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One of the most ba-
sic, intrinsic drives 
in the human is the 

drive for life, especially in a 
person who lives a meaning-
ful, fulfilling life. To Rebbe 
Akiva, every moment of life 
was an opportunity to grow, 
to accomplish, to acquire 
eternity. And perhaps even 
more importantly, he was 
needed. The entire Jewish 
nation relied on him as their 
guiding light and leader, as 
their Rebbe. How is it possi-
ble that Rebbe Akiva should 
feel real pain for all of his days 
over the fact that he wasn’t 
able to sacrifice his life?

Rebbe Akiva has made 
an incredible state-
ment. This thought 

of being willing to give up 
his life for HASHEM wasn’t 
something that he thought 
about during Shema. Rather, 
it was something that actually 
caused him pain to the point 
that he asked himself, “When 
will I be able to fulfil it?” And 
it wasn’t just one time that he 
felt this. It was all his days.

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף סא/ב 
תנו רבנן פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה בא פפוס 
בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים ועוסק בתורה אמר 
ליה עקיבא אי אתה מתירא מפני מלכות אמר לו אמשול לך משל למה הדבר 
דומה לשועל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום 
למקום אמר להם מפני מה אתם בורחים אמרו לו מפני רשתות שמביאין 
עלינו בני אדם אמר להם רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם כשם שדרו 
לא  לו אתה הוא שאומרים עליך פקח שבחיות  אבותי עם אבותיכם אמרו 
פקח אתה אלא טפש אתה ומה במקום חיותנו אנו מתיראין במקום מיתתנו 
על אחת כמה וכמה אף אנחנו עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב 
ימיך כך אם אנו הולכים ומבטלים ממנה על אחת  ואורך  בה כי הוא חייך 
כמה וכמה אמרו לא היו ימים מועטים עד שתפסוהו לרבי עקיבא וחבשוהו 
מי  לו פפוס  וחבשוהו אצלו אמר  יהודה  בן  ותפסו לפפוס  בבית האסורים 
לו  אוי  תורה  דברי  על  שנתפסת  עקיבא  רבי  אשריך  ליה  אמר  לכאן  הביאך 
לפפוס שנתפס על דברים בטלים בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן 
קריאת שמע היה והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל והיה מקבל עליו 
עול מלכות שמים אמרו לו תלמידיו רבינו עד כאן אמר להם כל ימי הייתי 
יבא  נוטל את נשמתך אמרתי מתי  נפשך אפילו  זה בכל  מצטער על פסוק 
לידי ואקיימנו ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו היה מאריך באחד עד שיצתה 
נשמתו באחד יצתה בת קול ואמרה אשריך רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד 
אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא זו תורה וזו שכרה ממתים ידך ה’ 
ממתים וגו’ אמר להם חלקם בחיים יצתה בת קול ואמרה אשריך רבי עקיבא 

שאתה מזומן לחיי העולם הבא:

We learned: The evil monarchy [of Rome] once decreed that the Jewish peo-
ple could not study Torah. Pappos ben Yehudah found Rebbe Akiva who had 
gathered large crowds and was teaching Torah publicly. He said, “Akiva, aren’t 
you afraid of the monarchy?” Rebbe Akiva replied, “I will offer you a parable. 
A fox was walking on the river bank and saw that the fish were gathering 
from place to place. The fox said to the fish, ‘Why are you running?’ The fish 
answered ‘Because of the nets that men have set to trap us.’ The fox then said, 
‘Why don’t you come up on the land so that we can live together?’ The fish 
answered, ‘You are the one that they call the wisest of the animals? You aren’t 
wise; rather, you are foolish. In a place that offers us life, we are afraid. How 
much more so in a place that offers us death?’” 

They said it wasn’t long after this that Rebbe Akiva was arrested. They also 
captured Pappos ben Yehudah and imprisoned him next to Rebbe Akiva. 
Rebbe Akiva said, “Pappos, what has brought you here?” Pappos answered, 
“Praised are you Rebbe Akiva that you were caught for teaching Torah. Woe to 
Pappos who was captured for foolish things!”

When they took Rebbe Akiva out to be executed, it was the time for the 
recitation of Shema. They were flaying his skin with iron combs while 
he was accepting the yoke of Heaven (reciting Shema). His students said 
to him, “This far?” He responded, “All of my days, I was pained over 
the verse, “With all your life”- even if He takes your life. I thought, 
‘When will this come to my hands that I can fulfil it?’ Now that it has 
come to me, shouldn’t I fulfil it?”

Keeping the Dream alive


