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1.

Pirkei Avot 2:8 'פרקי אבות פרק ב' משנה ח
Rabban Yochanan ben Zakkai received the
tradition from Hillel and Shammai. He would
say: If you have learned much Torah, do not
take credit for yourself---it is for this that you
have been created.

רבן יוחנן בן זכאי קבל מהלל ומשמאי
הוא היה אומר אם למדת תורה הרבה אל
תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת

Rabban Yochanan ben Zakkai had five
disciples: Rabbi Eliezer ben Horkanus, Rabbi
Joshua ben Chananya, Rabbi Yossei the
Kohen, Rabbi Shimon ben Nethanel, and
Rabbi Elazar ben Arach.

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

He would recount their praises: Rabbi Eliezer
ben Horkanus is a plastered cistern that loses
not a drop; Rabbi Joshua ben Chananya--fortunate is she who gave birth to him; Rabbi
Yossei the Kohen---a chassid (pious one);
Rabbi Shimon ben Nethanel a fearer of sin;
Rabbi Elazar ben Arach is as an everincreasing wellspring.
[Rabbi Yochanan] used to say: If all the sages
of Israel were to be in one cup of a balancescale, and Eliezer b. Horkanus were in the
other, he would outweigh them all.
Abba Shaul said in his name: If all the sages of
Israel were to be in one cup of a balancescale, Eliezer b. Hurkenus included, and Elazar
b. Arach were in the other, he would
outweigh them all.

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
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2.
Pirkei Avot 2:9 'פרקי אבות פרק ב' משנה ט

{Rabbi Yochanan] said to them: Go and see which is the best
trait for a person to acquire.
Said Rabbi Eliezer: A good eye. Said Rabbi Joshua: A good
friend. Said Rabbi Yossei: A good neighbor. Said Rabbi
Shimon: To see what is born [out of ones actions]. Said
Rabbi Elazar: A good heart.

Said he to them: I prefer the words of Elazar ben Arach to
yours, for his words include all of yours.
He said to them: Go and see which is the worst trait, the
one that a person should most distance himself from.
Said Rabbi Eliezer: An evil eye. Said Rabbi Joshua: An evil
friend. Said Rabbi Yossei: An evil neighbor. Said Rabbi
Shimon: To borrow and not to repay; for one who borrows
from man is as one who borrows from the Almighty, as is
stated, ``The wicked man borrows and does not repay; but
the righteous one is benevolent and gives'' (Psalms 37:21).
Said Rabbi Elazar: An evil heart.

Said he to them: I prefer the words of Elazar ben Arach to
yours, for his words include all of yours.

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
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Babylonian Talmud, Hagiga 14b  מסכת חגיגה יד ע"ב,תלמוד בבלי
Our Rabbis taught: Once R. Johanan b. Zakkai
was riding on a donkey when going on a
journey, and R. Elazar b. ‘Arak was driving
the donkey from behind. [R. Elazar] said to
him:
Master, teach me a chapter of the ‘Work of
the Chariot’.
He answered: Have I not taught you thus:
‘Nor [the work of] the chariot in the
presence of one, unless he is a Sage and
understands of his own knowledge’?
[R. Elazar] then said to him:
Master, permit me to say before thee
something which thou hast taught me.
He answered,Speak!
Immediately, R. Johanan b. Zakkai
dismounted from the donkey, and wrapped
himself up, and sat upon a stone beneath an
olive tree.
Said [R. Elazar] to him: Master, wherefore
didst thou dismount from the donkey?
He answered: Is it proper that whilst thou
art expounding the ‘Work of the Chariot’,
and the Divine Presence is with us, and the
ministering angels accompany us, I should
ride on a donkey?!
Immediately, R. Elazar b. ‘Arak began his
exposition of the ‘work of the Chariot’, and
fire came down from heaven and
encompassed all the trees in the field;
[thereupon] they all began to utter [divine]
song. What was the song they uttered? —
"Praise the Lord from the earth, ye
seamonsters, and all deeps... fruitful trees
and all cedars... Hallelujah".
An angel [then] answered from the fire and
said: This is the very ‘Work of the Chariot’.
[Thereupon] R. Johanan b. Zakkai rose and
kissed him on his head and said: Blessed be
the Lord God of Israel, Who hath given a son
to Abraham our father, who knows to
speculate upon, and to investigate, and to
expound the ‘Work of the Chariot’ —
There are some who preach well but do not
act well, others act well but do not preach
well, but thou dost preach well and act well.
Happy art thou, O Abraham our father, that
R. Eleazar b. ‘Arak hath come forth from thy
loins.

:תנו רבנן
מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על
 ורבי אלעזר בן ערך, והיה מהלך בדרך,החמור
.מחמר אחריו
 רבי! שנה לי פרק אחד במעשה:אמר לו
!מרכבה
 ולא במרכבה: לא כך שניתי לכם:אמר לו
?ביחיד אלא אם כן היה חכם מבין מדעתו
 תרשיני לומר לפניך דבר אחד, רבי:אמר לו
.שלמדתני
. אמור:אמר לו
,מיד ירד רבן יוחנן בן זכאי מעל החמור
.ונתעטף וישב על האבן תחת הזית
? מפני מה ירדת מעל החמור, רבי:אמר לו
, אפשר אתה דורש במעשה מרכבה:אמר
 ואני, ומלאכי השרת מלוין אותנו,ושכינה עמנו
?ארכב על החמור
מיד פתח רבי אלעזר בן ערך במעשה המרכבה
,ודרש
וירדה אש מן השמים וסיבבה כל האילנות
. פתחו כולן ואמרו שירה,שבשדה
– מה שירה אמרו
(תהלים קמ"ח) "הללו את ה' מן הארץ תנינים
." עץ פרי וכל ארזים הללויה...וכל תהמות
 הן הן מעשה:נענה מלאך מן האש ואמר
.המרכבה
, ונשקו על ראשו,עמד רבן יוחנן בן זכאי
: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
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4
Avot d'Rabbi Natan, ch. 14

When they left his presence, he said: I will go
to Diomseth, a beautiful place of beautiful
water, and they said: We will go to Yavne, a
place of many scholars who love the Torah.
He who went to Diomseth, a beautiful place
of beautiful water- his name was decreased
in Torah. They who went to Yavne, a place of
many scholars who love the Torah- their
name was made great in Torah.

אבות דרבי נתן נוסחא א פרק יד

כשיצאו מלפניו הוא אמר אלך לדמסית למקום
יפה ומים יפים ונאים והם אמרו נלך ליבנה
למקום שתלמידים חכמים מרובים אוהבים את
 הוא שהלך לדמסית למקום יפה ומים.התורה
 הם שהלכו.יפים ונאים נתמעט שמו בתורה
ליבנה למקום שתלמידים חכמים מרובים
ואוהבים את התורה נתגדל שמם בתורה

5
Babylonian Talmud, Shabbat 147b

 מסכת שבת קמז ע"ב,תלמוד בבלי

R. Helbo said: The wine of Perugitha and the
water of Diomsith cut off the Ten Tribes
from Israel!

 חמרא דפרוגייתא ומיא:אמר רבי חלבו
.דדיומסת קיפחו עשרת השבטים מישראל

R. Elazar b. 'Arak visited that
place. He was attracted to them, and his
learning vanished.

 אימשיך,רבי אלעזר בן ערך איקלע להתם
.בתרייהו איעקר תלמודיה

When he returned, he arose to read in the
Scroll [of theTorah]. He wished to read,
Hahodesh hazeh lakem [This month shall be
unto you, etc.],
[instead of which] he read haharesh hayah
libbam.

, קם למיקרי בספרא,כי הדר אתא
 "החדש הזה לכם" (שמות יב)בעא למיקרא,
. החרש היה לבם:אמר

But the scholars prayed for him, and his
learning returned.

. והדר תלמודיה,בעו רבנן רחמי עליה

And it is thus that we learnt,
R. Nehorai said: Be exiled to a place of Torah,
and say not that it will follow thee, for thy
companions will establish it in thy
possession; and do not rely on thine own
understanding.

,והיינו דתנן
, הוי גולה למקום תורה:רבי נהוראי אומר
.ואל תאמר שהיא תבא אחריך
,שחבריך יקיימוה בידך
.ואל בינתך אל תשען

A Tanna taught: His name was not R.
Nehorai but R. Nehemiah;

 לא רבי נהוראי שמו אלא רבי נחמיה:תנא
 ולמה, ואמרי לה רבי אלעזר בן ערך שמו,שמו
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whilst others state, his name was R. Elazar b.
'Arak, and why was he called R. Nehorai?
Because he enlightened [manhir] the eyes of
the Sages in halachah.

 שמנהיר עיני חכמים- נקרא שמו רבי נהוראי
.בהלכה

