A Rabbi's Disappearing Act - Part II
אבות דרבי נתן נוסחא א פרק יד
כשמת בנו של רבן יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לנחמו נכנס רבי אליעזר וישב לפניו ואמר
ליה רבי רצונך אומר דבר אחד לפניך .אמר לו אמור .אמר לו אדם הראשון היה לו בן ומת
וקבל עליו תנחומין ומנין שקבל עליו תנחומין שנאמר וידע אדם עוד את אשתו )בראשית ד'
כ"ה( אף אתה קבל תנחומין .אמר לו לא די לי שאני מצטער בעצמי אלא הזכרת לי צערו
.של אדם הראשון
נכנס רבי יהושע ואמר לו רצונך אומר דבר אחד לפניך .אמר לו אמור .אמר לו איוב היו לו
בנים ובנות ומתו כולם ביום אחד וקבל עליהם תנחומין אף אתה קבל תנחומין .ומנין שקבל
איוב תנחומין שנאמר ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מבורך )איוב א' כ"א( .אמר לו לא די לי
.שאני מצטער בעצמי אלא שהזכרת לי צערו של איוב
נכנס רבי יוסי וישב לפניו אמר לו רבי רצונך אומר דבר אחד לפניך .אמר לו אמור .אמר לו
אהרן היו לו שני בנים גדולים ומתו שניהם ביום אחד וקבל עליהם תנחומין שנאמר וידם
אהרן )ויקרא י' ג'( אין שתיקה אלא תנחומין ואף אתה קבל תנחומין .אמר לו לא די לי שאני
.מצטער בעצמי אלא שהזכרתני צערו של אהרן
נכנס רבי שמעון ואמר לו רבי רצונך אומר דבר אחד לפניך .אמר לו אמור .אמר לו דוד
המלך היה לו בן ומת וקבל תנחומין ואף אתה קבל תנחומין ומנין שקבל דוד תנחומין
שנאמר וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה וישכב עמה ותלד בן ויקרא את שמו
שלמה )שמואל ב' י"ב כ"ד( אף אתה רבי קבל תנחומין .אמר לו לא די שאני מצטער בעצמי
.אלא שהזכרתני צערו של דוד המלך
נכנס רבי אלעזר בן ערך כיון שראהו אמר לשמשו טול כלי ולך אחרי לבית המרחץ לפי
שאדם גדול הוא ואיני יכול לעמוד בו .נכנס וישב לפניו ואמר לו אמשול לך משל למה
הדבר דומה לאדם שהפקיד אצלו המלך פקדון .בכל יום ויום היה בוכה וצועק ואומר אוי לי
אימתי אצא מן הפקדון הזה בשלום .אף אתה רבי היה לך בן קרא תורה מקרא נביאים
וכתובים משנה הלכות ואגדות ונפטר מן העולם בלא חטא ויש לקבל עליך תנחומין
כשהחזרת פקדונך שלם .אמר לו רבי אלעזר בני נחמתני כדרך שבני אדם מנחמין
כשיצאו מלפניו הוא אמר אלך לדמסית למקום יפה ומים יפים ונאים והם אמרו נלך ליבנה
למקום שתלמידים חכמים מרובים אוהבים את התורה .הוא שהלך לדמסית למקום יפה
ומים יפים ונאים נתמעט שמו בתורה .הם שהלכו ליבנה למקום שתלמידים חכמים
מרובים ואוהבים את התורה נתגדל שמם בתור

תלמוד בבלי מסכת שבת דף קמז עמוד ב
אמר רבי חלבו :חמרא דפרוגייתא ומיא דדיומסת קיפחו עשרת השבטים מישראל .רבי
אלעזר בן ערך איקלע להתם ,אימשיך בתרייהו איעקר תלמודיה .כי הדר אתא ,קם למיקרי
בספרא ,בעא למיקרא החדש הזה לכם ,אמר :החרש היה לבם .בעו רבנן רחמי עליה,
והדר תלמודיה .והיינו דתנן ,רבי נהוראי אומר :הוי גולה למקום תורה ,ואל תאמר שהיא
תבא אחריך .שחבריך יקיימוה בידך ,ואל בינתך אל תשען .תנא :לא רבי נהוראי שמו אלא
רבי נחמיה שמו ,ואמרי לה רבי אלעזר בן ערך שמו ,ולמה נקרא שמו רבי נהוראי -
שמנהיר עיני חכמים בהלכה
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