
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קודם שהביאו הקטורת ולכך אמר לו מלאך מות הנח 
לי לעשות שליחותו אעפ"י כן היה מועיל ועכבו 

 מלעשות שליחותו.
 ד[ אמירת פיטום הקטורת כסגולה לעצור המגיפה.

, אות שנד שיר השירים מאמר הקטורת -זוהר חדש כתוב ב
ַאֲהר   ִתיב בְּ ִתים וגו'. ְּדְּ ַמה כְּ ין ַהֵּמ  ד ב  יּה ן, ַוַַּיֲעמ  ית ל  ָכפ 

לָ  ַלל, וְּ ָטָאה כְּ ַשלְּ יל לְּ ָלא ָיכ  ַאְך ַהֵָּמֶות, ְּדְּ ַמלְּ ַבד לְּ ֶמעְּ א לְּ
ָכל ֲאַתר ְּדְּ  ַסר ִביָדָנא, ְִּדבְּ מְּ י ְִּדיָנא. ִסיָמָנא ָדא ִאתְּ ר  ָאמְּ

לָ  ֶרת, ְּדְּ טו  ָבָדא ִדקְּ ִלָבא עו  עוָתא דְּ ַכָוָנה וִברְּ ָטא  אבְּ ָשלְּ
ִלין  ָלא ָיכְּ קו, וְּ זְּ ָלא ִיתְּ ַההוא ֲאַתר, וְּ ָתָנא בְּ ָלא עמו  ו"ג וְּ
יהו. ָבא ַבֲהַדיְּ ָקרְּ ִאתְּ ִגין ָאֳחָרִנין לְּ ָאר ְַּדרְּ אמנם )ו שְּ

בדברי הזוה"ק מופיע שאמרו רב אחא וחבורתו את 
הפרשה דמיירי מעצירת המגיפה ע"י הקטורת בפרשת 

גיפה, ואילו בספר קב קרח שאהרן הכהן עצר את המ
הישר איתא הסגולה שיאמר פרשת הקטורת קח לך 

וברייתא פיטום הקטורת, וכן נראה בזוה"ק  נטף סמים
פר' ויקהל שהסגולה היא לקרות כל יום 'עובדא 
 דקטורת'. ועי' בערוך השולחן סי' תקעו סעיף ט.
ובאליה רבה )סי' קלב(: כתב פסקי תוס' בזמן המגפה 

ם הקטורת. גם קודם תפלת מנחה ח"ו יש לומר פטו
אחר פרשת התמיד קודם אשרי, ובלילה אחר תפלת 

 בית אלוקיםהמבי"ט בובביאור העניין כתב  ערבית(.
וראוי לירא וחרד דבר  וז"ל: (שער התפילה פרק טז )

השם לכבות גחלת המגפה בצדקה המצילה ממות. 
ותשובה ומעשים טובים, ויחשוב בעצמו כשעבר כבר 
חמת המגפה שאולי הוא היה מאותם שנגזר עליהם 
מיתה אם לא היו בורחים מהמדינה והושם גלותו 
וטלטולו חלף מיתתו, ובתוך זמן המגפה יחוש שמא 

תה אף אם ינוסו או הוא מאותם שנגזר עליהם מי
יתחבאו, וירבה בתפלה וצדקה ותחנונים לפני האל 
יתברך בתשובה ומעשים טובים, ואומרים בכל יום 
פטום הקטרת בקר וצהרים כי הוא מסוגל לענין 
הדבר, וכמו שמצינו )שבת פ"ט( כשעלה משה למרום 
שכל א' מהמלאכים מסר לו דבר שנא' עלית למרום 

ם, ואף מלאך המות שבית שבי לקחת מתנות באד
מסר לו דבר שנאמר )במדבר י"ז( ויתן את הקטרת 
ויכפר על העם וגו' ואי לאו דיהב ליה מנא הוה ידע, 
וכיון שהקטרת מכפר על העם בזמן המגפה, כמו כן 
קריאתו יועיל, על דרך )הושע י"ד( ונשלמה פרים 
שפתינו, ויש בו רמז בענין החלבנה המעורבת בשאר 

היות ריחה רע ושאר הסממנים  עשרת הסממנים עם
ריחם טוב, ויש בטבע נדיפת ריחם לבסם ריח הרע 
שבחלבנה עד שיהא ריחו טוב כמותם, וזה רמז 
למלאך המות שהוא דמיון החלבנה והוא מתערב 
לקהל שיש ביניהם דבר של קדושה להזיקם, וכשהם 
טובים וישרים בלבותם ושבים בתשובה שלימה אין 

בהם אלא הם שולטים בו  מלאך המות יכול לשלוט
עד שמלאך הרע בעל כרחו עונה אמן, כמו החלבנה 
שאין כח בטבעה להוציא ריחה הרע בהיותה מעורבת 

ולכך ראוי להיות  עם שאר סממני הקטרת העשרה,
האדם זריז ונשכר בהתפללו ברבים כי הם מוכנים 
לינצל מחמת הדבר, כי מלאך המות בין עשרה 

החלבנה בסממני הקטרת  מישראל צדיקים הוא דמיון
עכ"ד ועיי"ש  שאין לה יכולת להבאיש ריחה כנזכר.

 עוד בעניין מאה ברכות בכל יום לעצור את המגיפה.
ומי שבוטח בה' לפני ביאת המשיח יהיה צרות ה[ 

שמעתי מהגה"צ רבי . ונמצא בא"י אינו תחת המזל
אביש צינוירט שליט"א, שהביא דברי הזוהר הקדוש 

, שכל המגיפות שולטות בקע''ב ע''דף פרשת תרומה 
רק באלו ששולט בהם המזלות, אבל ישראל מעל 

ט המזל. וז"ל הזוהר:  לו  ִשיָחא, ִישְּ י מְּ מ  יו  ֲאָבל ָסמוְך לְּ
טון  לְּ ַעל ְָּדא ִישְּ ָמא. וְּ ָכָבא, ַעל ָעלְּ ַהאי כ  ָנא, בְּ ַהאי ַחלו 

 מרן שר התורה
רבינו הגר"ח קניבסקי 

 שליט"א
 

 פה הליכה באמצע הדרך בשעת מגי
ב( "דבר מה שאיתא בגמ' )ב"ק ס' ע" שאלה:

פני בעיר אל יהלך אדם באמצע הדרך, מ
כיון דשמלאך המות מהלך באמצע הדרכים, 

לום בעיר דיהיבא ליה רשותא מסגי להדיא. ש
ת ליה אל יהלך בצידי דרכים, דכיון דלי
מעשה לרשותא, מחבי חבויי ומסגי". האם 
)סי'  ב"שצריכים להזהר בזה, דבתשובות הרש

ד קטז ס"ק קצה, וציין לזה הפתחי תשובה יו"
דבר ר"ל  ח( הקשה מה תועיל לו הניסה בימי

מיתה. לממקום למקום אם נגזר עליו בר"ה 
שוטו ובסו"ד כתב הרשב"ש שאין הפשט כפ

ם ללכת בצידי הדרך, אלא שבשעת שלו
הקפיד יתר לצריכים לחיות בדרך בינונית, לא 

יאים, ים ברעל המידה לאכול תמיד רק דבר
ין, אבל ומאידך גם לא לאכול דברים המזיק

בדרך  בשעת דבר הצד מיתה עומד במי שחי
קפיד ביותר אמצעי, ולכן ילך אדם עד הקצה וי

צידי "על דברים בריאים )וזוהי הכוונה 
 ו? דרכים"(, וא"כ א"צ להקפיד כפשוט

 דבר(. פחמע"ד )פוק חזי מאי עמא תשובה:
 )שאלת רב(

 
 בזמן מגיפה פחד ודאגה, ו

ים מכל יש אנשים שמתפחדים תמיד ומתיירא
חמות מיני פורעניות כגון ממחלות וממל

ם בפחדים ומאנשים רעים וכו', והם כל ימיה
כך ושמא  ודאגות מכל מיני דברים שמא יהי'

נסוע כך, ויש שמרוב פחדים מתייראין ל
ביתם מלמקום אחר, ויש שמתייראים לצאת 

בברכות  ובה כמ"שר"ל, וזו הנהגה מאד לא ט
ה שאם הי' )ס א(... וכל זה בא ממיעוט אמונ

"ה, ואין מאמין באמונה שלמה שהכל בא מהקב
זין עליו אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכרי

גזר עליו נמלמעלה, א"כ מה לו לפחד אם ח"ו 
ם לא נגזר אין אין חכמה ואין תבונה לנגד ה' וא

ה', גע ביד רלו מה להתיירא, ואנחנו תמיד כל 
והרבה  בין בזמן מלחמה ובין בזמן שלום,

"ה, ולפחד דרכים למקום, ואין לפחד רק מהקב
לא יקיים  שמא יעבור על א' מהעברות ח"ו או

 המצות, וחוץ מזה אין לפחד כלום.
ס' ב'( דבר  ואע"ג דמצינו זהירות, כמ"ש )ב"ק

גליך, זהו בעיר כנס רגליך, רעב בעיר פזר ר
בל אה שאפשר, מדין השתדלות בכל דבר מ

בסנהדרין הפחדים והדאגות אין להם מקום, ו
ה שדעתו ז)ק' ב'( אמרו כל ימי עני רעים, 
ג על כל מה קצרה )פרש"י משים ללבו כו' ודוא

מיד זה שעתיד לבא עליו( וטוב לב משתה ת
לבו דאגה שדעתו רחבה )פרש"י ואינו משים ל

 מצות כנ"ל...כ"כ(, ואין לדאוג רק על התורה ו
 ת יושר(  )ארחו

 
 

 משולחן גבוה הרב מאיר שולביץ
 המגפה בהלכהעיקרי העניין 

ודעת  מקור העניין להסתגר בזמן מגיפה א[
תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף ס  .הרשב"ש בזה

נאמר: ואתם לא שכנס רגליך,  -ת"ר: דבר בעיר , ב"ע
תצאו איש מפתח ביתו עד בקר, ואומר: לך עמי בא 
בחדריך וסגור דלתיך בעדך, ואומר: מחוץ תשכל 

מאי ואומר? וכי תימא, ה"מ חרב ומחדרים אימה. 
בליליא, אבל ביממא לא, תא שמע: לך עמי בא 
בחדריך וסגור דלתיך; וכי תימא, ה"מ ]היכא[ דליכא 
אימה מגואי, אבל היכא דאיכא אימה מגואי, כי 
נפיק יתיב ביני אינשי בצוותא בעלמא טפי מעלי, 
ת"ש: מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה, אף על גב 

ב. רבא בעידן חוץ תשכל חרמ -דמחדרים אימה 
 רתחא הוי סכר כוי, דכתי': כי עלה מות בחלונינו

באמצע הדרך,  אל יהלך אדם -ת"ר: דבר בעיר  וכו'
מפני שמלאך המות מהלך באמצע הדרכים, דכיון 

אל  -דיהיבא ליה רשותא מסגי להדיא; שלום בעיר 
יהלך בצדי דרכים, דכיון דלית ליה רשותא, מחבי 

יחיד  אל יכנס אדם -חבויי ומסגי. ת"ר: דבר בעיר 
"מ לבית הכנסת, שמלאך המות מפקיד שם כליו; וה

 היכא דלא קרו ביה דרדקי, ולא מצלו ביה עשרה.
הרבה למדו מן הגמ' הזאת מקור לכך שבשעת מגיפה אל יצא 

היינו לכאורה דמכיון שניתן רשות למשחית ו-מביתו. 
להשחית אינו מבחין בין צדיק לרשע, ולכן ג"כ נאמר 
 להם במצרים שאיש לא יצאו מפתח ביתו עד בוקר. 

אחד ל שו"ת הרשב"שב נהה-ב[ לצאת לבית הכנסת.
שהכוונה רק שיחידי לא יצא  כתב סימן קצהמן הראשונים, 

וז"ל: :  אדרבה יצא מביתו וילך להתפלל מביתו אבל בעשרה
ומה שאמרו דבר בעיר אל יהלך אדם לבית הכנסת 
יחידי מפני שמלאך המות מפקיד שם כליו והני מילי 
דלא קרו בה דרדקי ולא מצלו בה עשרה, הוא ענין 
תורני. וכונת זה המאמר הוא, שבית הכנסת שאין 
שם מלמדי תנוקות ראויים הם לעונש, וכמו שאמרו 
בפ"ב דשבת בעון ביטול תורה בנים מתים שנאמר 
לשוא הכיתי את בניכם מוסר לא לקחו, ושהעולם 
מתקיים בהבל פיהם כדאיתא בפרק כל כתבי 
הקודש, וכן בית הכנסת שאין מתפללין בו עשרה 

הם עונש כמו שאמרו בפרק השולח ובפרק  חייבים
שלשה שאכלו כיון שהקב"ה בא לבית הכנסת ואינו 
מוצא שם עשרה מיד כועס, זהו כונת שמלאך המות 
מפקיד שם כליו, כלומר שזה מחייב מיתה. והתקנה 
היא שלא ילך יחיד אלא בצבור להתפלל ולחזור 
בתשובה, שתפלת צבור נשמעת כדאיתא בפ"ק 

ר רחמנא חלבנה בקטורת וכו' דכריתות מדאמ
כדאיתא התם. והש"י יחמול עלינו ועל כל עמו 

  . עכ"ל ישראל ברחמים אמן
ערכין דף טז  בגמ' ג[ קטורת לעצור את המגיפה.

ולשון הרע בקטרת, דתניא ר' חנינא: , 'עמוד א
למדנו לקטרת שמכפרת, דכתיב: ויתן את הקטרת 

מה ויכפר על העם, ותנא דבי רבי ישמעאל: על 
קטרת מכפרת? על לשון הרע, אמר הקדוש ברוך 
 הוא: יבא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי;

לאחד מן הראשונים, ר' חיים פלטיאל והנה בפירוש 
ויתן את הקטורת ויכפר על העם. )יב( עה"פ כאן בפרשה 

פרש"י סימן זה מסר לו מלאך המות כשעלה לרקיע 
שבת שהקטורת עוצר את המגיפה כדאיתא במסכת 

בפרק ר' עקיבא. ויעמוד בין החיים ובין המתים, 
ואמר לו מלאך המות בעצמו לעשות כך כשתהיה 
מגיפה אז )תהיא( ]תביא[ קטורת והמגפה נעצרת. 
וי"ל זהו דווקא כשיהיו מניחין אותו הקטורת קודם 
שהייתה שהמגפה מתחלת אז היה מועיל הקטורת 
 לעצור המגיפה אבל אם התחיל המגיפה לא היה
מועיל הקטורת לעצור המגיפה וכאן כבר התחיל 

 עיקרי הענין
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תו ַחדְּ ִיתְּ ָמא, וְּ ִעין ִביִשין ַעל ָעלְּ יָון וַמרְּ ן ִזיִנין ִביִשין, ְָּדא ח 
ָכא  ְַּדֲחקון גו  ֲחשו  ַכד ִיתְּ ָעקו. וְּ ן בְּ הו  ל יְּ ָרא  ִישְּ ָבַתר ְָּדא, וְּ
ִהירו ְִּדיָמָמא,  ִריְך הוא נְּ ָשא בְּ ן קודְּ ר לו  ה  ין ַינְּ ד  ָגלוָתא, כְּ ְּדְּ

כוָתא ל ַמלְּ ַבט  ִַּיתְּ ִנין, וְּ יו  י ֶעלְּ כוָתא ַקְִּדיש  לון ַמלְּ ִמיָדא  ִויַקבְּ
ַקַּי ים  ִיתְּ ל, וְּ ָרא  יהו ִישְּ טון ָעַליְּ לְּ ִישְּ ָכִבים, וְּ י כו  ד  בְּ ִמין עו  ֲעמְּ ְּדְּ

 .' גו  ָבָנה וְּ ר ַהלְּ ָהָיה או  ֲאָבל ָסמוְך ותרגומו: )ישעיה ל( וְּ
ָלם,  ָכב ַהֶזה ַעל ָהעו  ן ַהֶזה ַבכו  ֹלט ַהַחלו  ת ַהֵָּמִשיַח ִישְּ ִלימו 

טו לְּ ן ִישְּ ַעל כ  שו ִמיִנים  וְּ ַחְּדְּ ִיתְּ ָלם, וְּ ת ַעל ָהעו  ת ָרעו  ַחַּיו 
תו ְך  ֶשִַּיְָּדֲחקו בְּ ָצָרה. וכְּ יו בְּ ל ִיהְּ ָרא  ִישְּ ַרִבים ֶזה ַאַחר ֶזה, וְּ
ר  ַכת ַהָגלות, ָאז ַהָקדו ש ָברוְך הוא ָיִאיר ָלֶהם ֶאת או  ֶחשְּ

יו   ִשים ֶעלְּ דו  כות קְּ לו ַהֵַּמלְּ ם, ִויַקבְּ ל ַהַּיו  ַבט  ִתתְּ ִנים, וְּ
יֶהם  טו ֲעל  לְּ ִישְּ ָכִבים, וְּ י כו  ד  בְּ כות ִמַָּיָדם ֶשל ָהַעִֵּמים עו  ַהֵַּמלְּ

.' גו  ָבָנה וְּ ר ַהלְּ ָהָיה או  ַקַּי ם וְּ ִיתְּ ל, וְּ ָרא  הרמ"ק והנה  ִישְּ
כתב על מה שכתב הזוהר  הנ"ל על הזוהר בספרו אור יקר

ראל תחת שתימה דהא אמרן שאין י ,וישראל יהון בעאקו
ממשלת הכוכבים ואם כן למה ימשך להם מתחת ידי 

ויש לומר שאלו הם ישראל  , וכתב:הכוכב הזה נזק וצער
שהם תחת השרים בגלות שבהכרח גמור הם קצת תחת 
ממשלת הכוכבים ומתנהגים בהנהגת האומה שהם גולים 
בה כדפירש דוד ואמר אשר גרשוני היום מהסתפח וכו' 

כ"ל. ומבואר מדבריו שאלו וכו' ע עבוד ךלאמור ל
אבל המתגוררים בחו"ל הם ח"ו נמצאים בהאי חששא, 

 ושם בטחונו בה' בוודאי ינצל. הנמצא בא"י
 

 הגאון רבי אשר וייס שליט"א
 ראש ישיבת דרכי תורה

 
 ההנהגה הראויה בזמן התפרצות מגיפה

 כל סכנה והאם נפשות, תסכנ גדר נגדיר דרך סכנה, באיזה של הכללי בגדר לעיין יש הנה
 נקיטת הסיכון המחייב רמת המ בעניננו לעיין יש התרה, ובפרט דיני לגבי כסכנה דינה קהרחו

 הסכנה. מן להימנע כדי זהירות אמצעי
דאיזהו דבר,  ריעין, ומבואר שםובמשנה בתענית )י"ט ע"א( מבואר דכשיש מכת דבר מתענין ומ

)או"ח סי' תקע"ו  "עוכך נפסק בשו כל עיר שיש בה חמש מאות רגלי והוציאה ג' מתים בג' ימים,
לא דין מסויים בהלכה דמתענין אאך נראה פשוט שאין זה  ס"ב(, אבל פחות מכך, אין זה דבר.

 סכנה בין לעצמו בין לאחרים, וז"פ.הדקיי"ל דחייב אדם להתרחק מן  ומריעין, ואין זה ענין למה
תחומים שונים,  א( דבשלשהכ"ובעיקר גדר הסכנה כבר ביארתי )שו"ת מנחת אשר ח"ג סימן ק

 ההלכה עוסקת בגדר הסכנה:
ב( שנינו: "ארבעה צריכין להודות, א. בהלכות ברכות מצינו שתי הלכות שונות. בברכות )נ"ד ע"

 ה חבוש בבית האסורים, ויצא".שהי יורדי הים, הולכי מדברות, ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי
( כל חולה שנתרפא וכל הולכי רכות פ"י ה"חלדעת הרמב"ם )הל' ב ונחלקו הראשונים בתרתי:

ו הדברים אלא בחולה שיש בו להודות, אך לדעת הטור )סימן רי"ט( לא נאמר דרכים צריכים
 כנז לא נהגו לברך אלא הולכיובהולכי מדבריות. ובשו"ע )שם ס"ז( כתב דבצרפת ובאש סכנה

חולה, דבשו"ע )שם ס"ח( גבי וכך נראה ל מדבריות אבל בספרד נהגו כך הולכי דרכים לברך.
 צריך לברך הגומל. הטור דרק חולה שיב"ס סתם כשיטת הרמב"ם והרמ"א פסק כשיטת

קת בחז ל"ד ע"ב( "כל הדרכים בחזקת סכנה... כל החולי –ובירושלמי )ברכות פ"ד ה"ד 
ליישב שיטת  כתבו הב"ישהסכנה", ולכאורה יש מזה ראיה מפורשת לשיטת הרמב"ם. אלא 

דכל הולכי דרכים  יף ד'( מודי כו"עמיירי לגבי תפילת הדרך, ואכן בסי' ק"י )סע הטור דלשיטתו
גבי תפילת הדרך דאף בסכנה מברכים ולא רק הולכי מדבריות, הרי לן דשאני גדר הסכנה ל

רה דהיינו חולה שיב"ס והולכי מועטת צריך לברך, מברכת הגומל שאינו מברך אלא בסכנה גמו
 מדבריות.

קרה מסכנה לרבים כתופעת טבע, מיקו"נ ביארתי שם, דשאני סכנה ליחיד בדרך ב. ולגבי דין פ
מאלף לא הוי בכלל פיקו"נ  ואף שבמקום אחד )סי' שט"ז ס"ק כ"ג( כתב המגן אברהם שאחד

לה שיב"ס אך מ"מ צריך לעשות לדחות את השבת, לגבי יולדת כתב )סימן ש"ל סק"ג( דהוי חו
משנה )הל' שבת פ"ב הי"א(, הרי  תה, ומקור סברא זו במגידשינוי כיון שאף אחד מאלף אינה מ

ה את השבת, דכיון שלידה דאף שאחד מאלף אינה מתה מ"מ הוי חולה שיב"ס ומחללין עלי
מות, ומצווים אנו לעשות כל תהיא תופעת טבע מה לן שאלף יולדות תחיינה כשידעינן שאחת 

 שבידינו כדי להציל את אותה האחת מרדת שחת.
ת השבת בסכנה רחוקה כל או הדברים לגבי המצוה להמנע מן הסכנה, דאם מחללין ג. וק"

, ומשו"כ פסקתי בתוקף שהיא תופעה קבועה ומוכרחת לבא, ק"ו שיש להתרחק מסכנה זו
ז'( שיש חיוב גמור לחסן את  –' הגדול )עיין קובץ זכרון שבתי ואריה קובץ ג' מבי רב סימן 

ם מבחינה סטאטיסטית אהחזרת, החצבת והאדמת, ואף הילדים בחיסון המשולש למחלות 
דעינן בודאות שאם נמנע מלחסן אחוז תמותת הילדים הוא נמוך, אין בכך כל נפ"מ, דכיון שי
 ובצת עלינו למנוע את המות הזה.ימותו ילדים, אף אם ימותו אחד מתוך אלפים, חובה גמורה ר

"ד( דמחד גיסא דחה בתוקף את דברי אלה כ –ויתירה מזו מצינו בשו"ת בנין ציון )ח"א סימן כ"ג 
, ובסי' כ"ד שם דחה שרצו לבטל את המציצה בפה באמרם שיש בכך סכנה לרך הנימול

ו, אך מאידך כתב )בסוס"י בתוקף גדל וחזק את מי שטען שיש לבטל את המציצה לגמרי ח"
שתתהו' ע"י ים החדשים אפשר כ"ג( "אכן עכ"ז אין להעלים עין גם מהסכנה אשר ע"פ הרופא

טרי' בפיו ויש לשמור מאוד  מציצה ואפילו באחד מני רבבות כאשר נחלה המוצץ או יש מכה
 אשר חולי בו. ולהפקיד משמרת לבל יקרב למלאכת המילה ובפרט להמציצה איש

ר לדעתי, דכיון שהחולי היא הרי לן דיש לחוש לסכנה אפילו באחד מני רבבות, ונראה ברו
יצה בפה נגרום בכך אית אם נקל ראש ומוהל חולה יעשה מצתופעת טבע הכרחית ווד

 כלל נפ"מ באחוזי התמותה. לתחלואת תינוקות ומקצתם ימותו, יש לאסור זאת בתוקף ואין
חכמי ישראל ביותר  וכאשר היה חשש מהתפרצות מגפת החולירע במחנה ישראל הקילו

מצפה אריה )להגאון ר' אריה ליב "ת באכילה ביוה"כ, עיין שו" ת חתם סופר )ח"ו סי' כ"ג( ובשו
ל ומשיב בשעת המגיפה בשנת ברודא אב"ד לבוב או"ח סימן מ"א( שכך הורה הגאון בעל שוא

כ, מחשש דאף החולים ירצו תרל"ג. וידוע שהגר"י סלנטר פסק שאף הבריאים יאכלו ביוה"
 להחמיר ויבואו לידי סכנה, והארכתי בזה במק"א ואכמ"ל.

ה"צ ר' אליהו גוטמאכר ת ע"א( מצינו אגרת שכתב לתלמידו הגובאגרות הגרעק"א )אגר
ת והציע עצות למנוע כשהתפשטה מחלת החולרע ובאגרת זו תיקן תקנות, הורה הוראו
ה יתירה בין בני האדם התפשטות מחלה נוראה זו, ובין השאר כתב שיש להתרחק מקירב

ה מי אלה שישתתפו בכל מניני שימולפיכך תיקן שלא יתפללו ביחד יותר מט"ו אנשים, ויערכו ר
אלציי )המשטרה הנוכרית( התפילה, ואם אנשים יעברו על התקנה יש להעמיד שומר מן הפ

 לאכוף תקנה זו על הציבור.
תירה על ההוראות של גורמי יוממנו ילמדו וכן יש לנהוג גם בימינו אלה, להקפיד הקפדה 

ג מהם. ואלה שנגזר לחרו הרפואה המוסמכים ועל כל התקנות של משרד הבריאות ולא
ים. ויסוד הדבר דבשעת דבר עליהם להיות בבידוד אל יצאו מפתח ביתם ולא יסכנו את הרב

הסכנה. ונעתור בתחנון  ומגיפה יש להתהלך בצידי הדרכים ולהתרחק באופן קיצוני מן
פליטתנו, ולמנוע משחית  ובתפילה לפני בורא רפואות ומצמיח ישועות לרחם עלינו ועל

 פה מעלינו ומעל כל עמו בית ישראל ונאמר אמן.ומגי
 תקופת הקורונה, סי' א, עיי"ש הרחבה נוספת(ב -)מנחת אשר 

 

 עקרי הענין המשך ראשי הישיבות

 מרדכי קרליבךהרב  עיון הלימוד

 סגולת התורה מעל סגולת הקטורת
בשבת ].דף ח:[ אמר רבי יהושע בן לוי במעשה דנתינת התורה למשה 
בשמים, שכל המלאכים נעשו למשה אוהב, וכל אחד מסר לו דבר, ואף 
מלאך המות מסר לו דבר, שנאמר ויתן את הקטרת ויכפר על העם, ואומר 
ויעמד בין המתים ובין החיים וגו', אי לאו דאמר ליה מי הוה ידע, ע"כ, וכן 

ש"י פרשת קרח פי"ז פי"א עה"כ וכפר עליהם, רז זה מסר לו מלאך הוא בר
 המות כשעלה לרקיע, שהקטרת עוצר המגפה.

והבן איש חי בפירושו בניהו תמה מה ראה מלאך המות לפייסו עתה 
ולמסור לו דבר להראות לו בזה אות אהבה, ועוד היאך מסר לו דבר שהוא 

 ו דבר המעכב אליו, וצ"ע.נגדיי אליו, כי הוא מלאכתו להמית, ומסר ל
וכתב ליישב, דמאחר שראה מלאך המות שישראל זכו בתורה ובטל ערעור 
המלאכים, ולא היו יכולים לעכב אותה בשמים, אמר עתה בתורה תתבטל 
מלאכתו ושליחותו, כי כיון דזכו בה משורת הדין א"כ מצילים עצמם מן 

ף ל:[, וכן במכות המות על ידה, כמו שהיה אצל דוד המלך ע"ה בשבת ].ד
].דף י.[ במעשה דרב חסדא, דבעת שעוסק בתורה אי אפשר למלאך המות 

 ליטול נשמתו, וכמו שאמרו שם דדברי תורה קולטים.
ומאחר שהיה יראה פן ישראל יצילו את עצמם מן המיתה ע"י עסק התורה, 
אשר יוכל כל אחד לעשותו בקל להנצל מן המיתה, לכן פייסו למשה 

ולת הקטורת, כאומר לו למשה, הא לך דבר זה שדוחה את שיסתפקו בסג
המות, ולא תעסוק לדחות המות ע"י עסק התורה, ומה שהמלאך המות 
נתפייס בזה, כי העסק של הקטורת רחוק הוא במציאות, כי צריך בכהן 

 גדול וצריך שיהא טהור, ויארך הזמן עד שיעשה הסגולה, עכ"ד.
איתא בזוהר ]פר' וירא ע' קא.[ וז"ל  לעניותי נראה ליישב על דרכו, דהנה

בקצרה, מעשה בר' אחא שהלך לכפר טרשא, לחישו עליהו כל בני מתא 
ואמרו ליה דשארי מותנא ]דבר[ במאתא, אמר להו ניזיל לבי כנישתא 
ונתבע רחמי מן קדם קוב"ה, עד דהוו אזלי אתו ואמרו פלוני ופלוני מיתו 

ן בני נשא מאינון דזכאין ]ארבעים וכו', א"ל רבי אחא אפרישו מנכון ארבעי
צדיקים[, יתיר עשרה עשרה לארבעה חולקין, ואנא עמכון, עשרה 
לזווייתא דמאתא, ועשרה לזוויתא דמאתא, וכן לארבע זווייתא דמאתא, 
ואמרו ברעות נפשכון עניינא דקטרת בוסמין, וכד תסיימו אמרון אלין 

 וכן עבדו ואתבטל.פסוקיא 'ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה וגו', 
ואמרו שם בזוהר וז"ל, חלש לביה דרבי אחא, אדמוך ]נתנמנם[, שמע 
]בחלומו[ דאמרי ליה, כד עבדת דא עביד דא, זיל ואימא לון דיחזרון 
בתשובה דחייבין אינון קמאי, קם ואחזר להו בתשובה שלימתא, וקבילו 

ון לה עלייהו דלא יתבטלון מאורייתא לעלם, ואחליפו שמא דקרתא וקר
מאתא מחסיא, ע"כ, והיינו דאף שסגולת הקטורת הועילה, מ"מ לא עבור 

 סגולת הגטורת באה במגיפה, אלא כדי שיעשו תשובה ויעסקו בתורה.
הלא מעתה נראה דמלאך המות רצה שיתעסקו ישראל בסגולות בעשיית 
הקטורת ובאמירתו בלבד, כדי שלא יתעסקו ישראל בעיקר בסגולה 

א עסק התורה, והנה ודאי פעמים שצריך דוקא להתעסק האמיתית, הלא הו
תחילה בסגולת הקטורת, כמו שהיה במעשה דמשה רבינו, וכן במעשה 
דירושלמי הנ"ל, דר' אחא ראה שמתים שם במהירות מאד, והוצרך לכך, 
 מ"מ רווח לו למלאך המות בפתרון זה כדי שישכחו את מעלת עסק התורה.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 'קטורת מכפרת עם תשובה ותורה' 
 

העדה הזאת' לפני 'ואכלה  במחלוקת קורח ועדתו אומר הקב"ה למשה ואהרן 'הבדלו מתוך
ד יחטא ועל כל העדה אחאותם כרגע'.  משה ואהרן מתפללים לקב"ה ומבקשים 'האיש 

טא'. אמר להם הקב"ה 'יפה תקצוף' 'אתה לפניך גלויות כל המחשבות ויודע אתה מי החו
 אמרתם, אני יודע, ומודיע מי חטא ומי לא חטא'. 

ח'. 'ואש יצאה.. ותאכל את אכן, 'ותפתח הארץ את פיה ותבלע... ואת כל האדם אשר לקר
הראות וללמד קבל עם ועולם בלעים ונשרפים. להחמישים ומאתיים איש'. בעלי המחלוקת נ

 עונשם של בעלי מחלוקת 'כדי שלא יהיה כקרח'.
דת בני ישראל' 'על משה ואהרן אבל כל זה לא עזר, כבר מייד למחרת בבוקר, 'וילונו כל ע

ל לא ברור שהצדק אתכם לאמר אתם המיתם את עם ד''. אתם גרמתם שכל אלו מתו. בכל
 שוב נקהלים כולם על משה ואהרן.ולא עם קרח ועדתו. ו

שתמש ב'רז שמסר לו מלאך עכשיו 'יצא הקצף' 'החל הנגף' ופורצת מגיפה נאלץ משה לה
ה את אהרן 'קח את המחתה המוות כשעלה לרקיע, שהקטורת עוצרת את המגפה'. הוא מצוו
 הם'. ותן עליה אש מעל המזבח  ושים קטרת והולך מהרה וכפר עלי

ם ובין החיים' וזה פועל 'ותעצר ל' אהרן רץ עם הקטרת 'ויעמוד בין המתי'וירץ אל תוך הקה
ב"ה את המגפה בגלל המגפה'. רש"י מביא את המכילתא 'למה בקטרת', למה עצר הק

ר סם המוות הוא, על ידו מתו הקטרת, 'לפי שהיו ישראל מליזים ומרננים אחר הקטרת, לומ
ה תראו שעוצר מגפה הוא, יש. אמר הקב"נדב ואביהו, על ידו נשרפו מאתיים וחמישים א

כלי המבצע, היא יכולה והחטא הוא הממית'. הקטרת כשלעצמה איננה הסיבה היא רק ה
 להמית ולהחיות ומה שממית הוא החטא. 

הזוהר הקדוש על רב אחא  רבנו יצחק עראמה זצ"ל בספרו 'עקידת יצחק' מביא את דברי
ך אצלו. באו ואמרו לו: יש לנו דול בא לכאן, נלכשהגיע למקום אחד אמרו בני העיר: אדם ג

ום. אמר להם: נלך לבית יצרה, מזה שבעה ימים מתהלכת מגפה בעיר והיא מתחזקת בכל 
המגפה מתעצמת. אמר להם: הכנסת ונבקש רחמים מהקב"ה. עודם הולכים באו ואמרו לו ש

אנשים צדיקים חלקו  לי ארבעים כיוון שהשעה דוחקת, זה לא זמן עכשיו להתפלל. אלא הביאו
וכולם יאמרו בכוונת הלב פרשת  אותם לארבעה מניינים, כל מנין ילך לזווית אחרת של העיר

 קטרת הסמים שצווה משה לאהרן ופרשת הקורבנות.
מרו בקול רם את הפסוקים: אחרי שיעשו כך שלשה פעמים ילכו לאותם שעומדים למות ויא

' וגו'. וכן עשו ובטלה המגפה. ויעמוד בין המתים'ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה וגו' 
שהם יודעין לבטלו'. חלש ליבו של  שמעו קול אומר: 'איחל לעליון, שדין שמים אינו שורה כאן

שישובו  לך אמור להם רב אחא וחלה. שמע אומרים לו: 'כשם שעשית זאת, עשה זאת:
עליהם שלא יתבטלו מן  בלוהתשובה, שהם חייבין לפני. עמד והחזירן בתשובה שלימה וק

 שחס עליה הקב"ה.  התורה לעולם. והחליפו שם העיר וקראוה 'מתא מחסיה', עיר
רשת הקטרת לבדה אינה למדנו מדברי הזוהר הקדוש, כותב ה'עקדת יצחק', שקריאת פ
ל לגמרי צריך יחד עם זה מספיקה כדי שהגזירה תבטל לגמרי. כדי שקטרוג המגפה יתבט

לעולם. שהרי כך למדנו  צריך לקבל על עצמם שלא יבטלו מהתורה לחזור בתשובה ועוד
צריך לעמוד בין המתים ובין  בפרשת קרח ועדתו. גם אחרי שאהרן נתן את הקטרת עדין היה

מחלוקת גורמת ותחזרו  החיים. היה צריך להגיד לחיים תסתכלו על המתים, תראו מה
למוד תורה ולא להתבטל מדרש לבתשובה. ואחר כך 'וישב אהרן אל משה' לחזור לבית ה

 ממנה לעולם.   
ו יכולים להקטיר קטורת, ולא בעוונותינו, מאז שחרב בית מקדשנו ובטל התמיד ואין אנחנ
נו חז"ל אמירת פרשת התמיד נותרה בידינו אלא העצה של 'ונשלמה פרים שפתינו' תקנו ל
בתורת הקורבנות כאילו  עוסקהואמירת 'פיטום הקטורת' שהיא חלק מקרבן התמיד. שהרי כל 

ת המקדש במהרה בימינו' שנוכל הקריב קורבנות. ולכן אנו גם מתפללים ומבקשים 'שיבנה בי
ורתך', כי עד שיבנה בית המקדש, להקריב קורבנות. ואנחנו מוסיפים ומבקשים 'ותן חלקנו בת

ה פרים קורבנות לקיים 'ונשלמעד שנוכל להקריב בו קורבנות, צריכים אנו לעסוק בתורת ה
 שפתינו', לשם כך זקוקים אנו ל'תן חלקנו בתורתך'.   

לום נוהגים לומר אין כאלוקינו שהטור מביא 'ובסידור רב עמרם כתב לאחר שיסיים ש"צ עושה 
יך את קטורת הסמים'. בשערי וכו' עד 'אתה הוא מושיענו אתה הוא שהקטירו אבותינו לפנ

תב: 'והטעם שאומרים תחילה 'נודע ביהודה' שכתשובה על השו"ע שם הביא את דברי שו"ת 
  ינו שלא יאמר כוחי ועוצם ידי וכו'.אין כאלוקינו לפי שהקטורת מעשרת. לכך אומרים אין כאלוק

י שעסק בקטורת התעשר. היות ואמרו חז"ל שעבודת הקטורת הייתה מביאה לעשירות ומ
ב'כוחי ועוצם ידי' שעל ידי  'פיטום הקטורת' ויתעשר, יתלה הדברחששו שמי שיאמר היום 

אלוקינו'. להוציא טעות זו מליבם שאני 'אמרתי פרשת הקטורת והתעשרתי'. לכן הקדימו 'אין כ
 תברך. ללמדנו ולהשריש בליבנו את האמונה התמימה שהכול מאיתו י
הלכות בכל יום מובטח לו  נהאחרי פרשת הקטרת אנחנו מוסיפים את דברי הגמרא: 'כל השו

לום בעולם. אולי להזכירנו שהוא בן עולם הבא' ואת מעלתם של תלמידי חכמים המרבים ש
לזה תשובה וצריך לזה  כמו שהוכיח ב'עקדת יצחק' שהקטרת לבדה אינה מספקת, צריך

מים העוסקים בתורה ניצולים לימוד תורה בכל יום, מבלי להתבטל ממנה. ולכן תלמידי חכ
 וקת ומרבים שלום בעולם. ממחל

ו לשוב בתשובה שלימה לדעת נזכור ונדע כי יחד עם אמירת פטום הקטורת נעורר את ליבנ
 ד תורה ושלא נתבטל ממנה לעולם. כי ד' הוא האלוקים ואין עוד מלבדו ולקבל על עצמנו ללמו

 

 הרב פרץ הלכתיותחקירות  קרםרחמיאל ג י"הרה לימוד המוסר

 המגפה בהלכה 
 

ונים, ולא נזהר קיבל פקדון, פירות מסוגים ש הרי שלך לפניך
תה הפירות לא בשמירתם, ומשמשו בהם חולי קורונה ר"ל, ומע

זה, ולומר הרי שלך בראויים לדעת המפקיד לאכילה, יש מקום לדון 
מ סי' שס"ג, כי אף "ג והש"ך חו"לפניך, וכמו שפסק המג"א סי' תמ

לא שייך בשומר דין שומר יכול לומר כן, ]ודלא כמהרש"ל הסובר ד
 הרי שלך לפניך[.

"ע, ע"י חומר חיטוי, זאת ועוד, כיון שאפשר לחטות את הפירות לכו
ת"ס הסובר כי שומר נחשב דבר זה לגרמא. ועדיין יש לדון ע"פ הח

 שפשע חייב גם: "על צד רחוק ונפלא".
 

כן רצו לעשות מנין בגלל מגיפה ר"ל היו בבתים ולא יצאו, א סגר
ו ס"ת, אכן לא רוצה למרפסות וכדו', וחסר להם ס"ת, ושכן אחד יש 

מו, יש מקום לחייבו להוציאו לקרוא בו בשום אופן מטעמו הכמוס ע
כוף לאחד להשאיל ע"פ מש"כ רמ"א רצ"ב סעי' כ"א יכולים ב"ד ל

 כופין על הצדקה. ספריו, וביאר הגר"א מדין
 

כנסת עד אשר האדם החשוד בקורונה, רצו לסלקו מבית  סילוק
"פ הפת"ש חו"מ סי' קנ"ג, עיוכיח כי אין הוא חולה. אכן, יש לדון בזה 

רים דספק נזיקין לענין ספק נזיקין שכמה מגדולי רבותינו סוב
מותר לו להתנהג  לקולא והיינו אם יש ספק אם הוא מזיק או לא

יק ישלם, אבל בנידון כן אין ראיה מזה כלל, דהתם אם יזכרצונו, א
 דידן מה ישלם אם יזיק ח"ו.

 
שק את חבירו, ]אמר שהיה חולה ב"מ, וני מי נעתרות נשיקות שונא

ף רק ע"י טלית מפני לי מו"ר הגרח"פ כי אין לנשק ס"ת בזמן החור
ע"י זה נחלה חבירו והסכנה, דלא גרע ממטבע דאין להכניס לפיו[. 

דוכן שהרי הרג נפש ק חיים לכל חי, האם המנשק ראוי לעלות לושב
גם היה שוגג, ואין פ"ר בשגגה, ויש לצדד כיון דאין זה פ"ר שידבק ו

 כול לעלות לדוכן.י –שימות הנדבק 
 

זה, ועדיין לא נתן למי שמונע צדקה מחבירו והוא צריך  לא תקפוץ
ר"ל, לא  מן המגפהמעשר כספים עובר על לאו ומבטל עשה, אכן בז

הידבקות, נראה רוצה אדם לפתוח דלת לפני אדם, משום סכנת ה
ן עשה שהרי לא מחויב דלא עבר על לאו זה מתרי רכשי, א. כיון דאי
סוגר דלתי ביתו מפני שלהסתכן עבור עשה זה א"כ אין לאו. ב. כיון 

 סכנה ולא משום שקופץ ידו מאחיו.
הרמב"ם בפ"י  ברם, ראה בפרישה ]רמז[ שכתב ופירש מה שכתב

ם מסכן עצמו קצת ממתנו"ע דאין נזק בא מן הצדקה, היינו אף א
 לצורך צדקה אין נזק בא לו. 

 

ן שהג"ר הלל כגן סיפר בזכרונו, שכאשר שמעתי מהגאון ר' אליהו דיסקי
הבולשביקים סגרו את הישיבות, נאנח הגאון רבי שמעון שקאפ ואמר, שהוא 
פוחד מאד מדברי הרמב"ם בפירוש המשנה שילהי ברכות, ]ובאמת מיד 
אח"כ הגיעו הגרמנים ימ"ש[, וז"ל הר"מ עה"כ 'עת לעשות לה' הפרו 

ו סיבות לבני אדם שיפרו תורה, יבוא, ונקמה עונש עת כשנגזרת  תורתך',
 כדי שתחול עליהם הגזירה כשהם חייבים, וענין זה ארוך ורחוק, עכ"ד.

ועל דבר זה ידוו כל הדוויים, כי בדרך כלל כאשר האדם חולה ותשוש הרי 
שהוא סיבה להקל מעליו את עמל התורה, והרי באמת כן הוא שאין הקב"ה 

אדם שאפשר שמצב זו הוא עצמו בא בטרוניה עם בריותיו, אך אילו ידע ה
עונש לאדם, שלא יהיה לו פנאי לעסוק בתורה, כי אז היה משנס את מתניו 
ומגביר חיילים לעמל התורה, כי אז ממילא היה גם סר הסיבות המבטלות 

 אותו מן התורה, והוא מאיים מאד.
וכזאת בר"מ ]פ"ט תשובה ה"ב[ עמד בזה וז"ל בקצרה, מתן שכרן של מצוות 

ה היא חיי העולם הבא שנאמר למען ייטב לך והארכת ימים, והנקמה והטוב
שנוקמים מן הרשעים שעזבו ארחות הצדק הכתובות בתורה, היא הכרת 
שנאמר הכרת תכרת הנפש ההיא עוונה בה, מהו זה שכתוב בכל התורה 
כולה אם תשמעו יגיע לכם כך ואם לא תשמעו יקרה אתכם כך וכל אותן 

 כגון שובע ורעב ומלחמה ושלום.הדברים בעולם הזה, 
ותי' הר"מ וז"ל, אין הטובות מתן שכר, ולא הרעות סוף הנקמה, אלא הקב"ה 
נתן לנו תורה זו עץ חיים, והמקיימה זוכה לחיי עוה"ב, והבטיחנו בתורה 
שאם נעשה אותה בשמחה ונהגה בחכמתה תמיד, שיסיר ממנו כל הדברים 

ה ורעב, ונוכל לישב פנויים ללמוד המונעים אותנו מלעשותה, כחולי ומלחמ

 המשך -מרדכי קרליבךהרב  עיון הלימוד



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אעפ"י שמסתכן בנפשו  בתפילהי אם אדם מחמיר על עצמו היה פוסק בשביל ההגמון", הר
בטוב עושה כמו שעשה דניאל אעפ"י שגזר המלך שלא יתפללו. ויש שתירצו דדוקא 
למלכי אומות העולם פוסק ולא לשר אומות העולם משום שהשר מפחד להרגו מפני אימת 

 המלכות כי אין לו משפט מות.
אחד שהיה ערוד והיה מזיק את הבריות באו מובא בגמ' ברכות ל"ג ע"א "מעשה במקום 

והודיעו לו לר' חנינא בן דוסא, א"ל הראו לי את חורו הראוהו את חורו, נתן עקבו ע"פ 
החור יצא נשכו ומת אותו ערוד", ועי' במהרש"א בח"א שהקשה איך עמד ר"ח במקום 

בא סכנה וסמך עצמו על הנס?, הירושלמי מפרש בענין אחד שעמד רחב"ד בתפילה ו
חברבר והכישו ולא הפסיק תפילתו ומצאו אותו חברבר מת. העיון יעקב על עין יעקב 
מתרץ את קושית המהרש"א די"ל דשונה רחב"ד שהיה מובטח בעצמו שהצלה מצויה על 
ידו שהרי יצאה בת קול ואמרה כל העולם ניזון בשביל חנינא בני וכן התפלל על החולים, 

וביתר  שאר הציבור מסכנה והיזק וזכות רבים תלוי בו.וה"נ סיכן בעצמו כדי להציל את 
ביאור דהיות והערוד היה מזיק לבריות ובנשיכתו יש משום סכנה ורב"ח עשה זאת משום 

קרה חשש פקו"נ דבני המקום, דהגם דאין סומכין על הנס מבואר בגמ' שבת ל"ב דאז אם 
נס מזכין מזכויותיו וכל זה שעושה זאת לחינם שהוא הנגה האסורה ומנכין לו מזכויותיו 
שנזקק למעשה נסים, אבל במעשה דרחב"ד שעשה כן כדי להציל לבני העיר מהסכנה 
מותר לעשות כן דפקו"נ דוחה לכל התורה וא"כ כיון שהוא עושה מצוה לא שייך לומר 

 שמנכין מזכויותיו.
ידושין כ"ט ע"ב מובא שהיה בבית המדרש של אביי שד המזיק וידע אביי והנה בגמ' ק

שצריך לבוא לעירו רב אחא ב"ר יעקב ואמר לבני העיר שלא יזמינו אותו לביתם ויצטרך 
רב אחא ללון בבית המדרש ומתוך חסידותו אפשר שיתרחש נס ויהרג המזיק, וכן היה דלן 

נין עם שבע גולגלת והתפלל רב אחא על רב אחא בבית המדרש ונדמה לו אותו מזיק כת
אותו מזיק והרגו, ובמהרש"א )שם( כתב להעיר איך הכניס אביי לרב אחא למקום סכנה, 
ועוד גם אם יתרחש נס מנכין לו מזכויותיו?, ותירץ המהרש"א דסמך אביי שיהרוג רב אחא 

צדיק לא שייך למזיק ע"י תפילתו וזה לא נקרא נס. יוצא מדבריו דכל שהוא ע"י תפילות ה
ענין דאין סומכין על הנס. לפי"ז כתב בס' משנת פיקו"נ סימן ד' ליישב מה שרחב"ד נתן 
רגלו ע"ג חור דהערוד די"ל שהתפלל אז רבי חנינא שהערוד לא יזיקנו ולכן אין בזה משום 

 אין סומכין על הנס. )עי' שד"ח מערכת אין סומכין על הנס[.
 ות?מדוע אומרים הגומל לחייבים טוב

כל אדם השב מהפלגה באוניה, או מהליכה במדבר, וכן חולה שהבריא ואדם שיצא מבית 
 לחייביםהאסורים, מברך ברכת "הגומל". יש לברר מדוע נוסח הברכה הוא "הגומל 

טובות". אמנם, ניתן להבין מדוע תקנו חז"ל שהחולה אשר שב לאיתנו והיוצא מבית 
רי משמים גלגלו עליהם צרה זו כדי שיפשפשו ", שהלחייביםהאסורים יאמרו: "הגומל 

במעשיהם )מהר"ם מינץ סימן י"ד(, אך מדוע תקנו נוסח זה גם ליורדי הים ולהולכי 
המדבריות, שלא אירע להם דבר רע כל שהוא שבעטיו ניתן לכנותם "חייבים"? על שאלה 

המכניס את  זו מתרצים מהר"ם שיק )או"ח סימן פ"ח( ו"אבני נזר" )או"ח סימן ל"ט(, כי
עצמו למקום צרה, לא נהג כהוגן, ומשום כך הוא נחשב כ"חייב", ואף אם עשה כן לצורך 
פרנסה וכדומה, עליו להשכיל ולידע, כי  עצם העובדה שהקב"ה סיבב את הדברים שהוא 
ייאלץ לסכן את עצמו, די בה כדי להגדירו כ"חייב". בשו"ת בנין ציון )ח"א סימן קל"ז( כתב 

ומכין על הנס במקום סכנה דוקא כשיש סכנת נפש לפנינו, אבל אם הסכנה דמה שאין ס
עדיין איננה לפנינו אז סומכין על הנס, אבל בשו"ת אמרי שפר )סימן כ"ג( דחה זאת דלא 

 מסתבר לומר כשאין הסכנה באותו רגע ממש אין לחוש לחשש סכנה.
 
 

 

שחט את הפרה )יט ה(, אתיא ו הלך אחר הרוב, -חקת
 מפרה אדומה, )חולין יא א(.

 הפסקה -בלק
את המדינים )כה יז(, צרור  מחטיא את חברו, -פנחס

 שהמחטיא חברו גדול מן ההורגו, )תנחומא(.
וחצית את המלקוח בין  מלחמה,ביזת שלל ה -מטו"מ

 תופשי המלחמה )לא כז(.

 אין סומכין על הנס
 לא יעמוד אדם במקום סכנה

מובא בגמ' שבת ל"ב ע"א "לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו 
שמא אין עושין לו נס, ואם עושין לו נס מנכין לו מזכויותיו", לומדים זאת נס 

מהפסוק "קטנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך", דהיינו כיון 
שהרבית חסדים עלי קטנו ונתמעטו זכויתי. וכך מובא ברמב"ם הלכות רוצח פי"ב 

דם להתרחק מכל דבר ה"ו. וכן נפסק בשו"ע חלק יור"ד סימן קט"ז ס"ה "צריך א
 סכנה ולא יסמוך על הנס היות ומצווים אנו על שמירת הגוף והנפש".

כמו"כ כתב הרמב"ם בהלכות שמירת נפש פי"א ה"ה "הרבה דברים אסרו חכמים 
מפני שיש בהם סכנת נפשות וכל העובר עליהם ואומר הריני מסכן בעצמי מכין 

כ"ז סעיף ט', והוסיף ואמר אותו מכת מרדות", וכ"ה בשו"ע חלק חו"מ סימן ת
והנזהר מהם תבוא עליו ברכת טוב. וכתב הט"ז )שם( דלא די שיציל עצמו מנזק 
אלא עוד נותנין לו שכר ע"ז. בבאר הגולה )שם( כתב הטעם "שהזהירה תורה על 
שמירת נפשו מטעם שהקב"ה ברא העולם בחסדו להיטיב לנבראים שיכירו גדולתו 

יו ותורתו, והמסכן את עצמו כאילו מואס ברצון בוראו ולעבוד עבודתו בקיום מצוות
ואינו רוצה לא בעבודתו ולא במתן שכרו ואין לך אפקרותא יותר מזה". הרדב"ז על 
הרמב"ם הלכות סנהדרין פי"ח ה"ז כתב "שאין נפשו של אדם קנינו אלא קנין 

ת הקב"ה ולכן לא יכול לעשות בנפשו מה שהוא רוצה", וכך מפורש ברמב"ם הלכו
רוצח ושמירת נפש פ"א ה"ד "שאין נפשו של זה הנהרג קנין גואל הדם אלא קנין 
הקב"ה". בס' לאור ההלכה מהגרש"י זוין זצ"ל במאמר "משפט שילוק" מגדיר זאת 
"כח החיים של גוף האדם איננו שלו של האדם לא זו בלבד שהאדם אסור לאבד 

נותן או משכן את בשר גופו  את חייו, אלא שאין החיים שלו כלל, אם הוא מוכר או
לחתיכה ולקציצה למי שהוא הרי זה כאילו מקנה דבר שאינו שלו שאין הקנין 
נתפס כלל. "ה' נתן וה' לקח" איננה מליצה של תנחומין גרידא אלא שזוהי הגדרת 
מציאות, נתן הקב"ה את החיים לאדם שישתמש בהם אבל לא שיהיו קנויים לו 

שלו, לקחת את החיים בחזרה אפשר רק למי  לעשות בהם כאדם העושה בתוך
 עכ"ד.איננו בעל הבית במובן זה על עצמו" שנתנם להקב"ה ולא לאדם עצמו 

והנה מלשון הרמב"ם והשו"ע "מכין אותו מכת מרדות" נראה שאיסור לעמוד 
במקום סכנה אינו אלא מדרבנן, אמנם הלבוש בחו"מ סימן תכ"ו כתב דמי שעבר 

סכנה עור על איסור דאורייתא דכתיב "השמר לך", וכ"ה  ע"ד חז"ל שאסרו משום
בסמ"ע סימן תנ"ז סקי"ב דהוא נלמד מהפסוק "השמר לך ושמור נפשך מאד", וכך 
כתב בבאר הגולה בחו"מ סימן תכ"ו שאעפ"י שלשון השו"ע מכין אותו מכת מרדות 

תשובה מ"מ י"ל שהוא איסור דאורייתא רק שאין לוקין עליו ל"ט מלקות )עי' דרכי 
יור"ד קט"ז ס"פ נ"ז(. וכך כתב בשו"ת שם אריה )בלחובר( חלק יור"ד סימן כ"ז 
דבנכנס למקום סכנה ברורה ומסכן נפשו כגון בקיר נטוי וגשר רעוע י"ל דלוקין 
ע"ז מקרא דהשמר לך דהוה לאו, אבל בשאר דברים שאסרו משום סכנה כגון שלא 

דהוא רק חשש סכנה אין לוקין רק ישתה בלילה וכן דברים האסורים משום גילוי 
מכת מרדות כשאר איסורים דרבנן. בשו"ת נודע ביהודה חלק יור"ד מהדורא תנינא 
סימן י' כתב דהמהלך במקום סכנה הוא עובר על דברי תורה דכתיב "ונשמרתם 
מאד לנפשותיכם", וכן מובא בשו"ת חתם סופר אבן העזר חלק ב' סימן קע"ד 

זרה ד"ל )עי' שו"ת הרשב"ש סימן א' תבואות שור סימן ובחידושיו למסכת עבודה 
י"ג שו"ת אבני צדק יור"ד סימן מ"ט שו"ת מרחשת סימן כ' ובקיצור שו"ע סימן ל"ב 

 ס"א(. 
החינוך במצוה תקמ"ו על מצות עשיית מעקה כתב וז"ל "עם היות הקב"ה משגיח 

גזירתו בפרטי בני אדם ויודע כל מעשיהם וכל אשר יקרה להם טוב או רע ב
ובמצותו לפי זכותם או חיובם אעפ"כ צריך לשמור עצמו מן המקרים הנהוגים כי 
הקב"ה ברא עולמו ובנאו על יסודות עמודי הטבע וגזר שתהיה האש שורפת והמים 
מכבין הלהבה, וכמו"כ יחייב הטבע שאם תפול אבן גדולה על ראש האיש שתרצץ 

ם נשמת חיים בעלת דעת לשמור את מוחו והקב"ה חנן גופות בני האדם ויפח בה
מכל פגע", ומסיים החינוך "אמנם יש קצת מבני אדם אשר המלך חפץ ביקרם לרוב 
חסידותם ודבקות נפשם ודרכיו בה אבל רוב בני האדם בחטאם לא זכו אל המעלה 
הזאת, וע"כ תצוינו התורה לשמור משכונתינו ומקומתינו לבל יקרנו מות 

ינו על סמך הנס, ואמרו חז"ל בתורת כהנים אמור בפשיעתנו ולא נסכן את נפשות
, ולכן גם בהלחם ישראל מלחמת שכל הסומך על נס אין עושין לו נספרשה ח' 

מצוה עפ"י ה' היו עורכין מלחמתן ועושין כל עניינם כאילו יסמכו בדרכי הטבע 
 לגמרי וכן ראוי לעשות".

 אסור להכניס עצמו לסכנה ולסמוך על הנס
ת ל"ב ע"ב "ת"ר מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך בא שר מובא בגמ' ברכו

אחד ונתן לו שלום ולא החזיר לו שלום המתין לו עד שסיים תפילתו, לאחר שסיים 
תפילתו א"ל ריקא והלא כתוב בתורתכם "רק השמר לך ושמור נפשך מאד" 
כשנתתי לך שלום למה לא החזרת לי שלום, אם הייתי חותך את ראשך בסייף מי 

ה תובע את דמך מידי, א"ל המתן לי עד שאפייסך בדברים וכו', מיד נתפייס אותו הי
השר ונפטר אותו חסיד לביתו לשלום". ומקשים האחרונים איך החסיד הכניס את 
עצמו לסכנה?, ותירץ בעץ יוסף יש לומר כיון שראה החסיד שהשר הקדים לו 

רגנו עד שישמע טענתו שלום כבר ידע שיש בשר הזה מדת ענוה ולכן בטח שלא יה
]עי' בחידושי הצל"ח )שם( ובט"ז או"ח סימן ס"ו סק"א ובמגן אברהם סימן ק"ד 
סק"א[. יש שתירצו דאם עסוק בתפילה רשאי להחמיר על עצמו משא"כ בשאר 

  הרה"ג אליקום דבורקס מנהגים

 

בחכמה ולעשות המצוה כדי שנזכה לחיי העוה"ב, ואם לא נקיימה יכלו ימיהם ולא יוכלו 
 להתעסק בה ולא לזכות לחיי העוה"ב.

וכ"כ החינוך ]בהקדמה[ ששכר העולם הבא פשוט מסברא, שידוע ונגלה לכל בעל שכל כי יש 
חולק גם כן כי לפי טובתה של נפש וחכמתה וכושר לנפשות השארות אחר כלות הגופים, ואין 

פעליה תענוגה יותר וכו' ועל כן לא תאריך התורה לעולם במה שהוא ידוע מן הסברא האנושית 
וכו', ע"כ הבטיחתנו התורה בקיום המצוות בטוב העוה"ז שלא נהיה טרודים במזונות ונוכל 

 להשתדל בעבודת ה', עכ"ד החינוך.
רה אשר היא מצלת מן המיתה כמבואר בשבת ].דף ל:[, ובמכות ].דף וביחוד מעלת עסק התו

י.[ איתא דדברי קולטין ממלאך המות, ואין סגולה כתורה, כתבתי זה בשבח עסק התורה, כעת 
כאשר מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה, על כי פרצה המגיפה בכל העולם כולו, והמם מהומה 

יש בהם חיזוק לכל תקופה שיש קושי ללמוד, כעת גדולה בחולי הקורונה, רח"ל, ודברים אלו 
 חיה אשר אנו יושבים בדד בבית.
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