
יראת השבת
ל"על פי תורתו של הראשון לציון הרב יעקב מאיר זצ

ה ד ֵבית ַהֵסֶפר ' בִכתָּ נֹות בְּ ה , ד"ֶחמֶ בָּ ה הֹוִדיעָּ ןַהּמֹורָּ ֻכלָּ ּכֹוֵנן ַלֲארּוַחת ֶעֶשרלְּ ִהתְּ זָּה  . לְּ רְּ דָּ רֹוִנית ִהזְּ

ַח ֶאת ַהִתיק תֹּ הֹוִציא ֶאת , ִלפְּ הּולְּ סָּ יֶֻחֶדתַהֻקפְּ קֹותַהּמְּ רָּ ַהיְּ ִריְך וְּ ּה ַמִניַח ֶאת ַהּכָּ א ֶשלָּ ּה ַאבָּ ל. ֶשבָּ ...ֲאבָּ
ִתי, אֹוי" ַכחְּ ה ִמִפיהָּ , "שָּ קָּ עָּ ה צְּ צָּ רְּ .פָּ

רֹוִנית ה לְּ רָּ ה קָּ אֹות מָּ ֵניֶהן ִלרְּ בּו ֶאת פְּ נֹות סֹובְּ ל ַהבָּ .ּכָּ

לֵאין" ה ֶלֱאכֹּ ה רֹוִנית" ,ִלי מָּ תָּ כְּ א ", בָּ אַאבָּ ִאּמָּ הוְּ לָּ ַצע ַהַליְּ ֶאמְּ עּו בְּ ֶכל, נָּסְּ אֹּ ִניסּו ִלי ֶאת הָּ ֹּא ִהכְּ ל ַקַחת . וְּ רּו ִלי לָּ מְּ ֵהם אָּ

ֵרר קָּ ִתי, ֵמַהּמְּ ַכחְּ ל שָּ ".ֲאבָּ

ּה ַצֲערָּ פּו בְּ ַתתְּ נֹות ִהשְּ נֹות, ַהבָּ ּה ַאַחת ַהבָּ ה לָּ ה ִהִציעָּ שּות ַהּמֹורָּ :ּוִברְּ

ִחי ִמֶּמִני, בֹוִאי" ד, קְּ א אֹוֶכֶלת ַרק ֶאחָּ ִריִכים ַוֲאִני ִמֵּמילָּ ֵני ּכְּ ֵהִכין ִלי  . ֵיש ִלי שְּ ֶאֶרת ַלַצֲהרֹון ַהיֹום וְּ ֹּא ִנשְּ ַכח ֶשֲאִני ל ִחי שָּ אָּ

ַנִים "שְּ

ִריְך" ְך ַבּכָּ ה ֵיש לָּ ה רֹוִנית" ?מָּ קָּ ַפנְּ .ִהתְּ

ה" ֻהבָּ ִבינָּה צְּ ה. גְּ חָּ ִשמְּ ִחי בְּ "קְּ

ֹּא" ה, ל כֹולָּ ֹּא יְּ ה . ֲאִני ל ֻהבָּ ִבינָּה צְּ ִלים ַרק גְּ נּו אֹוכְּ ִמיד ֶשֲאַנחְּ א ֶשִלי אֹוֵמר תָּ ִרין"ַאבָּ ַהדְּ ".ִלמְּ

ה" ַשֶנה? מָּ ה ֶזה מְּ "?מָּ

ה ֶאת רֹוִנית ִגיעָּ ה ִהרְּ ִריְך ַאֵחר, ַהּמֹורָּ כָּ ּה לְּ ה לָּ ֲאגָּ ה, דָּ ִטיחָּ ִהבְּ ִשעּור, וְּ א יָּדּונּו ֶשבְּ כָּה ַהבָּ יָּןֲהלָּ ִענְּ .בָּ

?"למהדרין"למה רונית צריכה גבינה , לפי מה שאתם יודעים כרגע

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ֵנט ֶשל ִשעּורבְּ  ֶטרְּ ִאינְּ ה ֶאת ֲאַתר הָּ ה ַהּמֹורָּ חָּ תְּ כָּה פָּ ה"ֲהלָּ נּובָּ בֹות" תְּ לָּ ה ֶאת ַמַפת ַהַּמחְּ אָּ צְּ נֹות . ּומָּ ַהבָּ

בֹות ֶשּכָּתּוב ֲעֵליֶהן ֶשֵהן  לָּ אּו ֶשֵיש ַמחְּ רֹותרָּ ַיצְּ ב מְּ לָּ ִרין"ַרק חָּ ַהדְּ ה". מְּ ִבירָּ ה ִהסְּ :ַהּמֹורָּ

ב" לָּ ַיֵצר חָּ ֵדי לְּ רֹות, ּכְּ ִריְך ַלֲחֹלב ֶאת ַהפָּ ת. צָּ ַשבָּ רֹות בְּ ר ַלֲחֹלב פָּ "?ַהִאם ֻמתָּ

ַטֶעֶרת. ֶזה ַצַער ַבֲעֵלי ַחִיים, ֶבַטח, ֵּכן" ה ִהיא ִמצְּ רָּ ִבים ֶאת ַהפָּ ֹּא חֹולְּ ."ִאם ל

ֹּא" ב, ל לָּ ר ֶאת ֶהחָּ מֹּ ִלי ִלשְּ רֹות בְּ ר ַלֲחֹלב ֶאת ַהפָּ שָּ ."ֶאפְּ

ת" ַשבָּ ִבים בְּ קֹומֹות ֶשַהגֹוִיים חֹולְּ ִתי ֶשֵיש מְּ ַמעְּ ."שָּ

רֹות" ַבד ֶאת ַהפָּ בּו לְּ לְּ כֹונֹות ַיחְּ ל ֶשַהּמְּ לָּ ר ִבכְּ שָּ אּוַלי ֶאפְּ "!?וְּ

נֹות כָּה ֶאל ַהבָּ ה ִחיְּ ה, ַהּמֹורָּ רָּ מְּ אָּ :וְּ

נֹות" ש ֲחכָּמֹות, בָּ יָּן. ַאֶתן ַמּמָּ ִענְּ ֵאל, ֶשעֹוֵרר ֵביֵניֶכן ִוּכּוחַ הָּ רָּ דֹוֵלי ִישְּ אֹוד ַרִבים ִמגְּ ".ֶהֱעִסיק מְּ

ַרב ֶבן ִציֹון ֵמִאיר ַחי ֻעִזיאֵ  ִציֹון הָּ ִראשֹון לְּ ַתב הָּ ה ֶשּכָּ רָּ חֹּ ִריכָּה שְּ ּה ֵסֶפר ִבכְּ ה ִמִתיקָּ פָּ לְּ ה שָּ ,  ל"זצל ַהּמֹורָּ

ת ַשבָּ ה בְּ ַדֵבר ַעל ֲחִליבָּ נֹות ֶשהּוא מְּ ה ַלבָּ ֲאתָּ ֶהרְּ נִָּאים  . וְּ ת ִבתְּ ַשבָּ ִביר ַמדּוַע ִהִתירּו ַלֲחֹלב בְּ הּוא ַמסְּ

ִמים ֻסיָּ .מְּ

בֹות " לָּ ֹּא ִדֵבר ַעל  ַהַּמחְּ ַרב ל ה ֶשהָּ ִגישָּ רֹות'הַ ֲאִני ַמדְּ ֻהדָּ בּו  ', מְּ לְּ ַחַלב ֶשחָּ ל בְּ לָּ ִשים ִבכְּ ַתּמְּ ֹּא ִמשְּ ם ל שָּ

ת ַשבָּ ה" ,בְּ ה ַהּמֹורָּ ִבירָּ ל", ִהסְּ ת, ֲאבָּ ַשבָּ בּו בְּ לְּ ב ֶשחָּ לָּ חָּ ִשים בְּ ַתּמְּ קֹומֹות ֶשִּמשְּ ִגיש ֶשַגם ִבמְּ ַהדְּ שּוב לְּ , חָּ

ִנים ִהִתירּו ַרבָּ ֹּאת ַרק ַאֲחֵרי ֶשהָּ ֵשר , עֹוִשים ז ב ּכָּ לָּ ֶהחָּ רּות מֹוִפיַע ַעל  )וְּ דֹּק ֶשִסיַמן ַהַּכשְּ שּוב ִלבְּ ן חָּ ַּכּמּובָּ

ִבינָּה ב אֹו ַהגְּ לָּ (".ֲאִריַזת ֶהחָּ



עזרו לרב יעקב  , ישנן דרכים רבות להגיע לליבו של אדם

מאיר למצוא את הדרך הנכונה לליבו של גבריאל ולאחר מכן 

.צבעו את הדמויות

לפניכם ציור של חנות עם שלט  

.בכניסה

בחרו את שם החנות

צבעו את הציור להנאתכם

וכתבו על השלט כיצד הייתם 

מודיעים ללקוחות שהחנות סגורה  

.ביום השבת

התורה הזהירה על שמירת  

.פעמים!!( 12)ב "השבת י

כֹור  : כתובבעשרת הדיברות  זָּ

שֹו ַקדְּ ת לְּ ֵשֶשת  .  ֶאת יֹום ַהַשבָּ

גֹו ד וְּ ִּכי ֵשֶשת יִָּמים  ' יִָּמים ַתֲעבֹּ

ה ה שָּ ֶרץ  ' עָּ אָּ ֶאת הָּ ַמִים וְּ ֶאת ַהשָּ

גֹו "  משנה ברורה"בספר . 'וְּ

מוסבר שהתורה מזכירה כאן  

דווקא את בריאת העולם  

להדגיש ששמירת שבת היא  

אנחנו  –שורש האמונה 

מאמינים שהקדוש ברוך הוא  

הכלהוא אדון על , הכלברא "

ואנחנו עבדיו ומחויבים לעשות 

רצונו ולעובדו בכל גופינו  

".  שלוהכלונשמותינו וממוננו כי 

זכות שמירת שבת כהלכה 

.  מועילה למחול לו על כל עונותיו

וכל המחלל השבת כאילו כפר  , כל המשמר את השבת כאילו מקיים כל התורה

.  בכל התורה כולה

אפילו  , כל המשמר שבת כהלכתו

,  מוחלין לו–חטא כדור אנוש 

אשרי אנוש יעשה זאת ובן : שנאמר

אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו 

אל תקרי  ". ושומר ידו מעשות כל רע

.  'מחול לו'אלא ' מחללו'

אי אפשר כלל במציאות 

שִינָּצל מאיסור שבת אם  

לא ילמוד כל הדינים על  
בוריָּם היטב היטב  

(בעל אורים ותומים בספרו יערת הדבש)

באיזה ענין נוכל לבוא לזו המדרגה שישמור שבת 

העצה היעוצה לזה שיראה לזרז את  ? בכל פרטיו

עצמו ללמוד הלכות שבת ולחזור עליה תמיד כדי 

(  שאם לא כך)שידע האסור והמותר דאם לאו הכי 

אפילו אם ילמוד כל ענינים המוסרים המזרזים  

(משנה ברורה).       לשמירת שבת כראוי לא יועיל לו

.

איזה כרטיס לדעתכם הייתם בוחרים ונעזרים בו כדי להסביר  . דמיינו שאתם משתתפים בדיון בכיתה

.נמקו? מדוע צריך להחמיר בהלכות שבת
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?מדוע חלב וגבינה מקבלים לפעמים הכשר לא מהודר

.כי החלב לא קיבל הכשר ואולי הוא חלב של סוס•

.כי אנשים סתם מחמירים•

.כי החלב נחלב בשבת•

.כי הגבינה מיוצרת בעזרת חומרים לא מהודרים•

האם צריך להחמיר בהלכות : המורה החליטה לקיים בכיתה לימוד לבירור השאלה•
?שבת

:הכיתה חולקה לקבוצות וכל קבוצה קיבלה כרטיס אחד

.



המורה סיימה את השיעור בקריאת המשפט מתוך הסכמתו של הרב 

:ל בעניין חליבה בשבת"יעקב מאיר לתשובת הרב עוזיאל זצ

אך מיראת השבת  , ויפה דן יפה הורהאיתובעיקר הדין אנכי מסכים "

"...דהתיראאוסיף עוד טעמי 

המורה הסבירה שהרב יעקב מאיר התאמץ לחפש עוד סיבות להיתר  

זאת אומרת שראה צורך להחמיר  –" יראת השבת"בגלל , החליבה

.בהלכות שבת במיוחד

על הדרך שבה עודד הרב יעקב מאיר לשמור שבת נוכל ללמוד  

:מהסיפור שלפנינו

ִעירבְּ  ֵבי הָּ ד ִמתֹושָּ ַרב ֶאחָּ ֵמי ִשִשי ִנַגש ֶאל הָּ ד ִמיְּ מֹו, ֶאחָּ ם שְּ הָּ רָּ ִסֵפר  , ַאבְּ וְּ

ִריֵאל  וִָּנילֹו ִּכי ַגבְּ ּה ַגם  ַהֶחנְּ חָּ תְּ פָּ צֹונֹו לְּ ה ּוִברְּ רָּ בְּ ת ֶשעָּ ַתח ֶאת ֲחנּותֹו ַבַשבָּ פָּ

ת ַבדֹו. ַהַשבָּ ר לְּ בָּ ַטֵפל ַבדָּ ִאיר לֹו לְּ ם ּוִבֵקש ֶשַישְּ הָּ רָּ ַאבְּ ה לְּ ַרב הֹודָּ .הָּ

ִריֵאל ֶשֲעַדִין   ַרב ֵמִאיר ַלֲחנּותֹו ֶשל ַגבְּ ַעד הָּ ה צָּ ִפלָּ ַאַחר ַהתְּ ֶקר לְּ ת ַבבֹּ ַשבָּ בְּ

ה תָּ יְּ ההָּ גּורָּ ַרב . סְּ ַיֵשבהָּ דִהתְּ מֹּ ֵהֵחל ִללְּ ֶפַתח ַהֲחנּות וְּ ה  . בְּ ר ַּכּמָּ ַּכֲעבֹּ

ֵעֶבר ֲחנּותֹוַדקֹות ִריֵאל לְּ ַעד ַגבְּ ק . צָּ חָּ ֶמרְּ ֶפַתע–ֵמַהֲחנּות ִנַּכרבְּ :  ֶנֱעַצר לְּ

ֶפַתח ַהֲחנּות, ִּכֵסאַעל  ש בְּ ִחין בָּ , ַמּמָּ ב ֵמִאיר... הּוא ִהבְּ ּה ֶשל  , ַרב ַיֲעקֹּ ַרבָּ

לֹוִניִקי יָּדֹו, סָּ קּוַע ַבֵסֶפר ֶשבְּ רֹּאשֹו שָּ ב  . יֹוֵשב וְּ שָּ ד וְּ תֹוֵבב ִמיָּ ִריֵאל ִהסְּ ַגבְּ

ֵביתֹו .לְּ

ַתִים עָּ ר שְּ ַכֲעבֹּ ה וְּ עָּ ר שָּ שּוב ַלֲחנּות ַּכֲעבֹּ ה לָּ ַרב ֲעַדִין  , הּוא ִנסָּ ה ֶשהָּ אָּ ֶשרָּ ּוכְּ

ם  א–שָּ ֻעַּמת ֶשבָּ ב ִּכלְּ ִלבֹו. שָּ ִריֵאל בְּ ַשב ַגבְּ ֳהַרִים חָּ נּוַחת ַהצָּ :  ַאֲחֵרי מְּ

ַרב ' ַוַדאיהָּ ֵביתֹובְּ ַלְך לְּ ַבר הָּ ַתח ֶאת ַהֲחנּות. ּכְּ ֶאפְּ ִהֵנה. 'ֵאֵלְך וְּ בֹו  , וְּ רְּ קָּ ִהתְּ בְּ

ם ַרב ֲעַדִין שָּ אֹות ֶשהָּ ַתע ִלרְּ לֹוֵמד, ַלֲחנּות ֻהפְּ ֹּא . יֹוֵשב וְּ ִריֵאל ל לַגבְּ עֹוד יָּכֹּ

ַאֵפק ִהתְּ שּוב . לְּ הֹוִדיַע לו ֶשהּוא יָּכֹול לָּ ַאת ּכָּבֹוד וְּ ִירְּ ַרב בְּ הּוא ִנַגש ֶאל הָּ

ֵקט ֵלב שָּ ֵביתֹו בְּ ִריֵאל, ֶשֵּכן הּוא, לְּ ַתח עוד ֶאת ֲחנּותֹו , ַגבְּ ֹּא ִיפְּ ֶהֱחִליט ֶשל

ת ַשבָּ ת. בְּ ּה ֶשל ַהַשבָּ בֹודָּ ַרב ַעל ּכְּ ַמד ֵמהָּ ֶמק ִלבֹו  , הּוא לָּ עֹּ הּוא ֵהִבין ֶשבְּ

ת ַכֵבד ֶאת ַהַשבָּ ר ּולְּ מֹּ .ַגם הּוא רֹוֶצה ִלשְּ


