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דעת תורה
עש"ק פ' "אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם אל ה' וימותו"

א .בזמן מגיפה אין להתפלל בצבור אלא ביחיד איש וביתו כמ"ש בבבא קמא (דף ס' ):תנו רבנן דבר בעיר אל יכנס
לבית הכנסת שמלאך המות מפקיד שם כליו.
ב .ועל כן הבד"צ מרתיע ומתריע בזאת כי איסור חמור הן על פי דין תורה והן על פי דינא דמלכותא לארגן מניינים
במקומות פרטיים ,וחלילה לכל בר ישראל מלהשתתף בהן ושומר נפשו ירחק מהן.
ג .כהן העובר על דברי חכמים (בבא קמא שם) דבר בעיר כנס רגלך והשתתף במניין שלא על פי בית דין ,בית הדין
ידון אם יוכל להמשיך לברך את העם מדין כהן שהרג את הנפש.
ד .השיעור להתיר לכתחילה מבואר בבבא קמא (שם) דבר בעיר כנס רגלך עד יעבור זעם .ועדיין לא הגענו אפילו
לשיעור להתיר בדיעבד "שומר פתאים ה'" .והנה אך ורק הסנהדרין דנים דיני נפשות ,וחלילה לאיניש דעלמא
לדמות הולנד לארץ ישראל אשר היתירו להתפלל במנין .ומה דמות יערוך אשר כאן עדיין מתים בכל יום יותר
מאשר מתו בארץ אשר עיני ה' אלהינו בה מאז תחילת המגיפה ועד הנה.
ה .מותר להקדים ולהכין את בתי הכנסיות באופן שיהיו תואמים את סדר העתיד כגון לסדר כסא ושולחן בהפסק ד'
אמות לכל רוח בין איש ובין רעהו ושאר תקנות ,כך שיהיו מוכנים ומזומנים לבא העת אשר הבית דין יודיע שמותר
להתפלל במנין הן על פי דין תורה והן על פי חכמי הרפואה המומחים בדבר.
ו .ובבא העת בית הדין גם יודיע כדת מה לעשות לגבי סדר קריאת התורה ולבוש מסיכות וכפפות בשעת התפילה
ושאר הלכות.
ושומע לנו ישכון בטח ולא יתן המשחית לבוא אל ביתו לנגוף
אליעזר וולף
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a) De Talmoed in Bava Batra (60b) stelt vast dat ten tijde van een
epidemie scholen en synagogen gesloten dienen te zijn en dat iedereen
thuis dient te blijven totdat de epidemie afgelopen is.
b) Daarom is het, vanwege de Halacha en ook de richtlijnen van de
overheid, verboden diensten uit te oefenen in privé-plaatsen en dient
eenieder daarvan afstand te nemen en er niet aan deel te nemen.
c) Iemand die overleden is aan corona daar waar hij besmet is geraakt
door iemand die afgezonderd had moeten zijn en dat niet was, dan is
die laatste niet zonder verantwoordelijkheid voor de dood van de
eerste.
d) Volgens de Halacha mogen alle erediensten pas hervat worden eens
samenscholingen van 1.000 personen geoorloofd zullen worden.
Eerder mogen geen diensten worden uitgeoefend zonder overleg met
het Rabbinaat.
e) Er mag niet vergeleken worden met de hervatte diensten in Israël,
waar sinds de uitbraak van de epidemie en tot heden minder mensen
aan het virus bezweken zijn, dan hier nog steeds dagelijks gebeurd.

