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להצטרפות לרשימת תפוצה  

 לקבלת העלון מידי שבוע, 

יש לשלוח את המילה 'צרף' 

לכתובת   

kishurtora@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח מיוחד:   

          נגיף הקורונה

 (חינם )קישורים להורדה

 

 

 זהירות מהדבקה 

 

 אשכול יוסף, תש"פ  ]מקור האיסור להכניס עצמו לסכנה[ שמירת הגוף או הנפש? -'ונשמרתם' 

נגיף הקורונה וסכנתו,  ]התפשטות החיוב להישמע להוראות מניעת הדבקות ב'נגיף הקורונה'

הוראות משרד הבריאות, חובה להתרחק מסכנה, סכנה קרובה וסכנה רחוקה, סכנה המתירה חיללו 

שבת, גדר סכנה שחייבים להתרחק ממנה, שומר פתאים ה', להימלט ממקום מגיפה, חובה או רשות, 

   שמעתא עמיקתא, תש"פ[ איסור לסכן אחרים, דינא דמלכותא, חובה לצום בזמן מגיפה, בזמן הזה

 דברי שי"ח, תש"פ   מכתב הגר"ח קנייבסקי שליט"א בעקבות המצב

פניני הלכה מראשי    רחיצה בט' קבין לתוספת קדושה -בעקבות סגירת המקוואות לגברים 

 ( נבאוסף גיליונות, תש"פ )עמ'  -בת מירחבורות בישי

    (כהאספקלריא, תש"פ )עמ' '?  שומר פתאים ה'' אם הזהירות מה'קורונה' בכלל ה

אספקלריא, תש"פ    [דחיזוק!  הוראות וחובת הזהירות, שימוש בסבון בשבת, ומילי]נגיף ה'קורונה' 

   (לא)עמ' 

]חיוב ריפוי הכרוך בכאב, כניסה לסכנה להצלת האם חייב האדם לעסוק ברפואת עצמו ובהצלתו? 

לקבל טיפול רפואי, המחמיר  עצמו או זולתו, חובת 'ונשמרתם', כניסה לסכנה להארכת החיים, כפייה

ומסכן עצמו, נטילת חיסון שיש בו סיכון מסוים, בעלות האדם על ממונו ולא על גופו, מצוות שמירת  

בסבל ויסורים, רוח איש יכלכל מחלהו, על כרחך אתה חי, קבלת  -הגוף, הארכת חיי סבל, חומש מנכסיו 

 נועם אליעזר, תשע"ט  היסורים והגנה על הדור[
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]תורה האם יש להסתכן וללמד תורה חולי 'קורונה' הנמצאים בבידוד בסין?  -נגיף ה'קורונה' 

 אשכול יוסף, תש"פ   מגנא ומצלא, להכניס עצמו לסכנה ללמד תורה[

]"לֹא ַתֲעֹמד ַעל ַדם ֵרֶעָך"; "ַוֲהֵשֹבתֹו לֹו", הרואה חברו טובע בנהר או חיה  סיכון עצמו להצלת הזולת

ְך" "חייך קודמים לחיי חברך", האם גוררתו או לסטים באים עליו  חייב להצילו, ומאידך "ְוֵחי ָאִחיָך ִעמָ 

יש  חיוב להיכנס  לספק סכנה להצלת הזולת מסכנה ודאית, האם רשאי להסתכן ]הנהגת הגר"ח 

מבריסק והגרא"ח מייזל בשעת מגיפת החולירע[, מהו אחוז הסיכון שצריך להסתכן, הגדרת "סכנה" 

בים או כלל ישראל,  פנחס בהריגת  הדוחה שבת לעומת "סכנה" בנדון הצלת נפשות, הסתכנות להצלת ר

זמרי, השתתפות בניסויים רפואיים שיש בהם סכנה קטנה אך משמעותית, מידת הסיכון המותרת לחבלן 

בפירוק מטעני חבלה להציל נפשות, תרומת איברים: האם מותר לאדם להסתכן בכריתת איבר מגופו 

חיוב לעשות כן, האם דינו של רופא שונה ]בספק סכנה[, כדי להציל את חברו ]מסכנה ודאית[, והאם יש 

מכל אדם אחר, ומוטלת עליו חובה להגיש טיפול רפואי גם כשיש סכנה שידבק במחלת החולה המטופל, 

תרופה המצויה בידו של חולה שיש רק ספק סכנה לחייו, האם חייב לוותר עליה עבור חולה שנשקפת 

נים הנמצאים בסכנה שווה, בשדה הקרב האם חייב  לחייו סכנה ודאית, רופא שבידו לרפא אחד ולפניו ש

חובש להסתכן להציל חייל, יציאה ממרחב מוגן בעת התקפה כדי להציל נפגעים, הסתכנות כדי להביא 

 עולמות, שיג   חללי ישראל הי"ד לקבורה[

 מעדני אשר, תש"פ [ שכיח היזקא מול שלוחי מצוה אינן ניזוקיםונה ]הסיכון בלימוד במקום קור

]זהירות ממחלת הקורונה, קיום מצוות לנמצאים בבידוד עקב  זהירות ושמירת ממחלת הקורונה 

טבילה, ניחום אבלים, ברכת האילנות, סיום מסכת, מכירת חמץ. התפשטות הקורונה: תפילה בציבור, 

  חובת הזהירות למי נדבק במחלה שלא ידביק אחרים: איסור גרימת נזק, חיוב תשלום בגרם נזק[ 

 בשבילי אורייתא, תש"פ 

]אדם המזיק, מזיק אש, תשלום נזק נזהר וגרם להדבקת אחרים  חולה במחלה מדבקת שלא

 פרי עמלנו, תש"פ   דרישה וחקירה, תש"פ ותשלום שבת[

 פניני חשוקי חמד, תש"פ הסתכנותו של הרב אריה לוין זצ"ל במחיצת המצורעים  

 תורה והוראה, תשע"ח  רופא המטפל בזיהום מדבק, ונשמרתם מאד לנפשותיכם[ ] ולתסיכון להצלת הז

על הנס, לעולם אל יעמוד  ]מגורים בארץ ישראל ובירושלים העתיקה בעבר, אין סומכין מקום 'סכנה' 

אוביקטיבית או סוביקטיבית, ע"פ נתונים סטטיסטיים או דעת בני  -אדם במקום סכנה, "מקום סכנה" 

ומתי "אין סומכין על הנס", מעשה רבי חנינא בן דוסא ונחום איש גמזו,  -אדם, אימתי נוטלים סיכון 

לצורך מניעת נזק מרבים, במקום סכנה  האם מותר להסתכן ולסמוך על הנס על מנת לקדש שמים, סכנה 

רחוקה מאד, האם מותר לצדיק לסמוך על הנס, לסמוך על הנס בשב ואל תעשה, בזכות תפילה, גדרי  

ההיתר לעשות מעשים שיש בהם סכנה כי "דשו בהם רבים" ]אנשים רבים נוהגים לעשותם[ ועל כך  

   עולמות, שסם שהם "מנהגו של עולם"[ נאמר: "שֹוֵמר ְפָתאִים ה'", הסתכנות לצורך פרנסה ודברי 

 עולמות, שה

דברים  ]חיוב שמירת הגוף, אי נשיקת ספר תורה ממש, ביטול בשישים באיסור כניסה למצב סכנה 

 פניני אי"ש, תשע"ח   האסורים משום סכנה, עירוב בשר ודגים, אכילת בצל קלוף שעבר עליו לילה[

עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' לב( נח   ]וביאור סוגיות בש"ס שמהם משמע לא כך[ אין סומכין על הנס

 תירוצים
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האם האיסור לסמוך על , ]מדוע אסור לסמוך על נס שיתרחש לו במקום חשש סכנהאין סומכין על הנס 

, שמא אין עושין לו נס ,ה לומר שעושין לו נסעולם אל יעמוד אדם במקום סכנ, לנס מהתורה או מדרבנן

בי חנינא בן דוסא שנתן עקבו על חורו ר סכנתא חמירא מאיסורא,, מנכין לו מזכיותיו ,ואם עושין לו נס

האם מותר להסתכן ולסמוך  , אימתי נוטלים סיכון ומתי "אין סומכין על הנס", של הערוד וסמך על הנס

ההבדל בין רמת הסיכון שרשאי  , צורך הצלת הרבים כדי שלא ינזקוסכנה ל, על הנס על מנת לקדש שמים

, האם מאד הסכנה רחוקחשש לסמוך על הנס במקום , היחיד ליטול על עצמו לפיקוח נפש של רבים

, הסתכנות לצורך פרנסה, בזכות תפילה, לסמוך על הנס בשב ואל תעשה, צדיק לסמוך על הנסרשאי 

חשש לסכנה על פי צוואת רבי יהודה  , נישואין לאשה בת ארבעים , דברים שהם "מנהגו של עולם"

האם מותר להתפלל לרפואתו, או שזו תפילה  -חולה המצטער ועל פי הרופאים אין סיכוי שיחיה , החסיד

, מסירות "קביעא היזיקא"שכיחה, במקום שהסכנה , על נס ]תפילה בשעת יציאת נשמה[ שלוחי מצוה

דבר טבעי[     ערב בנסלהחובה "למעט בנס", , ומכין על הנס באזהרות התורהאין ס, בימי עברה וזעםנפש 

 עולמות, שה

 

 שאלות בחושן משפט 

 

 (קח אספקלריא, תש"פ )עמ'   מגיפת הקורונה בהלכה ובאגדה

]בעלי אולמות המוכנים לספק את   מגיפהדין מכת מדינה בביטול שכירות בתים ופועלים מחמת ה 

פניני  מטפלות[, , עובדי הוראה100רו לו רק יוהת 400הארוע אך חוששים מלעבור על החוק, שכר אולם ל 

 ח(מאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר

פניני הלכה מראשי חבורות ]גננות ומטפלות, בעלי אולמות[  דיני ממונות בעקבות נגיף הקורונה

 ( מטאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -בישיבת מיר

פניני הלכה מראשי חבורות   ]מאימתי חל דין רודף[ חובת הדיווח על אדם המפר הוראות בידוד 

 ( נאאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -בישיבת מיר

]הראשון, האחרון, כולם, ? ' אנשים וקיבלו קנס על מי מוטל לשלםעשרההתאספו למנין יותר מ

חמשה שישבו על ספסל ולא שברוהו ובא אחד וישב ונשבר, זריקת חץ לחפץ או זריקת החפץ, מנא 

 כח( נבאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר  תבירא[

 

 שאלות שונות

 

האם אדם המצוי בבידוד בתוך דירתו בנפרד משאר משפחתו  ]בידוד הקורונה והלכות עירובי חצרות 

'חוצה' את דירתו לשתי דירות, האם צריך לעשות 'עירוב' בין חלק הבידוד בדירה לשאר הדירה, הגדרת 

ם מאותן חלות שבת, כשהמבודד  דירה, חדרי שינה וחדרי אוכל, ישיבה שיש בה שני חדרי אוכל, כשאוכלי

תיקוני   סמוך על שלחן הוריו בעלי הדירה, תפיסת יד של חפץ כבד בבעלות בעלי הדירה בחדר המבודד[

   עירובין, תש"פ
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]קדימות כהן וקדשתו, האם להעדיף קבלת טיפול במחלה מדבקת מרופא כהן או רופא ישראל 

 דרישה וחקירה, תש"פ  קדימות כהן להצלת עצמו, הכהן חסין יותר בשל קדושתו[?

]בני  ? ]על הטיסה[ חזר מחו"ל ונכנס לבידוד בהוראת משרד הבריאות, האם יברך ברכת הגומל

ישראל שחטאו בעגל הזהב, ומשה התפלל בעדם, האם התחייבו בברכת הגומל על הצלתם הסגולית  

מדבר, חולה מחו"ל הוטס לארץ לטיפול רפואי האם יברך הגומל על בעודם במדבר ולא יצאו מסכנת ה

הטיסה או רק אחר החלמתו, ברכת הגומל בפני עשרה, בבידוד אי אפשר לברך הגומל, מי שהבריא 

 מים זכים, תש"פ  מקורונה האם חייב לברך הגומל[

 פניני חשוקי חמד, תש"פ   ברכת האילנות בקרבת הבית ולא מחוץ לעיר ברוב עם בריבוי אילנות

החובה ההלכתית לשמור על הנחיות ] ילה בציבור והתנהגות נכונה בעקבות 'נגיף הקורונה'תפ

ומצוות  , כיצד יקרא פרשת 'זכור' -השוהה בבידוד  ם, חובת הזהירות מלהזיק אחרי, משרד הבריאות

 עין יצחק, תש"פ ת[האם יש לחשוש לטבול במקוואו, יום הפורים

מנין מתפללים ברשות אחת או בצד  ] צירוף למנין תפילה בציבור וברכת כוהנים ב'בידוד' בקורונה 

אחד  אחד של מחיצה, האם העומדים בבית, ברשות אחרת, או בצד השני של המחיצה, מצטרפים למנין

מהמקומות, ורק אם נצרף את   ד בכל אח -כאשר אין מנין מתפללים ר. ותפילתם תיחשב כתפילה בציבו

כל המתפללים הנמצאים ברשויות שונות יהיה מנין, האם ניתן לצרפם למנין מכיוון שהם רואים אלו את  

ות למנין למי . הצטרפנמצא בבידוד, האם נחשב כחלק ממנין המתפללים, ורשאי לשאת כפיםהכהן  .אלו

שעומד בעזרת הנשים. צירוף לזימון מול צירוף למנין עשרה. הבדל בין נמצא בחצר או ברחוב לנמצא  

בקבוצת בני אדם שאין דעתו נוחה בבית אחר. כשרואים זה את זה דרך סורגים או רשת. צירוף למנין 

רץ כצבי,  [ הרשב"י[מהם ]היתנתקות[. ברכת כהנים במקום שאי אפשר לעלות לדוכן ]במרפסת ציון 

 תש"פ 

אלו תפילות יש , כיצד ינהג ,האם רשאי לצאת לתפילה בציבור -השוהה בבידוד ] הקורונה בהלכה

המציידים ביתם במאגרי מזון  , האם חייבים בקריאת פרשת 'פרה' ה, הסגולות לעצירת המגיפ, להתפלל

 עין יצחק, תש"פ י[ האם מותר להשאיר חמץ גמור בפסח ולמכור לגו -

]מצוות ביקור חולים לחולה הנמצא בבידוד, כניסה למקום בו נמצאים  הקורונה והבידוד בהלכה 

הצריכים בידוד, האם מותר לאדם להכניס עצמו לקבוצת ניסוי לחיסון חדש נגד הקורונה, האם אנשים 

רופא רשאי לסרב לטפל בחולים שנדבקו, שכר דירה לתקופת הפסח וחלה האם יכול לבטל את השכירות, 

חולה בקורונה שהפר הוראות הבידוד והלך למסעדה וכתוצאה מכך נאלצה המסעדה לזרוק את כל 

 אוצרות אורייתא, תש"פ  שהכינו, האם יש לספר בהצעת שידוך שהבחור שהה בבידוד[האוכל 

]ניקיון לפסח בשעת הדחק, הכנסת מבקרים למי שנמצא בבידוד, הצטרפות  הלכות בעקבות הקורונה 

ך לבית הכנסת, מתי ניתן לצרפו למנין עשרה, קדיש וקדושה בטלפון, ברמקול, לתפילה מחלון ביתו הסמו

הזמין אירוע למאות איש ועתה יצאה הגבלה למאה איש, אם הוכנו המנות או עדיין לא הוכנו, מכת  

 ( נג ליונות, תש"פ )עמ' יאוסף ג-לענין הלכה מדינה[

 מעדני אשר, תש"פ  ביקור חולים בחולי קורונה

]בידוד, מידות רעות הן מחלה מדבקת, מוסד שהושכר לשבת לצורך  הלכות קורונה  - עידוד בבידוד

שמחה שבוטלה בשל הנגיף האם יושבו דמי הקדימה, מכת מדינה, יצא מבידוד ונגע במאכלים, היזק 
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ניכר או שאינו ניכר, ביקור חולים מבודדים ע"י הטלפון, סגולת פרשת הקטורת, לכוין בברכת ברך עלינו 

 משנתה של תורה, תש"פ  'הושיענו ונוושעה'[

 

 התבוננות

 

]לאלו שהיו במגע עם מי שנדבק, ולאלו שלא היו במגע כלל עם מי   חשבון הנפש ממגפת הקורונה

 ( מבאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -אז נדברו שנדבק[

]האדם מטבעו יצור 'מדיני', חיה 'חברתית', וכאשר הוא פוגם ב'בין אדם   המסר מנגיף הקורונה

 בארה של תורה, תש"פ  לחברו', הוא נשלח לבידוד[

 נאה דורש, תש"פ ' פיטום הקטורת'סגולת 

]סגולתו, אמירתו ע"י נשים, מתוך קלף, זמן אמירתו, זמנים מסוגלים  פיטום הקטורת המבואר 

 עמ'( 56) אשיחה בחוקיך, תש"פ   לאמירתו, במעומד, בציבור בעשרה[

 תורת הקרבנות, תש"פ   פרשת הקטורת, סדר אמירתה, וקיצור הלכות הקטרת הקטורת

]תשובה, מעשים טובים, תפילה, תהילים, תלמוד תורה, עצות וסגולות מרבותינו ז"ל להנצל ממגפה 

צדקה, מאה ברכות בכוונה, להתחזק במידת הענווה, להעביר על מידותיו, להתחזק בביטחון, 'אשר יצר' 

בכוונה, הודאה לה' על הבריאות, איסור לשון הרע, אמירת 'פיטום הקטורת', מצות 'ונשמרתם מאוד  

ממחלוקת, קריאת פרשת הקרבנות, כיבוד אב ואם, לא למדוד   לנפשותיכם', זהירות משקר, זהירות

מכון   ציפורניים בערב שבת[נטילת ברבנים, להדבק בתלמידי חכמים, זהירות מאיסור חמץ בפסח, 

 אסיפת זקנים, תש"פ 

 ( צחאספקלריא, תש"פ )עמ'    הקורה?מה יש ללמוד מ -"קורונה" 

 ( קלאאספקלריא, תש"פ )עמ'    אל האחדות -מהבידוד 

     (פבאספקלריא, תש"פ )עמ'    דברי חז"ל עצות והדרכות מספה"ק לאור המצב הנורא!

 ( קמאספקלריא, תש"פ )עמ'    שר קרךנגיף א

הקב"ה מרעיש את כל העולם בקול חוצב להבות אש כדי להעיר אותנו מתרדמת הזמן  

[    האלוקית אשר על האדם, המסכה ]דרשות הר"ן, ניפוץ כוחי ועוצם ידיבירה להזכירנו שיש מנהיג ל

 שבילי פנחס, תש"פ 

 פניני חשוקי חמד, תש"פ   הסגולה הגדולה ביותר -החוסה בצל הקב"ה 

 שיעורי רבי מנשה רייזמן שליט"א, תש"פ   'דבר' ו'מגפה' ומה חמור יותר

 גלאט במסורת אבותינו, תש"פ  ]אין גבול לסטריליות[ הקורונה ושארית ישראל

]כל המברך על החודש בזמנו כאילו  על רקע נגיף הקורונה  -פרשת החודש  -סיום ספר שמות 

אוסף גיליונות,  -מתוקים מדבש ל מסתתר, יושב בסתר עליון, זכר למעשה בראשית[-מקבל פני השכינה, א

 תש"פ )עמ' כח( 
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 ר עטרות, תש"פ עש[ איחוד אמיתי בכלל ישראלהאחדות וה'בידוד' ]  –לתאוה יבקש נפרד 

 עשר עטרות, תש"פ ]שומרים נגיעה, עושים התבודדות, חוסמים את הפה[  ועמך כולם צדיקים

 עשר עטרות, תש"פ [ סוגי התקיעה בתעניות ומשמעותםוהרעותם בחצוצרות ]

]נטיעת כרם על ידי נח אחר המבול, כח התורה והתפילה ינו כאשר העולם חרב זה הזמן לעסוק בבנ 

 ארחות חיים, תש"פ   שניתן לכל יהודי, תפקידו של בן תורה, מחשבה על הזולת[

 עמוד החסד, תש"פ ]גישה תורנית[  התמודדות עם נגיף הקורונה

 עמוד החסד, תש"פ   [פרופורציות, חתונות הקורונה] מראה שהוצבה לאנושות ה

 

 

~      ~     ~      ~      ~     ~      ~ 

 ]לחץ[  לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע, 

 kishurtora@gmail.comלוח את המילה 'צרף' לכתובת   יש לש 
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