Who's Who in the Talmud
R. Akiva Part III – Bar Kochva
ירושלמי מסכת תענית פרק ד דף סח טור ד /ה"ה
תני ר' שמעון בן יוחי עקיבה רבי היה דורש דרך כוכב
מיעקב דרך כוזבא מיעקב רבי עקיבה כד הוה חמי בר
כוזבה הוה אמר דין הוא מלכא משיחא אמר ליה רבי
יוחנן בן תורתא עקיבה יעלו עשבים בלחייך ועדיין בן
דוד לא יבא

Y. Ta'anit 4:5 68d-69a
R. Simeon b. Yohai taught, “Akiva, my master,
would interpret the following verse: „A star
(kochav) shall come forth out of Jacob‟ (Num
24:17) - „A disappointment (kozeba) shall come
forth out of Jacob.‟” R. Akiva: When he saw Bar
Kozeba he said, “This is the King Messiah.” Said
to him R. Yohanan ben Toreta, “Akiva! Grass will
grow on your cheeks and the Messiah will not yet
”!have come

אמר רבי יוחנן קול אדריינוס קיסר הורג בביתר שמונים
אלף ריבוא א"ר יוחנן שמונים אלף זוג של תוקעי קרנו'
היו מקיפין את ביתר וכל אחד ואחד היה ממונה על כמה
חיילות והיה שם בן כוזבה והיה לו מאתים אלף מטיפי
אצבע שלחו חכמים ואמרו לו עד אימתי אתה עושה את
ישר' בעלי מומין אמר להן וכי היאך איפשר לבודקן
Said R. Yohanan, “Upon orders [„voice‟] of Caesar
אמרו לו כל מי שאינו רוכב על סוסו ועוקר ארז מן לבנון
Hadrian in Betar they killed 80,000 myriads.
לא יהיה נכתב באיסרטיא שלך והיו לו מאתים אלף כך
ומאתי' אלף כך וכד דהוה נפק לקרבא הוה אמר ריבוניה
Said R. Yohanan, “There were 80,000 pairs of
דעלמא לא תסעוד ולא תכסוף הלא אתה אלהים זנחתנו
trumpeters that surrounded Betar. Each one was in
ולא תצא בצבאותינו שלש שנים ומחצה עשה אדריינוס
מקיף על ביתר והוה רבי אלעזר המודעי יושב על השק
charge of a number of troops. Ben Kozebah was
ועל האפר ומתפלל בכל יום ואומ' רבון העולמים אל
there, and he had 200,000 troops who, [as a sign of
מיזל
תשב בדין היום אל תשב בדין היום בעא אדריינוס
loyalty], had cut off their little finger. Sages sent
מה
ליה אמר ליה חד כותיי לא תיזיל לך דאנא חמי
word to him, „How long are you going to turn
מיעבד ומשלים לך מדינתא עאל ליה מן ביבא דמדינתא
Israel into a maimed people?‟ He said to them,
עאל ואשכח רבי אלעזר המודעי קאים מצלי עבד נפשיה
„How otherwise is it possible to test them?‟ They
לחיש ליה בגו אודניה חמוניה בני מדינתא ואייתוניה גבי
replied to him, „Whoever cannot uproot a cedar of
בן כוזבא אמרון ליה חמינן ההן סבא משתעי לחביבך
Lebanon while riding on his horse will not be
אמר ליה מה אמרת ליה ומה אמר לך אמר ליה אנא
אמר לך מלכא קטל לי ואי לא אנא אמר לך את קטל יתי
registered in your army.‟ So there were 200,000
טב לי מלכא קטל יתי ולא את אמר ליה אמר לי דאננא
who qualified in one way, and another who
משלים מדינתא אתא גבי רבי אלעזר המודעי אמר ליה
”qualified in another way.
מה אמר לך הדין כותייא אמר ליה לא כלום מה אמרת
ליה אמר ליה לא כלום יהב ליה חד בעוט וקטליה מיד
When he would go forth in battle, he would say,
יצאת בת קול ואמרה הוי רועי האליל עוזבי הצאן חרב
“Lord of the world! Do not help and do not hinder
על זרועו ועל עין ימינו זרועו יבש תיבש ועין ימינו כהה
us! „Hast thou not rejected us O God? Though
תכהה הרגת את רבי אלעזר המודעי זרוען של כל ישראל
dost not go forth O God, with our armies‟” (Ps.
ועין ימינם לפיכך זרועו של אותו האיש יבוש תיבש ועין
אתון
ימינו כהה תכהה מיד נלכדה ביתר ונהרג בן כוזבה
60:10).
טעינין רישיה גבי אדריינוס אמר לון מאן קטל הדין
אמר ליה חד כותייא אנא קטלתיה אמר לי חמי לי
Three and a half years did Hadrian besiege Beitar.
אמר
עלוי
פטומיה חמי ליה פטומיה אשכח חכינה כריכה
R. Elazar of Modiin would sit on sack cloth and
אילולי אלהא דקטליה מאן הוה יכיל קטליה וקרא עלוי
ashes and pray every day, saying, “Lord of the
אם לא כי צורם מכרם וה' הסגירם
worlds! Do not sit in judgment today! Do not sit in
”!judgment today
Hadrian wanted to go see him. A Samaritan
(Kuthie) said to him, “Do not go to him until I see
]what he is doing, and so hand over the city [Beitar
to you” He got into the city through a drain pipe.
He went and found R. Eleazar of Modiin standing
and praying. He pretended to whisper something
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in his ear. The townspeople saw him do this and
brought him to Ben Kozeba. They told him, “We
saw this man having dealings with your uncle.” He
said to him, “What did you say to him, and what
did he say to you?” He said to him, “If I tell you,
then the king will kill me, and if I do not tell you
then you will kill me. It is better that the king kill
me and not you.” He said to him, “„He said to me
„ I shall hand over my city‟ (I shall make peace‟”
He went to R. Eleazar of Modiin. He said to him,
what did this Samaritan say to you?” He replied,
“Nothing.” He said to him, “What did you say to
him?” He said to him, “Nothing.” Ben Kozeba
gave [Eleazar] one good kick and killed him.
Forthwith an echo came forth and proclaimed the
following verse: “Woe to my worthless shepherd,
who deserts the flock! Let his arm be wholly
withered, and his right eye utterly blinded”! (Zech.
11:17)
“You have murdered Eleazer of Modiin, the arm
of all Israel and their right eye. Therefore may the
right arm of that man wither, may his right eye be
utterly blinded!” Forthwith Beitar was taken and
Ben Kozebah was killed.
They came and brought his head to Hadrian. He
said, “who killed this man?” A Samaritan (Kuthie)
said, “I killed him.” He said to him, “show me his
corpse.” He showed him his corpse. He found a
large snake wrapped around him. He said, “If it
were not God who had killed him, who could have
killed him?” And concerning him he cited the
following verse: “How should one chase a
thousand, and two put ten thousand to flight]
unless their Rock had sold them, and the Lord
given them up?” (Deut. 32:30)
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