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 משנה אבות ב, ח  .א

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 

בי בן נתנאל ורבי אלעזר בן ערך הוא היה מונה שבחן ר
  אליעזר בן הורקנוס בור סיד שאינו מאבד טפה

  אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק יג   .ב

אמרו עליו על ר' אליעזר בן הורקנוס כשבקש ללמוד תורה, 
חורשין הרבה היו לאביו והוא היה חורש בטרשין. ישב לו 

והיה בוכה. אמר לו אביו: [בני] מפני מה אתה בוכה? שמא 
למחר בוא וחרוש על גב  מצטער אתה שאתה חורש בטרשין

מענה. ישב לו על גב מענה והיה בוכה. א"ל אביו: מה אתה 
בוכה? א"ל שאני מבקש ללמוד תורה. א"ל [והרי בן כ"ח 
שנים אתה ואתה מבקש ללמוד תורה? אלא] לך וקח לך 

אשה והוליד ממנה בנים והוליכן לבית הספר. היה מצטער 
לה לך אצל בן שלוש שבתות עד שנגלה עליו אליהו. א"ל ע

  זכאי לירושלים. 
  [עלה] ישב לו והיה בוכה. א"ל בן מי אתה? ולא הגיד לו. 

  מה אתה בוכה, מה תבקש? א"ל ללמוד תורה.  -
א"ל מימיך לא נכנסת לבית הספר ולא למדת קריאת שמע 

  ולא תפלה ולא ברכת המזון? א"ל לאו. 
  עמד ולמדו שלשתן. 

  א"ל מה אתה מבקש, לקרות או לשנות? א"ל לשנות. 
היה מלמדו שתי הלכות כל ימות השבת, ובשבת היה חוזר 

עליהם ומדבקן. עשה שמונה ימים ולא טעם כלום, עד 
  שעלה ריח פיו לפניו וטרדו מלפניו. וישב לו והיה בוכה. 

א"ל למה אתה בוכה? א"ל שהעמדתני מלפניך כאדם שהוא 
  כה שחין. מעמיד מלפניו מו

א"ל בן מי את? א"ל בן הורקנוס אני. א"ל הלא את בן גדולי 
העולם, ולא היית מודיעני, היום את סועד אצלי. א"ל כבר 

סעדתי אצל בני אכסניא שלי. שלח רבן יוחנן לבני אכסניא 
שלו. אמר להם: אצליכם סעד אליעזר היום? אמרו לו לאו. 

בי יהושע בן והרי יש לו שמונה ימים שלא טעם כלום. ר
חנניה ור' יוסי הכהן ור' שמעון בן נתנאל הלכו ואמרו לרבן 
יוחנן והרי יש לו שמונה ימים שלא טעם כלום. וכיון ששמע 

ר' יוחנן בן זכאי, עמד וקרע את בגדיו. א"ל: אי לך ר' 
אליעזר, שהיית מושלך מבינותינו. [אבל אני אומר] לך כשם 

יך יוצאה מסוף שעלה ריח פיך לפני, כך תהא משנת פ
העולם ועד סופו. [קורא אני עליך] ושם האחד אליעזר 

  (שמות י"ח ד').
אמרו בניו של הורקנוס לאביהם: לך ונדה את אליעזר 

מנכסיך. עלה לירושלים לנדותו מנכסיו, ומצא שם יום טוב 
לר' יוחנן בן זכאי, וכל גדולי המדינה מסובין אצלו. ...רבי 

זכאי הלכו ואמרו לרבי יוחנן בן  יהושע רבי שמעון בן נתנאל
אמר להם עשו לו מקום. ועשו  הרי אביו של רבי אליעזר בא.

  לו מקום והושיבוהו אצלו ביניהן. 
אמר לו ריב"ז: אליעזר אמור לנו דבר אחד מדברי תורה. 

אמר לו אמשול לך משל: למה אני דומה, לבור הזה שאינו 
לו אמשול  יכול להוציא מים יותר ממה שהוא מכניס. אמר

לך משל: לה"ד לבאר הזאת שהיא מזלת ומוציאה מים 
מאליה כך את יכול לומר דברי תורה יתר ממה שנאמר 

  למשה בסיני. 
[א"ל ב' וג' פעמים ולא קבל עליו. יצא ריב"ז והלך לו, והיה 

ר' אליעזר יושב ודורש דברים יותר ממה שנאמר למשה 
ו יוצאות כקרנותיו בסיני]. ופניו מאירות כאור החמה, וקרנותי

  של משה, ואין אדם יודע אם יום הוא ואם לילה. 
רבי יהושע ור' שמעון בן נתנאל הלכו ואמרו לריב"ז בוא 

וראה רבי אליעזר יושב ודורש דברים [יותר] ממה שנאמר 
למשה בסיני, ופניו מאירות כאור החמה, וקרנותיו יוצאות 

ואם לילה.  כקרנותיו של משה, ואין אדם יודע אם יום הוא
בא ר' יוחנן בן זכאי מאחריו ונשקו על ראשו ואמר: אשריכם 

  [אברהם] יצחק ויעקב שיצא זה מחלציכם. 
אמר להם אביו של רבי אליעזר: למי אתם אומרים כך? 

  אמרו לו: לבנך אליעזר. 
אמר להם: וכך היה צריך לומר אשריכם אברהם יצחק 

אלא אשרי  ויעקב שיצא זה מחלציכם? לא היה צריך לומר
אני שיצא מחלצי. היה רבי אליעזר יושב ודורש, ואביו עומד 

  על רגליו. 
א"ל: אבא, איני יכול להיות יושב ודורש ולומד דברי תורה 
ואתה עומד על רגליך. עמד והושיבו אצלו. א"ל: בני, לא 

באתי לשבח הזה, ולא באתי אלא לנדותך מנכסי. ועכשיו 
ורתך, הרי אחיך מנודים שבאתי וראיתי ושמחתי בתלמוד ת

מהם, והם נתונים לך במתנה. א"ל: מוצל אני עד שאני שוה 
  לכל אחד בהם. 

א"ל: אילו בקשתי מלפני המקום כסף וזהב היה לו ליתן לי, 
שנאמר לי הכסף ולי הזהב [וגו']. (חגי ב' ח') אילו בקשתי 

ממנו קרקעות היה נותן לי, שנאמר לה' הארץ ומלואה 
לא בקשתי ממנו אלא שאזכה לתורה,  (תהלים כ"ד א).

שנאמר על כן כל פקודי כל ישרתי, כל ארח שקר שנאתי 
  (שם קי"ט קכ"ח)

 סוכה כז ע"ב  .ג

תנו רבנן: מעשה ברבי אליעזר ששבת בגליל העליון בסוכתו 
של יוחנן ברבי אלעאי בקיסרי ואמרי לה בקיסריון, והגיע 

לו: חמה לסוכה. אמר לו: מהו שאפרוש עליה סדין? אמר 
אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא העמיד ממנו שופט. 

הגיע חמה לחצי הסוכה, אמר לו: מהו שאפרוש עליה סדין? 
אמר לו: אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא יצאו ממנו  -

נביאים, שבט יהודה ובנימין העמידו מלכים על פי נביאים. 
הגיע חמה למרגלותיו של רבי אליעזר, נטל יוחנן סדין 

ירש עליה. הפשיל רבי אליעזר טליתו לאחוריו ויצא. לא ופ
מפני שהפליגו בדברים, אלא מפני שלא אמר דבר שלא 

  שמע מפי רבו לעולם

 אבות דרבי נתן יד, ג  .ד

בור סוד שאינו מאבד טיפה, קנקן  -רבי אליעזר בן הורקנוס 
  זפותא שמשמרת את יינה.


