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חיוב הציבור להסרת מכשולים ותקלות
.minc miyz `l lr xare dyr zevn lhia
mda yiy iptn minkg exq` mixac daxd"
ipixd xn`e odilr xaerd lke zeytp zpkq
ipi` e` jka ilr mixg`l dne invra okqn
."zecxn zkn eze` oikn jk lr citwn
bbd cg`" :והביא לכך מקור הכסף משנה
oi` :ixtiqa .'eke dpkq ea yiy xac lk cg`e
zexrne oigiy zexea zeaxl oipn bb `l` il
."jziaa minc miyz `l l"z oivirpe oivixg
יש לשים לב שהחיוב על הסרת
 חכמים באו,המכשולים הוא מן התורה
והזהירו וענשו על פעולות המסכנות את
.המסתכן בעצמו
gipdl `ly" :(וכן בספר החינוך )מצ' תקמז
epizaae epizevx`a miywende mileyknd
lre ,mc` ipa ma ewefi `le ezeni `ly ick
minc miyz `le ['g ,a"k mixac] xn`p df
dwrn ziyre ,[o`k] ixtqa exn`e .jziaa
`l ,jziaa minc miyz `le ,dyr ,jbbl
."dyrz
:וכן במצוה תקמו )מצות מעקה( כתב
,epizepkyn lkn mitbpde
§ mileyknd xiqdl"
dwrn ziyre ,['g ,a"k mixac] xn`p df lre
zebbd aiaq xiw dpapy `ed oiprde .jbbl
`ly ick odinece oigiyde zexead aiaqe
devn llkae ,mdn e` mda letil dixa lykz
didiy xcb lke lzek lk owzle zepal ef
aezkd xikfdy dfe ,epnn dlwz `eal aexw
,[o`k] ixtq oeyle ,deda aezkd xac jbbl
."dyr zevn ,dwrn ziyre
עולה מדברי הרמב"ם והחינוך שהבינו
שהחיוב על עשיית מעקה אינו רק על
מעקה אלא על כל מכשול שיכול להביא
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שאלה

בפועל על
ַ
מהו החיוב על הציבור )או

 לתקן תקנות להסרת,(הנהלת הציבור
,המכשולים והקלקולים העלולים לבוא ח "ו
?והאם הוא מוטל אף בגרמות לנזקין

תשובה
 חיוב הסרת המכשולים היכולים.א
לגרום לפגיעה בגוף או אובדן נפש הוא
 כך כתב הרמב"ם בספר המצוות.מהתורה
epevy `id c"twd devnde" :()מצות עשה קפד
dfe .epiayen lkn zepkqde mileyknd xiqdl
zexead aiaqe bbd aiaq lzek dpapy
okzqnd leti `ly ick mdl dnecde oigiyde
mipkeqnd zenewnd oke ,mdn e` mda
xeqiy cr epwezie epai mlek mirerxde
(' )תצא כבzi exn` `ede .dpkqde rerxd
dwrn ziyre ixtq oeyle .jbbl dwrn ziyre
ex`azd xake .[gvx z"l 'ede] dyr zevn
 מו,` )טו בnw `aa zkqna ef devn ihtyn
."( פג א, נא א, נ א,א
וחזר על כך אף בהל' רוצח ושמירת
xac lk cg`e bbd cg`" :( ה,הנפש )פי"א ה"ד
zenie mc` ea lykiy ie`xe dpkq ea yiy
yiy oia exivga xea e` x`a el dzidy oebk
odl zeyrl aiig min oda oi`y oia min oda
dl zeyrl e` migth dxyr ddeab dileg
lk oke .zenie mc` da leti `ly ick ieqk
dyr zevn zeytp zpkq ea yiy leykn
dti dti xaca xdfdle epnn xnydle exiqdl
`l m`e ,jytp xenye jl xnyd :xn`py
,dpkq icil oi`iand zeleyknd gipde ,xiqd

חבל נחלתו
edelitdy epia` mdxa`a eprci xy`k
miciqgd zrax`e ,wfed `le y`d oyaka
`zciwi `xep oez` ebl mze` enyy mixkfpd
mc` ipa aexe .jxgzi` `l oediy`x xrye
,z`fd dlecbd dlrnd l` ekf `l m`hga
epizepkyn xenyl dxezd epevz ok lre
`le epizeriyta zen epxwi lal epizenewne
mpexkf exn`e ,qpd jnq lr epizeytp okqp
lky ['g `zyxt xen` mipdk zxez] dkxal
jxcd lre .qp el oiyer oi` qpd lr jneqd
ik ,mewn lka miaezkd ipipr aex d`xz dfd
'd it lr devn zngln l`xyi mglda mb
lk oiyere onvr oipiifne ozngln oikxer eid
oke ,ixnbl rahd ikxca eknqi el`k mpipr
`l xy`e ,epxkfy oiprd itl zeyrl ie`x
."dfa dcei al rexn zn`d lr welgi
מבאר החינוך שחוקי הטבע נועדו לצרכי
 ואין עולם יכול להתקיים ללא,העולם
 כגון כח המשיכה שמושך.חוקים קבועים
 לא היינו, הרי ללא זאת,את כל הגופים
יכולים לבנות בית וללכת על פני האדמה
ולשתות מים מכוס ואינסוף דברים שאנו
 אלא.משתמשים בהם מידי יום ביומו
שהתוצאות של חוק זה לעתים הרסניות
אם משום שאין האדם נזהר ואם משום
 שהחוקים בו כוללים את,סדרי ופגעי הטבע
 וכאן יש לקב"ה דרכי הצלה.כל היקום
לחסידיו אולם רוב האדם אינו יכול לסמוך
 ולכן אדם בכללו צריך להסיר את.על כך
.המכשולים העלולים לבוא עליו ח"ו
מוסיף החינוך בסיום המצוה כרמב"ם
dkxal mpexkf exq` mixac daxde" :לעיל
,mirxd mixwnd one miwfpd on xnydl ick
okql drc ea yiy mc`l el ie`x oi`y
mixacd lkl eal oziy ie`x ok lre eytpa
mdilr xaerde ,mda wfp el ribdl xyt`y

 וכן דרך הסרתו היא לפי,לתקלה ופגיעה
. ובגג מעקה,דרך פעולתו בבור כיסוי
 החינוך נתן טעם למצוות אלו ויש בו.ב
ללמד הרבה על הנהגת ה' בעולמו ועל
:הדרך בה אנו צריכים להתנהג בהתאם לכך
jexa myd zeid mry itl ,devnd iyxyn"
lk rceie mc` ipa ihxta gibyn `ed
rx e` aeh mdl dxwi xy` lke mdiyrn
oiprke ,oaeig e` ozekf itl ezevnae ezxfba
oi` [a"r 'f oileg] dkxal mpexkf exn`y
ok m` `l` dhnln erav` swep mc`
jixv ok it lr s` ,dlrnln eilr oifixkn
mibedpd mixwnd on envr xenyl mc`d
zeceqi lr e`pae enler `xa l`d ik ,mlera
minde ztxey y`d didiy xfbe ,rahd icenr
m`y rahd aiigi ok enke ,dadld oiakn
z` uvxzy yi` y`x lr dlecb oa` letz
deabd bbd y`xn mc`d leti m` e` egen
ipa zeteb opg `ed jexa `ede ,zeniy ux`l
zrc zlra miig znyp eit`a gtie mc`
ytpd mdipy ozpe rbt lkn sebd xenyl
mebdpi dnde zeceqid lblb jeza dtebe
seb cary l`dy xg`e .zelert ma elrtie
cvn ,eznkg daiig ok ik ,rahl mc`d
ik ,dxwnd on xenyl edeiv ,xneg lra `edy
eilr ezlert dyri ecia xeqn `edy rahd
.epnn xnyi `l m`
jlnd xy` mc` ipan zvw eidi mpn`e"
mytp zewace mzeciqg aexl mxwia utg
milecbd miciqgd dnd ,`ed jexa eikxca
milecbd zea`d enk myd iyp` mlern xy`
mdixg` eidy mipad on daxde miyecwde
,mdinece dixfre l`yin dippg l`ipc enk
did mzlgzae ,mdicia rahd l`d xqny
zelrzd lcebl oteqae ,mdilr oec` rahd
,rahd lr mipec` md eidiy `ed jetdp mytp
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mewn lka zbdepe ...opaxc zecxn zkn aiig
."zeawpe mixkfa ,onf lkae
ג .בפשטות ,יש במצוות אלו כמה
חיובים ,ראשית שלא לסמוך על הנס ולא
להיכנס למצבים מסוכנים ,ועוד חובת
הסרת המכשולים והתקלות .החובה
האחרונה נראה שחלה על מי שיכול להסיר
ולא רק על מי שיכול להינזק .היינו לא רק
מצוּוה להסיר את
ֶ
מי שיכול להינזק
התקלות כדי שלא ינזק ,אלא כל מי
שביכולתו להסיר ,אפילו שלו בעצמו אין
חשש להינזק מהתקלה ,מצווה הוא על כך,
ומקיים מצות עשה בכך .וניתן ללמוד זאת
מהגמ' בשבת )נד ע"ב(xyt`y in lk" :
lr qtzp Ð dgin `le ezia iyp`l zegnl
`iyp` lr qtzp Ð exir iyp`a ,ezia iyp
lk lr qtzp Ð elek mlerd lka ,exir
yix iac ipde :`tt ax xn` .elek mlerd
 ."`nlr ilek lr eqtzp `zelbוכן מבואר
מהגמ' בהמשך ובמפרשים שם.
מהגמ' עולה שההיתפסות בדבר שאדם
יכול למחות אינה רק מצד ערבות הדדית,
אלא מפני שכך המבנה החברתי ואם מאן
דהו יכול למחות ואינו מוחה ,הוא אינו
'משלם' רק כערב אלא כמי שעוון הציבור
תלוי בצוארו .ובמקרה דנן בהסרת
מכשולים – מי שיכול להסיר ולא הסיר הרי
עובר בעשה ולא תעשה.
ד .במבנים ובמתקנים שיש בהם סכנה
במקומות מסויימים או בפעולות מסויימות
השייכים לציבור החובה היא על הציבור
כולו ,וביותר על מנהיגיו ,ובימינו הממונים
על הציבור.
כתב במנורת המאור )פ"ב ,תפילה ,הלכות
חג המצות עמ' exizd xeav ikxv" :(259
lk oiyer opzc ,cvik .crend lega ozeyrl

zeewn z`e zeaegxd z` oipwzne xeav ikxv
,mikxcd xyiil oebk ,zeaegxd z` .mind
ick ,zexawd oiivle ,zeleyknd odn xiqdle
 ."mipdkd oda exdfiyוכשם שחלה על
הציבור החובה להסיר מכשולים מוסריים
והלכתיים רוחניים ,כן חלה החובה להסרת
מכשולים פיזיים.
ניתן ללמוד זאת אף מהמשנה בסוטה
)פ"ט מ"ו(odici z` oivgex xird dze` ipwf" :
mixne`e dlbr ly dtixr mewna mina
)דברים כ"א( dfd mcd z` ekty `l epici
ipwfy dzlr epizrc lr ike ,e`x `l epipire
epicil `a `ly `l` od minc iktey oic zia
edepgpde edepi`x `le ,oefn `la edepxhte
) mixne` mipdkde ,diiel `laשם( jnrl xtk
axwa iwp mc ozz l`e zict xy` l`xyi
mdl xtkpe xnel mikixv eid `l .l`xyi jnr
izni` ozxyan ycewd gex `l` mcd
."mdl xtkzn mcd dkk eyrzy
היינו ,אף שזקני בי"ד לא חשודים על
שפיכות דמים ,בכ"ז הם צריכים כפרה על
כך שלא גרמו ,אף בגרמא רחוקה ,למיתתו.
וכך מפרש הרמב "ם )סוטה שם(dfd xzqpd" :
`,edepgpde edepi`xe edepxht exn`a xy
`l epgp`y jka mpevx ,bexdd lr mixfeg
el`k didpy epipra eplyxzp `le edepgpfd
epicil `a `l mxn` `ede ,ezbixdl epnxb
edepgpde edepi`x `le zepefn `la edepxhte
."diel `la
היינו ,מצות עגלה ערופה באה לנקות
את מנהיגי הציבור )עי' פי' הרש "ר הירש בס'
דברים( מחשש עבירות בגרמא ולא ח"ו
מעבירות בפועל.
ונראה שלדבר זה התכוין ר' צדוק ביומא
)כג ע"א(eidy mipdk ipya dyrn :opax epz" :
cg` mcw ,yaka oilere oivxe oiey odipy
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lhp Ð exiag ly zen` rax` jezl odn
lr wecv iax cnr .eala el rwze oikq
l`xyi zia epig` :xn`e ,mle`d zelrn
) xne` `ed ixd !ernyדברים כא( `vni ik
in lr ep` ,jihtye jipwf e`vie dnc`a llg
lr e` xird lr ?dtexr dlbr `iadl
 ."dikaa mrd lk erb ?zexfrdלכאורה רק
הכהן הדוקר חייב במות חבירו ומדוע
להטיל זאת על העיר ועל העזרות?! אלא
העיר בפשטות היא אנשי ירושלים וארץ
ישראל והעזרות אלו ראשי העם המשרתים
בבית המקדש ,ור' צדוק היסב את תשומת
ליבם שההריגה לא נובעת מההורג בלבד
אלא היא בגרמת כל הציבור ,אם באוירה
ציבורית של חוסר סובלנות ואם בקביעת
הדרך לזכיה בעבודות במקדש בדרך
תחרותית ,אשר הגיעה לרציחה.
ה .אין המדובר רק בציוויים על העבר,
על מי שכבר נפגע ,אלא על פרנסי העיר
מוטלת החובה לעיין ולהסיר את
המכשולים שלא יקרו ח "ו .כך לשון
הרמב "ם )הל' תעניות פ"א הי"ז(mei lka" :
zia ,zexvd iptn xeavd lr oixfeby ziprz
lr miwceae zqpkd ziaa oiayei mipwfde oic
cr zixgy zltz xg`n xird iyp` dyrn
,zexiar ly zeleyknd oixiqne ,meid ivg
) oixwege oiyxece oixidfneיונה ג'( ilra lr
rexf ilra lre ,oze` oiyixtne zexiare qng
..."el` mixaca `veike ,oze` oilityne
והבדיקה כשם שהיא במכשולים רוחניים
צריכה להיות אף במכשולים ותקלות
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פיזיים ,ואם הבדיקה על הפרטים כש"כ על

מעשי הכלל כולו .וכ "פ בשו "ע )או "ח סי'

תקעו סט"ז(.

אלו דברי הרמב "ם )הל' יום טוב פ "ו הכ"א(

בעניין הסרת המכשולים הרוחניים
והמוסריים בשעת מעשהoic zia oiaiig" :
oiaaqn eidiy milbxa mixhey cinrdl
ick zexdpd lre miqcxtae zepba oiytgne
miyp` my zezyle lek`l evawzi `ly
xaca exidfi oke ,dxiar icil e`eaie miype
miype miyp` eaxrzi `ly ick mrd lkl df
e`eai `ny oiia ekyni `le ,dgnyl mdizaa
."dxiar icil
ו .ונראה שבהסרת מכשולים פיזיים
במקום שהועד ממונה עליו יש חיוב ישיר
על אותו ועד להסיר את המכשולים ,שהרי
הוא הממונה על המקום ועל כל רה"ר של
אותו מקום ,ולכן אם יש בור בכביש או
תמרור מוסתר או משחקים מסוכנים בגנים
ציבוריים או מבנים ציבוריים רעועים כל זה
באחריות הועד הממונה ועליו לדאוג
להסרת המפגעים.
נראה על כן שכל ועד ממונה כשם שהוא
דן על ההנהגה הרוחנית ומסיר תקלות
ומכשולים מתוך הציבור שהוא מופקד עליו,
כן מוטל עליו לעשות זאת אף לגבי
מכשולים ותקלות פיזיים בתוך שטח
אחריותו .ואם ח "ו מאן דהוא נכשל ונפגע
הקולר תלוי בצואר הממונים ולא רק על
הנתקל.

