
שו"ת בנוגע לקורונה

מאת הרב אשר וייס שליט"א

 עניית אמן וכו' בטלפון

 ובאמצעים אלקטרונים

שאלה

אנשים רבים שואלים לגבי השימוש בטלפון או באמצעים אלקטרוניים אחרים לגבי עניית 

אמן, קדיש, מודים דרבנן וגם השנה לגבי ערב פסח השתתפות בסיום, האם אפשר באחד 

מהאמצעים האלו להשתתף.

תשובה

לגבי עניית אמן, קדיש, קדושה, מודים דרבנן – מכיון שמגיפה משתוללת, והגמ' בבבא קמא אומר 

"בשעת דבר כנס רגלך" וחז"ל מצטטים את דברי הנביא ישעיהו בפרק כ"ו "לך עמי בא בחדרך 

וסגור דלתך בעדיך". ומומחי הרפואה אומרים שהדרך היחידה לעצור את המגיפה זה רק ע"י בידוד, 

להימנע מלהתקרב לבני אדם. ולכן רבבות אלפי ישראל בעולם כולו, בארה"ב, באירופה וגם בא"י סגרו 

את בתי הכנסיות, והמונים מתפללים ביחידות. השאלה נשאלת לגבי השימוש בטלפון ובאמצעים 

אחרים – אפשר לענות אמן.

הגמ' בסוכה מספרת שבאלכסנדריה שבמצרים התקבץ המון רב וא"א היה לשמוע את הש"ץ. והיו 

מניפים בסודרים כדי שאנשים ידעו מתי סיים ברכה, כדי לענות אמן. כאשר אנחנו שומעים ברדיו 

ובאמצעים אחרים ברכות ותפילות לא בזמן אמת, אלא הקלטות, אין לזה שום משמעות ואין שום 

מצוה לענות אמן. אבל כאשר זה בזמן אמת אפשר לענות אמן, יהא שמיה רבא, גם מודים דרבנן 

שאין לנו אלא תפילה בעלמא. 

לגבי קדושה – לענ"ד ראוי לכוון כשאומרים את הפסוקים של נביא שמכוונים לכל פסוקי הנביא, 

קדוש וברוך, אבל אפשר לענות גם קדושה דרך הטלפון.

השנה בתענית בכורים, הלוואי שהקב"ה יפסיק את המגיפה ונוכל לחזור לשגרה לפני פסח, אבל 

בדרך הטבע זה לא נראה, ואני חושב שאפשר לשמוע סיום דרך הטלפון וזה נחשב כאילו השתתפנו 

בסיום. מי שיכול לסיים מסכת בעצמו, וודאי שזה עדיף. אבל כל הבכורים שאין בידם לסיים מסכת, 

אע"פ שעדיין יש שבועיים, זה מספיק זמן לסיים את ב"ב. אבל מי שלא יסיים מסכת בעצמו, יכול 

להקשיב ולאכול ולשתות באותו יום. אין הדבר כן לגבי תשעת הימים. אבל לגבי תענית בכורים 

השנה אני חושב שאפשר לשמוע את הסיום גם דרך הטלפון ונחשב בידו כאילו סיים את המסכת.



שו"ת בנוגע לקורונה

מאת הרב אשר וייס שליט"א

הנהגות נכונות

לגבי תפילה ביחידות

שאלה

הרבה אנשים שואלים מה ההנהגה הנכונה לגבי תפילה ביחידות, מי שלא זוכה לקיים מנין 

לפי היכולת ולפי המותר, מה ההנהגה הנכונה. 

תשובה

אני רוצה להתייחס לכל אותם מניינים פרוביזורים שמתארגנים – תפילה בציבור זו זכות עצומה. 

בשעור השבועי השבוע עסקתי בתפילה דצבור אם זו חובה אם מצוה בעלמא. כולנו רוצים להתפלל 

במנין. אבל אנחנו צריכים להבין, שכדי למנוע אסון למה שקורה בניו יורק ולונדון והרבה מקומות 

בעולם – זה אסון של ממש. שבר עצום, ואנשים מתים, ורבים, רבים שוכבים על ערש דווי, והדרך 

היחידה למנוע זאת זה שאנשים לא יתקרבו זה אל זה. ובארץ אנשים עדיין לא מבינים זאת, וזה 

עצוב וזה נורא. אז עומדים במרחק שני מטרים. אבל כשנכנסים ויוצאים, אני רואה אנשים שמדברים 

איש לתוך פניו של רעהו במרחק של עשרים, חמישים ס"מ וזה אסון. צריכים לשמור מרחק, בבואו 

ובצאתו, בשבתו ובקומו. וזה לא קורה. ולכן אני מרגיש שאנשים לכתחילה יתפללו בביתם, ולא יצאו 

כלל, לא יראו איש את רעהו.

בסי' צ' בשו"ע או"ח ומקור הסוגיא בברכות דף ז' יש מעלה גדולה להתפלל בשעה שהצבור מתפללים, 

גם אם אתה מתפלל ביחידות. כתבתי באריכות גדולה האם זה רק כשיש מנין ואתה יודע מתי הם 

מתפללים, או אפילו כשאין מנין, כשרבים מתפללים באותה שעה, זה כבר הסגולה. אני חושב שראוי, 

זה לא חובה, שאנשים יתפללו באותו זמן שרגילים להתפלל במנין הקבוע שלהם, וזה לפחות בשעה 

שהצבור מתפללים. אני גם חושב שחשוב מאד לשמור על שגרה של תורה ותפילה, ואני חושש מאד 

שאם אנשים מתפללים ביחידות, רבים מהם יתפללו לאחר זמן תפילה, ולאחר זמן ק"ש. ולכן אני 

חושב ראוי לעשות השתדלות, לשמור על השגרה, שכל אחד יקום בזמן ויתפלל בזמן שהוא רגיל 

להתפלל. ותוספת אחת – כשאנו מתפללים במנין בבית הכנסת, כשאנחנו מתפללים במנין בבית 

הכנסת, מטבע הדברים שא"א להתפלל לאט. אתה צריך לשמור על הקצב של החזן בקדיש וקדושה, 

אבל כשאתה מתפלל בבית, וכולנו כואבים את העובדה שלא נתפלל בצבור, אז ראוי להוסיף בכוונות 

של תפילה. תוסיף עוד עשר דקות לשחרית, עוד חמש דקות למנחה. אם שמו"ע בד"כ לוקח לך 4 

דקות, תעשה את זה 5 דקות או 6 או 7, תוסיף בכוונת התפילה, וכנגד הפסד בתפילה במנין, לפחות 

שנרוויח בכוונת התפילה, ושהקב"ה יקבל את כל תפילותינו לרחמים ולרצון.



שו"ת בנוגע לקורונה

מאת הרב אשר וייס שליט"א

הצטרפות למנין

דרך מרפסות

שאלה

 האם אפשר להצטרף למנין ממרפסות שונות, כמה אנשים, כל אחד במרפסת אחרת, 

רואים אחד את השני?

תשובה

בסימן נ"ה פוסק השו"ע שכאשר אדם נמצא בחדר אחר ויש חלון ביניהם, והוא מראה את פניו, 

מצטרפים למנין. מקור ההלכה הזו בתשובת הרשב"א חלק א' סימן צ"ו, הרשב"א לומד את זה מדיני 

זימון. ואכן בסי' קצ"ה באו"ח כתוב לגבי צירוף אנשים לזימון בברכהמ"ז, שכל עוד רואים הם זה את 

זה, הם מצטרפים. בתנאי שאין רה"ר בין זה לזה. הט"ז אומר אפילו שביל היחיד. אז אם הם נמצאים 

בשני עברי הרחוב, ויש רחוב ביניהם, הם לא מצטרפים. אבל אם הם באותו צד, ורואים זה את זה, 

אפשר לצרף אותם למנין ואפשר לומר קדיש וקדושה לכל דבר שאומרים במנין.



שו"ת בנוגע לקורונה

מאת הרב אשר וייס שליט"א

הצטרפות למנין

דרך מרפסות 

שאלה

ואם זה לא רחוב, אלא איזור שיש גינת משחקים?

שאלו משכונת גני גאולה שיש שם בנין בצורה של עיגול, כמה בנינים שרואים אחד את השני?

תשובה

אני חושב שכן, שאם יש גינת משחקים שמשרתת את דיירי הבנין, זה לא מפסיק ביניהם. הט"ז 

אומר אפילו שביל יחיד, אני כתבתי בתשובה שאפשר להקל שלא כט"ז, אבל אני חושב שאם יש 

בנינים בעיגול, בין הבנינים יש מגרש משחקים של ילדים שמשרת את דיירי הבנינים, ולכן זה לא 

מפסיק ביניהם ואפשר לצרפם.



שו"ת בנוגע לקורונה

מאת הרב אשר וייס שליט"א

שימוש בפסח

באלכוג'ל 

שאלה

שאלה שנשאלת הרבה – לגבי האלכוג'ל בפסח, האם יש בעיה באלכוהול בפסח?

תשובה

אפשר להשתמש באלכוג'ל בפסח, זה לא ראוי למאכל, זה לא נועד למאכל, זה כמו קופת העור 

שייחדו לישיבה, אין בזה חמץ. ובפרט שזה אחד הדברים החשובים ביותר בתקופתינו למנוע הדבקה 

ע"י  משטחים שונים, אפשר להשתמש בלי שום פקפוק בפסח. 



שו"ת בנוגע לקורונה

מאת הרב אשר וייס שליט"א

טבילת כלים

בתקופה זו 

שאלה

מהי ההנהגה הנכונה לגבי טבילת כלים בעת הזו, אם א"א לטבול כלים וחייבים לקנות כלי חדש?

תשובה

מי שיכול להשתמש בכלים שיש ברשותו, או בכלים חד פעמיים, עדיף. כולנו רוצים להשתמש 

בכלים הכי יפים לכבוד חג או לכבוד ליל הסדר, כך כתוב בכל הפוסקים, כך יאה וכך נאה. אבל אם 

א"א להגיע למקוה כלים, עדיף להסתפק בכלים שיש ברשותו של אדם, או בכלים חד פעמיים. אבל 

אם אין ברשותו, זוג צעיר שעושים פעם ראשונה את הסדר בבית, בפרט רבים יעשו את הסדר בבית 

בגלל הקושי ובגלל הרצון לא לקבץ הרבה אנשים, העצה היעוצה אם אין מקוה כלים, מי שגר ליד 

נהר או ליד הים, יכול לטבול בהם את הכלים. אבל מעט אנשים גרים בקרבת נהרות או ימים. אפשר 

להקנות לגוי, אבל זה בעייתי מאד. מערכת הקנינים בין ישראל לגוי מאד מורכבת, מאתיים שנה 

הפוסקים עוסקים בשאלה זו לגבי מכירת חמץ. ולכן הפתרון היותר מתיישב על הלב זה להפקיר 

את הכלים. אמנם יש בזה קצת אומץ שאדם מפקיר את הכלים ומשתמש בהם, אבל מעיקר הדין 

זה מועיל. וזה לא הערמה. בין ישראל לגוי לעשות קנין, יותר מורכב, כי צריך הערמה גמורה מצד 

שני צדדים. אבל כאשר יהודי מפקיר כלים כדי לא לעבור על איסור, זה הפקר גמור. צריך לכתחילה 

להפקיר בפני שלשה, אני לא חושב שיש בעיה להפקיר כלי בפני שלשה, לעשות את זה בין שכנים, 

כמובן לשמור על מרחק ראוי. הפתרון הכי למעשה הוא להפקיר את הכלים ולהשתמש בהם בעודם 

הפקר, לא להפקיר ולחזור ולזכות.



שו"ת בנוגע לקורונה

מאת הרב אשר וייס שליט"א

מחויב בידוד

שאלה

אדם שמחויב להיות בבידוד לפי הכללים, האם יש דין גרמא?

תשובה

פרסמתי היום דברים קשים. אדם שאמור להיות בבידוד והוא לא בבידוד, הוא לעולם לא ידע אם 

הוא הדביק אנשים אחרים. אם חלילה הדביק אדם, ואותו אדם הדביק מישהו אחר, פלוני הדביק את 

אלמוני ואלמוני את פלמוני, ומישהו בהמשך הדרך ימות – דינו של זה שלא שמר על בידוד, כרוצח 

נפש בשגגה. 

אני אומר את זה בכל החומרה. ההורג נפש בשגגה אין שום נפק"מ בין גרמא לכח שני לכח שלישי, 

לכח ראשון. אמנם לגבי משפט בי"ד יש נפק"מ, אבל לא בידי שמים. ולכן פסקתי שמי שמכיר אדם 

שלא שומר על הבידוד לא רק שהוא רשאי למסור אותו למשטרה, הוא חייב לעשות כך.



שו"ת בנוגע לקורונה

מאת הרב אשר וייס שליט"א

ספק בידוד

שאלה

יש ספק האם צריך להיות בבידוד, הוא לא יודע אם היה קרוב לאדם או לא?

תשובה

ספק נפשות לחומרה. הוא צריך לברר עם משרד הבריאות, אבל אם יש ספק שישמור בידוד. אני 

חושב שטוב לכל אדם לשמור בידוד. 

אנחנו נמצאים בתחילתה של התפרצות רחבת היקף, במיוחד בצבור החרדי. ואחריתו מי ישורנו, 

הלוואי שנעבור את זה בשלום. אבל במקומות אחרים בעולם, יש כבר אסונות כבדים, ולכן וודאי 

ספק בידוד לחומרה. הלכה מחודשת אני מחדש. לא תמצאו את זה לא בבבלי, לא בירושלמי, אבל 

כך נראה.



שו"ת בנוגע לקורונה

מאת הרב אשר וייס שליט"א

כהן בפדיון הבן

שאלה

אדם שיש לו בעיה עם פדיון הבן, אין לו כהן בקרבת מקום אליו, האם הכהן יכול למנות שליח 

ולעשות פדיון הבן בצורה כזו? וא"כ איך עושים את זה?

תשובה

יש פסק מעניין של הרמ"א יור"ד ש"ה סע' י', שא"א לפדות את הבן ע"י שליח. רוב גדולי האחרונים 

תמהים על הרמ"א וחולקים עליו, בראשם הט"ז והש"ך שם במקום בסי' ש"ה ביור"ד. והרמ"א מתבסס 

על תשובת הריב"ש. לדעת רוב האחרונים אפשר לעשות שליח לפדיון הבן ואעפ"כ הרמ"א זה הרמ"א, 

בפרט לבני אשכנז. 

אבל ביארתי בתשובה שאף לשיטת הרמ"א הבעיה היא בשליח של הפודה, לא כאשר מדובר 

בשליח של הכהן, כי החלק של הכהן זה יותר פסיבי. הוא רק צריך לזכות בכסף, ומי שפודה את הבן 

זה האב. ולכן אם מדובר לא בשליח של האב אלא בשליח של הכהן, לדעתי אפשר לפדות את הבן 

עם ברכה. אם היה מדובר בשליח האב, יכול להיות שהייתי פוסק בלי ברכה. הדרך שעושים את זה 

בדיוק כאילו הכהן היה כאן, לפני שמוסרים את החומש לכהן מברכים את הברכה ופודים את הבן. 

אני מודע לכך שלא נוכל לעשות את זה בהידור מצוה ובפאר ובשמחה כפי שאנו רגילים, אבל העיקר 

זה לקיים את המצוה כהלכתה, ושהקב"ה יעזור שבקרוב נוכל לחגוג ולשמוח ברוב פאר והדר בכל 

שמחה של מצוה כפי שאנחנו רגילים. 



שו"ת בנוגע לקורונה

מאת הרב אשר וייס שליט"א

 עריכת ליל הסדר

ZOOM באמצעות

אני רוצה להתייחס לעוד ענין, השאלה הקודמת עסקה בהל' שבת. יש רבנים שפרסמו, רבנים חשובים 

למדנים וצדיקים. אבל פרסמו חוות דעת שבליל הסדר אם המצב לא ישתנה אפשר להשתמש בזום 

כדי שאנשים שנמצאים בביתם יוכלו להשתתף בסדר.

 עם כל הכאב למצבם של אנשים אלה, אני חושב שכן צריך למצוא דרך לפי כל הכללים של משרד 

הבריאות, שנוכל לערוך את הסדר ביחד אתם, ולא להשאיר אותם בבדידותם. אבל בכל אופן, אני 

אינני מסכים להקל להשתמש בזום, אני חושב שמדובר בחשש של מלאכה דאורייתא. אני גם חושש 

מאד, אנשים צריכים להבין שבכל הנוגע לחשמל ולאלקטרוניקה וטכנולוגיה, כל קולא יכולה לגרום 

לפרצה גדולה. לא נוכל ככלות הסערה לחזור אחורנית ולהסביר לאנשים שאתמול היה מותר והיום 

זה אסור. אני חושב שיש בזה חשש גמור מצד הדין להימנע מכך גם בימים הקשים הללו. 




