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  Beit Hillel and Beit Shammai –  בית הלל ובית שמאי
 הרב אביעד בדנר 

 

1. Mishnah, Eduyot 4:5  משנה עדויות ד:ה 

The following three instances are the only ones where the view of the 

School of Shammai is less stringent than the view of the School of 

Hillel, regarding Festivals. If an egg was laid on a Festival: The 

School of Shammai say: It may be eaten; but the School of Hillel say: 

It may not be eaten. The School of Shammai say: [The amount of] 

leavening is as the bulk of an olive, and [the amount of] hametz is as 

the bulk of a date [which is larger than an olive]. But the School of 

Hillel say:of each is as the bulk of an olive 

אלו דברים מקולי בית שמאי 
ביצה   :ומחומרי בית הלל

שנולדה ביום טוב, בית שמאי  
ובית הלל    .אומרים: תאכל

בית שמאי   .אומרים: לא תאכל
בכזית, וחמץ   -אומרים: שאור  

ובית הלל    .בככותבת -
 בכזית  -אומרים: זה וזה 

 
 

2. Babylonian Talmud, Ketubot 16B   :בבלי כתובות דף טז 

Our Rabbis taught: How does one dance before the bride? Beth 

Shammai say The bride as she is. And Beth Hillel say: 

‘Beautiful and graceful bride’! Beth Shammai said to Beth 

Hillel: If she was lame or blind, does one say of her: ‘Beautiful 

and graceful bride’? Whereas the Torah said, ‘Keep thee far 

from a false matter.’ Said Beth Hillel to Beth Shammai: 

According to your words, if one has made a bad purchase in the 

market, should one praise it in his eyes or depreciate it? Surely, 

one should praise it in his eyes. Therefore, the Sages said: 

Always should the disposition of man be pleasant with people. 

תנו רבנן כיצד מרקדין לפני הכלה בית  
ית  כמות שהיא וב  שמאי אומרים כלה 

הלל אומרים כלה נאה וחסודה אמרו  
ה הרי שהיתה חיגרת או  "ש לב"להן ב

לה כלה נאה וחסודה  ' סומא אומרי
והתורה אמרה מדבר שקר תרחק  

ש לדבריכם מי  "ה לב "אמרו להם ב 
שלקח מקח רע מן השוק ישבחנו  

בעיניו או יגננו בעיניו הוי אומר ישבחנו  
בעיניו מכאן אמרו חכמים לעולם תהא  

 ל אדם מעורבת עם הבריות דעתו ש

 

3. Babylonian Talmud, Hagigah 12A  .בבלי, חגיגה דף יב 

Our Rabbis taught: Beth Shammai say: Heaven was created 

first and afterwards the earth was created, for it is said: In the 

beginning God created the heaven and the earth. Beth Hillel 

say: Earth was created first and afterwards heaven, for it is 

said: In the day that the Lord God made earth and heaven. Beth 

Hillel said to Beth Shammai: According to your view, a man 

builds the upper storey [first] and afterwards builds the house! 

For it is said: It is he that buildeth His upper chambers in the 

heaven, and hath founded His vault upon the earth. Said Beth 

Shammai to Beth Hillel: According to your view, a man makes 

the footstool [first], and afterwards he makes the throne! For it 

is said: Thus saith the Lord, The Heaven is My throne and the 

earth is My footstool. 

תחלה  ש אומרים שמים נבראו "ר ב"ת
כ נבראת הארץ שנאמר בראשית  "ואח

להים את השמים ואת הארץ  -ברא א
ה אומרים ארץ נבראת תחלה  "וב

-א' כ שמים שנאמר ביום עשות ה"ואח
ה  "להים ארץ ושמים אמר להם ב-

ש לדבריכם אדם בונה עלייה  "לב
כ בונה בית שנאמר הבונה  "ואח

בשמים מעלותיו ואגודתו על ארץ  
לדבריכם    ה"ש לב"יסדה אמר להם ב

כ עושה כסא  "אדם עושה שרפרף ואח 
השמים כסאי  ' שנאמר כה אמר ה
 והארץ הדום רגלי 

 

4. Babylonian Talmud, Eruvin 13B  :בבלי, עירובין דף יג 

Our Rabbis taught: For two and a half years were Beth Shammai 

and Beth Hillel in dispute, the former asserting that it were better 

ש  "ר שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ת
ו אומרים נוח לו לאדם ה הלל "וב
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for man not to have been created than to have been created, and the 

latter maintaining that it is better for man to have been created than 

not to have been created. They finally took a vote and decided that 

it were better for man not to have been created than to have been 

created, but now that he has been created, let him investigate his 

past deeds or, as others say, let him examine his future actions 

שלא נברא יותר משנברא והללו  
אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר  

משלא נברא נמנו וגמרו נוח לו  
לאדם שלא נברא יותר משנברא 

עכשיו שנברא יפשפש במעשיו  
 ואמרי לה ימשמש במעשיו 

 

5. Babylonian Talmud, Beitza 16A  .בבלי, ביצה טז 

They related concerning Shammai, the Elder [that] all his life he 

ate in honour of the Sabbath. [Thus] if he found a well-favoured 

animal he said, Let this be for the Sabbath. [If afterwards] he 

found one better favoured he put aside the second [for the 

Sabbath] and ate the first. But Hillel the Elder had a different trait, 

for all his works were for the sake of heaven, for it is said: Blessed 

be the Lord, day by day. It was likewise taught: Beth Shammai 

say: From the first day of the week [prepare] for the Sabbath; but 

Beth Hillel say: Blessed be the Lord, day by day. 

תניא אמרו עליו על שמאי הזקן כל  
ימיו היה אוכל לכבוד שבת מצא 
בהמה נאה אומר זו לשבת מצא 

אחרת נאה הימנה מניח את השניה  
ואוכל את הראשונה אבל הלל הזקן  

מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו  
' יום יום  לשם שמים שנאמר ברוך ה

תניא נמי הכי בית שמאי אומרים  
מחד שביך לשבתיך ובית הלל 

 אומרים ברוך ה' יום יום 

 

6. Vayikra Rabbah 34:3  ויקרא רבה לד:ג 

It bears on what is written in Scripture: The merciful man doeth 

good to his own soul (Prov. XI, 17). This applies to Hillel the 

Elder who once, when he concluded his studies with his 

disciples, walked along with them. His disciples asked him: ' 

Master, whither are you bound? ' He answered them: ' To 

perform a religious duty. What, they asked, is this religious 

duty?' He said to them: 'To wash in the bath-house.' Said they: ' 

Is this a religious duty?  Yes, ' he replied; ' if the statues of 

kings, which are erected in theatres and circuses, are scoured 

and washed by the man who is appointed to look after them, and 

who thereby obtains his maintenance through them--nay more, 

he is exalted in the company of the great of the kingdom--how 

much more I, who have been created in the Image and Likeness; 

as it is written, For in the image of God made He man' (Gen. IX, 

6)? 

חסד' )משלי י"א, י"ז(  גומל נפשו איש '
זה הלל הזקן שבשעה שהיה נפטר  
מתלמידיו היה מהלך והולך עמם, 

אמרו לו תלמידיו ר' להיכן אתה  
הולך? אמר להם לעשות מצווה, אמרו  
לו וכי מה מצווה זו? אמר להן לרחוץ  
בבית המרחץ, אמרו לו וכי זו מצווה  
היא? אמר להם הן מה אם איקונין  

תו בבתי  של מלכים שמעמידים או
טרטיאות ובבתי קרקסיאות מי  

שנתמנה עליהם הוא מורקן ושוטפן  
והן מעלין לו מזונות ולא עוד אלא  

שהוא מתגדל עם גדולי מלכות, אני  
שנבראתי בצלם ובדמות דכתיב 'כי  

להים עשה את האדם' -בצלם א
 .)בראשית ב', ו'( על אחת כמה וכמה

 

7. Avot D’Rabbi Natan (Nusach B) Chapter 30  אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק ל 

 שמאי לא היה אומר כך אלא יעשה חובותינו עם הגוף הזה:
 

8. Avot D’Rabbi Natan 3:9  אבות דרבי נתן ג:ט 

AND RAISE MANY DISCIPLES. For the School of Shammai 

says: One ought to teach only him who is talented and meek 

and of distinguished ancestry and rich. But the School of Hillel 

says: One ought to teach every man, for there were many 

והעמידו תלמידים הרבה: שבית שמאי  
אומרים אל ישנה אדם אלא למי שהוא  

חכם ועניו ובן אבות ועשיר, ובית הלל  
אומרים לכל אדם ישנה, שהרבה 

פושעים היו בהם בישראל ונתקרבו  
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sinners in Israel who were drawn to the study of Torah, and 

from them descended righteous, pious, and worthy folk. 

לתלמוד תורה ויצאו מהם צדיקים  
 חסידים וכשרים 

 

9. Babylonian Talmud, Brachot 63A סג.  דף  ברכות  בבלי 

It was taught: Hillel the Elder said: When the scholars keep in [the 

teaching of] the Torah, do thou disseminate it, and when they 

disseminate it do thou keep it in. If thou seest a generation which is 

eager for the knowledge of the Torah, spread it abroad, as it says, 

There is that scattereth and yet increaseth. But if thou seest a 

generation which takes no interest in the Torah, keep it in to thyself, 

as it says, When it is time to work for the Lord, they make void Thy 

law. 

 בשעת: אומר הזקן הלל, תניא
  תבשע, פזר -  המכניסין
  דור  ראית ואם.  כנס -  המפזרים
,  פזר  - עליו  חביבה  שהתורה

 מפזר יש+ א "י משלי + שנאמר
  שאין דור ראית ואם,  עוד ונוסף 

,  כנס - עליו חביבה   התורה
  הפרו'  לה  לעשות עת שנאמר
 . תורתך

 
 

10. Babylonian Talmud, Shabbat 31A  .בבלי, שבת דף לא 

On another occasion it happened that a certain heathen came 

before Shammai and said to him, ‘Make me a proselyte, on 

condition that you teach me the whole Torah while I stand on 

one foot.’ Thereupon he repulsed him with the builder's cubit 

which was in his hand. 

מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי  
אמר לו גיירני על מנת שתלמדני כל  

התורה כולה כשאני עומד על רגל  
 ...שבידו באמת הבניןאחת דחפו 

 

11. Mishnah, Yevamot 1:4  משנה יבמות א:ד 

Nevertheless, although one School [prohibit that which the other School 

permitted, and one School] declare invalid that which the other School 

declare eligible, those of the School of Shammai did not refrain from 

marrying the women of the School of Hillel, nor did those from the School 

of Hillel refrain from taking, in marriage, the women from the School of 

Shammai. In spite of all the disputes regarding purity and impurity in 

which one side declares pure that which the other side declares impure, 

they did not refrain from making use of whatever pertained to the other, in 

matters connected with purity. 

אף על פי שאלו פוסלין  
ואלו מכשירין, אלו אוסרין  

לא נמנעו  -- ואלו מתירין
בית שמאי מלישא נשים  
מבית הלל, ולא בית הלל  

וכל הטהרות     מבית שמאי.
והטומאות שהיו אלו  

מטהרין ואלו מטמאין, לא  
נמנעו עושין טהרות אלו על  

 .גב אלו

 

12. Babylonian Talmud, 13B  :בבלי, עירובין יג 

R. Abba stated in the name of Samuel: For three years there was a 

dispute between Beth Shammai and Beth Hillel, the former asserting, 

‘The halachah is in agreement with our views’ and the latter 

contending, ‘The halachah is in agreement with our views’. Then a 

bath kol issued announcing, ‘[The utterances of] both are the words of 

the living God, but the halachah is in agreement with the rulings of 

Beth Hillel’. Since, however, both are the words of the living God’ 

what was it that entitled Beth Hillel to have the halachah fixed in 

agreement with their rulings? Because they were kindly and modest, 

they studied their own rulings and those of Beth Shammai, and were 

ר אבא אמר שמואל שלש  "א
ה הללו  "ש וב "שנים נחלקו ב 

אומרים הלכה כמותנו והללו 
אומרים הלכה כמותנו יצאה 

בת קול ואמרה אלו ואלו דברי  
ה "אלהים חיים הן והלכה כב

-ואלו דברי אוכי מאחר שאלו 
ה "הים חיים מפני מה זכו בל

לקבוע הלכה כמותן מפני  
שנוחין ועלובין היו ושונין  

ש ולא עוד  "דבריהן ודברי ב 
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even so [humble] as to mention the actions of Beth Shammai before 

theirs… This teaches you that him who humbles himself, the Holy 

One, blessed be He, raises up, and him who exalts himself, the Holy 

One, blessed be He, humbles; from him who seeks greatness, 

greatness flees, but him who flees from greatness, greatness follows; 

he who forces time is forced back by time but he who yields to time 

finds time standing at his side. 

ש  "אלא שמקדימין דברי ב
ללמדך שכל   ...לדבריהן 

ה מגביהו  "המשפיל עצמו הקב
ה  "וכל המגביה עצמו הקב

משפילו כל המחזר על הגדולה 
גדולה בורחת ממנו וכל הבורח 

ן הגדולה גדולה מחזרת  מ
אחריו וכל הדוחק את השעה 

שעה דוחקתו וכל הנדחה מפני  
  שעה שעה עומדת לו

 

13. Mishnah, Avot 5:14 משנה אבות ה:יד 

Any dispute that is for the sake of Heaven is destined to 

endure; one that is not for the sake of Heaven is not destined 

to endure. Which is a dispute that is for the sake of Heaven? 

The dispute(s) between Hillel and Shamai. Which is a dispute 

that is not for the sake of Heaven? The dispute of Korach and 

all his company. 

ל מחלוקת שהיא לשם שמים, סופה  כ
שמים, אין  ושאינה לשם   .להתקים

איזו היא מחלוקת   .סופה להתקים
שהיא לשם שמים, זו מחלוקת הלל  

ושאינה לשם שמים, זו   .ושמאי
 מחלוקת קרח וכל עדתו 
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