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 /00/01/200  ה"תשס/טבת/ז"כ

 ר ענת ישראלי"ד

 

 מהחול אל הקודש ובחזרה
 א"בבלי ביצה טז עבעיון 

 10.1.31יפעת ?', ירדה השבת'כנס 

 

הנקרא , מתוך התלמוד הבבלי, ליתר דיוק פסקאותשלוש , מספר שורות כאן אני מבקשת לקרוא
ו הצפנים התרבותיים ולנסות לפענח את הצופן א, העוסקות בשבת, (ביצה טז)גם גמרא 

 לפסקהאתעלם מההקשר ואגש מיד , כדי לא להאריך מידי. והפילוסופיים החבויים בהן
 :הראשונה

 
ָמָצא ְבֵהָמה . ָכל ָיָמיו ָהָיה אֹוֵכל ִלְכבֹוד ַשָבת, ָאְמרו ָעָליו ַעל ַשַםאי ַהָזֵקן, ַתְנָיא (א)

. ֹוָנהַמִמיַח ֶאת ַהְשִנָיה ְואֹוֵכל ֶאת ָהִראש -ָנָאה ֵהיֶמָמה  ָמָצא ַאֶחֶרת. זֹו ַלַשָבת: ָנָאה אֹוֵמר
, תהילים סח)ֶשֶמֱאַמר , ֶשָכל ַמֲעָשיו ְלֵשם ָשַמִים, ֲאָבל ִהֵלל ַהָזֵקן ִמָדה ַאֶחֶרת ָהְיָתה לֹו

 ".יֹום יֹום' ָברוְך ה( "כ
, מאחד בשבת)ֵמַחד ַשִביְך ְלַשָבִתיְך : אי אֹוְמִריםֵבית ַשםַ , (שנויה גם כך)ַתְנָיא ַנִמי ָהִכי 

 ".יֹום יֹום' ָברוְך ה: "וֵבית ִהֵלל אֹוְמִרים, (לשבתך הבאה, יום ראשון
 

נתפסים כאן כעומדים בפני  לאימות החול : 'תודעת שבת'חיים כל השבוע ב( ובית שמאי)שמאי 
זכור 'זוהי לתפיסת שמאי כוונת הציווי . קראתהאלא כמוליכים אל השבת ומכינים אותנו ל, עצמם

 .זיכרון השבת צריך שילווה אותנו כל ימות השבוע –' את יום השבת
כמשמעותיים ומבורכים , לעומתו מתייחסים לימות החול כעומדים בפני עצמם( ובית הלל)הלל 

 . ולאו דווקא כפרוזדור אל השבת, כשלעצמם
 : שר שהויכוח הוא על תפיסתנו את המושגים חול וקודשאפ? מה ההבדל העמוק בין שתי השיטות

-ואז כל משמעותו ומטרתו של החול איננה בו, ניגודיים, אלה מושגים דיכוטומיים, לתפיסת שמאי
כלומר חשיבותו וייעודו של החול שהוא מאפשר לנו התכוננות , עצמו אלא בקודש שיבוא בסופו

ואין , בחול יש קדושה מסוימת כשלעצמו, זאת לעומת, לתפיסת הלל. והתכוונות לקראת הקודש
 'הללית'הגישה ה. מהמקודש פחות למקודש יותר, אלא רצף עולה, כאן קפיצה דיכוטומית דווקא

שגם בו מתערבבים היום יום  ',ככה כמו שאני הולך, 'אמיר גלבועמעלה על הדעת את שירו של 
 :ומזינים ומעצבים זה את זה, והשבת זה בזה

 
 .מֹו ֶשֲאִני הֹוֵלְך ֲאִני רֹוֶצה ְלַקֵבל ְפֵני ַשָבת ַהַמְלָכהָכָכה ְכ 

 ֵאיֶננו ָחָזק ִבְכָלל, ִאם ִבְכָלל, ְלגוִפי ְבָגִדים ֶשל יֹום יֹום ְוגוִפי

 .ְוַגם ַהֶנֶפש לֹא

 ָכָכה ְכמֹו ֶשֲאִני הֹוֵלְך ִאם ֲאַקֵבל ְפֵני ַשָבת ַהַמְלָכה
 ִדים ְלגוִפי ֶשל יֹום יֹום ְוגוִפי ֶאְפָשר ַחָלש יֹוֵתר ֵמִרְגָשהְוָהיו ַהְבגָ 

 .ֲאָבל ַהֶנֶפש לֹא

 ָכָכה ְכמֹו ֶשֲאִני עֹוֶדִני הֹוֵלְך ִאם ְתַקֵבל ַשָבת ַהַמְלָכה ֶאת ָפַני

 .ִיְלַבש גוִפי ַשָבת יֹום יֹום ְוגוִפי ֶיְחַזק ְוַהַשָבת ַבֶנֶפש ְתִהי

 

 .ְלִכי ַנְפִשי ְצִאי ַכָלה יֹום יֹום ְלַקֵבל ְפֵני ַשָבת ַהַמְלָכה
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אם אנו חשים פער . במעשה היומי, הגישה השמאית טומנת בחובה את סכנת הזלזול בחיי החולין

מה יהיה על המוטיבציה שלנו  –גדול מידי בין חוויית השבת לחולין המייגע והאפור שלנו 
! ממילא החולין הזה כה רחוק מקדושה ומגאולה! ?ל עולם ובתיקונו של עולםלהשתתף בבניינו ש

זה הלך רוח מסוכן באליטיזם הרוחני !  נותיר את החולין לאחרים ונתמקד אנחנו בהוויית השבת
 !הגולש בקלות לאליטיזם חברתי, המנשב ממנו

אם . לקודש סכנת טשטוש ההבדלים בין החול: אבל גם הגישה ההללית טומנת בחובה סכנה
לא תיווצר בנו , לא נוכל לטעום בה איזה טעם אחר –' עוד קצת מאותו דבר'השבת תהיה לנו רק 

תמונה שהיא הכרחית ליצירתה של , איזו תמונה פנימית של עולם שנגאל קצת מייסוריו וחטאיו
 .המוטיבציה לעשייה ולתיקון עולם –אותה מוטיבציה עצמה שכבר הוזכרה 

: אפשר לנסח זאת גם כך! אבל בכל זאת תלויות זו בזו, יסות אמנם מנוגדותשתי התפ, בקיצור
וללא מטרה בעתיד אין מוטיבציה , השבת כעתיד נכסף כוחה רב לעורר אותנו למעשה בימות החול

לא נמצא בתוכנו את  –תחושה של ערך כשלעצמו , שהוא החולין, אבל אם אין להווה. להתקדם
 ! הכוחות הדרושים לפעול בתוכו

 
מיד תחזור הגמרא , אבל אל דאגה, אנחנו קופצים לכאורה לעניין חדש: לפסקה השניהאני עוברת 

 : לדון בענייננו
 

ֶשֶמֱאַמר , ַהמֹוֵתן ַמָתָנה ַלֲחֵברֹו ֵאין ָצִריְך ְלהֹוִדיעֹו: ָאַמר ַרִבי ָחָמא ְבַרִבי ֲחִניָנא (ב)
 ". ן עֹור ָפָניוומֶשה לֹא ָיַדע ִכי ָקרַ ( "כט, שמות לד)

[ ֶכםַאְך ֶאת ַשְבתַֹתי ִתְשמֹרו ִכי אֹות ִהוא ֵביִני וֵביֵניֶכם ְלדֹרֵֹתי(: "]מקשים)ֵמיִתיִבי 
: ָאַמר לֹו ַהָקדֹוש ָברוְך הוא ְלמֶֹשה(. יג, שמות לא" )ָלַדַעת ִכי ֲאִני ְיהָֹוה ְמַקִדְשֶכם

ֵלְך , ַוֲאִני ְמַבֵקש ִליְתָנה ְלִיְשָרֵאל, ְבֵבית ְגָנַזי ְוַשָבת ְשָמה ַמָתָנה טֹוָבה ֵיש ִלי, מֶֹשה
ַהמֹוֵתן ַפת ְלִתימֹוק ָצִריְך ְלהֹוִדיַע : ִמָכאן ָאַמר ַרָבן ִשְמעֹון ֶבן ַגְמִליֵאל. ְוהֹוִדיַע אֹוָתם

 ! ְלִאםֹו
אין כאן )ָהא ְבַמָתָנה ְדָלא ֲעִביָדא ְלִאְגלוֵיי , לוֵייָהא ְבַמָתָנה ַדֲעִביָדא ְלִאגְ ; ָלא ַקְשָיא

 (.במתנה שאינה עשויה להתגלות –וזה , במתנה שעשויה להתגלות –זה : קושי
 !?(שבת גם היא מתנה העשויה להתגלות)ַשָבת ַנִמי ַמָתָנה ַדֲעִביָדא ְלִאְגלוֵיי 

 (. מתן שכרה לא עשוי להתגלות)ֵיי ַמָתן ְשָכָרה ָלא ֲעִביָדא ְלִאְגלו
  

, ובין רובד נסתר וסמוי, והוא עצם שמירתה, הגמרא מפרידה כאן בין רובד גלוי וידוע של השבת
 ? לאיזה שכר מתכוון הכתוב, והשאלה הגדולה כאן היא כמובן! והוא השכר עליה

כדוגמא , ו של משהקרינת עור פני –אולי הרמז לטיבו של השכר ניתן לנו במה שהקטע פתח בו 
-הקרינה הסמויהאזי המתנה הסמויה היא , אם המתנה הסמויה מקבילה לגלויה. למתנה גלויה

המאכלים המיוחדים ובגדי השבת  שלנו , המנגינות,  היין, הנרות, המפה הלבנה !מהעין של השבת
הקרין של הקרינה הפנימית שהשבת עשויה להעניק ול, הנראים לעין, הם הביטויים החיצוניים

 .עלינו
 : אולי ההמשך ייתן לנו מידע נוסף על טיבו של השכר השבתי

 
 . ַהמֹוֵתן ַפת ְלִתימֹוק ָצִריְך ְלהֹוִדיַע ְלִאםֹו: ִמָכאן ָאַמר ַרָבן ִשְמעֹון ֶבן ַגְמִליֵאל, ָאַמר ַמר

מורח עליו שמן )כֹוֲחָלא  וָמֵלי ֵליה, ָשֵייף ֵליה ִמְשָחא? (מה עושה הוא לו)ַמאי ָעֵביד ֵליה 
 (. וצובע עיניו בכחול

: ָאַמר ַרב ַפָפא?  (ובזמננו שחוששים לכשפים מה)ְוָהִאיָדָנא ְדָחְייִשיַנן ִלְכָשִפים ַמאי 
 . ֵמאֹותֹו ַהִםין( מורח עליו)ָשֵייף ֵליה 
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השאלה שלנו כאן  .תו בודאי איננה סתמיהחזרה שוב על דברי רבן שמעון בן גמליאל ולדוגמא של
הילד ' סימון'אפשר ששתי האופציות ל ?במה דומה מתנת האיש לילד למתנת השבת: היא

במקרה הראשון מסמן המבוגר את הילד בחומרים שאינם ממין : מקבילות לויכוח בין הלל לשמאי
בת כרמז לדרך שבה עלינו לסמן את הש, ואיפור( מעין קרם גוף, ריחני בודאי)שמן : ההמתנה עצמ

בדומה לשמאי שמחפש כל , מאכלים וקישוטים שאינם נחלתנו במשך כל השבוע, במיני תענוגות
במקרה השני מסומן הילד באותו חומר עצמו של . השבוע מזון משובח במיוחד לאוכלו בשבת

כרמז להתייחסות נינוחה ושוויונית , (משהו כזה, הריבה או הגבינה שהפת מרוחה בה)המתנה 
 . נוסח הלל, אבל לאו דווקא כבעלת איכויות נפרדות לחלוטין, גתם של  ימי החולכפס, יותר לשבת

 
 : אפשר גם שהאופציות השונות מרמזות לאופציות שונות להבין את עניין השכר

הוא איננו חלק ממנה אלא מצוי , כלומר, השכר על השבת עשוי מחומר אחר, במקרה הראשון
או השכר של , א"כדעת המהרש, ר השבת בעולם הבאהוא אולי השכר שיזכה לו שומ: מחוץ לה

או השכר הקולקטיבי של השתמרותו והישרדותו , כפי שפירש המאירי', הידיעה על חידוש העולם'
השבת ולא התרבות של תפוחי זהב או )" כדרך שראה ביאליק את השבת, המופלאה של עם ישראל

אין ארץ ישראל , בלי שבת אין ישראל)...(. תפוחי אדמה היא ששמרה על קיום עמנו בכל ימי נדודיו
זה . או שכר אחר, (רכח' עמ, כרך ה, איגרות ביאליק ."השבת היא התרבות. ואין תרבות ישראל

 . במקרה הראשון
ממנה עשויה ' עשוי מאותו החומר'כלומר , השכר עשוי להיות טמון בשבת עצמה, במקרה השני

אם טרחנו , הרוחנית העזה שאנו עשויים לחוש בשבת השכר אז יהיה קשור בוודאי בחוויה. השבת
 . עליה ושמרנו אותה

אבל . חב גדול להשערות שלנווהותירה לנו מר, הגמרא לא נתנה לנו תשובה ברורה מהו השכר
 :האחרונה שלנו כאן ניתנת אינפורמציה משמעותית נוספת בעניין זה בפסקה

 
 הוא ָכל ִמְצָוה ֶשָמַתן ָלֶהם ַהָקדֹוש ָברוְך : ְמעֹון ֶבן יֹוַחיָאַמר ַרִבי יֹוָחָנן ִמשום ַרִבי ִש  (ג)

( יז, שמות לא)ֶשֶמֱאַמר , חוץ ִמַשָבת ֶשָמַתן ָלֶהם ְבִצְנָעא, ְלִיְשָרֵאל ָנַתן ָלֶהם ְבַפְרֶהְסָיא
אם כך שלא )ַעְנשו ָנְכִרים ֲעָלה ִאי ָהִכי ָלא לְ ".  ֵביִני וֵבין ְבֵני ִיְשָרֵאל אֹות ִהוא ְלעָֹלם"

 . ַמַתן ְשָכָרה ָלא אֹוְדִעיְנהו, ֻ(הודיעם)ַשָבת אֹודוֵעי אֹוְדִעיְנהו ! ?(יענשו נכרים עליה
ְנָשָמה , ֻ(גם הודיעם)ַמַתן ְשָכָרה ַנִמי אֹוְדִעיְנהו (: ואם תרצה אמור)ְוִאי ָבֵעית ֵאיָמא 

 . הוְיֵתיָרה ָלא אֹוְדִעינְ 
 

. 2 ;שמירת שבת. 1: ולא שניים, מסתבר שיש שלושה רבדים: עכשיו העניינים מסתבכים עוד קצת
כלומר הרווח הממשי שנרוויח , אולי השכר הוא שכר כפשוטו, אם כך! נשמה יתירה. 3 ;שכר

דווקא משום שידענו , התפוקה הגבוהה יותר שנגיע אליה, מהמנוחה השבועית במשך ימי העמל
הוא ( והשגוי)כי החשבון הגלוי , זוהי אכן מתנה סמויה במקצת! ?להניח ולנוח, לשמוט, לשבות

או מה שעדיף כמובן  )ההפסד של הרווח הנוסף שהיינו יכולים להרוויח מעבודתנו אם היינו עובדים 
שהרי הגלוי הוא , וזוהי המתנה הנסתרת .ששהולא רק , ימים בשבוע שבעה...( מעבידים אחרים –

בעוד שבעצם אנחנו , כלומר על התפוקה של היום השביעי, ותרים כביכול על השכרשאנו מו
 . מגדילים את תפוקת שאר הימים ואת כושר הייצור שלנו ביכולתנו להניח ולמלא מצברים

 
למדרגה , מפנה מקום לנשמה היתרה, אם אכן זכינו לה, ההתרוקנות שלנו מטרדות היומיום

וזהו הרובד השלישי והגבוה של , בניסוחו של המאירי' הנפש העליוןחלק 'או ל, רוחנית גבוהה יותר
רוחב לב 'שהנשמה היתרה היא , י מסביר כאן"רש. והנשמה היתירה –השכר  –השמירה : השבת

 ... 'ואין נפשו קצה עליו, ויאכל וישתה, ולהיות פתוח לרווחה, למנוחה ולשמחה
 

 : מרא במשפט האחרון שלפנינו כאןעל זה מדברת הג? איך חוזרים אל החול לאחר השבת
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, ָבתְנָשָמה ְיֵתיָרה נֹוֵתן ַהָקדֹוש ָברוְך הוא ָבָאָדם ֶעֶרב ַש : ְדָאַמר ַרִבי ִשְמעֹון ֶבן ָלִקיש

 –ָשַבת ֵכיָון ֶש " ָשַבת ַוִיָמַפש( "יז, שמות לא)ֶשֶמֱאַמר , וְלמֹוָצֵאי ַשָבת נֹוְטִלין אֹוָתה ֵהיֶםמו
 .ָאְבָדה ֶנֶפש ,ַווי

 
ושתיהן , דומה שגם כאן ישנן שתי אפשרויות, למרות שהתלמוד מציין כאן רק אפשרות אחת

 :בוודאי מוכרות לכם
כלומר החלפנו כוח ואנו חוזרים לעשייה היומיומית   -' שכר'זכינו ב –אם הקפדנו לנוח היטב 

העשייה  –השבת אפשרה ותמכה בעיקר ! 'יום יום'  ברוך ה' –במשנה מרץ ומתוך שמחת עשייה 
 .זו להבנתי הדרך ההללית. היומיומית

ה חווינו חווי',  נשמה יתרה'ו גם בזכינ, אלא ידענו גם התעלות וקדושה, אם לא רק נחנו, מאידך
הרואה בשבת את , זו להבנתי הדרך השמאית. והיא היא מטרת קיומנו בעולם, רוחנית מיוחדת

, וימות החול הם  הפיגומים הנושאים עליהם את המרכז, ת תכלית חיינו כאןשבו מתגשמ, המרכז
 ...מיום ראשון אנחנו כבר בציפייה והתכוננות לשבת הבאה  -' מחד שביך לשבתיך'ו

 'וי'עם הנשמה היתרה שלנו הוא קריאת ה, המחיר של המפגש עם הרובד הגבוה של השבת
תחושת הנפילה הקשה והפער הבלתי ניתן : 'ש"דיכאון מוצ'המכונה אצלנו , של מוצאי שבת

 ...לגישור בין השבת לחול
סיים בקטע משיר שבעיני תופס לרגע משהו מתחושת הנשמה היתרה שעוררה שבת אחת בנפשה א

 :'דליה רביקוביץשל 
 

 
 חמדה

 
 ,ָשם ָיַדְעִתי ֶחְמָדה ֶשלֹא ָהְיָתה ָכמֹוהָ 

 ַשָבתְוַהְזַמן ַההוא ָהָיה יֹום ַהְשִביִעי ְב 

 .ְוָכל ַבֵדי ִאיָלנֹות ָהיו ִמְתַעְצִמים ִלְגבֹהַ 

 
 ,ְוָהאֹור ָהַלְך ִמָסִביב שֹוֵטף ְכָנָהר ִלְנבֹועַ 

 .ְוַגְלַגל ָהַעִין ֶאת ַגְלַגל ַהַחָמה ָחַמד

 . ָאז ָיַדְעִתי ֶחְמָדה ֶשלֹא ָהְיָתה ָכמֹוהָ 

 
 ,ַדע ָשבֹעַ ִהְזִהירו ָראֵשי ַהִשיִחים ְוָהאֹור לֹא יָ 

 ,ִנַתְך ְבַגֵלי ַהָנָהר וְבָכל ַאְדוֹוָתיו ִנַצת

 .ַאף ָראִשי ָהָיה ְבֵעיָניו ְכַתפוַח ָזָהב ִלְבלֹעַ 

 
 שֹוַשֵני ָנָהר ְצֺהבֹות ָפֲערו ֶאת ִפיֶהן ִלְבלֹעַ 

 ,ֶאת ַאְדוֹות ַהָנָהר ְבָחְפָזן ְוִגְבעֹול ָהֵעֶשב ַהָשט

 ָהָיה יֹום ַהְשִביִעי ְבַשָבתְואֹותֹו ַהיֹום 

 ְוָכל ַבֵדי ִאיָלנֹות ִמְתַעְצִמים ִבְתשוָקה ִלְגבֹהַ 

 .ְוָאז ָיַדְעִתי ֶחְמָדה ֶשלֹא ָהְיָתה ָכמֹוהָ 

 

 דליה רביקוביץ
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 טז עמוד א דף ביצהבבלי 

 

 ָנָאה ְבֵהָמה ָמָצא. ַשָבת ִלְכבֹוד ֵכלאֹו ָהָיה ָיָמיו ָכל, ַהָזֵקן ַשַםאי ַעל ָעָליו ָאְמרו, ַתְנָיא( א)

. ָהִראשֹוָנה ֶאת ְואֹוֵכל ַהְשִנָיה ֶאת ַמִמיחַ  - ָמהֵהימֶ  ָנָאה ַאֶחֶרת ָמָצא. ַלַשָבת זֹו: אֹוֵמר

, ם סחתהילי) ֶשֶמֱאַמר, ָשַמִים ְלֵשם ַמֲעָשיו ֶשָכל, לֹו ָהְיָתה ַאֶחֶרת ִמָדה ַהָזֵקן ִהֵלל ֲאָבל

 ".יֹום יֹום' ָברוְך ה( "כ

, מאחד בשבת) ְלַשָבִתיְך  ַשִביְך  ֵמַחד: אֹוְמִרים ַשַםאי ֵבית, (שנויה גם כך) ָהִכי ַנִמי ַתְנָיא

 ".יֹום יֹום' ָברוְך ה: "אֹוְמִרים ִהֵלל וֵבית, (לשבתך הבאה, יום ראשון

 

שמות ) ֶשֶמֱאַמר, ְלהֹוִדיעֹו ָצִריְך  ֵאין ַלֲחֵברֹו ַמָתָנה ַהמֹוֵתן: ֲחִניָנא ְבַרִבי ָחָמא ַרִבי ָאַמר( ב)

 ". ומֶשה לֹא ָיַדע ִכי ָקַרן עֹור ָפָניו( "כט, לד

[ ֶכםַאְך ֶאת ַשְבתַֹתי ִתְשמֹרו ִכי אֹות ִהוא ֵביִני וֵביֵניֶכם ְלדֹרֵֹתי: "](מקשים) ֵמיִתיִבי

: ְלמֶֹשה הוא ָברוְך  ַהָקדֹוש לֹו ָאַמר(. יג, שמות לא" )ְמַקִדְשֶכם ָלַדַעת ִכי ֲאִני ְיהָֹוה

 ֵלְך , ְלִיְשָרֵאל ִליְתָנה ְמַבֵקש ַוֲאִני, ְשָמה ְוַשָבת ְגָנַזי ְבֵבית ִלי ֵיש טֹוָבה ַמָתָנה, מֶֹשה

 ְלהֹוִדיעַ  ָצִריְך  ְלִתימֹוק ַפת ַהמֹוֵתן: ֵאלַגְמִלי ֶבן ִשְמעֹון ַרָבן ָאַמר ִמָכאן. אֹוָתם ְוהֹוִדיעַ 

 ! ְלִאםֹו

אין כאן ) ְלִאְגלוֵיי ֲעִביָדא ְדָלא ְבַמָתָנה ָהא, ְלִאְגלוֵיי ַדֲעִביָדא ְבַמָתָנה ָהא; ַקְשָיא ָלא

 . (במתנה שאינה עשויה להתגלות –וזה , במתנה שעשויה להתגלות –זה : קושי

 !?(שבת גם היא מתנה העשויה להתגלות) ְלִאְגלוֵיי ַדֲעִביָדא ָתָנהמַ  ַנִמי ַשָבת

 . (מתן שכרה לא עשוי להתגלות) ְלִאְגלוֵיי ֲעִביָדא ָלא ְשָכָרה ַמָתן

  .ְלִאםֹו ְלהֹוִדיעַ  ָצִריְך  ְלִתימֹוק ַפת ַהמֹוֵתן: ַגְמִליֵאל ֶבן ִשְמעֹון ַרָבן ָאַמר ִמָכאן, ַמר ָאַמר

מורח עליו שמן ) כֹוֲחָלא ֵליה וָמֵלי, ִמְשָחא ֵליה ָשֵייף? (מה עושה הוא לו) ֵליה ָעֵביד ַמאי

 . (וצובע עיניו בכחול

: ַפָפא ַרב ָאַמר?  (ובזמננו שחוששים לכשפים מה) ַמאי ִלְכָשִפים ְדָחְייִשיַנן ְוָהִאיָדָנא

 . יןַהִם  ֵמאֹותֹו (מורח עליו) ֵליה ָשֵייף

 

 הוא ָברוְך  ַהָקדֹוש ָלֶהם ֶשָמַתן ִמְצָוה ָכל: יֹוַחי ֶבן ִשְמעֹון ַרִבי ִמשום יֹוָחָנן ַרִבי ָאַמר( ג)

( יז, שמות לא) ֶשֶמֱאַמר, ְבִצְנָעא ָלֶהם ֶשָמַתן ִמַשָבת חוץ, ְבַפְרֶהְסָיא ָלֶהם ָנַתן ְלִיְשָרֵאל

אם כך שלא ) ֲעָלה ָנְכִרים ְלַעְנשו ָלא ָהִכי ִאי".  ֵני ִיְשָרֵאל אֹות ִהוא ְלעָֹלםֵביִני וֵבין ְב "

 . אֹוְדִעיְנהו ָלא ְשָכָרה ַמַתן, ֻ(הודיעם) אֹוְדִעיְנהו אֹודוֵעי ַשָבת! ?(יענשו נכרים עליה

 ְנָשָמה, ֻ(גם הודיעם) יְנהואֹוְדעִ  ַנִמי ְשָכָרה ַמַתן: (ואם תרצה אמור) ֵאיָמא ָבֵעית ְוִאי

 . אֹוְדִעיְנהו ָלא ְיֵתיָרה

, ַשָבת ֶעֶרב ָבָאָדם הוא ָברוְך  ַהָקדֹוש נֹוֵתן ְיֵתיָרה ְנָשָמה: ָלִקיש ֶבן ִשְמעֹון ַרִבי ְדָאַמר

 ֶשָשַבת ֵכיָון" ַוִיָמַפש ָשַבת( "יז, שמות לא) ֶשֶמֱאַמר, ֵהיֶםמו אֹוָתה נֹוְטִלין ַשָבת וְלמֹוָצֵאי

 .ֶנֶפש ָאְבָדה ַווי

 

 


