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הדבר מוזכר בסיפור ". [אימא שלום" שמה היה –אליעזר הגדול ' אחותו של רבן גמליאל היתה נשואה לר 1

 )].גיסו(יהושע ורבן גמליאל ' על ידי ר, אליעזר' המפורסם של נידוי ר
ובכך (והוא מוסר שמועות מאירועים שהיו שם , חכמים בזמן הבית השניט היה מחכמי בית שמאי שעוד פעלו כ"ר 2

 על –אינם מוסרים שמועות ועדויות ראיה שלהם , כמדומני, ע" הדור של ר–) אליעזר' יהושוע ור' הוא דומה לר
אך ,  ופעמים אף הודה לו–עקיבע בהלכה ' ט התווכח עם ר"נכון הוא שר.  בזמן בית המקדשלהםאירועים שהתרחשו 

  . ולא משום שהיה וותיק יותר, ע"זאת משום גדולתו בתורה של ר
  ! ביום שנתמנה לנשיאות18שהיה בן '  ומפרשת הגמ–) משנה ברכות" ( שבעים שנה הרי אני כבן" 3
  .הלכה כרבי עקיבא מחבירו וכרבי יוסי מחבריו] ב/עירובין מו[ ?אליעזר בן הורקנוס' תלמידו של ר 4 
נשרף וספר , )הרוגי המלכות(' הוא נהרג על קידוש ה. חנינא בן תרדיון' רושמו , מזקני דור יבנה, ישנו חכם נוסף 5

והיא בעצמה היתה תלמידת , נקראת ברוריה, חנינא בן תרדיון' בתו של ר). יח- ראה עבודה זרה דף יז(תורה עמו 
הסיפור . מאיר' היא התחתנה עם ר. רה הלכות במשנההאשה היחידה שאמ, ואף נמסרו הלכות משמה, חכמים גדולה
מתוך בית בושת ששם שהתה , מאיר' בת אחרת של ר,  קשור בהצלתה של גיסתו–" בעל הנס"מאיר ל' שהפך את ר

 ).ז שם"אף סיפור זה מופיע בע. ( בגזרת הרומאים–!) אך לא חטאה(בכפייה 
 .בגזירותיו הלכה כרבי מאיר] א/עירובין מז[ 6
  .והלכה כרבי שמעון באבל] א/חולין נ, א/ד קטן כבמוע[ 7
  .הלכה כרבי מחבירו] א/כתובות כא[ 8


