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לא.
О.אמר אחד מהם: אני אקניטנו

אותו היום ערב שבת היה, והלל חפף את ראשו.О◊לא.

הלך ועבר על פתח ביתו, אמר: מי כאן הלל? מי כאן הלל?Оלא.

נתעטף ויצא לקראתו, אמר לו: בני, מה אתה מבקש?[הלל]Оלא.

אמר לו: שאלה יש לי לשאול.Оלא.

אמר לו: שאל בני[הלל]Оלא.

שאִל ־ מפני מה ראשיהן של בבליים סגלגלות?^О◊לא.

אמר לו: בני, שאלה גדולה שאלת ־ מפני שאין להם חיות פקחות.[הלל]!О◊לא.

הלך והמתין שעה אחת, חזר ואמר: מי כאן הלל? מי כאן הלל?Оלא.

נתעטף ויצא לקראתו,  אמר לו: בני, מה אתה מבקש?[הלל]Оלא.

אמר לו: שאלה יש לי לשאול.Оלא.

אמר לו: שאל בני[הלל]Оלא.

שאִל ־ מפני מה עיניהן של תרמודיין תרוטות?^О◊לא.

אמר לו: ־ בני, שאלה גדולה שאלת ־ מפני שדרין בין החולות.[הלל]!О◊לא.

הלך והמתין שעה אחת, חזר ואמר: מי כאן הלל? מי כאן הלל?Оלא.

נתעטף ויצא לקראתו, אמר לו: בני, מה אתה מבקש?[הלל]Оלא.

אמר לו: שאלה יש לי לשאול.Оלא.

אמר לו: שאל בני[הלל]Оלא.

שאִל ־ מפני מה רגליהם של אפרקיים רחבות?^О◊לא.

אמר לו: בני, שאלה גדולה שאלת ־ מפני שדרין בין בצעי המים.[הלל]!О◊לא.

אמר לו: שאלות הרבה יש לי לשאול, ומתירא אני שמא תכעוס.О◊לא.

נתעטף וישב לפניו,  אמר לו: כל שאלות שיש לך לשאול ־ שאל.[הלל]О◊לא.

אמר לו: אתה הוא הלל שקורין אותך נשיא ישראל?Оלא.

אמר לו: הן.[הלל]Оלא.

אמר לו: אם אתה הוא ־ לא ירבו כמותך בישראל.О◊לא.

אמר לו: בני, מפני מה?[הלל]Оלא.

אמר לו: מפני שאבדתי על ידך ארבע מאות זוז.О◊לא.

[הלל]О◊לא.
אמר לו: הוי זהיר ברוחך, כדי הוא הלל שתאבד על ידו ארבע מאות זוז וארבע מאות זוז ־ והלל לא 

יקפיד.

מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו: כמה תורות יש לכם?תנו רבנן:О▀◊לא.

אמר לו: שתים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה.[שמאי]О▀◊לא.

Talmud Navigator עמוד 1 שבת לא



statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

שבת-במה מדליקין

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

אמר לו: שבכתב ־ אני מאמינך, ושבעל פה ־ איני מאמינך, גיירני על מנת שתלמדני תורה שבכתב.О▀◊לא.

גער בו והוציאו בנזיפה.[שמאי]О▀◊לא.

בא לפני הלל ־ גייריה[הלל]О▀◊לא.

יומא קמא אמר ליה: א"ב ג"ד, למחר אפיך ליה.[הלל]О▀◊לא.

אמר ליה: והא אתמול לא אמרת לי הכי?О▀לא.

אמר לו: לאו עלי דידי קא סמכת? דעל פה נמי סמוך עליִ [הלל]О▀◊לא.

О▀◊לא.
שוב מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו: גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד 

על רגל אחת.

דחפו באמת הבנין שבידו.[שמאי]О▀◊לא.

בא לפני הלל - גייריה.[הלל]О▀◊לא.

אמר לו: דעלך סני לחברך לא תעביד ־ זו היא כל התורה כולה, ואידך ־ פירושה הוא, זיל גמור.[הלל]О▀◊לא.

О▀◊לא.
שוב מעשה בנכרי אחד שהיה עובר אחורי בית המדרש, ושמע קול סופר שהיה אומר (שמות כח) ואלה 

הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד. אמר: הללו למי?

אמרו לו: לכהן גדולО▀לא.

אמר אותו נכרי בעצמו, אלך ואתגייר, בשביל שישימוני כהן גדול.О▀◊לא.

בא לפני שמאי, אמר ליה: גיירני על מנת שתשימני כהן גדול.О▀◊לא.

דחפו באמת הבנין שבידו.[שמאי]О▀◊לא.

בא לפני הלל ־ גייריה.[הלל]О▀◊לא.

אמר לו: כלום מעמידין מלך אלא מי שיודע טכסיסי מלכות? לך למוד טכסיסי מלכות.[הלל]О▀לא.

הלך וקרא, כיון שהגיע (במדבר א) והזר הקרב יומת אמר ליה: מקרא זה על מי נאמר?О▀◊לא.

אמר לו: אפילו על דוד מלך ישראל.[הלל]О▀לא.

О▀◊לא.
נשא אותו גר קל וחומר בעצמו: ומה ישראל שנקראו בנים למקום, ומתוך אהבה שאהבם קרא להם 

(שמות ד) בני בכרי ישראל ־ כתיב עליהם והזר הקרב יומת, גר הקל שבא במקלו ובתרמילו ־ על אחת 

בא לפני שמאי, אמר לו: כלום ראוי אני להיות כהן גדול? והלא כתיב בתורה והזר הקרב יומתִ О▀לא.

בא לפני הלל, אמר לו: ענוותן הלל, ינוחו לך ברכות על ראשך שהקרבתני תחת כנפי השכינה.О▀◊לא.

О▀◊לא.
לימים נזדווגו שלשתן למקום אחד, אמרו: קפדנותו של שמאי בקשה לטורדנו מן העולם, ענוותנותו של 

הלל קרבנו תחת כנפי השכינה.

ריש לקיש:▀◊לא.

מאי דכתיב (ישעיהו לג) והיה אמונת עתיך חסן ישועות חכמת ודעת וגו' ־ אמונת ־ זה סדר זרעים, עתיך 

־ זה סדר מועד, חסן ־ זה סדר נשים, ישועות ־ זה סדר נזיקין, חכמת ־ זה סדר קדשים, ודעת ־ זה סדר 

טהרות. ואפילו הכי (ישעיהו לג) יראת ה' היא אוצרו.

רבא:▀◊לא.

בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו: נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, עסקת בפריה ורביה, 

צפית לישועה, פלפלת בחכמה, הבנת דבר מתוך דבר? ואפילו הכי: אי יראת ה' היא אוצרו ־ אין, אי לא 

־ לא. משל לאדם שאמר לשלוחו: העלה לי כור חיטין לעלייה. הלך והעלה לו. אמר לו: עירבת לי בהן 

קב חומטון? אמר לו: לאו. אמר לו: מוטב אם לא העליתה.

מערב אדם קב חומטון בכור של תבואה, ואינו חושש.תנא דבי רבי ישמעאל:▀לא.

רבה בר רב הונא:▀לא.
כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים, דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות 

החיצונות לא מסרו לו. בהי עייל?

לא:
חבל על דלית ליה דרתא, ותרעא לדרתא עביד.מכריז רבי ינאי:▀◊
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רב יהודה:▀◊לא:
לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו אלא כדי שייראו מלפניו, שנאמר (קהלת ג) והאלהים עשה שיראו 

מלפניו.

רבי סימון ורבי אלעזר הוו יתבי, חליף ואזיל רבי יעקב בר אחא.[רבי סימון ורבי אלעזר]Оלא:

אמר ליה חד לחבריה: ניקו מקמיה, דגבר דחיל חטאין הואОלא:

אמר לו אידך: ניקו מקמיהֹ דגבר בר אוריין הוא.Оלא:

אמר ליה: אמינא לך אנא דגבר דחיל חטאין הוא ־ ואמרת לי את בר אוריין הוא?¿Оלא:

תסתיים דרבי אלעזר הוא דאמר דגבר דחיל חטאין הוא▀◊לא:

▀▀◊לא:
דאמר רבי יוחנן משום 

רבי אלעזר:

אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא יראת שמים בלבד, שנאמר (דברים י) ועתה ישראל מה ה' אלהיך 

שואל מעמך כי אם ליראה וגו' וכתיב (איוב כח) ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה וגו', שכן בלשון יוני 

קורין לאחת הן

תסתיים.▀לא:

דרש רב עולא:▀◊לא:
מאי דכתיב (קהלת ז) אל תרשע הרבה וגו', הרבה הוא דלא לירשע, הא מעט לירשע? אלא: מי שאכל 

שום וריחו נודף, יחזור ויאכל שום אחר ויהא ריחו נודף?

דרש רבא בר רב עולא:▀◊לא:
מאי דכתיב (תהלים עג) כי אין חרצבות למותם ובריא אולם ־ אמר הקדוש ברוך הוא: לא דיין לרשעים 

שאינן חרדין ועצבין מיום המיתה, אלא שלבם בריא להן כאולם.

והיינו דאמר רבה:▀לא:
מאי דכתיב (תהלים מט) זה דרכם כסל למו ־ יודעין רשעים שדרכם למיתה, ויש להם חלב על כסלם. 

שמא תאמר שכחה היא מהן ־ תלמוד לומר ואחריהם בפיהם ירצו סלה.

כחס על הנר כו'.▀>לא:

רבי יוסי כמאן סבירא ליה?^◊לא:

אי כרבי יהודה סבירא ליה!לא:

אפילו בהנך נמי ליחייב¿לא:

ואי כרבי שמעון סבירא ליה!לא:

פתילה נמי ליפטרִ ¿לא:

עולא:!◊לא:
לעולם כרבי יהודה סבירא ליה. וקסבר רבי יוסי: סותר על מנת לבנות במקומו ־ הוי סותר, על מנת 

לבנות שלא במקומו ־ לא הוי סותר.

מכדי, כל מלאכות ילפינן להו ממשכן והתם סותר על מנת לבנות שלא במקומו הואִ אמר ליה רבה:¿◊לא:

שאני התם, כיון דכתיב (במדבר ט) על פי ה' יחנו ־ כסותר על מנת לבנות במקומו דמיאמר ליה:[עולא]!◊לא:

לעולם כרבי שמעון סבירא ליה, ומאי שנא פתילהרבי יוחנן:!◊לא:

▀!◊לא:

כדאמר רב המנונא 

ואיתימא רב אדא בר 

אהבה:

הכא בפתילה שצריך להבהבה עסקינן

דבההיא אפילו רבי שמעון מודי דקא מתקן מנא.!לא:

דיקא נמי דקתני שהוא עושה פחם ולא קתני מפני שנעשית פחם ־ שמע מינה.רבא:■לא:

לא:
מ

על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן: על שאינן זהירות בנדה, בחלה, ובהדלקת הנר.▀

לא:
ג

נדה מאי טעמא?^

היא קלקלה בחדרי בטנה ־ לפיכך תלקה בחדרי בטנה.רבי יצחק:!◊לא:

תינח נדה, חלה והדלקת הנר מאי איכא למימר?¿לא:
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▀!◊לא:
כדדרש ההוא גלילאה 

עליה דרב חסדא:

אמר הקדוש ברוך הוא: רביעית דם נתתי בכם ־ על עסקי דם הזהרתי אתכם, ראשית קראתי אתכם ־ על 

עסקי ראשית הזהרתי אתכם, נשמה שנתתי בכם קרויה נר ־ על עסקי נר הזהרתי אתכם. אם אתם 

מקיימים אותם ־ מוטב, ואם לאו ־ הריני נוטל נשמתכם.
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