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 המשך – מסירה וקבלה מסיני לחכמים

 ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שנז 

זה אחד מארבעה שמתו בן מאה ועשרים שנה ואלו הם משה והלל , ומשה בן מאה ועשרים שנה

הזקן ורבן יוחנן בן זכיי ורבי עקיבה משה היה במצרים ארבעים שנה ובמדין ארבעים שנה ופירנס את 

הילל הזקן עלה מבבל בן ארבעים שנה ושימש חכמים ארבעים שנה ופירנס את  ישראל ארבעים שנה

ישראל ארבעים שנה רבן יוחנן בן זכיי עסק בפרגמטיא ארבעים שנה ושימש חכמים ארבעים שנה ופירנס 

את ישראל ארבעים שנה רבי עקיבה למד תורה בן ארבעים שנה ושמש את החכמים ארבעים שנה ופירנס 

ם שנה שש זוגות ששנותיהם שוות רבקה וקהת לוי ועמרם יוסף ויהושע שמואל ושלמה את ישראל ארבעי

 .   משה והלל הזקן ורבן יוחנן בן זכיי ורבי עקיבה
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 אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ג 

שבית שמאי אומרים אל ישנה אדם אלא למי שהוא חכם ועניו ובן [ והעמידו תלמידים הרבה]

מרים לכל אדם ישנה שהרבה פושעים היו בהם בישראל ונתקרבו לתלמוד תורה אבות ועשיר ובית הלל או

 :ויצאו מהם צדיקים חסידים וכשרים
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 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כז עמוד ב 

אמר ? תפלת ערבית רשות או חובה: אמר לו, מעשה בתלמיד אחד שבא לפני רבי יהושע: תנו רבנן 

והלא : אמר לו. חובה: אמר לו? תפלת ערבית רשות או חובה: ר לואמ, בא לפני רבן גמליאל. רשות: ליה

, כשנכנסו בעלי תריסין. המתן עד שיכנסו בעלי תריסין לבית המדרש: אמר לו! רבי יהושע אמר לי רשות

אמר להם רבן גמליאל . חובה: אמר לו רבן גמליאל? תפלת ערבית רשות או חובה: עמד השואל ושאל

! והלא משמך אמרו לי רשות: אמר לו. לאו: אמר ליה רבי יהושע? ולק בדבר זהכלום יש אדם שח: לחכמים

, ורבי יהושע עומד על רגליו, היה רבן גמליאל יושב ודורש ...! עמוד על רגליך ויעידו בך, יהושע: אמר ליה

 .   ועמד! עמוד: עד שרננו כל העם ואמרו לחוצפית התורגמן

כלומר  –בואו נעבירו ? עד כמה נצערו ונלך –אמרו ... )! ונעבריהתא ...? עד כמה נצעריה וניזיל: אמרי 

 ( הדיחו את רבן גמליאל מהנשיאות

שהיה רבן גמליאל מכריז . אותו היום סלקוהו לשומר הפתח ונתנה להם רשות לתלמידים ליכנס; תנא

אמר רבי . ההוא יומא אתוספו כמה ספסלי. לא יכנס לבית המדרש -כל תלמיד שאין תוכו כברו : ואומר

שבע מאה : וחד אמר; אתוספו ארבע מאה ספסלי: חד אמר, פליגי בה אבא יוסף בן דוסתאי ורבנן: יוחנן

 .... דלמא חס ושלום מנעתי תורה מישראל: אמר, הוה קא חלשא דעתיה דרבן גמליאל. ספסלי

הלכה שהיתה  ולא היתה. ההוא יומא הוה -וכל היכא דאמרינן בו ביום , עדיות בו ביום נשנית: תנא

 ...ואף רבן גמליאל לא מנע עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת. תלויה בבית המדרש שלא פירשוה
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 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף סו עמוד א 

שכחו , פעם אחת חל ארבעה עשר להיות בשבת. הלכה זו נתעלמה מבני בתירא: תנו רבנן. גמרא

כלום יש אדם שיודע אם פסח דוחה את השבת אם : מרוא. ולא ידעו אם פסח דוחה את השבת אם לאו

ששימש שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון , והלל הבבלי שמו, אדם אחד יש שעלה מבבל: להם אמרו? לאו

כלום אתה יודע אם הפסח דוחה את : אמרו לו. שלחו וקראו לו. ויודע אם פסח דוחה את השבת אם לאו

והלא הרבה יותר ממאתים ? וכי פסח אחד יש לנו בשנה שדוחה את השבת: אמר להם? השבת אם לאו

במדבר +נאמר מועדו בפסח ונאמר : אמר להם? מנין לך: אמרו לו. יש לנו בשנה שדוחין את השבת פסחים

דוחה את  -דוחה את השבת אף מועדו האמור בפסח  -מה מועדו האמור בתמיד . מועדו בתמיד+ כח

אינו דין  -פסח שענוש כרת , ומה תמיד שאין ענוש כרת דוחה את השבת: קל וחומר הוא, ועוד. השבת

. והיה דורש כל היום כולו בהלכות הפסח, מיד הושיבוהו בראש ומינוהו נשיא עליהם. שדוחה את השבת

, עצלות שהיתה בכם -מי גרם לכם שאעלה מבבל ואהיה נשיא עליכם : אמר להן, התחיל מקנטרן בדברים

? בת מהושכח ולא הביא סכין מערב ש, רבי: אמרו לו. שלא שמשתם שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון

, למחר. בני נביאים הן -הנח להן לישראל אם אין נביאים הן , אלא. הלכה זו שמעתי ושכחתי: אמר להן

כך : ואמר, ראה מעשה ונזכר הלכה. תוחבו בין קרניו -מי שפסחו גדי , תוחבו בצמרו -מי שפסחו טלה 

 .מקובלני מפי שמעיה ואבטליון
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 תלמוד בבלי מסכת יומא דף לה עמוד ב

עני : אם אומר? מפני מה לא עסקת בתורה: לעני אומרים לו, עני ועשיר ורשע באין לדין: תנו רבנן

אמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום ויום היה ? כלום עני היית יותר מהלל: הייתי וטרוד במזונותי אומרים לו

פעם . סת אנשי ביתווחציו לפרנסתו ולפרנ, חציו היה נותן לשומר בית המדרש, עושה ומשתכר בטרפעיק

עלה ונתלה וישב על פי ארובה כדי שישמע . ולא הניחו שומר בית המדרש להכנס, אחת לא מצא להשתכר

וירד עליו , ותקופת טבת היתה, אותו היום ערב שבת היה: אמרו. דברי אלהים חיים מפי שמעיה ואבטליון

, בכל יום הבית מאיר! ון אחיאבטלי: כשעלה עמוד השחר אמר לו שמעיה לאבטליון. שלג מן השמים

עלו ומצאו עליו רום שלש , הציצו עיניהן וראו דמות אדם בארובה? שמא יום המעונן הוא, והיום אפל

 .ראוי זה לחלל עליו את השבת: אמרו. והושיבוהו כנגד המדורה, וסיכוהו, והרחיצוהו, פרקוהו. אמות שלג
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 תלמוד בבלי מסכת מנחות דף כט עמוד ב 

ה שיושב וקושר כתרים "מצאו להקב, בשעה שעלה משה למרום: ב יהודה אמר רבאמר ר

אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות : אמר לו? מי מעכב על ידך, ע"רבש: אמר לפניו, לאותיות

הראהו , ע"רבש: אמר לפניו. שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות, ועקיבא בן יוסף שמו

כיון ; תשש כחו, ולא היה יודע מה הן אומרים, הלך וישב בסוף שמונה שורות. חזור לאחורך: לו אמר, לי

חזר . נתיישבה דעתו, הלכה למשה מסיני: אמר להן? מנין לך, רבי: אמרו לו תלמידיו, שהגיע לדבר אחד
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כך , שתוק: לו אמר? י"יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה ע, רבונו של עולם: אמר לפניו, ה"ובא לפני הקב

[. לאחורך]חזור : אמר לו, הראני שכרו, הראיתני תורתו, רבונו של עולם: אמר לפניו. עלה במחשבה לפני

כך עלה , שתוק: ל"א? זו תורה וזו שכרה, ע"רבש: אמר לפניו, ראה ששוקלין בשרו במקולין, חזר לאחוריו

 .במחשבה לפני

 

 

 


