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 דמהקה
 
, אחר מאה שנים מאז מגפה  דרניוהמודם  בעידן המתק (  COVID-19)  2רונהקו ה  1מגפת   .1

כזה  עולמית   גודל  עולם  ההכתה בתדהמה את    -  3השפעת הספרדית   תמגפ   –גדולה בסדר 

 .  וניםשומחים הו, ובתוכו את המדענים והמ כול

הא  בעשרות החרונהשנים  מדעניות  הרבה  שהיו  שהאובגאו בגאון  ודיעו  ם  בעידן  וה  נושות 

מגפות עולמיות, אך  ים האדירים  וגי יים והטכנוליו המדעגעל הישודרני  המ לא תראה עוד 

שהאנושות   ומתברר  ק  םע  -הולך  והישגיה  כל  מסוגל   -דמתה  מ  תאיננה  כלל  למנוע  גפות 

לטעולמיות  יודעת  איננה  בהןפ,  ו  בזמן  ל  התאמת,  והתאחוזי  ים  מ עצוהם  חלואה  מותה 

  .4ק ובימי הביניים יים בעולם העתכפי שהיה במצבים דומ  ,מאדעד   יםב ורח

 כח שיש מנהיג לבירה, שבורא עולם מנהיג את עולמו. ב הוושו

 
של  המה  -  המהדורות הראשונה  נכתבדורה  זה  חודשב   ה מאמר  "פ  שתה'   אייר  ראשית 

כאשר  2020)אפריל   שלב  היינו(  תבה  נכ השניה  ורה  המהד ו,  העולמית  המגפה  עיצומה 

)יוני   ה'תש"פ  סיוון  חודש  במקצת 2020באמצע  שכך  הראשון  שהגל  נראה  כאשר  אך    ,( 

עדים אנו    -דורה זו  כתיבת מהבעת    –בינתיים  רונו.  שיהמגפה טרם נעלמה, ועדיין סופה מי  

   .עולם בלגל שני של התחלואה בישראל ו 

נו על ידי רבני דורנו,  דום הלכתיים שונים שניהמהדורות נוספו ענייניבין  שהלך התקופה  מב

הלכתיים   מקורות  הוספתי  מ לוכן  נושאיםחלק  ב דונ שני  אותם  , קודמות ה   ותדור מהו 

 . יותו ותיקונים שונים בהתאם להתפתח

השלקע  רהמשמשים    האפידמיולוגייםים  הנתונ נכונים רמאמר  של  לישית  מהדורה  ק  זה 

המ למ כתיבת  הס ועד  אך  הוכ יאמר,  האסוסמים  של  עפיים  העולמי  רחוקים,ון  פי  ועל    וד 

צפוהנ אנו  האירועים  לתחזית  והמודלים  לים  גדו  פריםלמס  ,לינו עלא    ,יים יסיון המצטבר 

 . הרבהוחמורים ב

 : המאמר ת כתיבתענכון לנתונים הכלליים ן הלהל

לקרו–  בעולם ב  ;מתים  645,000-כ  ;חוליםאנשים    16,000,000-ב  מתרחשת    213-והמגפה 

 . וטריטוריות תמדינו 

 מתים.   460-כו  ,חולים בקים ודנ  60,000-מעלה מל – בישראל

 
יף  פלמונח וירוס, היינו גו  'נגיף' העברים שן גם הכאמ יע.מכר, ושו מביס, מפילגף שפירורש נמשהיא גפה מ 1
 ,ותרמהיבתפשטת משת(  יהומ)לרוב זיחלה  מ  –  (epidemicיה )מפיד ילים בין אבדלית מאנגב  גפה.מרם לגוה
רביגעופו באנשים  זמבם  ת  )נפו;  ניתו  רים  אזובעת  שפוגומית(  יהזלרוב  )מחלה    –  (pandemicדמיה 

)גיאוגרפ נרחבים  הש  דוליםג  םבחלקיאו    ,ינההמדל  בכיים  כל  ר  ,(עולם ל  אנשים    ם ש  .דבמיוח  בובמספר 
מה)מקור    plagueלית הוא  נגבאפה  למגף  נרד מכה(ורשפי  ,plagaמילה הלטינית  השם  אשו  ים כי לעת  ם, 

 להלן.ראה  –ר ב  ת ד  פודי למגפן ייחבאו ששממ מונח זה
 יה.דמם כפנ"ואהעולמי של ה ותן הבריארגודי אעל ירזה נה הוכרווהק פתמג 2
 לן. לה האר 3
דעי  טאון המיבב   סכםממר  נכתב מא  1918ת  משנ ית  רדהספ  תיה של השפעמציין כי בעקבות הפנדל  מעניין  4

את    נשנהרק  אם  ש  –(  N.S. Vol XLIX, No. 1274, pp. 501ff,  30.5.1919  םוי)מ  Science  היוקרתי
 קורונה.הפת במג םיוקורה כש מה עםלחלוטין  ים כמעטאמתו הדברים יו הי יךרתאה
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  עולמיות   תופ גממ  לקן מוכרותיות, חתנה יצרה שורה ארוכה של דילמות הלכ הקורופת  גמ

 . ר בעבבפירוט    ונת יחסית שטרם נידוחדשולקן וחמות,  וד ק

 

רט; הרקע  ורונה בפקומגפת ה   ,ת בכללל מגפו קע ההיסטורי שאת הרמאמר זה אסקור  ב

 . הביאה בעקבותיהכתיים שמגפה זו  יבטים ההלוההה; של מגפת הקורונ   רפואי-המדעי

 

 ל המחלוקות ע  .2

ִדים" בני האדם "כל  ריאת העולם היו  ית בבראש  ִרים ֲאחָׂ ת ּוְדבָׂ חָׂ ה א  פָׂ , וכתב רש"י: "באו  5שָׂ

דם, שכן  לבני א  נכון  אף שלכאורה הוא הרצוי, מתברר שאין הוא  ,בעצה אחת". מצב כזה 

 דעות, והסכמה גורפת לכל דבר וענין, מביאים לדברים רעים.  היעדר ויכוח וחילוקי  

 נצי"ב בהעמק דבר שם:  וכתב ה

י שלא  חששו  שוות,  אדם  בני  דעות  אין  ויה ובאשר  זו  מדעה  אדם  בני  במחשבה  צאו  יו 

יחשוב    י שלא היו דברים אחדים שביניהם לרועץ, שהחליטו להרוג את מ  אחרת ... נמצא

 כדעתם".  

ה  הפלגה  דור  של  ֱהִפיעונשו  ם  ּוִמשָׂ ץ,  ר  אָׂ הָׂ ל  כָׂ ְשַפת  ה'  ַלל  בָׂ ם  שָׂ "ִכי  ל  יה  כָׂ ְפֵני  ַעל  ה'  ם  צָׂ

ץ"  ר  אָׂ  . 6הָׂ

פני   על  מפוזרים  האדם  שבני  כיום,  העובדתי  המצב  משותפת,  תבל זהו  שפה  להם  ואין   ,

ואין פרצופיהן  זה לזה,    ם דומהתין דעפת. וכך קבעו חז"ל: "אועצה משותפת, ודעה משות

ין "פרצופיהם" . כיום יודעים אנו יותר ויותר על ההבדלים המשמעותיים ב7זה לזה" דומים  

של   והייחודיות  השוני  היינו  אדם,  בני  גנ של  מבחינה  האדם  מבני  ואחת  אחד  טית;  כל 

 .  דעות, בהשקפות, בהבנות ובנטיות של בני האדםובמקביל מכירים אנו בשוני ב

בין שתי הקצוות  נם  מ וא ודברים    לא שפה אחת  –תפקידנו הוא למצוא את האיזון הנכון 

דיון, ואחר כך הסכמה לדרך  אחדים, אך גם לא בליל שפות ללא כל הסכמה, אלא וויכוח ו

בגמרא:  ולדעה וכמבואר  שעוסקין  לואפי,  ותלמידו,  הרב  ובנו,  אחד    האב  בשער  בתורה 

 . 9משם עד שנעשים אוהבים זה את זה  םינם זז , ואי8את זה  נעשים אויבים זה

לימדונו   להתקיים" וכך  סופה  שמים  לשם  שהיא  מחלוקת  "כל  הסברים  10חז"ל:  הרבה   .

כך נ על  ביניהם  11אמרו  שיהיה  והפלפולים  הדעות  חילוקי  ידי  "על  הוא  ההסברים  ואחד   ,

הס כשמש" והכרעת  ברור  כולם  לעיני  האמת  ויתברר  יזדקק  ולכאן,  לכאן  ו12ברות  ,  עוד . 

 
 . בראשית יא א 5
 .יא טשם  6
 במדבר רבה כא ב. ; אברכות נח  7
 ואין זה מקבל דברי זה. ,מתוך שמקשים זה לזה רש"י: 8
 ידושין ל ב. ק 9

 . אבות ה יז 10
ב  11 זו. וראה  ראה בביאורי מסכת אבות מהדורת מתיבתא  ירי בספרו מגן  מאליקוט הביאורים על משנה 
 בות הענין העשרים.א
 .תפא"י שם 12
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ה  עצםש כאחת  הכרעה  שתהיה  אף  להתקיים,  סופה  ההכרעה  המחלוקת  בדרכי  דעות 

ישתמרו, מהלכה  שנדחו  הדעות  גם  אבל  שדווקא    המקובלות,  שיתברר  יכול  לעתים  שכן 

 . 13סיבות שיתחדשו הדעה הזו היא הנכונה בתנאים ובנ

ת  ומחלוק דווקא תלמידי חכמים שמאופיינים ב  -  14ם מרבים שלום בעולם" י חכמי"תלמיד

ה ובוו הם  מספור  רבים  ביכוחים  בעולם,  שלום  מתוך  מרבים  היינו  שלמות,  של  מובן 

חכמים תלמידי  של  שמים[  ]לשם  המסקנות    המחלוקת  של  ולשלמות  לשלום  מגיעים 

   הנכונות.

על כללי  והכר  באופן  הלכתיות  מחלוקות  עדיות  עות  במשנה  ד[מצינו  בדבר    ]א  הדרכה 

ה בקבלת  הנאותה  "ולמההתנהגות  א  האמת:  והלמזכירין  שמאי  דברי  ]היינו  ת  לבטלה  ל 

הלכה   שאין  הודו  עצמם  שהם  וכיון  ענין,  הלכה כמותם באותו  שאין  ללמד  כיון  כמותם[, 

ות העולם לא עמדו על דבריהם",  הרי אב לא יהא אדם עומד על דבריו, שלדורות הבאים ש

על   יתעקש  "שלא  שם:  הרמב"ם  עליה  וביאר  ויסמוך  סברתו  על  קיום  ושלא   ,יה פויעשה 

דבריהםיקשה   נדחו  והלל  שמאי  והם  העולם  אבות  שהרי  דעתו,  הפך  לעשות  ולא    ,בעיניו 

עקשת על   כתב: "שהוא ]עמידה", ובתפארת ישראל  15כמו שקדם   עמדו חכמים על דבריהם

האמת".  דבורו[   אל  מלבוא  גדולה  ומניעה  האדם  בנפש  גדול  הרמב"ם  חסרון  כתב  ועוד 

המש לפירוש  "אבלבהקדמה  ]ש  נה:  במקביעתו  הקדוש  רבנו  מסויים  ל  אדם  סברת  שנה[ 

וחזרו    ,מרים כך ובית הלל או   ,וחזרתו מאותה הסברא, כגון אמרו בית שמאי אומרים כך 

להור  הלל  ללמ בית  כדי  שמאי,  בית  כדברי  אהבתות  שאלו    דך  לפי  הצדק,  ורדיפת  האמת 

דברי  שר ראו  אדעת, כ , המופלגים בחכמה שלימי ההאישים הגדולים החסידים המשכילים 

וקל    החולק שכן  כל  לדעתו,  וחזרו  נכנעו  יותר  והגיוניים  מדבריהם  יותר  נכונים  עליהם 

אדם   בני  שאר  ווחומר  שיכנע  צודק  שיריבו  צדק  כשיראה  ה'  דבר  וזהו  יתעקש,  צדק  אל 

יתרד  שאתה  פי  על  ר"ל אף  האמת,  על  הוי מודה  חכמים  זה אמרו  ועל  את  וף,  לחלץ  כול 

בטענות   תדת וכוחיועצמך  אם  ירי ,  שדבר  יותר  ע  נראית  שטענתך  אלא  האמת,  הוא  בך 

 ועוד כתב הרמב"ן:  .כח"מחמת חולשתו או בגלל יכלתך להטעות, חזור לדבריו וחדל להתו 

בלבבך  תה  "וא תאמר  אל  בספרי  כולן  המסתכל  ז"ל  זרחיה  רבי  הרב  על  תשובותי  כל  כי 

 
ין דברי היחיד בין המרובין ולמה מזכיר"  –בעדויות )א ה( שאומרת  י שפירש בעל התפא"י על המשנה  כפ  13

 "יתפאשאם יראה בית דין את דברי היחיד ויסמוך עליו", ביאר ה  ,כדברי המרוביןלא  הואיל ואין הלכה א
הוא ר"ש לסמוך  . כדאמרינן כדאי  לפעמים בשעת הדחק  ל לסמוך על היחיד""נ"ל דר  –)שם יכין אות כח(  
הדחק   בשעת  המעליו  את  שפירש  מי  ויש  די"ט[".  וקבוצה ]גיטין  כת  בהוראת  במשנתנו  "מחלוקת"  ילה 

מחלוקת קרח  "מחלקה" בצבא(: "מחלוקת הלל ושמאי" היא קבוצתם של הלל ושמאי; ואילו "ל  )בדומה
של   קבוצתם  היא  פקועדתו"  לפי  וחבריו.  אורח  המשנה  זה,  שהתארירוש  שקבוצה  לשם  מרת  לפעול  גנה 

להתקי סופה  שמיםשמים  לשם  "שלא  שנוסדה  קבוצה  אך  למה ים,  בדומה  העולם,  מן  שתאבד  סופה   "
לקרח   ר"יועשאירע  של  בתרגומו  )נדפס  הישיבה  אב  נתן  רב  שפירש  כמו  באדמה,  שנבלעו  קאפח   דתו, 

היא מתקיימת. בגלל מצוה, הרי    ת ונחלקת מבני אדם"כל קבוצה הנפרד  :המקורות(-במשניות מהדורת אל
מ לדבר  שאינה  קבוצהוכל  היא  איזו  מתקיימת.  אינה  ושמאי;    צוה,  הלל  קבוצת  זו  מצוה,  לדבר  שהיא 

אבלדושאינה   מלמד, "ללשונה של מסכת  גם ע"צ  וראה  ועדתו".  קרח  קבוצת  זו  כ  בר מצוה,  לשוננו  ות", 
 .107)תשט"ז(, עמ' 

 .ברכות סד א 14
דש בניגוד שכתב על פירוש שחי  (,71)מהדורת דנה עמ'  מב"ם  רבנו אברהם של הרר המספיק לוראה בספ  15

בו, כפי שציווה 'והוי מודה על האמת',    "לוא שמע אותו אבא מארי זצ"ל היה מודה ברי אביו:ד  למשמעות
 עושר לימודו". ת, למרותוהו ז"ל בבירור מסכים אל הקטין שבתלמידיו לגבי האמוהרי תמיד ראינ
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כי  נותך וכו', אין הדבר כן,  שומכריחות אותך להודות בהם על פני עקבעיני תשובות נצחות  

ת גמורות וכו', שאין בחכמה הזאת  שאין במחלוקת מפרשיו ראיויודע כל לומד תלמודנו  

התשבורו  חשבוני  כגון  ברור  כלמופת  נשים  אבל  התכונה,  וניסיוני  מכל    ת  ודיינו  מאודנו 

  ת ונדחוק עליה השמועות, ונשים יתרון מחלוקת בהרחיק אחת מן הדעות בסברות מכריעו

ההל מפשטי  דינה  לבעל  הסכהכשר  עם  הסוגיות  והוגן  תכליתכות  וזאת  הנכון  השכל    מת 

מהר"ץ חיות בזה  להחת"ס  וכתב  .  16יכולתנו וכוונת כל חכם וירא אלקים בחכמת הגמרא"

חברו   דעת  לנטות  לדם  ובין דם  לריב  ריב  בין  בדין  המתווכחים  כוונת  יהי'  "שלא  הלשון: 

מה שחברי  תי ודעתי על פי שכלי, באופן  ויכוח להעמיד סברהי ולו, אך יהי'  לדעתו, כי מה ל 

ד על  א נראים לי דבריו אני עומ ואם ל  ,טען נגדי אראה במחשבתי אם כנים דבריו אחזור בי

או לא, כי אין כוונתי לנטות דעתו לדעתי, וכן יהי' דעת חברי  יודה לי   מה לי בכך אם עתי, וד

הטות. אבל אותם הרוצים הזה אחרי רבים ל  ו, ואחר הויכוחשכנגדי להעמיד סברתו לעצמ

אמת ונוטים  ברו יודה לו וכוונתו להטות דעת חברו לדעתו, אותם שוגים מדרך הדוקא שח

  .17" מעוקל א משפטאל הניצוח ויצ

 

שתדלתי בקונטרס זה להביא דעות החולקים ומה שנראה לי בסוגיות הרבות הנידונות  ה

הדברים  ברי, אלא ישפוט מי שהוא בר הכי את  דאין אני עומד על דעתי ואומר קבלו  ובו,  

כיצד  ברר  ל ו בר הכי מוטל עליו  יו, ומי שאינפם ויכריע לפי רוחב דעתו והיקף ידיעותלגו

 מפי מורה הוראה מובהק. הלכה למעשה  לנהוג 

 

לאמיתה  הכן והאמיתי להגיע  כל זה הוא דווקא במחלוקות הלכתיות הנובעות מהרצוןאכן 

הבנה הלכתית וליבון העניין עד    יע, והמחלוקות מיועדות להציגג של תורה ככל שהשכל מ

ִיְהי ה  , שנאמר  18חרים עובר בלאו מי שמחזיק במחלוקת בעניינים א זאת  תום. לעומת   ְולֹא 

תו  ְוַכֲעדָׂ מחלוקת19ְכֹקַרח  של  האיסור  חומר  על  התריעו  ישראל  גדולי  וכל  הנזקים    ועל  , , 

ישראל  לעם  מביא  זה  שדבר  שבג20העצומים  גדלל,  לחורבן  לה  שהביאה  חינם  שנאת  ה 

שלים ואין  מים, ודבר זה גרם לחורבן ירוי חכוהמחלוקות מובילות לביזוי תלמיד  ,21הבית 

 
 רי"ף. פר מלחמת ה' על ההקדמה לס 16
 ה.ו"ת אג"מ חאו"ח ח"ד סי' כוראה ש "ח סי' רח.שו"ת חת"ס חאו 17
שמינ  18 שורש  בסהמ"צ  רמב"ם  וראה  א.  קי  הדרש    :י סנהדרין  דרך  על  אסמכתא  שהוא  מה  תעשה  ולא 

ני שם  מב"ן בהשגות על שורש שמיולעומתם הרהערה.    ם שהוא דרךולהפחיד, וכן כתב המאירי סנהדרין ש
סור  אי , ובשאר מחלוקות הז סבור שבמחלוקת על הכהונה האיסור הוא מן התורהחת הלאוין מצוה יובשכ

ח בפתיחה לאוין סקי"ב סבורים שכל מחלוקת  "ג אות נח, והח מדרבנן; ואילו רבנו יונה בשערי תשובה שער 
דאורייתא. איסור  בבאר  היא  חי  וראה  חימים  בחפץ  לאים  הסמ"ג  בשם  שכתב  שם  קנז    ים  שכל  תעשה 

 יסור דאורייתא. מחלוקת היא א
 במדבר יז ה.  19
אי  20 בחומר  מחלוקת בוראה  קלא;  ותשאילתסור  קורח שאילתא  פר'  כז,  טז  במדבר  של"ה  ;  רש"י עה"ת 

  זכירה פי"ז; ברכת אברהם ס' שבט מוסר פל"ז; בשמירת הלשון לבעל הח"ח שער ה  שער האותיות אות ב;
ב( עמ' -גיליון פד )שנה טו א  ג מוריהז"נ גולדברר)סגל( פר' קורח;  ' מאור לתורה  נגר( סנהדרין קי א; סארל)

מועד )שפירא( ח"ג  ר( פ"ד; חזון ל)שטרן( עה"ת ח"ב פר' קורח; משפטי השלום )סילב  אשילך; שביבי  סב וא
 מאמר טז, ועוד. 

 ב"מ ל ב ד"ה לא.ב. וראה תוס' ראה יומא ט   21
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של   מלכם  ' הואה - ביניהם   ושלום  ,אחת באגודה יחד בהתאספם ודווקא , 22רפואה למכה זו 

 . 23יניהם ב  מחלוקת כשיש ולא, ישראל 

חיים  החפץ  ה24וכתב  קשה  כמה  וראה  "בוא  במחלו מ:  העוזר  שכל  הקב"ה  חלוקת,  קת 

 . 25ו" מיד  מאבד זכרו ... ולבסוף יתבע הקב"ה את דמו

לד גינו את המחלו ואף שכל חכמי ישראל  קות שאינן לשם שמים, והתריעו מפני  ורותיהם 

מ לא  זאת  בכל  ישראל,  עם  על  מביאות  כאלה  שמחלוקות  העצום  עצמם  הנזק  נעו 

נור  השם  בחילול  המלוות  קשות  ואממחלוקות  בכך.  לצערנו  ,  שונה  דורנו  כתב  ואין  כבר 

בריש פרשת קורח   זו  "  –  היא פרשת המחלוקת הקלסית שלא לשם שמים   –רש"י  פרשה 

ועל דרך על ידי כל חכמי  הצחות ניתן לומר שפרשת המחל  יפה נדרשת",  וקת נדרשת יפה 

 .26ישראל לדורותיהם, אך זה נשאר רק בגדר דרשה יפה וד"ל 

"   ויש שכתב,  למי  הטה ויש  ולא  בין  ביחוד  ישרים  בשם  אבותינו  את  בלעם  קרא  למה  עם 

לל  יחוד בכנוי ישרים. ובלעם התפפר בצדיקים או חסידים וכדומה. וגם למה מכונה זה הס 

כמו   אחריתו  שיהא  עצמו  הצור  על  עה"פ  האזינו  בשירת  דנתבאר  והענין  הכנוי.  זה  בעלי 

דש  הוא.  וישר  צדיק  וגו'  פעלו  נאמר  תמים  הוא  ישר  ב לבח  הקדוש  דין  הוא  הצדיק  רוך 

ך  ה. א בחרבן בית שני שהיה דור עקש ופתלתל. ופירשנו שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תור

זה את זה חשדו את מי שראו  ם. ע"כ מפני שנאת חנם שבלבם  לא היו ישרים בהליכות עולמ

  ך שפיכות דמים בדר  שנוהג שלא כדעתם ביראת ה' שהוא צדוקי ואפיקורס. ובא עי"ז לידי

הרעות  ולכל  הוא    הפלגה  ישר  שהקב"ה  הדין.  צדוק  היה  וע"ז  הבית.  שחרב  עד  שבעולם 

כאלו   צדיקים  סובל  גם  אלא  ואינו  הישר  בדרך  שהולכים  עולםבאופן  ולא    ,בהליכות 

דזה גורם חרבן הבריאה והריסות ישוב הארץ. וזה   , ף על גב שהוא לשם שמיםבעקמימות א

עוד היו    ,' באופן היותר אפשרחסידים ואוהבי הוד שהיו צדיקים  היה שבח האבות שמלב

מכוערים.  ,ישרים  אלילים  עובדי  אפי'  אוה"ע  עם  שהתנהגו  עמם    מכל  היינו  היו  מקום 

 . 27" ובתם באשר היא קיום הבריאהבאהבה וחשו לט

 

כן   על  הואב אשר  ומבורר  להתאחד    רור  ישראל  אמוני  שלומי  כל  על  קדושה  חובה  שיש 

   קות על רקע כלשהו.מחלוה כל את  הצידה  ם, ולשיבמלחמה נגד הקורונה

 

 

 

 

 
 .ט בשבת קי 22
 . ה לגרש"י דברים  23
ד לפר' שלח תרפ"ג בענ"ח להראכתבו של החמוראה עוד    ון שם.בשמירת הלש  24 קוק מיום  יין הנזק י"ה 
 לוקת, הובא באגרות ראיה ח"ד בנספחות. מחשב

ונוו שהמושג "מחלווהיינ   25 חיובי  דבר  בהלכה, שהם  דעות  מובנים: חילוקי  בשני  מקובל  קת" משמש  הג 
 י ומזיק.  שהוא דבר שלילסכסוך הגורם לפירוד, ה ומריב מקדמת דנא;

 . אלשלילית בישרת המחלוקת העל פכ"ה מה שהאריך בתופלהמהר" בנצח ישראל וראה 26
 .העמק דבר בראשית פתיחה 27
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 רקע היסטורי  .א
 
 עבר מגפות ב .1
 

מ  םתיאורי  מצינו  ךבתנ" מספר  ישראל,מ ו  הי  ןהאך  ת,  גפושל  לעם  לאוא   וגבלות  בודדת מה  ו 
 : רתחא

החמישית ,28ם ריצ מ  ר ב  ד   • ב פגע  ש  המכות,מעשר    המכה  של  רק  החיים  בעלי 

 ; 29ולא בבני אדם המצרים, 

ומתעסקים בני    ,ןע נם מאנשי כת הגדולי ר נוגף א ב  ה הד  היארץ, לכשנכנסו המרגלים  •

 ; 30רתם העיר בקבו

ם  וריקש  והאנשים שהי   250-לף  וס ים, בננש א  14,700ורח מתו  שורה לקקבמגיפה ה •

 ; 31קורח   םישירות ע

 ; 32יש א  4,0002פה בבעל פעור מתו יגבמ •

 ; 33ם יאנש 70,000, מתו של מניין האנשים דוד, בעקבות החטאבימי    במגיפה •

ומ   ת ארון ה'ם שלקחו א הפלשתירבים מ • = הטחורים מב   ותהוכו    . 34חלת העפלים 

שה הסבורים  שהיז בד דובר  מ יש  העיכול  ל  ש  יתזיהומ  להמחיא  נטריה,  מערכת 

לשלשולים הג שהעש  הסבורים שיו,  35ורמת  הבובון  הוא  מחלת  ופל   ;36ר ב  הד  ל 

 ;37"  'ארון הב ראו   כי" תו שמש מ  מאנשי בית 50 070,

וכן  ,  39ו דנו חז"ל זה  פיעל מג  .38בלילה   וכוב השור של סנחרי צבא א  ייליחמ  185,000 •

מתתיהו  בן  אוקחו,  40יוסף  שושהו  עלהאשר  ,  41חדים רים  מהת  נוערות  ות  על 

   המגיפה.

 

 
 . ז-ט גות שמ 28
 . יג בי ותשמ – מכונה נגף תמכת בכורו ם ג 29
 . זומא, שלח, תנח 30
 .דבר יז י במד  31
 . טבמדבר כה  32
 .432:ם זייות היהודנקדמו ,והשל יוסף בן מתתי רוספ ה עוד באור ד טו.כ "בשמו 33
 .בט,יא ה "מוש 34
  לר שיגלה, ועבעיקים ו דקדי חייי   גרמת עלניזנטריה  ד  .:2300ם  ידדמוניות היהותיהו, ק ף בן מתיוס  ל פיע  35

 מבות.ר איקובע םידי טפילי
 . 5195, 265א: ורותהיים, קדונל.ה. בש ;187 ר, עמ'ב  ך יא, ע' ד  כר  רית,העב הדיפראה באנציקלו 36
 .טי"א ו ומש 37
 .אלב כ  הי"בבדב אה עודור לו. ז ישעיה ל לה;יט  מל"ב 38
 .רמז תטו עיה פ"י, ישעוניט שמקוילה;  חיות רבה מ לא ב; ש להא; מגיה צ-סנהדרין צד בראה  39
ספר  היהודת  וני קדמו  40 ב,  כרך  סיים,  פ"א  ייתכן    .21ע'  ,  תיאורו  פי  מים תמש  נבעה  פהגישהמעל    יית 

 . םהמימזו
ז.    88עמ'    , תש"ג,תיקהיה עהיסטורוב  קראבממחקרים    בר:הע  יבספר מסתר  יגין,יפ  ראה ש.י.   41 ואילך; 
  267פ"ט, עמ' ו, תרתיוונוחזי ופת ישעיהוקלמן, ת. ואהך; מואיל 140מ' ע בפ"ז, ח"רישראל, תת תולדו ץ,עבי
מאור  -רוגין  . נ, עמ' צא ואילך;  רצ"טיהו(, תעיש)ראות  מקב   שיםקרי מקרא: באורים חדחילין,  לך; ד.  יוא
מחלת    דברים עלמ  ים אלוקרחו.  2000,  171: אה קלחוהרפין,  רגולי. מ;  1999,  650:לוהרפואה קן,  וגירונ.  
 . רר אדיוויא הדף לע או  ,ריפהשה, על ת אדמרעידעל  ת,מיתאופ םחו
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אכן בדרך  ,  42פואית בשם זה חלה הראת המ  בוודאי גםלל  וכ   בחז"לקרא ו ר' במב  ונח 'ד  מה

אין   וחז"לכלל  במקרא  מס  כוונת  למחלה  כללי אהו אלא  מת,  י ו דווקא  מח  שם  ה  ללכל 

ר  ב  ת של מספר אנשים מאותה מחלה בסמיכות של זמן ומקום. ד  וו מל תמ גור, ש43מדבקת 

 .44לנגף דף למגיפה ונרם יפוא, שאא,  הו

 .45מידי רבי עקיבא מתל 24,000-פגעה במתוארת המגפה ש  משנהגם בתקופת ה 

 
את  ר  ספמ   ור תוא  קתי הע  בעולם העתיקמגפות שהקיפו  ה  מח המלבעת  מא:  לדוג  , העולם 

הייתהלפ  430בשנת    נזיתפלופוה ד  גפמ  ה"ס,  שהב רב  ת  ל ,  ריאה  מהלוחמים  מות  בע 

   .תזרחי ה האיהאוכלוסיורבע מ  ,ונאיםהאת

 
 . לדוגמא:  קשות היו מגפות  ייםבינבימי ה 

המגפ • למו  ,541נת  ש ב  יוסטיניאנוס  בימי  רב  ד  ת  בני וי לימ  25-כשל  תם  שהביאה    ן 

 ;  אותה עתם בלהכללית בעו היילוס מהאוכ 13%-שהיוותה כ, אדם

ה  השחורהמוות   • שר ב  ד  גפת  מכנראה  היא    ינם, אףני למ   14-במאה  החלה באסיה  , 

בני  25  של  למותםגרמה    שנים  6במשך  ועברה לאירופה, ו  ועוד   אדם  מיליון    בסין, 

 . 46,47ה ייס ל האוכלורבע מכל  יושה  מיליון מבני אירופה, 25-20

 
   . לדוגמא:ורות מ מספר מגפות חו  יה  דשההח  בעת

כ   שבע • כ  48לירע ומגפות  ביניפסקות קצה  עםשנה,    150-במשך    1618משנת    ,הןרות 

שנת   מגפ1966ועד  אלו.  שונחשו  התר  ות  גיאוגרפיים  ברחבי  יבאזורים  ם 

 ; 50, 49העולם

 
כגנוש  םמכרסמיבע  בטב  םמתקייש  ,tisnia PesiYers   ידקהחי ידיעל  נגרמת  ה  קתבמדמחלה    42 ון  ים, 

 .Bubonic plagueוא ועזי ההלהשם . יםפרעוש ות עקיצתמצעאב  םלבני אדבר , ועוותחולד
 כו'. ?" ורב ג,ד, "איזהו דנת תענית במש הראו .מותא - דבר: כא כח  םידבר נקלוסוא וםרגת ראה 43
שמקו יי  44 הוב  'ד  השם   רתכן  מדבריםבעובא  ר'  שכולם  ב  דה  החלליבו,  מפיל.  ביהר םגלל  שהוא  ר רש"ם 

רחבה על בה   ראה  .געפשל הנ  י"דבר ה'", המתקיים במותו הפתאומם הוא  שמקור הש  כתב גט  הירש, שמות 
 .  403-412מ' ד ע ו כרךתשס" שהה חדרומהד  "איתרפו  כתיתפדיה הללואנציק"ר במקרא ובחז"ל בספרי ב  הד  

   סב ב. יבמות 45
עות פרו  ,גואהיות  ישמאנט  ,דםת  עלילו  עם  ,עם ישראל  ותלדתוגיים ברטה לאחד הפרקים הגרמו  ז  הגפמ  46
להיהודי.  ודיםהבי חיו  בקהילורם  בניגותמסוגר  תוב  בשנים  וצרלנ  וד,  לזמן  הגו  בההמגפה   , כנסייהתקבץ 

 .לטבילהויים  די  תיללנט  םוניש  חיוביםהיגיינה בגין    על  יותר  םהודייה  דוהקפיוכן    חלה,המ  יץ אתהפובכך ל
ול חותמתו פהיהודים  ני הנוצרים כי  בעי  ראה היהנ כך  עקב   ב,  כי ים נפוצה השמצרים הנונין ההמוכן  ועה 

  .הנוצרי ת העולםיד א השמו לונכווהת ,מיםארות הב ו אתילעיהודים הרה
מענתיאו   47 עלייר  פא לרוו  לרב  'ייםחהאוצר  'בספר  נמצא    1656  בשנת   אברומ  ידוטו היהת הדבר בגפגמ  ן 
 . (ט"יה החקירה בר פסקב צהלון )יע
48 oleraCh .לים קשיםועם שלש מעי הדקחלת המזו רע. -יחול-ל מחלהת שם הארתו" ביה תקופה "עבאות ,  
דם א  כאשר  פה,-הואחזור צבמלל  כ  בדרך  ואדבקה המקור הה  . raeoleo ChVibri  קידיהח  ידי  ל ערם  הנג
 ק.ייד חזוהמים בשתייה מ מיב  או ןוז מבמשתמש  או  ,ואתובציידק ת החא מפרישוע נג
HJ:  sZimmel  בספר: בנידון  אה סיכום  רחרות.  ות אר ממגפתים יו ים הלכתיים רביצרו דיונמגפות אלה    49

Magicians, Theologians and Doctors. E Goldston & Son, 1952. 
  וקבע  –  3718-9281  םיבשנ  –  ניהשת הכולירע הפמגת  פובתקן  פוזבעיר    ברבנותמש  שיבא איגר  קיי ערב  50

דפסה ת עא נעג. אגר-אעאגרות  גר,  יבא איקרבי ע   פסו בס' אגרותם אלו נד. דבריההלכהעל פי    םסדרי חיי
 ן בחלק ההלכתי. להל  ראהו ים נט א.רנדלרעק"א  ישחידול שהמהדורות מחלק ם בג



 ג ברינטשרהם  אב 'פרופ ב הר                           נה תש"פ ופת הקורגמ                   

11 

 

שהחלה  51דית הספר  השפעת • היא  ו  1918  בשנת,  העולם.  כל  את  כמעט  הקיפה 

וחצכ  כהשמנ בהי שנה  נדבקו  מיכח  ,  מיליון    50-כקטלה  היא  ו  ,םיש אנ  דרא יל צי 

 ; 52ים נשא

הא  • שהחלולהבמגפת  ב,  מתפרבא  7619-ה  והיא  מפריקה,  כל  צת  .  שנים  3-2חדש 

 ;  בקיםמהנד  40%-ד על כתה גבוה ועומ שיעור התמו

והתפשטה לכל העולם. מעריכים כי    ,קהרי פ בא  1981ת  ה בשנשהחל  האיידס פת  גמ •

 ים;  אנשמיליון   27-כגפה זו מו מתמ עד כה 

 ;  ונהרף ממשפחת הקו ומקורה בנגי 2003חלה בשנת הש ,SRSA תלחמ •

בשנת  חלשה  , MERS  חלתמ • התיכוןבמזר  2012ה  ערב   ח  האי  והתפשטה  בחצי   ,

 . למדינות רבות

 
 קורונה הת  מגפ .2

זו בירת  ןהאווב  2019  דצמברב ה  נושלרא  ההתפרצ  מגפה  ח מחו,  שבסין וז  אחת  .  ביי 

או בעלי חיים אחרים    ,שיםם, נחלפיטע מ  אדם  ינב ללראשונה    רעב א שהנגיף  הי   ותההשער

נמכרו   האשר  בבשוק  נ אב ווהאן  דגים  בו  חוקי,  לא  מלבופן  חיים  ב  גםדגים   דמכרים  עלי 

א  וים יצ סוי מסווהאן שני לנגיפים ב הנגיף היה ממעבדה    יש שחשדו שמוצא.  ם רבים נוספי

 ה. מכלל שליט

פברואר   חודש  לסיה  2020במהלך  מחוץ  להתפשט  הנגיף    2020מרץ    חודש  ךובמהל ן,  חל 

 המגפה כמעט לכל מדינות העולם.  הגיעה

 . 27.2.2020-ה ראשון בשראל התגלה מקריב

 

  –מיליארד בני אדם    2.5-כ  –נה בהיסטוריה האנושית ששליש מהאנושות  זו הפעם הראשו

 לה. חוייבו להישאר בבידוד בתקופה מסויימת בגל הראשון של התפרצות המח

 

 

 י רפוארקע  . ב
 

נגיף   זיהו  היא  -  COVID54-19 -  0192  -  53ה ונרקו מחלת  אדוגהפמית  מחלה  בבני    , ם עת 

ענגו ממת   CoV-ARSS55-2 ף גיהנידי    ל רמת  קורונה.  ת  נגיפי  מוצאו  שפחת  הנראה  ככל 

 ם לאדם. דאמ  היאי חיים, אך התפשטותו מבעל

 
   .za AenuInflהמין  של H1N1 ןהמי-תמת נגיף  יוחד שלבמם י זן אליידעל ה נגרמ 51
שר פומ  וראית  52 מט  ראל  זו  the ureCo tunt H earY ddrenHuThe  - zaJ: Influen Brown :  הגפה 

Deadliest Disease in History. Simon & Schuster, 2020 
 י.ונטרסקופ אלקרומיקב ים ככתרצורת הנגיפ גללכך באת זו נקרפים ינג משפחת 53

54 Corona Virus Disease-19, 2019 על שם התפרצותו בשלהי שנת 
55 Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2. 
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  ה מי נשדרכי הת בוי בעיעול,  חום, ש ולליםוהם כ  ,השפעת ני  תסמי דומים ל  המחלה  יניתסמ

נשימשיוקה  ימנש ר  צקו דוגמת המבמקרים  ו   ,ה י  על מסוימים  לולה  חלה    ת קל דלהוביל 

נקספיאי  ,  השקות  ריא  איה  מוות.    שימתית,  ואף  כליות,  תס תוארו  ספיקת    מינים גם 

הקרדיוערכבמ הקרישה,  רית,  וסקול -ת  העיכול במערכת  כאבי  במערכת  ופגיעה    ,ריריםש , 

 ח. בחושי הטעם והרי או קבועהת  ניזמ

ההר  עו יש   -  סטטיסטיקות לרוב    קשיםחולים  להאשר  מננזקקים  -כוא  הכותית  לאשמה 

 . 51-20% אר שהונשמו הו שיעור השורדים לאח נדבקים.המ %01

אם  בהת,  לגיל החולה אם  א משתנה בהת , אך הו3-4%א  הובעולם    וצעהממ  ותהר התמ עויש

גיאוגר ליכולפייםלמיקומים  ובהתאם  טלהענ נות  ו שות  רפואיות  רכמעשל  ת  ו ,    ול יפ יק 

התמ  .דםק תמ מאד  ותה  שיעור  קורונה  עולה  להם  בנפגעי  משמעותיותולחמשיש  רקע    , ת 

   .וגיל מתקדם  מגבלות בתפקוד

גם   ברעו ףי גהנ . וףהפרשות מהגושות, תעט ה ל, דרך שיעודם  לא דםאמ  עובריף ג הנ - הדבקה 

כ ישיר,  לא  הנגיף אשרבמגע  של  בחפץ   נשא  ו נוגע  שיי  אדם,  ה  עגבריא  יכול  באותו  חפץ 

 . או הגם  קהידב ל

במה  לשרה  הדגי  תקופת להנגיף,  הלכה  תסמינים,  מופיעים  בעלת  א  מסוימת.  נּושויא  ת 

ה לנוע בין יומיים  פה יכולתקוה  אךימים,  11ד ם עניי מס ת יגלו   %97-כ , יםימ   5הוא ן החציו

זו הנש הלבמנדירים אף יותר מכך.  , ובמקרים  יום  41-ל   ק אחרים יכול להדבי  אך תקופה 

 .  םיסמינ כל ת ללא גם אם הוא

נוזלי גוף    ולהדגימה יכ חת דגימה מהנבדק. הקיל  באמצעותמתבצע    הל חון המחבא להיות 

הנשימהמע   מותמרקים  נלקחש א ליחו  מכ   רכת  או  ה  כיח,  מאזלחלופו  בדרכי ין  ורים 

ה נו עליהנשימה  הדגימות  והגרון.  האף  ריריות  כמו  מָׂ נות  באמצעות  סטרילי. טואספות    ש 

גנטי של הנגיף תו לחומ ואומשווים    ,י טנ הגמר  החו   תים אלו מפיק מדגימות א במקביל,  .  ר 

והולכ זימתפתות  שיטות  שיכוליםבאמצע   הנגיף  יוה חות  את  ים  זמן  ך  תו בה  ו התש  לספק 

על פיה  ,  ( IgG-ו  IgM)  בדקהנ  אצלנוגדנים  ה  ה סרולוגית שלבצע בדיקלניתן    ית.ר יחסקצ

ו  החל  אהו אם  לדעת    יתןנ אבעבר  אם  הבריא,  או  של המחלה,  הפעיל    בבשל  צאמנ   הואו 

 מחלה. חשף לם נטר שהוא 

אך  קורונה, גיף הון לנס ו לפתח חיליחהצ אמר זה טרםמכתיבת   דון למוע כ נ  - חיסון ותרופה

 ו. מגפה זבר על יתרחש בעתיד הנראה לעין, ובכך ניתן יהא להתג בר זה שד  היא ווהקהת

למועד   נכון  כן  מא ת ככמו  טרם    רמיבת  לטיפ  נמצאזה  יעיל  ונהנהקורו   תל חמול  עשים  , 

שונים נניסיו  ט יחוובטלותן  שיעי  בתרופות   ות  הוכרעתן  ביניה הרם  לציין    ן.  ם  יריתכש יש 

 . ה לרימ-אנטי שונים ותכשירליים רוי-נטיא

עם    -  יעהנמ להתמודד  היחידה  היא מניהדרך  הזאת  לעת  הקורונה  טותו  ש עת התפמגפת 

כך לשם  הנ  ניתנו  והדבקתו.  ובתו יח מספר  בות ו חל  חיותהנהמ  חלק  הפכו  רבות  ותינמד, 

   אכיפה. ותנב

 אות:  הבלות הפעואת   אר יש לצייןהש  בין

   הול;ים אלכוהמכיל זליםו נעם או  ,סבון ים ו נכונה עם מ   ידיים  תרחיצ •
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 ולא לכף היד;  ,ל שיעול ועיטוש לשקע המרפק יינה שהיג •

   .לסביבה זעירים יסים למנוע התזת רס  תעל מנ רפואית,   במסכהף והפה סוי האכי •

לבחק  חו רי • של  מרחק  שונות:  בדרכים  מ  יםר טמ  2  חותפרתי  הימנעות  זה,  זה 

יות קים ונשיקות, הימנעות מהוב חי  םיייד לחיצת  מ מספר אנשים  ר מ תקהלות של 

להגדרת  )המ מזמן  דיניות  משתנה  מסוכנת  התקהלות  המהווים  האנשים  מספר 

 . למקום( לזמן וממקום

מוחלט  דוד  חייב בבי שא,  עם נ  ישיר  או שבא במגע   , ףא של הנגי שהוא נש  צאנממי ש  •

   .ואי מתאים ן רפקת או במ  ,תבחדר, בבי 

או באז •   או עוצר   אמלסגר  יש שחייבו    ,משמעותית ה  דבקם הההבש ורים  במדינות 

 ם. יכל התושבשל 

התושבים למדינות    ויציאה של  הה כניסרנה נאס ורו ף הקנגי ו מ געמדינות שנפל ה בכ •

 . ותאחר

הק   -  וחברה  כלכלה ג מגפת  ל מרורונה  לז נה  עצום  כלכלי  ללחברות  ם,ידיחי ק  משק    יענפ, 

   .ם מיעצו  ושיעורי אבטלה  ,בבורסה משמעותיתה די, יר למותמדינות שול

וישות הבידודן דרבגי ע ר נסגוצ הע, ההסגר  ה,  פתעו  רות, עסקי תיי   ןכגו   ,בים משק ר נפי  רו 

בחלק מהמקריםסדמו,  עשייתיות תו   מסחריות  חברות  חנויות, ועמותות.  ספר  מהוגבל    ות 

 א תשלום.  ללשה לחופ הופנופוטרו או  השארדים, וממצבת העוב  20-30%-בדים להעו

בו  כן  עולמיכמו  אירועים  כגיים  לאומ  ,ים טלו  ועידותופרטיים,  עי  אירוות,  לאומי ינב   ון 

   יבות.גות ומסט, חגיר וספו  בותתר

רה  ותדי  ולמ ד בתלימו ולל תפילות במניין,  , כםים דתי ירועיאב   שמעותית מפגיעה  נגרמה גם  

 ד. ועו ם,ירועי חגי, א יותלוו  ,חתונות - צווהות ממסיב ת,  וישיבו 
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 והנהגות  ותהלכפרטי  . ג

 בזמן מגפה ם שלטונות ולמומחילשמוע לוהחיוב  התנהגות כללית .1

   .56ר ב  ד   ה ב  שיש בזמן העיר מן חרובליש הגמרא פי על   .א

  רכב   הגיפמה  שרכא  לבא,  המגיפה   בתחילת  חרולב   היא  לכתיתהה  צהעהש  פוסקים  וכתבו

,  זו   במחלה  חלו  ברכ ש  אלותב, שויש מי שכ.  57עיר ומה  מהבית  לצאת  שלא  ףיעד ,  התפשטה

 . 58מגיפה עיר בשעת המ  חוברא י, ל בשירותם   לאחרים לעזר תיו לה המסוגלים אלו או

  דאי לא לעבורוו בו  ל,כלת אא לצ ית, לב ן דווקא להישאר ב יות ההקורונה ההנח פתבמג  אכן,

אחרים  לברוח  .למקומות  לאן  אין  גם  המגפה  שבשיאי  בכל    ,וברור  שוררת  המגפה  שהרי 

לה הלכתי  שזה מקור  לומר  ניתן  חולים בקורונה    וצאת מקום. אמנם  או  מבתיהם  נשאים 

הבית,  מרוכזים  מות  למקו  בתוך  ההדבקה  שרשרת  את  לעצור  מנת  על  מלוניות(,  )כגון 

 פופים. וצם רט בבתים קטניובפ

ע   .ב לשבי התו  לכל  חובה  המג  תנהגהם  פי  בזמן  על  שפה  אותם  מה  שלטונות  ינחו 

לדבר,יחמהמוהבריאות   של  אםהתב  ם  ה  לנתונים  לידע   ובהתאם  ,מדבקתהמחלה 

 . מקום ותו זמן ובאותו בא

נוגעים לשמירת האדם על עצמו מפני  חלקם    –  יםחיוב מספר  עת מהלכה זו נוב  .(1)

נובעים  ;הסכנה לפ  חלקם  לאחריםמהאיסור  ולהזיק  וחל גוע  נוגע ק;  לם  ניעת  מ ים 

   :חלול השם ואיבה

ּוְשֹמר • לך  השמר  מ נפש  'רק  ְלנַ 59אד' ך  מאד  'ונשמרתם  ם' פְ ,  אלו  פסמ  .60ֹשֵתיכ  וקים 

  . 62, ובשום מצוה לא נאמר "מאד" כמו במצווה זו 61גופו מסכנה   נלמד חיוב לשמור

שהפסוקי מתייואף  הללו  התום  לשכחת  מעמד  זל,  63ה רחסים  סיני  כירת  הר 

 
רשב"ש  וש;  שם  א"רשמה ראה  ו  .ב  ס  ק"ב  56   ה   זטק   ד"וי  א" רמ;  (מא)א'  סי  ל"מהרי  ת" שו  סי' קצה;"ת 
ל ב בגלולשיד  רעיקא לארק ח מעירו  ברש   ר שכתבסתת אילגן על מלספרו מחיר היימ"א  הר  דמתאה הקור)

  אה ור.  (י-ט  )כא  ירמיהו הנביא  ידי  על  בר כ  הנרמז   זו  ועצה  .ג"קס  תרכו  'יס  א"גמ  ;(י"לווהח"עיפוש האוויר  
'  ס  ;א"ע  ג"דקי  ראיו  רזוה  ודע  וראה  .הע  אות  ב"פל  דברים  ת"ות;  ז "סקט זקט'  סי  ד"וי  א"גרה  ורבביא
  ש "יש  ;אכ   טז   במדבר   ת"הע  חייב רבנו;  בשע  י'ס  יסטינצקיו  שם הוצאת ו  ,עבש  'סי  נ"קמ   הוצאת  דיםחסי
  תרכו   'סי  א"מגו  ,ץרך אראות דל"ת ד   ותיותאה רעש  ה" של  ראהו  לב.'  סי  מתא  זרע  ת"ו; שוכ'  סי  ו"פ  ק"ב
 . פהמגה תממקומו םילדיה עם לצאת יםורעל ה חדבמיוזה חל  דיןש, ג"קס
ת דברי משה  בשו" ן  בנידווד  וראה ע  .ה  קטז  ד"וי  א"רמ;  וכ  'סי  ו"פ  ק"ב  ש"ישל סי' מא;  רי"ת מהשו"  57

 . מרחשון תשע"ז, 35-50 :קד -קג אאסיגר, נוייסי י"ראה גם ר .פא' יס מ"וחחי( )מזרח
 .כו' סי ו"פ ק"ב ש"שי 58
 דברים ד ט.  59
 וראה  שם טו. 60
ן כו נהדריושם סד,   רוצח ושמירת הנפש יאשאילתא קלד; רמב"ם ות  לתברכות לב ב; שבועות לו א; שאי  61

"ה א"ר  חי' הריטב"א שבועות לו א דוראה  .  "ד קטז א; קיצושו"ע לב א; לבוש יושו"ע חו"מ תכז חג; טו
יבי  בד"ה דכתיב(.הוא  ינאי )בהוצאת מוסד הרב קוק   חיו"ד    ומראע  וראה העמק דבר דברים ד ט; שו"ת 

 ב.ח"א סי' ח סק"
 צריך פלס ומאזני משפט לכלכל דבריו במשפט, ולאה שם שכתב שמכל מקום  ירה. וראפלא יועץ ערך שמ  62

א רות החזו"ראה גם בקובץ אגיך. ולהאר  שאמרוצר במקום  לקצר, ולא יק  שאמרו  ירבה בשמירה במקום
 א איג' קלו. ח"

 . ש"י עה"פה ררא 63
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המצוות ולשמ קבלה  ו,  64ירת  לחז"ל  היתה  כנראה  האדם,  נפש  לשמירת  לא 

  .65ן אחר, ולכן יכולים לדרוש גם על שמירת הגוף שהפסוקים הללו נדרשים גם לעניי 

ַמֲעק  ' • ִשיתָׂ  ֹ ְועָׂ ְול ְלַגג ָך  ָךה  ְבֵבית  ִמים  דָׂ ִשים  תָׂ ו  .66' א  הקהעשה  במצות  הלאו  שורים 

ל  מקורוים  וה מעקה מ ל67סכנה הסרת  חיוב  כללי  והניח המכשולות  הס  א, ואם  יר 

עשה מצות  ביטל  סכנה,  לידי  דמים   ,המביאים  תשים  בלא  החיוב  68ועבר  ומכאן   ,

 .69למנוע מצבים העלולים לגרום נזק וסכנה 

תשחית    .70' תשחית  'לא • בל  הגוף,  איסור  של  השחתה  גם  מכ כולל  להימנע    ך וכדי 

שונות   פעולות  ההתירו  הבריאות צורך  לים  פצ ח  תתח ששל  ואמנם  71שמירת  ב  ור . 

רק   ולא  אדם,  של  בגופו  תשחית  בל  איסור  שיש  דעה  כאותה  פסקו  הפוסקים 

 .72בחפצים 

ם לֹא ֵתְצא ' • ַתח ֵביתוּו ִא ְוַאת  ר  יש ִמפ  ר  להישמ שצריך אדם    זה דרשו  אומל  .73' ַעד ֹבק 

 .74ר ב  ד  בזמן מגיפת  

ַחיָׂה' • ש  פ  ְלנ  ם  דָׂ אָׂ הָׂ בך    נתתישמה  רב, אמרה תורה נש  יהודה אמררב    אמר  .75' ַוְיִהי 

 .76החייה 

ל ֹחִלי' • ו,  ינהי  .78ממך הוא שלא יבואו חוליים עליך דרשו חז"ל,    .77' ְוֵהִסיר ה' ִמְמָך כָׂ

 . 79יים עליו לחבאדם תלוי שלא יבואו 

 
 ראה רמב"ן עה"פ.  64
קשה  שה  ובקומץ המנחה שם, אה במנ"ח מ' תקמו,  תורתכם. ורב  מהרש"א ברכות שם בח"א ד"ה כתיב  65

חסידים הוצאת מק"נ סי' תתתשנא;  עוד בנידון בס'    י"ש. וראהדמו המהרש"א, עיולא ראה שקכך,    ותירץ
; כלי יקר דברים ד ט; העמק דבר תכז סק"וי'  א על שו"ע חו"מ ס""ע חו"מ סי' תכז סקי"ב; ביאור הגרסמ

בין שתי   שקשר  דברים ד טיי  . וראה ברבינו בח"ז; תו"ת דברים ד טי' קטז סקנס  דברים ד ט; דרכ"ת יו"ד
לכפור בעיקר, וזה עמד הנכבד והנפלא ההוא מלבו, יבא  כח ויסיר ענין המ"שאם יש  –הבנות של הפסוק  ה

למען נפשותיכם, היינו שימרו על גופכם   –ונשמרתם מאד  י שפירש  ש מ. ובדרך החידוד י"אבדן הגוף והנפש
 יים את התורה.יתקיימו ותוכלו לק שנפשותיכם דיכ
 ים כב ח.דבר 66
 ו בחיי שם. רבנ 67
 על הרמב"ם. "ח בקומץ המנחה מ' תקמו, מה שהקשהש יא ד. וראה במנשמירת הנפרמב"ם רוצח ו 68
ור  מוןב; רמב"ם נזקי מ  וכתובות מא ב; ב"ק ט  69 ג, ושם תכז ח;  -וצח שם אה ט,  ד; טושו"ע חו"מ תט 

ילת ידים;  להלכות נט  פתיחהבתחילת ה  נז,פרמ"ג או"ח סי' קוראה עוד בנידון ב  תכז סקי"ב.'  סמ"ע שם סי
ראה בדבר אברהם ח"א סי' לז קמה אות יז; מלבי"ם דברים כב ח. ועמק שאלה שאילתא  טו כד; ה  חיי"א

כה הגוף  ,אות  שמירת  מבואוה  ובס'  בחש  נפש  דווקא  או  נזיקין,  בחשש  גם  הוא  מעקה  חיוב  אם  ש פ"ב, 
וראה ב  מיתה.  מעקה  דיני  מאד  פירוט  ונשמרתם  )שלנפספר  באריכוא  69עמ'    וורץ(שותיכם  וראה  ות  ילך. 

 ואילך.רך לה ע' לא תשים דמים, טור' קלג לופדיה תלמודית כבאנציק
 דברים כ יט.  70
 ב.  שם קמ ב; ב"ק צא ;שבת קכט א 71
ער קעה; שערי תשובה ש  ; סמ"ק סי'כטי"ף שבת נב א; רא"ש שבת פי"ח סי' ה; סמ"ג לאוין סי' רראה ר  72

ס'   פב;  אות  )מרגלחסי ג  יד יות(  דים  אלף  פ"ח  סי'  ב"ק  יש"ש  ו;  נט.  דברים  סי'  בתו"ת  נז  ראה  אות  פ"כ 
נו חל על  תשחית איבל  אה שסובר שאיסור  ר, והעיר שהרמב"ם השמיט דין זה, ונ שהסביר הדבר כמין חומר

 .  16-13עמ' ה, תשמ"ח, לכגוף אדם. וראה עוד מ. סליי, איסור העישון בה
 כב.שמות יב  73
ב סי' תרפב;  ב"ז ח"רד  ש סי' קצה; שו"תשו"ת רשב"  וראה  תו עניין.ה שם עוד פסוקים לאוב. וראב"ק ס    74

 אות תמז*.  תו"ש שמות פי"ב
 בראשית ב ז.  75
 . שי המצוהס' חינוך מ' שעד, משרשם;  כב ב. וראה מאיריתענית  76
 דברים ז טו.  77
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אותנו ש  יש • שהזהירה  ממה  כללי,  באופן  באומרה    למדו  את התורה  תנסו  ה'   'לא 

 . 81הנס  אין סומכים עלשכלל בע הר נק וכב ,80אלקיכם' 

', עם  שעם היות האדם בוטח בה  ,82ש, שומר נפשו ירחק מהם' ם בדרך עקי'צנים פח  •

ע יכניס  לא  זה  נפשו,  כל  ושומר  יכולתו,  כפי  המקריים  מן  וישמור  בסכנות,  צמו 

 . 83לומר גופו, ירחק מהם רוצה 

,  85ספיקא   קשיש בו סכנה לא מועיל ספ   ברבדולפיכך    ,84מאיסורא א סכנתא  חמיר  •

ספיק  בספק  ויתר  באיסור הקב"ה  א  אכי  עלינו,  אחריותו  אין  אי  ושוב  בסכנה  בל 

 ;87אין הולכים אחר הרוב במקום סכנה ו ;86אפשר להשיב את הנפש 

כמה  ספק רחוק וואפילו  פק סכנה,  כנה, או סו חולי של ס כל מי שיש ל  –  קוח נפשיפ •

הרי זה    שואל, וה89את השבת, והזריז הרי זה משובח   הםמצוה לחלל עלי  88ספקות 

, 91ך אין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב יכ לפ .  90זה מגונה  שופך דמים, והנשאל הרי

םשהרי אמרה התורה אֲ  ה  בָׂ ַחי  ם וָׂ דָׂ אָׂ ם הָׂ ה ֹאתָׂ ר ַיֲעש  , שלא  93, ולא שימות בהם 92ש 

עיוכל   ידי שמירת מצוות לבוא בשום  על  ישראל  לידי מיתת  זה מעיד  ו,  94ניין  דבר 

ין משפטי  דת שא מהא ל . 95המישראל יותר מן המצוש אחת ב"ה נפשחביבה לפני הק

ו רחמים  אלא  בעולם,  נקמה  האפיקורסים  התורה  ואלו  בעולם,  ושלום  חסד 

נָׂ שבת ואסור, עליהן הכתוב אומר    שאומרים שזה חילול ֲאִני  ֻחִקים    ַתִתיְוַגם  ם  ה  לָׂ

ם  ה  ִטים לֹא ִיְחיּו בָׂ  ;96לֹא טוִבים ּוִמְשפָׂ

 
 ח.ז ויקרא רבה ט 78
 מתנות כהונה, שם. 79
 דברים ו טז.  80
 שם.  ובמקורות 5יל סע' ג ביאורים ובירורים, הע' ראה לע 81
 משלי כב ה. 82
ה  רמעוד בס' האמונה הבידי שמים, בביאור פסוק זה. וראה  . וראה תוס' כתובות ל א ד"ה הכלשםמאירי  83

 קצה.סי'  "ששבה פ"ה; שו"ת הר הלבבות שערובות עיקר ו; חלהראב"ד מאמר שני 
י א  84 ב;  כס"מ ברכות  ;  ף שםרי", וחולין  יו"ד קטז הו    דושי חי; לבוש שם א;  שו"ע או"ח קעג ב; רמ"א 

 .א; ערוה"ש או"ח קטז יב חת"ס ע"ז ל
וראה עוד בשו"ת דברי מלכיאל ח"ב    .קת רוכל סי' ריג, וכן משמע בשו"ת אבבמשב"ז סק"י  שםמ"ג  רפ  85

ו"ת  סי' קצח; ש"ג  ח  "ת טוטו"דדוד חאו"ח סי' א; שועו; שו"ת קרן ל'  סיסי' נג; שו"ת מנחת אלעזר ח"ב  
 ט אות ח ואות יג. יו"ד סי' יבי"א ח"א ח

 א.  ע"ז ל חת"ס דושיחי 86
נובי"ק חאבהע"ז    87 ב ד"ה קפא.אה תוס' פסחים קטור  .י; שו"ת מהרש"ם ח"א סי' נחסי'  שו"ת  וראה   ו 

 . זט-יו"ד סי' ט אות' יבאריכות בשו"ת יבי"א ח"א ח
 . שכט ג"ם שבת ב א; טושו"ע או"ח פד ב; ערכין ז ב; רמב-יומא פג אשבת קכט א;  88
 .שם סקי"ז ע או"ח שכח ב; מ"בירושלמי יומא ח ה; טושו" א פג ב;יומ 89
מאמר ב פ"י ד"ה ואחר  בחיבור התשובה    הסכנה; המאיריין  המיחוש ענושלמי שם; תורת האדם שער  יר  90

;  ומ"ב שם סק"ו   םטושו"ע שים סי' קנו; שו"ת התשב"ץ ח"א סי' נד;  תבתרומת הדשן פסקים וכ ;  שבארנו 
 . ף קלט(שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' סז )סי' אל

מות בעוד שנה פד ב: פשיטא הוא דאפילו ספק שמא י  ראה רש"ש יומאו  ה א; כתובות טו ב.פ-יומא פד ב  91
 ח"ח סי' טו פ"ז; צי"א "תוראה עוד שו .שו"ת רעק"א סי' ס ד"ה ולענ"דוראה  .מחללין –שנתיים או 

 .ויקרא יח ה 92
 ה ב.יומא פ 93
 .חת"ס סופ"ק כתובותוראה חי' ה .ד"ה אם  תוס' יומא פה א ד"ה ולפקח; ר"ש מכשירין ב ז 94
 .רוצחה וד" ם כה בפסחי ,םהמכת 95
 . רמב"ם שבת ב ג .יחזקאל כ כה 96
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  ;97ך" ם רעעל ד עמד"לא ת •

אל מצווים להציל הנרדף מיד הרודף,  ישר  לכהרי  ,  ו אחר חברו להורגהרודף    -  רודף •

 .98ואפילו בנפשו של הרודף 

   .99יוזק ו שלא יזיק אחרים משלא  יותר יש לאדם ליזהר עצמש - ריניחב לאח •

  ;א דינאלכות א דמנ יד •

משום    ,השם  לחילו • גם  את  ג השיאמרו    –איבה  ובחו"ל  מפיצים  שהיהודים  ויים 

   מחלה.ה

אחרים • שהמדביק  שכתב,  מי  ומשום   ויש  עיוור,  לפני  משום  לרעך    עובר  ואהבת 

 . 100כמוך, ומשום לא תעמד על רעך 

 

 : על החובה להישמר בזמן מגפהבדורות קודמים להלן לקט מדברי רבנים   (.2)

 
 : כתב הצק  'ש סי"הרשב שו"תב

המגפ " להי צרה  בימות  בתכלייך  השזהר  ושיוסיףת  לנקנהב  מירה,  המותר הגתו  ושלא  ות  ים, 

ו  ים טובי האיכות ומעטי ל דבראכית במזון, וש להרבו ,  ה וירחיק היגיעהחירבה המנוהכמות, 

וירבה  וירבה מהמנוחי וירחיק האנחה  הטובים,  והשם  זה בקצה אחד מהקצוות  כל  לא  מחה, 

 ". לבדב מצוע ה הבז  קייספ

   ב:כת גת עאיגר  יגר,א  יבאעקבי ות ר גרבאו

הזהרתי  " הרבהעפגם  אזבאז  מים  אחר  בא ו  הישי   הרההרה  ושתיילכהנהגתם  כפי  ה  אשר  ' 

אסורות,    תו ם מאכלמטחוי קשת כאילו ה זהר מזה, וירחקו כיהים ל אפ ושפטו הר  רסדרו ואש

ו  א על דבריהם אף כמלוולא יעברו   שלא  ן  גוכ  ודבר,   ל דבר מכ  שמרי ה לזה  ה  בכלל הנימה, 

אלרשחת  לצא מביתו  לשת  קנא,דרי  יבאית  מק  תו וההכרח  והעחמין  עודם,  צובר  וי  ויל 

ה  בפרט במקום סכנ איסורא, ומ  א ל סכנתדוג כי    ,א לה' במאודט וחנהגה  הה  ים בסדר רופאה

 .101" נו מנשואדול עוובעיר וג ת החולי ו טשגורם ח"ו התפלו ולאחרים ש

נ סי'    כלת  מש ובשו"ת  חחו"מ  ח"ב  שמטמט  חי  רופא  בדין  מג  בחוליםפל  כתב  פה  בזמן 

שתחצוץ  מחיצה  ין ק , ולכן עליו להתית הכנסתלהיכנס לב למנוע ממנוים רשאים המתפללש

   .בינו לבין המתפללים

 
 . ויקרא יט טז 97
ו; ט-אסנהדרין עג    98 וראה תוס' שם ד"ה אף שהצלת נרדף מיד    .אה  חו"מ תכושו"ע  ב; רמב"ם רוצח א 
 נפשו של רודף הוא מצוה.ודף בר
 . תוס' ב"ק כג א ד"ה וליחייב 99

 . גתרע ס' חסידים סי' 100
  להישמר זמנו  ב חים  של מומיעות  עות מקבנובה  תושונ  נהגותה  כתבשעא    רתג אי  אעק"ר  ותגראבוראה    101
, ררולאיוו ותנותוח חלולפוויר הצח איל בידים, לטבגהגוף והקיון יג לנדאוריא וטוב, לבלאוכל  גולדא ר,וקמ
 .צבותנע מעהימלו
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געים הוא גדול  הנפ אחוז  אנגליהובב רה"ל, בא אבישרם ידהחר  י כאשר התברר שבריכוז  (.3)

ול  ק בות  יב יש הוראשי  רבנים  ל הט כעכמ יצאו    ,ה הכללית יי לוסאוכים בעלעין שיעור מהנפג

הלכה  קס פובקורא   רשויההנחיות    אחרימלא  ל ים  וררב י  של  ב שלטו הות  המקצועיות  כל  ן 

ועני ,  יםבבת   חידותיתפלל בה לרה,  וי הת ות ובתלמודהפסיק את הלימודים בישיב ין, לדבר 

  ף א . חלקם הורו שת וכד' וי לוו, בהתות מילרי ות בחתונות, בב אד את ההשתתפ עד מ  לצמצם

מ מניינים  לקיים  עשכ  ורוהוחלקם    ,םיוחפת   בשטחיםמצמים  צולא    ריאותהב   שרדמ  ודל 

ת במנ מאשר  פ ש בין  יפילות  של  ח  תוטח  מותר מט   2ובמרחק  מרעהו  איש  להמשיך    רים 

בתלה כך  בלבד  הורו  –זאת  ף  א   אסרוונות  ט ומשהשל  ,יבורצ פלל  ביחידות  בכל  להתפלל   .

סתגר  הלמחה,  וש וה  ו ם, ואף אירועי מציירועים עם משתתפים אחראים  לקי  מקרה אסרו

הדתיים  הישיבות  י  וראשנים  הרבכל    –  רובעיק   ,יםבבת  החוגים  ח חרהומכל  ייבו  דיים 

 . כלשונם ותבם  כ רמים המקצועיים והממשלתיים כשל הגויות להנח להישמע 

  חד משמעית וה  ורבר   בצורההתבטאו    אשי הישיבותורהרבנים    ידולג  כלכמעט  ש   ינוצמוכך  

 : יםאות הרופארשמע להו היל ביחס לחובה

הוראו י"בענ • אחרלזלז ילה  וחל  ,םה עליור  לשמ  פאים ישורהת  ין  בחיי  בחייו או  ם  י ל 

להתחכם    שלא   ראו לזולתו, ואיסור חמו  של פקו"נ לו   פקא ף ספק סיש בו אש  ןייבענ

הכ וחופאיםהרת  וראונגד  וחימ,  נפש  פקוח  והוא  מאיסורא,  סכנתא    , ירינ אחל  ברא 

 ; 102" ראות אלווזלזל בהוחטא גדול ל

לא יוצא מן  בריאות[, לה  משרדיות "איסור חמור לעבור על כל מה שכתוב לעיל ]הנח  •

  .103" מב"ם הל' רוצח ושמירת נפש פ' י"אי' רע הכלל. 

  ללא יוצא מן על המתחייב  יף זהירות  הוסל ר מאד ומשי להד' חייב    כל יראש   "פשיטא  •

ות  קלי ההיגיינה וההרחכלל  כל יכולתו בכמר ככן ונשה  אינו עוש  הכלל, וחלילה אם 

שהואבלמ ע ועו  נפש  מפקיר  ד  "ונובר  מאשמרתל  גם  לנפד  ם  הוא  הרי  שותיכם" 

ח"ו,   ע גפוות  היל  שבחש אלו המבוג  בנפשות אחרים  וחלילה והחולים  ריובעיקר    ם, 

 ; 104" ותמג' החמור אחד  של בחששכי הל

מש  יםהמזלזל  כאלה  אה"הרו • הבריאורבהוראות  מד  ולהודי  למחותחויב  ת    ע בידם 

בגד הם  כי  ו  ף רוד  ר לשלטונות  ול םפשותיכנל  מאד  שמרתם נח"ו.  תע,  על א  דם    מוד 

 ;  105היתר בזה"   תוראשום ה א לל  רעך, זוהי חובת השעה

 
בק"מן המצר    גרתא  102 ס י וי  ר"טגגאב"ד הת הבראשו  חרדיתה הד ברי הבד"צ של העחל  כמת  יחתראנו" 

 "פ.תש  ןסינ 'ד מיוםך, בו נרמ שט הגר" והראב"ד
 ."פפורסם בעיתונות החרדית, תחילת ניסן תשין, אדלשט. ג ר'  ג"הרהרה"י  . 43
, הגר"ש רבאךעויהגר"ע אדויטש,  ן, הגרב"ש  ידמצ פרמת הגר"מי" בחתישלוהירפלג  ה"בני  ררת של  אג  104
 פ.מיום ד' בניסן תש"ברג, נגר"י ארה דויטש,א "רץ, הגקובימר
  –מנחת אשר  ב   וכן כתב  פ.תש"  יסן נום ד' במי  נבלטזו ש"צ רהגרולנדא  רק הגרי"א  י בי בנ נרבשל  גרת  א  105

תנירדומה  קורונההבתקופת   סי'ה  עפניני  באמנם    (.זטז)  ינא  חמד  הקורונה  חשוקי  מגפת  )הגר"י  ל 
 ם, וצ"ע. שידוע שהוא חולה ועלול לדבק אחרי כתב שאין לפרסם ברבים מי 5עמ'  בזילברשטיין( ח"
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ל י • שמשמוש  מי  לרופאים,  בהוזלע  הרופזל  לה  ם אי ראות  לסכנה    אחרים יא  ב ועלול 

זיד,  קרוב למ דינום ופאית הר וראוזלזול בה למותו של אחר בגלל   ף, אם גרםדינו כרוד

שויות החוק  ר ל מסור תר לה, מו החוצ  צאי זאת  למרותובידוד  בשחיי  מותר לגעור במי

את שמפר  מי  להשריאותבה  משרדות  ראוה  את  מותר  טלפון  ,  בשבת איר    פתוח 

  .106נפש  חשש פקוח כל לענות בשל ויו  להשיגו ו כרצטהרופאים ימקרה של

ללמוד   • יש  בי"וכן  אלמגם  ית הקפיד  ל  ה,ינו  ההויהקפדה  על  גרה  של  ורמי  ראות 

וכ מסהמו  ה הרפוא כל  עים,  מל  של  וליאותהבר ד  שרהתקנות  מהם.א  ,  ואלה    לחרוג 

עלי שנג בלה  םהזר  מפתח  יצאו  אל  בבידוד  היות  את  יסכנו  ולא  "וכאן  ם"יבריתם   ;

א  יאת מקום   צערי,להודיע  אלה  ת  על  וכאבי  להורות  כעסי  נשמעים  הרשויות    שלא 

ה  ל במח  יםשנ יק אב להד  ו"שהם עלולים ח  הבידוד, והלוא ידעו  פקודתת  מפירים או

חזו,    הקש נבו ואי  ותם,"ו למולגרום  ודגרמד  גרמא  ע"י  שני  מא  רגד  אפש אף  בכוח 

  יק הרע ולהזכוונים ל תם מ, ואף שח"ו אינמיםון רציחה בידי שוו עובכוח כוחו יש ב

 .107" ו מנשואדול עוונגגרמא, שע"י נפש בשגגה כהורג מ הוי  לאיש, מ"

  חיה הלכתית שגוברת על הוראות משרד הבריאות.ר כי אין שום הנ"באתי בזה להבהי •

א  משרד הבריאות ללמוחלט לכל הוראות   ןא, היא לציית באופ לכתית בנושההחיה  ההנ

   .108" לכתית לכל דבר ועניןיוצא מן הכלל, וכל הוראה היצאת על ידם היא כהוראה ה

ה  לכה   כי אין שום   דושה,ק התורה ה  דעת  ,דעתנו  רסמתי ברבים את"כבר הודעתי ופ •

שב ב הוראותעולם  על  לגבור  שרד  מש  יותח נהוהרופאים    כוחה  נועדו  הבריאות 

על ל האברי   שמור  אד ור.  ציבות  כל  שנואדרבה,  ל ום  יד  לגדר    אלו  מניינים תן  נכנס 

 .109" ן רציחה בידווומסכן הבריות, ואפשר כי עו ףדרו

היית לא  המגפה  שבתחילת  אף  שמיר ואמנם,  כללי  על  נאותה  הקפדה  הבריאות  ה  ת 

קר עד מאד, אבל  י  ירך מחעל כובעולם שילם  בתנאי המגפה, והציבור החרדי בישראל  

חו משהוב  הבע מנה  יצאו  רת  הרבנים  וגדולי  הבריאות,  לשמירת  הכללים  והובנו  יה 

בד  להישמר  גדולה  הפכב נות  קקד בקריאה  המומחים  של  הדרישות  פרטי  הציבור  ל  ך 

 ים. ה והתמותה ירדו פלא מעת ביותר, והתחלואצה הממושהחרדי לקבו

 

המקצועיות    ,כן  על  אשר ההנחיות  למנוע  יעילההשהדרך    םהעול   בכללאור    את   ביותר 

הנגיף  פשהת או  י בב יה  יכלוסאו ה  שלהיא שהייה  טות  אם  ,  הסגרבדוד  זהגם    ך כרו  דבר 

נות על  קפדר בולשמחובה    –  ים וכד'ברב רה  ד תוולימ  בביטולאו    ,ורבי צבפילה  בביטול ת

  נה גה  ךור לצ  סגר  הכאל הטיל על אוכלוסיות  ר ל מות ו  , המקצועיים  הנחיות כללים והל ה כ

   .ות הבריאות והמומחים בדברעל ידי שלטונ  , ככל שהדבר מוכחריםחאשל   הלצהו

 
 רדיים. הח שותדהח רים באת ברביסם  פור אל.אלות שנשלש קיבס קניי ח"הגר ות שלתשוב 106
 .ושם ס"י ,' ועמ ח"א ורונההקת בתקופ –ת אשר מנחקונטרס  107
   תש"פ.  אדר  הראש"ל מיום ט"זקריאת קודש של  . 48
רונה  הקו –ה עין יצחק ורא סן תש"פ.יבאגרת מיום טז נ סף,יו גר"י י לישראל הראשב ההר ןואשון לציהר 109
 ילך. מ' א וא, עף(יוס הלכה )הגר"יב
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הו  את  שמפר  להי נוהשלט  ראותמי  בבשות  במניין,  מתפילהימנע  לידוד,  אר  להימנע  ות 

 .110כך לשלטונות  וחובה לדווח עלמותר   – יו"בם וכחרימביקורים אצל א

כ יו לציין  ו  יוןהרעי  ש  מועיל שבידוד  בתורה    קותדבמ  במחלות  יםהסגר  כבר  ביחס  נמצא 

 פה:  יגמ  תר בעג תהסך הגדול לר צוה תא  כירוזה  וכבר חז"ל .111למצורע 

  :ואומר  ,112בקר ש מפתח ביתו עד  יא תצאו  ואתם לא    : שנאמר  ,רגליךר בעיר כנס  ב  ת"ר ד  

 .114ה רים אימ מחדו  רבל חכשוץ ת מח  : ומראו  ,113ך דע בתיך  ל ר דוסגוא בחדריך  לך עמי ב

  רוגבא בחדריך וס  יעמ   ךתא שמע ל  ,לא  אאבל ביממ  ,יאבלילמ  וכי תימא ה"  , מאי ואומר

תי  ,יךדלת  ה"מ וכי  א   [כאי ]המ  א  מגואידליכא  כי   כא היאבל    ,ימה  מגואי  אימה    דאיכא 

ב נפיק   אינשי  נייתיב  בי  מעליבצוותא  טפי  תש  , עלמא  מחוץ  וחכל  ת"ש    דרים חמרב 

]סגר  ר כוי  י סכהו א  ידן רתחרבא בע   . ץ תשכל חרבמה מחום אייר דמחד  בגעל  ף  א  , מהיא

 . 115ו לה מות בחלונינעי כ  דכתי' ות[, נולהח

וח רופאי זמנינו  מו  קדיה כבר  ז"ל  הרי שהתורה  ם  והסגר הם האמצעי  שבידוד בהבנה  את 

 .116קתהתפשטות מחלה מדבת ים ביותר למניעהטוב 

 

 מגפה   תרד הג .2

 :  כך בחז"לדרת מגפה מוג  .א

ד   ימים זה    בשלשהשלשה מתים    המנו מויצא  ,רגליה חמש מאות  עיר המוציא   ,117ר ב  איזהו 

  .118ר ב  ד    הזאין   מכאן פחות ,הרי זה דבר  ,זהאחר 

 :  "םרמבפסק הו  .ב

  זה  מתים בשלשה ימים  שלשהמנה  ויצאו מ  ,עיר שיש בה חמש מאות רגלי  ,רב  ד  וא  ה  זה יא

יצאו ממנה  היו בה אלף ו אין זה דבר, ם מיירבעה ו באום אחד אאו ביצי  ,רי זה דברה  זהר אח

  הין ז אים  מיאחד או בארבעה    יוםאו ב, יצ רדב  זה  הריים זה אחר זה  לשה ימבש  תיםה מ שש

י  אנש   מניןששבתו ממלאכה בכלל  נים והזקנים  שים והקטהנ ין  וא   ,חשבון זה  ן לפיכר, ודב

  .119ה ן זיהמדינה לעני 

 

 

 
 ק"ז.סיב  סי'ה קורונהבתקופת   – ת אשרמנח; י, הובא לעילקיבסיפסק הגר"ח קנ 110
ן  ייבענ  כו כג,  בהי"בוד ,  ה  טו  "במל ם;יין מריבענ יב טו,  במדברמצורע;    , ובהמשך, בדיני ד גי  ראויק ה  רא  111

 .עוזיה
 .יב כבת שמו 112
 כ. כו יהוישע 113
 ב כה.לרים דב 114
 ים בזמן מגפה.צדדים הטבעימאמר חז"ל זה באור בביי' קצה שב"ש סו"ת הר בשה ורא ב"ק ס ב. 115
ר  ת הדבפגמ  שלר  תיאו ב  (ט"יה  החקירהב  ר  פסלרופא יעקב צהלון )ו  לרב   'ייםחהאוצר  'פר  סב  אהר וכן    116
יאור של ב יג בתתמכ  וטי אמריםליקם. ובס' יה ם חוייבו להישאר בבתשכול 1656 בשנת אברומ ודיו היהטבג

ו ריכנ  לאשנסגרו בחצרותיהם "והאדמו"ר ר' מנחם מנדל מויטבסק  "ו על ידי  קמנת תריה בשבטב  המגפה
 .גויים להבדיל"יקים ופוחזים ובחוצות כי אם ר

 ראה לעיל שהכוונה לכל מגפה.  117
 . איט תענית  118
 "ח תקעו ב.אושו"ע  ןכו .הב   תויתענמב"ם ר 119
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   :כתביש מי שם  ינו רמגדולי האח  ,ןכ א  .ג

בשב  הד  דרק    האר נ  עיקרהו" שנזכר  ה של   "סר  חוליא  אנשים  מתים  שהיו    רק  ,מיוחד  יה 

ק  וחזהמוכיח ש   השז   ,יללת"ק רג  ימים  בג'  'גצריך שיעור    זהב  ,ההרגל  מכפיתר  וי  פתאום

ן  כיו  , רעלי  ח  החולי שנקרא אצלינו כן  ש. א קע"ו ע"וכ"כ הב"י סי' ת  ,ונשתנה האויר  ר דבה

ולים  תו החשלא מואף    לקל האויר. נשתנה ונתק ש  ר כני  ,דםני א חלה זו באיזה במ  הראת שנ

שאם    האה נר ז. ולולר וקלקווי האוישינעל    ו מורהה זלמח הרבה בנ"א על  לו  שנח מה  בכ"ז  

 .120"שפיר מיקרי שהוחזקה מחלה זו ו  ה זמחל  בנ"א עלה ו הרב לח

   וצדקה ות,תעני, תפילות .3

  –ים  לים רפואיופ טילבד  מ, ו חיות רפואיותהנ  יפלדנית  פקו   עתשמממו  תנהגותמלבד ה   .א

צרה  בזמן  ותפילות אלו    ,121ת בכוונה מיוחד   ללהתפל  פה, ישהמגעי  פגב  –  םיקיימשהם  ככל  

   .122הדעות  לכה לרהתו  ןמהן  גדולה 

, שהיא  ופיטום הקטורת  הלב והנפש את פרשת קטורת הסמים  ןוברצ מר  לו   אויכן רכמו      .ב

 . 123פה מג ה לביטולסגול

תפילותו הל  יצוהמלש  ישו   .ג ובנו כל מאבינו  ן  גוכ  , סיף  "אבמיוחד,  מלכ י :  מנננו  ה  פמגע  ו 

אונ אמירת    ;נו"מנחלת  ענענ  , שמךרחום    ל-סח  ה'  שנו  מי  ת  ופרשי   אמירת;  124ה עננו, 

למגבנות  רהק שבם  כלל  רד י  נוהלך  כך א  יו;  125ג  כסדר  חודשקטן    וריפם  ראש  ;  בערב 

  ול ם וק ר  בקול חר תפילת י"ח  אש  םרחו והוא  ה'  -בימי ב' ו  ר מלו;  126פרקי תהילים   אמירת 

יו  רלומ   ;וכיםב קובכל  אות   רמו ש  דםם  יה"ישראל  לפן  שבש אבי ני  ר  ם  מרישאוים  מנו 

   .127בקריאת התורה 

   .ב צות למד מיוח לותיפ ברו תי חיש שו

במכילתא אמנם     .ד כמבואר  בתפילה  להאריך  אין  צרה  שבעת  שכתב  מי  אמר  :  128יש 

למשה  ומאריך    שהמ  ,המקום  עומד  ואתה  רודף  ושונא  סוגר  והים  בצרה  נתונים  בני 

 .129בתפלה 

 
 ות יאיר סי' קצז. וראה עוד שו"ת ח .מלכיאל ח"ב סי' צרי  דב שו"ת 120
 .ג-א עותק או"ח ו; טוש"ע-,הניות ב אתעמב"ם ב, ר-כא א תתעני ראה  121
עיק לקו הראשנח  122 יונים אם  בכל  תפילה  ובהל'   ,ה  מ"צ מ'בסהם  הרמב"כדעת    –מדאורייתא  ום היא  ר 

תב שם  , אך גם הרמב"ן כ ודעימיה  שם  מ"צבסה  ןהרמב"כדעת    –  ןנבא מדריהאו ש  ;מיהיודע  תפילה א א,
 ה.ן התורווה מהיא מצ ההתפיל בעת הצרותש

אנשיםשלש  והנה  מאמרא  ויר ת  פרשאשית  בר   -והר  לז  הסולםוש  ירפראה    123 אות  וי  -ה  ועוד   :קכבאכלו 
בניו    שאם  ים,משהבאות  צ  ביר על כלעוז מרת, וכרכנ   דם, בריתא  בבני  ה מגפה  שעה שיקרו, בלי אליה  מרא
יו שה  סמים,ת הורשל קט  ןייענה  ש, אתפרו ברצון הלב ונץ, ויאמ בארמדרשות ש  י כנסיות ובבתי תבב  כנסוי

ה  ותצתנחומא  רש  במד  וראה עוד"ב.  עח"א דף ק    נעלםרש הראה מדו  ם.המ  גפהטל המיתבאל,  לישרלהם  
 . ט  תקעוו"ח  א"ש  הוער;  את ער גיק"א אעראגרות  אה  רו  .גהקטורת פ"  מאמר ענן  קעבר יב במ  ות, ובאריכטו

הת פסוקי  הם  נאמן  במדומקור  יאורה  יז  שעל-בר  המגפה.    יג  נעצרה  הקטורת  בהשמטות  ואגבידי  מס'  , 
רב בשם  ס"ז    מעשה  מהגכתב  ש"צרי"  הני  מנםא,  בשואנוקד  ר"א  ֳצִרי קמץ:  -ףטבחד  ו קבפסוק     ְמַעט 

 (, וצ"ע. יא מג  שיתראב)
 ם. ק"א שאגרות רע 124
 ט. "כסא  'יס ח"וא "עשוצוסף ק י לקוטי 125
 באופן כללי. יליםהרת תעל אמי םשאגרות רעק"א ה ורא .קלא, צכ, ח, ג, ם פרקי דחובמי 126
 . א 'סיתשובות  בקובץים ליקוט ס"שו"ת חת 127
 .פרשה ג מסכתא דויהי -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  128
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  אין   הזה  בזמןאך    .130יעים ר ומת ירעה   שינא   ניםע מת  רב  ד    בה  ששי  ירע  ,ן יהד   רמעיק    .ה

ש ארפו עדות  אין  עדיין    ורונהק ה  ת פבמגאכן,  .  131ר ב  ד  ה   בזמן  ללכ  מתענים של    תעניתית 

 . 132יכולה להזיק   יאיםרב

  בגלל ם  יאהרופושכר  ות  פ ורן בת ל והכו הן בא   נייםדקה ולכלכל את העצרבות בצריך לה   .ו

הקורונה    .133ות פגמת  ע בשה  הק  יל הכלכהמצב   כל  ובמגפת  לעשות  והמותר ה צריך    אפשר 

רפואית   ללסמבחינה  שבבידוייע  א אלה  במצרכים  אשפוב  וד  ב נחוצ ז  יכה  ובתמ   כסףים, 

 . ת המדינומאזרחי  םהחמורה לרבי עה הכלכלית יפגור הזאת לא   .בעסקים

בתלמודי     .ז הלימודים  שבטלו  פי  על  ל,  יבות וביש ורה  תה אף  חזר  הלדרוש    םהוריאין 

הזמ  םומילשת שלאעל  להתקי  ן  יג  ימודים, ימו  זה  ך,  החינו   מוסדות   תלהתמוטטו  רום כי 

 .  134ו עולה יעש  אלאל שארית ישר ו

כמכ    .ח מי  ו  חופנו  מי שהז ן  החגים במלונות  ה  שמקומות  ולתקופת  קד  מושיל ,    ימה דמי 

ובלמארגנים  ההזמנות,  גלל  ,  כל  התבטלו  צריך  מלרים  פטו  יןהד  ר מעיקהמגפה  וגם  שלם 

  .135ה מכת מדינ רהוא בגד  י המצבלהם את דמי הקדימה, כ להחזיר 

  ךכ ת  ו נהמלו   ליבעו  יםארגנמהשר עם  פ תה ול  יש לנהוג לפנים משורת הדיןש  ויש מי שכתב

מדין צדקה    ,שהארגני החופומלון  מי השכבר הוציאו בעל   הכספיםחלק מעל החזר  שיוותרו  

 . 136ומדין חסד 

 
 נאים י מעבדה, טכ , אנשאחיות אים,רופ  –מטפל הות וצל המי שצעסיכון  .4

ר  דין לאוייב לעשות זאת מ תו מחזול ציל את  לה  ולכשי   כל אדם   .א  .137עך תעמוד על דם 

  ת נה כדי להציל אק סכלספ  עצמולהכניס    חייב אדם  ן  איש  ם יוסקהפ   ובר  די י על    קנפס   םרב

 .138וודאי סכנה מ אפילו   ורחב

 
 בן יהוידע, שבת י א. 129
 ' שס. סישב"ש "ת רוראה שו ו"ח תקעו ב.א יות ב ב; שו"ענתע םרמב"  ;יט א יתתענ 130
 . הלןל ראה – עירכולהיפות מן מגראל בזישגדולי  וגהנוכך  .ב"סק םש ב"מ; ב "סק עותק' סי א"מג 131
 תעניות מדרבנן. שעה באב ות וראה להלן בדיני 132
 .גאגרת ע"א  רעק רותגא 133
ה  קורונהסקי  פ  134 פשל  שכטר,  באתר  ורסגר"צ   :chachters-om/ravona.ccorls://www.kophtt-ם 

kimpesa-cialoffi.  המ  אמנם לצהו פרסם    וך ינחשרד  החיומ כי  ,  יבורדעה  להוינוך  סדות  את  ירשיבו  ם 
ם לא ישלמו על יההור:  קבע  רפי פרץדאז הרב  החינוך    שר.  לא ניתנוים שיחינוכ  ותים ירש  יןהתשלומים בג

    :באתר פורסם .מה שהם לא מקבלים
 -7%d7%a2d7%a%%d7%a8-2%d7%9c%a5/%d704/02020/news/.www.rishon/ps:/htt
-d7%aa5%d7%98%9%d7%9%ad7%d7%a4%a%d7%ad7%94%
-%d7%a39d7%90%d7%92%a%d7%
-94%d7%05%d7%ad7%98%a%d7%95%d7%94%d7%a7%7d%

%d7%a9%d7%9c/-d7%9da%%d7%a%a1%d7%92%d7%99%d7%a8%d7%95%d7 
 מ"א חו"מ שכא א.כמבואר בר 135
 טר שם. הגר"צ שכ 136
 תכו א.מ ו"ח"ע ושט יד; רוצח א; רמב"ם הל' א עגהדרין נראה סו טז.ט  א ייקרו 137
 .לךואי 53 ה עמ'כרך  כהלכה" ה"הרפואאריכות בספרי ב אהר 138

https://www.kolcorona.com/rav-schachter-official-pesakim
https://www.kolcorona.com/rav-schachter-official-pesakim
https://www.rishon.news/2020/04/05/%d7%a2%d7%9c-%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%94%d7%aa%d7%a4%d7%a9%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a3-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%95%d7%a1%d7%92%d7%99%d7%a8%d7%aa%d7%9d-%d7%a9%d7%9c/
https://www.rishon.news/2020/04/05/%d7%a2%d7%9c-%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%94%d7%aa%d7%a4%d7%a9%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a3-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%95%d7%a1%d7%92%d7%99%d7%a8%d7%aa%d7%9d-%d7%a9%d7%9c/
https://www.rishon.news/2020/04/05/%d7%a2%d7%9c-%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%94%d7%aa%d7%a4%d7%a9%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a3-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%95%d7%a1%d7%92%d7%99%d7%a8%d7%aa%d7%9d-%d7%a9%d7%9c/
https://www.rishon.news/2020/04/05/%d7%a2%d7%9c-%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%94%d7%aa%d7%a4%d7%a9%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a3-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%95%d7%a1%d7%92%d7%99%d7%a8%d7%aa%d7%9d-%d7%a9%d7%9c/
https://www.rishon.news/2020/04/05/%d7%a2%d7%9c-%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%94%d7%aa%d7%a4%d7%a9%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a3-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%95%d7%a1%d7%92%d7%99%d7%a8%d7%aa%d7%9d-%d7%a9%d7%9c/
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ל  רשאי לטפחיוני אחר    תובריא   ובדעו  פארון  כש שונה,    הדברעובדי בריאות  יחס לב  אך   .ב

אם    בחולים  בכך  יגם  חשש  סכדי  לחיש  ש  יו,כנה  עליו  ובוודאי  אין  הדעות  איסור  לכל 

ת,  מדבקה נהרו קות  לטפל בחולה במחל   יאו פר  צוותל  מותר,  לפיכך   .139נה סכ   קפ לס  להיכנס

  ל ערה  יתי   ה דהקפפיד  ולהק  ,, להיות ממוגן היטבזומפעולה כ  ייבתתחמה ות  עם הזהירל  בא

   .ם כאלהת במצבידבקו ית הה יענ מללי  כ כל

א עלול  יידבק בקורונה הום לאיש צוות רפואי יש חולה בביתו, ואם איש הצוות  ם אנאמ   .ג

בביתו החולה  א  ובכך  להדביק את  בחולים במחלת  אל    –  ותולסכן  לטפל  כלו  י  הקורונה, 

 . 140, ויש אחרים שיכולים לטפל בחולי הקורונה בית החולה גדולהסיכון לבן ה 

ה ה ה  תבמחו   קכחל  .ד החב ל  צורך   שית  ינד קפתגוננות  ווש מסכה  הפה  על  כדי דוקה    האף 

והדבקלמנוע   זו צריכה למ   ה.הידבקות    ם יהמומחככל האפשר, ולדעת    ה יות אטומהסכה 

מפר זק להן  ה יע  של  היעילה  בממסכהגנה  לגל.  לכתחילה  מותר  כזה  הזקן  צב  את  ח 

 . 141פש נוח ק פ ןים מד באמצעים מותרי

, אבל  מכשירים  באמצעות  רכל האפשזאת כ לעשות  יש    –בצע החייאה  ואם יש צורך ל   .ה

ה שאם הרופא הוא צעיר ובריא, וללא מחלות  ות הנשמה מפה לפה נראאם יש צורך לעש

מציל  היא  זו  פעולה  כי  ההנשמה,  את  יבצע  חייםרקע,  בנגיף    ,ת  יידבק  אם  גם  ומאידך 

ש לו גורמי  גר או שימבו  פארוהקורונה עקב הפעולה הסיכון שלו יחסית נמוך; אבל אם ה

 שמה מפה לפה. יבצע את ההנ אל  –סיכון 

דברי   .ו להפוסקי  וראויים  וקבועים  ופ בא"הישמע:  ם  ברורים  כללים  לתת  אין  עקרוני  ן 

שקול העניין  , ויש לן יעני י ה, אלא הכל לפמנה מ   עהינובמ לת  הזו  לתלהצת  ו כנסתהה  רו שיעב

דק  קהמד   מרו:שא ה  תו, כא 142" ריותקדק בלא לד יותר מדאי, ו  לשמור על עצמוא  לו  ,סבפל

ם אין בזה  , ואנפש  פיקוח  ספקק נקרא  ולא כל חשש רחו ,  143י כך א לידמו בכך, סופו שבצע

 .144יאים ק בלו יםלחכמ  רמסו זה  רבוד   ות יש חיוב הצלה,גדר ספק נפש 

 
 ן סו חימציאת בו יםינו יניסם פולי יט יכון עצמי בס .5
 
ואנשים עם    ,אנשים עם מחלות רקע ,  כנת במיוחד לאנשים זקנים רונה מסו מחלת הקו   .א

ט בתפקודית.    תוגבלומ המאמר  כתיבת  נמעת  תרופה  אצ רם  למה  נעשים  חלהיעילה  אך   ,

 
  שם ח"ט סי' יזו  ,י"ג טו פ"י סק'  סי  "חח  יעזרלאץ  ישו"ת צ  ;ל  תבכמ סופרים    בס' אגרות  את רעק"רגאי  139
רנ  וילהט  שו"ת שב;  "הפ ניה דורה שמה  ברהםא ת  שמבנו דבריו  א, הוברטיבי נו  "יריגה;  ז  א אותח"ח סי' 
סו"חח סק"ב'  ימ  לרופאיוריע; ש4תכו  תורה  קס  שר ח"גאמנחת  שו"ת  ;  ' מויסם ח"א  י  ע  .כבי'    ד ווראה 

ציב חחו"מ סי'  דברי י  שו"ת ;בדפוסים אחרים(  י' כס)' יט  מ"א סיר"ת ומט; שסי'   ו"מחי ח"ב חח  נשמת כל
 .עט
 ח.' ינא סידורה תניהקורונה, מהפת קובת –מנחת אשר  140
  ,יר זקןלהשאל  ין גדויענ  שיקבלה  מצד ה  נם אמ  ז.'  יסינא  הקורונה, מהדורה תנית  בתקופ  –מנחת אשר    141
ומנהג ,  (האר"י  ת קדושים בדעעמי המצוות פר'  ט  ;ק"ל ע"בד"ג  ח  זוהר  )ראהחת  אעקור אפילו שערה  ל  אול
 ,ריםמות  צעיםקן באמהז  גילוחור באיס  איןים  קוב הפוסר  ת לדען  יקר הדיאך מע  .להניח את הזקןשראל  י
יו"ה שיוררארופה )יא בלים  נהגו גדוך  ש עדויות שכ יו סי'    או"חחת"ס ח  תשו"י;  -ז  סע'  פאסי' ק  די ברכה 

 כתחילה. נפש הדבר מותר לם של פקוח ובמקש פשיטאלכן ו ,(קנט
 . י"טסק ב סי' שכטמ"תכו ד;  מה"ש חו"ערו; ק"בתכו ס '"מ סיו"ש חפת 142
 . רסד א חו"מטושו"ע  ;א לג "מב ראה 143
 . שםפת"ש  144
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שונ נות  ו ניסי בתרופות  מוכות.  טיפוליים  בתרופה  מדובר  אחרת  אם    כגון   ת,רולמחלות 

נגיפ   ,מלריה  מחלות  ב לחולמותר    -אחרות    תו יאו  במצב  וקה  ובפשהינוני  חולר ,  עם  ט  ה 

  קלול ש, ולבד שהביע את הסכמתו לכך בו  כאלה,  ונותבניסי שתתף  דלעיל, להון  יכ ס ה  גורמי

מול    ,ת אחרות אך המוכרת במחלו   ,הקורונה  ת ללמחתרופה הניסיונית  ר של הק המוכ הנז

 . 145ה בבירור לטובת התועלת טוי המחלה נו התועלת לריפ 

  בינוני   צבמר לחולה קורונה בם נוסתה כלל, מות טין, שטרלחלו דשה  רופה חבת   רב וד ואם מ

  ים בל קוהמ יקוח פהוישור  עברו את כל הליכי האן אם ה רק ות אלה ונ י סף בני להשתת וקשה 

 .  ותהארציות והמוסדי על ידי רשויות המחקר יםמאושר הו

מקרה   קורונחולובכל  במצב  ה  ולה  ג קל  כל  נלא  ובוודאי  סיכון,  ללא    א שורמי  הנגיף 

הלו סתכן  ה ל  ול אסור    –נים  תסמי שי הנ   תו התרופשל  י  וא בתופעות  עד    דא וו יסיוניות 

 .146אינן מסוכנות י ות הלווא ופעתש

נגד הנגיף.  ורונה  ממחלת הק  תבבו ורם  הצלת אלפי   .ב לצורך  תלויה במציאת חיסון יעיל 

בוצת  קל   תשרי בשתי דרכים: האחת, לתה אפ, וזאדם  ניב   לבדוק אותו על  ח חיסון ישפיתו

אח  את אנשים  ול קהנח החיסון    ת  אקבוצר,  אנשים  ח ת  )מד-יסוןחרת  ולעקוב  פלצב ה  ו(, 

ת באופן  ה פחו ה הרבנדבק  חיסוןבוצה שקבלה את הם יתברר שהקא  צות.חרי שתי הקבוא

ה זו  הרי  החיסון,  את  קבלה  שלא  מזו  עקמובהק  דא  יעיל.  שהחיסון  זו  ש  א,וכחה  שיטה 

 ו.  תימו חלו ואף ו, ישים רבים יידבק נא  דורשת זמן ארוך מאד, ובינתיים

ת חיסון,  לת ולקבוצה אחרת לא  , ןאנשים אחת את החיסו   תצקבולתת ל  רך האחרת היאהד

בצורה  בנגיף  ידבק  שלא חוסנה ת אם הקבוצה  ה.  רונהקו ף  י גבנ  צותבוהק ולהדביק את שתי  

הרייותר  מובהקת   שחוסנה,  שה  מהקבוצה  הוכחה  יעיל.  זו  לקחת  חיסון  היא    ק רהכוונה 

 יכון.  רמי סול ג ם וללא כעיריקבוצות אנשים צ

להציל רבים    ה כדיכנק סלספיא להיכנס  בר  םאם מותר לאד  היא  ןלדיו  עומדתהשאלה ה

ומסקנת רבים מהפוסקים היא    ,147בפוסקיםבארוכה    ו נידונהלכתית הז ההוגיה  ממוות. הס

בסיכון  שאם   הספק  קטנה, יל  צ לממידת  ז  היא  לאחריולעומת  ההצלה  מידת  א י ה  ם את 

א יש  שהמציל ומריגדולה,  להי י חי  ם  סכנהב  לקצת  ה   להצילכדי    כנס  מדיןאת    'לא  אחר 

על דםתעמ רש  ישו  ;רעך'  וד  יש  חובה אך  והאומרים שאין  חס מי   אי ות  לאור    .148ידות דת 

בנ בהידבקות  הסיכון  שמידת  הקור י גהעובדה  לל ונה  ף  צעירים  אנשים  גורמי    אאצל  כל 

ההסי ומידת  נמוכה,  היא  ל כון  הרביולרבבות  ים  פלאצלה  גבוההי ם    דם לא תר  ומ   –  א 

 . 149ות סיד חת ה משום מידבז  שיזה, וסוי כלהשתתף בני

 

 
 י' פב אות יב. ס מה ח"ב"ת מנחת שלראה שוו 145
ואה כהלכה" פרי "הרפביצוע פעולות רפואיות בסמי בעצן  תר בסיכוי האסור והמות בגדרראה באריכו   146
 ת א.ה אוה תניינא סי' הקורונה, מהדורת בתקופ –מנחת אשר  וראה .ואילך 65 מ'ך ה ערכ

 לך.יוא 53 לכה" כרך ה עמ'אה כהבספרי "הרפו  ותיכה באר רא 147
 חי.יברים מן הא מת תרו ןנייאילך בעו 482י הנ"ל כרך ו עמ' ספרב אה עוד. ורראה שם 148
 אות ב.  ה א סי'הקורונה, מהדורה תניינ בתקופת   –מנחת אשר וראה  149
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 לים קור חובי .6

  ות מטר   כל  םובקיו  , החולה  ת ביל  בפועל  כהיל בה  או ה  חולים  רקו בי   של  בהחיו  קרעי   .א

 . 150לחולה וסביבתידי עוסיע לת סיוולהכ , ה ווצמה

חומגבאך     .ב א ה  דבקהה   תרלל  הקורונה  מא  ,בבידודלים  וח   רקבל  ר סו בנגיף  שפזים  וא ו 

  ה לקבח  לפחות  –מצווה  ת היים אלקו  ,ד בכדיע  כזהניתן לראות מצב  לפיכך    .151ים חולבית  ב

לפחות    ,152ון בטלפ  - בד ילקיאו  צות  מלקיים  יותר  ב  טו  .153ם חסדי  תלו ימ ג  תמצו זו    ךרם 

חוליםביק  הסתכשים  וני קטראל ם  צעיבאמ  ור  שאז  השיחה  בזמן ת  לו ל  מצות  ,  מקיימים 

 . 154ת עולכל הד עטכמ  םילוח  ורביק 

  .155יחשל  ידי  על חולים ביקור מצות יםיימ קמ  ספק אם  .ג

 ה , ישיבות ותלמודי תורהתורהאת קרי נשיאת כפיים,, ין ימנתפילה ב .7

ופש  דבר   .א היאהכנס  תי בב  יןני במ תפילה  ש  הוא  עידווט  וחשומצווה    ת  אבהגדולה  ך  , 

 רהתו את כל הדוחה    שפפיקוח נש  ועיד ם ברור ו ך גא  .156מדרבנן   רק  אהו לכל הדעות  יובה  ח

 
 . א מם ריד נבא בהנהגת רבי עקיראה  150
סק  ירר"ח מבגו הבעל ס  שהעיד  ,קמז(  )עמ'ייציק ב"מ ל ב  ובד סולגרי"ים להרויעות שמראה רשי  אמנם  151

שש  חרק יים קאם חילק שלא שא, בקתייתה מחלה מדשהאף  , ירעלוכ ילל חו צחולים אור קביצות מ שקיים
  כן הביא וסכנה.  ל  עצמו  ניסכלה  וודאי סכנה אינו חייבאם יש    לבא  ,ליםר חויקוות בצמר לצורך  מות נה  סכ

 . לסיז"ח מיגראה ודז'ל לה שבהג רנם שכך ביא שעוד הוות ח"ה סי' שצ, הגוהנ"ת תשובות ובש מעשה זה
נה  ש  ,רדסהפ  ,ןי"א הענקריהג  : ראהוליםחר  ות ביקו ממצ לקים  ח  יעבדדם ב יימק  ורך זש שכתבו שבד י  152

  ב "ח למה ש תמנח ת"וש; פד'  יס ב"ח חקצית מנח ת"שו; רכג' סי א"ח ד"חיו  השמרות אג ת"שוא;  'במח חו
)קפ  'ייו"ד סח  קבע י  תקלח  ת"שוקד;    ב סי'ח"  משה  שו"ת באר  ;ט  ותא  פב'  סי ; (קכח'  סי  ב"ח  -  שןביח 
ש מי י  .במ' י "א עח  עובדיה  , וחזוןפג'  ס  ג"ח  עת ד  והיח;  ו אות ח'  סי  רחל  רמת ' ונטק  ה"ח  ריעז לאץ  יצ  ת"וש
אלישיב,   "שריגה;  צדסי' ר  יףו"ת מהר"י שטיש  -ולים  קור חת ביוצמשלא מקיימים בדרך זו כלל  בו  תכש

יריו  ב דאו  הוב ישא  חובשו"ת  ססף  אי"ב  עא  אי בשמו  ב  כת וכן    ,א  תו'  משנת  סיבס'  עואור   ג.קס  'ש  ד ה 
בס' . אך ראה בתת ת אגר דורוני לכתבו 'ודפס בסכתבו שה, ומגעמ' שי הלכהציוני בס'  בייש"ש אלבשיטת רי

  יש מי שכתב ו  .יא  אות  אבלות סי' ח  ניניירץ כצבי ע  ,"טכו ס בלות סי'ט יוסף א ילקו   ;טשמ   'יקב ונקי ח"ב ס
אלא   ,ישהומלא  ו לבו ור" אינניקג "בשמוהו  דעתלכי    שום פקפוק,  ן ללאפוטללים בחו  רוות ביקצם מישמקי

כ(,  )ויקרא  תהיה  ביקורת  לשוןמ עפירוש  יט  פירושו  רהקבמצב  יון  שו  חולים  ביקור  וכן  וחויעבן,  קירה ן 
 לג  'בים סיתת וכאגרו  צחק )הוטנר(פחד י    -  ם דרך הטלפוןג  מותלקיים בשל  רפשהחולה, וזה א  במצבו של

ל לד  חזקאי"ם בלביד ומודת דוי ומצ"שר  וראה  .אות יג(   י' חסת  ובלי א נענייס' רץ כצבי  טתו בשיב  )וראה
ח "שספב, ת-אסיא פאובחוב'    י' ג,ות סלבאבי ח"ב סי' י פ"ד, ורץ כצבי  צ כ  "ת רץבשו  ידוןבנ  דוע. וראה  יא
 . לךואי 125עמ' 

  ת לק חת  שו"  עוד  הורא  .ד אות  כ' יס  יתבראש אשר תמנח;  א אות א'  יס  א"פ  ת"שו  ב"ח  ותאבל  על  בו  כל  153
 סק"א.כה קצג בהל וייניםם המציר שעקכח; ח"ב סי' ב יוא

 אילך.ו 35מ' עשע"ז קד ת-גקאה ר"י וייסינגר, חוב' אסיא רו ' פד.ב סיח" קצחי תחשו"ת מנראה  154
 ז"יח  ליעזראץ  יצ  ת"שו  ;קה-דק'  יס  ב"ח  משה   ארב  ת"וש;  רכג'  סי  א"ח  ד"וחי  שהמרות  אג  ת"ושראה    155
 פשר עלאבוודאי  ים, ש חסד  לות גמי  א מגדרם היילוח  ביקורסא מצות  גימחד  ש,  םה  ספקהדרי  ג.  ו  אות  ו  'סי
ב  איס ך גידומא  ליח,די שי זה הוא    ה בפועל,לחול  סייעל  איקור חולים היממטרות מצות    מצוה ן  יכעודבר 

להתפלל,  ופושבג הצורך  ה  וגם  בעל  יותר  אוחולה  באלט  בספרים אמנם  ו  ו.בצרת  ואהרובעצמו    ם    מובא 
ד ( ח"אמיילקי הלל מדל )רב  יל אלראה משכ)  מולים בשו חורקב שייחים  שוכר של  יהגר היא  איב עק  ישרב
'  עמ( נ"המהדורת תש  ,יץי ראם )רבינוברח; קרנ ( עמ'שכ"גת תא שאלה א; חוט המשולש )מהדור רטל ב פכל
ץ, יוברנדי ד"של רו  ראה מאמר)  זה  יןנעדן ב  תר"דאה, וב  טים לנדר  חתשנ"החדשים  עק"א  חידושי ר  רא;
 . (ךואיל 147' ב, עמשעת, 200 ן, גליוןעיהמ

כתב ו"ח צ ח נבשו"ע או,  רולל עם הציבלהתפ  ן שיכולמז  יד כלולא יתפלל ביחא כתב    ח תפילה  רמב"ם  ב  156
  "גם חוש  ,' כזי"ח ח"ב סת משה חאוגרוו"ת אבשוראה    .הציבור  עם  סתכנהית  ל בבתפלהדם לישתדל אש
ן עיו  ,  סי' טז אות א  רונההקו פת  קובת  –ר  שנחת א ראה מאך  ,  מורהיא חיוב ג  בורשלדעתו תפילה בצי   ,ז'  סי

 ל מאד.להשתד א שצריךאל ,מור שאין זה חיוב ג, טיוסף( עמ'  "י)הגר קורונההלכות  –יצחק 
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ורים שיש  בת ס נו טו אם השל   . לפיכךיבורצבדוחה תפילה  ובוודאי ש   ,ת רובע לג'  לה פרט  וכ

 . 157וע להםמ לש יםבתפילה בציבור חייב קה  להדבשש ח

ד הבריאות שמותר  משר  יעל יד קורונה, נקבע  פת הנים של מגלבים הראשו בישראל, בש   .ב

חק  עומד במר  דאחל  וכאשר כ  ,לבד ב  םל עשרה גברי ש  צםממצון  יי נ מבכנסת  בית  ב  לללהתפ

 רו. בח מ םמטרי 2

מניין בשעת מגפה,  ל הגוד  את  לצורך לצמצםהיטב  ה מודע  יה עקיבא איגר  רבי    ןוכבר הגאו

 :158ניה השע יר תב בשעת מגפת הכול ך כלים, וכן המתפלבי לרווחו

  ם במתיובכל פע  ,כתות-תותכ   לר להתפל פשא  ל בכון, אצר אינו נ  ץ במקוםוב"זה אמת שהקי

טו  עמ ערך  מהייואחרת,    כתריה  ואח  ,רקובהור  כא  ולחיתיו   ,יםאנש ט  לא'    אלו   נשיםיוחד 

נ"ל  ה  הסךיותר מ  ו אנשים קחדשלא י... ולחוש    נחה ן במוכ  , םש  פלליבואו להת  ןמהו זבאיז

  שמאחרזה,  ב  חי]מהמשטרה[ להשג פאליציי  מ  רר על ידי עמידת שומואפשלבא לביהכ"נ,  

זה    מבוקשתכו  י ערת  ,םו ה לימשי ש   ר חאד  ע  לשם   אחר לבואל  ויניח  המספר אל י  כבר כפ  שיו

לה   לכם   ב תנכ  ושכן   []השלטונות  סטראטילהמג כתנהממני  ו ג  להעאם  ן,  טוב  ריך  יסרבו 

להיות    אלשמי שהזהרתי אתכם ש   וירזכבודאי תצליחו אם ת, ולה[ דפהג ]הממש נורהרעגיל

  םי ילתהירת  זהרה באמ אה  , וגםדר הנ"לסכ  םי לכתצ עישו,  ום צרמקב  נ"הכבוץ גדול בבי קי

 .  "הודו[ "ה ]ירוםך ילל המ ע  גם פלל תהול

 : 159ד כתב ועו

רים  ום כפושנה וביה   ש ' בראם מותר יהיעזרת נשי ן בם והנשי בעזרת אהן    ת יוס נכל בתי  כב"

מלתפו את  רק  הס  בצורה  מקומחצית  שלידות,  שי  לכ  כזו  המקוםמקום  בו  י  השנ  ושבים 

שה  גי   םלה   היה ת יכנסתי ה בבת  ו מוקמבעלי המ  יתצחמכן רק  על  . וספויהא ת  לא  ומובל עהג

מי נדחה  ת שוות וויו הזכ  מותל בעלי המקון שלכ . ומכיוהלושים הא הקד  ימים ב  לבתי כנסיות 

של ראש    םיימים טוב סיות בשני  י כנ יה בבתאת מקומותפוס  ת תתית האח כן המחצ ל  ,ני מימפ

ה  , שנהה ול לים  י רוכפה   ם ביו  יהנ שוהמחצית  כתהב ו  ."םיו ה  גורל  ש   במשך    ן יביטילו 

כרטבוצקוכל    ,נותהשוצות  ובהק תקבל  בה  מציס  ויוורה  צב  בציוחדת,  בכמשמר  ניסה  אי 

ה שיכנס לבית  האנשי כנית  את  הכרס  עם  יתאימים  המ   טיסיםם  המשטרה  ו  ם,ו לאותו  פקידי 

  ים ניינ במל  לפ תלה  לויוכ   סת נכבוא לבית הל  שלא יוכלו  ולאית הכנסת.  הסדר בב  ו על ישמר

   ללים.פתרווחים בין המ רת ימש   לשלים  על הכל  רומלשם  ך גם שם עליהא  ,פרטיים בתים ב

  ו ר יאך הת ית הכנסת,  בפילות ב ר תלאסו אל  בריאות בישרנות הרו שלטוו הלאחר מכן     .ג

ם זה מזה.  מטרי  2ל  ובמרחק ש  ,גבריםשרה  במניין מצומצם של ע  תוחבשטח פ  להתפלל

 
אב   ראה  157 לחייהוצר  ס'  צה  ברם  יעקב  מגודא  (טיסע'  ב  )פ"ון  לוהרופא  רו בגי ר  ב  הד    תפות  שנת  ב  מאטו 

 ן.יניולהתפלל במנסת י כתב וחתרו לפואס ,וחלטמ שהיה הסגר ,1656
 . רת עאיגרות רעק"א אגא 158
ת  ו ותקנ  הנהגות  בחלק(  ר תשל"אגשטטנ ן  ייגר )יצא לאור ע"י הרב נת א איבבי עקות ר תקנו ים  קס' פס ב  159
 .כ סי'
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ל שנפסק  יתפלש  כהלהואף  בשדה ץ רופ   במקום  םדא   ל לא  כמו  בשע  ,160,  מקום  ת  מכל 

, 161הנ"ל בתנאים    חשטח הפתול בלבנים להתפ ר ה התירו המגפ  של  בצו המגדול כמ   קחוד

   .162ול לפתיהם וי שם בינ  וד ותר שיעמב ית טוו לנאייש  אם ו

וחייבו להימנע מכל  ,  ח שטח פתואפילו ב  ין נימב להתפלל  טונות  רו השלחר מכן אסאל   .ד

  ולהתפלל   הלא  ותלהישמע להנחי  םי כל גדולי הרבנו  ה הור זב  לשב  .קום כל מ ב  תו התקהל

 . 163ת ו די ביח

עת  קבי  לרך שדו ב בבית  נותר  אחדכל  י שעל פ  לה במניין אףילשמור על תפ  שוקשב  היו

  יין מנ   ים אםנחלקו הפוסקואלה.    את ו, ויראו אלה  תי במרפסת ב  יעמוד  זמן שכל אחד

אחד שלים  מתפל בבית  נמצא  רואיםא   ,לא  אאלה    ך  ניין  מ לחשב  נ  זה   םא  –לה  את 

לול וכיש דברים  ים  כה  .164ש וקדישה  ודשבק מר  גם  כנ ויכולים  ברכת  לברך  הנים  ים 

לו  לתורה א ת וים לעלריאת התורה, מכיוון שלא יכולסות, אך לעניין ק בצירוף מניין מרפ 

שבעל  שבמרפ  נכון  ויח סות  ויברך  יעלה  ויעלהקורא  פעמים ו ה  זור  שבע  ובכל    .165יברך 

כרה  קמ דווקא  רשוהוא  הרביםשאין  דר  ת  אף  ב חיד  יה  ך או  ,  166לים לפתהמ   יןמפסיק 

אם  ו דווקא  השליחש יוצאים  את  מ  ומעים  אבל  שאינו  ציבור,  אות י  אינ שומע  לא  ו  ו 

  .167מצטרף למנין 

מכן     .ה ההדריהבעת    –לאחר  מתנא ציאה  והסגתית  בידוד  ת  השלטונו התירו    –  רגי 

במניתפ חי   19עד  ין  ילה  זאת  עם  יחד  פתוח.  בשטח  השלטונות  יאנשים  שכל  בו 

פילה  בעלי התאף  , ו ך כל  למניעה להתפ  יןא אכן    .םופיה  מסכה על אפם  וט עיהמתפללים  

   .168ע ישמם יקולובלבד ש   ,מסכהה םעת זאות יכולים לעש כפיים הנושאים ניםהכהו

, ולכן צריך לקבוע  ל במקום אחד כאשר יש הגבלה במספר האנשים המותרים להתפל   .ו

המצו במניין  יתפלל  מי  שםצמקדימויות  להתפלל  יורשה  לא  ומי  שכתב  ש  י  –  ם  מי 

 
 חצוף. נקראץ חוב ללפשהמתב לד  ות כברראה וה. "ח צ אוע "שו 160
  רהוחמההמגפה  מצב  כאורה  , ולשדהבל  פלתים להלכ"ע מותרעוברי דרכים  , שס"ק יא  םש  ב"מה  ורא  161

 . ושם מהדורה תניינא סי' כט, כ' נה סיקורוהת פתקוב  –חת אשר נראה מו הוא ק"ו.
 מ"ב שם. 162
יות וידות יכולים לכוווקא ביחשדשמרגישים  ש מי  , שי' זחאו"ח ח"ג סי  ו"ת אגרות משהוראה בש   163 ר ין 

ירה  וונה יתכי  פנ  על  ף תפילה בציבורכזה עדי  במצבשם שגם  לים פסק  ואמנם בתנאים רגי  ר,ו בבצי  מאשר
בכוונות    יהיו ש"ירוויחו"תכן שי  ל ביחידות, מאדלהתפלש חובה  שיכ,  פשנחירום ופקוח    בבמצ ביחידות, אך 

 לה. התפי
והעומד בתוך   ם, המר עויח צבלחד ושא  כל העשרה במקום  שיהיויך  צר  פסק:  יג  נהח  "או  ע"שוהמחבר ב  164
ל סמך וע   וץ.חכל  ת ולחוץ,עובי הדל  מית שליפנ   ה(שפ)  ת ממקוםהדלגר  וינו כשסדהי  ולחוץ,   האגף  מן  תחפה
קיימים  א מ דים לשלספר   לךכח ואיף( עמ'  קורונה )הגר"י יוסות  הלכ  –עין יצחק  ב קפס  באחרוניםת  ודעו  הז

ו הכריעו תוכדעג,  נה ס"ק יפר"ח סי'  ב  בתומת זאת כעל  .תויבמרפסת  ד על  ומע  ן כשכל אחדתפילה במניי
נד  הנ  סי'  מ"בהובהם    ,ניםורה מהאחכמ   צתן ם מקא  לאב  ,לאלו  אין אלוור   ינןאשבקא  ודו  הזל  כש  ,ס"ק 
אלו  ין  רוא את  מגוונ  כלב אלו  בשע   ,ידדלה  צטרפיי  בת  ודווקא  כמבואר  סקנ"ז,  שעההדחק    ונראה "צ שם 

זודיים בלק  יםיכול  שלאשכנזים   , תפילה, שלמהות  ליכה  ;מדסי'  צחק ח"ב  "ת מנחת ישו  הורא  מניין.  רך 
 .סי' כזו י' כהושם מהדורה תניינא ס, יח הקורונה סי'בתקופת  –ת אשר מנח "ב;פ"ה סי

שיודע ה כשאין בציבור מי מג בשו"ע או"ח ק על פי המבואר תניינא סי' כו. והוא חת אשר שם מהדורהמנ 165
 לקרות. 

 .סקי"ב בא"א שם ג"רמפ ב;ט"ז שם סק"צה א; קשו"ע או"ח  166
ת  בתקופ  –מנחת אשר ב"ז, אך ראה ה ס"ח חולק על הטסי' נ אמנם הפרי חדש "ב.כד סקט"ז או"ח סי' ק 167
 לנהוג כדעת הט"ז. לג שיש נה, מהדורה תניינא סי'רוהקו

 שטיין.רזילבפסק הגר"י כן  168
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להיות   צריכה  בהוריותלשהקדימות  המשנה  א  פי  קודם  כהן    :יג  לוי  ללוי,  קודם 

,  קודם להם כי הרבים צריכים לו   ותלמיד חכם קודם לכולם, ובעל קורא וכו',  לישראל,  

 . 169למקום אחר  וכל השאר ילכו

ק  ונפס ,  170למנהג זה הוא מהזוהר   המקור  –די הלוויים  י  לעילת ידי הכהנים  נטן  י בעני   .ז

  ל וט יאחד    לוי  קיש שכתבו שר   .172ה זמנהג  בזלזל  ל  ייםוואל ללו   ,171בשולחן ערוך לכה  לה

שליד ו 173כהן   יו  אתשה  שי,  האשכ   צדיקו  לז נמנהג  שכמה  נווים  כיים  ידי  הן  וטלים 

ו חלק  כשיפסיד  םגכהנים הוא ידי ה ליטוללוויים ל  אם החיוב ים  וסק הפ דנוד  עו  .174ד אח

פילת  בת  םד העומדיגור כנאם מותר להם לעבשל חזרת הש"ס, ושמונה עשרה    מברכות

עש כה די יטול    םחכ  דתלמי לוי  ואם    ,ה רשמונה  הי  עם  וען  כן    .175דונים ני   דו ארץ,  ועל 

מגפה  נראה שע  שבעת  כדיהלווי   לאל  יהםיד  יטלו  םהכהנידיף  קלמע  ים  מגע  ב  ור ט 

 י אחד לכהן אחד. ו לפחות יסתפקו בלכל ה, ויהםבינ 

ביחללימתפה   .ח יכוונו  ידו ם  בביתם  שהציבור  לת  בשעה  ם  אמנ  .176ם יתפללמ התפלל 

מגפת    םימד תקשלבים המב ביאסה  נו רהקו של  לה בואל  רש רו  העולם  ציבור  לל בפתכל 

  ן מן את ז ן לכוותי נו   ,פלהכהמ ת  מערוב   רביותל המעצם בכמוצ למניין מט  פר  בכל מקום,

אלו  תבבי  ילההתפ תפילות  ניתן  לר  שאכ   .לזמני  לא  אלכוון  כ נרא  לו,זמנים  ראוי  י  ה 

 . 177כעין יחד יתו  בב  כל אחדלהתפלל ת מי סומשעה   ובעק ייחידים כל הבוע ש לק

ילוי  לע  יותנש מד  למי  –  תניין מרפסומשתתף במו  אינו,  יש על נפטרר קדמו ריך לשצי  מ   .ט

 . 178ה זכראו  זכרו

זה מזה    אך  מיםומצ ים מצ נ ית התירו מני שלטונות שהעב   .י   –מטרים    2רחק  מב בריחוק 

יחבהעולה   והגבאי  עלתורה  מסכות  הפה  שו  ומותר  ל  לעמלע  םגוהאף,  ק  ח במרוד  ולה 

עולה  ם עדיף שהול מק כומ   .179י הקורא מע מפשיו   כתב,את ה  פי שלא יראה   לע  ף הנדרש א

את    עצמו אשלושה  רפהיקרא  ואפילו  א ,  בטעי דימ  ינום  ובלבדק  א כנ שיקרא    מים,  ת  ונה 

 על אתנחתא. ובמידת האפשר גם   ,וקספ ים, ויקפיד על סוף מילה

 
הקורונה  פנ  169 מגפת  על  חמד  חשוקי  עמ'  יני  ח"א  זילברשטיין(  ו17)הגר"י  קדימויות  רא.  בדיני  להלן  ה 

כמשנה נוהגים  יש להבדיל    להצלה שלא  אמנם  דיני  זו.  לבין  קדימות    ת חייםהצלקדימות  בעניינים  לדיני 
  זוכה. ל הקודםכל על פי ת תהא בדרך כלהקדימו כי שלום עדיף שרים. ומכל מקום נראה שמשום דר אח

או"ח סי'    ה ב"יורא  .רש רותמדא מקור מביג שמ-ב  ר וראה ריקאנטי במדב ו  ע"ב. נשא דקמ"ו    פר'והר,  ז  170
 כח.ק

 , וערוה"ש שם טו. י שם הרב  שו"ע ו"ח קכח ו. וראהאו"ע ש 171
 קכז.   ד סי'ח" "חת משה חאושו"ת אגרו 172
 . יבשהגרי"ש אלים ' נז, בשח"ב סי יתהקהשו"ת שבט  173
 התי שם.קשו"ת שבט ה 174
ח"ח סי'  מאיר גא הר; שו"ת שח סי' מזח"הלוי   טשב שו"תב שם סקכ"ב; מ""ז; סי' קכח סק ג"אמראה  175
 . א סי' זחכ"חט"ו סי' כב, ושם אליעזר  ץית צשו" ' מח;והנהגות ח"ג סי תשובושו"ת ת לו;

בהליכו   .טצ  ח  "או  ע"שו  176 שוראה  תפילת  ס  לה,מה,  הלי"פ"ה  ודבר  דווק ש  הכח  שהיינו  שיתכווים,    ן א 
דף    י שדה ברכותבמרומכתב    יום. וכןל שעות הבכיינים נ ש מים גדולות יי בערהרם, שסוייין מינמף לרצטלה
 ו.

 . זיי' ה סנהקורובתקופת  –ת אשר חמנ 177
 ה סי' כב. הקורונבתקופת  –נחת אשר מ 178
 שם. יותוי וראה רא .ניינא סי' לאהדורה תושם מ, ר שם סי' כגחת אשמנ 179
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בשב   .יא התורה  ה -ו  ב'  םימיוב  תתוקריאת  בצי   א יה'  כשנ180ר ו בדווקא  ולכן  ים  א צמ, 

ך  יר צאך  .  משחובה בקריאה מידי חו   וצאיםי התורה, ולא    קריאת  חובת  יןד אוד דים בבייחי

י  .תרגום  ואחד  א קרמ  ייםשנ   שהפרא את הרו לק   –בת הבאה  שבל  להתפל  הל קהוכל  ואם 

 .181רו ה שהחסיהפרש תא ישלימו 

הפוסקים  קו נחל  –מניין   ההיבתות שלא שהחסירו בן השלמות פרשיות התורה שנייולע   .יב

  ולא   , הפרשה שלפניה  רק את  פללים בציבורשמת  הנאשו ת הר בשב   והדין יקראיקר  ע מ  אם

  שהציבור   תואת כל הפרשי   שלימואו שי,  182אחרות ה  תרו בשבתו ות שהחסי שי כל הפראת  

הפרשה  .  183יר סחה כל  לכהן את  יקראו  כזה  של  ובמקרה  שני  ועד  שעברה  ת  פרשמהשבת 

כ  שבוע, ה יקרואחר  העולא ך  לשאר  השבוע יו  בפרשת  החסיר   .184ם  אם  יאה  הקר   ואמנם 

בהבשב  הרתו ב שיש  אם  ,  185שאחריה בת  בש  משלימיםאין    –ת  פרשיו   שתי  ת  שבת  בוכן 

. 186יה את הפרשה שהחסירו עלים  מוסיפאין    –שתי פרשיות  ים  רא קורה  בתוקרוא  ל  ושחזר

נה  חמת הסכמי הכנסיות  ת בפלל בכל  סיקו להת מגפת הקורונה, שהפ  ויש מי שכתב שבעת

כמלמ שבועותשך  בו  ,ה  להתפלל  שיצטרכו  ויש  ,םלימגבי   איםנת חזרו  ל  חשש  חזור  עוד 

  ו ה של אותו שבוע שב הפרש  את  ם אלאיאר הדין אין קוקר  עי מ  –ה בציבור  ולהימנע מתפיל

ומכל מקום מכיוון שמדובר במחלוקת הפוסקים בדבר שהוא תקנה,    .187יין במנ   מתפללים 

ס מכיו שיש  בשהייהכון  קיבוממ   נה  של  אנשים  ושכת  להאר  יא דבוו   –ץ  נכון    את   ךי לא 

 פות. ת נוסוי קריאת פרשי על יד לההתפי

 .188ו החסיר ש האין משלימים מות  ע דהלכל  –ות ובעניין ההפטר

שנוהגים     .יג התורה אף  ספר  מעיל  את  המזוזה   189לנשק  חיבה,    190ואת  בזמן  כאות  אבל 

 מחשש להידבקות. מגפה אין לנשק 

 
 יז.  מילואים סי'ה, פילת שלמה, תואה הליכר 180
 א.  הקל או"ח עשו" 181
 םאפרי שערי; ד"מג"א שם סק ;ב קלה  "חרמ"א או; סי' פה שו"ת מהר"ם מינץל; פ"ג סי' ה ילה מגדאגו 182

  .ט, ושם סל"שער ז ס"ט
זכך    183 באור  ס"ב הלרוע חמשמע  וכן  ' שבת  מה.  קלי'  סי'  רבה  אליה  ס'"ב; שפסקו  שיק  ת  "וה  מהר"ם 

שה רב אות  תוספת מעב "אהגר ;לכה למעשההלר "נ אדנהג הגרכך ששהעיד , החת"ס בשםסי' שלה,  חאו"ח
ו;  לד;   קלה  או"ח  בס' פאר הד   ו"א,חזהערוה"ש  עובדיה שבת  ;  גלעמ'    ור ח"גהובא  לב;  ח"ב עמ' שחזון 

ת ו"ש  ;אילךו  נג, עמ'  יוסף(  בהלכה )הגר"י  הקורונה  –  -עין יצחק  , ורה עמ' כיאת התו ל' קרוסף הילקוט י
 ת.דעוהי  שת ביאהש סי' קלה סק"ז"ב מ וראה .י' זבצל החכמה ח"א ס

 כח. סי'או"ח אומר ח"ט ח שו"ת יביע 184
 קלה סק"ד. '"א סיפה; מג' מינץ סי "םמהר שו"ת 185
 מ"ב סי' קלה סק"ז.  186
דין ט  שער ד סל"אפרים    יקו: לפי השער. ונימולד  תניינא סי'הקורונה, מהדורה  ת  בתקופ  –שר  מנחת א   187

דווהשל הוא  הציבו  קא מה  מאיזהאם  אך  התפלל  לא  סי  ר  בקבה  אבל  רהותרא  דין  נא  לא,  השלמה מר 
  אמר רק אם דין השלמה נ  קב ח"ג סי' וות יעבו"ת שלפי ש  וד,ע; ותפילהבץ לקהת  לא  כלל רה שהציבורבמק 
 .שבתותפלל מספר ר לא התשלמה אם הציבואין דין האבל אחת  עםפת התורה את קריאר  הציבובטלו 

 . זנ, עמ' בהלכה )הגר"י יוסף(הקורונה  – -עין יצחק  188
חנכם ולזרזם במצות,  ות לנשק התורה, כדי לשמביאים התינוקבשם אור זרוע  כתב    אקמט  ח  "אוא  מ"הר   189

  הגרי"ש אלישיב א שו מנשק אותו, ומוב ל מבוגר שספר התורה עובר לפני אבל לא מצינו מקור שכוכן נוהגין.  
ה  ספר  את  באוויר  תורהכשנישק  ונישקו  הס"ת  אל  קרב  רק  אלא  בשפתיו  נוגע  היה  רמב"ם  ב   רו ומקו   ,לא 

עות בפיו מחשש שדבק בהם רוק של חולי,  שאסור לתת מ  ,בש"ך שםו   ,ד  קטז   "דיוו"ע  שו   ,ד  שמירת הנפש יב 
שקים בפה  ים בו, אלא מנהס"ת שלא רק ממשמש  ילממשמשת בהם. ומעתה כל שכן שמע כיון שיד הרבים  
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על    ל מקום יברכו ברכה ראשונהמכ  הטעם, אךאת חוש    םיקורונה שמאבד   חולי מ  יש   .יד

 .191כלים המא

  ל בה  אלא בשבילים  מתקי אין העולם  ו,  192ד תורה הוא כנד כולם בחשיבותו תלמו אף ש   .טו

בתינ  של  ר וקות  ומצלא רה  ותו ,  193בן ית  היזיקאהיכא  אך    ,194מגנא    ואין ,  195שאני   דשכיח 

פקוח  בפנ   העומדדבר   ולכןנפשי  ישהתקב   כשברור  ,  אנשים    גורמת   פהמגבזמן    דח צות 

ולסכ  של  להדבקה  הנה  ושל  אחד  אל לככל  לסגור  רירהב   ןי ,  התורה    אלא  תלמודי  את 

 .196ת ו רח אה בדרכים תורמוד  והישיבות, ולהמשיך לל

 ל ברכת הגומ .8

  לברך ב  חיי   –ובוודאי אם היה מונשם    , אותלקת רי סבל מדוה  חלת הקורונחלה במש  מי   א.

 א.  י הברשר לאח מל הגו

א  וה   אם  –עת  יי שפים דמוסמינים קלמת   וסבל  דם,ות  בבדיק   וצא בקרב ף נמשהנגי   ומי   ב.

בר בדם  א געייא  עם  הוא אדם  ואם  הגומל;  יברך  לא  שיב  יש  –ון  כ מי סירוקרו,    ך רמקום 

 .198יברך ברכת הגומל לא   –א מבידוד ולא היה חולה י שיצ ל מבא .197הגומל רכת ב

ב   ג. שחייב  א ברומי  הגומל  במ   לבכת  להתקבץ  ניתן  רכה  הב  תא לברך  יכול    –ניין  לא 

ו עיד ווב )כידיא ת  זו  עוגון  דין  כי  הגומלם(,  בברכת  להו   שרה  ד א  כדין  שה  שבקדו  רבא 

להיות   צריכיםש פר   אלא  אחד,  יתבב   העשרה  די    םוסמדין  ולכן  רואיםשכולהנס,  את    ם 

  .199ו יא ויד והמברך גם ב 

אם אין    ימים מההחלמה, אבל  שלושה  ךל בתוומאף שלכתחילה צריך לברך ברכת הגו   ד.

כז  הקורו ת  ובתקופ  –  ואפשרות  היומגפת  לא  עשרה  מניינים  נה  צריכה  הגומל  וברכת   ,

 .200אז ברך י  – ןל במניילהתפלזרו חב יכל זמן שירצה, וכששו  םלו תשלומי יש  –גברים 

 
אברהם מטשכנוב שכתב    בי וש לרוק של חולים. וכן מובא בסידור צלותא דאברהם )שחרית( לגאון ר שיש לחש 

 ן מגפת הקורונה.. וק"ו בזמספר התורה שלא להניח לנשק בפה מטפחת 
בעבודת   ומוכח  ,זה )מהרי"ל שםוצא מן הבית יניח ידו על המזוי"א כשאדם יכתב:    ברפה    "דיוברמ"א    190

אך לא זוזה.  המכשיכנס אדם לבית, יניח ידו על  : ה' ישמר צאתי וכו' )במדרש(. וכן  ם דף י"א(, ויאמרכוכבי 
וראה בחשוקי חמד על מס' ע"ז יז א.  וזה.  כה כתב שינשק את המז  שו"ע יאכתב שינשק אותה. אמנם בקיצ

שק  נה בוודאי אין לנדן מגפת הקורות המזוזה, ולפיכך בעישמעיקר הדין אין מקור לנשק א מכל מקום ברור
 את המזוזה.

 ה נימוקיו שם. ורא ג.מ הקורונה, מהדורה תניינא סי'תקופת ב  –חת אשר מנ 191
 .א אה אמשנה פ 192
 .ביט  קשבת  193
 א. סוטה כא  194
 . בחים ח פס 195
ר"ל  הל של המיו הגדופת אחקותה בהמגפ  שמתאר את  ,"רפוופר וסיס  ,רספ"עגנון  של ש"י  ספרו  ראה בו  196
בצלאל,   חיים  ר'  –רמ"א  ה  וחברו שלפראג  מ "ס  ב"ר  החיים"בעל  ...  בימים הרעים ששלט  :פר  ה המגפה 

... ולא נתשיבנתבטלו הי,  דשיםואת אנשי ביתו שני חוו  ותא  רווהסגי ויות ע בהועששתהגותיו לדא  נוהוות 
 ומק ההלכה.לע דירבא, ולאביי ור 

 ה הקורונקופת  בת  –מנחת אשר    אהור  צרה.  ת לעתק שו"לוס(, בחגר  מגר"כי )הרד מ ות  רס נא ראה בקונט   197
 י' טז)א(. ה תניינא סמהדור

 ו. מהדורה תליתאה סי' נה, רומגפת הקועל  –מנחת אשר  198
 ר"צ שכטר. קורונה של הגפסקי  199
 . וראה חזוןקסי'    אט הקהתי ח"למה )שו"ת שבגבילו לברך עד שנה מההחיש מי שה.  ח ריט ושו"ע או"  200

רי כמה שנים )שו"ת אפילו אחך  ברול לכלעולם, וי  עשהחיוב לא פוק  בוויש שכת  (; נחש, ברכות, עמ'  יהעובד
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   ם טובו וי שבת .9

דיים  על הי  פותפכ  םעועל הפה והאף,    העם מסכ  תחייבים ללכת  נופי השלטוכאשר על     א.

 .201וב עיר ן בואף שאי,  יםגם לרשות הרבכך   לצאת רמות  – הקהדבבקות ווע הידכדי למנ 

 . 202ג'ל בשבת, ואין בו משום ממחק -מותר להשתמש באלכו  ב.

חולים   ג. אוטומטיתבהם  ש  יש  בבתי  הגו ב ש  מערכת  חום  את  שו דקת  כף  הנכנסיםל  ,  ל 

והוא בא לקיים    ,מעשה מצידו  לא כל מו ולונס הולך לפי ת ת חולים, כי הנכמותר לבקר בשב

 . 203צווה גדולה מ

  גע עם משהיו ב  יש כאלהכש ים עם כרוז להודיע לרב כב ר בבחג  ובת  בש  רי בעע  נסול ר מות   ד.

גם  תר  מו  –פשר  אי  ואם א  ,י וג י  את על יד ז  כלת  וש עדיף לע  .נשא חיובי לנגיף  י שנמצא נולפ

   .204י הודדי יעל י

פ   ה. נפש  יקומדין  בשפנו להתה  נקורו  הלחולתר  מו ח  שת  למקום  מרוכז בת  חולי בו    ים 

 . ים ראח  תק בהד  עכדי למנוונה  קור 

ב ,  חולה קורונה שהחלים   ו. ל אם  שהרופארור  שזה  לשמש כתוים  יכול  נבריא  ם  וגדנירם 

  ם עלזמה, ועדיף שיסע  לו לנסוע בשבת כדי לתרום את הפתר  מו  –צא במצב קשה  שנמ  למי

   .י נהג גו

ובידוד  לוגי,  וכ יפס מעקב  טיפול וב חדים שנמצא באו מחרדות ופ  ןוא כי דל מ בהסו   החול   ז.

  עת לדם  א  –  נפשי בו ה את מצ   ר רדם לדילול עד עושבת ומ   יבימ   יםדיד מלא ללא קרובים וי

ש בו  ל  היכול  ןיחה בטלפו המטפלים  לטמותר    ,ו להועיל  אולו  משפחה  לקרוב  למטפל    לפן 

 . 205ינוי שיעשה זאת בש  דיףוע  שב,ך מחרד יאו ד יו וב  או, ת ידוג את הבדלהפיי כד

וע  ר לו לנס מות  ,וה אותה בשבת, ורוצה שבעלה ילו  יםחול  תיב ל  סועלנ יכה  שצר   ולדתי   ח.

רים,  לים אח ובקת חלהד  חולים מחששבית הב אתה  להישאר  לו    ירשום לא  גם א  ,206ה תא

 .207גוי  עם נהג רויחזו

  –  לב קצמב רונה  ולה ק וח יתי  ב   ד וד לבית חולים  י מב  תו נפ א כדי ללנס שנקר אמבונהג     ט.

שאם   לו  ביתידוע  לפנות    פוז,ש א  קתמצוה  נוצר  ליםחו  באותו  חייבים  החולכן  ולים  את 

וגיותר קשיםים הל וחלקום  די לתת מים כ להק אין אפשרו,    אחרתלקה  זו במחלאשפ  תם 

 
החכ סיבצל  ח"ה  א'  מה  ב;פח  ברור  ות  ר הלכה  סי'  או בב  ,יטה  הלכה  אשר  וראה  כה(.ת  ירור    –  מנחת 
 שלושים יום.ברך רק עד כב שכתב שיכול למהדורה תניינא סי'  נהקורוהבתקופת 

קורונה  ה  –  -יצחק  עין  ;  גניינא סי' יומהדורה ת  ,' טסי  הקורונהפת  קובת   –שר  נטרס מנחת אוקאה  ר  201
 . אנ-נ, עמ' בהלכה )הגר"י יוסף(

 י' טז)ג(. ורה תניינא סהדמ רונהקו הבתקופת  –נחת אשר מ 202
 ז.נה, מהדורה תליתאה סי'  ומגפת הקורעל  – מנחת אשר 203
 .הקרונה סי' יגת בתקופ – רת אשמנח 204
 :schachter-m/rav.co.kolcoronaps://wwwtth-  רם באתסרו, פצ שכטרגר"נה של הופסקי קור  ראהו  205

pesakim-fficialo . 
 256  עמ'  כרך בפואה כהלכה"  הרפרי "בס  הרא  –ת חולים בשבת  יעה לביבנס יולדת  ת  ום ההיתר ללובעצ  206

 לא. בסע'
 טו.ונה סי' רהקו ת פוקבת –אשר  תנחמ 207

https://www.kolcorona.com/rav-schachter-official-pesakim
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ן  מדימותר    –ר  רב ל  דרךלו    אין  ואם  יתו;ו לב יאולהב  לנסוער  תמו   –שש להדבקה  הח  מחמת

 . ש פוח נפק  קפס

ע הדבקה,  למנו  י דכ   יתומב כשיחזור  צריך להתקלח  בחולי קורונה    פלהמטאי  פור  ת וצו    י.

ר גם  כתב שמות מי שויש  ,  208צוננים   םי מב רק  התקלח  ל  ור ל תמו מי שכתב ש יש    –ובשבת  

 . ים פושרים ר אפילו בממות לכל הדעות ב ביום טו ו  .209במים בפושרים 

הת   יא. מחל   סמיניםאחד  הוא  תשל  ה  איבוד  הקורונה    ל ע  ךיבר  אלך  יכפלח.  ירחוש 

חינוך  הקטנים שהגיעו ל  ביתו   בני  וציאלה  וין כאם נתו  .210שבת אי  מוצב  הבדלההבשמים ב

ינו יכול  אם מי שקומ  כלמ ו.  211ח הריל  לוכ י  ונאי   מועצא  שהו   ףים, אעל הבשמ   שאי לברךר

וא  הש  כיון  ו נחשבת הפסקעניית   אין, ומים בהבדלהברכת הבש  לע  מןלענות אח יכול  להרי

 . 212ה המצו דמכבוו בדלה ר ההמסד 

שב בתפילה     יב. יא   ,תבליל  ביחידות  שמו המתפלל  אחרי  עשרהמר  פרשת    נה  את  רק 

 . 213ות' 'מגן אב ולא יאמר  ,לו' ו'ויכ 

נ שבב  רמ אנ ש  'ותים זמירע אנ' ט  והפי    יג. ת  יחידופלל בתולכן המ  , רבו בצי  ר מאי קן להתת 

 . 214ט זה יו פ  יאמרלא 

  סתפר להר ת ומ  –לפני החג  סתפרדו להי א היה סיפק בבחול המועד ול   מי שיצא מבידוד  יד.

 . 215בחול המועד 

 .216רופא מותר לכבס את בגדי הרופא או המנתח בחול המועד   טו.

 

 

 
השרונה  וק  יפסק  208 של  באתר  ספור  ר,כטגר"צ   ://:terachsch-avr/molcorona.cow.kwwhttps-ם 

pesakim-icialoff.  להא במיםיסור  בשבת  גופו  כל  הוחמוחמ  רחוץ  אם  אפילו  הוא  ים  שבת  שום  מ  בערב 
ץ בשבת אפילו  חורלא  שכו א. ואף שהמנהג הוא ל"ח  וו"ע אש  שבת כב ב;  רמב"ם  ;מ אשבת    –ן  גזרת הבלני
 חמיר. להך במצב כזה אין ק"ח ומ"ב שם סקכ"א, א מג"א שם סאה ר  –ננים במים צו

אשר    209 טז)  קורונההבתקופת    –מנחת  תניינא סי'  רעק"א לשו"עור  (.טזמהדורה  ה  או"ח    אה הגהות  שז 
  ים מבף עדימכל מקום נראה שובת למי שמצטער. חמו מערב ששהו יםמצה בשבת בחישכו א, שהתיר רם וש

 הר מסחיטה.יזבכל מקרה ובחשמל,  אשהוחמו בדוד שמש ול
 .רד  וכתבים סי' סקיםת הדשן פמ ותרת ו"ח רצז ה; שו"או"ע ושט 210
בשו"ת  ריע  הכ   כןובעצמם,    רךעים לבינם יודים אם אגדולוציא גם  הכתב שיכול ל  שם"ע  שוטוואמנם ב   211
יעקבש סי'  ות  ח"ג  אךכב  האחרונים    ,  השורוב  על  בזה  במ"ב  וכ  ,"עחלקו  הכריע  שדווקא סקי"שם  ן   ג 

"ת רדב"ז ח"ה ושראה  ו.  ינו יודעדולים אפילו מי שאג  אבל לא  ,ינוךן חשהוא מדיביתו הקטנים  להוציא בני  
ריכות  ה באז. וראצק"א סוסי' ררע בריו בהגהותד עיר עלה מה שהורא ,רךכתב שלא יבש אסי' ב' אלפים שכ

סי' כד.  בשו"ת אומר ח"ד חאו"ח  י ב  האור  יביע  אונסדו"הואב משו"ת חלקת  במ"ב שם  ואמנם    .די'  ס  ק 
הדין גם  -ב סי' קפג כתב שהוא"טנות ח"ת הלכות קאבל בשו  ,ריחחוש הו  ר במי שאין לדוב כתב שמ א  סקי"

 ב בקורונה.למצמני, ודומה ז  רק מצבות שזה למרת, שי שיש לו נזלמב
 . 35' העלכה ב פט"ז בארחות הים ח"עדומ  ,כות שלמהוראה הלי ץ.' רח"עמים פסח' על מס למהשת מנח 212
א  213 וו"ח  שו"ע  י,  שם  רסח  אפסקכבמ"ב  היינו  במניין  יל"ד.  מתפללים  או  אין  אבות, מומרים  בבית  גן 

אש וראה    חידות.יבמתפללים  כשובוודאי   תנורהקבתקופת    –ר  מנחת  מהדורה  סי'  ונה,  אמנם    .כחיינא 
רונה )הגר"י קו הלכות    –עין יצחק  ראה    –ים  ללפתשמ בכל מקום  ומר מגן אבות  עתיקה נהגו לבירושלים ה
 אשר שם. וראה מנחת .' נאעמ, ושם יוסף( עמ' יז

קור  214 שלפסקי  שכטרה  ונה  פוגר"צ  באתר  ,   :hachtersc-rav/ma.conolcorkow.ww//tps:th-רסם 
miakpes-lofficia. שה, עיי"ש. קדוכדבר שב זהן פיוט דיייציק שלובוי"ד סגרבשם ה וראה שם שהביא 
 מד.  נא סי'הקורונה, מהדורה תנייבתקופת  –חת אשר מנ 215
 מו.  סי' שםמנחת אשר  216
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 פסח  .10

  , ת כמס ם  סיו  עושים  שהם  גהנשתרש המ כבר האך    ,ב פסח ר עב  תענותכורים להנהגו הב   א.

 ום. צהמים פטר מסכת הם נה לסיום  מצווהסעודת הובכת, מס  םסיום ב שתתפיאו מ

בתק מגפת  ואכן  שמ  טפר וביחד,  ל  הלהתקאסור  ר  , כאש ה הקורונפת  בבנ י  אי מצא  ם  דוד, 

,  יבר הכ   ואל הוא    הצום. ואם להיפטר מ  כדי  ימה,סיבדו מסכת ולמוד ל לל יך  רצ  ר ובכ   הוא

  ו ספראו אפיל  ,ון לומד בעי   אם  אחתמסכת  של    תיונ שמאף  , או   יות נש מ  דרול לסיים ס יכ

 .218ם יחר א לאצמו בלבד ועכול לפטור לה י אם כבספריש א לא ,217ן אם לומד בעיו  םנביאי

הת הקור  פתגמ  בעת לשבאל  ר ש ילת  הראשי   ותהרבנה  ריונה  הדחק  ס עת  ת  כס יום משמוע 

 .219ים ר רת אחו שקת מצעי או דרך א  ,דרך טלפון

או  בפקס    םינ בשאה לר רהה  ופסהעברת טה וימתח  דישות על ילהיע  הלוכ מכירת חמץ י   ב.

וכבמ גדו  ,ד' ייל  למסורפאשאי    קוםובמ ל  ובדוחק  השליח   שר  ה   תואת  לתת    רשאה מותר 

 .220ן פו בטלב לר

 מץ. וכרים חהמ  ניםב ר  שלך אתרים דרגם   מץח ורלמכ ניתן

זכין לאדם    יןדמ   ו ימכור את חמציח של למנות עבורו שיכולים    –שהוא מורדם ומונשם  י  ומ

 . 221פניו בשלא 

בחוחממשריפת  ל  כלילהימנע    פסקוש  יש   ג. ביעלקיים  ו  ,ץ ץ    פירור ידי    על  ור חמץמצות 

  .222ם ותישירב  הלסלא םתכל שוה ,זית פחות מכשל דלים החמץ לג

שו דונראה  במקוזה  שוקא  לצא ועיש  ם  ואיסור  למהת  צר  מטרה,  בתים  כאשר    אושום 

יחדמ רבים  מלצ ר  ותמשם  במקו   לבא ,  החמץ ת  א   ףלשרו   תאספים  )עאת  ביט  שראל  כמו 

  –כמות קטנה של חמץ  ב ו  ,בעצמו  ץאת החמ  שורף  םא  -  הבית( מ  מ'  100  עדהתירו לצאת  ש

 . סור לא  נראית סבראלא 

ת של  ביל בתפילת ערמר הלוא  אלש  אומריםיש    –  לל ביחידותומתפ  דדוביבא  מצ מי שנ   ד.

הסדר יל נתק ז  כי,  223ל  בה  דווקא  יכולי חי  גםש  יםמר וא   ויש  ;224ציבור ן    יל הללומר    ד 

 .225ר הסד  בלילרבית  עב

 
א או"ח ח"משה ח  אגרות  "תשואה  רו  .קורות שצייןתע אות ט, ובמ  'יקי תשובות ספסה בכל אלב  ראה  217

קנז ושם  סי'  סח,  ש,  בי'  י"ב  בסשפסק  גם  כאוקא  וד  אך  ,אקר מפר  סם  יויוצא  פירום למד  רבופי  נו  תישי 
 א. בעלמ לא מפירושים של אנשיםהראשונים ו

 כו. 'סיחאו"ח  אח"ר ביע אומשו"ת י 218
הוכן    219 פורסם  שכ  הרשל  רבפסק  יש  רבאתטר,  במנפוכן    רסיטי.יוניב -שיבהל  ת  פקות ב  –שר  א   חתסק 
 ק"ו. ס ' יבסי נהרוהקו

 . טרנבוךהגר"מ ש דוהראב" ,וייס ר"טהגד "הגאב ראשותב ,םיושלריבת ה חרדיצ עדי הבד"בנר של  פס"ד 220
ה, מהדורה הקורונבתקופת    –אשר    מנחת; ובכה ואילך  י יוסף( עמ'קורונה )הגר"הלכות    –עין יצחק  בוכן  
 .לו א סי'ינתני

 .כזמ' יוסף( ע ונה )הגר"יקורות כהל –ן יצחק עי 221
 .בארה"בר שכט ר"צגוה ,מינצקיקהגר"ש ו ,יןיטנשיהגר"ד פיפס"ד של  222
 . ד פזתח ואר במחבר או"פי המבן על  כ םיגנוהל 223
 . בלובייציק( עמ' רכסו י"דגרהרב )ה פשנ ס'ב  ראהו ."דסק  אור הגר"א או"ח סי' תפזבי 224
 ה,הקורונבתקופת   –מנחת אשר  בוכן כתב   מב.-ק לטס"תפז  'יסיים  חכף ה  אות ח; פזתי' ס  חו"ברכ"י א  225
 מ.-לט א סי'ורה תניינהדמ
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בב צ מהנ  אנשים   ה. ובוד יד אים  ש  רקי ע,  וזקנות  משפנב זקנים  מחותיי    להימנע ים  ו וצהם 

  .226ם דב ל תולכאת הסדר כה ם לעשותצריכי , ףי נגב  קו אותםי בשיד שש עמם מחתתף מלהש

  רו בר  , והרי"ולייכ ו  תיי"כל דכפין י   אומרים  בפתיחת ההגדהעניא" ש  בנוסח "הא לחמא   ו.

מ מקו  ה,המגפבעת  לבית    יםני ע   ניסיםכ שאין  מכל  זאך  יאמרו  הכוונם  כי  זכר  את  היא  ה 

 .227ח ן פסבאכול אתם קר ל ש שהיו מזמיניםמקדל

הונרקו לת  חמ  לשנים  אחד התסמי   ז. חוה  איבוד  ומכל מקויא  גש הטעם.  ב ם  זה  ם  מצב 

   .ה צמ לעם בם אגא ציו יכ  ,הברך עליל ול ויכסדר בליל ה ת מצה  ת אכילובח א ידייוצ

בלא  ל  כיא  –  ירות בפיומר ם הגיש טעולא הר בלע    יצא אםון שלא  יו כ מ  ורמרל  יחסב ל  בא

 . 228כה בר

 ות. די ר ביחיכולים לומ תפילת יזכור   ח.

שנמצא בבידוד יכול לברך ברכה זו בראיית האילנות דרך מי    –בעניין ברכת האילנות     ט.

 .229החלון 

   עומרספירת ה .11

כ   א. נגיעת מוזי מימנע מש ה לאל  ריש ל  מנהג  ן בתקופת  כא ות.  מקלט אפילו  , ו ינה קה בכלי 

הקורונ כה מגפת  כ  נגזר  אשר,  ל  לעל  ב היו אחד  באנד מ  אםידוד,  בת  בשובר    דים, דו ים 

יש    –בידוד  רוכה ב לשהות תקופה א   לדים שקשה להםן בי, וכ זקניםלים והם חושאי כובווד 

ל ב מוזיקה בקלטות מיעת  הקל שמקום  בשבדו מ  אי אםדו ו,  בפה,ר  הוא  ירה  גם    יןהד -אך 

נבכל בה,  גיני  יש  כד אם  את  יזה  הרו  לרומם  שלמצב  י .  230ם יודדהב  ח  להסכואם    תפק ול 

  –  פרקי חזנות, או בשמיעת  ול ד ומחוק יאה לריבמ נה  נ יאך א   , את האדם  תר וררה המעיבש

 
 ים וגינולכוש באמצעים ט ירו שימשהת יםמה רבנכ והיו ,תתיבר ח-תה רגשיד מבחינה הוא קשה מאמצב ז 226
ה גיות כאלוכנולבטשימוש    ר.הסד   עורכים אתבני משפחתם ה  נים עםקהז   את  ידיאו וכד' כדי לשתףל וש
תקופת  ב  –אשר    מנחת;  ואילך  לה( עמ'  סףויי  קורונה )הגר"לכות  ה  –עין יצחק  בראה  )  ביום טוב גם    ורסא

סי'הקורונ תניינא  מהדורה  מ(מא  ה,  יש  שהצ.  חרולע  יעי  ת  תקשור  תבאמצעו  רמהסד  סויימים מ   םלקיך 
מנכד'  ו  ווידיא בערב  אחרי  גדולה  איפסח, שחה  באמצעישב ור  סיאן  אז  כנולוגכטים  מוש  ואיים  מן  זבלה, 
תם או  ורק  ,גהח  סתינני כלפיד של בין הערביים  תמ   יחרבן פסח אקר  הקריבו אתהיה קיים    מקדשהת  שבי
 נון(.  ב י. בןר)ה םתבבדידו שועם יכביכו ת הצאאחרי ם להתקיים ר שחייביבסד יםחלק

 צ שכטר. ורונה של הגר"סקי קפ 227
כילה, )לאפוקי בדרך א  די  ורבת מרחוידי    י לצאת ם כדאתפק  מס   ,סי' ל  נהקורוהבתקופת    –אשר    מנחת  228
 .ספקהמחמת  לברך אכריע שלכן מוה. ולוצהמ םלקיועם המרור היא הכרחית ט תשרגאו שה (,יעהבל
 . א-ו"ראה שו"ת אור לציון ח"ג פ 229
אי ביסו   230 נגיה  קוזי יעת משמ  סור ד  וזם שאסרו  קדמוני לצאנו  מ   אנה לבכלי  במפורש,  סור כזה לא  איאת 
אה ר  –ספירת העומר    בימית  ולאבר מדיני  וור גמסזה אייש בשנים  כתבו האחרו  אךך.  רועכר בשולחן  וזמ
  , זפי' ס ושם ח"ג ,ח"א סי' קסו ח חאו"שו"ת אגרות משה  יא; ' ו אותעד לכל חי סימוצג ב; ת ח וה"ש או"ער

א; ח"א סי' קיצחק  ימנחת    ; שו"תקלז  חיו"ד ח"ב סי', ושם  וסי' קלזי' סז  סושם ח"ד סי' כא, ושם ח"ה  
,  ל  'ג סיח"ושם    א סי' מה,ח"דעת  ה  חוי"ת  שו  ;גת-חי"א סי' תב  , ושםח קפ  י'ת משנה הלכות ח"ח סשו"

  ע'א פי"א סי"ד והים ח"שלמה מועדהליכות  ראה    –ה בפה  מיעת שירש  םאסרו גוכן  .  דועו  ד, ושם ח"ו סי' ל
ח  "תשו  ;53 סי'  "שבט הלוי  סי  ץצי  שו"תז;  קכח  כאשר    .גל  'אליעזר חט"ו  מחלה  מדוב אכן  במצב של  ר 

 . ילךוא  מד, עמ'  וסף(בהלכה )הגר"י יהקורונה    –  -יצחק  עין  ב  כתב  ן וכ.  מירמקום להחאין    –  שי פנובקושי  
נגינה  עפך הורה  אאויערב  ז"שהגרש  54'  מה שם העלש  כותה הליורא כדי    לניתר בבית חובפסנתם להתיר 
 . ליה הפחדעאלא להקל מ שמוחלטרה י אין המרוחה כק לחז
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ל  ,עדיף  מצב  ב  םאינלהקל לבריאים שאין  אבל  .  231גם לא בעת מגפה   כל אדםכי זה מותר 

 .232ד ו ן הבידגי שה בקי פשנ

ה ית וה פרומסה  ונה נסגרו כל ופת הקור תק שב ן  ומכיו   –העומר    בדין תספורת בספירת   ב.

יכאונ  שלא  לל ס  ש  ימ   שי,  סתפרהו  לשנוכוי   צורךקום  מ בשכתב  המת  ל  האת  לות  אבנהג 

בעו   מנהגי אבלותג  נה  אםכך שגם  ה,  ירספב ל עד ל"ג  יכול להחליף  מר"ח  אבלות    ג והנמר 

זה  ו,  אייר לו ילפי  אחרי  הסתפכל  שכתב שאבל ;  233ח פסהר  מי  העומרויש  ספירת    יא ה  ות 

 ;235ריו ב ערו בו חגישמהסתפר  לותר  ובמצב כזה מ  ,234ואמו יו  אבל  ת י"ב חודש עגדר אבלוב

פר  ל להסתסם יכונס מפור דבר האווכש  אחרים   רה של אונס מצדל מק שבכב,  י שכתמ  ויש

 .236לא בזקן  , והיינו דווקא בשיער הראש אבלבימי הספירה 

  לשאת נשים בימי הספירה מדין שלא    –תימן  די  ו היל פרט    –ישראל  נהגו    –ישואין  ן נ בדי    ג.

בפוסקים  .237לות אב מצינו  שו מצבי    אבל  אשה   םינדחק  לשאת  הלו  ,238שה תירו  ה  ובאכן 

ב ידיע ל הציבור  ני יום  ת  תש"פ  ח  הרבנות  תהחלט סן  לישר   מועצת  י"ט  יום  מאל  הראשית 

ין גם בימים  חופה וקידוש  ךהמקומי לערו הרב    בסמכות  תו תמוז תשע"ט שבנסיבות מיוחד

 מצרים. ה ןמי בי עומר ובי לא לשאת נשים כמו בספירת השנהגו ש

 ראש השנה .12

השנה   שאבר פילה  תהש,  239ר יג א  אב יעקבי  ר   ןוא הג  כתב  בראש השנה  תו להתפי  בעניין   א.

ל לק  ח,  בלבדות  שע   שחמה לבלגוה וכמרו  יא י   אמהפיוטים  ובעלי התפיהחזנלל,    א ללה  ים 

 . 240ונים בניג  יכויאר 

לחצר    אם השלטונות יקבעו סגר בראש השנה ראוי לאפשר לבעלי תקיעה לעבור מחצר   ב.

 סגר. או מחדר מדרגות לחדר מדרגות ולתקוע ליושבים ב

 

 

 
 כב. והע' י"דס "אפי שלמה מועדים ח"א יכותהל 231
 מז.  מהדורה תניינא סי'הקורונה,  בתקופת – שרמנחת א 232
 ח"א סי' קנט. חאו"ח ת אגרות משה"וש 233
 . אקצ , עמ'הרבנפש בא ייציק, הוי"ד סולובעת הגרדראה  234
נו  תב שבימיכ  נויו"ד ח"ג סי' קשו"ת אגרות משה ח' חודשים, ובגר הוא  ושיעד שה"ד שצ  וימ"א  ה ר ורא  235
 דשים.ב' חו אוהר גבוהה השיעות יותר מסתפרים בתדירו ש

 . ואילך חממ' ע ,גר"י יוסף()הבהלכה הקורונה  – -ן יצחק עי 236
-בות הגאונים סי' שעוב ב, ותשוצר הגאונים, יבמות סאו ראה    –בגאונים  "ע או"ח תצג א. ומקורו  שטו  237

 זה ברמב"ם. הגהובא מנמוד, ולא זה בתל מנהגוזכר משעז. אבל לא 
 י. "תכה ערוסי בתשובב רצון האריך בכך הר 238
ות  נהגות ותקנהלק  בח  א(טטנר תשל"שגן  ת נב  הרלאור ע"י    א)יצ   ייגרעקיבא א  ביתקנות ר ו   יםסקס' פב  239
 .כ 'יס

ום פקודה +  את חיל י  :בחזרת הש"סלהשמיט    -  ריתראש השנה א שח  פיוטים:  תטלהלן הצעה להשמ  240
 .אדירי איומה יאדירו בקול;  אבן חוג מצוק נשיה;  תאלת זו כחפץ להתעיל + מלך עליון ונורא;  בדיןנעלה  

תפן במכון  ;  שפט היום + נעלה שופר עם תחנוןמאז לאופד    השמיט בחזרת הש"ס:ל   -  וסףראש השנה א מ
בראש השנה בבקרך  עולם   + ארח משפטיך;  לכס שבת  א;  אף  עליון  דר-מלך  בי;  במרום  ל  מדת  האוחז  ד 

;  בו שעננו מעולםועדותיך צדק +  אמרתך צרופה    להשמיט בחזרת הש"ס:  -  ראש השנה ב שחרית.  משפט
כל ;  מלך עליון אמיץ המנושא ;  ן ומתרצהדקה חונמדבר בצ ;  זעצה + שפתינו מדובבות עתמים פעלך גדול ה

 . מדת משפט האוחז ביד להשמיט בחזרת הש"ס: - סףראש השנה ב מו. אני שחקשנ
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 ם ים הכיפור וי .13

יא שבשחרית    ,241יגר איבא  עק  ביר ן  וא הגב  כתפורים  הכ  יוםב  ילהתפ   ןייבענ   א.   ור מלא 

. 242בתי הכנסת   ת כל, שאז יסגרו א10ה  עד שע  ותיל פהת  לכ  תא   ומויסיי   טים,ופיו   סליחות

 מנוחה.  לילות פתה  בין  תוק סו הפים, ויהי ניגונבו בחזנות  רים לקצ ב יחי

תזיקעני שהת םיר מוא ם  יא הרופאם    ,ה פמגי  בזמן   ב. ל רב ל  ת  מותר  לאכול   כולםיאים, 

מכשיעור  -פחות הכ אפילו  פחות  לוצ  ,243רים ו פיביום  שבר ב  עהודילו  הכריזריך  אין  ים 

   .244ית לתענ  ומיםתשל  ךריצ  ןאיגם ו  ,נותלהתע

  ר"ט בוילנה בשנת ת   רעפת כולי ת מגעבסר, ש י תורת המוב נטר, אסל ראליש   'ר  לעומספרים  

על  מו  בעצ  אהו  (1848) הויב   המיהבעלה  שחל  רפו כים  לא  ש  דרו   ת בשבת,יולהים  שהקהל 

 . 246. 245ם הים בפנע טיין ו קידש על הצמו  עבשהוא  םיפיס מו ויש, יתענה 

שפוס מ וכן המגיפה  ע שבר  הרת בשנת  ת  של   "רודמ אה כריז  "ח  מבור'  שא זל עם  י  מ  כל, 

   .247ק ליבו צורך לחז ה יפ ככל או יא   השתרבה י יש חולשהגרשמ

השתב  כש   מי  יש   עוד ו ה   ב יש מו  לאו שבעל  לקהווא  אף  בשנ  לתהירה  תרל"ג  אסטראה  ת 

   .248ור מכשיע  תו חפ-ותחפיאכלו  בריאים, ו והן םהן חוליא להתענות, לש (3187)

 
 שם. ות ותקנ ' פסקיםסב 241
כי לה' אלקינו הרחמים והסליחותבכל הסליחות לגמולהלן הצעה להשמטת פיוטים:    242 וידעו  .  ר "יכירו 

שחרית כיפור  כצהרים משפטיך האר   אמצת עשור לכפור תמה  להשמיט בחזרת הש"ס:  -  יום  תאות  ;  + 
יז;  + נפש נענה תבשר סליחהולזכרך    לשמך  נפש יום זה  ;  כה אנוש מה  אמרו לאלקים ארך  ;  בשנהאחדת 

+ שושן עמק איומה    להשמיט בחזרת הש"ס:   -  כפור מוסף יום  .  מעשה אלקינו אין בשחק;  אפים וגדל כח
ישנים  מדובבות  נפש;  שפתנו  פדיון  כפר   + מימים הוחס  יצדק;  יום  איך  תמותה;  אנוש  בבת    אמרו ;  צפה 

תכפו  ;  לא אישים ולא אשם;  הלנואשרי עין ראתה א  ;ד מדת משפטהאוחז בי;  ל מלך בעולמו-לאלקים א
  -  יום כפור מנחה  .אל תירא יעקב שובו בנים שובבים;  כור רחמיך זעד    תנות צרות לא נוכל ...;  עלינו צרות

;  ו נחיהמאהב ויחיד לאמו + לפניו יקימנ;  איתן הכיר אמונתך + צדקה תחשב לנו  להשמיט בחזרת הש"ס:
 .גפן פוריהאי ל נא רפא נא תחלו-א; אראלים בשם תם ממליכים

 מא.-י' מסדברי נחמיה חאו"ח  שו"תסי' לט; "ח "ץ חאורמ ; שו"תגכ 'יסת"ס ח"ו ח תשו" 243
  .כו' ח"ג סי כיאלרי מלדב "תשו 244
וי אל  יחי  הרב  245 מעידרסלנטישראל    רבי  דו שליתלמד  תלמי,  נברגייועקב  אירוע  ,   בספרו ט  ובפירה  ז  על 
ה;  ' מיסחחו"מ    ו"תמהדיה  ה ארפצ"ת משו  הרארפט. ו  'מערביעי    (, חלקקוקרב  סד ה)מו  אש  ידישר  "תשו
בהלכה פג;  ה עמועדים  נוראי מ'  ימים  ברו;  רעג'  עמ  ן,עגנוש"י  ל  םס'  מקור  יפים מוס  שוי.  אפי"  בח"ך  ס' 
ם ות היאד צוע  זהרגע  החל מ  י כ  דיוהי  ע כלישב ם  פוריכיהם  תחילת יו   ריז שבטרםכלה  והציו  סלנטר  י"רש

ד רק מצפורים אלא  יהכד יום  צאכול מלרה  ן איסור תו יאצא שידי זה י  ועל  ,ורכל כשיעיא  לא  ואהוש  הקד
  סי'ז  רב"  ה שו"תאר )  שיעורצי  ח  וללאכה  רותה   מןרים מות  ויהילא יממ, ו ורסר חל אייסו שבועה, כי אין אה
  ל סלנטר ' ישראר  'בס  ה עודכן ראוך.  ילאו  152א עמ'  "חר  וסהמ ת  ועס' תנב   אה עודרו.  כתב בזה(ומה ש  ,יא
 בשעת  הוויצ  ישראל סלנטר'  ר  אוןשהג  צא'  יס  ג "ח  ח" אוח  שהמת  וראג ת"שוב  ראהו  .183. אטקס(, עמ'  ע)

  מפני ,  ויחל  לאש ידכ  םריכיפוה  יוםב  וליאכ,  םיאיבר  ו ישה  אף  ,ירהע בני  שכל  טתמתפש  רעוליכ  מחלת
ס  למהש  תנחמ  תו"בש  אהר  מנםא  .תריו  קלהדב  יםולעל  ביםעשהר ועדים מ  השלמ  ותכבהלי)וא  לי'  ח"א 
 ר פטיים נו של החפץ חויש עדויות שאבי.  כלא   לא  ובעצמ  רסלנט   ראלש י'  שר  תויועד  ישש,  (58  'הע  ה"פ  ב"ח
 ים.רכפו םו יו תי אורחאבועיים שה תור מחתבש ערליכות הממחל לנהבוי
ם הכיפורים  עוגה קשה מאד מצד ההלכה, שהרי ביו  שהגר"י סלנטר קידש ואכלור  ואמנם גירסת הסיפ  246

לאכול צריך לאכול בשיעורים, ה שמותר לו  דין קידוש גם חולה שמותר לו לאכול, וכמו כן גם חוללל  אין כ
כול שיעור שלם אהמקדש צריך לבעוד ש,  פחות משיעור-אכול שצריך לאכול פחותו לאם הותר ל  בריאוק"ו  

נהגו בזמן  ם שאמנם פוסקים אחריי התיר לבריא לאכול שיעור שלם. ומוכדי שיהא קידוש במקום סעודה,  
 פחות מכשיעור. -ק פחותשו והתירו רמגפות להתיר אכילה ביום הכיפורים לא קיד

 . עג' ר, עמון"י עגנשלם נוראים, ימי 247
 ם.שה ארי הת מצפ"שו 248
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ה  כול "אכילא לרה  והו  ,רע יל ות החפגצה שם מרפ מל  ב בזויותו ר ק שבהי קו   "היאהר ג  הנ  ןכו

הל)  לה"ק מפורט  מכשיעור  םאא  יות  פחות  וור פ יכהום  בי   (ר או  כים,  ית בב   ומ צעבך  עשה 

 .249ו ותי קבילה והקהל בעפ התמן בזת כנס ה

שכתב  מ   ישאמנם   הז  רהדב  דיעלהו י  לדו הגדול  ע ה  אשםלורות  חזקה,   את לתב  ר,    הוי 

ויפלמא כ נ התעת"ל,   ונשיםאנשים  בבות  ר ם  בו  ות"ט "תקצ  דשנת  םירו פכיום  צולם  ,  ט, 

  .250אז   םלועה  כלט ב זאת כמעע  דו נוה,  ליל ח  ולא קרה להם כל רע,  ז א  תנוינ ד ל מכב   ותרכ"ז

  סבורים ופאים  מה שהר שהדבר תלוי ב א  יהם, אלבינ   ניתרו ן מחלוקת עק אי ש   נראה  צםובע

הני פיגמלביחס   מ עיההב  את יר  מחמ   םוצם  א  -דונה  ה  לאכוות ,  בר  הוי ל  ו רכיפו ם    ם אים, 

 ר. סו א  - ולא

סור  א  ,ה יתבש   או  הלכיאב יתרון    פאים איןור השלדעת  פה  יג מבסוג    מדובר  על כן אםו   ג.

היום,  הידעלפי  ואמנם    .םריהכיפו  םביוום  מצ  ענמ יה לם  ריאילב  הנו רהקו   תפמג  הקיים 

  –  ם בלבדליק  יםתסמינ   או שיש לו,  אא ברי ו מי שהלפיכך  תיה, ווש  הליבאכאיננה תלויה  

 .251לצום חייב 

 פורים  .14

שהפסיד    א. התורקר   אתו  מי  של  יאות  והחודש  רפ   ם,שקלישות  רפה    להם   ןיא   –ה 

 . 252ין לומ תש

  את לצר  סו א   –יין  נכנס במ התאו ל  הכנסתת  בי ת ללצא שאסור    דודי ב  והסגר א   במצב של   ב.

יקרא את  מקום  ומכל    .התורה   ןרבים מפוסקים    תע דלא  ישה אף    ,זכור ת  ש רפ  תאי רקלגם  

  רת משום זכי  בזה  שמתוך חומש, שאף שאינו יוצא ידי המצווה, אבל י  תזכור ביחידו   פרשת

 .253לק מע

יאת  בקרק  מל זכירת עות  מצ   םיילקין  ויכ   –פורים  ד  ע  הסגראו הד  דוביה  םייתאם הס   ג.

"ויש  ורההת עמלק"ל  גם    ;בא  עדואם  ח צאת  ל  ויןכ י  דדו בבי יה  יה  ןיי אז  ירת  כ ז  ובתידי 

   א.תצי  כ  תפרשעמלק ב

בבידוד  כן  כמו     ד. אתקר י הנמצא  בהמג  א  ב פילה  בב ורים  עדיף ו  .254יתו יחידות    כמובן 

שמישהו  טוב    –הברכות שלפניה, ואם אינו יודע לקרוא    תא   כשרה ויברך  להגישיקרא ממ

 
 . ט' , עמבאלוללשה של 249
שחלקו    יאשם, הב "ת מצפה אריה. ובשוד עמ' פ  הכהלדים בהמוע  'סבא בדל"ג, הו כורים' ראשית בס  250

וו ילנירבני  ר'  על  מטהטר.  נסלשראל  א  תיס ם  ריאפ  וראה  הבאל  חרי'  בהקף   ראהו  זה.  'ילס  המד מגן 
ם רבי , בשד  ותג, אסימן  ים,  ורכיפה  םיורכת  עד"ח משב  יאהבן  וכ  .ולהח  סוד"ה  א"סי' תריח סה"ל  בביאו
רק ו  ,יר לקהל לאכולהת  שלא 186)(5  נת תרכ"וירע בשלעל החו  ,יםירושלל"צ בשאה הרחיים חזן, שהי  דוד

 .ג רח"ד סי'  ר יהוסףת זכוכן כתב בשו" ם.יוטיפבו שימעטציווה 
   ג.' רונה, סיהקו ופת בתק –ר שא  חתנמ רסנט קו ראה 251
לו;  סגינת ורדים כלל א    תשו"  252 רי'  ב סי' ; מ""הצח סער  ששערי אפרים  ;  א  תרפה   חעק"א או"הגהות 

 . לה הקורונה, מהדורה תניינא סי'פת בתקו –מנחת אשר  ;ובות תרפה אשקי תס בפ ה עודורא .ב"סק תרפה
 נד. סי'  ן שלמהיבנ, ובשו"ת רמ"א תרפה זראה  253
"עיפוש  ל  לגברו קרקוב  יעוב את  זלעלץ  נאאסתר, ש  לתגין על מיי  ירלספרו מחא  "מת הרמקדאה בהור  254
 גון ואנחה". ר ילהסיחה שתה ושמבמ פוריםי הימם יקי"ולא יכלנו ל וכתב: יר"והאו



 ג ברינטשרהם  אב 'פרופ ב הר                           נה תש"פ ופת הקורגמ                   

38 

 

יוצ ץ. ו מבחורו  יקרא עבו  ,  פוןטלדרך  גילה בשמיעה  מ  אר קובת מ א ידי ח מכל מקום איננו 

 .255אחר י ונ אמצעי אלקטר   או כל רדיו

 ות לאביונים. נ יח לקיים מצות משלוח מנות ומתת שללמנו דוד יכול הנמצא בבי   ה.

 הצומות מדרבנן תשעה באב ושאר  .15

   .256רבנן  רובמקום חולי לא גז בתשעה באב, ש שאין בו סכנה פטור מלהתענותאף חולה  .א

נכון    ב. זה  במיטה,  באפילו  דין  מוטל  שאינו  צריך שחולה  מי    ;257להתענות   אינו  ואפילו 

,  ים תשושי כוח זקנ   וכן  ;258שהוא חלש וחש בגופו, אף על פי שאין בו סכנה, מאכילים אותו 

ואפילו חולה שנתרפא, אך עודנו תשוש כוח, ;  260מיר החל  י אד , ואין כ259ר להם שהתענית צע

   .261מעדנים כל זמן שיש לחשוש שאם יצום יחזור לחוליו, רק שלא יאכל  מותר לו  לאכול

יבוא לידי    אם  ר, היינו שאין צריך לאמוד ולשע 262חולה שאין בו סכנה אינו צריך אומד   .ג

כיוון שהוא בכלל חולה אין צריך    ,ין בו סכנה כעתה שיתענה, ואפילו אם אל ידי זסכנה ע

   .264מותר לאכול   - ; ואפילו לא אמר צריך אני263ענות להת

ב  .ד שגם  הסבורים  ישיש  באב  פח תשעה  חולה  מכשיפחו-ותלהאכיל  כמועות  -ביום ר, 

י לא  ולח  מקוםל פחות מכשיעור בתשעה באב, שב; ויש הסבורים שלא שייך כל265הכיפורים 

רבנן  ד  שכתבומי    ויש  ;266גזרו  במיו שזה  אבל    וקא  חולה,  כבר  חשש שהוא  שיש  בריא 

 
עוזי  255 משפטי  לד;אל  שו"ת  סי'  חאו"ח  שלמה  מה"ת  מנחת  ט  ח"א  שו"ת  ח"גיחו ;  סי'  דעת  נד; יס  ה   '

 ג. "יפה ח"א הלכהחשמל ב
וראה בחידושי הגר"ח )סטנסיל( סי' מה    .ו האחרונים סי' טו; שו"ע או"ח תקנד  נברגמהר"ם מרוטשו"ת    256

לא חולי  שבמקום  שנאמר  תע  שמה  דין  כאן  דאין  הכוונה  רבנן  משום    ניתגזרו  רק  שייך  נס,  אודולא  ולא 
סק אם  חולה שאין בו סכנה ושאל את הגר"ח מברישאחד שהיה    חומרא אף בחולה שאין בו סכנה. ומסופר

בל עליו תענית יחיד במנחה שבערב תשעה באב, כי אין כל  יכול להחמיר ולצום, ואמר לו הגר"ח שיקוא  ה
 לא כשו"תודעצמו בכל יום.  בל  ית יחיד שיכול לק לו במצבו בתשעה באב, והוא סתם תענשמשמעות לצום  

 . ושהחמירה סי' מ, ת דברי נחמיושו"זכרון יוסף סי' כא, 
 .ים שם סק"ל וסקל"גכף החיז;  תקנד ערוה"ש או"ח 257
 וראה עוד שו"ת להורות נתן ח"ב סי' לו; ושם ח"ג סי' לד.  .י"אמ"ב סי' תקנד סק 258
 . חיים סי' תקמט סק"א רוח 259
 .נד סקט"זמ"ב סי' תק 260
 ם סי' תקנד סקל"א.חייכף ה 261
 .תקנד ו טושו"ע או"חתשעה באב; ישנה והיא  רמב"ן, תורת האדם, ענין אבלות 262
 .דח"ב סי' רס  וראה בשו"ת תשובות והנהגות .קי"בשם סמ"ב  263
ק חאו"ח סי' שם; שו"ת מהר"ם שי ראה ביד אפריםבהבנת דברי הט"ז הללו  .סק"ד או"ח סי' תקנד "זט 264

 .נו 'סי ח"ד שבה"ל; שו"ת רפט
יד  פט;  חאו"ח סי' רשו"ת חת"ס חאו"ח סי' קנז; שו"ת מהר"ם שיק    265 שד"ח    ;"אסקמרחשת ח"א סי' 

 החדשות ודברי נחמיה; שו"ת צמח צדק שער ים סי' ב אות א ואות מג, בשם צמח צדקבין המצר תמערכ
חה סי'  ביאוה"ל  -מילואים  ססט;  תקנד  שיי'  שו"ת  ח "ו;  מרחשת  או"חלמורא  ס'  ד;  ידח"  סי'  סי'   .א 

בת ועיי"ש חולה  שכשהיה  עצמו  על  נהג  שעהשהעיד  פחותבע באב  לאכול  מכשיעור-צמו  וראה פחות   . 
סמח ר"ש  והאדר"תלוקת  בסהובאו    ,לנט  זכרון דבריהם  קמ  פר  עמ'  בתעניות  עיונים  רייזמן  השיל  ח, לר' 

 כשיעור. ת מפחו-א בגדרי פחותג פ"ג סכ"שער חלק זה שם. וראה ין יזילברשטוראה הערות ר"י 
"ב  שו"ת אבני נזר חאו"ח ח ה בקו"א אות א;; מחזיק ברכי' תקנד ערוה"ש או"ח תקנד ז; מזבח אדמה ס 266

ח"י סי' כה פט"ז; שו"ת   צי"א ב"ץ חאו"ח סי' מט; שו"ת  יע  ת שערי דעה ח"ב סי' רנב; משנתו"ש  ;סי' תקמ
 מהדורה שניה  נשמ"א' רא, ובס'  מע  ועלהו לא יבולס'  ובאו דבריו בז אויערבאך, הנו; רש"  ח"ד סי'  שבה"ל

 . ח"א פ"ב הע' במועדים ס' הליכות שלמה וראה גם ב  .וחאו"ח סי' תקנד סק"
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כגון   מגיפהשיחלה,  שיחלה,    מוכ  כשיש  חשש  ויש  בכולירע,  להחמיר  יש    פחות אז 

 . 267שיעור מכ

 בהתייחס למגפת הקורונה עולות המסקנות הבאות: אלו  יםלל ור כלא ה.

  .268צום ל יבחי  –ומת עדות למגע עם חולה מא , ללא תסמינים, וללא מי שהוא בריא

ש  בנמי  מאומתמצא  חולה  עם  אפשרי  מגע  בגלל  תסמינים    , בידוד  כל  לו  אין  אך 

 לצום. חייב  –וא חש בריא וה

יש    –נים, והוא חש בריא  ל תסמי ן לו כמי שבבדיקה נמצא חיובי לקורונה, אך אי

ש הסבורים  ויש  לצום,  שיכול  הסבורים  פחותיאכל  מהרופאים  פחות  -וישתה 

 מכשיעור. 

ר  ו אס  –כון  מי סי רו מי שיש לו ג  כן כלו לא יצום,    -  שיש לו תסמיניםחולה קורונה  

 לו לצום. 

הוא מרגיש חלש, או שיש  או ש  ,נותרו סיבוכיםאם    –חולה קורונה קשה שהבריא  

; ואף אם נראה שהבריא לגמרי לא  עד להחלמה מלאה  לא יצום  -לו גורמי סיכון  

נן עדויות על התפתחות סיבוכים גם  מחלתו, כי יש נים לאחר יצום בחודשים הראשו 

 תקופה אחרי תום המחלה החריפה. 

ניתוחים  שצריכים לבצע  רופאים או אחיות שמתקשים לעבוד ביום צום כראוי, ובפרט כ   ו.

 . 269רשאים לאכול  –או טיפולים מורכבים 

פת הקורונה  , אבל בזמן מג270בתשעה באב האסורים  עינויים  היא אחת מהאף שרחיצה     ז.

טים  רים מחמם בסבון וכן בחו , ולכן מותר לרחוץ ידייהדבקה  גנה מפנינדרשת רחיצה לה

 . 271שלטונות הבריאות לפי הנחיות 

מצריכה     ח. איננה  קינות  ביח  ,ציבוראמירת  גם  לאומרם  בתקופת  ואפשר  לפיכך  ידות. 

, לומר מספר קטן של  ביחד של רבים, יכולים להתפלל שחרית שהייה  בהמגפה, שיש לקצר  

 ת בבית. אמירת הקינו שלים אתהל, ו272קינות 

 

 

 

 
; קב ונקי מועדים ח"א פי"ג ס"ה ובדבר הלכה שם; שם שבה"לה"ל סי' תקנד ס"ו. וראה ביאבבר כמבוא  267

 .טח"ב סי' קצג בהע' ק
הפוסקים    268 לשיטות  בלבריאים    גםשהתירו  ואף  בע  יוםלאכול  הכולירע  הכיפורים  מגפת  מהות  ת  הרי 

שגם הבריאים לא יכנסו    יש צד לומרורמת לשלשולים קשים ולהתייבשות, ולכן  גהכולירע    –המגפות שונה  
לפני שחלה,    םום, אבל הקורונה גורמת לדלקת ריאות ואין כל עדות לבעיה עבור מי שצתם כשהם בצלמחל

יוכל  יד כשירגיובכל מקרה מ אי  חמיר את מצבו. ובוודל ולשתות ואין עדות שמצב כזה יאכולש תסמינים 
 כולירע ק"ו שהדבר נכון במגפת הקורונה.גם במגפת הפוסקים שאסרו לבריאים לאכול ביום צום לשיטות ה

 . ראה לעיל בדיני יום הכיפורים
 . 12רחות הלכה הע' אא פי"ג ס"ד ב הליכות שלמה מועדים 269
 .זנד שו"ע או"ח תק 270
 ט.שם  – ה להסיר הלכלוךיתר לרחוץ ידיו המלוכלכות בטיט וצואמההשלא גרע  271
 והקינה ציון הלא תשאלי. הקינה ארזי הלבנוןהקינה הראשונה והאחרונה, כגון  272
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 ה במקווה ילבט .16

,  ק יהדבל  ל ויכו מקום שיות בה  , בזמן מגפה  והול במקו בט ר לו גמר  איסו   –  ריםבג ל  סחיב    א.

  ת תחלעמוד    ליםכוי   ויינ , הבט' קבין תפק  סה ל  םיליכוילה  ני התפפ לות  טביל   ים עלהמקפיד ו

   .273ת ה דקובמשך כמ קלחתם במ יממים זור 

ל חבי   ב. שהמא תנב  ,מותרת  –מצווה    איהשה  נמ בזטבילה    –  יםנשס  ב  והקוי    כל עומדת 

גב בתדירו   קיםמנו  המשטחיםכל  ו   ןיי נב ה,  ה נייג היהלי  כל מאוה  הות  ים  רש ובחומרים 

המ  נגיף,המפני  וי  חיטל כקווה  מי  ב ול יכילו  עשיוג כוז  י רר  י דר  כממית    יםמח מוה  דיל 

-הכלור והת  מו ר   ל, ומעקב שם(מידרך ה  ה עובר נשנגיף הקורו   הוכח  את של )למרו  םיס ירוו

pH עשה תלת  הטוב, אזור באותו  הדלב האת   השאל כו , יממה  פו כללוחי  מקווהה  מי  ,הרצוי

ת  ו בג המ  , הה עצמילטבך הק לצורר  ווהבמקותשהה  בביתה    ה לטביי הכנות לפנה האת כל  

  םימטר   2  קוד במרח מ עת תהבלני ו,  מהעצ ת  בלטו השל  צה יהיו  רחל  יםושדר הכלים הושאר  

   .ובלת מהט

לאשה   מיד  ומותר  הטבילהתרחץ  חוששלאחר  להישת  לה אם  הייתה  דבק בטבילה עלולה 

 . 274ה ובמקו

יש   ל וצאם  הזקוקותרך  הנשים  בין  שהת   רווח  מי  יש  לט לטבילה  ,  ימינש ה  םובי בול  יר 

 .275ה ילהל  דע שלא תשמש אך ,ה לעלב לספר תרתומו 

  יש ו  ד,הבידו  ימיעברו  שיקווה עד  ול במד לטבדוביות בששוהעל נשים    ושאסר נים  ב מהר  יש

   את המים.  ופיה ויחל והמקו תא יחטאו היטב  כך רח או  ה,ונחרא  ולבט ל להשהתירו 

  בול ט ת  לאנה  וור לק   ם דיוש ח  יניםתסמ ה  ל  או שיש   קורונה,   , או נשאית ונה אשה חולה בקור 

 . ין ט ותחלים לחלש עד הווק במ

 פשר. אאם  בים,דד  מבו   וםמקב  רונה לטבולת קוויש שהתירו לחול 

 

 ם כלילת טבי .17

  -  םריוסג ם  כליולטבילת    ים ברגת לקוואומה ם  מקוו   ,אין לצאת מהבית זמן שאם מדובר ב 

לגוי, ולשאול אותם  במתנם  שיכלים חד  תתלניתן     ך יר צשר  ר יתאממנו, ובעתיד כשהדב ה 

  .276ה ברכלי ב תםאו ול  בטל

   .277רה זבח  וות ב לא לזכ ויןויתכ  ,ה שלש בפניי כל ה אתקיר  רת שיפאח הצע

 
 .ורפיום כבערב י טבילהל תחליףכ ןיקב' ט בילגח תרו ד או""א ואר ברמכמב 273
אחרי   אף שהמנהג שהנשים לא רוחצותנו יא. והייינא סי' ה תניהקורונה, מהדורבתקופת  –אשר  מנחת 274
חשש   ולכן במקום, בלבד  ארא עה, אך מדובר בחומרורמ"א יו"ד  ,י' תשנכי שבועות סמרד ראה  –טבילה ה

 ה.לטבים הה איסטניסטית לרחוץ ביושסי' צו שהתיר לא  "בחמ חיו"ד אג"ו"ת וראה ש מותר. –סכנה 
סז ב,במש   ואףז.    סי'  ורונההקת  בתקופ  –ת אשר  מנח  נטרסוק  275 בנידה  בשו"ע    ואר  קיונפסק  גצו"ד  , ז 
 –קום אונס  ד נפסק שבמס"ו"ע  שברך בתה, אבל  ם סומשני  מיביום השום ואפילו  בילטבול  שה  אר  אסוש

משמצ  ובוודאי  מותר, גדר    נהוהקורגפת  ב  שום,  י ברנס  ואהוא  ש  פסקמה  סהרמ"א   תירתסש  ה  ע'וסם 
ום טבלה ביא אם  קשחומרא זו היא דוו חכ"א קיח ו  ב תבילה, כלד העשמיש  בתה  ד הלילה ואסורתה עטביל
 זו.  ראחומל נס ליתאאבל באוס, יני ללא אונהשמ

 . זט "ד קכ, ושם יוז כגש"ח ואראה שו"ע  276
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 ה ילברית מ .18

ל  ח עקוי פמכה ולדית להסשר מ-עדה הביןוהו   ר" ויו כ קידתפ   ףוק בת   ,א.ש.( )   קונטרסבר ה מח

 הבאים: המעודכנים את הנהלים ביום ב' מנ"א תש"פ  פרסם  לים,המוה

כזה,    נשא  ע עםמג  או,  ונה קור ת נגיף הו נשאל  ותעד ללא כל    יאיםר באמו  ו   קונ התי  רשכא   א.

כל  כו   דווע במ  ינ ימ שהיום  יים את ברית המילה ב ק ובה לח  -מחלה  לם  דיינים החשותסמ   או

 הלכתו. 

לעק  ה בוח    ב. המוהל  מש ו חיההנרי  אח  בו על  של  הברית  ולהקרד  ל  כ  את   למלא  ד פיאות 

ככתרישוהד ש ם נוש לכובם  ת  ביתר  המוע  את.  עליפקלה  ל הל  ה   ד  וחד  יובמ ,  לי כלניקיונו 

ברחיב   יו יד  יון בניק לה; לשטוף את  ירי המ י יות מכשל ריסטג'ל, ועל  וכ אלוסבון ובמים  צה 

  ויחליפו  י,פעמחד  ר  נ ישהמוהל ילבש ס ץ  מלהפנים; ומו   לע  כהמס את  לש   ;ןייסטר הפה בל

 ית. בכל בר

ה   ג. בבר המשת ספר  שמא  לווד   להמועל  וברחהכמינימום  א  הו  תיתפים  לא    הרמק  לכי, 

על  י לעקוב    לפיהמותרים    םפיתתמש ה  מספרעלה  )יש  עת  בכל  הבריאות  משרד  הנחיות 

ביחס למספר המ ליוםותר של אנשים  אחרי פרסומי משרד הבריאות  עליו  ו;  הברית(  נכון 

 תף.  משת   מטרים בין כל 2ל ח שוור  על פידלהק

כ   ד. המוהלי צרן  כמו  שמתקר  ,שהסנדק  לוודא  ך  מי  לתוכל  וו ני ב  רים,  וה  –  הללמוק 

 ל. 'גוכ ובאלבון  במים וסץ ידיו חיר, ו סכה מ  שביל  -ברכות וכד' ,  קוואטר

למוה  על   ה. לשמור  הקהל  ש  לכמ  םמטרי   2של    קח רמפיד  ב והמי  לפני  במגע    אא  אתו 

 מרחק. הת ירהם תוך שמלותישובות לשאות וריםלה  בריםהס מתןה, כולל יאחר ו  יתברה

 .278בשפופרת בלבד   הש לבצעי, אך בתקופת מגפת הקורונה  בכל בריתה יצצ מע צבובה ל ח  ו.

  ת המסכה להרים א  ישרת  פופ ה בשצבעת ביצוע המצי  .תקופת המגפהל  קר  ףקבתו זו יה הנח

 ן. מכר ד לאחימ ה חזירהול

, או שבא במגע עם נשא קורונה  רונהוע בקוגוא נש שהחש  שיש  או   ,ה נקורוהל נגוע בומ    ז.

ל  -  מאומת  לו  מבצאסור  ברית  א יקבשד  ע   ילהע  הבריאו מו   ישורל  ממשרד  שהסמך  וא  ת 

יף,  לא נשא הנג  מו צ וא עונה, אך ה קור ה ם נשא נגיף  גע עלל מגדוד ביב בה  השש  הלומ;  ריאב

 ימי  אתלים  שיש  יר חא  וללמ ו  רוזלח  רשאי   -נה  והקור חלת  מל  דיםחשו הו תסמינים  ואין ל

הבריאות    דוד ביה משרד  הנחיות  פי  ביחס  על  הבריאות  משרד  פרסומי  אחרי  לעקוב  )יש 

 . הברית( נכון ליוםימי הבידוד הנדרשים לפי המצב  למספר  

תה במגע  או שהיי, הרונוק ב  עהיא נגושהחשד ו שיש א  ונה,ית קור כנשא  ת שאובחנהלדיו  ח.

ה  די לה  ראחל ך  ומבס או  כה,  לפני הלידה, או במהל  לתהאם חבין    ,מאומת עם חולה קורונה  

הבמוע   ילפנ מד  והיא  התינו   יקהנ רית,  אאת  הצמ נ  וק,  בקשר  אתואת  שנמצאת  דוק  או   ,

אתו  אתיש    -  בבידוד  שי אחר   ד ע  ריתהב   לדחות  שהתי  וברר  פי    לע  םאייבר   ק ונ יהת אם 

 
שר  אחת  מנ  ת"ושר;  יפלסטיהדעת  , ב' נדמ ד ע"ח  בנור  ארחותטז;  ת  וא  סוסי'  "ב  מה חמנחת שלשו"ת    277
סח נז"ג  סה,  הקורונבתקופת    –  אשר   מנחתוב,  י'  תניינא  רלח-לז  י'מהדורה  אמנם  ל "הרימבשו"ת    אה. 
 .הזר בל הפקלא מועיש קלו,רס אחרון סי' ה אות  קונט ,יסקיןד

מציצה בשפופרת  כתב לעשות    אף הואש  בורה תליתאה סי'  נה, מהדמגפת הקורועל    –ר  נחת אש מאה  ור  278
 .קורונהבתקופת ה
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ממשר אישו  הבר  זה    ת;וא יר ד  צור ובמקרה  להמתאין  שבך  יין  עבר    ים.מ עה  התינוק  אם 

 . זמנו ב למולו  מותר –, ואין לו כל תסמינים לחייו ונמצא שליליבדיקת מטוש ביום השמיני 

  ה יהש  וא,  ונה קור   ועד הברית, והוא נשא  דהמהלי   קבתינו  מטפלש  ן לכל מינכו דין זה     ט.

 . והוא בבידוד  ונהקור א עם נש  געבמ

 א יח:    הלמי מב"םהר כתב ברוכ

זמן,  אחר  ול ל למ  רשאפו ,  לכה   תא  דוחהנפשות  ת  סכנ , שיולם חוש  מלין אלא ולד שאין בו  אין

 .279עולם ראל לחת מישזיר נפש אהחל  רפשאואי  

  ניסו וברכת ברך ברכת להכ וכח בברית המילה הוא יכול לאם אבי הבן לא יכול להיות נ    י.

בטלפון;  החש קידל  באיינו  אשר  במקום    מבטן  ידיד  שברכת  שנוכח  אחד  שיברך  עדיף 

 .280הברית 

 
 נישואין  .19

קידוש  אשעצם  את  ירמצ ה  י  וה חהנוכחות  ך  ה  פהחוומסדר    ,כשרים  םדיע  ינ ש  ה,כל תן 

צריך  כות הנישואין  בר  אבל,  281יהיו עשרהלכתחילה שרק  ת אירוסין צריך  ברכו ושין.  קידו

והחתןעיכוב ל  עשרה המ  ,  ש   ,282ניין מן  שכלד האם    קיםפוסה  קונחלאלא    ברכה בלא    הין 

שאם הכוונה  לה  בעל   האסור חת ב   ברכו לא    כפשוטו  הארכת  או  לעלבה  ראסושה  נים  ה, 

.  283בות חתנים אינן מעכ כות  ל בר בא  חופה,ל  נסכי שת  עד  לבעלה  רהסו א   הסרו הא ש  כוונהה

 .284כדעה אחרונה שהכריע  מי יש מגדולי האחרונים ו

ני  ת בחושפצו כמה  בך שיתקוצרי  ,גפהן מזמב  ת הדבקהנכ ס  ם ישתבו שאלפיכך יש מי שכ 

 .285לא עשרה בני עדים, ם ש ד עיעשו חופה ויחו  דם יחד,א

 

 ה ורקב .20

 םנישו  םינוייש   הפוסקים  רויתה  הב  והדבקה המחלה  תו פשטתה  נימפ  החשש  ללגב   א.

א  ט יד, לחת סך על המכגון לשפו   ,גיפותמו  יםמ הויז עקב  שמתו  יםאנש  לש  רהו הקב  יני דב

 . 286ם וכיו"ב ייכנ מ  םיל כת לקבור בעזר ם,ייימומרים כבח  הופהגאת 

 
 .לאו דף והגר"סויר"י , הגלארשם לים הראשייי הרבנינשי ע" ושראלה או יםנהל 279
 , מהדורה תליתאה סי' ב.נהמגפת הקורועל  –ר מנחת אש 280
 .ד לדע"ז אבה עשו" 281
 שם סב ד.  282
 "ד. סק םש "שה ברא 283
 נו. י'ס הע"זק חאבובי"נ תו"ש 284
 צ שכטר.ר"להג ה; הלכות קורונח"א סי' סז ין(ולדשטיגה )עמק הלכ שו"ת 285
'  סי ד"וי ש"תפ; נאר' יס ד"וחי ב"ח( אלדרינוו)ג בושםה ערוגת ת"וש; זצ' סי ב"ח קבעית שבו ת"וש ראה 286
בדשל  'סי  ד"יוח  ס"ת חתשו"ה  ורא  .לךיוא  93  'עמ,  ג"תשס,  גכ,  תחומין  ,גורן  ש"רגה;  ה"קס  סגש ן  עניי, 
  סי'ו"ח  ( חאיג'א)פאל  םית רוח חי"שוה  אור  רע.יולנפטרים במגפת הכי לערא   תורקב   תמבי  ריםעברת נפטה
סי'    ח"ד  חיו"דת משה  "ת אגרואה שוור  .יי גודיעל  בשבת  רע וליגפת כבזמן מ  רהלהתיר קבו אם   ק"דכה סש
קנה בעניין  מהירה,  בל  שת  בשב  בורה  ושל    מרוי מאכלל  באופן  אהרו  .רעכולי  מגיפתעת  אשה    , ינגרייסי. 
 . לךואי 234ע"ו עמ' תש ולן ימותח
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  לישראל ת  יש אהרת  בנושל הר ת  המוד  כב ה ל ועדוידי ה   על  לטחוה קורונה  הפת  מגת  עב   ב.

יעטפו אות   ,םיכ יר כת   יולבשא  ול  בור טהרהעילא  זה  ה  נגיףה ת  למחמ   שנפטר  י  שנ בו  אלא 

  י פל  בטו הי יתמגנ  ותור קב ב   יםוהמטפל  ,ר קבייוכך    ,יהרמט ן  אופגרו ביסשיתילין  פוליא  שקי

  .287הומית זי בקות במחלהני היד יגון מפ למם ייוא הרפ  יםללהכ

ן  מותו במתק  גערמ   נה ל בנפטר מקורוטפ ל   דכיצות  נחיות מפורט ה   וציאות ההבריא  רד שמ

ן  פוליאתיל שני שקי  את המת ב  ף עטול,  , כאמורההנחיות ו  יה   הו. בתחילרתבו ועד ק   פואיהר

ו תרמטי ה  יםר וסג הנפ יו  ךכ,  ויברותהק  ביתל  טרבל  ללבצו שם    רביק ,  זו  טה רה  רה  א 

הקים יתכריכו הבריאם מש . אך בהמשך  ימתקנ  4ת  ו רד  ל ייעוד ים  מים    םע  ה,ונקור מתים 

על  פדהק יתירה  החברא  ןומיג ה  ט  א, יש קדה  נשי  הלבשה  וד  בל בחיצונית  ה  הרוהתירו 

שכתבמ  ישו  .ם כריכיתב לקרו  י  ב  עשצריך  השקים  המת  טה  תבע   רבה  ותזהיראת  מנת 

 .288מת ל הש שראת עיכול הב איסור לעכבלל הגב,  ברבק

תיעשה   ב. י  לויית המת  מ צומפר מצ די מסעל  שלם  גםמ  ביםקרו  אד  אם    דרגה ראשונה, 

 . לשראל ביודג  ר הואפטנה

לחבנה ב   ג. בע ש דיק   ה רחיות  ש יי צו ם  ולא  נפ ן  שא   החלממ  אדם  רט אם  לה יידועה    קשר   ן 

בפ טלעוו  הלבצע טהר  צריכיםה  הזירוס  וול ם יל יכים המטפצר   רהמק  לכב  , אךםיכי ר כת ו 

 . 289ת ומי ו המחלות זישל  ות קב לים למניעת הידלהכ פיול  ,יראו גן כמתלה

ש ומ קומב    ד. ה   פר סמת  ל"ע  ג המתים  ו ל  ודוא  גופו   ופ רשיששש  ח  שיורב,  ,  תיםמ ה  תאת 

לקבורלגח  להניתר  ומ וביוםודיה  תמ   וי  בשבת.  נהגואף    –ב  טו   י  מתים  לקב  עוד  שלא  ור 

  טוב ום  בימת ה קבור את תר ל ו מ  ה הזוגפה הקשהמ בעתש  תביש מי שכ  ,290אשון טוב ר ם ביו

  גללכו ברשי  דובלבף מחוץ לתחום,  א י  שנ  טוב  ם, וביוםובתוך התח   ותרומ  ,291כדינא דגמרא 

  להם   רבעצמם שאז מות ר  בולק   ם קפידישמ  חהשפלבני מ  ם אוברניב, פרט לקכ בר  ויסע   לאו

 .292ב כ ר ברם לחזוגטוב שני מותר  םוביוברכב, לנסוע  

  ן הקורונה לא יכולים בגיצב  המ  ל, אך בגלבחו"ל  רפט ונ  ראלביש  קבר קת  חלה  מי שקנ   ה.

לקב  בישראולהעבירו  מל רה  בחל   ותר,  עקוברו  כשיר עבהלת  מנ ל  ו"ל  לישראל    ר הדב ו 

 . 293פנותו ל תרמוז אפשר, וא ית

 

 

 
לזה    ינולא מצרת המת  טהל ענייני  שכ  אקדיש  ארת החבנהגומה לההקדדם בבעל החכמת א  כתב  רכבו  287
 .נימיתהפ רהאין עושים הטה חלה מדבקתמשבזמן  ת דופ"ט ס"ג אשר החיים בס' גוראה מרא. גבש שור

 .קמג 'ד סי"חיו ח"ג משהשו"ת אגרות ראה ר. ו"צ שכטהגרל הונהלכות קור 288
חשוד  ר  פטניפול בת לטורטוות מפינחהוציא ה  לשראיבת  יאו שרד הברבמ  בוריות הציאשירותי ברראש    289
 . (17.3.20פ )באדר תש""א ום כיבנגיף הקורונה תחלואה בל תמ ומא או
ד, ושם חאקכב    'יסא  "חת משה חאו"ח  שו"ת אגרו   ראה  290 ור' עויס"ג  ח  חו"ענף   עמ'נפש הרב  ס'  באה  . 

 .קפט
 ו.  ותקכח או""ח ואו"ע ש 291
שלנקורו  קיפס  292 שכה  ה   :rschachte-vcom/ra.w.kolcoronatps://wwht-באתר  סם  פור  טר,גר"צ 
miaksep-official . 
יכ  293 בשו"ע  שמותסג  ש  דו"מבואר  לפא  ישרנות  ר  לארץ  ה  ידאוובו  אל,מת  כנתאם  בעת ו  מלכתחילה  ך 
 "ל.וורתו בחקב

https://www.kolcorona.com/rav-schachter-official-pesakim
https://www.kolcorona.com/rav-schachter-official-pesakim
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  תולבא .21

י  נו רשאי א  וגם  ,עא ינשבצ  יםבר ד  נוהגאך    ,294ד ם פחותאבל מש ו שלא להנהג  הפבעת מג   א.

  ה רבוהקמ  וםם י שלשיך  ו תרה ב נעצ  גפהים אם המונראחקו  ל חונ  .295בה הר   בסחורה  קוסלע

לה  םא  – הק   .296תאבל צריך  בעינובות  לבאה   הגבלתרונה  ובמגפת  הצורך  ק עת  בגלל  ר 

 . חברתי יחוק רב

כן     ב. ובימנחמ  איןכמו  לש  נהו רוהק   תפ גבמפרט  ם,  על  שיש  וריחוק    דדו ביכללי  מור 

 תי.  רבח

י   ,לבא   הוא ודוד  בי ב   מי שנמצא   ג. הו  ישממש  קיב   –  לאמו או    יואבל  ן ורכ יום הזאו שחל 

 . כן   ותעש לן ית, אם נ297ין י נמב  שיקד   מרלו אחר 

  ום", , ב"זי רונט קל א  ואר דב  ,ון טלפ ב  יםבלא   וםיח נ  הזו  שעת הדחקבם  קיין לתמינו ני י ב   ד.

 . וכדומה 

לקובמ   ה. שבהם  רביעלינ-אמות  מתים  ישנם  שאין  בבת  םו  עד  לקבליכו  אחת,  את  ת  ור 

תתקיים    מתירה  ין לדעת בעת הפטתועות, וגם לא נישב  ול יפאימים ו   רפסור מ עד עב   כולם

הזמינו    ברכ וישא  נמסר לחברה קדת  המ י שאחר   אבלותני  יעל הקרובים ד   יםחלההלוויה,  

 .298מת את הקברו   שטרםף א  ,יםכריכ ת

 

  

 

 ור חמורל מחסש ב מצ ורונה בק ילוול בחפטיב 299דימויות ק  ה.

 חהיפת .1

וההחמור  הסוגיה הקיו למעו  תפו מג  במצבי  רת ובי   קשהה  שאלת  היא    בטיפול מויות  יד ת 

,  ה, בעזרי מיגוןשמהני  יר ש כמ, ב נמרץ   לטיפוות ליטמבמחסור    ייםק   רשמתקדם כא  אירפו

וב   רימ ובח '. במצבים  דוכ ם  יות, טכנאחי א  אים, פ ור   –מן  יואדם מובכוח    ות,פתרובדיקות 

צרלכא טרגיו הלקבל    יך ה  של  תחלטות    ים ר חא  פניעל    םימי ימסו ים  חול   העדפת  וקשות 

 אחד.   כלב  לום לטיפהנחוצי םל היעדר משאביגלב

 
ב  ר שו"ת יא;   ד שעדיו""א  ; רמ(ב סי' צח"י מלכיאל  דבר שכתב בשו"תה  מ  ה)ורא  א' מל סי"הרישו"ת מ  294
 סי' צ. ל ח"באכי לדברי מ שו"ת ;י' כחס"ד חיו ח"גים עלפ

 ל שם. מלכיאי  רבד שו"ת 295
 ה ורא  יך.א סי' שעא שלא צר"א חמקשיב  מל ואת שוו"שו  יך,רצש  –  שמב  'סי  חיו"ד  ת"סח  תו"ראה ש  296
אשו" יביע  סי'חיוח"י  ומר  ת  כג שהכרא  נח  "ד  צריך  יע שות  מגפת  ל  ע  –נחת אשר  מוראה    תאבל.להאין 

 התאבל.וצריך ל נהג שהביא הרמ"אמין כהלכה כ דעתו אליב ש-יא ורה תליתאה סי'מהדנה, הקורו
צא יתומים שלא  רבה יהו  לירע שהיומגפת כ  זמןב"א  רעקא פסק מהגמבישמחה סי' ח  זכר    תו"שבוראה    297
אחכל אל  לומר  מהם  קפיד  אלו  בחחד  דיש  ושקדי   ראומ  אחד  בלאשרק    גההמנ  י)לפ  ודשפעם  כפי    אל, 

בדור אים  רונאחהות  שהתקבל  האבלים  ו(שקדי   ד יחם  רימ ושכל  שכל  ,  קדיש  חייאמרו    האבליםהתקין  ד 
 שנה.  לאותה נויאחרי על

ישיבההגר"צ    298 באתר  יו"  .יברסיטייונ-שכטר  בשו"ע  מהמבואר  שלב,  ד  ה עש   דוראייתו    בעירמת    דין 
טוב    בערב יום  במת ו"ד ריש סי' שעה  יבבה  רול מ גוד  ;אחרתה  נשנשלח למדי  תן מבדי  שעה ב,שם  ו  ;ורבמצ

 פח. ' יח"ב סוסן אהרן קזשו"ת   דראה עוו יום טוב.שיקברוהו ביים גול ומסרוהו
299 riageT ף.  מכנים זאת תיעדו. וכיום 
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גורםוק ה  ףנגי נלקש  רונה  הקשוהח  ות.נוש  תו בדרג  שימהיי  נזקקיםלים  ז  ופ לאש  ים 

ל והקנמ   ליפוטביחידות  ב רץ,  לו זק  וחדמי שים  הנששיכמ  תבאמצעו   השמהנקים  ,  מה רי 

 .  ECMO-ולעתים גם טיפול ב

מסולא הגדויהנדבק  פרר  וב ם  המל,  שלהגדו  רמספיוחד  ה מ ל  ם יזקקהנ   ל  ,  ה מנשכשירי 

מדינותיעהג מספר  ספי ל  ו  של  אי  מידה לקבוע  צו  לאנו הבריאות,  ת  רכעמקה    אמות 

 שימתי מורכב.  נ וליפט  ןת מת ב ימויו דלק

כיש   תמדינ ב בעת  קיב"ה  זה,    קונטרס   ת תיבראל,  בימלא  החולמ   כיזו,  כ   עיה ת  ם  יספר 

נמרץ    לופטי  דריות חה לבנגה דאמדינה והוא נמוך,    תלאכותימ  נשמההים הנזקקים לשהק

.  מהש ניפול בהלט   תו יח רופאים ואה  ירשכמה, וה רי הנשי שרכשה ובנתה מכ,  ים רב  םייארע

לאיטליה מצ ל  יענג ו  " שח  החשש  םקיי  אך דומה  לסב  או    ד,רפ,  ו  ויצטרכ   "ב,הלארלצרפת 

 . להנשמה ם קוקיזולי קורונה החב  ולפויות בטיימ קד על  תו חלטל הקבלהת

 

 ר מחסומן בזרפואיות  ת יויעת קדימוב של קשונים מצבים    .2

ות שונות,  בצור ם  לומוכרת מאז ומע   מחסור  במצבירפואיות  יות  ודימ קעת  של קבי  היגוהס

 שונות:   סיבות ובגין

רכים  תאונות ד  גון, כ(נפגעים -ירוע רבא   =אר"ן  )   געיםנפ-ירב   יםוער יא כ  םיוגדר ם המ ימצב

בבתר  פצועיםעם   אסונו ניתזמ-וב ו  תאח   בים  טבע;  ש   כמו,  ת  אדמה,  טפונות,  ירעידות 

ט וס עו חמלמו"ב;  וכי   יונמ צ ו  ורנדופות  ב  םת  קו פצועים  ובלתננשק  יונלי  נבנצקו -יבנציונלי 

א  = כימ י בטומי,  )אב"כ  אסונויולוגי,  כיםתי י יש עת  ת(;  ד,  דליפת וצ צתפוה  ת,ליקומו    יות, 

וכיו" רע ים  ר חומ ולילים  המומגינו  עניינ ב;  ב  ן  גו כ,  ת ניו פות  כולד  אב שפרע,  י ר,  ולה,  עת, 

 ד'.  כ איידס ו

  יעות בפצ  בני אדם רבים  םנפגעי  מראש, בו  יחזו   לתיומי ובפתא  עירואך כלל ב ר בדר בהמדו 

ונפשיות  בתו  תבדרגו   פיזיות  זמן   ךשונות,  צד  מ  ת גבלמות  יכול ימת  קי   שרכאו   ,ר צ ק  פרק 

ה  מלת  לת  ירפואהמערך  לפתרונות  אחאים  מהכל  ה נפד  בגעים,  כ עד הי  ללגן  אדם  ר  וח 

   .שת הנדר ערבותתמהירות הה  ים, והן בגללמספיק יםאמצע ו

צריכ  לכב החלטות  בהתקלים  אלה  לל  בטיפוק ביחס  הנחיות  אכן  ו  ,ל דימויות  קיימים 

הנוגע  הוראותו לפתרונישונות  קיימו   תו וקשת  יוטרג  לטותלהחם  ייר שפא  תו ם  ת  אלה. 

לקביעת שוות  טשי ען  כגו   ויות,קדימ  נות  יטיפול  טגורת  טל הי  ד ל  או  כל בשפול  יל,    יטת 

הואב  -  החילתע  א פוגשהרופ   היינו במי  הקודם זוכה,  ישתי שיטות  ש. לל יטפ  ו  צדק    אלו 

בכך  ולכ  יפולשהט   מוסרי  אקראי,  נ הוא  שות ואורה  סיכוי  חוון  לכל  ת פחו א  הו  ךא   , הלה 

הפהחות  גבדר  יננו מתחשבא  אשהוך  בכסרי  מו של  בסיציעותומרה  ח ם  כויי,    , יים להצלת 

 ם.  יחידי עןם למיקרבת רבבה  קרעי בו

יצמה העול רונו הקמגפת   דיית  של    ר ת ביותוהטרגיו   ת והקש  ות,מהחמור ת  י תכ הל  הלמרה 

ו  אל ות  רגיט  תוט לת החשמעומים.  ומונשמ  ים קשיםיות לטיפול בחול דימוק   תע צורך בקבי

שבהי אמצעים  ע יהשל  ב  מצ א  לטפמ  אדם  וכוחדר  בוספיקים  חולים  ה  בכל   זמנית -ל 
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מציליולייפלט   יםקזקו ה הקשיח,  חיים  ם  מהחולים  לא  מיוב ם  לק  לי חד  יל  צמ  טיפולזכו 

 שי. יידי, מוחשי וממפן מ באו יים ומוותשל ח בשאלותכן מדובר  על ראש  מיטבי.ם ייח

 

 ות  מויידלדיון בק  הלכתיים רותמקו  .3

יו  או  מצבים  שני  כאשר  מתעורר  עדיפות  או  קדימות  שיקולי  בהפעלת  באים  הצורך  תר 

יה. במקרים  ן הבע לפתרו קקים כל הגורמים הנז  ק את כל צרכיהם שליחדיו, ואי אפשר לספ 

יש   מהם  להקדיםאלו  כדלעתים  ,  אחד  גרימ תוך  לאחרים י  נזק  מת  קיים  של  גוו .  רחב  ן 

מערכות   וקיימות  הצרכים,  סיפוק  באפשרות  יחסי  מחסור  בנוכחות  מתנגשים  מצבים 

 עדפה והבחירה ביניהם.מגוונות של שיקולים לקביעת הה

להיווצ יכ ה  בהלכ כאלו  ולים  ניגודים  בקיוםציש    כאשרר  ויש  ורך  בזמן,  בו  מצוות  ש  תי 

אחת, או  -אי היכולת לבצען בבת  מפאת  ,, או לעתים אף לבטלמהן להקדים   ולהכריע איז 

לבצע את כולן; או מצבים בהם אין אפשרות לרכוש את חפצי המצוות, ויש צורך בהעדפת  

 ני חברתה. אחת על פ

יש  ס לקיום מצוות. ביחמויות  קדי  ילהנוגעים לשיקו בהלכה דיונים רביםבאופן כללי מצינו  

הולי, ויש שות עקרון כלשהפתרון הוא באמצע  ל   אהפתרון  נתונים המיוחדים של  בהתאם 

 המצוות או המצבים.  

)או    מצינו בהלכה מספר עקרונות לקביעת קדימות, כגון כל התדיר מחברו קודם את חברו

ודש ולא  מעלין בק ;301רו בח ; כל המקודש מחברו קודם ל300( קודם  תדיר ,תדיר ושאינו תדיר 

התורה דוחות    מן  תו ; מצו304א תעשהדוחה ל ; עשה  303צוות ; אין מעבירין על המ302רידין מו

ה פטור  ו; עוסק במצו 305או רשות   מצווהמצוות מדרבנן; דבר שהוא חובה דוחה דבר שהוא  

 . ד , ועו307וה שאינה עוברתוומת מצ וה עוברת לע ו ; מצ306מן המצווה 

   בים עיקריים:י מצת לשנ שאלת הקדימות בין מצוות מתייחס 

-חדות בופעולות א  עזמן, או לבצב-ו יותר בוכאשר נוצר צורך לקיים שתי מצוות א  ( א)

ויש להקדים   פני רעותה, מפאת אי היכולת    מצווהבזמן,  על  אחת או פעולה אחת 

ש  את  לקיים  הזמן  אח  ןיה תמבחינת  השאל בבת  רק  ת.  היא  אלו  במקרים  לגבי  ה 

חת  א  מצווהפעולה או  רק ביחס להקדמת    הם  יםסדר הדברים, והשיקולים הנדרש 

   על פני רעותה.

 
למי  ירוש  ;פט אחים  ב ב; זבסוכה נד ב; שם נו א; מגילה כט ב; הוריות י ברכות נא ב; פסחים קיד א;    300
באריכותשק וראה  ד.  ח  בש  לים  עוד  וראה  תרפא סק"א.  או"ח  מזבט"ז  כלל  מערכת התי"ו  וכלל  -ד"ח  נ, 
 ב)א(.ס

 א.  ים פטת שם; זבחיוורה 301
 שו"ע או"ח כה א. . וראה טוט בצ תנחו מו ג; שקלים כח א; ברכות  302
א  303 לג  כרךיומא  תלמודית,  באריכות באנציקלופדיה  וראה  ע'    .  מעביא,  תרסה  המצות  ין עלראין  טור'   ,

 ואילך.
 מג. -לזל שבת קלב ב; ביצה ח ב; כתובות מ א; רמב"ם ציצית ג ו. וראה שד"ח מערכת העי"ן כל 304
 . ערבית ילתפיין תה, בענד"ה טע' ברכות כו א וסה תרא 305
 לל סז.ח לח ח. וראה שד"ח מערכת העי"ן כלל מה, וככה א; סוטה מד ב; טושו"ע או"סוכה  306
 . כט ב קידושין 307
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אחת,  -, אך לא בבתןיה תשהזדמנו יחד, ואפשר לקיים את ש   תו אות למצוספר דוגמ ן מ להל

ילין של  ; תפילין של ראש ותפ308עטיפת טלית והנחת תפילין   :והשאלה היא מי קודם למי

בבר 309יד  דיני קדימה  הנהנין ;  בפת 310כת  קדימה  דיני  סדר 311;  הברכו  ;  ; סדר  312הבדלה ת 

; 314ת הזמן ה וברככו ; ברכת ס313במוצאי שבת וקידוש ביום טוב שחל להיות  ות הבדלה  ברכ 

חנ והבדלה נר  חנוכה  נר  או  וקידוש,  העומ315וכה  ספירת  מגילה  ;  מקרא  או  והבדלה,  ר 

; פדיון הבן של  318ורה הוא ללמוד תורה ובנו ללמוד ת ;  317כבוד אביו וכבוד רבו ;  316והבדלה 

נ לא  )אם  בנו ופדפדה(  עצמו  פדיון319יון  וע  ;  לרגלהבן  וביקו320ליה  אבלים  ניחום  ר  ; 

; שני מתים  323; הוצאת המת והכנסת כלה 322פגעו זה בזה בדרך ך שלמכלה ו ת,  ; מ321חולים 

; 326ית חוב ; קדימות בגבי 325; אבדתו, אבדת אביו ואבדת רבו 324מי קוברים ראשון   ,כאחת 

  ; קדימויות 328שבת   של  ושיר  ; שיר של ראש חודש327גמלים במעבר צר שתי ספינות או שני  

 .  , ועוד 329רבנות ושל ק

צ ( ב) נוצר  י כאשר  לקיים  מורך  להעדיף  חא  מצווהותר  ויש  אחת,  מפעולה  יותר  או  ת 

כולם.    מצווה את  לקיים  היכולת  אי  מפאת  רעותה,  פני  על  אחת  פעולה  או  אחת 

או פעולה אחת מפני    ווהצממקרים אלו מתייחסים לביטול  השיקולים הנדרשים ב 

סי להאחרת.  יכולות  מצבבות  כאלו  אמצים  היעדר  לרכישת  להיות  כספיים  עים 

החפ ממצווהצי  עו,  זמנן,  רב צוות  עבור  אחרי  לקיימן  ניתן  שלא  הזמן  מבחינת  ות 

   הגבלה הלכתית בביצוע אחת המצוות, וכיו"ב.

דוגמאות למצוות שהזדמ  יחד ואילהלן מספר  ידו  ן יהת אפשר לקיים את ש-נו  , כגון שאין 

ן  ; תפילי330טלית ותפילין   :ף ודוחה את מישאלה היא מי עדי, והןיה תש  משגת לקנות את

 
 תפא. -אנציקלופדיה תלמודית, כרך ט, ע' הנחת תפילין, עמ' תפ טושו"ע או"ח כה א. וראה 308
 "ע או"ח כה ה. ילין ד ה; טושותפם מנחות לו א; רמב" 309
פדיה תלמודית, כרך ד, ע' ברכות  "ע או"ח ריא א. וראה אנציקלוות ח יג; טושוכר ם ב"ב; רמב  ות מברכ   310

 אילך. ' שלח והנהנין, עמ
 ע או"ח קסח א.ו"מב"ם ברכות ז ד; טושרכות לט ב; ר ב 311
 ברכות נב ב; רמב"ם שבת כט כד; טושו"ע או"ח רצו א.  312
 ח תעג א.ב; טושו"ע או"רמב"ם בת כט כ א;ג פסחים ק 313
 ב; טושו"ע או"ח תרמג א. רמב"ם סוכה ו י א; וסוכה נ 314
 שו"ע או"ח סי' תרעט, וסי' תרפא ב. טו 315
 תפט; שו"ת מחזה אברהם ח"א סי' קנ. א. וראה שו"ת אבני נזר חאו"ח סי'ק"תרפא ס  ו"ח סי'ט"ז א 316
 א.  מבר כריתות כח א; רמב"ם ת"ת ה א; טושו"ע יו"ד 317
 ת ד. חאבהע"ז ח"ד סי' כו או אג"מ מה ב. וראה שו"תד ר""ת א ד; טושו"ע יוכט ב; רמב"ם תקידושין  318
 ו"ע יו"ד שה טו.ושיא ג; טבכורים קידושין כט א; בכורות מט ב; רמב"ם  319
 קידושין כט ב.  320
 רמב"ם אבל יד ז; רמ"א יו"ד שלה י. וראה בנו"כ שם.  321
 ע"ז סה ד.סי' שס, ואבה ח; טושו"ע יו"דד י כתובות יז א; רמב"ם אבל 322
 ק שאלה שאילתא ג סק"ו.יד ח. וראה העמ אבל רמב"ם 323
 רבתי פי"א; רא"ש מו"ק פ"ג סי' פב. אבל 324
 ב.-"ע יו"ד רמב ד, וחו"מ רסד אד תורה ה א, ואבידה יב ב,ח; טושומומב"ם תללג א; רב"מ  325
 ד א.ק "מכתובות צד א; רמב"ם מלוה ולוה ב א; טושו"ע חו 326
 "מ רעב יד. חו ערוצח יג יב; טושו"לב ב; רמב"ם  סנהדרין 327
 ין ו י. כה נד ב; רמב"ם תמידין ומוספסו 328
 ספין פ"ט.מומידין ורמב"ם תצא א;  -הוריות יג א; זבחים פט א 329
 כה סק"א. ראה באה"ט או"ח סי'  330
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סוכה ותפילין, או סוכה  ;  332ליל שבת, סעודות שבת, וקידוש היום וש בד ייין לק ;  331ה ומזוז

תלמוד  ; 335נוכה וקידוש ר ח ; נ334או לולב ומזוזה  ,לולב ותפילין ; 333סוכה וציצית  ומזוזה, או

עו  תורה  שונות ומצוות  כ336ברות  השבת א הקבר  בית ב  הן; טומאת  ומצות  זקן  337בדה ות   ;

השב ו ומצות  כבודו  לפי  אבדה אינו  הו338ת  ותלמוד תורה   , תהמ   צאת ;  כלה  הכנסת  ,  339או 

 . ועוד 

הנוגעים לקדימויות הם בעלי משמעות מיוחדת לנידוננו, שכן הם    מקורות הלכתייםמספר  

 מתייחסים לקדימויות של בני אדם:  

ר  י, אביון ועשי, קדימות בין ענ341ניין צדקהלע   מויות, קדי340פדיון שבויים   קדימויות לעניין

 . 343ת לדין של בעלי דין אצל דייןדימו, וק342בעניין שכר שכיר 

מה לקדימויות בעניין שכיב מרע שאמר לתת נכסיו לטוביה, ולא פירש  ו דהדיון    מצינו עוד

 . 344תלמיד חכם, קרוב ושכן   -איזה טוביה, ודנו בשלושה קדימויות 

 
 בהצלת חיים קדימויות  כתיים למקורות הל  .4

שקיימים ביים  טוונ לר  ייםת כל הרות  קומ  מספר  אף  ויות  ימ קד   עתקבי  שלה  שאללדיון 

  צבים מ  ית שלמודרנכבות ה המור   דם, אךבכוח א   או  יםצעבאמם במצבי מחסור  יחית  ללהצ

 
א. וראה עוד    331 יו"ד רפה  לח יב; רמ"א  ' קצג;  בנימין זאב סי  "תשוירושלמי סוף מגילה; טושו"ע או"ח 

 אות ח. מה ח"א במילואיםשל תעק"א סי' ט; הליכו שו"ת ר
 שבת כט ד; טושו"ע או"ח רעא ג.  פסחים קה א; רמב"ם 332
 רכת למ"ד אות נז. ו"ת רעק"א מהדו"ק סי' ט; שד"ח מעש סי' סג;ים ראש שו"ת בשמ 333
 מילואים אות ח.ב "אשו"ת רעק"א סי' ט; שו"ת בית הלוי ח"א סי' ד; הליכות שלמה ח 334
 רצו ה, תרעה.  ו"ע או"ח רסג ג,טוש  רמב"ם חנוכה ד יד;שבת כג ב;   335
 ב. -א ראה מגילה ג 336
 ב.  עבחו"מ ר טושו"ע ב"מ ל א; רמב"ם גזלה ואבדה יא יח; 337
 "ע חו"מ רסג א.ב"מ שם; רמב"ם שם יג; טושו 338
 כתובות יז א; רמב"ם אבל יד ט; טושו"ע יו"ד שסא א. 339
. וראה רלב"ג סוף ס'  "ע יו"ד סי' רנבושוטטו;  -ות עניים ח יורה ה א, ומתנרמב"ם תלמוד ת א;ג הוריות י 340

העשירי  שופטים, "התועלת  שכתב:  בגבעה  פילגש  לה  בעניין  כיהוא  לחטא כ  ודיע  להיתבע  הכרח  שיכריח 
ש  איה  איש והאשה, מתירין האשה לזה קודם לאיש, ואף על פי שהיתה אשת איש, ולזה התיר זההמשגל ה

 ו להם". ודם שיתיר עצמפילגשו להם ק
 יח; טור ורמ"א יו"ד רנא ג; ביאור הגר"א -יזח  ז, יג, ושםם מתנות עניים ברים טו ז; רמב"ת ד"רש"י עה  341

ח"א סי' קטז; שו"ת חכ"צ סי' ע; שו"ת משיב דבר ד. וראה עוד שו"ת מהרי"ט  -ם סק"גש  ו; פת"ששם סק"
עה"ת פר'  שר אח"ג סי' צד; מנחת חיו"ד  אג"מת החסד סי"ד; שו"ב תיח"ב סי' מז; אהבת חסד לח"ח פ"ו נ

סי'   "גין אב חשו"ת בנבענייני צדקה בשו"ת חת"ס חיו"ד סי' רלד;    ' כא. וראה עוד בדיני העדפותראה סי
 )אבידן(.עב. וראה בס' אהבת צדקה -עא
 ב"מ קיא ב. ופלא שהפוסקים לא הביאו כלל דיני קדימות אלו.  342
י; טושו"ע; רמב"ם סנהדריא  ח  סנהדרין  343 כ  ם ד"ה למישרי. ות ל א, ותוס' שבועשחו"מ טו א. וראה    ן 

שיז, ושם כרך  -נות, עמ' שידמודיני מ   ך ז, ע'וראה באנציקלופדיה תלמודית כר   הדרין לב ב.וראה מאירי סנ
עניין הקדמת ב  ח,' כבוד חכמים, עמ' תקפח ואילך, ועמ' תרלא ואילך. וראה בשו"ת בנין אב ח"ג סי' סכו, ע
 ם לחברו. ות ועדיפויות במצוות שבין אד, בעניין קדימויעא 'י בתי הדין; שם סימיד חכם בדיונתל
ב. וראה במצבים שוני  344 בנידוכתובות פה  וו  ן ברש"ים  זכיה  מתנה יא ב;  בתוס' שם ד"ה שודא; רמב"ם 

רנג כט. וראה עוד בשיטמ"ק ובנו"כ ברמב"ם ובטושו"ע במחל דיון  ת  וקטושו"ע חו"מ  זה שונה  זו. אמנם 
הקדימויות    במקצת בקובץ  רגיהמשאלת  וראה  שלה.  שי,  אות  שם  כתובות  המצוות  שיעורים  בכל  לדעתו 

ח תלמיד  לחברו,  אדם  קודםשבין  בדוגו  לקרוב.  כם  זה  במקרה  דנו  שלא  להעיר,  של יש  אחרות  מאות 
עוד נידון    כיו"ב. ומצינו ; עני ועשיר; ו אלשרקדימויות, כגון אם יש הבדל בין שני ה'טוביה' בעניין כהן, לוי, י

ראה אבל רבתי פי"א; תורת    -דם לקבורה  תים בעיר אחת, מי מוציאים קות כאשר יש שני מ ויומשל קדי
טושההעניין    לרמב"ן  האדם פב;  סי'  פ"ג  מו"ק  רא"ש  אלו  וצאה;  דברים  הובאו  ולא  שנד.  סי'  יו"ד  ו"ע 

מין,  תחו  יהוי חללים בצה"ל, ימה בפינוי וזניין שיקולי קדבע,  נ גוטל"ברמב"ם. וראה בהרחבה מאמרו של ר
 ואילך. 383עמ'  כד, תשס"ד,
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גיד  באך: "א"ז אויער שרההגב  תכ לכה. וכבר  בה  םפתרונות מובני  ותבקל  צאתה לא מולאכ

ק   שאין  נאמנה  לו במסמר   ובע אני  ]בכים  הן    לות אהש   כי  , [ת מויודיק   עניין ל מה שכתבתי 

 .345ת" ו ראיות ברור  עדיונני איו  אד,מורות מח

היג בבנידוננו,   העודמפנ ן  מגשלמית  יה  הקול  מח  רונהפת  ובכמא בסור  צפוי  דם  א וח  צעים 

ח  וכו  ,תלצוו ים  מתא  יגוןמ  , ערכותרי הנשמהיש מכ  רץ,מ נמיטות טיפול    לת חיים, כוללצלה

 י הנשמה. כשירלמ םנאי טכ  ,ץרל נמ פויט חיות טיפול נמרץ, א רופאי –ם אד

 

 לבים: ש 3-מתחלק לדימויות להצלה עת קבקביהדיון 

 באמצעים ובכוח אדם להצלת חיים   חירום ללא מחסורבזמן גרה ובזמן ש .1

 התחלת הטיפול לפני  – יםאדם להצלת חי באמצעים ובכוח מחסורם  ירום עבזמן ח .2

חירום .3 מחסור  בזמן  חיים  עם  להצלת  אדם  ובכוח  התחלת    אחרי  –  באמצעים 

 הטיפול 

 

 באמצעים ובכוח אדם להצלת חיים חירום ללא מחסורבזמן גרה ובזמן ש (. 1)4

ון  תוך איז   –עשות את כל הנדרש וככל האפשר  על המדינה לקיימת חובה  לו  א  במצבים   א.

ו  עם  י מראוי  צדתי  אחרים  צרכים  חיוניים  לספק  -יבוריים  על    את  כדי  הדרוש  מנת  כל 

העליון החיים  ערך  את  הניתן  ככל  השוויון,    לשמר  ערך  לדואת  או  למנוע  ככל  ובכך  חות 

 ל על חשבון אחרים.  יפובט   יות של תיעדוףטרגיות וגורל  האפשר את המצב הדורש החלטות

הקמת כולל  טיחיד  זה  ארעיות,  יפול  ות  שלוייצ  רכישהנמרץ  הנשממ  ור  רכישה  ה,  כשירי 

צוותות רפואיים    והכשרת  , עבור הצוותות המטפלים בחוליםייעודי  מיגון    ודציל  וייצור ש

 . 346ולים מונשמים תאימים לטיפול בחמ

המדינה     ב. לטיפול  על  משאבים  קורולהפנות  כובחולי  משאנה,  אדם,  לל  וכוח  שטח  בי 

מרה שאינם חולי  ולים באותה דרגת חוגע בטיפול הנדרש לחאין זה פואולם זאת בתנאי ש

 ונה.  ר קו

של מ ה   ג. נמרץ,  טיפול  מיטות  של  ארצית  בפריסה  הוגנת  זמינות  להבטיח  חייבת    דינה 

הנשמה  צפיפ  שלו  ,מכונות  של  פי מדדים  על  להפעלתם  שנדרש  מיומן  אוכלוסייצוות    ה ות 

 יקוש בפועל של המשאב המצומצם.  י/ב וצפ

  יימים אמצעיםות, ועדיין קבריאמערכות השל  קה  ספי  א הגיעה לאימדינה ל ה  ודכל ע   ד.

הנדרוכו אדם  בחושח  לטיפול  קים  יש  לים  ושים,  טתללהמשיך  חכל  מירבייפול  ת  ה  ולל 

בין  לכך,  ה   הזקוק  ק  א ואם  או חולה  רפ  ורונה,  סיבות  בגלל  שאי  ת וי ואחולה    נןאחרות 

 , ללא תיעדוף וללא אפליה. בשוויוניות מלאה את זכל   רונה.ו רות לקושק

 
 . (48 תשנ"ז עמ'אייר ס, -אסיא נטפורסם ב ת א )ו אופג( סי' -שלמה תניינא )ב תנחמשו"ת  345
כי אכן הרשיש ל  346 ניסיות המו וציין  י  כד חסור  לא היה מ  שבוום  החירמן  ז את  ו  צלמכות במדינת ישראל 

יחילהקי קורום  בתי החול  נהדות  מבבכל  במתחמים  בכמות  ל  ואף  דדים, לרכושו ים  מכונות הנשמה  ייצר 
להכשירג ואחיותרופא  דולה,  נש   ים  בטיפול  מומחים  כדיאינם  האלהגדיל    מרץ  המת  ליצוות    רכוש ומן, 

 ד.ו ימים ועאאמצעי מיגון מת 
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כ   ה. על  חובה  במ קיימת  אזרח  יתירלקיים    נהדי ל  א בהקפדה  של  הה  כל  תה  נחיות 

שעלולה להגיע    ה קשהשלה למניעת הידבקות ולמניעת הדבקה, על מנת למנוע תחלואהממ

 ריאות. הבכת ערמאי ספיקת  של צבלמ

 

 התחלת הטיפול לפני  –הצלה מחסור באמצעי ה ום עםבזמן חיר (. 2)4

וה לכל  שו ו  יון לך עער   או כל אחד ואחת ה  חיים שלה  ערךסי הוא שלל היסודי והבסי כה   א.

  ן ל הניתככ ת  שוהלכתית לעת ויר סו ך כלל קיימת חובה מבדרלכן  , וצב ובכל גיל ם בכל מאד

   אדם.את חייו של כל  להציל

ילפיכך   אדם  ללמד נברא  אחת  המשכל  ך  חידי,  נפש  הכ  347]מישראל[ אבד  עליו  תוב  מעלה 

עולם מלא,כאילו אי אחת  מל הוכ   בד  נפש  ים  י ק  וב כאילוהכת  עליומעלה  ]מישראל[  קיים 

 .348לא מ  עולם

ההלכה  א בהם  כן  זקוקיבני    מספרמשתנה במצבים  לטיאדם  חיים,פול  ם    ן נית אך    מציל 

ידי    שמה, אורי הנמכשי בנמרץ, או    לות טיפלטפל רק בחלק מהם בגלל מחסור במיטו על 

הצלת חיים, גם  ע דירוג ללקבו  ארת אלרך אחכל ד אין  אלה  . במקרים כמיומן  יואות רפצו

   ים.רח ואב של מות אהכ  חירבמ

אמצעי ההצלה  כש  ,קדימויות בין חולים שיש בהם סכנהים בהלכה ביחס לדיונ  מצינו    ב.

 : שייכים לאחד מהאנשים שבסכנה

קיתויד אחד מבוך,  בדר   לכיןשהיו מה  יםשנ אם  ן של מהן  ואם   –ם  שניה   שותיןים.    מתים, 

  ד ה אח ירא  אל ו  ,וימותו ם יהשנ ו תב שישמוט , וראבן פט ש רד  שוב.לי   עמגי -מהן שותה אחד 

חייך קודמים לחיי    -ך'  י אחיך עמ 'וח   דולימ א  בי עקיבא רשב ד  יתתו של חברו; עמ ב  הםמ

 .349חברך

 . 350קודמים  , שחייךאיב עק י רוב הפוסקים הכריעו כדעת רב 

 
שי  347 גירסאות  כהש  לא  "ישראל"  במילה  שהחיוב    מאמרלולה  ומכאן  נפש  נ  להצילזה,  כל  כוללת  פש 

כולל גוישנבראה בצלם אלקים למי הבבלי )הגניזה ומינכן(, בכתבי יד של הירוש  בי יד של התלמודבכת.  , 
הגירסא היא    'מישראל', וכךקיימברידג'( חסרה המילה    ופמן, פארמה,)קא  ניותד של המשובכתבי י  ,דן()ליי
 .ברמב"ם סנהדרין יב גרבה )איש שלום( יא, וכן ו אליה )היגר( חורב פמ"ז, ובתנא דבי בפרקי דר' אליעזרגם 

 חמה ח"א סי' א.וראה באריכות בס' משיב מל)שכטר( נוסחא א.  באבות דרבי נתן וראה
  ."ם רוצח א טזבמר)ורשא( מסעי ה; )וילנא( כג ו; תנחומא  בהרבמדבר ; רין לז א סנהד 348
פר  349 בהר  פר'  גירסא(,  שתא התו"כ  )בשינויי  ג  ברייתא  ילק  רוש המלבי"ם שם;פיוראה  ,  וט  ב"מ סב א; 

   כה לה.  "ן עה"ת ויקרארסה. וראה ריטב"א ב"מ שם, ורמבז תמ ר שמעוני ויקרא
מו מביא את שתי הדעות(; העמק שאלה שאילתא קמז  צעשהרא"ש  )אע"פ ם יצור פסקי הרא"ש ב"מ שק 350

רצו; מ'  מנ"ח  ל  שער אשבט מיהודה    סק"ג;  ובטושו"ע  ברמב"ם  אמנם  נזכ פ"ח.  ו  רא  כלל,  זה  ראה  עניין 
קמה )וראה   ו"ד ח"א סי'חי אג"מ; שו"ת שו"ת אחיעזר ח"ב סי' טז אות הה; עת בנין ציון סי' ק" בנידון בשו

ות  י קוליץ, תורה שבעל פה, כה, תשמ"ד, עמ' קלג ואילך. וראה באריכ"ר  ;(ג אות בסי' ע  "בשם חחו"מ ח
תפארת שהר"י  )  יעקב  בס'  ואילך  רנג  עמ'  שהלכהמוכיח  פינק(  מקורות  ורבה  עקיבא.  כר'  שו"ת רה  אה 
  לא הכריע הרמב"ם הלכה   ן שם שלדעתו בשו"ת בנין ציוקמד, שהסתפק כמי ההלכה. וראה  י'  סמשפט כהן  

  סי' ג; חמדת   סוגיא זו: חקר הלכה עניני חולה אות ח סק"ב; שו"ת מחנה חיים חחו"מב   ראה עודמאן. וכ
כ,  סי' חו"מ ב"מ ליקוטים אב"מ סב א; חזו"י הגר"ח הלוי על וש; חידסק"ג אות נב מצווהקונט' נר ל ישרא

( סי' מג;  ן)מלובלי  אליהו  ידשו"ת  ;  10עמ' שיג סע'  די אש ח"א  שו"ת שריאות ב;  דס"ב ע"א, ויו"ד סי' סט  
ח"ב סוסי' צג; כנסת אברהם   נימיןוות בח"ט סי' יז פ"י אות ה, וסי' כח אות ג; שו"ת ח  ציץ אליעזרשו"ת  

דהייט  ראה עוד במאמר ב. גזונ ו   .ט, ושם ויקרא סי' נסי' לח  שר עה"ת בראשיתמט; מנחת א( סי' יןרבשטי)פ
 . 2014, 153:638ואח', הרפואה 
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ין הוא בעלים על א   כןעצמו, ש להציל    מחויב בעל המים  ש  ויש מי שכתב  -ובדעת רבי עקיבא  

אך פוסקים אחרים  ;  351ו קודמים יכה חיי ההלכאשר לפ  ובת האחרחייו לט  גופו לוותר על

  -את חברו    בעל המים רשאי לשתות בעצמו, אבל אם רוצה לוותר על המים ולהצילכתבו ש 

 . 352כן, ואף נקרא קדוש וחסיד   ותעש י לרשא

  במשנה   רוג הקדימויותפי דישים שעל  נ ם אלכולם אפילו אם יש שובמצב כזה הוא קודם  

 .354ו קודמים ל ם ה 353יג א   הוריות

 . 355גם במצב שחברו לא יכול להשיג מים אפילו על ידי טורח גדול ן ין זה נכושד  כתבי ש מ יש

   .356בעליו מצעי ההצלה מהאחר רשאי לגזול את א איןכמו כן נפסק להלכה ש

הזקוקאם   האנשים  לשני  שייך  ההצלה  לכךאמצעי  יחהדע  לכל   -  ים  בות  ואל  לקו  יניהם, 

 .357ברו יראה אחד במיתת ח

צעי  ב שאמצ כאן מדובר במו, שכן  ן שלפנינ וי דל  נטיתה רלוו יננזו א  הוגיס  ניעקרו  ןפ באון, כא

שהצלה המוגבל  שה  מהאנשים  לאחד  עצמו  ייך  לישהד ד  עוב  ,הנכ בס  נמצאהוא  פנינו  ון 

   ר.האמצעי שייך לציבושכ להצבאמצעי הר חס מצב שלל  חסתיימ

דיונ מצ   ד. ל ינו  ביחס  גם  בהלכה  בהםבין  קדימויות  ים  שיש    צעי מא שכ  ,הסכנ  חולים 

   :ציבורצלה שייכים להה

קוה:  משנ ל כהן  לישרא  וי,לדם  ונתילוי  לנתין,  וממזר  לממזר,  ישראל  לעב  ןל,  וגר  ד  לגר, 

  -ארץ  גדול עם ה  כהןחכם ו למיד  ם היה ממזר ת א , אבל  םשווי שכולם    זמן, ביתאימ משוחרר.  

 .358רץ אם ה ול ע גד ןהכ דם לקו  כםיד ח תלמ  ממזר

דתי, ריבוי חובת  -לה הוא על פי המעמד החברתיההצפת  להעדהמידה  -קנהשנה זו  י מעל פ

ה הרוחנית  אשה(, הייחוס הטבעי )כגון כהן קודם ללוי(, והמעלצוות )כגון איש קודם להמ

גדול   לכהן  קודם  חכם  תלמיד  ממזר  הכ)כגון  פי  על  והיינו  הארץ(,  שעם  ה לל  ש  מקודכל 

 . 359קודם לחברו   ,מחברו

למצב של שביה, וכאשר האיש והאשה    קאוויא דלו ה ימויות אקדכוונה בשה  שכתבמי  ש  י

עוש  אבד להת רוצים   שהוא  האיש,  את  להציל  גדול  בטביעה, שאז מקדימים  צער  ה מתוך 

 
 אשר עה"ת ויקרא סי' נט אות ה.  "ח; מנחתער א פש שבט מיהודה 351
ט כהן  משפ  ת; שו"פינה א פ"ה  במגדל עוז אבן בחןעב"ץ  א; הירמט  ראשון לציון )לבעל אור החיים( יו"ד   352

ר  סי' קמד טו;  י"י  יאות  קובץ  וויינברג,  בהערות.  ועמ' שצג  על כתב שם, שאם הד שאול, עמ' שצא  חמיר 
 וחסיד, וראה שו"ת שרידי אש ח"א סי' מב.  רי קדושק רו, מיחבסר נפשו להציל את , ומעצמו

 ראה להלן.  353
 . טזאות   ' קמדשו"ת משפט כהן סי 354
 .41ורין עמ' פט' בן יחוסי תנאים ואמוראים ע 355
 . סט אות בזו"א יו"ד סי' ח 356
 ר"ע.ה ובא יו"ד ח"א סי' קמה ד"ח אג"מוראה שו"ת . מהרש"א ח"א ב"מ סב א 357
הוריות שם    ט. וראה-ובטושו"ע יו"ד רנא ח  ,יח-ם ח יזעניי  מתנות  םכה ברמב"סק להלנפהוריות יג א, ו  358

ק בהקדמת איש  ר  שדןמב"ם שם טו  ר  ראהו   ה.בדאולהשיב  חיות  ה להודם לאשאיש קש  דמתובמשנה הק
   להצלה.לפדות משבי, אבל לא הזכיר כלל קדימות איש לאשה  אשהל

של כל המקודש   א מדין "וקדשתו",ום כתב שהריות שהוה מקובצת  שיטבם פט א.  זבחיהוריות שם;    359
ים ב"ב ורץ שיעי שדה על הוריות שם, וכן בקובמרומ  ו של הנצי"במחברו וכו', אך ראה פירוש אחר בספר

 ל לתוספתא ב"מ ב יג.אוראה חזון יחזקאות רעז, 
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דווקא בקדימות לפרנ 360מהאשה יותר   סה, לצדקה ולמזון,  ; יש מי שכתבו שהמדובר כאן 

מיקוח  בפ   ולא אך  361מש נפש  ה;  התיירוב  לקדפוסקים  כימו חסו  הד פש יות אלו    ברים טות 

י אנשים  קוח נפש, דהיינו אם שנאלה הנידונה נוגעת לפי במשנה זו גם כאשר השבר  המדו ש

שעומדי כגון  להציל  בסכנה,  וניתן  לטבוע,  מהםם  הקדימויות    -  אחד  סדר  לפי  להציל  יש 

   .362המפורט במשנה 

המשנההג על  שם  יו ר בהו  מרא  להצלה    המביאת  קדימויות  של  נוספת   .363י משב רשימה 

לעיל, מצינו בפוסקים שהוסיפו עוד קדימויות, כגון כל  המנויה  ויותימקדה מתלרשי בנוסףו

שלושה אלו   וקטן, אפילו  ישראלים מיוהמנויים במשנה קודמים לחרש שוטה  חסים;  הם 

אל יש להן  י, וישרכהן, לו   ת שליש מי שהסתפק אם גם הנקבו;  חרש וקטן קודמים לשוטה

בנחלה קודם להצלה, וכל    הקודםשכל    בשכת   יש מי  .364צלת נפשות ן הזו על זו בעניימעלה  

בו שדין זה  ; ויש מי שכת366, 365בן וכיו"ב בן קודם לאח ולבן הקרוב קודם, ולפיכך    -הקרוב  

אחר  ינוא ידי  על  המועסק  ברופא  המאמור  וכאשר  הרפואיים,  שלענ   כשור  שלו,  יין  אינו 

איןה ה  קרובי   להעדיף  צלה  על  שממונה  ומי  חיציו משפחה,  להצלה  לחלקד  בה יב    תאם ו 

ין  נייני הצלת נפשות א , ובכלל בע 367להקדים את קרובי משפחתו   ויות שבמשנה, ולאדימלק

מק  המשפחה  בדילקרבת  הקום  ורוג  קדימדימויות,  בין  התנגשות  יש  המעמד  אם  לפי  ה 

יש להקדים את ההצלה לפי    ,תית בה משפחר של קלבין קדימה    ,ות על פי המשנהוהחשיב 

  .368המשנה של הקדימות 

 
בברכ  360 וראה  ח.  רנב  יו"ד  פירוש  לבוש  על  שתמה  שם  ו "י  שמקדימיזה.  א  ק  יבמות  לאם  ראה  יש  אשה 

 א ו(.ם סנהדרין כשתה מרובה )רמב"ושה, שב משום זילותא של הא ,וכאשר עומדים לדין ,עני במעשר
י משה ם; החיד"א בשער יוסף על הוריות שם; פנריות שהו  בעין יעק  עליעקב  ן  המאירי הוריות יג א; עיו  361

חי"ח סי'    עזרציץ אלי  ; שו"תטורמב"ם מתנות עניים ח    על  הוריות ג ד; צפנת פענח  ומראה הפנים ירושלמי
 א אות ה.

ב ד"ה והתני  362 נזיר מז  יו"ד סי'  תוס'  ו;  ; רמ"א שם רנב ח; ט"ז שם סק"אסקי"  רנא; ש"ך שםא; ב"י 
ז ב ד"ה ה תוס' הרא"ש נזיר מ משנה הוריות ג ז; באר שבע על הוריות שם. וראעל    "ט ומלאכת שלמהיוות

 נשמת אברהם רש"ז אויערבאך בהגה הע'  וראם מזון.  נפש וגח  הפירושים, גם פיקו  שני והתניא, שמביא את  
 . 5 חיו"ד סי' רנב, הע'

רץ לעניין כסות, ת חבר קודמת לעם האאשש  ט "א שםרמו ,ב"י יו"ד סי' רנאו ,ג ד וריותירושלמי הוראה  363
ץ  ראטובעים בנהר, חיי עם הניהם  נפש, כגון כששוח  בפיקש  מי שםמראה הפנים ירושלבוכתב  ,  ד'נסה וכפר

 . נוספים מהגמרא בבלי וירושלמיב"ם שם כל החילוקים הלהעיר, שלא נימנו ברמויש  .יםקודמ
 א סקפ"ט.עוז אבן בוחן פינה מגדל ראה  364
לות רנא ג. וראה סיכום סדר נחו"ע יו"ד  ראה טוש  -ם. והוא על פי המבואר בהלכות צדקה  ז ש וע  מגדל  365

   ילך.קלג וא' כה, ע' ירושה, עמכרך   יה תלמודית,באנציקלופד
ב  366 את  או  אביו  את  או  להציל  יכול  מי    –נו  ואם  לר"ייש  ליעקב  )אמת  קודם  שאביו  צקי  קמינ  שכתב 

ה  וְ פסוק  בראשית מקץ מג ח, על פי ה  מּות ַגם ֲאַנְחנּו ַגם ַאתָׂ כך חיי   נּו, שחייו קודמים, אחרַגם ַטפֵ ִנְחי ה ְולֹא נָׂ
חיי  ,אביו כך  מי שכתב  ם(הבני  ואחר  ויש  לרוצא  הרופ  םשא,  לידא  ה  לו חוטרא  שיהיה  כדי  בנו  את  הציל 
' נס להתנוסס סי'  בסו  ,עהס' קב ונקי ח"ב סי' רדבריו ב  הובאורי"ש אלישיב,  הגבנו קודם )  –ורה  ה לקבומר
 (.סז
  191מ' "ט, עוט, עמק הלכה, ח"ב, תשמא ר" רהתשל"ו, עמ' מה ואילך; ש דיכובסקי, דיני ישראל, ז, "רהג 367

משל עצמו, שצריך להקדים  צדקה בין מי שנותן  ת ב ו מבדיל לעניין קדימש  ' עחכ"צ סי  בשו"ת  אהואילך. ור
 לפי החשיבות בלבד. יםלהקד מי שנותן מכיס של צדקה, שצריךלבין רוביו, ק

 שבט מיהודה שער א פי"ז.  368
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איננו    ו; ויש מי שכתב369ודם לזקן, וזקן בריא קודם לחולהר ק צעי ב שתמי שכ   שי שהגיל 

אח  בבת  שבאו  וצעיר  זקן  ולכן  הקדימות,  בקביעת  גורם  דרגות    ,תמהווה  לפי  לקבוע  יש 

   .370להגי  הקדימות של המשנה, או לפי המצב הרפואי, ולא לפי

ל   אכן  הפוסקיגדו  כתב   המעשהלכה  כמש   לאשו  רנ דו ב   םולי  מספר    וניתנו  .371ו ז   נהנוהגים 

  , 372ו גם בימינ  תב שדין זה נכון, אמנם יש מי שכ לאשהלעניין הקדמת איש  נימוקים לכך:  

העול מנהג  ואך  כן,  אינו  ר ם  ש  אינולא  כיום מי  כך  שכתבור  הדבעם  טב  .373נוהג  שלא    יש 

יה שייך  א ה ם זה הוא קשה, שהרי הו ן טע. אכ374ת יותר ות גדולו תמיד יודעים אנו למי זכוי

בתקופת ווהאים  התנ   גם  שא אמוראים,  המשנה  קבעה  זאת  קובכל  לאשהיש  ואולי  דם   .

כ  ם ישיטת הראשונ  ים בימינו עלסומכ אף שפוסקים    ,375דימות איש לאשה לל קשלא מנו 

  ואל שוגגים    וטב יהיושבימינו שייך הכלל מ   ועוד יש לומר  .376ה כהלה לין זאחרים הביאו ד 

יודע  בפ   , שהרי מבואר377יהיו מזידים  יתר  שדב   ירורבבוסקים שאם  על לב  הלכה לא  קבל 

יום  כגון תוספת  ה,  רו רש בתבלבד שהוא איננו מפו דובר באיסור תורה, ו ומעים, אפילו מהש

אין כך להוכ  הכפורים,  על  דין  .378יחו  לאשה הוא לכל היותר איסור מן    ש ימת אקדי   והרי 

ש מפוהתורה  בתורה אינו  ורש  מדרבנ ,  איסור  בכלל  הוא  וגלו ן,  אולי  ברור  לכובימינו  ל  י 

 הציבור.  ל דעת רובא דרובא שלנה כזו בהצלה בין איש לאשה לא יתקבל עבחשה

ולישראל,    לעניין כהן קודם להמ ללוי  כך נהג העולם שלא  על  ו 379קפיד    נובע שהדבר  יתכן  , 

   .380ן אנו בקיאים ביחוסי כהונה שאי כך מ

שלא לה  קודם לעם  חכםיד  ן תלמלעניי  וי381על כך ד  פי קהארץ, מנהג העולם    דבר השתכן  , 

, ובזמן  382כנגד השני   המצוות של יהודי אחדאנו יודעים לשקול בין התורה ומכך שאין  בע  נו

  .383לכמה עניינים  חכםדין תלמיד  ןי הזה א

 
עוז    369 וכנראהמגדל  ח  שם.  מס'  זאת  שילמד  תרעא  סי'  גסידים  עוון  יש  בחור  הריבותר  דול  אוי  הרגת 
ממלה וסריס  וליד,  זקן  שהורג  מאמרו  י  וראה  מולידים.  דיני"רהגשל  שאינם  דיכובסקי,  ז,  ישראל,    ש 
 ל"ו, עמ' מה ואילך. תש

(,  אנא סי' פו אות  סי' פב אות ב )תניי  ח"ב  מנחת שלמה מ ח"ב סי' עה אות ז; שו"ת  ו"חח  מ"אגשו"ת    370
בגיל לא בא 48ז, עמ'  ר תשנ"יי , אס-אסיא, נט  ם בחוב'ש"ז אויערבאך במכתבו שפורס רהגו , שהתחשבות 

 וצ"ע. דמת, קוייחסו למה שכתב היעב"ץ בהע' בון כלל. ופלא שלא התבחש
יפות רפואית לאחד  יעו בבת אחת, ואין עדהגו כשאות א, שאפילעד    י'ח"ב סחחו"מ    מ"גא  ראה שו"ת  371

סי'  מ  ו"ח"א חחת משה  ורבמס  גם  יון גדול )וראהע  על פי המשנה בהוריות בלאעשה  מ  קשה לעשותמהם,  
כללי   פילהתנהג לד  אקשה מ נו  מנשבז,  י' פו אות א(א סני)תני  ת בו א  פבח"ב סי'  ה  מנחת שלמת  "ב(; ושוס

ה  הקדימויות בשונה.  מששל  ראה  שאמנם  או   בט"ת  קסז  סי'  ח"י  להלוי  יש  כיום  שגם  א  פי  נהוג  ת  על 
  של המשנה. ויותמיהקד

 .שם וילהט שו"ת שב 372
 סי' רנא סק"א.  יה חיו"דורה שנהדמ ברהםאת נשמ 373
 בא.וקסז ב, במעשה מר ע נית כג א, במעשה אבא חלקיה; כתובותאה תער 374
על רמב"ם מתנות עניים ח  נחי' קנא. וכבר העירו על כך בצפנת פעס יו"ד טור בהל' מתנות עניים;רמב"ם  375

 ' א.סיחי"ח  ציץ אליעזרשו"ת ד על אהבת חסד הע' לב; החסח בספרו נתיב "טו; הח
 י שם. ל פי באר הגולה, ביאור הגר"א וברכ""ד קנב ח, עד סי' קנא; רמ"א יוב"י יו" 376
 ב"ב ס ב. ל א; ה ביצ 377
ב, בשם בעל העב טמו  "הה תוס' ב"ב שם דרא  378 ב. וראה יטור; רמ; רא"ש ביצה פ"ד סי'  "א או"ח תרח 

; שו"ת  סי' רסב  חסידים'  דעת הרמ"א. וראה עוד סאשונים הסוברים כ ל רשימת רבביאוה"ל שם ד"ה אב
 י' יט.מעיל צדקה ס

 חי"ח סי' סט אות א.  ציץ אליעזר"ת שו 379
במכמבו  380 סי'ג"אר  במג  א  יעב"ץ  סק"ד;  אברא  עוז  בוחדל  באריכות  נה  יפן  ן  וראה  סקפ"ט.  א 

 בזמן הזה.  גדרי כהני חזקה כרך כז ע' כהן טור' רמג ואילך על  לופדיה תלמודיתבאנציק
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  קדימויותרוב לא ניתן לברר את מרבית סוגי ה  פיל  עת  מוני ובכל מקרה במצב של פציעה ה

 ואשה וזקן וילד. יש בגמרא ובפוסקים, למעט א  משנה,שנמנו ב 

אי מסירת אדם  ב הן    –רון שאין דוחים נפש מפני נפש  ות את העק קובע  תגיוסו  מספר   ד.

להריגה  א 384אחד  ל,  להצ ,  385מינית   היעגפו  אחרים,כדי  ע  העדפת באי    הןו  יל  פנ מבוגר    י ל 

 . 386תינוק 

  ם של משאבי  םיקרמכלל ב ה  בתוט והיחיד    טובת  ביןחס  הי  תא   תסוגיות מסדירו  פרמס   ה.

 .387בלים וגמ

הבדלים  הב   ו. מצינו  להקד   יעתבקבלכה  לבין  צימויות  אחת,  בבת  הבאים  חולים  בין  לה 

כלל  חולים הבאים בזה אחר זה.   זה נוהג הכלל הראשון  בדרך  קודם,  כשבאים בזה אחר 

כעת למי ש צריך לתת טיפול מציל חיים  ו דוו, וכל דיני הקדימות  388בא  ו  קא כשבא נאמרו 

 ם. שוניים כללפי  צריך להקדים לולם ואת הטיפול לכלא ניתן לתת  בבת אחת, שאז

ידוע   פנויים,  הנשמה  ומכשירי  מיטות  יש  כרגע  אם  גם  הקורונה,  מגפת  כמו  במצב  אכן 

וד, ולפיכך  ם לשרקים לטיפול הנשמתי ויש להם סיכוייבוודאות שיגיעו חולים קשים הזקו

הנידונ  הקדימויות  כללי  במצבכל  חול  ים  הבאישל  חליים  אחת  בבת  שים  במצב  גם  ש ם 

מי טיפועדיין  נטות  פנויים נמו   מרץל  ריבוי  .  389,390שמים  של  הקיצון  במצבי  מקרה  ובכל 

 
 נא סק"א. "ד סי' ריה חיושנמהדורה  נשמת אברהם 381
 יונים.י ב, ובתוס' שם ד"ה על ראה ב"ב 382
"ב, ושם סי'  סק  חסי' תצא  ; מג"סק"בסי' רנא סקט"ז; פת"ש שם    יו"ד  "ךראה רמ"א יו"ד רמג ב,ז; ש  383

א; פני  מח"ה רמת רחל סי'  ץ אליעזרצישם סק"ד. וראה עוד שו"ת  צ"מ"ב שם סקי"ב, ושעהתקמז סק"ח; 
תחומין, כד, תשס"ד, ר משה ח"ז סי' נד; י. הנשקה, לסי' תקמז; שו"ת באתשובות   ; פסקיכבברוך פ"א הע' 

   ילך.וא 292עמ' 
 צד ט.רבה ת ח ד; בראשית  ו ומרי ת ממות ז כג; ירושלתוספתא תרו 384
 א. ז קנ שו"ע יו"דטו ;הרה ה התו דיסוב; רמב"ם יומות ח ירת משנה 385
 ן עב ב. ידר סנה ז ו;משנה אהלות  386

 משנה: אין פודין את השבויין יתר על  כדי דמיהן, מפני תיקון העולם  )גיטין מה א; רמב"ם מתנות עניים 387
טח   יו"ושיב;  רנב"ע  תוס'    ד  וראה  דשד(.  רשב"רמב  לא,דה  "ם  ו"ן,  אם  מאיריא  זו  חמ  שם,  היא לוקת 

א,  תובכ ב  ג"שבור  ק"תת  כמחלוק נב  פייבענות  עידין  אשתו,  שו  ב,ואג  ש."יון  רדב"ראה  סי'"ח  ז"ת   מ,  ג 
לפדיון עולם  ב  בל לשלםוקא הערך שמם, אלעבדי   אינו ערכו של האדם בשוק "  מיוכדי ד"  ו כיה מדברישעול

בני    ;שבויים של  אחריח  -  עירהמעיין  וחיי  קודח  ,םייהן  ]ובהמת    ;אחרים  יימין לחייהן   , םריאחבהמתם 
ים אחרחיי    ;ים סת אחרביודמת לכקן  כביסת  ,חריםסת אוכבי  תןכביס  ;ריםמת אחלבה  דמתוקמתם[  בה

קודמין לכביסתןחרא  ייח  ,וכביסתן אומר  .ים  יוסי  קודכביסת  ,רבי  לחיין  וראה  ים  רחא  מת  ב.  פ  )נדרים 
מע  שו  בל  ת"בנידון בשו  וראה.  א אינדרים    ם ששביעית ח ה, ו  שלמיה; ירול-יא לג  (מןליבר )מ  "ב  תוספתא

  ך; ואילנ, עמ' מ  "תש, לא,  פה-שבעל  , תורהקיובסכדיש  "ר  ט. וראה גםי' לס  ב"( חדיכובסקי  ש"ר)  המללש
  'עמך ה  רכ"  ההרפואה כהלכ"  יה זו בספריסוגב   ותה באריכורא.  (ואילך  153ב עמ'  "לב תשע  ל תחומין"והנ

לך. יוא 107  
 רנא סק"א.  יה חיו"ד סי'מהדורה שנ  נשמת אברהםוראה . סי' קסזח"י  שבט הלוישו"ת  388
ך הסכים לפסק זה, הובאו  י. הגרש"ז אויערבא   ן שם סי'כ, וכ  ותאליעזר חי"ז סי' עב א  ראה שו"ת ציץ  389

ו"ת מנחת שלמה ח"ב ש וראה ואה, ח, תשמ"ז, עמ' טז ואילך.י הרפילדבריו במאמרו של הגר"מ קליין, בשב
וכן כתב בפסקיסי' פב אות ב; ש רסם  קורונה של הגר"צ שכטר, פו  ו"ת תשובות והנהגות ח"א סי' תתנח. 

אמנם  pesakim-official-terchachs-https://www.kolcorona.com/ravבאתר   ח"י  ש  בשו"ת.  הלוי  בט 
א פסק שכא  אות  קסז  אין  סי'  אך  ראשון,  במי שבא  יטפלו  זה  אחר  זה  באים  רוב הפוסקים. שר  דעת  כן 

חידה לטיפול נמרץ על פי אותם לה הזקוק להנשמה ליים כל חוא מקבלל  בפועל, אף במצבי שגרה  ואמנם
 ת.עולמיה שיקולים, וק"ו במצב של פנדמי

הוא דווקא שהחולה בפנינו   י"ת חיו"ד סי' רי, שהיתר ניתוח המתובו"ת נוהדבר דומה לכלל שקבע בש  390
האשכול על ספר    אשכול  חלשמח; נ-חיו"ד סי' שמז  ד סי' שלו; שו"ת מהר"ם שיק)וראה  שו"ת חת"ס חיו"

שבט מיהודה בסוף    ' עו;סיואילך; שו"ת מלמד להועיל חיו"ד סי' קח; שו"ת דודאי השדה    117ח"ב עמ'  
כ"ד, עמ' מ ואילך, והנ"ל, נועם, ו, תשכ"ג, עמ'  ; ר"י אריאלי, תורה שבעל פה, ו, תש"ות תשטהספר במהדור 

 

https://www.kolcorona.com/rav-schachter-official-pesakim
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הנש  במכשירי  ו/או  נמרץ  טיפול  במיטות  ומחסור  להנשמה  הזקוקים  המצב    –מה  חולים 

 .  , ויהא צורך לקבוע קדימויות ביניהםת אחת יהא כזה שהרבה יבואו בב

  יות ימוהקד ן הולכים לפי סדר  י אים  בא של הפוסקרובא דרו   למעשה לדעת זאת שלאור     ז.

ה קדימויות  ושבמשנה  לקביעת  הכלל  הרי  כךריות  הרפואי  השיקול  על  מי  ש  מבוסס 

, הוא  להפיק תועלת מהטיפול להצלתופול ו יותר לשרוד את הטי  יםטוב שסיכוייו הרפואיים 

 . 391לושיםקודם לאלו שהסיכויים הרפואיים שלהם ק

 לכך יש דוגמאות בהלכה: 

ו רב קודם ריב   -  מסוכן  יא  ו392א  ש"ב ,  ט ו הריא"  היינו  שצריך  מי  רא  לו    ,פואייפול  ויש 

טריפה    להצלת זה שאינוקדימות    יש  -  ואחד אינו טריפה  ,וכן אחד טריפה  .ים טוב  סיכויים

ם  ק חיי עולם קודפס  אפילוו,  394חיי עולם קודם -חיי עולם וחיי שעה וכן  .393הטריפה  על פני

 . 395לחיי שעה 

הםרופאיה   ח. פיה   ם  על  מיד כה  ההל   מופקדים  את    את ו  חולה,  לכ  שלנה  כהסת  לקבוע 

על הרופאים לקבוע אמות מידה רפואיים שעל פיהם  ש לכל חולה.  ישרדות שיי ההי הסיכו

סיכויי את  לקבוע  אמ   ניתן  אל השרידות.  מידה  מקום,  ות  בכל  אחידים  להיות  צריכים  ו 

 . לציבור י כל החולים, ושקופיםמופעלים באופן שוויוני כלפ 

 
הלות סי' כב  "ד סי' רח אות ז )אחזו"א יוקבע ה  בר ח סי' רס אות א(. אך כח"  שבט הלויב ואילך; שו"ת  פ

המשוכללים התקשורת  אמצעי  לאור  שבימינו  העוכ  סקל"ב(  )וראה  ל  לפנינו  בגדר  הוא  י"ד  רהגלם 
צ.ולס של  במאמרו  דבריו  הובאו  עמ'    ובייציק,  תשכ"ז,  תשרי  ה,  גליון  ישורון,  טורי  רי"א  הג;  33זינגר, 

ואילך, והנ"ל תורה שבעל פה,    , ו, תשכ"ג, עמ' פבי, נועםלי אריאר"הגיד, תשל"א, עמ' כח;  ליעבעס, נועם,  
אילך; תורת הרפואה, עמ'  ו  עמ' טברג, הלכה ורפואה, ב, תשמ"א,  רגנש  "דרחהגו, תשכ"ד, עמ' מ ואילך;  

 . ואילך( 209
כן  ו  .ות א(פו אתניינא סי'  )  ב סי' פב אות ב"ח  ת שלמהמנחי' עג אות ב; שו"ת  ח"ב ס  חחו"מ  מ"אגשו"ת    391

בחוב'  רש"ז  הג  כתב שפורסם  במכתבו  נטאויערבאך  עמ'  -אסיא,  תשנ"ז,  אייר  להתחשב 48ס,  שצריך   ,
ח"ט סי' כח אות ג,    ציץ אליעזר  "תשו;  ויים להצלההסיכם  נה ועהסכ  הקדימויות בעיקר עם גודל  קביעתב

וכן  קנט, שמסג סי' ח"בץ תשובות סז; שו"ת קוקסי'  ח"י  שבט הלוי שו"ת ; ב' אות טו ואילךושם חי"ז סי' ע
ח"ב סי'   , ושםוטק' ח"א סישו"ת מנחת אשר  בות והנהגות ח"א סי' תתנח; שו"ת תשו ;  קודם לתלמיד חכם

 ח"ט סי' כח אות ג. ציץ אליעזראות ח בעניני חולה, ובשו"ת הלכה  קרבס' חוראה עוד ו. קכ
"ת  ראה שוו)  א ס"ו   ( סי'נהשטים )לבעל המרכבת המשלחן עצי  שוכח משב"ז סק"א;  "ח סי' שפרמ"ג או  392

' שלד סקכ"ב; חי' רעק"א "ח סי; באה"ט או(יז  י"ז סי' עב אותם חה, וש  ח"ט סי' יז פ"י אות  ציץ אליעזר
 .ס"א לטסי' שיו"ד 

תשכד;    393 סי'  חסידים  אליעזרשו"ת  ס'  ר י"זח  ציץ  עב;  וסי'  י,  הלכה"סי'  עמק  וינברגר,  א, -מ  אסיא, 
 . ואילך 109מ' תשמ"ו, ע

חו"מ ח"ב  ח מ"אגשו"ת ; צבאות  יעב"ץ במגדל עז פרק אבן הבוחן פינה א ות ג; ח בועז א"ומא פי תפא"י 394
שו"ת  קכג;    שיעורי תורה לרופאים ח"ב סי';  לך יטו וא  ותעב א  חי"ז סי'  ציץ אליעזרשו"ת    ;ב  ג אותסי' ע

שטוב    לרוצחר  כב א, שעולא אמ  בנדריםאת חברו  וראה במעשה עולא ומי שרצח    .מנחת אשר ח"ב סי' קכו
ועוד הוסיף שיפעשה את בית השחי,  לווד רע  ש  –א מותו  טה של הנרצח  כן מפחד  הו, יהרגוומשמע שעשה 

מנחת ; שו"ת  ו, וראה רא"ש שם; תפא"י סוף יומאעה של זולתלחיי שם  קודמיומכאן שחיי עולם של עצמו  
 פו. י' סח"ב  שלמה

גולדבהג  395 דברירג,  רז"נ  א.ו  הובאו  של  א  במאמרו  פאסיסדן,  תשס"ח  פ-א  לו  42עמ'  ב  תחומין  והנ"ל   ,
בנידווא  209עמ'    שע"ות בשיטת החזו"א  יש לכאורה  ילך.  את מחליבב   סתירהן  פ  ר"ע  וקתאורו  טורא  ובן 
מה שכתב    יןסי' כ, לב  "מלמס' ב  םוטיליקשכתב ב  הין מב,  (אסב    ר )ב"מב ים שהולכים במדא של שניגובס
 ת ג.ט או מנחת אשר עה"ת ויקרא סי' נל. וראה י"ה, וורסודי התבריסק בהל' ימ נות על ר"חגליוב
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כרונול   ט. איננו מהועשלוגי כגיל  כחלק  , אלא  396זקן   ני צעיר על פלהעדפת  ול  שיק וה  צמו 

   כון.ול גורמי הסימכל מ

מניעת טיפול מציל  לקול  י שאיננה מהווה  כשלעצמה  מוגבלות גופנית או נפשית  כמו כן     י.

 חיים, אלא כחלק ממכלול גורמי הסיכון. 

 התחלת הטיפולאחרי  –ההצלה באמצעי   חירום עם מחסורבזמן (. 3)4

ואחר כך  נמרץ,  כגון שהוא אושפז ביחידה לטיפול , בחולהפל לטא הרופ בר התחיל כ  אם  א.

הגיע  ך  כחר  וא  -  , וכעת לדעת הרופאים סיכוייו לשרוד קלושים מאדחלה הידרדרות במצבו 

ו חיי  שיש לוכמו כן אם התחיל הרופא לטפל בחולה    ,ים גבוהים לשרודולה שיש לו סיכוי ח

יהם הבדלים לפי דיני  יש בינאף אם    לם,ו סיכויים לחיי עושיש לשעה, ואחר כך הגיע חולה  

חרש שוטה וקטן,  אדם פשוט, או זקן מופלג, או אפילו הוא    הוא  ראשוןואפילו ה קדימה,  

חולה   וכן אם;  בו  עזוב את הטיפול בחולה שהתחילי לא - ורל הדור וצדיק גמ א גדווהשני הו

שיר  ת המכמנו א ביר מ שמה, אין להע ד כבר מחובר למכשיר הנ נים לשרו תר קט יו   ויסיכוי ש

  .397ייו גדולים יותר יכו לאחר, אף שס

אם  -והוא   ב. לטהדין  הקדים  באיפהרופא  כדין  שלא  צריך דיני  שלפי  ש  ל  היה    קדימה 

אח להקדי שלכתם  אף  כש   החילר,  שלא  מקנהג  מכל  דמים  ורה,  שופך  בגדר  הוא  אין  ום 

 . 398בו חייב להמשיך לטפל  ,ל לטפל בום כבר התחיאונע הצלה, וומ

ת א   ' קנה' ו  , קוםה במעה כבר זכהוא משום שהחולה בחיי שמי שכתב ש  בטעם הדבר יש   ג.

; 399ם לרפאותו פאישיש על בית החולים והרו  דיםעבווהש  נמרץ  יות בטיפול הזמן שצריך לה

ו לטפל בחולה  חיל א שאין דוחין נפש מפני נפש, ולכן אם כבר התהטעם הושכתב ש  ש מייו

לשיטה שהטעם    .400י עולם לו היא לחי ובת נפש אחרת, אפיבחיי שעה אין לדחות אותו לט

שועבדים  ם מאין הש  הצלה, ים בחברתב שאם מדובר במתנד מי שכתב, יש  קנייןהוא משום  

ואחר כך הגיע חולה    , חיי שעה  בחולההחלו לטפל    םנה הדין, ואשתי  ,ממונית לשום אדם 

עם שהטא מיבעי לשיטה  זו טעות, שכן לש  נראה. ו 401הפסיק הטיפול בו ם לחיי עולם, יכולי

  , חולים  תינה אם מדובר בבינפקא מ   ין כלובן אם שאין דוחין נפש מפני נפש, שכמהוא משו

שבידנ גון מתאו באר לשיטה  גם  אלא  הם,  קנייוא  הטעם  הרי כתבו ן מממשום  אג"מ  ב  ני, 

 
סי  מ"אג  שו"ת  396 ח"ב  שו"ת  חחו"מ  ז;  אות  עה  ס  תחמנ'  ח"ב  אי'  שלמה  והגרשפב  ב,  רבאך  יע וא"ז  ות 

אמנם  לל.  א בחשבון כב  ות בגיל לאשב, שהתח48מ'  , עתשנ"ז  רי, איס-טנ  סיא,חוב' א בבמכתבו שפורסם  
של הגר"צ   ובתושתרסמה  התפ  הקדים צעיר לזקן. וכןא, שיש לפינה    ןחפרק אבן הבו  מגדל עוז  "ץ,ראה יעב

ר"ש דיכובסקי, של הגו  רמבמא. וראה עוד  ופלגן מם צעיר לזקיד קלהיוניברסיטי  -ישיבהשכטר באתר של  
 .ילךמה וא 'מ"ו עלתש זראל  יני ישד

ב;    מ"אגשו"ת    397 , א(ו אות  נא סי' פ)תניי  "ב סי' פב אות בח  מנחת שלמה"ת  שוחחו"מ ח"ב סי' עג אות 
  מ הרשלר, "רגה;  (1)סק"בי' רנב  חיו"ד סמהדורה שניה    םנשמת אברהרש"ז אויערבאך, הובאו דבריו בהגו

ורפואה, עמ' פדתשמ"הד,    הלכה  גולדברג, ההג;  ואילך   ,  ב, תשמ"א, עמ'רז"נ  ורפואה,  ואילך;    לכה  קצא 
פב  -. סדן, אסיא פאמרו של אוראה מא   .ב סי' תקכאון ח"חברר  ; שו"ת דב תשובות ח"ג סי' קסקובץ  שו"ת  

 . ילךאו 40תשס"ח עמ' 
,  רפואה, ד, תשמ"הלכה ומ הרשלר, ה"רהגואילך;  מ' קצא ע "א,, תשמג, הלכה ורפואה, ברז"נ גולדברהג 398

 .עמ' פב ואילך
 מ שם.שו"ת אג" 399
 רש"ז אויערבאך שם.הג 400
 ט.תורת ההצלה סי' י ס' 401
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ו הוא גם הזמן שצריך להיות שם,  ל בלה חיי שעה קנה עקב התחלת הטיפו שם שמה שהחו

א  וגם מבזה  אם  מינה  נפקא  בזמן  ין  נמרץדובר  לטיפול  ביחידה  רופא  בזמן  ,של  של    או 

 . צלהמתנדב בארגון ה

הנש  במקרה    ד. קשה,  כבר  חולה  שסשימו  קומתברר  לשרוד  ביותר, יכוייו  ודינו    לושים 

הנוטה  טיפוללהימנ  יש  –  402למות   כחולה  כל  מלהתחיל  תויך  מאר   שחדרפואי    ע  מך  או 

להימ יש  מחחיים;  תרופונע  לשמיר   כולל  תידוש  דםתרופות  לחץ  לבצע  ;  ת  להפסיק  יש 

שיך ולנטר  להמ  יןא ;  החולה  ו שלעל מצב  לעמודות  בדיקות דם המיועד   וןשונות, כג בדיקות  

ין  החמצן, וא  וריווי  לחץ הדם, קצב הלב,  , היינו להמשיך ולבדוק אתהזולה במצב  את הח 

  לות להימנע מפעו  ; ישמצבו של החולהם לבהתא  מכשיר ההנשמהל  ש  דיםמד הלתקן את  

 . 403ן אה כלשהיחיה

  מה עדש ההנ  של מכונת מצן  הח   ואת ריכוז  נשמהצב ההדרגה את קלהוריד בהמותר גם     ה.

שלמל הרעהידה  ניכרת  החולהה  ובמצב ידית  מי   א  של  ה   ,404נשימתי  מצבו ואם  של    תייצב 

תה אם חלה לקדמוהנשמה  ת דרגת הלהחזיר א   המופחתת אין  על מערכת ההנשמהה  החול

 .  יותר רמאוח החמרה 

וו  ונשם,מוא  אם הואף    ,נמרץבטיפול    ה שאושפזנרוקו לה  חו   ו. אובחן כמי  מצבו הידרדר 

ה לחולה  המיטלפנות את    ול נמרץ על מנתו מטיפ אצי ר להות מו  –שרוד קלושים  ו לשסיכויי

לשרוד ב  שסיכוייו  ולאשפזו  רגילה, גבוהים,  שימשיכ  מחלקה  בו  ובלבד  לטפל  במחלקה ו 

המקובלהרגילה   או  ,ים בטיפולים  ינתקו  הממכתו  ולא  פי  405הנשמה שיר  על  אף  זאת   .

נחו  רגילה  במחלקה  ביח שהטיפול  מהטיפול  יותר  ות  נמרץ.  לטיפול  שגם  הטעם  ידה  הוא 

דיני   יש  כזה  לעיל,  במצב  כמבואר  נפש קדימות  מפני  נפש  לדחות  שאדם  מכיו   מבלי  ון 

של   קודםבהגדרה  עולם  שעהשיש    למי  חיי  חיי  רק  האמור  406לו  לה.  חולה ביר  ע שמותר 

ל טיפורנמ טיפול  מהיחידה  להמשך  במץ  אונכ   רגילה  לקהחל  גם  מוגן  כבר  החולה  דר  ם 

 . 407תית כגוסס הלכ  מבחינה

ל לכל אחד, אבל  ת יעילות הטיפוחית אשזה מפד, אף  שני חולים למנשם אח לחבר  מותר     ז.

 . 408ת ות זאור מותר לעשל מחס במצב ש

 
גם בו להימנע מותר  סובל יסורים,  שהוא  ברור    א רה מוחלט, ולר הכשרוי בחוס  ואון גם אם הנכדין זה    402

)שו"ת חייו  משאגר  מהארכת  וש  הות  ג,  ענף  קעד  סי'  ח"ב  ח"בחיו"ד  חחו"מ  עד    ם  א;  ואסי'  הגרש"ז  ת 
 . (4א2דסק" טשל 'ד סייה חיו"ברהם מהדורה שנת אבנשמ   ואך, הובאו דברייערבאו
 . 370-693 ו עמ'כרך  ,לכההכ הרפואהא. שטינברג,  רספכל זה ב ראה ב 403
 ר"ש וואזנר.  גוהרבאך אויע, בשם הגרש"ז 19-18סד, תשנ"ט, עמ' -גיא, סחוב' אס א. שטינברג, 404
 חיי  שאף שהוא בגדר ב עג אות חו"מ ח"ב סי'אמנם ראה בשו"ת אג"מ חקטו.  י'ח"א סר אששו"ת מנחת  405

  ן שוכיון שהרא   ם,יי עולחכויים ללו סי  שילה שובח  ללטפ  ך במיטהתו גם כשיש צורו ולדחואישעה, אין להוצ
זכה הואבמקומ  כבר  ואין  למסור    ו,  להציחייב  כדי  מחנפשו  של  חמור  כה  במצב  ואולי  חברו.  את  ר סול 
 , וצ"ע. ינשטיין יודהרבים מאד, אף הגר"מ פיצלה להי באמצע

א  פרק ורפזילברשטיין(    העמקים )ר"י  )וכן שושנת  ' קסד שם ח"ג סיו,  ח"ב סי' פהם  לרופאי  רי תורהשיעו  406
 רי"ש אלישיב )א.ש.(.שמעתי מהגוכן  סי' לד(. ירפא

אויערב  407 ואך,  הגרש"ז  ואזנר,  ליגההגר"ש  אסיא  רש"ב  אס  ;45-34'  מע"ד,  תשנ  נה,יזרזון,   יא  ספר  יא 
 . 9-11' עמתשס"ט( )

קורונה  פס  408 פקי  שכטר,  הגר"צ  באתר  של   :htercasch-lcorona.com/ravhttps://www.ko-ורסם 
kimpesa-official . 

https://www.kolcorona.com/rav-schachter-official-pesakim
https://www.kolcorona.com/rav-schachter-official-pesakim
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חלט  סגרתו הומויות שבמדי ר בהם נעשה תהליך של קביעת ק וחסום ומחיר   ם במצביג   ח.

ל ליחיד  את  קבללא  לטהחולה  ניה  לץמרפול  או  לתת,  ט   א  א יפול  לו  להוציאו  הנשמתי,  ו 

נ לטיפול  להמשי  –מרץ  מהיחידה  ולתת חייבים  טי  ך  מלו  פי  פול  על  ]פליאטיבי[  יקל 

 ית ונפשית כאחת.  נופ ינה גמבח יח אותולהזנ  ה, ואסורזבמקצוע  בלים הסטנדרטים המקו

חיבר    ט. מכאש  רמ ו  אם  ההנשמאת  אוטומטי  שמפס  זמן   קוצבם  ע  ה שיר  באופן  את  יק 

המכונהת שנקבע  פקוד  לפע,  409מראש   כפי  להיכנס  עומד  שהקוצב  בעת  מתברר  ולה  אם 

יר  לקוצב הזמן להפסיק את פעולת מכשלאפשר  מותר  ,  דלה לשרו של החו  סיכוייואפסו  ש

 .411לשימוש  מאושרלמנשמים שהוא ים קוצב זמן זה לא קי  אכן, בשלב. 410ההנשמה 

ש   .י לטיפולזק חולים  בהם כמה  במקרים  חיים,    וקים  בניומציל  רק  לטפל    הם מ  חלקתן 

כולם שו   אבל,  ר באמצעי ההצלהמחמת מחסו  ומרים  א  שי  -  ויםהסיכויים הרפואיים של 

דרך נוספת    .413חלק על פי גורלל  יאפה ההדרך העדיש  אומרים; ויש  412ה צמי שרויטפל בש

 . היא לתת קדימות למי שבא ראשון 

 

 ות שונ  ו.

  ויש  ,414ת מנ נא   שהיא  םאומרי  שי  -  רבדב   מת  שבעלה  אשה  ואמרה,  בעולם   רב  ד    ההי   א.

 . 415נאמנת  השאינ יםאומר

  צירת לע  גולהכס  מיןלהע  בבית   עניים   וא  תומיםי   של  ופהח   דלהעמי  היה  קדום  מנהג   ב.

  .416יפות גמ

 
לבניי  409 מעשית  הצעה  ועל  כזה  מכשיר  עקת  ורונועל  הפעלתו  פרטת  ר  –י  פ "ראה  אסיא  הלפרין,  פב -אמ 

 ואילך.  93תשס"ח עמ' 
אים ח"ג סי'  ה לרופשיעורי תורשו"ת תשובות והנהגות ח"א סי' תתנח;  ;  חי"ג סי' פט  ליעזראץ  צישו"ת    410
יא  בחוב' אס, הובאו דבריהם  רי"י נויבירט ור"א נבנצאל;  דבריו בשו"ת תשובות והנהגות שם()הובאו    דקפ
יב אד"ב תשע"א עמ'   ין, בית הלל שנהלפרמ ה"ר;  103-4פב תשס"ח עמ'  -, ושם פא39עמ'    ס"גתש  עב,-עא
ראה   –מן שאסרו את השימוש בקוצב ז נם יש אמ וכן דעת הגר"א וייס בתשובה כת"י אלי )א.ש.(.  .ואילך צה
שלט)  ברהםאת  נשמ סי'  שלישית  אלישיב1מהדורה  רי"ש  בשם  סק"ו  שהבי)  (   מי  שמועה  ויש    בשם או 
אין  הג הדין  מעיקר  שאמנם  אלישיב  את  רי"ש  אוסר  הזמןהוא  מחשש  קוצב  זה,  מהלך  לאסור  גזר  אך   ,

אך שיש  רש"ז אויערב הגשכתב בשם    גם מה  םש. וראה  (שאיננה מותרת בהלכהמש בו בדרך  שיבואו להשת
 . רי"י נויבירט שחזר בו מההיתרהגבזה גרם רציחה, ובשם 

ש  411 אומרים  מפסיש  פכאשר  את  ההנשמה  מ   תלעויקים  בחולה  לצורכשיר  טיפול  כגון במכשיר  ואך   ,
, לךמ' נה ואיפט ע-מוריה פח  ,רגרז"נ גולדב הג הנשמה )מכשיר החובר למואות  ילר  ס הנכנהצינור  להחלפת  

ע-הלכה  נ"ל, עמקוה מח  64  מ'אסיא,  מכשיר ההנשמה  או אם  שו"ת )  צן שהתרוקןמח  למיכלובר  ואילך(, 
ושם עוד )שו"ת נו נהתברר שאיה אם  לוולחבר את המכשיר לח  ב לחזורין חיו, א(' קלבד ח"ג סי"מ חיו"גא
 .שם( ,רגבדגול הגרז"נ ;שם"מ גא

 שבט מיהודה; ן סי' סט(זו"א סנהדריאה ח)ור  י' כסב א סמ ליקוטים ב"ושם  ,סט אות ב חזו"א יו"ד סי' 412
 לך.ה ורפואה, ד, תשמ"ה, עמ' פב ואיר, הלכמ הרשל"רג; השער א פ"ח

וראה עוד    ., בשם ר"ש ישראלי2ט הע'  ח"א סי' פ"זק  במראה הבחחו"מ ח"ב סי' עה אות ב;   מ"אגת  שו"  413
יט ח;   סי'רמב"ן בראשית  )מרגליות(  ושם  בס' חסידים  ת  תרעט,  יו"ד  תפ שא;  סי'  על  א,  ארת למשה  קנז 

 ב. ; מנחת אשר במדבר סי' עסי' קנז סקנ"ד(ש יו"ד  פת")הובא ב הגהות ברוך טעם שםו
  יטת בש  תהשונו  תו גיסראב  האור.  ז  יג  ושיןרגי  ם"במ ר  ;או ל  אם  תאמנ נ  םא  תלוקחמ,  ב  קיד  במותי  414

 . נה  זי ז"אבהע ע"שו, ברחמה; תטז ק"ס יז' סי פ"הוצבא ם"בהרמ
  ת שיטוב  שם   פ"צהאוב  הארו.  ג   'סי  ו"פט  ותיבמ  ש "יש;  ג  'סי  ן "הר  ת"שו;  נה  יז  ז"העאב,  א"ורמ  רטו  415
 להעב  שמת  ידהמע  חד א  בעד   ם יינד  י פרט  כןו   ,'יוברתק'  האמר  ההאששכ  שם   דעו  אהור .  ןנידוב  םינואחרה

 ש. "עיי, בדבר
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 .417ה במחלה מדבקת ולם חבמגע ע  שהיואים ים ברילאנש יסוןקות חת זרילתתר מו   ג.

א   ד. היא  שנישקטלנית  מאורסת  ,אה שה  היתה  אנשים של  ,או  שאינה    ,ני  ודינה  ומתו, 

שלישי  לאיש  עוד  להינשא  אם  .  418רשאית  בד  אבל  מגיפה  ב  מת  כל  או  מדינה ר,   419ומכת 

, ואפילו  420אלו, ואין מוחים בידם רים  בדב  ם מקילים רבי ו"ב, אין כאן דין קטלנית, ולכן וכי 

בד   בעלים  שלושה  מתו  מי  ו.  421להקל יש    -ר  ב  אם  שני  שה   שכתביש  מתו  אם  דווקא  יינו 

בד  ב  בד    בעלים בעלים  שלושה  מתו  אם  אך  לחוש,  אין  ג  רב  ר  חזקה  זו  ולא  הרי  דולה, 

 .422תינשא 

ל    ה. זמן  אין  לבקבוע  באותלבא  מגפה  חשש  שיש  בזמן  דין  העית  אין ה  קבעו  ואם    יר, 

 לדיון. , היינו שאין בעל הדין חייב להתייצב 423לחוש

 

 

 סיכום דברי 

לבור נו  ולכ ש  אתפילה  לעולם  ושתיצרותינו  יאמר  הזום  עלדי,  הרעה  ולם:  עהן  מ   המגפה 

 ה מנחלתנו. , מנע מגפו מלכנ  נואבי 

בם והרופמדעניה   תאו   , הולכות  את האנושימדה  רונה להקו   מגפת   ב ופרק חש ,  ראשהאים 

לת שליטה  כוי  ן בידי האנושותת ית ת מה המדעית והרפואידישהק שבנו  חה.  וובענו עות  בצני

עליהם,    םעיודנו שאין אנו י ולמבע  דברים  הל כך הרבשיש כ  וב הוכחש עולם. אבל  ה בלאמ

דאבון  יח לר וחדש מצלנגיף זעי   צירתיות. וית  שו ד עמהם בדרכים חדנו להתמוד א יכים  צרו

ל ולתחלואהלב  למוות  עצומים,  הגרום  מגפה  והאנושות    בממדים  מול  משתאה  עומדת 

 . 424חדשה זו 

כמו זו,  אותנ לימד  ,תי האנושסטוריה  יבה תיה  ו מד קו  מגפה  אה  לקיים  המצוו  שו ת  ל ת 

ל למאד    נשמרתםו תנפשותיכם,  רעך,  עמא  דם  על  מאיר חמוד  סכנתא  שכולם    –  ראיסו א 

 ות הבורא יתברך.  צומיום בק קדימויותעל  להורות  באים

 
  עזר ה  ןשולח;  ט"לסק  ח  ותא חותשמ  הלכות  יניםד לקח  םושל  תמשמר;  מ'  סי  א"ח  ם"רשה מ  ת"שו  אהר  416
ירושלים  בס  וראה  .ז'  סי  ב"ח ז  ' שערי  כשער  ם ליבירושגפה  ן המבענייד,  תרפ  טוב ח"ב עמ'שם    תרובס' 

ד ה עוורא. תו בית הקברומה ביתויתום  עשו חופתורסמים ומפ יםם גדולתוכב ו ביםה רבשמתו  "ו כת תרבשנ
באר' אהל  ס  בריש  טאות בג  זה  מנהג  על  ילךוא  358'  מע  יםבניר  ותרקו במ  ואההש'  סב   ראהויכות.  יהושע 

לחתו  שי  .השואה  בעת  יםנוש אלנושקראו  "ת  שו  יתונח"או    ,ת"חורוחתונות   וראה   ".תומיםות 
 . Zimmels HJ: Magicians, Theologians and Doctors. E Goldston & Son, 1952, pg. 233 n.141'בס
 .' קלהח"א סי מאהבהבה ו"ת תשוש 417
 .הע"ז ט אא; טושו"ע אבלקת; רמב"ם איסורי ביאה כא ב, מחלו  כתובות סד 418
 ט סקי"ז. אה אוצה"פ סי' ר 419
 ' קצ.ייאיר סי' קצז; שו"ת אמרי יושר ח"א ס עוד שו"ת חות וראה ם.רמ"א ש 420
 . י' ט"ת נובי"ת חאבהע"ז סשו 421
 סי' תרפב.  שו"ת רדב"ז ח"ב 422
 שם מהריק"ש.סק"ט, בברכי יוסף חו"מ סי' ה  423
טיטוס הכובש גרם לתחלואה קשה ולמוות אצל קטן  ים מעולם כמבואר בגיטין נו ב שיתושו דברהי כברו 424

 ע"י  עשות שליחותוא לדוש ברוך הוכן דרכו של הק: ש כביח  לנא( פרשת קרח  במדבר רבה )ויוראה  .  הגדול
המת לכל  קלים  קלהם  שלח    ,עליו  ן גאידברים  מהםבריה  להפרע  גבו יעלהוד  לה  שאין  ע"ל ול  ,רתן ממשך 

  יה ביום נאמר )ישעיה ז( והש  ,מן האומות ע"י דברים קלים  ליפרעולעתיד לבוא= עתיד הקדוש ברוך הוא  =
 ר.אשו ה אשר בארץ מצרים ולדבור יאורי' לזבוב אשר בקצה ההוא ישרוק ה
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כ   יכ  ףוא לו   התפיל  מואין  את  בתחינה  להעביר  עולם  הגורא  צר זרה,  רוע  אנו אבל    יכים 

ים את כל  לקיר  ואת   אתר  בכלנו  יב את כול ה שמחיבע, מט ה  בדרך  תדלויותשההאת    תלעשו

  י מגדר  ם,ם וכלשוננה ככתבוהמדי  ותריאשל רשויות הב ו  אות של הרופאיםורוההחיות  נהה

 מגדרי רודף.  ו  ש,נפ  וחקפי

גודלו של בואורונה  הק   תה מגפ מדין ליאמ מ ה  דיהויל טן  יף קטננג ם שבאמצעות  רא עולת 

גָׂ מַ   לך אמר:דוד המוחו.  כ  תתו וא ת נוכחואו  אותנ   ד הואמלמ ְמ   ה'יָך  ש   ַמעֲ לּוְד ה    קּו ְמֹאד עָׂ

יָך  ְש ְח מַ  ַר :  וכן  (,ו  צבהלים  ת)ֹבת  ה  מַ מָׂ יָךבּו  ם  ה'  ֲעש  כְ בְ   ֻכלָׂ ְלאָׂ מָׂ חָׂ מָׂ ִשיתָׂ  עָׂ ִקנְ ר  אָׂ הָׂ   הה    נ ָך יָׂ ץ 

 .425. . ה' . שיךמע מה קטנו ם אנו לומר:יכולי  פרזהרבפ ו  (,כד   קדלים  תה)

האירא הד צ ויועים  כן,  שהאי  מגפתופן  בגין  מ  תרחשו  עמוהקורונה  נפש  חשבון  ק  חייבים 

ש וו ד ציבור  אצל  הח קא  המצוות  ה'רדיומרי  לדבר  הרוחניים.המנהיגי  ואצל  ,ם  בר  כד  ם 

באחוזיעושב פגעה  המגפה  ובתחל  הןהים  גבום  בדה  בתואה  ברמ הן  דווקא  יכוזים  ותה 

ית ובעולם.  בישראל  נ כעל  ר  החרדיים  הפדמן,  שזו  הרה  בה ו שאעם  עם  יסטורינה  של  ה 

  די למו , ונסגרו כל תת ות ובתי המדרשוסי הכנ המגפה נסגרו כל בתי    תקופת שיאבישראל ש 

והישיב רהתורה  בכל  העולם.ות  וראי   כזה  דבר  חבי  אח  לו  ומעולן  מאז  גםשה  ם,ע    רי 

זים  כויו רי אחד ה   במקום  היו גזרות או מגפותאם    –ותר לעם ישראל  יבשות  פות הקבתקו

ה  ורהת   מדרשות, וקולובבתי    כנסיות  ית בבו להתפלל  כי שהמשחרים  ומות אקמ דיים ביהו

 התורה.  ודי תלמהישיבות ו לא נדם מהיכלי

הן    –ש במעשיו  פשפל  ך לעולם התורה והמצוותשיימי שה קדושה על כל  וטלת חובלפיכך מ 

וכפ וכציבור.    ןה רט  המלךו כקהילה  אי  :כבר אמר שלמה  צדי "אדם  יעשץ  ק בארן  ה  אשר 

, וכל אחד  ים קטנשב בגדולים ועד קטון  מגדול ש  ,דם אכל    –דוק: אדם  , ו426" א יחטאל וטוב  

   רגתו ומדרגתו.לפי ד

החולותין  מב ה  בולטותה  הרעות  כל  הציבורים  ותהקשת  וחלוק המ  ןלעין  י  ומר ש  בתוככי 

 ציבור. חד עם שנאה יוקדת בין חלקי הי ים,נ ל הגווהתורה לכ

הן  ו  ,יחידיםה  ש ולתשובה הן שלן נפוא לחשב י בהקשה ת והמגפה  ,  מתוק   ז יצאמי יתן ומע

 של הציבורים. 

 

 ע הגזרה. את רומעבירין  –, וצדקה להה, ותפילה נאמר: ותשובכל א ועל
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