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תש"פ  ג' אב, םידברש"ק פר' ע ו'הדברים נאמרו ביום 

 באב-עהש'קורונה' בתהחולי 
כון האם נ|  לאכול פחות מכשיעור?להקפיד מי שהותר באכילה, האם צריך מי הם החייבים ומי הם הפטורים מן התענית? | 

לבין  תסמיניםהסובלים מ םבין נשאיו החילוק הומ| ? חולי ונשאי נגיף ה'קורונה'ינהגו כיצד  | ?ציבור בעת מגיפה-תענית לגזור
 ?החשים בטובנשאים 

 

בתשעה באב ומי הם הפטורים, ובפרט מי הם החייבים להתענות  שאלה:
 ?בשנה זו, לאור התפשטות נגיף ה'קורונה'

 אבל על חורבן ירושליםה

אמרו: "תשעה באב אסור באכילה )פסחים נד ע"ב( בגמרא  תשובה:
ושתיה, והכל חייבים להתענות בתשעה באב, ואסור לפרוץ גדר", 

לא  ,אמרו, שכל האוכל ושותה בתשעה באב)תענית ל ע"ב( ובגמרא 
זוכה  -יזכה לראות בשמחת ירושלים, וכל המתאבל על ירושלים 

'שמחו את ירושלים וגילו בה )ישעיה סו י( ורואה בשמחתה, שנאמר 
 ל אוהביה, שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה'. כ

 צום עוברות ומניקות

צום תשעה באב חמור יותר מי"ז תמוז ועשרה בטבת וצום גדליה, 
, ואילו בצום מלהתענות וברות ומניקות פטורותעשבשאר צומות 

כדין יום , תשעה באב עוברות ומניקות מתענות ומשלימות
שו"ע סי' תקנד ס"ב ורמ"א סי' )בשו"ע , כמבואר הכיפורים, מערב עד ערב

. אך עוברות ומניקות שיש להן איזה חולי, אפילו חולי שאין (תקנ ס"א
ואמנם הוא  ,להתענות בתשעה באב בזה מורים להן שלאבו סכנה, 

מכל מקום כיון ואין אנו מקילים בסתם,  חמור יותר משאר צומות,
ם הכיפורים שהוא אינו כיוותשעה באב הוא צום דרבנן סוף סוף ש

 .לכן אומרים שבמקום חולי לא גזרו רבנןמדאורייתא, 

 -)בשנות תקגהגאון רבי צדקה חוצין זצ"ל בהיותו רבה של בגדאד 

תיקן לעירו כמה תקנות טובות, ומהן, שעוברות ומניקות לא תקלג( 
יתענו בתשעה באב, כי ראה שמרוב החום השורר שם, באות כמעט 

להגאון  -. ובשו"ת אבן ישראל צדקה ומשפט( )הקדמת ספר לידי סכנה
אסור  מן הזהכתב שבז)ח"ט סי' סב אות י( רבי ישראל יעקב פישר זצ"ל 

למעוברות להתענות בתשעה באב. ובמחילה מכבוד תורתו הפריז על 
 ,עוברות אף בסתם ,ביום תשעה באבלהן מלהתענות  דה להקליהמ

ואין כן דעת  ,סכנה-בו-שאין-חוליכיון שלא באות לידי סכנה ואינו 
וכן כתב במקום איזה חולי יכולות להקל.  רקהשו"ע שאר האחרונים, ו

רק מעוברת ש)סי' רלב( גה"ק מקלויזנבורג זצ"ל בשו"ת דברי יציב ה
 לאכול בתשעה באב.מותרת חולנית 

אף אם היא מניקה  ,מינקת צריכה להתענות בתשעה באבוכמו כן 
וכל שכן אם פסקה. אלא אם כן יש לה חולשה יתירה, או אם בפועל. 

תענית יגרום לילד נזק, מותר ההתינוק חולה קצת והרופא אומר ש
לה לאכול בשביל התינוק. וכל שכן אם יש חשש שעל ידי תעניתה 

שונים אם לתחליפים -כי פעמים שינוי בין חלבלגמרי, יופסק החלב 
 וכמו שכתב ,שלא יחסר חלב האםיש לה לאכול ו גורם לחולי לתינוק,
 .)סי' תקנד סק"ה( יוסף מרן החיד"א בברכי

, ואף אם וצריכה לצום שים יום דינה ככל אדםוויולדת לאחר של
אם עדיין לא נתרפאה לגמרי, והיא  כל מקוםומ בפועל כאמור. מניקה

שעדיין לא  סכנה-בו-שאין-חלשה וצריכה לאכול, דינה כחולה
 ופטורה מהתענית. לגמרי נתרפא

 מי שהותר באכילה, האם צריך לאכול פחות פחות מכשיעור?

כתב  )ח"ג סי' קח(להגאון רבי נסים הכהן  -בשו"ת מעשה נסים 
בתשעה באב, תאכל פחות פחות מכשיעור,  הצריכה לאכולשמינקת 

חצי שעה בין אכילה לאכילה.  ותשההדהיינו פחות משיעור כזית, 
כתב שחולה בתשעה באב אין  )סי' תקנד(אולם בספר מזבח אדמה 

, כי במקום חולי לא גזרו חכמים, צריך לאכול פחות פחות מכשיעור
)מחז"ב בקונטרס מרן החיד"א  ן כתב. וכואין בכלל את גזירת התענית

שבארבע צומות דרבנן )ח"ב סי' רנב( ובשו"ת שערי דעה  אחרון סי' תקנד(
לאכול, לא מצאנו שיצטרך לאכול  סכנה-בו-יןשא-שמותר לחולה

פחות פחות מכשיעור בשהיית יותר מכדי אכילת פרס, וגדול אחד 
הצריכו  ם הכיפוריםאוכל ביוה סכנה-בו-ששי-אמר שרק בחולה

 סכנה-בו-יןשא-חולהלעשות כן, לאכול פחות פחות מכשיעור, אבל 
אין לנהוג כן, שאולי  , וכן בתשעה באב,שאוכל בד' צומות דרבנן

ילה בשהיית יותר מכדי אכילת פרס, יכולה להזיק לו, ולכן יאכל אכ
 כרגיל, והיא השערה נכונה על פי חכמת הרפואה.

כתב שסתימת  )ח"ד סי' נו(גם הגר"ש ואזנר זצ"ל בשו"ת שבט הלוי 
כמפורש שבמקום חולי לא גזרו חכמים  )סי' תקנד(הפוסקים 

אין כאן חומרת חצי שיעור, ואילו היה צריך לאכול ולהתענות כלל 
רק פחות פחות מכשיעור לא היו שותקים מלהזכיר יסוד גדול כזה 
השייך בכל חולה האוכל בתשעה באב, וביאר כי מה שכתב בביאור 

 

 

 



 

 

שבמקום מחלת המגפה  )סק"י(בשם פתחי עולם  (ס"ו )סי' תקנדהלכה 
לת פרס, וכן בשתיה חולירע יאכל פחות פחות מככותבת בכדי אכי

, לא כתב כן אלא ח(-)סי' תריח ס"זהשיעורים הנזכרים בהל' יוה"כ  "יעפ
 ל ידיבמקום מחלה הנ"ל, שכידוע היה נעקר כל התענית לגמרי ע

יש עקירת ם כן וא תשעה באבשהתירו לכל הקהל לאכול ביום 
צום תשעה כדי לעשות היכר שלא תשתכח תורת ובתענית חמורה, 

עדיין שהרי יעץ לאכול רק ביותר מכדי אכילת פרס, ועוד לגמרי,  באב
אינם חולים כלל, והעצה לאכול היא רק מפני שמניעת האכילה יכול 

 ,לא כן כשכבר נחלה במחלה , לכן החמירו בזה,להמשיך המחלה עליו
 שבמקום חולי לא גזרו רבנן. אוכל כרגיל, לפי אפילו אין בו סכנה,

י' )סיין זצ"ל בערוך השולחן טמיכל אפשוכן כתב הגאון רבי יחיאל 

דבתשעה באב שהוא צום דרבנן לא שייך להחמיר  תקנד סוף סק"ז(
 –ביץ והגרא"ד הורכתב שיאכל החולה פחות פחות מכשיעור. וכן 

 .)ח"א סי' קיח(' בשו"ת קנין תורה ם-מגדולי רבני 'העדה החרדית י
לה בתשעה היה חושכאשר כתב  )ח"א סי' יד(בשו"ת מרחשת ואמנם 

זו מידת  ולםבאב החמיר על עצמו לאכול פחות פחות מכשיעור, א
 חסידות היא לגברא רבה כמותו, אך אין זו מידת כל אדם, ובדרבנן

יכולה  ,שומעים להקל. וגם המינקת שאוכלת כדי שלא יחסר לה חלב
 לאכול פחות פחות מכשיעור.  ין צריךלאכול כרגיל, וא

 להזמן ההמתנה בין אכילה לאכי

מעשה נסים הנ"ל להצריך לשהות בין  "תבשו כתבובכלל מה ש
 סכנה-בו-שיש-אכילה לאכילה חצי שעה, אינו נכון, כי אפילו לחולה

ר אנו נוהגים להורות להמתין בין אכילה לאכילה עש ם הכיפוריםביו
בספר  גם .)ח"ו סי' טז( ם סופרבשו"ת חת ן כתבדקות ולא יותר. וכ

לת שהשהייה ביותר מכדי אכיכתב  )עמ' קג(דינים והנהגות החזון איש 
בצומות  ל שכן, די בתשע דקות. ומכם הכיפוריםביופרס לחולה 

חמיר לאכול פחות פחות מכשיעור, מה שאינו המל ףדרבנן שא
 ין צורך לשהות בין אכילה לאכילה יותר מעשר דקות.אמחוור, 

 תענית הציבור בעת מגיפה

תענית יט ע"א, )על דברי המשנה כתב  )סי' תקעו סק"ב( ן אברהםמגה

והוא  ,'ֶדֶבר'עיר שיש בה מכת גזירת תענית בלענין  ("גסי' תקעו סושו"ע 
איש  מאות שמכל חמ השה ימים זה אחר זושה מתים בשלושל שיש

ו , שאם הוא חלש ואינ'ֶדֶבר'אין מתענים בשעת הכיום שבעיר אחת, 
 מרן החיד"א בברכיכן כתב אוכל ושותה, קולט ח"ו שינוי האויר. ו

ל ורבה של ירושלים מהר"ם בן "בשם הראש )סי' תקעו סק"ד(יוסף 
האידנא אין ששכתב  )בתשובה כת"י, מהדורת חכמת שלמה סי' עה(חביב 

 וכן כתבו צבור על הדבר, וכן אמרו משם האר"י ז"ל. גוזרים תענית
בשל  בוריעל צום שרוצים לגזור על הצהוא המדובר ועוד אחרונים. 

 .המצערים קהל בשעת מגיפ יןאובזה כתבו ש ,הצרה

נשאל מרבה של קראקא, אודות  )ח"א או"ח סי' קב(בשו"ת חתם סופר 
החולירע, שבחודש כסלו נכסה  מה שאירע בעירו שהוכתה במגיפת

הירח, ויען כי בעוונות הרבים חולי הקאלרא שלט שם בעת ההיא 
וכבר אירע כן בחודש כסלו שנת תקצ"א גם כן, בשליטת החולי 
ההיא, ולא טוב היה אחריתו אז, על כן זחלו ורעדו ונצטערו הרבה 

חצי כ"ט יום וי"ב שעות ותשצ"ג  יאחר ,בכיסוי הלבנה, ובליל ט"ו

נראית קצת, והרבה אנשים התחילו לברך  )עי' סי' תכו ס"ג(לקים ח
ברכת החודש, ולא עלתה בידם כי חזרה ונתכסה בעבים, ויען כי 
נצטערו ההמון מאוד על סימנא מילתא, וידוע כי הרופאים מזהירים 
מאד בזמן המגפה בכלל ובפרט בחולי הנ"ל שלא יצטערו ולא יתנו 

התחכם  ל כן, עיו"ד סוף סי' שעד ושצו ס"ג()ועי' רמ"א על לב שום דאגה 
הרב להשקיט לב הדואגים להורות להם כי עוד יש תקוה גם בליל 

וראו בשחקים בהיר בליל ט"ז היה שהיה  ך, וכולא יצטערו לחודש ט"ז
ובירכו כמה מאות ברכת החודש ושמחו שמחה גדולה, את הירח, 

שגם ט"ז בכלל הכשר ברכת הלבנה, ושאל האם  על הפוסקיםוסמך 
, שהלבנה עשה כהוגן, שהרי לא מברכים על לבנה בליל ט"ז בחודש

פה ייען בזמן המגכי לו החתם סופר  שיב. וההולכת ומתמעטת
ומשום הכי אין גוזרין בו תענית, לכן יש לומר  ,שהצער מסוכן להם

את חומרת  ונלמד מכאן שהורה כהלכה ולא יאונה לצדיק כל און.
 התענית בשעת המגיפה.

 חיוב התענית לחולי ונשאי נגיף ה'קורונה'

ה כתבו עלי 'ֶדֶבר'בגדר הברור שהוא כיום בזמנינו עדיין אין זה ואמנם 
 ארופישנו ברם,  .)סימן קצז(שו"ת חוות יאיר והרחיב בזה בהפוסקים, 

שומר התורה והמצוות, מנהל מחלקת מיון בביה"ח 'אסף הרופא', 
וכל  חוםגם אלו שאין להם בזמנינו זה, בעת נגיף ה'קורונה', ולדבריו 

 ות.התייבשבשל קרישיות יתר  נה סכנתיששונים, ם מיני תסמיני

כל ליתן היתר גורף למחד, מאד להיות זהירים בדבר זה, כי יש ולכן 
שלא יתענו בתשעה  םכל המבודדילמי שנדבק בנגיף ה'קורונה' ו

אינו כשאר הצומות באב, זהו בלתי אפשרי, שכן צום תשעה באב 
 'חולה'מה שכן, מי שיש לו חום, הרי זה בגדר  יותר. חמוראלא 

 ובמקום חולי לא גזרו רבנן ומותר לו לאכול. וכמו כן מי שיש לו
רקים ובשרירים, ושיעולים רבים, גם זה בגדר חולה פכאבים ב

 .ויאכל כרגיל שפטרוהו מלצום

אולם שאר הנדבקים בנגיף, אם חשים הם בטוב ואין להם חולשה 
 שיעולים וכיו"ב, יתחילו להתענות, ואם במשך יוםוגדולה, חום 
שלא היתה להם בצומות מה  ,ירגישו חולשה מיוחדתתשעה באב 

, קרישיות יתר בדם בדברהקודמים, יש לחוש לדברי הרופא הנ"ל 
. אלא שבמצב זה כדאי להחמיר לאכול פחות ופטור הוא מן התענית

פחות מכשיעור ולשתות פחות פחות מכשיעור, כיון שאינו ממש 
ם מקיליאנו , אלא אנו רק חוששים אולי הוא חולה, לכן 'חולה'בגדר 

 ואומרים שיאכל פחות פחות מכשיעור.

אין לו חום וכאבי פרקים  ,חש בטובאשר הוא אך נשא הנגיף 
 ,הריית הויכול לעבור את הצום ללא חולש, העתכל  ונחושיעולים, 

, עדיין אין זה אומר שהוא בגדר בנגיף עדיף יותר, כי אף שנדבק
 .כלל לא לצוםלאכול ולו היתר גורף שנותנים סכנה -בו-שאין-חולה

 'לששון ולשמחה'

המגיפה והחולי מעם ישראל בכל מקום שהוא, ונזכה שהקב"ה יסיר 
, ויבנה בית ושיבוא במהרה משיח צדקינולשמוע בשורות טובות, 

 .הזה לששון ולשמחה במהרה בימינו אמן ואמןהמקדש, יהפך הצום 
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