
 

 

 

 

 תן לי יבנה וחכמיה

 תגובת החכמים לחורבן

בישראל שלא לאכול בשר ושלא   ת"ר: כשחרב הבית בשניה, רבו פרושין  – בבא בתרא ס,ב  .1

לשתות יין. נטפל להן ר' יהושע, אמר להן: בני, מפני מה אי אתם אוכלין בשר ואין אתם שותין  

יין? אמרו לו: נאכל בשר שממנו מקריבין על גבי מזבח, ועכשיו בטל? נשתה יין שמנסכין על  

חות! אפשר בפירות.  גבי המזבח, ועכשיו בטל? אמר להם: א"כ, לחם לא נאכל, שכבר בטלו מנ

פירות לא נאכל, שכבר בטלו בכורים! אפשר בפירות אחרים. מים לא נשתה, שכבר בטל ניסוך  

שכבר נגזרה    - המים! שתקו. אמר להן: בני, בואו ואומר לכם: שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר  

כולין  שאין גוזרין גזירה על הצבור אא"כ רוב צבור י -גזרה, ולהתאבל יותר מדאי אי אפשר 

לעמוד בה, דכתיב: במארה אתם נארים ואותי אתם קובעים הגוי כולו, אלא כך אמרו חכמים:  

שנאמר:    .. סד אדם את ביתו בסיד, ומשייר בו דבר מועט. וכמה? אמר רב יוסף: אמה על אמה. 

אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי וגו'. מאי על ראש שמחתי? אמר רב יצחק:  

קלה שבראש חתנים. א"ל רב פפא לאביי: היכא מנח לה? במקום תפילין, שנאמר:  זה אפר מ

זוכה ורואה בשמחתה,    -לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר. וכל המתאבל על ירושלים  

 שנאמר: שמחו את ירושלים וגו'.  
 

ליה: תא   אבא סקרא ריש בריוני דירושלים בר אחתיה דרבן יוחנן בן זכאי הוה, שלח  -  נו גיטין  .2

בצינעא לגבאי. אתא, א"ל: עד אימת עבדיתו הכי, וקטליתו ליה לעלמא בכפנא? א"ל: מאי  

איעביד, דאי אמינא להו מידי קטלו לי! א"ל: חזי לי תקנתא לדידי דאיפוק, אפשר דהוי הצלה  

פתחו ליה בבא, נפק. כי מטא להתם, אמר: שלמא עלך מלכא, שלמא עלך מלכא!   ...פורתא. 

ליה: מיזל אזילנא ואינש אחרינא משדרנא, אלא בעי מינאי מידי דאתן לך. אמר ליה:  אמר ... 

, ושושילתא דרבן גמליאל, ואסוותא דמסיין ליה לרבי צדוק. קרי עליה רב  תן לי יבנה וחכמיה 

יוסף, ואתימא רבי עקיבא: משיב חכמים אחור ודעתם יסכל, איבעי למימר ליה לשבקינהו הדא  

 דלמא כולי האי לא עביד, והצלה פורתא נמי לא הוי. זימנא. והוא סבר, 
 

שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה הוא היה אומר על שלשה דברים העולם  : אבות א,ב  .3

 על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים עומד 
 

על הדין ועל האמת  רבן שמעון בן גמליאל אומר על שלשה דברים העולם עומד : אבות א,יח .4

 שנאמר )זכריה ח( אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם  ועל השלום
 

 : תקנות רבן יוחנן בן זכאי  .5
 

,  יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, במקדש היו תוקעין : ראש השנה כט,ב •

אבל לא במדינה. משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהו תוקעין בכל  

מקום שיש בו בית דין. אמר רבי אלעזר: לא התקין רבן יוחנן בן זכאי אלא ביבנה  

 בלבד. אמרו לו: אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו בית דין. 

ום אחד,  בראשונה היה הלולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה י: ראש השנה ל,א  •

משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה שבעה, זכר  

למקדש, ושיהא יום הנף כולו אסור. גמרא. ומנלן דעבדינן זכר למקדש? דאמר קרא  
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כי אעלה ארכה לך וממכותיך ארפאך נאם ה' כי נדחה קראו לך ציון היא דרש אין לה,  

 מכלל דבעיא דרישה 
 

דתניא: שמעון הפקולי הסדיר שמונה עשרה ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר   : מגילה יז,ב  .6

ביבנה. אמר רבי יוחנן, ואמרי לה במתניתא תנא: מאה ועשרים זקנים ובהם כמה נביאים תיקנו  

וכי מאחר דמאה ועשרים זקנים, ומהם כמה נביאים, תקנו  .. שמונה עשרה ברכות על הסדר. 

 שכחום וחזר וסדרום.  - מאי הסדיר? תפלה על הסדר, שמעון הפקולי 
 

איתמר, רבי יוסי ברבי חנינא אמר: תפלות אבות תקנום; רבי יהושע בן לוי אמר:   : כו,בברכות  .7

, ותניא כוותיה דרבי יהושע בן  תפלות כנגד תמידין תקנום. תניא כוותיה דרבי יוסי ברבי חנינא

; יצחק תקן תפלת  .. - לוי. תניא כוותיה דרבי יוסי ברבי חנינא: אברהם תקן תפלת שחרית 

ותניא כוותיה דרבי יהושע בן לוי: מפני מה אמרו תפלת  .. יעקב תקן תפלת ערבית  ..  - מנחה 

מר: עד ארבע  שהרי תמיד של שחר קרב והולך עד חצות; ורבי יהודה או -השחר עד חצות 

שעות, שהרי תמיד של שחר קרב והולך עד ארבע שעות. ומפני מה אמרו תפלת המנחה עד  

ומפני מה אמרו תפלת הערב אין    ..שהרי תמיד של בין הערבים קרב והולך עד הערב;    - הערב  

אמר לך   ... שהרי אברים ופדרים שלא נתעכלו מבערב קרבים והולכים כל הלילה;  - לה קבע 

 ברבי חנינא: לעולם אימא לך תפלות אבות תקנום, ואסמכינהו רבנן אקרבנות.   רבי יוסי 
 

וכן תקנו שיהא מנין התפלות כמנין הקרבנות, שתי תפלות בכל יום   ו: -רמב"ם תפילה א/ה  .8

כנגד שני תמידין וכל יום שיש קרבן מוסף תקנו בו תפלה שלישית כנגד קרבן מוסף, ותפלה  

נקראת תפלת השחר, ותפלה שכנגד תמיד של בין הערבים  שהיא כנגד תמיד של בקר היא ה

 היא הנקראת תפלת מנחה ותפלה שכנגד המוספין היא נקראת תפלת המוספין. 
וכן התקינו שיהא אדם מתפלל תפלה אחת בלילה שהרי איברי תמיד של בין הערבים מתעכלין  

ם אשיחה ואהמה והולכין כל הלילה שנאמר היא העולה וגו' כענין שנאמר ערב ובקר וצהרי 

וישמע קולי, ואין תפלת ערבית חובה כתפלת שחרית ומנחה, ואף ע"פ כן נהגו כל ישראל בכל  

 מקומות מושבותיהם להתפלל ערבית וקבלוה עליהם כתפלת חובה 

 

 אמר רב משום רבי חייא: כזיתא פסחא והלילא פקע איגרא.  פסחים פה,ב:  .9
 

 

מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל אביו. ואם אין דעת בבן אביו מלמדו: מה נשתנה   -פסחים קטז   .10

הלילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה הלילה הזה כולו מצה? שבכל  

הלילות אנו אוכלין שאר ירקות, הלילה הזה מרור? שבכל הלילות אנו אוכלין בשר צלי שלוק  

צלי? שבכל הלילות )אין( אנו )חייבים לטבל אפילו( +מסורת הש"ס:   ומבושל, הלילה הזה כולו

]מטבילין[+ פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים? ולפי דעתו של בן, אביו מלמדו. מתחיל בגנות  

 ומסיים בשבח, ודורש מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה 

 


