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 דמה קה .א
 

גדולה בסדר גודל עולמית , אחר מאה שנים מאז מגפה דרניוהמודם בעידן המתק 2רונהקוה 1מגפת
הכתה בתדהמה את העולם כולו, ובתוכו את המדענים  - 3השפעת הספרדית תמגפ –כזה 

וה ודיעו בגאון ובגאום שהיו הרבה מדעניות החרונהשנים הא בעשרות. וניםשוהמומחים ה
לא תראה עוד מגפות ים האדירים וגייים והטכנוליו המדעגעל הישודרני נושות בעידן המשהא

איננה מסוגלת למנוע מגפות  -דמתה והישגיה כל ק םע -הולך ומתברר שהאנושות עולמיות, אך 
 יםים ורחבמעצוהם חלואה מותה והתאחוזי התל בהן בזמן אמת, ופ, איננה יודעת לטכלל עולמיות

כח שיש מנהיג לבירה, ב הוושו .4ק ובימי הבינייםיים בעולם העתכפי שהיה במצבים דומ ,מאדעד 
 שבורא עולם מנהיג את עולמו.

 
 היינו( כאשר 2020תש"פ )אפריל ה' ראשית חודש איירב המאמר זה נכתבדורה הראשונה של המה
 שורנו. ימי  , וסופההעולמית המגפה עיצומה שלב

( כאשר נראה שהגל הראשון שכך 2020תבה באמצע חודש סיוון ה'תש"פ )יוני השניה נכורה המהד
במהלך התקופה שבין שתי המהדורות רונו. שיאך המגפה טרם נעלמה, ועדיין סופה מי במקצת 

חלק לנו על ידי רבני דורנו, וכן הוספתי מקורות הלכתיים דונוספו עניינים הלכתיים שונים שני
 דורה הראשונה.ו במהדונשני אותם נושאיםמ

ועד ק למזה נכונים רמאמר של מהדורה השניה לקע רהמשמשים האפידמיולוגיים ים הנתונ
ועל פי הניסיון המצטבר  וד רחוקים,ון העולמי עפיים של האסוסמים הואמר, אך הסיככתיבת המ

 .הרבהלים וחמורים בגדו פריםלמס ,לינועלא  ,ייםוהמודלים לתחזית האירועים אנו צפו
 

 :המאמר ת כתיבתענכון ללהלן הנתונים הכלליים 
 210-למעלה מוהמגפה מתרחשת ב ;מתים 400,000-כ ;חוליםאנשים  7,000,000-ב לקרו– בעולם
 .מדינות

 מתים. 300-כו ,חוליםנדבקים ו 18,000-מעלה מל– בישראל
 
קודמות,  עולמיות תופגממ לקן מוכרותיות, חתנה יצרה שורה ארוכה של דילמות הלכהקורופת גמ
 .רבעבבפירוט  ונת יחסית שטרם נידוחדשולקן וח
 
-ומגפת הקורונה בפרט; הרקע המדעי ,ת בכללל מגפוקע ההיסטורי שאת הרמאמר זה אסקור ב

 ה.רצכתיים שמגפה זו יה; וההיבטים ההלשל מגפת הקורונ רפואי
 

 רקע היסטורי  .א
 
 עברמגפות ב .1
 

בודדת ו לאומה א וגבלות לעם ישראל,ו מהי ןהאך ת, גפושל מספר מ םתיאורי מצינו ךבתנ"
בעלי החיים של המצרים, ולא רק בפגע ש המכות,מעשר  המכה החמישית ,5םריצמ רב  ד  : רתחא

ומתעסקים בני  ,ןענם מאנשי כת הגדוליר נוגף אב  ה הד  ; כשנכנסו המרגלים לארץ, הי6בבני אדם

 
רם גוהיף פלמונח וירוס, היינו גו 'נגיף' ם העברישן גם הכאמ , מכריע.ושו מביס, מפילגף שפירורש נמשהיא גפה מ 1
ת באנשים געופו ,ותרמהיבתפשטת משת( )לרוב זיהומיחלה מ – (epidemicיה )פידמבדילים בין אלית מאנגב גפה.מל

 ,ל המדינהבכיים נרחבים )גיאוגרפרים אזובעת שפוגיהומית( זלרוב )מחלה  – (pandemicדמיה )נפו; ניתו זמבם רבי
)מקור השם  plagueנגלית הוא באפה למגף נרד םש .דבמיוח בובמספר אנשים ר ,(עולםל כל הש גדולים םבחלקיאו 
 להלן.ראה  –ר ב  ת ד  פודי למגפן ייחבאו ששמים הוא מכי לעת ם, אשו מכה(ורשפי ,plagaמילה הלטינית מה

 יה.דמם כפנו"אהעולמי של ה ותן הבריארגודי אעל ירזה רונה הוכוהק פתמג 2
 לן.לה הרא 3
דעי היוקרתי טאון המיבסכם במר מנכתב מא 1918משנת ית רדהספ תיה של השפעמציין כי בעקבות הפנדל מעניין 4

Science מ(30.5.1919 םוי ,N.S. Vol XLIX, No. 1274, pp. 501ff )- ריךתאאת ה לשנותרק ניתן ש שכמעט, 
 קורונה.הפת במג םיושקורה כ מה עםלחלוטין  ים כמעטאמיו תוהם ידבריוה

 .ז-ט גות שמ 5
 .יג בי ותשמ – מכונה נגף תמכת בכורוגם  6
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 והאנשים שהי 250-וסף לים, בננשא ,70014ורח מתו שורה לקקבמגיפה ה; 7רתםהעיר בקבו
דוד, בעקבות בימי  במגיפה; 9ישא 4,0002פה בבעל פעור מתו יגבמ; 8קורח םקשורים ישירות ע

 ותהוכו ומ ת ארון ה'ם שלקחו אהפלשתירבים מ; 10אנשים 70,000החטא של מניין האנשים, מתו 
ית של זיהומ להמחיא נטריה, שהיזבדדובר מיש הסבורים שה .11חלת העפלים = הטחוריםמב

 ;13רב  הד  ל מחלת ופל הוא הבובון שהעש הסבורים שיו, 12ורמת לשלשוליםמערכת העיכול הג
 וכוב השור של סנחרימחיילי צבא א ,185 000;14" 'ארון הבראו  כי"שמש מתו  מאנשי בית 50 070,
ערות שהו עלהאשר , 18חדיםרים אוקחו, 17וכן יוסף בן מתתיהו, 16ו דנו חז"לזה פיעל מג .15בלילה

  ות המגיפה.נות על מהשו
אכן בדרך כלל אין , 19פואית בשם זהחלה הראת המ בוודאי גםלל וכ בחז"לקרא ור' במב  ונח 'ד  מה

, 20ה מדבקתללכל מח שם כללי אמת, אלא הוכוונת במקרא וחז"ל דווקא למחלה מסוי
ם יפוא, שאא, ר הוב  ת של מספר אנשים מאותה מחלה בסמיכות של זמן ומקום. ד  וומל תמגורש
גלל בו, ב בדה שכולם מדבריםעובא ר' הוב  'ד  השם  רתכן שמקויי .לנגףדף למגיפה ונר

, שמקור השם הוא "דבר ה'", המתקיים במותו 21ם שהוא מפיל. יש מי שכתבביהר םהחללי
 .22געפשל הנ יהפתאומ

 .23מידי רבי עקיבאמתל 24,000-פגעה במתוארת המגפה ש משנהגם בתקופת ה
 

ה מחהמלבעת מא: , לדוגהעולם העתיקספר מגפות שהקיפו את מ ורתוא קתיהע בעולם
 ,ונאיםבע מהלוחמים האתמות ריאה ל, שהברב  ת ד  גפמ ה"ס, הייתהלפ 430בשנת  נזיתפלופוה

  .תזרחיה האיהאוכלוסיורבע מ
 

שהביאה  ,541נת שב של יוסטיניאנוס ת הדברמגפ. לדוגמא: קשותהיו מגפות  בינייםבימי ה
; אותה עתם בלהכללית בעו היימהאוכלוס 13%-שהיוותה כ, ן בני אדםוילימ 25-כשל תם למו

החלה באסיה ועברה לאירופה, גפת דבר, שמכנראה היא  ינם, אףנילמ 14-במאה ה השחורהמוות 
 יושה מיליון מבני אירופה, 20-25 בסין, ועוד אדם מיליון בני 25 של גרמה למותם שנים 6במשך ו

 .24הייסל האוכלורבע מכל

 
 .זומא, שלח, תנח 7
 .דבמדבר יז י 8
 .טבמדבר כה  9

 .432:ם זייות היהודנ, קדמווהשל יוסף בן מתתי רוספה עוד באור ד טו.כ "בשמו 10
 .בט,יא ה "מוש 11
 םידי טפילי לבעיקר שיגלה, ועים ודקדי חייי גרמת עלניזנטריה ד .:2300ם ידמוניות היהודתיהו, קף בן מתיוס ל פיע 12

 מבות.ר איקובע
 .5195, 265א: ורותהיים, קדלונ.ה. בש ;187 ר, עמ'ב  כרך יא, ע' ד   העברית, הדיראה באנציקלופ 13
 .טיו"א ו מש 14
 .אלב כ הי"בבדב וראה עוד לו.ז לה; ישעיה ליט  מל"ב 15
 .רמז תטו עיה פ"יעוני, ישט שמקוילה;  חיות רבה מלא ב; ש להה א; מגיצ-סנהדרין צד בראה  16
 .םהמימזו יית מיםתמש נבעה פהגישהמעל פי תיאורו ייתכן  .21, פ"א סע' ים, כרך ב, ספר יהיהודת וניקדמו 17
ת ץ, תולדוואילך; ז. יעב 88עמ'  , תש"ג,תיקהיה עובהיסטור קראבמבר: מחקרים הע יבספר מסתר ייגין,פ ראה ש.י. 18

חקרי לך; ד. ילין, ואי 267פ"ט, עמ' ו, תרתיוונוחזי ופת ישעיהוקלמן, תך; מ. ואהואיל 140מ' ע בפ"ז, ח"רישראל, ת
; 1999, 650:לון, הרפואה קוגירמאור ונ. -רוגין .נ, עמ' צא ואילך; רצ"טיהו(, תע)ישראות מקב שיםמקרא: באורים חד

או  ,ריפהשה, על רעידת אדמעל  ת,מיתאופ םמחלת חו דברים עלמ קרים אלו. חו2000, 171:אה קלחוהרפין, רגולי. מ
 .רר אדיוויא הדף לע
בר , ועוותון חולדים, כגנוש םמכרסמיבע ם בטבמתקייש ,tisnia PesiYers  ידקהחי ידינגרמת על הקת במדמחלה  19

 . Bubonic plagueוא ועזי ההלהשם ים. פרעוש מצעות עקיצתאב םלבני אד
 כו'.?" ורבג,ד, "איזהו דבמשנת תענית  הראו .מותא - דבר: כא כח םידבר נקלוסא וםתרג ראה 20
 .ט גהירש, שמות ר רש" 21
מ' ד ע ו כרךתשס" שהה חדרומהד "איתרפו כתיתפדיה הללואנציק"ר במקרא ובחז"ל בספרי ב  רחבה על הד  ראה בה 22

403-412  . 
מעותה הריגה , שמשא"דיא "שמה עקיבאבי תלמידי רל ת ש, סיבת המווב שריראאיגרת ר]אמנם ב יבמות סב ב. 23

 [העורך- י הרומאים.ביד
. ודיםפרעות ביהו ,גואהיות אנטישמ ,דםת עלילו  עם ,עם ישראל ותגיים בתולדרה לאחד הפרקים הטגרמו ז הגפמ 24

הפיץ את ובכך ל ,כנסייהתקבץ בההמגפה לזמן וצרים שנהגו בלנ וד, בניגותמסוגר תוב בקהילורם חיו להיהודי
ני ראה היה בעיכך נעקב  .חיצהוריים דת ייללנט םוניש חיוביםהיגיינה בגין  על יותר םהודייה דוהקפיוכן  חלה,המ

ארות ב ו אתילעיהודים הרהועה כי ים נפוצה השמנים הנוצרין ההמוכן בחות, ולמתו פהיהודים הנוצרים כי 
  .הנוצרי ת העולםיד אהשמוהתכוונו ל ,מיםה
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רות פסקות קצה עם 26לירעומגפות כ שבע . לדוגמא:25מספר מגפות חמורותו יה דשההח בעת
ם ברחבי באזורים גיאוגרפיים שוניחשו התר ות אלו. מגפ1966ועד שנת  1816משנת הן ביני

כה שמהקיפה כמעט את כל העולם. היא נו 1918 בשנת, שהחלה 29דיתהספר השפעת; 27,28העולם
, ולהבמגפת הא; 30יםנשמיליון א 50-כקטלה היא ו ,םישאנ ארדילצי מיכח , נדבקו בהישנה וחצכ

-ד על כתה גבוה ועומשיעור התמו. שנים 2-3חדש כל צת מפריקה, והיא מתפרבא 1976-ה בשהחל
והתפשטה לכל העולם. מעריכים  ,קהריפבא 1981ת ה בשנשהחל האיידספת גמ; בקיםמהנד 40%

ף ומקורה בנגי 2003חלה בשנת הש ,SSARלת חמים; אנשמיליון  27-כגפה זו מו מתמכי עד כה 
, והתפשטה למדינות ח התיכוןבמזר 2012ה בשנת חלשה ,MERS חלתמ; ונהרממשפחת הקו

 .רבות
 
 קורונהת המגפ .2

א הי ותההשעראחת . ביי שבסיןוז חמחו, בירת ןהאווב 2019 דצמברבה נושלרא ההתפרצ מגפה זו
בשוק אשר נמכרו או בעלי חיים אחרים  ,שיםם, נחמעטלפי אדם בניללראשונה  רעבשהנגיף 

יש שחשדו . םעלי חיים רבים נוספיב גםדגים  דמכרים מלבופן לא חוקי, בו נאבווהאן דגים בה
 ה.א מכלל שליטוים יצסוי מסווהאן שנילנגיפים בהנגיף היה ממעבדה שמוצא 

 .27.2.2020-ה ראשון בשראל התגלה מקריב
 

 י רפוארקע  .ב
 

 לרמת ענגו ,םעת בבני אדוגהפמית מחלה זיהו היא - COVID32-19 - 0192 - 31הונמחלת נגיף קור
ככל הנראה מוצאו מבעלי חיים, אך שפחת נגיפי קורונה. ת ממת CoV-ARSS33-2 ףגיהנידי 

 ם לאדם.דאמ התפשטותו היא

 המינשדרכי הת בויחום, שיעול, בע ולליםוהם כ ,השפעתני תסמיהמחלה דומים ל יניתסמ
, השקות ריא תקלדלהוביל לולה חלה עלמסוימים המבמקרים ו ,הי נשימשיוקה נשימר קוצ דוגמת
מינים במערכת העיכול )שלשולים גם תסתוארו ספיקת כליות, ואף מוות.  שימתית, איה נקספיאי 
 ח.בחושי הטעם והרית ניזמופגיעה  ,ריריםש, כאבי (בטן יבאוכ

שיעור  נדבקים.המ %01-כוא הכותית לאשמה מננזקקים להאשר לרוב  שיעור החולים הקשים
 .51-20% אר שהונשמו הוהשורדים לאח

אם בהת, לגיל החולהאם א משתנה בהת, אך הו3-4%הוא בעולם  וצעהממ ותהר התמעויש
 .תקדםיפול מיק טלהעננות ושות רפואימערכות של ת ו, ובהתאם ליכולפייםלמיקומים גיאוגר

  .ומגבלות בתפקוד ת רקע משמעותיותולחמשיש להם בנפגעי קורונה עולה מאד ותה שיעור התמ

גם במגע לא ישיר,  ברעו ףיגהנ .וףהפרשות מהגושות, תעטה ל,דרך שיעודם לא דםאמ עובריף גהנ
 .אוק גם ההידבחפץ יכול לבאותו ה עגבריא שייאדם , ונוגע בחפץ נשא של הנגיף אשרכ

 
קב צהלון פא יעלרוו לרב 'ייםחהאוצר 'בספר נמצא  1656 בשנת אברומ ידוטו היהת הדבר בגפגמיין על ר מענתיאו 25
 .(ט"יה החקירהב ר פס)

26 oleraCh .ל ערם הנג ,לים קשיםועם שלש מעי הדקחלת המזו רע. -חולי-ל מחלהת שם הארתו" ה תקופה "עבבאות 
יידק ת החא מפרישוע דם נגא כאשר פה,-הואחזור צכלל במ בדרך ואדבקה המקור הה .raeoleo ChVibri החיידק ידי
 ק.זוהמים בחיידשתייה מ מיב או זוןמבמשתמש או  ,ואתובצ

HJ:  sZimmel בספר:בנידון אה סיכום חרות. רות אר ממגפתים יוים הלכתיים רביצרו דיונמגפות אלה  27
Magicians, Theologians and Doctors. E Goldston & Son, 1952. 

סדרי חיים  וקבע – 3718-9218 םיבשנ – ניהשת הכולירע הפמגת פובתקן פוזבעיר  ברבנותמש שיבא איגר רבי עקי 28
המהדורות מחלק ם בדפסה גת עא נעג. אגר-אאגרות עגר, יבא איקרבי ע פסו בס' אגרותם אלו נד. דבריההלכהעל פי 

 ן בחלק ההלכתי.להל ראהו ים נט א.ררעק"א לנד ישחידול ש
  .za AenuInflהמין  של H1N1 ןהמי-תמת נגיף  יוחד שלבמם י זן אליה על ידנגרמ 29
esteadliD the ureCo tunt H earY ddrenHuThe  - zaJ: Influen Brown גפה זו ראה: ל מט שרפומ וראתי 30

Disease in History. Simon & Schuster, 2020 
 י.ונטרסקופ אלקבמיקרו ים ככתרצורת הנגיפ גללכך באת זו נקרפים ינגמשפחת  31

32 Corona Virus Disease-19, 2019 על שם התפרצותו בשלהי שנת 
33 Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2. 
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הוא ן החציות מסוימת. נּושֹויא בעלת א מופיעים תסמינים, הלכה להנגיף, במה לשתקופת הדגירה 
, ובמקרים יום 41-לה לנוע בין יומיים פה יכולתקוה אךימים,  11ד ם עניימסת יגלו %97-כ ,יםימ 5

 . םיכל תסמינ ללא גם אם הוא ק אחריםיכול להדבי ך תקופה זו הנשאהלבמנדירים אף יותר מכך. 

להיות נוזלי גוף  ולהדגימה יכחת דגימה מהנבדק. הקיל באמצעותמתבצע  הלאבחון המח
ורים בדרכי הנשימה ין מאזלחלופו כיח, או ה אליחו מכ רכת הנשימהמע מותמרקים נלקחש
לו מדגימות א ש סטרילי.אספות באמצעות ָמטֹונות כמו ריריות האף והגרון. הדגימות נועליה

חות מתפתות והולכבמקביל, . ר גנטי של הנגיףתו לחומואומשווים  ,יטנהחומר הגת ים אמפיק
ר שבעתיד ביס ית.ר יחסזמן קצך תובה והתש לספק את ים שיכוליםבאמצע הנגיף יוהשיטות זי

 יתןעל פיה נ, (IgG-ו IgM) בדקהנ אצלנוגדנים ה ה סרולוגית שלבצע בדיקהקרוב ניתן יהיה ל
 שהוא או צא בשלב הפעיל של המחלה, נמ הואהבריא, או אם בעבר ו החל הואאם יה לדעת יה
 מחלה.חשף לם נטר

היא שדבר זה  ווהקאך התקורונה, גיף הון לנסו לפתח חיליחהצ אמר זה טרםמכתיבת  דון למועכנ
 ו.מגפה זבר על יתרחש בעתיד הנראה לעין, ובכך ניתן יהא להתג

ות נעשים ניסיו, ונהנהקורו תול יעיל למחלטיפ נמצאזה טרם  רמיבת מאתככמו כן נכון למועד 
שונים ליים רוי-נטים איריתכשיש לציין  ן. ביניההרם הוכרעתן טיחוובטלותן שיעי בתרופות שונים
 .הלרימ-אנטי ותכשיר

טותו והדבקתו. לשם כך שעת התפמגפת הקורונה לעת הזאת היא מניהדרך היחידה להתמודד עם 
  אכיפה. ותנבות בלחו חיותהנהמהפכו חלק רבות  ותינמד, ובתויחמספר הנ ניתנו

 זליםונעם או  ,סבוןים ונכונה עם מ ידיים תאות: רחיצהבלות הפעואת  אר יש לצייןהש בין
ריחוק  –ולא לכף היד; ובעיקר  ,ל שיעול ועיטוש לשקע המרפקיינה שהיגהול; ים אלכוהמכיל

קים ובחי םיילחיצת ידהימנעות מזה, זה מ יםרטמ 2 חותפרתי בדרכים שונות: מרחק של לבח
 נ"לק הת המרחשמיר תוךמכך  ף פחותא אום נשיא 10-ר מתקהלות של יותונשיקות, הימנעות מה

. מי לסביבהזעירים יסים למנוע התזת רס על מנתרפואית,  במסכהף והפה סוי האן כיכו, ביניהם
או  ,בחדר, בביתמוחלט דוד חייב בבישא, עם נ או שבא במגע ישיר ,ףא של הנגינמצא שהוא נשש
או  אמלסגר יש שחייבו  ,משמעותיתה דבקם הההבשורים במדינות או באז .ואי מתאיםן רפקתבמ

התושבים  ויציאה של הה כניסרנה נאסורוף הקנגיו מגעמדינות שנפל הבכ ם.יכל התושבשל  עוצר
 .למדינות אחרות

ה די, ירמדינות שלמותמשק ול יענפ, ללחברות ם,ידיחינזק כלכלי עצום לה לרמורונה גמגפת הק
נפי רו עהעוצר נסג, ההסגר וישות הבידודן דרבגי .םמיעצו ושיעורי אבטלה ,בבורסה משמעותית

מוסדות ועמותות. , עשייתיותתו מסחריות חברות ה, חנויות,פתעו רות,עסקי תיי ןכגו ,ביםמשק ר
הופנו פוטרו או  השארדים, וממצבת העוב 20-30%-בדים להעוהוגבל מספר  בחלק מהמקרים

 א תשלום. לללחופשה 

 בותעי תראירוות, בינלאומי ון ועידותופרטיים, כגיים לאומ ,יםטלו אירועים עולמיכמו כן בו
ולל תפילות במניין, ים, כם דתיירועיאב שמעותיתמפגיעה נגרמה גם  יבות.גות ומסט, חגירוספו
 ד.ועו ירועי חגים,, איותלוו ,צווה, חתונותות ממסיבת, וישיבורה למודי תוד בתלימו

 

 
 

 ות פרטי דינים והלכ .ג

 בזמן מגפהם שלטונות ולמומחילשמוע לוהחיוב  התנהגות כללית .1

  .34רב  ד   הב שיש בזמן העיר מן חרובליש הגמרא פי על  .א

 
 דמתאה הקור) ה זטק ד"וי א"רמ; (מא)א' סי ל"מהרי ת"שו סי' קצה;"ת רשב"ש שו; שם א"רשמהראה ו .ב ס ק"ב 34
; (י"לווהחל "עיפוש האוויר ב בגלולשיד רעיקא לארקח מעירו ברש ר שכתבילת אסתגן על מלספרו מחיר היימ"א הר
; ז"סקט זקט' סי ד"וי א"גרה ורבביא אהור. (י-ט )כא ירמיהו הנביא ידי על ברכ הנרמז זו ועצה .ג"קס תרכו 'יס א"גמ
 שם הוצאתו, שעב 'סי נ"קמ הוצאת דיםחסי' ס ;א"ע ג"דקי ראוי זוהר ודע וראה .הע אות ב"פל דברים ת"ות
 רעש ה"של ראהו לב.' סי מתא זרע ת"ו; שוכ' סי ו"פ ק"ב ש"יש ;אכ טז במדבר ת"הע חייב רבנו; בשע י'ס יסטינצקיו
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 רכב ההמגיפ שרכא לאב, המגיפה בתחילת חרולב היא ההלכתית צהעהש פוסקים וכתבו
 אלו או, זו במחלה חלו שכבר אלוויש מי שכתב, ש. 35עירומה מהבית לצאת שלא ףיעד, התפשטה
 .36מגיפהעיר בשעת המ חו, לא יברבשירותם לאחרים לעזר תיולה המסוגלים

 דאי לא לעבורוובכלל, ות אא לצית, לבן דווקא להישאר ביות ההקורונה ההנח פתבמג אכן,
  למקומות אחרים.

 חים לדבר,מינחו אותם המומה שפה על פי בזמן המגם להתנהג שביהתו לכחובה על  .ב
הלכה זו . מקום ותו זמן ובאותובאלידע  ובהתאם ,מדבקתהמחלה ה לנתונים של אםהתב
ם רעך", על ד עמדב של "לא תחיוומה, כם"פשותיאד לנרתם ממשל "ונשחיוב עת מהנוב

 ומגדרי, 37ריניומגדרי רודף וחב לאח קוח נפש,ומגדרי פ ,מאיסוראא סכנתא ומגדרי חמיר
שיאמרו  –ובחו"ל גם משום איבה  ,השם לום חילובזה מש ישוכן  .א דינאלכותא דמדינ
ויש מי שכתב, שהמדביק אחרים עובר משום לפני  ויים שהיהודים מפיצים את המחלה.גה

 .38עיוור, ומשום ואהבת לרעך כמוך, ומשום לא תעמד על רעך

 :כתב הצק 'ש סי"הרשב שו"תב
הגתו לנקות המותרים, נבה מירה, ושיוסיףת השזהר בתכלייך להיצרה בימות המגפ"

ה חירבה המנוהכמות, ו ים טובי האיכות ומעטיל דברת במזון, ושיאכושלא להרבו
מחה, כל זה בקצה השם הטובים, וירחיק האנחה וירבה , וירבה מהמנוחיוירחיק היגיעה

 ".לבדבמצוע ה הבז קיאחד מהקצוות ולא יספ

  ב:כת גת עאיגר יגר,א יבאעקבי ות רגרבאו
' ה ושתיהנהגתם באכילו הישי הרההרה אחר אזמים הרבה באזעגם הזהרתי פ"

מטחוי קשת כאילו זהר מזה, וירחקו כיהים לאפושפטו הר ראשר סדרו ואשכפי 
זה הבכלל הנימה, ו אעל דבריהם אף כמלואסורות, ולא יעברו  תום מאכלה
וההכרח  קנא,דרי יבאית מביתו אלרשחת שלא לצאן גוכ ודבר, ל דברמכ שמריהל

 , א לה' במאודטוחנהגה ים בסדר ההרופאוי הויל צחמין מקודם, והעובר ע תלשתו
ת וטשגורם ח"ו התפה לו ולאחרים שבפרט במקום סכנאיסורא, ומ אל סכנתדוגכי 

 .39"נו מנשואדול עוובעיר וגהחולי 

רשאים פה שבזמן מג בחוליםפל כתב בדין רופא שמטת כל חי ח"ב חחו"מ סי' מט משובשו"ת נ
בינו לבין שתחצוץ מחיצה  , ולכן עליו להתקיןלמנוע ממנו להיכנס לבית הכנסתים המתפלל

  .המתפללים

געים הוא גדול הנפ אחוז אנגליהובב רה"ל, באאבישרם ידהחר יכאשר התברר שבריכוז .ג
ול קבות יבישהוראשי רבנים ל הט ככמעיצאו  ,ה הכלליתיילוסאוכים בעלעין שיעור מהנפג

כל ות השלטון בהמקצועיות של רשוימלא אחרי ההנחיות ים לוררבי הלכה קספובקורא 
, יםבבת חידותיתפלל בהלרה, וי התות ובתלמודהפסיק את הלימודים בישיבין, לדבר ועני
. חלקם הורו ת וכד'וי, בלווהתות מילריות בחתונות, בבאד את ההשתתפעד מ לצמצם

שרד שכל עוד מ ורוהוחלקם  ,םיוחפת בשטחיםמצמים צולא לקיים מניינים מ ףאש
 רים איש מרעהו מותרמט 2ובמרחק של ח תובשטח פין יפילות במנמאשר ת הבריאות

להתפלל ביחידות  הורו –זאת ף א אסרוונות טומשהשל ,יבורצפלל כך בתלהמשיך לה
מחה, ושם, ואף אירועי מצוה ירועים עם משתתפים אחריאלקיים  . בכל מקרה אסרובלבד

והחרדיים מכל החוגים הדתיים נים וראשי הישיבות הרבכל  – רובעיק ,יםסתגר בבתהל
 .כלשונםותבם כרמים המקצועיים והממשלתיים כשל הגויות להנחלהישמע ייבו ח

 
 ממקומות םילדיה עם לצאת יםורעל ה חדבמיוזה חל  דיןש, ג"קס תרכו 'סי א"מגו ,ץרך אראות דל"ת ד ותיותאה

 .פההמג
י( ת דברי משה )מזרחבשו"ן בנידווד וראה ע .ה קטז ד"וי א"רמ; וכ' סי ו"פ ק"ב ש"ישל סי' מא; רי"ת מהשו" 35
 .פא' יס מ"וחח

 .כו' סי ו"פ ק"ב ש"שי 36
 .יוזקדיותר יש לאדם ליזהר עצמו שלא יזיק אחרים משלא : ראה תוס' ב"ק כג א ד"ה וליחייב 37
 .גתרע ס' חסידים סי' 38
 וגלדא קור,מ להישמרזמנו חים ביעות של מומעות מקבנובה תושונ נהגותה כתבשעא רת גאי אעק"ר ותגראבוראה  39

 .צבותנע מעהימלור, רולאיוו ותנותוח חלולפאוויר הצח יל ביהגוף והבגדים, לטקיון יג לנדאוריא וטוב, לבלאוכל 
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ביחס  חד משמעיתוברורה  בצורההתבטאו  אשי הישיבותורהרבנים  ידולג כלכמעט ש ינוצמוכך 
 :יםאות הרופארשמע להוהיל לחובה

ל בחייו או בחיי וחלילה לזלז ,םור עליהלשמ פאים ישורהת ין הוראוי"בענ •
 ראו לזולתו, ואיסור חמו של פקו"נ לו פקאף ספק סיש בו אש ןייאחרים בענ

רא סכנתא מאיסורא, והוא פקוח ימ, וחופאיםהרת וראונגד הכלהתחכם  שלא
 ; 40"ראות אלוזלזל בהווחטא גדול ל ,ילאחרינ בנפש וח

ללא יוצא על המתחייב יף זהירות הוסלר מאד ומשילהד' חייב  כל יראש "פשיטא •
ל כללי ההיגיינה כל יכולתו בכמר ככן ונשאינו עושה  הכלל, וחלילה אם מן

שותיכם" לנפשמרתם מאד ל "ונובר עועו נפש מפקיר ד שהואבלות מקוההרח
ם ריובעיקר אלו המבוג בנפשות אחרים ח"ו, עגפולהיות  שהרי הוא גם בחש

 ; 41"ותמג' החמור אחד של בחששכיהל ם, וחלילהוהחולי

בידם  למחותחויב ד הבריאות מרבהוראות מש יםהמזלזל כאלה אה"הרו •
א , ולםפשותיכנל מאד שמרתםנח"ו. ו ףרוד רע לשלטונות כי הם בגדולהודי

 ; 42היתר בזה" תוראשום הא לל דם רעך, זוהי חובת השעה מוד עלתע

לסכנה  אחריםיא בועלול לה םאיראות הרופזל בהוזלע לרופאים, מי שמשמוש לי •
קרוב  דינום ופאית הרזלזול בהוראו למותו של אחר בגלל ף, אם גרםדינו כרוד

תר למסור ה, מוהחוצ צאי זאת למרותובידוד  בשחיי מותר לגעור במיזיד, למ
איר טלפון , מותר להשריאותבה משרדהוראות  את מי שמפר אתלרשויות החוק 
 חשש פקוח כל לענות בשלויו להשיגו וכרצטהרופאים ימקרה של פתוח בשבת

  .43נפש

רה על ההוראות של גורמי יהקפדה יתה, להקפיד ינו אלמגם בי"וכן יש ללמוד  •
יאות, ולא לחרוג מהם. הברד שרהתקנות של מל כל עים, וכמסהמו ההרפוא

; ם"יבריתם ולא יסכנו את הם להיות בבידוד אל יצאו מפתח בהזר עליואלה שנג
 שלא נשמעים להורות כעסי וכאבי על אלה ת צערי,להודיע א יאת"וכאן מקום 

יק בלהד ו"הבידוד, והלוא ידעו שהם עלולים ח פקודתמפירים את והרשויות 
 אפש אף ע"י גרמא ודגרמותם, ואיבוד נ"ו למולגרום חזו,  הה קשלבמח יםשנא
ם , ואף שח"ו אינמיםון רציחה בידי שוו עבכוח שני ובכוח כוחו יש במא גרד
דול גגרמא, שע"י נפש בשגגה כהורג מ הוי לאיש, מ" יקהרע ולהזכוונים לתמ

 .44"ו מנשואעוונ

 כי אין שום דושה,קהתורה ה דעת ,רסמתי ברבים את דעתנו"כבר הודעתי ופ •
נחיות משרד הבריאות הוהרופאים  כוחה לגבור על הוראותעולם שבה בלכה

 אלו מנייניםתן יד לום שנואדרבה, כל אדור. בריאות הציב שמור עלשנועדו ל
 .45"ן רציחה בידווומסכן הבריות, ואפשר כי עו ףדנכנס לגדר רו

ואמנם, אף שבתחילת המגפה לא הייתה הקפדה נאותה על כללי שמירת  •
ובעולם שילם על כך מחיר הבריאות בתנאי המגפה, והציבור החרדי בישראל 

נה חומרת הבעיה והובנו הכללים לשמירת הבריאות, יקר עד מאד, אבל משהוב
ל פרטי הדרישות של כבנות קקדוגדולי הרבנים יצאו בקריאה גדולה להישמר בד

מעת ביותר, והתחלואה ך הציבור החרדי לקבוצה הממושהמומחים הפ
 והתמותה ירדו פלאים.

 
 והראב"דס ויי ר"טגגאב"ד הת הבראשו חרדיתה הברי הבד"צ של העדחל כמת יחתראנו" בקגרת "מן המצר א 40

 "פ.ן תשסינ 'ד מיוםך, בונרמ שטהגר"
ץ, קובי, הגר"ש מררבאךעוידויטש, הגר"ע אן, הגרב"ש ידממת הגר"צ פרמי" בחתישלוהירפלג ה"רבני רת של אג 41
 מיום ד' בניסן תש"פ.ברג, נגר"י ארה דויטש,א "רהג

בתקופת  –מנחת אשר ב וכן כתב פ.תש" יסןנום ד' במי וזנבלטש"צ רהגררק הגרי"א לנדא וי בי בננרבשל גרת א 42
 (.זינא סי' טז)ה תנימהדור קורונהה
 רדיים.הח שותדהח רים באתסם ברביאל. פוראלות שנשלש בסקיקניי ח"הגר ות שלתשוב 43
 .ושם ס"י ,' והקורונה, עמת בתקופ –ת אשר מנחקונטרס  44
הלכה ברונה הקו –וראה עין יצחק  סן תש"פ.ייוסף, באגרת מיום טז נ גר"יי לישראל הב הראשהר ןאשון לציוהר 45

 מ' א ואילך., עף()הגר"י יוס
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את  ביותר למנוע יעילההשהדרך  םהעול לאור ההנחיות המקצועיות בכל ,כן על אשר .ד
 ךכרו דבר זהגם אם , הסגרבדוד או יבביה יכלוסאוה שלהיא שהייה טות הנגיף פשהת

נות על קפדר בלשמוחובה  – ים וכד'ברברה ד תוולימ בביטולאו  ,וריבצבפילה בביטול ת
 נהגה ורךלצ סגר הכאלהטיל על אוכלוסיות ר למותו ,המקצועיים כללים וההנחיותל הכ
  .ריםחאשל  הלצהו

ביחס נמצא כבר בתורה  קותמדב במחלות יםהסגר מועילשבידוד ו יוןהרעי ש לציין כיו .ה
 פה: יגמ תר בעגתהסך הגדול לרצוה תא כירוזה וכבר חז"ל. 46למצורע

 ,47בקרש מפתח ביתו עד יאואתם לא תצאו  :שנאמר ,רגליךר בעיר כנס ב  ת"ר ד  
 רבל חכשוץ תמח :ומראו ,48עדךבתיך ללך עמי בא בחדריך וסגור ד :ואומר

ך תא שמע ל ,לא אאבל ביממ ,יאבלילוכי תימא ה"מ  ,מאי ואומר .49הרים איממחדו
אבל  ,ימה מגואידליכא א [כאי]המ א ה"מוכי תי ,יךדלת רוגבא בחדריך וס עמי
ת"ש  ,עלמא טפי מעליבצוותא בי אינשי נייתיב בדאיכא אימה מגואי כי נפיק  כאהי

רבא  .ץ תשכל חרבמה מחום איירדמחד בגעל ף א ,מהיא דריםחמרב וחמחוץ תשכל 
 .50ולה מות בחלונינכי ע דכתי'ות[, נול]סגר החר כוי י סכא הוידן רתחבע

ים והסגר הם האמצעים הטוב שבידודבהבנה את רופאי זמנינו מו קדיהכבר ז"ל הרי שהתורה וח
 .51קתהתפשטות מחלה מדבביותר למניעת 

להימנע ות במניין, מתפילהימנע לידוד, אר בבשות להינוהשלט מי שמפר את הוראות .ו
  .52כך לשלטונות וחובה לדווח עלמותר  – יו"בם וכחרימביקורים אצל א

 ת מגפהרדהג .2

 : כך בחז"לדרת מגפה מוג .א
ימים זה  בשלשהשלשה מתים  ויצאו ממנה ,רגליה חמש מאות עיר המוציא ,רב  איזהו ד  
  .53דבר הזאין  פחות מכאן ,הרי זה דבר ,זהאחר 

 פסק: "ם רמבו .ב
 זה מתים בשלשה ימים שלשהמנה ויצאו מ ,עיר שיש בה חמש מאות רגלי ,דברוא ה זהיא
יצאו היו בה אלף ואין זה דבר, ם מיירבעה ו באום אחד איצאו בי ,רי זה דברה זהר אח

אחד או בארבעה  יוםדבר, יצאו ב זה הריים זה אחר זה ה מתים בשלשה ימממנה שש
ששבתו ממלאכה נים והזקנים שים והקטהנין וא ,חשבון זה ן לפיכר, ודב הין זאימים 
  .54הן זיי המדינה לעניאנש מניןבכלל 

  :כתביש מי שם ניורמגדולי האח ,ןכא .ג
אנשים מתים שהיו רק  ,יה חולי מיוחדא השל "סר שנזכר בשב  הד  דרק  הארנ עיקרהו"

מוכיח  השז ,יללת"ק רג ימים צריך שיעור ג' בג' זהב ,ההרגל יותר מכפי פתאום
החולי שנקרא אצלינו כן ש. אקע"ו ע"וכ"כ הב"י סי' ת ,ונשתנה האויר רדבק הוחזהש
ואף  לקל האויר.נשתנה ונתקש רכני ,דםני אחלה זו באיזה במ הראתן שנכיו ,רעלי ח

ר וי האוישינעל  מחלה זו מורההרבה בנ"א על לו שנחתו החולים בכ"ז מה שלא מ

 
 .ן עוזיהייבענ כו כג, בהי"בודה,  טו "במל ם;יין מריבענ יב טו, במדבר, ובהמשך, בדיני מצורע; ד גי ראויקראה  46
 יב כב.ת שמו 47
 כ. יהו כוישע 48
 רים לב כה.דב 49
 ים בזמן מגפה.צדדים הטבעימאמר חז"ל זה באור בביו"ת הרשב"ש סי' קצה בשוראה  ב"ק ס ב. 50
 ודיו היהטר בגת הדבפגמ שלר תיאוב (ט"יה החקירהב ר פסלרופא יעקב צהלון )ו לרב 'ייםחהאוצר 'פר בסאה רוכן  51

ריה בשנת המגפה בטבמכתב יג בתיאור של  ם. ובס' ליקוטי אמריםשכולם חוייבו להישאר בבתיה 1656 בשנת אברומ
ו בחוצות כי אם ריקים ופוחזים ניכר לאשנסגרו בחצרותיהם "והאדמו"ר ר' מנחם מנדל מויטבסק קמ"ו על ידי ת

 וגויים להבדיל".
 ק"ז.סיב  קורונה סי'הבתקופת  –ת אשר מנח; י, הובא לעילקיבסיפסק הגר"ח קנ 52
 .איט תענית  53
 כן שו"ע או"ח תקעו ב.ו .הב  תויתענמב"ם ר 54
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שפיר מיקרי שהוחזקה מחלה ו ה זמחל בנ"א עלה ו הרבלשאם ח האה נרזוקלקולו. ול
 .55"זו

 וצדקה ות,תעני, תפילות .3

ככל  –ים לים רפואיופטילבד מ, וחיות רפואיותהנ יפלדנית פקו עתשמממומלבד התנהגות  .א
בזמן הצרה ותפילות אלו  ,56תבכוונה מיוחד פה, יש להתפללהמגבפגעי  – םיקיימשהם 

הלב והנפש את פרשת  ןוברצמר לו אויכן רכמו  .57הדעות לה לכרהן מן התוהגדולה 
 .58פהמג , שהיא סגולה לביטולופיטום הקטורת קטורת הסמים

ה פמגע ו מנננו מלכי: "אבמיוחד, ובנוכלמאבינו ן גוכ ,סיף תפילותהול יצוהמלש ישו .ב
ת אמירת פרשיו; 59הענינו ה' ענינו, מי שענ ,ל רחום שמך-סח אונאמירת  ;נו"מנחלת

; בערב ראש חודשקטן  וריפם כסדר יו; 60ג כךא נוהלך כלל רדי שבם למהקרבנות ג
 ולם וקר בקולשאחר תפילת י"ח  םרחווהוא ה' -בימי ב' ו רמלו; 61פרקי תהילים אמירת

ם מרישאונו שבשמים אביני ן יה"ר לפישראל אות רמשו דםם קובכל יו רולומ, וכיםב
  .62בקריאת התורה

  .במיוחדות למצברו תפילות יחיש שו

 מתענים אין הזה בזמןאך  .63ומתריעים העיר שינא ניםעמת רב  ד   בה ששי ירע ,ןיהד רמעיק .ג
ו איאים, רשל ב תעניתית שארפועדות אין עדיין  הקורונה תפבמגאכן, . 64הדבר בזמן ללכ
 להזיק.ה ולתסמינים יכנשאים ללא ו ילאפ

 בגללם יאהרופושכר ות פורן בתהן באוכל וה נייםדקה ולכלכל את הערבות בצצריך לה .ד
 צריך לעשות כל האפשר והמותרובמגפת הקורונה  .65ותפגמת עבשה הק ילהכלכהמצב 

ור זאת לא .יכה בעסקיםובתמ כסףים, בנחוצז במצרכים אשפוב וד אאלה שבבידוייע ללס
 .תמאזרחי המדינו םהחמורה לרביעה הכלכלית יפגה

חזר הלדרוש  םהוריאין לובישיבות, אף על פי שבטלו הלימודים בתלמודי התורה  .ה
ך, החינו מוסדות תלהתמוטטו ימודים, כי זה יגרוםהתקיימו ל ן שלאעל הזמ םשלומית
 . 66ו עולהיעש אלאל שארית ישרו

 ימהדמי קד מושיל, ולתקופת החגיםבמלונות ה שמקומות חופנו מישהזן מי ו כמכ .ו
שלם וגם צריך פטורים מל מעיקר הדיןהמגפה התבטלו כל ההזמנות, גלל , ובלמארגנים

 
 .רי מלכיאל ח"ב סי' צדב שו"ת 55
 . ג-א עותק או"ח ו; טוש"ע-ניות ב א,התעמב"ם ב, ר-כא א תתעני ראה  56
 תפילה א א,ובהל'  ,ה מ"צ מ'בסהם הרמב"כדעת  –ום היא מדאורייתא ר תפילה בכל יונים אם עיקלקו הראשנח 57

ה התפיל תב שם שבעת הצרות, אך גם הרמב"ן כודעימיה שם מ"צבסה ןהרמב"כדעת  – בנןאו שהיא מדרמיה, יודע
 ה.ן התורווה מהיא מצ

ו, לי אליה מרועוד א :קכבאכלו אות וי -ה אנשיםשלש והנה וירא מאמרת פרשאשית בר -והר הסולם לזוש ירפראה  58
 תי כנסיות ובבתיבב כנסויבניו  שאם ים,השמביר על כל צבאות עוז מרת, וכרכנ דם, בריתא בבני המגפה שעה שיקרב

 ם.המ גפהטל המיתבאל, להם לישריו שה סמים,ת הורשל קט ןייענה פש, אתץ, ויאמרו ברצון הלב ונבארמדרשות ש
הקטורת  מאמר ענן קעבר יבבמ ות, ובאריכה טוותצרש תנחומא במד וראה עוד"ב. עח"א דף ק  נעלםרש הוראה מד

ידי  יג שעל-ורה במדבר יז יאומקור נאמן הם פסוקי הת .טתקעו ו"ח א"ש הערו; את עגריאגרות רעק"א אאה רו .גפ"
בפסוק  מנםא, בשואנוקד כתב בשם הגר"א ש"צרי" מס"ז  , בהשמטות מס' מעשה רבואגבהקטורת נעצרה המגפה. 

 (, וצ"ע.יא מג שיתראב)  ְמַעט ֳצִריקמץ: -ףטבחד וקהני
 ם.ק"א שאגרות רע 59
 ט."כסא  'יס ח"וא "עושצלקוט יוסף קי 60
 באופן כללי. יליםהרת תעל אמי םשאגרות רעק"א וראה  .קלא, צכ, ח, ג, ם פרקי דחובמי 61
 .א 'תשובות סי בקובץים ליקוט ס"שו"ת חת 62
 סי' שס.שב"ש "ת רוראה שו ו"ח תקעו ב.יות ב ב; שו"ע אנתע םרמב" ;יט א יתתענ 63
 .הלןל ראה – עירכולהיפות מן מגראל בזגדולי ישו גנהוכך  .ב"סק םש ב"מ; ב"סק עותק' סי א"מג 64
 .אגרת עג"א רעק רותגא 65
 :cialoffi-schachter-om/ravona.clcors://www.kophtt-ם באתר ורסגר"צ שכטר, פשל ה סקי קורונהפ 66

kimpesa. ותים ירש ם את התשלומים בגיןירשיבו להוינוך סדות החיומ, כי יבורדעה לצפרסם הו וךחינמשרד ה אמנם
   :באתר פורסם .”ים לא ישלמו על מה שהם לא מקבלים״ההור: קבע החינוך רפי פרץ שר. לא ניתנוים שיחינוכ

 -7%d7%a2d7%a%d7%a8%-%a2%d7%9c5/%d704/0news/2020/.www.rishonps://htt
-%d7%a39d7%90%d7%92%a%d7%-d7%aad7%95%9%d7%98%%a%d7a%d7%a4%d7%ad7%94%
-94%d7%0d7%95%d7%a8%a%%94%d7%a7%d7%95%d77d%

%d7%a9%d7%9c/-a%d7%9d%d7%a%a1%d7%92%d7%99%d7%a8%d7%95%d7 
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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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יש ש ויש מי שכתב .67להחזיר להם את דמי הקדימה, כי המצב הוא בגדר מכת מדינה
על החזר שיוותרו  ךכת ונהמלו ליבעו יםארגנמהשר עם פתהול לנהוג לפנים משורת הדין

 .68מדין צדקה ומדין חסד ,שהארגני החופומלון י המשכבר הוציאו בעל הכספיםחלק מ
 
 נאיםי מעבדה, טכאחיות, אנש אים,רופ –מטפל הצוות ל הסיכון עצמי ש .4

 ברם .69עךתעמוד על דם ר דין לאוייב לעשות זאת מתו מחזולציל את לה כל אדם שיכול .א
 נה כדי להציל אתק סכלספ עצמולהכניס  חייבאדם ן איש םיוסקהפ ובר דייעל  קנפס
 .70וודאי סכנהמ ורחב

ל רשאי לטפחיוני אחר  תובריא ועובד פארושונה, שכן  הדברעובדי בריאות יחס לב אך .ב
איסור לכל הדעות אין עליו ובוודאי ש יו,כנה לחיש סגם אם יש בכך כדי חש בחולים
ת, מדבקה נהרוקות לטפל בחולה במחל יאופר צוותל מותר, לפיכך .71נהסכ קפלס להיכנס
רה הקפדה יתיפיד ולהק ,, להיות ממוגן היטבזומפעולה כ ייבתתחמהות עם הזהיראבל 
  .ם כאלהת במצבידבקוית ההמניעללי כ כלעל 

ן עקרוני אין לתת כללים ברורים וקבועים ופבא"הישמע: ם לוראויים דברי הפוסקי
שקול , ויש לןיעניי ה, אלא הכל לפמנהעה מינובמלת הזו לתלהצת וכנסתהה רושיעב

מרו: , כאותה שא72"רלא לדקדק ביותיותר מדאי, ו לשמור על עצמוא לו ,סהעניין בפל
ם , ואנפש פיקוח ספקולא כל חשש רחוק נקרא , 73י כךא לידמו בכך, סופו שבדק עצקהמד

 . 74יאיםקבלו יםלחכמ רמסו זה רבוד ות יש חיוב הצלה,אין בזה גדר ספק נפש

א עלול יידבק בקורונה הואמנם אם לאיש צוות רפואי יש חולה בביתו, ואם איש הצוות  .ג
י לו לטפל בחולים במחלת הקורונה, כאל  –ותו להדביק את החולה בביתו ובכך לסכן א

 .75הסיכון לבן הבית החולה גדול, ויש אחרים שיכולים לטפל בחולי הקורונה

 האף כדידוקה על הפה ווש מסכה החבל צורך שית ינדקפההתגוננות ה תבמחו כחלק .ד
 ככל האפשר, ולדעת המומחים היות אטומהסכה זו צריכה למ ה.הידבקות והדבקלמנוע 

מסכה. במצב כזה מותר לכתחילה לגלח את הזקן ן מפריע להגנה היעילה של הזק
 .76פשנוח קפ ןים מדבאמצעים מותרי

 ןסוחימציאת בו יםניויניסם פולייטיכון עצמי בס .5

ואנשים עם  ,, אנשים עם מחלות רקעכנת במיוחד לאנשים זקניםרונה מסומחלת הקו .א
עת כתיבת המאמר טרם נמצאה תרופה יעילה למחלה, אך נעשים בתפקודית.  תמוגבלו
 רות, כגוןלמחלות אחרת אם מדובר בתרופה מוכטיפוליים בתרופות שונות. נות וניסי

ה עם ט חולר, ובפשהינוני וקה במצב בלחולמותר  -אחרות ת וימלריה או מחלות נגיפ
קלול , ושלבד שהביע את הסכמתו לכךבו ונות כאלה,בניסישתתף דלעיל, להון יכהס גורמי

מול הקורונה אך המוכרת במחלות אחרות  תללמחהנזק המוכר של התרופה הניסיונית 
דשה רופה חבת ברודואם מ. 77ה בבירור לטובת התועלתוי המחלה נוטהתועלת לריפ

 
 מ"א חו"מ שכא א.כמבואר בר 67
 טר שם.הגר"צ שכ 68
 תכו א.מ ו"ח"ע טוש יד; רוצח א; רמב"ם הל' עג אהדרין נוראה ס טז.ט א ייקרו 69
 .ואילך 53 ה עמ'כרך  כהלכה" ה"הרפואבאריכות בספרי אה ר 70
שו"ת ; "הפ שם ח"ט סי' יזו ,י"ג' טו פ"י סקסי "חח יעזרלאץ ישו"ת צ ;ל תבכמסופרים  בס' אגרות את רעק"רגאי 71
; 4תכו סק"ב' ימ סחחו"ניה דורה שמה ברהםאת שמו דבריו בנארט, הוביבינו "יריגהז;  א אותח"ח סי' רנ וילהט שב
"ת ומט; שסי'  ו"מחי ח"ב חח נשמת כל דווראה ע .כבי' קשר ח"ג סאמנחת שו"ת ; ' מויסם ח"א יעורי תורה לרופאיש
 ציב חחו"מ סי' עט.דברי י שו"ת ;בדפוסים אחרים( סי' כ)' יט מ"א סיר
 .י"טסק ב סי' שכטתכו ד; מ" מה"ש חו"ערו; ק"בתכו ס '"מ סיו"ש חפת 72
 .רסד א טושו"ע חו"מ ;א לג ב"מ ראה 73
 .שםפת"ש  74
 ח.ינא סי' הקורונה, מהדורה תניפת בתקו –מנחת אשר  75
עקור ל אול ,יר זקןלהשאל ין גדויענ שיקבלה מצד ה נםאמ ז.י' ינא סהקורונה, מהדורה תנית בתקופ –מנחת אשר  76

ומנהג ישראל להניח את , טעמי המצוות פר' קדושים בדעת האר"י( ;ק"ל ע"בד"ג ח זוהר )ראהחת אאפילו שערה 
לים נהגו גדוך ש עדויות שכיו ,ריםמות צעיםקן באמהז גילוחור באין איסים קוב הפוסת רלדען יקר הדיאך מע .הזקן

ם של פקוח נפש ובמקש פשיטאלכן ו ,(סי' קנט או"חחת"ס ח תי; שו"-ז סע' פאסי' ק די ברכה יו"ה שיוררארופה )איב
 הדבר מותר לכתחילה.

 ראה שו"ת מנחת שלמה ח"ב סי' פב אות יב.ו 77
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סיונות ף בנילהשתתוקשה  בינוני צבמר לחולה קורונה בם נוסתה כלל, מותטין, שטרלחלו
על ידי  יםמאושרו יםהמקובליקוח והפעברו את כל הליכי האישור ן אם ה רקאלה 

ורמי לא כל גקל ולה במצב ה קורונחול. ובכל מקרה הארציות והמוסדיות רשויות המחקר
של י ואבתופעות הלוסתכן הל ולאסור  –נים הנגיף ללא תסמי אשסיכון, ובוודאי נ

 . 78אינן מסוכנותי שתופעות הלווא דאוויסיוניות עד שיות הנהתרופ

לצורך תלויה במציאת חיסון יעיל נגד הנגיף. ממחלת הקורונה  ם ורבבותהצלת אלפי .ב
לקבוצת  תשרי בשתי דרכים: האחת, לתה אפ, וזבני אדם פיתוח חיסון יש לבדוק אותו על

ו(, ולעקוב פלצבדמה )-יסוןחרת חת אנשים אקבוצר, ולקהנחהחיסון  ת אתאנשים אח
חיסון נדבקה הרבה פחות באופן בוצה שקבלה את הם יתברר שהקא צות.חרי שתי הקבוא

א, ששיטה זו מובהק מזו שלא קבלה את החיסון, הרי זו הוכחה שהחיסון יעיל. דא עק
רך האחרת ו. הדתימוחלו ואף ו, ישים רבים יידבקנא דורשת זמן ארוך מאד, ובינתיים

ת חיסון, ולהדביק את לתולקבוצה אחרת לא אנשים אחת את החיסון  תצקבולתת ל היא
מובהקת בצורה בנגיף ידבק שלא חוסנה תאם הקבוצה הקבוצות בניגף הקורונה. שתי 
קבוצות  קרהכוונה היא לקחת חיסון יעיל. זו הוכחה שה מהקבוצה שחוסנה, הרייותר 

יא אם מותר לאדם בר ן היאלדיו עומדתיכון. השאלה הרמי סול גם וללא כעיריאנשים צ
להציל רבים ממוות. הסוגיה ההלכתית הזו נידונה בארוכה  ה כדיכנק סלספלהיכנס 
 היא קטנה,יל למצמידת הספק בסיכון ומסקנת רבים מהפוסקים היא שאם  ,79בפוסקים
כנס לקצת ב להייחי ם שהמצילומריהיא גדולה, יש א םאת מידת ההצלה לאחריולעומת ז

אומרים שאין חובה אך יש  ישרעך', ו וד על דם'לא תעמ אחר מדיןאת ה להצילכדי  סכנה
אצל ף הקורונה יגלאור העובדה שמידת הסיכון בהידבקות בנ .80ות והיא מידת חסידותרש

ם רביולרבבות ים פלאצלה לכון היא נמוכה, ומידת ההכל גורמי סי אנשים צעירים ללא
 .81ותת חסידה משום מידיש בזזה, וסוי כלהשתתף בני דםלאתר ומ – א גבוההיה

 ליםקור חובי .6

 ותמטר כל םובקיו ,החולה תביל בפועל בהליכה הוא חולים רקובי של בהחיו קרעי .א
 .82לחולה וסביבתיסיעודי ע לת סיוולהכ, הווצמה

בית שפזים בואו מא ,בבידודחולים  רקבל רסובנגיף הקורונה אה דבקהה תרלל חומגבאך  .ב
 הלקבח לפחות –מצווה ת היים אלקו ,כדיעבד כזהניתן לראות מצב לפיכך  .83יםחול

ור צות ביקמלקיים יותר ב טו .85םחסדי תלוימג תמצורך זו ם בדלקייאו לפחות  ,84וןבטלפ

 
 65מ' ך ה ערואה כהלכה" כפרי "הרפמי בביצוע פעולות רפואיות בסעצן י האסור והמותר בסיכות בגדרראה באריכו 78

 ה אות א.הקורונה, מהדורה תניינא סי' בתקופת  –מנחת אשר  וראה .ואילך
 ואילך. 53 לכה" כרך ה עמ'בספרי "הרפואה כה יכותה באררא 79
 חי.איברים מן המת תרו ןנייאילך בעו 482י הנ"ל כרך ו עמ' . וראה עוד בספרראה שם 80
 ה אות ב. א סי'הקורונה, מהדורה תניינבתקופת  –מנחת אשר וראה  81
 .א מם רינדבא בהנהגת רבי עקיראה  82
צות שקיים מסק ירו הגר"ח מבבעל ס שהעיד ,קמז( )עמ'ייציק ב"מ ל ב ובד סולגרי"רים להויעות שמאמנם ראה רשי 83

ר לצורך מותנה שש סכחרק יים קאם חילק שלא שא, ייתה מחלה מדבקתשהאף  ,ירעלוכ ילל חוצחולים אור ביק
ות והנהג"ת תשובות ובשזאת  כן הביאסכנה. ול עצמו ניסכלה וודאי סכנה אינו חייבאם יש  בלא ,ליםר חויקוות בצמ

 לס."ח מייזגראה ודז'ה של לבהג רנם שכך ביא שועוד הח"ה סי' שצ, 
א;  'בנה מח חוש ,רדסהפ ,ןי"א הענקריהג : ראהוליםחר ממצות ביקולקים ח יעבדדם ביימק ורך זש שכתבו שבדי 84
שו"ת  ;ט ותא פב' סי ב"ח למהש תמנח ת"שו; פד' יס ב"ח חקצית מנח ת"שו; רכג' סי א"ח ד"חיו השמרות אג ת"שו
 רמת' ונטק ה"ח ריעזלאץ יצ ת"וש; (קכח' סי ב"ח - בישןח )קפ 'יחיו"ד ס קבעי תקלח ת"שוקד;  ח"ב סי' משה באר
ת וצשלא מקיימים בדרך זו כלל מבו כתשש מי י .במ' י"א עח עובדיה , וחזוןפג' ס ג"ח עתד והיח; ו אות ח' סי רחל
וכן  ,א תו"ב סי' עא אסף חובשו"ת ישא יריו דבאו הובאלישיב,  רי"שגה; צדסי' ר יףו"ת מהר"י שטיש -ולים קור חבי
 'ודפס בסכתבו שה, ומגעמ' שי הלכהציוני בס'  ביישבשיטת רי"ש אלד ה עואור ג.קס 'ש סיבס' משנת איב בשמו כת

אבלות  ניינירץ כצבי ע ,"טכו ס ט יוסף אבלות סי'ילקו ;טשמ 'בס' קב ונקי ח"ב סי. אך ראה בת תת אגרדורוני לכתבו
ור" איננו יקג "בשמוהו דעתלכי  שום פקפוק, פון ללאטללים בחו רום מצות ביקישמקי יש מי שכתבו .אות יא סי' ח
ן ויבן, וכן ביקור חולים פירושו עהקרבמצב יון שו עפירוש יט כ(, )ויקרא תהיה ביקורת לשוןאלא מ ,ישהומלא לבו
 לג 'ת וכתבים סיאגרו צחק )הוטנר(פחד י  - ם דרך הטלפוןמות גלקיים בשל רפשבמצבו של החולה, וזה אקירה וח

 דוע. וראה ל לד יאחזקאי"ם בלביד ומודת דוי ומצ"שר . וראהאות יג(  י' חסת ובלי אנענייס' רץ כצבי שיטתו ב)וראה ב
 .ואילך 125ח עמ' "שספב, ת-ובחוב' אסיא פא י' ג,ות סלבבי ח"ב סי' י פ"ד, ורץ כצבי אכצ "ת רץבשו ידוןבנ
ח"ב ב יוא תלקחת שו" עוד הורא .ד אות כ' סי בראשית אשר תמנח; אות א א' יס א"פ ת"שו ב"ח אבלות על בו כל 85

 סק"א.כה קצג בהל וייניםם המצירשעסי' קכח; 
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 ורמקיימים מצות ביק, שאז השיחה בזמןת לול הסתכוניים שקטראלבאמצעים  חולים
 .86תעולכל הד עטכמ םילוח

  .87יחשל ידי על חולים ביקור מצות יםיימקמ ספק אם .ג

 , ישיבות ותלמודי תורההתורהאת קרי נשיאת כפיים,, יןימנתפילה ב .7

, אך חיובה גדולה וחשובהמצווה  ת היאהכנס תיבב יןניבמתפילה ש הוא עידודבר פשוט ו .א
לה וכ רהתואת כל הדוחה  שפפיקוח נש ועידם ברור וך גא .88מדרבנן רק אהולכל הדעות 

שש ורים שיש חבת סנוטואם השל . לפיכךיבורדוחה תפילה בצובוודאי ש ,תרובעלג' פרט 
 .89וע להםלשמ בתפילה בציבור חייביםקה להדב

על ידי משרד הבריאות שמותר קורונה, נקבע פת הנים של מגלבים הראשובישראל, בש .ב
עומד  דאחל וכאשר כ ,לבדב םל עשרה גבריש צםממצון יינמבכנסת בית ב לללהתפ
 רו.בחמ םמטרי 2חק במר

מניין בשעת ל הגוד את לצורך לצמצםהיטב ה מודע יהעקיבא איגר וכבר הגאון רבי 
 : 90ניההשע ירתב בשעת מגפת הכולן המתפללים, וכך כמגפה, ולרווח בי

ובכל  ,כתות-תותכ לר להתפלפשא לבכון, אצר אינו נ "זה אמת שהקיבוץ במקום
ויהי' אחרת,  כתריה ואח ,רקובהור כא ולחיתיו ,יםאנשט ערך טו עמ ם במתיפע
... ולחוש שלא  נחהן במוכ ,םש פלליבואו להת ןמהו זבאיז אלו נשיםיוחד לאמ

ר על ידי עמידת שומר ואפשנ"ל לבא לביהכ"נ, ה ו אנשים יותר מהסךידחק
אחר ל ויניח המספר אלי כבר כפ שיו שמאחרזה, ב חי]מהמשטרה[ להשגפאליציי מ

 []השלטונות להמגיסטראטזה  מבוקשתכו יערת ,םו הלימשיש רחאד ע לשם לבוא
ג ]הממשלה[ ריך להרעגירוניסרבו טוב להעאם ן, וג כתנהממני לה לכם בתנכ ושכן

בוץ גדול שמי שהזהרתי אתכם שלא להיות קי וירזכבודאי תצליחו אם תדפה, ו
 םיילתהירת זהרה באמאה , וגםדר הנ"לסכ םי לכתצעישו, ום צרמקב נ"הכבבי
 . "הודו[ "ה ]ירוםך ילל המע גם פללתהול

 : 91ד כתבועו

שנה ם מותר יהי' בראש העזרת נשין בם והנשיבעזרת אהן  תיוסנכל בתי כב"
מקום  לככזו שליד ות, בצורה מקומחצית הס רק את מלתפורים ום כפוובי
מבעלי  יתצחמכן רק על . וספויהא ת לא ומובל עי הגהשנ ושבים בו המקוםשי
. הלושים האהקד ימיםשה לבתי כנסיות בגי םלה היהת יכנסתי הבבת ומוקהמ

כן המחצית מי נדחה מפני מי, לת שוות וויוהזכ מותל בעלי המקון שלכומכיו
 ,שנהשל ראש ה םימים טוביסיות בשני י כניה בבתאת מקומותפוס ת תתהאח

 ןיביטילו גורל ש במשך כתהבו ."םיוה וללים ירוכפה םביו יהנשוהמחצית ה
אי משמר צב בציוחדת, ויויס בצורה מה תקבל כרטבוצקוכל  ,נותהשוצות ובהק
 ם,תאימים לאותו יום עם הכרטיסים המס את האנשיכנית שיכנסניסה לבית הבכ
בוא לבית ל שלא יוכלו ית הכנסת. אלוהסדר בב ו עלישמרפקידי המשטרה ו

 
 ואילך. 35מ' עשע"ז קד ת-גאה ר"י וייסינגר, חוב' אסיא קור ' פד.ב סיח" קצחי תחשו"ת מנראה  86
. ו אות ו 'סי ז"יח ליעזראץ יצ ת"שו; קה-דק' יס ב"ח משה ארב ת"שו; רכג' סי א"ח ד"חיו שהמרות אג ת"ושראה  87
ך ידומא ליח,די שי פשר עלאבוודאי ים, שחסד לותגמי א מגדרם היילוח סא מצות ביקורגימחד ש, םה ספקהדרי ג
וגם הצורך להתפלל על ופו, שבג מצוהן יכעה בפועל, ודבר זה הוא לחול סייעל יקור חולים היאממטרות מצות ב יסאג
ו רקבשישוכר שליחים  יהגר היא איבעק ישרב מובא בספריםואמנם  בצרתו. ואהרום בא בעצמו לט אוחולה יותר בה
( שכ"גת א שאלה א; חוט המשולש )מהדורתרט ל ב פד כל( ח"אמיילקי הלל מדל )רב יל אלראה משכ) מולים בשחו
דן  תר"דאה, וים לט בנדר חתשנ"החדשים חידושי רעק"א  ' רא;עמנ"ה( מהדורת תש ,יץרח; קרני ראם )רבינוב עמ'
 .(ךואיל 147' ב, עמשעת, 200ן, גליון עיץ, המיוברנדי ד"של רו ראה מאמר) נין זהבע

ישתדל שכתב ו"ח צ ח נבשו"ע או, רולל עם הציבלהתפ ן שיכולזמ יד כלולא יתפלל ביחא כתב  חתפילה רמב"ם ב 88
שלדעתו תפילה  ,סי' ז "גם חוש ,' כז"ח ח"ב סית משה חאוגרובשו"ת אוראה  .הציבור עם סתכנהית ל בבתפלהדם לא

"י )הגר קורונההלכות  –ן יצחק עיו , סי' טז אות א הקורונהפת קובת –ר שראה מנחת אאך , מורהיא חיוב ג בורבצי
 ל מאד.להשתד א שצריךאל ,שאין זה חיוב גמור, טיוסף( עמ' 

שהיה  ,5661בשנת טו רומא בגיר ב  פת הד  ות מגודא (טיסע' ב )פ"לון והרופא יעקב צה בם לרחייהוצר ס' אב ראה 89
 ן.יניולהתפלל במי כנסת תב וחתרו לפואס ,וחלטמ הסגר

 .רת עאיגרות רעק"א אגא 90
 .כ ות סי'ותקנ הנהגות בחלק( ר תשל"אגשטטנייגר )יצא לאור ע"י הרב נתן א איבבי עקות רתקנוים קס' פסב 91
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על  רומלשם ך גם שם עליהא ,פרטיים בתיםב יםניינבמל לפתלה לויוכ סתנכה
  ללים.תפרווחים בין המרת ימש לשלים הכל

 ית הכנסת, אך התירובפילות בר תלאסואל בריאות בישרנות הרו שלטווהלאחר מכן  .ג
ם זה מזה. מטרי 2גברים ובמרחק של שרה במניין מצומצם של ע להתפלל בשטח פתוח

ת מכל מקום בשע ,92, כמו בשדהץרופ במקום םדא ללא יתפלש כהלהואף שנפסק ל
בתנאים  חשטח הפתול בה התירו הרבנים להתפלמגפ של בצו המגדול כמ קחוד

  .94ולשם ביניהם ויתפל ודותר שיעמב ית טוולנאייש אם ו, 93הנ"ל

וחייבו להימנע מכל , אפילו בשטח פתוח יןנימבלהתפלל טונות רו השללאחר מכן אס .ד
 הלא ותלהישמע להנחי םיכל גדולי הרבנו ה הורזב לשב .קוםכל מב תוהתקהל
 נותר אחדכל י שעל פ לה במניין אףלשמור על תפי שבקשו היו. 95תודיביח ולהתפלל

אלה.  אתיתו, ויראו אלה זמן שכל אחד יעמוד במרפסת בעת קבי לרך שדו בבבית
לה את אאלה  ך רואיםא ,לא נמצא בבית אחדשמתפללים מניין  ים אםנחלקו הפוסקו
ויכולים גם כהנים  .96שוקדישה ודשבקמר דברים ים לולוכיניין שמלחשב נ זה םא –

ריאת התורה, מכיוון שלא סות, אך לעניין קלברך ברכת כהנים בצירוף מניין מרפ
הקורא יעלה ויברך ויחזור ויעלה יכולים לעלות לתורה אלו שבמרפסות נכון שבעל 

היחיד  ךאו אף דר ת הרביםשאין רשוהוא דווקא כרה קמובכל  .97יברך שבע פעמיםו
י יוצאים דווקא אם שומעים את השליח ציבור, אבל מו, 98ליםלפתהמ יןמפסיק ב
  .99ו מצטרף למניןו לא אינשומע אותשאינו 

ילה השלטונות תפהתירו  – רגהיציאה ההדרגתית מתנאי בידוד והסבעת  –לאחר מכן  .ה
 טועישכל המתפללים בו השלטונות יאנשים בשטח פתוח. יחד עם זאת חי 19עד במניין 

 ניםהכהבעלי התפילה ואף , וךכמניעה להתפלל בזה  יןם, ואופיה מסכה על אפם
  .100קולם יישמעובלבד ש ,מסכהה םעת זאות יכולים לעש כפיים הנושאים

ונפסק , 101למנהג זה הוא מהזוהר המקור –די הלוויים י לען נטילת ידי הכהנים יובעני .ו
אחד  לוי קיש שכתבו שר .103הזמנהג בזלזל ל ואל ללוויים ,102בשולחן ערוךלהלכה 

הן וטלים ידי כיים נים שכמה לווזנמנהג האשכ צדיקו אתשה שי, ו104כהן יו שליד לוטי
ו כשיפסיד םגכהנים הוא וסקים אם החיוב ללוויים ליטול ידי ההפ דנוד עו .105דאח

ד העומדים גשל חזרת הש"ס, ואם מותר להם לעבור כנשמונה עשרה  חלק מברכות

 
 חצוף.נקרא ץ חוב ללפשהמתב לד כות ברראה וה. "ח צ ע או"שו 92
 הוא ק"ו. רהוחמההמגפה מצב כאורה , ולשדהבל פלתים להלכ"ע מותרעוברי דרכים , שס"ק יא שם ב"מה ורא 93
 .ושם מהדורה תניינא סי' כט, כ' נה סיקורוהת פתקוב –חת אשר נראה מו

 מ"ב שם. 94
 ידות יכולים לכווין יותר מאשרווקא ביחשמרגישים שדש מי ' ז, שיחאו"ח ח"ג סי וראה בשו"ת אגרות משה 95

 בבמצירה ביחידות, אך וונה יתכפני  על כזה עדיף תפילה בציבור במצבשם שגם לים פסק ור, ואמנם בתנאים רגיבבצי
 לה.יהיו ש"ירוויחו" בכוונות התפייתכן ש ל ביחידות, מאדלהתפלשיש חובה כ, פשנחירום ופקוח 

 מן תחפהם, והעומד בתוך המר עויח צבחד ושלכל העשרה במקום א שיהיויך צר פסק: יג נהח "או ע"שוהמחבר ב 96
 ת באחרוניםודעו הזל סמך וע וץ.חכל ת ולחוץ,עובי הדל מית שליפנ ה(שפ) ת ממקוםהדלוגר ינו כשסדהי ולחוץ, האגף
ד ומע א מקיימים תפילה במניין כשכל אחדדים לשלספר לךכח ואיקורונה )הגר"י יוסף( עמ' הלכות  –עין יצחק ב קפס
ס"ק  נה סי' מ"בהובהם  ,וניםרה מהאחו הכריעו כמתוכדעג, נה ס"ק יבפר"ח סי' ב ומת זאת כתלע .תומרפסת ביעל 
ודווקא , ידדלה צטרפיי מכל גוונבאלו את אלו ין רוא צתןאם מק לאב ,לאלו אין אלוור ינןאשבקא ודו הזל כש ,נד

צחק שו"ת מנחת י וראה מניין. יים בדרך זולק יםיכול ונראה שלאשכנזיםשעה"צ שם סקנ"ז, הדחק כמבואר בת בשע
 י' כהושם מהדורה תניינא ס, יח הקורונה סי'בתקופת  –ת אשר מנח "ב;, תפילה, פ"ה סישלמהות ליכה ;מדסי' ח"ב 

 .וסי' כז
 מג ה כשאין בציבור מי שיודע לקרות.חת אשר שם מהדורה תניינא סי' כו. והוא על פי המבואר בשו"ע או"ח קמנ 97
 .סקי"ב בא"א שם ג"פרמט"ז שם סק"ב; שו"ע או"ח קצה א;  98
רונה, הקות בתקופ –מנחת אשר ב"ז, אך ראה סי' נה ס"ח חולק על הט "ב. אמנם הפרי חדשכד סקט"ז או"ח סי' ק 99

 לג שיש לנהוג כדעת הט"ז. מהדורה תניינא סי'
 שטיין.רפסק הגר"י זילבכן  100
 כח.או"ח סי' ק ה ב"יורא .רש רותביא מקור ממדג שמ-ב ר וראה ריקאנטי במדבו נשא דקמ"ו ע"ב. פר'והר, ז 101
 , וערוה"ש שם טו.ישם  הרב ו"ח קכח ו. וראה שו"עאשו"ע  102
 קכז.  ד סי'ח" ת משה חאו"חשו"ת אגרו 103
 .שיבהגרי"ש אלי' נז, בשם ח"ב סי יתשו"ת שבט הקה 104
 התי שם.קשו"ת שבט ה 105
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 .106דוניםני דוארץ, וען עם הי כהדייטול  םחכ דתלמילוי ואם , הרפילת שמונה עשבת
ט מגע ים כדי למעהלווי לאל יהםיד יטלו םהכהנידיף ששבעת מגפה ע ועל כן נראה

 י אחד לכהן אחד.ולפחות יסתפקו בקרוב ביניהם, ולכל ה

ם אמנ .107תפלליםמהתפלל בשעה שהציבור לת בביתם יכוונו ידום ביחללימתפה .ז
ציבור לל בפתכל העולם להבואל רשרו ביאסה נורהקושל מגפת  םימדתקשלבים המב

ן את ן לכווניתו  ,פלהכהמת מערוב רביותל המעצם בכמולמניין מצט פר בכל מקום,
ראוי י ה כנרא לו,זמנים אלכוון לא ניתן לר שאכ .לזמני תפילות אלו בבית זמן התפילה

 .108כעין יחדיתו בב כל אחדלהתפלל ת מישעה מסו ובעקייחידים כל הלקבוע ש

ילוי לע יותמשנד למי – תניין מרפסומשתתף במו אינו, יש על נפטרר קדמוריך לשצי מ .ח
 .109הזכראו  זכרו

 –מטרים  2רחק מבמים אך בריחוק זה מזה ומצת התירו מניינים מצשלטונות שהעב .ט
ק חבמרוד ולה לעמלע והאף, ומותר גםשו מסכות על הפה לתורה והגבאי יחבהעולה 
עולה ם עדיף שהול מקכומ .110י הקוראמע מפשיו כתב,את ה על פי שלא יראה ףהנדרש א

שיקרא נכונה את  מים, ובלבדק בטעידימ ינום א, ואפילו אשלושה הפריקרא את  עצמו
 על אתנחתא.ובמידת האפשר גם  ,וקספהמילים, ויקפיד על סוף 

דים ים יחיאצמ, ולכן כשנ111רובדווקא בצי איה' ה-ב' ו םימיוב תקריאת התורה בשבתו .י
א רולקך צריאך . משחובה בקריאה מידי חו וצאיםיהתורה, ולא  קריאת חובת יןד אודבבי

ישלימו  –בשבת הבאה להתפלל  וכל הקהלואם י .תרגום ואחד אקרמ ייםשנ שהפראת ה
 .112רוה שהחסיהפרש תא

הפוסקים קו נחל –מניין  הן השלמות פרשיות התורה שהחסירו בשבתות שלא הינייולע .יא
 ולא ,הפרשה שלפניה רק את פללים בציבורשמת הנאשות הרבשב והדין יקראיקר עמ אם
את כל הפרשיות שהציבור  שלימואו שי, 113אחרותת הרו בשבתוות שהחסיכל הפרשיאת 

פרשת מהשבת שעברה ועד שני של ובמקרה כזה יקראו לכהן את כל הפרשה . 114החסיר
יאה הקר ואמנם אם החסיר .115ם בפרשת השבועיו לשאר העולאהשבוע, ואחר כך יקר

שבת בוכן אם , 116שאחריהבת בש משלימיםאין  –ת פרשיו שתי ת שיש בהבשב הרתוב
מוסיפים עליה את הפרשה אין  –שתי פרשיות ים ראקורה בתוקרוא ו לשחזר

סיקו להתפלל בכל בתי הכנסיות מגפת הקורונה, שהפ . ויש מי שכתב שבעת117שהחסירו
 חשש שיצטרכו ויש ,םלימגבי איםנתחזרו להתפלל בו ,ה שבועותשך כמנה למחמת הסכמ

ה של אותו הפרש את ם אלאראיהדין אין קוקר עימ –ה בציבור חזור ולהימנע מתפילעוד ל
ומכל מקום מכיוון שמדובר במחלוקת הפוסקים בדבר  .118במניין שבוע שבו מתפללים

 
שו"ת  ח"ח סי' לו;מאיר גא הרח"ח סי' מז; שו"ת שט הלוי שב שו"תב שם סקכ"ב; מ""ז; סי' קכח סק ג"אמראה  106

 .א סי' זחכ"חט"ו סי' כב, ושם אליעזר  ץת צישו" והנהגות ח"ג סי' מח; תתשובו
ין ינמף לרצטלה ןא שיתכווים, שהיינו דווקה שכח ודבר הלפ"ה סי" לה,מה, תפילוראה בהליכות ש .טצ ח "או ע"שו 107
 דף ו. י שדה ברכותבמרומכתב  בכל שעות היום. וכןניינים ש מים גדולות יי בערהרסויים, שמ

 .זי' יה סנהקורובתקופת  –ת אשר חמנ 108
 ה סי' כב.הקורונבתקופת  –נחת אשר מ 109
 יו שם. תוי. וראה ראניינא סי' לאושם מהדורה ת, ר שם סי' כגחת אשמנ 110
 יז. מילואים סי'ה, פילות שלמה, תאה הליכר 111
 א. הקל או"ח עשו" 112
ם שער ז אפרי שעריד; "מג"א שם סק ;ב "ח קלהרמ"א או; סי' פה שו"ת מהר"ם מינץה פ"ג סי' ל; ילאגודה מג 113

  .ט, ושם סל"ס"ט
סי'  ת מהר"ם שיק חאו"ח"וה ס'"ב; שפסקו אליה רבה סי' קלי' מה. וכן ' שבת ס"ב הלמשמע באור זרוע חכך  114

ערוה"ש או"ח בתוספת מעשה רב אות לד;  "אהגרלכה למעשה; הלר "נ אדכך נהג הגרששהעיד , החת"ס בשםשלה, 
רה יאת התול' קרלב; ילקוט יוסף הח"ב עמ' שחזון עובדיה שבת ; לגעמ'  הובא בס' פאר הדור ח"ג חזו"א,הקלה ו; 
סי' קלה "ב מ וראה .י' זת בצל החכמה ח"א סו"ש ;ואילך נג, עמ' בהלכה )הגר"י יוסף(הקורונה  – -עין יצחק , ועמ' כ
 ת.דעוי השת שהביא סק"ז

 כח. סי'או"ח אומר ח"ט ח שו"ת יביע 115
 ' קלה סק"ד."א סי' פה; מגמינץ סי "םמהר שו"ת 116
 מ"ב סי' קלה סק"ז. 117
מה הוא דין השלשער ד סל"ט אפרים  י. ונימוקו: לפי השערלד הקורונה, מהדורה תניינא סי'ת בתקופ –מנחת אשר  118
לא  כלל רה שהציבורבמקהשלמה מר דין לא נאורה, אבל תבה לא קרא בסי ר התפלל אך מאיזהאם הציבו קאדוו
ת התורה את קריאר הציבובטלו  אמר רק אםדין השלמה נ קב ח"ג סי' ובות יעו"ת שוד, לפי שע; ותפילהבץ לקהת
 .שבתותפלל מספר אין דין השלמה אם הציבור לא התאבל אחת  פעם
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לא נכון י אדבוו –ץ אנשים ושכת של קיבומשהוא תקנה, מכיוון שיש סכנה בשהייה מ
 פות.ת נוסוי קריאת פרשיעל יד לההתפי את ךילהאר

 .119והחסירה שאין משלימים מות הדעלכל  –ות ובעניין ההפטר

על  יש מחולי קורונה שמאבדים את חוש הטעם, אך מכל מקום יברכו ברכה ראשונה .יב
 .120כליםהמא

 בלה אלא בשבילאין העולם מתקיים ו, 121ד תורה הוא כנד כולם בחשיבותותלמואף ש .יג
 ואין , 124שאני דשכיח היזיקאהיכא אך  ,123מגנא ומצלארה ותו, 122בןית רוקות של בתינ

 מגפה גורמתצות אנשים יחד בזמן שהתקבכשברור  , ולכןנפשי פקוח בפנ העומדדבר 
את תלמודי התורה  אלא לסגור רירהב ןי, אללככל אחד ושל הנה של להדבקה ולסכ

 . 125תרוחאה בדרכים והישיבות, ולהמשיך ללמוד תור

 לברכת הגומ .8

 לברךב חיי –ובוודאי אם היה מונשם  ,סבל מדלקת ריאותוה חלת הקורונחלה במש מי .א
ים סמינים קלמת ות דם, וסבלצא בקרבו בבדיקף נמא. ומי שהנגייר שהברלאחמל הגו
מי רוקרו, לא יברך הגומל; ואם הוא אדם עם געייא ברבדם א אוה אם –עת יי שפדמו

יברך לא  –א מבידוד ולא היה חולה י שיצל מבא .126הגומלרכת ב ךרמקום שיב יש –סיכון 
 .127ברכת הגומל

ת עידולברך את הברכה בויכול  –לא ניתן להתקבץ במניין  כת הגומל אבלברומי שחייב ב .ב
 צריכיםשה ששבקדו רבא כדין דא להו שרה בברכת הגומלם(, כי דין עוגון זו )כידיאו

את המברך גם  ם רואיםשכולם הנס, ולכן די וסמדין פר אלא אחד,ית בב העשרה להיות
ל בתוך שלושה ימים מההחלמה, אבל ומאף שלכתחילה צריך לברך ברכת הגו .128יאווידוב

, וברכת הגומל צריכה מניינים נה לא היומגפת הקורוובתקופת  –אם אין אפשרות כזו 
ברך י – ןל במניילהתפלב יחזרו כל זמן שירצה, וכששו םלו תשלומי יש –עשרה גברים 

 .129אז

  ם טובווי שבת .9

דיים כדי על הי כפפות םעועל הפה והאף,  העם מסכ תחייבים ללכת נופי השלטוכאשר על  .א
 .130ובעיר ן בואף שאי יםגם לרשות הרבכך  לצאתמותר  – הקהדבוע הידבקות ולמנ

 .131ג'ל בשבת, ואין בו משום ממחק-מותר להשתמש באלכו .ב

 
 נז., עמ' בהלכה )הגר"י יוסף(הקורונה  – -עין יצחק  119
 ה נימוקיו שם.מג. ורא הקורונה, מהדורה תניינא סי'בתקופת  –מנחת אשר  120
 א. אה אמשנה פ 121
 .ביט קשבת  122
 א.סוטה כא  123
 .בפסחים ח  124
ר"ל מפראג הל של המפת אחיו הגדוקותה בהמגפ שמתאר את ,"פורופר וסיס ,רספ"עגנון של ש"י ספרו ראה בו 125

ואת ו ותה המגפה ... והסגירו א: בימים הרעים ששלטחיים ב"ר בצלאל, בעל "ספר החיים" ר' –וחברו של הרמ"א 
ומק לע דירבא, ולאביי ורויות ע בהועששתהדאגותיו ל נוהוות ... ולא נתשיב, נתבטלו הידשיםאנשי ביתו שני חו

 ההלכה.
הקורונה מהדורה בתקופת  –וראה מנחת אשר  צרה. ק שו"ת לעתלוס(, בחגר מכי )הגר"רדמות רס נאראה בקונט 126

 תניינא סי' טז)א(.
 ו.מהדורה תליתאה סי' נה, מגפת הקורועל  –מנחת אשר  127
 קורונה של הגר"צ שכטר.פסקי  128
, יה. וראה חזון עובדקסי'  אלמה )שו"ת שבט הקהתי ח"גבילו לברך עד שנה מההחיש מי שה. שו"ע או"ח ריט ו 129

מה ח"ה אפילו אחרי כמה שנים )שו"ת בצל החכברך לעולם, ויכול ל ויש שכתבו שהחיוב לא פוקע (;נחברכות, עמ' ש
מהדורה תניינא  נהקורוהבתקופת  –מנחת אשר  וראה כה(.ירור הלכה אות בב ,יטה סי' רהלכה ברור ות ב;סי' פח א

 שלושים יום.כב שכתב שיכול לברך רק עד סי' 
בהלכה )הגר"י הקורונה  – -עין יצחק ; ומהדורה תניינא סי' יג ,סי' ט הקורונהפת בתקו –שר נטרס מנחת אואה קר 130

 .נא-נ, עמ' יוסף(
 הדורה תניינא סי' טז)ג(.מ רונהקוהבתקופת  –מנחת אשר  131
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, מותר ל הנכנסיםל כף שודקת את חום הגבוש שיש מערכת אוטומטיתאף  ,בבתי חולים .ג
מעשה מצידו והוא בא לקיים  לא כלמו וללבקר בשבת חולים, כי הנכנס הולך לפי תו

 .132מצווה גדולה

 גע עםמשהיו ב יש כאלהכשים עם כרוז להודיע לרב כברבבחג ובת יר בשבעע נסור למות .ד
גם תר מו –פשר אי ואם אי, וגי את על ידז כלשות עדיף לע .נשא חיובי לנגיף י שנמצאנולפ

בו בת למקום שת בשפנולהתה נלחולה קורוח נפש יקומדין פוכן מותר  .133יהודדי יעל י
 .יםראח תקבע הדכדי למנוונה קור ים חולימרוכז

חולה קורונה שהחלים יש סברה רפואית חזקה שיש בדמו נוגדנים ולכן מתן פלזמה  .ה
בריא ים שזה שהרופארור ללפיכך אם ב .די להציל נפשמחולה כזה לחולה פעיל יש בו כ

לו לנסוע בשבת כדי לתרום תר מו –צא במצב קשה שנמ ם למיוגדנייכול לשמש כתורם נ
 י.את הפלזמה, ועדיף שיסע עם נהג גו

ובידוד לוגי, וכיפסמעקב טיפול ובחדים שנמצא באו מחרדות ופון אכידל מבהסו החול .ו
 עתלדם א – נפשיבו האת מצ ררדם לדליולעד עושבת ומ ים בימידידמלא ללא קרובים וי

למטפל  לפן לקרוב משפחה אולו לטמותר  ,ויכולים להועיל ל ןהמטפלים בו שיחה בטלפו
 .134ינוישיעשה זאת בשדיף וע שב,ך מחרדידיאו ווב או, תידוג את הבדלהפיכדי 

וע ר לו לנסוה אותה, מותבשבת, ורוצה שבעלה ילו יםחול תיבל סועלניכה שצר ולדתי .ז
רים, לים אחובקת חחולים מחשש להדבית הבאתה להישאר לו  ירשום לא גם א 135התא

 .136גוי עם נהג רויחזו

אם  – לב קבמצרונה וחולה קיתי ב לבידודת חולים ימב נותפא כדי ללנס שנקראמבונהג  .ח
ולים הקלים את החולכן חייבים לפנות  פוז,שא קתמצוה נוצר ליםחו באותו ביתידוע לו ש

 מחמת לקה אחרתזו במחלאשפ תם אין אפשרו, וגיותר קשיםים הולחלקום די לתת מכ
פק ן סמדימותר  –ר רלב דרךלו  אין ואם יתו;ו לביאולהב לנסוער תמו –שש להדבקה הח
 פש.וח נפק

ע הדבקה, למנו ידכ יתומבכשיחזור צריך להתקלח בחולי קורונה  פלהמטאי פות רוצו .ט
ר גם כתב שמותמי שויש , 137צוננים םימברק התקלח ל מותר לומי שכתב שיש  –ובשבת 

 .ים פושריםר אפילו בממותלכל הדעות ב ביום טוו .138במים בפושרים

נוגדנים מכיל דם ש קחת ממנול יםצריא, והרופאים רוק בקורונה והבמאומת שנדב הלחו .י
 –נגיף ר על הה יועיל לו להתגבוה שזולה קשה בתקחוזריק ללהנת ל מענה ורוקלנגיף ה
חזור ויועדיף שיסע דם, ה תאלתרום ום טוב כדי ובי גם בשבת םילוח תיבלנסוע למותר 
 גוי.עם נהג 

הבשמים ל ע ךלפיכך לא יברח. ירחוש האיבוד  הקורונה הוא תשל מחל סמיניםאחד הת .יא
שאי רחינוך הקטנים שהגיעו ל ביתו בני וציאלה ויןכאם נתו .139שבתאי מוצב הבדלהב

ח ינו יכול להריאם מי שקומ כלמו. 140חהריול לכי ונאי מועצא ים, אף שהועל הבשמ לברך

 
 ז.נה, מהדורה תליתאה סי' ומגפת הקורעל  –מנחת אשר  132
 .הקרונה סי' יגת בתקופ –ר ת אשמנח 133
 :official-schachter-m/rav.co.kolcoronaps://wwwhtt- רסם באתרו, פצ שכטרנה של הגר"ופסקי קור וראה 134

pesakim . 
 לא. בסע' 256 עמ' כרך בפואה כהלכה" הרפרי "בסה רא –ת חולים בשבת יעה לביבנסיולדת ת ום ההיתר ללובעצ 135
 ונה סי' טו.רהקופת וקבת –אשר  תמנח 136
 ://:icialoff-terachsch-avr/molcorona.cowww.khttps-ם באתר ספור ר,גר"צ שכטל הרונה שקו יפסק 137

pesakim. מ שבת  –משום גזרת הבלנין  ים אפילו אם הוחמו בערב שבת הוארחוץ כל גופו בשבת במים חמהאיסור ל
מג"א שם ראה  –ננים חוץ בשבת אפילו במים צורשכו א. ואף שהמנהג הוא לא ל"ח וו"ע אא; רמב"ם שבת כב ב; ש

 חמיר.להסק"ח ומ"ב שם סקכ"א, אך במצב כזה אין 
ם שכו א, שז ה ושוראה הגהות רעק"א לשו"ע או"ח  (.טזמהדורה תניינא סי' טז) קורונההבתקופת  –מנחת אשר  138

ים שהוחמו בדוד שמש מעדיף במכל מקום נראה שושהוחמו מערב שבת למי שמצטער.  צה בשבת במיםשהתיר רחי
 יזהר מסחיטה.בכל מקרה בחשמל, ו אול
 .רד וכתבים סי' סקיםת הדשן פמותרת ו"ח רצז ה; שו"ו"ע אושט 139
בשו"ת שבות יעקב הכריע  כןורך בעצמם, עים לבים אם אינם יודגדולוציא גם הכתב שיכול ל שם"ע שוטוואמנם ב 140

להוציא בני ביתו הקטנים  ג שדווקאסקי"שם וכן הכריע במ"ב  ,חלקו בזה על השו"ערוב האחרונים  , אךח"ג סי' כ
 ,רךכתב שלא יבש או"ת רדב"ז ח"ה סי' ב' אלפים שכשראה ו. ינו יודעדולים אפילו מי שאג אבל לא ,ינוךשהוא מדין ח

https://www.kolcorona.com/rav-schachter-official-pesakim
https://www.kolcorona.com/rav-schachter-official-pesakim
https://www.kolcorona.com/rav-schachter-official-pesakim
https://www.kolcorona.com/rav-schachter-official-pesakim
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וא מסדר הש כיון ו נחשבת הפסקעניית אין, ומים בהבדלהברכת הבש לע יכול לענות אמן
 . 141הבדלה ומכבוד המצוהה

לו' ורק את פרשת 'ויכ נה עשרהמר אחרי שמוהמתפלל ביחידות יא ,תבליל שבבתפילה  .יב
 . 142ות''מגן אבולא יאמר 

יחידות לא פלל בתולכן המ ,רבובצי רמאיקן להתת נשבב רמאנות שים זמירעהפיוט אנ .יג
 .143ט זהיופ יאמר

 סתפרלהמותר  –לפני החג  סתפרא היה סיפק בידו להבחול המועד ול מי שיצא מבידוד .יד
 .144בחול המועד

 .145רופא מותר לכבס את בגדי הרופא או המנתח בחול המועד .טו

 פסח .10

או  ,תכמסם סיו עושים שהםג הנשתרש המכבר ה, אך ב פסחרעב תענותכורים להנהגו הב .א
 ום.צהמים פטרמסכת הם נה לסיום מצווהסעודת הכת, ובמס םסיום בשתתפימ

ם דוד, אימצא בבני שמ ובפרטיחד, ל להתקהאסור ר , כאשאכן בתקופת מגפת הקורונה
בר הכי,  ואלהוא  הצום. ואםלהיפטר מ כדי ימה,סיבדו מסכת ולמוד ללליך רצ רובכ הוא
 ו ספראו אפיל ,וןלומד בעי אם אחתמסכת של  תיונשמאף , או  שניותמ דרול לסיים סיכ

 .147חריםא לאצמו בלבד ום כאלה יכול לפטור עבספרישא לא ,146ןאם לומד בעיו םנביאי
ת כסיום משמוע סעת הדחק לשבאל רשילת הראשי ותהרבנה ריונה התהקור פתמג בעת

 .148יםרת אחרושקתמצעי או דרך א ,דרך טלפון

או בפקס  םבנישאה לררהה ופסהעברת טה וימתח דישות על ילהיע להוכמכירת חמץ י .ב
רשאה מותר לתת ה תאת השליחו שר למסורשאי אפ קוםובמל ובדוחק גדו ,ד'ייל וכבמ
 .149פוןבטלב לר

 מץ.וכרים חהמ ניםבר שלך אתרים דרגם  מץח ורלמכ ניתן

זכין לאדם  יןמד וימכור את חמצלמנות עבורו שליח שיכולים  –שהוא מורדם ומונשם י ומ
 .150פניובשלא 

החמץ  על ידי פירור ור חמץמצות ביעלקיים ו ,ץץ בחוחממשריפת כליל להימנע  פסקוש יש .ג
יש ם שוקא במקוזה דונראה שו .151םותישירלה בסלא םוהשלכת ,זיתפחות מכדלים של לג
ת א ףלשרו תאספים רבים יחדכאשר מ אושום מטרה, בתים למהת צר ואיסור לצאוע

 
 הורא יביע אומר ח"ד חאו"ח סי' כד. ריכות בשו"תרעק"א סוסי' רצז. וראה בא דבריו בהגהות עיר עלוראה מה שה
"ת אבל בשו ,ריחחוש הו ר במי שאין לכתב שמדובא ואמנם במ"ב שם סקי" .די' ס ק אונסדו"הואב מבשו"ת חלקת י

 למצב בקורונה.זמני, ודומה  רק מצבלמרות שזה ת, שי שיש לו נזלמהדין גם ב-"ב סי' קפג כתב שהואטנות חהלכות ק
 .35' העלכה ב פט"ז בארחות העדים ח"ומ כות שלמה,וראה הלי ץ.' רח"עמים פסחעל מס'  למהשת מנח 141
מגן אבות, ובוודאי ומרים בבית אין או מתפללים במניין יל"ד. היינו אפבמ"ב שם סקכרסח י, ושו"ע או"ח  142
אמנם בירושלים העתיקה נהגו כח. ורונה, מהדורה תניינא סי' הקבתקופת  –מנחת אשר וראה  חידות.יבמתפללים כש
וראה  .עמ' נא, ושם קורונה )הגר"י יוסף( עמ' יזהלכות  –עין יצחק ראה  –ללים פבכל מקום שמתומר מגן אבות ל

 אשר שם. מנחת
 :lofficia-hachtersc-rav/ma.conlcorokow.ww//ttps:h-רסם באתר גר"צ שכטר, פוה ונה שלפסקי קור 143
mpesaki. קדושה, עיי"ש.כדבר שב זהדין פיוט ייציק שולובי"ד סגרבשם ה וראה שם שהביא 
 מד. הקורונה, מהדורה תניינא סי'בתקופת  –חת אשר מנ 144
 מו. סי' שםמנחת אשר  145
, ושם א סי' קנזאו"ח ח"משה ח אגרות "תאה שורו .קורות שצייןתע אות ט, ובמ' יקי תשובות סה בפסכל אלב ראה 146
לא מפירושים נו הראשונים ושי רבותיפי פירום למד כאוקא וד אך ,אקרמפר סם יויוצא גם בסשפסק ש, בי' י"ב סח

 א.בעלמ של אנשים
 כו. 'סיחאו"ח  אח"ר ביע אומשו"ת י 147
 ' יבסי נהרוהקות פקותב –שר א וכן פסק במנחת רסיטי.יוניב-שיבהל יש רבאתשכטר, פורסם  הרשל רבפסק הוכן  148
 ק"ו.ס

עין בוכן  .טרנבוךהגר"מ ש והראב"ד ,וייס ר"טהגד "הגאב ראשותב ,םיושלריבת ה חרדיצ עדבני הבד"ר של פס"ד 149
 .לו ינא סי'הקורונה, מהדורה תניבתקופת  –מנחת אשר ; ובכה ואילך קורונה )הגר"י יוסף( עמ'הלכות  –יצחק 

 .כזמ' קורונה )הגר"י יוסף( עהלכות  –עין יצחק  150
 .בארה"בר שכט ר"צגוה ,מינצקיקהגר"ש ו ,יןיינשטהגר"ד פיפס"ד של  151

https://www.kolcorona.com/rav-schachter-official-pesakim
https://www.kolcorona.com/rav-schachter-official-pesakim
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 - הבית(מ מ' 100 התירו לצאת עדשראל שכמו ביט )עאת מלצר ותמשם במקו לבא, החמץ
 .סורלא נראית סבראלא  –ובכמות קטנה של חמץ  ,בעצמו ץאת החמ שורף םא

ל ילת של ביל בתפילת ערמר הלוא אלש אומריםיש  – לל ביחידותומתפ דדוביבא מצמי שנ .ד
רבית עב ילהללומר  ד יכוליחי גםש יםמרוא ; ויש153ציבורן דווקא בה נתקז כי, 152הסדר
 .154רהסד בליל

 להימנעים ווצהם מחותיבני משפזקנים וזקנות ש רקיע, ובודידמצאים בבהנ אנשים .ה
 תולכאת הסדר כה ם לעשותצריכי, ףבנגי ביקו אותםשידשש עמם מחמלהשתתף 

  .155םדבל

 רובר , והרי"ולייכו תיי"כל דכפין י אומרים בפתיחת ההגדהעניא" ש בנוסח "הא לחמא .ו
ה היא זכר את כי הכוונאך מכל מקום יאמרו ז ה,המגפבעת לבית  יםניע ניסיםכשאין מ
 .156ן פסחבאכול אתם קרל ש שהיו מזמיניםלמקד

א מצב זה יוצם בם גש הטעם. ומכל מקויא איבוד חוה הונקורלת נים של מחאחד התסמי .ז
 יחסבל בה, אצמ לעם בם אגא כי יוצ ,הברך עלילול ויכסדר בליל הת מצה ת אכילובח ידי
 . 157כהבלא בריאכל  – ירות בפיומרולא הרגיש טעם הבלע  יצא אםון שלא יוכמ ורמרל

 ות.דר ביחייכולים לומתפילת יזכור  .ח

  עומרספירת ה .11

ן בתקופת כאות. מקלטאפילו , וינהימנע משמיעת מוזיקה בכלי נגהלאל ל ישרמנהג כ .א
 דים,דוים בשובר באנדמ אםידוד, בת בעל כל אחד להיו נגזר, כאשר המגפת הקורונ

 –בידוד רוכה בלשהות תקופה א לדים שקשה להםן בי, וכזקניםלים והם חואי כשובווד
 הדין-ירה בפה, אך הואר בשמדוב , בוודאי אםמוזיקה בקלטותמיעת הקל שמקום ליש 

 ואם יכול להסתפק . 158םהבודדי ח שלמצב הרו לרומם את יזה כדאם יש בה, גיני נגם בכל
 – פרקי חזנות, או בשמיעת ולד ומחוקיאה לריבמנה ניאך א ,את האדם תרוררה המעיבש
אינם במצב להקל לבריאים שאין אבל . 159גם לא בעת מגפה כל אדםכי זה מותר ל ,עדיף

 .160ן הבידודגישה בפשי קנ

ת והיה המספרו ונה נסגרו כלופת הקורתקשבן ומכיו –העומר  בדין תספורת בספירת .ב
לות אבנהג האת המל לשנות כוי צורךקום מבמי שכתב ש שי, סתפרהו ללאונס שלא יכ

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

 .ד פזתח פי המבואר במחבר או"ן על כ םיגנוהל 152
 .בלובייציק( עמ' רכסו י"דגרהרב )ה פשנ ס'ב ראהו .סק"ד אור הגר"א או"ח סי' תפזבי 153
הדורה מהקורונה, בתקופת  –מנחת אשר בוכן כתב  מב.-ק לטס"תפז  סי'יים חכף ה אות ח; פזתי' ס חו"ברכ"י א 154

 מ.-לט א סי'תניינ
ידיאו של ו יםוגינולכוש באמצעים טירו שימשהת יםמה רבנכ והיו ,תיתברח-תה רגשיה הוא קשה מאד מבחינמצב ז 155

)ראה  גם ביום טוב אסורה וגיות כאלכנולבטשימוש  ר.הסד בני משפחתם העורכים את נים עםהזק את וכד' כדי לשתף
. יש (מא הקורונה, מהדורה תניינא סי'בתקופת  –אשר  מנחת; ואילך להסף( עמ' וקורונה )הגר"י ילכות ה –עין יצחק ב
ן אז איפסח, שאחרי מנחה גדולה בערב כד' ו ות וידיאתקשור תבאמצעו רמהסד סויימיםמ םלקיך חרולע יעי שהצמ
תמיד של  יבן פסח אחרקר הקריבו אתהיה קיים  המקדשת מן שביזביים כאלה, ונולוגטכים מוש באמצעשיבור סיא

ב ר)ה םתבבדידו שועם יכביכות הצאאחרי ר שחייבים להתקיים בסד יםתם חלקאו ורק ,גסת החינני כלפבין הערביים 
 נון(. י. בן

 ורונה של הגר"צ שכטר.סקי קפ 156
או  (,יעהכילה, )לאפוקי בלבדרך א די ורחובת מרי לצאת ידי ם כדאתפק מס ,נה סי' לקורוהבתקופת  –אשר  מנחת 157

 .הספקמחמת  לברך אכן מכריע שלוה. ולוהמצ םלקיוטעם המרור היא הכרחית  תשהרגש
וזכר סור כזה לא מאת במפורש, ואיזם שאסרו קדמונילמצאנו  אנה לבכלי נגיה קוזייעת משמ סורד איביסו 158

תצג  חוה"ש או"עראה ר –ספירת העומר  ות בימיאבלור מדיני זה איסור גמיש בשנים אך כתבו האחרוך. רועבשולחן 
ושם ח"ד סי' כא, ושם ח"ה  ,זפי' ס ושם ח"ג ,ח"א סי' קסו חחאו"שו"ת אגרות משה  יא; ' ו אותמועד לכל חי סיב; 

"ת שו ;תג-, ושם חי"א סי' תבקפח י'ת משנה הלכות ח"ח סשו"א; ח"א סי' קיצחק מנחת י ; שו"תוסי' קלזסי' סז 
שלמה הליכות ראה  –ה בפה מיעת שירש םאסרו גוכן ד. ועוד, ושם ח"ו סי' ל, ל 'ג סיח"ושם  ח"א סי' מה,דעת ה חוי

מדובר אכן כאשר  .גל 'ץ אליעזר חט"ו סיצי שו"תז; ח סי' קכ"שבט הלוי ח שו"ת ;53 ע'א פי"א סי"ד והמועדים ח"
 מד, עמ' בהלכה )הגר"י יוסף(הקורונה  – -יצחק בעין  כתבוכן . מירמקום להחאין  –שי פנבמצב של מחלה ובקושי 

ק לחזכדי  ר בבית חולניתבפסנתעם להתיר נגינה פך הורה אאויערב ז"שהגרש 54' מה שם העלש כותה הליורא .ואילך
 .ליה הפחדעאלא להקל מ לשמוחטרה רוחה כי אין המ

 כב. י"ד והע'ס "אפי שלמה מועדים ח"א יכותהל 159
 מז. הקורונה, מהדורה תניינא סי'בתקופת  –מנחת אשר  160
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 יא ה ות ספירת העומרויש מי שכתב שאבל; 161חר אחרי הפסהסתפכל לוילפי זה , ואייר
 ; 163ריובערו בו חגישמהסתפר לותר ובמצב כזה מ ,162ואמול אביו ת י"ב חודש עגדר אבלוב

פר ל להסתסם יכונס מפורדבר האווכש אחרים רה של אונס מצדב, שבכל מקי שכתמ ויש
 .164, והיינו דווקא בשיער הראש אבל לא בזקןבימי הספירה

 לשאת נשים בימי הספירה מדיןשלא  –תימן די והילפרט  –ישראל נהגו  –ישואין ן נבדי .ג
ובאה כן הלו ,166שהתירו לשאת אשהם ינדחק שומצבי  אבל מצינו בפוסקים .165אבלות
י"ט יום מאל הראשית לישר מועצת הרבנות תהחלטסן תש"פ ח נייום ת הציבור בלידיע

המקומי לערוך חופה וקידושין גם בימים הרב  תמוז תשע"ט שבנסיבות מיוחדות בסמכות
 עומר ובימי בין המצרים.לא לשאת נשים כמו בספירת השנהגו ש

 ראש השנה .12

השנה  שאברפילה תהש, 167ריגא יבאעקבי ר ןואהג כתב בראש השנה תולהתפי בעניין .א
לה לא ים ובעלי התפיהחזנלל, וכמרו יאי אמהפיוטים ללק ח, בלבדות שע שחמה לבלגוה

 ונים. בניג יכויאר

אחרי תקיעות ף יכת חולשה ילך ומי שמרגישה, תפילה ניפלהו מש כולאל יםיבחים כול .ב
עות יקלת בת מיושוקיעת ןבי הפסקשזה , אף אהלמוחה רא ויאכליקדש לביתו ו בשמיו

  ד.מעומ

 םים הכיפורוי .13

 מרולא יאשבשחרית  ,168יגראיבא עק בירן ואהגב כתפורים הכ יוםב ילהתפ ןייבענ .א
בתי הכנסת.  ת כל, שאז יסגרו א10ה עד שע ותילפהת לכ תמו אויסיי טים,ופיו סליחות

ם אירופני ש ווהימנוחה. לילות תפה בין תוו הפסקים, ויהיניגונבובחזנות ר ים לקצביחי
ע למה ולשמו א טוביש לכשמרג דפאים מיוהר םע ץעתייהמחוייב ל דאחל וכ ,תסהכנית בב
 ה.שתיין אכילה ויאמרו בענשי

לאכול כדי  כולםיאים, מותר לרבל ת תזיקענישהת םירמואאים הרופאם  ,הפמגי בזמן .ב
 ןאיגם ו ,נותאין להתעים שבבר עהודילו הכריזריך לוצ ,169ריםופאפילו ביום הכי ורכםצ
  .170יתלתענ ומיםתשל ךריצ

בוילנה בשנת  רעת מגיפת כוליבעסר, שי תורת המובנטר, אסל ראליש 'ר לעומספרים 
ש דרו ת בשבת,יולהים שחל רפוכים הויב ההבימעלה על מו בעצ אהו (1848) ר"טת

 . 171.172םהים בפנעטיין וקידש על הצמו עבים שהוא פיסמו ויש, שהקהל לא יתענה

 
 ח"א סי' קנט. חחאו" ת אגרות משה"שו 161
 .אקצ , עמ'נפש הרבבא ייציק, הוי"ד סולובעת הגרדראה  162
נו כתב שבימי נו' חודשים, ובשו"ת אגרות משה חיו"ד ח"ג סי' קר הוא גושיעד שהו"ד שצ ימ"א ה רורא 163
 וא ב' חודשים.גבוהה השיעור המסתפרים בתדירות יותר ש

 .ואילך חמעמ'  ,גר"י יוסף(בהלכה )ההקורונה  – -עין יצחק  164
שעז. אבל לא -ב ב, ותשובות הגאונים סי' שעואוצר הגאונים, יבמות סראה  –בגאונים "ע או"ח תצג א. ומקורו שטו 165

 זה ברמב"ם. הגהובא מנזה בתלמוד, ולא  מנהגמוזכר 
 ת"י.ערוסי בתשובה כהאריך בכך הרב רצון  166
 .כ 'יות סנהגות ותקנהלק בח א(טטנר תשל"שגן תנב הרלאור ע"י  )יצא ייגרעקיבא א ביתקנות רו יםסקס' פב 167
 שם.ות ותקנ ס' פסקיםב 168
 מא.-י' מסדברי נחמיה חאו"ח  סי' לט; שו"ת"ץ חאו"ח רמ ; שו"תגכ 'יסת"ס ח"ו ח תשו" 169
  .כו' ח"ג סי כיאלרי מלדב שו"ת 170
 ידישר "תשו בספרוט בפירוה ז על אירוע , מעידרסלנטישראל  רבי דו שליתלמד , תלמייינברגעקב וויאל יחי הרב 171
מ' ה; המועדים בהלכה ע' מיסחחו"מ  ו"תמהדיה ה ארפצ"ת משו הרא' רפט. ומערביעי  (, חלקרב קוקסד ה)מו אש
 ריז שבטרםכלה וה"י סלנטר ציויפים שרמוס שוי. אפי" בח"ך ס' מקור ברו; רעג' ן, עמעגנוש"י ל םס' ימים נוראיפג; 

צא ידי זה י , ועלכל כשיעוריא לא ואוש הם הקדות היאד צוע זהרגע החל מ כי ודיהי ע כלישבם פוריכיהם תחילת יו
רים מות ויהילא יממור, וסר חל אייסושבועה, כי אין אד הפורים אלא רק מצהכיד יום צאכול מלרה ן איסור תויאש
 152א עמ' "ר חהמוסת ועס' תנב אה עודרו. כתב בזה(ומה ש ,יא סי'ז ראה שו"ת רב") שיעורצי ח וללאכה רותה מן
 שהגאון צא' יס ג"ח ח"אוח שהמת וראג ת"שוב ראהו .183ע. אטקס(, עמ' ל סלנטר )' ישראר בס' ה עודכן ראוך. ילאו
 ידכ םריהכיפו יוםב ויאכל, םיאיבר וישה אף ,ירהע בני שכל טתמתפש רעכולי מחלת בשעת הוויצ ישראל סלנטר' ר
 שלמה ותכבהלי)וא י' לח"א ס למהש תנחמ תו"בש אהר מנםא .יותר קלהדב יםולעל ביםעשהר מפני, ויחל לאש
 . כלא לא ובעצמ רסלנט ראלשי' שר תויועד ישש, (58 'הע ה"פ ב"חועדים מ

 ים.רכפו םתו יוי אורחאבועיים שה תור מחתבש ערליכות הלנה ממחלבוי רפטיים נו של החפץ חויש עדויות שאבי 172
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י מ כל, שאזלעם מבור' של "רודמאהכריז "ח הרתבשנת ת המגיפה עשבר שפוסמ וכן
  .173ק ליבוצורך לחזה יפככל ה או יאשתרבה י יש חולשהגרשמ
ת תרל"ג אסטראה בשנ לתהירה לקהווא אף ה בישמואל ושבעל השתב מי שכ יש עודו
  .174ורמכשיעת וחפ-ותחפיאכלו בריאים, ו והן םא להתענות, הן חולילש (3187)
כול אלרה והו ,רעילות החפגצה שם מרפמל ב בזויותו רק שבהיקו "היאהרג הנ ןכו

 ומצבעך עשה כים, ויפורכהום בי או יותר( פחות מכשיעור םאא מפורט ה)ל לה"ה ק"אכיל
 .175וותיקבילה והקהל בעפהתמן בזת כנסית הבב

 הוי חזקה, אתלבת ר, אשםלורות עה לדוהגדול הז רלהודיע הדבי שכתב מ ישאמנם 
, ט, ות"ט"תקצ דשנת םירופכיום צולם בו כנהתעת"ל,  ונשיםאנשים בבות רם ויפלמא

 . 176אז םלועהכל ט בזאת כמעודע נוה, לילולא קרה להם כל רע ח, זא תנוינדבכל מ ותרכ"ז
ופאים מה שהר ןיתי לחלק בתבכא כפי שיהם, אלבינ ניתרון מחלוקת עקאיש נראה צםובע

ם ויל בר לאכוות, מעיההב אתיר מחמ םוצם א -דונה ה הניפגימלביחס  סבורים
 ר.סוא - ולא םאים, ורכיפוה

ם ריאיסור לבה, איתבש או כילהאביתרון  פאים איןורהשלדעת פה מגיבסוג  ואם מדובר .ג
וץ רפם אחרי ארבעה חודשי הקיים היום, הידעלפי ואמנם  .םריהכיפו םביוום מצ ענמילה

או , אא בריומי שהתיה, ולפיכך וש הליבאכאיננה תלויה  נהורהקו תפמג שה,המגיפה החד
 .177לצוםחייב  – ם בלבדליק יםתסמינ שיש לו

 פורים .14

 .178יןלומתש להם אין –ה והחודש רם, פשקליפרשות ה של יאות התורקר אתו מי שהפסיד .א

 אתלצר סוא –יין נכנס במאו להת הכנסתת בית ללצאשאסור  דודיב והסגר א במצב של .ב
יקרא את מקום ומכל  .התורה ןפוסקים רבים מ תעדלא ישהאף  ,זכורת רשפ תאירקלגם 

מתוך חומש, שאף שאינו יוצא ידי המצווה, אבל יש בזה משום  תזכור ביחידו פרשת
 .179לקרת עמזכי

יאת בקרק מלזכירת עות מצ םיילקין ויכ –פורים ד ע הסגראו הד דוביה ייםתאם הס .ג
ירת כז ידי חובתצאת ל ויןכי דדובבייה ן יהייאז עדואם גם  ;בא עמלק"ל "ויש ורההת

  א.תצי כ תפרשעמלק ב

כמובן עדיף שיקרא ו .180יתויחידות בבורים בפילה בהמג א אתקריהנמצא בבידוד כן כמו  .ד
שמישהו יקרא טוב  –הברכות שלפניה, ואם אינו יודע לקרוא את  כשרה ויברךגילה ממ
, רדיו או פוןטלדרך גילה בשמיעה מא רקובת מא ידי חמבחוץ. ומכל מקום איננו יוצרו עבו
 .181אחרי ונאמצעי אלקטר כל

 יח לקיים מצות משלוח מנות ומתנות לאביונים.ת שללמנודוד יכול הנמצא בבי .ה

 

 
 .עג' ר, עמון"י עגנשם נוראים, לימי 173
 ם.שה ארי הת מצפ"שו 174
 .ט' , עמבאלולשלשה ל 175
לנא שחלקו רבני ווי שם, הביא "ת מצפה אריה. ובשודעמ' פ הכהלדים בהמוע 'סבא בדל"ג, הו כורים' ראשית בס 176

 אסי' תריח ס"ה"ל בביאו ראהו ' זה.ילס המדמגן בהקף הבאל חרי' תיסם ריאפ וראה מטהטר. נסלשראל על ר' י
ל"צ שאה הרחיים חזן, שהי ם רבי דוד, בשד ותג, אסימן ורים, כיפה םיורכת עד"ח משב הביאן וכ .ולהח סוד"ה

וכן כתב בשו"ת  ם.יוטיפבו שימעטורק ציווה  יר לקהל לאכול,שלא הת 186)(5 נת תרכ"וירע בשלעל החו ,יםירושלב
 ג.רר יהוסף ח"ד סי' זכ
  ' ג.רונה, סיהקוופת בתק –ר שא נחתמ רסנטראה קו 177
 .סק"ב ב סי' תרפה; מ""הצח סער ששערי אפרים ; א תרפה חעק"א או"י' לו; הגהות רסגינת ורדים כלל א  תשו" 178
 .לה הקורונה, מהדורה תניינא סי'בתקופת  –מנחת אשר ; ובות תרפה אשקי תסבפ ה עודורא

 נד.בנין שלמה סי' ראה רמ"א תרפה ז, ובשו"ת  179
 יר"ו"עיפוש האול לגברו קרקוב עיוב את זלעלץ נאאסתר, ש גילתן על מיי ירא לספרו מח"מת הרמקדאה בהור 180

 גון ואנחה".ר ילהסיחה שתה ושמבמפורים י הימם יקי"ולא יכלנו ל וכתב:
הלכה החשמל בסי' נד;  יחוה דעת ח"ג; ח"א סי' ט שו"ת מנחת שלמה שו"ת משפטי עוזיאל מה"ת חאו"ח סי' לד; 181

 ג."יפח"א 
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 ה במקווהילטב .15

, קיהדבל לויכו מקום שיותבה ,בזמן מגפה והול במקובטר לגמור איסו –גברים ל סחיב .א
לעמוד  ליםכוי ויינ, הבט' קביןתפק סהל ליםיכוילה ני התפפלות טבילים על המקפידו

  .182תה דקובמשך כמ קלחתם במיממים זור תתח

לי כל כלקווה עומדת בי שהמבתנא ,מותרת –מצווה  אישהה נמבזטבילה  – יםנשס לחבי .ב
וי חיטים לרשובחומרים מאוה הות גבבתדירו קיםמנו המשטחיםין וכל ינבה, הנייגהיה

 םיסירוכממית ו יםמחמוה דיל ידר עשיוגכוז ירלור ביכילו כקווה מי המ נגיף,המפני 
 pH-הכלור והמות ר ל, ומעקב שם(מידרך ה ה עוברנשנגיף הקורו הוכח את של)למרו
עשה תלת הטוב, אזור באותו הדלב האת השאל וכ, יממה מקווה יוחלפו כלה מי, הרצוי
ת ובגה, המה עצמילטבך הק לצורבמקווה רותשהה בביתה  הלטביי הכנות לפנההאת כל 
 םימטר 2 קוד במרחמעת תהבלניו, מהעצת בלטוהשל צה יהיו רחל יםושדרהכלים הושאר 
  .ובלתמהט

עלולה הייתה להידבק בטבילה ומותר לאשה להתרחץ מיד לאחר הטבילה אם חוששת ש
 .183במקווה
, ימינשה םוביבול יר לטלטבילה יש מי שהת רווח בין הנשים הזקוקותרך לוצאם יש 

 .184הילהל דע שלא תשמש אך ,הלעלספר לב תרתומו
 ד, וישהבידו ימיעברו שיקווה עד ול במד לטבדוביות בששוהעל נשים  ושאסרנים במהר יש

  את המים. יפוה ויחלוהמקו תיחטאו היטב א חר כךאו ה,ונחרא ולבטל להשהתירו 
 לאנה וורלק םדיושח יניםתסמה ל או שיש קורונה, , או נשאיתונהאשה חולה בקור

 .יןטותחלים לחלש עד הווקבמבול טת
 פשר.אאם  בים,דד מבו וםמקב רונה לטבולויש שהתירו לחולת קו

 םכלילת טבי .16

כלים  תלתניתן  - םריוסגם כליולטבילת ברים גת להמקוואום מקואין לצאת מהבית וון שמכיו
לי ב תםאוול בטל ךיצרשר ר יתאממנו, ובעתיד כשהדבה לגוי, ולשאול אותם במתנם שיחד
  .185הברכ
  .186רהזבח וות בלא לזכ ויתכוין ,השלש בפניי כלה אתקיר רת שיפאח הצע

 הילברית מ .17

-עדה הביןוהו ר"וו כיקידתפ וקףבת ,א.ש.() בר המאמרש"פ הוציא מחיסן תנום ז' יב .א
 הלים הבאים:הנ את לים,המול הח עפיקומכה ולמשרדית להס

ללא  - יאיםרב המילהברית ב חרמשתתף א כל וא, נדקו, הסואביאמו , קונהתי רשכא .1
 -מחלה לם דיינים החשותסמ כזה, או נשא ע עםמג או, קורונהת נגיף הונשאל ותעדכל 
 כל הלכתו.כו ועדובמ יניהשמיום יים את ברית המילה בקובה לח

ל כ את למלא דפיאות ולהקרד הברית של משוחיההנרי ב אחובה על המוהל לעקוח .2
וחד יובמ, ליכלניקיונו ה ד עליפקהל להל המוע את. ביתר שםנושלוכבם ת ככתרישוהד

לה; לשטוף ירי המייות מכשלריסטג'ל, ועל אלקווסבון ובמים צה ברחיב יויון ידבניק
 י, פעמחד ינר מלץ שהמוהל ילבש סהפנים; ומו לע מסכהאת לש ין;יסטראת הפה בל

 ית.בכל בר ויחליפו

 
 .ורפיום כבערב י טבילהל תחליףכ ןיקב' ט לגביח תרו ד או"כמבואר ברמ"א  182
 –טבילה אחרי ה יא. והיינו אף שהמנהג שהנשים לא רוחצותה תניינא סי' הקורונה, מהדורבתקופת  –מנחת אשר  183

וראה  מותר. –א בלבד, ולכן במקום חשש סכנה ורמ"א יו"ד רא עה, אך מדובר בחומר ,מרדכי שבועות סי' תשנראה 
 טבילה.ם הה איסטניסטית לרחוץ ביושח"ב סי' צו שהתיר לאמ חיו"ד אג"שו"ת 

אשה ר אסו, שז גצו"ד קיונפסק בשו"ע  ואר בנידה סז ב,במואף שז.  סי' הקורונהת בתקופ –ת אשר מנח נטרסוק 184
ב ובוודאי שמצ מותר, –ס"ד נפסק שבמקום אונס בשו"ע רך בתה, אבל ם סומשמיני ביום השביום ואפילו לטבול 

בתשמיש ה ד הלילה ואסורתה עטביל תירתסה ש ע'וסם סהרמ"א ש פסקמה שום, יברנס ואנה הוא גדר והקורגפת מ
 ראלחומ נס ליתאאבל באוהשמיני ללא אונס, ום טבלה ביא אם קשחומרא זו היא דווחכ"א קיח ו ב ילה, כתבלד הע
 זו.
 .זט , ושם יו"ד קככג זשאו"ח ראה שו"ע  185
, י' נז"ג סשר חאחת מנ"ת ושר; יפלסטיהדעת , ב' נדמד ע"ח בנור ארחותת טז; וא סוסי' "ב שו"ת מנחת שלמה ח 186
קונטרס אחרון סי'  ,ל דיסקין"הרימבשו"ת  אה. אמנם רלח-לז י'הקורונה, מהדורה תניינא סבתקופת  –אשר  מנחתוב

 זה.ר בל הפקלא מועיש ה אות קלו,
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לא  הרכל מקי, וברחהכמינימום א הו תיתפים בברהמשתספר שמא לווד להמועל ה .3
ן תף. כמו כמשת מטרים בין כל 2ל ח שוור פיד עלעליו להקום; פיתתמש 10עלה על י

, רים, קוואטרוה –הל למוק וינוב לתשהסנדק וכל מי שמתקר לוודא ך המוהליצר
 ל.'גקוובאלבון במים וסץ ידיו חיר, וסכהבש מיל -ברכות וכד' 

 יתבראתו לפני הבמגע  אהוא במי ש לכמ םמטרי 2של  קחמרפיד לשמור הקהל למוה על .4
 מרחק.הת ירהם תוך שמלותישובות לשאות וריםלה בריםמתן הסה, כולל יאחרו

. בעת ביצוע תקופת המגפהל קקף רבתוזו יה הנח .187בשפופרת בלבדש לבצע ה ייצצמ .5
 ן.מכר ד לאחימה חזירולה ת המסכהלהרים א ישרת פופה בשהמציצ

ל ובכים אחר ואפם בכל מגע עם םיהכה על פמסת ם לעטוכול ביםייחובמדינה בה מ .6
ובין  צה )בין בפהיצמ יצועה לצורך בהמסכהרים את ות לו השלטונך אסרכועקב  ,ןזמ

על פוג סב צהמציה עביצו תא הגדולה הזו חקהדשעת בר התים למקו יש – (בשפופרת
ת חולדולא , פצעהגד כנו תאו ביין ולוחצים אוו כשהוא ספוג במים תם אוניחיידי שמ
 .188הנמזבמילה 

ד ע ילהע ברית מבצאסור לו ל - רונהוע בקוש שהוא נגחש שיש או ,הנקורוהל נגוע בומ .7
לל מגע גדוד ביבבה ששה הלומ; וא בריאת שהסמך ממשרד הבריאומו ישורל איקבש

 דיםחשויף, ואין לו תסמינים הלא נשא הנג מוצוא עונה, אך הקורעם נשא נגיף ה
 ד.ודבי ימי 14לים שיש ירחאלמול ו רוזלח רשאי -נה והקורחלת מל

 לתהאם ח, בין הרונוקב עהיא נגושהחשד ו שיש א ונה,ית קורת שאובחנה כנשאלדיו .8
את  יקהמועד הברית, והיא מנ יה לפנדילה אחרלך ומבסכה, או לפני הלידה, או במהל

אם ברר שהתי שיאחר דע ריתהב לדחות אתיש  -דוק אתו את בקשר הצמנ וק, אהתינו
 החולעם גע במ השהייתדת יול ת;ואירד הבר ממשראישופי  לע םאיברי קוניהתו

 א היו ת,עד הבריך לאחר הלידה לפני מוסמואו ב הלכה,מבאו ה, פני הלידל קורונה, בין
חות את לדש י –דוד יבב תנמצאתו, והיא ק אוק או נמצאת בקשר הדונת התיא היקמנ

דים החשונים ימסת נוקתיל וא להין אכשוד, די ביימ 14ם שלים תהברית עד שהא
 ים.מעה יין שבואין צורך להמתה, רונקו מחלתל

ה יהש וא, קורונה ועד הברית, והוא נשא דהמהלי קבתינו מטפלש ן לכל מינכודין זה  .9
 קורונה והוא בבידוד.א עם נש געבמ
נפשות ת סכנ, שיולם חוש מלין אלא ולד שאין בו א יח: אין הלמי מב"םכתב הר ברוכ

ראל זיר נפש אחת מישהחל רפשאואי זמן, אחר ול ללמ רשאפ, ולכה תא דוחה
 .189עולםל

ברך ברכת להכניסו וברכת וכח בברית המילה הוא יכול לאם אבי הבן לא יכול להיות נ .ב
עדיף שיברך אחד שנוכח במקום ברכת אשר קידש ידיד מבטן אבל שהחיינו בטלפון; 

 .190הברית
 

 נישואין .18

 לבושין. אקידה ופהחום ומסדר דיע ינכלה, שתן והחך את הירמצה עצם קידושי אש .א
 צריך עשרהכות הנישואין ברן י, ובעני191יהיו עשרהת אירוסין צריך לכתחילה שברכו

 האסור ברכהין שכלה בלא דהאם פוסקים ה קונחל, אלא ש192ניין, והחתן מן המעיכובל
 כוונההה, או לעלבה שה אסורנים הארכת חתב ברכולא  כפשוטו שאםהכוונה לה בעל

 
מציצה בשפופרת בתקופת כתב לעשות  שאף הוא בנה, מהדורה תליתאה סי' מגפת הקורועל  –נחת אשר מוראה  187
 קורונה.ה

ש ות לב"י' רסד סקי"ב; שוס םושלו םת חייאוקמב; -קמאסי'  ןהכדעת  "תוש -כזו מציצה  אסרו שיטתמנם יש שא 188
 ,ט ועם,"ל, נהנ ואילך, 8עמ'  ה,שכ"תניסן  המעין,, ל י. לויבמאמרו ש ה. וראד יטסו"ד רסי' ל; ערוה"ש ימרדכי 

וץ צמלספוג ה חואין בכי' פ, שעה וס-עד באר משה ח"ב סי'ו"ת ט סי' צז, ושח"י ח"נמ תעמ' רצ ואילך, שו" ,ול"תש
סי'  זרד אלע"ת יודו בשיתלמבו ל"ס במכתהחתאה ר –ק דחהשהתירו זאת בשעת  ישאך  .םרחוקיה ם ממקומותהד
קוהוט,  השלם, וךערות סי' ס; בר"ץ חימה תשו"באה ובהו ,1847/זה תרנמ, ווי עמ'ח"א יצחק עת כוכבי בכתב הו ,נה

ס;  ח"ב סוסי' לויה מט ו"תש ;גז סק"""ל סביאהב סדת סי' ריבס' הברו; 27-28ית עמ' בס' דם בר; 120' א עמכרך 
א "דון בשו"ת ציבניכתב מה ש השבת. וראזאת בהתיר  שאף ס"אשלא  סי' אוה"ל' נה )והביאו בביעזר סילא יד תשו"
 סי' עה.ח"ב דבריו בשו"ת באר משה על  לב, ומה שכתב 'סיח"א ש אריכות בשו"ת מנח"ב האור .כד(סי' י"ח ח

 לאו. דף והגר"סויר"י ל, הגארשם ליי הרבנים הראשיינשי ע" ושראלה או יםנהל 189
 נה, מהדורה תליתאה סי' ב.מגפת הקורועל  –מנחת אשר  190
 .ד לדע"ז ע אבהשו" 191
 שם סב ד. 192
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מגדולי ו. 193בותל ברכות חתנים אינן מעכבא חופה,ל נסכישת עד לבעלה רהסוא הסשהארו
 .194כדעה אחרונהשהכריע מי יש האחרונים 

דם אני ת בך שיתקבצו כמה שפחווצרי ,ן מגפהזמב ת הדבקהסכנם יש לפיכך יש מי שכתבו שא
 .195לא עשרהבני עדים, ם שד עיעשו חופה ויחו יחד,

 הורקב .19

 ינידב םנישו םנויייש הפוסקים רויתה הב והדבקה המחלה תוהתפשט נימפ החשש ללגב .א
א את יד, לחטת סך על המכגון לשפו ,גיפותמו יםמהויז עקב שמתו יםאנש לש רהוהקב
 .196ם וכיו"בייכנים מלכת לקבור בעזר ם,ייימומרים כבח הופהג

בנות של הרת המוד כבה לועדוידי ה על לטחות תש"פ הקורונה בשנוס הוירפת מגת עב .ב
אלא  ,םיכירכת יולבשא ול בור טהרהיעלא זה ה נגיףהת למחמ שנפטר לישראלת ישאהר

תו ורקבב ים, והמטפלקברייוכך הרמטי ן אופגרו ביסשיתילין פוליא שקיי שנבו יעטפו אות
 רד שמ .197הומיתזי בקות במחלהני הידיגון מפלמיים ואהרפ יםללהכפי ל בטו הייתמגנ
ן הרפואי מותו במתק גערמ נהל בנפטר מקורוטפל ות כיצדנחיות מפורטה וציאות ההבריא
ים רון סגפוליאתילשני שקי את המת ב ףעטול, , כאמורההנחיותו יה הו. בתחילרתבוועד ק
. אך םיתכריכרה וא טהרה זו ללבצושם  רביק, ויבית הקברותל טרבל הנפך יו, וכתהרמטי

ה יתירה פדהק םונה, עקורמתים מים לייעודים ימתקנ 4ת ורד הבריאם משבהמשך הקי
י מ ישו .םהלבשה בכריכיוד בלבחיצונית ה הרישא, והתירו טקדה נשי החברא ןומיגעל 

איסור בגלל ה, ברבקהטמנת המת ת בע רבה זהירותאת השקים ב עשצריך לקרו שכתב
 .198מתל השלעכב את עיכול הבשר 

דרגה ראשונה, גם אם מ ביםקרואד של ם מצומפר מצדי מסעל י לויית המת תיעשה .ג
 .לשראל ביודג ר הואפטנה

 קשר ן להיידועה שא החלממ אדם רטאם נפן שייצום ולא בעקדיש הרחיות לחבנהב .ד
לים יכים המטפצר רהמק לכב , אךםכריכיו בתפטלעוו הלבצע טהר צריכיםה הזירוס וול
 .199תומיוהמחלות זישל ות קבלים למניעת הידלהכ פיול ,יראותמגן כלה

תר תים, מומה תאת גופו ופרשיששש ח שיורב, ול ודהמתים ל"ע הוא ג פרסמת שומקובמ .ה
טוב  םור מתים ביולקב עוד שלא נהגואף  –ב טו י בשבת. וביוםודיה תמ וי לקבורלגח להני
כדינא  טובום בימת הה הזו מותר לקבור את בעת המגפה הקשש תביש מי שכ ,200אשוןר

 לאו גללכו ברשי דף מחוץ לתחום, ובלבאי שנ טובם, וביום ובתוך התח ותרומ ,201דגמרא
 להם רבעצמם שאז מותר בולק םקפידישמ חהשפלבני מ ברנים אוב, פרט לקכבר ויסע

 .202בר ברכם לחזוגטוב שני מותר  םוביוברכב, לנסוע 
 ן הקורונה לא יכוליםבגיצב המ ל, אך בגלונפטר בחו"ל ראלקת קבר בישחלה מי שקנ .ו

 רהדבו לישראל כשירעבהלל מנת ו"ל עקוברו בחל ותר, מרה בישראלולהעבירו לקב
 .203תר לפנותומוז אפשר, ואית

 
 "ד.סק ם"ש שה ברא 193
 נו. י'ס הע"זק חאבת נובי"ו"ש 194
 צ שכטר.ר"להג ; הלכות קורונהח"א סי' סז ולדשטיין(גה )עמק הלכ שו"ת 195
 סגש' סי ד"יו ש"תפ; נאר' יס ד"חיו ב"ח( רינוואלד)ג בושםה ערוגת ת"שו; זצ' סי ב"ח עקבית שבו ת"וש ראה 196
 ריםעברת נפטן העניי, בדשל 'סי ד"יוח ס"ת חתשו"ה ורא .לךיוא 93 'עמ, ג"תשס, כג, תחומין, גורן ש"רגה; ה"קס

אם להתיר  ק"דכה סש ו"ח סי'( חאג'יא)פאל םית רוח חי"שוה ורא רע.יולנפטרים במגפת הכעי לרא תורקב תמבי
ת בשב סי' נה, בעניין קבורה מהירה ח"ד חיו"דת משה אה שו"ת אגרוור .יי גודיבשבת על רע גפת כוליבזמן מ רהקבו
 .לךואי 234ע"ו עמ' ו תשלן ימותח ,ינגרייסי. ושל  מרוי מאכלל באופן אהור. רעכולי מגיפתאשה בעת של 

לזה שורש  לא מצינורת המת טהשכל ענייני  אקדיש ארנהגות החבהקדמה להדם בבעל החכמת א כתב כברו 197
 נימית.רה הפחלה מדבקת אין עושים הטהשבזמן מ ת דופ"ט ס"ג אבס' גשר החיים וראה מרא. גב

 .קמג 'ד סי"חיו ח"ג משהשו"ת אגרות ראה ר. ו"צ שכטה להגרונהלכות קור 198
 מתומא חשוד אור פטנת לטיפול בורטוות מפינחהוציא ה שראליבת יאושרד הברבמ בורות הצייאשירותי ברראש  199
 . (17.3.20פ )באדר תש"ום כ"א יבתחלואה בנגיף הקורונה ל

 .קפט עמ'נפש הרב ס' באה . ור' עויסח ח"ג ו"קכב ענף ד, ושם חא 'א סי"חראה שו"ת אגרות משה חאו"ח  200
 ו. ותקכח או"ו"ח או"ע ש 201
 :official-schachter-.com/ravw.kolcoronatps://wwht-סם באתר פור טר,גר"צ שכה ה שלקורונ קיפס 202

akimsep . 
 "ל.ורתו בחוך מלכתחילה בעת קבנו כתאם ה ידאוובו אל,מת לארץ ישרנות ר לפא שמותד שסג ו"כמבואר בשו"ע י 203

https://www.kolcorona.com/rav-schachter-official-pesakim
https://www.kolcorona.com/rav-schachter-official-pesakim
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  תולבא .20

י נו רשאיא וגם ,עאינשבצ יםברד נוהגאך  ,204דם פחותאבל משו שלא להנהג הפבעת מג .א
מור על שיש לש נהורוהק תפגבממנחמים, ובפרט  איןכמו כן  .205בההר וק בסחורהלעס

 וםם ישלשיך ותנעצרה ב גפהים אם המונאחרקו חלונתי. רבוריחוק ח דדוביכללי 
 .206תאבלצריך לה םא – הרבוהקמ

הו אחר ישממש קיב – לאמואו  יואבל וןרכיום הזאו שחל י ,לבא הואודוד ביב מי שנמצא .ב
 .עשות כןלן ית, אם נ207יןימנב שיקד מרלו

 .חברתייחוק רבר בגלל הצורך קעת בעינובות לבאה הגבלתבמגפת הקורונה  .ג

ום", , ב"זירונטקלא וארדב ,וןטלפב יםבלא ניחום הזו שעת הדחקבם קיין למינו ניתיב .ד
 .וכדומה

ור את כולם ת לקבליכו אחת, עד שאין בבת םו ישנם מתים רביעלינ-אמות שבהם לקובמ .ה
תתקיים  מתירה יועות, וגם לא ניתן לדעת בעת הפטשב וליפפר ימים ואור מסעד עב

הזמינו  ברכונמסר לחברה קדישא ת המי שאחראבלות ני יעל הקרובים ד יםחלההלוויה, 
 .208את המתקברו  שטרםף א ,יםכריכת

 

   

 ור חמורל מחסש ב מצורונה ב ק ילו ול בחפטיב 209דימויות קה.

 חהיפת .1

 אירפו בטיפולמויות למיות היא שאלת הקדיעו תפובמצבי מג רתובי קשההחמורה וה הסוגיה
 רימוה, בעזרי מיגון, בחשמהני ירמכש, בנמרץ לטיפוות ליטמבמחסור  ייםק רשמתקדם כא
לקבל  יךה צרל'. במצבים כאדוכם יות, טכנאחיא אים,פרו –מן יואדם מובכוח  ות,פתרובדיקות וב

בגלל היעדר משאבים  יםרחא ים על פנימיימסוים העדפת חול וקשות של תחלטות טרגיוה
 אחד. כלב לום לטיפהנחוצי

ביחידות ז ופים נזקקים לאשלים הקשוהח ות.ונש תובדרג שימהיי נלקש רונה גורםוקה ףנגי
 פרר מסומה. לארי הנששיכמ תבאמצעו השמהנקים לוחד זקומישים ברץ, והקנמ ליפוטל

אי הגיעו מספר מדינות ל, המנשלמכשירי ה םיזקקהנ הגדול של רמספיוחד המל, ובם הגדויהנדבק
שימתי מורכב. נ וליפט מתןת בימויודם לקיוניטרירלקבוע קצו לאנוהבריאות, ת רכעמקה של ספי

ים הנזקקים שהקם יספר החולמ כיזו, כת בעיה ימלא קימר זה, מא תתיבראל, בעת כיש תבמדינ
ים, רכשה רב םיינמרץ ארע לופטי דריה לבנות חגמדינה דאהוהוא נמוך,  תלאכותימ נשמההל

 יענג"ו שח החשש םקיי . אךמהשניפול בהלט תויחרופאים ואה ירשכמה, והרי הנשובנתה מכשי
ויות ימקדעל  תל החלטוקבו להתויצטרכ "ב,הלארלצרפת או  ד,רפב דומה לאיטליה, לסמצל

 .להנשמהם קוקיזולי קורונה החב ולפבטי

 

 
 ים ח"געלב פרשו"ת יא;  ד שעדיו"; רמ"א (ב סי' צח"דברי מלכיאל  שכתב בשו"תמה  ה)ורא ' מאל סי"הרישו"ת מ 204
 סי' צ. ל ח"באכידברי מל שו"ת ;י' כחס"ד חיו

 מלכיאל שם.ברי ד שו"ת 205
ת יביע שו" וראה יך.א סי' שעא שלא צר"מא חקשיב מל ואת שוו"שו יך,רצש – שמב 'סי חיו"ד ת חת"סו"ראה ש 206
מהדורה נה, מגפת הקורועל  –מנחת אשר וראה  תאבל.להיע שאין צריך ות כג שהכרנח א חיו"ד סי'ח"י ומר א

 נהג שהביא הרמ"א וצריך להתאבל.יב שלדעתו אין כהלכה כמ-יא תליתאה סי'
ד ל אחכלצא תומים שלא ירבה יהו לירע שהימגפת כו זמןב"א רעקא פסק מהגמבישמחה סי' ח זכר  ו"תשבוראה  207

ות א כפי שהתקבל בדורל, ושקדי ראומ אחד בלאשרק  גההמנ )לפי ודשפעם בחחד דיש אפילו קמהם לומר א
 שנה. לאותהנו יאחרי עלד קדיש יחהאבלים יאמרו התקין שכל , ו(שקדי יחדם ומרישכל האבלים אים רונאחה

ושם  ;ורבעיר במצמת  דין שלב, ד העש וראייתו מהמבואר בשו"ע יו"ד יברסיטי.יונ-שכטר באתר ישיבההגר"צ  208
יים לגו טוב ומסרוהו במת בערב יוםיו"ד ריש סי' שעה בבה רול מגוד ;אחרתה נשנשלח למדי ן מתבדי שעה ב,

 ' פח.יח"ב סוסן אהרן זקראה עוד שו"ת ו שיקברוהו ביום טוב.
209 riageT ף. מכנים זאת תיעדו. וכיום 
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 רמחסות בזמן יעת קדימויובמצבים של ק .2

 סיבות ות שונות, ובגיןבצורם לומוכרת מאז ומעמחסור  יות במצביודימקעת של קבי גיההסו
 שונות: 

רכים עם תאונות ד גון, כ(נפגעים-ירוע רבא =)אר"ן  געיםנפ-ירב יםועריאכ םיוגדרם המימצב
פות טורנדו וטפונות, סירעידות אדמה, ש כמו, ת טבע; אסונוניתזמ-ובו תאח בים בבתר פצועים

טומי, יונלי )אב"כ = אנבנצקו-יבנציונלי ובלתנשק קונפצועים ב םת עוחמלמו"ב; וכי ונמיצו
ב; ילים וכיו"רעים רחומ יות, דליפתוצצת, התפוליקומו ד, כיםתייישעת ת(; אסונויולוגי, כימיב

ב  ן גוכ, תניופות המומגינו ולעניינ  ד'. כולה, איידס ועת, אבשפרע, יר, כולד 

פיזיות  יעותבפצ בני אדם רבים נפגעים מראש, בו יחזו לתיומי ובפתא ירועאך כלל בר בדרבהמדו
 ירפואצד המערך המ תת מוגבליכולימת קי שרכאו ,רצק פרק זמן ךשונות, בתו תבדרגו ונפשיות

 ים, והן בגללמספיק יםאמצעווח אדם ר כעדהי ללגן בגעים, הנפד מהאים לכל אחפתרונות מלת לת
  .ערבות הנדרשתתמהירות הה

 הוראותקיימים הנחיות ואכן ו ,לדימויות בטיפוביחס לקל החלטות בהתקלים אלה צריכל בכ
 נות לקביעתשוות טת שיאלה. קיימו תויות וקשטרג לטותלהחם יירשפא תום לפתרונישונות הנוגע
שהרופא  היינו במי הקודם זוכה, יטת כלבשפול יל, או טגורת טלהי דל יטיפול ען כגו קדימויות,

אורה הוא אקראי, ולכ יפולשהט צדק מוסרי בכךאלו יש תי שיטות ש. לליטפ ו הואב - חילהתפוגע 
ומרה של החות גבדר יננו מתחשבא אבכך שהוסרי ת מופחוא הו ךא ,הלה לכל חוון סיכוי שותונ

 ם. יחידי עןם למיקרבת רבבה קרעיבו ,ייםלהצלת חם כוייציעות, בסיהפ
 

צורך של  ת ביותרוהטרגיו תוהקש ות,מהחמורתית הלכ הית יצרה דילממה העולרונוהקמגפת 
מצב א שבו היאלות רגיט תוטלת החשמעומים. ומונשמ ים קשיםיות לטיפול בחולדימוק תעבקבי
 ם מציליולייפלט יםקזקוחולים הה בכל זמנית-ל בוספיקים לטפמ אדם וכוחדר אמצעים עיהשל 
כן מדובר  על ראש מיטבי.יים יל חצזכו לטיפול מיחד לא מיובם לק מהחולים הקשיח, חיים

 שי.יידי, מוחשי וממפן מבאו יים ומוותשל חבשאלות 

 הצלהות לדימוילדיון בק הלכתיים רותמקו .3

ם יחית לויות להצימקד ה של קביעתשאללדיון ביים טוונלר ייםתכלהרות קומ אף שקיימים מספר
 צאתה לא מוכאלצבים מודרנית של מכבות ההמור דם, אךבכוח א או יםצעבאמבמצבי מחסור 

 ובעאני ק שאין נאמנה גיד לובאך: "א"ז אויערשרההגב תכלכה. וכבר ם בהפתרונות מובני בקלות
ראיות  עדואינני יו אד,מורות מהן ח לותאהש כי ,[תמויודיק ל מה שכתבתי ]בענייןכים במסמר
 .210ת"וברור

בי לים במצחו העדפתחיים, או בול מציל בטיפ יותימושאלת קדן ביולדהמקורות העיקריים 
 הן כדלקמן: חסור,מ

 ם, ואמתים –ם שניה ןשותיים. אם ן של מהן קיתויד אחד מבוך, בדר שהיו מהלכין יםשנ .א
יראה  אלו ,יהם וימותושנ ב שישתומוט ,וראטבן פ שרד שוב.לי עמגי -שותה אחד מהן 

ים קודמ חייך -ך' י אחיך עמ'וח דולימא בי עקיבא רשבד במיתתו של חברו; ע הםמ דאח
 .211רךלחיי חב
צעי מב שאצובר במכאן מדו, שכן ן שלפנינוידל יתטנה רלווזו איננ ני סוגיהעקרו ןבאופ

חס תייפנינו מון לישהד עודב ,הנכם בסאיצמייך לאחד מהאנשים שנשגבל ה המוהצלה
  ר.האמצעי שייך לציבושכ להצבאמצעי הר חס למצב של

 
 .(48 אייר תשנ"ז עמ'ס, -פורסם באסיא נטת א )ו אוג( סי' פ-שלמה תניינא )ב תנחשו"ת מ 210
כובסקי, יד של הגר"שעוד במאמרו ה ורא. 77כרך ה עמ' ה" כלאה כהרפוה" ריזו בספגיא אה על סור ."מ סב אב 211

 לך.אימ' מה וז עישראל ז תשל"דיני 
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ד לגר, וגר לעב ןונתי ,תין, וממזר לנלממזרל, ישראל לוי לישראוי, לדם לכהן קוה: משנ .ב
ארץ העם  גדול כהןחכם ו למידת ממזר ם היהאם, אבל שכולם שוי זמן, ביתמשוחרר. אימ

 .212רץאם העול גד ןהכדם לקו םממזר תלמיד חכ -
  .213וז נהנוהגים כמש רנו שלאדוב םולי הפוסקיגדו ה כבר כתבמעשהלכה ל

אחד אי מסירת אדם בהן  – נפשנפש מפני  דוחיםרון שאין ות את העקקובע גיותמספר סו .ג
 יל פנמבוגר ע העדפת באי והן ים,יל אחרכדי להצ, 215מינית היעגפל ו, א214להריגה
 .216תינוק

 םשל משאבי םיקרמבת הכלל בוטוהיחיד  טובת בין חסהי תא תדירומס תמספר סוגיו .ד
 .217בליםוגמ

לת צדם להאוח אמצעים ובכסור בצפוי מח פת הקורונהל מגשלמית יה העודמפנן היגבבנידוננו, 
 רופאי –ח אדם , וכותלצווים מתא יגוןמ , ערכותרי הנשמהישמכ רץ,מנמיטות טיפול  חיים, כולל

 י הנשמה.כשירלמ םנאיטכ ,ץרל נמפויטטיפול נמרץ, אחיות 

 קדימויות להצלהקביעת בגדרי ההלכה  .4

ל הדרוש כדי לספק את כ ש וככל האפשרדרל הנשות את כמדינה לעקיימת חובה על ה .א
של ות ורליטרגיות וג ש החלטותדורב הצמגיע לעל מנת שלא לה עת המגפהחיים ב להצלת

ם דרשים הניכרצהנה לאזן את דיהמ לעם זאת, ע ן אחרים. יחדבוחשול על פיבטמות ידק
 .218חיוניים אחרים יםצרכ לים מוהצלת חיל

ב כאילו איבד תומעלה עליו הכאבד נפש אחת המשכל די, ללמדך דם יחינברא א"לפיכך  .ב
 ערך  .219"מלא קיים עולם וב כאילוהכתיו לעמעלה קיים נפש אחת מה עולם מלא, וכל

הלכתית ת וירסול קיימת חובה מלכ ךיון, ובדרוא ערך עלאחת הכל אחד ו חיים שלה
 אדם.את חייו של כל  להציל ןככל הניתשות לע

ם קיימים אמצעי ות, ועדייןבריאקה של מערכות הספי הגיעה לאי ינה לאוד המדכל ע .ג
ה ולל חכל ימירביפול ת טתללהמשיך ום, יש שילים קים לטיפול בחושדרוכוח אדם הנ

נן אחרות שאית ויואבגלל סיבות רפה חול ורונה, אווא חולה קלכך, בין אם ההזקוק 
 רונה.ושורות לקק

שלה הממ כל ההנחיות של הקפדה יתירה אתדינה לקיים בל אזרח במקיימת חובה על כ .ד
 של צבשעלולה להגיע למ ה קשהמנת למנוע תחלוא הידבקות ולמניעת הדבקה, על למניעת

 ריאות.הבכת ערמאי ספיקת 

 
ות שם במשנה הורי וראהט. -ובטושו"ע יו"ד רנא ח ,יח-ם ח יזיעני כה ברמב"ם מתנותהוריות יג א, ונפסק להל 212
 מ'ה עך אה כהלכה" כררפוה"ספרי ו בז הגיות בסואריכה. ראה בבדאולהשיב  חיותה להשאיש קודם לאש דמתוהק

86-88  . 
 מהם,ות רפואית לאחד יעו בבת אחת, ואין עדיפגהו כשילא, שאפ אותח"ב סי' עד  רות משה חחו"מגא ראה שו"ת 213

מנחת ת "ב(; ושוססי' ו"מ ורת משה ח"א חחבמס גדול )וראה גם עיון בלא עשה על פי המשנה בהוריותמ ותקשה לעש
ם אמנת של המשנה. כללי הקדימויו פילהתנהג לנו קשה מאד מנשבז, י' פו אות א(א סני)תני ת בוא פבב סי' ה ח"שלמ

 ויות של המשנה.מיקדעל פי ה נהוגא שגם כיום יש להלוי ח"י סי' קסז אות  טב"ת ששוראה ב
 .צד טרבה ת ח ד; בראשית ומורכג; ירושלמי ת מות זתרו תוספתא 214
 א.ז שו"ע יו"ד קנטו ;הרה ה התו ידסומב"ם יב; רומות ח יתר משנה 215
 ן עב ב.ידרז ו; סנהמשנה אהלות  216
עניים ח יב;  תותנמ ם"רמב ;ה אגיטין מ) העולם מפני תיקון ,כדי דמיהן לעיתר ן השבויי את אין פודין ה:משנ 217

 ג"שבור ק"תת כמחלוקהיא לוקת זו מח שם, אם ימאירא ו"ן, רשב"רמב לא,ה ד"וראה תוס' שם דד(.  רנב ד"ע יו"טוש
אינו ערכו " כדי דמיו" ו כיריולה מדבשע ג סי' מ,"ח ז"ת רדב"ראה שו ב,ש. ואג"יון אשתו, עידין פייות נב א, בענתובכב
 , םייהן וחיי אחריח - ין של בני העירמעי ;וייםבל לשלם בעולם לפדיון שבוקשמא הערך לם, אעבדי האדם בשוק של
 ,סת אחריםוכבי תןכביס ;ריםלבהמת אח דמתוקמתם[ בה ,םריאח תם ]ובהמתבהמ ;אחרים ימין לחיקוד ייהןח

מת קוד ןכביסת ,רבי יוסי אומר .יסתןים קודמין לכבחריי אח ,ןוכביסת יםי אחרחי ;כביסת אחריםודמת לקן כביסת
 וראה. א אינדרים  םעית ח ה, וששבי שלמיה; ירול-יא לג מ )ליברמן("ב וספתאתראה ב. וים )נדרים פ רחלחיי א

נ, "תש פה, לא,-סקי, תורה שבעלובכדיש "ר י' לט. וראה גםס ב"( חדיכובסקי ש"רה )מלמע לששו בל ת"ידון בשובנ
כרך ה " הה כהלכהרפוא" ריסוגיה זו בספב ה באריכותורא .(ואילך 153ב עמ' "לב תשע יןל תחומ"והנ ך;ואילמ' מ ע

 לך.יוא 107 עמ'
י להקים כדחסור לא היה מ שבומן זהה את הלככו צלישראל נית במדינת מכוסיות המווכי אכן הרש צייןיש ל 218

 להכשיר הנשמה בכמות גדולה, ייצר מכונותל ואף לרכוש ודדים,בתחמים מל בתי החולים במבכ נהיחידות קורו
 ד.וימים ועאעי מיגון מתאמצ רכושומן, ליצוות המלהגדיל את ה רץ כדיול נמבטיפאינם מומחים ש ים ואחיותרופא

 לז א. סנהדרין 219
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 ברם. 220עךם רעמוד על דא תת זאת מדין ליב לעשוולתו מחוישיכול להציל את ז ל אדםכ .ה
כדי להציל את ייב להכניס עצמו לספק סכנה אדם ח איןי רוב הפוסקים שעל יד קנפס
 . 221המוודאי סכנברו ח

 ר רשאי לטפלאח ניועובד בריאות חיורופא הדבר שונה, שכן  עובדי בריאותאך ביחס ל
איסור  ליואי שלכל הדעות אין עיו, ובוודש בכך כדי חשש סכנה לחיגם אם י יםבחול
 מדבקת,ת קורונה הבחולה במחללטפל  יאורפצוות , מותר ללפיכך .222ס לספק סכנהלהיכנ
תירה , להיות ממוגן היטב, ולהקפיד הקפדה יולה כזותחייבת מפעת המעם הזהירואבל 

 . כאלה יםבקות במצבההיד על כל כללי מניעת
רים וקבועים ברורוני אין לתת כללים עק באופן"דברי הפוסקים להישמע:  וראויים

ול לא הכל לפי העניין, ויש לשקא ה ממנה,לת הזולת ובמניעות להצנבשיעור ההסתכ
: שאמרוכאותה , 223"לדקדק ביותר ותר מדאי, ולאעצמו י א לשמור על, ולהעניין בפלס

נפש, ש רחוק נקרא ספק פיקוח א כל חשלו ,224כך פו שבא לידיך, סוהמדקדק עצמו בכ
 . 225ים ולבקיאיםר לחכמוודבר זה מס ,יש חיוב הצלהות אין בזה גדר ספק נפשואם 

 ןניתאך  מציל חיים,פול אדם זקוקים לטיבני  מספרמשתנה במצבים בהם כן ההלכה א .ו
ות צוב שמה, אורי הנול נמרץ, או מכשית טיפלטפל רק בחלק מהם בגלל מחסור במיטו

ואב של מות הכ הצלת חיים, גם במחירע דירוג ללקבו צריךבמקרים כאלה  .מיומן יוארפ
 חרים. א

חידים, אלא ר והכלל איננו רק אוסף של יית שהציבול התפיסה העקרונבוסס עמהדבר 
יבור ככלל, של צ הות מיוחדת עם חוקים משלה, ועם צרכיםבעלת מ דה עצמאית,יחי הוא

יש לציבור בכל זאת  חיד מתבטל כנגד הציבור,שאין הי אףיד, ול חשבון היחגם ע לעתים
של הציבור ן הצרכים יש צורך לאזן ביפיכך, ל. 226בים שוניםפני עצמו במצד במשקל מיוח

 את הציבור. המרכיב חיד ויחיד כל יבין הצרכים של כיחידה עצמאית, ל

ה היה נרות בקופני ההידבקושגם לאשר מדובר בחולה וחד כקדימויות אלו נכונות במי .ז
יסטיים י נתונים סטטשלפבל ממחלות רקע קשות ו שהוא סוגדר חולה הנוטה למות, אב

 ים מאד.בגין מחלת הקורונה הם קלוש קק להנשמהדות שלו באם יזדההישר יסיכוי

, ואיות בחומרת המצב הרפהתחשבלהצלה הוא ה דימויותי בקביעת קהלכתהכלל ה .ח
 יותר שמצבם הרפואי קשה  וליםנם חיש םא לפיכך. 227הצלהות הפעול להצלחת סיכוייםבו

, ים יותר מהאחריםתם טובלמהטיפול להצ תועלת להפיק ייםוסיכוייהם הרפוא, יםמאחר
  .228קלושים ואיים שלהםהרפ תר, ושהסיכוייםים לאלו שמצבם הרפואי קל יוהם קודמ

, 229קודםבריא  -  כןומסו בריאתיים הבאים: ההלכ העקרונות הללו מבוססים על הכללים .ט
להצלחת  יםטובואי, ויש סיכויים רפהטיפול ה את הוא מי שצריך" בריא"היינו שו

; סיכויים להצלתו נמוכים יותרקשות, וה יש לו מחלות רקעסוכן שמיפול, לעומת הט

 
 ו"מ תכו א.ח עש"ם הל' רוצח א יד; טוב"א; רמהדרין עג סנ ראהו ט טז.א יריקו 220
 ואילך. 53עמ' לכה" כרך ה כהואה "הרפ ית בספרוה באריכרא 221
 תיז פ"ה; שו"סי' ח"ט , ושם ג"י סקי"ח"ח סי' טו פליעזר ציץ או"ת ים מכתב ל; שרפאגרות סו בס' ארת רעק"איג 222

; 4' תכו סק"בסי "מרהם מהדורה שניה חחואבנשמת ו דבריו בובא, הטרנויבי"י יגרה א אות ז;"ח סי' רני חושבט הל
"ת שומט; כל חי ח"ב חחו"מ סי'  תמנשד ווראה ע חת אשר ח"ג סי' קכב.מו; שו"ת מנ' א סיים ח"אה לרופרעורי תושי

 עט. ו"מ סי'חחדברי יציב ו"ת (; שבדפוסים אחרים כ רמ"א סי' יט )סי'
 שכט סקי"ט.' מ"ב סי תכו ד; ש חו"מ"הערו ;"בקסתכו "מ סי' ופת"ש ח 223
 רסד א. א; טושו"ע חו"מג ראה ב"מ ל 224
 ם.ש"ש פת 225
אדרת אמונה  ור;יבוהצ תשובה, מאמר בין היחידה , עלקייצילוב"מ סי' קעז; רי"ד סושו"ת חת"ס חחוראה  226

 .טות יאמר ג אמד בכוזרי ה עוון. וראדיהמהר"ל בנ ו שלשיטת, ב189ים( עמ' יה)קלכ
ם בחוב' תבו שפורסכבמ רבאךז אויע"ש(. וכן כתב הגרא סי' פו אותא ת ב )תניינאוסי' פב מה ח"ב נחת שלמ שו"ת 227

 .מהדורה תניינא סי' דהקורונה, בתקופת  –מנחת אשר  ;48 עמ'ס, אייר תשנ"ז, -נט אסיא,
ם ג, וש תוכח א י'ס ח"ט אליעזר ץ; שו"ת ציה שםנחת שלממ עג אות ב; שו"תי' סמשה חחו"מ ח"ב  תשו"ת אגרו 228

שמסוכן קודם אפילו קנט,  שובות ח"ג סי'ץ תבו"ת קוש י ח"י סי' קסז;לושו"ת שבט ה; ת יד ואילךאוסי' עב חי"ז 
. וראה עוד קכו ו, ושם ח"ב סי'טקנחת אשר ח"א סי' ת מו"סי' תתנח; שת והנהגות ח"א ובת תשושו" ם;תלמיד חכל

 סא.ג סי' קאים ח"פוה לררתו ייעורחולה; ש ח בעניני אות קר הלכהח בס'
שלד  ס"ו; באה"ט או"ח סי'סי' א מרכבת המשנה( ל העים )לבטש"א; שולחן עצי סקשכח משב"ז ' "ג או"ח סירמפ 229

 ז.י י"ז סי' עב אותם חשיז פ"י אותה, ו 'יץ אליעזר ח"ט סית צו"ס"א. וראה שיו"ד סי' שלט  א"' רעק; חי"בסקכ
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ולם חיי ע; 230הטריפה זה שאינו טריפה על פני צלתימות להיש קד -פה טרי אינושטריפה ו
 . 232ולם קודם לחיי שעהק חיי עפס אפילוו, 231קודם לםיי עוח -וחיי שעה 

ואת  חולה, לת הסכנה של כלקבוע את מידכה מופקדים על פי ההלה רופאים הםה .י
 ש לכל חולה. ישרדות שיהסיכויי הה

אינם  –חברתי, עיסוק וכדומה , מעמד מצב כלכלי אום,דר, גזע, דת, לשיקולים של מג .יא
 . לקביעת קדימויות ורמיםמהווים ג

כחלק , אלא 233זקן ניצעיר על פנו מהווה שיקול להעדפת צמו אינעשלוגי כגיל כרונול גם .יב
  כון.ול גורמי הסימכלמ

ודינו כחולה  יכוייו לשרוד קלושים ביותר,ומתברר שסשימו חולה קשה, כבר הנש במקרה .יג
מך חיים; יש או תומאריך  חדשרפואי  ע מלהתחיל כל טיפוללהימנ שי – 234למות נוטהה

בדיקות  וןשונות, כגיש להפסיק לבצע בדיקות סורים; רפ כולל ידוש תרופותנע מחלהימ
זה, היינו ולה במצב שיך ולנטר את החלהמ יןא; ו של החולהעל מצב לעמודות דם המיועד

הפרמטרים של ין לתקן את מצן, ואהח וריווי הלב,לחץ הדם, קצב  להמשיך ולבדוק את
 . 235ןאה כלשהיחיה לותלהימנע מפעו; יש מצבו של החולהם לבהתא מכשיר ההנשמה

 ההנשמה עד של מכונתמצן הח ואת ריכוז נשמהצב ההדרגה את קלהוריד בהמותר גם 
של  תייצב מצבוואם ה ,236נשימתי של החולהה ובמצבידית מי א ניכרת הרעהידה שלמל

תה אם חלה לקדמולהחזיר את דרגת ההנשמה  המופחתת אין ההנשמה על מערכתה החול
 . 237יותר מאוחרהחמרה 

שרוד ו לואובחן כמי שסיכויי הונשם,וא אם הז בטיפול נמרץ ואף ה שאושפנרוקולה חו .יד
 ה לחולה שסיכוייו לשרודהמיטלפנות את ול נמרץ על מנת ו מטיפאמותר להוצי –קלושים 

לו שיש  ון שאדם בהגדרה של חיי עולם קודם למיה, מכיומחלקה רגילזו בגבוהים, ולאשפ
שמותר . האמור )239לה ככל האפשרלקה רגיחהמ ל בופלהמשיך לט וצריך, 238רק חיי שעה

דר ם החולה כבר מוגן גם אול במחלקה( נכץ להמשך טיפונמרביר מהיחידה לטיפול להע
 .240תית כגוססהלכ מבחינה

 
 091 א, תשמ"ו, עמ' א,אסי-ק הלכהעמוינברגר,  "מ' עב; רי, וסי סי' "זיחעזר יאל ץת ציכד; שו"שדים סי' תחסי ס' 230
 ך.לואי

חו"מ ח"ב סי' ה חמששו"ת אגרות ינה א אות צב; פ הבוחןאבן ק דל עז פרעז אות ג; יעב"ץ במגפ"ח בותפא"י יומא  231
 אשר ח"בת מנחת ג; שו"כקסי'  "בח פאיםורה לרות; שיעורי אילךות טו וא זר חי"ז סי' עבליעאת ב; שו"ת ציץ ואעג 
 י' קכו.ס

 902עמ'  שע"ות חומין לו, והנ"ל ת42ס"ח עמ' פב תש-סדן, אסיא פא א. למאמרו שבהובאו דבריו , רגרז"נ גולדבהג 232
הולכים ים שא של שניגובן פטורא בסו ר"ע אורו את מחלוקתיבש לכאורה סתירה בן ידוהחזו"א בני ואילך. בשיטת

סודי ' ילריסק בהבנות על ר"ח מיוגלמה שכתב ב יןסי' כ, לב "מלמס' ב ליקוטיםשכתב ב הין מב, (אסב  בר )ב"מדבמ
 ת ג.ט אונ יקרא סי'ראה מנחת אשר עה"ת וי"ל. והתורה, ו

בו במכתיערבאך ואות ב, והגרש"ז ב אפשלמה ח"ב סי'  תחה אות ז; שו"ת מנ' עסיחחו"מ ח"ב  שו"ת אגרות משה 233
 עוז ץ, מגדל"אמנם ראה יעב. ללא בחשבון כב ות בגיל לאשב, שהתח48, עמ' תשנ"ז רי, איס-טנ סיא,בחוב' א שפורסם

-בהישיל שכטר באתר שובתו של הגר"צ שתרסמה התפ כןלזקן. ו א, שיש להקדים צעיר ן פינהפרק אבן הבוח
 ילך.מה וא 'מ"ו עלתש זראל דיני יש דיכובסקי,ר"ש ו של הגרמ. וראה עוד במאפלגוים צעיר לזקן מדקיוניברסיטי לה

ם בו להימנע מהארכת מותר גסובל יסורים, וא הברור ש ארה מוחלט, ולהכר שרוי בחוס ואון גם אם הנכדין זה  234
 ואך, הובאו דבריערבית א; הגרש"ז אוואחו"מ ח"ב סי' עד ם חושקעד ענף ג, חיו"ד ח"ב סי'  הות משאגר "תחייו )שו
 . (4א2דסק" טשל 'ד סייה חיו"נמהדורה ש ברהםבנשמת א

 . 370-369 עמ'ו לכה" כרך הכ רי "הרפואהספכל זה בראה ב 235
 ר"ש וואזנר. גוהרבאך אויעז שם הגרש", ב19-18תשנ"ט, עמ' סד, -גחוב' אסיא, ס רג,בא. שטינ 236
הצינור  ון להחלפת, כגבמכשיר ואך טיפול בחולה צורלמכשיר ההנשמה  תלר מפסיקים את פעוכאשש יש אומרים 237

מ' אסיא, ע-הלכה עמק והנ"ל, ,מ' נה ואילךט עפ-מוריה פח ,רגרז"נ גולדבהגהנשמה )מכשיר החובר למואות ילר סהנכנ
ה אם לוחבר את המכשיר לחול ורין חיוב לחזצן שהתרוקן, אמח למיכלובר מחההנשמה  ואילך(, או אם מכשיר 64

 . שם( ,רגבדגול הגרז"נ ;ג סי' קלבד ח""מ חיו"גאושם עוד )שו"ת ו ננהתברר שאי
פא ירפא סי' פרק ורזילברשטיין(  ר"י)העמקים  )וכן שושנת קסד' שם ח"ג סיו, ח"ב סי' פהם לרופאי רי תורהשיעו 238
 לד(.

שעה, אין  חיי שאף שהוא בגדר ב מ ח"ב סי' עג אותחו"ח בשו"ת אג"מ קטו. אמנם ראה י'ח"א סאשר ת שו"ת מנח 239
ו, קומבמכבר זכה  ןשוכיון שהרא ם,חיי עולכויים ללו סי שילה שובח ללטפ ך במיטהרם כשיש צותו גו ולדחואילהוצ

, אף צלה לרבים מאדהי באמצעסור מחחמור של ברו. ואולי במצב כה ל את חנפשו כדי להציור סחייב למ ואין הוא
 טיין יודה, וצ"ע.ינשפיהגר"מ 

' עמתשס"ט( יא יא )ספר אס ;45-34' מע"ד, נה, תשנ ון,  אסיאיזרזרש"ב ליגההגר"ש ואזנר, וך, אהגרש"ז אויערב 240
9-11 . 
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ל לכל אחד, אבל ת יעילות הטיפומפחית אד, אף שזה ם אחשני חולים למנשלחבר מותר  .טו
 .241תור מותר לעשות זאל מחסבמצב ש

סגרתו הוחלט לא מויות שבמעשה תהליך של קביעת קדיר בהם נוחסום ומם במצבי חירג .טז
ו להוציאו הנשמתי, איפול לו ט א לתת, או לץה לטיפול נמרהחולה ליחיד את לקבל

יקל ]פליאטיבי[ על פי טיפול מך ולתת לו המשיחייבים ל –מרץ מהיחידה לטיפול נ
 ית כאחת. ית ונפשנופינה גיח אותו מבחלהזנ ה, ואסורבמקצוע זבלים הסטנדרטים המקו

יר ן להעבישיר הנשמה, אבר מחובר למכא כלשרוד, אך הו קטנים וייו יותרגם חולה שסיכ .יז
 ה, ו חיי שעפה אואפילו הוא טרי, 242אף שסיכוייו גדולים יותריר לאחר, ממנו את המכש

בחיי יפול ותר להפסיק את הטקרה מ; ויש מי שכתבו שבכל מ243נעשה עבור שלםוהדבר 
 , ובלבד244עולם ה לחייל את החולעל מנת להצי שיר הנשמה,תקו ממכנל אפילושעה, ו

ויוכל לנשום ר ההנשמה הניתוק של מכשי ייד עםמולה לא ימות פי ההערכה החשל
שך הטיפול בחולה המונשם רוב המ פיל אם על ; אב245חות מספר שעותבכוחות עצמו לפ
טו ת לעיל ננקהמתוארו ותהפעולהרופא, וכל ו של על פי שיקול דעת תועלתהוא כבר ללא 

ם שזקוקי סבירים לשרודעם סיכויים  ליםהנשמה, ויש חוכשירי מחסור במ ועדיין יש
לחיות  וייוהנשמה למי שסיכבו שמוטב להעביר את מכשיר היש שכת – למכשיר ההנשמה

 .246רלים יותדוג

נוע הרפואית למ מערכתהקורונה נאלצת ה בנגיףלאור השכיחות הגבוהה של הידבקות  .יח
ופו למציאת לג ך יש לחתור בכל מקרהמשפחתו, אלה הקשה לבין מי מבני ון החבי הרבק
במיוחד בתקופת הקורונה הוא נחוץ ת ביקור חולים שמצוום יקרכים לאפשר ד
י מי מבנאנושי ישיר עם מגע זקוק מאד לשה למות ט למי שנוטובפרולים מבודדים, שהחכ

כאשר הבדידות והמצב  י בלבד,בטיפליא נמצא בטיפולשהוא ולפחות בעת , חתומשפ
אחד  פחהמש ןקום לאפשר לבים כאלה יש ממקר. בים סבל נפשי עצוםופי מוסיפהס

 וגןוהוא ממות, סכנת הידבקדע לובלבד שהוא מוי זמן קצרים, קלפרחולה לשבת ליד ה
ובפרט ריא, כבר חלה והבפחה שוב משולאחר הביקור ישהה בבידוד, ואם יש קרהיטב, 
יהיה  הואעדיף שבוודאי  – גיףוגדנים לנולוגית והתברר שיש לו נדיקה סרבו שתה לאם נע

  המבקר.

בחלק מהם, , וניתן לטפל רק מציל חיים ים לטיפולאדם הזקוק בניז לאשפו םכאשר מגיעי .יט
ש אומרים וי; 247ם שיטפל במי שרוצהיש אומרי -ם שווים כול של יםם הרפואיכוייוהסי

פה היא העדי הדרךבסיכון גדול יותר ממי, או מי  ,מיותר מע מי חשוב יא ידושכאשר ל
 .248ורללחלק על פי ג

ההנשמתי אם יש לו ת הטיפול י קורונה לקבל אל בחולפות לצוות המטקדימ ישנה .כ
 . 249הינצלסיכויים ל

 
 :official-htercasch-rona.com/ravlcokottps://www.h- ררסם באתוהגר"צ שכטר, פ שלקי קורונה פס 241

kimesap ; ו.הקורונה, מהדורה תניינא סי' בתקופת  –מנחת אשר 
יעזר שם; אלשו"ת ציץ  ;םת משה ש"ת אגרוא(; שו תו אופ' יסינא ב )תני תסי' פב אוב ח"ת שלמה חנת משו" 242
 הרשלר שם. "מגרה

. ה-ד' ושב ח"ג סילך, ובשו"ת מעשה חואי 318' ואילך, ושם ח"ב עמ 67מ' אסיא, א, ע-הפרין, עמק הלכילגרי"ל היה 243
 ,מקוםבה כזכבר יי שעה חשהחולה ב וםמשב שהוא תכי שם הדבר יש מבטע רש"ז אויערבאך.גהוכן שמעתי מפי 

שה )שו"ת אגרות מפאים לרפאותו וולים והרהח שיש על בית םדיבוענמרץ והשל היות בטיפול ן שצריךאת הזמ ו'קנה'
דחות ין לולה בחיי שעה אחבכבר התחילו לטפל אם ן נפש, ולכ אין דוחין נפש מפניהוא שטעם שם(; ויש מי שכתב שה

 ובה כת"י. תשר"א וייס בגהתב לי כ(. וכן באך שםרעאוי זש"רגם )החיי עוללפילו היא א ת,נפש אחר תטובאותו ל
ואילך, ושם  64 א עמ', ח"אסיא-ך; הנ"ל, עמק הלכהעמ' קצא ואיל אה, ב, תשמ"א,והלכה ורפ, גרז"נ גולדברגה 244
 .ךלואי"ז, עמ' טז תשמ ילי הרפואה, ח,בש; הגר"מ קליין, בילךוא 183עמ'  ח"ב

 ם. שגולדברג, נ ז"הגר 245
ה תניינא מהדוראך בת הגרש"ז אויערבמתשוב השמיטו קטע זה משום מהת ב )ואוב סי' פב "חת שלמה חמנ "תשו 246

 סי' פו אות א(. 
הלכה  ,רשלרמ הח; הגר"ר א פ"עשודה המי ט; שבא סי' כ יקוטים סבל "מ, ושם בב אותו"ד סי' סט "א יחזו 247
 ואילך. פב מ'ע ד, תשמ"ה, ה,פוארו

ן ישראלי. ובעניישם הגר"ש ב ,2ע' פ"ט ה ח"א סי' הבזק אות ב; במראהסי' עה  ו"מ ח"במשה חחת שו"ת אגרו 248
 .18' עבה 89-90עמ' ה" כרך ה כלכה הרפואה"ה שכתבתי בספרי אה מלל רכספק בדרך ורל במצבי ת הטלת גמשמעו

רי ך(; שיעוילוא 85"ז עמ' עמין לז תשוחרשטיין תזילב י"רה גם מאמרו של א)ור סז 'סי סהתנוסנס ל תשו"אה ר 249
 ותו,יא ד"ה להחהוריות יג רי רש"י ע מדבשמיכים לו. וכן משרבים צר דרוא מגאים ח"ג סי' קסא. והתורה לרופ
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לבין אחת, חולים הבאים בבת  קדימויות להצלה ביןבקביעת ם נו הבדלימצי בהלכה .כא
מיטות  הקורונה, גם אם כרגע ישו מגפת מכ במצב אחר זה. אכןבזה  חולים הבאים

שמתי קוקים לטיפול הנשים הזקיגיעו חולים ע בוודאות שויד כשירי הנשמה פנויים,ומ
חולים הבאים מצב של ב הנידוניםיות כל כללי הקדימולהם סיכויים לשרוד, ולפיכך ויש 

בכל ו. 250,251יםפנוי מנשמיםמרץ ומיטות טיפול נ יןש עדישית חלים גם במצב בבת אח
נמרץ יטות טיפול מר בזקוקים להנשמה ומחסוי חולים הה במצבי הקיצון של ריבומקר

לקבוע  ה יבואו בבת אחת, ויהא צורךכזה שהרב המצב יהא –נשמה שירי הכו/או במ
 . ניהםת ביקדימויו

 ותשונ

 ויש ,252תמננא שהיא םאומרי שי - רבדב מת שבעלה אשה ואמרה, בעולם רב  ד   ההי .א
 . 253נאמנת השאינ יםאומר

 לעצירת גולהכס מיןלהע בבית עניים או תומיםי של חופה דלהעמי היה קדום מנהג .ב
  .254יפותגמ

 .255ה במחלה מדבקתולם חבמגע ע שהיואים ים ברילאנש יסוןקות חת זריתר לתמו .ג

 

 

 סיכום .ו

 נוולם: אביעהן מ ם המגפה הרעה הזועלדי, ושתיצרותינו תפילה לבורא עולם שיאמר לולנו כ
 ה מנחלתנו., מנע מגפומלכנ

 
עות בצני פרק חשוב, הכאים בתום והרופמדעניה תוא ,הולכאת האנושות ימדה רונה למגפת הקו

עולם. לאה בכולת שליטה מי ן בידי האנושותתית תמה המדעית והרפואידשהקשבנו חה. ובענוו
ד נו להתמודאיכים צרעליהם, ו םעיודולמנו שאין אנו יבע דברים הל כך הרבשיש כשוב הוכח אבל 

 
קי( סי' צסטינוי) דיםיס' חסובא בה, וסגןהותר מה ימהמלחך למשוח ציבור צריהשם וגן, משסוח מלחמה קודם לשמש

 .תתתתעה
יו הובאו דבר, סק זהז אויערבאך הסכים לפסי' י. הגרש"וכן שם  כ,אות  סי' עב זליעזר חי"א שו"ת ציץראה  250

; פב אות בח"ב סי'  המשל ת מנחת"ואילך. וראה שו ' טז, עמז, ח, תשמ"ילי הרפואהיין, בשב"מ קלגרבמאמרו של ה
 :ם באתר שכטר, פורסגר"צ ה לפסקי קורונה שב כתב כןו נח.תסי' תח"א  תהגווהנ שובותת ת"שו
msakipe-laoffici-erschacht-avna.com/rlcorokohttps://www. .  אות א סי' קסז  י"ח בט הלוישאמנם בשו"ת
שגרה במצבי  ףועל, אבפ קים. ואמנםהפוס בוראך אין כן דעת  שון,רא אשב ילו במה יטפזחר ה אזבאים שר אק שכספ
 .מיה עולמיתב של פנדבמצ וק"שיקולים, ו ותםץ על פי אמרפול נק להנשמה ליחידה לטיכל חולה הזקומקבלים  לא
"ת שו  ראהוינו )ה בפנלהחוא שקא דווהו תח המותיתר ניי' רי, שהס "די"ת חיובל שקבע בשו"ת נולכל דומה והדבר 251
ואילך;  117ח"ב עמ' ספר האשכול  אשכול עלל ח; נחשמ-שמז 'ו"ד סיחי מהר"ם שיק שו"ת ;ול"ס חיו"ד סי' שתח

; ר"י ופר במהדורת תשט"ף הסבסו השבט מיהודה סי' עו; ודאי השד"ת דוש ו"ד סי' קח;חי מד להועילמלשו"ת 
רס י' בה"ל ח"ח סו"ת שש ;, עמ' פב ואילךגתשכ", ו עם,ו"ל, נ, והנךאילמ ו , עמ'כ"דשו, ת ,בעל פהי, תורה שלאריא

ת רשור אמצעי התקלאושבימינו  ב(סקל" אות ז )אהלות סי' כביו"ד סי' רח החזו"א  בעכבר קא(. אך  אות
, רוןישו טורי גר,נ. זיצ רו שלבריו במאמד ואציק, הובאה רי"ד סולוביי)ור פנינול וא בגדרכל העולם השוכללים המ
פב ואילך, תשכ"ג, עמ'  נועם, ו, י,ריאלח; ר"י א, עמ' כ"אם, יד, תשל, נועעסבע; רי"א לי33' מ"ז, עכשת שרין ה, תגליו

 ' ט ואילך; תורת, עמתשמ"א פואה, ב,רג, הלכה ורד רגנשב; רח"לךד, עמ' מ ואישכ"פה, ו, ת עלרה שבוהנ"ל תו
 ך(.ואיל 209 מ'ע הרפואה,

 ם"בהרמ יטתבש השונות תוגיסראב האור. ז יג ושיןרגי ם"במר ;אול אם תנאמנ םא תלוקחמ, ב קיד במותי 252
 .נה יז ז"אבהע ע"שו, ברמחה; תטז ק"ס יז' סי פ"הוצבא
 םינוהאחר תבשיטו שם פ"צהאוב הארו. ג 'סי ו"פט ותיבמ ש"יש; ג' סי ן"הר ת"שו; נה יז ז"העאב, א"ורמ רטו 253
 ש."עיי, בדבר להעב שמת ידהמע חדא בעד םיינד יפרט כןו ,'יוברתק' האמר ההאששכ שם דעו אהור. נידוןב

 .ז' סי ב"ח עזרה ןשולח; ט"לסק ח ותא שמחות הלכות יניםד לקח םושל תמשמר; מ' סי א"ח ם"רשהמ ת"שו אהר 254
ה בשמתו "ו כת תרם בשנליגפה בירושן המבענייד, טוב ח"ב עמ' תרפשם  ובס' כתרשער ז בס' שערי ירושלים  וראה

יכות. יהושע באר' אהל ד בריש סוראה עו. בית הקברותומה ביתועשו חופת יתום ורסמים ומפים ם גדולבתוכו ביםר
ו ת אלשקראו לחתונו שי .השואה בעת יםנוש טאותבג זה מנהג על ילךוא 358' מע בנייםר ותרבמקו ואההש' סב וראה

 Zimmels HJ: Magicians, Theologians and Doctors. E'בס וראה ".ות יתומיםתונח", או ת""חתונות שחורו
Goldston & Son, 1952, pg. 233 n.141 . 

 .ח"א סי' קלה מאהבהבה ו"ת תשוש 255
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גרום למוות ולתחלואה דאבון הלב לנגיף זעיר וחדש מצליח ל צירתיות.וית עמהם בדרכים חדשו
 .256עומדת משתאה מול מגפה חדשה זובממדים עצומים, והאנושות 

 
 ונשמרתםל ות שת המצוו לקיים אלימדה אותנ ,האנושיתסטוריה בהיתיה ומדקו מגפה זו, כמו

להורות על  באיםשכולם  – יסוראא סכנתא מאירחמוד על דם רעך, עמא תנפשותיכם, ללמאד 
 ות הבורא יתברך. צומיום בק קדימויות

 
את  תלעשו יכים אנואבל צרזרה, רוע הגורא עולם להעביר את בותחינה ל התפיל מוכי אין כ ףוא

חיות נים את כל ההלקיואתר  אתר בכלנו יב את כולבע, מה שמחיטבדרך ה תדלויותההש
 ש,נפ קוחפי ימגדר ם וכלשונם,נה ככתבוהמדי ריאותשל רשויות הבו אות של הרופאיםורוהה
 מגדרי רודף. ו
 
ד מלמטן יף קטננגם שבאמצעות רא עולת גודלו של בואורונה הק תה מגפמדמאמין ליה דיהויל

יָך ְש ְח מַ  קּוְמֹאד ָעְמ  ה'יָך  ַמֲעש  ְדלּוה גָ מַ  לך אמר:וחו. דוד המכתו ואת ת נוכחוו אאותנ הוא ֹבת 
יָך ּבּו מַ ָמה ַר וכן:  (,ו צבהלים ת) ץ ִקנְ אָ הָ  הה ָעִשיָת ָמְלאָ מָ ָחכְ ּבְ  כָֻּלם ה'ֲעש  ָךיָ ר   (,כד קדלים תה) נ 
 .257..ה' . שיךמע מה קטנו ם אנו לומר:יכולי פרזהרבפו

 
קא אצל ווק דהקורונה מחייבים חשבון נפש עמו תרחשו בגין מגפתאי הדופן שהצועים יואכן, האיר
בדה המגפה פגעה עובר שבכד המנהיגים הרוחניים. ואצל ,רדים לדבר ה'ומרי המצוות החציבור ש
על ר יכוזים החרדיים בישראל ובעולם. יתותה דווקא ברמואה והן בתבתחל הןם גבוהים באחוזי

בתקופת שיא המגפה נסגרו כל בתי ה של עם ישראל שנה בהיסטוריועם הראשדמה שזו הפן, נכ
ן לו אי כזה דבר ות בכל רחבי העולם.התורה והישיב למודי, ונסגרו כל תתות ובתי המדרשוסיהכנ

 היו גזרות או מגפותאם  –ותר לעם ישראל יבפות הקשות בתקו ם, שהרי גםע מאז ומעולאח ור
בבית כנסיות ובבתי ו להתפלל כישהמשומות אחרים קדיים במכוזים יהויו ריאחד ה במקום

 ודי התורה. תלמהישיבות ו ה לא נדם מהיכליורהת מדרשות, וקול
כפרט הן  –לפשפש במעשיו  ך לעולם התורה והמצוותשיימי שה קדושה על כל וטלת חובלפיכך מ

א ה טוב ולץ אשר יעשק באר"אדם אין צדי :כבר אמר שלמה המלךוכקהילה וכציבור.  ןהו
רגתו , וכל אחד לפי דיםקטנשבמגדול שבגדולים ועד קטון  ,דםאכל  –דוק: אדם , ו258יחטא"

  ומדרגתו.
שומרי התורה  בתוככי הציבורים ותהקשת וחלוקהמ ןבולטות לעין כל הה הרעות החולותמבין 
 ציבור.חד עם שנאה יוקדת בין חלקי הי ים,ל הגוונלכ

והן של  ,היחידים ש ולתשובה הן שלן נפא לחשבוהקשה תבי, והמגפה מתוק מי יתן ומעז יצא
 הציבורים.

 
 ע הגזרה.את רומעבירין  –, וצדקה  להה, ותפילה נאמר: ותשובכל א  ועל

 
 

 
. גרם לתחלואה קשה ולמוות אצל טיטוס הכובש הגדולקטן  וכבר היו דברים מעולם כמבואר בגיטין נו ב שיתוש 256

ע"י דברים קלים לכל  עשות שליחותוכן דרכו של הקדוש ברוך הוא ל: שכביח במדבר רבה )וילנא( פרשת קרח וראה 
ולע"ל =ולעתיד לבוא= עתיד הקדוש  ,רתן ממשיעך שאין גבובריה קלה להפרע מהם להודשלח להם  ,גאין עליוהמת

ליפרע מן האומות ע"י דברים קלים שנאמר )ישעיה ז( והיה ביום ההוא ישרוק ה' לזבוב אשר בקצה יאורי ברוך הוא 
 ר.מצרים ולדבורה אשר בארץ אשו

 "ה אות יב.בת פאיה ש ןעי; חרה ג ות התווראראה  257
 ז כ.לת קה 258


