
                                                                   

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                              

           

                                                                   

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                  

                                                                                                                   

א רבי משה בן עישה, עישה בת חנינה, חדווה בת מיכל מסעודה, מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, ר' יצחק בן שושנה חמשנה,  “מולע"נ: 
אליהו איטח ‘ ישראל אפללו בן איז'ה, יאיר עידן בן יעקוטא תחי', מקיקס בן שקלילה, הרב אברהם ביתאן בן ברקא, אמנון בן יחיא פנחס, ר

 ינה.‘בן עזיזה, ורדה בת זכרונה, ניסים בן ז

אילה יסכה בת לזב"ק: 
יפה, איילת עליה בת 
אסתר, שולמית בת 

  איריס 

שירה , נועה ויהונתן  להצלחת:  
אביחי בני שני, טליה, משה חיים  
ותאיר בת רחל, תאיר ערביה בת 

   ינה.  ‘דינה ז 

להצלחה בריאות 
מ “א‘: ופרנסה טו

  ‘. יפה בת וורדה תחי

 ‘.העלון להצלחת מר תומר סגרון ורעייתו תחי
ניתן להצטרף לרשימת התפוצה במייל. שלחו מילת 

  -ל“ הצטרפות”
 250-4578757לתגובות תרומות הארות והערות: 

 7775842-28ניתן לשלוח גם בפקס: 

 ם  úון מופץ ברבבות עותקים בארץ ובעוúהע
 úז" עישהבן משה אלפסי ע"נ מור אבי רבי úמוקדש 

 33:11כניסת שבת: 
 55:11שקיעה: 

 33:11צאת שבת: 
 50:91רבנו תם: 
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 האם מותר לאשכנזי 
 לשאת כפים בבית כנסת 
 ספרדי בעיר קראקא

שאלה: כהן אשכנזי נסע לקברי צדיקים במזרח אירופה, 

א. ונודע לו שבשבת “ ושבת בקראקא, עירו של הרמ 

בבוקר יתקיים בעיר מנין של יוצאי עדות המזרח שנוהגים 

לשאת כפים במשך כל ימות השנה, ולא רק בימים טובים 

ל. ונסתפק אותו כהן האם מותר לו “כמנהג האשכנזים בחו

לשאת כפים עמהם, דהיחיד נגרר אחרי הציבור, ומכיון 

שציבור זה נוהג לשאת כפים בכל השנה, אף היחיד צריך 

א והוא “ לנהוג כמותם, או שמכיון שזו היא עירו של הרמ 

המרא דאתרא דשם, והוא מבני אשכנז שקיבלו עליהם את 

א להלכה, אין לו לעבור על הוראתו של “ פסקי הרמ 

 א בעירו אף אם יש שם ציבור שנוהג אחרת.“הרמ

א הורה “ תשובה: הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט 

שיעלה לדוכן וישא כפים עם הציבור. וכן הורו הגאונים 

א, “ רבי שמואל אליעזר שטרן ורבי נפתלי נוסבוים שליט 

שהולכים בזה אחר מנהג המקום ומכיוון שבבית הכנסת 

הזה המנהג הוא לשאת כפים בכל ימות השנה יכול היחיד 

 לישא כפים עמהם.

א “ והגאונים רבי שמאי גרוס ורבי עמרם פריד שליט 

הורו למעשה שאם הוא כהן יחיד לא ישא כפיו כלל, אך 

אם יש שם כהנים אחרים ובלאו הכי מתקיימת שם נשיאת 

כפים ישא כפיו עמהם ולא ייצא מבית הכנסת קודם רצה. 

ל אפילו אם הוא כהן יחיד יכול “ ובשאר מקומות בחו 

 לעלות ולשאת כפיו כמנהג הציבור שהוא מתפלל עמהם.
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 לע"נ בנימין בן רחל

                                                                                           
                -        

                  –                    

 ה יוגרלו הפרסים כדלהלן:“החודש אי

 ‘.העלון להצלחת מר תומר סגרון ורעייתו תחי
ניתן להצטרף לרשימת התפוצה במייל. שלחו מילת 

  -ל“ הצטרפות”
 250-4578757לתגובות תרומות הארות והערות: 

 7775842-28ניתן לשלוח גם בפקס: 

 הודעה משמחת  
 לקראת חג הפסח הבעל"ט:

 בשבועות הקרובים אי"ה נפרסם חידה על חג הפסח
 ויוגרלו פרסים בשווי אלפי שקלים

 לכבוד בני התורה ועמליה
 הכונו הכונו, כי בפסח הזה תרגישו בני חורין אמיתיים...



‘ ’

את הסיפור המדהים הבא סיפר ידידנו מגיד 
 א:“המשרים רבי חיים זאיד שליט

בדיוק לפני שנה הייתי בס"ד במלון בים 
ערב שבת, ניגשים לתפילה  -המלח בקבלת שבת

וכמובן אחרי התפילה הולכים לסעודת שבת. 
במלון עצמו יושב בן אדם לידי, ואומר לי: הרב 
זאיד תעשה לי חסד ותעזור לי. הוא אומר לי 
שאשתו לא רוצה לרדת לחדר האוכל. שאלתי 

אותה למה היא לא רוצה, ואמר לי 
ו  ש ע ם  ה ו ם  י ד ל י ו  נ ל ן  י א ש  : ך כ
ן  וכעת בטיפול האחרו טיפולים 
הודיעו לה לפני שעה שגם טיפול זה 
עבר ללא הצלחה. והמצב רוח שלה 

 נמצא ברצפה.
 , ו י ר ב ד ת  א י  ת ע מ ש ש ד  י מ
אמרתי לו שאין לי בעיה וחשוב לי 
לדבר איתה. הלכתי אליה, היא 
היתה בעזרת נשים של בית הכנסת 
שכולה בוכיה ובצער גדול, הודעתי 
לה שאני רוצה לומר לה משהו, ואת 
זה, קוראים יקרים, אני אומר גם 
לכם שזה טיפ להצלחה בחיים בכל 

 המובנים.
וכך אמרתי לה: "אנחנו נמצאים 
כעת בים המלח, ולים המלח יש עוד 
שם 'ים המוות'", התחלתי לומר לה. 

והמשכתי על אותו נימה, "אדם שבוכה זה מוות, 
והוא מושך שפע לא טוב לעולם, וכך גם ים המלח 
שהוא דמעה הוא לא טוב, שום יצור חי לא נמצא 
בים המלח, בגלל שזה מלח ואי אפשר לחיות 

 שם".
"והדרך היחידה שאפשר לחיות והמקום 
היחיד שיש חיות", אמרתי לה, "זה בים מתוק, ים 
שוקק חיים ים שנותן טוב למי שמתקרב אליו, שם 
יש דולפינים וחיות. שבת קודש יש לה מעלה 
נפלאה שמי ששמח בשבת 'כי אשמרה שבת אל 
ישמרני', מי שבשבת נמצא בשמחה מוצא ישועה, 
אמרתי לה קבלי על עצמך עם כל הקושי לקום 
לשבת ולעשות את השבת הכי שמחה שיש, 
ולחזור לבית ולעשות אורה ושמחה, ותדעי לך 

 שזכות שמחת שבת מביאה ישועות".
אותה אישה יקרה תפסה את עצמה הבינה 
והיא עצמה  כל  ירדה לחדר או ו ן  ו את הרעי
הסתובבה סביב השולחנות ושמחה אנשים כל 
השבת. בסייעתא דשמיא אני חוזר עכשיו מנהריה, 
ובדרך בעלה מתקשר אליי ואומר לי "הרב זאיד 
אתה זוכר לפני שנה בשבת בבית מלון שאמרת 
לאשתי ששמחים בשבת זוכים לראות ישועות, אז 

 תדע לך שבשבת נולדה לאשתי בת".
ט  ו ש פ ר  ב ד ם  כ ל ו  ע ד ת ש  , ו ל י  ת ר מ א
שהשמחה שעשיתם בשבת היא זו שהשרת לכם 
ברכה עד בלי די בחיים והיא עצמה זכתה אתכם 

 לבת ביום שבת קודש.

ומי שלוקח את יום שבת קודש, ובטוחני 
שלכולם יש קשיים בחיים, אבל מי שהולך עם 
אמונה לשבת ואומר שלפחות ביום הזה אני 
מראה אהבה לבורא עולם שאין ביום זה עבודות 
ואין כלום. היא תשרה עלינו את הברכה כי היא 

 מקור הברכה.
אני חייב לספר לכם סיפור נוסף ממש פלא 

 והפלא:
הייתי כאן בצרכנייה הנקראת 'יש', 
וקניתי דברים  אני עומד בתור 
לכבוד שבת קודש. מאחורי עומד 
אדם עם עגלה ודופק לי על הכתף. 
הוא אומר לי: "הרב אפשר לשאול 
אותך שאלה", אמרתי לו בשמחה. 

 והוא שואל אותי.
"הרב עשיתי קניה במאתיים שקל", 
אמרתי לו, "איך אתה יודע שזה 
ת  א ת  ר עב ה א  ל ן  י י ד ם ע כו הס
הדברים שלך בקופה", והוא אומר 
לי בחצי חיוך, "יש משהו חדש 
שנקרא 'כספון' זה נמצא מחוץ 
לסופר ואתה עובר על כל המוצרים 
שיש ואתה יודע בדיוק כמה אתה 
 ) . . . . ם י נ מ ת ל ב  ו ט ה  ז ( ם  ל ש מ
העברתי בכספון ובכוונה לקחתי 
את המכשיר כי יש לי בכיס רק 
יזה או  ו בו ים שקל, ואני לא משתמש  מאתי

 בצ'קים".
"מה השאלה", אני אומר. "אני עומד בתור 
מאחוריך, ותוך כדי אשתי מתקשרת אלי, ואומרת 
לי שצריך לקנות רק במאה שקל כי השכן 
התקשר לאשתי ואמר לה שאנו חייבים להעביר 
עוד היום מאה שקל ואם לא זה גזל בגלל שאחרנו  
את המועד. ומה עושים, האם להוריד מוצרים 
במאה שקל ולשלם לוועד הבית או לא להוריד 

 ולא לשלם". 
התשובה היא וודאי שעדיף לשלם לבעל 
הבית. וכך אמרתי לו, "יענקל'ה, וודאי שחייב 
לשלם לבעל הבית כי זה גזל, אבל תשאר כך עם 
העגלה ואתה תראה 'לווה עליי ואני פורע' אם 
אתה שמח לכבוד שבת קודש השם יתברך נותן". 
"הרב אתה בטוח", הוא מברר. "חוצפן, זה אתה 

 אומרת ולא אני...".
אני עובר בתור, ואתם יודעים שרב נמצא 
בסופר כולם מגיעים ושואלים שאלות. והנה 
לפתע מגיע יהודי ואומר לי שיש לו שאלה בהלכה. 
ומספר לי: "שמצא כרטיס של 'יש' והוא מוטען 
במאה שקל. אמרתי לו שלפי ההלכה כרטיס זה 
טעון השבת אבידה. ותלך לקופה ראשית ושיודיעו 
שם שמצא כרטיס של 'יש'. ובאמת אחרי כמה 

 דקות הודיעו, אבל אף אחד לא בא".
 הבא <<<‘ <<< ההמשך המרתק בעמ

בדרך בעלה 
מתקשר אליי 
ואומר לי "הרב 
זאיד אתה זוכר 

לפני שנה בשבת 
בבית מלון 

שאמרת לאשתי 
ששמחים בשבת 

זוכים לראות 
ישועות, אז תדע 

לך שבשבת נולדה 
 לאשתי בת".

 הרב חיים זאיד

הוא חי חיים שמחים ומאושרים עד שיום אחד 
הודיעו לו את הבשורה המרה שהפילה מסך שחור 
בין עיניו: התגלתה לך מחלה סופנית באיזור 
הריאות. הוא חשב שהחיים נגמרו לרגע אבל 
האמין שבורא עולם איתו. נשם נשימה אחת 
והתפלל מעומק ליבו. לאחר עצה ותושיה שקיבל 
נכנס פנימה אל לשכת הגזית ושפך את מר ליבו 
לפני מרן רבי חיים קניבסקי שליט"א, הוא קיבל 
את העיצה שלו, עשה אותה, וחזר לחייך למרות 

 כל הסיכויים.

בין סיפור כזה למשנהו, מפורסמים מידי שבוע 
ם  י א ל פ ו מ ת  י ט ר פ ה  ח ג ש ה י  ר ו פ י ס ע  ו ב ש ב
ומדהימים, משובבים, ולעיתים אף נשמעים רחוק 
מן השכל. אבל מציאות היא מציאות, ומה שנכון 

 נכון. 

גם אם תקראו על אותו אחד שניצל מהפיגוע 
בירושלים, ועל אותם משתתפי שיעור דף היומי 
שבמקרה סיימו את השיעור רבע שעה לפני הזמן 
וניצלו מפגיעה ישירה של גראד, ועל אותו תינוק 
שכמעט נטבע אבל ההורים החליטו לוותר וניצל 

 43ברגע, ועל אותה אחת שמצאה את זיווגה בגיל  
בזכות שוויתרה על השידוך הקודם שלה... לא כל 
כך תאמינו. אבל יד ההשגחה הפרטית מסתובבת 

 בכל מקרה בכל העולם כולו ולכל יהודי ויהודי.

◆ ◆ ◆ 

 אור השבת 
זה לא עוד ספר. ממש לא. זה ספר מיוחד במינו 
עם סגנון חדשני, של הדור שלנו. המציאות לא 
יכולה לברוח מהדמיון ובין הדרכים היחידות 
והייחודיות שאיתם יכולים להכניס את האמונה 
בהשם יתברך בצורה קולעת וקולחת זכה ונקייה 
זה על ידי הסיפורים. "שיחו בכל נפלאותיו" זה לא 
סיסמה לפרסום סיפורי השגחה פרטית, זה דרך 

 חיים ואפשר לומר גם חלק מהחיים.

בספר זה, כמו קודמיו השתדלנו להחדיר את 
המסר המיוחד של ההודאה להשם יתברך, בכל 

והיה   -מצב ובכל שעה. ואם אכן התממשה המטרה 
 זה שכרנו.

 

 את הספר ניתן להשיג ולהזמין לכל רחבי הארץ

 250-4538353 –בטלפון

לאחר צאתו של הכרך הרביעי מסדרת 
הספרים שכבשה רבבות בתים מעם 

ישראל, יצאנו רגע אחד ללקוט מה מסתתר 
מאחורי הכרך החדש | וגם מה היא סוד 

ההצלחה של הספר ||| מעט מילים 
שמגלות אלפי שאלות ותהיות, מוזמנים 

 לקרוא

 ad089945291@gmail.com –ניתן להצטרף למבצע ההמונים במייל



 >>> המשך מעמוד קודם>>>
הוא חוזר אליי ואומר לי שאף אחד לא בא, 
אמרתי לו, "שלפי ההלכה הרי זה שלך, אבל 
תשמע לעיצה שלי, יש מאחוריי אדם שחסר לו 

 מאה שקל, אולי לך תשמח אותו ותתן לו את זה".
הוא הולך ואומר לו "שלום כבודו, מצאתי 
כרטיס של מאה שקל ואין לי מה לעשות איתו לכן 

 תקח אותו ותקנה לך דברים לכבוד שבת קודש".
שהוא מסיים את הקניה הוא 
יוצא לבחוץ, ורואה אותי הוא ניגש 
אליי ואומר לי: "הרב זאיד, אתה חייב 
לשמוע סיפור של השגחה פרטית, 
משהו בא אליי והביא לי כרטיס של 
מאה שקלים". אמרתי לו, "אתה 
רציני, אה!! ולא הוספתי לומר לו 

 כלום".
וזה מי שנוהג בשבת מנהגי 

 כבוד הוא מקבל הכל ליד.
 סיפור נוסף, לא יאומן.

הייתי בשבת בנהרייה, במלון 
'פלאטון' הוא נמצא היכן שהיה כל 
השטפונות. הגעתי לשם ואני שואל 
היכן החניה של הרכבים וענו לי 
שהיא נמצאת מאחורה. וברכב שלי 
יש בעיה שהכפתור בצד הוא לא 
ננעל אוטמטי, כך שאם אני נועל 

אוטומטי הרכב לא ננעל. ושאני מעלה דברים 
 למלון הכפתור נשאר פתוח ולא שמתי לב. 

אני חוזר בחזרה לאוטו ואין ארנק. צדיק אחד 
לקח את הארנק מהאוטו שלי. מה עושים עכשיו? 
יש וויזה ויש כרטיסים האם צריך לבטל או לא 

 לבטל. מה עושים ערב שבת בלאגן. 
אמנם יש לי מנהג שכל מקום שאני הולך 
בשבת אז אני צריך לשרות בשמחה כי השבת 
היא מקור הברכה, ושי לי מנהג שאני קונה מעט 
פיצוחים לכבוד שמחת שבת קודש כי במלון אין 

 פיצוחים רק דגים ובשר. )ג'עלא...(.
אמרתי אני הולך לקנות פיצוחים לכבוד שבת 
והם יביאו את השמחה שלי לשבת קודש והיא 
תשרה עליי ברכה. ואני יורד לרחוב למטה לחפש 
חנות פיצוחים במקום חנות פיצוחים אני רואה 
חנות למכירת משקאות קלות. אני רואה שם אדם 
עומד בכניסה ואומר לי "רבי, שב רגע, אני חייב 
לספר לך את כל הנזקים שאירעו לי בחנות, ורוצה 
אני לשמוע מהרב הרצאה על מה ולמה בא לי כל 

 הרע הזה".
תחשבו רגע אחד. נאבד לי הארנק, וכעת אני 
יוצא לקנות פיצוחים איפה הראש שלי ואיפה 

 המסירת שיחה בעניין הנזקים. 
אבל אדם כזה טוב רוצה לשמוע אמונה כדי 
להעביר את הקושי, ישבתי איתו והתחיל לספר לי 
על כל הקשיים שקורים איתו. אמרתי לו, "מותק, 
נאבד לי הארנק ולמרות זאת אני בשמחה, וכעת 

הולך גם לעשות קניות לכבוד שמחת השבת. 
ואדם צריך לדעת שבכל מקום שהולך השם 
יתברך איתו ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, 
שבטך ומשענתך המה ינחמונו, וכעת הייתי אמור 
להרוס את כל השבת שלי בגלל הארנק, אבל אני 
לא עושה כך כי אני אומר לבורא עולם תודה 
והולך לשבת בשמחה". "וזה הזמן שלך", אמרתי 
לו, "להיות בשמחה ואז תראה ישועות". דברתי 
איתו לפחות עשרים דקות חצי 
שעה, שמח שמחה גדולה ונפרדתי 

 ממנו לשלום.
אני הולך לחנות פיצוחים ממולו 
ונכנס אליה. אני שם מעט פיצוחים 
מכל דבר ושאני בא לשלם עומד 
משהו שנראה בונבון... מחזיק את 
הארנק שלי, ומוציא ממנו חמישים 
שקל ושם אותו בכיס. אני קולט 
אותו ואני לא רוצה להתעסק איתו, 

 כי ידעתי שזה יעלה לי ביוקר.
י עושה  , מה אנ לעצמי אמרתי 
ו. אם אזמין משטרה הוא  עכשי
יברח, ואם אומר לו משהו הוא יתן 
לי מכות. ואז נזכרתי שיש את אותו 
אחד מהחנות שממולו שהייתי 
אצלו, דרך אגב הוא היה הר אדם. 
אמרתי לו שבחנות ממול יש אחד 
שגנב לא את הארנק ואני חייב שתעזור לי להוציא 

 אותו ממנו.
הוא נכנס לחנות ואני מראה לו מי זה. הוא 
עמד בכניסה לחנות וסוגר את היציאה. "אחי, בא 
לכאן, תשמע דבר אחד. היכן הארנק של הרב? 
תוציא ונסגור את זה מהר". והוא אומר "אני 
מצאתי את זה מה זה שלו? לא ידעתי". הוא הוציא 
את הארנק והביא לי אותו. בדקתי שלא חסר 
כלום, אבל גליתי שחסרים חמישים שקלים. ההוא 
שאל אותו היכן הם, והוא ענה שקנה איתם 
פיצוחים והוא יחזיר לי אותם. אמרתי לו "אל 
תחזיר לי אותם, קח את הפיצוחים ושיהיה לך 
לכבוד שבת. אבל תקשיב דבר אחד, אסור לגנוב 
את הארנק של אף אחד, אבל בגלל שזה של רב 
אם אתה לא רוצה קפידה אתה תבוא בערב שבת 
לשמוע אותי במלון, ואם תבוא אנו חברים אחל'ה 

 )אבל אל תגנוב...(".
היהודי הגיע למלון ובא לשמוע אותי שעה 
שלימה, הוא נהנה והשאיר לי טלפון שאחזור אליו 

 ואחבק אותו ויחזק אותו.
והכל בזכות פיצוחים לכבוד שבת קודש. לא 
יאומן!! שאדם ידע את זה הוא יגלה שזה הטיפ 
להצלחה בחיים ולקבל ישועות ללא סוף, כי 
מקורה של השבת היא שפע. ומי שמחובר לבורא 

 עולם הוא רואה שפע. פלא פלאים.
וזה הזמן והמקום להתחזק בקדושת השבת, 

 ואין מקום למחשבה אחרת...

‘ ’

אני הולך לחנות 
פיצוחים ממולו ונכנס 
אליה. אני שם מעט 
פיצוחים מכל דבר 
ושאני בא לשלם 

עומד משהו שנראה 
בונבון... מחזיק את 
הארנק שלי, ומוציא 
ממנו חמישים שקל 
ושם אותו בכיס. אני 
קולט אותו ואני לא 

רוצה להתעסק איתו, 
כי ידעתי שזה יעלה 

 לי ביוקר.

 

ם  כ י ת ו ר ש פ א ב
לזכות את הרבים 

 ללא כל מאמץ!
אם אירע אתכם 

או מכיריכם 
 סיפור מחזק
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 הרב חיים זאיד



פעם אחת, בסיום שיעורו הקבוע בישיבת ''סלבודקה'', פנה הג''ר יחזקאל אברמסקי זצ''ל )מובא 
בספר ''פניני רבינו יחזקאל עמ' י''ב( אל תלמידי הישיבה ואמר: ''דעו לכם שאתם, לומדי התורה בלי 
שום עיסוקים אחרים, הנכם ''מזכי הרבים'' הגדולים ביותר בכלל ישראל. עליכם העולם עומד, אתם 

 הנותנים את הבטחון לעם ישראל, והנכם בדרגה הגבוהה ביותר בעם ישראל! 
דבר זה, המשיך ואמר, אמר משה רבנו )הדברים נאמרו ביום ג' לפרשת קרח( לבני קרח: ''רב לכם בני 

אתם בני לוי, יש לכם יותר מאשר לכל אחד מישראל! ועוד אמר להם משה: ''המעט מכם כי   -לוי''  
 הבדיל ה' אלקי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו. 

כלומר, מדוע אינכם מעריכים כראוי את גודל מעלתכם הכבירה?! מדוע זה ''מעט מכם'' הוסיף 
 הגרי''א ושאל את תלמידיו, מדוע אתם ממעיטים בעיני עצמכם, את גודל מעלתכם. 

''ובקשתם גם כהונה'' דהיינו: מחפשים אתם עוד משרות וכיבודים וכמובן תפקידים ועסקנות ציבורית, 
הרי עבודת ה' שנתנה בידכם ''גדולה'' היא ''מכל'' התפקידים והעסקנויות שבעולם! אפילו יותר 
מכהונה!!!, שהרי כתר תורה עולה על כל הכתרים!  את דבריו הנרגשים, סיים הרב אברמסקי במלים: 

 ''הנני מבקש מכם שלא תשכחו ולא תסיחו דעת מזאת''.
 

באותם ימים בא פעם הגר''א אל מרן בעל ה''חזון איש'' ושאלו כיצד ניתן ''לכבוש'' את תאוות האכילה? 
 אצלנו, כך אמר, עובדים על זה, אך אני מרגיש עדיין טעם באוכל. 

השיב לו ה''חזון איש'': אין לי עצה לזה, אולם דבר אחד אני יכול לומר לך, שכאשר אדם מתפעל מדבר  
מסויים נמשכת ההתפעלות עד שרואה דבר יותר גדול ומתפעל ממנו. כיוון שמתפעל מהדבר הגדול 

 נפסקת ההתפעלות מהדבר הקטן שקדם לו. 
 אם אדם מרגיש ''טעם אמיתי'' בתורה, המשיך ה''חזון איש'' ואמר, הוא אינו יכול לחוש טעם באוכל. 

יתירה מזו, כל מי שהרגיש אי פעם טעם אמיתי בתורה, אינו יכול לחוש טעם באוכל. אינני מאמין 
 שבעל ה''קצות החושן'' הרגיש טעם ב''קוגל'', סיים ה''חזון איש''. 

 
רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל היה רגיל לקרוא מדע ופילוסופיה של הגויים כשהיה בבית הכסא כדי שלא 
יבוא להרהר בדברי תורה, והנה הוא קרא שאם יקח האדם בשר בחלב שנתבשלו ביחד ויניח את זה 
בשתיל של האדמה זה יצמח מהר מאוד, ומיד בקוראו זאת עלה לו תשובה לקושיא שיש על הפסוק 
ראשית בכורי אדמתך עם בשר בחלב, שלכאורה מה קשור מצות בכורים לבישול בשר בחלב? אלא 
גם אם אתה רוצה לבשל בשר בחלב לשם מצוה על ידי שתשים את הבשר בחלב בשתיל ויגדל מהר 
כדי שתוכל להביא בכורים לה' גם זה אסור, ואחר כך רבי יהונתן אמר את החידוש הזה בישיבה אך 
כמובן לא אמר שזה נתחדש לו בבית הכסא בעל כורחו. ואחד התלמידים הלך לחוזה מלובלין שכידוע 
שבע שנים הניח מטפחת על העיניים ולא ראה כלום, ואחר שבע שנים כשהוריד את המטפחת ראה 
מסוף העולם ועד סופו. ואמר לו את החידוש הנפלא בשם רבי יהונתן, אמר לו החוזה החידוש נפלא 

 אבל יש בו ריח לא נעים. ומזה אנו נלמד להיות קדושים ולשמור את העיניים.

‘ ’

 

למה בעוון חילול שבת הדליקה 
מצויה ונענשים דוקא בשריפה ולא 

 בעונש אחר?

מידה כנגד מידה שמחללין את השבת 
 בהבערת האש

לכאו' יש לומר בפשיטות שלפי שעיקר חילול שבת הוא 
בהבערת האש, שמציתים אש להאיר המבואות והבתים וכן 
לבשל ולחמם, וכן לעשיית שאר מלאכות, כגון בניית לבנים 
והתכת ברזלים, שהאש היא מעיקר המלאכות, ונמצאו 
מחללין את השבת בהבערות רבות, לכך עונשו במידה כנגד 

 מידה שעל ידי כך הדליקה מצויה, ומכלה ממון ונפש רח"ל.

מידה כנגד מידה לכלות הממון שמבקש 
 להרבות על ידי חילול שבת

בספר זר הצבי )כי תשא עמ' קמ"א( מבאר שהעונש בזה מידה 
כנגד מידה, שלפי שהאדם מחלל שבת כדי להרוויח עוד ממון 
ולהרבות רכושו והונו, על כן הדליקה מצויה במקום 
שמחללין את השבת לכלות ולאבד את כל רכוש האדם 

 המבקש להתעשר באיסור חילול שבת.

כיון שמעכב בניין המקדש שעתיד להבנות 
 באש נענש באש 

בחי' עיון יעקב )שבת יט:( מתרץ על פי מה שאמרו בגמרא 
שבת )קיח:( אלמלי שמרו ישראל שתי שבתות מיד הם 
נגאלים והיה נבנה בית המקדש באש, כדכתיב "ויצת אש 
בציון" ודרשו חז"ל )ב"ק ס:( אמר הקב"ה אני הצתי אש בציון 
ואני עתיד לבנותה באש, שנא' "ואני אהיה לה חומת אש סביב 
ולכבוד אהיה בתוכה", וכן כתב רש"י )ר"ה ל. סוכה מא.( 
שבהמ"ק השלישי עתיד לרדת מן השמים, וכן כתבו התוספות 
)שם(, ועיין בזה בארוכה בכרם יוסף )ב"ק עמ' תס"ח(. ומכיון 
שהמחלל את השבת מעכב את בניין בית המקדש שעתיד 
להיבנות באש, לכך נענש במידה כנגד מידה באש, ומפני כך 

 אין הדליקה מצויה אלא במקום שמחללים את השבת.

היפך המענג את השבת שנותנים לו כל 
 משאלות ליבו

עוד מתרץ העיון יעקב )שם( על פי מה שאמרו בגמרא שבת 
)קיח:( אמר רב יהודה אמר רב כל המענג את השבת נותנין לו 
משאלות לבו שנא' )תהלים ל"ז( "והתענג על ה' ויתן לך 
משאלות לבך", ולכן הוא הדין להיפך, מי שח"ו מחלל שבת 
נשרף כל חמדת ומשאלות לבו, וכדרך שנאמר )ד"ה ב' ל"ו( 

 "וישרוף את ביתו וגו' ואת כל חמדתם".  

 “אשכול יוסף”ניתן להשיג את הספר 
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