Men of the Great Assembly – א שי כ סת הגדולה
הרב אביעד בד ר
1.

' מסכת אבות פרק א,מש ה

Mishnah, Avot 1

Mishnah 1: Moshe received the Torah from Sinai, and
transmitted it to Yehoshua, and Yehoshua to the Elders, and the
Elders to the Prophets and the Prophets handed it down to the
members of the Great Assembly…
Mishnah 2: Shimon HaTzaddik was one of the remaining
members of the Great Assembly
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:בבלי יומא ס"ט

Babylonian Talmud, Yoma 69B

As Rabbi Yehoshua ben Levi said: Why are the Sages of those
generations called the members of the Great Assembly? It is because they
returned the crown of the Holy One, to its former glory. Moses
came and said in his prayer:“The great, the mighty, and the awesome
God” (Deuteronomy 10:17). Jeremiah the prophet came and said: Gentiles
are carousing in His sanctuary; where is His awesomeness? Therefore, he
did not say awesome in his prayer: “The great God, the mighty Lord of
Hosts, is His name” (Jeremiah 32:18). Daniel came and said: Gentiles are
enslaving His children; where is His might?Therefore he did not say
mighty in his prayer: “The great and awesome God” (Daniel 9:4). The
members of the Great Assembly came and said: On the contrary, this is the
might of His might, i.e., this is the fullest expression of it, that He conquers
His inclination in that He exercises patience toward the wicked. God’s
anger is flared by the gentile nations’ enslavement of His people, yet He
expresses tremendous might by suppressing His anger and holding back
from punishing them immediately. Therefore, it is still appropriate to refer
to God as mighty.

3.

.בבלי ברכות דף ל"ג

Babylonian Talmud, Brachot 33A

R. Hiyya b. Abba said in the name of R. Johanan: The Men of the
Great Synagogue instituted for Israel blessings and prayers,
sanctifications and habdalahs.

4.

דאמר רבי יהושע בן לוי למה
קרא שמן א שי כ סת
הגדולה שהחזירו עטרה
ל-ליוש ה אתא משה אמר הא
הגדול הגבור וה ורא אתא
ירמיה ואמר כרים מקרקרין
בהיכלו איה וראותיו לא אמר
ורא אתא ד יאל אמר כרים
משתעבדים בב יו איה
גבורותיו לא אמר גבור אתו
אי הו ואמרו אדרבה זו היא
גבורת גבורתו שכובש את
יצרו ש ותן ארך אפים
לרשעים ואלו הן וראותיו
שאלמלא מוראו של הקב"ה
היאך אומה אחת יכולה
להתקיים בין האומות

אמר ר' חייא בר אבא אמר רבי
יוח ן א שי כ סת הגדולה תק ו
להם לישראל ברכות ותפלות
קדושות והבדלות
.בבלי בבא בתרא דף ט"ו

Babylonian Talmud, Baba Batra 15A

Jeremiah wrote the book which bears his name, the Book of
Kings, and Lamentations. Hezekiah and his colleagues wrote
(Mnemonic YMSHK) Isaiah, Proverbs, the Song of Songs and
Ecclesiastes. The Men of the Great Assembly wrote (Mnemonic
KNDG) Ezekiel, the Twelve Minor Prophets, Daniel and the
Scroll of Esther.
1

ירמיה כתב ספרו וספר מלכים
וקי ות חזקיה וסיעתו כתבו )ימש"ק
סימן( ישעיה משלי שיר השירים
וקהלת א שי כ סת הגדולה כתבו
)ק ד"ג סימן( יחזקאל וש ים עשר
ד יאל ומגילת אסתר

אבות דרבי תן א:א

בראשו ה היו אומרים משלי ושיר
השירים וקהלת ג וזים היו ,שהם
היו אומרים משלות ואי ן מן
הכתובים ,ועמדו וג זו אותם .עד
שבאו א שי כ סת הגדולה ופירשו
אותם.

Avot D’Rabbi Natan 1:1

Originally, it is said, Proverbs, Song of Songs, and. Ecclesiastes
were suppressed; for since they were held to be mere parables
and not part of the Holy Writings, (the religious authorities) arose
and suppressed them; (and so they remained) until the Men of the
Great Assembly came and interpreted them.

בבלי מגילה דף ב.

מגילה קראת בי"א בי"ב בי"ג
בי"ד בט"ו לא פחות ולא יותר
כרכין המוקפין חומה מימות
יהושע בן ון קורין בט"ו כפרים
ועיירות גדולות קורין בי"ד אלא
שהכפרים מקדימין ליום
הכ יסה ...מגילה קראת בי"א
מ לן ? ...א ן הכי קאמרי ן מכדי
כולהו א שי כ ה"ג תק י הו דאי
ס"ד א שי כ ה"ג י"ד וט"ו תקון
אתו רב ן ועקרי תק תא דתקי ו
א שי כ ה"ג והת ן אין ב"ד יכול
לבטל דברי ב"ד חבירו אא"כ גדול
ממ ו בחכמה ובמ ין אלא פשיטא
כולהו א שי כ ה"ג תקי ו

5.

Babylonian Talmud, Megilah 2A

6.

The Megillah is sometimes read on the eleventh, the twelfth, the
thirteenth, the fourteenth, on the fifteenth, never earlier and never
later. Cities which were surrounded by a wall at the time of
Yehoshua, the son of Nun, read on the fifteenth, Villages and large
towns read on the fourteenth, however, villages advance… to the
day of assembly Whence is this derived? Let us see now. All these
dates were laid down by the Men of the Great Assembly. For if you
should [deny this and affirm] that the Men of the Great Assembly
laid down only the fourteenth and fifteenth, [is it possible that] the
[later] Rabbis should have come and annulled a regulation made by
the Men of the Great Assembly, seeing that we have learnt, ‘One
Beth din cannot annul the ordinances of another unless it is superior
to it in number and in wisdom’? Obviously, therefore, all these
days must have been laid down by the Men of the Great Assembly

ירושלמי ,מגילה א:ה

Jerusalem Talmud, Megilah 1:5

7.

ר' ירמיה בשם רבי שמואל בר רב יצחק מה עשו מרדכי ואסתר כתבו אגרת ושלחו לרבותי ו שכן אמרו להם
מקבלין אתם עליכם ש י ימים הללו בכל ש ה אמרו להן לא דיי ו הצרות הבאות עלי ו אלא שאתם רוצין
להוסיף עלי ו עוד צרתו של המן .חזרו וכתבו להן אגרת ש ייה הה"ד לקיים עליהם את אגרת הפרים הזאת
הש ית מה היה כתוב בה אמרו להן אם מדבר זה אתם מתייראים הרי היא כתובה ומעלה בארכיים )אסתר
י( הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס ר' שמואל בר חמן בשם ר' יו תן שמו ים וחמשה
זק ים ומהם שלשים וכמה ביאים היו מצטערין על הדבר הזה אמרו כתיב )ויקרא כז( אלה המצות אשר
צוה ה' את משה אלו המצות ש צטוי ו מפי משה וכך אמר ל ו משה אין ביא אחר עתיד לחדש לכם דבר
מעתה ומרדכי ואסתר מבקשים לחדש ל ו דבר לא זזו משם ושאים ו ות ין בדבר עד שהאיר הקדוש ברוך
הוא את עי יהם ומצאו אותה כתובה בתורה וב ביאים ובכתובים הדא היא דכתיב )שמות יז( ויאמר ה' אל
משה כתוב זאת זכרון בספר זאת תורה כמה דתימר )דברים ד( וזאת התורה אשר שם משה לפ י ב י ישראל
זכרון אלו ה ביאים )מלאכי ג( ויכתב ספר הזכרון לפ יו ליראי ה' וגו' בספר אלו הכתובים )אסתר ט( ומאמר
אסתר קיים את דברי הפורים האלה ו כתב בספר
לקריאה וספת:
הרב ב י לאו ,חכמים כרך א' ,עמודים 27-37
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