
  בעזהשי"ת
  פיקוח נפש

 הוראות נחוצות לקראת חג הפסח הבעל"ט
  

 ,ברחבי העולם הכל הרופאים ואנשי הממשל וגמרונמנו הנה,  אבינו מלכנו מנע מגיפה מנחלתך כי בא מועד.ואנו תפלה,  ,אלו שוד ושבר לב מי לא נשבר בימי
ההתרחקות והימנעות מכל שהוכח במקומות אחרים בעולם רק  מה להתפשטות המחלה, ולפי על פי דרך הטבעהגורם עיקר אשר אסיפת אנשים הוא 

  ההתפשטות וריבוי החללים רחמנא ליצלן.אסיפה הוא שיכול למנוע את 
להיזהר אפילו בספק ספיקא, ואין הולכים בפיקוח נפש אחר  וחייביםבפיקוח נפש עד הקצה האחרון,  דבר זה כתוב בתורה ושנוי בהלכה שחייבים להחמיר

אפילו ו ,הצלת נפשותב לעסוקחובת השעה זה הוא פשוט וברור ש דוחה כל התורה כולה לבד מג' עבירות חמורות. אפילו נפש אחת מישראל הצלתהרוב, ו
 קא של הצלת נפשות דוחה כל המצוות וכל שכן דברים שהם מנהגים וחומרות.יספק ספ

, תוך כדאי הקפדה כדת וכדין , לקיים מצות ושמרתם את המצותבימים אלה כדת וכדיןהבעל"ט הננו להודיע דת תורתנו הק' איך להתנהג הפסח  חג כן לרגלל
  והחמרה במצות ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.

   
. והקב"ה שומע תפלת כל פה באשר הוא. היות שחובת השעה הוא לא להתאסף, על כן נפקע חובות ציבור ואין שום חיוב להתפלל בציבור מנינים:  .א

שכולם בחזקת סכנה. ולא יקילו ראש אף בדברים חשובים כאמירת ההלל וספירת העומר כי  בתיםמניינים לא בבתי מדרשות ולא באין לעשות שום 
 .אחר הבירור בפרטיות וכל יוצא מן הכלל צריכים אישור מיוחד מרב ורופא על אותו מקום פיקוח נפש דוחה הכל.

ובשום הזדמנות, ולפני ה' ניטהר בשמירת תורתו ועשיית רצונו שציוה עלינו לחיות, לא בערב החג ולא לקראת הסדר כלל למקוה  ללכתאין  מקוה:  .ב
  וחי בהם אמר רחמנא ולא שימות בהם.

האבל ישראל קדושים השרויים באבל, ויושבים שבעה בימים אלו, ה' הטוב ירחם אליהם וישלח להם נחמה וישועה. אסור להתאסף בבית  בית האבל:  .ג
 רק תוך הקפדה על מצות ה' ונשמרתם.אהוביהם הנפטרים ולהתנחם הוא לזכות נשמת למנין או לנחם. עם כל הצער שבדבר הדרך היחידי 

הזמין דברים הנצרכים סכנה גדולה להתאסף ולהידחק בימים אלו בחנויות אוכל. חוב על כל אחד למנוע מלהסתובב בחנויות, כשאפשר ל חנויות אוכל:  .ד
וכשהולכים לחנות חייבים לשמור מרחק . יעשו כן, ואם לא ילכו לחנויות הכי ריקות. ואסור ללכת לחנויות שמתאספים שם יותר מדי אנשים בטלפון

 כסות את הפה ואת הידים, כהמלצת רופאים. למה טוב להקפיד ו. משאר האנשים
 שם התקהלות ודוחק מחביבות המצוה. מטבע הדברים יש אין להתאסף לאפות מצות בערב פסח מאחר ו: מצות ערב פסח  .ה
, הן מצד סכנת הנגף והן מצד סכנת השריפה באין שומרים על בזהואין לאף אחד להתחכם ות עיר. לא יהיה השנה שריפת חמץ ברחוב שריפת חמץ:  .ו

בזהירות בתוך כלי. ומי שאין הפירורים של בדיקת חמץ ולשרוף עשר רק לפנות את החמץ מהבית, ואם יש מרפסת או גינה יכול ליקח רק את  האש.
  יפנה את החמץ בבית הכסא. רשות היחיד מחוץ לביתו לו

 . שעלולה להביא לכדי סכנה בימים אלה. ופרטי הדברים יורו המורים בכל קהילה העל כל אחד למעט בכל חומר חומרות פסח:  .ז
לא  וביותר ייזהרו. ה"מלא לליל הסדר ולא לשום סעודה בימות החג או חו .לאף אחד להתארח אצל השני לחג הפסח סעודות חג: אסור  .ח

 מסכימים או מבינים אינם ההורים אם וגם אב כיבוד לחובת כלל בזה לחשוש ואין שזקוקים ליותר שמירה. 60מעל גיל  אצל ההורים להתקרב
 .אצלם להתארח אין

רצון השם בימים אלו  אין להתאסף לשום מצוה מהמצוות שרגילים להתאסף בהם כמו מים שלנו או לשמחת המועד בימי חול המועד. התאספות:  .ט
 סיום לתענית בכורים אפשר לצאת על ידי שמיעת סיום על הטלפון.. הוא "בדד ישב" ועלינו לבטל רצוננו לפני רצון המקום ב"ה

י ליבנו דוי עם צערם של ישראל ושל צעירשיתאספו עוד אנשים.  באופן, טיולים בימי חול המועדלמקומות לקחת את הילדים  אסור טיולי חוה"מ:  .י
 הצאן, אך החיים חשובים מהכל. ועל ההורים למצוא מסילות בלבבם ולהתחזק ולשמח את הילדים בתוך הבית. 

, וכן אנשים עם כל שישים, לכן אזהרה כפולה לאחב"י היקרים מעל גיל צריכים יותר שמירהלפי המציאות ככל שמזקינים כך  אזהרה מיוחדת לזקנים:  .יא
חייבים להראות דוגמא לשמירת  משפחותיכםאתם היקרים העומדים בראש כגון דייעביטיס, אסטמא וכו', חוסו על נפשותיכם.  מיחושסוג של 

 את בניהם ונכדיהם כלל וכלל לליל הסדר וסעודות החג אפילו בשעת צורך גדול מאד.ולכן אסור לארח החיים, למרות הקושי והצער. 
  

! אין שום היתר ליחיד לבטל אף אחד מתקנות אלו. בכל תוקף כי בנפשנו הדבר על תקנות אלואחד לשמור כל ל חיוב גמור ע 
  המורה למקרה ההוא בפרטיות אחר בירור כל הפרטים.ורופא בשעת צורך גדול ללא הוראת מורה וחלילה להקל ראש אף 

  
נא  .דור הישן ואבות ואמהות צעירים וצעירות שנפלו חלל הלא כולנו נמצאים באבל בכי ומספד על היקרים בעם, צדיקים וגדולים, שרידיאנא, אחים יקרים, 

  וכל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל את כל העולם כולו. עשו לזכותם, חוסו נא על שארית הפליטה, לעשות רצון השם בימים אלו,
 

  :ם על דברים האלו מתוך דאגה להכללי עירנו המעורריר"נתפרסם מתוך דרשות ושיחות פרטיות של רבני ואדמו

  שליט"א סטריווקאירחמאדמו"ר מכ"ק מרן 

  שליט"א קלויזנבורג - צאנזכ"ק מרן אדמו"ר מ

  שליט"א באבובכ"ק מרן אדמו"ר מ

  שליט"א 45-באבובכ"ק מרן אדמו"ר מ

  שליט"אסקולען כ'"ק מרן אדמו"ר מ

  שליט"אסטאלין -קארליןכ"ק מרן אדמו"ר מ

  שליט"א מטאהשכ"ק מרן אדמו"ר 

  שליט"א ממונקאטשכ"ק מרן אדמו"ר 

  שליט"א קארלסבורגגאב"ד  מרן כ"ק

  שליט"א  קאסובכ"ק מרן אדמו"ר מ

  שליט"אירושלים -וויזניץכ"ק מרן אדמו"ר מ

  שליט"א בארא פארק –מוויזניץ  כ"ק מרן אדמו"ר

  דומ"צ באבובחיים יעקב טויבער שליט"א  ר'גה"צ ה

  45 –אבדק"ק באבוב  שליט"א ר' יהושע רובין הגה"צ

  סטאליןר' יעקב ברוך לעדערייך אבדק"ק גה"צ ה

  רב דחסידי גורר' משה פויגל גה"צ ה

 דומ"ץ ראחמיסטריווקארובין  מאיר יוסףר' גה"צ ה

  דומ"צ וויעןר' צבי הלפרין גה"צ ה

   דחסידי סקוויראדומ"ץ  ר' יחיאל מיכל שטיינמעץגה"צ ה

   נטעי גבריאלר' גבריאל ציננער אבדק"ק גה"צ ה

דומ"ץ דחסידי בעלזאר' אשר עקשטיין  גה"צה

 


