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ירידת הדורות :מבט מלמעלה על ההיסטוריה של ההלכה – דף מקורות
אני מצרף כאן כמה סוגיות די ארוכות שמתארות כמה אירועים דרמטיים בדור שני של חכמי יבנה )דור אחרי חורבן בית שני(.
הבנת הסוגיות הללו ושורשי המאבקים המתוארים בהן ,יכולה לשפוך אור על ההיסטוריה של ההלכה בכלל .בשיעור ננסה
לעסוק בסוגיות הללו ,ודרכן לסקור את ההיסטוריה של ההלכה מזווית אחת מסויימת ,אבל חשובה מאד.
לפני השיעור נא התחילו לעבור לפי הסדר ,כמה שתספיקו .הקווים המודגשים בקטעים השונים מהווים קישורים רמוזים
ביניהם )יוסבר ויפורט בשיעור(.

פרקי אבות פרק א-ב

)קראו ברפרוף מהיר ,ושימו לב בעיקר להופעת המונחים 'קבלה' ו'מסירה' בפרק א ובפרק ב ,ולסדר הדורות מהלל ושמאי אל
ריב"ז ואל ר' אליעזר .לידע כללי בשביל ההמשך :ר' גמליאל היה גיסו של ר"א הגדול  -בן הורקנוס ,ור"ע היה תלמידם של ר'
אליעזר ור' יהושע(.
]א[ משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה הם אמרו
שלשה דברים הוו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה] :ב[ שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה הוא
היה אומר על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים] :ג[ אנטיגנוס איש סוכו קבל משמעון
הצדיק הוא היה אומר אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על
מנת לקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם] :ד[ יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קבלו מהם יוסי בן יועזר
אומר יהי ביתך בית ועד לחכמים והוי מתאבק בעפר רגליהם והוי שותה בצמא את דבריהם] :ה[ יוסי בן יוחנן איש ירושלים
אומר יהי ביתך פתוח לרוחה ויהיו עניים בני ביתך ואל תרבה שיחה עם האשה באשתו אמרו קל וחומר באשת חברו מכאן אמרו
חכמים כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האשה גורם רעה לעצמו ובוטל מדברי תורה וסופו יורש גיהנום] :ו[ יהושע בן פרחיה
ונתאי הארבלי קבלו מהם יהושע בן פרחיה אומר עשה לך רב וקנה לך חבר והוי דן את כל האדם לכף זכות] :ז[ נתאי הארבלי
אומר הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע ואל תתיאש מן הפורענות] :ח[ יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קבלו מהם יהודה בן
טבאי אומר אל תעש עצמך כעורכי הדיינין וכשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך יהיו בעיניך כרשעים וכשנפטרים מלפניך יהיו
בעיניך כזכאין כשקבלו עליהם את הדין] :ט[ שמעון בן שטח אומר הוי מרבה לחקור את העדים והוי זהיר בדבריך שמא מתוכם
ילמדו לשקר] :י[ שמעיה ואבטליון קבלו מהם שמעיה אומר אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות ואל תתודע לרשות] :יא[
אבטליון אומר חכמים הזהרו בדבריכם שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים וישתו התלמידים הבאים אחריכם
וימותו ונמצא שם שמים מתחלל] :יב[ הלל ושמאי קבלו מהם הלל אומר הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום אוהב
את הבריות ומקרבן לתורה] :יג[ הוא היה אומר נגד שמא אבד שמיה ודלא מוסיף יסיף ודלא יליף קטלא חייב ודישתמש בתגא
חלף] :יד[ הוא היה אומר אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני ואם לא עכשיו אימתי] :טו[ שמאי אומר עשה תורתך קבע
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אמור מעט ועשה הרבה והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות] :טז[ רבן גמליאל אומר עשה לך רב והסתלק מן הספק ואל
תרבה לעשר אומדות] :יז[ שמעון בנו אומר כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה ולא המדרש הוא
העיקר אלא המעשה וכל המרבה דברים מביא חטא] :יח[ רבן שמעון בן גמליאל אומר על שלשה דברים העולם עומד על הדין
ועל האמת ועל השלום שנאמר )זכריה ח( אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם:
]א[ רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם והוי זהיר במצוה קלה
כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה והסתכל בשלשה
דברים ואי אתה בא לידי עבירה דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבין] :ב[ רבן גמליאל בנו של
רבי יהודה הנשיא אומר יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עון וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה
וגוררת עון וכל העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לשם שמים שזכות אבותם מסייעתן וצדקתם עומדת לעד ואתם מעלה
אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתם] :ג[ הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן נראין כאוהבין בשעת
הנאתן ואין עומדין לו לאדם בשעת דחקו] :ד[ הוא היה אומר עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו בטל רצונך מפני
רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך .הלל אומר אל תפרוש מן הצבור ואל תאמן בעצמך עד יום מותך ואל תדין את חברך
עד שתגיע למקומו ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להשמע ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה] :ה[ הוא היה
אומר אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד ולא הביישן למד ולא הקפדן מלמד ולא כל המרבה בסחורה מחכים ובמקום שאין
אנשים השתדל להיות איש] :ו[ אף הוא ראה גולגלת אחת שצפה על פני המים אמר לה על דאטפת אטפוך וסוף מטיפיך יטופון:
]ז[ הוא היה אומר מרבה בשר מרבה רמה מרבה נכסים מרבה דאגה מרבה נשים מרבה כשפים מרבה שפחות מרבה זמה מרבה
עבדים מרבה גזל מרבה תורה מרבה חיים מרבה ישיבה מרבה חכמה מרבה עצה מרבה תבונה מרבה צדקה מרבה שלום קנה
שם טוב קנה לעצמו קנה לו דברי תורה קנה לו חיי העולם הבא] :ח[ רבן יוחנן בן זכאי קבל מהלל ומשמאי הוא היה אומר אם
למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת חמשה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי ואלו הן רבי אליעזר בן
הורקנוס ורבי יהושע בן חנניה ורבי יוסי הכהן ורבי שמעון בן נתנאל ורבי אלעזר בן ערך הוא היה מונה שבחן רבי אליעזר בן
הורקנוס בור סיד שאינו מאבד טפה רבי יהושע אשרי יולדתו רבי יוסי חסיד רבי שמעון בן נתנאל ירא חטא ורבי אלעזר בן ערך
מעין המתגבר .הוא היה אומר אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים ואליעזר בן הורקנוס בכף שניה מכריע את כולם אבא
שאול אומר משמו אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים ורבי אליעזר בן הורקנוס אף עמהם ורבי אלעזר בכף שניה מכריע את
כולם] :ט[ אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם רבי אליעזר אומר עין טובה רבי יהושע אומר חבר טוב רבי
יוסי אומר שכן טוב רבי שמעון אומר הרואה את הנולד רבי אלעזר אומר לב טוב אמר להם רואה אני את דברי אלעזר בן ערך
שבכלל דבריו דבריכם אמר להם צאו וראו איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם רבי אליעזר אומר עין רעה רבי יהושע אומר
חבר רע רבי יוסי אומר שכן רע רבי שמעון אומר הלוה ואינו משלם אחד הלוה מן האדם כלוה מן המקום ברוך הוא שנאמר
)תהלים ל"ז( לוה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן רבי אלעזר אומר לב רע אמר להם רואה אני את דברי אלעזר בן ערך שבכלל
דבריו דבריכם] :י[ הם אמרו שלשה שלשה דברים רבי אליעזר אומר יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך ואל תהי נוח לכעוס ושוב
יום אחד לפני מיתתך והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת
עקרב ולחישתן לחישת שרף וכל דבריהם כגחלי אש] :יא[ רבי יהושע אומר עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם
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מן העולם] :יב[ רבי יוסי אומר יהי ממון חברך חביב עליך כשלך והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך וכל מעשיך יהיו
לשם שמים] :יג[ רבי שמעון אומר הוי זהיר בקרית שמע ובתפלה וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים
לפני המקום ברוך הוא שנאמר )יואל ב'( כי אל חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה ואל תהי רשע בפני עצמך:
]יד[ רבי אלעזר אומר הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוס ודע לפני מי אתה עמל ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם
לך שכר פעולתך] :טו[ רבי טרפון אומר היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים והשכר הרבה ובעל הבית דוחק] :טז[ הוא
היה אומר לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבה ונאמן הוא
בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך ודע מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבא:

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כז-כח
תנו רבנן :מעשה בתלמיד אחד שבא לפני רבי יהושע ,אמר לו :תפלת ערבית רשות או חובה? אמר ליה :רשות .בא לפני רבן
גמליאל ,אמר לו :תפלת ערבית רשות או חובה? אמר לו :חובה .אמר לו :והלא רבי יהושע אמר לי רשות! אמר לו :המתן עד
שיכנסו בעלי תריסין לבית המדרש .כשנכנסו בעלי תריסין ,עמד השואל ושאל :תפלת ערבית רשות או חובה? אמר לו רבן
גמליאל :חובה .אמר להם רבן גמליאל לחכמים :כלום יש אדם שחולק בדבר זה? אמר ליה רבי יהושע :לאו .אמר לו :והלא
משמך אמרו לי רשות! אמר ליה :יהושע ,עמוד על רגליך ויעידו בך! עמד רבי יהושע על רגליו ואמר :אלמלא אני חי והוא מת -
יכול החי להכחיש את המת ,ועכשיו שאני חי והוא חי  -היאך יכול החי להכחיש את החי? היה רבן גמליאל יושב ודורש ,ורבי
יהושע עומד על רגליו ,עד שרננו כל העם ואמרו לחוצפית התורגמן :עמוד! ועמד .אמרי :עד כמה נצעריה וניזיל? בראש השנה
אשתקד צעריה ,בבכורות במעשה דרבי צדוק צעריה ,הכא נמי צעריה ,תא ונעבריה! מאן נוקים ליה? נוקמיה לרבי יהושע? בעל
מעשה הוא; נוקמיה לרבי עקיבא? דילמא עניש ליה ,דלית ליה זכות אבות; אלא נוקמיה לרבי אלעזר בן עזריה ,דהוא חכם והוא
עשיר והוא עשירי לעזרא...היינו דקאמר רבי אלעזר בן עזריה :הרי אני כבן שבעים שנה ,ולא בן שבעים שנה.
תנא :אותו היום סלקוהו לשומר הפתח ונתנה להם רשות לתלמידים ליכנס .שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר :כל תלמיד שאין
תוכו כברו  -לא יכנס לבית המדרש .ההוא יומא אתוספו כמה ספסלי .אמר רבי יוחנן :פליגי בה אבא יוסף בן דוסתאי ורבנן ,חד
אמר :אתוספו ארבע מאה ספסלי; וחד אמר :שבע מאה ספסלי .הוה קא חלשא דעתיה דרבן גמליאל ,אמר :דלמא חס ושלום
מנעתי תורה מישראל .אחזו ליה בחלמיה חצבי חיורי דמליין קטמא .ולא היא ,ההיא ליתובי דעתיה הוא דאחזו ליה.
תנא :עדיות בו ביום נשנית ,וכל היכא דאמרינן בו ביום  -ההוא יומא הוה .ולא היתה הלכה שהיתה תלויה בבית המדרש שלא
פירשוה .ואף רבן גמליאל לא מנע עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת ,דתנן :בו ביום בא יהודה גר עמוני לפניהם בבית
המדרש ,אמר להם :מה אני לבא בקהל? אמר לו רבן גמליאל :אסור אתה לבא בקהל; אמר לו רבי יהושע :מותר אתה לבא
בקהל .אמר לו רבן גמליאל :והלא כבר נאמר+ :דברים כ"ג +לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה'! אמר לו רבי יהושע :וכי עמון
ומואב במקומן הן יושבין? כבר עלה סנחריב מלך אשור ובלבל את כל האומות ,שנאמר+ :ישעיהו י' +ואסיר גבלות עמים
ועתודותיהם שושתי ואוריד כאביר יושבים ,וכל דפריש  -מרובא פריש .אמר לו רבן גמליאל :והלא כבר נאמר+ :ירמיהו מ"ט+
ואחרי כן אשיב את שבות בני עמון נאם ה'  -וכבר שבו .אמר לו רבי יהושע :והלא כבר נאמר+ :עמוס ט' +ושבתי את שבות עמי
ישראל  -ועדיין לא שבו .מיד התירוהו לבא בקהל .אמר רבן גמליאל :הואיל והכי הוה ,איזיל ואפייסיה לרבי יהושע .כי מטא
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לביתיה ,חזינהו לאשיתא דביתיה דמשחרן .אמר לו :מכותלי ביתך אתה ניכר שפחמי אתה .אמר לו :אוי לו לדור שאתה פרנסו,
שאי אתה יודע בצערן של תלמידי חכמים במה הם מתפרנסים ובמה הם נזונים .אמר לו :נעניתי לך ,מחול לי! לא אשגח ביה.
עשה בשביל כבוד אבא! פייס .אמרו :מאן ניזיל ולימא להו לרבנן?...אמר רבי יהושע :מוטב דאיקום ואיזיל אנא לגבייהו .אתא,
טרף אבבא...אמר לו רבי עקיבא :רבי יהושע ,נתפייסת? כלום עשינו אלא בשביל כבודך! למחר אני ואתה נשכים לפתחו .אמרי:
היכי נעביד? נעבריה  -גמירי :מעלין בקדש ואין מורידין! נדרוש מר חדא שבתא ומר חדא שבתא  -אתי לקנאויי! אלא :לדרוש
רבן גמליאל תלתא שבתי ,ורבי אלעזר בן עזריה חדא שבתא .והיינו דאמר מר :שבת של מי היתה  -של רבי אלעזר בן עזריה
היתה .ואותו תלמיד  -רבי שמעון בן יוחאי הוה.

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף נט עמוד א
תנן התם :חתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא ,רבי אליעזר מטהר וחכמים מטמאין .וזה הוא תנור של עכנאי .מאי עכנאי?
 אמר רב יהודה אמר שמואל :שהקיפו דברים כעכנא זו ,וטמאוהו .תנא :באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולםולא קיבלו הימנו .אמר להם :אם הלכה כמותי  -חרוב זה יוכיח .נעקר חרוב ממקומו מאה אמה ,ואמרי לה :ארבע מאות אמה:
אמרו לו :אין מביאין ראיה מן החרוב .חזר ואמר להם :אם הלכה כמותי  -אמת המים יוכיחו .חזרו אמת המים לאחוריהם.
אמרו לו :אין מביאין ראיה מאמת המים .חזר ואמר להם :אם הלכה כמותי  -כותלי בית המדרש יוכיחו .הטו כותלי בית
המדרש ליפול .גער בהם רבי יהושע ,אמר להם :אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה  -אתם מה טיבכם? לא נפלו מפני
כבודו של רבי יהושע ,ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר ,ועדין מטין ועומדין .חזר ואמר להם :אם הלכה כמותי  -מן השמים
יוכיחו .יצאתה בת קול ואמרה :מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום! עמד רבי יהושע על רגליו ואמר :לא
בשמים היא - .מאי +דברים ל' +לא בשמים היא?  -אמר רבי ירמיה :שכבר נתנה תורה מהר סיני ,אין אנו משגיחין בבת קול,
שכבר כתבת בהר סיני בתורה +שמות כ"ג +אחרי רבים להטת - .אשכחיה רבי נתן לאליהו ,אמר ליה :מאי עביד קודשא בריך
הוא בההיא שעתא?  -אמר ליה :קא חייך ואמר נצחוני בני ,נצחוני בני .אמרו :אותו היום הביאו כל טהרות שטיהר רבי אליעזר
ושרפום באש ,ונמנו עליו וברכוהו .ואמרו :מי ילך ויודיעו?  -אמר להם רבי עקיבא :אני אלך ,שמא ילך אדם שאינו הגון ויודיעו,
ונמצא מחריב את כל העולם כולו .מה עשה רבי עקיבא? לבש שחורים ,ונתעטף שחורים ,וישב לפניו בריחוק ארבע אמות - .אמר
לו רבי אליעזר :עקיבא ,מה יום מיומים?  -אמר לו :רבי ,כמדומה לי שחבירים בדילים ממך - .אף הוא קרע בגדיו וחלץ מנעליו,
ונשמט וישב על גבי קרקע .זלגו עיניו דמעות ,לקה העולם שליש בזיתים ,ושליש בחטים ,ושליש בשעורים .ויש אומרים :אף בצק
שבידי אשה טפח .תנא :אך גדול היה באותו היום ,שבכל מקום שנתן בו עיניו רבי אליעזר נשרף .ואף רבן גמליאל היה בא
בספינה ,עמד עליו נחשול לטבעו .אמר :כמדומה לי שאין זה אלא בשביל רבי אליעזר בן הורקנוס .עמד על רגליו ואמר :רבונו
של עולם ,גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ,ולא לכבוד בית אבא עשיתי ,אלא לכבודך ,שלא ירבו מחלוקות בישראל .נח הים
מזעפו.

משנה מסכת עדויות פרק ז משנה ז
הם העידו על ארוכות של נחתומים שהן טמאות שרבי אליעזר מטהר הם העידו על תנור שחתכו חוליות ונתן חול בין חוליא
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לחוליא שהוא טמא שרבי אליעזר מטהר הם העידו שמעברין את השנה בכל אדר שהיו אומרים עד הפורים הם העידו שמעברים
את השנה על תנאי ומעשה ברבן גמליאל שהלך ליטול רשות מהגמון בסוריא ושהה לבא ועברו את השנה על תנאי לכשירצה רבן
גמליאל וכשבא אמר רוצה אני ונמצאת השנה מעוברת:

תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף ג עמוד א
תנו רבנן :מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר )בן( חסמא שהלכו להקביל פני רבי יהושע בפקיעין ,אמר להם :מה חידוש
היה בבית המדרש היום? אמרו לו :תלמידיך אנו ,ומימיך אנו שותין .אמר להם :אף על פי כן ,אי אפשר לבית המדרש בלא
חידוש ,שבת של מי היתה?  -שבת של רבי אלעזר בן עזריה היתה - .ובמה היתה הגדה היום? אמרו לו :בפרשת הקהל - .ומה
דרש בה? +דברים ל"א +הקהל את העם האנשים והנשים והטף אם אנשים באים ללמוד ,נשים באות לשמוע ,טף למה באין?
כדי ליתן שכר למביאיהן - .אמר להם :מרגלית טובה היתה בידכם ובקשתם לאבדה ממני!  -ועוד דרש+ :דברים כ"ו +את ה'
האמרת היום וה' האמירך היום אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל :אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ,ואני אעשה אתכם
חטיבה אחת בעולם  -אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם דכתיב +דברים ו' +שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד ,ואני אעשה אתכם
חטיבה אחת בעולם שנאמר+ :דברי הימים א' י"ז +ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ .ואף הוא פתח ודרש+ :קהלת י"ב +דברי
חכמים כדרבנות וכמשמרות נטועים בעלי אספות נתנו מרעה אחד .למה נמשלו דברי תורה לדרבן? לומר לך :מה דרבן זה מכוין
את הפרה לתלמיה להוציא חיים לעולם ,אף דברי תורה מכוונין את לומדיהן מדרכי מיתה לדרכי חיים .אי מה דרבן זה מטלטל
אף דברי תורה מטלטלין  -תלמוד לומר משמרות .אי מה מסמר זה חסר ולא יתר אף דברי תורה חסירין ולא יתירין  -תלמוד
לומר נטועים ,מה נטיעה זו פרה ורבה  -אף דברי תורה פרין ורבין .בעלי אספות  -אלו תלמידי חכמים שיושבין אסופות אסופות
ועוסקין בתורה ,הללו מטמאין והללו מטהרין ,הללו אוסרין והללו מתירין ,הללו פוסלין והללו מכשירין .שמא יאמר אדם:
היאך אני למד תורה מעתה? תלמוד לומר :כולם נתנו מרעה אחד  -אל אחד נתנן ,פרנס אחד אמרן ,מפי אדון כל המעשים ברוך
הוא ,דכתיב +שמות כ' +וידבר אלהים את כל הדברים האלה .אף אתה עשה אזניך כאפרכסת ,וקנה לך לב מבין לשמוע את
דברי מטמאים ואת דברי מטהרים ,את דברי אוסרין ואת דברי מתירין ,את דברי פוסלין ואת דברי מכשירין .בלשון הזה אמר
להם :אין דור יתום שרבי אלעזר בן עזריה שרוי בתוכו .ולימרו ליה בהדיא?  -משום מעשה שהיה .דתניא :מעשה ברבי יוסי בן
דורמסקית שהלך להקביל פני רבי אלעזר בלוד ,אמר לו :מה חידוש היה בבית המדרש היום?  -אמר ליה :נמנו וגמרו :עמון
ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית .אמר לו :יוסי! פשוט ידיך וקבל עיניך .פשט ידיו וקבל עיניו .בכה רבי אלעזר ואמר:
+תהלים כ"ה +סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם .אמר לו :לך אמור להם :אל תחושו למניינכם ,כך מקובלני מרבן יוחנן בן זכאי,
ששמע מרבו ,ורבו מרבו :הלכתא למשה מסיני ,עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית .מה טעם? הרבה כרכים כבשו עולי
מצרים ולא כבשום עולי בבל ,מפני שקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא ,והניחום כדי שיסמכו עליהן עניים
בשביעית .תנא :לאחר שנתיישבה דעתו ,אמר :יהי רצון שיחזרו עיני יוסי למקומן .וחזרו.

תלמוד ירושלמי מסכת שבת פרק א דף ג טור ג /ה"ג
מתני' אילו מהלכות שאמרו בעלית חנניה בן חזקיה בן גרון כשעלו לבקרו כו' אותו היום היה קשה לישר' כיום שנעשה בו העגל
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רבי ליעזר או' בו ביום גדשו את הסאה רבי יהושע אומר בו ביום מחקו אותה...תנא רבי יהושע אונייא תלמידי ב"ש עמדו להן
מלמטה והיו הורגין בתלמידי בית הלל תני ששה מהן עלו והשאר עמדו עליהן בחרבות וברמחי' תני שמונה עשר דבר גזרו
ובשמונה עשרה רבו ובשמונה עשרה נחלקו ואילו הן...

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף סח עמוד א
והא רבי עקיבא מרבי יהושע גמיר לה? והתניא :כשחלה רבי אליעזר נכנסו רבי עקיבא וחביריו לבקרו .הוא יושב בקינוף שלו והן
יושבין בטרקלין שלו .ואותו היום ערב שבת היה ,ונכנס הורקנוס בנו לחלוץ תפליו .גער בו ויצא בנזיפה .אמר להן לחביריו:
כמדומה אני שדעתו של אבא נטרפה .אמר להן :דעתו ודעת אמו נטרפה ,היאך מניחין איסור סקילה ועוסקין באיסור שבות?
כיון שראו חכמים שדעתו מיושבת עליו ,נכנסו וישבו לפניו מרחוק ארבע אמות .אמר להם :למה באתם?  -אמרו לו :ללמוד
תורה באנו .אמר להם :ועד עכשיו למה לא באתם? אמרו לו :לא היה לנו פנאי .אמר להן :תמיה אני אם ימותו מיתת עצמן.
אמר לו רבי עקיבא :שלי מהו? אמר לו :שלך קשה משלהן .נטל שתי זרועותיו והניחן על לבו ,אמר :אוי לכם שתי זרועותיי שהן
כשתי ספרי תורה שנגללין .הרבה תורה למדתי ,והרבה תורה לימדתי .הרבה תורה למדתי  -ולא חסרתי מרבותי אפילו ככלב
המלקק מן הים ,הרבה תורה לימדתי  -ולא חסרוני תלמידי אלא כמכחול בשפופרת .ולא עוד אלא שאני שונה שלש מאות
הלכות בבהרת עזה ,ולא היה אדם ששואלני בהן דבר מעולם .ולא עוד אלא שאני שונה שלש מאות הלכות ,ואמרי לה שלשת
אלפים הלכות ,בנטיעת קשואין ולא היה אדם שואלני בהן דבר מעולם ,חוץ מעקיבא בן יוסף .פעם אחת אני והוא מהלכין היינו
בדרך ,אמר לי :רבי ,למדני בנטיעת קשואין .אמרתי דבר אחד נתמלאה כל השדה קשואין .אמר לי :רבי ,למדתני נטיעתן -
למדני עקירתן .אמרתי דבר אחד ,נתקבצו כולן למקום אחד .אמרו לו :הכדור והאמוס והקמיע וצרור המרגליות ומשקולת
קטנה מהו? אמר להן :הן טמאין וטהרתן במה שהן .מנעל שעל גבי האמוס מהו?  -אמר להן :הוא טהור .ויצאה נשמתו בטהרה.
עמד רבי יהושע על רגליו ואמר :הותר הנדר ,הותר הנדר! למוצאי שבת פגע בו רבי עקיבא מן קיסרי ללוד ,היה מכה בבשרו עד
שדמו שותת לארץ .פתח עליו בשורה ואמר+ :מלכים ב' ב' +אבי אבי רכב ישראל ופרשיו ,הרבה מעות יש לי ואין לי שולחני
להרצותן .אלמא ,מרבי אליעזר גמרה!  -גמרה מרבי אליעזר ולא סברה ,הדר גמרה מרבי יהושע ואסברה ניהליה .היכי עביד
הכי? והאנן תנן :העושה מעשה חייב!  -להתלמד שאני .דאמר מר +דברים י"ח +לא תלמד לעשות לעשות אי אתה למד ,אבל
אתה למד להבין ולהורות .הדרן עלך ארבע מיתות.

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קא עמוד א
אמר רבה בר בר חנה :כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו .אמר להן ,חמה עזה יש בעולם .התחילו הן בוכין ורבי עקיבא
משחק .אמרו לו :למה אתה משחק? אמר להן :וכי מפני מה אתם בוכים? אמרו לו :אפשר ספר תורה שרוי בצער ,ולא נבכה?
אמר להן :לכך אני משחק .כל זמן שאני רואה רבי ,שאין יינו מחמיץ ואין פשתנו לוקה ,ואין שמנו מבאיש ,ואין דובשנו מדביש,
אמרתי :שמא חס ושלום קיבל רבי עולמו .ועכשיו שאני רואה רבי בצער  -אני שמח .אמר לו :עקיבא ,כלום חיסרתי מן התורה
כולה?  -אמר לו :לימדתנו רבינו +קהלת ז' +כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה  -טוב ולא יחטא .תנו רבנן :כשחלה רבי
אליעזר נכנסו ארבעה זקנים לבקרו ,רבי טרפון ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא .נענה רבי טרפון ואמר :טוב אתה
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לישראל מטיפה של גשמים ,שטיפה של גשמים בעולם הזה ורבי בעולם הזה ובעולם הבא .נענה רבי יהושע ואמר :טוב אתה
לישראל יותר מגלגל חמה ,שגלגל חמה בעולם הזה ורבי בעולם הזה ובעולם הבא .נענה רבי אלעזר בן עזריה ואמר :טוב אתה
לישראל יותר מאב ואם ,שאב ואם בעולם הזה ,ורבי בעולם הזה ובעולם הבא .נענה רבי עקיבא ואמר :חביבין יסורין .אמר
להם :סמכוני ואשמעה דברי עקיבא תלמידי ,שאמר חביבין יסורין .אמר לו :עקיבא ,זו מנין לך?  -אמר :מקרא אני דורש
+מלכים ב' כ"א +בן שתים עשרה שנה מנשה במלכו וחמשים וחמש שנה מלך בירושלים ]וגו'[ ויעש הרע בעיני ה'...

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כז עמוד ב
ותניא רבי אליעזר אומר :המתפלל אחורי רבו ,והנותן שלום לרבו ,והמחזיר שלום לרבו ,והחולק על ישיבתו של רבו ,והאומר
דבר שלא שמע מפי רבו  -גורם לשכינה שתסתלק מישראל!

תלמוד בבלי מסכת יומא דף סו עמוד ב
שאלו את רבי אליעזר... :לא מפני שהפליגן בדברים ,אלא מפני שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו מעולם.

תלמוד בבלי מסכת סוכה דף כז עמוד ב
הפשיל רבי אליעזר טליתו לאחוריו ויצא .לא מפני שהפליגו בדברים ,אלא מפני שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו לעולם.

תלמוד בבלי מסכת סוכה דף כח עמוד א
תנו רבנן :מעשה ברבי אליעזר ששבת בגליל העליון ,ושאלוהו שלשים הלכות בהלכות סוכה ,שתים עשרה אמר להם שמעתי,
שמונה עשר אמר להם ,לא שמעתי .רבי יוסי בר' יהודה אומר :חילוף הדברים ,שמונה עשר אמר להם שמעתי ,שתים עשרה אמר
להם לא שמעתי - .אמרו לו :כל דבריך אינן אלא מפי השמועה?  -אמר להם :הזקקתוני לומר דבר שלא שמעתי מפי רבותי .מימי
לא קדמני אדם בבית המדרש .ולא ישנתי בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת עראי ,ולא הנחתי אדם בבית המדרש ויצאתי,
ולא שחתי שיחת חולין ,ולא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי מעולם.
אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי :מימיו לא שח שיחת חולין ,ולא הלך ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין ,ולא קדמו אדם
בבית המדרש ולא ישן בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת עראי ,ולא הרהר במבואות המטונפות ,ולא הניח אדם בבית
המדרש ויצא ,ולא מצאו אדם יושב ודומם אלא יושב ושונה ,ולא פתח אדם דלת לתלמידיו אלא הוא בעצמו ,ולא אמר דבר שלא
שמע מפי רבו מעולם.

פרקי דרבי אליעזר )היגר( " -חורב" פרק א-ב
מעשה בר' אליעזר בן הורקנוס שהיו לאביו חורשין הרבה והיו חורשין על גבי המענה +והוא הי' חורש בטרשין ,ישב לו והיה
בוכה ,אמר לו אביו מפני מה אתה בוכה ,שמא מצטער אתה שאתה חורש בטרשין +עכשיו הרי אתה חורש עמנו על גבי המענה.
ישב לו על גבי המענה +והיה בוכה +אמ' לו אביו מפני מה אתה ]בוכה[ שמא מצטער +אתה שאתה חורש +על גבי המענה ,אמר
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לו לאו ,אמר לו ולמה אתה בוכה ,אמר לו איני בוכה אלא שאני מבקש ללמוד תורה ,אמר לו והרי בן שמנה ועשרים שנה אתה
ואתה מבקש ללמוד תורה ,אלא קח לך אשה והוליד בנים ואתה מוליכן לבית הספר .עשה שתי שבתות שלא טעם כלום עד
שנגלה עליו אליהו זכור לטוב אמר לו בן הורקנוס מפני מה אתה בוכה ,אמר לו מפני שאני מבקש ללמוד תורה ,אמר לו אם אתה
מבקש ללמוד תורה ,עלה לך לירושלם אצל רבן יוחנן בן זכאי ,עמד ועלה לו אל ירושלם אצל רבן יוחנן בן זכאי ,ישב לפניו והיה
בוכה ,אמר לו מפני מה אתה בוכה ,אמר לו מפני שאני מבקש ללמוד תורה ,אמר לו בן מי אתה ,לא רצה להגיד לו ,אמר לו
מימיך לא למדת לא קריית שמע ולא תפלה ולא ברכת המזון ,אמר לו לאו ,עמד ולמדו שלשתן .ישב לו והיה בוכה ,אמר לו מפני
מה אתה בוכה ,אמר לו מפני שאני מבקש ללמוד תורה עמד ולמדו תורה ,והיה אומר לו ב' הלכות כל ימות השבוע ,ובשבת היה
חוזר עליהן ומדבקן .עשה שמנה ימים ולא טעם כלום עד שעלה ריח פיו לפני רבן יוחנן והעמידו לפניו ,ישב לו והיה בוכה ,אמר
לו מפני מה אתה בוכה ,אמר לו שהעמדתני לפניך כאדם שהוא מעמיד מלפניו מוכה שחין ,אמר לו בני כשם +שעלה ריח פיך
מלפני כך יעלה ריח חקי תורה +מפיך +לשמי' +אמר לו בן מי אתה ,אמ' לו בן הורקנוס אמר לו והרי אתה בן גדולי עולם ,ולא
היית מגיד לי אמר לו חייך אתה סועד אצלי .אמר לו כבר סעדתי אצל אכסנאי שלי ,אמר לו ומי הוא האכסנאי שלך ,אמר לו ר'
יהושע בן חנניא ורבי יוסי הכהן ,שלח ושאל לפני אכסנאי שלו ,אמר להם אצלכם סעד אליעזר היום ,אמרו לו לאו ,והרי יש
שמנה ימים שלא טעם כלום ,ר' יהושע בן חנניא ור' יוסי הכהן הלכו ואמרו לרבן יוחנן בן זכאי הרי יש לו שמנה ימים שלא טעם
כלום.
אמרו בניו +של הורקנוס לאביה' עלה לך +לירושלי' ונדה את בנך אלעזר מנכסיך ,ועלה לו לירושלים לנדותו ונמצא שם יום טוב
לרבן יוחנן בן זכאי ,והיו כל גדולי המדינה סועדים אצלו ,שהיה מסב למעלה מגדולי ירושלים...אמרו הרי אביו של ר' אליעזר
בא ,אמ' להם עשו לו מקום והושיבו אותו אצלן ,נתן עיניו בר' אליעזר ,אמר לו אמור לנו דבר אחד מן התורה ,אמ' לו אמשול לך
משל +למה הדבר דומה לבור הזה שאינו יכול להוציא מים +יותר ממה שהוא מכניס כך איני יכול לומר דברי תורה יותר ממה
שקבלתי ממך ,אמ' לו אמשול לך משל ,למה את דומה ,למעיין שהוא נובע +ומוציא מים +ויש בכחו להוציא יתר ממה שאינו
נכנס לתוכו ,כך אתה יכול לומר דברי תורה יתר ממה שקבל משה מסיני +א"ל שמא ממני אתה +מתביש ,הרי אני עומד והולך
לי ,עמד לו רבן יוחנן בן זכאי והלך לו לחוץ והיה ר' אלעזר יושב +ודורש ופניו מאירות כאור החמה וקרנותיו +יוצאות כקרנות
משה רבינו ,ואין אדם יודע אם יום ואם לילה ,בא מאחריו ונשק לו על ראשו +אמר לו אשריכם אברהם יצחק +ויעקב מי יצא
מחלציכם ,אמ' הורקנוס אביו למי אמ' כך ,אמרו לו יצחק ויעקב ואליעזר בנך ,אמ' להם וכן היה צריך לומר אשריכם אברהם
יצחק ויעקב מי יצא מחלציכן ,אלא אשרי אני מי יצא מחלצי +היה רבי אליעזר +יושב ודורש ואביו עמד על רגליו ,כיון שראה
שאביו עומד על רגל נבהל ,אמ' לו אבא שב לך שאיני יכול לומר דברי תורה ואת עומד על רגליך +א"ל בני לא על כן באתי אלא
לנדותך +מנכסי ,ועכשיו שבאתי וראיתי השבח הזה +הרי אחיך מנודים מהם והם נתונים לך +במתנה ,אמ' לו ,והרי איני שוה
כאחד מהם +אילו קרקעות בקשתי מלפני הקב"ה הי' לפניו ליתן לי שנאמ' לה' הארץ +ומלואה ,ואלו כסף בקשתי היה לפניו
ליתן לי ,שנא' לי הכסף ולי הזהב ,אמר לא בקשתי מהקב"ה אלא שאזכה לתורה בלבד ,שנ' כל פקודי כל ישרתי כל אורח שקר
שנאתי.

אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ו
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מה היה תחלתו של רבי אליעזר בן הורקנוס .בן עשרים ושתים שנה היה ולא למד תורה .פעם אחת אמר אלך ואלמוד תורה לפני
רבן יוחנן בן זכאי .א"ל אביו הורקנוס אי אתה טועם עד שתחרוש מלא מענה .השכים וחרש מלא מענה .אמרו אותו היום ערב
שבת היה הלך וסעד אצל חמיו וי"א לא טעם כלום מו' שעות של ערב שבת עד ו' שעות של מוצאי שבת .כשהוא הולך בדרך ראה
אבן הרימה ונטלה ונתנה לתוך פיו וי"א גללי הבקר היה .הלך ולן באכסניא שלו .הלך וישב לו לפני רבן יוחנן בן זכאי בירושלים
עד שיצא ריח רע מפיו אמר לו רבן יוחנן בן זכאי אליעזר בני כלום סעדת היום .שתק .שוב א"ל ושתק .שלח וקרא לאכסניא שלו
א"ל כלום סעד אליעזר אצלכם .אמרו לו אמרנו שמא אצל רבי היה סועד .אמר להם אף אני אמרתי שמא אצלכם היה סועד ביני
וביניכם אבדנו את רבי אליעזר מן האמצע .א"ל כשם שיצא לך ריח רע מפיך כך יצא לך שם טוב בתורה .שמע עליו הורקנוס
אביו שהיה לומד תורה אצל רבן יוחנן בן זכאי אמר אלך ואדיר אליעזר בני מנכסי .אמרו אותו היום רבן יוחנן בן זכאי יושב
ודורש בירושלים וכל גדולי ישראל יושבין לפניו .שמע עליו שבא הושיב לו שומרין אמר להם אם בא לישב אל תניחוהו .בא לישב
ולא הניחוהו .היה מדלג ועולה עד שהגיע אצל בן ציצית הכסת ואצל נקדימון בן גוריון ואצל בן כלבא שבוע היה יושב ביניהם
ומרתת .אמרו אותו היום נתן עיניו רבן יוחנן בן זכאי ברבי אליעזר ואמר ליה פתח ודרוש .א"ל איני יכול לפתוח .דחק עליו
ודחקו עליו התלמידים עמד ופתח ודרש בדברים שלא שמעתן אזן מעולם .כל דבר ודבר שיצא מפיו עמד רבן יוחנן בן זכאי על
רגליו ונשקו על ראשו ואמר לו רבי אליעזר רבי אמת למדתני .עד שלא הגיע ]עת[ לצאת עמד הורקנוס אביו על רגליו ואמר רבותי
אני לא באתי אלא להדיר אליעזר בני מנכסיי עכשיו כל נכסיי יהיו נתונין לאליעזר בני וכל אחיו פטורין ואין להן בהן כלום:
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