הגאון הירושלמי שהרעיש את העולם

גיצים מתוך השלהבת הגדולה
שלושים להסתלקותו של הגאון המופלא רבי לוי יצחק הלפרין זצוק"ל ,ראש המכון המדעי טכנולוגי להלכה
הגר"י הוטנר זצוק"ל ,ראש ישיבת רבי
דמותו המופלאה של רב האי גאון וחסיד ,לספר סיפור זה ,בהתרגשות רבה ,בהוסיפו מיד ,בכישרונותיו הנדירים של הגרל"י
חיים ברלין .בהזדמנות מסוימת כינה הגר"י
חכם הרזים ,שהעניק חמה בקומתו ,רבי לוי כי הוא חש עד עצם היום הזה ,גם כעבור ובתכונותיו הייחודיות המסייעות לו להבין
הוטנר באירוניה את הגרל"י כ"בעל מופת".
יצחק הלפרין זצוק"ל ,ראש המכון המדעי עשרות שנים ,את המתיקות המענגת של את המציאות על בוריה ולרדת לעומקה של
הרקע לכינוי זה היה בעקבות ביקור הפרי־
הלכה .הוא קירב אותו מאד ,הדריך אותו
טכנולוגי להלכה ,שריד לדור הנפילים של הצביטה בלחיו והטפיחה על שכמו…
בעת לימודו בישיבה קטנה 'חיי עולם' בדרכו והיה מתייחס בהערכה רבה ובכובד
דה שערך אצלו הגרל"י בחודש אלול תש"ל,
גאוני הדורות ופוסקי ההלכה האחרונים
קודם שובו לארה"ב לאחר שהות ממושכת
 רבת אנפין .גאונותו העצומה ,למדנותו נקשר מאד עם ראש הישיבה הגה"ח המ־ ראש מוחלט לדעתו.וחריפותו הנדירה ,יחד עם תרומתו הכבירה פורסם רבי שלמה שרייבר זצ"ל ,שכיהן גם
תלמידיו של הגרש"ז בישיבת 'קול
בארה"ק .כשנפרד ממנו לשלום אמר לו
הגרל"י" :למעשה ,היה מן הראוי שאבקש
לעולם היהודי ולשמירת ההלכה בדקדוקה ,כראב"ד בד"ץ 'אגודת ישראל' ורב חסידי תורה' מספרים ,כי שום דבר לא היה יכול
מראש הישיבה בכל לשון של בקשה לבל
רוז'ין באה"ק .הגרל"י הלפרין ראה בו תמיד להפריעו מסדריו ומשיעוריו הקבועים בי־
לאור התקדמות הטכנולוגיה בדורנו.
במסגרת יריעה זו ניגע מעט בשולי אד־ דמות של רב חסידי אמיתי ,גאון עצום ובעל שיבה ,ולא היה מסכים בשום אופן להתייחס
ייסע ,ויישאר עמנו בארה"ק ,אך יודע אני
כי לא ישמע בקולי ,לפיכך לא נותר לי אלא
רתו ונלקט מעט מזעיר טיפה מן הים ,מאשר הוראה מובהק ,שמר עמו על קשר מתמיד ,ולענות על נושאים אחרים שאינם קשורים
סופר עליו בימי ה'שבעה' ולאחריהם ,כש־ עד ליומו האחרון של הגר"ש ,ולמד ממנו ללימודי הישיבה .יוצא מן הכלל היה הגרל"י
לאחל ולייחל כי משיח צדקנו יגיע מיד ,ואזי
הלפרין ,שדלתו של הגרש"ז היתה פתוחה
בוודאי יישאר עמנו ולא ייסע" .בסופו של
זרם הסיפורים והעובדות אינו פוסק לרגע ,רבות בדרכי הפסיקה ואורחות חיים.
נכדו של הגר"ש ,יבלח"ט הגאון רבי צבי בפניו בכל עת ובכל שעה הן בביתו הן בישי־
דבר ,אכן טס הגר"י הוטנר לארה"ב ,כפי
כאשר כמעט כל מי שנפגש עמו אי פעם ,נו־
כח עד מהרה באישיותו המיוחדת והנדירה ,שרייבר שליט"א ,רב חסידי באיאן בארץ ,בה .גם כשהיה מתקשר טלפונית לישיבה,
תכניתו .במהלך הטיסה נחטף המטוס ע"י
חוליית מחבלים אכזרית ,שהנחיתו אותו
מפיקחותו ושנינותו ,כמו מגדלותו העצומה ציין לאחר הסתלקותו של הגרל"י ,כי עוד היה הגרש"ז נחפז לשוחח עמו ולענות לו,
בתורה ,ומאידך ביראתו הטהורה ,שקדמה בימי נעוריו היה שומע לא פעם מזקנו בשל החשיבות הרבה שייחס לפעילותו של
בעיר זרקא שבירדן ,כאשר לכל הנוסעים
הגר"ש שרייבר ,שהוא צופה גדולות ונצו־ המכון ושל הגרל"י הלפרין.
היהודים במטוס נשקפה סכנת חיים של
לחכמתו.
בערוב ימיו ,כשהיה הגרש"ז נשאל
הוא הגבר הוקם על ,להקים עולה של רות לתלמידו הגרל"י הלפרין – שהיה עדיין
ממש ,אך בחסדי שמים ,בשרשרת של ניסים
תורה ,לבצר את חומת השבת ולהשליט צעיר לימים – ורואה בו את אחד מגדולי אודות הגרל"י הלפרין ,היה משיב כי בעוד גדול ראוי להתעניין ולהתחשב בדבריו בכל גלויים ,שוחררו לאחר ימים מספר והוחזרו
את שלטון ההלכה בכל תחומי החיים .פוסקי ההלכה של דור העתיד.
ארצה.
שבעבר היה הגרל"י מגיע אלי בתדירות הסוגיות…"
כאברך צעיר מאד כבר יצא שמו של גבוהה מאד להתייעץ ולשמוע את דעתי,
ידידות אמיצה וקרובה במיוחד ,היתה
אשר האיר לארץ ולדרים עליה ,בספריו
באחת הפעמים שהגיע הגרל"י לארה"ב
המופלאים המבססים ומציבים את יסודות הגרל"י הלפרין לשם ולתהילה בקרב ציבור הרי שהיום אני כבר מפנה אליו שאלות…
בקיץ ,שהה הגר"מ פיינשטיין בקאנטרי בין הגרל"י לבין הראשל"צ מרן הגר"ע יוסף
ההלכה בכל השאלות העולות על הפרק ,בני התורה של אותם הימים .בחירי ומופלגי
אף עם מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל עמד במחנה הקיץ של ישיבתו ,ישיבת 'תפארת זצוק"ל .מרן הגר"ע היה סומך "בעינים עצו־
ובפתרונותיו המחוכמים לאפשר שמירה האברכים ,מכל החוגים ,בני גילו ומבוגרים בקשרים הדוקים וחמים עשרות בשנים .מרן ירושלים' .הוא הזמין את הגרל"י להתארח מות" על הגרל"י ועל פסקיו ,כפי שהתבטא
ממנו ,חיפשו את קרבתו ,לשוחח עמו בלי־ הגרי"ש היה מתעניין במיוחד בשני נושאים אצלם במחנה במשך כמה ימים ,כשהוא לא פעם באזני מקורביו ובאי ביתו.
תורה ומצוות בהידור רב בעידן המודרני.
בעת שהגיע הגרל"י לביקור אצל הגר"ע
מוד ולהשתעשע עמו בחידושי תורה .בין הלכתיים שבמסגרת פעילות המכון ,אשר מנצל את ההזדמנות ללבן עמו בצוותא את
ידידיו הקרובים מאותן תקופות ניתן למנות בהם היה נוהג תמיד להפנות את שואליו אל נושא המעליות ועוד נושאים הלכתיים טכ־ יוסף ,יחד עם מהנדסי המכון וראשי ועד
נולוגיים אחרים .באותם ימים ישבו הגר"מ העובדים הארצי של חברת החשמל ,תפס
את הגאונים הנודעים רבי משה הרשלר ,הגרל"י הלפרין.
האחד היה בנושא מכונות גילוח ,אשר פיינשטיין והגרל"י שעות ארוכות בנאות הגר"ע את ידו של הגרל"י לעיני כל הנוכ־
כבר משחר ילדותו נתנו בו רבותיו רבי משה שפירא ,רבי יצחק דז'מיטרובסקי
הגדולים את עיניהם ,וניבאו לו גדולות זכר צדיקים לברכה ,ועוד שורה ארוכה של דעת הגרי"ש היתה ,כי כל מכונות הגילוח דשא ,יחד עם צוות מהנדסי המכון ,כשהם חים ,בהם שרי תנועת ש"ס ,והכריז בקול:
תלמידי חכמים ,שהיו כולם בעלי כישרונות המצויות בשוק אסורות בהחלט לשימוש ,דנים ומלבנים את כל הסוגיות ,וסביבם "דעו לכם ,כי ידו כידי ופיו כפי"…
ונצורות.
לימים ,כאשר כיהן כבר הגרל"י הלפרין עילויים ,ובכל עת מצוא היו נועדים יחד עם ובנפשו היה הדבר לחפש כל דרך אפשרית מתגודדים רבים מתלמידי הישיבה ,שגילו
עוד בשנותיו האחרונות ממש של
ענין רב בדיונים מרתקים אלו.
במקביל לניגוד המשווע שבין מראהו
הגר"ע יוסף ,כשהיה עוסק בכתיבת תשובה
כראש המכון המדעי טכנולוגי להלכה ,עלה הגרל"י הלפרין ללימוד בחברותא ולשוחח על מנת להציל מאיסורי תורה.
למעונו של מרן בעל ה'שבט הלוי' זצוק"ל ,בלימוד.
תלמידים מאותה תקופה ,מספרים בה־ הלכתית בנושאים טכנולוגיים ,היה מתקשר העלוב של מבנה המכון המיושן לבין הנו־
הנושא השני בו היה מתעניין מרן
שאים חובקי זרועות עולם הנידונים בין
כתליו ,היה גם ניגוד משווע ,לא יאומן כי
יתואר ,בין גישתו המעשית בפועל של
הגרל"י הלפרין לשימוש בטכנולוגיה המת־
קדמת ,לבין הבנתו החודרת והמעמיקה בכל
רזי ופלאי המדע והטכנולוגיה החדישים
ביותר.
הוא עצמו היה רחוק כרחוק מזרח
ממערב מכל שימוש בטכנולוגיה מתקדמת.
הוא בקושי ידע להשתמש בטלפון סלולארי
פשוט ביותר וכשר .גם להשתמש במכשיר
טלפון נייח המחובר למרכזיית המכון היה
מתקשה .שימוש במחשב היה אצלו בכלל
מחוץ לתחום .מעולם לא ניגש למחשב,
מרן הגרש''ז אויערבאך זצ''ל בחתונת בתו של הגרל''י הלפרין
הראשל''צ הגר''מ אליהו זצ''ל בביקור במכון מקבל הסברים מפי הגרל''י הלפרין
הגרל''י הלפרין עם כ''ק מרן האדמו''ר הנתיבות שלום מסלונים זצ''ל
ולא ידע לפתוח מחשב .כל ימיו ,עד לשנתו
האחרונה ,כתב בעט ונייר ,כמו לפני מאה
ומאתיים שנה ,וכך מילא אלפי אלפי גליונות
של חידושים ,תשובות ובירורי הלכה ,בכל
מקצועות התורה ,כאשר הניח אחריו ברכה
בכתובים הרבה מאוד כתבים שעדיין לא
ראו את אור הדפוס ,והכל ללא שום גישה
למאגרים תורניים וכיו"ב.
למרות שהשתדל כל ימיו שלא להטריח
אחרים ולבקש מהם לעשות דבר מה בעבו־
רו ,והיה טורח בכבודו ובעצמו בגיל מבוגר
מאד לקום להכין לעצמו כוס קפה ,ללא
שעלה על דעתו מעולם לבקש זאת מאחד
הגרל''י הלפרין נושא דברים במהלר ביקור של ועדת הרבנים בתחנת הכח
מעובדי ומזכירי המכון ,הרי שלשם מש־
הגרל''י הלפרין בדיון הלכתי סוער עם הגר''פ הירשפרונג זצ''ל גאב''ד מונט־
באשקלון ,מאזינים לדבריו משמאל לימין ,הגרמ''מ שפרן ,הגר''מ גרוס ,הגרח''ד לוח פקס ,במידת הצורך ,נאלץ בעל כורחו
הגרל''י הלפרין בסוד שיח עם מרן הגר''ע יוסף
ריאול בביקורו במכון
שובקס הגר''מ דייטש
להתנצל ולבקש מאחרים כי יואילו לעשות
לו טובה ולשלוח עבורו פקס ,שכן לא ידע
להפעיל את הפקס ולהשתמש בו.
ככלל ,בכל הנוגע לשימוש בחידוש הט־
כנולוגיה היה "בטלן" אמיתי ,וחי בצניעות
ובהסתפקות במועט כיהודי חסידי שורשי
מלפני עשרות שנים" ,א פארצייטישער
חסידישער איד".
לעומת זאת ,בכשרונותיו הגאוניים
העילויים ,המיוחדים במינם ,בהם הצטיין
כחד בדרא ,ידע להבין לעומק ,ביסודיות
רבה ,את כל רזי הטכנולוגיה המתקדמת
והחדישה ביותר .מאות רבות של פסקי הל־
סיון תשס''ז ראש המכון הגרל'''י הלפרין שליט''א בראשות ועדת הרבנים
כה ,בכתב ובע"פ ,יצאו מתחת ידו ,בשאלות
המיוחדת שהתכנסה במכון נראים בין היתר הגר''י זילברשטיין הגר''מ דייטש
שונות הנוגעות לשימוש במחשבים ,בפ־
הגר''י נויבירט זצ''ל בביקור במכון מקבל הסברים מפי הגרל''י הלפרין
הגר''מ גרוס והגר''י רוטנברג
כ''ק מרן אדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו קם לכבודו של הגרל''י הלפרין
קסים ובמכשור טכנולוגי חדיש בתחומים
בכל מקומות לימודיו בתקופת צעירותו ,הגרי"ש ללא הרף הוא מעליות השבת .כא־ שתאות ,כי במהלך מו"מ ביניהם ,התעורר להגרל"י הלפרין לשמוע את חוות דעתו .רבים ומגוונים ,אותם חקר עד עמקי השי־
יחד עם ראשי חברת החשמל ,לצורך
התייעצות הלכתית בנוגע למהלכי האוטו־ הן בישיבות בהן למד והן בכוללי האברכים מור ,במשך השנים ליווה הגרי"ש את מחקרי ויכוח בין הגר"מ לבין הגרל"י ,בהבנת שורה בעת שכתב תשובה בענין מכונות גילוח ,תין ,בעוד שהוא עצמו לא ידע כלל לעשות
מציה ביצור החשמל בשבת ,אותם הוביל המפורסמים בהם הסתופף ,כמו הכולל המכון בכל נושאי המעליות ,והיה שותף הן מסוימת ב'פרי מגדים' ,בנוגע להבערת ני־ התקשר מרן הגר"ע יוסף בעצמו להגרל"י בהם שימוש מעשי.
בנוסף על כך ,לא ידע לדבר או לק־
יחד עם ראשי חברת החשמל .למשמע שמו המובחר בראשות הגר"מ אליפנט זצ"ל או לחששות ההלכתיים שהועלו לראשונה ע"י צוצות בשבת .הויכוח הלוהט התנהל בע"פ .וביקשו כי יואיל לטרוח להגיע למעונו ,על
המלא של הגרל"י אורו עיניו של הגר"ש הכולל של מכון הרי פישל ,וכן בתקופה הגרל"י הלפרין ,והן לפתרונות המהודרים תלמידי הישיבה ,שעמדו מסביב ,רצו גם מנת ללבן עמו בצוותא את צדדי השאלות רוא אפילו אות אחת באנגלית .אפילו את
אותיות ה ABC-לא ידע לקרוא או לבטא.
וואזנר ,באומרו בחיוך כי שם זה מוכר לו הראשונה לייסוד המכון ,שכן תמיד בין שהוצעו על ידו.
הם לעמוד על פשר הדברים .הם מיהרו להיתר או לאיסור.
מעולם לא קרא שום ספר או מאמר מדעי
כשהביא הגרל"י ,בשנת תשמ"ד ,לביהמ"ד של המחנה ,הביאו עמם שו"ע
היטב זה עידן ועידנים .הוא שאל אותו האם אריות וכפירים ,שלימים יצא טבעם בעולם
וכדו' .את כל המידע שהיה זקוק לו שאב
למד בילדותו בת"ת 'חיי עולם' בירושלים ,לשם ולתהילה כגדולי תורה מפורסמים .אך להגרי"ש את ספרו החדש 'מעליות בש־ אורח חיים ,ודפדפו לדברי הפרי מגדים
מפי מומחים לדבר ,ובמידת הצורך באמ־
וכשהשיב בחיוב ,הזכיר לו כי באותם ימים ,לדברי כל חבריו מתקופות אלו ,בלט תמיד בת' ,שיצא אז מתחת למכבש הדפוס ,הגיב וניסו לרדת לעומק דבריו .כשהבחין בכך
אחת מתכונותיו הבולטות היתה היותו צעות מתורגמנים ,כאשר בגאונותו הנדירה
של טרום הקמת המדינה ,בעודו מתגורר מעל כולם ,משכמו ומעלה ,כארי שבחבורה ,הגרי"ש בבדיחותא" :מעלין בקודש אבל הגר"מ ביקש להגיש לו את הספר ,ועיין בו
בשכונת גאולה הירושלמית ,שם שימש ראש לאריות ,בכישרונותיו הנדירים ,בח־ לא מורידין" ,כרמז לחידושו ההלכתי של דקות מספר ,ולאחר מכן הרים את ראשו' ,חכם הרואה את הנולד' .בגאונותו הכבירה ,ידע תמיד לשאול את השאלות הנכונות
כמו"ץ מטעם ה'עדה החרדית' ,קודם שנ־ שיבתו המקורית ,בעומק למדנותו וחתירתו הגרל"י כי בעיית העלייה במעליות אוטו־ ולהפתעת הכל הודה בענוות חן כי הצדק ראה תמיד כעשרים שנה ויותר קדימה .הוא ולהשאיר את בני שיחו פעורי פה ,מופתעים
כתב תשובות ומחקרי הלכה מקיפים על ומשתוממים על תפיסתו והבנתו.
קרא לכהן כרב שכונת זכרון מאיר בבני המתמדת לאמת ,לצד עמלו ויגיעתו העצו־ מטיות – באותם ימים כשעדיין לא הותקנו עם הגרל"י הלפרין.
הוא היה אכן שייך לאותו זן מיוחד של
כשנה וחצי לפני הסתלקותו של מרן שאלות שהתעוררו בפועל רק עשרים שנה
מתקני שקילה דיגיטליים בכל המעליות –
ברק ,הוזמן לבחון את ילדי ת"ת 'חיי עולם' .מה בתורה.
הגר"מ פיינשטיין ביקר הגרל"י בארה"ב .מאוחר יותר .כבר לפני למעלה מארבעים רבנים אמיתיים ,גדולי תורה ופוסקי הל־
תלמידי חכמים מפורסמים וגדולי תורה פחותה מבעיית הירידה בהן.
במהלך המבחן התפעל מאד מתשובותיו
ידוע כי מרן הגרי"ש אלישיב ראה במ־ כמובן שניצל את ההזדמנות והזדרז לבקר שנה ,כשמכשיר הפקס עדיין לא הגיע ארצה ,כה מדורות קודמים ,אשר הם עצמם היו
המחוכמות והמפליאות של הילד לוי יצחק נודעים ,שהכירוהו מקרוב מתקופות אלו
הלפרין ,ששמו נשאר חקוק בזיכרונו במשך ומתקופות מאוחרות יותר ,הדגישו בדב־ עליות שבת מהודרות את הפתרון האמיתי גם בביתו של הגר"מ .את הדלת פתח בפניו פרסם תשובה הלכתית בקובץ תורני 'אור תלושים ומנותקים מכל מנעמי עולם הזה,
ריהם ,בעת שבאו לנחם את בניו בימי השב־ למצוקת הדיור החריפה באזורים החרדיים .הנכד הרב מרדכי טנדלר ,שהיה משמש את הדרום' ,שיצא לאור באוסטרליה ,אודות התנזרו והחמירו על עצמם עד קצה היכולת
עשרות בשנים כמי שעדיו לגדולות.
מבין רבותיו המובהקים היה מונה בראש עה ,כי עם הסתלקותו נעקרה מאתנו דמות הוא היה סבור כי הפתרון הוא בבניה לגו־ הסבא הגדול בשנותיו האחרונות .הוא הת־ שליחת פקס ממקום שכבר יצאה השבת או וברחו ממאה שערי היתר ,ואילו כלפי אח־
ובראשונה את הגה"צ רבי חיים חייקל מיל־ של גאון אמיתי ,בכל המובנים ,בלא שום בה של מגדלי מגורים עם מעליות שבת .נצל בפני הגרל"י ,ואמר כי יודע הוא היטב עדיין לא נכנסה למקום שבו שבת ,או קבלת רים הבין היטב כי יש למצוא דרכים לאפשר
צקי זצ"ל ,מנקיי הדעת שבירושלים ומגדולי גוזמא .שריד אחרון לדור דעה של הגאונים ואכן בשעתו ,בעת שמקורבו הרב אורי עד כמה מחבב אותו הסבא ,וכמה הוא שמח פקס בערב שבת או במוצ"ש שנשלח ממקום את השימוש בהתפתחות הטכנולוגית בדר־
המחנכים בה .אצלו למד במשך כשנתיים המושלמים בתורה ,כשכל אחד מהם הדגיש לופוליאנסקי החזיק בתיק אגף תכנון ובניה תמיד לקראת בואו ,אך הבוקר חש הסבא שבו שבת .זאת בשעה שהוא עצמו לא ידע כים המהודרות ביותר.
ימים רצופות ,בשנת הבר מצוה שלו וב־ פן אחר בגאונותו וגדלותו בתורה.
בעיריית ירושלים ,ולאחר מכן כאשר כיהן ברע ,והרופא שהוזעק אליו ציוה על מנוחה עד לסוף ימיו להשתמש בפקס.
כמה מביניהם ציינו ,בהתפעלות רבה ,כי כרה"ע ,קיבל את אישורו והסכמתו של מוחלטת והורה שלא להכניס אליו איש.
גם את מכשיר המיקרוגל היה מן הרא־
שנה שלאחריה .הגרל"י הלפרין התבטא
לא פעם כי מרבו זה למד כיצד יש ללמוד לא ניתן היה 'לתפוס' אותו בשום סעיף קטן מרן הגרי"ש ,לתכנית המתאר החדשנית הגרל"י הפציר מאד בנכד ,כי יורשה לו לה־ שונים שחקרו לעומקו והביעו את דעתם
שתוכננה באזורי התעשיה הרבים שהיו כנס אך ורק כדי לשאול בשלומו של הגר"מ ההלכתית .כך גם לגבי מחקריו ההלכתיים
באמת )-אפ לערנען( דף גמרא עם תוספות ב'מגן אברהם'.
מלבד מה שהיה מחמיר על עצמו מאד
מפוזרים באזור רוממה ,להקמת מגדלים ולהתברך מפיו ,והבטיח כי לא יתיישב שם הרבים ופסקיו הנודעים אודות השימוש
ולהבינם על בוריים ,וממנו גם ספג מטענים
בשורה ארוכה במתקני בישול חדשניים ,בדקדוקי הלכה ,הן בהלכות שבת והן בכ־
רבי קומות המיועדים לציבור החרדי ,על ולא יכנס עמו בדברים ,והלה נעתר לו.
עצומים של אהבת תורה ויראת שמים למ־
כשנכנס לחדרו של הגר"מ ,היה סבור כירים חשמליות ,כירים אינדוקציה ,תנורי שרות המאכלים ,היו לו דקדוקי הלכה לא
סמך שימוש במעליות שבת ,כאשר הגרי"ש
שך כל ימי חייו.
מדגיש בפירוש כי כוונתו אך ורק למע־ כי ימצא אותו שוכב במטה ,לאור מצבו פירוליטי ,ביחס להטמנה בשבת ,כשרות שגרתיים משלו ,בתחומים שונים .על כמה
מסופר ,כי נוהג היה לו לרבי חייקל,
מי ששם את עינו על הגרל"י הלפרין ,ליות שבת מהודרות של המכון המדעי הרפואי ,אך להפתעתו ראה אותו יושב ליד בשר בחלב ופסח ,כאשר הוא מתייחס בפר־ מהם שמענו מפי בניו הגאונים שליט"א:
לדרבן את תלמידיו תדיר .ומנהג היה לו
לאחר תפילת מנחה בשב"ק ,היה מזדרז
בפורים שהיה חורז חרוזים על תלמידיו כבר בצעירותו ,בימים הראשונים של יסוד טכנולוגי להלכה ,באישורו ובפיקוחו של השולחן ולומד .כשהבחין בו הגר"מ קם מיד טנות רבה לכל נקודה ונקודה ,בעוד שבביתו
מאד ללא שהות ליטול את ידיו לסעודה
לקראתו ,והתחיל מיד לשוחח עמו בד"ת ,הפרטי מעולם לא השתמשו בכל אלו.
מלאים בדברי התעוררות ואהבת ד' ,לזרז המכון וקביעת דרכו ,היה פוסק הדור מרן הגרל"י.
לפני כעשרים שנה כתב תשובה הל־ שלישית בביהמ"ד .כאשר היו מעירים לו
לפרק מיוחד ונדיר של קירבה ,זכה בשאלות הלכתיות אקטואליות שעסק בהן
את תלמידיו ולחנכם .כשהגיע לרבי לוי הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל.
הגרש"ז זצ"ל היה נחשב בשעתו ל'מרא הגרל"י ממרן שר התורה הגר"מ פיינשטיין באותה שעה .אולם הגרל"י הרגיש שלא כתית מקיפה אודות פעולות חשמליות בעדינות כי עוד יש די זמן עד לשקיעת
יצחק בחיר תלמידיו קרא לעברו" :יצחק,
געב אכטונג אויף דיין גאון"") ...יצחק ,שמור דשמעתתא' בכל השאלות הטכנולוגיות זצוק"ל ,שהשתעשע עמו רבות בהלכה כל בנוח ,וגם היה צר לו מאד על שהוא מחמיץ הנעשות באמצעות מחשבה ,ללא שום החמה ,היה משיב כי לדעתו יש להקדים
החדישות .בהיותו כבן עשרים וחמש הפ־ אימת שנקלע הגרל"י בארה"ב ,לצורך לימוד הזדמנות פז לשוחח עם פוסק הדור .הוא מעשה נראה לעין ,לא של עפעוף בעיניים להתיישב לסעודה שלישית קודם חצי שעה
והשגח על ה'גאון' שבך".(...
באותה תקופה ,כנער צעיר בשנת הבר תיע את עולם התורה בספרו 'מאורי אש' על המכשור הטכנולוגי .הגר"מ התפעל מאד התנצל בפני הגר"מ על שהוא מסרב לשבת ולא של הזזת אישונים ,אלא בכח המח־ שלפני זמן תפילה וק"ש של ערבית.
בכלל ,היה מחמיר מאד שלא להתיישב
ולשוחח ,באומרו כי בריאותו של הרב חשו־ שבה בלבד ,האם פעולות אלו נחשבות
מצוה ,נבחר להשמיע 'חבורה' בפני חבריו בנושאי החשמל לאור ההלכה .מאז עסק מכישרונותיו העצומים ומגדלותו בתורה.
במכתב משנת תשל"ג ]אודות אחד בה לו מכל ,וגם אינו יכול להפר את הבטחתו כמעשה האדם לענין כל דיני התורה .היה לשום סעודה לאחר שהגיע זמן תפילה.
לכיתה ,בסוגיית "מיגו דחשיד אממונא רבות בחקר נושאים אלו.
חלק גדול מהמדענים מייסדי המכון מחיבוריו של הגרל"י שבאותה העת עוד לא לנכד .הוא לחץ את ידו של הרב ,איחל לו זה בעקבות מחקר מדעי שהובא לידיעתו ,מעולם לא נטל ידיו לסעודת נישואין קודם
חשיד אשבועתא" .לאחר מכן נשלח ע"י
רבותיו להשמיע את החידוש באזני שר התגוררו בשכונת 'רחביה' הסמוכה לשכונת מלאו לו ארבעים שנה ,[...כתב הגר"מ" :הנה ברכת רפואה שלמה ואריכות ימים ונתברך אשר באותה עת היה מוגדר כמדע בדיוני .שהתפלל ערבית קודם לכן ,ולעתים היה
התורה מרן גאב"ד טשעבין זצוק"ל ,שכיהן 'שערי חסד' ,והיו מבאי ביתו של הגרש"ז .ידידי… ת"ח גדול בתורה וגם יש לו ידיעה על ידו ,ופנה לצאת ,כפי שהבטיח מראש ,למרות זאת ,החליט כי צריך לתת את הדעת נאלץ להמתין זמן מה לאחר החופה עד שי־
כנשיא ישיבת 'חיי עולם' .הגאון מטשעבין הם נמנו על שומעי שיעורו השבועי הק־ גדולה בענייני חכמת הטבע הנוגע לדיני כשהגר"מ מתעקש ללוותו עד לפתח הבית .מבעוד מאד גם לתרחישים שכאלו וערך גיע זמן תפילת ערבית ,ולא הסכים לסמוך
בטרם יציאתו אמר לו הגר"מ כי חבל את התשובה ההלכתית ,כאשר רק כיום על היתרים מפוקפקים שונים .גם קודם
האזין בהנאה גלויה לדברי העלם הצעיר ,בוע ב'אגודה שוהל' .כך שאך טבעי היה התורה… ואני מכיר לגברא רבא המחבר…
שהרצה את דבריו בטוב טעם ודעת ,וכ־ שהגרש"ז יהיה מעורה בכל הנעשה במכון אשר הוא גדול בתורה בידיעה גדולה בגפ"ת שלא הזדמן להם לשוחח בתורה ,כהרגלם מתחילים להופיע ניצני נסיונות מעשיים של סעודת מצוה שהתחילו בה לאחר חצות
היום היה מקפיד תמיד להתפלל תפילת
שסיים את דבריו צבט בלחיו וטפח לו על מראשית היווסדו ,ושימש כידוע בכל הש־ ובפוסקים מאורי עינינו וגם בדברי רבותינו תמיד ,אך ברצונו לפחות להעניק לו תמורת רעיון זה.
היתה זו שיטתו מאז ומתמיד ,כי על פו־ מנחה קודם נטילת ידים ,אף שבדרך כלל
שכמו בחיבה יתרה ,באומרו" :דו זאגסט נים ככתובת המרכזית להתייעצויות עמו האחרונים וגדולי דורות אלו ,אשר על כן זאת מתורתו שבכתב .שלף מן הארון כרך
דאך אזוי גוט"! )-אתה אומר הרי כל כך בכל הנושאים שטופלו בין כותלי המכון .אני אומר שספרו הוא ספר חשוב ,וראוי של שו"ת 'אגרות משה' ,ונתנם לו כמתנת סקי ההלכה להיות מוכנים לכל סיטואציה היה משתדל להתפלל תפילת מנחה קטנה
ותרחיש אפשרי בכל תחומי התקדמות דווקא.
טוב( ,כשהוא חוזר על אמירתו שוב ושוב ,דבר שבא לידי ביטוי במכתביו הרבים עבור ללומדי תורה להתעמק בדבריו שיהיה פרידה.
עוד היה מקפיד ביותר ,שלא להפסיק
תוך כדי שהוא ממשיך בלבביות רבה לטפוח המכון.
קשרים הדוקים ונלבבים במיוחד ,נרק־ המדע והטכנולוגיה ,ולא להמתין לשאלות
זה לתועלת גדול להבנת כמה דברים וגם
בטביעות עינו החדה הבחין הגרש"ז לאסוקי דינא למעשה… מכיון שהוא ת"ח מו בין הגרל"י הלפרין לבין ענק המחשבה חמורות כבדות משקל לכשיתעוררו ולע־ בין נטילת ידים לברכת המוציא כדי הילוך
על שכמו .לימים היה הגרל"י הלפרין נוהג
מוד בפני שוקת שבורה ,אלא להכין את כל
התשובות מראש .כך נהג גם בנוגע לשאלות
מורכבות ומסובכות בתחומים שונים של
רפואה לאור ההלכה .בעקבות כל מחקר
רפואי והתפתחות נסיונית גרידא ,אשר
מטבע הדברים היה תמיד מי שהביא זאת
לידיעתו כדי לשמוע את חוות דעתו ,הש־
קיע זמן ויגיעה רבה על מנת למצוא ולהביע
את דעת התורה הברורה ועמדת ההלכה
הצרופה בנושא.
מרגלא אפומיה ,כי אם נאמר בזוה"ק
"איסתכל באורייתא וברא עלמא" ,הרי שה־
תורה היא תכנית האדריכלות לכל הבריאה
כולה ,וממילא פשוט הדבר כי בתורתנו
הקדושה גלומות וצפונות תשובות ברורות
לכל אתגרי התקופה והשאלות העולות
על הפרק בעקבות ההתפתחות המדעית
והטכנולוגית האדירה ,שכן מקורה של כל
בריאה ומציאות חדשה הוא בתוה"ק ,ועלינו
מוטל התפקיד לעמול ולהתייגע בתורה כדי
למצוא את התשובות המדויקות.
בחוברת המופלאה 'אמונת עתך' ,קו־
בץ שיחות בנושאי מדע וטכנולוגיה לאור
ההלכה ,שנערכה ע"י אחד מתלמידיו
שומעי לקחו ,מובאות מפיו כמה וכמה
דוגמאות מרתקות של התפתחויות מדעיות
בנות ימינו ,בתחומי הטכנולוגיה ,הכימיה
והביולוגיה ,שנמצאו להן מקורות מפתיעים
במרחביה האין סופיים של התוה"ק.

דמות של גאון אמיתי

"א פארצייטישע
חסידישע איד"

רואה את הנולד

דקדוקו וזהירותו
המופלגת בהלכה

קשריו הענפים
עם מרנן גדולי ישראל
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כ"ב אמה )שו"ע או"ח סי' קסו( .לפיכך בס־
עודות נישואין או שבע ברכות וכדו' ,כשב־
רזי הנטילה באולמות השמחה היו רחוקים
מן השולחנות ,היה מביא עמו את החלה
עליה בצע ליד הברזים ,ומיד לאחר נט"י
היה מברך עליה המוציא ואוכל ממנה ,ללא
הפסק .ואפי' אם היה צריך עבור כך לעמוד,
העדיף לברך ולאכול בעמידה ובלבד שלא
להפסיק בין הנטילה לברכה.
בהלכות ברכות היו לו אין ספור דקדוקי
הלכה .כמעט על כל מאכל היו לו ספקות
הלכתיים שונים .היו מאכלים שהיה משת־
דל לאוכלם רק באמצע הסעודה ,כדי שלא
להכנס לספק ברכות ,והיו מאכלים ,שבאו
ללפתן וכדו' ,שאותם היה משאיר דווקא
לאחר ברכת המזון מחמת חששות שונים.
היו גם מאכלים שהיה מסופק בברכתם,
ומספק היה מביא תחילה כמה מיני מאכלים
נוספים ,ומברך על כל אחד מהם ברכה שו־
נה ,על מנת לפטור את המאכל המסופק בכל
הברכות האפשריות .עליו ניתן לומר בפה
מלא מה שאחז"ל" :האי מאן דבעי למהוי
חסידא ...לקיים מילי דברכות" ,וכפירושו
של הא"ר )ר"ס רב( שהכוונה היא למי שאינו
מסתפק בכך שברכת שהכל פוטרת הכל וכל
כיו"ב ,אלא טורח לצאת מידי כל ספק של
ברכות.
בנו מ"מ הגאון רבי אברהם משה
שליט"א ,רב קהל חסידים ברמות ואב"ד
בד"צ אונגוואר ,מספר ,כי היא"צ של אמו
של הגרל"י הוא בחודש ניסן ,שבו אין מת־
ענים ,בעוד שהיא"צ של אבי הגרל"י ,רבי
חנניה יוסף זצ"ל ,חל ביום י"ב לחודש כסלו.
במשך השנים הבחין כי אביו הגרל"י מתענה
ביום היא"צ של אביו רח"י ,כמבואר בדברי
הרמ"א )יו"ד סו"ס תב( כי מצוה להתענות
ביום שמת בו אביו או אמו ,ולדברי גדולי
האחרונים יש לזה סמך בברייתא ,ואינו
פוטר עצמו בסיום מסכת וכדו' ,אלא שהוא
היה עושה זאת בחשאי ממש ולא סיפר על
כך לאיש .כשהיו בני המשפחה מתיישבים
לאחר לימוד משניות לשתיית לחיים וט־
עימת מיני תרגימא ,היה מסתלק בלאט מן
החדר ,במסווה של שיחה טלפונית דחופה
וכדו' ,על מנת שאף אחד לא יבחין בכך .רק
משהדבר חזר על עצמו במשך מספר שנים,
הבין בנו כי בעצם אביו מתענה ביום היא"צ.
כאיש אשר הקדיש את כל שנותיו לבי־
צור חומות ההלכה ,ובמרכזן חומות השבת,
היתה טבועה בדמו החרדה לקדושת השבת.
כבר מצהרי יום השישי היה 'לחוץ' מן הש־
בת הקרבה והולכת ,לסיים את כל ההכנות
מבעוד מועד ,לקבל את שבת מלכתא בש־
עה מוקדמת ולא להיכנס ח"ו לחשש רחוק
ביותר של חילול שבת ח"ו.
מעשה נורא סיפר בנו הרב הגאון רבי
שמואל אלעזר שליט"א בהספדו בהלוויה:
בשכונת מקור ברוך התגורר איש חסיד,
גומל חסדים בגופו ,הרה"ח ר' יעקב גינזבו־
רג ז"ל ,בנו של הגה"ח רבי שמאי גינזבורג
זצ"ל .ביום ט"ז בחשוון שנת תשס"ו ,בשעות
הצהרים של ערב שבת פרשת וירא ,באמצע
מעשה החסד בגופו עם יהודי ,חש לפתע
הרב גינזבורג שלא בטוב ושכב לנוח לרגע
על ספה סמוכה ,ותוך רגעים ספורים הלך
לעולמו מדום לב מתוך דבר מצוה של מע־
שה חסד.
השעה היתה אז  1:40בצהרים ,כשהש־
בת עומדת להיכנס בשעה  4:20אחה"צ לפי
שעון חורף .החברא קדישא ,הזדרזו לקיים
את ההלוויה בו ביום כמנהג ירושלים ,ולה־
ביאו לקבורה עוד קודם כניסת השבת .אך
מאחר שהלה לא קנה חלקת קבורה בחייו
התעכבה ההלוויה זמן ממושך .בסופו של
דבר יצאה ההלוויה עם הצפירה המבשרת
על כניסת השבת בירושלים .חברי הח"ק
דהרו ברכבם להר המנוחות והספיקו לסיים
את הקבורה עם דמדומי חמה ,כאשר כל
המלווים נאלצו לחזור לעיר ברגל ,בבגדי
חול ,ולהשאיר את כל חפצי המוקצה
בדרך.
אבא ,ששמע על כך במהלך השבת,
הזדעזע כולו ,ומיד החליט כי אם חיפוש
אחר חלקת קבורה עלול להביא לחשש
חילול שבת ח"ו ,עליו לדאוג לעצמו לחל־
קת קבורה מוכנה ,על מנת שאם יסתלק מן
העולם בשעות אחה"צ של ערב שבת לא
יהווה הדבר שום עיכוב לקבורה .ואכן ביום
ראשון שלאחריו ניגש למשרדי הח"ק וקנה
חלקת קבורה עבורו.
למרבה הפלא ,נתבקש אבא לישיבה של
מעלה בדיוק שלוש עשרה שנה לאחר מכן,
ביום ט"ז בחשוון ,יום היא"צ של ר' יעקב
גינזבורג ז"ל.
סיפור מבהיל סיפר הרה"ג ר' עמיחי
רוזנבלום שליט"א ,מחשובי תושבי השכו־
נה ,בימי ה'שבעה' :לפני כשש שנים ,הת־
מוטט הגרל"י בבית מדרשו בשב"ק באמצע
קריה"ת .הייתי נוכח בשעת מעשה .לאחר
שעלה לתורה ,עשה את דרכו חזרה למקומו,
התמוטט וצנח על ספסל סמוך .חתני הרב
רוכלין הי"ו ,שיודע עזרה ראשונה ,הזמין
מיד אמבולנס והחל לטפל בו במקום .לאחר
שהעניקו לו טיפול ראשוני ,החליט צוות
הפרמדיקים לפנותו לביה"ח 'שערי צדק',
שם אובחנה אצלו דלקת ריאות חריפה.
להפתעת הכל ,בכל מהלך הטיפול היה
הגרל"י שותף מלא לכל הפעולות הרפואיות
שנעשו ,והורה הלכה למעשה על כל פעולה
ופעולה אם יש צורך לבצע אותה ובאיזו
דרך ,על מנת למעט ככל האפשר בחילול
שבת שלא לצורך .חתני הנ"ל ,שכבר היה
נוכח בלא מעט אירועים דומים של הצלת
חיים ,התבטא בפני כי היה זה מחזה מדהים,
לא שגרתי בעליל ,אשר מעולם לא נתקל
בו ,שחולה במצב רפואי קשה שכזה ישתף
פעולה בצורה פעילה שכזו למען קדושת
השבת.
אחד מגדולי ישראל שבא לנחם ,התבטא
בפני בניו הגאונים ,כי בטוח הוא כי השבת
הקדושה עצמה יצאה לקבל את פניו ,בעולם
העליון ...כי אכן כל ימיו שווים היו לטובה
בעשיה למען שמירת השבת.
הגאון זצ"ל נסתלק אמנם לגנזי מרו־
מים ,אך מפעלו הכביר רב הפעלים הלא
הוא המכון המדעי טכנולוגי להלכה ,כמו
גם עשרות ספריו ,שמשמשים כאבן יסוד
לשאלות אקטואליות שמציבה הטכנולוגיה
החדשנית ,חיים וקיימים .מה זרעו בחיים
אף הוא בחיים.
ת .נ .צ .ב .ה.

