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 תעניות בתקופת מגפת הקורונה  

תעניות י"ז נשאלתי: מגפת הקורונה ממשיכה להשתולל במלא עוזה. 
אם לא נזכה לבנית בית  –בתמוז  ותשעה באב, קרבות והולכות 

 המקדש במהרה. האם יש מקום להקל בתעניות אלו, לעת הזאת?

 השבתי:

כלל  כתב ה"מגן אברהם"(סימן תקעו סק"ב):"האידנא אין מתענין
בשעת הדבר, דמנוסה הוא , כשאינו אוכל ושותה, קולט חס ושלום 

 שינוי האויר. ועיין ביורה דעה סימן שע"ד".

המדובר הוא בתעניות שגוזרים על הציבור, בגלל מלחמה או בגלל 
 , או בגלל צרות אחרות.מגפת הדבר

במשנה "דבר" בפי חז"ל הוא שם כולל למגפות שונות, כפי שנזכר 
:"איזהו דבר? עיר המוציאה חמש מאות נית (פרק ג ד)במסכת תע

רגלי, ויצאו ממנה שלושה מתים בשלושה ימים זה אחר זה, הרי זה 
ו) -ברמב"ם (תענית ה הדבר, פחות מכאן אין זה דבר". כך גם נפסק 

ובשו"ע (או"ח סימן תקעו ב). המשנה אינה מבדילה בסיבת המות, 
 ."דבר"חשב לצירוף של מיתת בני אדם, נונראה שכל 

 יב) בפרשת המרגלים, אמר הקב"ה למשה: (במדבר  ידגם בתורה
 –בדבר ""אכנו בדבר ואורישנו". אונקלוס ויונתן בן עוזיאל מתרגמים: 

וימותו " נאמר:(פסוק לז)מותא". כלומר , כל מות הוא דבר. גם אחרי כן
.מתרגמים אונקלוס אי דבת הארץ רעה, במגפה לפני ה' האנשים מוצי

 גם מגפה מתורגמת כנ"ל.מותנא". הרי ש –"במגפה  ויונתן בן עוזיאל:

המובא לעיל ציין לאמור בשו"ע יורה דעה סימן מגן אברהם ה
נפסק שם ברמ"א (סעיף יא):"יש אומרים, בשעת הדבר אין שע"ד.

מתאבלין , משום ביעתותא. ושמעתי קצת נהגו כן". הכוונה היא, 
בריאותית גבוהה, תוספת של  שבשעת הדבר, כאשר קיימת רגישות

אבלות, עלולה לפגוע בבריאות, ולכן ניתן להקל ולא להתאבל. הוא 
 , שניתן להקל ולא לצום בתענית.הדין

אולם, דברים אלו אמורים באבלות שאינה מעיקר הדין, כמו אבלות על 
אבל אין מכאן ראיה לאבלות על שבעה קרובים שחייבים בה מן .נשיא 



2 
 

אין ראיה לארבעת הצומות הקבועים מעיקר הדין, הדין. הוא הדין, 
שאין להתענות בהם, כי דברי המגן אברהם אמורים רק בתעניות 

ולכאורה, זאת  בשעת הדבר, שאינן תעניות קבועות.מזדמנות, כמו 
כוונת המשנה ברורה בסימן תקע"ו, שאחר שהביא את דברי המגן 

תשעה באב, עיין לעיל בסימן תקנ"ד סעיף ו  אברהם, כתב:"ולענין
 ."בביאור הלכה

"חיה כל שלושים  :, כתב השו"עבסימן תקע"ד הנ"ל לענין תשעה באב
, אלא מאכילין אותו ריכין אומד, אין ציום וכן חולה שהוא צריך לאכול

"ומיהו נוהגין  מיד, דבמקום חולי לא גזרו רבנן. וכתב הרמ"א:
ם צער גדול שהיה לחוש לסכנה. והמקל לא להתענות כל זמן שאין לה

 הפסיד".

, ואינו חולק על מה אעפ"כ ברור , שגם הרמ"א לא כתב כן מעיקר הדין
שכתב המחבר:"דבמקום חולי לא גזרו רבנן" אלא שכתב ש"נוהגים 

להתענות כל זמן שאין להם צער גדול". וסיים :"והמקל, לא הפסיד". 
, עלינו ר בספק פקוח נפשמדוב. יתכן ווכיו שבתקופת הקורונה

 להחמיר בפקוח נפש, ולפסוק כמחבר, שלא לצום כלל במקום חולי.

במקום אחר הבאתי את דברי הרב מבריסק (הגרי"ז זצ"ל) שנשאל, 
מדוע בשאלות של ספק בפקוח נפש, הוא פוסק לאלתר, ואילו 

מבקש לעיין, ואינו פוסק מיד. על כך ענה: בכל בספקות אחרים, הוא 
ש בה ספק, צריך לדון שוב ושוב כיצד להכריע להלכה. אבל שאלה שי

בספק פקוח נפש, אין מה לדון, משום שגם אם יש ספק רחוק, צריך 
 להשתהות!להחמיר בפקוח נפש, ולא 

השאלה הנשאלת היא לגבי אלו שהם בריאים, אלא שיש חשש 
באם  הלחם כראוי במחלה,שכתוצאה מן התענית יחלשו ולא יוכלו ל

 גע בהם.חלילה תפ

בספר פתחי עולם, דבמקום שאין "עיין  בזה הביא הביאור הלכה שם:
המחלה של חלעריא חזקה חס ושלום, יאכל פחות מככותבת בכדי 

סימן אכילת פרס, וכן בשתיה, כמו שכתב השיעורים בשולחן ערוך 
ריח. כן יש להורות לשואל בתשעה באב, שבזה לא נעקר התענית 

ומי שירצה להתענות במקום שאין המחלה  לגמרי, ורחמנא לבא בעי.
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שלא ילך מפתח ביתו כל היום, בזעם ח"ו, יש ליעצו ולהזהירו 
חתיכה קאמפער ומעט  ,ולהכריחו כשיצא ישא מסביב לחטמו ופיו

 עשב מיאטע".

אסור  כאשר המחלה חזקה או שהיא בזעם:א) מדברים אלו יש ללמוד 
ת לגמרי, אלא לאכול אין לבטל את התעני ב) גם לבריאים.  להתענות

את היצאים החוצה לשים להכריח . ג) ניתן ולשתות פחות מכשיעור
 על אפם וחוטמם.דבר חוצץ או חומר רפואי 

במלוא נמצאת כעת  –ה' ישמרנו ויצילנו  –לצערנו, מחלת הקורונה 
ערב פסח. ברור שתענית המצב כעת חמור יותר מאשר היה ב הזעם. 

ן, המסקנה היא, שאין לצום. המדובר עלולה להחליש את הגוף. על כ
לאלו שנמצאים במצבי סיכון, הן מבחינת הגיל והן מבחינת מחלות 

 רקע.

אעפ"כ, לא ראוי לבטל לגמרי את התענית , שהיא תענית ציבור, אלא 
 יש לנהוג בדרך של פחות מכשיעור.

אלא שכאן לא הבנתי את דברי פתחי עולם  והביאור הלכה. הם  
ר רק לגבי מודדים את הפחות מכשיעור ב"ככותבת".. שיעור זה נאמ

. בכל התורה, השיעור הוא כזית. , שכבוב בו לשון "עינוי"יום הכפורים
מדוע בצומות החורבן, נמדוד את השיעור והפחות מכשיעור לפי יום 

 בו חריג : ככותבת, ולא בכזית? הכפורים, שמדד השיעור

חשבתי לומר: בתורה ישנה רק תענית אחת והיא יום הכפורים. כל 
דתקון רבנן , כעין דאוריתא תקון. על כן, אם יש מקום למדוד פחות 
 מכשיעור בתעניות אלו, יש למדדם לפי מה שמצאנו ביום הכפורים.

ע נפסק , אציין הלכה נוספת, לענין מעוברת ומניקה. בשו"לסיום
שמעוברות ומניקות מתענות ומשלימות בתשעה באב. ב"משנה 

התיר למעוברת  ברורה" הוצאת "דרשו" ציין שהרש"ז אוירבך זצ"ל
שהריונה קשה שלא להתענות בצומות החורבן. הר"נ קרליץ זצ"ל 

. והרב ב"צ אבא שאול התיר למעוברת שהיא בחשש הפלה שלא לצום
ה רפואית כגון לחץ דם גבוה, זצ"ל כתב שכל מעוברת שיש לה בעי

 חוסר דם וכדומה, אינה צריכה להתענות.
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, שבארץ ישראל יש להקל רש"ז אורבך זצ"לה הוראתו שלת ממפורס
למעוברת שלא לצום בצומות החורבן, מפני חולשת הדורות  ומפני 
 מזג האויר הקשה. כמו כן היה מורה למינקת בחודשים הראשונים

נר זצ"ל כתב שגם בימינו אין להקל, שלא תתענה. אמנם הר"ש ואז
 אם לא מרגישה חולשה מיוחדת.

תשכל חרב ומחדרים אולם נראה לי, שבמצב הקים כיום, כאשר מחוץ 
להתיר אימה, יש לצרף את חשש פקוח נפש בעידן הקורונה, ו

לאלו שבקבוצות  למעוברות ולמניקות לאכול ולשתות בצומות החורבן.
 סיכון, אסור לצום באופן מוחלט.

 


