A Rabbi's Disappearing Act
משנה מסכת אבות פרק ב משנה ח
חמשה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי ואלו הן רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי יהושע
בן חנניה ורבי יוסי הכהן ורבי שמעון בן נתנאל ורבי אלעזר בן ערך
הוא היה מונה שבחן רבי אליעזר בן הורקנוס בור סיד שאינו מאבד טפה רבי יהושע
אשרי יולדתו רבי יוסי חסיד רבי שמעון בן נתנאל ירא חטא ורבי אלעזר בן ערך מעין
המתגבר
הוא היה אומר אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים ואליעזר בן הורקנוס בכף
שניה מכריע את כולם אבא שאול אומר משמו אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים
ורבי אליעזר בן הורקנוס אף עמהם ורבי אלעזר בכף שניה מכריע את כולם
פרקי דרבי אליעזר פרק ב
אָמר לוֹ ַרבִּי ֶא ְמשׂל
תּוֹרהַ ,
אָמר לוֹ ֱאמֹר לָנוּ ָד ָבר ֶא ָחד ִמן ַה ָ
ָתן ֵעינָיו ְבּ ַרבִּי ֱאלִי ֶע ֶזרַ ,
וְנ ַ
שׁ ָהיָה
שׁ ֵאינוֹ יָכוֹל ְלהוֹצִיא ַמיִם ֵ
יוֹתר ִמ ַמּה ֶ
דּוֹמה ,לַבּוֹר ַה ֶזּה ֶ
ְל ָך ָמ ָשׁל ְל ָמה ַה ָדּ ָבר ֶ
אָמר לוֹ ֶא ְמשׂל
תוֹרה ֵ
שׁ ִקּ ַבּ ְל ִתּי ִמ ֶמּ ָךַּ .
לוֹמר ִדּ ְברֵי ָ
ָך ֲאנִי ֵאינִי יָכוֹל ַ
יוֹתר ִמ ַמּה ֶ
מוֹצִיא ,כּ ְ
ֵע וּמוֹצִיא ַמיִם ,וְיֵשׁ ְבּכֹחוֹ ְלהוֹצִיא ַמיִם
דּוֹמהְ ,ל ַמ ְעיָן ֶזה ֶ
ְל ָך ָמ ָשׁל ְל ָמה ַה ָדּ ָבר ֶ
שׁהוּא נוֹב ַ
שּׁ ִקּ ְבּלוּ ִמ ִסּינָי
תוֹרה ֵ
ֵ
לוֹמר ִדּ ְברֵי ָ
אַתּה יָכוֹל ַ
ָך ָ
יוֹתר ִמ ַמּה ֶ
יוֹתר ִמ ַמּה ֶ
שׁהוּא ַמ ְכנִיס ,כּ ְ
משנה מסכת אבות פרק ב משנה ט
אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם רבי אליעזר אומר עין טובה
רבי יהושע אומר חבר טוב רבי יוסי אומר שכן טוב רבי שמעון אומר הרואה את
הנולד רבי אלעזר אומר לב טוב אמר להם רואה אני את דברי אלעזר בן ערך
שבכלל דבריו דבריכם אמר להם צאו וראו איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם
רבי אליעזר אומר עין רעה רבי יהושע אומר חבר רע רבי יוסי אומר שכן רע רבי
שמעון אומר הלוה ואינו משלם אחד הלוה מן האדם כלוה מן המקום ברוך הוא
שנאמר )תהלים ל"ז( לוה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן רבי אלעזר אומר לב רע
אמר להם רואה אני את דברי אלעזר בן ערך שבכלל דבריו דבריכם

תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף יד עמוד ב
תנו רבנן :מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור ,והיה מהלך בדרך ,ורבי
אלעזר בן ערך מחמר אחריו .אמר לו :רבי! שנה לי פרק אחד במעשה מרכבה! אמר
לו :לא כך שניתי לכם :ולא במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם מבין מדעתו? אמר
לו :רבי ,תרשיני לומר לפניך דבר אחד שלמדתני .אמר לו :אמור .מיד ירד רבן יוחנן
בן זכאי מעל החמור ,ונתעטף וישב על האבן תחת הזית .אמר לו :רבי ,מפני מה
ירדת מעל החמור? אמר :אפשר אתה דורש במעשה מרכבה ,ושכינה עמנו ,ומלאכי
השרת מלוין אותנו ,ואני ארכב על החמור? מיד פתח רבי אלעזר בן ערך במעשה
המרכבה ודרש ,וירדה אש מן השמים וסיבבה כל האילנות שבשדה ,פתחו כולן
ואמרו שירה .מה שירה אמרו  -הללו את ה' מן הארץ תנינים וכל תהמות ...עץ פרי
וכל ארזים הללויה .נענה מלאך מן האש ואמר :הן הן מעשה המרכבה .עמד רבן
יוחנן בן זכאי ,ונשקו על ראשו ,ואמר :ברוך ה' אלהי ישראל שנתן בן לאברהם אבינו
שיודע להבין ולחקור ולדרוש במעשה מרכבה .יש נאה דורש ואין נאה מקיים ,נאה
מקיים ואין נאה דורש ,אתה נאה דורש ונאה מקיים .אשריך אברהם אבינו שאלעזר
בן ערך יצא מחלציך
מדרש תהלים מזמור א
שהכל צריכין לעצתו ,כגון ר' אלעזר בן ערך שהוא היה יועץ עצות ומתקיימות
ומצליחות ,אמרו לו נביא אתה ,אמר להן לא נביא אנכי ,ולא בן נביא ,אלא כך
מקובלני מרבותי ,שכל עצה שהיא לשם שמים סופה להתקיים

