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 Rabbi Elazar Ben Arach – רבי אלעזר בן ערך 
 הרב אביעד בדנר 

 

1. Mishnah, Avot 2:8  משנה, אבות ב:ח 

Rabban Yochanan ben Zakkai received [the tradition] from 

Hillel and Shammai. He used to say: If you have learned a lot 

of Torah, do not credit it favorably for yourself, because for 

this you were created. 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. Rabbi Yehoshua ben Chananya--happy is the 

one who gave birth to him! Rabbi Yosi the Priest is pious. 

Rabbi Shimon ben Netanel fears sin. And Rabbi Elazar ben 

Arakh is an ever-strengthening fountain. 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. 

Abba Shaul said in his name that if all the sages of Israel, 

including Rabbi Eliezer ben Horkenos, were on one side of a 

balance scale, and Rabbi Elazar ben Arakh were on the other 

side, he [Rabbi Elazar] would outweigh them all. 

 .ומשמאירבן יוחנן בן זכאי קבל מהלל 
הוא היה אומר, אם למדת תורה  

הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי  
 .לכך נוצרת

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  

 .הוא היה מונה שבחן .ערך
הרקנוס, בור סוד שאינו    בן רבי אליעזר
רבי יהושע בן חנניה,   .מאבד טפה

  .רבי יוסי הכהן, חסיד .אשרי יולדתו
 .רבי שמעון בן נתנאל, ירא חטא

 .ורבי אלעזר בן ערך, כמעין המתגבר
הוא היה אומר, אם יהיו כל חכמי  

ישראל בכף מאזנים, ואליעזר בן  
 .הרקנוס בכף שניה, מכריע את כלם

ו, אם יהיו כל  אבא שאול אומר משמ 
חכמי ישראל בכף מאזנים ורבי  

אליעזר בן הרקנוס אף עמהם, ורבי  
אלעזר בן ערך בכף שניה, מכריע את  

 .כולם
 

2. Avot D’Rabbi Natan, Nusach B Chapter 29  אבות דרבי נתן, נוסח ב' פרק כט 

חכמי ישראל בכף  שאול אומר משום רבי עקיבא שהיה אומר משמו לא היה אומר אלא אם יהיו כל  אבא
 מאזנים ואליעזר בן הורקנוס עמהם ואצבעו של רבי אלעזר בן ערך מכריע את כולם 

 

3. Babylonian Talmud, Hagigah 14A  .בבלי, חגיגה דף יד 

The Sages taught: An incident occurred involving Rabban Yoḥanan 

ben Zakkai, who was riding on a donkey and was traveling along the 

way, and his student, Rabbi Elazar ben Arakh, was riding a donkey 

behind him. Rabbi Elazar said to him: My teacher, teach me one 

chapter in the Design of the Divine Chariot. He said to him: Have I not 

taught you: And one may not expound the Design of the Divine Chariot 

to an individual, unless he is a Sage who understands on his own 

accord? Rabbi Elazar said to him: My teacher, allow me to say before 

you one thing that you taught me. In other words, he humbly requested 

to recite before him his own understanding of this issue. He said to him: 

Speak.  

Immediately, Rabban Yoḥanan ben Zakkai alighted from the donkey, 

and wrapped his head in his cloak in a manner of reverence, and sat on a 

stone under an olive tree. Rabbi Elazar said to him: My teacher, for 

what reason did you alight from the donkey? He said: Is it possible 

that while you are expounding the Design of the Divine Chariot, and 

תנו רבנן מעשה ברבן יוחנן  
בן זכאי שהיה רוכב על  

החמור והיה מהלך בדרך  
ור' 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 חכם מבין מדעתו,  

ר לו רבי תרשיני לומר  אמ
לפניך דבר אחד שלמדתני,  

 אמר לו אמור  
 

מיד ירד רבן יוחנן בן זכאי  
מעל החמור ונתעטף וישב  

על האבן תחת הזית... מיד  
פתח ר"א בן ערך במעשה  

המרכבה ודרש, וירדה אש  
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the Divine Presence is with us, and the ministering angels are 

accompanying us, that I should ride on a donkey? Immediately, Rabbi 

Elazar ben Arakh began to discuss the Design of the Divine Chariot 

and expounded, and fire descended from heaven and encircled all the 

trees in the field, and all the trees began reciting song.  

What song did they recite? “Praise the Lord from the earth, sea 

monsters and all depths…fruit trees and all cedars…praise the Lord” 

(Psalms 148:7–14). An angel responded from the fire, saying: This is 

the very Design of the Divine Chariot, just as you expounded. Rabban 

Yoḥanan ben Zakkai stood and kissed Rabbi Elazar ben Arakh on his 

head, and said: Blessed be God, Lord of Israel, who gave our father 

Abraham a son like you, who knows how to understand, investigate, 

and expound the Design of the Divine Chariot. There are some who 

expound the Torah’s verses well but do not fulfill its imperatives well, 

and there are some who fulfill its imperatives well but do not expound its 

verses well, whereas you expound its verses well and fulfill its 

imperatives well. Happy are you, our father Abraham, that Elazar ben 

Arakh came from your loins. 

מן השמים וסיבבה כל  
האילנות שבשדה, פתחו  

 כולן ואמרו שירה  
 

מה שירה אמרו, הללו את  
ן הארץ תנינים וכל  ה' מ

תהומות עץ פרי וכל ארזים  
הללויה. נענה מלאך מן  

האש ואמר הן הן מעשה  
המרכבה, עמד רבן יוחנן  

ב"ז ונשקו על ראשו, ואמר  
י ישראל  ה ל-ברוך ה' א 

שנתן בן לאברהם אבינו  
שיודע להבין ולחקור  

ולדרוש במעשה מרכבה,  
יש דורש ואין נאה מקיים,  

נאה מקיים ואין נאה  
, אתה נאה דורש  דורש

ונאה מקיים, אשריך  
אברהם אבינו שאלעזר בן  

 .ערך יצא מחלציך
 

4. Avot D’Rabbi Natan Chapter 14:6  אבות דרבי נתן יד:ו 

When Rabban Yohanan ben Zakkai’s son died, his students 

came in to comfort him. Rabbi Eliezer came in and sat before 

him and said: My master, if you please, may I say something? 

He said: Speak. So he said: Adam the first person had a son 

who died and he accepted comfort. And how do we know that 

he accepted comfort? For it says (Genesis 4:25), “And Adam 

knew his wife again.” So you, too, should accept comfort. He 

replied: Is it not enough that I have my own pain but that you 

need to remind me of Adam’s pain as well? 

Rabbi Yehoshua came in and said to him: If you please, may I 

say something before you? He said: Speak. So he said: Job had 

sons and daughters, and they all died on the same day, and he 

accepted comfort. So you, too, should accept comfort. And how 

do we know that Job accepted comfort? For it says (Job 1:21), 

“The Eternal has given, and the Eternal has taken away. 

Blessed is the name of the Eternal.” He replied: Is it not enough 

that I have my own pain but that you have to remind me of 

Job’s pain as well? 

Rabbi Yosei came in and sat before him and said: My master, if 

you please, may I say something? He said: Speak. So he said: 

Aaron had two older sons and they both died on the same day, 

and he accepted comfort, as it says (Leviticus 10:3), “And 

Aaron was silent,” and silence always indicates comfort. He 

replied: Is it not enough that I have my own pain but that you 

have to remind me of Aaron’s pain as well? 

Rabbi Shimon came in and said: My master, if you please, may 

I say something? He said: Speak. So he said: King David had a 

son who died, and he accepted comfort. So you, too, should 

כשמת בנו של רבן יוחנן בן זכאי נכנסו  
. נכנס רבי אליעזר  תלמידיו לנחמו

וישב לפניו. ואמר לו, רבי רצונך אומר  
דבר אחד לפניך, אמר לו, אמור. אמר  

לו, אדם הראשון היה לו בן ומת וקיבל  
עליו תנחומין. ומניין שקבל עליו  

וידע   "( בראשית ד) תנחומין שנאמר
אדם עוד את אשתו". אף אתה קבל  

תנחומין. אמר לו, לא די לי שאני  
בעצמי אלא שהזכרת לי צערו  מצטער 

 .של אדם הראשון
נכנס ר' יהושע ואמר לו, רצונך אומר  
דבר אחד לפניך, אמר לו, אמור. אמר  

לו, איוב היו לו בנים ובנות ומתו כולם  
ביום אחד, וקיבל עליהם תנחומין. אף  
אתה קבל תנחומין. ומניין שקבל איוב  

ה' נתן וה  ( איוב א), תנחומין שנאמר
ה' מבורך. אמר לו, לא די   לקח יהי שם

לי שאני מצטער בעצמי אלא שהזכרת 
 .לי צערו של איוב

נכנס ר' 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, וקיבל  
ויקרא ) , עליהם תנחומין. שנאמר

ן". אין שתיקה אלא  וידם אהר  "(י
תנחומין. ואף אתה קבל תנחומין. אמר  
לו, לא די לי שאני מצטער בעצמי, אלא  

 .שהזכרתני צערו של אהרן
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accept comfort. And how do we know that David accepted 

comfort? For it says (II Samuel 12:24), “David comforted his 

wife Bath Sheba, and he came to her and lay with her, and she 

gave birth to another son, and called him Solomon.” So you, 

too, should accept comfort. He replied: Is it not enough that I 

have my own pain but that you have to remind me of King 

David’s pain as well? 

Rabbi Elazar ben Azariah came in. When [Rabbi Yohanan] saw 

him, he said to his steward: Take this vessel, and follow me to 

the bathhouse, because this is a great man, and I will not be 

able to withstand him.1Going to the bathhouse might indicate 

that Rabbi Yohanan’s mourning is about to end, as Rabbi 

Elazar ben Azariah will surely find a way to provide solace. So 

[Rabbi Elazar] came in and sat before [Rabbi Yohanan] and 

said: Let me give you a parable. To what can this be compared? 

[It can be compared] to a person to whom the king gave a 

deposit to hold. Every day he would cry and scream and say, 

Oy, when will I be free of this deposit? So it is with you, Rabbi. 

You had a son who read from the Torah, the Prophets and the 

Writings; the Mishnah; Halakhah; and Aggadah; and then was 

taken from the world free of sin. [Must you, then, accept 

consolation when you have returned a deposit whole?] He said: 

Rabbi Elazar, my son, you have comforted me as people are 

supposed to. 

נכנס רבי שמעון ואמר לו, רבי, רצונך  
אומר דבר אחד לפניך, אמר לו, אמור.  

אמר לו, דוד המלך היה לו בן ומת,  
וקיבל עליו תנחומין. ואף אתה קבל  

תנחומין. ומניין שקבל דוד תנחומין,  
וינחם דוד את בת   "( ש"ב יב),שנאמר

שבע אשתו ויבא אליה וישכב עמה  
ותלד בן ויקרא את שמו שלמה". אף  

אתה רבי קבל תנחומין. אמר לו, לא די  
שאני מצטער בעצמי אלא שהזכרתני  

 .צערו של דוד המלך
. כיון שראהו,  ערךנכנס רבי אלעזר בן 

טול לפני כלי, ולך אחרי  אמר לשמשו: 
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  
הפיקדון הזה בשלום. אף אתה רבי,  

רא תורה מקרא נביאים  היה לך בן. ק
וכתובים משנה הלכות ואגדות, ונפטר  

מן העולם בלא חטא. ויש לך לקבל  
עליך תנחומים כשהחזרת פיקדוניך  

שלם. אמר לו, ר' אלעזר בני נחמתני,  
 .כדרך שבני אדם מנחמין

 

5. Avot D’Rabbi Natan Chapter 14:6 ו פרק יד  אבות דרבי נתן: 

When they left his presence, Rabbi Eleazar said: “I shall go to 

Emmaus, a beautiful place with beautiful and delightful 

waters.” But they said: “We shall go to Jamnia, where there are 

scholars in abundance who love the Torah.” Because he went to 

Emmaus—a beautiful place with beautiful and delightful 

waters—his name was made least in the Torah.” Because they 

went to Jamnia—where there are scholars in abundance who 

love the Torah – their names were magnified in the Torah. 

כשיצאו מלפניו, הוא אמר אלך 
לדמסית, למקום יפה ומים יפים  

נאים, והם אמרו נלך ליבנה למקום  ו
שתלמידי חכמים מרובים אוהבים את  

התורה. הוא שהלך לדמסית, למקום  
יפה ומים יפים ונאים, נתמעט שמו  
בתורה. הם שהלכו ליבנה, למקום  

שתלמידי חכמים מרובים ואוהבים  
 :נתגדל שמם בתורה -את התורה 

 

6. Kohelet Rabbah 7:7 קהלת רבה ז:ז 

תלמידים היו לו לריב"ז. כל זמן שהיה ַקיים היו יוְשבין לפניו. כשנפטר הלכו ליבנה. והלך ר' אלעזר  חמשה 
בן ערך אצל אשתו לאמאוס מקום מים יפים ונֶוה יפה. המתין להם שיבואו אצלו ולא באו. כיון שלא באו  

קש ליֵלך אצלם ולא הניחתּו אשתו  .  בִּ
 . צריכין ליא"ל: הן  ? אמרה: מי צריך למי

 ? אמרה לו: חֶמת העכברים מי דרכו ליֵלך אצל מי? העכברים אצל החמת או החמת אצל העכברים
מע לה וישב לו עד ששכח תלמודו.    שָׁ

 

7. Babylonian Talmud, Shabbat 147B בבלי, שבת דף קמז : 

Apropos Deyomset, the Gemara cites that Rabbi Ḥelbo said: The wine 

of Phrygia [Perugaita] and the water of the Deyomset deprived 

Israel of the ten lost tribes. Because the members of these tribes were 

מַ  א  אָׁ י ֶחְלבֹו: ַחְמרָׁ ר ַרבִּ
א ּוַמיָׁא   יתָׁ ְפרֹוגִּ דִּ
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attracted to the pleasures of wine and bathing and did not occupy 

themselves with Torah, they were lost to the Jewish people.  

The Gemara relates that once Rabbi Elazar ben Arakh happened to 

come there, to Phrygia and Deyomset, and he was drawn after them, 

and his Torah learning was forgotten. When he returned, he stood to 

read from a Torah scroll and was supposed to read the verse: “This 

month shall be for you [haḥodesh hazeh lakhem]” (Exodus 12:2), but 

he had forgotten so much that he could barely remember how to read the 

Hebrew letters, and instead he read: Have their hearts become deaf 

[haḥeresh haya libbam], interchanging the similar letters reish for 

dalet, yod for zayin, and beit for khaf. The Sages prayed and asked for 

God to have mercy on him, and his learning was restored.  

And that is what we learned in a mishna that Rabbi Nehorai says: 

Exile yourself to a place of Torah and do not say that it will follow 

you, as if you are in a place of Torah, your colleagues will establish it 

in your hands, and do not rely on your understanding alone. It was 

taught: Rabbi Nehorai was not his name, but rather Rabbi 

Neḥemya was his name; and some say that Rabbi Elazar ben Arakh 

was his name and his statement was based on the personal experience 

of forgetting his Torah due to his failure to exile himself to a place of 

Torah. And why was he called Rabbi Nehorai? It was because he 

would illuminate [manhir] the eyes of the Sages in halakha.  

יְפחּו ֲעֶשֶרת   ְדיֹוְמֵסת קִּ דִּ
ֵאל ְשרָׁ יִּ ים מִּ טִּ   .ַהְשבָׁ

ְך   ר ֶבן ֲערָׁ זָׁ י ֶאְלעָׁ ַרבִּ
יְך   יְמשִּ ם, אִּ תָׁ יְקַלע ְלהָׁ אִּ

יַעַקר   ְתַרְייהּו אִּ בָׁ
י ֲהַדר   ַתְלמּוֵדיּה. כִּ
יְקֵרי   ם ְלמִּ א, קָׁ ֲאתָׁ

א ְפרָׁ ְקֵרי  ְבסִּ א ְלמִּ , ְבעָׁ
ֶכם״,   ״ַהֹחֶדש ַהֶזה לָׁ

יָׁה   ַמר ״ַהֵחֵרש הָׁ אָׁ
ַנן ַרֲחֵמי   ם״. ְבעֹו ַרבָׁ בָׁ לִּ

  .ֲעֵליּה ַוֲהַדר ַתְלמּוֵדיּה

י   ְתַנן, ַרבִּ ְוַהְיינּו דִּ
ְנהֹוַראי אֹוֵמר: ֱהֵוי  

ה ְוַאל   ְמקֹום תֹורָׁ ּגֹוֶלה לִּ
בֹא   יא תָׁ תֹאַמר ֶשהִּ

יָך  ַאֲחֶריָך, ֶשֲחֵבֶר 
ְיַקְיימּוהָׁ ְביְָׁדָך, ְוֶאל  

א:   נָׁ ֵען. תָׁ שָׁ ְתָך ַאל תִּ ינָׁ בִּ
י ְנהֹוַראי ְשמֹו,   לֹא ַרבִּ

י ְנֶחְמיָׁה ְשמֹו.   א ַרבִּ ֶאלָׁ
ר   זָׁ י ֶאְלעָׁ י ַלּה, ַרבִּ ְמרִּ ְואָׁ

ה   מָׁ ְך ְשמֹו. ְולָׁ ֶבן ֲערָׁ
י   א ְשמֹו ַרבִּ ְקרָׁ נִּ

יר   —ְנהֹוַראי?  ֶשַמְנהִּ
י מִּ הֵעיֵני ֲחכָׁ כָׁ  .ם ַבֲהלָׁ
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