
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  

  

  דבר העורך�

 חיזוק שבת על שהוכרז פעם היה

 בבתי דרשות והיו, [לכשרות

 ד"בביהמ דרש אחד ח"ת] כנסיות

 שסיים לאחר, שבת בליל לדרמן

" כח יישר" רבינו לו אמר הדרשה

 מה על בבדיחותא הדרשן שאל

 לו אמר, סיימתי שכבר כח יישר

 ז"ע כח יישר אלא, לא רבינו

 על חיזוק דברי רק שדברת

 הכשרות על דברת ולא, הכשרות

 . שכנגד השניה

 ראיתי בבוקר בשבת למחרת

 לו ואמר לרבינו שבא אחד

 בית באיזה עכשיו לדבר שהולך

 לצורך לשאול ובא, הכנסת

 אמר שרבינו נכון זה אם הדרשה

. השניה הכשרות על וכך כך

 לא שזה ראשית רבינו לו השיב

 לדבר כלל לך למה, שנית, נכון

 העיקר, השניה הכשרות על

 הכשרות על חיזוק דברי שתדבר

 את להזכיר כלל צ"וא, שלנו

 שמעתי ה"א. השניה הכשרות

 ליפקוביץ י"הגרמ ממרן פעם

, אלו בענינים דיבור שכל ל"זצ

 מ"מ ר"לשה בהו דליכא ל"את אף

 .העדינה הנפש את בכך משחית

 התעוררות כנס לעשות כשרצו

 לרבינו נכנסו שאירעו צרות על

' הגמ פתח. לעורר מה על לשאול

 פה נבלות בעון' א לג בשבת

 קשות וגזירות רבות צרות

 ישראל שונאי ובחורי מתחדשות

 צועקין ואלמנות יתומים מתים

 שיש מזה רואים' וכו נענין ואינן

 (מנחת תודה)   .פה מניבול מאד ליזהר

 
כת ר לום שבת בב  ש

צחק טוף י ש לד  )ב"ב( גו
 

         עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �

    """"בארץבארץבארץבארץ    התלויותהתלויותהתלויותהתלויות    מצוותמצוותמצוותמצוות""""
 יקרים אנשים יזמו הכינוס את. לחלקאים מיוחד כינוס' השחר איילת' ארגון קיים אחרונים בימים

 הלכות את לתודעתם ולהביא, ומצוות תורה לשמירת ויותר יותר החקלאים את לקרב במטרה

 . מעשיים פתרונות ונתינת, הדין דקדוק תוך, אליהם הנוגעות

 הם: מענינת שאלה והציגו, א"שליט מרן אל מהאחראים כמה נכנסו, הכינוס לפני בודדים ימים

 כלאים באיסור הם ובאילנות באדמה מהשתילים מאוד גדול שחלק הוא המצב כיום כי סיפרו

' וכו והדישון ההשקיה כן וכמו, הגידול אבל באכילה מותר באיסור שגדל מה ואמנם, ממש

 יכריזו אם כי לכאורה ברור אבל, שכזה נטיע כל לעקור חייבים הדין מצד. גמור באיסור נעשה

 ירחיק זה אלא ישמעו לא שהם רק לא, מיד לעקור חייבים שכזה כלאים שכל ההלכה את בכנס

 העצום הכספי ההפסד מצד הן. בזה לעמוד יוכלו לא שכן, הלכות מקיום מסוימת במדה אותם

, בכלל אותו להזכיר ולא זה מנושא להתעלם האם השאלה לכן, כזה דבר יבינו לא שהם מצד והן

 .שלנו ענין זה אין, ישמע שלא ומי, יקיים - ל"חז דברי לקיים הרוצה וכל להזכיר או

 לומר עלינו חובה, ההלכות את מהם להעלים אין כי והשיב הצדדים כל את שמע א"שליט מרן

 כי והוסיף. שלהם ענין זה - לנו ישמעו לא ואם, כלאים איסורי ואת, התורה דיני את בנועם להם

 . הטירחא כל שווה כבר, כתקנן ההלכות את לקיים יתעורר, אחד חקלאי רק אם אפילו

�  �  � 

    """"ישראלישראלישראלישראל    חכמיחכמיחכמיחכמי    בנובנובנובנו    לקייםלקייםלקייםלקיים""""
 כל וישמע עלינו שירחם, תפילה שומע לפני בתחינה ישראל כלל מרבים האחרונים בימים

 גופא בבריות לאיתנו שישוב, פיגא גיטל בן ליב יהודה אהרן רבי מרן רבינו את וירפא שוועתינו

 .ותפילה תפילה בכל אותו מזכיר עצמו א"שליט ורבינו, מעליא ונהורא

 להתפלל מאוד קשה כי, רפיון של תחושה כבר מרגישים מהציבור הרבה כי רבינו לפני ואמרו

 כי, ממש זה על נאמר ב"ל דף ברכות בגמרא הרי: ואמר רבינו והתפלא, חוזק באותו ושוב ושוב

 לחשוב עלול אדם כי, האנשים היפך והוא. ויתפלל יחזור, בתפילה נענה שלא אדם רואה אם

: הפוך ממש לנו מראים ל"חז אך, ייאוש לידי ויבוא ממנו מרוצים שלא סימן זה נענה לא שאם

 .התפילות כל יתקבלו ה"ואי, ויתפלל יחזור, אדרבה

  .עוד בזה שמאריך יושר באורחות לרבינו עוד וראה

 

 פרשת יתרו ׀ 216' גיליון מס
 'דשנה  ז"תשע

 

 לע"ניו"ל  זה גליון

 ז"ל Ï‡˜ÊÁÈ ˘¯‚‡ב"ר  Ó˘‰ר' 

 כ"א טבת תשע"ז נלב"ע

 תנצב"ה

  הפרשהפשט על   

 )ג ,(יט ”יעקב לבית תאמר כה"
 שהן תחלה לנשים ולמה כאן ר"ובשמו. האנשים אלו י"לבנ ותגיד הנשים אלו

 ל"וי. הן עצלניות שהנשים אמר פסחים ריש' דבירו המפרש והקשה במצות מזדרזות
 הן בעצמן לעשות אבל זריזות הן ללמוד ללכת בניהן ואת בעליהן את לזרז דלענין

 .עצלניות
 
 )י ,(כ ”בשעריך אשר וגרך ובהמתך ואמתך עבדך ובתך ובנך אתה מלאכה כל תעשה לא"
 דבנך ל"וי. מהמצות פטור גר וכי ועוד אלה כל ופירטה כ"כ האריכה התורה למה ע"צ

 כבשל דלא[ למונעם מדאורייתא חייב אביו ד"ע דבעושה ל"וקמ הקטנים היינו ובתך
, מדאורייתא שהוא ד"סקנ ד"של' סי צ"בשה כ"כמש] מדרבנן אלא דאינו אחרים

, ה"ש' סי ריש ב"במ כ"כמש דאורייתא שהוא בהמתו שביתת דין' אשמעי ובהמתך
 איצטריך' ב ח"מ ביבמות ש"כמ צדק גר דהיינו בשעריך אשר וגרך ואמתך ועבדך

 הגוי אביו לקלל אסור הגר א"הי מממרים ה"בפ כתב ם"הרמב דהנה' לאשמעי
 זה שהרי קלה לקדושה חמורה מקדושה באנו יאמרו שלא כדי יבזהו ולא ולהכותו

 לא ולילה יום' שנא מיתה חייב ששבת גוי והנה, כבוד מקצת בו נוהג אלא אביו מבזה
 חמורה מקדושה באנו יאמרו הכל לשבות חייבים יהיו והגוי העבד ואם ישבותו

 ל"קמ לעשות חייב מלאכה שאיזה א"והו ישבותו לא שבטל משום קלה לקדושה
 .מהכל לשבות דחייב

 )(טעמא דקרא



 

  מעניני הפרשה
"˘‰ ÌÂÈ ˙‡ ¯ÂÎÊ˙·"  

˘ÂÓÈ˘‰ ÏÓ˘Á· ¯˘Î ˙·˘·   
 מקפידים התורה ובני דרא אכשר ה"וב בשבת כשר בחשמל השימוש על ע"זי איש החזון מרן הקפיד כמה ידוע הנה

 לחזק הארץ ברחבי לערים ונסע ממנהגו חרג ואף רבות בזה משקיע א"שליט ורבינו גנרטור י"ע המיוצר בחשמל להשתמש
 היסטורי לביקור ונרבי נסע ו"תשע בשנת וכן כשר בחשמל השימוש לחיזוק גדול לכנוס תקווה פתח לעיר נסע ,המצווה

  . בזה רבינו מדברי כמה ונביא העירוני הגנרטור חנוכת למעמד ביתר בעיר
  

 ישראל גדולי לבנים יזכו יחללו שלא ובהשגחה שבת בשמירת הרבים את שהמזכים ב"סק ו"רנ' בס ב"המ כתב ה"תשס סיון ח"ר י''בעזה
   .'א ט"קי שבת' עי מהם יפרע השבת לזה שמפריעים והרשעים שבת שמירת בכלל שהוא לגנרטור המסייעים זה ובכלל

   קניבסקי חיים
  

   א"שליט רבינו כתב
 ט"ויו שבת הוצאות בכלל הוא בודאי שבת בו שמחללין במה להשתמש יצטרכו שלא לשבת גנרטור לסדר העוסקים אותן... "

  " ... להם יחזיר ה"והקב
   :הענין לחזק מכתב ורבנן מרנן כתבו ה"תשס משנת ובמכתב

  ."גדולים חכמים תלמידי ונכדים לבנים שיזכה מישראל בעיר כשר שבת אור שיהי ושנים ימים שעוסק מי"
   .א"שליט ורבינו קרליץ נ"הגר שטינמן ל"הגראי מרן א"ויבלחט ל"זצוק שפירא י''והגר ליפקוביץ י"הגרמ מרנן עליו וחתמו

   )וכתבים אגרות(
  

 גם לתאורה משתמשים לא ובביתו א"החזו מרן שהזהיר וכמו שבת חילול י"ע שיוצר בחשמל להשתמש שלא מקפיד רבינו
   )מהמקרר חוץ(. גנרטור י"ע המיוצר בחשמל

  

 את ישכחו כשר חשמל ידלק המקומות בכל שאם אמר י''הקה מרן אביו כי כשר בחשמל אפילו משתמש שלא מרן של טעמו
 אחד בית שיהא כדי כלל בחשמל להשתמש שלא אמר המדרש ובבית בביתו ולכן שבת מחללי בחשמל להשתמש שאין הענין

 אחת בשבת עובדא והוי ,ממרן שמעתי זה כל. שמתפלל ס"ובבהכ בביתו כך נוהג הוא גם ולכן זה ענין שמזכיר בעולם
 בסביבה מוכן גוי יש שאם מרן והורה בו שאכלו בחדר ודלק )גנרטור( שבת חילול בלי שמופעל מהחשמל אור דולק שנשאר
 המתפללים אחד נחלש )א"תשע אלול( לאחרונה אמנם מעצמו שיבין רק ברמז' אפי לו יאמרו לא אבל לכבות לו יקראו
 כשר חשמל י"ע אויר מיזוג לעשות התיר ממש לסכנה הדברים שהגיעו למרן שאמרו וכיון החום מכוח והתעלף ד"בבהמ
 מודעה תולה לא במקרר כשר חשמל שיש בביתו למה ושאלתיו כשר הוא שהחשמל - בולט במקום שלט שיתלו התנה אמנם
 למיחשד אתי יותר חשמל י''ע המופעל דבר שם היה לא היום שעד כיון ס"שבבהכנ ועוד יודעים הבית שבתוך שדבר והשיב
  . תקלה לידי ויבאו

   )אמות' ד אלא(
 

  :שליט"א אמרו בשם רבינו תקווה פתח בעיר בכנוס רבינו כשהשתתף
 על מכפר זה כשר בחשמל שמשתמש ומי דאוריתא איסור וזה השם חילול וגם שבת חילול גם זה כשר לא בחשמל שימוש"

  ,ברכה נותנת השבת ,לחובות להיכנס אפשר ,פחד אין ולכן יחזרו הגנרטור של ההוצאות וכל שעשה השם החילול כל
  ."ובגשמיות ברוחניות יאיר שלו שהבית יזכה לגנרטור שיתחבר אחד וכל השבת לברכת מצטרף אני גם
  

 ÁÎ˙·˘‰ ‰˙ÏÂ‚ÒÂ  
 שהדליק אחד בדבר לרבינו שאלו
? לתקן מה ושואל, בשבת בשוגג האור
  .שבת' הל על לחזור רבינו אמר

  
 ברכה וביקש ק"בש לרבינו בא אחד
 שיבוא רבינו אמר קיימא של זרע עבור

 מה בשליחותו שאלתי, שבת לאחר
 לשאול שהתכוין והשיב, רבינו כוונת
 ולדבר, תורה חידושי כותב האם אותו
 וכיון קונטרס ויוציא שיכתוב עמו

 לא כתיבה על בשבת מדברים שאין
  .בשבת כך על עמו דיבר

  
 פעם שכבר לרבינו לשאול בא אחד

 איזור באותו שריפה פרצה שלישית
 לא רבינו הגיב בתחלה, להתחזק מה

 אמר ולבסוף, דבר איזה שזה נראה
' הגמ דברי פי על שבת הלכות שילמדו
 חילול על בא שריפה' ב ט"קי בשבת
  .שבת

  
 להפקד, ישועות שצריכים משפחה

 במה שאלו. בשידוכים וכן ק"בזש
 יותר שבת לקבל רבינו אמר, להתחזק
  .מוקדם

  
 שדואגים אלו לחזק רצה רבינו

 ו"ח מיוצר שאינו, [לשבת כשר לחשמל
, שמצטרפים ולאלו], שבת חילול י"ע

' סי ברורה המשנה דברי להם הראה
 גדולות ובקהלות ל"וז' ב ק"ס ו"רס

 שימצאו מאד נכון להכריז א"שא מאד
 ולזרז לילך בעם המתנדבים אנשים

 החנויות סגירת ד"ע קריה רחובות בכל
 בכמה כן נמצא וכעת הנרות והדלקת
 קדושות חבורות גדולות עיירות

 ואשרי השבת השגחת על המיוסדות
 ישראל את מזכים הם כי חלקם

 זה עבור ויזכו שבשמים לאביהם

 לבנים זו במצוה תמיד המתחזקים
  .ישראל גדולי

  
 אשתו עם ללמוד, לאחד אמר, ק"לזש

  .שבת הלכות
  

 להלחיץ ראוי האם לרבינו שאל אבא
 שבת בשלחן לשבת קטנים ילדים
 לא רבינו השיב, זמירות ולזמר

 לאט להרגילם, דבר שום להכריח
  .לאט

  
 כתב שרבינו ממכתב נעתק זה קטע

 ויאמר' ספר מתוך שבת הוצאות בענין
 לפי במידה אלא להוציא אין' "שמואל

 קבעו וחכמים, מדאי יותר ולא רמתו
 לקנות יכול וזה להוציא צריך כמה
 מכפי מדאי יותר לא אבל יפה בעין

  ".יכלתו
  (מנחת תודה)


