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  הורקנוס רבי אליעזר "הגדול" בן

 סוכה כח ע"א  .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 

אמרו לו: כל  -אמר להם שמעתי, שתים עשרה אמר להם לא שמעתי. 
אמר להם: הזקקתוני לומר דבר שלא  -י השמועה? דבריך אינן אלא מפ

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.

 ביצה טו ע"ב  .ב

ה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום כולו בהלכות תנו רבנן: מעש
יום טוב. יצתה כת ראשונה, אמר: הללו בעלי פטסין. כת שניה, אמר: הללו 
בעלי חביות. כת שלישית, אמר: הללו בעלי כדין. כת רביעית, אמר: הללו 

בעלי לגינין. כת חמישית, אמר: הללו בעלי כוסות. התחילו כת ששית 
ו בעלי מארה. נתן עיניו בתלמידים, התחילו פניהם לצאת, אמר: הלל

משתנין. אמר להם: בני, לא לכם אני אומר אלא להללו שיצאו, שמניחים 
רבי  -והא שמחת יום טוב מצוה היא! ... חיי עולם ועוסקים בחיי שעה

אליעזר לטעמיה, דאמר: שמחת יום טוב רשות. דתניא, רבי אליעזר אומר: 
אלא: או אוכל ושותה או יושב ושונה. רבי יהושע אין לו לאדם ביום טוב 

  חציו לה' וחציו לכם -אומר: חלקהו 

 בבא מציעא נט ע"א  .ג

תנן התם: חתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא, רבי אליעזר מטהר 
אמר רב יהודה  -וזה הוא תנור של עכנאי. מאי עכנאי?  וחכמים מטמאין.

וטמאוהו. תנא: באותו היום השיב אמר שמואל: שהקיפו דברים כעכנא זו, 
רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו. אמר להם: אם הלכה 

חרוב זה יוכיח. נעקר חרוב ממקומו מאה אמה, ואמרי לה: ארבע  -כמותי 
מאות אמה. אמרו לו: אין מביאין ראיה מן החרוב. חזר ואמר להם: אם 

המים לאחוריהם. אמרו לו:  אמת המים יוכיחו. חזרו אמת -הלכה כמותי 
כותלי  -אין מביאין ראיה מאמת המים. חזר ואמר להם: אם הלכה כמותי 

בית המדרש יוכיחו. הטו כותלי בית המדרש ליפול. גער בהם רבי יהושע, 
אתם מה  -אמר להם: אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה 

מפני כבודו של רבי  טיבכם? לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע, ולא זקפו
מן השמים  -אליעזר, ועדין מטין ועומדין. חזר ואמר להם: אם הלכה כמותי 

יוכיחו. יצאתה בת קול ואמרה: מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו 
מאי לא  -בכל מקום! עמד רבי יהושע על רגליו ואמר: לא בשמים היא. 

סיני, אין אנו  אמר רבי ירמיה: שכבר נתנה תורה מהר -בשמים היא? 
 -משגיחין בבת קול, שכבר כתבת בהר סיני בתורה אחרי רבים להטת. 

אשכחיה רבי נתן לאליהו, אמר ליה: מאי עביד קודשא בריך הוא בההיא 
אמר ליה: קא חייך ואמר נצחוני בני, נצחוני בני. אמרו: אותו  -שעתא? 

עליו  היום הביאו כל טהרות שטיהר רבי אליעזר ושרפום באש, ונמנו
אמר להם רבי עקיבא: אני אלך, שמא  -וברכוהו. ואמרו: מי ילך ויודיעו? 

ילך אדם שאינו הגון ויודיעו, ונמצא מחריב את כל העולם כולו. מה עשה 
רבי עקיבא? לבש שחורים, ונתעטף שחורים, וישב לפניו בריחוק ארבע 

רבי,  אמר לו: -אמר לו רבי אליעזר: עקיבא, מה יום מיומים?  -אמות. 

אף הוא קרע בגדיו וחלץ מנעליו,  -כמדומה לי שחבירים בדילים ממך. 
ונשמט וישב על גבי קרקע. זלגו עיניו דמעות, לקה העולם שליש בזיתים, 

ואף רבן גמליאל היה בא בספינה, עמד  ..ושליש בחטים, ושליש בשעורים.
זר בן עליו נחשול לטבעו. אמר: כמדומה לי שאין זה אלא בשביל רבי אליע
הורקנוס. עמד על רגליו ואמר: רבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שלא 
לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך, שלא ירבו 

אימא שלום דביתהו דרבי אליעזר  מחלוקות בישראל. נח הים מזעפו.
אחתיה דרבן גמליאל הואי. מההוא מעשה ואילך לא הוה שבקה ליה לרבי 

ר למיפל על אפיה. ההוא יומא ריש ירחא הוה, ואיחלף לה בין מלא אליעז
לחסר. איכא דאמרי: אתא עניא וקאי אבבא, אפיקא ליה ריפתא. 

אשכחתיה דנפל על אנפיה, אמרה ליה: קום, קטלית לאחי. אדהכי נפק 
: כך אמרה ליה ?גמליאל דשכיב. אמר לה: מנא ידעת שיפורא מבית רבן

  .כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה :מקובלני מבית אבי אבא

 סנהדרין סח ע"א  .ד

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 
א נטרפה. אמר להן: דעתו ודעת אמו נטרפה, היאך מניחין שדעתו של אב

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 
י. אמר להן: תמיה אני אם ימותו מיתת עצמן. אמר לו לו: לא היה לנו פנא

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 
 -לב המלקק מן הים, הרבה תורה לימדתי ולא חסרתי מרבותי אפילו ככ

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 
הן דבר מעולם, חוץ הלכות, בנטיעת קשואין ולא היה אדם שואלני ב

מעקיבא בן יוסף. פעם אחת אני והוא מהלכין היינו בדרך, אמר לי: רבי, 
למדני בנטיעת קשואין. אמרתי דבר אחד נתמלאה כל השדה קשואין. 

למדני עקירתן. אמרתי דבר אחד, נתקבצו  -אמר לי: רבי, למדתני נטיעתן 
המרגליות  כולן למקום אחד. אמרו לו: הכדור והאמוס והקמיע וצרור

ומשקולת קטנה מהו? אמר להן: הן טמאין וטהרתן במה שהן. מנעל שעל 
אמר להן: הוא טהור. ויצאה נשמתו בטהרה. עמד רבי  -גבי האמוס מהו? 

יהושע על רגליו ואמר: הותר הנדר, הותר הנדר! למוצאי שבת פגע בו רבי 
עליו  עקיבא מן קיסרי ללוד, היה מכה בבשרו עד שדמו שותת לארץ. פתח
בשורה ואמר: אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, הרבה מעות יש לי ואין לי 

  שולחני להרצותן.

 שיר השירים רבה, א,ג  .ה

בית מדרשו של רבי אליעזר היה עשוי כמין ריס ואבן אחת היתה שם 
מיוחדת לו לישיבה. פעם אחת נכנס רבי יהושע התחיל ומנשק  והיתה

וזה שישב עליה דומה  אותה האבן ואמר: האבן הזאת דומה להר סיני,
לארון הברית

 


