
אולי בשלב זה אתה שואל את עצמך...

ונקדשתי בתוך בני ישראל – מצוות קידוש השם
זכור את יום השבת לקדשו – תנו לב תמיד לזכור את יום השבת (רש"י שם)

שמור את יום השבת לקדשו - שותפות בגדירת פירצת השבת
הוכח תוכיח את עמיתך   

  וזכרתם את כל מצוותי
ואם בעלי המפעל שותו“מ - זוכה לקיים גם ”קנה מיד עמיתך“

 (והרמ“א ס‘ י‘ - גם כשמוכר יותר ביוקר!)
ואם המוכר אינו במצב כלכלי מבוסס - זוכה לקיים גם ”והחזקת בו וכו‘ וחי עמך“

ואם הבעלים הוא מעמלי התורה הק‘ - זוכה לקיים גם ”ואתם הדבקים בה‘ “-
 זה העושה פרקמטיה לת“ח (כתובות קיא)

כמה מצוות דאורייתא-

יראי שמיים רבים וטובים, לא האמינו,
              שאף בביתם כה מצויה התקלה

ידוע, שהחפץ חיים זצ"ל ערך מסעות באירופה 
וגרם ל-300 בתי עסק להפסיק לעבוד בשבת... 

(ספר זכור ושמור להרב עדס עמ' לד.)

יהודי יקר - בידך הדבר!!
ללא טרחה וללא תשלום - רק בשימת לב קלה

רואים בחז"ל שלשבת קודש יש ’אישיות‘ משל עצמה, ולכן גם 
אם אדם מדינא היה פטור... אבל שבת נעלבת ויכולה גם להקפיד. 

ולאידך גיסא, ידוע ומפורסם שמי שעושה למען השבת, זוכה 
לצאצאים צדיקים, ולהתברך ממקור הברכות בכל העניינים.

הרב פינקוס זצ“ל

נשמח לקבל תגובות, עידכונים, הערות והארות

ForShabat@Gmail.com במייל
וכן בטלפון (תא קולי) - 03-736-9439
כמו כן ניתן לקבל עותק של העלון

ולהרשם לעדכונים עתידיים במייל הנ"ל. 

ולא תחללו את שם קדשי – כיצד נראה הדבר כשאנו מקדשים על יין 
ממפעל מחלל ש“ק רח“ל, ושולחנות השבת שלנו מקושטים במפיונים 

שיוצרו בשבת הקודמת...
איסור הנאה ממעשה שבת – כתבו הפוסקים שנאסר עולמית גם עבור 

כל מי שנעשה עבורו. 
ולפני עיוור לא תתן מכשול – שמעורר את הרצון לעבירה אצל השני.

וכשלו איש באחיו – איש בעון אחיו –
 שהיה בידם למחות ולא מיחו (סנה‘ כז:) לא לתת יד לעוברי עבירה.

לדאבוננו, המציאות המפתיעה היא שגם כיום, כאן בארץ הקודש,
מפעלי תעשייה רבים מקיימים פעילות עניפה מידי שבת.

במעט שימת לב, בידינו לשנות את המציאות העגומה הזו...
בוא וראה עד כמה ההבדל עצום !!!

בכל פעם ופעם שאתה מעדיף לקנות מוצר משומרי שבת
אתה זוכה לקיים 

וניצל מאיסורים-

והרי הבעיה הזו קיימת מאז ומתמיד, למה לעורר על זה עכשיו?
נשיב ב'מעשה רב' – פעם ראה הרב עלון שכתב ”כי חילול שבת הוא 

מהדברים החמורים ביותר, אבל מאז ומעולם היה חילול שבת ואין בזה 
חידוש מיוחד שהתחדש בימינו“, ואמר: "תראה את האפיקורסיות המוסווית 

כאן. במילים האלה שכתבו הם מקהים את העוקץ ואת החריפות של האיסור 
הגדול של חילול שבת. הם כאילו מבטלים את חומרת חילול שבת, בכך 
שהם כותבים שאין זה חידוש מיוחד, שכן מאז ומעולם היה חילול שבת. 

אמנם זה נכון, אבל הצורה שנכתבו הדברים זו אפיקורסיות" מתוך הספר מעשה איש ח“ה עמ‘ קכז. 
אסור לנו 'להתקרר' ממה שעד היום לא ידענו ולא הקפדנו בזה, וגם לא 

מהמצב כיום שחילולי השבת כה רבים לצערנו. 

אבל כמה מפעלים כבר פועלים בשבת? ובכמה עובדים מדובר? זה זניח..
המציאות העגומה כיום היא שיש מאות חברות ומפעלים, ואלפים של עובדים 

יהודיים העובדים בכל שבת ושבת ואף בימים טובים וביום הכיפורים!!! 

וכי אין זו גזירה שאין הציבור יכולים לעמוד בה... 
ראשית, לא מדברים על גזירה, מדברים על אכפתיות, וזה כל אחד יכול 

לעורר בעצמו לשים לב במה שהוא יכול, ומה שייך מבחינתו לתרום לשבת קודש.
ובודאי שכל השתדלות קטנה בנושא מבורכת, ומאי דאפשר אפשר... ואם 

רק נשתדל, משמיים יעזרו הלאה...
שנית, אם אכן ימצא פתרון לצרכיו ע"י חברה ששומרת שבת, מדוע שלא 

יעדיף אותה על פני האחרות ? 

לאברכים היום לא תמיד מתאפשר כלכלית להחמיר בדברים הללו?
עפ"י רוב המחירים זהים, ויש מקרים שאף יותר זולים, ואין כאן חסרון כיס 

בדרך כלל. וגם במקרים החריגים שזה קצת יותר יקר – אמר הסטייפלר זצ"ל 
שחז"ל אמרו מזונותיו של אדם קצובים לו, ולא אמרו מעותיו של אדם. 

משמיים קצבו לך שפע והשאירו בידך את הבחירה מאיפה לקבלו.

מה הטעם להתאמץ, הרי החברות יהתלו בנו, יחליפו מותגים וכד‘ ?
נכון מאוד, הם כבר החלו לנסות לפשוט טלפיים טהורות, בשינוי שם או 
הסתרתו (מה שמראה על כוחנו הרב כציבור) ולכן תכלית המאבק היא שעל כל 

מוצר תודפס חותמת ”ללא חשש חילול שבת“ בפיקוח גוף חרדי מוכר.

אולי אפשר לסמוך על רוב, שרוב התוצרת יוצרה בימות החול ?
מבחינה הלכתית, עיין בחיבור 'עזור לשובתים בשביעי' (להרי“מ מורגנשטרן תשע“ז) שדן בזה.

אמנם, מעבר לנידון ההלכתי, ההרגש היהודי צריך לבעור בנו בנושא!  
יש כאן מלחמה על עצם קדושת השבת, וכמו שכתב הגריש"א זצ"ל בתשובה 

–"אטו מטרת ההפגנות היא בשביל קיום מצוות תוכחה ?!? המטרה של 
ההפגנות היא לעצור את מגיפת התפשטות הריסת השבת, וזה מה שנשאר 

בידי יראי ד' החרדים על דבריו, למחות ולהפגין בעד קדושת השבת." 
ראה כמה זה קל - למחות בלי להכניס עצמך לסכנה ובלי אלימות, בלי 

הוצאות נלוות ובלי טרחה יתרה. הרי כסף זו השפה העיקרית שהם מבינים, 
ובכל פעם ופעם שתעדיף מוצר או שירות משומרי שבת, כבר הרמת קול מחאה 

נגד חילולי השבת, וקידשת שם שמיים.

אולי בשלב זה אתה שואל את עצמך...
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ואם בעלי המפעל שותו“מ - זוכה לקיים גם ”קנה מיד עמיתך“

 (והרמ“א ס‘ י‘ - גם כשמוכר יותר ביוקר!)
ואם המוכר אינו במצב כלכלי מבוסס - זוכה לקיים גם ”והחזקת בו וכו‘ וחי עמך“
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כמה מצוות דאורייתא-

יראי שמיים רבים וטובים, לא האמינו,
              שאף בביתם כה מצויה התקלה

ידוע, שהחפץ חיים זצ"ל ערך מסעות באירופה 
וגרם ל-300 בתי עסק להפסיק לעבוד בשבת... 
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יהודי יקר - בידך הדבר!!
ללא טרחה וללא תשלום - רק בשימת לב קלה

רואים בחז"ל שלשבת קודש יש ’אישיות‘ משל עצמה, ולכן גם 
אם אדם מדינא היה פטור... אבל שבת נעלבת ויכולה גם להקפיד. 

ולאידך גיסא, ידוע ומפורסם שמי שעושה למען השבת, זוכה 
לצאצאים צדיקים, ולהתברך ממקור הברכות בכל העניינים.
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ולהרשם לעדכונים עתידיים במייל הנ"ל. 

ולא תחללו את שם קדשי – כיצד נראה הדבר כשאנו מקדשים על יין 
ממפעל מחלל ש“ק רח“ל, ושולחנות השבת שלנו מקושטים במפיונים 

שיוצרו בשבת הקודמת...
איסור הנאה ממעשה שבת – כתבו הפוסקים שנאסר עולמית גם עבור 

כל מי שנעשה עבורו. 
ולפני עיוור לא תתן מכשול – שמעורר את הרצון לעבירה אצל השני.

וכשלו איש באחיו – איש בעון אחיו –
 שהיה בידם למחות ולא מיחו (סנה‘ כז:) לא לתת יד לעוברי עבירה.

לדאבוננו, המציאות המפתיעה היא שגם כיום, כאן בארץ הקודש,
מפעלי תעשייה רבים מקיימים פעילות עניפה מידי שבת.

במעט שימת לב, בידינו לשנות את המציאות העגומה הזו...
בוא וראה עד כמה ההבדל עצום !!!

בכל פעם ופעם שאתה מעדיף לקנות מוצר משומרי שבת
אתה זוכה לקיים 

וניצל מאיסורים-

והרי הבעיה הזו קיימת מאז ומתמיד, למה לעורר על זה עכשיו?
נשיב ב'מעשה רב' – פעם ראה הרב עלון שכתב ”כי חילול שבת הוא 

מהדברים החמורים ביותר, אבל מאז ומעולם היה חילול שבת ואין בזה 
חידוש מיוחד שהתחדש בימינו“, ואמר: "תראה את האפיקורסיות המוסווית 

כאן. במילים האלה שכתבו הם מקהים את העוקץ ואת החריפות של האיסור 
הגדול של חילול שבת. הם כאילו מבטלים את חומרת חילול שבת, בכך 
שהם כותבים שאין זה חידוש מיוחד, שכן מאז ומעולם היה חילול שבת. 

אמנם זה נכון, אבל הצורה שנכתבו הדברים זו אפיקורסיות" מתוך הספר מעשה איש ח“ה עמ‘ קכז. 
אסור לנו 'להתקרר' ממה שעד היום לא ידענו ולא הקפדנו בזה, וגם לא 

מהמצב כיום שחילולי השבת כה רבים לצערנו. 

אבל כמה מפעלים כבר פועלים בשבת? ובכמה עובדים מדובר? זה זניח..
המציאות העגומה כיום היא שיש מאות חברות ומפעלים, ואלפים של עובדים 

יהודיים העובדים בכל שבת ושבת ואף בימים טובים וביום הכיפורים!!! 

וכי אין זו גזירה שאין הציבור יכולים לעמוד בה... 
ראשית, לא מדברים על גזירה, מדברים על אכפתיות, וזה כל אחד יכול 

לעורר בעצמו לשים לב במה שהוא יכול, ומה שייך מבחינתו לתרום לשבת קודש.
ובודאי שכל השתדלות קטנה בנושא מבורכת, ומאי דאפשר אפשר... ואם 

רק נשתדל, משמיים יעזרו הלאה...
שנית, אם אכן ימצא פתרון לצרכיו ע"י חברה ששומרת שבת, מדוע שלא 

יעדיף אותה על פני האחרות ? 

לאברכים היום לא תמיד מתאפשר כלכלית להחמיר בדברים הללו?
עפ"י רוב המחירים זהים, ויש מקרים שאף יותר זולים, ואין כאן חסרון כיס 

בדרך כלל. וגם במקרים החריגים שזה קצת יותר יקר – אמר הסטייפלר זצ"ל 
שחז"ל אמרו מזונותיו של אדם קצובים לו, ולא אמרו מעותיו של אדם. 

משמיים קצבו לך שפע והשאירו בידך את הבחירה מאיפה לקבלו.

מה הטעם להתאמץ, הרי החברות יהתלו בנו, יחליפו מותגים וכד‘ ?
נכון מאוד, הם כבר החלו לנסות לפשוט טלפיים טהורות, בשינוי שם או 
הסתרתו (מה שמראה על כוחנו הרב כציבור) ולכן תכלית המאבק היא שעל כל 

מוצר תודפס חותמת ”ללא חשש חילול שבת“ בפיקוח גוף חרדי מוכר.

אולי אפשר לסמוך על רוב, שרוב התוצרת יוצרה בימות החול ?
מבחינה הלכתית, עיין בחיבור 'עזור לשובתים בשביעי' (להרי“מ מורגנשטרן תשע“ז) שדן בזה.

אמנם, מעבר לנידון ההלכתי, ההרגש היהודי צריך לבעור בנו בנושא!  
יש כאן מלחמה על עצם קדושת השבת, וכמו שכתב הגריש"א זצ"ל בתשובה 

–"אטו מטרת ההפגנות היא בשביל קיום מצוות תוכחה ?!? המטרה של 
ההפגנות היא לעצור את מגיפת התפשטות הריסת השבת, וזה מה שנשאר 

בידי יראי ד' החרדים על דבריו, למחות ולהפגין בעד קדושת השבת." 
ראה כמה זה קל - למחות בלי להכניס עצמך לסכנה ובלי אלימות, בלי 

הוצאות נלוות ובלי טרחה יתרה. הרי כסף זו השפה העיקרית שהם מבינים, 
ובכל פעם ופעם שתעדיף מוצר או שירות משומרי שבת, כבר הרמת קול מחאה 

נגד חילולי השבת, וקידשת שם שמיים.

אולי בשלב זה אתה שואל את עצמך...
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ואם המוכר אינו במצב כלכלי מבוסס - זוכה לקיים גם ”והחזקת בו וכו‘ וחי עמך“

ואם הבעלים הוא מעמלי התורה הק‘ - זוכה לקיים גם ”ואתם הדבקים בה‘ “-
 זה העושה פרקמטיה לת“ח (כתובות קיא)

כמה מצוות דאורייתא-

יראי שמיים רבים וטובים, לא האמינו,
              שאף בביתם כה מצויה התקלה

ידוע, שהחפץ חיים זצ"ל ערך מסעות באירופה 
וגרם ל-300 בתי עסק להפסיק לעבוד בשבת... 

(ספר זכור ושמור להרב עדס עמ' לד.)

יהודי יקר - בידך הדבר!!
ללא טרחה וללא תשלום - רק בשימת לב קלה

רואים בחז"ל שלשבת קודש יש ’אישיות‘ משל עצמה, ולכן גם 
אם אדם מדינא היה פטור... אבל שבת נעלבת ויכולה גם להקפיד. 

ולאידך גיסא, ידוע ומפורסם שמי שעושה למען השבת, זוכה 
לצאצאים צדיקים, ולהתברך ממקור הברכות בכל העניינים.

הרב פינקוס זצ“ל

נשמח לקבל תגובות, עידכונים, הערות והארות

ForShabat@Gmail.com במייל
וכן בטלפון (תא קולי) - 03-736-9439
כמו כן ניתן לקבל עותק של העלון

ולהרשם לעדכונים עתידיים במייל הנ"ל. 

ולא תחללו את שם קדשי – כיצד נראה הדבר כשאנו מקדשים על יין 
ממפעל מחלל ש“ק רח“ל, ושולחנות השבת שלנו מקושטים במפיונים 

שיוצרו בשבת הקודמת...
איסור הנאה ממעשה שבת – כתבו הפוסקים שנאסר עולמית גם עבור 

כל מי שנעשה עבורו. 
ולפני עיוור לא תתן מכשול – שמעורר את הרצון לעבירה אצל השני.

וכשלו איש באחיו – איש בעון אחיו –
 שהיה בידם למחות ולא מיחו (סנה‘ כז:) לא לתת יד לעוברי עבירה.

לדאבוננו, המציאות המפתיעה היא שגם כיום, כאן בארץ הקודש,
מפעלי תעשייה רבים מקיימים פעילות עניפה מידי שבת.

במעט שימת לב, בידינו לשנות את המציאות העגומה הזו...
בוא וראה עד כמה ההבדל עצום !!!

בכל פעם ופעם שאתה מעדיף לקנות מוצר משומרי שבת
אתה זוכה לקיים 

וניצל מאיסורים-

והרי הבעיה הזו קיימת מאז ומתמיד, למה לעורר על זה עכשיו?
נשיב ב'מעשה רב' – פעם ראה הרב עלון שכתב ”כי חילול שבת הוא 

מהדברים החמורים ביותר, אבל מאז ומעולם היה חילול שבת ואין בזה 
חידוש מיוחד שהתחדש בימינו“, ואמר: "תראה את האפיקורסיות המוסווית 

כאן. במילים האלה שכתבו הם מקהים את העוקץ ואת החריפות של האיסור 
הגדול של חילול שבת. הם כאילו מבטלים את חומרת חילול שבת, בכך 
שהם כותבים שאין זה חידוש מיוחד, שכן מאז ומעולם היה חילול שבת. 

אמנם זה נכון, אבל הצורה שנכתבו הדברים זו אפיקורסיות" מתוך הספר מעשה איש ח“ה עמ‘ קכז. 
אסור לנו 'להתקרר' ממה שעד היום לא ידענו ולא הקפדנו בזה, וגם לא 

מהמצב כיום שחילולי השבת כה רבים לצערנו. 

אבל כמה מפעלים כבר פועלים בשבת? ובכמה עובדים מדובר? זה זניח..
המציאות העגומה כיום היא שיש מאות חברות ומפעלים, ואלפים של עובדים 

יהודיים העובדים בכל שבת ושבת ואף בימים טובים וביום הכיפורים!!! 

וכי אין זו גזירה שאין הציבור יכולים לעמוד בה... 
ראשית, לא מדברים על גזירה, מדברים על אכפתיות, וזה כל אחד יכול 

לעורר בעצמו לשים לב במה שהוא יכול, ומה שייך מבחינתו לתרום לשבת קודש.
ובודאי שכל השתדלות קטנה בנושא מבורכת, ומאי דאפשר אפשר... ואם 

רק נשתדל, משמיים יעזרו הלאה...
שנית, אם אכן ימצא פתרון לצרכיו ע"י חברה ששומרת שבת, מדוע שלא 

יעדיף אותה על פני האחרות ? 

לאברכים היום לא תמיד מתאפשר כלכלית להחמיר בדברים הללו?
עפ"י רוב המחירים זהים, ויש מקרים שאף יותר זולים, ואין כאן חסרון כיס 

בדרך כלל. וגם במקרים החריגים שזה קצת יותר יקר – אמר הסטייפלר זצ"ל 
שחז"ל אמרו מזונותיו של אדם קצובים לו, ולא אמרו מעותיו של אדם. 

משמיים קצבו לך שפע והשאירו בידך את הבחירה מאיפה לקבלו.

מה הטעם להתאמץ, הרי החברות יהתלו בנו, יחליפו מותגים וכד‘ ?
נכון מאוד, הם כבר החלו לנסות לפשוט טלפיים טהורות, בשינוי שם או 
הסתרתו (מה שמראה על כוחנו הרב כציבור) ולכן תכלית המאבק היא שעל כל 

מוצר תודפס חותמת ”ללא חשש חילול שבת“ בפיקוח גוף חרדי מוכר.

אולי אפשר לסמוך על רוב, שרוב התוצרת יוצרה בימות החול ?
מבחינה הלכתית, עיין בחיבור 'עזור לשובתים בשביעי' (להרי“מ מורגנשטרן תשע“ז) שדן בזה.

אמנם, מעבר לנידון ההלכתי, ההרגש היהודי צריך לבעור בנו בנושא!  
יש כאן מלחמה על עצם קדושת השבת, וכמו שכתב הגריש"א זצ"ל בתשובה 

–"אטו מטרת ההפגנות היא בשביל קיום מצוות תוכחה ?!? המטרה של 
ההפגנות היא לעצור את מגיפת התפשטות הריסת השבת, וזה מה שנשאר 

בידי יראי ד' החרדים על דבריו, למחות ולהפגין בעד קדושת השבת." 
ראה כמה זה קל - למחות בלי להכניס עצמך לסכנה ובלי אלימות, בלי 

הוצאות נלוות ובלי טרחה יתרה. הרי כסף זו השפה העיקרית שהם מבינים, 
ובכל פעם ופעם שתעדיף מוצר או שירות משומרי שבת, כבר הרמת קול מחאה 

נגד חילולי השבת, וקידשת שם שמיים.

אולי בשלב זה אתה שואל את עצמך...
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