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  פרק א משנה א -אבות ( פרקי)מסכת ( 1

משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי  [*]
כנסת הגדולה הם אמרו שלשה דברים הוו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג 

 :לתורה

1) Pirkei Avot/Ethics of Our Fathers – Chapter 1, Mishna 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 transmitted it to the Men of the 
Great Assembly. They said three things: Be deliberate in judgment, raise up many disciples 
and make a fence for the Torah. 

  מסכת יומא דף סט עמוד ב -תלמוד בבלי ( 2

היינו האי ! בייא, בייא: אמר רב ואיתימא רבי יוחנן -? אלהים בקול גדול מאי אמור' ויצעקו אל ה
ועדיין , ואגלינהו לישראל מארעהון, וקטלינהו לכולהו צדיקי, וקליה להיכליה, דאחרביה למקדשא

נפל להו . ולא אגריה בעינן. לא איהו בעינן -כלום יהבתיה לן אלא לקבולי ביה אגרא . מרקד בינן
חותמו של הקדוש ברוך הוא : שמע מינה, אמר רב חנינא. דהוה כתב בה אמת, פיתקא מרקיעא

נפק אתא כי גוריא דנורא . יהומסרוהו ניהל, אותיבו בתעניתא תלתא יומין ותלתא לילואתא. אמת
שנאמר ויאמר זאת , היינו יצרא דעבודה זרה: אמר להו נביא לישראל. מבית קדשי הקדשים

. ואזל קליה ארבע מאה פרסי, ורמא קלא, בהדי דתפסוה ליה אשתמיט ביניתא ממזייא. הרשעה
והו בדודא שדי: אמר להו נביא. דילמא חס ושלום מרחמי עליה מן שמיא? היכי נעביד: אמרו

שנאמר ויאמר זאת הרשעה וישלך , דאברא משאב שאיב קלא, וחפיוהו לפומיה באברא, דאברא
הואיל ועת רצון הוא נבעי רחמי : אמרו. אתה אל תוך האיפה וישלך את אבן העופרת אל פיה

. כליא עלמא -חזו דאי קטליתו ליה לההוא : אמר להו. בעו רחמי ואמסר בידייהו. איצרא דעבירה
? היכי נעביד: אמרי. ובעו ביעתא בת יומא בכל ארץ ישראל ולא אשתכח, והו תלתא יומיחבש

. ושבקוהו, כחלינהו לעיניה. פלגא ברקיעא לא יהבי -ניבעי רחמי אפלגא ! כליא עלמא -נקטליה 
 .ואהני דלא מיגרי ביה לאיניש בקריבתה

2) Babylonian Talmud – Masechet Yoma 69b 

 And they cried with a loud voice to the Lord God (Nehemiah 9:4). What was said? Rav said, 
and some say Rabbi Yoḥanan : Woe, woe. It is this, (the evil inclination for idol worship), that 
destroyed the Temple, and burned its Sanctuary, and murdered all the righteous ones, and 
caused the Jewish people to be exiled from their land. And it still dances among us. Didn’t 
You gave it to us for solely for the purpose of receiving reward (for overcoming it.) We do 
not want it, and we do not want its reward. A note fell to them from the heavens upon 
which was written: Truth, Rav Ḥanina said: Learn from this that the seal of the Holy One, 
Blessed be He, is truth. 

They observed a fast for three days and three nights, and He delivered the evil inclination to 
them. A form of a fiery lion cub came forth from the chamber of the Holy of Holies. The 
prophet said to the Jewish people: This is the evil inclination for idol worship, as it is stated  
“And he said: This is the evil one” (Zechariah 5:8). When they caught hold of it one of its 
hairs fell, and it let out a shriek  that was heard for four hundred parasangs. They said: 
What should we do to kill it? Perhaps, Heaven forfend, they will have mercy upon him from 
Heaven. The prophet said to them: Throw it into a container of lead and seal the opening 
with lead, since lead absorbs sound. As it is stated: “And he said: This is the evil one. And he 
cast it down into the midst of the measure, and he cast a stone of lead upon its 
opening” (Zechariah 5:8). The Sages said: Since it is an auspicious time, let us pray also 
concerning the evil inclination for sin in the area of sexual relationships. They prayed, and it 
was also delivered into their hands. The prophet said to them: See that if you kill this evil 
inclination the world will be destroyed. They imprisoned it for three days. At that time, 
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people searched for a fresh egg throughout all of Eretz Yisrael and could not find. They said: 
What should we do? If we kill it, the world will be destroyed. If we pray for half, Heaven 
does not grant half gifts, They gouged out its eyes, and set it free. And this was effective that 
a person is no longer aroused toward his relatives.  

 שם( 3

למה נקרא שמן אנשי כנסת : דאמר רבי יהושע בן לוי, והא דרב מתנא מטייא לדרבי יהושע בן לוי
: אתא ירמיה ואמר, אמר האל הגדל הגבר והנורא אתא משה. שהחזירו עטרה ליושנה -הגדולה 

נכרים משתעבדים : אמר, אתא דניאל. לא אמר נורא? איה נוראותיו, נכרים מקרקרין בהיכלו
זו היא גבורת גבורתו שכובש את , אדרבה: אתו אינהו ואמרו. לא אמר גבור? איה גבורותיו, בבניו
שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא היאך  -ואלו הן נוראותיו . שנותן ארך אפים לרשעים, יצרו

אמר  -! ורבנן היכי עבדי הכי ועקרי תקנתא דתקין משה? אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות
 .לפיכך לא כיזבו בו, מתוך שיודעין בהקדוש ברוך הוא שאמתי הוא: רבי אלעזר

3) Ibid 

R’ Yehoshua ben Levi said: Why were they called ‘men of the Great Assembly’? Because they 
restored the crown of the divine attributes to its ancient completeness. Moshe had come 
and said: The great God, the mighty, and the awful. (Devarim 10:17)  Then Jeremiah came 
and said: Foreigners are destroying His Temple. (Jeremiah 32:17) Where then are His awful 
deeds? Hence he omitted the attribute the ‘awful’. Daniel came and said: Aliens are 
enslaving his sons. (Daniel 9:4) Where are His mighty deeds? Hence he omitted the word 
‘mighty’. But they came and said: On the contrary! Therein lie His mighty deeds that He 
suppresses His wrath, that He extends long-suffering to the wicked. Therein lie His awful 
powers: For but for the fear of Him, how could one single nation persist among the many 
nations! But how could the earlier Rabbis abolish something established by Moshe? R. 
Eleazar said: Since they knew that the Holy One, blessed be He, insists on truth, they would 
not ascribe false things to Him.    

 מסכת מגילה דף יז עמוד ב -שם ( 4

ונה עשרה ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר שמעון הפקולי הסדיר שמ: דתניא? תפלה מנא לן
מאה ועשרים זקנים ובהם כמה נביאים תיקנו : ואמרי לה במתניתא תנא, אמר רבי יוחנן. ביבנה

 .שמונה עשרה ברכות על הסדר

4) Ibid – Masechet Megila  17b 

What is the origin of the order of prayer? It is taught in a baraita: Shimon the Pekuli layed 
out the order of the eighteen blessings before Rabban Gamliel in Yavneh. R’ Yochanan said, 
and some say it was taught in a baraita: One hundred and twenty elders, and a few prophets 
among them, established the order of the eighteen blessings. 

 מסכת ברכות דף לג עמוד א  -שם ( 5

אנשי כנסת הגדולה תקנו להם לישראל ברכות ותפלות : אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן
 .קדושות והבדלות

5) Ibid –Masechet Berachot 33a 

R’ Chiya bar Aba said in the name of R’ Yochanan: The Men of the Great Assembly 
established for Israel blessings, sanctifications and separations. 
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 הלכה ד  ,הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק א - ם"רמב( 6

כיון שגלו ישראל בימי נבוכדנצר הרשע נתערבו בפרס ויון ושאר האומות ונולדו להם בנים בארצות 
מעורבת מלשונות הרבה וכיון  הגוים ואותן הבנים נתבלבלו שפתם והיתה שפת כל אחד ואחד

שהיה מדבר אינו יכול לדבר כל צורכו בלשון אחת אלא בשיבוש שנאמר ובניהם חצי מדבר 
ואינם מכירים לדבר יהודית וכלשון עם ועם ומפני זה כשהיה אחד מהן מתפלל ' אשדודית וגו

עמה לשונות  תקצר לשונו לשאול חפציו או להגיד שבח הקדוש ברוך הוא בלשון הקדש עד שיערבו
שלש , וכיון שראה עזרא ובית דינו כך עמדו ותקנו להם שמנה עשרה ברכות על א הסדר, אחרות

ואמצעיות יש בהן שאלת כל הדברים שהן כמו אבות , ושלש אחרונות הודיה' ראשונות שבח לה
פלת כדי שיהיו ערוכות בפי הכל וילמדו אותן ותהיה ת, לכל חפצי איש ואיש ולצרכי הציבור כולן

ומפני ענין זה תקנו כל הברכות והתפלות , אלו העלגים תפלה שלימה כתפלת בעלי הלשון הצחה
 .מסודרות בפי כל ישראל כדי שיהא ענין כל ברכה ערוך בפי העלג

6) Maimonides (Mishneh Torah) - Laws of Prayer and Priestly Blessing, Chapter 1  

Halakha 4 - When Israel was exiled in the time of the wicked Nebuchadnezzar, they became 
interspersed in Persia and Greece and other nations. Children were born to them in these 
foreign countries and those children's language was confused. The speech of each and every 
one was a concoction of many tongues. No one was able to express himself coherently in 
any one language, but rather in a mixture [of languages], as [Nehemiah 13:24] states: "And 
their children spoke half in Ashdodit and did not know how to speak the Jewish language. 
Rather, [they would speak] according to the language of various other peoples." 
Consequently, when someone would pray, he would be limited in his ability to request his 
needs or to praise the Holy One, blessed be He, in Hebrew, unless other languages were 
mixed in with it. When Ezra and his court saw this, they established eighteen blessings in 
sequence. The first three [blessings] are praises of God and the last three are thanksgiving. 
The intermediate [blessings] contain requests for all those things that serve as general 
categories for the desires of each and every person and the needs of the whole community. 
Thus, the prayers could be set in the mouths of everyone. They could learn them quickly and 
the prayers of those unable to express themselves would be as complete as the prayers of 
the most eloquent. It was because of this matter that they established all the blessings and 
prayers so that they would be ordered in the mouths of all Israel, so that each blessing 
would be set in the mouth of each person unable to express himself. 

 


