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רבי יהודה הנשיא
איש: ואגדה דמויות נבחרות על פי ספרות האגדה

פרופ' אביגדור שנאן

רבי יהודה הנשיא

]א[ בית המדרש, חלק ו:

פעם אחת גזרה מלכות על ישראל שלא ימולו את בניהם ובאותו זמן נולד רבנו הקדוש. אמר 
רבן שמעון בן גמליאל אביו: כיצד אנו מבטלים גזרתו של הקב"ה ומקיימים גזרתם של הרשעים 

הללו? מיד עמד ומל את בנו. שמע שר העיר ושלח וקרא לרבן שמעון בן גמליאל. ]...[ אמר לו: 
נשלח אותך אצל המלך ומה שהוא רוצה יעשה. מיד שלח את רבנו הקדוש ואת אמו למלך. 

הלכו כל היום בדרך. לערב הגיעו למלון בית אביו של אנטונינוס ובאותו הזמן נולד אנטונינוס. 
נכנסה אמו של רבנו הקדוש אצל אמו של אנטונינוס שהיתה אוהבת אותה. ]...[ אמרה לה: אם 
רצונך, קחי את הילד שלי שאינו מהול ]...[ ציוה המלך ובדקו את הילד ומצאוהו שאינו מהול. 
באותה שעה כעס המלך על אותו השר: אני גזרתי על מהול ואתה הבאת לי שאינו מהול. מיד 

ציוה המלך והרגו לאותו שר ושלח את רבנו הקדוש ואת אמו שלום. כיון שחזרו לביתו של 
אנטונינוס אמרה אמו: הואיל ועשה לך הקב"ה נס על ידי ולבנך על ידי בני - יהיו שושבינים 

לעולם. 

]ב[ פסיקתא דרב כהנא בשלח כד:

כיוון שמת ]ר' אלעזר בר שמעון[ שלח וביקש את יד אשתו. שלחה ואמרה לו: כלי שנשתמש בו 
קודש ישתמש בו חול? אמר לה: מה הוא עושה שאין אני עושה כמוהו? אמרה לו: כשהיה עמל 

די צרכו בתורה, היה בא לישון לו ואומר כל ייסוריהם של ישראל יבואו להם עלי, והם באים 
להם. וכשהגיע זמנו לעסוק בתורה היה אומר כל אחד ואחד מכם יחזור למקומו והם הולכים 

להם. אמר לה: אף אני עושה כן. 
קרא להם ובאו, ביקש שילכו להם ולא הלכו להם. ויש אומרים שלוש עשרה שנים היה חושש 

בשיניו. שלחה ואמרה לו: שמעתי שמעלין בקודש ולא מורידין ]המקור חלקו בארמית[
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]ג[ בבלי בבא מציעא פד ע"ב:

אליהו היה מצוי בישיבתו של רבי. יום אחד ראש חודש היה, התאחר לו ולא בא. אמר לו: מדוע 
התאחר אדוני? אמר לו: עד שהקמתי את אברהם ורחצתי ידיו והתפלל והשכבתי אותו וכן 

ליצחק וכן ליעקב. - ושיעמידם יחד? - סבורים, יתחזקו ברחמים ויביאו את המשיח בלא זמנו. 
אמר לו: ויש דוגמתן בעולם הזה? אמר לו: יש, ר' חייא ובניו. 

גזר רבי תענית, הורידו את ר' חייא ובניו. אמר "משיב הרוח" ונשבה רוח, "מוריד הגשם" וירד 
גשם. כשבא לומר "מחיה המתים" סער העולם. אמרו ברקיע: מי גילה סודות בעולם? אמרו: 

אליהו. הביאו את אליהו, היכוהו שישים שבטים של אש. בא נדמה להם כדוב של אש, נכנס 
ביניהם וטרד אותם ]המקור בארמית[

]ד[ ירושלמי יבמות ד, א:

מעשה. שלושה עשר אחים היו ומתו שנים עשר בלא בנים. באו ביקשו להתייבם לפני רבי. אמר 
לו רבי: לך יבם. אמר לו: אין ביכולתי. והן אומרות כל אחת ואחת: אני אזון חודש. אמר: ומי 
יזון אותו בחודש העיבור? אמר רבי: אני אזון את חודש העיבור. והתפלל עליהם והלכו להם. 
לאחר שלוש שנים באו נושאות שלושים ושישה תינוקות, באו ועמדו להם לפני חצרו של רבי. 
עלו ואמרו לו: קריה של תינוקות עומדת למטה, מבקשת לשאול בשלומך. הציץ רבי מן החלון 
וראה אותם. אמר להם: מה עניינכם? אמרו לו: מבקשים אנו שתיתן לנו אותו חודש העיבור. 

ונתן להם אותו חודש העיבור ]המקור בארמית[.

]ה[ ירושלמי שבת עט ע"א:

דלמא. רבי ורבי חייא רבא ור' ישמעאל בי רבי יוסה היו יושבין ופושטין במגילת קינות ערב 
תשעה באב שחל להיות בשבת מן המנחה ולמעלה, ושיירו בה אל"ף בי"ת אחד, אמרו: למחר 

אנו באין וגומרין אותה, עם כשהיה נפטר לבית נכשל באצבעו וקרא על גרמיה: "רבים מכאובים 
לרשע" )תהילים לב, י(, א"ל ר' חייא: בחובינו הגיעך כן, דכתיב "רוח אפינו משיח ה' נלכד 

בשחיתותם" )איכה ד, כ(.

]ו[ ירושלמי כלאיים ט, ג:

רבי היה יושב לו בציפורי שבע עשרה שנה ]...[ שלוש עשרה שנה מתוכם היה חש בשיניו. אמר 
רבי יוסי בי רבי בון: כל אותן שלש עשרה שנה לא מתה חיה בארץ ישראל ולא הפילה עוברה 

בארץ ישראל. ולמה חש בשיניו? שפעם אחת עבר וראה עגל נשחט. געה ואמר לו: רבי הצילני. 
אמר לו: לכך נוצרת. ובסופה כיצד הבריא? ראה אותם משמידים קן אחד של עכברים, אמר 

להם: הניחום, שכתוב "ורחמיו על כל מעשיו" )תהלים קמה ט( ]המקור בארמית[.
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]ז[ בבלי כתובות קג ע"א-ע"ב:

בשעת פטירתו של רבי אמר: לבני אני צריך. נכנסו בניו אצלו. אמר להם: היזהרו בכבוד אמכם. 
נר יהא דלוק במקומו, שולחן יהא ערוך במקומו, מיטה תהא מוצעת במקומה. יוסף חפני 

שמעון אפרתי הם שמשוני בחיי והם ישמשוני במותי ]...[ 
אמר להן: לחכמי ישראל אני צריך, נכנסו אצלו חכמי ישראל. אמר להן: אל תספידוני בעיירות, 

והושיבו ישיבה לאחר שלשים יום; שמעון בני חכם, גמליאל בני נשיא, חנינא בר חמא ישב 
בראש ]...[ 

אמר להן: לבני קטן אני צריך, נכנס ר' שמעון אצלו, מסר לו סדרי חכמה. אמר להם: לבני גדול 
אני צריך. נכנס רבן גמליאל אצלו ומסר לו סדרי נשיאות. אמר לו: בני, נהוג נשיאותך ברמים 

זרוק מרה בתלמידים.
נר יהא דלוק במקומו, שולחן יהא ערוך במקומו, מטה תהא מוצעת במקומה - מאי טעמא? כל 

בי שמשי הוה אתי לביתיה, ההוא בי שמשא אתאי שבבתא קא קריה אבבא, אמרה אמתיה: 
שתיקו, דרבי יתיב! כיון דשמע שוב לא אתא, שלא להוציא לעז על צדיקים הראשונים. 


