
 

 קונטרס

 מנחת אשר
 

 לקט תשובות ופסקי הלכה

 ירח האיתניםבענייני שו"ת 
 בעידן הקורונה

 

 • האליתת• מהדורה 

 
 וןהגארבינו מרן מאת 

 רבי אשר וייס שליט"א

 
 יו"ל ע"י

 מנחת אשרמכון 

 

 תשפ"אחג הסוכות  ערב 

 ירושלים תובב"א 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

© 

 כל הזכויות שמורות

 
 עריכה והוצאה לאור ע"י 

 ר" אש  תנחממכון "
 

 מו"ר הגאון רבי אשר וייס שליט"א  רתו של להפצת תו 

 
 המען למכתבים:

 23170ת.ד. 
 ירושלים

Email: minchatasher1@gmail.com 

 



 

 

 תוכן הענינים

 א ........ קמא   כדי שיוכלו להתפלל בציבור בימים הנוראיםבחודש אלול  אם ראוי להתפלל ביחידות   סימן א: 

 ג ......................................................................................... קמא  סדרי החג בתקופת הקורונה  סימן ב: 

 ד .............. תניינא בראייה ושמיעה טכנולוגיתהנמצא בבידוד האם יכול להתיר נדרים בטלפון או   סימן ג: 

 ו ................................................................................. קמא   קורונהבעידן  ראש השנה  תפילת   סימן ד:

 יא  ............................................................... קמא   תקיעת שופר בקפסולות אם יוצא ידי חובתו : הסימן  

 טו ................................................................................ קמא   האם מותר לכסות את פי השופר סימן ו: 

 יט  ............................................................................................ קמא כיסוי פי השופר במסכה : זסימן  

 כא ...................................... תניינא  במנהג פתיחת הארון בתפילות ופיוטים בראש השנה ויוה"כ :חסימן  

 כד ................................................................................ קמא   צום יום הכיפורים לחולי קורונה סימן ט: 

 כו ....................................................................... תניינא  צום יוה"כ לחולה קורונהבענין  שו"ת   : יסימן  

 כח ....................................................................... קמא   אחיות במחלקות הקורונה בצום יוה"כ סימן יא: 

 לא  .......................................................................... קמא   בהוראת הגר"י סלנטר בימי המגיפה : יבסימן  

 לד ........................................................................................תניינא  טבילה במקוה בערב ראש השנה וערב יוה"כ סימן יג: 

 לו .................................................................................... ה אליתת  ג'ל ביוה"כ-שימוש באלכו סימן יד: 

 מ ...................................................... הא ליתת  אחות שבשגגה גרמה למות חולהתשובה לדרכי   : סימן טו

 במ .................... תניינא  לקיים מצוות סוכהחולי קורונה האם חובה עליהם להתפנות למלונית כדי   : טזסימן  

 מד .................................................................................. ה אליתת  מצות סוכה בעידן הקורונה סימן יז: 

 מח ............................................................................................... קמא   נטילת לולב בכפפות : יחסימן  

 טמ ....................................... ה אליתת  בחו"ל  להקדים את סיום התורה והקפות ליום שמיני עצרת סימן יט: 

 נב................................................... קמא   אם יש להתפלל לרפואת מי שבפשיעתו נדבק במחלה :כסימן  

 נד ............................................................................................. ה אליתתמי יזכה לפניך בדין   מאמר:

 



 אשר          ונהבעידן קור נים יתרח האי         מנחת
 

 

 א

 

 סימן א 

 בימים הנוראים  התפלל בציבורכדי שיוכלו ל בחודש אלול ידות התפלל ביח אם ראוי ל 

 ר"ח אלול תש"פ

 כבוד רבני ופרנסי ק"ק במדריד ספרדל 

לואה שבימים אחרונים יש עליה משמעותית בתח םתכדינשטות מחלת הקורונה במבר הדאגה הגדולה מהתפדב

בר ות הנופש וידביקו אחרים, וכנדבקו במקומבחופשה שמא ששהו חדשה, ויש דאגה גדולה שרבים מבני הקהילה 

 הנופש.ידוע על כמה מבני הקהילה שכנראה נדבקו במקומות 

תו איש תחת גפנו ואיש תחת אחד יתבודד בביימים ושכל  כנסת לכשבועהאת בתי ת ביומשום כך רצונכם להש

י כך יתאפשר בסייעתא דשמיא יתו, כדי שיתברר מי נדבק ומי לא, ולמנוע התדבקות המונית, על ידבתאנתו הוא ו

 ר בראש השנה ושאר ימי החג בחודש תשרי.תפילה בציבו

 

על פניהם  ה, ומסכות אלה יהיון התפיל ת כל זמומסכות תקני שולבהנה אם אפשר לדאוג לכך שכל המתפללים י

התפילה  ידיהם, אפשר להמשיך את ישמרו על נקיוןוישמרו על מרחקים ראויים תם, ומצאתם מפתח ביתם עד חזר

ילה בציבור א מתאפשר, יש אכן מקום לסגור את בתי הכנסת עכשיו כדי לאפשר תפחשש. אך אם זה ל בציבור ללא כל 

 לה זה קיומה.מים והסליחות, וביטורחה בימי

בפנינו על מנת לקיים מצוה גדולה שעדיין לא הגיע  ת ה העומדל מצוה קלבטל עדיף  דולי עולם אםוכבר נחלקו ג

 ה שהגיע זמנה על מנת לקיים מצוה גדולה הימנה לאחר זמן.זריזין מקדימין למצוות, ואין לבטל מצו זמנה, או שמא

ת האסורים ושר בית הסוהר בוש בבילגבי הח)ח"א סימן ק"ו( בי והחכם צ )ח"ד סי' י"ג( זובשאלה זו נחלקו הרדב"

יבור, או שמא ימתין ליום שבו יוכל אישור להשתחרר ליום אחד, האם יקדים להשתחרר מיד כדי להתפלל בצנתן לו 

 ות )סי' ז' אות ז'(צוהממצות תקיעת שופר בראש השנה, ודנתי בדבריהם במנחת אשר כללי מצות גדולה כגון ם לקיי

זור בו השר, אשר פיהם דיבר שוא, ף לנצל את ההזדמנות הראשונה, שמא יח ידעדוביארתי שם את דעת הרדב"ז 

 למצוות, עי"ש. נן, ואין זה ענין להא דזריזין מקדימין ומשום כך שיהוי מצוות לא משהי

בור בימים די שנוכל להתפלל בציכ יואך בנידון דידן נראה דכולי עלמא מודי שעדיף להתפלל ביחידות עכש

 רי טעמי:חדא ותהנוראים מ

כלל  י הא דבית האסורים דיש חשש גדול שאם נדחה את הקץ לא יוכל לצאת א. לפי המבואר לעיל, נראה דשאנ

משא"כ בנידון דידן אין סיבה הנראית לעין שלא נוכל להתפלל בציבור בימי החג  מבית אסורים ויצא קרח מכאן ומכאן,

 ."טעל הב

ם המגיפה שוב שנוכל להתפלל בציבור בימי החג, ובפרט א כל בטחוןבנידון דידן אין  אמנם יש לפקפק דאף

 ברבים, אך זה נראה חשש רחוק.  תתפרץ בזעם יש אפשרות שהשלטונות יאסרו את התפילה
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יוכלו ש יףכיון דבנידון דידן מדובר לא בשאלת יחיד אלא בשאלת רבים, ולענ"ד פשוט דעדעוד דנראה ב. 

ם יוכלו לשמוע את קול כל הצפוי בכל השנה כולה, ושכול את  גוזר הקב"ה בימים הנוראים שבהם להתפלל בציבור

 תפילת רבים.שב על כסא רחמים, והן אל כביר לא ימאס השופר שעל ידו הקב"ה עולה מכסא הדין ויו

תפרצות ה, וכיון שיש חשש להיפמגומלבד כל המבואר, הלא מצווים אנו לעשות כל שבידינו למנוע משחית ו

 דות כשבוע ימים.ך להתפלל  ביחידי בכ מחמת החופשות 

 כנו מנע מגפה מנחלתך.אבינו מל 

 באהבה

 שר וייסא
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 הקורונה סדרי החג בתקופת 

 י"א אלול תש"פ

 כבוד יקירי

 שליט"א... הרב

 סט. פטרסבורג רוסיה

 

אות ורונה גבוהה. מערכת הבריבקה התחלואסט. פטרסבורג חמורות. בעיר הנני במענה קצר לשאלותיו הקשות וה

ה יהודי מבני הקהילה מבוגרים, ולכן אם חליל אפשר לקבל אוכל כשר בבית חולים, רבים  איננה מתפקדת כראוי, ואי

וי לארגן יוכל לאכול אוכל כשר, האם במצב זה ראול ראוי וגם לא יקבל טיפח לא , ובביה"נדבק במחלה חייו בסכנה

ר היהודי וגן ילדים. חג ומועד. האם ראוי לפתוח את בית הספכפי שנהגו בכל ות חג ביחד לאכול סעוד ות בציבור,תפיל 

 א לסכן אותך.יקר כדי של להידבק, בעאשתך מורה בגן הילדים והיא חוששת 

 י ולא בן נביא, אך אען ואומר בקצרה תשובה כללית.בר, לא נביא אנמה אומר ומה אד

שופר, עבודת יוה"כ וכו'. בור, תקיעת י תפילה בציבל מים הנוראיםהדעת את הי להעלות על אחד אי אפשרד מצ

 א את האיזון הנכון.שתדל ולמצולה צריך להמאידך פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. ובין שני קצוות א

ווח ר לשבת שם ברי, שאפשר להתפלל בבית הכנסת הגדול של חב"ד, ואני משער שאפשוך מכתבךהבנתי מת 

קצר , ויש ל מזה ו מסכות בשעת התפילות, וישמרו מרחק זהשהמתפללים ילבשאוי לעשות ופיפות, כך רולא בצ

 תפילה ככל האפשר וכפי שביארתי בתשובה.ב

, יש יש בכך סכנה גדולה משפחות רבות ביחד בדירה קטנהות, כאשר יושבים ביחד בצפיפות גון ארוחבענין אר

לשכור אולם גדול שבו יוכלו  עדיף, או ארוחות לחג לביתםספק לבני הקהילה פשר לום סכנה. אם אלהימנע מכך מש

 בריווח ולא בצמצום. כל משפחה בפני עצמה בת ולאכול לש

אפשר לדחות, יש לחייב את המורים,  לעשות כן, ואם אי חת שנת הלימודים עדיףאם אפשר לדחות את פתי

 .מור על מרחקיםמידים ללבוש מסכות ולשת ותל מורו

 .על ידי אחרים שתיעשהבית ואפשר למצוה זו אשתך לעת עתה תשאר ב

לי לפגוע ולדחות, אך זאת ביעבור זעם, עדיף לחשוש לספק סכנה  כללו של דבר, כל מה שאפשר לדחות עד

אפשר  , ואם אידרך למעט את הסכנה לדחות כגון תפילות החג, יש להשתדל בכל  היהדות, ומה שאי אפשר באושיות 

 .חה כל התורה כולהופש דוח נקפי

 נה וברכותיה.תכלה שנה וקללותיה תחל ש

 אשר וייס
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 שמיעה טכנולוגית ובראייה יכול להתיר נדרים בטלפון או  הנמצא בבידוד האם 

תיר את נדריהם בערב ר"ה ע"י נה או מי שנמצא בבידוד האם יכולים להלשאלת רבים לגבי מי שחלילה חולה קורו

 .בראייה ושמיעה טכנולוגית טלפון או 

 ".אי מכנפין אין, אי לא לאלן בגמ' )נדרים ח' ע"ב( אם בעל יכול להיות שליח לחרטת אשתו. ופשטו " הנה איבעיא

מב"ם )שבועות פ"ו ה"ד( אחרים פשיטא בעי' זו. לדעת הרקו הראשונים בביאור איוהר"ן הביא שם מה שנחל

 ה, ולא איבעי' לן אלא בבעל משום שאשתו כגופו.שאין נעשים שליח לבקש התר

יטת התוס' להיפך, דרק בבעל נסתפקו אם נעשה שליח, דמתוך שקשה לו נדרי אשתו חיישינן שמא יוסיף אך ש

 מא פשיטא דמהני שליחות.על חרטתה, אבל באיניש דעל 

 ד והביאו הב"י יו"ד סי' רכ"ח( דעתו כדעת הרמב"ם דמהני ע"י שליח.)ח"א סימן תקנ"ובשו"ת הרשב"א 

 ם רבינו שמשון דיכול אדם לשלוח כת"י לבי"ד לבקש התרה ומתירין לו.והרא"ש )נדרים פ"א ס"ז( הביא בש

מדברי  ים בשליח, דכתב ידו עדיף טפי ומהני, אךובשו"ת הריב"ש )סימן ש"ע( כתב דאפשר דאף לדעת המחמיר

 ונראה לי שראוי לחוש לדבריו. ועובדאהרמב"ם משמע דאין מתירין את הנדר אלא בפני הנודר ואף כת"י לא מהני "

 ".דבת יפתח יוכיח

 וכונת הריב"ש למה שאמרו במדר' )פר' חיי שרה פרשה ס' סימן ג'(:

ו, ויפתח אמר אני ראש קציני אצל אלא פנחס אמר הוא צריך לי ואני אלך ולא היה שם פנחס שיתיר לו את נדרו, "

דה הנערה ההיא, הדא דברייתא אמרה בין חייתא למחבלתא אזל ברא ישראל ואני הולך לי אצל פנחס, בין דין לדין אב

 ". )בין המילדת ליולדת אבד התינוק ומת(.דעלובתא

אף בכת"י אין כ דיח עם כתב ידו לפנחס להתיר נדרו וע"ל להתיר ע"י כתב למה לא שלח יפתח של ואת"ל דיכו

 מתירין, עי"ש.

ועפר ואפר אני תחת רגלי הריב"ש, אך לכאורה פשוט דאין כאן ראיה גמורה, וכי רחוק הדבר לומר שהיה זה 

 למטה מכבודו של יפתח לשלוח לפנחס את כתב ידו.

 יטת ה מהא דיפתח, אלא שדעתו דיש לחוש לשהתכוין הריב"ש אלא להביא כדמות ראי ונראה ברור לענ"ד דלא

 הרמב"ם משום דרב גובריה דמשה רבינו.

לשיטת הרמב"ם, וכך העתיק גם הבית יוסף בשמו, ולכאורה משמע מזה  דיש לחושאך אף הריב"ש לא כתב אלא 

 דיש מקום להקל בשעת הדחק. 

 ( פסק כשיטת הרמב"ם וז"ל:והנה בשו"ע )יו"ד סימן רכ"ח סט"ז

 ".ו עושה שליח לשאול על נדרופני המתירין, כשיתירו לו, ואינדר לבא לצריך הנו"

 ובט"ז )שם סק"כ( כתב:
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ואינו עושה שליח. בב"י בשם הרשב"א כתב דאפילו למאן דסבירא ליה הכי מכל מקום ע"י כתב שרי דכתב ידו "

בת יפתח יוכיח עכ"ל משמע  מב"ם דלעולם אין מתירין אלא בפניו ועדיף משליח ומסקנת ריב"ש שמביא ב"י מסיק כר

 ".ור דאם לא כן בבת יפתח היה לו ליפתח ג"כ לשלוח כתבאס דאפי' בכתב

הרי שהט"ז הסיק כשיטת הריב"ש להחמיר בכתב ידו, אך בפ"ת )שם סק"ט( הביא את דברי הב"י ואת לשון 

ין הלכה מן האגדות, וציין לדברי הנודע ביהודה דאין למד ","ז בשעת הדחק אפשר קצת להקל ילפהריב"ש וכתב "

שות חת"ס )שו"ת יו"ד סוס"י ר"כ( שדחה את ראית הריב"ש מבת יפתח, אך כתב שקשה לעי הוהביא אף את דבר

 מעשה, עי"ש. 

 .להקל קצת "ת דבשעה"ד אפשר הפ כונת ואני בעניי נראה דבשעת הדחק יש להקל בשופי ולא ידעתי מה 

ולא מהני בזה  "ד,נודר לבקש התרה ולהביע חרטה בפני בים למה כת"י עדיף משליח, צ"ל דצריך הובטעם הדברי

 מבקש התרה אף שאינו בפני הבית דין.שליחות, אבל בשלח כתב ידו לבי"ד, הנודר הוא זה שאכן מתחרט ו

 ולכאורה נראה לפי"ז דק"ו דמהני ע"י שיחות טלפון או זום.

למדו כן מדברי הרמב"ם, נידון דידן חמירו הפוסקים בשלח כת"י דלא מהני ואך באמת נראה דאף לפי מה שה

 טפי מכת"י, ומהני אף לכתחלה. דיףע

דהנה יש לעיין בכל עיקר שיטת הרמב"ם בטעמא דמילתא, ולמה לא יוכל לבקש התרה ע"י שליח, והלא לא מצינו 

 פירשו טעמם של דברים.בזה גזה"כ, וחידוש הוא שרבים הראשונים שנקטו כשיטת הרמב"ם ולא 

 תב:ז על הרמב"ם כובפירוש הרדב"

מבואר כי צריך חקירה ואי אפשר לחקור הדבר יפה מתוך הכתב, ירין ע"י כתב והטעם דעת הרב ז"ל דאין מת"

כיוצא בזה אמרו גבי עדים מפיהם ולא מפי כתבם, תדע דעד כאן לא קא מיבעיא לן בגמרא אלא בבעל אבל אחר 

 ".שליח וכ"ש ע"י כתב דלא פשיטא שאינו נעשה

 חקירה, והסמיך את דברי הרמב"ם על מה שדרשו לגבי לא שליחות ולא כתב משום שצריךדלא מהני הרי דנקט 

 עדות מפיהם ולא מפי כתבם.

 ובדברי שאול להגרי"ש נאטנזאן על הלכות נדרים )רכ"ח ס"ק כ"א( כתב:

הסיבה, לפרט הנדר ו"לכאורה היה נ"ל טעם חדש דאינו יכול לעשות שליח להתיר נדר דהרי מבואר שצריך 

שה זאת וא"כ לכך לא מועיל שליח, דלהאיש יכול לשאול הטעם לאיזה סבה ע שישאלנו החכםת הפרישה צריך ולדע

ויתנצל אח"כ  ינן שישקר הסבה כחשו, אבל השליח חיישוהסיבה ואינו יכול לשקר פן יתגלה אח"כ ובפניו יענו 

 מב"ם.כתב, ודבריו הם כעין דברי הרדב"ז על הרוכו'". ובדרכו כתב לבאר גם למה לא מהני בשהמשלח אמר לו כך 

ולפי דבריהם נראה דאף לדעת המחמירים בכתב, יש להקל בשיחת טלפון וק"ו בשיחת זום שבו אפשר לחקור 

 .את הנודר ולשמוע מפיו ואף לראות את פניו

הוי מנהג בעלמא, וכ"ז ברור ונכון אף במי שאכן נדר נדר גמור, וק"ו ב"ב של ק"ו בהתרת נדרים של ערב ר"ה ד

 ינן כבני"ד אפשר להתיר את נדרם של היושבים בדד בשיחת זום ואף בשיחת טלפון.נראה דכאשר בשעה"ד עסק

 בורא רפואות ישלח רפואה לשמה לכל חולי עמו ישראל.
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 בעידן קורונה ראש השנה תפילת 

רבים ברחבי העולם,  יות ובמקומות אתר ואתר, ה כלמנהיגיו וקהילות הקודש דבלשאלת רבים מרבני ישראל ו

ורבים יאלצו נשים, ט אמע באולמות סגורים אלא ונאסר עליהם להתקבץ בערים שבהן המגיפה עדיין בעיצומה,ובפרט 

כו לקצר שטחים פתוחים תחת כיפת השמים, ואם יהיו הימים ימי חום, או ימי קור וגשם בהכרח יצטרלל בלהתפ

 בתפילה.

שו"ע או"ח טור ו) אמרון כראוי וכבר בתנאים אלה קשה יהיה לכוי הצטננות, הלאלהתייבשות ו ומלבד החשש

מקור הדברים ממנחות ק"י בביאור הגר"א "ש )עי ".כוונה ה, מהרבות בלאתחנונים בכוונמעט טוב "' סעיף ד'( ן אסימ

 .(פ"וסוף שער אהבת ה' ן עוד בחובות הלבבות ע"א, ועיי

ומנין שני חד ותיקין עם הנץ החמה, מנין אק את הציבור ולארגן שני מנינים. וכיוצא בדבר במקומות שיצטרכו לחל 

 כיצד לנהוג ובמה אפשר לדלג על מנתילה. מנין הראשון לקצר בתפקין, ובהכרח יצטרכו בתיהובגמר תפילת מנין 

 נשגבים אלה.לקצר בתפילת ימים 

 

בסדר וכך אומרים אנו  (י"בסימן מ"ד רק רבה פאשית רח' ע"ב וכ"ה בב -פ"ב ה"א ירושלמי תענית )הן אמרו חז"ל 

קה", כתוב "ותשובה ותפילה וצדם ואף שבכל המחזוריה", ירגזובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע ההתפילה "ותש

, ורואים מזה את חשיבות התפילה בימין ותשובה" במד"ר הסדר הוא "תפלה וצדקהוהן ן בירושלמי הבדברי חז"ל 

הדין וכל באי אלה שבהם מלך המשפט יושב על כסא  בכל ימות השנה, ק"ו בימים נוראים רחמי ויותפילה ה, הנוראים

מנהג כל בית כבדרכי התשובה, הלבבות לפתוח  ולעוררתפילה ראוי להאריך בודאי  וברים לפניו כבני מרון,עולם ע

מנהגם בכל שנה ושנה תוך כ , ויתפללורי התפילהישראל. ולפיכך בכל המקומות שזה מתאפשר אין לשנות כלל בסד

לשאוף אויר ות, יצא החוצה מדי פעם ה במשך שעות רבל כללי הבריאות, ומי שקשה לו ללבוש מסככדי הקפדה על כ

 ה' כהרף עין, תכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה.ה נזכה לישועת ח התפל אי שבכצח. והלו

רך לקבוע ח יצטרכו לקצר. על כן יש צונ"ל, בהכרה ות אי אפשר כגון בנסיבאך בדאפשר כו"ע לא פליגי, אבל בד

 לקצר במקום שאמרו להאריך.כיצד ובמה מסמרות 

חר בסדר החשיבות והחומרה. ב. א. מוקדם ומאו כה זו:נו בהל רגלנו ואור לנתיבותישלשה עקרונות יהיו נר ל

ה שאינו חשוב בזמן. כי יש מ וןסכילה והעבודה. ג. החמוקדם ומאוחר בענין ההתעוררות ורשפי אש קודש בכוונת התפ

 .דילוג כנגד הפסד העבודהבחינת הזמן, והוי מחשב שכר הל מאין בדילוגו רווח גדו ביותר אך

 ונחזה אנן.

מגיפת הכולירע השתוללה באירופה ורבים חללים הפילה, תיקן הגרעק"א  בשנת תקצ"ב כאשר ן.ונם אתבמזקני

ל"א ע"י הגאון שבשנת ת משפת אשכנז ויצא לאור  רעק"א שתורגםות תקנפוזן. בספר פסקים ותקנות מיוחדות בעיר 
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ודייני בית דינו צירפו  ,"אן הגרעקתקנות רבות שתיקנו מצי תקנות סימן כ'(ות והנהג)הגדול רבי נתן גשטטנר ז"ל 

 חתימותיהם לתקנות אלה.

פאים ם שנה ידעו הרוייאת וכבר לפני כמ ,השמש וכמה מפליא לראות דמה שהיה הוא שיהיה, ואין כל חדש תחת 

 במקומות סגורים. צפיפות המגיפה היא ע"י התרחקות איש מרעהו ומניעת טות ההתפש שהדרך למנוע

ליד כל מושב שישבו בו  .יות שבעיר ישבו רק בכמחצית מקומות הישיבהנסהכי ל בת שבכ (סעיף א') כ כתבומשו"

מי  שכל  קבע ועל פיוגורל הטיל הגרעק"א כנסת, ה ית ילה יש זכות שוה בביהיה מושב פנוי. ומכיון שלכל בני הקה

כל אלה ביל "כ. בשוגי זכאי ליכנס ביוה"ה וכל מי שמספרו לא זרבלביהכ"נ שמקום מושבו במספר זוגי זכאי ליכנס 

 צפיפות.שלא יוכלו ליכנס לבתי הכנסיות יארגנו מנינים בבתים ובחצירות, וגם שם יקפידו על ריחוק ומניעת ה

והצבא שיאכפו את סה לביהכ"נ יעמדו אנשי המשטרה כרטיסים לכל בני הקהילה, ובכנייחלקו ש תבבסעיף ד' כ

 רטיס בידו.ימנעו כניסה ממי שאין כהסדר ו

ן לקיצור סדרי התפילה מכיון שלדעת גורמי הרפואה יש סכנה בשהיה לזמן ארוך בבית אוהגנדרש  בסעיף ט'

 הנני מעתיק לשונו:ו ננהוא הנוגע לעניי ומכיון שסעיף זה ,הכנסת 

חמש שעות בלבד. בתי  –חר כל התקיעות שאחר תפילת מוסף תפילות מן יגדל עד א"בראש השנה תמשכנה ה

תסתיימנה כל התפילות והתקיעות. לשם כך נקבע  10:30יתחילו ביגדל, ובשעה  5:30בשעה , 5סיות יפתחו בשעה הכנ

לעשות רק "מי מי שעולה לתורה יוכל  פילת ערבית. ב.ת  חרם בערב שלפני כן לאכי: א. ה"מצוות" תמכרנה בכל פע

ם השני מן וביווכו'  לך במשפטהשנה[ מן מ אשון של ראשרית ]ביום רי הקדושה שחחד. ג. הפיוטים שלפנשבירך" א

 לא ייאמרו כלל. ד. –אשר מי יעשה וכו', וכן הפיוטים שבין מלכיות זכרונות ושופרות למוספים, אנסיכה ואהללה וכו' 

 גש ובכונה".ת התפילות מלה במלה ויטעימוה ברם ובחזנות, רק יאמרו אאריכו כלל וכלל בנגוניי התפילות לא יעל ב

 כתב.שלא ם למה הגאון וג ב למה שכתבויש לשים ל

דים ראשית דבר כתב שיש לקצר בכל מה שאינו קשור בעצם לעבודת היום. דהיינו שימכרו את כל העליות והכיבו

 יעשה אלא מי שברך אחד., וכל העולה לתורה לא ר התפילה ארוכהאשכ בלילה ולא ביום

נות ושופרות זכרוכויות וטים שבין מל על הפי שלפני קדושה בשחרית וכןאך שוב כתב שידלגו על הפיוטים 

 .וכדו' למוספים, אנסיכה ואהללה

לירע שיש לקצר חות שבו שוב פרצה מגיפ וגם בשו"ת זכר יהוסף )או"ח ח"ד סימן רי"ג( כתב בשנת תרל"ג

 ים, עי"ש. ג על הפיוטבתפילה ולדל 

קר בעי"ץ , וקריאת שמע ובחזרת השמר פיוטים באמצע ברכות והנה כבר נחלקו הראשונים בכל עיקר המנהג לו

מנהג  בפיוטים שלפני קדושה דהלא אין מפסיקין בג' ראשונות. ועיין בזה בשבלי הלקט )סימן כ"ח( שהביא מי שדחה

 .אינם תקנת חז"ל  ק, ופיוטים אלהפסה זה משום דהוי

ת קריאת וטים שבברכסימן ס"ח ס"א( לגבי פיוו נחלקו השו"ע והרמ"א כאשר דעת הבית יוסף בשו"ע )לה זובשא

( שאין לומר פיוטים כלל, ודעת הרמ"א שמותר לאומרן ולא הוי הפסק, "בגבי חזרת הש"ץ )סימן קי"ב סם ל מע, וגש

 עי"ש. 
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סימן תקל"ב( שאחד  )סימן תתקס"ז, ח"גת מה שכתב בשו"ת הרדב"ז סק"ג( הביא אב י"נה ברורה )סימן קמשוה

הרדב"ז האריך מאוד בתשובתו, ובטלם, לילה למרן, וחלו שראוי לאושאלות מן השמים והשיבו מן הראשונים שאל 

 הג זה, עי"ש., והאריך בשבח מניםוכתב שרוב הגאונים והראשונים נקטו שמותר לומר קרובות ופיוט

ל מנהג זה אחד בדורו התחיל לבטב דאין לבטל מנהג קדוש זה, וכתב ש)סימן פ"ח( חלק על הבית יוסף וכת הב"חו

מדובר בהוראת שעה שראשונים, משא"כ בני"ד  ום שיצא לבטל מנהגאך אין זה אלא מש תו רח"ל.ולא הוציא שנ

 ומשום המגיפה.

הגרעק"א  לדקדק על איזה פיוטים ידלגו. אך לא נחת ל פיוטים וע סתם וכתב דיש לדלג והנה בשו"ת זכר יהוסף

בין מלכיות ו אנסיכה ואהללה"", ובמוסף "ובכן לך תעלה קדושה"י שלפנהפיוטים בשחרית  פירט וכתב שידלגו על כל 

 ובזמנינו בקהילות רבות כלל לא אומרים פיוטים אלה. זכרונות ושופרות,

יותר מחמש   מגיפה, והעיקר שהתפילה לא יאריךבשעת ה ל פיוטיםג עלדל אף מדבריו דיש  אך מ"מ יש ללמוד

 ב(.ף כמו שכתב שם )סעיף י"הפסקה לפני תפילת המוסשעות, כולל חצי שעה 

ה ככל האפשר, כי אף בזמנינו מוסכם ע"י כל גורמי הרפואה ששהיה את התפיל  שתדל לקצריש לה ולמעשה

ש אר. יכמבו העבודהמה שאינו חלק מסדר  קצר בכל ומשו"כ יש ל חשש יתר להידבקות. ממושכת במקום סגור יש בו 

 יה בנעימה ובהתרגשות.לקצר בשירה ובזמרה ובחזנות, והעיקר שהתפילה תה

ויש לרב ולחזנים וגבאים לשבת לפני החג ולעשות חזרה על כל סדר התפילה  טים,פיו יש לדלג על קום הצורךמב

הציבור מתעורר השתדל לא לדלג על הפיוטים שבהם צוב, ול ח הזמנים הקלדלג כדי לעמוד בלודי לתכנן על מה צריך כ

 לתשובה ולדביקות.

רבות בבתי  ראוי שישהו שעות סיכון גבוה, לא ים ברמת צא נמשים עם מחלות שונות שונראה דבעלי זקנה ואנ

 , ויתפללו בביתםמסכות  םחשש שחלק מן המתפללים לא יכסו את פניהם כל הזמן ע שישובפרט במקומות הכנסיות 

ת זכרונות תקיעת שופר על סדר מלכיו םלת המוסף עם הציבור הוא תפיב ביותר להתפלל עוהחלק שבו חשו, רית שח

 ושופרות.

פרק זה אין לו כל מקור בתלמוד, ומקורו באור זרוע )ר"ה סימן  גם, אף ש"היום ונתנה תוקף קדושת "לגבי ה והנ

רר הלבבות ן כמו פרק זה לעות הימים הנוראים איתפל"מ כמדומה שבכל רע"ו( ולכאורה היה מקום לדלג עליו, מ

 "דקהילה וצפת ותשובה ו"יבור כולו זועק ימה מיוחדת ומרגשת, והצלוחי עמך ישראל אומרים כל פרק זה בנעכאשר ש

 .מעומקא דליבא עד לב השמים בהתעוררות גדולה

בכל כידוע וכפי שכתוב  צא,דרב אמנון ממגנ ונא והתחבר ע"י מעשהבמוהאור זרוע הביא תפלה זו ממהר"א 

 פרק זה.כל לדלג על הוא נשגב ונורא, ומשום כך נראה שאין עשה זה של מסי"נ המחזורים, ומ

 (.ל"ב ע"א"ה )מרא, כמבואר ברושופרות, שמקורן במשנה וג ת ולג כלל במלכויות זכרונלד אין

ו' ראיתי לבני קרח מזמור" וכצח ספר תהלים, "למנולגבי המנהג לומר לפני תקיעת שופר שבע פעמים פרק מ"ז מ

 או לדלג עליו לגמרי.הרבנים שיש לומר פרק זה רק פעם אחת  הם של כמה מחשוביבתשובתי
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ונים, ואף לא בסידורי התפילה הקדומים, סידור רב הג זה בדברי רבותינו הראשנמדי נראה דאף שלא מצינו דיול 

ר ר, מ"מ בסידומנהג זה נעד להייםדלהיים ורעדהיים, זייהדקדקנים האשכנ עמרם גאון ומחזור ויטרי, ואף בסידורי

ויש בזה סודות  ,מזמור לדוד לפני תקיע"ש חצצינו מנהג זה לומר למנוגם בסידור רב שבתי מ קאפלהאר"י להר"ר 

פ"ה ס"ג( אים אף בדברי הפוסקים, עיין מטה אפרים )תקגדולים וסגולות נפלאות למתק את מדת הדין. והדברים מוב

בע ז' פעמים, כי בפרק זה יש שם אלקים שקא לאמירת פרק זה לות אלה קשורות דון )שם סק"ה(. וסגוהמגובאלף 

 הוי מ"ט, עי"ש.  פעמים ושבע כפול שבע

 בזמן יש לאמרו אם אפשר. רזה שבע פעמים אינה אורכת זמן רב, ואין בדילוגו חסכון ניכ רת פרקימוכיון שא

 

 מנהג. כיון שאין בזה אלאלתקוע מאה קולות  ם קולות ולאק בששיסתפלה ורבנים שהציעועוד ראיתי בדברי ה

ג ע"ב( והרא"ש )ר"ה פ"ד סימן "בדברי התוס' )ר"ה ל מקורומנהג בלבד. אך מנהג זה ואכן אין זה מעיקר הדין אלא 

 נחתין בזה בשיחות מאה פעיות של אם סיסרא )ועימות כנגד ט'( שהביאו את דברי הערוך שנהגו לתקוע מאה קול 

 .(כ"טמאמר "א המועדים ח אשר על 

שופרות גם בתפלת מלכיות זכרונות ו רסד ל עשתוקעים המאה קולות יש מנהגים שונים. מנהג ספרד  ניןובע

ת בקדיש תתקבל לאחר תפלת המוסף. ומנהג אשכנז שתוקעין שלשים קולות בלחש, ועוד עשר קולו ילחש, הרה

 מר תפלת המוסף.שתוקעין ארבעים קולות בג

"ח ח"ב ידוש גדול מצינו בשו"ת אבני נזר )אוהגו לתקוע בלחש, חללים בנוסח ספרד נף שחסידים המתפה אוהנ

 והחסידיםבחזרת הש"צ רק של הקהילה כמנהג אשכנז לתקוע סת נכבבית העיר אחד שנהגו ז( בתמ" –סימן תמ"ה 

להתפלל  ויהם ילככמנהג רבות ג לנהורצו ישואלה  רצו לשנות המנהג ולתקוע בלחש, וכתב האבני נזר שלא לשנות,

מאשר לפרוש מן רוב עם ולא לתקוע בלחש , אבל אם ישמעו בקולו עדיף להם להתפלל ב"נ של החסידיםבביהכ

 )ובשו"ת מנחת אלעזר ח"ד סימן ל"ז האריך לחלוק עליו, ואכמ"ל(. בלחש. ועיבור ולתקהצ

 ש.ומ"מ ראיתי מי שהציע שבשנה זו לא לתקוע בלח

אן בגמר התפילה, ומכיון שאין בזה כל  ות בתפילת הלחשתקעו שלשים קול אם י ר, הלא מה לןני אומבזה א ףאו

 בלחש יעשו כן גם בשנה זו.ן קעילא לבטל מנהגם ואלה שתוסכון ניכר בזמן, עדיף שח

 

אלה אף אם  וכל בני הציבור יוצאים בתקיעות  ,תוקע שאין צריך להמתין עם התקיעות האלא שיש לומר לבעל 

 האבני נזר שם.לו הלאה כמ"ש אם עברו והתפלאף  וא הגיע לשם אעדיין ל 

הג עסקינן, כדאי לקיים מנפר , וכיון שבתקיעת שועטמן מואלא זיעות אלה אורכות אך לפי שני המנהגים אין תק

 קדום וחשוב זה בדאפשר.

 .אדכגון  ום להקל בכל אך כל זה בדאפשר, אבל במקום דאי אפשר, כיון שבמנהג עסקינן יש מק

ומה מדת ההרחקה דעים בבירור כיצד למנוע התפשטות המגיפה, מת אין אנו יואען ואומר, באאך באופן כללי 

יק אחרים במחלה, וכל הידיעות של אנשי המדע והרפואה אף שביסודן הדבלא ל לנהוג כדי לא להידבק ושצריך 
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שבו , ואורך הזמן ם לאדםטוח שבין אדהב מרחקדת הוכגון ממבוססות על יסודות המדע, אין בהם מסמרות נטועים. 

אך רא. יר דחמירא סכנתא מאיסוות בכעין זה ראוי להחמדבקות ע"י קרבתם של בנ"א זל"ז, ובכל ספיקיש חשש הי

מאידך, כאשר בדבר מצוה עסקינן, ובפרט בתפילת הציבור בימים הנוראים אין להחמיר יותר מדי, ושומר מצוה לא 

סויימות כראוי, קוב"ה של לבישת מסכות והרחקות מ ל שאכן ננהג בכללי הזהירותכ. וכה' תאיםמר פרע, ושוידע דבר 

 גן ויושיע.מים והסליחות יעזור ויאב הרח

 , ונזכה לשנת גאולה וישועה במהרה בימינו אמן.תחל שנה וברכותיה תיהתכלה שנה וקללו
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 תקיעת שופר בקפסולות אם יוצא ידי חובתו 

ביהכ"נ למעין תאים חלוקים ע"י יריעות  ות" וחילקו את עו בהם "קפסול כנסיות גדולים שקב, בבתי לשאלת רבים

ת קול שופר מבעל תוקע שנמצא ם ידי חובת שמיעצאיהאדם, האם יורבה מעל קומת ילון שקופות הגבוהות הני

שאינו שומע אלא ו כיון צא ידי חובת בקפסולה אחרת, או שמא הוי כתוקע לתוך הבור שמי שעומד מחוץ לבור לא י

 הברה. קול 

 במשנה )ר"ה כ"ז ע"ב(:נינו הנה ש

 ".אהברה שמע לא יצ קול מע יצא, ואם ול שופר שאם קהדות, או לתוך הפיטס, התוקע לתוך הבור, או לתוך "

 ובגמ' שם אמרו:

ע התוק נמי הכייצאו. תניא אבל אותן העומדין בבור  ,אמר רב הונא לא שנו אלא לאותן העומדים על שפת הבור"

רמא, תנן ינה. איכא דרמי להו מיאלא לאו שמע מינה כדרב הונא, שמע מ ,והתנן לא יצא ,יצאלתוך הבור או לתוך הדות 

אמר רב הונא לא קשיא כאן לאותן העומדין על שפת הבור, , התניא יצאלתוך הדות לא יצא, ואו התוקע לתוך הבור 

 ".כאן לאותן העומדין בבור

לבור, אם קול שופר שמע יצא, ואם קול  ומי שעומד חוץכל ענין יצא, שעומד בתוך הבור במ' דמי י מבואר בגרה

 )תקפ"ז ס"א(."ע משופר ה"ח( ובשו מב"ם )פ"אה שמע לא יצא, וכ"ה ברהבר

 ". שהן קול השופר לעולם שמעו -אותן העומדין בבור יצאו ופרש"י "

ויצאו ולפעמים מעין קול שופר ץ לבור לפעמים שומדין חויו דאלה שעוודקדק הרא"ש )ר"ה פ"ג סימן ח'( מדבר

 קול הברה ולא יצאו, ותמה על שיטתו:

אם תלוי בהבחנת אדם שיאמר שמעתי קול  ,עשמ שמע או קול הברה קול שופר עתי מה הבחנה יש אםיד ולא"

בחנת האדם תלוי בהיסתבר שיהא שופר או תלוי בעומק הבור או בהתקרב אדם על שפת הבור והתרחקו ממנו. ולא מ

בור בקירובו על שפת הר או שופר ופעמים קול הברה. ואם תלוי בעומק הבור פעמים קול נה תקיעת הבודלמה נשת 

 ".ריעווקו כל זה צריך שובריח

ולפיכך פירש הרא"ש דאין זה תלוי בהבחנת השומע אלא כלל הוא דלעולם מי שעומד מחוץ לבור אינו יוצא יד"ח 

 לעולם אין שומעין אלא קול הברה".שיצא לחוץ, ול בבור קודם משום "שהקול מתבלב ל הברה,שומע הוא קוכיון ש

סף כתב שעיקר ביו הרא"ש. והבית יות אוהטור הלך בעקבו יטת רש"י,ר ה"ח( נקט כשפ"א משופהרמב"ם )

 כשיטת רש"י והרמב"ם, והשיב על תמיהת הרא"ש:

עו קול שופר או ל הברה וסיבת שומר או אם הוא קוקול שופששומע הוא  נראה שכל אדם יכול להבחין אם הקול "

בהבחנת וי ור דבר זה הוא תל ממנו ושיעעל שפת הבור והתרחקו  ול הברה נמשך מעומק הבור ומהתקרב האדםק

 ".שופר שמע או קול הברההאדם אם קול 
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 וכך סתם בשלחן ערוך.

ק שאין מ"בכו שמצינו שופר לקול הברה וכמבין קול נו להבחין אך הט"ז )ס"ק א'( כתב דאין לנו לסמוך על בקיאות

ספק רך דולשמוע אך לא יבריך לחזור ושמע תקיעות מתוכו, צלסמוך על הבקיאות, ומשו"כ כל שעומד מחוץ לבור 

 "כ בשו"ע הרב )ס"א( וכ"כ המשנ"ב )סק"ז( אך בשעת הדחק יש להקל לדעת המשנה ברורה.ברכות לקולא. וכ

ול מקפסולה זו מעים קול שופר ברור וצל ת נתברר לי ללא ספק ששוקפסולו מה וכמהכת שערכתי בוהנה בבדיקו

שיוצא,  , מ"מ בשעת הדחק כתבהט"זב שהחמיר כשיטת לפי המשנ" השו"ע יצא יד"ח, ואף לאחרת, ולפי הכרעת 

ת ן קפסולור נקבעו בהונראה פשוט דבנידון דידן שמדובר במניעת התפשטות המגיפה, ובפרט באותן בתי כנסיות שכב

 להקל בזה. ת הדחק, וישאלה ודאי הוי כשע

 ט"ז, ואבאר.ובאמת נראה דבנידון דידן יש להקל אף לשיטת ה

כנסת למי שעומד מחוץ לבור, וכשם י שעומד מחוץ לבית הות מש"כ הפוסקים לדממ הט"ז את  הנה הביא

קול שמע קול שופר ללא  אם לדעתומ"מ כתב ד שהעומד מחוץ לבור לא יצא ה"ה במי שעומד מחוץ לבית הכנסת, אך

 בור ממש.ר מתוך המע תקיעת שופר אלא במי ששך על הבחנתו ובקיאותו, ולא החמיול הוא לסמוהברה יכ

לגמרי לתוקע בתוך הבור, דעיין בשו"ע הרב שם שכתב דקול הברה נוצר ידן ודאי אינו דומה ון דנראה לענ"ד דנידו

ר הלכה )ס"א( כתב , וגם בביאואין כל הבל  ם בהם בבתי הכנסיות שמשתמשי ות הניילוןמתוך ההבל שבבור, אבל ביריע

בבור סולות אלה לא מדובר ובקפבמישור, עי"ש.  סת לבית הכנמד מחוץ ני הקרקע לעושהוא מתחת לפלחלק בין בור 

כ  נסת, ומשו"ודות שהם מתחת לפני הקרקע, אלא הם פתוחים לגמרי מלמעלה, ועדיפי ממי שעומד מחוץ לבית הכ

 בני"ד.יש להקל אף לכתחלה נראה ד

כידוע דכל ד החוזר, ובנתי מעודי שמדובר בהנתברר כראוי מה זה קול הברה דלפי פשוטן של דברים ה ת לאובאמ

געים בקירות המערה ובתקרה ויש הד חוזר, אך לפי"ז אין דברי חז"ל מובנים דאף ל במערה גלי הקול פוע קוהמשמי

 .דים חוצה לור לאלה שעומבין אלה שבתוך הבו ההד, ומהנשמע קול  בתוך הבור והמערה

א יוצאים ו של חוזר, ולא מצינ עות יש קול ול( דגם בין הרים וגבועוד כתב המשנ"ב בביאור הלכה )סוד"ה ואם ק

הרים ם, וע"כ שאין קול הברה קול הד חוזר. אך באמת אין כל תימה שלא מצינו הלכה זו לגבי התוקע בין יד"ח במקומ

 ונלמד זה מזה.  ע לתוך הבורה ששנו התוקה מצוי כלל, ודי במת דאין זוגבעו

 ואם בהד חוזר מדובר לות,ה שהוא בלבול קוהבריש קול ב"א שרק בסוף התקיעה ועוד דהלא כתבו הרמב"ן והריט

 הרי תיכף וסמוך לתחילת הקול יש הד חוזר.

לבית  ם כך מי שעומד מחוץלוש ומשוהוא קול ח ובתחילת דבריו כתב הבה"ל לפרש שיטת הט"ז דקול הברה

ע קול שופר ל, וכל ששמאין שיעור לעוצמת הקואינו שומע אלא קול הברה חלש ואינו יוצא, אך בצדק תמה ד הכנסת 

ממה דקה. אך מ"מ כתב שיש להחמיר כשיטת הט"ז כיון שכל הפוסקים הביאו דבריו, קול גדול ובין קול דבין יצא 

 עי"ש. 
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קול שופר או קול לכאורה לקבוע אם שומע על בוריו, ומשו"כ קשה ברר לנו רה לא נתהות קול הבסוף דבר, מ

ל קול יעקב חזר ותקע בתוכה והקולה ושופר מחוץ לקפסואדם תקע ב נראה פשוט לענ"ד דאם הברה, אך מ"מ היה

 ללא כל שינוי, יש להניח ללא כל ספק שאכן קול שופר הוא שומע. 

ף רה תימה, דאכן נחלקו הבית יוסאנו סומכים על בקיאותנו, לכאו מות שאיןו בכמה מקו ומה שכתב הט"ז שמצינ

כינן דאין , ולדעת הרמ"א לא סמונות מוך על בדיקות שיש לנו לס "ע, דלשיטת הבית יוסףוהרמ"א במקומות רבים בשו

ורה אין זה לכא , אךיימת ות מסוואומנ בדיקהאנו בקיאים, וכפי שנציין לקמן )אות ב'(. אך אין זה אלא כאשר אכן צריך 

 מע קול שופר אם לאו.יכול לקבוע אם שו נין לני"ד שכל אחדע

שופר שציפהו שניקב וסתמו, ולגבי ופר שם אמרו לגבי ש ס' ר"הא במ, הל ברור כנ"ל מסברא אך מלבד מה שנראה

אם קול ך שופר "ח שופר בתוזהב "אם נשתנה קולו מכמות שהיה פסול ואם לא כשר", וכיוצא בדבר אמרו שם לגבי הני

אין אנו ל אלה משום שיך להחמיר בכא יצא", ולא מצינו מי שאומר שצרחיצון שמע ל צא ואם קול פנימי שמע י

להבחין בקול שופר, ומאי שנא אלה מקול הברה. אך מ"מ חששו  ריך שום בקיאות כדי ין צ"כ צריך לומר שאועבקיאים, 

 ב.הפוסקים לשיטת הט"ז וכפי שכתב המשנ"

ל זה היה נראה ברור אף לגבי מצות תקיעת ט"ז כמבואר, וכהקל אף לשיטת הפסולות אלה יש ל קד לגבי אך לענ"

 מדרבנן. יעת שופרואין לנו אלא תקחל להיות בשבת  נה זו דר"הופר דאורייתא וק"ו בשש

 

 ב

ונים, בתחומים שואביא עשרה דוגמאות שבהם נחלקו הבית יוסף והרמ"א אם ראוי לסמוך על הבקיאות שלנו 

 מומחיות מסויימת. שצריך בהם בר בבדיקותד השוה שבכולם שמדווהצ

ת יוסף, רבות שקבע הבי ל השו"ע בהלכות בה שה ולרוחבמקומות רבים לאורכ הנה נחלקו הבית יוסף והרמ"א

 והרמ"א כתב שאין אנו בקיאין, ואציין רק מקצתן.

 בהלכות שבת מצינו:

ו מן שי"ז ס"א( אין אנ, אך לדעת הרמ"א )סיקשר אומן קשר שאינויש קולא בא. לשיטת השו"ע במלאכת קושר 

 בקיאין בקשר אומן.

ב הרמ"א שאין נוהגין כן את העובר, וכת סכין ומוציאים שמביאיןמתה שה שימן ש"ל ס"ה( באב. עוד נחלקו )ס

 שאין אנו בקיאין במיתת האם.

 קצתן:ואציין מ ובהלכות שחיטה וטריפות מצינו כעין זה במקומות רבים

 ן ולדעת הרמ"א אין אנו בקיאים."ג ס"ו( שלדעת השו"ע בדקיני בדיקת הושט )יו"ד סימן ל לגבג. 

ואנן אין אנו בקיאין בבשר שהרופא גורדו, ולכן כל "ה ס"י(: "הרמ"א )סימן נ הקולית, כתבד. לגבי נשבר עצם  

 ".מקום שנשתנה מראית הבשר אינו מציל 

ו, סימן כ"ד ן בהל' שחיטה )סימן כ"ג ס"י שהייה, דרסה, וחלדה, עייטה לגבות שחיז. וכך גם לגבי בדיקה בהלכ –ה 

 אים.א שאין אנו בקיר שיטת הרמ"יאור הגר"א שם בביאוס"ו וסעיף י'( ובב
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 ח. וכך לגבי בדיקת הסכין )סי' י"ח ס"ו(.

 .ט. וכך גם בהל' טריפות לגבי ספק דרוסה )סימן ל"ג ס"ח(

 י' צ"ח ס"א(.פילא )שו"ע יו"ד סימן צ"ב ס"א וסעימת קי. וכך גם אם סמכינן על ט

ך בהם בקיאות בעניינים שצרי י אכן מדובריראה נכוחה שבכל הנ וכיוצא בזה עוד במקומות רבים, אך כל המעיין

 אומנות, משא"כ בשמיעת קול שופר, וצ"ע.ו
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 וסימן 

 האם מותר לכסות את פי השופר 

הלא הגורם העיקרי ופר עלולים רבים להידבק במחלה. דשקיעת י רבים לגבי החשש שעל ידי ת נשאלתי ע"

חלקיקי רוק  יא ומפזר רבבות א מדבר, מוצעטש, צועק, ואף כשהומה שאדם כשהוא משתעל, מת להידבקות הוא ב

שבתקיעת שופר בעל  קרוסקופיים, ואם הוא נושא את נגיף הקורונה הוא מפזר את הוירוס ע"י פיזור הרוק. וכיוןמי

ל תוקע יודע ומעיד שע"י מות גדולה של חלקיקי רוק. וכל בעזקה לתוך השופר ברור שהוא מפזר כושף בחהתוקע נו

 תו.פי התוקע בתקיעוק שיוצא מתוך בשכבה של ר התקיעות מתמלא השופר

מתפזרים על פני שטח  והסכנה גדולה עוד יותר כאשר פי השופר הרחב כלפי מעלה וחלקיקי הרוק עולים למעלה ו

או להדביק מסננת כגון  ולתקוע כאשר פי השופר כלפי מטה, לת רבים האם ראוי להפוך את השופראר. ושרחב יות

שלובשים מסכה המכסה את הפה כדי שחלקיקי ו ממנו, וכדרך קי הרוק לא יצאר כדי שחלקיסכת פנים על פי השופמ

 הרוק לא יתפזרו ע"י שיעול או דיבור.

ל וספר הרוקח, וזאת שהביא הרמ"א )תקפ"ה ס"ב( מהמהרי" וכמו ישראל שפי השופר כלפי מעלה הנה מנהג

דוקא פי השופר יהיה "ק ט'( שראוי שבמשנ"ב )סו שופר". ועי"ש במג"א אלקים בתרועה ה' בקול  עלהע"ש הכתוב "

 כלפי מעלה ואף לא לצדדין.

ן שמקורו יותיק נהג ישראל תורה, ובפרט מנהגואף שאין זה אלא מנהג בעלמא ובודאי לא לעיכובא, מ"מ מ

 י אשכנז הקדמונים.ז, ובספר הרוקח ראש וראשון לחסידבמהרי"ל אבי מנהגי אשכנ

זכרון ישראל לרחמים, ועל  ולהעלות , שבאה לרצות מה כתקיעת שופרג במצוה עצולהקפיד על המנהר יש וביות

גדולי אשכנז הנ"ל  תם של כיון שכל מקור מנהג זה במשנמכסא הדין ויושב על כסא הרחמים. אך מ עולהידה הקב"ה 

 זה.לים להקל טפי במנהג ג זה, אחינו הספרדים יכורכי משה, והבית יוסף לא הביא מנהשהביא הרמ"א בד

ן זה ענין לחשש קול הברה, דלא מצינו גדר קול הברה אלא בתוקע לתוך נראה פשוט דאי יסוי פי השופר,ולגבי כ

 סוגיא אחרת. ה מתוךהמבואר לעיל, אך יש לדון בזהבור וכדומה, וככל 

 ה )שם(:דהנה עוד שנינו בר"

 ".כשר לאו כמות שהיה פסול, ואםציפהו זהב מבפנים פסול. מבחוץ, אם נשתנה קולו מ"

 ועוד שנינו שם:

 ".כשר, שכל הקולות כשירין בשופר -היה קולו דק או עבה או צרוד "

ף השופר נשתנה קולו ממה שהיה וי בגוופר, מ"מ אם ע"י תוספת ושינהרי לן דאעפ"י שכל הקולות כשרים בש

 ל.פסו

ינוי השופר. ב. אף שוך חלל י בת חוץ ולא רק ע"י ציפוותרתי שמעינן מינה: א. יש קול שמשתנה אף ע"י ציפוי מב

 .שופר יש בו כדי לפסול, דזו פשיטא לן דציפוי מבחוץ אינו משנה את קול השופר שינוי גמורקל בקול ה
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 צפהו מבחוץ( שכתב:"ב ד"ה ועיין בריטב"א )שם כ"ז ע

ופר ה כל ש, ומעת ר לבדו וליכאלו. פי' ואפילו למעליותא, פסול דבעינן קול שופאם נשתנה קוצפהו מבחוץ "

קודם לכן ומכירין שלא נשתנה קולו כלל מפני  בקיאיםעין בו אלא אם כן עמדו עליו מבחוץ אין תוקצופה ומצוייר המ

 ".הציפוי

 "ה שם.אירי ברוכדברי הריטב"א כתב גם המ

ליו לו, ולא ידעתי כוונתו במה שכתב שצריך שיעמדו עאף חיצוני שמא נשתנה קו הרי שיש לחשוש בכל ציפוי

ים בקול שופר, ואת"ל בעלי תוקע, הלא איפכא מסתברא, בעל התוקע ומי הם הבקיא אות שייך בזה,ומה בקי יםיאבק 

 .עתו נתונה כלל לאיכות הקול עסוק וטרוד לתקוע, ואין ד

 . )בניגוד לקול הברה(.שעוסקים בשינוי קול שופריש בשו"ע )סימן תקפ"ו(  סעיפים ושלשה

ופרות שצובעין ומציירין עליהם ט"ז(. בדין ש ו פסול )בסעיףנה קול אם נשתבואר דבדין ציפהו זהב מבחוץ מ

. קול קצת משתנה הרה )ס"ק ע"ב( כתב שלפעמים מבחוץ מבואר )בסעיף י"ז( שאין ראוי לעשות כן, ובמשנה ברו

"ש ל, ועיהחיצוני עודף על הפנימי לפעמים משתנה בקול פסור )סעיף כ'( דאף אם אין ובשופר בתוך שופר מבוא

 רה )ס"ק פ'(.נה ברובמש

 ומ"מ חזינן מכל הנ"ל דיש שקולו משתנה אף ע"י ציפוי חיצוני.

מב"ן )בהוצאת שנה להרלראש ה , ומקור דברי הרמב"ן בדרשהוהריטב"א הביא שכך כתב הרמב"ן ורבו הרא"ה

שרק  ש. הרי", עי"נה בהןבאותן הציורין לפעמים קולו משת  כולו מצופהשאם וק עמוד רל"ו( שם כתב: "מוסד הרב ק

 משתנה הקול. לפעמיםמצופה מבחוץ  ופרכל השאם 

 ינוי הקול.ויש לעיין לפי כל זה בכיסוי פי השופר ע"י מסכה אם צריך לחשוש לש

היה מכוסה היה הקול קול אלא דכאשר פי השופר שאין שום שינוי באיכות הרור לי י היה בומבדיקות שערכת 

בקול, וכבר נתבאר לעיל דכל הקולות  שינוינא אין כאן דכל כהאי גוו תבר לים, ומסלמרחקיחלוש יותר ולא נישא כל כך 

בי קול הברה בתוקע ואף שלגיעותא. נשתנה קולו, אין בזה כל ר כשרים ואף בקול חלוש יוצאים ידי חובה, וכיון שלא

 ה.ות שהיול מכמבקיאים, לא מצינו מי שאמרו כן לגבי אם נשתנה קהבור כתב הט"ז שאין אנו לתוך 

שכתב לגבי שופרות המצויירים שצריך לעמוד עליהם אם נשתנה קולם, כתב דזה משום דהוי  ד דאף הריטב"אועו

 ל בזה טפי.ויש להקדרבנן, בשנה זו אין זה אלא ספיקא ספיקא דאורייתא, ו

 ר, קול ם השופים בשו"ע דאם הקול יוצא מתוספת כלשהי של חומר אחר מלבד עצאר בשני סעיפוהנה עוד מבו

דאם ניקב השופר  ם בו אף אם לא נשתנה הקול כלל. כך יש ללמוד מהמבואר )סימן תקפ"ו ס"ז(ול ואין יוצאיזה פס

הוסיף עליו כל " יף י"א(ש ללמוד עוד מהמבואר )סע, וכן יות שהיהו פסול אף אם חזר קולו לכמוסתמו שלא במינ

 ".שהוא, בין במינו בין שלא במינו, פסול 

 משום דשופר אחד אמר רחמנא ולא שנים ושלשה שופרות.דבמינו פסול  ס"ק נ"ט( כתבובמשנ"ב )שם 

יש לחשוש  עיין אם, ויש ל שנה את קול השופר כלל פוסל ומ"מ חזינן דכל תוספת בשופר שאינו מינו אף שאינו מ

 דידן.לפי"ז בנידון 
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לא קול שופר בלבד, א שאין זה קול  כות אלה משוםונראה דאין כ"ז ענין כלל לנידון דידן. דטעם הפסול בשתי הל 

ר. וכל שמשולב ומורכב מקול שופר ודבר אחר, דהקול נוצר ע"י מעבר האויר שהאדם מוציא בנשיפה בתעלת השופ

ספה זו אף היא תורמת בין מן הצד הרחב, הרי הוין מהצד הקצר שליד פיו והשופר בבאורך  שהוסיף הוספה כלשהי

נוצר גם ע"י חומר זה שאינו מן השופר. נמצא שיש כאן נו הרי שהקול נקב באינו מים כשסתם את הליצירת הקול, וכך ג

השופר, אלא באורך  ל תוספת ד. משא"כ בני"ד שאין כאן כ, אך בעצם אינו קול שופר בלבשדומה לקול השופרקול 

אין , אך מכיון שאת קול השופרו תורמת ליצירת הקול, אלא אדרבה מפחיתה פר, וסתימה זו ודאי שאינסתימת פי השו

 בקול השופר, לענ"ד אין בזה פסול, כמבואר. נוישיבזה כל 

ומשו"כ לשופר, יצונית שתנה גם ע"י תוספת חמשופר ועוד יש לעיין בזה, דהנה כבר נתבאר לעיל דלפעמים קול ה

ד( ב )שם ס"ק י"שים", ובמשנ"במיני צבעונים כדי לנאותו לא יפה הם עו ( "המציירים בשופר צורות איתא )תקפ"ו סי"ז

 תנה הקול מעט גם ע"י תוספת חיצונית, ומקורו מדברי הרמב"ן והריטב"א כמבואר לעיל.דלפעמים מש

ועת דבק או ע"י פר ושם מדביקים אותו ברצצדי השות קצת ל פי השופר, הכיסוי חייב לרדוהרי כאשר מכסים את 

 ול השופר.ישתנה בכך ק ויש חשש שמא דומה, והרי יש כאן תוספת חיצונית לשופר,גומיה וכ

, מת פשוט דבשנים כתיקונם ודאי הייתי מתנגד בתוקף לשנות שינוי כלדהו ממנהג אבותינו בידנו אף בענין הזהובא

 חדא ותרי טעמי, ואבאר: ל חשש מן בזה כאבל מעיקר הדין נראה דאי

שר. הרי ם לא נשתנה כהיה פסול, ואהנה בתוספת בצד החיצוני של השופר אמרו דאם נשתנה קולו מכמות ש .א

נן בזה על שמיעת האדם, וכבר ביארתי לעיל דאף שכתבו הריטב"א והמאירי שצריך שבקיאים יקבעו שלא דסמכי

 נים ושמע קול שופר מקרוב ששמע קול שופר עשרות בש מר תורהדכל שו ול השופר, נראה ברור בעינינשתנה ק

בקת המסכה  כל שינוי בקול ירור שאין בהדוהתברר לי בבואכן בדקתי  במשך כל חודש אלול דינו כבקי לענין זה.

 בקול השופר. לנהוג בדרך זו לבדוק אם יש בזה שינוישצריך השופר. ואכן ראוי בכל בית כנסת 

מו ציפהו זהב מבחוץ, שיש בה עובי מסויים, וכ וי קול השופר אלא בתוספתחשש שינד דאין ב. מסתבר מאו

שופר ע"י תוספת מבחוץ יש בזה לפעמים לשנות שר מעבים את העל הקול, וכאהשופר משפיע דמסתבר דעובי דופן 

אבל הקול,  ם משתנההשופר מבחוץ לפעמיכל ם את את קול השופר, וכבר הבאנו לעיל דברי הרמב"ן דרק כאשר מצפי

 קול.י לשנות את הלק מזערי וקטן של השופר בודאי אין בו כדדבק נייר שאינו אלא על חבציפוי דק ביותר של 

קים תוספת על השופר בחיבור גמור יש חשש שינוי בקול השופר ולא בחיבור קל וארעי. דרק כשמדביוד עונראה 

ופר, וע"כ דרק כאשר ן בזה חשש לשינוי קול השולמה איגדולה, תוקע אוחז את השופר בידו ההגע בעצמך, הלא בעל ה

 .כך נראה לענ"דבקול השופר, ש חשש שינוי ים לשופר זהב או חומר אחר בחיבור גמור ימחבר

 ה נראה דשפיר יוצא ידי חובתו אם מכסה פי השופר.זומשום כל 

 

 שופי.קל בזה בסכנה, ובשעת הדחק נראה להוכיון שכל דברינו אמורים במקום שיש חשש 
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ני ו הנגיף, ובהבריאות וקרוב לודאי שהוא בריא ולא נדבק בעל התוקע שומר על כללי ך לגופן של דברים, אם בא

ביר בינם לבינו וילבשו כולם מסכות, יש לסמוך ששומר מצוה לא ידע דבר רע, והקב"ה רו על מרחק סשמהקהילה י

 יעזור ויושיע ויגן.
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 סכה כיסוי פי השופר במ

 

 הרה"ג כבוד

 אליט"קס שארר' מנחם מנדל שט

 קלן גרמניה ,רב קהילת חב"ד

 שלום רב לאוהבי תורתיך.

פר הרחב במסכה כדי למנוע התפשטות מגיפות הקורונה, סוי פי השולהקל בכישבשעת הדחק יש במה שפסקתי 

 הנני להבהיר את דברי.

 .שה אופניםופר מצינו שלש הלכות ושל בענין חשש שינוי ופסול בקול הש

מד מחוץ לבור לא יצא ידי חובתו משום ששומע קול ור קבעו חכמים שמי שעול הברה. התוקע לתוך הבא. קו

 הברה.

 על העומד מחוץ לבור אינו יוצא משום ששומע קול הברה, ולא סמכינן בזה כלל  לעולםהאם ונחלקו הראשונים 

זה דעת רש"י וכך נפסק ופר יצא. קול הש ע ואם שמעשמא סמכינן על דעת השומ  דעת השומע, וזה שיטת הרא"ש. או

 "ע )סימן תקפ"ז ס"א(.בשו

"ז( החמיר כדבריו שלא בשעת נה ברורה )סקל בקיאות השומע, והמשע ודעת הט"ז )סק"א( שאין לסמוך בזה

 הדחק. 

 והארכתי בהלכה זו, אך אין כל זה נוגע לעניננו.

 שופר בתוך שופר.ול, וכן בנה את הקפעמים משופר ע"י תוספת חיצונית של ב. חשש שינוי בקול הש

 ולא מצינו מיומכין על שמיעת האדם שסגמ' וכל הפוסקים עד לשו"ע ועד בכלל,  ,במשנהמפורש ובהלכות אלה 

 שאומר שאין אנו בקיאים.

ם בתורה שבכתב(, גפ ובאתי גם בשיעור בע", שבאמת יש מבוכה גדולה מהי )וכפי שהקול הברהוכנראה דשאני 

 שבזה סמכינן על דעת השומע.  מות שהיהמכופר קול השנוי משי

מצד פיו הקצר  םכשהוסיף באורך השופר אנים, ובין זהב מבפ יג. כאשר יש תוספת על השופר, בין מבפנים בציפו

 ואם מצד פיו הרחב, התקיעה פסולה אף אם לא נשתנה הקול כלל.

ותיו בתעלת השופר, מתוך ראי ם נושףאוויר שהאדא הקול נוצר ע"י מעבר הוברור ופשוט בטעם הלכה זו, דהל 

אלא קול  דבלבשאין כאן קול שופר  ורכו, נמצאכמו בכל כלי הנשיפה, ואם יש תוספת על השופר בין מבפנים ובין בא

 הנוצר ע"י השופר ודבר אחר, ולפיכך אף אם לא נשתנה קולו פסול.

 הקול. לל ליצירתורמת כן המסכה ת יאכי ת פי השופר במסכה, כל זה שייך כאשר מכסים אאין אך 

בצורת השופר, ולא לשהו ומ"מ אמרתי וכתבתי, שבשנים כתיקונם, אף אני הייתי מתנגד בכל תוקף לשינוי כ

 במקום שאכן יש חשש הידבקות. אלא כתבתי להקל 
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כך  להקפיד על ומ"מ ידיכם,  וכתב מע"כ שבבית הכנסת שלכם יש כעשר מטר בין התוקע לציבור, והנני מחזק

, והציבור ישמור על מרחק הידבקניטרותא יתירתא לפני ראש השנה כדי שלא ל בצמו עשמור על יהתוקע שבעל 

 עדיף טפי. ודאי ובהכיבמסכות, ויכסו פניהם , מהתוקע

 

 ברכת כתיבה וחתימה טובהב

 אשר וייס
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 במנהג פתיחת הארון בתפילות ופיוטים בראש השנה ויוה"כ 

 ד' תשרי תשפ"א

 אלמידי אהובי האברך הנפל ד תכבו

 הרה"ג ר' אברהם קאטץ נ"י

 תפילות ופיוטים בימים הנוראים.הנני במענה קצר בשאלות שונות הנוגעות לפתיחת הארון בפרקים שונים ב

א. במנין שבו התפללת בראש השנה חלק מן המתפללים עמדו בתוך בית הכנסת וחלקן בחוץ. השליח ציבור 

בפנים ובין אלה שמבחוץ, וממקום עמידת החזן לא רואים את או וישמעו אותו בין אלה שמעצמו עמד במבוא כדי שיר

 ארון הקודש, כמנהג ישראל בפרקים מסויימים. ארון הקודש, האם יש ענין בפתיחת דלתות 

ב. כאשר מתפללים או אומרים סליחות בשטח פתוח, ויש ספר תורה בבית סמוך, האם ראוי להוציא את הספר 

ן פרקים שבהם פותחים את דלתות תלין כדי שיראו את הספר תורה באוהבית ולהעמידו במקום שמתפל תורה מן 

 הארון קודש.

הארון, והנני לבאר את ושאלתך שאלת חכם ויש בו חצי תשובה, ופלפלת בחכמה בטעם מנהג זה של פתיחת 

 הנראה לענ"ד בקצרה, ודי לחכימא ברמיזא.

 זה: טעמים מצינו בעיקר מנהגשלשה הנה 

בתפילות  מון )סימן נ'( כתב דפותחין את הארון כדי לעורר הכוונה, ולפיכך נוהגין לפתחוא. בשו"ת צמח צדק הקד

 (שי"ל בשנת ע"ח לאלף השישי)ממחזור כת"י הביאו במחזור וילנא כתר מלכות ששצריך בהם כוונה גדולה, וכתבת 

 בם לשמים.בשם רבינו אפרים מבונא שפותחין את הארון כדי שיכוונו ל 

 ח צדק טעם נוסף, שהתפילה מתקבלת בזכות הספר תורה, עי"ש.ב. ועוד כתב בצמ

 שה להרמ"ק )הוצאת ספר תורה( כתב:ג. בסידור תפילה למ

 "כשנפתח ההיכל מלמטה נפתח גם כן מלמעלה, ולכן ראוי לומר בקשה זו".

 (:א"ע ו"ר ,ויקהל ' שמות פרוכל דברי הרמ"ק קבלה המה, וכן הוא בזוהר הק' )

את האהבה לעילא ואבעי  בצבורא למקרא ביה מתפתחן תרעי שמייא דרחמין ומעוררין אר"ש כד מפקין ס"ת "

 וכו'". ליה לבר נש למימר הכי, בריך שמיה
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ודבריהם נאמרו לגבי פתיחת הארון להוצאת ספר תורה לקריאה, אבל באלף המגן על המטה אפרים )סימן 

 בראש השנה ויוה"כ, ומסתבר מאוד כדבריו.חת הארון לתפילות ופיוטים תקצ"ב סק"א( כתב כן גם לגבי פתי

הטעמים, נראה פשוט דאף אם אין הש"ץ רואה את ארון הקודש, כיון שמקצת הציבור העומד  ה שלשוהנה לפני 

אמנם אם כל הציבור מתפלל בחוץ ואין איש בבית הכנסת נראה דלפי  בתוך בית הכנסת רואה, פשוט שצריך לפתוח.

 חוץ.הקודש, כיון שאין כל זיקה בין ארון הקודש למתפללים ב הטעמים אין לפתוח את ארון כל 

שאלת במנהג לפתוח את ארון הקודש בתפילה שנאמרת רק ע"י החזן, כאשר הוא עומד ונוטל רשות להתחנן עוד 

 מ"מ יש לפותחו. םלפני הקב"ה בעד שולחיו, ואם הש"ץ לא רואה את ארון הקודש, הא

 את דלתות הארון מחדא ותרי טעמי: פרקים אלה יש לפתוחכן אף בלדעתי א

, נראה פשוט דאף שאין הש"צ או כדי שיפתחו שערי שמים לה מתקבלת בזכות התורהא. לפי הטעמים שהתפי

דמה לן בראייתו, מ"מ בית הכנסת הוא המקום הקבוע לתפילה, ואף אלה העומדים בחוץ, נגררים רואה יש לפתוח 

 ו., ויפתח שערי שמים לתפילתנהס"ת כדי לעורר זכות התורה פתוח את הדלתות, ולגלות את אחריה, ויש ל

ב. ואף אם הטעם הוא לעורר הכוונה, הלא יוצר האדם חנן אותנו לא רק בעיני בשר, אלא אף בעיני לב ורוח, והש"צ 

 יודע שפותחין את דלתות הארון וידיעה זו מעוררת את כוונת הלב.

נין רך הציבור להתרגש ולהתעורר אף הוא בתפילות אלה, ויש ען בלבד, דזו נאמרת ע"י החזועוד דאף שתפילה 

 אף לעורר את כוונת הציבור.

 וכיון שאין כל הפסד בפתיחת הדלתות כך ראוי לנהוג.

ולגבי שאלתו אם יש ענין להוציא ספר תורה מן הבית ולהביאו למקום שבו מתפללים בפרקים אלה, לכאורה 

 הטעמים.  לשת תלוי בש נראה שהדבר

את דלתות ארון הקודש,  פותחיםכאשר  אלא, לכאורה אין זה ויפתחו שערי שמים טעמים כדי שיכוונו לבםלפי ה

פותח לעומתם שערי שמים לתפילתם, ונפתחים שערי תפילה ושערי דמעה וכדו', והרואים מעלים על לבם שהקב"ה 

 הדין אם מוצאין ספר תורה מן הבית. ם זכות הספר תורה, הרי הואואין הענין בראיית הספר תורה, אבל אם הטעם משו

שכתבתי להוכיח ממה שאין מוציאין ספר תורה מארון הקודש, הרי שאין הענין אלא בספר תורה שבתוך ומה 

הארון, אין בזה הכרח כלל, דאפשר שהעיקר הוא להראות ולגלות את הספר תורה, ולפיכך אין כל ענין להוציאו 

 קודש. מהארון ה
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נהג להוציא ספר תורה, אלא בפתיחת הארון, ין לנו אלא מה שנהגו, ולא מצינו ענין ומישראל א יאמנם במנהג

שני הטעמים כ, ובפרט משום שנראה עיקר בטעמא דמילתא ולפיכך אם הייתי שם לא הייתי מצווה להביא ספר תורה

 .תורה ולהביאו , דהיינו פתיחת שערי שמים וכונת הלב, ומהי"ת להוציא ספרל הנ"

( משמע עוד, דפותחין את ארון הקודש בפרקים ס"א "גהטעמים הנ"ל, מדברי הלבוש )או"ח סימן קל והנה מלבד 

 מסויימים כגון עלינו לשבח, רק כדי להדגיש את החשיבות של פרקים אלה, עי"ש.

ן, שנהגו, דהיינו פתיחת הארו ואף לפי דבריו נראה דאין כל ענין להביא ספר תורה ממקום אחר, ואין ענין אלא במה

 ל לרצון.ביכי בפתיחת הארון בתפילה שבו מבקש החזן שתפילתו תתקוז"פ. אך כל עיקר דבריו לכאורה לא שי

והדרך הראויה, שבכל המניינים שמתפללים בשטחים פתוחים ראוי להשיג ארון קודש לכבודה של תורה בזמן 

 התפילה.

 ודו"ק בכל זה.

 בברכת גמר חתימה טובה

 ובאהבה יתירה

 שר וייסא
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 ורונה קלחולי  צום יום הכיפורים 

 

משתוללת במלוא  גיפת הקורונה עדייןהרב מ א מתקרב ובא, ולצערנויות והיום הקדוש והנורים השאלת רבל 

 בבידוד.יפורים, והאם יש מקום להקל אף למי שנמצא כום החייבים בצום י רונהועוזה, האם חולי הק

( שאין ב'ס"ק  ה באב, דאף שכתב המגן אברהם )סימן תקע"וה לענ"ד לפני תשעאת הנרא  בר פרסמתיהנה כ

ואתחנן ס השבועי פר' רבקונט עיין)ריכות, לבריאים, וביארתי זאת בא עת המגיפה, להלכה אין להקל כללמתענין בש

 .(תש"פ

 .ו כרת הכיפורים שאיסור ביוםק"ו  ין להקלאאב דרבנן כיפורים, דאם בתשעה בם ביום היוק"ו שאין להקל לבריא

נדבקו לא רובם הגדול ד, יעוריםלשלא ם להתענות ואין להקל להם אף וד שחייביה שנמצאים בבידוכן גם לאל 

 ות ומעין מיחוש בעלמא.ובלים אלא קל ו במחלה אינם סבמחלה, ואף אם נדבק

ם מן האחרונים גיפה. רביענות בשעת המים שלא להת אמת כבר נחלקו גדולי עולם, האם יש להורות לבריאוב

רכתי בזה לכולם לאכול ולשתות, והאכיפורים עלה לבימה והורה שביום ה טרלנס יילו בזה, וידוע הסיפור של הגר"הק

 , ועיין שם שכך הורו כמה מגדולי הדורות.(י"ב סימןלקמן )עיין 

 א )ח"א סימן י' בהערה(וילנאון רבי בצלאל הכהן מבכורים להגגדו להוראה זו, ובשו"ת ראשית אך היו גם שהתנ

ו א )בשנת תקצ"ב, בשנת תר"ט ובשנת תרכ"ט( השלימהחולירע התפשטה בוילנעמים שמגיפת כתב שבכל שלשת הפ

זכריה יוסף בשו"ת זכר יהוסף להגאון רבי ביוה"כ ולא אונה כל רע, ולא מת אף אחד מהם, ו ורבבות את התענית אלפים

וכתב בריאים, לבצום  וא שאין כל סכנהה כתב אףו"ח ח"ב סימן רי"ג( בי הפוסקים בליטא )אושהיה מחש ןשטר

 עהו, ולא לבטל את התענית.לרן איש חק ביקצר את סדר התפילה ולשמור על מרשחשוב יותר ל 

נות סימן הנהגות ותקזו הלא הוא מה שכתב הגרעק"א בקונטרס פסקים ותקנות ) הל והמקור החשוב ביותר בשא

 :(י"זאות  'כ

. אולם כדי תענית ב"ד והבד"צ יצ"ו אינן יכולים להקל באופן כללי בענין הורייתא, ועל כן הגאורים דאיום כיפ"

ת חולשה או שלשול ח"ו, יהיו שני רופאים נוכחים ם הרגשרופא מיד עול בעצת הזדמנות לשאתהיה  דשלכל אח

שלא , באזהרה גדולהעם זאת היר נסיות דפה. הגאב"ד מזבמשך כל היום בחדר הקהל בתור מקום מרכזי של כל בתי כ

הרי זה  . והעובר על יד להרופאח"ו אף מעט מזעיר בהסתר, אלא לשאול מ הקל ביותרמקרה את האף  דלשמור בסו

על נפשו , וסופו עומד ליתן דין "ו לנפשות אחרות , ולא בנפשו בלבד כי יכול להיות תקלה על ידו חמתחייב בנפשוהוא 

הזאת שהיא בכלל שפיכות הגדולה בירה עזהר בעצמו מהזה שיביום הקדוש והנורא ה ות, ונוסף לזהשות אחרועל נפ

 ".דמים ביום הקדוש חלילה וחלילה

 את התענית ביוה"כ. שלא ראו כל מקום להקל לבריאים לבטל  היו מגדולי עולםת ביוה"כ הרי שלגבי תעני

 , נראה לענ"ד.ריםכיהתייעצות עם רופאים בה ופיקוח נפש. ולאחר ולפיכך יש לדון בזה מצד דין חולה שיש בו סכנ
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ף אם ניטל , אינים קליםאו אף אם יש לו תסמינים ב ואינו סובל מתסמהוא מרגיש בטו ךק ונמצא חיובי, אמי שנדב

 הטעם, חייב להתענות ואין להקל עליו. ושנו חממ

לחץ דם ובל ממחלות רקע, צת סיכון כגון שהוא סאך זאת בתנאי שאינו בקבוצת סיכון גבוה, אבל אם הוא בקבו

 ף משקל ניכר יש לו לשתות לשיעורין.וה או עודגב

ך באמת החולים הקשים אכול ולשתות לפי הצורך. אלל חולה שיש בו סכנה ומותר לו ל קשה הוי בכמי שחולה 

ים מונשמים, חלשים ותשושלים לאכול. לא מיבעיא אלה שמונשמים, אלא אף אלה שאינם ם מסוגל פי רוב כלל אינע

 ומזינים אותם דרך עירוי.ביותר  הם כל כך שאכילתם מועטת 

ו זקוק לעזרה וכדו' אף שהוא בבית ואינ ם קשים כגון קוצר נשימה, חום גבוה, חולשה יתירהמי שיש לו תסמיני

תאפשר יעשה כן מ סכנה הוא ומותר לו לאכול ולשתות לפי הצורך. ואם הדברנשימתית, מ"מ בכלל חולה שיש בו 

 ים.לשיעור

ואין יוצאת ואין  ץפראין בולנו, ישלח דברו וירפאם, ולא ישמע שוד ושבר בגלעשות, רופא כל בשר ומפליא וה

 ינו אמן.ה בימשנה וברכותיה, ונזכה להיוושע ישועת עולמים במהרקללותיה תחל . תכלה שנה וצווחה ברחובותינו
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 צום יוה"כ לחולה קורונה 

 כבוד יקירי תלמידי המופלג

 נ"י... הרב

 הנני במענה קצר.קיבלתי ומכתבו 

ואין בידו כלל לצום מרוב חולשה. בכל שנה ושנה ל מכמה וכמה מחלות ומיחושים רפואיים, בהיות ומע"כ סו

ביוה"כ היה מתחבר לעירוי ומקבל נוזלים במשך כל היום, ואעפ"כ בסוף היום היה חלש כל כך שלא היה מסוגל ללכת 

 אף צעד אחד ללא עזרה.

, אך לו מחלת הקורונה לפני פסח עם סימפטומים רבים וקשים. לאחר פסח הוטבחלה כבו' בבנוסף לכל אלה 

 המחלה חזרה ותקפה בתחילת אייר באופן קשה ביותר, במשך שבועות רבים לא היה מסוגל לרדת ממיטת חליו.

 שנה להסתפק בשאלתו האם גם האך עדיין סובל מחולשה יתירה ועייפות גדולה, ונפשו מתחזק והולך עכשיו ב"ה 

 בנוזלים בעירוי או לשמוע בעצת רופאו ולאכול ולשתות.

 

הנה בסוגיא עמומה זו של פיקו"נ בחולה שצריך לאכול או לשתות לרוב אין בידינו ידיעה ברורה מה מדת הסכנה 

בשתיה או שצריך למנוע סכנה, והאם די באכילה ושתיה הרובצת לפתחו של החולה אם יתענה, ומה המדה הנדרשת 

ה גדולים דברי חכמים, וכמה עמוקה חכמתם כשקבעו שאפילו ספק וספק ספיקא של פיקו"נ דוחה כל לאכול. וכמ

 .מ"א ע"ב( –, )עיין ירושלמי יומא פ"ח ה"ה התורה כולה, כי על פי רוב בספק עסקינן

יודע מרת הרופאים, כי לב ועוד קבעו בחכמת תורתם, שחולה שאומר צריך אני מאכילים אותו, אף נגד דעת 

סימן )שו"ע  אבל כאשר החולה אומר איני צריך נגד דעת הרופאים שאומרים צריך, אין לדברי החולה כל משקל פשו, נ

 .תרי"ח ס"א(

ת נטועים כיצד לנהוג במקום ספק, עיין מה שכתב הרמ"א )סימן ווגם גדולי הפוסקים לדורותיהם קבעו מסמר

ם את החולה חושבים שהוא צריך לאכול מאכילין אותו, ואף אדם הרואי רופא, ורוב בני תרי"ח ס"ו( דאם אין בפנינו

 שאנשים אלה אין להם כל ידע רפואי, מ"מ בכגון דא סומכים על הרגשתם.

ובערוך השלחן )סי' תרי"ח ס"א( כתב דסתם חולה שאינו יכול לקום ממיטתו דינו כחולה שיש בו סכנה ומאכילין 

 אותו.
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לקבוע על צד הודאי האם צריך החולה לאכול כדי לפקח נפשו, ובכל ו ינשבאמת אין בידים רבים הרי שיש מצב

 ספק אזלינן לקולא ומחמירין בספק פיקו"נ.

ובנידון דידן אחרי שכבודו בעצמו אומר שבדרך כלל בגמר הצום היה חלש כל כך שלא היה מסוגל ללכת אפילו 

י לחזקו ולהעמידו על רגליו, וזה עוד בטרם לא היה בהם די כד ל בעירויצעד אחד בכוחות עצמו, הרי שהנוזלים שקיב

 חלה בקורונה, וק"ו במצב הנוכחי.

זאת ועוד, הלא ידוע שלפעמים נדמה שהמחלה כבר עברה, ואז בפתע פתאום שוב החולה נופל למשכב, וכך כבר 

ויש לחוש  צאו בדמו נוגדנים,קה ולא ממאחר וכבו' עבר בדילפני מספר חודשים, וביותר יש לחשוש לכך כן קרה לו 

 שהמחלה עדיין מקוננת בגופו.

ומשום כל זה נראה שעליו לאכול ולשתות כפי הצורך, ואפשר שבשיעורים סגי ליה, ויסביר לרופאיו את ענין 

 השיעורים, שאם מקפידים בהם על פי רוב הגוף מקבל די מחסורו אשר יחסר לו, וינהג לפי דעת הרופאים.

 

 ושניםרפואה שלימה ואריכות ימים בברכת 

 גמר חתימה טובה

 שר וייסא
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 וה"כ אחיות במחלקות הקורונה בצום י

 

התענית ביום  בעניןי החולים ברחבי הארץ ובת דות במחלקת הקורונה בשערי צדק העובלשאלת האחיות 

ן איאך היה בזה פתרון חלקי. יף אחיות ולקצר את המשמרות בידנו להוס הכיפורים הבא עלינו לטובה. אילו היה

ה הטבעית יוחדת, ובעיקר עקב הזריממסיבות שונות עקב מצוקת כח אדם, עקב הצורך בהכשרה מאפשרות זו קיימת 

 כה עבודה רציפה.והיעילה של העבודה המצרי

 נוסח השאלה:

 ת שלה.המשמר לפניות לשתות האם מותר / חייבות האחי. 1

 במהלך ההפסקה שלהן. ות / יכולות האחיות לשתותבאם ובאיזה תנאים מותר / חיי. ה2

, בהנחה שהם שתו בהיתר ות לשתות לאחר תום המשמרתאחיולות ה. האם ובאיזה תנאים מותר / חייבות / יכ3

 בהפסקה, ומה אם לא שתו בהפסקה.

 המשמרת.לרחוץ בתום האם ובאיזה תנאים מותר / חייבות / יכולות האחריות . 4
 

קות אלה ועם אחיות, וגם עם חולים שהיו מאושפזים ם של מחל עם רופאים ומנהלי לאחר שיחות ארוכות 

 למעשה. ו במחלקות, נראה להלכה

ת החג, ישתו ככל יכולתן וצרכן האחיות המתחילות משמרת ערב יוה"כ אחה"צ ולא תוכלנה להפסיק עד כניס

יום מתחילות משמרת בעיצומו של ן כאשר הן רוויות. האחיות הלו את משמרת י תחילת המשמרת, כדי שיתחילפנ

ן רוויות לפחות חלקית, ויוכלו לתפקד רת הכיפורים, תשתנה לשיעורים לפני תחילת המשמרת כדי שיתחילו את משמ

 ורך.הפסקה לפי הצבשעת היות כולן ישתו כראוי ביעילות ובצלילות הדעת. כל האח

ייבשות מעצמן,  ל הצורך, גם למנוע סכנת הת חיוני ביותר שהאחיות ישתו כר שיש צורך וויסוד הדברים מה שבר

רמות הזעת יתר ואיבוד נוזלים, ללא כל יכולת לשתות שגוכי בעבודה מאומצת בחליפות המיוחדות הסגורות הרמטית, 

משמרת לאחר המהאחיות שלקראת סוף מחצית מחלק סכנת התייבשות. ואכן שמעתי  במשך שעות רבות אכן יש

 .ועילפון , סחרחורת ת תשישות מספר שעות במחלקה הן מרגישו

ורונה שחלקם חולים מאד, הק סכנה לחולי יש לחשוש יותר לחששאך מלבד מה שיש לחשוש סכנה לאחיות 

 חלילה להביא לידי אובדן נפש. ונפשם תלויה להם מנגד. וטעות קלה של האחות יכולה
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לה לגרום ידוע שאף התייבשות קלה יכווחות הגוף וצלילות הדעת. וכו במיטבן בכצורך חיוני שאחיות אלה יהי ויש

 ת מצויה. טעו"כ מאומצת הלטשטוש ולפגיעה מסויימת בשיקול דעת, ובעבודה כ

והזעת יתר חייבות הן לשתות שתיה ומשום כ"ז נראה דכאשר יוצאות הן מן המחלקה לאחר שעות של עבודה 

ל נוזלים א"א כלל לקבל כמות ניכרת שמשום שבזמן הקצר של ההפסקה יעורים, גם וויה, וא"א כלל להסתמך על שר

 בשתיה לשיעורים.

 ם הכיפורים וכל המצוות כולן.ביודוחה אכילה ברור שמדובר בפקו"נ, ופקו"נ ו

כדי שתיית בר שתיה הוא ימן י"ג( דעיקר להלכה בצירוף שיעואמנם לפי מה שביארתי בשו"ת מנחת אשר )ח"ג ס

, ראוי במקום האפשר דכאשר האחיות שתה מלא לוגמיו בכדי שתיית רביעית הוי כשותה לשיעוריםית וכל שלא רביע

 שהו כחמש שניות בין שתיה לשתיה.סמ"ק וי ה כארבעיםנת , תשבהפסקהשותות 

עטת בהפסקות, ובכה"ג תשתנה ואין דעתו מתיישבת עליו משתיה מו אך כאשר אדם מרגיש מעולף מצמאון יש

 דעתן מתיישבת קמעא תשתנה כנ"ל בהפסקות. צורך, וכאשרלפי ה

ראשונה שהשיעור  יה, שיטהוף שיעור שת , דאף שהשו"ע )תרי"ב ס"ז( הביא שתי דעות בענין צירויסוד דברינו

אשונה, כידוע דבכל די אכילת פרס, עיקר ההלכה כשיטה רהוא כדי שתיית רביעית ושיטה שניה דאף בשתיה הוא בכ

ב המשנה ברורה )שם תם ושיטה שניה בי"א, עיקר ההלכה כשיטה ראשונה, וכך כת ה ראשונה בסמקום שכתב שיט

 ס"ק ל"א(.

 ח ס"ח(:ימן תרי"תב בשו"ע )סוכך נראה ביאור מה שכ

תיה ת ארבעה ביצים, ולפחות ישהו בין שכדי אכילוישקוהו פחות מאותו שיעור, וישהו בין שתיה לשתיה "

 ".תכדי שיעור שתיית רביעילשתיה 

ישהו בין  לפחותס במקום דאפשר, אבל "יש להמתין בין שתיה לשתיה כדי אכילת פרודאי דלכתחלה  וכוונתו

 ", וזה מעיקר הדין.תיעיכדי שיעור שתיית רבשתיה לשתיה 

קין אין אדם שוהה ן קצר ביותר, וברוב המשינו אלא זמוכבר ביארתי שם את הנראה לענ"ד דכדי שתיית רביעית א

יות הוי יותר מכדי שתיית א כשנים או שלשה שניות, ומשו"כ נראה דבשהיית כחמשה שנת רביעית אל בכדי שתיי

 זה.רביעית. ובשעת הדחק כנידון דידן יש להקל ב
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 ולגבי השאלה האם מותר להן להתקלח בבית החולים בגמר המשמרת.

אף חליפת המגן  ל ה לחולים, עשל שהיה בתוך המחלקה וחשיפריאות לאחר שעות רבות ת רשויות הבלפי הוראו

א האחות נושאת את הנגיף על גופה, שערותיה, וכדו', ולפיכך האחות וכל אמצעי הזהירות יש בכל זאת חשש שמ

ריח נעים קוסמטי עם  להתקלח בבביה"ח טרם יציאתה לביתה. הסבון שבו היא נדרשת להשתמש איננו סבוןת נדרש

 ול.אי עם ריכוז גבוה של אלכוהאלא סבון רפו

וג. ולא אסרו רחיצה להעביר לכלוך. גדול באיסור רחיצה ביוה"כ שלא אסרו אלא רחיצה של תענ הנה כלל 

 –ג'  –ל סמך הנחה פשוטה זו נקבעו כמה הלכות בשו"ע כמבואר )שם סעיף א' וערי"ג ס"א(, ת וכמפורש בשו"ע )סימן 

 שלשים יום )ס"י(. ל ולכלה כ "ד(ה בעלמא התירו לאיסטניס )סרה מזו מבואר דאף רחיצח'( ויתי – ה'

כ"ו( כתב בשם החיי אדם שנהגו להחמיר  ר באיסטניס. ובמשנ"ב )ס"קאלא שכתב הרמ"א )ס"ד( שנהגו להחמי

 ליו, עי"ש.ון שהחתן נמצא רוב היום בבית הכנסת ואינו רואה את הכלה ואין חשש שתתגנה עכיבכלה 

חת זו שאינה לשם תענוג כלל. וגם הסבון ל יש להקל במקיצה שאינה של תענוג, ק"ו שבכל רח ואם הקילו טובא

השנה האחיות היו ת לגוף כסבון הקוסמטי שמשתמשים בו תדיר. ברור כשמש שבשאר ימוינו נעים שבו משתמשים א

 חיצת תענוג.מעדיפות שלא להתקלח בבית החולים בסבון זה, ומ"מ אין זו ר

יפה שיש בה סכנה לרבים, וגם להגן על בני גהתפשטות המ מדובר בתקנה שנועדה למנוע "ו כאשרוק"ו ב"ב של ק

נשוא, יש להקל שאכן מ חיות יקרות אלה שמוסרות את נפשן בעבודה שיש בה סיכון, ועבודה זו קשהמשפחתן של א

 תתקלחנה טרם יציאתן מביה"ח. 

 ל האפשר.יעוט תענוג, ככך ראוי להשתדל להתקלח במא

שתדל אם אפשר שהנכריות יאיישו את המשמרות בתחילת ות, ראוי להכפי מה שנאמר לי יש מספר אחיות נכרי

 כתה.הכיפורים כדי שהאחיות היהודיות תוכלנה לפחות להתחיל את מצוות היום כהל יום 
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 יב סימן 

 בהוראת הגר"י סלנטר בימי המגיפה 

 המצויין...הרה"ג י"נ כבוד יד

לפי מה שידוע שפסק הגר"י קל בצומות במה שרצה לחדש דכאשר מחלת השפעת שכיחה ורבים החולים יש לה

לעיני ל הבריאים יאכלו ואף נהג בעצמו היתר ובעיצומו של יוה"כ עלה על הבימה ואכ ימי מגפת החולירע שאףסלנטר ב

חשש פקו"נ, וחידש כת"ר דק"ו בשאר הצומות דאף החולה שאב"ס כל ההמון, ואף ביו"כ החמור נהג כן במקום שיש 

 שכיחה. , ושכך יש לנהוג בשעה שהשפעת ס"ו סימן תקנ"דפטור מן הצום כמבואר ב

 מחדא ותרי טעמי, ואבאר.להוראה זו קום ולענ"ד אין מ

ונות בענין זה. לל, ויש גרסאות ששל מרנא הגר"י סלנטר לא נתברר אצלי כהנה כל סיפור הדברים אודות הפסק 

)ח"ב פרק י"א( כתב דהגרי"ס  מקור ברוך אמנם בהרבה מספרי ספורי המעשיות הביאו גירסה זו שכתב מע"כ ובספר

ם סעודה ונות וקידש ואכל, ואם אכן קידש בהכרח שאכל כשיעור כדי שיהיה קידוש במקולבימה עם כוס יין ומזעלה 

גמורה לומר שאכל כשיעור דהלא אף החולה צריך לאכול פחות  דש, והרי זה תימהדהאוכל פחות מכשיעור אינו מק

 .תרי"ח ס"ו(מכשיעור כמבואר )בסימן 

אך שיעור אכילה ביוה"כ בכותבת, וא"כ אכילת כזית  ש במקום סעודה בכזית,אמנם יש ליישב דהלא שיעור קידו

 ר. ויש לפלפל.עדיין הוי פחות מכשיעו

דחולה האוכל ביוה"כ פטור מלקדש כמבואר בסוס"י תרי"ח במג"א, זה דלהלכה קיי"ל ועוד יש לתמוה בסיפור 

גרעק"א )סימן תרי"ח( שהגרי"ס נקט כדברי ה ורה )ס"ק כ"ט(, עי"ש. ודוחק לומרובמשנה בר בשו"ע הרב, בחיי אדם

 . )ואכן בשנת תר"ט חל יוה"כ בשבת(.דחולה שיש בו סכנה האוכל ביו"כ שחל בשבת צריך לקדש

בפרק על חיי הגרי"ס כתב גם הוא כנ"ל אך בהערות כתב שלדברי בנו של הגרי"ס פסק  בספר תנועת המוסרו

הוא עצמו לא אכל כלל. הרי שיש מבוכה  שפסק לאחרים שיאכלו, מכשיעור. ועוד הביא מספר אחד דאףאכול פחות ל 

פוסקים מנחילי מורשה ן לנו אלא דברי הלסמוך להלכה כלל על ספורי מעשיות ואיגדולה בכל פרטי הענין, ובכלל אין 

 ולא זולתם.

"ד לבוב ריה להגאון ר' אריה ליב ברודא אבו"ת מצפה א. בשובספרי התשובות של התקופה ידעתי כמה מקורות 

שכל בני הקהילה  "א( כתב שבילדותו בגרודנא שמע שבוילנא היה פולמוס גדול כאשר הגרי"ס פסק)או"ח סימן מ

לו )ובספר תנועת המוסר הנ"ל הביא שהגאון ר' בצלאל הכהן מחה ברבים נגד  הבריאים וגדולי העיר התנגדויאכלו אף 

 ש. הגרי"ס שיאכלו פחות מכשיעור עי" לדבריו פסקהפסק(, ו
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יוה"כ את כל זאב שאפראן זצ"ל )סימן י"א( הביא שהגרי"ס נתן עצה לאסור מערב אל בצלר ובשו"ת הרב"ז להג"

כדי להינצל מאיסור כרת דיוה"כ, והגרב"ז פקפק בעצה זו. במסגרת זהב על שוב אין איסור חל על איסור האוכל בקונם ו

ועיין עוד בשו"ת אגרות משה )או"ח  אוני דורו נחלקו עליו,א עצה זו בשם הגרי"ס וכתב שכל גכתב גם הו הקיצור שו"ע

 את ענין הקונם.ל ביום הכיפורים ולא הזכיר "ס התיר לכל בני העיר לאכוחלק ג' סימן צ"א( שכתב גם הוא שהגרי

 .הרי לן מבוכה בענין סיפור זה גם בספרי השו"ת 

חתם סופר בשו"ת יוה"כ, כבר הורה זקן הכלו פחות מכשיעור בשעת המגיפה בהבריאים יאאך עצם ההוראה שגם 

בשעת המגיפה בשנת תרל"ג, הרי דאף  בעל שואל ומשיב )ח"ו סי' כ"ג( וכ"כ בשו"ת מצפה אריה שם שכך הורה הגאון

בד הגרי"ס י ההלכה מללא נדע בבירור מה וכיצד הורה הגר"י סלנטר, מ"מ כבר מצינו פסק זה בדבריהם של עמודאם 

 כמבואר.

בתשעה באב שבשעת המגיפה יאכלו יא מספר פתחי עולם שפסק כן ל )סימן תקנ"ד ס"ו( הבוהמשנ"ב בבה"

 ריו במק"א.והארכתי בדב פחות מכשיעור

החולרע שבה עסקו כל הגדולים הנ"ל למחלת השפעת בזמה"ז, דמגיפת אמנם אין לדמות כלל את מגיפת 

ימי חז"ל שחששו ממנה, וכמחלת הראתן ב לים ולא היה בידם אמצעים להירפאורבבות חל החולרע הפילה אלפים

אכלי  א הוי יתיב בזיקיה ור' אמי ור' אסי לא הוידר' זירא ל  (ע"ז ע"ב)להידבק בה באופן מופלג ביותר כמבואר בכתובות 

זרו שאיש לא יצא עולם שם שגביצים שעברו במבוי שלהם, כך חרדו להדבק במגיפת החולרע, וכמבואר בספר פתחי 

יו ואפו בבגד, עי"ש. ואין זה דומה כלל למחלת השפעת בזמנינו לא מצד שצריך לצאת יכסה את פ מפתח ביתו, ומי

חולים בשפעת ואין צוחה ברחובותנו, ואין  מצד הסכנה שבמחלה, דמעשים בכל יום שאנשים ההדבקה ולא חשש

 השפעת נתפסת כסכנת נפשות.

עיד שאלפים צמו שו"ת ראשית ביכורים שמהחת"ס אף במגיפת החולרע, עיין  י שחולק על ובאמת מצינו מ

 שד"ח )חלק ט' מערכת יוה"כ סימן ג' אות ד'(ם, והביאו בבוילנא ואף אחד לא ניזוק ולכן דעתו שחלילה להקל לבריאי

שאין הצום מסוכן  אריך לטעון"ג( שגם הוא היועיין מש"כ בזה, ועיין עוד בזכר יהוסף להגרי"ז שטערן )ח"ד סימן ר

 שתות, עי"ש. ומ"מ נראה דבשפעת אין להקל אף בשאר הצומות.ר לבריאים לאכול ול ואסבשעת המגיפה ו

( כתב דכיון דיוה"כ מן התורה אינו יכול "זיאות  נות סימן כ'הנהגות ותקא )"קסקים ותקנות הגרעבפ וכבר הורה זקן

 ל לבריאים, עי"ש.להק

ו בצומות שמא יחלה, פנינו ולא מצינו שהקיל קום חולי, אין לנו אלא כשחולה במו תענית בואף שאמרו שלא גזר

ר בתרי"ח ס"א בבה"ל דפקו"נ שאני דכל שיש בו אף ספק ואין ללמוד הלכה זו ממה שהקילו כעי"ז בפקו"נ כמבוא
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סקים ומדברי הפ להוכיח)שו"ת מנחת אשר ח"א סימן כ"ז( ו"נ דוחה את כל איסורי התורה והארכתי במק"א פק

תורה, ואין זה ענין כלל לחשש שמא יפול למשכב שאין בו סכנה,  נ עקיף דוחה כל איסורילדורותיהם דמצינו דאף פקו"

 יתר לחלות בשפעת.ן כל יסוד להניח שהצום יכול לגרום בדרך כלשהי לסיכוי ובפרט שאי

לי העיכול וגורמת פוגעת בכע אך ההבדל העיקרי בין מחלת הכולרע למחלת השפעת הוא, שמחלת הכולר

חוסר תזונה, ולכן פסקו בצדק שיאכלו וישתו, משא"כ במחלת השפעת, ם וגורמת להתייבשות ול לשילשולים קשי

 וכז"פ.

ן שרבים חולי השפעת כל שלא חלה חייב להתענות ומשום כל זה נראה דאין יסוד כלל להוראה הנ"ל, ואף בזמ

 כדין ואין להקל בו אף לשיעורים.

 אדאוריית  ראביק

 אשר וייס
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 ג יימן ס

 יוה"כ   טבילה במקוה בערב ראש השנה וערב

לשאלת רבים בענין טבילה במקוה בערב ראש השנה וערב יוה"כ בעידן מגיפת הקורונה, כשיש חשש גדול של 

 הידבקות.

 הנה מקור המנהג לטבול בערב יוה"כ הוא ברא"ש )יומא פ"ח סי' כ"ד( שכתב:

ואמר רב  ומתפלל תפלת המנחה. ואמר רב עמרם טובל אדם בשבע שעות  ונהגו לטבול בערב יום הכפורים."

סעדיה בעלייתו מלטבול מברך על הטבילה ואין דבריו נראין בזה שלא מצינו בהש"ס רמז לטבילה זו ואין לה יסוד 

אים מנהג נבי ב( דאמר ליה חביט חביט ולא בריך קסברע"ד "נביאים ולא מנהג נביאים. ולא עדיפא מערבה )סוכה מ

לטהר עצמו ברגל היינו לטהר עצמו מכל טומאות ואפי' מטומאת  ב( חייב אדם ע"ז "הוא. ואי משום דא"ר יצחק )ר"ה ט

מת ולהזות עליו שלישי ושביעי. והאידנא אין לנו טהרות וכיון שאין בעלי קריין טובלין כל השנה כולה גם אין חובה 

עצמן מקרי לתפלת יום הכפורים. וסמכו אמדרש תנחומא  עולם לטהרלטבילה זו ואין לברך עליה אלא שנהגו ה

 ".רשת ואתחנן ביום הכפורים שהם נקיים כמלאכי השרת בפ

 וכך כתב הטור )סימן תר"ו ס"ד(, ומקור המנהג בפרקי דרבי אליעזר )פרק מ"ו(.

 והרמ"א )סימן תקפ"א ס"ד( כתב:

 ".ויש נוהגין לטבול בערב ראש השנה משום קרי"

 לקט )סימן רפ"ג( כתב:הרמ"א שלא נהגו לטבול אלא בעלי קרי, אך בשבלי הרא"ש והדברי מלן הרי 

. הא למדת ..גרסינן בראש השנה פרק קמא אמר ר' יצחק חייב אדם לטהר עצמו ברגל שנאמר ובנבלתם לא תגעו"

ר ולקדש השבכל רגל ורגל חייב אדם לטהר עצמו כל שכן בראש השנה ויום הכיפורים שהן ימי משפט שצריך אדם לט

תי בשם הר"ר יצחק ז"ל בני אדם שטובלין בערב ראש השנה ויום עצמו ולהוציא כאור צדקו ומשפטו כצהרים. ומצא

הכיפורים וכל מי שטובל לשם תשובה מברך ברכת טבילה עד שלא יכנס לנהר או לים לפי שכל השבים חייבין 

 ".בטבילה

אף מי שכבר טבל בערב ראש השנה חוזר וטובל בערב וכך כתבו רבים מן האחרונים דאף מי שלא ראה קרי, ו

כך כתב במגן אברהם )תר"ו סק"ח( עפ"י מהרי"ל, וכך כתב במטה אפרים )תר"ו ס"ח(, בשו"ע הרב )שם ס"ח(  יוה"כ,

 וכן הוא במשנה ברורה )שם סקי"ז(.
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שמע מדברי המטה  רב יוה"כ לא מנהג בעלמא הוא אלא מעיקר הדין, כך מויש מן האחרונים שנקטו שהטבילה בע

ראש השנה הוי תאה ח"א סי' קכ"ג( כתב דחייב אדם לטהר עצמו ברגל וגם אפרים )שם(, ובשואל ומשיב )מהדורה תלי

 הנ"ל.שבלי הלקט ויש מקור לדבריהם בדברי רגל לענין זה, 

 היום )סדר ערב ר"ה(. בסדר, ועיין עוד כדברי שבלי הלקטוכך מצינו עוד בתניא רבתי )סימן ע"ב( 

אין זה ענין לקדושה ב אדם לטהר עצמו ברגל שהרי מדברי הרא"ש והטור מבואר דהא דחייחידוש  םוהדברי

ותשובה, אלא משום עליה לרגל לירושלים ולמקדש ואכילת קדשים, וכבר האריכו בזה בשאגת אריה )סימן ס"ז(, 

אם משום קדושה וטהרה ולהוציא ו ר )או"ח סימן רמ"ב(,בצל"ח )ביצה י"ח ע"א בדברי רש"י(, ובהגהות חתם סופ

, אלא שחידשו בזה חידוש גדול דכל השב ה אלא מדת חסידות ומנא לן לחדש בזה חובהכאור משפטו לכאורה אין ז

לה, וטובל בברכה, וכבר הביא הרא"ש מרב עמרם ורבינו סעדיה הגאונים שטובל בברכה, אך לא בתשובה חייב טבי

. אך מכל "עקרי או משום תשובה וכדברי השבלי הלקט ותניא רבתי, וצ ידענו האם לשיטתם מדובר בטבילה משום

 ברכין עליה.אלא משום מנהג ואין מאר שאין טבילה זו והטור מבושאר הראשונים ובכללם הרא"ש 

והוא הדין דהטלת תשעה קבין מים נמי מהני )מהרי"ו וכל בו אך מ"מ כבר כתב הרמ"א )שם סימן תר"ו(: "

 ורה )שם ס"ק כ"ב( דהיינו במקום שמצטער. ". ובמשנה ברתשב"ץ(

ערב ראש השנה )ס' תקפ"א ס"ד ומשנה ברורה ס"ק כ"ו( שאם קשה לו לטבול בגלל צינה ישפוך על וכן הוא לגבי 

 עצמו תשעה קבין, עי"ש.

כי יש חשש  הימנע ללכת למקוה ביחד עם הציבורל ק"ו בנידון דידן שבסכנה עסקינן דיש להקל בזה, ומשו"כ יש ו

תשעה "א שהעומד תחת מקלחת כשש דקות דינו כהטלת במק ביארתידול של הידבקות, ויש לנהוג בט' קבין, וכבר ג

 אמנם מי שיש לו מקוה פרטי בביתו וכדו' ודאי שטבילה במקוה עדיפא מתשעה קבין. קבין.
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 ד יימן ס

 ג'ל ביוה"כ -שימוש באלכו

 כבוד תלמידי האהוב

 מרביץ תורה ומורה הוראה

 חיים רוזן שליט"א הרה"ג ר'

 ראש כולל תורת אפרים שלמה

 רמת אשכול, ירושלים

 הנני במענה קצר לשאלתו, שכמו תמיד חצי תשובה היא.

מי ג'ל ביוה"כ. והבאת את דעת -בשאלת רבים אם מותר להשתמש בחומר אלכוהולי, לחיטוי הידיים כגון אלכו

יכה שאינה של תענוג כגון להעביר לכלוך וזוהמה  ה"ט( דאף סמבואר ברמב"ם )שביתת עשור פ"ג שמחמיר עפ"י ה

אסורה ביוה"כ, וכ"ה בשו"ע )תרי"ד ס"א( והוא הדין בסיכה זו. וביססו איסור זה על מש"כ מהר"ם בן חביב בתוספת 

, "הו"ל סיכה של תענוג ואסירא"יום הכיפורים )יומא ע"ז ע"ב( דכיון שיכול להעביר לכלוך ברחיצה, ועושה כן ע"י סיכה 

 בנידון דידן דכיון שיכול ללבוש כפפות, אסור לו לסוך.ך גם וכ

 ולענ"ד יש להקל בזה בשופי, ואבאר.

 הנה איתא בגמ' שם:

רוחץ כדרכו ואינו חושש. אסור לסוך  ,תנו רבנן אסור לרחוץ מקצת גופו ככל גופו, ואם היה מלוכלך בטיט ובצואה"

 ". סך כדרכו ואינו חושש ,ין בראשומקצת גופו ככל גופו, ואם היה חולה או שהיו לו חטט

לגבי רחיצה התירו למי שמלוכלך בטיט וצואה כיון שאינו רוחץ לשם תענוג, דלדייק ולפי פשוטן של דברים יש 

 כה מרפואה.יבראשו, הרי דשאני ס אבל בסיכה לא התירו אלא לחולה ולמי שיש לו חטטין

ה דמה סברא יש לחלק ביניהם, והלא לא חייבה תורה במושכל ראשון, היה נראה פשוט שדין סיכה כדין רחיצאך 

אלא את העינוי ולא אסרה אלא את התענוג שהוא היפך העינוי. אלא שלא דיברו חכמים אלא בהווה. דמי שידיו 

הלכלוך, ואין הסיכה מועילה כלל להעביר טיט וצואה, והסיכה השכיחה  מלוכלכות רוחצם במים כדי להעביר את 

 ה אלא בחולה ומי שיש חטטין בראשו, אך שורש הדין אחד הוא דכל שאינו של תענוג מותר.של תענוג אינ השאינ

 אך באמת מבואר ברמב"ם )פ"ג משביתת עשור ה"ט(:
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, ואם היה חולה אף על פי שאין בו סיכה שאינה של תענוגבין סיכה של תענוג בין אסור לסוך מקצת גופו ככל גופו "

 ".כדרכו ואינו חוששסכנה או שיש לו חטטין בראשו סך 

 והמגיד משנה ציין לדברי הירושלמי )יומא פ"ח ה"א, ל"ט ע"א(:

ביה"כ בין סיכה שהיא  ,בשבת בין סיכה שהיא של תענוג בין סיכה שאינה של תענוג מותר ,כהדא דתני .ובסיכה"

שאינה של תענוג בט"ב ובתענית ציבור סיכה שהיא של תענוג אסור  ,ל תענוג בין סיכה שאינה של תענוג אסורש

 ".מותר

 ודברי הירושלמי מצינו עוד במעשר שני )ט' ע"א(, שבת )ס' ע"ב( ותענית )ו' ע"ב(, עי"ש.

 אלא שבאמת צ"ע בסברא, מה בין רחיצה לסיכה.

 ( כתב הרמב"ם לגבי דיני תשעה באב:יבהלכות תעניות )פ"ה ה"אך לכאורה סתר הרמב"ם את דבריו, ד

 ".עילת הסנדל ובתשמיש המטה כיום הכפוריםואסור בסיכה של תענוג ובנ"

 וכתב שם המ"מ:

ברור ברייתא שם )תענית ל'( אסור בסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה ופי' רבינו בסיכה של תענוג ודבר "

 ".הוא דלא עדיף מיום הכפורים

נוג, הרי שאין ובלחם משנה שם תמה על המ"מ דהלא שאני ת"ב מיוה"כ דביוה"כ אסור אף סיכה שאינה של תע

 ללמוד ת"ב מיוה"כ, אלא שנתקשה בגוף דברי הרמב"ם שכתב לדמות ת"ב ליוה"כ, והלח"מ נשאר בזה בצ"ע.

והמה באמת מתכוין לתענוג, דהלא בידו להעביר את הזוהמה ע"י ובתוספת יוה"כ כתב דהסך כדי להעביר את הז

 ולפיכך אסרו. רחיצה כדרכו של עולם, ומדסך ולא רחץ ע"כ שנהנה ומתענג בכך,

דבכל ענין שאפשר להעביר את הלכלוך בדרך אחר אסרו את הסיכה אף על פי שאינה  מדבריו ולכאורה יש ללמוד

 של תענוג.

 כתב בסגנון אחר וז"ל: א(הרב )תרי"ד ס"ובשלחן ערוך 

בראשו סך אסור לסוך מקצת גופו ככל גופו ואם היה חולה אפילו אין בו סכנה או שיש לו חטטין  .סיכה כיצד"

כדרכו ואינו חושש שלא אסרו אלא סיכה של תענוג אבל בלא שום חולי אפילו אינו מתכוין לתענוג אלא להעביר את 

 ,מתענגין בה יותר מתענוג רחיצה ואינו דומה לרחיצה שכל שאינו מתכוין לתענוג מותר לפי שהסיכה ,הזוהמא אסור
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תענוג( אלא אם כן שהסיכה אינה של תענוג כלל כגון שסך לפיכך החמירו בה יותר )ואסרו אף בשאינו מתכוין ל 

 ".לרפואה

 שכתב "דסיכה הוי תענוג טפי", עי"ש. המגן אברהם )שם סק"א(ו וביסס את דבריו על דברי הלבוש

 וכן הוא בלבוש )שם ס"א(:

י הנאתו  כולה או חטטין אפילו אינו סך לתענוג אלא להעביר הזוהמא אסור, דסיכה אינה כרחיצה אבל בלא ח"

 ".מרובה, ואפילו אין כוונתו לתענוג מכל מקום מתענג הוא בכך 

. דבאמת יש סיכה שאינה של , ודברי התוספת יוה"כ יש בהם דוחק גדול ודבריהם ברורים והם קילורין לעיניים

כ בדברי צה, ועוד דא"כ במקום שאין לו מים למה אסור לסוך. והקושי העיקרי בדרכו של התויוה"תענוג שא"א ע"י רחי

, הרי שגם ביוה"כ אין איסור אלא בסיכה הרמב"ם המפורשים בהלכות תענית שת"ב אסורה בסיכה של תענוג כיוה"כ

 של תענוג.

רת הדין דין סיכה כרחיצה ובשניהם דמצד עצם הגד רב,ה ע" אלא נראה פשוט וברור כדברי הלבוש, המג"א והשו

מ"מ הגוף מתענג על קצת ולפיכך לא התירו  לשם תענוגשה לא אסרו אלא את התענוג, אלא שבסיכה אף שאינו עו

 אלא לרפואה, או שאר סיכה שאין בה תענוג כלל.

 שם(: שביתת עשורודרך שלישית מצינו בזה ברבינו מנוח )הלכות 

מה שכתב הרב בין סיכה שאינה של תענוג אסורה ולא אמרו אלא סיכה אבל רחיצה של תענוג אסורה שאינה של "

ת. ונ"ל לפרש סיכה שאינה של תענוג כגון שהיו ידיו מזוהמות ומלוכלכות ובקש להעביר זוהמתן ע"י סיכה תענוג מותר

לא דמי דהתם  ,מלוכלכות בטיט ובצואה רוחץ כדרכוואף על גב דגבי רחיצה כה"ג שרי כדאמרינן אם היו ידיו  ,שאסור

אבל הכא אין דרך  ,הכל יודעין דלא לתענוג קא מכויןדרך כל אדם בין עני בין עשיר לרחוץ ידיו במים כשהן מלוכלכות ו

להעביר לכלוך זוהמת הידים ע"י סיכה זולתי איש עשיר הרך והענוג ולא מינכרא מלתא דלהעביר זוהמא קא עביד אלא 

 ".ום תענוג ומש"ה אסור אבל בתענית צבור אינה אסורה סיכה אלא של תענוג דכיון דמדרבנן הוא לא החמירו בומש

דבריו אין בעצם הדין הפרש בין רחיצה לסיכה ובשניהם אין האיסור אלא ריו מתיישבים על הלב, וגם לפי וגם דב

ופו או מידיו דאין זו רחיצת תענוג, דזה דרכו בתענוג, אלא שברחיצה מוכחא מילתא כאשר הוא מעביר טיט וצואה מג

 שעושה להעביר זוהמא ולא לתענוג. של עולם להעביר לכלוך, משא"כ בסיכה שעיקרה תענוג לא מוכחא מילתא

י כל המבואר נראה להקל בנידון דידן. ויסוד הדבר מה שנראה ברור דלא בתקנה מדובר שנאמר דכך תיקנו פול 

דהלא לא מצינו איסור זה לא ולא פלוג, התירו אלא לחולה ולמי שיש לו חטטין בלבד  חכמים וכל סיכה אסורה ולא
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רושלמי, ולדעת התוס' )יומא ע"ז ע"א וברכות ט"ז ע"ב( דין סיכה כדין רחיצה לא בש"ס בבלי אלא ביואף במשנה 

והשו"ע זיל בתר טעמי דגם לשיטת הרמב"ם נראה ובשניהם מותר להעביר זוהמה ואין הלכה כדברי הירושלמי, ולפיכך 

 דבסברא עסקינן ולא בתקנה.

 ולפי"ז נראה להקל מתרי ותלת טעמי:

י כחולה וחטטין דכו"ע ידעי שאינו משתמש בחומר זה אלא כדי למנוע מחלה א. באמת אפשר דנידון דידן הו

 וסכנה לרבים.וסכנה, ואם התירו לכל רפואה ואף לחטטין שאין בהם סכנה, ה"ה בסיכה שאינה אלא למניעת מחלה 

 ב. לפי רבינו מנוח, מוכחא מילתא שאין זה סיכת תענוג והיכא דמוכחא מילתא יש להתיר אף בסיכה.

זו שאין בה תענוג כלל, אלא ריחו רע, וגורם לגירוי  פי הלבוש, המג"א והשוע"ה, נראה ברור ופשוט דבסיכהג. ל 

בסיכה אלא משום שתענוגה מרובה ואף כשמכוין להעביר זוהמה מ"מ נהנה,  ובעור אין איסור כלל, דלא החמיר

 משא"כ בנידון דידן.

שהיו  רבה ע"הראשונים, וכדעת הלבוש, המג"א והשוהלכה כדעת רבינו מנוח שהיה מן ל וברור שיש לפסוק 

 המה כנגד סברת התוס' יוה"כ, ובפרט שדבריהם מסתברי טפי כמבואר. ורביםההלכה מעמודי 

יוה"כ, דמה שכתבו המחמירים דכיון דיכול ללבוש כפפות ספת יש להקל אף לסברת התו דאך באמת נראה דבני"

מופרך מיסודו. דבאמת אין נוח לאדם ללבוש כפפות, ואינם מצויים כ"כ  ,"הו"ל סיכה של תענוג ואסירא" אסור לסוך

בבית, וגם רשויות הבריאות שוללים לבישת הכפפות, ואין בהם פתרון כלל למניעת התפשטות המגיפה. אך בעיקר 

 להחמיר.פשוט דכיון דברור כשמש שאין כאן תענוג כלל, גם לסברת התויוה"כ אין כל מקום 

 תר להשתמש בחומרי חיטוי אלה לפי הצורך ביוה"כ.ומשו"כ פשוט דמו

 באהבת איתן

 וברכת גמר חתימה טובה

 שר וייסא
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 טו ימן ס

 אחות שבשגגה גרמה למות חולה תשובה לדרכי 

 כבוד ידידי, מחנך דגול

 הרה"ג ר' ראובן לאופר נ"י

את קראתי ואודה ולא אבוש שכאשר הנני במענה קצר לשאלתה הכואבת של אחת מתלמידותיו לשעבר, 

 של נערה זו זלגו עיני דמעות מכאבה ומצדקותה של בת ישראל כשרה.שאלתה 

אשה זו כבת עשרים ושתים עובדת כאחות המתמחה בתחום מחלות נשימתיות בבית חולים גדול בניו יורק. 

די נתבקשה על יקשה ועמוסה לאחר שסיימה משמרת  ,נדבקו בנגיף וחלו ורבבות אלפים  בשיא המגיפה שם כאשר

מנהל המחלקה להישאר ללילה עקב מחסור חמור בכוח אדם, והסכימה מרוב מסירותה לחולים ועומק הבנתה במצות 

ת בוקר, מצת ללא שום הפסקה הגיע חולה בשעה שלש לפנוופיקוח נפש. לאחר כעשרים שעות עבודה רציפה ומא

ים למות. תוך כדי חלוקת הוראות לאנשי חולה זה הגיע עם קשיי נשימה קשים ודופק לא סדיר כשהוא מפרפר בין חי

הצוות, ופעולות החייאה חיברה את החולה למכונת הנשמה. אך כאשר מצבו התדרדר שמה לב שבטעות החליפה בין 

במכתבה שבגלל המחסור במכונות הנשמה, קיבל בית  הצינורות ולא חיברה אותו למכונה כפי שצריך. היא מציינת 

ו לשימוש ביתי שלא היו מוכרים לצוות ביה"ח, וזה מה שגרם לטעות, בנוסף החולים מכונות מיושנות שנועד

את  לקבועלתשישות ועייפות לאחר עשרים שעות עבודה. מיד תיקנה את הטעות, אך תוך זמן קצר נאלצו הרופאים 

 מותו של האיש.

מודים חוזרות , מאז המקרה היא אינה מפסיקה לבכות ואינה יודעת את נפשה, בשעה שחברותיה ללילדבריה

בתשובה על חשש שמא דיברו לשון הרע על חברותיהן או שמא לא כיבדו מספיק את הסבתא, נאלצת היא להתמודד 

ד בידה להשיג מחילת כיצ הבשאלת  העם מצפונה שמא גרמה לאיבוד נפש אחת מישראל. בפרוס יום הכיפורים נפש

 חטא וכפרת עון.

רוחה, בשעה שחברותיה יקבלו שכר שנמנעו מלדבר לשון הרע על  ותתחזקזו ואומר אני, תנוח דעתה של צדקת 

, דהלא אמרו חז"ל עולמות חברותיהן, וכיבדו כראוי את הסבתא, תקבל היא שכר על שהצילה נפשות רבות וקיימה 

 ".המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלאכל ( "א"ז ע"ל )סנהדרין 

 -ורפא ירפא ה' לידה לא תיענש כלל וכלל, דהלא אמרו חכמינו )ב"ק פ"ה ע"א( " ועל המקרה המצער שאינה

פי' שמא יאמר אות ו'( " –", ופירש אדונינו הרמב"ן בתורת האדם )ענין הסכנה מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות 

ואם טעה  .. .הרופא מה לי בצער הזה שמא אטעה ונמצאתי הורג נפשות בשוגג לפיכך נתנה לו תורה רשות לרפאות 

 ".אין עליו עונש כללבלא הודע 
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 חולה אלא אף זאת:ובהמשך דבריו כתב הרמב"ן דלא זו בלבד שמצוה וחובה לרפאות את ה

 ". ואם מנע עצמו ה"ז שופך דמיםכל רופא שיודע בחכמה ומלאכה זו חייב הוא לרפאות, "

הר מאד מאד כמו שראוי ליזהר בדיני והוא שיזודברי הרמב"ן הובאו בטור )יו"ד סימן של"ו( והטור הוסיף "

 ".נפשות 

שדינו  מלהצילו בטעות בשגגה, אבל בנידון דידן לא הרגה את האיש כלל, אלא שנמנעה הרג וכל זה כאשר הרופא 

חייב גלות, מי שבטעות נמנע מלהציל, ובאונס גמור נמנע בשגגה רג נפש ושהה ף, ולפיכך קילא טובא, דאכאונס גמור

רחמנא פטריה, ת ומל"ת דלא תעמוד על דם רעך, אין עליו שום עונש כלל, דלא זו בלבד דאונס ממצות עשה דוהשבו

אלא יתירה מזו הלא עשתה כמיטב יכולתה להצילו בכל דרך, וכל עיסוקה היה בהצלה, אלא שמרוב עומס טעתה והרי 

 . ה שום חטא ועון, ושום עונשיזה אונס גמור במניעת ההצלה, וכל כה"ג ודאי שאין על

אים ואחיות שעובדות במסירות ומי שצריך לעשות את חשבון הנפש ולהתוודות על עבירה שבידו אינם אותם רופ

רוחם מזלזלים בהוראות  ת , אלא אותם אנשים שבגאוות לבם וסכלותוך כדי סיכון עצמי נפש בתנאים אל אנושיים

 ים הפילה.הרופאים ונוהגים מנהג אכזריות וגורמים להתפשטות המגיפה שרבים חלל 

 סימן כ' אות י"ז(:הנהגות ותקנות  -פסקים ותקנות הגרעק"א ) ועליהם כבר כתב

"הגאב"ד מזהיר עם זאת באזהרה גדולה, שלא לשמור בסוד אף את המקרה הקל ביותר ח"ו אף מעט מזעיר 

להיות תקלה על  בהסתר, אלא לשאול מיד להרופא. והעובר על זה הרי הוא מתחייב בנפשו, ולא בנפשו בלבד כי יכול

ו ועל נפשות אחרות, ונוסף לזה ביום הקדוש והנורא הזה שיזהר ידו ח"ו לנפשות אחרות, וסופו עומד ליתן דין על נפש

 בעצמו מהעבירה הגדולה הזאת שהיא בכלל שפיכות דמים ביום הקדוש חלילה וחלילה".

" יינך כי כבר רצה האלהים את מעשיךלך אכל בשמחה לחמך ושתה בלב טוב אשה צדקת זו "ל סוף דבר אומר אני 

 )קהלת ט' ז'(.

 ות בשנים לחנך ילדי ישראל ולקדש שם שמים.יזכה מע"כ עוד רב

 באהבה

 שר וייסא
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 מצוות סוכהלקיים כדי   למלוניתות חובה עליהם להתפנאם הקורונה   יחול

ה שאין בידם אם חולי קורוננים, ההאחרובימים  ת הקורונהשל מגיפלשאלת רבים עקב ההתפשטות העצומה 

, האם פטורים הם מן הסוכה, או שמא חייבים הם או לשבת בסוכה עם שאר בני המשפחה וכה בביתםלבנות ס

 להתפנות למלונית כדי לקיים מצוות סוכה.

שפטור מן הסוכה, ן בשלשה צדדים שונים. בדין חולה שפטור מן הסוכה, בדין מצטער הנה בשאלה זו יש לדו

 . ונחזה אנן.ריהס שרחמנא פטין אונומד

בלבד אלא ן הלכה פשוטה שחולה פטור מן הסוכה כמבואר במשנה )סוכה כ"ה ע"א( ולא חולה שיב"ס א. ה

 מן תר"מ ס"ג(.ע )סיאפילו חש בראשו או בעיניו )שם גמ' כ"ו ע"א(, וכ"ה בשו"

משום שחולה הוא, דלא מצינו  כההסו ין החולה פטור מןשוט הדבר שאאך נראה שאין זה ענין לנידון דידן, דפ

( סוכה כ"ח ע"א)שחולה פטור ממצוה כלשהי, ומאי שנא מצות סוכה דאורייתא מכל שאר המצוות, אלא שדרשו חז"ל 

כדי  וכשם שהיה יוצא מביתו וחדר משכבוה, ר הוא מלשבת בתדורו, ואם הסוכה מכבידה על חליו פטון תשבו כעי

אין החולי  חליו או גורמת לו צער ואי נוחות  אך כאשר אין הסוכה מכבידה על ,הסוכה א מןלהקל על חליו, כך פטור הו

 ו במק"א, ואכמ"ל.והנחה פשוטה זו מפורשת בריטב"א )סוכה כ"ח ע"ב( והארכתי ב סיבה לפוטרו מן הסוכה.

כב ( דכל שנפל למשובכלל יש לעיין בגדר חולה שפטור מן הסוכה, דלגבי הלכות שבת מבואר )סימן שכ"ח סי"ז

אמירה לנכרי, רו לו ית להתעסק ברפואה והלו  תירווה סכנה ון באיו"ע( או חלה כל גופו )רמ"א( הוי בכלל חולה ש)ש

 חשולא חלה כל גופו פטור מן הסוכה, שהרי אמרו אפילו דאף שלא נפל למשכב  פטור מן הסוכה נראה ברוראבל לגבי 

 קילו כלל.לא ה עלמאב במיחושולגבי שבת  בעינו פטור מן הסוכה,וחש בראשו 

, אלא משום תשבו כעין תדורו, אך חולהבו משום שהוא לו דלגבי סוכה לא הקיגם בסברא,  ובאמת פשוט הדבר

כלשהם והם בריאים , אך אין הם מרגישים תסמינים ונמצא שנדבקו בנגיףקו דבמ"מ בנידון דידן הלא רבים המה שנ

אך מ"מ אסור להם לבא בין בני אדם ולרבים מהם אכן לא ות סוכה, ן, ולכאורה אין כל מקום להקל עליהם במצולחלוטי

 פשרות לקיים מצוות סוכה בביתם.היה את 

וכת חבירו אם כבה נרו באמצע הסעודה פטור הוא מללכת לסהנה ב. וכיוצא בדבר נראה לגבי פטור מצטער, ד

אדם לאכול משל דאין ערב ל  ו משוםדשן )סימן צ"ג( וטעמו בתרומת הרכמבואר בדברי הרמ"א )סי' תר"מ ס"ד( ומקו

טעם ג( כתב דכיון שאין הכ" –ובמשנה ברורה )ס"ק כ"ב לא אם יש בזה טורח גדול, א טורהרמ"א כתב שאינו פחבירו. ו

 כך כתב הרמ"א דאם אין בזה טורח גדול אינו פטור, עי"ש.ל ברור כהנ"ל 

דמי  שיטאדפדמילתא  )שם ס"ק כ"ד(רורה אך אין זה אלא אם כבה הנר באמצע הסעודה, אך כבר כתב המשנה ב

, וזו מילתא יעקבאחר ושם ביתו, והביא כן מהחתם סופר והביכורי במקום  לעשות לו סוכהשאין לו מקום בחצירו חייב 

 דפשיטא.

 בסוכה אם בביתו ואם במקום אחר.שיהיה לו מקום  מועדבעוד  וכך גם בנידון דידן, על החולה לדאוג
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אשר בראשית ומנחת ט"ו ות סימן מנחת אשר כללי המצווכבר הארכתי במק"א )תירה, יש בזה טירחא יואף ש

להדיא בשו"ע )או"ח סימן תרפ"ה ס"ז( דמי  בקיום המצוות, מ"מ מבואר ( במדת הטורח שצריך אדם לטרוחסימן נ"ט

שהם מן  "אשיפרשת פרה משום יאה של שבת זכור ושאין לו מנין בעירו צריך לשבות בעיר אחרת לשמוע את הקר

קום ועשה וחמור  ר על מצוות עשה בעוב וכל חוץ לסוכההתורה, וק"ו במצוות סוכה דאורייתא בכל ימי החג, ואם א

 ב ואל תעשה. מביטול מצוה בש

ט"ו  קן פרי מגדים סימן תר"מ ס"עיי פלפלתי אם האוכל חוץ לסוכה מבטל מצוה בשוא"ת או בקו"ע,)ובמק"א 

 ואכמ"ל(. ,ב'ס"ד אות ן סיממנחת אשר דברים  יןעי וביכורי יעקב שם ס"ק כ"ה,

בסוכה בביתו, צריך לעבור ולהתארח במלונית כדי לא לבטל מצוה בקורונה ואין בידו לשבת ומ"מ נראה דהחולה 

 זו מצותו וזו חובתו.גדולה וחביבה זו, ואף אם נוח לו יותר לשבת בביתו 

נקט "ט ובנשמת אדם שם ס"ק ג'( ים )כלל ס"ח סעיף חיי אדבבאמת ואמנם באמת הכל לפי הענין ולפי האדם, 

רמ"א בוסימן ט"ו אות ה'(, , )ודנתי בדבריו במנח"א כללי המצוות וה עוברת צמביתו כדי לקיים מדאין חיוב לעקור 

 ". בנגינתם ובטעמםמ"מ יזהרו לקרותם ואם אי אפשר להם לבא, " ע"ד השו"עכתב  ם()ש

נין ", ונראה דאם תנאי האירוח במלונית גרועים, והאיש הוא איסטניס ואאפשר להם לבי אאמה ולמה "בולא פירש 

אם ראש המשפחה הוא ויצטרך להניח את , וק"ו ת פטור הוא מללכת לשם, וק"ו אם יתבטל על ידי כך משמחת יו"טדע

תירה , וכבר כתבתי במנח"א שם דטרחא יאי אפשר לו לבא, ומסתמא גם זה בכלל כל משפחתו ללא אב כל ימי החג

 ות. ל המצושאין אדם חייב לבזבז ע מהון רבוצער גדול לא גרעי 

דחייב אדם לעשות כל  (ו שכתב המשנה ברורה )שםמאך מ"מ עליו למצוא פתרון אחר שיותר נוחה לו, וכ

 ב שעוכל לקיים מצות סוכה במועדה.השתדלות מבעוד מועד מן הגורן ומן היק

 (., עי"שב במצ"ע לפני הגיע זמן חיובםגדרי החיושהארכתי בשם שר ועיין במנחת א)
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 מצות סוכה בעידן הקורונה

שטות המגיפה, אי אפשר לשאלת רבים בתקופה קשה זו כיצד לנהוג בסוכות ציבוריות כאשר בגלל חשש התפ

 רוצים לזכות במצוה נשגבה זו, ולהיותהחייבים במצות סוכה ושיאכל בסוכה אלא מעט אנשים בבת אחת, ורבים 

 שותפים עם הקב"ה במעשה בראשית )באר היטב סימן תרל"ט סק"א ומקורו בשו"ת מהר"י וייל סימן קצ"ב(

 ושאלה זו נשאלה בפני, בעניינים שונים:

ניו יורק גרים יהודים רבים בבנייני ענק וברוב הדירות אין מרפסות, וברוב הבתים אין חצירות שבהם א. במנהטן שב

בית הכנסת ומאות משפחות אוכלים שם את סעודת חצר תיקונם בונים סוכה גדולה באפשר לבנות סוכות. בשנים כ

 לו רבני הקהילות כיצד לנהוג.שאובלבד,  אנשיםלעשרות החג. השנה בגלל תקנות הבריאות הגבילו את הנוכחות 

מם האם למנוע את כניסתם של נשים שפטורות מן הסוכה ולאפשר רק לאנשים לאכול בחופזה ולפנות את מקו

ליישב מנהג מקומם וזמנם לא  )סימן תרל"ט ס"ב( א"לזולתם. או שמא כל כהאי גוונא פטור מן הסוכה, וכמ"ש הרמ

אשתו, אין זה כעין תדורו, ואפשר עוד דכל כה"ג הוי ליה מצטער ופטור מן לישון בסוכה כיון שאי אפשר לישון שם עם 

 הסוכה.

 ים את שאר הסעודה בביתם, או עצה אחרת.ואפשר שיש לאפשר לאנשים לאכול כזית פת ולהשל 

ואין לו אפשרות כלשהי לעשות סוכה ותיכנן  בירושלים. אברך צעיר שזה עתה נשא אשה והוא גר ביחידת דיור ב

בסוכות, אך אשתו חלתה בקורונה והוא צריך להיות בבידוד, ושאלתו מה לעשות ההורים לשהות עם משפחות 

 בסוכות.

 .ה אנןונחז

שבת שאמרו המצטער פטור מן הסוכה, אין זה אלא במי שטרח בערב מה דפשיטא לן,  הומר, דזראשית דבר א

, אלא שמסיבות שונות מצטער הוא בשעה שבא לישב בסוכה, אבל חיוב על יבנה לעצמו סוכה בשבת על מנת לאכול 

לומר כיון שאין לו ר, ואין האדם יכול האדם לעשות כל השתדלות לפני החג שיהיה בידו סוכה לישב בה שלא בצע

סוכה, אלא עליו לדאוג שיהיה לו סוכה סמוך לשולחנו או שלחן מקום סמוך לבית לבנות סוכה מצטער הוא ופטור מן ה 

 סמוך לסוכתו, ואם אי אפשר בענין אחר ילך למקום שיש שם סוכה ושם ביתו.
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ר והביכורי יעקב. והחתם סופר כ"ד( והביא כן מהחתם סופ והנחה פשוטה זו כתב המשנה ברורה )סימן תר"מ ס"ק

", וכן ולא כהמשתבשים שאינם מחוייבים לבנות להם סוכה במקום אחר שאין שם דירתוס"ד( "בהגהותיו לשו"ע )שם 

 הוא בביכורי יעקב )שם ס"ק י"ג(, עי"ש.

 וכבר קדם להם הלבוש )שם ס"ד(:

, אבל אין לו ר שעשה שם סוכתושבא לו הצער במקרה אחובשאר ימי החג נמי לא אמרן דפטור, אלא דוקא "

 ".לעשות סוכתו לכתחלה במקום הריח או הרוח ולומר מצטער אני כדי לצאת ממנה

טער דאטו ברשיעי עסקינן, אלא ברור ונראה פשוט דאין כונתו לומר דאין לבנות סוכה לכתחלה במקום שיצ

ר, ואף אם יש בזה טורח וקושי, דאין כונתו שצריך אדם לעשות כל השתדלות לבנות סוכה במקום ובאופן שלא יצטעש

 ופשוט.פטור מצטער אלא במקרה, וכך נראה ברור 

אחת, כאשר בשנים כתיקונם  אלא שבאמת יש לעיין כמה הוצאות צריך אדם להוציא כדי לבנות לו סוכה לשנה

או כל ימי החג.  סוכהבו כסף רב כדי להתארח במלון שיש להוציא בסוכת הקהל, והאם מחוייב הוא  ומקיים הוא מצות 

 לשכור לו בית אחר שבו יש מקום לבנות סוכה.

נ"ו ס"א( כבר הארכתי ריקר הלכה זו דאין האדם חייב לבזבז הון רב על המצוות כמ"ש הרמ"א )או"ח סימן ת ובע

דאין בזה שיעור מסויים כמו שליש או חומש או מעשר, אלא הכל לפי וביארתי ( סימן ט"ובמנחת אשר כללי המצוות )

שים אלפי שקלים בשביל ערבה, הרי זה הון רב י דאם דורתכפי המקובל בכל מצוה ומצוה, ולדוגמא בעלמא כתבוענין ה

שאינו חייב להוציא, אבל אם בשביל קניית הסוכה ובנייתו אין זה הון רב, כיון שזה המחיר הריאלי והמקובל, וביססתי 

 הבנה זו ביסודות איתנים, עי"ש.

על סוכה שישתמש בו , דבדרך כלל אדם מוציא הוצאות בהוצאות מרובות צריך לקנות סוכה  ויש לעיין לפי זה אם

 שנים רבות משא"כ בנידון דידן שאין לו כל צורך בסוכה זו אלא לשנה זו בלבד.

להתארח בבית מלון, נראה לכאורה דאם מדובר באדם שבימי לשכור בית אחר או ולגבי השאלה אם צריך הוא 

כן  ת מחוייב הוא לעשו ןויש סיפק בידו לעשות כן, אכולשכור לו בית לנפש בו להתארח בבתי מלון  החופשה רגיל הוא

הרי זה תשבו כעין תדורו, אולם אם מדובר בעני, שלעולם אינו מתארח בבתי מלון לכאורה פטור הוא בשנה זו, ש

 מלעשות כן אף בשנה זו.

 יקב מבעוד מועד, כדי שיוכל לשבת בסוכה בימי החג.למצוא פתרון מן הגורן ומן הלהשתדל אך מ"מ יש עליו 
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של בית הכנסת אינם מן המדקדקים  אוכלים בסוכות אמנם לפי מה שנאמר לי רוב בני האדם שבדרך כלל 

, או מתארחים אצל בני משפחה כדי שיוכלו לאכול כל ימי החג בסוכה מדקדקים יש להם סוכות בבתיהםהבמצוות, כי 

ת הם משומרי מצוות שאינם מהדרים ומדקדקים, ובדרך כלל אוכלים בסוכה רק וכות הציבוריובדרך כלל היושבים בסו

בימי החג אבל רוב סעודותיהם בחול המועד אוכלים הם בביתם ללא סוכה, ובודאי לא יטרחו במצוה זו כדבעי, 

 והשאלה חוזרת לרבני הקהילה, כיצד לנהוג בסוכת בית הכנסת.

ן קצוב שדי בה לאכול את רוב הסעודה בזריזות עם תוספת זמר לכל משפחה זמונראה דהדרך הראויה להקצות 

כלשהי לכבוד החג, ולדעתי יש להקצות כעשרים דקות לזוג או למשפחה קטנה כדי לקדש ולאכול את עיקר הסעודה, 

 ואח"כ לפנות את מקומה. 

כול בסוכה לאפשר להם לאיש להקדים את הזקנים שקשה להם ללכת לביתם ולחזור לבית הכנסת, ולפיכך יש 

 מיד בגמר התפילה, ולאחר שיפנו את מקומם, יבואו הצעירים מהם.

יחד עם בני המשפחה, כי יש בזה ביטול שמחת יו"ט, ואין זה כעין תדורו, וגם בטוחני באין למנוע מן הנשים לשבת 

 שאם כך נקבע ימנען רבים מלאכול בסוכה כלל, וז"פ.

שיטלו ידים ויאכלו  עצה טובהאת עיקר הסעודה, אבל אין זה  לאכול בסוכה עדיף לתת לכל משפחה זמן קצוב

האוכל בשר ודגים ושאר דברם שכזית פת בסוכה ואת שאר הסעודה יאכלו בבית, כי כבר ביארתי במק"א, דאף 

ע שברכתן שהכל פטור מן הסוכה, מ"מ אם זה עיקר הסעודה ובסעודה זו אוכל פת, כל הסעודה כולה הוי סעודת קב

 ז(.ט" –סימן תרל"ט ס"ק ט"ו )ורה משנה ברעיין בו כה.וחייבת בסו

שיש להקצות לכל משפחה רק דקות מעטות ליטול ידים ולאכול כזית פת ולברך ברכת ובמקום הצורך נראה 

רים ושליו ודגים בביתם, רבוב ו, ויאכל חגהודת סעב םהמזון ולפנות מקומה לבאים אחריהם, דבהכי יצאו ידי חובת 

 מצות שמחת יו"ט, וכל אלה שברכתם שהכל וכדו' אינם חייבים בסוכה מעיקר הדין.ימו יקיו

מצות סוכה, ובפרט בלילה הראשון, ולא  עיקר םודרך זו נראית ראויה יותר, כדי שכולם יוכלו תוך זמן קצר לקיי

 בסוכה בליל ראשון של חג.פת  ו להתעכב ולבטל שמחת יו"ט. ועוד דזריזין מקדימין למצוות, ומצוה לאכול כזיתיצטרכ

ולפי זה נראה עוד דיש להכניס לסוכה רק את אנשים ולא את הנשים הפטורות מן הסוכה, דלאחר שכל אחד 

יו שמחים הם ובנותיהם, ויהויאכלו סעודת יו"ט עם נשילביתו איש ואחד יאכל כזית פת ויברך ברכת המזון, ילכו איש 

 .י הקהילה לקיים מצוותןדרך זו יוכלו לאפשר לכל בנובוטובי לב, 

נמצא בין הגויים ורוצים ממון רב בשביל סוכה, דלכאורה והנה הפרי מגדים )א"א תר"מ ס"ק ט"ו( נסתפק במי ש

)תרנ"ו ס"א( אך שמא סוכה חמורה טפי  על מצות עשה כגון אתרוג, וכמבואר בדברי הרמ"א הון רבאינו חייב לבזבז 
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ר שקל יותר משאר מצוות ואינו צריך להוציא אלא דמים מעטים דתשבו כיון שעובר בקיום ועשה, אך מאידך אפש

 ".וכל מה שעושה בדירה יעשה כן בסוכה, ודבר מועט ממון יתןכעין תדורו אמרו "

ולא מצינו גדר זה אלא לקבוע מי הפטור ומי  ת ממון,תשבו כעין תדורו להוצאוענין נראה דאין ואי בדידי תליא, 

הני דמצטער, שומרי גינות ופרדסים, חולה ומשמשיו וכדומה, אבל לגבי הוצאות ממון דין  החייב במצות סוכה, וככל 

 סוכה כדין שאר כל המצוות שאין האדם חייב לבזבז עליהן הון רב.

דרכים בביאור גדר הון רב: א. כוונת הדברים להוצאות  כבר כתבתי שתיובמנחת אשר כללי המצוות )סימן ט"ו( 

נחשב הון רב לעני שומה  ,האדםשל  נום לפי ממוידברה מצוה ומצוה וכמבואר לעיל. ב. כונת סבירות ומקובלות בכל 

 וכקרבן עולה ויורד. ,אינו הון רב לעשיר, וחייב האדם להוציא הוצאות על המצוות לפי מה שביד האדם

שיוכל כה פסוקה וחלוטה, והנראה למעשה שצריך לעשות השתדלות גדולה מבעוד מועד וקשה לקבוע בזה הל 

לקיים את המצוה בעתו ובזמנו, ואלה שמוציאים הון רב לחופשה שנתית ונוסעים למקומות נופש, הוא הדין שחייבים 

הם להתארח אצל לעשות כן כדי לקיים מצות סוכה, אבל כשמדובר בזוג צעיר שאין בידם פרוטה לפורטה ונבצר מ

 ה.פטורים הם מן הסוכ ואין להם שום מקום לבנות סוכהההורים 

ימי ובלסוכת אחד השכנים, לכת יצטרכו ל לזמן מועט בלילה הראשון יעשו כל מאמץ לאכול בסוכה אף אם 

 ימעטו באכילת פת, ויאכלו בביתם.חוה"מ 

ם ואנשי מעשה, לבני תורה יראי ה' לאכול חוץ לסוכה, אבל אין לנו אלא ההלכה יהיה לחסידויודע אני כמה קשה י

" שלא ישבו בסוכה כל שבעת ימי החג משום רב הונא בר ביזנא וכל גדולי הדוראנו מ"המסורה בידינו, וכי גדולים 

ומן ופטורים היו מן הסוכה, " )סוכה מ"ז ע"א(, ופירשו רש"י ותוס' ששהו במקום  שבהמותיהן רועים דמאפר אתו"

החג וכדו', ולא עשו הסתם היה בידם בהוצאה מרובה לשכור רועי צאן לרעות בהמותיהן, או למכור את הבהמות לפי 

 כן, כנראה משום הפסד מרובה.

ויודע אני שרבים התקשו מאוד בפשוטן של דברים, איך יתכן שגדולי הדור אכן ביטלו מצות סוכה כדי לשמור על 

ג( והגר"ח ברלין )בשו"ת דבר הי"באור שמח )סוכה פ"ו , קב )תר"מ ס"ק כ"ד(בהמותיהן, עד שכתבו בזה הביכורי יע

כאשר אין הכונה  רגדולי הדואך באמת מצינו בלשון חז"ל  ם דחוקים ביותר.הדברידרכים שונות, וצ"ד( סימן אליהו 

 ת"ח ישא בת גדולי הדור, ואכמ"ל.לגדולי התורה אלא לפרנסי כמ"ש )פסחים מ"ט ע"ב( לא מצא בת 

 חסידות היא שיעשו כל השתדלות לאכול בסוכה וככל הנ"ל.אמנם ודאי שמדת 

 ה, ועוד חזון למועד. ך נראה לכאורכ
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 פפות בכ  טילת לולב נ

הם, והם משל עת המינים רבלשאלת רבים בקהילות שברוסיה ומזרח אירופה שרבים מעמי הארץ אין להם א

ונוטל ומנענע בתורו.  אי כבני מרון וכל אחד מברךם עוברים לפני הגבידי חובתן בנטילת לולב של הקהילה, והיוצאים 

פני ש כפפות לעו שכל אחד ילבוצי, הכל ממשמשים בושיד ה אתרוגבקות בקורונה ע"י ידי נגיעה בהיד בשנה זו מחשש

 לולב. נגיף ע"י מגע, ושאלת רבים האם יוצאים בכך מצות נטילת וע העברת הלמני כדשנוטל לידיו את הד' מינים 

 ז(:נ"א ס"ימן תרהנה מבואר בשו"ע )ס

, א דרך כבודבלבד שיהוע"י דבר אחר שמה לקיחה, יר דמי, דלקיחה בית יד ונתן בו הלולב ונטלו, שפאם עשה "

או שכרך סודר על ידו, ונטלו, ליו סודר, ונטלו עואם כרך , צאי בכלי, ונטלו, לאהלולב אבל אם אינו דרך כבוד, כגון שנתן 

היד ואין כל הואיל  אבל מדינא אין לחושרי"ל( וטבעות מידם, להסיר התפילין )מהונהגו להחמיר יצא. הגה:  אי"א דל 

 ".גו(מקום שנהמכוסה בהן )אגודה פ' 

 ומקור הלכה זו בסוכה )ל"ז ע"א(:

ד, כי שיירי ביה בית יתא. כי גדליתו הושענא דבי ריש גלותא א דבי ריש גלוענאמר להו רבה להנהו מגדלי הוש"

ודרא, דבעינא לקיחה יש הושענא בסלא לינקיט אינ ותו אינו חוצץ. ואמר רבהכל לנא היכי דלא תיהוי חציצה. רבא אמר

 ".כאתמה, ולי

ה, וי לקיחה תמיצה אלא דלא החצהפסול נחלקו הראשונים, י"א משום חציצה, ודעת הר"ן דאין בזה פסול  עםובט

 "מ(.( ובשער הציון )סקהטעמים כתב המשנה ברורה )ס"ק ל"בושני 

 ".וה"ה אם לבש בתי ידים על ידיו" ג( כתב:ובמשנה ברורה )ס"ק ל"

דאם בשו"ע יכך כתב הבית יוסף וצא ידי חובתו ולפידיו יכל שבטל ל ועוד מבואר שם בשער הציון שדעת הר"ן ד

 , עי"ש. ף שזה עיקר ההלכהא דלא יצא י"או דיכרך סודר על י

ואף אם טעם הפסול  ,אר הימיםשודאי פסול אף במשום חציצה אין כאן לקיחה ובומ"מ נראה דאם טעם הפסול 

כ"ט ע"ב ד"ה בעינן( דאף דפסול חסר אינו נוהג אלא ביום וכבר כתבו התוס' )סוכה תמה נראה דפסול.  משום לקיחה

ם זה את זה מה אלא ביום הראשון, דהלא אף מה שארבעת המינים מעכביבעינן לקיחה ת א הראשון אין זה משום דל 

דהוי מעיקר הלקיחה נוהג כל שבעה,  מעכבין זה את זה בכל ימי החג, אלא דכל  תמה, והרי הםקיחה משום שאין זה ל 

י דבריהם, . ונראה לפה("ל  רמ"ח ס"קת )סימן שנה ברורה וכן הוא במ, הראשון רק ביוםינו מעיקר הלקיחה נוהג וכל שא

 שבעה. הלקיחה נוהג כלדכל פסול זה שנוטל בסודר דהוי חסרון בעצם 

גו לכך שכל וששים מהידבקות במחלה ידאול ד' מינים כאשר לובשים כפפות, ואם חטומשום כן נראה דאין לי

 שהוא נוטל. אחריו לפניואחד יחטא ידיו היטב בחומר חיטוי אלכוהולי אחד 

 תאייביקרא דאור

 יסאשר וי
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 בחו"ל  להקדים את סיום התורה והקפות ליום שמיני עצרת

 ן שליט"איאולכבוד הרב עוזיאל ל 

 רב ק"ק גטבורג שבדיה

 תו.הנני במענה קצר לשאל 

הקורונה לא יהיה מנין ביום שמחת תורה, וגם אתה שוהה כעת  , והשנה עקב מגיפת היות והוא רב בקהילה קטנה

 בארץ ישראל ולא תהיה שם, האם יש להקדים את סיום התורה וההקפות ליום שמיני עצרת.

ימים לקרוא את לכאורה כך היה ראוי לעשות, שהרי בארץ ישראל שמחת תורה הוא שמיני עצרת וביום זה מסי

ם דאי אפשר לכאורה אין לגרוע אלא להוסיף, ומלבד קריאת התורה של שמיני תורת ה' ועושים את ההקפות, ובמקו

 גם את סדר הקריאה של שמחת תורה ולשמוח בשמחת התורה בהקפות.א ולקרועצרת, 

בהלכה פסוקה בשו"ע  אך באמת אין לשנות מן המנהג, וביותר יש לחשוש כאשר לא במנהג בעלמא עסקינן אלא

 )סי' תרס"ח ס"ב וסימן תרס"ט(.

דכיון שקריאה זו של שמחת תורה אין זמנה בשמיני עצרת, לכאורה יש לחשוש דשמא הוי ברכה לבטלה,  ועוד

דלא תיקנו לברך ברכת התורה לפני הקריאה ולאחריה אלא כאשר קורא כדין ולפי תקנת חכמים, והמוציא ספר תורה 

 כה ברכותיו לבטלה, ולכאורה כך גם בנידון דידן.וקורא בה שלא כהל 

כן לא יהיה מנין בבית הכנסת בשמחת תורה נמצא שלא יסיימו את התורה ולא יקראו פרשת וזאת אך אם א

כמבואר סיומה של תורה שהרי אין קריאת תשלומין מספר לספר  לקרואהברכה כלל, ואף בשבת בראשית, לא יוכלו 

 .י'( –)ס"ק ט' שו"ת מהר"ם מינץ )סימן פ"ה(. ועי"ש במשנה ברורה )סק"ו( ובשער הציון  ומקורורמ"א )קל"ה ס"ב(, ב

ולפיכך נראה דבשמיני עצרת לאחר תפילת המוסף יוציאו שוב את הספר תורה, ויקראו פרשת וזאת הברכה ללא 

לא כדי להשלים את ברכות. ולענ"ד כך ראוי לנהוג כדי שיהיה ברור שקריאה זו אינה מעיקר דין קריאת התורה א

 קריאת כל התורה כולה.

שיש אכן  ורויש חשיבות וחיבה עצומה בגמרה של תורה וזה עיקר השמחה בשמחת תורה, ולפיכך נראה לי בר

 לגמור את התורה בקריאה בציבור.
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אני שמיני עצרת ושמחת תורה משאר ימי החג והמועד, ובשערי אפרים שמת כל זה היה נראה לכאורה, אך בא

, אך אם עדיין לא בדיעבד, יצאו בשמיני עצרת וזאת הברכה וקראא"ז מרגליות )שער ח' סעיף נ"א( כתב דאם להגר

 לו את הספר תורה ויקראו עשר תעשר.בירכו ברכה אחרונה יגל 

מזו כתב דאף אם לכתחלה קוראין וזאת הברכה בשמיני עצרת אין למחות בידם אם לא שבשאר בתי  ויתירא

 לא תתגודדו.משום תעשר ויש בזה  כנסיות קוראים עשר

ובפתחי שערים מביא מקור הדברים משו"ת המבי"ט )ח"ב סימן קמ"ט( בקהילה אחת ששינו מנהגם והתחילו 

חת תורה פר' וזאת הברכה באמרם שיש בעירם עוד בית כנסת שנוהגים לקרוא בשני הימים גם בשמיני עצרת וגם בשמ

זה נוסד על פי אליהו הנביא. וכתב המבי"ט שאם אכן נהגו כן מימי קדם אין בו מימי קדם לקרוא כן, ולדבריהם מנהג 

ה, אין למחות בידם ושמא נתקן ע"י גאון קדמון, וכיון שבארץ ישראל קוראים בשמיני עצרת פרשה זו דוזאת הברכ

מקרוב שינו קבוע כל כך ואין למחות בידם אלא יניחו אותם במנהגם. אבל בקהילה זו שזה לקרוא עשר תעשר המנהג 

 מנהגם יש למחות בהם, ועליהם לנהוג כמנהג העולם בחו"ל, עי"ש.

ובשו"ת בעי חיי )סימן ו'( הביא את דברי המבי"ט ובאמת תמה על מנהג בני חו"ל דלכאורה היה ראוי לקרוא 

 , עי"ש.מנהגנווזאת הברכה, ובשמחת תורה עשר תעשר, ושוב כתב ליישב  בשמיני עצרת 

הגו לקרוא בשמיני עצרת וזאת הברכה, והמבי"ט והכנסת הגדולה נקטו שאין למחות בידם, ומ"מ חזינן דיש שנ

 והשער אפרים כתב דבדיעבד יצאו ידי חובתם, וא"כ ודאי שאין כאן ברכה לבטלה.

שכתבתי לעיל, דהלא מנהג זה שמביאו המבי"ט וסייעתיה עבר ובטל מן העולם ולא אמנם עדיין נראה לנהוג כמו 

ם נוהגים כן, ואף אם בדיעבד יצאו ידי חובתן לכתחלה אין לנהוג כן, וחוששני שאם כך ננהג לכתחלה, יהיה שמענו מעול 

התפילה והקריאה בזה עידוד לא להגיע לבית הכנסת בשמחת תורה, ומן הראוי להשתדל בכל דרך שלא לבטל את 

 בשמחת תורה.

ליל שמיני עצרת, ויש חסידים הנוהגים לעשות ולענין ההקפות, הלא מנהג קהילות נוסח ספרד לעשות הקפות ב

 כך נוהגים כל צאצאי הדברי חיים מצאנז. הקפות אף ביום,

בתוקף מנהג זה  ת הקפות גם בשמיני עצרת והחיד"א בספר טוב עין )סימן י"ז( דחהוולא ידעתי מקור המנהג לעש

דור האר"י לרב שבתי, ובסידור הרב בעל מחשש שיבואו לזלזל ביו"ט שני, אך במקומות רבים נהגו כן, וכן הוא בסי

מצינו מנהג זה אף ביסוד ושורש העבודה )שער י"א פט"ז( ובספר נשמת כל חי להגר"ח והתניא, וכך מנהג חסידים. 

 עי"ש. ן הוא הערוך השלחן )סי' תרס"ח ס"ז(,וכ פלאג'י )סימן ע"ג(,

 ה מלעשות הקפות לילה ויום בשמיני עצרת.ומ"מ אין מניע
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ראוי לעשות השתדלות מאומצת לארגן מנין אנשים להגיע לבית הכנסת בשמחת תורה ולקרוא את אך מ"מ 

, אם יתאספו עשרה מישראל רבים ואף אם לא יתקבצוהקריאה כעיקר הלכתן. וכך גם סדרי התפילה וההקפות, 

 לשמחת תורה, טוב ויפה הדבר הזה.

 יתאביקרא דאורי

 שר וייסא
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 כ סימן 

 ה במחל קת מי שבפשיעתו נדבאם יש להתפלל לרפוא

 תלמידי אהובי האברך המופלאכבוד 

 שליט"א אברהם קאטץ ר'הרה"ג 

 

בקורונה  קא שמר מרחק ולא לבש מסכה ונדבבמי שנהג ברשלנות גמורה ובבואו בין אנשים ל במה ששאל לדעתי 

 ט ע"ב(:תו על דברי הגמ' בעירובין )כ"שאל מע"כ ביסס ו לרפואתו. ראוי להתפללומצבו חמור, אם 

שאכל חצי בצל וחצי נחש שבו, וחלה ונטה  כל אדם בצל מפני נחש שבו. ומעשה ברבי חנינאתנו רבנן לא יא"

 ".ני שהשעה צריכה לולמות, ובקשו חביריו רחמים עליו וחיה, מפ

הכי לא  וו, דמשמע הא לאה ל שהשעה צריכי רחמים מפנבקשו עליו  ש לתמוה במה שאמרו שחבריוולכאורה י

 ו בזה שני ביאורים שיש ביניהם נפ"מ להלכה:בקשים עליו רחמים. ומצינהיו מ

 ".ואף על פי שכדאי היה לחוב בעצמו שעבר על דברי חכמים"א. כתב הריטב"א 

  צמו ו והכניס עצמרם רעה לע"מפני שגיו יכה לו לא היו מתפללין על ת היעב"ץ כתב שאילולי שהשעה צרב. בהגהו

 בסכנה, נתחייב בנפשו".

אלא שנחלקו בטעם הדברים, שהשעה צריכה לו, לא היו מתפללין לרפואתו,  לדברי שניהם, אכן אילוליהרי ש

 משום שהכניס עצמו לסכנה.לדברי הריטב"א משום שעבר על דברי חכמים, ולדעת היעב"ץ 

חז"ל כמו כמים. שהרי לא מדובר על תקנת י חעבר על דברא ן דידן, ל יטב"א בנידולגבי ני"ד, דלפי דברי הר ונפ"מ

 כנה ואין ראוי להתפלל בשבילו.ך לפי היעב"ץ גם בנידון דידן הכניס עצמו לסאיסור גילוי, א

 ח תמה אני על ניסו תפלל לרפואתו. וטרם אבאר דעתי,ושאל מע"כ אם צריך לחשוש לדברי היעב"ץ ולהמנע מלה

, הלא פשוט דאם יש ספק ץ ולא להתפלל "ומרא לדברי היעבלח ק יש לחשושספה דבמקום דמשמע מיני השאלה,

דמה עבירה יש להתפלל על החולה, אף אם פשע במחלתו. ומאידך דבר ודאי יש להחמיר ולהתפלל לרפואת החולה, ב

ו ז כתי במצוה(, וכבר האר" )ברכות י"ב ע"בקרא חוטאש רחמים על חבירו ואינו מבקש נכל שאפשר לו לבקאמרו "

 מן כ"ג(, עי"ש.על החולה במנחת אשר במדבר )סיים לבקש רחמ

 על מי שפשע ונסתכן, מתרי ותלת טעמי:גם ים זאת פשיטא לי שמצוה גדולה להתפלל ולבקש רחמאך מלבד 

כנגד דעת בותינו הראשונים מכריעים , פשוט שדברי הריטב"א מגדולי רא. כיון שיש בזה שני טעמים ושתי דעות 

שלא ראו דבריהם, ובפרט  הראשונים כנגד האחרונים בכל מקום בהלכה נקטינן כדברי אך מרבן שמו, ול עב"ץ, שגדהי

 ת הריטב"א יש להחמיר ולהתפלל לרפואתם.בנידון דידן, שלשיט

ולא  הראשונים,רבותינו ותוס' וכל שאר זו לא נשאלה ע"י רש"י  ב. הלא שערי תירוצים לא ננעלו, והלא שאלה

ן קושיא לא צריך וכשאיראו בזה כל קושיא, שלא ונראה ברי הריטב"א בלבד. בד זו אלא האל לשהתייחסות מצינו 

 לתרץ.
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ראשונים פירשו כמ"ש בקרן אורה שם שכונת חז"ל שתפילת חבריו נתקבלה ור"ח זכה וע"כ נראה שכל שאר ה

 יכה לו.אה וחיים מפני שהשעה צרלרפו

ובקשו שהשעה צריכה לו", אלא אמרו "ני יו חבריו מפעל "ובקשו  מ' שלא אמרווכך משמע מפשטות לשון הג

י שנגזרה הגזירה וכבר נטה למות, מ"מ נתקבלה ". והרבותא דאעפ", מפני שהשעה צריכה לווחיהחביריו רחמים עליו 

 תפלתם משום שהשעה צריכה לו.

יו עשה ותפילות מ היה בעל  ינא בן דוסאשאלה זו שאל גם רבינו המהרש"א שם, וכתב לפרש דאף שרב חנג. הלא 

ו, עי"ש כיון שהשעה צריכה לו, וחבריו הם שביקשו עלי, לא התפלל על עצמו (ע"ב ל"דתמיד נתקבלו )עיין ברכות 

 בפירושו המחודש.

 פלל לרפואתו, ולא כדברי הריטב"א.אוי להת ולפי פירוש המהרש"א אף מי שעבר על דברי חכמים ר

בר חמא, ואפשר ינא בן דוסא אלא לרבי חנינא חנ הכונה לרבי יןאפשר שא ה נראה בדרךולולי דברי המהרש"א הי

ע"ו ע"א( ושם בירושלמי )ע"ו ע"ב(  –שלמי שבת )ע"ה ע"ב בקי ברפואות כמבואר ביומא )מ"ט ע"א( ובירו דכיון שהיה

 ע"ב(.ושלמי )מ"ג הנחשים כמבואר במס' תרומות ביר במיניבקי וגם היה אותו. כדי לרפנתן רפואה לריב"ל 

חשש לחייו, ואעפ"כ לא סמכו ם ובתורת הרפואה שאין כל מר לחבריו לפי בקיאותו בנחשיא אר שרבי חנינפשוא

 והרבו בתפילה מפני שהשעה צריכה לו. חבריו על חכמתו 

ן חמור שכזה להמנע מלהתפלל לרפואתו של אדם מישראל, לכה בעניומ"מ נראה עיקר להלכה שאין לקבוע ה

 רי תירוצים לא ננעלו.שונים לא עסקו בענין זה, ושעהראאשר כל שאר כ ראשונים,דברי אחד ה עפ"י

 שעליו פרס משה רבינו את המפה, ולא מצינו בדבריהם הלכהיסוד ההלכה הוא שלחנו הערוך של הבית יוסף  הלא

 . זו

עשה   חכמים, ודאיכה דאף כאשר האדם הסתכן בפשיעתו, וגם כאשר עבר על דברי פשוט להל  ומשו"כ נראה

 לל ולהעתיר לרפואתו.התפ, וחייבין ל בהתשו

ישראל וימנע מגפה מנחלתנו,  שבורא רפואות ישלח דברו וירפא כל חולי עמו הושעינו ונושעה,' ונרפא, רפאנו ה

 ונזכה לבשורות טובות ישועות ונחמות.

 

 ה יתירהבאהב

 בברכת כתיבה וחתימה טובהו

 אשר וייס



 אשר          בעידן קורונהרח האיתנים י         מנחת
 

 נד

 מאמר

 מי יזכה לפניך בדין 

 ( אומרים:פולין –ליטא בסליחות לערב יום הכיפורים )נוסח 

ם, דחו ולא יוכלו קום, היוכל גבר לזכות בים, במצוי הדין אל תמתח, גוף ונשמה אם תרירון בפקדך אנוש לבקאד"

 במשפט, ואם יש בידו מעש להצטדק".

התשובה לפני ארבעים יום, בראש חדש אלול, ועברנו תחנות רבות, מחיל אל חיל, מחדש אלול לימי יצאנו למסע 

ו מעש  נר"ה, שבת שובה, והנה עומדים אנו בערב יום הכיפורים, ועדיין אין ביד הסליחות, לערב ר"ה, שני ימים של 

 להצטדק. 

 ה תוקף(:ואף מלאכי עליון אינם יכולים לזכות בדין, וכך אומרים אנו )ונתנ

 "ומלאכים יחפזון, וחיל ורעדה יאחזון, ויאמרו הנה יום הדין, לפקוד על צבא מרום בדין, כי לא יזכו בעיניך בדין".

ש עצות וסגולות להמלט מן הדין, שהקב"ה ישפוט אותנו במדת הרחמים, ובאמת שלש עצות פאין לנו אלא לחו

 בדברי חז"ל, וכך אומרים בתפלת המוסף "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה". המה שמצינו

ימות. הלא כתב אך באמת קשה לסמוך על שלשת אלה, שרחוקים אנחנו כרחוק מזרח ממערב מלהשיגם בשל

 (:הל' תשובה פ"ב ה"ב)הרמב"ם 

בלבו שלא יעשהו עוד שנאמר יעזוב רשע ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור "

 ". ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולםדרכו וגו', וכן יתנחם על שעבר שנאמר כי אחרי שובי נחמתי, 

הו שיכול להעיד על עצמו את הקב"ה יודע תעלומות, הבוחן כליות ולב, שלא ישוב לזה החטא מי הוא זה ואיז

 לעולם.

ונת הרמב"ם והבאתי שתי דרכים. אם הכונה שהקב"ה באמת יעיד עליו שלעולם לא יחזור ובקמ"א דנתי בכ

תשובה לקבל על עצמו , ואם אכן יחזור לסורו בטלה התשובה למפרע, או שמא אין הכונה אלא שעל החוזר באלחטו

ו התגבר עליו באמת ובתמים שלא ישוב לזה החטא לעולם ואם אכן כך גמל בלבו תשובתו תשובה שלמה אף אם יצר

 .ת כונתו וטוהר לבו בשעה שחוזר בתשובהכּוּוחזר לסורו, והסקתי שהעיקר כדרך זו שאין הדבר תלוי אלא בזַ

נות גמורה להבטיח לקוב"ה שאכן מקבלים הם על עצמם לעולם אך אף לפי"ז עדיין יחידי סגולה המה שיכולים בכ

 לא לחזור לחטוא.
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, שאף תשובה שאינה שלמה מצוה גדולה היא, וכל הרהורי התשובה אלא שמ"מ מתנחמים ומתחזקים אנו בכך

ימה מכפרת כפרה ל שלב ישראל וכל ניצוץ של תשובה חביב אצל הקב"ה הרוצה בתשובה, אך מ"מ רק תשובה ש

 ומשו"כ א"א לסמוך על התשובה לבדה.שלמה, 

 (:ט"והל' תפילה פ"ד ה)והאם אפשר לסמוך על התפלה. הלא כתב הרמב"ם 

 ".פלה שאינה בכוונה אינה תפלהכל ת"

 (:סימן ק"א ס"אוכמה רחוקים אנו מכונת התפילה, הלא כתב הרמ"א )

 ".ן, אם כן למה יחזורוהאידנא אין חוזרין בשביל חסרון כוונה, שאף בחזרה קרוב הוא שלא יכוי"

 י"ז ע"ב(: -פ"ב ה"ד וכבר מצינו דברים מבהילים בדברי הירושלמי )ברכות 

ר' לא ר' יסא בשם ר' אחא רובא נתפלל ומצא עצמו בשומע תפילה חזקה כוין. ר' ירמיה בשם ר' אלעזר נתפלל "

מי לא כוונית ר חייא רובא אנא מן יוולא כוין לבו אם יודע שהוא חוזר ומכוין את לבו יתפלל ואם לאו אל יתפלל. א"

אלא חד זמן בעי מכוונה והרהרית בלבי ואמרית מאן עליל קומי מלכא קדמי ארקבסה אי ריש גלותא. שמואל אמר אנא 

מנית אפרוחיא. רבי בון בר חייא אמר אנא מנית דימוסיא. א"ר מתניה אנא מחזק טיבו לראשי דכד הוה מטי מודים הוא 

 ". כרע מגרמיה

 שלהבת מה יענו אזובי הקיר.בארזים נפלה ואם 

 הרי שגם על סגולת התפלה אין להשליך יהבנו.

ולגבי מצות הצדקה, הלא רבים העניים והאביונים ביננו ולדעת רבים מן הפוסקים כשעני לפניו, אין שיעור לחובת 

מאהבה ח"ב בהגהות לסימן ח"א סימן ג', תשובה  שאילת יעב"ץהצדקה וצריך ליתן אף יותר ממעשר ויותר מחומש. ) 

 (.י"ד כ"ב –תרנ"ו, נחלת יעקב פר' ראה 

ועוד כבר מצינו בדברי חז"ל )ב"ק ט"ז ע"ב( שיש שהקב"ה מכשיל בנ"א בעניים שאינם מהוגנים כדי שלא יקבלו 

 שכר. )אך מדברי התוס' שם משמע שאין זה אלא בעכו"ם ולא בישראל, ואכמ"ל(.

 ת נוספות כדי להמלט ממדת הדין למדת הרחמים.ואשים אנו לחפש סגולוומשום כך נ

 (:ע"ב"א אירו לנו חז"ל את הדרך, וכך אמרו )שבת קנהואכן 

 ".כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים, וכל שאינו מרחם על הבריות אין מרחמין עליו מן השמים"



 אשר          בעידן קורונהרח האיתנים י         מנחת
 

 נו

 (:ע"בל"ו  -פ"ח ה"ז אמרו גם בירושלמי )ב"ק וכך 

 ".זמן שאת רחמן המקום מרחם עליך אינך מרחם אין המקום מרחם לך סימן זה יהא בידך כל "

היושב במרומים, שופט כל הארץ מתבונן בנו ונוהג עמנו מדה כנגד מדה, ובדרך שאדם מודד מודדין לו מן 

 זוכה הוא שהקב"ה נוהג אף עמו במדת הרחמים. השמים, וכאשר מרחם על חבירו

 ל קבעוה בשני התלמודים, הבבלי והירושלמי.זו שחז"מואין לך סגולה גדולה ובדוקה 

עומדים אנו בעיצומה של מגיפת הקורונה, שהיא מחלה קשה ונוראה. אלפים מתייסרים וסובלים את כאבם 

 בקוצר ימים.לדאבון לב אף נפטרו ורבים בדומיה, 

רם שלום עלי רנו יש שמזלזלים במגיפה זו ואינם נוהגים בזהירות ראויה למנוע התפשטות המגיפה, באמלצע

 נפשי, ואני הולך בבטחה ומאמין שלא אנזק.

ואין זו אלא מדת אכזריות, כי אמנם הצעירים והבריאים אכן אין להם דאגה יתירא, אך תמה אני למה טחו עיניהם 

 ים בסכנה גדולה את זקני העם ואת החולים שבינינו.מראות ולבם מלהבין שהם מעמיד

רידו כנחל דמעה מי שבשגגה הדביקו זקנים וגרמו למותם ל"ע, וכן בכו לפני וכבר בכו לפני בבכיות נוראות והו

שהתעלמו מהוראות הבידוד, וגרמו להדבקה של מאות תלמידים, וגרמו לפיזור ישיבות מרביצי תורה רמי"ם חשובים 

 שאין לשער, ומי יודע אם גרמו להדבקה גדולה גם של זקנים וחולים. וביטול תורה

בגופו ובממונו. בימינו אלה  בקום ועשה, ומדה זו נוהגת לא רק הרחמנות ין לך סגולה גדולה מן בימי הדין הללו א

לגלות ולא  הסתר פנים, להמנע מלהתקהל ומלהתקרב איש אל רעהו, לנהוג בשב ואל תעשהמדת הרחמנות מחייבת גם 

 שלא כהלכה, וכדומה למנוע משחית ומגיפה מנחלתנו. פנים

 רחמין עליו מן השמים.וכל המרחם על הבריות מ

 "יהי רצון מלפניך שיגולו רחמיך על מדותיך ותתנהג עמנו במדת הרחמים"

 

 



 

 

 


