפורש,כאן ל  25
 ! בר כוכבא  כאן, אחרי חורבן הבית ומרדיום טוב היה עושה כהן גדול כשיצא בשלום )יומא פרק ז משנה ד(. אבל ו

 האם אתה צריל לדבר מה שבאת אלי.  26
לשפע כלכלי    השולחן ידוע מהמשכן והמקדש כסמל  . נישמעו  טילקו נוסח  מדרש בספר משלי פרק ט כפי שמצוי גם בומכאן מיקום ה  27

מסכת אבות פרק ו משנה הבא. ראו    עולםב לחלק  שולחן  במדרשים הפך ה  )לחם הפנים שהיו מחדשים כל שבת בבית המקדש(, אבל
אל תבקש  ...  ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל   כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה: "ד

ונאמן הוא    וכו'.    לחנם של מלכים ששולחנך גדול משולחנם וכתרך גדול מכתרםואל תתאוה לשו... גדולה לעצמך ואל תחמוד כבוד  
ה ניסים הביא אוכל  שבמעשבן חלפתא  שמעון  נב ג, הסיפור על רשת ר'  שמות רבה  ב". ו מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך  בעל

 "". ועוד כיוצא באלה. אתה רוצה שיהא שולחנך חסר ושולחן חבירך מלא: "אמרה לולשבת ואשתו  

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A1-%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%A9%D7%91%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%91%D6%BC%D6%B4%D7%A8%D6%B0%D7%9B%D6%BC%D6%B8%D7%AA%D7%95%D6%B9-%D7%95%D6%BC%D7%91%D6%BC%D6%B0%D7%9C%D7%95%D6%BC%D7%AA%D7%95#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%d7%90%d7%99%d7%9f-%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%90%d7%94-%d7%9c%d7%a6%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d#gsc.tab=0
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, ונסתם פי  נערך שלחן, ודלקה מנורה  ומטה ומנורה. והניחו לרבי עקיבה על מטתו ויצאו. לאחר שיצאוושלחן  

 מינה אליהו כהן הוא. המערה. שמע 

 28פטירת רבי עקיבא - ילקוט שמעוני משלי רמז תתקמד

 .יהושע הגרסי היה תלמידו ומשמשו סורים ור'מעשה היה ברבי עקיבא שהיה חבוש בבית הא

אמר    ,בישלום עליך ר  :תו אמר ליהבא אליהו ז"ל ועמד על פתח בי  .ם נפטר ממנו והלך לביתופוריי ערב יום הכ

כהן אני ובאתי להגיד לך   :אמר ליה  ?ומי אתה  :אמר לו  ?כלום אתה צריך  :אמר ליה  .רירבי ומ  שלום עליך  :ליה

לכו שניהם לבית האסורין ומצאו פתח שער בית האסורין פתוח ושר  ד ה מי  .אסוריםשרבי עקיבא מת בבית ה

 . א על המטה ויצאונים והשכיבו את ר' עקיבבית הסוהר היה ישן וכל האסורים היו יש

והלא אמש אמרת לי שכהן    ,רבי  :ליהו ז"ל ונטלו על כתפיו, וכשראה רבי יהושע כך א"ל לאליהו ז"לטפל אמיד נ 

וכהן   לטמא במתהיית  לו  !אסור  בני  דייך   : אמר  יהושע  ושלום  ,ר'  ואף    ,חס  בתלמידי חכמים  שאין טומאה 

 . בתלמידיהם

ש  ו ש מעלות וירדו שלועלו של  ,עו לשםשהגי   כיון  .וצריןשל ק  לאנטיפרסגיעו  ו כל הלילה עד שהוהיו מוליכים אות 

ויצאו,    ת ר' עקיבא על המטהיבו אוהשכ  .מעלות ונפתח המערה לפניהם וראו שם כסא וספסל ושלחן ומנורה

  קים ואשריכם אשריכם צדי :וכשראה אליהו כך פתח ואמר  .וכיון שיצאו נסתמה המערה ודלקה הנר על מנורה

אשריך רבי עקיבא    .אולכם ומשומר לכם מקום בגן עדן לעתיד לב  ז וטמוןים שגנועמלי תורה ואשריכם יראי אלה

  .)משלי ט ב( " לחנהואף ערכה ש" :מרשנמצא לך מלון ערב בשעת מיתתך, לכך נא

אלא שהיא    ,יהםלחן לפנ וכת ששלא דיין לחכמים שהיא עור  ,בוא וראה כמה גדול כבוד התורה  :יהא"ר ירמ

שמתוך שעוסק בדברי תורה    -(  משלי ט ט" )ודתן לחכם ויחכם ע תוב: ". זהו שכמוספת להם חכמה על חכמתם

ִחל  "  :היא מוספת לו יראת ה', שנאמר מָ תְּ ִביָנה ת ָחכְּ ֹדִשים  ת קְּ ע  ד  וְּ ת ה'  א  ִירְּ אלו בעלי גמרא    -" )שם שם י(  ה 

דֹוִש "  :שנקראו קדושים, שנאמר  ומים למלאכיםבר ודבר הם דשבשעה שיושבים ומבינים כל ד שֶׁ ִלקְּ ץ  ים א  ר ָבָארֶׁ

ִצי ָבם פְּ י ָכל חֶׁ ִדיר  א  ָמה וְּ  .ג(טז  תהלים " ) ה 
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