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Ezra hy Judaism was never the same afterW 
 

 
586 BCE  536     515  ~450    164   0 70 CE 

1st Temple  Cyrus Declaration         2nd Temple          Ezra    Channukah     2nd Temple 
destroyed     Jews return to J-lem     Rebuilt           destroyed 
 

 

 נה מסכת אבות פרק א משנה א. מש 1

משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים 
הם לאנשי כנסת הגדולה וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה 

אמרו שלשה דברים הוו מתונים בדין והעמידו תלמידים 
 הרבה ועשו סייג לתורה:

1. Avot 1:1 

Moses received the Torah from Sinai and transmitted it 
to Joshua; Joshua to the elders; the elders to the 
prophets; and the prophets handed it down to the men of 
the Great Assembly.  They said three things: Be 
deliberate in judgment, raise up many disciples, and 
make a fence around the Torah. 

 מסכת ברכות דף לג עמוד א . תלמוד בבלי2

אמר ליה רב שמן בר אבא לרבי יוחנן מכדי אנשי כנסת 
הגדולה תקנו להם לישראל ברכות ותפלות קדושות 

  והבדלות 

 

2. Talmud Berachot 33a 

The men of the Great Synagogue instituted for Israel the 
benedictions and the prayers, as well as the 
benedictions for Kiddush and Havdalah 

 . תלמוד בבלי מסכת פסחים דף נ עמוד ב3

מר רבי יהושע בן לוי: עשרים וארבע תעניות ישבו אנשי א
כנסת הגדולה על כותבי ספרים תפילין ומזוזות שלא 

 אין כותבין. -יתעשרו, שאילמלי מתעשרין 

 

3. Pesahim 50b:  

The Men of the Great Assembly fasted 24 days to ask 
that those who wrote Torah scrolls, tefillin, and mezuzot 
would not become rich, because if they would, they 
would stop writing 

 

 . תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כא עמוד ב4

אמר מר זוטרא ואיתימא מר עוקבא: בתחלה ניתנה תורה 
לשון הקודש, חזרה וניתנה להם בימי לישראל בכתב עברי ו

עזרא בכתב אשורית ולשון ארמי. ביררו להן לישראל כתב 
אשורית ולשון הקודש, והניחו להדיוטות כתב עברית ולשון 

אמר רב חסדא: כותאי. מאי כתב  -ארמי. מאן הדיוטות? 
רבי יוסי אמר רב חסדא: כתב ליבונאה. תניא,  -עברית? 

 ינתן תורה על ידו לישראל, אומר: ראוי היה עזרא שת
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 )ה( . אבות דרבי נתן פרק ל"ד 5

 ... אלו הןעשר נקודות בתורה 

למה? אלא כך אמר עזרא: אם יבא אליהו ויאמר לי מפני 
מה כתבת כך? אומר אני לו: כבר נקדתי עליהן. ואם אומר 

   לי יפה כתבת, אעביר נקודה מעליהן. 

5. Avot DeRabbi Natan, ch.34 

Why (were the dots were inserted?)  Ezra reasoned 
thus:  If Elijah comes and asks, “Why have you written 
these words?” I shall answer, “That is why I dotted these 
passages.”  And if he says to me, “You have done well in 
having written them,” I shall erase the dotes above them 

 תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף פב עמוד א. 6

עשרה תקנות תיקן עזרא: שקורין במנחה בשבת, וקורין 
בשני ובחמישי, ודנין בשני ובחמישי, ומכבסים בחמישי 
בשבת, ואוכלין שום בערב שבת, ושתהא אשה משכמת 

 ואופה... 

ושיהו משום יושבי קרנות.  - שיהו קוראין במנחה בשבת
עזרא תיקן? והא מעיקרא הוה  - קוראין בשני ובחמישי

מיתקנא! דתניא: +שמות ט"ו+ וילכו שלשת ימים במדבר 
דורשי רשומות אמרו: אין מים אלא  -ולא מצאו מים 

תורה, שנאמר: +ישעיהו נ"ה+ הוי כל צמא לכו למים, כיון 
שהלכו שלשת ימים בלא תורה נלאו, עמדו נביאים 

סיקין באחד שביניהם ותיקנו להם שיהו קורין בשבת ומפ
בשבת, וקורין בשני ומפסיקין שלישי ורביעי, וקורין 
בחמישי ומפסיקין ערב שבת, כדי שלא ילינו ג' ימים בלא 
תורה! מעיקרא תקנו חד גברא תלתא פסוקי, אי נמי תלתא 
גברי תלתא פסוקי, כנגד כהנים לוים וישראלים, אתא הוא 

ודנין  תיקן תלתא גברי ועשרה פסוקי, כנגד עשרה בטלנין.
. ושיהו דשכיחי, דאתו למקרא בסיפרא -בשני ובחמישי 

. ושיהו אוכלין משום כבוד שבת - מכבסין בחמישי בשבת
זה המשמש מטתו מע"ש לע"ש.  ...משום עונה - שום בע"ש

ת"ר, חמשה דברים נאמרו בשום: משביע, ומשחין, ומצהיל 
 פנים, ומרבה הזרע, והורג כנים שבבני מעיים; וי"א: מכניס
 -אהבה ומוציא את הקנאה. ושתהא אשה משכמת ואופה 

 כדי שתהא פת מצויה לעניים 

6. Talmud Bava Kamma – 82a 

The following 10 laws were legislated by Ezra: 

1. That the Torah be read publicly at Mincha on 
Shabbat 

2. That the Torah be read publicly on Mondays and 
Thursdays 

3. That Courts be held on Mondays and Thursdays 

4. That clothes be laundered on Thursdays 

5. That garlic be eaten on Fridays 

…. 

The Torah read on Mincha of Shabbat – for the 
shopkeepers … 

Originally it was ordained that one man should read 
three verses…. Ezra enacted that three men should read 
[a minimum of three verses each] with a minimum of ten 
verses in total. 

… Clothes be laundered on Thursdays – for the honor of 
Shabbat 

Garlic eaten on Friday night – for the "mitzvah" of sexual 
pleasure 

 ת דף קכג עמוד ב תלמוד בבלי מסכת שב. 7

תנו רבנן: בראשונה היו אומרים שלשה כלים ניטלין 
בשבת: מקצוע של דבילה, וזוהמא ליסטרן של קדרה וסכין 
קטנה שעל גבי שלחן. התירו, וחזרו והתירו, וחזרו והתירו, 
עד שאמרו: כל הכלים ניטלין בשבת חוץ מן מסר הגדול 

ה בן חכליה בימי נחמיאמר רבי חנינא  ...ויתד של מחרישה
, דכתיב +נחמיה יג+ בימים ההמה ראיתי נשנית משנה זו

 ביהודה דרכים גתות בשבת ומביאים הערימות.

 

7. Talmud Shabbat 123b 

Our Rabbis taught: At first they [the Sages] said: [Only] 
three utensils may be handled on Shabbat [and all 
others are forbidden]: a fig-cake knife, a soup-pot ladle, 
and a small table-knife … 

… Rabbi Chanina said: This Mishnah was taught in the 
days of Nechemia the son of Chakalya, for it is written: 
“In those days I saw in Judea some treading 
winepresses on Shabbat, and bringing in sheaves”.  

 שכל טוב )בובר( בראשית פרק כב ד"ה ד"א ויעקב את . 8

ואם חל יו"ט הראשון של ר"ה בשבת אין תוקעין, דא"ר 
על השופר ועל  אנשי כנסת הגדולהזירא גזירה הוא דגזרו 

הלולב ועל המגילה שלא לנהוג בשבת שמא יוליכם אצל 
ות בקי ללמוד עניינים אי נמי ברכותיהן ויעבירם ארבע אמ

בר"ה נמצא מחלל את השבת, ואין עשה דוחה את לא 
 תעשה ועשה

8. Midrash Sechel Tov 

[When] the festival of Rosh Hashana falls on Shabbat 

[the shofar] is not sounded. …R. Zeira who says: It was 
a decree of the Men of the Great Assembly regarding 
Shofar, Lulav and Megilla, lest a person take it in his 
hand, and go to a teacher to learn [how to perform the 
mitzva], thus he will carry it four cubits in the public 
domain.  

 


