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רבי מאיר
איש: ואגדה דמויות נבחרות על פי ספרות האגדה

פרופ' אביגדור שנאן

רבי מאיר

]א[ בבלי, עירובין יג ע"ב:

אמר ר’ אחא בר חנינא: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאין בדורו של ר' מאיר כמוהו. 
ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו? שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו, שהוא אומר על טמא 

טהור ומראה לו פנים, על טהור טמא ומראה לו פנים ]...[ תנא: לא ר' מאיר שמו אלא ר' נהוראי 
שמו. ולמה נקרא שמו ר' מאיר? שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה.

]ב[ בבלי, גיטין נו ע"א:

נירון קיסר ]...[ אמר: קודשא בריך הוא בעי לחרובי ביתיה, ובעי לכפורי ידיה בההוא גברא! 
ערק ואזל ואיגייר, ונפק מיניה רבי מאיר.

]ג[ בבלי, חגיגה טו ע"ב:

ורבי מאיר היכי גמר תורה מפומיה דאחר? והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: מאי דכתיב 
)מלאכי ב'( "כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא", אם דומה 

הרב למלאך ה' צבאות - יבקשו תורה מפיהו. ואם לאו - אל יבקשו תורה מפיהו! ]...[ דרש 
רבא: מאי דכתיב )שיר השירים ו'( "אל גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל", למה נמשלו תלמידי 

חכמים לאגוז? לומר לך: מה אגוז זה, אף על פי שמלוכלך בטיט ובצואה - אין מה שבתוכו 
נמאס, אף תלמיד חכם, אף על פי שסרח - אין תורתו נמאסת. 

אשכחיה רבה בר שילא לאליהו, אמר ליה: מאי קא עביד הקדוש ברוך הוא? אמר ליה: קאמר 
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פרופ' אביגדור שנאןאיש ואגדה: סיפורן של דמויות נבחרות על פי ספרות האגדה

שמעתא מפומייהו דכולהו רבנן, ומפומיה דרבי מאיר לא קאמר. אמר ליה: אמאי? - משום דקא 
גמר שמעתא מפומיה דאחר. אמר ליה: אמאי? רבי מאיר רמון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק! 

אמר ליה: השתא קאמר: מאיר בני אומר.

]ד[ קהלת רבה ב, יז:

ר' מאיר הוה כתבן טב מובחר והוה לעי תלת סלעין כל שבת והוה אכיל ושתי בחדא ומתכסי 
בחדא ומפרנס אוחרתא לרבנן. אמרין ליה תלמידוי: רבי בנך מה את עביד עליהון, אמר לון: 
אין הוון צדיקים כההוא דאמר דוד "ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם", ואם לאו מה 

אני מניח את שלי לאויבי המקום?!

]ה[ בבלי הוריות יג ע"ב: 

תנו רבנן: כשהנשיא נכנס, כל העם עומדים, ואין יושבים עד שאומר להם: שבו; כשאב בית דין 
נכנס, עושים לו שורה אחת מכאן ושורה אחת מכאן עד שישב במקומו; כשחכם נכנס, אחד 

עומד ואחד יושב עד שישב במקומו.  
]...[ אמר ר' יונתן: בימי רשב"ג נשנית משנה זו. רבן שמעון בן גמליאל נשיא, ר' מאיר חכם 

ר' נתן אב בית דין. כשהיה רשב"ג נכנס היו כולם קמים לכבודו, כשנכנסו ר' מאיר ור' נתן היו 
כולם קמים לכבודם. אמר רשב"ג: לא יהיה היכר ביני לבינם? ותיקן משנה זו. 

באותו יום לא היו ר' מאיר ור' נתן שם. למחרת כשראו שלא קמו מפניהם כהרגלם אמרו: מה 
זה? אמרו להם: כך תיקן רשב"ג. אמר ר' מאיר לר' נתן: אני חכם ואתה אב בית דין. נעשה דבר 
למעננו. מה נעשה לו? נאמר לו שיבאר את מסכת עוקצים, דבר שאיננו יודע, וכיוון שלא למד 

]...[ נעביר אותו ואהיה אני אב בית דין ואתה נשיא
]לאחר שגילה הנשיא את המזימה[...  הוציאם מבית המדרש. היו כותבים קושיות בפתק 

ומשליכים אליהם ... אמר ר' יוסי: תורה מבחוץ ואנו מבפנים? אמר להם רשב"ג: נכניס אותם, 
אבל נקנוס אותם שלא נאמר שמועה משמם. וכונה ר' מאיר "אחרים" ור' נתן "יש אומרים" 

]המקור בארמית[
--- כששמע ר' מאיר )את תקנתו של רשב"ג( כעס ויצא לו. אמר להם: שמעתי שמעלין בקודש 

ולא מורידין )ירושלמי ביכורים ג, ג(.


