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ד"ר ענת ישראלי

מהחול אל הקודש ובחזרה
עיון בבבלי ביצה טז ע"א
כנס 'ירדה השבת?' ,יפעת 10.1.31
אני מבקשת לקרוא כאן מספר שורות ,שלוש פסקאות ליתר דיוק ,מתוך התלמוד הבבלי ,הנקרא
גם גמרא (ביצה טז) ,העוסקות בשבת ,ולנסות לפענח את הצופן או הצפנים התרבותיים
והפילוסופיים החבויים בהן .כדי לא להאריך מידי ,אתעלם מההקשר ואגש מיד לפסקה
הראשונה:
אֹוכל ִל ְכבֹוד ַש ָבתָ .מ ָצא ְב ֵה ָמה
ָמיו ָהיָה ֵ
ָקןָ ,כל י ָ
ָאמרו ָע ָליו ַעל ַש ַםאי ַהז ֵ
(א) ַתנְ יָאְ ,
ְאֹוכל ֶאת ָה ִראשֹונָה.
מִיח ֶאת ַה ְש ִניָה ו ֵ
יממָה ַ -מ ַ
ַאח ֶרת נָָאה ֵה ֶ
אֹומר :זֹו ַל ַש ָבתָ .מ ָצא ֶ
נָָאה ֵ
ֶא ַמר (תהילים סח,
ֲשיו ְל ֵשם ָש ַמיִםֶ ,שמ ֱ
יְתה לֹוֶ ,ש ָכל ַמע ָ
ַאח ֶרת ָה ָ
ָקן ִמ ָדה ֶ
ֲא ָבל ִה ֵלל ַהז ֵ
רוך ה' יֹום יֹום".
כ) " ָב ְ
יך (מאחד בשבת,
יך ְל ַש ָב ִת ְ
אֹומ ִריםֵ :מ ַחד ַש ִב ְ
ַמי ָה ִכי (שנויה גם כך)ֵ ,בית ַש ַםאי ְ
ַתנְ יָא נ ִ
רוך ה' יֹום יֹום".
אֹומ ִריםָ " :ב ְ
ובית ִה ֵלל ְ
יום ראשון ,לשבתך הבאה)ֵ ,
שמאי (ובית שמאי) חיים כל השבוע ב'תודעת שבת' :ימות החול לא נתפסים כאן כעומדים בפני
עצמם ,אלא כמוליכים אל השבת ומכינים אותנו לקראתה .זוהי לתפיסת שמאי כוונת הציווי 'זכור
את יום השבת' – זיכרון השבת צריך שילווה אותנו כל ימות השבוע.
הלל (ובית הלל) לעומתו מתייחסים לימות החול כעומדים בפני עצמם ,כמשמעותיים ומבורכים
כשלעצמם ,ולאו דווקא כפרוזדור אל השבת.
מה ההבדל העמוק בין שתי השיטות? אפשר שהויכוח הוא על תפיסתנו את המושגים חול וקודש:
לתפיסת שמאי ,אלה מושגים דיכוטומיים ,ניגודיים ,ואז כל משמעותו ומטרתו של החול איננה בו-
עצמו אלא בקודש שיבוא בסופו ,כלומר חשיבותו וייעודו של החול שהוא מאפשר לנו התכוננות
והתכוונות לקראת הקודש .לתפיסת הלל ,לעומת זאת ,בחול יש קדושה מסוימת כשלעצמו ,ואין
כאן קפיצה דיכוטומית דווקא ,אלא רצף עולה ,מהמקודש פחות למקודש יותר .הגישה ה'הללית'
מעלה על הדעת את שירו של אמיר גלבוע' ,ככה כמו שאני הולך' ,שגם בו מתערבבים היום יום
והשבת זה בזה ,ומזינים ומעצבים זה את זה:
רֹוצה ְל ַק ֵבל ְפנֵי ַש ָבת ַה ַמ ְל ָכה.
הֹול ְך ֲאנִי ֶ
ָכ ָכה ְכמֹו ֶש ֲאנִי ֵ
גופיִ ,אם ִב ְכ ָללֵ ,אינֶנו ָחזָק ִב ְכ ָלל
ָדים ֶשל יֹום יֹום וְ ִ
גופי ְבג ִ
ְל ִ
ֶפש לֹא.
וְ גַם ַהנ ֶ
הֹול ְך ִאם ֲא ַק ֵבל ְפנֵי ַש ָבת ַה ַמ ְל ָכה
ָכ ָכה ְכמֹו ֶש ֲאנִי ֵ
יֹותר ֵמ ִרגְ ָשה
גופי ֶא ְפ ָשר ַח ָלש ֵ
גופי ֶשל יֹום יֹום וְ ִ
וְ ָהיו ַה ְב ָג ִדים ְל ִ
ֶפש לֹא.
ֲא ָבל ַהנ ֶ
הֹול ְך ִאם ְת ַק ֵבל ַש ָבת ַה ַמ ְל ָכה ֶאת ָפנַי
עֹודנִי ֵ
ָכ ָכה ְכמֹו ֶש ֲאנִי ֶ
ֶפש ְת ִהי.
ֶחזַק וְ ַה ַש ָבת ַבנ ֶ
גופי י ְ
גופי ַש ָבת יֹום יֹום וְ ִ
יִל ַבש ִ
ְ
ְל ִכי נ ְַפ ִשי ְצ ִאי ַכ ָלה יֹום יֹום ְל ַק ֵבל ְפנֵי ַש ָבת ַה ַמ ְל ָכה.
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הגישה השמאית טומנת בחובה את סכנת הזלזול בחיי החולין ,במעשה היומי .אם אנו חשים פער
גדול מידי בין חוויית השבת לחולין המייגע והאפור שלנו – מה יהיה על המוטיבציה שלנו
להשתתף בבניינו של עולם ובתיקונו של עולם?! ממילא החולין הזה כה רחוק מקדושה ומגאולה!
נותיר את החולין לאחרים ונתמקד אנחנו בהוויית השבת! זה הלך רוח מסוכן באליטיזם הרוחני
המנשב ממנו ,הגולש בקלות לאליטיזם חברתי!
אבל גם הגישה ההללית טומנת בחובה סכנה :סכנת טשטוש ההבדלים בין החול לקודש .אם
השבת תהיה לנו רק 'עוד קצת מאותו דבר' – לא נוכל לטעום בה איזה טעם אחר ,לא תיווצר בנו
איזו תמונה פנימית של עולם שנגאל קצת מייסוריו וחטאיו ,תמונה שהיא הכרחית ליצירתה של
אותה מוטיבציה עצמה שכבר הוזכרה – המוטיבציה לעשייה ולתיקון עולם.
בקיצור ,שתי התפיסות אמנם מנוגדות ,אבל בכל זאת תלויות זו בזו! אפשר לנסח זאת גם כך:
השבת כעתיד נכסף כוחה רב לעורר אותנו למעשה בימות החול ,וללא מטרה בעתיד אין מוטיבציה
להתקדם .אבל אם אין להווה ,שהוא החולין ,תחושה של ערך כשלעצמו – לא נמצא בתוכנו את
הכוחות הדרושים לפעול בתוכו!
אני עוברת לפסקה השניה :אנחנו קופצים לכאורה לעניין חדש ,אבל אל דאגה ,מיד תחזור הגמרא
לדון בענייננו:
ֶא ַמר
הֹודיעֹוֶ ,שמ ֱ
יך ְל ִ
מֹותן ַמ ָתנָה ַל ֲח ֵברֹו ֵאין ָצ ִר ְ
ָאמר ַר ִבי ָח ָמא ְב ַר ִבי ֲחנִינָאַ :ה ֵ
(ב) ַ
ָדע ִכי ָק ַרן עֹור ָפנָיו".
ומשה לֹא י ַ
(שמות לד ,כט) " ֶ
ֵיכם ְלדֹר ֵֹתי ֶכם]
ובינ ֶ
ַאך ֶאת ַש ְבת ַֹתי ִת ְשמֹרו ִכי אֹות ִהוא ֵבינִי ֵ
יבי (מקשים)ְ [" :
ית ִ
ֵמ ִ
רוך הוא ְלמ ֶֹשה:
ָאמר לֹו ַה ָקדֹוש ָב ְ
ָל ַד ַעת ִכי ֲאנִי יְ הֹוָה ְמ ַק ִד ְש ֶכם" (שמות לא ,יג)ַ .
ִש ָר ֵאלֵ ,ל ְך
יתנָה ְלי ְ
ַאנִ י ְמ ַב ֵקש ִל ְ
טֹובה יֵש ִלי ְב ֵבית גְ ָנזַי וְ ַש ָבת ְש ָמה ,ו ֲ
מ ֶֹשהַ ,מ ָתנָה ָ
יע
הֹוד ַ
יך ְל ִ
מֹותן ַפת ְל ִתימֹוק ָצ ִר ְ
יאלַ :ה ֵ
ַמ ִל ֵ
ָאמר ַר ָבן ִש ְמעֹון ֶבן ג ְ
אֹותםִ .מ ָכאן ַ
יע ָ
הֹוד ַ
וְ ִ
ְל ִאםֹו!
ידא ְל ִאגְ לויֵי (אין כאן
ֲב ָ
ידא ְל ִאגְ לויֵיָ ,הא ְב ַמ ָתנָה ְד ָלא ע ִ
ֲב ָ
ָלא ַק ְשיָא; ָהא ְב ַמ ָתנָה ַדע ִ
קושי :זה – במתנה שעשויה להתגלות ,וזה – במתנה שאינה עשויה להתגלות).
ידא ְל ִאגְ לויֵי (שבת גם היא מתנה העשויה להתגלות)?!
ֲב ָ
ַמי ַמ ָתנָה ַדע ִ
ַש ָבת נ ִ
ידא ְל ִאגְ לויֵי (מתן שכרה לא עשוי להתגלות).
ֲב ָ
ַמ ָתן ְש ָכ ָרה ָלא ע ִ
הגמרא מפרידה כאן בין רובד גלוי וידוע של השבת ,והוא עצם שמירתה ,ובין רובד נסתר וסמוי,
והוא השכר עליה! והשאלה הגדולה כאן היא כמובן ,לאיזה שכר מתכוון הכתוב?
אולי הרמז לטיבו של השכר ניתן לנו במה שהקטע פתח בו – קרינת עור פניו של משה ,כדוגמא
למתנה גלויה .אם המתנה הסמויה מקבילה לגלויה ,אזי המתנה הסמויה היא הקרינה הסמויה-
מהעין של השבת! המפה הלבנה ,הנרות ,היין ,המנגינות ,המאכלים המיוחדים ובגדי השבת שלנו
הם הביטויים החיצוניים ,הנראים לעין ,של הקרינה הפנימית שהשבת עשויה להעניק ולהקרין
עלינו.
אולי ההמשך ייתן לנו מידע נוסף על טיבו של השכר השבתי:
יע ְל ִאםֹו.
הֹוד ַ
יך ְל ִ
מֹותן ַפת ְל ִתימֹוק ָצ ִר ְ
יאלַ :ה ֵ
ַמ ִל ֵ
ָאמר ַר ָבן ִש ְמעֹון ֶבן ג ְ
ָאמר ַמרִ ,מ ָכאן ַ
ַ
כֹוח ָלא (מורח עליו שמן
ומ ֵלי ֵליה ֲ
ַמאי ָע ֵביד ֵליה (מה עושה הוא לו)? ָשיֵיף ֵליה ִמ ְש ָחאָ ,
וצובע עיניו בכחול).
ָאמר ַרב ַפ ָפא:
יְישינַן ִל ְכ ָש ִפים ַמאי (ובזמננו שחוששים לכשפים מה)? ַ
ידנָא ְד ָח ִ
וְ ָה ִא ָ
ָשיֵיף ֵליה (מורח עליו) ֵמאֹותֹו ַה ִםין.
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החזרה שוב על דברי רבן שמעון בן גמליאל ולדוגמא שלו בודאי איננה סתמית .השאלה שלנו כאן
היא :במה דומה מתנת האיש לילד למתנת השבת? אפשר ששתי האופציות ל'סימון' הילד
מקבילות לויכוח בין הלל לשמאי :במקרה הראשון מסמן המבוגר את הילד בחומרים שאינם ממין
המתנה עצמה :שמן (ריחני בודאי ,מעין קרם גוף) ואיפור ,כרמז לדרך שבה עלינו לסמן את השבת
במיני תענוגות ,מאכלים וקישוטים שאינם נחלתנו במשך כל השבוע ,בדומה לשמאי שמחפש כל
השבוע מזון משובח במיוחד לאוכלו בשבת .במקרה השני מסומן הילד באותו חומר עצמו של
המתנה (הריבה או הגבינה שהפת מרוחה בה ,משהו כזה) ,כרמז להתייחסות נינוחה ושוויונית
יותר לשבת ,כפסגתם של ימי החול ,אבל לאו דווקא כבעלת איכויות נפרדות לחלוטין ,נוסח הלל.
אפשר גם שהאופציות השונות מרמזות לאופציות שונות להבין את עניין השכר:
במקרה הראשון ,השכר על השבת עשוי מחומר אחר ,כלומר ,הוא איננו חלק ממנה אלא מצוי
מחוץ לה :הוא אולי השכר שיזכה לו שומר השבת בעולם הבא ,כדעת המהרש"א ,או השכר של
'הידיעה על חידוש העולם' ,כפי שפירש המאירי ,או השכר הקולקטיבי של השתמרותו והישרדותו
המופלאה של עם ישראל ,כדרך שראה ביאליק את השבת ("השבת ולא התרבות של תפוחי זהב או
תפוחי אדמה היא ששמרה על קיום עמנו בכל ימי נדודיו)...( .בלי שבת אין ישראל ,אין ארץ ישראל
ואין תרבות ישראל .השבת היא התרבות" .איגרות ביאליק ,כרך ה ,עמ' רכח) ,או שכר אחר .זה
במקרה הראשון.
במקרה השני ,השכר עשוי להיות טמון בשבת עצמה ,כלומר 'עשוי מאותו החומר' ממנה עשויה
השבת .השכר אז יהיה קשור בוודאי בחוויה הרוחנית העזה שאנו עשויים לחוש בשבת ,אם טרחנו
עליה ושמרנו אותה.
הגמרא לא נתנה לנו תשובה ברורה מהו השכר ,והותירה לנו מרחב גדול להשערות שלנו .אבל
בפסקה האחרונה שלנו כאן ניתנת אינפורמציה משמעותית נוספת בעניין זה:
רוך הוא
ָתן ָל ֶהם ַה ָקדֹוש ָב ְ
יֹוחיָ :כל ִמ ְצוָה ֶשמ ַ
יֹוחנָן ִמשום ַר ִבי ִש ְמעֹון ֶבן ַ
ָאמר ַר ִבי ָ
(ג ) ַ
ֶא ַמר (שמות לא ,יז)
ָתן ָל ֶהם ְב ִצנ ְָעאֶ ,שמ ֱ
ָתן ָל ֶהם ְב ַפ ְר ֶה ְסיָא ,חוץ ִמ ַש ָבת ֶשמ ַ
יִש ָר ֵאל נ ַ
ְל ְ
ֲלה (אם כך שלא
ָכ ִרים ע ָ
יִש ָר ֵאל אֹות ִהוא ְלע ָֹלם"ִ .אי ָה ִכי ָלא ְל ַענְ שו נ ְ
ובין ְבנֵי ְ
" ֵבינִי ֵ
אֹוד ִעי ְנהו.
אֹוד ִעינְ הו (הודיעם)ַֻ ,מ ַתן ְש ָכ ָרה ָלא ְ
אֹודועי ְ
ֵ
יענשו נכרים עליה)?! ַש ָבת
ְש ָמה
אֹוד ִעי ְנהו (גם הודיעם)ֻ ,נ ָ
ַמי ְ
ימא (ואם תרצה אמור)ַ :מ ַתן ְש ָכ ָרה נ ִ
וְאי ָב ֵעית ֵא ָ
ִ
אֹוד ִעינְ הו.
ירה ָלא ְ
יְת ָ
ֵ
עכשיו העניינים מסתבכים עוד קצת :מסתבר שיש שלושה רבדים ,ולא שניים .1 :שמירת שבת; .2
שכר;  .3נשמה יתירה! אם כך ,אולי השכר הוא שכר כפשוטו ,כלומר הרווח הממשי שנרוויח
מהמנוחה השבועית במשך ימי העמל ,התפוקה הגבוהה יותר שנגיע אליה ,דווקא משום שידענו
לשבות ,לשמוט ,להניח ולנוח?! זוהי אכן מתנה סמויה במקצת ,כי החשבון הגלוי (והשגוי) הוא
ההפסד של הרווח הנוסף שהיינו יכולים להרוויח מעבודתנו אם היינו עובדים (או מה שעדיף כמובן
– מעבידים אחרים )...שבעה ימים בשבוע ,ולא רק ששה .וזוהי המתנה הנסתרת ,שהרי הגלוי הוא
שאנו מוותרים כביכול על השכר ,כלומר על התפוקה של היום השביעי ,בעוד שבעצם אנחנו
מגדילים את תפוקת שאר הימים ואת כושר הייצור שלנו ביכולתנו להניח ולמלא מצברים.
ההתרוקנות שלנו מטרדות היומיום ,אם אכן זכינו לה ,מפנה מקום לנשמה היתרה ,למדרגה
רוחנית גבוהה יותר ,או ל'חלק הנפש העליון' בניסוחו של המאירי ,וזהו הרובד השלישי והגבוה של
השבת :השמירה – השכר – והנשמה היתירה .רש"י מסביר כאן ,שהנשמה היתרה היא 'רוחב לב
למנוחה ולשמחה ,ולהיות פתוח לרווחה ,ויאכל וישתה ,ואין נפשו קצה עליו'...
איך חוזרים אל החול לאחר השבת? על זה מדברת הגמרא במשפט האחרון שלפנינו כאן:
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ָאדם ֶע ֶרב ַש ָבת,
רוך הוא ָב ָ
נֹותן ַה ָקדֹוש ָב ְ
ירה ֵ
יְת ָ
נְש ָמה ֵ
ָאמר ַר ִבי ִש ְמעֹון ֶבן ָל ִקישָ :
ְד ַ
ָפש" ֵכיוָן ֶש ָש ַבת –
ֶא ַמר (שמות לא ,יז) " ָש ַבת ַו ִימ ַ
יםמוֶ ,שמ ֱ
אֹותה ֵה ֶ
נֹוט ִלין ָ
מֹוצ ֵאי ַש ָבת ְ
ול ָ
ְ
ֶפש.
ָאב ָדה נ ֶ
וַויְ ,
למרות שהתלמוד מציין כאן רק אפשרות אחת ,דומה שגם כאן ישנן שתי אפשרויות ,ושתיהן
בוודאי מוכרות לכם:
אם הקפדנו לנוח היטב – זכינו ב'שכר'  -כלומר החלפנו כוח ואנו חוזרים לעשייה היומיומית
במשנה מרץ ומתוך שמחת עשייה – 'ברוך ה' יום יום'! השבת אפשרה ותמכה בעיקר – העשייה
היומיומית .זו להבנתי הדרך ההללית.
מאידך ,אם לא רק נחנו ,אלא ידענו גם התעלות וקדושה ,זכינו גם ב'נשמה יתרה' ,חווינו חוויה
רוחנית מיוחדת ,והיא היא מטרת קיומנו בעולם .זו להבנתי הדרך השמאית ,הרואה בשבת את
המרכז ,שבו מתגשמת תכלית חיינו כאן ,וימות החול הם הפיגומים הנושאים עליהם את המרכז,
ו'מחד שביך לשבתיך'  -מיום ראשון אנחנו כבר בציפייה והתכוננות לשבת הבאה...
המחיר של המפגש עם הרובד הגבוה של השבת ,עם הנשמה היתרה שלנו הוא קריאת ה'וי'
של מוצאי שבת ,המכונה אצלנו 'דיכאון מוצ"ש' :תחושת הנפילה הקשה והפער הבלתי ניתן
לגישור בין השבת לחול...
א סיים בקטע משיר שבעיני תופס לרגע משהו מתחושת הנשמה היתרה שעוררה שבת אחת בנפשה
של דליה רביקוביץ':

חמדה
מֹוה,
יְתה ָכ ָ
ָד ְע ִתי ֶח ְמ ָדה ֶשלֹא ָה ָ
ָשם י ַ
יעי ְב ַש ָבת
וְ ַה ְז ַמן ַההוא ָהיָה יֹום ַה ְש ִב ִ
ילנֹות ָהיו ִמ ְת ַע ְצ ִמים ִלגְ ב ַֹה.
וְ ָכל ַב ֵדי ִא ָ
ְבֹוע,
ָהר ִלנ ַ
שֹוטף ְכנ ָ
וְ ָהאֹור ָה ַל ְך ִמ ָס ִביב ֵ
ַלגַל ַה ַח ָמה ָח ַמד.
ַלגַל ָה ַעיִן ֶאת ג ְ
וְ ג ְ
מֹוה.
יְתה ָכ ָ
ָד ְע ִתי ֶח ְמ ָדה ֶשלֹא ָה ָ
ָאז י ַ
יחים וְ ָהאֹור לֹא ָי ַדע ָשב ַֹע,
אשי ַה ִש ִ
ִה ְז ִהירו ָר ֵ
וֹותיו נִ ַצת,
ַאד ָ
וב ָכל ְ
ָהר ְ
ַלי ַהנ ָ
נִת ְך ְבג ֵ
ַ
ָהב ִל ְבל ַֹע.
פוח ז ָ
אשי ָהיָה ְב ֵעינָיו ְכ ַת ַ
ַאף ָר ִ
יהן ִל ְבל ַֹע
ָהר ְצ ֺהבֹות ָפעֲרו ֶאת ִפ ֶ
שֹושנֵי נ ָ
ַ
ָהר ְב ָח ְפזָן וְ גִ ְבעֹול ָה ֵע ֶשב ַה ָשט,
ַאדוֹות ַהנ ָ
ֶאת ְ
יעי ְב ַש ָבת
וְאֹותֹו ַהיֹום ָהיָה יֹום ַה ְש ִב ִ
שוקה ִלגְ ב ַֹה
ילנֹות ִמ ְת ַע ְצ ִמים ִב ְת ָ
וְ ָכל ַב ֵדי ִא ָ
מֹוה.
יְתה ָכ ָ
ָד ְע ִתי ֶח ְמ ָדה ֶשלֹא ָה ָ
וְָאז י ַ
דליה רביקוביץ
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בבלי ביצה דף טז עמוד א
ָמיו ָהיָה אֹו ֵכל ִל ְכבֹוד ַש ָבתָ .מ ָצא ְב ֵה ָמה נָָאה
ָקןָ ,כל י ָ
ָאמרו ָע ָליו ַעל ַש ַםאי ַהז ֵ
(א) ַתנְ יָאְ ,
ְאֹוכל ֶאת ָה ִראשֹונָה.
מִיח ֶאת ַה ְש ִניָה ו ֵ
יממָה ַ -מ ַ
ַאח ֶרת נָָאה ֵה ֶ
אֹומר :זֹו ַל ַש ָבתָ .מ ָצא ֶ
ֵ
ֶא ַמר (תהילים סח,
ֲשיו ְל ֵשם ָש ַמיִםֶ ,שמ ֱ
יְתה לֹוֶ ,ש ָכל ַמע ָ
ַאח ֶרת ָה ָ
ָקן ִמ ָדה ֶ
ֲא ָבל ִה ֵלל ַהז ֵ
רוך ה' יֹום יֹום".
כ) " ָב ְ
יך (מאחד בשבת,
יך ְל ַש ָב ִת ְ
אֹומ ִריםֵ :מ ַחד ַש ִב ְ
ַמי ָה ִכי (שנויה גם כך)ֵ ,בית ַש ַםאי ְ
ַתנְ יָא נ ִ
רוך ה' יֹום יֹום".
אֹומ ִריםָ " :ב ְ
ובית ִה ֵלל ְ
יום ראשון ,לשבתך הבאה)ֵ ,
ֶא ַמר (שמות
הֹודיעֹוֶ ,שמ ֱ
יך ְל ִ
מֹותן ַמ ָתנָה ַל ֲח ֵברֹו ֵאין ָצ ִר ְ
ָאמר ַר ִבי ָח ָמא ְב ַר ִבי ֲחנִינָאַ :ה ֵ
(ב) ַ
ָדע ִכי ָק ַרן עֹור ָפנָיו".
ומשה לֹא י ַ
לד ,כט) " ֶ
ֵיכם ְלדֹר ֵֹתי ֶכם]
ובינ ֶ
ַאך ֶאת ַש ְבת ַֹתי ִת ְשמֹרו ִכי אֹות ִהוא ֵבינִי ֵ
יבי (מקשים)ְ [" :
ית ִ
ֵמ ִ
רוך הוא ְלמ ֶֹשה:
ָאמר לֹו ַה ָקדֹוש ָב ְ
ָל ַד ַעת ִכי ֲאנִי יְ הֹוָה ְמ ַק ִד ְש ֶכם" (שמות לא ,יג)ַ .
ִש ָר ֵאלֵ ,ל ְך
יתנָה ְלי ְ
ַאנִ י ְמ ַב ֵקש ִל ְ
טֹובה יֵש ִלי ְב ֵבית גְ ָנזַי וְ ַש ָבת ְש ָמה ,ו ֲ
מ ֶֹשהַ ,מ ָתנָה ָ
יע
הֹוד ַ
יך ְל ִ
מֹותן ַפת ְל ִתימֹוק ָצ ִר ְ
ַמ ִלי ֵאלַ :ה ֵ
ָאמר ַר ָבן ִש ְמעֹון ֶבן ג ְ
אֹותםִ .מ ָכאן ַ
יע ָ
הֹוד ַ
וְ ִ
ְל ִאםֹו!
ידא ְל ִאגְ לויֵי (אין כאן
ֲב ָ
ידא ְל ִאגְ לויֵיָ ,הא ְב ַמ ָתנָה ְד ָלא ע ִ
ֲב ָ
ָלא ַק ְשיָא; ָהא ְב ַמ ָתנָה ַדע ִ
קושי :זה – במתנה שעשויה להתגלות ,וזה – במתנה שאינה עשויה להתגלות).
ידא ְל ִאגְ לויֵי (שבת גם היא מתנה העשויה להתגלות)?!
ֲב ָ
ַמי ַמ ָתנָה ַדע ִ
ַש ָבת נ ִ
ידא ְל ִאגְ לויֵי (מתן שכרה לא עשוי להתגלות).
ֲב ָ
ַמ ָתן ְש ָכ ָרה ָלא ע ִ
יע ְל ִאםֹו.
הֹוד ַ
יך ְל ִ
מֹותן ַפת ְל ִתימֹוק ָצ ִר ְ
יאלַ :ה ֵ
ַמ ִל ֵ
ָאמר ַר ָבן ִש ְמעֹון ֶבן ג ְ
ָאמר ַמרִ ,מ ָכאן ַ
ַ
כֹוח ָלא (מורח עליו שמן
ומ ֵלי ֵליה ֲ
ַמאי ָע ֵביד ֵליה (מה עושה הוא לו)? ָשיֵיף ֵליה ִמ ְש ָחאָ ,
וצובע עיניו בכחול).
ָאמר ַרב ַפ ָפא:
יְישינַן ִל ְכ ָש ִפים ַמאי (ובזמננו שחוששים לכשפים מה)? ַ
ידנָא ְד ָח ִ
וְ ָה ִא ָ
ָשיֵיף ֵליה (מורח עליו) ֵמאֹותֹו ַה ִםין.
רוך הוא
ָתן ָל ֶהם ַה ָקדֹוש ָב ְ
יֹוחיָ :כל ִמ ְצוָה ֶשמ ַ
יֹוחנָן ִמשום ַר ִבי ִש ְמעֹון ֶבן ַ
ָאמר ַר ִבי ָ
(ג) ַ
ֶא ַמר (שמות לא ,יז)
ָתן ָל ֶהם ְב ִצנ ְָעאֶ ,שמ ֱ
ָתן ָל ֶהם ְב ַפ ְר ֶה ְסיָא ,חוץ ִמ ַש ָבת ֶשמ ַ
יִש ָר ֵאל נ ַ
ְל ְ
ֲלה (אם כך שלא
ָכ ִרים ע ָ
יִש ָר ֵאל אֹות ִהוא ְלע ָֹלם"ִ .אי ָה ִכי ָלא ְל ַענְ שו נ ְ
ובין ְבנֵי ְ
" ֵבינִי ֵ
אֹוד ִעי ְנהו.
אֹוד ִעינְ הו (הודיעם)ַֻ ,מ ַתן ְש ָכ ָרה ָלא ְ
אֹודועי ְ
ֵ
יענשו נכרים עליה)?! ַש ָבת
ְש ָמה
אֹוד ִעי ְנהו (גם הודיעם)ֻ ,נ ָ
ַמי ְ
ימא (ואם תרצה אמור)ַ :מ ַתן ְש ָכ ָרה נ ִ
וְאי ָב ֵעית ֵא ָ
ִ
אֹוד ִעינְ הו.
ירה ָלא ְ
יְת ָ
ֵ
ָאדם ֶע ֶרב ַש ָבת,
רוך הוא ָב ָ
נֹותן ַה ָקדֹוש ָב ְ
ירה ֵ
יְת ָ
נְש ָמה ֵ
ָאמר ַר ִבי ִש ְמעֹון ֶבן ָל ִקישָ :
ְד ַ
ָפש" ֵכיוָן ֶש ָש ַבת
ֶא ַמר (שמות לא ,יז) " ָש ַבת ַו ִימ ַ
יםמוֶ ,שמ ֱ
אֹותה ֵה ֶ
נֹוט ִלין ָ
מֹוצ ֵאי ַש ָבת ְ
ול ָ
ְ
ֶפש.
ָאב ָדה נ ֶ
וַוי ְ
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