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לנסוע  יצחק,  ר'  של  הגורלית  להחלטה  קדמו  בירורים,  של  ושבועות  ימים 
יכולה  ונחוצה. רק כשהוברר שזו מצוה שאינה  לחו"ל לצורך שליחות חשובה 
זה שיסע לבצע את השליחות  הוא  יצחק  ר'  כי  הוחלט  ע"י אחרים,  להיעשות 
הטיסות  את  הזמין  יצחק  ר'  הרחוקה.  בקנדה  קטנה  בעיירה  שם  אי  הרגישה, 
הדרושות להלוך ושוב, בעזרת מגעים חובקי עולם בירר מי יכול לארח אותו שם, 

ויצא לדרך.
במשך  אטלנטית  טרנס  בטיסה  דרכו  ועשה  משפחתו,  מבני  נפרד  יצחק  ר' 
כחצי יממה. עייף ומותש הגיע ליעדו, וחיפש את דרכו לבית מארחו - יהודי טוב 
העיניים בבית החולים הסמוך  בכיר במחלקת  כרופא  ובעל חסד, המשמש  לב 
הדלת,  על  נקש  הדרוש,  הבית  את  מצא  נסיעה  כשעת  לאחר  מגוריו.  לעיירת 

והתקבל בחום בבית מארחיו.
בשעת ערב, סעד בעל הבית עם אורחו, וכשסיימו לאכול, 
תרצה  אם  יצחק,  ר'  ידידי  בבית,  'תרגיש  המארח:  אמר 
יש בספריה...   - ספר  יש במטבח, אם תצטרך   - לשתות 
המארח,  אמר   - תרצה!'  אשר  מכל  ליטול  בנוח  תרגיש 

ובירך את אורחו ב'לילה טוב' חייכני.
השעה  למרות  אך  נוחה,  מיטה  קיבל  אכן  יצחק  ר' 
המאוחרת, לא הצליח להירדם בקלות. הוא בחר להיענות 
ספר  לחפש  הספריה  אל  וניגש  הנחמד,  מארחו  להמלצת 
זה,  מסוג  בספריה  הביט  בה  הראשונה  הפעם  זו  מעניין. 
והוא הופתע לגלות עשרות מדפים כורעים תחת אלפי ספרי 
רפואה, בשפות שונות - מעברית ועד סינית, דרך צרפתית, 
מקצועות  ובמגוון  כמובן,  ואנגלית  פורטוגזית  ספרדית 

רפואה מכל המינים והסוגים.
הוא מוסיף להביט בספריה העמוסה, אך לא מוצא אף ספר מעניין עבורו. 
הוא  מכיר...  לא  כלל  שהוא  בשפה  רובם  אליו,  מדברים  אינם  הרפואה  ספרי 
מוסיף להביט במדפים, ולהפתעתו - נתקל בספר בעל גוון יהודי, ספר הנראה 
כספר קודש של ממש, כמו נגזר מאחד מבתי הכנסת בבני ברק והובא עד הנה...
הוא מוציא את הספר כשרעד קל בידיו, ולהפתעתו הרבה - אכן כן, זהו ספר 
אהרן  רבי  הגה"צ  המשפיע  חיבר  אותו  שמו,  עיניים'  'קדושת  לחלוטין,  תורני 
טויסיג שליט"א. לרגע הרגיש 'בבית' - ספר כמו הספרים המוכרים לו, וברגע 
כזה  ספר  התייצב  מניין  לכאן?!  הזה  הספר  הגיע  איך  ונדהם:  הופתע   - הבא 
במקום כזה?! מה העמיד את ספר 'קדושת עיניים' בטבורה של ספריה רפואית 

בביתו של פרופסור נודע?!
עיר  של  בטבורה  להאמין.  מסרב  וליבו  ושוב,  שוב  הספר  את  ממשש  הוא 
נכרית כמעט לחלוטין, בסוף העולם ממש - דווקא כאן ספר יהודי קדוש בשם 

'קדושת עיניים'?!  - איך הגיע הספר הזה לכאן?!
דקות ארוכות עמד נכחו נדהם, הביט אנה ואנה, מנסה למצוא אולי יש כאן 
ספר נוסף שישפוך אור על התעלומה. אפס, כי היה זה ספר יהודי בודד, בספריה 

עתירת ספרים רפואיים. פלא פלאות - מה מחפש כאן ספר כזה?!
להיוודע  יוכל  התעלומה  פיתרון  כי  יצחק  ר'  הבין  המאוחרת,  השעה  לנוכח 
ויפרוש את תמיהתו בפניו.  יום, כשישוחח עם מארחו הנחמד  רק בבוקרו של 
בינתיים, לקח את הספר ועיין בו קלות עד שנרדם. כשהתעורר בבוקר ולאחר 
שהתפלל והחל לעסוק בנושא שלשמו הגיע הנה, שב לבית מארחו וגילה כי בעל 

הבית בבית.
מארחו בירכו בשלום לבבי והתעניין אם הוא צריך עזרה, אך העזרה הדרושה 
ביותר לר' יצחק - היתה פיתרון התעלומה הפלאית מאמש... הוא התנצל קלות 
ושאל קצרות בתמיהה עצומה: 'אינני מבין וסליחה על השאלה. הספר הזה הוא 
ספר קודש! מנין הגיע הנה, ומה הוא מחפש כאן בין הספרות הרפואית העניפה?'
הפרופסור המארח חייך קלות והשיב: 'תשמע, אם מצאת את זה במדפי ספרי 

הרפואה, כנראה שזה ספר רפואה...' - אמר, מגלה טפח ומסתיר טפחיים...
'מה?' - התבלבל ר' יצחק. 'לא הבנתי? זה? ספר רפואה? היתכן?! זה ספר 

קודש, פרופסור!'

'זה ספר רפואה לכל דבר,  - חייך שוב הפרופסור מבעד לשפמו,  ולא!'  'לא 
הסכת נא ושמע!

בשלילה,  הנהן  יצחק  ר'  מכיר?'  מבוסטון.  ג'ונסון  פרופסור  ידיד,  לי  יש 
והפרופסור המשיך. 'טוב, לא משנה, אתה לא בענף שלנו אז איך תכיר. בקיצור, 
פרופסור ג'ונסון נחשב המאבחן הטוב ביותר באמריקה בתחומו, וכנראה הוא 
הטוב ביותר בעולם כולו. אנחנו בידידות מאז ימי האוניברסיטה, ובמשך תקופה 
שהינו יחדיו בישראל, אז למד עברית. עד היום, אנו מדברים ונפגשים מדי פעם, 

בכנסים בינלאומיים וכדומה.
בקיצור, לא אלאה אותך בפרטים, ביום מן הימים אני יושב אתו, והוא מגלה 
את אוזני כי בעת האחרונה האבחונים שלו מדוייקים יותר משהכיר בעבר. תמיד 
הקשים  המקרים  אליו  הגיעו  לכן  ובדיוק   ,1 מס'  מומחה  למאבחן  נחשב  הוא 
והמסובכים ביותר, ובהם - הצליח להשיג כ-50 אחוזי דיוק באבחון שלו, נתון 

הנחשב הצלחה גדולה במקרים מסובכים כמו אלה שהוא מתמודד עימם.
אלא, כך סיפר לי ג'ונסון, לאחרונה גילה נוסחה חדשה, שהעלתה את רמת 
הדיוק שלו באבחונים לסביבות ה-90 אחוז. שמעת? - 90 אחוז!' - כמעט צעק 
הפרופסור, והחווה באצבעו לר' יצחק, מנסה להסביר בתנועות ידיים את גודל 
ההישג המדובר. 'לא הייתי יכול לכבוש את סקרנותי, ושאלתי אותו כיצד הגיע 

להישג הרפואי המדהים הזה, שיא עולמי של ממש.
ואז הוא גילה לי על הספר הזה, קדושת עיניים שמו. הוא הסביר, כי הספר הזה 
הסביר לו - לראשונה בחייו - עד כמה כח הראיה הוא המשפיע הגדול ביותר על 
תפקוד המוח. כי יש מבטים, הסתכלויות וראיות, שפשוט משבשים את יכולת 
אלו  לפניו.  שנגלה  מה  את  המיטבית  בצורה  לבחון  להתרכז,  להתמקד,  המוח 
הסתכלויות שהתורה אוסרת, מבטים שיהודי חייב להישמר מפניהם, כך ציותה 

התורה וכך יזכה לשמור על עיניו ומוחו זכים וצלולים, בריאים וטובים!
הספר הזה עוסק במצוות שמירת העיניים, ומרחיב בידע רב, סיפורים ומקורות, 
כיצד לשמור על העין מראיות בעייתיות, כיצד לשמור על הראיה צלולה וחדה, 
כיצד לאפשר למוח לתפקד בצורה המיטבית. פרופסור ג'ונסון רכש את הספר 
והחל לשמור על העיניים, וראה זה פלא: לא זו בלבד שחש קשר רוחני מתחדש 
עם בוראו, אלא שאבחוניו השתפרו פלאים, יכולתו לנתח 
ל-90  הגיע  הוא  ערוך,  לאין  עלו  צילומים  ולהבין  נתונים 

אחוז הצלחה בזכות שמירת העיניים!
בעקבות פרופסור ג'ונסון', הוסיף הרופא אחרי השתהות 
זמן  על  מקפיד  ואני  הספר,  את  אני  גם  'רכשתי  קצרה, 
להזכירני לשמור על בריאות  כדי  בו,  שבועי קבוע ללמוד 
עיניי וצלילות מוחי, בדרך תורתנו הקדושה. מאז התחלתי 
שאינני  מראות  יש  בהם,  קורא  שאינני  עיתונים  יש  בכך, 
מסתכל בהם, יש מצבים שאינני נכנס אליהם - הכל כדי 
לשמור על המוח שלי מתפקד כיאות, לאפשר לו לשמש 

אותי בבריאות איתנה ובאבחנה נכונה לכל החיים!
לא  'זה  אישית,  בנימה  הפרופסור  הוסיף  לב',  בגילוי 
הרגלים  שינוי  הקרבה,  דורשת  עיניים  שמירת  קל.  היה 
בחיים, בטח לרופא כמוני שמשתתף באירועים שונים, קורא עיתונים ומחקרים, 
ונפגש עם אנשים מכל הסוגים. אך זה כל כך כדאי לי, ולכן - לא פעם אני נמנע 
מאירועים ומפגשים שונים, מדלג על עיתונים, מוותר על דברים שספק אם היו 
יכולות   - ומאז  יותר.  ומוחי הרבה  לעיניי  בוודאי שהיו מזיקים  לי, אך  מועילים 

האבחון וההבנה והדייקנות שלי השתפרו לאין ערוך! 
זה  רפואה,  ספר  רק  לא  זה  כאן?  הזה  הספר  מבין מה מחפש  עכשיו אתה 
מפתח לכל ספרי הרפואה. מי שצועד עם העצות והדרכים, ההנחיות והטיפים 
ששומרים על עיניו - המוח שלו נפתח להבין ולדעת, לאבחן, להחכים, לקלוט!' 
עד  ארוכה  שעה  עוד  ישב  יצחק  ור'  הארוך,  המונולוג  את  סיים  הפרופסור 
מזהים.  שמות  בשינוי  באוזנינו  ציטט  אותו  המטלטל,  מהסיפור  שהתאושש 

והמסר שלו עולה מכל שורה, צף מכל אבחון מדוייק:
נשמור  הבה  ומוגנות.  שמורות  ואיתנות,  בריאות  העיניים  על  נשמור  הבה 
את העין מכל ראיה אסורה או זרה, מעיתון או תמונה, מהבטה במקום אסור 
או מנשיאת עיניים למקום מיותר. העיניים שלנו הן איבר עדין ורגיש, כל ראיה 
אסורה מטשטשת את יכולתן לראות, משבשת את תפעול המוח. רק שמירת 
לנו  שתאפשר  ומפוקחת,  טובה  בריאה,  ראיה  לנו  מבטיחה  מיטבית,  עיניים 

להבין, לזכור, לאבחן ולקלוט, בעזרת העיניים הבריאות שלנו!
הרי אנשים כה מתאמצים להבין ולקלוט, להחכים ולהתבונן. בחורים בישיבה, 
ילדים רכים בשנים, אברכים צעירים, מתמודדים מול סוגיא קשה, תוספות שאינו 
ברור, שיעור עיוני שאינו בהיר מספיק. כמה כולנו מנסים ללמוד - בכל תחומי 
החיים, כמה אנו מנסים לשכלל את יכולת האבחנה שלנו במתרחש לנגד עינינו, 

את היכולת שלנו לקבל החלטות נבונות ומושכלות ביחס למה שקורה עימנו.
'ולא תתורו אחרי... עיניכם' - זו לא רק מצווה, זו גם עצה בריאה במיוחד. 
רוצים להבין? רוצים לקלוט? שואפים להחכים? צאו וראו מה למד הפרופסור על 
בשרו, כיצד חש את המהפך בעקבות שמירת עיניו. רק שמירת עיניים מבטיחה 

הבנה ברורה ובהירה!



לך אנשים' רש"י  'שלח  'שלח' פותחת בציווי  פרשת 
'שלח  לד)  סוטה  רבה,  (מדרש  חז"ל  דברי  את  מביא 
לך'- לדעתך. אני איני מצוה לך, אם תרצה שלח. ע"כ. 
משמעות הדברים שכאילו הקב"ה אומר למשה באמת 
זאת  בכל  תרצה  אם  אבל  מרגלים,  לשלוח  צורך  אין 
ויש להבין האם אין בשליחת  לשלוח אינני מונע ממך. 
צורך  אין  אומר  הקב"ה  הרי  באמונה?  חסרון  מרגלים 

לשלוח. וא"כ למה ניתנה כאן האפשרות לשלוח.

שליזנגר  אליהו  הרב  מבאר  התורה'  'אוצר  בספר 
אפשר לומר דהנה מצינו שני סוגים של ריגול בארץ זרה. 
יש סוג אחד- שאמור לרגל את הארץ ולברר האם ישנם 
סיכויים לנצח במלחמת הכיבוש. ריגול מסוג זה מטרתו 
לתת לנו הערכת מצב נכונה, על מנת להחליט אם בכלל 
כדאי לצאת למלחמה על כיבוש המקום, או שמא אנו 
מסכנים את  הלוחמים שאין סיכוי לנצח. בריגול כזה יש 
לברר את גדלו ואת כוחו של האויב ואת מבנה השטח 

לידי  להביא  מטרתו  כזה  ריגול  לכבוש.  מעונינים  אותו 
סוג  עוד  יש  אולם  המערכה.  כדאיות  עצם  על  החלטה 
שני של ריגול-  כאשר כבר יש החלטה ברורה ונחושה 
הוחלט  כבר  כך  ועל  הארץ  כיבוש  על  למלחמה  לצאת 
לערוך  צורך  יש  עדיין  ונחרץ. אלא שמ"מ  ברור  באופן 
באיזו  המלחמה.  דרכי  את  לבדוק  כדי  בשטח  סיורים 
מלחמה  וכלי  דרכים  ובאלו  האויב,  את  להתקיף  דרך 
להשתמש, כמה חיילים נמצאים ממול. והכל נעשה כדי 
להגשים כמה שיותר בקלות את היעוד של כיבוש הארץ. 

כשהקב"ה אמר למשה "שלח לך אנשים" הרי זה ברור 
שהקב"ה לא צריך שיעשו ריגול בכדי לדעת אם יצליחו 
בני ישראל לכבוש את הארץ או לא. שהרי כבר הקב"ה 
הבטיח לתת את הארץ לעם ישראל, וברור גם שהקב"ה 
ינחה אותם בדרך טובה ונאמנה שיצליחו בפעולתם ולא 
יאונה להם כל רע. אך הקב"ה יודע את נפש האדם, וכך 
הנהיג הקב"ה שיעשו בדרך הטבע, ואין סומכין על הנס. 
ולכן יש ענין בשליחת המרגלים בכדי שהעם יקבל קצת 

מידע שיחשבו איך לכבוש בדרך הרגילה. 

גם משה רבינו כשפנו אליו העם לשלוח מרגלים אמרו 
ָלנּו ֶאת  ְוַיְחְּפרּו  ְלָפֵנינּו  ֲאָנִׁשים  לו בזאת הלשון "ִנְׁשְלָחה 
ְוֵאת  ָּבּה  ַנֲעֶלה  ֲאֶׁשר  ַהֶּדֶרְך  ֶאת  ָּדָבר  ֹאָתנּו  ְוָיִׁשבּו  ָהָאֶרץ 
ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָנֹבא ֲאֵליֶהן". הרי שהמטרה היתה רק לברר 
את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא אליהם. 
ולכן הסכים משה ואמר "ַוִּייַטב ְּבֵעיַני ַהָּדָבר" שהרי לא 
היה כאן איזה פקפוק על עצם הכיבוש והמלחמה, שזה 
היה ציווי ה', והדבר היה ברור ומוחלט. אלא שנשאלה 

השאלה איך עושים את זה הכי טוב ובקלות ללא סכנות 
וללא הפתעות. ועל כל זה הסכימה גם דעת הקב"ה ולא 
וכמו"ש  משה  ששלח  הריגול  מטרת  היתה  וזו  עיכבה, 
"וישיבו אתנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים 

אשר נבא אליהן".

ובכן, כשחזרו המרגלים היה עליהם לתת דיווח עדכני 
הארץ  את  לכבוש  ניתן  היאך  ביותר  הטובה  הדרך  על 
בקלות ובמהירות. אבל כאן המרגלים נפלו לטעות גדולה, 
הם הפכו את מטרת הריגול לסוג השני, הם ערערו על 
ידים  להרפות  היתה  ומטרתם  והכיבוש,  המלחמה  עצם 
ולהחליש את הלבבות כדי שלא ינסו כלל ועיקר להלחם, 
ועל ידי מורך הלב שהכניסו בעם, גרמו פקפוק ביכולת 
שלהם להכנס לארץ. וזה כבר גרם לתסיסה והתרסה. עד 

שנגזר על כל הדור ההוא שלא יכנסו לארץ.

גם  זו  פרשה  את  ללמוד  שיש  אומרים  המוסר  בעלי 
ולחזור  יורדת לרגל את הארץ  ל'אדם' שנשמתו  כמשל 
אחר  נמשך  האדם  אך  טובות.  תוצאות  עם  למעלה 
וזו טעות שהרי אם  נוכל לעלות'.  'לא  הפיתויים ואומר 
מכאן  להביא  מנת  על  לכאן  הנשמה  את  שלח  הקב"ה 
להצליח  שאפשר  הוא  יודע  טובים,  ומעשים  מצוות 
ולהתגבר על המכשולים, אלא שהאדם צריך ללמוד את 
דרכי הלחימה עם היצר הרע, ולזה נתן לנו את התורה, 
כמאמרם בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין. יעזרנו 

ה' שנזכה לירש את הארץ העליונה. 

אחד מדיני כבוד השבת הוא לאפות חלות לכבוד 
א')  סעיף  רמב'  (סימן  הרמ"א  כתב  וכן  השבת, 
לעשות מהם  בבית  חלה  שיעור  כדי  ללוש  "נוהגין 
לחמים לבצוע עליהם בשבת ויום טוב, והוא מכבוד 
שבת ויום טוב" עכ"ל, וגם אם אופה פחות משיעור 
וכיום  השבת,  מכבוד  בזה  ויש  לאפות  נכון  חלה 
והם  ונאה  יפה  בצורה  לחמים  עושות  שהמאפיות 
טובות וטעימות לכך אין הכל רגילים לאפות לחמים 
לכבוד השבת, אולם גם כיום יש מצוה לאפות לחם 
שמחייב  כשיעור  עושה  אם  ובפרט  שבת  בערב 
הפרשת חלה, שכן יש עוד טעם אחר לדבר, שאמרו 
במדרש שאדם הראשון היה חלתו של עולם וחלה 
טהורה היה, וחוה גרמה לו לחטוא ובשל כך נגזר 
עליו למות, וכיוון שאדם הראשון נברא בערב שבת 
ונגזר עליו מיתה באותו יום, הרי זה תיקון לחטאה 
של חוה, ולכך מסרו מצוה זו לנשים, (אולם פשוט 
שאם אין האישה מפרישה חלה או שהגבר הוא זה 

שעשה הלחמים חייב הוא להפריש חלה).

שיהיו  כדי  שישי  ביום  החלות  את  לאפות  יש 
טריות וטובות לשבת, וגם כדי שיהיה ניכר שעושה 
זאת לכבוד שבת, ואם חוששת שלא תוכל להספיק 
להכין שאר צרכי שבת וגם לאפות חלות ביום שישי, 
כגון שיום שישי קצר או מחמת סיבה אחרת, עדיף 
צרכי  הכנת  ושאר  שישי  ביום  החלות  את  לאפות 
השבת יעשו ביום חמישי, ואע"פ שגם שאר צרכי 
ולא  בדווקא  השישי  ביום  להכינם  צריכים  שבת 
יספיקו להכין כל  קודם לכן (ורק אם חושש שלא 
צרכי שבת מותר להקדים ולהכין קודם יום שישי) 

מכל מקום עדיף להקדים הכנת שאר צרכי השבת 
ליום חמישי ואפיית החלות תעשה ביום שישי, כמו 
עוד  יש  כבוד השבת  מצד  למעלה שחוץ  שכתבנו 
זה  שכן  החלות,  אפיית  שבת  בערב  לעשות  טעם 

תיקון לחטאה של חוה שהיה בערב שבת.

גם אישה שאינה נוהגת לאפות חלות בכל ערב 
לעשות  בשנה  אחת  פעם  שלפחות  תשתדל  שבת 
כדי  תשובה  ימי  בעשרת  הפחות  ולכל  זו,  מצוה 
ישתדל  האיש  וגם  אלו,  בימים  זכויות  להרבות 

להפריש חלה פעם אחת בשנה.

בברכה  חלה  הפרשת  המחייב  הקמח  שיעור 
הוא אלף וחמש מאות וששים גרם (1.560 גרם), 
אולם טוב להפריש חלה בלא ברכה משיעור אלף 
לברך  וצריך  גרם),   1.404) וארבע  מאות  וארבע 
קודם ההפרשה כדין כל המצות מברך עליהן ועובר 
וכו' אשר  ה'  "ברוך אתה  ונוסח הברכה  לעשייתן, 
ומי  וצונו להפריש חלה תרומה",  קדשנו במצותיו 
שנוהג לברך "להפריש חלה" או "להפריש תרומה" 
מעיקר  ההפרשה  ושיעור  שיסמוך,  מה  על  לו  יש 
הדין הוא בכל שהוא, אולם כבר כתב בכף החיים 
מארבעים  אחד  יפריש  פעמים  בכמה  שלפחות 
ושמונה חלקים (1/48) שזה השיעור על פי הסוד, 
את  שתקיים  כדי  כן  יפריש  נוראים  בימים  ובפרט 

המצוה בשלמות גם על פי הסוד.

לכתחילה  צריך  הזה  בזמן  את החלה שהפרישו 
ישרפנה  לא  אולם  לאשפה,  לזורקה  ואין  לשורפה 
וכל  בתנור,  החלות  אופה את  כאשר  התנור  בתוך 
שבהם  תבנית  באותה  חלה  את  יתן  שלא  שכן 
אלא  לתנור,  שניהם  את  ויכניס  החלות  את  עושה 
יעטוף אותה בנייר כסף וישרפנה על להבת הגז עד 
לזורקה  יכול  כך  ואחר  לאכילה  ראויה  תהא  שלא 
יכול לשורפה יקברנה באדמה,  לאשפה, ואם אינו 
אותה  יעטוף  באדמה  אותה  לקבור  יכול  אינו  ואם 

בשקית אטומה ויזרוק אותה לאשפה בדרך כבוד.

צריכה  ואינה  מועטים  הם  ביתה  שבני  אישה 
שמחייב  שיעור  של  כמות  שבת  ערב  כל  לאפות 

כשיעור  אחת  פעם  שתאפה  עדיף  חלה,  הפרשת 
המחייב בהפרשת חלה עם ברכה, ותשתמש במה 
שצריכה באותה שבת ואת החלק הנשאר תשמור 
במקפיא לשבתות אחרות, וזה עדיף מאשר תאפה 
מתחייבת  שאינה  קטנה  כמות  שבת  ערב  כל 

בהפרשת חלה.

גם מי שנוהג לאכול כל השבוע פת של נחתום 
שיאכל  שאפשר  כמה  להיזהר  צריך  גוי,  (אופה) 
בשבת פת שנאפתה על ידי ישראל, אולם אם אין 
לו פת אחרת יכול לאכול בשבת פת של נחתום גוי.

מאכל  לאדם  שלחו  אם  חסידים  בספר  כתב 
כדי שיאכלנו בשבת לא יאכלנו ביום חול, ונחלקו 
הפוסקים אם איסור זה הוא מעיקר הדין או ממדת 
מעיקר  הוא  שהאיסור  יאיר  החות  דעת  חסידות, 
הדין, כיוון שהנותן מקפיד שיאכלנו בשבת, אולם 
דעת הגאון רבי זלמן שזהו איסור ממדת חסידות, 
ולכן נכון וראוי שיאכלנו דווקא בשבת ולא ישאירנו 
ליום חול, ומכל מקום אם לא אכלו בשבת וחושש 
רשאי  הבאה,  לשבת  ישמרנו  אם  יתקלקל  שמא 

לאוכלו ביום חול.

מאכל  דבר  לאותו  צריך  אינו  אם  הדין  והוא 
משובחים  מאכלים  כבר  לו  שיש  כגון  לו  ששלחו 
שעשה לכבוד שבת, אם הוא דבר שיכול לשומרו 
לשבת הבאה ישמרנו, אולם אם אי אפשר לשומרו 
והמאכל להתקלקל יכול לאוכלו ביום חול. וכל זה 
זה דווקא אם אמר השולח  שצריך לאוכלו בשבת 
למקבל שיאכל מאכל זה בשבת, אבל אם שלחו  לו 
בסתם, גם ממידת חסידות אין צריך לאוכלו בשבת.

כל מה שכתבנו זהו דווקא שאדם אחר שלח לו, 
אבל אם הוא קנה בעצמו איזה דבר מאכל לכבוד 
שבת, או שעשה תבשיל וייחד אותו לכבוד שבת, 

יכול להתחרט ולשנותו ליום חול. 
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