
 הסיפור על רבי עקיבא

 

 רבי עקיבאיה להעקיבא איך 

 

 .:בזהו המצ

 ! שנה40ופתאום רואים חבר חדש בן אתם יושבים בכיתה 

 עם ם שלחכמיה אחד מהיהלמד ולמד עד שהוא אבל , 40הוא התחיל ללמוד בגיל . ככה התחיל עקיבא

  ...ישראל

 . במדבר יהודה  רועה הצאןהיהעקיבא  ,לפיים שנהאלפני 

  . מיים ליד מעיין כדי לשתותעמדוהוא , היה יום חם

 .אבל הוא אהב מאוד את הטבע, הלך לבית הספרעקיבא לא 

 . ולדעת מה קורה כל הזמן בטבע, הסתכל בכול ל הוא אהב

  . חור גדול ועמוק עםוראה פתאום אבן, יד המעיין לענח עקיבא , יום אחד

 .הוא שאל את עצמו, "? באבןשה את החור הזהעמי "

 .מעייןההוא ראה שעל האבן נופלת טיפה אחר טיפה מ. טבעהסתכל בלהמשיך עקיבא 

 !"באבן את החור עשום יהמ",  עקיבאצעק!" הבנתי"

 :עקיבא המשיך וחשב

 ,במשך מאות שנים .םיהסוד הוא בהתמדה של המ. ם רכיםיהמו, האבן קשה כל כך! נפלאזה ממש "

לעשות חור באבן המים הרכים יכולים  גם,  זמןי הרבה אחר, כך. נפלה עוד טיפה ועוד טיפה על האבן

 "!הקשה

 ...חשב על האבן ועל החורהוא .  עם הצאןעקיבא המשיך בדרך

 אם ,ל דבר כלעשות זה סימן שאפשר -אבן קשה ב לעשות חור כל כך גדולהתמדה באם המים מצליחים "

אם , אבל... קשים כמו האבןוהשכל שלי כבר  והלב, מבוגר אבל אני כבר , צה ללמודאני רו. הרבהמנסים 

 ?גם אני יכול ללמודאולי , אבן הקשהעשו חור בהמים 

 !ם שלועקיבא החליט לעשות שינוי בחיי, הזהרגע ב

 .מורה של הכיתה הנמוכה ביותרהלך עקיבא ל

 ?אתה יכול ללמד אותי תורה, בבקשה ,רבי" 

  ? עקיבא הזקן רוצה פתאום ללמוד.התפלא מורהה

 .'המורה שם את עקיבא בכיתה א

 .ב" האעקיבא למד את

 . הוא למד לקרוא בתורהאחר כך

 ...  רבי אליעזר ורבי יהושע:החכמים הגדולים ביותר עם ומהר מאוד הוא למד, הוא למד עוד ועוד

  , של העם היהודים גדולחכ גם הוא היהוארבע שנים עד ש כך למד עשרים

 .עקיבא  רבי:ונקרא בפי כול

 



   רבי עקיבא-ידון טריוויה ח) 1

 : על השאלותעל רבי עקיבא וענו קראו את הסיפור

 ...עקיבא היה •

  עובד אדמה -

  רועה צאן -

  סוחר -

 

 ... עקיבאאהב ,כשהיה רועה צאן •

 .ללמוד מהטבע -

 .מעייןיד ה לעלאכול גבינת עזים  -

 .אבניםשחק בל -

 

 ?הקשהאבן ב  החור אתעשהמי  •

 רועי צאן -

 ברק -

 טיפות מים -

 

 ?גדול באבןהחור את ה המים איך עשו  •

 קושי  ב-

 התמדה  ב-

 רכות ב-

 

 ?ועל החוראבן על ה עקיבא למדמה   •

   יכול להתחיל ללמוד אדם מבוגרשגם  -

 .שאלוהים שולט בטבע -

 . המיםלעבוד הרבה כמושכדאי  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  מכתב מרבי עקיבא) 2

 : שגר בטבריה כתבו מכתב דמיוני מרבי עקיבא לבן דוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !היקר________ שלו�          
 
 ____________________________________________________________ עד עכשיו הייתי       

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
 ? לימה קרה  אתה לא יכול להאמי� ...� שליוכל כ� מאוחר בחיי? אי� זה קרה     
 ________________________________________________  ראיתי, כשיצאתי ע� הצא� שלי, פע�

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
  ____________________________________________________ החלטתי ש, אחרי שראיתי את זה

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 

 ______________________________________________________  , למשל. א היה קלזה באמת ל
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

  ________________________________________________ עכשיו אני מרגיש .אבל זה היה כדאי
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

 ! לפגוש אות� בקרוברוצהאני               

 , ב� דוד�                                                        

 עקיבא                                                                                     

 


