קונטרס

נשמע
קולם
בענין
השימוש בחשמל בשבת

בירור יסודי בענין
בהתחשב בטענות בני דורנו
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הסכמות

הסכמות
מכתב ידידות מאת מו"ר המובהק

זך השכל והרעיון מהר"ר חגי מזור נר"ו
שלימדני העיון והעמידני על האמת והיושר
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ב"ה.
עברתי היטב על המאמר ולמדתיו מתחילתו
ועד סופו ,ואכן יישר כחו וחילו לאורייתא .וכך
צריך להיות ,ולא לחפש חידושים בלא דעת תורה
מגדולי פוסקי הדור .וכיון שיפה דן יפה הורה,
ראויים דבריו להדפסה ולפרסום ,וכל מן דין
סמוכו לנא.
ומזקנים אתבונן ,שמעולם לא שמענו מפיו
של פוסק הדור מרן אאמו"ר עט"ר שליט"א שיצא
באיסור מוחלט בענין זה .ואין לנו לתקוע עצמנו
בדבר זה בלא לשמוע דעת גדולי פוסקי הדור
שאנו הולכים בעקבותיהם.
וברכתי אליו שיזכה עוד כהנה וכהנה
לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ,מתוך נחת
דקדושה אמן.
בברכת התורה ולומדיה
יצחק יוסף
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בס"ד
כ' אדר התשע"ה
לכבוד הרב שמעון ללוש שליט"א
ראיתי מ"ש כבודו בענין החשמל בשבת
ובאמת שקשה לי מאוד להשיב היות ודרכם של בנ"א להצדיק שיטתם וכ"א כותב שוב
ושוב ,אמנם ראיתי שכבודו אוחז מדשתיק ש"מ אודויי אודי ליה ,וע"כ אכתוב מה שהערתי
על הגליון מקופיא כשקראתי הדפים .ואתנצל בזה שאין הדברים כ"כ מסודרים וכו'.
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ואני מכבד מאד את כבודו ,ויה"ר שיוכל להמשיך ולברר דבר ה' זו הלכה ברחבות הדעת,
ונזכה כולנו שתחזנה עינינו בביאת ינון ,ויתבטל הרע מן הארץ וחברת החשמל תפעל באופן
כשר לכל הדעות.
כתבתי זאת על אף שקשה לי" ,לכבוד שבת קדשנו" .יז"ה.
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בס"ד .יום רביעי ,ד' ניסן התשע"ה
לכבוד האברך היקר והנעלה ,שוקד באהלה של תורה ,בכתם פז לא יסולה
ידידינו הר"ר י .ז .ה הי"ו ,נר"ו יאיר וזרח לעולמים אמן!
גלילי ידיו הגיעוני במה שטרח כבודו להעיר על דברינו המעטים בענין השימוש בחשמל
בשבת ,כיד ה' הטובה עליו ,ונהנתי להיווכח שכבודו עיין בדברינו כראוי ,ואף ניכרת
כוונתו לשמים ולברר האמת ,איישר חיליה לאורייתא.
ומפאת טרחתו הניכרת בדבריו ,הנני להשיב בס"ד בחפץ לב ממה שנוגע למו"מ של
הלכה ,ומעט מתוך אילוץ והכרח המציאות בענינים שונים שזכר בדבריו ,כפי אשר חנני
ה' אלקי ,ע"פ הדרך שקיבלתי מרבותי .ויהי הקצר אמי'ץ בס"ד.
ואסדר הדברים ע"פ סדר אותותיו:

א .כתב דאף דאמרינן לעובד חברת החשמל להדליק משום פקו"נ ,מ"מ יש לאסור לבריא
להשתמש ,לפי שהוא גורם לאותו עובד להוסיף בחילול שבת .ע"כ .אולם לקושטא הוא הדבר
הנידון בסוגיא דמתנה לחלל את השבת בש"ע סי' רמח ס"ד ,שביררנו מקחה באותיות א-ג יפה
יפה לנ"ד ,ועלה בידינו דהכא לכל הדעות שפיר דמי לפום דינא ,למרות שבודאי מן הראוי
להתחסד בדבר ע"מ למעט במלאכות שבת ,אף שאין בזה איסור הלכתי .קחנו משם.
[ואמרתי לסלול לכבודו דרך קצרה לידע המדובר בסוגיא דמתנה לחלל את השבת גבי נ"ד.
דהרז"ה כתב דין לגבי שיירה של נוכרים ,שמותר לצאת עמה בג' ימים ראשונים של השבוע,
אף שיודע בודאי שהשיירה תמשיך בנסיעתה גם בשבת ,וממילא הוא יהיה מחוייב להמשיך
עימם מפני שיש סכנה להישאר לבד ,דמכיון שימים אלו 'בתר שבתא' מקרו ,דהיינו שהם
סמוכים ומשתייכים אצל העולם לשבת הקודמת ,לא נראה הדבר כזלזול בשבת הבאה בזה
שהוא מתנה בהכרח לחלל אותה עבור פקו"נ .אבל בג' ימים אחרונים של השבוע אסור לצאת
עם השיירה ,ד'קמי שבתא' מקרו ,דהיינו שהם סמוכים לשבת הבאה ,וגזרו חכמים מפני
הרואים ,שנראה הדבר כזלזול ,שהוא מתנה בידים לחלל את השבת .אא"כ הוא יוצא לדבר
מצוה שבזה לא גזרו .ודין זה יצא לרז"ה ע"פ פירושו בברייתא מסוימת לגבי הפלגה .והריב"ש
ומרן הש"ע והרמ"א (סי' רמח ס"ד) פסקו כדבריו בשיירה ,אף שבברייתא של הפלגה נקטו
כפירושים שונים שכתבו ראשונים אחרים .ומהריב"ל והרדב"ז חלקו על דין זה ,ולדעתם בכל
הנ"ל אין להתיר אלא אם יש איזה צד שלא יבא לחילול שבת .והמשנ"ב ס"ק כו נוטה לאיסורא
ותמיה על ההיתר ,ולעומתו הא"ר דחה טענות האיסור ושאין לזוז מפסק הריב"ש וש"ע ולבוש,
והובא בכה"ח ס"ק מב .ואחר הקדמה זו יראה נא דברינו המעטים בתשובה בנידון א' ,ואח"כ
יחפש בכל דברי הרב ברכת יהודה איזו דחיה לדברינו .ואם ירצה להתמקד יותר יראה מ"ש
בשו"ת מנחת ש למה ח"ב סי' כד אות ב (ובמהדורה אחרת סי' טו אות ד) ,ואח"כ בדברינו אות
ב ,ואח"כ בדברי הרב ברכת יהודה סי' לד אות ז ,ומשם ירחיב עיונו כפי משאת נפשו ,ויודיענו
דבר באם מצא פקפוק כל שהוא למה שהעלינו בס"ד בנידון זה דמתנה לחלל את השבת ,וכ"ש
אם מצא טענה בעלת משקל להטות ההכרעה ממש ,ושכמ"ה].
ב .העיר שהרי לדעת הבבלי והרי"ף הרמב"ם והרא"ש אסור להתכוין לכתחילה אף לבריאים,
וכמבואר בשער הציון סי' שכז ס"ק יז ,והרי בחברת החשמל מתכוונים אף לבריאים ,ומדוע
תפסנו רק את דעת הירושלמי והראשונים האחרים המובאים שם בשעה"צ ,שלשיטתם מותר
21

להת כוין אף לכתחילה .ע"כ .והנה מלבד מה שדחה הרב ברכת יהודה ח"ה עמ' קח טענה זו
מחמת שהם לא דברו אלא על לכתחילה ,ולענין דיעבד אף הם יודו להיתרא .ע"ש .אולם
לפע"ד אעיקרא לק"מ ,שהרי בדברי ג' עמודי ההוראה הנ"ל לא כתוב כלל שאסור להתכוין
לכתחילה ,ואף בשעה"צ לא קאמר אלא כלפי מה שהביא קודם לכן שגירסת בה"ג בגמרא
דאפילו במכוין לכתחילה שפיר דמי ,וע"ז קאמר בשעה"צ שלעומת זאת גירסת ג' עמודי
ההוראה הנ"ל בגמרא אינה כן ,ולפי גירסתם לא מבורר להדיא בגמרא שמותר להתכוין
לכתחילה .אבל לעולם אפשר שיודו בדבר מצד הדין שמותר ,ואין לנו שום גילוי דעת
בדבריהם ,שהרי גם לשון דיעבד לא נקטו .ורק הרמב"ם שכן נקט לשון דיעבד ,נחלקו
האחרונים בדעתו אם בדוקא הוא ,וכמו שהבאנו בדברינו באות ה ע"ש .ונמצא שבדעת הבבלי
הדבר תלוי בגירסא ,אם כגירסת בה"ג שמבורר להדיא דשרי לכתחילה או כגרסת ראשונים
אחרים שלפיה אין כ ל גילוי בזה .ובדעת הירושלמי הדבר ברור להתירא (לפי מ"ש הר"ן
והרשב"א) ,ולדינא רוב הראשונים מתירים להדיא לכתחילה ,ובדעת הרמב"ם יש מחלוקת,
ולכ"ע מיהא לא איירינן אלא במלתא דרבנן ,וכ"ש לגבי דידן שאנו דנים רק על היתר ההנאה
ממעשה שכזה( .דכפי הידוע אף כשאנו פוסקים ספד"א לחומרא לגבי מלאכת שבת ,מ"מ אנו
מתירים ההנאה מאותו ספד"א ,מחמת שלגבי איסור ההנאה הו"ל ספד"ר ולקולא .ואכ"מ).
ג .ראה באות ב.
ד .הקשבתי בקו הבוגרים של ישיבת רינת התורה אשר שלחני כבודו אליו ,למה שהשתדלו לבאר
שם את עניין החילול ה' שאליו נתכוין הגאון חזו"א זיע"א ,והדברים הלו הם כתובים מכבר
במאורות נתן ,שבות יצחק ,ועוד ,עם המקורות .אולם אפיריון נמטייה למר שבזכותו נחה דעתי
מעט יותר להבין צד של סברא בדבר ,בגין ריכוז הדברים שהציגו שם ובאופן שהציגוהו.
ובודאי שדברים מעין אלו אינם אלא מעניינים התלויים באובנתא דלבא ,ומסורים לשיקולם
והכרעתם של משיחי ה' מנהיגי הדור ,דור דור וחכמיו דור דור ומנהיגיו ,כפי הרוח אשר נחה
עליהם מאת ה' מן השמים .והכל אמת ,אף אם נעשית עדרים עדרים ,כל אחד כלפי הצאן אשר
הפקד עליו שומעי לקחו .ולכן אם קבלה נקבל .וכל אחד ינהג כפי דעת רבותיו( .ובדרך אגב,
מה שאומרים שם שמבואר בציץ אליעזר חי"ב שהחזו"א בעצמו ניסח את הדברים במנוחה
נכונה ,ואפשר שנמשכו בהבנה זו אחר החוברת שימוש בחשמל בשבת תשע"ג עמ' יב ,אולם
לקושטא אינו כן ,אלא הרב צי"א כתב להוכיח מאיזה מכתב של החזו"א בעצמו ,שאכן בסיס
הניסוח שהדפיסו במנו"נ בשם החזו"א ,כלומר לפי דעתו ודרכו של החזו"א ,מתאים הוא
למכתב של החזו"א בעצמו .והיינו שהוא מתאים מצד הנתונים ,הן לענין השימוש ברדיו
המבואר שם ,והן לענין ההסדר עם חברת החשמל שיהיה דוקא על דרך של עבודת גויים ,אבל
לא לענין ההוראה הכתובה במנוחה נכונה לגבי שימוש הצרכנים בביתם ,שלזה אין שום
התייחסות במכתבו של החזו"א עצמו ,ע"ש .ודו"ק .אלא שמעדויות אחרות שמביאים ממנו
מתבארת דעתו אף לענין ההוראה לצרכנים).
אולם אם לדין( ,כלומר לנסות בכ"ז לדון בדברים ,שללמוד אנו צריכים) ,אכתי לפע"ד לא
אפרק מחולשא (אף שכאמור יש 'צד הבנה') .ואבאר דברי על ראשון ראשון.
ראשית מה שהזכירו ממעשה תיקון רכב כיבוי האש בשבת ,שאסר הגאון חזו"א אף שהוא
הרכב היחיד במקום( ,וביארו שם משום רינון וחילול ה') .הנה מלבד דיש לתמוה הא גופא מנא
ליה ,והרי התירו להביא טרקטורים ולפקח את ההריסות של איזה בית ישן שחרב ,רק בשביל
הספק שמא יש שם איזה אדם ,ועדין שמא בכלל אינו חי ,ושמא אינו יהודי ,ואף אם יצטרפו
עוד כמה ספיקי ספיקות להרחיק החשש אעפ"כ מותר ומצוה וחובה ,וכמבואר במשנה (יומא
פג ).ובש"ע (סי' שכט ס"ג) ,ולא עלה על דעת לחוש לרינון וחילול ה' שמביאים פועלים
ועובדים עם טרקטורים בעצם יום השבת כביום חול ממש ,שסו"ס יש כאן חשש פקו"נ .זאת
ועוד שהרואים יכולים להבין בעצמם מקום החשש של פיקו"נ השייך כאן .וה"נ לגבי מכונית
הכיבוי היחידה בעיר לכאורה .וכ"ש לענין הפעולות הנצרכות של עובדי חברת החשמל ,שהכל
יודעים שתלויים בהם נפשות רבות בכל שעה.
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אולם מלבד זה ,לכאורה אף למטוניה עדין יש לחלק בין תיקון מכונית הכיבוי לשימוש
הצרכנים בביתם בחשמל ,דהתם ההוראה היא על חילול השבת עצמו אלא שהותר משום
פקו"נ ,ולכן עדין ראה לחוש לרינון שיש בו חילול ה' ולדעתו הרמה בכה"ג אין להתיר אף
בפקו"נ .ואף כאן לא היה לנו להורות איסור אלא על עובדי החברה( ,במידה ויש בזה מקום
לרינון ,וכדלהלן) ,אבל לא על הצרכנים בביתם שאינם עושים מאומה ביום השבת .ועוד,
דהתם אין הפקו"נ לפנינו ורק שמא עתיד לבא חלילה מצב של פקו"נ ,וגם אינו אלא מכשירי
פקו"נ ,ולכן טפי שייך רינון בדבר שהוא רחוק יותר מענין הפקו"נ עצמו ,משא"כ בנ"ד דכל
שעתא ושעתא נפשות רבות תלויות בזרם החשמל שיעמוד על מתכונתו כהוגן ,וגם הוא פעולה
בפקו"נ עצמו ,דלא גרע מלהכניס מכשיר ההנשמה לשקע החשמלי .ולפיכך הכא מנכרא מלתא
טפי אצל עובדי חברת החשמל ,והדבר חקוק עמוק עמוק בתודעתם ,שכל עבודתם
ופעולותיהם על דרך כלל ,הם בעלי אחריות כבירה ונוראה ,שעיקרם ומהותם נעשים תדיר
בשביל כלל האוכלוסיא ורובי הנפשות התלויים כל שעתא ושעתא בזרימה תקינה ויציבה של
החשמל לכל אתר ואתר .והבן .וכבר מבואר כ"ז בשבות יצחק ועוד ,וביתר פירוט.
ולעניין מה שאסר הגאון חזו "א את הטיסה של אותו היהודי הנוסף ששאל על כך ,אף שהיה
בזה משום פקו"נ ,וחשש שעי"ז יוסיפו האחראים הגויים לסווג טיסות ליום השבת על חינם
בהבנה שמותר ליהודים .הנה גם בנידון ההוא יש את אותם שני חילוקים שכתבנו לענין תיקון
רכב הכיבוי .אלא שנוסף שם עוד חשש חשוב מאוד ,שבהיתר זה הרי הוא מביא יחס קל
ומזולזל בקדושת השבת אצל מסווגי הטיסות ,ומרבה מצידם גרימת חילולי שבת בשאט נפש,
בגין טיסות שהיו עשויים להיות בימות החול( .ואף שיש לדון בזה ע"פ הש"ע סי' רמח ס"ד,
אולם ניתן להבין בזה השיקול הנוסף של חילול ה' שגורם לקלות הדעת וזלזול של אותם
מסווגי הטיסות ,כלפי קדושת השבת ,שמעתה לא יתחשבו בה וירמסו אותה בידים ,וגם שמשם
הדרך קרובה ממילא שחלילה יחלחל אותו זלזול אף בלבותיהם של אותם יהודים עצמם).
וכן מה שהביאו מענין ניתוחי מתים לצורך פקו"נ שלא התירו הפוסקים בהיתר גורף רק בהיתר
נקודתי כ ל דבר לגופו ועם המגבלות שינתנו בו ,הנה זה דבר פשוט וברור שכך יש לעשות ,ואין
לך חוסר אחריות גדול יותר מליתן היתר גורף לנתח מתים בשביל פקו"נ .והיינו טעמא מפני
שאין ההיתר שם אלא אחת לכמה פעמים שנשאלים בזה ,ופעמים רבות באמת אין שום
אפשרות להקל ולכן אין להתיר .ואף כאשר יש להתיר צריכים להזהיר בכמה מגבלות כלפי
איזה פרטים שעדין אסורים באיסור גמור ע"פ ההלכה על אף ההיתר הנקודתי .ולכן ההיתר
חייב להיות ממוקד וע"פ תנאים ומגבלות .משא"כ בעבודת חברת החשמל שההיתר הוא
באמת צריך להיות כללי לכל מה שמפקפק את יציבות מתכונת זרימת החשמל כראוי ,והוא
בכל שעה ושעה ללא שום חילוק ותנאים ,שהרי צורת העבודה ידועה מראש ומתוכננת ,על כל
מכלול אפשרויות השינויים והעליות והירידות הידועים גם כן ,ואין כאן שאלות מתחדשות,
ולכן די לנו בזה ש'באופן כללי' המערכת עובדת באופן אוטומטי (שזה דבר מוסכם) ,ולעיתים
מזומנות ואפילו תכופות נעשים הפעולות הנצרכות באופן ידני כפי העניין ,ובפרט כאשר יש
הנחיה ברורה שבשבת לא עושים אלא את הנצרך לפעילות תקינה של זרימת החשמל ,כמבואר
בהחשמל בשבת בזמנינו (עמ' ב) ,ומקורו בשבו"י ח"ו (עמ' קפד) ,שחברת החשמל מכבדת
ומוקירה חלק זה של האוכלסיה ,ולכן פועלת לכך שביום השבת ייעשו רק הפעולות ההכרחיות
לשם ייצור החשמל הולכתו ואספקתו ,ולא שום פעילות אחרת ,ע"ש .ולכן אף אם נדע בבירור
שיש פעולות שעושים העובדים בשבת שאין בהם משום פקו"נ ,מ"מ אנו לא מתירים להם אלא
את האמור ,וממילא אין בהיתר זה משום רינון וחילול ה' ,ומה שהם עושים ע"ד עצמם זה אינו
שייך להיתרם של החכמים וממילא לא שייך בזה רינון( .וכמו שהעובדים בבתי החולים בשבת
ואינם שומרים מצוות ,עושים ע"ד עצמם א"נ לצורך עצמם גם פעולות שאין בהם פקו"נ ,ולא
בשביל זה אסרנו הטיפול אצליהם בשבת כשיש חשש פקו"נ).
וגם הלום ראיתי מה שהביא במאורות נתן עמ'  17ראיה ליסוד זה של החזו"א מתשובת
הרשב"א ח"ה (סי' ריא) ,והובא בב"י (סי' רנב וסו"ס תרסד) ,על יהודי שאמר לגוי מבעו"י
לקצוץ עבורו ערבה בשביל אחר השבת ,והגוי עשה זאת בשבת ע"ד עצמו ,וראוהו רבים ויצא
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הקול בעיר שבשבת קוצצין ערבה עבור ישראל ,והשיב שהערבה מותרת ,דגוי במלאכתו עוסק,
אבל יפה עשיתם להחמיר כיון שנעשה בפרהסיא ,ובמקום פרהסיא יש לחוש לרינון שעה .ע"כ.
וכתב ע"ז במאורות נתן :מבואר דאע"ג דיש היתר מן הדין וגם נעשה ע"י עכו"ם ,אפ"ה כתב
דשפיר ראוי להחמיר מכיון שנעשה בפרהסיא .וא"כ כ"ש בעניננו שנעשה ע"י ישראל ונעשה
בפרהסיא ,ודאי יש לחוש בזה משום חילול השם .ע"כ .וכתבנו בצדו בזה"ל :במחכ"ת לא דמי
כלל ועיקר ,דהתם לא נתפרסם כלל שהדבר נעשה בהיתר גמור ,ולכן איכא למיחש לרינון שעה
שיבואו לומר שעושה מלאכה לצורך ישראל באיסור גמור ע"פ הדין ,וכדברי הרשב"א,
משא"כ בנ"ד דכ"ע ידעי ההכרח שיש בדבר משום פקו"נ ,ושהדבר נעשה בהיתר גמור
ובהכרח( .אם לא שיפיצו שמועות שהדבר אסור שאז יבואו "לחשוב עליהם" שעושים באיסור,
על אף שבאמת עושים בהיתר ).ועוד ,דהתם בתשובת הרשב"א לא כתב לחוש אלא לרינון
שיהיה כלפי המקבל הישראל ,שכאילו הוא שלחו לעשות בשבת ,והרי בנ"ד א"ז שייך ,דכ"ע
ידעי שאין החרדים משלחים את עובדי חברת החשמל לעשות באיסור ,אלא או סוברים
שנעשה בהיתר ,או סוברים שעובדי חברת החשמל עושים על דעת עצמם .ושוב לא שייך רינון.
ולא נותר לדון אלא על עצם ההנאה אם אסורה מדין הנאה ממעשה שבת או מותרת ,שזה מותר
משום החולים כמו שביארנו במק"א ,ותל"מ .ועוד ,דהתם בדברי הרשב"א מבואר החשש מפני
הרואים שאינם יודעים היאך נעשה ,משא"כ בנ"ד מי רואה מה שקורה בחברת החשמל ,ומי
שכבר יודע ,בודאי שגם יודע צדדי ההיתר .וא"כ שוב מה רינון שייך בנ"ד ,והדרנא לדינא ושוב
אין הדבר תלוי אלא אם יש כאן משום איסור הנאה ממעשה שבת או לא ,ותל"מ .ע"כ.
והנה לדעתי הקטנה לא מובן גם מה שהביאו (בקו הבוגרים) מהסיפור של ישיבת הועדה על
נמל ת"א ,והוא מספר מאורות נתן (עמ'  )18בשם הגאון חזו"א[ ,וז"ל :נקבעה אסיפה בה
השתתפו הרבנים ומנהלי הנמל ,ובעיצומה של האסיפה קם אחד מהשמאלנים ואמר ,הלא
בתחנת החשמל בת"א עובדים רק יהודים ,וגם בשבת עובדים שם כמו בחול ,ויהודים חרדים
משתמשים בחשמל כי בבית כנסת הגדול בת"א ושאר בתי כנסיות דולק החשמל בשבת,
וכבשו פניהם בקרקע ולא היה להם מה לענות ].וצ"ע ,אטו בשביל איזה פורק עול רשע בור
ועם הארץ שלא יודע עניינה של הלכה הליכותיה וגדריה וכל חפצו להכהות הודה של תורה
זיוה ותפארתה חלילה ,בשבילו אנו נחוש ונעשה הסתייגויות בקביעת ההלכה לכלל העם
היושב בציון ,והלא מה שנעשה ימצאו עלינו טענות מתחת לאדמה לעשות תורת ישראל
פלסתר ח"ו ,ו מה זה שכתוב שם "שכבשו פניהם בקרקע ולא היה להם מה לענות" ,והלו כבר
נאמר ענה כסיל כאיולתו ,ודע מה שתשיב לאפיקורוס ,והיו צריכים להשיב לו מנה אחת אפיים
שהחשמל שמגיע לביהכ"נ מיוצר על כרחם של עובדי חברת החשמל ,שהם מצווים ע"פ
התורה ומחוייבים ע"פ ההלכה להעמיד זרימת כלל החשמל על מתכונתה מחשש הנפשות
הרבות התלויות בהם ויקבלו על זה שכר בעה"ב ,ואילו זה הרשע המדבר בגאוה ובוז שעובד
בשבת על מניות נמל ת"א באיסור הוא עושה ויקבל על זה גהיני גהינם ,וכבר אמרו רבותינו
(נזיר כג ).משל לשני בני אדם זה אשתו ואחותו עמו וזה אשתו ואחותו עמו לזה נזדמנה לו
אשתו ולזה נזדמנה לו אחותו זה שנזדמנה לו אשתו צדיקים ילכו בם וזה שנזדמנה לו אחותו
ופושעים יכשלו בם .וכך היתה דרכם של רבותינו תמיד כנגד אותם הפוערים פיהם כנגד תורת
ישראל ללא חוק ,להשיב להם גמולם בראשם ,ובכך היו סותמים את פיו אחת ולתמיד
ומקדשים שם שמים ברבים ,להראות לכל המשתתפים שם היאך התורה שלנו אינו שחור לבן
ואינה מקובעת ללא הגיון והתחשבות ,אלא כל כולה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.
וענו ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה .והרבה דוגמאות לדבר שהיו משיבים
לאפיקורסים גמולם בראשם ומכים אותם על קדקודם ,כגון מרבי יהונתן אייבשיץ ועוד ,ראה
בס' ענף עץ אב ות על מתני' ודע מה שתשיב לאפיקורוס ,ובעוד מקומות ,ומעולם לא שמענו
שבשביל אותם השמצות רבותינו יאסרו איסר מחמת רינון וחילול ה' ,ולא תשתנה התורה שלנו
אפילו בקוצו של יו"ד בשביל שוטים ורשעים.
ומה שרצה לבאר במאורות נתן שם טעם שתיקת הרבנים מתשובה זו ,מחמת שסו"ס ידעו
שיוסיפו לטעון עליהם ,דע"י שימוש החרדים גורמים להרבות במלאכות ,וסיים :מבואר דגם
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לפני חמישים שנה הבינו הרבנים דלא שייך היתר כלל מפני שצריכים לייצר החשמל בשביל
פקוח נפש לצורך בתי החולים ,כיון שעי"ז גורמים להם להרבות בכמה מלאכות דאורייתא,
ועל כן כתב מרן החזו"א זצ"ל דיש בזה איסור משום חילול השם ,ולא נזקק בזה לחלק
ההלכה ,שאמר כי על טעם זה אין מה להשיב ואין להתווכח ע"ז כלל וכלל .ע"כ .במחכ"ת
עדין לא מובן כלל לפע"ד ,שהרי הדבר תלוי בההוא דינא דסי' רמח ס"ד ,וכמו שדן בזה
הגרשז"א במנח"ש והעולה מדבריו דלפום דינא שפיר דמי ,ואף אנו בעניותנו הוספנו על דבריו
בתשובה ,ולפי כל המבואר שם נראה ברור דבנ"ד לכ"ע אין שום איסור מן הדין אף שנגרם
בהכרח עי"ז שירבו במלאכות מחמת פקו"נ .ואטו מי נימא דבהיתר המבואר שם בש"ע ,והוא
דעת מרן ומור"ם שם כאחד ,ומקורו טהור מתשובת הריב"ש וסיע' ,עדין יש לאסור משום
חילול ה'  ,שהרי גורם שם בהכרח גם לפקו"נ וגם לחילול שבת הבא בגינו ,ודאי שלא ,שהרי
הריב"ש וסיע' ובעלי הש"ע שם התירו להדיא להלכה ולמעשה .אף שבודאי מן הסתם יש בזה
חסידות חשובה מאוד לעשות תצדקי כדי להמנע מצורך של חילול שבת נוסף עבור פקו"נ.
ופשוט .ואף להגאון משנ"ב דפליג על בעלי הש"ע שם וס"ל לאסור ,אולם אכתי לאו משום
חילול ה' קאתי עלה ,אלא לפום דינא ,דלדידיה ס"ל שלפי פירוש הרי"ף והרמב"ם בההיא דאין
מפליגין ,שוב לא נמצא להדיא מקור להתיר לגרום מלפני שבת בידים באופן ודאי לצורך של
פקו"נ המביא עמו בהכרח חילול שבת ,וממילא הו"ל כמו כל גרמא שאסורה ,עד שימצא מקור
לחלק ולהתיר .והיינו כדעת מהריב"ל שחולק בפרט זה על הריב"ש ,ע"ש( .אולם אף לשיטת
המשנ"ב שם ,כבר כתב הגרשז"א וכן הוספנו על דבריו בס"ד דבנ"ד שפיר דמי לכ"ע ,ואכ"מ).
וגדולה מ זאת איתא במשנ"ב (ס"ק כו) אחר שהביא דברי מהריב"ל שמחמיר ,הביא את דברי
המ"א שכתב ,ועפ"ז סומכין עכשיו שמסכנים בעצמם קצת שלא לחלל שבת ,כדי שלא יהיה
איסור למפרע על מה שיצא .ע"כ .ומבואר דאם לא שיש מחמירים מן הדין ,אותם שמסכנים
בעצמם בזה בשביל חסידות לא היה להם על מה שיסמוכו ,ולא אמרינן דאכתי שפיר דמי
לחוש מחמת חילול ה' שבדבר( .ולכל היותר היו רשאים שלא לצאת כלל וממילא לא
להסתכן).
והנה ממש בהשגחה פרטית בעודי כותב למר ,בא לידי הספר הבהיר החדש ילקו"י פסח כרך א
תשע"ה ,ושם בעמ' קפח ראתה עיני שהביא מדברי מהרש"ל ביש"ש (ב"ק פ"ד סי' ט) שהוכיח
מהגמ' שם וז"ל :תנו רבנן (ל"ח ע"א) ,וכבר שלחה מלכות הרשעה שני סרדיוטות אצל חכמי
ישראל ,למדונו תורתכם .קראו ושנו ושלשו .בשעת פטירתן אמרו להם ,דקדקנו בכל תורתכם
ואמת הוא ,חוץ מדבר זה שאתם אומרים שור של ישראל שנגח שור של נכרי פטור ,ושל נכרי
שנגח שור של ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלם .מה נפשך ,אי רעהו דוקא ,אפילו
דנכרי כי נגח דישראל ליפטר .ואי רעהו לאו דוקא ,אפילו דישראל כי נגח דנכרי ליחייב.
וחכמים לא גילו להם טעמו של דבר ,שממון של גוי הפקר ,מפני הסכנה .ומה שמסיק
(בברייתא) ודבר זה אין אנו מודיעים למלכות ,הוא מדברי הסרדיוטות ,פי' השרים הממונים
לעשות דין .הם אמרו לחכמי ישראל ,נעשה עמכם טובה שלא נודיע משפט זה למלכות וכו'.
שמעינן מהאי ברייתא דאסור לשנות דברי תורה אף כי הסכנה ,וחייב למסור עצמו עליה וכו',
דלפי חד שינוי דתוס' שמלכות הרשעה גזרה עליהם ,למה לא ייראו חכמים שתעליל מלכות
הרשעה עליהם .הלא לא תמצא דבר קשה כזה לומר בפני האומות שאנחנו פטורין מהיזיקן
והם חייבים ,וכי לא היה ראוי לחוש ח"ו לכמה שמדות וחורבות דליפוק מיניה ,בפרט מלכות
הרשעה ,שכל מחשבתם רק להתגולל ולהתנפל על שונאינו .וא"כ היה להם לשנות ,או שניהם
חייבים ,או שניהם פטורין .אלא ש"מ שמחויבים אנו למסור על "קידוש השם" ,ואם ח"ו ישנה
הדין הוה ככופר בתורת משה .ומסתמא איירי כגון שהשרים שאלו בפרטים על כל דין ודין,
שור של ישראל שנגח לשל נכרי ,ושל נכרי שנגח לשל ישראל" .ועל כן השיבו האמת על
קדושת השם ,כי לא היה יכולת בידם לשמט את עצמם מדין זה" .והא דאיתא בפ"ק דמגילה (ט
ע"א) מעשה בתלמי שכינס ע"ב זקינים וכו' ושינו התורה ,התם הוה על פי הדיבור ,ועוד ,התם
לא שינו שום דבר ממשמעותו ,אלא שינו הלשון ,דלא יהפכו למינות ,וכמו ששינו כך הוא
כוונת המקרא כפשוטו ,אבל לומר על הפטור חייב ,או להיפך ,היה ככופר בתורת משה ,מה לי
25

דיבור אחד מה לי כל התורה .כדאיתא בפ' ג' דיומא (ל"ח ע"ב) אמר רב ,כל השוכח דבר אחד
מכל תלמודו גורם גלות לבניו .שנאמר (הושע ד ,ז') ותשכח תורת אלהיך אשכח בניך גם אני.
אלמא דדבר אחד מתורה הוא נקרא תורת ה' .עכל"ק .ומדקאמר הלא לא תמצא דבר קשה כזה
לומר בפני האומות וכו' ,משמע דאף שלא בשעת שמד קאמר ,וכ"מ ממה שהוסיף בפרט
מלכות הרשעה ,ודו"ק.
ומבואר מדברי הגאון מהרש"ל ,דלא מבעיא דאין חילול ה' במה שאין בכוחם של האומות
(וכ"ש יהודים חופשיים רח"ל) להבין החילוקים הדקים בגדרי ההלכה בתורת ישראל ,אלא
אדרבא זהו גופא ענין קידוש ה' להביע את האמת של תורתינו הקדושה ללא זיז כל שהוא אף
כנגד חשש תרעומת וסכנה מאלו שאינם מבינים .ונראה דק"ו כאשר הוא כלפי יהודים
חופשיים אשר באים במטרה להליז על תורת ישראל ,כמו בנ"ד ,דפשיטא שלדברי מהרש"ל יש
כאן יותר ויותר קידוש ה' להודיע דעת ההלכה הצרופה דוקא כמות שהיא ,ולכל היותר להשיב
להם מנה אחת אפים בתשובה ניצחת ואת כל ונוכחת ,ותל"מ( .וראה שם בילקו"י שציין לעוד
מקורות בענין שדיבר מהרש"ל ,קחנו משם).
ובעיקר הטענה שפקו"נ אמנם דוחה שבת אבל לא מבטל שבת ,ומחמת כן אין להתיר היתר
שהוא מתמיד אף שיש בו סכנת נפשות ,עדין קשה ,והגע עצמך ,שהרי בודאי לא נאסור על
יולדת או חולה שיש בו סכנה ביום שבת ,לפנות להתרפאות או להתילד בבתי חולים יהודיים
אצל רופאים יהודים ,אף שהוא היתר מתמיד לרופאים והמילדים לטפל בפניות מחשש פקו"נ.
ולא מבעיא אם בית החולים מנוהל ע"פ כללים ברורים של מחנה שומרי התורה ,וממילא לא
עושים היהודים אלא את המוכרח ע"פ גדרי ההלכה ,אף שהם היתרים מתמידים ,אלא אפילו
אם הרופאים וגם בתי החולים חלילה מחללי שבת רח"ל ,מעולם לא שמענו שיהיה אסור
בשבת לפנות א ליהם במקום פקו"נ ,ונהגו כן רבים וגדולים ובפני רבים וגדולים ואין פוצה פה,
אע"פ שההיתר שההלכה נותנת לרופא הוא כללי ומתמיד ,ולא נפקיר הנפשות בטענת חילול ה'
חלילה .והיינו טעמא משום דמנכרא מלתא דכל פעולתם שם בשבת קודש הינה מוכרחת
ומוסכמת לכל ,ולכן היא מעוגנת גם עם החוק והשלטונות ,ובהסכמת החרדים שבאים אליהם
ג"כ להתרפאות בשבתות ללא עוררין ,והכל נעשה בהבנה פשוטה שיש כאן הכרח ברור של
מצות הצלת נפשות .ולכן גם מעולם לא שמענו איסור להתרפאות שם( .אף שידוע לכל
שחפצם של החרדים הוא להשתדל ביותר במיעוט דחיית השבת שישאר רק המוכרח ללא שום
ברירה אחרת ).וכ"ש שלא נאסר הטיפול בבית חולים חרדי כל עוד לא יביאו רופאים ומילדות
ערביים שרק הם ינתחו או יעשו כל טיפול אחר הכרוך בדיחוי שבת ,אף שאלו הם היתרים
מתמידים שם( .והרי בפועל נמצאים רופאים ערביים רבים שעובדים בבתי החולים שלנו,
ומוכח דע ל הרוב אין כאן סיבות בטחוניות ).וכן נהגי האמבולנסים וההצלה ,שבאופן מתמיד
כל שבת מניעים רכביהם לכמה קריאות אזוריות ,ומשתמשים תדיר בביפרים (שלשיטת הגאון
חזו"א הוא כרוך באיסור תורה גמור של בונה וסותר אצל השולח ואצל המקבל) ,ומקבלים
גיבוי מלא מגדולי חכמי ישראל ,ואדרבא מעודדים על כך ומזרזים אותם לכך.
ה .העיר על מה שהבאנו משו"ת יחוה דעת חזן בח"ג סי' טו( ,דאם אין חילול שבת גם חילול ה'
ליכא) ,וכתב שנעיין אצלו בח"א סי' ל' שכ' לאסור לגמרי השימוש בחשמל בשבת ,וגם סתר
שם ההיתר של פקו"נ .ע"כ .אולם אין ענין זל"ז כלל ,שאנו לא באנו לאסוף דעות הפוסקים
בענין שימוש החשמל בשבת האוסרים והמתירים ,שהרי רבו גם רבו לכאן ולכאן ,וכמו
שהזכירו בשו"ת נחלת לוי ח"ב וברכת יהודה ח"ה ועוד ,והדברים ידועים טובא ,ואדרבא ריבוי
הדעות בכאן הם שגורמים הערפל בכל הנושא הלזה (למי שלא עמד קודם על היסודות כראוי),
וממנו באנו להוציא .ולכן לא עסקנו אלא בגוף המו"מ מהצד ההלכתי גרידא .אלא שכמובן
בכל בירור הלכתי שהיה נראה בו מן החידוש ,חיפשנו בפוסקים לראות דעתם בכיו"ב ולהיוכח
עד כמה כנים דברינו באותו דבר שביררנו בס"ד .ולכן גם כאן ,אף שבשו"ת יחוה דעת חזן ח"א
סי' ל כתב בפשיטות שהיתר זה של פקו"נ אינו ,וביאר טעמו "שהפועלים לא לשם חולים
מתכוונים אלא לשם קבלת שכרם ,וגם שאינם מכוונים עבודותיהם למקומות חולים לבד אלא
שהם עובדים בכל מקום שבו נמצאת התקלה ,בין יש חולים בין אין חולים ,ולכן נראה שאין
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לסמוך על היתר זה" .ע"כ .אולם לא נשא ונתן שם בסברא זו ,רק כתב אותה כדבר שהיה נראה
פשוט בעיניו ,דבכה"ג ליכא למשרי .אולם אחר מה שהעלינו בעניותינו בס"ד בהרחבה
בתשובה באותיות ד-ו ,ע"פ יסודות רבותינו בתלמוד ובפוסקים ,וכמו שנגענו בזה לעיל אות ב,
שוב אין לחוש עוד למה שכתב שם ,וכאשר עיני המעיין תחזינה מישרים .אולם עדין מה שאנו
הבאנו מדבריו בח"ג סי' טו ,כסיוע להבנתנו הקטנה בענין החשש של חילול ה' ,הוא אמת
ויציב בדעתו ,שכתב להדיא כדבר פשוט ,ואף בדעת החזו"א גופא" ,שאם אין חילול שבת גם
חילול ה' ליכא" ,ע"ש( .על אף שמעדויות שונות בשם הגאון חזו"א מתבאר שבודאי דעתו
היתה לאסור בכל גווני ,וכמו שהעיר כת"ר) .ובזה ראינו סיוע חשוב לדברינו במה שעסקנו
לברר שם באותו נידון פרטי של חילול ה' .ותל"מ.
ו .מה שכתבתי שהם מעמידים אנשים ע"מ לספק מידע לרבנים כאשר יחפוצו ,כוונתי על
האנשים שישבו שעות רבות עם ועדת הרבנים שנתמנו לזה ,ושם הכל נאמר ונחשף כראוי ע"מ
להגיע לעמק השווה ,וכמו שראיתי כ"ז במקומות שציינתי ,וכן מבואר עוד בשבות יצחק חי"ב.
ואכן גם כיום אחר שכבר ביקרתי בעצמי בחברת החשמל בחדרה (באב או אלול תשע"ג,
חודשים ספורים אחר שכתבתי התשובה) ,לא ראיתי שהסתירו במכוון ובזדון איזה דבר ממה
שנכתב כבר ע"י הגר"י דרזי ודכוותיה.
והנני לבאר .ראשית אנו צריכים ליתן את דעתנו לדבר זה ,שכל מי שיגיע שם לסיור אמור
להיווכח ולהבין ,שהיחס מצידם לסיור המבקרים בחברת החשמל ,אינו על בסיס בירורים
הלכתיים כלל ,ופשוט שהם מצידם לא באים לדבר על העבודה בשבת ,וק"ו לא מהצד
ההלכתי( .ועל בסיס זה הנחו אותנו הרבנים שיזמו את הנסיעה לשם והביקור ,שלא להראות
התעניינות הלכתית במיוחד ,מחשש שיחששו מאתנו ויסתירו בדוקא ).אלא מטרת הסיור
מבחינתם הינה מאוד כללית ,וגם מאוד תמציתית ביחס למפעל האדיר והמורכב שם ,ואינה
דוקא לחרדים .והם מסבירים ע"י מדריך מיוחד לזה ,מבוגרי עובדי החברה ,המון המון דברים
מפליאים ומעניינים מצד עצמם ,ולא קשורים כלל לסיבת הסיור של החרדים או הרבנים .ויש
להם חדרי הנחיה והדרכה המיועדים למסיירים ,וכן מסלול קבוע וארוך של המסיירים
(שנצרכים עבורו אוטובוסים פנימיים בתוך השטח) .וממילא גם אין בכוונתם ולא מתוקף
תפקידם להתחיל להסביר מעצמם כל מיני דברים פרטיים שאינם במתכונת של סיור כללי ,מה
גם שאותם דברים פרטיים אינם מעניינים אלא את המסייר הזה שכל מטרתו לברר עניינים
שוליים טכניים בשביל ההלכה ,ואין בפרטים אלו שום ענין ולא טעם ולא ריח לגבי המסייר
הכללי בחברת החשמל שאינו בא למטרות הלכתיות .ולאור כל האמור מובן יפה יפה מה
שאינם 'פותחים' מעצמם כל מיני עניינים .ולא דוקא עניינים הקשורים בהלכה ,כמו הרבה
עניינים שונים שרק בגין שאלות סקרניות של כמה מהמבקרים נפתחו קצת ,אף שאינם ענייני
הלכה כלל.
ואכן מסתמא יש להם כללי הנחיה ברורים מה לפתוח ומה פחות ,מה לדייק ומה לעגל פינות,
הן מסיבות בטחוניות ,חוקיות ,ושאר סיבות שונות ,ומסתמא ביניהם הלכתיות ,שאינם
מתאימות לפורום וסגנון מעין זה של סיור כללי .והן מהסיבה הפשוטה ביותר ,שלמפרע
נוכחנו אליה מש יחתינו עם עובדי חדרי הבקרה עצמם בתוך חדרי הבקרה ,שפשוט לא הכל
המדריך יודע לפרטי פרטים במפעל אדיר ומורכב שכזה המתפרס על ענפים ענקיים רבים
ומגוונים ,וסו"ס צריך הוא להשתדל להשביע רצון וסקרנות המבקרים וגם להראות עצמו
שולט וברור.
אולם מאידך גם אינם 'מעלימים' עניינים שהם כן קשורים בסיור הכללי ,אף שהם נוגעים
בהלכה להדיא ,וכמו שהסביר המדריך לדוגמא באופן ברור מעצמו בחדר ההנחיה בין דבריו
את שיתוף הפעולה עם מרכז הבקרה שבחיפה ,שאליו מתרכז מכלול החשמל מכלל התחנות
ומשם יוצא לכלל הצרכנים בכל הארץ ,ולא נמנע לומר 'מעצמו' שכלל הויסות שבחיפה נעשה
באופן אוטומטי 'זולת מקרים שאינם מעטים שנצרכים לויסות ידני' ,ושכל זה נעשה 'ללא
הפסקה ז' ימים בשבוע שס"ה ימים בשנה'( ,והיינו שגם בחול ע"ד כלל הוא אוטומטי ,וגם
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בשבת במקרים לא מעטים נצרכים לויסות ידני) ,וכאן קפץ אחד מן המבקרים שלא התאפק
ושאל ואפילו בשבת? ,והלה השיב בודאי! וכן סיפר גם מעצמו בין דבריו על פעילות
הטרקטורים עם הפיחם 'ז' ימים בשבוע' כדבר ברור ,וכן הכנסתו למכונות וטחינתו וכו' ,אלא
שהוסיף לבאר שבשבתות וימים טובים משתדלים להשבית ,וכפי מדת הצורך של הפחם פחות
או יותר ,שיש חילוקים בזה כגון שהיה שימוש רב בחלק הראשון של השבת ,או כאשר יהיו
שבת ויו"ט יומיים או שלשה ברצף ,וכיו"ב( .והיו מהמבקרים שלא התאפקו וניסו להתקיל את
המדריך בשאלות תמימות על הדבר ,וכפי הנראה לא נמצא בדבריו איזה סגנון רמיה ).והוסיף
שאת הפירוק מהאניה משביתים בשבתות וימים טובים .ובילקו"י תשע"א שבת ח"ב (עמ'
תשכו) הוסיף שמשביתים את האניה אף אם הגיעה בשבת ,ושפעמים ע"י השבתת האניה נגרם
להם הפסד של כארבעים אלף דולר ,אך הכל פועלים לפי ההנחיות שלא לפרוק בשבתות וימים
טובים ,ע"כ .וכן בענין התוכנית לשימוש בגז ,הסבירו מהתועלת שבדבר בשביל עניינים רבים
וחסכונות אדירים ,שאינם קשורים בהלכה כלל ,ואמרו בבירור שרק יש איזו תקוה להגיע לזה
בעוד איזו תקופה ,וגם אז רק בחלק מזערי מאוד של האספקה בתחנתם ,מחמת הנתח הגדול
של החשמל המסופק על ידם לתושבי אר"י ,למרות שיש תחנות שכבר התחילו לעבוד לפחות
חלק ית עם גז .וכ"ז אחר המחי"ר ,ממש דלא כמ"ש בשבות יצחק חי"ב (עמ' ו) שבכל
הדוגמאות הללו מעלימים ומטעים( .וכל הדברים הנ"ל שמורים בהקלטה .ושמא הגר"י דרזי
עצמו לא נצרך לסיורים שכאלה ולכן מ"ש בשבו"י שם הוא פשוט מה שהבין מאחרים ,או
שכך סיפרו לו ,שכאילו מעלימים במכוון וכו' .ועכ"פ כל הנ"ל בדידי זעירא הוה עובדא ולא
מפי השמועה).
ז .זה שישבו עם הרבנים ואף באו להם עם הצעות ,וכמבואר בשבו"י חי"ב ,זה כבר מראה על
נכונות מצידם ולא על התעלמות וזלזול ,וזה מה שביארתי בדברי ותל"מ.
וזה שלא עלה בידם להגיע לפתרון משותף ,מחמת עקרונות עבודה ,בטיחות ,כלכלה ומימון,
שמצד החברה ,ומאידך מחמת 'סגנון' של עמדה מחמירה וחדה מצד הרבנים (ללא שום כוונת
ביקורת מצידי חלילה) ,שגם כל זה מצויין בשבו"י שם להדיא ,הנה עדין אין בזה כדי להדביק
למנהלי החברה ולבאי כוחם ולעובדים ,סטיגמה ושם של רשעים מושחתים רמאים ונוכלים,
או של חסרי אכפתיות מהשבת והדת ומכל הקשור בה( .ואדרבא לפי מה שראינו ודיברנו
בעצמנו עם העובדים שבחדר הבקרה ,שיחה גם קצת אישית ולבבית ,היה נראה בדבריהם
דוקא זיקה חמה למסורת ישראל ולשבת ,על אף שכדרכם של חופשיים אינם ערים לסתירה
שיש מזה לעבודה בשבת ,ובפרט כאשר יודעים שעבודה זו לא שייך לחשוב על השבתתה
בשבת בשום אופן שבעולם ,בשל ההכרח והאחריות הכבירה אשר בה .והם הרי אינם מעורים
במו"מ של באי כח החברה עם הרבנים ,וממילא אינם מעורים בשיקולים ובצידודים של לצרף
עובדים גויים וכדומה ,אלא רואים את התמונה כמות שהיא בשטח ,שבודאי לא שייך לחשוב
על השבתתה בשבתות וימים טובים).
ח .אכן בביקורינו בחדרה הסביר המדריך מעצמו בין דבריו ,על פעילות הטרקטורים עם הפיחם
'ז' ימים בשבוע' כדבר ברור ,וכן הכנסתו למכונות וטחינתו וכו' ,אלא שהוסיף לבאר
שבשבתות וימים טובים משתדלים להשבית ,וכפי מדת הצורך של הפחם ,פחות או יותר ,שיש
חילוקים בזה ,כגון שהיה שימוש רב בחלק הראשון של השבת ,או כאשר יהיו שבת ויו"ט
יומיים או שלשה ברצף ,וכיו"ב( .והיו מהמבקרים שלא התאפקו וניסו להתקיל את המדריך
בשאלות תמימות על הדבר ,וכפי הנראה לא נמצא בדבריו איזה סגנון רמיה ).והוסיף שאת
הפירוק מהאניה משביתים בשבתות וימים טובים .ובילקו"י תשע"א שבת ח"ב (עמ' תשכו)
הוסיף שמשביתים את האניה אף אם הגיעה בשבת ,ושפעמים ע"י השבתת האניה נגרם להם
הפסד של כארבעים אלף דולר ,אך הכל פועלים לפי ההנחיות שלא לפרוק בשבתות וימים
טובים ,ע"כ[ .ובאמת ש כ"ז אינו נ"מ לענין דינא ,דבלא"ה אם צריכים למלאכות אלו הרי
שנעשו בהיתר והנאתם מותרת ,וגם הותר לגרום אליהם מע"ש (וכנ"ל בדין מתנה לחלל את
השבת) ,ואם אין צריכים להם עדין הנאתם מותרת שהרי היה אפשר בלעדיהם .וכל הנ"מ כאן
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היא ע"מ לעמוד על היחס שלהם כלפי הציבור והערכים שלנו].
ולכן מה שמפרש כבודו שמשביתים מפני שזה לא משתלם להם מבחינה כספית וכו' (ומקורו
כפי הנראה מהחשמל בשבת בזמנינו עמ' טו) ,הנה מלבד שזה נסתר מהמבואר להדיא בילקו"י
הנזכר ,מה גם דמוכח הוא אף לפי סברתו ,שהרי מאיזה טעם הוכפלה המשכורת בשבת ,אם לא
מחמת רצון החברה בעבודה ולא בהשבתה ,וממילא כאשר משביתים מקריבים ולא חוסכים.
(ועצם הכפלת המשכורת אם כי אינה משובחת ,אבל גם אינה מגונה כאשר העבודה הינה ע"פ
דרך התורה ,שהרי הכפלה זו היא אחת הדרכים לרצות את העובדים להסכים לוותר על מנוחת
יום השבת ,ובהיתרא קעבדי ,וכ"מ בשבו"י חי"ב עמ' ב ד"ה לא ,ע"ש).
אולם עוד על דרך כלל הנני אומר ,שהמבט הלזה שכבודו מביט דרכו ,ועל פיו מפרש כל
עובדה ונתון ,ולפ"ז מכריע מהו אמת מוחלטת ומהו שקר ועורבא פרח ,מתי הוא דרך עורמה
ומתי מתגלים הפנים האמתיות ,הנה כל זה הוא מנקודת מבט שכבודו ודכוותיה באים ממנה,
וזו אפשרות אחת לראות את כל התמונה ,למרות שאינני שולל אותה .אבל יש עוד אפשרות
לראות את התמונה ,והיא מנקודת מבט 'נטרלית' ,דהיינו ע"פ 'נתונים' בלבד ולא ע"פ
'פרשנויות' נלוות ,ואזי מתקבלת ממילא הפרשנות הטבעית והיותר קרובה אל האמת 'בדרך
כלל' .והרי מאחר שי ש ב' אפשרויות לראות את התמונה ,נשאר שרק ה' הוא היודע ועד היאך
היא רוח הדברים באמת לאמיתה .ודרך החכמים שאינם נמנעים מלחשוד עצמם שמא נטה
שיקול דעתם מהשפעת איזה ענין .זהו הנלפע"ד בזה.
ולכן אחר כל הנתונים והעובדות הידועים לנו מכמה מקורות ,ורובם מהגר"י דרזי גופיה ,ומהם
שנוכחנו אף בעצמנו ,למעשה נלפע"ד שאין לנו מספיק סיבות להתעלם ,מכל אותם מעשים
והצהרות של חברת החשמל שבאופן טבעי נראה שבאים מתוך מגמה משובחת ומניעים
חיוביים ,ולהחליט לפרש אותם לערמומיות ומניעים של אינטרסים ,ואדרבא יש לנו מספיק
סיבות לפרש את העניינים הללו להיפך .וכן הוא לאידך גיסא ,שאין לנו מספיק סיבות לעשות
ענין ,מכל אותם מעשים והתנהלויות שבאופן טבעי נראה שנעשים מתוך ברירת מחדל חוסר
ברירה ואפילו אילוץ ,ולהחליט לפרש אותם כאילו באים מיחס קל וקר ומאדישות מוחלטת
כלפי הדת והשבת חלילה.
והרי מדובר ביהודים מא מינים בני מאמינים ,כפי שמתבטא הדבר ביחסם לענייני מסורת ודת
בחייהם הכלליים ,וכפי שגם בעיננו ראינו קצת מזה .אלא שלדאבון לבנו מבחינה מעשית הם
כמו רוב הרחוקים סחופים וטרופים בלב ים ההפקרות שבדורנו ,עד שיערה הי"ת רוח טהרה
וקדושה ממרום לתקן עולם במלכות שדי במהרה וברחמים אמן .ובפרט שהרי סו"ס כפי
הנראה היתה נכונות והדדיות בין מנכ"ל החברה מר אורי בן נון הי"ו ובאי כחו לבין ועדת
הרבנים שמונתה למטרה זו ,באותם ישיבות שנועצו יחדיו ,אלא שלמעשה הבינו אנשי החברה
לפי ראות עיניהם ,שאין באפשרותם לוותר על שני התנאים שהזכיר בשבו"י חי"ב (עמ' ב),
והיינו ראשית שלא כל הפעולות יעשו ע"י גוי ,רק אלו שיראה לאנשי החברה שהדבר מתאים,
ועוד ,שכל פעולה שיראו צורך לעשותה ע"י ישראל או ע"י גוי ,לא יהיו מוגבלים מלעשותה.
ונראה דר"ל אף מאותם פעולות שנקבעו כראויים להעשות בדרך כלל ע"י גוי ,עדין אם לעיתים
יראו צורך לעשות בעצמם יהיו רשאים .ובאמת שהשיקולים העלולים להביא לתנאים שכאלו
מבוארים מעצמם למתבונן מתחיל ,בהתחשב בכל מכלול המורכבות והאחריות המאפיינים
מערכה שכזו ,עם כלל השינויים המוכרים מראש ,לצד אותם חריגות שלא כ"כ צפויות,
הנמצאים כל שעתא ושעתא בחששות לסיכונים בטחוניים כלכליים ועוד .מציאות שלדעתם לא
מאפשרת להתחייב ולעמוד בהתחיבויות כנות ללא תנאי יסוד אלו .וראה עוד שם (עמ' ג ד"ה
הוסבר ,ועמ' ד כולו) ,ובילקו"י שם (עמ' תשכו ד"ה לשאלתינו) ,ע"ש .על אף שהתנגדות ועדת
הרבנים לתנאים שכאלו אינה פחות מובנת ,שהרי איזה הסכם בעל תוקף אפשר להוציא עם
כאלה תנאים ,ומי יערב לרבנים שהעובדים לא יקלו ראש מעט מעט עד שיפרץ לגמרי .ועל
התנאי השלישי (בשבו"י שם) ,אפשר שחשו שעושים כ"כ שינוי גדול מצידם וצעד מהותי,
שזוהי הקרבה גדולה עבורם ,עד שהרגישו ראויים שבעבור החלטה זו לבד יסירו מעליהם
המתח והאיום שבא להם מהצד שכנגד ,אף שרק עתה באים הם להסכם וממילא עדין לא
29

התחיל הדבר לצאת מצידם אל הפועל( .וסביר להניח שבשביל תנאי זה לבד לא היו נמנעים
מלעשות הסכם טוב המקובל על שני הצדדים ,שאם לא יועיל מאותה שעה יועיל לאחר זמן
כאשר ימלאו את ההסכם מצי דם ,ולכן מסתבר שרק הוסיפו תנאי זה כדרכם של הסכמים שכל
צד מנסה מזלו להרויח עוד משהו חשוב .ודו"ק .ובאמת נראה שרק שני התנאים הראשונים היו
עקרוניים בעיניהם במיוחד עד כדי אפילו לעכב או למנוע את ההסכם).
ט .אחר זמן קצר שכתבתי התשובה בנידון (בין שבט לסיון תשע"ג) ,ביקרתי בתחנת הכח בחדרה
(באב או אלול תשע"ג) ,ושם נתבאר לנו כאמור על שיתוף הפעולה עם מרכז הבקרה של הרשת
הארצית בחיפה ,שאליו מתרכז מכלול החשמל מכלל התחנות ומשם יוצא לכלל הצרכנים בכל
הארץ ,והסבירו לפרוטרוט על כלל הויסות שבחיפה נעשה באופן אוטומטי 'זולת מקרים
שאינם מעטים שנצרכים לויסות ידני' ,ושכל זה נעשה 'ללא הפסקה ז' ימים בשבוע שס"ה
ימים בשנה'( ,והיינו שגם בחול ע"ד כלל הוא אוטומטי ,וגם בשבת במקרים לא מעטים נצרכים
לויסות ידני) .וכן נתבאר לנו שאכן פעילות הטרקטורים עם הפיחם 'ז' ימים בשבוע' בבירור,
וכן הכנסתו למכונות וטחינתו וכו' ,אלא שבשבתות וימים טובים משתדלים להשבית ,וכפי
מדת הצורך של הפחם פחות או יותר ,ויש חילוקים בזה ,כגון שהיה שימוש רב בחלק הראשון
של השבת ,או כאשר יהיו שבת ויו"ט יומיים או שלשה ברצף ,וכיו"ב .ואת הפירוק מהאניה
משביתים בשבתות וימים טובים( .אולם כבר כתבנו לעיל שכ"ז אין בו שום נ"מ לענין דינא,
זולת ע"מ לנסות לעמוד על יחסם כלפי הציבור והערכים שלנו).
י .לענין הסגנון שמייחס אליהם ,כבר כתבתי די והותר בשביל חכם כמותו .ומה שהוסיף מהרב
ברכת יהודה נר"ו ,הנה אף שדיברתי עמו לפרטים בזמנו כשכתבתי התשובה( ,שהרי דרך
תשו בתו הארוכה בירחון יתד המאיר שנתפרסה על חודשיים ,נתעוררתי בכלל לדון בענין זה
מצד מתנה לחלל את השבת) ,השתא הכא בעקבות מ"ש לי מר חזרתי ודיברתי עמו ,ושאלתיו
גם על מה שהראו לו דברים שלא מראים לאחרים והחתימו אותו שלא לספר וכו' ,ועדין לא
נתחדש אצלי מאומה .והוספתי לשואלו אם יש אי אלו פרטים ממה שהראוהו שאולי בכחם
להפך את התמונה אצלי ,וכן את הנידון ההלכתי ,ואמר שבעיקר מה שגילה הגר"י דרזי
(בשבו"י חי"ב בקו' הנאה מחשמל עמ' י) שבמקום להפחית מבערים כפי הצורך ותל"מ,
מוסיפים מעט מבערים בגנרטור אחד ואח"כ מפחיתים מן האחר עד המינימום בשביל
החיסכון ,ונמצא שנהנה מהבערה שלא לצורך פיקו"נ( .ולמעשה לחשש זה יש לפחות תרי
טעמי להיתרא ,חדא דלמעשה החשמל הבא מהגנרטור מופק ברובו מכח המבערים שכבר
עמדו בהיתר ,ולכן לא זו בלבד דהוי זו"ז גורם שהוא מחלוקת הפוסקים ,אלא אף בטל ברוב
כח המבערים המותרים ,ושוב אין כאן איסור הנאה .מה גם דאעיקרא כלל החשמל מגיע
לצרכנים מהרשת הארצית בחיפה בלול מן החשמל המגיע מכלל התחנות כאחד ,וממילא גם
שם יש ביטול גמור ברוב חשמל הבא בהיתר ,ויש להרחיב בזה ואכ"מ .זאת ועוד י"ל בזה מ"ש
ביחו"ד חזן ח"א סי' ל ד"ה והיה מקום ,דיש מקום לומר ,דאף שהפעלת המכונות המייצרים
את החשמל הם כחו של האדם והוו מעשה שבת ,אבל הזרם הנוצר ועובר אינו אלא כח שני,
ואין בו משום מעשה שבת .והרחיב בזה מעט ,ע"ש .וכיו"ב כ' הגרשז"א לגבי נתינת הדלק ע"י
משאבות דהו"ל כח שני שהוא גרמא מדרבנן לכל היותר ,וגם בזה יש להרחיב ואכ"מ .ועוד יש
להוסיף מ"ש הגרשז"א והבאנו דבריו בתוך התשובה אות ו ,שאין הזרם החשמלי מפעיל את
המכשירים אצל הצרכנים ,אלא אחר שהמכשירים כבר פועלים ,הזרם החשמלי במרוצתו
משמר פעולתם שלא תיפסוק ,ע"ש .ודי בזה לעת עתה ,ועוד חזון למועד אי"ה .ובלא"ה הרב
בר כת יהודה כתב כמה פעמים שההנאה מותרת ,ולא אסר אלא את גרימת ריבוי המלאכות ע"י
הפעלת המכשירים מער"ש ).וכל מה שניסיתי לברר עמו בזה לא נתחדש מאומה לעניינינו.
ולכן יש לבדוק אם אכן אין כאן "תמימות יתירה" לאידך גיסא גבי דמר .ולא שהנני שולל את
גישתו ויחסו דמר מצד ע צמם לנושא ,דסו"ס שמא ואולי היא הגישה הנכונה ,אולם תמיה אני
על סמך מה לבא לכזו "החלטה" שכאילו אליהו הנביא אמר שכן הוא בודאי ,עד שעל פי דרך
זו נפרש ונשתית כל התעסקותינו בנידון ,ובפרט ובעיקר אחר שיש כמה וכמה מצביעים ברורים
שמורים לנו כמעט בהכרח היפך גישה זו.
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יא .הנני מקבל את דברי תוכחתו לענין אחד שהאיר את עיני ,שבאמת בין דברי שם נשתרבב סגנון
של מעין תרעומת סמויה חלילה כלפי הנהגתם של כמה מגדולי הדור שעבר ,הלו המה הגאון
חזו"א זיע"א וסיע' דגרירי בתרוהי ,ועלי לתקן זאת בהקדם בל"נ .אפריון נמטייה.
ובעיקר הערתו ,הנה לא באתי שם אלא להתחקות אחר דרכם של 'כלל' רבותינו בעניינים
כיוצא באלו וכמש"כ שם .ור"ל דכלל רבותינו ,בעיקר הספרדים ,לא ראינו להם בדר"כ שהיו
מנהיגים ומגיבים בסגנון דרכים שכאלו אלא כמעט להיפך הגמור ,ובנ"ד גבי החשמל אף כלל
חכמי אשכנז דאז לא נקטו בדרך זו של החזו"א באופן גורף ,אף שבודאי ללא כל ספק או"א
דא"ח כפי הרוח אשר נחה עליהם מאת ה' מן השמים ,וכנ"ל בתחילת אות ד .ולכן בודאי שאין
כאן מקום להרהר מי צודק .ואם קבלה נקבל .רק כן מוטל עלינו הקטנים ,באם העיר ה' את
רוחנו ,מכח מה שקבלנו וינקנו ,להתחקות אחר דרכם של כלל רבותינו אנו בכה"ג היאך היו
מנהיגים ,וגם לנסות לעמוד על התועלת היוצאת מדרך אחת לעומת דרך אחרת ,וגם להתבונן
אם מוכרח הדבר שאף אותם שהנהיגו בזמנו בדרך אחת ,עדין היו מנהיגים באותה רוח גם
לאור מה שנתגלגל ומה שנוכחנו עד זמנינו ,וכפי שתיארתי בקצרה שם בתשובה ,ולהציע
הדבר ים קדם מרנן ורבנן גדולי ישראל מנהיגי עמינו ,וכדקי"ל דפעמים עץ קטן מדליק את
הגדול ,והם יורו לעם ה' את הדרך אשר ילכו בה והמעשה אשר יעשו כפי שיקול דעתם הרמה.
ובאשר על כן מאחר שחשתי בקרבי שרוח הנהגת רבותינו אשר ע"פ דרכם גדלנו וינקנו ,אינה
כ"כ תואמת לרוח ההנהגה שראיתי בעניותי בסוגיא זו בשם הגאון חזו"א זיע"א וסיעתיה
דגרירי אבתרוהי ,ולבי אמר לי שבנ"ד לאחר הבירור מסקנותיהם לא יהיו עולים בקנה אחד,
אשר על כן חישבתי כפי דעתי העניה והקטנה את דרכיהם של כלל גדולי רבותינו מדורות
עברו ,ובעיקר מהספרדים ,אותם שהיו מנהיגים את ישראל במאה וחמישים שנה האחרונים
פחות או יותר ,שכבר נפגשו כמה פעמים בשאלות הזמן מול סגנון מעין הגופים הממשלתיים
והלאומיים הניצבים כיום לפנינו ,ע"פ מה שראינו לרוב בספריהם תשובותיהם אגרותיהם
ומכתביהם ,וכן מה ששמענו בכמה הזדמנויות ,וכן מה שראינו בעצמנו כמה פעמים
מהשרידים אשר השאיר ה' לנו ,בהנהגתם את עם ה' בעניינים הדומים ,ועפ"ז כתבנו מה
שכתבנו ,ושלחנו לפני מלכי רבנן .ואדרבא הסכימו כמה ת"ח חשובים על עיקרי הדברים
בחסדי ה' ,ואף סמך עליהם מו"ר הגאון הראש"ל יצ"ו סמיכה בכל כחו ,וקיים אותם בחתימת
ידו ,וכמובא בסוף דבר ינו המעטים .וכבר נודע בשערים המצויינים דרב גובריה וחיליה בהלכה
ובהנהגה ,שכל חייו מינקותו אך ורק עמל התורה בד"א של הלכה ,ושימש גדולי חכמי ישראל
מהדור שעבר אשכנזים וספרדים ,ומכתת רגליו ומוסר חייו מצעירותו אך ורק על הנחלת
התורה וזיכוי הרבים ,ורוב בני עדות המזרח וחכמיהם תלמידיו המה ושומעי לקחו ,הן בספריו
ילקו"י הן בשיעוריו ,שעשה אוזנים לתורת אביו ,ודלה ממנה והשקה והנחיל אותה אל הכלל.
ולמפורסמות א"צ ראיה.
יב .יקרא שוב במתינות דברי מו"ר הראש"ל יצ"ו במה שכתב אלינו ,וכמו שבאמת ראוי להתבונן
בדבריהם של חכמי הדור ,ובפרט כאשר לפו"ר מוקשים הם בעיניו ,ותנוח דעתו .ובפרט כי יתן
אל לבו על מה נסובו דבריו שם .שהרי הרב ברכת יהודה נר"ו כתב מאמר ארוך ורחב ,ופרסמו
בירחונים יתד המאיר ואור תורה ,לידע ולהודיע לאסור איסר מוחלט ומן הדין הגמור,
להשתמש בחשמל בשבת ,ואף לדעת הרבנים המתירים בעבר ,מחמת שגורם מע"ש שיהיה
צורך פיקו"נ בשבת ,שזה אסור ע"פ המבואר בש"ע סי' רמח ס"ד בדין מתנה לחלל את השבת.
(וכמו שכתבתי במכתב שהגשתי לפני מו"ר יצ"ו והבאתיו שם קודם דברי הסכמתו) ,וע"ז
העמיד מו"ר יצ"ו "שלא לחפש חידושים בלא דעת תורה מגדולי פוסקי הדור" ,שהרי אף
ה גאון חזו"א והגריש"א לא קאתו עלה באיסור מוחלט מצד גופו של דבר בהלכות שבת ,וכפי
שחידש הוא לאסור ע"פ הש"ע הנ"ל( ,וליתר דיוק כפי שנמשך הוא אחר החוברת החשמל
בשבת בזמנינו שחידשו כן ,שכן אמר לי בעצמו בזמנו כשפרסם חלק ראשון של מאמרו ביתד
המאיר) ,אלא מחמת חילול ה' שבדבר .ולחדש בזה איסור מצד גופי ההלכה כפי שעשה הוא,
ובפרט בדבר הנוגע לכלל המון בית ישראל ,זאת ועוד לעשות מעשה ולפרסם הדברים בסיגנון
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מוחלט ע"ג ירחונים ובאמצעים שונים" ,בלא להמלך בדעת תורה מגדולי פוסקי הדור"
(ובפרט פוסקי הדור שאנו בני עדות המזרח מונהגים על פיהם והולכים בעקבותיהם) ,על ענין
זה ראה מו"ר יצ"ו להוכיח על הדבר ,שלא נכון לעשות כן.
ואם מצד מ"ש הגחזו"א והגריש"א זיע"א להחליט איסור מחמת חילול ה' שבדבר ,לזה המשיך
מו"ר יצ"ו ,דלדידן שנמנים אנו על ציבור בני עדות המזרח (שאליהם מכוונים מאמרי הרב
ברכת יהודה נר" ו ודכוותיה ,ואף מופצים בירחונים של בני עדות המזרח ,מה גם שרו"כ
תשובותיו ומאמריו בד' כרכים ראשונים של ברכת יהודה ,ובירחונים דאז ,היו ע"פ דרכו
והנהגתו הבהירה של מרן זיע"א) ,הלכך "יש לנו להתבונן מן הזקנים ,שמעולם לא שמענו
מפיו של פוסק הדור מרן שליט"א (זיע"א) שיצא באיסור מוחלט (ההדגשה במקור) בענין זה".
ודייק בדבריו טובא ,שרק איסור "מוחלט" לא שמענו ,אבל נכונות להחמיר שמענו וראינו.
וכמו שבאמת העלנו אף אנו במסקנת תשובתנו ,שבודאי מצוה רבה איכא למנוע הצורך בריבוי
מלאכה בשבת לצורך פיקו"נ ,וחסידות חשובה ,ושלכן פשוט וברור הוא שרשאי אף מכספי
מעשרות ,וכמו שאמר לנו מו"ר יצ"ו .כדין כל דבר שהוא מצוה ואינה חובה .וכמבואר כ"ז ג"כ
בדברינו.
וכבר נודע משקל דעתו של מרן זיע"א בהלכה ובהנהגה לגבי דידן בני עדות המזרח ,וממנו יש
לדעת גם את דרך ההנהגה של רבותינו ומנהיגינו מדורות עברו בכללות ,דלית מאן דפליג
דאיהו בקי טובא בכל כתביהם ומאורעותיהם על כלל הפולמוסים שעברו עם מנהיגי אומתינו
מדורות עברו לפרטי פרטים .ומכלל דבריהם ,בתוספת שימוש מעשי ומו"מ לרוב איתם עמם
באופנים שונים ורבים ,ינק את הדרך וההנהגה ,וכך חינך כיוון והנהיג את צאן מרעיתו בס"ד
מרובה להפליא .ואשר על כן הוסיף מו"ר יצ"ו דממילא "אין לנו לתקוע עצמנו בדבר זה בלא
לשמוע דעת גדולי פוסקי הדור "שאנו הולכים בעקבותיהם".
עוד נראה שהבין כת"ר ,כאילו מו"ר יצ"ו התרעם על מאן דהו שנוהג חומרא בביתו מפני
החששות הנשמעות לעיתים בכל מיני אמצעים ,וכן על שאיזה חכם מעיין בדבר ועולה בידו
שאסור מן הדין להשתמש  .אולם יעיין שוב בדברי מו"ר יצ"ו דלא היא ,ואדרבא כך היא דרכה
של תורה זה בונה וזה סותר עד שמתבררת המסקנה הממוצעת והנרצית .אולם מה שכן כתב
להוכיח הוא על הדרך והגישה בהוראה כללית להמון בית ישראל ,וככל האמור לעיל .ולכן אף
שמרן זיע"א נהג חומרא לעצמו במשך כמה שנים ,וכן אף שמו"ר יצ"ו עצמו כתב כמה פעמים
שיש חשיבות רבה להחמיר ולהשתמש בגנרטור ,ואף רשאי מכספי מעשרות ,הנה אין בכל זה
שום סתירה לדברים שכתב מו"ר יצ"ו על דברינו .חדא ,דמה בכך אם דעת מרן זיע"א וכן דעתו
עצמו היתה שנכון מאד לחוש ולהחמיר עד שיתברר הדבר כראוי ,ראשית מצד המציאות
ואח"כ מצד הדין ,ולכן ראו לנכון שלמעשה מן הראוי לחוש ולהחמיר היכא דאפשר ,סו"ס אין
בזה בשביל ללמוד איסור מוחלט וכ"ש בדרך הוראה כללית( .ואדרבא מזה גופא למד מו"ר
יצ"ו דאף שמרן זיע"א נהג איזה זמן לעצמו חומרא בדבר ,מ"מ לא ראה לנכון להוציא הוראה
של חומרא בקרב הציבור).
מה גם שאחר שראה מו"ר יצ"ו את דברינו שכתבנו להשיב על כל מה שכתבו לחוש בזה ,ואף
כפי המציאות החמורה שנעשים ונוספים מלאכות גמורות בשבת ,וכן שכתבנו דמאידך גיסא
עדין יש חשיבות ממדת ח סידות כן להחמיר אף שאינו מן הדין כלל ,בחן את הדברים והסכים
עמם כפי דעתו הרמה ,ולכן כתב "שיפה דן יפה הורה וראויים דבריו להדפסה ולפרסום וכל מן
דין סמוכו לנא" ,ולא כפה על האמת פסכתר .ובאמת שלענין מעשה אין שינוי מהותי בין מ"ש
בעצמו במכתב שציין כבודו ,לבין המסקנה המתקבלת מדברינו .שבשניהם מן הדין מותר ,ומן
הראוי להחמיר ,ואף מכספי מעשרות שפיר דמי .עיין בשניהם ותיוכח.
שו"ר מכתב של מו"ר יצ"ו משנת תשנ"ח ,ופורסם בחוברת שימוש בחשמל בשבת תשע"ג עמ'
מט ,ושם כתב שמרן זיע"א סירב במשך שנים להשתמש בפלאטה חשמלית "מחשש שיתקנו
את החשמל באמצע הלילה" וכמו שכתבנו בילקוט יוסף שבת כרך ה עמ' ריד ,ולכן מצוה
קעבדי להשתתף בדבר  ,ע"כ .וע"ע בעיקר דין שימוש החשמל בשבת בילקו"י שבת כרך ג סי'
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שיח סעי' יא יב ,שכבר שם הכריע את עיקר הדין ,ואת ההנהגה הנכונה ,וע"ש טעמו בהערה
בעמ' לח ,שדבריו יכונו אף לגבי המציאות של זמנינו .אלא שאנו הרחבנו בזה יותר ע"מ
להשיב על מה שטענו על זה ,ולכן נתבסס ההיתר טובא אף לכתחילה ובשופי ,עד שלא נשאר
טעם אמיתי לחוש לאיסור הנאה בשבת כלל לפום דינא .ורק יש את חשש חילול ה' שהביאו
בשם החזו"א ,שאפילו התלמידים המתנהגים על פיו ,הרב מאורות נתן והרב שבות יצחק ובאי
כוחם ,משתדלים לעמוד על טעמו ולבאר כוונתו מאי חילול ה' שייכא באם הכל נעשה סו"ס
בהיתר .וכבר כמה וכמה פוסקים כתבו דכל שאינו נעשה באיסורא אף חילול ה' ליכא ,וכמו
שהבאנו בתוך התשובה בס"ד ,וכ"ר בשו"ת נחלת לוי שהביא עוד שכתבו כן .ולכן 'לפום דינא'
לכל הפחות ,לא נמצא טעם אמיתי לחוש לאיסורא ,זולת מדת חסידות למנוע צורך של חילול
שבת עבור פיקו"נ ,שהיא מדה נכונה ויקרה היכא דאפשר למי שמתחסד עם קונו .ותל"מ.
יג .מה ענין שמיטה אצל הר סיני ,וכי בגלל שהבין למה התכוין החזו"א שטען חילול ה' אף
שהדבר מו תר ,מחמת כן נעשה סובר שהדבר אסור באיסור מוחלט ע"פ המבואר בש"ע סי'
רמח ס"ד דנראה כמתנה לחלל את השבת ,וכמו שכתבו הרב ברכת יהודה ודכוותיה ,אתמהה.
ואפילו לענין חילול ה' לא קאמר אלא שעכשיו מבין הוא את החזו"א שהיתה דעתו מפורסמת
ללא טעם וסברא כראוי ,ועכשיו הבין מאיזה טעם ראה החזו"א לחשוש ,אבל מכאן ועד לקבל
שזו ההנהגה הכללית הנכונה יותר למעשה ,כ"ש לפי רוח רבותינו אנו בני עדות המזרח ,אין
שום שייכות לקשור הדברים זב"ז ,וק"ו שלא לצאת באיסור מוחלט של הלכות חילול ה'
מחמת כן .ובכלל לא הבנתי מה מצא באותה שמועה משם מו"ר יצ"ו ,יותר ממה שכתבתי
בעצמי בתוך התשובה (אות ז סוד"ה והנה אם) בהערה ,בשם מו"ר יצ"ו ,שאחר כל מה
שכתבתי מקרא ומסברא דלכאורה ליכא חשש חילול ה' ,שאלתי את מו"ר יצ"ו על חשש
החזו"א ,והשיבני במילים ספורות ובהגדרה מדויקת להפליא את המסר היוצא מהסיפור שכתב
במאורות נתן ש סיפר לו הגחזו"א ,והושמע בקו הבוגרים ,והוא המסר הבא מן השמועה
שהביא גם כבודו כאן .ואעפ"כ בה בעת הסכים עמנו מו"ר יצ"ו לענין מעשה וכתב על דברינו
מה שכתב.
ושוב הראוני בקובץ בית הלל (גליון  50כסליו תשע"ה עמ' פח והלאה) שהשיב בזה בארוכה
לשואלו דבר ,וסיכם דבריו למעשה בזה"ל :ע"פ עיקר ההלכה בדיעבד מותר ליהנות מאור
החשמל ,ומחימום על הפלאטה ,למרות שנעשים חילולי שבת בחברת החשמל .ומי שיכול
להחמיר על עצמו ולהשתמש בגנרטור ,בתור חומרא חשובה ,אדרבא תבא עליו ברכה לחוש
לדעת החזו"א זיע"א ,אבל מי שאינו יכול בנקל להחמיר בדבר זה ,יכול לסמוך על עיקר
ההלכה להקל בדבר .עכל"ק( .וע"ש עוד שהשיב ע"ד הרב ברכת יהודה נר"ו ,ובין דבריו זכינו
שציטט ג' חלקים נכבדים ועיקריים מלה במלה מתוך התשובה שכתבנו בעניותינו בס"ד .ומ"ש
בדבריו הנזכרים לשון 'דיעבד' ,הנה תכף ביאר דבריו שהוא בשביל לחוש לדעת החזו"א,
שבודאי מן המובחר הוא לכתחילה לחוש אף לדעת החזו"א ,שהיה מגדולי הדור ,אבל לפום
דינא הוא אף לכתחילה ,וכמתבאר מתוך אריכות תשובתו שם .והוא על דרך שביאר בעצמו
לשון לכתחילה ודיעבד שכ' מרן זיע"א בחזו"ע פסח דיני אפית המצה עמ' קסז ,והובא בקובץ
משנת יוסף גליון ד עמ ' קכ ,שהוא רק לכתחילה למצוה מן המובחר ,וכן באמת מתבאר
בחזו"ע עצמו בהערה ,שלדעת מרן לא אתקש מצה לפסח לעשיה אלא לאכילה ,וכל החומרא
היא מטעם הגאונים שם דחביבה מצוה בשעתה ,ע"ש .ודו"ק ).וראה עוד בהלכה האחרונה
שכתב מרן זיע"א בספריו ,והיא בחזו"ע שבת ח"ו (עמ' קנח קנט) ,שהתיר לכתחילה ובשופי
ההנאה מחשמל בשבת אף שנתקלקל החשמל ותוקן בשבת ,ומאותם טעמים שבאו בדברינו,
ונמצא שזכינו לכוין לדעת מי שגדול בס"ד .והדברים עולים בקנה אחד ,תואמים וברורים,
ומאירים כספירים.
ומכאן יש ללמוד להיות מתון מאד לפני שמשיג על מאן דהו ,וכ"ש על חכמי ישראל ,וכ"ש
שאינו במו"מ של תורה ,אלא על פעולותיהם והנהגתם .וכבר לימדונו רבותינו שאם ריק הוא
מאתנו הוא ריק .ודי בזה הערה למבין.
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יד .לעיל אות ו ,ואות י ,נתבארו תשובות לאלו ההערות.
ולענין מה שציין כאן בכוכבית (במוסגר) ,ידע עוד ,שכבר בזמנו כשפורסם ביתד המאיר (שבט
תשע"ג) החלק הראשון מהתשובה שנדפסה בברכת יהודה ח"ה ,וכתב שם( ,בהשפעת החוברת
החשמל בשבת בזמנינו כפי שסיפר לי אז)  ,שיש לאסור מן הדין שהוא נראה כמתנה לחלל את
השבת ,וכמבואר בש"ע סי' רמח ס"ד ,אזי שלחנו אליו תשובה מאהבה להשיב על עיקר יסודו
לאיסור ,ואחר כמה ימים התקשרנו אליו ,ואמר לי שהראה דברי לאברכים שם ,ואחד מהם
מצא בכל זאת איזה דברים בברכי יוסף שלפ"ז עדין לכאורה הנכון לאסור .ושוב חזרתי להשיב
לו ממה שהיה נלפע"ד בביאור דברי הברכי יוסף ,וכן לענין הלכה ,ואז אמר לי שאיזה אברכים
יושבים על דברי וישיבו לי בהקדם במכתב .ועם זה פורסם חלקה השני של תשובתו שם (באדר
תשע"ג) ,וכן התשובה כולה באור תורה אדר תשע"ג ,וכמו"כ פורסם בד בבד בעירנו ע"י ת"ח
אחד דיין ומו"צ ,שגם הוא הושפע מהחוברת החשמל בשבת בזמנינו כפי שאמר לי ,אולם
מטעם אחר שהובא שם ,והיינו מטעם איסור הנאה ממעשה שבת ,וגם אליו שלחנו מה שהיה
נראה להשיב ,ע"פ בקשתו מראש הכולל שהנני לומד בו ,ושוב קרא אלי לדון בדברים ,ובאתי
אליו עם עוד ידיד למו"מ ,והוכחנו להיתרא מכמה טעמים ברורים שלא היה בפיו תשובה
עליהם באותה שעה ,וציין לפניו הנקודות שעליהם הוא צריך להשיב לי ,ואמר שישוב אלי
בנידון ,ואחר איזה זמן הוציא עלון ובו מבואר כפי שסבר בתחילה .ולמעשה על טענותי
להיתרא עד היום לא השיבו שניהם .וכמו"כ הוספתי לעיין באותו זמן עד כמה שידי יד כהה
מגעת בס"ד ,בנידון חששא דחילול ה' שבדבר .ואחר כ"ז ערכתי הכל בס"ד בתשובה מסודרת
ומחולקת לג' חלקים וכ פי שראה כבודו ,ושלחתי לכמה ת"ח לביקורת ,וכמו"כ נסעתי למו"ר
הראש"ל יצ"ו והגשתי לפניו את הדברים ,ואמר שיעיין בזה .ואחר כמה ימים נאמר לי שעבר
על הדברים ואף אמר מתוכם שיעור ,ובאתי לקחת את הסכמתו ,והוסיף לי שלמד הכל עם איזה
חכם ,וכתב לי מה שכתב ,ופירסמתי תשובתי עם הסכמתו ביתד המאיר (תמוז תשע"ג) ,ובה יש
דחיות ברורות לטענותיו של הרב ברכת יהודה נר"ו ,ואעפ"כ עד היום לא השיב בירחונים על
דברי דבר וחצי דבר( ,בזמן שדרכו כן להשיב ולחזור ולהשיב בירחונים כמעט על כל מה
שמשיגים על דבריו ).וחזר והדפיס דבריו בברכת יהודה ח"ה ,והוסיף להביא שם מכתבים
מסויימים שפורסמו אז באו"ת ,ובכל דבריו שם לא נמצאו טענותי כלל ,ואף לא דברים
הנותנים מענה כל שהוא על מה שכתבנו אליו לדחות דבריו( .אולם יאמר לשבחו ,דהשתא
הכא שח לי בטלפון שבזמנו הציעו לו לברר הנתונים בחברת החשמל ביסודן וממקור ראשון,
ולבא עם הממצאים ק דם מרן מלכא זיע"א ולקבל ממנו חו"ד קדשו בנידון ,והתחיל לפעול
בזה ובירר הממצאים בתוככי החברה וכו' ,וניגש להכנס לפנים מן הקודש ,ואו אז התחיל מרן
זיע"א עם הטיפולים והחולשה ,ובני ביתו של רבנו הסבירו שהמצב אינו בכי טוב עבור נושא
שכזה ,ונדחה הדבר מפעם לפעם ,וסו"ד לא אסתייעא מלתא וכבו המאורות ,חבל על דאבדין.
ואפשר שדברי מו"ר הראש"ל יצ"ו המצורפים לדברינו היו ג"כ מהמניעים להשתדלות הזו
שעשה החכם הנ"ל ,שראה דברי מו"ר הראש"ל וסבר וקיבל).
טו .הנה ממה שביארתי בס"ד לעיל אות יב ד"ה ואם ,וד"ה עוד ,וד"ה מה גם ,תשובה מוצאת ביתר
ביאור על מ ה שטען כאן .אולם בעיקר טענתו ,נעלם ממנו מ"ש מרן זיע"א בספרו האחרון
חזו"ע שבת ח"ו בהלכה האחרונה (עמ' קנח) ,ושם התיר להדיא ובשופי ,ובמקורות ההלכה
דחה דברי כמה פוסקים שכתבו לאסור ,על אף שבודאי בתחנת הכח לא נעשה באופן
אוטומטי .קחנו משם.
ומ"ש בביאור ד' הגריש"א דמי שאינו בן תורה לא גורם חילול ה' ,הנה לפי מה שביארו בקו
הבוגרים שביאור ענין החילול ה' הוא מחמת סגנון של היתר גורף ,דפיקו"נ דוחה אבל לא
מבטל שבת ,א"כ אין ענין החילול ה' לאסור השימוש לצרכנים ,אלא עניינו שלא להתיר
לחברה ,ורק למעשה כיון שהם אינם עושים בהיתר ,ממילא לנו אסור להשתמש .ולפ"ז מה לי
בן תורה או לא .ועוד ,שהסיפור המובא במאורות נתן (עמ'  )18בשם החזו"א ,שאותו פורק עול
התלוצץ וטען שמשתמשים בביהכ"נ באור שמיוצר בשבת וכו' ,וכי טענתו רק על בתי הכנסיות
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של בני התורה ,והרי מפורש כתב שם שטען על בית הכנסת הגדול שבת"א ושאר בתי הכנסת.
ומ"ש עוד שמרן זיע"א קילס את דברי הגחזו"א זיע"א ,ראה נא מש"כ בעניותינו בתושה באות
ז (עמ'  ,) 25שהוא לענין אם נותק החשמל ותוקן בשבת ע"י טכנאי ,וכן דמבואר בהליכו"ע
שזהו דוקא אם נעשה באיסור ,אבל כל היכא שעושה בהיתר משום חשש חולים וכיו"ב שפיר
דמי .ע"ש.
עד כאן הגיעו דברי המועטים להשיב לפני כבוד תורתו( .ונכתבו פסקי פסקי מכמה
סיבות ).ויה"ר מלפני הי"ת שיזכה את כבודו שימשיך ויוסיף לשקוד על דלתות
תורתינו הקדושה ביתר שאת ויתר עז ,לילה כיום יאיר ויזהיר ,ויגדל לגאון
ולתפארת ,להגדיל תורה מפוארה ולהאדירה ,ולזכות את הרבים ,לנ"ר לפניו
יתברך כל הימים ,ויראה נ"ר מרובה מכל יוצ"ח ובכל פעולותיו הטובים ,ובגאולה
השלימה חיש קל מהרה וברחמים מרובים ,אכי"ר.
הכותב וחותם לכבוד הדרה של תורה ולכבוד עמליה
פעה"ק אלעד יע"א ליל הששי כ"ח בניסן התשע"ה
דורש שלומו וטובתו באהבה והערכה רבה
הקטן שמעון ללוש ס"ט
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