
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 תפלה בשעת צרה  חובת

תפילה פ"א ה"א)  ספה"מ עשה ה, והל'  דעת הרמב"ם ([בזמן צרה חובת תפלה הינה מה"ת לכל הדעות.  

עשה ה)  השגות  רמב"ן ( אולם דעת ה  .ולמד כן מהפס' (שמות פכ"ג) "ועבדתם את ה'"   מה"ת להתפלל בכל יוםשמ"ע  

יעויין  שהחיוב להתפלל בכל יום הוא דרבנן. וכת' המ"א (סי' קו ס"ק ב) בשם הסמ"ק שבעת צרה ודאי הוא מה"ת. ו

(שם)  ב שהפסשרמב"ן  נאמר  שאם  תפיל  'כת'  על  ה' מדבר  צרה  ועבדתם את  לעת  שמצוה  אולי תהיה הדרשה  ה 

כת'   החינוך (סוף מצוה תלג)ו.  , ע"כשומע תפלה והוא המציל מן הצרות בתפילה וזעקהיתעלה  ושנאמין שהוא ית'  

- ועי' מש"כ הערוה"ש (סי' פט אותיות ד  ., ע"כ מי שצר לו ולא קרא אל ה' להושיעו, ביטל עשה זה שבשם הרמב"ן  

וזמניה הם מדרבנן עיי"ש ברמב"ם (מצוה י) וכן בפעם א' ביום מה"ת    התפילה  וסחנ  הרמב"םלדעת  ומ"מ אף    .ה)

 .]אבודרהם (ריש שער ב)בסגי, עי' 
 ריבוי תפילות ונתינת צדקה

מרבים בתפלות, באמירת הקטורת ובצדקה וגוזרין תענית בפדיון ומחלקין  בשעת מגיפה  
 איזה תפלות לומר]. . ועי' באגרות רע"א (שם) זוהר[ערוה"ש (סי' תקעו אות ט) ע"פ ה. אותו לעניים

  

 במקום שיש חשש פגיעה בבריאותו
לה  שיש  הצבוראע"פ  עם  בבהכ"נ  להתפלל  ט  'סי(שו"ע  [  שתדל  סע'  בידו  )],  צ  שאין  מי  מ"מ 

דהרי מצינו ביד אליהו (סי' ז ד"ה ומלשון)  [להתפלל במנין מחמת חשש הדבקות יתפלל ביחידות.  

במקום הפסד ממון אינו מחויב להתפלל בצבור, דאין זה אלא הידור מצוה וע"כ אמרו בלשון "ישתדל" ששפסק  

שאסור להקדים תפלתו לתפלת הצבור, אא"כ  ועיי"ש דבכה"ג יתפלל בביתו ולא בבהכנ"ס כיון  .  להתפלל עם הצבור

, ולפי"ז  גלוי לכל ונראה שמחמת האונס מתפלל ביחידי דבכה"ג עדיף שיתפלל בבה"כ. והביאו המ"ב (סי' צ ס"ק כט)

. וכן במקומות  בחשש חולי וק"ו חשש סכנה שא"צ להתפלל בצבור. ועי' מש"כ בשמעתא עמיקתא גליון קמ"ד]
א בצבור במקום  למנוע התקהלויות  שאסור להתפלל  ע"מ  הרשויות  הוראות  חד מחמת 

[עי' בשמעתא עמיקתא גליונות תכ"ג    חייב להשמע על הוראות ואין עליו להתפלל במקומות כאלו.

 .ותכ"ה שהבאנו מגדולי הפוסקים שחובה גמורה להשמע על הוראות, ואכמ"ל]
 (קפסולות) מחיצות ע"י בית כנסת מחולק  צירוף עשרה ב

לעשרה לכל    מצטרפיםבית כנסת המחולק ע"י מחיצות, אם המחיצות לא מגיעות לתקרה  
שו"ע (שם סע' יט) בשם יש מי שכתב (הסמ"ק). וכן נקטו הכה"ח (שם) והאור לציון (ח"א סי' טו). ואם  [הדעות.  

פוסקים דלא יש פחות מג"ט תלוי הדבר בהאם אמירנן לבוד להחמיר. ובענין זה נראה דיש להקל כי דעת רוב ה

קצ"ד גליון  עמיקתא  בשמעתא  בזה  עי'  להחמיר,  לבוד  לתקרה,  .  ]אמרינן  המחיצות  מגיעים  אם 
ויש לדון האם [מצטרפים אם המחיצות שקופות, לדעת המקילים לעיל בצירוף ע"י ראייה.  

הש"ץ  לדעה ראשונה שהביא השו"ע שם (שו"ת הרשב"א ח"א סי' צ"ו) גם מצטרפים בכה"ג, דהרי ס"ל דבימה של

אפי' היא גבוה מאוד מצטרפים דמתבטלת כי היא עומדת לשימוש בהכ"נ. וא"כ אפשר דה"ה מחיצות אלו. אולם 

אדרבה היא    נראה שהם אינם בטילות כי הם עומדות רק באופן ארעי ועוד שהם לא באים לשמש את הבהכ"נ, אלא

היות בבידוד אם מתברר שא' המתפללים  להפריד את הצבור זמ"ז (למעט חשש הדבקות או שלא יצטרכו כולם לבא  

וע"כ י"ל דגרע מבימה שבא לשמש לצורך התפלה. אלא די"ל דכיון שבלא"ה אסור להם ע"פ חוקי המדינה    חולה)

הגר"י דינר שליט"א בשם הגרח"ק שליט"א כי    םלהתפלל במקום הדבר נחשב כבא לשמש את הבהכ"נ. שוב פירס

 . הם לא לשם מחיצה ונחשב כריהוט של בהכ"נ ודמי לבימה של ש"ץ]
   נות ע"י וילו הכ"נ מחולקב

  מצטרפיםמחיצות גמורות אבל אם מחולקים ע"י וילון  "נ מחולק ע"י  הכהנ"ל כשהבכל  
  ע"מ שתהיה מחיצה המתרת (כגון בפני ס"ת)   מ"ב (ס"ק מט). ועיי"ש שאם פרשו וילון[בכל אופן לכל הדעות.  

מצדד   (א"א ס"ק יב)  פמ"גהו  ,הוי מחיצה לזה)מיגו דהוה מחיצה לזה  (דלצירוף עשרה  החוצצת  מחיצה  הוי נמי  

שאם    ) יח  'ערך לחם סע(הריק"ש  , ע"כ. ועיי"ש בפמ"ג דכת' כן כי לדעתו דבר זה תלוי במש"כ  דבכל גווני מצטרפי

דכיון שאין מחיצת , ושם מבואר  קידושענין  ב  )א  'סע(רע"ג    ', כבסיפיםמצטרבבית וא' בסוכה  היו ט' מתפללים  

י"ל דבנ"ד גרע טפי כי המחיצה עשויה   הסוכה עשויה לתשמיש אלא לשם מצות סוכה לא מפסיקה, ע"כ. אולם 

 כמבואר להלן. אופןבכל  מצטרפים  ' . ומ"מ אם יש עשרה במקום א]להפריד, ועי'

 צירוף עשרה דרך מרפסות (צירוף ע"י ראייה) 
להתפלל כל אחד ברשותו ולהצטרף למנין ע"י שרואים אחת את השני,   ןבשעת הדחק נית

[כן משמע מהשו"ע (סי' נה    כגון דרך מרפסות. וזה מועיל אף אם יש מחיצה המפרידה ביניהם.

בפמ"ג שכת' שמשמע מהשו"ע בסע' י"ז, י"ח וי"ט היפך    י"שב (ס"ק נג) דמועיל כי רואין זא"ז. ועיסע' יד) וכת' המ"

  . ועיי"ש בפמ"ג מטה יוסף (ח"ב סי' יג) וההפר"ח (ס"ק יג)    מזה, מיירי באופן שאין א' רואה את השני. וכבר נקטו כן

מחב"ר  וכן נקט ה  .א"זרואין ז  "צא  'ן בחדר אבעינן רואין זה את זה, וכא  א'מזימון, דהתם אף בבית וחדר    דהכא קיל

והמ"ב בס"ק נ"ד סתם דמהני רואים,  .עתה, עיי"ש. והביאו השער"ת (שם) נו דומה למצבבשעה"ד להקל יא)   אות (

  . יותר טוב להחמיר 'לכתדכת'  ובס"ק נ"ב כת' דאם אפשר בנקל להחמיר יעשה כן. ובבה"ל (ד"ה ולחוץ וד"ה ש"ץ) 

וביאר הערוה"ש (אות    ומשמע מכל זה שלמעשה יש להקל בשעה"ד.  ובס"ק נ"ז כת' שבשעה"ד אפשר שיש להקל.

". והערוה"ש (שם) ס"ל דלא  כי קרן עור פניו" כינה היא על הפנים כדכתיב  עיקר השראת הש כ) דטעם המקילין כי  

ומ"מ נר' שבשעה"ד כמו במצבנו   (ח"ט סי' כ).  ה"למועיל צירוף בכה"ג. וכן פסק הכה"ח (אות ע), וכן מצדד השב

כנו בזה בשמעתא  והאר  .בשם השע"ת]  נ"לכאף לשיטתם ועתה שיש ביטול הרבה תפלות יש לסמוך להקל  
 . כ"ה תתא גליון עמיק

 יש עשרה שמצטרפים והוא שומע מרחוק או מצד השני של רה"ר 
אפי' הוא    והיינו  ,ה סע' כ)][שו"ע (סי' נ  היו עשרה במקום א', אפילו מי שאינו עמהם יכול לענות

בבית אחר רחוק לגמרי שכיון שעשרה הם במקום אחד שכינה שרויה ביניהם ואז אפילו  
מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין כל מי שרוצה לצרף עצמו עם אביו שבשמים השוכן  

 קדושה וברכו וכן יכול להוציאו,  איש"ר,  אמןויכול לענות    .[מ"ב (ס"ק ס)].  בתוך אלו העשרה 
ובערוה"ש    , בכה"ח (אות עג)[מ"ב (ס"ק סא). ועי' בשע"ת (סי' נה אות ו).  ידי חובתו בתפלה אם אינו בקי

). וגדולה מזו כתב  ד"ה ונהי  (שם אות כג) שבכה"ג נחשב מתפלל עם הצבור. וכן הוא בשו"ת ממעמקים (ח"ד סי' ד

שכל השומעים את התפלה מהש"ץ מצטרפים למנין אפי'    (ח"א סי' לד)  בחיי משה (או"ח סי' נה) בשם משנה שכיר

שעומדים בחוץ ואינם רואים אלו את אלו. אולם במ"ב (ס"ק נב ונח) מבואר דנחשב תפלה בצבור ומ"מ אינו כבצבור  

 . ) דלא כהמ"ב. ועי' בהליכ"ש (פ"ה הגה יח) בשם הגרשז"א זצ"ל]א עמ' צדחזו"א (ארחות רבינו ח"ודעת הממש. 
 יש טינוף בין המתפללים 

אפילו הוא מרוחק ממנו יותר מארבע אמות כיון שהוא מפסיק בין    מפסיק  טינוףשי"א  
פילו אמן  , ואגורם לשכינה שאינה שורה בכאןכי בין זה שרוצה להצטרף עמהם ל העשרה 

[שו"ע (שם)    .עבודת כוכבים או עובד כוכביםוכן הדין אם מפסיק    אינו יכול לענות לדעה זו.

מדכתב השו"ע דין זה בלשון וי"א משמע  ש[עי' במ"ב (ס"ק סב)    ויש מקילים.   .סד)]-בשם י"א. ומ"ב (ס"ק סג

צה) כתב שגם הש"ע   אותובכה"ח (סי' נה . ע"ט ס"א דלא ס"ל כן  'דדין זה לא פסיקא ליה וכן משמע מהרמ"א בסי

[מ"ב . רק פסוקים אבל ברכו לא יענה  כי הםאיש"ר וקדושה . ולמעשה יענה ]סובר כדעת הי"א

אם הטינופת נמצא תוך רשות אחרת (כגון תוך פחים טמונים) או  י"א שו  .(שם) בשם חיי"א]
כלל.   חוצץ  לא  מהקרקע  י"ט  שהיא מעל  עליונה  עב)שמתפלל בקומה  סי'  (ח"ב  ועי' .  [מנח"א 

מפסיק, היינו אם זה עומד בבית אחר שדינו דטינוף או עכו"ם  שכת'   בבן איש חי (ויחי אות ז)במחז"ב (שם אות יד) 

שיש באותו מקום עכו"ם, ה"ז עונה עם הציבור כל    'הוא שאינו מצטרף עמהם, אבל אם עומד במקום אחד, אפי

  .]דבר שבקדושה 
 ברכת כהנים מהמפרסות

לון או ח   ול לשאת כפיהם דרךכי'  ודומצטרפים לצבור דרך חלון וכוד  דהשוהים בביכהנים  
 ואם אפשר עליהם להחזיר  [עי' לעיל אופן הצירוף למנין. וכן מבואר בשבט הקהתי (ח"ג סי' סה)].  .מרפסת

 . [עי' שו"ע (סי' קכח סע' י) ומ"ב (ס"ק לז)]צבור המתפלל ואם לאו יעשה כלפי העם. פניהם כלפי ה 
 לשמוע חזרת הש"ץ וקדושה דרך טלפון, רם קול, שידור חי וכדו' 

, ואם  [רמ"א (סי' א)]נין לכתחלה יתפלל בשעה שהצבור מתפללין  מי שאין בידו להתפלל במ
בידו לשמוע קדושה וקדיש דרך הטלפון, רם קול בשידור חי, טוב שיעשה כן ויכוון לצאת  

.  [ועדיף שיודיעו לש"ץ שיכוין להוציאו דבעינן כוונת שומע ומשמיע]יד"ח קדושה וכדו' מדין שומע כעונה.  
דאין   דס"לעי' במנח"ש (ח"א סי' ט)  [ע בדרך זו יש לו על מי לסמוך.  והעונה אמן על הברכות ששומ

. וכן נקט במועדים וזמנים (ח"ו סי' קה). אולם האג"מ (ח"ד סי' צא אות ד) פסק שיש לענות אמן בכה"ג  לענות אמן

 .. ועי' עוד בהגה דלהלן לענין שמיעת קרה"ת בכה"ג]מספק. ועי' בבאר משה (ח"ג סי' קסו)
 אמירת קדיש ע"י שליח  

יכול למנות    כדו' ואין בידו להצטרף למניןומי שצריך לומר קדיש על אביו או אמו  
בצבור  שליח   המתפלל  עבורלאחר  במקומו  קדיש  כי  שיגיד  אדם  ם  של  שלוחו 
במטה אפרים (אלף למטה דיני קדיש יתום   . ועי'מ"א (סי' קלב ס"ק ב)הוכן פסק  .  בנימין זאב (סי' רא)[ .  כמותו

קדיש שאני דזכות הוא לאביו שיתקדש שם שמים ע"י ,  מצוה שעל גופובלא שייך שליחות  אע"פ דדשביאר  שער ד)  

 . ]זרעו וא"כ ה"ה כשמתקדש ע"י שליח זרעו יש לו זכות בזה

 תפלת י"ח ע"מ לחבוש מסכה להפסיק
אסור להפסיק בדבור  ו  ].שו"ע (סי' צה סע' ג) [.  עליו לעמוד כעבד לפני רבו  ת י"ח העומד בתפיל

ומ"מ במקום חשש סכנה רחוקה מותר    ].[שם (סי' קד סע' א)   או ברמיזה ואפי' לדבר מצוה.
ג) שבמקום חשש רחוק מותר להפסיק בהליכה. ובחשש סכנה -עי' בשו"ע (סי' קד סע' ב  [להפסיק ע"י הליכה.  

. וע"כ נראה שאם שכח לחבוש מסיכה המונעת הדבקה ויש אנשים  ]ממש מותר אף ע"י דבור
יתן להפסיק באמצע תפלת  וכדו' נ  (או שהוא עצמו בקבוצת סיכון)   בקבוצת סיכון מסביבו

תפלה שבאופן זה רשאי אף  ה פרט כשהדבר מטריד את כוונת  בי"ח ע"מ לחבוש אותה.  
 להפסיק ע"י רמיזה אם יש צורך בכך כמבואר להלן.

 קבל קנס לע"מ שלא 
בכה"ח (אות ו) דהכא לא עי' ו. ס"ק ב)שם מ"ב ([. תפלת י"ח  במקום הפסד ממון אין להפסיק אפילו 

מדבר לפני המלך אין זה דרך כבוד  ש וןדמבואר ברמ"א תרנ"ו שאין לבזבז בשביל מצוה יותר מחומש כינאמר הא 

 כיוןאבל ע"י הליכה    ,ע"י דיבור  דוקא כשיש צורך להפסיק  היינוו  ].להפסיק מפני הפסד ממון
שהליכה אינו כ"כ הפסק כמבואר בשו"ע (שם סע' ב) והמ"א   במ"ב (ס"ק י)  [עי'גמור  הפסק  אינו  שהליכה  

 ע"פ משמעות המ"א הנ"ל]  ברכת הבית (שער מ ס"ק ה)[במקום הפסד מרובה יש מקום להקל.    ,(ס"ק ג)]
מסכה מותר להפסיק בהליכה ע"מ לקחת    תשעלול לקבל קנס משום אי חביש  באופןועל כן  

ב וסי' צו -[מ"ב (סי' קד ס"ק א.  רשאי לעקור מקומו  לכווןאם עושה כדי שיוכל  כן  ו  .א' ולחבשה 

. ולענין הפסק  ועי' מש"כ בזה בשמעתא עמיקתא גליון קצ"א   .שמותר אף לרמוז(סי' קד ס"ק א)    ועיי"ש  .ס"ק ז)

בשו"ע סימן ס"ו דבין הפרקים, שואל בשלום אדם נכבד, ומשיב שלום לכל אדם. ובאמצע, שואל בכה"ג בקר"ש עי'  

י שהוא ירא ממנו כגון: אביו או רבו, או מי שהוא גדול ממנו בחכמה וכ"ש מלך או אנס, ומשיב שלום בשלום מ

ועי' בבה"ל (ד"ה אנס) בשם שלמי שמחה בשם מהרש"ק דאפילו בשביל הפסד  . לאדם נכבד ואפילו באמצע הפסוק

בהם כלל, אם לא מפני מי  פסוק שמע ישראל ובשכמל"ו שלא יפסיק  ועיי"ש בשו"ע שבממון מותר להפסיק, ע"כ.  

 . ]שירא שמא יהרגנו, ע"כ
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 חצר תפלה המתקיימת בב
ומרים תחינה בלא אין נפילת אפים אלא במקום שיש ארון וס"ת בתוכו, אבל בלא זה א

אם יש שאר ספרים  שי"א  . ו]המובא בב"י (שם)   רוקח (סי' שכד)ע"פ ה  רמ"א (סי' קלא סע' ב)[.  ם כיסוי פני
ונלע"ד   .במ"ב (ס"ק יא) שהביא פלוגתתם. ועי'  אות ה)(א"ר  [ויש חולקים.    .[שכנה"ג (שם)].  יפול על פניו

(אורחות ובעל קהילות יעקב זצ"ל  .  ]זה  חשיב כספר לעניןד בזמננו שהסדורים יש בהם פרשיות מהתורה  ש

וכן דעת בעל השבט הלוי [.  פניו בחדרו, כיון שהיה בו ספרי קודש   נהג ליפול על  רבנו ח"ב עמ' סז)

 .])יח"קובץ שאלות בענין הנגיף (מבית לוי 
 חצר בהכ"נ ומרפסת שבבית

רמ"א [  .בהכ"נשל ה   הקודש   כול לראות מקום הארון כשי המתפלל בחצר בהכ"נ נופל על פניו  

שעליו    ולפי"ז י"ל שה"ה למתפלל במרפסת ויכול לראות ארון הספרים בביתו  .]ומ"ב (שם) 
 . ליפול על פניו (לדעת המחייבים לעיל)

 מנהג ירושלים
מנהג ירושלים ליפול על פניהם בתחנון אפילו במקום שאין ספר תורה, משום שבירושלים  

ובאשי ישראל (פכ"ה הגה לט) הביא בשם .  [ספר ארץ ישראל (סי' א אות סט)בכל מקום נקרא לפני ה'.  

 .ם החדשה בכלל זה]-רשז"א זצ"ל שמסתפק אם יגה

 במנין המתקיים בחצר
[שו"ע (סי' וכדו' כיון שאינו מנין קבוע לא מברכים ברכת מעין שבע.  ם מנין המתקיים בבתי

דומה לבית  אצלם  יש קביעות על איזה ימים ויש ס"ת  אם  אבל    .רסח סע' י) ומ"ב (ס"ק כד)]
ואומרים קבוע  (שם)].  אותו  הכנסת  המתקיימים  .  [מ"ב  וכד ומנינים  ידוע    'וחצרות  אם 

שיתקיימו כמה ימים (כי ידוע שהרשויות אינם מאפשרים קיום מנינים בבהכ"נ גם בימים  
כיון ימים  כמה  יתקיימו  אם  ידוע  לא  ואם  יברכו,  ס"ת  להם  ויש  שעומדים    הבאים) 

 .]כנלע"ד[להתבטל לא יברכו כי אינו נחשב מנין קבוע. 
 מנהג ירושלים
(שבת שובה). ועי' בבן איש    [לוח אר"י.  אף במנין שאינו קבוע  ברכת מעין שבע  מרו מנהג ירושלים ל

חי (שנה ב' פר' וירא אות י) וכה"ח (סי' רסח אות נ) שכן מנהג המקובלים. ודעת הגריש"א זצ"ל שיש לנהוג כן בכל 

 .]ירושלים. ודעת הגרשז"א זצ"ל (שש"כ פס"ה הגה נח)שאפשר שזה רק בירושלים שבתוך החומות

 (לתפלה וברכות)  עם כפפות ה"כבמ חובת נט"י ביציאה
, אף על פי שצריך לברך אשר יצר, אין  או שלבש כפפות גומי וכדו'   הטיל מים ולא שפשף 

[שו"ע (סי' .  (מחמת שצריך לברך)  משום הכוןומשום נקיות שיש בזה  ליטול ידיו אלא    חייב

ומ"מ  .  [שו"ע (סי' תריג סע' ג)]. וכן הדין אם עשה צרכיו ולא נגע במקומות המכוסים.  ז סע' ב)]
אם שפשף צריך מדינא . ועיי"ש שד"ה הטיל) סי' ז [בה"ל (לתפלה צריך ליטול אף בלא הטיל מים כלל.  

כח במסכתא יומא ל' ע"א ת"ר הלכה בסעודה וכו' עי"ש מדינא רק אותו היד כדמו  "צא  'ליטול ואם שפשף ביד א

 . והשנייה רק משום הכון]
 קבוע ה"כבמיצא מבית 

בית הכסא קבוע צריך ליטול  לאם לא נכנס לבית הכסא קבוע, אבל אם נכנס    להנ"כל  
בבית הכסא קבוע של זמננו י"א שא"צ נט"י (אם לא נגע  אלא ש.  [שו"ע (סי' ד סע' יח)]ידיו.  

). ועי' בחזו"א (או"ח סי' יז ס"ק ד ויא) שאם  פ"כ אות כד  [הגרשז"א זצ"ל (הליכ"שבמקומות המכוסים).  

בית הכסא משום שהצואה אינה נשארת שם אלא נופלת למרחוק, או    ן הוא דומה לבה"כ של פרסאי שאין לו די

שטפוה המים, יש לו דין  בה"כ גמור. ועי' בזה באג"מ (אה"ע ח"א סי' קיד) ובמנח"י שכיון שמתעכבת שם עד שי

 . (ח"א סי' ס) ולמעשה נקטו שיש להחמיר בזה. וכן פסק הגריש"א זצ"ל (וזאת הברכה פט"ז)]
 טבילת עזרא

הנוהג לטבול טבילת עזרא וחושש משום הדבקות או שאין בידו לטבול, יסמוך על שפיכת  
עמוד זקוף ושתי ידיו מונחים  ע"י שפיכת מים נגד ראשו וגופו במקלחת שבבית (ויט' קבין  

[עי'  ).  נגד לבו ולא ידחק אותם בחיבוק הרבה רק בריווח קצת כדי שיבואו המים גם שם

החלקת    ן פסקובתנאי שיהי' נוזל בלי הפסק. וכ ע"י מקלחת    דס"ל שמועיל שפיכת ט' קביןבשו"ת צור יעקב (סי' ט)  

החזו"א (דעת נוטה הל' קר"ש הגה צח) שלא מועיל משום . אולם דעת  י (ח"ג סי' טו)" המנחו  יעקב (יו"ד סי' קיט)

שבט הלוי (ח"א סי' כד) כת' להקל בזה במקום שא"א לו וה, וזה א"א כשיש חורים קטנים.  'שצריך שפיכה בפעם א

ליטר.   12.44ליטר. ולגר"ח נאה השיעור הוא    21.6  -וא כ ) המידות ושיעורי תורה(  חזו"אל  ט' קביןלטבול. ושיעור  

ומ"מ נראה שסופר סת"ם המדקדק לטבול לפני   קדושת הבית].   -וכתבנו עוד מזה במילי דטהרה  
[כי הדבר תלוי הכתיבה אם מיקל בימים אלו לשפוך ט' קבין יודיע לקונה שלא טבל ממש.  

 .בכה"ג ויש בזה משום הונאה]ט' קבין ' אם מהני חבמ

 טלטול ס"ת ממקום למקום לצורך צבור
צבור שאין להם ס"ת ואין בידם להגיע למקום שיש ס"ת, מותר להביא להם ממקום אחר.  
ועל כן המקיימים בימים אלו מנינים מצומצמים בבתים רשאים להביא מהבכ"נ ס"ת 

) ובית שערים (או"ח סי מח). ועי' יד ד"ה אין  'סע  שם על(   , בה"לשו"ע (סי' קלה סע' יד)[ע"מ לקרא בצבור.  

עמיקת ש"ג].  בשמעתא  גליון  שמעו  א  שלא  ששה  לפחות  יש  אם  הקריאה  שמעו  חלק  אם  ואף 
 . [בה"ל (סי' קמג ד"ה בפחות)]מותר. 

 לצורך יחידים 
אין להביא ס"ת לצורך יחידים שאינם יכולים להגיע לשמוע הקריאה, פרט לצורך פרשת  

רה מותר בשעת  אדם חשוב בתואמנם לצורך  ].מ"ב (ס"ק מו)[שו"ע (שם), בה"ל (שם) ו פרה וזכור.
ומ"ב (ס"ק   רמ"א (שם)[.  כמבואר בסמוךצורך להביא ס"ת לצורכו, וטוב לקבוע מקום לס"ת  

 ]. (ד"ה ואם הוא) שצידד קצת שמחמת עושר חשיב חשוב  בה"ל י"שועינ). 
 מכין ארון קודש במקום 

אם מכינים ארון ומכניסים שם הס"ת יום או יומיים, אין איסור להוציא הס"ת אף לצורך 
ויש מקילים שאם הכינו מקום לס"ת אפילו לצורך אותו יום    ].רמ"א (סי' קלה סע' יד)[יחיד.  

מהרש"ם (דעת תורה שם  ו  פמ"ג (מ"ז ס"ק יב),  א"ר (אות יח) ,  "א (ס"ק כב)[מבלבד מותר להוציאו משם.  

פ דזה מקרי כקביעות. אולם דעת הגרשז"א זצ"ל "בערוה"ש (אות לב) שהמנהג לדקדק שיקראו בו ג). ועי'  אבלד"ה  

(הליכ"ש תפלה פי"ב אות לח) שאין למנהג זה יסוד. ודעת האג"מ (יו"ד ח"ד סי' סא אות יג) שיש להשתדל לכתחלה  

לפי   כיכה"ח (אות פג)  [  .ויש מפוסקי בני ספרד שאוסרים אף כשמכינים מקום לס"ת  .]לקרוא ג"פ

 ]. אף כשמייחד לו מקום אסור הכ"נ לבהכ"נלהוציא מבאף הזוהר שאוסר 

 על הקריאה ברכה
שהעולים לתורה יברכו מריחוק מקום כגון מהמרפסת שם הם  ניתן לסמוך שעת הצורך ב

מתפללים ויוצאים יד"ח ע"י הבעל קורא מדין שומע כעונה אפילו אינם רואים את הכתב.  
וכן פסק הגר"מ שטרנבוך שליט"א במכתב]-[עי' ברמ"א (סי' קלט סע' ג) ומ"ב (ס"ק חב . וכמו כן הבעל יג). 

קרא קצת פסוקים ויברך לאחריהם, וחוזר לברך תחילה וקורא קצת  לו  ברךקורא יכול ל
[עי' בשו"ע  .  פסוקים ומברך לאחריהם, וכן יעשה כמה פעמים, כמספר העולים של אותו היום

  מגילה משנה ב'. ועיי"ש במ"ב. ויעוי' בשאין בהם מי שיודע לקרות אלא א  (סי' קמג סע' ה) שפסק כן לענין בהכ"נ

רק הראשון מברך ברכה ראשונה והעולה האחרון היה מברך ברכה אחרונה שה  תעיקר התקנה היש  שמבואר)  כב.(

דלאחר מכן גזרו שכל א' יברך לפניה    )כא:(א ג' פס', ומבואר בגמ' שם  רקו  היה  היה ע"י שכל א'  העליותוחילוק  

ו אינה קבועה ובאתריה דרב דמיעל דגזירה ז  כב:)  –  כב.(  ועיי"שולאחריה גזירה משום הנכנסין ומשום היוצאין,  

מרפסות  ולפי"ז העירוני די"ל דבמנין ע"י      .עיילי ומיפק לא נפקי, היו נכנסין ולא יוצאין ברכו רק לפניה ולא לאחריה

מעיקרא לא שייך בזה גזירת נכנסין ויוצאין שכל הנכנס ויוצא הוא במקום שאין   שכל מהותם צירוף של יחידים

. ועי' מש"כ ב ודאי לא שייך לגביהם רק לנכנסים למקום שיש עשרה ורואים שאין מברכיןציבור, והשומעים ברחו

 .])ד"ה וראיתי או"ח סי' קע("ס תחה (מגילה כא:) ו "אשפ, הס"ק ה) ט"ז (סי' תכחעל גמ' זו ה
 שמיעת קריאת התורה דרך טלפון, שידור חי וכדו' 

מי שאין בידו לשמוע קה"ת מחמת שהוא בבידוד וכדו', ובידו לשמוע דרך טלפון או שידור  
[דאע"פ שאם לא התפלל בצבור לא חל עליו חובה לשמוע כמבואר בבה"ל (ססי' חי, טוב להדר לעשות כן.  

טלפון וכדו'   קלה ד"ה אין מביאין), מ"מ עיי"ש שעכ"פ יש לו מצוה לשמוע, וע"כ יש מקום להדר בנ"ד לשמוע ע"י

, דלא  (ח"ב סי' קח וח"ד קכו) באג"מ  ו  ל (ח"ה סי' פד)"בשבהכי לפי רוב הפוסקים יש לצדד שמועיל, וכן מבואר  

   .]) דס"ל שלא מועיל. ועי' בשמעתא עמיקתא גליון קנ"ח(ח"א סי' ט "שמנחכה
 (במקום שאין ס"ת)לקרא מתוך חומש 

מ"ב  [מקום שאין להם ספר תורה נכון לקרא בחומש בלא ברכה שלא תשכח תורת קריאה.  

 . ]. ועי' בבה"ל (סי' רפד ד"ה אסור) שהביא מח' אם אחר קריאה כזו בצבור אם מפטירים אחריה(סי' קמג ס"ק ט)
 השלמת פרשיות שלא שמע 

 בבה"ל  'עי[ .הקריאה   אינו חייב להשלים אותה   מחמת שישב בבידוד וכדו'  ה"תם הפסיד קא

אף ליחיד כשיכול מ"מ  ש  (ועיי"ש  בוריצהחלה רק על    ה"תק  תעיקר חובששמבואר  (ססי' קלה ד"ה אין מביאין)  

בתוספות מעשה רב (סי' לד) מובא שכשיצא הגר"א מבית   עי'ו  .)רבצבו   ה"תק  מצוה עליו ללכת לשמוע  הכ"נלילך לב

פי"ב  ש "הגרשז"א זצ"ל (הליכ דעתו האסורים קרא לבעל קורא שיקרא לפניו כל ד' סדרות מד' שבועות אשר ישב. 

 . ]. ועי' עוד בזה בשמעתא עמיקתא גליון ע"חנהג הגר"אידות שסזו אלא מדת חאין  ש) 17אות ו ופט"ז הגה כו והגה  

 . ה"תר שבטלו קצבול ןתשלומי  דין בענין ה "תכבשמעתא עמיקתא גליון  ועי' 
 שם לבת קריאת

במקום שאין מנין מי שנולדה לו בת יקרא לה השם בבית ולאחר מכן כשיחזרו לשגרה 
זכרון  ב  במ"א (סי' רפב ס"ק יח) שאבי הבת מקבל עלייה לתורה. וכי'[עי'  יעלה לתורה ויעשה לה מי שברך.  

 ר או נקיבהמצוה לש"ץ לעשות מי שבירך לאשתו ולהילד ואגב נתפרסם שם הילד ברבים הן זכשסי' ה)    חיוסף (או"
ומי שאינו רוצה להיות חיוב לעלות לתורה ראוי לענשו שאינו מקיים מנהגן של ישראל שהוא תורה  עיי"ש שכת'  ו

ואם הוא עולה לתורה ורק שאינו מקרה שם לבתו ע"י מי שבירך כנ"ל ורק שסומך על קריאת   מטעם שכתוב במ"א

יעשה למקום שיש צבור  שאם יכול לשלוח שליח    ה . ונרא ], ע"כהשם בבתי גואי נ"ל דאין עליו כלום
 . )ביום חול(יעשה כן  ך טלפוןרד בעצמולעשות יכול אם  כן וכן

 ברכות הנהנין
כמו שמצוי אצל  ,  חוש טעם מחמת חוליהאוכל מאכל ולא מרגיש טעמו מחמת שאין לו  

, אע"פ דע"י בליעה  יד"ח  בלע מצה יצאשפסק דמי ששו"ע (סי' תעה סע' ג)  עי' ב[.  חייב לברך  , חולי קורונה 

במו"ק (שם) דלא בעינן טעם מצה, דומיא דברכת   וכת' ,לחוד לא מרגישים טעם האוכל כמ"ש המ"ב (שם ס"ק כט)

דאע"פ שלא הרגיש טעם מצה בפיו    כת'ך דבבלע נמי סגי. והגר"ז (אות כו)  המוציא דלא בעינן נמי טעם לחם בחי

כיון שנהנה גרונו ממנה הר"ז נקראת אכילה. אולם בערוה"ש (אות יד) יצא לחדש שאף דקיי"ל הנאת גרון אסרה 

מבואר  אין לו חוש טעם מברך ברכת הנהנין וכהא דבלע מצה ד. ולפי"ז יוצא דמי שתורה מ"מ גם בהנאת מעיים סגי

וכן פסק   דלא צריך הרגשת טעם כי סוף סוף הגרון נהנה בשעת בליעה, ולהערוה"ש כי עכ"פ איכא הנאת מעיים.

האוכל דרך זונדה פטור מלברך ואם בידו לצאת ידי חובה  הגרמש"ק שליט"א (עיטורי מרדכי הל' מגיפה). אולם  

ועי'    .במנח"י (ח"ג סי' יח אות כד)הובא  בלבושי מרדכי (או"ח סי' לב)  , כמבואר כ"ז  ע"י מישהו אחר ראוי לעשות כן

 .  ]בכל זה בשמעתא עמיקתא גליון תכ"ט
  ברכות הריח

ת וכדו'  וכמו שמצוי אצל חולי קורונה או שנסתמו נחיריו מחמת קריר  מי שאין לו חוש ריח 
ינו מברך על הבשמים ואינו יכול  המרדכי (ברכות סי' קפח) בשם הרבינו אפרים א[אינו מברך ברכת בשמים.  

להוציא רבים יד"ח בבשמים של הבדל. אבל דעת האורחות חיים (הל' הבדלה סי' ח) שיכול לברך אף אם לא מוציא  

ודעת השבות יעקב רבים יד"ח, דאע"פ שאינו מרגיש בריח הנאה יש לו שמחזק ראשו וגופו. והביאו הב"י (סי' רצז).  

להלן בדיני  . ולענין ברכת בשמים בהבדלה, עי' ]לברך לעצמו כיון שהנשמה נהנה(ח"ג סי' כ) דאף יכול 
 . שבת

 ברכת הגומל
אם נפל למשכב מחמת החולי צריך לברך.    )סי' ריט סע' ח(  השו"עדעת  מי שחלה בקורונה ל

אע"פ ששייך בו סכנה מ"מ אם חלה במצב קל אינו מברך, אבל אם חלה   )שם (  ולהרמ"א
   .]ועי' בזה בשמעתא עמיקתא גליון תל"ה[ באופן שמחללין עליו את השבת מברך.

 מתי מברכים
עד   זו  ברכה  לברך  לגמריאין  שיצא  שיתרפא  ואחר  רושם    מהחולי.  יש  עדיין  אם  אף 

ועל כן חולה קורונה אחר שהתרפא ויצא   .]דידי) שבט הלוי (ח"ד סי' קנב ד"ה ול[  מהמחלה מברך.
   . ]ועי' בזה בשמעתא עמיקתא גליון תל"ה[  לגמרי מסכנה, אף אם עדיין סובל מחולשה וכדו', מברך.

 דרך זכוכית או משקפת 
הלק"ט (ח"א סי' צט  [  גמורה.  בכלל ראיה וכדו',    חלון, משקפים  דרך  ראייה דרך זכוכית כגון

פתח הדביר (סי' רכד  [וכן הדין בראייה דרך משקפת.    .]ברכ"י (או"ח רסי' רכד וסי' תכו אות ד)ווסי' רעד) 

בצל החכמה (ח"ב סי' טז) בשם משיב נפש (ח"ב סי' רמד). וכן פסק הגרנ"ק זצ"ל (חוט שני שבת  ו   אות י ד"ה גם)

בשעת קידוש לבנה  ש  ועי' במ"ב (סי' תכו ס"ק כא ושעה"צ אות כה) ע"פ המהרש"ל,  .ח"ג קובץ ענינים או"ח אות ו)

להסיר). (אבל המשקפים א"צ  יברך דרך חלון  לא  אף   לכתחלה  ואפשר שבזה"ז שהזכוכיות שקופות לגמרי שרי 

 .]לראות ובטלים לגופולו לכתחלה, וצ"ע. ועכ"פ נר' שגם למהרש"ל א"צ להסיר את בתי העניים כי עוזרים 



 

 
 באמצעות מראה 

לטעות שלא רואה דבר , אלא שבמקום שיש לחוש  גם בכלל ראיה   ראייה באמצעות מראה 
וכ"כ השבות    .הדבר שמואל (סי' רמב)כן יוצא מדברי  [  .נה) אין לברך באופן זה הנכון (כגון בברכת הלב

בפתח הדביר (סי' רכד    וכן פסקס"ק ח).    שם) הביאו הפת"ש (חו"מ  סי' לההברכ"י (חו"מ  , ויעקב (ח"א סי' קכו)

   .]אות א)קצה   סי'כה"ח (עי' ב[. ויש מי שמחמיר בכל אופן. ]אות י ד"ה ועל מה)
 באמצעות מסך אלקטרוני

אין הדבר    ,וכדו'  תמצלמה אלקטרוני  או  משקפתאלקטרוני כגון    מסךראייה באמצעות  
נראה   בירךכבר  אם  . אלא ש לא יברך עד שיראה בעצמופשוט אם נחשב כראייה, ועל כן  

בכה"ג כי אינו נהנה מאור  (אולם על הנר של הבדלה לא מהני ראייה    זר ומברךואינו ח ש
מצלמת וידיאו, הדבר בכלל ראייה, דלא  ו  אלקטרוניתשראייה דרך מסך מצלמה, דרך משקפת  לכאו' י"ל  [  הנר).

אלא שכ"ז בשעת אמת אבל אם צילמו המקום ואח"כ רואה את (  גרע ממראה שרואה דבר המשתקף עליה ומהני

בעלמ כציור  אלא  זה  דאין  מהני  לא  ההסרטה  או  עליוהתמונה  מברכים  שלא  בין ).  א  לחלק  דיש  שאפשר  אלא 

השתקפות טבעית כגון על מראה או מים, לבין השתקפות על מסך אלקטרוני די"ל דפנים חדשות באו לכאן והוי  

זה כשעומד במקום שנמצאים  . וכל ]כתמונה שלא מברכים עליה (אולם לענין עדות לא נראה לחלק בזה)
כלל באותו  עומד  , אבל אם אינו  ) הוא בריחוק מקום  (אפי'אותם דברים שמברכים עליהם  

ובידו לראות רק ע"י אמצעי  ,מקום  יד"ח  אינו    ם, אלקטרוני   ים כגון שיושב בביתו  יוצא 
 .  ]. ועי' מש"כ בכל זה בשמעתא עמיקתא גליון תל"ובצל החכמה (ח"ב סי' יח)[. כלל ברכות הראייה 

 אה את חברו ור
אף אם לא ראה  ם בשידור חי  אלקטרוני דרך אמצעים  הרואה את חברו החביב עליו ביותר  
ומ"מ    ,ברכת שהחיינו (אף לנוהגים לברך אף בזה"ז)  אותו יותר משלשים יום אינו מברך

(ומ"מ אם ראהו דרך תמונה או    נראה שאם שוב ראהו תוך ל' יום מראייה זו אינו מברך
 . ]והארכנו בזה בס"ד בשמעתא עמיקתא גליון תל"ו  עי' במקורות הנ"ל.[.  סרטון שהוסרט ודאי אינו כלום) 

 תשב בלבצע בדיקת קורונה בער
ת קורונה בער"ש אע"פ שיש יהודים שיתנו תשובות הבדיקה בשבת, כי ומותר לבצע בדיק

עי' בשו"ע (סי' רמח סע' ד) שמבואר שמותר לגרום מער"ש היתר  [פקו"נ.  הצלה מפני חשש  עסוקים הם  

דפקו"נ בשבת אם עושה כן לצורך מצוה. וא"כ ה"ה בענינו דאיכא משום צורך מצוה כי עד קבלת התוצאות צריך 

ויצטרך להמנע מלהתפלל בצבור, לימוד בצוותא ועוד. ואף  יצטרך להתבטל מפרנתו ולצורך פרנסה   להיות בבידוד

י"א דחשיב דבר מצוה כמבואר בפוסקים שם. ואף לדעת המ"ב (פתיחה לסי' רמח וס"ק כו) שבאופן שבודאי יצטרך  

פני שבת או במוצ"ש. ואע"פ  לחלל את השבת לא מקילינן, מ"מ הכא אינו אלא ספק כי יתכן שהתוצאות יהיו עוד ל

למנוע   ע"מ  להשאר בבידוד  אינו מחויב  כי  להיבדק  להבדק מ"מ רשאי  צריך  לא  ימים  ישאר בבידוד כמה  שאם 

הבדיקה כי עושה בהיתר כנ"ל. ובר מן דין יש להתיר בנ"ד כי באיחור הבדיקה יש משום חשש פקו"נ, כי במידה 

שהיו בסבבו ע"מ למנוע הדבקות. ומה"ט נרא' שבדיעבד אם באו  שיתברר שהנבדק חולה יש לשלוח לבידוד כל אלו 

לבודקו לביתו בשבת, יבדק ואין בזה משום חילול שבת והכל לפי הענין. ועי' בשמעתא עמיקתא גליונות  קל"ב,  

 . ]תמ"הבשמעתא עמיקתא גליון . ועי' טלפון בשבת ע"מ לקבל התוצאהל לענותלקמן בענין  עוד ועי' שס"ט ותל"ג.
   בפניםכה יעם מסיציאה לרה"ר 

פניו  פניו ע"מ למנוע הדבקות ומחמת זה מקפיד שלא להסירה מעל  הלובש מסיכה על 
[עי'  .  ברשות הרבים, רשאי לצאת בה בשבת במקום שאין עירוב, ומ"מ יזהר שלא לטלטלה 

או  ב בידו  לו מכה  למי שיש  לצאת במצנפת שתולים בצואר  שמותר  נא)  סע'  (שם  וכן בסמרטוטין שו"ע  בזרועו, 

הכרוכים על היד או על האצבע שיש בה מכה, ע"כ. וביאר המ"ב (ס"ק קפ) שכל אלו אינם נחשבים להם משאוי 

שסתימת השו"ע שאף אם לא יצא בהם מבעו"י שרי.    ה"לאלא הם כתכשיט להם, ע"כ. ועיי"ש במ"ב (ס"ק קפב) ובב 

קומה (אבן ידועה שכשהיא על אשה לא תפיל), ובמשקל ששקלו  ועי' בשו"ע (סי' שג סע' כד) שאשה יוצאת באבן ת

לא נתעברה עדיין. מבואר שדבר שבא לשמש את האדם אע"פ שאין רפואה בעצם הדבר    ' כנגדו שלא תפיל, ואפי

ולפי"ז נמצאנו למדין שתכשיט אין פירושו דוקא דבר הנעשה לנוי,   וכדו' חשיב מלבוש. של חוליאלא מניעה מפגיע 

צורך מניעת ניתן לבנ"ד ד  ה"הוכ"כ השש"כ (פי"ח אות יא). ולפי"ז  .  דבר שאדם עונד אותו על גופו ומשמשואלא  

 וכן פסק הגרח"ק שליט"אבפרט באופן שיש משום חימום הפנים כמבואר להלן.  .  משום הוצאה בו  הדבקות שאין  

 . ]ותמ"ד שע"ג נותועי' בשמעתא עמיקתא גליו. עקב התפשטות נגיף הקורונה
   םליוהח רונה גיף הקובנ חלה

מסיכה ע"מ שלא להדבק אלא מחמת שהרשויות מחייבים  ואינו לובש   ה אף מי שכבר חל
  דבר המתלבש על הגוף והוי    דרך העולם לצאת בושיב מלבוש כי  כי ח[  . צאת בה בשבתלעשות זאת רשאי ל

  .]ד טעם לזה, ועיי"ש עותמ"ד נותבשמעתא עמיקתא גליוכמו שבארנו 
 ציאה לרה"ר עם כפפות מגומי י

הלובש כפפות על ידיו למנוע הדבקות ומחמת זה מקפיד שלא להסירם ברשות הרבים,  
[עי' בשו"ע  .  רשאי לצאת בהם בשבת במקום שאין עירוב, ומ"מ יזהר שלא לטלטלם בידיו

והטעם שהם מלבוש  (סי' שא סע' לז) ובמ"ב (ס"ק קלט וקמא) שמותר ללבוש כפפות בשבת (ואף נהגו להתיר בזה) 

לפעמים צריך למשמש בידיו להסיר ממנו כנה או  אלא שראוי לחוש למחמירים כי    ,גמור שעשויין להגן מפני הקור

בנ"ד להתיר לכו"ע לא מבעי אם מחמם    ', ע"כ. ונרבר"הפרעוש העוקצתו וחיישינן שמא ישכח ואתי לאתויי ד"א  

וגם לדעה השניה י"ל דכיון שלובש אותם    )י"ק-ח"אג"מ או"ח ח"א סי' ק, (ועי' עוד באת גופו דשרי לדעה ראשונה 

י"ל כיון שעושה כן ע"מ לא    ,ע"מ לא להדבק אין לחוש שיוציאם  נימא שלא משתמש לחמם הגוף  אלא אף אם 

. ועי' בשמעתא שמענו מגדולי הפוסקים שליט"א . וכן  בהגה דלעיל  שביארנושיב משאוי וכמו  להדבק במחלה לא ח

 .]ותמ"ד שע"ג נותעמיקתא גליו

 הוצאת אישור יציאה
יציאה מהבית לצורך תפלה ה במקומות שהוטל סגר על העיר ע"מ למנוע התפשטות הנגיף ו

צפוי לקנס    עושה כןמטעם הרשויות ואם אינו    וכדו' מותרת רק כשנושא אישור מודפס
  או יוצא ברשות כרמלית   אם עושה כן ע"י שינוי   האישור  להוציאו  מותר לצאת בשבת  גבוה,

(ומ"מ במקום האפשר יש לחבר האישור לקצבות החגורה באופן שהתירו בענין יציאה עם  
ענגל (ח"ג סי' מג)  [עי' ב.  )עי' מ"ב סי' ש"א ס"ק מ"ה   ,מפחות בשבת ות  שהתיר לצורך מצומהר"ש 

בציבור   מזהה    וכדו'תפילה  תעודה  לרשות  מרשות  מחייב כ להוציא  דרבנן  במקום  ,שהחוק   כרמלית   כגון  תרי 

א"צ  שכת'  עיי"ש ש ו.  כ"ש במקום מלאכה כלאח"י ו  (וכן הוא בנ"ד כי מוציא מחמת הרשויות, עיי"ש)  משאל"צו

כת' להתיר מהר"ם בריסק (ח"ב סי' סז)  . וההשש"כ (פי"ח אות כב) ו  השבת. והביאולישב בביתו כל יום    להחמיר

 .]. והארכנו בזה בס"ד בשמעתא עמיקתא גליון תמ"גתא דרבנןלבמקום דאיכא ת
 הרטבת כפפות גומי 

 [שש"כ (פי"ב אות יד.  אף בשעת הדחה כלים וכדו'  להרטיב כפפות גומי או פלאסטיק  מותר

 .]) שם(  "שארח. [בכוונה לכבסן אבל אסור לרוחצן]. . וכן הוא באחרות שבת (פי"ג אות ו))ופי"ד אות טו
 לחיטוי ידים  ג'לבשימוש 

כי חד לחיטוי ידים העשוי כנוזל הנספג בגוף ללא צורך במים  ומותר להשתמש בג'ל המי
 . [שש"כ (פ"מ אות יד)] חומר זה אין חשש משום ממרח.ב

 לאחר טבילת מצוה בחמים להתרחץ 
במקום טבילת    וע"כ  ע"מ למנוע הדבקות,לאחר טבילה  להתרחץ היטב  מומלץ  עקב המצב  

במים חמים    ואם יש צורך בזה יש להתיר אף  ,אחר הטבילה להתרחץ  מצוה יש להתיר  
חי' הרע"א  ב[דלא גרע ממש"כ  ויש להיזהר מסחיטת השיער. שהוחמו מער"ש או בשבת בהיתר.

(רסי'    בה"ל. וכן פסק ב"ש ערמבשבת לרחוץ כל גופו במים שהוחמו    '(סי' שז על סע' ה וסי' שכו) דמצטער רשאי אפי

וא"כ   שייך לגביו גזירת הבלנים.  מרחץ ולא אמבטיה שבבית אינו בכלל    שחדר  )פכ"ארח"ג  (באור לציון    . ועי'שכו) 

 .]בפרט בטבילת מצוה שיש חשש שימנעו מלטבול מחמת זה שעושה משום חשש הדבקות יש להקל במקום הצורך
 מדידת חום

עי' בשו"ע (סי' שו סע' ז) ובמ"ב (ס"ק לו). וכן  [.  מותר למדוד חום בשבת באמצעות מד חום כספית

ה פ"מ  (שש"כ  זצ"ל  הגרשז"א  ג)דעת  או  ]גה  חשמלי  חום  במד  זה  לצורך  להשתמש  אין  אולם   .
דיגיטלי. וכן אין להשתמש במד חום שמכח חום הגוף מופיעות עליו אותיות או מספרים,  

. ומ"מ אם אין בידו להשיג מד חום  אורחות שבת (ח"ב פ"כ אות קסו) [  ועי' בהערה.  .מחשש מלאכת כותב

כי אינו אלא כתב שאינו מתקיים שלא  ,נראה שמותר להשתמש בו  , בחולהרגיל וצריך לדעת רמת החום ע"מ לטפל  

כדרך כתיבה כמו שבארנו בגליון תי"ד דבכה"ג חשיב מלאכה כלאח"י וידליקנו ע"י עכו"ם או קטן ואם א"א יעשה 

. אולם באופן שהאותיות נכרות כבר לפני השימוש, אלא שהם מתחזקות במגע  בעצמו בשינוי]
ן חוזרות למצבם הראשון, מותר להשתמש במד חום בשבת. וכמו כן  על האדם, ולאחר זמ

שש"כ (פ"מ אות [.  מותר להשתמש בגלאי חום שעל ידי שינוי בדרגת החום משתנה בו הצבע

 נחיות. ה ובמידה שיש חום יש לנהוג ע"פ ה  .]ב)
 בכניסתו למקום ציבורי מדידת חום

הקורונה   נגיף  התפשטות  למנוע  מנת  מקומותעל  הגוף   בהרבה  חום  למדוד  חובה    חלה 
אם הבדיקה   א'לפני כניסה למקומות ציבוריים כמו בתי חולים.    באמצעי שאינו פולשני 

מתבצעת עם מד חום חשמלי ע"י ישראל, אין להכנס לבה"ח אא"כ סיבת הביקור הינה  
אף באופן זה לכתחלה יש להעדיף להכנס דרך  לצורך טיפול בחולה שאין בו סכנה. ומ"מ  

בה  שיש  כניסה  דרך  להכנס  עדיף  עכו"ם  שומר  אין  ואם  עכו"ם,  שומר  בה  שיש  כניסה 
אם הבדיקה מתבצעת ע"י עכו"ם מותר להכנס במקום   ב' . מצלמה תרמי כמבואר בסמוך

ובשמעתא עמיקתא גליון תמ"ג    הטעם להתיר באופנים אלו כי הבדיקה היא לצורך מניעת חשש סכ"נ.[  צורך.

מנע מלבוא לבקר ע"מ למנוע מלאכה אע"פ שהיא תהיה מחמת חשש  יבארנו בס"ד אמאי הישראל אינו מחויב לה

אם הבדיקה מתבצעת ע"י מצלמה תרמית אין להכנס    ג'  .]עוד פרטים בזה  , עיי"ש באורךנפשות
בחשב  בשבת עי'    לאי מתכות בשבתג  דרך  כמו שהתירו הפוסקים לעבור[  לבה"ח אלא כשיש צורך גדול. 

האפוד (ח"ג סי' פג), וכן דעת הגריש"א זצ"ל (ארחות שבת פכ"ו הגה מד ואשרי האיש ח"ב פי"ט אותיות לח ומא). 

  .]והארכנו בזה בס"ד בשמעתא עמיקתא גליון תמ"ג
 המצב עקב אמירת תהילים

 עליה בשבתעל שום צרה חוץ מצרת המזונות שצועקים   בשבתאין צועקים ולא מתריעין  
ומ"ב (שם). ועיי"ש במ"ב שמפני צרת מזונות    [שו"ע (סי' רפח סע' ט וסי תקעו סע' י).  באמירת עננו בתפלה 

שהוזלו דברים של סחורה שרוב חיי אנשי אף מתענין בחול. ומ"מ כת' השו"ע (שם) שצרת המזונות היינו כשהזלו  

מהם,   העיר  בששהאותה  עשרה  שוה  למכור  התגר  שיצטרך  עד  והמתן  המשא  מחמת    .]ונתמעט  אם  ומ"מ 
עכשיו בסכנה  הנמצאים  והזמן    םלילמתפ  ,אנשים  המקום  לפי  והכל  בשבת,  עבורם 

[עי' בארחות רבנו (ח"א עמ' קכד) שבשעת מלחמה הורה  והוראות גדולי הפוסקים שבכל אתר ואתר.  

 .  בעל הקהלות יעקב זצ"ל לומר תהילים]
 ריח ו חושכשאין ל ברכה על בשמים של הבדלה

או שנסתמו נחיריו מחמת קרירית    ,כמו שמצוי אצל חולי קורונה מי שאין לו חוש ריח  
ע"פ  ס"ק יג)  סי' רצזמ"ב ([  וכדו' פטור מברכת בשמים בהבדלה ואינו מוציא רבים ידי חובתם. 

החיד"א (יוסף    ומ"מ.  להוציא אחרים שאינם יודעים לברך  יכולפסק ש דסע' ה)  שם  שו"ע (כה  דלא  ,המ"או  הט"ז

על הרוב  ששנחלה חולי קרירות לפעמים מריח ולפעמים אינו מריח כיון    במקוםאומץ סי' יז) סמך על דעת השו"ע  

הוא ספק מ"מ בצירוף  עכשיובכה"ג יסמוך לברך להוציא בני ביתו, ואף אם שהוא מריח אף שיש לו קרירות נראה 

ועי' בשמעתא  לה).    - יכול לברך. וכן פסק בכה"ח (אותיות לדשסובר שיכול לברך על הבשמים,  חות חיים  סברת האור 

 . עמיקתא גליונות פ"ו ותכ"ט]

 ביתהתוך 
קידוש הלבנה הוא לזה כי והטעם   .אלא תחת כיפת השמים אין מקדשין הלבנה תחת הגג

הגג לפיכך   ואין זה דרך כבוד שיהא עומד תחת  הגג  כקבלת פני השכינה  יוצאין מתחת 
מלכים  לקראת  שיוצאין  כדרך  כט)[  לרחוב  (ס"ק  ומ"ב  ד)  סע'  תכו  (סי'  רק    .]רמ"א  כ"ז  ומ"מ 

יקדש בביתו דרך חלון   אין בידו לצאת מביתו מחמת חובת בידוד וכדו'לכתחלה אבל מי ש
מ"ב (שם)]. עי' [ .או פתח הפתוח נגד הלבנה 

 בכלי שאינו טבול השתמשות
ו  טבילה.  חייב  מעכו"ם  שנקנה  זכוכית  או  מתכת  חובת  כלי  איסור    הטבלתומלבד  יש 

 . ואכמ"ל] ,(סי' שכג סע' יז) ה"ל[באיסור זה הינו מדרבנן. ולהשתמש בכלי כל זמן שאינו טבול. 
 אין בידו להטבילו  

אף אם אין בידו להטביל הכלי, וכגון שאין בור הטבילה פתוח וכדו', אסור להשתמש בו  
[הגרשז"א  ת שאין בידו להטבילם). מחמ וכדו' ללא טבילה (אפילו לדעת הפוטרים כלי מלון 

 ].  וקפ"ו ק"ג נות גליושמעתא עמיקתא זצ"ל (ספר טבילת כלים פ"ד הגה ד). ועי' עוד בזה ב

 כלים שאולים שאין בידו להטבילם
אונס  מחמת  להטבילו  בידו  אין  אם  טבילה  החייב  כלי  שואל  שאם  שאומר  מי  כגון    יש 

פ"ד (ספר טבילת כלים  [עי' ברשאי להשתמש בו ללא טבילה.    סגורכלים    ה ומקושה במקומות  

 לתו רשאי להשתמש בו ללא טבילה מ"מ באע"פ שלדעתו כלי שהוא אנוס על הטד  'כתשהגרשז"א זצ"ל    בשם  הגה ד)

לא היקל אלא בכלים שאולים שעיקר חובת הטבילה מוטלת על הבעלים (עי' במנח"י (ח"א סי' מד) דחיוב  עד כאן  

יכולים להטבילם.   במקום אונס רשאי לתת  לפי דבריו  והשואל הוא רק מדרבנן), משא"כ כשהבעלים עצמם לא 

דאין זה  כת'  קלו)    אות  ה  המהרי"ל דיסקין (קו"א סי'הכלים לחברו במתנה ולחזור לקחת אותם בהשאלה. אולם  

 .  . ועי' עוד בצי"א (ח"ח סי' כו אות ד"ה נלמד) ובחוט שני (טב"כ עמ' נח)]מהני
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 לעכו"ם במתנה או להפקירם אותם לתת

יתן הכלי לעכו"ם במתנה ולאחר מכן כשיפתחו אותם    סגור, כלים    ה ומקושה במקומות  
(מטות    א"חדרכ"ת (סי' קכ ס"ק קיב) בשם שלחן גבוה, ב[עי' ב  יחזור ויקנה אותו ממנו ויטבילנו בברכה.

ח ויא) ומנח"י (ח"ה סי' קכו אות ב). ואף המ"ב (סי' שכג ס"ק לה) אפשר דיודה בנ"ד. ועי' בשמעתא    יותאות  ב'שנה  

. ואם אין בידו להשיג עכו"ם יפקיר הכלי לפני שלשה וישתמש בו ולאחר  ]ק'עמיקתא גליון  
ועי'    ח"ב סי' סו אות טז).([מנח"ש  יחזור ויזכה בו ויחזור ויטבילנו.  כשיהיה אפשרי להטבילו  מכן  

בהר צבי    'דיעוי  .ובאופן שהעכו"ם עצמו מפקיר הכלי כשחוזר וזוכה בו יטבלם בלא ברכה במהרי"ל דיסקין (שם).  

 .שנח' האם גוי שהפקיר כלי יש חובה לטבול וע"כ יטבלם בלא ברכה]  ) ובמשנה הלכות (ח"ה סי' קה)ו"ד סי' קט(י

 מקלחת לאחר הטבילה
[עי' ברמ"א (בי' רא סע' ה) על מנת למנוע חשש הדבקה.   ה מותר להתקלח אחר הטבילה במקוו

שנהגו להחמיר לא לרחוץ במים שאובין אחר הטבילה. מ"מ אין זה אלא חומרא ובמקום צורך מקילינן כמבואר 

  דיני ב. ולענין שימוש במים חמים לצורך זה בשבת עי' מש"כ לעיל  באג"מ (יו"ד ח"ב סי' צו)]
 שבת. 

 ה ביםבילט
והחול אינו חוצץ כי הוא דק ולא דמי להא  [.  ביםלעשות כן    במקווה ניתן   לטבול  ניתן  שלא במקום  

באג"מ (אה"ע סע' מו),  סי' קצה  שו"ע (, עי'  עמו משום צניעותטבול  ת. וכמו כן תלבש בגד רחב ודסימן קצ"ה סע' ל"ג

חברתה תעמוד על גבה ע"מ לראות שכל גופא נכנס  . וצריך ש לה)י (ח"ד סי'  "במנחו  ח"ד סי' יד ד"ה הנכון לענ"ד)

כרוך שערה על ראשה בחוטי שצריכה לעיי"ש    ואם אין לה מי שתעמוד על גבה  , כמבואר בשו"ע (שם סע' מ)  במים

   . ]צמר או ברצועה שבראשה, ובלבד שתרפם או בשרשרות של חוטים חלולות או קושרת בגד רפוי על שערותיה, ע"כ
 ביום

בים, לטבול  שזקוקה  בלילה   במקום  זאת  לעשות  כןחשש    משום   אין  ועל  עליה    טביעה 
. ועי' בפת"ש (ס"ק יא) בשם חמודי דניאל [עי' שו"ע (סי' קצו סע' ד)לטבול ביום ותעשה כן ביום השמיני.  

בשיעורי שבט  ובאג"מ (יו"ד ח"ד סי' יז אות כד)    ועי'  מותר לטבול ביום.  לכל הנשים שבעיר ודאי  שבמקום אונס

א) (אות  מקילינן.  הלוי  ודאי  ניכר  באונס  שליט"א  שעכ"פ  קליין  הגרמ"ש  הורה  הדחק]וכן  ובשעת    גדול  . 
במקום אחד עד הלילה,   יםלהקל לעשות כן ביום השביעי בתנאי שאינם מתייחדאפשר  

)  יו"ד ססי' קצז ד"ה אך(בחת"ס    עי'[אלא לא יתראו כלל או יפגשו במקום שיש אנשים אחרים.  

 . ]אג"מ (יו"ד ח"ג סי' ס ד"ה ונראה)ובבשואל ומשיב (ק' ח"א סי' ו) , פת"ש (סי' קצז ס"ק ט)ב הובא

 דרך הטלפון
 .[שבט הקהתי (ח"ד סי' רלט)]  במקום הצורך ניתן לעשות התרת נדים דרך הטלפון.

 על חומרא שאינו יכול לקיים מחמת אונס התרה
מי שנוהג איזה חומרה שקיבל על עצמו ועתה נאנס מחמת בידוד וכדו' ואין בידו לקיימה  

[דגמ"ר (יו"ד .  ה שכיון שדעתו לחזור למנהגו (בשנה הבאה) אינו צריך התר  י"אבאופן זמני  

יש להקל    לו  מוצא מי שיתיר  ו אם אינשי"א  . ו]ס"ק ב)   שםש"ך ( [ויש מחמירים בזה.    סי' ריד)].
שבט [ולמעשה מורים להקל בזה אף לכתחלה.    ) ושער הציון (אות לג)].ס"ק יט[מ"ב (.  במקום הדחק

ועי' בשמעתא   .אור לציון (ח"ד פ"ה אות יז ד"ה ומכל),  רז)תשובות והנהגות (ח"ד סי'  ,  הלוי (ח"ד סי' לא אות ב) 

 .]גליון רנ"ה עמיקתא

 

 על קרובים בימי מגיפה 
"  ביעתותאחד "כי יש לחשוש שמחמת פמתאבלים,    יש מקומות שנהגו שלא עת הדבר  ב

קצת  שסע' יא) וכתב    ד[מהרי"ל (סי' מא) והביאו הרמ"א (יו"ד סי' שע   והכל לפי הענין.   לידי סכנה.  ויבא

בודאי אם יש חשש  . ובכסא אליהו (סי' שצא סע' ד) כת' שלא נהגו כן. אולם הערוה"ש (אות ט) הביאו וכת' שנהגו כן

. ועי' להלן בשם  אם האבלות יגרום תוספת חולי אין לו להתאבל  ב"ס וכן נ"ל דכל חולה אף שא  "נפחד בזה הוי כפק

מורה על כיון שהמצב  לא מתו  אם  אף  אם חלו הרבה בנ"א  אף  ש   וי"א.  ]היש"ש והדברי שאול
אם עבר  מ"מ אף אלו שנהגו כן  . ו[דברי מלכיאל (ח"ב סי' צ)].  לא מתאבלים   שינוי אויר וקלקולו 

. ועיי"ש בדברי  [פת"ש (סי' שצו ס"ק ג) בשם חת"ס (סי' שמב)צריך להתאבל.  יום  שלשים  תוך    דברה 

מלכיאל בשם היש"ש (ב"ק פ"ו סי' כו) שטעם מנהג זה הוא משום סכנה מחמת הצער והדאגה. וכן הוא בערוה"ש  

כיון שבימי המגיפה הנ"ל והעירוני שבדברי שאול (יו"ד שם) כת' שהוא כי אבילות אינו אלא במקום שיש מנחמים, ו

 .]כל א' מסתגר הרי שאין מנחמים ולפיכך אין אבילות נוהגת
 
 
 

 איסור לסכן עצמו בשעת מגיפה
מצב  ומ"מ ב. לעילמי שעלול להסתכן מחמת מגיפה וכדו', עובר על "ונשמרתם" כמבואר  

למקום   לטוס  מותר  וע"כ  "ונשמרתם",  משום  בו  אין  סכנה,  של  רחוק  חשש  בו  שיש 
. והכל  אע"פ שהם גבוהים מאשר ממקום מוצאושהחשש הדבקות קיים באחוזים נמוכים  

למצב זה וכמו שבארנו  להצילו, מ"מ ע"פ הדין מותר לו להכנס ע"מ אפי' באופן שמותר לחלל שבת [ולפי הענין. 

 .להלן. ועי' בזה בשמעתא עמיקתא גליון שכ"ג]
 איסור לסכן אחרים 

מים", כי נצטווינו  עובר אף על "לא תשים דכגון שעלול להדביק אחרים,  מסכן אחרים    אם
וי"ל .  רמב"ם (רוצח פי"א ה"ד) [במצוה זו להסיר כל מכשול העלול להביא אחרים לידי סכנה.  

 . ]הותמ" ג"תמ  נותבשמעתא עמיקתא גליוו שבארנו בס"ד  שגם עובר על עוד איסורים כמ
 
 
 
 

 
 

 להכנס לבידוד בזמן מגיפה 

", כלומר הסתגר בביתך ואל תצא לחוץ. ואם  כנס רגליך"דבר בעיר  אמרו חז"ל שאם יש  
.  ]בה"ל (סי' תקנד ד"ה דבמקום חולי)ו  ב"ק (ס:)[", כלומר לך לחפש מזון.  פזר רגליך "רעב בעיר  יש  

בשם פתחי עולם (שם   )שםבה"ל ([עי'  .  סביב לחוטמו ופיו  מסיכה  לבשיואם יש צורך לצאת עכ"פ  

 .  , עיי"ש]חלערי"אסס"ק י) לענין מחלת ה
 התכנסויות למנוע  

שכך הנהיג    אגרות הרע"א (סי' עא)[עי' ב  וכדו'.  מהתכנסויות גדולות אף בתפלה בצבוריש למנוע  

בזמנו שלא יהיו בבהכ"נ יותר מט"ו איש, ואף כת' שיש מקום למנות שוטר שיעמוד על פתח בית הכנסת ע"מ לעקוף  

 והכל לפי הוראות השלטונות בכל מקום ומקום וכמו שנבאר להלן. .]על שמירת ההוראה

 כללי ע"מ למנוע התפשטות מגיפה   סגרהטלת 
מחלה,   התפשטות  למעט  או  לעצור  מנת  על  כללי  סגר  לשינוים  הטלת  גורם  כשהדבר 

חמורים בסדרי העולם כגון איבוד הפרנסה ושיבושים בחיי בני אדם, אין חובה מהתורה  
הנזק  ומ"מ הכל לפי המקום והזמן לפי גודל  להטילו אלא על היחידים לשמור על עצמם.  

בחת"ס עי'  [  שיתכן שיגרם וגודל ההצלה כתוצאה ממנו. והדבר תלוי בהחלטת מנהיגי הדור.

מפני שיש בזה משום תיקון המדינה שמותר לצאת למלחמת הרשות אע"פ שהדבר מסכן חיי אדם  (חו"מ סי' מד)  

ן לחוש לחשש נפשות  נמצא שאי  וצורך הנהגתה. והנצי"ב (העמק דבר בראשית פ"ט פס' ה) כת' כי כך נוסד העולם

 . בזה בשמעתא עמיקתא גליון תמ"ה]עוד עי' וכשהוא תיקון המדינה וצורך הנהגתה, וכן הוא בנ"ד. 
 חובה להישמע להוראות ע"מ למנוע הידבקות 

נגיףחובה להישמע להוראות השלטונות ע"מ למנ  כי אסור לסכן את    , וע התפשטות של 
וכבר גדולי עולם   עצמו ואחרים. וכל או"א מחויב לנהוג לפי הוראות המדינה שנמצא בה.

  ות שפרצו בזמניהם. בהזהרות ע"מ לעצור מגפ  והפליגבשעתם שיתפו פעולה עם הרשויות ו

בסימן תרי"ח דרופא אפי' עכו"ם נאמן במקום הוראותיהם מבוססות ע"י רופאים וכבר מבואר  [טעם החובה היא כי  

מחויב לעשות כהוראות המקום שנמצא שם כי יש    ,חשש סכנה. ואע"פ שיש מדינות שמקילות יותר בכללים אלו

ועוד טעם לחיוב זה    בזה משום תקנת המדינה כמבואר בסמוך. ועוד י"ל דלפעמים הוי בכלל ספק סכנה ולחומרא.

תקנות שנעשו ע"י שלטון לטובת הצבור למנוע אסונות ואם לא נעשו על  כת' ש) שדמחת"ס (חו"מ סי'  הוא ע"פ ה

אסור לעבור עליהם, ואין לזה שייכות לדד"ד. וכן הוא בשבט הלוי (ח"י סי' רצא)  , ידם היה חיוב עלינו לעשות כזה

אגרות הרע"א (סי' בוכן הורו גדולי הפוסקים שליט"א עקב התפשטות נגיף הקורונה. ועי'  ובפתח"ש (ח"ד עמ' יד).

  .]ג"תמועי' עוד בשמעתא עמיקתא גליון   ששיתף פעולה עם הרשויות ע"מ למנוע המגיפה. עא)
 להימנע מהזכרת שם המגיפה

[עי' בבן יהוידע (נדרים מא:) שהביא    י"א שיש להימנע שם המגפה בשעתה ואף לאחר שהיא חלפה.

ע"פ דברי הש"ס בנדרים שאין להזכיר שם של מחלה, וכת' לבאר כי על כל מין חולי יש ממונה בפנ"ע ואלו הממונים 

על חולי זה מידתם להתפעל בשומעם שם החולי הזה בפי בנ"א, שאז יכבידו החולי על כל אותם בנ"א שהם חולים  

יש ח"ו מגפה בעולם, הוא סכנה לזכור שם    בו. ובטעמי המנהגים (עמ' תקע) בשם ספר המאור הגדול כת' שאם 

 המגיפה, אפי' אחר המגיפה]. 

 להודיע לרשויות על מי שאינו שומר על ההוראות
לא  אם  ויש להתרות בו    , מסכן את הרבים  אם   ,ד ואינו עושה כןמי שאמור להיות בבידו

עי' ברמ"א (חו"מ סי' שפח סע' יא), בפתח"ש (ח"ו פ"ד אות  [  .והכל לפי הענין  .למסרו לרשויות  יש  ,שמע

 שליט"א עתה מחמת התפשטות נגיף הקורונה]. . וכן הורה הגרח"ק ואכמ"ל ,באג"מ (או"ח ח"ה סי' ט אות יא)ו ו)

 מכת מדינה מחמת וכדו') מוסדות חינוך( תשלומים לעובדים המובטלים
ת  עובדים, מלמדים וכדו', שאין בידם למלאות תפקידם מחמת מכת מדינה כגון התפשטו 

י"א שההפסד הנגרם מחמת זה הוא על   ,]ש"ך (סי' שלד ס"ק ג)וב  רמ"א (סי' שכא סע' א)עי' ב[ מגיפה 
רמ"א  עי'  [  .בעל הבית (המעסיק והורי התלמידים) ועליו לשלם משכורתם אע"פ שלא עבדו

. וי"א שדוקא  ]סמ"ע (סי' שכא ס"ק ו)[  .וי"א שעליהם להתחלק בהפסד בשווה ].  כא)שו  סי' שלדר(
אבל   משל המ אם   בעה"ב,  על  ההפסד  תנאו,  לקיים  מוכן  והמלמד  וכדו'  ללמוד  נתן  לא 

[ערוה"ש  במגיפה או שאר מכת מדינה שגם המלמד נאלץ לברוח וכדו' ההפסד על המלמד.  

חלה הנער או שברח מחמת דבר, שנאנס מחמת גוף הדבר ששכרו שאין לו שאם  סי' שכא)  ר(שם). ודעת הנתיבות (

מלשלם]שמור  ל הבעה"ב  מח'  פטור  שיש  כיון  ולמעשה  הבית.  הבעל  אם  בממון    בדבר  מוחזק 
. שכת' שבמקום ספק אזלינן אחר המוחזק] מהר"מ פאדואה (סי' לט) [עי' בחייב לשלם.    ומעיקר הדין אינ 

(והכל לפי הענין שאם המלמד עדיין מלמדו דרך טלפון    ומ"מ ראוי להתפשר לשלם חצי
כך. מאידך יש לנכות את ההוצאות השוטפות שאין צורך להוציאם כעת    וכדו' יש לשלם על

כלל ז סי' י) במעשה שהיה הורה להתפשר והוא עצמו   "מ[החת"ס (אורח.  כגון הוצאות נקיון, מזון וכדו')

הכל תכ"חשילם  גליון  עמיקתא  בשמעתא  בזה  עוד  ועי'  אלא  ו  .].  מלשלם  שפטור  שבאופנים  נראה 
עי' בשמעתא עמיקא גליון שצ"ג בענין ו[  אי לשלם שכרו ממעשר כספים. שהפועל וכדו' נזקק, רש 

שכירות בתים וכדו' בשמעתא עמיקתא  בענין  ובזה  ועי' עוד    .]לשלם שכר לימוד ממעות מעשר
 . תכ"ח גליון 

 בכלל מכת מדינה  ואהאם ה  ,סגר חוזרמחמת מובטלים 
על מנת למנוע התפשטות נגיף הקורונה אע"פ שבהתחלת התפשטות המגיפה   שהוטל סגר

מדינה  מכת  בכלל  היה  ב(  הדבר  בזה  תכ"  מיקתאע  עתאשמעי'  עתה שנראה    )ח גליון 
הדבר אינו    ,גיפה נהפך לשגרה ודבר ידוע הוא שצפויים סגרים חוזרים משהתמודדות עם ה 

 תחתונה. בכלל מכת מדינה אלא בכלל אונס ידוע שאם לא התנו מראש ידו של הפועל על ה 

וע"כ לא    יש חולקין ודבעל הבית הוי כפועל.  ועי' ברמ"א (שם) בענין שכירות דירה    .(סי' שלד סע' א)  ורמ"א  שו"ע[

ידו   ,שבאונס ידוע לשוכר והמשכירבענין מטלטלים שכת'  (סי' שיא סע' ג)    ' עוד בשו"ע ועי  מוציאים מיד המוחזק.

   .]משכיר על התחתונהה של
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