
 אמרות ואגדות9  ((אביו של רבי יהודה הנשיא)ג   "רשב)התנא רבן שמעון בן גמליאל  
ואגדות אמרות

התנא9 גמליאל בן שמעון רבן

על רבן שמעון בן גמליאל  שהיה שמ  שמ ת בית השואבה היה נו ל שמנה אבו ות של אור ו ור  א ת  אמרו עליו
ונו ל א ת ואין נוגעות  ו ב ו ו שהוא משת וה נוע  שני גודליו באר  ושו ה ונוש  את הר  ה ו ו   ואין  ל בריה 

י ולה לעשות  ן

א:סו ה נג

למשה משה מתנה  ובה יש לי בבית גנ י ושבת שמה ואני מב ש ליתנה לישראל ל  והודיע אות   ה"אמר לו ה ב
מ אן אמר רבן שמעון בן גמליאל הנותן  ת לתינו   רי  להודיע לאמו לא  שיא הא במתנה דעבידא לאגלויי הא 

במתנה דלא עבידא לאגלויי שבת נמי מתנה דעבידא לאגלויי מתן ש רה לא עבידא לאגלויי

א:בי ה   

  שבהן בנות ירושלי  יו אות ב לי "לישראל   משה עשר באב ו יוה לא היו ימי   ובי אמר רבן שמעון בן גמליאל 
לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו  ל ה לי   עונין  בילה ובנות ירושלי  יו אות ו ולות ב רמי  ומה היו 
אומרות ב ור שא נא עיני  וראה מה אתה בורר ל  אל תתן עיני  בנוי תן עיני  במש  ה )משלי לא  ל( ש ר ה ן 
והבל היו י אשה יראת ה  היא תתהלל ואומר )משלי לא  לא( תנו לה מ רי ידיה ויהללוה בשערי  מעשיה ו ן הוא 
אומר )שיר השירי  ג  יא(  אינה וראינה בנות  יון במל  שלמה בע רה שע רה לו אמו ביו   תונתו וביו  שמ ת 

לבו ביו   תונתו  ה מתן תורה וביו  שמ ת לבו  ה בנין בית המ דש שיבנה במהרה בימינו

תענית
ב: ו

ב:תענית ל "באב  אילו או ל ושותה ביוה  ושותה ב   ל האו לג אומר "רשב

בשלמא יו  ה  ורי  משו  דאית ביה סלי ה : "לישראל   משה עשר באב ו יוה לא היו ימי   ובי ג "ר שמעון ב"א
ו באב מאי היא"ומ ילה יו  שניתנו בו לו ות הא רונות אלא  

ב:תענית ל

אד  ע מו  תלמיד      די שיתענה לעול  יעשהג אומר "רשב ב:תענית ל

אמר שמואל משו  רשב"ג מאי ד תיב )אי ה ג  נא( עיני עוללה לנ שי מ ל בנות עירי אל  ילדי  היו בבית אבא  מש 
מאות למדו תורה ו מש מאות למדו   מת יוונית ולא נשתייר מהן אלא אני  אן ובן א י אבא בעסיא שאני של בית 

ג ד רובין למל ות הוו דתניא מס ר  ומי הרי  ה מדר י האמורי אב ולוס בן ראובן התירו לס ר  ומי שהוא  רוב "ר
למל ות של בית רבן גמליאל התירו להן   מה יוונית מ ני ש רובין למל ות

סו ה
ב:מ 

רבן שמעון בן גמליאל דתניא מ ת  ותי מותרת ואד  יו א בה ידי  ובתו ב ס  רבי אלע ר אוסר ל י שאין ב יאין 
שה  י ו בה  ותי  הרבה מד ד ין בה יותר מישראל  ל מ והג אומר "בד דו י מ ות רשב

א:גי ין י

ג עיבוד לשמן בעי  תיבה לשמן "ג לי   ממנו ורשב"א ד ב ידן שהיה  ותב ס רי  והתיר רשב ומעשה בעובד  ו בי 
  שלא עיבדן "לא בעי דתניא  י ן  הב או ש לה עליהן עור בהמה  מאה  סולות עור בהמה  הורה  שרות ואע

לשמן רבי שמעון בן גמליאל אומר א ילו עור בהמה  הורה  סולות עד שיעבדן לשמן

גי ין
ב:מה
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