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 דברוריא ואיכא דאמרי משום מעשה , ד"ה רש"י עבודה זרה דף יח עמוד ב. 1

וצוה לאחד  .ואמר לה חייך סופך להודות לדבריהם ,שפעם אחת ליגלגה על שאמרו חכמים )קדושין פ:( נשים דעתן קלות הן עלייהו
   וכשנודע לה חנקה עצמה וערק רבי מאיר מחמת כסופא. ,והפציר בה ימים רבים עד שנתרצית ,מתלמידיו לנסותה לדבר עבירה

  
 לל ב, חלק ג, סוף פרק ו. מנורת המאור, נר א, כ2

שכבר מצינו בגדולה שבנשים שהיתה מתלוצצת במה שאמרו ז"ל "דעתן של נשים קלה", ונכשלה בדבר כדגרסינן בפרקא קמא 
  דעבודה זרה: אזל ר' וערק לבבל, איכא דאמרי משום מעשה דברוריא", ופירש הקונטרס: שפעם אחת לגלגה..."

 

 . שו"ת מהרי"ל, סי' קצט3
...שהרי ברוריה הוכיחה סופה על תחילתה: ואיכא דאמרי שלא סמכה על דברי חכמים שאמרו נשים דעתן קלות. וראש לחכמים, 

  שלמה המלך, אמר אני ארבה ולא אסור ולא אטה וכו', והכי נמי סמכה על צדקתה שלא תעבור על ידי הלימוד. 
 
 . שו"ת בני בנים ח"ד מאמר ד4

התיר רבי מאיר לעצמו לחטוא כל כך בנפש אשתו לנסותה בכך, ולעבור על 'לפני עיור לא תתן  קשה לעניות דעתי...כיצד
מכשול'!...לכן הסיפור אינו מסתבר לע"ד...סיפור זה אינו נמצא בדברי חז"ל ולא נודע מקורו ושאר ראשונים לא הזכירוהו, ושמא 

 כו... יסודו באיזה סיפור עם או מקור אחר שנשתרבב שמה של ברוריה לתו
 
 פסחים דף סב עמוד ב. 5
מלוד. והיכן מותבך?  ,מהיכן את? אמר ליה, בי שמלאי אתא לקמיה דרבי יוחנן, אמר ליה ניתני לי מר ספר יוחסין. אמר ליהר

ניתנייה , ללודים ולא לנהרדעים, וכל שכן דאת מלוד ומותבך בנהרדעא. כפייה וארצי. אמר ליה אין נידונין לא ,בנהרדעא. אמר ליה
ברתיה דרבי חנניה בן תרדיון, דתניא תלת מאה  ומה ברוריה דביתהו דרבי מאיר, ,בשלשה ירחי. שקל קלא פתק ביה, אמר ליה

 ואפילו הכי לא יצתה ידי חובתה בתלת שנין, ואת אמרת בתלתא ירחי? , שמעתתא ביומא משלש מאה רבוותא
 

 דף יח עמוד ב  -עבודה זרה דף יז עמוד ב . 6
ֹלהי". מיד גזרו עליו לשֵרפה, -הו לרבי חנינא בן תַרדיון, אמרו ליה: אמאי קא עסקת באורייתא? אמר להו: "כאשר ִצַוני ה' אאתיו

ה של זונות...   ועל אשתו להריגה, ועל ִבתו לישב בקובָּ
 

אי אתה יודע שאומה זו מן השמים  תנו רבנן: כשחלה רבי יוסי בן ִקסמא, הלך רבי חנינא בן תַרדיון לבקרו. אמר לו: חנינא אחי,
המליכוה? שהחריבה את ביתו ושרפה את היכלו, והרגה את חסידיו ואבדה את טוביו, ועדיין היא קיימת, ואני שמעתי עליך שאתה 
יושב ועוסק בתורה ]ומקהיל קהלות ברבים[ וספר מונח לך בחיקך! אמר לו: מן השמים ירחמו. אמר לו: אני אומר לך דברים של 

 ם, ואתה אומר לי מן השמים ירחמו, תמה אני, אם לא ישרפו אותך ואת ספר תורה באש! טע
 

ה של זונות. שקל  .ברוריה דביתהו דר' מאיר, ברתיה דר' חנינא בן תרדיון הואי אמרה לו: זילא בי מלתא דַיתבא אחתאי בקובָּ
ר ליה: מיסתפינא ממלכותא. אמר ליה: שקול תרקבא ... אזל לגביה שומר דידה, אמר ליה: הבה ניהלה. אמתרקבא דדינרי ואזל

להא דמאיר ענני, ומתצלת. אמר ליה: -דדינרא, פלגא פלח ופלגא להוי לך. אמר ליה: וכי שלמי, מאי איעביד? אמר ליה: אימא: א
אתי למיכליה, ומי יימר דהכי איכא? ]אמר ליה: השתא חזית.[ הוו הנהו כלבי דהוו קא אכלי אינשי, שקל קלא שדא בהו, הוו ק

 להא דמאיר ענני. שבקוה, ויהבה ליה. -אמר: א
 

 . אתו חקקו לדמותיה דר' מאיר אפיתחא דרומי, אמרי: כל דחזי לפרצופא הדין, לייתיהלסוף אשתמע מילתא בי מלכא...
בהא ומתק בהא.  יומא חדא חזיוהי, רהט אבתריה, רהט מקמייהו, על לבי זונות. איכא דאמרי: בשולי עובדי כוכבים חזא, טמש

. קם ערק אתא לבבל. איכא דאמרי: אתא אליהו אדמי להו כזונה, כרכתיה, אמרי: חס ושלום, אי ר' מאיר הוה לא הוה עביד הכי
 איכא דאמרי: מהאי מעשה, ואיכא דאמרי: ממעשה דברוריה. 

 



 

 

 רבנו נסים ב"ר יעקב, חיבור יפה מהישועה, עמ' ל .7
 את אשתו וכל מה שהיה לו ועבר אל עראק.הלך, לקח  –קם, אתא ערק לבבבל 

 
 פסחים דף קיב עמוד ב  .8

אל תדור בשכנציב, משום דליצני הוו ומשכו לך בליצנותא. ואל תשב על מטת ארמית.  :ארבעה דברים צוה רבינו הקדוש את בניו
 דרב פפא רש"י שם, ד"ה  איכא דאמרי אל תשב במטה ארמית ממש, משום מעשה  ומשום מעשה דרב פפא. ...

את בנה ונתנתו על המטה, וכשנכנס חנקה בביתה לגבות הימנה, יום אחד  מדי יום יוםאחת חייבת לו מעות, ונכנס  ארמיתשהיתה 
 .וברח מן המדינהרב פפא אמרה לו: שב עד שאביא מעותיך, וכן עשה כשבאתה, אמרה: המתה את בני, 

 

1. Rashi, Avodah Zarah 18b, s.v. And those who say because of the matter of Bruria Once, she mocked the words 

of the sages that women are light-minded (Kiddushin 80b), and he said to her: By your life, you will admit [the 

correctness of] their words. He commanded one of his students to tempt her to sin, and he solicited her for many days 

until she consented. And when she discovered [the plot], she hanged herself, and Rabbi Meir fled because of shame. 
 

2. Menorat Hamaor, Chapter 6 :  …For we have already found that the greatest of women, who mocked what the 

sages, may their memory be blessed, said, that "women's minds are light," and Rashi explained that once she mocked… 
 

3. Responsa Maharil, no. 199   For Bruria, her end sheds light on her beginning: And there are those who say she did 

not accept the words of the sages who said women, their minds are light. And the wisest of men, King Solomon, said: I 

shall have many, and I shall not stray... She too relied on her wisdom, that she not violate because of her learning. 
 

4.  Responsa Bnei Banim vol. 4  It is difficult in my opinion…How did Rabbi Meir permit himself to sin so 

greatly against his wife, to test her thus, and to violate the prohibition of ‘Do not place a stumbling block 

before a blind man”! …Therefore the story is not possible in my opinion. This story is not found in the words 

of the sages, and its source is unkown; and the rest of the Rishonim do not mention it; and perhaps its source 

is some legend or other source into which Bruria’s name made its way. … Rashi wrote down what he heard.  
 

5. Pesachim 62b    Rabbi Simlai came before Rabbi Yohanan, he said, will the master consent to teach me the Book of 

Lineage. He said to him: From where are you? He said to him, From Lod. And where do you live? In Neharde'a. He 

said to him: We do not teach those from Lod nor those from Neharde'a, and all the more you who are from Lod and live 

in Neharde'a. He pressed him, and he consented. He said: Let us study it in three months. He took a clod of earth and 

threw it at him. He said: And if Bruria the wife of Rabbi Meir, the daughter of Rabbi Hanania ben Tradyon, who 

learned 300 legal traditions each day from 300 sages, and even so, she did not complete the study [of the Book of 

Lineage] in 3 years—and you wish in three months?!! 
 

6. Avodah Zarah 17b-18b        They brought Rabbi Hanina ben Tradyon [before the Roman official]. They said to 

him: Why did you teach Torah? He answered them: As Hashem my G-d commanded me. Immediately, they sentenced 

him to burn at the stake, and his wife to death, and his daughter to a brothel.  
 

Our rabbis learned:  When Rabbi Yosi ben Kisma became ill, Rabbi Hanina ben Tradyon came to visit him. He said to 

him: Hanina, my brother, do you not know that from Heaven, They have crowned this nation that destroyed His house 

and burned His temple and murdered His righteous men and destroyed His best men, and it still exists; and I heard 

about you that you are sitting and studying Torah [and assembling people publicly] and a book is in your arms! He said 

to him: From Heaven They will have mercy. He said to him: I am speaking words of meaning, and you say, "From 

Heaven, They will have mercy!" I would be surprised if they do not burn you and your Sefer Torah by fire. 
 

Bruria the wife of Rabbi Meir was the daughter of Rabbi Hanina ben Tradyon. She said to him: It is shameful that my 

sister is in a brothel. He took two measures of dinars and went…He went before her guard and said to him: Give her to 

me. He said to him: I am afraid of the government. He said to him: Take two measures of dinars, half for the 

government and half for you. He said to him: And when they are finished, what shall I do? He said to him: Say, G-d of 



 

 

Meir, answer me, and you will be saved. He said to him: Who says that will happen? [He said to him: Now you will 

see.] There were two man-eating dogs, he took a clod of earth and threw it at them. They came to eat him, he said: G-d 

of Meir, answer me! They left him alone, and he gave her to him.  In the end, the matter became known to the 

government…They went and chiseled the likeness of Rabbi Meir of the gates of Rome. They said: Anyone seeing this 

face, bring him! One day, they saw him. They ran after him, he fled from them. He went into a brothel. There are those 

who say, he saw a stew of the gentiles, he dipped with this [finger] and licked with this [finger]. He arose and fled to 

Babylonia. There are those who say: From this episode, and those who say: From the matter of Bruria. 
 

7. Rabenu Nissim, Hibur Yafeh Meyeshua  He arose and fled to Babylonia—He went and took his wife and all he 

had and moved to Iraq. 
 

8. Pesachim 112b     Four things our Holy Rabbi commanded his sons…Don’t sit on the bed of a Gentile 

woman…Because of the matter of Rav Papa.  Rashi ibid: There was a Gentile woman who owed him money; he 

entered her home daily to collect; one day she choked her child and placed him on the bed; and when he came in, she 

told him: Sit till I bring your money, and he did. When she came, she said: You murdered my son! He fled the country. 

 

 
 
 

Join us this Summer in Jerusalem. Nishmat Summer Program, July 2-23, 2020 
 


