On the Shoulder of Giants
?Are We Progressing or Regressing
תלמוד בבלי מסכת עירובין דף נג עמוד א
אמר רבי יוחנן :לבן של ראשונים כפתחו של אולם ,ושל אחרונים כפתחו של היכל  -ואנו
כמלא נקב מחט סידקית .ראשונים  -רבי עקיבא ,אחרונים  -רבי אלעזר בן שמוע .איכא
דאמרי :ראשונים  -רבי אלעזר בן שמוע ,אחרונים  -רבי אושעיא בריבי .ואנו כמלא נקב
מחט סידקית
תלמוד בבלי מסכת יומא דף ט עמוד ב
אמר רבי יוחנן :טובה צפורנן של ראשונים מכריסן של אחרונים
תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיב עמוד ב
אמר רבי זירא אמר רבא בר זימונא :אם ראשונים בני מלאכים  -אנו בני אנשים ,ואם
ראשונים בני אנשים  -אנו כחמורים ,ולא כחמורו של רבי חנינא בן דוסא ושל רבי פנחס בן
יאיר ,אלא כשאר חמורים
קהלת פרק ז פסוק י
תּ ַעל־ ֶֽזה
ָמים֙ ָה ִר֣אשִֹׁנ֔ים ָהי֥וּ ִ
שׁ ַ֤היּ ִ
אַל־תֹּ ַ
שׁאַ֥ ְל ָ
טוֹב֖ים ֵמ ֵא֑ ֶלּה ִכּ֛י לֹ֥א ֵמ ָח ְכ ָמ֖ה ָ
אמר֙ ֶמ֣ה ָהיָ֔ה ֶ
רש"י קהלת פרק ז פסוק י
אל תאמר מה היה שהימים וגו'  -אל תתמה על הטובה שהיתה באה על הצדיקים
הראשונים כדור המדבר ודורו של יהושע ודורו של דוד
כי לא מחכמה שאלת  -שהכל לפי זכות הדורות
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לה עמוד ב
ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה ברבי אלעאי :בא וראה שלא
כדורות הראשונים דורות האחרונים; דורות הראשונים היו מכניסין פירותיהן דרך טרקסמון
 כדי לחייבן במעשר ,דורות האחרונים מכניסין פירותיהן דרך גגות דרך חצרות דרךקרפיפות  -כדי לפטרן מן המעש
תלמוד בבלי מסכת יבמות דף לט עמוד ב

תנן התם :מצות יבום קודמת למצות חליצה  -בראשונה שהיו מתכוונין לשם מצוה ,עכשיו
שאין מתכוונין לשם מצוה ,אמרו :מצות חליצה קודמת למצות יבום
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כ עמוד א
אמר ליה רב פפא לאביי :מאי שנא ראשונים דאתרחיש להו ניסא ,ומאי שנא אנן דלא
מתרחיש לן ניסא? אי משום תנויי  -בשני דרב יהודה כולי תנויי בנזיקין הוה ,ואנן קא
מתנינן שיתא סדרי! וכי הוה מטי רב יהודה בעוקצין האשה שכובשת ירק בקדרה ואמרי
לה זיתים שכבשן בטרפיהן טהורים אמר :הויות דרב ושמואל קא חזינא הכא ,ואנן קא
מתנינן בעוקצין תליסר מתיבתא! ואילו רב יהודה ,כי הוה שליף חד מסאניה  -אתי מטרא,
ואנן קא מצערינן נפשין ומצוח קא צוחינן  -ולית דמשגח בן!  -אמר ליה :קמאי הוו קא
מסרי נפשייהו אקדושת השם ,אנן לא מסרינן נפשין אקדושת השם

שו"ת הרי"ד סימן סב
שמעתי מחכמי הפילוסופים שאלו לגדול שבהם ואמרו לו הלא אנחנו מודים שהראשונים
חכמו והשכילו יותר ממנו והלא אנחנו מודים שאנו מדברים עליהם וסותרים דבריהם
בהרבה מקומות והאמת אתנו היאך יכון הדבר הזה ,השיבם אמר להם מי צופה למרחוק
הננס או הענק הוי אומר הענק שעיניו עומדות במקום גבוה יותר מן הננס ,ואם תרכיב
הננס על צוארי הענק מי צופה יותר למרחוק הוי אומר הננס שעיניו גבוהות עכשיו יותר
מעיני הענק ,כך אנחנו ננסים רכובים על צוארי הענקים מפני שראינו חכמתם ואנו מעניקי'
עליה ומכח חכמתם חכמנו לומר כל מה שאנו אומרים ולא שאנו גדולים מהם

