
 מגפת הקורונה
אגד מאמרים של תלמידי ותלמידות המכון 

 בראי ההלכה, ההשקפה וההגות היהודית

ם
רי

מ
א

מ
ד 

אג
 | 

ה
ונ

ור
ק

ת 
פ

מג



 
 

  אגד מאמרים

 ותלמידות  של תלמידי 

  עמיאל-ברן, עמיאל-שטראוס

 ומכון קלאודיה כהן למחנכות 

 "א פ שת -תש"ף

 

 קורונה מגפת ה 
 ההשקפה וההגות היהודית , בראי ההלכה

 

 

  





 

 
i 

סטון תורה  של    אור  ענפה  רשת  תכניות    27הינה  חינוכיים,  מוסדות 
הקמתה ע"י הרב  ומיזמים חברתיים, הפועלים ברחבי הארץ והעולם מאז  

. תחת הנהגתו של הנשיא וראש המוסדות,  1983שנת  ד"ר שלמה ריסקין ב
מנהיגות   ולהצמיח  ברנדר, הרשת ממשיכה להתפתח,  כתריאל  ד"ר  הרב 

ומ  רוחנית רלוונטית  יהודיות,  אורתודוקסית,  קהילות  המעצבת  קרבת, 
 מודרניות וציוניות, במגמה לתיקון עולם.

 
עם  עמיאל-ברן|    עמיאל-שטראוסמכון   יחד  ע"ש  ,  למחנכות  המכון 

כהן בשנת  קלאודיה  הוקם  שליחים,    1998,  של  זוגות  בהכשרת  ועוסק 
דתית גישה  בעלי  ורבנים  להנהגה-לאומית-מחנכים  קהילתית,    ציונית 

ורוחנית מתוך    חינוכית  פועל  המכון  העולם.  ברחבי  יהודיות  בקהילות 
הזהות   את  לחזק  במטרה  בתפוצות,  ישראל  לקהילות  ורגישות  אחריות 

 .היהודית של יהודי התפוצות ולמנוע התבוללות

 

ממכון    מערבאתכנית   נפרד  בלתי  חלק  היא  ספרדיים  רבנים  להכשרת 
נותנת  -שטראוס התכנית  לעמיאל.  מיועדים  אשר  לרבנים  צאת  מענה 

אופי   את  לעומק  להכיר  שיש  הבנה  מתוך  ספרדיות,  בקהילות  לשליחות 

 .הקהילה הספרדית ואת הציפיות שלה מן הרב או המנהיג הרוחני
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 דברי ברכה 
 יקרים,ידידים 

 
 שלום רב

 
הקורונה  במגפת  העוסקים  מאמרים,  המאגד  חדש  ספר  לפנינו  מונח 

 רוחניים והגות יהודית.-ההלכתיים, דתיים םמההיבטי
 

רציני   ושיבוש  לשינוי  הגורמת  מגפה מתמשכת,  של  בעידן  מצויים  אנו 
על   גם  רחבה  השפעה  לה  יש  אשר  התחומים,  בכל  החיים,  שגרת  של 

 רוחניים, הן במרחב הציבורי וכן ברמה האישית.-הדתייםהחיים 
 

ומצי ומורכבות  רבות  הלכתיות  שאלות  מעלה  זה  אתגרים  מצב  ב 
שר בנויים על שילוב ואיזון,  הלכתיים הדורשים פתרונות יצירתיים, א

החיים   שגרת  לבין  לנפשותיכם  מאוד  ונשמרתם  של  הציווי  בין 
 היומיומית.

 
של   עטם  פרי  כולם,  שטראוסהמאמרים  "מכון  ותלמידות  -תלמידי 

 עמיאל", מתמודדים עם שאלות ואתגרים אלו. 
 

שטראוס "-"מכון  מרשת  ומשגעמיאל"  מכשיר  סטון",  תורה  ר אור 
היהודיות   לקהילות  ורבנים  מחנכים  שליחים,  רבה,  ובהצלחה 

 בתפוצות.
 

העולמית,  הציונית  בהסתדרות  בתפוצות,  רוחניים  לשירותים  המערך 
לו למטרה ל ולטפח  שם  היהודית בקהילות היהודיות  חזק את הזהות 

והוא שמח את הקשר למדינת ישראל באמצעות מגוון רב של פעילויות,  
 להיות שותף גם לספר חשוב זה.

 
ספר זה, מהוה נדבך נוסף וחשוב, בהכנת הרב לשליחות והעשרת עולמו  
 הרוחני והמקצועי. ובנוסף, הוא מהוה כלי חשוב עבור הרב בתפקידו. 

 
 

 הרב יחיאל וסרמן 
 ראש המערך לשירותים רוחניים בתפוצות 
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 דברי ברכה 
 קוראות וקוראים יקרים, 

 

ברןהחודשיבמהלך   מכון  של  היקר  הצוות  עמל  האחרונים,  עמיאל  -ם 
השליחים שלנו ברחבי העולם. במהלך    277עמיאל ועמד בקשר עם  -ושטראוס

הלכתיות   שאלות  התעוררו  אלו  לנגיף  אינטראקציות  ביחס  רבות  חדשות 
ה  המאה  של  הכולרה  מגפת  שמאז  נדמה,  שאלות    19-הקורונה.  נשאלו  לא 

 כאלו בקהילות ישראל.
 

עמיאל  -שים ביותר היה לראות את התייחסותם המקצועית של צוות ברןרמ
מאלפת  -ושטראוס בדוגמה  מדובר  אלה.  שאלות  עם  בהתמודדותם  עמיאל 

, אלא דווקא הלכה  ' משפט'ה קרויה  לעובדה שביהדות, מערכת החוקים איננ
 "ללכת". -מתוך המשמעות של  –
 

יד על  להיות משותקת  או  יכולה להתאבן  אינה  עכשווית,  ההלכה  י מציאות 
נעוצה בדרכה:  היא  "הלכה"  במציאות    אלא  עיסוק  תוך  עתיקה  במסורת 

 העכשווית. 
 

נצחיות ההלכה באה לידי ביטוי ביכולתה לעסוק במציאות חדשה מתמשכת  
מופיעים  ומ בה  זו,  חוברת  לציבור  להציג  גאים  אנחנו  זו,  ברוח  תפתחת. 

ועוסקים בסוגיות שונות    מאמרים שנכתבו על ידי תלמידות ותלמידי המכון,
 ב. "הקשורות לקורונה, כמו מנייני מרפסות, ושאר כיו

 

השליחים   נבחרת  ושל  המכון,  צוות  של  המסורה  עבודתם  ובזכות  ייתן,  מי 
וכל  שליחים    277המונה   היהודי  העם  יתברכו  העולם,  רחבי  בכל  ושליחות 

 האנושות בהתאוששות מהירה ובסיום מידי למגיפה זו. 
 

  
   ,בהבהוקרה ר

 

  

  כתריאל ברנדר 
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 פתח דבר 
בימי כתיבת שורות אלו, אנו שרויים עדיין במגפת הקורונה. קשה לדעת כמה  

ברור   אבל  והעולם,  האנושות  את  ילווה  זה  נגיף  את  זמן  ישאיר  שהוא 
תהליכים   על  הכלכלות,  על  האנושי,  המין  על  העולם,  על  וחותמו  אותותיו  

 .דות והעם היהודיחברתיים ופסיכולוגים וגם על היה 
 

סביב   ולעיתים  ליניאריים  תהליכים  פי  על  לעיתים  מתנהלת  ההיסטוריה 
הקורונה   נגיף  משקל.  כבדי  פעמיים  חד  היסטוריים  ואירועים  מלחמות 

את זו    הפוקד  לא  היהודי.  והעם  העולם  בעיניי  תעלומה  עדיין  הוא  העולם 
לנגיף רפואית  תרופה  כיום  שאין  הנ  ,בלבד  ההשלכות  שגם  פשיות  אלא 

חברתיות לא ברורות. כדי שאפשר יהיה להביט על מציאות ולנתח אותה,  הו
ומקום זמן  של  בפרספקטיבה  צורך  המבול    ,יש  בתוך  עדיין  שרויים  ואנו 

לל מועדות  האפידמיולוגי  העולם  פני  ולאן  המתחרש  של  חדה  ראיה  א 
 .בעקבות המגפה

 
מרים בספר זה  זו הסיבה, שאני רואה ברכה גדולה בכתיבה ופרסום של המא

למציאות פנים  מול  אל  פנים  להסתכל  מתוך    המנסים  חווים  שאנו  הקשה 
וקהילתית.   חינוכית  מחשבתית,  הלכתית,  ראיה  מתוך  אותה  להבין  רצון 

והכות נושאים משמעותיים המהווים אתגרים בתקופת  הכותבים  בות בחרו 
 .הקורונה, למדו אותם, עיינו בהם והציעו דרכי מחשבה ועשייה

 
מבמסג שטראוסרת  כהן  מכון    ,עמיאל-ברןועמיאל  -כון  למחנכות  קלאודיה 

מערבא   קשובים  ותכנית  שיהיו  ומחנכים  רבנים  שליחים,  מכשירים  אנו 
שידעו להבין את התהליכים המתרחשים    ורגישים לקולות של העם היהודי,

לנגד עינינו ולפעול למען חיזוק הקהילות והזהות היהודית בכל אתר ואתר.  
העולם  המאמרים   בהבנת  נוסף  שלב  הם  היקרים,  תלמידנו  ידי  על  שנכתבו 

ב ישראל  לכלל  הפנים  עם  לשליחות  יציאה  לקראת  ובהכנה  עקבות  היהודי 
 .הקורונה
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כדי להכשיר  כימים  של המכון, אשר עושה לילות  אני מבקש להודות לצוות  
ולקבל את   ובתי ספר, להדריך אותם  בקהילות  ללוות אותם  את השליחים, 

בהדרכה    פניהם זה  בספר  הכותבים  את  גם  לוו  הם  לארץ.  חוזרים  כאשר 
מי תודה  ומקצועית.  מאיירסאישית  בנג'י  לרב  של  וחדת  החינוכי  המנהל   ,

 .דפוסעל עריכת הספר והכנתו ל  המכון,
 

בלשירותים    המערך העולמית  רוחניים  הציונית  בהסתדרות  תפוצות 
המחלקה   ראש  בראשה,  וסרידידי  והעומדים  יחיאל  אי הרב  והמנכ"ל  לן  מן 

שנה. הם מהווים בית    22פרידמן, מלווים את המכון מאז יום היוולדו לפני  
אנו מודים להם על  ו ומקור השראה לפעילות שלנו ותמכו בהדפסת ספר זה,  

 .כך
 

אני תפילה ותקווה שימי מגפת הקורונה יעברו מתוכנו בקרוב. שנוכל ללמוד  
אחרי היהודי  הקיום  את  לחזק  להמשיך  שבאה    כיצד  זו  קטלנית  תאונה 

שטראוס מכון  ששליחי  פעולתם  -לעולם,  את  להמשיך  יצליחו  עמיאל 
  , ה המלווה אותנו: "לכל מקום שאני הולךבמסירות ובהצלחה מתוך האמונ

 ."לך לעם ישראלאני הו
 

 .ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום
 
 הרב אליהו בירנבוים 
ן ראש המכו
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 בואמ

 קורונה קהילות ובתי כנסת בעולם בימי

 הרב אליהו בירנבוים

ישראל   מדינת  עם  ליחסים  ועד  הקהילות  עתיד    -ממבנה  את  לנבא  קשה 
היהודיות בתפוצות, אך קרוב   יחוו שינוי  הקהילות  לוודאי שתחומים רבים 

 בעקבות מגפת הקורונה. 

 

 07/05/2020פורסם במקור ראשון,  י״ג באייר ה׳תש״ף, 

 

הבריא   2020במארס    11ב־ ארגון  נגיף  הכריז  התפשטות  על  העולמי  ות 
ובקהילות    הקורונה בעולם  בראשית  סדרי  השתנו  ומאז  עולמית  כמגפה 

ב אפידמיולוגי  איננו  המשבר  יהודי  היהודיות.  משבר  גם  הוא  אלא  לבד, 
מעבר ממצב של    –עולמי. המצב בקהילות היהודיות נדמה כיום כעולם הפוך  

פיזית, כלכלית, רוחנית  קהילות יציבות עם סדרים ברורים למצב של פגיעה  
 וחברתית וכאוס קהילתי. 

של   הגאולה  בשורת  את  עימם  מביאים  האביב  שימי  לשמוע  שמחים  היינו 
מיידית   תרופה  מציאת  על  חולים,  אפס  על  ידווחו  ושבחדשות  ניסן  חודש 
העולם,   בבורסות  גדולות  עליות  ועל  העולמית  הכלכלה  חידוש  על  לקורונה, 

אמ לבעלי  גם  הנראה  ככל  תמשיך  אבל  הקורונה  אופטימית,  וראייה  ונה 
אות  ויהודי.  ללוות  עולמי  אירוע"  "מגה  על  אפוא  מדובר  תקופה.  במשך  נו 

מלכת,   שלמה  אנושות  שעצר  אירוע  היה  האדם  בתולדות  אם  בטוח  אינני 
 והדבר אומר דרשני גם בהיבט היהודי־אמוני. 

את לאמוד  קשה  ודתות.  עור  צבעי  מדינות,  בין  מבדילות  לא  מספר    מגפות 
מדובר   אבל  הקורונה,  עקב  שנפטרו  מסביב  היהודים  באלפים  ספק  ללא 

התמותה    –בארה"ב, בצרפת ובאנגליה    –לעולם. בערים עם ריכוז יהודי גדול  
למשל   באנגליה  הכללית.  לאוכלוסייה  ביחס  גדולה  הייתה  היהודים  בקרב 
רמת התמותה אצל היהודים הייתה פי שבעה ביחס לאוכלוסייה המקומית.  

יש והדבר  נפטרו,  רבים  קהילות  ומנהיגי  רבנים  של  גם  אופיין  על  פיע 
 הקהילות עד אשר תתפתח מנהיגות חדשה. 

יותר שאלות   לי  יש  היהודי? הפעם  ושל העם  של הקהילות  עתידן  יהיה  מה 
היא   עוד שהמציאות  ומה  נבואה,  חוש  בעל  או  עתידן  אינני  שכן  מתשובות, 

הלכ ודאות.  בחוסר  ומאופיינת  נתונים  מורכבת  בעיקר  להעלות  אנסה  ך, 
. הערכה כללית היא לדעתי שהשינויים שאנו חווים כיום  ותובנות ראשוניות
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הסגנון   היהודי.  העולם  על  חותמם  את  ישאירו  היהודי  ובחינוך  בקהילות 
לחיים   מלאה  חזרה  תהיה  ולא  ואיתנו  כאן  יישאר  הקורונה  בימי  שנוצר 

 הקהילתיים והיהודים שלפני המגפה. 
 

 הקהילה פני  שינוי
בתפוצות מבוססים   החיים,  החיים הקהילתיים  ומעגל  השנה  מעגל  רצף  על 

במועדים,   הקהילה  בחיי  ההשתתפות  מצוות.  שומר  שאיננו  ציבור  עבור  גם 
את   היוצרים  הם  עם  וריקודי  עברית  בשיעורי  ואפילו  באירועים  בטקסים, 
השנה  והמשפחתית.  האישית  הזהות  את  ומחזקים  הקהילתית    הלכידות 

פ וסדרי  פורים  סח קהילתיים. בריתות  הכול השתנה. לא התקיימו מסיבות 
מילה, בר מצוות וחתונות התבטלו, הצעירים לא נסעו למצעד החיים בפולין,  
הספר   בתי  העצמאות.  ויום  הזיכרון  יום  השואה,  יום  טקסי  התקיימו  לא 
שבעה   וימי  אבלים  ניחום  אפילו  הנוער.  בתנועות  פעילות  ואין  סגורים 

 תקיימים בטלפון או בזום. מ
א אלו  במעגלים  לשייכות  הפגיעה  נזק  אלא  בלבד,  חברתית  פגיעה  ינה 

על   שנכפה  החברתי  הבידוד  היהודית.  לזהות  וממילא  היהודית  ולמשמעות 
תחושת   על  המבוסס  הקהילתי  היהודי  מהקיום  ההפך  הוא  היהודי  העולם 

 יחד, והוא פגע בליבת החיים בקהילות היהודיות. 
אות זו תקדים  ים כיום בכל העולם. ככל הנראה אין למציסת סגור בתי הכנ

מלחמות,   בתקופת  באירופה  נסגרו  כנסת  בתי  בעבר  היהודית.  בהיסטוריה 
אבל במקומות אחרים בעולם התקיימו תפילות. כיום, כל השערים נעולים.  
שולחן   שגלו מעל  לבנים  "אוי  אדם,  בידי  נסגרו  יש האומרים שבתי הכנסת 

בושת פנים על  יש האומרים שנסגרו בידי שמים כביכול. גורשנו באביהם", ו 
בית   וכואב.  דואב  כך, הלב  ובתי מדרשות. כך או  כנסיות  ידי הקב"ה מבתי 
ומשמעות   חברתית  שייכות  היוצר  מקום  הוא  מוסד,  הוא  בתפוצות  הכנסת 

 רוחנית ואלו חסרות כיום למרות חיבורי הזום. 
י  ן את חברי קהילותיהם לפקוד את בת אם בדרך כלל הרבנים דואגים להזמי 

כיום קהילות    הכנסת,  הקורונה,  בימי  בבתים.  להישאר  מהם  מבקשים  הם 
ורבנים התחרו ביניהם מי סוגר קודם את בית הכנסת כדי לשמור על חברי  

 הקהילה. 
איך ייראו הקהילות היהודיות ובתי הכנסת בתפוצות אחרי היציאה מהסגר?  

שאחר כך  על  מדווחים  לעבוד  מומחים  ימשיכו  רבים  אנשים  הקורונה  י 
ר שהתנסו בכך בתקופה זו של בידוד. האם התנהלות חדשה זו  מהבית, לאח

תשפיע גם על כך שאנשים ירצו להיות יהודים בבית ולא יהודים קהילתיים?  
מגפת הקורונה תשנה לא רק את סדר היום העולמי אלא גם את סדר היום  

לחשו צורך  יהיה  והקהילתי.  כנסת  היהודי  בית  של  חדשים  מודלים  על  ב 
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להת כדי  אטרקטיבית  וקהילה  מציאות  ולעצב  שנוצרו  הקשיים  עם  מודד 
 ליהודים הזקוקים לקהילה. 

למרות שבתי הכנסת נסגרו, מקוואות הנשים לא נסגרו, וזו ללא ספק תופעה  
ופעיל   כשר  מקווה  יש  תמיד  לא  היהודי  בעולם  קטנות  בקהילות  מעניינת. 

שפחות  ות לקהילות שכנות לשם טבילה במקווה. כיום, כשמולכן נשים נוסע
בקהילה   לנסוע.  אפשרות  אין  בעוצר,  עדיין  שלמות  וערים  בבידוד  נמצאות 
עד   לנסוע  נהגו  הנשים  פעיל.  מקווה  אין  למשל,  איטליה,  במודנה,  הקטנה 
עתה למקווה בקהילה הסמוכה בבולוניה, אבל נכון להיום הדרכים סגורות  

 לנסוע מעיר לעיר. ואסור באיטליה 
בתי   היהודיות,  יהודיים  הקהילות  וארגונים  היהודיים  הספר  בתי  הכנסת, 

ידי   על  אלא  ישראל,  במדינת  כמו  הממשלה,  ידי  על  נתמכים  אינם  שונים 
חברי הקהילה המשלמים מס חבר לקהילה, תורמים לבתי הכנסת ומשלמים  

א לקושי  רק  לא  יביא  הנוכחי  המשבר  הספר.  בבתי  לימוד  לשבר  שכר  לא 
ו  וחינוך  קהילה  מערכות  של  תשתיות  וקריסה  של  סגירה  או  לצמצום  יביא 

קהילתיות וחינוכיות. לא ניתן להקל ראש במשבר הכלכלי אשר כבר בימים  
 אלו גורם להתמוטטות של ארגונים יהודיים ולצערנו עוד היד נטויה. 

בתי  הכיתות הווירטואליות ותוכנת הזום ודומיה הפכו לתחליף לשיעורים ב
הש על  מדווחים  הרבנים  ספר.  ובתי  יהודים  כנסת  של  גדולה  תתפות 

בשיעורים היומיים והשבועיים בזום, יותר מאשר בימים רגילים. האם גילינו  
את הדרך איך לקרב יהודים באמצעות זום, או שמא מדובר רק על תקופת  
הטכנולוגיים   מהאמצעים  יתעייפו  או  מבידוד  יצאו  שאנשים  עד  מעבר 

פנים? האם    כתחליף פנים אל  שיח  ולדו  יהפוך  לקשר האישי  בזום  השימוש 
לקחת   צריך  זו  במסגרת  זמני?  צורך  ממלא  רק  שהוא  או  שבשגרה  לדבר 
טכנולוגיות   למערכות  גם את האנשים המבוגרים שאינם מחוברים  בחשבון 
באירופה   מסוימות  בקהילות  שונות.  בתוכנות  להשתמש  יודעים  שאינם  או 

 ילה. חסית גדול אשר לעיתים מהווה רוב חברי הקה מדובר על ציבור י
כמו כן יש להבדיל בין מדינות שבהן יש "תרבות חמה" למדינות עם "תרבות  
תחליף   להוות  יוכלו  ודומיה  הזום  שתוכנת  חושב  אינני  בראשונות,  קרה". 
למפגשים אישיים ולפעילות חברתית המתקיימת פנים אל פנים ויהיה צורך  

 י הקלאסי. לשוב לסגנון הקהילת 
 

 אנטישמיות והנהגה 
הפו גיאופוליטיים  המשברים  רק  אינם  אלו  בימים  היהודי  העם  את  קדים 

ופנימיים, אלא הם כוללים גם חידוש והרחבה של תופעת האנטישמיות. סגן  
ומ"מ יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, יעקב חגואל, כתב לאחרונה ש״נגע  
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שלא   ממאירה  למחלה  הפך  כבר  לפזר  האנטישמיות  כדי  באמצעים  בוחלת 
י העולם. נגיף הקורונה לא מבדיל בין דת גזע ומין אבל  את הרעל שלה ברחב 

האשמת   של  התופעה  לקונספירציות.  פורייה  קרקע  לאנטישמים  נותן 
אז   בין  הגדול  ההבדל  חדשה.  אינה  ועוד  מחלות  מגפות,  ביצירת  היהודים 

נ ואנחנו  ישראל  מדינת  את  לנו  יש  שכיום  הוא  וניאבק  להיום  משיך 
 אש מורם". באנטישמיות ואף ננצח אותה בר

מגפות   בעת  גם  חדשות.  אינן  הווירוס  ביצירת  אשמים  שהיהודים  הטענות 
כבר  היהודים.  כלפי  מאשימה  אצבע  הופנתה  ההיסטוריה  במהלך  קודמות 
על   מדובר  לא  יהודים.  כלפי  כך  טענו  הביניים  בימי  השחורה  המגפה  בימי 

אלא   חדשה"  הדעות  "אנטישמיות  זה  בשלב  ישנה.  אנטישמיות  על 
ובפריצה  האנטיש אינטרנט,  ובאתרי  החברתיות  ברשתות  מוצגות  מיות 

לשיעורים ולטקסים של קהילות יהודיות. אולם מה יקרה כאשר יהודים ולא  
 יהודים יצאו מהבתים? האם התופעה תיחלש או תתעצם? 

ניצבים בעולם  יהודיות  בקהילות  הרוחנית  המנהיגות  בפני  התמודדויות    גם 
חלק ומורכבים,  חדשים  באינטנסיביות  ואתגרים  או  בתוכנם  חדשים  ם 

 שלהם.
רבנות היא תפקיד דינמי התלוי בזמן ובמקום. הגדרת תפקיד הרבנות תלויה  
הרב   תפקיד  על  לעמוד  קשה  היהודי.  העם  של  מצבו  מהו  לשאלה  בתשובה 

יצטרך להתחיל לבנות מ  ההתחלה,  אחרי הקורונה, אבל בדברים רבים הוא 
להיו יצטרך  הוא  מחדש.  מסלול  פסיכולוג  לחשב  גם  אבל  אמונה  איש  גם  ת 

דורשת   זו  שתקופה  נדמה  טראומה.  פוסט  של  במקרים  ולטפל  וסוציולוג 
מהמנהיגות הרבנית להוביל, לחשוב על התוכן ועל המילים, על הדרך לעורר  
של   תפילה  לקיים  למציאות,  שמתאימה  הלכה  ולפסוק  היהודי  הלב  את 

 בור אישי ושייכות. חי
ההל מהאתגרים  כמה  יחידים  והנה  הקהילות.  רבני  בפני  שהוצבו  כתיים 

העלו   פי עקרונות ההלכה  על  המחויבים לקיום מצוות וקהילות המתנהלות 
וקהילתיים.   משפחתיים  אישיים,  בתחומים  מורכבות  שאלות  הרבנים  בפני 

פרספקטיבה תחת  בהן  דנים  כעת  אבל  בעבר  נשאלו  מהשאלות  של    חלק 
בהן הרבנים מתבקשים לחוות את  קורונה ורבות מתוכן הן שאלות חדשות ש

 דעתם.
 

 להלן רשימה חלקית של שאלות הלכה מהתפוצות:
הנפטרים   - האנשים  גופות  את  לשרוף  שיש  חוק  קבעה  המדינה  אם 

מקרונה, האם מותר לעשות זאת? אם נשרפה גופה של חולה קורונה,  
הנשרפים   אפר  את  לקבור  ניתן  אפשר  האם  האם  ישראל?  בקבר 
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ע בשבת  יהודי  ביום  לקבור  גופתו  את  ישרפו  שלא  כדי  גויים  ידי  ל 
 ראשון? 

המדינה   - גבולות  אם  שנולד  יהודי  לתינוק  מילה  ברית  לעשות  כיצד 
סגורים והמוהל לא יכול להגיע? האם לדחות את הברית? האם ניתן  

תאריך  לבצע את הברית על ידי רופא יהודי או גוי? האם מותר לדחות 
 חתונה בגלל הקורונה? 

,  80ואחד בן    50בבית חולים שני חולי קורונה יהודים, אחד בן  אם יש   -
לטפל   צריך  הרופא  במי  עבורם?  הרפואי  בטיפול  עדיפות  סדר  יש 

 תחילה? 
מה לעשות לגבי זוגות של נישואי תערובת, שבעקבות הקורונה נפטרו   -

לפתוח בבית הקבר ביחד. האם אפשר  להיקבר  ות היהודי  ומבקשים 
 רבים?מחלקה נפרדת לזוגות מעו

האם אפשר לצאת לרשות הרבים בשבת עם כפפות ומסכות לשמירה   -
 מפני קורונה )במקום ללא עירוב(?

 

 חזרה לסמכות המקומית
אם לאורך שנים הפך העולם לכפר גלובלי קטן, הרי שנגיף הקורונה החזיר  

. גם ההלכה שהפכה  אנשים לביתם ולמדינתם ויצר קרע בגלובליות העולמית 
האחרונות   תשוב  בשנים  היא  שגם  וייתכן  כך,  בעקבות  משתנה  לגלובלית 

 לביתה ותהיה תלויה בכל מדינה וקהילה במרא דאתרא המקומי. 
ישראל   במדינת  שנקבעו  כללים  לפי  קורונה  בימי  גם  היהודי מתנהל  העולם 

נכנסו  אבל לא בכל הנושאים. בארה"ב ובמקסיקו בתי הכנסת נסגרו ויהודים 
בארץ. מאידך, רבני צרפת אסרו להשתמש  לבידוד כאשר התקבלה ההחלטה  

בארץ   למרות שהרבנות  מילה  בריתות  ולקיים  גורף  באופן  נשים  במקוואות 
הראשית   הרבנות  כאשר  גם  פתוחים.  המקוואות  את  להשאיר  שיש  פסקה 
הכריזה על יום צום עד הצהריים בערב חודש ניסן, שמעתי רבנים בתפוצות  

 רו לבני קהילותיהם שלא לצום. נגדו בתוקף לתענית מפאת הסכנה והושהת
הפסקים   את  ששלחו  ובחו"ל  בארץ  ומרכזיים  חשובים  רבנים  שהיו  למרות 
יותר   בדרך  ללכת  החליטו  רבנים  ויותר  שיותר  נדמה  העולם,  לכל  שלהם 
אפשרות   שאין  התחושה  ומתגבשת  הולכת  הקהילתי.  המצב  לפי  עצמאית 

גל  הלכה  פסק  כלללאמץ  יש  לקורונה  הקהילות.  לכל  שונים  ובלי  משחק  י 
 ומשונים ביבשות ובארצות השונות ולפי זה צריכות להתקבל ההחלטות. 

בשאלות   להכריע  שצריכים  אלו  הם  הקהילות  רבני  שבו  למצב  חוזרים  אנו 
של   בפולמוס  דן  כאשר  גרודז'ינסקי,  עוזר  חיים  הרב  כדברי  המקומיות, 

 : 19המאה ה־  הפרדת הקהילות בגרמניה בסוף
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גמורה  בהכרה  ביחוד  יסודתה  זו.  שאלה  פתרון  כן  לא 
בהירה  ודר  החי,  מקומו  את  המכיר   לחכם   … וההשקפה 

  הקהילה   אנשי  תכונות  כל  יודע ,  וקהילה  גליל  באותו
על  ופרטיהם ומפקח  המקשרים  הנימים  בכל  אתם  קשור   ,

הדת  למשאלות  היטב  בעיון  לב  לשום  בוחן  עין  לו  צרכים, 
לדו ויכול לראות   הנולד  יבואאת    אינה   השאלה   באשר   … ר 

  פי  על  רק,  והפוסקים  מהתלמודים  מקורים  פי  על  נפתרת
  בריחוק   בהיותם   אשר,  ומאירה  נכונה  והשקפה  ישרה   סברא
ה ולא מצאו די עוז בהשקפתם בז   להתערב  יכלו  לא,  מקום

החונים  הצדיקים  הרבנים  על  בזה  וסמכו  להכריע, 
שבאותו   דין  הבית  על  אשר  גליל  מקום  במקומם,  ואותו 

  1לחזק הדת ולעשות סייג כדי שלא יעברו על דברי תורה. 
 

להיות   הרצון  נראה שהמשבר הכלכלי,  עם מדינת ישראל,  מבחינת היחסים 
יהודים   יביאו  סיבות  ועוד  גבוהה  ברמה  בריאות  שירותי  בטוחה,  בסביבה 
ידיעה   פורסמה  האחרונים  בימים  ישראל.  למדינת  עלייה  על  להחליט  רבים 

ר הסוכנות היהודית צופה מאה אלף עולים וישראלים חוזרים בשנתיים  שיו"
תהיה   התוצאה  לארץ,  העלייה  של  הגדולה  החשיבות  למרות  הקרובות. 

 היחלשות דמוגרפית של הקהילות ובתי הספר היהודיים. 
בשנים האחרונות מדינת ישראל השקיעה רבות כדי לחזק את הקהילות ואת  

בתפוצות,  היהודית  ומסע  באמ  הזהות  תגלית  כמו  גדולות  תוכניות  צעות 
הציונית   וההסתדרות  היהודית  הסוכנות  התפוצות,  משרד  של  ופרויקטים 
ועמותות שונות. בעקבות הקורונה תוכניות רבות נפסקו. מדינת ישראל עדיין  
ולדאוג   ליטול את התפקיד של האח הגדול  שרויה בצערה, אך היא תצטרך 

 ר לים. מעב לא רק לאזרחיה אלא גם לאחיה
התפוצות.   ליהדות  ישראל  מדינת  בין  בקשר  לפגוע  יכולה  המגפה  שני,  מצד 
הסתגרות   של  מצב  יוצר  לעולם  מסביב  הקהילות  בחיי  הדרמטי  המשבר 
אלו   ימים  היהודית.  לעמיות  היהודי,  לקולקטיב  השייכות  בתחושת  ופגיעה 
הע של  כביתו  ישראל  מדינת  של  ואחריותה  צביונה  להוכחת  מבחן  ם  יהיו 

 הודי. הי
 

* * * * * 

 

 ,אחיעזר קובץ אגרות, חלק א, איגרת קנ, עמ' רמב־רמד. ראה גם שו"ת אחיעזר, חלק ד 1
 יב־ 
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בימי כתיבת שורות אלו העם היהודי והעולם עדיין מצויים במשבר, בכאוס  
תוכניות   להכין  אפשרות  אין  כאוס,  מתוך  מצבים  לנתח  ניתן  לא  ובפחד. 
פעולה מתוך פחד, אבל אני מקווה ומתפלל שיצר הקיום המאפיין את האדם  

היהו החכמה  עם  יחד  בפרט,  היהודי  העם  ואת  אותנו    דית,בכלל  יביאו 
הפתגם   שאומר  כפי  היהודי.  העולם  לתיקון  המתאימות  החלופות  למציאת 

 הסיני העתיק: "משבר הוא הזדמנות להתחיל מחדש בדרך חכמה יותר". 
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 חובת תפילה במניין בימי מגיפה

 ש"י ויצמן

 

 הקדמה 
'  ימי מגיפה בעולם קוראים לנו לערוך חשבון נפש ולשאול על שום מה עשה ה

 בל?  כך לנו? על מה פעל כל אלה ומה רוצה ה' יתברך מבריותיו בכל ארצות ת

ואולם, לא באנו עתה לחקור המופלא ממני אלא לפתוח בדברי יראה ומוסר  
עשיו  כי סבור אני שלכל הפחות שומה על כל אחד ואחת מאתנו לפשפש במ

חבריהם  ובין  בביתם  ואישה  איש  יתברך,  לפניו  זכה  בתשובה    ולהתעורר 
וע  כך גם בין האדם לקונו. ותשובה, ותפילה וצדקה מעבירים את ר  -ושכניהם

הגזרה ונישא תפילה פשוטה שיסיר ה' יתברך את המגיפה מעל עולמו ויחוס  
 וירחם על בריותיו יצירי כפיו במהרה בימינו. 

 

 מבוא
לדון בשאלה אשר נפוצה הרבה בזמן המגיפה. ענפיה חדשים אך  עתה, באנו  
ם ועמוקים ומבוארים הדק היטב בגמרא ובפוסקים. והיא: מה  שורשיה ישני
היחיד להתפלל במניין? והנה, בשעה זו תפילה בציבור עלולה    גדר חובתו של

איש   בהם  הנוכחית  במגיפה  זמנים  היו  וכבר  נפשות  סכנת  ספק  גם  להיות 
 ספונים בביתם ובתי כנסיות ומדרשות היו על מסגר.  ואישה היו 

העולות בזה. ויהי נועם ה' אלוקינו    קים בסוגיות היסוד נדון עתה בראשי פר
 עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו. 

 

 א. דבר שבקדושה 
 איתא בגמרא בברכות:  

אדא  רב  אמר  אומר   וכן  היחיד  שאין  מנין  אהבה:  בר 
ישראל   בני  בתוך  ונקדשתי  שנאמר:  דבר   –קדושה?  כל 

משמע? דתני רבנאי    שבקדושה לא יהא פחות מעשרה. מאי
הכא:  כתיב  תוך.  תוך  אתיא  אבא:  בר  חייא  דרבי  אחוה 

וך העדה ונקדשתי בתוך בני ישראל וכתיב התם: הבדלו מת
 2הזאת, מה להלן עשרה, אף כאן עשרה... 
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עולה כי כל קידוש שמו של הקב"ה חייב להיעשות בציבור הנקרא "בתוך בני  
ולומדת הגמרא מעשרת המרגלים שעד  ה אינה אלא עשרה אנשים  ישראל", 

לפחות, שהרי מתוך שנים עשר המרגלים הוציאה התורה את כלב ויהושע בן  
 נון. 

 וכן פסק הרמב"ם: 

שומעים  והכל  שמע  ברכת  מברך  אחד  יהיה  לא  ועונין    וכן 
שמע,  על  פורס  הנקרא  הוא  וזה  בעשרה,  אלא  אמן  אחריו 
נושאים   הכהנים  ואין  בעשרה,  אלא  קדיש  אומרים  ואין 

עשרה   ידיהם  שכל  המנין,  מן  והכהנים  בעשרה  אלא 
הרעה   לעדה  מתי  עד  שנאמר  עדה  הנקראים  הם  מישראל 

שהרי עשרה,  והיו  וגו'  דבר   הזאת  וכל  וכלב.  יהושע  יצאו 
לא בתוך העדה מישראל שנאמר ונקדשתי  קדושה לא יהא א
 3בתוך בני ישראל... 

 
רים כדרכו  נאים ומסוד  4לוביצ'יק וובטעם הדבר מצאתי את דברי הגרי"ד ס 

לו  ב וראוי  לבד,  של הקב"ה  ייתכן לקדש את שמו  לא  כלל  כי  קודש שביאר 
למלך שיקדשוהו כלל הציבור. אלא שוודאי לא אפשרי לכנס את כולם לכל  

ה, ומשכך למדו חז"ל שעשרה אנשים הם הם נציגי כלל ישראל  דבר שבקדוש
א חטיבה  הם  ישראל  שהרי  זה,  במניין  עצמם  את  רק  מייצגים  חת.  ואינם 

המילה   מתוך  דווקא  מניין  גדר  דלמדה  הנ"ל  הגמרא  מלימוד  זאת  ודייק 
 "עדה", שעשרה אנשים הם כבר עדת ישראל ממש.  

 

 ב. ישתדל אדם להתפלל עם הציבור 
באנו למניין    עתה  עדה,  לאותה  להצטרף  האדם  של  חיובו  גדר  מה  לברר 

גד אין בדבר  כי  עולה  ובפוסקים  בגמרא  רי חיוב  אנשים. דהנה, מעיון פשוט 
 כדאיתא בברכות:

אמר ליה רבי יצחק לרב נחמן: מאי טעמא לא אתי מר לבי  
לכנפי   ליה:  אמר  יכילנא.  לא  ליה:  אמר  לצלויי?  כנישתא 

ה: טריחא לי מלתא. ולימא ליה  למר עשרה וליצלי. אמר לי 
ולודעיה   ליתי  צבורא  דמצלי  בעידנא  דצבורא,  לשלוחא  מר 

ליה: דאמר רבי יוחנן  למר. אמר ליה: מאי כולי האי? אמר  
ה'   לך  ואני תפלתי  דכתיב  מאי  יוחאי  בן  רבי שמעון  משום 

 
 ו -משנה תורה הל' תפילה ונשיאת כפים פרק ח, הל' ה 3
 עמ' לד, עי"ש בלשונו הזהב.  שיעורים לזכר אבא מארי", כרך ב  4
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רצון   בשעה שהצבור מת  –עת  רצון?  עת  רבי  אימתי  פללין. 
מהכא אמר,  חנינא  ברבי  רצון  יוסי  בעת  ה'  אמר  כה   :

עניתיך. רבי אחא ברבי חנינא אמר, מהכא: הן אל כביר ולא  
לי   מקרב  נפשי  בשלום  פדה  וכתיב:  היו  ימאס,  ברבים  כי 

הקדוש  שאין  מנין  אומר:  נתן  רבי  הכי,  נמי  תניא  עמדי. 
כביר אל  הן  שנאמר:  רבים,  של  בתפלתן  מואס  הוא    ברוך 

מקר נפשי  בשלום  פדה  וכתיב:  ימאס,  אמר ולא  וגו'.  לי  ב 
חסדים  ובגמילות  בתורה  העוסק  כל  הוא  ברוך  הקדוש 

בני,  מעלה אני עליו כאילו פדאני, לי ול   –ומתפלל עם הצבור  
בית   לו  שיש  מי  כל  לקיש:  ריש  אמר  העולם.  אומות  מבין 

להתפלל   שם  נכנס  ואינו  בעירו  רע,   –הכנסת  שכן  נקרא 
לה אשר ה אמר ה' על כל שכני הרעים הנגעים בנח שנאמר: כ

לו   הנחלתי את עמי את ישראל, ולא עוד אלא שגורם גלות 
יהודה  בית  ואת  אדמתם  מעל  נתשם  הנני  שנאמר:  ולבניו, 

 5מתוכם.  אתוש
 

משאלותיו של רבי יצחק לרב נחמן עולה כי על האדם לעשות כל השתדלות  
שרק יכול כדי להצטרף לתפילה במניין, ומדברי ריש לקיש למדנו גם כי חז"ל  

 ראו בעין יפה את מי שאינו מצטרף למניין בבית הכנסת שבעירו. לא 

 ופירש"י שם:  

לא ימאס אלמא: יש שעה שהיא של רצון. כביר    –עת רצון  
 תפלת הרבים לא ימאס.   –

 
 ומשמע מיניה כי לתפילת רבים יש מעלה מיוחדת לפניו יתברך.

הציבור   עם  תפילה  מעלת  את  הגמרא  למדה  טעם  מה  לשאול:  דיש  אלא 
מספר פעמים וממקורות שונים? ונראה לענ"ד לבאר כי חכמים הבחינו בגדרי  

שיבות דווקא בשעה בה  מעלה שונים גבי תפילה שבמניין. דלדעת רשב"י יש ח
מתפלל הציבור ולאו דווקא לתפילה עמם ממש וכן לדברי ר' יוסי בר חנינא  

אולם, ר'  ון וכן סבר גם רב אחא בר חנינא. וששעת תפילת הציבור זו עת רצ
רק   ולא  ממש  עמם  שנוכח  באופן  בציבור  התפילה  חשיבות  את  מדגיש  נתן 

ונפק"מ ברורה היא למי ש יכול לבוא  בשעה שבה הם מתפללים  ואינו  אנוס 
 וכפי שנבאר עתה בדברי הפוסקים.   בית הכנסתאל 

 וברמב"ם אכן פסק:  

 
 דף ז ע"ב  5
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אין    –תפלת הציבור נשמעת תמיד. ואפילו היו בהן חוטאים  
צריך  הקדוש   לפיכך  רבים.  של  בתפלתן  מואס  הוא  ברוך 

זמן   כל  ביחיד  יתפלל  ולא  הציבור,  עם  עצמו  לשתף  אדם 
ולע הציבור,  עם  להתפלל  ויעריב  שיכול  אדם  ישכים  ולם 

הכנסתל בבית  אלא  עת  בכל  נשמעת  תפלתו  שאין  בית  , 
בעירו ואינו מתפלל בו   בית הכנסת, וכל מי שיש לו  הכנסת

 6. עם הציבור, נקרא שכן רע
 

בדווקא.   ציבור  בתפילת  להשתתף  כדי  מאמץ  כל  לעשות  האדם  על  וא"כ, 
ב אלא בלשון  ואולם גם הרמב"ם, בהמשך לגמרא הנ"ל, לא נוקט בלשון חיו

ולא   נתן  כר'  דווקא  בפשטות  נקט  כי  מדבריו  עולה  ועוד  שיכול".  זמן  "כל 
 יכול להגיע לתפילה בציבור. כרשב"י, שהרי לא דן ביחיד שנאנס ולא 

 

 ג. מצוות תפילה במניין 
אודות אדם   ר"י  גבי שאלת  הנ"ל מה שהביא  על הרמב"ם  בהגה"מ  וראיתי 

ו מחברו  הנאה  הכנסתשנדר  בב   בית  חברו,נמצא  היטב    ית  בדבריו  והמעיין 
לגדר   נכנס  זה  שבמקרה  י"ל  דשמא  בדברינו,  טמון  השאלה  ששורש  יראה 

 "אינו יכול". ואולם דחה הווה אמינא זו:  

מצוה דבר  מניין    כי  דאיתא  היכא  מיבעיא  ולא  הוא, 
הוא   מצוה  לפרקים,  מניין  היה  לא  אפילו  אלא  לפרקים, 

א ובית  לתפלה  ברג-שישתפנו  יהלכו  שכבר להים  כיון  ש, 
יותר ק עצמן  קובעים  כך  ומתוך  לתפילתן  מקום  שם  בעו 

יותר  וקובעין  שבשמים  לאביהן  לבן  את  ומכוונים  לתפלה 
במקו שמתפללים  מתוך  לתפלתן  להם מקום  המיוחד  ם 

לבית  לילך  כדי  נדרו  את  להתיר  ויכול  הכנסת  להתפלל, 
 7.בית הכנסתלהתפלל עם חבירו, ותפלתו של אדם נשמעת ב

 
יכול  "כל    וא"כ, שאף  גדר  זה  אלא  בעלמא  מאמץ  איננו  הוא  שיכול"  זמן 

האדם   שעל  אומרים  היינו  לא  אם  נפשך,  ממה  שהרי  נדר,  להתרת  להוביל 
 , מדוע שנתיר לו נדר עבור כך? להתאמץ ולהגיע למניין

 והנה, בגמרא בברכות איתא עוד:  

 
 משנה תורה הל' תפילה ונשיאת כפים פרק ח, הל' א  6
 הגהות מיימוניות הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ח, אות א  7
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מיתיבי:  מצטרפין.  ועבד  תשעה  לוי:  בן  יהושע  רבי  ואמר 
ברבי לבית  מעשה  שנכנס  עשרה,  אליעזר  ולא מצא  הכנסת 

 –ושחרר עבדו והשלימו לעשרה; שחרר אין, לא שחרר לא!  
הכי?   עביד  והיכי  בחד.  ונפיק  חד  שחרר  אצטריכו,  תרי 
והאמר רב יהודה: כל המשחרר עבדו עובר בעשה, שנאמר: 

תעבדו!   בהם  שאני.    –לעלם  מצוה  הבאה    –לדבר  מצוה 
  8שאני.  מצוה דרבים  –בעבירה היא! 

 
 וכן הובא מעשה עבד ר"א גם בגיטין. 

לעשרה  מניין  להשלים  כדי  עבדו  את  שחרר  ר"א  וא"כ, 
ומבארת הגמרא דשרי לעשות כן )לשחרר את העבד( משום 

 9שתפילה במניין היא "דבר מצווה". 
 

 וברש"י שם פירש:  
 להוציא רבים ידי חובתם בקדושה.   –מצווה דרבים 

כדי לומר דברים שבקדושה, יש גדר  ה מישראל  ומשמע מיניה, שבכינוס עשר
 הוצאת רבים ידי חובה וזו חובת הציבור. 

 

 חובה –ד. תפילה במניין  
 ובתוספות הרא"ש על הגמרא שם בברכות הביא:  

ישראל   בני  בתוך  ונקדשתי  דכתיב  דרבים  עשה  דאלים 
דהיינו עשה דמקדשין את השם ברבים בעשרה, ואפילו הוי  

וברכו שלא מצינו לו עיקר  מוע קדושהמילתא דרבנן כגון לש
לומר  מסתבר  דלא  דיחיד,  עשה  דחי  אפ"ה  התורה  מן 
דאיירי בעשה דאורייתא כגון לקרות פרשת זכור שהיא מן  

 10התורה דמשמע דבכל ענין איירי. 
 

מצווה מדרבנן אשר   ואולם, למרות שזו  זו מצווה על הרבים.  הרי שלדבריו 
ע מצוות  היא  דוחה  הרבים,  על  המוטל מוטלת  ומדבריו  שה  היחיד.  על  ות 

עשה   "מצוות  היא  גברים  בעשרה  שבקדושה  דברים  אמירת  כי  מתבאר 
 דרבים". 

 
 דף מז ע"ב  8
 דף לח ע"ב  9

 תוספות הרא"ש מסכת ברכות דף מז עמוד ב, ד"ה מצוה דרבים שאני 10
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למדנו אם כן שיש מצווה לומר דברים שבקדושה בעשרה וזו חובת הציבור,  
אלא שיש לנו לדייק, שאם יש מצווה לומר דברים שבקדושה בעשרה דווקא,  

זה ולא נימר ליכנף לעשרה  ה תלוי באזי יש מצווה לקיים תפילה במניין, דז
 מישראל לומר קדיש וקדושה ותו לא, וכן דייק הרמב"ן: 

להתפלל   מצוה  מפני  וכי  תמהני  שאני.  מצוה  דאמרינן  הא 
תורה  אמרה  שלא  ואפשר  שבתורה  עשה  דחו  בציבור 
מתנות   להם  ליתן  שלא  משום  אלא  תעבודו"  בהם  "לעולם 

שחררו  כשהוא מ  חנם כענין דכתיב בגוים "לא תחנם", אבל
דליכא   הרב  וצורך  מצוה  משום  או  עצמו  דמי  שנותן  מפני 
חנינה מותר, וי"ל נמי אין הכי נמי דאתיא האי מצוה ודוחה  

ל הוא  ברוך  הקדוש  שבא  שכיון  שבתורה  הכנסתעשה   בית 
 11ולא מצא שם עשרה מיד כועס.

 
בלשון   ולא  בציבור"  להתפלל  "מצווה  לשון  במפורש  נקט  שהרמב"ן  הרי 

 דברים שבקדושה בעשרה".ר "לומ

דף  על הגמרא הנ"ל הוסיף את האמור בפרק שלשה שאכלו )ברכות  12וברא"ש 
 ב(:  ע"מז 

ל אדם  ישכים  לעולם  ריב"ל:  הכנסת אמר  שימנה    בית  כדי 
אחריו   באין  מאה  שאפי'  ראשונים.  שכר   –מעשרה  נוטל 

לו שכר  נותנין  אימא  דעתך? אלא  כולם סלקא  כולם. שכר 
 כנגד כולם... 

 
מדרבנן   מצווה  ישנה  האם  מחלוקת  האחרונים  רבותינו  בדברי  ומצינו 

 14ובשו"ת משנה הלכות   13להתפלל במניין או לאו? דהנה, בשו"ת מנחת יצחק 
פסקו במפורש שתפילה במניין היא מצווה    15ו יבא איגר בתשובותיוכן ר' עק
 של ממש. 

א בשו"ת  העלה  כך  חיוב.  לשון  נקטו  אף  אחרים  פוסקים  עליהם,  רץ  נוסף 
הגרמ"פ    16צבי במניין    17וכן  להתפלל  מללכת  להקל  יכול  ת"ח  האם  נשאל 

לו בכמה אופנים שתפילה במניין היא חיוב של   לימוד תורתו והשיב  מפאת 

 
 ח ע"בחידושי הרמב"ן, מסכת גיטין דף ל 11
 רא"ש מסכת ברכות פרק א סימן ז, ד"ה גרסי' בפרק שלשה שאכלו  12
 חלק ז סימן ו  13
 חלק יא סימן סו  14
 מהדורא קמא יג 15
 סי' כב  16
 שו"ת אגרות משה או"ח ח"ב סימן כז  17
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לא מצוי  מ זה  להיפטר מכך אבל  יכול אולי  ורק ת"ח שתורתו אומנותו  מש 
 בימינו כלל: 

רק  ולא  האדם  על  מצוה  חיוב  הוא  בעשרה  להתפלל  הנה 
מעלה בעלמא דהא לפרש"י פסחים דף מ"ו וחולין דף הדור ו

לפניו בהולך בדרך קכ"ב מח ד' מילין כשהוא  עד  לילך  וייב 
מחוייב לחזור לאחוריו    אף שטוב לפניו יותר ללון כאן, וגם

עד מיל ונפסק כן בש"ע סימן צ' סעיף ט"ז, ומזה מובן שעד 
לילך אף כשהוא בביתו... אבל בתפלה שעושה  מיל מחוייב 

טירחא  עכ בשביל  במתעצל  עליו  הקלו  דתפלה  מצוה  "פ 
גם  לקיים  לילך  יצטרך  שלא  ממיל  יותר  דהליכה  גדולה 

ישתדל   מלשון  לדייק  ואין  בצבור...  להתפלל  אדתפלה  ם 
בביהכ"נ עם הצבור לומר שהוא רק מעלה בעלמא, דגם על  
ותפלת   תמיד  נשמעת  שבצבור  כיון  זה...  לשון  שייך  חיוב 

וצדיק אינו ברור שתתקבל יש חיוב    יחיד אף של אדם גדול
הצבור   שתפלת  זה  טעם  והוי  בצבור  שיתפלל  אדם  כל  על 
הוא בצבור  תפלה  עכ"פ  ממילא...  הדין  עצם  יותר    נשמעת 

אינו  ח אם  אדם  לסתם  ת"ח  בין  לחלק  שייך  אין  וא"כ  יוב 
זה  שדין  תפלה  עיקר  גם  לבטל  שרשאים  וחבריו  כרשב"י 

 ליכא לת"ח שבזמננו...  
 

הגר מנמק  וא"כ,  ללכת  מ"פ  מחויב  שהרי  אופנים:  בכמה  החיוב  סיבת  את 
למניין עד ד' מילין לפניו ועד מיל לאחוריו, גם לשון ישתדל משמעותו חיוב,  

צ לומר  תפילת  ואין  וצדיק  גדול  אדם  שאינו  יחיד  ע"י  גם  מתקבלת  יבור 
בימינו   אין  שהרי  תורה,  לימוד  מפאת  תידחה  במניין  לתפילה  שהליכה 

וכחבו משום  כרשב"י  קל  באונס  אפילו  אנוס  שפטרנו  שם,  ביאר  עוד  רתו. 
שאינו מפסיד לחלוטין את המצווה כבשאר מצוות דרבנן דבעינן אונס ממש  

 סוף סוף מתפלל בביתו ביחידות:    ריליפטר מהם, שה

אבל בתפלה שעושה עכ"פ מצוה דתפלה הקלו עליו במתעצל  
לך בשביל טירחא גדולה דהליכה יותר ממיל שלא יצטרך לי 

 18לקיים גם תפלה בצבור. 
 

 לשון חיוב מצינו גם בערוך השולחן:  

 
 שם, ד"ה עכ"פ כיון  18
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שמתפללין למקום  מיל  תוך  בישוב  הדר  חייב    וכן  בעשרה, 
שלא   ופשיטא  בצבור...  להתפלל  וערב  בוקר  יום  בכל  לילך 
ישכים אדם לילך בדרך לדבר הרשות מעיר שיש שם בהכ"נ  
ב נזהרין  אנו  שאין  וזה  הבוקר.  אור  קודם  ילך  זה ואפילו 

משום שאנו הולכין בדרך לפרנסתינו ונחשב זה לדבר מצוה  
סה ובניו  שהרי מצוה לפרנס אשתו וזרעו דאשתו חובה לפרנ

 19ובנותיו אמרו חז"ל דעל זה נאמר עושי צדקה בכל עת. 
 

שתפילה   החושבים  מלב  להוציא  כדי  חיוב  לשון  נקטו  כי  מדבריהם,  ונראה 
אופנים שזו הלכה המחייבת את    במניין היא מעלה בעלמא, ולכן נימקו בכמה

ועניין. ואולם, הגרמ"פ בנה יסוד גדול למתפלל יחיד אפילו   היחיד לכל דבר 
מצוומחמת   מקיים  סוף  סוף  שהרי  ממש  מצווה  מבטל  שאינו  קטן,  ת  אונס 

 תפילת יחיד.  

היא   מישראל  בעשרה  תפילה  של  קיומה  עצם  אם  לשאול:  יש  שעדיין  אלא 
מדוע שנפטור אותו באונס קל, ומה מהני לן    –  חובה שחלה על כל יחיד ויחיד

לנו לומר שיבטל אונסו  שסוף סוף מקיים מצוות תפילה ביחידות, הלא היה  
 מחמת חובתו לקיים דבר שבקדושה בעשרה.  

בעל   על  ביתו  וגם  בני  לפרנס את  יש לתמוה. מדוע המצווה  "ערוך השולחן" 
חובה דרבים והיה לנו    פוטרת את היחיד מתפילה במניין? סוף סוף יש לפנינו

 לדחותה, אלא א"כ מיירי באנוס גמור. 

ונראה שאף שגדולים הללו קיימו וקיבלו את תפילת המניין לחובה של ממש,  
ונפק"מ עצומה בזה:  מדויק בדבריהם שזו חובת היחיד ולא ח ובת הציבור. 

שהרי אם זו חובת היחיד נפטרהו באונס קל: בין לתירוצו של הגרמ"פ שסוף  
תפלל ביחידות ומקיים מצוותו, ובין לתירוצו של בעל "ערוך השולחן",  סוף מ

זו חובת הציבור, לא  שמקיים מצווה לזון את בני ביתו. ואולם,   אם הייתה 
ויחיד יחיד  כל  פוטרים  כל אחד    היינו  היינו מחייבים  קל אלא  אונס  מחמת 

 להצטרף ולקיים מצוות הציבור ולומר דברים שבקדושה בעשרה.

ו אמורים אלא כאשר אין מניין קבוע של עשרה והגעתו של  ין דברינואולם, א
לביטולה   או  במניין  תפילה  לקיום  הכף  את  להטות  יכולה  ואחד  אחד  כל 

וכל יחיד ויחיד יודע שגם אם יהיה    חלילה. אך אם יש מניין קבוע של עשרה,
אנוס תתקיים תפילה במניין, אזי בטל גדר חובת מניין בציבור על כל יחיד,  
ליחיד לדון אלא רק מחמת חובת עצמו   ואין  שהרי ממילא המניין מתקיים 

 
 או"ח סימן צ, סעיף כ  19
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אנוס   אינו  ואם  בעשרה,  לתפילה  מילין  אכ   –להגיע  עד ארבעה  לבוא  חייב  ן 
 כדברי הגרמ"פ וערה"ש. 

 

 איננה מצווה –ילה במניין  ה. תפ
תפילה שבמניין   בו  כלל במקום  להקל  לנו פתח  אין  לכאורה,  דברינו  פי  ועל 

יחיד, שהרי סוף סוף לא תתקיים חובת הציבור. אולם, שמא יש  תלויה בכל  
ברים שתפילה במניין היא חובת היחיד אין להתחשב  לנו לומר כי דווקא לסו

האישי,   במצבו  רק  אלא  כלל  זה  שפטור  בשיקול  הרי  הוא,  אנוס  אם  שהרי 
 ויתפלל ביחידות, ואם אינו אנוס, חייב ללכת ולהתפלל למניין. 

לומר שלמחמירים שתפילה במניין    מר כן מסתבר יותר איברא, דאף אם נא
חובת   זו  אם  אף  שהרי  מניין  שיהא  לדאוג  שיש  ודאי  ממש,  של  חובה  היא 

 חלות חובת הציבור. היחיד, סוף סוף חובתו של כל אחד היא היא הגורמת ל

 ואולם לא נעלמו עיניי מדברי ה"חוות יאיר":  

לדבריה חיזוק  עשו  חכמים  דוכתי  בכמה  יותר ואמרינן  ם 
' ברבים עם גודל משל תורה והרי אסיפת עם לקדש שמו ית 

ותפלה   דרבנן  מצוה  רק  אינו  שיעור  בלתי  מעלתו  הפלגת 
וגו ונקדשתי  '  גופי' ס"ל לרוב הפוסקים שהוא דרבנן ומ"ש 
ענינו מסירת נפש בעשרה וכן גם קריאת ספר תורה מרע"ה  

רק תיקן ועזרא השלים כבמס' ב"ק פ' מרובה סוף דבר אינו  
 20מדרבנן... 

 
כדברי ה"חוות יאיר" הביאו אחרונים נוספים, שאין גבי תפילה במניין אלא  

 וחלקם אף נסמכו על דברי המהרי"ל:   21רק מצווה מדרבנן 

תנן משתתפין  כיצד  רק   בפרק  תחומין  עירוב  מניחין  אין 
לבית   או  האבל  לבית  כגון  מצוה  לדבר  לילך  עליו  לסמוך 

דלא   ראה בשום פוסק שמותר המשתה. אמר מהר"י סג"ל 
לערב תחומין לילך לביה"כ כדי להתפלל בעשרה רק בסמ"ק  

יה ולא  איקא  הר"ר  א"ל  אגודה.  מבית  ובספר  פחות  א 
צוה דיכול  המשתה, א"ל הרב להתפלל בעשרה אינה כ"כ מ

חכמים  הצריכו  אשר  אשכחן  דלא  בביתו,  תפלתו  לכוון 
סעודת ודוקא  הוא,  מצוה  המשתה  בית  אבל  בי'.   להתפלל 
התירו   דבנישואין  והראיה  הרשות.  סעודת  ולא  נישואין 

 
 סימן קטו  20
 ימן ז ועוד. שו"ת מים חיים לגרח"ד חלק ג, סימן ב; יד אליהו ס  21
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כדאי'   שיר  בכלי  לנגן  בשבת  לגוי  באמירה  שבותם  חכמים 
ולביה"כ לא התירו  במרדכ וכן בא"ח בסוף הלכות שבת.  י, 
בשבת שבות   להביא  התירו  דלא  הדר,  פרק  בתו'  כדאיתא 

ספר תורה לקרוא בה או חומש להפטרה דרך כרמלית, אף 
ק שבות מדבריהם דמן התורה מותר לטלטל  על גב דאינה ר
  22דרך כרמלית. 

 
תחומין  עירובי  מניחין  אין  לדבריו,  שאינה    א"כ  משום  עשרה  להתפלל  כדי 

 מצווה כמו סעודת נישואין, והאחרונים הנ"ל נתלו באילן גדול. 

 

 ו. הלכה למעשה 
 והנה, בשולחן ערוך אכן פסק כגמרא הנ"ל:  

עם הכנסת  בבית  להתפלל  אדם  הוא    ישתדל  ואם  הציבור, 
יכ יכוין להתפלל בשעה  אנוס שאינו  לבית הכנסת,  ול לבוא 

בישובים  בני אדם הדרים  הדין  )והוא  שהציבור מתפללים, 
ואין להם מנין, מ"מ יתפללו שחרית וערבית בזמן שהציבור  
בשעה   התפלל  ולא  נאנס  אם  וכן  סמ"ג(.  מתפללים, 

ל בבית ר והוא מתפלל ביחיד, אעפ"כ יתפל שהתפללו הציבו 
  23הכנסת. 

 
בבית   במניין  תפילה  תפילה:  לעניין  חילוקים  יש שלושה  כי  והעולה מדבריו 
הכנסת, תפילה ביחיד בשעה שהציבור מתפללים, ותפילת יחיד בבית הכנסת  

 בשעה שהציבור אינו מתפלל. 

דפ שנאנס,  אדם  גבי  כרשב"י  גם  שנקט  השו"ע  בלשון  לן  בלשון  ותקשי  תח 
בלש והמשיך  אדם"  זמן "ישתדל  שכל  דמשמע  אנוס"  הוא  "ואם  שאינו    ון 

נבאר    –אנוס   בזה,  לפני שנשיב  ולא רק להשתדל. אך  חייב להתפלל במניין 
 גדרי אחרונים בגדר "אנוס".

 הנה, ב"מגן אברהם" העיר מזה: 

פי' שתש כחו אף על פי שאינו חולה, דאם היה ר"נ    –אנוס  
מאי כן  אם  לבי    חולה,  מר  אתי  לא  טעמא  מאי  לו  שאל 

 24מש. כנישתא?! אלא ע"כ שלא היה חולה מ

 
 הלכות עירובי חצירות  –מנהגים  22
 או"ח סימן צ, סעיף ט  23
 סימן צ, ס"ק טז  24
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יוצא אפוא, כי אנוס לעניין זה הוא אפילו רק אדם "שתש כוחו" ולא חולה,  
דאם היה חולה, ר' יצחק לא היה מקשה על רב נחמן מדוע לא בא לתפילה  

 בציבור כי היה ניכר לו שחולה הוא. 

 רי המג"א והרחיב: ובמשנ"ב שם הביא להלכה דב

אונס הוא  השת  ...ואם  שמחמת  עם ממון  להתפלל  דלותו 
הפסד   לידי  יבוא  או    –הצבור  ביחיד  בביתו  להתפלל  יכול 

ימנע   לא  ריוח  מניעת  משום  אבל  צבור  בלא  בבהכ"נ 
מלהתפלל עם הצבור דחילוק יש בין מניעת ריוח לבין הפסד 
זלמן  מוה'  הגאון  על  והעיד  יעקב  בשם  כתב  וכן    מכיסו 

א שפעם  האמבורג  דק"ק  אב"ד  לביהכ"נ  מירל"ש  הלך  חת 
ותפיל  בטלית  לו  מעוטף  שהיה  אחד  אדם  בו  ופגע  כדרכו  ין 

למכור אבנים טובות ורצה שילך עמו לביתו והגאון השיב לו  
שימתין עד שיבוא מביהכנ"ס ובתוך כך מכרן לאחר והאחר 
גדולה   שמחה  הגאון  ושמח  ר"ט  אלפים  כמה  בהם  הרויח 

ורים[ וכ"כ ד ממון רב עבור תפלת צבור ]מגן גבשהשליך מנג
תש  בשם  רבא  אליהו  האנשים בספר  לקנוס  דיש  ב"י  ובת 

משום  או  בתורה  שעוסקין  משום  לביהכ"נ  לילך  שמונעים 
שמשתכרין ממון. ולעשירים יש לקנוס יותר ובעל תורה אף 

 25שעוסק בלימוד מכל מקום איכא חשדא וחילול השם...
 

אולם חילק בין    תש כוחו" אכן יכול להתפלל ביחידות,וא"כ לדבריו, אדם ש"
שלא יפסיד ממונו יכול להתפלל יחיד, לבין רווח ממון  הפסד ממון, שבשביל  

אף   דבריו  ובסיום  שבמניין.  מתפילה  להימנע  לו  אין  שבזה  הרוויח,  שטרם 
חייבים   ואלו  דאלו  תורה,  ללומדים  ממון  בהרווחת  העוסקים  את  השווה 

 התפלל במניין. לעצור מעיסוקם ול

בפוסקים   מצינו  פטוועוד  של  נוספים  חכם  מקרים  תלמיד  כגון  ממניין  ר 
לו   גורמת  במניין  לתפילה  הכנסת  לבית  שההליכה  אף  אומנותו,  שתורתו 
לילך להתפלל במניין. ואמנם מעיקר הדין היה   עליו  ביטול תורה, בכל זאת 

שילמדו ממנו    יכול להתפלל ביחיד, מכל מקום כיוון שיש חשש שיהיו אנשים
בציב  בתפילה  ראש  למלהקל  בציבור.  להתפלל  להקפיד  עליו  זאת,  ור,  רות 

 
 ס"ק כט  25
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מאד   תפגע  למניין  וההליכה  חשוב,  לימוד  באמצע  כשהוא  נדירות,  לעתים 
 . 26בלימודו, מותר לו להקל להתפלל ביחידות 

וכן גבי המלמד תורה לאחרים, ואין לו אפשרות להתפלל במניין וגם לקיים  
ל את שיעורו, שתלמוד  מרו כי מוטב שיתפלל ביחידות ולא יבטאת שיעורו, א

ד רבים  של  במניין תורה  תפילה  להתפלל  27וחה  עדיף  כי  מצינו  כן,  כמו   .
 . 28בציבור מאשר להשתתף בסעודת ברית מילה 

 

 ז. העולה לדינא 
ו"ערוך   הגרמ"פ  לדברי  שהרי  יצאנו,  לא  בדבר  ממחלוקת  כי  נראה  ומעתה 

תפילה  ודעימיה,  ואילו   השולחן"  חובה,  וגם  מצווה  גם  היא  לדברי    בציבור 
לימוד בראשית דברינו מפסוקים מפורשים  ה"חוות יאיר" ודעימיה, על אף ה

למעלה. ומדברי ה"שולחן   וכפי שביארנו  אין בדבר מצווה מהתורה  בתורה, 
שדייק   לדברי הגרמ"פ  ואף  חיוב  בדבר  אין  כי  בפשטות שפסק  נראה  ערוך" 

ו לפוטרו  ב, הנה ביאר בעצמו מדוע באונס קל התיר בלשון הפוסקים שיש חיו
 מקיים מצוות תפילה ומתפלל ביחידות. מתפילה במניין שהרי סוף סוף 

בציבור אמורים הדברים   בגדר חובת תפילה  ובין כך אף למחמירים  כך  בין 
לזמנים רגועים ושלווים אולם עתה גדלה הסכנה להתכנס יחד ורבים חללים  

במניין    הארורה בזה, ומשכך אין לאדם לדחוק עצמו לתפילה הפילה המגיפה  
יותר בכל שעה ומקום לנהוג בהתאם  בעת סכנה זו ולכן ינהיג עצמו ויחמיר ב

פעם   כנסיות  בתי  ויסגרו  ישובו  חלילה  ואם  בזה.  הבריאות  משרד  להנחיות 
על    -נוספת  להחמיר  ביקשו  אשר  מתחסדים  ראיתי  וכבר  ויתפלל.  ישב  בדד 

ת. ולא עוד,  מניינים בשעת סכנה ואין זו אלא חסידות של שטו  עצמם ולקיים
ר עצמם מתפילה ואולם אף אחד לא  אלא שטוענים כי אינם מסוגלים לפטו

התפילה   חובת  הנוכחית  המגיפה  בשעה  גם  שכן  כלל  יתפללו  שלא  ביקש 
אלא   לדון  באנו  ולא  חולק,  כך  על  ואין  ויחיד,  יחיד  כל  על  מוטלת  נשארת 

 יין ובחובתה לעת הזו. בגדר תפילה במנ

עה ויאמר לצרותינו די  שראל ומעל העולם כולו דמוה' הטוב ימחה מעל בית י
לויקויים בנו במהרה: "  ָראֵּ י ִישְּ נֵּ ַעל בְּ ָפה מֵּ ָעַצר ַהַמגֵּ  29". ַותֵּ

 

 

 
 רמ"א או"ח סימן צ, סעיף יח  26
 משנ"ב סימן צ, ס"ק נו  27
 כה"ח סימן צ, סעיף סז  28
 במדבר פרק כה, ח  29



 
 ריםמאמ אגד

 
 

 
21 

חיוב תפילה במניין מרפסות לעוסק  

 במצוות קורונה 

 ידידיה טויבר 

 

במצווה   העוסק  מדין  מצוות  מקיום  נפטר  הקורונה  בהנחיות  הנשמר  האם 
 פטור מן המצווה? 

 

 מה דקה
קיום   על  איסור  הייתה  הקורונה  בתקופת  החמורות  ההגבלות  תפילה  אחת 

בבתי כנסת, ובתקופה הקשה ביותר נאסר אף על קיום מניינים בחצר כחלק  
מהאיסור שלא יתקהלו ביחד יותר משני אנשים. באותה תקופה, במקומות  
רבים   אנשים  מרפסות".  "מנייני  הוקמו  טכנית,  מבחינה  זאת  לבצע  שיכלו 

וכך  ה למניין  הגיע  המשתתפים  שסך  עד  ביתו  במרפסת  איש  איש  תאגדו 
היא  הת לברר  ברצוני  אותה  השאלה  היומיות.  התפילות  שלושת  את  פללו 

האם בכלל הייתה מוטלת עליהם חובה לנסות ולהתאגד למניין או שמא יש  
לנו כאן דין של "העוסק במצווה פטור מן המצווה". הסיבה לכך היא, שהרי  

ספ אחד  מאוד  כל  "ונשמרתם  וכן  בהם",  "וחי  מצוות  קיום  לשם  בביתו  ון 
של  לנפשותי הכלל  פי  ועל  ממחלות,  והגוף  הנפש  שמירת  היא  הלא  כם", 

כולם.   המצוות  שאר  מכל  גמור  פטור  כאן  יש  לכאורה  במצווה"  "העוסק 
במאמר נקטתי כדוגמה דווקא את עניין מנייני המרפסות, אך ניתן להרחיב  

מתי נאמר שאדם פטור מהן לחלוטין בשל    –ת נוספות  שאלה זו למצוות רבו 
 "מצוות הקורונה".   הצורך לקיים את

במאמר זה לא אעסוק בשאלות רבות שצריכות בוודאי להישאל לפני בואנו  
או   במניין,  בתפילה  הקיימת  המצווה  תוקף  שאלת  כגון  זה,  בדיון  לדון 

ניתן בכלל להחשיב מניין שכזה שבו כל אחד עומד במרפסתו    השאלה האם 
כללי   שמירת  של  המצווה  הגדרת  שאלת  וכן  אך  כמניין,  בקורונה.  המרחק 

כי   לכל  שברור  הנחה  מנקודת  אצא  המאמר  לצורך  היריעה,  וקצרה  הואיל 
פשוט   כדבר  אנקוט  וכן  מהקורונה,  השמירה  ענייני  בכל  מצווה  קיום  ישנו 
שכ  הלכתית,  מבחינה  תקף  כזה  ושמניין  במניין,  בהשתתפות  מצווה  ן  שיש 

ההשלכה שניתן  כבר כתבתי לעיל שהעיקר אינו הדוגמה הספציפית הזו אלא  
 לעשות מכך למצוות רבות נוספות. 
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 מקור דין העוסק במצווה פטור מן המצווה 
 : מקום אחד במסכת בבא קמא  -לסוגיה זו מצאנו שני מקורות מרכזיים

דמי,   שכר  כשומר  אמר:  יוסף  רב  אבידה...  שומר  איתמר 
דלא הנאה  הוי    בההיא  לעניא  ריפתא  ליה  למיתבי  בעיא 

   1כשומר שכר.
 

יוסף הוא    הגמרא רב  לגבי אדם ששומר על אבדה שהוא מצא, שלדעת  דנה 
מוגדר כשומר שכר, ושכרו הוא בכך שאם יבוא עני לביתו בזמן שהוא שומר  

השומר יהיה פטור מלתת צדקה לעני כיוון שהוא עוסק במצווה    -על האבדה
 והעוסק במצווה פטור מן המצווה.אחרת של השבת אבדה, 

 :2המשנה בסוכה  -מקור שני
 שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה.

 
שחיוב ק"ש הוא רק בדרך    -והגמ' שם לומדת את הדין או מ"ובלכתך בדרך" 

או   עבור ההולך(,  עבורך,  דרך שמיועדת  שזו  סופית' מלמדת  )ה'כ  רשות  של 
לעשות   יכלו  שלא  שני  פסח  לעשות  שביקשו  כיוון  מהטמאים  ראשון  פסח 

 שהתעסקו במת מצווה. 

 

 במצווה פטור מן המצווה? מתי עוסק 
 :ממשיכה הגמ' ומביאה ברייתא

ביום   דרכים  הולכי  רבנן:  ביום,   -תנו  הסוכה  מן  פטורין 
פטורין בין ביום ובין    -וחייבין בלילה... הולכין לדבר מצוה  

 בלילה. 
 

ונא שהלכו להקביל  ומביאה ראיה לכך ממעשה של רב חסדא ורבה בר רב ה 
 וץ לסוכה.  פני רבם ביום, ובלילה ישנו מח

 : רש"י במקום כותב

 ואפילו בשעת חנייתן.  -פטורין מן הסוכה 
ביום ובלילה   פי שאין    -הולכים לדבר מצוה פטורין  אף על 

במחשבת  ודואגים  דטרידים  ומשום  ביום,  אלא  הולכין 
 פטורין מן המצוה.   -המצוה ובתיקוניה 

 
בנדרים    שהגמ' שם מביאה טעם נוסף, שרחמנא שעבדיה בע"כ. אך כשהג'דף נו ע"ב. יצויין   1

 מזכירה את הגמ' הזו היא כותבת רק את הטעם הראשון. 
 דף כה ע"א  2
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במצווה פטור  מצא בתוך מעטפת כללית של עיסוק  רש"י מי שנ  כלומר, שלפי

כשאינם   שגם  היא  לכך  והסיבה  ממש,  בה  עוסק  שלא  בשעה  אף  ממנה 
  3עוסקים בה בפועל, כמו בלילה, הם טרודים בה וחושבים עליה. 

 : בשיטתו הלך גם האור זרוע, וכפי שהביאו הדרכי משה
הישן   פרק  זרוע  ב(ובאור  סו  רצט  דבכ  )סי'  פכתב  ענין  טור  ל 

 4העוסק במצוה ממצוה אחרת.
 
פשט  צ עם  ביותר  הטוב  באופן  מסתדרת  ששיטתם  ברור,  באופן  לומר  ריך 

של   מהמעשה  וכן  בלילה,  גם  פטורים  ביום  מצווה  ששלוחי  הגמ'  דברי 
 : האמוראים שישנו מחוץ לסוכה. אך תוס' מקשה

ותימה אם יכולין לקיים שניהם אמאי פטורין? דאטו אדם 
שאר יצית בבגדו ותפילין בראשו מי מיפטר בכך משיש לו צ
 5מצות?

 
במצווה   ממש  עוסק  שאינו  בזמן  ממצווה  פטור  שאדם  לומר  ייתכן  איך 
כיוון   כל אדם מהמצוות  נפטור  כך  הוא מסיק מסברא שאם  בנוסף  אחרת? 

 שהוא מניח תפילין ולובש ציצית. 

 : לכן שיטתו של תוס' היא

ה בכי  איירי  נמי  דהכא  לומר  מיטרדיוצריך  דאי  גוונא    אי 
 בקיום מצות סוכה הוו מבטלי ממצות. 

 
מן   נפטר  הוא  מסוימת  במצווה  ממש  בפועל  עוסק  אדם  כאשר  שרק  כלומר 
המצווה האחרת, אך לא כאשר הוא לא טרוד ועסוק ממש באותה המצווה.  
אם   שכן  במצווה,  עסוקים  היו  הם  בלילה  שגם  להסביר  צריך  סוכה,  לגבי 

בכ סוכה  לחפש  לרביצטרכו  יאחרו  הם  לילה  הם  6ם ל  אבדה  בשומר  וכן   ,
בה   מתעסק  או  לצורכה  האבדה  את  שוטח  שהוא  בזמן  רק  שפטור  יסבירו 

 ממש, שאז יש דין של העוסק במצווה. 

 :הריטב"א הוסיף על תוס' ואף כתב

 
יצויין שבעקבות סברא זו של רש"י, הרא"ש למד שרש"י סובר כר"ן שאביא בהמשך, אך   3

 בדברי רש"י עצמם הדבר אינו מוכרח.
 או"ח סימן תרמ  4
 כה ע"א, ד"ה שלוחי מצווהסוכה דף  5
 י' תוס'. וכך מפורש בר"ן בהסבירו את ש 6
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מצוה   לעשות  זו  מצוה  להניח  בעי  דאפילו  דהא קמ"ל  וי"ל 
איפטו בידו סד"א  הרשות  אין  הימנה  גדולה  הוא  אחרת  רי 

מינה אידך   דמיפטר  ולמיעבד  הא  למשבק  בעי  אי  אבל 
הרשות בידו, קמ"ל דכיון דפטור מן האחרת הרי היא אצלו  
עכשיו כדבר של רשות ואסור להניח מצותו מפני דבר שהוא  

 7של רשות. 
 

מצווה   מקיום  פטור  שהוא  רק  לא  אחת,  במצווה  ממש  עוסק  אדם  כאשר 
להני  לחלוטין  לו  אסור  שאף  אלא  מעין  אחרת  לאחרת,  ולעבור  זו  מצווה  ח 

יותר את שיטת תוס' ששאל עוד  ת  "אין מעבירין על המצוות". הדבר מחדד 
באיסור   ואז אף אסור  במצווה,  עיסוק ממשי  על  במצווה" מדברת  "העוסק 

  8למצווה אחרת.  גמור לעבור
דוחה   אך  התוס'  דברי  את  מביא  הר"ן  הר"ן.  שיטת  היא  אמצעית  שיטה 

שהם   מכיוון  ראיות  אותם  הביא  וכן  הגמ',  פשט  עם  היטב  מתיישבים  לא 
 : נוספות נגד שיטתם, וכותב למסקנה

לפיכך נ"ל דהעוסק במצוה פטור מן המצוה אף על פי שיכול  
ודאי מודינא  ומיהו  שתיהן...  את  צריך    לקיים  שאינו  שכל 

ידי   לצאת  יכול  ראשונה  במצוה  כדרכו  אלא  כלל  לטרוח 
הן ומהיות טוב אל יקרא שניהם דבכה"ג ודאי יצא ידי שתי 

 9רע.
 

במצווה   כשעוסק  ממצווה  פטור  שאדם  והאו"ז,  כרש"י  היא  שיטתו  בסיס 
מהיות טוב אל תקרא רע. אם    -אחרת אף אם אינו עוסק בה ממש. עם זאת 

גדול מאמץ  את    בלי  שיקיים  ראוי  המצוות,  שתי  את  לקיים  יכול  האדם 
 שתיהן. 

 

 פסיקת ההלכה 
לילה, ומשמע  שלוחי מצווה פטורים ביום וב השו"ע העתיק את לשון הגמ' ש

 : שפסק כרש"י והאו"ז שהעוסק במצווה תמיד פטור

  10שלוחי מצוה פטורים מן הסוכה, בין ביום ובין בלילה. 

 
 שם, ד"ה מתניתין שלוחי מצווה  7
 עם זאת למעשה הריטב"א פוסק כר"ן שנראה בהמשך.  8
 הר"ן על הרי"ף מסכת סוכה דף יא עמוד א, ד"ה ואיכא למידק  9

 שו"ע או"ח סימן תרמ סעיף ז  10
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שם הפנה לסי' לח, ששם הוא ביאר שאם הוא יכול לקיים    לעומתו, הרמ"א

 : את המצווה השנייה בלי טרחה טוב שיקיים אותה, ומשמע שפסק כר"ן

אז  ותפלה,  ק"ש  בשעת  מלאכתן  לעשות  צריכים  היו  ואם 
פטור   במצוה  העוסק  דכל  ותפילין.  ותפלה  מק"ש  פטורין 
ממצוה אחרת  אם צריך לטרוח אחר האחרת, אבל אם יכול  

 11שות שתיהן כאחת בלא טורח, יעשה שתיהן. לע

 

 סיכום ביניים  
ו הראשונים  במחלוקת  תלויה  שהשאלה  נראה  עתה,  עד  דברינו  פי  כן  על 

נו עוסק  במחלוקת השו"ע והרמ"א האם אדם פטור מן המצווה גם כאשר אי
באופן ממשי במצווה אחרת. זאת מכיוון שלכאורה בתקופת הקורונה אדם  

במצוו היום  כל  הוא  עוסק  ולכן  הקורונה  של  ההיזק  מן  הנפש  שמירת  ת 
לצאת   גדול  מאמץ  זה  אין  אך  כולם,  המצוות  מכל  ופטור  בביתו  מסוגר 

הצטרף למניין. לכן, לדעת רש"י, האו"ז והשו"ע, הוא יהיה פטור  למרפסת ול
תו לפי  ובוודאי  והרמ"א,  הר"ן  ולפי  במניין,  תפילה  חייב  ממצוות  הוא  ס', 

 . להתפלל במניין המרפסות

 

 הבנת יסוד המחלוקת 
ביסוד   טעם  נתנו  לא  אך  והפוסקים,  הראשונים  במחלוקת  עסקנו  עתה  עד 

 בכך תשפוך אור חדש על הסוגיה.מחלוקתם, וייתכן שהעמקה נוספת  

". לפי רש"י  ניתן להסביר באופן פשוט, שההבדל הוא בין ה"גברא" ל"חפצא
והעומדים בשיטתו קיום מצוות היא חובה המוטלת על הגברא. כלומר, אנו  

בעולמו תכליתו  וזוהי  במצווה,  עסוק  יהיה  שהאדם  שרוי    -רוצים  להיות 
צריך כלל    קיים מצווה הוא אינו. ולכן, ברגע שאדם מ12ירה של מצווה ובאו

וי שכזה. לעומת  לקיים מצווה אחרת, ואולי אף ניתן לומר שכבר אין לו ציו
תוס', שסובר שהעיקר הוא החפצא של המצוות שיהיו מקוימות, ולכן כל עוד  
 הוא יכול הוא חייב לקיים כמה שיותר, ולפי הר"ן רק ראוי שיקיים אם יוכל.

 
 סעיף ח  11
הדבר מתבאר במיוחד ע"פ דרכו של הבעש"ט מייסד תנועת החסידות שביאר ש"מצווה"   12

וזוג לקב"ה. לכן עיקר  היא   מלשון "צוותא", כלומר האדם הופך להיות שותף, חבר לצוות 
 .המטרה היא שהאדם יהיה עסוק במצוות
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היא שהמחלוקת כאן האם כשאדם   13ת יעקב דרך אחרת אותה מביא הקהילו
שה או  אחרות  מצוות  מלקיים  פטור  הוא  במצווה  מעין  עוסק  אנוס.  רק  וא 

השאלה אם בפיקוח נפש אנו אומרים ששבת "דחויה" או "הותרה". כלומר,  
לידו   גם כשמזדמן  אם אנו אומרים שאדם פטור מקיום מצווה אחרת, אזי 

הוא איננו חייב לק  הוא פטור. אך אם  קיום מצווה אחרת,  יימה כלל שהרי 
קיים שתי מצוות,  אדם רק אנוס, ממילא ברגע שיעבור האונס, כגון שיכול ל

 שיעשה זאת.  -או לפחות ראוי  -הוא מחוייב 

אשר" ב"מנחת  וייס  אשר  הרב  של  דרכו  היא  שלישית  לדעתו  14דרך   .
  -המחלוקת אינה עקרונית בגדרי החיוב על האדם אלא בשאלת ביזוי מצווה
של   כביזוי  אחרת  למצווה  אחת  ממצווה  המעבר  את  רואים  אנו  כמה  עד 

ש"י והעומדים עימיה ישנו ביזוי ברור ולכן לא יקיים  . לר15ה המצווה הראשונ
אף   או  ויכול,  גדול  ביזוי  כאן  אין  והר"ן  לתוס'  ואילו  המצווה האחרת,  את 

 צריך, לעבור למצווה אחרת.

 

 השלכה לתקופת הקורונה
 ה מחדש כך:  ן לחשב את הסוגי על פי כל זה נית 

שיהיה שינוי    אם אנו מבינים שהמחלוקת היא בין הגברא לחפצא, לא נראה
מההבנה הפשוטה שהעלינו על פי מחלוקת הראשונים, שלרש"י והשו"ע יהיה  
פטור מלהתפלל במניין ולר"ן והרמ"א חייב. כמו כן יהיה הדבר על פי הסברו  

על נסביר  שאם  אלא  יעקב.  הקהילות  לומר    של  ניתן  אשר  המנחת  דברי  פי 
בהחלט ניתן להוסיף    אולי דבר חדש, שהרי אם כל העניין תלוי בביזוי מצווה

סיטואציות   ובין  מסוימות  מצוות  בין  להשתנות  עשוי  שהדבר  ולומר 
האדם   נחייב את  לא  גדול  מצווה  ביזוי  כאן  שיש  לנו  נראה  מסוימות, שאם 

לא ואם  אחרת  למצווה  לו  -לעבור  נאפשר  שהרי    כן  שתיהן.  את  לקיים 
ת מצווה,  כאמור, לשיטתו רש"י ותוס' מסכימים לאותו עיקרון שאסור לבזו

אלא שנחלקו כמה ביזוי מצווה יש במקרים שבגמרא. אם כן, לענ"ד אפשר  
חיזוק" ש"צריכות  ההלכות  מן  הן  קורונה  שהלכות  שלעיתים  16לומר  כיוון   ,

לזלזל בזה כאשר הוא מתרגל לסיטו  . והואיל  17אציה מסוימת נוטה הציבור 

 
 ברכות סימן טו  13
 ע -דברים, עמ' סח 14
 .מזכיר את דברי הריטב"א לעיל 15
 הגמ' בברכות על ארבע דברים שצריכים חיזוק. כדברי  16
כ 17 מכן  לאחר  בשלב  כיצד  ראיתי  בהגבלות  בעיניי  אך  החצרות  מנייני  מחדש  הותרו  אשר 

הריחוק והמסכה, שבהתחלה הציבור במניין בו התפללתי שמר היטב על הכללים אך לאט  
 לאט המשמעת התרופפה והמתפללים החלו להתקרב זה לזה.
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ש מנת  על  מרפסות  מנייני  קיום  על  לאסור  בהחלט  מקום  יש  לתת  וכך,  לא 
 תחושה של הקלה בהנחיות. 

 

 סיכום
במחלוקת   תלויה  מרפסות  מנייני  קיום  לגבי  שהשאלה  נראה  פשוט,  באופן 
הראשונים ומחלוקת השו"ע והרמ"א, שלרש"י, האו"ז והשו"ע, יהיו פטורים  

ראוי שיקיימו אם יכולים; ולתוס' חייבים.    -ר"ן והרמ"א  מתפילה במניין; ל
המנחת אשר נראה שיש לכל הדעות מקום לפטור  עם זאת, על פי באורו של  

 לחלוטין מתפילה במניין בקופת הקורונה.

את   להפנים  הלבבות  את  לעורר  מטרתי  אלא  הלכה,  לפסוק  כדי  בדברי  אין 
כדי  עד  הבריאות,  כללי  על  בשמירה  הצורך  לומר    חומרת  מקום  שיש  כך 

 שפטורים בזמן השמירה על הכללים הללו ממצוות רבות אחרות. 

 .18שנזכה ל"והסירותי מחלה מקרבך"

 

 
 שמות פרק כג פסוק כה  18



 
   עיון בשיטות השונות  -תפילת מרפסות וחצרות  
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עיון בשיטות   –תפילת מרפסות וחצרות 

 השונות

 ןאנתנאל דה

 

 הקדמה  
בענייני   רבות  וקושיות  בעיות  עמה  הביאה  הקורונה  נגיף  התפרצות  תקופת 

מי מענה  מתן  המצריכות  משרד  הלכה,  של  ההנחיות  מקורי.  ולעיתים  די 
יהוד חיים  טקסי  סתרו  התקהלויות  ומניעת  מרחק  לשמירת  ים  הבריאות 

לחגיגות   התכנסות  ויומיומי.  תדיר  באופן  אליהם  נדרשים  שאנו  הלכתיים 
תיות, כגון בריתות, בר מצוות וחתונות, הליכה למקווה הטהרה    משפחתיות ד

תפילה    –הדבר היומיומי הקבוע    -כולן    ולימוד בישיבה נהיו מורכבות, ומעל
 במניין.  

עצם הפגיעה בשגרת ההליכה לבתי הכנסת היוותה כשלעצמה מכשול רציני  
תפילה   של  קיומה  היא  יותר  ואקוטית  קשה  סוגיה  אך  היהודיים.  בחיים 
עשרה   של  התכנסות  הנהלים  אישרו  הקורונה,  התפרצות  בתחילת  במניין. 

ר מתוך התחשבות בציבור שומרי המצוות.  אנשים יחד, דבר זה נעשה בעיק
כשהמצב הדבר    אך  אנשים.  עשרה  של  התכנסות  גם  לבטל  הוחלט  החמיר, 

גם   ששרדה  מציאות  שנים,  אלפי  כבר  הנהוגה  במציאות  שינוי  היווה 
לרבנות   הופנו  בנושא  שאלות  אלפי  המדינה.  שעברה  גדולים  במשברים  

 הראשית ולרבני הקהילות בארץ ובעולם.  

 

 במניין תפילה מעלת ה
כא גדולה.  היא  במניין  התפילה  עימו  מעלת  שורה  שכינה  מתפלל  היחיד  שר 

זוהי המדרגה הגבוהה ביותר, כך   אך יש מדרגות לכך. כשמתפללים בעשרה 
" שנאמר  עמם,  שורה  ששכינה  וכמובן  בעולם  מתגלה  ִנָצב  הקדושה  ֱאֹלִהים 

אֵּ  מתפל1" ל -ַבֲעַדת  אדם  שכאשר  אומרים  חכמנו  כן  כמו  תפילתו  .  בציבור  ל 
 " ָשלו נשמעת שנאמר:  בְּ ִעָמִדיָפָדה  ָהיּו  ַרִבים  בְּ ִכי  ִלי  ִמֲקָרב  ִשי  ַנפְּ ואפילו    2" ם 

תפילה   ועיקר  המועדפת.  התפילה  זוהי  במניין  המתפללים  כיוונו  לא  אם 
ישנם קטעים בתפילה הנאמרים   בנוסף,  עשרה.  במניין היא בתפילת שמונה 

 הש"ץ, ברכו, קדיש וקריאת התורה.  רק במניין: קדושה, חזרת  

 
 תהלים פרק פב, א  1
 שם פרק נה, יט  2
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חו מכך,  הצד  לבד  קיים  יוצרת,  מניין  ללא  שתפילה  ההלכתי  מהקושי  ץ 
האישי, המחיר על כך שיהודי לא יכול לקיים את שגרת חייו כיהודי מאמין.  
אנו   גדולה.  חשיבות  בעלת  כשלעצמה  היא   ולישיבה  הכנסת  לבית  ההליכה 

חלק משגרת יומם סבה סביב בית  רואים בציבור המבוגר שאצל רבים מהם,  
 הכנסת.  

 

התמודדה   כיצד  נראה  במניין,  התפילה  מעלת  את  בקצרה  שסקרנו  לאחר 
מעשרה   פחות  של  להתקהלות  הבריאות  משרד  תקנות  נושא  עם  ההלכה 
מניין מרפסות   של  בצורה  במניין  לתפילה  דעת ההלכה בקשר  ומהי  אנשים, 

                                                            ומניין חצרות.                            

התקנות של משרד הבריאות הפחיתו בהדרגתיות את כמות המתפללים ואת  
בגרעין   להיות  אלא  בכלל  התקהלות  אסרו  שבו  מצב  עד  התפילה  מקום 

 המשפחתי המצומצם.            

צירו אופן  מבחינת  לקל  מהקשה  לשלושה,  המצבים  את  מתפללים  נחלק  ף 
 למניין:  

כל   .1 שבו  במצב  ביותר  תפילה  החמור  )המצב  בביתו  נמצא  איש 
 מבחינת סגר במדינה(. 

 תפילה בעשרה בצירוף שני צדדים של רחוב כשכביש מפריד באמצע.  .2

בחניה,   .3 ברחוב,  אלא  הכנסת  בבית  שלא  בלבד  בעשרה  תפילה 
 במרפסת או על המדרכה.  

 אנו נעמיק במצבים השני והשלישי. 

 

משתמשים בהם בתקופת  לראות את ההבדל בין שני המושגים שה יש  בתחיל 
 הקורונה: תפילת מרפסות ותפילת חצרות. 

מרפסות ידי    –  תפילת  על  שמבוצעת  תפילה  משמעותה  מרפסות  תפילת 
לכל   או  זה  את  זה  רואים  המתפללים  במרפסתו,  נמצא  אחד  כל  שכנים. 

 :  הפחות את שליח הציבור. תפילת מרפסות מתחלקת לשניים

ללא הפרדה, כמ  .1 ו כביש או חדר מדרגות  תפילה הנעשית במרפסות 
 לשימוש שני צידי הבניין.  

מדרגות   .2 חדר  או  כביש  כמו  הפרדה  עם  במרפסות,  הנעשית  תפילה 
 לשימוש שני צידי הבניין.  
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תפילת חצרות משמעותה קבוצת אנשים שמתפללים בשטח    –  תפילת חצרות
צ ובגינות  העיר  ברחובות  כגון  שלא  פתוח,  במקרה  גם  הוא  הדין  יבוריות. 

 רואים כולם זה את זה.  

 

אסקור ארבעה דעות  ובמאמר זה אתייחס לתפילת מרפסות ותפילת חצרות,  
צבי   הרב  וייס,  אשר  הרב  רימון,  צבי  יוסף  הרב  בעניין:  )הרשל(  עיקריות 

 שכטר והרב יצחק יוסף. 

 

 הרב יוסף צבי רימון 
שתפיל שבוודאי  הרב  מדגיש  דבריו  לכתחילה  בפתח  עדיפה  הכנסת  בבית  ה 

בחילוקי    בהשוואה המתבטא  דבר  בדיעבד,  שהם  ומרפסות  חצרות  למנייני 
 הדעות ההלכתיים. 

 
 תפילת מרפסות

ברו המשנה  ברורה.  המשנה  דעת  על  מתבססת  רימון  הרב  של  רה  פסיקתו 
שתי   יש  כאשר  זימון,  של  שבמקרה  שאומר  הרשב"א  לשיטת  הולך  בדבריו 

בשני חדרים שונים, הם יכולים להשלים למניין מכיוון  קבוצות אנשים אפילו 
פסיקה זו לעניין תפילה או במקרה  שרואים אחד את השני. הוא לוקח את ה

המשנה של  לשיטתו  ערוך  השולחן  פסק  כך  שונות.  במרפסות  תפילה    שלנו, 
       ברורה.                                                                           

הרב רימון מודע שיש החולקים ואומרים ששולחן ערוך החמיר, ולכן תפילת  
ערוך   שהשולחן  חושב  למשל  יוסף  יצחק  הרב  לכתחילה.  לא  היא  מרפסות 

משני קבוצות  שתי  לצרף  אפשר  אי  כי  להחמיר  למניין.    פסק  שונים  חדרים 
 ולכן אין אפשרות לבצע מנייני מרפסות. 

 
 דין ראייה אחד של השני 

 שצריך לדון בו הוא  מה הכוונה באמירה ש'רואים אחד את השני'.   שאנו

 במקרה הפשוט אנו מבינים שכל העשרה רואים אחד את השני.   .1

שכל   .2 דהיינו  הש"ץ,  ראיית  על  מדובר  ערוך  והשולחן  הרא"ש  לדעת 
 רה רואים את הש"ץ.  העש

דעת משנה ברורה היא ש"מקצתן רואים אלו את אלו". כוונתו שאם   .3
בכל קבוצה שרואה אחד בכל קבוצה, הקבוצות מצטרפות.    יש אחד

 רות מניין זה מספיק.  אם הקבוצות יוצ
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 הפרדת רשויות

כביש  שיש  במקרה  כלומר,  רשויות?  הפרדת  של  בעיה  כשישנה  הדין  מה 
פסיקת   לפי  לא?  או  אחד  למניין  מצטרפים  האם  המניין,  חלקי  בין  החוצץ 

ן שתי הקבוצות, שתי הקבוצות  החיד"א במקום שיש רשות רבים חוצצת בי
מצטרפות למניין מכיוון שרואים אחד את השני. ישנן עוד שתי נפקא מינות  

 ות אחת לשנייה בשביל להקל:  שמצטרפ

לא   .1 הרבים  רשות  אולי  הכביש  על  ללכת  שניתן  במקום  בשבת, 
 תפסיק. ממילא אין בעיה טכנית שמפסיקה. 

זה הכול אותה    אם נמצאים על שתי מדרכות וכביש באמצע. במקרה .2
 לא יחשב הפסק.  רשות )הכל רשות הרבים( ואולי  

הימצא פניו  שעל  למרות  להקל  מקום  יש  מקרה  היוצר  בכל  כביש  של  ותו 
 הפרדה מקשה את העניין מבחינה הלכתית.  

 
 )בהתייחס למקרה של תפילת חצרות(  דין עשרה אנשים במקום אחד

בחצר,   .1 לדוגמה  במקום אחד,  אנשים  עשרה  ישנם  אפילו אם  כאשר 
כי הם באותו מקום )פרי  לא רואים אחד את השני מצטרפים למניין  

 מגדים(.

במק .2 אנשים  עשרה  ישנם  קדיש  כאשר  לענות  מותר  אז  אחד  ום 
הנמצא   אדם  השני.  את  אחד  בכלל  רואים  לא  אם  אפילו  וקדושה 
בביתו ולא רואה את יתר המתפללים, יכול לענות במידה ויש בחצר  

ע בלעדיו.  אנשים  מניין  עשרה  שאין  דנו  מרפסות  במניין  עכשיו  ד 
או   בחצר  אם  כאן  אבל  שלו.  במרפסת  אחד  כל  אלא  אחד  במקום 

אחת אפילו    במרפסת  וקדושה  לקדיש  להם  לענות  אפשר  מניין  יש 
 אם רק שומע אותם.  

של   ובמקרה  מרפסות  תפילת  של  במקרה  נעשה  מה  למעשה  הלכה  נסכם 
 :3תפילת חצרות 

 
 
 
 
 

 
פילת מרפסות ותפילת חצרות. טבלאות אלו  טבלאות אלה מתייחסות לדעות המתירות ת 3

 נוצרו על ידי הרב יוסף צבי רימון בשיתוף עם מכון לב. 
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 תפילת מרפסות

אחד של הרחוב על גבי    ין בצדיש מני •
 .המרפסות

יש עשרה אנשים הרואים זה את זה   •
 .או את הש"ץ

גבי   על  מניין  בצירוף יש  רק  מרפסות, 
כביש  )כשיש  הרחוב  של  הצדדים  שני 

 .מפריד באמצע(

את   או  זה  את  זה  הרואים  עשרה  יש 
הש"ץ או אחד מכל קבוצה רואה מישהו 

 .בכל קבוצה

 מה החרגות עם כ תפילה תפילה בציבור כרגיל 

 כרגיל –קדושה וברכו  ,קדיש •

הש"ץ   • שתהיה    -חזרת  )טוב  כרגיל 
שאם   הש"ץ  של  משהו התניה  קורה 
 חריג תפילתו תהיה נדבה( 

התורה   • בעליות   –קריאת  הקלה 
לעלות   יכולים  משפחה  בני  לתורה. 
יכול  הקורה  בעל  השני.  אחרי  אחד 
זה  ובמקרה  העליות  כל  את  לעלות 

אחר ההפטרה חצי קדיש יאמר רק ל
 ולא יעלו למפטיר. 

 מבעוד מועד  ףעדי –ספר תורה  •

 כרגיל  -ברכת כהנים  •

שבע   • או  –מעין  אומרים לא  מרים. 
מ  ואפשרי  וקדיש  "מגן  -"ויכולו" 

 אבות" עד "זכר למעשה בראשית". 

 אומרים בישיבה –תחנון  •

 כרגיל –קדושה וקדיש  •

ישנם   –ברכו   • אם  לומר.  שלא  עדיף 
 .לומר אנשים על המדרכה יכולים

הש"ץ   • אלא    –חזרת  אומרים  לא 
 חזרה קצרה עד "האל הקדוש". 

כהנים   • ואם    –ברכת  עושים.  לא 
 ללא ברכה. אז  ,יםעוש

התורה   • קוראים.   –קריאת  לא 
וגם   ברכות  ללא  מחומש  אפשרי 

 ההפטרה ללא ברכות. 

שבע   • אומרים   –מעין  אומרים.  לא 
מ  ואפשרי  וקדיש  "מגן  -"ויכולו" 

 אשית".אבות" עד "זכר למעשה בר

 אומרים בישיבה בלי נפילה.   –תחנון  •

לשני   אחד  מתקרבים  לא  אנשים  מרפסות  תפילת  של  שבמקרה  לב  נשים 
 מאחר וכל אחד באזור שלו, וכך יש שמירה על נהלי משרד הבריאות.  

 
 תפילת חצרות

 עשרה הנמצאים באותה חצר וגם אם אינם רואים זה את זה •

 ובמדרכה הצמודה אליה, ורואים זה את אם יש מניין בשתי המדרכות או בחצר   •
 .זה

 כרגיל  –תפילה  •

 .עם כפפות מסכה ורק אדם אחד ליד ספר התורה –קריאה בתורה  •

כל  • את  לעלות  יכול  הקורא  בעל  השני.  אחרי  אחד  לעלות  יכולים  משפחה  בני 
 . העליות, ובמקרה זה חצי קדיש יאמר רק לאחר ההפטרה, ולא יעלו למפטיר
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 .מהספרלו מראש וייקרא ה יכין את העלייה ש עוד אפשרות שכל עול •

 .לא אומרים –מעין שבע  •

 ת אפיים אומרים בישיבה בלי נפיל –תחנון  •

 כל אחד עם שלו  –טלית תפילין  •

להקפיד   וצריך  כלשהי  קרבה  יש  חצרות  תפילת  של  שבמקרה  לב  נשים 
חבישת   מהשני,  אחד  מטר  שני  עמידה  הבריאות:  משרד  נהלי  על  ולשמור 

 ומופיעים תסמיני מחלה. רת היגיינה וכמובן לא להגיע במידה  מסכות, שמי

 

 אשר וייס הרב 
 תפילת מרפסות

סביב מקרה של תפילת    אשר וייס בהתייחסותו לנושא זה עונה לתשובה הרב  
 הפרדת רשות בין חלקי המניין.  –מרפסות במצב שיש חדר חוצץ 

כביש או  לדעת רב אשר וייס, תפילת מרפסות יכולה להתקיים במקרה שיש  
 הבניינים. כל שכן במקרה שאין הפרדה כלל.חדר חוצץ בין  

בפסיקתו הוא מסתמך על שיירי כנסת הגדולה שפקפק בפסק השולחן ערוך  
על פירוש דברי הרשב"א. אך בשו"ת מטה יוסף )ח"ב סי' י"ג( כתב שם להקל  

 במקרה של הפסיקה על פי הרשב"א.

לצאת  יחסות למקרה שלא יכלו  וכן על פי שערי תשובה בדברי החיד"א בהתי
אנשים מביתם בגזירת המושל, ולכן פסק להקל שכן הם עדיין יכולים לראות  
זה את זה אך לא יכולים להתקבץ. כל שכן שזוהי גזרת מלכות ותהיה בטלה  

 גדולה של קדיש וקדושה בזמן הסגר.  

אין   כביש,  או  כמו חדר משותף  הבניינים  בין  חוצץ  דבר  וגם במקרה שישנו 
הגדו ה כנסת  מצד  הזכירו  תייחסות  לא  כלל  והם  והחיד"א  יוסף  מטה  לה, 

כל   למניין,  מצטרפים  אינן  המתפללים  בין  שמפסיק  כלשהו  שביל  יש  שאם 
 שכן חדר המשמש את דיירי הבית משני הכיוונים.  

ולכן הפסיקה היא שיש   לנדבקים מהקורונה  נוראה  וכמובן שיש כאן סכנה 
 פללים בצורה הזאת.  להקל ונראה שמצטרפים כול המת

יש הפרדת  מש כל כאשר  מע מדברי הרב שמניין מרפסות מתקבל מבחינתו, 
 רשות. 

 
 תפילת חצרות 

בדרך   שההולך  ערוך  השולחן  דעת  פי  על  וייס  אשר  הרב  הולך  הזה  במקרה 
מותר לו להתפלל בשדה או בבקעה, ובמקרה שלנו שאי אפשר בצורה אחרת  
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מ צפוף  בחדר  להתפלל  מרובה  במקום  ושהסכנה  השמיים  כיפת  תחת  אשר 
 מאוורר. 

 
* * * * * 

 
מהספרדים   חלק  ואף  אשכנז  עדות  יוצאי  של  פסיקתם  את  ראינו  כאן  עד 
החמיר   ערוך  השולחן  שיטתם  פי  שעל  כאלה  יש  שראינו  כמו  אך  כך.  הבינו 
ולא הקל בדין של שתי קבוצות בחדרים שונים להצטרפות למניין יחד. נביא  

הרב  של  דעותיהם  את  על    עתה  החולקים  יוסף  יצחק  הרב  ושל  שכטר  צבי 
 נה ברורה שמקל.  דעת המש

 

 הרב צבי )הרשל( שכטר 
 תפילת מרפסות

הרב צבי שכטר בשונה מהרב רימון והרב וייס טוען ההפך. למרות שהמשנה  
מלומר   יום  ארבעים  ישראל  יתבטלו  שלא  בכדי  להקל  שאפשר  טוען  ברורה 

ביסוד הדברים מתבסס על עניין    קדיש וקדושה. כפי שראינו המשנה ברורה 
ב נסתפק  אך  בזימון  זימון.  זה  את  זה  רואים  דין  שייך  האם  הרשב"ש  זה 

ומפשטות   נ"ג(.  אות  נ"ה  לסי'  להמשנ"ב  שעה"צ  )עי'  שבקדושה.   לדברים 
הדברים שבגמרא הקולא שהבאנו לעניין זימון לא תופס ולא נחשב כדברים  

חד, אך תפילה נחשבת כדבר  שבקדושה שצריכים שכל האנשים יהיו בחדר א
ות כולם נוכחים באותו חדר. מכאן אנו למדים  שבקדושה שבה צריכים להי 

שהרב צבי שכטר טוען לעניין מניין מרפסות, שמניין בצורה זו אינו תופס כי  
 כול אחד נמצא במקום אחר. 

הוא מוסיף שאף בבית כנסת שיש חמישה מתפללים בעזרת גברים וחמישה  
 ש מחיצה קבועה לקרקע, גם כן לא מצטרפים לעשרה.  בעזרת נשים, וי

 
 תפילת חצרות 

לגבי מניין חצרות לפי הרב צבי שכטר נכון להימנע מכך כי אין נכון להיכנס  
 לספק ספיקא של ספק סכנה בכדי להתפלל בציבור.   

 

 הרב יצחק יוסף  
בתשובתו   מתייחס  יוסף,  יצחק  הרב  לציון  הראשון  לישראל,   הראשי  הרב 

הלמניי דבריו  שבראש  כמובן  החצרות.  ומנייני  המרפסות  מתייחס  ני  רב 
בזלזול   ולהתייחס  פינות  לעגל  שאין  מדגיש  הוא  הבריאות.  משרד  לכללי 
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מתחשבים   אנו  מלא,  לסגר  מגיע  כשהעניין  וגם  הבריאות.  משרד  להנחיות 
 בדעת משרד הבריאות ולא מקיימים תפילות במניין גם במרחב הפתוח.  

 
 חצרותתפילת מרפסות ו

שמצרפים אנשים מכמה רשויות  בהקשר של מניין מרפסות וחצרות, באופן  
הפוסקים   ורוב  הרב  דעת  אנשים,  עשרה  של  למניין  מניין,  אין  שבהם 
הספרדים וכן גם מהאשכנזים היא שלא לסמוך על צירוף זה למניין. וכן כל  
כיוצא בזה כחזרת הש"ץ, הוצאת ספר תורה וברכת כהנים. החשש העיקרי  

)או"חכ ערוך  דעת השולחן  לבטלה.  לברכות  הוא  היא    אן  י"ג(  סעי'  נ"ה  סי' 
בתוך   והעומד  עמהם,  ציבור  ושליח  אחד  במקום  העשרה  כל  שיהיו  שצריך 
הפתח מן האגף ולחוץ וכו', כלחוץ נחשב. וכתבו על זה רוב האחרונים בדעת  
מרן השולחן ערוך שמדובר אף באנשים שרואים זה את זה אבל לא נמצאים  

 באותו מקום.  

לציון הראשון  של  הסתייגות  למניין    ישנה  ספרדי  הצטרפות  של  בעניין 
מרפסות של אשכנזים הסומכים על דעת המשנה ברורה, ומתפללים בצירוף  
של עשרה מבני אשכנז דרך המרפסות והחצרות, שמותר להצטרף למניין זה  
קריא כמו  מהם  ששומע  שבקדושה  דברים  ושאר  וקדושה  לקדיש  ת  ולענות 

 א כפיו במקום זה.  התורה, אבל אינו רשאי לומר קדיש יתום וליש

 
הלכה למעשה מה נעשה במקרה של תפילת מרפסות ובמקרה  בטבלה  נסכם  

 :הרב יצחק יוסףלפי דעתו של   של תפילת חצרות
 

למניין  מניין מרפסות וחצרות  ומצטרף  במידה  וחצרות  מרפסות  מניין 
 מרפסות

מניין   על  לסמוך  אין 
 . של עשרה כמניין

 אפשרי להצטרף במידה ויש כבר מניין. 

קדושה  דברי  לשאר  וכן  וקדושה  לקדיש  לענות  מותר 
 ששומע.  

 אסור לומר עמהם  קדיש יתום וכיוצא בזה.

 .יםאסור לישא כפי

 

מניין,   לעניין  תופס  לא  מרפסות  שמניין  כזה,  שבמקרה  כותב  הרב  כן  ועל 
ל הטלפון  דרך  להצטרף  השתדלות  לעשות  עשרה  צריך  של  למניין  חי  שידור 

והרשויות,   הבריאות  משרד  באישור  ומתפללים  אחת  ברשות  הנמצאים 
לדברים שבקדושה כקדיש, קדושה, ברכת כהנים,   ורשאי במקרה כזה לענות

ק של  בין  ברכות  להחליט  צריך  ואם  שבקדושה.  דבר  וכל  התורה  ריאת 
לפי פסיקת המשנה ברורה,    הצטרפות למניין מרפסות של אנשים ההולכים 



 
   עיון בשיטות השונות  -תפילת מרפסות וחצרות  
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הרב   לפי  הטלפון.  דרך  למניין  להצטרף  עליו  בטלפון,  המשודר  מניין  לבין 
על כך שתפילת מרפסות וחצרות נחשבת    יצחק יוסף רוב הפוסקים מסכימים

 יין דרך הטלפון לרוב הפוסקים נחשב. כתפילת יחיד, אך מנ 

 

 סיכום
של   לזו  הרשב"א  דברי  של  ההבנה  בין  הבדל  שיש  לומדים  אנו  לסיכום, 
נה  השולחן ערוך. שוני זה משפיע על הפסיקה בנושא תפילת מרפסות. המש

ברורה לומד מדברי הרשב"א בעניין זימון ששתי קבוצות הרואות אחת את  
מניין.   להשלים  יכולות  הלכתי  השנייה  היתר  ונותן  מגדיל  וייס  אשר  הרב 

או   חדר  כגון  המניין  חלקי  שני  בין  חוצץ  ישנו  כאשר  גם  מרפסות  לתפילת 
 יש.כב

צירוף   בעניין  להחמיר  שכטר  והרב  יוסף  יצחק  הרב  של  דעתם  לעומתם, 
ערוך   השולחן  של  המחמירה  לדעתו  הלך  יוסף  יצחק  הרב  מרפסות.  למניין 

חדרים ש מניין משני  לצרף  מכיוון  שאין  מניין מרפסות  לעניין  גם  וכך  ונים, 
שכטר   צבי  הרב  הספרדים.  רוב  פוסקים  כך  לבטלה.  לברכות  חשש  שישנו 

יא את דעת הרשב"ש שדין זימון אינו כדין תפילה שיש בו דבר שבקדושה  מב
 ן. ולכן אי אפשר ללמוד מדין זימון לדין מניי

האשכ כרוב  המקילה  הפסיקה  לפי  שהלכו  כאלה  היו  וכאלה  למעשה,  נזים 
 שהלכו לפי הפסיקה המחמירה, בעיקר הספרדים.

הדבר   לנו את הכללים,  מכתיבה  שבו הקורונה  כיום,  מצריך מחשבה  במצב 
הפוסקים מס כול  בעניין התפילה.  לעשות  ביותר  מה  כימים שהדבר החשוב 

 הוא השמירה על הבריאות והשמירה על כלל ישראל. 

מן. רבנים שלמדו את הפסיקות  אנו רואים שפסיקות חכמינו תקפות כל הז
דעתם   על  העלו  לא  למניין,  צירוף  בעניין  התוספות  ושל  הרשב"א  של  הללו 

יהיה   שוב  שהדבר  ומוכיחה  מהכול,  חזקה  המציאות  אך  לזמנינו.  רלוונטי 
להיות יכולות  הפסיקות  זמן  ובכל  חיים  תורת  היא  רלוונטיות    שהתורה 

 וחיות.  

 

 צורת חיים חדשה  –תפילה בבית  
דברי ההלכה בעניין תפילת מרפסות, חצרות ושמיעת מניין בשידור חי,  בצד  

מני  יני המרפסות הביאו את  קיים הצד החברתי שהביא אתו המצב החדש. 
כה   עד  לתפילות  הולכים  היו  לא  אשר  וילדים  נשים  הבתים.  אל  התפילה 

ה עד ביתם. לאנשים אשר היה קושי לקום וללכת  פתאום קיבלו את התפיל 
הכנסת במקומות  לבית  החזן.  לשמיעת  התעוררו  אנשים  קל.  נהיה  הדבר   ,

הבניין שלהם  מסוימים זכו השכנים שהתפילה תיערך ממש בפתח ביתם שכן  
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להגיע   מנת  על  מביתם  לצאת  צריכים  שהיו  כאלה  היו  הרחוב.  במרכז  היה 
 למניין מרפסות זמין.  

גם כשתפ ומילאו את הבית.  נשמעו התפילות בשידור חי  ילה  בבית הספרדי 
כלל   כנסת.  בבית  תפילה  כמו  נשמעת  והיא  ערך  לה  יש  חי  בשידור  מועברת 

זוהי מציאות מורכבת אך בתוכה    אנשי המשפחה היו שותפים לתפילות אלו. 
 היא הביאה סיפורים והתקרבות מאד גדולה.  

 

 ביבליוגרפיה למאמר 

 הרב מלמד, א'. פניני הלכה.   •

https://ph.yhb.org.il/02-02-01 / 

 ( מורשת מרן. 2020הרב הראשי יוסף, י' ) •

https://moreshet-maran.com- מרן-הרב-יצחק-יוסף/האם-אפשר-להצטרף/

 למניין-דרך -מרפסות-הרא/ 

 

 ( סרוגים2020הרב אליהו, ש' ) •

https://www.srugim.co.il/436525-מניין -מרפסות-או -מניין-פתחי-בתים-

 הרב-שמו 

 ( המרכז האקדמי לב. 2020הרב רימון, צ' ) •

https://www.sulamot.org/wp-content/uploads/2020/05- מנייני /

   pdfמרפסות-וחצרות -ותפילת-היחיד-התשובה-המלאה -1.

 ת פסות וחצרותפילת מר -( יוטיוב  2020הרב רימון, צ' ) •

https://www.youtube.com/watch?v=91pIEfKNRTU   

 –. אוחזר מתוך TorahBase( 2020הרב וייס, א' ) •

http://www.torahbase.org  /שות-בענייני-תפילה-בזמן-התפשטות-מגפה/ 

 YUTorah Online - Piskei Corona: Forming a    (2020)הרב שכטר, צ'   •

Minyan Outside . 

https://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/951048/rabbi-hershel-

schachter/piskei-corona-14-forming-a-minyan-outside/ 

 

https://ph.yhb.org.il/02-02-01/
https://ph.yhb.org.il/02-02-01/
https://ph.yhb.org.il/02-02-01/
https://moreshet-maran.com/מרן-הרב-יצחק-יוסף/האם-אפשר-להצטרף-למניין-דרך-מרפסות-הרא/
https://moreshet-maran.com/מרן-הרב-יצחק-יוסף/האם-אפשר-להצטרף-למניין-דרך-מרפסות-הרא/
https://moreshet-maran.com/מרן-הרב-יצחק-יוסף/האם-אפשר-להצטרף-למניין-דרך-מרפסות-הרא/
https://www.srugim.co.il/436525-מניין-מרפסות-או-מניין-פתחי-בתים-הרב-שמו
https://www.srugim.co.il/436525-מניין-מרפסות-או-מניין-פתחי-בתים-הרב-שמו
https://www.srugim.co.il/436525-מניין-מרפסות-או-מניין-פתחי-בתים-הרב-שמו
https://www.youtube.com/watch?v=91pIEfKNRTU
https://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/951048/rabbi-hershel-schachter/piskei-corona-14-forming-a-minyan-outside/
https://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/951048/rabbi-hershel-schachter/piskei-corona-14-forming-a-minyan-outside/
https://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/951048/rabbi-hershel-schachter/piskei-corona-14-forming-a-minyan-outside/
https://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/951048/rabbi-hershel-schachter/piskei-corona-14-forming-a-minyan-outside/
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  קורונהופירה ס

 אביאל ג'בסקי

 

 פתיחה 
צוין בעולם כולו "יום הסטטיסטיקה העולמי". יום זה    2015באוקטובר    20ב

נקבע על מנת להעלות את המודעות הציבורית לחשיבות הסטטיסטיקה ככלי  
מידע עדכני ומהימן. כולנו מתנהלים בעזרת    לקבלת החלטות המבוססות על

שחקנים   לספור  למניין,  עשרה  לספור  זה  אם  בין  וסטטיסטיקה,  ספירה 
שמדינה  למש מנת  על  מיסים.  משלמים  אנשים  כמה  לדעת  או  כדורגל  חק 

להיעזר   עליה  ביותר  והנכון  המדויק  היעיל,  באופן  להתנהל  תוכל 
זה   את  חווינו  הקורונה  בתקופת  ערב  בסטטיסטיקה.  בכל  כאשר  בשרנו  על 

על   מודיע  זאת  ובעקבות  בשטח  המצב  על  מעדכן  היה  הממשלה  ראש 
רגע נתון יכול להיכנס לאפליקציית חדשות    ההנחיות החדשות. כל אדם בכל

הלאה.   וכן  החלימו  כמה  קשה,  במצב  כמה  נדבקו,  כמה  ולראות 
יקרה   אשר  את  משערת  ואף  כרגע  שקורה  למה  מדד  מהווה  הסטטיסטיקה 

 יד ולכן היא כה חשובה.  בעת

לפי   מדוע  השאלה  עולה  הסטטיסטיקה  של  החשיבות  הבנת  מתוך  דווקא 
ישראל? נוצר מתח מובנה בין ההכרח של מדינת    ההלכה אסור לספור את עם

ישראל להתנהל בעזרת הסטטיסטיקה לבין האיסור לספור את עם ישראל.  
ספור, נעיין במקור  על מנת להבין את היחס בין האיסור לספור לבין הצורך ל

 האיסור ובטעמו. 

 

 מקור האיסור 
הוא ישראל  עם  את  לספור  משה  את  מצווה  הקב"ה  שבה  הראשונה    בפעם 
לכפר   מנת  על  אחד  מכל  השקל  מחצית  לקיחת  דרך  זאת  לעשות  לו  אומר 

 עליהם ולמנוע מגפה שעלולה להגיע בעקבות הספירה: 

ק   ל ִלפְּ ָראֵּ י ִישְּ נֵּ שו ִכי ִתָשא ֶאת רֹאש בְּ נּו ִאיש ֹכֶפר ַנפְּ ָנתְּ יֶהם וְּ דֵּ
ֹקד ֹאָתם: ַלה' בִ  ֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ִבפְּ לֹא  ִיהְּ ֹקד ֹאָתם וְּ   1פְּ

 
כמה מאות שנים מאוחר יותר כאשר שאול רוצה למנות את העם למלחמה  

 הוא עושה זאת דרך ספירת טלאים וכבשים:

 

 שמות פרק ל, יב  1
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ָלִאי ַבטְּ ם  דֵּ קְּ ַוִיפְּ ָהָעם  ֶאת  ָשאּול  ַשַמע  ִלי  ַויְּ ַרגְּ ֶאֶלף  ָמאַתִים  ם 
הּוָדה: ַוֲעֶשֶרת ֲאָלִפים ֶאת ִאיש  2יְּ

 
שתה באופן עקיף, בעזרת דבר  בשתי הספירות הללו ניתן לראות שהספירה נע
 אחר, ולא אירע שום דבר שלילי בעקבות זאת.  

בדרך   אותם  סופר  הוא  למלחמה  אנשיו  את  מונה  דוד  כאשר  זאת  לעומת 
 רגילה: 

ַהֶמלֶ  שַ ַויֹאֶמר  יוָאב  ֶאל  ָכל ְך  בְּ ָנא  שּוט  ִאתו  ֲאֶשר  ַהַחִיל  ר 
ר ֶשַבע ּו אֵּ ַעד בְּ ל ִמָדן וְּ ָראֵּ י ִישְּ טֵּ ת ִשבְּ ִתי אֵּ ָיַדעְּ דּו ֶאת ָהָעם וְּ ִפקְּ

ַפר ָהָעם:    3ִמסְּ
 

מאוחר   היה  זה  אך  העם,  את  שספר  בכך  טעה  שהוא  מאוד  מהר  מבין  דוד 
ר שהורג שבעים א בֵּ  לף אנשים בעם ישראל:מדי. הקב"ה מביא דֵּ

ָהָעם  ִמן  ַוָיָמת  ד  מועֵּ ת  עֵּ ַעד  וְּ ַהֹבֶקר  מֵּ ל  ָראֵּ ִישְּ בְּ ֶדֶבר  ה'  ן  ַוִיתֵּ
ִעים ֶאֶלף ִאיש:ִמָדן  ר ֶשַבע ִשבְּ אֵּ ַעד בְּ  4וְּ

 

 הגמרא שעוסקת באיסור ספירת עם ישראל אומרת:

לדידהו".   ונימנינהו  למנין  אצבעותיכם  "הוציאו  תנא; 
י יצחק, דאמר רבי יצחק; "אסור למנות את מסייע ליה לרב 

כתיב ]שמואל א' י"א[ 'ויפקדם ישראל אפילו לדבר מצוה ד 
וכו'... אמר רבי אלעזר; כל המונה את ישראל עובר  בבזק' 
בני ישראל כחול הים אשר לא   בלאו, שנאמר "והיה מספר 

עובר בשני לאוין, שנא' "לא ימד   -. רב נחמן בר"י אמרימד'"
 5ולא יספר'". 

 
הושע  של  לֹא    6מהנבואה  וְּ ִיַמד  לֹא  ֲאֶשר  ַהָים  חול  כְּ ל  ָראֵּ ִישְּ י  נֵּ בְּ ַפר  ִמסְּ ָהָיה  "וְּ

ר" לומדים שכל מי שסופר את עם ישראל עובר על לאו אחד, ואולי אף   ִיָספֵּ
 על שני לאוין. 

 

 שמואל א פרק טו, ד  2
 שמואל ב פרק כד, ב  3
 שם, פסוק טו  4
 יומא דף כב עמוד ב  5
 הושע פרק ב, א  6
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ה משאול  לומדת  לצורך  הגמרא  אפילו  ישראל  עם  את  לספור  שאסור  מלך 
 הנים לא מונים אלא רק את אצבעותיהם.   מצווה, ולכן אף את הכ 

 פסקו זאת להלכה: הרמב"ם  ו 7הסמ"ג 

ולמה מונה המניין שהסכימו עליו האצבעות שהוציאו, ולא 
היה מונה על האנשים עצמן? לפי שאסור למנות את ישראל  

 8אלא על ידי דבר אחר. 
 

ה כי  בבית  עצמם  הכהנים  את  ולא  הכהנים  אצבעות  את  רק  מונים  מקדש 
 מנות את עם ישראל על ידי דבר אחר ולא באופן ישיר. צריך ל

ידי   על  ישראל  עם  את  למנות  למשה  הקב"ה  של  שהציווי  מסביר  הגר"א 
ידי   על  היא  ישראל  את  למנות  היחידה  שהדרך  לדורות  הינו  השקל  מחצית 

קל, בין אם זה טלאים ובין אם זה משהו  דבר אחר, בין אם זה מחצית הש
 אחר לגמרי.  

את   תשא  מצ"כי  הוא  שימנה כו'"  עת  בכל  לדורות  וה 
   9אותם.

 

אמנם עד כה ראינו שהבעייתיות היא בספירה עצמה ולכן צריך לספור בצורה  
 עקיפה, אך המדרש הולך בדרך אחרת:

  -ר"א בשם רבי יוסי בן זמרא כל זמן שנמנו ישראל לצורך  
חס לצורך  לא  שלא  לצורך    –רו,  נמנו  זמן  זה  ואי    -חסרו. 

בדג משה  לצורך  בימי  ושלא  הארץ,  ובחילוק  בימי    -לים 
  10דוד.

 
את העקרון הזה ממשיך הרמב"ן שאכן טוען שאין בעייתיות בעצם הספירה,  
היא   כשהספירה  אבל  טעה.  דוד  ובזה  לצורך,  שלא  נעשית  כשהיא  רק  אלא 

 לצורך אז אין שום בעיה. 

היה הקצף עליו בעבור שמנאם שלא לצורך, כי לא    כפי דעתי
למל  יוצא  רק היה  ההיא,  בעת  דבר  בהם  עושה  ולא  חמה 

על עם רב )ב לשמח לבו שמלך  ... וראיתי במדבר סיני רבה 
שנמנו   זמן  כל  אמר,  זמרא  בן  יוסי  ר'  בשם  אליעזר  ר'  יז(, 

 

 קצב -ספר מצוות גדול עשין סימן קצא 7
 ין, פרק ד הלכה ד רמב"ם הלכות תמידין ומוספ 8
 אדרת אליהו שמות פרק ל, יב  9

 במדבר רבה )וילנא( פרשת במדבר פרשה ב סימן יז  10
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ישראל לצורך לא חסרו, שלא לצורך חסרו, איזה זמן נמנו  
משה ובדגלים ובחלוק הארץ, שלא לצורך בימי  לצורך בימי  

 11.דוד
 

 ויות להבנה על מה חל האיסור לספור:  שתי אפשר אם כך, יש

אסור לספור אלא אם כן זה נעשה באופן עקיף בעזרת דבר אחר כמו  .1
 ספירת אצבעות וכדומה. 

צורך,   .2 כשיש  אך  צורך,  בלא  נעשה  כשזה  רק  הוא  לספור  האיסור 
 מותר לספור. 

 

 האיסור טעם 
בשא  נעיין  לספור,  האיסור  חל  מתי  אפשרויות  שתי  שראינו  מדוע  לאחר  לה 

 בכלל נאסר לספור את עם ישראל.

 הגמרא בבבא מציעא אומרת:

מן   הסמוי  בדבר  אלא  מצויה  הברכה  אין  יצחק:  רבי  אמר 
אין   באסמיך"...  הברכה  את  אתך  ה'  "יצו  שנאמר  העין, 

המ בדבר  ולא  השקול  בדבר  לא  מצויה  ולא  הברכה  דוד, 
ה'   "יצו  העין, שנאמר:  מן  הסמוי  בדבר  בדבר המנוי, אלא 

 12ך את הברכה באסמיך." את
 

סופר   כשאדם  סופר.  שהוא  הדבר  על  כוח  לאדם  נותנות  והמדידה  הספירה 
את היבול או את הרכוש שלו, הוא מקבל תחושת שליטה. בעיה זאת נוצרת  

 ספור אותם.  גם בעקבות ספירת אנשים, חיילים וכדומה, ולכן אסור ל

שטיינזלץ  עדין  ה  13הרב  את  הופכת  הספירה  שפעולת  למספר,  מסביר  אדם 
כ  מהסטטיסטיקה.  שמתחילים  לחלק  ברגע  אך  ומלואו  עולם  הוא  אדם  ל 

הייחודיות   את  ומאבדים  מספר  עוד  לסתם  האדם  את  הופכים  לספור, 
)אך   לסטאלין  בטעות  שמיוחס  משפט  ישנו  אדם.  בכל  שיש  והאינסופיות 

של א.מ. רמרק(: "מותו של היחיד הוא טרגדיה, מותם של רבים  באמת הוא  
טיסטיקה", אמנם משפט זה מזעזע, אבל יש בו גם מן האמת. ברגע הוא סט

 

 רמב"ן במדבר פרק א, ב  11
 בבא מציעא דף מב עמוד א  12
 פירוש הרב שטיינזלץ שמות פרק ל, יב בהרחבות  13
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רים אנשים, כבר לא מדובר על הוויה שלמה ויחודית של כל אדם, אלא  שסופ
 מדובר על עוד חלק קטן בסטטיסטיקה הגדולה.  

זקס  יונתן  טעם  14הרב  את  להבין  הספירה.    מציע  של  המניע  פי  על  האיסור 
את האוכלוסייה שלהן בעיקר כדי לאמוד  מדינות רבות ברחבי העולם מונות  
משלמ את  סופרות  הן  כוחן.  הכלכלי,  את  הכוח  אומדן  בשביל  המיסים  י 

הבעיה   הלאה.  וכן  הצבאי  הכוח  בשביל  המתגייסים  פוטנציאל  את  סופרות 
כמותית, מספר היהודים כל כך  בלספור יהודים היא שאנחנו קטנים מבחינה  
פקד אוכלוסין בסין. לכן הסכנה  נמוך שהוא אף קטן מטעות סטטיסטית במ
שב שנחשוב  היא  ישראל  עם  את  אמנם,  בלספור  ונתייאש.  כוחנו,  נמדד  זה 

משה   שאמר  כפי  אחר  במשהו  אלא  אנשינו,  במספר  איננו  כוחנו  באמת 
 לישראל: 

ָהַעִמים ָחַשק ִמָכל  ֶכם  בְּ ר  ַאֶתם   לֹא מֵּ ִכי  ָבֶכם  ַחר  ַוִיבְּ ָבֶכם  ה' 
ַעט ִמָכל ָהַעִמ    15ים:ַהמְּ

 
ללמד   כדי  השקל  מחצית  של  תרומה  מבקשים  אנשים,  לספור  במקום  לכן 
שמה שבאמת קובע את כוחה של אומה זה עד כמה היא נותנת, עד כמה היא  

 משפיעה על האנושות ותורמת לה. 

הקטנים.   במספרים  זלזול  היא  מספירה  לנבוע  שיכולה  נוספת  בעיה  לדעתי 
שלי   חבר  עם  דיברתי  הקורונה  להוראות  בתחילת  שמיעה  של  החשיבות  על 

משרד הבריאות בין אם זה להיות בבידוד, לשטוף ידיים כל הזמן או להימנע  
יש רק אחוז אחד של תמותה  מ טען שבכל מקרה  גדולות. הוא  התקהלויות 

לה ולכן אין מה להתרגש ממנה, ואפשר להמשיך את החיים כרגיל. לא  מהמח
ברצינות   להתייחס  שצריך  וטענתי  ולהישמע  הסכמתי  הקורונה  לעניין 

להוראות החשובות ומצילות החיים של משרד הבריאות. בכל אופן זה היה  
ת איך ברגע שמכמתים כל דבר למספרים ולסטטיסטיקות כמו  מדהים לראו

מו באופן  זלזול  שקרה  של  למצב  להגיע  בקלות  אפשר  הקורונה,  סביב  בהק 
 במספרים הקטנים.  

 אם כך ראינו שהבעיות בספירה הן: 

הספירה הופכת אנשים למספרים וכך מאבדים את הייחודיות שבכל   .1
 אדם.

 בספירה מקבלים תחושת שליטה על אנשים. .2

 
 שיג ושיח, פרשת כי תשא  14
 דברים פרק ז פסוק ז  15
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התרומה   .3 ולא  קובעת  שהכמות  בטעות  לחשוב  אפשר  בספירה 
 לחברה. 

הקטנים   .4 במספרים  לזלזול  להגיע  בקלות  אפשר  בספירה 
 שבסטטיסטיקה.  

 

 איך ראוי לספור 
לאיסור זה,  עקבות הטעמים השונים שניתנו  על פי הגדרת איסור הספירה וב 

ננסה לחשוב איך מצד אחד נמשיך לספור על מנת לנהל את החברה בצורה  
להיו  שיכולה  מהבעייתיות  נימנע  שני  ומצד  ביותר,  בעקבות  המיטבית  וצר 

 הספירה.

מבחינה הלכתית, הספירה חייבת להיות לצורך ושתיעשה בדרך שונה על ידי  
אצבעות,  כגון  אחר  גאנצפריד    דבר  שלמה  רבי  לכן  וכדומה.  טפסים  מילים, 

ושנ למניין  אנשים  מלספור  להיזהר  שצריך  דרך  כותב  זאת  לעשות  והגים 
 אמירת הפסוק "הושיעה את עמך...":

לא למנות את האנשים לגלגלותם לידע אם צריכין ליזהר, ש
יש מנין, כי אסור למנות את ישראל לגלגלותם, אפילו לדבר 

"וי דכתיב  בטלאים". מצוה,  ויפקדם  העם  את  שאול  שמע 
ונוהגין למנותם באמירת הפסוק הושיעה את עמך וגו' שיש 

 16בו עשרה תיבות. 
 

ל  מילים  דרך  וכשסופרים  צורך  בו  שיש  דבר  זה  למניין  על  ספירה  מדובר  א 
 ספירה ישירה, ולכן אין איסור בדבר.

ווינברג האם מותר להש  1961בשנת   תתף  הרב גוטרמן שאל את הרב יחיאל 
כי אף שהוא  על    במפקד אוכלוסין של המדינה או שיש איסור בדבר,  נעשה 
 ידי דבר אחר הוא לא באמת נחשב לצורך. וכך ענה לו הרב ווינברג:  

לפי  בוודאי צדק כת"ר, שזהו כמנ ין ע"י דבר אחר, שמותר 
ומוספין פ"ד ה"ד, אלא שכת"ר  דעת הרמב"ם הל' תמידין 

בפ' במדבר, שכתב שנענש כתב, שיש לחשוש לדברי הרמב"ן  
דוד בעבור שמנאם שלא לצורך ומקורו בבמד"ר שם. לפי"ד, 

לצ ג"כ  הוא  עכשיו  שמונים  בכל המינוי  נהוג  כן  כי  ורך, 
ו התושבים  מספר  את  למנות  מאד הארצות  נחוץ  זה  מינוי 

יושבי   מספר  לדעת  צריכה  הממשלה  כי  בחינות,  מכמה 

 

 כה גקיצור שולחן ערוך פרק טו הל 16
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ויבוא של צר ייצוא  נפש הארץ לשם ענייני כלכלה,  כי אוכל 
וצרכי חיים שונים, וגם לשם ההגנה הארצית, וכיו"ב. אלא, 

שאול שעשה  כמו  אחר,  דבר  ע"י  למנות  שמנאם שצריך   ,
   17בבזק ובטלאים.

 
לש שספירה  מסביר  ווינברג  בטחון  הרב  חיים,  צרכי  כלכליים,  עניינים  ם 

במפקד   להשתתף  מותר  לכן  לצורך.  ספירה  נחשבים  וכדומה  המדינה 
 –השאלונים    –של המדינה, מאחר והוא נעשה על ידי דבר אחר    האוכלוסין

 והוא נעשה לצורך חשוב. 

עדיין   הלכתית,  מבחינה  היתר  של  באופן  ייעשו  והמפקד  הספירה  אם  גם 
הרוחנ הבעיה  ייחודיות  נשארת  איבוד  שליטה,  תחושת  של  והמהותית  ית 

לכ הסיבות  אחת  זאת  לדעתי  וכדומה.  הקטנים  במספרים  זלזול  ך  האדם, 
מהווה   הספירה  בפעולת  שעושים  השינוי  אחר,  דבר  ידי  על  לספור  שצריך 

לינו להימנע מהן. כל עוד נזכור  סימן ותזכורת לסכנות הטמונות בספירה שע 
ת החשיבות גם של המספרים הקטנים, את זה  את הייחודיות שבכל אחד, א

מוגזם   מצורך  להיזהר  ושיש  אנשיה  במספר  נמדד  לא  חברה  של  שכוחה 
במפקדים    -ה  בשליט שנעזרת  מתוקנת  כמדינה  להתנהל  להמשיך  נוכל 

ֲעָך  ובסטטיסטיקות של אזרחיה ואף לזכות בברכת ה' ליעקב " ִתי ֶאת ַזרְּ ַשמְּ וְּ
חול ַהָים ֲאֶשר לֹא ִיסָ  ֹרב"כְּ ר מֵּ  . 18פֵּ

 

 

 
 שו"ת שרידי אש חלק א סימן קמ  17
 בראשית פרק לב, יג  18
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שאלות בנושאי טהרת המשפחה שהגיעו 

ליועצות ההלכה בנשמת בעקבות מגפת 

  הקורונה

 ילה שדיאל יהושע ותה

 
"שלום, אני צריכה לטבול במקווה מחר, אבל אין לי אפשרות להוריד או   -

להשלים את הלק ג'ל בציפורניים כי הקוסמטקיאית בהסגר, מה אפשר  
 לעשות?" 

האם   - במקווה,  לטבול  צריכה  ואני  בבית  בבידוד  נמצא  בעלי  "שלום, 
 אפשר לטבול במצב כזה?" 

נמצאת   - המקו "אני  כל  את  סגרו  שבה  ללכת בעיר  אפשר  האם  ואות 
 בים?"  לטבול

בגלל   - במקווה  לטבול  ללכת  מאד  וחוששת  סיכון  בקבוצת  אישה  "אני 
זה   האם  הביתית,  באמבטיה  לטבול  שמתיר  רב  שיש  שמעתי  הקורונה, 

 מותר?" 

 

במהלך   נשמת  מדרשת  של  ההלכה  יועצות  נשאלו  ודומותיהן  כאלו  שאלות 
שנשאלתי באופן אישי  לת הקורונה. מפלס השאלות  ימי ההסגר בעקבות מח

ת הלכה טרייה יחסית עלה בימים אלו, והן מצטרפות לשאלות הרבות  כיועצ
נשי   מענה  לאפשר  נשמת שמטרתם  של  ולאתר  נשמת  של  החם  לקו  שהגיעו 

 לשאלות בנושא טהרת המשפחה באופן מקצועי, רגיש ואנונימי. 

 

בש אלו  לשאלות  במענה  אעסוק  זה,  האחד  במאמר  שונים.  כיוונים  ני 
הלכתיתה סקירה  אביא  ההלכתית    הלכתי.  למסקנה  עד  השאלה  על  קצרה 

של   הגישה  הוא  במאמר  שיעלה  שני  כיוון  לשאלה.  ההלכתי  המענה  שהיא 
עקב   רבה  רגישות  הטעון  בנושא  שמדובר  כיוון  השואל/ת.  אל  הנשאל/ת 

נש נפיצות מצד  אף  ולעיתים  שבו,  והזוגית  הפונות  האינטימיות האישית  ים 
הנדרשת למענה בתחום טהרת  וק גם במורכבות והרגישות  בשאלותיהן, אעס

כורך בתוכו את שני החלקים   בירור פרטי השאלה  בעיני, תהליך  המשפחה. 
באופן הדוק, והחלוקה במאמר היא מטעמים מתודיים בלבד. אפתח בתחום  
ה.  הרגשי, כיוון שהוא נכון כמעט לכל שאלה שעולה מתחום טהרת המשפח 
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ה  לחלק  אעבור  מכן  שאלולאחר  בשתי  נעיין  בו  שינויי  הלכתי  לאור  שעלו  ת 
 אורחות החיים שהביאה איתה מגיפת הקורונה. 

 

 מענה לנשים על ידי נשים  :הדיון הרגשי
ואינטרנטית   טלפונית  הפועל  נשמת  של  החם  והקו  ההלכה  יועצות  פרויקט 

אינטימ נשים שלהן שאלות  גדולה של  יות אישיות  באו לתת מענה למצוקה 
בעבר  אלו    וזוגיות.  לנשים  היחידי  רבות  המענה  ופעמים  גברים,  רבנים  היו 

הטוב   במקרה  כאלו.  אינטימיות  בשאלות  לגבר  לפנות  בנוח  חשה  לא  אשה 
השאלה הגיעה אל הרב דרך הבעל, ולעיתים אף לא הגיעה כלל מפאת הבושה  

במקו עצמן  על  מחמירות  היו  רבות  נשים  במעמד.  הנוחות  שאין  וחוסר  ם 
מקיל או  בכך,  בצורך  בו.  להקל  שאין  במקום  המקרים  ות  כללו  אופן,  כל 

האלה ייסורים רגשיים )ואף פיזיים( של האשה, ואולי גם של בעלה, בעקבות  
 הצורך בפנייה דווקא לדמות גברית. 

מפעל יועצות ההלכה חרת על דגלו את המענה הרגשי הנוסף למענה ההלכתי.  
ם אינטימיים אלו, כבר  ניתן לפנות בנושאים נשיי  עצם קיומן של נשים אליהן 

ן מענה חשוב לנשים רבות המעוניינות לפנות בשאלות הלכתיות, אך לא  נות
ההלכה   יועצות  זאת,  עם  יחד  שכאלה.  בתחומים  גברית  לדמות  פונות  היו 
לומדות בהכשרתן לא רק הלכה באופן מעמיק מאוד, אלא גם את הצדדים 

ות אלו באופן הדוק  יים הכרוכים בשאלות הלכתי הרפואיים, הרגשיים והנפש
מענה    ביותר. של  זה  לתחום  של המאמר  השני  חלקו  את  מקדישה  אני  לכן 

 לשאלות הלכתיות בנושא טהרת המשפחה. 

את   לשאול  אותה  מביא  מה  להבין  כדי  האשה  על  פרטים  נברר  ראשית, 
א  השאלה דווקא אותי כיועצת הלכה ובדרך בה בחרה לשאול אותי. האם הי

א פנתה אלי, בשיחת  יעה דרך גורם אחר? איך הי אישה מהקהילה? חברה? הג 
טלפון, הודעה בווטסאפ, שיחה פנים אל פנים על השביל? דרך שאלת השאלה  
ועלי לברר מדוע פנתה   יכולה ללמד על מקומה הרגשי של האשה השואלת, 
ום  דווקא בדרך זו. נוסף על כך, יכול להיות שלאשה יש קשיים נוספים בתח

שאלה לא  שעליהם  נוספים  ההלכתי  קשיים  אף  ואולי  רפואה,  .  בתחומי 
ולשאול עליהם,   ומיניות שההלכה מציפה, אך האשה חוששת לשתף  זוגיות 

 ואולי אף לא יודעת שניתן לשאול עליהם ואת מי אפשר לשאול. 

לגשש   מנסה  הלכה  כיועצת  אני  הלכתית,  רק  אינה  שהשאלה  במקרים 
ן שהוא לא רק הלכתי.  ה אכן מעוניינת לקבל פתרובעדינות ולברר האם האש 

ה שהאשה מביעה רצון בכך, אני משתדלת לפתוח בפניה את אפשרויות  במקר
ויועצי   זוגיים  יועצים  רופאים,  לבעיה,  הרלוונטיים  המקצוע  ואנשי  הפתרון 

 מיניות. 
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לכל שאלה.   נוספות  זוויות הסתכלות  הקורונה מצריכה  מגיפת  אלו,  בימים 
העול באר ברחבי  שונים  באזורים  וגם  שונות  ם,  פעולה  דרכי  ישנם  של  ץ 

הרשויות בהתמודדות עם המגפה, ועל יועצת ההלכה להבין היטב את המצב  
שבו שורה האשה בזמן שהיא שואלת את השאלה. בנוסף, למגיפה יש גם את  
עלולים   מהמגיפה  והחשש  הסגר  לעיתים  מביאה,  שהיא  הרגשי  המימד 

ולהוסיף האשה  על  המתווספ   להשפיע  וחרדות  מתח  לשאלה  לחץ,  ים 
 ההלכתית. 

כל ההיבטים הנ"ל צריכים להוות שיקול במענה לאישה השואלת. אני יוצאת  
שונים   הלכתיים  בתחומים  שיעסקו  לגברים  והן  לנשים  הן  בקריאה  כאן 
עליהם   ההלכתית.  השאלה  מאחורי  העומדים  נוספים  לשיקולים  לב  לשים 

היבטים   על  וללמוד  ולברר  הלכתיות  לנסות  שאלות  של  לראות  נוספים  וכך 
שה השואלת גם כמביעים צימאון ורצון לקשר ולקרבה עם  את האדם או האי

 דמויות תורניות כדי לקבל מהם תמיכה והבנה אנושית.  

 

 התחום ההלכתי 
אביא   שאלה  ובכל  נשמת  של  ההלכה  יועצות  שנשאלו  שאלות  שתי  בחרתי 

התשובה   ואת  קצר  הלכתי  כזו  דיון  שאלה  בכל  כמובן,  לשואלת.  שניתנה 
 בחלק הראשון של המאמר. השתלבו גם הצדדים הרגשיים בהם עסקנו 

 

 דחיית טבילה 

שאלה שנשאלו יועצות ההלכה על ידי נשים שונות בתקופת הקורונה: בעלה  
האישה   בבידוד.  במלון  שוהה  שהוא  כיוון  בבית  ואינו  לנגיף  חיובי  נמצא 

והיא   הערב,  לטבול  לעשותצריכה  עליה  מה  לטבול  -שואלת  עליה  או    האם 
 נמצא.  לדחות את הטבילה כיוון שבעלה לא 

נחלקו חכמים בגמרא בשאלה האם אשה חייבת בטבילה מיד כשהיא יכולה  
 או לא:  

מינה   יהודה   -ושמע  בר'  יוסי  ורבי  מצוה.  בזמנה  טבילה 
 1אומר: ...לא אמרינן טבילה בזמנה מצוה. 

 

לשאלה  לפי חכמים ישנה מצווה עצמאית של טבילה בזמנה, זאת בלי קשר  
ב מקרה  להיות  יכול  לשיטתם,  זו.  מטבילה  האשה  תטהר  האשה  האם  ו 
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אף   על  לטבול  זמנה  שהגיע  כיוון  לכך  תידרש  והיא  לטבול,  אם  מסופקת 
 שעדיין לא תטהר מפני הספק.

שטבילה   הסבור  חננאל  רבינו  בין  מחלוקת  הביאו  מצווה  בתוספות  בזמנה 
מצווה. רבינו תם הביא  לבין רבינו תם הפוסק להלכה שטבילה בזמנה אינה  

. כיום אין אשה טובלת בסוף ימי  ראייה לשיטתו ממנהגי ההיטהרות בימינו
ימים  חמישה  או  ארבעה  סופרת  הנידה  מראיית  אלא  ורק    2נידתה  לפחות 

, אין צורך  לאחר שייפסק הדימום מתחילה לספור שבעה נקיים. מדאורייתא
לספור שבעה ימים    בכל זאת, אלא מרגע ראיית הנידה היא צריכה להתחיל 

רו  אנו  תם,  רבינו  אומר  כך,  אם  לטבול.  שאין  ומיד  יום  שבכל  מעשים  אים 
 אשה טובלת בזמנה ולכן הוא סובר שאין טבילה בזמנה מצווה. 

מיד   לטבול  לה  יש  אלא  בטומאתה  לשהות  לאישה  שאין  כותב  הסמ"ג 
גם    כשיכולה. אלא  ופו"ר  עונה  מצוות  קיום  רק  שאינו  נוסף  שיקול  כאן  יש 

 מעלה בטהרה ללא קשר לאישות. 

ברגע   מצווה  בזמנה  שטבילה  ומהראשונים  מהטור  מוכיח  יוסף'  ה'בית 
שאפשר. אף אם נדחית הטבילה מפאת חומרת ר' זירא ופולטת שכבת זרע,  

בו ת למועד  עד  רק  אלא  שרוצים  כמה  שדוחים  אומר  זה  אפשרית  אין  היה 
 ה מצווה. הטבילה. עם זאת, להלכה הוא פוסק שאין טבילה בזמנ

עד כאן דנו בשאלה האם מותר לאשה לדחות את טבילתה מהמועד הקבוע.  
פוסק   להלכה  נושא.  באותו  העוסקת  ההפוכה  בשאלה  גם  לדון  עלינו  אך 
הוא   אך  מצווה,  אינה  בזמנה  שטבילה  קצז  סימן  דעה  יורה  ערוך  השולחן 

אומר שעל הזוג לעסוק בפריה ורביה כשהדבר מתאפשר. מכאן עולה  ממשיך ו
א סיבה  או  נמצא  לא  שהבעל  כיוון  בזמן,  לטבול  צורך  שאין  חרת  שבזמן 

ודוחה טבילתה   כלל  יחסי אישות, אין האשה טובלת  לקיים  יכולים  שאינם 
 לזמן שהבעל יחזור. 

במ גם  טובלות  היו  אכן  נשים  כי  להבין  ניתן  בגמרא  מקומות  קרה  בשני 
אים דברי  שהבעל לא נמצא בבית. בגמרא במסכת שבת דף קכט עמוד א מוב

היו טובלות גם   רבא ומעשיהם של בנות רב חסדא מהם לומדים שנשים אכן
כשהבעל אינו נמצא. וכן בגמרא במסכת נידה דף טו עמוד א נאמר ש'הבאין  

הדרך   טהורות    -מן  היו  שנשים  מכאן,  משמע  טהרה'  בחזקת  להן  נשיהן 
 הבעל מגיע כיוון שהיו טובלות כשאינו נמצא.  כש

רב עובדיה יוסף דיון מהאחרונים לגבי  סימן יד, מביא הבספר טהרת הבית  
כותב   הוא  ע"ז  סימן  ג  חלק  יעקב  שבות  בשו"ת  הבעל.  נוכחות  בלא  טבילה 

 
 ורמ"א.שו"ע יו"ד סימן קצו. בדין פולטת שכבת זרע, ראה שם מחלוקת שו"ע  2
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משום   בעיר  אינו  כשבעלה  לטבול  שלא  נוספים  ופוסקים  הזוהר  ספר  בשם 
 מאה ולכן אין אשה טובלת כשבעלה אינו בעיר. חשש סכנה של דיבוק ורוח טו

כותב שגם שאין לחשוש לרוח הטומאה  בשו"ת רב פעלים    מנגד, הבן איש חי 
ביסוס   שאין  עוד  כותב  הוא  מכך,  יותר  נמצא.  אינו  כשבעלה  גם  ולמזיקים 
בשם   מוסיף  הוא  להיזהר.  טוב  ורק  הזה,  לחשש  והראשונים  מהגמרא 

א שאכן  ואחרונים  ראשונים  גם  פוסקים  לטבול  רשאית  ואשה  לחשוש  ין 
בנוסף, בשו נמצא.  נכתב  כשבעלה אינו  'רוח חיים' של הרב חיים פלאג'י  "ת 

יכו חולה  שבעלה  של  שאשה  חוליו  מחמת  ישמשו  שלא  אף  על  לטבול  לה 
הבעל. הוא אף מוסיף מנהג של נשים ללבוש בגד של הבעל עליהן כדי להינצל  

 מאותם מזיקים. 

אשה   האם  השאלה,  לא,  לעניין  או  לטבול  צריכה  הבידוד  במלון  שבעלה 
שמותר לה לבחור לטבול בזמן על אף שבעלה אינו  התשובה ההלכתית היא  

 חזור מוקדם מהצפוי( או לדחות את הטבילה לפי בחירתה.עמה )בתקווה שי

 

 טבילה ביום השמיני 

הבאה:   עם השאלה  נשמת  מדרשת  של  החם  לקו  אשה  פנתה  הימים  באחד 
לצורך התמודדות עם מגפת הקורונה מוטל סגר כללי על  היא גרה בעיר בה  

בשעו בעוד  העיר  לטבול  ואמורה  נקיים,  שבעה  סופרת  היא  כרגע  הערב.  ת 
ימים. אלא שהטבילה אמורה להתקיים בערב, בזמן שהיציאה מהבית  כמה  

במהלך   מכן  שלאחר  ביום  לטבול  לאישה  מותר  האם  חוק.  פי  על  אסורה 
 היום? 

חייב נידה  שלומדת  מדאורייתא,  כמו  השביעי,  היום  במוצאי  לטבול  ת 
 הגמרא:  

כל טבי   כדתניא:  ויולדת חייבי  נדה  ביום,  טבילתן  לות 
יום,  מבעוד  טובלת  תהא  יכול  דתניא:  בלילה.  טבילתן 

כל   -תלמוד לומר 'שבעת ימים תהיה בנדתה'   תהא בנדתה 
  3שבעה. ויולדת איתקש לנדה. 

 

לומדים   אנו  בפסחים  לפני  מהגמרא  ימים  שבעה  לחכות  צריכה  שהנידה 
שלאחריהם. אלא שהגמרא במסכת  שהיא טובלת, והיא יכולה לטבול בלילה  

שבעה של  בהמתנה  רק  הוא  החיוב  האם  שואלת  לפני    נידה  שלמים  ימים 
 טבילה, או שמא הוא כולל גם חיוב לטבול דווקא בלילה: 

 
 פסחים דף צ ע"ב  3
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  דאמר רבי חייא בר אשי אמר רב: נדה, בין בזמנה בין שלא
 אינה טובלת אלא בלילה, משום סרך בתה. -בזמנה 

למטבל בנרש  אידי  רב  משום   אתקין  דתמניא,  ביומא 
גנבי. רב יהודה אריו תא. רב אחא בר יעקב בפפוניא משום 

  4בפומבדיתא משום צנה. רבא במחוזא משום אבולאי. 

 

רב סובר שטבילה תמיד צריכה להתבצע בלילה משום 'סרך ביתה'. זהו חשש  
מצב שהבת תראה את אמּה טובלת ביום ולא בלילה, ולא תדע אם היום   מפני 

השביע  כמו  הוא  השביעי.  ביום  לטבול  שמותר  לחשוב  ותבוא  השמיני  או  י 
הטבי לעיל,  גם  שראינו  ביום  לטבול  רב  אסר  ולכן  אסורה  השביעי  ביום  לה 

עם   יותר.  היום השביעי אלא מאוחר  במוצאי  נעשית  לא  במקרה שהטבילה 
רא מביאה מקרים בהם חכמים שונים התירו טבילה ביום במקרי  זאת, הגמ

 חיות רעות, גנבים וכד'.  סכנה שונים, קור,

אומרת שהיום כל הנשים בחזקת זבות הן.    5דיון נוסף הוא לגבי זבה. הגמרא
לעשות   חכמים  שאסרו  אלא  השביעי  ביום  לטבול  יכולה  זבה  מדאורייתא, 
זאת שמא תשמש ותראה דם לאחר מכן וצריכה לסתור את כל ימי ספירתה.  

ני, אך שהראשונים כתבו  אם כך, לכאורה מותר יהיה לה לטבול ביום השמי
'סרך   של  חשש  אותו  משום  זאת  הסכנה,  לאסור  בשעת  זאת,  עם  ביתה'. 

להוסיף   חשוב  הנידה.  כמו  השמיני  ביום  לטבול  לה  מותר  שיהיה  כמובן 
שההיתר של שעת הסכנה מתיר לזבה את הטבילה ביום השמיני אך לא ביום  

מ אינה  שהסכנה  כיוון  מדאורייתא(  לכאורה  )המותר  את  השביעי  תירה 
 החשש שמא תראה לאחר תשמיש.

אונס האם  חכמים  דווקא    נחלקו  להיות  צריך  השמיני  ביום  טבילה  המתיר 
רבים  של  ביום    6אונס  טבילה  לה  מתיר  לאשה  פרטי  אונס  גם  שמא  או 

פרטי   אונס  שגם  ופסקו  דניאל'  'החמודי  על  חלקו  האחרונים  רוב  השמיני. 
י ללא אונס,  טבלה ביום השמינ . בדיעבד, אשה ש7מתיר טבילה ביום השמיני 

 . 8ה לטבול שוב עלתה לה טבילתה ואינה צריכ

טבילה   לאשה  והתירו  אונס,  כאל  לצניעות  גם  שהתייחסו  אחרונים  ישנם 
וידעו שבני הזוג עתידים   יבינו שזהו ליל טבילתה  ביום במקרה שבו אנשים 

 
 ב ע"נדה דף סז  4
 שם 5
 ספר חמודי דניאל המובא בפת"ש יו"ד סימן קצז, ס"ק יא  6
 בפת"ש שם  7
 קצז סעיף ה  שו"ע יו"ד סימן 8
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, 9לשמש באותו לילה. כך, במקומות בהם לא נהוג שאשה תצא בלילה מהבית 
לאשה   התירו  למקווה,  יוצאת  שהיא  ברור  יהיה  תצא  ביום  ואם  לטבול 

שאמם   בכך  שירגישו  גדולים,  ילדים  יש  בהן  במשפחות  כן,  כמו  השמיני. 
 , גם כאן התירו חכמים טבילה ביום. 10יוצאת למקווה בערב 

מקרה נוסף שנחשב לאונס הוא כשהבעל אינו בבית כמה ימים וחוזר לפתע  
לא   אם  השמיני.  רשאית  ביום  היא  בלילה,  לטבול  הזדמנות  לאשה  תהיה 

 . 11ום לטבול בי

מפאת   שביעי  יום  במוצאי  בלילה  מהבית  לצאת  היתה  יכולה  שלא  האישה 
ביום   טבילה  חכמים  התירו  בו  כללי  אונס  של  במצב  היתה  כמובן  הסגר, 
שביום   כיוון  כן,  כמו  השמיני.  ביום  למקווה  ללכת  לה  הותר  לכן  שמיני. 

ש חשש  אין  לבני  השמיני  התירו  ספירתה,  את  ותסתור  דם  תראה  היא  מא 
כאן    הזוג )אין  השמיני.  ביום  מהטבילה  חוזרת  כשהאשה  ולשמש  להתייחד 

יש סיבות שונות להקל במקרה   ביום, אך  יחסי אישות  לגבי  מקום להרחיב 
 זה.(

 

 סיכום
טהרת   בנושא  הלכתית  בפסיקה  הנוגעות  שונות  מורכבויות  הציג  המאמר 

ומגוונות  גפת הקורונה. התקופה העלתה שאלות רבות  המשפחה בתקופת מ
לשאלות   בנוגע  ועוד.  למקווה  ההכנה  מהבית,  היציאה  קשיי  של  בנושאים 
והמענה   הרגשי  המענה  לשאלות,  במענה  כיוונים  שני  המאמר  העלה  אלה, 
באופן   בזה  זה  שלובים  אם  כי  נפרדים  אינם  אלה  מענה  סוגי  שני  ההלכתי. 

   ל יועצות ההלכה של נשמת.הדוק על פי שיטת המענה ש

 

 
 שו"ת כפי אהרן, יו"ד סימן ט   9

 טהרת הבית ח"ב עמ' תצה  10
 )הדפסה שלישית, תשס"ז(  150שערי אורה, שער חמישי עמ'  11
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סרבנות גט בהלכה היהודית לאור הקורונה 

   תאוריה ודרכי התמודדות –

 אבי פרקש

 
המדוברים   הנושאים  היחסים  אחד  בתחום  הישראלית  בחברה  כיום  ביותר 

 סרבנות הגט.שבין תורה למדינה הוא הנושא של 
ההלכה   עפ"י  גט".  "סרבנות  המושג  את  להבין  ננסה  כל,  היהודית  ראשית 

ים להתקיים רק כאשר גם  )וכך גם ברוב הדתות(, נישואין בין גבר לאשה יכול 
השנייה בע"פ ובכתב   הגבר וגם האשה מביעים את נכונותם להתחתן אחד עם

מהשנייה   אחד  להיפרד  באים  והאשה  הגבר  כאשר  כן,  על  אשר  עדים.  בפני 
אם לא כן הרי  עליהם גם כן לעשות זאת במודע, ומתוך רצון, ובפני עדים, ש

לרוב   יוצר  זה  מצב  נשואים.  נשארים  עדיין  והם  גט  נחשב  לא  שלהם  הגט 
להחזיק יכולים  והאשה  הגבר  בעצם  בה  מורכבת  השני    מציאות  את  אחד 

הזוג   מבן  למנוע  בעצם  ובכך  לשני  גט  לתת  להסכים  ולא  ערובה"  כ"בני 
 להשתחרר מהנישואין הישנים ולהינשא מחדש באם יהיה מעוניין בכך.  

גוף שהוא,   עניין חשוב. אין שום יכולת הלכתית, לאף  בשלב זה יש להדגיש 
אשר גט  השני.  הזוג  לבן  הגט  את  לתת  הזוג  מבני  אחד  על  לבן    לכפות  ניתן 

"גט   נקרא בספרות ההלכה  ניתן מרצון חופשי,  כגט אשר איננו  ונחשד  הזוג 
להיות  יכולים  בישראל  הדין  בתי  מבחינת  תוקף.  שום  לו  ואין    מעושה" 
הגדרות רבות למישהו שייחשב כ"מסורב גט". במאמר זה אתייחס ל"מסורב  

  –ר, והיא  גט" בהגדרה הכוללנית ביותר אשר נראית לי לענ"ד כמוסרית ביות
כל נשוי/אה אשר בשלב כלשהו רצה להתיר את נישואיו ונתקל בסירוב ע"י  

עיה  בן/ת הזוג למשך זמן מסוים. בנוסף, אבחן את דרכי ההתמודדות עם הב
הזו כיום וביתר שאת בתקופה המאתגרת הזו של הקורונה; אציג ביקורות  

וב כללי  באופן  רלבנטיים  לפתרונות  והצעות  בבעיה  הטיפול  פרטני  על  אופן 
 לזמני קורונה הללו.

ייתכן שבמבט ראשון ישאל הקורא את עצמו מדוע בכלל ירצה מישהו לסרב  
בו גם  ופוגע  אותו  מגביל  זה  מעשה  הרי  גט,  מתבהרת  לתת  לכך  התשובה   ?

הם   הגט"  "סרבני  למעשה  הגט.  סירוב  מניעי  את  מבררים  אנו  כאשר  יותר 
זוג שלהם דברים מסוימים,  ו"לסחוט" מבני ה  ברובם כאלו שמנסים להשיג
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הגט  קבלת  תמורת  הגירושין  בהסכם  יותר  טובים  כלכליים  תנאים  . 1או 
עוד יותר קשות.  אולם, חשוב לציין כי ההשלכות המגדריות של מעשה זה הן  

לה למעשה  יכול  הגבר  הלכתית  שמבחינה  חדשה  בעוד  משפחה  לעצמו  קים 
יכולה לעשות כן, ובאם  ללא נישואין ואף להביא ילדים לעולם, האשה איננה  

היא תביא ילדים לעולם ללא קבלת הגט מבעלה הרי שהיא תיחשב מבחינה  
להתחתן עם    הלכתית כ"נואפת" וילדיה ייחשבו כממזרים אשר אינם יכולים

מישהו/י אלא אם כן הוא ממזר כמוהם. אשר על כן, אנו רואים שהאמצעי  
וצמה אשר נותן כח רב  הזה של סירוב גט מהווה בעצם מעין "כלי נשק" רב ע

נראה   אך  שניה.  אשה  לקחת  יכול  כן  הוא  לאשה  בניגוד  כי  לבעל,  בעיקר 
הב המינים.  שני  בין  שוויוני  הוא  הגט"  "סרבני  שמספר  ע"י  דווקא  יכול  על 

סירוב הגט לגרום לאשה להשפלה עמוקה עד אשר היא תקבל ממנו את הגט  
היחסי מערכת  בתוך  אותה  לכלוא  אף  מסוימים  חייה  ובמקרים  לכל  הזו  ם 

 בעל כורחה.  
כל   שלא  מפני  במדויק  ידוע  איננו  בישראל  הגט  מסורבות  של  מספרם 

לעיל, שציינתי  וכמו  הדין,  בית  של  לפתחו  מגיעים  ברוב המקרים    המקרים 
שרויות   אשר  נשים  רק  הגט  מסורבות  להגדרת  מחשיב  הרבני  הדין  בית 

לענ"ד,   זה,  דבר  זה.  במצב  לפחות  מהסטטשנתיים  רוב  מוריד  את  יסטיקה 
מירב   את  להשיג  הזה  הזמן  במשך  מצליחים  הגברים  בהם  המקרים 
דרישותיהם בהסכם הנישואין ולכן הם בסוף נעתרים לתת לאשה את הגט.  

מערבדו"ח   שנת  של  שבסוף  נאמר  הרבניים  הדין  בתי  מספר    2006כת  עמד 

על   בגט  נסגרו  שלא  שנתיים  מעל  הפתוחים    370של   ומדגימה  942התיקים 

כתיק על  עומד  הגט  מסורבי  שמספר  הוערך  מתוכם  ו  190-ים    180-גברים 
בבית    2005בשנת   .נשים שתיק  למרות  גט  קיבלו  שלא  הנשים  מספר  עמד 

 .963תר משנה, על הדין נפתח לפני יו

 
להדגיש   ברצוני  בהלכה,  הגט  לסירוב  היחס  התפתחות  את  שאסקור  לפני 

כלפ  ובוטה  של אלימות קשה  סוג  הוא  גט  הוא  שסירוב  הזוג כאשר  בן/בת  י 
בעקבות   ועתידו  מצבו  כלפי  מוחלט  אונים  בחוסר  הוא  בה  במציאות  נמצא 

 התנהגותו של בן/בת הזוג.  

 
גט" כאשר הצדדים    1 "סירוב  של  בהסכמה מלווים באקט  הגירושין שלא  הליכי  כל  כמעט 

זה מושג אחר  מודיעים ש"הם יתנו את הגט בשמחה, אבל הם דורשיםכך וכך, ובעצם יש ל
ללא   גט  שמסרב  למי  מתייחס  גט"  "סרבני  המונח  ואילך  זו  משורה  גט".  "סחטנות  בשם 

 ן מאד מסך כל הזוגות המתגרשים.תנאים מהצד השני, שזה כמובן מיעוט קט
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היא אצלנו  העולה  השאלה  כן  ל אם  יכולים  כן  אנו  מה  כמובן,  כנגד  ,  עשות 
 עוול זה?  

הוא "כופין   הגט  לסרבני  נתנו באשר  כל הדורות הכלל אותו חכמים  לאורך 
. חכמים מסבירים שעל בית הדין לתת עונשים  2יאמר רוצה אני" אותו עד ש

לבעל בצורה כזו שזה יכאב לו מאד ושהוא יחליט לבסוף לתת את הגט עקב  
כנגדו. התורה בעצם נותנת סמכות לבית הדין ל"מרר"  הסנקציות שהופעלו  

דורשת   ההלכה  אומנם  הגט.  את  לתת  ירצה  שהוא  עד  הבעל  של  חייו  את 
לא   הבחירה,  שהסנקציות  זכות  את  לגמרי  לאבד  לבעל  שיגרמו  כאלה  יהיו 

עד כמה המעשה שהוא עושה הוא מעשה    להבין  אלא יהיו כאלה שיגרמו לו
או להפסיק  חייב  ושהוא  קיים  נוראי  שהיה  המצב  את  להבין  מנת  על  תו. 

תפוצות ישראל אביא כאן ציטוט של הרב שלמה  בעניין זה לאורך הדורות ב
ה בית  נשיא  של  דיכובסקי,  בתיק  מדיוניו  באחד  לשעבר,  הגדול  הרבני  דין 

 סרבנות גט: 
ברוב  " הרבניים  הדין  בתי  היו  מכך,  למעלה  לא  אם  בשנים,  מאות  במשך 

מאד ביכולתם לפעול נגד סרבני גט שניתן נגדם פסק    תפוצות הגולה מוגבלים 
המלצה, בגדר  זה  יהיה  לגירושין,  חוסר    דין  לגרש.  כפיה  או  חובה  מצוה, 

ה הקשור  האונים  בכל  ההלכתי  השיח  של  מסוים  לצמצום  בצדו  הביא  זה 
פי   על  לגירושין  דין  פסקי  לאכיפת  להביא  הדין  בתי  בפני  לדרכים העומדות 

 .3ההלכה 
 

שבגו  הדין ששלמכיוון  היה  לה  לא  ומכיוון שבגולה  היהודי,  הדין  היה  לא  ט 
סנקציות  בדבר הטלת  הדיון  כל  אזי  היהודי,  לשלטון המרכזי מהדין    אכפת 
על בן הזוג היה ונשאר לרוב בגדר דיון תיאורטי בלבד. אולם כיום בדור של  
הקמת מדינת ישראל חברו להם כל הגורמים הרלוונטיים כמו הבד"ר, בית  

ה ל"שלב  הדין  מנת  על  ופוליטיקאים  דת,  אנשי  אקדמיה,  אנשי  אזרחי, 
עד   ולהגיע למצב של צמצום התופעה הזו  כנגד סרבני הגט  כוחות" במאבק 

מה שאפשר. עדות זו של הרב דיכובסקי בעצם מראה לנו שכל מי שמעוניין  כ
המוסר   ערכי  ועפ"י  היהדות  עפ"י  ישראל  במדינת  מוסרית  חברה  בהשתתת 

הסנקציות    האוניברסליים, חיזוק  ע"י  רק  היא  היחידה  שהדרך  להבין  עליו 
שההלכה   כאן  רואים  אנו  בעצם  ושכלולם.  הזוג  בן  כלפי  תומכת  המוטלות 

הסנקציות.ומעוד הטלת  את  הן    דת  הבעל  כלפי  לתת  ניתן  אותן  הסנקציות 
  ם.עונשייהמזונות  המגוונות. הסנקציה הראשונית והבסיסית היא סנקציית  

 
 בבלי, מסכת ערכין, דף כ"א, עמוד א'  2
 , בית דין הרבני הגדול 1-64-8455מס' תיק:  3
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הס  היא  זו  ביותרנקציה  סנקציה  גברים  הקלה  גט  סרבני  כנגד  .  להפעלה 
כספיים אותם חייב הבעל לתת לאשה מתוקף    היא קביעת מזונות  משמעותה 

ש מאד  גבוה  בסכום  אליה  יצטרךאותנישואיו  לאשתו.  הסרבן    ו  לשלם  גט 
סנקציות   להטלת  לעבור  אפשרי  זה  יהיה  אזי  תעזור  לא  זו  סנקציה  באם 

 .  הרחקות דרבנו תםכקשות יותר המוכרות לנו בשמן 
הכוללות    הסרבן  שורה של סנקציות שניתן להפעיל על הבעל  הרחקות אלו הן

נידוי חברתי על הסרבן, בידודו , איסור צירופו למניין, איסור עלייתו לתורה,  
בניו בקבר ישראל.  הרחקות   וקבירת  בניו,  עימו, מילת  לימוד תורה  איסור 

נועדו לגרום לבעל תחושה רעה כשל אדם "מצורע" אשר הציבור ירצה    אלו 
הגלות לא היו כמעט בשימוש    להתרחק ממנו. כפי שציינתי לעיל, במשך שנות

גט   מסרבי  כלפי  המהריב"להסנקציות  כתב  כך  "4בשו"ת  ועל  ראינו  ,  לא 

יש להדגיש בנוסף  ", אלא במקרים מתאימים.  לרבני הדור הזה שנהגו בכך
ה  המודרנית  ישראל  במדינת  כיום  שומר  שהמציאות  איננו  העם  שרוב  יא 

קי על  מקפיד  ואיננו  ומצוות  כך  תורה  גם  ולכן  אינן  ומן  האלו  הסנקציות 
 אפקטיביות כלפי סרבן הגט בכל מקרה.  

כלפי   ישראל  מדינת  מטילה  אותן  האזרחיות  בסנקציות  לדון  שאעבור  לפני 
הראיון  את  בקיצור  כאן   להביא  ארצה  הגט,  עם    5מסרבי  שנעשה  המצמרר 

בד )שם  מנהלן  על  מסורת,  שומרת  אשה  לאמוד וי(   שנוכל  עומק    ת  את 
 התופעה והשלכותיה.  

 

 הייתי עגונה, הייתי אוויר 
הלן, אחות במקצועה ובעברה קצינה בצה"ל, מתגוררת עם שני ילדיה ביישוב  
חקלאי באזור הבקעה, בבית מקסים ומטופח. את ביתם היא בנתה, במלוא  

הרס אותו עד לבלי הכר. לאחר עשר  מובן המילה, בשתי ידיה, אחרי שבעלה  
נישו עד שקיבלה את  שנות  שנים  קרוב לשמונה  לבעל מתעלל, המתינה  אים 

 .הגט מבעלה, ובמהלכן הכיר בה בית הדין הרבני בתור אישה עגונה

כשהכרנו, לא זיהיתי אף רמז של אלימות", מספרת הלן. "הכרנו כשהייתי  "

ומיד אחר כך התחילה אלימות  , חיינו ביחד שנתיים לפני שהתחתנו,  26בת  
מצאה   הלן  מהבית".  הורחק  שהוא  עד  שנים,  כעשר  שנמשכה  מאוד,  קשה 

בהליכים שקועה  תבעה    עצמה  המדינה  שנים:  עשר  עוד  שנמשכו  משפטיים 
בעלה   הורשע  את  הוא  משפטית  סחבת  של  שנים  ארבע  ולאחר  בפלילים, 

 
 תעלומות לב, ח"ב, סימן י"ח  4
 2012, סיוון תשע"ב, יולי 56ענת סילברסטון, עיתון דעות גיליון  5
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ישע   בחסרי  בנסיבות מחמירות  בן    -בהתעללות  )כיום  )כיום    (18בנם  ובתם 
הוא שבר עם פטיש   (, באיומים ברצח12בת   בזדון. כשעזב את הבית  ובנזק 

את הרצפה, את הקירות. על עבירות אלה נגזרו עליו שישה חודשי    -את הכול  
ות בלבד. במקביל פנתה הלן לבית משפט לענייני משפחה, ובשנת  עבודות שיר 

 .פתחה תיק בבית הדין הרבני  1999

 ?ול בית הדין הרבניצת על ההתנהלות מ האם תוכלי לספר ק

'בית  " התהליך בבית הדין הרבני היה בדיחה, קוריוז. היום, כשאני שומעת 

הבינ 'ימי  שלישי',  'עולם  לראש  לי  עולים  ישר  רבני',  אחת  דין  בדיחה  יים'. 
כאישה   אישה    -גדולה.  שהייתי  מאחר  הרבנים.  צעקו  לא  ועליי  איננה.  אני 

יחסי אליי  התייחסו  לו  מוכה  הציעו  ליטפו.  זאת,  לעומת  בעלי,  את  יפה.  ת 
שלו   לכיוון  להתרפס  הפסיקו  לא  העגונות",  מ"קרן  תיתן  -כסף  לה    "אולי 

ל כמובן.  מכריחים  לא  בכל  50%-גט?".  הוא  העניין  מהדיונים  הגיע.  לא  ל 
לא    -השתרך לו באטיות. פעם בחצי שנה איזה דיון מסכן. בעלי לא היה מגיע  

לו, לא  נורא. אין קנסות,   צווי מאסר, אז סולחים  יש  צווי מאסר. ואם  אין 
זבל. איתי לא    נורא. תבוא בפעם הבאה. ממש בעדינות מתייחסים אליו. ואני

י? אני אפס, אוויר. יכולתי לא לבוא,  דיברו, דיברו עם עורך הדין שלי. מי אנ 

 .בכל מקרה אני איננה -או כן לבוא 

ר" גט  ייתן  שהוא  אמר  בעלי  מסוים  הילדים.  בשלב  את  שיפגוש  בתנאי  ק 

ידי   על  ולאחרים  לעצמו  כמסוכן  הוגדר  הוא  משפחה  לענייני  המשפט  בבית 

 ." פסיכיאטר מחוזי

יים קשרים, אבל יש במישור האישי, אמנם יכולתי כאישה חילונית לק "***

כאישה נשואה אני לא אכניס גבר הביתה ולא אחיה עם  לי פה שני ילדים.  
החינוכי שלי. לא הייתי עושה את זה. יש לי בן    אף אחד, כי זה הסטנדרט

אני ככה  ולא  וילדה,  מצד    מתבגר  כי  אמביוולנטי,  מאד  זה  אותם.  מחנכת 
ה שאת רוצה. הגט אחד אומרים לי: 'מה אכפת לך? את חילונית, תעשי מ

 .אבל זה לא נכון כי יש פה ילדים לא מעניין'.

שמחפ " מהרבנות,  לך  שאורבים  תחושה  יש  לכך,  את  נוסף  אם  אותך  שים 

לה, לא עגונה אמיתית. אם יראו אותי עם  יוצאת עם מישהו, כי אז את פסו 
לא   שהיא  מהרבנות,  פחד  יש  עגונה  אישה  לכל  גט.  לקבל  סיכוי  לי  אין  גבר 

'כ  נזהרת  תתנהג  ואת  הרבנים,  לחסדי  נתונה  את  עגונה  כשאת  שצריך'.  מו 
הצלח לא  היום  עד  העניינים.  את  שישבש  מהלך  תעשי  את  שמא  לעשות  תי 

 ."הסוויץ' הזה בראש, שמותר לי, שהרבנים לא יכולים להגיד לי כלום

****. 
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השוטרים    " באו  למשטרה.  וקראתי  הברקה  לי  הייתה  לדיון  שעלינו  לפני 

על פקודת מזונות שהבאתי איתי לרבנות. ואז הוא סירב לעלות  ועצרו אותו  
כבודם של הרבנים והם  לרבנים לדיון. שלחו שליח, והוא שוב סירב. זה פגע ב

בבית   יישב  הוא  גט  לי  נותן  לא  שהוא  שעד  החליטו  והם  עליו,  כעסו  מאוד 
וי, לא ייאמן, כמו סרט. אז ביטלו את פקודת המזונות  סוהר. זה היה קטע הז

 .הושיבו אותו בכלא על זה שהוא לא נתן לי גטו

ת שתוך  ואני חושבהוא ישב בכלא. קיבלתי הודעה שיש עוד דיון. הוא הגיע,  "

ייאמן. רב לא  פשוט  היה  זה  ביד.  הגט  לי  היה  שעה  הסת"ם    ע  סופר  גם 
אני לא יודעת איך הוא כתב כל כך מהר. למה לא עשו את    -שכותב את הגט  

 ?זה לפני כן 

ל" היחיד.  לדעתי,  הפתרון  זה  לכלא  גברים  סובלת  שלוח  הייתי  לא  אם  גם 

המלאה, ולא משנה  מאלימות, והייתי מחליטה שלא לחיות איתו, וזו זכותי  
ל אחת כמה  אין שום חוק שיכריח אותי לחיות עם מישהו, ע  -מה הנסיבות  

תוך  וכמה במקרה שלנו. הכלא עובד יופי. אצלי זה עבד. אחרי שמונה שנים,  
 ". הרגע שהוא נכנס לכלא הייתי אישה גרושהשבוע מ

 
רואים   שאנו  לכך  מעבר  טיפוסי.  גט  מסורבות  סיפור  הוא  הלן  של  סיפורה 
שאכן   הבעל  החליט  בגללם  אשר  הסחיטה  של  האלמנטים  את  בסיפורה 

ו לסחוט את הלן ולסרב לתת לה גט, נראה שבאחרית דבריה מצוי  משתלם ל
פית זו.  לבעיה  החלקי,  לפחות  הביטוי  הפתרון,  את  להשאיל  אם  אשר  רון 
 סנקציות משתקות.מעולם המושגים הנפוץ כיום נקרא לו 

של בדבריה  ייאמן  הלא  סבל  הניגוד  שהיא  הרב  הזמן  בין  לכאורה  הלן  ה 
נכנס   שבעלה  לאחר  הגט  את  קיבלה  היא  בה  הרבה  המהירות  לבין  לחינם, 

בב  לטפל  מנת  על  נמנעת.  ובלתי  פשוטה  למסקנה  אותי  מוביל  זו  לכלא,  עיה 
הגט   מסרב  את  להכניס  החובה  הדין  בית  על  מוטלת  ביותר  היעילה  בצורה 

 כל עוד המסרב מתמיד בסירובו.  לבית סוהר ואף להחמיר את תנאי מאסרו
להלן אסקור את המצב הנוכחי בתחום זה ונראה האם המגמה הכללית כיום  

 תומכת בעמדתי.  
טיל סנקציות חמורות  ראשית אציין שאכן כיום עמדתו של בית הדין היא לה

יכולות לגרום לו לקשיים   גט אף בתחום האזרחי, סנקציות אשר  על סרבני 
ה  חייו.  בהמשך  רישיון  חמורים  שלילת  כגון:  ומגוונות  רבות  הן  סנקציות 

יצי איסור  דרכון,  הארכת  שלילת  הבנק,  לחשבון  גישה  מניעת  אה  נהיגה, 
להיבחר למשרות מסוימות, מאסר, חבישה איסור  ומניעת    מהארץ,  בצינוק 

נראה לי לענ"ד שנקיטת סנקציות אלה בטווחי זמן  זכויות מעציר או אסיר.  
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לב   שימת  מתן  תוך  ויש  קצרים  עוזרות   הנ"ל  הסנקציות  אכן  האם 
 הו שורש הפיתרון של הבעיה.  התקדמות, או שהסרבן רק מושך זמן ז 

בית  בהקשר הנ"ל, אחד מפס"ד התקדימיים בעניין זה המדבר על האופן בו  
פס"ד   הוא  הגט  למסרב  לתת  צריך  אותו  היחס  את  רואה  לפחות  הדין 

שהציב  יםארומתבו    17.09.20086מתאריך   אכ   הקשיים  על  יפת  המחוקק 
דין על סנקציות  בית הממליץ  . בפסק דין זה  פסקי דין של בתי הדין הרבניים

גט סרבן  על  המלצה  ,  קשות  מזרןכולל  על  שינה  עם  ,  לאיסור  יחד  כליאה 
יום,   90אסירים ביטחוניים, כליאה בבידוד לסירוגין לתקופות ארוכות של  

ימי ושבעה  ימים בבידוד  יימצא שבעה  וחוזר  כאשר הסרבן  רגיל,  ם במאסר 
לקבל    .חלילה הזכות  מניעת  הסוהר,  בית  בקנטינת  מצרכים  רכישת  איסור 

כ  למחוקק  ממליץ  אף  זה  דין  פסק  ועוד.  למהדרין,  כשר  לבתי  אוכל  יתיר  י 

הרבניים   שנים הדין  מעשר  ליותר  אף  גט  סרבן  זה    .לאסור  שפס"ד  נראה 

בתופעה ולמגר    מראה לנו את הדרך בה אנו צריכים ללכת על מנת להילחם
אם אכן יוכל בית הדין לנקוט במדיניות זו בה הוא אכן רוצה לנקוט    אותה.

 אז ייתכן שנגיע למצב של הפחתת התופעה.  
 

זה יהיה אפשרי להביא את תמונת המצב השלמה של מצבן    בצד כל זאת אין 
מהתופעה   מונעות  אשר  לסיבות  במקצת  להתייחס  בלא  הגט  מסורבות  של 

ומה להיעלם  במיגור  הזו  לעסוק  האמורים  כלפי  מובאות  אשר  ביקורות 
התופעה. ביקורת זו מגיעה מכל קצוות הציבוריות הישראלית ומטרתה היא  

דעת   את  העולעורר  ואת  אציין  הקהל  הדברים  )בשולי  זו.  בבעיה  סקים 
וההכרות   בין חומרתם  אולי אחד התחומים אשר הפער  זהו  גט  שמסורבות 

לבין המודעות    עם מידת מעורבותם של הרבנים בניסיון לפתור את הבעיה, 
עד   יראה  אשר  קטן  רחוב  בסקר  )די  ביותר  גדול  הוא  הרחב  בציבור  שלהם 

גט" "מסורבות  המושג  זר   כמה  מושג  שמע    הוא  איננו  לרוב  אשר  לציבור 
 עליו(.  

אחת הביקורות המעניינות ביותר ניתנה מפי הרב יובל שרלו המשמש כראש  
 ".ישיבת ההסדר "אורות שאול 

" כי:  שרלו  הרב  אומר  "כיפה"  אינטרנט   לאתר  התורה  בראיון  כי  העובדה 
קדושת   את  ביסודה  בונה  מרצונו  רק  אשתו  את  מגרש  שהאיש  קבעה 

נותנת לבעל כל זכות מוסרית והלכתית כדי לנצל  המשפחה, אולם   אין היא 
והם   זאת,  מונעים  אינם  שהדיינים  בשעה  האישה.  את  ולסחוט  זו  הלכה 
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 ריםמאמ אגד

 
 

 
59 

נוהגים בדרכה  ממשיכים לחי יב אישה לדור עם נחש בכפיפה אחת, אין הם 
 ." של הלכה ובדרכה של תורה

במדויק, נכונה  הנ"ל  שהביקורת  בטוח  זה  שאין  שהגם  לענ"ד  הרי     נראה 
מנת   על  בה  ללכת  דרך  כברת  עוד  הדין  לבתי  שיש  היא  התחושה  שעדיין 

 שבאמת יהיו יעילים דיים במלחמתם כנגד מסורבי הגט. 
האחרוההתפתחו היא  ת  הגט",  "מסורבות  של  זה  בנושא  הפסיקה  של  נה 

פיצויים מתן  החלת  של  הוא    םנזיקיי  המגמה  החידוש  הגט.  למסורבות 
תן )או לאי מתן( הגט או לסנקציות המוטלות או  שלפיצויים אלו אין קשר למ 

לאשה   הנגרמות  העוולות  של  להשלכות  אלא  הגט,  סרבן  על  מוטלות  הלא 
כמסו שלה  הזמן  המסרבים  מתוקף  שכאשר  הדבר  מובן  גט.  רבת 

אחרים   גט  מסרבי  משלמים  אותם  התשלומים  את  יראו  הפוטנציאלים 
 הגט יגבר.  בעקבות סירובם הרי שרצונם לחתום על 

 
מנת   על  ולהפעיל  לנסות  היה  ניתן  אותם  השונים  באמצעים  נגענו  כה  עד 

ילים  להילחם בתופעת סרבנות הגט. אולם אין אנו מדברים היום בזמנים רג 
היהודי   בעולם  המכה  הקורונה  מגפת  בעקבות  עולמי  חרום  בזמן  אם  כי 

ב היהודי  העולם  על  רבים  הרבה  בחוזקה. מגפת הקורונה מערימה אתגרים 
ואף הנושא של סרבנות הגט מושפע רבות מתקופה זו. אחת הבעיות    היבטים

המרכזיות בנושא הזה איננה בעיה הלכתית כי אם בעיה טכנית. אם בזמנים  
בינלאומיים   אמצעים  ע"י  מתבצע  גט  סרבני  אחר  והאיתור  המעקב  רגילים 
  הרי שהמצב היום בו הטיסות הבינלאומיות חדלו כמעט לגמרי מקשה מאד 

איתורם סובלות    על  הגט  מסורבות  אליהן.  הגישה  ומציאת  הגט  סרבני  של 
סבל נורא בכל יום שעובר ואין ספק שהקורונה אינה מקלה על הסבל שלהן  

 עובד לרעתן.  והזמן  
הקורונה מהווה גם כן אתגר הלכתי בהיבטים שונים של נושא סרבנות הגט.  

המ על  קשות  סנקציות  להטיל  הדין  בית  יכול  רגילים  בזמנים  סרבים  אם 
כאשר בראשן הוא אמצעי הכליאה ושלילת החרות, הרי שבזמן הקורונה אין  

כליא  למתקן   אותו  ולהעביר  מביתו  הסרבן  את  להוציא  משום  אפשרות  ה 
)שוטרים,   בדבר  הנוגעים  כל  של  האפידמי  המצב  את  לערער  יכול  שהדבר 

הדין  בית  מאבד  בעצם  ובכך  עצמו(  הסרבן  ואף  אסירים,  את    סוהרים, 
שאם   היכולת הרי  לכך,  מעבר  הסרבן.  על  אפקטיביות  סנקציות  להטיל 

הוא   על הסרבן  הדין  בית  רגילים אחת הסנקציות החמורות שמטיל  בימים 
ל "לבוא בקהל" דהיינו לאסור על הקהל לצרפו למניין או לסעודת  האיסור ע

מצווה הרי שבזמן סגר כש"הקהל" בעצם לא קיים הרי שסנקציה זו מאבדת  
 שלה. אפקטיביות מה



 
 סרבנות גט בהלכה היהודית לאור הקורונה 
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אבל   הגט  בסרבני  רק  במישרין  נוגע  איננה  שאמנם  נוספת,  הלכתית  בעיה 
אי היא  בהם,  ב-בעיקר  הגירושין  מעמד  את  לקיים  הטכנית  אופן  היכולת 

מוסכם   מועד  הזוג  בני  קובעים  בהסכמה,  גירושין  של  במצב  אסביר.  מידי. 
 ט. להגעה משותפת לבית הדין על מנת לקיים את טקס מתן הג

נות הגט, הרי שהרבה פעמים מדובר ב"חלונות" של עת רצון  במקרה של סרב
המציאות   לאור  אך  במקום,  גט  לתת  ומוכן  בדעתו  שנמלך  הסרבן  מטעם 

נת  בה  הדין  הקיימת  שבתי  משום  גם  מעשית  בלתי  היא  כזו  בצורה  גט  ינת 
ואזי   חייהם  את  לסכן  יכול  הצדדים  אחד  עם  מגע  שכל  משום  וגם  סגורים 

 שניים הפעם.  נפשות פי   מדובר בדיני
זו,   מורכבת  לסיטואציה  פתרונות  מציאת  על  הדיינים  עומלים  אלו  בימים 

 יום ויום סבלן נמשך.  וכפי שציינתי לעיל, איננה מקילה על המסורבות שכל 
בעניין הסנקציות הרי שבמקרה אחד ניצלו הרשויות את הסיטואציה ואסרו  

אותו למעצר בית    ולמעשה ריתקו  –על סרבן גט לצאת מביתו עד שייתן גט  
 עד שהמצב יאפשר להעביר אוו לבית הסוהר.  

בנושא של כינון הגט הרי שהמצב יותר מורכב אך גם כאן הדיינים עומלים  
מערך חירום שיוכל לגשת אל הנוגעים בדבר ולקיים את מתן הגט בזמנים  על  

אלו תוך צמצום כמה שפחות מהזמן בו ניתן לבצע את טקס הגירושין  קשים  
   בפועל.

במדינת   הגט  סרבנות  שנושא  וכמו  ארוכה  עדיין  שהמלאכה  לציין  מיותר 
א מגבירה  רק  שהקורונה  הרי  ומורכב,  חדש  נושא  הוא  המודרנית  ת  ישראל 

הקשיים בנושא של פתירת מצב סבוך זה, ובמקרה זה הרי שבהחלט מוטלת  
 עלינו המלאכה לגמור. 

 
במהלך חיינו אנו נחשפים לסוגי אלימות רבים. נראה לענ"ד שסוג האלימות  
הזה של סירוב הגט הוא סוג אלימות מיוחד אשר ההתמודדות עימו נמצאת  

יתי להראות את יחסה של  בימים אלו עדיין בשלבי התפתחות. במאמר זה רצ
גם בזמנים מאתגרים שכאלו, ואת החיוב   ההלכה למסורבות ומסורבי הגט 

בצורה  ה הגט  מסורבות  של  זו  בתופעה  להילחם  ההלכה  של  מתפשר  בלתי 
אחד   את  קיום  לידי  נביא  זה  ידי  על  פנים.  משוא  וללא  ביותר  החזקה 

בתורה:   שכתובים  הנדירים  הכללים  מקמהציוויים  הרע     רבך" "ובערת 
 )דברים י"ז, יב( . 

הרא  בדרך  זה  בציווי  לעמוד  נצליח  כאומה  אנו  שאכן  תפילה  אני  ויה  נושא 
 ביותר.    



 
 ריםמאמ אגד

 
 

 
61 

  1סגר בכל מחיר? 

 עידו אופנהיימר 

 

 הקדמה 
בצורה   הגיעו  תש"פ,  בחורף  בסין  שפרצה  הקורונה  מחלת  על  העובדות 
נאל הבריאות,  ומערכות  המדינות  ראשי  העולם.  מדינות  לשאר  צו  מדורגת 

ההבנה   מוחלט.  כמעט  וודאות  בחוסר  בהתהוות  משבר  עם  להתמודד 
ל  הבסיסית הייתה כי הדרך היעילה ביותר להאט את התפשטותו המהירה ש

גשים בין בני אדם. צמצום כזה בא באופן כמעט ישיר  הנגיף היא צמצום מפ
על חשבון ההתנהלות השוטפת של המשק. אחת השאלת הגדולות שהעסיקה  

ה מנהיגי  נפשות  את  הצלת  בין  נכון  איזון  על  לשמור  כיצד  הייתה  עולם 
שניתן   כמה  עד  נמנעו  מסוימות  מדינות  בעוד  הכלכלה.  התנהלות  להמשך 

 קו כמעט לגמרי את המשק המקומי.  סגר כלכלי, אחרות שיתמהטלת 

כתיבת   לזמן  ונכון  נחקרים,  עדיין  הנגיף  של  והתמותה  ההדבקה  נתוני 
)יולי   עוד חסרים. עדיין לא ברורות ההשלכות  (, נתונים  2020המאמר  רבים 

בסכנת נפשות לכלל  לכל בחירה מקצועית, כלכלית או חברתית, האם מדובר  
מערכ כל  האם  בלבד;  לפרטים  או  הטלת  הציבור  ללא  יקרסו  הבריאות  ות 

מסוים   באקלים  מדינות  האם  כזה;  אירוע  גם  להכיל  שביכולתן  או  סגר 
בא מדינות  מאשר  יותר  לחשוש  רבות.  צריכות  שאלות  וכך  אחרים,  זורים 

המשך   לטובת  להכריע  רשאי  הציבור  האם  העקרונית  בשאלה  לדון  ננסה 
במ גם  המשק  של  חלקי  או  מלא  התוקיום  שמא  או  אבדות  קובעת  חיר  רה 

שיש להציל נפשות בכל מחיר. בתורה שבכתב ושבע"פ מצינו ציווים רבים על  
, לדוגמה, 'לא תעמוד על  הצלת נפשות שלכאורה מטים את הדיון לכיוון אחד

יש   עדיין  ועוד. אך  ועוד  ויו"כ'  דוחה שבת  נפש  'פיקוח  'וחי בהם',  רעך',  דם 
 י? די הציבור במצב הנוכח לשאול איזו בחירה נתונה בי 

להעדיף   רשאי  הציבור  על השאלה העקרונית האם  לעמוד  ננסה  זה  במאמר 
ש של יחידים.  רווח כלכלי, או לכל הפחות מניעת הפסדים, על פני פיקוח נפ

של   נפש  פיקוח  שבין  במתח  העוסקות  סוגיות  בשתי  נעיין  חקירתנו  לצורך 
 יחיד מול נזק או רווח כלכלי. 

 

 
 תודה רבה לר' אייל רזניקוביץ שעזר באיסוף המקורות.  1
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 פדיון שבויים
נעסוק בו  עניים    הדין הראשון  פדיון שבויים. הרמב"ם בהלכות מתנות  הוא 

מאריך בחשיבותה של מצוות פדיון שבויים. הוא תולה בה פסוקים וציווים  
 רבים: 

ן לך מצוה גדולה כפדיון שבויים שהשבוי הרי הוא בכלל  יא
נפשות,  בסכנת  ועומד  והערומים  והצמאים  הרעבים 

את לבבך   והמעלים עיניו מפדיונו הרי זה עובר על לא תאמץ
ולא תקפוץ את ידך ועל לא תעמוד על דם רעך ועל לא ירדנו  
בפרך לעיניך, ובטל מצות פתח תפתח את ידך לו, ומצות וחי  

ך עמך, ואהבת לרעך כמוך, והצל לקוחים למות והרבה אחי
 2דברים כאלו, ואין לך מצוה רבה כפדיון שבויים. 

 
 :אלות רבותעל רקע דברי הרמב"ם, דין המשנה בגיטין מעורר ש

תיקון   מפני  דמיהן,  כדי  על  יתר  השבויין  את  פודין  אין 
 3העולם. 

 
שבויים   פדיון  פוטרת, ממצוות  לפחות  או  אוסרת,  בו המחיר  המשנה  במצב 

שבויים. מהו 'תיקון העולם', ומדוע  הנדרש עבור הפדיון גבוה מ'ערכם' של ה
 הוא פוטר ממצווה גדולה זו? 

 :הגמ' על אתר מעלה שתי אפשרויות שונות לביאור המשנה
העולם    איבעיא  תיקון  מפני  האי  דוחקא   -להו:  משום 

 דצבורא הוא, או דילמא משום דלא לגרבו ולייתו טפי? 
 

'דוחק הציבור'  פשהא עומס כלכלי על    –רות הראשונה שמעלה הגמרא היא 
רש"י  ובלשון  בשביל    ,4הציבור,  עניות  לידי  ולהביאו  הצבור  לדחוק  לנו  'אין 

היא  בסוגיא  העולה  השניה  האפשרות  תשלום    אלו'.  שמא  חוששים  שאנו 
בין   מינה  נפקא  העלו  הראשונים  בעתיד.  חטיפות  יעודד  דמיהן  לכדי  מעבר 

ם במקום בו יחיד מסוגל לפדות בממון רב את השבוי, אף שאין דוחק  הטעמי
ידוד לביצוע חטיפות נוספות אך אין זו  אומנם יש בזה ע   –כלכלי על הציבור  

 מעמסה על הציבור.  

 
 רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק ח, הלכה י  2
 גיטין דף מה עמוד א  3
 שם, ד"ה מפני  4
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מ איננה  הגמ'  הטעם  למעשה  ראשון  במבט  לפסוק.  יש  טעם  כאיזה  כריעה 
אחרים מביא לנזק    השני מובן מאוד. פדיון שבוי אחד שיוביל לשבי של רבים

המצוות   פירוט  לאחר  ובייחוד  לעיכול,  קשה  הראשון  הטעם  מהתועלת.  רב 
על  התלויות במצוו זו  גדולה  נדחית מצוה  כיצד  זו בדברי הרמב"ם, שהרי  ה 

 'בלבד'?ידי צער ודוחק ממוני 

 : בגיטין נח מובא מעשה העוסק בפדיון שבוי בממון רב

ל שהלך  חנניה  בן  יהושע  ברבי  מעשה  גדול  ת"ר:  כרך 
אחד   תינוק  לו:  אמרו  יפה  שברומי,  האסורים,  בבית  יש 

עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים. הלך ועמד 
יעקב  למשיסה  נתן  מי  אמר:  האסורים,  בית  פתח  על 

זזים? ענה אותו תינוק ואמר: הלא ה' זו חטאנו  וישראל לבו
אמר:  בתורתו.  שמעו  ולא  הלוך  בדרכיו  אבו  ולא  לו 

זז מובט שאיני  העבודה!  בישראל,  הוראה  שמורה  בו  חני 
ז לא  אמרו:  עליו.  שפוסקין  ממון  בכל  שאפדנו  עד  ז מכאן 
עד  מועטין  ימים  היו  ולא  הרבה,  בממון  שפדאו  עד  משם 

 שהורה הוראה בישראל. 
 
בי יהושע בן חנניה אומר בפירוש שיפדה את הנער בכל מחיר, ולמעשה פודה  ר

ארו כיצד מסתדר מעשה זה עם הדין במשנה.  אותו בממון רב. הראשונים בי
   :תוס' כותב

כי איכא סכנת נפשות פודין שבויין יותר על כדי דמיהן... אי  
  5נמי משום דמופלג בחכמה היה. 

 
ם בו יש פיקוח נפש, חובה לפדות שבוי בכל  לפי הטעם הראשון בתוס', במקו

שו שאין  במקום  רק  הוא  מ"ה  בדף  המשנה  דין  כל  כן,  אם  פיקוח  מחיר.  ם 
 : נפש. הרמב"ן מזכיר את סברת התוס' וחולק עליה

וי"א דכל היכא דאיכא חששא דמיתה פודין אותן בכל ממון  
שיכולין לפדותן, ולא מסתבר דכל שבי כולהו איתנהו ביה... 

  6א תלמיד חכם פודין אותו בכל ממון שבעולם. ומסתבר
 

השבויי כל  אצל  כמעט  קיים  נפש  פיקוח  שחשש  מבאר  לא  הרמב"ן  ולכן  ם 
יר שאף במקום פיקוח נפש  מסתבר להסביר כך את דין המשנה. הרמב"ן מסב

 
 גרבו ולייתו שם, ד"ה דלא לי 5
 חידושי הרמב"ן מסכת גיטין דף מה עמוד א, ד"ה משום דוחקא דצבורא  6
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בתוס', הרמב"ן   בדומה לטעם השני  דמיהם.  יותר מכדי  שבויים  לפדות  אין 
שהובא   כפי  ת"ח,  בשבוי  היא  המשנה  לדין  היחידה  שההחרגה  מבאר 

 בברייתא.  

נראה שהם    שהתוס' והרמב"ן לא תירצו שמדובר ביחיד ששילם מכספו,  מכך
בפד מחוייב  הציבור  אף  הללו  שבמקרים  הרמב"ן  סוברים  דברי  שבויים.  יון 

מציירים תמונה שונה מאוד מזו של התוס'. פיקוח נפש של יחיד נדחה מפני  
 דוחק כלכלי של הציבור.  

 

 מלחמת רשות  
 לגבי מלחמת מצווה ומלחמת רשות פוסק הרמב"ם: 

וא  מצוה,  מלחמת  אלא  תחלה  נלחם  המלך  היא  אין  זו  י 
עממ  שבעה  מלחמת  זו  מצוה  עמלק, מלחמת  ומלחמת  ים, 

נלחם  כך  ואחר  עליהם,  שבא  צר  מיד  ישראל  ועזרת 
העמים  שאר  עם  שנלחם  המלחמה  והיא  הרשות  במלחמת 

 7תו ושמעו. כדי להרחיב גבול ישראל ולהרבות בגדול
 

המלך רשאי להכניס חיילים רבים לשדה קרב, בשביל הרחבת גבול. זאת על  
 מלחמה מטבעה תגרום לנזק רב בנפש.  אף ש

 

 דעות האחרונים 
 :החת"ס ביאר מדוע 'דוחקא דציבורא' דוחה פדיון שבויים

מכדי  . יתר  פודין  אין  השולח  פ'  אמרי'  אמאי  א"כ  ..וקשה 
על  דמיהם משום דוחקא דציבורא   הא עברי על לא תעמוד 

מקום  מכל  אך  לעיניך...  בפרך  בו  תרדה  לא  ועל  רעיך  דם 
לי   אלא נראה  הר"ן  אמרה  דלא  מגדים  פרי  קושיית  לישב 

על עצמו  ולהטיל  ממונו  כל  לבזבז  שצריך  הציבור    ביחיד 
להתפרנס מן הצדקה ולא יעבור על ל"ת אבל ציבור הנדחק  

נאי ישראל הוי  ובפרט בזמן שאומות העולם תקיפים על שו 
  8דוחקא דציבורא בכלל פיקוח נפש... על כן חשו לדוחקא. 

 

 
 רמב"ם הלכות מלכים פרק ה, הלכה א  7
 חתם סופר חלק ה )חושן משפט( סימן קעז  שו"ת 8
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סופ החתם  כמדברי  שדוחק  נראה  מספיקה  ר  סיבה  איננו  כשלעצמו  לכלי 
לביטול מצוות פדיון שבויים. אלא שדוחק כזה של רבים בסופו של דבר יביא  

ש של  לידי פיקוח נפש. במצב כזה, פיקוח נפש של יחיד נדחה מפני פיקוח נפ
 רבים. 

 : דברים דומים כתב הרב שאול ישראלי, ולומד דין זה ממלחמת רשות

הדבר   ללמומקור  שיש  שהיא  נ"ל  רשות  ממלחמת  דו 
מלך   (ע"ב  מדדף  )סוטה  להרוחה   מלכות  שמע  להרבות  או 
וע"י זה    ג(דף  )ברכות  או לפרנסה    )רמב"ם פ"ה ממלכים(ישראל  

של   נפשות  ספק  של  בסכנה  עצמו  להעמיד  יחידים... הותר 
לומר  הכל  בפי  ששגור  ומה  למה.  מובן  אינו  ולכאורה 

ל אין  מיוחד  דין  היא  נלמד שמלחמה  לא  למה  כי  יסוד  ו 
משם... ומה שרגילים לומר שדין מלחמה שאני משום שהוא  

סנהדרי  איסורי    -ן  ע"י  להתיר  בכחם  סנהדרין  וכי  אינו, 
שנוגע   מה  שכל  הוא  הדברים  שיסוד  נראה  ע"כ  תורה?  

כי לשלום   כפקו"נ,  נחשב  נזק ממנו, הכל  סילוק  או  הצבור 
ענין עם פקוח    כל מה שכרוך בשלום הצבור יש בו בעקיפין

נפש, פרנסת היחיד לדוגמא אין בה משום פקו"נ, אבל אם 
פר  מחוסר  יהא  ללחם, הצבור  נוגע  זה  אין  אם  אפילו  נסה 

צריך   שהוא  כזה  יהא  הרבים  מבין  שבאחד  ימלט  לא  הרי 
משו יותר  פקו"נ.  לאוכל  להיות  יכול  זה  שאצלו  באופן  בח, 

רות  וכן כל מלחמה שהיא מביאה הרוחה ועי"ז ניתנת אפש
בזמן   קיים  שאינו  מה  ותשושים,  בחולים  יותר  לטפל 

מ וכן  ירודים.  הם  הכלכליים  שהיא  שהתנאים  לחמה 
להרבות שמעו של המלך, יש להניח שעי"ז יפחדו האויבים 

אתו לבא  המעונינים  אלה  וירבו  שג"כ    מלבא  מה  בברית, 
הבריאות   מתרבה  ועי"ז  טוב  יותר  כלכלי  למצב  מביא 

 9בצבור.
 

מ ישראלי  ר הרב  פי  שעל  לגבי  בין  גם  כך  נפש.  לפיקוח  מוביל  כלכלי  נזק  וב, 
מלחמת רשות. מלחמת הרשות, בעקיפין תציל חולים ותשושים ובכך מרבה  
את בריאות הציבור. קשה לאמוד  נזקים בנפש שחלקם באים כתגובה ישירה  

 למשבר כלכלי, וחלקם עקיפים ומתגלים רק לאחר שנים.  

 :באפן אחר מבאר את הדיןהרב משה הרשלר 
 

 עמוד הימיני יז  9
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ונראה שמהדין שאין לפדות את השבויים יותר מכדי דמיהן  
הצלה   בדיני  גדול  יסוד  מוכרח  דציבורא  דדוחקא  ומטעמא 
הציבור,  לטובת  תקנות  או  הנהגות  לקבוע  יכול  דציבור 
אע"פ שעל ידי כך אפשר שיחידים יכולים להגיע לסכנה או  

רעך   תעמוד על דם  ימנע הצלה מן היחידים. דעיקר דין לא
דין  לסטים   הוא  עליו  באו  או  בנהר  בטובע  כמו  ביחיד, 

נפשו של זה אבודה וחייב   בו, שאם לא יצילוהו זה  וכיוצא 
יכולים  רבים  אבל  חבירו.  להציל  כדי  הכל  לעשות  היחיד 
דמצד  הדין  מבואר  ובזה  קודמת.  הציבור  שטובת  לקבוע 

ביותר מכדי לפדות  תיקנו שלא  ציבורא  ליענו  דמיהם   דלא 
נפשאע"פ   סכנת  תיקון  שיש  שמשום  ומבואר  בשביה...  ות 

הציבור אין להתחשב בסכנת היחיד ומשום הכי מובן הדין  
וכמו   הציבור.  תקנת  משום  מדמיהן  ביתר  לפדות  שאין 
ממון   עבור  במלחמה  העם  להוציא  שיכולים  שמצינו 
והרחבת המקום אע"פ שבכל מלחמה יש סיכון של האנשים 

מ  בה.  שענהמשתתפים  אפשר  הו יהו  מלחמה  דין  יין  א 
הציבור   שכח  זה  יסוד  על  בנוי  שהכל  נראה  מ"מ  מיוחד. 

 לחייב הציבור אפילו נוגע לסכנת יחידים. 
 

עד כאן ראינו שפיקוח נפש דוחה אף נזק ממוני רב לציבור, אלא שלרוב נזק  
כזה מביא איתו נזקים בנפש. הרב הרשלר מחדש חידוש גדול. דין 'לא תעמוד  

ין ליחיד בלבד. בכח הציבור לקבוע תקנות  פתחנו, הוא דרעך' שאיתו    על דם
פיקוח   לידי  יחידים  להביא  עלולות  הן  כאשר  אף  הציבור  לטובת  והנהגות 
ממון   לטובת  רבים  חיילים  חיי  לסכן  רשאי  המלך  רשות  במלחמת  כך  נפש. 

 רבים יכולים לקבוע שטובת הציבור קודמת.   –והרחבת מקום בלבד. כלשונו 

 

 סיכום
ת מאוד, האם הציבור מחויב למנוע בכל מחיר פיקוח נפש  אלה כללינגענו בש

הרב   לדעת  מאוד.  שונות  גישות  שתי  זמננו  אחרוני  אצל  ראינו  יחידים.  של 
אולי   יחידים.  של  נפש  פיקוח  דוחה  רבים  של  נפש  פיקוח  ורק  אך  ישראלי, 

יל זה של  במקרה כזה יש אפילו חובה לדחות את פיקוח נפש של היחיד בשב
ההרבים פי  על  בעוד  על  .  הציבור  בטובת  לבחור  רשאי  הציבור  הרשלר,  רב 

 חשבון חיי יחידים.  
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מטעמים רבים אין לגזור באופן ישיר מדעות אלו על סוגייתנו, ויש לדון עוד  
יש פה שתי   ובמישורים המדעיים. אך  בפרטים רבים במישורים ההלכתיים 

 סקים במתח הזה. וות דיונים העוקריאות כיוון משמעותיות שיכולות לל 
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  לא תעמד על דם רעך

 זכריה דייטש 

 

 הקדמה 
לתרום   רציתי  בו  פנוי  זמן  לעצמי  מצאתי  חל"ת  של  וחצי  החודש  במסגרת 
לעם ישראל בימים הלא שגרתיים של הקורונה. ביקשתי לתת סיוע לצוותי  

עסוקים   שהיו  הדגימות  מד"א  את  שיסיעו  תורן  נהגי  חיפשו  והם  בדגימות 
ו ימי הסגר לפני חג הפסח וקצב ההדבקה היה גבוה מאוד.  למעבדה. היו אל

אם לתרום מעצמי לתועלת הציבור או שעדיף להישאר בבית וכך  התלבטתי ה
לא להיחשף לסכנת הדבקת משפחתי והדבקת הורי איתם גרנו בתקופה זו.  

 יה זו.כך החלטתי לעסוק בסוג
 

 מבוא
שהתורה מצווה עלינו    ערך החיים של האדם הוא ערך נשגב ועליון עד כדי כך

בסכ נתונים  אדם  חיי  בו  מצווה  שבמצב  האדם  סכנה  של  בספק  ואפילו  נה 
להבריא אף אם זה בא על חשבון מצוות אחרות. עקרון זה נלמד מהמילים  

    2על ידיהם. , שהמצוות ניתנו כדי שיחיו בהם ולא שימותו  1"וחי בהם" 
להכניס את עצמו   נעסוק בשאלה האם על אדם  זה  על מנת  במאמר  לסכנה 

את המקורות עליהם מתבססות  להציל אדם אחר מישראל ונסקור בקצרה  
   הדעות השונות בנושא.

 

 מקורות
 לא תעמוד על דם רעך 

סנהדרין  רעך"   3הגמרא במסכת  דם  על  "לא תעמוד  שעל    4לומדת מהמילים 
מישראל יש מצווה להציל את חברו שנמצא בסכנה. הגמרא אומרת  כל אחד  

הסתפק בציווי על השבת אבדה כדי ללמוד את מצוות הצלת  שיכלה התורה ל 
לך אין  הרי  כי  מסקנת    חברו  עצמם.  החיים  מהשבת  גדולה  אבדה  השבת 

הגמרא היא שמצוות השבת אבדה היא מצווה רק בגופו של אדם ואין אדם  
מב  בה  לטרוח  מוסיפה  מחויב  רעך  דם  על  תעמוד  לא  ואילו  כספית  חינה 

 
 ויקרא יח, ה  1
 יומא פה, ב  2
 סנהדרין עג, א  3
 ויקרא יט, טז  4
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מה שבידו, גם אם זה כרוך בהוצאת ממון    ומלמדת שאדם חייב לעשות כל
 רב על מנת להציל את נפש חברו.

מסביר את טעם המצווה בכך ש"כמו שיציל האחד את חברו כן    5ספר החינוך 
 בת יצרה." ל חפץ ביישובו כי לש-חברו יציל אותו ויתיישב העולם בכך, והא

שאלה  עד כמה רחוק אדם צריך ללכת כדי להציל את חברו? בכדי לענות על  
 זו נעיין במספר מקורות מהם נלמד גדרים שונים בסוגיה זו.  

 
 וחי אחיך עמך 

מציעא בבא  במסכת  במדבר    6הגמרא  המהלכים  שניים  על  מקרה  מביאה 
מהם   אחד  להחיות  המספקת  מים  כמות  מהם  אחד  להגיע  וברשות  שיוכל 

בן   חלוקים  זה  בעניין  ימותו.  שניהם  המים  את  חולקים  הם  אם  ליישוב. 
לפי בן פטורא עדיף שישתו שניהם ובתקוה שיקרה נס    פטורא ורבי עקיבא. 

הם לא יראה במיתת חברו. ר"ע לומד מהפסוק "וחי  וינצלו, העיקר שאחד מ
עמך"  ה  –  7אחיך  שברשותו  מי  ולכן  חברך,  לחיי  קודמים  קודם  חייך  מים 

 והוא זה ששותה. 
מש העולה  חברו תהמסקנה  את  רואה  שאדם  שבמקרה  היא  אלו  גמרות    י 

אב אותו.  להציל  כדי  הכל  לעשות  עליו  בסכנה  בסכנה  נמצא  אדם  כאשר  ל, 
כלומר,   עצמו.  את  קודם  להציל  עליו  חברו,  עם  נשקפת  ביחד  לא  עוד  כל 

 .סכנה לחיי האדם עצמו עליו לקום ולהציל את חברו
 

 ר רציחה איסו
יהרג ואל  " מובא שישנם שלש עבירות לגביהם שייך הדין    8בגמרא בסנהדרין 

ישראל    "יעבור שנפשות  מסביר  שם  רש"י  רציחה.  איסור  הוא  מהם  ואחד 
מוטב   ולכן,  חברתה  מנפש  יותר  שווה  אחת  נפש  ואין  הקב"ה  בעיני  יקרים 
אחרת.   ישראל  נפש  ולהרוג  לחטוא  מאשר  חטא  ללא  למיתה  עצמו  למסור 
ההסתכלות היא על המאזן הכולל ועדיף איבוד נפש ישראל ללא חטא מאשר  

הנ ישראל  נפש  קודמים"  איבוד  "חייך  שדין  מכאן  עולה  חטא.  ידי  על  עשה 
 חה אקטיבית.תקף רק כאשר אדם לא עובר על איסור רצי 

 
 
 

 
 ספר החינוך, מצווה רל"ז  5
 א מציעא סב, א בב 6
 ויקרא כה, לו  7
 סנהדרין עד, א  8
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 דין רודף
משנה  נרדף    9באותה  חברו  את  רואה  שכשאדם  האומר  רודף  דין  נלמד 

עליו לעשות הכל כדי להציל את חברו. במקרה שלא מועיל שום דבר  ובסכנה,  
אם זה הדבר היחיד שיביא להצלתו של    אחר מותר לו אף להרוג את הרודף

 הנרדף. 
 

 הסקת מסקנות
 נמצאנו למדים: 

 אסור לרצוח בשום פנים ואופן.  .א
 הצלת עצמו קודמת להצלת חברו.  .ב
 רוג(. מצווה להציל את נפש חברו )גם כאשר דרוש ממנו לה .ג

נשאלת השאלה, מה הדין במקרה שאופן הצלת החבר דורש מאדם להכניס  
 ?אם יצא ממנה בחיים ק פסאת עצמו למצב סכנה ש

זה.   בעניין  דנים  והמפרשים  בנושא  מפורשת  אמירה  אין  הבבלי  בתלמוד 
דם   על  תעמוד  לא  של  הלימוד  את  גם  צריך  מדוע  שאלה  בסנהדרין  הגמרא 

השבת של  הלימוד  את  וגם  לנר   רעך  הערוך  שאלת    10אבדה.  מעצם  מוכיח 
יכלה    גמראהגמרא ותשובתה שאין חובה להיכנס לספק סכנה כדי להציל. ה

אבדה   השבת  מצוות  על  מוסיפה  רעך"  דם  על  תעמוד  "לא  שמצוות  לומר 
ואף להיכנס ל כדי להציל את    ספק סכנהומלמדת שאדם חייב לעשות הכל 

לא תעמוד על דם רעך מורה  חברו. העובדה שהגמרא הסתפקה בלומר שדין  
חייב    רק אדם  שאין  סוברת  שהגמרא  מלמדת  כספית,  השקעה  חיוב  על 

 11את עצמו לספק סכנה כדי להציל את חברו. להכניס 
וכן   לנהר  להיכנס  מצווה  אדם  שהרי  ההיפך,  להוכיח  ניתן  גמרא  מאותה 

 להציל מליסטים ובוודאי שיש בכך סכנה לאדם.
 

 דעת הירושלמי 
בסכנת    12ירושלמי ה בתלמוד   נתון  והיה  שנשבה  אימי  רבי  על  מעשה  מובא 

ואילו ריש ל יונתן התייאש מלהצילו  ר'  קיש הלך להצילו באומרו או  מוות. 
ויציל את רבי אימי או שי  הרג בניסיונו להצילו. מדוע  ישיהרוג את השובים 

רבי יונתן התייאש? ייתכן כי סבר שאינו מסוגל להציל ולכן אין טעם לנסות,  
ויתכן כי סבר שיש איסור לאדם לסכן את עצמו כאשר מציל את חברו. גם  

 
 סנהדרין עג, א  9

 נפקא" ערוך לנר, סנהדרין עג, א. ד"ה "והא מהכא נפקא מהתם   10
 כך ראיתי בשם ספר אגודת אזוב  11
 ירושלמי, תרומות פרק ח הלכה ד  12
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זו.   מגמרא  ברורה  לא  לקיש  ריש  מצווה  דעת  שאדם  סבר  לקיש  ריש  האם 
להכניס את עצמו לספק סכנה כשיש סיכוי שיכול להציל את חברו או שמא  

 זה היה לפנים משורת הדין.  מעשה
אדם חייב להיכנס  לומד ש  מביא את הירושלמי וממנה  13ההגהות מימוניות 

סכנה   משנה לספק  הכסף  חברו.  את  להציל  סברת    14כדי  את  מסביר 
הוא רק בספק  ברו במצב של ודאי סכנת מוות והמציל  הירושלמי ואומר כי ח

 .עדיף ודאי של חברו על ספק שלוסכנת מוות ו
חינוך  שהתורה    15המנחת  ייתכן  שלא  ואומר  מימוניות  ההגהות  על  תמה 

הרי אמרה  תחייב אדם לס רעך.  דם  על  לא תעמוד  לקיים  כדי  עצמו  כן את 
כ  את  דוחה  נפש  שפיקוח  לומדים  ומשם  בהם"  "וחי  המצוות  התורה  ל 

 שבתורה ואף אם זה רק ספק פיקוח נפש! 
 

 הלכתי הדיון ה
להלכה, באילו מקרים חל חובה על אדם להציל את נפש חברו? רק במקרה  

סכנה?   ספק  כשיש  גם  או  כלל  סכנה  כלשהו  שאין  מדד  יש  האם  כן,  ואם 
 בעזרתו ניתן להגדיר מה נחשב ספק? 

 
 בספק סכנה אין חיוב להציל  –רמב"ם ושו"ע 

ל יל עֹוֵבר על ַהיָּ  כָּ צִּ יל ְולֹא הִּ  . 16לֹא ַתֲעֹמד ַעל ַדם ֵרֶעָך""כֹול ְלַהצִּ
עליו   באה  רעה  חיה  או  עליו  באין  ליסטים  או  בים  טובע  חבירו  הרואה את 

הוא בעצמו או שישכור אחרים להציל ולא הציל.... עובר על לא    ויכול להצילו
 . 17תעמוד על דם רעך 

השו"ע   ובעקבותיו  הרמב"ם  לאגם  אך  ההצלה  חובת  על  מזכירים    כותבים 
 את החיוב של אדם לסכן את עצמו כשמציל.  

הירושלמי  "מעיר שהרי"ף, הרמב"ם, הרא  18הסמ"ע  לא פסקו את  והטור  ש 
הפתחי   ומסביר  על    19תשובה להלכה  חולק  שהבבלי  סבורים  שכולם 

 הירושלמי. 

 
 מובא בכסף משנה הלכות רוצח ושמירת נפש א', י"ד  13
 שם 14
 מנחת חינוך, מצווה רל"ז  15
 רמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש פ"א הי"ד  16
 רמב"ם שם. שולחן ערוך חושן משפט סימן תכ"ו סעיף א  17
 סמ"ע שם 18
 בשם ספר אגודת אזוב פת"ש שם.  19
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שכתב    20הב"ח  הרמב"ם  של  מלשונו  להצילו  מדייק  מצווה  ויכול  שאדם 
"יכול" אבל להכניס את עצמו לספק סכנה אין אדם מצווה.    הציל רק כאשרל

בדעת הרמב"ם לא מחייב להסתכן אף כאשר מדובר בהצלת    21)האור שמח 
 כל עם ישראל.( 

, הלכות נזקי גוף ונפש, הדברים נאמרו באופן יותר  22שולחן ערוך הרב בספר  
הזקן  מפורש.   שהאדמו"ר  את  מיתמביא  ההגהות  דעת  הדעות,  מוניות  י 

אדם שחייב  ואת    האומר  ודאית  ממיתה  להציל  כדי  סכנה  לספק  להיכנס 
הוא    23". ובהלכות שבת ספק נפשות להקל אדה"ז "ההדעה החולקת ומכריע  

יש ס חבירו מאחר שהוא  כותב "אם  להציל את  כדי  לסכן עצמו  לו  כנה אין 
חבירו במיתת  שרואה  ואף  הסכנה.  מן  ודאי   חוץ  וחבירו  ספק  שהוא  ואע"פ 

מה   וחי בהם ולא שיבא לידי ספק מיתה על ידי שיקיים מקום הרי נאמר  מכל
כלומר לפי שיטתו, בשום מקרה אין חיוב     שנאמר לא תעמוד על דם רעך".

 24ידי ספק מיתה.להכניס עצמו ל
שאמנם אין חובה להציל אך אדם רשאי לעשות כן וזה נחשב    25יש אומרים 

 מידת חסידות. 
 

 הגדרת ספק –שו"ת הרדב"ז 
בשו"ת הרדב"ז ספ נמצא  בנושא  לגבי  26יקה חשובה  דן  בתשובה אחת הרב   ,

ובתשובה שנייה בהסבר דברי    ,קיצוץ אבר של אחד על מנת להציל את חברו
חייב  הרמב"ם   אדם  מתי  מנחים  כללים  קובע  הרדב"ז  לעיל.  המובאים 

רוב   כלומר,  הוודאי,  אל  נוטה  הספק  כאשר  לא.  ומתי  לסכנה  להיכנס 
אינו    –  ספק שקולציל ימות בעקבות ההצלה, וכן כאשר ההסיכויים הם שהמ

שוטה.   חסיד  מכנה  הרדב"ז  כן  והעושה  חברו  למען  עצמו  את  למסור  חייב 
ואם לא עושה כן,    ה אל ההצלה חייב אדם להצילבמקרה שהספק נוטאולם  

נועם"   דרכי  "דרכיה  נאמר  התורה  על  רעך.  דם  על  תעמוד  לא  על    –עובר 
 יו מסכימים עם השכל והסברא. וצריך שמשפטי התורה יה

 
 ב"ח, חושן משפט סימן תכ"ו  20
 אור שמח, הלכות רוצח ושמירת נפש פרק ז הלכה ח  21
 שו"ע הרב, חושן משפט, הלכות נזקי גוף ונפש הלכה ז  22
 "ע הרב, אורח חיים, סימן שכ"ט הלכה ח שו 23
 ערך סיכון עצמי  –ע"פ אנציקלופדיה רפואית הלכתית  24
שאילתא קכט. הרב יחיאל יעקב וינברג בקובץ יד שאול עמוד שצא  נצי"ב, העמק שאלה    25

 טוען שאף רבי עקיבא האומר חייך קודמים, זהו רק רשות אבל המחמיר נקרא קדוש וחסיד. 
 ן אלף נ"ב. שו"ת הרדב"ז חלק ה, סימן רי"ח שו"ת הרדב"ז סימ 26
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בהסברו לדברי הרדב"ז אומר שלא מדובר    27הרב יצחק זילברשטיין שליט"א 
כי הרדב"ז    60%לעומת    40%על   "דרכיה דרכי  לטובת ההצלה  בעצמו אמר 

נועם" ולא יתכן שהתורה תצווה לאדם להיכנס למצב שההסתברות היא כל  
א שכל מידת סכנה שאדם  כך גבוהה שלא יצליח לצאת בחיים. אלא המדד הו

מוכן ליטול על עצמו למען תועלתו הפרטית כגון רווח ממוני או השגת כבוד  
עליו לה  כדי להציל    יכנסוהאדם מניח שיצא משם בשלום חובה  כזו  לסכנה 

בה   יסתכן  ולא  מפניה  נרתע  שאדם  גדולה  סכנה  יש  כאשר  אבל,  חברו.  את 
א גבוה  ממקום  לקפוץ  למשל  רב,  הון  תמורת  מטח  אפילו  תחת  לרוץ  ו 

 כדורים, אינו חייב להסתכן בסכנה כזו כדי להציל את חברו.
 

 דעות האוסרים והמחייבים 
חובה להיכנס לספק סכנה כדי  מכל הפוסקים שראינו עד כאן מוסכם שאין  

לחיי   קודמים  חייך  היא  והסיבה  רעך  דם  על  תעמוד  לא  מצוות  את  לקיים 
 חברך. 

ח  28הרב אונטרמן  ר אלא אסור  ובה להסתכן למען החבאומר, לא רק שאין 
הציץ   קדימה.  זכות  רק  ולא  מוחלט  דין  הוא  קודמים  חייך  דין  כן.  לעשות 

גם הוא שאסור לאדם להסתכן כדי    אליעזר, הדן בעניין תרומת כליה, אומר
מחים  ולהציל את חברו ושאין רשאי לעשות כן. רק במקרה שצוות רופאים מ

 סכנת נפשות הדבר מותר. יחליטו אחרי עיון מדוקדק שאין ספק 
נפש הרב  מסופר שכשפרצה מגפת החולירע בבלארוס רבי    29לעומתם, בספר 

חולים וזאת למרות  חיים מבריסק פסק שהכל מחויבים לצאת ולהציל את ה 
יצא   בעצמו  הוא  ואף  מקיים   ונאה  דורש  נאה  מאוד.  מדבקת  שהמחלה 

בו נמצא  שהחולה  מימוניות  ההגהות  כדעת  היא  סברתו  סכנה  ולהציל.  דאי 
 והכלל הוא שאין ספק מוציא מידי ודאי. 

 
 בעניין רופאים

הרב   ע"י  נכתב  מדבקים  חולים  המטפלים  רופאים  בעניין  חשובה  פסיקה 
שם הרב טוען כי חובה על רופא לסכן    30אליעזר וולדנברג בשו"ת ציץ אליעזר 

לצורך השגת    31את עצמו יותר מאדם רגיל ממספר סיבות. לפי הנודע ביהודה 
להסתפרנס לאדם  מותר  של  ה  בפרנסתם  כאן  שמדובר  וכיוון  מעט,  כן 

 
 5שיעורי תורה לרופאים חלק ב סימן קיד וכן בקובץ אסיא כרך מא עמוד  27
 שו"ת שבט מיהודה, שער ראשון בענייני פיקוח נפש, עמוד ט"ז  28
 נפש הרב עמוד קסו  29
 שו"ת ציץ אליעזר, ח"ט סימן יז פ"ה 30
 מן י נודע ביהודה, מהדורא תנינא יורה דעה סי 31
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טוען   עוד  חיי אדם.  בהצלת  כשעוסקים  ק"ו  להם להסתכן,  מותר  הרופאים 
יגיש עזרה לחולים ואם  וולדנברג כי זה "גדרו של עולם ומנהגו" שרופא    הרב

החולים   בקרב  אנדרלמוסיה  ויהיה  לקרוס  עלולה  הבריאות  מערכת  לא, 
הבריאים. ירפא"  ובקרב  "ורפוא  מהמילים  נוספת,  ניתנה    32סיבה  כי  למדו 

לרפאות  לרופא  ורפוא  33רשות  בציווי  להסתפק  יכלה  שהתורה  מחדש  הרב   .
המילה ירפא באה ומלמדת שמותר לרופא להיכנס לספק סכנה כאשר  בלבד,  

 מציל את החולה. 
 

 בעניין הקורונה
מג בענייני  העוסק  אשר  מנחת  בקונטרס  שליט"א  וייס  אשר  פת  הרב 

נשאל לגבי חבר הצלה שאשתו נמצאת בקבוצת סיכון, האם עליו    34הקורונה 
ל ולא  מלצאת  להימנע  או  נפשות  ולהציל  בעבודתו  אשתו  להמשיך  את  סכן 

 בהצלה חיוני צורך האנושית לחברה שיש מחשש הדבקות. הרב אומר כי "כל
לאנשים כבאים,   שוטרים, כמו  בהצלה לעסוק רוחם בעוז להתנדב מותר 

 מצוק  שנפלו  או  ים בלב  שנטרפו  אנשים אלה  את המאומנים להציל אנשים
, הרב קובע  . למרות הצורך של החברה באנשים גיבורים אלו"וכדומה  הרים

הסכנה   גודל  לעומת  עצמו  על  נוטל  שהוא  הסכנה  במידת  תלוי  "הדבר  כי 
מאוד   את  מציל הוא שממנו מדבקת  מחלה  היא  שקורונה  מכיוון  חברו". 

בס  נמצאת  אומר  ואשתו  בנוסף  אחרים.  ע"י  תיעשה  זו  שמצווה  עדיף  יכון 
גם   את  הרב,  לו  אין  חברו  את  להציל  כדי  עצמו  את  לסכן  לאדם  מותר  אם 

 הזכות לסכן אחרים כדי להציל את חברו. 
 

יחיד   להצלת  בנוגע  היה  זה  במאמר  האמור  כל  כי  אוסיף  הדברים  בשולי 
הצלת רבים והצלת    מישראל אך חשוב לציין כי דינים מיוחדים נאמרו לגבי

ישראל בכללותו. כמו כן, כאשר מדובר בשעת מלחמה הדין הוא שונה ששם  
 גם כאשר יש סיכוי גבוה שלא יחזור.   חייב אדם להכניס את עצמו לסכנה

 

 סיכום
עד   מהקצה  פרוסות  והדעות  בכלל  פשוט  דבר  אינו  הזולת  למען  הסתכנות 

ים שאין חיוב אך מותר  הקצה. יש אומרים חייב ויש אומרים אסור. יש אומר

 
 שמות כא, יט  32
 בבא קמא פה, א  33
 עמוד י"ח מנחת אשר, לקט שיעורים ותשובות אגרות ומאמרים הנוגעים למגפת הקורונה.  34
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מדובר   כאשר  יותר  מורכבת  השאלה  חסידות.  מידת  שזה  אומרים  ויש 
 לגבי אופן ההדבקה וחומרת המחלה.  במחלה חדשה שאין מידע מספקת 

מדובר   לא  אמנם  למעבדה,  קורונה  דגימות  להובלת  בנוגע  לשאלתי,  באשר 
הבריאות.   למערכת  בעקיפין  סיוע  כאן  יש  אבל  ממשית  חיים  בהצלת 
מחמירים   זהירות  באמצעי  לנקוט  חובה  ההובלה  ובזמן  עצמן  בבדיקות 

ההנ על  שומרים  כאשר  מאוד  נמוך  הוא  להדבק  גרתי  והסיכוי  לא  חיות. 
הזהירות   חובת  המכריחה  סיכון  בקבוצת  שנמצאים  אנשים  בסביבת 
שזה   שיאמרו  יש  ואדרבה,  זה  במעשה  איסור  אין  לדעתי  לכן,  קיצונית. 

 מצווה. 
אומרת "כל המאבד נפש אחת, מעלים עליו כאילו    35הדרין המשנה במסכת סנ 

עליו   מעלים  אחת,  נפש  המקיים  וכל  מלא;  עולם  עולם  איבד  קיים  כאילו 
"צריך לשקול העניין היטב אם יש בו ספק   36אומר בעל הפתחי תשובה  .מלא"

את   להציל  כדי  עצמו  את  לסכן  חייב  לא  אדם  ביותר".  לדקדק  ולא  סכנה 
יטעה ל על כל חשש סכנה שתהיה שהיא תפטור אותו.  חברו אבל שלא  ומר 

ש שני  מצד  אך  בבריאותו  המידה  על  יתר  להחמיר  לאדם  לו  ייקרא  אל  לא 
אחר   ולעקוב  זה  נושא  לגבי  ראש  בכובד  להתייחס  ראוי  לכן,  שוטה.  חסיד 

 ההתפתחויות המדעיות יחד עם הפסיקה הרבנית. 

 

  

 
 סנהדרין פרק ד משנה ה  35
 פת"ש, חושן משפט סימן תכ"ו סעיף א  36
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 "ורחמיו על כל מעשיו" 

 בת חן בר גבע

 
פ פעולה    1ורסמו לאחרונה  ודרכי  שיטות  הציבור  בפני  החושפים  תחקירים 

כבדים   חששות  ישנם  המזון.  בתעשיית  החיים  בעלי  כלפי  במיוחד  אכזריות 
זה   עניין  אחרים.  חיים  בעלי  או  עטלפים  מאכילת  הגיעה  הקורונה  שמחלת 
גרם לחלק מהציבור להימנע מצריכה של מוצרים מן החי. הגל הגואה העלה  

 . ת היחס של היהדות כלפי אכילת בעלי חייםאת שאללשיח הציבורי 
 

חיתוך מקורם של  תיעודן של דרכי פעולה מקובלות בתעשייה המודרנית כמו  
אפרוחים ללא הרדמה, גריסת אפרוחים חיים למוות על ידי גלגלי שיני ברזל,  
כליאת   הלידה,  לאחר  מיד  מאמם  עגלים  הפרדת  למוות,  תרנגולות  חשמול 

צר בכלובים  ללאעגלים  מינימלית  ים  תזוזה  וכיוצא   ,יכולת  פיזית  אלימות 

שהעלה לשיח הציבורי   מהרות חמורות מהתורה, יבאלה, מציב אותנו מול עב 
והדתי את שאלת תוקף הכשרות: כיצד תיתכן כשרות המכילה בתוכה עברה  

 ? על צער בעלי חיים
 

 מקורות
ה אכילת  נאסרה  שלכתחילה  למדים  אנו  בראשית  ספר  בתחילת  בשר  כבר 

 דם: לא
 ל -בראשית פרק א, כט

ַע ֶזַרע ֲאֶשר ַעל  -ַויֹאֶמר אֱ  ֶשב ֹזרֵּ ה ָנַתִתי ָלֶכם ֶאת ָכל עֵּ ֹלִהים ִהנֵּ
ָזַרע ַע  ֹזרֵּ ץ  עֵּ ִרי  פְּ בו  ֲאֶשר  ץ  ָהעֵּ ָכל   ֶאת  וְּ ָהָאֶרץ  ָכל  י  נֵּ ָלֶכם   פְּ

ָכל עוף ַהָשַמִים ָכל ַחַית ָהָאֶרץ ּולְּ ָלה: ּולְּ ָאכְּ ֶיה לְּ ש   ִיהְּ ֹכל רומֵּ ּולְּ
שֶ  עֵּ ֶיֶרק  ָכל  ֶאת  ַחָיה  ֶנֶפש  בו  ֲאֶשר  ָהָאֶרץ  ִהי  ַעל  ַויְּ ָלה  ָאכְּ לְּ ב 

ן:   2כֵּ
 

   מבאר:שם רש"י 

 
בשר!"    1 לאכול  הפסיקו  הקורונה:  בגלל  רק  "לא  לדוגמה, 

5718874,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  כל "איך  שלנו  ;  ביס 
 https://www.kan.org.il/item/?itemid=64096בהמבורגר מזיק לסביבה?" 

 ל -בראשית פרק א, כט 2

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5718874,00.html
https://www.kan.org.il/item/?itemid=64096
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ולא הרשה לאדם ולאשתו להמית בריה ולאכול בשר, אך כל  
 . יחד כולם  ירק עשב, יאכלו

 
 ל:האברבנא מוסיף  

א כי  אוכלים  אדם  בני  היו  שלא  הבריאה  בתחילת  ם ולכן 
ושותים מים יותר  ,מהצמחים  ארוכים  חייהם  וכאשר   ,היו 

היין   שתיית  הוסיף  והוא  הבשר  אכילת  לו  והותר  נח  בא 
   3. קצרו ימי חייהם עד הגבול אשר אנחנו בו היום הזה

 
נבחרים   היותר  והפירות  העצים  מקום  עדן  בגן  היה  שאדם  לפי  זה  שהיה 

א ה'  'ויצמח  שאמר  כמו  כל-שאפשר,  האדמה  מן  למראה    לוקים  נחמד  עץ 
'מכל עץ הגן אכול תאכל'. אבל נח ובניו כשיצאו מן  וטוב למאכל', ונאמר לו  

היו מייחלים   פרי. ואם  עץ  ולא  עשב הארץ  לאכול לא  להם  התיבה לא היה 
לאכול עד שיזרעו שדות ויטעו כרמים ימותו ברעב, התיר להם אכילת הבשר  

 4. והותרה השאלה
 

 מצוות מונעות צער בעלי חיים 
ומצרה  ורה  תה חיים  לבעלי  בכבוד  רק  מתייחסת  לא  בהם,  פגיעה  כל  על 

 : בתעשיית המזון, אלא בחיי היומיום. לדוגמה

ַתֲעֹזב   • ָעֹזב  לו  ֲעֹזב  מֵּ ָת  ָחַדלְּ וְּ ַמָשאו  ַתַחת  ץ  ֹרבֵּ ֹשַנֲאָך  ֲחמור  ֶאה  ִתרְּ ִכי 
 ה(  ,)שמות כג ִעמו: 

ּוַבי • ַמֲעֶשיָך  ַתֲעֶשה  ָיִמים  ֶשת  ִביִעי  שֵּ ַהשְּ ָך  ום  שורְּ ָינּוַח  ַמַען  לְּ ֹבת  ִתשְּ
 ( שמות כג, יב) :...ַוֲחֹמֶרָך

ִעיָרם: • ֶאת בְּ ָדה וְּ ִקיָת ֶאת ָהעֵּ ִהשְּ  )במדבר כ, ח( וְּ

ָגִלים • רְּ ָשלוש  ֶזה  ָך  ֲאֹתנְּ ֶאת  ִהִכיָת  ָמה  ַעל  ה'  ַאְך  ַמלְּ ָליו  אֵּ  : ...ַויֹאֶמר 
 )במדבר כב, לב( 

ֶשב בְּ  • ָנַתִתי עֵּ ֶהמְּ וְּ ָך ִלבְּ ָת:ָשדְּ ָשָבעְּ ָת וְּ ָאַכלְּ  )דברים יא, טו(  ֶתָך וְּ

או   • ֹרִחים  ֶאפְּ ָהָאֶרץ  ַעל  או  ץ  עֵּ ָכל  בְּ ַבֶדֶרְך  ָפֶניָך  לְּ ִצפור  ַקן  א  ִיָקרֵּ ִכי 
ַעל   ם  ָהאֵּ ִתַקח  יִצים לֹא  ַהבֵּ ַעל  ֹרִחים או  ָהֶאפְּ ַעל  ֹרֶבֶצת  ם  ָהאֵּ וְּ יִצים  בֵּ

 
 ספר מעייני הישועה מעיין ה תמר ג 3
 אברבנאל בראשית פרק ט, א  4
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ַח   ַשלֵּ הָ ַהָבִנים:  ֶאת  ַשַלח  ָלְך  תְּ ִייַטב  ַמַען  לְּ ָלְך  ִתַקח  ַהָבִנים  ֶאת  וְּ ם  אֵּ
ָת ָיִמים: ַהֲאַרכְּ  ( ז-)דברים כב, ו  וְּ

ִדישו:  • ֹסם שור בְּ  )דברים כה, ד(לֹא ַתחְּ

ַרֲחָמיו ַעל ָכל ַמֲעָשיו: •  )תהלים קמה, ט(  טוב ה' ַלֹכל וְּ
 

חיי בעלי  צער  על  האיסור  האם  נחלקו  הוא  הראשונים  או  ם  מדאורייתא 
מדרבנן, והרחיב על כל הרב ד"ר אברהם שטינברג במאמרו "צער בעלי חיים  

כולל נפק"מ להלכה כגון לדחות את השבת כדי למנוע צער    5לאור ההלכה", 
 יהודי. -וכן היחס לבעלי חיים של אינו

 

 מטרת אכילת בעלי החיים 
בפסוקים   לאכילה  הבשר  הותר  לארץ  כניסתנו  )ההיתר    הבאים:מרגע 

 (: 6הראשוני ניתן כשנח יצא מהתיבה 
 

ֱאֹלֶהיָך ִחיב ה'  ַירְּ ָלה  ִכי  ֹאכְּ ָת  ָאַמרְּ וְּ ָלְך  ִדֶבר  ַכֲאֶשר  ָך  ב לְּ גְּ ֶאת   
ָך תֹאַכל ָבָשר:   שְּ ָכל ַאַּות ַנפְּ ָך ֶלֱאֹכל ָבָשר בְּ שְּ ַאֶּוה ַנפְּ ָבָשר ִכי תְּ

ָך ַהָמקום ֲאֶשר ִיבְּ  ַחק ִממְּ מו ָשם ִכי ִירְּ ַחר ה' ֱאֹלֶהיָך ָלשּום שְּ
 ֹ ָך ּוִמצ ָקרְּ ָת ִמבְּ ָזַבחְּ ָת וְּ ָאַכלְּ ָך ַכֲאֶשר ִצִּויִתָך וְּ ָך ֲאֶשר ָנַתן ה' לְּ אנְּ

ֶאת  וְּ ִבי  ַהצְּ ֶאת  ל  יֵָּאכֵּ ַכֲאֶשר  ַאְך  ֶשָך:   ַנפְּ ַאַּות  ֹכל  בְּ ָעֶריָך  ִבשְּ
ַהָטהו א וְּ ֶלנּו ַהָטמֵּ ן תֹאכְּ ֶלנּו: ָהַאָיל כֵּ ָדו יֹאכְּ  7ר ַיחְּ

 
היא מתארת  ר בזוי, תאווה. בפסוקים אלו התורה מתייחסת לאכילה כאל דב

מהמקורות   נראה  גם  כך  אליו.  ומתאווה  בשר  לאכול  כמבקש  האדם  את 
 הבאים: 

בהזמנה   אלא  בשר  אדם  יאכל  שלא  ארץ  דרך  תורה  למדה 
 כי ירחיב ה' אלהיך את)דברים יב, כ(  הזאת )אשר יצוד( ת"ר  
דרך תורה  למדה  אלא    גבולך  בשר  אדם  יאכל  שלא  ארץ 

התא לתאבון   השוק  ווה(  )בהתגברות  מן  בשר  אדם  יקח  יכול 
אוכל   –ויאכל   אדם  אין  הא  ומצאנך,  מבקרך  וזבחת  ת"ל 

 
 htm-http://daat.ac.il/daat//kitveyet/assia/tsaar.2, 1979, 263-269אסיא א', עמ' ספר   5
 ו -בראשית פרק ט, א 6
 כג -דברים פרק יב, כ 7

http://daat.ac.il/daat/kitveyet/assia/tsaar-2.htm
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 –בשר עד שיהיו לו בקר וצאן. יכול יזבח כל צאנו וכל בקרו  
  8, ולא כל בקרך ולא כל צאנך. מבקרךת"ל 

 
י  -מבקרך  רש"י:   יאם  בעדרו  לו  יקנה  ש  לא  לאו  ואם  קח 
 9בשוק.

 
הטורים:   וסמבעל  בשר.  לומר תאכל  ירחק  כי  ליה  יך 

 10שיתרחק אדם מלאכול בשר כדאיתא בפרק כיסוי הדם. 
 

למדה תורה שלא יאכל בשר אלא אחר הרחבה ואחר ש"ך:  
אמירה, זהו 'ואמרת אוכלה בשר' ואחר תאוה זהו 'כי תאוה  

ו אכילת הבשר עד שגברה עליו  נפשך'. ועם כל זה לא התיר ל 
תאכל   נפשך  אות  'בכל  זהו  ביותר,  טוב  התאוה  לא  בשר'. 
 11אתה מאדם הראשון שלא אכל בשר כל ימיו. 

 
בחיי:   הנפש  רבנו  היא  הבהמית  המאכל   ההמתאוו הנפש 

עם  האדם  ישתתף  בה  והכעס,  והשינה  והמשגל  והמשתה 
בכבד,  ומשכנה  התנועה  נפש  בעלי  וכל  והחיות  הבהמות 

נפשך והי תאוה  כי  שכתוב:  כענין  ורוח,  נפש  הנקראת  א 
 12לאכול בשר', וכתיב: 'אל תבהל ברוחך לכעוס'. 

 
עזרא:   על  אבן  יקראו  הקדש  ובלשון  כחות.  שני  הם  והנה 

ונפש,   רוח  במוח  הרוב  ומושבה  החכמה,  היא  הנשמה  כי 
]...[ והנפש בכבד והיא המתאוה לאכול. וככה כתוב    הראש 

 13כי תאוה נפשך". "
 
אפוא   לה עו ההיתר    ת שבתחיל  מפה  האנושות  של  מן  דרכה  לאכילה  היה 

בלבד   א(הצומח  את    )בראשית  השחית  בשר  וכל  חטאו  כאשר  המבול  ולאחר 
ומפאת כך שלא היה מספיק צומח על  ,  דרכו על הארץ הותר בשר בהיתר בזוי

 
 ולין פד ע"א ח 8
 רש"י שם, ד"ה מבקרך  9

 בעל הטורים דברים פרק יב פסוק כ 10
 שפתי כהן על התורה פרשת ראה  11
 רבינו בחיי, בראשית ב, ז  12
 אבן עזרא על שמות כג, כה  13
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לאחר יציאת מצריים הותרה אכילת הבשר רק במשכן    .האדמה )בראשית ט(
שבני ישראל נכנסו  ומשעה  ,  )ויקרא יז(קורבנות ולא מחוצה לו  לאחר הקרבת ה

ובדוחק  לישראלארץ   בדיעבד  אך  מקדש  בית  בלי  גם  בשר  אכילת    הותרה 
לכך,  ו מורגל  האדם  יהיה  שלא  כדי  רחוקות  התגברות  וכן  לעתים  בעת 

   .התאווה יקח מבקרו ומצאנו אך לא יקנה בשוק
 

 האם חובה לאכול בשר? 
"אין שמחה אלא בבשר ויין".  ש  דםגורה על לשון בני אישנה אמרה שגויה הש
קצת   , הדן במה משמחים את האדם בחגהבבלי  למודואלו דברי המקור בת

 : שונים
ת"ר חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל שנאמר ושמחת  

במה משמחם? ביין. רבי יהודה אומר: אנשים בראוי    בחגך,
להם    ,להם להן. אנשים בראוי  ונשים   –ונשים בראוי  ביין, 

  –ל בבגדי צבעוניין, בארץ ישראל  במאי? תני רב יוסף: בבב
מגוהצין. פשתן  אומר:   בבגדי  בתירא  בן  יהודה  רבי  תניא 

שנאמר  בבשר  אלא  שמחה  אין  קיים  המקדש  שבית  בזמן 
א ה'  לפני  ושמחת  שם  ואכלת  שלמים  לוהיך',  -'וזבחת 

ביין,   אלא  שמחה  אין  קיים,  המקדש  בית  שאין  ועכשיו 
 14ויין ישמח לבב אנוש" אמר:שנ

ורק   בן בתירא מתייחסת אך  יהודה  רבי  השמחה בבשר המובאת בשמו של 
קיים   אינו  בית המקדש  וכאשר  לבשר תאווה,  ולא  לזמן הקרבת הקורבנות 

 אין שמחה אלא ביין. 
 

 מעשה
ייסורים,   עליו  קיבל  שמעון  ברבי  אלעזר  שר'  מסופר  מציעא  בבא  במסכת 

הנשי יהודה  שרבי  קולאחר  של  החשובה  המעלה  על  שמע  הייסורים  א  בלת 
 )בתרגום חופשי(:החליט גם הוא לקבלם; וז"ל הסוגיה שם 

ייסורים במשך שלוש  עליו  יסורין. קיבל  אמר רבי: חביבין 
מאוד,  גדולים  היו  רבי  שייסורי  ואפילו  שנים...  עשרה 
הייסורים של ר' אלעזר ברבי שמעון היו עדיפים על אלו של 

מאהבה הלכו, אלעזר מאהבה באו ויסורי ר'  , משום שירבי
ולעומתם ייסורי רבי על ידי מעשה באו ועל ידי מעשה הלכו. 
אותו   מוליכים  שהיו  עגל  שאותו  באו?  מעשה  איזה  ידי  על 

 
 פסחים דף קט ע"א  14
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והיה   רבי,  של  בגדו  כנפי  תחת  ראשו  ותלה  הלך  לשחיטה, 
ְך, לכך נוצרת!  בוכה. אמר לו רבי:   אמרו )בשמים(: הואיל  לֵּ

יום יבואו עליו ייסורים. ועל י  ואינו מרחם די מעשה הלכו. 
שם  מוטלים  והיו  הבית,  את  ֲאָמתו מטאטאת  הייתה  אחד 
בני חולדה וטאטאה אף אותם. אמר לה: עזבי אותם, כתוב  

ט(   )בשמים(   –)תהלים קמה,  ַעל־ָכל־ַמֲעָשיו'! אמרו  ַרֲחָמיו  'וְּ
ר הואיל ומרחם נרחם עליו. כל שנות הייסורים של ר' אלעז

כל   זמנו.  קודם  אדם  מת  לא  לא  רבי  של  הייסורים  שנות 
יום   הוצרך העולם שירד מטר; שאמר רבה בר שילא קשה 
נצרך  המטר  היה  לא  אם  אמימר  ואמר  הדין,  כיום  המטר 

היו חכמים מתפללים עליו ומבטלים אותו, ואפילו    –לעולם  
 15.  כך כשהיו עוקרים צנון מן הערוגה היה הבור מלא מים

 
ייסור  רבעל  של  כתביו  הנשיא  יהודה  אליהו    י  הגאון  הרב  לובלין  אב"ד 
 : קלצקין

ולזה נענש רבנו הקדוש שאמר זיל לכך נוצרת וכאילו נוצרה 
 16רק לאכילת האדם ככל חפצו ולא לתועלת הבע"ח. 

 
מצאתי שישנו פער מהותי בין הלך הרוח ברחוב היהודי לבין הנשמע מדברי  

   .רבותינו ז"ל
 :17ב אסא קיסר במאמר רחב היקף כות

יש לציין שדברי הפוסקים, שבעלי החיים נבראו כדי לשמש 
מטא קביעה  הינם  האדם,  אמונה  -את  ו"מסברת  הלכתית 

בלבד". לאמור: זו הנחה אמונית ולא הלכתית, ומשכך אין  
 לקבוע בה מסמרות. 

מהנשר הגדול הרמב"ם ועד גדולי הדורות   –פוסקים רבים  
אליהו  רבי  הגאון  ובהם  זצ"ל    האחרונים  אב"ד קלצקין 

החיים  שבעלי  ומסבירים  זו  הנחה  על  מערערים  לובלין 
 נבראו לתועלת עצמם.  

 
 בבא מציעא דף פה ע"א  15
 שו"ת אמרי שפר, סימן לד  16
החיים"  17 בעלי  של  הקונט,  73עמ'    ,"תכליתם  נביאים  מתוך  תורה  השלם,  עור  "ולפני  רס 

החיים",   בעלי  של  דמם  שפיכת  על  ואחרונים  ראשונים  גאונים  תלמוד  משנה  כתובים 
https://asakeisar.com/wp-content/uploads/2018/01/Hashalem_W_Final.pdf . 

https://asakeisar.com/wp-content/uploads/2018/01/Hashalem_W_Final.pdf
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והנה עצם ההנחה שבעלי החיים נבראו לתועלת האדם היא  
בסיס   המהוות  ודעות,  אמונות  על  בלבד".  אמונה  "סברת 
בפירוש  מקומות  בשלושה  הרמב"ם  כתב  אמונה,  לסברות 

בין חכמי שאין    ם בסברת אמונההמשנה: "כשיש מחלוקת 
הלכה  שום  אומרים  אין  המעשים,  מן  מעשה  תכליתה 
כפלוני" )פירוש המשנה לרמב"ם, סוטה ג, ה(. "כבר הזכרנו  
ואינה   החכמים  בין  שתהיה  מחלוקת  שכל  פעמים  כמה  לך 
לפסוק   אין מקום  בלבד  סברה  במעשה אלא קביעת  תלויה 
ג(. הלכה כאחד מהם" )פרוש המשנה לרמב"ם, סנהדרין י',  

ביא מן  "וכבר  מעשה  בה  שאין  הסברות  מן  סברא  שכל  רנו 
כפלוני"   הלכה  בה  נאמר  לא  חכמים  בה  שנחלקו  המעשים 

 )פירוש המשנה לרמב"ם, שבועות א, ד( .
שהיא   הנחה  מתוך  רק  פסיקתו  את  כתב  חכם  כאשר  לכן 
שלא   ובוודאי  תקפה  פסיקתו  אין  בלבד"  אמונה  "סברת 

ו ובן בנו  רבים חלקו עלי קל וחומר כאשר פוסקים    -מחייבת  
 של קל וחומר במצוות מן התורה.  

ואיך   לחומרא"  דאורייתא  "ספק  בידינו  הוא  שכלל  ועוד 
נסמוך על 'סברת אמונה', ובוודאי שלא נקל ראש במצווה זו  
ובכוחה להרע לאדם  'צער בעלי חיים' אשר בה רחמים  של 
או להטיב עמו כשם שאמרו חז"ל, "כל המרחם על הבריות  

השמרחמ מן  עליו  מרחמים ים  אין  מרחם  שאינו  וכל  מים 
 עליו מן השמים" )שבת קנא, ב(

 

 סיכום
לנו   זימן  שהקב"ה  מתמיד,  יותר  לזכור  חשוב  אלו,  מבולבלים  קורונה  בימי 
עולם נפלא, מלא הרמוניה ומקורות מזון טובים )במאמר זה לא הזכרנו את  

ב עבור  והפיזי בצריכת מזון מהחי  ם,  עלי החיים עצמהנזק העצום ההלכתי 
לשנות,   הכח  את  בידנו  יש  האדם(.  ובריאות  הסביבה  איכות  האקולוגיה, 
לחזור   שמצער.  ממי  אתם  לצרוך  ולהפסיק  חיים  בעלי  לצער  להפסיק 

 לבראשית.  
מן   אכילה  היא  בתורה  הראשונה  והכוונה  שהרצון  ראינו  בבראשית  כבר 

ו בשר  אכילת  עם  כלל  לתורה  נוח  שלא  קראנו  בהמשך  שהותר  הצומח.  מה 
את מעשיו. למדנו גם שאין מצוה ושמחה בבשר    שקלקלבדיעבד לאדם  הוא  

ובנוסף הבאנו את דברי חז"ל   אלא בזמן הקרבת הקורבנות בבית  המקדש 
הצומח.   מן  האכילה  ובשבח  החי  מן  האכילה  בגנות  ואחרונים  ראשונים 

 ולסיום שתכליתם של בעלי החיים מכוונת לעצמם ולא בשביל דבר אחר.   
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 בברכת

ָגר   ָדו  וְּ ִריא ַיחְּ ִפיר ּומְּ ֶגל ּוכְּ עֵּ ָבץ וְּ ִדי ִירְּ ר ִעם גְּ ָנמֵּ ב ִעם ֶכֶבש וְּ אֵּ זְּ
יֶהן   דֵּ ַילְּ צּו  בְּ ִירְּ ָדו  ַיחְּ ֶעיָנה  ִתרְּ ָוֹדב  ּוָפָרה  ָבם:  ג  ֹנהֵּ ָקֹטן  ַנַער  וְּ

ֶתֶבן:   יֹאַכל  ַכָבָקר  יֵּה  ַארְּ ַהר ...וְּ ָכל  בְּ ִחיתּו  ַישְּ לֹא  וְּ עּו  ָירֵּ לֹא 
ִשי ִכי ַכִסים: ָקדְּ ָעה ֶאת ה' ַכַמִים ַלָים מְּ ָאה ָהָאֶרץ דֵּ  18ָמלְּ

 

 
 

 
 ט -ישעיהו יא, ו 18



 
 השקפה 
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מושג היחיד והיחד  : חברותא או מיתותא

   בהשקפת היהדות

 דניאל לקאונט 

 
הערים   הריקים.  הרחובות  הוא  הקורונה  בתקופת  הבולטים  הסמלים  אחד 

של, תמונות מכיכר  הגדולות בעולם הומי התיירים בשגרה הפכו שוממות. למ
יורק, הידועה ברבבות האנשים הגודשים אותה בימים   הטיימס סקוור בניו 

ריק אלה  בימים  עומדת  בדמות  שבשגרה,  המשבר  חיה.  נפש  ללא  כמעט  ה 
הקו אדם  מגפת  בני  מיליוני  מאלץ  אלו  בימים  העולם  את  הפוקד  רונה 

גלובלית  להסתגר בבתיהם. הפגיעה בחיי החברה, התרבות והפנאי בכלל היא  
אינה   זו  מגיפה  הטבע  בדרך  להשחית",  למשחית  רשות  ש"ניתנה  ומכיוון 

ב להסתגר  נאלצים  הם  וגם  היהודים  על  אחד  פוסחת  נפגע  וכך  בתיהם, 
היהו של  ההיכר  בפרטמסימני  התפוצות  ויהודי  בכלל  בימי    -דים  הקהילה. 

עצמית,   הגדרה  עבור  שצריך  ממה  הרבה  עבורנו  מספקת  הקהילה  שגרה 
ותחושת ערך. אולם מה קורה כשאנו מוכרחים להישאר בבית, ללא  משמעות  

החיצו המשענות  את  מערער  הקורונה  משבר  הקהילתית?  ניות.  המעטפת 
הרח ביתו.  קירות  בין  לפתע  נסגר  המסגרת  האדם  מן  השכנים,  מעין  ק 

עולים סימני שאלה: מה קורה   ופתאום  הקהילתית, מן הזהות הקבוצתית. 
אלה?   מכל  מנותק  העולם  כשאתה  רק  האם  בודד?  אדם  בן  בתור  אתה  מי 

                         בחוץ מגדיר אותך או גם הבית פנימה?                                     

א  משבר  של  במשברים  מציאות  רוויה  עמנו  היסטורית  לעמנו;  זרה  ינה 
י  הנובעים מגורמים פנימיים ומגורמים חיצוניים. יחד עם זאת המשבר הנוכח 
יהודי   וכל  על כל אדם בכלל  ומשפיע  עולם  בדמותו של הקורונה הוא חובק 

אינ אותנו  הפוקדים  שמשברים  אמונה  מתוך  ובטח  בפרט.  לחינם  באים  ם 
העול את  הפוקדים  השונים  משברים  המקורות  דרך  זה  במאמר  אנסה  ם, 

הבודד   בין האדם  ליחד,  על המתח שבין היחיד  היהדות  להציג את השקפת 
 חברותא או מיתותא.  -הסובבת   לבין החברה

 

מקורות   ארבעה  דרך  ליחד  היחיד  בין  הדיאלקטיקה  את  להציג  אנסה 
את   ומאידך  חברתית,  ובהשתייכות  בקולקטיב  הצורך  את  מחד  המייצגים 

ת היחיד. לבסוף אתן קריאה לפעולה מה ניתן ללמוד מתקופה זו בה כל  מעל
 אחד היה ספון בביתו ללא יכולת להיפגש עם רעיו. 



 
 חברותא או מיתותא: מושג היחיד והיחד בהשקפת היהדות  

 
 

 
86 

קורות נבחרו כך שהדיאלקטיקה תוצג באמצעות המקור הקדום ביותר:  מה
אגדה מתענית, ואחת    -התורה, שתי התייחסויות מדברי חז"ל, אחת סיפורית

בסנהדרין,    -הלכתית אלא  משנה  חוויתי,  שאיננו  ממקום  אחת  והתייחסות 
 רציונאלי והוא משנה תורה לרמב"ם. -הלכתי

 

ווה  בראשית. המתח בין היחיד ליחד מלנתחיל מהמקור הקדום ביותר, ספר  
יחידי,   נברא אדם  את האדם מרגע הבריאה. כבר בסיפור הבריאה הראשון 

ֶצֶלם אֱ " ָזָכר  בהמשכו של אותו הפסוק כתוב: ", אך מיד  1" ֹלִהים ָבָרא ֹאתו-בְּ
ֹאָתם  ָבָרא  ָבה  קֵּ בעולם,  2" ּונְּ יחיד  להיות  האדם  של  שתכליתו  חשבנו  אם   .
לצ דואגת  מושג  התורה  אדם,  נקראת  הזו  והישות  נבראו  ונקבה  זכר  כי  יין 

יכול להתקיים באופן בלעדי. אם לא די בכך, גם בסיפור הבריאה  היחיד לא  
צורה אחרת. בתחילה מסופר שנברא האדם יחידי,  השני המוטיב הזה חוזר ב

מגיע    ומספר פסוקים אחר כך   3" ַוִייֶצר ה' ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה"
ַבדו"שהקב"ה למסקנה   ל  -, ובורא לו עזר כנגדו. הא4" לֹא טוב ֱהיות ָהָאָדם לְּ

יו הוא  כך  לשם  עליה.  להתגבר  דרך  ומבקש  האדם  בבדידות  מן  מכיר  צר 
האלוקית   התוכנית  אבל  האדם.  אל  ומביאם  והעופות  החיות  את  האדמה 

כנג "עזר  והעופות  בכל החיות  שאין  מפני  יפה  עולה  אינה  או הזאת  אז  -דו". 
ל את האדם, נוטל צלע מצלעותיו ובונה ממנה את האישה, וכך  -מרדים הא 

שמה אישה. משני  מסתיימת יצירת האדם עם מציאת העזר כנגדו וקריאת  
לבדו  ס לחיות  יכול  אינו  שהיחיד  בבירור  לראות  ניתן  האלו  הבריאה  יפורי 

 ושמשמעותו האמיתית היא ביחד ולכל הפחות בזוג. 

 

או הרקיע והשמים, המאורות וכו', ואילו האדם  שבתחילה נבר אנו מוצאים  
נברא אחרון. האדם הראשון נברא יחידי ובשבילו נברא כל העולם. אומרים  

 נהדרין:על כך חז"ל במסכת ס

אחת   נפש  המאבד  שכל  ללמדך  יחידי,  אדם  נברא  לפיכך 
וכל   -מישראל   עולם מלא,  איבד  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה 

מ אחת  נפש  כאילו    -ישראל  המקיים  הכתוב  עליו  מעלה 
אדם  יאמר  שלא  הבריות,  שלום  ומפני  מלא.  עולם  קיים 

ר אחד[, ושלא יהיו  לחברו: אבא גדול מאביך ]כי לכולם מקו

 
 בראשית פרק א, כז  1
 שם 2
 שם פרק ב, ז  3
 שם, פסוק יח  4
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אומרים: היו    המינים  ]שאם  בשמים  יש  רשויות  הרבה 
מקור   יש  אדם  שלכל  אומרים  היו  אנשים,  כמה  נבראים 

ה ברוך  הקדוש  של  גדולתו  ולהגיד  טובע אחר[.  שאדם  וא, 
כולן דומין זה לזה, ומלך מלכי    -כמה מטבעות בחותם אחד  

 המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל אדם בחותמו של אדם
ו. לפיכך כל אחד ואחד ואין אחד מהן דומה לחבר  -הראשון  

 5חייב לומר: בשבילי נברא העולם. 

 

טוב    ממקור זה ניתן ללמוד שהדיאלקטיקה היא דו כיוונית מחד כאמור לא
בתחיל  סוף  כל  סוף  אך  האישה,  נבראה  כן  ועל  לבדו  האדם  נברא  היות  ה 

במחשבה    -יחידי   או  את    -בפועל  אותנו  ללמד  בא  זה  יחידי  שנברא  ומכך 
שכל   הזה  שאומרת  היסוד  כפי  כולו,  העולם  כל  כנגד  שקול  בעולם  אחד 

נפש אחת מישראל   עליו הכתוב כאילו קיים    -הגמרא ש"כל המקיים  מעלה 
מלא". אין זו סתירה, שכל אדם אומר שבשבילו נברא העולם, ואין כאן  עולם  

צודקים   כולם  שהרי  צודק,  מי  אחד    -שאלה  כל  בשביל  נברא  באמת  ואחד 
 העולם. 

טמ  נוסף  ואף  עניין  משלו  ייחודיות  יש  ואחד  אחד  לכל  אלו.  חז"ל  בדברי  ון 
, ואין  אחד לא שווה לחברו. שהרי כל אחד יכול לומר "בשבילי נברא העולם"

 האחד מתעלה על חברו בהקשר הזה. 

 

על   תענית  במסכת  המפורסמת  הסוגייה  הוא  נתעסק  בו  בחז"ל  נוסף  מקור 
 חוני המעגל ועץ החרוב, וכך נכתב שם )בתרגום שטיינזלץ(:

"אמר רבי יוחנן: כל ימיו של אותו צדיק ]חוני[ היה מצטער 
'שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו    על מקרא זה: 

יש   וכי  אמר:  א(.  קכ"ו  )תהלים  אדם כחולמים'  שיישן 
צוק  עלה  ונרדם.  שינה  עליו  נפלה   ... בחלום?!  שנה  שבעים 
והקיף אותו, ונעלם מעיני הבריות, ונם שבעים שנה. כאשר 
התעורר, ראה איש שמלקט פירות מאותו החרוב. אמר לו:  
ודאי   אמר:  אבא.  אבי  לו:  אמר  שנטעתו?  זה  אתה  האם 

 תי שבעים שנה. מנמנם היי

 
 א ע"  לודף סנהדרין  5
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לו רמכים בנו  ראה אתונו שילדה  . הלך לביתו ואמר להם: 
של חוני המעגל היכן? אמרו לו: בנו אינו בעולם, אבל יש בן  

 בנו. אמר להם: אני חוני המעגל. לא האמינו לו. 
לנו   ברורה  אומרים:  החכמים  שמע  המדרש,  לבית  הלך 

כנס  שמועה זו עכשיו כבזמנו של חוני המעגל. שכאשר היה נ
לחכ להם  שהיתה  קושיה  כל  המדרש,  היה  לבית  מים 

מיישבה. אמר להם: "אני הוא"! ולא האמינו לו ולא נתנו לו  
כבוד כראוי לו. חלשה דעתו של חוני, ביקש רחמים שימות, 
ומת. אמר רבא זהו שרגילים האנשים לומר: "או חברותא 

 6או מיתותא". 

 

בו החלק  הוא  זו,  באגדה  לענייננו  הנוגע  בן    החלק  זמן  לפרק  נרדם  חוני 
השי שנה.  זה  שבעים  שלו,  המורחב  ה"אני"  עם  חוני  את  לעמת  באה  נה 

האדם   בחיי  ההמשכיות  את  ומגלה  מתעורר  חוני  חייו.  לתקופת  שמעבר 
רות החרוב, אתונו של חוני הביאה לעולם   והבהמה: נכדו של הנוטע אוכל מפֵּ

לז היה  שנכדו  מוצא  הוא  בביתו  ואף  'נכדים',  של  ואולם  דור  המשפחה.  קן 
ו בבית המדרש, שם הוא נוכח לדעת ששמו זכור לטוב  העימות העיקרי צפוי ל 

בתור מי שהיה מצליח לפתור קושיות. אך חוני איננו מסתפק בכבוד מעין זה,  
ומבקש שיכבדו לא רק את זכרו אלא אותו עצמו. כשהוא נוכח לדעת שיושבי  

ותו, הוא מתאכזב עד שהוא  בית המדרש אינם מזהים אותו ואינם מכבדים א
אפשר להבין את הערתו של רבא, 'או חברותא או מיתותא',   מבקש את מותו.

בדידות   הסיפור,  את  החותמת  חוני  של  לבדידותו  המתייחסת  הערה  בתור 
 שמתוכה הוא מבקש את מותו.

 

שגרם    –  שלענייננו מאוד מהותי וניגע בו בהמשך  –  הפתגם מסכם לקח צדדי 
דאוג לעצמו בלבד  שסבר שאדם צריך ל  כדי רצון למות. חוני  לחוני להיפגע עד 

)בתחילת האגדה עם החרוב(, למד בדרך הקשה שאין טעם לחייו של היחיד  
 ללא חברה, וללא הכרה של החברה בקיומו. 

כבן   בכך  כשרצה  נסים  לעשות  שידע  המעגל  חוני  כמו  גדול  שאדם  נראה 
 צנת של החברה ממנו.המתחטא לפני אביו, כאן לא עומד בהתעלמות המוח

עולה השא זה  החברה  מסיפור  קיום מבלעדי  ליחיד  יש  ומהדהדת, האם  לה 
 אליה הוא משתייך? 

 
 א ע" תענית כג 6
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  :המקור השלישי המציג את הדיאלקטיקה בין היחיד ליחד הוא ברמב"ם
אחר  ובמעשיו  בדעותיו  נמשך  להיות  אדם  של  ברייתו  דרך 

  7רעיו וחבריו... 
 

מה אחד  הרמב"ם,  אצל  המוצא  בכל  נקודת  הגדולים  וההלכה  הדעות  וגי 
היא שהנטייה הטבעית של האדם היא לחפש את הקשר עם החברה    זמנים,ה

הנמצאת סביבו. כלומר דברי הרמב", מכוונים לכך שמכיוון שאין אנו חיים  
במנותק מהעולם ומהסביבה, ודרכו של האדם להיות מושפע מהסביבה, עליו  

כלו אנשים",  בין  "איש  יהיה  שהוא  עם  לוודא  "מעורבות  יהיו  שדעותיו  מר 
ההלכה    הבריות". בהמשך  אך  משמעית,  וחד  ברורה  נראית  ההנחיה  מחד 

מציג הרמב"ם את החלופה המתחייבת במקרה שהחברה שסביבו היא בעלת  
 ערכים שליליים:

נוהגים  ושומע שמועתן  יודעם  כל המדינות שהוא  היו  ואם 
ללכת   יכול  שאינו  או  זמנינו,  כמו  טובה  לא  למדינה  בדרך 

שמנהגותיה טובים מפני הגייסות או מפני החולי, ישב לבדו  
 8" יחידי כענין שנאמר ישב בדד וידום...

 
 יחידי. -כלומר, ישנם מצבים שהאדם נדרש לשבת בדד

סתירה   יש  כי  הטוענת  עמדה  האחרון משקפים  זה  ובייחוד  הנ"ל  המקורות 
מה צורך  לבין  בהשתייכות,  שלנו  העמוק  הצורך  בין  פחות,  מובנית  לא  ותי 

בהגדרה ייחודית משלנו, לעצמיותנו ולאישיותנו. אך אם נתבונן לעומק נראה   
שצי  כפי  דיכוטומית  ההבחנה  אין  לחינם  כי  שלא  נראה  ואף  אותה  ירנו 

רוכים המושגים "יחיד" ו"יחד" גם מהבחינה הלשונית. היחיד נולד אל תוך  כ
שות עצמו. וכשהוא עומד  היחד, ותלוי בו, כל זמן שהוא איננו יכול לעמוד בר

ואת   היחד,  היחד, את תרבות  את שאיפות  בתוכו  הוא מגלם  עצמו,  ברשות 
להינתק  ד ייחודיות משל עצמו, אשר מנסה  שפתו. עם זאת, בונה לעצמו היחי 

 מהיחד, ועם זאת, להיות חלק ממנו. 

 

מיוחדת   הזדמנות  היא  בביתו,  נמצא  מאתנו  אחד  כל  שבה  זו,  תקופה 
עצמנו, לחיות בהווי חיים נטול כל סוג של כפיה חברתית,  להתחבר חזרה אל  

 
 משנה תורה הלכות דעות פרק ו, הל' א  7
 שם 8
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בצור המצוות  את  יכולה  ולקיים  זו  תקופה  יותר.  מעמיקה  יותר,  פנימית  ה 
היות כלי עזר ליחיד, וכי סוף דבר, החיבור בין  להזכיר לנו כי הציבור נועד ל

בפני עצמו. תכליתנו לחזור למדרגת אדם   נמצא אצל כל אחד  אדם לבוראו 
להיות    הראשון האדם  שעל  זמנים  ישנם  ועת.  זמן  לכל  בעולם.  יחיד  שהיה 

הא  בציבור.  להיכלל  היחיד  שעל  זמנים  וישנם  עצמו,  עם  הוא  ביחידות  דם 
אבל ציבורי,  חברתי,  אחד    יצור  לכל  אינדיבידואלית.  פנימיות  גם  בו  יש 

האינדיבידואליסטי   בפן  וחסרון.  מעלה  האדם  באישיות  אלו  מהיבטים 
שלנו החלק    שבאישיות  של  האיתנות  את  חסר  הוא  אך  ואמת,  כנות  יש 

לבחינת   שבנו  היחיד  בחינת  בין  נכון  איזון  למצוא  ועלינו  שבנו,  הציבורי 
  –לנו לחיות את חיי החוץ, או גרוע מכך  יבור. כאשר אנו בבית בפנים, אל  הצ

פתוחים   להיות  עלינו  בחוץ,  שאנו  ובזמן  לחיצוני.  האינטימי  את  להפוך 
ולמגוון הדעות, אבל בלי לאבד את הסובייקטיביות שלנו.    וקשובים לחברה

הפרטי את  המוחק  מוגדל  יחיד  אלא  ציבור,  אינו  אחידה  דעה  בעל  ם  ציבור 
לגה(. רק כאשר יש לכל יחיד בציבור מקום  ל )חטא דור הפ-ונעשה תחליף לא

משלו, יכול הציבור להפוך לחברה של עובדי ה', שבה כל יחיד ויחיד מתחבר  
 בדרכו הוא.  אל בוראו

זמן הבידוד יכול להפוך לזמן התבודדות בו אנו לא לבד. זמן זה עשוי להיות  
ואל   שורשינו  אל  לחזור  כדי  החברה  של  מכבליה  לחירות  לצאת  הזדמנות 

"אני" שבנו, בלי אלמנטים חיצוניים ובלי עולם חברתי דמיוני. כך שדווקא  ה
ידי שנשלים את עצמנו כל אחד לעצמו ב  על  נזכה  בעת כזאת  פנימית,  מידה 

בע"ה לשוב ה' את שיבת ציון. יסיר ה' מאתנו כל מדווה וכל חולי, ויתקיים  
" הכתוב  ֹ בנו  ל ַרִים  ִמצְּ בְּ ִתי  ַשמְּ ֲאֶשר  ַהַמֲחָלה  ה'  ָכל  ֲאִני  ִכי  ָעֶליָך  ָאִשים  א 

ֶאָך  .9" ֹרפְּ

  

 
 שמות פרק טו, כו  9
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  מגיפת הקניות

  אברהם ונתנאל מונדרר

 

 מבוא
קניו  שתי  ביצעו  וחוה  יותר    –ת  אדם  פיזית  ואחת  יותר  מטאפורית    –אחת 

האחת האנושות.  עתיד  על  רבות  הנחש  ,שהשפיעו  של  השיווק  דברי    1קניית 

  . 2" ה'  בנם קין שנא' "ָקִניִתי ִאיש ֶאת ,הי והנגיעה בעץ הדעת בעקבותם. השני

ועם   בכלל  העולם  של  ההיסטוריה  את  שינו  שפחות  וכאלו  נחוצות  קניות 
האדם היהודי  כיצד הקורונה משפיעה על הקניות ואיך    ישראל בפרט. נבדוק

 עוזר לקהילה באמצעותן.  

 

 מהי צרכנות? 
משתים אחת  היא  מצרכיםא.    :הצרכנות  של  מאורגן  כלל  ב.  או    ;ממכר 

 . 3נה מצרכים שוניםהצרכנים, כאשר צרכן, לקוח, זה מי שקו
להגדרתו   נפנה  צרכנות  אין  שבלעדיה  קניה  אותה  מהי  להבין  מנת  של  על 

 :4אברהם אבן שושן 
   –"ָקָנה 

 קבל מן המוכר בכסף, לקח במחיר;  .1
 רכש, השיג, סיגל;  .2
 יצר, ברא, עשה;  .3
 רכש את זכות הבעלות על דבר, היה לבעליו החוקי."  .4

 
 מכאן שקניה חיונית, כוללת את הנוסחה הבאה:  

 
 
 

 אותה ישות שמבצעת את פעולת הקניה.   – קונה
 הנזכרות לעיל:  אחת מארבע סוגי הפעולות  – קניה

 תשלום   .1

 
 יג -בראשית פרק ג, א 1
 שם פרק ד, א  2
 2267, עמ' 1988מילון אברהם אבן שושן, הוצאת קרית ספר  3
   2365עמ'  1988מילון אברהם אבן שושן, הוצאת קרית ספר  4

 = קונה  +   קניה  + מצרך    צורך' 'קניה של
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 ביצוע פעולה שלא בהכרח קשורה לכסף  .2

 חידוש  .3

   רכישת זכות  .4
שניתן בעקבות    כפי שנראה בהמשך  פריט, נכס, ידע או כל דבר אחר   –  מצרך
 .  הקניה

 
יחד עם זאת, אנו יודעים שהרבה פעמים קניות הן לאו דווקא תוצר של צורך  

נכנס   כאשר  קורה  וזה  למשוו  גורםאמיתי  שיו נוסף  והוא  או  אה  )כוזב  וק 
לנו לחשוב שמשהו הוא    המנסיםאמיתי(, פרסומת או מסע תעמולה   לגרום 

 חיוני בעבורנו. במקרה כזה המשוואה של קניה שאינה חיונית היא: 

 

 ים הראשונים בהיסטוריההקונ
הי כאמור  שקנה  הראשון  דברים    ההזוג  שני  קנו  הם  וחוה.  לא    האחדאדם 

נחוץ ביותר וחיוני. נבחן  השני  ואילו    -ים עד היום  ואת הנזק אנו רוא  -  נחוץ
 את שתי הקניות הללו בהתאם לרכיבי הנוסחה שהובאו לעיל: 

 

הראשונה   .א הגשמית  של    –הקניה  השיווק  דברי  הנחש  קבלת 
   .והתשלום על כך

אֱ  ה'  ָעָשה  ֲאֶשר  ַהָשֶדה  ַחַית  ִמֹכל  ָערּום  ָהָיה  ַהָנָחש  ֹלִהים -וְּ
הָ  ֶאל  ָאמַ ַויֹאֶמר  ִכי  ַאף  אֱ ִאָשה  ץ -ר  עֵּ ִמֹכל  לּו  תֹאכְּ לֹא  ֹלִהים 

ִרי   ּוִמפְּ ל:  נֹאכֵּ ַהָגן  ץ  עֵּ ִרי  ִמפְּ ַהָנָחש  ֶאל  ָהִאָשה  ַותֹאֶמר  ַהָגן: 
ץ תוְך ַהָגן ָאַמר אֱ   ָהעֵּ עּו  -ֲאֶשר בְּ לֹא ִתגְּ לּו ִמֶמנּו וְּ ֹלִהים לֹא תֹאכְּ

ַהנָ  ַויֹאֶמר  תּון:  מ  ֶפן תְּ ִכי  בו  תּון:  מ  ָהִאָשה לֹא מות תְּ ֶאל  ָחש 
אֱ  ַע  ִייֶתם -ֹידֵּ ִוהְּ יֶכם  ינֵּ עֵּ חּו  קְּ ִנפְּ וְּ ִמֶמנּו  ֶכם  ֲאָכלְּ יום  בְּ ִכי  ֹלִהים 
א ֹידְּ -כֵּ ַמֲאָכל ֹלִהים  לְּ ץ  ָהעֵּ ִכי טוב  ָהִאָשה  ֶרא  ַותֵּ ָוָרע:  י טוב  עֵּ

הַ  לְּ ץ  ָהעֵּ ָמד  ֶנחְּ וְּ יַנִים  ָלעֵּ הּוא  ַתֲאָוה  ִכי  יו  וְּ ִמִפרְּ ַוִתַקח  ִכיל  שְּ
ַויֹאַכל:   ִעָמּה  ִאיָשּה  לְּ ַגם  ן  ַוִתתֵּ אֱ ...ַותֹאַכל  ה'  ֹלִהים -ַויֹאֶמר 

ָמה ּוִמֹכל ַחַית    ֶאל ַהָנָחש ִכי ָעִשיָת זֹאת  הֵּ ָארּור ַאָתה ִמָכל ַהבְּ
י ַחיֶ  מֵּ ָעָפר תֹאַכל ָכל יְּ ְך וְּ לֵּ ָך תֵּ ֹחנְּ יָבה ָאִשית  ַהָשֶדה ַעל גְּ אֵּ יָך: וְּ

רֹאש  ָך  שּופְּ יְּ הּוא  ָעּה  ַזרְּ ין  ּובֵּ ֲעָך  ַזרְּ ין  ּובֵּ ָהִאָשה  ין  ּובֵּ ָך  ינְּ בֵּ
תְּ  ַאָתה  ָהִאשָ וְּ ֶאל  ב:  ָעקֵּ ְך  שּוֶפנּו  בונֵּ ִעצְּ ֶבה  ַארְּ ָבה  ַהרְּ ָאַמר  ה 

הּוא יִ  ְך וְּ שּוָקתֵּ ְך תְּ ֶאל ִאישֵּ ִדי ָבִנים וְּ לְּ ֶעֶצב תֵּ ְך בְּ ֹרנֵּ הֵּ ָשל ָבְך: וְּ  מְּ

 =  'קניה שלא לצורך'
 שהו לכאורה נצרך + קונה + קניה + מצרך שלא  שיווק< מחשבה שדבר כל

                                                                                                                                    
 בהכרח נחוץ 
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ֲאֶשר  ץ  ָהעֵּ ִמן  ַותֹאַכל  ֶתָך  ִאשְּ קול  לְּ ָת  ָשַמעְּ ִכי  ָאַמר  ָאָדם  ּולְּ
ָהאֲ  ֲארּוָרה  ִמֶמנּו  תֹאַכל  לֹא  אֹמר  לֵּ ַבֲעבּוֶרָך ִצִּויִתיָך  ָדָמה 

ָלְך  ִמיַח  ַתצְּ ַדר  ַדרְּ וְּ קוץ  וְּ ַחֶייָך:  י  מֵּ יְּ ֹכל  תֹאֲכֶלָנה  ִעָצבון  בְּ
תָ  ָאַכלְּ ָך ֶאל   וְּ ַעת ַאֶפיָך תֹאַכל ֶלֶחם ַעד שּובְּ זֵּ ֶשב ַהָשֶדה: בְּ ֶאת עֵּ

ָת ִכי ֶאל ָעָפר ָתשּו ָהֲאָדָמה ִכי ִמֶמָנה ל ָקחְּ  5ב: ָעָפר ַאָתה וְּ
 

היה    :השיווק אשר  היצור  על  החטא  לפני  לנו  ומספרת  מקדימה  התורה 
להם לכאורה לגעת  ושיווק לאדם וחוה את הצורך ש  " ערום מכל חית השדה"

ממנו  בעץ שני  ולאכול  כידוע  הוסיף  הדעת  לעץ  מורשה  לא  משווק  אותו   .
הוא    והאיסור השניהוא לא לאכול מכל עץ הגן    האיסור הראשוןאיסורים.  

מעץ   האכילה  על  ורק  אך  אסר  הקב"ה  כאשר  הדעת.  בעץ  לגעת  האיסור 
 הדעת.  

נחוץ והמצרך שלא באמת  נצרך  לכאורה  כלשהו  ההחמרה  :  מחשבה שדבר 
להתעוור   לחוה  גרמה  עדן  שבגן  הפירות  מכל  לאכול  אסור  לפיה  הראשונה 

מוצרים   אילו  לב  לשים  ול  כברולא  בסל  לה  ליש  ואילו  א  בחלקה.  הסתפק 
היא עברה על ההחמרה השנייה, נגעה בעץ וראתה שלא קורה דבר )כי    כאשר

שים  שגם אם עוהיא הבינה  אין איסור שכזה(  מאחר ולא אמור לקרות דבר  
 שלא צריך ולכאורה הוא אסור אין בזה כל נזק.  משהו 

וקניה את    :קונה  שכנעה  גם  זאת  ובעקבות  מפרותיו  ואכלה  בעץ  נגעה  חוה 
 מפירות העץ האסור. ואכילה מי אדם לבוא איתה לקטיף יו

בדרך כלל תשלום נעשה טרם ביצוע הרכישה אך במקרה זה כיוון    :התשלום
'גני מעין  יותר  הייתה  לאחר  שהקניה  הגיע  המעשה  על  התשלום  מחנות'  בה 

 גם עם ריבית כך שהוא ישולם לדורות.  כמו  האכילה 
גזר דין של  הנחש נענש בשנאה תמידית בינו לבין בני האדם. האישה קיבלה  

ולידה קשים רצון להשיג מצרכים  ,הריון  היתר, שכל  בין  נענש,  ואילו האיש 
 .  ואפילו הבסיסים שבהם כמו לחם יהיו בזיעת אפו

 

 הולדת קין "קניתי איש את ה'"   :רוחנית-הקניה הגשמית .ב

ַוַתַהר תו  ִאשְּ ַחָּוה  ֶאת  ָיַדע  ָהָאָדם  ַותֹאֶמר   וְּ ַקִין  ֶאת  ֶלד  ַותֵּ
 6ָקִניִתי ִאיש ֶאת ה' 

 

 
 בראשית פרק ג'  5
 בראשית ד', א'  6
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  פי-עללאחר לידת בנם הראשון, חוה קוראת לבנה קין "קניתי איש את ה'"  
 :דעת מקראפירוש של ה

ובחסדו.   ה'  עם  :קניתי איש את ה' ה'(, בעזרתו  )או: מאת 
 .7משרש 'קנה' במשמע של יצירה ועשיה"  –'קניתי' 

 
כאן אנו רואים שאדם וחוה הקימו מעין שותפות    :הקונים, הקניה וה'מצרך'

בנם   יצירה חדשה,  נבראה  ביחד עם ה' למטרה טובה, מתוך העשייה הזאת 
 קין.  

ו של דבר קין אומנם ישמיד  יש כאן השגה של דבר גשמי ורוחני גם יחד. בסופ
א באנושות  נכבד  הוא  חלק  עדין  שבגללו  בל  מהגורמים  כה  המשיאחד 

למרות הרצח, מגיפות ושאר אסונות שפוקדים    ,האנושות עד עצם היום הזה 
 אותה.  

"אֵּ  הקב"ה  של  מכינויו  באחד  גם  לראות  ניתן  כעשייה  שמתפרשת  ל  -קניה 
ָוָאֶרץ". באמצעות ה ָשַמִים  יון ֹקנֵּ אותה יצירה של השמים והארץ הקב"ה    ֶעלְּ

 . 8לו" לים שלהם "על ידי עשייתן קנאן להיות שהוא גם הבע
 

 צרכנות ביהדות
ניתן לראות עוד דוגמאות רבות של קניות גשמיות ורוחניות ביהדות שבנויות  

 : הנ"ל כך לדוגמא המהנוסח
 :  בעיקרן נעשות בתמורה לתשלום כסף או שווה כסף – קניות גשמיות

 ;10, שדה9מערת המכפלה  –נדל"ן בתמורה לתשלום ית קני -
 ; 12, אישה 11עבדים  –לתשלוםקניית אנשים בתמורה  -
 .13עם ישראל  -קניית אנשים באמצעות גאולה, מעין רכישת בעלות  -

 

 
 דעת מקרא מוסד הרב קוק תשנ"ט, עמ' קב  7
 , כ די פרק דעת מקרא מוסד הרב קוק תשנ"ט, עמ' שצ, רש"י לבראשית  8
ם ֶאל ֶעְפרֹון   9 הָּ ְשַמע ַאְברָּ ם ְלֶעְפֹרן "ַויִּ הָּ ְשֹקל ַאְברָּ ְזֵני ְבֵני ֵחת ַאְרַבע    ַויִּ ֶבר ְבאָּ ֶאת ַהֶכֶסף ֲאֶשר דִּ

 כג, טז פרק " בראשית :ֵמאֹות ֶשֶקל ֶכֶסף ֹעֵבר ַלֹסֵחר
בְ   10 ה ּלֹו ֶאת ַהֶכֶסף שִּ ֶאְשֲקלָּ י ֲאֶשר ַבֲענָּתֹות וָּ ֶדה ֵמֵאת ֲחַנְמֵאל ֶבן ֹדדִּ ֶאְקֶנה ֶאת ַהשָּ ים  "וָּ לִּ ה ְשקָּ עָּ

סֶ  ה ַהכָּ רָּ  לב, ט פרק ירמיהו :"  ףַוֲעשָּ
ְבַלְחמֹו"  11 יֹאְכלּו  ֵביתֹו ֵהם  יד  ילִּ וִּ בֹו  יֹאַכל  ַכְסּפֹו הּוא  ְנַין  קִּ ֶנֶפש  ְקֶנה  יִּ י  כִּ פרק  " ויקרא  :ְוֹכֵהן 

 כב, יא 
י"  12 יתִּ נִּ י קָּ כִּ ַהיֹום  ים ַאֶתם  ֵעדִּ ם  עָּ ל הָּ ְוכָּ ים  ַלְזֵקנִּ ֹבַעז  יֶמֶלְך    ַויֹאֶמר  ֶלֱאלִּ ֲאֶשר  ל  כָּ ל  ֶאת  כָּ ְוֵאת 

ים ֵשם קִּ ה ְלהָּ שָּ י ְלאִּ י לִּ יתִּ נִּ יָּה ֵאֶשת ַמְחלֹון קָּ י ְוַגם ֶאת רּות ַהֹמֲאבִּ ֳעמִּ ַיד נָּ ְליֹון ּוַמְחלֹון מִּ   ֲאֶשר ְלכִּ
ים ַשַער ְמקֹומֹו ֵעדִּ יו ּומִּ ם ֶאחָּ ֵרת ֵשם ַהֵמת ֵמעִּ כָּ תֹו ְולֹא יִּ ד,  פרק רות " :ַאֶתם ַהיֹום  ַהֵמת ַעל ַנֲחלָּ

 ט
זּו  "  13 ַעם  ַיֲעֹבר  ַעד  ה  ְיהוָּ ַעְמָך  ַיֲעֹבר  ַעד  ֶבן  אָּ כָּ ְדמּו  יִּ ְזרֹוֲעָך  ְגֹדל  בִּ ַפַחד  וָּ ה  תָּ ֵאימָּ ֲעֵליֶהם  ֹּפל  תִּ

יתָּ  נִּ  טו, טז פרק שמות :" קָּ
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לפני הקמת  גם הרבה לאחר תקופת התנ"ך התבצעו קניות גשמיות. לדוגמה,  
יהודי  ישראל  בארץ  היו  שונים  אגודות,  המדינה כאשר שלטונות  פרטיים,  ם 

ו אדמות על מנת שיהודים יוכלו  חברות מהארץ והעולם ותנועות ציוניות רכש
 לשבת בארץ ישראל ולעבוד בה.  

 
רוחניות תכונה    –  קניות  של  השגה  מאמץ  ידי  על  בעיקרן  ידע  נעשות  או 

 :  ת כישוריםבאמצעות עבודת נפש ורכיש 
 

  14קניית אמת באמצעות תשלום ומאמץ 
 15מצעות מאמץ  כמה ודעת באקניית לב, ח

 
הליכה   באמצעות  או  אישי  לימוד  באמצעות  להיות  יכולה  ידע  רכישת  כיום 

 למוסדות לימוד ואקדמיה להם משולם שכר לימוד.  

 

 צרכנות בקורונה

 
שונות   פעולות  לבצע באמצעות  ניתן  פעולת הקניה  קבלה    -כמו שראינו את 

ות או יצירת דבר חדש.  בתמורה לתשלום, השגה באמצעים שונים, קבלה בזכ
 נות בקורונה התחלקה לקניה של דברים גשמיים ודברים רוחניים. הצרכ

 
גשמיות וגם    -קניות  שבתות  שיגרה,  ימי  כללה  הקורונה  של  הסגר  תקופת 

אותנו   ששימשו  אחרים  דברים  או  כלים  לבוש,  מזון,  של  קניות  לכן  חגים, 
ות, וכאשר אדם לא  אנשים ערכו בעצמם קני בתקופה הזאת הייתה הכרחית.  

מפתח ביתו לקנות כיוון שהיה בבידוד או בקבוצת סיכון הקהילה    לצאת  יכל
נרתמה לעזור לו וערכה עבורו את הקניות. אנשים שאינם חברי קהילה נעזרו  

למטרה זו. בנוסף, קניות רבות נערכו אונליין    חברים, שכנים או מתנדביםב
 והגיעו לבית הלקוח ע"י משלוחים. 

 
קניות המזון היו גדולות מבכל    ,לחץרוכה בבית ותקופת ההייה האבגלל הש

בכמויות   קנו  אנשים  החגים.  לתקופת  ביחס  גם  היערכות שנה    המזכירות 

 
ינָּ " 14 ר ּובִּ ה ּומּוסָּ ְכמָּ ְמֹכר חָּ  כג, כג פרק משלי  "ה:ֱאֶמת ְקֵנה ְוַאל תִּ
ר מֹוֵאס ַנְפשֹו"  15 ַעת  ; "טו, לבפרק  " משלי  :ְושֹוֵמַע תֹוַכַחת קֹוֶנה ֵּלב   ּפֹוֵרַע מּוסָּ ְקֶנה דָּ בֹון יִּ ֵלב נָּ

ַעת  ים ְתַבֶקש דָּ מִּ ְכמָּ יח, טו; "פרק  " משלי  :ְוֹאֶזן ֲחכָּ ית חָּ ְנָך ְקֵנה  ֵראשִּ ְניָּ ל קִּ ה, ּוְבכָּ ְכמָּ ה ְקֵנה חָּ
ה ינָּ  ד, ז פרק  משלי " :בִּ
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הטואלט,   נייר  מדפי  לדוגמא  כך  לסופה,  או  ו הלמלחמה  ג'ל  האלכוביצים 
 התרוקנו במהירות מידי יום בחנויות.  

מספרות ביגוד,  צעצועים,  חנויות  זאת,  ועוד  לעומת  קניונים  מסעדות,   ,
משיכה  מק מוקד  שמהווים  בילוי  הרגיל  וחווייתי    " תיירותי"ומות  לצרכן 

 נסגרו לחלוטין.  
רוחניות והמרכזי    :קניות  בחגים  גם  אותנו  ליוותה  הקורונה  שציינו  כפי 
בו כל משפחה נדרשה לערוך את הסדר בנפרד. מה שאומר    ,שבהם היה פסח

אח משפחה  בן  על  להסתמך  במלוןשבמקום  סדר  או  היו    ,ר  אנשים  יותר 
צריכים ללמוד בעצמם כיצד לערוך את הסדר על כל דקויותיו ושיריו. המצב 
הזה דרש מאנשים ללכת ולקנות לעצמם ידע בתחום. משפחות יצרו לעצמן  

ללי להם  שמתאים  לימוד  פורמט  באמצעות  לעצמם  סיגלו  אנשים  הסדר,  ל 
 שפחתם.  והכנה מראש את היכולת לערוך סדר לבני מ

  , מעבר לקניית המותרות הגשמיות,ניתן לראות שבתקופת הקורונהאם כן,  
לקניות שנחוצות לו פיזית ונפשית באמת, בין אם זה מתוך  גם  הציבור חזר  

הה  בגלל  בחנויות  כך  סתם  להסתובב  יכולת  בגלל  חוסר  זה  אם  ובין  גבלות, 
 מצב כלכלי קשה שנגרם לציבור.   

 

 ?בקורונה מה באמת צרכן יהודי צריך
אותו   לבזבז  יכול  הוא  כסף,  הרבה  מרוויח  אדם  שכאשר  מקובל,  בעולם 
מתנגדת   היהדות  אבל  יבזבז.  שלא  ומדוע  לו  שייך  הכסף  שהרי  כרצונו, 

הקב" ברא  "לא  שנאמר  כמו  בזבוז.  של  סוג  לכל  אחד  לחלוטין  דבר  ה 
לבטלה", וכמו שרואים בנוגע למשכן שלא היה בו שום דבר מיותר, אלא הכל  

שליחות  ב לך  יש  מעולמו,  חלק  בידך  הפקיד  ה'  אם  שכן  שימוש.  לידי  א 
 צורה מקסימלית לקדושה ולא לבזבז אותו חלילה.  להשתמש בנכס הזה ב

 
 מספר הרב שבתי סלבטיצקי: 

חב  בכפר  בישיבה  ללמוד  נכנסתי  מכתב כאשר  שלחתי  "ד, 
לרבי ובו כתבתי משפט אחד: "האם להניח תפילין של רבינו  

בתשו עם תם?".  וסימן  "האם"  הרבי מחק את המילה  בה, 
 בינו תם. חץ להמשך המשפט, דהיינו שאכן עליי להניח ר

כאשר קיבלתי את התשובה, ראיתי שהנייר היה חתוך מכל 
שאלתי   משפט.  אותו  של  המקום  רק  ונשאר  את הצדדים, 

לי   אמר  והוא  הנייר,  את  חתך  מי  קליין  בנימין  ר'  המזכיר 
ניירות   ריקים, אלא מנצל כל שטח ריק  שהרבי לא משאיר 

 שיש בנייר.  
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בעפרון   סימן  שהרבי  לי  זכור  ליחידות,  נכנסתי  כאשר  גם 
למרות שהע על הפתק.  הוא  יקטנטן  נגמר,  כמעט  כבר  פרון 

 הסוף. לא זרק את העיפרון אלא המשיך להשתמש בו עד  
נשאלת השאלה הרי יש כאן דבר והיפוכו: מצד אחד תמיד  

"לכתחילה על  דיבר  יהדות    " אריבער  הרבי  ועל כך שהפצת 
צריכה להיות במימדים הגדולים ביותר, בסכומים גדולים, 
וכדומה;  מקוואות  של  החיצוני  ביופי  אדירה  השקעה  כמו 

היתכן?! קיצונית.  חסכנות  רואים  אנו  כאן  שני  אלא    ומצד 
אדם  של  ברשותו  הנמצאים  שהנכסים  כיון  אדרבה: 

ל מלמעלה,  שליחות  בתור  בידיו  שום מופקדים  לו  אין  כן 
עד  לקדושה  בהם  להשתמש  עליו  אותם.  לבזבז  זכות 

יחד האפשרי.  עליו    המקסימום  הנדרש  במידת  זאת,  עם 
כאן   מדובר  לא  כי  גדולים.  כסף  סכומי  גם  להוציא 

 16משאבים. בקמצנות, אלא בניצול מקסימלי של ה
 

בשדרה   מותגים  חנויות  לבזוז  ולא  אסור  מעץ  פרי  לגנוב  צריך  שלא  הרעיון 
א לא דבר  וישית ושאפשר ללכת ולבצע קניה )על כל ארבעת פירושיה( ה מחה

 א גם מחייב אותנו. ואבל ה  ושברור מאליו ואנחנו צריכים להודות עלי
 

הקורונה עוד לא כלתה מן הארץ והעולם ולכן    בעת כתיבת שורות אלו מגיפת
ת ביניים ולראות אלו  עצירלא ניתן לסכם את התקופה אבל כן ניתן לעשות  

כן כד י ללמוד מהקניות שלנו בקורונה. מה שנדרש מאיתנו  א דברים טובים 
לחזור להגדרות הבסיסיות של הפעולות    -הוא לחזור למקורותמכאן ואילך  

 : היומיומיות שלנו

 

הצרכנים  ההגדר .א אחד   :כלל  אדם  רק  לא  כוללת  שצרכנות  לזכור 
צריך   הוא  בעצמו  קניות  לעשות  יכול  בעוד שאדם  ציבור שלם  אלא 

שים לב ובפרט בזמנים קשים כמו קורונה האם הוא יכול להושיט  ל
מה שלידו,  אחר  למישהו  ולקנות  לעזרה  או  י בנייד  מהרחוב  ן, 
אותו  א יכול להשיג  מהקהילה דבר גשמי או רוחני שנחוץ לו והוא ל

 בעצמו.  

 
בות הרב חיים הלוי הבר הוצאת מכון בסוד  בדרכי אבות מערכי שיעור ודרשות על פרקי א  16

 התורה, תשע"ח  
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ובראשונה מהצורך    :צורך  הגדרה של .ב נובעות בראש  לזכור שקניות 
 מה שמשווקים לנו כנחוץ. לקנות מה שבאמת צריך ולא 

של .ג שלו  :  הקב"ה  'הגדרה'  הקניה  אבל  קונה,  גם  הוא  עולם  בורא 
  נו יש יכולת ליצור בעצמ  לנו בדומה אליו גם    –נעשית מכוח היצירה  

גם דברים גשמיים  יצרו במקומנו  ל חברות גדולות שיולא להסתמך ע
לסיטואציות  מאכלים  כ הסתגלות  כמו  רוחניים  דברים  וגם 

 רניים בעקבות המצב. וחידושים תו 
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 קיום מצוות לאור ימי הקורונה 

 צורי חסון

 
החזרה לגנים, בתי הספר, פתיחת הקניונים ואפילו שובן של הישיבות עושים  
אני   סיום.  לקראת  נמצאים  עלינו,  שעברו  קלים  הלא  הקורונה  שימי  רושם 

  5000-תוהה, אם מישהו זוכר, שזה התחיל באיסור התקהלויות של מתחת ל
הגנים,   הספר,  בתי  נסגרו  בהתחלה  מהר.  די  התדרדרו  הדברים  משם  איש, 

תי הכנסת ואז גם מניינים באוויר הפתוח. המשק נוטרל כמעט לגמרי וחוץ  ב
ללא   לחופשה  יצאנו  או  מהבית  לעבודה  עברנו  כולנו  חיוניים"  מ"עובדים 
ונפטרו,   חלו  בישראל  אנשים  ממנה.  נחזור  ומתי  אם  ידענו  כשלא  תשלום, 

הגדולות  או היהודיות  הקהילות  ספגו  יותר  הקשה  הפגיעה  שאת  נראה  לם 
מעבר  בתפו אך  הנפטרים.  בכמות  ובעיקר  החולים  כמות  מבחינת  הן  צות, 

למספרים, נדמה שהפגיעה הייתה גם במרקם הקהילתי, מקומות בהם בתי  
הכנסת ובתי הספר הם המקומות המרכזיים בהם רואים ומרגישים יהדות,  

מ  באופן  מנגיף  נסגרו  ישירה  כתוצאה  שנגרמו  אלו  לנזקים  בנוסף  וחלט. 
כ אין  במישור  הקורונה,  זה  בין אם  ידו,  על  עקיף  באופן  נפגע  מי שלא  מעט 

 הכלכלי, הנפשי, הזוגי או האמוני. 

אני יכול להעיד על עצמי, שהדבר שהיה לי הכי קשה בתקופת הקורונה היה  
השבועות הראשונים, כשמצד אחד   של  הוודאות  במהדורות החדשות  חוסר 

הבריאות   מערכת  ראשי  עם  יחד  המדינה  מנהיגי  תרחישי  הופיעו  והציגו 
אימים של עשרות אם לא מאות אלפי חולים, ביניהם מתים רבים וקריסה  
של מערכת הבריאות. מהצד השני לא הוצג יעד או דרך כלשהי שאחריו הסגר  

וביטחון בקב"ה  יופסק ומתי כל זה ייגמר. כל זה דרש ממני לא מעט אמונה  
 כדי לעבור את התקופה הזאת ולצאת ממנה בצורה טובה.

עבר לכל ההשפעות השליליות, שהוזכרו לעיל נגיף הקורונה הביא עמו לא  מ
בה   הדרך  לגבי  שלנו  התפיסה  את  שינה  הוא  לחיינו.  חיוביים  דברים  מעט 
אנחנו   איך  הגרעינית,  למשפחה  מחוץ  אנשים  עם  קשר  יוצרים  אנחנו 

בני  מתנהלים   עם  נפגשים  כשאנחנו  עושים  אנחנו  מה  הציבורי,  במרחב 
ים. כמו כן הוא הכניס לחיינו את המסכות, שלא נראה לי אי  משפחה מבוגר 

יציאה מהבית. יותר מהכל הוא שינה את   פנינו בכל  על  פעם חשבנו שנעטה 
אליה   להתמשק  אמורים  אנחנו  ואיך  שלנו  הסביבה  כלפי  שלנו  המודעות 

במיוחד עבורנו הישראלים ואנשים מתרבויות    -זה גרם לנו  באופן כללי. כל  
להשתנות ממש מקצה לקצה, לשמור    -אוהבים ורגילים במגע  חמות יותר ש
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מה חלק  שהוא  ומשפחתי  חברי  ממגע  ולהימנע  חברתי  ריחוק    DNA-על 

 התרבותי שלנו.

חוץ מהדברים החיוביים שלמדנו בחיי היום יום האזרחיים שלנו, גם למדנו  
מסוימים וחשובים על החיים ההלכתיים שלנו. למשל התורה שבכתב    דברים

ואחריה התורה שבעל פה מכילות בתוכם הלכות רבות וסבוכות עם פרטים  
את   כמעט  מקיפות  אלה  הלכות  וטהרה.  לטומאה  הנוגעות  רבים  ומשתנים 
רוב תחומי החיים ביניהם אכילה, פטירה, לידה, נידה ומלחמה. הלכות האלו  

בר  בו  קשורות  הנעשות  שונות  ולעבודות  המקדש  לבית  המוחלט  ובם 
בב בספר  ולאזורים  בעיקר  מרוכזות  והם  מתקיימות,  הן  בהן  המקדש  ית 

ויקרא, בסדר טהרות במשנה ולרוחב מסכתות רבות בגמרא. הפוסק המרכזי  
שעסק בהן היה הרמב"ם בספרו ה"יד החזקה" בו הוא הקיף את כל ההלכות  

רוב הפוסקים שדשו בעיקר בהלכות הנוגעות    שנמצאות בש"ס, זאת לעומת
 , שבת, תפילה ונידה. לחיי היום כמו כשרות

באלפיים השנים האחרונות, שבעוונותינו הרבים אין לנו בית מקדש, הלכות  
כך   כל  לנו  נראה  שזה  זאת, אלא  רק  לא  עבורנו.  רלוונטיות  ללא  אלה הפכו 

ת האלה, מכיוון שעל  רחוק ממציאות חיינו, שאי פעם נוכל לקיים את ההלכו 
גבו להיות במודעות  נוגעים  מנת להישמר בטהרה צריך  הה לכל מה שאנחנו 

ביותר   המטמא  מהמקור  מגע  של  דרגה  ובאיזה  היינו  בהם  במקומות  בו, 
וראש   הקורונה  מגיפת  הגיעה  אז  אבל  יהודי.  אדם  של  מת  גופת  שהוא 

את  לקיים  אפשר  איך  לנו  והדגים  הסביר  ובעצמו  בכבודו  אותן    הממשלה 
ל שיש  או משטח  מגע  כל  אחרי  יסודית  ידיים  שטיפת  אם  ההלכות.  ספק  נו 

קיום   אי  שלנו,  הקרובה  בסביבה  שלא  מי  מכל  נגיעה  לשמור  נגועים,  הם 
ואיכון   אפליקציות  המונית,  הדבקה  ליצור  אפשר  יהיה  שבהם  התקהלויות 
פני  על  אחד.  כל  ליד  היינו  ומתי  מי  ליד  לדעת  כדי  השב"כ  של  סלולרי  ו  של 

ולהחזיר  המגיפה  התפשטות  את  לעצור  מאוד  לנו  עזרו  אלו  אותנו    הנחיות 
בית   יש  בו  למצב  טוב  די  יתאימו  גם  הם  אך  מסויימת.  חיים  שגרת  למעין 
וההלכות   שלנו  על הטהרה  צריכים לשמור  אנחנו  אליו  להיכנס  וכדי  מקדש 
הרבות הנוגעות אליה. אנחנו הראנו יכולת הסתגלות שתמיד מפתיעה אותנו  

כל זה  אבל היא חלק מהיכולת של המין האנושי בכלל והעם היהודי בפרט.  
 הוכיח לנו עד כמה זה אפשרי לקיים את אותן הלכות.  

כתוצאה   בהתחלה,  בסערה.  לחיינו  נכנסו  הפנים  מסכות  שהזכרתי,  כפי 
מהמחלוקת הגדולה האם השימוש בהן יעיל או לא, השימוש בהן היה שמור  

רפואיים לצוותים  עבורם.    בעיקר  יעילות  שהם  פרטיים שהחליטו  ולאנשים 
קצ תקופה  אחרי  אזרח  אך  כל  לחייב  ממשלה  החלטת  הגיעה  יחסית  רה 

לקנס   להביא  יכולה  מסכה  חבישת  כשאי  הציבורי,  במרחב  מסכה  בחבישת 
של מאות שקלים. המסכות מגיעות בשלל צבעים וסוגים כשהמשותף לכולן  
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נוחות ללבישה וקשה לתקשר לא באמת  עם אנשים כשאנחנו חובשים    שהן 
הם קשיי שמיעה )לי למשל זה קופץ  אותן, במיוחד אם הם חרשים או שיש ל

זה   כל  באדים(.  המשקפיים  את  וממלא  הראייה  טווח  את  חוסם  לעיניים 
כפי   הביא לכך שלא מעט אנשים לא חובשים את המסכות בצורה התקנית 

דבר של משרד הבריאות.  מופיעה בסרטוני ההסברה  תגובת    שהיא  גורר  זה 
רשתות החברתיות, טענתם  נגד של לא מעט אנשים בין במרחב הציבורי בין ב

הסנטר   על  חובש מסכה  הייתה, שהעובדה שאתה  של המקפידים  המרכזית 
 ואפילו רק על הפה לא מונעת מהוירוס להתפשט, טענה די הגיונית סך הכל.  

למצוא אפשר  הלכתיות,  בעיניים  הזה  הדיון  על  מעט    כשמסתכלים  לא 
וגע לדרך בה יש  נשים, שננקודות השקה לשיח שאנחנו מנהלים עם לא מעט א 

לקיים את המצוות. אני לא מתכוון למחלוקות או מנהגים שונים, אלא ליחס  
לעיתים   שנראה  מה  על  להקפדה  והיחס  אותן  לעשות  הצורה  המצוות,  אל 

בישיבה  כפרטים לא כל כך חשובים. אחת הדוגמאות הנפוצות שעלתה אצלנו  
תפילין על  דגש  עם  תפילין  הנחת  היא  הנושא,  על  מצד    כשדיברנו  ראש.  של 

אחד דעת הפוסקים מאוד נחרצת בנושא לגבי מיקום התפילין ומוכרת מאוד  
הוי   במקומן  שלא  שמונחין  "...דתפילין  מראדין:  ישראל  רבי  של  האמירה 

כל כך מקפידים טוענים של 1כמונחין בכיסן"  קב"ה  . מהצד השני אלה שלא 
א העיקר  טה או למעלה אל לא באמת אכפת אם שמתי את התפילין קצת למ

מעניינת   אותי  לקב"ה.  להתקרב  שלי  הרצון  את  שמסמל  מעשה  שעשיתי 
בצורה   התפילין  את  להניח  הצורך  את  רואים  שלא  אותם  אם  השאלה, 
הנכונה להבין את המשמעות נושאת עשיית מצווה כהלכתה, גם לא חובשים  

בדרך המסכה  מסכה    את  שחבישת  וכמו  להתפשט  מהנגיף  מונעת  שבאמת 
הנכונה   כהלכתה  בצורה  תפילין  הנחת  גם  מסוימת,  חשובה  מטרה  משרתת 

כמו   כן  כמו  לנו.  להציק  כדי  קיימים  לא  והפרטים  משרתת מטרה מסוימת 
שמסכה על הסנטר לא מועילה בשום דבר למרות כל הכוונות הטובות וכך זה  

 גם לגבי הנחת תפילין.

לפצל    נוסףדבר   שאפשר  הוא  הקורנה  תקופת  "בזכות"  ללמוד  שהצלחנו 
סבוכה מנ מעט  סוגייה  זו  הלכתית  מבחינה  אנחנו    2יינים.  אחד  שמצד  מפני 

ַרת ֶמֶלְך רוצים מניין גדול וללכת לפי הפסוק " ָרב ָעם ַהדְּ כמו כן במקומות    3"בְּ
את  בהם המניין הוא לא כזה גדול מלכתחילה, יש חשש שאם יתחילו לפצל  

י לא  והוא  המרכזי  למניין  אנשים  מספיק  יהיו  לא  מהצד  המניינים  שרוד. 

 
 משנה ברורה סימן כז, ס"ק לג  1
 פרטים נוספים אפשר לראות בשו"ת הריב"ש, סימנים קנא ושלא. 2
 משלי פרק יד, כח  3
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השני הרבה פעמים קיים רצון של קבוצות מסוימות בבית הכנסת להתפצל  
מניין   ולבדל  מאוחרים  או  מוקדמים  מניינים  בנוסחים,  הבדל  של  מטעם 

 לצעירים או זוגות צעירים. 

לקיים   שאסרו  מהנחיות  כתוצאה  הקורונה  מרובי  בתקופת  מניינים 
כו בתי הכנסת לפחות בית  מניינים, נצטרמשתתפים, בזמנים שבכלל הותרו  

הכנסת במקום מגוריי, לקיים מניין מוקדם בערב שבת ובשבת בבוקר, דבר  
לקבל   יכולים  שאנשים לא מעטים שמחו ממנו. למשל, אני שמחתי שאנחנו 

תי שמחה שיש  שבת יותר מוקדם ולשמור על לו"ז השינה של הילדים וגם אש
שפינ  דבר  בבוקר,  בשבת  מוקדם  להתפלל  אפשרות  איתה  לי  להיות  אותי  ה 

והילדים יותר במהלך השבת. אני לא יודע אם זה בגלל החשש מגל שני אבל  
אצלנו בבית הכנסת זה ממשיך למרות שכן אפשר להתפלל ביחד באותו זמן  

 ואני מקווה שזה יימשך גם כשייגמרו ההגבלות וגם החששות.

כבי  אנ בו אנחנו  דוגמא טובה לאופן  ני אדם  חושב שהתיאור שהעליתי הוא 
בכלל וכיהודים בפרט יכולים להסתגל בצורה כה מהירה למציאות משתנה,  
להסתגל אליה ולהגיב אליה בצורה טובה. נכון, לא כולם הצליחו להסתגל כל  
כך מהר אבל אפשר לראות שרוב האנשים כן הכניסו את עצמם למעין מצב  

הפע קצרה  מאוד  תקופה  במהלך  שקיבלנו  חושב  אני  בנוסף  חדש.  רבה  ולה 
מצוות   של  קיומם  על  חדשים  דברים  אותנו  לימדו  חלקם  שיעורים.  מאוד 
אליהם.   מתייחסים  שאנחנו  הדרך  ועל  עכשוויות  מצוות  של  וגם  עתידיות 

 השאלה שנשארה פתוחה היא מה מכל מה שלמדנו יישאר ומה ייעלם. 
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 אדום ומה שביניהם ת קורונה, מלכו

 אהרון קינדי

 
הקורונה,   נגיף  התפשטות  בעקבות  כמוהו  מאין  עמוק  זעזוע  חווה  תקופתנו 

 העולם כולו הרגיש והושפע מחמתו בין לטוב ובין למוטב.
בכל אחד ישנה סקרנות פנימית לדעת מדוע דווקא בדורנו ובמצב שלנו באה  

נאמרו   ומשונים  שונים  רבים  ביאורים  הזו,  אך  בסהמגפה  הדבר,  יבת 
 לאלוקים פתרונים. 

ברצוני לצאת במאמר זה למסע מרתק של הבנה והבחנה לאור הסתכלותם  
והשפעותיה   האנושות  השתלשלות  את  להבין  היאך  וחכמינו  רבותינו  של 

 ואפילו עד ימינו אנו במגפת הקורונה. 
 

 בתחילת ספר בראשית המתאר את ראשיתו ובריאתו של העולם כתוב: 
ָהָאֶרץ  " ֱאֹלִהים הָ וְּ רּוַח  וְּ הום  תְּ י  נֵּ פְּ ַעל  ֹחֶשְך  וְּ ָוֹבהּו  ֹתהּו  ָתה  יְּ

י ַהָמִים נֵּ ַרֶחֶפת ַעל פְּ   1" :מְּ
 

 מבאר שכוונת הפסוק נרחבת ועמוקה מפשטותה: 2ובמדרש 
שנאמר:   בבל  גלות  זה  ֹתהּו"  ָתה  ָהיְּ ָהָאֶרץ  את   3"וְּ "ראיתי 

 הארץ והנה תהו". 
 ילו להביא את המן".יבה "ו 4"ָוֹבהּו" זה גלות מדי שנאמר: 

ישראל   של  עיניהם  שהחשיכה  יון  גלות  זה  ֹחֶשְך"  "וְּ
בגזירותיהן שהייתה אומרת להם כתבו על קרן השור שאין  

 לכם חלק באלקי ישראל. 
חקר  להם  שאין  הרשעה  ממלכת  גלות  זה  הום"  תְּ י  נֵּ פְּ "ַעל 

 כמו התהום מה התהום הזה אין לו חקר אף הרשעים כן. 
רּוַח ֱאֹלק  ַרֶחֶפת" "וְּ  של מלך המשיח. זה רוחו ים מְּ

 
ש ומבאר  מנתח  של  דווקא  המדרש  ובריאתו  בתחילתו  שעוסק  זה  מפסוק 

 העולם רמז הקב"ה את העתיד וההיסטוריה האנושית בכללותה. 

 
 ב  ,אפרק  בראשית  1
 ד   ,בראשית רבה ב 2
 כג, דפרק ירמיה  3
 ד  ,ופרק  אסתר  4
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בתכלית   מגדיר  שבעצם  מלכויות"  "ארבעה  לביטוי  המקור  הוא  זה,  מדרש 
האנושית.   ההיסטוריה  את  שא  וה הקיצור  בכך  זאת  ארבעה  מבאר  יהיו 

שלטו בעולם כל אחד מבחינה המסוימת לו עד שיבוא המשיח  פריות שיאימ
 שאז תהיה רוח אלוקים מרחפת בעולם.

ביטוי זה כולל בעצם את השקפת חכמינו על המהות של ההיסטוריה, לא רק  
של   המסגרת  את  מהווה  שהיא  אלא  האנושית  להיסטוריה  משמעות  שיש 

הנק  אך  בעולם,  היא שמוההתגלות האלוקית  שצורת  ודה החשובה מכך  כח 
כל   של  וההגדרה  הביטוי  שכן  הישראלית  לאומה  וביחס  ע"י  היא  ההתגלות 

 מלכות היא ביחס לעם ישראל.
בספריו  מפראג  ומאתגר  5המהר"ל  מרתק  מעניין  באופן  זה  עניין    .מבאר 

ראשית נביא את דבריו שבהם הוא מסביר את צורת ההתנהלות של שליטת  
וכוחו   נבאר  המלכויות  ואח"כ  הקב"ה.  אומה  של  כל  ועיקרון  מהות  את 
 מארבעת האומות. 

"נר מצווה" הוא מבאר שהמעמד של הבריאה הוא פרדוקסלי. מצד   בספרו 
אחד, אי אפשר לבריאה להתנתק מאלוקים, שהרי הוא המחייה אותה. אך  
מצד שני, אם הבריאה הייתה דבקה באלוקים היא הייתה נבלעת באינסוף.  

מוכרחים הופ  לכן  קטבים  שני  האדם  להעמיד  את  המחבר  אחד  כוח  כיים, 
המתח   ועל  האלוקים,  מן  העולם  את  המנתק  שני  כוח  ולעומתו  לאלוקים, 
על   מופקדת  הישראלית  האומה  העולם.  קיים  אלה  כוחות  שני  בין  הקיים 
הקישור של הבריאה לאלוקים, ואילו ארבע המלכויות מופקדות על ניתוקו  

 של האדם מהאלוקים.
אומה  מהואת   כל  ועיקרון  בהקדי ת  מבאר  כוחות    מוהוא  שלושה  שישנם 
עדיין    :לאדם העליון במעלה אך  והוא  נבדל לגמרי מהגוף  כוח שכלי, שהוא 

והרוח.   הגוף  כוחות  של  בשיתוף  הנפשי, שהוא  הכוח  כך בממשלה.  כל  אינו 
כל   אף  אלו  לכוחות  ובהתאם  לגמרי.  החומרי  בגוף  מובלע  אשר  גופני  וכוח 

 רת פעולתה באחת מאלו הכוחות.  יתה מיוחדת במהותה וצואומה הי
את   שראה  דניאל  בנבואת  התיאור  על  אף  הוא  נסמך  זה  ביאור  בהוכחת 
כל   של  המהות  את  שמסמלת  מסוימת  חיה  בדמות  אלו  מלכויות  ארבעת 

 מלכות. 
 

 מלכות בבל       –המלכות הראשונה  
נשאות, והביטוי  מלכות זו היא כנגד הכוח הנפשי שמהותו הוא חשיבות והת

רת שאין בהכרח בשליטה להגיע  של זה הוא בשליטה לשם שליטה, זאת אומ

 
 ח.  נר מצוה חלק א. גבורות ה' פרק 5
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נבוכדנצאר שעשה   וכדוגמת  היא המטרה.  עצם השליטה  אל  למשהו מסוים 
עצמו לאלוה, ואף האמין שיש לו כוחות אדירים. ולמעשה גם זהו בעצם מה  

 כוח וחוזק למלכות בבל.  שנתן
בנב  בבל  מלכות  את  ראה  המלך  דניאל  שהוא  אריה  בדמות  השולט  ואתו 

ואף ראה שהיה לאותו אריה כנפיים כנשר, והמשמעות היא שהוא    , שבחיות
 פורח בשמים מעל לכולם. 

 

 מלכות מדי   –המלכות השנייה 
עניינו ומהותו שהוא לע זו היא כנגד הכוח הגופני שבאדם, שכל  ולם  מלכות 

הנאות וחיי  של  הוא    חסר ולכך הוא נמצא במצב של מקבל תמידי. והמאפיין
נעשו  "העולם הזה ללא גבול. כדוגמת אחשוורוש שמלבד שביאור שמו הוא ש 

מסופר עליו שעשה משתה שהיה בפאר גדול ומוגזם בין    6", כולם רשין בימיו
אות היו  מבחינת הכלים, המקום, השתייה והאוכל. ומבואר שהחוויות וההנ

 בהתגלמות החומריות.  
שהפרסיים אוכלים ושותים    7ב, ומבואר בתלמוד דניאל ראה אותם בדמות דו 

ומסו ש בבשר  בלים  רכדוב  ומגדלים  כדוב.  יכדוב  מנוחה  להם  ואין  כדוב  ער 
ישראל   עם  נכשלו  אף  ובזה  ולקבל.  לבלוע  תמיד  היא  שהמהות  דהיינו 

הדור"  8וכדאיתא  אותו  נענשו  מה  אותו    משום   ? מפני  של  מסעודתו  שנהנו 
 תה על ההנאה במצב לא כשר.דהיינו שהתביעה עליהם היי "רשע.

 

 מלכות יון –המלכות השלישית  
ידועה   יון  ותבונה,  חכמה  שעניינו  שבאדם  השכל  חלק  כנגד  היא  זו  מלכות 
בחקר   היא  העולם  שחכמת  הוא  חכמתם  יסוד  החכמה,  וחיפוש  בביקוש 

התורה לעומת כך היא חכמה רוחנית    . וממילא החכמה היא מוגבלת  ,הטבע
הרוחני הכוח  את  היו    שמגלה  כך  משום  הטבע.  מן  שלמעלה  העולם  של 

א  במאבק  התורה  נלחמים  חכמת  את  להשכיח  בכדי  פילוסופי  ידיאולוגי 
כי לא רצו שיהיה קיום לאותה החכמה שהיא למעלה    ,ולבטל אותה מישראל

 תה להם.  מהחכמה האנושית שהיי
למי   שייכת  זאת  ומידה  עזות.  הוא  שעניינו  נמר  בדמות  אותם  ראה  ודניאל 

 ש ומחפש את החכמה. שמבק
 

 
 א.ע"  יאדף מגילה   6
 א ע"קידושין עב  7
 א ע"יב דף מגילה   8
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 מלכות אדום ורומי    –המלכות הרביעית 
שהתבארו   והמהויות  האלמנטים  שלושת  את  בתוכה  כוללת  זו  מלכות 
בשלושת המלכויות גם יחד. דהיינו שלטון, תאווה וחכמה מוגבלת. והביטוי  

ייתכן שזה במקומות שונים    ;מלכות זו היא בשלושת מהויות אלו גם יחדשל  
ת אחת. עד  במקום אחד אך יש את שלושת בחינות אלו בב  בעולם או אפילו

המהר"ל ביאור  אי  ,כאן  שכן  אדום  מלכות  במהות  קצת  להעמיק  יש  אמנם 
אפשר שאין לה איזה עיקרון מיוחד בשונה לשאר המלכויות אף שהביטוי של  

סתם    שלושת ולא  כוח  איזה  היא  מלכות  כל  הרי  בה.  נמצאים  המלכויות 
שהכריזו   אדם  בני  מהות  קיבוץ  לה  שיש  בוודאי  כן  ואם  מלכות  היותם  על 

 ותוכן בעצמה. 
 

כתוב על מלכות אדום: "הנה קטן נתתיך בגוים בזוי    9בתחילת ספר עובדיה 

מאד. בחגוי  אתה  שכני  השיאך  לבך  מי    זדון  בלבו  אמר  שבתו  מרום  סלע 

אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך משם אורידך נאם   יורדני ארץ.  

  ה' ". 
של  וקפס הרגשה  להם  שיש  בכך  אדום  מלכות  את  מגדירים  בעצם  אלו  ים 

אך   חזקה,  ובצורה  בביטחון  יושבים  אף  הם  ולכך  בעולם  וגדולה  גאווה 
 רידכם.  הקב"ה אומר הנכם קטנים ונבזים ומשם או

שראינו   וכמו  שבהם,  והשפלות  הקטנות  היא  זו  אומה  של  שהנקודה  נראה 
את בכורתו בעבור נזיד עדשים שהוא  אצל עשיו אבי אומה זו שמוכן למכור  

בכך אינו יכול להכיר  הוא  כן  . כמו  אינו מבין את המשמעות של היותו בכור
אכילתו  שאחר    10שיש לאדם מעלה של בכור וכמו שמבואר בפירוש הרמב"ן 

שב לשדה וזוהי סיבת ביזוי הבכורה שדרך הכסילים רק לאכול ולשתות ולא  
ניחן באישיות ומהות שלא יכלה להכיל  לחוש ליום מחר. זאת אומרת שעשיו  

 ערכים נשגבים, וממילא אף כל האומה שבתולדתו רכשה את אותו המהות.  
 לאדם.  ויוצא שההתייחסות לגישה של תקופת אדום היא בביזיון וקטנות  

 
הרי    ?השאלה המתבקשת היא האם אכן בזמנינו אנחנו נמצאים במצב כזה

א שהייתה  והגדולה  ההתקדמות  זהו  מבחינה  היום  לאנושות  פעם  י 
חברתית, שישנו    טכנולוגית,  זמנינו  על  לומר  שייך  ואיך  ורפואית.  מדעית 

 ביזיון וקטנות לאנושות ולאדם?
 

 
 ד -ב , עובדיה פרק א 9

 לד , כהפרק פירוש רמב"ן על התורה בראשית   10
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בק נסקור  הבה  זו  נקודה  לשורש  לרדת  השנים  בכדי  מאות  את  צרה 
האדם   התנהלות  מצד  בעולם  שמתרחש  התהליך  את  לראות  האחרונות 

ון ורוח העניינים בהתפתחות הדמוקרטיה  והחברה באופן יותר כללי ואת כיו
 של ימינו והשפעת הגלובליזציה:

 
למושג דמוקרטיה שהגדיר אריסטו כשלטון הנתון בידי המון העם נראה שיש  

 . ומשמעות נרחבת בימינו אנ
הדמוקרטיה העתיקה המפורסמת ביותר התקיימה באתונה. במשך מאתיים  

פה כללית  יוונית על ידי אס לפנה"ס, נשלטה העיר הי  500השנים אחרי שנת  
זו הייתה רחוקה מאוד מלהיות דמוקרטיה במובנה   של האזרחים הזכרים. 
בן   זכר,  להיות  צריך  היה  באתונה  אזרח  להיחשב  שכדי  משום  המודרנית 

בן  להורי חורין,  ובן  אזרחים  ההשתתפות    20ם  שזכות  כך  ומעלה.  שנה 
י של האזרחים  הביטו  ד חופשבָ וההצבעה הוגבלה למיעוט מסוים. באתונה כ  

 11והשוויון בניהם ועל כן התפתחה שם הרטוריקה ולצידה גם הדמגוגיה. 
השנים   בין  רפובליקה  התקיימה  העתיקה  עד    49-509ברומא  לפנה"ס, 

פי שכל העם  שבוטלה למעשה   על  אף  יוליוס קיסר.  ידי  על  אבל לא להלכה 
באס המגיסטראטות  את  שבחר  זה  הקנטוריותי היה  כמע   ,פת  כל  בפועל  ט 

 ות היו החלטות של המעמדות הגבוהים בעלי הרכוש הרב. ההצבע
 

המודרנית   חופש  ההדמוקרטיה  כגון  אחרים  נושאים  הדגישה  ליברלית 
 ת.  התאגדוהתנועה וחופש הביטוי, חופש ה

זכויות   על  הגנתה  הוא  הליברלית  הדמוקרטיה  של  ביותר  הבולט  המאפיין 
ע  בהגנה  זה  עיסוק  האזרח.  וחירויות  ובשמירת  האזרח  האזרח  זכויות  ל 

שהפך   עד  הליברלית,  הדמוקרטיה  של  בולט  כה  מאפיין  הוא  חירויותיו 
 עמה, ועם המושג דמוקרטיה בכללותו.   למעשה להיות מזוהה

המלומד רוברט א. דאהל פרופסור למדעי המדינה באוניברסיטת ייל הגדיר  
 שמונה מאפיינים לפעולתה של הדמוקרטיה והם: 1971בשנת  12בספרו 

ההתאגדות.    1 הביטוי.     2חופש  הצבעה.     3חופש  לשאת    4זכות  הזכות 
זכותם של המנהיגים הפוליטיים להתחרות על תמיכת    5במשרה ציבורית.   

חלופיים.     6הציבור.    מידע  מקורות  לקבלת  בחירות    7הזכות  של  קיומן 

 
11 -323 BC, Wiley, 2005-Rhodes, A History of the Classical Greek World, 478P. J. 
 03-10 

12 position (New Haven; Yale Robert A. Dahl, Poliarchy: Participation and Op
University press), 1971 
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מוסדות המביאים לכך שפעולת הממשלה תהיה תלויה    8הוגנות וחופשיות.   
 אות הבחירות. בתוצ

באופן דומה הפילוסוף ג'ון רולס, אחד מההוגים החשובים של הדמוקרטיה  
חירויות בסיסיות  הליברלית במאה העשרים מונה בספרו "תאוריה של צדק" 

וחופשיים   שווים  אנשים  של  לאידיאל  משמעות  אין  חופש    -שבלעדיהן 
להחז  הזכות  הדת,  חופש  העיתונות,  חופש  הדיבור,  חופש  יק  המחשבה, 

החוק,   שלטון  של  מהרעיון  המשתמע  שרירותי  ממאסר  החופש  בקניין, 
 13והזכות להצביע ולשאת במשרה ציבורית. 

 
והמה האמריקנית  המהפכה  ברעיונות  הוגי  השתמשו  הצרפתית  פכה 

חדשניים.  משטרים  ליצירת  וליברלים  רפובליקנים  בעוד    14דמוקרטיים,  אך 
ר, ולאחר מכן לשלטון  שהמהפכה הצרפתית הידרדרה בתחילה לשלטון טרו

האומה   אבות  הוסיפו  קיסרי,  הדמוקרטיה  יחיד  רעיון  את  האמריקנית 
 באמצעות בחירת נציגים.   הייצוגית, בו אין העם מבטא עצמו ישירות, כי אם

אף אחד מהמשטרים הללו, הצרפתי או האמריקני, לא היה מה שאנו יכולים  
הנו בכל  במיוחד  ליברלית",  "דמוקרטיה  כיום  ההצבעה,  לכנות  לזכות  גע 

ובמיוחד   הימים,  קצר  הצרפתי  בניסיון  לראות  ניתן  אך  מאוד,  המוגבלת 
את הצעירה,  האמריקנית  הדמוקרטי  בדמוקרטיה  בת  אבות  הליברלית  ה 

 ימינו.  
הנטינגטון  סמואל  פי  של  15על  והתפתחותה  התפשטותה  על  להסתכל  ניתן   ,

 הדמוקרטיה המודרנית כמספר גלים של דמוקרטיזציה. 
ונמשך עד    1828ון של הדמוקרטיה, על פי הנטינגטון, החל משנת  הראשהגל  
. במהלך הגל הראשון נמתח בהדרגה הרף המאפשר זכות בחירה  1926שנת  

לכלל   בחירה  זכות  הייתה  כבר  מדינות  במספר  הראשון  הגל  שבסוף  עד 
 האזרחים. 

הגל השני החל אחרי מלחמת העולם השנייה וניצחון של בעלות הברית, ובהן  
 ליברליות. -המעצמות הדמוקרטיות 

בדרום אירופה, המשיך לאמריקה הדרומית    70-הגל השלישי החל בשנות ה
והגי  ואפריקה,  המדינות  וחלק ממדינות אסיה  של  בדמוקרטיזציה  לשיאו  ע 
 הקומוניסטיות לשעבר בגוש הסובייטי. 

 זוהי בקצרה השתלשלות והשפעת המושג דמוקרטיה בת ימינו. 

 
13 1971 (Cambridge, Mass; Harvard University press), A theory of Justice John Rawls, 
רוסו    14 ז'אק  ובצרפתית      Jacques Rousseau -Jean-ז'אן  החברתית".  "האמנה  בספרו 

 "Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique". 
15 Wav-Third-Democracy-Huntington-P-Samuel 
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 . החיים כיום הוא הגלובליזציהר מאוד את צורת אופן נוסף שמגדי

במשך ההיסטוריה של התפתחות התרבות האנושית הולך ומתחזק התהליך  
ני אדם, כסף וטכנולוגיה חוצים גבולות לאומיים בקצב שבו מידע, מוצרים, ב

כלכלה, חברה, תרבויות,   של  רחבה  ליצירת קהילה  גורמת  זו  תופעה  מהיר. 
פוליטיות מכל   ומצד שני    ,העולםותנועות  שמצד אחד משולבות בשוק אחד 

 מצב זה הביא ליחסי תלות הדדית בין חברות שונות. 
ב מקום  בכל  מורגשת  זו  תופעה  העולם  התרחבות  ברחבי  אנשים  עולם. 

נחשפים כל העת לכמויות גדולות של מידע, מתעדכנים בחדשות, בהמצאות  
גלובל "כפר  מעין  נוצר  ומכאן  חדישות,  כל  ובטכנולוגיות  י" אשר מאחד את 

הולכת   מדיניים  גבולות  של  המשמעות  שבה  גדולה,  אחת  לישות  המדינות 
 וקטנה. 

לשינויים עמוקים גם בתרבותם של כלל השינויים שנגרמו בעקבות כך הביאו  
הרוב המכריע של החברות בעולם. המרכזי שבהם הוא האחדה של התרבות  

מהשנייה, במגוון תחומים  העולמית. תרבויות שונות רוכשות מאפיינים אחת  
של    - לפריחתן  ועד  וההלבשה  המזון  בתחום  המותגים  מהתפשטות  החל 

 . התורות הרוחניות של העידן החדש ברחבי העולם
משחר האנושות, וביתר שאת מאז תחילת העת החדשה, היו מספר תקופות  
סוף   או  הרומית  האימפריה  תקופת  כמו  גלובלייות,  מגמות  התחזקו  בהן 

   .19-המאה ה 
חוקרים שונים כוללים תחת המושג גלובליזציה מגוון רחב של שינויים, אך  

 ניתן למצוא מספר מאפיינים כלליים לכל השינויים הללו:
ית, כפי שמעיד שמה של התופעה, מדובר בשינוי של תהליכים, מוסדות  ראש

לראות   ניתן  )גלובלית(.  עולמית  לרמה  לאום  מדינת  של  מרמה  אירועים  או 
האיחוד האירופי הוא    –זו נעצרת לעיתים רבות ברמה האזורית  שהתרחבות  

ביותר הבולטת  הדוגמה  אזורי    -  כנראה  ברוב  קיימות  דומות  דוגמאות  אך 
 ם. העול

קסטלס,  מנואל  לדעת  המאפיין,  נוסף  המעורבים    16שינוי  התהליכים  את 
השינויים   קסטלס,  לפי  רשתות.  לחברת  המעבר  הוא  בגלובליזציה 

ובמ  באופי  הטכנולוגיים,  לשינוי  הביאו  המידע,  בעיבוד  השינויים  יוחד 
הכול היררכי,  ממבנה  ומוסדות.  חברות  של  של  ההתארגנות  ברור  מדרג  ל 

אחריות, רשת    זרימת  של  למבנה  מעבר  חל  אנכי,  באופן  ומידע  החלטות 

 
16 End of Millenium. Oxford:Blackwell. (2000) Castells, Manuel 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%A7%D7%A1%D7%98%D7%9C%D7%A1
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בתחומים   ביטוי  לידי  בא  זה  שינוי  מרכז.  לו  שאין  אופקי  מבנה  חברתית, 
צור, שבו חל מעבר מחברות ענק היררכיות בעלות  רבים, החל מאופן ארגון הי

ביניהם   המקושרים  מרכזים,  של  מאוסף  המורכבות  לחברות  פנימי  קידום 
ועד  שונות,  כארגון    בדרכים  ולא  ארגונים  של  כרשת  הבנויים  טרור  לארגוני 

 אחד בעל מפקדה משותפת המקבל הוראות ממקור אחד.
גלובליזציה והקשר הכללי  וכמובן סיבה נוספת שנגרמה או שהייתה חלק מה

תעשייתית שהחלה באירופה מאמצע המאה השמונה  עולמי היא המהפכה ה
 עשרה.

 
החברה האנושית מבחינת דמוקרטיה  עד כאן סקרנו בקצרה את שינוי מצב  

וגלובליזציה בין עולמית. ובימינו אנו נראה שזהו זמן השיא של תופעות אלו,  
הבי  הקשרים  בהתרחבות  הוא  לזה  והכלליים  והביטוי  הפרטיים  נלאומיים 

החברות   של  השיא  זמן  כידוע  זה  שזמן  כך  כדוגמת  מעשית  מבחינה  בין 
מחשב מבחינה  ובין  הזמנים,  מכל  ובגלל  התעופה  בעקבות  ותרבותית,  תית 

אפשר   מקום  שמכל  לכך  שגרם  האינטרנט  והמצאת  הטכנולוגיה  התפתחות 
 שייתכנו בעולם.   להגיע לכל מקום ולכל סוגי האנשים, הדעות והאפשרויות
 אכן זוהי התקדמות שאין ולא היה כמותה בכל הזמנים. 
איזשהו דבר שמקיף  אמנם לצד כל מעלות אלו למתבונן נראה שעדיין ישנו  

מתום בו  אין  ראשונה  שבהסתכלות  כמעט  מוחלטת  בצורה  חיינו  אך    .את 
חיסרון   איזה  אף  בה  יש  שלה  וההשפעה  המשמעות  את  יותר  כשמבינים 

סוימת אפשר להגיד על זה שכגודל המעלה כך גם גודל החיסרון  שמבחינה מ
בהנ שמצינו   אלוקים  וכמו  עשה  זה  כנגד  זה  דבר  שכל  הבריאה  זאת  הגת 

אומרת שכגודל הטובה שבכל דבר ישנו אף באותו הגודל אף חיסרון באותה  
 עוצמה. 

ההבחנה בזה היא בהשפעת החיים הכלליים שישנם בעולם לחיים הפרטיים  
חיד ויחיד. אפשר להבחין בזה בין מהצד שכל אחד רואה את עצמו  של כל י

ובין    ,יותי מהמצב, הנורמה והתפיסות החומריות הכלל עולמכחלק אינטגרל
רצון של  המושגים  על  החיים,  משמעות  על  עמוקה  היותר  עומק    , ההבחנה 

משמעות ואיכות חיים שכיום אפשר בקלות למצוא תרגום של מושגים אלו  
ומי  למשמעויות ש מיהו  וחופש הגדרה  חופש מחשבה  ביטוי  חופש  כגון  ונות 

 אתה.
א  ומשמעותם,  על מהות החיים  פרוזה  או  תיאוריה  איזה  זה  לא באמת  אין 

אמ הבחנה  שאין  באנושות  מאוד  גדול  חלק  אצל  והתפיסה  תית  יהמצב 
שעומד   אחד  זהו  שאדם  מצב  נוצר  אלא  וכוחותיו,  אחד  לכל  ואישית 

ותפ מצבים  כלליות  בקריטריונים,  אך  רבות,  אמנם  מסוימות,  יסות 
 וכוללניות, חסרים בתוכן אישי ופרטני. 
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ש  17בספר חובת הלבבות  "בנין העולם מוסיף חורבן לאדם" הוי אומר  כתוב 
הוא   וההסבר  האדם,  את  להקטין  גם  בכוחו  יש  מפותח  שהעולם  שככל 
שיש   למעלות  גורמות  מוגבלות  הבלתי  והאפשרויות  ההתפתחות  שדווקא 

ל גשמי  לאדם  שהוא  הזה  העולם  זה  שלו  המרכזי  שהציר  מפני  היעלם 
 ומצומצם.   

א  על  בזמנינו  הדמוקרטיה  לדוגמא  השפעה  הנה  לזה  ישנה  הרי  מעלותיה  ף 
כל   לעשות  ויכול  והאחריות  הבחירה  לאדם  שנלקח  מצב  שנוצר  לכך  ישירה 
מה שבא על דעתו בשם הדמוקרטיה והתוצאה הישירה של זה היא שהאדם  

 קטן.      נעשה שפל ו
שנעשו   אנשים  של  ופעולות  על מעשים  פשוטה  בצורה  לומר  עצם האפשרות 

לדבר נטיות  יש  היה    ,אלו  םימחמת שלאדם  ולא  כשיר  היה  לא  או שהאדם 
מעשיו על  אחריות  לקחת  שיכול  הפסיכולוגיה    ,במצב  תיאוריות  כל  וכן 

ולכן   מסוימים  ומניעים  סיבות  מחמת  לחלוטין  פועל  שאדם  המודרנית 
ים יוצאים כפועל יוצא ואין אשמה מיוחדת על העושה אותם ובגלל זה  המעש

זה האדם תית על  ינו כפונקציה לאחריות אמ אי  נפטר הוא מדין, הרי במצב 
מצבו. אין הכוונה שלא שייך טענות כאלו אך הרעיון הוא שדברים אלו נעשו  
המעשים   על  אחריות  הדורש  מקרה  בכל  כמעט  נמנעות  בלתי  כטענות 

 נשיאה בתוצאות מראש. -לקיחת אחריות ואי-של זה היא איוהתוצאה 
ו חיים וכמו שהתבאר,  והכל הרי בפועל יוצא מהמצב התרבותי והמנטלי שאנ

עובדיה באומרו "קטן נתתיך בגוים   וא"כ עכשיו יש מקום להבין את כוונת 
 בזוי אתה מאד". 

 
 

העולמי  2020במרץ    11בתאריך   הבריאות  ארגון  ע"י  הקורונה    הוכרזה 
זאת  כמגפה. בתקופה זו שלפי מה שהתבאר היא עיצומה של מלכות אדום ש

מדע ורפואה, לצד הזנחה    ,נולוגיהאומרת התקדמות שיא מכל הזמנים בטכ
וכמעט שאי   כל אחד, בזמן שישנו היסח הדעת עצום  מסוימת של האני של 
אפשר להיות שקוע באמת בחיים ובמחשבות הפרטיות בעקבות הטכנולוגיה  

 הגלובלי.  והעולם
התופעות הרבות של מגפת הקורונה הם קשות מנשוא ובפרט בעולם הכללי  

 והגלובלי.  
 כמה מההשפעות: הבה נתבונן ב

 
 רישות  פרק ב'. ספר "חובת הלבבות"  שער תשיעי שער הפ 17
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והחל   עצמה  לתוך  נכנסה  מדינה  כל  נעשה כמרקחה  כולו  העולם  בזמן קצר 
כעין מלחמת קיום של כל מדינה ומדינה כדוגמת מכונות ההנשמה והבדיקות  

. החלו לשוב כל אחד למקום הולדתו, הגבולות נסגרו  שכל אחד דאג למדינתו
לבידוד בביתו ואף  כל אדם נכנס    ,הופסקו הטיסות  ,נותקו הקשרים  ,לזרים

בפרט   הייתה  זה  של  הישירה  התוצאה  התרועעו.  החברתיים  הקשרים 
ובאופן   הגלובלי.  והסחר  הקשר  על  בנויים  הם  שכן  באבטלה  וכן  בכלכלה 

 צורת החיים של כל אחד ואחד באופן אישי. כללי התוצאות השפיעו על כל 
לכאורה  על אף הניתוק הזה, בזמן קצר המחלה התפשטה בעולם כולו. ברור  

אם מגיפה זו הייתה לפני כמה מאות שנים שההשפעה לא הייתה כ"כ מהירה  
 ומסועפת. 

מסוימת הבחנה  עוד  משמעות    .ישנה  קיבל  אדם  הוא  באשר  אדם  כל  לפתע 
לש  מאוד  צריך  שהוא  ולהיזהר  בכך  עצמו  את  שהוא  ממור  בגלל  להידבק 

ולהשפיע על  לאחרים,  בפוטנציאל יכול להעביר את המחלה   מדינה  להדביק 
 שלמה מעצם הימצאותו. 

אידך גיסא כל מנהיג שהיה בטוח שההגה בידיים שלו, לפתע הרים ידיים  מ
עולם   סדרי  לשנות  הוכרח  אחד  וכל  התופעה,  את  למגר  איך  ידיעה  בלא 
ודרך   צורת  ידוע  שלא  ובפרט  נראה,  ואינו  שרואה  הנגיף  בגלל  ומדינה 

 ההתפשטות וההשפעה שלו. 
 

רצונו של הקב"ה  דוע ולמה באה מגפה זו, ומהו  קולמוסים רבים נשתברו מ 
מאתנו במצב הזה. במאמר זה, אין התיימרות לבאר גם בדרך זו, שכן סבורני  
שאין סיבה החלטית ספציפית ומוגדרת חד משמעית לתופעה כל כך נרחבת  

 ומהפכנית. 
כל התופעות הגדולות ושינויי המצבים שהיו ויהיו    .אך דבר אחד ברור ביותר

ה ש בעולם  וכמו  ישראל  ובשביל  לצורך  וא"כ  ם  המהר"ל.  פי  על  התבאר 
קריאה   בה  שיש  ספק  ובאין  בוודאי  עולם  סדרי  ששינתה  הקורונה  תופעת 

 וקשר ישיר בין הקב"ה לעם ישראל. 
ההשפעה   ואת  חכמינו  של  באספקלריה  דורנו  של  הסטטוס  את  כשרואים 

 שר ישיר. נראה גם כן שיש לכך ק ,הישירה דווקא במעלות של הדור שלנו
אף המצב היהודי בארץ ובעולם    ,ת האנושות בדורנואין לשכוח שכהתקדמו

בעשרות   עצומה  וצמיחה  בהתקדמות  האחרונותההוא  שגם    .שנים  כנראה 
שהרי אין זה מעשה אדם לחולל כזה שינוי גדול אלא רואים    ,לזה ישנו קשר

 בזה את התגלמות ההשגחה בצורה הכי פשוטה שיש. 
 

דורנו מתאפיין במהות של    .כאן הבחנה מאוד מעניינתמ  ת שיוצאוא"כ נראה  
כקטן   אותה  מגדיר  עובדיה  אחד  שמצד  שהובא  וכמו  ורומי  אדום  מלכות 
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ונבזה ומצד שני סיבת דבר זה נעוצה לתהליך שמתחולל בפיתוח והתקדמות  
שהתבאר  .העולם דווקא    ,כמו  היא  והנבזות  הקטנות  להגדרת  הגורם 

העולם החומרי והה  התפתחות  גורם להדחקת הערכים  תפתחות  בכך שהוא 
בעולם   דווקא  שפגעו  שבה  ובתוצאות  הקורונה  במגפת  וכעת  האישית. 
לכל   אישית  קריאה  ישנה  בכך  אדם,  שבכל  החיצוניים  ובקשרים  הגלובלי 
אחד   בכל  שיש  והגדלות  העומק  את  ולמצוא  הזאת  מהקטנות  לצאת  אחד 

 ואחד ובפרט בדורנו המיוחד.  
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¿Por Qué No Entendemos Lo Que 

Pasa En Este Mundo ? 

Chaim Benman 

 

En estos días estamos viviendo uno de los momentos mas dificiles, 

extraños y complicados de la historia. La época del “CORONA VIRUS” 

está marcando un antes y un después. Y realmente cuando nos paramos 

a reflexionar en todo lo que está ocurriendo, nos surge la pregunta: 

¿Por qué? ¿Por qué Dio-s nos hace algo así? ¿Por qué no entendemos lo 

que está pasando en nuestras vidas? Sin embargo, para poder contestar 

a estas preguntas, debemos entender en primer lugar que existen 

numerosos mandamientos que Dio-s no nos dio las razones, que del 

mismo modo, no entendemos y sobre los cuales podríamos hacer las 

mismas preguntas que las que cité anteriormente. Por ejemplo,la 

parashat “JUKAT” comienza diciendo “este es el estatuto (jok) de la 

Torá” y procede a discutir las leyes de la vaca roja (pará adumá), una 

mitzvá imposible de entender de acuerdo a la lógica humana. 

El Or HaJaim pregunta por qué esta mitzvá se llama “el jok de la Torá”, 

siendo que hubiese sido más apropiado decir “este es el jok de pureza” 

ya que se relaciona con las leyes de pureza e impureza, y responde que 

la Torá nos está enseñando que si cumplimos esta mitzvá a pesar de que 

no tiene una razón, entonces la Torá considera como si hubiésemos 

cumplido todas sus leyes, ya que muestra que estamos dispuestos a 

seguir la voluntad de Dios de forma incondicional. 

Rav Jaim Shmulevitz explica que cuando una persona cumple una mitzvá 

cuya lógica es obvia, aún no es claro que esté dispuesta a cumplir toda 

la Torá sólo porque Dios lo exige. Podría ser que está cumpliendo esa 

mitzvá simplemente porque le parece lógica. Sin embargo, cuando la 

persona cumple una mitzvá cuya lógica no es obvia, entonces 
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demuestra que respeta todas las mitzvot no porque las entiende, sino 

porque Dios las ordenó . 

Este es un principio fundamental de la Torá: aceptamos que debemos 

cumplir la voluntad de Dios independientemente de lo que nos parezca 

a nosotros. Así, reconocemos que la sabiduría de Dios está muy por 

encima de la nuestra y que sus mandamientos tienen sentido. Una vez 

que reconocemos intelectualmente que hay un Dios Todopoderoso que 

nos dio la Torá en el Monte Sinaí, entonces debemos estar dispuestos a 

aceptar las mitzvot que están incluidas en la Torá. El hecho de que no 

siempre logremos apreciar su lógica no significa que no tengan sentido. 

 

A luz de este principio surge una dificultad: muchos de los más 

grandiosos eruditos de Torá, como el Rambam, el Séfer HaJinuj y más 

recientemente Rav Shimshon Rafael Hirsh, hicieron todo lo posible para 

explicar las “razones” que hay detrás de las mitzvot. Sin embargo, 

vemos con claridad de la vaca roja que la razón fundamental de cada 

mitzvá está más allá del entendimiento humano; el Rey Shlomó creyó 

que había entendido la razón fundamental de cada mitzvá hasta que 

llegó a la vaca roja, la cual no pudo comprender  . 

Entonces se dio cuenta que no había logrado entender la razón 

fundamental de ninguna de las mitzvot. Teniendo esto en cuenta, 

¿cómo es posible que alguien afirme conocer la razón para cualquier 

mitzvá? Después de todo, ni siquiera el Rey Shlomó —el más sabio de 

todos los hombres— pudo hacerlo . 

Rav Itzjak Berkovits responde explicando que los comentaristas no están 

afirmando haber entendido la razón fundamental que hay detrás de la 

mitzvá —ya que no podemos entender la verdadera razón que hay 

detrás de ninguna mitzvá—, porque eso es algo que sólo se puede 

apreciar en los más elevados mundos espirituales. Sin embargo, esto no 

niega que las razones ofrecidas para las mitzvot sean verdaderas. Dios, 

en Su infinita sabiduría, se encargó de que cada mitzvá tuviera lógica en 
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muchos niveles diferentes de existencia. Por ejemplo, las mitzvot 

pueden ayudar a una persona a desarrollar rasgos de personalidad 

deseados y a mejorar sus relaciones . 

Vemos esto en muchas mitzvot. Las leyes de pureza e impureza están 

entre las más difíciles de comprender; sin embargo, las más relevantes 

de esas leyes hoy en día (las de pureza familiar) tienen beneficios 

obvios. La Guemará explica que es muy beneficioso que el marido y la 

mujer se separen por un tiempo todos los meses, para así evitar el 

problema de la falta de interés en la relación. Basado en esta Guemará, 

el Séfer HaJinuj escribe que esa ventaja es una de las razones de la 

mitzvá de pureza familiar. Esto no significa que la única razón por la que 

respetamos las leyes de pureza familiar es porque ayudan a la relación, 

pero no es coincidencia tampoco que Dios haya hecho que así sea . 

 

Otro ejemplo es la mitzvá de faenar animales casher de una manera 

específica (conocida como shejitá). El Rambán escribe que a Dios no le 

cambia que matemos un animal mediante shejitá o estrangulamiento, 

pero sin embargo, nos instruyó que matemos al animal de la manera 

menos cruel para enseñarnos que debemos ser misericordiosos incluso 

cuando matamos. De nuevo, esto no significa que la razón detrás de 

nuestra forma de matar animales sea porque nos ayuda a ser más 

misericordiosos; lo hacemos así sólo porque Dios lo ordenó, pero sin 

embargo, Dios quiso que desarrollemos rasgos favorables por medio de 

la observancia de las mitzvot . 

 

Por lo tanto, a pesar de que no podamos comprender la razón 

fundamental de las mitzvot, sí podemos entender razones que son 

ciertas en un determinado nivel. Esto nos ayuda a apreciar por qué los 

comentaristas consideraron tan importante enseñarnos varias razones 

para los mandamientos . 
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Es cierto que respetamos las mitzvot porque Dios nos dijo que lo 

hagamos, pero hacer las mitzvot mecánicamente, sin pensar en lo que 

estamos haciendo, no alcanza. 

Las mitzvot tienen el objetivo de convertirnos en mejores personas. El 

Séfer HaJinuj nos dice la razón básica de cada mitzvá; ¿para qué? Para 

que tengamos una idea de lo que deberíamos ganar al realizar cada 

mitzvá y que consecuentemente podamos trabajar para lograr dicho 

beneficio . 

La prohibición de lashón hará (habla negativa) demuestra esta idea. 

Rabeinu Yoná explica la razón de esta prohibición con una historia. Un 

hombre sabio caminaba con sus estudiantes cuando de pronto se 

cruzaron con el cuerpo de un perro muerto. Uno de los estudiantes 

comentó lo desagradable que era el cuerpo, a lo cual el hombre sabio 

replicó que tenía dientes blancos y muy bonitos. Este hombre le estaba 

enseñando a su estudiante el rasgo de enfocarse en lo bueno, el cual de 

acuerdo a Rabeinu Yoná es la razón de la mitzvá de cuidar el habla. 

No hay ninguna prohibición de lashón hará sobre enfocarse en los 

aspectos desagradables de un perro muerto, pero quien ve las cosas con 

un foco negativo pierde el objetivo de la mitzvá de lashón hará. No 

hablar mal de los demás no es suficiente; la raíz del mandamiento es 

enfocarse en lo bueno de las personas. Al evitar hablar mal sobre los 

demás uno debería buscar transformarse en una persona con una 

perspectiva positiva en la vida. 

 

Hemos visto cómo la mitzvá de la vaca roja nos enseña que estamos 

obligados a cumplir todas las mitzvot sin cuestionar su lógica pero, al 

mismo tiempo, que debemos entender las razones de las mitzvot para 

poder crecer gracias a ellas en la dirección correcta. Una forma 

recomendable para lograr esto es invertir un poco de tiempo en el 

análisis de las razones que hay detrás de los mandamientos. Hay 

muchas fuentes que uno puede revisar; uno puede recurrir a las más 
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antiguas, como el Séfer HaJinuj, o ir a comentarios posteriores, como 

Rav Hirsh o Rav Aryeh Kaplan. Al hacerlo, nos recordaremos a nosotros 

mismos que cada mitzvá tiene razones que debemos conocer y 

aprovechar para crecer. Todas las mitzvot tienen mensajes en su 

interior, pero depende de nosotros aprenderlos y usarlos como 

corresponde . 

Así también de nosotros depende como enfocarnos en nuestra vida, a 

pesar de todo el sufrimiento y dolor que nos ha traído el “CORONA 

VIRUS” podemos intentar ser capaces de observar la luz dentro de la 

oscuridad y encontrar todo lo bueno que este “VIRUS” nos ha otorgado, 

como, por ejemplo, empezar a valorar más a nuestra familia, disfrutar 

más tiempo con nuestros seres queridos; pero, sobre todo : 

  “ Aprender a valorar todo lo que tenemos, incluso las cosas más 

chiquitas” ya que como dice el dicho “No se valora hasta que se pierde”. 

Que beH” no tengamos que perder nada más para empezar a valorar, 

que seamos todos felices siempre viendo las cosas positivas de la vida y 

que podamos siempre vivir una vida llena de bendiciones cumpliendo la 

voluntad de nuestro creador . 
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Agradecimiento en los días de 

Corona 
Shimon Camargo   

 

Más de medio año ha transcurrido desde que las ocurrencias de esta 

época volvieran la palabra “Corona” en un tema de cada día y más de 5 

meses desde que se confirmó el primer contagio en Israel, aun con los 

recuerdos vividos de como el mundo llevaba a cuestas en su momento 

la cuarentena, con todos aislados en nuestras casas, pensando en como 

había dado vuelco nuestra vida de esta manera, preguntándonos a 

nosotros mismos como llegamos a esta realidad y también preguntando 

cuando saldremos de ella; sin duda una realidad que nunca hubiéramos 

pensado que llegara a ocurrir pero que en ella nos encontramos . 

 

Sin duda uno de los momentos que más resalto durante este tiempo de 

pandemia fue la recitación de la Hagada de Pesaj en medio de la 

cuarentena, y de como volvimos a recrear lo ocurrido de manera literal 

en uno de los pasukim que son parte del relato de Yetziat Mitzraim, el 

que describe lo ocurrido en la noche que la plaga se dirigía a golpear a 

los primogenitos de Egipto “ ִמ  ִאיש  אּו  צְּ תֵּ לֹא  ַאֶתם  ֹבֶקרוְּ ַעד  יתו  בֵּ ֶפַתח  ”  –  y 

ustedes no saldran de la puerta de su casa hasta la mañana”1 y tal cual 

asi hicimos 3.332 años después, repitiendo lo sucedido en aquella 

oportunidad, solo que ahora con la amenaza del Virus afuera de los 

dinteles de nuestras puertas. 

 

En esa noche, en la lectura del Halel que encontramos en medio de la 

hagada, hay otro Pasuk, que en ese justo momento sobresalía en esas 

circunstancias tan especiales “ ָלא ָתה זֹאת ִהיא ִנפְּ ת ה' ָהיְּ אֵּ ינּומֵּ ינֵּ עֵּ ת בְּ ”– de 

 
1 Shemot 12:22 
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H’ viene esto, es un asombro a nuestros ojos2, este pasuk resonaba cada 

vez que se lo repetía, pareciera que estos pequeños detalles juntos, no 

podían ser casualidad y era como si el Creador nos estuviera haciendo 

ver, que todo está bajo la supervisión divina, tanto las cosas que nos 

parecen buenas como las que no tanto, como nos enseña la Mishna 

ְך ַעל ַהטוָבה“ ָברֵּ ם ֶשהּוא מְּ שֵּ ָהָרָעה כְּ ְך ַעל  ָברֵּ ”ַחָיב ָאָדם לְּ –   El hombre está 

obligado a bendecir sobre lo malo así como bendice sobre lo bueno3. 

Cosa que es más fácil decir que de hacer para la mayoría de nosotros. 

Ahora queda la pregunta de ¿cómo llegar a bendecir por algo como lo 

es el tiempo de Corona? Pregunta de por sí, no simple y de seguro, 

necesitara más de una respuesta . 

Parte de la respuesta podremos encontrarla en la explicación que da el 

Rambam Z”L a la Mishna arriba citada, él escribe que la intención de lo 

dicho en la Mishna de “bendecir sobre lo malo” es traer beneficio al 

alma de la persona salvándose a sí mismo de la ira o pensamientos 

negativos, cosa que es cierta no solo en el sentido espiritual sino 

también al hablar del bienestar emocional de la persona. 

 

Psicología de la Felicidad 

En 1998 el Psicólogo y escritor Martin E. P Seligman de la universidad de 

Pennsylvania, propuso la “Psicología Positiva” la cual se centra en la 

idea de que la persona, al tener pensamientos positivos tendrá mejores 

resultados en su desempeño diario y en su bienestar psicológico y este 

bienestar podrá ser medido en relación a las experiencias positivas que 

la persona resalta y los pensamientos de gratitud caben dentro de esas 

experiencias. 

 

 
2 Tehilim 118:23 
3 Berajot Capitulo 9 Mishna 5 
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Cosa que evaluó el Dr. Martin E.P. Seligman gracias a un estudio 

realizado por el mismo, el comprobó el impacto de varias 

intervenciones de Psicología Positiva en un estudio con 411 personas en 

donde los sujetos, debían escribir sobre pensamientos de memorias 

pasadas, en las que agradecían a las personas con las cuales no se 

habían agradecido debidamente en el pasado. Después de que las 

personas parte del estudio hicieron las cartas de agradecimiento 

apropiadamente, manifestaron sentimientos de felicidad, mostrando a 

la luz de los resultados una estrecha relación entre gratitud y bienestar 

como lo muestran la mayoría de las investigaciones. 

 

Otra de esas investigaciones fue realizada por dos psicólogos, el Dr. 

Robert A. Emmons de la Universidad de California y el Dr. Michael E. 

McCullough de la Universidad de Miami , aplicaron un análisis en tres 

grupos, en el que se les pedía a sus participantes escribir algunas frases 

enfocadas a temas particulares . 

La primera parte del grupo escribió sobre las cosas por las que habían 

estado agradecidos durante el transcurso de la semana, el segundo 

escribiría sobre las molestias que los acompañaban todos los días o 

situaciones incómodas que les ocurrieron en la semana y el tercer grupo 

escribió sobre las cosas que ocurrieron pero sin ningún énfasis en sí 

fueron experiencias positivas o negativas. Diez semanas después, los 

sujetos que relataron las ocasiones en las que habían estado 

agradecidos mostraron resultados en el aumento a los sentimientos de 

optimismo y positivismo en su vida; que se reflejaron en un menor 

número de visitas al médico y de un aumento en el tiempo de ejercicio, 

en contraparte a los dos grupos restantes . 

 

Estudios también muestran como la gratitud puede mejorar relaciones 

interpersonales, por ejemplo, un estudio sobre parejas encontró que los 

individuos que se tomaban el tiempo para agradecer a sus parejas no 
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solo se sintieron más positivos sobre su pareja sino que también se 

sintieron más cómodos al expresar sus preocupaciones en sus 

relaciones . 

 

Hasta ahora hemos visto el beneficio que trae el agradecer sobre 

nuestra felicidad, cosa que nuestros sabios de bendita memoria ya nos 

han enseñado, pero aún queda la pregunta de ¿como hacerlo? ¿Cómo 

en un momento difícil cabe la posibilidad de recibirlo con buena 

actitud?, el Rambam continua explicándonos en su comentario a la 

Mishna lo siguiente, nuestros sabios enseñaron en una gran medida, en 

medio de sus lecciones, las palabras “Todo lo que se hizo desde el cielo 

es para bien” esto inclusive es algo perfectamente lógico para las 

personas sabias, aun si la Tora no hubiera escrito sobre ello, debido a 

que hay muchas cosas que se ven en un principio buenas pero su final 

es sumamente malo (incluso en mayor medida de lo bueno que pudo 

ser al principio), por esto no es debido para la persona sabia, 

impresionarse demasiado cuando venga un momento dificil, ya que no 

sabra cual sera su conclusion. 

Sin duda, es una perspectiva adecuada que nos servirá de herramienta 

para hacer frente a los obstáculos, pero no solo eso nos enseña el 

Rambam, al final de su comentario escribe: Debe tener el hombre 

intención en su pensamiento y pedir a Di-s que todo lo que venga a él 

en este mundo de lo malo y de lo bueno, sea una razón para alcanzarle 

un logro verdadero. ¿Y cuál es ese logro verdadero? El comentarista nos 

trae el caso de una persona que desea recibir un determinado honor, 

pero este no lo recibe y a pesar de lo mal que lo pueda llegar a hacer 

sentir, si esa persona es sabia, verá que si hubiera recibido ese honor, 

ese mismo honor lo hubiera apartado del mundo venidero, lo que volvió 

esa frustración en un logro en sí mismo, ya que esa frustración lo llevo 

al “logro verdadero” que es el mundo venidero o tal vez dicho en otras 

palabras “Todo lo que hace el misericordioso es para bien”. Esta última 
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frase encierra uno de los principios más importantes de la confianza en 

el Creador, que como nos enseñó el Rambam, es un requisito para llegar 

a cumplir las palabras de la Mishna y por ende de nuestro propio 

bienestar . 

 

Otro consejo que nos dan nuestros sabios es constantemente recordar 

las bondades que Di-s hace con nosotros como esta escrito en el libro 

Pele Yoetz del Rabi Elieze Papo: -“El que recuerda las maravillas del 

creador bendito sea, por esto será librado de la angustia” estas palabras 

nos recuerdan nuevamente el principio fundamental para afrontar las 

adversidades, el cual encontramos en medio del comentario del 

Ramban Z”L que arriba se mencionó: librarnos de los pensamientos 

negativos que se vuelcan sobre nosotros en el momento de la angustia 

para afrontar de una mejor manera una situación difícil e incluso salir 

fortalecidos de la adversidad. Esto lo podemos aplicar resaltando los 

eventos positivos, por ejemplo, recordar como se tuvo éxito en una 

crisis anterior, o ver la bondad que creció en medio de las diferentes 

comunidades que inclusive llegamos a recibir, viendo cómo mucha 

gente se moviliza de manera altruista para servir a los profesionales que 

están en la trinchera en esta lucha contra el virus, la bondad a las 

familias debilitadas por la crisis economía, y un largo etcétera, o como 

lo fue en el caso de la cuarentena que pasamos, que tuvimos el tiempo 

para nosotros y para nuestras familias, que anteriormente nunca 

tuvimos . 

 

Estas acciones que nuestros Sabios nos enseñan, todos estos “Puntos 

Buenos”, nos pueden ayudar a conocer nuestras fortalezas personales 

que en estos momentos de crisis , 

nos dan la oportunidad de llegar a una tranquilidad plena; porque el 

bienestar que buscamos, no es solo la mera satisfacción de una 

necesidad sino la de llevar una vida significativa y con propósito, que es 



 
Agradecimiento en los días de Corona  

 

 
124 

la finalidad que no solo deseamos para nosotros mismos, sino que 

también es el deseo del Creador que se expresa por medio de la 

sabiduría de las lecciones repetidas a través de las de los sabios que con 

amor al cielo y a Am Israel nos enseñan. 

Permita el Creador que tengamos la fuerza y la voluntad de reconocer 

siempre el bien atravez de cada experiencia  para entender cuan 

importante es el valor de agradecer . 
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Corona: A Call to Action 
Dan Raphael Tobaly 

 

The spread of Covid-19 has upended the global order to an extent 

unseen since the Second World War. Virtually every aspect of our lives 

has been impacted to some extent. 

From a financial perspective, many have unfortunately lost their 

livelihood and struggle daily to feed their families. University students 

are unable to land employment upon graduation. Many single men and 

women are losing their independence and returning to their parents’ 

home. Markets are witnessing extreme levels of volatility, industries are 

collapsing, and experts continue to debate the timeline for a return to 

some kind of financial normalcy. 

Our children are, for lack of a better word, confused. Not only have they 

been hit with a lack of formal education for months on end, but even 

playing outdoors and engaging in recreational activities has been 

severely limited. Needless to say, families have needed to adapt. 

Socially, we are unable to meet, congregate and be physically present 

during important times such as weddings and other joyous lifecycle 

events. To our great pain, it is also virtually impossible to support one 

another physically during times of need; the sick are no-longer visited 

and mourners are no longer comforted. Our elderly have suffered 

greatly as a result.  

And when social restrictions are relaxed, our ability to connect to those 

outside of our immediate family is conditioned on the new normal of 

social distancing. Masks, gloves and bottles of sanitizer have become a 

fashion norm.  

Last, but definitely not least, our spiritual life has been greatly impacted. 

Our synagogues have been closed, minyanim limited, and learning 

groups moved to the virtual realm. Avreichim (full-time Torah scholars) 

have been unable to meet in study-halls, and adolescent yeshiva 
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students have been hit with significant spiritual shock. All in all, as the 

Orthodox Jewish world’s daily life centers around community, it has 

particularly struggled during this difficult period. 

Do not fear - I have no desire to depress the reader! Quite the opposite 

in fact. 

 

A short time ago, I was privileged to hear Rabbi Eliyahu Birnbaum, the 

founder and Director of Ohr Torah Stone’s Beren-Amiel and Straus-

Amiel programs, speak about Covid-19’s impact on Jewish communities 

the world over. During his lecture, he alluded to the fact that most 

rabbis have only discussed the crisis from a halachic angle. Although 

many have been busy discussing, debating and writing about truly 

important aspects of the virus’ impact on our religious life, these 

discussions are often-time relegated to the realm of halacha, Jewish 

Law. 

The purpose of this article is to provide a Torah approach to help us 

relate to the period in which we are living, to touch upon the questions 

of ‘why’ and ‘what does Hashem want from me’ during these 

challenging times. My goal is not halachic, but spiritual - and I sincerely 

hope that this article will help strengthen our relationship with our 

Creator and His Holy Torah. 

 

Even a Blade of Grass... 

Throughout the ages, many wise men have reached the conclusion that 

some force must have created physical existence. However, such a 

powerful God, they said, could not possibly involve Himself in the affairs 

of man. Such a God could not possibly have a ‘vested interest’ in our 

wars, suffering, joy, and even worship. Afterall, who are we in the grand 

scheme of things? How could the Creator of our observable universe - 

currently estimated at 93 billion light-years in diameter - possibly ‘care’ 

about us? In other words, they denied the idea of hashgacha pratit 
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(Divine Providence), the teaching that the Creator has a specific plan 

and is continuously involved in the physical world. 

The Torah breaks down and disproves this erroneous understanding of 

the Divine as it is clear that God consistently communicates, commands, 

rewards, punishes etc. Our tradition demonstrates that Hashem is 

actually deeply involved in the world and provides us with the Torah to 

understand Divine truths, behave ethically, and connect to Him via 

mitzvot.  

Interestingly, the unfathomable power of the Infinite One (Ein Sof 

Baruch Hu) serves to strengthen the case for hashgacha pratit; from 

Hashem’s ‘perspective’, there is absolutely no difference between 

creating and maintaining a universe of 93 billion light-years and 

engaging with the internal world of a simple Jew.  

However, how deep does Hashem’s involvement in our world reach?  

The Bereshit Rabbah, a tannaitic (300-500 CE) compilation of ancient 

rabbinic homiletical wisdom, writes the following: 

  ברקיע  מזל   לו  שאין,  ועשב  עשב  כל   לך  אין  סימון  ר"א
 . גדל לו  ואומר, אותו שמכה

R’ Simon Says: There is not even a blade of grass that 

does not have a heavenly sphere striking it and saying 

“grow!”1   

 

A blade of grass is small, unmemorable, and seemingly inconsequential 

to Hashem’s plan for our world. Rabbi Simon teaches that even the 

most minor organism’s existence and growth is ultimately rooted in the 

Divine; without God’s constant presence in physical reality, a blade of 

grass would cease to grow. The implication is that Hashem’s consistent 

involvement in our world is the source allowing for the world’s 

 
1 Bereshit Rabbah Chapter 10 



 
Corona: A Call to Action  

 

 
128 

continuous growth. Were that Divine hand be withdrawn, physical 

reality would cease to be.  

How deeply does Hashem’s involvement in our world reach? How 

minute is His control and ‘management’ of our existence? Our sages’ 

answer is clear - as detailed as the lifecycle of a mere blade of grass. 

 

Rabbi Yosef Irgas, the author of the Shomer Emunim HaKadmon, 

develops Rabbi Simon’s statement and writes: 

 ]...[   יתברך  מאיתו אלא אינה]...[  הטבע הנהגת  ואפילו

And even nature and its processes emanate from the 

Blessed One.2 

 

Rabbi Irgas’ point is that what we identify as natural forces such as 

electricity, photosynthesis and gravity are actually demonstrations of 

Divine intervention. The Shomer Emunim HaKadmon continues by citing 

the fact that Elohim ( להים-א ), one of God’s Holy Names, is of identical 

gematria (numerical value) to HaTeva (הטבע - nature), implying that 

God is intimately tied to the all-natural phenomenon.  

Interestingly, the Hebrew language provides us with an additional proof 

for this idea. The word for ‘world’, olam (עולם), has the same 

grammatical root as ne’elam (נעלם), ‘hidden’, implying a link between 

two seemingly unrelated concepts. The connection being that our world 

exists in a manner that shrouds Hashem’s presence. Our role as Jews is 

to comprehend that this concealment is merely a mirage we are meant 

to see through, revealing Hashem’s constant presence in our reality.  

Building upon our understanding, Rabbi Yosef Irgas writes: 

  בלתי ,  במקרה  שתהיה  גדולה   או  קטנה  פעולה  שום  אין
]...[  השגחה   כוונה   בלתי  במקרה  הווה  דבר  שום  ואין, 
 .והשגחה

 
2 Vikuach Sheni pp. 80-81 
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No action, big or small, is coincidental or disconnected 

from Divine Will. And there is no coincidental 

occurrence in our world that is without purpose or free 

from Divine Will. 

 

In the above-quoted text, Rabbi Yosef Irgas teaches that Hashem’s hand 

and purpose is revealed via every-day coincidences. The Jew is meant to 

understand that Divine Will is behind everything in our lives, obligating 

us to relate to everything, from ‘miracles’ to natural processes and 

‘coincidences’, as expressions of Hashem’s purpose. Consequently, it is 

incumbent upon us to connect to such expressions of God’s Will with 

gravitas, relating to personal and societal events and circumstances as 

Hashem’s manner of communicating, teaching, and inspiring us to 

change for the better. In other words, God employs nature and 

coincidence as tools to move us to improve ourselves and our societies 

as part of His Divine plan.  

In Tractate Arakhin 16b, our sages discuss the extent to which events 

causing frustration/suffering should be seen as forms of Divine 

intervention whose goal is to enable our growth and/or receive 

deserved punishment in this world, allowing for a higher level of 

existence in the world to come. 

 

  פילו א]...[    חלוקו  לו  נהפך  אפילו:  אמר  דרבינא  בריה  מר
 .  שתים בידו  ועלו   שלש ליטול  לכיס  ידו  הושיט

Mar, the son of Ravina stated: Even if one’s shirt is put 

on backwards, forcing him to take it off and put it on 

again. [Others state] Even if he reaches his hand into his 

pocket to pull out three coins, but grabs instead two 

coins.3 

 
3 Arakhin 16b 
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Our sages’ wise words allow us to relate to difficulties with faith, 

strength, and certainty that our lives’ frustrations are tools for our 

growth and are ultimately sourced in Hashem’s ultimate love for us all.  

If one finds himself late to an important meeting due to unforeseen 

traffic conditions, our automatic reaction should not be anger. Rather, 

the circumstances should be understood to be either Hashem’s way of 

enabling the specific type of personal growth needed or as a method of 

providing a more meaningful life in the world-to-come. Similarly, if one 

has been struggling to financially provide for one's family, it may be 

Hashem’s manner of prodding him to pray more fervently, instilling the 

understanding that sustenance is ultimately decreed by our Creator.  

Naturally, one needs the correct ‘glasses’ - the right perspective - to 

unlock this invaluable treasure.  

Having demonstrated that every aspect of our existence is rooted in 

Divine Will and serves as the method by which God speaks to His 

creations, it is evident that the global event we are living through is 

meant to be related to spiritually. It is vital for the believing Jew to 

attempt to relate to Covid-19’s outbreak and its many consequences as 

a message from the Heavens. The difficulty, however, is our ability to 

decode this Divine message.  

 

A Partial Decoding 

Many of our generation’s rabbinical leaders have provided us with some 

very specific reasons behind the outbreak and resulting societal 

upheaval. Although this article is not meant to analyze each of these 

outlooks, it would be both wrong and negligent to overlook our leaders’ 

messages. 

For example, some authorities have connected the closing of our 

synagogues and yeshivot with our lack of respect for these holy sites; 

places that are inherently sanctified due to their use as centralized 
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locations for group prayer and Torah study. Our sources of Jewish Law 

include entire chapters specifically dedicated to the kavod (honor) that 

we are meant to bestow upon synagogues and study halls. For example, 

non-essential profane speech is prohibited.  

We should of course take this message to heart, learn the relevant 

halachot, and attempt to alter our behavior in our holiest places.  

A second compelling perspective is that Hashem is responding to our 

society’s worrying distancing from fundamentally critical values to our 

mental and spiritual well-being. Modern cultural norms and beliefs have 

inadvertently led to an assault on principles such as - but not limited to - 

the centrality of a deep internal world, privacy, family-life, spiritual 

growth and modesty. Let’s take the example of our world’s unhealthy 

obsession with social media: The overuse of such platforms has raised a 

generation very much removed from building a healthy internal world. 

Many are constantly posting unrealistic versions of themselves in order 

to falsely publicize their ‘perfect lives’. Consequently, there is little room 

for privacy, modesty, and internal growth as such values do not 

translate well to one’s online profile. Adding fuel to the fire, this 

externally oriented culture norm has been tied to significant issues such 

as self-absorption, anxiety, depression, and self-harm.   

So what does Hashem do? Attempts to ‘wake us up’ and have us ‘return 

to the basics’ - spending time with our families, and importantly, with 

ourselves. Many consequences of Covid-19 can be explained via such an 

outlook. 

Other positions attempting to explain the crisis include lashon hara 

(slanderous speech), Shabbat observance, modesty, and sexual 

immorality.  

Ultimately, may we take each of these important lessons to heart, 

repent, and raise our people to its rightful status as a mamlechet 

kohanim vegoy kadosh - a kingdom of priests and a holy nation. 
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However, although each of their reasonings may play an important part 

in the story, I believe that they are, in a way, too specific, to serve as the 

overarching basis for the magefa we are living through. 

To be clear, I am not arguing or debating with our gedolim (leaders), 

God forbid. Toratam Emet - their teachings are true! On the other hand, 

I have personally spoken to one of these Torah giants who explicitly 

stated that the reasonings provided are limited in nature, implying that 

another underlying and more general message may be learned from this 

magefa. This, more general vision, is what I desire to decode. 

 

The Unforgiving ‘Magefa’ 

The rabbinical position on Covid-19 is to qualify it as a magefa, 

translated as an epidemic, pestilence, or plague. In the 17th chapter of 

Sefer Bemidbar we are told of an event whereby some individuals 

within Am Yisrael sinned, leading to the outbreak of a magefa.  

ַוֲאַכֶלה   ָדה ַהזֹאת  ֹרמּו ִמתוְך ָהעֵּ אֹמר: הֵּ ר ה' ֶאל ֹמֶשה לֵּ ַדבֵּ ַויְּ
ֶאת  ַאֲהֹרן ַקח  ֹמֶשה ֶאל  ַויֹאֶמר  יֶהם:  נֵּ פְּ ַעל  לּו  ַוִיפְּ ָרַגע  כְּ ֹאָתם 

ָתה  ְך   ַהַמחְּ הולֵּ וְּ ֹטֶרת  קְּ ִשים  וְּ ַח  בֵּ ַהִמזְּ ַעל  מֵּ ש  אֵּ ָעֶליָה  ֶתן  וְּ
ל  מְּ  חֵּ י ה' הֵּ נֵּ ִמִלפְּ ַהֶקֶצף  ָיָצא  ִכי  יֶהם  ֲעלֵּ ר  ַכפֵּ וְּ ָדה  ָהעֵּ ֶאל  ָרה  הֵּ

ה   ִהנֵּ ַהָנֶגף: ַוִיַקח ַאֲהֹרן ַכֲאֶשר ִדֶבר ֹמֶשה ַוָיָרץ ֶאל תוְך ַהָקָהל וְּ
ל ַהֶנֶגף ָבָעם   חֵּ ין  הֵּ ר ַעל ָהָעם: ַוַיֲעֹמד בֵּ ַכפֵּ ֹטֶרת ַויְּ ן ֶאת  ַהקְּ ַוִיתֵּ

ָפההַ  ָעַצר ַהַמגֵּ ין ַהַחִיים ַותֵּ ִתים ּובֵּ  :מֵּ

God spoke to Moses, saying, ‘Stand clear of this 

community and I will destroy them in an instant.’ Moses 

and Aaron threw themselves on their faces. Moses then 

said to Aaron, ‘Take the fire pan and place on it fire 

from the altar. Offer incense and go quickly to the 

community to make atonement for them. Divine wrath 

is coming forth from God. The plague has already 

begun!’ Aaron took [the pans] as Moses has told him, 

and he ran to the middle of the assembled masses, 

where the plague had already begun to kill people. He 
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offered the incense to atone for the people. He stood 

between the dead and the living, and the plague was 

checked.4 

 

As can be seen in these verses, a magefa’s nature is a form of 

punishment that connotes the rapid spread of a disease or virus, with 

no distinction as to whether the one is deserving of becoming sick. The 

only option is to stop it from reaching additional victims. Aaron stood 

between the ‘dead and the living’ in order to ‘check’ - to stop - the 

continuous spread.  

Such an understanding is mirrored in the following teachings of our 

sages: 

ָשָעה י   ֶשבְּ נֵּ ִאין   ָאָדם  ֶשבְּ רות   חוטְּ ֲעבֵּ חַ   הּוא,  ֲחמּורות  מֵּ   שולֵּ
ָפה י ַמגֵּ נֵּ  ]...[  ָאָדם ִלבְּ

Personal Translation: When people commits serious 

transgressions, Hashem sends a magefa.5 

 

   .בישין עם טבין דדביר ?דבר  אותו קורין למה לוי' ר אמר

R’ Levi says - why do we call it dever (pestilence)? 

Because it takes the righteous together with the 

wicked.6 

 

Clearly, our sages understood the magefa’s characteristic as a Divine 

method of rebuke that does not differentiate between righteous and 

wicked. As a result, when an outbreak occurs, our rabbis provide us with 

practical advice: 

   רגליך כנס -  בעיר דבר: ר"ת

 
4 Bemidbar 17:9-13. Translation: The Living Torah by Rabbi Aryeh Kaplan. 
5 Pirkei DeRebbi Eliezer Chapter 14 
6 Kohelet Rabbah Parasha 12 
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If there is a pestilence in a city, gather your feet (i.e. 

stay home).7 

 

Generally, from a Torah perspective, suffering and pain is deserved in 

some way, whether in this life or a past life, or serves to aid the afflicted 

in his personal and spiritual growth. However, as demonstrated, the 

magefa stands apart from Hashem’s usual methods as it also attacks 

individuals who may not need such treatment. 

But we must remember that God is ultimately just and His use of a 

magefa must serve a greater purpose! I posit that Hashem’s use of a 

magefa is His method of communicating His greatness and standing 

above ideas such as reward/punishment and justice/mercy.  

The need to use this seemingly extreme tool teaches us that the root-

level problem is rooted in the physical world’s denial of Hashem’s 

control over our reality! In denial of His existence, His supremacy, and 

His control over nature. Our global sin is thus tied to emunah, faith. 

Therefore, our response to our current crisis should be to strengthen 

our faith in the Almighty and His dominion over earthly matters. Prayer 

and intense emphasis on spiritual growth, especially with regards to 

emunah, may be the right path. Similarly, with regards to Torah study, 

one should place special emphasis on works that enhance our faith in 

hashgacha pratit. 

With such a perspective, Hashem gifted us with an opportunity for 

change, development, and meaning. 

  

Food for Thought 

Even the virus’ genetic make-up seems to be hinting to God’s Will. Our 

kabbalistic sages have taught us that the physical representation of an 

object serves as a tool to understand its spiritual source. Corona is the 

 
7 Baba Kama 60b 
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Latin word for crown; the name Coronavirus actually refers to the virus’ 

resemblance to a crown when viewed under an electron microscope. 

What is a crown? It is the symbolic adornment worn by a monarch, 

symbolizing power, kingship, and control. Hashem’s use of a virus of 

such a form may be another arrow pointing to the denial of God’s place 

as the King of Kings as the fundamental issue. 

Jewish mysticism teaches that the Infinite One’s Light ‘arrives’ in the 

physical world via what we call the 10 Sefirot, or Divine Emanations. The 

first of these Sefirot is called Keter (Crown). When discussed in relation 

to human character, it symbolizes pure belief in God. And just as there 

are 10 Sefirot of holiness, we are taught of a reality of 10 Sefirot of 

Tum’ah (impurity). On the ‘impurity’ spectrum, the Sefira of Keter 

relates to heresy, denial of God and love of carnal pleasures. 

Rabbi Yitzhak Di’Min Ako, a major early kabbalist and author of Otzar 

HaChayim, writes of the bat (עטלף) as the symbol of Keter on the 

‘impurity’ spectrum. In other words, the bat epitomizes atheism, heresy, 

lack of belief in hashgacha pratit, and obsession with carnal pleasures. 

The bat, as a nocturnal creature, relates to the moon and stars as the 

real source of light, not realizing that they are merely reflections of the 

sun with no illumination in and of themselves. The bat has a ‘perception 

problem’. 

Spiritually-speaking, sunlight symbolizes Hashem and His ultimate 

control over reality. The truth is that His light is constantly present and 

holds power over the physical world, including nature and coincidence. 

One who errs - the one whose spiritual eyes are compared to a bat’s 

eyes - mistakenly holds that Hashem is not in complete control (or does 

not exist); his perception is skewed, thinking that ‘light’ (power/control) 

stems from natural processes. In his worldview, we are victims of 

circumstance and coincidence.  

I mention this idea because it is currently believed that Covid-19 first 

developed in bats! Bats may have been the ultimate natural source of 
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our situation, hinting to the idea that the magefa came to rectify our 

culture’s underlying issue of emunah and disproportionate emphasis on 

the pleasures of the flesh. 

In Siman 129, Rabbi Yitzhak Di’Min Ako states that our mission is to 

attempt to alter such false perception via education and study. Many of 

those who err may have suffered and experienced difficult 

circumstances in their lives, leading them down the wrong path. Others 

may be simply lacking education. In any case, it is incumbent upon us to 

study for ourselves and open our fellow’s eyes whenever possible. 

 

May we merit to open our eyes and hearts to His truth and Torah, 

helping build towards a more perfect reality - letaken olam bemalchut 

Shadai - a perfected world under the reign of the Almighty. 
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  –הנחיות קהילתיות, אמוניות והלכתיות  

 פורים תש"ף 
 

  לכבוד
 ,עמיאל בכל אתר ואתר-שליחי שטראוס

אין ספק שהעולם כולו ועם ישראל עוברים ימים לא פשוטים בעקבות מגפת  
קהילות  אנו מקבלים מידי יום שאלות ודילמות שונות על הנהגת    הקורונה.

בימים אלו ומנסים לעזור כמיטב יכולתנו. מתוך מחשבה לעזור לשליחים של  
על הפרק   העומדות  והשאלות  הנושאים  ריכזנו את  שונות  ולקהילות  המכון 

 .ואנו שולחים אליכם ללימוד ולעיון
לרבנים הזה  החומר  את  לשלוח  מוזמנים  מי    אתם  ולכל  נוספים  ומחנכים 

 .שתרצו
 .מכון על  הכנת החומר המצורףתודה מיוחדת לצוות ה

 .בברכת ברכה והצלחה ובריאות מעליא לעולם כולו
 

 הרב אליהו בירנבוים 
 

* * * * * 
 

 אמונה בשעת משבר 
כאשר אנחנו עומדים אל מול משבר או קושי, האתגר הוא גדול. משבר יכול  

 לשבור או להוליד.לחזק או להחליש, יכול  
ניצב בחשש אל מול המשבר הבריאותי הפוקד  בימים אלה, בהם העולם כולו  

אותנו, ייתכן ועולות בנו שאלות טבעיות בניסיון להבין את דרכי ה' והנהגת  
 המציאות. 

המשבר הציבורי עשוי להשליך באופן ישיר על הקהילה. מקומה של הקהילה  
היחיד ולתת ביטחון בחוזק ובעוצמה    הוא לחזק את   -בייחוד בעתות קשות    -

להתרחק  של   היחיד  נדרש  המצב,  בעקבות  כאן,  אך  הציבורית.  האחדות 
מהכלל ובמקומות מסוימים נאסר על התאספויות ועל כן בית הכנסת ובית  
החוסן   על  הקהילה,  חברי  בין  הקשר  על  השלכות  לכך  יש  נסגרו.  הספר 

 וחיים יהודיים ציבוריים. הקהילתי וכמובן קושי מעשי בקיום חיי קהילה 
א המשבר  על  אולם  גם  ומשפיע  יחיד  כל  של  לחייו  נוגע  הוא  ציבורי,  רק  ינו 

 מצבו הרוחני והנפשי של כל אחד והמעגלים הרחבים שסביבו. 
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את   ולחזק  בעצמנו  להתחזק  ועלינו  למלכות,  נקראנו  הזאת,  בעת  דווקא 
חסד ובראיית    הסובבים אותנו. זהו זמן להתחזק באמונה ובלימוד, בעשיית

ה לשלום העולם. זהו זמן נפלא לטפח את הקשר  האחר, בדאגה לשכן ובתפיל 
 בין בני הזוג ולהשקיע בקשר עם הילדים. 

עולמו   את  ומנהל  והמיטיב  הטוב  הוא  הקב"ה  כי  לעצמנו  להזכיר  עלינו 
 בחכמה. עלינו להתפלל אליו שירחם עלינו ויסיר מעלינו כל צרה.

מד  מבינים  איננו  כאשר  להתגם  צריכים  אנו  בעולמנו  מתרחש  קושי  חזק  וע 
באמונה שלמה שהכל קורה רק לטובה ולפעול על פי הטוב הזה. בע"ה שנזכה  

 לישועות ולבריאות שלמה בקרוב.
 

* * * * * 
 

 הלכה 
 תפילה במניין 
 הלכה פסוקה

לתפילה   • לבית הכנסת  יגיע  לא  בבידוד  להיות  חייב  או  אדם החולה 
מתפללים שמא  הכנסת גם בשעה שאין בה    גיע לבית יוכן לא    ,במניין

 .מחלתו תדבק אחרים בשעה שבאים

 במקום שאסרו התקהלויות, אין להתכנס גם לצורך תפילה. •

 אדם בבידוד יתפלל באותה שעה שהציבור מתפלל.  •
 

 מקורותהרחבה ו
וא.   מעלהייתכן  רק  היא  במניין  מצווהו  תפילה  חיוב  , הידור  לא  כך  אך   .

" ט ' סעיף  צסי'  "ח  או)משתמע מלשון השו"ע   דל אדם להתפלל בבית  ישת'( 
 '(.  בסעיף  קט"ו)סי' החוות יאיר  ן פסק, וכ "הכנסת עם הציבור 

בקרבת מקום עד מיל,  , הדבר הוא רק כשאדם נמצא  חיובנאמר שיש  גם אם  
ולא יתפלל ביחיד כל זמן  ם( "תפילה ונשיאת כפיי  'ח מהל" פ(כדעת הרמב"ם  

הציבור עם  להתפלל  מ"ז)  'וסהת  ",שיכול  דרביםע"ב,    ברכות  מצווה   (ד"ה 
 .  כ"ז[סי'  בחלק אגרות משה או"ח )והרב משה פיינשטיין 
אדם עלול להזיק לאחרים  , דהיינו, אם "חב לאחריניה"אין להגיע במחיר של 

לדוג',   הגעתו.  )העם  ברורה  ס"ק  משנה  צ  להפסיד  פוסק  כט(  סי'  שמותר 
וכ"ש שמפ בציבור במקום הפסד ממון,  הליבסיד לאחרים.  תפילה  כות  ספר 

לאדם   שמותר  זצ"ל  אויערבך  זלמן  שלמה  הרב  כותב  ד(  ה,  )ח"א,  שלמה 
 .לנסוע למקום שאין בו מנין לצורך בריאות

 . )ט"זסעיף  צסי' שו"ע או"ח  ) דקות 18הגדרת מיל היא 
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 לא יתקהלו משום אדם המזיק וחב לאחריניה.  , במקום שאסרו התקהלות  ב.
)ברכות    מתפלל המניין הקרוב לביתו באותה שעה בה    יתפלל   אדם בבידוד   .ג

 (. 'ט' סעיף צסי' שו"ע או"ח  ע"א; ודף 
 

 ברבים קריאת התורה 
 הלכה פסוקה

קריאת התורה היא חובת הציבור ולא היחיד, ומי שלא שמע קריאת   •
 התורה אינו צריך להשלים. 

שיוכלו   • הבאה  בשבת  להשלים  מקום  יש  קרא,  לא  שלם  ציבור  אם 
 להתכנס. 

 
 ומקורות הרחבה 

  -קרי)א חובת הציבור ולא חובת היחיד  יהקריאת התורה  להלכה נפסק שא.  
אם   יחדיו  עשרה  רק  היו  מצווה  בר  גיל  מעל  יהודים  גברים 

אם   משא"כ  התורה,  בקריאת  מתחייבים  הם  בשני/חמישי/שבת/מועדים 
ולכן אין צורך להשלים אם היחיד    (באותו ימים  תיהתקהלות שכזו לא קור 

הרי"ף  עולה מדברי  כך    .הפסיד א מדפי  ג,  דף  מגילה  ה',  )מלחמות  הרמב"ן 
הלכה   הביאור  וכדברי  "אין מביאין")סי'  ד"ה אמר הכותב(,  ד"ה    –  קל"ה, 

לילך  " יכול  שאין  בזמן  קה"ת  מצות  יחיד  על  חל  דאין  י"ל  הדין  דמן 
להשלים    "(.לביהמ"ד.  צורך  אין  מניין  היה  לא  או  במניין  היה  לא  אם  ע"כ, 

 ה/ז[.  ב קל" ]משנ"
אם ציבור שלם לא קורא בתורה מפאת איסור התקהלות בגלל הנגיף, יש  ב.  

מקום להשלים את קריאת פרשת השבוע החסר בשבת הבאה שיוכלו להיות  
אפרים  'זס"ק    קל"הסי'  משנ"ב  )יחד   שערי  הקריאה  "  –  בשם  בטלו  אם 

צ  בביהכ"נ אחת ורוב הצבור מביהכ"נ זה שמעו קרה"ת בביהכ"נ אחרת א"
אבל אם רוב הצבור לא שמעו כלל אף על פי שיש שם בתי כנסיות    ,ליםלהש

מ"מ אותן שלא שמעו הקריאה והם רוב הצבור    ,אחרות שקראו שמה כדין
 ."(של ביהכ"נ זה צריכין להשלים הקריאה

 
 פרשת זכור

 הלכה פסוקה

או   • בידוד  מחמת  הכנסת  לבית  להגיע  אפשר  שאי  במקום 
יכוונו   אסורה,  חובת    בפרשתשההתקהלות  ידי  לצאת  תצא'  'כי 

 מצוות זכירת מחיית עמלק. 

 בשבת זכור יש לקרוא את הפסוקים מהחומש. •
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מי שבביתו ספר תורה יכול לקרוא ולצאת ידי חובה בשבת זכור, אך   •
 לא יברך את הברכות לפניה ולאחריה.

 
 הרחבה ומקורות

בניגוד    יש דעות הסוברות שקריאתה פעם בשנה הינו דאורייתא וחובת היחיד
אפשרי   שבלתי  במקום  ע"כ,  השנה.  ימות  בשאר  הרגיל  התורה  לקריאת 
כי   בפרשת  החסר  את  ישלימו  בבידוד,  נמצא  שהאדם  או  במניין,  להתקהל 

ודיע לפני "מפטיר" להתכוון לצאת למי שלא שמע בפרשת זכור  . יש להתצא
  ש ביחיד. אם יזכור  שבת  ביקראו מחומש את פרשת זכור  . בנוסף,  לפני פורים

אך    ,לאדם בבידוד ספר תורה, וודאי שיכול לקרוא ויוצא יד"ח אף ללא מניין
 .האחרי ה וללא יברך את ברכות התורה לפני

מלמד) אליעזר  הרב  של  הלכה  מופיע  מפניני  יד,  פרק  זמנים,  ספר  בקישור  , 
 : (כאן

)מגילה יח, א(, שבציווי לא לשכוח את  חכמצריך לזכור בפה, שכן למדו   ים 
כאשר  כן  ואם  בלב,  עניינו  את  לזכור  נצטווינו  כבר  עמלק  לנו  עשה  אשר 
זו בפה. ונחלקו הפוסקים בשאלה, מה   נצטוונו לזכור, הכוונה לבטא זכירה 
בדיוק חיוב המצווה מהתורה. מהרמב"ם והרמב"ן משמע שהקריאה בס"ת  

ומהת חכמים,  מדברי  תקנה  בקריאה    ורההיא  המצווה  את  לקיים  אפשר 
בחומש או בזיכרון אחר )כתב במרחשת א, כב, עפ"י הרמב"ן מסוף כי תצא,  
שגם בקריאת המגילה בפורים יש משום מצוות זכירת עמלק(. אולם לתוס'  
ולרשב"א ברכות יג, א, לרא"ש ולאשכול, חובה מהתורה לשמוע את הפרשה  

ב. או"ח קמו,  בשו"ע  נפסק  וכך  ה',  )ע  מס"ת,  פורים  פרנק,  קודש  י' מקראי 
ותורת המועדים ב, ו(. ולכן, מוליכים ס"ת לחולה או לאסור בבית האסורים,  
)מ"ב   הקריאות  שאר  לצורך  עושים  שאין  מה  'זכור',  פרשת  לו  לקרוא  כדי 

 קלה, מו, ועי' באו"ה שם(. 
לחזור   צריך  אין  פסול,  'זכור'  בו  שקראו  שהספר  נמצא  זמן  לאחר  ואם 

יוצאים  בס   ולקרוא פוסקים  כמה  לדעת  כי  ד(.  יח,  שלמה  )הליכות  אחר  "ת 
פסול.   בס"ת  גם  שיוצאים  אלא  ס"ת  שצריך  וי"א  ס"ת,  בלא  המצווה  ידי 
שיקראו   חכמים  שתקנת  כיוון  שבת,  באותה  הטעות  נמצאה  שאם  ונראה 

'זכור'   פרשת  את  שבת  א,    –באותה  קמג,  משב"ז  פמ"ג  )עי'  לקרוא  יחזרו 
 (. לו  ותורת המועדים עמ'

'זכור' צריכה להתקיים מהתורה   בתה"ד קח, למד מדברי הרא"ש, שמצוות 
בקריאה מס"ת בפני עשרה. וביארו כמה אחרונים שהטעם לכך, כי הזיכרון  
לקוראה   צריך  ולכן  הציבור,  על  מוטלת  והמלחמה  למלחמה,  לעורר  צריך 
מצווה  ציבור  כשאין  לדעתו  שגם  ונראה  שיק(.  מהר"ם  אורה,  )קרן    בציבור 

https://ph.yhb.org.il/05-14-06/
https://ph.yhb.org.il/05-14-06/
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שאר  לק שדעת  וסובר  עליו,  תמה  ה,  תרפה,  ובשעה"צ  ביחיד.  וראה 
ט(.   ב,  המועדים  בתורת  )ועיין  בלבד  מדרבנן  במניין  שהקריאה  הראשונים 
למעשה, מי שנמצא במקום שאין בו מניין, יקרא בתורה ביחיד. ואם אין לו  
שמהתורה   שסוברים  פוסקים  שיש  למדנו  שכבר  מהחומש,  יקרא  ס"ת, 

 ה גם בלא ס"ת )עי' שו"ת בנין שלמה נד, כה"ח תרפה, לה(. צוו יוצאים ידי המ
בדיעבד   לצאת  יכול  'זכור',  פרשת  את  בשבת  שמע  שלא  מי  המג"א,  לדעת 

פורים   של  הקריאה  על    –בשמיעת  פקפק  טז,  תרפה,  והמ"ב  עמלק'.  'ויבוא 
לזוכרו   המצווה  ולא  בעמלק  המלחמה  מעשה  רק  בה  שנזכר  כיוון  כך, 

שהצי ויש  תצא'  עו  ולמחותו.  'כי  לפרשת  השבועית  בקריאה  יגיעו  שכאשר 
שבספר דברים, שבסופה כתובה פרשת 'זכור', יבקש מהקורא לכוון להוציאו  
)מקראי   המצווה  לשם  יכוונו  והשומע  שהקורא  וצריך  הזכירה,  מצוות  ידי 
קודש פרנק פורים ו(. אולם מתוך חשש לשכחה, נלענ"ד שהטוב הוא שאותו  

בי  לקרוא  יזדרז  חובתו  חידיחיד  ידי  יצא  ובזה  'זכור',  פרשת  את  מס"ת  ות 
לדעת רוב ככל הפוסקים. ואם יזכור, יהדר אח"כ לצאת בקריאה שבפורים  

 ובפרשת 'כי תצא'. 
 

 קריאת המגילה 
 הלכה פסוקה

 מעיקר הדין, המגילה נקראת בזמנה גם ביחיד. •

יברך   • לא  אך  שלפניה,  הברכות  עם  יקרא  כשרה  מגילה  שבידו  מי 
 ת "הרב את ריבנו". לאחריה את ברכ

על אף שאין זה דעת רוב הפוסקים, יש מי שמתיר לצאת ידי חובה   •
ע"י שמיעה בטלפון, ברדיו, דרך האינטרנט )בלייב( או אמצעי דומה  

 אחר, ובלבד שהקורא מתכוון להוציא את כל השומעים ידי חובה. 

 במקרה כזה, ראוי שיקרא גם כן מתוך חומש.  •

 לא הפסיד, אך אין חובה.לל בלא ברכה, הרוצה לקרוא ה  •
 

 הרחבה ומקורות
במניין  א.   המגילה  את  לקרוא  שרצוי  או"ח  )למרות  סעיף    תר"צסי'  שו"ע 
להלכה נפסק שהוא נקרא ביחיד בזמנה ואין צורך במניין בייחוד בשעת    ,(י"ח

 .  '(וסעיף  שם )הדחק הזו שא"א להתקהל או שאדם חייב להיות בבידוד  
א ממגילה כשירה, יברך את ברכות המגילה לפני  יד, כמובן יקר אם נקרא ביח 

או"ח סי'  רמ"א  )הקריאה אך לא יברך את ברכת "הרב את ריבינו" בסיומה  
 [.'א סעיף  תרצ"ב
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יודע לקרוא ממגילה כשירה או שאין לו מגילה כשירהמי ש יצא יד"ח  , י לא 
אך    ,פוסקיםהדבר לא רצוי לדעת רוב ה.  אינטרנט, טלפון או בבשמיעה ברדיו

ר בתנאי שבעל הקורא מכוון להוציא יד"ח מי שרואה או שומע  ימי שהת  יש
האינטרנט הררי.  ב   ע"ע   .וכד'  דרך  משה  לרב  קודש"  "מקראי  שו"ת  בספר 

שם כתב:   4שלא יוצא יד"ח, אך בהערה  כתוב  מנחת שלמה )ח"א סימן ט'(  
בעל   מרן  עם  לדבר  לי  נזדמן  זה  מאמר  נדפס  שכבר  זצ"ל  "לאחר  החזו"א 

ש לי  ע"י  ואמר  נוצר  הנשמע  שהקול  דכיון  ויתכן  פשוט,  כ"כ  זה  אין  לדעתו 
המדבר וגם הקול נשמע מיד כדרך המדברים "אפשר" דגם זה חשיב כשומע  
ממש מפי המדבר או התוקע, וכמדומה לי שצריכים לומר לפי"ז דמה שאמרו  

ע קצת לאחר  בגמ' אם קול הברה שמע לא יצא, היינו מפני שקול הברה נשמ
קול, ולענ"ד הוא חידוש גדול מאד ואין אני  -שא"כ בטלפון ורםקול האדם מ

מבין אותו".  וכן האגרות משה )או"ח ח"ב סימן ק"ח וח"ז סימן קכ"ו( כתב  
יד"ח   יוצא  דשפיר  לומר  נטה  ומ"מ  ממש,  אדם  קול  כאן  שאין  שאפשר 

קיים  במקרא מגילה אלא שלמעשה הסיק דיש להמנע מחדשות, חשש שלא  
יע זו  בשנה  רק  וכן  אם  כן.  וייסשו  אשר  הרב  הבדלה    פסק  שמיעת  לעניין 

 בטלפון ושמיעת מגילה. 
מחומש    ב. ג"כ  שיקרא  ראוי  יכול,  כדי    ( כ"זס"ק    תרצ"אסי'  משנ"ב  )אם 

 .  (ססק"ג תרצ"גסי'  שערי תשובה ) שתכח תורת מגילה תשלא 
לכך    ג. מעבר  חובה  הרוצה  בכך  אין  אך  הפסיד  לא  ברכה  ללא  הלל  לקרוא 
 (. י"חס  תרצ"גסי' כה"ח   ;דס"ק ברכ"י תרצ"ג)
 

 זכר למחצית השקל ומתנות לאביונים 
 הלכה פסוקה

יש לקיים את מצוות מתנות לאביונים ע"י העברה בנקאית, בכרטיס   •
במתחייב לחלק את  אשראי או תשלום אונליין דרך אדם או ארגון  

 ם.הכספים בו ביו

 אפשר גם להפריש את המעות בפורים ולחלק אחרי שייצא מבידוד.  •
 

 הרחבה ומקורות
מי שאינו יכול לחלק מתנות לאביונים פיזית בו ביום בגלל שנמצא בבידוד או  

או תשלום    בכרטיס אשראי, ישלם  יעשה העברה בנקאיתשאין התקהלויות,  
דרך   אחר  האינטרנטי  לחלקשלל  המתחייבים  השונים  ביום    ארגונים  בו 

בפורים  (ל"טוס"ק    ט"וס"ק    תרצ"דסי'  כה"ח  ) הכסף  את  שיפריש  או   ,
 . (י"גס"ק  תרצ"דסי' משנ"ב )וישמור בצד עד שיזדמן עני יהודי 

 

https://tvunah.org/שמיעת-הבדלה-בטלפון/
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 משלוח מנות 
 הלכה פסוקה

העוסקת   • חברה  דרך  הזמנה  ע"י  מנות  משלוחי  יארגן  בבידוד  אדם 
אוכל.   מארזי  שהמיבמשלוחי  לוודא  ו שש  ביום  בו  יגיע  לא  לוח 

 לח. ובלילה. צריך שיהיה ברור למקבל מי הוא הש

ע"י   • חובה  ידי  שיוצאים  אומרים  יש  קיימת,  לא  כזו  אפשרות  אם 
 שליחת הודעה המשמחת את המקבל. 

לא   • שולחנו',  על  'סמוכים  הם  אך  בביתו  שנמצאים  אחרים  יש  אם 
 יוצאים ידי חובה ע"י שליחת מנות אליהם. 

 
 חבה ומקורותהר
  תרצ"הסי' ברכ"י ) ותמנות כשר  שתי יסדר לשלוח   -לבדאם אדם בבידוד ב  א.

אחד    '(זס"ק   ס"ק  משנ"ב  )לאדם  העושים    (י"טשם  המקומות  שלל  דרך 
המנות ביום הפורים ולא מוקדם  שתי  משלוחי מזון ויוודא שהם מביאים את  

   (.נ"דס"ק  תרפ"חסי' כה"ח  ) בליל פוריםאו יותר 
תב סופר או"ח קמ"א, מועדים  שו"ת כ)מי השולח  לנמען  שיהיה ברור  חייב  

וי"א ששליחת מנות ע"י שליח מהודר יותר מאשר לתת    (,וזמנים סימן ק"ס
 .(י"חס"ק  תרצ"הסי' משנ"ב )בעצמו 

או    גם בשליחת מייל  ובהחי  י"א שיוצאים יד אפילו זה אינו אפשרי,  אם    ב.
ווטסאפ וריעות    הודעת  עמ'  יל)המרבה שמחה  יוסף  בשם    321קוט  ו'  הערה 

תה"ד  )החמירו בכך  ב הפוסקים  אך רובזה,  הקילו  גם  אחרים  (.  הלק"ט  שו"ת
 . (כ ועודס"ק  תרצ"הסי' קי"א, הובא במשנ"ב 

לא יתן לבני ביתו הנמצאים עמו בבידוד אם הם סמוכים על שולחנו כגון  ג.  
 (כ"בסעיף  י"טסי'  שו"ת חבל נחלתו )איש לאשה 

 
 במקווהטבילה 

 הלכה פסוקה

קווה תזיק לאחרות )טובלות, בלניות, צוות  אם יש חשש שההגעה למ •
אחזקה(, או שיש הנחיות מפורשות לא להגיע, אין לטבול עד אחרי  

 תקופת הבידוד.  

 אם אין הגבלה ללכת למקומות פתוחים, תנסה ללכת לים וכדו'.  •
 

 הרחבה ומקורות
רפואית מבחינה  לברר  שחולה  ע"י    צריך  אשה  האם  או  מומחים  בווירוס 

 יכול לדבק אחרות אם:מחשש להדבקות ד בבידו שנמצאת 
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 באותו הלילה. אחרונה להשתמש במקווה ההיא תהיה   •

 יחליפו את המים מיד אחרי טבילתה.  •

,  שמפו וכו' במקום אלא תביא מהבית, היא לא תשתמש במגבות •
או    במקלחותולא תשתמש  ובנוסף תעשה את כל ההכנות בבית  

 במקום. שאמבטיה ב

 תלבש מסיכה עד הטבילה  •
א למרות  אם  למקווה  תגיע  שהיא  אסור  אחרים,  תדבק  שהיא  חשש  יש  כן 

 וכך גם יועצות ההלכה אומרים: אישּה, הקושי עליה ועל 
 שאלה:

להיכנס   אמורה  אני  ולכן  השבוע,  בתחילת  מאיטליה  חזרתי 
 לעשות?  מה אני צריכה אני בשבעה נקיים.  עכשיו לבידוד.

 תשובה: 
 שלום לך וברוכה השבה, 

הבריאותי  מגע  ההוראות  על  איסור  יש  משמעיות:  חד  הן  ות 
איתך. משרד   גופני  להוראות  לציית  חובה  הלכתית  מבחינה 

 הבריאות ולשמור על חיי הקרובים לך וחיי הסביבה כולה.
ה שבעזרת  הבידוד,  תקופת  תום  אחרי  רק  לטבול   ' תוכלי 

 ( תרצה קלמן, יועצת הלכה) יסתיים בבריאות שלמה.
 

 . כאןתשובה באנגלית מאתר 'נשמת' 
 

 מבחינה זו: 
 , תנסה ללכת לים וכדו'. אם אין הגבלה ללכת למקומות פתוחיםא. 
האם  ב.   רופא  עם  בהתייעצות  לשקול  ראוי  מחזור,  קיבלה  לא  שעדיין  למי 

 . יכולה להאריך את ימי הטהרה עד שיעבור המחלה
 

* * * * * 
 

  

https://www.yoatzot.org/hebrew/questions-and-answers/בבידוד-מחשש-לקורונה-וסופרת-שבעה-נקיים/
https://www.yoatzot.org/questions-and-answers/coronavirus-quarantine-and-mikveh/


 פורים תש"ף   -הנחיות קהילתיות, אמוניות והלכתיות   
 
 

 
146 

 הפניות וקישורים 
1. Precautions in Shul in the Wake of Coronavirus, Rabbi 

Asher Bush 
With the spread of the Coronavirus, which as of this date has no 
specific treatments, numerous halachic issues are being 
discussed; a few that have practical implications will be 
addressed here. It is worth noting that while much attention is 
correctly being placed on this new and yet untreatable virus, 
these issues apply to any communicable disease such as the flu 
and lesser sicknesses. 
Full article here. 

 
 : הנמצא בבידוד פטור מתפילה במניין הרב דוד לאו .2

הברורות   וההוראות  הקורונה  נגיף  להתפשטות  התייחס  לאו  הרב 
ישמע  לישיבה בבידוד לחשודים בהידבקות: החיוב ההלכתי הוא לה

 . להוראות משרד הבריאות
 . הכתבה המלאה כאן

 : "אפשר להתפלל במניין דרך האינטרנט בדיעבד" הרב יצחק יוסף .3
חולים   או  חיילים  בעשרה,  אלא  שבקדושה  דבר  שאין  למרות 

ב בבית  שנמצאים  כי  האינטרנט  דרך  למניין  להצטרף  יכולים  ביתם 
 הכנסת יש עשרה. 

 . כאן כתבה המלאהה
מחשש להדבקות בקורונה נכתבו   הוראות הלכתיות למצויים בבידוד .4

  . תרגום לאנגלית ע"יבידי הרב שלמה אישון, רב מזרח העיר רעננה
 הרב חנן אטלס. 

 של בי"כ אהל ארי, רעננה.   קישור לדף הפייסבוק
 ומיקרופון  קיום מצוות דרך טלפון, שו"ת רץ כצבי .5
 

* * * * * 
 

  

https://www.torahmusings.com/2020/02/precautions-in-shul-in-the-wake-of-coronavirus/?fbclid=IwAR0PDRiRqglJBtHKdGqTgSxOBCL7Oj_H9WlKHz0TN64LUNd4kXDLFnf4OLs
https://www.kipa.co.il/חדשות/955474-הרב-דוד-לאו-הנמצא-בבידוד-פטור-מתפילה-במניין/
https://www.93fm.co.il/radio/372999/
https://www.facebook.com/BetKnessetOhelAri/posts/1530063870508638
http://olamot.net/sites/default/files/ratz_katzvi/pdf/%20י_1.pdf
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 שיעורים ומקורות 
 שטות נגיף הקורונה?האם נכון לסגור בתי כנסת בגלל חשש מהתפ

 רב דניאל טואיטו / ויניציאהה
 

 א. דינא דמלכותא דינא 
 מקורות-

 שמואל א ח  
ְמֹלְך ֲעֵליֶכם ֶאת בְ  ַהֶמֶלְך ֲאֶשר יִּ ְשַּפט  ְהֶיה מִּ ם לֹו  )יא( ַויֹאֶמר ֶזה יִּ ח ְושָּ קָּ ֵניֶכם יִּ

ֶמְרַכְבתֹו: ְפֵני  לִּ צּו  ְורָּ יו  שָּ רָּ ּוְבפָּ ֵרי  )י  ְבֶמְרַכְבתֹו  ְושָּ ים  פִּ ֲאלָּ ֵרי  שָּ לֹו  שּום  ְולָּ ב( 
ְכבֹו: רִּ ּוְכֵלי  ְלַחְמתֹו  מִּ ְכֵלי  ְוַלֲעשֹות  ירֹו  ְקצִּ ְקֹצר  ְולִּ ישֹו  ֲחרִּ ְוַלֲחֹרש  ים  שִּ )יג(   ֲחמִּ

ְבנֹוֵתיֶכם   ּוְלֹאפֹות:ְוֶאת  חֹות  ּוְלַטבָּ חֹות  ְלַרקָּ ח  קָּ ְוֶאת  )יד(    יִּ ְשדֹוֵתיֶכם  ְוֶאת 
וְ  יו:ַכְרֵמיֶכם  דָּ ַלֲעבָּ ַתן  ְונָּ ח  קָּ יִּ ים  ַהּטֹובִּ ַיְעֹשר    ֵזיֵתיֶכם  ְוַכְרֵמיֶכם  ְוַזְרֵעיֶכם  )טו( 

יו דָּ ְוַלֲעבָּ יו  יסָּ רִּ ְלסָּ ַתן  וְ   :ְונָּ ְפחֹוֵתיֶכם  שִּ ְוֶאת  ַעְבֵדיֶכם  ְוֶאת  ַבחּוֵריֶכם  )טז(  ֶאת 
ְמַלאְכתֹו: ה לִּ שָּ ְועָּ ח  קָּ יִּ ְוֶאת ֲחמֹוֵריֶכם  ים  ְהיּו  )יז( צֹאְנכֶ   ַהּטֹובִּ ְוַאֶתם תִּ ַיְעֹשר  ם 

ים:  דִּ  לֹו ַלֲעבָּ
 

 נחמיה ט  
ְריָּּה ְוֶאת   ה ַלֲאֹבֵתינּו ֶלֱאֹכל ֶאת ּפִּ ַתתָּ ֶרץ ֲאֶשר נָּ אָּ ים ְוהָּ דִּ ֵנה ֲאַנְחנּו ַהיֹום ֲעבָּ )לו( הִּ

: ֶליהָּ עָּ ים  דִּ ֲעבָּ ֲאַנְחנּו  ֵנה  הִּ ּה  ַתתָּ   טּובָּ נָּ ֲאֶשר  ים  כִּ ַלְמלָּ ה  ַמְרבָּ ּה  תָּ ּוְתבּואָּ ה  )לז( 
ֵלינּו ְבַחּטֹאוֵתינּו   םעָּ ְרצֹונָּ ְבֶהְמֵתנּו כִּ ים ּובִּ ֹיֵתינּו ֹמְשלִּ ְחנּו:   ְוַעל ְגוִּ ה ֲאנָּ ה ְגדֹולָּ רָּ  ּוְבצָּ

 
 ב -בבלי בבא קמא קיג א

ן לא מתיבת המוכסין ולא מכיס של גבאין, ואין נוטלין  אין פורטי   תין:מתני
 מהם צדקה, אבל נוטל הוא מתוך ביתו או מן השוק. 

 : דינא דמלכותא דינא!  שמואל. והאמר "ומוכסין" גמרא:
 : במוכס שאין לו קצבה; שמואלאמר רב חנינא בר כהנא אמר 

 אמרי: במוכס העומד מאליו.    ר' ינאידבי 
אהא:   לה  דמתני  בגדים  "איכא  עשרה  גבי  על  אפי'  כלאים  אדם  ילבש  לא 

את המכס,    , מתני' דלא כר"ע; דתניא: אסור להבריח"להבריח בו את המכס 
ר"ש אומר משום ר"ע: מותר להבריח את המכס; בשלמא לענין כלאים בהא  
קמיפלגי, דמר סבר: דבר שאין מתכוין מותר, ומר סבר: דבר שאין מתכוין  

מכס מי שרי? והאמר שמואל: דינא דמלכותא  אסור, אלא להבריח בו את ה
י ר' ינאי  דינא! א"ר חנינא בר כהנא אמר שמואל: במוכס שאין לו קצבה; דב

 אמרי: במוכס העומד מאליו. 
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אמר   דיקלי  שמואלגופא,  דקטלי  תדע,  רבא:  אמר  דינא.  דמלכותא  דינא   :
נייהו  וגשרי גישרי ועברינן עלייהו. א"ל אביי: ודלמא משום דאייאוש להו מי

והא לא קא   דינא היכי מייאשי?  דינא דמלכותא  ליה: אי לא  מרייהו! אמר 
: זילו וקטלו מכל באגי, ואינהו אזלו וקטלו  עבדי כדאמר מלכא, מלכא אמר

אנפשייהו,   אפסיד  ואינהו  טרח,  ולא  כמלכא,  דמלכא  שלוחא  באגא!  מחד 
 דאיבעי להו דאינקוט מכוליה באגי ומשקל דמי. 

 
 טעמים-

 נד ב    רשב"ם בבא בתרא
דינא  דמלכותא  דינא  שמואל  של    -  והאמר  ומנהגות  וארנוניות  מסים  כל 

לה שרגילים  מלכים  במלכותם  משפטי  המלכות  נהיג  בני  שכל  הוא  דינא 
ומשפטיו המלך  חוקי  מרצונם  עליהם  ואין    מקבלים  הוא  גמור  דין  והלכך 

 למחזיק בממון חבירו ע"פ חוק המלך הנהוג בעיר משום גזל.
פירוש   מטראני,  משה  ספררבי  הלכות    ,קרית  ה  על  פרק  ואבדה  גזלה 

 ]סלוניקי, מאה ט"ז[ 
גזל  -  ין דבר שהוא חוקק לכלוגבאי המלך שמטבעו יוצא שגוב דדינא    , אינו 

דינא המלוכה  ,דמלכותא  דמשפט  מקראי  מלכים    כדילפינן  בהלכות  כדנילף 
 בס"ד ואפילו מלך גוי: 

 הגבלות -
 קמא דגיטין  קדושין ובפרק ,נסיםרבנו 

והא אומר שמואל דינא דמלכותא דינא דוקא מה שהוא עשה מחוקי המלך.  
לישנא דדינא דמלכותא הכי משמע ולא  ו   ,אבל מה שהוא עשה שלא כדין לא

 .אמרו דינא דמלכא דאי עביד שלא כדין חמסנות הוא ולאו דינא
   קיג א ,בבא קמאעל  ,בית הבחירה למאירי

במשנה שלא   בארנו  העומד  כבר  במוכס  אלא  עם המוכס  לפרוט  נאמר שלא 
אם העמידו המלך ונתן לו  מאליו או שהעמידו המלך אלא שאין לו קצבה הא  

כל  וכן בכל דבר    ,למשאוי של חטים כך וכך משוי של שעורים  כך וכך  קצבה
נאמן אדם  מותר  שהמוכס  לשנות  שלא  שהמכס    .ומוחזק  אומרים  ואין 

שכל חוק שחקקו המלך לכל  תא דינא ר"ל  מעיקרו גזל הוא אלא דינא דמלכו
ולא    דין גמור הוא ואסור לגזלובפרט על אי זה מעשה    ולא חדשו לאדם אחד

במלכי ישראל אלא אף במלכי האמות הא אם היה המוכס מוחזק  סוף דבר  
שבעובדי   הקדומים  עממין  משאר  שהוא  או  חשוד  ישראל  כגון  להוסיף 

 האלילים שאינן נזהרים מן הגזל אסור:
הוא בחקים שחקק הן  ל מה שאמרנו בדין המלכות שהוא אצלנו דין גמור  כ

ותן לו כך וכך בשנה  אפילו חקק שיהא כל אדם נ   לתועלתו הן לתועלת נכסיו
או כך וכך ממשאו ומתנו או כל שיעשה כך יטול המלך ממנו כך וכך או כל  



 
 ריםמאמ אגד

 
 

 
149 

שלנו   דינין  כנגד  שהוא  פי  על  אף  בזה  הוא  -שכיוצא  לגזלו  ,דין  או    ואסור 
על הדרך האמור במלכי    . לעבור על מה שתקן שכך הוא ראוי לו מצד מלכותו

וזה שאמר    ]סנהדרין כ ב[."  כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בו"  :ישראל
דמלכותא' אמר    'דינא  דמלכא 'ולא  מצד    'דינא  לו  הראויים  דינים  כלומר 

שהאומות   דינים  או  אונס  מחמת  מחדש  שהוא  מה  אבל  מחזיקות  המלכות 
בהם מתורת ספריהם ונימוסי חכמיהם הקדומים כנגד דינין שלנו אינן בכלל  

 שאם כן כל דיני ישראל בטלים הם  זה
 

 יא  חו"מ שסט שו"ערמ"א ב
בו  ...   שיש  בדבר  אלא  דמלכותא  דינא  אמרינן  שהוא  דלא  או  למלך  הנאה 

עובדי כוכבים, דאם כן בטלו לתקנת בני המדינה כל    , אבל לא שידונו בדיני 
 . דיני ישראל

 
 חלק ו סימן רנד   שו"ת הרשב"א

וכך ראיתי שאין הדברים אמורים אלא במה שהוא נעשה בדיני המלכות שכל  
יש  ועם  דינא    עם  אמרו  דמלכותא  ודינא  המלכות  בדיני  ידועים  חקים  לו 

וכל מה שאינו מחקי המלוכה אעפ"י שיאמר עכשיו המלך    דמלכא לא אמרו
וכן אינו דין אלא במה שיש לו למלך  הסכימו הראשונים ז"ל.  כן אינו דין וכן  

דינא    תועלת שמואל  אמר  ע"ב(  קי"ג  )ד'  בתרא  הגוזל  בפ'  שאמרו  כאותה 
ינא תדע דקטלי דיקלי וגשרי גשרי ועברי' עליהו. ואקשי' והא לא  דמלכותא ד

קטלו   ואינהו  באגי  לכולהו  קטולו  זילו  אמר  מלכא  מלכא  דאמר  מאי  עבדי 
ב  מחד  חייה  מחד  דפ'  נמי  וכהנהו  טרח.  ולא  כמלכא  דמלכא  שליחא  אגא 

ליכול  / טסקא  דיהיב  מאן  אמר  דמלכא  דרעותא  בדורא  ע"ב(  נ"ד  )ד'  ח"ה/ 
 יההורי /זהרורי/ דמזבני ארעא לטסקא וכן כל כיוצא בזה. ארעא והני ז 

 
 ב. סכנה לשלום הציבור 

   א זעבודה זרה משנה, 
שיש בו נזק לרבים אין בונין עמהם  אין מוכרין להם דובין ואריות וכל דבר  

ובית   בימוסיאות  עמהם  בונים  אבל  ובימה  ואצטדיא  גרדום  בסילקי 
 אסור לבנות:מרחצאות הגיעו לכיפה שמעמידין בה ע"ז 

 רמב"ם פירוש ה
לרבים   נזקה  בו  שיש  דבר  כגון    -כל  העינוי,  וכלי  כולם,  המלחמה  כלי  כגון 

מתק אין  וכן  והקולרים.  והכבלים  ואין  השלשלאות  מלחמה,  כלי  להם  נים 
בארץ   למשחיתים  לעזור  שלא  בהם,  וכיוצא  ורמחים  חרבות  להם  לוטשים 

 בהשחתה. 
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 טו ב   בבלי עבודה זרה
תניא: להן את  "  ועוד  ואין משחיזין  זיין,  כלי  ולא  זיין  לא  להם  מוכרין  אין 

 הזיין, ואין מוכרין להן לא סדן ולא קולרין, ולא כבלים 
 ברזל, אחד עובד כוכבים ואחד כותי;  ולא שלשלאות של 

ומייחדין   האמרת:  חשידי?  ומי  דמים,  אשפיכות  דחשידי  נימא  אי  מ"ט? 
 !  כבים משום דאתי לזבונה לעובד כועמהן, אלא 

אבאא"ר  ...   בר  למכור  דימי  אסור  כוכבים,  לעובד  למכור  שאסור  כדרך   :
 ללסטים ישראל.  

 ה"ד?  
 וכבים!  אי דחשיד דקטיל, פשיטא, היינו עובד כ

 ואי דלא קטיל, אמאי לא?  
 במשמוטא, דזימנין דעביד לאצולי נפשיה.   -לעולם דלא קטיל, והב"ע 

; מ"ט? משום  הן עששיות של ברזלאין מוכרין ל:  רב אדא בר אהבהאמר  ...  
 דחלשי מינייהו כלי זיין. אי הכי, אפילו מרי וחציני נמי!  

 : בפרזלא הינדואה. רב זבידאמר 
 .  לפרסאי דמגנו עילוון: אשימזבנינן, א"ר  והאידנא דקא 

 
 פרק א ]דף לט טור א[  תלמוד ירושלמי )ונציה( עבודה זרה

ברי רבי מאיר וחכמים אומרים  העולה לתיאטרון אסור משום עבודה זרה ד
ומושב   משום  אסור  לאו  ואם  זרה  עבודה  משום  אסור  מזבנין  שהן  בשעה 

לצורך אם  וצווח  לתיאטרון  העולה  בלבד  מתחשד    לצים  ואם  מותר  הרבים 
שני   מפני  מתיר  נתן  רבי  דמים  שופך  זה  הרי  באיצטדין  היושב  אסור  הוא 

 ה שתינשא דברים משום שצווח ומציל את הנפשות ומעיד על האש 
 

   דף טז עמוד אעבודה זרה  ,חידושי הריטב"א
מתני' אין מוכרין להם דובים ואריות ולא כל דבר שיש בו נזק לרבים. פירוש  

 . אסור לגרום דבר זה על ידינווכיון דחשודין לשפוך דם ולהזיק 
מקומות   אלו  כל  פירוש  ובימה.  איצטדיא  וגרדום  בסלקי  עמהם  בונין  אין 

 .והם דנין שלא כדין ושופכין דם נקינפשות[  שדנין בהם דיני ]
 

 יו"ד קנא   שו"ע
ים,  אין מוכרים להם ולא לישראל החשוד למכור להם, ולא לישראל לסט [ ה]

סדן.   ולא  זיין  כלי  שום  ולא  ואריות,  דובים  כגון  לרבים  נזק  בו  שיש  דבר 
כבלים   ולא  ט"ו(,  דף  זרה  בעבודה  רש"י  פירש  כן  אשכנז  בלשון  )שטא"ק 



 
 ריםמאמ אגד

 
 

 
151 

בקולרין(  וקולר  ויהבוהו  ט(  יט,  )יחזקאל  בסוגר  ויתנוהו  מענין  )פירוש  ין 
רזל; ולא  )פירוש ברזל סביב הצואר( ושלשלאות של ברזל, ואפילו עשת של ב
 משחיזים להם כלי זיין; ולא בונים להם מקום שדנים בו בני אדם.  

  היו ישראל שוכנים בין עובדי כוכבים וכרתו להם ברית, מותר למכור כלי]ו[  
צרי המדינה,   וגייסותיו, מפני שעושים עמהם מלחמה עם  זיין לעבדי המלך 

 להצילה, ונמצאו מגינים עליהם, שהרי הם שרויים בתוכה.
 
   חלק ב סימן רלט ,שב"ץהתשו"ת בי שמעון בן צמח דוראן, ר

 אל הותיק ר' יוסף ששפורטיש י"א:  
וזה    :שאלת יין לישמעאל  ולא לתת  מפני חמת  צבור שהחרימו שלא למכור 

המלך שהעביר קול בכל מלכותו שלא יהי' רשות ליהודי לעבור על צוויו בזה  
ואם ולאסורין  נכסים  ולענוש  לשרושי  הן  למות  כל    הן  על  יחטא  אחד  איש 

העדה יקצוף ולא הטילו זמן בהסכמתם. ועתה בא אחד ונטל רשות מהקהל  
בור להתירו  לתת יין לבעל חובו כדי שיגבה ממנו חובו ושאלת אם רשאין הצ

לתת לו יין. עוד שאלת אם שמא עכו"ם אנס הוא שואל יין ואם לא יתנו לו  
יזיקו זמן  ולאחר  נצח  עברתו  שישמור  איפשר  להתיר    יין  אונס  הוי  אם 
 הסכמה זו או לא כיון דאונסא ליתא בההיא שעתא:  

 
ולענין אם הוא בכלל דברים של רשות להסכים כלם בהיתרו או  ..     תשובה

 ? בדבר יש איסור
   :בודאי יש איסור בדבר משני צדדין

שהדבר ידוע שיש במכירת היין להם נזק לרבים אם מפני שכרותם    -חד  הא
מפני   א'(  ,  עלילהאם  ט"ז  )ע"ז  שנינו  שלימ'  דבר  "ומשנה  להם  מוכרים  אין 

 .  "שיש בו נזק לרבים
שרי    -  והשני  זה  והמתיר  שלטון  מלך  דבר  וסכנתכאשר  דודאי    אאיסורא 

ל דמלכותא  אסור  דדינא  אסור  המכס  מן  להבריח  שאפי'  מצותו  על  עבור 
   !כ"ש בזה ,דינא

 : אחר שלשה דברים ע"כ מכל אלה הצדדים אין היתר בהסכמה זו אלא
 האחד הסכמת הכל בלי שום מוחה.  

    השני אם הוא צנוע בשתייתו ואין לחוש לשכרותו.
   .ברשות מושל הארץהג' 

 
 נ"א , ח"ב, סימן ק שו"ת תבואות משפט

ליהודי להיות בעליו של  שאלה : נשאלתי באמצעות אדם שלישי, אם מותר 
רנט( לממכר מוצרי מין  בית עסק )חנות ממש או באופן וירוטאלי כאתר אינט
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וכל מה שהוא ממין   וגם את שאינו מינו,  ממינים שונים, מצא מין את מינו 
בפריצות,   האדם  יצר  את  מכשילים  שכולם  שבהם  השווה  הצד  העניין 

 אבזרייהו ובעריות. ב
למכור  ...   שאין  ז[  ]א  בע"ז  במשנה  נאמר  לאיסור:  שלישי  צד  מצאנו  והנה 

שהם מפני  ודובים  אריות  נזק    לגויים  בו  שיש  דבר  'כל  ציבורי  מפגע  מהוים 
והרמב"ם   יח[  א  ]עז  הרא"ש  עא[  ה  ]עז  הרי"ף  פסקו  זה  ודין  לרבים', 

וכדומה ]הלכות רוצח  שהרחיבו )בעקבות הגמ' שם טו עב( למכירת כלי נשק  
ושוב בהלכות ע"ז ט ח ועיין בלחם משנה    (הביאו החינוך במצוות רלב)יב, יב  

בהם שיעשו  הנזק  מפני  את  שם[  להשיג  לאפשרות  קשור  הדבר  אין  ושם   .
האיסור מצד אחר )וכי נאמר שכל הסוגיות האלו נאמרו שיש רק חנות אחת  

?( אלא מתברר שהוא  לאותו הדבר ואין להם איך להשיג אותו ממקום אחר
איסור כללי של דאגה לטובת הציבור. ופסקו מרן בשו"ע ]יו"ד קנא ה[. כבר  

] שו"ת  שב"ץ  רקרון זה הלכה למעשה, כגון הבעלי השותי"ם עשו שימוש בעי
רלט[   ב  אסר  התשב"ץ  שהמלך  בשעה  לגויים  יין  למכור  מותר  אם  כשנשאל 

הדבר,   לאת  דן  הציבוואס והוא  הנזק  מצד  הדבר  את  שגורמים  ר  רי 
דבר   שהוא  )ואף  שונה  בהקשר  זה  בעקרון  שימוש  עשה  כלומר  השיכורים, 

הגוי   על  האסורים  הדברים  בכלל  שהוא  שאינו  כפי  מצוותיו,  ז'  מצד  עצמו 
חנויות   על  נגיד  ומה  עליהם(.  האסורה  דמים  לשפיכות  הגורמים  נשק  בכלי 

 ? אלו שהם אבי אבות הטומאה ואבן נגף על פתחי רחובות העיר
 

* * * * * 
 

 הנחיות לקהילה ורעיונות לפעולה 
פלאי הטכנולוגיה מאפשרים את החיבור בין האנשים בצורה חסרת תקדים.  
חייבים   ובראשונה  בראש  לעזר.  להיות  יכול  בהחלט  הדבר  הנוכחי,  במצב 
על   לשמור  היא  כאן  העיקרית  המטרה  הרשויות.  מצד  להוראות  להישמע 

תחושה וליצור  הקהילה,  חברי  עם  אי    קשר  אם  גם  וקהילתיות,  ביחד  של 
 אפשר להתכנס פיזית במקום אחד.

לקיים   - או    שיעורים ניתן  הטלפון  דרך  וחברותות 
 קבוצות. ב וכד'. אפשר גם אחד על אחד וגם  Hangoutייפ/זום/בסק

בציבור - כז   תפילה  בצורה  לקיים  אפשר  כן  דברים  גם  )למעט  ו 
ם הנמצא  שבקדושה(. הכוונה היא לשים מצלמה בבית הכנסת, ואד

 בבידוד יוכל להצטרף דרך המחשב בבית.  
ליצור   - טלפוניםכדאי  לפחות    עץ  יקבלו  הקהילה  חברי  שכל  כדי 

להם   דואג  שמישהו  להרגיש  הקהילה,  מטעם  ביום  אחד  טלפון 
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עזרה   קבלת  לצורך  לרשויות  להעביר  שיוכלו  וגם  עליהם,  וחושב 
 ם. במידת הצורך. דבר זה חשוב במיוחד לאנשים זקנים או חולי

זכור - שם    -  מצוות  לשאול  אפשר  מצוין!  קהילתי?  פייסבוק  לכם  יש 
זכרונות לכתוב  הקהילה  מחברי  ולבקש  בשנים    שאלות  מפורים 

קודמות )או כל נושא אחר שתבחרו(. מי שמתקשה, תדאגו להתקשר  
ולהזמין אותם להכתיב לכם את הדברים, ותפרסמו בשמם. כמובן  

 שתמונות תמיד יתקבלו בשמחה. 
משחק גמדים וענקים, כשהגמדים צריכים   - מנות בלי מנות משלוחי -

סיף חידה,  להתקשר לענקים ולאחל להם פורים שמח. אפשר גם להו
 שיר או כל דבר אחר שישמח את המקבל. 

יוטיוב,    -  סרטונים - ווטסאפ,  קבוצות  דרך  ותפיצו  סרטונים  תכינו 
כם!  פייסבוק, דוא"ל ועוד. מה לצלם בסרטון? כל דבר העולה על רוח

מסר תמיכה והזדהות עם חברי הקהילה, דבר תורה, מחשבה יומית,  
 מתכון לשבת, סיפור מרגש, חידה ועוד. 

יום תעלו חבר קהילה    -  ת סיפורשע - וכל  תקבעו זמן במהלך היום, 
 אחר שיספר את סיפורו האישי. 

, זה הזמן! בכל קבוצה  תאם אין קבוצת ווטסאפ קהילתי  -  ווטסאפ -
חבר יכול לשלוח או שמא רק מנהלי הקבוצה.  אפשר להחליט אם כל  

זה יכול לעזור בהעברת מידע מהימן בזמן אמת בלי לקבל עשרות או  
הודעות,   רק  לא  להעביר  וצריך  אפשר  כמובן  חזרה.  הודעות  מאות 
חיזוק,   דברי  תורה,  )דברי  כאן  הרשומים  הדברים  שאר  אלא 

 סיפורים, סרטונים וכו'(. 
מרחוק  - למידה  ספר:  בלייב    לבקש  -  בתי  שיעבירו  מהמורים 

בנושאים   שיעורים  אחרת(  מתאימה  תוכנה  כל  או  'זום'  )באמצעות 
ת הספר. אפשר גם להכין חידונים כשיעורי  שאותם הם מלמדים בבי

 בית או סתם בשביל הכיף.  
עזר - שיעורי  ספר:  כדי    -  בתי  לצעירים  מבוגרים  ילדים  בין  חברו 

בי שיעורי  להכין  לצעירים  יעזרו  את  שהמבוגרים  להמשיך  או  ת 
 הלימוד בנושאים מסוימים.

בידוד  - יומן  יומן מהתקופה    -  בתי ספר:  בקשו מהתלמידים לשמור 
או    שבה וידאו,  אודיו,  בכתב,  זאת  לעשות  אפשר  סגור.  הספר  בית 

הדיווח   בצורת  לגוון  וכן  עם    -מצגת,  ראיונות  חדשות,  מהדורת 
יומן אישי,    אנשים אחרים בבית או בשיחת וידאו עם אחרים, עיתון, 

 רציני, מבדר ועוד.  
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  –הנחיות קהילתיות, אמוניות והלכתיות  

 תש"ף פסח 
 

 עמיאל,  -לכבוד בוגרי ותלמידי שטראוס
כולו, אנו מקווים ששלומכם בטוב   ועולם  בימים מיוחדים אלו לעם ישראל 
ש"אין   ברור  אבל  העולם  פני  מועדות  לאן  יודעים  איננו  איתנה.  ובבריאות 

תוכנית אלוקית המכוונת את העולם. בקוביה" אלא יש כאן  הקב"ה משחק  
ולאומי   קהילתי  משפחתי,  אישי,  באופן  כולנו  על  משפיע  הקיים  המצב 
ובעיקר גם לא מאפשר לנו לראות את פני העתיד ולתכנן את הנדרש, אפילו  
דמיטב,   מילי  כל  לכולם  מאחלים  אנו  ובא.  הקרב  הפסח  חג  לקראת  לא 

רכבת זו ואנו לרשותכם בכל  יהודי גם בתקופה מו  שתמשיכו לפעול למען כל
 אשר נוכל להיות לעזר.  

את   ריכזנו  שונות  ולקהילות  המכון  של  לשליחים  לעזור  מחשבה  מתוך 

 .הנושאים והשאלות העומדות על הפרק ואנו שולחים אליכם ללימוד ולעיון 

מי   ולכל  נוספים  ומחנכים  לרבנים  הזה  החומר  את  לשלוח  מוזמנים  אתם 

 .שתרצו

 .המכון על  הכנת החומר המצורף תודה מיוחדת לצוות

 
 ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום,  

 הרב אליהו בירנבוים 
 ראש המכון 

 
* * * * * 

 

 הקדמה 
מתקבצים   אנחנו  הזה  בלילה  השנתי.  המשפחתי  האירוע  הוא  הסדר  ליל 
הפסו וכדברי  ג'(,  פס'  י"ב  פרק  )שמות  לבית"  שה  אבות  לבית  שה  ק,  "איש 

הבית. המשנה מדברת על הורים וילדים "וכאן הבן שואל אביו"  העיקר הוא  
)פסחים פרק י', משנה ד'(, והרמב"ם מדבר על הצורך לגרום לילדים להישאר  
ערים ומעורבים בכל מה שקורה, "וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו  

ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות עד ש וישאלו  ישיב להם  הבנים 
קליות  ויאמ להם  מחלק  משנה  וכיצד  היה.  וכך  כך  אירע  וכך  כך  להם  ר 

 ..." ואגוזים ועוקרים השולחן מלפניהם
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הלאומי   הסיפור  את  ללמד  הזדמנות  זאת  המשפחה.  בחיק  נחגג  הסדר  ליל 
בתוך   מסתופף  כולו  כשהעולם  השנה,  והמשפחתי.  האישי  הסיפור  את  וגם 

אנשים יצטרכו להוביל את ליל  , הרבה  הבית כמו שהיה בליל יציאת מצרים
עמיאל, צריכים לדאוג  -הסדר בפעם הראשונה בחיים. אתם, שליחי שטראוס 

ולגרום   הזה  בחג  הטמונים  לרעיונות  החג,  לאווירת  הקהילה  את  להכניס 
במיצר   נמצא  ששוב  ישראל  מעם  חלק  מהקהילה,  חלק  להרגיש  לאנשים 

ולחוות את   לחירות  מורוצה להרגיש את היציאה  בימים ההם  יציאת  צרים 

 .ובזמן הזה

לכם   לעזור  כדי  והנחיות  שיעורים  ומקורות,  רעיונות  תמצאו  כאן  בחוברת 
שנמצאים   אלה  בין  הקהילה,  לחברי  לעזור  וכמובן  בעצמכם  להתמודד 
שיותר   אנשים  ובין  הסדר,  את  לראשונה  שעורכות  משפחות  בין  בבידוד, 

 .בצל הקורונה הו אחר מתורגלים בהובלת הערב, אבל מחפשים השנה מש

הנחיות   הצריכים  הקהילה  חברי  עבור  ומתומצת  מתורגם  מהחוברת  חלק 

 .לעריכת הסדר

תודתנו לרב יוסף צבי רימון על הרשות להשתמש בחלקים מתוך ההגדה שלו  

 .)מצ"ב(. אנו בטוחים שהוא יהיה לכם לעזר

 ,שנושנזכה שוב להיכנס כולנו יחד ולשיר לפניו על גאולתנו ועל פדות נפ

 ות המכון צו
 

* * * * * 

 הלכות 
 מכירת חמץ 

 הלכה פסוקה

כדי   • לרב  טלפון  בשיחת  או  אונליין  באימייל,  הרשאה  לתת  ניתן 
 למנות אותו כשליח למכירת החמץ שבבית. 

 . המכירה עצמה לגוי חייבת להיות עם שטר ובאופן פיזי מול הגוי •

ממנ • החמץ    יםאם  את  למכור  אחר  או  רב  הקהילה,  שלך  יש  של 
ולא      ודא שהוא יקנה את החמץ חזרה אחרי היום השמיני בחו"ל לו

במוצאי היום השביעי. ע"כ, עדיף טכנית למנות רב מחו"ל, באיזור  
 . הזמן שלכם

 גם מי שרגיל כל שנה לא למכור חמץ גמור, יכול השנה להקל. •
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 מקורות להרחבה 
ט  באינטרנמותר למנות שליח למכור את החמץ על ידי חתימת שטר הרשאה  

השליח בפני  אביב  שלא  ניר  הרב   .

(https://www.yeshiva.org.il/midrash/21898 ) 

ינוי שליח אינו צריך מעשה קנין. הדבר נלמד מן הגמרא במסכת בבא קמא  מ
יכו אחר  ביד  מעות  שהפקיד  אדם  האם  הגמרא  דנה  שם  ע"ב(  לשלוח )קד    ל 

וברור   הנפקד,  מיד  המעות  לקבל  כדי  שליח  ביד  חותם  עם  הרשאה  איגרת 
לגבי   רק  הוא  שם  הדיון  וכל  קניין  ללא  אף  תקף  השליחות  שמינוי  לגמרא 
צריך   אין  עדים  אף  אלא  קניין  רק  ולא  בדרך.  למעות  הנפקד  של  האחריות 
  למינוי השליחות, שכל מטרת העדים להעיד במקרה של הכחשה בין השליח 

)לא איברי סהדי אלא לשיקרי(, אך אם שניהם מסכימים אין צורך    והמשלח
 בעדים. 

 כך פסק השולחן ערוך )חו"מ קפב, א(: 
זה   הרי  לי,  קנה  או:  מטלטלין,  או  קרקע  לי  ומכור  צא  לשלוחו:  "האומר 
מוכר ולוקח ועושה לו שליחותו וכל מעשיו קיימין; ואין העושה שליח צריך  

בעלמא בינו לבין חבירו, ואין צריך עדים אלא  באמירה  קנין ולא עדים, אלא  
 לגלות הדבר אם כפר אחד מהם".

שליח   במינוי  )אמנם  השליח.  בנוכחות  להיות  צריך  אינו  השליחות  מינוי 
מסיבות   אך  בפניו,  דווקא  להיות  צריך  מהפוסקים  לחלק  הגט  לכתיבת 

ו ע"א,  עא  גיטין  תוס'  עיין  לשמה,  דבעינן  גט  לכתיבת  רא"ש  המיוחדות 
מב"ן ור"ן שם סוף פרק התקבל. יעויין שו"ת היכל יצחק אבן העזר ב סימן  ור

שליח   בין  בחילוק  רעז  סימן  העזר  אבן  )לובאוויטש(  צדק  צמח  ובשו"ת  נה, 
 קבלה לשליח הולכה(.

כל דברינו עד עתה שאין צריך קניין למינוי השליחות אמורים במינוי על ידי  
הכתב   ידי  על  במינוי  אולם  שכן  דיבור  קניין.  כל  צריך  ואין  טפי  שאלימא 

יפה כח הכתיבה   כן  )חו"מ סי' קמו( שכתב "ואם  ויעויין בשו"ת מהרשד"ם 
מהדיבור ודאי, ואחר שרבי יוסף כתב בכתב ידו לרבי יעקב )השליח( יש עליו  
לקיים כל מה שכתב בכתב ידו. וכל שכן וקל וחומר כאשר הוא דרך התגרים  

ידי כתבי וכך  ם... למלעשות מעשיהם על  דנו שמי שכותב לחברו שיעשה כך 
וחברו עשאו המעשה קיים ואי אפשר למשלח לערער על השלוח כלום, ואין  
צריך עדים ולא קנין דלא איברו סהדי אלא לשקרי". ויפה כתב הרב אליעזר  
הרשאה   כתב  מבואר שחתימת  זה  "ולפי  והוסיף  זה  מקור  שהביא  פורת  בן 

כיום שהדרך  אלקטרוני,  חתימה  לקנות    בדואר  היא  גונא,  בכהאי  ולמכור 
 תקפה לדיני ממונות, וממילא הוא הדין גם למכירת חמץ".

 

https://www.yeshiva.org.il/midrash/21898
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לבנון   אליקים  הרב  גמור,  חמץ  מכירת 

(https://www.kipa.co.il//השנה-מותר-לחוששים-לבנון-הרב-565489יהדות-

 ( ח/-במכירת-אותו-ולמכור-חמץ-לקנות 
,   שאלה: הנוהגים לבער חמץ גמור לפני פסח, ולא לסמוך על המכירה לנכרי
הקורונה,   בגלל  הפסח,  לאחר  חמץ  מוצרי  יהיו  לא  שמא  מחשש  זו,  בשנה 

 האם יכולים לרכוש מוצרי חמץ, ולסמוך על המכירה?  
שי   תשובה: בערב  אכן,  לנכרי  החמץ  מכירת  על  לסמוך  שלא  הגר"א,  טת 
 הפסח.  

צריך   פעמים,  נהג שלש  טוב, שאם  כמנהג  נדר,  בכך  יש  האם  היא:  השאלה 
 נות ממנהגו.  התרת נדרים כדי לש 

מנהג   בכך  אין  זו,  כשיטה  להחמיר  שנהג  מי  גם  שונה.  המצב  כאן  אולם, 
גמור חמץ  למכור  לא  תעשה",  ואל  ב"שב  מנהג   אלא  הפסח.    בפועל,  בערב 
 במקרה זה, אין המנהג הופך לנדר, ואם רוצה לשנות, רשאי.  

יכול   כל מי שחושש לקושי בהשגת מוצרי מזון חמץ לאחר הפסח,  למעשה: 
 ות מוצרי חמץ, ולדאוג למכירתם בערב הפסח. לקנ
 

 משנה ברורה סימן תמח ס"ק יט 
החמץ  כתבו האחרונים דאע"ג דלכתחלה יש למכור בכסף ובמשיכה מ"מ אם  

העכו"ם   שיכול  כאן  החמץ  אין  אם  וכן  כולו  החמץ  למשוך  וא"א  מרובה 
למושכו אלא הוא בעיר אחרת או בדרך יש לו להקנותו לנכרי בשאר קנינים  

שנהגו בקצת מקומות שהלוקח רושם על דבר הנקנה כדי    גון על ידי רושםכ
הרבה   לו  קנוי  ועי"ז  ידוע  סימן  לו  כףשיהיה  תקיעת  ע"י  צו  )שקורין    או 

במקומות שנהגו    או ע"י נתינת פרוטהשלאג( דהיינו שמכין כפיהם זה על זה  
שמסירת   שנהגו  במקום  או  המקח  נגמר  למוכר  פרוטה  נותן  שכשהלוקח 

תח הוי גמר המקח ]מיהו עכ"פ צריך שיאמר הריני מוכר לך חמץ פלוני  המפ
דזה  ופלוני בעד סך כך וכך ולא כמו שאומרים ההמון הריני מוכר לך המפתח  

חשיב    וכן כל כיוצא בו כל מקום ומקום כפי מנהג הסוחריםלא חשיב כלום[  
 הדבר כקנין ע"פ ד"ת ושפיר יש להקנות גם החמץ בקנין כזה.

 
 בכורותתענית 

 הלכה פסוקה

פיזית  • להיות  בלי  גם  ב'לייב'  לסיומים  להצטרף  יכולים    בכורות 
 בסיום, וכך לא להמשיך ולצום.

בעקבו • חולשה  שמרגיש  קלים  בכור  בצומות  כמו  רשאי,  הצום,  ת 
 אחרים, לשבור את הצום. 

https://www.kipa.co.il/יהדות/956548-הרב-לבנון-לחוששים-מותר-השנה-לקנות-חמץ-ולמכור-אותו-במכירת-ח/
https://www.kipa.co.il/יהדות/956548-הרב-לבנון-לחוששים-מותר-השנה-לקנות-חמץ-ולמכור-אותו-במכירת-ח/
https://www.kipa.co.il/יהדות/956548-הרב-לבנון-לחוששים-מותר-השנה-לקנות-חמץ-ולמכור-אותו-במכירת-ח/
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 מקורות להרחבה 

 משנה ברורה סימן תע ס"ק י 
עודת מצוה וכן נוהגין כהיום  ויש מקומות שנהגו הבכורים להקל ולאכול בס 

ואף   מסכת  סיום  בסעודת  אף  ולאכול  להקל  במדינתנו  מקומות  בכמה 
כיון   מ"מ  המסכת  את  למדו  לא  בעצמן  הוא  שהבכורים  המסיים  שאצל 

קודם   להמסיים  שמתקבצים  והמנהג  לסעודתו  מצטרפים  מצוה  סעודת 
ואח"כ  בסיומו  עמו  ומצטרפים  ושומעים  המסכת  לפניהם  ומסיים    שסיים 

 עושין סעודה:
 

 משנה ברורה סימן תע ס"ק ב
 ונראה דאם חש בראשו או בעיניו אין צריך להתענות וכן נראה עוד דבאדם

התענית אין יכול לאכול רק דברים קלים ובשיעור  שהתענית קשה לו ואחר  
מועט מאד וקרוב הדבר שעי"ז לא יוכל לקיים אכילת מצה ומרור ושתיית ד'  
כתיקונם   הלילה  מצות  שיקיים  כדי  להתענות  שלא  מוטב  כתיקונם  כוסות 

 ומ"מ בזה ובזה טוב יותר שיאכל רק מיני תרגימא. 
 

 סעיף ה  יים סימן תעערוך השולחן אורח ח
דדוקא    על שכתב  מי  ויש  לאכול  הבכור  יכול  הבן  פדיון  או  מילה  ברית 

ויש מי   השייכים להמצוה כמו בעל ברית וסנדק ומוהל וכיוצא בהם ]מג"א[ 
]פר"ח[ אמנם עתה זה   שאומר דהמיקל לכל אדם בסעודת מצוה לא הפסיד 

מסכתא ולא לבד    כמה דורות שמקילים לגמרי בתענית בכורים והיינו בסיום
ואוכלים  הלומד   עמו  ומסיימים  המסיים  סביב  מתקבצים  הבכורים  אלא 

ונתפשט זה בכל המדינות ואינו ידוע מאין להם להקל כל כך אם לא שנאמר  
יפה   ג"כ אינו  ואכילת המרור  דמפאת חלישות הדור והטורח רב בערב פסח 

בגמ' לא נזכר  לבריאות ולכן יחשבו את עצמם כאינם יכולים להתענות ולפי ש
וגם בירושלמי המסקנא דא"צ להתענות ואינו אלא מנהג ע"פ מס'  כלל מזה  

 סופרים לכן לא מיחו חכמי הדור בזה וצ"ע: 
 

 שו"ת האלף לך שלמה חלק אורח חיים סימן שפו 
סיום   ועל  ו'  ביום  להתענות  וא"צ  להבכורים  להקל  יכול  מסכת  סיום  ע"ד 

לפי תומו למד  נביא החילוק כך אם  להיו  איזה  יכול  על  וסיים בע"פ  ת אפי' 
סיום נביא אחד אפי' הוא קטן בקאפיטלין אבל אם למד כדי להיות לו סיום  
אז על מס' גדולה כיון דהוי מעלה הלימוד לו יהא דהוי שלא לשמה נמי נחשב  

 סיום אבל אם לומד איזה נביא כדי לעשות סיום אין זה סעודת מצוה:
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יום המסכת  שרותו להשתתף בסעודת ס בכור המתענה בערב פסח שאין באפ
על מנת להפטר מהתענית, יוכל לשמוע בשעת הדחק סיום מסכת באמצעות  

 מצלמת האינטרנט, בתנאי שיביאו לו לטעום מן הסעודה. 
 פוסק: הרב אברהם מיימון הלוי 

 ספר: דרך האתרים 
וכן   תשובות,  במדור  כד  סימן  בהרחבה  שם  וראה  יא  סעיף  א  פרק  מקור: 

 בטלפון בתנאים הנ"ל 

halacha.co.il/q-http://www.shut/4838-באינטרנט-מסכת-סיום   

 

Ask the Rabbi: Siyum Participation Via Skype 

Rav Daniel Mann 

Those who take a surprisingly lenient approach about siyum standards 

for ta’anit bechorot (including Az Nidberu and Teshuvot V’hanhagot 

ibid.; Yabia Omer, I, OC 26 is quite stringent) rely heavily on the 

following two factors. 1) The whole fast is a minhag. 2) For many people 

in our time, fasting would have a significant negative impact on the 

Seder. While not cancelling the minhag, some seem to lower the bar of 

who is included in the siyum to enable most anyone to eat. If one feels a 

need to rely on this approach, Skype participation can also be 

contemplated. If so, it is better to watch and celebrate as a group 

and/or to witness a siyum that brings true simcha (e.g., based on 

connection to the person or level of accomplishment) 

http://www.eretzhemdah.org/newsletterArticle.asp?lang=en&pageid=4

8&cat=7&newsletter=1275&article=4787 

 
 קטניות

 הלכה פסוקה

השנה   • ולסמוך  להקל  ניתן  לפסח,  כשר  אוכל  להשיג  במקום שקשה 
 בשעת הדחק בפרט.על הדעות המקילות בעניין קטניות בכלל ו

את הכלים בהם משתמשים לקראת שנה הבאה,    אין צורך להכשיר •
שעות במידה והמצב משתפר    24ומותר אף לבשל בהם לפסח לאחר  

 ואין צורך לסמוך על הקולא של אכילת קטניות. 
 

http://www.shut-halacha.co.il/q/סיום-מסכת-באינטרנט-4838
http://www.shut-halacha.co.il/q/סיום-מסכת-באינטרנט-4838
http://www.eretzhemdah.org/newsletterArticle.asp?lang=en&pageid=48&cat=7&newsletter=1275&article=4787
http://www.eretzhemdah.org/newsletterArticle.asp?lang=en&pageid=48&cat=7&newsletter=1275&article=4787


 
 תש"ף   פסח  -הנחיות קהילתיות, אמוניות והלכתיות  

 
 

 
160 

 מקורות להרחבה 
 מתוך פניני הלכה: 

גם באשכנז היה ברור שמנהג איסור קטניות אינו חמור כאכילת חמץ, ולכן  
ישראל לאכול קטניות.  מו בשנות בצורת  בשעת הדחק כ גדולי  ורעב, התירו 

השעה   אם  הרבנים  נחלקו  בצורת,  כשהיתה  רבות  פעמים  למעשה,  אמנם 
להחמיר.   שנטו  והיו  להקל,  שנטו  והיו  קטניות.  להתיר  כדי  מספיק  דחוקה 
מפני   אסרו,  לעשירים  ואילו  קטניות,  לאכול  בלבד  לעניים  שהתירו  והיו 

ם. ובעניינים אלו צריך לנהוג בכל  נות מאכלים אחרישהיתה להם יכולת לק
 מקום לפי הוראת הרבנות המקובלת, שהיא ה'מרא דאתרא'.

מיני   באותם  תחילה  להקל  ראוי  כשמקילים,  שגם  שכתבו,  מהאחרונים  יש 
קטניות שאינם דומים למיני דגן, ורק כשאין ברירה אפשר להקל גם באורז  

למי  הדומים  )גרעצ'קע(  וכוסמת  אד ודוחן  )נשמת  דגן  כמה  ני  כתבו  עוד  ם(. 
יש לחלוט תחילה את הקטניות במים רותחים,   אחרונים, שגם כשמקילים, 
כיום   מקילים  אין  שלמעשה  ואף  מחמיצים.  אינם  דגן  מיני  גם  זה  שבאופן 
במנהג   להקל  הכרח  יש  כאשר  מקום  מכל  ז(,  ב,  )לעיל  דגן  מיני  לחלוט 

 תנג, ז(. או"ח קכב, מ"ב  הקטניות, מוטב לתקן במה שאפשר )חתם סופר
 

 שו"ת קול מבשר חלק א סימן פ ד"ה בתשובה לחוזר 
ובענין קטניות אף על פי שהאשכנזים בכל המקומות קבלו עליהם חומרא זו  
המובא   הערוך  מפירוש  לזה  סמך  כתבו  תנ"ג  סי'  באו"ח  והגר"א  והפר"ח 
בשעת  והתירו  זה  על  נמנו  כבר  מ"מ  רבא,  ד"ה  ע"ב  מ'  דף  פסחים    בתוס' 

)וגם אם  הדחק בדורות הא ז"ל מבראדי  בימי הגאון מהר"ש קלוגר  חרונים 
נמצאו מתנגדים לזה קצת גדולים מ"מ רבו המתירים(, ואחריו בדור שלפנינו  
זו   מדוכה  על  ישבו  בווינא  בגולה  בהיותי  הראשונה  העולם  מלחמת  בזמן 
והרא"מ   מבוטאטש  אריק  מאיר  הר'  הגאונים  ובראשם  מפורסמים  רבנים 

והרשטיי מבראד  נמניתי  נבערג  הצעיר  אני  וגם  ז"ל  מקראקא  ענגיל  יוסף   '
יש   אבל  הדחק,  בשעת  להתיר  החלטנו  והויכוח  ומתן  המשא  ואחר  עמהם 
ליזהר באורז לברר אותו ולבדוק היטב אם לא נמצא בו גרעין של דגן, כיון  

 שהפר"ח החמיר מטעם זה אף להספרדים באורז.  
 

 תנ"ג, כ"ז כף החיים על אורח חיים, 
ין  כלים שנתבשלו בהם מיני קטניות לנוהגין איסור במיני קטניות  א כז( ולענ

לאחר מעל"ע מותרים. זר"א שם. וכ"כ מהרלנ"ח סי' קכ"א. פר"ח סי' תצ"ו  
מעיד   א'  דאפי'  הזר"א  עו"ש  וכתב  שם.  הפסח  חקת  שם.  ער"ה  כ"ד.  או' 

היתר יכול לאכול  שנוהגין איסור בקטניות מתארח בעיר אחרת שנוהגין בהם  
יעו"ש.  בכלי יום  באותו  באותה קדירה קטניות  בישלו  וא"צ לשאול אם  הם 
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בו   לבשל  מותר  ב"י  שאינו  יודע  שאינו  בסתם  דאפי'  שם  מהרלנ"ח  וכ"כ 
לכתחלה יעו"ש. וכ"כ הפר"ח שם. ער"ה שם. חקת הפסח שם. מיהו מ"ש שם  

עכ יום  באותו  קטניות  בו  שנתבשל  בכלי  בישלו  אם  דאף  יכול  הזר"א  "ז 
מאותו תבשיל יעו"ש עיין במהרלנ"ח שם דף קפ"ה שכתב    המתארח לאכול

וגם שלא לאכול המאכל   ב"י  בודאי שהוא  שלא לבשל בכלי המתיר כשידוע 
שם   הפסח  חקת  דעת  אמנם  שם.  הפסח  חקת  והביאו  יעו"ש.  בו  שנתבשל 
דבדיעבד אם בישלו אפי' הכלי ב"י התבשיל מותר משום דודאי יש בתבשיל  

לכתחל   רוב אבל  הבלוע  שאסור  נגד  כמו  דאסור  דאפשר  וכתב  בזה  מצדד  ה 
 לערבו כדי לאכלו לכתחלה יעו"ש. 

 
 הזכרת נשמות 
 הלכה פסוקה

להגיע   • אפשר  כשאי  נשמות.  להזכיר  נוהגים  פסח  של  האחרון  ביום 
 לבית הכנסת ולעשות זאת במניין, אפשר להתפלל גם ביחיד.

 
 מקורות להרחבה 

 ט"ז, עמ' תיד   פני ברוך סי' ל"ט סעיף
ל מלא רחמים הוא בצבור, אבל גם יחיד  -זכרת נשמות וגם תפילת אעיקר ה

א תפילת  וכן  נשמות,  מזכיר  בביתו  לומר  -כשמתפלל  אפשר  רחמים  מלא  ל 
הזכ"נ   תפילת  שאין  י"ב  סי'  השדה  דודאי  בשם  החיים  )גשר  ביחידות. 

 מהדברים שבקדושה הדרושים עשרה.(
 

 ארבע כוסות בעניין שיעור 
 קורות להרחבה מ

 ע"ב  ק"חף דפסחים 
אמר רב יהודה אמר שמואל ארבעה כוסות הללו צריך שיהא בהן כדי מזיגת  
ביתו   ולבני  לבניו  יצא השקה מהן  בבת אחת  יצא שתאן  חי  יפה שתאן  כוס 
יצא שתאן חי יצא אמר רבא ידי יין יצא ידי חירות לא יצא שתאן בבת אחת  

ביתו  ניו ולבני  רב אמר ידי יין יצא ידי ארבעה כוסות לא יצא השקה מהן לב
יצא אמר רב נחמן בר יצחק והוא דאשתי רובא דכסא מיתיבי ארבעה כוסות  
הללו צריך שיהא בהן כדי רביעית אחד חי ואחד מזוג אחד חדש ואחד ישן  
רבי יהודה אומר צריך שיהא בו טעם ומראה יין קתני מיהת כדי רביעית ואת  

כוס יפה    כדי מזיגת  אמרת כוס יפה אמרי אידי ואידי חד שיעורא הוא מאי
דקאמר לכל חד וחד דהוי להו כולהו רביעית רבי יהודה אומר צריך שיהא בו  
כי   יין  תרא  אל  דכתיב  יהודה  דרבי  טעמא  מאי  רבא  אמר  ומראה  טעם 
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דכסא   רובא  ד"ה  ומיהו    -יתאדםתוספות  לעיל  כדפרי'  לוגמיו  כמלא  היינו 
 לכתחילה צריך לשתות רביעית:

 
 ימן כ"א  פרק י', ספסחים רא"ש 

מר רב יהודה אמר שמואל ארבע כוסות הללו צריך שיהא בהן כדי מזיגת  א
כוס יפה שתאן חי יצא ידי ארבע כוסות ידי חירות לא יצא. שתאן בבת אחת  
ד'   ידי  יין יצא  ידי  פירוש שלא על הסדר אלא מזג ארבע כוסות זה אחר זה 

נח רב  אמר  יצא  ביתו  ולבני  לבניו  מהן  השקה  יצא  לא  יצחק כוסות  בר    מן 
ביתו שותין המיעוט הנשאר משמע דלכתחלה   ובני  רובא דכסא  והוא דשתי 
א"צ להשקותם אלא הוא שותה כל הכוס והם יוצאין בשמיעה תדע דהא נמי  
אלא   שתו  לא  והם  דכסא  רובא  בעינן  דהא  בשמיעה  אלא  יצאו  לא  כששתו 

נוהגין    המיעוט. ומיהו יש לדחות דמיירי כשיש לכל אחד כוס לפניו כמו שהן
וא שפך לתוכן ולשון המשנה משמע שאין ארבע כוסות כי אם לו מדקתני  וה

ולא יפחתו לו מארבע כוסות דמשמע דוקא לו צריך ולא לבני ביתו לכל אחד  
כוסו   ומיהו בברייתא דמייתי בתר הכי משמע דצריך לכל אחד ואחד  ואחד 

תוע מה  יהודה  א"ר  תינוקות  ואחד  אנשים  ואחד  נשים  אחד  יש  דקתני  לת 
וקות ביין משמע דלתנא קמא צריך כוס ונהגו ליתן לפני כל אחד ואחד  לתינ 

רביעית   כדי  בו  שיהא  צריך  הללו  כוסות  ד'  רבנן  תנו  לעשות.  נכון  וכן  כוסו 
יש   תועלת  מה  וכי  יהודה  רבי  אמר  תנוקות  ואחד  נשים  ואחד  אנשים  אחד 

ות שישאלו  כדי  ואגוזים  קליות  להם  מחלק  אלא  ביין  אמרו  לתינוקות  ניא 
 ליו על רבי טרפון שהיה מחלק לתינוקות קליות ואגוזים כדי שישאלו. ע
 

 ט סעיף  ע"באו"ח סימן תשולחן ערוך 
שיעור הכוס, רביעית לאחר שימזגנו )אם רוצה למזגו(, וישתה כולו או רובו.  
ואם יש בו הרבה רביעיות, שותין ממנו כל כך בני אדם כמניין רביעיות שבו.  

ש אומרים  לשתות ויש  )וצריך    צריך  רביעיות  כמה  מחזיק  אפילו  הכוס  רוב 
 לשתות השיעור שלא בהפסק גדול בנתיים( )בית יוסף בשם רוקח(: 

 
אף שבעלמא די ברוב רביעית    -רוב הכוס אפי' וכו'    -משנה ברורה )ס"ק לג(   

אפילו מכוס גדול הכא לענין כוסות חמיר טפי דבעינן דוקא רוב כוס ואם לאו  
ל כדעה הראשונה. ומ"מ אם בדעתו לשתות הרבה לא  לדינא קיי"לא יצא. ו

 יקח כוס גדול רק כוס שמחזיק רביעית כדי לחוש לדעה זו:
 

* * * * * 
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 תפילות החג 
במידה ואין אצלכם בעיה של התקהלות וקיום מניינים, כמובן שהכל מתנהל  

 כרגיל. להלן כמה נקודות משמעותיות לתפילה בלא מניין.
 

 תפילת טל 
תפילה של הציבור ועל כן אין חיוב ליחיד לומר אותה. מי שרוצה  דובר על  מ

 לומר את הפיוט בעצמו לפני שמונה עשרה של מוסף יכול. 
הרוח   "משיב  לומר  מפסיקים  לא,  אם  ובין  אומרים  אם  בין  מקרה,  בכל 

 ומוריד הגשם" במוסף. 
 

 יזכור
להג אפשר  כשאי  נשמות.  להזכיר  נוהגים  פסח  של  האחרון  לבית  ביום  יע 

 הכנסת ולעשות זאת במניין, אפשר להתפלל גם ביחיד. 
ויקיר   קרובי  של  הנפטרים  שמות  עם  ספר  להוציא  נוהגות  קהילות  הרבה 
התפילות   עם  יחד  כזו,  רשימה  להפיץ  ממליצים  אנו  הקהילה.  חברי 
הרלוונטיות, ולקבוע שעה ביום האחרון של פסח שבו אנשים יוכלו לומר את  

ש עם  ביחד  הכנסת  אר  התפילות  בבית  ביחד  לא  אם  גם  הקהילה,  חברי 
 )בדומה למתפלל ביחיד שיקבע את תפילתו לשעה שהציבור מתפלל(.

 
* * * * * 

 

 קראת פסח  הנחיות לקהילה ל 
 נקיונות לפסח  

יציאה   נרגיש  איך  אחרת  )הרי  לפסח  לנקות  צריך  הנוכחי,  במצב  גם 
החג יש לנהוג    הלךמעבדות?(. במקומות ציבוריים שייתכן ויהיו בשימוש במ

   במשנה זהירות ולהצטייד בחומרי המיגון והניקוי הרלוונטיים.
 

 הכנות הקהילה לחג  
כמה   הנה  מעבירים,  אולי  אתם  אותם  החג  מהות  על  לשיעורים  בנוסף 

  רעיונות שיוכלו להיות לעזר. הכל וירטואלי! 

ניתן להכשיר את המטבח תוך כדי צילום ולקבל    -  הכשרת המטבח  •
ב להגיע אליהם,  ב.ליישאלות  ואין אפשרות  עזרה  צריך  מישהו  אם 

כדאי לצלם את עצמכם מדגימים איך להכשיר )מומלץ לעשות כמה  
 סרטונים קצרים במקום אחד ארוך(. 
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אלקטרוני • קובץ  רעיונות    פתיחת  לשתף  מנת  על  הקהילה  חברי  בין 
 לעריכת ליל הסדר למתחילים ולמתקדמים.

בקהי • ואחד  אחד  לכל  לדאוג  סדרשידע  לה  חשוב  לנהל  ברוב איך   .
השנים שאנשים יכולים להגיע לסדר מרכזי או להיות אצל משפחה  
שיודעת, הדבר פחות קריטי. השנה, בה הרבה אנשים עלולים להיות  

 בבידוד, הדבר נצרך ביותר. 

מיוחדות לסדר? מצוין! הקליטו ושלחו    מנגינות קהילתיותיש לכם   •
מיוחד משהו  לכם  אין  הקהילה.  ללחברי  ביוטיוב  ?  חפשו  נורא!  א 

 הקלטות של השירים המוכרים ותשלחו גם. 

לדיון סביב שולחן הסדר. את   פרסים  הכינו רשימת שאלות נושאות •
בפרס   יזכה  משתתף  וכל  המועד  חול  במהלך  לשלוח  יש  התשובות 

 "אפיקומן". 

הכינו שאלות שמעבירות    -  חפש את האפיקומן )מטמון( הוירטואלי •
דר בבית  היושבים  סופית  את  תשובה  עבר  אל  שונים  אתרים  ך 

)או כל אתר אחר לבחירתכם(. מי שמגיע   שנמצאת באתר הקהילה 
 הסופי זוכה בפרס או תהילת עולם.  לדף

או    -קישוט/תפאורה   • פשוטים  כובעים  לקשט  לילדים  המליצו 
  חולצות טי לבנות עם מסר משפחתי לכבוד החג.

ריק   • עבור  -כסא  ריק  כסא  להשאיר  נוהגים  נמצא    רבים  שלא  מי 
וכו'(. בריה"מ  יהדות  )הבן החמישי,  עבור    בסדר  ריק  כסא  השאירו 

להזמין  לא    מישהו שחשבתם  הנגיף  בגלל  אך  בפועל,  שהזמנתם  או 
 יכולים להגיע. 

 
 הכשרת כלים  

בדוקס • טבלה  לעשות  אפשר  מרוכז,  משהו  עושה  הקהילה  וכל    אם 
צריך   מהבית,  לצאת  אפשר  אי  אם  אחר.  בזמן  תירשם  משפחה 

 להסביר איך להכשיר באמצעים ביתיים )סיר גדול וכו'(. 
 

 כשרות האוכל  

עם   • לפסח,  כשרים  מוצרים  של  רשימה  לפרסם  יש  שנה,  כל  כמו 
אתם   אם  הביתה.  ישירות  במשלוח  לקבל  שניתן  למוצרים  עדיפות 

לוו יש  בקהילה,  כשרה  חנות  יגיעו,  מנהלים  אכן  המוצרים  שכל  דא 
מנים שאפשר לבא ולקחת )גם  לעשות הרשמה מסודרת למוצרים וז

אחד   כל  בהם  מפורטים  זמנים  עם  בדוקס  טבלה  ליצור  כדאי  כאן 
 יכול להגיע(.  
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השנה   • ולסמוך  להקל  ניתן  לפסח,  כשר  אוכל  להשיג  במקום שקשה 
 על הדעות המקילות בעניין קטניות בכלל ובשעת הדחק בפרט.

ין צורך להכשיר את הכלים בהם משתמשים לקראת שנה הבאה,  א •
שעות במידה והמצב משתפר    24תר אף לבשל בהם לפסח לאחר  ומו

 ואין צורך לסמוך על הקולא של אכילת קטניות. 
 

 מכירת חמץ 

התקשורת   • אמצעי  )בכל  אונליין  להתבצע  יכול  כשליח  הרב    –מינוי 
למס  חיוב  ואין  וכו'(  הודעה  אימייל,  ביד.  טלפון,  הדברים  את  ור 
שות אינו ממש קניין,  הסודר במינוי השליחות שרבים מקפידים לע

אלא רק לחיזוק, והדבר אינו מעכב את השליחות למכור את החמץ  
 לגוי.  

אך  • הצדדים,  בנוכחות  להיות  צריכה  עדיין  לגוי  החמץ  מכירת  עצם 
יש להימנע מתקיעת כף, וחתימה על חוזה מספיקה )מי שבכל זאת 

  להקפיד על תקיעת כף, מומלץ ללבוש כפפות קודם(. רוצה 

אם   • לא  השנה,  שמקפיד  למי  אף  גמור  חמץ  למכור  ניתן  צורך,  יש 
 לעשות זאת בדר"כ )ואין צריך התרת נדרים( 

 
 ביעור חמץ  

יש לעשות בחצר הבית בצורה בטיחותית ומבוקרת. לא מומלץ השנה לארגן  
  ביעור חמץ קהילתי.

 
 תענית בכורות 

אין   בסיום  אם  להשתתף  ניתן  בפועל,  מסכת  בסיום  להשתתף  אפשרות 
אלי. כמו כן, כדאי שכל אחד ילמד פרקי אבות או ספר בנביאים, אפילו  וירטו 

קצר )למשל, בשו"ת האלף לך שלמה ח"א סימן שפ"ו התיר לעשות סיום על  
 ספר בנביא(, וכך לעשות סיום בעצמו. ]תשובת הרב רימון[

 
* * * * * 

 

 הסדר ליל 
בבי שנמצא  למי  הסדר  בליל  לפעילות  רעיונות  לכם  נביא  הזה  דוד,  בחלק 

 הכוונה למי שעורך ליל סדר בפעם הראשונה, הלכות והוראות 
 מצ"ב קובץ מתוך ההגדה של פסח של הרב יוסף צבי רימון ובו: בנוסף, 
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 רשימה של מאכלים ודברים שיש להכין לקראת הסדר  •

מגיד המאפשר לעקוב ולראות  הבנה של מהלך ה   –הסבר על המגיד   •
 . את התמונה הכוללת

 

 ר רעיונות להפעלה בסד
 הנחיות מעשיות לעורך הסדר

ברוב ההגדות מצוין מה יש לעשות בכל אחד מסימני הסדר. מתוך הבנה שלא  
ולהביא לסדר יש הגסה כזאת, ריכזנו הכל ברשימה. כדאי להדפיס  .  לכולם 

הזה למצו  בקישור  זו  אפשר  בשנה  להשתמש  ניתן  בהם  רעיונות  שלל  עוד  א 
   ובכלל בשנים הבאות.

 
 קדש

יום רגיל   • בין יום אחד למשנהו, בין  הרעיון של קידוש הוא להבחין 
ובמעגל   בלוח השנה  שלנו  הכי חשובים  מיוחד. את האירועים  ליום 

קידוש בשבת וחג, כוס יין בברית מילה    -ו עושים על יין  החיים אנחנ 
ך גם ההתחלה של ליל הסדר היא עם קידוש, ועוד נחזור  ובחתונה. כ

 לשתות יין ברגעים חשובים במהלך הלילה.

 . מקדשים על יין או מיץ ענבים כמו בכל שבת וחג •

 . יש נוהגים שכל המשתתפים מקדשים יחד •

 . שותים בהסבת שמאל •
 

 ורחץ

שבית המקדש היה קיים היו נוהגים דיני טומאה וטהרה, היו  בזמן   •
יים לפני טבילת מאכלים ומשקאות מסוימים. כדי לזכור  נוטלים יד 

גם   יהיה,  שעוד  חולמים  שאנו  למה  ולהתפלל  אז,  שהיה  מה  את 
 אנחנו נוטלים ידיים לפני שמטבילים את הכרפס במי מלח.

, ויש נוהגים שכולם  יש הנוהגים שרק עורך הסדר נוטל ידיים ומחלק •
לץ שכולם יטלו  נוטלים ידיים ולוקחים לעצמם מהכרפס. השנה מומ

 ידיים ויקחו לעצמם.

 נוטלים ידיים ללא ברכה  •

 במיוחד השנה, חשוב לרחוץ עם סבון קודם הנטילה  •

אין להשתמש במגבת אחת לכל הנוכחים. יש להכין מגבות נפרדות   •
 או להשתמש במגבות נייר. 

 

http://www.otsamiel.org.il/wp-content/uploads/2019/05/פסח-1.pdf


 
 ריםמאמ אגד

 
 

 
167 

 
 כרפס

כשנאכל   • השנה,  והפריחה.  הצמיחה  את  האביב,  את  מזכיר  הירוק 
חשוב? איפה אנחנו רוצים לגדול ולצמוח? איך  את הכרפס, על מה נ 

 ייראה האביב שלנו ושל כל העולם? 

 . כדאי לשים לכל משתתף קערה קטנה עם מי מלח •

לוקחים את הירק שהוכן מראש )תפוח אדמה, סלרי וכו'( וטובלים   •
 . במי המלח

נקי  אם לו • קחים את הכרפס מצלחת מרכזית, חשוב לקחת עם כלי 
 ולא בידיים. 

 .ת בורא פרי האדמהמברכים ברכ •
 

 יחץ 

 לוקחים את המצה האמצעית ושוברים אותה לחצי  •

הקטן   • החלק  ואת  האפיקומן  עבור  בצד  שומרים  הגדול  החלק  את 
 משאירים בין שתי המצות האחרות 

 משלב זה ניתן להחביא את האפיקומן  •

אפשר לדון כאן על היתרונות וחסרונות של אגירת מוצרים בעקבות   •
פרים ברחבי העולם. האם צריך לחשוב גם ההסתערות על מדפי הסו

 על אחרים או שעליי לדאוג רק למשפחה שלי? 
 

 מגיד

 סיפור יציאת מצרים   •

אם אחד מבני הבית בבידוד, כדאי לנסות לקיים לפחות את החלק   •
)צמוד לדלת/ לחלון( וכך  הזה של הסדר סמוך לחדר   בו הוא שוהה 

 היציאה.גם הוא יוכל להשתתף בדיבור והשיח סביב סיפור 

 במשך רוב המגיד, המצות מגולות. מכסים אותן בכמה מקומות:  •

o  מה נשתנה 
o   מגביהים את כוס היין )צריך לדאוג שתהיה    -והיא שעמדה

 מלאה לפני כן( 

o   חייבים אנחנו  את    -לפיכך  מגביהים  כאן  יש גם  הכוס. 
לחתימת  עד  שמגביהים  ויש  הקטע  סוף  עד  רק  שמגביהים 

 "גאל ישראל" וברכת הגפן 



 
 תש"ף   פסח  -הנחיות קהילתיות, אמוניות והלכתיות  

 
 

 
168 

יין מהכוס בהזכרת    -רת המכות  עש • להטיף או לשפוך מעט  נוהגים 
 כל אחת מהמכות וכן במילים דצ"ך עד"ש באח"ב 

השני • הכוס  על  הגפן  פרי  בורא  מברכים  המגיד  שותים  ו  הי בסוף 
 ת שמאל. בהסב

 
 רחצה

י • עם    -דיים  נוטלים  ידיים  לשטוף  כדאי  כאן,  גם  ברכה.  עם  הפעם 
 .סבון קודם

 
 מוציא

את   • ביניהן(  המ  3מרימים  חצויה  ואחת  שלמות  מצות  )שתי  צות 
 . ומברכים ברכת המוציא לחם מן הארץ

 
 מצה

 . מורידים רק את המצה התחתונה ומברכים ברכת על אכילת מצה •

 מהחצויה.  אוכלים כזית )שליש מצת מכונה( מהמצה העליונה ו •

כל המשתתפים צריכים לאכול כזית, אם אין מספיק מהמצה עליה   •
מעוד מצות הנמצאות על השולחן )צריך שכל אחד משלימים    -בירכו  

ישלימו   השאר  ואת  הברכה  מצות  של  קטנה  חתיכה  לפחות  יקבל 
 ממצות אחרות( 

 . אוכלים את המצה בהסבה •
 

 מרור

 .וסת ומנעריםלוקחים כזית מרור )בדר"כ חסה(, טובלים בחר  •

 .מברכים ברכת על אכילת מרור •

 . כל המשתתפים צריכים לאכול כזית מרור •

 . ם ללא הסבהאוכלי •
 

 כורך

עם   • יחד  אותה  ואוכלים  השלישית(  )מהמצה  מצה  כזית  לוקחים 
 . מרור )חסה(

 . את המרור טובלים בחרוסת )ויש שטובלים בחזרת( •

 . כל המשתתפים צריכים לאכול את הכורך •
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 . הקטע המתחיל ב"זכר למקדש כהלל"אומרים את   •

 . אוכלים בהסבה •
 

 שולחן עורך

ל • המקום  כאן  חג.  סעודת  המאכלים  אוכלים  כל  את  הוסיף 
 . המסורתיים שלכם

 . יש נוהגים לטבול ביצה מבושלת במי מלח ולאכול אותה בשלב זה •

 .עוד לא מברכים ברכת המזון  •
 

 צפון 

 . הגיע הזמן למצוא את האפיקומן •

אין חובה שזה יהיה   -צריך לאכול כזית מצה  כל אחד מהמשתתפים  •
 . דווקא מהמצה שהוחבאה לאפיקומן

 . כול את האפיקומן לפני חצות הלילהרצוי להקפיד לא •
 

 ברך

 מברכים ברכת המזון  •

 בסוף ברכת המזון מברכים בורא פרי הגפן על הכוס השלישית •

 שותים בהסבה  •

 מוזגים את הכוס לאליהו הנביא ופתחים את הדלת.  •
 

 הלל 

 . אומרים/ שרים את פרקי ההלל  •

הרביעית • הכוס  על  הגפן  פרי  בורא  מברכים  ההלל  שותים  ו  בסוף 
 . הבהסב

 
 נרצה

כדאי לחשוב מראש על דרכים יצירתיות לשיר/ להציג את השירים   •
 . בחלק זה

 
* * * * * 
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 רעיונות לליל הסדר בבידוד )אישי או משפחתי( 

כדי   • המשפחה  בקרב  נחגג  הסדר  שהחינוך  ליל  העניין  את  להבליט 
הזדמנות מצוינת להדגיש את הרעיון של   מתחיל בבית. השנה זאת 

 יבות של העברת המסורת מהורים לילדים. "והגדת לבנך" והחש

כדאי   • מאפשר,  והבטיחותי  הביטחוני  המצב  וכן  האוויר  מזג  אם 
אדם/משפחה   של  לבית  או  לחדר  מחוץ  הסדר  את  לקיים  לשקול 

כדי   אותו  בבידוד,  סביב  לא  אם  גם  ביחד  שכולם  הרגשה  לתת 
 השלחן.  

אין  החלק של "מגיד" בנוי על שאלות ותשובות. מי שנמצא בבידוד ו •
החלק   את  לקיים  יוכל  לא  מקום  בקרבת  הסדר  את  לקיים  דרך 

 המשמעותי הזה של הסדר.  
o  ,במיוחד הצעירים לבקש מחברי הקהילה,  הוא  רעיון אחד 

ניתן לשלוח לחברי הקהילה  להכין רשימה של שאלות אותן  
המבודדים )וגם שלא( שיחשבו עליהם במהלך הסדר וישלחו  

 את התשובות לאחר יום טוב. 
o למבודד, במי מקום  בקרבת  הסדר  את  לקיים  ואפשר  דה 

עוד   יוצר  זה  הדלת.  דרך  מודפסות  שאלות  להשחיל  אפשר 
 שינוי משאלת שאלות בצורה הרגילה. 

o   בפנטומימה שאלות  שמ  -שאלת  מה  הוא אם  ביניכם  פריד 
הצגות  ולקיים  תשובות  לתת  שאלות,  לשאול  אפשר  חלון, 

 בפנטומימה.  

נשתנה • שונ  -  מה  הזה  הסדר  מה  איך  קודמות?  בשנים  מסדרים  ה 
השנה   הסדר  מליל  לזכור  רוצים  היינו  מה  מהסדר?  שלנו  הציפיות 
הלילות   "שבכל  סגנון  באותו  נוספת  שורה  נסחו  הבאות?  לשנים 

 אנו… הלילה הזה…". 

אליעזר • ברבי  הרבנים(    מעשה  צריכים    -)חמשת  הייתם  אתם  אם 
הייתם    להתבודד עם עוד ארבעה אנשים, מלבד קרובי משפחה, במי

 בוחרים ומדוע?

האם אפשר לחשוב על ארבע דמויות הקשורות    -  כנגד ארבעה בנים •
 לנגיף? פרסים למצחיקים ביותר.

שעמדה • כל  -  והיא  על  לקב"ה  כהוקרה  הכוס  את  הטוב    מגביהים 
האישי   הבידוד  כדי  תוך  גם  להודות  לנו  יש  מה  על  גמלנו.  אשר 

 והחברתי?  

ר או אמירה שלדעתכם הכי  האם יש פסוק, מקו  -  ארבעת הפסוקים •
 מבטאת את המצב הנוכחי?  

המנהג הוא לשפוך או לטפטף מהיין שבגביע כל פעם    -  עשר המכות •
הייתם  איך  חדשה.  מכה  יש  השנה  המכות.  אחת  את    שמזכירים 
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מסמלים את נגיף הקורונה תוך שימוש בדרמה, כמובן מבלי לעבור  
 ?את גבול הטעם הטוב ומבלי לפגוע ברגשות של אנשים

העולם כרגע שקוע במחשבות שליליות ואזהרות מסע. זאת    -  דיינו •
ולבנות   מסביב  להסתכל  בשבח,  ולסיים  בגנות  להתחיל  ההזדמנות 

מודי אנחנו  שעליהם  דברים  של  רשימה  את  לעצמנו  ולבנות  ם, 
 הרשימה בסגנון של הפיוט "דיינו". 

ומרור • מצה  את    -  פסח,  שמרימים.  או  מצביעים  ומרור  מצה  על 
להצביע  ה"פסח  אי אפשר  נראה.  בלתי  שם,  לא  הוא  לא מרימים.   "

ולומר זה הקרבן. כך גם הנגיף. אי אפשר לראות אותו בעיניים, אבל  
עליו, לדבר  מעשה,  לעשות  מחויבים  אנחנו  לגביו.    עדיין    -להסביר 

פתיחה לדיון על התמודדות עם משהו בלתי נראה. איך מתמודדים  
 היה בעתיד עם משהו בלתי נראה ומה רוצים שי

 
* * * * * 

 

 הפניות וקישורים 

6. Electronic Participation in a Siyum on Erev Pesach and Related 

, Rabbi Asher BushIssues 

וירטואלי .7 פסח  לגבי  סדר  שונות  מחשבות  מעלה  שרלו  יובל  הרב   .
וירטואליקיום   פסח  כיבוד    סדר  במסגרת  המבודדים  ההורים  עם 
 . הורים

 : "אפשר להתפלל במניין דרך האינטרנט בדיעבד" יוסףהרב יצחק   .8

להתחתן בימי ספירת    ]השנה[ניתן  ":  סיקה דרמטיתהרב הראשי בפ .9
 " העומר

הרב    -קורונה ודת: כך תוכלו לשמור על מצוות הדת בעת הקורונה   .10

https://www.mako.co.il/news-  : עונההראשי  

1026.htmd158363348ce07-_q1/Articlelifestyle/2020 

 
* * * * * 

 
  

https://files.constantcontact.com/6f28f4f9001/90fb2112-c801-4ab6-b9ec-38e6e7cc9648.pdf
https://files.constantcontact.com/6f28f4f9001/90fb2112-c801-4ab6-b9ec-38e6e7cc9648.pdf
https://www.kipa.co.il/שאל-את-הרב/סדר-פסח-וירטואלי-עם-ההורים-המבודדים-במסגרת-כיבוד-הורים/
https://www.93fm.co.il/radio/372999/
https://www.93fm.co.il/radio/372999/
https://www.93fm.co.il/radio/372999/
https://www.kipa.co.il/חדשות/957002-הרב-הראשי-בפסיקה-דרמטית-ניתן-להתחתן-בימי-ספירת-העומר/?&utm_source=whatsapp.com&utm_medium=social&utm_campaign=whatsapp
https://www.kipa.co.il/חדשות/957002-הרב-הראשי-בפסיקה-דרמטית-ניתן-להתחתן-בימי-ספירת-העומר/?&utm_source=whatsapp.com&utm_medium=social&utm_campaign=whatsapp
https://www.kipa.co.il/חדשות/957002-הרב-הראשי-בפסיקה-דרמטית-ניתן-להתחתן-בימי-ספירת-העומר/?&utm_source=whatsapp.com&utm_medium=social&utm_campaign=whatsapp
https://www.mako.co.il/news-lifestyle/2020_q1/Article-d158363348ce071026.htm
https://www.mako.co.il/news-lifestyle/2020_q1/Article-d158363348ce071026.htm
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 מקורות לשיעורים 

The Seder: What's it All About? (Rabbi Benjy Myers) 
 

Experience 

1. Mishna Pesachim chapter 10, mishna 5 

In every generation a person must see himself as 

if he left Egypt, as it says: "You shall tell your son 

on that day, 'This is on account of what the Lord 

did for me when I came out of Egypt.'" 

י  .1 פרק  פסחים 
 משנה ה 

ָאָדם   ַחָיב  ָודור  דור  ָכל  בְּ
ִאלּו   כְּ מו  ַעצְּ ֶאת  אות  ִלרְּ
ָרִים ֶשֶנֱאַמר   הּוא ָיָצא ִמִמצְּ

ָת לְּ  ִהַגדְּ ָך  )שמות יג:ח( "וְּ ִבנְּ
אֹמר לֵּ ַההּוא  ַבֲעבּור    ַביום 

אִתי   צֵּ בְּ ִלי  ה'  ָעָשה  ֶזה 
ָרִים".   ִמִמצְּ

  

2. Rambam, Laws of Chametz and Matza, 

7:6 

In every generation a person must show himself 

as if he personally has just now left the servitude 

of Egypt, as it says: "And He took us out of 

there…", and regarding this the Holy One, 

blessed be He, commanded in the Torah: "And 

you shall remember that you were a slave in the 

land of Egypt", that is, as if you were a slave and 

you have just been freed and redeemed.  

הלכות  .2 רמב"ם 
פ"ז  ומצה  חמץ 

 ה"ו
ָוד  דור  ָכל  ָאָדם  בְּ ַחָיב  ור 

ִאלּו   כְּ מו  ַעצְּ ֶאת  אות  ַהרְּ לְּ
ַעָתה   ָיָצא  מו  ַעצְּ בְּ הּוא 

ִמצְּ  בּוד  ֶשֶנֱאַמר  ִמִשעְּ ָרִים, 
אוָתנּו   "וְּ ו:כג(:  )דברים 
ַעל   וְּ וגו',  ִמָשם"  הוִציא 
ָברּוְך   ַהָקדוש  ִצָּוה  ֶזה  ָדָבר 

( ַבתוָרה  ה:יד(  שם  הּוא 
ֶעבֶ  ִכי  ָת  ָזַכרְּ ָהִייָת  "וְּ ד 

לוַמר:  כְּ ַרִים",  ִמצְּ ֶאֶרץ  בְּ
ָהִייָת   ָך  מְּ ַעצְּ בְּ ַאָתה  ִאלּו  כְּ

חַ  לְּ ָיָצאָת  וְּ ירּות  ֶעֶבד 
ַדיָת.  ִנפְּ  וְּ

 

Education 

3. Shmot 13, 8 

You shall tell your child on that day, 'It is 

because of this that the Lord did for me when I 

יג  שמות   .3 פרק 
 פסוק ח

ַההּוא   ַביום  ָך  ִבנְּ לְּ ָת  ִהַגדְּ וְּ



 
 ריםמאמ אגד

 
 

 
173 

left Egypt.' אֹמר ָעָשה  לֵּ ֶזה  ַבֲעבּור  ה'  , 
ָרִים.  אִתי ִמִמצְּ צֵּ  ִלי בְּ

  

4. Pesach Haggada 

Even if all of us were wise, all of us 

understanding, all of us knowing the Torah, we 

would still be obligated to discuss the exodus 

from Egypt; and everyone who discusses the 

exodus from Egypt at length is praiseworthy. 

 הגדה של פסח  .4
כ ָלנּו   ֲחָכִמים,  כ ָלנּו  ַוֲאִפילּו 
כ ָלנּו   ִנים,  קֵּ זְּ כ ָלנּו  בוִנים,  נְּ
ָוה   ִמצְּ ַהתוָרה,  ֶאת  ִעים  יודְּ
ִביִציַאת   ר  ַספֵּ לְּ ינּו  ָעלֵּ

ַרִים ר  ִמצְּ ַספֵּ ֶבה לְּ ָכל ַהַמרְּ . וְּ
הֲ  ַרִים  ִמצְּ ֶזה  ִביִציַאת  י  רֵּ

ָבח. ש   מְּ
 

Togetherness 

5. Shmot 12, 3-4 

Speak to the whole community of Israel and say 

that on the tenth of this month each of them 

shall take a lamb to a family, a lamb to a 

household. But if the household is too small for 

a lamb, let him share one with a neighbour who 

dwells nearby, in proportion to the number of 

persons: you shall contribute for the lamb 

according to what each household will eat. 

יב  .5 פרק  שמות 
  ד-פסוקים ג
ֲעַדת ָכל  ֶאל  רּו  ל    ַדבְּ ָראֵּ ִישְּ

ַהֶזה   ַלֹחֶדש  ֶבָעֹשר  אֹמר  לֵּ
ית   בֵּ חּו ָלֶהם ִאיש ֶשה לְּ ִיקְּ וְּ

ַעט  ָאֹבת ֶשה ַלָבִית. וְּ  ִאם ִימְּ
ָלַקח   וְּ ִמֶשה  ֹית  ִמהְּ ַהַבִית 
יתו   נו ַהָקֹרב ֶאל בֵּ כֵּ הּוא ּושְּ
ִפי   לְּ ִאיש  ָפֹשת  נְּ ַסת  ִמכְּ בְּ

לו ָתֹכסּו ַעל ַהֶשה.   ָאכְּ

  

6. Pesachim116a 

The Sages taught: If his son is wise and knows 

how to inquire, his son asks him. And if he is not 

wise, his wife asks him. And if not he asks 

himself. And even if two Torah scholars who 

know the halakhot of Passover are sitting 

together and there is no one else present to 

pose the questions, they ask each other. 

טז קדף  פסחים   .6
 אעמוד 

בנ חכם  רבנן  שואלו  תנו  ו 
אשתו   חכם  אינו  ואם 
הוא   לאו  ואם  שואלתו 
שני   ואפילו  לעצמו  שואל 
שיודעין   חכמים  תלמידי 
בהלכות הפסח שואלין זה  

 לזה:
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 גדי אחד מי יודע? )הרב בנג'י מאיירס( 
 ה רציני! ז

 פירוש ההגדה לתשב"ץ  .1
אחריו   שהבאים  כדי  ונפלא  נסתר  במשל  חידה,  בדרך  השיר  כתב  זה  מחבר 
ישתוממו על זה, וכל אחד יתן אל ליבו להתבונן בה ולפתור החידה, ועל כן  
כל אחד יפרש את שיחתו כיד ה' הטובה עליו, ועל ידי זה ירבו לספר ביציאת  

 לפתור את החידה.  מצרים, כי על פי רוב כל אחד ירצה
 

 )החיד"א(  אל חלק א סימן כחשו"ת חיים ש .2
אשכנז    שאלת בערי  שאומרים  גדיא  חד  פיוט  על  מתלוצץ  שהיה  אחד  ממני 

ליל התקדש חג ופער פיו וקם אחד מהחבורה ונדהו אם נדויו נדוי או"ד שלא  
 היה חייב ונדהו שלא כדין והמנדה נלכד ושכמ"ה.  

מתלוצץ על  לפניה כי אנוש זה זד יהיר לץ הכל כי האי מילתא פשוטה  תשובה
מה שנהגו רבבות אלפי ישראל בערי פולין ואשכנז ואביזרייהו ואשר לפנים  
בישראל גדולי עולם קדישי עליונין ודור דור וחכמיו והן עוד היום לא אלמן  
אמרו   וכלם  יחיו  עליהם  ה'  הזמן  וגאוני  ישיבות  ראשי  וכמה  כמה  ישראל 

. וגדוליהם אבות  צא רשע זה מתלוצץ ברבבות ישראלואומרים פיוט זה ונמ
 ב"ד וגאוני ארץ אנושה מכתו וחייב נדוי  

ומכל שכן איש זה שפער פיו שכל האומרים פיוט זה הם טפשים ועוסקים  ...
עוד אלא יש לענשו קנס לעניים לפי   ולא  נדוי.  בהבלים פשיטא טובא דחייב 

וירחמה א'  אל  וישוב  עונו  גדול  ולהודיעו  דבר  ערכו  ספק  שום  בזה  ואין  ו. 
 הוא.  נח"ש 

ולמען תדע ידיד נפשי אגיד את הרשום כי יש כמה פירושים בפיוט זה מהם  
עשה   בדורו  מופלא  שגאון  אמת  ממגידי  שמעתי  ועוד  בכ"י.  ומהם  נדפסו 
למעלה מעשרה פירושים בפיוט זה בפרד"ס פירושים נחמדים ומתוקים. ואין  

סדים על  ע תוקף גדולת פיוטי אשכנז המיוספק כי לא דבר רק הוא. וכבר נוד 
 .  ..החכמה האמיתית

 
 מה המקור? 

לספר,   .3 המרבה  נתנאל,  הקרבן  )בעל  וייל  טייאה  ידידיה  ר'  הגדת 
 תקנ"א 
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ושמעתי שמצאו זה הפיוט ואחד  הנה פיוט זה מזמרין בכל תפוצות ישראל.  
הרוקח  המדרש  בבית  הקלף  על  וכתוב  גנח  יודע  אותן    1מי  וקבעו  בגרמייזא 

 . לדורות לזמר בליל פסח
 

 יא, הרב טוביה פריינד, ישורון חלק א, אדר תשס"א חד גד .4
ההגדה הראשונה שבה נדפס פיוט ״חד גדיא״ היא הגדה של פסח דפוס פראג  

ציקליין, איין    —  (גרמנית), בתוספת תרגום לאידיש  [1590]  ש״נ  שנת ״איין 
גדיא״ בהגדות  החלו המדפיסים לשלב את פיוט ״חד    ציקליין״. ומשנת ש״נ

 השונות. 
 

 משנה מסכת אבות פרק ב משנה ו  .5
פני המים אמר לה על דאטפת אטפוך   על  גולגלת אחת שצפה  אף הוא ראה 

 וסוף מטיפיך יטופון:
 

 בן איש חי  .6
אם נתבונן בסיפור המעשה של "חג גדיא", תתעורר מאליה תמיהה גדולה: 

לעומת אך  הגדי,  את  אכל  כאשר  כשורה  שלא  נהג  החתול  הכלב  אמנם  ו 
נשך את החתול הרשע. והמקל שהכהו בן הבליעל   בהחלט עשה כדין כאשר 
הגדי   נקמת  את  נקם  שרק  והסדר,  החוק  שומר  בכלב  פגע  שהרי  הוא, 

 יפה עשתה, כך נאה וכך יאה.    -ששרפה את המקל  האומלל, ומעתה האש
והמים שכיבוה שלא כדין עשו, ועל כן עלינו לכאורה לומר "יישר כח" לשור  

נגד השוחט, שהניף  שש עלינו להתקומם  ומאידך  הללו,  מי המריבה  תה את 
את המאכלת על צוואר השור הצדיק ושחטו עד שפרחה נשמתו, ובהכרח נגיע  

למסקנה  זאת  כל  השוחט    לאור  את  שהמית  המוות,  עשה,    -שמלאך  כדין 
אם   או,  המוות?  מלאך  את  הקב"ה  העניש  מדוע  השאלה:  תתעורר  ומעתה 

 חריפות, לפי הגיון הפיוט, הרי שהקב"ה נהג שלא כהוגן...  לנסח זאת ביתר  
נהג   כהוגן  לא  אכן,  וברור:  פשוט  אכן  וברור:  פשוט  הוא  לזה  התירוץ  אך 

אולם אין זה מענינו של הכלב להתעבר על ריב  החתול כאשר אכל את הגדי,  
לא לו; איש לא מינהו לגואל הדם של הגדי, ועל כן צדק המקל שהיכהו, ולא  

 
ור זה נמצא, כנראה, בגנזי כותלי בית המדרש של ר' אליעזר מגרמיזא שנפטר בערך  "סיד 1

, ומן הסתם נבנה מחדש עם חידוש חיי הקהילה בין  1349, ונשרף כנראה בפרעות  1230בשנת  
בגרמיז1353-1355השנים   ידועים  היו  כבר  אלה  ששירים  הארבע  ...מכאן  המאה  באמצע  א 
( '1355עשרה  השירים  לתולדות  צבי  (."  מנחם  ובעמים,  בישראל  גדיא'  ו'חד  יודע'  מי  אחד 

 פוקס, אסופות, ירושלים תשמ"ח. 



 
 תש"ף   פסח  -הנחיות קהילתיות, אמוניות והלכתיות  

 
 

 
176 

ה צדק צדקה  ולא  האש,  את  כשכיבו  המים  וצדקו  המקל,  את  ששרפה  אש 
לא   המוות  ומלאך  השור  בשחיטת  צדק  והשוחט  המים,  את  כששתה  השור 

 ל אמונה ואין עוול!  -ין, אכדין עשה, ונמצא שהקב"ה הענישו כד
וכל זה אינו אלא משל על ענין יציאת מצרים, שהרי גם עליה ניתן להקשות  

הקב"ה גזר שעבוד על עם ישראל? אלא, כאשר גזר    מדוע נענשו המצרים, הרי
לא   בארץ  זרעך  יהיה  גר  "כי  אבינו  לאברהם  באמרו  השעבוד,  את  הקב"ה 

צרים הם שבחרו למלא תפקיד  לא אמר מי יהיה העם המשעבד, והמ  -להם"  
השעבוד   גדיא":  ב"חד  התשובה  מעין  להם  משיבים  אנו  כן  ועל  זה,  אכזרי 

את אבל  ישראל,  על  נגזר  עצמכם  אמנם  ומיניתם  שנכנסתם  לכם  מה  ם 
 לתפקיד המשעבדים? על כך נענשתם! 

 

 בראשית רבה )וילנא( פרשת נח פרשה לח  .7
רהם ונסגוד למיא דמטפין  נסביה ומסריה לנמרוד, א"ל נסגוד לנורא, א"ל אב

א"ל   מיא,  דטעין  לעננא  נסגוד  כן  אם  א"ל  למיא,  נסגוד  נמרוד  א"ל  נורא, 
ד לרוחא דמבדר עננא, א"ל נסגוד לרוחא א"ל  נסגוד לעננא א"ל אם כן נסגו

רוחא, א"ל מילין את משתעי אני איני משתחוה   ונסגוד לבר אינשא דסביל 
לוה שאתה משתחוה לו ויצילך  -אלא לאור, הרי אני משליכך בתוכו, ויבא א

 . הימנו
 

 מדוע בארמית? 

 מחזור ויטרי סימן פז  .8
של  כדי  ארמית  בלשון  לאומרו  קדיש  רבותי'  תקנו  המלאכים.  לכך  יבינו  א 

ויהיו   כולם  את  יבלבלו  למטה  אותו  כשאומ'  בקדיש  מבינים  יהיו  שאילו 
 . דוחים אותו מלעלות למעלה

 

 א, אדר תשס"א  חד גדיא, הרב טוביה פריינד, ישורון חלק .9
בהגדת ויגד אברהם, הסביר טעם נוסף מדוע נתקן בארמית, שהוא על פי מה  

חז׳׳ל   א(  שאמרו  י,  שה)ברכות  פרשה  באשרי  כל  פתח  דוד  על  חביבה  יתה 
התו שם  וכתבו  באשרי.  מעין  סוסיים  חתימה  אלא  באשרי  דוקא  דלאו  ׳ 

הוא לפי    פתיחה, כמו הרבה פרשיות שמתחילות ומסיימות בהללוי־ה. והטעם
דתמיד וסוף,  סיום  לו  אין  לאדם  שחביב  עומד  שדבר  אני  וכמו״ב    .בפתיחה 

ואי שהוא דומה להתחלת  בליל הסדר סיום ההגדה הוא בארמית, חושב, הל 
לעמוד    ההגדה  רוצים  שאנו  עד  ההגדה  לנו  שחביבה  אנו  שמראין  בארמית, 

 .בתחילתה
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 פירושים שונים 

 חתם סופר גר"א  יעקב עמדיןר'  ר' יהונתן אייבשיץ  פרשן 

רעיון 
 כללי 

עם  הסטוריית 
 ישראל

התפתחות 
 אישית

סיפור 
השתלשלות  
 ברכת אברהם 

פסח  לקרבן  רמז 
 וקרבן חגיגה 

   הקב"ה  הקב"ה  אבא 

תרי  
 זוזי

שני אירועים שקשרו  
לעמו   הקב"ה    –בין 

הבתרים  בין  ברית 
 ולידת יצחק. 

לשון  זוזים 
רבים של "זוז"! 
'זזה'   הנשמה 
האמת   מעולם 

לעולם  
הגלגלים, ומשם 

 לגוף האדם. 

כסף   של  זוזים  שני 
הקרבן    – מחיר 

 )חגיגה ו ע"א( 

גדי )חד 
גדיא 
חד 
 גדיא(

גדיי רמז   דםנשמת הא עם ישראל  לשני 
שהביא  העיזים 
לאביו   יעקב 
ועל  הסדר  בליל 
זכה   ידם 

אותן  לברכות  ,
 העביר ליוסף. 

הגדיים   לשני  רומז 
  הקרבים בערב פסח 
וחגיגה( .  )פסח 

חרבן  מקוננים   על 
 הבית.

 שונרא

הדומה  לפרעה  רמז 
נכיר   שאינו  לחתול 

 את אדונו. 

חתול   כמו 
שיאכל הכל, כך  

בצעירותינו  
מסוגלים  
הכל, בין לעשות  
 טוב לרע.

השבטים 
ביוסף   שקינאו 
הנוהג  כחתול, 

לקנאות 
 באחרים. 

״שורה  מלשון  
רמז  נאה״, 

 . לחבורות הפסח

 כלבא

ה הכלב  כיר עמלק. 
את   )ראו  אדונו  את 
בעט   אך  הניסים(, 

 בו.

ל'אלף'  יש  ולכן 
את הילדים עוד  

בצעירותם 
להתנהגות  

 נכונה. 

אכילת  פרעה...  לזמן  רמז 
עד  שהוא  הפסח 

שבו    חצות הלילה, 
 הכלבים נובחים. 

 חוטרא

משה  מטה 
נשיאתו  שבעקבות 
בני   נצחו  למרום 
 ישראל את עמלק.  

יחונך   לא  ואם 
כראוי, 

ההתנהגויות 
בו   יכו  החורגות 
כמו   ובנשמתו 

 מקל.

...שחטף 
של   ממטהו 

 משה.

המערכה   לעצי  רמז 
ממשיכים  שהם 
כל   עשן  להעלות 

 . הלילה 
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 נורא

שני   חורבן  של  האש 
 בתי המקדש. 

בהמשך   האדם 
יצליח  לא 
אש  על  להתגבר 

 תשוקות... ה

היצר  של  אשו 
שהצליחה  הרע 
לכבות את זכות  

 מטה משה. 

שבה   המזבח,  אש 
עצי   נשרפים 

 המערכה. 

 מיא

מדובר   כאן  התורה. 
הקשר   חידוש  על 
עזרא  ע"י  לתורה 

 הסופר. 

עלול  ...והוא 
את   להטביע 
במים   נשמתו 
מים  לא  שהם 

 חיים. 

ישראל   כנסת 
 . םהמשולה למי

ידים  לנטילת  רמז 
של הכהנים, ולמים  
משקים   היו  שבהם 
את הקרבנות קודם  

 השחיטה. 

 תורא 

שכמו  יוון  מלכות 
כל   את  שתתה  שור 
המים והזיקה לקשר  

 בין העם לה'. 

שלא   אדם 
על  קשה  יעבוד 
הנשמה   תיקון 
בבחינת   הוא 

 'שור מועד'.

אדום   מלכות 
 . המשולה לשור

 הקרבן.

 שוחט

ה'מ בית חשמונאי.  ן  רעיהוא 
שנוצר  בישין' 
כל   בעקבות 
 מעשה שלילי. 

יוסף   בן  משיח 
 . שנלחם באדום

 הכהן. 

מלאך  
 המות

הרשע  טיטוס 
חורבן  שבעקבות 
היום  ועד  הבית 
 נהרגו רבבות מהעם. 

 120לאחר  
תעמוד  והנשמה 
של  בי"ד  בפני 
היא  מעלה, 
מלאה  תהיה 

 בפגמים. 

שימות   עד 
עוונות   מחמת 

 . עם ישראל

עד  שקטרג  השטן 
בי ת שנחרב 

 .המקדש

 הקב"ה 

לחשוב   אין 
זה   שבמעמד 
תזוכה  הנשמה 
לכן   אוטומטית. 
לעבוד  צריך 
כל  לאורך  קשה 

 החיים. 

שיבוא   עד 
לעתיד "הקב ה 

ויפרע  לבוא 
מאומות  

יקיים  העולם, 
ברכות   את 
ליעקב  יצחק 
אותנו , ויגאל 

 בב"א.

לבניין   שנזכה 
 הבית.
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 "א תשרי תשפ
 

   לכבוד

 ,עמיאל בכל אתר ואתר-שליחי שטראוס

 
מאז   שנה.  כחצי  לפני  פורים  לקראת  הוצאנו  זה  מסוג  הראשון  הקובץ  את 
לבית   חזרה  לטקס  רעיונות  עם  קובץ  פסח,  לקראת  דומה  קובץ  הוספנו 
הגל   התפרצות  עם  עכשיו,  וזום.  ווטסאפ  בדוא"ל,  דברים  שלל  ועוד  הכנסת 

ובנוסף הגבלות שעוד נשארו בהרבה קהילות  השני בארץ ובמקומות אחרים,  
עולם בעקבות הגל הראשון, אנחנו נחלצים לקראת הימים הנוראים  מסביב ל

 וחג הסוכות, שבעז"ה באמת יהיו זמן כפרתנו ושמחתנו. 
אין ספק שהעולם כולו ועם ישראל עוברים ימים לא פשוטים בעקבות מגפת  

ול  הקורונה. מתוך מחשבה לעזור לשליחי ריכזנו את    ,קהילות שונותהמכון 

 .ות על הפרק ואנו שולחים אליכם ללימוד ולעיוןהנושאים והשאלות העומד 

מי   ולכל  נוספים  ומחנכים  לרבנים  הזה  החומר  את  לשלוח  מוזמנים  אתם 

 .שתרצו

המכון   לצוות  מיוחדת  יהושע    –תודה  הרב  גיאת,  פנינה  אפל,  דני  הרב 
פתו ואביעד  מאיירס  בנג'י  הרב  חותם  גרינשטיין,  החומר    –חי  הכנת  על 

 .המצורף

 לותיה, תחל שנה וברכותיה" "תכלה שנה וקל
 

 הרב אליהו בירנבוים   הרב ד"ר כתריאל ברנדר 
 ראש המכון  נשיא המוסדות וראש הישיבה

 
* * * * * 

 

 הלכות והנחיות 
 הקדמה

  , שמיני עצרת ושמחת ימי הדין והרחמים, ולאחריהם ימי השמחה של סוכות
במתחם בית  גדול בעידן של מגפה עולמית. כמות האנשים    תורה, הם אתגר

התפילה,   אורך  השופר,  הכנסת,  ותקיעות  העוצמתית  ריקודים,  השירה 
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כולם עומדים כאתגר בפני ההנחיות של מומחי    , לחיצות הידיים והחיבוקים
 רונה. ולא להידבק במחלת הק, על מנת שהרפואה

שונ  עצות  בפניכם  להציע  היא  המסמך  לקיים,  כד   ותמטרת  את    ,מחדי 
שמירה הדוקה ואדוקה  לשמור  בו זמנית  והמועד,    התפילות והפעילויות בימי

הנחיות   והממשלתיים  על  הרפואיים  ומדינהבכל  הגורמים  כמובן,  מדינה   .
ונתונ  למקום  ממקום  שונות  כאן  לשינוי    ותההנחיות  הדברים  כתיבת  מזמן 

ולקולא  –  עד תחילת תקופת החגים ו יש  לחומרא  ע"כ,  כל מה  .  לראות את 
מִּ  במקום  כעומד  לקמן  הנחיות  נִּ ְש שיפורט  לעומת  המוסכמיםי  ,  הגורמים 

בי סתירה  המוצגים    ןובכל  "ספק  הרעיונות  משום  המקומיות,  להנחיות 
 פיקוח נפש", הרי שההנחיות גוברות על הכתוב במסמך זה. 

 
וע,  מדובר על שינויים לשנה אחת בלבד ולא שינוי קבבעז"ה  ון שולבסוף, מכי 

 .1אין צורך בהתרת נדרים 
 

כל  הערה נכתב  :  ערוך הינה לחלק אורח חיים, אא"כ  ושולחן  הפנייה לטור 
 בפירוש אחרת. 

 
ברחבי   בקהילות  לדיון  יעלו  שלדעתנו  ההלכות  עיקרי  את  כאן  מציעים  אנו 
קרוב   שנגיע  ככל  המציאות.  ואת  המקורות  את  הבנתנו  לפי  וכתבנו  העולם, 

ובהתאם  ו גם בפני פוסקים אחרים, ובמידת הצורך  יותר לחגים, הדברים יעל 
 לשינוי במציאות, נעדכן את ההנחיות כאן. 

 
 

 
שנפסק    1 התוס'  כדעת  פ"א  נדרים  )ר"ן,  "נדר"  משום  מחייב  בו  שנהגת  שמנהג  למ"ד  גם 

"(  שאם אירע שעת הדחק  בשו"ע יו"ד סימן רי"ד(, פוסק הדגול מרבבה )שם, ד"ה "דכשלא
לחזור  -חד רוצה  ואינו  כלול  פעמית,  היה  זה  שכל  מאליו  מובן  זה  מהנהגתו,  וכל  מכל  בו 

 ב"נדרו" מלכתחילה, וא"צ בהתרת נדרים. 
בנ"א, ואחר   לשון  )הרשל( שכטר הביא את הסברה הבאה: "דבנדרים הלוך אחר  צבי  הרב 

היתה, החסידות  במידת  הנהגתו  ופשטות  הנודר,  כן,   כוונת  ינהוג  דאפשר  וממילא    דהיכא 
נדרים, התרת  לזה  בדעתם    א"צ  כתיקונם,  כשנים  להיות  לקדמותם  הדברים  ולכשיחזרו 

להמשיך במנהגם ובמידת חסידותם. ומה"ט, נהגו בכל המקומות שבשנת בצורת שלא היה  
מספיק מצה לאכול, היו הגדולים מתקבצים יחד להתיר קטניות, דהוא ג"כ רק מטעם מנהג  

 ה לנהוג באיסור."  בן הדבר מאליו שבשעה"ד לא היה בדעת הקהילות מלכתחילומו
-hershel-bbihttps://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/950102/ra

times/-difficult-in-customs-4-corona-schachter/piskei 

https://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/950102/rabbi-hershel-schachter/piskei-corona-4-customs-in-difficult-times/
https://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/950102/rabbi-hershel-schachter/piskei-corona-4-customs-in-difficult-times/
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 התנהגות והיגיינה בבית הכנסת
 הלכה פסוקה

ורק בהתאם   .א יש לעשות אך  פיזיים אחרים  ואיחולים  ידיים  לחיצת 
 להנחיות המקומיות. 

יש להתייעץ לגבי חיטוי המחזורים של בית הכנסת, ולעודד אנשים   .ב
 הכיפורים(. הביא מהבית )לפני כניסת שבת ויום  ל

כמו כן יש להתייעץ לגבי פתיחת הארון, הוצאת ספר תורה, הגבהה   .ג
לספק   הצורך  ובמידת  הכנסת,  בית  של  בטליתות  ושימוש  וגלילה 
כפפות, מגבונים, אלכוג'ל ו/או לצמצם את מספר האנשים הנוגעים  

 בדברים אלו לבעלי תפקידים בלבד.  
( Plexiglass)  בעולם הכינו מחיצה מפלסטיק שקופה  מספר קהילות  .ד

בזמן   ביניהם  קירבה  ולאפשר  לעולה  הקורא  בעל  בין  להעמיד  כדי 
 קריאת התורה תוך כדי מיעוט חשש ההידבקות. 

 
 מקורותהרחבה ו
, ההנחיות הרפואיות וכללי המדינה מחייבים  כפי שכתבנו בהקדמה .א

ה  מזה  וחלק  מהרגיל,  שונה  בצורה  להתנהג  באיחולים  אותנו  וא 
יש  ודרכי שאילת שלום שאנ גם כאן  ו רגילים אליהם מקדמת דנא. 

 לברר מה מותר ומה מומלץ, ולהנחות את הציבור להתנהג בהתאם. 
לסמוך  יש  במצב זה של ספק פיקוח נפש, באם כך מורים המומחים,   .ב

וב  ויו"ט,  בשבת  במגבון  שימוש  המתירים  דעת  צבי  יעל  הרב  ניהם 
 .4נויברט וכן התיר הרב , 3יינשטיין הרב משה פ 2פסח פרנק 

כדי לצמצם   .ג להניח במקום קרוב למקום הפעילות,  יש  את הכפפות 
אחרים   במקומות  או  בפניו  יגע  אדם  כפפות  עם  שגם  אפשרות 

 והכפפות כבר לא יועילו. 
 

* * * 
 

 סליחות 
 הלכה פסוקה

במקום צורך יש לקצר את הסליחות הנאמרות, כדי לאפשר מניינים   .א
 שהמתפללים נמצאים יחד באותו מקום.  קצר את הזמן נוספים או ל

 
 שו"ת הר צבי חלק א, סימן קצ.  2
 שו"ת אגרות משה, או"ח חלק ב, סימן ע.  3
 שמירת שבת כהלכתה פרק יד, סעיף לז.  4
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מחצות   .ב או  הבוקר  באשמורת  הוא  לסליחות  האופטימלי  הזמן 
מניינים,  5הלילה  לכמה  מרחב  באתו  להשתמש  צורך  כשיש  השנה,   .

באשמורת   או  שחרית,  תפילת  לפני  סליחות  לומר  להקל  אפשר 
 .6הראשונה של הלילה 

 
 מקורותהרחבה ו
הינ .א סליחות  וקדמנ   האמירת  יקר  וההנחיות  .  7ום הג  במידה 

יחד או   זמן מוגבל שאפשר לשהות  על  מורות  מהגורמים הרשמיים 
על הגבלת מספר האנשים שיכולים להיות יחד, דבר שיחייב מניינים  
אותן.   לקצר  אלא  הסליחות,  אמירת  על  לוותר  שלא  רצוי  נוספים, 

 : (עבור נוסח אשכנזזו )אנו מציעים לשמור על מסגרת 
o קדישחצי "אשרי" ו . 

o  י"ג מידות. בערב ראש השנה  או שניים, ואחריהם  פיוט אחד
עוד  יש   לשני  להוסיף  מעבר  שנאמריםפיוטים  מדי    אלה 
מדי  אלה שנאמרים  , ובעשרת ימי תשובה עוד אחד על  8יום 

 יום. 

o 9" אחריו "שמע קולנו וך" הקצר, יאמירת "זכר רחמ. 

o וידוי אחד בלבד . 

o  ל"שומר ישראל"  ישר    ים ומדלגוידוי,  ונפילת אפיים אחרי ה
 קדיש שלם. ו

 

* * * 
 

  

 
הלכות תשובה    5 שו"ע  הלכה    גפרק  רמב"ם  שם  סעיף    תקפא סימן  ד,  בהקדמה  א, משנ"ב 

 . קהסימן    בחלק או"ח רות משה  מו, אגסימן    אחלק יחוה דעת או"ח , שו"ת לסימן
שכטר על הנהגות הרב סולובייצ'יק עמ'    (הרשלצבי )אג"מ שם, "מפניני הרב" מאת הרב    6

120 . 
תשובה.    7 ימי  בעשרת  סליחות  אומרים  שהיו  הגאונים  בשם  הביא  תקפא  בסימן  הטור 

א כתב ש"נוהגים לקום באש ערוך שם סעיף  ותחנונים מראש  השולחן  מורת לומר סליחות 
ך עד יום הכפורים." ומתחילים בראש חודש אלול, שאז עלה משה למרום  חדש אלול ואיל

 לקבל לוחות שניים )פרקי דרבי אליעזר פרק מו(.
 רמ"א שם. 8
)רמ"א    9 בסליחות  להמעיט  מנהג  יש  בו  הכיפורים,  יום  בערב  קהילות  בהרבה  שנהוג  כפי 

 סימן תרד סעיף ב(.
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 (10תקיעת שופר )וגם באלול  –ראש השנה 
 הלכה פסוקה

בעת   .א הציבור  ולבריאות  לבטיחות  לדאוג  יש  ובראשונה,  בראש 
תקיעת השופר, ולמנוע אפשרות של הגעת רסיסי רוק אליהם. על כן  

 יש לעמוד במרחק רב יותר מאשר הריחוק החברתי הסטנדרטי.
) .ב השנה,  השנה  ראש  של  הראשון  ביום  שופר  תקיעת  אין  תשפ"א( 

 מאחר והוא חל בשבת. 
שופר.   .ג קול  לשמוע  במצווה  יזכו  אנשים  שיותר  שכמה  לדאוג  חשוב 

בין   הכנסת,  בבית  בין  היום,  במהלך  תקיעות  מספר  לקיים  יש 
והאפשרות,   הצורך  ובמידת  פארקים,  כמו  ציבוריים  במקומות 

 בבתים פרטיים. 
ללמ .ד כמה  מומלץ  ומלאכת  ד  הלכות  את  בקהילה  אנשים  שיותר 

 התקיעה, ולדאוג לשופרות כשרים עד כמה שהיד משגת. 
צורך   .ה יש  ולכן  הכנסת  בבית  השהות  זמן  את  לקצר  וצריך  במידה 

 להמעיט בתקיעות, סדר העדיפות הוא: 

o  .ושופרות זכרונות  מלכויות,  אחרי  הש"ץ  בחזרת  תקיעות 
המצו ברכת  את  מברכים  לא  כזה  או  במקרה  ברכת וה  את 

 שהחיינו. 

o   את זה  על  מוסיפים  זמן,  עוד  יש  שלפני    30אם  הקולות 
 מוסף, בברכה. 

o   את זה  על  מוסיפים  זמן,  עוד  יש  שאחרי    40אם  הקולות 
 מוסף. 

 אפשר לדלג על הפיוטים סביב תקיעת שופר.  .ו
הברכות   .ז שתי  את  מברכים  מהתפילה,  כחלק  שלא  תוקעים  אם 

תוקע    30ותוקעים   בעל  פקולות.  ברך  לתת  שכבר  יכול  אחת,  עם 
 לאחד השומעים לברך, או שהתוקע יברך פעם אחר פעם. 

 אם בעל התוקע לא צריך "מקריא", הדבר יחסוך זמן.  .ח
 

 מקורותהרחבה ו
על ריחוק חברתי מחשש להידבקות דרך רסיסי  הקפידו  ברוב העולם   .א

רוק. ישנה סבירות גבוהה שככל שמגבירים את לחץ הוצאת האוויר  
כ הרסיסמהפה,  גם  ונכון  ך  לשירה  נכון  זה  יותר.  רחוק  מגיעים  ים 

 
תר"ת    10 תש"ת  תשר"ת  לתקוע  הספרדים  בקרב  שנוהגים  יש  א.  סעיף  תקפא  סימן  רמ"א 

 בעת אמירת י"ג מידות בסליחות )ילקוט יוסף מועדים מהלכות ודיני הסליחות סעיף יד(.
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רופאים   מספר  עם  התייעצות  לאחר  שופר.  לתקיעת  יותר  עוד 
 לגבי תקיעת שופר:על אפשרויות אלו בישראל, אנו ממליצים 

o 11. ניקוי השופר היטב לפני השימוש בדרכים השונות 

o 'התוקע יעמוד מאחורי מחיצה מפלסטיק קשיח וכדו . 

o   מטר המספיקים    2מטר ]ולא    4-5יהיה במרחק של  התוקע
 מהמקריא ושאר הציבור.   12לדיבור רגיל[ 

o  ,הכיוון של השופר יהיה הפוך מהכיוון של הציבור. לדוגמה
לכיוון   השופר  עם  הכנסת  בית  בקדמת  יעמוד  התוקע  בעל 

 . קודשה  ארון
אין לכסות את חלק השופר שממנו יוצא הקול בכיסוי דוגמת מסכה,   .ב

 .13ת הקול שיוצא מהשופר כיסוי כזה משנה אמאחר ו
לשמוע  .ג יוכלו  שכל חברי הקהילה  לוודא  כדי  הכל  לעשות  את   14יש  

לפעול   יש  מוגבל,  הכנסת  בבית  המקומות  שמספר  בהנחה  השופר. 
 כך: 
o   לזכות כמה שיותר חברי  כדי  לקבוע זמנים רבים ושונים  יש

היום  במהלך  זו  במצווה  שהשנה  15קהילה  לזכור  יש   .– 
ם השני מאחר והיום הראשון הוא  תוקעים רק ביו – תשפ"א

 .16שבת

 
יש שממליצים על ניקוי בערק, ביין או בחומץ, ויש שממליצים לא לעשות דבר, אלא רק    11

ובקדח בפיה  שנוצר  הרוק  את  )  לספוג  -וטיפול-אחסון/https://kolshofar.co.ilבחוטר 
 (.בשופר/

כדי    12 א(  סעיף  תקפה  סימן  )רמ"א  הבימה  ליד  עומד  שהתוקע  הוא  הרווח  המנהג  בעוד 
הרי שמדובר רק  ש"זכות התורה יגן עלינו לעלות זיכרוננו לפניו לטובה" )משנ"ב שם ס"ק ג(,  

 על מנהג, שבוודאי נדחה בפני ספק פיקוח נפש, ואכן ההלכה היא רק שצריך לתקוע מעומד.   
שאין    13 עוד  שכל  שם,  ובמשנ"ב  טז  סעיף  תקפו  סימן  שו"ע  השופר,  ציפוי  מדין  משמע  כך 

ברורה   הבחנה  הייתה  מומחה,  תוקע  בעל  עם  שערכנו  בניסוי  כשר.  השופר  משתנה,  הקול 
 בעת שכיסינו אותו עם מסכה ולאחר שהורדנו את המסכה.בקול השופר 

נפסק להלכה שהמצווה הינה שמיעה ולא תקיעה )שו"ע סימן תקצ סעיף א(, וכפי שעולה    14
 בבירור מניסוח הברכה )שם סימן תקפה סעיף ב(.

אדם    15 אא"כ  לשמוע  צורך  שאין  נדמה  הסליחות,  ובמהלך  אלול  בחודש  התקיעות  לגבי 
 עיין ציץ אליעזר חלק יב סימן מח(. מתפלל במניין )ו

כמובן, חובת ההשתדלות להגיע למקום בו תוקעים, תהיה דומה לחובתה במצוות דרבנן    16
ילת ידיים ללחם )ארבע  השנה תוקעים רק ביום השני(, כגון תפילה במניין ונט  –אחרות )קרי  

יצת ידיים לתפילה  מיל לפניו, מיל לאחוריו. שו"ע סימן צ סעיף טז וסימן קסג סעיף א(, רח
 )פרסה לפניו, מיל לאחוריו. שם סימן צב סימן ד( ועוד.

https://kolshofar.co.il/אחסון-וטיפול-בשופר/
https://kolshofar.co.il/אחסון-וטיפול-בשופר/
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o יהודים שיותר  כמה  מראש  ללמד  את   17כדאי  בקהילה 
וצריך  איך לתקוע  :מלאכת התקיעה , מתי הקול אינו כשר 

, את מספר התוקעים הפוטנציאליים  דילכדי להגוכו',    לתקן
 .18בין בבית הכנסת ובין במקומות אחרים

o   תוקעים כחלאם  פרטיים,שלא  )בבתים  מהתפילה  סבב   ק 
של   בחנייה  או  בלובי  ציבורי,  בפארק  התפילה,  אחרי  נוסף 

וכו'( יהודים  גרים  בהם  מברכים  בניינים  התקיעות ,  קודם 
שתי   ו"שהחיינו"   19הברכות את  שופר  קול  , "לשמוע 

 בצורה הבאה: 20קולות בלבד   30תוקעים ו

o   :ראשון פעמים  סט  תקיעה  -תרועה-שברים-תקיעה שלש 
 [ קולות  12]סה"כ 

o   :שני ]סה"כ  -שברים-תקיעהפעמים    שלשסט   9תקיעה 
 . [קולות

o   :שלישי פעמים  סט  ]סה"כ  -תרועה-תקיעהשלש   9תקיעה 
 [.  קולות

השומעים  .ד לאחד  לתת  אפשר  אחת,  פעם  בירך  שכבר  תוקע   21בעל 
 .23, או שהתוקע יברך פעם אחר פעם 22לברך

 
בעוד המצווה היא, כאמור, השמיעה ולא עצם התקיעה, התקיעה בשופר צריכה להתבצע    17

מי שאינו יהודי, וכן קטנים וחרשים, לא יכולים לתקוע עבור  ע"י אדם שחייב במצווה, ואזי  
 ב(.-אחרים )שו"ע סימן תקפט סעיפים א

ביום    18 שופר  לשמוע  יוכל  מי שמעוניין  שכל  פותרות את האתגר  אלו  שעצות  חושבים  אנו 
וכדו' בראש השנה עצמו, הן   "זום"  השני. אנו בדעה שאין מקום להשמיע את השופר דרך 

חשמ איסור  ]שו"ע  בגלל  מסך  דרך  שופר  ידי  יוצאים  האם  הגדול  הספק  בגלל  והן  ביו"ט  ל 
מה אחת  אף  אם  תקפז[.  ברתסימן  אינה  לעיל  ספורים מהקהילה  -עצות  חברים  ע"י  ביצוע 

"אונס   בגדר  שזה  ספק  אין  ועוד,  בסיכון  אנשים  עבור  מהבית  יציאה  איסור  בידוד,  בגלל 
גם מה  בעצמם,  לתקוע  יוכלו  לא  אם  פטריה"  הינם    רחמנא  השני  ביום  התקיעות  שהשנה 

 מדרבנן בלבד, שבוודאי נדחה בפני ספק פיקוח נפש. 
א תוקעים ביום הראשון של ראש השנה, כולם מסכימים שמברכים "שהחיינו"  השנה כשל  19

 כאשר נתקע ביום השני של החג )שו"ע סימן תר סעיף ג(.
סעיף    20 תקצג  סימן  הלכה  בביאור  וכן  ב,  סעיף  תקצ  סימן  בעוד  שו"ע  "ואם",  ד"ה  ב, 

ב ומשנ"ב  -תקיעות על סדר הברכות במוסף נעשות רק במניין )שו"ע סימן תקצב סעיפים א
 שם ס"ק ו(. 

חייב    21 שהוא  מכיוון  לברך,  לגבר  לתת  יש  ונשים,  מגברים  המורכבת  קבוצה  ישנה  אם 
במצווה בעוד נשים פטורות. במקרה שתוקעים לקבוצה המורכבת רק מנשים, כמובן שאשה  

 כולה לתקוע )שו"ע סימן תקפט סעיף ו( ואף לברך )רמ"א ומשנ"ב שם ס"ק ט(.י
 ס"ק ה. משנ"ב סימן תקפה  22
 רמ"א שם, סעיף ב.  23
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עם מניין, אנו נוהגים לתקוע    בשנה רגילה כשמתפללים בבית הכנסת  .ה
קולות אחרי ברכות מלכויות, זכרונות    30מוסף, עוד  קולות לפני    30

)   24ושופרות  ואחרי מוסף משלימים למאה קולות    40בחזרת הש"ץ, 
לחש  בתפילת  תקע  שלא  למי  זכרונות    25קולות  "מלכויות  סדר  על 

השנה,  ושופרות", או עוד עשרה קולות למי שכן תקע בתפילת לחש(.  
זמן הגבלת  יש  לה  אם  מניינים  לעוד  לאפשר  שיש כדי  או  תקיים, 

בבניין לשהות  שאפשר  הזמן  על  סדר  מגבלה  ל,  תקיעות  העדיפויות 
 בבית הכנסת הוא כדלהלן: 

o   מלכויותתקיעות אחרי  הש"ץ  ושופרות. ,  בחזרת  זכרונות 
פעם   כל  יתקעו  מוסף,  לפני  תוקעים  , תשר"תבמקרה שלא 

תר"ת  המצווה .  26תש"ת,  ברכת  את  יברך  לא  כזה,  במצב 
 .27ושהחיינו 

o 28פני מוסף עם ברכותיהן. התקיעות ל 

o זמן, כדאי להשלים ל עוד  יש  ן  ומכיו  ,תקיעותמאה  רק אם 
השלמה   מנהג היא  שאותה  את 29רק  יבלבל  לא  זה  אם   .

אמירת  אחרי  גם  יתקעו  אם  זמן  לחסוך  אפשר  הציבור, 
העמיד  בתפילת  ושופרות  זכרונות  מוסף מלכויות,  של  ה 

 בה לא "מקריאים" את התקיעות.  ,30בלחש 

 
 שו"ע סימן תקצב סעיף א.  24
 משנ"ב שם ס"ק א.  25
זאת כדי לצאת ידי חובת כל האפשרויות השונות בהגדרת "תרועה". כאמור, אם תוקעים    26
אזי    30 מוסף,  לפני  שופר  קולות  הלכות  )רמב"ם,  השונות  חובת האפשרויות  ידי  יצאו  כבר 

ואזי   יב(  הלכה  ג  ולולב פרק  בסיום שלושת הברכות  וסוכה  יש מנהגים שונים מה תוקעים 
 )ע"ע שו"ע שם(. 

)וגם שם הניסוח אינו    –כפי שאנו נוהגים בכל מצווה    27 חוץ מברכת כוהנים בחזרת הש"ץ 
ו, בזמן שמקיימים מצווה במסגרת "ברכות" אחרות,  דומה לברכת המצוות הרגילה(. דהיינ 

" מברכים  לא  לדוגמה,  אקב"ו.  ברכת  מברכים  לקרוא  לא  וציוונו  במצוותיו  קדשנו  אשר 
ק"ש" כחלק מברכות קריאת שמע בשחרית ובערבית, ושלא כשיטת ר' עמרם גאון שדחאו  

ן אין מברכים "אשר  רבינו יונה בשם רבו )רבינו יונה על הרי"ף מסכת ברכות דף א ע"א(, וכ
 קדשנו במצותיו וציוונו לברך ברכת המזון" כחלק מברכת המזון.

רא )ראש השנה דף טז ע"א בסוף( שתקיעות אלו לפני מוסף נתקנו בכדי לערבב  מבואר בגמ  28
חובת   ידי  לצאת  הנצרך  לשיעור  מעבר  לתקוע  מרבים  ישראל  שעם  שרואה  השטן,  את 

שהיא   מלכ  30המצווה  סדר  על  ו"נסתתמים"  התקיעות  במוסף,  ושופרות  זכרונות  ויות, 
בב"(. לכן נראה שתקיעות אלו נוספו  טענותיו נגד עם ישראל )רש"י שם ע"ב ד"ה "כדי לער 

 על גבי המצווה הבסיסית.  
 ה"ערוך" בשם הירושלמי שהובא בתוס' )ראש השנה דף לג ע"ב, ד"ה "שיעור תרועה"(.    29
)תקצב   30 החיים  בכף  המובא  האר"י  )כפי    כמנהג  מהחסידים  הרבה  מנהג  וכן  א(,  סעיף 

 המזרח.   שמביא האבני נזר, חלק או"ח סימן תמז( וקהילות עדות
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o  ל יש  אכן  על  אם  לדלג  אפשר  זמן,  וחץ  הפיוטים  הפסוקים 
רצון להיפתח", )שנלווים בד"כ לתקיעת השופר   "עת שערי 

קרח"אמירת   לבני  פסוקישבע    31"למנצח  "מן    פעמים, 
ו"ארשת   יםהפיוטוכן  ,  המצר" עולם"  הרת  "היום 

 . (32שפתינו" 
 

* * * 
 

 תפילות בציבור –ראש השנה 
 הלכה פסוקה

תפ .א את  לקצר  טוב  צורך  מניינים  במקום  לאפשר  כדי  היום  ילות 
 נוספים או לקצר את הזמן שהמתפללים נמצאים יחד באותו מקום.  

לפני   .ב שחרית  להתפלל  לשאוף  יש  מניינים,  מספר  מקיימים  אם 
עד  אפשר  ובדיעבד  היום,  מתחילת  זמניות  שעות  ארבע  שיעברו 

 חצות. 
אדם אחד יכול לתקוע בשופר ולקרוא בתורה במניינים שונים. לגבי   .ג

"ץ, רק אם אין אנשים אחרים שיכולים לעבור לפני התיבה יהיה  ש
 מותר, בדיעבד, לאדם אחד להיות ש"ץ יותר מפעם אחת. 

מניין   .ד הדברים שדורשים  בציבור את  סדרי העדיפויות הם להתפלל 
 טים ופסוקי דזמרא.  ולוותר על דברים אחרים כגון פיו

 
 מקורותהרחבה ו

בית  שאפשר להכניס לנשים  האהגבלה על מספר  היה  תהנחה שמתוך   .א
אליו אנו  מתווה התפילה  עלינו להיערך לאפשרות של שינוי  הכנסת,  
שנהרגילים   אנשים  ,מדי  שיותר  כמה  ולזכות  לנסות  בתפילה    כדי 

תפללים,  ייתכן ותהיה הגבלה לא רק על כמות המ. בציבור בימי הדין
לצורך   אותנו  מביא  זה  כל  יחד.  לשהות  שמותר  הזמן  על  גם  אלא 

הימים  להת של  הייחודיות  על  שמירה  תוך  התפילה  את  אים 
 הנוראים מחד, ועל הקפדה על ההנחיות מאידך.

לשאוף לקיים כמה שיותר מניינים בחדרים שונים  יש  במצב שכזה,   .ב
בעלי  אם אין מספיק בעלי תפילה.  זמנית-בו בעלי  קריאה,    תקיעה , 

 
 תהלים פרק מז.  31
אכן, הפיוטים הינם רק מנהג ובכלל, נחלקו הפוסקים האם לומר פיוטים בחזרת הש"ץ או   32

ניתן עקרונית  רק לפניה ולאחריה )מגן אברהם, או"ח סימן סח ס"ק א(. לכן, במקום צורך,  
 לדלג על כל הפיוטים בחזרת הש"ץ.
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פלל  בזמנים שונים. יש לשאוף להתאת התפילות  לקיים  וגבאים, יש  
שעות זמניות מתחילת היום, ובדיעבד עד    ארבעשחרית לפני שיעברו  

 .  33חצות 
אדם   .ג בתורה  יכול  אותו  לקרוא  וכן  השונים,  במניינים  לתקוע 

 . 34אע"פ שהוא כבר יצא ידי חובה  ,במניינים השונים
לש .ד תפילה  ומ יבנוגע  בעלי  בהיעדר  רק  שונים,  במניינים  כש"ץ  ש 

שעתו  אחרים של  הקיימות  לפני    בנסיבות  לעבור  אפשר  הדחק, 
 . 35התיבה במניינים שונים למרות שכבר יצא ידי חובה 

וניגונים הם חלק בלתי נפרד מהווי התפילה בימים אלו .ה . כפי  שירה 
יש   והיגיינה בבית הכנסת",  להתייעץ  שכתבנו בחלק של "התנהגות 

עם מומחי רפואה בנוגע לשירה בציבור, ובהתאם להנחיות, לצמצם 
 שאפשר.  את השירה כמה

 עקרונות מנחים את ההצעות לקמן:שני בהתחשב בכל הנ"ל,  .ו

o   להתפלל את מה שחובה במסגרת מניין,  יהיה  סדר העדיפות
בשוטף  בהם  שנוהגים  ]הטובים[  המנהגים  על  ויתור  עם 

אמירת   כגון  הכנסת,  דזמרא 36הפיוטים בבית  ופסוקי   ,37 .
לפני אלו  דברים  להשלים  אפשר  אחרי  או    למעוניינים, 

 בבית.  ,ההתפיל 

o   שהציבור פיוטים  שישנם  ספק  אין  לעיל,  האמור  עם  יחד 
שנה.   מדי  להם  מצפה  ציבור  הרחב  שהשליח  חשוב  לכן, 

 
ה  33 במהלך  אחרות  בשעות  מתכנסים  אם  לכך,  מקוצרת.  מעבר  תפילה  לנהל  אפשר  יום, 

 פרטים נוספים בחלק של "הנחיות ורעיונות לפעולה".
או"ח    34 שופר  תקיעת  לגבי  הרמ"א  וכ"פ  מוציא,"  שיצא,  "אע"פ  ע"א,  כט  דף  השנה  ראש 

 סימן תקפה סעיף ב. 
משנ"ב סימן קכד ס"ק ה בשם האחרונים "כתבו האחרונים אם הש"ץ התפלל כבר בלחש    35

לל חזרת הש"ץ בשביל צבור אחר לא יתפלל בלחש פעם שנית", ובשו"ת ציץ  ונזדמן לו להתפ
 אליעזר חלק טז סימן יד. 

תשובת מהר"ם ב"ח, מובאת בשו"ת גינת ורדים )או"ח כלל א סימן יד( שהתיר לבן א"י שלא  
חו"ל  שומר תושבי  להוציא  שני  התיר   יו"ט  וכן  שני,  ביו"ט  )אורח    בתפילה  בינה"  ה"אמרי 

ש דיני  גלויות, חיים,  של  שני  ביו"ט  קידוש  ידי  חו"ל  בן  להוציא  א"י  לבן  יא(  סימן    בת, 
( במקרה של בן  ולמרות שיש חולקים על דעת המהר"ם ב"ח )שערי תשובה או"ח סימן תצו

במקרה זה להקל, כי כאן הוא מחויב בתפילה מקבילה לזו  א"י שלא שומר יו"ט שני, נראה  
 יצא ידי חובה.של בני הקהילה, למרות שהוא בעצמו כבר 

יש לבחור את הפיוטים מתוך מחשבה על מה מקובל בציבור, מה יותר ידבר אליהם, ומה    36
מידת   ביד  "האוחז  הפיוט  את  לומר  נוהג  היה  סולובייצ'יק  הרב  לדוגמא,  המקום.  מנהג 

hershel-https://www.yutorah.org/sidebar/lecture.cfm/963046/rabbi-"  משפט
noraim-yamim-the-on-tzibur-b-tefilla-45-corona-schachter/piskei/ . 

 הרמב"ם, הלכות תפילה ונשיאת כפיים פרק ז הלכה יב. 37

https://www.yutorah.org/sidebar/lecture.cfm/963046/rabbi-hershel-schachter/piskei-corona-45-tefilla-b-tzibur-on-the-yamim-noraim/
https://www.yutorah.org/sidebar/lecture.cfm/963046/rabbi-hershel-schachter/piskei-corona-45-tefilla-b-tzibur-on-the-yamim-noraim/
https://www.yutorah.org/sidebar/lecture.cfm/963046/rabbi-hershel-schachter/piskei-corona-45-tefilla-b-tzibur-on-the-yamim-noraim/
https://www.yutorah.org/sidebar/lecture.cfm/963046/rabbi-hershel-schachter/piskei-corona-45-tefilla-b-tzibur-on-the-yamim-noraim/
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יש  פיוטים  אלו  מראש  ויידע  החג  קודם  תפילתו  את  יסדר 
 הזמן. פשר שיאככל להשאיר על מתכונתם 

מתפללים ביחידות בבית מברכות השחר ועד סיום   ▪
)"א לנוהגים, עד סיום    ל חי העולמים( או,-ישתבח 

עם   בקול   במניין  מתחילים  בתהילים.  ק"ל  פרק 
. ככל שיש יותר זמן, מוסיפים  38חצי קדיש ו"ברכו" 

בציבור   התפילה  את  מתחילים  הזה:  בסדר 
חי"  כל  יש  39ב"נשמת  זמן  עוד  יש  לפני  , ואם  לומר 

. ואם הזמן  40"נשמת" את "ברוך שאמר" ו"אשרי" 
קים: "הללויה  פר  שניעוד יותר מתרחב, יש להוסיף  

מן   ה'  את  אהשמיםהללו  הללו  "הללויה  וכן  ל  -", 
יקפיד  .  41בקדשו"  החזן  ב"נשמת",  מתחילים  אם 

להתעטף בטלית לפני אמירת "נשמת" כדי שיאמר  
 .42חצי קדיש מיד אחר ישתבח 

  ה ואחרי  בלחש  תפילה  להתפלל  כדאי,  ןזמ  יש  אם ▪
דוחק,  43"ץ הש  חזרת הזמן  אם  את  .  להתפלל  יש 

ש העמידה  קצרהתפילת  כ"תפילה  שחרית  .  44" ל 
להורות  45תפילה ל  גאולה  לסמוך  החיוב  בגלל יש   ,

הש"ץ  עם  בלחש  במילה  מילה  לומר  את    46לציבור 
קדושה    שתי העמידה,  של  הראשונות  הברכות 

  הברכה תחילת    את  במילה  מילהבסופו  וכרגיל,  

 
הרמב  38 כותב  כשיטת  הוא  שם  בה(  א[  הלכה  ט  פרק  כפים  ונשיאת  תפילה  ])הלכות  "ם 

 שתפילה בציבור מתחילה מאותו חצי קדיש לפני "ברכו". 
)שו"ע    39 נוהגים בו בסדר פסח  כפי שאנו  ועד סיום ישתבח הינה ברכה אחת,  כל חי  נשמת 

שמעותי  לך"( הינו מסימן תפ סעיף א(. בקהילות רבות המקום שבו מתחיל חזן שחרית )"המ
המתחילה   השיר"  "ברכת  באמצע  שזה  מכיוון  בלבד,  ב"המלך"  להתחיל  אין  אך  ביותר, 

 במילה "נשמת". 
 חיי אדם, חלק א כלל יט סעיף ו כאשר הזמן דוחק בשבת ויו"ט.  40
א    41 סעיף  נב  סימן  בשו"  להלכה  נפסק  וכן  דזמרא",  "פסוקי  ד"ה  ע"ב  פסחים קיח  רש"י, 

לב  מי שאיחר  וצבעניין  עם  ית הכנסת  העמידה  תפילת  את  להתפלל  להספיק  כדי  לדלג  ריך 
 הציבור.

 שו"ע סימן נג סעיף כ. 42
 שו"ע סימן קכד סעיף ג ועוד.  43
בהתאם לדברי הרמ"א שם סעיף ב שכן עושים ב"שעת הדחק", ואין לך שעת הדחק גדולה    44

 מהרצון למנוע התפשטות של הווירוס. 
 יא סעיף א. שו"ע סימן סו סעיף ח, וסימן ק  45
 בהתאם לשיטת השו"ע סימן קט סעיף ב.  46
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הפיוטים,  החזן  עם  יחד  47השלישית  אמירת    החל . 
יגביובשקט,    יאמרו   ..."פחדך  תן  ובכן"מ   ה החזן 

  נכרן תסהאת קולו לקראת סיומם וכל אחד ינסה ל 
  משם ".  הקדוש"ברוך...המלך    באמירת   החזן  עם

 .  העמידה תפילת סיום עד  לבד ממשיכים

 .  דוחק הזמן  אם" מלכנו "אבינו  על  לדלג אפשר ▪

שנאמרים  למעט    48בקדישים   להמעיט  כדאי ▪ אלו 
על כל קדיש  לוותר    איןקורא, אך  הבעל  ו  ע"י החזן

דרבנןיתו וקדיש  שאמירת    ם  אבלים  אותם  עבור 
ביותר.   להם  חשובה    לומר   מציעים  אנוהקדיש 

, את  לנוהגיםומייד אחריו,  "  יום  של"שיר  בשחרית  
  קדיש   לומר  םאחריהו  ( "אורי'  ה"לדוד  תהלים כז )

התפילה  יתום בסיום  כן  כמו  קדיש    להוסיף  אחד. 
 . 49אחרי "עלינו" בסיום התפילה  דאח

מפטיר יש להעלות כרגיל, אך  לו תורה  העולים לאת   ▪
ה על  לדלג  שברך",אפשר  ה"מי    "מי  את  לומר 

בני   על  שמות  את  להזכיר  לא  אך  הרגיל  שברך" 
  קצר   ""מי שברךלחילופין לומר  או    המשפחה וכו',

תורה: "מי שברך את האבות, הוא    בדומה לשמחת
ונאמר אמן".   הבנים  ראוי להזכיר שבעל  יברך את 

. במידה ואחרים  50עליות הקורא יכול לעלות לכל ה
קריאת   בשעת  גם  מרחק  על  לשמור  יש  עולים, 

 (.Plexiglassהתורה או להיעזר במחיצת פלסטיק )

יוציא   ▪ הקורא  בעל  שרק  לשקול  ספר  כדאי  את 
יחזירו לאחר הקריאה.  התור וגם  ה מארון הקודש 

וגם שיעלה בעצמו    51בנוסף, אפשר לכבדו בהגבהה

 
 משנ"ב סימן קכד ס"ק ט.  47
ג  48 ד, וכן בברכי יוסף או"ח סימן קלב בשיורי  -ע"ע בערוך השולחן או"ח סימן נה סעיפים 

 ברכה קו"א, וכן בגשר החיים פרק ל, סימן ז סעיף ה )עמוד רעו( שכן דעתם בכלל.  
 ף א. ערוך השולחן או"ח סימן קלג סעי  49
שכטר,    שו"ע   50 )הרשל(  צבי  הרב  שכתב  וכפי  ה,  סעיף  קמג  סימן 
-helhers-https://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/957153/rabbi

hatorah/-krias-in-issues-38-corona-r/piskeischachte . 
במקום להחזיק את הספר בידיים ואדם אחר גולל, אפשר להגביה את    -ובעניין הגלילה    51

הספר, להראות לציבור ואז להחזיר את הספר לשולחן בעודו פתוח ולגלול כשהספר מונח על  

 

https://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/957153/rabbi-hershel-schachter/piskei-corona-38-issues-in-krias-hatorah/
https://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/957153/rabbi-hershel-schachter/piskei-corona-38-issues-in-krias-hatorah/
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כן  יותר זמן ו  . אם יש52בכל העליות של אותו היום 
מרחק,  הנדרשים )שמירה על  אמצעי הבטיחות  את  

וכו' מסיכה  כפפות,  ע"י  בספר  לכבד    כדאי,  (נגיעה 
לא    ,בעליותאחרים   והקריאה  שהתפילה  כדי 

 לעניין של אדם אחד בלבד. ייהפכו

ה ▪ של  הנוסח  את  לקצר  לשלום  אפשר  תפילה 
)למי שנמצא בחו"ל( ואת התפילה לשלום    המדינה

 . זמן שיש בתנאי  רק םולאומר ,מדינת ישראל

ראש    השני   ביום ▪   זמן   יש   אם[  זו  שנהב]  השנהשל 
שופר לתקיעת  בנוגע  לעיל  למה שהבאנו  ,  ובהתאם 

אם    שים קולות.ומברכים שתי ברכות ותוקעים של
יחסוך   הדבר  "מקריא",  צריך  לא  התוקע  עוד  בעל 

 .53זמן קצת 

את  "  אשרי"  אומרים ▪   התורה  ספרומחזירים 
מומלץ שלא לנשק את  ישוק הספר,  . לגבי נלמקומו

לא  וגם  היד  דרך  לא  בפה,  לא  חזרה,  בדרך  הספר 
 .  ע"י הטלית או הסידור

חזרת  ל  זמן  איןאם  ,  התורה  ספר  החזרת  בזמן ▪
"תפילה קצרה  הש"ץ   טלו יי", הכוהנים  ומתפללים 

תפילת   לפני  כוהנים  ברכת  לקראת  ידיהם  את 
שלא   וייזהרו  בלחש    במקומות   לגעתהעמידה 

 ליטול שוב.   אותםשיחייב 

  מוסף   של  עמידה  תפילת  להתפלל  כדאי,  זמן  יש  אם ▪
. אם הזמן  הפיוטים  ללא"ץ  הש  חזרת "כ  ואח  בלחש
על  ו  דוחק לוותר  לא  כוהנים    ברכתכדי 

בו  האשכנזים  ש)   בימים  רק"ל  בחונוהגים 
"המלך    עד  החזן  עם  במילה   מילה  יתחילו,  (54טובים 

 : ואז  ,שחריתכפי שנכתב לעיל לגבי " הקדוש

 

מק בלבד.  אחד  אדם  עם  לעשות  שאפשר  דבר  ספר  השולחן,  שיש  שיושב  ום  ספרדי  תורה 
 בתוך תיבה, הדבר קל מאוד לביצוע ואין צורך בגולל לכתחילה.  

 שו"ע סימן קמג סעיף ה.  52
אכן מקריא הינו רק מנהג שנועד למנוע בלבול אצל בעל התוקע, כפי שמובא ברמ"א סימן    53

 תקפה סעיף ד. 
 רמ"א סימן קכח סעיף מד.  54
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אחד  בי ▪ כל  שופר,  תקיעת  השנה  שאין  ראשון  ו"ט 
 ישלים את התפילה בלחש. 

סיום  ▪ קולו לקראת  יגביה את  השני, החזן   55ביו"ט 
מלכויות   יתקע  ברכות  והתוקע  ושופרות,  זכרונות 

ללא   אחריהן,  הנהוגות  התקיעות  עשרת  את 
 . 56הקראת המקריא בתפילה בלחש

שם,   ▪ השופר  ותקיעת  שופרות  ברכת    החזן לאחר 
לסיים  לציבור  לתת  כדי  ימתין    תפילת   את   זמן 

סוף  "רצהמ  בקול  יאמר  ואז,  שלהם  העמידה עד   "
ויוסיף  העמידה,    כוהנים ה  ברכת  את  תפילת 

 . 57כרגיל 

הפסוקים  ה  אם ▪ על  לדלג  אפשר  ביותר,  דחוק  זמן 
ושופרות ורק לומר את המילים    זכרונותבמלכויות,  

ככתוב  ",  "ככתוב בדברי קדשך",  ""ככתוב בתורתך
  את  המסיימת  הברכה  לתחילת   ולדלגנביאך"  על יד  

 . 58שלושתם 
 

קצר  דף  להדפיס  מומלץ  פוטנציאליים,  שינויים  ויש הרבה  מאחר 
מקוצר  עם   מחזור  להדפיס  או  עושים,  ומה  מדלגים  איפה  פירוט 

 שמתאים למקום, תוך דגש שמדובר על שינוי לשנה זו בלבד. 

 
* * * 

 
 תפילות ביחיד  –ראש השנה 

 הלכה פסוקה
רק מומל .א מותר  ומה  ביחיד  אומרים  מה  פירוט  עם  דף  להכין  ץ 

 בציבור. 

 
ה  55 מלכויות  ברכת  בסיום  בקלדוגמה,  יאמר  אלוחזן  אתה  "כי  אמת.....ברוך  -ול  הים 

 אתה...מלך על כל הארץ...ויום הזכרון", ואז יתקע התוקע. 
 משום הפסק.  56
ד"ה    57 רלד,   סימן  באו"ח  יוסף  הבית  דברי  על  מבוסס  קצרה"  "תפילה  של  זה  מנהג 

 "ומתפללין".
, הפסוקים ממשהרמ"א )סימן תקצא סעיף ד( פוסק שיוצא ידי חובה גם אם לא אומר את  58

 אלא רומז ע"י אמירת המילים "ובתורתך כתוב לאמר" וכו'. 
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193 

נץ   .ב קודם  שחרית  של  עמידה  תפילת  את  להתחיל  )או  אין  החמה 
קודם   מוסף  להתפלל  או  בשופר  לתקוע  ואין  השחר(,  עלות  לפחות 

 השעה השלישית. 
 

 מקורותהרחבה ו
שיא מבחינה רוחנית, וגם אנשים    רגעי תפילות הימים הנוראים הם   .א

אנשים    שבמהלך שכן  וכל  הכנסת,  לבית  מגיעים  אינם  השנה 
להרגיש  שפוקדים את מקום התפילה לעיתים תכופות יותר, רוצים  

התעלות בימים אלו. אדם שנבצר ממנו מלהגיע לבית הכנסת בימים  
אחרת סיבה  כל  או  מהדבקות  חשש  בידוד,  עקב  עלול    ,הנוראים 
ב לב  לשים  חשוב  מסוים.  ודכאון  כבדה  תחושה  מיוחד  להרגיש 

לוודא שיש להם   ולאחריו,  לפני החג  לאנשים אלו, לדרוש בשלומם 
ו השופר  קול  את  לשמוע  היכולת  לבקרם  את  אף  האפשר,  במידת 

 במהלך החג עצמו.
הודעות   .ב על  וסומכים  הכנסת  לבית  שנה  כל  שמגיעים  אנשים 

את   למצוא  עלולים  מחבר,  עזרה  או  הגבאים  הרב,  של  והסברים 
ה  מול  אונים  בחוסר  פירוט מה  עצמם  עם  דף  להכין  מומלץ  מחזור. 

הסברים   להוסיף  וכן  בציבור,  רק  מותר  ומה  ביחיד  אומרים 
סיפורים מעוררי רגש, חידות ושאלות למחשבה ועוד, כיד    לתפילות,

 הדמיון הטובה עליכם. 
נץ   .ג קודם  שחרית  של  עמידה  תפילת  את  להתחיל  שאין  להזכיר  יש 

לתקוע ושאין  השחר(,  עלות  לפחות  )או  להתפלל    החמה  או  בשופר 
השלישית השעה  קודם  את  59מוסף  לכתוב  חשוב  שמחלקים  בדף   .
 ומקום.  השעה המדויקת לפי כל מקום

 

* * * 
 

 צום גדליה
 הלכה פסוקה

נשים בהריון ומניקות פטורות מלצום. כמו כן אדם שחולה עד כדי   .א
שאינו הולך לעבודה, או אדם עם תסמיני קורונה, פטור מלצום. מי  

עם שאר  שפטור מהצו להזדהות  כדי  זה,  ביום  מותרות  יאכל  לא  ם 
 עם ישראל שכן צם.

 
 שו"ע סימן תקצה סעיף ח, ובמשנ"ב שם ס"ק טו ובסימן תקפח ס"ק ב. 59
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לתור .ב יעלה  שלא  עדיף  צם,  שלא  אפשר  אדם  בשחרית  במנחה.  ה 
ממילא   שבו  שני,  ביום  יוצא  גדליה  צום  והשנה  מאחר  לעלות 

 קוראים בתורה בשחרית. 
אפשר השנה להקל להוציא ספר תורה ולומר "עננו" גם אם יש רק   .ג

שמת אנשים  צורך  שלשה  של  במקרה  רגילה.  בשנה  כמו  ולא  ענים, 
 גדול, אפשר לשקול זאת גם אם אין מתענים בכלל. 

 
 

 מקורותהרחבה ו
הכוכבים  .א צאת  ועד  השחר  מעלות  זה,  צום  של  הינו  60מעמדו  כיום   ,

מדרבנן  ב 61מנהג  בעידן  ע"כ,  עדיין    ו.  עולמית,  נמצאים  אנו  במגפה 
כ לאכול  ויכולים  מהצום  פטורים  הבאים  ללא  האנשים  רגיל 

אמנם,  שיעורים מותרות.  יאכלו  עם    ,לא  שאר  עם  להזדהות  כדי 
 : 62ישראל הצם ביום הזה 

o  אדם שמרגיש כה חולה, כך שהוא לא מגיע לעבודה ושוכב
נשים   ,63במיטה  או  בהיריון  נשים  עם  יחד  מהצום,  פטור 
 .64מניקות 

o 65רונה ואנשים עם תסמיני מחלת הק. 

o   מחלות  מישהו עם    מבוגר, )כגון  בקבוצת סיכון  שנמצא  אדם
.  עלול להחליש אותוהאם הצום  יתייעץ עם רופא    וכו'(  רקע
  .לא יצוםהתשובה חיובית, אם 

גדליה שאדם   .ב צום  של  במנחה  לתורה  יעלה  שלא  כדאי  צם,    . 66לא 
גדליה  ב וצום  היות  בחל  שחרית,  ביום  בתורה    והשנה  קוראים 

 .67, אין בעיה שיעלה (יום שני)ממילא 

 
שו"ע סימן תקסד סעיף א, וסימן תקסב סעיף א. לענ"ד, בגלל השיטות השונות בחישוב    60

והזמן המוקדם  ביותר לתחילת הצום  עלות השחר, יש להקל בעידן הקורונה בזמן המאוחר  
 ביותר לסיומו. 

שמד  61 ואין  שלום  "אין  בו  שלנו,  כמו  שבזמן  מורה  ע"ב  יח  דף  השנה  ראש  רצו    -מסכת 
 מתענין" ואכן עם ישראל בחר לצום בזמן ביניים זה, וכ"פ בשו"ע סימן תקמט סעיף א.  

 שם סימן תקנד סעיף ה. 62
 שם סעיף ו.  63
אם אין להם צער גדול, בתקופת מגפה    א מציע להן להתענותשם סעיף ה, ואע"פ שהרמ"  64

 אנו מציעים שלא. 
ס"ק ט הפוטר אשה שילדה תוך חודש ימים לצום כי "דמסתמא אמרינן  משנה ברורה שם    65

שהיא חלושה והויא כחולה שאין בו סכנה" הפטורה אפילו מלצום בט' באב מכיוון "שהוא  
 דרבנן" ואזי "לא גזרו במקום חולי".   
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כלל .ג בדרך  צום  נקיים    אמנם  יום  של    , תורהה  תקריא)תפילה 
, במצב הנוכחי  68מניין של מתענים רק אם יש    (בהפטרה, "עננו" ועוד

עלול להיות הרבה פחות מתענים בכלל, לדעתנו יש להקל כשיטות   וב
אפשר לקיים תפילה    69מתעניםשלושה  יש רק  אם  שאומרות שאפילו  

גדליה הוא  יכדי שלא  . הסיבה לכך היא  של צום עדיין  ישכח שצום 
צום ושמחה"   ,יום  "ששון  לימי  שישתנה  אם    70עד  אין  במהרה. 

כשיטות   להקל  האם  יחליט  במקום  דאתרא  המרא  בכלל,  מתענים 
תענית כ"יום  מוגדר  היום  צמים  לא  אם  שגם    ומאות   71"המורות 

 נימוק לעיל.  
 

* * * 
 

 פטור מהצום –יום הכיפורים 
 הלכה פסוקה

ם של חולה שיש בו סכנה  הפטור מצום יום הכיפורים הוא רק במקו .א
לייעוץ   ובהתאם  נפש(,  שיאכל  )פקוח  עדיף  ואפשר,  במידה  רפואי. 

 .72ב"שיעורים" 
יש לעודד אותו להישאר בבית   .ב מי שקשה עליו לצום אך אין סכנה, 

הצום,   את  לסיים  שיוכל  כדי  הכנסת  לבית  ולהגיע  להתאמץ  ולא 
 שהוא מדאורייתא. 

 
 מקורותהרחבה ו

אחרי  תחיל בזמן הדלקת נרות ומסתיים  הצום ביום הכיפורים, המ .א
הינו מדאורייתא, ולכן רק פיקוח נפש דוחה אותו.    ,73צאת הכוכבים 

 
 עיף ו. שו"ע סימן תקסו ס 66
 משנ"ב שם ס"ק יט.  67
שם  68 במשנ"ב  ועיין  ג.  סעיף  תקסו  סימן  לקרוא    שו"ע  בשחרית  לקהל  יש  שבעוד  יד  ס"ק 

מניין   יש  אם  רק  ולקרוא  להחמיר  יש  במנחה  מתענים,  ששה  רק  יש  אם  אפילו  בתורה 
 מתענין. 

יטה  המאירי )מגילה ב ע"א, ד"ה והוא שאמרו(, אורחות חיים )הלכות תענית סימן טו(, ש 69
טירנא מהר"א  המנהגים  ספר  בשם  ד(  אות  תקסו  סימן  )או"ח  בב"ח  אייר    המובאת  )ר"ח 

 הגהות אות מ"א(  בשם ספר אגודה )פ"א סי' יג(, ערוך השולחן ]או"ח  תקסו סעיף ז(. 
 יט. פסוק   חפרק  ]זכריה  70
משנה    71 )שו"ת  קליין  מנשה  הרב  שהבין  וכפי  קנז,  סימן  א  חלק  או"ח  סופר  חתם  שו"ת 

 ת חלק ג סימן נח(.הלכו
 ח. -שו"ע סימן תריח סעיפים ז 72
 ף א וסימן תרכד סעיף ב. שו"ע סימן תרח סעי 73
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אכן  אם  רק  זה  וכל  מלצום,  הפטורים  אנשים  מעט  ישנם  כן,  אם 
. אם הדבר אפשרי ולא מסכן את החולים, יש  ןמורים כ   74הרופאים

 . הפטורים מלצום הם: 75להורות להם לאכול "בשיעורים" 

o  שנשקפת ביום הכיפורים סכנה כלשהי לחייו. חולה 

o  לחייו סכנה  נשקפת  יצום  שאם  יש   76חולה  ספק  ]ובכל 
 להחמיר שלא לצום[.

תסמיני   .ב עם  אדם  ומניקות,  עוברות  )כגון  לצום  עליו  שקשה  מי 
קורונה אך אין סכנה לחייו( חייב לצום. כדי להקל עליהם, יש לעודד  

גיע לבית הכנסת ולא  ולהורות להם להישאר בביתם, וכמובן לא לה 
 כלו לעבור בהצלחה את התענית.   כדי שיו ,להתאמץ כלל

 

* * * 
 היגיינה  –יום הכיפורים 
 הלכה פסוקה

קרים   .א במים  ידיים  לשטוף  מותר  הבריאותיות,  להנחיות  בהתאם 
 ובסבון נוזלי או להשתמש במגבונים או אלכוג'ל.  

, פותח  מומלץ לספק כפפות בקרבת מקום, לטובת מי שעולה לתורה .ב
 את ארון הקודש וכד'. 

 
 מקורותהרחבה ו

וה  .א הרפואה  הנחיות  במידה  על    ותמורמגורמי  בריאים  לאנשים 
ידיים למניעת הדבקה במצבים מסוימים   נגיעה  )שטיפת  כגון אחרי 

, אפשר לרחוץ ידיים במים קרים  (וכדו'  , פתיחת הארוןבספר תורה
ש באלכוג'ל  כמו כן ניתן להשתמ  .77וכן להשתמש במגבונים   עם סבון 

רים, הן בגלל שאין בזה גדר סיכה ותחושת  לחיטוי ידיים ביום הכיפו

 
 כדאי להתייעץ עם רופא שבקיא ברפואה וגם רגיש לעוצמת העברה של אכילה ביוה"כ. 74
י(, הכלל הוא לשתות ולאכול  -ה, ט-בעניין השיעורים ליוה"כ )שו"ע סימן תריב סעיפים א  75

 ר בהפסקות של כדי אכילת פרס כדלהלן: פחות מכשיעו
כן, בערב יום הכיפורים, מי שיצטרך לשתות ביוה"כ  שתייה: הכמות משתנה מאדם לאדם. ל

יכול   שהוא  השיעור  שזה  ומסמן  טיפה  מוריד  לכוס,  יורק  במים,  הפה  של  אחד  לחי  ימלא 
קות  לשתות בהפסקות של כתשע דקות בין שתייה לשתייה לכתחילה. בדיעבד אפשר בהפס

תריח, סעיפים    של שבע דקות, ומקום צורך גדול מאוד אפשר בהפסקות של דקה )שם סימן 
 ח(. כדאי משקה עתיר קלוריות שבד"כ ימנע את הצורך מלאכול. -ז

כ שהוא  גדול(  )תמר  הגסה  ככותבת  האכילה:  בערך(    30-שיעור  קטנה  שוט  )כוסית  סמ"ק 
 בהפסקה של כתשע דקות )משנ"ב סימן תריח ס"ק כא(. 

 שם סעיף א.  76
 שו"ע סימן תריג סעיף א. 77
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נדרש   ולכן  היגיינה  על  השנה  לשמור  השנה  חשוב  כן,  כמו  הנאה. 
  .78השימוש באלכוג'ל מדין בריאות וסכנה 

שמקבל   .ב מי  לכל  פעמיות  חד  כפפות  לספק  מציעים  אנו  כן,  על 
ח במקום קרוב למקום  את הכפפות יש להני עלייה/פותח ארון וכו'.  

בפניו או  הפעילות,   יגע  כדי לצמצם אפשרות שגם עם כפפות אדם  
 במקומות אחרים והכפפות כבר לא יועילו. 

 

* * * 
 

 תפילה  –יום הכיפורים 
 הלכה פסוקה

וכד'   .א פיוטים  דזמרא,  פסוקי  קיצור  לגבי  לעיל  שנכתבו  ההנחיות 
 תקפים גם כאן.  

בחשיב .ב להמעיט  אפשר  אי  זאת,  עם  תפילות  יחד  של  הקהילתית  ות 
האלו,    כמו התפילות  שאת  מומלץ  לכן  נשמות.  והזכרת  נדרי"  "כל 

 במידה ויש מגבלה של זמן או מקום, יש לקיים דרך זום מבעוד יום. 
בברכת   .ג להסתפק  אפשר  דוחק,  הזמן  אם  הכיפורים,  יום  בליל 

 שהחיינו, ערבית, כולל וידוי בתפילת לחש, וקדיש שלם. 
ירת וידוי אחד  וחק מאוד, אפשר להסתפק באמבשחרית, אם הזמן ד  .ד

 בסוף העמידה בלחש, וכן לוותר על רשימת ה"על חטא". 
"סדר העבודה" הוא מדינא דגמרא, ולכן יש לאומרו כחלק מחזרת   .ה

הש"ץ כרגיל, או, במידת הצורך אם אין חזרת הש"ץ, אחרי תפילת  
 העמידה, כמנהג התימנים.

כש"החמ  .ו נעילה  תפילת  את  להתחיל  אך  רצוי  אילנות",  בראש  ה 
 הצורך אפשר החל מפלג המנחה. במידת 

 
 מקורותהרחבה ו

בבית הכנסת   .א וכמות האנשים המותרים  זמן  על  בהנחה שהמגבלות 
ראש   לגבי  לעיל  שכתבנו  העקרונות  הכיפורים,  ביום  גם  ימשיכו 
השנה כגון "תפילה קצרה" ללא חזרת הש"ץ, דילוג על הפיוטים וכו'  

בכל   מידה  באותה  כולל  חלים  היום,  עם  תפילות  נעילה,  תפילת 
 הדגשים הבאים:

 
 הכהן, הרב יוסף צבי רימון ורבנים אחרים.  לאחר התייעצות עם הרב רא"ם 78
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o   אפשר ותפילת  ו בחשיבלהמעיט  אי  מחד  נדרי"  "כל  של  תו 
"יזכור" מאידך לאנשי הקהילה, למרות שמעמדם ההלכתי  

באותה רמה כמו קריאת שמע, עמידה, וידוי ועוד. ע"כ,  ו אינ
ערב  במהלך  וכדו'  זום  דרך  נדרי"  "כל  לערוך  מציעים  אנו 

עוד יעמדו  עם החזן    .79נרות דוש ועד שעת הדלקת  היום הק
   )בהתאם לכללים של ריחוק חברתי(. 80לצידו  שניים

o ליזכור הדין  הוא  עצמו,  הכיפורים  ביום  דוחק  הזמן    אם 
 שאפשר לקיים מבעוד יום. 

o  אם הזמן דוחק ביותר, אפשר להסתפק באמירת וידוי אחד
הזמן   אם  שחרית.  של  בלחש  העמידה  תפילת  בסיום  בלבד 

יותר   באמירת  עוד  להסתפק  ניתן  ואלהי  דחוק,  ״אלהינו 
תחינתנו לפניך  תבוא  אנא    תעתענו״ ...אשמנו......אבותינו, 

את   להוסיף  במידת רשימת  מבלי  כמובן,  חטא".  ה"על 
הנוסח המלא לומר את  יש  ה  ,האפשר,  הווידוי  עיקר ו כי  א 

ליום הקדוש יש   .81התפילה המיוחדת  זמן,  יש  כאמור, אם 
המ  על  עשרת נהג  לשמור  כל  את  מעבר והו   82לומר  ידויים. 

לכך, אם לא דוחק הזמן בליל יום הכיפורים, אפשר להוסיף  
 את הווידוי בערבית.  

o   להסתפק אפשר  דוחק,  הזמן  אם  הכיפורים,  יום  בליל 
באם  בסופה.  שלם  קדיש  עם  וערבית  "שהחיינו",  באמירת 
ככל  מידות  וי"ג  סליחות  להוסיף  אפשר  זמן,  יותר  יש 

 ן. הזמשיוותר  

 
יש לציין שגם בשנה רגילה ראוי להקפיד לסיים את אמירת 'כל נדרי' לפני השקיעה, חרף    79

ם את  האיסור להתיר נדרים בשבת )שבת דף קנז ע"א( אא"כ הנדרים מונעים מהאדם לקיי
ד סימן רכח סעיף ג(.  מצוות השבת/יום הכיפורים כראוי )שו"ע סימן שמא סעיף א, וכן ביו"

ואף לסוברים ש'כל נדרי' נועד לצורך מסירת מודעה להבא ולא להתיר נדרים לשעבר, כיוון  
לפחות   או  השקיעה,  לאחר  נדרי'  'כל  לומר  לא  יותר  נכון  נדרים,  להתרת  דמיון  בזה  שיש 

תו פעם אחת מתוך השלוש לפני השקיעה )רמ"א סימן תריט ובמשנ"ב שם  לסיים את אמיר 
 .(ס"ק ה

שו"ע סימן תריט סעיף ד, וכן ביו"ד סימן רכח סעיף א שהתרת נדרים צריכה להיות לפני    80
 חכם מומחה או שלוש הדיוטות. 

 הרמב״ם, ספר המצוות, מצוות עשה עג, וכן במשנה תורה, הלכות תשובה פרק א הלכה א.  81
א  82 היום,  של  הש"ץ  בחזרות  פעמים  ארבע  היום,  של  הלחש  בתפילות  פעמים  חד  ארבע 

במנחה בלחש בערב יום הכיפורים, ועוד אחד בערבית של יום הכיפורים )משנ"ב סימן תרכ  
ס"ק ב(. מעבר לאלו, מציין שער הציון )שם אות ג( שהווידוי שבד"כ נאמר אחרי הסליחות  

 דלא חשיב אלא מה שאומרים בתוך תפלה".  של ליל יום הכיפורים "לא חשיב,  
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o   ולכן    83מעיקר דינא דגמרא   היאביום, אמירת סדר העבודה
או   כרגיל,  הש"ץ  בחזרת  או  לאומרו  על  )יש  מדלגים  אם 

הש"ץ התימנים)לאומרו    (חזרת  תפילת    (כמנהג  אחרי 
 העמידה.

o   שונים מניינים  יש  להתפלל  )אם  שיותר  לכמה  לתת  כדי 
והזמנים האנשים  במגבלות  הכנסת  שתפילת  (בבית  רצוי   ,

האילנותת ה  נעיל  בראש  "החמה  כאשר  רק  שהוא 84" חל   ,
אותה לפני השקיעה, אך אפשר להתפלל  אם כבר ,  זמן מה 

 .85החל מפלג המנחה  ,התפללו מנחה
 

* * * 
 

 ישיבה בסוכה –סוכות 
 הלכה פסוקה

עם   .א אדם  שנה.  בכל  כמו  כאן  שייך  מהסוכה"  פטור  "מצטער  דין 
 לצער.תגרום תסמינים יבדוק עם עצמו האם השהייה בסוכה 

מותר   .ב האם  הגורמים המוסמכים  עם  יתייעץ  בקורונה  אדם שחולה 
הסוכה   אם  אסור  בודאי  אך  בסוכה,  לשבת  כדי  מהבית  לצאת  לו 

 איננה סמוכה ממש לבית. 
הסוכה   .ג את  לבנות  אפשר  הסוכה,  בתוך  אוויר  מעבר  לאפשר  כדי 

 בהתאם להלכות "לבוד".
 

 מקורותהרחבה ו
הסוכה   .א מן  פטור  "תשחולה  דין  תדורו" מתוקף  כעין  ואין  86בו   .

מיחוש   או  ראש  כאב  אפילו  אלא  סכנה,  בו  שיש  לחולה  הכוונה 
אדם    ,בעיניים בסוכה.  הישיבה  מחיוב  האדם  את  לפטור  כדאי 

לכאב לו  גורמים  והסימפטומים  בקורונה  זו    ,שחולה  בהגדרה  נכלל 
 סכנה והוא מאושפז. ושל חולה, וק"ו אם הוא חולה שיש ב

שחו  .ב או  אדם  בקורונה  עליו  לה  חולה,  אינו  אם  גם  בבידוד  בנמצא 
אם   במיוחד  לסוכה,  יציאה  לגבי  המוסכמים  הגורמים  מול  לוודא 

 
 ו ע"ב, וכ"פ בשו"ע סימן תרכא סעיף ד ובמשנ"ב שם ס"ק יג.ע"ע יומא דף לו ע"ב וכן דף נ 83
 שו"ע סימן תרכג סעיף ב.  84
 שמעתי בע"פ מהרב צבי )הרשל( שכטר שליט"א )הרב י.ג.(. 85
 שו"ע סימן תרמ סעיף ג. 86
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הסוכה איננה סמוכה לבית או לדירה ממש, אלא עליו לצאת למרחב  
 הציבורי או לעבור דרך המרחב הציבורי כדי להגיע לסוכתו.

יותר  תאפשר מע  87סוכה הבנויה בהתאם להלכות "לבוד"  .ג בר אוויר 
ופשי מאשר סוכה עם דפנות מבד, עץ, אלומיניום או כל דבר אחר.  ח

ייתכן וכך החשש להדבקות ירד, ובהתאם להמלצות מגורמים רבים  
את   היטב  לאוורר  אחרים  אנשים  אם  סגור  בחדר  שכשנמצאים 
לוודא שהחוטים או הרצועות   יש  ולהשאיר חלונות פתוחים.  החדר 

 .88יה יכולים לעמוד ברוח מצו 
 

* * * 
 

 שימוש בסוכה ציבורית –כות סו
 הלכה פסוקה

עמידה   .א תוך  מראש,  הרשמה  עפ"י  ייעשה  ציבורית  בסוכה  שימוש 
 בזמנים, כדי לשמור על ריחוק חברתי גם בתוך הסוכה. 

כדי לצמצם את זמן השהות בסוכה, בשבת ויום טוב יש ליטול ידיים   .ב
"המוציא"   לברך  לקדש,  לסוכה,  הכניסה  "לישב  לפני  ברכת  ואת 

ואת  בסוכה המזון,  ברכת  אח"כ  מברכים  לחם.  קצת  לאכול  ואז   "
 שאר הסעודה אפשר לאכול מחוץ לסוכה. 

אם אכילה בסוכה עלולה לגרום להדבקה, יש להתיר ישיבה בסוכה   .ג
ולא   משמעותי  מה  זמן  שם  יושבים  אם  גם  בסוכה"  "לישב  וברכת 

 אוכלים כלל. 
 

 מקורותהרחבה ו
הסוכות .א ה,  חג  אותנו  יחייב  שמחתנו,  בצורה  זמן  להתנהג  שנה 

חברתי,   וריחוק  הקיימות  ההגבלות  על  מחד,  לשמור,  כדי  מיוחדת 
על   שיותר  ומאידך  שכמה  ישיבה  אנשים  הרצון  מצוות  את  יקיימו 

דירהולהימנע מ  בסוכה עשה בביצוע מעשה    כאכילה  ,ביטול מצוות 
 מחוצה לה. על כן:  , שינהו

 
לעיין    87 יש  אך  ט,  סעיף  תרל  סימן  לעשות  שם  עכשיו  "נהגו  שכתב:  ה  סעיף  ברמ"א  שם 

הכל בקיאין בדין המחיצות; ומי שאין לו כדי צרכו למחיצות, עדיף  מחיצות שלימות, כי אין  
 אז לעשות ג' מחיצות שלימות, מד' שאינן שלימות." 

וד אסיק )שו"ת רעק"א, מהדורה קמא  דין לבוד ודין ג  –בנוסף, ישנם שיטות האומרות שאין להסתמך על שתי הלכות שהן הלכה למשה מסיני 

 סימן יב(.  

בס "לבוד"  בדיני  וכפי  ע"ע  לבוד",  ודין  הדפנות  "גובה  ז  ב,  פרק  סוכות,  הלכה,  פניני  פר 
 . https://ph.yhb.org.il/13-02-/07שהובא כאן 

 שם סימן תרכח סעיף ב.   88

https://ph.yhb.org.il/13-02-07/
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o כל שנה נוהגים לארח יחידים אם יש סוכה מרכזית שבה ב 
החג   מצוות  את  לקיים  להם  ולאפשר  בקהילה  ומשפחות 

מראש רישום  לבצע  מציעים  אנו  הקהילתית,  תוך    ,בסוכה 
את  למקסם  כדי  ויציאה,  הגעה  של  הזמן  הגדרת 

 האפשרויות עבור כל הציבור. 

o   ,הקהילתית בסוכה  סוכה  במצוות  שיותר  כמה  לזכות  כדי 
יש   זמן,  ל ובכמה שפחות  ידיים  ליטול  לקהילה  פני  להורות 

ולאחריו    –  בשבת ובימים טובים  –  , לקדש89הכניסה לסוכה 
על  בסוכה  לברך   "המוציא"  ברכת )או    לחםהברכת 

אם אין נטילת ידיים וביצוע הפת(. אחרי הקידוש   "מזונות" 
מברכים   האכילה,  וקודם  המוציא  "לישב וברכת  ברכת 

ניתן לאכול  90" בסוכה אר הארוחה מחוץ את ש. לאחר מכן 
 לסוכה. 

o אכיל בסוכהאם  יחדיו  כלשה,  ה  אכילה  אפילו  בסוכה   יאו 
לכתחילה  ת  , הקהילתית אפשר  הדבקה,  לריבוי  גרום 

בסוכה"   "לישב  לברך  לסוכה,  להיכנס  לקהילה  להורות 
שיחה  או    כגון במסגרת שיעור)ולשבת בה זמן מה משמעותי  

 .91אם לא אוכלים כלל גם   (דקות 5של 
 

* * * 
 

 ארבעת המינים  –סוכות 
 הלכה פסוקה

 דאי מאוד להזמין מוקדם ככל האפשר את ארבעת המינים. כ .א

 
יציאה  ילה )סימן רעא סעיף יב( ליטול ידיים לפני קידוש. הדבר ימנע  כמנהג הרמ"א לכתח   89

 מיותרת לנטילת ידיים.
כמנהג המקובל לא לברך ברכת "לישב בסוכה" אלא אם כן אוכלים בה )שו"ע סימן תרלט    90

 סעיף ח(. 
הרי''ף )סוכה דף כב   שמברכים כל פעם שנכנסים לסוכה, וביניהם כן דעת ראשונים רבים  91

ולולב פרק ו הלכה  בה"ג )יד(, וכן נראה מפשטות דברי הרמב"ם )הלכות שופר וסוכה  ע"ב(, ה
זמן  ''כל  לישב יב:  וצונו   שיכנס  במצותיו  קדשנו  אשר  שישב  קודם  מברך  שבעה  כל  בסוכה 

"ודעת הרי"ף והרמב"ם עיקר"(.    -לישב בסוכה"(, וכן פסק הגר''א )או"ח סימן תרלט סי' ח
רק  לברך  העולם  שמנהג  כאשר    למרות  הדין  הוא  הקודם,  בסעיף  כמבואר  כשאוכלים, 

ול )משנ"ב סימן תרלט ס"ק מח(. אך כאשר אין כוונה לאכול, מברך על עצם  מתכוונים לאכ
פי שאינו אוכל שם,   על  "ואימת שנכנס אף  מו(  )שם ס"ק  וכדברי המשנ"ב  בסוכה  הישיבה 

כעין תדורו.. דהוי  מצוה  היא  והעמידה שם  הישיבה  גם  העולם  מברך שהרי  כל  .מ"מ מנהג 
 לה." כדעת הפוסקים שאינם מברכים אלא בשעת אכי
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יתייבשו.   .ב שלא  זמן  לאורך  המינים  על  לשמור  כיצד  להתייעץ  יש 
יבש,   הלולב  רק  אם  ברכה.  ללא  נוטלים  התייבשו,  אם  בדיעבד, 

 נוטלים בברכה. 
לה .ג שאין  הקהילה  חברי  בין  המינים  ארבעת  את  להעביר  ם  כדי 

על   מנת להחזיר." חובה לשמור  משלהם, יש לקנות אותם כ"מתנה 
 על כללי הבטיחות בהעברת הסט מאדם לאדם.  

דבר   .ד כל  או  כפפות  עם  המינים  ארבעת  את  ליטול  לא  להשתדל  יש 
שטיפת  ו/או   ג'לואלכמגבונים, גיינה ולבריאות ע"י יולדאוג לה חוצץ, 

 הנטילה.   אחריו ידיים לפני
 

 מקורותהרחבה ו
לות דואר, אנו מציעים  העיכוב בקבלת חביו  בגלל המחסור בטיסות .א

של   הסטים  את  מראש  הרבה  שיגיעו    ,מיניםה  ארבעתלהזמין  כדי 
מינים איך לשמור אותם  ארבעת הבזמן, וכמובן להתייעץ עם מומחי  

למצווה  פסולים  ויהיו  יתייבשו  שלא  כבר 92כדי  אם  בדיעבד,   .
. אם רק הלולב הוא יבש, אפשר  93כה, אפשר ליטול ללא ברהתייבשו

 .94ה ליטול בברכ
יש לעודד את  סט אישי של ארבעת האם אין לכל המעוניין   .ב מינים, 

הכנסת לבית  שמגיע  את    מי  "לקנות"  הלסוכה  מינים  ארבעת 
ביום טוב שני של גלויות )השנה    95בהגבהתם כ"מתנה ע"מ להחזיר" 

כלל,   לולב  נטילת  ואין  בשבת  חל  הראשון  ובין  היום  בארץ  בין 
הבטיחות    בחו"ל(. כללי  כל  על  לשמור  בהעברת  יש  סט  הוהיגיינה 

 .מאדם לאדם
חוצץ .ג דבר  כל  או  כפפות  ללא  לולב  ליטול  להשתדל  ולדאוג  96יש   ,

ע"י  ילה ולבריאות  לפני ו/או    ג'לואלכ מגבונים,  גיינה  ידיים    שטיפת 
 הנטילה.   אחריו

* * * 
 שמיני עצרת ושמחת תורה 

 הלכה פסוקה

 
 שו"ע סימן תרמה סעיף ה, סימן תרמח סעיף א ועוד.  92
 שם סימן תרמט סעיף ו בשעת הדחק, ואין שעת הדחק גדולה מהתקופה הזו.  93
 רמ"א שם. 94
 שו"ע סימן תרנח סעיף ד.  95
 שם סימן תרנא סעיף ז.  96
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מערב   .א לקיים  אפשר  "יזכור"  תפילות  את  הכיפורים,  ליום  בדומה 
 חג בזום וכד'. ה

מהשעה    "המתפללים בביתם יחלו לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם .ב
 . מגיע לתפילת העמידה בלחשרך כלל שהציבור בד

בזמן ההקפות, מומלץ לא להעביר את ספרי התורה מיד ליד, אלא   .ג
 להניחם על הבימה במרכז בית הכנסת. 

אם הזמן דוחק, אפשר להסתפק בקריאת חמש עליות בלבד בשמחת   .ד
 רה, כמו בכל יום טוב. תו

 
 מקורותהרחבה ו

הגשם מהשעה   .א ומוריד  הרוח  לומר "משיב  יחלו  בביתם  המתפללים 
 .97שהציבור בד"כ מגיע לתפילת העמידה בלחש 

מנהגי שמחת תורה הם יקרים וחשובים אך יש לזכור שהם אכן רק   .ב
 : ל כןשנדחים בפני כל חשש סכנה. ע מנהגים 

o יד ליד אלא להניחם אנו מציעים לא להעביר ספרי תורה מ
מבלי להחזיק בספרי    ,על הבימה ולהקיף את הבימה כנהוג

 כדי למנוע הדבקה.   ,התורה בכל הקפה

o הדבקה חשש  יש  שנמצאים   אם  הזמן  את  לקצר  צורך  או 
הכנסת רק  בבית  לקרוא  אפשר  בשמחת   98עליות   חמש, 

כפי   לכולם  יעלה  קורא  בעל  שאותו  בעיה  כל  ואין  תורה, 
 שמבואר לעיל.  

o עם   יםמ ואלהיות מת  ים בן, ריקודים יד ביד וכדו' צריככמו
 . כל מקום ומקוםכללי הבטיחות של 

 
* * * * * 

 

 הנחיות לקהילה ורעיונות לפעולה 
הם   תורה  ושמחת  הסוכות  חג  ואחריהם  הנוראים  הימים  הקהילה,  בחיי 
בהרבה   השנה  וקהילתית.  רוחנית  והתעלות  חיבור  התכנסות,  של  ימים 

לעו מסביב  בין  מקומות  תתאפשר,  לא  אחד  במקום  הגדולה  ההתכנסות  לם 

 
 . בסעיף  קיד שם סימן   97
ליות, כשהרביעי הוא חתן  שו"ע, או"ח, סימן תפח סעיף ג. בספר הראשון קוראים ארבע ע  98

ובספר   בראשית,  לחתן  קוראים  השני  בספר  הברכה".  "וזאת  פרשת  את  ומסיים  תורה 
 השלישי קוראים למפטיר. 
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או,   בבידוד  שהם  אנשים  על  מדובר  אם  בין  כינוסים,  על  הגבלות  מתוך 
היותר   למצבים  בנוסף  זאת  כל  מהבית.  לצאת  יכולים  שלא  חולים  חלילה, 

זקני של  המחנכים  מוכרים  שהרבנים,  ועוד,  מאושפזים  בודדים,  ם, 
 , ולאורך כל השנה כולה. והשליחים דואגים להם בכל שנה ושנה

מאפשרים   הטכנולוגיה  בין פלאי  תקדים.  אישית  -תקשורת  חסרת  בצורה 
חייבים   ובראשונה  בראש  לעזר.  להיות  יכול  בהחלט  הדבר  הנוכחי,  במצב 

העי המטרה  הרשויות.  מצד  להוראות  על  להישמע  לשמור  היא  כאן  קרית 
ג וקהילתיות,  ביחד  של  תחושה  וליצור  הקהילה,  חברי  עם  אי  קשר  אם  ם 

 אפשר להתכנס פיזית במקום אחד.
)באנגלית( וכן רעיונות   חומרים שונים לקראת החגים, כולל מדריך לתפילה 

המכון   באתר  למצוא  ניתן  רגילות,  בשנים  בקהילה    -לפעילות 
l.org.ilhttps://www.otsamie/ ישראל/אלול-למועדי -לשליח/חומרים-
 .  ותשרי/

 
ומגוונות  הערה רבות  קהילות  ויש  מאחר  ספר,    –:  בית  כנסת,  בית 

השתמשנו    –סטודנטים, סניפים של תנועות נוער, מועדוני קשישים ועוד ועוד  
ב הדברים  כאן  את  לעצמו  יבחר  ואחת  אחד  כל  "קהילה".  הפשוט  מונח 

 נמצאים, ויעשו כחוכמתם וכראות עיניהם.שמתאימים לקהילה בה הם  
 

* * * 
 

 כללי 
: לקראת חגי תשרי, אפשר להכין חוברת אחת עם הלו"ז לחודש  חוברת מידע

המלצות  דברי ברכה ממנהיגי הקהילה, חומר לימודי שמותאם ברמה,  הבא,  
וכד מתאימים,  לעזרה  לאתרים  שזקוק  מי  לטובת  קשר  פרטי  להוסיף  יש   .'

רוחנית   או  לצרף  חומרית  וכן  לחלק  להדפיס,  יש  החוברת  את  אלו.  בימים 
 לדוא"ל לקהילה ולפרסם באתר האינטרנט. 

 

* * * 
 

 הכנה לראש השנה 
: כפי שכתבנו בחלק ההלכתי, חשוב מאוד להכין  סדנת תקיעת שופר -

שיות תהיה  כמה  לא  אם  במיוחד  בשופר,  לתקוע  שיוכלו  אנשים  ר 
וכד לבתי הכנסת,  אנשים  הרבה  להכניס  לבודדים  אפשרות  לדאוג  י 

ומשפחות שלא יכולים להגיע לבית הכנסת עקב בידוד או כל סיבה  
 אחרת.

את   שמסביר  סרטון  להכין  או  בזום  להעביר  אפשר  הסדנה  את 
 הלכות. הטכניקה של תקיעת שופר, וכן דף עם עיקרי ה

https://www.otsamiel.org.il/לשליח/חומרים-למועדי-ישראל/אלול-ותשרי/
https://www.otsamiel.org.il/לשליח/חומרים-למועדי-ישראל/אלול-ותשרי/
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בהמשך לסדנה, אפשר להכין סרטון קצר במיוחד של ילדי הקהילה,  
 סיף ברכה לשנה החדשה. שכל אחד תוקע בתורו ומו

ברכה - הקהילה,  כרטיסי  מטעם  ברכה  כרטיסי  ולשלוח  להכין   :
לכללי המקום,   וכו'. בהתאם  בבית הספר  בסניף, תלמידים  חניכים 

את תחושת הביחד  כדאי להתכנס ולעשות זאת כקבוצה כדי להגביר  
 ולהראות שמדובר בפרויקט קהילתי.  

הקהילה, חברי  לכל  לשלוח  אפשר  הכרטיסים  אנשים  ל ו  את  תעדף 
שהם בבידוד, חולים, בבתי אבות כד', כדי להראות את הדאגה לכל  

 אחד ואחת בקהילה. 
השנה - ראש  סדר  עם  סימני  דפים  הקהילה  לחברי  ולחלק  להכין   :

ה"יהי רצון" שנוהגים לומר בליל התקדש  סדר ראש השנה ורשימת  
 .  חג. בנוסף לדף, אפשר לחלק גם תפוח בדבש, חלות, עוגת דבש וכו'

סדרת   ליצור  גם  אפשר  החג,  בליל  בו  להיעזר  שניתן  לדף  מעבר 
אפשר   כאן  גם  אחר.  סימן  על  הסבר  יש  סרטון  שבכל  סרטונים, 

שהר ובמקום  וגדולים,  קטנים  הקהילה,  בחברי  להיעזר  ב,  וכדאי 
מחנך או שליח יצלם את עצמו/עצמה, לבקש מחברי קהילה שונים  

התסריט   את  להם  לכתוב  אפשר  זאת.  לבקש  לעשות  לחילופין  או 
שהם יכתבו ואתם תאשרו. זאת הזדמנות טובה לעבוד וללמוד אחד  

ביום  שאולי  שונים  קהילה  חברי  עם  אחד  והחיבור  -על  הלימוד  יום 
 הזה לא קורה. 

לבקש הוא  נוסף  סימן    רעיון  על  לספר  שרוצות  שונות  ממשפחות 
לספר   אחרים,  סימנים  מאשר  יותר  אליו  מתחברות  שהן   –מסוים 

על הסימן והקשר שלהן אליו )סיפור משפחתי,    –ן או בכתב  בסרטו
 משמעות מסוימת, חיבור לתקופה בחיים או כל סיבה אחרת(.

אחרות   תמונות  או  סימנים  דף  להכין  צעירים,  יותר  לילדים 
לדפי  המתארו דוגמאות  ולצבוע.  לקשט  יוכלו  שהם  החג,  את  ת 

 . ישור הבאבק צביעה 
החדשה - לשנה  השיר  שיר  מתוך  שורות  ומחלקים  שיר  בוחרים   :

מש כל  או  אחד  כל  הקהילה.  חברי  מילות  בקרב  עם  מצטלמת  פחה 
השנה   לכבוד  קהילתי  סרטון  יוצרים  ויחד  בחרו,  שהם  השיר 

 החדשה. 
התפילה - ואל  הרנה  אל  הימים    :לשמוע  תפילת  את  הופך  מה 

מרוממת?   כה  לתפילה  חדהנוראים  או  פשוטה  לא  היא  -התשובה 
בתחילת   יחד  והעמידה  המשפחתי  החיבור  הדין,  אימת  משמעית. 

להכתרת   השנתי  הטקס  ועוד.  השנה,  המלכים  מלכי  כמלך  הקב"ה 

http://www.המדריך.co.il/%D7%93%D7%A4%D7%99-%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94/%D7%93%D7%A4%D7%99-%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94.html
http://www.המדריך.co.il/%D7%93%D7%A4%D7%99-%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94/%D7%93%D7%A4%D7%99-%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94.html
http://www.המדריך.co.il/%D7%93%D7%A4%D7%99-%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94/%D7%93%D7%A4%D7%99-%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94.html
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אך נדמה שגם לתפילות ולמנגינות עצמן יש ערך מיוחד בימים אלו.  
הפיוט   אשכנז,  בקהילות  "ברכו"  אמירת  קודם  המרטיט  הניגון 

קטנה"   הימים  "אחות  במהלך  רבים  פיוטים  ועוד  ספרד  בקהילות 
הכיפורים   יום  של  לווידוי  ועד  תוקף"  מ"ונתנה  כולם    –הנוראים 

ם אווירה מיוחדת במינה. בנוסף יש גם את התוספות לתפילה,  משרי
את   בחשבון  לקחת  יש  השנה  הרב.  דרשת  ועד  השונים  מהכיבודים 

 השינויים הרדיקליים שיחוו בקהילות:
הציבור    :חזנים - שליחי  אינם  שאולי  החזנים,  את  להדריך  חשוב 

אפשר   ומה  המקובלות  המנגינות  המקום,  מנהגי  לגבי  הרגילים, 
ויעבור  לעשות   מהתפילה  נפרד  בלתי  חלק  יהיה  שהציבור  כדי 

שהשנה   בחשבון  לקחת  יש  וקהילתית.  רוחנית  דתית,  חוויה 
את   לבחור  יש  ולכן  בציבור,  בשירה  ימעיטו  מקומות  בהרבה 

 יוטים ואת המנגינות בקפידה.   הפ
מניין    :דרשה - בכל  ידרוש  הרב  האם  בהגבלות,  בהתחשב 

בשפת דרשה  להעדיף  יש  האם  פיוט    שמתקיים?  עוד  על  המקום 
שאולי לא כ"כ מובן? האם לכתוב את הדרשה ולחלק דפים לכל  
הקהילה?   חברי  לשאר  לשלוח  החג  ואחרי  לתפילה,  שיגיע  מי 

מייל קודם כניסת החג ולוותר  האם לצלם את הדרשה ולשלוח ב
לגמרי על דרשה בזמן התפילה? על כל השאלות האלו יש לחשוב  

להיערך   כדי  מראש  זמן  היא  מספיק  שלנו  ההמלצה  בהתאם. 
 לצלם סרטון ולשלוח מראש.

רק    :גבאים - אליה  לב  שמים  שלרוב  אתגר  היא  הגבאות  מלאכת 
חשוב   הדבר  הנוראים  בימים  נכון.  מתפקד  לא  משהו  כאשר 

שרבים כפ שברך"  ל"מי  הקודש,  ארון  פתיחות  מריבוי  ליים. 
בכיבוד   שיש  ולחשיבות  התורה  קריאת  במנגינת  לומר  נוהגים 

חשיבה  אנשים   מצריכה  אלו  בימים  הגבאי  עבודת  מסוימים, 
והתארגנות מראש. במקום שיהיו מספר מניינים, כדאי לשלב בין  

בין   מקדימה  ישיבה  לארגן  וכן  חדש,  למתנדב  ותיק  הרב,  גבאי 
 הגבאים והחזנים, כדי שכולם יהיו מסונכרנים.

התורה  אפשר   קריאת  בעת  הגבאים  את  הלהדריך  על  "מי  לדלג 
מר את ה"מי שברך" הרגיל אך לא להזכיר את שמות  לו  שברך",

בדומה    קצר  ""מי שברךלחילופין לומר  או    על בני המשפחה וכו',
הבנים  לשמחת את  יברך  הוא  האבות,  את  שברך  "מי    תורה: 

 ונאמר אמן".  
עמודים - היכן    :הכרזת  בציבור  את  ליידע  כדי  עמודים  הכרזת 

אם מדלגים על  נמצאים בתפילה הוא דבר חשוב. השנה, במיוחד  
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חלקים מהתפילה, הוא עוד יותר חשוב. בישיבת בעלי התפקידים  
שהוזכרה לעיל, יש להכין דף עם הדילוגים ולחלק לכל מי שנכנס  

 לבית הכנסת. 
 

* * * 
 ראש השנה 

בפארק - מראש,  שופר  שנקבעה  בשעה  ציבורי  בפארק  מתכנסים   :
יעת  קולות, בברכה, עבור כל מי שלא שמע את תק   30ושם תוקעים  

שירים,   קצר,  תורה  דבר  להוסיף  גם  אפשר  הכנסת.  בבית  השופר 
 חידון לילדים, חלוקת תפוח בדבש ועוד. 

עם  ובהתייעצות  ההתכנסות  לכללי  גם  בהתאם  זה  שכל    כמובן 
לציבור   להפריע  לא  מאוד  חשוב  הרלוונטיים.  המקומיים  הגורמים 

 הרחב ולגרום, ח"ו, לחילול ה'.
מראש של כל מי שלא יוכל להגיע    : יש לעשות הרשמהתקיעת שופר -

במצוות   לזכות  יוכלו  שהם  ולדאוג  בפארק  לשופר  או  הכנסת  לבית 
זו   בהזדמנות  להנחיות(.  )בהתאם  בבית  אצלם  ביקור  ע"י  היום 

גם להביא להם ממתק לחג ובעיקר לבלות אתם קצת זמן כדי    אפשר
 לתת תחושה של חיבור, דאגה וחום.

בזמנה - שלא  ההלכתי    :תפילה  התפילה  בחלק  קיצור  על  הרחבנו 
בציבור,   תפילה  של  ההלכתיים  בכללים  לעמוד  כדי  שופר,  ותקיעת 
היא   נוספת  אפשרות  הרפואיות.  בהנחיות  ועמידה  בזמנה  תפילה 

שאיננה הלכתית מבחינת השעות. הכוונה היא למפגש    לקיים תפילה
לתקיעת   בנוסף  בו,  היום  לפרט    30במהלך  אפשר  כהלכתם,  קולות 

התפ על  להתפלל  יותר  היום, מבלי  ועל משמעות  הפיוטים  על  ילות, 
דומה   כאן  הרעיון  שמע.  קריאת  ברכות  או  העמידה  תפילות  את 

א על הלימוד,  לתפילות למתחילים או תפילות לילדים, שם הדגש הו
 החוויה והבנת היום, ופחות על יציאה ידי חובה של התפילה עצמה.  

שמפאת ההגבלות    סתזאת הזדמנות מצוינת להביא ילדים לבית הכנ
 אולי לא היה בו מקום לכולם בשעות התפילה המרכזית. 

 

* * * 
 

 עשרת ימי תשובה 
טלפונים - הקהילה  סבב  חברי  את  לחלק  לעשור  כסה  בין  למשחק  : 

אחר.   למישהו  להתקשר  צריך  אחד  כשכל  גמד/ענק,  מעין  טלפוני, 
קהילתית   והתלכדות  חיבור  ליצור  בשלומם,  לדרוש  היא  המטרה 

מ בקלות  שבאה  אפשר  הקהילה.  ממנהיגי  רק  ולא  החברים,  כל  צד 



 
 שפ"א תשרי ת  –הנחיות קהילתיות, אמוניות והלכתיות  

 
 

 
208 

חסדים   גמילות  כאשר  וצדקה",  תפילה  מ"תשובה,  שזה  להסביר 
 הצדקה.  ודאגה לזולת הם חלק בלתי נפרד מרעיון 

: בכל יום שולחים סרטון קצר עם רעיון שמתאים  שיעור יומי קצר -
הפיוט   על  לרמב"ם,  תשובה  הלכות  על  אפשר  תשובה.  ימי  לעשרת 

 נאמר באותו יום בסליחות, סיפור חסידי או כל דבר אחר.ש
: קהילות רבות שידרו בשידור חי את כל התפילות של  סליחות בזום -

ר את הסליחות וכך לחשוף אנשים  יום חול. זאת הזדמנות גם לשד
סליחות.   לאמירת  הכנסת,  לבית  מגיעים  לא  כלל  שבדרך  רבים, 

סיף הסברים קצרים  בנוסף לאמירת הסליחות עצמן, אפשר גם להו
 על תוכן ומשמעות הסליחות. 

 

* * * 
 

 יום הכיפורים
: השנה, רבים מהאנשים שמגיעים כל שנה לתפילת נעילה  נר נשמה -

את   לשמוע  יגיעו.  וזוכים  לא  הצום  בסוף  והבדלה  השופר  תקיעת 
מאחר ונר הבדלה מדליקים מ"נר ששבת", וכן רבים נוהגים להזכיר  

לחלק נר נשמה לחברי הקהילה. אפשר  נשמות במהלך היום, אפשר  
אנשים   של  לבתים  ולהגיע  מרכזית,  לחלוקה  להגיע  מאנשים  לבקש 

לוגו של    שלא יכולים להגיע פיזית. על הנר אפשר לשים מדבקה עם
הקהילה, או מסר קצר שמתאים למהות היום. יחד עם הנר להוסיף  
על   קצר  מסר  התפילה,  זמני  הצום,  ויציאת  כניסת  זמני  עם  דף 

 שמעות יום הדין וכו'.  מ
: חשוב לדאוג שיש לכולם מקום או מצרכים לסעודה מפסקת  אוכל -

 וכן לשבירת הצום, במיוחד לאלה שלא יכולים לצאת מהבית.
 . נוסח וידוי מתורגם ומבוארלשלוח מראש  : וידוי -
נשמות.  יזכור - הזכרת  הוא  הכיפורים  יום  מתפילות  מרכזי  חלק   :

למה שהרבה קהילות עשו בפסח    בעקבות המצב וההגבלות, ובדומה
 ובשבועות, אפשר לערוך תפילת יזכור בזום בערב החג.  

בזמנה - שלא  במהלך    :תפילה  לקיים  אפשר  השנה,  לראש  בדומה 
בין בזמן התפילה במקום אחר בקהילה, או גם בהפסקה שבין  היום,  

והבנת   החוויה  הלימוד,  על  הוא  שהדגש  מפגשים  למנחה,  מוסף 
 אה ידי חובה של התפילה עצמה.  היום, ופחות על יצי

במהלך  שו"ת - אחרת  בהזדמנות  )או  ומנחה  מוסף  שבין  בהפסקה   :
הכנסת   בית  את  יעזבו  שאנשים  ובמקום  בהת  –היום(,  אם  כמובן 

אפשר לקיים שו"ת עם הרב או פאנל עם מנהיגי קהילה    –להנחיות  
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את   לאנשים  אין  שאולי  שאלה,  כל  לשאול  הזדמנות  זאת  אחרים. 
 ו היכולת לשאול בזמנים אחרים. האפשרות א 

חי - בשידור  היום  וההבדלה    :סוף  השופר  תקיעת  את  לאחר  אפשר 
מחש או  פלאפון  הבאת  לאפשר  כדי  דקות,  במספר  הכנסת  ב בבית 

הקל   העיכוב  חי.  בשידור  הצום  סוף  את  ולשדר  התפילה  לאולם 
לקהילה,   פיזית  להגיע  מהם  שנמנע  בבית,  לאנשים  גם  יאפשר 

 של חילול קדושת היום. להתחבר, בלי חשש 
 

* * * 
 

 סוכות 
יצירה - ערכות  ערכות  הכנת  נעליים,  :  )קופסאות  לילדים  יצירה 

להכין קישוטים לסוכה  יוגורטים וכו'( כדי לבנות דגם של סוכה, או  
ללוות   אפשר  דגמי הסוכה  בניית  הקהילתית. את  ו/או  המשפחתית 

נוש כתחרות  זאת  לעשות  וכמובן  בזום,  סוכה  הלכות  את  בלימוד 
 פרסים. 

: שימוש בסוכה ציבורית ייעשה עפ"י הרשמה מראש,  סוכה ציבורית -
 תוך עמידה בזמנים, כדי לשמור על ריחוק חברתי גם בתוך הסוכה.  

תפילות בזום הפכו להיות דבר שבשגרת קורונה    :ה מוזיקליתתפיל -
בהרבה קהילות. בחול המועד סוכות יש הזדמנות להתכנס לתפילה  

ל והושענות. יש לחשוב מראש כיצד נוטלים לולב  מוזיקלית, כולל הל
 זמנית.  -וגם מנגנים בגיטרה, או כל כלי אחר, בו

מדי  אושפיזין - יותר  לארח  אפשר  אי  בה  בתקופה  בסוכה,  :  אנשים 
משפחה,   קרובי  כגון  מהעבר,  אחרות  דמויות  לארח  הזדמנות  זאת 
  דמויות היסטוריות או גיבורי ישראל מכל התקופות, גברים ונשים. 

ספרים   להציג  גם  ואפשר  אדם,  בני  של  ברמה  להישאר  חייבים  לא 
כל   אפשר  וכו'.  ערכים  מצוות,  יותר,  בהם  להעמיק  רוצים  שהיינו 

 אחרת של מי ומה היינו רוצים לארח בסוכתנו.לילה להכין רשימה 
בסוכה - וירטואלי  כולל  מפגש  יציאה  wifi: פלאי הזום,  , מאפשרים 

מ לגמרי  להתנתק  מבלי  הסוכה  בתוך  אל  הקיימות  האפשרויות 
הבית. דרך זום אפשר לקיים אירועים קהילתיים כשכל אחד נמצא 

)תוך   הקהילתית  בסוכה  או  חברים  בסוכת  שלו,  עמידה  בסוכה 
 בכללים(. מה בתכנית? 

חידון  חידון -  :Kahoot!    אוQuizizz   את משתף  כשהמנחה 
טלפון   דרך  מתחבר  בסוכתו  אחד  וכל  השאלות,  עם  המסך 

 .  נייד ומחשב
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או  שיעור - קהילה  חברי  בהשתתפות  פאנל  או  שיעור   :
 אורחים מבחוץ. 

: את הסרט אפשר להעלות לענן ולשלוח קישור, סרט ודיון -
הצפי איכות  זמן  וכך  קובעים  יותר.  טובה  תהיה  יה 

הסרט  זמן  סיום  אחרי  דקות  כחמש  חזרה   להתכנסות 
והסרט הוא    20:00-)לדוגמה, אם מתחילים את הפעילות ב

(, ואז מקיימים דיון.  20:25-ות, מתכנסים שוב בדק  20של  
כחלק   דיון  חדרי  ליצור  גם  אפשר  בזום,  חשבון  יש  אם 

גדולה השתתפות  שיאפשר  דבר  חברי    מהפעילות,  של  יותר 
על   נוסף  )הסבר  מנחה  יהיה  חדר  שבכל  כדאי  הקהילה. 

 , באנגלית(.קישור כאןשימוש בחדרים בזום אפשר למצוא ב
: מזמינים נגן ו/או זמר כדי להנעים לכם את הערב קונצרט -

שאר ע אצל  המיקרופון  את  לכבות  חשוב  קודש.  שירי  ם 
איכות   על  שיעיב  דבר  טכנולוגי,  הד  ליצור  לא  כדי  הצופים 

 השמיעה אצל כולם.
וירטואלי - בעסיור  ועוד  :  רבים  מוזיאונים  הקורונה,  משבר  קבות 

יש  כאן  הרחב.  לציבור  דלתותיהם   את  פתחו  נוספות  אטרקציות 
שו  סגנונות  עם  ביותר,  חלקית  כאן  רשימה  )אין  סיורים  של  נים 

 המלצה, אלא הכוונה ותחילת פיתוח רעיונות(: 
 (סרטון יוטיוב) סיור וירטואלי בירושלים עם הרב יעקב מדן -
 עברית ואנגלית()  360ירושלים   -
 מורשת יהודי תימן  -האגודה לטיפוח חברה ותרבות  -
  ירושלים הקדומה  -  עיר דוד טיבי בסיור וירטואלי אינטראק -

 )שלל שפות(  
- Virtual Jewish History Tour    הפניות בעיקר  )באנגלית, 

פ עם  בעולם לדפים  ושונים  רבים  מקומות  על  מידע  רטי 
 היהודי(. 

: בעזרת השליח או מורה דרך מבחוץ, אפשר להשתמש  עלייה לרגל -
כמו   או    Google Earthבכלי  לירושלים  בדרך  אנשים  להדריך  כדי 

גם   שליחים  של  ההזדמנות  זאת  בישראל.  כללי  להראות  באופן 
פניה   את  ולחשוף  אהובים,  מקומות  בארץ,  מגיעים  הם  מאיפה 

 היפות של המדינה. 
מילנר וניני  הכינו  שליחי    , לדוגמה, מתן  אנגליה,  במנצ'סטר,  המכון 

הסיור    .72-ה סיור וירטואלי של שביל ישראל לכבוד יום העצמאות  
  כולל נגיעות אישיות, תמונות, שאלות, מידע על המקום ועוד. בנוסף, 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206476093-Enabling-breakout-rooms
https://www.youtube.com/watch?v=keCwm080U5A&feature=emb_title
http://www.jerusalem360.co.il/
http://www.jerusalem360.co.il/
http://www.jerusalem360.co.il/
https://teman.org.il/content/7336
https://www.cityofdavid.org.il/virtual-tours/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%94
https://www.jewishvirtuallibrary.org/virtual-jewish-history-tours
https://www.google.com/intl/iw/earth/
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, ואת  כאןיש טופס עם חידון כחלק מהמסע. את המפה ניתן לראות  
 . כאןהשאלון 

מתכונים - קהילתיספר  מתכונים  ספר  הכנת  צריך  ככש  , :  מתכון  ל 
 להכיל לפחות אחד משבעת המינים. 

באתי   - ומאין  אני  משפחתי  –מי  יוצאים    :פרויקט  אנחנו  בסוכות 
י  אנחנו  האם  אבל  ארעיים,  לבתים  ויוצאים  הקבע  ודעים  מבתי 

כמו   אתרים  בעזרת  הגענו?  מאיפה  התפוצותבאמת   My,  בית 
Heritage    אפשר משפחה,  קרובי  עם  ראיונות  תוך  וכמובן  ועוד, 

להכין פרויקט משפחתי שמראה את ההיסטוריה של המשפחה. את  
במהלך  הפרו וכהזדמנות  משפחתית  כמשימה  רק  לבצע  אפשר  יקט 

תערוכה  החג לשבת ביחד בסוכה ולשוחח, ואפשר לפתח את זה גם ל
לערב   או  ומטלות(  שאלות  של  תבנית  להכין  מאוד  )כדאי  בקהילה 
תמונות   ומראות  שלהם  הסיפור  את  מספרות  כשמשפחות  בזום, 

 וסרטונים מהעבר. 
 

* * * 
 

 שמיני עצרת ושמחת תורה 
מרכזי  יזכור - חלק  הוא  נשמות  הזכרת  הכיפורים,  ליום  בדומה   :

ו וההגבלות,  המצב  בעקבות  עצרת.  שמיני  למה  מתפילות  בדומה 
יזכור   תפילת  לערוך  אפשר  ובשבועות,  בפסח  עשו  קהילות  שהרבה 

 בזום בערב החג.  
: החלק הייחודי בתפילות שמיני עצרת בהשוואה לימים  תפילת גשם -

גשם. בעקבות ההגבלות, ייתכן ורבים לא    טובים אחרים הוא תפילת
אפשר   זו,  לתפילה  כהכנה  ביום.  בו  הזו  התפילה  את  לשמוע  יזכו 

לחברי    לבקש אותה  ולשלוח  התפילה  את  להקליט  בקהילה  מהחזן 
הקהילה בערב החג, כדי שהם יזכו לשמוע את התפילה, גם אם לא  

ד  בזמנה. כמובן שיש להדגיש שמשנים לאמירת "משיב הרוח ומורי 
 הגשם" רק במהלך החג עצמו, כפי שכתבנו בחלק ההלכתי. 

לא להעביר את  : כפי שכתבנו בחלק ההלכתי, מומלץ השנה  הקפות -
על   אותם  להניח  אלא  ההקפות,  במהלך  ליד  מיד  התורה  ספרי 
חלוקת   את  לקיים  אפשר  עדיין  זאת,  בכל  מסביב.  ולרקוד  השולחן 

ההקפו של  וכן  הראית"  "אתה  פסוקי  של  לא  הכיבודים  אמנם  ת. 
מעגל   את  שיובילו  אותם  לכבד  אפשר  אבל  הספר,  את  יחזיקו 

נוהגים לכבד אנ שים שונים, והשנה מן הראוי  הריקודים. בכל שנה 
ציבור   בצרכי  שעסקו  מי  וכל  עו"סים  רפואה,  חינוך,  אנשי  לכבד 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1fk4Ff8kxSG65mXVATZl3ka6c27nx07Ox&ll=31.40717219328701%2C35.23934759999999&z=7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCF6p-8hsdUz-4stohtbJJFIpFhTq_LNCb4_GKsNQgoz0FAQ/viewform
https://www.bh.org.il/he/
https://www.myheritage.co.il/
https://www.myheritage.co.il/
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בתקופה הקשה הזו. יש לציין זאת בתחילת הקפה ואולי גם בפרסום  
 לקראת החג.  

אם  ילדים - ושקית  :  דגל  לחלק  אפשר  כהרגלן,  תפילות  יתקיימו  לא 
ה לפני  בהקפות(  לחלק  שנהגו  )במקומות  לילדים  חג.  ממתקים 

לקרוא   להורים  שמתאים  סיפור  שירים,  רשימת  לצרף  בנוסף, 
לילדים, חידונים ועוד, כדי ליצור אווירת שמחה וחגיגת התורה גם  

 בבית.
ים שעסקו בצרכי  : בדומה להקפות, גם כאן אפשר לכבד אנשחתנים -

כלות   גם  שמכבדים  שבמקומות  כמובן  הקורונה.  בתקופת  ציבור 
 דומה. תורה/נשות חיל, הרעיון הוא 

וירטואליות - אפשר  הקפות  החג,  במוצאי  לחילופין  או  החג,  בערב   :
מכינים   הזום.  בעזרת  שניות  וירטואליות/הקפות  הקפות  לקיים 

ש קצר  תורה  דבר  הקפה  כל  בין  שירים,  של  או  פלייליסט  חבר  ל 
ובסיום   כוסית לחיים    –למבוגרים    –חברת קהילה,  כל אחד מרים 

 בסוכה או בבית! 
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