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  התתכן תשובה לא הירואית? –רבי אלעזר בן דורדיא והזהיר במצוות ציצית 

רבי אלעזר בן  -עבודה זרה יז ע"א 
  דורדיא

  הזהיר במצוות ציצית –מנחות מד ע"א 

אמרו עליו על ר"א בן דורדיא, שלא הניח זונה 
  אחת בעולם שלא בא עליה. 

  
 פעם אחת שמע שיש זונה אחת בכרכי הים והיתה

נוטלת כיס דינרין בשכרה, נטל כיס דינרין והלך 
  ועבר עליה שבעה נהרות. 

  
  
  
  
  
  
  

בשעת הרגל דבר הפיחה, אמרה: כשם שהפיחה 
זו אינה חוזרת למקומה, כך אלעזר בן דורדיא אין 

  מקבלין אותו בתשובה. 
  

הלך וישב בין שני הרים וגבעות, אמר: הרים 
וגבעות בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו 
מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: כי 

ההרים ימושו והגבעות תמוטינה. אמר: שמים 
וארץ בקשו עלי רחמים, אמרו: עד שאנו מבקשים 

עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: כי שמים כעשן 
בלה. אמר: חמה ולבנה נמלחו והארץ כבגד ת

בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים 
עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: וחפרה הלבנה 
ובושה החמה. אמר: כוכבים ומזלות בקשו עלי 

רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש 
  על עצמנו, שנאמר: ונמקו כל צבא השמים. 

  
בין אמר: אין הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו 

ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו. יצתה בת 
קול ואמרה: ר"א בן דורדיא מזומן לחיי העולם 

  ..הבא.
  
  
  
  
  
  

בכה רבי ואמר: יש קונה עולמו בכמה שנים, ויש 
קונה עולמו בשעה אחת. ואמר רבי: לא דיין לבעלי 

  תשובה שמקבלין אותן, אלא שקורין אותן רבי

  מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצות ציצית, 
  
  

שמע שיש זונה בכרכי הים שנוטלת ד' מאות 
זהובים בשכרה, שיגר לה ארבע מאות זהובים 

וקבע לה זמן. כשהגיע זמנו, בא וישב על הפתח. 
נכנסה שפחתה ואמרה לה: אותו אדם ששיגר ליך 
ד' מאות זהובים בא וישב על הפתח, אמרה היא: 

ציעה לו ז' מטות, שש של כסף ואחת יכנס, נכנס. ה
של זהב, ובין כל אחת ואחת סולם של כסף ועליונה 

של זהב, עלתה וישבה על גבי עליונה כשהיא 
   .ערומה, ואף הוא עלה לישב ערום כנגדה

  
באו ד' ציציותיו וטפחו לו על פניו, נשמט וישב לו 
  ע"ג קרקע, ואף היא נשמטה וישבה ע"ג קרקע. 

  
  

של רומי, שאיני מניחתך עד  אמרה לו: גפה
שתאמר לי מה מום ראית בי. אמר לה: העבודה, 

שלא ראיתי אשה יפה כמותך, אלא מצוה אחת 
ציונו ה' אלהינו וציצית שמה, וכתיב בה אני ה' 

אלהיכם שתי פעמים, אני הוא שעתיד ליפרע ואני 
  הוא שעתיד לשלם שכר, עכשיו נדמו עלי כד' עדים. 

  
  
  
  
  
  
  

אמרה לו: איני מניחך עד שתאמר לי מה שמך ומה 
שם עירך ומה שם רבך ומה שם מדרשך שאתה 

למד בו תורה, כתב ונתן בידה. עמדה וחילקה כל 
נכסיה, שליש למלכות ושליש לעניים ושליש נטלה 
בידה, חוץ מאותן מצעות, ובאת לבית מדרשו של 

ר' חייא. אמרה לו: רבי, צוה עלי ויעשוני גיורת, 
ר לה: בתי, שמא עיניך נתת באחד מן אמ

התלמידים? הוציאה כתב מידה ונתנה לו, אמר לה: 
   .לכי זכי במקחך

  
אותן מצעות שהציעה לו באיסור הציעה לו בהיתר, 

  זה מתן שכרו בעה"ז, ולעה"ב איני יודע כמה 

 


