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 הקדמה  .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 

יו הרבה מדענים שהודיעו בגאון ובגאווה חרונות ההשנים הא בעשרות. וניםשוהמומחים ה
לא תראה עוד מגפות ים האדירים וגייים והטכנוליו המדעעל הישגנושות בעידן המודרני שהא

איננה מסוגלת למנוע מגפות  -דמתה והישגיה כל ק םע -הולך ומתברר שהאנושות עולמיות, אך 
 הם עצומים ורחביםאחוזי התמותה והתחלואה ל בהן בזמן אמת, ופ, איננה יודעת לטכלל עולמיות

כח שיש מנהיג לבירה, ב הוושו .4ק ובימי הבינייםכפי שהיה במצבים דומים בעולם העתי ,מאדעד 
 שבורא עולם מנהיג את עולמו.

 
 המגפה עיצומה של( כאשר אנו ב2020תש"פ )אפריל ה' ראשית חודש איירבמאמר זה נכתב 

ק זה נכונים רקע למאמר המשמשים רהאפידמיולוגיים ים שורנו. הנתוני, וסופה מי העולמית
ועל פי הניסיון  וד רחוקים,ון העולמי עפיים של האסוסמים הועד כתיבת המאמר, אך הסיכולמ

 פרים גדולים וחמורים בהרבה.למס ,לינועלא  ,ייםהמצטבר והמודלים לתחזית האירועים אנו צפו
 

 :המאמר ת כתיבתענכון ללהלן הנתונים הכלליים 
אנשים  3,000,000-קרוב ל ;בבידוד או בהסגרנמצאת העולמית ה יהאוכלוסימחצית כ – בעולם
 .מדינות 210-למעלה מוהמגפה מתרחשת ב ;מתים 200,000-כ ;חולים

 מתים. 200-כומונשמים,  100-כ ,חוליםנדבקים ו 15,000-מעלה מל– בישראל
 

ת עולמיות קודמות, ופגממ לקן מוכרותיות, חתמגפת הקורונה יצרה שורה ארוכה של דילמות הלכ
 .בעברנו בפירוט ת 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 היו מוגבלות לעם ישראל, ןת, אך הגפושל מספר מ םתיאורי מצינו ךבתנ"
בעלי החיים של המצרים, ולא רק בפגע ש המכות,מעשר  המכה החמישית ,5םרימצ רב  ד  : רתחא

, ומתעסקים בני ןער נוגף את הגדולים מאנשי כנב  ה הד  ; כשנכנסו המרגלים לארץ, הי6בבני אדם
 והאנשים שהי 250-אנשים, בנוסף ל ,70014ורח מתו שורה לקקבמגיפה ה; 7רתםהעיר בקבו

דוד, בעקבות בימי  במגיפה; 9ישא 4,0002פה בבעל פעור מתו גיבמ; 8קורח קשורים ישירות עם

 
יף פ למונח וירוס, היינו גו 'נגיף'שם העברי ן גם הכאמ , מכריע.ורש נגף שפירושו מביס, מפילהיא משגפה מ 1
 ,ותרבמהיתפשטת משת( )לרוב זיהומיחלה מ – (epidemicיה )פידמאנגלית מבדילים בין אב גפה.מ רם לגוה
רים באזועת שפוגיהומית( ז)לרוב מחלה  – (pandemicדמיה )פנו; ו זמניתבם ת באנשים רביגעופו

 םש .דבמיוח בובמספר אנשים ר ,(עולם ל כל הם גדולים ש בחלקיאו  ,ל המדינהבכגיאוגרפיים נרחבים )
ים כי לעת ם, אשו מכה(ורשפי ,plagaמילה הלטינית )מקור השם מה plagueבאנגלית הוא למגפה ף נרד

 להלן. ראה  –ר ב  ת ד  פן ייחודי למגפ באו ששמהוא מ
 יה. דמם כפנו"א העולמי של ה רגון הבריאותעל ידי ארזה רונה הוכוהק מגפת 2
 לן. ה להרא 3
דעי טאון המיבסכם במר מנכתב מא 1918ית משנת רדהספ תיה של השפעמציין כי בעקבות הפנד ל מעניין 4

לשנות רק ניתן ששכמעט  -( N.S. Vol XLIX, No. 1274, pp. 501ff, 30.5.1919 םוי)מ Scienceהיוקרתי 
 הקורונה. פת במג םיושקורה כ מה עםאמים כמעט לחלוטין היו תום ידבריוה ,ריךתאאת ה

 .ז-ט גות שמ 5
 .יג בי ותשמ – מכונה נגף תמכת בכורוגם  6
 .זומא, שלח, תנח 7
 .דבמדבר יז י 8
 .טבמדבר כה  9
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 ום שלקחו את ארון ה' הוכו ומתהפלשתירבים מ; 10אנשים 70,000החטא של מניין האנשים, מתו 
מחלה זיהומית של יא נטריה, שהיזבדדובר מיש הסבורים שה .11במחלת העפלים = הטחורים

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

  שונות על מהות המגיפה.
אכן בדרך כלל אין , 19פואית בשם זהחלה הראת המ בוודאי גםלל כו בחז"לקרא ור' במב  ונח 'ד  מה

, 20ה מדבקתלכל מחל שם כללי אמת, אלא הוכוונת במקרא וחז"ל דווקא למחלה מסוי
יפוא, שם א, אר הוב  וות של מספר אנשים מאותה מחלה בסמיכות של זמן ומקום. ד  מל תמגורש
גלל בו, ב בדה שכולם מדבריםעוא בר' הוב  'ד  השם  רתכן שמקויי .לנגףדף למגיפה ונר

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

 .23מידי רבי עקיבאמתל 24,000-גם בתקופת המשנה מתוארת המגפה שפגעה ב
 

ה חמהמלבעת , לדוגמא: העולם 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 הדברמגפהיו מגפות קשות. לדוגמא:  בימי הביניים
; אותה עתם בהכללית בעול יהימהאוכלוס 13%-שהיוותה כ, ן בני אדםליוימ 25-כשל תם למו

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

 .24הייסל האוכלורבע מכל

 
 . 432:ם זייות היהוד, קדמונוהשל יוסף בן מתתי רוספה עוד באד טו. ורכ "בשמו 10
 .בט,יא ה מו"ש 11
  ל בעיקר שיגלה, ועים ודקדי חיינגרמת על ייזנטריה ד .:2300ים יוסף בן מתתיהו, קדמוניות היהוד ל פיע 12

 ר אמבות.יקובע םידי טפילי
 . 5195, 265א: ורותהיים, קד.ה. בלונש ;187 ר, עמ'ב  כרך יא, ע' ד   העברית, הראה באנציקלופדי 13
 .טו"א ו ימש 14
 .אהי"ב לב כבדב וראה עוד לו.לה; ישעיה לז יט  מל"ב 15
 .רמז תטו עיה פ"יעוני, ישט שמקוילה;  מות רבה יחלא ב; ש להצה א; מגי-ראה סנהדרין צד ב 16
 יית מים תנבעה מש פהגישהמעל פי תיאורו ייתכן  .21ת היהודים, כרך ב, ספר י, פ"א סע' וניקדמו 17

 .םהמימזו
ואילך; ז.   88עמ' תיקה, תש"ג, יה עובהיסטור קראבר: מחקרים במהע יבספר מסתרייגין, פ ראה ש.י. 18

 267תיו, תרפ"ט, עמ' וונוחזי ופת ישעיהוקלמן, תך; מ. ואהואיל 140מ' ערפ"ז, ח"ב ישראל, תת יעבץ, תולדו
מאור  -רוגין .נ, עמ' צא ואילך; רצ"טיהו(, תעראות )ישמקב שיםחקרי מקרא: באורים חדואילך; ד. ילין, 

מחלת  דברים עלמ . חוקרים אלו2000, 171אה קלח:הרפורגולין, י. מ; 1999, 650:ן, הרפואה קלווגירונ. 
 .רוויר אדיא הדף לעאו  ,ריפהשה, על רעידת אדמעל  ת,מיתאופחום 

ון  ים, כגנוש םמכרסמיבע מתקיים בטבש , tisnia PesiYers  ידקהחי ידינגרמת על קת הבמדמחלה  19
 . Bubonic plagueועזי הוא הלהשם ים. פרעוש מצעות עקיצתאב םלבני אד, ועובר חולדות

 כו'.?" ורבג,ד, "איזהו דבמשנת תענית  הראו .מותא - דבר: כא כח םידבר נקלוסא תרגום ראה 20
 ט ג.הירש, שמות ר רש" 21
ו תשס" שהרה חדומהד "איתרפו כתיתפדיה הללואנציק"ר במקרא ובחז"ל בספרי ב  רחבה על הד  ראה בה 22

 . 403-412מ' ד ע כרך
מעותה , שמשיא "שמדא"ה עקיבאבי תלמידי רת של ]אמנם באיגרת רב שרירא, סיבת המוו יבמות סב ב. 23

 [ העורך- י הרומאים.הריגה ביד
פרעות ו ,גואהאנטישמיות  ,דםת עלילו  עם ,עם ישראל ותגיים בתולדגרמה לאחד הפרקים הטרזו  הגפמ 24

 ,תקבץ בכנסייהזמן המגפה להוצרים שנהגו בלנ  , בניגודותמסוגר וב בקהילותם חיו לרהיהודי . ודיםביה
 . חיצהיים ורת ידיללנט םוניש  חיוביםהיגיינה בגין  על  יותר ם הודיהי דוהקפיוכן  חלה,המובכך להפיץ את 

ועה כי  ים נפוצה השמנים הנוצרין ההמוחות, ולכן במתו פהיהודים ני הנוצרים כי כך נראה היה בעיעקב 
   הנוצרי.יד את העולם השמוהתכוונו ל ,ארות המיםב ו אתיליהודים הרעה
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רות פסקות קצה עם 26לירעמגפות כו 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, שהחלה בשנת 29השפעת הספרדית; 27,28העולם
, ולהמגפת האב; 30נשיםמיליון א 50-כקטלה היא ו ,םישאנ ליארדצי 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  ,ריקהפבא 1981שהחלה בשנת  האיידספת גמ; בקיםמהנד 40%

ומקורה בנגיף  2003חלה בשנת הש ,SSARמחלת ים; אנשמיליון  27-כגפה זו מו מתמכי עד כה 
, והתפשטה למדינות ח התיכוןבמזר 2012ה בשנת חלשה ,MERS חלתמ; ונהממשפחת הקור

 .רבות
 

 קורונהת המגפ .2

א הי ותההשעראחת . ביי שבסיןמחוז חו, בירת ןהאווב 2019 דצמברבה נושלרא ההתפרצ מגפה זו
בשוק אשר נמכרו או בעלי חיים אחרים  ,שיםמעטלפים, נח אדם בניללראשונה  רעבשהנגיף 

יש שחשדו . םעלי חיים רבים נוספיב גםדגים  דמכרים מלבופן לא חוקי, בו נאבהדגים בווהאן 
 סוי מסוים יצא מכלל שליטה.ווהאן שנילנגיפים בהנגיף היה ממעבדה שמוצא 

 .27.2.2020-ה ראשון בבישראל התגלה מקר
 

 י רפוארקע  .ב
 

 לרמת ענגו ,הפוגעת בבני אדםמית מחלה זיהו היא - COVID32-19 - 2019 - 31המחלת נגיף קורונ
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 ,השפעתהמחלה דומים לתסמיני תסמיני 
, השקות ריא תקלדלהוביל לחלה עלולה מסוימים המבמקרים ו ,הי נשימה וקשינשימקוצר  דוגמת
מינים במערכת העיכול )שלשולים גם תסתוארו ספיקת כליות, ואף מוות.  שימתית, איה נקספיאי 
 ח.בחושי הטעם והריזמנית ופגיעה  ,רירים, כאבי ש(בטן יבאוכ

שיעור  נדבקים.המ %01-כוא כותית השמה מלאננזקקים להאשר לרוב  שיעור החולים הקשים
 .51-20% השורדים לאחר שהונשמו הוא

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

  .ומגבלות בתפקוד ת רקע משמעותיותולחמבנפגעי קורונה שיש להם עולה מאד ותה שיעור התמ

גם במגע לא ישיר,  ברעו ףיגהנ .וףהפרשות מהגושות, תעטה ל,דרך שיעודם לא דםמא עובריף גהנ
 .אוחפץ יכול להידבק גם הבאותו ה עגבריא שייאדם , ונוגע בחפץ נשא של הנגיף אשרכ

 
לרופא ו לרב 'ייםחהאוצר 'בספר נמצא  1656 בשנת אברומ ודיטו היהת הדבר בגפגמר מעניין על תיאו 25

 .(יעקב צהלון )פ"ב סע' יט
26 oleraCh .לים קשיםמעי הדק עם שלשוחלת המזו רע. -חולי -ל ת שם המחלהארתו" ה תקופה "עבבאות , 

אדם  כאשר פה,-הואבדרך כלל במחזור צ דבקה הואמקור הה .raeo CholeVibri החיידק ידי עלרם הנג
 ק.זוהמים בחיידשתייה מ מיבאו  זוןמבמשתמש או  ,ואתובציידק ת החא מפרישוע נג
HJ:  Zimmelsבספר: בנידון אה סיכום חרות. רר ממגפות אתים יוים הלכתיים רביצרו דיונמגפות אלה  27

Magicians, Theologians and Doctors. E Goldston & Son, 1952. 
  וקבע  – 3718-9218 םיבשנ – ניהשת הכולירע הפמגת פובתקן פוזבעיר  ברבנותמש שירבי עקיבא איגר  28

דפסה ת עא נעג. אגר-אאגרות עיבא איגר, קרבי ע פסו בס' אגרותם אלו נד. דבריסדרי חיים על פי ההלכה
 להלן בחלק ההלכתי.  וראה ים נט א.ררעק"א לנד שיחידו ל המהדורות שחלק מם בג

  .za AenuInflהמין   של H1N1 ןהמי-תמת נגיף  יוחד שלבמם נגרמה על ידי זן אלי 29
ure theCo tunt H earY ddrenHuThe  - zaBrown J: Influen גפה זו ראה: ל מרט שפוור מאתי 30

Deadliest Disease in History. Simon & Schuster, 2020 
 י.ונטרצורת הנגיפים ככתר במיקרוסקופ אלק כך בגללזו נקראת פים 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. נּוא מופיעים תסמינים, היא בעלת שֹולכה להנגיף, במה לשתקופת הדגירה 
, ובמקרים יום 41-לה לנוע בין יומיים פה יכולתקוה אךימים,  11ד ם ענימיסת יגלו %97-כ ,יםימ 5

 . םיכל תסמינגם אם הוא ללא  יכול להדביק אחרים ך תקופה זו הנשאהלבמנדירים אף יותר מכך. 

להיות נוזלי גוף  חת דגימה מהנבדק. הדגימה יכולהקיל באמצעותמתבצע  הלאבחון המח
ורים בדרכי הנשימה ין מאזלחלופו כיח, או ה אליחו כמ רכת הנשימהמע מותמרקים נלקחש
ש סטרילי. מדגימות אלו אספות באמצעות ָמטֹונות כמו ריריות האף והגרון. הדגימות נועליה

הולכות ומתפתחות במקביל, . ר גנטי של הנגיףתו לחומואומשווים  ,יטנהחומר הגמפיקים את 
ר שבעתיד ביס ית.ר יחסזמן קצך תובה התשו לספק את ים שיכוליםבאמצע הנגיף יושיטות זיה

יתן על פיה נ, (IgG-ו IgM) בדקהנ אצלנוגדנים ה ה סרולוגית שלבצע בדיקהקרוב ניתן יהיה ל
 שהוא או צא בשלב הפעיל של המחלה, נמ הואהוא חלה בעבר והבריא, או אם אם יהיה לדעת 

 טרם נחשף למחלה.

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

ות נעשים ניסיו, ונהנהקורו תנמצא טיפול יעיל למחלזה טרם  רמכתיבת מאכמו כן נכון למועד 
שונים ליים ויר-נטיתכשירים איש לציין  ן. ביניההרם הוכרעובטיחותן טשיעילותן  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 מדינות , ובתויחמספר הנ ניתנו

 זליםונעם או  ,סבוןים ונכונה עם מ ידיים תאות: רחיצהפעולות הבאר יש לציין את הש בין
ריחוק  –ולא לכף היד; ובעיקר  ,ל שיעול ועיטוש לשקע המרפקיינה שהיגהול; ים אלכוהמכיל

קים ובחי םייזה מזה, הימנעות מלחיצת יד יםרטמ 2 חותרתי בדרכים שונות: מרחק של לפבח
ק הנ"ל ת המרחשמיר תוךמכך  ף פחותא אואנשים  10-תקהלות של יותר מונשיקות, הימנעות מה

. מי לסביבהזעירים יסים למנוע התזת רס על מנתרפואית,  במסכהף והפה סוי האן כיכו, ביניהם
או  ,בחדר, בביתחייב בבידוד מוחלט שא, או שבא במגע ישיר עם נ ,ףא של הנגינמצא שהוא נשש
או  אמלסגר יש שחייבו  ,משמעותיתדבקה ם הההבשורים במדינות או באז .ואי מתאיםן רפקתבמ

התושבים  ויציאה של הה כניסרנה נאסורוף הקנגיו מגעמדינות שנפל הבכ ם.כל התושבישל עוצר 
 .למדינות אחרות

ה די, יר, לענפי משק ולמדינות שלמותלחברות ם,ידנזק כלכלי עצום ליחיה לרמורונה גמגפת הק
רו ענפי העוצר נסג, ההסגר ובגין דרישות הבידוד .םעצומי ושיעורי אבטלה ,בבורסה משמעותית

מוסדות ועמותות. , עשייתיותתו מסחריות חברות ה, חנויות,פתעו רות,עסקי תיי ןכגו בים,משק ר
דים, והשאר פוטרו או הופנו ממצבת העוב 20-30%-בדים להעוהוגבל מספר  בחלק מהמקרים

 א תשלום. לללחופשה 

בות ות, אירועי תרבינלאומי ון ועידותלאומיים ופרטיים, כג ,טלו אירועים עולמייםכמו כן בו
ולל תפילות במניין, ים, כם דתיירועיאב שמעותיתמפגיעה נגרמה גם  יבות.גות ומסט, חגירוספו
 ד.ועו ירועי חגים,, א, לוויותמסיבות מצווה, חתונותת, וישיבורה למודי תוד בתלימו

 

 
 

 ות פרטי דינים והלכ .ג

 בזמן מגפהם והחיוב לשמוע לשלטונות ולמומחיהתנהגות כללית  .1

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

 
 ה זטק ד"וי א"רמ; מא)א(' סי ל"מהרי ת"שו סי' קצה;"ת רשב"ש שו; שם א"מהרשראה ו .ב ס ק"ב 34
ל  ב בגלולשיד רעיקא לארקח מעירו ברש גילת אסתר שכתבמ"א לספרו מחיר היין על מדמת הראה הקור)

 אהור. (י-ט )כא ירמיהו הנביא ידי על ברכ נרמזה זו ועצה .ג"קס תרכו 'יס א" ג מ; (י"לווהח"עיפוש האוויר 
' ס ;א"ע ג"דקי ראוי זוהר ודע וראה .הע אות ב"פל דברים ת"ות; ז"סקט זקט' סי ד"וי א"גרה בביאור
 ש"יש ;אכ טז במדבר ת"הע חייב רבנו; בשע סי' יסטינצקיו ושם הוצאת, שעב' סי נ"מק הוצאת דיםחסי
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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. 35ומהעיר מהבית לצאת שלא ףעדי, התפשטה
 .36עיר בשעת מגיפההמ חו, לא יברבשירותם לאחרים לעזר להיות המסוגלים

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

 חים לדבר,מינחו אותם המופה על פי מה שם להתנהג בזמן המגשביהתו לכחובה על  .ב
הלכה זו . ובהתאם לידע באותו זמן ובאותו מקום ,מדבקתהמחלה ה לנתונים של אםהתב
ם רעך", על ד עמדב של "לא תחיוומה, כם"פשותיאד לנרתם מעת מהחיוב של "ונשמנוב

 ומגדריומגדרי רודף וחב לאחריני,  קוח נפש,ומגדרי פ ,מאיסוראא סכנתא ומגדרי חמיר
שיאמרו  –השם ובחו"ל גם משום איבה  ,לום חילובזה מש ישוכן  .א דמלכותא דינאדינ

 הגויים שהיהודים מפיצים את המחלה.

 :כתב הקצ 'ש סי"שו"ת הרשבב
הגתו לנקות המותרים, נזהר בתכלית השמירה, ושיוסיף בהיך להה צריבימות המגפ"

ה הכמות, וירבה המנוח ים טובי האיכות ומעטית במזון, ושיאכל דברושלא להרבו
מחה, כל זה בקצה ם הטובים, וירחיק האנחה וירבה הש, וירבה מהמנוחיוירחיק היגיעה

 ".לבדמצוע בה הבז אחד מהקצוות ולא יספיק

  כתב: גת עאיגר יגר,א יבאעקבי ות רגרבאו
' הנהגתם באכילה ושתיו הישי הרההרה אחר אזמים הרבה באזעגם הזהרתי פ"

מטחוי קשת כאילו זהר מזה, וירחקו כיהים לופאשפטו הר ראשר סדרו ואשכפי 
זה הבכלל הנימה, ו אאסורות, ולא יעברו על דבריהם אף כמלו תום מאכלה
דריקנא, וההכרח  יבאית מביתו אלת שחרשלא לצאן גוכ ודבר,ל דבר מכ שמריהל

 , א לה' במאודטוחים בסדר ההנהגה רופאוי הויל צחמין מקודם, והעובר ע תלשתו
ת וטשגורם ח"ו התפה לו ולאחרים שבפרט במקום סכנאיסורא, וא מל סכנתדוגכי 

 .37"בעיר וגדול עוונו מנשואהחולי 

געים הוא גדול הנפ אחוז אנגליהובב רה"ל, באבישראם ידכאשר התברר שבריכוזי החר .ג
ול קבות יבישהוראשי רבנים ל הט ככמעיצאו  ,ה הכלליתיילוסאוכים בעלעין שיעור מהנפג

ות השלטון בכל המקצועיות של רשוימלא אחרי ההנחיות ים לוררבסקי הלכה פקורא וב
, יםבבת חידותתפלל ביהלי התורה, ות ובתלמודדבר ועניין, להפסיק את הלימודים בישיב

. חלקם הורו ת וכד'וי, בלווהתות מילריות בחתונות, בבאד את ההשתתפעד מ לצמצם
שרד שכל עוד מ ורווחלקם הם, יפתוח בשטחיםמצמים לא לקיים מניינים מצו ףאש

 מטרים איש מרעהו מותר 2תוח ובמרחק של בשטח פין יפילות במנמאשר ת הבריאות
להתפלל ביחידות  הורו –זאת ף א אסרוונות ומשהשלט ,פלל כך בציבורתלהמשיך לה

מחה, ם, ואף אירועי מצוה ושירועים עם משתתפים אחריאלקיים  . בכל מקרה אסרובלבד
והחרדיים מכל החוגים הדתיים נים וראשי הישיבות הרבכל  – רובעיק ,סתגר בבתיםהל

 .כלשונםורמים המקצועיים והממשלתיים ככתבם להנחיות של הגולהישמע חייבו 

ביחס  חד משמעיתוברורה  בצורההתבטאו  אשי הישיבותורהרבנים  ידולג כלכמעט ש ינוצמוכך 
 :אות הרופאיםרשמע להוהיל לחובה

ל בחייו או בחיי וחלילה לזלז ,םור עליהלשמרופאים יש הין הוראות י"בענ •
או לזולתו, ואיסור חמור  של פקו"נ לו ף ספק ספקאין שיש בו איאחרים בענ

 
 תרכו 'סי א"מגו ,ץרך אראות דל"ת ד ותיותא ה רעש ה "של ראהו לב.' סי מתא זרע ת"כו; שו' סי ו"פ ק"ב
 . פההמג ממקומות םילדיה  עם לצאת יםעל הור במיוחדזה חל  דיןש, ג"קס
ת דברי משה בשו" ן בנידווד וראה ע .ה קטז ד"וי א"רמ; כו' סי ו"פ ק"ב ש "ישרי"ל סי' מא; שו"ת מה 35

 .' פאיס מ"וי( חח)מזרח
 .כו' סי ו"פ ק"ב ש"שי 36
להישמר יעות של מומחים בזמנו עות מקבהנוב תושונ נהגותה כתבשעא רת גא איעק"ר ותגראבוראה  37
ר, ות לאיוורונו תוח חלייל באוויר הצח ולפהגוף והבגדים, לטקיון יג לנדאוריא וטוב, לבלאוכל  לדאוג קור,מ
 . צבותנע מעהימלו
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רא סכנתא מאיסורא, והוא פקוח ימ, וחופאיםהרת וראונגד הלהתחכם כ שלא
 ; 38"ראות אלוזלזל בהווחטא גדול ל ,ילאחרינ בנפש וח

ללא יוצא על המתחייב יף זהירות הוסר מאד ולשמיד' חייב לה כל ירא"פשיטא ש •
ל כללי ההיגיינה כל יכולתו בככן ונשמר כהכלל, וחלילה אם אינו עושה  מן

שותיכם" לנפשמרתם מאד ל "ונובר עועו נפש מפקירד שהוא בלוההרחקות מ
רים ובעיקר אלו המבוג בנפשות אחרים ח"ו, עגפולהיות  שהרי הוא גם בחש

 ; 39"ותמג' החמור אחדיכשל בחשש הם, וחלילה לוהחולי

בידם  חויב למחותבהוראות משרד הבריאות מ יםהמזלזל כאלה אה"הרו •
א , ולםפשותיכנל מאד שמרתםח"ו. ונ ףע לשלטונות כי הם בגדר רודולהודי

 ; 40היתר בזה" תוראשום הא לל דם רעך, זוהי חובת השעה מוד עלתע

לסכנה  אחריםיא ועלול להב םראות הרופאיזל בהוע לרופאים, מי שמזלשמוש לי •
קרוב  דינות הרופאים למותו של אחר בגלל זלזול בהוראו ף, אם גרםדינו כרוד

תר למסור ה, מוהחוצ צאי זאת למרותבידוד ו במותר לגעור במי שחייזיד, למ
איר טלפון , מותר להשריאותבה משרדהוראות  את מי שמפר אתלרשויות החוק 
 חשש פקוח כל לענות בשלויוכו להשיגו רהרופאים יצטמקרה שפתוח בשבת ל

  .41נפש

רה על ההוראות של גורמי יגם בימינו אלה, להקפיד הקפדה ית"וכן יש ללמוד  •
יאות, ולא לחרוג מהם. הברד שרהתקנות של מל כל ים, ועכמסהמוהרפואה 
; ם"רבייתם ולא יסכנו את הם להיות בבידוד אל יצאו מפתח בהזר עליואלה שנג

 שלא נשמעים להורות כעסי וכאבי על אלה להודיע את צערי, י"וכאן מקום את
להדביק  ו"הבידוד, והלוא ידעו שהם עלולים ח פקודתהרשויות ומפירים את 

 אפש אף ע"י גרמא ודגרמותם, ואיבוד נ"ו למולגרום חזו,  הה קשבמחל יםשנא
, ואף שח"ו אינם ון רציחה בידי שמיםוו עבכוח שני ובכוח כוחו יש במא גרד
גרמא, שגדול ע"י נפש בשגגה כהורג מ הוי לאיש, מ" כוונים להרע ולהזיקתמ

 .42"עוונו מנשוא

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

 תן יד למניינים אלווואדרבה, כל אדם שנבריאות הציבור.  שמור עלשנועדו ל
 .43"ומסכן הבריות, ואפשר כי עוון רציחה בידו ףדנכנס לגדר רו

את  ביותר למנוע יעילהשהדרך ה םלאור ההנחיות המקצועיות בכל העול ,כן על אשר .ד
 ךכרו דבר זהגם אם , הסגרבדוד או יבביה יכלוסאוה שלהיא שהייה טות הנגיף פשהת

נות על קפדר בלשמוחובה  – רה ברבים וכד'ד תוולימבביטול או  ,ורבציבפילה בביטול ת
הגנה  ורךלצ סגר הכאלמותר להטיל על אוכלוסיות ו ,המקצועיים כללים וההנחיותל הכ
  .ריםחשל א הלצהו

ביחס נמצא כבר בתורה  קותמדב במחלות יםהסגר מועילשבידוד ו יוןהרעי ש לציין כיו .ה
 גיפה: מ תר בעגתך הגדול להסרצואת הכירו זה וכבר חז"ל. 44למצורע

 ,45ש מפתח ביתו עד בקריאואתם לא תצאו  :שנאמר ,רגליךר בעיר כנס ב  ת"ר ד  
 רבל חכשוץ תמח :ומרוא ,46עדךבלך עמי בא בחדריך וסגור דלתיך  :ואומר

 
ס ויי גר"טת הגאב"ד הבראשו ברי הבד"צ של העדה החרדיתחל כמת יחתראנו" בקגרת "מן המצר א 38

 "פ.ן תשסינ 'ד מיוםבוך, נרמ שטהגר" והראב"ד
ערבאך, הגר"ש וידויטש, הגר"ע אן, הגרב"ש ידממת הגר"צ פרמי" בחתיושל הירפלג רבני ה"אגרת של  39

 מיום ד' בניסן תש"פ.ברג, נגר"י ארא דויטש, ה"רץ, הגמרקובי
 פ.תש" ניסןמיום ד' ב וזנבלטרק הגרי"א לנדא והגרש"צ רי בי בננרבשל גרת א 40
 רדיים.הח שותהחד ם באתריסם ברביאל. פוראלות שנשלש בסקיקניי ח"הגר ות שלתשוב 41
 ., ושם ס"י' והקורונה, עמת בתקופ –ת אשר מנחקונטרס  42
 סן תש"פ.יוסף, באגרת מיום טז ניגר"י הרב הראשי לישראל ה ןהראשון לציו 43
ין  בענ כו כג, ודבהי"בה,  "ב טום; מליבענין מר יב טו, במדבר, ובהמשך, בדיני מצורע; ד גי ראויקראה  44

 . עוזיה
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ך תא שמע ל ,לא אאבל ביממ ,יאבלילוכי תימא ה"מ  ,מאי ואומר .47הרים איממחדו
אבל  ,ימה מגואידליכא א [כאי]הא ה"מ מוכי תי ,יךגור דלתבא בחדריך וס עמי
ת"ש  ,י אינשי בצוותא בעלמא טפי מעלינידאיכא אימה מגואי כי נפיק יתיב ב כאהי

רבא  .ץ תשכל חרבמה מחום איירדמחד בגעל ף א ,מהאי דריםחממחוץ תשכל חרב ו
 .48לה מות בחלונינוכי ע דכתי'ות[, נול]סגר החר כוי י סכא הוידן רתחבע

והסגר הם האמצעים הטובים  שבידודבהבנה קדימו את רופאי זמנינו ההרי שהתורה וחז"ל כבר 
 קת.ביותר למניעת התפשטות מחלה מדב

להימנע ות במניין, מתפילהימנע לידוד, אר בבות להישנומי שמפר את הוראות השלט .ו
  .49כך לשלטונות וחובה לדווח עלמותר  – יו"בם וכחרימביקורים אצל א

 הגדרת מגפה .2

 כך:  מגפה מוגדרת בחז"ל .א
ויצאו ממנה שלשה מתים בשלשה ימים זה  ,רגליה חמש מאות עיר המוציא ,רב  איזהו ד  
  .50דבר הזפחות מכאן אין  ,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 ומים אין זה דבר, ירי זה דבר, יצאו ביום אחד או בארבעה ה זהר אח

אחד או בארבעה  יוםהרי זה דבר, יצאו בה מתים בשלשה ימים זה אחר זה ממנה שש
ששבתו ממלאכה נים והזקנים שים והקטהנין וא ,חשבון זה ן לפיר, וכדב הין זימים א
  .51הי המדינה לענין זאנש מניןבכלל 

  :כתביש מי שמגדולי האחרונים  ,ןכא .ג
שהיו מתים אנשים רק  ,יה חולי מיוחדא השל "סר שנזכר בשב  הד  דרק  הראנ עיקרהו"

מוכיח  השז ,ילת"ק רגל צריך שיעור ג' בג' ימים זהב ,ההרגל פתאום יותר מכפי
החולי שנקרא אצלינו כן ש. אקע"ו ע"וכ"כ הב"י סי' ת ,ונשתנה האויר רדבק הוחזהש
ואף  לקל האויר.נשתנה ונתקר שכני ,ראתה מחלה זו באיזה בני אדםן שנכיו ,רעלי ח

ר וי האוישינעל  שנחלו הרבה בנ"א על מחלה זו מורהתו החולים בכ"ז מה שלא מ
שפיר מיקרי שהוחזקה מחלה ו ה זמחל בנ"א עלה ו הרבשאם חל האוקלקולו. ולזה נר

 .52"זו

 וצדקה ות,תעני, תפילות .3

ככל  –ים לים רפואיופטילבד מחיות רפואיות, והנ לפידנית פקו עתשמממומלבד התנהגות  .א
בזמן הצרה ותפילות אלו , 53תפה, יש להתפלל בכוונה מיוחדהמגבפגעי  – םיקיימשהם 

הלב והנפש את פרשת  ןוברצמר לו אויכן רכמו  .54הדעות להן מן התורה לכהגדולה 
 .55פהמג קטורת הסמים, שהיא סגולה לביטול

 
 יב כב.ת שמו 45
 כ. יהו כוישע 46
 רים לב כה.דב 47
 ב"ק ס ב. 48
 ק"ז.יב ס הקורונה סי'בתקופת  –מנחת אשר קי, הובא לעיל; יבסיפסק הגר"ח קנ 49
 .איט תענית  50
 כן שו"ע או"ח תקעו ב.ו .הב  תויתענמב"ם ר 51
 רי מלכיאל ח"ב סי' צ.שו"ת דב 52
 . ג-א תקעו או"ח ו; טוש"ע-ניות ב א,המב"ם תעב, ר-כא א תתעני ראה  53
ובהל'  ,ה הרמב"ם בסהמ"צ מ'כדעת  –ום היא מדאורייתא ר תפילה בכל יונים אם עיקלקו הראשנח 54

, אך גם הרמב"ן כתב שם ודעימיה שם מ"צבסה ןהרמב"כדעת  –או שהיא מדרבנן מיה, ודעי תפילה א א,
 ן התורה.ווה מהתפילה היא מצ שבעת הצרות

 מר ועוד א :קכבאכלו אות וי -ה אנשים שלש והנה וירא מאמרבראשית פרשת  -והר הסולם לז וש פירראה  55
 כנסויבניו  שאם ים,ביר על כל צבאות השמוז מערת, וכרכנדם, ברית א בבני שעה שיקרה מגפהלי אליהו, ב 

להם  יו סמים, שהת השל קטור ןייענה בארץ, ויאמרו ברצון הלב ונפש, אתמדרשות ש תי כנסיות ובבתיבב
, וה טותצרש תנחומא במד וראה עוד"ב. ח"א דף ק ע נעלםרש הוראה מד ם. היתבטל המגפה מאל, לישר
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ה פמגע ו מנננו מלכי: "אבמיוחד, ובלכנוכגון אבינו מ ,להוסיף תפילות יצוהמלש ישו .ב
אמירת פרשיות ; 56הענינו ה' ענינו, מי שענ ל רחום שמך,-נוסח אאמירת  ;נו"מנחלת

; בערב ראש חודשקטן  וריפם כסדר יו; 57ג כךא נוהך כלל לרדהקרבנות גם למי שב
ול ם וקשאחר תפילת י"ח בקול ררחום והוא ה' -בימי ב' ו רמלו; 58פרקי תהילים אמירת

שאומרים ני אבינו שבשמים ן יה"ר לפישראל אות רמשו דםם קובכל יו רולומ, וכיםב
  .59בקריאת התורה

  .ברו תפילות מיוחדות למצביחיש שו

 מתענים אין הזה בזמןאך  .60ומתריעים העיר שינא ניםעמת רב  ד   בה ששי ירע ,ןיהד רמעיק .ג
ו איאים, רשל ב תעניתית שרפואעדות אין עדיין  הקורונהבמגפת אכן, . 61הדבר בזמן ללכ
 ולה להזיק.תסמינים יכנשאים ללא ו ילאפ

בגלל ם יאושכר הרופות פורהן באוכל והן בת נייםדקה ולכלכל את הערבות בצצריך לה .ד
 צריך לעשות כל האפשר והמותרובמגפת הקורונה  .62ותפגמת עבשה הק ילהכלכהמצב 

ור זאת לא .יכה בעסקיםובתמכסף ז במצרכים נחוצים, בד או באשפואלה שבבידוייע ללס
 .תם מאזרחי המדינוהחמורה לרביעה הכלכלית יפגה

חזר לדרוש ה םאין להוריאף על פי שבטלו הלימודים בתלמודי התורה ובישיבות,  .ה
ך, החינו מוסדות תלהתמוטטו ימודים, כי זה יגרוםהתקיימו ל ן שלאעל הזמ םשלומית
 . 63ו עולהאל לא יעששארית ישרו

 דמי קדימה מושיל, ולתקופת החגיםבמלונות ה שמקומות חופנו כמו כן מי שהזמי .ו
שר פתהמגפה התבטלו כל ההזמנות, יש לנהוג לפנים משורת הדין ולהגלל , ובלמארגנים

י שכבר הוציאו בעל הכספיםחלק מעל החזר שיוותרו  ךכנות בעלי המלוים וארגנמהעם 
 .64מדין צדקה ומדין חסד ,שהארגני החופהמלון ומ

 
 נאיםי מעבדה, טכאחיות, אנש אים,רופ –מטפל הצוות סיכון עצמי של ה .4

 ברם .65תעמוד על דם רעך דין לאוייב לעשות זאת מתו מחזולציל את לה כל אדם שיכול .א
 נה כדי להציל אתק סכלספ עצמולהכניס  חייבאדם ן איש םיוסקדי רוב הפיעל  נפסק

 .66וודאי סכנהמ רוחב

ל רשאי לטפחיוני אחר  תובריא ועובדרופא שונה, שכן  הדברעובדי בריאות יחס לב אך .ב
איסור לכל הדעות אין עליו ובוודאי ש יו,כנה לחיש סגם אם יש בכך כדי חש בחולים

 
 .טתקעו ו"ח א"ש הערו; אגרת עאגרות רעק"א איאה ור .גמאמר ענן הקטורת פ" קובאריכות במעבר יב

-ףתבחד וקבפסוק הני , אמנםבשואנוקד ס"ז כתב בשם הגר"א ש"צרי" מואגב, בהשמטות מס' מעשה רב 
 (, וצ"ע. יא מגשית ברא) ְמַעט ֳצִרי קמץ: 

 ק"א שם.אגרות רע 56
 ט.כ"סא  'יס ח"ווש"ע אצלקוט יוסף קי 57
 באופן כללי.  יליםהרת תעל אמי שםאגרות רעק"א וראה  .א, קלצכ, ח, ם ג, פרקי דחובמי 58
 .א 'ים בקובץ תשובות סיליקוט ס"שו"ת חת 59
 וראה שו"ת רשב"ש סי' שס. ו"ח תקעו ב.יות ב ב; שו"ע אנרמב"ם תע ;יט א יתתענ 60
 . הלןל ראה – עירכולהיפות ראל בזמן מגגו גדולי ישוכך נה .ב"סק םש ב"מ; ב"סק עותק' סי א"מג 61
 .אגרת עג"א רעק רותגא 62
 :schachter-s://www.kolcorona.com/ravphtt-ם באתר גר"צ שכטר, פורסשל ה  סקי קורונהפ 63

pesakim-cialoffi. ם את ישיבו להוריסדות החינוך ומ, כי דעה לציבורמשרד החינוך פרסם הו אמנם
: ״ההורים לא ישלמו על מה שהם  קבע שר החינוך רפי פרץ. לא ניתנוים שיותים חינוכירש  התשלומים בגין

   :באתר פורסם .”לא מקבלים
 -7%d7%a2d7%a%d7%a8%-news/2020/04/05/%d7%a2%d7%9c.www.rishonps://htt
-d7%95%d7%aa%d7%a9%d7%98%a%d7%a4%d7%a%d7%94
-%d7%a390%d7%92%d7%9a%d7%
-94%d7%0d7%95%d7%a8%a%%94%d7%a7%d7%95%d77%d

%d7%a9%d7%9c/-%d7%95%d7%a1%d7%92%d7%99%d7%a8%d7%aa%d7%9d 
 הגר"צ שכטר שם.  64
 תכו א.ו"מ "ע חטוש יד; ; רמב"ם הל' רוצח אעג אהדרין נטז. וראה סא יט יקרו 65
 .ואילך  53 כרך ה עמ'כהלכה"  הבאריכות בספרי "הרפואאה ר 66

https://www.kolcorona.com/rav-schachter-official-pesakim
https://www.kolcorona.com/rav-schachter-official-pesakim
https://www.rishon.news/2020/04/05/%d7%a2%d7%9c-%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%94%d7%aa%d7%a4%d7%a9%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a3-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%95%d7%a1%d7%92%d7%99%d7%a8%d7%aa%d7%9d-%d7%a9%d7%9c/
https://www.rishon.news/2020/04/05/%d7%a2%d7%9c-%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%94%d7%aa%d7%a4%d7%a9%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a3-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%95%d7%a1%d7%92%d7%99%d7%a8%d7%aa%d7%9d-%d7%a9%d7%9c/
https://www.rishon.news/2020/04/05/%d7%a2%d7%9c-%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%94%d7%aa%d7%a4%d7%a9%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a3-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%95%d7%a1%d7%92%d7%99%d7%a8%d7%aa%d7%9d-%d7%a9%d7%9c/
https://www.rishon.news/2020/04/05/%d7%a2%d7%9c-%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%94%d7%aa%d7%a4%d7%a9%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a3-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%95%d7%a1%d7%92%d7%99%d7%a8%d7%aa%d7%9d-%d7%a9%d7%9c/
https://www.rishon.news/2020/04/05/%d7%a2%d7%9c-%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%94%d7%aa%d7%a4%d7%a9%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a3-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%95%d7%a1%d7%92%d7%99%d7%a8%d7%aa%d7%9d-%d7%a9%d7%9c/


 ברג ינטש רהם אב 'פרופהרב                             פת הקורונה תש"פגמ                

10 

 

ת, מדבקה נהרוקות לטפל בחולה במחל יאופר צוותל, מותר לפיכך. 67נהסכ קלהיכנס לספ
הקפדה יתירה פיד ולהק ,, להיות ממוגן היטבזומפעולה כ ייבתתחהמות 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 מינובמהזולת לת להצת כנוסתהה רבשיעו

, כאותה שאמרו: 68"רלא לדקדק ביותיותר מדאי, ו לשמור על עצמוא ול ,סהעניין בפל
ם , ואנפש פיקוח ספקולא כל חשש רחוק נקרא , 69י כךא לידמו בכך, סופו שבדק עצקהמד

 . 70בקיאיםים וללחכמ מסור זה רות יש חיוב הצלה, ודבאין בזה גדר ספק נפש

 האף כדידוקה על הפה ולחבוש מסכה ה יש צורךת ינדקפבת ההתגוננות המחו כחלק .ג
 ככל האפשר, ולדעת המומחים הה. מסכה זו צריכה להיות אטומהידבקות והדבקלמנוע 

מסכה. במצב כזה מותר לכתחילה לגלח את הזקן ן מפריע להגנה היעילה של הזק
 .71פשוח נקפ ןיבאמצעים מותרים מד

 חיסוןמציאת בו יונייםניסם פולייטיכון עצמי בס .5

מחלת הקורונה מסוכנת במיוחד לאנשים זקנים, אנשים עם מחלות רקע ואנשים עם  .א
עת כתיבת המאמר טרם נמצאה תרופה יעילה למחלה, אך נעשים במוגבלות תפקודית. 

ה עם ט חול, ובפרה במצב בינוני וקשהטיפוליים בתרופות שונות. מותר לחולנות וניסי
קלול , ושובלבד שהביע את הסכמתו לכך שתתף בניסיונות כאלה,דלעיל, להון יכהסגורמי 

הנזק המוכר של התרופה הניסיונית מול התועלת לריפוי המחלה נוטה בבירור לטובת 
שא הנגיף ללא ורמי סיכון, ובוודאי נה קורונה במצב קל וללא כל גהתועלת. אבל חול

וודא התרופות הניסיוניות עד שישל י ואבתופעות הלוסתכן להם להאסור  –תסמינים 
 . 72שתופעות הלוואי אינן מסוכנות

לצורך תלויה במציאת חיסון יעיל נגד הנגיף. ממחלת הקורונה  ם ורבבותהצלת אלפי .ב
, וזה אפשרי בשתי דרכים: האחת, לתת לקבוצת פיתוח חיסון יש לבדוק אותו על בני אדם

ו(, ולעקוב דמה )פלצב-יסוןחרת חת אנשים אקבוצר, ולאנשים אחת את החיסון הנחק
חיסון נדבקה הרבה פחות באופן בוצה שקבלה את האחרי שתי הקבוצות. אם יתברר שהק

מובהק מזו שלא קבלה את החיסון, הרי זו הוכחה שהחיסון יעיל. דא עקא, ששיטה זו 
רך האחרת ו. הדדורשת זמן ארוך מאד, ובינתיים אנשים רבים יידבקו, יחלו ואף ימות

אנשים אחת את החיסון ולקבוצה אחרת לא לתת חיסון, ולהדביק את  תצקבולתת ל היא
מובהקת בצורה בנגיף ידבק שלא חוסנה תאם הקבוצה הקבוצות בניגף הקורונה. שתי 
קבוצות הכוונה היא לקחת רק מהקבוצה שחוסנה, הרי זו הוכחה שהחיסון יעיל. יותר 

לדיון היא אם מותר לאדם בריא  עומדתיכון. השאלה הרמי סאנשים צעירים וללא כל גו
ק סכנה כדי להציל רבים ממוות. הסוגיה ההלכתית הזו נידונה בארוכה לספלהיכנס 
היא קטנה, למציל מידת הספק בסיכון ומסקנת רבים מהפוסקים היא שאם  ,73בפוסקים

כנס לקצת ב להיולעומת זאת מידת ההצלה לאחרים היא גדולה, יש אומרים שהמציל חיי

 
 שם ח"ט סי' יז ו ,י"גסי' טו פ"י סק ח"ח יעזרלאץ ישו"ת צ ;ל תבכמסופרים  בס' אגרות ארת רעק"גאי 67
ניה מהדורה ש ברהםאת שמו דבריו בנאיבירט, הובנו "יריגהז;  ח"ח סי' רנא אות וילהט שו"ת שב; "ה פ

 דווראה ע .כבשר ח"ג סי' ק א; שו"ת מנחת ' מויסיעורי תורה לרופאים ח"א ; ש4' תכו סק"במ סיחחו"
דברי יציב חחו"מ סי'  שו"ת ;בדפוסים אחרים( סי' כמ"א סי' יט )ר"ת ומט; שסי'  ו"מחי ח"ב חח נשמת כל

 עט.
 .סקי"ט תכו ד; מ"ב סי' שכט מערוה"ש חו"ק"ב; תכו ס '"מ סי"ש חופת 68
 .רסד א  ; טושו"ע חו"מאלג  ב"מ ראה 69
 . שםפת"ש  70
 ; ק"ל ע"בד"ג ח)ראה זוהר חת אעקור אפילו שערה ל אול ,יר זקןל להשאין גדויענ שימצד הקבלה  נםאמ 71

ת רוב לדען יקר הדי. אך מע, ומנהג ישראל להניח את הזקןטעמי המצוות פר' קדושים בדעת האר"י(
ה שיורי ראנהגו גדולים באירופה )ך ויש עדויות שכ רים,מות צעיםהזקן באמ אין איסור בגילוחים קהפוס

ם של פקוח נפש הדבר ובמקשלכן פשיטא ו ,(סי' קנט או"חחת"ס ח תי; שו"-ז פא סע'סי' ק דברכה יו"
 מותר לכתחילה.

ראה באריכות בגדרי האסור והמותר בסיכון עצמי בביצוע פעולות רפואיות בספרי "הרפואה כהלכה"   72
 ואילך. 65כרך ה עמ' 

 ואילך. 53בספרי "הרפואה כהלכה" כרך ה עמ'  ראה באריכות 73
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'לא תעמוד על דם רעך', ויש אומרים שאין חובה אך יש  להציל את האחר מדיןכדי  סכנה
אצל ף הקורונה יגלאור העובדה שמידת הסיכון בהידבקות בנ .74רשות והיא מידת חסידות

רבים ולרבבות צלה לאלפים אנשים צעירים ללא כל גורמי סיכון היא נמוכה, ומידת הה
 ת חסידות.זה, ויש בזה משום מידסוי כלהשתתף בני דםלאתר מו –היא גבוהה 

 , ישיבות ותלמודי תורהקריאת התורה , נשיאת כפיים,יןימנתפילה ב .6

, אך חיובה גדולה וחשובהמצווה  ת היאהכנס תיבב יןניבמתפילה ש הוא עידודבר פשוט ו .א
כולה תורה את כל הפיקוח נפש דוחה ש ועידם ברור וך גא. 75הוא רק מדרבנןלכל הדעות 

ורים שיש חשש בטונות סאם השל . לפיכךדוחה תפילה בציבורובוודאי ש ,תעברולג' פרט 
 .76וע להםלשמ בתפילה בציבור חייביםקה להדב

על ידי משרד הבריאות שמותר קורונה, נקבע פת הנים של מגלבים הראשובישראל, בש .ב
עומד  ל אחדוכאשר כ ,ל עשרה גברים בלבדש צםממצון יינמכנסת בבית לל בלהתפ

 רו.בחמ םמטרי 2במרחק 

מניין בשעת ל הגוד לצורך לצמצם אתה מודע היטב יהוכבר הגאון רבי עקיבא איגר 
 : 77ניההשע ירתב בשעת מגפת הכולן המתפללים, וכך כמגפה, ולרווח בי

ובכל  ,כתות-תותכ ר להתפללפשבל אכון, אצר אינו נ "זה אמת שהקיבוץ במקום
ויהי' אחרת,  כתריה ואח ,רקובכאור ה ולחייתו ,יםם במתי מעט ערך טו אנשפע

... ולחוש שלא  נחהן במוכ ,םש פלליבואו להת ןבאיזהו זמ אלו מיוחד לאנשים
ר על ידי עמידת שומר ואפשנ"ל לבא לביהכ"נ, ה ו אנשים יותר מהסךידחק

יניחו לאחר  המספר אלי כבר כפ שיושמאחר זה, יח ב]מהמשטרה[ להשגפאליציי מ
 להמגיסטראט ]השלטונות[זה  מבוקשתכו יערת ,לימו הםשיחר שעד א לבוא לשם

ג ]הממשלה[ ריך להרעגירוניסרבו טוב להעאם ן, ותנהג כממני לה תב לכםנכ ושכן
בוץ גדול שמי שהזהרתי אתכם שלא להיות קי וירזכבודאי תצליחו אם תדפה, ו
ם תהילי, וגם האזהרה באמירת דר הנ"לסכ םי לכתצעיש, וום צרמקב "נהכבבי
 . "הודו[ "ה ]ירוםך ילל המעפלל גם תהול

 : 78עוד כתבו

שנה ם מותר יהי' בראש העזרת נשין בם והבעזרת אנשיהן  תיוכנסל בתי כב"
מקום  לככזו שליד ות, בצורה מקומחצית הס רק את מלתפורים ום כפוובי
חצית מבעלי כן רק מעל . וספויהא ת לא ומובל עי הגהשנ ושבים בו המקוםשי
. הלימים הקדושים האשה לבתי כנסיות בגי םיה להכנסת יהבבתי המות וקהמ

כן המחצית מי נדחה מפני מי, לת שוות וויוהזכ ל בעלי המקומותומכיון שלכ
 ,שנהשל ראש ה םימים טוביסיות בשני י כניה בבתאת מקומותפוס ת תתהאח

ן יביטילו גורל משך כתב שהבו ."םיוה וללים ירכפוה םביו שניהוהמחצית ה
משמר צבאי  ביס בצורה מיוחדת, ויוצה תקבל כרטבוצקוכל  ,השונותבוצות הק
 ם,תאימים לאותו יום עם הכרטיסים המס את האנשיכנית שיניסה לבית הכנסבכ
בוא לבית ל שלא יוכלו ית הכנסת. אלוהסדר בב ו עלישמרפקידי המשטרה ו
ור על ם לשמך גם שם עליהפרטיים, א בתיםב יםניינבמל לפלהת לויוכ כנסתה

 ללים. תפרווחים בין המרת ימשל שהכללים 

 
 מת איברים מן החי.תרו ןאילך בענייו 482י הנ"ל כרך ו עמ' ראה שם. וראה עוד בספר 74
כתב בשו"ע או"ח צ ח נו, רולל עם הציבלהתפ ן שיכולולא יתפלל ביחיד כל זמא כתב  חתפילה רמב"ם ב 75
  "ג ושם ח  ,' כז"ח ח"ב סית משה חאובשו"ת אגרווראה  .עם הציבור כנסתה ית ל בבהתפלדם לישתדל אש

הקורונה סי' טז אות א שאין קופת בת –ר שראה מנחת אמור, אך היא חיוב ג בורשלדעתו תפילה בצי ,סי' ז
 ל מאד.להשתד אלא שצריך ,זה חיוב גמור

  , 6561בשנת בגיטו רומא ר ב  פת הד  ות מגאוד (טיסע' ב )פ"לון ב והרופא יעקב צהחיים לרהוצר ס' אב ראה 76
 ן.יולהתפלל במניי כנסת תב רו לפתוחואס ,וחלטמ שהיה הסגר

 .יגרת עארות רעק"א אגא 77
ות ותקנ הנהגות בחלק( גשטטנר תשל"אייגר )יצא לאור ע"י הרב נתן בי עקיבא אות רתקנים וקס' פסב 78
 .כ סי'
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 ית הכנסת, אך התירובפילות בר תלאסובריאות בישראל רו שלטונות הוהלאחר מכן  .ג
ם זה מזה. מטרי 2גברים ובמרחק של שרה במניין מצומצם של ע להתפלל בשטח פתוח

ת מכל מקום בשע, 79, כמו בשדהץרופ במקום םדא לא יתפללש הלכהואף שנפסק ל
בתנאים  חשטח הפתוה התירו הרבנים להתפלל במגפ צב שלגדול כמו המ קחוד

  .81ולשם ביניהם ויתפל ודותר שיעמב ית טואילנויש אם ו, 80הנ"ל

וחייבו להימנע מכל , אפילו בשטח פתוח יןנימבלהתפלל טונות רו השללאחר מכן אס .ד
ה ות אללהישמע להנחיכל גדולי הרבנים ו ה הורזב לשב .קוםכל מות בהתקהל

בביתו  י שכל אחדעל פ לשמור על תפילה במניין אף שבקשו היו. 82תידוולהתפלל ביח
נחלקו ואלה.  אתיתו, ויראו אלה זמן שכל אחד יעמוד במרפסת בעת קבי רך שלבד

 םא –לה את אאלה ך רואים א ,לא נמצא בבית אחדשמתפללים מניין  ים אםהפוסק
הוא דווקא מקרה ובכל  .83וקדישדושה יכולים לומר דברים שבקניין שמלחשב נ זה
 .84המתפללים מפסיק ביןהיחיד  או אף דרךשאין רשות הרבים כ

ילה השלטונות תפהתירו  – רגהיציאה ההדרגתית מתנאי בידוד והסבעת  –לאחר מכן  .ה
יעטו אנשים בשטח פתוח. יחד עם זאת חייבו השלטונות שכל המתפללים  19עד במניין 

הכהנים בעלי התפילה ואף כך, ומניעה להתפלל בזה  מסכה על אפם ופיהם, ואין
  .85קולם יישמע, ובלבד שעם המסכהת יכולים לעשות זא כפיים הנושאים

ונפסק , 86למנהג זה הוא מהזוהר המקור –די הלוויים י לען נטילת ידי הכהנים יובעני .ו
ול יש שכתבו שרק לוי אחד יט .88זהמנהג בזלזל , ואל ללוויים ל87בשולחן ערוךלהלכה 

וטלים ידי כהן נזים שכמה לוויים נמנהג האשכ צדיקו אתשהיש , ו89כהן יו שליד
ו כשיפסיד םגכהנים הוא דנו הפוסקים אם החיוב ללוויים ליטול ידי הד עו .90דאח

של חזרת הש"ס, ואם מותר להם לעבור כנגד העומדים שמונה עשרה  חלק מברכות
 .91דוניםוד ניארץ, וען עם הי כהדיתלמיד חכם יטול לוי רה, ואם בתפילת שמונה עש

ללא הלוויים כדי למעט מגע  יטלו ידיהם םהכהניועל כן נראה שבעת מגפה עדיף ש
 י אחד לכהן אחד.ולפחות יסתפקו בקרוב ביניהם, ולכל ה

 
 חצוף.נקרא ץ בחו ללפשהמתב לד כות ברראה וה. ע או"ח צ שו" 79
 רה וחמההמגפה מצב כאורה , ולשדהבל ים להתפללכ"ע מותרעוברי דרכים , שס"ק יא שם ב"מוראה  80

 קורונה סי' כ.הת תקופב –נחת אשר וראה מ הוא ק"ו.
 מ"ב שם. 81
ווקא ביחידות יכולים לכווין יותר שמרגישים שדש מי וראה בשו"ת אגרות משה חאו"ח ח"ג סי' ז, שי 82

ירה וונה יתכשם שגם במצב כזה עדיף תפילה בציבור על פני בור, ואמנם בתנאים רגילים פסק בצי מאשר
יהיו ש"ירוויחו" בכוונות ל ביחידות, מאד יתכן שהתפללכשיש חובה , פשחירום ופקוח נ בבמצביחידות, אך 

 התפילה. 
מהם, והעומד בתוך ור עיח צבחד ושלשיהיו כל העשרה במקום איך צר פסק: יג נהח "או ע"שוהמחבר ב 83
ל סמך וע וץ.חכל ת ולחוץ,עובי הדל מית שליפנ ה(שפ) ת ממקוםהדלוגר דהיינו כשסולחוץ,  האגף תח מןפה
ד ומדים לא מקיימים תפילה במניין כשכל אחד עראשל"צ הגר"י יוסף שלספרה פסק ודעות באחרונים הז

 מ"ב סי'הונים ובהם רתו הכריעו כמה מהאחוכדענה ס"ק יג, בפר"ח סי' ומת זאת כתב לע תו.מרפסת ביעל 
 צטרפיי מכל גוונאלו את אלו ברואין  צתןל אם מקאב ,לאלו אין אלוור ינןאשבקא ודו הזל כש ,נה ס"ק נד

 יים בדרך זולק יםונראה שלאשכנזים יכול ודווקא בשעת הדחק כמבואר בשעה"צ שם סקנ"ז, , ידלהד
בתקופת  –מנחת אשר  "ב;שלמה, תפילה, פ"ה סיות הליכ ;מדצחק ח"ב סי' וראה שו"ת מנחת י מניין.

 יח. הקורונה סי'
 י' נה בא"א סקי"ב.או"ח ס גפרמ" 84
 שטיין. כן פסק הגר"י זילבר 85
או"ח סי'  ה ב"יורא רש רות.ביא מקור ממדג שמ-ב ר ונשא דקמ"ו ע"ב. וראה ריקאנטי במדבפר' והר, ז 86
 כח.ק
 , וערוה"ש שם טו. ישם  שו"ע או"ח קכח ו. וראה שו"ע הרב 87
 ת משה חאו"ח ח"ד סי' קכז. שו"ת אגרו 88
 שיב. ' נז, בשם הגרי"ש אליח"ב סי ישו"ת שבט הקהת 89
 התי שם.שו"ת שבט הק 90
ח"ח סי' מאיר גא הרח"ח סי' מז; שו"ת שט הלוי שב שו"ת"ז; מ"ב שם סקכ"ב; סי' קכח סקג"א מראה  91
 .א סי' זחכ"חט"ו סי' כב, ושם ץ אליעזר ת צישו" שו"ת תשובות והנהגות ח"ג סי' מח; לו;
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אמנם  .92התפלל בשעה שהציבור מתפלליםלת בביתם יכוונו ידום ביחללימתפה .ז
ציבור לל בפתכל העולם להבושראל הקורונה אסרו בישל מגפת  מיםתקדבשלבים המ
ן את ן לכווניתו  ,ת המכפלהרבי ובמערותל המעומצם בכפרט למניין מצ בכל מקום,
ראוי י ה כנרא לו,זמנים אלכוון לא ניתן לר שאכ .לזמני תפילות אלו בבית זמן התפילה

 .93כעין יחדבביתו כל אחד להתפלל ת מישעה מסו ובעקייחידים כל הלקבוע ש

ילוי משניות לעד למי – ניין מרפסותמשתתף במו אינו, יש על נפטרומר קדי שצריך למ .ח
 .94האו זכר זכרו

 –מטרים  2רחק מבמים אך בריחוק זה מזה ומצבעת שהשלטונות התירו מניינים מצ .ט
ק וד במרחולה לעמוהאף, ומותר גם לעשו מסכות על הפה לתורה והגבאי יחבהעולה 
עולה ם עדיף שהול מקכומ .95י הקוראמע מפשיאת הכתב, ועל פי שלא יראה  ףהנדרש א

מדייק בטעמים, ובלבד שיקרא נכונה את  , ואפילו אם אינועצמו יקרא את הפרשה שלו
 על אתנחתא.ובמידת האפשר גם  ,וקספהמילים, ויקפיד על סוף 

דים צאים יחי, ולכן כשנמ96בורדווקא בצי ה' היא-ב' ו םימיוב תקריאת התורה בשבתו .י
א רולקך צריאך . משחובה בקריאה מידי חו וצאיםיהתורה, ולא  קריאת בבידוד אין חובת

ישלימו  –בשבת הבאה להתפלל  וכל הקהלואם י .מקרא ואחד תרגום שניים שהפראת ה
 .97רוה שהחסיהפרש תא

נחלקו הפוסקים  –ן השלמות פרשיות התורה שהחסירו בשבתות שלא היה מניין נייולע .יא
ולא  ,הפרשה שלפניה רק את פללים בציבורנה שמתהדין יקראו בשבת הראשומעיקר אם 

או שישלימו את כל הפרשיות שהציבור , 98את כל הפרשיות שהחסירו בשבתות האחרות
פרשת מהשבת שעברה ועד שני של ובמקרה כזה יקראו לכהן את כל הפרשה . 99החסיר

אמנם אם החסירו הקריאה . 100ם בפרשת השבועיהשבוע, ואחר כך יקראו לשאר העול
שבת ב, וכן אם 101בשבת שאחריה משלימיםאין  –ת פרשיו שתי ת שיש בהרה בשבבתו

מוסיפים עליה את הפרשה אין  –שתי פרשיות קוראים שחזרו לקרוא בתורה 
סיקו להתפלל בכל בתי הכנסיות מגפת הקורונה, שהפ . ויש מי שכתב שבעת102שהחסירו

 חשש שיצטרכו ם, וישחזרו להתפלל בתנאים מגבילינה למשך כמה שבועות, ומחמת הסכ
הדין אין קוראים אלא את הפרשה של אותו מעיקר  –חזור ולהימנע מתפילה בציבור עוד ל

ומכל מקום מכיוון שמדובר במחלוקת הפוסקים בדבר  .103במניין שבוע שבו מתפללים
לא נכון בוודאי  –שהוא תקנה, מכיוון שיש סכנה בשהייה ממושכת של קיבוץ אנשים 

 פות.ת נוסוי קריאת פרשיעל יד להאריך את התפילה

 
 א שיתכוויןה שם, שהיינו דווקכפ"ה סי"ח ודבר הל לה,מה, תפילוראה בהליכות ש .טצ ח "או ע"שו 92
דף  י שדה ברכותבמרומכתב בכל שעות היום. וכן ניינים ש מים גדולות יסויים, שהרי בערין מינף למרצטלה
 ו.
 .זי' יהקורונה סבתקופת  –מנחת אשר  93
 ה סי' כב.הקורונבתקופת  –נחת אשר מ 94
 יו שם.תיומנחת אשר שם סי' כג. וראה רא 95
 יז.מילואים סי' פילה, אה הליכות שלמה, תר 96
 א.  קלה או"ח עשו" 97
שערי אפרים ד; "מג"א שם סק ;רמ"א או"ח קלה ב; סי' פה שו"ת מהר"ם מינץאגודה מגילה פ"ג סי' ל;  98

  ., ושם סל"טשער ז ס"ט
ת מהר"ם שיק "ה ס'"ב; שוי' מה. וכן פסקו אליה רבה סי' קלכך משמע באור זרוע ח"ב הל' שבת ס 99

הגר"א בתוספת מעשה רב אות לכה למעשה; לר ה"נ אדכך נהג הגר שהעיד ש, בשם החת"סחאו"ח סי' שלה, 
חזון עובדיה שבת ח"ב עמ' שלב;  ; החזו"א, הובא בס' פאר הדור ח"ג עמ' לג ערוה"ש או"ח קלה ו; לד; 

 שהביא  סי' קלה סק"ז"ב מוראה  .י' זשו"ת בצל החכמה ח"א ס רה עמ' כ;ילקוט יוסף הל' קריאת התו
 דעות.שתי ה

 כח. סי'או"ח אומר ח"ט חשו"ת יביע  100
 ' פה; מג"א סי' קלה סק"ד.שו"ת מהר"ם מינץ סי 101
 מ"ב סי' לה סק"ז. 102
קא אם דין השלמה הוא דוושער ד סל"ט אפרים  י . ונימוקו: לפי השערבתשובה כת"י של הגר"א וייס 103

לא במקרה שהציבור כלל השלמה לא נאמר דין ורה, אבל תבה לא קרא בהציבור התפלל אך מאיזה סי 
את קריאת אמר רק אם בטלו הציבור דין השלמה נוד, לפי שו"ת שבות יעקב ח"ג סי' ו ע; ו תפילה קבץ להת

 .שבתותאין דין השלמה אם הציבור לא התפלל מספר אבל אחת  פעםהתורה 
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אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל ו, 104אף שתלמוד תורה הוא כנד כולם בחשיבותו .יב
 ואין , 107שאני דשכיח היזיקאהיכא אך  ,106ותורה מגנא ומצלא, 105תינוקות של בית רבן

, ולכן כשברור שהתקבצות אנשים יחד בזמן מגפה גורמת י פקוח נפשדבר העומד בפנ
ין ברירה אלא לסגור את תלמודי התורה לל, אככל אחד ושל הנה של להדבקה ולסכ

 . 108והישיבות, ולהמשיך ללמוד תורה בדרכים אחרות

 ברכת הגומל .7

 לברךב חיי –ובוודאי אם היה מונשם  ,סבל מדלקת ריאותומי שחלה במחלת הקורונה  .א
ים סמינים קלות דם, וסבל מתצא בקרבו בבדיקמל לאחר שהבריא. ומי שהנגיף נמהגו
מי רוקרו, לא יברך הגומל; ואם הוא אדם עם גבריא בעידם הוא א אם –עת יי שפדמו

 .109מקום שיברך ברכת הגומליש  –סיכון 

ת עידולברך את הברכה בויכול  –לא ניתן להתקבץ במניין  ומי שחייב בברכת הגומל אבל .ב
 צריכיםא כדין דבר שבקדושה שא להו ידיאו )כגון זום(, כי דין עשרה בברכת הגומלו

את המברך גם  אחד, אלא מדין פרסום הנס, ולכן די שכולם רואיםבבית  העשרה להיות
 .110וידיאווב

  שבת ויום טוב .8

דיים כדי על הי כפפות םעועל הפה והאף,  העם מסכ תנות חייבים ללכפי השלטוכאשר על  .א
 .111ובאף שאין בו עיר לצאת כך גם לרשות הרביםמותר  –קה הדבוע הידבקות ולמנ

יש כאלה שהיו במגע עם כשים עם כרוז להודיע לרבכב רבבחג ובת יר בשבעע נסור למות .ב
גם מותר  –פשר אי ואם אכל זאת על ידי גוי, שות עדיף לע .נשא חיובי לנגיף י שנמצאנולפ

להתפנות בשבת למקום שבו ה לחולה קורונח נפש מדין פיקווכן מותר  .112יהודדי יעל י
 .יםאחר תקבע הדכדי למנוקורונה  ים חולימרוכז

ובידוד לוגי, וכיטיפול ובמעקב פסחדים שנמצא באו מחרדות ופון אכיל מדבהסו החול .ג
 עתלדם א – את מצבו הנפשי ררדים בימי שבת ומועד עלולים לדדידמלא ללא קרובים וי

למטפל  לפן לקרוב משפחה אומותר לו לט ,יכולים להועיל לו המטפלים בו שיחה בטלפון
 .113ינוישיעשה זאת בשדיף ועשב, ך מחרדידיאו ווב או, תידוג את הבדכדי להפי

וה אותה, מותר לו לנסוע בשבת, ורוצה שבעלה ילו יםחול תיבסוע לולדת שצריכה לני .ד
רים, לים אחבקת חוחולים מחשש להדבית הבאתה ירשו לו להישאר ם לא גם א 114אתה
 .115ר עם נהג גויויחזו

אם  – במצב קלרונה וחולה קיתי ב לבידודת חולים נות מביא כדי לפלנס שנקראמבונהג  .ה
ולים הקלים את החולכן חייבים לפנות  פוז,שא מצוקתחולים נוצרה  באותו ביתידוע לו ש

מחמת  לקה אחרתזו במחלאשפ תיותר קשים, וגם אין אפשרוכדי לתת מקום לחולים ה

 
 א. משנה פאה א 104
 .בקיט שבת  105
 סוטה כא א. 106
 .בפסחים ח  107
קופת אחיו הגדול של המהר"ל  תה בהמגפ שמתאר את ,"פורופר וסיס ,ספר"עגנון וראה בספרו של ש"י  108

: בימים הרעים ששלטה המגפה ...  חיים ב"ר בצלאל, בעל "ספר החיים"  ר' –מפראג וחברו של הרמ"א 
עשע בהוויות שת הות ... ולא נתנוהו דאגותיו ל, נתבטלו הישיבואת אנשי ביתו שני חודשיםוהסגירו אותו 

 ד לעומק ההלכה.ירבא, ולאביי ור
 ק שו"ת לעת צרה.גרוס(, בחל מכי )הגר"רדמות רס נאראה בקונט 109
 פסקי קורונה של הגר"צ שכטר. 110
 סי' ט. הקורונהפת בתקו –שר נטרס מנחת אואה קר 111
 .הקרונה סי' יגת בתקופ –ת אשר מנח 112
 :schachter-.kolcorona.com/ravhttps://www- רסם באתורצ שכטר, פונה של הגר" פסקי קורוראה  113

pesakim-official . 
 256עמ'  כרך בהרפואה כהלכה" פרי "בסראה  –ת חולים בשבת יעה לביבנסות יולדת ם ההיתר ללובעצ 114

 לא. בסע'
 ונה סי' טו.רהקופת קובת –אשר  תמנח 115

https://www.kolcorona.com/rav-schachter-official-pesakim
https://www.kolcorona.com/rav-schachter-official-pesakim
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פק ן סמדימותר  –דרך לברר לו  אין ואם יתו;ו לבלנסוע ולהביאמותר  –שש להדבקה הח
 וח נפש.פק

ע הדבקה, למנו ידיתו כצריך להתקלח כשיחזור מבבחולי קורונה  אי המטפלפות רוצו .ו
 .116ר אפילו במים פושריםהתקלח במים צוננים, וביום טוב מותובשבת מותר לו ל

נוגדנים ריא, והרופאים רוצים לקחת ממנו דם שמכיל ק בקורונה והבמאומת שנדב הלחו .ז
 –נגיף ר על הה יועיל לו להתגבוה שזולה קשה בתקחוזריק לל מנת להורונה עלנגיף הק
ועדיף שיסע ויחזור דם, ה תאגם בשבת וביום טוב כדי לתרום  םוליח יתלנסוע לבמותר 
 גוי.עם נהג 

לפיכך לא יברך על הבשמים ח. ירחוש האיבוד  הקורונה הוא תאחד התסמינים של מחל .ח
ו יודע לברך, שאינ יהוציא מו לא ,ביתו וציא בניאם נתכווין להו .117שבתאי מוצהבדלה בב
ינו יכול כל מקום מי שאמו. 118חול להרייכ ונאי מועצים, אף שהוא על הבשמ שאי לברךר

וא הש כיון ו נחשבת הפסקעניית , ואיןמים בהבדלהברכת הבש ח יכול לענות אמן עללהרי
 .119בדלה ומכבוד המצוהמסדר הה

יחידות לא פלל בתולכן המ ,רבור בצימקן להיאתבשבת נ ות שנאמרהפיוט אנעים זמיר .ט
 .120פיוט זה יאמר

 פסח .9

או  ,סיום מסכת , אך כבר השתרש המנהג שהם עושיםב פסחרעב תענותכורים להנהגו הב .א
 ום.צהמפטרים מסכת הם נלסיום ה סעודת המצווהכת, ובמס םסיום בשתתפימ

ם דוד, אמצא בביני שיחד, ובפרט מאסור להתקהל ר אכן בתקופת מגפת הקורונה, כאש
בר הכי,  ואלהוא  הצום. ואםלהיפטר מ כדי ימה,בדו מסכת ולסימוד ללליך רצ רובכ הוא

 או אפילו ספר ,וןלומד בעי אם אחתמסכת משניות של אף , או  יכול לסיים סדר משניות
 .122לא אחריםם כאלה יכול לפטור עצמו בלבד ובספרישא לא ,121אם לומד בעיון נביאים

ת כסשמוע סיום מעת הדחק לשבאל רשילת הראשי ותהרבנה ירונה התבעת מגפת הקור
 .123יםרת אחרושקתמצעי או דרך א ,דרך טלפון

בפקס או  םבנישאה לררהה ופסהעברת טחתימה ושות על ידי מכירת חמץ יכולה להיע .ב
מותר לתת הרשאה  את השליחות שר למסורשאי אפ קוםובמובדוחק גדול  ,ייל וכד'במ
 .124בטלפוןב לר

 מץ.וכרים חהמ ניםבר שלך אתרים דרגם  מץח ורלמכ ניתן

החמץ  על ידי פירור מצות ביעור חמץלקיים ו ,ץץ בחומשריפת חמכליל להימנע  יש שפסקו .ג
יש ם שוקא במקוזה דונראה שו .125םשירותילה בלאס םוהשלכת ,זיתלגדלים של פחות מכ

ת א לשרוף תאספים רבים יחדת מהבתים לשום מטרה, או כאשר מצר ואיסור לצאוע

 
 ://:terachsch-m/ravolcorona.cowww.khttps-ם באתר פורס ל הגר"צ שכטר,רונה שפסקי קו 116

pesakim-icialoff . 
 .רד וכתבים סי' סקיםת הדשן פמוו"ת תרו"ח רצז ה; שו"ע אושט 117
 רבנוכא דלו .דסי'  דו"ק אונסהואב מבשו"ת חלקת י . וראהש שםהרא" רצז ה, ובשם ח""ע אושוטו 118

 .בטור או"ח סוסי' רצז אפרים, הובא
 . 35' העב פט"ז בארחות הלכה עדים ח"מו  כות שלמה,וראה הלי ץ.' רח"עמפסחים על מס'  למהשת מנח 119
 :hachtersc-na.com/ravkolcorow.ww//ttps:h-רסם באתר גר"צ שכטר, פופסקי קורונה של ה 120

pesakim-official. קדושה, עיי"ש. כדבר שבזה דין פיוט ולובייציק שי"ד סבשם הגר וראה שם שהביא 
א משה חאו"ח ח" אגרות "תאה שורו .קורות שצייןתע אות ט, ובמקי תשובות סי' ה בפסכל אלב ראה 121

פי פירושי רבותינו אם למד כווקא ד , אךאקרמפר ם סיויוצא גם בסשפסק ש"ב סי' יב, ח, ושם סי' קנז
 א.בעלמ הראשונים ולא מפירושים של אנשים

 כו. 'סיחאו"ח  ח"אר ביע אומשו"ת י 122
ת פקותב –שר וכן פסק במנחת א רסיטי.יוניב -שיבהל יבאתר ששכטר, פורסם  הרשל רבפסק הוכן  123
 ק"ו.ס ' יבסי נהרוהקו

 .טרנבוךהגר"מ ש והראב"ד ,וייס ר"טהגהגאב"ד  בראשות ,םיושלירבת ה חרדיצ עדרבני הבד" פס"ד של 124
 .בארה"בר שכט ר"צוהג ,מינצקיקוהגר"ש  ,יןינשטיהגר"ד פי פס"ד של  125

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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 - הבית(מ' מ 100 התירו לצאת עדכמו בישראל שאת מעט )לצר ותמשם אבל במקו, החמץ
 .סורלא נראית סבראלא  –ובכמות קטנה של חמץ  ,ץ בעצמואת החמ אם שורף

ליל ת של ל בתפילת ערבימר הלוא אלש אומריםיש  – לל ביחידותבידוד ומתפמצא במי שנ .ד
הליל בערבית לומר  ד יכוליחי גםש יםמראו; ויש 127ציבורן דווקא בכי זה נתק, 126הסדר

 .128בליל הסדר

להימנע ים ווצהם מחותיבני משפזקנים וזקנות ש רקיע, ובידודמצאים בבהנ אנשים .ה
 תולכאת הסדר כה ם לעשות, צריכיביקו אותם בנגיףשידשש עמם מחמלהשתתף 

  .129םדבל

ברור  , והריייכול"ו תיי"כל דכפין י בנוסח "הא לחמא עניא" שבפתיחת ההגדה אומרים .ו
אך מכל מקום יאמרו זאת כי הכוונה היא זכר בעת המגפה, עניים לבית  ניסיםכשאין מ

 .130ן פסחבלמקדש שהיו מזמינים לאכול אתם קר

א מצב זה יוצם בם גלת קורונה היא איבוד חוש הטעם. ומכל מקונים של מחאחד התסמי .ז
 יחסבל בה, אצמ לעם בם אכי יוצא ג ,הברך עלילול ויכבליל הסדר חובת אכילת מצה  ידי
 . 131בלא ברכהיאכל  –ירות בפיו מכיוון שלא יצא אם בלע ולא הרגיש טעם המרמרור ל

 ות.דיכולים לומר ביחיתפילת יזכור  .ח

 עומרספירת ה .10

אכן בתקופת ות. מקלטאפילו , וינהלהימנע משמיעת מוזיקה בכלי נגמנהג כל ישראל  .א
דים, דוים בשובר באנדמ אםידוד, על כל אחד להיות בב נגזרמגפת הקורונה, כאשר 

 –בידוד ובוודאי כשהם חולים וזקנים, וכן בילדים שקשה להם לשהות תקופה ארוכה ב
הדין -, בוודאי אם מדובר בשירה בפה, אך הואהקל שמיעת מוזיקה בקלטותמקום ליש 

ואם יכול להסתפק . 132םלרומם את מצב הרוח של הבודדיזה כדי אם יש בה, גיני נגם בכל
 – , או בשמיעת פרקי חזנותד ומחולוקמביאה לרייננה אך א ,את האדם תרוררה המעבשי
אינם במצב אבל אין להקל לבריאים ש. 133גם לא בעת מגפה כי זה מותר לכל אדם עדיף,

 ן הבידוד.נפשי קשה בגי

ת והיה שבתקופת הקורונה נסגרו כל המספרון ומכיו –העומר  בדין תספורת בספירת .ב
יכול לשנות את המנהג האבלות  צורךקום מביש מי שכתב ש, סתפרו להאונס שלא יכל

מר"ח אבלות  גוהננהג מנהגי אבלות עד ל"ג בעומר יכול להחליף ל אםכך שגם ספירה, ב

 
 .ד פזתח פי המבואר במחבר או"ן על כ םינוהגל 126
 .בלובייציק( עמ' רכסו י"דגרהרב )ה פשנ ס'ב ראהו .סק"ד אור הגר"א או"ח סי' תפזבי 127
 מב.-ס"ק לטתפז  סי'כף החיים  אות ח; פזתי' ח סו"ברכ"י א 128
  ים נולוגיכוש באמצעים טירו שימשהתמה רבנים כ והיו ,תיתברח-תה רגשימצב זה הוא קשה מאד מבחינ 129

ה  וגיות כאלכנולבטשימוש  הסדר. בני משפחתם העורכים את הזקנים עם את ידיאו וכד' כדי לשתףשל ו
אחרי כד' ו ות תקשורת וידיאבאמצעומהסדר  סויימיםמ םלקיך ח רוי שהציע לעגם ביום טוב. יש מ אסור

היה  המקדשת מן שביזביים כאלה, וטכנולוגים מוש באמצעשיור בסיאן אז איפסח, שמנחה גדולה בערב 
ר בסד יםתם חלקאו ורק ,גיסת החנלפני כתמיד של בין הערביים  יבן פסח אחרקר הקריבו אתקיים 

 נון(. )הרב י. בן תםבבדידו שועם יכביכואחרי צאת השחייבים להתקיים 
 סקי קורונה של הגר"צ שכטר.פ 130
כילה, )לאפוקי בדרך א די ורחובת מרי לצאת ידי אם כדמסתפק  ,הקורונה סי' לבתקופת  –אשר  מנחת 131
 .הספקמחמת  לברך אכן מכריע שלהמצוה. ול םאו שהרגשת טעם המרור היא הכרחית לקיו (,יעהבל
סור כזה לא את במפורש, ואילקדמונים שאסרו זבכלי נגינה לא מצאנו ה קוזייעת מד איסור שמביסו 132

אה ר –ספירת העומר  ות בימיאבלור מדיני זה איסור גמ שיש ברוך. אך כתבו האחרונים עמוזכר בשולחן 
ח"א סי' צחק ז; שו"ת מנחת יסי' פ ושם ח"ג ,ח"א סי' קסו חחאו"וה"ש או"ח תצג ב; שו"ת אגרות משה ער
הליכות שלמה מועדים ח"א  ראה  –ה בפה מיעת שירוכן אסרו גם שד. , ועוה דעת ח"ג סי' לחוי"ת א; שוקי

אכן כאשר מדובר  .ג' לץ אליעזר חט"ו סיצי שו"תז; "ח סי' קכשבט הלוי ח שו"ת ;53פי"א סי"ד והע' 
מה של כותה הליורא יוסף. גר"יה  הראשל"צפרסם . וכן מקום להחמיראין  –פשי נבמצב של מחלה ובקושי 

לחזק רוחה כי אין כדי  בפסנתר בבית חולניתעם להתיר נגינה אויערבאך הורה פ ז"שהגרש 54שם הע' 
 . עליה הפחד אלא להקל מ לשמוחהמטרה 

 כב. סי"ד והע' "אפי  שלמה מועדים ח"א הליכות 133
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יא ות ספירת העומר הויש מי שכתב שאבל; 134יוכל להסתפר אחרי הפסחלפי זה , ואייר
 . 136ריובמשיגערו בו חהסתפר ובמצב כזה מותר ל ,135ואמובגדר אבלות י"ב חודש על אביו 

 פורים .11

 .137לומיןתש להםאין  –שקלים, פרה והחודש פרשות ה של יאות התורו את קרמי שהפסיד .א

לצאת ר סוא –יין כנס במנאו להת בית הכנסתת ללצאשאסור  דודיב במצב של הסגר או .ב
  .התורה ןפוסקים רבים מ עתלדא שהיאף  ,זכורפרשת  תאירלקגם 

יאת מלק בקרזכירת עות מצ םיילקין ויכ –פורים ד ע הסגראו הד דובייים האם הסת .ג
ירת כז יכוין לצאת ידי חובת דדובבייה ואם גם אז עדיין יה ;בא עמלק"ל "ויש ורההת

  א.י תצת כפרשעמלק ב

  .138יתויחידות בבורים בפא את המגילה בקרכן יכמו  .ד

 ראש השנה .12

אש השנה ברפילה תהש, 139ריגא יבאעקבי ראון כתב הג בראש השנה התפילותבעניין  .א
לה לא ים ובעלי התפילל, והחזנכמרו יאי אמהפיוטים ללק , חשעות בלבד שחמה לבלגוה

 ונים. בניג יכויאר

אחרי תקיעות תיכף  חולשה ילך ומי שמרגישה, תפילה ניפלכול משהו אל חייביםם כול .ב
עות קילת בת מיושן תקיעוהפסק בישזה וחה מלאה, אף יקדש ויאכל ארשב לביתו ומיו

  ד.מעומ

 םייום הכיפור .13

 מרולא יאשבשחרית  ,140יגראיבא עק בירן ואהגב כתפורים הכ יוםב תפילה ןייבענ .א
בתי הכנסת.  ת כל, שאז יסגרו א10ה עד שעילות פהת לכ תויסיימו א סליחות ופיוטים,

ם איו שני רופמנוחה. והילות בין התפילות ים, ויהיו הפסקובניגונבחזנות ר ים לקצביחי
ע למה ולשמו א טוביש לד כשמרגפאים מיעם הרו ץעתייהמחוייב ל דאחל וכ ,תית הכנסבב

 ה.שתיין אכילה וישיאמרו בענ

לאכול כדי  כולםבריאים, מותר לל ת תזיקשהתעני םירמואהרופאים אם  ,בזמן מגיפה .ב
 ן, וגם איאין להתענותים שולהודיע ברבריך להכריז וצ ,141פוריםאפילו ביום הכי ורכםצ
  .142יתלתענתשלומים  ךריצ

בוילנה בשנת  ת מגיפת כולירעבעסר, שי תורת המובנטר, אסל ראליש 'ר לעומספרים 
ש דרו ת בשבת,להיוים שחל כיפורם הויב הבעצמו עלה על הבימ הוא (1848) ר"טת

 . 143.144ם בפניהםעטקידש על היין ובעצמו ים שהוא פיסמו ויששהקהל לא יתענה, 

 
 ח"א סי' קנט. ח"ת אגרות משה חאו"שו 134
 .אקצ , עמ'נפש הרבבא י"ד סולובייציק, הועת הגרדראה  135
נו שיעור הוא ג' חודשים, ובשו"ת אגרות משה חיו"ד ח"ג סי' קנו כתב שבימיד שהוראה רמ"א יו"ד שצ  136

 שמסתפרים בתדירות יותר גבוהה השיעור הוא ב' חודשים. 
; מ"ב סי' "הקצח סער ששערי אפרים ; א תרפה חעק"א או"גינת ורדים כלל א סי' לו; הגהות ר שו"ת 137

 קי תשובות תרפה א.סבפ ה עודורא .סק"ב תרפה
ל "עיפוש לגבעירו קרקוב לעזוב את לץ אסתר, שנא ן על מגילתיי א לספרו מחיר"מת הרמאה בהקדור 138
 גון ואנחה". ר ילהסיחה שתה ושמבמפורים ימי הם קיי"ולא יכלנו ל וכתב: יר"והאו

ות נהגות ותקנהלק בחא( טטנר תשל"שגן תנלאור ע"י הרב  )יצא ייגרבי עקיבא אתקנות רו יםסקס' פב 139
 .כ 'יס

 שם.ות ס' פסקים ותקנב 140
 מא.-סי' מדברי נחמיה חאו"ח  סי' לט; שו"ת"ץ חאו"ח רמ כג; שו"ת  'יסחת"ס ח"ו  תשו" 141
  .כו' ח"ג סי כיאלרי מלדב שו"ת 142
 בספרוט בפירועל אירוע זה  , מעידרסלנטרבי ישראל  דו שליתלמד , תלמיעקב וויינברגיאל יחי הרב 143
ה; ' מסיו"ת חחו"מ מהדיה "ת מצפה ארשו הראמ' רפט. וערביעי  רב קוק(, חלקסד ה)מו אש ידי"ת שרשו

יפים  מוס שוי. אפי" בח"ך ס' מקור ברו; רעגעגנון, עמ' ש"י ל ס' ימים נוראיםמ' פג; המועדים בהלכה ע
ם ות היאד צזה וערגע החל מ כי ודיע כל יהישבם פוריכיהם ריז שבטרם תחילת יוכלה וה"י סלנטר ציושר
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י מ כלזא, שלעם מבור' של "רדמואהכריז תר"ח הבשנת ת המגיפה בשער שפוסמ וכן
  .145ק ליבוצורך לחזפי הככל ה או יאשתרבה י יש חולשהרגשמ
ת תרל"ג אסטראה בשנ הילתרה לקהואף הוא  בישמאל ושבעל השותב מי שכ יש עודו
  .146ורפחות מכשיע-פחותבריאים, ויאכלו  ם והןשלא להתענות, הן חולי (3187)
כול אלרה והו ,רעליות החפגצה שם מרפמל ב בזויק שבהיותו רקו "היאג הרהנ ןכו

 ומבעצעשה כך הכיפורים, וום בי או יותר( פחות מכשיעור םאא מפורט ה)ל לה"ה ק"אכיל
 .147וותיקבילה והקהל בעהתפמן בזת ית הכנסבב

הוי חזקה,  אתלבת לם, אשרה לדורות עור הגדול הזלהודיע הדביש מי שכתב אמנם 
, "ט, ות"טתקצ דשנת םירופכיום צולם בו כהתענת"ל,  אנשים ונשיםבבות לפים ורמא

 . 148אז םלוט בכל העזאת כמעונודע ה, לילולא קרה להם כל רע חאז,  תנוינדבכל מ ותרכ"ז
ופאים ין מה שהרתי לחלק בתביהם, אלא כפי שכבינ ניתרון מחלוקת עקשאי נראה צםובע

ם ול ביר לאכועיה, מותהב אתיר מחמ צוםם א -דונה ה הניביחס למגיפ סבורים
 ר.סוא - ולאם אים, ורכיפוה

תיה, אסור לבריאים בש או כילהאביתרון  פאים איןרוהשלדעת פה מגיבסוג  ואם מדובר .ג
פרוץ הקיים היום, ארבעה חודשים אחרי  הידעלפי ואמנם  .ריםהכיפו םום ביומצ ענמלהי

, או אא בריוילה ושתיה, ולפיכך מי שההקורונה איננה תלויה באכ פתמג המגיפה החדשה,
 .149לצוםחייב  –ים קלים בלבד תסמינ שיש לו

 ה במקווהילטב .14

, קיהדבל לויכו מקום שיותבה ,בזמן מגפה והול במקובטר לגמור איסו –גברים ל סחיב .א
לעמוד  ליםכוי ויינ, הבט' קביןיכולים להסתפק ני התפילה פלטבילות ים על המקפידו

  .150ה דקותמים במקלחת במשך כמת מים זורתח

כללי  קווה עומדת בכלי שהמבתנא ,מותרת –מצווה  אישהה מנבזטבילה  –נשים ס לביח .ב
וי חיטים לרשובחומרים מאווהה ת גבבתדירו קיםמנו המשטחיםין וכל יהבנ, נהייגהיה

 םיכממית וירוס יםמחהמו ל ידידר עשיוגיכילו כלור בריכוז קווה מי המנגיף, המפני 
 pH-הכלור והמות ל ר, ומעקב שם(דרך המיה עובר שנגיף הקורונ הוכח א)למרות של

עשה תלת הטוב, אזור באותו הדלב האת השאל וכמקווה יוחלפו כל יממה, ה מי, הרצוי
בות טבילה עצמה, המגך הבמקווה רק לצורותשהה בביתה  הלטביי הההכנות לפנאת כל 
 םמטרי 2 וד במרחקמעת תהבלניועצמה, ת בלטוצה יהיו של הרחל ושיםהכלים הדרושאר 

  .מהטובלת
, מינישה םובילטבילה יש מי שהתיר לטבול  רווח בין הנשים הזקוקותצורך לאם יש 
 .151הלילהד ע שלא תשמש אך עלה,לספר לבומותרת 

 
ד פורים אלא רק מצהכיצד יום אכול מלרה ידי זה יצא שאין איסור תו כל כשיעור, ועליא וא לאוש ההקד
 סי'ז ראה שו"ת רב") שיעורצי ח וללאכה רותה  מןרים מות ויהילא יסור, וממר חל אישבועה, כי אין איסוה
ל סלנטר ר' ישרא בס' ה עודכן ראוך. ואיל 152א עמ' "ר חועת המוסס' תנב אה עודרו. ומה שכתב בזה( ,יא
  בשעת ווהיצ ישראל סלנטר' ר שהגאון צא' יס  ג" ח ח"חאו שהמרות אג ת"שוב וראה .183ע. אטקס(, עמ' )

  מפני , יחלו לאש ידכ םריהכיפו יוםב ויאכל, םיאיבר וישה אף ,ירהע בני שכל טתמתפש כולירע מחלת
ועדים  מ שלמה ותכבהלי)וא י' לח"א ס למהש תנחו"ת מבש אהר מנםא .יותר להדבק יםולעל ביםעשהר
 . כלא לא ובעצמ רסלנט שראלי' שר ויותעד ישש, (58' הע ה"פ ב"ח

 ם תו יוי אורח אבועיים שה תור מחתבש ערלי כות הלנה ממחלבוי רויש עדויות שאביו של החפץ חיים נפט 144
 ים. רכפו

 ' רעג. , עמון"י עגנשימים נוראים, ל 145
 ה שם. ארי הת מצפ"שו 146
 .' ט, עמבאלול שלשה ל 147
שחלקו  שם, הביא "ת מצפה אריהד. ובשוכה עמ' פהלדים בדל"ג, הובא בס' המוע ' ראשית בכוריםס 148

 ראהו ' זה.ילס המדמגן בהקף הבאל חרי' תיסם ריאפ וראה מטהטר. נרבני ווילנא על ר' ישראל סל
ם רבי , בשות דג, אסימן ורים, כיפהיום רכת עד"ח משב וכן הביא .ולה ח סוד"ה אה"ל סי' תריח ס"בביאו

יר לקהל לאכול, ורק שלא הת 186)(5 נת תרכ"ולירע בש, על החויםירושלדוד חיים חזן, שהיה הראשל"צ ב
 ם. יוטיפבציווה שימעטו 

  רונה, סי' ג.הקוופת בתק –ר אש נחתמ רסנטראה קו 149
 . ורפיום כבערב י טבילהלכתחליף  ןיקב' ט לגביאו"ח תרו ד כמבואר ברמ"א  150
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 ד, וישהבידו ימיד לטבול במקווה עד שיעברו דוביששוהות בעל נשים  ושאסרנים במהר יש
  את המים. יפוה ויחלהמקוו תיחטאו היטב א חר כךאונה, וחרא וללה לטבשהתירו 

 נה לאלקורו םדיושח יניםתסמה ל או שיש קורונה, , או נשאיתונהאשה חולה בקור
 וטין.תחלים לחלש עד והקובמבול טת

 בים, אם אפשר.דד מבומקום ברונה לטבול ויש שהתירו לחולת קו

 םטבילת כלי .15

כלים  תלתניתן  - םריוסגם כליולטבילת ברים גהמקוואות לם מקואין לצאת מהבית וון שמכיו

לי ב תםטבול אול ךיצרממנו, ובעתיד כשהדבר יתאשר ה לגוי, ולשאול אותם שים במתנחד

  .152הברכ

  .153רהבחז ות בולא לזכ ויתכוין ,הכלי בפני שלשה אתקיר רת שיפעצה אח

 ליםקור חובי .16

 ותמטר כל םובקיו ,החולה תביל בפועל בהליכה הוא חולים רקובי של בהחיו עיקר .א
 .154לחולה וסביבתיסיעודי ע לת סיוולהכ, הווצמה

בית שפזים בואו מא ,בבידודחולים  קרבל רסובנגיף הקורונה אה ההדבק תרבגלל חומאך  .ב
 בחלקהלפחות  –מצווה יים את הלקו ,כדיעבד ניתן לראות מצב כזהלפיכך  .155יםחול

צות מלקיים יותר ב טו .157םחסדי תלוימג תמצורך זו ם בדלקייאו לפחות  ,156וןבטלפ
מקיימים מצות , שאז השיחה לות בזמןל הסתכוניים שקטראלבאמצעים  ור חוליםביק
 . 158עותלכל הד עטכמ וליםח ורביק

 .159שליח ידי על חולים ביקור מצות מקיימים ספק אם .ג

 
, ז גצו"ד קונפסק בשו"ע י ואר בנידה סז ב,מבואף שז.  סי' הקורונהת בתקופ –נטרס מנחת אשר וק 151
 –ס"ד נפסק שבמקום אונס רך בתה, אבל בשו"ע ום סמשמיני ביום ואפילו ביום השלטבול אשה אסור ש

 תירתסה ש ע'וסם סהרמ"א ש מה שפסקים, וברנס ואנה הוא גדר הקורוובוודאי שמצב מגפת  מותר,
ום טבלה ביא אם שחומרא זו היא דווקחכ"א קיח ו ב לילה, כתבעד הה בתשמיש טבילתה עד הלילה ואסור

 זו. ראלחומ אבל באונס ליתאהשמיני ללא אונס, 
 .זט , ושם יו"ד קככג זשראה שו"ע או"ח  152
שר אחת מנ"ת ו שר; יפלסטיהדעת ' נד, בח"ד עמ בנור ארחותת טז; או סושו"ת מנחת שלמה ח"ב סי'  153

 ר בזה.ל הפקלא מועיש קונטרס אחרון סי' ה אות קלו,, "ל דיסקיןמהריאה בשו"ת ח"ג סי' נז. אמנם ר
 .א מם רינדבא בהנהגת רבי עקיראה  154
סק ירו הגר"ח מבבעל ס שהעיד ,קמז( )עמ'ייציק ב"מ ל ב גרי"ד סולוברים להוות שיעמאמנם ראה רשי 155

שש חרק קיים אם לא שחילק שא, אף שהייתה מחלה מדבקת ,ירע לוכ ילל חוצחולים אור צות ביקשקיים מ
 כן הביאסכנה. ול עצמו ניסכלה וודאי סכנה אינו חייבאם יש  בלא ,ר חוליםיקוות בצממותר לצורך נה סכ

 לס.גרא"ח מייזה ודז'ה של לבהג רנם שכך ועוד הביא ש"ת תשובות והנהגות ח"ה סי' שצ, וזאת בש
שנה  ,רדסהפ ,ןירי"א הענקהג ולים: ראהחר ממצות ביקוחלקים  יעבדדם ביימק ורך זש שכתבו שבדי 156

  ב "ח למהש תמנח ת"שו ; פד' יס ב"ח חקצית מנח  ת"שו; רכג ' סי א"ח ד"חיו השמרות אג ת"שוא;  'במח חו
; (קכח' סי ב"ח  - בישןקפח ) 'יחיו"ד ס קבעי  תקלח ת"שוח"ב סי' קד;  משה שו"ת באר ;ט אות פב' סי
יש מי  .במ' י"א עח עובדיה , וחזוןפג' ס ג"ח דעת והיח; ו אות ח' סי רחל רמת' קונט ה" ח ריעזלאץ יצ ת"וש
רי"ש אלישיב,  הג; צדסי' ר ו"ת מהר"י שטייףש -ולים קור חת ביוצשלא מקיימים בדרך זו כלל מבו כתש

ה עוד אור ג.קס 'ש סיבס' משנת איב בשמו וכן כת ,א תו"ב סי' עא אוסף חבשו"ת ישא יריו דבאו הוב
בס' . אך ראה בדורות אגרת תני לכתבו 'ודפס בסכתבו שה, ומגהלכה עמ' שיבס' ציוני ב יישבשיטת רי"ש אל
 יש מי שכתבו .אות יא רץ כצבי ענייני אבלות סי' ח  ,כו ס"ט ט יוסף אבלות סי'ילקו ;טשמ 'קב ונקי ח"ב סי

אלא  ,מישהולא ג "ביקור" איננו לבושמוהו דעתלכי  שום פקפוק, פון ללאטלחולים ב רום מצות ביקישמקי
קירה ן וחויבן, וכן ביקור חולים פירושו עיון במצב הקרשו עפירוש יט כ(, )ויקרא תהיה לשון ביקורתמ

 לג 'ת וכתבים סיאגרו פחד יצחק )הוטנר(  - לקיים בשלמות גם דרך הטלפון רפשבמצבו של החולה, וזה א
ל לד חזקאי"ם בד ומלבי"י ומצודת דושר . וראהי' ח  אות יג(סת ובלי אנענייס' רץ כצבי שיטתו ב)וראה ב

ח "פב, תשס-ובחוב' אסיא פא י' ג,ות סלבבי ח"ב סי' י פ"ד, ורץ כצבי אבשו"ת רץ כצ ידוןבנ דוע. וראה יא
 ואילך.  125עמ' 

 ת לקחת שו" עוד הורא .ד אות כ' סי בראשית אשר תמנח; אות א א' סי א" פ  ת"שו ב"ח  אבלות על בו כל 157
 סק"א.בהלכה קצג  ים המצוייניםרשעיואב ח"ב סי' קכח; 

 ואילך.  35מ' עשע"ז קד ת-גאה ר"י וייסינגר, חוב' אסיא קב סי' פד. ורח" קצחי תחשו"ת מנראה  158
  ז "יח ליעזראץ יצ ת"שו; קה-דק' סי ב"ח משה באר ת"שו; רכג' סי א"ח ד"חיו שהמרות אג ת"שוראה  159
 פשר על אבוודאי ים, שחסד גמילות ם היא מגדרליוח מחד גיסא מצות ביקורש, םה ספקהדרי ג. ו אות ו 'סי
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 קבורה .17

 ינידב םנישו םשינויי הפוסקים רויתה בה והדבקה המחלה התפשטות נימפ החשש לבגל .א
א את יד, לחטת סך על המכגון לשפו ,גיפותמו הומיםיז עקב שמתו יםאנש לש רהוהקב
 .160ם וכיו"בייכנים מלכת לקבור בעזר ומרים כימיים,בחה ופהג

בנות של הרת המועדה לכבוד וידי ה עללט חות תש"פ הקורונה בשנוס הוירפת מגבעת  .ב
אלא  ,םכיירכת יולבשא ול בור טהרהזה לא יעה נגיףת המחלשנפטר מ לישראלת שיהרא

תו ים בקבור, והמטפלקברוכך ייהרמטי ן אופגרו ביסשיתילין פוליא שקיי שנו ביעטפו אות
משרד  .161הומיתבקות במחלה זיני הידיגון מפיים למואהרפ יםללהכפי ל בטו הייתמגנ
ן הרפואי מרגע מותו במתק ל בנפטר מקורונהות כיצד לטפנחיות מפורטות הוציא ההבריא
ים רון סגפוליאתילשני שקי את המת ב , לעטוף, כאמורההנחיותהיו  הו. בתחילרתבוועד ק

. אך םיתכריכא טהרה ורה זו ללבצושם  רביקבל הנפטר לבית הקברות, ויך יו, וכהרמטית
ונה, עם הקפדה יתירה קורמתים מים ייעודיים למתקנ 4רד הבריאות בהמשך הקים מש

י ויש מ .םהלבשה בכריכיולבד בחיצונית ה הרה קדישא, והתירו טון אנשי החברעל מיג
איסור בר, בגלל ההטמנת המת בקרבה בעת  זהירותאת השקים ב עשצריך לקרו שכתב

 .162ל המתלעכב את עיכול הבשר ש

דרגה ראשונה, גם אם קרובים מומצם מאד של על ידי מספר מצ לויית המת תיעשה .ג
 ל.שראל ביודג הנפטר הוא

 קשר ן להידועה שאי החלממ אדםר טאם נפן שייצום ולא בעקדיש החיות לחברבהנ .ד
לים יכים המטפצר רהמקל , אך בכםטפו בתכריכילעוו הלבצע טהר צריכיםה הזירוס וול
 .163תהומיומחלות זיות של קבלים למניעת הידלהכ ולפי ,יראותמגן כלה

תר המתים, מו תפו את גופורשיששש ח שיהמתים ל"ע הוא גדול ורב, ו פרמסמות שקובמ .ה
טוב  םור מתים ביולקב עוד שלא נהגואף  –ב י בשבת. וביום טוודיהמת  וי לקבורלגח להני

כדינא  טובום מת בייש מי שכתב שבעת המגפה הקשה הזו מותר לקבור את ה ,164ראשון
 לאו גלף מחוץ לתחום, ובלבד שילכו ברטוב שני אומותר בתוך התחום, וביום  ,165דגמרא
 בעצמם שאז מותר להםר בולק םקפידישמ חהשפלבני מ ב, פרט לקברנים אוברכ ויסע

 .166ם לחזור ברכבגטוב שני מותר  םוביוברכב, לנסוע 

 
 מצוה ן יה בפועל, ודבר זה הוא כעלחול  סייעל יקור חולים היאממטרות מצות ב ך גיסאומאיד ליח,די שי

 מובא בספריםואמנם  ואה בצרתו.רום בא בעצמו ולט אשבגופו, וגם הצורך להתפלל על החולה יותר ב
ד ( ח"אמיילקי הלל מדל )רב יל אלראה משכ)  מוו חולים בשקרבשיגר היה שוכר שליחים יא איבעק ישרב

' מהדורת תשנ"ה( עמ ,רח; קרני ראם )רבינוביץ ( עמ'שכ"גת א שאלה א; חוט המשולש )מהדורתכלל ב פרט 
ץ,  יוברנדי ד"של רו ראה מאמר) נין זהת דן בעדר"אה, וים לט בח נדרתשנ"חידושי רעק"א החדשים  רא;

 . (ואילך 147שעב, עמ' ת, 200המעין, גליון 
' סי ד"יו ש"תפ; נאר' יס ד"חיו ב"ח)גרינוואלד(  הבושם ערוגת ת"שו; צז' סי ב"ח עקבית שבו ת"וש ראה 160
עניין , בשלד 'סי ד"יוח ס"ת חתשו"ה ורא .לךואי 93 'עמ, ג"תשס, כג, תחומין, גורן ש"רגה; ה"קס סגש
 ו"ח סי'( חאג'י)פאלא  םית רוח חישו"וראה  רע.יולעי לנפטרים במגפת הכרא תרוקב תמבי עברת נפטריםה
ח"ד סי'  חיו"דת משה אה שו"ת אגרוור .יי גודיבשבת על רה בזמן מגפת כולירע אם להתיר קבוק"ד כה סש

  , ינגרי. וייסשל  י מאמרובאופן כלל אהורכולירע.  מגיפתבשבת של אשה בעת  נה, בעניין קבורה מהירה
 .לךואי 234ו תשע"ו עמ' לן יומתח

טהרת המת לא מצינו לזה  שכל ענייני  קדישא ארנהגות החבדם בהקדמה להבעל החכמת אכבר כתב ו 161
 חלה מדבקת אין עושים הטהרה הפנימית. ת ד שבזמן מופ"ט ס"ג אבס' גשר החיים וראה מרא. גבשורש 

 קמג. '"ד סיחיו ח"ג "צ שכטר. וראה שו"ת אגרות משההלכות קורונה להגר 162
ר חשוד פטנורטות לטיפול בות מפינחהוציא ה שראליבת יאושרד הברבמ ות הציבוריאשירותי ברראש  163

 (. 17.3.20פ )באדר תש"ום כ"א יבלתחלואה בנגיף הקורונה  מתואו מא
 עמ'נפש הרב בס' ' עו. וראה יס' קכב ענף ד, ושם חאו"ח ח"ג "א סיחראה שו"ת אגרות משה חאו"ח  164

 .קפט
 ו.  ותקכח או"ו"ח אשו"ע  165
 :schachter-w.kolcorona.com/ravtps://wwht-פורסם באתר  טר,גר"צ שכקורונה של ה קיפס 166

sakimep-official . 

https://www.kolcorona.com/rav-schachter-official-pesakim
https://www.kolcorona.com/rav-schachter-official-pesakim
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ן הקורונה לא יכולים המצב בגי , אך בגללונפטר בחו"ל מי שקנה חלקת קבר בישראל .ו
ר ל מנת להעבירו לישראל כשהדב, מותר לקוברו בחו"ל עלהעבירו לקבורה בישראל

 .167ז מותר לפנותויתאפשר, וא

  תולבא .18

נו רשאי יא וגם ,עאינשבצ יםברד נוהגאך  ,168דתאבל משום פחו שלא להה נהגפבעת מג .א
מור על שיש לש נהורוהקת פגבממנחמים, ובפרט  איןכמו כן  .169הרבה לעסוק בסחורה

 וםנעצרה בתוך שלשים י גפהקו אחרונים אם המחלונברתי. וריחוק ח בידודכללי 
 .170צריך להתאבל םא –ה הקבורמ

הו אחר ישממש קיב – לאמואו  יואבל כרוןיום הזאו שחל י ,אבל הואודוד ביב מי שנמצא .ב
 .עשות כן, אם ניתן ל171יןימנביש קד מרלו

 .חברתייחוק רבר בגלל הצורך קעת בעיות נובלבאה הגבלתבמגפת הקורונה  .ג

, ב"זום", יקטרונאל וארדב ,וןטלפניחום אבלים ב הזו שעת הדחקן לקיים בבימינו נית .ד
 .וכדומה

ור את כולם ת לקבליכו אחת, עד שאין ו ישנם מתים רבים בבתעלינ-אמות שבהם לקובמ .ה
רה מתי תתקיים ילו שבועות, וגם לא ניתן לדעת בעת הפטיעד עבור מספר ימים ואפ

המת נמסר לחברה קדישא וכבר הזמינו אחרי שאבלות על הקרובים דיני  יםחלההלוויה, 
 .172קברו את המת אף שטרם ,כריכיםת

 הילברית מ .19

משרדית -הועדה הבין ר"וו כיתפקיד וקףבת ,בר המאמרש"פ הוציא מחיסן תנום ז' יב .א
 את הנהלים הבאים: לים,המול הח עמכה ולפיקולהס

ללא  - בריאיםהמילה משתתף אחר בברית  כל ואנדק, ו, הסואביאמו , קונהתי רשכא .1
 -מחלה לם דיינים החשוע עם נשא כזה, או תסממג או, קורונהת נגיף הות לנשאוכל עד

 כל הלכתו.וכ ועדוהשמיני במיום יים את ברית המילה בקובה לח
ל כ את למלא דפית של משרד הבריאות ולהקוחיההנרי ב אחובה על המוהל לעקוח .2

וחד לי, ובמיניקיונו הכל פיד עלהל להק. ביתר שאת על המוונםשלבם וכת ככתרישוהד
לה; לשטוף ירי המייות מכשלריסטג'ל, ועל צה במים וסבון ובאלקורחיב יויון ידבניק

 י, פעמחד מלץ שהמוהל ילבש סינר הפנים; ומו על מסכהין; לשאת יסטראת הפה בל
 ויחליפו בכל ברית.

ה לא כל מקרהוא מינימום הכרחי, וב תתפים בבריהמשתספר שמא לווד להמועל ה .3
ן תף. כמו כמטרים בין כל משת 2ל ח שוור פיד עלעליו להקתתפים; ומש 10עלה על י

, רים, קוואטרהו –הל ינוק ולמוב לתשהסנדק וכל מי שמתקר לוודא ך המוהליצר
 ל.'גקוובאלץ ידיו במים וסבון חיר, וסכהילבש מ -ברכות וכד' 

 
נו כך מלכתחילה בעת  תאם ה ידאוובו א שמותר לפנות מת לארץ ישראל,כמבואר בשו"ע יו"ד שסג  167
 ורתו בחו"ל.קב
ב רשו"ת יא;  ד שעד; רמ"א יו"ח"ב סי' צ(שכתב בשו"ת דברי מלכיאל מה  ה)ורא ל סי' מא"הרישו"ת מ 168
 סי' צ. ל ח"באכישו"ת דברי מל ;י' כחס"ד חיו ים ח"געלפ

 מלכיאל שם.ברי ד שו"ת 169
וראה  יך.א סי' שעא שלא צרמא ח"קמשיב ל ואת שוו"וש יך,רצש –' שמב חיו"ד סי ראה שו"ת חת"ס 170

 להתאבל. ות כג שהכריע שאין צריך נח א ח"י חיו"ד סי'ומר שו"ת יביע א
תומים שלא יצא רבה יהו זמן מגפת כולירע שהיב"א רעקא פסק מהגמבישמחה סי' ח זכר  בשו"תוראה  171
לא כפי  , ושר קדיאומ אחד בלשרק א גה)לפי המנ פעם בחודשחד פילו קדיש אד מהם לומר אל אחכל

יחד קדיש התקין שכל האבלים יאמרו , ו(שקדי יחדומרים ים שכל האבלים ארונאחהות שהתקבל בדור
 שנה.  לאותהאחרי עלינו 

בעיר מת  בדין של , דה עיוניברסיטי. וראייתו מהמבואר בשו"ע יו"ד ש -שכטר באתר ישיבההגר"צ  172
במת בערב יום טוב בבה יו"ד ריש סי' שעה רגול מוד ;אחרתה שעה ב, בדין מת שנשלח למדינושם  ;במצור

 זקן אהרן ח"ב סוסי' פח.וראה עוד שו"ת  שיקברוהו ביום טוב.לגויים  ומסרוהו
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ית אתו לפני הברבמגע  הוא באם מכל מי שמטרי 2של  קחפיד לשמור מרהקהל למוה על .4
 מרחק.הת ירהם תוך שמשובות לשאלותיורים ותלה בריםמתן הסה, כולל ואחרי

. בעת ביצוע תקופת המגפהל קקף ריה זו בתוהנח בשפופרת בלבד.ש לבצע ה ייצצמ .5
 ן.מכר ד לאחימה חזירלהרים את המסכה ולה ישרת פופהמציצה בש

ל ואפם בכל מגע עם אחרים ובכ יהםכה על פם לעטות מסכולחוייבים במדינה בה מ .6
ובין  צה )בין בפהיצמ יצועה לצורך בהרים את המסכו השלטונות לך אסרכועקב  ,ןזמ

על פוג סבצה מציה עביצו תא הגדולה הזו הדחקשעת בהתיר ם למקו יש –( בשפופרת
ת ולא לדחו, פצעו כנגד התאו ביין ולוחצים אוו כשהוא ספוג במים ניחים אותידי שמ
 .173זמנהבמילה 

ד ילה עע ברית מאסור לו לבצ -רונה וע בקוש שהוא נג, או שיש חשהנהל נגוע בקורוומ .7
לל מגע גדוד ביבה בששה הלמווא בריא; ת שהסמך ממשרד הבריאומו ישורשיקבל א

 דיםחשויף, ואין לו תסמינים הלא נשא הנג מוצוא עונה, אך העם נשא נגיף הקור
 ד.ודימי בי 14לים שיש ריאחלמול ו ורלחז רשאי -חלת הקורונה מל

 לתהאם חקורונה, בין ב עהיא נגוחשד שהו שיש ונה, אית קוריולדת שאובחנה כנשא .8
את  מועד הברית, והיא מניקה יה לפנדיהל אחרלך מוכה, או בסלפני הלידה, או במהל

אם אחרי שיתברר שה דע ריתהב לדחות אתיש  -דוק אתו מצאת בקשר הנ וק, אהתינו
ה חולעם גע במ השהייתאות; יולדת ירר ממשרד הבאישופי  עלם איברי קנווהתי

 א היו עד הברית,ך לאחר הלידה לפני מוסמואו ב הלכה,ה, או במפני הלידקורונה, בין ל
חות את לדש י –בידוד ב תנמצאתו, והיא וק או נמצאת בקשר הדוק אנת התיא יקהמנ

דים החשונים סמית נוקתיל אוין לה אכשימי בידוד,  14ם שלים תהברית עד שהא
 ים.עה ימין שברונה, ואין צורך להמתקולמחלת 

ה יהש אוקורונה,  ועד הברית, והוא נשא דהמהלי מטפל בתינוקש ן לכל מידין זה נכו .1
 קורונה והוא בבידוד.א עם נש געבמ
, שסכנת נפשות יולם חוש מלין אלא ולד שאין בו לה א יח: איןמי מב"םכתב הר ברוכ

ראל להחזיר נפש אחת מיש פשרזמן, ואי אאחר ול ללמ שראפ, ולכה דוחה את
 .174עולםל

 
 נישואין .20

ל בה וקידושין. אהחופכלה, שני עדים ומסדר תן והחריך את המצה עצם קידושי אש .א
 צריך עשרהן ברכות הנישואין י, ובעני175ת אירוסין צריך לכתחילה שיהיו עשרהברכו

 אסורה ברכהין שכלה בלא דהנחלקו הפוסקים אם , אלא ש176, והחתן מן המנייןעיכובל
 כוונההעלה, או לבה רכת חתנים האשה אסורלא ברכו ב כפשוטו שאםהכוונה לבעלה 

מגדולי ו. 177בותאבל ברכות חתנים אינן מעכ יכנס לחופה,עד שת לבעלה שהארוסה אסורה
 .178כדעה אחרונהיש מי שהכריע האחרונים 

 
י' רסד סקי"ב; ס וםשלו םת חייאוקמב; -סי' קמא ןהדעת כ ו"תש -אסרו שיטת מציצה כזו מנם יש שא 173
 8עמ'  שכ"ה,ניסן ת המעין,ל י. לוי, במאמרו ש ד יט. וראהסו"ד רסי' ל; ערוה"ש יש מרדכי ות לב"שו

עה  -עד ח"י ח"ט סי' צז, ושו"ת באר משה ח"ב סי'נמ עמ' רצ ואילך, שו"ת ל"ו, תש ,"ל, נועם, טהנ ואילך,
ראה  –ק דחהשהתירו זאת בשעת  אך יש . םרחוקיה וץ הדם ממקומותצמ ספוג לח הווסי' פ, שאין בכ

 ,1847/ה תרזנמ, ווי יצחק ח"א עמ'בכתב העת כוכבי ו , סי' נה "ת יד אלעזרו דו בשיתלמבו ל"ס במכתהחת
ובס' ; 27-28ית עמ' בס' דם בר; 120השלם, קוהוט, כרך א עמ'  וךות סי' ס; בערר"ץ חית מהשו"בובאה הו

' נה )והביאו לעזר סיא יד תס; שו" ח"ב סוסי' ה לוימט ו"תש ;גז סק""ביאה"ל סב ת סי' רסדיהבר
אה ור .י"ח סי' כד(חא דון בשו"ת צי"מה שכתב בני הזאת בשבת. וראהתיר  שאף סי' שלא ס"א אוה"לבבי
 ח"ב סי' עה.לב, ומה שכתב על דבריו בשו"ת באר משה  'סיח"א אריכות בשו"ת מנח"ש ב

 לאו.  דף והגר"סור"י יל, הגאשרם ליי הרבנים הראשייני שע" וים אלה אושרנהל 174
 . ד לדע"ז ע אבהשו" 175
 שם סב ד. 176
 "ד.סק ם"ש שראה ב 177
 י' נו.ק חאבהע"ז סשו"ת נובי" 178
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ת בני ך שיתקבצו כמה שפחות הדבקה בזמן מגפה וצרילפיכך יש מי שכתבו שאם יש סכנ .ב
 .179ד עם שני עדים, בלא עשרהאדם יחד, יעשו חופה ויחו

   

 

 ור חמורל מחסש ב מצורונה ב ק ילו ול בחבטיפ 180דימויות קה.

 חהיפת .1

 רפואי בטיפולמויות ת עולמיות היא שאלת הקדיתר במצבי מגפוקשה ביוהחמורה וה הסוגיה
הנשמה, בעזרי מיגון, בחומרי ירי מכש, בטיפול נמרץות לבמיטמחסור  ייםק רשמתקדם כא
לקבל  ה צריךל'. במצבים כאם וכדיות, טכנאחיא אים,פרו –מן אדם מיוובכוח  ות,תרופבדיקות וב

חרים בגלל היעדר משאבים ימים על פני אים מסויהעדפת חול וקשות של תחלטות טרגיוה
 אחד. ול בכלם לטיפהנחוצי

ות. החולים הקשים נזקקים לאשפוז ביחידות ונש תושימה בדרגיי נלקש רונה גורםוקה ףנגי
 ר מספרומה. לארי הנשמכשי תבאמצעו השמהנקים לוחד זקושים במירץ, והקנמ יפוללט

אי מה, הגיעו מספר מדינות לם למכשירי הנשהנזקקי הגדול של רמספיוחד המל, ובם הגדויהנדבק
ול נשימתי מורכב. טיפ מתןת בם לקדימויויוניריטרלקבוע קצו לאנוהבריאות, מערכת קה של ספי

ים הנזקקים ם הקשיספר החולמ כיזו, כת בעיה לא קייממר זה, מא תיבתבמדינת ישראל, בעת כ
ם רבים, רכשה ול נמרץ ארעיידרי טיפה לבנות חגמדינה דאהוהוא נמוך,  תלאכותינשמה מהל

 נגיע"ו שח קיים החשש . אךנשמהיפול בהלט תויחרופאים ואכשירה מה, והרי הנשובנתה מכשי
ויות ימקדעל  תל החלטוו להתקבויצטרכ "ב,לארהלמצב דומה לאיטליה, לספרד, לצרפת או 

 .להנשמהקוקים זולי קורונה הול בחפבטי

 מחסורת בזמן יעת קדימויובמצבים של ק .2

 סיבות ולם בצורות שונות, ובגיןמוכרת מאז ומעמחסור  יות במצביוהסוגיה של קביעת קדימ
 שונות: 

תאונות דרכים עם , כגון נפגעים(-ירוע רב)אר"ן = א געיםנפ-יועים רבאירכ םימצבים המוגדר
פות טורנדו וטפונות, סירעידות אדמה, ש כמות טבע, ; אסונוניתזמ-ווב תאח בים בבתר פצועים

טומי, קונבנציונלי )אב"כ = א-יבנציונלי ובלתנשק קונפצועים ב םמלחמות עונמי וכיו"ב; וצ
ילים וכיו"ב; ים רעחומר יות, דליפתת, התפוצצוליקומו דתיים, כשייעת תביולוגי, כימי(; אסונו

ב  ן גו, כתניופות המומגולעניינינו   ד'. כולה, איידס ועת, אברע, שפיר, כולד 

בפציעות פיזיות  בני אדם רבים נפגעים מראש, בו יומי ובלתי חזוירוע פתאך כלל באר בדרבהמדו
 רפואיצד המערך הת מוגבלת מיכולימת כאשר קי, ורצק ת שונות, בתוך פרק זמןבדרגו ונפשיות
 ים, והן בגללמספיק אמצעיםווח אדם ר כעדהילל גן בגעים, הנפפתרונות מלאים לכל אחד מהלתת 

  ערבות הנדרשת.תמהירות הה

 הוראותל, ואכן קיימים הנחיות ודימויות בטיפוביחס לקל החלטות בבכל אלה צריכים להתק
נות לקביעת ות שות שיטאלה. קיימויות וקשות טרג לטותיים להחפשרא תושונות הנוגעים לפתרונ

שהרופא  היינו במי הקודם זוכה, יטת כלפול בשיל, או טגורת טלי הדל יטיפול ען קדימויות, כגו
אורה שהטיפול הוא אקראי, ולכ צדק מוסרי בכךאלו יש תי שיטות שיטפל. ל בו הוא -חילה פוגע ת

ומרה של ות החבדרג יננו מתחשבבכך שהוא אסרי ת מוהוא פחואך  ,הלותן סיכוי שווה לכל חונ
 ם. יחידי ם למעןיקרבת רבבה קרעיוב ,ייםלהצלת חם הפציעות, בסיכויי

 
צורך של  ת ביותרוהטרגיו תוהלכתית מהחמורות, הקש ית יצרה דילמהמה העולרונוהקמגפת 
מצב א שבו הירגיות אלט תוטלת החים קשים ומונשמים. משמעועת קדימויות לטיפול בחולבקבי

 ם מציליולייפלטים קזקוחולים הה זמנית בכל-ספיקים לטפל בואדם מוכוח דר אמצעים של היע

 
 צ שכטר. ; הלכות קורונה להגר"גולדשטיין( ח"א סי' סזשו"ת עמק הלכה ) 179
180 riageTף. . וכיום מכנים זאת תיעדו 
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כן מדובר  יל חיים מיטבי. אשר עלזכו לטיפול מציחד לא מיובם לק מהחולים הקשיחחיים, 
 שי.באופן מיידי, מוחשי וממ יים ומוותשל חבשאלות 

 דימויות להצלההלכתיים לדיון בקמקורות  .3

ם ת חיילויות להצימקד ה של קביעתלדיון בשאליים וונטרל ייםתכלהאף שקיימים מספר מקורות 
ה לא מוצאת מודרנית של מצבים כאלכבות ההמור דם, אךבכוח א או יםצעבאמבמצבי מחסור 

 שאין אני קובעגיד לו נאמנה באך: "א"ז אויערשרכתב ההגלכה. וכבר ם בהפתרונות מובני בקלות
ראיות  עדואינני יו מורות מאד,הן חלות השא כי ,[תמויול מה שכתבתי ]בעניין קדימסמרים בכ

 .181ת"וברור

לים במצבי חיים, או בהעדפת חוול מציל בטיפ יותימושאלת קדן ביולדהמקורות העיקריים 
 הן כדלקמן: מחסור,

 מתים, ואם –שותין שניהם ים. אם ן של מהן קיתויד אחד מבובדרך,  שהיו מהלכין יםשנ .א
יראה  אלו ,יהם וימותוב שישתו שנמוט ורא,בן פט שרד שוב.מגיע לי -שותה אחד מהן 

חייך קודמים  -ך' י אחיך עמ'וח דולימא בי עקיבא רשבד במיתתו של חברו; עמהם  דאח
 .182לחיי חברך

ב שאמצעי צכאן מדובר במו, שכן ן שלפנינוידנטית לה רלווזו איננ ני סוגיהעקרו ןבאופ
חס פנינו מתייון לשהדיעוד ב ,הנכם בסייך לאחד מהאנשים שנמצאיה המוגבל שההצל

  ר.האמצעי שייך לציבולה כשצבאמצעי הר חס למצב של

ד לגר, וגר לעב ןל, ישראל לממזר, וממזר לנתין, ונתילוי לישראוי, לדם לכהן קוה: משנ .ב
ארץ גדול עם ה למיד חכם וכהןם היה ממזר תאם, אבל שכולם שוי , בזמןיתמשוחרר. אימ

 .183רץם האול עגד ןהכדם לממזר תלמיד חכם קו -

  .184וז נהנוהגים כמש בדורנו שלא םולי הפוסקיגדו ה כבר כתבהלכה למעש

אחד אי מסירת אדם בהן  –רון שאין דוחים נפש מפני נפש ות את העקקובע גיותמספר סו .ג
 יבאי העדפת מבוגר על פנ והן יל אחרים,כדי להצ, 186מינית הפגיעו ל, א185להריגה
 .187תינוק

 םשל משאבי םיקרמבת הכלל בהיחיד וטו טובתבין חס הי תא תמספר סוגיות מסדירו .ד
 .188מוגבלים

 
 .(48ס, אייר תשנ"ז עמ' -ת א )פורסם באסיא נטג( סי' פו או-שלמה תניינא )ב תשו"ת מנח 181
  עוד במאמרו של הגר"ש ה . ורא77כרך ה עמ' ה" כלאה כה רפוה" ריראה על סוגיא זו בספ ."מ סב אב 182
 לך.ז עמ' מה ואיכובסקי, דיני ישראל ז תשל"יד

הוריות שם  ט. וראה-ובטושו"ע יו"ד רנא ח ,יח-ם ח יזעניי הוריות יג א, ונפסק להלכה ברמב"ם מתנות 183
אה  רפוה"ספרי ו בזה גיבדה. ראה באריכות בסואולהשיב חיות דמת שאיש קודם לאשה להובמשנה הק
 .  86-88 מ'ך ה עכהלכה" כר

יעו בבת אחת, ואין עדיפות רפואית הגו כשאות א, שאפילרות משה חחו"מ ח"ב סי' עד גא ראה שו"ת 184
במסורת משה ח"א חחו"מ   עיון גדול )וראה גם עשה על פי המשנה בהוריות בלאמ קשה לעשותמהם, לאחד 
  פי נו קשה מאד להתנהג למנ, שבזי' פו אות א(א סני)תני ת בוא פבת מנחת שלמה ח"ב סי' "ב(; ושוסי' ס

על פי  נהוג הלוי ח"י סי' קסז אות א שגם כיום יש ל בט"ת שאמנם ראה בשוכללי הקדימויות של המשנה. 
 ויות של המשנה. מיהקד

 צד ט.ומות ח ד; בראשית רבה רמות ז כג; ירושלמי תתוספתא תרו 185
 ז א.שו"ע יו"ד קנטו ;הרה ה התו דיסותרומות ח יב; רמב"ם י משנה 186
 ן עב ב.ידרמשנה אהלות ז ו; סנה 187
עניים  תומתנ ם"רמב; ה אגיטין מ) מפני תיקון העולם ,כדי דמיהן עליתר את השבויין  אין פודין משנה: 188

מחלוקת זו היא  שם, אם מאיריא ו"ן, רשב"רמב ה דלא,"ד(. וראה תוס' שם ד ד רנב"ע יו"ח יב; טוש
 ג סי' מ, "ח ז"ת רדב"ראה שו ב,ש. ואג"ון אשתו, עיידייין פות נב א, בענתובכב ג"שבור ק"תת כמחלוק

בל לשלם בעולם לפדיון  וקא הערך שמם, אלעבדי אינו ערכו של האדם בשוק" כדי דמיו" ו כישעולה מדברי
 ,םריאחבהמתם ]ובהמת  ;אחרים ימין לחיייהן קודח ,חייהן וחיי אחרים - מעיין של בני העיר ;שבויים

ים  חיי אחר ;ודמת לכביסת אחריםקן כביסת ,וכביסת אחרים תןכביס ;לבהמת אחרים דמתוקמתם[ בה
ים )נדרים פ ב. וראה רחמת לחיי אן קודכביסת ,רבי יוסי אומר .ים קודמין לכביסתןחריי אח ,וכביסתן
מע שו בל ת"בנידון בשו וראה. א אינדרים  שביעית ח ה, ושם ה; ירושלמיל-מ )ליברמן( יא לג"ב תוספתא

 ך; ואילנ, עמ' מ "תשפה, לא, -ובסקי, תורה שבעלכדיש "ר י' לט. וראה גםס ב"( חש דיכובסקי"רה )מללש
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לת צצפוי מחסור באמצעים ובכוח אדם לה פת הקורונהל מגשלמית יה העודמפנן הבגיבנידוננו, 
 רופאי –לצוות, וכוח אדם יגון מתאים מ , ערכותרי הנשמהישרץ, מכמנמיטות טיפול  חיים, כולל

 י הנשמה.כשירלמ םנאיטכ ,ץרל נמטיפול נמרץ, אחיות טיפו

 קדימויות להצלהקביעת בגדרי ההלכה  .4

ל הדרוש כדי לספק את כ ש וככל האפשרדרל הנשות את כקיימת חובה על המדינה לע .א
של ורליות טרגיות וג ש החלטותדורמצב הגיע לעל מנת שלא לה להצלת חיים בעת המגפה

ם דרשים הניכרצהנה לאזן את עם זאת, על המדי חשבון אחרים. יחדפול על מות בטיידק
 .189ים חיוניים אחריםצרכ לים מולהצלת חי

תוב כאילו איבד מעלה עליו הכאבד נפש אחת המשכל נברא אדם יחידי, ללמדך "לפיכך  .ב
 ערך  .190מלא" קיים עולם וב כאילוהכתמעלה עליו קיים נפש אחת מעולם מלא, וכל ה

הלכתית ת וירסוך כלל קיימת חובה מיון, ובדרוא ערך עלכל אחד ואחת ה החיים של
 אדם.להציל את חייו של כל  ןככל הניתלעשות 

ות, ועדיין קיימים אמצעים בריאקה של מערכות הספי וד המדינה לא הגיעה לאיכל ע .ג
ולה ל חכל מירבייפול ת טתללהמשיך ולים קשים, יש ים לטיפול בחושוכוח אדם הנדר

אחרות שאינן ת יוואחולה בגלל סיבות רפ ורונה, אווא חולה קהזקוק לכך, בין אם ה
 רונה.ושורות לקק

שלה כל ההנחיות של הממ דינה לקיים בהקפדה יתירה אתל אזרח במקיימת חובה על כ .ד
 של צבה קשה שעלולה להגיע למלמניעת הידבקות ולמניעת הדבקה, על מנת למנוע תחלוא

 הבריאות.כת ערמאי ספיקת 

 ברם. 191ם רעךא תעמוד על דת זאת מדין ליב לעשוולתו מחוישיכול להציל את ז כל אדם .ה
כדי להציל את ייב להכניס עצמו לספק סכנה אדם ח איןי רוב הפוסקים שעל יד קנפס

 . 192מוודאי סכנהחברו 
 ר רשאי לטפלאח נירופא ועובד בריאות חיוהדבר שונה, שכן  עובדי בריאותאך ביחס ל

איסור  ליואי שלכל הדעות אין עיו, ובוודים גם אם יש בכך כדי חשש סכנה לחיבחול
 מדבקת,ת קורונה הבחולה במחללטפל  יאורפצוות , מותר ללפיכך .193להיכנס לספק סכנה

תירה , להיות ממוגן היטב, ולהקפיד הקפדה יתחייבת מפעולה כזועם הזהירות המאבל 
 . כאלה יםבקות במצבההיד על כל כללי מניעת

ברורים וקבועים רוני אין לתת כללים עק באופן"וראויים דברי הפוסקים להישמע: 
ול לא הכל לפי העניין, ויש לשקא ה ממנה,לת הזולת ובמניעות להצנבשיעור ההסתכ
שאמרו: כאותה , 194"לדקדק ביותר ותר מדאי, ולאא לשמור על עצמו יהעניין בפלס, ול

נפש, א כל חשש רחוק נקרא ספק פיקוח ול ,195כך פו שבא לידיך, סוהמדקדק עצמו בכ
 . 196ים ולבקיאיםר לחכמוודבר זה מס ות יש חיוב הצלה,אין בזה גדר ספק נפשואם 

 
כרך ה עמ' " ההרפואה כהלכ" סוגיה זו בספריב ה באריכותורא. ( ואילך 153ב עמ' "לב תשע ל תחומין"והנ
 לך. יוא 107

י כדחסור שבו לא היה ממן זהה את הלככו צלמכות במדינת ישראל ניסיות המוציין כי אכן הרשויש ל 189
ייצר מכונות הנשמה בכמות ל ואף ודדים, לרכושבכל בתי החולים במתחמים מב נהלהקים יחידות קורו

 ומן, לרכושילהגדיל את הצוות המ אינם מומחים בטיפול נמרץ כדיש ים ואחיותרופא גדולה, להכשיר
 ד.וימים ועאמצעי מיגון מתא

 סנהדרין לז א. 190
 חו"מ תכו א. עש"ם הל' רוצח א יד; טוב"א; רמסנהדרין עג  ראהו ט טז.א יריקו 191
 ואילך. 53לכה" כרך ה עמ' כהואה ת בספרי "הרפראה באריכו 192
סי' יז , ושם ח"ט גח"ח סי' טו פ"י סקי"ים מכתב ל; שו"ת ציץ אליעזר רפאגרות סו א בס'איגרת רעק" 193

רהם מהדורה שניה אבנשמת ובאו דבריו ב, הטרנויבי"י יגרה י ח"ח סי' רנא אות ז;ושבט הל פ"ה; שו"ת
וד מו; שו"ת מנחת אשר ח"ג סי' קכב. וראה ע' א סיה לרופאים ח"; שיעורי תור4סי' תכו סק"ב "מחחו
ו"מ סי' חחו"ת דברי יציב כ בדפוסים אחרים(; ש "ת רמ"א סי' יט )סי'כל חי ח"ב חחו"מ סי' מט; שו תמנש
 עט.

 ' שכט סקי"ט.מ"ב סי תכו ד; ש חו"מ"הערו ;"בקסתכו "מ סי' פת"ש חו 194
 רסד א.  ג א; טושו"ע חו"מראה ב"מ ל 195
 "ש שם. פת 196



 ברג ינטש רהם אב 'פרופהרב                             פת הקורונה תש"פגמ                

26 

 

 ןניתאך  מציל חיים,אדם זקוקים לטיפול בני  מספרמשתנה במצבים בהם כן ההלכה א .ו
ות צוב שמה, אורי הנת טיפול נמרץ, או מכשילטפל רק בחלק מהם בגלל מחסור במיטו

הכואב של מות  הצלת חיים, גם במחירע דירוג ללקבו צריך. במקרים כאלה מיומן ואירפ
 אחרים. 
חידים, אלא ר והכלל איננו רק אוסף של יית שהציבול התפיסה העקרונבוסס עמהדבר 
של ציבור ככלל,  הות מיוחדת עם חוקים משלה, ועם צרכיםדה עצמאית, בעלת מהוא יחי
יש לציבור בכל זאת  שאין היחיד מתבטל כנגד הציבור,אף יד, ול חשבון היחגם ע לעתים

של הציבור ן הצרכים יש צורך לאזן ביפיכך, ל. 197ד בפני עצמו במצבים שוניםמשקל מיוח
 את הציבור. חיד ויחיד המרכיב בין הצרכים של כל יכיחידה עצמאית, ל

ה היה רונת בקופני ההידבקושגם לוחד כאשר מדובר בחולה קדימויות אלו נכונות במי .ז
שלפי נתונים סטטיסטיים בל ממחלות רקע קשות ו שהוא סובגדר חולה הנוטה למות, א

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

, ואיות בחומרת המצב הרפהתחשבלהצלה הוא ה י בקביעת קדימויותהכלל ההלכת .ח
 יותר שמצבם הרפואי קשה  נם חוליםיש אם לפיכך. 198הצלהות הפעול להצלחת סיכוייםבו

, תם טובים יותר מהאחריםלתועלת מהטיפול להצ יים להפיקוסיכוייהם הרפוא, יםמאחר
  .199ואיים שלהם קלושיםהרפ תר, ושהסיכוייםים לאלו שמצבם הרפואי קל יוהם קודמ

, 200קודםבריא  -  כןומסו בריאההלכתיים הבאים:  העקרונות הללו מבוססים על הכללים .ט
להצלחת  טוביםואי, ויש סיכויים רפהטיפול ה את הוא מי שצריך" בריא"היינו שו

; סיכויים להצלתו נמוכים יותרקשות, וה סוכן שיש לו מחלות רקעמהטיפול, לעומת 
חיי עולם ; 201הטריפה זה שאינו טריפה על פני צלתיש קדימות לה -פה אינו טרישטריפה ו

 . 203ק חיי עולם קודם לחיי שעהספ אפילוו, 202קודם לםיי עוח -וחיי שעה 

חולה, ואת  לכה לקבוע את מידת הסכנה של כמופקדים על פי ההלה רופאים הםה .י
 ש לכל חולה. ישרדות שיהסיכויי הה

אינם  –חברתי, עיסוק וכדומה מצב כלכלי, מעמד  דר, גזע, דת, לאום,שיקולים של מג .יא
 . ורמים לקביעת קדימויותמהווים ג

כחלק , אלא 204זקן ניצעיר על פצמו איננו מהווה שיקול להעדפת שלעוגי כגיל כרונול גם .יב
  מכלול גורמי הסיכון.מ

 
ור; אדרת תשובה, מאמר בין היחיד והציבה ק, עלייצישו"ת חת"ס חחו"מ סי' קעז; רי"ד סולובראה  197

 .טות יאמר ג און. וראה עוד בכוזרי מדיו של המהר"ל בנ, בשיטת189יים( עמ' האמונה )קלכ
במכתבו  ז אויערבאךש"א(. וכן כתב הגר סי' פו אותא אות ב )תניינסי' פב מה ח"ב נחת שלמ שו"ת 198

 )א.ש.(. וייס, במכתב תשובה כת"י אלי  אהגר" ;48 ס, אייר תשנ"ז, עמ'-ם בחוב' אסיא, נטשפורס
כח  י'ס ח"ט אליעזר נחת שלמה שם; שו"ת ציץמ עג אות ב; שו"תמשה חחו"מ ח"ב סי'  תשו"ת אגרו 199
קנט,  שובות ח"ג סי'ו"ת קובץ תש לוי ח"י סי' קסז;שו"ת שבט ה; אות יד ואילךסי' עב ם חי"ז ג, וש תוא

ת מנחת אשר ח"א סי' ת והנהגות ח"א סי' תתנח; שו"ובת תשושו" שמסוכן קודם אפילו לתלמיד חכם;
ג סי' אים ח"פו ה לררתו ייעורחולה; שקר הלכה אות ח בעניני ח . וראה עוד בס'טו, ושם ח"ב סי' קכוק
 סא.ק

סי' א ס"ו; באה"ט מרכבת המשנה( ים )לבעל השטסק"א; שולחן עצי שכח משב"ז ' רמ"ג או"ח סיפ 200
יז פ"י אותה, ושם   'ת ציץ אליעזר ח"ט סייו"ד סי' שלט ס"א. וראה שו" א"' רעק; חיאו"ח סי' שלד סקכ"ב

 ז.י י"ז סי' עב אותח
א, א, אסי-ק הלכהעמ"מ וינברגר, ' עב; רי, וסי סי' "זיחעזר יאל ץת ציכד; שו"ס' חסידים סי' תש 201

 ואילך.  109 תשמ"ו, עמ'
ה ינה א אות צב; שו"ת אגרות משפ הבוחןאבן פ"ח בועז אות ג; יעב"ץ במגדל עז פרק תפא"י יומא  202

סי'  "בח פאיםורה לרוות טו ואילך; שיעורי תא זר חי"ז סי' עבות ב; שו"ת ציץ אליעאחחו"מ ח"ב סי' עג 
 סי' קכו. אשר ח"בת מנחת ג; שו"כק

, והנ"ל תחומין לו 42פב תשס"ח עמ' -סדן, אסיא פא במאמרו של א.הובאו דבריו רג, רז"נ גולדבהג 203
ובן פטורא  יאורו את מחלוקת ר"עבן יש לכאורה סתירה בואילך. בשיטת החזו"א בנידו 209עמ'  שע"ות

מה שכתב  ין"מ סי' כ, לבלמס' ב ליקוטיםשכתב ב הין מב, (אסב  בר )ב"מא של שנים שהולכים במדיגבסו
 ת ג.ט אוי"ל. וראה מנחת אשר עה"ת ויקרא סי' נסודי התורה, ובריסק בהל' ינות על ר"ח מגליוב

יערבאך ואות ב, והגרש"ז ת שלמה ח"ב סי' פב אח' עה אות ז; שו"ת מנשו"ת אגרות משה חחו"מ ח"ב סי 204
אמנם לל. א בחשבון כב שבות בגיל לא, שהתח48, עמ' תשנ"ז רי, איס-טנ סיא,בחוב' אבמכתבו שפורסם 



 ברג ינטש רהם אב 'פרופהרב                             פת הקורונה תש"פגמ                

27 

 

ודינו כחולה  יכוייו לשרוד קלושים ביותר,ומתברר שסכבר הנשימו חולה קשה, ש במקרה .יג
או תומך חיים; יש מאריך  חדשרפואי  ע מלהתחיל כל טיפוללהימנ יש – 205למות הנוטה
בדיקות  וןשונות, כגיש להפסיק לבצע בדיקות סורים; פר כולל ידוש תרופותנע מחלהימ

זה, היינו ולה במצב להמשיך ולנטר את הח יןא; על מצבו של החולה ות לעמודדם המיועד
הפרמטרים של ין לתקן את החמצן, וא וריווי לחץ הדם, קצב הלב, להמשיך ולבדוק את

 . 206אה כלשהןחייה לותלהימנע מפעו; יש מצבו של החולהבהתאם ל מכשיר ההנשמה
 של מכונת ההנשמה עדהחמצן  ואת ריכוז נשמהצב ההדרגה את קלהוריד בהמותר גם 

של  תייצב מצבוואם ה ,207נשימתי של החולהה ובמצבידית מי ידה שלא ניכרת הרעהמל
לקדמותה אם חלה להחזיר את דרגת ההנשמה  המופחתת אין על מערכת ההנשמהה החול

 . 208יותר מאוחרהחמרה 

ו לשרוד ואובחן כמי שסיכויי הונשם,וא אם הה שאושפז בטיפול נמרץ ואף רונקולה חו .יד
 ה לחולה שסיכוייו לשרודהמיטלפנות את ו מטיפול נמרץ על מנת אמותר להוצי –קלושים 

שיש לו  ון שאדם בהגדרה של חיי עולם קודם למימחלקה רגילה, מכיוגבוהים, ולאשפזו ב
שמותר . האמור )210לקה רגילה ככל האפשרהמח ל בופלהמשיך לט וצריך, 209רק חיי שעה

דר ן גם אם החולה כבר מוגונמרץ להמשך טיפול במחלקה( נכביר מהיחידה לטיפול להע
 .211תית כגוססהלכ מבחינה

ל לכל אחד, אבל ת יעילות הטיפוד, אף שזה מפחית אשני חולים למנשם אחלחבר מותר  .טו
 .212תל מחסור מותר לעשות זאבמצב ש

סגרתו הוחלט לא מויות שבמר בהם נעשה תהליך של קביעת קדיחסוום ומם במצבי חירג .טז
ו להוציאו הנשמתי, איפול לו ט , או לא לתתץאת החולה ליחידה לטיפול נמר לקבל

יקל ]פליאטיבי[ על פי ך ולתת לו טיפול מחייבים להמשי –מרץ מהיחידה לטיפול נ
 ית ונפשית כאחת. ופנינה גיח אותו מבחלהזנ ה, ואסורבלים במקצוע זהסטנדרטים המקו

ן להעביר יא כבר מחובר למכשיר הנשמה, אלשרוד, אך הו קטנים וייו יותרגם חולה שסיכ .יז
ה, ו חיי שעואפילו הוא טריפה א, 213אף שסיכוייו גדולים יותריר לאחר, ממנו את המכש

בחיי יפול קרה מותר להפסיק את הט; ויש מי שכתבו שבכל מ214נעשה עבור שלםוהדבר 

 
ובתו של הגר"צ שתרסמה התפ ן פינה א, שיש להקדים צעיר לזקן. וכןפרק אבן הבוח "ץ, מגדל עוזראה יעב

ו של הגר"ש דיכובסקי, רמ. וראה עוד במאדים צעיר לזקן מופלגקיוניברסיטי לה-ישיבהשכטר באתר של 
 ילך. מה וא 'מ"ו עלתש זראל דיני יש

מותר גם בו להימנע סובל יסורים, א ברור שהוא רה מוחלט, ולר הכשרוי בחוס ואנכון גם אם ה דין זה  205
ות א; הגרש"ז  אם חחו"מ ח"ב סי' עד חיו"ד ח"ב סי' קעד ענף ג, וש הות משאגר מהארכת חייו )שו"ת

 . (4א2דסק" טשל 'ד סייה חיו"בנשמת אברהם מהדורה שנ ואך, הובאו דבריאויערב
 . 370-369 ו עמ'לכה" כרך הכ ספרי "הרפואהכל זה בראה ב 206
 ר"ש וואזנר. גוהרבאך אויע, בשם הגרש"ז 19-18סד, תשנ"ט, עמ' -גחוב' אסיא, ס א. שטינברג, 207
במכשיר, כגון  ואך טיפול בחולה ת מכשיר ההנשמה לצורלכאשר מפסיקים את פעויש אומרים ש 208

, מ' נה ואילךפט ע-מוריה פח  ,רגהגרז"נ גולדבהנשמה )מכשיר החובר למואות ילר סהנכנהצינור להחלפת 
צן שהתרוקן, אין חיוב מח למיכלובר ואילך(, או אם מכשיר ההנשמה מח 64מ' אסיא, ע-הלכה  והנ"ל, עמק

 הגרז"נ  "מ חיו"ד ח"ג סי' קלב;גאושם עוד )שו"ת לה אם התברר שאינו נו ולחבר את המכשיר לח לחזור
 . שם( ,רגבדגול
פרק ורפא זילברשטיין(  העמקים )ר"י  )וכן שושנת ' קסדשם ח"ג סיו, ם ח"ב סי' פהלרופאי רי תורהשיעו 209

 ירפא סי' לד(.
  ב שאף שהוא בגדר חיי  חו"מ ח"ב סי' עג אותקטו. אמנם ראה בשו"ת אג"מ ח י'ח"א סאשר שו"ת מנחת  210

 ןשום, כיון שהראחיי עולכויים ללו סי שילה שובח ללטפ ך במיטהו ולדחותו גם כשיש צוראישעה, אין להוצ
סור ל את חברו. ואולי במצב כה חמור של מחנפשו כדי להציחייב למסור  ו, ואין הואבמקומכבר זכה 
 ינשטיין יודה, וצ"ע. צלה לרבים מאד, אף הגר"מ פיהי באמצע

יא יא ספר אס ;45-34' מע"ד, נה, תשנרש"ב לייזרזון,  אסיא גההגר"ש ואזנר, והגרש"ז אויערבאך,  211
 . 9-11עמ' תשס"ט( )

 :chterasch-lcorona.com/ravhttps://www.ko-ורסם באתר של הגר"צ שכטר, פקי קורונה פס 212
kimpesa-official . 

יעזר  אלם; שו"ת ציץ ת משה ש"ת אגרוא(; שו תו אופ' יסינא ב )תני ב סי' פב אותת שלמה ח"חנת משו" 213
 הרשלר שם.  גר"משם; ה

לך, ובשו"ת מעשה חושב ואי  318' ואילך, ושם ח"ב עמ 67אסיא, א, עמ' -הפרין, עמק הלכהגרי"ל הייל 214
יי ום שהחולה בחב שהוא משתכי שם הדבר יש מגרש"ז אויערבאך. בטעהה. וכן שמעתי מפי -דח"ג סי' 

https://www.kolcorona.com/rav-schachter-official-pesakim
https://www.kolcorona.com/rav-schachter-official-pesakim
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 , ובלבד215עולם ה לחייל את החולעל מנת להצי תקו ממכשיר הנשמה,לנ אפילושעה, ו
ויוכל לנשום ר ההנשמה ייד עם הניתוק של מכשימשלפי ההערכה החולה לא ימות 

שך הטיפול בחולה המונשם פי רוב המל אם על ; אב216חות מספר שעותבכוחות עצמו לפ
טו המתוארות לעיל ננקות הפעולהרופא, וכל ו של תועלת על פי שיקול דעתהוא כבר ללא 

שזקוקים  לים עם סיכויים סבירים לשרודהנשמה, ויש חוכשירי מחסור במ ועדיין יש
לחיות  הנשמה למי שסיכוייובו שמוטב להעביר את מכשיר היש שכת – למכשיר ההנשמה

 .217רדולים יותג

נוע הרפואית למ מערכתבנגיף הקורונה נאלצת הלאור השכיחות הגבוהה של הידבקות  .יח
לגופו למציאת  ך יש לחתור בכל מקרהמשפחתו, אלה הקשה לבין מי מבני ן החובי רבהק

במיוחד בתקופת הקורונה הוא נחוץ מצות ביקור חולים שום יקדרכים לאפשר 
י מי מבנאנושי ישיר עם מגע זקוק מאד לשט למי שנוטה למות ולים מבודדים, ובפרשהחכ

י בלבד, כאשר הבדידות והמצב טיבפליא נמצא בטיפולשהוא ולפחות בעת , משפחתו
פחה אחד מש ןמקרים כאלה יש מקום לאפשר לב. בים סבל נפשי עצוםופי מוסיפהס

וגן והוא ממסכנת הידבקות, דע לובלבד שהוא מוי זמן קצרים, קלפרחולה לשבת ליד ה
ובפרט ריא, כבר חלה והבוב משפחה שולאחר הביקור ישהה בבידוד, ואם יש קרהיטב, 
הוא יהיה עדיף שבוודאי  – גיףוגדנים לנדיקה סרולוגית והתברר שיש לו נו בשתה לאם נע

  המבקר.

בחלק מהם, , וניתן לטפל רק מציל חיים ים לטיפולאדם הזקוק בנילאשפוז  םכאשר מגיעי .יט
ויש אומרים ; 218ם שיטפל במי שרוצהיש אומרי -ם שווים כול ים שלם הרפואיוהסיכויי
פה היא העדי הדרךאו מי בסיכון גדול יותר ממי,  מי,ותר מע מי חשוב יא ידושכאשר ל

 .219ורללחלק על פי ג

ההנשמתי אם יש לו ת הטיפול ל בחולי קורונה לקבל אפקדימות לצוות המט ישנה .כ
 . 220הינצלסיכויים ל

אחת, לבין חולים הבאים בבת  קדימויות להצלה ביןם בקביעת נו הבדליבהלכה מצי .כא
מיטות  ו מגפת הקורונה, גם אם כרגע ישכמ במצב אחר זה. אכןבזה  חולים הבאים

שמתי שים הזקוקים לטיפול הנקע בוודאות שיגיעו חולים ידו כשירי הנשמה פנויים,ומ
חולים הבאים במצב של  הנידוניםכל כללי הקדימויות להם סיכויים לשרוד, ולפיכך ויש 

בכל ו. 221,222יםפנוי מנשמיםמרץ ומיטות טיפול נ ש עדייןשית חלים גם במצב בבת אח

 
החולים  שיש על בית םבודינמרץ והשיעל להיות בטיפו ן שצריךאת הזמ ו'קנה' ,מקוםבה כזכבר שעה 
אין דוחין נפש מפני נפש, ולכן  הוא שטעם )שו"ת אגרות משה שם(; ויש מי שכתב שהפאים לרפאותו והרו

ם חיי עולאפילו היא ל נפש אחרת, תטובדחות אותו לחולה בחיי שעה אין לבאם כבר התחילו לטפל 
 ובה כת"י. תשהגר"א וייס בכתב לי (. וכן באך שםרעאוי זש" רג)ה
 64 א עמ', ח"אסיא-עמ' קצא ואילך; הנ"ל, עמק הלכה אה, ב, תשמ"א,ג, הלכה ורפורז"נ גולדברגה 215

 .ךלואי"ז, עמ' טז בילי הרפואה, ח, תשמשילך; הגר"מ קליין, בוא 183ואילך, ושם ח"ב עמ' 
 שליט"א. ס "א הגר"א ויי"ל ויבלרבאך זצז אויע"שהגר ימפ ישמעתם. וכן נ גולדברג, שהגרז" 216
אך השמיטו קטע זה מתשובת הגרש"ז אויערב ת ב )ומשום מה"ב סי' פב אומנחת שלמה ח שו"ת 217
 ובה כת"י.שתב לי הגר"א וייס בתה תניינא סי' פו אות א(. וכן כמהדורב

,  מ הרשלר ח; הגר"ר א פ"עשודה המי ט; שבא סי' כליקוטים סב  , ושם ב"מב אותו"ד סי' סט חזו"א י 218
 פב ואילך.  עמ' ד, תשמ"ה, ה,הלכה ורפוא

ישראלי. שם הגר"ש ב ,2ע' פ"ט ה ח"א סי' סי' עה אות ב; במראה הבזק משה חחו"מ ח"בשו"ת אגרות  219
עמ' כה" כרך ה ל כה הרפואהה שכתבתי בספרי "לל ראה מכורל במצבי ספק בדרך ובעניין משמעות הטלת ג

 . 18' עבה 89-90
ך(; ילוא 85"ז עמ' ומין לז תשעחי זילברשטיין ת"ר)וראה גם מאמרו של  ' סזסי התנוססת נס לשו"אה ר 220

הוריות יג א יכים לו. וכן משמע מדברי רש"י שרבים צר דרוא מגשיעורי תורה לרופאים ח"ג סי' קסא. וה
ס' הובא ב, וסגןהותר מה ימהמלחך למשוח הציבור צריש ום גן, משוח מלחמה קודם לסותו, שמשיד"ה להח

 . סטינצקי( סי' תתתתעה)וי דיםחסי
הובאו , סק זהוכן שם סי' י. הגרש"ז אויערבאך הסכים לפ כ,סי' עב אות  אליעזר חי"ז ראה שו"ת ציץ  221
ה ח"ב משל ת מנחתואילך. וראה שו" , עמ' טזזילי הרפואה, ח, תשמ"יו במאמרו של הגר"מ קליין, בשבדבר
הגר"צ שכטר, פורסם  לפסקי קורונה שכתב ב וכן נח.סי' תתת ח"א הגווהנ שובותת ת"; שופב אות בסי' 

י  " בט הלוי חאמנם בשו"ת ש . :mpesaki-laoffici-schachter-avhttps://www.kolcorona.com/rבאתר 
ב הפוסקים. ורשון, אך אין כן דעת א ראשב לו במיזה יטפחר ה אזבאים שר אק שכספסי' קסז אות א 

https://www.kolcorona.com/rav-schachter-official-pesakim
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יטות טיפול נמרץ ר במזקוקים להנשמה ומחסוי חולים המקרה במצבי הקיצון של ריבו
לקבוע  ה יבואו בבת אחת, ויהא צורךכזה שהרב המצב יהא –שירי הנשמה כו/או במ

 . ניהםקדימויות בי

 שונות

 ויש ,223תמננא שהיא םאומרי יש - רבדב מת שבעלה אשה ואמרה, בעולם רב  ד   ההי .א
 . 224נאמנת השאינ יםאומר

 לעצירת גולהכס מיןהעל בבית עניים או תומיםי של חופה דלהעמי היה קדום מנהג .ב
  .225יפותגמ

 .226ה במחלה מדבקתולם חבמגע ע שהיואים ים ברילאנש יסוןקות חת זרימותר לת .ג

 

 

 סיכום .ו

 נוולם: אביעהן מ די, ושתיעלם המגפה הרעה הזוצרותינו תפילה לבורא עולם שיאמר לכולנו 
 , מנע מגפה מנחלתנו.מלכנו

 
עות פרק חשוב בצני, הכאים בתום והרופת המדעניוא ,הולכאת האנושות ימדה רונה למגפת הקו

עולם. כולת שליטה מלאה בן בידי האנושות יתית תמה המדעית והרפואידשבנו שהקחה. ובענוו
נו להתמודד יכים אצרעליהם, ו םעיודבעולמנו שאין אנו י דברים הל כך הרבשיש כשוב הוכח אבל 

  צירתיות.וית עמהם בדרכים חדשו
 

 ונשמרתםל ות שת המצולימדה אותנו לקיים א ,סטוריה האנושיתותיה בהימדקו מגפה זו, כמו
להורות על באים שכולם  – א סכנתא מאיסוראירוד על דם רעך, חמעמא תנפשותיכם, ללמאד 

 מצוות הבורא יתברך. בקיום  קדימויות
 

 
 ותםץ על פי אמרפול נמקבלים כל חולה הזקוק להנשמה ליחידה לטי לאבמצבי שגרה  ועל, אףואמנם בפ

 מיה עולמית. במצב של פנד שיקולים, וק"ו
ינו לה בפנהחוא שקא דווהו תח המותסי' רי, שהיתר ני י"ת חיו"דל שקבע בשו"ת נובדומה לכל והדבר 222
אשכול על ספר האשכול ל שמח; נח -שמז ו"ד סי'; שו"ת מהר"ם שיק חיול"ת חת"ס חיו"ד סי' ששו  ראה)ו

בסוף  הה סי' עו; שבט מיהוד"ת דודאי השדו"ד סי' קח; שוחי מד להועילמל שו"ת ואילך;  117ח"ב עמ' 
תשכ"ג, עמ' ו,  עם,"ל, נוך, והנאילמ ו , עמ'כ"דשו, ת ,לי, תורה שבעל פהא; ר"י אריפר במהדורת תשט"והס

 החזו"א יו"ד סי' רח אות ז )אהלות סי' כב בעא(. אך כבר קרס אות שו"ת שבה"ל ח"ח סי'  ;פב ואילך
ציק, אה רי"ד סולובייפנינו )ורל כל העולם הוא בגדרת המשוכללים ר אמצעי התקשורלאושבימינו  ב(סקל"
עס, נועם, יד, ב ע; רי"א לי33"ז, עמ' תשכ שרין ה, ת, גליורוןישו טורי גר,נ. זיצ דבריו במאמרו של והובא

ד, עמ' מ שכ"פה, ו, ת עלרה שבנועם, ו, תשכ"ג, עמ' פב ואילך, והנ"ל תו י,ח; ר"י אריאל, עמ' כתשל"א
 ואילך(.  209מ' עהרפואה,  ' ט ואילך; תורתתשמ"א, עמ רג, הלכה ורפואה, ב,; רח"ד רגנשבואילך

 יטתבש השונות תבגיסראו האור. ז יג גירושין ם"במר ;אול אם תנאמנ םא תלוקחמ, ב קיד במותי 223
 .נה יז  ז"אבהע ע"שו, ברמחה; תטז ק"ס יז' סי פ"וצהבא ם"בהרמ

 ת בשיטו שם פ" צהאוב הארו. ג 'סי ו"פט ותיבמ ש"יש; ג ' סי ן"הר ת"שו; נה יז ז"העאב, א"ורמ רטו 224
 לה עב שמת ידהמע אחד בעד םיניד יפרט כןו ,'יוברתק' האמר ההאששכ שם דעו וראה. בנידון םינוהאחר
 ש. "עיי, בדבר

  עזר ה ןשולח; ט"לסק ח ותא שמחות הלכות דינים לקח  םושל משמרת; מ' סי א"ח  ם" רשהמ ת"שו אהר 225
ם  בעניין המגפה בירושליד, טוב ח"ב עמ' תרפובס' כתר שם וראה בס' שערי ירושלים שער ז . ז' סי ב"ח

וראה עוד יתומה בבית הקברות. וורסמים ועשו חופת יתום מפם גדולים ובתוכ ביםה רבשמתו "ו כת תרבשנ
 בגטאות  זה מנהג על ילךוא 358' מע בנייםר ותרבמקו ואההש' בס וראהיהושע באריכות. בריש ס' אהל 

 וראה תונות יתומים".ח", או ת"ו "חתונות שחורושקראו לחתונות אל יש .השואה בעת יםנוש
 . Zimmels HJ: Magicians, Theologians and Doctors. E Goldston & Son, 1952, pg. 233 n.141'בס
 .מאהבה ח"א סי' קלהבה שו"ת תשו 226
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את  תלעשו יכים אנואבל צרזרה, רוע הגותחינה לבורא עולם להעביר את  תפילה מוכי אין כ ףוא
חיות נים את כל ההלקיואתר  אתר בכלנו בע, מה שמחייב את כולטתדלויות בדרך הההש
ש, קוח נפפי ימגדר נה ככתבם וכלשונם,והמדי של רשויות הבריאותאות של הרופאים וורוהה

 ומגדרי רודף. 
 
ד מלמטן יף קטננגם שבאמצעות רא עולורונה את גודלו של בוהק תה מגפמדמאמין ליה דיהויל

יָך ְש ְח מַ  קּוְמֹאד ָעְמ  ה'יָך  ַמֲעש  ְדלּוה גָ מַ  וחו. דוד המלך אמר:כת נוכחותו ואת אותנו א הוא ֹבת 
יָך ָמה ַר וכן:  (,ו צבהלים ת) ץ ִקנְ אָ הָ  הְּבָחְכָמה ָעִשיָת ָמְלאָ  כָֻּלם ה'ּבּו ַמֲעש  ָךיָ ר   (,כד קדלים תה) נ 
 .227..ה' . שיךמע מה קטנו ם אנו לומר:יכולי פרזהרבפו

 
קא אצל ווק דהקורונה מחייבים חשבון נפש עמו אי הדופן שהתרחשו בגין מגפתצאכן, האירועים יו

כדבר שבעובדה המגפה פגעה  ואצל המנהיגים הרוחניים. ,ציבור שומרי המצוות החרדים לדבר ה'
על ר יכוזים החרדיים בישראל ובעולם. יתבתחלואה והן בתמותה דווקא בר הןבאחוזים גבוהים 

בתקופת שיא המגפה נסגרו כל בתי נה בהיסטוריה של עם ישראל שוכן, נדמה שזו הפעם הראש
דבר כזה אין לו  , ונסגרו כל תלמודית התורה והישיבות בכל רחבי העולם.ות ובתי המדרשותסיהכנ

 היו גזרות או מגפותאם  –בתקופות הקשות ביותר לעם ישראל  ע מאז ומעולם, שהרי גםאח ור
בבית כנסיות ובבתי ומות אחרים שהמשכיו להתפלל קאחד היו ריכוזים יהודיים במ במקום

 תלמודי התורה. ה לא נדם מהיכלי הישיבות וורהת מדרשות, וקול
כפרט הן  –ה קדושה על כל מי ששייך לעולם התורה והמצוות לפשפש במעשיו לפיכך מוטלת חוב

א "אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ול :כבר אמר שלמה המלךווהן כקהילה וכציבור. 
, וכל אחד לפי דרגתו יםקטנשבמגדול שבגדולים ועד קטון  ,דםאכל  –, ודוק: אדם 228יחטא"

  ומדרגתו.
בתוככי הציבורים שומרי התורה  ותת הקשוהמחלוק ןבולטות לעין כל ההרעות החולות המבין 

 ציבור.ים, יחד עם שנאה יוקדת בין חלקי הלכל הגוונ
והן של  ,היחידים ן נפש ולתשובה הן שלא לחשבומי יתן ומעז יצא מתוק, והמגפה הקשה תבי

 הציבורים.
והן של  ,ובה הן של היחידיםומעז יצא מתוק, והמגפה הקשה תביא לחשבון נפש ולתש מי יתן

 הציבורים.
 

 את רוע הגזרה.מעבירין  –, וצדקה  לה נאמר: ותשובה, ותפילהכל א  ועל
 
 

 
 "ה אות יב.איה שבת פ ןעי; חרה ג ורות התואראה  227
 קהלת ז כ. 228


