
 

 

 

 
 
 
 

 . חובה לבצע בדיקת קורונה ה.. חומרת איסור גרם מיתה לחברו ד. .איסור לסכן אחרים  ג. .חובה להציל חברו מסכנה ב. .חובה להתרחק מסכנה  .א

 .דינא דמלכותא דינא –סמכות הרשויות  ח..  למנוע שגרת חיים ע"מ לעצור קצב הדבקה ז..  בידוד בשעת מגיפה תחוב ו.
 . חובה להתרחק מסכנה א

דעל כן יש ליזהר מכל דברים המביאים לידי סכנה,    (יו"ד סי' קטז סע' ה)  רמ"א הסכנתא מאיסורא. וכתב  חמירא  (י.)    בחולין   איתא
(או"ח סי' סו ס"ק א) בט"ז  ויעוי'    .ויש לחוש יותר לספק סכנה מלספק איסור, ואסור לסמוך על הנס או לסכן נפשו בכל כיוצא בזה 

(סי' קד ס"ק    מהמ"א "ונשמרתם מאד לנפשותיכם". וכן נראה  (דברים פ"ד פס' טו)  שהמסכן עצמו עובר על    (לב:)  מהגמ' ברכותשלמד  

 . גליון ק"י בשמעתא עמיקתא ועי' עוד בזה  .(רסי' א ד"ה הצעיר) וברשב"ש(מצוה קיח)  הרקיע  בזהר. וכן הוא א)
 חובה להציל חברו מסכנה ב. 

תניא מנין לרואה את חברו שהוא טובע בנהר או חיה גוררתו או לסטים באים עליו שהוא חייב להצילו, (עג.)    בסנהדריןאיתא  ו
שם דיש חיוב לטרוח בגופו או להשכיר   בגמ'  י' . ויעו(חו"מ סי' תכו)הטשו"ע לא תעמוד על דם רעך. וכן פסקו   טז)  פס' י"ט פ(ויקרא ת"ל 

(ח"ב סי' נא הובא בזרע אמת    ,)ביו"ד סי' רנב ס"ק  (בבית הלל    יעוי'ו  .(שם)  בשו"עוכן פסק    .אחרים ולהוציא ממונו ע"מ להציל חברו

(ח"ה    המהרש"םשכל ממונו צריך למסור בשביל זה. אולם דעת    ופסקש  (ח"א יו"ד סי' רכג ד"ה והא דמפרש) ובאג"מבדרכ"ת סי' קנז ס"ק נז) 

שכת' דלדעת   )סי' רנב ס"ק דיו"ד  (  פת"שב  דאינו חייב למסור אלא חומש ממונו. ועי'  (אשרי האיש יו"ד פי"ב אות ה)והגריש"א זצ"ל    סי' נד)
 . (ח"ה סי' שצט) ובתשובות והנהגות (ח"ג סי' קג אות ד)במנח"ש  . ועי' עוד הפוסקים דבלאו בשוא"ת א"צ יותר מחומש ה"ה הכא

דעד כאן לא חייביה רחמנא אלא למטרח    , ואגר אגורי ואצליה שקיל מיניה   דמסתברא לן דהיכא דטרח   (שם)ביד רמ"ה    כת' מ"מ  ו
 ם יש לו ממון להציל עצמושא כתבו )שם( והטור )סנהדרין פ"ח סי' ב( הרא"שו בלהדורי בתר אגירי אבל לאצוליה בממוניה לא, ע"כ.

גליון רל"ו לענין    בשמעתא עמיקתא עי'  והרמ"א.  השמיטו המחבר ו ותמה אמאי    (ס"ק א)  הסמ"ע. וכן פסק  חייב לשלם לחבירו
 .כשמכניס עצמו בספק סכנה חובת הצלה 

 . איסור לסכן אחרים  ג
  . סכנה ק"ו שאסור להכניס אותו ב  ,"לא תעמוד על דם רעךמשום "להציל חברו מסכנה    מה"ת  מחויבאר לעיל דומבה נראה דלפי  ו
מחללין שבת עבור חולה מסוכן  ד  'שכת(ח"ג סי' לז ד"ה וגם)    בתשב"ץעי'  שיש משום לאו זה, דאף במקום שאינו סכנה ודאית נראה  ו

הדוחה שבת    ומבואר דבסכ"נ .ו) -(ס"ק ד  ובמ"ב (סי' שכח אות ב) בלבוש. וכן הוא "לא תעמוד על דם רעך"ומשום  "וחי בהם" משום 
 ."לא תעמוד על דם רעך"שהיא אפי' במקום כמה ספקות יש משום 

  "ענ מ"כל מכשול שיש בו סכששכת'  )  שם(  רמב"ם ב  דיעוי'  " לא תשים דמיםשהמכניס את חברו בחשש סכנה עובר על "  נראה   עודו
ואם לא הסיר, והניח המכשולות המביאין לידי סכנה,    ,ממנו וליזהר בדבר יפה יפה שנא' השמר לך ושמור נפשך  להסירו ולהשמר

מי שיש ברשותו דבר  ד(סי' שלד סע' מג)  ועי' ביו"ד    .(חו"מ סי' תכז סע' ח)   השו"ע. וכן פסק  , ע"כועבר על לא תשים דמים  "עביטל מ
שיש חובה להרחיק כל חשש סכנה מחברו ובמקום שאין החשש רחוק הוא איסור  מבואר  .  המזיק, מנדין אותו עד שיסיר הנזק

   .)נזיקין פ"ו הגה יב(בפתח"ש ועי'  .תורה 
(יו"ד   שו"עב  הואוכן  שלמדו דחובה לרפאות חברו, אם הדבר בידו, דכתיב "והשבותו" לרבות אבידת גופו.    (שם)  בסנהדריןעוד    ועי'

  קהלות וב )חו"מ סי' כ(בחלקת יואב  ,)כתובות יח (ברש"ש שאסור להכניסו בחולי. והעירוני שבדרך זה מצינו  וא"כ י"ל דכ"ש. סי' שלו)
 ולענין חובת הצלה במקום חשש הדבקות, עי' מש"כ בס"ד בשמעתא עמיקתא גליון רל"ו. .)ד"ה ונראה (ב"ק סי' א יעקב
שלא ירחץ אדם שהוא מוכה שחין עם יהודי אחר   יד) פס'  י"ט  פ(ויקרא    מכשול  לא תתן   לפני עורבזה"ל:  שכת'    )סי' תרעג(ס"ח  ב  שו"ר

   ., ע"כולא תעמוד על דם רעיך וכתיב )פס' טז(שם ואהבת לרעך כמוך  יח)פס' (שם  אא"כ יודיענו שנאמר
(מצוה  סמ"ק  ה  ,(ל"ת קסח)  מ"ג סה  ,(מצוה רלב)  החינוך   , (ל"ת רצט)  הרמב"ם מומדבריו מבואר שגם משום לפנ"ע איכא בכה"ג. אולם  

 ' לפני רגלי חבירו ואין משום לפנ"ע בנתינת מכשול ממש כנתינת אבן וכדשד אות סא)  "(פכ  ספר חרדיםהו  (לאו יב)  זהר הרקיעה,  קעב)
שמהחינוך והרמב"ם   (מצוה רלב אות ד)  ח "במנ  "כוכ  אלא שלא לתת עצה שאינה הוגנת ושלא להכשילו באיסור.   ,דקרא   וכפשוט
אמאי    על הראשונים בזה קשה  ה )  ואמנםוד"ה    ד"ה ועוד יש מקום עיון   107(ל"ת נה עמ'    גרי"פ לרס"גוה  .פס' יצא לגמרי מפשוטו ה נראה ד

וגם עשה    "ענור ובין בכל אדם יש בו בלא"ה אזהרה מיוחדת בפיוויישב דכל מכשול בידים בין בע  . דקרא  ו לא מנו הלאו נמי כפשט
נגיף  או וירוס מדבק כגון מדבקת  במחלה ולפי"ז נמצא שחולה  ., ע"ככתיב ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתךדמ , יש בו

   . ע"מ שלא להדביק את חברו או עכ"פ יודיע לו ע"מ שיוכל להיזהר ממנווכדו' חייב מה"ת להתרחק  קורונה ה 
 חברומיתה ל גרם איסור   חומרת ד.  

ן הרציחה  ופי שעולששכת'  י)  מצוה ת(  חינוךב  , עי'אפי' שלא במתכוון  ר"ל  הפליגו הפוסקים בחומר איסור גרימת מוות לחברווכבר  
  כ"ח פמשלי  (  'עשה כל המצוות אינו ניצול מן הדין, שנא  ' שההורג נפש מזיד אפי  ז"לחמור עד מאד שבה השחתת העולם, עד שאמרו  

שוגג מכיון שבאת תקלה גדולה כזו על ידו, שיצטער    ' בור ינוס ולא ימלט, ולכן ראוי למי שהרג אפי, אדם עשוק בדם נפש עד  )יז  פס'
  וייל   י"במהר  עי' ו  ., ע"כעליה צער גלות ששקול כמעט כצער מיתה שנפרד האדם מאוהביו ומארץ מולדתו ושוכן כל ימיו עם זרים

ששלח את חבירו בשליחות בשכירות חוץ לעיר ובלכתו נהרג השליח שראוי ונכון הוא   ' מעשה שהיה יהודי אשכת' בענין  )סי' קכה(
כל   )קמט:(  בשבתדכבר אמרו    יסורין כגון תעניות מ' יום   ו קבל עליי וטוב ש,  גשהמשלח יקבל עליו תשובה מאחר שעל ידו נהר

 )סי' מד(  "ם מלובליןרמהה  )וצ  תשובה(  מהרש"לה . והביאו  ב"ה, עיי"ששחבירו נענש על ידו אין מכניסין אותו במחיצתו של הק
 .)ח"א סי' פה(  בפמ"א  ע' עודו. כשהשליח הלך בשכר בזה שיצא לפקפק , ועיי"ש הבאר שבעהביא נמי כן בשם   )הקדמון סי' ו( צ"צוה

 בער"ש  דינם –  לבצע בדיקת קורונה חובה ה.  

  אותםע"מ שלא להכניס    להזהר לשמור מרחק מאחריםעליו  בנגיף הקורונה  בחולי כגון  בק  דיש לו חשש סביר שנכל ש ונראה ש
לא תשים  "ואף כשאין חובה מטעם הרשויות מסתבר שדבר זה בכלל    , נדבקסכנה או לעשות בדיקה ע"מ לוודאות אם אכן  חשש  ב

דבר שהעולם חוששין לו  דכל    )' סי' לז אות במנח"ש תנו  שש"כ פל"ב הגה ב(  הגרשז"א זצ"לבכמה מקומות בשם    בר הבאנו . וכ"דמים
  ., וא"כ ה"ה בנ"דהמשום סכנה הרי הוא בגדר סכנ

בהצלה מחמת חשש  אע"פ שיש יהודים שיתנו תשובות הבדיקה בשבת, כי עסוקים הם    בער"ש  אלו אףמותר לבצע בדיקות  י"ל שו
שמבואר   (סי' רמח סע' ד) שו"עבעי' ו. אנשים בקבוצת סיכון וכדו'ללהזהיר על אלו שעמדו בקרבתו ממש שימנעו מלהתקרב  פקו"נ

מצוה כי עד קבלת  צורך  איכא משום  ו דנא"כ ה"ה בענינבשבת אם עושה כן לצורך מצוה. ו   שמותר לגרום מער"ש היתר דפקו"נ 
ויצטרך להמנע מ ואועוד  לימוד בצוותא   ,בצבור  להתפללהתוצאות צריך להיות בבידוד  וסיצטרך להתבטל מפרנ  ף.  לצורך תו 

שבאופן שבודאי יצטרך לחלל את  )  לסי' רמח וס"ק כו  הפתיח(  מ"בה   לדעת  . ואף בואר בפוסקים שםמכ  י"א דחשיב דבר מצוה   ה פרנס
עוד לפני שבת או במוצ"ש. ואע"פ שאם ישאר בבידוד   יהיו  התוצאותשהשבת לא מקילינן, מ"מ הכא אינו אלא ספק כי יתכן  

ל. ובר  נ"עושה בהיתר ככי אינו מחויב להשאר בבידוד ע"מ למנוע הבדיקה כי  , בדקימ"מ רשאי לה  , בדקיצריך לה לא כמה ימים 
באיחור הבדיקה יש משום חשש פקו"נ, כי במידה שיתברר שהנבדק חולה יש לשלוח לבידוד כל אלו כי  מן דין יש להתיר בנ"ד  

ואין בזה משום חילול שבת    ,יבדק  ,לבודקו בשבת  ו לביתאם באו  בדיעבד  ו ע"מ למנוע הדבקות. ומה"ט נרא' שתבישהיו בסב
 קל"ב, שס"ט ותל"ג.   גליונות בשמעתא עמיקתא ועי'  .והכל לפי הענין

        
 

      
 
 

 
 

 

של   מוסף  תפילת  שסיים  שאחר  באחד  הוה  עובדא 
  ר"ה, נתן דעתו שדילג על פסוק ובתורתך כתוב לאמר 

שמע ישראל וכו' מפסוקי המלכויות. ונשאלה השאלה 
לחזור   שצריך  או  חובתו  ידי  יצא  אם  המדרש  בבית 

 ולהתפלל תפילת מוסף. 
אין פוחתין מי' מלכויות מי' זכרונות  (ר"ה לב.)    תנן   -א  

שופרות, ר' יוחנן בן נורי אומר אם אמר ג' ג' מכולן    מי' 
 יצא. 

ג'   היכי קתני, ומספק"ל לגמ' אליבא דר' יוחנן בן נורי
וג' מן הכתובים, דהוו ט'  ג' מן הנביאים  ,  מן התורה 

או   חדא.  נורי)  בן  יוחנן  לר'  ת"ק  (בין  בנייהו  ואיכא 
מן  דילמא   וא'  הנביאים  מן  וא'  התורה  מן  א' 

 , ואיכא בנייהו טובא. הכתובים, דהויין להו ג'
לה   מי' ופשטינן  מלכויות  מי'  פוחתין  אין    מדתניא 

  ואם אמר ז' מכולן יצא כנגד ז'   ות, שופר  מי'   זכרונות
בן נורי אמר הפוחת לא יפחות מז'    רקיעים, רבי יוחנן

 ואם אמר ג' מכולן יצא. 
מן    ואי ס"ד ג' מן התורה וג' מן הנביאים וג'  -  ופרש"י

, א"כ ז' נמי, ז' מן התורה הכתובים לכל (אחד ואחד)
מן הכתובים, ה"ל ר' יוחנן בן נורי   וז' מן הנביאים וז'

 וסיף. מ
כר'    מואל הל'ואסיקנא בגמ' שם אמר רב הונא אמר ש

 יוחנן בן נורי. 
ג')  והרא"ש    (ח:)והרי"ף   סי'  הגמ'  (פ"ד  ספק  הביאו 

  דסגי בג' בביאור דברי ר' יוחנן בן נורי, ופשיטות הגמ'  
     מכולן, ודברי שמואל דהלכה כר' יוחנן בן נורי.

דב(שם)    הר"ן וביאר   לא    ברייתאדאע"ג  הפוחת  תניא 
, ההיא ברייתא פלוגתא דמתניתין, ולפיכך יפחות מז'

 לא הביאה רב אלפסי בהלכותיו.  
כך הכי נקטינן  וביאר עוד דהלכה כר' יוחנן בן נורי הל
 יצא.  דלכתחילה בעינן י', מיהו אם אמר ג' ג' 

  - אחר שהביא סוגיית הגמ' הוסיף וכתב    והרי"ף  -ב  
ר רב חננאל כיון שאמר  אמ(לה.)  ואסיקנא בסוף פירקא  

ובתורתך כתוב לאמר שוב אינו צריך, וכן א"ר יהושע  
אינו   שוב  לאמר  כתוב  ובתורתך  שאמר  כיון  לוי  בן 

 צריך בין ביחיד בין בציבור. וכן הלכתא. ע"כ. 
מלכויות   אפסוקי  קאי  חננאל  דרב  דס"ל  והיינו 
ובתורתך כתוב לאמר   ושופרות, דכל שאמר  זכרונות 

לה  צריך  אינו  ביאר  שוב  ולא  וסתם  הפסוקים.  זכיר 
כר'   דהל'  שמואל  דברי  עם  דינא  ההיא  מתיישב  איך 

 יוחנן בן נורי. 
צריך)    רש"יואכן   אינו  ד"ה  דרב (לה.  פי'  דרבותיו  הביא 

ושופרות,   זכרונות  מלכויות  אפסוקי  קאי  חננאל 
והקשה על דבריהם דהא דלא כרבנן ודלא כר' יוחנן בן  

 נורי. 
אל קאי אמקראות דמוספין,  והוא גופא ביאר דרב חננ

כמו   רצונך  כמצות  לפניך  ונקריב  נעשה  שאמר  דכיון 
מקראות   לומר  א"צ  שוב  בתורתך,  עלינו  שכתבת 

 המוספין.  
כתבו דר"ת פי' דרב חננאל קאי  (לה. ד"ה אילמא) ובתוס' 

אפסוקי דמלכויות זכרונות ושופרות, והיכא דהתחיל  
נורי דלא יפחות ל מר כדאית  פליגי רבנן ור' יוחנן בן 

ליה ולמר כדאית ליה, אבל יכול לפטור עצמו לגמרי  
לאמר   כתוב  בתורתך  צריך  ע"י  דמוסף  מקראות  [אבל 

 . להזכיר לעולם]
בדברי   מצינו  ביאור  י"ד)   הרא"שותוספת  סי'  (פ"ד 

פסוק אחד גילה בדעתו שאינו רוצה לכלול   דכשאמר
כולם בכלל ובתורתך כתוב לאמר, וע"כ לא יפחות מן  

 המנין למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה.
מתחיל בתורה ומשלים בנביא, ר' יוסי    (לב.)תנן  עוד    -ג  

   אומר אם השלים בתורה יצא. 
השלים דיעבד אין לכתחילה  מקשינן אם  (שם:)  ובגמ'  

רלא והתניא  זה  ,  הרי  בתורה  המשלים  אומר  יוסי   '
משובח. ואמרינן דהכי קאמר מתחיל בתורה ומשלים  
השלים   ואם  בתורה  משלים  אומר  יוסי  ר'  בנביא 

 בנביא יצא. 
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 בשעת מגיפה  בידוד  תחוב.  ו 
" כנס רגליך"דבר בעיר אמרו שאם יש  (ס:) בב"ק הנה דחיוב להתרחק מגרימת חשש סכנה לאחרים. ה דיש לעיין כמה הוא אלא 

רשאי לברוח ומש"כ כנס רגליך הוא שלאחר שהתחיל    שבשעת הדבר  נ)  'סי(  מהרי"לבועי'    לחוץ.כלומר הסתגר בביתך ואל תצא  
 ע"כ.  , אל יעמוד אדם במקום סכנה כו' ). לב(  שבתב . ואמרינן והתחזק הדבר וכבר ניתן רשות למשחית אז יש לכנוס רגליו 

  זרע אמת ב ועי'. הרבינו בחייבשם   קטז סע ה) סי'יו"ד ( בחי' הרע"א יברח. וכן הוא  הסכים למהרי"ל דבכה"ג (שם פ"ו סי' כו) והיש"ש
שאם יכול לקיים "כנס רגליך"   הקשה על היש"ש שבמהרי"ל משמע שאינו חיוב וביאר שכוונת היש"שש  (יו"ד ח"ב סי' לב ד"ה הרי נר')

ולא לצאת מביתו אז אין חיוב לברוח והוא רק עצה טובה, אבל אם אינו יכול שלא לצאת מביתו אז מחויב לברוח. ועיי"ש שכת'  
 כו' כי הוא עת שליטת הדין.   למשחית דדוקא בדבר אמרו לברוח משום שבא מעיפוש האויר ושייך ג"כ הטעם דניתנה רשות

רות דירה יושם כת' בענין משכיר הרוצה לחזור משכ  )ססי' כ(  הרמ"א   תשובת ציין לדברי  ש שם)  על הס"ח  (  ור החסדבמק  דעי'   אלא
כולו הבל   שראוי לחזור בגינו. כי מה שאומר שהוא חולי מתדבקדבר שאין זה   ,מחמת שאשתו של השוכר חולה במחלה מדבקת

, ע"כ. וכבר העיר המגיה שם שדברי הרמ"א סותרים דבריו גופא  ומי שלבו נוקפו אומר כן, כי השם יתעלה הוא המוחץ והרופא
   שנקט שיש חובה לברוח ממקום שיש מגיפה כמבואר להלן.

ובני הקהילה חששו שמא ידביק אותם  בחולים בשעת מגיפה,    מטפלה רופא  ענין  ב  כתב  )מט   'ח"ב חו"מ סיפלאג'י  (  כל חי  נשמתב  כןו
  מסביב למקום מושבו  להתקין מחיצה   שעל הרופא ומסיק,  עליוהקשה  הביא דברי הרמ"א הנ"ל וו  .כניסתו לבהכ"נלמנוע    רצוו

נכנס לבית הכנסת עושים לו מחיצה   )מי"ב  פי"ג(  במס' נגעים, וכמו שמצינו לגבי מצורע  אר המתפלליםשיחצוץ בינו ובין ש   בבהכ"נ
עוד דכשם שאדם צריך לשמור גחלתו שלא יגיע לאחרים    'וכת   ראשון ויצא אחרון".  והה עשרה טפחים על רוחב ד' אמות נכנסגב

 דברי   דחה   )ז ל  עט אות   'חו"מ סי(  בדברי יציבוכן    ., ע"ככך גם בנ"ד  , וכשם שבדיני נזיקין על המזיק להרחיק את עצמוה נזק ממנ
 . )ה(ח"ח סי' רנא אות  בשבט הלויוכן הוא  .ע"פ קושיא הנ"להרמ"א 

וכל אחד    ,יש לגזור תענית  , פורחים בתינוקות ומתיםשדכשאבעבועות שקורין פקי"ן    השל"הבשם    )סי' תקעו ס"ק ג(  במ"א ועי'  
בגמ' איתא  דהרי    (אות יב)  הערוה"ש. והקשה  ואם לא עשה כן ה"ז מתחייב בנפשם  , מחוייב להרחיק מן העיר בניו ובנותיו הקטנים

(ס"ק   במ"בוכן הוא    , ע"כ.הוי מחלה מתדבקת ולכן החוב להרחיקם מן העירדהאבעבועות    , ותירץ דשאנידבר בעיר כנס רגליך

 גליון תכ"ג.  בשמעתא עמיקתא ועי' עוד בזה  .)ד"ה והן שם( בזרע אמת מש"כ ע"ז ועי' .יד)
 עצור קצב הדבקה שגרת חיים ע"מ ל למנוע. ז

 דיםיהיח שהדין מוטל על    יש משמעות  ,הפוסקים הנ"ל שפסקו שבשעת מגיפה יש להסתגר או לברוח ע"מ להנצל מלהדבקמוהנה  
אולם לא חלה חובה להטיל מניעה על הרבים כגון הטלת סגר כללי כדי לעצור או למעט התפשטות המחלה ע"י   ,לשמור ע"ע

כגון ע"י  שינוי סדרי העולם  דבר גורם לה בכה"ג שד  ,העלולים להדביק אחרים  )שאינם יודעים מכך(מניעת יציאת נושאי המחלה  
 חובהאפשר ש,  ושיבושים בחיי בני אדם  עוניעלול לגרום  דבר    פרנסתםעיסוקם ו  מאבדיםאנשים  מחמתו  ש  ממושך וכדו'  סגר כללי

  בענין מחלת  (סי' תקנד ד"ה דבמקום חולי) בה"למהוכן משמע קצת  .על עצמו רושמלכל אחד ואחד חלה על הרבים אלא על  ה כזו אינ
 .סי' עא)( הרע"א אגרות בשהיתה מחלה מדבקת כמבואר  חלערי"א

או    דיןה בית    בהחלטת  התלויה חובת הרבים  לא  על חובת היחיד, אבל    וי י"ל שהפוסקים דברכ  הנ"ליש לדחות ראייה  שואע"פ  
 ברורה ראייה  להביא  נראה    מ"מ   ,בשם הראשונים)   )ח"ב סי' כג(  בצי"א (ועי'    ריש סימן קס"ג  חו"מ בכמו שמצינו    המקום   מנהגי
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שהתורה התירה לצאת למלחת  מכאן    ולמדנו.  כי תקרב אל עיר להלחם עליה כי תקרב אל עיר    י)  פס'  כפ"(דברים    בתורהכתוב  

מלכותא דקטלא חד משיתא בעלמא    )לה:(  בשבועותאיתא  ו.  (מד.)  בסוטה ועי'    .)תקכזמצוה  (  נוךיבח   מ"ע קצ)(  רמב"םבוכן הוא    הרשות.
, ע"כ. ופרשו  כרמי שלי לפני האלף לך שלמה למלכותא דרקיעא ומאתים לנוטרים את פריו למלכותא דארעא   'לא מיענשא שנא

מלחמת הרשות והיא המלחמה שכת' ש  )ה"אמלכים פ"ה  (  רמב"םב  ועי'  , ע"כ.בהוצאת למלחמת הרשות קאמר(ד"ה דקטלא)    התוס'
אע"פ  ,  למדין שמותר לצאת למלחמת הרשות  מצינונ.  , ע"כשנלחם עם שאר העמים כדי להרחיב גבול ישראל ולהרבות בגדולתו

  ויגרמו   היו נהרגים משתי הצדדיםימה  ח מלבש  מדרך העולםש אע"פ    ,וכדו'  ת נפשותשהיא רק להרחיב הגבול ואין בזה משום הצל
(מצוות תכה    במנ"ח   תמה ע"זכבר  באמת  ו  ., והדבר צ"ע דאמאי שרי לעשות כן והרי פקו"נ דוחה עוד צרות כגון שבי וכדו' (ל"ע)

 הנצי"בו .  משום תיקון המדינה וצורך הנהגתהמפני שיש בזה   מותרלעולם שכתב    (חו"מ סי' מד)  ובחת"ס  .אמאי שרי בכה"ג  ותרד)

ה)   פס'  פ"ט  כלל,  כת'  (העמק דבר בראשית  ע"ז  עונש  ואין  להרוג  עת  לשנוא אז  ועת  מלחמה  נוסד העולםשבשעת  כך  וכדאיתא  כי   ,
אמרי אש  מהוכן נראה    .בשבועות שם דאפי' למלך ישראל מותר לעשות מלמחת הרשות אע"ג שכמה מישראל יהרגו עי"ז, ע"כ

הוא  שלחשש נפשות כ  לחוש נמצא שאין    .סי' מח)ר(ח"ב    יהושע  ובדבר(עירובין מה. ד"ה שם פרש"י)    שדה  במרומיועי'    .)ד"ה ואף  נב  '(יו"ד סי
תדע שאם היו אוסרים נסיעות בכביש היו הרבה אנשים נצלים מלמות בתאונות  .  , וכן הוא בנ"דתיקון המדינה וצורך הנהגתה 

אבל אכתי ודאי מצוה   , אלא שכל זה לענין חיובודו"ק.  .ם דוחה סכנה דיחידדפעמים ממון של רבי )מצוה רלו( בחינוךועי'  דרכים.
כשהדבר   בפרט  ,רווח מול הפסד  ,בכל כגון דא הדבר תלוי לפי העניןו  ,נזק של אחרים  איכא אם יש בידם לעשות כן ע"מ למנוע

 .לפי עיני זקני הדור חובה בזה מסתבר שיש דרבים להצלת  יגרום
 דינא דמלכותא דינא  –. סמכות הרשויות ח
דהנה נח' הפוסקים    להישמע להוראות השלטונות משום דינא דמלכותא דינא. סגר חלה חובה    המחליטות להטיל   מדינות מ"מ בו

חו"מ סי'    ברמ"א (הנוגעים לדיני ממונות) או על עסקי המלך לחוד. ועי'    האם דד"ד נאמר נמי על דינים של בין אדם לחבירו
כי המלך גוזר שלא ידורו בארצו    , שהביא להלכה בשם י"א דלא אמרינן דד"ד אלא במסים ומכסים התלוים בקרקע  (סע' ח)  שס"ט

דס"ל    (יו"ד סי' קסה ס"ק ח)  הש"ךוביאר    .אבל בשאר דברים לא, וי"א דאמרינן בכל דד"ד, וכן הוא עיקר, ע"כ  ,כי אם בדרך זה 
כי בודאי לא אומרים בכל דבר דד"ד כי מה שהוא    הרמ"א שתמה על    סי' עג ס"ק לח)חו"מ  (  להרמ"א דד"ד נאמר בכל דבר. ועיי"ש 

 נגד דין תורתנו אינו בכלל זה.  
נגד חוקי התורה. ואף    םכן אם אינ ומבואר דכל חוקי המלכות שהם לתיקון המדינה אמרינן בהו דד"ד, ואף להש"ך י"ל שהדין  

שכתב   )שער מו ח"ח אות ה(  ספר התרומה  תיקוני הדרכים וכדו' שאינם נוגעים לממון המלכות י"ל שהם בכלל זה, וכמבואר בלשון
חוקים שיש בהם משום  לפי"ז י"ל שדד"ד אינו נוהג כי אם בדברים שהם עסקי המלך כגון "ענייני הדרכים" והטסקאות, ע"כ. ו

 נפש הם נמי בכלל עסקי המלך לצורך בני המדינה ואמרינן דד"ד. גוף וה ת ה שמיר
על ידם היה  היו נעשים ואם לא , שתקנות שנעשו ע"י שלטון לטובת הצבור למנוע אסונות )דמחו"מ סי' ( "סתח בוגדולה מזו מצינו 

(ח"ד עמ' יד ד"ה    בפתח"שו  (ח"י סי' רצא)  בשבט הלוי ואין לזה שייכות לדד"ד. וכן הוא    ,חיוב עלינו לעשות כזה אסור לעבור עליהם

 תכ"ג. ול"ה  נות גליו בשמעתא עמיקתא ועי' עוד  .ויש לדון)

 
אם יש לו חשש סביר    ' ב  .אם יש צורך בכך  ו הסתגר בביתללשמור על עצמו ואף    מהתורה   חובה   (ר"ל)  בעירמגפה    פרצה אם    א'

כגון בנגיף הקורונה, עליו לבודד את עצמו ע"מ שלא להכניס אחרים בחשש סכנה, או לעשות בדיקה ע"מ   במחלה מדבקתשנדבק  
בער"ש אע"פ שיתכן שיהודים יתנו תשובות הבדיקה בשבת, כי עסוקים  אף  ה זומותר לבצע בדיקו  לוודאות אם אכן הוא נדבק.

  ם חמורים הדבר גורם לשינוישכ  ,לעצור או למעט התפשטות מחלה על מנת    הטלת סגר כללי  'ג  הם בהצלה מפני חשש פקו"נ.
. על עצמם  רואלא על היחידים לשמלהטילו    מהתורה   חובה   ןאיושיבושים בחיי בני אדם,  איבוד הפרנסה  סדרי העולם כגון  ב

   והדבר תלוי בהחלטת מנהיגי הדור.   . ווגודל ההצלה כתוצאה ממנ  לפי גודל הנזק שיתכן שיגרם   המקום והזמן לפי    הכלומ"מ  
   .שמע להוראותיחלה חובה לה  מחלה ע"מ למנוע התפשטות של שונות הגבלות סגר וקובעים השלטונות אם ' ד

 

 
 

 ) ג( הכנת הנפש לשבת 
 

יום    -  הציפיה לשבת ע"י ההכנות מצות  עיקר  "זו 
הנוראות   את  למחר  לקבל  בכדי  ההכנה  הששי, 

והלמעשה  קודש.  שבת  של  כפשוטו,    והנפלאות  הוא 
אשר   ואת  אפו  תאפו  אשר  את  בתורה,  וכמפורש 
תבשלו בשלו, לנקות ולצחצח, לבשל ולאפות, פשטידה  
וחמין, ולקנות מטעמים לרוב, כל זה להראות השמחה 

 והצפיה אל בואו של השי"ת ביום השבת.  
ולאו דוקא בערב שבת, אלא גם להתכונן בכל ששת  

אי הזקן,  הימים שלפני השבת כפי שהיה עושה שמ
ולבטא שמחתו  לה,  לצפות  השבת,  הנה באה  לזכור 
וצפייתו על ידי שהוא מרבה בהכנות, ודואג ומשתדל  
שיהא הכל על הצד הטוב ביותר, שכל זה היא צפיה  
וכיסופים לקרבת השי"ת, וכפי מידת הרצון והצפיה  
  באה אח"כ השראת הקדושה במתנה ממנו יתברך". 

 (שבת מלכתא עמ' פה) 
 

 ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים"ערך נ
 

 

כתב    -ד   תקצ"א)    הטורולדינא  מי'   -(סי'  פוחתין    אין 
ומי' פ זכרונות  ומי'    סוקים שמלכות בכל אחד מהם, 

' לא אמר אלא ג'  בן נורי אמר אפי שופרות, ורבי יוחנן 
וג'  של    זכרונות   מלכויות  א'  שאמר  כגון  שופרות  וג' 

וא' נביאים  וא' של  והלכתא    תורה  יצא,  של כתובים 
ובתורתך   אלא  כלום  מהם  אמר  לא  ואפילו  כוותיה, 

לאמר יצא. ודאי אם התחיל פסוק א' של תורה  כתוב  
וא'  א' של כתובים  נביאים, אבל    צריך לומר עוד  של 

במה  עצמו  לפטור  יכול  כלום  לומר  רוצה  אינו  אם 
שאומר ככתוב בתורתך שאז כולל אותם כולם ביחד,  

תורה, ומ"מ נוהגין כת"ק  מקרו  שגם נביאים וכתובים  
. ומתחיל בשל תורה וכו' ומסיים בשל תורה,  לומר י'

 ואם סיים בשל נביא יצא.  
אומרים י'   -(שם ס"ד)  'קיצר בדבריו וכת המחבראולם 

וי'  'פס וי' של שופרות בכל    של זכרונות  של מלכויות 
  של נביאים,   ברכה, ג' מהם של תורה, ג' של כתובים, ג' 

    .רשאי של תורה. ואם רצה להוסיף על אלו   וא'
בהגהותיו    והרמ"א [ התחיל    -הוסיף  לא  אם  מיהו 

ל כתוב  ובתורתך  אמר  רק  פסוק  יצא.  בשום  אמר 
 ].(שם) לבושי שרדוב (ס"ק ה') במג"א  שם  ויעויין

בג'   סגי  דבדיעבד  מודה  המחבר  אף  דלדינא  ונראה 
מכולן וברא"ש,  ,  פסוקים  ברי"ף  מפ'  דכן  דמאחר 

[אולם דינא דהרמ"א  אמאי נימא דיחלוק על דבריהם.  
דהרמב"ם פליג על ההיא    בב"יוכמ"ש    ,קאווי"ל דהשמיט בד

 ]. (ס"ק י"ב) הגר"א' כפי' הרש"י, וכ"כ  דינא דס"ל פי' הגמ
 ובערוך השולחן(סי' תקצ"א ס"ז)    בגר"זוכן מבואר לדינא  

אמר ג' פסוקי מלכויות, ג' פסוקי    דאם(סי' תקצ"א ס"ט)  
של תורה, והשני של    זכרונות, ג' פסוקי שופרות, אחד

 כתובים והשלישי של נביאים, יצא יד"ח. 
אבל אם התחיל בשום    -כתב  ס"ט)    (סי' תקצ"א  ובמטה אפרים[

לחזור   צריך  לבד,  שנים  או  רק אחד  כולם  אמר  ולא  פסוק 
אותו סדר שדילג בו פסוק אחד או שנים. עכ"ל. וצ"ע דאף  
אם דילג פסוק אחד או שנים מ"מ הזכיר ג' פסוקים כמבואר  

 ].(ס"ק ו')באלף למטה ברי"ף וברא"ש. וע"ע מ"ש  
ובנידון דידן אפשר דא"צ לכל זה, דהא בסוף עלינו    - ה  

לשבח שבתפילת לחש אמר "וידעת היום והשבות אל  
הא הוא  ה'  כי  הארץ  -ללבך  ועל  להים בשמים ממעל 

ואיתא   עוד".  אין  לב:)    בגמ' מתחת  אל  (ר"ה  והשבות 
, ר' יהודה אומר אינה ' מלכות דברי ר' יוסי לבבך וגו

ופסק   וכ"כ    (סי' תקצ"א)  ורהטמלכות.  יוסי.  ב"י בכר' 
י'    (שם) הזכיר  דמ"מ  נמצא  וא"כ  יוסי.  כר'  דקימ"ל 

 פסוקים של מלכויות וד' מתוכם של תורה.
בפסוקי  [וכן   אמרינן  דאנן  נוספת  סברא  לצרף  יש 

שערים   דשאו  הפסוקים  כל  דכתובים  מלכויות 
' יוסי כה'  דחשיבי לר(לב:) בגמ'  ראשיכם וכו', ומבואר  

סי'  (  הטור פסוקי מלכויות, ולדברי ר' יהודה כג'. ופסק  
אף תקצ"א)   נמצא  וא"כ  יוסי.  א'    כר'  פסוק  אם חיסר 

של מלכויות,   תורה  פסוקי  מ אכתי אמר  מד'  י'  יותר 
דהעשירי היה מן הכתובים    של מלכויות, אלא   פסוקים 

מהתורה,   השולחןיעויין  וולא  ס"ט)   בערוך  תקצ"א  (סי' 
דקאמר בגמ' אם השלים בנביא יצא, ה"ה  דנקט דהא

 . ]אם השלים בכתובים, דמאי שנא
אם בטעות דילג פסוק מן המלכויות    -העולה לדינא  

או מן הזכרונות או מן השופרות, יצא יד"ח. ואף אם  
דילג כמה פסוקים, כל שאמר פסוק אחד מן התורה,  
פסוק אחד מן הנביאים ופסוק אחד מן הכתובים, יצא  

 . ידי חובתו
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