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קיח.
מאי לאו ־ דלא אכל?¿

לא, דאכל.!◊קיח.

שחרית מצילין מזון שתי סעודות▀¿◊קיח.

מאי לאו דלא אכל?¿קיח.

לא, דאכל.!קיח.

במנחה, מצילין מזון סעודה אחת▀¿◊קיח.

מאי לאו דלא אכל?¿קיח.

לא, דאכל.!◊קיח.

▀¿◊קיח.
והא מדקתני סיפא רבי 

יוסי:
לעולם מצילין מזון שלש סעודות

מכלל דתנא קמא שלש סבירא ליהִ ¿קיח.

אלא מחוורתא, מתניתין דלא כרבי חידקא.▀◊קיח.

מי שיש לו מזון שתי סעודות ־ לא יטול מן התמחוי, מזון ארבע עשרה ־ לא יטול מן הקופה.והא דתנן:▀¿◊קיח.

ִ ¿קיח. מני? לא רבנן ולא רבי חידקִא ־ אי רבנן ־ חמסרי הויין, אי רבי חידקא ־ שית סרי הויין

לעולם רבנן, דאמרינן ליה: מאי דבעית למיכל באפוקי שבתא ־ אכליה בשבתא.!◊קיח.

לימא רבנן היא ולא רבי חידקא?¿קיח.

אפילו תימא רבי חידקא, דאמרינן ליה: מאי דבעית למיכל במעלי שבתא ־ אכליה לאורתא.!◊קיח.

וכולי יומא דמעלי שבתא בתעניתא מותבינן ליה?¿◊קיח.

אלא, הא מני ־ רבי עקיבא היא!◊קיח.

עשה שבתך חול, ואל תצטרך לבריות.דאמר:[רבי עקיבא]▀!◊קיח.

והא דתנן:▀¿◊קיח.
אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום מככר בפונדיון מארבע סאין בסלע. לן ־ נותנין לו פרנסת לינה, 

ואם שבת ־ נותנין לו מזון שלש סעודות.

לימא רבנן היא ולא רבי חידקאִ ¿קיח.

לעולם רבי חידקא, כגון דאיכא סעודה בהדיה, דאמרינן ליה: הא דאיכא בהדך ־ אכליה.!◊קיח.

וכי אזיל בריקן אזיל?¿קיח.

דמלווינן ליה סעודה בהדיה.!◊קיח.

מאי פרנסת לינה?^◊קיח.

פוריא ובי סדיא.רב פפא:!◊קיח.

תנו רבנן:▀◊קיח.

קערות שאכל בהן ערבית מדיחן לאכול בהן שחרית, שחרית ־ מדיחן לאכול בהן בצהרים, בצהרים ־ 

מדיחן לאכול בהן במנחה. מן המנחה ואילך שוב אינו מדיח, אבל כוסות וקיתוניות וצלוחיות ־ מדיח 

והולך כל היום כולו, לפי שאין קבע לשתיה.

▀◊קיח.

רבי שמעון בן פזי אמר 

רבי יהושע בן לוי משום 

בר קפרא:

כל המקיים שלש סעודות בשבת ניצול משלש פורעניות: מחבלו של משיח, ומדינה של גיהנם, וממלחמת 

גוג ומגוג.

▀▀קיח.
מחבלו של משיח ־ כתיב הכא יום וכתיב התם (מלאכי ג) הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא 

יום וגו'.
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מדינה של גיהנם ־ כתיב הכא יום וכתיב התם (צפניה א) יום עברה היום ההוא.▀▀קיח.

ממלחמת גוג ומגוג ־ כתיב הכא יום וכתיב התם (יחזקאל לח) ביום בא גוג.▀▀קיח.

רבי יוחנן משום רבי יוסי:▀◊קיח.

 כל המענג את השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים, שנאמר (ישעיהו נח) אז תתענג על ה' והרכבתיך על 

במתי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך וגו'. לא כאברהם שכתוב בו (בראשית יג) קום התהלך בארץ 

לארכה וגו', ולא כיצחק שכתוב בו (בראשית כו) כי לך ולזרעך אתן את כל הארצת האל, אלא כיעקב 

שכתוב בו (בראשית כח) ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה.

קיח:
רב נחמן בר יצחק:▀◊

ניצול משעבוד גליות, כתיב הכא והרכבתיך על במתי ארץ וכתיב התם (דברים לג) ואתה על במותימו 

תדרך.

רב יהודה אמר רב:▀◊קיח:
כל המענג את השבת נותנין לו משאלות לבו, שנאמר (תהלים לז) והתענג על ה' ויתן לך משאלות לבך. 

עונג זה איני יודע מהו, כשהוא אומר וקראת לשבת ענג, הוי אומר: זה ענג שבת.

במה מענגו?^קיח:

!◊קיח:
רב יהודה בריה דרב 

שמואל בר שילת משמיה 
בתבשיל של תרדין, ודגים גדולים, וראשי שומין.

!◊קיח:
רב חייא בר אשי אמר 

רב:
אפילו דבר מועט, ולכבוד שבת עשאו ־ הרי זה עונג.

מאי היא?^קיח:

כסא דהרסנא.רב פפא:!◊קיח:

▀◊קיח:
רבי חייא בר אבא אמר 

רבי יוחנן:

כל המשמר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש ־ מוחלין לו, שנאמר (ישעיהו נו) אשרי 

אנוש יעשה זאת וגו' מחללו, אל תקרי מחללו אלא מחול לו.

רב יהודה אמר רב:▀◊קיח:
אלמלי שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהן אומה ולשון, שנאמר (שמות טז) ויהי ביום השביעי 

יצאו מן העם ללקט וכתיב בתריה ויבא עמלק.

▀◊קיח:
רבי יוחנן משום רבי 

שמעון בן יוחי:

אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן ־ מיד נגאלים, שנאמר (ישעיהו נו) כה אמר ה' לסריסים 

אשר ישמרו את שבתותי וכתיב בתריה והביאותים אל הר קדשי וגו'.

יהא חלקי מאוכלי שלש סעודות בשבת.רבי יוסי:▀◊קיח:

יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום.רבי יוסי:▀◊קיח:

איני?¿קיח:

הקורא הלל בכל יום ־ הרי זה מחרף ומגדףִוהאמר מר:▀¿◊קיח:

כי קאמרינן ־ בפסוקי דזמרא.!◊קיח:

יהא חלקי ממתפללים עם דמדומי חמה.רבי יוסי:▀◊קיח:

▀קיח:
רבי חייא בר אבא אמר 

רבי יוחנן:
מצוה להתפלל עם דמדומי חמה.

מאי קרא ־ (תהלים עב) ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים.רבי זירא:▀קיח:

יהא חלקי ממתי בחולי מעיים.ואמר רבי יוסי:▀◊קיח:

רובן של צדיקים מתים בחולי מעיים.דאמר מר:▀▀קיח:

יהא חלקי ממתי בדרך מצוה.ואמר רבי יוסי:▀◊קיח:

יהא חלקי ממכניסי שבת בטבריא וממוציאי שבת בצפורי.ואמר רבי יוסי:▀◊קיח:

יהא חלקי ממושיבי בית המדרש, ולא ממעמידי בית המדרש.ואמר רבי יוסי:▀◊קיח:

יהא חלקי מגבאי צדקה, ולא ממחלקי צדקה.ואמר רבי יוסי:▀◊קיח:

יהא חלקי ממי שחושדין אותו ואין בו.ואמר רבי יוסי:▀◊קיח:

לדידי חשדן ולא הוה בי.רב פפא:Оקיח:

Talmud Navigator עמוד 2 שבת קיח



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-כל כתבי

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

רבי יוסי:О◊קיח:
חמש בעילות בעלתי, ונטעתי חמשה ארזים בישראל. ומאן אינון ־ רבי ישמעאל ברבי יוסי, ורבי אלעזר 

ברבי יוסי, ורבי חלפתא ברבי יוסי, ורבי אבטילס ברבי יוסי, ורבי מנחם ברבי יוסי.

והאיכא ורדימסִ ¿קיח:

היינו ורדימס היינו מנחם, ואמאי קרי ליה ורדימס ־ שפניו דומין לורד.!◊קיח:

למימרא דרבי יוסי מצות עונה לא קיים?¿קיח:

אלא אימא: חמש בעילות בעלתי ושניתי.О◊קיח:

מימי לא קריתי לאשתי אשתי ולשורי שורי, אלא: לאשתי ביתי, ולשורי שדי.רבי יוסי:О◊קיח:

מימי לא נסתכלתי במילה שלי.רבי יוסי:О◊קיח:

איני?¿קיח:

מאי טעמא קראו לך רבינו הקדוש?והאמרו ליה לרבי:^¿קיח:

מימי לא נסתכלתי במילה שלי.אמר להו:[רבי]!¿◊קיח:

ברבי מילתא אחריתי הוה ביה ־ שלא הכניס ידו תחת אבנטו.!◊קיח:

מימי לא ראו קורות ביתי אימרי חלוקי.ואמר רבי יוסי:О◊קיח:

ואמר רבי יוסי:О◊קיח:
מימי לא עברתי על דברי חברי. יודע אני בעצמי שאיני כהן, אם אומרים לי חבירי עלה לדוכן ־ אני 

עולה.

מימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורי.ואמר רבי יוסי:О◊קיח:

תיתי לי דקיימית שלש סעודות בשבת.רב נחמן:▀◊קיח:

תיתי לי דקיימית עיון תפלה.רב יהודה:▀◊קיח:

▀◊קיח:
רב הונא בריה דרב 

יהושע:
תיתי לי דלא סגינא ארבע אמות בגילוי הראש.

תיתי לי דקיימית מצות תפילין.רב ששת:▀◊קיח:

תיתי לי דקיימית מצות ציצית.ואמר רב נחמן:▀◊קיח:

^קיח:
רב יוסף לרב יוסף בריה 

דרבה:
אבוך במאי זהיר טפי?

О!◊קיח:
אמר ליה:[רב יוסף בריה 

דרבה]
בציצית - יומא חד הוה קא סליק בדרגא, איפסיק ליה חוטא ־ ולא נחית ואתא כמה דלא רמיה.

תיתי לי, דכי חזינא צורבא מרבנן דשלים מסכתיה עבידנא יומא טבא לרבנן.ואמר אביי:О▀◊קיח:
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