
 
אין התורה נקנית אלא במי שממית עצמו עליה

הגאון הגדול רבי אברהם קריספין שליט"א

וכתיב  ומלואה  לה' הארץ  לוי רמי כתיב  רבי  )דף לה(  איתא במסכת ברכות 
השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם לא קשיא, כאן  קודם ברכה כאן  

לאחר ברכה.

ואם כן על ידי הברכה האוכל נקנה לו, ולענין התורה לא די בברכה, אלא 
נאמר  שם  )דף סג:( מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו 

עליה? - שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל.

ובסדר היום )סדר עלינו לשבח( כתב, שאין כוונת ריש לקיש לומר שיסגף אדם 
את עצמו עד שיגרום לעצמו מיתה חלילה. "אלא רצונו לומר שלא תתקיים 
התורה במי שרודף אחר תענוגי העולם ואחר חמדותיו, כי ברדפו אחר זה 
ודאי לא ירדוף אחר דקדוקי התורה וכלליה ופרטיה, אלא במי מתקיימת 
ותמצא לה מנוח? במי שממית עצמו. רצה לומר, שאינו רודף אחר המותרות 
אלא אוכל לשובע נפשו, בענין שיוכל לעמוד ומסתפק בהכרחי, ובאופן זה 
נחשב כמיתה לגבי שאר בני אדם ההולכים בחושך, ורודפים אחר התאוות 
והתענוגים, אף שהנוהג כן אינו מקרב לעצמו את המיתה, אלא אדרבא יהיה 

כל ימיו בריא וחזק שאינו מטריח את גופו במאכל ובמשתה רב".

והמהר"ל )חידושי אגדות ובנתיבות עולם נתיב התורה פ"ג( ביאר שהכוונה היא שממית 
את החומריות שבו, כי התורה היא שכלית והיא היפוכו של הגוף החומרי ואין 
ראוי השכל להתקיים, אלא במי שמסלק את הגשמיות שבו בשביל לקנות 
גופו  גופו מראה שאין  על  וכשהוא מעדיף את התורה  את חכמת התורה, 

נחשב לו כלפי התורה וכאילו ממית עצמו. 

ובעיון יעקב כתב, שהלשון "מתקיימין" משמעו, שיזכה שתתקיים התורה גם 
בבניו ולזה זוכה על ידי עמל ויגיעה בתורה.

העמלים           בתים  לבעלי  אף  אלא  תורה  לבני  רק  לא  נאמרים  והדברים 
לפרנסתם כל היום, ואחר עבודתו הולך וקובע עתים לתורה, הרי הוא נקרא 
אותה שעה, שממית עצמו. ועליו נאמר שלום רב לאוהבי תורתיך. ובמיוחד 
לימוד  לטובת  הריוח  על  ומוותר  כסף,  להרויח  יכול  כאשר שבאותה שעה 
התורה, הרי בכסף זה קנה לו את התורה  ושכרו רב והתורה מתקיימת בו 

ועליו נאמר כי טוב שחרה מכל סחורה.

ויש דרגה גבוהה ביותר כפי שמסופר  על רבינו חיים בן עטר האור החיים 
הקדוש זצוק"ל, שהיה עוסק במלאכת צורף זהב כדי לא ליהנות מכתרה של 
תורה, אך אעפ"י שהיה עסוק בעבודה לא בטל יום אחד מלבוא לביהמ"ד, 
וכדי לא להתבטל מלמוד התורה עם כל בקיאותו במקצוע צורף, לא היה 
לו עסק פרטי אלא היה משכיר את עצמו אצל אחרים. דרכו בקודש היתה 
חוזר  היה  ולא  בתורה,  ועוסק  יושב  היה  בכיסו,  פרוטה  שנמצא  עוד  שכל 

למלאכתו בשום פנים ואופן אלא א"כ כלתה פרוטה אחרונה מכיסו.

)בספרו שם הגדולים מערכת גדוו ווכיודע לנ גדולת קדושתו שהעיד עליו החיד"א 
ראו           ועיני  הרמתה  בישיבתו  והייתי  זכיתי  הצעיר  "ואני  וז"ל  מב(   ח  אות  לים 

גדולת תורתו עוקר הרי הרים וקדושתו הפלא ופלא. ולפי דורנו היה לב הרב 
מבעית בתלמוד והיה כמעין המתגבר". זאת דוגמא של הממית עצמו עליה.
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הובא  ובמדרש  ברפידים",  "ויחנו  סין,  ממדבר  נסעו  ישראל  שעם  שאחר  ראינו  הקודמת  בפרשה 
להילחם  הגיע עמלק  מן המצוות  וכיוון שנתרפו  א(,  פי"ז,  )מדרש אגדה בשלח  מן המצות  ידיהם  ברפידים. שרפו 
בעם ישראל. ובפרשתנו, עם ישראל "נוסע מרפידים" לעבר הר סיני, וכאשר חונים במדבר סיני, הקב"ה 
על  אתכם  ואשא  למצרים  עשיתי  אשר  ראיתם  "אתם  ישראל,  לבני  מסר  להעביר  רבינו  ממשה  מבקש 
כנפי נשרים ואבא אתכם אלי: ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגלה מכל 
העמים כי לי כל הארץ". את המסר הזה מבקש הקב"ה ממשה לומר לעם ישראל רגע לפני מתן תורה. 
הזמן  תורה"  "מתן  היהודי,  לעם  שהיה  ביותר  הגדול  ברגע  מדובר  הרי  בזה,  להתבונן  צורך  וראיתי 
ושמע  מלכת  עצר  העולם  כל  שבו  הזמן  זה  העמים,  מכל  סגולה"  "עם  עצמו,  בפני  לעם  הפכנו  בו 
מכל  הנבחר  לעם  לו  שיש  ביותר  הגדולה  המתנה  את  נותן  העולם  בורא  איך  וברעדה  בחיל 
העמים. מן הראוי שרגע לפני יעביר הקב"ה מסר חשוב כל כך שיש בו כדי להצדיק את המעמד הנשגב.
והנה במקום זה אומר הקב"ה לעם ישראל אתם ראיתם איך הוצאתי אתכם ממצרים ונשאתי אתכם על 
כנפי נשרים, ועתה אם תשמעו לי וכו', והייתם לי עם סגולה... ולכאורה מדוע לא הזכיר את נס קריעת 
ים סוף ועשרת המכות, שהתפרסמו בכל העולם כולו, וללא ספק נתגלה בעולם תוקף עוזו ושליטתו של 
הקב"ה בטבע כולו, ומה אם כן האזכור של הנס "ואשא אתכם על כנפי נשרים"? ועוד יש להבין וכי בגלל 
שנשא הקב"ה את עמו על כנפי נשרים, מבקש מעם ישראל להיות לו לעם סגולה? ולכאורה מן הראוי היה 
להעביר מסר חד וברור על הרגע הגדול בו נמצאים ישראל לפני מתן תורה, ועל הצורך בתורה הקדושה, 
תורה? מתן  לפני  רגע  להשמיע  יתעלה  האל  בחר  אותם  הללו  בדברים  טמון  כן  אם  מה  מהותה...  ועל 
נשרים",  כנפי  על  אתכם  "ואשא  הנס  מהו  ולבאר  להקדים  יש  הדברים  את  ולבאר 
כנפי  על  עמ"י  את  ונשא  הקב"ה  נס  שעשה  כ'(,  סי'  רבה  )שמות  במדרש  ומובא 
מיל.  ק"כ  של  רב  היה  ביניהם  שהמרחק  אף  לסוכות  מרעמסס  מאוד  קצר  בזמן  ובאו  השרת  מלאכי 
הקב"ה  שציוום  משום  הוא  זה,  בנס  שהצורך  ביאר  שם  הקדוש  והאלשיך 
צרורות  ומשארותם  ברגלם,  מיל  ק"כ  באים  היו  אם  כן  על  יחמצו,  טרם  מצות  להכין 
ועל  מצות,  עוגות  הבצק  את  לאפות  יכולין  היו  ולא  מחמיצה,  בוודאי  העיסה  היתה  בשמלותם, 
באורך.   עיי"ש  יחמצו.  טרם  המצות  את  שיאפו  נשרים  כנפי  על  והוליכם  נס  עימם  עשה  כן 

ובספר משנה שכיר בשם הגאון ר' משה גראסוורדין זצ"ל, הוסיף לבאר, "שאם לא היו מספיקין לאפות את בצקם 
לפני שיחמיץ היו ישראל מצטערים צער גדול מאד שאין יכולין לקיים את המצווה הראשונה "מצוות מצה" שנצטוו 
אז במצרים, ולכן נשא ה' אותם על כנפי נשרים, להורות להם כי השי"ת עוזר ומסייע להרוצה באמת לקיים מצותיו. 
זה המסר שרוצה הקב"ה להעביר לעם ישראל אחר שנסעו מ"רפידים" – אחר שרפו ידיהם מן המצוות, רגע 
לפני מתן תורה, "אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים", ללמדנו שהקב"ה רואה 
ויגייס בשביל כך את מלאכי  יהודי שמתאמץ ורוצה לקיים מצוותיו, הוא ישדד את כוחות הטבע עבורו, 
השרת שיקצרו לו את הדרך. וזה המשך הפסוק, "ועתה אם שמוע תשמעו" אם תקבלו עליכם לקיים את 
התורה, אני מבטיח אתכם "ושמרתם את בריתי", – חפץ ה' בידכם יצליח, לשמור ולעשות את דברי הברית 
הזאת. העיקר להישמר מ"הרפידים", מהרפיון בתורה ומצוות. אלא תמיד צריך להיות "ויסעו מרפידים" 
להמשיך ולהתקדם הלאה... ומסיים הפסוק "כי לי כל הארץ", בכל מקום שתהיו ובכל מצב אני אהיה שם 
לעזרתכם. ההבטחה שלי תקפה לכל מקום ולכל זמן, בכל קושי שיהיה לכם, אם תקבלו עליכם "עול תורה 
ומצוות" אני אהיה עימכם."כי לי כל הארץ" – ובכל אשר אזכיר את שמי אבא אליך לסייע וברכתיך.
ויש לנו לזכור, שכשנשא הקב"ה את עמ"י על כנפי מלאכי השרת, לא רק לעם ישראל נעשה הנס אלא 
גם לצאנם ובקרם וגם לערב רב שעלה עמם, והאלשיך הקדוש שם ביאר, שאף שאינן היו ראויים לנס זה 
שתתקצר להם הדרך, מכל מקום כיוון שהם היו עם עם ישראל נעשה הנס גם להם והתקצרה להם הדרך.
באמת  ה'  מצוות  את  לעשות  וחפץ  תורה  עול  עליו  ומקבל  זוכה  שכשאדם  לבאר,  לענ"ד  וחשבתי 
לא  אבל  למעלה.  שהסברנו  כמו  ידרש  אשר  בכל  ומסייעו  נשרים  כנפי  על  מרימו  הקב"ה  ובתמים, 
רב"...  והערב  והבקר,  "הצאן  את  איתו  יחד  מרים  הוא  האדם  את  מרים  שכשהקב"ה  אלא  בלבד,  זו 
יפנה.  אשר  בכל  ומסייעו  הקב"ה  מרים  הכל  את  בחייו,  לאדם  שיש  והצער  הקשיים,  הצרות,  כל  את 
זה כוחה של קבלת עול תורה. אדם שמחליט בהחלטה גמורה שמעתה והלאה לא עובר עליו יום ללא תורה ללא 
עשיית חסד, ללא דקדוק במצוות, הוא יראה לפתע את השינוי בחייו מצד לצד. משום שהוא נישא על כנפי 
נשרים - על ידיו של בורא העולם בכבודו ובעצמו. זה המסר הנצחי שרצה הקב"ה להשמיענו רגע לפני מתן תורה.

לצערנו אנו רואים היום תופעה נפוצה אצל אנשים מסוימים שכאשר יש להם קושי או צרה כל שהיא הם 
פונים לחפש כל מיני סגולות למיניהם, ואף יש שמרחיקים נדוד אל כל מיני רבנים מפוקפקים "שיודעים 
"והייתם  אומר הקב"ה  לכל אלה,  וחדה  ברורה  רואים תשובה  אנו  הצרות"... בפרשתנו  כל  להוציא את 
סגולה?  ומהי  סגולה מדובר?  איזה  על  נכון! אבל  סגולה,  הוא עם  ישראל  סגולה מכל העמים"... עם  לי 
לי  פנויים  שתהיו  העמים.  מכל  סגולה  לי  "והייתם  ה(,  סימן  יט  פרק  יתרו  פ'  זוטרתא  )פסיקתא  המדרש  מבאר 
"התורה  ישראל  עם  של  היחידה  הסגולה  זוהי  אחרים".  בדברים  ולא  תורה,  בדברי  ועוסקים 
שיש. ביותר  הגדול  הסגולות  בעל  הוא  יומי,  לימוד  לקביעות  תורה,  לשיעורי  שמחובר  אדם  הקדושה", 

את  שכמה  על  שנושאת  נ'  האות  צורת  יש  צ'  שבאות  שכתב  שם,  שכיר  משנה  בספר  יפה  רמז  וראיתי 
האות יו"ד. והאות נ' באה לרמז על ה"נפילה", שאדם שנפל חלילה ויש לו קשיים שונים, הדרך היחידה 
י' שהיא אות היהדות.  נפילה היא ע"י שתעמיס על שכמה של ה-נ'- את האות  לו לקום מאותה  לעזור 
יזכה אותנו לקבל עלינו באמת  וקם. ה'  יפול צדיק  יוצא לנו האות צ' –שזה רומז על צדיק. ושבע  וכך 
אמן! ומכאוב.  צער  שום  נדע  ולא  נשרים,  כנפי  על  להינשא  נזכה  כך  ידי  ועל  ומצוות",  תורה  "עול 



כיבוד אב ואם

ר ה' ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך: )שמות פרק כ –יא( ָך ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאשֶׁ ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאמֶּ בֵּ כַּ

שכר המכבד אביו ואמו | כל המבקש ימים ושנים ועושר ונכסים וחיים בעולם הזה וחיים ארוכים לעולם הבא שאין לו סוף, 
יעשה רצון אביו שבשמים ורצון אביו ואמו, שנאמר כבד את אביך ואת אמך וגו'. )אליהו רבה איש שלום פרשה כד | ילקוט שמעוני 
תורה פרשת ואתחנן רמז תתל( ומי שאינו מכבדם בטל מצות עשה, ועונשו גדול מאד שנעשה כמתנכר לאביו שבשמים  )ספר 

החינוך מצוה לג(,  וגזירות קשות באות עליו )ספר החרדים פ"ט אות לז(.

אמר בזוהר הקדוש: צריך שכל אחד יטע בלבו לאהוב את הוריו כגופו. ע''כ. ויכבדם מתוך הוקרה והערכה לאיזו מעלה 
טובה שיש בהם. וכאשר הוריו ישלחו אותו לאיזו שליחות, יעשה זאת בזריזות ובשמחה. וראוי שיהיה ניכר שעושה כן 
לשם מצות כיבוד אב ואם. ויצוה לילדיו שיקבלו את הוריו והורי אשתו בשמחה ובסבר פנים יפות. וכשם שמתן שכרה 
של מצוה זו מרובה כך עונשה מרובה. והמצער את אביו או אמו לוקה ביסורין. ואף אם תשחק לו השעה כאן בעולם הזה, 

יפרעו ממנו לעולם הבא )ילקו"י הלכות כיבוד אב ואם פרק א' עמ' קא(.

כוונה למצווה | המקיים מצות כיבוד אב ואם יש אומרים שאינו צריך לכוין לשם מצוה, דאף דקיימא לן דמצוות צריכות 
כוונה, מכל מקום במצוות שבין אדם לחבירו מצוות אינן צריכות כוונה. ויש חולקים ואומרים שמצות כיבוד אב ואם היא 
גם מצוה שבין אדם למקום, וצריך לכוין בה לשם מצוה. וכיון שכאן אפשר להחמיר בנקל, טוב ונכון לכוין בעת שמקיים 

מצות כיבוד אב ואם, שעושה כן לשם מצוה. )ילקו''י על הלכות כיבוד אב ואם פ''א סי''ג(.

ביקור אצל ההורים | ממצות כיבוד אב ואם לבקר את הוריו מידי פעם בפעם, אכן אין לזה זמן קבוע, והכל העניין )מורא 
הורים וכיבודם עמוד י"ד בשם הגרי"ש אלישיב(. סיפרו לרבנו הגריא"ל שטיינמן זצ"ל מעשה שהיה עם הגאון רבי יעקב קנייבסקי 

זצ"ל שאחד בא לשואלו שיש לו אמא קשה, שרוצה שיתקשר אליה בטלפון כל יום האם מחויב לעשות זאת? ואמר 
לו שאינו מחויב. והעיר רבינו שצריך עיון בזה, שהרי אם היו נותנים לו כל יום סכום כסף גדול היה עושה זאת בשמחה, 
למרות הקושי, על אחת כמה וכמה כשמדובר על מצוות כיבוד אם שעליו לקיים את רצון אמו בשמחה, וסיפר על מרן 
החזו"א זצ"ל שהיה מכבד את אמו וכל יום היה הולך לבקרה במשך חצי שעה ואפילו שהיה על חשבון הלימוד שלו, 
שהרי לא דיבר עם אמו על הבנת דברי הרמב"ם... )כאיל תערוג גיליון 127| ויש בנותן טעם להוסיף מעשה במאן דהו ששאל את 
הגר"ח קנייבסקי שליט"א  במה זכה החזו"א לכל התעלותו הרוחנית? והשיב לו "בזכות קיום מצות כיבוד אב ואם וכמש"כ בירושלמי ספ"ק 
דקידושין" | וכתב הפלא יועץ )אות כ( "וכבר מילתי אמורה שיש מצוות שיש להם מזל, שהרי כמה מעות אדם מפזר לעשות מצות פתיחת 
ההיכל, או להיות סנדק וכדומה, אף שאין בהם לא מצוה דאורייתא ולא מצוה דרבנן, אלא חבוב מצוה בעלמא, אשריהם ישראל, ועל כל פעם 

ששומע בקול אביו ובקול אמו מקיים מצוה רבה דאורייתא ופתאים עברו ונענשו" (.

בעת זקנותם | בעת זקנותם של אביו ואמו לכתחילה לא ישלחם למושב זקנים, אלא יכניסם לביתו, והוא ובני ביתו יטפלו 
בהם. אך אם הדבר יגרום שהמקום יהיה צר מאד, או שיפריע לשלום בית, או שלתועלת הוריו עדיף שיהיו במושב זקנים, 
או שהבן מתגורר בעיר אחרת עדיף שישלחם למושב זקנים. וכן אם אין האב חפץ לישב בביתו של הבן, ונוח לו יותר 
במושב זקנים, חייב הבן ליתן לאביו מעות לצורך מזונו, באופן שאין לאב ויש לבן. )ילקו''י כיבוד או''א פרק ב' סעיף כט מהדורת 
תשס''א כרך א' עמוד רכט| והביאו בשם הגרי"ש אלישיב שלכתחילה באם אין התנגדות מצד אשתו מצוה על הבן להביאם אל ביתו ולטפל בהם שעי"ז מקיים 

מצוות כיבוד או"א כל רגע ורגע(.

להסיר דאגה מלב ההורים | בן היוצא למקום אחר והוריו דואגים אם הגיע לעירו ולשער מקומו, כשהבן יגיע למחוז חפצו 
מצוה שיתקשר אליהם להודיעם שהגיע, או שישלח להם מכתב להודיעם על שלומו, להסיר דאגה מלבם. והוא הדין אם 
הבן מתגורר בבית הוריו והלך בערב למקום רחוק, והוריו דואגים אם הגיע בשלום, מן הראוי שיתקשר אליהם להודיעם 
שהגיע למחוז חפצו. והנוסע למדינה אחרת לאיזה זמן, מן הראוי שקודם צאתו ילך ויפרד מהוריו, וינשק ידיהם ויבקש 

ברכתם )ילקו''י כיבוד אב ואם פ''ה מהדורת תשס''א כרך א' עמוד תיג(.

היה אביו רשע ובעל עבירות | כתב הרמב"ם )בפרק ו' מהלכות ממרים הלכה יא( כיבוד אב ואם ומוראם מצוה גדולה היא, ואפילו 
אם היה אביו רשע ובעל עבירות מכבדו ומתיירא ממנו. וכן פסק מרן השלחן ערוך )יו"ד סימן רמ, יח(. אולם הטור חולק על 
הרמב"ם, וכתב, ולי נראה שכיון שאביו רשע אינו חייב בכבודו. וכן פסק הרמ"א. וכתב הגאון רבי חיים בן עטר בספר 
ראשון לציון )דף צו ע"ב(, וכן בספר אור החיים )ריש פרשת קדושים(, לדייק מדברי הרמב"ם, שדוקא אם היה האב רשע לשעה, 
וכעת אינו ממשיך ברעתו, אז צריך לכבדו ולירא ממנו, אבל אם הוא רשע גמור וממשיך בדרכו הרעה, והבאיש ריחו 
לגמרי, ועובר על העבירות שבאות לידו, אינו צריך לכבדו. עכת"ד. ]וכעין זה כתב מרן הגרי"ש אלישיב ברכות עמוד סג דאם היה אביו 

מחלל שבת בפרהסיה גם לדעת הרמב"ם אינו חייב לכבדו מפני שיצא מכלל ישראל, ולא דיבר הרמב"ם אלא באביו רשע שעדין הוא כישראל[.

אולם מרן החיד"א בברכי יוסף )סימן רמא סק"ז( חולק על דבריו  וסובר שגם כשעודנו ממשיך ברשעתו, אף על פי כן צריך 
לכבדו. וכן כתב הגאון רבי שלמה אליעזר אלפנדארי בשו"ת הסבא קדישא )ח"ב יו"ד סימן י'(.

וכתב בשו"ת יביע אומר )חלק ח - יורה דעה סימן כא( שכל זה שייך כשההורים אינם מפריעים לבניהם שזכו להכיר את האמת 
ולשוב לצור מחצבתם, ומוקירים אותם על אומץ לבם ועוז רוחם. )או לכל הפחות שנשארים אדישים כלפיהם(. אבל 
אם הם עויינים אותם על כך שחזרו בתשובה, וצוררים להם בגלל שנאתם לדת, הרי הם בכלל המינים והאפיקורסים 

שבודאי אין לכבדם, ומנעם ה' מכבוד. 

שמיעה בקולם כשאין להם הנאה | לדעת המהר"ם מלובלין )סימן קלו( אין חיוב לשמוע לאביו בדבר שאין הנאה לאב ואינו 
עובר על מצות מורא, אך דעת החרדים )פ"ה ס"ב( והגרע"א )ח"א סימן סח( שחייב לשמוע בקול הוריו תמיד, ורק אם אמרו לו 

לחטוא אינו חייב לשמוע בקולם, וכן פסק הגרי"ש אלישיב כדעות הללו. )כיבוד הורים עמוד כ(.

כאשר הזמינו את רבנו הגראי"ל שטיינמן זצ"ל לדרוש אודות מצות כיבוד אב ואם ציפו כי כדרכו בכל   | מעשה רב 
מקומות שמוזמן אליהם לצורכי חיזוק שנענה מיד בחיוב. אלא שהפעם כאשר שמע את בקשתם, ננסך עצבות על פניו, 
ושתיקה שררה בחדר. ואז פתח את פיו: "אינני יודע אם הפעם אוכל להשתתף אתכם", ואז שוב שרר שקט. הוא היה 
שקוע בהרהורים בתוך עצמו, ולבסוף המשיך ואמר: "הרי אתם מעוניינים כי אבוא לומר דברי חיזוק על מצות כיבוד אב 
ואם; באמת רצוני לומר דברי חיזוק, אולם עלי לשקול בדעתי האם אני עצמי מושלם במצוה זו, כי אינני מושלם בכך, 
כיצד אוכיח אחרים?! שכן בהיותי ילד כבן עשר, הכינה אמי אורז לארוחת ערב... ואני לא אהבתי אורז. אמא טרחה על 
הבישול ובקשה ממני שאוכל, וכיון שלא אהבתי, התחמקתי ולא אכלתי"... "אם כך", התאנח, "אולי לא אוכל להשתתף 

אתכם“ ואח"כ התרצה ודיבר במעלת מצוה זו.

מדיני תפילה

 שאלה: הלומד תורה כל היום האם חייב לומר את סדר הקרבנות 
המובא בתפילת שחרית לפני פסוקי דזמרה. 

תשובה: כל אדם חייב לומר הקרבנות וכל התפלה בשלימותה ואם לא הספיק 
בתחילת התפילה יאמרם לאחר התפילה, ורק תלמיד חכם שתורתו אומנותו 

וכל היום עוסק בתורה ואינו מפסיק אלא רק לדברים הכרחיים מותר לו לדלג 
חלק מהקטעים.

ביאורים: כתב השו"ע בסי' א' סעי' ה' טוב לומר פרשת העקדה ופרשת המן 
ועשרת הדברות  ופרשת עולה ומנחה ושלמים וחטאת  ואשם ולא כתב 

בלשון חיוב ועיין בברכ"י בסי' א' ס"ק ט' שכתב ובכל דור ודור תקון רבנן 
סדר לימודים שונים וקביעות עתים במילי דחסידותא וכוונתם לזכות את 

הרבים המון ישראל דבלאו הכי הן בעון הם בטלים מת"ת ועל ידי סדר 
הלמודים הללו אינהו ואביזרייהו הם מתעוררים קורין ומקרין. ואולם לא 

נאמרו כל השיעורים הללו לתלמידי חכמים אשר להם יד ושם טוב חכמים 
וידועים לעסוק בגופי תורה ולעמוד על עיקר דיני התורה להבין ולהורות. 

וגם המ"ב בסי' א' ס"ק יב' כתב ומי שהוא בעל תורה ויש לו לב להבין 
וללמוד יכול למנוע מלומר הרבה תחינות ובקשות הנדפסות בסידורים וטוב 
יותר שילמוד במקומם. אלא שהגר"ז בסי' מח' סעי' א' כתב נהגו כל ישראל 

וקבעו חובה על עצמן לקרות פרשת התמיד בכל יום )וידבר ה' וכו' צו את 
בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי לאישי וכו'( קודם התפלה שע"י 
קריאה זו מעלה הקדוש ברוך הוא עליהם כאלו הקריבו קרבן תמיד במועדו 

כמו שנתבאר בסי' א'.
ואכן הגרשז"א הובא בהלי"ש תפלה עמ' עח' שהיה מזרז התלמידים לומר 

הקרבנות ולפחות היה מורה להם בימי שני וחמישי למי שקשה לו וכן בת"ת 
הורה להרגיל הילדים לומר חלק מהקרבנות, ואף הגריש"א הובא בתפילה 

כהלכתה עמ' קפב' שפסק מי שלא הספיק יאמרם לאחר התפילה. ורק 
תלמיד חכם שלא מבטל רגע לחינם בכל היום חוץ מתורה אין הכי נמי יש 

לו להקל לדלג חלק מקטעים של הקרבנות.

שאלה: מדוע לא מדקדקים לומר מזמור לתודה שבתפילת שחרית במנגינה.

תשובה: כיון שיש אומרים שיש לומר מזמור זה בשמחה ולא בניגון ואולי על זה סמכו. 

לאומרה  יש  לתודה  מזמור  כתב  ט'  סעי'  נא'  בסי'  בשו"ע  ביאורים: 
ובספר  לתודה.  ממזמור  חוץ  ליבטל  עתידות  השירות  שכל  בנגינה 
מדקדקים  אין  מדוע  תמה  שהגרשז"א  הביא  פ'  עמ'  תפילה  הלי"ש 
בשמחה  לאומרו  לשון  שכתב  ד'  סעי'  פי"ד  בקיצוש"ע  ראיתי  אבל  בזה. 
זה. פרק  לנגן  שלא  ונוהגים  סמכו  העולם  זה  על  ואולי  בניגון  נקט  ולא 

אחד  יכול  האם  דזמרה  פסוקי  באמצע  עשירי  שהגיע  ציבור  שאלה: 
הנמצא  ואם  קדיש.  לומר  דזמרה  פסוקי  באמצע  שנמצא  המתפללים 
לשבח. עלינו  לפני  כשהציבור  קדיש  לומר  יכול  דזמרה  פסוקי  באמצע 

פסוקי  באמצע  קדיש  לומר  כדי  לעצור  לציבור  אין  תשובה: 
דזמרה אבל יחיד הנמצא באמצע פסוקי דזמרה והציבור רוצים לומר קדיש 
שלפני עלינו לשבח רשאי לעצור באמצע פסוקי דזמרה ולומר עמהם קדיש.

אמרו  שלא  ציבור  לגבי  לה'  אות  ז'  בסי'  גודל  בקשר  עיין  ביאורים: 
דזמרה.  פסוקי  באמצע  קדיש  שיאמרו  שנקט  התפלה  בתחילת  קדיש 
פסוקי  באמצע  שנמצא  במי  קדיש  לגבי  י'  סי'  ח"ז  יבי"א  שבשו"ת  אלא 
יחיד  שרק  עובד  הבית  כדעת  סבר  לשבח  עלינו  לפני  והציבור  דזמרה 
ויאמר  יפסיק  לשבח  עלינו  לפני  קדיש  ושמע  דזמרה  בפסוקי  הנמצא 
עמהם קדיש, אבל הציבור לא יאמרו קדיש באמצע פסוקי דזמרה, ובח"ב 
קראו  נדחה  גודל  בקשר  החיד"א  שסברת  כתב  ובגליון  ו'  אות  לב'  בסי' 
לה ולכן בפירוש הכריע שאין לציבור לומר קדיש באמצע פסוקי דזמרה.



סיפור בלי סוף...

  יש סיפורים שאין להם סוף. הסוף שלהם נשאר לו תלוי באוויר לצורך 
חשבון-נפש, לצורך בדיקה מעמיקה בחביונות המצפון האנושי. יש סיפורים 
שהם לא בדיוק סיפורים, וגם אם נספר אותם הכי יפה ומסוגנן שביכולתנו, יוצא 
שהסיפור לא העיקר, אלא האינ-סיפור שבסיפור. זה אולי נשמע קצת פילוסופי, 

בלתי נתפס, אז ברשותכם בואו נצלול לאותו אנטי-סיפור, שהסוף שלו ישאר תלוי 
על הגרדום, כדי שנוכל להתבונן, ואולי להסיק גם כמה מסקנות אישיות.

אברהם רחמים הוא בן למעלה מ- 90, והגיל תתפלאו באמת לא מהווה גורם 
בעייתי, לכל מה שקשור לצלילות מוחו, לאיכויות התנסחותו, ולכושרו הפיסי. 
אברהם, יהודי דתי הוא טיפוס די שקט, צנוע, נחבא אל הכלים, העוסק בזמנו 

הפנוי בציור, בפיסול, בשמיעת מוסיקה קלאסית, וכמובן בקריאת תהילים. ממרומי 
גילו הנושק ל- 100 )סבלנות( הוא מביט אל בני הדור הזה, במבט כאוב ובתחושת 

פיספוס.
הצעקנות, הציניות, הלבוש המוחצן, חוסר הסבלנות, הם לא מאפיינים שאהובים 
עליו. להגיד שהוא הצליח בחינוך בניו ובנותיו? נניח. אבל נכדיו כבר נראים כמו 

נוער ישראלי לכל דבר, וזה לא דבר שגורם נחת רבה לאברהם שיחיה.
מה שכן, ישנו דבר אחד המלווה את אברהם רחמים, ונותן לו דלק ועוצמות למשוך 
120 כאלמן בודד, שצאצאיו לא בדיוק ממלאים את חייו באור ובשמו  את חייו עד

חה. קורה. 
הוא בנה את בית הכנסת "אורות התנאים" בשכונתו לפני כ- 50 שנה, והוא קשור 

אליו בעבותות של אהבה. הוא היה המסגר שבנה והלחים את שער הכניסה החלוד 
והחורק. הוא הקים את הגדר הארוכה, הוא זה שניסר את הקורות כדי לבנות 

מהם תיבה משובחת במרכז בית הכנסת. הוא האיש שמדי שנה )עד שנחלש( עלה 
לגג השטוח ופיזר זפת בחורף שלא יסבלו מנזילות, ובקיץ פיזר סיד שלא יסבלו 

מחום. 

הוא שדאג להביא את הלחם 
והסלטים לסעודה שלישית, הוא 
שהחליף ברזים שדלפו, וזגוגיות 

שנשברו. 
לזכותו של אברהם רחמים 

ייאמר, שהוא עשה את מלאכתו 
בחרישיות כזו, לא מורגשת. אף 

פעם לא שמעו אותו מתייהר 

בעובדות הללו, או ממרפק לעצמו איזה מעמד בקהילה. שומכלום. לגבאים הוא 
נתן את כבודם, לרב בית הכנסת הוא הותיר מרחב פעולה רחב להתגדר בו, ותמיד 

האיר פנים למתפללים הצעירים שפקדו את המקום מעת לעת. חיפוש כבוד, לא 
היתה המחלה שלו. ואתם יודעים מה, הוא אפילו לא נדנד לאף אחד כדי לקבל 

קמצוץ של הכרת הטוב, על 50 שנות פעילותו. למותר לציין, שבני גילו, מייסדי 
המקום, ברובם עברו לעולם שכולו טוב, ואברהם היה מ"אחרוני דור הנפילים", כמו 

שנוהגים לומר. 
בית הכנסת היה והינו מוקד חייו. הוא חש בין הכתלים, התיבה, ארון הקודש, כמו 

מלך נערץ, כמו יהלום שבכתר. כמו דג צבעוני באקווריום זוהר.
עד שיום אחד הלב בגד בו. גם זה קורה. הוא נאנק במיטתו ובשארית כוחותיו חייג 

והזמין אמבולנס. במשך ארבעה שבועות ריחף אברהם בין החיים והמוות, מחובר 
למכשירי החייאה ומקבל הזנה מזונדה. מעת לעת כשהיה חוזר להכרה, היה מניע 

ראשו ימינה שמאלה, ומחפש בעיניים בורקות מבקר, ידיד, בן משפחה. איך אומרים 
ברוסית – נייט. הכורסא סמוך למיטתו היתה בדרך כלל ריקה ושוממה.

אחרי חודש וחצי, לאחר שיקום לא קל, חזר אברהם רחמים לביתו מלווה במטפל 
תאילנדי. אכן כן, הוא נחלש, אבל עם כל זאת, כוחותיו עמדו לו לצעוד לאיטו 

לבית הכנסת, מרחק של כ- 100 מטר מדירתו.
בשבת, בין תפילת שחרית לתפילת מוסף, ולפני קריאת התורה, נוהג רב בית 

הכנסת לשאת דרשה בת 20 דקות. הפעם נעתר הרב לבקשתו של ר' אברהם 
רחמים, שביקש לשאת כמה מילים. רשמו לפניכם: הדרשן של השבת הוא זקן 

המתפללים. מעמד נדיר.
הוא עלה בצעדים איטיים על הבימה, נאחז במעקה, ובקול חרישי נשא דבריו. הוא 

פתח בדברי תורה פשוטים ומובנים לכל אוזן, חידושיו היו מוכרים לציבור 
המתפללים, שדי היה מופתע שהקשיש החביב נטל לפתע את תפקיד הרב.

... ואז הגענו לקטע הדרמטי.
"את אחי אני מבקש" אמר אברהם רחמים לציבור, "יוסף הצדיק, ביקש את אחיו, 

לשאול בשלומם, לבדוק מה חסר להם למרות הסכנה בדבר, למרות הטינה של 
אחיו, הוא היה נחוש לקיים את ציוויו של אביו. לבקש את אחיו, לדרוש בשלומם... 

רבותי וידידי, מתפללי בית הכנסת, גם אני אומר לכם "את אחי אני מבקש". 
מבקש, אבל בקשתי כעפרא ד'ארעא. אין שם על לב. רציתי לומר לכם כמה מילים 

שעל ליבי. כמעט כולכם יודעים, שאת בית הכנסת הזה בניתי ב- 10 אצבעות, יש 

לי חלק בכל קיר, בכל פינה, גם התיבה שאני ניצב עליה היא פרי מעשה ידי. היו ממייסדי 
בית הכנסת שסברו שהתיבה לא תחזיק מעמד, עקב חוסר המקצועיות שלי בנגרות, אבל 

הנה היא ניצבת חסונה ויציבה והם כבר עזבו את העולם... אתם אולי לא יודעים, אבל 
שכבתי למעלה מחודש בבית חולים, בין חיים למוות, חצי גוסס ומתאנק מכאבים, ואף אחד 
מכם לא שאל עלי... אף אחד מכם לא בא לבקר... לא התעניין. היו לי שם שעות קשות של 

בדידות, חשבתי לעצמי, אברהם, לפחות המתפללים, יזכרו אותך לטובה, יבקרו אותך... 
יחייכו אליך. סוף סוף הם האנשים הכי קרובים אליך, חשבתי שאני כמו סבא טוב שלכם, או 

לפחות ידיד קרוב, אפילו רחוק. כל כך רציתי שמישהו מכם יזכור אותי, יתעניין בי, ישאל 
עלי... עורבא-פרח. לא ראיתי ולא שמעתי אף אחד מכם. את אחי אני מבקש, אבל אחי 

אינם מבקשים אותי. תודה רבה לכם, גם לך כבוד הרב, ושבת שלום".
את האוויר המחשמל בחלל בית הכנסת ניתן היה לחתוך בסכין. ההלם היה קשה ומסעיר. 

אברהם רחמים ניגש לפינתו, פתח את הסידור והשאיר את עשרות המתפללים והרב פעורי 
פה וחסרי נשימה. 

וזה רבותי סיפור שאין לו סוף. הסוף, כמו שאמרנו, תלוי באוויר לנגד עיננו חיוור ורועד וזועק 
את זעקתו. נמצאים סמוך אלינו אנשים רבים וטובים זקנים וצעירים שזקוקים לתשומת-לב, 
לחמימות, לביקור חולים, לחיוך לבבי. מאמץ כל כך מועט נדרש מעמנו, וכל כך הרבה חסד 

טמון בו. ואנחנו פוקדים את בית הכנסת, את בית המדרש, לומדים ודורשים מתפללים 
וקוראים תהילים, משחקים את משחק הצדיקים, ואוי אוי אוי, עד כמה טועים )ורעים( 

אנחנו. אדם ............ אצל עצמו...
"את אחי אנוכי מבקש, אך אחי אינם מבקשים אותי". לשמוע ולהזדעזע מעורלת-הלב. 

רגע של מחשבה...

אהבת חברים
אהבת חברים אמיתית היא להרגיש מה שחסר לחברו.

)רבי משה לייב מסאסוב(
)מאת ר' קובי לוי הי"ו(

רבי חיים פלאג'י היה מגדולי פוסקי ספרד, נולד באיזמיר 
פלאג'י,  יעקב  לרבי  תקמ"ח  בטבת  בי"ז  שבטורקיה 
מחכמי ישיבת "בית יעקב בי רב" באיזמיר. אמו היתה 
החק"ל  הרב  )המכונה  חזן  יוסף  רפאל  רבי  של  בתו 
וראש  איזמיר  של  רבה  לב(,  חקרי  ספרו  שם  על 
לציון.  לראשון  ונעשה  ישראל  לארץ  שעלה  הישיבה, 
גאטנייו.  יעקב  רבי  ומפי  סבו  מפי  למד  חיים  רבי 
רבי חיים התחתן בסביבות שנת תקס"ז. בשנת תקע"ג כשהוא 
בן 25 בלבד, הוסמך על ידי סבו לתואר "החכם השלם", 
מיוחדת  בגלימה  ידו  על  והולבש 
נאות  לא  יעקב,  רבי  אביו,  חיי  ימי  כל  לחכמים. 

אביו.   נפטר  ארבעים,  בן  בהיותו  ציבורי,  תפקיד  עליו  לקבל  פלאג'י   חיים  רבי 

לאחר פטירתו של אביו, קבל עליו משרת דיין באיזמיר וראש הישיבה, ובשנת תקצ"ג הוכתר לאב 
בית דין. שנה לאחר מכן נפטרה אשתו, ולאחר שלוש שנים, בשנת תר"א, נישא בשנית לוידא נהמא. 
בשנת תרט"ו התמנה למשרת "הרב הכולל" )החכם באשי( לאיזמיר, מינוי שאושר על ידי 
הסולטן. בזכות הסכמת הסולטן למינוי זה, התאפשר לו לנהל את הקהילה. כשהוחלף 
הסולטן, הורחבו סמכויותיו. הוא ייסד בית חולים יהודי באיזמיר, בסיעום של הנדבנים 
היהודים משה מונטיפיורי ובנימין רוטשילד. הוא יסד כולל לאברכים מצוינים, על מנת שיוכלו 
ללמוד ללא טרדות פרנסה. הוא תיקן תקנות לביצור וחיזוק החינוך, שמירת המצוות, רווחת 

התושבים והעניים ועוד. 
תקנה מעניינת שתקן היא שאסור להתמכר לעישון, מפני שבשבת המעשן מתענה בכך 
יחיד  כבורר  לשמש  נחבר  רבות  פעמים  שבת.  עונג  מצוות  את  ומפסיד  מעשן,  שאינו 

בויכוחים, מריבות וסכסוכים. 
יחד עם פעילותו הציבורית, היה מגדולי המשיבים בהלכה, וענה תשובות לכל רחבי העולם 
היהודי- האשכנזי והספרדי. בין השאר התכתב עם המלבי"ם, רבי אפרים זלמן מרגליות 
מברוד, מהר"ם פדובה מבריסק, מהר"ץ חיות ועוד.וכן היה נוהג לומר "לשם יחוד" לפני 

כתיבת תשובה, פסק דין ובירור הלכתי,
רבי חיים פלאג'י התפרסם בספריו הרבים, כ-80 במספר, אותם התחיל לכתוב בגיל 16. 
ספריו עוסקים בקשת רחבה של נושאים: 7 חיבורים על התנ"ך, 9  חיבורים על התלמוד, 
15 ספרי מדרשים ודרושים, ספרי מוסר ו-24 חיבורים בהלכה, קבלה, שו"ת וספרים רבים 
נוספים. בסיום כתיבת כל ספר, רבי חיים פלאג'י היה עורך סעודת מצווה, והיה מחלק 

את ספריו ללא תמורה. את ספריו מעולם לא מכר.

רבי חיים פלאג'י - י"ז שבט



 זמני התפילות והשיעורים ל"שבת קודש"
 זמני התפילות

 16:48 -מנחה ערב שבת

 20:00 -שירת הבקשות

  07:15 –של שבת  שחרית

 (07:45-"ברוך שאמר")
 13:30  -מנחה מניין א'

  16:30  -מנחה מניין ב'

 17:42 -ערבית צאת שבת

 זמני השיעורים
 שלמהרבי שיעור עם  - 14:15

 .עובדיה שליט"א

שיעור עם רבי יעקב  -15:00
 אלמליח שליט"א.

שיעור עם הרב שליט"א  -15:45
 ב"הלכות שבת".

חלב "שיעור בהלכות  -17:30
 .עם הרב שליט"א "נכרי

12:30שיעור תהילים לילדים: 

     :שיעורים בימי החול

 . ומפי ר' לירז הי"ו.הרב שליט"אמפי  -כל יום בין מנחה לערבית

 אחר תפילת ערבית. ,ב"הלכות ברכות" עם הרב שליט"א: יום שני

 : אחר ערבית עם הרב לירז הי"ו בספר התניא.יום שלישי

שיעור בהלכות "איסור והיתר" מפי הרב שליט"א בבית : יום רביעי

 .20:00בשעה ( 13)רח' אלעזר בן יאיר הכנסת "תפארת ישראל" 

 שיעור בהלכות שבת עם ר' שלמה כהן אחר שחרית.: יום שישי

 באולם בית הכנסת. 20:00: ביום שני בשעה שיעור לנשים

ביום י"א באב תר"א )1841(, התחוללה שרפה באיזמיר, 
בה חרבה שכונת היהודים ועלו באש 54 מספריו. לאחר 
ר' חיים מרוב צער על אבדן כתביו. בנו  השרפה, חלה 
הבכור  רבי אברהם הציע לו לשחזר באזניו את מה שהוזכר 
מכתביו, וכך במהלך השנים, שיחזר רבי חיים חלק מכתביו, 
והוציא לאור עשרות מהם, מיעוטם נותרו עדיין בכתב יד. 
קריאת  בשעת  תורה  שמחת  בחג  ה'תרכ"ח  בשנת 
משה"  שם  "וימת  הפסוק  את  חיים  רבי  קרא  התורה 
ימיו  כי  קהילתו  אנשי  הבינו  זו  בשעה  בבכי,  ופרץ 
י"ז  ביום  ואכן  מר,  בבכי  הם  אף  ופרצו  קרובים 
מועדיך  "ברכת  ספרו  את  שסיים  לאחר  יום  שבט, 
טובה. בשיבה  דם,  מרעלת  חיים  רבי  נפטר  לחיים" 

רבי חיים פלאג'י נפטר ביום י"ז שבט תרכ"ח )1868(. 
הוא נקבר בבית העלמין העתיק באיזמיר בהלוויה ממלכתית, בה השתתפו גם אנשי 

הצבא הטורקי, נציגי השלטונות ונציגי מדינות זרות. 
מבין ספריו: 'פעולת צדיק לחיים' - ספרו הראשון, שו"ת 'סמיכה לחיים' - אותו חיבר 
יוסף חזן. 'רחמים לחיים', 'ארצות החיים', 'לב חיים',  יחד עם רבו סבו חכם רפאל 
'חיים  לחיים',  צדיק  'פעולת  חיים',  'צדקה  חיים',  'מצה  החיים',  'קול  לראש',  'חיים 
ושלום', 'גנזי חיים', 'ברכת מועדיך לחיים' - ספרו האחרון, יצא לאור יום לפני מותו. 

זכותו תגן עלינו אמן!

א. האם מותר להכין סושי בשבת עם אורז שהתבשל מלפני השבת?
ב. האם מותר להכניס מאכל לתבנית עם צורה כלשהיא, שעל ידי כך 

נוצרת צורה באוכל?
ג. שמעתי שיש איסור להשתמש בשבת בספרי של קצפת שמוציא קצפת בצורה מיוחדת. 

מה הדין בזה?
ד. האם מותר לחתוך פירות וירקות בצורות שונות עם סכינים המיוחדים לכך כגון, משושה, 

זיגזג וכד'?
של  חשש  בזה  ואין  בשבת,  סושי  להכין  מותר  ולכן  בשבת,  באוכלין  בונה  אין  תשובה: 
עושה  אם  בשבת,  פירות  או  בירקות  צורות  עשיית  ולגבי  בפטיש.  ומכה  תופר,  בונה, 
אם  אבל  לכתחילה.  מותר  וכדומה,  זיגזג  משושה,  משולש,  ריבוע,  של  צורות 
יש  אדם,  של  או  חיה,  של  ספינה,  של  צורה  כגון  מיוחד,  דבר  של  צורה  עושה 
לכתחילה. קצפת  בספרי  להשתמש  מותר  כן  ועל  כן.  מלעשות  בשבת  להימנע 

גם  שייך  בונה  "איסור  כתב,  כה(  אות  פ  )סימן  ערוך  שולחן  קיצור  בספר  הנה  מקורות: 
כשחותכין  ולכן  יפין,  שיהיו  אותם  ומשוה  פירות  שמדבק  או  גבינה,  המגבן  כגון  במאכל, 
יניחם כמו  וליפותם, אלא  בצלים עם בצים או עם חלב - דג - מלוח יש ליזהר שלא להשוותם 
שהם". ומבואר ששייך דין בונה גם באוכלים. ומקור דבריו מדברי המגן אברהם )סי’ שמ ס"י(, 
עיגול של דבלה  ועשה ממנה  )תאנה(  שכתב להוכיח מדברי מרן השו"ע שכתב, המקבץ דבלה 
המג"א  והקשה  וחייב.  מעמר  תולדת  זה  הרי  אחד,  כגוף  שנקבצו  עד  וכו'  תאנים(,  )קיבוץ 
ע"כ. וליפותו  להשוותו  כשמכוין  אלא  בונה  מיקרי  דלא  ויישב,  בונה?  משום  יתחייב  לא  מ"ט 
עובר  ומייפהו  אותו  ומשווה  מאכל  מין  לוקח  שאם  ומשמע 
י'(,  אות  א'  סי  לט,  )כלל  אדם  החיי  וכ"כ  בונה.  מלאכת  על 

וכ"כ השמירת שבת כהלכתה )פי"א סי"א( שכתב, שהמדבק אוכלין בצורה של נוי, יש בזה איסור 
בונה ולכן מי שמכין בצל וביצה אין להחילקם וליפותם. עיי"ש.  

ועיין לגאון בעל שו"ת שבט הלוי )חלק א סימן פו( שכתב, שבעשיית ביצים עם בצל יש להזהר 
בכמה דברים עיי"ש, ואחד מהם, הוא להחמיר שלא ליפות האוכל ולמרח אותו משום חשש 

ממרח, בפרט אם יש בו תערובת תפוחי אדמה  המתדבקים, ותבוא עליו ברכה. וכמשנ"ת מקור 
דבריהם נסמך על ישוב המג"א הנ"ל.

אכן מצאנו ישובים אחרים לקושיית המג"א, והוא ע"פ דברי הרשב"א )שבת צה.( שכתב לבאר מ"ט 
המגבן )עושה גבינה מחלב( חייב משום בונה, והרי אין בניין בכלים, וא"כ כל שכן שלא יהיה בניין 
יוצר  ומשמע שלא שייך בונה אם לא  בונה.  ותירץ שהעושה דבר מתחילתו חייב משום  בכלים? 
את האוכל מתחילתו כגון גבינה. אבל בעושה צורה כל שהיא ומייפה את האוכל אין איסור כלל.
ויש ליישב עוד ע"פ המנח"ח )מלאכת מעמר( שיישב ק' המג"א דדווקא בגבינה חייב משום בונה 

לפי שעושה ממש גוף אחד. משא"כ מחבר חלקי האוכל ולא נהפך לגוש אחד מותר. ויש לכך 
עוד ראיות. וכמו שהעלה כן מו"ר בספרו הבהיר חזו"ע )ח"ד עמ' רעז( עיי"ש.

ויש להוסיף שאף בעושה צורות באוכל ע"י סכין המיוחד לכך כגון: בצורת משושה או זיגזג, איו חשש של 
עושה צורות שחייב משום כותב. דהנה מרן השו"ע )סי' תק ס"ג( כתב, לגבי בשר ביום טוב, "לעשות בו 
סימן מותר אפילו בסכין". ועיי' מש"כ המאירי בביצה )כח.( "ומותר לעשות בו סימן וכו', כדי להיותו היכר 
לבעלים שלא הוחלפה, ובלבד שלא יעשה סימן באותיות, אלא כענין שלש קרנות או יותר כפי 
רצונו". ומבואר, שהסימון שהותר הוא שרטוט פשוט אך לא אותיות. וכן משמע בגברי המהרי"ל 
והביאו  טוב",  ביום  הבשר  את  לסמן  לכתוב  אין  סג"ל:  מהר"י  "אמר  יט(:  יו"ט,  הל'  )מנהגים, 
בר  דרבה  בגמרא  "איתא  יז(:  ס"ק  תק  )סי'  ברורה  המשנה  פסק  זה  פי  ועל  שם.  רבה  האליה 
רב הונא מחתך אתלת קרנתא ]כשהיה משלח הבשר לביתו היה רגיל לעשות כל חתיכה בעלת 
]וציורים[ אסור לעשותן  יודעין שזה היה סימן שלו תמיד[ אבל אותיות  ובביתו היו  שלש קרנות 
בבשר דרך סימן ביום טוב". ומבואר מדבריו שיש חילוק בין ציור מיחוד לצורות רגילות שמותר. 

ועיי"ש עוד במשנה ברורה )סקט"ו( שכתב  לדון על המנהג לעשות חור במצת האפיקומן ולתלות את 
המצה בעזרת החור, וכתב: "ולעשות נקב בחתיכת האפיקומן בפסח לתלותו נראה דלכולי עלמא מותר 
אפילו בסכין, ומכל מקום לעשות בו נקב עיגול או משולש כמגן דוד יש להחמיר". ומקורו טהור מהרב פרי 
או משו עיגול  נקב באפיקומן בסכין  לעשות  "ומכל מקום  )סי' תק, א"א סק"ז( שכתב,  ומגדים 

באוכלין  וכדומה  ואדם  כוכב  דמות  ציורין  לעשות  שכן  וכל  דאסור,  נראה  בכיון  דוד  כמגן  לש 
פשיטא מדרבנן אסור, עיין סימן ש"מ במ"א ה' ו'". ועוד בפמ"ג )סי' תעז משב"ז סק"א(: "מותר 
ביום  אסור  מרובע  או  משולש  נקב  לכוין  מקום  ומכל  בכותל...  ולתלות  באפיקומן  נקב  לעשות 
סקי"ט(:  תק  )סי'  הציון  בשער  שכתב  מה  פי  על  פשוט  החילוק  אלא  בדבריו  סתירה  ואין  טוב". 
"דחתך בנקב כמין עיגול או משולש דבזה שייך שנראה כעושה כלי". דהיינו, שאסרו חיתוך לצורך 
נקב מכוון לשם תליה או אחיזה דומה לעשיית כלי. משא"כ בעושה צורה בעלמא אין כל חשש.

לחיתוך  מיוחד  בכלי  להשתמש  שאין  פסק  סי"ב(  )פי"א  כהלכתה  שבת  בשמירת  בספר  אומנם 
אבטיח בצורת עיגול או משולש, והביא )הערה מב( את דברי המשנ"ב הנ"ל. וכתב "דכל שכוונתו 
לעשות סימן מותר, והאיסור רק אם כוונתו לאותיות ולציורים. ומשמע מדבריו שכל שחותך לשם 
צורה אסור. אולם לפי מה שנתבאר לעיל דבריו צ"ע, ולא משמע כן בדברי הראשונים וכדלעיל. 
וע"ע בספר שבות יצחק )חלק יג עמ' שכא(. ובספר חוט שני )יו"ט עמ' קלט(. וכן ראיתי שהעלה 
בספר אבני ישפה )חלק ז' סימן מה( שאין כל חשש לחתוך פירות וכד' בצורות מסיומות ורק אם 
וכמו שביארנו.  הנזכר,  ובתו"ד דחה את דברי השש"כ  יש לאסור.  וכד'  חיות  חותך בצורות של 

הכנת סושי, וחיתוך פירות בצורות מיוחדות בשבת


