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  בבא מציעא נט
וזה הוא תנור של . רבי אליעזר מטהר וחכמים מטמאין, חתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא: תנן התם
 .עכנאי

באותו היום השיב רבי : תנא. וטמאוהו, שהקיפו דברים כעכנא זו: אמר רב יהודה אמר שמואל?  מאי עכנאי
  . תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנואליעזר כל 

: ארבע מאות אמה: ואמרי לה, נעקר חרוב ממקומו מאה אמה.  חרוב זה יוכיח-אם הלכה כמותי :  אמר להם-
  . אין מביאין ראיה מן החרוב: אמרו לו

אין מביאין : אמרו לו. חזרו אמת המים לאחוריהם.  אמת המים יוכיחו-אם הלכה כמותי :  חזר ואמר להם-
  . יה מאמת המיםרא

גער בהם רבי . הטו כותלי בית המדרש ליפול.  כותלי בית המדרש יוכיחו-אם הלכה כמותי :  חזר ואמר להם-
לא נפלו ? ]לכם[ אתם מה טיבכם -אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה : אמר להם, )2 –תנא (יהושע 

  . ועדין מטין ועומדין, אליעזרולא זקפו מפני כבודו של רבי , מפני כבודו של רבי יהושע
מה לכם אצל רבי אליעזר : יצאתה בת קול ואמרה.  מן השמים יוכיחו-אם הלכה כמותי :  חזר ואמר להם-

לא בשמים ) 'דברים ל( מאי -. לא בשמים היא: עמד רבי יהושע על רגליו ואמר! שהלכה כמותו בכל מקום
שכבר כתבת בהר , אין אנו משגיחין בבת קול, מהר סינישכבר נתנה תורה ): 3-י"א( אמר רבי ירמיה -? היא

  . אחרי רבים להטת) ג"שמות כ(סיני בתורה 
קא :  אמר ליה-? מאי עביד קודשא בריך הוא בההיא שעתא: אמר ליה, לאליהו) 4–תנא (אשכחיה רבי נתן 

   .נצחוני בני, חייך ואמר נצחוני בני
 
We learnt elsewhere: If he cut it into separate tiles, placing sand between each tile: R. 
Eliezer declared it clean, and the Sages declared it unclean and this was the oven of 
‘Aknai. Why [the oven of] ‘Aknai? Said Rab Judah in Samuel's name: [It means] that 
they encompassed it with arguments as a snake, and proved it unclean.  
It has been taught: On that day R. Eliezer brought forward every imaginable argument , 
but they did not accept them. Said he to them: ‘If the halachah agrees with me, let this 
carob-tree prove it!’ Thereupon the carob-tree was torn a hundred cubits out of its place 
— others affirm, four hundred cubits. ‘No proof can be brought from a carob-tree,’ they 
retorted. Again he said to them: ‘If the halachah agrees with me, let the stream of water 
prove it!’ Whereupon the stream of water flowed backwards — ‘No proof can be brought 
from a stream of water,’ they rejoined. Again he urged: ‘If the halachah agrees with me, 
let the walls of the schoolhouse prove it,’ whereupon the walls inclined to fall. But R. 
Joshua rebuked them, saying: ‘When scholars are engaged in a halachic dispute, what 
have ye to interfere?’ Hence they did not fall, in honor of R. Joshua, nor did they resume 
the upright, in honor of R. Eliezer; and they are still standing thus inclined. Again he said 
to them: ‘If the halachah agrees with me, let it be proved from Heaven!’ Whereupon a 
Heavenly Voice cried out: ‘Why do you dispute with R. Eliezer, seeing that in all matters 
the halachah agrees with him!’ But R. Joshua arose and exclaimed: ‘It is not in heaven.’ 
What did he mean by this? — Said R. Jeremiah: That the Torah had already been given at 
Mount Sinai; we pay no attention to a Heavenly Voice, because You have long since 
written in the Torah at Mount Sinai, After the majority must one incline. 
R. Nathan met Elijah and asked him: What did the Holy One, Blessed be He, do in that 
hour? — He laughed [with joy], he replied, saying, ‘My sons have defeated Me, My sons 
have defeated Me.’ 


