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 Hillel the Elder – הלל הזקן
 הרב אביעד בדנר 

 

1. Mishnah Avot 1:12  משנה אבות פרק א:יב 

Hillel and Shammai received [an Oral Tradition] from them [from 

Shemaya and Avtalyon]. Hillel says: Be of the disciples of Aaron, 

Loving and pursuing peace, loving your fellow man and bringing 

them closer to the Torah 

ל   ֶהם. ִהלֵּ אי ִקְבלּו מֵּ מַׁ ל ְושַׁ ִהלֵּ
ֲהֹרן,  ְלִמיָדיו ֶשל אַׁ י ִמתַׁ ר, ֱהוֵּ אֹומֵּ
ב  ף ָשלֹום, אֹוהֵּ ב ָשלֹום ְורֹודֵּ אֹוהֵּ

תֹוָרה  ְבִרּיֹות ּוְמָקְרָבן לַׁ  ֶאת הַׁ

 

2. Babylonian Talmud, Pesachim 66A  פסחים דף סו. בבלי 

Our Rabbis taught: This halachah was hidden from [i.e., forgotten 

by] the Bene Bathyra. On one occasion the fourteenth [of Nisan] 

fell on the Sabbath, [and] they forgot and did not know whether the 

Passover overrides the Sabbath or not. Said they, ‘Is there any man 

who knows whether the Passover overrides the Sabbath or not?’ 

They were told, ‘There is a certain man who has come up from  

Babylonia, Hillel the Babylonian by name, who served the two 

greatest men of the time, and he knows whether the Passover 

overrides the Sabbath or not [Thereupon] they summoned him 

[and] said to him, ‘Do you know whether the Passover overrides 

the Sabbath or not?’ ‘Have we then [only] one Passover during the 

year which overrides the Sabbath?’ replied he to them, ‘Surely we 

have many more than two hundred Passovers during the year which 

override the Sabbath! Said they to him, ‘How do you know it?’ He 

answered them, ‘In its appointed time’ is stated in connection with 

the Passover, and ‘In its appointed time’ is stated in connection 

with the tamid; just as ‘Its appointed time’ which is said in 

connection with the tamid overrides the Sabbath, so ‘Its appointed 

time’ which is said in connection with the Passover overrides the 

Sabbath. Moreover, it follows a minori, if the tamid, [the omission 

of] which is not punished by kareth, overrides the Sabbath, then the 

Passover,[neglect of] which is punished by kareth, is it not logical 

that it overrides the Sabbath! They immediately set him at their 

head and appointed him Nasi [Patriarch] over them, and he was 

sitting and lecturing the whole day on the laws of Passover. He 

began rebuking them with words. Said he to them, ‘What caused it 

for you that I should come up from Babylonia to be a Nasi over 

you? It was your indolence, because you did not serve the two 

greatest men of the time, Shemaiah and Abtalyon.’ Said they to 

him, ‘Master, what if a man forgot and did not bring a knife on the 

eve of the Sabbath?’ ‘I have heard this law,’ he answered, ‘but have 

forgotten it. But leave it to Israel: if they are not prophets, yet they 

are the children of prophets!’ On the morrow, he whose Passover 

was a lamb stuck it [the knife] in its wool; he whose Passover was a 

goat stuck it between its horns. He saw the incident and recollected 

the halachah and said, ‘Thus have I received the tradition from the 

mouth[s] of Shemaiah and Abtalyon.’ 

נו רבנן הלכה זו נתעלמה מבני  ת
בתירא פעם אחת חל ארבעה עשר 
להיות בשבת שכחו ולא ידעו אם 

פסח דוחה את השבת אם לאו  
אמרו כלום יש אדם שיודע אם 
פסח דוחה את השבת אם לאו  

אמרו להם אדם אחד יש שעלה  
מבבל והלל הבבלי שמו ששימש 

שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון  
את השבת ויודע אם פסח דוחה 

אם לאו שלחו וקראו לו אמרו לו  
כלום אתה יודע אם הפסח דוחה  
את השבת אם לאו אמר להם וכי  

פסח אחד יש לנו בשנה שדוחה את  
השבת והלא הרבה יותר ממאתים  

פסחים יש לנו בשנה שדוחין את 
השבת אמרו לו מנין לך אמר להם  

נאמר מועדו בפסח ונאמר מועדו  
יד  בתמיד מה מועדו האמור בתמ

דוחה את השבת אף מועדו האמור  
ו  "בפסח דוחה את השבת ועוד ק

הוא ומה תמיד שאין ענוש כרת 
דוחה את השבת פסח שענוש כרת 

אינו דין שדוחה את השבת מיד  
הושיבוהו בראש ומינוהו נשיא 

עליהם והיה דורש כל היום כולו  
בהלכות הפסח התחיל מקנטרן  
בדברים אמר להן מי גרם לכם 

ואהיה נשיא עליכם   שאעלה מבבל 
עצלות שהיתה בכם שלא שמשתם 
שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון  

שכח ולא הביא סכין  ' אמרו לו ר
ש מהו אמר להן הלכה זו  "מע

שמעתי ושכחתי אלא הנח להן  
לישראל אם אין נביאים הן בני  

נביאים הן למחר מי שפסחו טלה  
תוחבו בצמרו מי שפסחו גדי  

שה ונזכר  תוחבו בין קרניו ראה מע
הלכה ואמר כך מקובלני מפי 

  שמעיה ואבטליון 
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3. Tosefta, Sanhedrin 7:1 ז:א  תוספתא סנהדרין 

שבעה דברים דרש הלל הזקן לפני זקני פתירא ]=בתירא[: קל וחומר וגזרה שווה ובניין אב וכתוב אחד ושני  
מעניינו. אלו שבע מידות דרש הלל הזקן  כתובין וכלל ופרט ופרט וכלל וכיוצא בו ממקום אחר ודבר הלמד 

 לפני בני פתירא 

 

4. Babylonian Talmud, Sukkah 20A  .בבלי, סוכה דף כ 

For in ancient times when the Torah was forgotten from Israel, Ezra 

came up from Babylon and established it. [Some of] it was again 

forgotten and Hillel the Babylonian came up and established it. 

שבתחלה כשנשתכחה תורה  
מישראל עלה עזרא מבבל ויסדה  
חזרה ונשתכחה עלה הלל הבבלי  

 ויסדה  

 

5. Mishnah, Shvi’it 10:3  משנה שביעית י:ג 

A loan secured by a prosbul is not cancelled by shemittah. This was 

one of the things instituted by Hillel HaZaken; for when he saw that 

people were refraining from lending to one another, and were 

transgressing that which is written in the Torah, “Guard yourself, 

lest there be in your heart an unfaithful thought, saying, The seventh 

year, the year of the release has approached and you will be miserly 

with your needy brother and you will not give him; (Deuteronomy 

15:9).” Hillel then instituted the prosbul.  

This is the body [and essence] of the prosbul: I declare before you, 

so-and-so, the judges of such and such a place, that any debt that I 

have outstanding, I may collect it whenever I wish. And the judges 

sign at the bottom or the witnesses. 

זה אחד מן   .ו משמטפרוזבול, אינ 
הדברים שהתקין הלל הזקן,  

כשראה שנמנעו העם מלהלוות 
זה את זה ועוברין על מה שכתוב  

השמר לך  " :(דברים טו ט) בתורה
פן יהיה דבר עם לבבך בליעל" 

 .וגו', התקין הלל פרוזבול

זהו גופו של פרוזבול: מוסר אני  
הדיינים  לכם איש פלוני ופלוני
  חוב שיש לישבמקום פלוני, שכל 

והדיינים    .שאגבנו כל זמן שארצה
 .חותמין למטה, או העדים

 
 

6. Babylonian Talmud, Baba Metzia 104A  .בבלי, בבא מציעא דף קד 

Hillel the Elder used to interpret common speech. For it has been taught: 

The men of Alexandria used to betroth their wives, and when they were 

about to take them for the huppah ceremony, strangers would come and 

tear them away. Thereupon the Sages wished to declare their children 

bastards. Said Hillel the Elder to them, 'Bring me your mother's 

kethubahs.' When they brought them, he found written therein, 'When 

thou art taken for the huppah, be thou my wife.' And on the strength of 

this they did not declare their children bastards. (Though normally the 

kiddushin effected marriage, in that the woman became forbidden to 

strangers as a married person. yet since the kethubahs distinctly stated 

that it was to be valid only when the huppah was performed, Hillel 

recognized the children of those unions as legitimate.) 

  לשון דורש היה הזקן הלל
  אנשי: דתניא; הדיוט

 את  מקדשין היו אלכסנדריא
  כניסתן ובשעת, נשותיהם

 וחוטפים אחרים באין לחופה
  חכמים ובקשו , מהן אותם

 אמר . ממזרים בניהם לעשות
  לי  הביאו: הזקן  הלל להן

  לו  הביאו. אמכם כתובת
  שכתוב ומצא,  אמן כתובת

 לי   הוי לחופה  לכשתכנסי בהן
  בניהם עשו ולא, לאינתו

 .ממזרים
 

7. Sifri Devarim 357 ספרי דברים שנז 

And Moses lived 120 years. He was one of four people who 

died at age 120 and they are Moses, Hillel the Elder, R. 

ומשה בן מאה ועשרים שנה. זה אחד  
מארבעה שמתו בן מאה ועשרים ואלו  

הם משה והלל הזקן ורבן יוחנן בן זכאי  
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Jochanan b. Zakkai, and R. Akiva. Moses was in Egypt for 

40 years, Midian for 40 years, and supported Israel for 40 

years.  Hillel the Elder came from Babylonian at age 40, and 

served scholars for 40 years, and supported Israel for 40 

years. 

ור' עקיבא. משה היה במצרים מ' שנה  
שראל מ'  ובמדין מ' שנה ופירנס את י 

שנה הלל הזקן עלה מבבל בן מ' שנה  
ושימש חכמים מ' שנה ופירנס את  

 ישראל מ' שנה 

 

8. Bereshit Rabbah, Vayechi 99 בראשית רבה, ויחי, צ"ט 

לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילה". נמנו ואמרו: הלל משל מי? אמר רבי לוי  
 בירושלם, וכתיב בה: הלל מדוד מגילת יוחסים מצאו 

 

9. Mishnah, Hagigah 2:2  משנה חגיגה ב:ב 

Jose b. Jo'ezer says that [on a festival-day] the laying on of hands 

[on the head of a sacrifice]  may not be performed; Joseph b. 

Johanan says that it may be performed.  Joshua b. Perahia says that 

it may not re performed; Nittai the Arbelite says that it may be 

performed. Judah b. Tabai says that it may not be performed; 

Simeon b. Shetah says that it may be performed. Shemaiah says 

that it may be performed; Abtalion says that it may not be 

performed. Hillel and Menahem did not differ. Menahem went 

forth, Shammai entered. Shammai says that it may not be 

performed; Hillel says that it may be performed. The former [of 

each] pair were princes and the latter were heads of the court. 

ר ֶשלֹא ִלְסמֹוְך,   י ֶבן יֹוֶעֶזר אֹומֵּ יֹוסֵּ
ר  י ֶבן יֹוָחָנן אֹומֵּ עַׁ  יֹוסֵּ ִלְסמֹוְך. ְיהֹושֻׁ

אי   ר ֶשלֹא ִלְסמֹוְך, ִנתַׁ ְחָיה אֹומֵּ ֶבן ְפרַׁ
ר ִלְסמֹוְך. ְיהּוָדה ֶבן   ִלי אֹומֵּ ְרבֵּ ָהאַׁ
ר ֶשלֹא ִלְסמֹוְך, ִשְמעֹון   אי אֹומֵּ בַׁ טַׁ

ְעָיה  ר ִלְסמֹוְך. ְשמַׁ ֶבן ָשָטח אֹומֵּ
ר ֶשלֹא   ְליֹון אֹומֵּ ְבטַׁ ר ִלְסמֹוְך, אַׁ אֹומֵּ

ם לֹא ֶנֱחָלקּו. ִלְסמֹוְך חֵּ ל ּוְמנַׁ . ִהלֵּ
אי   מַׁ אי. שַׁ מַׁ ס שַׁ ם, ִנְכנַׁ חֵּ ָיָצא ְמנַׁ
ר  ל אֹומֵּ ר ֶשלֹא ִלְסמֹוְך, ִהלֵּ אֹומֵּ

ִלְסמֹוְך. ָהִראשֹוִנים ָהיּו ְנִשיִאים, 
ית ִדין:  ּוְשִנִּיים ָלֶהם ֲאבֹות בֵּ

 
 

10. Babylonian Talmud, Shabbat 30B  :בבלי שבת דף ל 

Our Rabbis taught: A man should always be gentle like Hillel, 

and not strict like Shammai. It once happened that two men 

made a wager with each other, saying, He who goes and makes 

Hillel angry shall receive four hundred zuz. Said one, 'I will go 

and incense him.' That day was the Sabbath eve, and Hillel was 

washing his head. He went, passed by the door of his house, and 

called out, 'Is Hillel here, is Hillel here?' Thereupon he robed 

and went out to him, saying, 'My son, what do you require?' 'I 

have a question to ask,' said he. 'Ask, my son,' he prompted. 

Thereupon he asked: 'Why are the heads of the Babylonians 

round? 'My son, you have asked a great question,' replied he: 

'because they have no skillful midwives.' He departed, tarried a 

while, returned, and called out, 'Is Hillel here; is Hillel here?' He 

robed and went out to him, saying, 'My son, what do you 

require?' 'I have a question to ask,' said he. 'Ask, my son,' he 

prompted. Thereupon he asked: 'Why are the eyes of the 

Palmyreans  bleared?' 'My son, you have asked a great question, 

replied he: 'because they live in sandy places.' He departed, 

tarried a while, returned, and called out, 'Is Hillel here; is Hillel 

here?' He robed and went out to him, saying, 'My son, what do 

תנו רבנן לעולם יהא אדם ענוותן  
כהלל ואל יהא קפדן כשמאי מעשה  

בשני בני אדם שהמרו זה את זה  
אמרו כל מי שילך ויקניט את הלל  

יטול ארבע מאות זוז אמר אחד מהם  
אני אקניטנו אותו היום ערב שבת 

היה והלל חפף את ראשו הלך ועבר  
ביתו אמר מי כאן הלל מי  על פתח 

כאן הלל נתעטף ויצא לקראתו אמר  
לו בני מה אתה מבקש אמר לו שאלה  

יש לי לשאול אמר לו שאל בני שאל  
מפני מה ראשיהן של בבליים 

סגלגלות אמר לו בני שאלה גדולה  
שאלת מפני שאין להם חיות פקחות  

הלך והמתין שעה אחת חזר ואמר מי  
ויצא  כאן הלל מי כאן הלל נתעטף  

לקראתו אמר לו בני מה אתה מבקש  
אמר לו שאלה יש לי לשאול אמר לו  

שאל בני שאל מפני מה עיניהן של  
תרמודיין תרוטות אמר לו בני שאלה  
גדולה שאלת מפני שדרין בין החולות  
הלך והמתין שעה אחת חזר ואמר מי  
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you require?' 'I have a question to ask,' said he. 'Ask, my son,' he 

prompted. He asked, 'Why are the feet of the Africans wide?' 

'My son, you have asked a great question,' said he; 'because they 

live in watery marshes.'  'I have many questions to ask,' said he, 

'but fear that you may become angry.' Thereupon he robed, sat 

before him and said, 'Ask all the questions you have to ask,' 'Are 

you the Hillel who is called the nasi  of Israel?' 'Yes,' he replied. 

'If that is you,' he retorted, may there not be many like you in 

Israel. 'Why, my son?' queried he. 'Because I have lost four 

hundred zuz through you,' complained he. 'Be careful of your 

moods,' he answered. 'Hillel is worth it that you should lose four 

hundred zuz and yet another four hundred zuz through him, yet 

Hillel shall not lose his temper.' 

Our Rabbis taught: A certain heathen once came before 

Shammai and asked him, 'How many Toroth have you?' 'Two,' 

he replied: 'the Written Torah and the Oral Torah.'  'I believe 

you with respect to the Written, but not with respect to the Oral 

Torah; make me a proselyte on condition that you teach me the 

Written Torah [only].  [But] he scolded and repulsed him in 

anger. When he went before Hillel, he accepted him as a 

proselyte. On the first day, he taught him, Alef, beth, gimmel, 

daleth;  the following day he reversed [them] to him. 'But 

yesterday you did not teach them to me thus,' he protested. 'Must 

you then not rely upon me?  Then rely upon me with respect to 

the Oral [Torah] too.' 

On another occasion it happened that a certain heathen came 

before Shammai and said to him, ‘Make me a proselyte, on 

condition that you teach me the whole Torah while I stand on 

one foot.’ Thereupon he repulsed him with the builder's cubit 

which was in his hand. When he went before Hillel, he said to 

him, ‘What is hateful to you, do not to your neighbour: that is 

the whole Torah, while the rest is the commentary thereof; go 

and learn it.’ 

On another occasion it happened that a certain heathen was 

passing behind a Beth Hamidrash, when he heard the voice of a 

teacher reciting, And these are the garments which they shall 

make; a breastplate, and an ephod. Said he, ‘For whom are 

these?’ ‘For the High Priest,’ he was told. Then said that heathen 

to himself, ‘I will go and become a proselyte, that I may be 

appointed a High Priest.’ So he went before Shammai and said 

to him, ‘Make me a proselyte on condition that you appoint me a 

High Priest.’ But he repulsed him with the builder's cubit which 

was in his hand. He then went before Hillel, who made him a 

proselyte. Said he to him, ‘Can any man be made a king but he 

who knows the arts of government? Do you go and study the 

arts of government!’ He went and read. When he came to, and 

the stranger that cometh nigh shall be put to death, he asked him, 

‘To whom does this verse apply?’ ‘Even to David King, of 

Israel,’ was the answer. Thereupon that proselyte reasoned 

כאן הלל מי כאן הלל נתעטף ויצא  
לקראתו אמר לו בני מה אתה מבקש  

לו שאלה יש לי לשאול אמר לו  אמר 
שאל בני שאל מפני מה רגליהם של  
אפרקיים רחבות אמר לו בני שאלה  
גדולה שאלת מפני שדרין בין בצעי  
המים אמר לו שאלות הרבה יש לי  

לשאול ומתירא אני שמא תכעוס  
נתעטף וישב לפניו אמר לו כל שאלות  

שיש לך לשאול שאל אמר לו אתה  
שיא ישראל  הוא הלל שקורין אותך נ

אמר לו הן אמר לו אם אתה הוא לא  
ירבו כמותך בישראל אמר לו בני מפני  

מה אמר לו מפני שאבדתי על ידך  
ארבע מאות זוז אמר לו הוי זהיר  

ברוחך כדי הוא הלל שתאבד על ידו  
ארבע מאות זוז וארבע מאות זוז  

 והלל לא יקפיד: 
תנו רבנן מעשה בנכרי אחד שבא לפני  

ה תורות יש לכם שמאי אמר לו כמ
אמר לו שתים תורה שבכתב ותורה  

שבעל פה אמר לו שבכתב אני מאמינך  
ושבעל פה איני מאמינך גיירני על מנת  

שתלמדני תורה שבכתב גער בו  
והוציאו בנזיפה בא לפני הלל גייריה  
יומא קמא אמר ליה א"ב ג"ד למחר  
אפיך ליה אמר ליה והא אתמול לא  

י דידי  אמרת לי הכי אמר לו לאו על 
 קא סמכת דעל פה נמי סמוך עלי:  
שוב מעשה בנכרי אחד שבא לפני  

שמאי אמר לו גיירני על מנת  
שתלמדני כל התורה כולה כשאני  

עומד על רגל אחת דחפו באמת הבנין  
שבידו בא לפני הלל גייריה אמר לו  

דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל  
התורה כולה ואידך פירושה הוא זיל  

 גמור:  
שוב מעשה בנכרי אחד שהיה עובר  

ת המדרש ושמע קול סופר  אחורי בי
שהיה אומר ואלה הבגדים אשר יעשו  
חושן ואפוד אמר הללו למי אמרו לו  

לכהן גדול אמר אותו נכרי בעצמו  
אלך ואתגייר בשביל שישימוני כהן  

גדול בא לפני שמאי אמר ליה גיירני  
על מנת שתשימני כהן גדול דחפו  
באמת הבנין שבידו בא לפני הלל  

מעמידין מלך  גייריה אמר לו כלום 
אלא מי שיודע טכסיסי מלכות לך  

למוד טכסיסי מלכות הלך וקרא כיון  
שהגיע והזר הקרב יומת אמר ליה  

מקרא זה על מי נאמר אמר לו אפילו  
על דוד מלך ישראל נשא אותו גר קל  

וחומר בעצמו ומה ישראל שנקראו  
בנים למקום ומתוך אהבה שאהבם 
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within himself a fortiori: if Israel, who are called sons of the 

Omnipresent, and who in His love for them He designated them, 

Israel is my son, my firstborn, yet it is written of them, ‘and the 

stranger that cometh nigh shall be put to death’: how much more 

so a mere proselyte, who comes with his staff and wallet! Then 

he went before Shammai and said to him. ‘Am I then eligible to 

be a High Priest; is it not written in the Torah, ‘and the stranger 

that cometh nigh shall be put to death?’ He went before Hillel 

and said to him, ‘O gentle Hillel; blessings rest on thy head for 

bringing me under the wings of the Shechinah!’ Some time later 

the three met in one place; said they, Shammai's impatience 

sought to drive us from the world, but Hillel's gentleness 

brought us under the wings of the Shechinah. 

קרא להם בני בכורי ישראל כתיב  
ם והזר הקרב יומת גר הקל שבא  עליה

במקלו ובתרמילו על אחת כמה וכמה  
בא לפני שמאי אמר לו כלום ראוי אני  

להיות כהן גדול והלא כתיב בתורה  
והזר הקרב יומת בא לפני הלל אמר  

לו ענוותן הלל ינוחו לך ברכות על  
ראשך שהקרבתני תחת כנפי השכינה  

לימים נזדווגו שלשתן למקום אחד  
ותו של שמאי בקשה אמרו קפדנ

לטורדנו מן העולם ענוותנותו של הלל  
 :קרבנו תחת כנפי השכינה

 
 
 
 

 
 
 

 
 : לקריאה נוספת
 101-103עמודים , אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים, מרדכי מרגליות

 373-362' אחלק , ספר תולדות תנאים ואמוראים, אהרון היימאן
 9-14עמודים , אישים בתלמוד הרב עדין שטיינזלץ,

 161-174 עמודים, 'חכמים כרך א הרב בני לאו,
 


