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 תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד א-1
, הֲ וו י ְָתבֵ י גַבֵ י הֲ ָד ֵדי, וְ ַרב הונָא בַ ר ִחטָא, וְ ַרב ִחלְ ִקטָה בַ ר טוֹבִ טָה,ְיומי בַ ר ִחלְ ִקטָה
ִ ַרב מַ נ
 פָ תַ ח חַ ד ִמי ַניְיהו. לֵימָ א, ִאי ִאכָא ִד ְש ִמיעַ לֵיה ִמילְ תָ א ִמכְ פַ ר ְסכַ נְ יָא ֶשל ִמצְ ַריִ ם,ָאמ ֵרי
ְ
 בְ בַ ָק ָשה,ָאמ ָרה ל ֹו
ְ . וְ ִה ִשיאום זֶ ה לָזֶ ה, מַ ע ֲֶשה בְ ָארוס וַ אֲ רוסָ ת ֹו ֶשנ ְִשבו לְ בֵ ין הַ ג ֹויִם,וְ ָאמַ ר
,ָאמ ָרה לָהֶ ן
ְ , וכְ ֶשמֵ ת. וְ לָא ָנגַע בָ ה עַ ד יוֹם מוֹת ֹו. ֶשאֵ ין לִ י כְ תֺ בָ ה ִמ ְמָך,ִמ ְמָך ַאל ִתגַע בִ י
 כָל-  וְ הַ אי, ְד ִאּלו בְ יוֹסֵ ף לָא הֲ וָ ה אֶ ּלָא חֲ ָדא ַשעְ תָ א,יִצר ֹו יוֹתֵ ר ִמטוֹסֵ ף
ְ ְִספְ דו לְ זֶ ה ֶשעִ ְטעֵ ט ב
, לָאו ִא ְשת ֹו-  וְ ִאּלו יוֹסֵ ף. בַ חֲ ָדא ִמחָ ה-  וְ הַ אי, וְ ִאּלו יוֹסֵ ף לָאו בַ חֲ ָדא ִמחָ ה.יוֹמָ א וְ יוֹמָ א
 נ ְֶחסַ ר הַ ַשעַ ר,ַארבָ עִ ים מו ִֹדטוֹת בְ ִדינָר
ְ  מַ ע ֲֶשה וְ עָ ְמדו,ידְך וְ ָאמַ ר
ָ  פָ תַ ח ִא. ִא ְשת ֹו- וְ הַ אי
 וְ הֵ בִ יאום,עורים
ִ ִ ובָ ְדקו ומָ צְ או ָאב ובְ נ ֹו ֶשבָ או עַ ל ַנע ֲָרה ְמאו ָֹרסָ ה בְ יוֹם הַ כ,מו ִֹדטָא ַאחַ ת
ָאדם אֶ חָ ד ֶשנָתַ ן עֵ ינָיו
ָ ְמַ ע ֲֶשה ב,ידְך וְ ָאמַ ר
ָ פָ תַ ח ִא,. וְ חָ זַ ר הַ ַשעַ ר לִ ְמקוֹמ ֹו,וס ָקלום
ְ לְ בֵ ית ִדין
, וְ הֶ אֱ כִ ילָן, מֶ ה עָ ָשה? הָ לְַך וְ זִ ימֵ ן אֶ ת שו ְֹשבִ ינָיו, וְ הָ יְתָ ה כְ תֺ בָ תָ ה ְמרֺ בָ ה,בְ ִא ְשת ֹו לְ ג ְָר ָשה
 וְ הֶ ע ֱִמיד לָהֶ ן, וְ הֵ בִ יא ֹלובֶ ן בֵ יצָ ה וְ ִה ִחיל בֵ ינֵיהֶ ן, וְ ִה ְשכִ יבָ ן עַ ל ִמחָ ה ַאחַ ת, ִשיכְ ָרן,וְ ִה ְש ָקן
 ָאמַ ר. ובָ בָ א בֶ ן בוטָ א ְשמ ֹו,ידי ַשמַ אי הַ זָ ֵקן
ֵ  הָ יָה ָשם זָ ֵקן אֶ חָ ד ִמ ַתלְ ִמ. ובָ א לְ בֵ ית ִדין,עֵ ִדים
. וְ ִשכְ בַ ת זֶ ַרע דוֹחָ ה ִמן הָ אור, ֹלבֶ ן בֵ יצָ ה ס ֹולֵד ִמן הָ ָאור, כְָך ְמקֺ בְ ַלנִי ִמ ַשמַ אי הַ זָ ֵקן,לָהֶ ם
 ָאמַ ר לֵיה. וְ ִהגְ בוהו כְ תֺ בָ תָ ה ִממֶ נו, וְ ִהלְ קוהו, וְ הֵ בִ יאוהו לְ בֵ ית ִדין.בָ ְדקו ומָ ְצאו כִ ְדבָ ָריו
 ִמּׁשּום, ַ מַ אי ַטעְ מָ א ִאיעֲנּוש? ָאמַ ר לֵיה,יקים ּכּולֵי הַ אי
ִ  ּומֵ ַאחַ ר ִדהֲ וּו צַ ִד,[אַ בַ יֵי] לְ ַרב יוֹסֵ ף
, ָ וְ גִ ילו בָ ה כָ ל אֹהֲ בֶ יה,יְרושלַיִם
ָ
 (ישעיה ס) " ִש ְמחו אֶ ת, ִדכְ ִתיב.רּושלַיִם
ָ ְְדלָא ִאיאַ ּבוֹל עַ ל י
:" ִָשישו ִא ָתה מָ שוֹש כָל הַ ִמ ְתאַ בְ לִ ים עָ לֶיה

Once when R. Manyumi b. Helkiah and R. Helkiah b. Tobiah and R. Huna b. Hiyya were
sitting together they said: If anyone knows anything about Kefar Sekania of Egypt, let
him say. One of them said; Once a betrothed couple [from there] were carried off by
heathens who married them to one another. The woman said: I beg of you not to touch
me, as I have no Kethuva from you. So he did not touch her till his dying day. When he
died, she said: Mourn for this man who has kept his passions in check more than Joseph,
because Joseph was exposed to temptation only a short time, but this man every day.
Joseph was not in one bed with the woman but this man was; in Joseph's case she was
not his wife, but here she was. The next then began and said: On one occasion forty
bushels of corn were selling for a denar, and the number went down one, and they
investigated and found that a man and his son had had sex with a betrothed maiden on
the Day of Atonement, so they brought them to the Beth din and they stoned them and
the original price was restored. The third then began and said: There was a man who
wanted to divorce his wife, but hesitated because she had a big marriage settlement. He
accordingly invited his friends and gave them a good feast and made them drunk and put
them all in one bed. He then brought the white of an egg and scattered it among them
and brought witnesses and appealed to the Beth din. There was a certain elder there of
the disciples of Shammai the Elder, named Baba b. Buta, who said: This is what I have
been taught by Shammai the Elder, that the white of an egg contracts when brought near
the fire, but semen becomes faint from the fire. They tested it and found that it was so,
and they brought the man to the Beth din and flogged him and made him pay her
Kethuva. Said Abaye to R. Joseph: Since they were so virtuous, why were they punished?
— He replied: Because they did not mourn for Jerusalem, as it is written; Rejoice ye with
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Jerusalem and be glad for her, all ye that love her, rejoice for joy with her all ye that
mourn over her.

 -2ספר בניהו בן יהוידע על גיטין דף נז/א
שם והשכיבן על מטה אחת .פירוש השכיבן על מטה שאשתו שוכבת עליה ,שהיתה מטה
גדולה ,והמתין להם עד שנשתכרו ,דאם לא היו שיכורין אף על פי שהיה נותן להם רשות
לשכב במטה של אשתו שהיתה גדולה ,לא היו מקבלים לשכב ,דחוששים משום הרהור,
אך אחר שנשתכרו נשא אותם בידיו והשכיבן ולא הרגישו ,וגם האשה היתה משוקעת
בשינה ,ולא הרגישה בעת שהביא את אלו והשכיבן במטה שלה ,וידוע דהם דרכן לשכב
ערומים ,והוא הביא לובן ביצה והניח ביניהם .ומה שבחר להביא שושבינין ,כדי
שיאמינו העולם לדבר זה ,שאומרים אלו שושביניו שהיו אצלו בחופה ,ונעשה להם
קירוב דעת עמה מזמן החופה .ומה שהוצרך להביא את שניהם ולא סגי ליה בחד ,כדי
שלא נחשוד שהערים דיאמרו אם זה הערים למה טרח לעשות בשנים ,תסגי ליה בחד.
והא דהוכיח ממעשה זו שהיו צדיקים ,היינו משום דהוצרך לשכרם כדי להשכיבן ,ואם
לא היו צדיקים לא היה צריך לשכרם ,אלא כיון שהיה נותן להם רשות לשכב במטה של
אשתו היו שמחים בכך ועולין למטה ,אלא ודאי היו צדיקים ואם היה אומר להם שיעלו
לשכב במטה זו היו חוששין מהרהור ,כיון דאשתו שוכבת שם .וראיתי למהרש"א ז"ל
שפירש דדייק שהיו צדיקים משום דרצו לאוסרה בעידי כיעור כזה ,ולא תלו שמא ראו
קרי ,וזה דוחק מאד ,דהבית דין בכל מקום הם צדיקים ,ובעינן למילף מזה על המון
העם ,וכפי מה שכתבתי בס"ד ניחא:
 -3תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף ג עמוד ב
ובבא בן בוטא היכי אסביה ליה עצה להורדוס למיסתריה לבית המקדש?ָ … ,אמַ ר ,מַ אן
ָד ִריש( ,דברים יז) " ִמ ֶק ֶרב ַאחֶ יָך ָת ִשים עָ לֶיָך מֶ לְֶך" ַרבָ נָןָ ,קם ַק ְטלִ ינְהו לְ כולְ הו
ַרבָ נָןַ ,שבְ ֵקיה לְ בָ בָ א בֶ ן בוטָ א לְ ִמ ְש ָקל עֵ צָ ה ִמינֵיה,תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף ד עמוד א ַאהֲ ַדר לֵיּה
ּכְ לִ ילָא ְדיילֵי ,וְ נ ְַק ִרינְ הּו לְ עֵ ינֵיּה .יוֹמָ א חַ ד אֲ תָ א וְ י ִָתיב ָקמֵ יהָ ,אמַ ר לֵיה ,חֲ זִ י מַ ר ,הַ אי
ישא מַ אי ָקא עָ בַ דָ ,אמַ ר לֵיה ,מַ אי ִאיעְ בִ יד לֵיה? ָאמַ ר לֵיה ,נִילָטֵ ייה מָ רָ .אמַ ר לֵיה,
עַ בְ ָדא בִ ָ
כְ ִתיב (קהלת י) "גַם בְ מַ ַדעְֲך מֶ לְֶך ַאל ְת ַקּלֵל"ָ .אמַ ר לֵיה ,הַ אי לָאו מֶ לְֶך הואָ .אמַ ר לֵיה,
עָ ִשיר בְ עָ לְ מָ אִ ,דכְ ִתיב( ,שם) "ובְ חֶ ְד ֵרי ִמ ְשכָ בְ ָך ַאל ְת ַקּלֵל עָ ִשיר"ָ .אמַ ר לֵיה ,וְ לָא יְהֶ א אֶ ּלָא
נ ִָשיא ,כְ ִתיב( ,שמות כב) "וְ נ ִָשיא בְ עַ ְמָך ֹלא ָתאוֹר"ָ .אמַ ר לֵיה ,בְ עו ֶֹשה מַ ע ֲֶשה עַ ְמָך ,וְ הַ אי
לָאו עו ֶֹשה מַ ע ֲֶשה עַ ְמָךָ .אמַ ר לֵיהִ ,מ ְס ַתפִ ינָא ִמינֵיהָ .אמַ ר לֵיה לֵיכָ א ִאינִיש גַבָ ן ַדאֲ נָא וְ אַ ְת
י ִַתיבְ נָאָ ,אמַ ר לֵיה ,כְ ִתיב( ,קהלת י) "כִ י עוֹף הַ ָשמַ יִם יוֹלִ יְך אֶ ת הַ קוֹל וְ ג ֹו'ָ .אמַ ר לֵיה ,אֲ נָא
הואִ ,אי הֲ וָ ה י ַָדעְ נָא ְדזַ ְה ֵרי ַרבָ נָן כוּלֵי הַ אי ,לָא הֲ וָ ה ַק ְטלֵינָא לְ כו ,הַ ְש ָתא מַ אי ַת ַקנ ְֵתיה
ְדהַ הוא גַבְ ָרא? ָאמַ ר לֵיה ,הוא כִ בָ ה אוֹר ֹו ֶשל ע ֹולָם ,דכתיב( :משלי ז) "כִ י נֵר ִמ ְצוָ ה וְ תו ָֹרה
ַאמ ִרי,
אוֹר"ֵ .ילְֵך וְ ַיעֲסוֹק בְ אוֹר ֹו ֶשל ע ֹולָם( ,ישעיה ב) "וְ נָהֲ רו אֵ לָיו כָ ל הַ גוֹיִם"ִ .איכָ א ְד ְ
הָ כִ י ָאמַ ר לֵיה ,הוא ִסימָ א עֵ ינ ֹו ֶשל ע ֹולָם (רבנן)ִ ,דכְ ִתיב( ,במדבר טו) "וְ הָ יָה ִאם מֵ עֵ ינֵי
הָ עֵ ָדה"ֵ .ילְֶך וְ ַיעֲסוֹק בְ עֵ ינ ֹו ֶשל ע ֹולָם (בית המקדש) ִדכְ ִתיב( ,יחזקאל כד) " ִה ְננִי ְמחַ ּלֵל אֶ ת
ִמ ְק ָד ִשי גְ אוֹן עוזְ כֶם מַ ְחמַ ד עֵ ינֵיכֶם"ָ .אמַ ר לֵיהִ ,מ ְס ַתפִ ינָא ִממַ לְ כותָ אָ .אמַ ר לֵיהָ ,ש ַדר
יה ֵדר ַש ָתא .אַ ְדהָ כִ י וְ הָ כִ י סָ ַת ְר ְת לֵיה ,ובָ נִי ְת לֵיה.
ְשלִ יחָ א לֵיזִ יל ַש ָתא ,וְ לִיעַ כֵ ב ַש ָתא ,וְ לִ ְ
עָ בַ ד הָ כִ י( ,כי אתא) ָשלְ חו לֵיהִ ,אם ֹלא סָ תַ ְר ָת ַאל ִת ְסתוֹרִ .אם סָ תַ ְר ָת ַאל ִתבְ נֶהִ .אם
ישא בָ תַ ר ְדעַ בְ ִדין ִמ ְתמַ לְ כִ יןִ .אם זַ ינָָך ֲעלְָךִ ,ספְ ָרְך כָאן ,לָא ַרכָ א וְ לָא
סָ תַ ְר ָת ובָ נִיתָ  ,עַ בְ ָדא בִ ָ
בַ ר ַרכָ א .הו ְֹרדוס עַ בְ ָדא ְק ַל ְניָא ִמ ְתעֲבִ יד… .

But how could Baba b. Buta have advised Herod to pull down the Temple, …Who are
they, he said, who teach, From the midst of thy brethren you shalt set up a king over
thee, [stressing the word ‘brethren’]? The Rabbis! He therefore arose and killed all the
Rabbis, sparing, however, Baba b. Buta, that he might take counsel of him.
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He placed on his head a garland of hedgehog bristles and put out his eyes. One day he
came and sat before him and said: See, Sir, what this wicked slave [Herod] does. What
do you want me to do to him, replied Baba b. Buta. He said: I want you to curse him. He
replied with the verse, Even in thy thoughts you should not curse a king. Said Herod to
him: But this is no king. He replied: Even though he be only a rich man, it is written, And
in thy bedchamber do not curse the rich; and be he no more than a prince, it is written, A
prince among thy people you shalt not curse. Said Herod to him: This applies only to one
who acts as one of ‘thy people’, but this man does not act as one of thy people. He said: I
am afraid of him. But, said Herod, there is no-one who can go and tell him, since we two
are quite alone. He replied: For a bird of the heaven shall carry the voice and that which
hath wings shall tell the matter. Herod then said: I am Herod. Had I known that the
Rabbis were so circumspect, I should not have killed them. Now tell me what amends I
can make. He replied: As you have extinguished the light of the world, [for so the Rabbis
are called] as it is written, For the commandment is a light and the Torah a lamp, go now
and attend to the light of the world [which is the Temple, of which] it is written, And all
the nations become enlightened by it. Some report that Baba b. Buta answered him thus:
As you have blinded the eye of the world, [for so the Rabbis are called] as it is written, if
it be done unwittingly by the eyes of the congregation, go now and attend to the eye of
the world, [which is the Temple] as it is written, I will profane my sanctuary, the pride of
your power, the delight of your eyes. Herod replied: I am afraid of the Government [of
Rome]. He said: Send an envoy, and let him take a year on the way and stay in Rome a
year and take a year coming back, and in the meantime you can pull down the Temple
and rebuild it. He did so, and received the following message [from Rome]: If you have
not yet pulled it down, do not do so; if you have pulled it down, do not rebuild it; if you
have pulled it down and already rebuilt it, you are one of those bad servants who do first
and ask permission afterwards. Though you strut with your sword, your genealogy is
here; [we know] you are neither a reka nor the son of a reka, but Herod the slave who has
made himself a freedman. …

 תלמוד בבלי מסכת נדרים דף סו עמוד ב-4
. בַ ִשילִ י לִ י ְת ֵרי טַ לְ פְ חֵ י, ָאמַ ר לָה, נ ִָסיב ִאי ְתתָ א,יִש ָראֵ ל
ְ ַארעָ א ְד
ְ ְ בָ בֶ ל ְדסָ לִ יק ל- הַ הוא בַ ר
, בַ ִשילַת גְ ִריוָ א, בַ ִשילִ י לִ י גְ ִריוָ א, ָאמַ ר לָה, לְ מָ חָ ר. ָרתַ ח ֲעלַה.בַ ִשילַת לֵיה ְת ֵרין טַ לְ פְ חֵ י
 זילי ְתבַ רי, ָאמַ ר לָה.ְיתי לֵיה ְת ֵרי ְש ָרגִ י
ִ  אזלת וְ ַאי,בוצינִין
ִ יתי לִ י ְת ֵרין
ִ ְ זילי ַאי,ָאמַ ר לָה
 אזלת ו ַתבְ ַרת. וְ ָקא ָד ִאין ִדינָא, הֲ וָ ה י ִָתיב בָ בָ א בֶ ן בוטָ א אבבא.י ְָתהוֹן עַ ל רישא דבָ בָ א
 אַ ְת, ָאמַ ר לָה. כְָך ִציוַ נִי בַ עְ לִ י,ָאמ ָרה לֵיה
ְ ? מָ ה הַ ֵדין ְדעַ בְ ִדית, ָאמַ ר לָה.ישיה
ֵ י ְָתהוֹן עַ ל ֵר
 הַ מָ קוֹם יוֹצִ יא ִממֵ ְך ְשנֵי בָ נִים כְ בָ בָ א בֶ ן בוטָ א,עָ ִשית ְרצוֹן בַ עְ לֵיְך

A certain Babylonian went up to the Land of Israel and took a wife [there]. ‘Boil me two
(a few – a meal of) lentils,’ he ordered, and she boiled him (only) two lentils, which
infuriated him with her. The next day he said to her, ‘Boil me a full amount of lentils, so
she boiled him a huge amount of lentils. He said to her: ‘Go and bring me two bezuni
(watermelons);’ so she went and brought him two candles. He said to her ‘Go and break
them on the head of the baba (doorway).’ Now Baba b. Buta was sitting on the threshold,
engaged in judging in a lawsuit. So she went and broke them on his head. He said to her,
‘What did you do?’ She replied, ‘My husband ordered me. He rejoined ‘You have
performed your husband's will, may the Almighty give you two sons like Baba ben Buta.

ב/ ספר בניהו בן יהוידע על בבא בתרא דף ג-5
 קאי על, הנה בודאי מ"ש לכולהו רבנן.שם קטלינהו לכלהו רבנן שייריה לבבא בן בוטא
 להרגו על אשר הוא עבד ומלך, שהיה ירא מהם פן יעשו דין על פי התורה,הסנהדרין
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בחזקה ,בהרגו נפשות נקיים ,ודין זה הוא מסור בידם ,ולא חשש משאר חכמים שאין
ממונים בסנהדרין ,ולכן הרג הסנהדרין בלבד ושייר מהם את בבא בן בוטא ליקח עיצה.
ומה שבחר בבבא בן בוטא דוקא ,ולא בזולתו ,מפני כי בבא בן בוטא היה ידוע בטבעו
שאינו נוקם ונוטר ,והוא מוחל וסולח לכל מי שחטא לו ,ולא עוד אלא שהוא מטיב
לעושה עמו רעה ,וכאשר מצינו בגמרא דנדרים דף ס"ו ע"ב ,באותו שאמר לאשתו תביא
לי תרי בוציני ,אזלת ואייתת ליה תרי שרגי ,שהיתה תמה שחשבה שרוצה שתי נרות
הנקראים בוציני ,והוא לא אמר אלא על אבטיחים ,כי ביום היה מדבר עמה ,והוא
נתכעס על הטפשות שלה ,ואמר לה זילי תברי יתהון על ריש דבבא ,פירוש על ראש
הפתח ,והיא חשבה שצוה לה לשברם על ראש בבא בן בוטא ע"ה ,והוה יתיב ודאין
דינא ,ובאה האשה ושברה אותם על ראשו ,ואמר לה מה זאת עשית ,והשיבה כך צוני
בעלי ,והכיר כי זו ברוב תמותה עשתה כן ,ואמר לה את עשית רצון בעליך ,המקום
יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטא ע"ש ,ראה כמה היה סבלן ואינו מקפיד ,ומוחל על
כבודו ,ושלא די לו שלא קללה ,אלא ברוכי בירך לה ,וכיון שהיה ידוע ומפורסם שהוא
מעביר על מדותיו ,לכן בחד הורדוס לשיירו שלא להרגו .והא דסימא את עיניו ולא
שיירו פתוח ,מפני שרצה לבדקו ולנסותו כאשר עשה באחרונה .ונ"ל כי חשש שיבואו בני
אדם וידברו עמו לעשות נקמה בהורדוס ,ויקבץ חכמים וימנה אותם סנהדרין ,ויהיה
הוא ראש הסנהדרין ,וידונו את הורדוס כפי משפט תורתינו הקדושה ,לכן סימא את
עיניו ,דאין סומא ראוי להיות מן הסנהדרין ,וכמו שאמרו רז"ל [סנהדרין ל"ו ע"ב,
עיי"ש בתוד"ה אתך] על פסוק [שמות י"ח כ"ב] ונשאו אתך ,בדומים לך ,שאין בהם
מום:
 -6תלמוד בבלי מסכת כריתות דף כה עמוד א
ָאדם אָ ָשם ָתלוי בְ כָל יוֹם ובְ כָ ל עת ֶשטִ ְרצֶ ה ,וְ ִהיא נ ְִק ֵראת אֲ ַשם
ַרבִ י אֱ לִ יעֶ זֶ ר אוֹמֵ רִ ,מ ְתנ ֵַדב ָ
ָאמרו עָ לָיו עַ ל בָ בָ א בֶ ן בוטָ אֶ ,שהָ יָה ִמ ְתנ ֵַדב אָ ָשם ָתלוי בְ כָל יוֹם ,חוץ מֵ ַאחַ ר יוֹם
ידיםְ .
חֲ ִס ִ
יתי ִ ֵמבִ יא ,אֶ ּלָא או ְֹמ ִרים לִי
ִיחים לִ י ,הָ יִ ִ
עורים יוֹם אֶ חָ דָ .אמַ ר ,הַ מָ עוֹן הַ זֶ הִ ,אּלו הָ יו מַ נ ִ
הַ כִ ִ
יאים אָ ָשם ָתלוי אֶ ּלָא עַ ל ָדבָ ר ֶשזְ דוֹנ ֹו
כָמים או ְֹמ ִרים ,אֵ ין ְמבִ ִ
הַ ְמ ֵתן עַ ד ֶש ִת ָכנֵס לְ סָ פֵ ק .וַ חֲ ִ
כָ ֵרת וְ ִשגְ גָת ֹו חַ חָ את:

R. Eliezer says: a man may freely offer a suspensive guilt-offering on any day and at any
time he pleases. Such a sacrifice was known as the guilt-offering of the pious. It is said of
Baba b. Buta that he used to freely offer a suspensive guilt-offering every day, except on
the day following the day of atonement. He declared: by this temple! Had they allowed
me, I would have offered one even then, but they said unto me, wait until you have come
to a state of doubt

 -7תלמוד בבלי מסכת ביצה דף כ עמוד א
תנו רבנן :מעשה בהלל הזקן שהביא עולתו לעזרה לסמוך עליה ביום טוב .חברו עליו
תלמידי שמאי הזקן ,אמרו לו :מה טיבה של בהמה זו? אמר להם :נקבה היא ,ולזבחי
שלמים הַ בֵ א ִתיהָ  .כִ שכֵ ש להם בזנבה ,והלכו להם .ואותו היום גברה ידם של בית שמאי
על בית הלל ,ובקשו לקבוע הלכה כמותן .והיה שם זקן אחד מתלמידי שמאי הזקן,
ּבּוטא שמו ,שהיה יודע שהלכה כבית הלל ,ושלח תלמוד בבלי מסכת ביצה דף כ עמוד ב
ּובַ בַ א ּבֶ ן ָ
ָל־צ ֹאן קֵ דָ ר שבירושלים והעמידן בעזרה ,ואמר :כל מי שרוצה לסמוך  -יבא
והביא כ ֹ֤
ויסמוך .ואותו היום גברה ידן של בית הלל וקבעו הלכה כמותן ,ולא היה שם אדם
שערער בדבר כלום.

Our Rabbis taught: It once happened that Hillel the Elder brought his burnt-offering
into the Temple Court on a Festival for the purpose of laying hands thereon. The
disciples of Shammai the Elder gathered around him and asked: What is the nature of
this animal? He replied to them: It is a female and I brought it as a peace-offering.
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[Thereupon] he swung its tail for them and they went away. On that day Beth Shammai
got the upper hand over Beth Hillel and wished to fix the halachah according to their
ruling. But an old man of the disciples of Shammai the Elder was there named Baba b.
Buta, who knew that the halachah is as Beth Hillel and he sent and fetched all the sheep
of Kedar that were in Jerusalem and put them Into the Temple Court and said: Whoever
wishes to lay on hands let him come and lay on hands; and on that day Beth Hillel got the
upper hand and established the halachah according to their opinion and there was no
one there who disputed it.

 -8רש"י מסכת ביצה דף כ עמוד א
נקבה היא  -שאין עולה נקבה.ולזבחי שלמים הבאתיה  -מרוב ענותנותו של הלל היה
משנה מפני השלוםּ .כִ ש ֵּכש להם בזנבה  -כדי להטעותן ,שיהיו סבורים שהיא נקבה.
 -9תלמוד בבלי מסכת עירובין דף יג עמוד ב
ָאמַ ר ַרבִ י אַ בָ אָ ,אמַ ר ְשמואֵ לְ ,שֹלש ָשנִים נ ְֶחלְ קו בֵ ית ַ -שמַ אי ובֵ ית ִ -הּלֵל ,הַ ּלָלו או ְֹמ ִרים,
ָאמ ָרה לָהֶ ם ,אֵ ּלו וָ אֵ ּלו
הֲ לָכָה כְ מוֹתֵ ינו ,וְ הַ ּלָלו או ְֹמ ִרים ,הֲ לָכָ ה כְ מוֹתֵ ינו ,י ְָצתָ ה בַ ת  -קוֹל וְ ְ
ֹלהים
ֹלהים חַ טִים הֵ ן ,וַ הֲ ָלכָה כְ ִדבְ ֵרי בֵ ית ִ -הּלֵל .וְ כִ י מֵ ַאחַ ר ְדאֵ ּלו וְ אֵ ּלו ִדבְ ֵרי אֱ ִ
ִדבְ ֵרי אֱ ִ
חַ טִ ים הֵ ןִ ,מעְ נֵי מַ ה זָ כו בֵ ית ִהּלֵל לִ ְקבוֹעַ הֲ לָכָה כְ מוֹתָ ן? ִמעְ נֵי ֶשנו ִֹחין הָ יו וַ עֲלובִ ין הָ יו וְ ש ֹונִין
ימין ִדבְ ֵרי בֵ ית ַשמַ אי לְ ִדבְ ֵריהֶ ם,
ִדבְ ֵריהֶ ם וְ ִדבְ ֵרי בֵ ית ַשמַ אי .וְ ֹלא עוֹד אֶ ּלָא ֶשמַ ְק ִד ִ

R. Abba stated in the name of Shmuel: For three years there was a dispute between Beth
Shammai and Beth Hillel, the former asserting, ‘The halachah is in agreement with our
views’ and the latter contending, ‘The halachah is in agreement with our views’. Then a
bath kol issued announcing, ‘[The utterances of] both are the words of the living God,
but the halachah is in agreement with the rulings of Beth Hillel’. Since, however, both are
the words of the living God’ what was it that entitled Beth Hillel to have the halachah
fixed in agreement with their rulings? Because they were kindly and modest, they
studied their own rulings and those of Beth Shammai, and were even so [humble] as to
mention the actions of Beth Shammai before theirs,

תוספות רי"ד מסכת עירובין פרק א  -מבוי שהוא גבוה [דף ב עמוד א]
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[דף יג עמוד א] ושונין דבריהן ודברי ב"ש פי' היו שונין הטענות והתשובות שהי' אומר
להן ב"ש ומדקדקין בהן ומתוך שמדקדקין בראיותיהן ובראיות של ב"ש עומדין על
בורי' של דבר ומכוונין אליבא דהילכתא אבל ב"ש לא הי' משגיחין בדברי ב"ה לדקדק
בהן ומתוך כך לא עמדו על בורי' של דבר שלא הי' נראין להן אלא דבריהן[ :מהדות"נ]
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין פח:
-11
ֹלקת ּבְ יִ ְש ָראֵ ל ,אֶ ּלָא בֵ ית ִדין ֶשל ִשבְ עִ ים
ַת ְניָאָ ,אמַ ר ַרבִ י יוֹסֵ יִ ,מ ְת ִחלָה ֹלא הָ יּו מַ ְרּבִ ין מַ חֲ ֶ
ֹלשה אֶ חָ ד יו ֵֹשב עַ ל עֶ תַ ח הַ ר
וש ָ
ושנֵי בָ ֵתי ִדינִין ֶשל עֶ ְש ִרים ְ
וְ אֶ חָ ד יו ְֹשבִ ים בְ לִ ְשכַ ת הַ גָזִ יתְ ,
ֹלשה יו ְֹשבִ ים בְ כָל
וש ָ
ושָאר בָ ֵתי ִדינִים ֶשל עֶ ְש ִרים ְ
הַ בַ יִ ת ,וְ אֶ חָ ד יו ֵֹשב עַ ל עֶ תַ ח הָ עֲזָ ָרהְ ,
ָאמרו לָהֶ ם .וְ ִאם
יִש ָראֵ ל .הֺ ְצ ַרְך הַ ָדבָ ר לִ ְשאֹל ,שוֹאֵ ל ִמבֵ ית ִדין ֶשבְ עִ יר ֹוִ .אם ָש ְמעו ְ
עַ יְ רוֹת ְ
ָאמרו לָהֶ ם .וְ ִאם לָאו בָ ִאים לְ זֶ ה ֶשעַ ל עֶ תַ ח הַ ר
לָאו בָ ִאים לְ זֶ ה ֶשסָ מוְך לְ עִ יר ֹוִ .אם ָש ְמעו ְ
לְלִשכַ ת הַ גָזִ יתֶ ,ש ָשם יו ְֹשבִ יםִ ,מ ָת ִמיד ֶשל ַשחַ ר עַ ד ָת ִמיד ֶשל בֵ ין
ְ
הַ בַ יִת וְ כו' עַ ד ,בָ ִאים
הָ עַ ְרבַ יִם ,ובְ ַשבָ תוֹת ובְ י ִָמים טוֹבִ ים יו ְֹשבִ ים בַ חֵ יל .נ ְִשאֲ לָה ְשאֵ לָה בִ פְ נֵיהֶ םִ ,אם ָש ְמעו
ָאמרו לָהֶ ם ,וְ ִאם לָאו עו ְֹמ ִדין לְ ִמ ְניָןַ ,רבו הַ ְמטַ ְמ ִאין ִט ְמאוַ .רבו הַ ְמטַ הֲ ִרין ִטהֲ רוִ .מ ֶּׁש ַרּבּו
ְ
ֲשית תו ָֹרה ּכִ ְש ֵתי
ֹלקת ּבְ יִ ְש ָראֵ ל ,וְ ַנע ֵ
ַתלְ ִמידֵ י ַשמַ אי וְ ִהלֵל ֶשֹּלא ִש ְמשּו ּכָ ל צָ ְרּכָ ן ַרּבּו מַ חֲ ֶ
תוֹרוֹת.
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 -21תלמוד בבלי מסכת מסכת יבמות יד.
ֹלא עָ שו בֵ ית ַשמַ אי כְ ִדבְ ֵריהֶ םְ ,דהָ א בֵ ית ִהּלֵל רֺ בָ א .וְ ִאיכָ א מָ אן ְדָאמַ ר ,עָ שוְ ,דכִ י ָאזְ לִ ינָן
בָ תַ ר רֺ בָ א  -הֵ יכָ א ְדכִ י הֲ ָד ֵדי נִינְהו ,הָ כָ א  -בֵ ית ַשמַ אי ִמחַ ְד ֵדי ְטפֵ י

Beit Shammai did not act according to their own view because Beit Hillel were in the
majority; while the other maintains that they did act [according to their view, because] a
majority is to be followed only where both sides are equally matched; in this case,
however, Beit Shammai were sharper in terms of intellect.

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ג
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[והעמידו תלמידים הרבה] שבית שמאי אומרים אל ישנה אדם אלא למי שהוא חכם
ועניו ובן אבות ועשיר ובית הלל אומרים לכל אדם ישנה שהרבה פושעים היו בהם
בישראל ונתקרבו לתלמוד תורה ויצאו מהם צדיקים חסידים וכשרים:
מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק ד
-14
והעמידו תלמידים הרבה .בית שמאי אומרים אין שונין אלא לכשרים לבני אבות ולבני
בני אבות ובית הלל אומרים לכל אדם.
 -21תלמוד בבלי מסכת שבת דף -דף ל : -דף לא.
ָאדם
ָאדם עַ נְוְ ותָ ן כְ ִהּלֵל ,וְ ַאל יְהֵ א ַקעְ ָדן כְ ַשמַ אי .מַ ע ֲֶשה בִ ְשנֵי בְ נֵי ָ
ָתנו ַרבָ נָן ,לְ ע ֹולָם יְהֵ א ָ
ַארבַ ע מֵ אוֹת
ָאמרו ,כָ ל ִמי ֶש ֵטלְֶך וְ י ְַקנִיט אֶ ת ִהּלֵל ,יִחוֹל ְ
[דף לא ע"א] ֶש ִה ְמרו זֶ ה עִ ם זֶ הְ ,
ומ ְתי ֵָרא אֲ נִי ֶשמַ א ִתכְ עוֹס .נ ְִתעַ חֵ ף וְ י ַָשב
זוזָ … .אמַ ר ל ֹוְ ,שאֵ לוֹת הַ ְרבֵ ה יֵש לִ י לִ ְשאוֹלִ ,
לְ פָ נָיוָ ,אמַ ר ל ֹו ,כָל ְשאֵ לוֹת ֶשטֶש לְ ָך לִ ְשאוֹל ְ -שַאלָ .אמַ ר ל ֹו ,אַ ָתה הוא ִהּלֵל ֶשקו ִֹרין או ְֹתָך
יִש ָראֵ ל? ָאמַ ר ל ֹו ,הֵ ןָ .אמַ ר ל ֹוִ ,אם אַ ָתה הוא ֹ -לא יִ ְרבו כְ מו ְֹתָך בְ י ְִש ָראֵ לָ .אמַ ר ל ֹו,
נ ִָשיא ְ
ַארבַ ע מֵ אוֹת זוזָ .אמַ ר ל ֹו ,הֱ וֵ י זָ ִהיר בְ רוחֲ ָך,
בְ נִיִ ,מעְ נֵי מַ ה? ָאמַ ר ל ֹוִ ,מעְ נֵי ֶש ִאבַ ְד ִתי עַ ל י ְָדָך ְ
ַארבַ ע מֵ אוֹת זוז ,וְ ִהּלֵל ֹלא י ְַקעִ יד… שוב
כְ ַדאי הוא ִהּלֵל ֶש ְתאַ בֵ ד עַ ל יָד ֹו ַא ְרבַ ע מֵ אוֹת זוז ,וְ ְ
ָטְירנִי עַ ל ְמנָת ֶש ְתל ְַמ ֵדנִי כָל הַ תו ָֹרה כולָה
מַ ע ֲֶשה בְ נָכְ ִרי אֶ חָ ד ֶשבָ א לִ פְ נֵי ַשמַ איָ .אמַ ר ל ֹו ,ג ֵ
ְיריהָ .אמַ ר לֵיה,
כְ ֶשאֲ נִי עוֹמֵ ד עַ ל ֶרגֶל ַאחַ תְ ,דחָ פ ֹו בְ אַ מַ ת הַ בִ ְניָן ֶשבְ יָד ֹו .בָ א לִ פְ נֵי ִהּלֵל ַ -גט ְ
ירושא הוא ,זִ יל גְ מוֹר… .
ָ
ידְך  -עֵ
ַד ֲעלְָך ְסנֵי לְ חַ בְ ָרְך לָא ַתעֲבִ יד ,ז ֹו ִהיא כָל הַ תו ָֹרה כולָה ,וְ ִא ָ
ָאמרוַ ,קעְ ָדנות ֹו ֶשל ַשמַ אי בִ ְק ָשה לְ טו ְֹר ֵדנו ִמן
ֹלש ָתן לְ מָ קוֹם אֶ חָ דְ ,
לְ י ִָמים נִזְ ַדוְ וגו ְש ְ
הָ ע ֹולָם ,עַ נְוְ תָ נות ֹו ֶשל ִהּלֵל ֵק ְירבָ נ ֹו ַתחַ ת כַ נְפֵ י הַ ְשכִ ינָה:
תלמוד ירושלמי יבמות פרק א דף ג עמוד ב /ה"ו
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לא נמנעו בית שמאי מלישא נשי' מבית הלל ולא בית הלל מבי' שמאי אלא נוהגין באמ'
ובשלום שנ' והאמת והשלום אהבו …תני יצאתה בת קול ואמר' אילו ואילו דברי
אלהים חיים הם אבל הלכה כבית הלל לעולם באיכן יצאת בת קול רבי ביבי בשם רבי
יוחנן אמ' ביבנה יצאת בת קול
תלמוד בבלי מסכת שבת דף טו עמוד א
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ארבעים שנה עד שלא חרב הבית גלתה לה סנהדרין וישבה לה בחנויות .למאי הילכתא?
אמר רבי יצחק בר אבדימי :לומר שלא דנו דיני קנסות - .דיני קנסות סלקא דעתך? -
אלא אימא :שלא דנו דיני נפשות.
זכריה פרק ח ,יט
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ירי י ִהְ ֶיֹ֤ה
כֹֹּֽה־ָאמַַ֫ ר ה' ְצב ָ֗אֹות צֹום הָ ְרבִיעִִ֡ י ו ְצֹום הַ חֲ מִ ישִ י ו ְ֨צֹום הַ שְ בִיעִִ֜ י ו ְצֹום הָ עֲ שִ ִ ֗
טֹובים ו ְהָ אֱ ֶ ֶ֥מת ו ְהַ שָ ִ֖לֹום אֱ ָהֹּֽבּו :פ
ְלבֵית־י ְהּודָ ה לְשָ שֹון ּולְשִ מְ חָָ֔ ה ּוֹּֽלְמ ֹעֲ ִ ִ֖דים ִ ִ֑
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