
LAG BAOMER

RABBI AKIVA’S STUDENTS: 
LOVERS OR HATERS?
Rabbi Akiva is famous for his motto:  
Love your fellow as yourself.  
Yet, his own students died for...  
disrespecting their peers.

Were they sleeping through class? 

 
TEACHER’S MANUAL



Published and Copyright 2022 by

Shluchim Office International

816 Eastern Parkway, Brooklyn, NY 11213

718.221.0500

5782- 2022

Founded in 2007 in memory of Rabbi Gabi and Rivky Holtzberg OB”M  
Shluchim of the Rebbe to Mumbai India

For sponsorship opportunities, email jewishinsights@shluchim.org

©

Dedicated by
Marty & Kate Rifkin

KMR Group Foundation

Vancouver, WA

Book of Leviticus / Vayikra



3 3

A. Rabbi Akiva’s Disciples

עשר  ש”שנים  הגמרא1,  סיפור  ידוע 

לרבי  לו  היו  תלמידים  זוגים2  אלף 

)בין  אחד  בפרק  מתו  וכולן   . עקיבא. 

פסח לעצרת3( מפני שלא נהגו כבוד זה 

לזה”, ובל”ג בעומר – “פסקו למות”4.

The Talmud tells a well-known story: 
Rabbi Akiva had twelve thousand pairs 
of students, and they all died during one 
period (between Passover and Shavuot), 
because they didn’t treat each other with 
respect. And, on Lag Ba’omer, they ceased 
to die.

>> The Rebbe
The Plague

Source 1 Tractate Yevamot 62b

ֵנים ָעשָׂר ָאֶלף זּוִגים  ָאְמרּו: שְׁ
י ֲעִקיָבא  ְלִמיִדים ָהיּו לוֹ ְלַרבִּ תַּ
ן  ְוכּולָּ ַאְנִטיְפַרס,  ַעד  ָבת  ִמגְּ
א  לֹּ שֶׁ ֵני  ִמפְּ ֶאָחד,  ֶפֶרק  בְּ ֵמתּו 

בוֹד ֶזה ָלֶזה.  ָנֲהגּו כָּ

ְוַעד  ַסח  ִמפֶּ ֵמתּו  ם  ּכּולָּ ָנא,  תָּ
א  ר ַאבָּ ֲעֶצֶרת. ָאַמר ַרב ָחָמא בַּ
ר ָאִבין:  יא בַּ י ִחיָּ יָמא ַרבִּ ְוִאיתֵּ
ַמאי  ָרָעה.  ִמיָתה  ֵמתּו  ם  ּכּולָּ
ָרה. ִהיא? ָאַמר ַרב ַנְחָמן: ַאְסכָּ

ְלִמיֵדי  תַּ ֵמתּו  ִפיָרה  ַהסְּ יֵמי  בִּ
ים  לֹשִׁ שְׁ בִּ ֲעִקיָבא  י  ַרבִּ
נוֲֹהִגין  ְוָלֵכן  יוֹם.  ה  לוֹשָׁ ּושְׁ
ֲאֵבלּות,  ְקָצת  ֵאּלּו  ָיִמים  בְּ

They said: Rabbi Akiva had twelve thousand 
pairs of students in an area that stretched 
from Gevat to Antipatris in Judea, and they all 
died in one period of time, because they did 
not treat each other with respect.

It is taught: all of them died in the period 
from Passover until Shavuot. Rav Chama bar 
Abba said, and some say it was Rabbi Chiyya 
bar Avin: They all died a bad death. What is it 
that is called a bad death? Rav Nachman said: 
Diphtheria. 

During thirty-three days of the Sefirah period, 
the disciples of Rabbi Akiva perished. Therefore, 
it is the custom during these days to observe 
a partial state of mourning; Marriages should 

Source 2 Abridged Code of Jewish Law, 120:6

1( יבמות סב, ב. וראה ג”כ ב”ר פס”א, ג. קה”ר פי”א, ו. 
2( כ”ה בגמ’ לפנינו. ובמס’ יבמות עם שינויי נוסחאות כו’ )ירושלים, 

תשמ”ו( הובאה גירסא “זוג”, “זוגות”. 
3( יבמות שם. קה”ר שם. 

4( מאירי יבמות שם “קבלה ביד הגאונים כו’” )וראה אוצר הגאונים 
ליבמות שם(. טושו”ע או”ח סתצ”ג ס”ב )וראה שם ס”א(. שו”ע אדה”ז 

שם ס”ה. 
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ְוֵאין  ים  ָנשִׁ נוֹשְִׂאין  ֵאין  שֶּׁ
ִחּלּוֵקי  ְוֵיׁש  ִרים.  פְּ ִמְסתַּ
ים  לוֹשִׁ שְׁ ר  ִמְספַּ בְּ ִמְנָהִגים 

ה ָיִמים ֵאּלּו. לוֹשָׁ ּושְׁ

not be performed, and one should not take a 
haircut. There are various customs regarding 
(the day on which to begin) to count these 
thirty-three days.

לכאורה תמוה: 

רבי  אלו,  תלמידים  של  רבם  הרי 

עקיבא, הוא התנא שהדגיש את גודל 

ישראל  אהבת  של  המעלה  הפלאת 

עקיבא  רבי   – כמוך  לרעך  “ואהבת   –

אומר זה כלל גדול בתורה”5. ואם כן, 

יפלא מאד שדווקא תלמידיו “לא נהגו 

כבוד זה לזה” – היפך העניין של אהבת 

ויסודית  עיקרית  )הוראה  ישראל 

בתורת רבם(6?

This requires explanation:

The master of these very students was 
Rabbi Akiva, the sage who famously 
emphasized the great importance of loving 
one’s fellow Jew: “[The verse states], ‘And 
you shall love your fellow as yourself.’ 
Rabbi Akiva says: This is a fundamental 
principle of the Torah.” It is therefore quite 
perplexing that specifically his students 
failed to treat each other with respect, a 
behavior which does not reflect ahavat 
yisrael — a most integral element of their 
master’s teachings! 

>> The Rebbe
Did They Sleep Through Class?

5( קדושים יט, יח ובתו"כ )ופרש"י( עה"פ. 
6( ולכאורה דוחק לומר שמאמר זה נאמר ע"י רע"ק לאחרי )ומצד( מיתת 

תלמידיו על שלא נהגו כבוד זל"ז. 

7( לקו”ש ח”ז ע’ 342 ואילך. חכ”ב ע’ 139 ואילך. 
8( ראה ברכות נח, א. סנהדרין לח, א. תנחומא פינחס י. תניא בהקדמה. 

True Dedication to the Cause

The explanation is that they failed to 
treat each other with respect specifically 
because they were Rabbi Akiva’s students. 

The explanation:

Our sages say that no two people think alike. 
Obviously, this was also true of the twenty-
four thousand students of Rabbi Akiva—

 – שאדרבה  אחר7,  במקום  ונתבאר 

דווקא היותם תלמידי רבי עקיבא גרם 

לכך “שלא נהגו כבוד זה לזה”.

והביאור:

אמרו חכמינו ז”ל8 שאין דעותיהם של 

בני אדם שוות. וכמובן שכן הוא בנוגע 

רבי  תלמידי  אלף  וארבע  לעשרים 



5 5

each of them understood the teachings 
of Rabbi Akiva with their own unique 
approach and perspective, and each one was 
convinced that his own conclusion, based 
on his own, individualized approach, was 
the true meaning of Rabbi Akiva’s teachings. 
Therefore, when one student heard another 
student interpreting Rabbi Akiva’s teachings 
differently—and incorrectly, in his view—he 
could not possibly treat him with respect or 
esteem: after all, the colleague was distorting 
the words of his master!

[Paying lip service and showing superficial 
respect was obviously not possible for Rabbi 
Akiva’s students, because they were genuine 
—their internal capacities were in harmony 
with their external behavior—and they 
therefore found it impossible to behave in 
a way which was not consistent with their 
true thoughts.]

Thus, they didn’t pay proper respect to their 
colleagues because they were Rabbi Akiva’s 
students: Every single one of the disciples 
was dedicated to his master’s teachings 
with all his heart and soul, to the point that 
he could not bear the sound of someone 
misinterpreting his teachings (in his own 
opinion), especially when the “misguided 
student” was himself a student of Rabbi Akiva. 
Obviously, he couldn’t possibly respect that 
individual.

עקיבא, שכל אחד ואחד מהם השיג 

תורת רבי עקיבא לפי דרכו ודעתו9, 

מסקנתו,  שלו,  הדעת  ובשיקול 

הוא  כן  הוא,  שהשיג  כפי  שבוודאי 

הפירוש האמיתי בדברי רבי עקיבא; 

ולכן כאשר שמע שחבירו לומד את 

דברי רבו באופן שונה – ובלתי נכון 

בו  לנהוג  יכול  היה  לא   – לפי דעתו 

כבוד והערכה – שהרי הוא לומד את 

דברי רבו באופן מוטעה!

השפה  מן  לזה  זה  כבוד  ]והנהגת 

שייך  זה  שאין  מובן   – בלבד  ולחוץ 

כי  עקיבא,  רבי  של  בתלמידים 

ו”תוכם  אמת”10  “אנשי  היו  בוודאי 

להתנהג  יכולים  היו  ולא  כברם”11, 

באופן של “אחד בפה ואחד בלב”12[.

“תלמידי  היותם  שדווקא  ונמצא, 

רבי עקיבא” היא הסיבה “שלא נהגו 

מתלמידי  אחד  כל  לזה”:  זה  כבוד 

בכל  ונתון  מסור  היה  עקיבא  רבי 

נפשו לתורת רבו, עד שלא היה יכול 

רבו  תורת  מפרש  שמישהו  לסבול 

ובפרט  דעתו(,  )לפי  כהלכה  שלא 

רבי  )בתורת  ה”טועה”  זה  כאשר 

עקיבא,  רבי  תלמיד  הוא  עקיבא( 

בו  לנהוג  יכול  היה  שלא  ופשיטא 

כבוד13. 

9( ראה אבות )פ"ב מ"ח )לגירסת אדה"ז בסדורו – מ"ט( ואילך( ה' 
תלמידים היו לו לריב"ז. . א"ל צאו וראו כו' – וכאו"א אמר דברים שונים, 
שכאו"א מדברי אחד שונים מכל השאר. – וראה המשך תער"ב ח"א פי"ג.

10( ראה לקו"ש ח"ז שם הערה ד"ה אנשי אמת. 
11( ל' חז"ל ברכות כח, א. ועוד. 

12( ע"ד פרש"י וישב לז, ד. וראה פסחים קיג, ב. ב"מ מט, א. רמב"ם הל' 
דעות פ"ב ה"ו. 

13( ראה קידושין ל, ב ובפרש"י שם ד"ה נעשו אויבים.
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Love vs. Respect

תוקף  בה  יש  זו  הנהגה  מזו:  יתירה 

הנ”ל  היסודית  הוראתו  מצד  דווקא 

של רבי עקיבא שאמר “ואהבת לרעך 

לולא  בתורה”:  גדול  כלל  זה  כמוך 

איכפת  יהיה  שלא  יתכן  זו,  הוראה 

שאינו  תלמיד  שיש  מה  כך  כל  להם 

משיג תורת רבם לאמיתתה; 

אבל מכיון שרבי עקיבא רבם לימדם 

“ואהבת  מצות  קיום  מעלת  דבר  על 

בזה שהם  לא הסתפקו  כמוך”,  לרעך 

עצמם שקדו ועשו חיל בלימוד תורת 

רבם, אלא, כל אחד ואחד מהם השתדל 

להשפיע על כל שבגדר “רעך” ובפרט 

תורת  ישיגו  הם  שגם  רבו  תלמידי 

)לפי  האמיתית  הדרך  באותה  רבם 

דעתו(; ואלה שלא קיבלו זה – לא היה 

כבוד  )ובפרט  כבוד  בהם  לנהוג  יכול 

כפי הדרוש מתלמידי רבי עקיבא(.

Moreover: They behaved with such 
conviction specifically because they 
internalized Rabbi Akiva’s foundational 
teaching, that loving one’s fellow is a 
fundamental teaching of the Torah. Without 
that instruction, they would not have cared 
if their colleague misunderstood their 
master’s teachings. 

But since their teacher, Rabbi Akiva, taught 
them about the importance of loving their 
fellow, they were not satisfied with their 
personal study and mastery of their rabbi’s 
Torah teachings, but instead each attempted 
to influence their contemporaries, especially 
their colleagues, Rabbi Akiva’s students, to 
approach Rabbi Akiva’s teachings from the 
same perspective. When some refrained 
from accepting their approach, they found 
it impossible to treat them with respect 
(especially with the respect that Rabbi 
Akiva’s illustrious students deserved).

Source 3 Maimonides, Mishneh Torah, Hilchot Ishut 15:19-20

ד  ֵהא ָאָדם ְמַכבֵּ יְּ ִצּוּו ֲחָכִמים שֶׁ
ּתוֹ יוֵֹתר ִמּגּופוֹ ְואוֲֹהָבּה  ֶאת ִאשְׁ

גּופוֹ... כְּ

Our Sages commanded that a man honor his 
wife more than his own person, and love her 
as he loves his own person.
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B. A Confluence of Factors

ולכאורה סיפור זה דורש ביאור:

הראויה  הנהגה  זה  שאין  שמובן  אף 

מצד  שגם  עקיבא,  רבי  לתלמידי 

צריך  היה  לא  השונות  דעותיהם 

להיות פגיעה ביחסי הכבוד שביניהם, 

לו לתת מקום  כי כל אחד ואחד היה 

הנהגתם  לכן  חברו,  של  לדעתו  גם 

רצוי  בלתי  לדבר  נחשבה  ההפכית 

ובפרט לפי ערך מעלתם – מכל מקום, 

כזה  “חטא”  שבגלל  לומר  יתכן  איך 

כך,  כל  חמור  בעונש  יענשו  לחוד 

ש”כולן מתו”?

שאין  מובן,  הנ”ל  פי  שעל  ובפרט 

המדובר ביחס של זלזול חס ושלום14 

)ואין צריך לומר ענין של העדר האהבה 

חס ושלום – היפך הוראת רבם(, אלא 

העדר הרגש של כבוד אמיתי. 

ב. דבר פשוט הוא, שכל תלמידים אלו 

– בריבוי גדול של עשרים וארבע אלף 

– לא באו ונעשו תלמידיו ביום )בפרק( 

However, this story requires explanation:

This lack of respect was obviously 
unbecoming for the students of Rabbi 
Akiva; the differences of opinion should 
not have influenced their treatment of 
one-another, and they should have given 
space for others to express different 
opinions. Their behavior to the contrary 
was inappropriate, especially in light of 
their spiritual standing as the students of 
Rabbi Akiva. Nonetheless, why were they 
penalized so severely for that “sin” alone—
to the extent that they all died? 

This question is accentuated in light of our 
explanation of the matter—that they didn’t 
actually belittle each other (and it wasn’t a 
lack in their love for one-another, as per 
their master’s teaching), but it was simply 
a lack of true deference.

It is also obvious that all these disciples—
the enormous amount of twenty-four-
thousand—did not all become students 
in a single day; it was a process of 

>> The Rebbe

1. The Death Penalty? Really?

2. They All Sinned At Once?

14( ראה חדא"ג מהרש"א ועץ יוסף לע"י יבמות שם. 
15( ראה כתובות סב, סע"ב ואילך.
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אחד, כי אם במשך כמה וכמה שנים15, 

והיינו, כאשר התחיל רבי עקיבא ללמוד 

ותורתו  שמו  ונתפרסמו  תלמידים  עם 

בעולם, התחילו לנהור אליו תלמידים, 

עד  מספרם,  וגדל  הלך  הזמן  ובמשך 

שהיו לו עשרים וארבע אלף תלמידים.

כל  של  הנהגתם  שאופן  מובן,  כן  וכמו 

התלמידים לא נשתנה בבת אחת למצב 

אם  כי  לזה”,  זה  כבוד  נהגו  “לא  של 

מדרגא לדרגא כו’.

ותמוה ביותר: מדוע נענשו כולם ב”פרק 

לומר  גדול  הכי  דוחק  הרי   – אחד” 

אחד”  “פרק  של  זו  קצרה  שבתקופה 

)בין פסח לעצרת( נתמלאה סאתם של 

כל העשרים וארבע אלף תלמידים בבת 

אחת ועד כדי להענש בעונש מיתה?

זה  זמן  שבפרק  לומר  צריך  כן  ועל 

“כולן מתו”  אירע דבר מיוחד שבגללו 

ב”פרק” זה.

ויובן זה על פי מה שמצינו עוד סיפור 
ברז”ל שבו מובא לשון זה – “כולן מתו 

בפרק אחד”: 

many years. When Rabbi Akiva began 
teaching his students and the fame of his 
personality and his teachings began to 
spread, students were slowly attracted 
to him, and with time, the numbers grew 
exponentially, until they reach twenty-
four-thousand.

It is likewise obvious that the behavior of 
the disciples didn’t suddenly, in one single 
moment, become disrespectful. It was, 
more likely, a gradual process. 

This is very surprising: Why were they 
all punished in a single time period? 
It is difficult to imagine that in such a 
short period of time (between Passover 
and Shavuot), all twenty-four-thousand 
students were suddenly deserving of 
punishment—and the death penalty, no 
less!

There must have been something out of 
the ordinary that took place at the time, 
which was the cause of their death.

This question can be resolved based on 
another Talmudic story in which similar 
terminology is used: “They all died in a 
single time-period.”

16( סנהדרין פ”א ה”ב. 
17( פני משה שם. 

18( כ”ה בדפוסי ירוש’ שתח”י. ואולי צ”ל “רעה”. 
ועד”ז בדפוס הירוש’ עם כל המפרשים “נכנסו בהן”. 

The Evil Eye
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הסיבה  נתפרשה  זה  חז”ל  במאמר  והנה 

הרבה  שנתאספו  שמפני  למיתתם, 

לכן   – קרונות”  וארבע  “עשרים  תלמידים, 

נכנסה בהן עין רעה. 

)שנאמר  בענייננו  נלמד  שמזה  לומר,  ויש 

“כולן מתו בפרק אחד”(   – בו אותו הלשון 

– שסיבת מיתת תלמידי רבי עקיבא “בפרק 

This story clearly states why they 
died: They had gathered in large 
numbers, and had thereby attracted 
the evil eye.

Perhaps this sheds light on our 
story—which uses the exact same 
terminology, “they all died in the 

Source 4 Jerusalem Talmud, Sanhedrin 1:2

ִרים  ֶעשְׂ בִּ ה  ַמֲעשֶׂ
ְקִרּיוֹת  ע  ְוַאְרבַּ
י  ִרבִּ ֵבית  לְּ שֶׁ
ר  ְלַעבֵּ ְכְנסּו  נִּ שֶׁ

ָנה ְבלוֹד  שָׁ

ַעִין  ָבֶהן  ְוִנְכְנָסה 
ם  כּולָּ ָוֵמתּו  ַרע 

ֶפֶרק ֶאָחד.  בְּ

ָעה  שָָָׁ ֵמאוָֹתּה 
ִמיהּוָדה  רּוָה  ַעקְּ
ִליל.  ּוְקָבעּוָה ַבגָּ

ִמיֲעֵקר  ַעּיוֹן  בְּ
ֵסיָמָנא.  ָאֵהן  ַאף 
י  ִרבִּ לוֹן  ֲאַמר 
ָאנּו  ֵאין  ִסימוֹן. 
יהּוָדה  בִּ יִחין  ַמנִּ

ֲאִפילּו ֶזֶכר.

It happened that 24 [carriages of] people  appointed by the 
House of Rabbi [Yehudah HaNasi, the leader of the Jewish 
people] entered to extend the year at Lod, for this decision 
was supposed to take place in Judea, the seat of the High 
Court. After the Temple’s destruction, most sages lived in the 
Galilee, so Rabbi Yehudah sent carriages to transport them 
to Lod, in Judea. 

And the evil eye entered with them from locals who were 
offended that they weren’t considered scholarly enough to 
declare a leap year, and they all died in the same time period. 

From that time on they removed the location of the leap-
year deliberations from Judea and established it in Galilee. 

They also wanted to remove the location of the new-month 
deliberations. Rabbi Simon told them, do we not even want 
to leave a remembrance of the fact that the High Court was 
once situated in Judea?

19( להעיר מכתובות )סב( שם ונדרים נ, א. 
הסיפור  )ע"ד  אחד  למקום  כולם  נתאספו  זה  שבפרק  קצת(,  )באו"א  י"ל  ואולי 
ברושלמי שם( – ראה יבמות )ועד"ז בב"ר וקה"ר( שם שתלמידי רע"ק היו "מגבת 

עד אנטיפרס" – ולכן נכנסה בהן עין רעה כו'. 
וראה לקמן הערה 21 שגם הזמן גרם כו'.

“שלש   – ו  ח”ש  )ובתנחומא  תלמידים”  אלף  “י”ב  לפנינו  )שם(  וקה”ר  בב”ר   )20
מאות תלמידים”(. אבל ביבמות שם “י”ב אלף זוגים תלמידים” )וראה גם כתובות 
שם שהיו לו כ”ד אלף תלמידים. ובנדרים )נ, א( כ”ד אלף זוגי תלמידים(. וראה ב”ר 

שם בהוצאת תיאודור. 
21( ראה פע”ח ש’ ספה”ע פ”ז. ש’ הכוונות ענין ספה”ע דרוש י”ב. ולהעיר ממ”ש 
שם )וראה מאמרי אדה”ז – פרשיות ח”ב ריש ע’ תקצג( שמתו בין פסח לעצרת 
כי “הם ימי הדין. . לכן פגעה בהם אז מדת הדין. . על שלא נהגו כבוד זל”ז”, היינו 
שגם מצד הזמן בשנה הי’ מצב של דין )ולהעיר מהנסמן בנצוצי זהר לזח”ב קצ, 
ב. וראה חדא”ג מהר”ל יבמות שם(. ]וראה ח”י לשו”ע או”ח )סתצ”ג סק”ג – בשם 

השבלי הלקט ורבינו ירוחם( עוד טעמים להאבילות דימי הספירה – “לפי שמשפט 
רשעים. . מפסח ועד עצרת )עדיות פ”ב מ”י(*. . ועוד שהם ימי דין על התבואה”[. 

*( אבל להעיר שרע”ק )ת”ק דמתני’(פליג ע”ז. וראה ח”י שם.
22( זח”ג )אד”ר( קלו, ב. שם )א”ז( רצג, סע”א. – וראה תורת לוי”צ )ס”ע יז ואילך(. 
ושם, “כלל הדינין הם כ”ד”, ובהמשך הענין מקשר זה עם כ”ד אלף תלמידי ר”ע 

כו’. ע”ש באורך. 
23( ועפ”ז יומתק זה שאח”כ “בא ר”ע אצל רבותינו שבדרום ושנה להם” )יבמות 
שם(, כלומר שהמשיך ללמד עם תלמידים אלא ששינה את מקומו – ע”ד המשך 
סיפור הירושלמי שם, ד”מאותה שעה עקרוה מיהודה וקבעוה בגליל” )ששינו את 
המקום שבו נהגו לעבר שנים – מיהודה לגליל( – ראה הערה 23. ולהעיר – דדרום 

מקום האהבה וחסד – היפך הצפון משם תפתח הרעה )ירמי’ א, יד(. 
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אחד” הייתה מפני שבפרק זה הגיע 

אלף  וארבע  לעשרים  מספרם19 

 – גופא  ]ובזה  ביותר  גדול  מספר   –

במספר של עשרים וארבע20, הקשור 

עם מדת הדין21 )כמובן ממה שכתוב 

דינין”(,  בתי  “כ”ד  דבר  על  בזהר22 

שהיו  בירושלמי,  הנ”ל  וכבסיפור 

גרם  שזה  קרונות[,  וארבע  עשרים 

ש”כולן  עד  רעה  עין  בהם  שתכנס 

מתו”23.

בבבלי  למפורש  סתירה  זה  ואין 
שמתו מפני “שלא נהגו כבוד זה לזה” 
“שלא  זה  ומצטרף:  גרם  והא  דהא   –
אינו  לזה” מצד עצמו  זה  כבוד  נהגו 
עבורו  שייענשו  כך  כל  גדול  חטא 
כנ”ל, אלא מפני  לבד בעונש מיתה, 
רעה  עין  בהן  נכנסה  זה  שב”פרק” 
נענשו אז גם על חטא קל זה “שלא 

נהגו כבוד זה לזה”.

ואולי יש לומר שזהו על דרך שמצינו24 
שבעידנא דריתחא מענישים גם על 
מצות  קיום  אחרי  הרדיפה  העדר 
ציצית )אף שאין אדם מחויב לקנות 
ועוד  ציצית(.  בה  להטיל  כדי  טלית 

כיוצא בזה. 

רבי  תלמידי  אודות  זה  סיפור  והנה 

עקיבא שמתו מפני “שלא נהגו כבוד 

זה לזה” הוא חלק בתורה, לשון הוראה 

)ועד שמפני זה נפסק הדין25 שנוהגין 

ומובן  הספירה(,  בימי  אבילות  קצת 

same time period.” Rabbi Akiva’s students 
died in one time period because, at that 
time, their number reached twenty-four 
thousand, an immense number of students. 
Moreover, Kabbalah explains that twenty-
four is associated with the Divine attribute 
of Judgment, and this is evident from the 
Jerusalem Talmud’s story as well. That 
attracted the evil eye, causing their death.

This doesn’t contradict the Talmud’s 
explanation, that they died because they 
didn’t treat each other with respect. The 
two reasons converged: A failure to accord 
proper respect isn’t a severe enough sin 
to warrant capital punishment, as we 
explained earlier, but once the evil eye 
was attracted to them during that period 
of time, they were punished also for the 
minor sin of not treating one another with 
respect.

Perhaps this reflects the idea stated in 
the Talmud, that “during turbulent times,” 
G-d gives retribution even for a failure to 
pursue the mitzvah of tzitzit (even though 
it is not technically an obligation) and so 
on.

This story about Rabbi Akiva’s disciples, 
that they died because they did not respect 
each other, is included in the Torah—
and the word Torah means “instruction.” 
Therefore, despite the fact that this is 
a story told about the great disciples of 

24( מנחות מא, א וברש"י ותוס' שם )וראה ב"י לטאו"ח ר"ס כד(. – ולהעיר 
ג"כ ממחז"ל השטן מקטרג בשעת הסכנה )ירושלמי שבת פ"ב ה"ו. ב"ר 

פצ"א, ט. פרש"י מקץ מב, ד. ויגש מד, כט(. ועוד. 
 25( טושו"ע או"ח )ודאדה"ז( ר"ס תצג. 

The Lesson
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בתלמידי  שהמדובר  פי  על  אף  כי  מזה, 

רבי עקיבא וגודל מעלתם ויש לומר שלכן 

דקדקו עמהם דווקא על ש”לא נהגו כבוד 

מזה  ונלמד  זה  הובא  זאת  בכל   – לזה”  זה 

צריך  מישראל  ואחד  אחד  שכל  בתורה 

גם  ישראל  דאהבת  בהשלימות  להיות 

נתינת  ישנה  הדברים  שמצד  במקרים 

הזולת  כלפי  בכבוד  להתנהג  שלא  מקום 

)בדוגמת המצב של תלמידי רבי עקיבא(.

משיחת שבת פרשת בחוקותי, ה׳תשד״מ

לקוטי שיחות חלק לֹ״ב ע׳ 149 ואילך.

Rabbi Akiva—and they were treated 
so severely precisely because of their 
greatness—nonetheless, the story is 
cited and studied in the Torah to teach 
us that every Jew must strive for the 
ultimate form of “loving your fellow,” 
even in cases where there might be 
good reason to avoid showing full 
respect to your fellow.


