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 Rabbi Eliezer ben Horknos – אליעזר בן הורקנוסרבי 
 הרב אביעד בדנר 

 

1. Pirkei D’rabbi Eliezer Chapter 1  'פרקי דרבי אליעזר פרק א 

The following befell Rabbi Eliezer, son of Hyrkanos. His 

father had many ploughmen who were ploughing arable 

ground, whereas he was ploughing a stony plot; he sat down 

and wept. His father said to him: O my son! Why dost thou 

weep? Art thou perchance distressed because thou dost 

plough a stony plot? In the past thou hast ploughed a stony 

plot, now behold thou shalt plough with us arable soil. He sat 

down on the arable ground and wept. His father said to him: 

But why dost thou weep? Art thou perchance distressed 

because thou art ploughing the arable land? He replied to 

him: No. (Hyrkanos) said to him: Why dost thou weep? He 

answered him: I weep only because I desire to learn Torah. 

(Hyrkanos) said to him: Verily thou art twenty-eight years 

old —yet dost thou desire to learn Torah? Nay, go, take thee 

a wife and beget sons and thou wilt take them to the school.  

He fasted two weeks not tasting anything, until Elijah — may 

he be remembered for good — appeared to him and said to 

him: Son of Hyrkanos! Why dost thou weep? He replied to 

him: Because I desire to learn Torah. (Elijah) said to him: If 

thou desirest to learn Torah get thee up to Jerusalem to 

Rabban Jochanan ben Zakkai. He arose and went up to 

Jerusalem to R. Jochanan ben Zakkai and sat down and wept. 

(R. Jochanan) said to him: Why dost thou weep? He 

answered him: Because I wish to learn Torah. (R. Jochanan) 

said to him: Whose son art thou? But he did not tell him. (R. 

Jochanan) asked him: Hast thou never learnt to read the 

Shema‘, or the Tephillah, or the Grace after meals? He 

replied to him: No. He arose and (R. Jochanan) taught him 

the three (prayers). (Again) he sat down and wept. (R. 

Jochanan) said to him: My son, why dost thou weep? He 

replied: Because I desire to learn Torah. He (thereupon) 

taught him two rules (of the Law) every day of the week, and 

on the Sabbath (Eliezer) repeated them and assimilated them. 

He kept a fast for eight days without tasting anything until 

the odour of his mouth attracted the attention of R. Jochanan 

ben Zakkai, who directed him to withdraw from his presence. 

He sat down and wept. (R. Jochanan) said to him: My son, 

why dost thou weep? He rejoined: Because thou didst make 

me withdraw from thy presence just as a man makes his 

fellow withdraw, when the latter is afflicted with leprosy. (R. 

Jochanan) said to him: My son, just as the odour of thy 

mouth has ascended before me, so may the savour of the 

statutes of the Torah ascend from thy mouth to Heaven. He 

said to him: My son! Whose son art thou? He replied: I am 

the son of Hyrkanos. Then said (R. Jochanan): Art thou not 

בן הורקנוס, שהיו   מעשה ברבי אליעזר
לאביו חורשים והיו חורשין על  

והוא היה חורש בטרשין.   ,המענה גבי
 .ישב לו והיה בוכה

אמר לו אביו, מפני מה אתה בוכה? שמא  
מצטער אתה שאתה חורש בטרשין?  

 .עכשיו אתה חורש על גבי המענה

ישב לו על גבי המענה והיה בוכה. אמר  
ה בוכה? שמא מצטער  לו מפני מה את

אתה שאתה חורש על גבי המענה? אמר  
לו, לאו. ולמה אתה בוכה? אמר לו, שאני  

מבקש ללמוד תורה. אמר לו, והלא בן  
עשרים ושמונה שנים אתה, ואתה מבקש  

ללמוד תורה. אלא קח לך אשה ותוליד  
 .לך בנים ואתה מוליכן לבית הספר

עשה שתי שבתות ולא טעם כלום, עד  
אליהו זכור לטוב, ואמר לו, בן   שנגלה לו

הורקנוס, מפני מה אתה בוכה? אמר לו  
מפני שאני מבקש ללמוד תורה. אמר לו,  

אם אתה מבקש ללמוד תורה, עלה  
 .לירושלים אצל רבן יוחנן בן זכאי

עמד והלך אצל רבן יוחנן בן זכאי, ישב לו  
והיה בוכה. אמר לו, מפני מה אתה  

ש ללמוד  בוכה? אמר לו, מפני שאני מבק
תורה. אמר לו, בן מי אתה? ולא הגיד לו.  

אמר לו, מימיך לא למדת קריאת שמע  
ולא תפלה ולא ברכת המזון? אמר לו  

 .לאו. אמר לו עמוד ואלמדך שלשתן

ישב והיה בוכה. אמר לו, בני, מפני מה  
אתה בוכה? אמר לו, שאני מבקש ללמוד  
תורה. והיה אומר לו שתי הלכות כל ימי  

 .יה חוזר לו עליהן ומדבקןהשבוע, וה

עשה שמונה ימים ולא טעם כלום עד  
שעלה ריח פיו לפני רבן יוחנן בן זכאי,  

 .והעמידו מלפניו

ישב והיה בוכה. אמר לו מפני מה אתה  
בוכה? אמר לו, מפני שהעמדתני מלפניך  

כאדם שמעמיד מלפניו מוכה שחין. אמר  
לו, בני, כשם שעלה ריח פיך מלפני, כך  

 .חקי תורה מפיך לשמים  יעלה ריח

אמר לו, בני, בן מי אתה? אמר לו בן  
הורקנוס אני. אמר לו, והלא בן גדולי  

 !עולם אתה, ולא היית מגיד לי



2 
 

the son of one of the great men of the world, and thou didst 

not tell me? By thy life! he continued, This day shalt thou eat 

with me. (Eliezer) answered: I have eaten already with my 

host. (R. Jochanan) asked: Who is thy host? He replied: R. 

Joshua ben Chananjah and R. José the Priest. (R. Jochanan) 

sent to inquire of his hosts, saying to them: Did Eliezer eat 

with you this day? They answered: No; moreover has he not 

fasted eight days without tasting any food? R. Joshua ben 

Chananjah and R. José the Priest went and said to R. 

Jochanan ben Zakkai: Verily during the last eight days 

(Eliezer) has not partaken of any food. 

THE sons of Hyrkanos said to their father: Get thee up to 

Jerusalem and vow that thy son Eliezer should not enjoy any 

of thy possessions. He went up to Jerusalem to disinherit 

him, and it happened that a festival was being celebrated 

there by R. Jochanan ben Zakkai. All the magnates of the 

district were dining with him… The people said (to R. 

Jochanan): Behold, the father of R. Eliezer has arrived. He 

bade them saying: Prepare a place for him, and seat him next 

to us. (R. Jochanan) fixed his gaze on R. Eliezer, saying to 

him, Tell us some words of the Torah. (R. Eliezer) answered 

him saying: Rabbi! I will tell thee a parable. To what is the 

matter like? To this well which cannot yield more water than 

the amount which it has drawn (from the earth); likewise am 

I unable to speak words of the Torah in excess of what I have 

received from thee. (R. Jochanan) said to him, I will (also) 

tell thee a parable. To what is the matter like? To this 

fountain which is bubbling and sending forth its water, and it 

is able to effect a discharge more powerful than what it 

secretes; in like manner art thou able to speak words of the 

Torah in excess of what Moses received at Sinai. 

 

(R. Jochanan) continued: Lest thou shouldst feel ashamed on 

my account, behold I will arise and go away from thee. 

Rabban Jochanan ben Zakkai arose and went outside. 

(Thereupon) R. Eliezer sat down and expounded. His face 

shone like the light of the sun and his effulgence beamed 

forth like that of Moses, so that no one knew whether it was 

day or night. They went and said to Rabban Jochanan ben 

Zakkai: Come and see R. Eliezer sitting and expounding, his 

face shining like the light of the sun and his effulgence 

beaming like that of Moses, so that no one knows whether it 

be day or night. He came from (his place) behind him and 

kissed him on his head, saying to him: Happy are ye, 

Abraham, Isaac, and Jacob, because this one has come forth 

from your loins. Hyrkanos his father said: To whom does (R. 

Jochanan) speak thus? The people answered: To Eliezer thy 

son. He said to them: (R. Jochanan) should not have spoken 

in that manner, but (in this wise), “Happy am I because he 

has come forth from my loins.” Whilst R. Eliezer was sitting 

. היום אתה סועד אצלי, חייך, אמר לו
. כבר סעדתי אצל אכסניא שלי, אמר לו
, אמר לו? ומי הוא אכסניא שלך, אמר לו

. הכהןורבי יוסי , רבי יהושע בן חנניה
, אמר להם, שלח ושאל אכסניא שלו

, אמרו לו? אצלכם סעד אליעזר היום
והלא יש לו שמונה ימים שלא טעם  . לאו

אחרי כן הלכו רבי יהושע בן חנניה  . כלום
ורבי יוסי הכהן ואמרו לו לרבן יוחנן בן  

והלא יש לו שמונה ימים שלא , זכאי
 טעם כלום 

 

  עלה לך, בניו של הורקנוס לאביהם אמרו
. לירושלים ונדה את בנך אליעזר מנכסיך

ומצא שם יום  , ועלה לירושלים לנדותו
 .טוב לרבן יוחנן בן זכאי

בן  , והיו כל גדולי המדינה סועדין אצלו
ובן  , ונקדימון בן גוריון, ציצית הכסת

 .כלבא שבוע
שהיה  , ולמה נקרא שמו בן ציצית הכסת

אמרו על  . מוסב למעלה מגדולי ירושלים
שהיה לו מזון שלשה  , נקדימון בן גוריון

סאים קמח לכל אחד ואחד שהיו  
, אמרו עליו על בן כלבא שבוע. בירושלים

שהיה לו בית ארבע כורין של גנות טוחנין  
 .בזהב

 .הרי אביו של רבי אליעזר בא, אמרו לו
ועשו לו מקום  , עשו לו מקום, אמר להם

ונתן עיניו ברבי  . והושיבו אותו אצלו
אמור לנו דבר אחד מן  , אמר לו, ראליעז

 .התורה
למה  , אמשול לך משל, רבי, אמר לו

לבור הזה שאינו יכול  ? הדבר דומה
כך  . להוציא מים יותר ממה שהיה מוציא
אני איני יכול לומר דברי תורה יותר  

 .ממה שקיבלתי ממך
אמשול לך משל למה הדבר  , אמר לו

, למעין זה שהוא נובע ומוציא מים, דומה
בכוחו להוציא מים יתר ממה שהוא   ויש

כך אתה יכול לומר דברי תורה  . מכניס
 .יתר ממה שקבלו מסיני

הריני  , שמא ממני אתה מתבייש, אמר לו
 .עומד מאצלך

והיה רבי  , עמד רבן יוחנן והלך לו לחוץ
ופניו מאירות כאור  , אליעזר יושב ודורש

וקרנותיו יוצאות כקרנותיו של  , החמה
 .אדם יודע אם יום ואם לילהואין , משה

. בא רבן יוחנן מאחוריו ונשקו על ראשו
אשריכם אברהם יצחק ויעקב  , אמר לו

 .שיצא זה מחלציכם
 ?למי אמר כך, אמר הורקנוס

 .לאליעזר בנך, אמרו לו
אלא  , לא כך היה לו לומר, אמר להם
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and expounding, his father was standing upon his feet. When 

(Eliezer) saw his father standing upon his feet, he became 

agitated and said to him: My father! be seated, for I cannot 

utter the words of the Torah when thou art standing on thy 

feet. (Hyrkanos) replied to him: My son, it was not for this 

reason that I came, but my intention was to disinherit thee. 

Now that I have come and I have witnessed all this praise; 

behold thy brothers are disinherited and their portion is given 

to thee as a gift. (Eliezer) replied: Verily I am not equal to 

one of them. 

If I had asked the Holy One, blessed be He, for land, it would 

be possible for Him to give this to me, as it is said, “The 

earth is the Lord’s, and the fulness thereof” (Ps. xxiv. 1). Had 

I asked the Holy One, blessed be He, for silver and gold, He 

could have given them to me, as it is said, “The silver is 

mine, and the gold is mine” (Hag. ii. 8). But I asked the Holy 

One, blessed be He, that I might be worthy (to learn the) 

Torah only, as it is said, “Therefore I esteem all precepts 

concerning all things to be right; and I hate every false way” 

(Ps. cxix. 128). 

 .אשרי אני שיצא זה מחלצי
ואביו עומד  , היה רבי אליעזר יושב ודורש 

כיון שראה אביו עומד על  . גליועל ר
שאיני  , שב, אבא, אמר לו. נבהל, רגליו

יכול לומר דברי תורה ואתה עומד על  
 .רגליך

אלא  , לא על כך באתי , בני, אמר לו
ועתה שבאתי לראותך  . לנדותך מנכסי

הרי אחיך  , וראיתי כל השבח הזה
 .והם נתונים לך במתנה, מנודים מהם

 .שוה כאחד מהםוהרי אני איני , אמר לו
, לו קרקעות בקשתי מלפני הקב״ה(י)א

, תהלים כד ),שנאמר, היה לפניו לתן לי
י ָבּה' לה( א ל ְוֹיְשבֵּ בֵּ  ."ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה תֵּ

, היה נותן לי, לו כסף וזהב בקשתי(י)וא
ְוִלי ַהָזָהב  , ַהֶכֶסף ִלי  "  (ח, חגי ב ) שנאמר

 ."ְצָבאֹות' ה[ ְנֻאם( ]אמר)
אלא לא בקשתי מלפני הקדוש ברוך הוא  

, תהלים קיט ) שנאמר, אלא תורה בלבד
י ֹכל ִיָשְרִתיי ָכל   "( קכח ן ָכל ִפּקּודֵּ ַעל כֵּ
אִתי ֹאַרח  ."ֶשֶקר ָשנֵּ

 

2. Mishnah, Avot 2:8  משנה, אבות ב:ח 

Rabban Yochanan ben Zakkai received [the tradition] from 

Hillel and Shammai… Rabbi Yochanan ben Zakkai had five 

students: Rabbi Eliezer ben Horkenos, Rabbi Yehoshua ben 

Chananya, Rabbi Yosi the Priest, Rabbi Shimon ben 

Netanel, and Rabbi Elazar ben Arakh. He would recount 

their praises: Rabbi Eliezer ben Horkenos is a pit covered in 

plaster that does not lose a drop... He [Rabban Yochanan 

ben Zakkai] used to say: If all the sages of Israel were on 

one side of a balance scale, and Rabbi Eliezer ben Horkenos 

were on the other side, he [Rabbi Eliezer] would outweigh 

them all.  

 .. .רבן יוחנן בן זכאי קבל מהלל ומשמאי
חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן  

ואלו הן, רבי אליעזר בן הרקנוס,   ,זכאי
ורבי יהושע בן חנניה, ורבי יוסי הכהן,  

 .ורבי שמעון בן נתנאל, ורבי אלעזר בן ערך
 .הוא היה מונה שבחן

בן הרקנוס, בור סוד שאינו   רבי אליעזר
 …מאבד טפה

הוא היה אומר, אם יהיו כל חכמי ישראל  
בכף מאזנים, ואליעזר בן הרקנוס בכף  

 .שניה, מכריע את כלם
 

 

3. Babylonian Talmud, Sukkah 28A כח.  דף  בבלי, סוכה 

Our Rabbis have taught: It happened that R. Eliezer passed the 

Sabbath in Upper Galilee, and they asked him for thirty 

decisions in the laws of Sukkah. Of twelve of these he said, ‘I 

heard them [from my teachers]’; of eighteen he said, ‘I have 

not heard’. R. Jose b. Judah said, Reverse the words: Of 

eighteen he said, ‘I have heard them’, of twelve he said, ‘I have 

not heard them’. They said to him,’Are all your words only 

reproductions of what you have heard?’ He answered them, 

‘You wished to force me to say something which I have not 

heard from my teachers. During all my life [I may tell you] no 

man was earlier than myself in the college, I never slept or 

dozed in the college, nor did I ever leave a person in the college 

. ת"ר מעשה ברבי אליעזר ששבת  
בגליל העליון ושאלוהו שלשים הלכות  
בהלכות סוכה שתים עשרה אמר להם  

שמעתי שמונה עשר אמר להם לא  
אומר חילוף   שמעתי ר' יוסי בר' יהודה

הדברים שמונה עשר אמר להם שמעתי  
שתים עשרה אמר להם לא שמעתי  

אמרו לו כל דבריך אינן אלא מפי  
השמועה אמר להם הזקקתוני לומר  

דבר שלא שמעתי מפי רבותי מימי לא  
קדמני אדם בבית המדרש ולא ישנתי  

בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת  
עראי ולא הנחתי אדם בבית המדרש  

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%93_%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%93_%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%97%D7%92%D7%99_%D7%91_%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%99%D7%98_%D7%A7%D7%9B%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%99%D7%98_%D7%A7%D7%9B%D7%97
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when I went out, nor did I ever utter profane speech, nor have I 

ever in my life said a thing which I did not hear from my 

teachers’. They said concerning R. Johanan b. Zakkai that 

during his whole life he never uttered profane talk, nor walked 

four cubits without [studying the] Torah or without tefillin, nor 

was any man earlier than he in the college, nor did he sleep or 

doze in the college, nor did he meditate in filthy alleyways, nor 

did he leave anyone in the college when he went out, nor did 

anyone ever find him sitting in silence, but only sitting and 

learning, and no one but himself ever opened the door to his 

disciples, he never in his life said anything which he had not 

heard from his teacher, and, except on the eve of Passover and 

on the eve of the Day of Atonement, he never said, ‘It is time to 

arise from the studies at the college’; and so did his disciple R. 

Eliezer conduct himself after him. 

צאתי ולא שחתי שיחת חולין ולא  וי
אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי  
מעולם אמרו עליו על רבן יוחנן בן  

זכאי מימיו לא שח שיחת חולין ולא  
הלך ד' אמות בלא תורה ובלא תפילין  
ולא קדמו אדם בבית המדרש ולא ישן  
בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת  
עראי ולא הרהר במבואות המטונפות  

ח אדם בבית המדרש ויצא ולא  ולא הני
מצאו אדם יושב ודומם אלא יושב  

ושונה ולא פתח אדם דלת לתלמידיו  
אלא הוא בעצמו ולא אמר דבר שלא  
שמע מפי רבו מעולם ולא אמר הגיע  
עת לעמוד מבית המדרש חוץ מערבי  

פסחים וערבי יום הכפורים וכן היה ר'  
 אליעזר תלמידו נוהג אחריו 

 

4. Babylonian Talmud, Taanit 25B  :בבלי, תענית דף כה 

It is further related of R. Eliezer that once he stepped down before 

the Ark and recited the twenty-four benedictions [for fast days] and 

his prayer was not answered. R. Akiva stepped down after him and 

exclaimed: Our Father, our King, we have no King but Thee; our 

Father, our King, for Thy sake have mercy upon us; and rain fell. 

The Rabbis present suspected [R. Eliezer], whereupon a Heavenly 

Voice was heard proclaiming.[The prayer of] this man [R. Akiva] 

was answered not because he is greater than the other man, but 

because he is ever forbearing (patient) and the other is not.  

 

 לפני שירד אליעזר ברבי מעשה שוב
 ברכות וארבע עשרים ואמר התיבה

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

  על מעביר אינו וזה, מידותיו
 .מדותיו

 

5. Mishnah Negaim 9:3 משנה נגעים ט:ג 

R. Eliezer was asked, ‘what is the ruling where a bright 

spot of the size of a sela arose on the inside of one's hand 

and covered up the scar of a boil?’ he replied: ‘it must be 

shut up’. They said to him, for what purpose, seeing that it 

is neither capable of growing white hair nor can it 

effectively spread nor does quick flesh cause in it any 

uncleanness?’ he replied, ‘it is possible that it will contract 

and then spread again’. They said to him, ‘but what about 

when its extent be only that of a split bean?’‘I have not 

heard the reason’, he replied. Said r. Judah b. Bathyra to 

him, ‘I would submit an argument on it’. The other 

replied, ‘if you would thereby confirm the ruling of the 

sages, well and good’. He said, ‘it is possible that another 

boil would arise outside it? And the latter would then 

spread to the former, ‘you are a great sage’, the other 

exclaimed, ‘for you have confirmed a ruling of the sages.’ 

ִמי ֶשָעְלָתה ְלתֹוְך ָידֹו    ָשֲאלּו ֶאת ַרִבי ֱאִליֶעֶזר:
 ַבֶהֶרת ַכֶסַלע, ּוְמקֹוָמּה ָצֶרֶבת ַהְשִחין? 

  ָאַמר ָלֶהם: ַיְסִגיר!
 ָלָמה?  ָאְמרּו לֹו:

ָער   ֹשֵּ ל  ְראּוָיה,ְלַגדֵּ יָנּה  אֵּ יָנּה    ָלָבן  אֵּ יֹון  ּוְלִפֹשְ
ה,   פֹוֹשָ

יָנּה ִמַטְמָאה?   ּוְלִמְחָיה אֵּ
ה. ָאַמר ָלֶהן:  ֶשָמא ִתְכֹנס ְוִתְפֹשֶ
 ַוֲהלא ְמקֹוָמּה ַכְגִריס? ָאְמרּו לֹו:

 ָאַמר ָלֶהן: לא ָשַמְעִתי. 
יָרא:  ָאַמר לֹו ַרִבי ְיהּוָדה ֶבן ְבתֵּ

ד בֹו  ? ֲאַלמֵּ
ן!  ָאַמר לֹו: י ֲחָכִמים, הֵּ  ִאם ְלַקיֵּם ִדְברֵּ
לֹו: לֹו   ָאַמר  חּוָצה  ר  ַאחֵּ ְשִחין  לֹו  ד  ִיָּולֵּ ֶשָמא 

ה ְלתֹוכֹו.   ְוִיְפֹשֶ
לֹו: י   ָאַמר  ִדְברֵּ ֶשִּקַיְמָת  ַאָתה  ָגדֹול  ָחָכם 

 ֲחָכִמים. 
 

6. Yalkut Shimoni, Bemidbar 747   תשמזילקוט שמעוני, במדבר סימן 
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  .[להפריש רובע לקנו( ]רביעית הקן)גר שנתגייר צריך :אליעזר אומר' מכאן היה ר- לגר הגר
  .שהיא תקלה לו, אינו צריך :רבי יהושע אומר

 

7. Babylonian Talmud, Niddah 7B  :בבלי, נדה דף ז 

It was taught: R. Eliezer said to R. Joshua, ‘You have not heard 

but I have heard; you have only heard one tradition but I have 

heard many; people do not ask him who has not seen the new 

moon to come and tender evidence but only him who has seen it.’ 

Throughout the lifetime of R. Eliezer the people acted in 

accordance with the ruling of R. Joshua, but after the passing 

away of R. Eliezer, R. Joshua re-introduced the earlier practice. 

Why did he not follow R. Eliezer during his lifetime? — Because 

R. Eliezer was a disciple of Shammai and he felt that if they 

would act in agreement with his ruling in one matter they would 

act in agreement with his rulings in other matters also and that 

out of respect for R. Eliezer no one could interfere with them; but 

after the passing away of R. Eliezer, when the people could well 

be interfered with, he re-introduced the original practice. 

תניא אמר לו רבי אליעזר לרבי  
יהושע אתה לא שמעת אני שמעתי  

אתה לא שמעת אלא אחת ואני  
שמעתי הרבה אין אומרים למי שלא  

מי  ראה את החדש יבא ויעיד אלא ל
שראהו כל ימיו של רבי אליעזר היו  

עושין כרבי יהושע לאחר פטירתו של  
רבי אליעזר החזיר רבי יהושע את  

הדבר ליושנו כרבי אליעזר בחייו  
ט לא משום דרבי אליעזר שמותי  "מ

הוא וסבר אי עבדינן כוותיה בחדא  
עבדינן כוותיה באחרנייתא ומשום 

מחינן בהו    א לא מצינן"כבודו דר
א דמצינו מחינן  "לאחר פטירתו של ר

 בהו החזיר את הדבר ליושנו 

 

8. Babylonian Talmud, Brachot 27B  :בבלי, ברכות דף כז 

And it has been taught: R. Eliezer says: One who prays behind his 

master, and one who gives [the ordinary] greeting to his master and 

one who returns a greeting to his master and one who joins issue 

with [the teaching of] the Academy of his master and one who says 

something which he has not heard from his master causes the 

Divine Presence to depart from Israel 

אחורי  רבי אליעזר אומר המתפלל  
רבו והנותן שלום לרבו והמחזיר  

שלום לרבו והחולק על ישיבתו של  
רבו והאומר דבר שלא שמע מפי  

רבו גורם לשכינה שתסתלק  
 מישראל 

 

9. Mishnah, Brachot 4:3-4 ד -משנה ברכות ד:ג 

Rabban Gamliel says: Every day a man should say the 

Shemoneh Esreh [Eighteen Benedictions].  

Rabbi Yehoshua says: An abbreviated eighteen [the beginning 

and end of each blessing and the middle in a shortened version.  

Rabbi Akiva says: If he knows it fluently, he says the 

[complete] eighteen, and if not, an abbreviated eighteen.  

Rabbi Eliezer says: If a man makes his prayers a fixed task 

[i.e., burden], it is not a [genuine] supplication. 

רבן גמליאל אומר, בכל יום מתפלל  
 . אדם שמונה עשרה

 .עשרה רבי יהושע אומר, מעין שמונה

רבי עקיבא אומר, אם שגורה תפילתו  
בפיו, יתפלל שמונה עשרה. ואם לאו,  

 .מעין שמונה עשרה

העושה תפילתו  , רבי אליעזר אומר
 .אין תפלתו תחנונים, קבע

 

10. Babylonian Talmud, Brachot 34A  .בבלי, ברכות לד 

Our Rabbis taught: Once a certain disciple went down before the 

Ark in the presence of R. Eliezer, and he span out the prayer to a 

great length. His disciples said to him: Master, how longwinded 

this fellow is! He replied to them: Is he drawing it out any more 

ר מעשה בתלמיד אחד שירד לפני  "ת
התיבה בפני רבי אליעזר והיה מאריך  

ל תלמידיו רבינו כמה  "יותר מדאי א
ארכן הוא זה אמר להם כלום מאריך  
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than our Master Moses, of whom it is written: The forty days 

and the forty nights [that I fell down]? Another time it happened 

that a certain disciple went down before the Ark in the presence 

of R. Eliezer, and he cut the prayer very short. His disciples said 

to him: How concise this fellow is! He replied to them: Is he any 

more concise than our Master Moses, who prayed, as it is 

written: Heal her now, O God, I beseech Thee? 

יותר ממשה רבינו דכתיב ביה את  
ארבעים היום ואת ארבעים הלילה  

שירד לפני  ' שוב מעשה בתלמיד א' וגו
א והיה מקצר יותר  "התיבה בפני ר

למידיו כמה קצרן הוא  ל ת"מדאי א
ל כלום מקצר יותר ממשה "זה א

  רבינו דכתיב אל נא רפא נא לה

 

11. Babylonian Talmud, Brachot 28B  :בבלי, ברכות כח 

Our Rabbis taught: When R. Eliezer fell ill, his disciples went 

in to visit him. They said to him: Master, teach us the paths of 

life so that we may through them win the life of the future 

world. He said to them: Be solicitous for the honor of your 

colleagues, and keep your children from meditation, and set 

them between the knees of scholars, and when you pray know 

before whom you are standing and in this way you will win the 

future world. 

אליעזר נכנסו תלמידיו  ' ר כשחלה ר"ת
לבקרו אמרו לו רבינו למדנו אורחות  

חיים ונזכה בהן לחיי העולם הבא אמר  
להם הזהרו בכבוד חבריכם ומנעו  

בניכם מן ההגיון והושיבום בין ברכי  
תלמידי חכמים וכשאתם מתפללים  

דעו לפני מי אתם עומדים ובשביל כך  
 תזכו לחיי העולם הבא 

 
 

 : לקריאה נוספת
 37-41עמודים , אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים, מרדכי מרגליות

 ' אחלק , ספר תולדות תנאים ואמוראים, אהרון היימאן
 33-38עמודים , אישים בתלמוד, הרב עדין שטיינזלץ

 94-106 עמודיםחכמים כרך שני,  הרב בני לאו,
 
 


