
 

 ישראל  ביתאחינו כל  

 שאלה 

לום הרב, ב"ה  ה? ש קורונ לל על ה להתפ להמשיך  ריך  יין צ תפר. האם עד  המצב בארץ מש

 תשובה 

ץ עברנו  ת. באר למי קופה של מגפה עו ת לא פשוטה.  קופה  ת ים אנו ב ורכבתנמצא קופה מ אך ב"ה המצב  ת  ,

תפר אוד מש לם אולם . מ תכולו יש בעו תפס ים בלתי נ ת ת מ ית, ומאות   – כמו ת הבר ארצו ים ב ת אלפ עשרו

אירופה ובשאר העולם.  ים ב תים אלפ השיבו נשמתם  בין המ תורה ש דולי  קים וג די הם צ יהודים, וב גם אלפי 

קורונה. חלת ה לם בגלל מ  לבורא עו

 ערבות הדדית 

רבים ת  קומו ירו במ לל את ה חז"ל הזכ ; סנהדרין כז:,  "כל ישראל ערבין זה לזה"כ ותי ז', ה חוק ה  )ספרא ב ג:, סוט סנהדרין מ

) שנה כט. ש ה שונים ברא ת  לז:, והרא ריות בקיום מצוו יסודו על אח דבר ב לל זה מ ף אחד,    –. כ כל עם ישראל נחשב כגו

קבות מעשי ו ייב בעונש בע תח ות או לה כוי ול לצבור ז חיד יכ ו)עייהי של  נ ושע למ חס לז', בפרק יה א עכןי ת   .(חט השותפו

חבר  והערבות   חד  גורמת  עם ה א מחויבות הדדית,  לקושי ולמצד א אדם עשוי להיענש גם על חט עד כדי כך ש

אולם יש בכך    .חיזוק עצום לכל אחד מעם ישראלחברו, 

אל?   ף ולערבות בעם ישר הבין זאת לאור דברי  מהו הבסיס לשיתו תן ל ונה פרקים  הרב חרל"פ  ני שמ )מי מרום, מסביב ל

)  :לרמב"ם, עמ' קפו

הומי בין הפרט  ת דל  כלל הב לם אין  ת העו אצל אומו ם.  לל והפרט של העמי להכ ישראל,  לל של  והכ

אין כ  היפך: ש לל. ואצל ישראל ל תוך קיבוץ הפרטים נעשה כ ק פרט, אלא שמ ל פרט והעיקר הוא לר

כלל.   תוך ה אים מ היוצ קים  חל לל, והפרטים הם   הכ



 

ראל,  בישראל יש את החוזק והעוצמה שנובעת  מתוך הכלל, וממילא לכל יחיד שואב את כוחו היחיד בעם יש

איננו  מהכלל!  ישראל  לםעם  ת העו אצל אומו ים כמו  ף של פרט אוס ק  ת ר ים נובע תם של הפרט , אלא עוצמ

ישראלמהעוצמה של   . כלל 

 ואהבת לרעך כמוך 

חדת של   לינו משימה מיו קרון של "כל ישראל ערבין זה בזה" מטיל ע ן אהבת כל אחד בעם ישראל.  העי ת כך ני

א ר תו(: ר' משה קורדובירו ות בדברי ל חל ית נ לשאר ק  דבורה, על הפסו תומר  ( 

ק  חל ק מזה ובזה  חל ד. יש בזה  ת ביח כלולו אלו, מפני שהנשמות  אלו עם  רי בשר  הם שא ישראל  כל 

חוטא  חבירו, וכש חד מ ק א חד חל ', מפני שממש יש בכל א רבים זה לזה מזה... וכן מטעם 'כל ישראל ע

חבירו בו... אם כן הם שאר זה עם זה.   חד פוגם את עצמו ופוגם חלק אשר ל  לכן ראוי לאדם להיות הא

חפץ בטובתו של חבירו, ועינו טובה על טובת חבירו, וכבודו חביב עליו כשלו, שהרי הוא הוא ממש,  

 .  "ואהבת לרעך כמוך"ומטעם זה נצטוינו 

קו של חברו,   חד יש גם את חל יין של עצמנו! בכל א חד על השני, היא למעשה הבנ תכלות בעין טובה הא ההס

ץ יות חפ לה ילא הוא מצווה לאהוב אותו ו תו  וממ  . בטוב

 כל בית ישראל

ת ה דית ה ערבו יד הד ייתהתמ תמיד  ה לם, דאג  קום בעו די באשר הוא, בכל מ כל יהו ל.  סוד מרכזי בעם ישרא י

חר. קום א כל מ דים ב יהו קום,   ל כל מ אל ב ים אנו לעם ישר לם, דואג כל העו ת ב קורונה פוגע כאשר ה כיום, 

לם כולו.   לבריאות העו ים אנו   ודואג

ת ים רבו התפונמצא אני  שנ הדות  קשר עם י הם   :צותב קשר כש תם ב אי רים, נמצא  יר שיעו יהם, מעב אל נוסע 

ים   דינת ישראל מעורר הדות התפוצות לעם ישראל ולמ קור לארץ. הדאגה העצומה של רבים מבני י אים לבי ב

ת.  ק התפעלו לא ר די ביטוי  לי סיוע דבר זה בא  יב ל כ ל קר בכ לא בעי ישראל , א ת  דינ ת על מ ידי תמ חשבה ה מ

ק בצה"ל, וועל  דואגים לחז יהודים בתפוצות  יא. רבים מה אל בכל דרך שה דינת ישר ייסות לפעול למען מ התג

קשר בין הממשל   קומי לאת ה אל, ודואגים בכל האפשר  המ דינת ישר אל, דואגים לשמה הטוב של מ דינת ישר מ

ישראל.   קה של מדינת   לחיזו

חו אל הוא ה ת ישר דינ קה של מ חשים שחוז ת  התפוצו ים מבני  רבים רב ים  הימ ת  ת שש מלחמ חר  לא ם.  לה ק ש ז

אל   ת מדינת ישר הצלח הלאומית של  רות שלפני כן חששו מכך. הגאווה  למ כיפה,  לשים  תפוצות החלו  מבני ה

דים בכל העולם.  יהו ק ל  נתנה חיזו

לינו  ת, ע חרו מהמצב במדינות א יותר  משתפר והוא טוב  יום, כאשר המצב במדינת ישראל  כור את כ אחינו  לז

דל לתר. שראל, הפזורים בתפוצות, בכל אתר ואכל בית י  ת אישי אני מש ת באופן  קופה זואיתם דבר רבו ת , ב

ה חו"ל ו ל ילות רבות ב קה רים ב תפוצות עביר שיעו יהודי ה היות עם  ד. ל קרוב מאו קשר   ב

בתקופה זה, ראוי שכל אחד מאיתנו יוסיף בתפילתו על חולי הקורונה בכל העולם. שכל אחד יתפלל על 

 ישראל בכל מקום, גם ברפואת הנפש, גם ברפואת הגוף וגם בפן הכלכלי.  הצלחת עם



 

ף במי להוסי לכך, אני מציע  ת:  פרט  רך לחולים בצורה מפורש ק "שב חולי ה לכל  ים וו בתפוצות  רונה הפזור

ראל( לי יש תוך שארי חו לומר כמו כן, . ")ב תפילה ראוי  ף ה תהבסו םי מזמור  י ריו ל  :  , ואח

 

ית י   ל ֵב ינּו כָּ ֵח ֵאל ַא רָּ  שְׂ

ה  יָּ בְׂ ה ּוַבש  רָּ ים ַבצָּ תּונ   ַהנְׂ

ה  שָּ ַיבָּ ם ּוֵבין ַב ים ֵבין ַביָּ ד  עֹומְׂ  הָּ

ם  יֶה ֵל ֵחם ֲע ַר קֹום יְׂ  ַהמָּ

ה  חָּ וָּ רְׂ ה ל  רָּ צָּ יֵאם מ  יֹוצ   וְׂ

ה  אֹורָּ ה לְׂ לָּ  ּוֵמֲאֵפ

ה  לָּ ֻא גְׂ בּוד ל  עְׂ ש   ּומ 

ָפה ִלְרפּוָאה  גֵּ  ּוִממַּ

יב  ר  קָּ ַמן  זְׂ א ּוב  לָּ א ַבֲעגָּ תָּ שָּ  הָּ

ֵמן רּו אָּ מְׂ א   . וְׂ

 

תר,   קום טוב יותר, טהור יו כללו למ לם ב ישראל ואת העו ת  תוביל את כנס יאות עצובה זו  בע"ה שנזכה שמצ

תר.  קן יו סרי יותר ומתו  מו

 

כםכרב לי  , ת ה' ע

 יוסף צבי רימוןהרב 

תת סולמות יו"ר   עמו

ישיבה ורראש  המרכה קדמי ב   לב ז הא

דרום  אלון שבות   רבה של 


