
Rabbi Akiva, l’homme qui riait au milieu des ruines 
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 שהגיעו כיו�. בגדיה� קרעו הצופי� להר שהגיעו כיו�, לירושלי� עולי� היו אחת פע� שוב
: לו אמרו. מצחק ע"ור בוכי� ה� התחילו, הקדשי� קדשי מבית שיצא שועל ראו, הבית להר

 אמרו? בוכי� את� מה מפני: לה� אמר? מצחק אתה המ מפני
 ועכשיו יומת הקרב והזר )'א במדבר(: בו שכתוב מקו�, לו

: דכתיב, מצחק אני לכ": לה� אמר? נבכה ולא בו הלכו שועלי�
 ואת הכה� אוריה את נאמני� עדי� לי ואעידה )'ח ישעיהו(

 אוריה? זכריה אצל אוריה עני� מה וכי, יברכיהו ב� זכריה
 נבואתו הכתוב תלה, אלא! שני במקדש וזכריה ראשו� במקדש

 לכ� )'ג מיכה(: כתיב באוריה, אוריה של בנבואתו זכריה של
 עוד )'ח זכריה(: כתיב בזכריה] ',וגו[ תחרש שדה ציו� בגללכ�

 נתקיימה שלא עד, ירושל� ברחובות וזקנות זקני� ישבו
 של בואתונ תתקיי� שלא מתיירא הייתי & אוריה של נבואתו

 שנבואתו בידוע &  אוריה של נבואתו שנתקיימה עכשיו, זכריה
! ניחמתנו, עקיבא: לו אמרו הזה בלשו�. מתקיימת זכריה של

  . ניחמתנו, עקיבא
L’empereur Véspasien qui fit le 
siège de Jérusalem, 
Musée archéologique de Séville 

 
Talmud Bavli, traité Makot, page 24B 
 
Une autre fois, ces mêmes rabbins (Rabban Gamliel, Rabbi Elazar fils d’Azaria, Rabbi 
Yéochoua et Rabbi Akiva) montaient vers Jérusalem. En arrivant au mont Scopus, ils 
déchirèrent leurs vêtements. Quand ils atteignirent la colline du Temple, ils apercevirent un 
renard sortant du Sanctuaire, et éclatèrent tous en sanglots, sauf rabbi Akiva qui se mit à 
rire.  
- Qu’as-tu à rire, Akiva ? 
- Et vous, qu’avez-vous à pleurer ? 
- Ce lieu dont il est écrit «L’étranger qui s’en approchera sera puni de mort» (Nombres, 
1;51), voici que se réalise le texte qui dit «La montagne de Sion est ravagée, les renards s’y 
promènent» (Lamentations, 5; 18) ! N’y a-t-il pas de quoi pleurer ? 
- C’est ce qui me fait rire. Il est écrit «Je pris avec moi des témoins dignes de foi, le prêtre Uri 
et Zacharie fils de Berakhia» (Isaïe, 8; 2). Qu’est-ce qu’Uri et Zacharie peuvent avoir affaire ? 
Uri ne vivait-il pas à l’époque du premier Temple, et Zacharie second ? En réalité, ce texte 

met en relation la prophétie de Zacharie avec celle d’Uri. Or, 
sur l’époque d’Uri, il est écrit «C’est pourquoi, à cause de vous, 
Sion sera labourée comme un champ, Jérusalem deviendra un 
monceau de pierres et la montagne du Temple une hauteur 
boisée» (Michée, 3; 12). Et Zacharie a dit «Des veillards et des 
femmes agées s’assièront encore dans les rues de Jérusalem» 
(Zacharie, 8; 4). Tant que la prophétie d’Uri ne s’était pas 
réalisée, je craignais que celle de Zacharie ne se réalise pas 
non plus. A présent que la première s’est réalisée, je suis sûr 
que la seconde se réalisera. 
Comme il leur parlait ainsi, les compagnons de rabbi Akiva 
s’exclamèrent :  
- Tu nous as consolés, Akiva, tu nous as consolés ! 
 
 Buste de Titus, le général 

romain qui détruisit le second 
Temple, Musée du Louvre. 


