
 

 

 

 
 

  
  

  
 
 
 
 
 
 

 

 פ"אתששובה -האזינו 
 (3)כלה ו/או בן? 

 'ארץ חמדה'כולל  , ראשרב יוסף כרמלה
 

הוא לכנסת ישראל כקשר מוחלט, שבלתי ניתן לניתוק, גם אם הכלה תשרך  נבואת הושע, המגדירה את הקשר בין קודשא בריך
 . לראש השנה תשפ"א"ו, הובאה בדברינו את דרכיה, ח

 ישראל מעונש על חטאיו, אף על פי כן, הושע מחדש חידוש מפתיע, מדהים בעוצמתו.הקשר המוחלט איננו פוטר את עם 
כדי להבין לעומק את המסר של הנביא הושע, נתחיל דווקא באזהרות ובעונשים שהושע מנבא עליהם, כתגובה על החטאים. הושע 

ְמ יוצא בחריפות נגד המלכות בשומרון וכוחה הצבאי מדיני: "... ִתי מַּ ְרִתי ֶאת ֶקֶשת ְוִהְשבַּ הּוא ְוָשבַּ ּיֹום הַּ ל: ְוָהָיה בַּ ית ִיְשָראֵּ ְלכּות בֵּ
ֶמק ִיְזְרֶעאל ל ְבעֵּ ין ֶמֶלְך" (,ה –ד  'א)" ִיְשָראֵּ ל אֵּ ִבים יְֵּשבּו ְבנֵּי ִיְשָראֵּ יֶהם" (,ד 'ג)" ִכי ָיִמים רַּ ֶחֶרב ָשרֵּ ְלָכּה כְ " (,טז 'ז)" ִיְפלּו בַּ ֶקֶצף ִנְדֶמה ֹשְמרֹון מַּ

ל ְפנֵּי ָמִים ח ְבֶעְבָרִתי" (,ז' י) "עַּ ִפי ְוֶאקַּ   (.ג יא"י) "ֶאֶתן ְלָך ֶמֶלְך ְבאַּ

להביטויים הם קשים וחריפים. מידת הדין מאוד בולטת בנבואתו: " ית ִיְשָראֵּ ם ֶאת בֵּ חֵּ ִמְדָבר , "(ו' א) "ִכי ֹלא אֹוִסיף עֹוד ֲארַּ ְמִתיָה כַּ ְושַּ
ָצָמא ֲהִמִתיָה בַּ ִתָה ְכֶאֶרץ ִצָּיה וַּ  (.ה' ב) "ְושַּ

ית ְיהּוָדה ֲאִני ֲאִני ֶאְטֹרף הדרך בה יינתן העונש היא נטולת רחמים, ויש בה גם ממידת האכזריות: " ְכִפיר ְלבֵּ ִים ְוכַּ ל ְלֶאְפרַּ חַּ שַּ ִכי ָאֹנִכי כַּ
ין  ְך ֶאָשא ְואֵּ לֵּ ִצילְואֵּ ם ָשם " )ה' יד(," מַּ ע ְסגֹור ִלָבם ְוֹאְכלֵּ כּול ְוֶאְקרַּ ם ְכֹדב שַּ ל ֶדֶרְך ָאשּור: ֶאְפְגשֵּ ר עַּ ל ְכָנמֵּ ת ָוֱאִהי ָלֶהם ְכמֹו ָשחַּ ּיַּ ְכָלִביא חַּ

ם ְקעֵּ ָשֶדה ְתבַּ  (.ח –ג ז "י) "הַּ

ל ָבִניםרחמיו של אדם על צאצאיו הם מן המפורסמות, כדברי המשורר: " ם ָאב עַּ חֵּ או כמענה הנביא לטענת כנסת  (ג יג"תהלים ק) "ְכרַּ

ָני ְשֵכָחִניישראל: " ָוק ַואדֹּ ן ֲעָזַבִני ְיקֹּ אֶמר ִצּיוֹּ ְך" –" ַותֹּ ְחָנה ְוָאֹנִכי ֹלא ֶאְשָכחֵּ ֶלה ִתְשכַּ ם אֵּ ם ֶבן ִבְטָנּה גַּ חֵּ רַּ ישעיהו " )ֲהִתְשכַּח ִאָשה עּוָלּה מֵּ

ן ָלֶהם ֶרֶחם (. אבל, בנבואת הושע, גם העוברים והילדים נפגעים במידת הדין, ר"ל, הנביא קורא: "טו –ט יד "מ ן תֵּ ה ִתתֵּ ן ָלֶהם ְיֹקָוק מַּ תֵּ
ִים ֹצְמִקים: ְשִכיל ְוָשדַּ י  מַּ דֵּ ֲחמַּ ִתי מַּ מַּ דּון ְוהֵּ ם ִכי יֵּלֵּ ל יֲַּעשּון גַּ ש ְפִרי בַּ ִים ָשְרָשם ָיבֵּ ְדלּו ֶאת ְבנֵּיֶהם טז(. "-" )ט' טוִבְטָנם ֻהָכה ֶאְפרַּ ִכי ִאם ְיגַּ

ֶהם: ם אֹוי ָלֶהם ְבשּוִרי מֵּ ָאָדם ִכי גַּ ְלִתים מֵּ ג ָבָניו ...ְוִשכַּ ִים ְלהֹוִציא ֶאל ֹהרֵּ  יג(.-יב 'ט) "ְוֶאְפרַּ
סדום ועמורה ושאר ערי הכיכר:  החורבן שיבוא על הארץ, על פי נבואת הושע, הוא מוחלט לכאורה, סופה של שומרון כסופם של

 , עיינו בראשית י"ד ב(.א  ח"י) "ֶאֶתְנָך ְכַאְדָמה ֲאִשיְמָך ִכְצֹבאִים"
 כל זה קרה בסוף ימי הושע, כאשר האשורים כבשו, באכזריות נוראה, את ממלכת ישראל וחלקים נרחבים של ממלכת יהודה.

ד ְיֹקָוק שובה, הנקראת על שם המילה הראשונה שלה: " ההפתעה מחכה לנו בפרק האחרון,  שהוא גם הפטרת שבת ל עַּ שּוָבה ִיְשָראֵּ
ָליו ָכל ִתָשא ָעֹון ְוקַּ  ֲעֹוֶנָך: ְקחּו ִעָמֶכם ְדָבִרים ְושּובּו ֶאל ְיֹקָוק ִאְמרּו אֵּ ְלָת בַּ ינּו: ֱאֹלֶהיָך ִכי ָכשַּ ְלָמה ָפִרים ְשָפתֵּ ָבָתם ֶאְרָפא ְמשּו ...ח טֹוב ּוְנשַּ

ִפי ִמֶמּנּו: ֶאְהֶיה ם ְנָדָבה ִכי ָשב אַּ ל ֹאֲהבֵּ ח  כַּטַּ ל ִיְפרַּ ָּנהְלִיְשָראֵּ ְלָבנֹוןְויְַּך ָשָרָשיו  כַּשֹושַּ ִית הֹודֹו וכַּ זַּ ְלָבנֹון: יְֵּלכּו ֹיְנקֹוָתיו ִויִהי כַּ יחַּ לֹו כַּ : ָיֻשבּו  ְרֵּ
ּיּו ָדָגן  י ְבִצלֹו ְיחַּ ָגֶפן ְוִיְפְרחּוֹיְשבֵּ פסוקים אלה, כמו נלקחו ממגילת שיר השירים, הטל, השושנה,  (.ח –ד ב "י)הושע  "ְכיֵּין ְלָבנֹוןִזְכרֹו  כַּ

הלבנון, היין והגפן, הפריחה. כולם חוזרים ונשנים בשיר השירים. )בהזדמנות קרובה, בע"ה, נעסוק בקשרים נוספים בין ספר 
 הושע ומגילת שיר השירים(

קודשא בריך הוא  תמיד ישיר לרעייתו את שיר השירים שכולו קודש קדשים. התשובה בא תבוא ואיתה יתוקן המסר הוא: 
 העולם, ויתוקנו הקשרים הבלתי ניתנים לפרימה בין הדודים, עת דודים בא תבוא גם אם, ח"ו, בינתיים החושך מכסה ארץ.

 

 ל התור, הבה נתפלל כי נזכה לראות במהרה גם את נו אנו זוכים מהרבה בחינות לשמוע את קול הזמיר ואת קויבימ
 הסתלקותה של המגפה. תשובה של אחדות פנימית, תזרז גם את ההתאחדות מחדש של הרעיה והדוד.

 

 

 לע"נ
 ז"ל אשר וסרטילהרב 

 ט' בכסלו תשס"ט

 

 לע"נ
 ז"ל ברכפלד וגב' שרהמאיר ר' 

 ט"ז בטבת תש"ף( -)שרה 

 

 לע"נ
 ()ד' באב גיטהמרת 

 (י"ח באיירז"ל, ) אברהם קלייןר' ו

 

 לע"נ
 זצ"ל הרב ישראל רוזן

 י"ג בחשוון תשע"ח

 

 לע"נ
 ז"ל אליהו כרמלר' 
 ו"עתש באייר' ח

 

 

 לע"נ
 ז"ל שמשואסתר שמואל מר 

 חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
 י"ז בסיוון תשע"ד

 

 

 לע"נ
 ע"ה מרים שטרן

 ה' באב תשע"ט

 

 לע"נ
 ע''ה שרה ונגרובסקי מרת

 זאבבת ר' משה 
 י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ
 זצ"ל ראובן אברמן הרב

 חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
 ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ
 זצ"ל שלמה מרזל הרב

 חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
 י' באייר תשע"א

 

 נלב"ע כ"ח באייר .הי"ויצחק ונעמי  ז"ל בנם של דוד צבי טרשנסקילע"נ 
 

 דהי" הנופלים במערכה על הגנת המולדתלע"נ 
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 , חוקר במכון משפט והלכה בישראלעורך: הרב הדיין עקיבא כהנא
 

 השתתפות בעלות סלילת כביש של תושבים בעלי מגרש כפול
 77006עפרה / אייר תשע"ז / תיק מס' ' ארץ חמדה גזית'
 

 הרב חיים בלוך, הרב עמוס ראבילו, הרב שמעון גרבוז דיינים:
 

כולם הם בעלי מגרשים בישוב מסוים. הנתבעים הם בני זוג המחזיקים במגרש כפול. התובעים והנתבעים  המקרה בקצרה:
הרשות המקומית החליטה לסלול כביש חדש לתושבי השכונה באיזור שבו הם מתגוררים, וחייבה את התושבים בתשלום אגרה 

ל, כשם שהם שילמו עבור כל על סלילת הכביש. לטענת התובעים על הנתבעים לשלם תשלום כפול משום שהם בעלי מגרש כפו
התשתיות תשלום כפול. לטענת הנתבעים מגרשם הוא מגרש אחד מוגדל ולא שני מגרשים, כמו כן הם שילמו על התשתיות פי 
שניים משאר התושבים רק על מנת להימנע ממחלוקת, בנוסף הם טענו כי תביעה זו צריכה להיות מוגשת על ידי הישוב ואין 

 ם להגיש אותה.סמכות לתושבים פרטיי
 

 יש לראות את הנתבעים כבעלי מגרש כפול, ועליהם לשלם פי שניים. פסק הדין:
 

 נימוקים בקצרה:
 א. סמכות השכנים לחייב את שכניהם להשתתף בעלות הכביש

שער ודלת לחצר, ואילו רשב"ג -הגמרא )בבא בתרא ז ע"ב( כותבת ששכנים בחצר משותפת יכולים לכפות אלה את אלה לבנות בית
חולק. הרמב"ם )שכנים ו, א( פסק כדברי חכמים, וכך פסקו הרשב"א והר"ן )על הגמרא שם(. והוסיף ההגהות מיימוניות )על 

ך, ניתן לכפות את השכנים להשתתף בהוצאות. מקור הדברים במהר"ם הרמב"ם שם( שהוא הדין לכל דבר שיש בו צור
 מרוטנבורג, ממנו עולה שהוא הדין בכל דבר שיש בו צורך גדול, גם אם אינו חיוני ממש. 

מדברי הפוסקים עולה שכל דבר שיש צורך גדול או שנהוג באותו המקום, יכולים השכנים לכפות זה את זה לעשותו. במקרה זה, 
 בצורך גדול, משום שזה כביש נחוץ, ולכן לשכנים התובעים יש סמכות לתבוע את ההשתתפות בתשלום.מדובר 

בדברי מלכיאל )א, צו( וקובץ שיעורים )בבא בתרא מ( כתבו שהטעם לכפייה זו הוא משום תקנת חכמים, שתיקנו שניתן לכפות על 
ין זה הרחבה של "דין נהנה", המחייב אדם לשלם עבור הנאה שכן לשלם עבור ההנאה שתהיה לו מהשירות. בנוסף ניתן לראות בד

ממונית שנגרמה לו, גם אם לא ביקש אותה. כמו שמובא במשנה )בבא בתרא ד ע"ב( לגבי אדם שהקיף בגדר את חצר חבירו, 
 שחברו חייב לשלם את ההנאה שנהנה מהגדר שנבנתה גם אם לא ביקש זאת. 

 יש עליהם לשלם על ההנאה מהשימוש בו.לפיכך, גם אם הנתבעים לא רצו את הכב
 

 ב. קביעת הנוסחה לחלוקת ההוצאות על בניית הכביש 
הגישו תביעה נגדם, ממילא אין כאן רוב שמוסמך לקבוע  2משפחות, ורק  6לטענת הנתבעים בשכונה בה ייבנה הכביש מתגוררות 

תביעה ביקשו גם הם מבית הדין להכריע כיצד כיצד יחולקו הוצאות סלילת הכביש. אלא ששתי המשפחות שלא הגישו את ה
 לחלק את ההוצאות. 

 בית הדין פסק שיש לחלק את ההוצאות על פי מספר המגרשים משלוש סיבות:
הרמ"א )חו"מ קסג, א( פסק שכאשר יש הצבעה בקהילה, מי שלא אומר את דעתו, אינו נספר, והולכים לפי שאר האנשים  א. 

תם סופר )חו"מ, קטז( שאם הכריזו על אסיפה ואדם לא בא, הרי שמסר כוחו לאלו שבאו. שאמרו את דעתם. וכתב בשו"ת ח
בדומה לכך במקרה זה שתי המשפחות שלא הגישו את התביעה הביעו את דעתם שהם מקבלים את ההחלטה שתתקבל, 

 ממילא, יש כאן רוב של שתי משפחות התובעים כנגד משפחה אחת של הנתבעים.
בתרא תעה( הוכיח מהגמרא )בבא קמא קטז ע"ב( שהולכים לפי מנהג המקום בדינים הללו. בפני בית הדין המרדכי )בבא  ב. 

הונחו ראיות כיצד נהגו בישובים בסביבה ובישובים מרוחקים. התמונה העולה היא שאין מנהג מוחלט בעניין הזה, אך נראה 
 שהמנהג נוטה לכך שמשלמים תשלום כפול על מגרש כפול.

מצפה שמואל )על תוספתא בבא מציעא יא, א( הוכיח מלשון התוספתא שגם מיעוט התושבים יכולים לכפות על הרוב  בספר ג. 
לשלם עבור דברים שיש בהם צורך גדול. לעומת זאת מהרמ"א )חו"מ קסג, א( נראה שהחלטות כאלו מתקבלות על ידי רוב. 

יש מחלוקת בשאלה אם יש צורך בשירות עבור העיר, אבל הדברי מלכיאל )א, לה, א( הסביר שהולכים אחרי הרוב כאשר 
 בשירות שבוודאי נדרש, גם המיעוט כופה את הרוב. 

 למעשה, בית הדין קבע שבמקרה זה יש רוב התומך בבניית הכביש ולכן ניתן לחייב את הנתבעים.
 

 ג. שיעור התשלום שעל הנתבעים לשלם
בשני מגרשים או במגרש אחד גדול. במסמך שהוצג בפני בית הדין היתה בין הצדדים היתה מחלוקת האם הנתבעים מחזיקים 

הודאה מפורשת של הנתבעים כי יש להם שני מגרשים. אולם, לטענתם הם חתמו בעל כרחם על מסמך זה, בגלל שהישוב הוציא 
 צו להפסקת העבודות בביתם. 

מ רה, ו( משום שלפי דבריו של הנתבע בבית דין הוא חתם להבנת בית הדין לא מדובר כאן באונס המוגדר בהלכה )שולחן ערוך חו"
 על המסמך מכל מיני שיקולים ולא בגלל אונס אמיתי. בנוסף הוכח שהמזכירות מתייחסת למגרש הנתבעים כאל שני מגרשים.

ואחד  בתוספתא )בבא מציעא יא, ט( מבואר ששיעור התשלום על צרכים משותפים של בני העיר, הוא לפי ההנאה של כל אחד
 מהם. לכן גם יש הבדל בין אדם שגר בעיר זמן רב, לבין אדם שגר בעיר זמן מועט. 

 בדומה לכך, אדם בעל שטח גדול יותר צריך לשלם יותר, כפי שכתב בספר משכנות ישראל טז, ו, לגבי עלות שמירת הרכוש. 
 המגרשים.לפיכך, פסק בית הדין כי הנתבעים מחזיקים בשני מגרשים ויש לשלם לפי מספר 

 

 
 למעבר לפסק הדין

 
 info@eretzhemdah.org : ניתן ליצור קשר עם הכותבים דרך
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 שובה-האזינו

 
 

 חילול השם
 

ָרֵאל  ש ְ ֵני יִּ תֹוְך ב ְ י ב ְ ם ב ִּ ֶׁ ר ְמַעְלת  ֶׁ ֵני "ַעל ֲאש  תֹוְך ב ְ י ב ְ ם אֹותִּ ֶׁ ת  ש ְ ד ַ ר לֹא קִּ ן ַעל ֲאש ֶׁ ר צִּ ְדב ַ יַבת ָקֵדש  מִּ ֵמי ְמרִּ ב ְ
ָרֵאל" ש ְ   )לב, נא( יִּ

 
 מבוסס על הערך: חלול ה', שבאנציקלופדיה התלמודית כרך ט"ו

 
מקורו וגדרו. כל בית ישראל מוזהרים שלא לחלל את השם )רמב"ם יסודי התורה פ"ה ה"א(, שנאמר: ְוֹלא ְתַחְללּו ֶאת ֵשם ָקְדִשי 
ְך ְבֵני ִיְשָרֵאל )ויקרא כב לב. רמב"ם שם(. חילול השם הוא ההיפך מקידוש השם )ספר המצות להרמב"ם לא תעש ה ְוִנְקַדְשִתי ְבתוֹּ

וך מצוה רצה(. וכתבו הרמב"ם )שם( והחינוך )שם( שלאו זה נחלק לשלשה חלקים: א( בעבירה באונס, באופנים שאמרו סג; החינ
והוא עבר ולא נהרג; ב( בעבירה במזיד, באופן שיש בה חילול השם, כגון שעושה  ,יעבר ואל הרגישחייב למסור את נפשו וי

חשוב, שבני אדם למדים ממנו, שעושה  אף לאו של חילול השם; ג( באדםלהכעיס, שמלבד הלאו המיוחד על עצם העבירה יש בה 
 מעשים שהבריות מרננים אחריו בשבילם, אף על פי שאינם עבירות. 

היינו שעושה עבירה  -בעבירה במזיד. כל העובר מדעתו, בלא אונס, על אחת מכל המצוות האמורות בתורה בשאט נפש להכעיס 
הרי זה מחלל את  -לרמב"ם שם(  וותהמצפר מכוין בפעולתו למרד ופריקת עול מלכות שמים )סשאין בה תאוה ולא הנאה, אלא 

שם ומאמר קידוש  וותהמצפר שם ה"י וס ורההתדי השם, ואם עבר בעשרה מישראל, הרי זה חילל את השם ברבים )רמב"ם יסו
 השם(. 

סנהדרין פב א ור"ן ותורת חיים שם(, לפי שבני אדם כל העובר עבירה בפרהסיא, אפילו לתיאבון, הרי זה מחלל את השם )עי' 
רואים ולומדים ממעשיו )עי' רש"י סנהדרין שם ד"ה שמואל(, וכן אמרו: נוח לו לאדם שיעבור עבירה בסתר, ואל יחלל שם שמים 

לט. ר' אבהו משום רבי  כא ְתַחְללּו )יחזקאל ְוֶאת ֵשם ָקְדִשי ֹל וגו'ִאיש ִגלּוָליו ְלכּו ֲעבֹּדּו  ה' ֱאל  ִקיםבפרהסיא, שנאמר: כֹּה ָאַמר 
הרי זה מחלל את השם )רש"י יומא  ,חנינא קדושין מ א(, שהרואה מזלזל בכבוד המקום )רש"י שם(, וכל החוטא ומחטיא אחרים

 פו א ד"ה חילול השם; הרע"ב ותוס' יום טוב יומא פ"ח מ"ח(.
פח ב(, הרי זה מחלל את השם ומייקר שם האלילים להשביחם, שנאמר: ִכי ֹלא המביא דין ישראל לפני ערכאות של גוים )עי' גיטין 

ְיֵבינּו ְפִליִלים זהו עדות לעילוי יראתם )רש"י שמות שם,  -שופטים אותנו  - )דברים לב לא(, שכשאויבינו פלילים ְכצּוֵרנּו צּוָרם ְואֹּ
 בהקב"ה תחלה וכו'(. ומקורו מתנחומא משפטים ג: שכל מי שמניח דייני ישראל וכו' כפר

באדם חשוב. יש דברים שהם בכלל חילול השם, והוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות, דברים שהבריות 
ואף על פי  -שאין ראוי לאדם כמוהו לעשות, שנדרש ממנו יותר מאחרים )מאמר קידוש השם להרמב"ם(  -מרננים אחריו בשבילם 

די והכל לפי גודלו של החכם צריך שידקדק על עצמו ויעשה לפנים משורת הדין )רמב"ם יסו .את השם שאינם עבירות הרי זה חילל
לפיכך אמרו בכל מקום שאדם חשוב צריך  .שם; סמ"ג לאו ב וסמ"ק סי' פה ע"פ יומא שם( וותהמצפר שם הי"א; ס ורההת

להחמיר על עצמו )עי' שבת נא א(. ורש"י )שבת לג א ד"ה חלול השם( פירש שחילול השם באדם חשוב הוא לפי שבני אדם למדים 
ממנו, ואם אינו נזהר במעשיו נמצאו הקטנים מזלזלים על ידו בתורה ואומרים זה מבין שאין ממש בתורה ובמצוות ונמצא השם 

מתחלל, שנעשו דבריו חולין, וכל שכן כשאדם חשוב עובר עבירה הרי זה חילול השם, שאחרים למדים ממנו לעשות כן )רש"י 
 קדושין מ א ד"ה עבירה שעושה פירות(.

ואינו נותן דמיו לאלתר )יומא פו  ,חילול השם באדם חשוב, פירשו אמוראים בכמה דוגמאות: רב אמר כגון שקונה בשר מן הטבח
שמביא עצמו לידי חשד )מאירי שם(, שכשהוא מאחר לפרוע אומרים שהוא גזלן ולמדים ממנו להיות מזלזל בגזל )רש"י שם(.  א(,

רבי יוחנן אומר שחילול השם הוא כגון אדם חשוב כמותו שהולך ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין )יומא שם(, שאין הכל 
מתלמוד תורה )רש"י שם, ועי' ספר חסידים סי' תקכב שלא יקבל עליו דברי יודעים שנחלש בלימודו, ולמדים ממנו להיבטל 

חסידות אם לא יוכל לעשות תמיד, שיהיה חילול השם כשימנע מעשותם(. וכן כל תלמיד חכם שפורש מדברי תורה להבלי הזמן, 
או ומתנו באמונה, ואין דיבורו הרי זה חילול השם )מאירי שם(. אביי אמר כגון שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ואין מש

בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו: אוי לו לפלוני שלמד תורה, אוי לו לאביו שלימדו תורה, פלוני שלמד תורה ראו כמה 
ד תורה ולא נלמד את בנינו תורה, ונמצא שם שמים ומקולקלים מעשיו וכמה מכוערים דרכיו, העבודה )לשון שבועה( שלא נלמ

 על ידו )תנא דבי אליהו רבה פכ"ח; יומא שם(. מתחלל
תשובתו וכפרתו. התשובה והכפרה על עון חילול השם קשה היא מכל העבירות שבתורה, שמי שיש בידו חילול השם אין כח 

ן ַהֶזה ָלֶכם ַעד ְתֻמתּון ְצָבאוֹּת ִאם ְיֻכַפר ֶהעָ  ה'בתשובה לתלות ולא ביום הכפורים לכפר ולא ביסורים למרק, שנאמר: ְוִנְגָלה ְבָאְזָני  וֹּ
)ישעיה כב יד. יומא פו א; ירושלמי שם פ"ח ה"ז וסנהדרין פ"א ה"א; אבות דרבי נתן פכ"ט; רמב"ם תשובה פ"א ה"ד(. בירושלמי 

ומיתה ממרקת שליש. וכתב רבנו בחיי )ויקרא כב לב  ,)שם ושם( אמרו שתשובה ויום הכפורים מכפרים שליש, ויסורים שליש
ד סי' ה( שמצינו תקנה לעון חילול השם על יד שיקדש את ער בשערי תשובה לרבנו יונה ש הזן הקמח ע' חלול השם, וכעיובכד 

ְך ְבֵני ִיְשָרֵאל )ויקרא שם(, לימד הכתוב  השם באותו דבר שחיללו, ועל זה אמר הכתוב: ְוֹלא ְתַחְללּו ֶאת ֵשם ָקְדִשי ְוִנְקַדְשִתי ְבתוֹּ
ן, כי הודעת האמת והשיבו לבצרון הוא וול השם בקידוש השם, וכן אמר הכתוב )משלי טז שתקנת חיל (: ְבֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיֻכַפר ָעוֹּ

ִתי ְנֻאם  א ִהיא ַהַדַעת אֹּ ב ֲהלוֹּ ן ָאז טוֹּ    1)ירמיה כב טז. שערי תשובה שם(. ה'כבוד אלקים, כענין שנאמר: ָדן ִדין ָעִני ְוֶאְביוֹּ
 

_______________________________________ 
 

 מתוך ע' חלול השם, כרך טו, פרקים א. ג, ד, ה, ח 1
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 שובה-האזינו

 
 

 
 הקורונה( מגפת לזמן מיוחדת )מתוך מהדורה

 

 Jerusalem, Israel                   ירושלים, ישראל 
 אלול תש"ף

 
 בימי מגפת הקורונה הנחיות לתפילות בימים נוראים

 
 הנחיות כלליות:

כמובן שיש להקפיד על כל הנחיות של הרשויות הרפואיות, ובכלל זה לבישת מסכות, שמירת מרחק, שטיפת ידיים, חיטוי 
 המקום, וצמצום מספר האנשים במרחבים סגורים ופתוחים בהתאם להנחיות.

כמות הנוכחים בכל מניין, ובכך להמעיט את הסיכון מומלץ לקיים מניינים קטנים נפרדים, על מנת לצמצם את 
שבהתפשטות המגפה. )יש להקפיד במיוחד במרחב הסגור שיהיה מרווח מספיק בהתאם להנחיות לכן יש עדיפות גדולה 

 למניינים במרחב הפתוח בכל מקום שזה מתאפשר(.
 יש בכך גם הידור מצווה.בראש השנה ויום הכיפורים במיוחד יש עדיפות גדולה מאוד להתפלל כותיקין. 

כל אדם שיש לו ספק אם הוא נשא ובוודאי אם הוא חייב בידוד אסור לו להשתתף בתפילה במנין, אלא אם אם הוא מצטרף 
 ממרפסת או חלון ביתו למנין על פי הכללים.

 
 קיצור זמן התפילה:

 ניתן לקצר את התפילות במידת הצורך, באופנים הבאים:
 ות וצמצום למינימום של השירה. . הימנעות מקטעי החזנ1
 . השמטת תפילות "מי שברך" בקריאת התורה.2
. השמטת פיוטים: מצד הדין, את כל הפיוטים ניתן להשמיט במידת הצורך. עם זאת, מומלץ שכל רב קהילה ביחד עם 3

נז. אם יוחלט על קהילתו יחליטו אם יש פיוטים מרכזיים שחשוב להם לומר בציבור, כגון "ונתנה תוקף" בנוסח אשכ
 השמטת פיוטים, כל אחד יכול להשלימם בביתו לפני או אחרי התפילה.  

 . ניתן להתחיל את התפילה בברוך שאמר, ובמידת הצורך בנשמת כל חי.4
 

 קריאת התורה:
 :1לגבי קריאת התורה, נציע את סדר העדיפות הבא

 לה לקרוא ביחד עם בעל הקורא מספר התורה.בין העולה לבעל הקורא, אשר תאפשר לעוה שקופה . התקנת מחיצ1
. העולה יעמוד במרחק שתי מטר מבעל הקורא. אם יוכל עדיין לקרוא מספר התורה, מה טוב, אך אם לא, עדיין רשאי 2

 לעלות תוך הסתמכות על הדעות שאינו צריך לקרוא בעצמו.
 . בעל הקורא יעלה את כל העליות.3
 

 תקיעת שופר:
בנוסף, על התוקע לעמוד בחוץ באוויר הפתוח, או לחלופין  2הפתח הרחב מכוסה על ידי מסכה. יש לתקוע בשופר כאשר

 להחזיק את השופר כאשר פתחו הרחב מופנה כלפי חוץ דרך חלון.
מי שאינו יכול לשמוע את כל מאה הקולות כנהוג, ישמע לכל הפחות שלושים קולות: תשר"ת ג' פעמים, תש"ת ג' פעמים, 

 3.תר"ת ג' פעמים
 

 בעלי תפקידים בתפילה:
אם אין במניין מי שיודע להיות שליח ציבור, רשאי חזן שכבר התפלל במניין אחר להתפלל חזרת הש"ץ עבור המניין על מנת 

ולא יתפלל שוב תפילת חלש, רק חזרת הש"ץ. וכן רשאי בעל קורא שכבר קרא בתורה במניין אחר  4להוציאם ידי חובה.
 5תוקע שכבר תקע במניין אחר לתקוע בשופר עבורם. לקרוא עבורם, וכן רשאי

 
 הנחיות מיוחדות ליום כיפור:

באופן כללי, ישנה חשיבות יתרה שאנשים יוכלו לקיים את הצום כהלכתו מאשר את התפילות בציבור. לכן יש להימנע 
מקיום תפילות ארוכות בחום היום במרחב הפתוח. המלצתנו היא לקיים מניינים קטנים במקומות ממוזגים בהתאם 

ם אשר יסתיימו לפני שעות הבוקר החמות. גם אחרי להנחיות, או כאמור לעיל מנייני ותיקין מקוצרים במקומות מוצלי
 הצהריים ניתן לקצר את תפילות מנחה ונעילה ולהתחיל אותם בשעה מאוחרת מהרגיל לאחר כלות שעות הצהריים החמות.

כל מי שישנו חשש שנדבק במחלת הקורונה, עליו להתייעץ עם רופא אם עליו לצום ביום כיפור, ובכל מקרה של ספק, לא 
 יצום.

 להלן הנחיות לאכילה ושתייה פחות מכשיעור ביום כיפור:
. אדם הנצרך מחמת פיקוח נפש לאכול ולשתות ביום כיפור, לכתחילה יאכל וישתה פחות מכשיעור וישהה בין אכילה 1

 .6לאכילה, ובין שתייה לשתייה. אולם אם אין די לו בכך יאכל וישתה כל צרכו
לוא לוגמיו )שלחי אחת תהיה מליאה משקה ובולטת(, ומשערים כל אדם לפי מה . שיעור השתייה ביום כיפור הוא כמ2

. לכן לכתחילה כל אדם שיודע שיצטרך לשתות ביום כיפור ימדוד לפני יום כיפור כמה הוא כמלוא לוגמיו שלו, 7שהוא
פלוט את המים לכלי וישתה קצת פחות משיעור זה. דרך נוחה למדוד היא למלא את כל פיו ולחייו מים משני הצדדים, ל

 40-. אם לא מדד לפני יום כיפור יסמוך על שיעור שמדדו לאדם ממוצע, והיינו ש8מדידה, וחצי מזה הוא מלוא לוגמיו



  
3 

 

 שובה-האזינו
. ניתן גם לערב דבר מר במים, ואז ניתן לשתות אפילו יותר מכשיעור בבת 9סמ"ק הוא פחות מכמלוא לוגמיו לאדם ממוצע

 10אחת.
ין שתייה לשתייה כדי אכילת פרס, אולם אם יש צורך יכול להפסיק פחות, והיינו כדי שתיית . לכתחילה יש להפסיק ב3

. לכן לכתחילה ישהה בין שתייה 12דקות 9דקות עד  2. ישנן דעות רבות כמה הוא כדי אכילת פרס, והן נעות בין 11רביעית
ך גדול יותר יסמוך על השיטה שהשיעור דקות, ואם צריך ישהה פחות מכך, כמה שיוכל לשהות. ובמקום צור 9לשתייה 

 .13הוא כדי שתיית רביעית, וישהה בין שתייה לשתייה כחצי דקה בלבד
סמ"ק הוא פחות מככותבת הגסה,  30. למעשה, שיערו הפוסקים שנפח של 14. שיעור אכילה ביום כיפור הוא ככותבת הגסה4

 2ן אכילה לאכילה כדי אכילת פרס, שהוא כאמור לעיל בין . יש להפסיק בי15סמ"ק 45ובמקום של יותר צורך יש להקל עד 
דקות, ואם צריך ישהה פחות מכך כמה שיוכל לשהות, ולכל הפחות ישתדל  9דקות, ולכן לכתחילה ישהה  9-דקות ל

 דקות.  2לשהות לפחות 
 .16. אכילה ושתייה אינם מצטרפים, ולכן אין צורך לשהות בין אכילה לשתייה5
אם לא יספיק לו אכילה או שתייה פחות מכשיעור, ואפילו אם ספק אם יספיק לו, אל יחמיר במקום ספק . כאמור לעיל, 6

 .17פיקוח נפש ויאכל וישתה כל צרכו
. מוטב שאדם ינוח בביתו ויקיים את הצום, או לכל הפחות יאכל וישתה פחות מכשיעור, מאשר שילך לבית הכנסת ויצטרך 7

 .18לאכול ולשתות יותר
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 עיין בתשובתנו לקמן סימן יד כיסוי שופר במסכה. 2
 תקצ, ב. ייםחרח שו"ע או 3
 ציץ אליעזר טז, יד. 4
 תקפה, ב. ורח חייםשו"ע א 5
 שו"ע אורח חיים תריח, ח. 6
 תריב, ח. שו"ע אורח חיים 7
 שיח נחום סימן לו. 8
 מדות ושיעורי תורה עמ' רבע, שיח נחום סימן לו. 9

 שבת שבתון סעיף פד, על פי הרמב"ם יסודי התורה ה, ח; שביתת עשור ב, ה. 10
 שו"ע אורח חיים תריב, י. 11
 שמו.-מדות ושיעורי תורה, עמ' שדמ 12
 שיח נחום סימן לו. 13
 שו"ע אורח חיים תריב, א. 14
 מידות ושיעורי תורה, עמ' רמט. 15
 שו"ע אורח חיים תריב, ב. 16
 שו"ע אורח חיים תריב, ח. 17
 שמירת שבת כהלכתה פרק לט סעיף ל, שיח נחום סימן לו. 18
 

 
 ם צוות המשיבים ובברכת התורה,בש

 

 ה ארנרייך          הרב יוסף כרמלמשב הר
 שי הכוללרא

 :המייעצת הועדה חברי
 אריאל יעקב הרב
 שטינברג פרופ' אברהם הרב
 פיקסלר פרופ' דרור הרב

 קלר נתן 'פרופ הרב
 
 

 info@eretzhemdah.org : ניתן ליצור קשר עם הכותבים דרך
 

 

 

 

 

 

 

 

 :השלימה של םמתפללים לרפואת
 

 טל שאול בן יפה ניר רפאל בן רחל ברכה ישראל בן רבקה
 ויקי ויקטוריה בת דייזי אורית בת שרה בן תמרישי 

 מאירה בת אסתר ישראל עמיחי בן לאה רבקה רינה בת גרונה נתנה
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