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  ""כשחלה רבי אליעזר הגדולכשחלה רבי אליעזר הגדול""

  
  פ הגמרא בסנהדרין סח א"ע, לימוד על יומו האחרון של אחד מגדולי התנאים

  
  

 www.binyanhatorah.com באתר , דף מקורות זה נועד ללוות את השיעור של נתנאל אלישיב
  
  
  

הוא יושב . כשחלה רבי אליעזר נכנסו רבי עקיבא וחביריו לבקרו: תניא
ונכנס , ואותו היום ערב שבת היה. בקינוף שלו והן יושבין בטרקלין שלו

כמדומה : אמר להן לחביריו. בו ויצא בנזיפהגער . הורקנוס בנו לחלוץ תפליו
היאך מניחין , דעתו ודעת אמו נטרפה: אמר להן. אני שדעתו של אבא נטרפה

כיון שראו חכמים שדעתו מיושבת ? איסור סקילה ועוסקין באיסור שבות
  .סו וישבו לפניו מרחוק ארבע אמותנכנ, עליו

  
  ה כשחלה רבי "אבות דרבי נתן נוסחא א פרק כה ד

ויצא הורקנוס ואמר לחכמים רבותי . כנס הורקנוס בנו לחלוץ תפילין שלו ולא הניחו והיה בוכהנ
אמר לו בני לא דעתי נטרפה אבל דעתך נטרפה שהנחת הדלקת . דומה לי שנטרפה דעתו של אבא

הנר שנתחייבת עליה מיתה לשמים והיית מתעסק בתפילין שאין אתה מתחייב עליהן אלא משום 
  .שבות

  
  
  

ועד עכשיו : אמר להם. ללמוד תורה באנו: אמרו לו -? למה באתם: להם אמר
  . לא היה לנו פנאי: אמרו לו? למה לא באתם

  
  תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף נט עמוד ב 

, שהקיפו דברים כעכנא זו: אמר רב יהודה אמר שמואל -? מאי עכנאי. וזה הוא תנור של עכנאי
: אמר להם. ב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנובאותו היום השי: תנא. וטמאוהו

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

אם הלכה כמותי : חזר ואמר להם. מביאין ראיה מאמת המים אין: אמרו לו. אמת המים לאחוריהם
אם : אמר להם, גער בהם רבי יהושע. הטו כותלי בית המדרש ליפול. כותלי בית המדרש יוכיחו -

לא נפלו מפני כבודו של רבי ? אתם מה טיבכם - תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה 
אם הלכה : חזר ואמר להם. עדין מטין ועומדיןו, ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר, יהושע
מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל : יצאה בת קול ואמרה. מן השמים יוכיחו -כמותי 
אותו היום הביאו כל טהרות : אמרו... לא בשמים היא: עמד רבי יהושע על רגליו ואמר! מקום

אמר להם רבי  -? מי ילך ויודיעו: מרווא. ונמנו עליו וברכוהו, שטיהר רבי אליעזר ושרפום באש
מה עשה . ונמצא מחריב את כל העולם כולו, שמא ילך אדם שאינו הגון ויודיעו, אני אלך: עקיבא

אמר לו רבי  - . וישב לפניו בריחוק ארבע אמות, ונתעטף שחורים, לבש שחורים? רבי עקיבא
אף הוא  -. חבירים בדילים ממךכמדומה לי ש, רבי: אמר לו -? מה יום מיומים, עקיבא: אליעזר

, יםלקה העולם שליש בזית, זלגו עיניו דמעות. ונשמט וישב על גבי קרקע, קרע בגדיו וחלץ מנעליו
  .ושליש בשעורים, ושליש בחטים

  
  
  
  



ב  

  
  

  
  א "תלמוד ירושלמי מסכת מועד קטן פרק ג ה

מר דומה חד זמן הוה עבר בשוקא וחמת חדא איתא סחותה דבייתא וטלקת ונפלת גו רישיה א
  .שהיום חביריי מקרבין אותי דכתיב מאשפות ירים אביון

  :'קרבן העדה'ובפירוש 
פעם אחת היה רבי אליעזר עובר בשוק וראה אשה אחת מכבדת ביתה וזרקה האשפה ונפל על 

כלומר שהגיע להיות אשפה ', אמר כמדומה שהיום יקרבו אותי חבירי דכתיב מאשפות וגו. ראשו
  .שזורקין עליו הזבל

  
  

  משנה מסכת אבות פרק ב משנה ח 
הורקנוס בכף היה אומר אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים ואליעזר בן ) רבן יוחנן בן זכאי(הוא 

  .שניה מכריע את כולם
  
  

  .תמיה אני אם ימותו מיתת עצמן: אמר להן
  

  ה כשחלה רבי "אבות דרבי נתן נוסחא א פרק כה ד
אמרו לו . ים תמה אני על תלמידי הדור שמא יענשו מיתה לשמיםאחר כך אמר רבי אליעזר לחכמ

  .מר להם מפני שלא באו ושמשו אותיא. רבי מפני מה
  

  
  .שלך קשה משלהן: אמר לו? שלי מהו: אמר לו רבי עקיבא

  
  ה כשחלה רבי "אבות דרבי נתן נוסחא א פרק כה ד

אמר לו רבי לא . משת אותיעקיבא מפני מה לא באת לפני וש. ואחר כך אמר לעקיבא בן יוסף
ויש אומרים לא אמר לו כלום אלא כיון . אמר לו תמה אני עליך אם תמות מיתת עצמך. נפניתי

אמר . מהאמר לו רבי עקיבא רבי מיתתי ב. שאמר רבי אליעזר לתלמידיו כך מיד נמס דמו בקרבו
  .לו עקיבא שלך קשה מכולן

  
  י מסכת סנהדרין דף סח עמוד א "רש

  .ואילו שמשתני היית למד תורה הרבה, מפני שלבך פתוח כאולם –משלהן שלך קשה 
  

  ה דבר אחר "אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ו ד
פעם אחת היה עומד . אמרו בן ארבעים שנה היה ולא שנה כלום. עקיבא' מה היה תחלתו של ר

רו לו עקיבא אי על פי הבאר אמר מי חקק אבן זו אמרו לו המים שתדיר נופלים עליה בכל יום אמ
ו בעצמו מה רך פסל את "מיד היה רבי עקיבא דן ק). ט"ד י"איוב י(אתה קורא אבנים שחקו מים 

הקשה דברי תורה שקשין כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי שהוא בשר ודם מיד חזר 
יבא ל רבי למדני תורה אחז רבי עק"א. הלך הוא ובנו וישבו אצל מלמדי תינוקות. ללמוד תורה

. תורת כהנים ולמדה. אלף תיו ולמדה. כתב לו אלף בית ולמדה. בראש הלוח ובנו בראש הלוח
לפני רבי אליעזר ולפני רבי יהושע ] לו[הלך וישב . היה לומד והולך עד שלמד כל התורה כולה

כיון שאמרו לו הלכה אחת הלך וישב לו בינו לבין עצמו . אמר להם רבותי פתחו לי טעם משנה
  :חזר ושאלן והעמידן בדברים. נאמרדבר זה למה . בית זו למה נכתבה. לף זו למה נכתבהאמר א

  
  

  א והוי "ה ד"אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק יב ד
דברים ) א"שם שם י(אליעזר עקיבא עליך נאמר מבכי נהרות חבש ותעלומה יוציא אור ' ל ר"א

  :העקיבא לאור' שהיו מעולמים ומסותרים מן הבריות הוציא ר
  
  



ג  

  
  ה מה היה "מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ו ד

 פעם אחת. בן עשרים ושתים שנה היה ולא למד תורה. מה היה תחלתו של רבי אליעזר בן הורקנוס
ל אביו הורקנוס אי אתה טועם עד שתחרוש מלא "א. אמר אלך ואלמוד תורה לפני רבן יוחנן בן זכאי

הלך וישב לו לפני רבן יוחנן בן זכאי בירושלים עד שיצא ריח רע ... ענההשכים וחרש מלא מ. מענה
שלח וקרא . ל ושתק"שוב א. שתק. מפיו אמר לו רבן יוחנן בן זכאי אליעזר בני כלום סעדת היום

אמר להם . אמרו לו אמרנו שמא אצל רבי היה סועד? ל כלום סעד אליעזר אצלכם"לאכסניא שלו א
ל כשם "א. ביני וביניכם אבדנו את רבי אליעזר מן האמצע; היה סועד אף אני אמרתי שמא אצלכם

שמע עליו הורקנוס אביו שהיה לומד תורה אצל . שיצא לך ריח רע מפיך כך יצא לך שם טוב בתורה
אמרו אותו היום רבן יוחנן בן זכאי יושב ודורש . רבן יוחנן בן זכאי אמר אלך ואדיר אליעזר בני מנכסי

אמרו אותו היום נתן עיניו רבן יוחנן בן זכאי ברבי אליעזר ... ולי ישראל יושבין לפניובירושלים וכל גד
דחק עליו ודחקו עליו התלמידים עמד ופתח ודרש . ל איני יכול לפתוח"א. ואמר ליה פתח ודרוש

כל דבר ודבר שיצא מפיו עמד רבן יוחנן בן זכאי על רגליו ונשקו . בדברים שלא שמעתן אזן מעולם
לצאת עמד הורקנוס אביו על ] עת[עד שלא הגיע . אשו ואמר לו רבי אליעזר רבי אמת למדתניעל ר

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

  
  

  משנה מסכת פסחים פרק ו משנה ב 
שחיטה , מה אם הזאה שהיא משום שבות אינה דוחה את השבת: בי עקיבא או חלוףאמר לו ר...

  ? שהיא משום מלאכה אינו דין שלא תדחה את השבת
  ! שכתוב בתורה בין הערבים במועדו בין בחול בין בשבת אמר לו רבי אליעזר עקיבא עקרת מה

  ...אמר לו רבי הבא לי מועד לאלו כמועד לשחיטה
  
  

  פרק ז משנה ד משנה מסכת נזיר 
אמר רבי עקיבא דנתי לפני רבי אליעזר מה אם עצם כשעורה שאינו מטמא אדם באהל הנזיר ...

אינו דין שיהא הנזיר מגלח על , רביעית דם שהוא מטמא אדם באהל, מגלח על מגעו ועל משאו
לפני וכשבאתי והרציתי דברים . אמר לי מה זה עקיבא אין דנין כאן מקל וחומר? מגעה ועל משאה
  :ר לי יפה אמרת אלא כן אמרו הלכהרבי יהושע אמ

  
  

  תלמוד בבלי מסכת תענית דף כה עמוד ב 
ירד רבי . שוב מעשה ברבי אליעזר שירד לפני התיבה ואמר עשרים וארבע ברכות ולא נענה

וירדו , אבינו מלכנו למענך רחם עלינו. אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה: ואמר, עקיבא אחריו
אלא שזה מעביר על , לא מפני שזה גדול מזה: יצתה בת קול ואמרה. הוו מרנני רבנן. יםגשמ

  . וזה אינו מעביר על מדותיו, מידותיו
  

אוי לכם שתי זרועותיי שהן כשתי : אמר, נטל שתי זרועותיו והניחן על לבו
הרבה תורה . והרבה תורה לימדתי, הרבה תורה למדתי. ספרי תורה שנגללין

  ,מרבותי אפילו ככלב המלקק מן היםלא חסרתי ו -למדתי 
  

  תלמוד בבלי מסכת סוכה דף כח עמוד א 
, ושאלוהו שלשים הלכות בהלכות סוכה, מעשה ברבי אליעזר ששבת בגליל העליון: תנו רבנן

: יהודה אומר' רבי יוסי בר. לא שמעתי, שמונה עשר אמר להם, שתים עשרה אמר להם שמעתי
: אמרו לו -. שתים עשרה אמר להם לא שמעתי, עשר אמר להם שמעתישמונה , חילוף הדברים

  . לא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי מעולם... אמר להם -? כל דבריך אינן אלא מפי השמועה
  

  א על סנהדרין סח א"חידושי אגדות למהרש
שדימה עצמו לכלב , על עצמו אמר זה המשל אף שהוא קצת גנאי .ככלב המלקק מן הים

  ...אבל על תלמידיו לא אמר זה המשל שהוא קצת גנאי ואמר עליהם משל אחר, קהמלק
  



ד  

ולא עוד . ולא חסרוני תלמידי אלא כמכחול בשפופרת –הרבה תורה לימדתי 
ולא היה אדם ששואלני בהן , אלא שאני שונה שלש מאות הלכות בבהרת עזה

שלשת  ואמרי לה, ולא עוד אלא שאני שונה שלש מאות הלכות. דבר מעולם
חוץ , דבר מעולם בנטיעת קשואין ולא היה אדם שואלני בהן, אלפים הלכות

  .מעקיבא בן יוסף
. למדני בנטיעת קשואין, רבי: אמר לי, פעם אחת אני והוא מהלכין היינו בדרך

למדתני נטיעתן , רבי: אמר לי. אמרתי דבר אחד נתמלאה כל השדה קשואין
  .בצו כולן למקום אחדנתק, אמרתי דבר אחד. למדני עקירתן –

? הכדור והאמוס והקמיע וצרור המרגליות ומשקולת קטנה מהו: אמרו לו
אמר  -? מנעל שעל גבי האמוס מהו. הן טמאין וטהרתן במה שהן: אמר להן

: ליו ואמרעמד רבי יהושע על רג. ויצאה נשמתו בטהרה. הוא טהור: להן
  !הותר הנדר, הותר הנדר

היה מכה בבשרו עד שדמו , קיבא מן קיסרי ללודלמוצאי שבת פגע בו רבי ע
הרבה , אבי אבי רכב ישראל ופרשיו: פתח עליו בשורה ואמר. שותת לארץ

  .ת יש לי ואין לי שולחני להרצותןמעו
  

  תוספות מסכת סנהדרין דף סח עמוד א 
 ליכא דמשום תורה קעביד כדאמר הרבה מעות) ויקרא יט(ומשום שרט לנפש  –היה מכה בבשרו 

  .יש לי ואין לי שולחני להרצותן


