ערב פסח התש"פ

בס"ד

תושבים יקרים,
מצורף עבורכם תוצרים
של תחרות הכתיבה התורנית לימי הקורונה
ויקויים בנו

רו ַמ ְר ֵפא
ש ֹ
מו ְצ ֵאיהֶ ם ולְ כָ ל ְב ָ
ִּכי חַ ִּיים הֵ ם לְ ֹ
בברכת חג כשר ושמח

מועצה מקומית בית-אל

תושבי בית אל היקרים
חג חירות שמח.
שמחנו מאוד על היוזמה של מרא דאתרא לנצל את ימים אלו בצל הקורונה
לכתיבה יוצרת.
של לימוד תורה וחשיבה בצילם של ימים אלו.
אנו מודים מאוד לכל המסייעים בהצלחת החוברת:
לכותבי המאמרים,
לחברי ועדת בחינת המאמרים :יו"ר הרב בראלי (מאמרי בוגרים) ,הרב ידידיה הכהן,
הרב אבשלום אסולין וישראל סט,
לראש המועצה שי אלון
ולכל העובדים המסורים.
חג הפסח נקרא חג החירות .המשנה אומרת "והמכתב מכתב אלוקים חרות על
הלוחות ,אל תקרא חרות אלא חירות ,שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה".
עבד ה' הוא לבדו חופשי.
אומנם אנו נאלצים השנה בצל מגיפת הקורונה להיות מסוגרים בבית אך את חירות
הנפש והרוח אנו יכולים לפתח .
התורה והשמחה משחררת את כבלי הגוף .
אמש אנוכי עם ראש המועצה סבבנו בבית אל עם מוזיקת שמחה והשמחה של כל
התושבים הייתה בשמים .היה מאוד מרגש לראות את כולכם שמחים למרות המצב
המורכב.
חג חירות שמח לכם תושבי בית אל היקרים.

בברכה,
דוד נזרי
מנהל המחלקה לשירותי דת

שימו לב ,אין לפסוק הלכה למעשה מהמאמרים.

 .1מבוא.
המאמר יעסוק בחובת הבידוד שמוטלת בימי משבר הקורונה על אנשים שונים .נציין כי ישנם
שני מצבים בהם אנשים מחויבים בבידוד על פי הוראות משרד הבריאות:
א .אנשים שאובחנו כנשאי הנגיף או כחולים בו.
ב .אנשים ששהו בקרבת חולה מאובחן.
במאמר תיבדק חובת הבידוד משני צדדים :החובה של האדם לא להזיק לחברו והרחקת נזקי
שכנים זה מזה.
כהקדמה לדברים ,אציין ,שמלבד המסקנה ההלכתית בדין חובת הבידוד בשני צדדים אלה,
לחובת הבידוד יש תוקף מצד עצמה כתקנת בני העיר.
וקודמת לכך  -ישנה חובה מוסרית פשוטה של האדם לא להזיק את חברו .כפי שאנו יודעים
שיש איסור להזיק אף על פי שאין לו מקור מפורש מן התורה 1בגלל שלפני הדיון בחובת
הפיצוי על הנזק יש חובה מוסרית בסיסית ולכן גם פשוטה  -לא להזיק ,וגם כאן עוד לפני
הדיון המשפטי על חובת הבידוד ועל היכולת לכפות אותה ,ברור שיש חובה מוסרית לקיים
2
אותה.
יחד עם זה ,בירור חובת הבידוד מצד דיני נזיקין יביא תועלת מכיוון שהוא יאפשר תביעה
ברורה כלפי האדם המבודד ,ולא רק תביעה מוסרית כללית.
וכן ,בירור דיני שכנים יבהיר מהו הסידור המוסרי שסידרו חכמים בין שכנים 3,וינחה מה צריכה
להיות תקנת בני העיר.
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הראשונים אמנם דנו מה המקור ,אבל אין מקור המדבר בפירוש על איסור להזיק לאדם אחר ,אלא על חובות
מוסריות כלליות כגון "ואהבת לרעך כמוך".
2
לא דנתי במאמר אבל תיתכן סיבה נוספת ,כיוון שמדובר במחלה מסכנת חיים ובדיני נפשות יש להחמיר יותר
מנזק רגיל.
3
כדברי הרמב"ם בהקדמות המשנה לבבא בתרא (בה מצויים דיני הרחקת נזיקין) שהיא מסכת שכולה סברת
חכמים ,כלומר ,סידור הדינים מסברה בין בני האדם.

 .2חובת הבידוד מבחינה הלכתית.
א .חיוב מצד האיסור להזיק.
נקדים ונאמר שאת הדיון הזה יש לחלק לשניים  -דיון בחיוב התשלום במקרה שהוא אכן הזיק
והדביק אחרים ,שאין מקומו כאן 4,ודיון באיסור להזיק כי זהו נזק שנגרם ממעשי האדם,
כדלקמן.
כאמור לעיל ברור מסברה שיש איסור להזיק ,הרמב"ם אומר יותר מכך ,שאדם יכול לתבוע את
חברו מכח איסור זה שישמור על השור שלו שלא יזיק ואם לא שמר מותר לשחוט את השור:
בהמה שהיתה רועה ופרשה ונכנסה בשדות ובכרמים אף על פי שעדיין לא הזיקה מתרין
בבעליה שלשה פעמים ,אם לא שמר בהמתו ולא מנעה מלרעות יש רשות לבעל השדה
5
לשחוט אותה ...מפני שאסור לאדם להזיק ולשלם מה שהזיק ,אפילו לגרום הנזק אסור.
אם כך ,עולה מדברי הרמב"ם ,שאדם אינו יכול להזיק לחברו ולומר שישלם לו אחר כך את
הנזק ,אלא חלה על האדם חובה לשמור על עצמו ועל רכושו שלא יזיקו לזולת.
כ אן יש להבדיל בין חולה או נשא מאומת לבין אדם שחלה עליו חובת בידוד בגלל מגע עם
חולה מאומת.
לגבי אדם שכבר אובחן כחולה ברור שיציאתו החוצה מזיקה ממש .על פי נתוני משרד
הבריאות אין ספק שחולה או נשא שיצאו מבידוד עלולים להזיק לזולתם ולהדביק אנשים
אחרים בנגיף .ואף אם יאמר שהוא הוא ייזהר שלא להדביק ,6זו אינה נחשבת שמירה ראויה
על הנזק .אלא שמירה גרועה שאינה נחשבת שמירה כלל על הנזק.
אמנם כאן צריך לדון עד כמה צריך האדם המזיק להגביל את עצמו ולשמור על עצמו שלא
לגרום נזק לחברו.
לדעתי ,המקרה של חובת הבידוד לאדם שאינו חולה ,אלא רק יש חשש שנדבק בגלל מגע עם
חולה שונה :אדם זה אינו עושה מעשה מזיק באופן מובהק ,כי הסיכוי שהמבודד נדבק קטן כי
על פי נתוני משרד הבריאות ,רוב המבודדים אינם מפתחים תסמינים שמצדיקים בדיקה ,וגם
מבין הנבדקים הרוב הגדול יוצא בריא 7.ובמקרה זה הפרת בידוד אינה מעשה מזיק אלא רק
מעשה שעלול להזיק.
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בקצרה אומר שנראה שיש שתי סיבות שבגללם גם אם נאמר שמדובר כאן באדם המזיק לא שייך לחייב אותו
בתשלום גרמא  :האדם לא מזיק בצורה ישירה אלא מפזר את הנגיף באוויר ועל משטחים והניזק לוקח אליו את
הנגיף ואז נוצר בו נזק( .הנזק על ידי דבר אחר ,לאחר זמן ולא ברי היזיקא).
היזק שאינו ניכר :פעולת הנזק אינה ניכרת לעין ,על פי תוספות בבבא בתרא (ב ):שמבואר שם שאם תמונת
ההיזק אינה ניכרת לעין ,זה לא נחשב היזק שאינו ניכר כי פעולת הנזק עצמה היא פעולה ברורה.
אמנם שתי הסיבות האלו הן לא סיבה לכך שלאדם יהיה מותר לצאת מהבידוד ,כי כפי שאומרת הגמרא (ב"ב
כב ):וכן הרמב"ם בהערה הבאה גם נזק בגרמא אסור.
5
הלכות נזקי ממון פ"ה ה"א.
6
יתעטש רק לתוך מסיכה ,לא ייגע במשטחים וכו'.
7
על פי נתוני משרד הבריאות.

נראה שמצד זה יש לפטור את האדם מחובת בידוד ,כי לעולם אנחנו לא מחייבים את האדם
לוותר על עצם זכות הממון שלו כדי שהוא לא יזיק.
הדוגמא לכך היא הפטור על חיוב שן ורגל ברשות הרבים ,הגמרא במסכת בבא קמא 8מפרטת
את סיבת הפטור בכשכוש בזנב (-משום רגל) לבין קרן שבה חייבים:
יתיב רבי יהודה נשיאה ורבי אושעיא אקילעא דרבי יהודה ,נפק מילתא מבינייהו:
כשכשה בזנבה ,מהו?
א"ל אידך :וכי יאחזנה בזנבה וילך?
אי הכי ,קרן נמי נימא :וכי יאחזנה בקרן וילך?
הכי השתא ,קרן לאו אורחיה ,הא אורחיה.
הגמרא אומרת שעל שן ורגל פטור ברשות הרבים כיוון שזה אורחיה .אמנם בתחילה היא
נימקה שעל אורחיה פטור ,כי לא ייתכן שיאחז את הפרה בזנבה וילך ,ונראה להסביר שהפטור
על שן ורגל הוא בדיוק כפי שאמרנו  -התורה לא כופה על האדם לוותר על השימוש שלו
בשביל השימוש של חברו ,וחיוב על שן ורגל ברשות הרבים פירושו של דבר לוותר על
השימוש של האדם בבהמות בכלל.
צריך לסייג ולומר שהמדובר דווקא בחיות שרגילים לגדל ולא בחיות מועדות ,שהן רגילות
להזיק ,אותן אין לאדם רשות לגדל ברשות הרבים בכלל כי עצם גידולן ברשות הרבים מזיק
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בוודאות.
נראה כי במקרה שלנו החולה נחשב כמועד ונחייב אותו בבידוד מצד האיסור להזיק ,לעומתו
מי שחייב בבידוד מספק לא נחשב כמועד ולא נתבע אותו לוותר על השימוש ברשות הרבים.
נסכם :מי שאובחן כנשא בוודאי יזיק ביציאתו ולכן יש לדון אותו כמי שמועד להזיק ,והוא חייב
בבידוד מצד האיסור להזיק לאדם אחר ,ואפשר להגביל את זכותו לשימוש ברשות הרבים
כיוון שעצם יציאתו לרשות הרבים מזיקה ,שלא כמו שן ורגל שלא עצם גידול הבהמות הוא
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מעשה הנזק.
מי שיש רק חשש שהוא נשא ,כיוון שהאפשרות שהוא אכן נשא רחוקה עצם יציאתו אינה
מעשה מזיק ,ולכן אי אפשר לחייב אותו מצד זה שלא לצאת לרשות הרבים ,כי הדרישה הזו
היא תביעה לוותר על זכות האדם לשימוש הרגיל ברשות הרבים ,ואי אפשר לתבוע אותה אם
האדם לא עושה מעשה נזק מובהק בעצם יציאתו אליה.

ב .החיוב מצד שעבודי השכנים.
 .1דיני נזקי שכנים.
הגמרא במסכת בבא בתרא בפרק שני עוסקת בדיני שכנים .על פי דינים אלה האדם חייב
להרחיק שימושים מסוימים בחצר שלו מחצר חברו כי הם גורמים לנזק אצל חברו.
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דף י"ט.:
9
כפי שנפסק להלכה בשו"ע חושן משפט סימן ש"צ.
10
ובמקרה שמימוש זכות האדם היא עצמה מעשה הנזק זה כקודח חור בספינה בתאו ,שבו יש לו זכות.

אמנם צריך להבדיל בין כל דיני פרק שני לדיני אדם המזיק וממון המזיק רגילים ,שם החיוב
הוא רק להרחיק ולא חיוב תשלומים 11,ועוד שהחיוב להרחיק הוא למרות שבכך בטלה זכות
האדם לשימוש בתוך החצר שלו.
כך נראה להוכיח מהמשנה במסכת בבא בתרא
הבית מן העלייה:
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ביחס לחיוב הרחקה של תנורו של בעל

לא יעמיד אדם תנור בתוך הבית  -אלא אם כן יש על גביו גובה ארבע אמות ...ואם הזיק
 משלם מה שהזיק .ר' שמעון אומר :לא אמרו כל השיעורין האלו ,אלא שאם הזיק -פטור מלשלם.
ת"ק אומר שצריך להרחיק את התנור מהקומה שמעל הבית בשיעור כזה שיהיה פחות סיכוי
שהוא יזיק .למרות זאת גם אם הרחיק את התנור מהעלייה אם התנור יזיק אותה בעל התנור
ישלם.
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וקשה  -אם יש להרחיק את התנור כדי שלא יזיק ,והאדם עשה זאת ,מדוע יהיה חייב לשלם?
ומאידך גיסא  -מחיוב התשלום נלמד ,שגם לאחר ההרחקה התנור עלול להזיק ברוח מצויה
ואם זה כך איך מותר לבעל הבית להשתמש כך בתנור מצד האיסור להזיק?
רש"י 14כותב לגבי חיוב הרחקת התנור שלמרות שבעל הבית ישלם את הנזק ,שכניו יכולים
לעכב:
ואם הזיק  -אחר שיהא שם כל השיעורין הללו משלם מה שהזיק ואעפ"כ מעכבין עליו
השכנים להרחיק בכל השיעורים הללו שמא ידליק בתיהם ואין לו מה לשלם.
לכאורה לא ברור אם חיוב התשלום הוא אפילו שהאדם הרחיק ,למה רש"י מתייחס לחובת
ההרחקה דווקא ביחס לחיוב התשלום?

ועוד ,למה צריך להגיע לכך שלא יהיה לו ממה לשלם ,אם חיוב ההרחקה הוא חיוב לשמור
שמירה ראויה על נזקי האדם החיוב הזה הוא כדי שהאדם לא יזיק אפילו אם יהיה לו ממה
לשלם ,כדברי הרמב"ם לעיל ,ולא בגלל הטענה שלא יהיה ממה לשלם.
ועוד מגבלה לטענה זו שבעל התנור יכול לטעון שהוא לא ירחיק ושיהיה לו ממה לשלם ,מה
התוקף של טענה כזו?
אלא שמוכרחים לומר כפי שהתבאר :שמצד האיסור להזיק וחיוב השמירה לא ייתכן לדרוש
מאדם לשמור את התנור במרחק כזה שלא יוכל להבעיר את הקומה שמעליו ברוח מצויה ,כי
זה מפקיע את רשות בעל הבית על השטח שלו ,והתביעה להרחקת נזקי השכנים אינה מצד
האיסור להזיק.
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ועיין בנתיבות (קנ"ה ,י"ח) שמסביר שבשל חיוב התשלום יבטל את עצם השימוש של הבעלים ,התורה פטרה
אותו מתשלום ,בדומה למבואר לעיל ,אבל לעניין תשלום.
12
דף כ'.:
13
שהרי אם החיוב הוא לשמור כראוי והיה נזק זה נחשב אונס.
14
בבא בתרא ,דף כ' ,:ד"ה "ואם הזיק".

אף על פי כן ,עדיין יש תביעה להרחיק את התנור במידה מסוימת ,כהגדרת השימוש הסביר
בתנור 15וזו תביעה לא מצד האיסור להזיק אלא מצד דיני שכנים ,כלומר ,מצד הסידור של חיי
השכנות .הכוונה היא שמצד המגורים יחד יכולים השכנים לתבוע זה מזה להשתמש בממון
שלהם שימוש סביר ,שלוקח בחשבון את החיים המשותפים.
מכוח דיני שכנים ,יכולים השכנים לתבוע מבעל התנור להשתמש בו באופן סביר שמרחיק
את אפשרות הנזק משכניו ,אך הם לא יכולים לתבוע ממנו שלא להשתמש בו כלל .יחד עם
זה ,אם התנור יזיק על אף ההרחקה עדיין ייתבע בעל התנור לשלם על הנזק ,ולא ידונו את
המקרה כאונס.
אמנם ,ניתן לטעון שגם אם חיוב ההרחקה לא תלוי בחיוב התשלום ,עדיין החיוב קיים מצד
האיסור להזיק ,ושיעור ההרחקה כולל אפשרות וחיוב שמירה על האש ,ואם פשע בשמירה
והזיק חייב לשלם.
אבל באמת אי אפשר לומר כך ,שהרי רבי שמעון חולק ואומר ,שמי שהרחיק פטור מתשלום
ואם חיוב ההרחקה כולל בתוכו גם חיוב שמירה מצד האיסור להזיק לא ברור למה הוא פטור
16
שהרי הוא פשע בשמירה.
כך גם יבוארו דברי רש"י :אחרי שאמרנו שבעל התנור חייב לשלם ,כלומר  -יש לו רשות
להשתמש בצורה שעלולה להזיק בתנאי שזהו שימוש סביר ,אז אולי נאמר שלא ירחיק כלל,
ויגיד לשכניו שאם יהיה נזק הוא ישלם עליו .ועל כך אומר רש"י שהשכנים יכולים לטעון שהוא
לא תמיד ישלם  -אין הכוונה שדווקא בעל הבית הזה לא ישלם ,אלא מכיוון שדרך העולם לא
לשלם מייד על כל נזק ,לא תיתכן שצורת המגורים תהיה כזו שנזק שכיח בה ,ולכן עדיין יש
חובת הרחקה מינימלית כדי להפוך את הנזק ללא שכיח.
בעולם דמיוני בו כולם היו משלמים את הנזק מייד ,ייתכן שהיינו אומרים שהשימוש הסביר
בתנור הוא ללא כל הרחקה ,אולם מכיוון שהרגילות היא איחור בתשלומים השימוש הסביר
הוא רק בהרחקה מסוימת.
באופן דומה צריך לומר על כל דיני הרחקת נזיקין בשכנים  -אין חיוב לעשות זאת מצד
האיסור להזיק ,כי זו הכחשה של עצם הזכות של האדם על ממונו ,אלא החיוב הוא מצד
שעבוד השכנים זה לזה לסידור החיים הנורמטיביים ביניהם.
הטור  17מביא את הרא"ש שמסביר שהתורה הקפידה שאדם לא יעשה בתוך שלו מה שמזיק
לחברו:
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הראשונים שם בסוגיה נחלקו מה בדיוק מגדיר את שיעור ההרחקה כשימוש סביר ,או שהכוונה שהנזק כבר
לא ודאי ,או שזה שיעור כזה שהוא לא שכיח ,או שזה שיעור שהתנור יכול להשתמר אבל גם אפשר לפשוע בו.
16
ואי אפשר לומר שרבי שמעון סובר שהרחקה כזו גם לא מצריכה שמירה ,כי לא זו הלשון שלו במשנה ויותר
מכך ,מכיוון שזו מחלוקת במציאות ואין מחלוקות במציאות.
בעצם דעתו של רבי שמעון ביארו האחרונים שהוא סובר שכיוון שהוא עשה ברשות לא ייתכן שנחייב אותו ,עיין
בשיעורי הגר"ש רוזובסקי על המקום שמביא אפשרות להגדיר אותו כ'מזיק ברשות'.
17
חושן משפט ,סימן קנ"ה.

...והמדקדק בפרק לא יחפור ששיערו חכמים כל דבר ודבר לפי מה שראוי להזיק והיכא
שידוע קצב וסכום עד היכן ראוי להזיק כתבו השיעורים והיכא שאינו ידוע כתבו בכדי
שלא יזיק ...כי דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום והקפידה תורה שלא יעשה אדם
בתוך שלו דבר הגורם היזק לחברו...
לשונו של הרא"ש אינה שהקפידה התורה שאדם לא יזיק לחברו ,מה שוודאי נכון ,אלא שיש
מעבר לכך הקפדה נוספת של התורה ,שגם בתוך שלו אדם לא יעשה מה שגורם היזק לחברו.
נראה שכוונתו היא ,כפי שהתבאר ,שלא שייך כאן האיסור הכללי להזיק לחברו ,כיוון שהוא
עושה בתוך שלו וכל השימוש שלו הוא רק בתוך שלו ,אלא שהשימוש הזה גורם נזק אצל
חברו ולכן התורה הקפידה שלא יעשה אפילו בתוך שלו מה שיכול לגרום לחברו נזק כי
שימוש שגורם נזק לחברו נחשב שימוש לא סביר בשלו.
עולה מכאן הגדרה חדשה ויסודית לשימוש הסביר של האדם ברשות היחיד שלו :שימוש
סביר פירושו ,שימוש שלא גורם נזק לחברו.
הרא"ש אומר שההגדרה אינה מה מזיק לחברו אלא מה שגורם היזק לחברו ,כלומר אפילו אם
השימוש עצמו לא מזיק בחצר חברו ,אלא יוצר נזק אצל השני בצורה עקיפה גם זה נחשב
שימוש לא סביר שהתורה תבעה להרחיק.
לפי זה אפילו אם אין נזק ממשי ,אלא השימוש גורם להגבלה של השני יש חיוב להרחיק,
דוגמא לכך ניתן להביא מהמשנה 18בפרק שני שאומרת שצריך להרחיק את הכותל מחלון
חברו:
מי שהיה כותלו סמוך ...החלונות ,בין מלמעלן בין מלמטן בין כנגדן  -ארבע אמות.
והגמרא 19מביאה ברייתא שמסבירה שהטעם להרחקה מלמעלה היא כדי שבעל הכותל לא
יטפס עליו ,יתכופף ויציץ לבית לחברו.
ולכאורה הדברים קשים :בעל הכותל יכול לטעון שלא יעשה נזק כזה רחוק ולא נוצר כל נזק
אצל חברו ,אלא שצריך לומר שכיוון שהמצב הוא שאפשר להציץ לבית חברו זה עצמו גורם
נזק לחברו בכך שקיימת אפשרות להציץ לו .כלומר ,לא צריך שהשימוש יזיק אלא מספיק
20
שהוא גורם להיזק שנוצר אצל השכן ,אפילו לא נזק ממשי אלא רק בתודעת השכן.
נסכם :ביארנו ,שמלבד האיסור להזיק לחברו שלא שייך כשהוא מגביל את הזכות הבסיסית
של המזיק ,בנזקי שכנים נוספת על כך הגדרה מרחיבה של שימוש סביר בזכותו של האדם
שכוללת בתוכה את צרכיו של השכן ואת החששות שלו מפני נזק שייגרם כתוצאה מחיי
השכנות.
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דף כ"ב..
19
בעמוד ב'.
20
כל עוד זה מוגדר כדבר שרגילים לחשוש לו.

 .2ההשלכה לחובת הבידוד.
ביארנו ,שאי אפשר לחייב את האדם לא לצאת לרשות הרבים מצד האיסור להזיק כי זו
הגבלה של זכותו להשתמש ברשות הרבים שימוש רגיל .יחד עם זה ,הסברנו ,שמצד דיני
שכנים יש חיוב לוותר גם על זכויות האדם ברשותו כדי שלא יזיק לאחרים.
ניתן לומר שמצד זה נתבע מהאדם להישאר בבידוד ,כי יציאתו מהבידוד לרשות הרבים יוצרת
נזק אצל שכניו .בין אם נזק בהדבקה ,ובין אם נזק אחר  -בדאגה להידבק ובחשש לצאת
בעצמם לרשות הרבים ,כיוון שראינו שלא צריך דווקא נזק פיזי ממשי אלא אפילו נזק בגלל
פחד מספיק כדי לכפות על היחיד הרחקה.
לפי זה אפשר גם לכפות סגר על כלל האוכלוסיה ,למרות שודאי שיהיו כאלו שלא ידביקו
אחרים בהפרת הסגר ,כיוון שעצם היציאה יוצרת חשש כזה ,גם אם לא תעשה את זה בפועל
זה כבר מוגדר כשימוש שיוצר נזק אצל אחרים ולכן ככזה שצריך להגביל אותו.
 .3פסיקת ההלכה.
כפי שהובא לעיל הטור פסק להלכה שלאדם אסור לעשות בתוך שלו מה שגורם היזק
לחברו ,ולכן למרות שהסברנו שההליכה ברשות הרבים היא כרשותו של האדם ,כלומר ,זכות
בסיסית שלא ניתן להגביל אותה מכח האיסור להזיק וחיוב השמירה של אדם על עצמו ,ניתן
לחייב את האדם לוותר גם על זכויותיו אפילו ברשות היחיד שלו מצד דיני שכנים  ,מכוח
החיוב לחיות יחד בצורה טובה ונורמטיבית ,כפי שמסיים הרא"ש:
21

כאמור בפתיחת המאמר ודאי שישנה חובה מוסרית והלכתית לציית להוראות משרד
הבריאות וכל דברינו לבחון את הגדרים ההלכתיים ללא חובה זו.
דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.
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לאחר הערה ( 17עמ' .)5
השולחן ערוך פסק להלכה את כל פרטי הדינים בסימן קנ"ה ,אבל לא כתב כלל בהלכות האלו.

א .רקע.
ב .ערכם של חיי שעה.
ג .חיי שעה מול חיי עולם
ד .חיי שעה של אחד מול חיי עולם של אחר
ה .סיכום
א .רקע
ישנה אגדה המספרת על מלך שחד חידה והציע פרס לכל מי שיפתור אותה .כל
תושבי הממלכה ניסו את כוחם ללא הצלחה .אחרון המנסים היה זקן בא בימים
שהצליח לפתור את החידה .המלך התרשם מחכמתו ושאל אותו איזה פרס הוא בוחר.
"הבקשה שלי פשוטה" השיב הזקן החכם" .שר האוצר שלך יקח לוח שחמט
ובמשבצת הרא שונה יניח מטבע אחד זהב ,בשניה שניים ,בשלישית ארבעה מטבעות
וכך הלאה ...והיה זה שכרי" .המלך ושר האוצר הרימו גבה וחייכו למשמע הפרס הצנוע
שביקש הזקן .שר האוצר מיהר לחשב את הפרס ,ואט אט נמחק החיוך מפניו ...או אז
הבין כמה חכם הוא אותו זקן ,ועד כמה הפרס שביקש שווה מיליארדי מטבעות זהב!
השיטה בה השתמש הזקן נקראת 'גידול מעריכי' (אקספוננציאלי) ומשמעותה ,סדרה
בה כל איבר מכפיל את עצמו מקודמו.
מגידול מעריכי חוששים במשרד הבריאות בכל מה שקשור לנגיף הקורונה .גידול בה
כמות המקרים של נדבקים חדשים יכפיל את עצמו .זהו גידול מהיר מאוד ,בו מספר
מקרי הזיהום גדל בהתמדה ובמהירות .לדוגמא ,ביום הראשון ידבק חולה אחד ,ביום
השני ידבקו שניים ,בשלישי ארבעה ,ביום הרביעי שמונה וכן הלאה.
כמה ימים לדעתכם ידרשו להדביק מדינה שלימה במצב בו חצי מדינה כבר נדבקה?
יום אחד בלבד! כיון שהגידול מכפיל את עצמו ,כאשר חצי מדינה נדבקת ,ביום אחד
בודד בלבד ידבק החצי השני ,וכך במהירות בלתי נתפסת תידבק לה מדינה שלימה.
זו הסיבה בגינה מתבקשים תושבי ישראל להתבודד בבתיהם ,כדי ל'שטח' את עקומת
ההדבקות (כמודגם באיור).

עקומה שטוחה אין משמעותה בהכרח פחות נדבקים ,אלא היא משפיעה על קצב
הדבקתם .כאשר מספר הנדבקים גדל בצורה מהירה ,והוא עולה על היכולת לטפל
בהם בבתי חולים (הקו המקווקו הכחול באיור לעיל) ,זו מציאות בעייתית שאנו רוצים
להימנע ממנה.
ומכאן לדילמה בה עוסק המאמר.
מה יהיה הדין במצב בו תפוסת המיטות בטיפול נמרץ הגיעה לתפוסה מלאה ,ועתה
הגיע חולה חדש עם קורונה .אלא שהחולה החדש שהגיע הוא במצב שהרופאים
אומדים שניתן להציל את חייו ,לעומתו אחד החולים ש'תופס' מיטה בטיפול הנמרץ
מוגדר כאנוש והערכת הרופאים היא שהסיכוי שיחיה קלוש .האם יכולים הרופאים
להחליט להוציא את החולה שמצבו אנוש מיחידת טיפול נמרץ ,ולהכניס במקומו את
החולה המסוכן (שמצבו אכן מצדיק השגחה בטיפול נמרץ) אך הוא אינו אנוש ,כדי
להציל את חייו?
ב .ערכם של חיי שעה
מובא במשנה (יומא ח ,ז) "מי שנפלה עליו מפולת ספק הוא שם ספק אינו שם ,ספק
חי ספק מת ,ספק עובד כוכבים ספק ישראל ,מפקחין עליו את הגל .מצאוהו חי
מפקחין עליו ,ואם מת יניחוהו" .כלומר ,אדם שנפל עליו בנין והוא נמצא קבור בין
הריסותיו ,מחללין עליו שבת כדי להצילו ,גם אם מדובר בספק פיקוח נפש .אם מצאו
בו סימני חיים ("מצאוהו חי") ממשיכים בעבודת ההצלה ("מפקחין עליו") ,ואם חלילה
הוא כבר מת מניחין אותו ,כי כבר לא מדובר בפיקוח נפש הדוחה שבת ויו"ט.
על המימרא במשנה "מצאוהו חי מפקחין עליו" שואלת הגמרא (יומא פה ,א)
"פשיטא!" .הווה אומר ,אם הוא חי פשוט שצריך להמשיך ולהציל אותו ,הרי פיקוח נפש
דוחה את כל התורה כולה ,ואיזה חידוש יש כאן? ומשיבה "לא צריכא ,דאפילו לחיי
שעה " .היינו ,גם אם ידוע שמצבו הרפואי של האדם הוא אנוש ולא נותר לו לחיות אלא
שעות בודדות – חיי שעה ,עדיין נחשב הדבר לפיקוח נפש הדוחה את כל התורה כולה,
ומחוייבים המצילים לחלל עליו את השבת.

כך גם נספק להלכה ברמב"ם (שבת ב ,יח) "מצאוהו חי אף על פי שנתרוצץ ואי אפשר
שיבריא מפקחין עליו ומוציאין אותו לחיי אותה שעה" ,ובשולחן ערוך (אורח חיים שכט,
ד) "אפילו מצאוהו מרוצץ ,שאינו יכול לחיות אלא לפי שעה ,מפקחין."...
והסביר בביאור הלכה (ד"ה אלא לפי) ,שהגם שלא שייך הטעם של חלל עליו שבת
אחת כדי שישמור שבתות הרבה ,או שיש הצדקה לחלל שבת על האדם כדי שימשיך
לקיים תורה ומצוות ,שהרי האדם לא יחיה אלא חיי שעה .והוא הדין אם האדם במצב
קליני שאינו מאפשר לו לשוב בתשובה ולהתוודות לפני מותו .מכל מקום פיקוח נפש
אפילו לשעה דוחה את כל התורה כולה לטובת חייו של יהודי כשלעצמם מצד 'וחי
בהם' ללא קשר לטעמים הנזכרים .ולפי זה ברור שאף ילד קטן שנמצא ללא הכרה,
שלא שייך בו הטעמים של ישמור שבתות הרבה ,או יקיים את המצוות או ישוב בליבו
ויתוודה ,בכל אופן פשוט שמחללים עליו את השבת.
מכאן למדנו ,עד כמה חשובים חייו של כל יהודי ויהודי ,אף כשמדובר בחיי שעה בלבד.
ג .חיי שעה מול חיי עולם
מובא במשנה (ע"ז ב ,ב) שמותר להתרפאות מרופא נוכרי ריפוי ממון אך לא ריפוי
נפשות .פירוש ,מותר ליהודי ללכת לרופא גוי שירפא לו בהמתו (וטרינר) או עבדיו
הנוכריים ,אך ללכת אליו כדי שירפא אותו עצמו אסור.
ומבאר ר' יוחנן ,שדברי התנא האוסרים על יהודי ללכת להתרפא אצל רופא גוי אמורים
באדם שמצבו הרפואי הוא 'ספק חי ספק מת' .היינו ,שגם אם החולה היהודי לא יקבל
טיפול רפואי מהרופא הגוי ,אין הכרח שימות בשל כך .והסיבה לכך ,שמעדיפים את
הספק שיחיה היהודי מאשר הודאות שימות אם יקבל טיפול רפואי מהרופא הגוי,
שודאי יהרוג אותו (רש"י).
ברם ,אם מצבו הרפואי של החולה הוא אנוש – 'ודאי מת' אם לא יקבל טיפול רפואי
מהרופא הגוי ,מותר לו ללכת להתרפא אצלו ,כי גם אם יהרגנו ,זה לא שונה ממצבו
הנוכחי שהוא ודאי ימות ללא טיפול רפואי ,ואדרבה ,יתכן והרופא הגוי יציל אותו ,וסיכוי
זה עדיף.
על כך שואלת הגמ' "האיכא חיי שעה?" .כלומר ,כיצד מותר לחולה זה ללכת לרופא גוי,
הרי אם הרופא הגוי ימיתנו הוא ימות מיד ,ובלי קבלת טיפול רפואי ירוויח חיי שעה,
שראינו לעיל עד כמה הם חשובים ,שגם עליהם מחללים שבת ואפילו מספק.
ומשיבה הגמ'" ,לחיי שעה לא חיישינן" .הווה אומר ,חיי שעה כשלעצמם הם חשובים
מאוד ,אך כשמנגד עומד הסיכוי לחיים ארוכים ('חיי עולם') הסיכוי לחיי עולם עדיף על
סיכון חיי שעה של החולה.
והסבירו התוס' (ד"ה לחיי) ,שהקו המנחה הוא טובתו של החולה .כאשר עומדת הצלת
חייו ,טובתו היא הצלתו למרות שהצלה זו היא לחיי שעה בלבד ,ולכן באדם שנפלה
עליו מפולת מחללים עליו את השבת גם אם הצלתו היא לחיי שעה בלבד .לעומת זאת,

כאשר מנגד לחיי השעה יש סיכוי לחיי עולם ,טובתו של החולה הוא הסיכוי לחיים
ארוכים גם כשזה בא על חשבון חיי שעה ,ואין סתירה בין שתי הסוגיות.
יוצא אפוא ,שכאשר באים לשקול חיי שעה ודאיים מול ספק סיכוי לחיי עולם ,הסיכוי
לחיי עולם מכריע את הכף ,ולא חוששים לחיי שעה.
ד .חיי שעה של אחד מול חיי עולם של אחר
לעיל ראינו ,שספק סיכוי לחיי עולם קודמים לודאי חיי שעה .ברם ,זהו כאשר מדובר
באותו חולה .עתה יש לברר ,מה יהיה הדין כאשר מדובר בשני חולים .האם גם במצב
של שני חולים אנו אומרים שספק חיי עולם של האחד קודמים לחיי שעה ודאיים של
השני ,או לא?
הגמ' (ב"מ סב ,ב) דנה ב שנים שהיו מהלכין בדרך ,וביד אחד מהן קיתון של מים .אם
ישתו שניהם מהקיתון ,המים לא יספיקו להחיות אותם ושניהם ימותו .אך אם ישתה
אחד מהם בלבד ,אותו שישתה יחיה וחברו ימות.
לדעת בן פטורא ,מוטב שישתו שניהם וימותו ,ואל יראה אחד מהם במיתתו של חברו.
לעומתו למד רבי עקיבא מהפסוק "וחי אחיך עמך"  -חייך קודמים לחיי חברך.
החזון איש (יו"ד סימן סט ס"ק ב) מסביר שיסוד המחלוקת בין בן פטורא לר' עקיבא
נוגע בדין סיכון חיי שעה לטובת ספק הצלת חיי עולם .אמנם כשמדובר באדם יחיד,
לכל הדעות ,רשאי הוא לסכן את חיי השעה שלו לטובת ספק סיכוי לחיים ארוכים .אך
כאשר מדובר בשני אנשים ,באנו למחלוקת בן פטורא ור' עקיבא .לדעת בן פטורא ,אין
האחד יכול לסכן חיי שעה של חברו בשביל ספק סיכוי חיי עולם שלו .לעומתו למד ר'
עקיבא מהפסוק "וחי אחיך עמך" ,שחייך קודמים לחיי חברך ,ומכאן שגם כשמדובר
בשני אנשים ,יכול האחד להעדיף ספק הצלה של חיי העולם שלו על פני ודאי חיי
שעה של חברו.
זאת ועוד מוסיף החזון איש ,לא זו בלבד שהקיתון שייך לאותו אדם לדעת ר' עקיבא
ספק הצלת חיי עולם שלו קודמים לודאי חיי שעה של חברו ,אלא אף כשמדובר
שהקיתון שייך לאדם שלישי ,שלכאורה לא שייך בו 'חייך קודמים' רשאי הוא ,לדעת ר'
עקיבא ,להחליט להעדיף לתת את הקיתון לאחד מהם ,כדי להעדיף סיכוי לחיי עולם
שלו ולסכן חיי שעה של השני.
לכאורה הבנה זו של החזון איש עונה על שאלתנו .הואיל ולדעת ראשונים רבים (כך
נראה שהיא דעת הרמב"ם מתנות עניים ז ,א .רבנו סעדיה המובא בטור יו"ד קנא ,ועוד)
הלכה כרבי עקיבא ,הרי שיש להעדיף את ספק ההצלה של האחד על פני חיי העולם
של השני ,ומכאן שעל הצוות הרפואי להוציא מטיפול נמרץ את החולה האנוש שאין לו
אלא חיי שעה ,ולהכניס במקומו את החולה המסוכן שיש לו סיכוי הצלה לחיים
ארוכים.
אולם נראה ,שאין הכרח לדמות מילתא למילתא לנידון דידן .הואיל ואפשר לומר ,שכל
ההיתר הוא כאשר הדבר נעשה ב'שב ואל תעשה' כדוגמת העדפה לתת קיתון מים

לאחד על פני השני .אך כאשר מדובר ב'קום עשה' ,כהוצאת החולה האנוש מיחידת
הטיפול הנמרץ ,יתכן ובמקרה זה אין אפשרות להעדיף את ספק הצלת חיי העולם של
החולה החדש על פני סיכון חיי השעה של החולה שנמצא לפנינו.
נראה לומר שזוהי סברת ו של בעל האגרות משה (חו"מ חלק ב סימן עג אות ב) שדן
אודות שני חולים שהגיעו ליחידת טיפול נמרץ .האחד אמדוהו הרופאים שיוכלו
לרפאות אותו לחיי שעה בלבד ,והשני לחיי עולם ,שבודאי יש לרופאים לקבל ליחידה
את מי שיש לו סיכוי לחיי עולם .ברם ,אם כבר קדם החולה שהוא לחיי שעה ואושפז
בטיפול נמרץ ורק לאחר מכן הגיע החולה השני שיש סיכוי לרפאותו ,אסור להוציא את
הראשון הגם שהוא יכול לחיות חיי שעה בלבד.
אין ספק כי יש לקחת בחשבון במכלול השיקולים של העדפת חולה אחד על פני השני,
נתונים נוספים כדוגמת ייתובי דעתא של אותו חולה שמוציאים אותו ממיטתו בטיפול
נמרץ ,שיש בה כדי לערער את מצבו הנפשי ולהשפיע על זירוז מיתתו.
כמו כן לא ברור שניתן להכליל את המסקנה על כל סוגי המצבים ,ואינו דומה חולה
שמנוטר ביחידה לטיפול נמרץ ויכול לקבל תמיכה רפואית כמעט דומה במחלקה
אחרת לעומת חולה המחובר למכונת הנשמה ,וחייו חיי שעה ,ובפני הרופאים עומד
השיקול האם לנתקו ממכונת ההנשמה כדי לאפשר סיכוי של חיי עולם לחולה אחר.
זאת ועוד ,לא דנו בהגדרת חיי שעה וחיי עולם ,ומה יהיה הדין כאשר החולה אותו
אומדים לחיי עולם אומדנא זו היא בספק גדול והסיכוי להצילו אינו גבוה.
בכל אלה לא נגענו כדי לא לחרוג ממסגרת הנושא העיקרי של המאמר ,הדן בעיקרון
הקדימות של הטיפול הרפואי ,שכאמור יש להתחבט בו מחדש בכל מקרה לגופו.
ה .סיכום
המציאות בה קצב הגידול בחולי קורונה בארץ ובעולם גדל במהירות רבה ,יכולה
להציב בפנינו דילמות קשות .אחת מהן ,הנובעת מחוסר במיטות אשפוז פנויות
ביחידה לטיפול נמרץ ,מה יהיה הדין על פי ההלכה אם תפוסת המיטות בטיפול נמרץ
מלאה ובאחת מהן שוכב חולה קורונה אנוש שהרופאים אומדים אותו לחיי שעה,
ומנגד נכנס כעת לאשפוז חולה קורונה שלפי הערכת הרופאים יש לו סיכוי להבריא.
האם יש היתר להוציא את החולה האנוש ולהכניס במקומו את החולה שזה עתה הגיע,
שסיכויי החלמתו גבוהים?
ראינו כי הגם שיש חשיבות גדולה לחייו של כל יהודי גם אם הם לחיי שעה בלבד ,ועל
ספקם מותר לחלל את השבת ,כאשר הם מתנגשים עם ספק הצלה של חיי עולם ,חיי
עולם מכריעים את הכף.
לא זו בלבד שיש להעדיף חיי עולם גם במצב של ספק ,על פני חיי שעה כשמדובר
באדם יחיד ,לדעת החזון איש דין זה נכון גם כשמדובר בשני אנשים .ומכאן שיש
להעדיף את הצלתו של החולה עם הסיכוי להחלמה על חשבון חיי השעה הודאיים של

החולה האנוש ,ומותר לפנותו ממיטתו ביחידת הטיפול נמרץ ולהכניס במקומו את
חולה הקורונה שהרופאים מעריכים כי הוא יכול להירפא.
לעומתו דעת האגרות משה ,שדין זה נכון ב'שב ואל תעשה' והיינו כשהגיעו שני
החולים בבת אחת .באופן זה חזרנו לכלל של העדפת חיי עולם על פני חיי שעה גם
כשמדובר בשני חולים .אך אם הקדים החולה האנוש ואושפז כבר ביחידה לטיפול
נמרץ ,אי אפשר להעדיף ב'קום ועשה' את חיי העולם של החולה השני על פני חייו של
חולה זה ,גם אם הם חיי שעה .אשר כל כן ההוראה תהייה ,שאסור להוציאו ולפנותו
ממיטת חוליו בטיפול הנמרץ ,ועל הרופאים למצוא לחולה האנוש פיתרון אחר.
אין ספק שדילמה זו קשה מאוד מבחינה אתית ,מוסרית וההכרעה הלכתית בה כלל לא
פשוטה.
ויהי רצון ,שתישאר דילמה זו בבחינת דרוש וקבל שכר ,אך למעשה לא תגיע מדינת
ישראל למצב בו דילמה זו הינה מעשית.
וכימי צאתנו ממצרים יראנו ה' נפלאות ,ויקויים בו הפסוק "כל המחלה אשר שמתי
במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאיך"
וזאת למודעי ,כי מאמר זה הנו בבחינת לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ואינו הלכה
למעשה!

פתיחה
בימים אלו כולנו מתכנסים אל תוך הבתים ,נדמה כי מצוות ואהבת לרעך כמוך פחות רלוונטית
מתמיד .שכן את עיקר המצווה הזו אנו רגילים לקיים בעולם שמחוץ לביתנו.
במאמר זה נעמיק במשמעות הרוחנית של מצווה זו ומתוך כך נבין ,כי משמעות רבה למצווה
גדולה זו אף במצב הקיים.
חשיבותה של מצוות ואהבת לרעך כמוך כה גדולה ,עד שר''ע העמיד כלל גדול בתורה ''ואהבת
לרעך כמוך'' (ירושלמי נדרים פרק ט הלכה ד) ,הלל הזקן כשבא אליו גר שרצה להתגייר
בתנאי שמלמדים אותו את כל התורה על רגל אחת אמר לו ''מה ששנאוי עליך אל תעשה
לחברך'' (שבת לא,א) ובדורות האחרונים הבבא סאלי כתב ספר המבאר כיצד כל מצווה
בתורה כלולה ממצווה גדולה זו של ואהבת לרעך כמוך.
רגילים אנו בתפישה ההלכתית ,הרוחנית והנפשית כי האהבה מתבטאת בנתינה לאחר ,אין
ספק שבכך מקיימים את מצוות ''ואהבת'' ,אך נעמיק ונראה כי ישנם מעגלים שונים ודרכים
שונות בהם ניתן להמשיך ולהדר במצווה זו.
מעגלים של אהבה
הרב חרל''פ (הקדמה למי מרום א ע"מ סד) מבאר את הגמרא במסכת בבא קמא (ל '' ).האי
מאן דבעי למהוי חסידא ,לקיים מילי דנזיקין; רבא אמר :מילי דאבות; ואמרי לה :מילי דברכות"
כי מדובר על שלושה מעגלים שיש לאדם בחייו.
מילי דנזיקין – האדם מול החברה
מילי דאבות – האדם מול עצמו.
מילי דברכות – האדם מול בוראו
מצוות ואהבת לרעך כמוך פעמים רבות מתפרשת רק במעגל של האדם מול החברה ,אך אם
נעמיק נראה כי בעצם שלושת המעגלים שייכים לקיום מצווה זו בהידור.
אהבת הבריות
נתחיל מכך שאדם שרואה את חשיבות האחר ודואג לשלומו מתוך אהבה ואכפתיות בוודאי
מקיים מצווה זו .ועל כן אין צורך להרחיב כיצד זהירות שלא להזיק ולא לפגוע באחר או
בממונו בוודאי משמעותיים ביותר לקיום מצווה זו.

בוודאי שזהירות יתירה יש במילי דנזיקין בימים אלו ,שכן במצב כיום יכול האדם להזיק רק
בעצם היותו במקום שבוא אינו אמור להיות .כגון אדם החייב בבידוד שאינו שומר על
ההנחיות.
אהבת ה'
כיצד נקיים מצוות ''ואהבת לרעך כמוך'' במישור שבין אדם לבוראו
התשובה לכך רמוזה כבר בפסוק ''ואהבת לרעך כמוך – אני ה'' ,משמעות הדבר כי היסוד
לאהבת הריע הוא אהבת הבורא.
שכן כותב המהר''ל כי אין האהבה אלא לאחד כלומר ,מבאר המהר''ל שלא ניתן לאהוב
ולהתמסר אל ריבוי של אנשים ,אלא כאשר האהבה היא לשורש אחד ומתוך כך יש אפשרות
שהאהבה תתפשט באופן נכון על הכל
וכך כותב הרב קוק במספר מקומות למשל באורות ישראל (פרק ד ,ב) "אהבת ישראל היא
תולדה מהאמונה באורה האלוקי של כנסת ישראל" .וכן (שם סעיף י') "מאהבת אלוקים
המוטבעת בתוך כל נפש ישרה ..מתעוררת היא בתוך הלב אהבת ישראל בכל אדם תרבותי"...
אם כן אהבת ה' עמוקה קשורה בקשר ישיר למצוות אהבת הריע.
כיצד מחזקים את אהבת ה' בימים אלו ,ראשית כל בחיזוק האמונה ,האמונה בטוב ה' המתגלה
לנו פעמים בגילוי ופעמים בדרכים נסתרות כגון בתקופתנו אנו.
כשמו''ר ראש הישיבה הרב זלמן נשאל על המסר של תקופה זו ,השיב כי אנו באמצעו של
שיעור אמונה צריכים לחכות בענווה שהשיעור יסתיים כדי שנסיק מסקנות .אך עם זאת ,אנו
מאמינים כי טוב ה' ממלא את העולם וכי כל מה שעושה הקב''ה בעולמו הכל לטובה ,על ידי
התחזקות באמונה ובציפייה לישועה שתוולד מתוך התקופה הזו הרי אנו מעצימים ומעמיקים
את אהבת ה'..
עבודת האהבה בתפילה
יסוד נוסף לחיזוק אהבת ה' בתקופה זו היא התפילה.
בתקופה זו הקב''ה מאתגר את סדרי התפילה שאליהם הורגלנו ,כבר איננו יכולים להתחזק
יחד בתפילה משותפת כפי שהורגלנו ,ואף מי שנעזר באמצעים שונים בשביל הצד ההלכתי
של קיום התפילה בציבור ,הפן הנפשי והרוחני אינם כפי שהיו עד כה.
אך ייתכן כי דווקא בתקופה זו עבודת התפילה יש בה הזדמנות לחיזוק אהבת ה' וכן אנו
למדים מהרמב''ם שמיקם את הלכות התפילה בספר האהבה.
יש הסבורים כי התפילה היא עבור בקשת צרכים ,ואכן בפשטי הדברים כך זה נראה .אך עומק
הדבר כפי שמבאר הרב קוק בעולת ראי''ה (בפרקי ההקדמה לפירוש הסידור) כי הנשמה
תמיד מתפללת .זמני התפילה הם הזמנים בהם אנו מאפשרים לנשמה מפגש חי עם השכינה,
עם הנוכחות האלוקית בחיינו.

עוד מתבאר הרב חרל''פ במאמר התפילה (מי מרום חלק יג ,וחלק יט) כי הסיבה שקשה לנו
לכוון בתפילתנו הוא מפני שבני האדם לא מסוגלים להשקיע בדבר שהוא אמצעי לדבר אחר,
בני האדם מחפשים שלמות .אנשים סבורים בטעות כי התפילה היא רק אמצעי למילוי
הצרכים ,כשהאמת היא שהצורך הוא אמצעי למפגש עם השכינה.
בסדרי היום הרגילים ,העיסוק בענייני העולם הזה לוקח מאיתנו משאבים רבים ואור הנשמה
אינו מופיע באופן גלוי ,ועל כן יש לנו זמני תפילה קבועים ,במקומות קבועים ועם מניין אנשים
מבני ישראל כדי לסייע לנו להנכיח את הנשמה המתפללת שלנו בזמנים מיוחדים אלו ,וכפי
שמכנה הכוזרי את זמני התפילה ''גרעין הזמן ופריו''.
אך בתקופה זו ,השכינה למעלה מראשותיו של כל אחד ואחד מישראל ,כל בית הופך למשכן
ממש מעין מה שאירע ביציאת מצרים ,שפתח הבית הפך למזבח שעליו מרחו את דם הקרבן.
כך כל בית הופך למעון לשכינה והקב''ה מגיע לכל אחד ואחד בפגישה אישית ואינטימית,
שאמנם אין בה את ההוד וההדר של רוב עם הדרת מלך ,ואין בה דברים שבקדושה ,אך יש בה
שכינה המיוחדת לכל בית ובית ולכל משפחה ומשפחה.
שמעתי מהרב דב ברקוביץ' (מחבר סדרת הספרים הדף הקיומי) כי במקור האדם צריך לכוון
את ליבו בתפילתו אל השכינה השורה בבית קודשי הקודשים ,כשחרב המקדש ,אדם מכוון
ליבו לשכינה השורה במקדשי מעט של בתי כנסיות ובתי מדרשות .וכעת שנאלצים אנו
בשביל בריאות הכלל להתכנס לבית לאיזו שכינה נכוון לבנו? והשיב כי כעת כל אחד מכוון
לשכינה השורה בין איש לאשתו .כדברי ר' עקיבא איש ואישה שזכו שכינה ביניהם.
אם כן ,עבודת התפילה המיוחדת של תקופה זו יש בה כדי להעצים ולהגדיל את אהבת ה'
הייחודית לכל אחד ואחד .ומתוך אהבת ה' שתגדל ותתעצם תגדל ותאיר גם אהבת ישראל.
דרך נוספת להוסיף אהבת הריע ואהבת ישראל מתוך המעגל שבין אדם לבוראו ,הוא בתפילה
על חולי ישראל ,ועל הבריאים בישראל שלא יחלו ,והעמקת התפילה שהצרה הזו תתהפך
לצהר שיאיר בה אור השכינה ,שכן כתב הרמח''ל בשער החסידות ,כי הקב''ה הוא אוהב את מי
שמלמד זכות ומתפלל עבור בניו.
אהבת האדם את עצמו
במישור שבין אדם לעצמו ,לכאורה אין קשר לבין אדם לחברו ,ולהיפך נראה כי אהבת עצמו
עלולה לסתור את אהבת האחר שכן האוהב את עצמו לא נותר לו מקום לאהבת האחר.
הרב חרל''פ (מי מרום א) מבאר שאין הדבר כך ,אלא שכדי שאדם יוכל לקיים מצווה זו של
אהבת הריע בשלמות אליו לאהוב את החבר כהמשך ישיר שלו.
בהשקפה ראשונה אמירה זו נראית אנוכית משהו ,וכי למה לא לאהוב את האחר כפי שהוא,
מדוע עלי לראות בו המשך ישיר שלי ,ואם אכן אני רואה בחברי המשך ישיר אלי וכי אין בכך
גאווה?

מבאר הרב חרל''פ שכל עוד שאדם רואה את האחר כבעל ישות נפרדת משלו בסופו של דבר
לא יוכל להתנהג עימו במידות טובות וישרות ,שכן תמיד יבוא זמן או מצב שירגיש שהאחר
מתנגד אליו וממילא לא יאהבהו בשלמות שכן האהבה היא ההתאחדות עם האחר.
וזה לשונו (מי מרום א עמ' ע) "ועל כן כל זמן שיצוייר לאדם מציאות חבירו למציאות זולתו,
לא ייתכן שיתייחס עמו במדות טובות וישרות ...שהעיקר בעבודת המדות להכיר באחדות
הנפשות שביסודם הן מאוחדות באיחוד גמור"
אך אם אדם עובד עבודה פנימית ועמוקה עד שחש כיצד האחר הוא ממש הרחבה של
אישיותו ועצמותו אזי יכולה אהבתו להגיע לכדי שלמות ויוכל לקיים מצווה זו בהידור.
על פי הדברים שראינו ניתן להבין ,שכאשר אדם מבין כי כל מהות האנושות בכלל ועם ישראל
בפרט היא הופעת השכינה בעולם ,אם כן כל אדם ניתנה בו נשמה ייחודית שנשלחת לעולם
כדי למלא תפקיד ייחודי.
כדי שהאדם יוכל למלא את תפקידו ואת חלקו בהופעת שכינה בעולם צריך הוא שגם שאר
האנושות תופיע בשלמות כדי שהשכינה תופיע במלואה.
הבסיס לתפיסה זו הוא היחס של האדם לעצמו ,כל עוד אדם לא מכיר היטב את עצמיותו
ואישיותו ,את כוחותיו ואת תפקידו ,לא יוכל לאהוב בשלמות את האחרים ,שכן כאשר נדמה
לאדם שהחלקים החיצונים של אישיותו הם המשמעותיים ,כל נוכחות של אחרים תאיים על
נוכחותו שלו ותפריע לו לאהוב בשלמות.
אך כאשר אדם מעמיק להכיר את עומק אישיותו ,את נטיותיו הפנימיות ואת כשרונו ,וככל
שהאדם מעמיק את אישיותו כך שהיא מחוברת לצדדים היותר רוחניים של החיים במילא
ההופעה והנוכחות של אחרים לא תסתור את הארת נפשו אלא תעצים אותה.
שכן הכלל הוא שבגשמיות הדברים סותרים זה את זה ,ומקום שנתפס על ידי אחד אינו יכול
להכיל את האחר .אך ברוחניות ובקדושה ככל שיש יותר אור רוחני וקדושה יש גם יותר מקום.
וכך למדים אנו מדברי חז''ל (יומא כא ,א) כי מקום ארון אינו מן המידה ,ואף אמרו (סוטה
לה,א) שהארון נושא את נושאיו ,שכן הארון אינו הכלי הגשמי העשוי מזהב ועצי שיטים אלא
הוא כלי לשכינה ששורה דרכו וממילא אינו תופס מקום.
וכך ניתך להבין את דברי חז''ל (בראשית רבה ויצא פרשה סח ,ט) על רבש''ע שנקרא מקום,
שהוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו.
נמצינו למדים שאחד מהשלבים היסודיים של אהבת האחר ,מתחילה באהבה עמוקה וכנה
של האדם לעצמו ,הכרת חלקי אישיותו ,נשמתו ,נפשו וגופו .מתוך אהבה עצמית הנובעת
מהכרת התפקיד הייחודי שיש לאדם בעולם יכול הוא להמשיך את אהבתו אל האחר.

השלכות הלכתיות
היסוד ההלכתי הנובע מכך שבבסיס האהבה לאחר אדם צריך לאהוב את עצמו ,הוא מחלוקת
רבי עקיבא ובן פטורא כדברי הגמרא (בבא מציעא סב ,א) "שנים שהיו מהלכין בדרך ,וביד
אחד מהן קיתון של מים ,אם שותין שניהם  -מתים ,ואם שותה אחד מהן  -מגיע לישוב .דרש
בן פטורא :מוטב שישתו שניהם וימותו ,ואל יראה אחד מהם במיתתו של חבירו .עד שבא רבי
עקיבא ולימד :וחי אחיך עמך  -חייך קודמים לחיי חבירך".
בגמרא זו מתבאר כי אכן ישנה מחלוקת כיצד סדר האהבה ,האם אהבת הכל -לכל דומה ואין
בה גדרים ובחינות ,או שהמעגל הפנימי של האדם קודם .ואכן מקובלנו כר' עקיבא כי ''חייך
קודמים לחיי חברך' ,ונראה שיסוד הדברים הוא כפי שבארנו שאם אדם לא יודע לאהוב את
עצמו ,ולהכיר את אור נשמתו לא יוכל באמת להכיר את אור חברו ,ואמנם אהבה כזאת של
''ישתו שניהם וימותו ואל יראה במיתת חברו'' אהבה גדולה היא ,אך זו אהבה שבסופו של דבר
אינה מולידה חיים.
עוד השלכות הלכתיות להבנה זו ,מצינו בסדרי ההלוואה כמבואר בגמרא (בבא מציעא עא ,א)
"אם כסף תלוה את עמי את העני עמך ,עמי ונכרי  -עמי קודם ,עני ועשיר  -עני קודם ,ענייך
ועניי עירך  -ענייך קודמין ,עניי עירך ועניי עיר אחרת  -עניי עירך קודמין" .וכן נפסק בטור
(רנא) ועוד.
האהבה והדאגה לאחר מתחילה בתוך הבית פנימה ,וכן מבואר בגמרא בקידושין (מא,א) כי
אהבת הריע מתחילה בדאגה שאדם יראה טוב בתוך ביתו ,יראה את אשתו בטוב ושלא תתגנה
עליו אפילו רגע אחד .ועוד אמרו בגמרא בכתובות (נ,א) כי המפרנס בניו ובנותיו כשהם קטנים
הרי הוא עושה צדקה בכל עת ,אך מי שאינו מעוניין לתת למשפחתו מעמידים אותו ברחובה
של עיר ומכריזים עליו העורב רוצה בחיי בניו ,והאיש הזה אינו חפץ בחיי בניו.
אם כן מעגל האהבה מתחילה באהבת אדם עת עצמו והכרת כוחותיו וחלקי אישיותו ,מתוך כך
מביא האדם את האהבה אל המעגל הקרוב ביותר אליו והם אשתו ובניו ,שהם כגופו של אדם.
ואט אט מתרחב מעגל האהבה לעניי העיר ,לעניים בכלל ,לשאר בני העם ,ומתוך כך גם
לאהבת האנושות בכללה.
תנועות של אהבה
שתי תנועות אהבה מתאר הרב קוק (מידות הראי''ה ערך אהבה ,סעיפים ב,ג) תנועה אחת
המתחילה מבחוץ פנימה "אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל ,אח''כ אהבת כל האדם,
אחריה אהבת ישראל ,שהיא כוללת הכל ..ונעלה על כולן אהבת ה'.
תנועה שניה מהפנים אל החוץ "אי אפשר שלא לאהוב את ה' ,ואי אפשר שלא יצמיח כח
אהבה מתוקה ומוכרחת זאת צמח מעשי ,לאהוב לפעול בפועל ובמעשה כל המתרחש לטוב
ביחש להשגת אור ה' ....ואי אפשר שלא להתמלא אהבה לכל בריה שהרי שפע אור ה' בכל
הוא מאיר".

אם כן אהבת הבריות ,יש בה שתי תנועות מרכזיות ,בדרך כלל יכולים אנו להשקיע בעבודה
של מהפנים אל החוץ ,האדם יוצא לעבודתו ולפעלו עדי ערב ובמהלך היום נפגש עם העולם
ועם הבריות ומפיץ אור של טוב בעולם ואז שב לביתו ומתמלא באהבה לבני ביתו ושוב יוצא
לעבודת החוץ
בתקופה זו נדרשים אנו לתנועה השנייה ,התכנסות פנימה לא רק מבחינה פיזית אלא מבחינה
נפשיות ורוחנית ,התכנסות באהבת ה' אינטימית ואישית ,שתביא להכרה עצמית עמוקה
ואהבה גדולה שתאיר במעגלי האהבה ראשית בתוך המעגל הקרוב של בני הבית ומתוך כך
המשפחה ומתוך כך אור האהבה יאיר את העולם כולו בטוב.
סיכום
מעגל האהבה מתחיל מאהבת ה' ואמונה בו ,ומתוך כך יכול האדם לאהוב את נשמתו ונפשו
שלו שהם חלק אלוק ממעל (כמובא במקומות שונים למשל בעל שם טוב בראשית אות לא).
וכאשר האדם מכיר את עצמו ואוהב עצמו מתוך העומק של אהבת ה' ,הולכת האהבה
ומתרחבת ראשית על הקרובים אל האדם אשתו ,בניו ,הוריו ושאר משפחתו ומתוך כך מאיר
מעגל האהבה אל שכונתו ועירו של אדם ומתוך כך על כלל ישראל על כלל האנושות ועל כלל
הברואים.
ויהי רצון שמתוך בניית האהבה הפנימית ,יאיר במהרה האהבה הגדולה של עם ישראל
לברואיו ויחיש גאולתנו במהרה.

מבוא
במאמר זה אדון האם אדם שהדביק אדם אחר בקורונה יצטרך לשלם לו את נזקו? וכן ,האם
אדם שהכניס אדם אחר לבידוד יצטרך לשלם לו נזקו?
בר אשית דברי ברצוני להודות למו"ר אבי הרב אורי רותם (ר"מ בישיבת מרכז הרב) ,על לימוד
הסוגיה ,ועל הייעוץ בכתיבת המאמר.
המשנה במסכת בבא קמא (פרק שני משנה ו') אומרת ,שאדם מועד לעולם ,בין ער בין ישן,
בין שוגג בין מזיד .ומביאה דוגמאות שונות של היזק כלים והיזק אדם .הגמרא (דף כ"ו ע"א)
מדייקת מכך ,שהמשנה השוותה את היזק הכלים להיזק האדם ,שכל מה שאמרנו שהאדם
חייב אפילו בשוגג ובאונס ,זה רק בתשלומי הנזק אבל ארבעת התשלומים של חובל ,כלומר
צער ,ריפוי ,שבת ובושת יהיה פטור מהם עד שיעשה במזיד.
אם כך ,יש לדון האם אדם שידע שחולה ,ופשע ויצא והדביק אנשים אחרים ,האם יהיה חייב
כמזיד או כאונס ,או שיהיה לו דין פושע שחייב בהכל חוץ מבושת ,כמבואר בגמרא שם (דף כז
ע"א) שאדם המזיק בפשיעה הקרובה למזיד חייב בהכל חוץ מבושת ,כיוון שרק המכוון לבייש
חייב בבושת.
החיוב בדיני נפשות
הגמרא במסכת סנהדרין (דף ע"ח ע"א) דנה בשאלה האם אדם שגרם לנחש להכיש אדם
אחר והמיתו יהיה חייב מיתה .רבי יהודה מחלק בין שיסה והשיך ,כלומר שרק אם ממש בא
ותקע את שיניו של הנחש בתוך גופו של חברו חייב ,ואם רק שיסה בו את הנחש פטור ,משום
שזה גרמא וזה לא תלוי רק בו אלא גם ברצונו של הנחש .חכמים פוטרים בכל מקרה ,כיוון
שאומרים שאף כאשר משיך את הנחש באדם עדיין הנחש צריך להקיא את הארס החוצה,
כלומר שזה תלוי בנחש וזה גרמא .יוצא מכך ,שגם לרבי יהודה וגם לחכמים אם הנזק תלוי גם
בכוחו של יצור חי אחר המזיק פטור ,לפחות בדיני אדם .עתה יש לדון האם העברת החיידק
מאדם לחברו נחשבת כמו נחש מאחר שזה יצור חי ויהיה פטור ,או שיש להשוות את הזקת
החיידק לאש אשר ברירת המחדל שלה היא להתפשט כמו חיידק אשר אינו בוחר האם להזיק
או לא.
החשוקי חמד (מסכת בבא קמא דף נ"ו ע"ב) דן בשאלה זו ואומר שהדבקת אדם במחלה
נחשב כמו אש של האדם ,ולכן מחייבים את האדם המזיק .הוא מוכיח זאת מכך ,שהגמרא

אומרת (דף נ"ו ע"ב) שאדם שמעמיד בהמה על קמת חברו ואכלה -חייב .הראשונים נחלקים
בטעם החיוב ,התוספות אומרים שחייב משום שן ורגל ,ואילו הרשב"א אומר שחייב כאילו
האכילה בידיים .החשוקי חמד מבאר שכוונתו של הרשב"א היא שחייב משום אשו שאז אין
צריך לעשות מלאכה ממש בגוף הניזק .הוא מבאר שדעת הרשב"א היא שהמעמיד את
הבהמה על קמת חברו ,נחשב כאילו הזיק בידיים ,כיוון שלבהמה אין דעת וודאי שאם יעמיד
אותה על הקמה תאכל ,ולכן זה נחשב כמו אש שהזיקה ברוח מצויה שחייב כאילו עשה
בידיים ,לדעת האומר שאישו משום חציו .בעוד התוספות שאמר שחייב משום שן ורגל ,סבר
שהנזק תלוי בבהמה ולכן הנזק מיוחס לה ולא ולו.
החשוקי חמד מביא קושיה שהאבן עוזר (שכח) הקשה על הרשב"א ,שאם המעמיד נחשב
כאילו עשה בידיים ,מדוע מותר לאדם להעמיד בהמה בשבת על עשבים כדי שתאכל ואינו
נחשב כאילו תלש בעצמו ,ומתרץ שחיוב מלאכה בשבת זה על כוונת עשיית המלאכה ,כלומר
שהתכוון לתלוש עשבים והוא התכוון פשוט שבהמתו תאכל ,ולא עשה כלום בעצמו .בעוד
שחיוב על נזק נקבע לפי הנזק ,והוא נחשב כאילו עשה בעצמו.
נראה מדבריו שגם אדם שהעביר חיידקים מגופו אל חברו נחשב כאילו עשה בעצמו ויהיה
חייב.
אך עדיין יש לדון אם כך מה ההבדל בין בהמתו שכיוון שאינה ברת דעת שנחשב כאילו עשה
בעצמו לבין נחש שזה גרמא בגלל כוחו של הנחש ,נראה שההבדל הוא שכאן אנו דנים בדיני
נזקים ולכן יהיה חייב ,בעוד שבנחש אנו דנים בדיני נפשות ושם אף לרשב"א אין זה מספיק
כדי לחייב אותו בדיני נפשות .נראה אם כך שחס וחלילה במקרה של מוות מהדבקה יהיה
המדביק פטור בדיני נפשות.
לעומת זאת דעת התוספות היא שאין חילוק בין דיני נפשות לדיני מזיק ובשניהם יהיה פטור
על מעשה הנחש או הבהמה כיוון שיש להם דעת ,אלא שבמקרה שלנו יהיה חייב משום שן
ורגל.
אך נראה שכל זה נאמר דווקא לגבי בהמה או נחש שיש להם דעת ולכן לא נחשב מעשה שלו
אבל במקרה של חיידק גם חכמים יודו לרבי יהודה שחייב כיוון שאין לחיידק דעת כמו נחש
ובהמה ולכן נחשב כמעשה שעשה בידיים.
לסיכום :אדם שהדביק את חברו ודאי שאין לחייבו בדיני נפשות במקרה של מיתת האדם
שנדבק .ובדיני ממונות לפי מה שראינו עד עכשיו חייב אך בהמשך נראה שגם זה במחלוקת.
החיוב בדיני ממונות
אדם חולה שהדביק אחרים
האורחותיך למדני (סימן קנג) אומר שמעשה הדבקה אינו מעשה נזק גמור של אדם המזיק,
כיוון שז ה לא היזק מיידי ,אלא רק לאחר זמן .וכמו שמניח סם מוות לפני בהמה ואכלה ,שהוא
פטור מכיוון שהמעשה היה של הבהמה.

לכן הוא אומר שיש לחייב בזה משום אש ,שהחיידק זה כמו אישו ,שפסקנו שאשו משום
חיציו אף לדיני נפשות .שחייב כאדם המזיק וחייב בארבעה דברים .ולא משנה אם החפץ שלו
או לא ולכן גם החיידק זה לא משנה שאינו שלו ואם הוא גרם לחיידק להזיק יהיה חייב בנזק.
וכפי שאדם המעמיד אבנו או סכינו בראש הגג ובאה רוח ונפלו והזיקו ,שלמרות שמעורב
בהיזק גם כוח אחר של הרוח ,עדיין חייב .אף כאן אע"פ שיש כוח אחר מעורב של הרוח
המכניסה את הבל הפה של אחד להבל הפה של אחר ,בכל זאת הוא חייב.

האורחותיך למדני התייחס למקרה בו החולה ידע שהוא חולה ולכן אם הדביק חייב בארבעה
דברים ולא רק בנזק כיוון שמה שאמרנו שנפלה אבן מידו פטור מארבעה דברים כיוון שפטור
כשוגג ואונס ,אינו דומה לכאן שידע שחולה ולכן נחשב שוגג קרוב למזיד ויהיה חייב כמזיד.
הוא מוסיף שלמרות שנראה שעל הבושת יהיה פטור כיוון שאמרנו שחייב על הבושת רק
כאשר התכוון להזיק ,כאן כיוון שהתכוון לבוא במגע עם אנשים כשהוא חולה ,זה דומה לאדם
שעשה כדי להזיק ויהיה חייב .האורחותיך למדני אומר שכל זה מעיקר הדין ,אבל לפי השו"ע
בזמן הזה אין גובים כלום חוץ משבת ורפוי ,ואילו הרמ"א כתב שאף שבת וריפוי אין גובים
בזמן הזה ,אלא רק כופין את המזיק לפייס את הניזק.
החבל נחלתו (כרך כא סימן סד) פסק שאדם שהדביק פטור מלשלם .הוא משווה הדבקה
במחלה לאדם אשר משרה את פשתנו ונגרם נזק לשדה חברו ,שכותב הרמב"ם (הלכות
שכנים פרק י' ה"ה) שאין חובת הרחקה על המזיק אם הנזק נגרם לאחר גמר הפעולה של
המזיק ,וזה נחשב כוח שני שהוא גרמא .אף כאן הוא בא ואומר שהבל הפה שיוצא מאחד
ונכנס לשני לא נחשב כאדם המזיק אלא ככוח שני .הוא אומר שאין מקום להגיד שדומה לבור
כיון שהבל פה זה לא דבר מוחשי כבור ,ולכן פטור .יש להדגיש שגם החבל נחלתו שפוטר,
כותב בפירוש שיש איסור להדביק אדם אחר.
יוצא שלפי האורחותיך למדני והחשוקי חמד המדביק את חברו נחשב למזיק במזיד ולכן חייב
בחמישה דברים ,לפחות מעיקר הדין ,ואילו החבל נחלתו אומר שאף מעיקר הדין פטור כיוון
שאין נחשב שמזיק בעצמו אלא בכוח שני וזה גרמא.
לסיכום :אדם חולה שהדביק אחרים בקורונה מחלוקת האם חייב או פטור
אדם אנוס שהדביק אחרים
עתה יש לדון האם אדם שלא ידע שהינו חולה וציית להוראות ורק לאחר מעשה התברר שהיה
חולה האם יהיה חייב בנזקו של הנדבק.
הגמרא (דף כ"ו ע"ב) אומרת שאדם שהיתה מונחת אבן בחיקו ונפלה והזיקה אדם ,בין אם לא
היה מודע אף פעם לכך שהאבן בחיקו ובין אם ידע ושכח .ונפלה על אדם שהיה למטה ,אמנם
פטור על ארבעה דברים מחמת שזה היה אונס ,אבל חייב בנזקו של הניזק .האם אפשר להגיד
שאף אנוס שלא ידע שחולה והדביק יהיה חייב בנזק .או שאגיד שאין זה אותו סוג אונס אלא
זה אונס שאין לו שום שליטה וידיעה על כך ויהיה פטור מהכול.

אכן התוספות בבבא מציעא (פ"ב ע"ב) עושה הבדלה בין אונס כעין אבידה שנחשב לאונס
קרוב לפשיעה ,כגון אדם אשר נפל ברוח לא מצויה שזה אונס קרוב לפשיעה ולכן חייב על
הנזק ,לבין אונס כעין גניבה שקרוב לאונס גמור כעין אדם ישן שבא אחר וישן לידו והזיק
הראשון את השני שפטור ,כיוון שהראשון הוא אונס גמור .נראה שסברתו של התוספות היא
שכל אדם אשר אינו אשם אי אפשר להטיל עליו את האחריות של הפסד חברו  .לכן נראה לפי
התוספות שגם במקרה שלנו אדם אשר לא היה יכול לדעת שחולה ושמר על כל ההוראות
יהיה פטור .אך יש לציין שגם אם לא ידע שחולה ,ולא שמר את כל הוראות המרחק הוא נראה
כאונס כעין אבידה שקרוב לפשיעה ,כיוון שידוע שיש חולים רבים ויש להישמע להוראות ולכן
יצטרך לשלם.
אמנם הרמב"ן במלחמות ה' (ב"מ דף פ"ב ע"ב) לא עושה הבדלה בין סוגי האונס השונים ,כיוון
שהוא סובר שטעם חיוב בנזיקין הוא לא בתור קנס אלא רק כדי למלא את חסרון חברו ,ולכן
גם אם האדם אשר לא היה אשם כלל ,אין זה משנה .ולכן נראה שלפי הרמב"ן גם אדם שלא
ידע ושמר את כל ההוראות עדיין יהיה חייב.
אך גם הרמב"ן מודה שבמקרה שהביא תוספות של אדם שישן ובא חברו וישן על ידו והזיק
הראשון את השני ,שהראשון פטור כיוון שבמקרה כזה הניזק פשע ולכן אין אני מחייב את
חברו שאינו אשם במילוי חסרונו .יוצא מכך שגם לפי הרמב"ן במקרה בו הניזק לא שמר על
ההוראות יהיה החולה פטור מלשלם.
אולם אם אדם יוצא מביתו לפי ההוראות ,כגון ללכת לקנות במכולת ,ומגיע לשם אדם
שמדביק אותו ,במקרה זה הניזק שמר על ההוראות ,והמזיק אפילו אם הוא אנוס ,מועד
לעולם.
לסיכום :אדם ששמר על ההוראות מחלוקת האם פטור ואם פשע חברו הרי הוא פטור
עד כאן דנו במקרה בו אדם הדביק את זולתו בקורונה .נשאלת השאלה האם אדם שגרם
לחברו להיכנס לבידוד יהיה חייב בנזק שיגרם לו מכך? וכן ,האם אדם שעשה זאת בכוונה
תחילה יהיה חייב לשלם את הנזק שנגרם מהבידוד?
חיוב בנזקי שבת על הכנס אדם לבידוד
הגמרא במסכת בבא קמא (דף פ"ה ע"ב) אומרת שהמקרה בו אדם חייב על שבת ללא נזק
היא "דהדקי באינדרונא ובטליה" כלומר אדם שנעל את חברו בביתו ולא נתן לו לצאת ולכן
אינו יכול לצאת לעבוד.
הרמב"ן "בדינא דגרמי" (עמוד קפד) מקשה אם כך איך זה מסתדר לרבנן שאמרו שלא חייבים
על נזק שנגרם על ידי מעשה לא ישיר ,שהרי האדם רק מנע מחברו רווח .ומתרץ שכשנעל
את חברו מיד נחשב שמזיק לו ,בעצם כך שיצר את המצב שהוא נעול ,ולכן חייב.
הרא"ש כתב שחייב בשבת של חברו רק אם הכניס אותו ונעל אותו ,אבל אם היה בפנים ורק
מנע ממנו לצאת ,זה נחשב גרמא ויהיה פטור.

בחידושי רבי שמואל (בבא קמא סימן י"ח אות ז') תמה על הרא"ש שהחיוב של חכמים על
שבת זה במניעת חברו לעשות מלאכה וזה נעשה בכל מקרה על ידי נעילת הדלת .ולא משנה
כלל אם הכניס אותו .וכתב שהרמ"ה באמת כותב שגם אם לא עשה מעשה בגוף חברו עדיין
חייב במניעת הרווח.
אבל נראה שהרא" ש סובר שכל עוד האדם לא עושה מעשה בגופו של חברו הוא לא נחשב
כמזיק לו ,אלא רק כמונע ממנו רווח ,וזה לא נחשב כמעשה נזק .דווקא אם הוא עושה מעשה
פעיל בגופו של חברו הוא נחשב כמזיק לו.
הרא"ש כתב שאדם שיש לו בית להשכרה ,ובא חברו ,סילקו ונעל את הבית ובכך מנע ממנו
את רווח השכרת הבית ,שהמזיק פטור כיוון שהזיק לו בגרמא.
הב"ח תמה על כך שמה ההבדל בין אדם שמנע מחברו לצאת לבין אדם שמנע מחברו
להשכיר .והסביר שההבדל הוא שאדם שנועל את חברו מונע ממנו רווח מיד ,כי לא יכול
לצאת לעשות מלאכה .ואילו אדם שמונע מחברו להשכיר מונע ממנו רווח רק מאוחר יותר
שלא יוכל להכניס שוכר.
הקצות החושן תמה על תירוצו של הב"ח ,שגם בנועל את חברו ,לא מונע ממנו רווח מיד ,אלא
שאח"כ לא יוכל לעבוד .הוא מסביר שדין חיוב הנזק הוא שבת ,ודין שבת נוהג רק באדם עצמו
ולא בבהמתו או ממונו .ולכן הנועל את חברו חייב כי השבית את חברו ממלאכה .ואילו המונע
ממנו השכרה פטור כיוון שהשבית את ממונו ,ואין חיוב שבת בממון.
לעומת זאת הרמ"ה סובר שאף המונע מחברו להשכיר חייב .והחידושי רבי שמואל כיוון
שחיוב שבת הוא לא על מניעת האדם מלעשות מלאכה ,אלא ממניעת האדם להרוויח ,ולכן
חייב גם על השבתת ממונו ובהמתו.
יוצא מכך שגם לפי הרא"ש וגם לפי הרמ"ה אם פגש את האדם מחוץ לביתו וגרם לו להיכנס
לבידוד יהיה חייב בכל מקרה ,כיוון שמנע ממנו בגופו ממש.
וזה נחשב שהוא עושה מעשה בגופו של חברו ,לפי האומרים שמעשה ההדבקה נחשב
כמעשה נזק ממש.
לעומת זאת אם פגש את חברו בביתו ,לפי הרמ"ה יהיה חייב ,ואילו לפי הרא"ש נראה שיהיה
פטור.
כמו כן נראה שאדם חולה שנגע לחברו בממון כלשהו (כגון מטבעות העשויות ממתכת) ועתה
למשך כמה זמן לא יוכל לגעת בחפץ ובכך נגרם לו הפסד ,לפי הרא"ש הסובר שאין שבת על
ממון יהיה פטור .ואילו לפי הרמ"ה הסובר שיש חיוב שבת על כל מניעת רווח ,יהיה חייב בנזקו.
לסיכום :אם על ידי המגע עם חברו גרם לו להיכנס לביתו יהיה חייב לכל הדעות .אבל אם רק
גרם לו להישאר בביתו או שמנע ממנו על ידי מגעו בחפץ שימוש בו ,לפי הרמ"ה יהיה חייב
ולפי הרא"ש יהיה פטור.

שאלה :יהודי נסע מישראל לארצות הברית ותכנן לחזור ולחגוג את הפסח בישראל אלא
שבגלל הקורונה הוטל סגר ובוטלו הטיסות והיהודי נשאר לליל הסדר בארצות הברית .בבוקר
י"ד בניסן לפי שעון ארצות הברית רצה היהודי להתקשר לחבר שישרוף לו את החמץ שנמצא
בישראל אלא שאז נתקל בבעיה :בישראל היה כבר שעתיים לפני ליל הסדר והיהודי התלבט
בשני דברים:
א .האם איסור חמץ מתחיל לפי שעון ישראל או כל מקום ומקום לפי השעון שלו?
ב .כיוון שהחמץ כבר בישראל אז אולי בכל מקרה הוא עבר איסור ,כי אע"פ שאצלו עדיין
מותר לאכול חמץ החמץ נמצא במקום ששם כבר אסור חמץ .היהודי התלבט האם הוא ביטל
מצוות עשה "תשביתו" או שעבר על איסור "בל יראה" .
כדי לענות תשובה צריך לברר איזה איסורי חמץ הוא עלול לעבור:
ביטול מצוות "תשביתו שאור מבתיכם" שזמנה מתחיל מחצות לפי הרמב"ם ורוב
א.
הראשונים.
"בל יראה ובל ימצא" שאיסורו מתחיל בלילה לפי רוב השיטות אם כי יש חולקים
ב.
בדבר וסוברים שהאיסור מתחיל מחצות .

נבאר כאן את גדר "תשביתו" ובחלק ב' נבאר את איסור "בל יראה"

א" .תשביתו"
הרמב"ם כותב "מצות עשה מן התורה להשבית החמץ קודם זמן איסור אכילתו שנאמר" :ביום
הראשון תשביתו שאור מבתיכם" .ומפי השמועה למדו שהראשון זה הוא יום ארבעה עשר.
ראיה לדבר זה מה שכתוב בתורה "לא תשחט על חמץ דם זבחי" כלומר לא תשחט הפסח
ועדיין החמץ קיים .ושחיטת הפסח הוא יום ארבעה עשר אחר חצות".
רואים מהרמב"ם שאיסור חמץ מתחיל מחצות וכדי שלא נאמר שהפסוק "לא תשחט" הוא רק
אסמכתא נביא את דברי הכסף משנה.
כסף משנה הלכות חמץ ומצה פרק ב:

"מצות עשה מן התורה וכו' ראיה לדבר מה שכתוב בתורה וכו' .וא"ת מאחר שכתב שמפי
השמועה למדו שהראשון זה הוא יום י"ד למה לי קרא דלא תשחט .וי"ל דמיום הראשון לא
אשמועינן אלא דהשבתת חמץ היא בי"ד אבל לא שמעינן באי זו שעה ביום".
ואם כך רואים שהפסוק הוא לא אסמכתא אלא הוא קובע את שעת האיסור.

ואם כך אנו רואים שיש זמן ל"תשביתו" עד חצות היום ואם נשאר לו חמץ הוא מבטל מצוות
עשה של "תשביתו" ולכן אם היהודי שנשאר בארצות הברית היה בישראל הוא היה עובר על
"תשביתו" אבל כיוון שהוא בארצות הברית נשאלת השאלה האם האיסור מתחיל כל מקום
לפי החצות של אותו מקום או לפי חצות בירושלים שכן שם זובחים את הפסח ושם יש את
הבעיה של "לא תשחט "...וכותב המקראי קודש בסימן י"ב שמהפסוק " לא תשחט אנו רואים
שהתורה תולה את איסור חמץ בשחיטת הפסח בירושלים שהוא בחצות והמקראי קודש
מביא את הרה"ג יצחק רוזנטל שכותב שא"כ חצות היום בירושלים אוסר בחמץ לכל העולם
למרות שיש ארצות שעדיין לא הגיע זמן חצות ובכל זאת יהיה אסור חמץ בגלל שבירושלים
הגיע זמן חצות .אבל הוא דוחה ראיה זו כיון שבשעת היתר הבמות היה אפשר לעשות במה
גדולה ולהקריב קרבן פסח בחו"ל ואם כך זמן הקרבת הקרבן הוא לאו דווקא לפי ירושלים,
אלא כל מקום לפי זמן חצות שלו כיוון שאפשר בשעת היתר הבמות להקריב בכל מקום .אולם
הרב יוסף כהן זצ"ל מעיר שלפי הרמב"ן דחיה זו לא שייכת כיוון שהרמב"ן סובר שאין עושים
במה גדולה בחו"ל.
אולם יש לדון על סברא זו האם היא שייכת גם היום ,מסברא פשוטה אפשר לומר שאם
בשעת היתר הבמות היה אפשר להקריב בכל מקום אז זה גילוי מילתא שזמן "תשביתו" שהוא
עד זמן קרבן הפסח אינו תלוי בירושלים אלא כל מקום כמקומו כיון שמקום ההקרבה לא היה
דווקא בירושלים והתורה לא הקפידה שיהיה דווקא כמו ירושלים .אבל אפשר לומר שלפני
שנאסרו הבמות ואחרי שנאסרו הבמות השתנה משהו משמעותי לפני איסור הבמות ,לא היה
את מעלת ירושלים ואילו לאחר שירושלים התקדשה ומקריבים רק בירושלים כמו שמקריבים
דווקא בירושלים ולא במקום אחר ,כך גם הזמן עובד לפי ירושלים .ויש שינוי מהותי בין לפני
איסור הבמות לבין אחרי איסור הבמות ,ואי אפשר לומר שמה שהיה לפני איסור הבמות זה
גילוי מילתא על זמן איסור הבמות.
והמקראי קודש דן האם בכלל היה מותר להקריב בבמה גדולה בחו"ל וכותב :שמה שכתוב
בגמ' מגילה דף י .וכן מבואר ברש"י סנהדרין דף פ"ג .ד"ה תרומת חו"ל וכ"מ ברש"י זבחים י"ד.
ד"ה כן ,אבל מכל המקומות הנ"ל אין ראיה שמקריבים בבמה גדולה בחו"ל.
ולכאורה יש להוכיח שבחו"ל יש חילוק בין במה גדולה לבמה קטנה שהרי כתוב באבות דרבי
נתן "לפי שכל ארץ ישראל ראויה למזבח" ויעוין שם בהגה יעב"ץ שהוא בשעת היתר הבמות
ומכאן משמע שהבמות לא הותרו בחו"ל וכדי שלא יסתור את הסוגיא במגילה י"ל שתורת
במה גדולה לא הותר בחו"ל.

ולאחר שהמקראי קודש דחה את סברת הרב יצחק רוזנטל האם יש היתר במות בחו"ל הוא
כותב והעיקר בזה שיש כלל :מצווה או איסור אע"פ שהוא תלוי באופק אחר אין הולכים בה
אלא לפי האופק שהוא נמצא שם.
כלומר למרות שהפסוק תולה את "תשביתו" בקרבן פסח לא משנה היכן היו יכולים להקריב
אותו בשעת היתר הקרבה בבמות ,כי בירושלים יעשו לפי האופק של ירושלים (.בחצות
כמובן) ובמקום אחר ישביתו שאור עד חצות של האופק המקומי ,וכך יקיימו את התלות של
"תשביתו" בקרבן פסח ולא צריך לעשות את חצות לפי האופק של ירושלים.
וראיה לדבריו מביא הרב פרנק את המשך חכמה על התורה "וידבר ה' אל משה במדבר סיני...
בארבעה עשר יום בחודש הזה בין הערבים תעשו אותו" לכן כתוב במדבר סיני בין הערביים
שלא יאמרו שעל נס שנעשה בין הערבים בפסח ראשון כי א"כ הלא נשתנה שקיעה והוא
אופק אחר ,אלא שלא הביטו על בן הערביים מעשיית הפסח הראשון "שהזמן הוא כבמקום
המצווה וזה כלל גדול בתורה".
גם המשך חכמה מסכים שהמצווה נעשית בזמן מקומה ולא לפי זמן ירושלים.

סיכום :מחצות היום חל איסור חמץ שנאמר "לא תשחט על חמץ דם זבחי" הרב יצחק רוזנטל
רצה להגיד מכאן שזמן חצות הוא כמו ירושלים ששם שוחטים את הקרבן ,ולכן אף למי
שנמצא במקום אחר זמן חצות הוא באותו שעה של ירושלים ,כי הפסוק תולה את הזמן
בשחיטת הקרבן והקרבן נשחט רק בירושלים ,ודחה זאת כיוון שאפשר היה להקריב בכל
מקום קרבן פסח בשעת היתר הבמות .נסינו להגיד שדחייתו לא מוכרחת ,והרב פרנק
במקראי קודש כתב שאי אפשר להקריב בבמה גדולה בחו"ל .ולפי הרמב"ן אי אפשר להקריב
בכלל בחו"ל ולכן הוא פירש שכמו שבכל מצווה הולכים לפי האופק של אותו מקום ולא לפי
אופק של מקום אחר כך גם ב"תשביתו" הולכים לפי קו האופק של אותו מקום .וכן פירש
המשך חכמה ואמר שזהו כלל גדול בתורה שתמיד הולכים אחרי אופק של אותו מקום ולכן
בסיפור שלנו היהודי שנתקע לא ביטל מצוות עשה של "תשביתו" כיוון שבארה"ב עדיין לא
היה חצות ,ולכן יכול למכור את החמץ לגוי או לבטל את החמץ או לדאוג שהחמץ ישרף.

ב .גדר איסור "בל יראה ובל ימצא"
ש"ע "חמץ משש שעות ולמעלה ביום י"ד אסור בהנאה"  .דעת כמה אחרונים והגר"א
שהש"ע סובר שאיסור זה משש שעות הוא דאורייתא .השער הציון מביא מחלוקת האם יש
איסור "בל יראה ובל ימצא" משש שעות כבר ,אבל נראה ממה שכתב במשנה ברורה שהוא
אוחז בשיטה שעדיין אין את איסור "בל יראה" ואם כך לפי חלק מהפוסקים וכמו שנראה
שפסק המשנה ברורה אין את איסור "בל יראה" אחרי השעה השישית ,אולם לפי השיטות
שסוברות שאיסור "בל יראה" מתחיל משש שעות יש לדון האם היהודי שנתקע בגלל
הקורונה בארה"ב עובר על בל יראה.

צדדי הספק הם :מצד אחד היהודי נמצא במקום שעדיין מותר בחמץ ואין כל סיבה שיעבור
ב"בל יראה".
מצד שני החמץ נמצא בישראל ששם כבר חל איסור "בל יראה" ולא משנה איפה הבעלים
נמצאים ,החמץ בישראל ובישראל כבר יש איסור חמץ ,וכל רגע שאותו יהודי משאיר שם את
החמץ הוא עובר בבל יראה.
ובעצם הדיון הוא האם איסור חמץ זה בגברא או בחפצא ,אם איסור הוא בגברא האדם נמצא
במקום מותר ואין שום בעיה ,ואם האיסור הוא בחפצא אז כיוון שהחמץ במקום איסור חל
עליו איסור "בל יראה".
נביא ראיה במה שכתב במקראי קודש סימן נה שהביא את העונג יו"ט שמוכיח ממה שכתב
בגמ' שהאוכל תרומת חמץ בפסח משלם קרן וחומש ,ושואלת הגמ' אם משלם לפי מידה
שפיר אתי אלא אי משלם לפי דמים ,אין לחמץ דמים ומה ישלם ומתרצת הגמ' שהתנא סבר
כמו רבי יוסי הגלילי ואם היה את הדין שבחמץ הולכים אחר החפצא היה אפשר לתרץ תירוץ
הרבה יותר פשוט שמדובר בשביעי של פסח והבעלים נמצא במקום שכבר נגמר הפסח
והחמץ ששייך נמצא במקום שעדיין פסח אבל מכיוון שהגמ' לא תירצה כך כנראה שהיא
סוברת שבחמץ הולכים אחר החפצא ,וכן נוקט הגרי"מ טוקצינסקי בספר "היומם"
אולם הרב פרנק חולק ואומר שהחמץ הולך אחרי הגברא ולא אחרי החפצא ,ולאנשים
שבאותו מקום החמץ אסור ,אבל אותו אדם שנמצא רחוק יכול למכור את החמץ כי הולכים
אחרי הגברא( ,ולא קשה על הרב פרנק מהגמ' כי החמץ אסור בהנאה למי שאכלו אף אם
הבעלים נמצא במקום שכבר יצא פסח ).ומביא הרב פרנק ראיה לדבריו מהחסד לאברהם
שכותב שפשוט לו שבחמץ הולכים אחרי הגברא שהוא איסור על האדם ,ולא על החמץ,
והתורה אמרה "ולא יראה לך חמץ" ומדובר על זמן איסורו וכל שבמקומו לא הגיע זמן איסור
חמץ ,לא משנה היכן החמץ נמצא הוא לא עבר שום איסור.
וכותב הרב פרנק שאפשר שאין מחלוקת בין העונג יו"ט לחסד לאברהם כיון שהעונג יו"ט
דיבר על איסור הנאה שזהו איסור חפצא ,והוא דיבר על איסור הנאה בלבד .אבל לעניין איסור
"בל יראה" גם הוא יודה לדברי החסד לאברהם.
נראה שהרב פרנק הולך לשיטתו וסובר שבכל מקום הולכים אחרי קו האופק של האדם אף
אם יש דברים שתלויים בקו אופק אחר ,ולכן גם באיסור חמץ אף שהחמץ נמצא במקום
איסור כיוון שעל הבעלים של החמץ אין כרגע שום איסור הוא לא עובר ב"בל יראה" .אבל בכל
זאת כותב הרב פרנק לגבי תיירים שהגיעו מאמריקה לא"י שיזהרו למכור את החמץ בא"י כדי
שלא יהיה להם חמץ באמריקה בזמן האיסור בארץ.

לסיכום :יש מחלוקת האם איסור "בל יראה" קיים משש שעות .נראה מהמשנה ברורה להלכה
שאין איסור "בל יראה" משש שעות ,ואף לשיטת החולקים וסוברים שיש איסור בל יראה ,יש
עוד ספק כיוון שהוא נמצא במקום שונה שבו אין איסור ,לעומת המיקום של החמץ שנמצא
במקום איסור ,ובזה חולקים הרב פרנק והרב טוקצינסקי .

הרב פרנק טוען שאין בעיה בכך שהחמץ במקום האיסורכי הולכים אחר הגברא ,והרב
טוקצינסקי סובר שהולכים אחר מקום החמץ ,ואותו יהודי עובר איסור.
החסד לאברהם ואולי גם העונג יו"ט שסוברים שאיסור "בל יראה" קיים ותלוי רק באדם
עצמו.
ולכן נראה להלכה שאם יש אפשרות לאותו יהודי לדאוג שישרפו את החמץ עדיף שיעשה
את זה ובכך לא ביטל את מצוות עשה של "תשביתו" כיוון שעוד לא התחיל בארה"ב "זמן
תשביתו".
ולעניין "בל יראה ובל ימצא" אף שבארה"ב לא התחיל זמן האיסור לפי הרב טוקצינסקי ואולי
גם לפי העונג יו"ט האיסור הולך אחרי מקום החמץ ובמקרה שלנו מחלוקת אם התחיל זמן
"בל יראה" ולכן עלול להיות בעיה.
אולם לפי החסד לאברהם והרב פרנק אין בכלל בעיה ולא עבר שום איסור,
בכל מקרה יש ליהודי על מה לסמוך כי יכול לסמוך על שיטת החסד לאברהם והרב פרנק.
גם לפי הרב טוקצינסקי נראה שאין בעיה כי המשנה ברורה נוקט בשיטת הסוברים שאיסור
"בל יראה" לא מתחיל בשש שעות.
כדאי לא להגיע למצב הזה כי הרב פרנק בעצמו כותב שתיירים שמגיעים מאמריקה לישראל
שיזהרו למכור את החמץ בישראל כדי שבזמן פסח בארץ לא יהיה להם חמץ באמריקה ,אולם
במקרה שלנו זה עוד יותר קל מהמקרה של הרב פרנק  ,כיוון שכאן יש עוד מחלוקת האם
התחיל זמן איסור "בל יראה" ולכן בסיפור שלנו היהודי יכול למכור או לשרוף או לבטל את
החמץ.

יתאגדו המאוגדים

ותעלה למרומים

וירננו התהלים

כי תפילתם---

למלך המלכים

כלהב חודרת

שלוש פעמים

כקטורת מטמרת

יבקשו בתחנונים

וכאשֵ ה מוקטרת

פתיחה
לאור נגיף ה'קורונה' ,אשר התפשט במהירות ברחבי העולם ,וכמעט אין מדינה אשר
לא פסח עליה ,ומשרדי הממשלה הטילו הגבלות על הציבור ,ובניהם איסור התקהלות
למעלה מעשרה איש ,ועם הזמן נוספו על הנחיות אלו הגבלות נוספות ,ובניהם איסור
יציאה מהבית אלא למטרות חיוניות ,ובאתי לדון בגדר תפילה בציבור ,האם חובה היא
לכל דבר ועניין או שמא מנהג גדול הוא ,אך אינו חובה ,וממילא נפקא מינה רבתי
לימים טרופים אלו ,האם עדיין יש צורך לצאת מהבית לצורך תפילה בציבור ,או שמא
יש להקל בדבר ולהתפלל בבית .ויהי רצון שלא תצא תקלה מתחת ידינו ,ויקויים בנו
הפסוק (שמות טו ,כו) "...כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה'
רפאך"( .ועיין בברכות ה.).
בחשיבות התפילה בציבור
הנה ודאי לית מאן דפליג בחשיבות הרבה העומדת בתפילת הציבור ,וכבר אמרו חז"ל
(ברכות ו ).אין תפלה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת ,22שנאמר "לשמוע אל הרנה
ואל התפילה" ,במקום רנה (בבית הכנסת ששם אומרים הצבור שירות ותשבחות
בנעימת קול ערב .רש"י) שם תהא תפילה .ועוד דרשו ,מנין שהקב"ה מצוי בבית
הכנסת ,שנאמר "אלהים נצב בעדת אל" ,ובעשרה שכינה קדמה ואתיא (קודם שיהיו
כל העשרה)  . 23ועוד שם (ח ,).אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי מאי דכתיב (ועיין
בהגהות הגר"א ,שכתב דגרסת הרי"ף והרא"ש :אין תפילתו של אדם נשמעת אלא
בבית הכנסת שנאמר) "ואני תפלתי לך ה' עת רצון" ,אימתי עת רצון ,בשעה שהציבור
מתפללין ,רבי יוסי ברבי חנינא אמר מהכא ,כה אמר ה' בעת רצון עניתיך .רבי אחא
ברבי חנינא אמר מהכא ,הן אל כביר ולא ימאס ,וכתיב :פדה בשלום נפשי מקרב לי כי
ברבים היו עמדי .תניא נמי הכי ,רבי נתן אומר :מנין שאין הקדוש ברוך הוא מואס
בתפלתן של רבים ,שנאמר :הן אל כביר ולא ימאס ,וכתיב :פדה בשלום נפשי מקרב לי
וגו' .אמר הקדוש ברוך הוא כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הצבור-
מעלה אני עליו כאילו פדאני ,לי ולבני ,מבין אומות העולם .ועוד מבואר שם ,דכל שיש
לו בית הכנסת בעירו וא ינו נכנס להתפלל שם נקרא שכן רע ,ולא עוד אלא שגורם
גלות לו ולבניו( .ועוד בחשיבות התפילה בציבור ,ע"ע יבמות מט' :הא ביחיד הא
בציבור' ,ובילקוט יוסף סימן צ שהאריך בדבר).
מהתורה או מדרבנן
ולאחר שהוברר לנו במעלת התפילה בציבור ,יש לעיין ,האם יש בכך מצוה מהתורה ,או
שמא מתקנת חכמים היא ,וכמו שיתבאר בע"ה.
22

ועיין בדברי מרן הב"י בסימן צ בדעת הטור.
23
וכאשר עשרה מתקבצים יש בכך אף עשה מהתורה של 'ונקדשתי בתוך בני ישראל' ,וכמבואר ברא"ש לקמן.
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שיטת הרמב"ם ,המרדכי והרא"ש
בברכות (מז ) :אמרו:
...מעשה ברבי אליעזר שנכנס לבית הכנסת ולא מצא עשרה ,ושחרר עבדו והשלימו
לעשרה ...והיכי עביד הכי ,והאמר רב יהודה ,כל המשחרר עבדו עובר בעשה ,שנאמר:
לעלם בהם תעבדו .לדבר מצוה שאני .מצוה הבאה בעבירה היא ,מצוה דרבים שאני.
ע"ש.
וכתב הרמב"ם (עבדים ט ,ו):
וכן אסור לאדם לשחרר עבד כנעני .וכל המשחררו עובר בעשה שנאמר 'לעולם
בהם תעבודו' .ואם שחררו משוחרר כמו שביארנו וכופין אותו לכתוב גט שחרור
בכל אותן הדרכים שביארנו .ומותר לשחררו לדבר מצוה ,אפילו למצוה של
דבריהם כגון שלא היו שם עשרה בבית הכנסת הרי זה משחרר עבדו ומשלים
בו המנין וכן כל כיוצא בזה.
וכ"כ המרדכי (ברכות רמז קסה):
"מצוה דרבים שאני ,מכאן קשה למה שפירש בה"ג דמי שמת לו מת ביום טוב
שני האחרון דאבילות נוהג ולא אתי יום טוב האחרון דרבנן ודחי אבילות
דאורייתא דכתיב ואחריתה כיום מר ,דהא הכא חזינן דאתיא תפלה דרבנן ודחי
קרא דלעולם בהם תעבודו ,"...ע"ש.
וכ"כ בשם רבינו יהודה מפרי"ש (מועד קטן הלכות אבלות רמז תתסב ,הובא בביאורי
הרמ"ב ברכות שם):
"אע"ג דלעולם בהם תעבודו קרא ותפילה עשה דרבנן ולא אתי עשה דיחיד
דאורייתא ודחי תפילה דרבנן".
וכיו"ב מצינו לדברי הרא"ש (ברכות פ"ז ,כ):
"...מצוה דרבים שאני .דאלים עשה דרבים דכתיב ונקדשתי בתוך בני ישראל
דהיינו עשה דמקדשין את השם בעשרה ברבים ואפילו הוי מלתא דרבנן כגון
לשמוע קדושה וברכו שלא מצינו לו עיקר מן התורה אפ"ה דחי עשה דיחיד
דלא מסתבר לי דמיירי בעשרה דאורייתא כגון לקרות פרשת זכור 24שהוא מן
התורה דמשמע דבכל ענין איירי .מכאן תשובה לבה"ג שכתב שאם נקבר לו
לאדם מת ביום טוב האחרון של חג שהוא מדרבנן דאתי אבילות יום ראשון
שהוא דאורייתא ודחי עשה דרבים שמחת הרגל דיו"ט האחרון דרבנן דהכא
24

עיין תוס' ברכות יג ,ב"י ,שו"ע וביאור הגר"א סימן תרפה ,ברש"ל ברכות שם ,ובדברי חמודות ברכות כאן.
ואכמ"ל.
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משמע דעשה דרבים דרבנן דחי עשה דלעולם בהם תעבודו ועוד לא מצינו
אבילות יום ראשון דאורייתא דדווקא אנינות יום ראשון דאורייתא לענין אכילת
קדשים ומעשר שני כדפרישית לעיל בסוף היה קורא" (ולהרחבה ,ע"ע רא"ש
גיטין פ"ד ,כג ,ובקרבן נתנאל אותיות ח ,ו-י ,וברא"ש מו"ק פ"ג ,ג).
העולה מדברי הראשונים הנ"ל ,שאיסור שחרור עבדו הינו מצות עשה מהתורה ,ואפ"ה
איסור זה נדחה מפני מצוה דרבים דרבנן ,דהיינו תפילה בציבור .ועוד מבואר בדברי
הרא"ש ,דלאחר שנתקהלו עשרה אנשים ישנה מצוה דאורייתא נוספת של 'ונקדשתי
בתוך בני ישראל'.
שיטת הרמב"ן והר"ן
כתב הרמב"ן (גיטין לח:):
הא דאמרינן (ששחרר ר"א את עבדו מפני ש) מצוה שאני .תמהני ,וכי מפני
מצוה להתפלל בציבור דחו עשה שבתורה .ואפשר שלא אמרה תורה לעולם
בהם תעבודו אלא משום שלא ליתן להם מתנות חנם כענין דכתיב בגוים לא
תחנם ,אבל כשהוא משחררו מפני שנותן דמי עצמו או משום מצוה וצורך הרב
דליכא חנינה מותר וי"ל נמי אין הכי נמי דאתיא האי מצוה ודוחה עשה שבתורה
שכיון שבא הקדוש ברוך הוא לבית הכנסת ולא מצא שם עשרה מיד כועס.
לרמב"ן הוקשה ,כיצד מפני מצוה להתפלל בציבור נדחה עשה שבתורה של 'לעולם
בהם תעב ודו' ,הלא אינה דאורייתא אלא דרבנן .ותירץ ,שדין 'לעולם בהם תעבודו'
פירושו שלא לתת להם מתנות חינם ,אבל כשהוא משחררו מפני מצוה ,מותר ,מפני
שהרי זו כנותן דמי עצמו ויוצא ,25שיש כאן צורך הרב .26ועוד תירץ ,שכיון שאמרו שבא
הקב"ה לבית הכנסת ולא מצא שם עשרה מיד כועס ,הרי זהו דין גדול ,וממילא 'לעולם
בהם תעבודו' נדחה מפני מצוה גדולה זו .והר"ן הוסיף (גיטין כ :מדפי הרי"ף ,הובא
בכס"מ עבדים ט ,ו) ,שתפילה בציבור דוחה את 'לעולם בהם תעבודו' ,משום שאינו
עשה גמור .ע"ש.
מרן בכסף משנה (שם) העתיק את דברי הר"ן ש'לעולם בהם תעבודו' כוונתו שלא יתן
להם מתנות חינם ,וכיון שיש מצוה אינו חנינה אלא לצורך והרי זה כ'נותן דמי עצמו',
וכתב על כך:
ובגמ' פרק שלשה שאכלו פריך על הא דאמרינן להשלים עשרה בבית הכנסת
מצוה הבאה בעבירה היא ומשני מצוה דרבים שאני.
25

עיין גיטין לח ,:והיינו ושהעבד נותן לאדון את שוויו ומשתחרר.
26
והקשו המפרשים על דבריו ,שלפי מה שפירש שיש כאן דין של 'נותן דמי עצמו ויוצא' ,מדוע הגמרא בברכות
הנ"ל הקשתה 'מצוה הבאה בעבירה היא' ,הלא אין כאן עבירה כלל ועיקר( .וע"ע רשב"א גיטין לח :וקרבן נתנאל
גיטין פ"ד אות י).
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ונראה שהבין בדעת הר"ן ,שלדעתו ,אם נאמר ש'לעולם בהם תעבודו' הינו עשה גמור,
כיצד נדחה מפני 'האי מצוה' ,דהיינו תפילה בציבור ,הלא דרבנן היא ,ולכן בהכרח יש
לומר (לדעת הר"ן) ש'לעולם בהם תעבודו' אינו עשה גמור ,וממילא עשה זה נדחה
מפני מניין דרבנן .והוקשה לכסף משנה ,ומה ישיב על כך הרמב"ם ,שלדעתו לעולם
בהם תעבו דו היינו עשה גמור ,ותירץ שבגמרא בברכות הנ"ל מבואר להדיא ,שכיון שזו
מצוה דרבים ,אע"ג דרבנן היא ,מ"מ דוחה עשה דאורייתא.
או יש לומר ,שבא מרן הכס"מ להקשות על דברי הר"ן כקושיית המפרשים על דברי
הרמב"ן ,שהרי בברכות הנ"ל פרכינן 'מצוה הבאה בעבירה היא' ,ואם יש בשחרור העבד
יש דין של 'נותן דמי עצמו ויוצא' ,מדוע מצוה הבאה בעבירה היא.
שיטת רש"י והמאירי
בברכות (ז ):אמר ליה רבי יצחק לרב נחמן ,מאי טעמא לא אתי מר לבי כנישתא לצלויי,
אמר ליה :לא יכילנא .אמר ליה :לכנפי למר עשרה וליצלי .אמר ליה :טריחא לי מלתא.
ולימא ליה מר לשלו חא דצבורא ,בעידנא דמצלי צבורא ליתי ולודעיה למר .אמר ליה:
מאי כולי האי? וכו' ע"ש .ופרש"י ,לא יכילנא .תש כחי .המדקדק בדברי רש"י ,יבחין שלא
נקט שרב נחמן היה חולה ,אלא כיון שהרגיש בנפשו שאינו יכול ,משום שתש כוחו,
פטר עצמו מהליכה לבית הכנסת להתפלל עם הציבור ,ואע"ג דרבי יצחק אהדר לו
שהיה עליו להתפלל בשעה שהציבור מתפלל ,מ"מ ללכת להתפלל במניין ממש ,הודה
לו שהוא פטור.27
ומעתה ,אם נאמר דלדעת רש"י תפילה בציבור היינו דין מדרבנן ,ממילא קיל יותר ,ולכן
כאשר תש כוחו של האדם ,יכול להתפלל שלא בציבור אלא ביחידות ,אך אם נאמר
שי ש שתפילה בציבור הינה דינא דאורייתא ,מדוע כאשר תש כוחו של האדם הרי הוא
נפטר מתפילה בציבור ,הלא הוי עשה גמור ,אלא אפשר צריך לומר דרש"י סבירא ליה
דדעת שאר הראשונים ,שדין תפילה בציבור הינו דרבנן( .ולקמן יתבאר בע"ה בדעת
רש"י מדוע דין דרבנן זה קל יותר מאלולי היה דאורייתא).28
ונראה שכן הוא דעת המאירי ,שכתב (ברכות ו ,).כל שאדם יכול להתפלל בבית הכנסת
יעשה מפני ששם כונת הלב מצויה .כלל גדול אמרו תפלת הצבור חביבה וכל
27

ולא אכחד שראיה זו אינה מוכרחת ,דהנה הטור (סימן צ) וכן השולחן ערוך (שם ,ט) כתבו דאם הוא אנוס שאינו
יכול לבוא לבית הכנסת יכון להתפלל בשעה שהציבור מתפללים ,ועיין בבית יוסף .ומשמע שהבינו דמה שפירש
רש"י 'תש כוחי' ,היינו אונס גמור ,וממילא גם בדין תורה יפטר ,כדקיימא לן אנוס רחמנא פטריה (בבא קמא כח:

ע"ש).

אלא דעפ"כ יש ליישב ראיה זו ע"פ דברי המשנה ברורה (ס"ק כט) אנוס' ,הינו שתש כחו אף שאינו חולה' .ומהדר
ראייתנו לדוכתא ,דתש כוחו אינו חולה ,ועל כל פנים נפטר מתפילה בציבור ,ומשמע דדין דרבנן הוא ואינו חיוב
גמור ,כמו שיתבאר.
28
ויעויין עוד עירובין כא :ובמהרש"א שם.
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המתפללים בבית הכנסת בעשרה שכינה עמהם .ובפרק ד' אמרו שאסור לאדם
שיקדים תפלתו בצבור לתפלת הצבור והתבאר למטה שאם לא היה יכול להתפלל
בבית הכנסת יתפלל בתוך ביתו בשעה שהצבור מתפללים שנאמר ואני תפלתי לך ה'
עת רצון אימתי הוא עת רצון בשעה שהצבור מתפללים .ומ"מ מי שיש לו בית הכנסת
בעירו והוא יכול לילך ואינו הולך אין רוח חכמים נוחה הימנו ולא עוד אלא שנקרא שכן
רע ואם יש לו בית המדרש קבוע מתפלל בו וכך הדבר ברור .ע"כ.
העולה מן האמור
העולה מכאן ,שלדעת הראשונים תפילה בציבור הינה מדרבנן ,וכן דעת מרן השו"ע
(יו"ד רסז ,עט) שכתב:
" המשחרר את עבדו עובר בעשה דלעולם בהם תעבודו (ויקרא כה ,מו) ,ומותר
לשחררו לדבר מצוה ,אפילו היא מדבריהם ,כגון שלא היו בבית הכנסת י' הרי זה
משחרר עבדו ומשלים בו מנין י' ,וכן כל כיוצא בזה"...
חובה או מנהג
ומעתה פש גבן לברורי האם מצוה זו הינה בגדר 'חובה גמורה' או בגדר 'מנהג' ,דאם
נאמר שהיא בגדר חובה ,הרי הוא דין דרבנן מוחלט לכל דבר ועניין ,אלא שאם נאמר
שדין זה אינו חובה אלא מנהג ,ממילא דין זה אמנם מדרבנן הוא ,אך עכ"פ אינו דין
דרבנן גמור.
ונראה שנחלקו בכך הראשונים ,דהנה בפסחים (מו ).אמר רבי אבהו אמר רבי שמעון
בן לקיש ,לגבל ולתפילה ולנטילת ידים ארבעה מילין ...אמר רבי יוסי ברבי חנינא לא
שנו אלא לפניו (אנטילת ידים ואתפילה דמהלך בדרך קאי .רש"י) אבל לאחריו אפילו
מיל אינו חוזר ,אמר רב אחא ,ומינה ,מיל הוא דאינו חוזר הא פחות ממיל חוזר .ע"ש.
ונחלקו הראשונים מהי 'תפילה' המובאת בגמרא ,דלדעת רש"י ,אם מהלך אדם בדרך
ובא עת ללון ולהתפלל ,אם יש בית הכנסת לפניו ברחוק ארבע מילין  -הולך ומתפלל
שם ולן שם ,וכן לנטילת ידים לאכילה ,אם עתיד למצוא מים לפניו בארבע מילין  -הולך
לשם ונוטל את ידיו.
וכך כתבו התוספות (ד"ה ולתפילה):
נראה כפירוש הקונטרס ,ולא כערוך דפירש לתפלה היינו לרחוץ ידיו להתפלל
דהיכי דמי אי בעידנא דצלותא הא אמרינן בברכות (דף טו( ).אביי) לייט אמאן
דמהדר אמיא בעידן צלותא דכתיב ארחץ בנקיון כפי ואי שלא בזמן תפלה מאי
איריא ד' מילין אפי' טובא נמי.
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ומעתה נראה ששורש מחלוקת רש"י תוס' והערוך הינה במהות תפילה בציבור,
שלדעת רש"י תפילה בציבור היינו דינא דרבנן גמור ,וממילא יש חובה על האדם לילך
עד ארבעה מילין (!) לפניו בשביל התפילה (ולא הטריחוהו יותר משום שהתורה חסה
על האדם) ,אך לדעת הערוך ,תפילה בציבור הינה דרבנן ,אך אינו חיוב גמור ,וממילא
אינו חייב לילך ארבעה מילין לפניו בעבור תפילה בציבור.
בביאור שיטת רש"י
ועכ"פ לכאו' תקשי לשיטת רש"י ,דמאחר שהוכחנו דלדעת רש"י דין תפילה בציבור
הינו דין דרבנן גמור ,כיצד בברכות (ז :שהובא לעיל) פירש 'תש כוחי' ,דהיינו שכבר אם
תש כוחו של האדם פטור מתפילה בציבור ,הלא יש בכך חיוב מן הדין .ואם תאמר
ש'תש כוחי' היינו חולה ,לא משמע כן מדברי הפוסקים (עיין משנ"ב צ ,ס"ק כט)
שכתבו היינו שתש כוחו אף שאינו חולה.
ונראה ליישב ,דאמנם תפילה בציבור הינה חיוב מן הדין ,אך על כל פנים דרבנן היא,
וקיימא לן 'הם אמרו והם אמרו' ,וממילא כאשר תש כוחו של האדם הרי הוא פטור
מלהתפלל בציבור.
בביאור שיטת הרמב"ם
כתב הרמב"ם (תפילה ד ,ב)
טהרת ידים כיצד רוחץ ידיו במים עד הפרק ואחר כך יתפלל ,היה מהלך בדרך
והגיע זמן תפלה ולא היה לו מים אם היה בינו ובין המים ארבעה מילין שהם
שמונת אלפים אמה הולך עד מקום המים ורוחץ ואחר כך יתפלל ,היה בינו ובין
המים יותר על כן מקנח ידיו בצרור או בעפר או בקורה ומתפלל.
ונחלקו המפרשים מהיכן נובע דין הרמב"ם ,דהנה הכסף משנה ביאר דמקורו בברכות
פרק היה קורא (טו .והיתה לפני הרמב"ם גרסה אחרת ,ע"ש) ,אך רבנו מנוח ביאר
דמקור דברי הרמב"ם הינו בגמרא פסחים (מו .הנ"ל) ,והיינו דלא כפרש"י.
ונראה שיסוד מחלוקתם תלוי כיצד הבין הרמב"ם את שורש חיוב תפילה בציבור,
דהכסף משנה סבר שהרמב"ם תפס כפירוש רש"י בפסחים ,שתפילה בציבור הוי דין
גמור ,וממילא מקורו הוי בברכות ,29אך לדעת רבינו מנוח ,הרמב"ם סובר כדעת הערוך
בפסחים שם ,וממילא סובר שתפילה בציבור אינו דין גמור.
וכן מצינו באחרונים שנחלקו בדבר ,דלעת האגרות משה (או"ח ח"ב סי' כז) לדעת
הרמב"ם תפילה בציבור היא חיוב ולא הידור ומעלה ,אך לדעת אחרונים אחרים (עמק
29

אך עדיין צ"ב ,דלא מצאתי שהרמב"ם הביא את הדין המובא במס' פסחים.
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ברכה ,הובא בספר המפתח מהדו' פרנקל) אינו חיוב אלא השתדלות שתוקבל תפילתו.
(וע"ע בספר המפתח ,עבדים פ"ט ה"ו).
פסיקת ההלכה
כתב הרמב"ם (תפילה ח ,א):
"תפלת הציבור נשמעת תמיד ואפילו היו בהן חוטאים אין הקדוש ברוך הוא
מואס בתפלתן של רבים ,לפיכך צריך אדם לשתף עצמו עם הציבור ,ולא
יתפלל ביחיד כל זמן שיכול להתפלל עם הציבור ,ולעולם ישכים אדם ויעריב
לבית הכנסת שאין תפלתו נשמעת בכל עת אלא בבית הכנסת ,וכל מי שיש לו
בית הכנסת בעירו ואינו מתפלל בו עם הציבור נקרא שכן רע".
אך הטור (או"ח צ) כתב:
"לא יתפלל אדם אלא בבית הכנסת עם הצבור ,דא"ר יוחנן אין תפלתו של אדם
נשמעת אלא בבית הכנסת פירוש עם הצבור .ואמר רב נחמן אסור לו לאדם
שיקדים תפלתו לתפלת הצבור ובצבור שנו ואפילו הוא אנוס שאינו יכול לילך
לבית הכנסת טוב לו לכוין השעה שהצבור מתפללין בה דכתיב ואני תפלתי לך
ה' עת רצון ודרשינן אימתי הוא עת רצון בשעה שהצבור מתפללין .ואמר ר"ל
כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס לתוכה להתפלל נקרא שכן רע ולא
עוד אלא שגורם לו ולבניו גלות".
ובהמשך דבריו הוסיף:
"...לכן צריך להשתדל בכל כחו להתפלל עם הצבור'( .ע"ש)
וממילא נראה שנחלקו האם תפילה בציבור הוי חובה גמורה או שמא לא ,דהרמב"ם
נקט בלשון 'צריך' ,משום שסובר שתפילה היינו חיוב ממש (וכמו שהוכחנו לדברי
הכס"מ לעיל) ,ואילו לדעת הטור ודאי שעל האדם להשתדל בכל כוחו להתפלל עם
הציבור ,אלא דמ"מ סובר שאינו חובה גמורה ,וממילא במקום הצורך יש להקל בדבר,
וכמו שיתבאר בע"ה לקמן.
בירור דעת מרן
ופסק מרן השולחן ערוך (צ ,סעיף ט):
"ישתדל אדם להתפלל בבית הכנסת עם הציבור ,ואם הוא אנוס שאינו יכול
לבוא לבית הכנסת ,יכון להתפלל בשעה שהציבור מתפללים"...
אך מאידך גיסא פסק את שיטת רש"י והתוס' להלכה (שם ,סעיף טז)
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ההולך בדרך והגיע לעיר ורוצה ללון בה ,אם לפניו עד ד' מילין מקום
שמתפללים בי' ,צריך לילך שם; ולאחריו ,צריך לחזור עד מיל ,כדי להתפלל בי'.
והנראה ברור ,דדעת מרן הינה שישנה חובה גמורה (מדרבנן) להתפלל בציבור ,וכדעת
רש"י ,תוס' והרמב"ם ,ואלא שיש לברר מדוע נקט (בסעיף ט) לשון 'ישתדל'.
א .בגדר מסירות נפש:
בהלכות שבת (או"ח רנ ,סעיף א) כתב מרן' ,ישכים בבוקר ביום ששי להכין צרכי שבת,
ואפילו יש לו כמה עבדים לשמשו ישתדל להכין בעצמו שום דבר לצרכי שבת כדי
לכבדו' ,והקשו האחרונים (עיין בה"ל ,וע"ע במש"כ בעניין בחוברת 'מאורנו' סיון
תשע"ט) מדוע שינה מרן מלשון הרמב"ם שנקט לשון חובה .והנראה ליישב ,דאכן
מסכים הרמב"ם לדעת הרמב"ם דחובה הוא ,וה"ה בהלכות תפילה הכא ,מסכים מרן
לדעת הרמב"ם שיש חיוב גמור להתפלל במנין ,אלא עכ"פ נקט לשון 'ישתדל' להורות
שיש בכך מסירות נפש ,שהרי לא פשוט להתפלל כל יום ויום בתפילה במנין ,שלוש
פעמים ,וכבר אמרו חכמינו (ברכות לב ,):ארבעה דברים צריכים חיזוק ,ותפילה חד
מהם ,וכ"ש תפילה בציבור ,וממילא אפשר לפרש דמרן בא להורות על מסירות הנפש
שיש בדבר.
ב .או דאפשר לומר דאכן מרן סבר כדעת הרמב"ם ,דהיינו שצריך להתפלל עם הציבור,
אלא דעכ"פ מה שכתב 'ישתדל' ,היינו על מקום התפילה ,כלומר בית הכנסת ,אבל
בציבור ,ודאי צריך להתפלל עם הציבור ,ואין לו להמלט נפשו מדין זה ע"י תואנות שוא.
ג .לעיל ביארנו שמ כך שנקט הטור לשון 'ישתדל בכל כוחו' ,משמע שסובר שתפילה
בציבור אינה דין גמור .אך אפשר לומר ,דאדרבא ,הטור ס"ל כדעת הרמב"ם ש'צריך'
מורה על כך 'ישתדל בכל כוחו' ,ואפשר דעל זה
אדם להתפלל בבית הכנסת ,ולשונו ַ
סמך מרן באומרו 'ישתדל' ,דהיינו שישתדל האדם בכל כוחו ,וזהו בגדר 'צריך'.
מסקנא דדינא
ואנוכי הדל לא באתי לפסוק הלכה ,לא לעצמי וק"ו לא לאחרים ,אלא דבאתי ביריעה
קטנה ,לבאר את דברי רבותינו הראשונים ,ועכ"פ פשוט וברור דתפילה בציבור היינו
מצוה דרבנן ,ובודאי דכו"ע מודו שאין לאדם להפסיד בחינם את מצוה יקרה זו.30

30

ולהלכה ולמעשה ,עיין בשו"ת אגרות משה הנ"ל ,בשו"ת שלמת חיים או"ח סימן קט ,בשו"ת מנחת יצחק ח"ז
סימן ו ,ובשו"ת אור לציון ח"ב הערות פרק ז ,בילקוט יוסף או"ח סימן צ ובפס"ת שם .ועוד יש להעיר ,שאכן מצינו
בפוסקים קולות מסויימות בעניין זה .עיין משנ"ב צ ,ס"ק כט ,וכה"ח שם.
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פיקוח נפש
הנה פשוט וברור ,שכל עוד שמשרד הבריאות תקנו שמותר להתפלל בעשרה ,אין לו
לאדם חזק ובריא להורות בנפשו קולא בדבר ,ולהתפלל יחידי בביתו ,אלא יתפלל
בעשרה עם הציבור ,וכמובן ישמור על ההוראות הנדרשות ,ולא יהין להפרם אפילו
במקצתן ,ויזהר בכל מאודו ,כי אע"פ שאמרו שלוחי מצוה אינן ניזוקין ,היכא דשכיח
הזיקא שאני (עיין פסחים ח .):וכמובן שאם הוא מקבוצת הסיכון הוא וחושש לדבר ,או
שאינו חש בטוב ,ויש אפילו ספק ספיקא שנדבק במחלה ל"ע ,יחמיר על עצמו ולא
יבוא לבית הכנסת.
אולם ,במידה ומשרד הבריאות יטילו עוצר כללי ,ויאסרו על הליכה לתפילה בציבור,
ודאי שאין להפר את הוראות אלו ,ואם כל הצער והכאב הטמון בדבר ,אין להתאסף
למנין בציבור ,וכבר אמרו (שבת קנא ,):אמרה תורה ,חלל עליו שבת אחד כדי שישמור
שבתות הרבה .ועוד אמרו (יומא פה ,:ע"ש) ,וחי בהם ,ולא שימות בהם .וחמירא סכנתא
מאיסורא (חולין י .).ויהי רצון שתוסר המגפה מקרבנו ,ונזכה לראות במשיח צדקנו
במהרה בימינו ,אמן.
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א .מבוא
ב .חשיבות חיי שעה
ג .חיי שעה מול חיי עולם
ד .סיכון חיי שעה על ידי רופא יהודי
ה .הגדרת חיי שעה
ו .הלכה למעשה
ז .אחוז סיכון מול סיכוי
ח .סיכום
א .מבוא
בימים אלה כל העולם מתמודד עם נגיף ה'קורונה' ,נגיף חמור ,שאין לו תרופה ידועה
והתמותה ממנו גדולה מאוד.
נעשים מאמצים גדולים למצוא תרופה שתרפא את המחלה.
אחת הדרכים היא לטפל בחולי קורונה מורדמים ומונשמים במצב קריטי עם נוגדנים
שנלקחים מדמם של חולי קורונה שהתרפאו .31ההנחה היא ,שמי שהתרפא ,פיתח
נוגדנים למחלה ,וחולים שיקבלו את הנוגדנים יתרפאו.
השאלה :חולה קורונה שנמצא במצב אנוש והרופאים אומרים שלא נשאר לו הרבה
זמן לחיות ,האם מותר לתת לו תרופה ניסיונית ,שאם תצליח יתרפא ואם לא ,ימות מיד
או מהר יותר?
ב .חשיבות חיי שעה
המשנה במסכת יומא (פרק ח משנה ז) מלמדת שמי שנפלה עליו מפולת ,שגם כשיש
ספק אם הוא חי ,צריך לחלל עליו את השבת ,אפילו אם הוא יחיה רק לזמן מועט.
כך גם נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן שכט סעיף ד) שאפילו מצאוהו מרוצץ,
שאינו יכול לחיות אלא לפי שעה ,מחללים עליו את השבת.
31
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מכאן אנחנו למדים שיש חשיבות לחייו של כל יהודי ,אפילו אם זה חיי שעה.
ג .חיי שעה מול חיי עולם
הגמרא במסכת עבודה זרה (דף כז עמוד ב) מביאה בשם ר' יוחנן שאם יש חולה
שספ ק אם יחיה ספק אם ימות ,אסור לו להתרפאות על ידי רופא גוי .ומסביר רש"י
(ד"ה ספק חי) ,שהרופא הגוי ודאי יהרוג אותו ,ולכן עדיף לו שלא ללכת לרופא הגוי,
ולסמוך על הסיכוי שיחיה.
אבל אם מדובר בחולה שודאי ימות ,מותר לו ללכת ולהתרפא אצל רופא גוי .על כך
שואלת הגמרא ,מדוע מותר לחולה זה ללכת לרופא גוי ,הרי הרופא הגוי ודאי יהרוג
אותו מיד ,ואם הוא לא ילך לרופא הגוי ,אז הוא יחיה לפחות חיי שעה? וכבר ראינו ,שיש
חשיבות גדולה לחיי יהודי אפילו אם הם חיי שעה.
ומשיבה הגמרא" :לחיי שעה לא חיישינן" .כלומר ,שלא חוששים לחיי שעה ומעדיפים
את הסיכוי לחיי עולם (ארוכים) .ומסבירים התוס' (ד"ה לחיי) ,שאף על פי שחיי שעה
חשובים וחוששים להם ,במקרה שלנו מעדיפים את הסיכוי לחיי עולם ,כי מה שקובע
זה טובת החולה .במקרה של המפולת חוששים לחיי שעה כי זה לטובת החולה .אבל
במקרה שלנו ,כיון שטובת החולה היא הסיכוי לחיי עולם ,אז לא חוששים לחיי שעה.
הגמרא מסתמכת על הסיפור בספר מלכים ב' (פרק ז) אודות ארבעה מצורעים
שהתלבטו אם להישאר מחוץ לעיר או להיכנס לעיר ולמות ברעב (חיי שעה) או ללכת
למחנה ארם ,ושם או שימותו מיד או שיהיה סיכוי שיחיו שם .מכך שהמצורעים בחרו
ללכת למח נה ארם למדים ,שהמצורעים העדיפו את הסיכוי לחיי עולם למרות שיש
סיכוי שגם ימותו מיד ,על פני חיי שעה.
מסוגיה זו אנו למדים בבירור ,כשיש ספק הצלה לחיים ארוכים (חיי עולם) מול סיכון
חיי שעה ,מעדיפים את הסיכוי לחיי עולם מול חיי שעה.
וכן נפסק להלכה בשולחן ערוך (יורה דעה סימן קנה סעיף א) ,שחולה שודאי ימות,
מותר לו להתרפא על ידי רופא גוי ,ולא חוששים לחיי שעה.
מהלכה זו למד בגיליון המהרש"א (על השולחן ערוך שם) ,שאם רופא מציע תרופה
לחולה שיתכן שהיא תועיל לו והוא יתרפא ויתכן שלא תועיל וימות מיד ,אך אם לא יקח
את התרופה בודאי ימות תוך זמן קצר ,אז מותר לו לקחת את התרופה.
מכאן תשובה לשאלה שלנו ,שחולה קורונה שנמצא במצב אנוש והרופאים אומרים
שלא נשאר לו הרבה זמן לחיות ,מותר לתת לו תרופה ניסיונית ,הואיל שאנו מעדיפים
סיכוי לחיים ארוכים מול סיכון חיי שעה.
ד .סיכון חיי שעה על ידי רופא יהודי
הסוגיה בעבודה זרה שהבאנו לעיל דנה ברופא גוי .השאלה היא ,האם מותר גם לרופא
יהודי לסכן חיי שעה של חולה כדי להרוויח חיי עולם?
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בספר שאלות ותשובות בנין ציון (סימן קיא) כותב ,שלא רק לרופא גוי אלא אף לרופא
יהודי מותר לתת תרופה ניסיונית שיכולה לסכן חיי שעה אך לתת סיכוי לחיי עולם.
וראייתו היא ,ממה שכתב הרמב"ן בספר תורת האדם ,שמהפסוק "ורפוא ירפא" למדים
שאין לרופא להימנע מלרפא חולים מהחשש שמא ימותו בטיפול והוא יתחייב גלות,
אלא מצוה עליו לעשות ככל יכולתו כדי לרפא את החולה ,למרות שיש סיכון שהחולה
ימות .הנה ,לפי דעת בנין ציון ,דין זה שיש להעדיף את הסיכוי לחיי עולם למרות הסיכון
של חיי שעה ,הוא נכון גם לרופא יהודי.
בשאלות ותשובות אגרות משה (יורה דעה חלק ג סימן לו) הביא מחלוקת בין ה'משנת
חכמים' שסובר ,שמותר לסכן חיי שעה דוקא על ידי רופא גוי לבין ה'אחיעזר' שסובר,
שמות ר לסכן חיי שעה כדי להרוויח סיכוי לחיי עולם ,גם על ידי רופא יהודי .והכריע
כדעת ה'אחיעזר' ,מהסיבה שגם על החולה היהודי יש איסור להרוג את עצמו ,ואם
מותר לו לקחת סיכון על חיי שעה שלו בטיפול אצל רופא גוי ,אז אין הבדל בין רופא גוי
לרופא יהודי.
לדעתי ,לכאורה אין ראייה ממה שכתב האגרות משה .כיון שיתכן שמותר לחולה עצמו
לסכן את חיי השעה שלו בשביל סיכוי לחיים ארוכים ,אבל מנין שלרופא היהודי מותר
לשתף פעולה ולסכן את חיי השעה של החולה היהודי ,למרות שיש כאן סיכוי לחיי
עולם .לכן נראה שהראייה של הבנין ציון טובה יותר.
יוצא ,שמ ותר גם לרופא יהודי לסכן חיי שעה של חולה יהודי כדי להרוויח סיכוי לחיי
עולם.
ה .הגדרת חיי שעה
למדנו שעדיף ספק חיי עולם מאשר חיי שעה ודאיים .כעת עלינו לברר מה נקרא חיי
שעה.
בסוגיה שהבאנו לעיל לגבי האיסור וההיתר להתרפא מרופא גוי ,כתב רש"י (ד"ה חיי
שעה) "ושמא יום או יומיים יחיה" .לפי זה ,הגדרת חיי שעה היא יום  -יומיים.
הגדרה נוספת ,אנו מוצאים בהגהות חכמת שלמה (על שולחן ערוך יורה דעה סימן
קנה סעיף א) .החכמת שלמה כותב שאין פירוש מדוייק לשיעור של חיי שעה .מסתבר
שאי אפשר לומר ששנה או שנתיים יחשבו לחיי שעה .כי אז אין הבדל בין שנתיים
למאה ,כי אף אחד לא חי לעולם ,ויוצא שגם שנים ארוכות נחשבות לחיי שעה .לכן הוא
מגדיר שחיי שעה זה עד י"ב חודשים ,והוא למד זאת מדין טריפה שהגדרתה שאינו
יכול לחיות יותר משנה.
בשאלות ותשובות אחיעזר (חלק ב ,יורה דעה סימן טז) דן באדם שהרופאים קבעו
שאין לו יותר משישה חודשים לחיות ורוצים לעשות לו ניתוח מסוכן שקרוב לודאי
ימות אם הניתוח לא יצליח ,האם מותר לעשות לו את הניתוח? והתיר לעשות את
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הניתוח ,כי עדיף סיכוי לחיי עולם מסיכון ודאות של חיי שעה .מדבריו רואים שגם
שישה חודשים נחשבים לחיי שעה.
בשאלות ותשובות משפט כהן (ענייני ארץ ישראל ,סימן קמד אות ג) דן הרב קוק
בהגדרת חיי שעה ומציין שמה שכתב רש"י (הובא לעיל) יום או יומיים ,אינו אלא ביטוי
לכך שהחולה ודאי ימות בזמן קצר ,אבל אין ללמוד מכאן ,שהגדרת חיי שעה היא יום
או יומיים בלבד .אלא ,כל שהרופאים אומרים ,שאם לא יקבל טיפול רפואי הוא ודאי
ימות "באיזה משך זמן קבוע" זה נחשב לחיי שעה.
בשאלות ותשובות אגרות משה (יורה דעה חלק ג סימן לו) כתב שחיי שעה מוגדרים
כמצב בו הרופאים אומרים ,שללא טיפול רפואי החולה יכול למות בכל יום .אבל גם זה
לא לאורך זמן אלא עד שנה .ומעל שנה ,גם אם הרופאים אומרים שמצב זה – שיכול
למות בכל יום ממחלתו – יכול להימשך יותר משנה ,אין זה נחשב לחיי שעה אלא
מתייחסים לזה כאל חיי עולם.
ו .הלכה למעשה
להלכה פסקו אחרונים רבים ,שמותר לסכן חיי שעה כדוגמת ניתוח או תרופה ניסיונית,
כדי להרוויח ספק הצלה לחיים ארוכים.
מהם :שאלות ותשובות אחיעזר (חלק ב ,יורה דעה סימן טז) הדן בחולה שהרופאים
אומרים שללא ניתוח ימות ,אך בניתוח יש ספק שאם הוא לא יצליח החולה ימות ואם
יצליח החולה יתרפא ,והתיר לו לעשות את הניתוח.
בשאלות ותשובות חתם סופר (יורה דעה סימן עו) דן באישה צעירה שחולה בחולי
שאין לו תרופה ,ואביה שואל אם מותר לו למסור אותה לכמרים ישמעאלים שטוענים
שיש להם תרופה ,שאם תצליח היא תבריא ואם לא היא תמות מיד .החתם סופר אסר
להם זאת ,כיון שהמחלה שהיא חולה בה לא נחשבת לסכנת נפשות .ולכן אסור למסור
אותה לספק מיתה מיידית בשל מחלה שאין בה סכנת נפשות .מדבריו אפשר להסיק,
שאם האישה הצעירה היתה חולה בחולי שיש בו סכנת נפשות ,הוא היה מתיר לתת
לה את התרופה הניסיונית.
גם בשאלות ותשובות שבות יעקב (חלק ג סימן עה) דן בשאלה האם מותר לתת
תרופה לחולה שכל הרופאים מעריכים שודאי ימות תוך יום או יומיים אם לא יקבל
תרופה ,אך אם יקח את התרופה אפשר שיתרפא מחוליו וגם אפשר להיפך שחס
וחלילה ימות מיד תוך שעה או שתים .והתיר לו לקחת את התרופה ,אך הוסיף שצריך
להיות מתון בהחלטה ולהתייעץ עם רופאים מומחים נוספים.
גם בשאלות ותשובות ציץ אליעזר (חלק ד סימן יג) דן בשאלה דומה ,האם מותר
לעשות ניתוח מח לחולה שיש סיכוי שהניתוח יצליח והוא יתרפא אך יש גם סיכון
שהניתוח לא יצליח והוא ימות .ובלי הניתוח החולה יחיה זמן קצר .והשיב שמותר
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לעשות לו את הניתוח בתנאי שאכן אם ללא הניתוח ודאי ימות .והביא פוסקים נוספים
שפסקו כך.
מכל האמור אנו למדים לשאלה שלנו ,שמותר לתת לחולה קורונה תרופה ניסיונית
שאם הוא לא יקבל אותה הוא ימות ,ואם הוא יקח את התרופה יש סיכוי שיתרפא ,ויש
סיכון שזה יגרום לו למות מהר יותר.
ז .אחוז סיכון מול סיכוי
ראינו שספק סיכוי לחיי עולם עדיף מודאי חיי שעה .השאלה שצריך לברר היא ,כמה
אחוז סיכוי הצלה מול סיכון למוות מיידי מצדיק העדפה על ודאי חיי שעה .האם גם אם
הסיכוי לרפואה (חיים ארוכים) הוא מאוד נמוך ,גם אז אנו מעדיפים אותו על ודאי חיי
שעה או רק כשהסיכוי להצלה הוא גבוה ,ועד כמה?
בסוגיה בעבודה זרה שהבאנו לעיל ,שאלה הגמרא מדוע מותר לחולה שודאי ימות
ללכת להתרפא אצל רופא גוי ,הרי יש כאן חיי שעה? והסביר רש"י (ד"ה חיי שעה) את
שאלת הגמ' וזה לשונו" :שהעובד כוכבים ממהר להמיתו ,ושמא יום או יומיים יחיה".
מכאן למדים ,שלפי מסקנת הגמרא שלא חיישינן לחיי שעה ,אלא מעדיפים את הסיכוי
שהגוי ירפא את היהודי ,זה גם במצב שהגוי 'ממהר להמיתו' ,או במילים אחרות רוב
הסיכויים שימות .יוצא לפי רש"י ,שההיתר להיכנס לספק הצלה של חיי עולם ,הוא גם
כאשר הסיכון למות הוא גבוה מאוד ביחס לסיכוי להתרפא.
לעומת זאת ,בשאלות ותשובות אחיעזר (חלק ב ,יורה דעה סימן טז אות ו) כתב בשם
המשנת חכמים שההיתר הוא דוקא שהספק שקול ,כלומר שהיחס בין הסיכוי להצלה
לבין הסיכון למוות מיידי הוא שווה (.)50%
בשו"ת תשובות והנהגות (חלק א סימן תתסג) כתב ,שאם יש יותר סיכוי להצלחה ,אז
חייבים לקבל טיפול ,אבל אם הספק שקול ,אין חיוב מדין תורה לקבל את הטיפול אלא
ההחלטה בידי החולה או המשפחה.
בספר שיעורי תורה לרופאים (לרב יצחק זילברשטיין ,חלק ג עמוד  )152כותב בשם
חמיו הרב אלישיב זצ"ל ,שרק אם סיכויי ההצלחה עומדים לפחות על  30%מותר לקחת
סיכון לניתוח או לתרופה ניסיונית ,אבל מתחת לזה אסור .והוסיף על כך ,אחוז זה הוא
דעת תורה והנחייה לשואל .אך אם החולה מוכן לסכן את עצמו אף אם האחוז להצלחה
קטן מאוד ,מותר לו ,שהרי ממילא גם עכשיו חייו הם חיי שעה.
ח .סיכום
בעקבות המצב בו אנו נמצאים שאין לנגיף הקורונה תרופה בדוקה ,אנו עומדים בפני
דילמה האם מותר לתת לחולה קורונה ,שנמצא במצב אנוש והרופאים אומרים שלא
נשאר לו הרבה זמן לחיות תרופה ניסיונית ,שאם תצליח יתרפא ואם לא ,ימות מיד או
מהר יותר?
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מדברי חז"ל בגמרא ראינו שלמרות שחיי שעה של יהודי חשובים ומחללים עליהם את
השבת ,מכל מקום ,כאשר מצד אחד עומדים חיי שעה ודאיים ומנגד עומד סיכוי
הצלחה וריפוי לחיים ארוכים ,גם אם יש בזה סיכון של  50-70אחוז שהתרופה לא
תרפא את החולה והוא ימות ,יש להעדיף את הספק סיכוי לחיי עולם על הודאות של
חיי שעה.
כך נפסק להלכה בשולחן ערוך וכך פסקו אחרונים רבים נוספים.
ולכן מותר לחולה קורונה אנוש ,שלדעת הרופאים אם לא יקבל תרופה לא יוכל לחיות
יותר משנה ,לקחת את התרופה הניסיונית ,וכן מותר לרופא יהודי לתת לו תרופה זו.
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ומה הדין בזום?
בגלל הקורונה הפסיקו התפילות במניין ואז התעוררו כל מיני שאלות וביניהם איך כן
לעשות מניין ואם אפשר שכל אחד יתפלל מביתו/מהמרפסת שלו/דרך החלון/על ידי
זום וכדומה וזה יחשב מניין.
בשולחן ערוך (סימן נ"ה סעיף י"ג) כתוב על תפילה במניין שצריך שיהיו כל העשרה
במקום אחד ושליח ציבור עימהם ,ולפי זה נראה שאי אפשר להתפלל בציבור דרך חלון
או מרפסת כיוון שהם לא נמצאים כולם באותו מקום .אך בסעיף י"ד כתוב" :מי שעומד
מאחורי בית כנסת וביניהם חלון ,אפילו גבוה כמה קומות ,אפילו אינו רחב ארבע,
ומראה להם פניו משם מצטרף עימהם לעשרה" .וכותב המשנה ברורה (סעיף קטן
נ"ב)" :מצטרף עימהם  -ואם כן לפי זה פשוט ,העומדים בעזרת נשים ,ובמחיצה
המפסקת יש חלון ומראה להם פניו משם מצטרף עימהם לעשרה ,וכל שכן שאם יש
בלעדיו עשרה נחשב תפילה בציבור על ידי זה .ואף על פי כן יותר טוב אם בנקל הוא לו
לירד לבית כנסת ,שירד" .הרמ"א (סעיף קטן נ"ג) כותב שגגים ועליות אינם בכלל בית,
ומי שעומד עליהם אינו מצטרף למניין ,אבל המשנה ברורה אומר (ס"ק נ"ג) שזה רק
כשהם לא רואים אחד את השני ,אבל אם רואים יכולים להצטרף למניין.
מה שראינו שעיקר ההצטרפות למניין הוא על ידי שיראו אחד את השני ,הערוך
השולחן (סימן נ"ה סעיף כ') כתב שהסיבה לכך היא שבכל עשרה בישראל שורה
השכינה ,ועיקר השראת השכינה היא על הפנים כמו שמצינו אצל משה שנאמר בו" :כי
קרן אור פניו" ,לכן חשובה ראיית הפנים כראיית כל הגוף.
עכשיו צריך לדון אם אפשר להצטרף למניין דרך חלון סגור כי הזכוכית יכולה להיות
מחיצה ואז לא יהיה אפשר להצטרף? הפתח דביר(חלק ב' סימן קצ"ה סעיף א')
הסתפק על הצטרפות לזימון כשבין האנשים יש מחיצת זכוכית ,האם זה כמו עניין
צואה שמכוסה בזכוכית ומותר לקרוא לידה קריאת שמע ,בגלל שהזכוכית נחשבת
לכיסוי ולפי זה רואים שמחיצה של זכוכית היא הפסק ,או כמו נר הבדלה שנמצא
בעששית שנחשב ראייה ואפשר לברך עליו ומכך רואים שמחיצה של זכוכית אינה
נחשבת הפסק .ומסקנתו שמצטרפים לזימון ,ואפשר להבין מזה שגם לתפילה הם
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מצטרפים .גם הכף חיים(סימן קצ"ה ס"ק א') הסתפק בדבר ולבסוף פסק שלשלושה
מצטרפים אבל לעשרה אינם מצטרפים ,בגלל שמזכירים את שם ה' וכך כתב (סימן
נ"ה ס"ק א') לעניין תפילה שאסור להצטרף למניין בגלל שמזכירים בה את שם ה' .גם
הפתח דביר מסכים שאי אפשר להצטרף בראיה על ידי מראה ,כי ראיה זו לא נחשבת
לראיה ודאית ורואים רק את ההשתקפות.
כך אפשר להגיד גם על זום ,שהראיה בזום זה לא ראיה ממשית אלא ציור של המחשב
בלבד ,ולכן אי אפשר לעשות מניין דרך הזום .ובפניני הלכה (תפילה ,פרק ב' סעיף ט')
כתוב שהשומע את החזן דרך הרדיו יכול לענות אמן אחריו אבל אינו יוצא ידי חובה.
ומי שאינו יכול להתפלל במניין ,ישתדל להתפלל בשעה שהציבור מתפללים ,כיוון
ששעה זו היא שעת רצון (ש"ע ,סימן צ' סעיף ט') .וכן במסכת ברכות (דף ז' עמוד ב')
מסופר על רב נחמן שמתי שתש כוחו הפסיק ללכת לתפילות במניין .אמר לו רבי
יצחק שיביא אליו עשרה אנשים שיעשו אצלו מניין ,אמר לו רב נחמן שהוא לא יכול.
אמר לו רבי יצחק שישלחו מישהו להודיע לו כשמתחילות התפילות כדי שיוכל
להתפלל בזמן שהציבור מתפללים כיוון שזו עת רצון ,שכתוב" :ואני תפילתי לך ה' עת
רצון" ,דרשו חז"ל :עת רצון -בשעה שהציבור מתפללים.
סיכום :מותר לעשות מניינים דרך חלונות או מרפסות כשרואים אחד את השני ,ואסור
לעשות מנינים דרך הזום .מכל מקום עדיף ללכת להתפלל בבית כנסת ,ואם אינו יכול
ישתדל להתפלל בזמן התפילה בציבור.
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שאלה:
רופא בן  70שנה אשר הינו בקבוצת סיכון שיצא לפנסיה שואל האם נתן להתנדב לעבודה עם
חולי קורונה?
תשובה:
 .1החובה לעזור לחבר
כתב הרמב"ם )הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק א הלכה יד (שחובה לסכן את עצמך בשביל
חברך כי כתוב לא תעמוד על דם רעך" :כל היכול להציל את חברו ולא הציל את חברו עובר על
"לא תעמוד על דם רעך" (ויקרא י"ט ט"ז) ,וכן הרואה את חבירו טובע בים או ליסטים באים
עליו או חיה רעה באה עליו ויכול להצילו הוא בעצמו או שישכור אחרים להצילו ולא הציל ,או
ששמע גוים או מוסרים מחשבים עליו רעה או טומנין לו פח ולא גלה אוזן חבירו והודיעו ,או
שידע בגוי או באנס שהוא קובל על חבירו ויכול לפייסו בגלל חבירו ולהסיר מה שבלבו ולא
פייסו ,וכל כיוצא בדברים אלו ,העושה אותם עובר על לא תעמוד על דם רעך.
שולחן ערוך חושן משפט הלכות שמירת נפש סימן תכו
חייב אדם להציל את חברו בין בגופו בין בממונו ,כמו שאמר הרמב"ם.
 .2מחלוקת האם צריך לסכן את עצמו בשביל חברו
בתלמוד הירושלמי מובא סיפור על ריש לקיש שסיכן עצמו בשביל רבי עמי.
מסכת תרומות פרק ח
"רבי אימי איתצד בסיפסיפה אמר ר' יונתן יכרך המת בסדינו אמר ר' שמעון בן לקיש עד דאנא
קטיל אנא מתקטיל אנא איזיל ומשיזיב ליה בחיילא"
פני משה מסכת תרומות פרק ח דף מז עמוד א
“איתציד בסיפספה -ניצוד במקום סכנה הרבה ,ומלשון האף תספה ופן תספה הוא ודומיהם
שכל הניצוד לשם סוף נספה הוא:
יכרך המת בסדינו -כלומר שנתייאש הימנו ואין לו אלא להכין לעצמו תכריכי המת.
ושמע רשב"ל ואמר או אני אהרוג או אני נהרג אני אלך ואציל אותו בכח והלך ופייס לאותן
הגזלנים והניחוה.
והביא את הירושלמי הזה  -סמ"ע סימן תכו ס"ק ב:
ב] עובר על לא תעמוד כו' .ובהגהות מיימוניות [פ"א מרוצח הט"ו דפוס קושטא] כתבו
דבירושלמי [סוף פ"ח דתרומות] מסיק דצריך אפילו להכניס עצמו בספק סכנה עבור זה,
והביאו הב"י [סעיף ב'] ,וכתב ז"ל ,ונראה שהטעם הוא מפני שהלה ודאי והוא ספק ,עכ"ל.
גם זה השמיטו המחבר ומור"ם ז"ל ,ובזה י"ל כיון שהפוסקים הרי"ף והרמב"ם והרא"ש והטור
לא הביאו בפסקיהן ,משו"ה השמיטוהו גם כן:
המסקנה שלו – שכנראה שאין הלכה כירושלמי ,בגלל שלא הוזכר בפוסקים.
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 .3בספר פתחי תשובה חושן משפט סימן תכו כתב כי בתלמוד הבבלי נאמר שאין אדם חייב
לסכן את עצמו בשביל חברו.
"בספר אגודת אזוב מהגאון מהר"ם זאב זצ"ל שכתב טעם נכון מה דהרי"ף והרמב"ם והרא"ש
והטור לא הביאו דברי הירושלמי בזה ,משום דס"ל דתלמודא דידן פליג על הירושלמי"
ושם בסוף הספר בהשמטות הביא בשם
 .4הרדב''ז כתב שרק בסכנה גדולה אין חייב לסכן עצמו אבל אם זה סכנה עם מעט סיכונים
שיפגע אז חייב .וההסבר שלו הוא "שספיקא דידיה עדיף מודאי דחבריה ,אולם צריך לשקול
הענין היטב אם יש בו ספק סכנה ולא לדקדק ביותר" הרדב"ז ח"ג סי' תרכ"ז.
הוא אומר שאין להכנס לספק סכנה כי הוא בודאי כבר נמצא בסכנה ואתה יכול להציל את
עצמך.
 .5הרב זילברשטיין נשאל בספר אסיא כרך ז
שאלה -רופאת ילדים נקראה להגיש עזרה לילד שחלה וסכנה נשקפה לחייו .הרופאה היתה
בתחילת הריון ונודע לה שהילד ומשפחתו חולים באדמת .וכידוע הנסיון בימינו מראה שהרבה
מהנשים שחלו באדמת או שנגרמה לעוברים הפלה טבעית ומתו או שנולדו בעלי מומים.
הרופאה עמדה בפני שאלה חמורה האם עליה להכנם לבית החולה ולהגיש לו עזרה ולקוות
שלא תנזק או שאין לה להכניס עצמה ואת עוברה לחשש סכנה שהרי נוסף לסכנת העובר
היא עצמה גם בסכנה שהרי הפלה נחשבת לפי דין תורה לפקוח נפש מה היא דעת תורתנו
הקדושה על מקרה זה ?
הרב זילברשטיין מבאר את הרדב"ז
"אלא נראה שכוונת הרדב"ז היא שכל מידת סכנה שאדם מוכן ליטול על עצמו ולהסתכן בה
למען תועלתו הפרטית להרוותת ממון או למען כבודו וכדומה משום שהוא מניח שישאר
בחיים לסיכון כזה חייב אדם להכנס גם למען הצלת חברו .אבל לחשש גדול של סכנה שאדם
לעולם לא יכנס אפילו תמורת הון רב אין אדם חייב להכנס גם עבור הצלת חברו .ולכן לעבור
ארחות ימים או לעלות ולטפס למקומות גבוהים ומסוכנים או לצלול בימים ונהרות .לעשות
מעשי הצלה שעלול הוא להחבש בגללם בבית אסורים כל הדברים הללו אף שיש בהם קצת
סכנה חייב אדם להכנס לקצת סכנה זה כדי להציל חברו משום שאדם בדרך כלל מסתכן בהם
לתועלתו הפרטית ומניח שישאר בחיים .וזוהי כוונת הרדב"ז שאם הספק נוטה יותר להצלה
חייב המציל להסתכן קצת ולהציל אולם כשהסכנה גדולה כל כך שאדם נרתע מפניה ולא
יסתכן בה אפילו תמורת הון רב כגון לקפוץ ממקום גבוה או לרוץ תחת מטר בדודים אין הוא
חייב לעשות זאת גם למען הצלת חברו ולכן כתב הרדב"ז שאין אדם חייב לאבד"
"לאור זה נראה שאין לחייב הרופאה להכנס לבית החולה מאחר ושום אשה בעלת דעת לא
תסכים לעולם להכנס בהריונה לבית בו נמצאים חולים באדמת ואפילו אם יבטיחו לה כל הון
דעלמא ...וכל מה שדברנו עד עתה הוא שאין לחייב את הרופאה להכנס ולסכן את עצמה
ועוברה אולם אם היא רוצה להתמסר להצלת החולה מבלי לחשוב על מצבה אשרי חלקה
וכמו שכתב הרדב"ז שאין אדם חייב להקריב אבר למען הצלת חברו אבל אם הוא מסכים
ומוכן לאבד אבר להצלת חברו אשרי חלקו".
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המסקנה שלו היא :שאין לסכן את האישה בשביל החולה משום ששום אישה בעלת דעת לא
תרצה לסכן את העובר אפילו אם יציעו לה הון גדול מאוד ,אבל אם בכל זאת רוצה לסתכן
אשרי חלקה.
יוצא שאם נשווה בין המקרים אז אין חובה לרופא.....
סיכום
נראה שלפי התלמוד הירושלמי הוא צריך להתנדב ועל פי התלמוד הבבלי אסור לו להתנדב
ולפי הרדב''ז בגלל שהסכנה מועטת הוא חייב.
 .6שו'‘ת בית דוד אומר שהרי התורה לא אמרה לעשות מצווה במקום שההיזק לעושיה ברור.
 .7הרש''ז אויארבעך אמר שרק יחידים כריב''ל שידע שכל מעשיו לשם שמים יכולים להכנס
ולסמוך על המצווה שתשמור עליהם למשל הרב אריה לוין שביקר בין המצורעים אך אנו
שאין כוונתנו טהורה דיה אין לסמוך על סברה זו כהלכה.
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שאלה:
האם מותר לאבלים לשבת שבעה והאם מותר לציבור לבוא לנחם אותם בזמן
הקורונה?
תשובה:
א .ישיבת שבעה
המקור הראשון שעסק במקרה דומה הוא תשובות מהרי''ל (סימן מא') שנשאל האם
לברוח מפני המגיפה .המהרי"ל ענה תשובה קצרה" :מוכח בספר חסידים שיסד דטוב
לברוח...גם משום ביעתותא ,דמהאי טעמא נמצא בתשובה שאין צריך להתאבל בעידן
ריתחה (מגיפה)".
כוונת דבריו שכדאי לברוח ,תוך כדי הדברים הביא תשובה של רב אחר שעוסקת
בעניין אבילות ושם הוא פוסק שאסור להתאבל בשעת המגיפה משום "ביעתותא".
תשובה זו מוזכרת על ידי הרמ''א בשולחן ערוך (יורה דעה הלכות אבלות)" :יש אומרים
בשעת הדבר אין מתאבלים משום ביעתותא ושמעתי קצת נהגו כן".
שו''ת דברי מלכיאל פירש את המושג "ביעתותא" בשתי דרכים:
פרוש ראשון" :ונראה הכוונה דבעידן ריתחא יש הרבה מתים רחמנא ליצלן .ואם
יתאבלו כל קרובי המתים אזי יפול הפחד מאוד על החיים כי יהא ניכר שמתו כבר
הרבה  .אבל כשלא יתאבלו .לא יהא ניכר הדבר כל כך".
פרוש שני" :יש לפרש באופן אחר שהאבלים בעצמם יהיה להם ביעתותא ופחד
בשבתם עצורים בביתם ויוכל להזיק לבריאותם".
ההבדל בין הפירושים הוא שהפרוש הראשון עוסק בפחד של האחרים והפירוש השני
עוסק באבלים עצמם שעדיף שהם יצאו החוצה ולא ישארו בבית ויפחדו מהסכנה של
המגיפה הנמצאת בבית (בימיהם חשבו שמקור המגפה הוא המחנק בבית).
הדברי מלכיאל מצא מקור מדברי האחרונים שאפשר ללמוד ממנו שמבטלים נחום
אבלים בזמן המגיפה:
"וטעם הדין נראה כמו שנפסק שאם אחד מהקרובים חולה מותר לשני שלא לנהוג
אבילות ,כדי שלא ידע החולה ממיתת קרובו ויזיק לו .והכא נמי רשאים שלא לנהוג
אבילות כדי שלא לפרסם מיתת קרוביהם".
ישנה הלכה שכאשר אחד מהאבלים חולה מותר לאחיו לא להתאבל בשביל להעלים
את הבשורה מאחיו כדי שלא יצטער וינזק.
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הדברי מלכיאל מביא נפקא מינה בין שני הפירושים של המושג "ביעתותא" .כאשר
אבל רוצה להתאבל באופן פרטי ,על פי הפרוש הראשון מותר לו להתאבל כי אדם אחד
לא גורם למחשבה שיש הרבה מתים ולכן אין "ביעתותא" .אבל לפי הפירוש השני
למרות שהוא רוצה היות ומדובר בסכנה אסור לו לסכן את עצמו.
לדעת דברי מלכיאל הפירוש הראשון הוא הנכון ,מכיוון שהוא מסתדר יותר עם המילה
"ביעתותא" .הפרוש המילולי של המילה "ביעתותא" הוא פחד ,והאבלות גורמת לפחד
בין האנשים .לעומת זאת לפי הפרוש השני שהאבלות גורמת לסיכון לאבלים עצמם
לא שייך הביטוי "ביעתותא" כי העיקר הוא לא הפחד אלא הסכנה.
לאור זאת שהפרוש הראשון הוא הנכון פסק דברי מלכיאל שאין לשבת שבעה באופן
הרגיל והמפורסם לציבור אבל אפשר לשבת שבעה באופן פרטי .
מכיוון שהמהרי''ל פסק שאסור להתאבל בעידן ריתחה יש לברר כמה מתים צריך
בשביל להגדיר את המצב כמגיפה ויהיה אסור להתאבל.
הדברי מלכיאל מביא את הגמרא בתענית כ"ב העוסקת במה נחשב דבר אשר הביא
אותה שולחן ערוך להלכה באורח חיים (סימן תקע"ו)" :איזהו דבר? עיר שיש בה ת"ק
( )500רגלי ויצאו ממנה שלושה מתים בשלושה ימים זה אחר זה ,הרי זה דבר".
הדברי מלכיאל אומר שלכאורה יש להשוות את הגמרא לענייננו "והנה לפי זה צריך
לבאר כמה הוא שיעור המתים שיהא מותר שלא לנהוג אבילות .ולכאורה נראה דהיינו
כהא דקיימא לן בתענית כ"ב דבר נקרא כשמתו ג' אנשים בג' ימים זה אחר זה בעיר
שיש בה ת"ק רגלי  ,שלא נקרא דבר לא נקרא עידן ריתחא לענין שלא יתאבלו" .
כוונתו שאם היינו משווים את דברי הגמרא בתענית לענייננו אז רק כשיש שלושה
מתים בשלושה ימים זה אחר זה בעיר שיש בה לפחות  500אנשים אז אסור להתאבל.
אך במסקנתו דברי מלכיאל מחלק בין מחלת הדבר שמוזכר בגמרא לבין החלי רע
(מגיפה) בזמנו" :ועיקר נראה דרק הדבר שנזכר בש"ס שלא היה חולי מיוחד רק שהיו
מתים אנשים פתאום יותר מכפי ההרגל .בזה צריך שיעור ג' אנשים בג' ימים בעיר
שיש בה  500רגלי שזה מוכיח שהוחזק הדבר ונשתנה האויר .וכן כתב הבית יוסף סימן
תקע"ו עיין שם .אכן החולי שנקרא אצלינו חלי רע .כיון שנראתה מחלה זו באיזה בני
אדם ניכר שנשתנה ונתקלקל האויר .ואף שלא מתו החולים בכל זה מה שנחלו הרבה
בני אדם על מחלה זו מורה על שינוי האויר וקלקולו .ולזה נראה שאם חלו הרבה בני
אדם על מחלה זו שפיר מיקרי שהוחזקה מחלה זו
ויש לפטור מאבילות בשביל ביעתותא".
כוונת דבריו שרק במחלת הדבר צריך שיהיו שלושה מתים בשלושה ימים אבל
במגיפה אחרת מספיק שיהיו הרבה חולים .אז עכשיו צריך לברר כמה חולים נחשבים
הרבה.
הדברי מלכיאל כותב" :והנה שיעור כמה יחלו עד שיקרא שהוחזקה המחלה מבואר
ברמב"ם ושולחן ערוך סימן תקע"ו סעיף ה' שחלו אנשים הרבה .וכמה מיקרי הרבה לא
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נתבאר ...והנראה לעניות דעתי שמה שכתב הרמב"ם שפשט ברוב ציבור אין כוונתו
שיחלו רוב הציבור במחלה זו .רק הכוונה שהאנשים שחלו במחלה זו אינם בשכונה
אחת רק מפוזרים בין רוב העיר".
לפי דבריו אם המחלה התפשטה בכל הערים במדינה אז היא נחשבת למגיפה שאין
מתאבלים בה.
ולפי זה גם הקורונה היא מחלה שהתפשטה בכל הערים במדינה ואין מתאבלים בה.
הדברי מלכיאל דן בתנאי נוסף מהו מספר החולים בשביל שיהיה אסור להתאבל:
"ושיעור אנשים הרבה לכאורה יש לדון דסגי בשלשה ,כדקיימא לן בנדה ע"ג וגיטין מ"ו
כמה רבים שלשה .אך יש לחלק בין רבים להרבה .ונראה עיקר שאין בזה שיעור קצוב.
רק כשרואין שחלו אנשים הרבה במחלה אחת יותר מכפי הרגיל וגם פשטו החולים
ברוב רחובות שבעיר .אזי יש לחוש שהיא מכה מהלכת ומתריעין עליה .כי לתת שיעור
בזה אין שייך לפי שזה תלוי בגודל העיר ורבוי עם הנמצאים בה .כן נראה עיקר בזה".
הדברי מלכיאל רצה להביא הוכחה ממסכתות גיטין ונדה שכתוב שם" :כמה רבים
שלושה" ולכן גם במגיפה צריך לפחות שלושה חולים ,אבל הוא חילק בין הלשון רבים
ללשון הרבה.
ולמסקנתו ברגע שחלו אנשים במחלה יותר מן הרגיל ומדובר על התפשטות המחלה
ברחבי העיר אין חשיבות למספר החולים ובמצב זה אין מתאבלים.
לסיכום :המהרי"ל פסק שאין להתאבל בזמן מגיפה משום "ביעתותא" ,הדברי מלכיאל
ביאר את טעמו של המהרי"ל שאנשים רואים שיש הרבה אבלים אז הם יחשבו שיש
הרבה מתים ויגבר פחדם .לפי מסקנה זאת אף על פי שאין להתאבל מותר לאבל
לשבת שבעה באופן פרטי .הדברי מלכיאל חילק בין הגמרא בתענית שאמרה שצריך
שלושה מתים בשלושה ימים בשביל להגיד שזה דבר לבין ענייננו ואמר שאצלנו נמדד
לפי היקף המחלה.
נגיף הקורונה דומה לתיאור של הדברי מלכיאל כי הוא מצוי בכל הארץ ולכן לכאורה
אין לשבת שבעה.
אולם ,בימינו ,כל אמצעי התקשורת מפרסמים את מספר החולים והמתים כך שכולם
יודעים את מספר הנפטרים וגם אם האבלים יתאבלו לא יהיה לאנשים "ביעתותא".
ב .ניחום אבלים
לא מצאתי מקור שדן במפורש על ניחום אבלים בשעת המגפה .אבל ניעזר בדיון האם
יש מצווה לבקר חולה כאשר יש חשש להידבקות.
בשו"ת ציץ אליעזר חלק ט סימן יז הביא את פסיקת הרמ''א:
"בשו"ת רמ"א שם נשאל בראובן שהשכיר ביתו לשמעון ונגמר קנין השכירות וקודם
כניסת שמעון לבית חלתה אשתו בחולי המתדבק ורוצה על כן ראובן לעכב על שמעון
מליכנס לבית.
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והשיב הרמ"א שאינו יכול לעכב .ובמשך דבריו כותב  -דאין זה אונס שראוי לחזור
בגינו...
כי השם יתעלה הוא המוחץ והרופא .ואם היה כדברי המשכיר -בטל כל דיני ביקור
חולים כי לא מצינו בשום מקום שחלקו בין חולי מתדבק לשאינו מתדבק חוץ מלענין
בעלי ראתן דאסרו לישב בצלו" (פסקו זה של הרמ"א מובא גם בש"ך בחו"מ סי' שי"ב).
הציץ אליעזר מסביר את דעת הרמ"א שלכאורה אינם מובנים איך אפשר שאדם יבקר
חולה וידבק.
"כפי הנראה דעת רבינו הרמ"א בזה היתה .מפני דאין לנו בזה אלא דברי חז"ל ,ובגמ'
לא נזכר שמדבק רק על בעלי ראתן ,ולכן אין לנו לחוש למה שאומרים כיום שגם
מחלות אחרות מדבקות .ואולי סבר עוד הרמ"א דמחלה שלא מיעטו חז"ל ברוח קדשם
לא נפטרנו ממצות ביקור חולים ומכיון שיש מצוה בהביקור א"כ המצוה בעידנא מיגנא
ומצלא שלא ידבק מהחולה ולא תאונה אליו כל רע...יוצא לנו שהמדובר בשו"ת רמ"א
במחלה מתדבקת של איזה איש יחידי שחלה בה ,והאויר איננו מזוהם עוד .אבל
כשהאויר גם מזוהם אזי גם הרמ"א יודה שאסור ליכנס לסכנה לבקר החולים אלא עליו
ליזהר ולהישמר מכל משמר שלא ליכנס אפילו בשטח האויר המזוהם ,וכפי שמצינו
להרמ"א בעצמו שפסק ביו"ד סי' קט"ז סעי' ה' שיש לברוח מן העיר כשדבר בעיר ויש
לצאת מן העיר בתחלת הדבר ולא בסופו".
המסקנה של הציץ אליעזר היא שהרמ"א אומר לבקר חולה שיש לו מחלה מדבקת רק
כשזו מחלה של יחיד (לדוגמא-מצורע) ולא על מגיפה (לדוגמא -קורונה).
הרב וואזנר בשו"ת שבט הלוי (חלק ח סימן רנא) מביא דעה חולקת על הציץ אליעזר
ואינו פוסק כמו הרמ"א:
"שאלה -בענין בקור חולים במחלה מדבקת שנחלקו הפוסקים אם לבקרו או לא ,וגם
לשיטת המחייבים לבקרו מכ"מ הוציאו חולה הצרעת עיין תשובת הרמ"א סוס"י כ'
כהיום שאין צרעת מדבקת בביקור בעלמא ליד החולה אם נשתנה הדין ,וכן במחלות
מדבקות שידוע שאין מדבקים דרך אויר לבד האם יודו כולם שיש חיוב לבקר חולה
כזה.
תשובה -לעניות דעתי בודאי סברא גדולה הוא כדעת המחמירים שלא לבקר ,כי מה
שכתב רבינו הרמ"א בתשובה סוף סימן כ' דאם נפטור במחלה מדבקת ממצות בקור
חולים אז תתבטל כל מצות בקור חולים .הוכחה זו צריך עיון רב...מחלות מדבקים הם
עכ"פ בזמנינו מיעוט נגד סתם מחלות ,ועוד דהא אפשר לקיים מצות בקור חולים גם
בהם ע"ד המבואר ביו"ד סי' של"ה ס"ח דנכנסין בבית החיצון ושואלין ודורשין בו אם
צריכים לאיזה שרות ,וגם בלי לקרב אליו בצורה שיכולה להזיק ,ואם באמת אפשר
להזהר ע"ד שכ' מעלת כבודו ואין חשש להתדבקות בודאי יש גם בזה מצות בקור
חולים".
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הרב וואזנר משיב על טענת הרמ"א שלא תתבטל מצוות ביקור חולים כי המחלות
המדבקות הן רק מיעוט מכלל המחלות ,ולכן לפי דעתו לא מבקרים שום חולה שיש
סיכוי להדבק ממנו.
במקביל אפשר לקיים מצוות ביקור חולים בהתעניינות בשלום החולה ממרחק בטוח.

לסיכום :לגבי ביקור חולים כשיש חשש להדבקות יש מחלוקת בפוסקים.
הציץ אליעזר פוסק כמו הרמ"א שמבקרים חולים שחולים במחלות מדבקות.
הרב וואזנר אמר שלא פוסקים כמו הרמ"א ,ואין לבקר חולים מדבקים.
אבל לפי שניהם במגיפה אסור לבקר חולים מדבקים.
אם משווים בין מצוות ביקור חולים למצוות ניחום אבלים אז יוצא שאין לנחם אבלים
בזמן הקורונה.
אבל אפשר לומר שהדבקה בקורונה היא לא כל כך מסוכנת למי שלא בקבוצת סיכון
ולכן יהיה מותר לנחם.
הערה חשובה -ההוראות של משרד הבריאות מחייבות מבחינת ההלכה כי הם
מופקדים על הנושא של פיקוח נפש מטעם המדינה ודינא דמלכותא דינא.
כיום ההוראות לא מאפשרות לצאת מהבית ולנחם אבלים.
בנוסף אפשר להשתמש בטכנולוגיה מתקדמת שמאפשרת ניחום אבלים גם מהבית.
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