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 ימי עיון נשמת -שעור 

 המתח שבין יושבי בית המדרש והחוץ.

 

 ()תנחומא )הנדפס( בחוקותי ד  חכמות בשוק א.

 "אם בחקתי תלכו.  1

 "חכמות בחוץ תרונה ברחובות תתן קולה".  זש'ה 2

 שאל ר' שמואל בר נחמני את ר' יונתן בן אלעזר שהיה עומד בשוק. 3

 אמ' לו: שנה לי פרק אחד. 4

 אמ' לו: לך לבית תלמוד ואני אשנה לך שם.  5

 אמ' לו: לא למדתנו "חכמות בחוץ תרונה"? 6

 אמר לו: אתה יודע לקרות ואי אתה יודע לשנות.   7

 מהו "חכמות בחוץ תרונה"? בחוצה של תורה.  8

 המרגלית היכן היא נמכרת, לא בחוצה?   9

 אבנים טובות היכן נמכרות, לא בחוצן?  11

 כך התורה בחוצה היא נאמרת.  11

 "בחוץ תרונה ברחובות" מהו ב"רחובות"?  12

 בבתי כנסיות ובבתי מדרשות.  –במקום שמרחיבין לה  13

 בות תתן קולה".לכך נאמר: "ברחו 14

 

 

 ע"ב( –ע"א  , מועד קטן טזיבבל) רבי חייא שונה בשוק,ב. 

 :בגוף הטקסט מתורגם

 פעם אחת גזר רבי, שלא ישנו לתלמידים בשוק. שוב  .1

 )שיר השירים ז' ב(מאי דרש?: "ַחּמּוֵקי ְיֵרַכִיְך ְכמֹו ֲחָלִאים ַמֲעֵשה ְיֵדי ָאָּמן"  .2

 .תורה בסתרמה ירך בסתר, אף דברי         

 לרב ולרבה בר בר חנה. ,חייא ושנה לשני בני אחיו בשוק 'יצא ר .3

 אקפיד.שמע רבי  .4

 ו.(ל ראותהי)בא רבי חייא ל אתה ר' חייא לאיתחזויי ליה. .5



 אמר ליי עייא ראה מי קורא לך בחוץ?  .6

 שנפגע רבי (= שתפוס הדבר בדעתו )ידע ידע דנקט מילתא בדעתיה,  .7

 ונהג נזיפות בעצמו שלושים יום(. )יומין נהג נזיפותא בנפשיה תלתין  .8

 בוא(.ביום השלושים שלח לו תא ) :ביום תלתין שלח ליה  .9

 הדר שלח ליה: לא ליתי )חזר ושלח לו: לא תבוא(.  .11

 )בתחילה מה סבר ולבסוף מה סבר?(מעיקרא מאי סבר ולבסוף מאי סבר?  .11

 ) מתחילה סבר מקצת היום ככולו(מעיקרא סבר מקצת היום ככולו  .12

)ולבסוף סבר אין אנו אומרים ולבסוף סבר לא אמרינן מקצת היום ככולו.  .13
 מקצת היום ככולו(. 

 סוף אתא )לבסוף בא(.בל .14

 ) אמר לו למה באת?(אמאי אתית? : אמר ליה  .15

 אמר ליה דשלח לי מר  .16

 ) והרי שוב שלחתי שלא תבוא(והא שלחי לך דלא תיתי?  .17

 אמר ליה זה ראיתי וזה לא ראיתי.  .18

 קרי עליה: ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים אתו )משלי טז/ז(.  .19

 .)מה טעם עשית כך( ?אמר לו )רבי לרבי חייא(: מאי טעמא עבד מר הכי .21

 )משלי א/כ(.  "חכמות בחוץ תרונה"אמר ליה: דכתיב  .21

 אם קרית לא שנית : אמר ליה  .22

 ואם שנית לא שילשת  .23

 ואם שילשת לא פירשו לך .24

 כדרבא  -חכמות בחוץ תרונה  .25

 מכרזת עליו מבחוץ.  תורתו  ,דאמר רבא כל העוסק בתורה מבפנים .26

 

 

 (כח, ע"א. -בבלי, ברכות, כז, ע"ב בית מדרשו של רבן גמליאל  )

 תרגום :

תנו רבנן: מעשה בתלמיד אחד שבא לפני רבי יהושע, אמר לו: תפילת ערבית רשות  

או חובה? אמר ליה: רשות. בא לפני רבן גמליאל, אמר לו: תפילת ערבית רשות או 

חובה? אמר לו: חובה. אמר לו: והלא רבי יהושע אמר לי רשות! אמר לו: המתן עד 

בעלי תריסין, עמד השואל ושאל: שייכנסו בעלי תריסין לבית המדרש. כשנכנסו 

תפילת ערבית רשות או חובה? אמר לו רבן גמליאל: חובה. אמר להם רבן גמליאל 

לחכמים: כלום יש אדם שחולק עלי בדבר זה? אמר ליה רבי יהושע: לאו. אמר לו: 



והלא משמך אמרו לי רשות! אמר ליה: יהושע, עמוד על רגליך ויעידו בך! עמד רבי 

יכול החי להכחיש את המת,  -ו ואמר: אלמלא אני חי והוא מת יהושע על רגלי

היאך יכול החי להכחיש את החי? היה רבן גמליאל יושב  -ועכשיו שאני חי והוא חי 

 …ודורש, ורבי יהושע עומד על רגליו

עד שריננו כל העם ואמרו לחוצפית התורגמן עמוד ועמד. עד כמה יצער אותנו וילך? 

אותו, בבכורות במעשה רבי צדוק ציער אותו. בוא ונעביר  בראש השנה אשתקד ציער

אותו. מי נעמיד במקומו? נעמיד את רבי יהושע? בעל מעשה הוא, נעמיד את רבי 

עקיבא? שמא יעניש אותו שאין לו זכות אבות. אלא נעמיד במקומו את רבי אלעזר 

ו לו שאם יקש -בן עזריה שהוא חכם והוא עשיר והוא עשירי לעזרא. הוא חכם 

שאם יש לו לעבוד בבית הקיסר אף הוא ילך  -]קושיות[ יפרק אותן, והוא עשיר 

שיש לו זכות אבות ולא יוכל להעניש אותו... ]קטע זה  -ויעבוד. והוא עשירי לעזרא 

חסר את חלקו האמצעי, המתאר את הפנייה לרבי אלעזר בן עזריה וקבלתו את 

סילקוהו לשומר הפתח ונתנה להם אותו היום תפקיד ראש בית המדרש.[ שנינו: 

רשות לתלמידים ליכנס. שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר: כל תלמיד שאין תוכו 

 כברו לא ייכנס לבית המדרש.

אותו היום התווספו כמה ספסלים. אמר רבי יוחנן וחולקים עליו אבא בן יוסף 

סלים. ורבנן. אחד אמר: התווספו ארבע מאות ספסלים, ואחד אמר: שבע מאות ספ

חלשה דעתו של רבן גמליאל שאמר: שמא חס ושלום מנעתי תורה מישראל. הראו לו 

החלום נועד ליישב דעתו. שָשִנינו: עדויות  -בחלומו כדים לבנים של אפר. ולא היא 

אותו היום היה. ולא הייתה הלכה  -בו ביום נשנית וכל היכן שאומרים בו ביום 

ה. ואף רבן גמליאל לא מנע עצמו מבית שהייתה תלויה בבית המדרש שלא פירשו

המדרש ]...[ אמר רבן גמליאל הואיל וכך אלך לפייס את רבי יהושע. כשבא לביתו 

ראה את כתלי ביתו שהם שחורים. אמר לו: מכותלי ביתך ניכר שפחמי  אתה. אמר 

אוי לו לדור שאתה פרנסו, שאין אתה יודע בצערם של תלמידי חכמים במה הם לו: 

 ובמה הם ניזונים. מתפרנסים

 

 

  

 


