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עלינו  הבא  טבת  שבחודש  המשמעותיים  התאריכים  שני 
עשרה  ותענית  מחד,  האחרונים  החנוכה  ימי  הם  לטובה 

בטבת והימים הסמוכים אליו מאידך.

תמיד  מתחיל  לכאורה,  האפרורי  טבת,  חודש  אחד,  מצד 
ימי האורה, שנקבעו לדורות  בימים האחרונים של חנוכה, 
בית  מלכות  יד  שגברה  על  ובהודאה,  בהלל  טובים  לימים 
של  עיניהם  שהחשיכה  הרשעה  יון  מלכות  על  חשמונאי 
ישראל בגזרותיה, ובפרט היום האחרון, המכונה בשם 'זאת 
חנוכה' על-שם שקוראים בו בתורה בפרשת "זאת חנוכת 
המזבח", ושגורה היתה על שפתי צדיקים )ראה: 'בני-יששכר', 
מאמרי חדשי כסלו-טבת, מ"ב אות י, מ"ה אות יא, ומי"ב; 'שפת-אמת', 

'פרי-צדיק', לזאת חנוכה, אות כג(  ליל ח, תר"מ בסופו;  לחנוכה, תרל"ב, 

הוא  הוא  כלומר  חנוכה',  'זאת  אכן  הוא  זה  יום  כי  האמרה 
עיקרם, תמציתם ושלימותם של כל ימי החנוכה.

אך מצד שני, בהמשך החודש אנו מתענים בעשרה בטבת, שהוא 
היום שבו החל המצור של נבוכדנצר מלך בבל וחיילותיו על ירושלים 
הנביאים,  בספרי  כבר  נזכר  זה  תאריך  ראשון.  בית  חורבן  קודם 
בא  לחודש  בעשור  העשירי  "בחודש  ד-ה(:  נב,  )ירמיה  שנאמר  כמו 
ויבנו  עליה  ויחנו  ירושלים  על  חילו  וכל  הוא  בבל  מלך  נבוכדראצר 
עליה דיק סביב, ותבוא העיר במצור" וגו'. וכן נאמר )יחזקאל כד, א-ב(: 
"ויהי דבר ה' אלי בשנה התשיעית בחודש העשירי בעשור לחודש 
לאמר, בן אדם כתב לך את שם היום הזה את עצם היום הזה סמך 
מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה". על כך נקבעה התענית ביום 
העשירי לחודש טבת, כפי שנאמר )זכריה ח, יט(: "צום הרביעי וצום 
וגו', וכפי שמובא בברייתא  החמישי וצום השביעי וצום העשירי" 
)ר"ה יח:( שהיה רבי-עקיבא דורש: "צום העשירי, זה עשרה בטבת, 

שבו סמך מלך בבל על ירושלים" וכו'1.

כי  האחרון(  מאמר  תענית,  )מגילת  חז"ל  בדברי  מבואר  זאת,  עם  יחד 
בתשעה  בשמונה,  רצופים,  תענית  ימי  שלושת  נקבעו  למעשה 

שבו  בטבת  עשרה  זה  העשירי  שצום  תקמט(  סי'  )או"ח,  הטור  וכ"כ   .1
"ואע"ג  ור"ע(:  )סוד"ה  הב"י  בדברי  ועיי"ש  ירושלים.  על  בבל  מלך  סמך 
ה'  זה  ר"ע, אלא העשירי  דברי  לו  נראין  דידן קאמר רשב"י שאין  דבגמרא 
דברי  אלא  רבינו  כתב  לא  העיר,  שהוכתה  לגולה  שמועה  באה  שבו  בטבת 
ר"ע, משום דנהוג עלמא כוותיה". וע"ע במש"כ בביאור הגר"א )שם ס"א(: 
"ז"ל הרמב"ן בתה"א והלכתא ומנהג כר"ע, ור"ל הלכתא משום דאין הלכה 

כתלמיד במקום הרב, ]ד[דוקא מאבייי ורבא הלכתא כבתראי".

וכל  התורה,  מן  בהם  שמתענין  הימים  "ואלו  בטבת:  ובעשרה 
המתענה בהם לא יאכל ולא ישתה עד הערב... בח' בטבת נכתבה 
התורה יוונית בימי תלמי המלך, והחושך בא לעולם שלושת ימים, 
בט' בו לא כתבו רבותינו על מה, בי' בו סמך מלך בבל את ידו על 

ירושלים להחריבה"2.

הנזכרים  הימים  כל  את  בה"ג  בשם  הביא  תקפ(  סי'  )או"ח,  הטור  וגם   .2
הרצופים  הימים  שלושת  את  ובכללם  בהם,  להתענות  תענית  במגילת 
בתחילת  הטור  עמש"כ  הסימן(  )ריש  הב"י  בדברי  ועיי"ש  טבת.  שבחודש 
דבריו כתב בה"ג אלו הימים שמתענין בהם מן התורה, שכתב ע"ז: "אע"ג 
בשל  כמו  בהן  ליזהר  לומר שיש  התורה,  מן  להו  קרי  הם  דמתקנת חכמים 
הכתובים  האלו  הימים  "כל  הימים(:  כל  ד"ה  )שם,  הב"י  כתב  ועוד  תורה". 
בסימן זה כתובים בכלבו סימן ס"ג, אבל לא ראיתי מעולם ולא שמעתי מי 

שנהג להתענות בהם" וכו'.
ובשו"ע )שם ס"ב( הזכיר המחבר רק את התעניות של ח' וט' בטבת, והשמיט 
את תענית י' בטבת. ונ"פ דהיינו משום שהטור נמשך אחר דברי הבה"ג )וכ"ה 
בכל-בו( שיסודו בבריתא דמגילת תענית, שנמנו שם כל התעניות כ"ימים 
שמתענין בהם מן התורה", דהיינו שיש ליזהר בהן כמו בשל תורה, ומשו"ה 
בשו"ע  המחבר  אבל  קבלה.  מדברי  שהן  תעניות  ד'  אותן  גם  ביניהם  נכללו 
אזיל עפ"י מה שתמה בב"י שלא ראה מעולם ולא שמע מי שנהג להתענות 
בהם, דכוונתו בודאי רק לשאר תעניות צדיקים מלבד ד' התעניות שמדברי 
בהם  שאירעו  הימים  "אלו  ס"א(:  )שם  בשו"ע  לזה  שהקדים  וכמו  קבלה, 
צרות לאבותינו וראוי להתענות בהם" וכו', לאשמועינן שאין חובה להתענות 
שבכללם  קבלה,  שמדברי  תעניות  ד'  אותן  את  מתוכם  השמיט  ולכן  בהם, 
תענית עשרה בטבת, שבהן חובה גמורה להתענות, והזכירם בפנ"ע )שם, סי' 
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וכבר כתבו גדולי הפוסקים )ט"ז או"ח סי' תקפ סק"א ומג"א שם סק"ו( לגבי 
מה שנאמר על תענית ט' בטבת כי לא נודע מה הצרה שאירעה בו, 
שבפיוטי הסליחות לתענית עשרה בטבת התפרש כי ביום זה מת 
)אזכרה מצוק(  והסתלק מן העולם עזרא הסופר. כוונתם היא לפיוט 
שבו מתנה הפייטן את שלושת הצרות שאירעו בשלושת הימים 
הרצופים שבחודש טבת, שעל שלושתן נקבעו שלושה ימי תענית: 
הכני...  הזה  בחודש  מכות  בשלושה  קראני,  אשר  מצוק  "אזכרה 
דעכני בשמונה בו שמאלית וימנית, הלא שלשתן קבעתי תענית, 
ומלך יון אנסני לכתוב דת יונית.. זועמתי בתשעה בו בכלימה וחפר, 
חשך מעלי מעיל הוד וצפר, טרוף טורף בו הנותן אמרי שפר, הוא 
עזרא הסופר, יום עשירי צווה בן בוזי החוזה, כתב לך בספר המחזה, 

לזכרון לעם נמס ונבזה, את עצם היום הזה".

כתבו  לא  אכן  מה  מפני  התמיהה:  מאליה  לה  מזדקרת  מעתה 
רבותינו מה אירע ביום זה ועל מה נקבעה התענית?

ח"א,  חת"ס  )דרשות  ה'חתם-סופר'  רבינו  מפרש  כך  על  נפלא  פירוש 
בדרושים לח' טבת, עמ' פז. לש' תקפ"ח, עמ' צו. לש' תקצ"ה, ועמ' קא: בדרך אחרת 

עזרא  של  הסתלקותו  עם  מעשה,  שבשעת  היא  הכוונה  כי  קצת( 

גודל  צורכה  כל  ולא הובנה  נודע  לא  הסופר בתשעה בטבת, עדיין 
האבידה שבהיעדרו. רק כעבור ששים ושבע שנים, כאשר תרגמו 
נכון  הובנה אל  בימי תלמי המלך,  בו,  ליונית, בשמונה  את התורה 

למפרע הצרה הגדולה שאירעה בתשעה לחודש.

שכן עזרא הסופר היה עמוד ה'תורה-שבכתב' לדורות, כפי שעולה 
מכמה וכמה מקורות שיובאו להלן3, וכאשר הסתלק מן העולם לא 
הבינו עדיין את עומק החלל שנוצר בהיעדרו, בהיותם סבורים כי די 
לנו בשגב פועליו הכבירים בחייו עלי אדמות, ומכאן ואילך נותרה 
בידינו ה'תורה-שבכתב' כמות שהיא, אשר מונחת בקרן זוית וכל 
הרוצה ליטול יבוא ויטול. אבל לכשחלו בה ידי זרים ותרגמוה ליונית, 
או אז הבינו הכל את גודל הצרה בחסרונו של הנותן אמרי שפר הוא 

עזרא הסופר.

הגאון  של  בדרשותיו  גם  בקצרה  אנו  מוצאים  קצת  דומים  דברים 
ד"ה  תקיא"ל,  טבת  לט'  בדרשה  ח"ב,  )'יערות-דבש'  אייבשיץ  יהונתן  רבינו 
היה  כי  לישראל,  גדולה  צרה  היה  מיתתו  יום  "כי  בחר(:  כאשר  והנה 

על-ידי  כמו  על-ידו  להינתן  התורה  היה  וראוי  משה,  כמו  בדורו 
משה, ולכך כיסהו בתהום, ובמות משה לא ידע איש קבורתו וגם-

כן כיסה בתהום רבה, ולכך נאמר לא נודע מה היה בו".

גם את הקשר הפנימי  נגלה  זאת  ולאור  נרחיב מעט את הדברים, 
חודש  של  המשמעותיים  התאריכים  שני  שבין  ההדוקה  והזיקה 
טבת, סיומם של ימי החנוכה מחד, ומאידך, ימי התענית שנקבעו 

על הסתלקותו של עזרא הסופר ועל תרגום התורה ליונית.

אומר  יוסי  רבי  "תניא  כא:(:  )סנהדרין  חז"ל  אמרו  הסופר  עזרא  על 
ראוי היה עזרא שתינתן תורה על-ידו לישראל אילמלא )לא( קדמו 
משה, במשה הוא אומר ומשה עלה אל האלקים, בעזרא הוא אומר 
הוא עזרא עלה מבבל, מה עלייה האמור כאן תורה אף עלייה האמור 
להלן תורה... ואף-על-פי שלא ניתנה התורה על-ידו נשתנה על-ידו 
הכתב" וכו'. המתבאר מכך, כי לא זו בלבד שהיה עזרא הסופר ראוי 

תקמט ס"א( בזה"ל: "חייבים להתענות בתשעה באב ובשבעה עשר בתמוז 
ובג' בתשרי ובעשרה בטבת מפני דברים הרעים שאירעו בהם".

אשר רובם המכריע כבר נזכרו גם בדברי החת"ס בדרשותיו שם.   .3

שבפועל  אלא  בשעתו,  רבינו  משה  כמו  על-ידו,  התורה  שתינתן 
הכתב  את  לנו  להעניק  העליונה  ההשגחה  שליח  להיות  זכה  הוא 
הנקרא בשם 'כתב אשורית', אשר כיום הוא נקרא בשם 'אותיות 
כל  על  מהן,  אחת  כל  שצורת  הקדושות,  האותיות  הן  הן  סת"ם', 
פרטיה ודקדוקיה, עד לקוצו של יו"ד,  אפופה רזין דרזין מכבשונו 
ה'תורה-שבכתב'.  הקדושה,  התורה  את  כותבים  ובהן  עולם,  של 
שינוי הכתב על-ידי עזרא הסופר לכתב אשורית, משתווה בערכו, 
מבחינה מסויימת, לנתינת התורה על-ידי משה רבינו שקיבל תורה 

מסיני4. 

לנו  "רמז  התורה(:  משנה  את  ד"ה  כב.  )סנהדרין  שפירש"י  במה  ועי'   .4
משה רבינו שכתב שבימיו עתיד להשתנות מן עברי לאשורית שניתן להם 
כבר  ובאמת  אשורית".  בכתב  התורה  את  בו  וכתב  עזרא  ובא  דניאל,  בימי 
ניתנה  רבינו  משה  בימי  גם  אם  שם,  בסנהדרין  הגמ'  בסוגיית  תנאי  פליגי 
תורה לישראל בכתב עברי, הנקרא כתב ליבונאה, וכדעת ר' יוסי בברייתא, 
או שבתחילה ניתנה תורה לישראל בכתב אשורית וכיון שחטאו נהפך להן 
לרועץ ושכחוהו עד שחזרו בהן והחזירוהו להם בימי עזרא, או שכתב זה לא 

נשתנה כל עיקר, יעוייש"ה.
ועוד דנו הראשונים מה היה הכתב שבלוחות אליבא דר' יוסי, ואיך יתפרש 
לפי"ז הא דאיתא בגמ' )שבת קד.(: "דא"ר חסדא מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס 
אשורית  כתב  של  באותיות  רק  אלא  לכאורה  שייך  זה  שאין  עומדין",  היו 
ולא  עבריהן(  מכל  וסתומות  סגורות  שלהן  וסמ"ך  סתומה  מ"ם  )שאותיות 
בכתב עברי. ועי' בחי הריטב"א )מגילה ב:( שעמד בזה, ופשיטא ליה שהכתב 
שיהיה  גדול,  תימה  "וזה  כתב:  ובתו"ד  אשורית,  כתב  היה  ודאי  שבלוחות 
הכתב הזה המאושר שיש בכל קוץ וקוץ ממנו תלי תלים של הלכות יסודות 
התורה כתב של בני אשור, ויהיו הלוחות מכתב עברי, ועוד בכתב עברי מה נס 
היה במ"ם וסמ"ך, אבל ודאי אין ספק שזה הכתב הנקרא אשורית הוא כתב 
נראה הכתב ההוא  לא  ומעולם  נקרא קודש...  כך  וע"ש  הקודש שבלוחות, 
אלא בלוחות... וכשגלו לאשור וידעו בני אשור כתב זה נטלוהו להם... ובימי 

עזרא ניתן להם לכתוב ס"ת ושאר כתובים" וכו'.
וגם בשו"ת הרדב"ז )ח"ג, סי' תתפב( האריך לדון בזה, ובסו"ד העלה אליבא 
בנותן  ויש  אשורית.  בכתב  כתובות  היו  הראשונות  הלוחות  שרק  יוסי  דר' 
טעם לשבח להעתיק מתוך אריכות דבריו מספר קטעים נבחרים שיש להם 
איש  מפי  איש  מקובלות  גדולות  סודות  שהרי  קשה,  "ועוד  לעניננו:  זיקה 
ספרים  וחוברו  גדולים,  הרים  בהם  ותלויים  השמות  ובציור  האותיות  בציור 
רבים כזה מכמה שנים, והציורים כולם הם באותיות אשוריות ולא בעבריות, 
והנה בספר הבהיר לר' נחוניא בן הקנה יש כמה סודות בציור האותיות, וכן 
בספר הזוהר לרשב"י, וכן בספר אלקנה, ורבים כאלה, ודוחק גדול הוא לומר 
שכל זה כנגד סברת ר' יוסי דנמוקו עמו, או שנאמר שכל אלו הסודות היו 
מן הראוי שתנתן  והיה  בציורן,  סוד  אין  אבל בכתב עברי  בכתב שנתחדש, 
אין  דבר  סוף  בציורן,  תלויין  האלה  שהסודות  באותיות  בתחילה  התורה 
דעתי מקבל וסובל שיהיה שום תנא או אמורא סובר שזה הכתב האשורי 
נתחדש לגמרי בימי עזרא, אלא כך הם הצעתן של דברים, כי עשרת הדברות 
והיינו  כלל,  אין חולק  ובזה  היו בכתב אשורית,  לכ"ע  הכתובים על הלוחות 
בו אלא  היו מכירין  לא  וזה הכתב  היו עומדין,  בנס  וסמ"ך שבלוחות  דמ"ם 
מלה"ש, ובזמן שקיבל מרע"ה את הלוחות למדוהו האותיות וציורן וסודותן, 
ולא  ירמיהו,  ונגנז בימי  יצאו משם,  ולא  נתן את הלוחות בתוך הארון  ומיד 
ראה אותם אדם מעולם... וי"ל חדא שאין הקב"ה מקפח שכר כל בריה, וכיון 
שהיה עזרא ראוי שתנתן התורה ע-ידו הוצרך לשנות הכתב על-ידו... ותו, 
דכל עוד שלא נגנז הארון היה מגין על המקדש, אבל בבית שני שכבר נגנז 
ציוה שיכתבו ס"ת בכתב אשורית, שיהיה להם במקום הלוחות והארון להגין 
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הוא שאמר עליו הכתוב )עזרא ז, ו(: "הוא עזרא עלה מבבל והוא סופר 
מהיר בתורת משה אשר נתן ה' אלקי ישראל". ועוד נאמר )שם, י-יא(: 
"כי עזרא הכין לבבו לדרוש את תורת ה' ולעשות וללמד בישראל 
ארתחשסתא  המלך  נתן  אשר  הנשתון  פתשגן  וזה  ומשפט,  חוק 
לעזרא הכהן הסופר סופר דברי מצוות ה' וחוקיו על ישראל". על-
כן נקרא שמו לדורות בשם 'עזרא הסופר'. עליו ועל שכמותו אמרו 
חז"ל )קדושין ל.(: "לפיכך נקראו ראשונים סופרים, שהיו סופרים כל 
האותיות שבתורה". יתר על כן אמרו חז"ל )ירושלמי שקלים, פ"ה ה"א( 
על עזרא הסופר: "מה תלמוד לומר סופר, אלא כשם שהיה סופר 

בדברי תורה כך היה סופר בדברי חכמים"5. 

השוואות נוספות ישנן בין משה רבינו, מקבל התורה מסיני, לבין 
עזרא הסופר, עמוד ה'תורה-שבכתב'. כמשה רבינו בדורו, שתיקן 
כך  וחמישי,  שני  ובימי  בשבתות  התורה  קריאת  לישראל  להם 
המשיך עזרא הסופר בדורו לתקן ולהוסיף על זמני קריאת התורה 

בציבור, כדברי הרמב"ם )רפי"ב מהל' תפילה(: "משה רבינו תיקן שיהיו 
קוראין בתורה ברבים בשבת ובשני ובחמישי בשחרית, כדי שלא 
ישהו שלושה ימים בלא שמיעת תורה, ועזרא הסופר בדורו תיקן 
שיהיו קוראים כן במנחה בכל שבת משום יושבי קרנות, וגם הוא 

על המקדש, ואין מקדש מתכונן בלי שמות הקודש כתובים כתקנן בכתב 
אשורית... ולכן אני אומר במחילה מרבוותן, כי לפי דעת ר' יוסי והנמשכים 
הראשונים  שהלוחות  הם  מודים  תורה  נתנה  עברי  בכתב  שאמרו  אחריו 
מעשה  כי  וכפופות,  עקומות  ורמזיהם  בציורין  אשורית  בכתב  כתובים  היו 
מן  משה  וכשירד  קדשים,  קודש  היה  והלשון  הראשון  והמכתב  הלוחות 
וירא את העגל ומחולות פרחו האותיות מרוב קדושתן  ההר והלוחות בידו 
וחזרו למקום אצילותן, ונשארו הלוחות כגוף בלא נשמה ונשברו, וטעמו של 
דבר כי האותיות כל אחת ואחת מהם מורה על סוד יחודו ית', וכיון שעבדו 
ית', אח"כ  יחוד שמו  היו ראויים לאותו כתב הקודש המורה על  לא  ע"ז... 
כתב את הלוחות השניות בלשון שהיו הם מכירין, שהוא כתב עברי, שאין בו 
קדושה... אח"כ בימי עזרא בזמן בית שני דבעו רחמי איצרא דע"ז וקטלוה 
אז היו ראויים לכתב הקודש אשורית המורה על סוד יחודו ית', ונתנה להם 

בכתב אשורי ע"י עזרא שהיה ראוי שתנתן תורה על-ידו" וכו'.

ועי' בפי קה"ע )שם( ובפי תקלין חדתין )שם( דדריש מיתורא דקרא,   .5
סופר  למימר שכשם שהיה  דאתא  וגו',  סופר"  סופר  הכהן  "לעזרא  דכתיב 
ההלכות  כל  למנות  חכמים  דברי  סופר  היה  כך  בתושב"כ  האותיות  כל 

שבתושבע"פ.

תיקן שיהיו הקוראים בשני ובחמישי שלושה בני-אדם, ולא יקראו 
פחות מעשרה פסוקים". עוד מצינו בדברי חז"ל )מגילה לא:( בהקשר 
זה, כי עזרא הסופר גם סידר את סדר הקריאות בתורה בשבתות: 
"תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר עזרא תיקן להם לישראל שיהו 
קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת ושבמשנה תורה קודם 
ראש-השנה", כלומר שיש לקרות את פרשת בחוקותי קודם חג 

השבועות, ואת פרשת כי-תבוא קודם ראש-השנה"6.

אחרון  מלאכי,  הנביא  הוא  הסופר  עזרא  כי  חז"ל  לנו  גילו  עוד 
הנביאים שקמו להם לישראל7, כמו שאמרו )מגילה טו.(: "תניא אמר 
רבי יהושע בן קרחה מלאכי זה עזרא, וחכמים אומרים מלאכי שמו, 
וכן  וכו'.  עזרא"  זה  מלאכי  כמאן-דאמר  מסתברא  נחמן  רב  אמר 
תרגם התרגום )מלאכי א, א( את הפסוק "משא דבר ה' אל ישראל ביד 
מלאכי": "מטל פתגמא דה' על ישראל ביד מלאכי דיתקרי שמיה 

עזרא ספרא ) - שנקרא שמו עזרא הסופר("8.

הנביא מלאכי, הוא שחתם את ה'תורה שבכתב' בנבואתו האחרונה 
"זכרו  כב-כד(:  ג,  )שם  באומרו  בידו,  ישראל  אל  ה'  דבר  היה  אשר 
תורת משה עבדי אשר ציויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים 
ומשפטים, הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא זכור לטוב לפני 
ולב בנים על  והנורא, והשיב לב אבות על בנים  יום ה' הגדול  בוא 
אבותם". נבואה זו מפיו של מלאכי, הוא עזרא הסופר, היא בבחינת 
ה'תורה  וחתימת  הנבואה  הסתלקות  עם  בתחילתן'.  סופן  'נעוץ 
שבכתב', מזהיר אותנו הנביא, בשליחות הבורא, לזכור ולא לשכוח 

את תורת משה רבינו שניתנה בסיני9.

כלומר  נוספת,  בפרשה  ביניהם  שמפסיקים  התוד"ה  בדברי  ועיי"ש   .6
בפרשת במדבר קודם חג השבועות, ובפרשת נצבים )או נצבים וילך( קודם 
ר"ה. וכבר עמד בזה הפנ"י )שלהי מס' מגילה( כיצד היו מקיימים תקנה זו 
חיות  גם בהגה' מהרצ"ה  ועי'  בני מערבא דמסקי לדאורייתא בתלת שנין. 

)מגילה שם( שהעיר מזה.

כמש"כ האב"ע )ריש ספר מלאכי(: "והוא סוף הנביאים". ועד"ז כתב   .7
גם הרד"ק )שם(: "חגי זכריה ומלאכי הם שניבאו בבית שני, ובחגי וזכריה 
נכתב זמן נבואתם, ובמלאכי לא נכתב, ואפשר שהיה האחרון שבהם". וראה 
גם בדברי הסמ"ג בהערה הבאה. ולאידך גיסא יעויין במה שפירש"י )יומא 
שתים  משנת  בנביאים  היתה  לא  "ורוה"ק  וכרובים(:  כפורת  ארון  ד"ה  כא: 
לדריוש ואילך", וכבר ציין ע"ז הגר"י פיק בהגהותיו: "צ"ל ארבע, דבזכריה 
סי' ז כתיב ויהי בשנת ארבע לדריוש המלך היה דבר ה' אל זכריהו", ועי' גם 
שכתב  לט(  שלישי,  )מאמר  הכוזרי  בס'  יעויין  ועוד  )שם(.  הרש"ש  בהגה' 
ואכמ"ל  שנה",  לארבעים  קרוב  שני  בבית  הנבואה  התמידה  "וכבר  בתו"ד: 

בזה.

בתר(  ד"ה  כו.  וכתובות  מפני  סוד"ה   : פו  )יבמות  התוס'  בדברי  ועי'   .8
שם(  )יבמות  חיות  מהרצ"ה  ובהגה'  עזרא.  זה  דמלאכי  דקיי"ל  שכתבו 
נתקשה קצת בדבריהם, וכתב דאולי כוונתם מאחר שבתרגום יונתן לספר 
ואיתימא רחב"א...  ירמיה  וא"ר  ג.(  )מגילה  וכבר אחז"ל  מלאכי איתא הכי, 
תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי" וכו', "ובלי 

ספק בענין זה ראוי לסמוך על דעתו".

עומק משמעותה של נבואה זו הוא כי בטרם הסתלקות הנבואה מעם   .9
ישראל, אשר שימשה עד כה כביכול כקשר ואמצעי ישיר של עם ישראל 
עם קונו, לדעת את דבר ה' ורצונו, לעת אשר קשר זה עומד להיפסק, ולעם 
ישראל צפויות עוד שנים ארוכות של תלאות, בהמשך ימי בית שני, בהיות 

ראש המכון הגרא''מ הלפרין בשמחת אירוסי בנו עם ראש ישיבת פוניבז' 
מרן הגאון רבי ברוך דב פוברסקי שליט''א
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זו היתה שליחותו וזה היה תפקידו של עזרא הסופר עלי אדמות, 
לחתום את תקופת הנבואה, שהיא תקופת ה'תורה שבכתב', של 
עשרים וארבעה כתבי הקודש, הכוללים את חמשת חומשי התורה 

ואת ספרי הנביאים והכתובים שנכתבו בנבואה וברוח-הקודש.

תפקידו זה בא לידי ביטוי גם בהיותו ראש וראשון ל'אנשי כנסת 
הגדולה', שמנו מאה ועשרים זקנים, כלשון חז"ל )מגילה יז:(: "מאה 
בדברי  יותר  שמפורט  וכפי  נביאים",  כמה  ובהם  זקנים,  ועשרים 
הם  עזרא  של  "בית-דינו  'משנה-תורה'(:  לספר  )בהקדמתו  הרמב"ם 
הנקראין אנשי כנסת הגדולה, והם חגי זכריה ומלאכי ודניאל חנניה 
מישאל ועזריה ונחמיה בן חכליה ומרדכי וזרובבל, והרבה חכמים 
עמהם תשלום מאה ועשרים זקנים". 'אנשי כנסת הגדולה', שכללו 
בתוכם, כאמור, גם כמה נביאים10, היוו את תקופת המעבר שבין 
ה'תורה-שבכתב',  תקופת  שהיא  הנביאים,  תקופת  של  סופה 
ששנינו  כמו  ה'תורה-שבעל-פה',  עמודי  התנאים,  תקופת  לבין 
)אבות פ"א מ"א(: "משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע 

לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה".

ביודעם כי תקופת הנבואה עומדת להסתיים, ראו צורך, מצד אחד, 
לחתום את ה'תורה-שבכתב', על כל חלקיה, כמו שאמרו חז"ל )ב"ב 
טו.(: "אנשי כנסת הגדולה כתבו יחזקאל ושנים עשר דניאל ומגילת 

ומפרש  לו",  עד  הימים  דברי  של  ויחס  ספרו  כתב  עזרא  אסתר, 
זרובבל  ומלאכי  זכריה  חגי  הגדולה,  כנסת  "אנשי  )שם(:  רש"י 
עשר,  ושנים  בגולה...  שנתנבא  יחזקאל,  כתבו  וחבריהם,  ומרדכי 
איש  עצמם  הנביאים  כתבום  לא  קטנות  נבואותיהם  שהיו  מתוך 

ההיכל על מכונו, תחת שלטון מלכות יון ומלכות רומי, ועאכו"כ לאחר חורבן 
בעוה"ר  שרויים  אנו  בה  והחשוכה,  הארוכה  לגלות  ישראל  בצאת  הבית, 
עד עצם היום הזה, כאשר אין עוד נביא ולא אתנו יודע עד מה, נותן בידינו 
הנביא מלאכי כביכול צידה לדרך הארוכה, לאחוז בתורת משה רבינו אשר 
צווה בחורב, ללא כל תוספת וללא כל גרעון חלילה. זאת העצה היחידה ואין 
בלתה, להחזיק מעמד בצוק העיתים, הגזירות והרדיפות, שכן שם שומעים 
את קול ה' בכח קול ה' בהדר, עד לעת בו תחזור אלינו הנבואה, כאשר ישלח 

אלינו אליהו הנביא זכור לטוב מבשר הגאולה בב"א. 
ובדומה לזה כתב הסמ"ג )בסוף הקדמתו לספר המצוות שלו(: "לכך שלח 
להם הקב"ה ביד מלאכי, שהוא אחרון לכל הנביאים, ואמר שני דברים בסוף 
דבריו לחתום כל הנבואות, הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא 
יום הגדול והנורא, כלומר הנני אחרון לכל הנביאים, וממני עד שיבוא אליהו 
לא יעמוד נביא, והנני אומר לכם בשם הקב"ה זכרו תורת משה אשר ציויתי 
לבבכם  על  יעלה  אל  כלומר  ומשפטים,  חוקים  ישראל  כל  על  בחורב  אותו 
שהנביאים שעמדו לפני נתנבאו בחילוף תורת משה, כי כולם לחזק תורת 
ספר  )ריש  האב"ע  של  הקצרים  דבריו  בכלל  כפה"נ  זה  וכל  באו".  משה 
משה  תורת  זכרו  הזהיר  זה  ובעבור  הנביאים,  סוף  "והוא  שכתב:  מלאכי( 

עבדי, כי במותו נפסקה הנבואה מישראל".

אסתר  מגילת  כתיבת  לענין  איתא  ה"ה(  פ"א  )מגילה  ובירושלמי   .10
וקביעתה לדורות: "ר' שמואל בר נחמן בשם ר' יונתן שמונים וחמשה זקנים 
משם  זזו  לא  הזה...  הדבר  על  מצטערין  היו  נביאים  וכמה  שלושים  ומהם 
נושאים ונותנים בדבר עד שהאיר הקב"ה את עיניהם ומצאו אותה כתובה 
וכו', והו"ד הירושלמי הללו בפי' הרמב"ן עה"ת  בתור ובנביאים ובכתובים" 
שהם  כנה"ג,  באנשי  בפשטות  ומיירי  עיי"ש,  ב(  ד,  )דברים  ואתחנן  בפר' 
מסוגיית  שעולה  )כמו  לדורות  וקבעוה  אסתר  מגילת  את  שכתבו  אלו  היו 
הגמ' במס' ב"ב טו. ופירש"י שם ד"ה אנשי כנה"ג וד"ה כתבו יחזקאל, וכן 

מפירש"י במס' מגילה יד. ד"ה חוץ ממקרא מגילה(.

איש ספרו, ובאו חגי זכריה ומלאכי וראו שרוח-הקודש מסתלקת, 
שהיו הם נביאים אחרונים, עמדו וכתבו נבואותיהם וצירפו נבואות 

קטנות עמם ועשאום ספר גדול שלא יאבדו מחמת קטנם".

שפסקה  קודם  הדמדומים,  בתקופת  חובה,  הרגישו  שני,  מצד 
ילוו  אשר  יסודיות,  תקנות  ישראל  לעם  לתקן  מישראל,  נבואה 
אותם לדורותיהם באלפי השנים הבאות. בראש ובראשונה עמדו 
ותיקנו עבורם, ברוח קדשם, את סדרי התפילות ונוסחותיהן, טופסי 
אות  וכל  ותיבה  תיבה  כל  אשר  וההבדלות,  הקידושים  הברכות, 
העולמות  בכל  פעולתה  את  לפעול  ומדודה  שקולה  מתוכם  ואות 
העליונים והתחתונים גם יחד, כמו שאמרו חז"ל )ברכות לג.(: "אנשי 
קדושות  ותפילות  ברכות  לישראל  להם  תיקנו  הגדולה  כנסת 
"כיון שגלו  )פ"א מהל' תפילה הלכות ד-ז(:  וכדברי הרמב"ם  והבדלות", 
כך,  דינו  ובית  עזרא  שראה  וכיון  הרשע...  נבוכדנצר  בימי  ישראל 
שיהיו  כדי  הסדר...  על  ברכות  עשרה  שמונה  להם  ותיקנו  עמדו 
והתפילות  הברכות  כל  תיקנו  זה  עניין  ומפני  הכל...  בפי  ערוכות 
הסדורות בפי כל ישראל, כדי שיהא כל עניין ברכה ערוך בפי העלג, 
וכן תיקנו שיהא מניין התפילות כמניין הקרבנות, שתי תפילות בכל 
כנגד  בו תפילה שלישית  בו קרבן מוסף תיקנו  יום שיש  וכל  יום, 
קרבן מוסף... וכן התקינו שיהא אדם מתפלל תפילה אחת בלילה... 
וכן תיקנו תפילה אחר תפילת המנחה סמוך לשקיעת-החמה ביום 

התענית בלבד" וכו'.

יחד עם זאת, תיקנו 'אנשי כנסת הגדולה', ובראשם עזרא הסופר, 
ראש הסנהדרין ו'כנסת הגדולה', הכהן הגדול ומנהיג ישראל, עוד 
שורה ארוכה של גזירות ותקנות נוספות לשעתם ולדורות עולם, 
ותפילתם  קדושתם  בכח  לבטל  בדורם  שזכו  אלו  הם  כולנה  ועל 
את 'יצרא דעבודה-זרה'11 ) - היצר-הרע שהסית לעבוד עבודה-
היותם  בשל  הכל,  סט:(.  )יומא  חז"ל  כך  על  שמספרים  כמו  זרה(, 
יודעים כי הנבואה ורוח-הקודש עומדים להסתלק מישראל, עמדו 
והשתמשו בכח זה, שעדיין היה בידם, לשמר את כרם בית ישראל 
לדורי דורות, לגדור גדר ולעמוד בפרץ, ולתת בידי כל יהודי ויהודי 
את  ולעבוד  והמצווה  התורה  בדרך  ללכת  המתאימים  הכלים  את 

בוראו גם כאשר החושך יכסה ארץ.

ימים  בתשעה  העולם,  לבריאת  תמ"ח  אלפים  שלושת  בשנת 
לחודש טבת, הסתלק מן העולם עזרא הסופר, הוא מלאכי, אחרון 
הנביאים שקמו להם לישראל. באותה שעה בטלה ונסתלקה לגמרי 

נבואה מישראל ונחתמה סופית תקופת ה'תורה שבכתב'12.

שמשהרגו  גיסא,  לאידך  גם  פ"ל(  לסע"ר  )בהגהותיו  מהגר"א  ואיתא   .11
את היצה"ר בטלה הנבואה. והיינו שכנגד אותו גילוי אלוקות שהיה בעולם 
בזמן שהיתה נבואה בישראל, כאשר דבר ה' היה מהדהד ברמה, עמד היצר 
הגדול של ע"ז הבוער כאש )כדאיתא במס' סנהדרין דף קב: דא"ל מנשה 
המלך לרב אשי בחלמיה "אי הות התם הות נקיטנא בשיפולי גלימא ורהטת 
אבתראי"(, דגם את זה לעומת זה עשה האלוקים, ועם ביטול יצרא דע"ז 

בטלה גם נבואה מישראל, דהא בהא תליא.

וידוע מה שרמזו דורשי רשומות, על כך שבני-ישראל נכנסו לארץ-  .12
ישראל בשנת ב"א תפ"ח )עי' בסה"ד, אלף השלישי, ב"א תפ"ח וב"א תפ"ט, 
שנת  שהיא  תפ"ח,  בשנת  לארץ  נכנסו  בנ"י  אם  בזה,  דיעות  שתי  שהביא 
שבשנת  בזה  שנרמז  תפ"ט(,  בשנת  או  מצרים,  מארץ  לצאתם  הארבעים 
ועל כך שגלו מארצם לאחר חורבן  פת"ח נפתחו להם שערי ארץ-ישראל, 
בית ראשון בשנת ג"א של"ח, שאז נגזר עליהם להשתלח מארץ-ישראל, 

המשך מעמוד קודם
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וקבלת  ממצרים  ישראל  צאת  לאחר  שנה  אלף  בדיוק  זה  היה 
התורה בהר סיני, בשנת שני אלפים תמ"ח. הוי אומר, כי אלף שנים 
בדיוק נמשכה תקופת ה'תורה-שבכתב', יחד עם תקופת הנבואה. 
תקופה זו החלה במתן תורה מסיני, בהגלות מלכנו על הר סיני ללמד 
לעמו תורה ומצוות וישמיעם את הוד קולו ודברות קדשו מלהבות 
אש, כאשר במקביל לכך בחר הבורא יתברך שמו להעביר את דברו 
לעם סגולתו ביד עבדיו הנביאים, החל מהתגלותו הראשונה למשה 
בשורת  את  ישראל  את  לעם  לבשר  עליו  ציוה  שם  בסנה,  רבינו 
יט,  )שמות  סיני  הר  במעמד  האלוקית  בהבטחה  והמשכה  הגאולה, 
ט(: "הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך 

פרשת  יתרו,  פר'  )מכילתא  חז"ל  שדרשו  וכמו  לעולם",  יאמינו  בך  וגם 
בחודש, פר' ב(: "וגם בך יאמינו לעולם, גם בך, גם בנביאים העתידים 

לעמוד אחריך". סיומה וחתימתה של תקופה זו, כעבור אלף שנה, 
עם הסתלקותו של עזרא הסופר, עמוד ה'תורה-שבכתב', שהיה 
אחרון  מלאכי  הוא  אשר  לישראל,  על-ידו  תורה  שתינתן  ראוי 
ואת  שבכתב'  ה'תורה  את  חתם  האחרונה  שבנבואתו  הנביאים, 

תקופת הנבואה.

מתנבאים  הנביאים  היו  כאן  "עד  פ"ל(:  )סע"ר,  חז"ל  שאמרו  הוא 
ברוח-הקודש, מכאן ואילך הט אזנך ושמע דברי חכמים" וכו'. וכן 
אמרו חז"ל )יומא ט:(: "כדתניא משמתו נביאים האחרונים חגי זכריה 

ומלאכי נסתלקה רוח-הקודש מישראל".

מכאן ואילך החלה תקופת ה'תורה-שבעל-פה', תקופת 'הט אזנך 
של  הגדולה  פריחתה  החלה  תקופה  באותה  חכמים'.  דברי  ושמע 
התפשטותה  היקפה,  ותפארתה,  הודה  בכל  ה'תורה-שבעל-פה' 
הבית  תקופת  על  פכ"ז(  היכלות,  )פרקי  חז"ל  כלשון  והסתעפויותיה, 
השני: "אמר רבי ישמעאל כך אמר רבי עקיבא משום רבי אליעזר 
האחרון  הבית  שיבנה  ועד  לישראל  תורה  שניתנה  מיום  הגדול: 
תורה ניתנה, אבל הדרה ויקרה וכבודה וגדולתה ותפארתה, אימתה 
עוזה  וזיוותה,  זיעתה  וגאונה,  וגאוותה  עושרה  ויראתה,  ופחדה 
האחרון,  הבית  שיבנה  עד  ניתנו  לא  וגבורתה,  ממשלתה  ועיזוזה, 

ולא שרתה בו שכינה".

ממלא מקומו של עזרא הסופר, בכהונה גדולה, בראשות הסנהדרין 
'כנסת  משיירי  שהיה  הצדיק,  שמעון  היה  ישראל,  עם  ובהנהגת 
הגדולה', כמו ששנינו )אבות פ"א מ"ב(: "שמעון הצדיק היה משיירי 
כנסת הגדולה" וכו', אשר עליו כתב הרמב"ם )בהקדמתו לספר 'משנה- 
תורה'(: "האחרון מהם הוא שמעון הצדיק, והוא היה מכלל המאה 

ועשרים וקיבל תורה-שבעל-פה מכולן, והוא היה כהן-גדול אחר 
עזרא". הוא שקיבל תורה-שבעל-פה מ'אנשי כנסת הגדולה', ומן 
הנביאים שביניהם, אשר היוו, כאמור, את תקופת המעבר מתקופת 
ה'תורה-שבכתב' לתקופת ה'תורה-שבעל-פה', פתח את תקופת 

העם  אל  נפשי  אין  אלי...  ה'  "ויאמר  א(:  טו,  )ירמיה  הכתוב  לזה  והסמיכו 
הזה שלח מעל פני ויצאו", ופי' המצודות )שם(: "שלח, אמור להם בנבואה 
י"ל ששנת הסתלקות  אולי  ועד"ז  ויצאו ממנה".  לגרשם מארצי  שאמרתי 
עזרא הסופר היתה בשנת ג"א תמ"ח, אותיות חת"ם, לרמז שבשנה נחתמה 
)ואף שגם מ"ת היה בשנת תמ"ח לאלף השלישי,  הנבואה עם התושב"כ. 
זי"ע )בארות המים, מאמר  הנה מובא משמו של הרה"ק מהר"צ מרימנוב 
יקוו המים( שהרחיד"א כתב )בס' 'שמחת- הרגל'( כי התורה ניתנה בשנת 
ב' אלפים תמ"ח יצירה, אותיות חבת"ם, לרמז בזה על חבתם לפני המקום, 
ועפי"ז אמר מה שאומרים בזמירות ליום השבת "השומר שבת הבן עם הבת 

לא-ל ירצו כמנחה על מחב"ת"(.

ה'תורה-שבעל-פה', בהיותו ראשון התנאים חכמי המשנה, נושאי 
דגל ה'תורה-שבעל-פה'.

ופתיחתה  ה'תורה-שבכתב'  שנות  אלף  של  חתימתן  עם  בבד  בד 
אלף  להבדיל   - בעולם  התרחש  ה'תורה-שבעל-פה',  תקופת  של 
אלפי הבדלות בין קודש לחול - עוד מאורע היסטורי, רב משמעות 
ובעל השלכות רבות לדורות. באותה שנה ממש, בה הסתלק עזרא 
הסופר, שנת שלושת אלפים תמ"ח לבריאה, פשטה בעולם מלכות 
בעולם  בכיפה  שמשל  מוקדון,  אלכסנדר  המלך  של  בהנהגתו  יון 
כולו, כמו שמתבאר מדברי חז"ל )ע"ז י.(: "דתניא רבי יוסי אומר שש 
שנים מלכו בעילם ואחר-כך פשטה מלכותן בכל העולם כולו", וכך 
מתבאר מהמשך הסוגיה )שם( כי מניין השנים שמונים למלכות יון 
היא מאותה שנה שביעית שפשטה בכל העולם כולו, שהיא אלף 

שנים בדיוק לאחר שנת יציאת מצרים.

מוקדון  אלכסנדר  של  שמלכותו  שם(  )סע"ר  חז"ל  מלשון  נראה  כך 
שם:  שאמרו  כפי  מישראל,  הנבואה  הסתלקות  לשנת  הקבילה 
"והצפיר השעיר מלך יון וגו' הוא המלך הראשון...הוא אלכסנדרוס 
ברוח- מתנבאים  הנביאים  היו  כאן  עד  שנה,  י"ב  שמלך  מקדון 
מקביל  לש"ס(  לפירושו  )בהקדמתו  גאון  נסים  רבינו  גם  וכו'.  הקודש" 
את שנת תחילת מלכותו של אלכסנדר מוקדון לשנת הסתלקות 
הנבואה, כדבריו שם אודות האמורא רב, תלמידו של רבינו הקדוש: 
"והיתה ירידתו לבבל בשנת ת"ק שנה לפיסוק הנבואה, אשר הוא 
וכו'. כך  כי אז היתה תחילת מלכותו"  תחילת ממשלת אלכסנדר, 
גם בהמשך, הוא מקביל שוב את השנה הראשונה למניין המכונה 
'מניין שטרות', שהוא המניין שהיו מונים בכתיבת שטרות לשנת 
תחילת מלכותו של אלכסנדר מוקדון, לשנת הסתלקות הנבואה, 
כדבריו שם: "וימת רבינא בשנת שמונה מאות ואחד עשר לשטרות, 

כלומר מעת פיסוק הנבואה".

שבמהלך  זה  היה  יון,  למלכות  הראשון  המלך  מוקדון,  אלכסנדר 
מסעות כיבושיו בעולם הפיץ ברחבי תבל את חכמת יון )פילוסופיה 
ואת  אתונה(  שיטת  של  הבאושים  פרי  גרידא,  חיצונית  שכלית 
תרבות יון )הערצת הגוף וטיפוח היופי החיצוני, פרי הבאושים של 
שיטת ספרטא(13. הוא זה שהחל להביא לעולם את החושך, הכרוך 
לגזירות  גם  בעקבותיה  הביאה  שלימים  ותרבותה,  יון  בחכמת 
הקשות שגזרה מלכות יון הרשעה על עם ישראל, להשכיחם תורת 
ה' ולהעבירם מחוקי רצונו, כפי שאמרו חז"ל )ב"ר פר' ב, ד(: "וחושך, 
שהיתה  בגזרותיהן,  ישראל  של  עיניהם  שהחשיכה  יון,  גלות  זה 
אומרת להם כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל", 
יון, שהחשיכה עיניהם  זו  יז(: "חשיכה,  וכן אמרו חז"ל )שם פר' מד, 
של ישראל בגזרותיה, שהיתה אומרת לישראל כתבו על קרן השור 

שאין לכם חלק באלוקי ישראל"

כל עוד היה עזרא הסופר, הוא הנביא מלאכי, בחיים, כאשר בעולם 
של  האחרונים  ושייריה  ה'תורה-שבכתב'  קדושת  עדיין  האירו 
אור הנבואה, תקופת הנבואה עדיין לא הסתיימה לגמרי וה'תורה-
שבכתב' עוד לא נחתמה סופית, לא היתה עדיין שליטה לטומאת 
חכמת יון ותרבותה. בעולם של תורה אלוקית - ה'תורה שבכתב' 
ובעולם  יונית,  חכמה   - חיצונית  שכלית  לחכמה  כלל  מקום  אין 
של נבואה מן השמים אין מקום כלל לתרבות יון ארצית, גשמית 
מלכות  במקביל  פשטה  זו,  תקופה  כליל  משנחתמה  רק  ובהמית. 

כמש"כ האברבנאל )בס' 'מעייני-הישועה', מעיין ט, תמר ד( עיי"ש.  .13
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יון בכל העולם, תחת שלטונו של אלכסנדר מוקדון המושל בכיפה.

יחד עם זאת, הקדימו מן השמים רפואה למכה. כנגד החושך של 
חכמת יון ותרבותה, שהחלה להתפשט בעולם, הועידה ההשגחה 
החלה  אשר  ה'תורה-שבעל-פה',  אור  התפשטות  את  העליונה 
להאיר במשנה תוקף מימיו של שמעון הצדיק, ממשיך דרכו של 

עזרא הסופר.

אור",  ותורה  מצוה  נר  "כי  כג(:  ו,  )משלי   נאמר  שעליו  התורה,  אור 
וכן אמרו חז"ל )מגילה טז:(: "ליהודים היתה אורה... אמר רב יהודה 
הוא המגן  אור",  ותורה  נר מצוה  כי  הוא אומר  וכן  זו תורה,  אורה 
ה'תורה- אור  במיוחד  ולדחותה.  יון  חשכת  כנגד  לעמוד  היחיד 
הקדוש- וגנזו  הראשון  ביום  שנברא  האור  נגנז  שם  שבעל-פה', 
פר'  )תנחומא  חז"ל  שאמרו  כמו  לבוא,  לעתיד  לצדיקים  ברוך-הוא 
נח, פיס ג(: "שנאמר העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, אור גדול, 

אור שנברא ביום הראשון, שגנזו הקדוש-ברוך-הוא לעמלי תורה-
שבעל-פה ביום ובלילה"14. 

בימי  געלתים,  ולא  תנא...  "במתניתא  יא.(:  )מגילה  חז"ל  אמרו  כך 
ומתתיהו  ובניו  וחשמונאי  הצדיק  שמעון  להם  שהעמדתי  יוונים, 

כהן-גדול" וכו'.

למרות ששמעון הצדיק הסתלק מן העולם כמאה וארבעים שנה 
כהן- יוחנן  בן  מתתיהו  בימי  יון,  מלכות  של  השמד  גזירות  קודם 
 - הרשעה  יון  מלכות  של  תחילתה  נחשבת  ובניו,  חשמונאי  גדול 
כבר מעת שפשטה מלכותו של אלכסנדר מוקדון   - יוונים'  'בימי 
בעולם כולו, בשנת שלושת אלפים תמ"ח לבריאת העולם15. כנגדה 
ה'תורה-שבעל-פה'  אור  את  לישראל  הקדוש-ברוך-הוא  העמיד 
בימי  ותוקפה  עוזה  בכל  שבעתיים  להאיר  שהחלה  וקדושתה, 
הסנהדרין  כראש  ככהן-הגדול,  פאר  לכהן  אשר  הצדיק,  שמעון 
ומנהיג ישראל, באותה השנה בדיוק שבה פשטה בעולם מלכותו 

של אלכסנדר מוקדון, מפיץ חכמת יון ותרבותה ברחבי תבל.

כי גם את זה לעומת זה עשה האלוקים. אל מול 'כשעמדה עליהם 
מלכות יון הרשעה' זכינו ל'העמדתי להם שמעון הצדיק'16. 

שמעון  בין  המפגש  בתיאור  סט.(  )יומא  חז"ל  האריכו  בכדי  לא 

הראשון:  ביום  שנברא  האור  על  ה(  ג,  פר'  )ב"ר  משאחז"ל  גם  וראה   .14
"א"ר סימון ה' פעמים כתיב כאן אורה, כנגד חמשה חומשי תורה" וכו'. ובעל 
הטורים )בראשית א, ד(: "את האור, בגימטריא 'בתורה', ועולה מנין תרי"ג". 
וכבר נודע מה דמטו משמיה דהבעש"ט הק' )דגמח"א, פר' בראשית, ד"ה 
ד"ה  פר' שמות,  עינים,  ע"ד; מאור  י"ל  עוד  ד"ה  ופר' תצוה,  וירא אלוקים, 
ביום  שנברא  האור  שאותו  פד(  אות  ח"א,  כש"ט  בס'  גם  וראה  דנודע;  אך 

הראשון גנזו הקב"ה בתורה.

ועי' באבודרהם )סדר תפילת חנוכה ופירושה( שפי' בנוסח 'על-הניסים'   .15
הכתוב  על  מיוסד  הרשעה"  יון  מלכות  "כשעמדה  לומר  שתיקנו  שהלשון 
)דניאל יא, ג(: "ועמד מלך גבור ומשל ממשל רב ועשה כרצונו", שכתוב זה 
הוא  ביון,  גבור,  מלך  "ועמד  )שם(:  כדפירש"י  נאמר,  מוקדון  אלכסנדר  על 
אלכסנדרוס מוקדן, ועשה כרצונו, בדריוש מלך פרס, ויהרגהו ויקבל מלכותו 

וישתעבדו פרסיים ליוונים".

והר"ז מעין מש"כ האבודרהם )שם(: "עמדת להם בעת צרתם, עמידה   .16
מעלה  של  העמידה  דמלבד  יון",  מלכות  עליהם  שעמדה  עמידה  כנגד 
ש'עמדת להם בעת צרתם', שהיא כנגד העמידה 'שעמדה עליהם מלכות 
הצדיק  שמעון  להם  'שהעמדתי  למטה,  עמידה  גם  היתה  הרשעה',  יון 

וחשמונאי ובניו ומתתיהו כה"ג".

כותים  "שביקשו  שאמרו:  כפי  מוקדון,  אלכסנדר  לבין  הצדיק 
באו  להם,  ונתנו  להחריבו,  מוקדון  מאלכסנדרוס  אלוקינו  בית  את 
ונתעטף  כהונה  בגדי  לבש  עשה,  מה  הצדיק,  שמעון  את  והודיעו 
וכל  בבגדי כהונה, ומיקירי ישראל עמו, ואבוקות של אור בידיהן, 
שעלה  עד  זה,  מצד  הולכים  והללו  זה  מצד  הולכים  הללו  הלילה 
עמוד השחר, כיון שעלה עמוד השחר אמר להם מי הללו, אמרו לו 
יהודים שמרדו בך, כיון שהגיע לאנטיפטרס זרחה חמה ופגעו זה 
בזה, כיון שראה לשמעון ירד ממרכבתו והשתחווה לפניו" וכו'. שכן 
בין  ככל שיהיה,  גרידא, חשוב  היה מפגש היסטורי  לא  זה  מפגש 
שני מנהיגים, שבאו זה לקראת זה ולבסוף נפרדו בשלום. היה זה 
מפגש בין שני עולמות מנוגדים בתכלית, בין האור לחושך, בין אור 
התורה לחשכת חכמת יון ותרבותה, בין הצדק לרשע, בין שמעון 
הצדיק למלכות יון הרשעה. ממפגש גורלי זה יצא שמעון הצדיק 

וידו על העליונה.

במצרים,  שמלך  המלך,  תלמי  של  בימיו  שנה,  כשישים  כעבור  אך 
לאחר שממלכת יון של אלכסנדר מוקדון התפצלה לארבעה חלקים17, 
התרחש המאורע המכונה בשם 'תרגום השבעים', שבו תרגמו את 
התורה ליונית, בפקודתו של תלמי. מאורע זה היווה פגיעה אנושה 
בקדושת ה'תורה-שבכתב' - בראייתם הבהירה, הזכה והטהורה, של 
חכמינו ז"ל - והטביע את חותמו לדורות. היה זה ניסיון להוציא את 
אור התורה הקדושה ולהכניסה במחשכי חכמת יון. באותה שעה בא 
ביום  לדורות  תענית  כך  על  ונקבעה  ימים,  שלושת  לעולם  החושך 

שמונה בטבת, היום בו תורגמה התורה ליונית.

עוד התבטאו חז"ל )מס' סופרים פ"א ה"ז( על מאורע זה: "והיה היום 
יכולה  התורה  היתה  שלא  העגל,  שנעשה  כיום  לישראל  קשה 

להתרגם כל צרכה".

של  שבהסתלקותו  הגדול  ההעדר  את  למפרע  הכל  הבינו  אז  או 
שהיה  זמן  שכל  לכן.  קודם  שנים  ושבע  שישים  הסופר,  עזרא 
הסתלקה  ולא  ה'תורה-שבכתב'  נחתמה  לא  עדיין  כאשר  בחיים, 
היתה  ולא  יון  לטומאת  כלל  שליטה  היתה  לא  מישראל,  הנבואה 
אפשרות לפגוע, ולו במשהו, בקדושת ה'תורה-שבכתב' בטהרתה.

המשיך  אורה  בטהרתה.  נותרה  ה'תורה-שבעל-פה'  הכל  למרות 
להבהיק בכל עוז. היא היא פך השמן הטהור החתום בחותמו של 
כהן-גדול, שלא חלו בה ידים ולא שלטו בה ידי זרים, כמו שאמרו 
חז"ל )שמו"ר פר' מז, א(: "כתב לך את הדברים האלה, ההוא דכתיב 
הקדוש- שנגלה  בשעה  נחשבו,  זר  כמו  תורתי  רובי  לו  אכתוב 
הסדר,  על  למשה  אמרה  לישראל  תורה  ליתן  בסיני  ברוך-הוא 
מקרא ומשנה תלמוד ואגדה... מאחר שלמדה מפי הקדוש-ברוך-
אכתוב  רבונו-של-עולם  לפניו  אמר  לישראל,  למדה  לו  אמר  הוא 
שגליו  מפני  בכתב,  להם  ליתנה  מבקש  איני  לו  אמר  להם,  אותה 
מהם  אותה  וליטול  בהם  לשלוט  עתידים  שעובדי-כוכבים  לפני 
ויהיו בזויים בעובדי-כוכבים, אלא המקרא אני נותן להם במכתב, 

ח(:  ח,  )דניאל  כדכתיב  מראש,  הכל  חזה  אשר  דניאל,  של  כחזונו   .17
"וצפיר העזים הגדיל עד מאד וכעצמו נשברה הקרן הגדולה ותעלנה חזות 
ארבע תחתיה לארבע רוחות השמים", וכתיב עוד )שם, כא-כב(: "והצפיר 
השעיר מלך יון והקרן הגדולה אשר בין עיניו הוא המלך הראשון, והנשברת 
ועוד  בכוחו".  ולא  יעמדנה  מגוי  מלכויות  ארבע  תחתיה  ארבע  ותעמודנה 
כתיב )שם יא, ג-ד(: ועמד מלך גבור... וכעמדו תשבר מלכותו ותחץ לארבע 

רוחות השמים" וגו'.
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יבואו  שאם  בעל-פה,  להם  נותן  אני  והאגדה  והתלמוד  והמשנה 
לנביא  אמר  מהם,  מובדלים  יהיו  בהם  וישתעבדו  עובדי-כוכבים 
אם אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשבו, ומה אני עושה להם, נותן 
את המקרא בכתב והמשנה והתלמוד ואגדה בעל-פה". ועוד אמרו 
חז"ל )תנחומא פר' וירא, פיס' ה( בדומה לזה: "אמר רבי יהודה בר שלום 
ביקש משה שתהא המשנה אף היא בכתב, וצפה הקדוש-ברוך-
אותה  קוראין  ולהיות  התורה  את  לתרגם  עתידין  שאומות  הוא 
הקדוש-ברוך-הוא  לו  אמר  ישראל,  של  הן  אנו  אומרין  והן  יונית, 

למשה אכתוב לו רובי תורתי ואם-כן כמו זר נחשבו"18.

אשר  שהיא  ה'תורה-שבעל-פה',  של  וסגולתה  כוחה  שורש  זה 
ותרבותה  יון  חכמת  נגד  איתן  לעמוד  המגן  בטהרתה  לנו  נותרה 

ולהדוף כל ניסיון להטמיע אותן בתוכנו חלילה.

יון  ונצחום למלכות  נס חנוכה, כשגברה מלכות בית חשמונאי  גם 
הרשעה, הוא בשורשו בסוד 'תורה-שבעל-פה', כפי שמובא רבות 
בספרים הקדושים )ראה: 'יערות-דבש' ח"א, דרוש ג, סוד"ה והנה נשוב; 'בני-
יששכר' מאמרי חדשי כסלו טבת, מ"ב אות א ואות יב, מ"ג אות ד, ומ"ד אות צ; 

'שפת-אמת' לחנוכה, תרמ"ז ד"ה בפסיקתא, תרנ"ז ד"ה מצות; 'פרי-צדיק' לחנוכה, 

אותיות א, ב, ז(. וכך עולה מדברי חז"ל )יומא כט.( כי נס פורים הוא סוף 

כל הניסים שניתנו להיכתב בכתבי הקודש ) - מגילת אסתר(, ואילו 
ונחתמה  מישראל  נבואה  שפסקה  לאחר  שהתרחש  חנוכה,  נס 
ב'תורה- רק  הוא  יסודו  וכל  להיכתב,  ניתן  לא  ה'תורה-שבכתב', 

שבעל-פה'.

במאמרנו בגיליון הקודם הרחבנו דברים בביאור מעלת האור הגנוז, 
שנגנז לעמלי 'תורה-שבעל-פה', אשר בזמן שבית-המקדש היה 
והוא  המקדש,  מנורת  הטהורה,  המנורה  באור  מתגלה  היה  קיים 

עדיין ממשיך להתגלות לדורות באורם הבהיר של נרות החנוכה.

כך  על  נאמנה  עדות  בו  היה  המקדש  במנורת  מאיר  שהיה  האור 
שהשכינה שורה בישראל, כמו שאמרו חז"ל )שבת כב:(: "אלא עדות 
היא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל, מאי עדות, אמר רב 
זו נר מערבי שנותן בה שמן כמידת חברותיה וממנה היה מדליק 
ובה היה מסיים", כלומר שהנר המערבי שהיה דולק מערב עד ערב 

בדרך ניסית היה עדות לכך שהשכינה שורה בישראל.

זוהרו של אור זה, הגנוז ב'תורה-שבעל-פה' ומאיר במנורה19, הוא 
שניצב כנגד החושך של מלכות יון, שהחשיכה עיניהם של ישראל 
לכם  שאין  השור  קרן  על  כתבו  להם  אומרת  שהיתה  בגזירותיה 
חלק באלוקי ישראל. הוא מעיד ואומר קבל עולם ומלואו: יש לנו 
עולם שהשכינה שורה  לכל באי  היא  ישראל, עדות  חלק באלוקי 

בישראל.

)יומא  חז"ל  אומרים  גדולה  בכהונה  הצדיק  שמעון  של  ימיו  על 
נר  והיה  הצדיק...  שמעון  ששימש  שנה  ארבעים  רבנן:  "תנו  לט.(: 

מערבי דולק, מכאן ואילך פעמים דולק פעמים כבה" וכו', ומפרש 
רש"י )שם(: "נר מערבי דולק, לאחר שכבו שאר כל הנרות... והוא 
עדות שהשכינה שורה בישראל" וכו'. שכן שמעון הצדיק, ראשון 
התנאים וראש לחכמי ה'תורה-שבעל-פה', זכה לגלות את האור 

ראה עוד דברים דומים לזה בדברי חז"ל )ירושלמי פאה פ"ב ה"ד, וחגיגה   .18
פ"א ה"ח, ובמדב"ר פר' יד, י( ובמה שהביאו התוס' )גיטין ס: ד"ה אתמוהי(.

לדברי  בתו"ד  שציין  צ(  אות  ומ"ד  יב,  אות  מ"ב  )שם,  בבני"ש  וראה   .19
האריז"ל )לקו"ת פר' בהעלותך( שהמנורה היא בסוד תושבע"פ. וכן מש"כ 

בס' פרי צדיק )לחנוכה, אות א, ד"ה וזה ג"כ(.

הגנוז, ובימיו הוא אכן האיר בשיא תוקפו, כעדות על כך שהשכינה 
שורה בישראל.

זו  כי  מסביר  חנוכה(  מאי  סוד"ה  כא:  )שבת  ה'פני-יהושע'  בעל  רבינו 
אלא  מצאו  שלא  החנוכה,  נס  של  הפנימית  משמעותו  גם  היתה 
ולא היה בו  פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן-גדול 
אלא להדליק יום אחד ונעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים20, 
ונצטט מדבריו: "לכך נראה דעיקר הנס לא נעשה אלא להודיע להם 
חיבת המקום עליהם... והואיל ואיתרחיש להו ניסא בעיקר הענין 
שנגאלו גאולה שלימה מיד שונאיהם שהיו אומרים לישראל כתבו 
על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל, וגזרו כמה שמדיות, 
להם  נעשה  לכך  ששלטו,  גדול  נס  להם  ונעשה  שנגאלו  ועכשיו 
גם-כן נס זה בענין הנרות, שהוא עדות לישראל שהשכינה שורה 
נר מערבי, אלא שלאחר מיתת הצדיק  בהם, כדדרשינן נמי לענין 
אפילו נר מערבי לפעמים היה כבה והולך, לכך נעשה להם נס בזה 
הענין ממש באותן הימים שהיה עת רצון להודיע שחזרו לחיבתן 

הראשונה".

במצות הדלקת המנורה נאמר בתורה בפרשת תצוה )שמות כח, כא(: 
"באהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרן ובניו 
מערב עד בוקר לפני ה'" וגו', ומפרש רש"י )שם(: "מערב עד בוקר, 
תן לה מידתה שתהא דולקת מערב עד בוקר ושיערו חכמים חצי 

לוג ללילי ]תקופת[ טבת הארוכין, וכן לכל הלילות" וכו'.

כאן נרמז שהאור הגנוז המתגלה באור המנורה כוחו יפה להאיר גם 
את המקומות והזמנים החשוכים ביותר, הבאים לידי ביטוי בלילי 
טבת הארוכים, שהם לילות חשוכים, ארוכים ביותר, בהם החושך 
לילותיו  את  טבת21.  חודש  זה,  חודש  של  ארץ,  ומכסה  מתגבר 
ב'תורה- הגנוז  באור  בזמננו  להאיר  ניתן  זה  חודש  של  האפלים 
שבעל-פה', אשר עליה אמרו חז"ל )תנחומא פר' נח, פיס' ג(: "וזו היא 
שהיא  גדול,  צער  בה  ויש  ללמוד,  קשה  שהיא  תורה-שבעל-פה, 
גדול, אלו  אור  ראו  הולכים בחושך  משולה לחושך, שנאמר העם 

בעלי התלמוד שראו אור גדול" וכו'. 

שמיני  ביום  כי  זו,  בשנה  אנו,  שזוכים  נעים,  ומה  טוב  מה  הנה 
החושך  ובא  ליונית  התורה  את  תרגמו  שבו  היום  טבת,  לחודש 
לעולם שלושה ימים, נראה אור גדול, כאשר רבבות אלפי ישראל, 
בכל מקומות מושבותיהם, על חוגיהם ועדותיהם, יתחילו ביום זה 

את המחזור הארבעה-עשר של לימוד ה'דף היומי'.

אין לנו שיור רק התורה הזאת, ואין לנו תשובה ניצחת יותר לחכמת 
יון ותרבותה, שעדיין שולטות ברחבי העולם המערבי, בצורה כזו 
או אחרת, מאשר שמחת חג ה'תורה-שבעל-פה' כשהמוני המונים 
יתחילו  או  שוב,  יתחילו  החוגים,  ומכל  הגוונים  מכל  יהודים,  של 
של  לבה  לב  הש"ס,  לימוד  את  אחד,  בלב  אחד  כאיש  לראשונה, 

ה'תורה-שבעל-פה'.

הגנוז  האור  בהארת  גדול,  אור  לראות  כולנו  אכן  ונזכה  יתן  מי 
ב'תורה-שבעל-פה'.

כשכוונתו שם ליישב הקושיא הידועה, מפני מה הוצרכו לנס זה, והלא   .20
טומאה הותרה בציבור, וא"כ היו רשאים להדליק בשמן טמא.

וראה בזוה"ק )פר' שלח, קעד.(: "אלין תלת ירחין דדינא קשיא שריא   .21
בעלמא, ומאי נינהו, תמוז ואב וטבת". ומובא עוד )בשם הספה"ק 'קרניים', 
פ"ו( לגבי חודש טבת,  כי מתגברת בו שליטת החיצונים ונדבקים בו עזי נפש.

המשך מעמוד קודם
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מר גבי עזרן, מנכ"ל חב' 'סילברגייט', יחד עם מר אור 
עזרן, מנהל השיווק ופיתוח עסקי, העוסקים בין היתר 
ביבוא ושיווק של מדי מים חדשניים, המבוססים על 
מדידה בגלי אולטרה-סאונד, הגיעו לפגישה בין כותלי 
המכון המדעי טכנולוגי להלכה עם ראש המכון, הגאון 
המכון,  ומהנדס  שליט"א,  הלפרין  משה  אברהם  רבי 
הרבנים  המכון,  רבני  של  בהשתתפותם  ציוני,  דב  מר 

הגאונים רבי יעקב לוריא ורבי יוסף הילדסהיימר.

בפתח הפגישה הציגו מנהלי החברה את דרך פעילותם 
בקובנה  המיוצרים  הללו,  המים  מדי  של  הייחודית 
שבליטא, וביקשו לקבל את דרישות המכון והוראותיו 

המכון  ראש  בפניהם  הציג  כשבמקביל  ובחגים,  בשבתות  לשימוש  המים  מדי  לאישור  ההלכתיות 
הגרא"מ הלפרין בצורה ברורה את דרישות הסף המהודרות של המכון, הנדרשות כדי לזכות באישורו 

ההלכתי.

בדיון שהתפתח לאחר מכן עם רבני ומהנדס המכון, נבדקו בצוותא כל האפשרויות הטכנולוגיות ליישום 
גם  נוספות  וסוכם להמשיך בהתייעצויות  מלא של כל הדרישות ההלכתיות במדי המים המדוברים, 
עם מהנדסי החברה בקובנה, על-מנת לנסות להטמיע את כל שורת השינויים הנדרשים במדי המים 

ולהשלים את פיתוחו בהקדם.

לאחר תקופה ממושכת של בניית אב-טיפוס למיתקן 
מתמדת  בהתייעצות  מקוואות,  מי  לטיהור  חדשני 
הגיע  שליט"א,  הלפרין  הגרא"מ  המכון  ראש  עם 
הדגם  את  להציג  אייזן,  יצחק  ר'  הרה"ח  הרעיון,  יוזם 
הראשוני בפני ראש המכון, וצוות רבני המכון, הרבנים 

הגאונים רבי יעקב לוריא ורבי יוסף הילדסהיימר.

המכון,  רבני  על-ידי  רבה  ביסודיות  נבדק  המתקן 
והידורים  שיפורים  לתוספת  הערותיהם  את  שהעירו 
נוספים, על-מנת להגיע למוצר מוגמר, מושלם ומהודר 

בתכלית ההידור.

מי מדד בשעונו מים

מה מקווה מטהר

ראש המכון הגרא''מ הלפרין ורבני המכון הרבנים הגאונים 
רבי יעקב לוריא ורבי יוסף הילדסהיימר בבדיקת הדגם 

הראשוני של המיתקן החדש לטיהור מי מקוואות

ראש המכון הגרא''מ הלפרין ורבני המכון הרבנים הגאונים 
רבי יעקב לוריא ורבי יוסף הילדסהיימר, יחד עם מהנדס 
המכון מר דב ציוני, בפגישה עם מנהלי חב' 'סילברגייט'
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בין  העוסקת  חכמים,  סביבתיים  פתרונות   Genio חברת  מטעם 
לקבל  ביקשו  הארץ,  ברחבי  טמונים  אשפה  פחי  בהתקנת  היתר 
מהמכון המדעי טכנולוגי להלכה אישור הלכתי כי השלכת אשפה 
ופסולת לפחים הטמונים של חברתם מותרת גם בשבתות ובחגים. 
בציבור  המאוכלסות  הארץ,  ברחבי  שונות  שבערים  לאחר  זאת, 
שומרי שבת ו/או בריכוזים של יהודים חרדים, דרשו מהם לקבל 

את האישור ההלכתי המהודר של המכון.  

ראש  עם  ממושכת  לפגישה  פורטל,  בר  מר  למכון  הגיע  כך  לשם 
המכון הגרא"מ הלפרין שליט"א, ועם רבני המכון הרבנים הגאונים 
רבי יעקב לוריא ורבי יוסף הילדסהיימר, כשלצידם הר"ר ישראל מוסקוביץ, ממהנדסי המכון. מר פורטל הציג 
בפניהם את צורת פעילות הפחים הטמונים, על כל החיישנים המותקנים בהם, הן בשיגרה של ימות החול, 

כשהכל פועל כסדרו, והן בשבתות ובחגים, כשהחיישנים אמורים להיות מושבתים.

רבני המכון הציגו בפניו את דרישות המכון להשבתה מוחלטת של כל החיישנים, בשילוב תוכנה מיוחדת 
הכוללת לוח יהודי של כל השבתות וחגי ישראל לשנים הבאות, שתחלוש על כל הפחים הטמונים ותוודא 
מפעם  זאת  לבדוק  המכון  לאנשי  האפשרות  עם  יחד  החג,  או  השבת  קודם  'שבת'  למצב  עוברים  שכולם 

לפעם בצורה מקצועית.

סוכם, כי כל הדרישות שהועלו ייושמו בהקדם, ולאחר בדיקה יסודית של מהנדסי המכון, יוענק להם האישור 
ההלכתי.

מערכת  פיתוח  לקראת  בהתקדמות  לאחרונה  נעשה  נוסף  צעד 
אקוסטית מהודרת, ללא אלמנטים חשמליים, שתורכב בהיכלי ענק 
של בתי כנסיות, בתי מדרשות ומרכזים תורניים, פרי חזונו מרחיק 
הראות של הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל, שעמד בראש 

המכון והתווה את דרכו למעלה מיובל שנים.

לפתרונות  דיזיין'  'דינמיקה  במפעל  בכיר  מומחה  ארליך,  שרון  מר 
אקוסטיקה, השוכן בכפר ויתקין, שעמל כבר תקופה ארוכה על פיתוח 
אב-טיפוס למערכת זו, בהתאם להוראות רבני המכון, הגיע לפגישה 
מפורטת,  במצגת  מלווה  מסודרת,  תכנית  כשבידו  המכון,  כותלי  בין 

שלדבריו ניתן ליישמה במלואה בהתאם לכל דרישות המכון.

הוא נפגש לדיון ממושך עם ראש המכון, הגאון רבי אברהם משה 
הלפרין שליט"א, ועם רבני המכון, הרבנים הגאונים רבי יעקב לוריא 

שליט"א, רבי יוסף הילדסהיימר שליט"א, ורבי משה רובינשטיין שליט"א.

לאחר שהציג בפניהם את המצגת, בליווי הסברים מקצועיים, נשאלו שאלות רבות על-ידם, והתפתח בעקבות כך 
דיון עניני מקיף, שבסופו הוחלט להעביר את התכנית גם לצוות מהנדסי המכון, לשם שמיעת חוות דעתם וקבלת 

הערותיהם, ולאור זאת לשפר עוד את התכנית המסתמנת, עד לקבלת מוצר מושלם ומהודר מכל הבחינות.

רואים את הקולות

 ראש המכון, יחד עם רבני המכון, 
בפגישה עם מר שרון ארליך

טמון באשפה

ראש המכון הגרא''מ הלפרין ורבני המכון הרבנים 
הגאונים רבי יעקב לוריא ורבי יוסף הילדסהיימר, 
יחד עם מהנדס המכון הר''ר ישראל מוסקוביץ, 

בפגישה עם מר בר פורטל אודות הפחים הטמונים
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בשבע בדיקות

ויהי בנסוע

ההתפתחויות  כל  עם  להלכה,  טכנולוגי  המדעי  המכון  כותלי  כל  בין  יומית  היום  ההתמודדות 
אינה  החיים,  תחומי  בכל  לפתחנו,  הניצבים  ביותר  המתקדמים  והאתגרים  החדישות  הטכנולוגיות 
פוסקת לרגע. זאת, לצד המעקב התמידי והפיקוח הקפדני על כל מוצר ומכשיר שכבר זכה לאישור 

הלכתי מטעם המכון. 

והדרישות  המחמירים  לסטנדרטים  בהתאם  ונשנות,  חוזרות  בבדיקות  עיניים,  בשבע  נבדק  הכל 
ההלכתיות ביותר הנהוגות במכון.

לאחרונה  הוכנס  'שערי-צדק'  של  הרפואי  במרכז 
לשימוש מסוע אוטומטי חדש, אשר ישמש להסעת 

מגשי אוכל וחלוקתם בשבתות ובחגים.

דב  מר  המכון,  מהנדס  על-ידי  פותח  החדש  המסוע 
ציוני, בהתייעצות עם רבני המכון. הוא פועל, כאמור, 
מערכת  לו  כשנוספה  לחלוטין,  אוטומטית  בצורה 
למקרה  חוזרת,  אוטומטית  והפעלה  קבועה  השהייה 
אותו  ועוצר  המסוע  על  'נתקע'  המגשים  אחד  שבו 
מפעילותו, כך שיתאפשר 'לחלץ' את המגש ה'תקוע', 

ללא כל חשש של השפעה על הפעלתו החוזרת.

איש המעליות של המכון, המהנדס הר''ר יוסף חיימוביץ, 
בהתייעצות סדירה עם ראש המכון הגרא''מ הלפרין, 

על שאלות ותרחישים שונים שבהם שבהם הוא נתקל 
במהלך בדיקת המעליות שבאישור המכון

בדיקת מיחם חשמלי לשימוש 
בשבת באמצעות ציוד טכנולוגי 

חדיש ומתקדם

הרבנים הגאונים רבי שמעון שטרן 
ורבי יעקב לוריא, מבכירי רבני 

המכון, בבדיקה יסודית של מכונת 
גילוח מדגם חדש, בעלת רשת עבה 

מעט יותר מהרגיל

ראש המכון הגרא''מ הלפרין שליט''א, יחד עם הרה''ג 
ר' יעקב לוריא שליט''א, בבדיקה תקופתית של מיני-בר 

שבאישורו ההלכתי של המכון



F L A T  B A C K G R O U N D

שאלות נבחרות משולחן רבני המכון

11

ֵמי-ַקר - קּוֶלר

בפנימייה אותה אני מנהל, יש קולר למים קרים וחמים 

מוצמדת  לא  רואה  שאני  מה  לפי  תמונה(.  )מצ"ב 

למכשיר שום מדבקה של אישור הלכתי. השאלה, האם 

יש בעיה להשתמש במכשיר בשבת? ובמידה ולא, האם 

יש אפשרות לסדר את זה באופן שיהיה מותר? 

תודה רבה

ישראל ו.

קרית שמונה
תשובת רבני המכון:

לפי מה שאנחנו רואים מהתמונה ששלחת, אכן מדובר 

כך  הלכתית,  התאמה  שום  בו  נעשתה  שלא  במכשיר 

שהשימוש בו בשבת הוא בעייתי 

מכמה סיבות.

במים חמים וודאי שאסור בהחלט 

כי כל צריכת  להשתמש בשבת, 

מים גורמת במקביל לכניסת מים 

קרים מן הרשת ולבישולם.

הקרים  במים  משתמשים  כאשר 

המדחס.  להפעלת  לגרום  עלולים 

באופן  מים,  בהוצאת  להקל  ניתן 

ולא ממלאים  כוס אחת בלבד,  רק  שמוציאים בכל פעם 

ברציפות קנקנים או בקבוקים. במידה וניתן לשמוע את 

המדחס כאשר הוא פועל, ניתן מבחינה זו להוציא מים ללא 

הגבלה. אם הנכם מעוניינים בהתקן שיאפשר את השימוש 

בקולר - למים קרים בלבד - בכל מצב וללא הגבלה, תוכלו 

לרכוש אצלנו במכון מכשיר SGT לצורך כך. 

חשוב לציין, כי אם אין אפשרות לנעול את ברז יציאת 

המים החמים בשבת, יהיה עליכם לפחות לתלות שלט 

בולט עם הוראה ברורה שהשימוש במים החמים בשבת 

אסורה באיסור גמור.

מלבד האמור, עלולה להיות גם שאלה של איסור 'בורר' 

בסננים, וזו כבר מצריכה התייחסות נפרדת.

בברכה מרובה

הכשרת מחבת מצופה

שלום רב!

לטליה  בטה  חברת  של  ציפוי,  עם  חדשה  מחבת  קניתי 

)betha ltalia( מסדרת בלאק. הייתי שמח לדעת האם 

או  כמובן(,  כלים  טבילת  )לאחר  בה  להשתמש  ניתן 

שצריך גם להכשיר אותה, ואם כן - כיצד?

תודה רבה

אהרן ב.

רכסים
תשובת רבני המכון:

ניתן  בעלמא,  לחומרא 

על  המחבת  את  להכשיר 

באמצעות  קל',  'ליבון  ידי 

הלהבה  על  העמדתה 

כרבע  למשך  ריקה,  כשהיא  בכירים,  הגז   של  הגדולה 

שעה. 

בברכה מרובה

הכשרת מיקרוגל

שלום לכם הרבנים

יש לי שאלה דחופה מאד.

עם  לחמניה  עמו  שהביא  מכר,  בביתנו  התארח  אמש 

נקניק בהכשר שאינו מהדרין ואנו מקפידים מאד שלא 

לאכול ממנו. הוא הניח את הלחמניה עם הנקניק בתוכה 

הצלחת  עם  אותה  והכניס  חד-פעמית  צלחת  בתוך 

הקבועה  הצלחת  על  שלנו  הבשרי  במיקרוגל  לחימום 

המסתובבת למשך כ-30 שניות.

ברצוני לציין,כי המיקרוגל היה נקי לחלוטין קודם לכן 

וגם נשאר נקי אחר כך.

את  להכשיר  עלינו  האם  כעת?  לעשות  עלינו  מה 

המיקרוגל? האם בכלל ניתן לעשות זאת? וכיצד?

התשובה  את  לנו  שתתנו  ומבקשים  מעוניינים  אנחנו 

המושלמת ומהודרת ביותר לפי כל החומרות וההידורים.

אודה לכם מאד על תשובתכם המהירה בהקדם האפשרי.

תמר ח.

ירושלים
תשובת רבני המכון:

שלום וברכה

מעיקר הדין נראה שהמיקרוגל אינו צריך הכשרה כלל, 

וניתן להשתמש בו כמות שהוא, בפרט לאחר שיחלפו 
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כבר 24 שעות מעת שהלה חימם בו את הלחמניה עם 

חד- צלחת  על  מונחת  היתה  הלחמניה  שכן  הנקניק, 

של  המסתובבת  הצלחת  לבין  בינה  שחצצה  פעמית 

המיקרוגל, וגם אנו מבינים ברור מתוך השאלה כי מדובר 

אך ורק בדברים יבשים לחלוטין, לחמניה ונקניק, ללא 

להניח  יש  וגם  לגלישה,  לחוש  שאין  כך  ולחות,  רוטב 

כמעט בוודאות גמורה שבמשך 30 שניות של חימום לא 

עלו מהם כל אדים שהם 

להיבלע  היו  שעלולים 

בדפנות המיקרוגל.

מה גם, שמדובר בנקניק 

ח"ו,  טריפה  ולא  כשר 

בכשרות  שאינו  אלא 

אתם  שעליה  מהדרין 

מקפידים, ובמיוחד לאחר שהמיקרוגל כבר לא יהיה בן-

יומו, הרי שבוודאי ניתן להמשיך להשתמש בו ללא כל 

הכשרה.

שמא  חוששת  ואת  נוקפך,  ליבך  עדיין  זאת  בכל  אם 

חשש  כל  או  החימום,  מן  אדים  מעט  עלו  זאת  בכל 

אחר, וברצונך להחמיר על עצמך, שלא לצורך, תוכלי 

שעות   24 של  המתנה  לאחר  המיקרוגל,  את  להכשיר 

פעמית  חד  כוס  הכנסת  באמצעות  האחרון,  מהשימוש 

תכנית  על  והפעלתו  המיקרוגל,  לתוך  במים  מלאה 

החימום המקסימלית, למשך כ-20 דק' בערך, עד שכל 

ספק  ללא  תועיל  שכזו,  הכשרה  יתאדו.  שבכוס  המים 

במקרה זה לכל חשש שהוא, ולו הרחוק ביותר, שניתן 

ולאחריה  הנ"ל,  לחימום  בנוגע  רק להעלות על הדעת 

בוודאי תוכלו להשתמש במיקרוגל לכתחילה, ללא כל 

חשש, לכל הדעות והחומרות.

ושוב, אנו חוזרים ומדגישים, כי למעשה אין כל צורך 

בהכשרה זו, ולא הצענו זאת אלא רק מפני שהבנו מתוך 

דבריך כי אינך רגועה מסיפור זה, אשר בדרך ההכשרה 

האמורה תוכלי בהחלט להיות סמוכה ובטוחה כי עשית 

את מקסימום ההידור האפשרי.

בברכה מרובה 

שעוני יד סולאריים ולווייניים

לכב' רבני המכון החשובים והנכבדים שליט"א

קניתי לאחרונה שעון יד סולארי הנטען מהשמש. אמרו לי 

כי הוא מתמלא רק מאור השמש ולא מכל תאורה מלאכותית 

אחרת – האם מותר לי לענוד את השעון בשבת?

פנימי  מנגנון  עם  שעון  בשבת  לענוד  מותר  האם  וגם, 

שמתכוונן מפעם לפעם לשעה המדויקת בדרך אלחוטית 

באמצעות לוויינים?

בברכת התורה

משה ל.

אשקלון
תשובת רבני המכון:

שלום וברכה

זצ"ל  יצחק הלפרין  לוי  ראש המכון הגאון האדיר רבי 

סי'  )ח"ח,  'מעשה-חושב'  שו"ת  בספרו  התייחס  כבר 

היה  שם  זו.  מעין  לשאלה  ג( 

מדובר על שעון שבנוסף לסוללה 

תאים  גם  בו  מורכבים  הרגילה 

את  הקולטים  פוט-אלקטריים 

והופכים  הנופל על השעון  האור 

באותה  המפעיל  לחשמל,  אותו 

האלקטרונית  המערכת  את  עת 

של השעון, ולעתים גם מוסיפים 

מסקנתו  הקיימות.  הסוללות  של  החשמלי  למטען 

לעונדו  ראוי להחמיר שלא  כי  זו,  ההלכתית, בתשובה 

בשבת, אלא אם כן תימצא דרך לכיסוי השטח שבו קרני 

האור הופכים לזרם חשמלי.

ועתה לשאלתך, אם אכן כך הם פני הדברים, כמו שאמרו 

אינו  וכדו',  לך, שאור מלאכותי, כמו תאורה חשמלית 

השעון,  של  הפוטו-אלקטריים  התאים  להטענת  גורם 

אלא רק אור השמש, אתה יכול לענוד את השעון ללא 

חשש בשעות הלילה, או בשעות היום בתוך הבית וכל 

עמו  לצאת  שלא  להיזהר  ראוי  ורק  אחר,  סגור  מקום 

ביום מחוץ לבית. אך עליך לברר היטב אם מה שאמרו 

הוא  שאומרים  מה  תמיד  לא  כי  ומדויק,  נכון  אכן  לך 

הנכון והמדויק.

ביחס לשאלה השנייה, יש לברר היטב את דרך פעולת 

איפוס השעון וכיוונונו באמצעות הלוויין, האם מדובר 

באות רציפה שנשלחת מלווייני התקשורת, או באותות 

האותות  והאם  לפעם,  מפעם  שנשלחות  אלקטרוניות 

הללו נקלטות רק מחוץ לבית, כשהשעון חשוף לחלל 

האוויר החיצון או גם בתוך הבית פנימה.

במידה ומדובר באות אלקטרונית רציפה, הנקלטת רק 

מחוץ לבית קיימת אכן בעיה ביציאה עם השעון מחץ 

לבית. אך אם מדובר באותות המשוגרות מפעם לפעם 

המשך מעמוד קודם
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לאיפוס השעונים וכיוונם לשעה המדויקת, אין לאסור 

בפעולה  מדובר  שכן  לבית,  מחוץ  בשעון  היציאה  את 

הנחשבת בוודאות כגרמא, וגם התוצאה אינה מוכרחת 

בכל יציאה, כך שאין זה בגדר 'פסיק-רישא'.

בתוך  גם  מקום,  בכל  נקלטות  האותות  כי  יתברר  אם 

בכל  השעון  את  לענוד  מניעה  שום  אין  פנימה,  הבית 

מדובר  אם  והן  רציפה  באות  מדובר  אם  הן  מקרה, 

השעון  ענידת  שכן  לפעם,  מפעם  המשוגרות  באותות 

והיציאה בו מחוץ לבית אינה משפיעה כלום על קליטת 

האותות ותוצאותיהן.

בברכה מרובה

מנורת שבת ) - שבת לאמפ(

לכב' רבני המכון שליט"א

לאמפ"(  )"שבת  שבת  מנורת  לרכוש  לאחרונה  נזקקנו 

כי  וגילינו  שבת,  בלילות  שלנו  בתינוק  הטיפול  עבור 

לזה  זה  דומים  מהם  רבים,  סוגים  בשוק  כיום  קיימים 

מהם  כמה  על  שבת.  מנורות  של  מזה,  זה  שונים  ומהם 

של  אחרים  על  שלכם,  המכון  של  הלכתי  אישור  ראינו 

גופים אחרים, ועוד סוגים ללא אישור כלל.

סוגי  בין  משמעותיים  הבדלים  יש  אם  לברר  רצינו 

המנורות? והאם אתם מאשרים לשימוש בשבת רק את 

המנורות שבאישורכם ההלכתי? ולמה?

בשימוש  מוקצה  טלטול  חשש  להיות  שעלול  שמענו 

במנורות הללו או בחלקן? מה דעתכם בענין? והאם זה 

הבסיס להבדלים שבין המנורות?

בברכת נועם ה' עליכם

רפאל צבי פ.

בני ברק
תשובת רבני המכון:

שלום וברכה

הבדלים משמעותיים  כל  כמעט  אין  עקרוני  באופן  א. 

בין מנורות השבת המצויות בשוק, אשר כולן מבוססות 

על עקרון דומה, שהמנורה דולקת כל השבת, או נדלקת 

וכבה על ידי שעון שבת המכוון מערב-שבת, והשימוש 

בה בשבת הוא אך ורק לגילוי האור וכיסויו.

זה  רעיון  להגות  הראשונים  בשעתו  היינו  אנו  אגב, 

ראשוניים  דגמים  פיתחנו  ואכן  שנים,  עשרות  לפני 

ובוצעו  נבנו  שאכן  וכדו'  חולים  בבתי  לשימוש  שונים 

משפחותיהם,  ובני  החולים  לרווחת  רבים  חולים  בבתי 

כאשר הבסיס היה של מנורות פלורוסנט קבועות בתוך 

באופנים  ולסוגרן  לפותחן  שניתן  אטומות  קופסאות 

שונים לפי הצורך.

ב. בנוגע לחשש טלטול מוקצה במנורות השבת הקיימות 

כיום בשוק, שחלקן נמכרות בצורת של מנורות שולחן 

וכדו', הניתנות להסטה, יש אכן סבורים שיש להחמיר 

בפרט  לזה,  לחוש  צורך  שאין  היא  דעתנו  אך  בדבר, 

וכבר   ,)LED( לד  נורות  כולן  שהן  היום,  של  בנורות 

על  ונחזור  הזדמנויות,  בכמה  זו  דעתנו  את  פרסמנו 

עיקרי הנימוקים בקצרה ממש:

1. יסוד החשש הוא מדין מוקצה של 'שלהבת', )שמקורו 

בסוגיית הגמרא במסכת שבת דף מו סוע"א ובפירש"י 

)רפי"ב  הרמב"ם  דעת  לפי  ואשר  רע"א(,  מז  דף  שם 

מהל' שבת( שגחלת של מתכת דינה כאש וחייבים עליה 

יש לחוש שדין הנורה החשמלית  בשבת משום מבעיר 

כדין  'שלהבת' שאסור לטלטלה.

אמנם גם אם דנים את הנורה כאש, מניין לנו להחשיבה 

כ'שלהבת', ומאחר שכל איסור מוקצה של 'שלהבת' הוא 

איסור מחודש, כפי שכבר נתקשה בזה החזו"א )או"ח, סי' 

מא סקט"ז(, הרי באיסור מוקצה דרבנן יש מקום לומר 

לכאורה שאין לך בו אלא חידושו, ואין להוסיף על כך 

ולומר שגם באש כזו גזרו משום מוקצה של 'שלהבת'.

2. עי' בדברי החזו"א שם שכתב בתו"ד שאפשר שטעם 

לטלטלו  הנר  דרך  אין  משום שלעולם  הוא  זה  מוקצה 

בשבת מחשש שיכבה, וטעם זה בוודאי לא שייך במנורות 

השבת.

הדברים  בעיקר   .3

מתכת  של  שגחלת 

וחייבים  כאש  דינה 

עליה משום מבעיר, 

השיג הראב"ד  כבר 

הרמב"ם  על  )שם( 

דברי  את  שהביא  סק"י(  שיח  )סי'  המג"א  וגם  עיי"ש, 

הרמב"ם הקשה עליהם מדברי הרמב"ם עצמו )שם פ"ט 

ה"ו( שהמחמם את המתכת עד שתיעשה גחלת הרי זה 

תולדת 'מבשל', והניח בוצ"ע.

4. עי' במרכבת המשנה )שם פי"ב ה"א וה"ב( ובשו"ת 

גם  שכתבו  ו-ח(  אותיות  רכט  סי'  )חאו"ח,  נזר  אבני 

כן  אם  אלא  'מבעיר'  בזה משום  הרמב"ם שאין  בדעת 

התכוון לצרף, עיי"ש.

המשך מעמוד קודם
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5. ועל כולנה, כל האמור נוגע רק לנורת להט עם חוט 

הן  כיום  המשווקות  השבת  מנורות  אבל  וזוהר.  לוהט 

כולן בתאורת לד ))LED שאין בהן שום סרך של אש 

ו'שלהבת' כלל.

עם כל זאת, בהתאם למדיניות המכון רבת השנים, לחוש 

ובסיס  גם לדעות שונות שיש להן מקור  ככל האפשר 

הלכתי, אף שלדעתנו אין שום צורך בכך, אנו דורשים 

מיצרני / יבואני מנורות השבת שתחת אישורנו ההלכתי, 

לשווק אותן באופן שהרוצים להחמיר בכך יוכלו לקבע 

אותן למקומן, בדרכים שונות: הברגה, ואקום, הדבקה 

או באמצעות סקוטש מיוחד, באופן שלא יזוזו ממקומן 

במהלך השימוש בהן בשבת. כך גם נהגנו אנו למעשה, 

אותם  הפלורוסנטים  של  הראשוניים  בדגמים  בשעתו, 

פיתחנו כאמור עבור בתי חולים וכדו'.

ג. ראוי לציין, כי למרות כל האמור לעיל על העיקרון 

לכאורה  שנראות  לסוגיהן,  השבת  מנורות  בכל  הזהה 

כמוצר פשוט בהחלט שאינו מצריך בדיקות מיוחדות, 

מוצר  כל  כמו   - המוצר  לבדיקת  חשיבות  ישנה  עדיין 

חשמלי או טכנולוגי אחר – על ידי גוף הלכתי מקצועי 

בר סמכא בעל ניסיון רב שנים, שלעיתים עשוי לגלות 

בו בעיות צדדיות, חמורות לא פחות, הכרוכות בשימוש 

במוצר, אשר אחרים לא שמים לב אליהם ולא מעלים 

על דעתם.

מנורות  יתר  מכל  להבדיל  גרידא:  כמשל  ולענייננו, 

השבת הסטנדרטיות שבהן הכיסוי צמוד למנורה ומכסה 

או מגלה אותה לפי הצורך, הובאו לפנינו לא פעם מנורות 

מסוים  חלל  בעלת  קופסה  בתוך  בנויות  אחרות,  שבת 

חלל  גלויה  שהמנורה  בעת  אשר  אחר,  או  כזה  בגודל 

קופסת המנורה פתוח לחלל החדר, וכשהיא מכוסה החלל 

נסגר ונאטם – כל מנורה לפי צורת הייצור שלה. מאחר 

שידוע כי חרקים, יתושים ושאר מעופפים נמשכים אל 

האור, במיוחד כאשר כל החדר סביב המנורה חשוך והיא 

מקור האור היחיד, ניתן להניח כמעט בוודאות מוחלטת 

מנורת  לחלל שבקופסת  נמשכים  הם  מה  זמן  שבמשך 

השבת, וכמובן שככל שעוצמת התאורה גדולה יותר ו/

או פתח הקופסה גדול יותר הסיכוי לכך עולה בהתאם, 

כך שהמכסה את המנורה ונועל את חלל הקופסה עלול 

להיכשל קרוב לוודאי בחשש איסור 'צידה' דרבנן של 

לכידת המעופפים בתוכו.

ליזהר  סי' שטז ס"ג( שיש  )או"ח,  ועיין בדברי הרמ"א 

בהם  שיש  כלים  לסתום  או  קטנה  תיבה  לסגור  שלא 

זבובים בשבת, מאחר שפסיק-רישיה שהם יהיו ניצודים 

ייפתח  שאם  במקום  מקלים  שיש  שהביא  ואף  שם. 

הפוסקים  הסכימו  כבר  יברחו,  הם  אותם  ליטול  הכלי 

יודע או רואה שיש שם  להחמיר כדעה הראשונה, אם 

ובמ"ב  ס"ד(  )שם  הרב  בשו"ע  שהביאו  וכמו  זבובים, 

)שם סקט"ז(. ואף על פי שסמכו על סברת הט"ז )שם 

אינו  שוב  בעיניו  שראה  הזבובים  הפריח  שאם  סק"ג( 

בנידון  עוד,  נשארו  ולחפש שמא  ולעיין  לדקדק  צריך 

דידן בוודאי יש להחמיר יותר, משום שיש להניח ברמת 

וודאות גמורה כמעט כי מצויים שם מעופפים למיניהם. 

שקשה  יחסית  קטנות  בקופסאות  שמדובר  לפי  ועוד, 

לבדוק את הנעשה בתוכן ולהפריח מהן את המעופפים. 

ויש לציין בהקשר לזה גם לדעת המהרש"א )שבת קכ: 

דינו  ל'פסיק-רישיה'  קרוב  שגם  פותח(  התוד"ה  ע"ד 

כ'פסיק-רישיה'. וכבר האריך בזה הגאון האדיר רבי לוי 

יצחק הלפרין זצ"ל בספרו שו"ת 'מעשה-חושב' )ח"א, 

סי' יב אות כ(. 

על כל פנים ברור שבמנורות שבת כגון אלו יש להיזהר 

סגירת  לפני  שניתן,  כמה  עד  תחילה,  לבדוק  לפחות 

שונים  מעופפים  שם  אין  אם  המנורה  וכיסוי  הקופסה 

ולהפריחם החוצה.

בברכה מרובה

נרות חנוכה בטיסה

לרבנים הנכבדים שלום רב

חנוכה  של  שלישי  נר  בליל  בעז"ה  לטוס  עומד  אני 

הבעל"ט מדרום אמריקה חזרה לישראל. המטוס ימריא 

קודם  בשבוע  שלישי  יום  של  אחר-הצהרים  בשעות 

יום  של  הבוקר  בשעות  בישראל  וינחת  שקיעת-החמה 

רביעי, כך שכל הלילה מתחילתו ועד סופו אהיה בטיסה.

ברצוני לשאול ולברר כמה שאלות בנוגע לכך:

בנוגע  לעשות  עלי  מה 

חנוכה  נרות  להדלקת 

אני  האם  לילה?  באותו 

חייב בהדלקה? וכיצד אוכל 

לכם  ידוע  בוודאי  להדליק? 

כי במטוס אסור להדליק כל 

אש שהיא.

2. שמעתי שיש פנסים/נרות חשמליים מיוחדים להדלקת 

נרות שבת בבתי חולים או נרות חנוכה במטוסים וכדו' 

חנוכה  נרות  להדלקת  בהם  להשתמש  אפשר  האם   –

המשך מעמוד קודם
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במטוס? והאם יש לברך עליהם?

נרות  ורואה  חנוכה  נרות  מדליק  שאינו  מי  כי  למדנו 

שהיא  הרואה',  'ברכת  עליהם  מברך  אחרים  שהדליקו 

האפשרות  את  לי  יש  לאבותינו'.  נסים  'שעשה  ברכת 

להתחבר במהלך הטיסה דרך אינטרנט לווייני להדלקת 

נרות של מישהו ממכריי – האם אוכל לברך על ראיה זו 

'ברכת הרואה'?

בברכת חנוכה שמח לכולכם

אפרים מ.

מודיעין
תשובת רבני המכון:

שלום וברכה

באשר לשאלותיך:

1.  לא הצלחנו להבין מתוך השאלה אם אתה נשוי והאם 

רעייתך נשארה בביתכם בארץ. אם אכן כן, עליך לדעת 

בביתכם  חנוכה  נר  להדליק  וצריכה  יכולה  אשתך  כי 

בברכה והיא פוטרת אותך גם אותך מן ההדלקה, כמו 

שמתבאר מדברי השו"ע )או"ח, סי' תרעז ס"א( והמ"ב 

שום  אין  שלך,  כמו  בנסיבות  זה,  באופן  סק"ב(.  )שם 

בדברי  )עי'  בעצמך  תדליק  אתה  שגם  להחמיר  צורך 

סקי"ד  שם  ובמ"ב  ס"ב,  שם  והרמ"א  בשו"ע  המחבר 

על  לסמוך  לכתחילה  רשאי  והנך  וסקט"ז(,  וסקט"ו 

הדלקתה.

לכתחילה ראוי לברר מראש את הפרשי השעות שבין 

המקומות עליהן אתה אמור לעבור בטיסתך לבין השעה 

ולהורות לה לאחר עד כמה שניתן את  בארץ ישראל, 

הדלקת הנרות )עי' בשו"ע שם סי' תרעב ס"ב ובבאה"ט 

שם סק"ד ובמ"ב שם סקי"א( עד לזמן שגם אתה תעבור 

בטיסתך על פני מקומות שכבר שקעה שם החמה, או 

לפחות הזמן שם יהיה לאחר זמן פלג המנחה )עי' בשו"ע 

שם ס"א ובמ"ב שם סק"ב וסק"ג(. וראה מה שכתבו בזה 

בשו"ת 'מנחת-יצחק' )ח"ז, סי' מו( והגרשז"א ב'מנחת-

שלמה' )תנינא, סי' נח, אות ד(.

הקודם  בסעיף  האמור  שהיא  סיבה  ומכל  במידה   .2

הנרות  את  להדליק  עליך  וודאי  לגביך,  רלוונטי  אינו 

החשמליים )או לפחות נר חשמלי אחד( אליהם ציינת, 

הרבה  שהורו  וכפי  מתאדם,  להט  חוט  עם  נרות  שהם 

הגאון  ובראשם  האחרונים,  בדורות  הפוסקים  מגדולי 

בעל ה'בית-יצחק' )יו"ד ח"ב, סי' לא(.

אמנם אין לברך על הדלקה זו, מכמה סיבות: א[ עצם 

הדבר אם אתה אכן חייב בהדלקה אינו פשוט כלל ועיקר, 

שכן חובת ההדלקה קשורה לבית )'נר איש וביתו'(, ומי 

יתכן בהחלט שהוא  בו,  לו בית או שאינו נמצא  שאין 

)ח"ד,  עיין בשו"ת מהרש"ם  מן ההדלקה. אמנם  פטור 

סי' קמו( ובערוה"ש )או"ח, סי תרעז ס"ה( שדעתם נוטה 

שהנוסע כל הלילה ברכבת ואין מדליקים עליו בביתו 

להט  חוט  עם  חשמליים  נרות  ב[  שם.  להדליק  חייב 

יכולות להיחשב כאש לדעת הרמב"ם )פי"ב מהל' שבת 

ה"א( הסובר שהעושה 'גחלת של מתכת' בשבת, דהיינו 

שהוא מחמם מתכת עד שתתלהט ותתאדם, חייב משום 

גם  ג[  הדעות.  לכל  לגמרי  מוסכם  זה  אין  אך  מבעיר, 

אם ננקוט כדעת הרמב"ם שחייבים על זה בשבת משום 

'מבעיר', עדיין אין זה ברור כלל שזה נחשב כאש גמורה 

גם לגבי הדלקת נרות חנוכה. כי יתכן שלנרות חנוכה יש 

צורך בשמן )או כל חומר בעירה אחר( ופתילה השואבת 

ואילו  הפתילה,  שבראש  בשלהבת  וכן  ממנו,  ויונקת 

בנרות החשמליים אין שמן ופתילה, וגם האש החשמלית 

'החשמל- בס'  בזה  וראה  כשלהבת.  דינה  שאין  יתכן 

בהלכה' )הוצ' המכון, ח"א פ"ג(

בטרם  הנה  עליה,  ששאלת  הרואה'  ל'ברכת  באשר   .3

אם  כי  להדגיש,  יש  הספציפית,  לשאלתך  נתייחס 

מדליקים עליך בביתך, כאמור לעיל בסעיף 1, אינך צריך 

ואינך רשאי לברך 'ברכת הרואה', כמו שנפסק בשו"ע 

)שם, סי' תרעו ס"ג(, וכפי שהכריע למעשה המ"ב )שם 

סק"ו( במחלוקת הפוסקים בזה. גם אם תדליק בנרות 

אינך  ששוב  נראה   ,2 בסעיף  לעיל  כאמור  החשמליים 

ידי  יצאת  שכבר  יתכן  כי  הרואה',  'ברכת  לברך  יכול 

חובתך. )ואף שהורינו לך להדליק בלא ברכה, נראה כי 

מאחר שיתכן שקיימת מצות הדלקת נר חנוכה ויצאת 

'ברכת הרואה',  יכול לברך  ידי-חובה הרי מספק אינך 

והדבר דומה לכאורה למי  למרות שבפועל לא ברכת, 

שמדליקים עליו בתוך ביתו והוא יוצא ידי-חובה ללא 

שמיעת הברכות, שההכרעה למעשה היא שספק ברכות 

יל"ע  )ועדין  כנ"ל.  הרואה'  'ברכת  מברך  ואינו  להקל, 

והו"ד  יג,  סי'  מהדו"ת,  הגרע"א,  בשו"ת  ממש"כ  בזה 

במ"ב שם סק"ד ובשעה"צ סק"ח, וע"ע בזה בפמ"ג שם, 

במשב"ז סק"ב וסק"ד(.

ראיית  על  הרואה'  'ברכת  על  לשאלה  בנוגע  ומעתה, 

מי  גם  כי  הדבר  פשוט  האינטרנט,  דרך  חנוכה  נרות 

שחייב ב'ברכת הרואה' אינו יכול לברך על ראיה כעין 

זו, שאינה נחשבת כלל כראיית הנרות, שהרי אינו רואה 

המשך מעמוד קודם
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המחברים  מן  כמה  דנו  וכבר  עצמם.  הנרות  את  כלל 

אם ניתן לברך 'ברכת הרואה' על ראיית שלהבת האור 

הנר  כל  את  גם  מקרוב  לראות  צורך  שיש  או  מרחוק 

והפתילה. אך ברור שגם אם די בראיית השלהבת, וכן 

די בראייתה דרך חלון או עששית, הרי כל זאת הוא רק 

כשעל כל פנים הוא רואה את שלהבת הנר עצמה. אבל 

אינו  וודאי  במראה,  בהשתקפות  השלהבת  את  הרואה 

יכול לברך על ראיה זו. וכל שכן בנוגע לשאלתך, שאין 

כאן אלא אך ורק השתקפות דרך תקשורת לוויינית ותו 

לא.

למעשה, ראש המכון הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין 

זצ"ל כבר התייחס לשאלה מעין זו של 'ברכת הרואה' 

על ראיית הדלקת נרות חנוכה בשידור וידיאו חי או דרך 

האינטרנט בתשובה הלכתית שכתב לפני כחמש עשרה 

שנה ועדיין לא פורסמה בדפוס )כמו עוד מאות רבות 

של תשובות הלכתיות מפרי עטו שעדיין לא ראו אור(, 

וכדרכו בקודש הוא מנסה למצוא ראיות והוכחות לכך 

מסוגיות הש"ס וגדולי הפוסקים, אך מסקנתו היא כנ"ל, 

שאין ראייה זו נחשבת לראיה, ודינה לכל הפחות כראיה 

דרך מראה ושבוודאי אין לברך עליה 'ברכת הרואה'.

בברכת בואכם לשלום וחנוכה שמח

הכשרת כיריים קרמיות

לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א

אני מכהן כרב קהילה של דוברי אנגלית. אחת מנשות 

עבורם  בישלה  בחצרה  חתולים  מגדלת  אשר  הקהילה 

על  צלויים  לא  כבדים  כמה  שימורים  קופסת  בתוך 

הכיריים הקרמיות החשמליות שבמטבחה. לפתע גלשו 

המעורבים  הבישול,  מי 

הכבד,  דם  עם  כמובן 

ונשפכו על משטח הכירים.

האם  אצלה,  לברר  ניסיתי 

כנגד  רק  הייתה  הגלישה 

הלוהטים  החימום  גופי 

שבמרכזי המשטח או שהיא התפשטה גם לצדדים, אולם 

בהיותה מסופקת בכך בעצמה היא לא ידעה להשיב לי 

על כך תשובה ברורה.

מה עלי להורות לה בנוגע לכיריים הללו. האם הן צריכות 

הכשרה? האם ניתן בכלל להכשירן?

בברכת יישר כח וחנוכה שמח

הרב י"ד ב.

בית-שמש

תשובת רבני המכון:

למע"כ הרב שליט"א

השלום והברכה

למעשה, במידת הצורך, היה ניתן אולי להקל לה להמשיך 

שמובן  כפי  שכן  הכשרה,  כל  ללא  בכיריים  להשתמש 

כבר מתוך שאלת חכם חצי תשובה, שאם הגלישה הייתה 

כנגד האש, דהיינו כנגד גופי החימום, הרי שהיא נשרפת 

ביחס  רק  היא  וכל החשש  נבלעת,  ואינה  מיד במקמה 

יותר שבמשטח  נבלע במקומות מרוחקים  למה שאולי 

הכירים, שאינם כנגד גופי החימום.

הקרמיות  הכיריים  למשטחי  ההתייחסות  הדין  מעיקר 

זצ"ל  הלפרין  הגרל"י  שנקט  כפי  זכוכית,  ככלי  היא 

בספרו שו"ת 'מעשה-חושב' )ח"ו, סי' י, אות ב(, וכפי 

שנדפס  במאמר  הרחבה  ביתר  בזה  דעתו  שהתבארה 

תשע"ט(,  )ניסן  'מוריה'  בקובץ  הסתלקותו  לאחר 

צריכים  ואינם  בולעים  אינם  זכוכית  שכלי  לן  וקיימא 

הגעלה כלל, כמו שכתב בשולחן ערוך )או"ח, סי' תנא 

סכ"ו(, ואף הרמ"א )שם( לא החמיר אלא לעניין פסח 

ולא לגבי שאר איסורים, כמבואר בפמ"ג )שם, משב"ז 

בסוף הסימן, וביו"ד, סי' קה, במשב"ז סק"א(.

ומאחר שבנידונינו מדובר על ספק בליעת דם מבושל, 

שאסור רק מדרבנן, בוודאי שיש מקום להקל בזה.

הכיריים  את  להכשיר  לה  להורות  יש  זאת,  כל  עם 

כשהן  הגלישה,  מעת  שעות  וארבע  עשרים  לאחר 

החימום  גופי  כל  הדלקת  באמצעות  לגמרי,  נקיות 

המשטח  שטמפרטורת  עד  זה  במצב  והשארתם 

כל  גם  זה  באופן  שלה.  המקסימלית  לרמה  תגיע 

יגיעו  המשטח  שבצידי  ביותר  המרוחקות  הנקודות 

עד לטמפרטורה של כ-60-70 מעלות צלזיוס לפחות, 

שהיא מידת חום שהיד סולדת בו משני עבריו, אשר 

להחשיבה  כדי  שכזו  חום  במידת  די  הדין  מעיקר 

שנזכר  וכמו  כהגעלה,  שמועיל  קל  ליבון  כשיעור 

בדברי הט"ז )או"ח שם סק"ח( והמג"א )שם סקכ"ד(, 

והו"ד בגליון הגרעק"א )שם ס"ד, ע"ד הבאה"ג באות 

ל(, וכ"ה להלכה בשו"ע הרב בכמה מקומות )שם ס"י, 

סט"ז, סי"ט, סל"ח במוסגר וס"ע(.

בהכשרה  להסתפק  בהחלט  ניתן  לעיל,  האמור  לאור 

הידור,  ולתוספת  בעלמא  לחומרא  זאת,  בכל  אך  זו. 

ראוי, אם ניתן, להורות לה להוסיף הכשרה נוספת של 

עירוי רותחים שלוש פעמים על המשטח, בעוד כל גופי 

החימום בוערים. יש לערות פעם אחת מים רותחים מתוך 

המשך מעמוד קודם
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הכלי שהורתחו בו, להמתין מספר שניות עד שהמשטח 

הלוהט יתייבש, ולחזור על פעולת עירוי זו עוד פעמיים 

נוספות. הנימוקים לכך מופיעים בספרו הנ"ל ובמאמרו 

הנ"ל של הגרל"י הלפרין זצ"ל.

בברכה מרובה

אלקטרו-מגנט בבניין מגורים

כבוד המכון המדעי והטכנולוגי להלכה,

במנעול דלת הלובי של בנייננו מותקן קוד, אולם הוא 

מבלי  לבניין  הנכנסים  אנשים  ידי  על  ושוב  שוב  נפרץ 

אלקטרו-מגנט  להתקין  רוצה  אני  הקוד.  את  להקיש 

לא  שלדלת  כך  זו,  בדלת 

וכולם  רגיל,  מפתח  יהיה 

להשתמש  חייבים  יהיו 

במענה  הכניסה.  בקוד 

שבתות  לגבי  לשאלתי 

שהוא   המנעולן,  לי  השיב 

מתג  הדלת  ליד  יתקין 

שבשבתות  כך  האלקטרו-מגנט,  את  לנטרל  שתפקידו 

גם  לי  יתקין  הוא  המתג  סביב  נעולה.  תהיה  לא  הדלת 

מנעול ומפתח, כדי למנוע שאף אחד לא יתחכם ויחזיר 

את האלקטרו-מגנט לפעולה בשבת.

שאלתי, האם זה הִפּתרון היחיד לשבתות, והאם יש עוד 

חשש כלשהו בהתקן האלקטרו-מגנט?

תודה רבה ִמקרב לב על כל המענה האדיב עד כה.

בברכת חג חנוכה שמח,

עוזיאל פ.

פתח תקווה
תשובת רבני המכון:

עבור  אך  מענה,  לתת  שיכולים  מסוימים  התקנים  יש 

בניין מגורים רגיל זה הפתרון הנכון והמהודר ביותר.

פתיחת ונעילת דלת אינטרקום בשבת  

כבוד הרבנים שלום וברכה,

בבניין שלנו מותקן אינטרקום.

קוד  עם  הפועלת  דלת  של  מנעול  כל  מבין,  שאני  כפי 

זאת  בעקבות  חשמלי.  מנעול  נקרא  )אינטרקום( 

התעוררתי לחשוב, אולי יש בעיה בשבת להשאיר דלת 

כזו נעולה, ולפתוח אותה עם מפתח רגיל שאינו קבוע 

וכן בהתקן פרפר הקבוע בדלת בצידה הפנימי,  בדלת, 

כי אולי בכך שפותחים את הדלת במפתח או בפרפר – 

הדבר גורם לפריקת מעגל חשמלי?

כדי  שמזיזים  קטן  זיז  יש  כזו  בדלת  נוספת,  שאלה 

להשאירה לא נעולה באופן קבוע. האם יש בעיה כלשהי 

להזיז את הזיז בשבת?

פנחס ש.

רחובות
תשובת רבני המכון:

כלל  בדרך  והנפוצים  לנו  המוכרים  הרגילים  בהתקנים 

בכל דלתות אינטרקום הרגילות, הדלתות  נפתחות על 

ידי אחת משתי האופציות: או על ידי שחרור ה"מחסום" 

ידי  על  או  חשמלית,  בפעולה  הלשונית  את  המחזיק 

משיכת הלשונית פנימה באמצעות 

לגבי  לכן  הידית.  או  המפתח 

שאלתך הראשונה, פעולת המפתח 

מכנית  פעולה  הינה  הידית  או 

לחלוטין שאינה גורמת כל פעילות 

חשמלית והיא מותרת לכתחילה.

לגבי שאלתך השניה, הזיז המתואר 

על ידך מבצע מעקף של המנגנון 

ממקומו  לזוז  הלשונית"  ל"מחסום  ומאפשר  החשמלי 

גם ללא הפקודה החשמלית. מעקף זה הינו מכני ולכן 

ידי  על  זאת  לוודא  תוכל  בשבת.  בשימוש  מותר  הוא 

ניתוק החשמל של האינטרקום והזזת הזיז הקטן הזה. או 

אז, אתה תראה בעצמך שהדלת ננעלת ונפתחת על פי 

מיקום הזיז שקבעת מבלי תלות בחשמל.

 קידוד מנעול מכני בשבת

לכבוד הרבנים שליט"א שלום וברכה!

התלבטנו  מכני.  מספרים  מנעול  מותקן  ביתנו  בדלת 

לגביו, האם מותר לשנות את הקוד בשבת או שיש בזה 

משום חשש 'תיקון מנא'?

בברכת חנוכה שמח

יהונדב ר.

ירושלים
תשובת רבני המכון:

יש  בהחלט  אכן  לדעתנו, 

להחמיר בשינוי הקוד בשבת.

המשך מעמוד קודם
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רבים מחולי הסוכרת נאלצים לבצע כמה פעמים ביום בדיקות סוכר, באמצעות מכשיר בדיקה. 

במאמר זה נציג את המכשירים השונים ואת אופן השימוש בהם בשבת.

מחלת הסוכרת

מחלת הסוכרת לסוגיה השונים נקראת כך משום שעיקרה הפרעה ביכולות של הגוף לשמר את רמות הסוכר – 

גלוקוז בדם בתחום הרצוי. בעת שרמת הגלוקוז בדם היא גבוהה וקיים חוסר גלוקוז בתאי הגוף, נשקפת סכנה 

לחיי החולה, ויש לאזן את רמות הגלוקוז בגופו. מקרה אחד של חוסר איזון נקרא 'היפרגליקמיה', כלומר שיש 

בדם כמות גבוהה מדי של גלוקוז.מקרה הפוך נקרא 'היפוגליקמיה', כלומר שיש בדם כמות נמוכה מדי של גלוקוז.

מסיבה זו חולי הסוכרת צריכים להיות במעקב מתמיד אחר רמות הסוכר שיש להם בדם. אצל חולי סוכרת סוג 2 )נקראה בעבר 

'סכרת מבוגרים'( המעקב יכול להיות לפעמים בצורה של בדיקות תקופתיות המבוצעות בקופות החולים. לעומת זאת, חולי 

סוכרת סוג 1 )'סכרת נעורים'( חייבים לבצע בדיקות, באמצעות מד סוכר ביתי, כמה פעמים ביום.

)glucometer( גלוקומטר

המכשיר הביתי הנפוץ לבדיקת סוכר נקרא 'גלוקומטר'. הבדיקה בו נעשית בדרך כלל על-ידי דקירת האצבע והנחתה על-גבי 

'סטיק' – משטח פלסטיק חד פעמי שמחדירים אל המכשיר. בתוך ה'סטיק' יש חומר 

את  המודד  למכשיר  שנשלח  חשמלי  זרם  יוצר  הדם  עם  באינטראקציה  אשר  כימי, 

כמות הגלוקוז בדם ומראה את תוצאת הבדיקה על גבי הצג. על סמך תוצאות הבדיקה 

יודעים החולים, או המטפלים בהם, האם עליהם לקבל מנת אינסולין כדי להוריד את 

רמת הסוכר, או שעליהם לדאוג להעלות את רמת הסוכר הנמוכה.

הבדיקות  של  ההיסטוריה  אחר  לעקוב  ניתן  יותר,  החדש  מהדור  מהמכשירים  בחלק 

הקודמות, לצפות במגמות שיכולות לסייע לשמור על הבריאות, ואפילו לנתח את המידע באפליקציות ייעודיות במכשירים 

חכמים ובמחשב האישי.

בעיות השימוש ב'גלוקומטר' בשבת

השימוש במכשיר ה'גלוקומטר' עלול להיות כרוך בכמה איסורי שבת:

הבעיה המרכזית והחמורה ביותר היא עצם הוצאת הדם לבדיקה. כל הוצאת דם מן הגוף נחשבת כ'חבלה', שזו אחת מן 	 

המלאכות האסורות בשבת מן התורה. בניגוד להוצאת דם שלא לצורך, המוציא דם לצורך בדיקה, הרי זה בגדר 'מלאכה 

הצריכה לגופה'. 

עצם הפעלת המכשיר החשמלי וכיבויו, כאשר בעבר היו קיימים סוגים שונים שבהם גם הייתה נדלקת נורית להט.	 

הופעת תוצאות הבדיקה, הנרשמות על-גבי הצג, בנוסף לתוצאות הבדיקה הנאגרות בזיכרון המכשיר.	 

בדרך כלל המכשירים גם משמיעים במהלך הבדיקה צליל המאשר כל פעולה.	 

פתיחת אריזת המחט על-ידי קריעת או שבירת האריזה.	 

בדיקות סוכר בשבת 

אנשים סוכרתיים עלולים להגיע חלילה למצבים מסכני חיים, בשל חוסר איזון במצב הסוכר בדם, והבדיקות התכופות במכשיר 

הם עבורם בגדר פיקוח נפש. גם חולי סכרת קלה, מותר לחלל עליהם את השבת בשביל שיקבלו את הטיפול הנכון בזמן הנכון 

בכדי שלא יכבד עליהם החולי. לכן במידת הצורך על חולי הסוכרת לבצע את הבדיקות ב'גלוקומטר' גם בשבת.

כמובן, שעל כל חולה סוכרת להתייעץ תחילה עם הרופא המטפל, המכיר אותו ומודע למצבו הרפואי, האם עליו לבצע את 

בדיקות הסוכר גם בשבת, או שמא ניתן לוותר עליהן למשך יממה אחת, במיוחד כאשר החולה מקפיד על תזונה ראויה ומאוזנת 

שאמורה לשמור על רמת סוכר סבירה בגופו. גם כאשר יש צורך בבדיקות בשבת, יש לברר את כמות הבדיקות הנצרכת, האם 
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צריך להיבדק מספר פעמים כמו בימות החול בדיוק, או שניתן למעט בכמות הבדיקות.

למותר לציין, שאם ההוראה לחולה )שכיח אצל חולי סוכרת סוג 2( היא שהוא אינו צריך להיבדק בכל יום, אלא די לו בכמה 

ימים בכל שבוע, עליו לבחור את הימים שלפני ואחרי שבת.

ככלל, חשוב להדגיש, כי כל שינוי בבדיקות בשבת חייב להיעשות אך ורק בהסכמת הרופא המטפל, ואין לו לחולה בשום 

גם במקרה שהרופא מאשר  כי  לזכור,  יש  ימות החול. עוד  ואופן לשנות על דעת עצמו מהבדיקות השגרתיות של  פנים 

להימנע או למעט בבדיקות סוכר בשבת, הוראה זו תקפה רק ליממה אחת של שבת או חג, ואילו כאשר חלים יומיים או 

שלושה רצופים של חג ושבת אין להסתמך על אישור זה.

הנחיות לביצוע הבדיקות בשבת

למרות שהבדיקה מותרת כאמור, גם במקום שישנה חובה לחלל שבת מטעמי פיקוח נפש, ראוי להמעיט עד כמה שניתן 

בחילול שבת, ככל שהדבר אינו מעכב או פוגם בטיפול הרפואי.

מסיבה זו ראוי לחולי סוכרת המשתמשים ב'גלוקומטר' בשבת להקפיד על הדברים הבאים:

מי שיכול ויש באפשרותו לכך, מן הראוי שיהדר וירכוש את המכשיר המוציא כמות מזערית ביותר של דם.. 1

יש להעדיף את השימוש במחט המוציאה פחות דם.. 2

לאחר הדקירה, רצוי במידת האפשר, לתת לדם לצאת מעצמו, ולהשתדל לא 'לסחוט' או לשאוב אותו.. 3

ולא באמצעות לחיצה על כפתור . 4 כדי למעט בהפעלות חשמליות, יש להפעיל את המכשיר על-ידי הכנסת ה'סטיק' 

ההפעלה.

ברוב המכשירים קיים מצב 'כיבוי אוטומטי' לאחר זמן קצוב, על כן יש להמתין מלהוציא את ה'סטיק' עד לכיבוי המכשיר. . 5

כאשר אפשרות זו אינה קיימת, יש להוציא אותו ב'שינוי'.

ברוב המכשירים קיימת אפשרות של השתקת הצלילים הנשמעים בעקבות כל פעולה, ורצוי לעשות זאת מערב-שבת. . 6

אך אם מדובר באדם כבד ראיה וכדומה, שזקוק לצלילים המושמעים לאחר כל פעולה שהמכשיר מבצע, או בשל כל 

צורך אחר, וכן מי ששכח להשתיק את המכשיר מערב-שבת, מותר לו להשתמש במכשיר ללא השתקת הצלילים.

אין להשתמש בשבת באפליקציה המחוברת עם בלוטוס.. 7

במידת האפשר, ראוי מאד, עד כמה שאפשר, לבצע את הבדיקה באופן של 'שינוי', כלומר שהכנסת ה'סטיק' למקומו . 8

בלתי  זו  וצורה  במידה  שבת.  לפני  זאת  לתרגל  כדאי  מיומנות,  דורשת  זו  ופעולה  היות  במרפק.  או  היד  בגב  תיעשה 

אפשרית, מן הראוי על כל פנים להחזיק את המכשיר בצורה משונה מאשר בימות החול.

כאשר מדובר בילדים סוכרתיים שעליהם להיבדק במשך השבת, והם יודעים ומסוגלים לבצע את הבדיקות בעצמם, . 9

יש להניח להם לבצע זאת בעצמם בשבת. אם הם ילדים שכבר הגיעו לגיל חינוך, וניתן לתרגל עמם ולהרגילם לבצע את 

הפעולות, או חלקן, ב'שינוי' מן הרגיל, ראוי לעשות כן.

יכול . 10 כן,  ראוי להכינה מערב שבת. מי שלא עשה  צורת פתיחת אריזת המחט,  לגבי  להימנע משאלות הלכתיות  כדי 

לקרוע את האריזה בשבת עצמה, בדרך קלקול, ובלבד שיזהר שלא לקרוע את הכיתוב והאותיות.

מד סוכר רציף

רציפים,  סוכר  מדי  כיום  קיימים  דם,  והוצאת  דקירה  המצריך  ב'גלוקומטר'  השימוש  לעומת 

תקופה  למשך  שם  ונשאר  המטופל  עור  מתחת  אל  המוחדר  זעיר,  )סנסור(  חיישן  הכוללים 

מסוימת, ומתעד את רמות הסוכר ביום ובלילה באופן אוטומטי.

ה'גלוקומטר'.  ידי  על  הבדיקות  את  תכופות  לעיתים  לבצע  מהצורך  מורידים  אלה  מכשירים 

בנוסף, המעקב הרצוף מאפשר להגיע לטיפול מדויק יותר ולתוצאות מוצלחות יותר של שמירה 

על איזון. במכשירים אלה תוצאות כל הבדיקות נשמרות ומחושבות, כך שהמכשיר יודע גם 

להראות את מגמת הסוכר בדם, האם היא בעלייה או בירידה.

יתרון בולט של מכשירים אלה הוא יכולת החיזוי שלהם לאירועי היפוגליקמיה – כלומר ירידת סוכר דרסטית, או היפרגליקמיה 



20

F L A T  B A C K G R O U N D

20

– עליית סוכר. כאשר המכשיר רואה שמתפתח מצב כזה הוא מתריע על כך. לרבים מהחולים ובני משפחותיהם מערכת זו 

סיפקה לראשונה פתרון עבור שעות השינה, אז לא בודקים את הסוכר ידנית, ובשל כך יש חשש שתוך כדי השינה תארע 

ההיפוגליקמיה ואיבוד הכרה.

בשימוש במד סוכר רציף בשבת מתמעט הצורך בדקירה והוצאת דם, שזו מלאכת שבת האסורה מדאורייתא, וכמובן שמצד 

זה ישנה עדיפות ברורה לשימוש בו על-פני השימוש ב'גלוקומטר', בהתאם להנחיות אשר מובאות להלן.

כיום קיימים בשוק שלושה מדי סוכר רציפים שאושרו לשימוש על ידי ה FDA- האמריקאי, ואליהם נתייחס במאמר זה. 

שני סוגים - בעלי משדר

כולל   )Dexcom Seven Plus( 'דקסקום'  חברת  של  הרציף  הסוכר  מד 

1. חיישן קטן המוחדר מתחת העור ומודד באופן רציף את  שלושה חלקים: 

רמות הסוכר. 2. משדר )transmitter( שמוצמד לחלק העליון של החיישן, 

השולח באופן אלחוטי את המידע. 3. מקלט )receiver(, שכאשר הוא  נמצא 

צג.  על  אותם  ומראה  הנתונים  את  מקבל  הוא  המשדר,  של  הקליטה  בטווח 

לחילופין, כל מכשיר חכם רב ייעודי יכול לשמש בתור מקלט. 

 ,)Real Time Minimed Paradigm( 'מכשיר אחר דומה, הוא זה של חברת 'מינימד

כאשר ההבדל ביניהם הוא שהמקלט של מכשיר זה משולב בתוך משאבות אינסולין, שזהו 

מכשיר המזליף אל תוך הגוף את חומר האינסולין ואשר רבים מחולי הסוכרת נושאים אותו 

של מד  כצג בקרה  גם  משמש  המשאבה  צג  'מינימד',  אינסולין מסוג  גופם. במשאבת  על 

הסוכר הרציף והנתונים נראים על גביו.

עלות המכשירים הנזכרים גבוהה מאד. מלבד המחיר הגבוה של החלקים הקבועים, עלות החיישן, שהוא החלק המתכלה 

ויש להחליפו אחת לכמה ימים, מגיעה להוצאה חודשית של כ-1,200 ₪ בחודש לכל הפחות. כיום מקבלים את המכשיר 

במימון קופות החולים, רק חולי סוכרת סוג 2 מתחת לגיל 18.

אלא  לגמרי,  עליהם  לסמוך  לא  הן  ההנחיות  ידניות.  סוכר  בדיקות  לבצע  הצורך  את  לחלוטין  משחררים  אינם  המכשירים 

ארבע פעמים יש למדוד סוכר בדרך הרגילה במכשיר ה'גלוקומטר', לכייל את הנתונים ולהזין אותם מחדש על סמך תוצאות 

הבדיקה הידנית.

למרות שהשימוש במכשירים אלו מסייע כמובן למעט את הצורך בבדיקות ידניות באמצעות ה'גלוקומטר', מצד שני הוא 

מעורר שורה של שאלות הלכתיות אחרות. במכשיר של 'דקסקום', המקלט נכבה אוטומטית וכדי לראות את רמת הסוכר 

יש להפעילו בכל פעם מחדש. בנוסף יש כאמור צורך מפעם לפעם לכייל את הנתונים המתקבלים מן הבדיקות ב'גלוקומטר' 

ולהזינם ידנית. שאלה נוספת נוגעת ליציאת החולה הסוכרתי מטווח הקליטה של המקלט וחזרתו לשם, וכן בנוגע ליציאה 

עם המשדר ו/או המקלט מחוץ לבית במקום שאין בו עירוב.

השימוש  על-פני  אלו  במכשירים  השימוש  את  הלכתית  מבחינה  להעדיף  יש  האם  כוללת  כהוראה  לקבוע  קשה  לפיכך, 

יחד  הנדרשות  ב'גלוקומטר'  הידניות  הבדיקות  מספר  כמו  נוספים,  נתונים  במספר  גם  תלוי  הדבר  ה'גלוקומטר'.  במכשיר 

עם השימוש במכשירים אלו, והאם ניתן להקדים אותן או את חלקן לערב-שבת, או לדחותן למוצאי-שבת. על המתלבט 

בכך, להתייעץ תחילה עם הרופא המטפל האם אין עדיפות רפואית עבורו לשימוש במכשיר כזה או אחר, ולאחר מכן יעשה 

שאלת חכם.

סוג שלישי – עם העברת  'קורא אלקטרוני'

מתחת  אל  המוחדר  חיישן  הוא  אף  כולל  זה  מכשיר   .)FreeStyle Libre( 'מד סוכר רציף אחר הוא ה-'פריסטייל ליברה

לעור, אולם בשונה מהמכשירים האחרים, אל החיישן לא מחובר משדר והמערכת אף אינה כוללת מקלט. במקום זאת, 

כאשר רוצים לדעת מהי כמות הסוכר בדם, סורקים את החיישן באמצעות קורא אלקטרוני )נקרא גם 'שלט'(, אשר על גבו 

המשך מעמוד קודם
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יש את מסך התצוגה. לקורא יש גם אפשרות להעביר את הנתונים למכשיר חכם או למחשב.

במכשיר זה הנתונים אמנם נאספים באופן רציף, אבל החיסרון שלו הוא בכך שכל עוד שלא מעבירים 

מצד  הצורך.  במקרי  התראות  מספקת  לא  שהמערכת  בכך  ובעיקר  מתקבל;  לא  המידע  הסורק  את 

שני, מכשיר זה אינו זקוק לכיול והוא משחרר לחלוטין מהתלות בגלוקומטר הכרוכה כאמור בדקירות 

והוצאת דם. בנוסף, עלות החלקים המתכלים של מכשיר זה זולים משמעותית מהאחרים.

האלקטרוני,  הקורא  העברת  באמצעות  החיישן  סריקת  של  בעיה  זה  במכשיר  קיימת  שבת,  לגבי 

הכרוכה בהפעלות חשמליות וב'כתיבה שאינה מתקיימת' על-גבי הצג.

הנחיות לשימוש בשבת

על אף הצורך שיש בהעברת הסורק בשבת, השימוש במכשיר 'פריסטייל ליברה' עדיף על פני שימוש ב'גלוקומטר', מה גם 

שמכשיר זה מונע לחלוטין את הצורך לבצע הוצאת דם.

ההנחיות לשימוש במכשיר זה הן כדלהלן:

העברת הקורא רצוי שתיעשה במידת האפשר בדרך שינוי, וככל שהשינוי משמעותי יותר כך עדיף. אם אפשר, העברת 	 

הקורא תיעשה כאשר הוא מוחזק בשיניים או בין השפתיים. אם אי אפשר, החזקתו תיעשה על ידי החזקתו בין כפות 

הידיים כשהן מפנות גב זו לזו. אם גם צורה זו לא מתאפשרת, העברת הקורא תיעשה כשהוא נתון בין אצבעות כף היד. 

אדם מבוגר או חולה שעליו לבצע את הסריקה לבד וצורות שינוי אלה עלולות למנוע ממנו את הבדיקה, יבדוק בצורה 

הרגילה.

לגבי ילדים סוכרתיים, יש לנהוג כאמור לעיל בהנחיות לשימוש ב'גלוקומטר' בשבת.	 

במידה ואין צורך רפואי, יש להימנע בשבת מהעברת הנתונים למחשב או למכשירים חכמים אחרים.	 

לבלב מלאכותי

כניסתו של מד הסוכר הרציף לשימוש נפוץ, יחד עם השיפור הטכנולוגי של משאבות האינסולין, המזליפות אינסולין בצורה 

'מערכת הלולאה הסגורה'.  ישירות לתוך הגוף, מעוררות את הפיתוח של הלבלב המלאכותי, או בשמו השני  אוטומטית 

הכוונה לסגירת הלולאה בין משאבת אינסולין ומד סוכר רציף, כאשר מערכת אוטומטית תבקר את רמות הסוכר את מינון 

החומר המוזלף, כך שמערכת זו תבצע להלכה את תפקיד הלבלב.

המערכות שיוצרו עד כה אינן מושלמות, היות והן צריכות להתמודד עם בעיות 

השהיה שיש מהרגע שמתרחש שינוי ברמות הסוכר בדם עד שניתן להבחין 

אינסולין  שמזריקים  מהרגע  שיש  בהשהיה  וכן  התת-עורית,  ברקמה  בו 

לרקמה התת-עורית עד שנצפית תגובה לכך ברמות הסוכר בדם. נוסף על כך, 

המערכת מתקשה לטפל באירועי היפוגליקמיה )יתר סוכר(. הצורה להתמודד 

עם בעיות אלה היא באמצעות אלגוריתם בקרה הקובע את מתן האינסולין 

על פי מודלים מתמטיים שונים.

בתאריך כ"ה אלול תשע"ו )28 בספטמבר 2016( אישר מנהל המזון והתרופות 

האמריקאי)F.D.A(  את המערכת הראשונה מבוססת על טכנולוגיה מסוג 

בו  הקצב  את  לבחור  למשתמש  המאפשר  ידני  מצב  מצבים.  שני  בעלת  זה 

מועבר אינסולין, ומצב אוטומטי המווסת את רמות האינסולין על פי הנתונים 

ייכנסו  מלאות  אוטומטית  מערכות  שאם  כמובן  החיישן.  מן  המתקבלים 

לשימוש סדיר, תיפתרנה מאליהן כל השאלות ההלכתיות המתעוררות אצל חולי סוכרת בשבת.

במידת  בשבת  האינסולין  הזרקת  בעיית  עם  גם  הסוכרת  חולי  מתמודדים  סדיר,  לשימוש  אלו  מערכות  של  לכניסתן  עד 

הצורך, ועל כך במאמר הבא בגיליון הקרוב בעז"ה.

המשך מעמוד קודם
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המאיר לארץ )1(
עשרים שנות פעילות אינטנסיבית של המכון יחד עם חברת החשמל לישראל )חח"י( 

העליות והמורדות, ההישגים הכבירים, לצד המהמורות שבדרך והבעיות שנותרו

לרגל ימי האורה, ימי החנוכה, נסיר מעט את הלוט מעל הפעילות שמאחורי הקלעים הרחק מעין הזרקורים  במסגרת זו נתחיל לחשוף 

מקצת מן המקצת ממסכת הפעילות הענפה המתנהלת זה למעלה משני עשורים על כל מורכבותה  עוד קודם לכן פעלו אנשי המכון 

בצורה נקודתית במישורים שונים לצמצום חילולי השבת בחח"י  פריצת הדרך הגדולה שהחלה, למרבה הפלא, בזכותם של תושבי כפר 

חב"ד, שם השתמשו במשך הרבה שנים בשבתות ובחגים בגנרטור, בהוראתו ובעידודו של כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע  בשנת 

תשנ"ו 'שבק חיים' הגנרטור המרכזי הישן ששירת אותם משך עשרות בשנים  הם נפגשו עם ראש המכון, הגרל"י הלפרין זצ"ל, על-מנת 

לבדוק עמו את מצב חילולי השבת בחח"י נכון לאותה שנה   בעקבות כך נקבעה פגישה עם מר אריאל שרון, שכיהן אז כשר התשתיות 

והיה ידוע כ'בולדוזר'  מיד כששמע על כך שיש יהודים המתנזרים משימוש ברשת החשמל הארצית בשבת בשל חילולי השבת הורה 

למנכ"ל חח"י דאז להיפגש עמם ולבחון את הדברים  במסגרת המדור בעלון הנוכחי נסקור הפעם את המגעים הראשוניים, לצד שלבי 

ההיכרות, יחד עם לימוד והכרת המערכות שארכו למעלה משנתיים ימים  בתחילה, בשנת תשנ"ז, הביעה חברת חשמל את נכונותה 

  הגרל"י הלפרין התנגד וקבע שחייבים למצוא פתרון כולל ודעתו התקבלה  לנסות להגיע לפתרון עבור שכונות וישובים חרדיים בלבד

למרות שאנשי המכון ידעו מראש את מורכבות הנושא, הופתעו גם הם לגלות כי מדובר במערכות מורכבות ומסועפות ביותר, שדורשות 

חודשים ארוכים, ואולי שנים, על-מנת להכירן היטב ולהבין את דרך פעילותן  התברר כי הדרך ארוכה מאד, שכן תחילה היה צורך ללמוד 

את הנושא הטכני של תהליך ייצור והפקת החשמל בלא פחות משלושים אתרי ייצור מרכזיים, שכל אחד מהם פועל במתכונת אחרת, 

טכניקה פרטית וסודות ייצור משלו  כשלב ראשון, הוקמו במהלך שנת תשנ"ח צוותי עבודה משותפים לאנשי המכון ולבכירי חברת 

החשמל  במסגרת זו השתתפו חברי הצוות בסיורי עומק באתריה השונים של חברת החשמל בכל רחבי הארץ  במקביל, נערכו דיונים 

אינטנסיביים, לאור המידע שנאסף, הן עם אנשי חח"י, מנהלי תחה"כ וחדרי הפיקוד והמהנדסים הבכירים והן במסגרת פנימית של צוות 

מהנדסי המכון עם ראש המכון הגרל"י הלפרין זצ"ל  בקיץ תשנ"ח הוחלט על דרכי הפעילות וסדרי הקדימויות וגובשה הצעה על-ידי 

הגרל"י הלפרין  מטעם חח"י מתקבלת הצעת הגרל"י הלפרין להוות גורם מכריע בהפעלת המערכות בשבתות ובמועדי ישראל  החלו 

הכנות לקיום עיון משותף לבכירי חח"י, מטעם המכון, רבניו ומהנדסיו, בהשתתפות גדולי ישראל  בכ' תמוז תשנ"ח נערך מטעם המכון 

יום עיון לבכירי חברת החשמל, בו נכחו רבנים מפורסמים, גדולי תורה והוראה מכל העדות והחוגים, שר העבודה והרווחה דאז הרב אליהו 

ישי ועוד אישים נכבדים, מדענים ואנשי משק וכלכלה  יום העיון היווה נקודת מפגש בין הרבנים לאנשי חברת החשמל, והיה לאבן דרך 

בהמשך שיתוף הפעולה הפורה בין המכון לחח"י, במטרה מוצהרת לחתור להסדרת 'חשמל כשר' לכל בית בישראל

 
 
 
 
 
 
 
 

אגרת הרבי מליובאוויטש זי''ע משנת תשכ''ו בה הביע את 
שמחתו על ההתעוררות להתקין גנרטור בכפר חב''ד

מתוך שו''ת 'מעשה-חושב' ח''א, הגרל''י הלפרין זצ''ל  מספר כבר 
לפני כשלושים וחמש שנה על הפעילות לצמצום חילולי השבת בחח''י
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המשך מעמוד קודם

(ט׳קצא) אגרות-קודשקצד

 בטוב שימשיך רצון ויהי מנ״א, ט״ז, מיום מכתבו קבלת הנני מאשר
אמיתית. שביעה ירבה״, לך אשר ״וכל - והוסיף הלוך ברשימותיו,

 רצון ויהי והקודמו, מנ״א ט״ו, מיום מכתבם קבלת הנני מאשר
בתוכנם. טוב שיבשרו

ת נתאכזבתי ו ב  שככתבי קויתי הגנרטור. בענין מה״פעולות״ ר
 בשאלה... באו - וסו״ס חדשים! כו״כ עברו ומאז קודם, א׳ שבת יוקם

 (ויה״ר עוה״פ הנני כותב וכר) האי (וכולי אעפ״כ גנרטור!! הלקנות
 :ז) (כב, בלק בפרש״י - לשאלתם המענה דב״ט) יהיו לא עתה שעכ״פ

ו י באם ה ו נ  ואם ממש, בזה יש זה) מס לקבלת י הזאת(תום״ בשעה ק
כר.

 - וכר להסתדרות ובנוגע אלול. מג׳ מכתבו ונתקבל המשלוח נתעכב
 היינו - נסיון לקבלו(בתור רוצים כדבעי, הוא דתי המושב :ככתבו באם

 ברצונה ע״ז מסכימה תי׳ זוג׳ הרי(באם ע״ע) שיקבל מה הימלא לראות
 הדרוש כפי שם העבודה תנאי (כהבטחתו) וימלא להמושב יכנסו הטוב)

יצליח. וה׳

 (הוא ביניהם השלום שישרה מוכרח לפרנסה) ונוגע (ועיקר, ועוד
 לנצחמת להכנס ולא משלו מקצת ינתר אחד שכל מוכרח ולזה תי׳). וזוג׳

ויבש״ט. ביניהם. שרוי׳ שכינה זכו ואשה איש ואח״ז וכיו״ב.

.הנני מאשר  למוהרש״ז הנשלח בטופס הקודמת, לאגרת כהוספה נכתב אמיתית: .
 שם. בהערות ובהנסמן ט׳לו, לעיל - אליו נוספות אגרות דוכמן.

אזן״. ״לשמע בספרו אח״כ שנדפסו ברשימותיו:
 הגנרטור ועדת אל הנשלח בטופס הקודמת, האגרת בשולי כתי״ק רבות: נתאכזבתי

שם. בהערות ובהנסמן ט׳קו, לעיל ראה חב״ד. בכפר
ע׳ ח״ג מנחם״ ב״היכל נדפסה הקודמת. האגרת בשולי נכתבה המשלוח: נתננכב

קפט.
א. יז, סוטה ביניהם: שרוי׳ שכינה זכו ואשה איש

אגרת נוספת בה מתרעם הרבי זי''ע על ההתעכבות ברכישת הגנרטור

כ סיון תשנ''ז חח''י מביעה נכונות למציאת פתרונות עבור שכונות 
תחילת השתלשלות העניינים כפי שסופרה וישובים חרדיים

במוסף חג  של עיתון המודיע
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כד סיון תשנ''ז הגרל'''י הלפרין במכתב למנהל השיווק של חח''י 
שהפתרון צריך להיות כללי ולא להסתפק בפתרונות מקומיים 

נקודתיים

תמוז תשנ''ז חח''י מבהירה כי אכן המטרה היא מציאת פתרונות 
כלליים וכוללים

א שבט תשנ''ח שאלון בו התבקשו צוות המכון ע''י הגרל''י כסלו תשנ''ח הקמת צוות משותף לחח''י עם המכון
הלפרין להביע את רשמיהם לאחר מרתון הסיורים והדיונים

המשך מעמוד קודם
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ח שבט תשנ''ח מסמך סיכום מאחד הסיורים המקצועיים של 
הצוות המשותף

יט שבט תשנ''ח נציבות תלונות הציבור של חח''י משיבה לשואל 
על אודות הקמת צוות משותף עם המכון במטרה לקדם חשמל 

כשר עבור האוכלוסיה החרדית

אייר תשנ''ח פרוטוקול פנימי על פגישה של אנשי חח''י עם אנשי 
המכון בה הוחלט על סדר העבודה למציאת פתרון

סיון תשנ''ח הצעת הגרל''י הלפרין מתקבלת על חח''י 'תהווה גורם 
מכריע לחישובים בהפעלת המערכות בשבתות ובימים טובים'

המשך מעמוד קודם
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יום עיון לבכירי חח''י שנערך מטעם המכון  בהשתתפות גדולי ישראל 
בראי העיתונות

הגרל''י הלפרין זצ''ל עם כ''ק גאב''ד אונגוואר הגר''מ קליין 
זצ''ל ויבלח''ט רבה של רחובות הגר''ש קוק שליט''א -

כ''ק גאב''ד אונגוואר הגר''מ קליין זצ''ל נושא דברים ביום העיון, 
נראים לשמאלו הגרי''י נויבירט זצ''ל והגרל''י הלפרין זצ''ל

בסוד שיח במהלך יום העיון, נראים כ''ק גאב''ד אונגוואר זצ''ל הגרי''י 
נויבירט זצ''ל ויבלח''ט רבה של רחובות הגר''ש קוק שליט''א -

הגאון רבי יהושע נויבירט זצ''ל נושא דברים במהלך יום העיון, נראה 
מימינו הגר''ש קוק שליט''א, משמאלו  נראים הגרל''י הלפרין זצ''ל 

ופרופ' זאב לב ז''ל

המשך מעמוד קודם
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כתבת עיתונות נוספת  אודות יום העיון שנערך מטעם המכון לבכירי חח''י

ראש המכון הגאון רבי לוי יצחק הלפרין זצ''ל נושא דברים בפני משתתפי יום העיון -

מרן הראשל''צ הגאון רבי עובדיה יוסף זצ''ל נושא דברים בפני 
משתתפי יום העיון -

רבה של רחובות הגאון רבי שמחה קוק שליט''א נושא דברים בפני 
משתתפי יום העיון -

המשך מעמוד קודם
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 הרקע לתכתובת ענפה זו והסיפור המרתק והמפעים שסביבה

פורסם בעלון 'אספקלריה' גליון ט' )חשוון תש"פ( עמ' 53

18 ביולי 1994

רב תודות בגין מכתבך.לכבוד הרב לוי יצחק הלפרין 
רוצה  שאני  רק  שאלות.  שום  לשאול  צריך  לא  אני  בבקשה, 
לדעת וללמוד כל מה שצריך להיות נלמד ונשמר. זה מה שאני 

צריך בשביל עצמי ועבור צאצאי וכל מי שירצה ללמוד.
מכתבך הינו לי מקור של השכלה. עכשיו אני יודע להעריך את 
היחודיות של הבריאה, וכיצד האנושות משתלבת בה לפי חוקי 

הבורא.
מה המשמעות בסמל שלכם?בבקשה, מה המובן של "הלכה"? מה הפעילויות של מכונכם? 

בבקשה, האם מרטין בובר עדיין נקרא בישראל? פעם היו לי את 
קורות חייו, צילום מ"אנציקלופדיה יודאיקה", אבל עם קטעים 
מטושטשים. אודה מאוד לקבל את קורות חייו. אני קראתי עליו 

אסיים כאן עם ד"ש לך ולכל הצוות שלך.לראשונה בחוברת של קוויקרים. אני בעצמי קוויקר.
שלך בנאמנות,

קוואדוו אופאוקו – אנטווי
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כ"ט באב תשנ"ד

כבוד

מר קוואדוו אופאוקו-אנטווי

שלום וברכה,

את מכתבך קבלתי בשמחה, על התענינותך בבריאה ובבורא עולם, ובעם ישראל, שהוא העם 
הנבחר על ידי בורא העולם.

הוא,  "הלכה"  ביהדות  הקרוי  המושג  זה:  שבמכתב  הספציפיות  השאלות  על  כללית  כתשובה 
שבורא העולם ציווה את ברואיו בציוויים וחוקים, שהם חייבים ללכת לאורם ולהתנהג על פיהם.

לכל בני העולם כולו נתן הבורא שבע מצוות, שאמנה אותן כאן, לאור מה שנכתב באחד מספרי 
היהדות החשובים ביותר, ספר היד החזקה, להרמב"ם – רבנו משה בן מיימון, אחד מענקי האומה 

היהודית, שחי לפני כתשע מאות שנה במצרים.

ספרו זה מתחלק ל-14 ספרים, המקיפים את כל חיי האדם לאורך כל התקופות וסביב כל מעגל 
השנה, ואת כל החובות והדינים שבין אדם לבורא ובין אדם לחבירו.

הספר האחרון מבין ארבעה עשר הספרים נקרא ספר "שופטים", שהוא, כמו יתר ספרי הרמב"ם, 
מתחלק לנושאים. החלק האחרון של ספר שופטים נקרא "הלכות מלכים". בראש הפרק התשיעי 
של חלק זה כותב הרמב"ם: "על ששה דברים נצטווה אדם הראשון ) - הוא האדם הראשון בעולם, 
אבי כל הברואים, שנוצר על-ידי בורא העולם בכבודו ובעצמו, כמו שכתוב בתורה בספר בראשית(":

"על עבודה זרה" – שאסור לאדם לעבוד לכל דבר ולכל כח אחר, מלבד לבורא העולם.  .1

"ועל ברכת השם – שאסור חלילה לקלל את בורא העולם.  .2

"ועל שפיכות דמים" – שאסור להרוג אדם.  .3

"ועל גילוי עריות" – שאסור לאדם לחיות עם אשה שנשואה לגבר אחר.  .4

"ועל הגזל" – שאסור לקחת שום דבר ששייך לאדם אחר.  .5

"ועל הדינים" – שצריך שיהיה בעולם סדר ומשטר, עם חוקים, שופטים ומשפטים, לכל עם.  .6

"...הוסיף לנח אבר מן החי" – הבורא התיר לנח )- הוא האיש הצדיק שניצל עם משפחתו   .7
מתו  או  שהומתו  לאחר  חיים  בעלי  בשר  לאכול  בראשית(  בספר  בתורה  שמסופר  כמו  מהמבול, 

מאליהם, אבל אסר לו לחתוך אבר מן החי בעודו בחיים ולאכול ממנו. 

ידי  ואילו לעם ישראל שהוא העם הנבחר על  בשבע מצוות הללו חייבים כל האנשים בעולם. 
הבורא, ניתנו 613 מצוות. הנך מבין בוודאי שלא נוכל במסגרת זאת למנות אותן כולן ולבארן.

וכיצד  - בעם ישראל שכל חייהם לומדים את המצוות הללו, מה הן,  - לא מעטים  יש אנשים 
מקיימים אותן. לימוד זה נקרא בשם "הלכה", שכן הוא מלמד אותנו כיצד לנווט את דרכנו בעולם 
וללכת בו לאור רצון הבורא. וכמאמר חכמינו: "הליכות עולם לו – אל תיקרי הליכות אלא הלכות".

הפעילות של המכון שלנו היא להסביר את כל המצוות הללו בהתאם להתפתחות המואצת של 
לחיות  כיצד  הנבחר  לעם  לייעץ  גם  הוא  תפקידנו  בתקופתנו.  ועוד,  הרפואה  הטכנולוגיה,  המדע, 

בימינו על-פי מצוות הבורא, ולפתח מכשור מתאים שיאפשר זאת.

המשך מעמוד קודם

מהי 'הלכה'  שבע מצוות של בני נח  המכון ומשמעות הסמל שלו  הוגי דעות ומנהיגים יהודים לעומת - 

להבדיל – הוגי דעות גויים
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הסמל שלנו מורכב משני לוחות, המסמלים את שני לוחות הברית אשר נתן הבורא למשה רבינו 
על הר סיני, שהם מרכזה של תורת ישראל, ומהאטום – המסמל את יסוד הבריאה, בהיותו לבנת 
היסוד של כל עצם ממנה. משמעותו של הסמל, לסמל את מרכזיותה של התורה, הנמצאת במרכז 

ובמוקד הבריאה וההוויה כולה.

יש  ישראל  לעם  אבל  הפילוסופיה,  בתחומי  ותרומתו  פרסומו  למרות  בובר,  למרטין  בנוגע 
מנהיגים דתיים אחרים, ענקי רוח, שהם הוגי דיעות ומכווני דרך, בסדר גודל שהוא הרבה מעבר 
למרטין בובר, ובטוחני שאם תכיר את הדברים מקרוב, תלמד אותם ותתעמק בהם, תסכים עמי 

גם אתה.

בברכה,

הרב לוי יצחק הלפרין 

ראש המכון

הרב  היקר,
למכתבך ערב טוב, השנייה  התשובה  הוא  הזה  המכתב  מ-24/4/5754. בבקשה, האם התאריך נכון?בבקשה, 

וזו הסיבה שאני  יודע אם התשובה שלי הגיעה אליך,  לא  כותב את התשובה השנייה.אני 
אני  בה.  שכרוך  מה  וכל  התורה  את  להכיר  רוצה  מאד  הייתי 
התנ"ך  של  הראשונים  ספרים  חמישה  לקרוא  התחלתי  אפילו 
הנוצרי, זאת אומרת חמישה חומשי תורה. אני מסתכל על זה 
בשבילי ובשביל הילדים שלי.במבט אחר, ובעזרתך אני אשיג הרבה הבנה, ואני אשתמש בה 

והאם  ביום?  היהודי מתפלל שלש פעמים  איך העם  בבקשה, 
יש זמנים מסוימים שמתפללים? בבקשה, אני חושב שאין לי 
ולהיות  בקשר קרוב עם הבורא שלי.הרבה שאלות לשאול שוב. רק עלי להכיר את התורה 

שלך באהדה,
קוואדוו אופאקו-אנטווי

המשך מעמוד קודם
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ו' בחשוון תשנ"ה

כבוד

מר קוואדוו אופאוקו-אנטווי

שלום וברכה,

הקב"ה נתן לכל איש ואיש אפשרות להתפלל אליו. אולם את בני ישראל, שהם עם קרובו, 
והוא רוצה ומחכה לתפילתם, חייב אותם להתפלל אליו שלוש פעמים בכל יום.

התפילה הראשונה היא בבוקר. תפילה זו נקראת "תפילת שחרית" – שתיקנה אב האומה 
אברהם אבינו עליו השלום.

"תפילת  הנקראת  התפילה  של  זמנה  שזו   – הערב  עד  הצהרים  בשעות  השניה  התפילה 
מנחה". לתפילה זו יש מעלה מיוחדת, שהאדם מפסיק באמצע עיסוקיו ופונה להתפלל לה'. 
בשל כך אמרו חכמינו, כי סגולה מיוחדת יש לה לתפילת המנחה, להיענות בה על ידי הקדוש 
ברוך הוא. את תפילת המנחה תיקן בנו המיוחד של אברהם אבינו, שהיה שמו יצחק אבינו עליו 

השלום.

התפילה השלישית של היום היא תפילת הלילה הנקראת "תפילת ערבית" – שאותה תיקן 
בנו המיוחד של יצחק אבינו, שהיה שמו יעקב אבינו עליו השלום.

זאת אומרת, שבאמצעות התפילות האדם מתקשר ומתייחד עם קונו בכל מעשיו ופעולותיו 
הבורא  לעבודת  פונה  הוא  החולין,  בעיסוקי  החילו  טרם  משנתו,  קומו  עם  היום.  כל  במשך 
ומתפלל אליו. גם בסיום היום, כשהוא חוזר הביתה לנוח ולישון, הוא מקדים לזאת את התפילה 
אל הבורא. ולא זו בלבד, אלא שהבורא רוצה שגם עסקי החולין עצמם יהיו קשורים עמו, ולפיכך 

גם באמצע היום תיקנו, כאמור, תפילה מיוחדת.

כנראה עדיין לא קבלת את תשובתי הקודמת, והריני שולחה בזאת בשנית.

באם יש בפיך עוד שאלות – נא לכתוב, ואני לשירותך.

בברכה,

הרב לוי יצחק הלפרין 

ראש המכון

תפילות שחרית מנחה וערבית

המשך מעמוד קודם
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7 באוקטובר 1994

הרב היקר,

והבריאה והקשר המיוחד עם המדינה היהודית.תודה על התשובה למכתב שלי, ועל ההסכמה שלך לעזור לי להבין וללמוד על הבורא 

לא  הראשונה שלי  המכתב שלי. חשבתי שהתשובה  מבין שאתה קבלת את  אני 
הגיעה אליך. 

לנח  ציווה  שה'  להיות  יכול  איך  הוא  אותי  שמדאיג  מה  שלך.  במכתב  התעניינתי 

לאכול את הבשר של בעל חי שמת מעצמו, כי רובם הלא מתים עקב מחלות. נא 
להגיד משהו לגבי זה.

מעבר  האטום,  של  הלולאות  נמחקים  כאשר  דוד"  "מגן  מקבלים  מדוע  לנקודת המגע שלהן?בבקשה, 

זוכר טוב, הרי שבכתבה ב-NEWSWEEK על המכון כתוב  בבקשה, אם אתה 

כדי שהאנושות תוכל להפיק מכך תועלת?שבמכון מנסים לנצל את הפתח שבהלכה. האם זה אמת שה' משאיר פתח בהלכה 

אני אשמח להכירם בזמן הנכון.אני שמח לשמוע שלאומה היהודית יש יותר ענקים רוחניים מלבד מרטין בובר שלי. 

...אני מפסיק פה עם דרישת שלום לך הרב ולכולם.בבקשה, אני אודה לך על ספר על יהדות. אני מקווה שאני לא מטריח אותך.

שלך בנאמנות,
קוואדוו אופאוקו-אנטווי

המשך מעמוד קודם
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רשימת תנורים המאושרים ע"י המכון מדעי טכנולוגי להלכה
מעודכן לחודש טבת תש"פ

שימוש בו זמניתשבתיפירוליטיבילד איןדו תאיחד תאידגםיצרןיבואן

אלקטרה
 SAUTER

סאוטר

890 D

2050 FUSION

FUSION3060

4060 FUSION

4760 ELEGANT

5560 ELEGANT

6000 ELEGANT

3100 FINE

3200 FINE

3250 FINE

3300 FINE

3700 CUISINE

3800 CUISINE

3810 CUISINE

4000 RUSTIC

710 SFD

מאושר עד כסלו תשפ”א )דצמבר 2020(

SDO730

SDO770IX

מאושר עד ניסן תשפ”א )אפריל 2021(

שאוליאן

SOL סול

727 TH

888 TH

999 TH

1009 TH

2020 TH

 LOFRA
לופרה 

66 UD

76 UD

96 D

מאושרים עד טבת תש”פ )ינואר 2020(

מץרלפו
602-MD

מאושר עד שבט תש”פ )פברואר 2020(

תקהקלינטון
889 DHL

מאושר עד כסלו תשפ”א )דצמבר 2020(

בלומברגראלקו
HDWN8133X

מאושר עד אדר תש”פ )מרץ 2020(
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שימוש בו זמניתשבתיפירוליטיבילד איןדו תאיחד תאידגםיצרןיבואן

אליהו 
שיווק

מולר

606060-ML

606080-ML

מאושרים עד אדר תש”פ )מרץ 2020(

בי אס 
אייץ 
B.S.H.

BOSCH בוש

HBA374BS0Y

HBG573BS0

HBG578BW0Y

HBG578BB0Y

HRT578BS0Y

HBG675BS1

HBG675BW1

HBG676ES1

SIEMENS
סימנס

HB278GBS0Y

HB374ABR0Y

HB378G2R0Y

HB378GBR0Y

HB378GTS0

HB574ABR0Y

HB578GBS0Y

HB578GBW0Y

HB676GBS1

HB676GBW1

קונסטרוקטה

CF2M77050Y

CF3M78050Y

CF4M78020Y

CF4M78060Y

CF4M78070Y

מאושרים עד שבט תש”פ )פברואר 2020(

לתשומת לב! הכשרת תנורי הפירוליטי המאושרים על ידינו לפסח חייבת להתבצע 
אך ורק לפי ההוראות המצורפות לאישור הלכתי.

חובה לוודא בבית הלקוח כי מדבקת האישור המקורית מוצמדת לתנור. ללא מדבקה אין תוקף לאישור 
המכון.  יש לעיין היטב באישור ההלכתי המודבק לתנור ולוודא כי הוא תואם את הדגם, וכי הוא בר תוקף, וכן 

לעיין בהנחיות )אם קיימות(.
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אספקלריה
יו"ל ע"י המכון המדעי טכנולוגי להלכה

רחוב הפסגה 1, בית וגן ירושלים 9646501 ת.ד. 16121
טל: 02-6416505, 02-6423230, 02-6424880

machon.halacha@gmail.com | www.machonhalacha.co.il
עורך אחראי: הרב אברהם פורמן

aspaklrya@gmail.com :לתגובות, שאלות והערות ניתן לפנות באימייל

ושאבתם מים בששון 

ומוצרים  למכשירים  עורכים  שאנו  ונשנות,  חוזרות  תקופתיות,  מבדיקות 
 SH 241206  שבאישורנו ההלכתי, גילינו כי במכשיר המיני-בר 'נגה שבת' דגם
יתכנו מצבים מסויימים, שבהם לאחר שהות ממושכת ללא צריכת מים, בימים 
שבין  החיצוני,  בצינור  שנמצאים  המים  עלולים  מחוממת,  לא  ובסביבה  קרים 
בו,  סולדת  שהיד  חום  למידת  מתחת  עד  מעט  להתקרר  המזיגה,  לברז  המיכל 
מעט  שהתקררו  כשהמים  חמים,  מים  כוס  במזיגת  מכן  לאחר  שוב  ולהתחמם 

יתערבו עם המים הרותחים.
הערנו את תשומת לב היצרן לכך, דרשנו ממנו להתקין גוף חימום קטן גם בצינור 
החיצוני, שישמור על חום המים הרצוי, והוא אכן יעשה זאת בדגמים החדשים 

שייוצרו בקרוב.
יחד עם זאת, רואים אנו לנכון להודיע לבני עדות המזרח (ההולכים לאור פסקי 
את  כבר  שרכשו  וס"ו)  ס"ד  שיח  וסי'  ס"ד  רנג  סי'  או"ח  בשו"ע  המחבר  מרן 
המיני-בר  מן  חמים  מים  כוס  מזיגת  שקודם  הראוי,  מן  כי  האמור,  המיני-בר 
יוציאו ממנו  בשבת, לאחר שהות של חצי שעה לפחות שלא צרכו ממנו מים, 
לעצמם את  ימזגו  מכן  ורק לאחר  אותם,  וישפכו  מים  כ-30 סמ"ק של  תחילה 

המים החמים כרצונם.

לתשומת לב

www.machonhalacha.co.il

