
ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום
בס"ד ניסן תש"פ

הרינו בזה באגרות שניות לקהילות הקדש בעיה"ק ירושלים תובב"א, על דבר המצב בו נמצא כלל ישראל בכל העולם כולו, ואנו רואים חובה 
לחזור ולעורר וכעת ביתר שאת וביתר עוז את חובתינו בשעה זו. 

אזהרת הרופאים והרשויות תקפה ועומדת ועינינו הרואות שבמקומות שלא נזהרים מלשמור על הכללים, מאות ואלפים נדבקים בזה אחר זה, 
ואין הנגיף מבדיל בין דם לדם, וכבר רבים חללים הפילה רח"ל.

איסור קיום מניינים - ועל כן הורו רבותינו גדולי ומאורי הדור שליט"א שלעת כזו, אל אף הצער שיש לכולם,  יש לבטל את כל המניינים 
בכל אתר ואתר, הן אלו הנעשים מלגו והן הנעשים מלבר ברחובה של עיר. הן בימות החול והן בשבתות וביום טוב, והן בימים שיש בהם קריאת 

התורה, עד יעבור זעם במהרה בעז"ה. 
ואנן נקטינן בשיפולי גלימייהו, באים בבקשה ובתחינה לכל קהילות הקדש פה עיה"ק ירושלים תתוב"א, אנא חוסו על נפשותיכם ועל נפשות 
יקירכם, ועל כל הסביבה כולה, איש אל יצא מפתח ביתו ללמוד בבתי כנסת ובתי מדרש ולא כדי לקיים מניינים לא ברחובה של עיר ולא 
בחצרות וכדומה, בלי שום הוראת היתר כלל. ]והרוצים להצטרף למניינים מהמרפסות וכדומה, יבררו את הדינים בזה אצל הרבנים והמורים 

שבכל אתר ואתר[. 
מצוה שהיא עבירה - ועתה באנו בהסברא פורתא לכל מי שעדיין לא עמד על חומרת הדברים. חששות הרופאים הן דברי אמת ולא דברי 
גוזמאות כלל, ואין הבדל בין מקום פתוח לסגור אלא העיקר הגדול הוא להימנע ככל האפשר מהימצאות בסביבת בני אדם, וכבר אמרו 
רבותינו שליט"א שאין מקיימים מצוה כלל בקיום מניינים בעת הזו, אלא היא עבירה, וכל העושה כן ומסייע בדבר יש בידו עוון חמור מאוד, 
והוא מסכן את הרבים ואת הכלל כולו ועוונו בראשו. והתורה הק' מצווה "וחי בהם" והרבה גופי תורה נדחים מפני חששות של ספק פיקוח 
נפש, וכל שכן במציאות שלנו בחולי ה"קורונה" שכל מי שיודע ושומע מבין לאשורו שזהו פיקוח נפש ממש. ]ומה שהתירו הוא אך ורק לקנות 

מצרכים דהוא בכלל חיי נפש, ודעת לנבון נקל דהיינו שלא להתעכב כלל במקומות אלו[.
ליל הסדר- ועל כן חובה גמורה להשמע להוראות המתפרסמות מעת לעת, ובפרט לקראת ליל הסדר שחובה גמורה לשמוע להוראות הרופאים 
וכבר סמכו גדולי הדור שליט"א את ידיהם והורו לרבים שיש להתנהג בליל הסדר השתא כהוראות הרופאים ולעשות את ימי החג איש בביתו 
תחת גפנו ותחת תאנתו. ובכלל זה גם לענין ביקורים בחול המועד ]ובכל שאלה וספק בעניינים אלו יש להציע את הדברים לפני רבני המקום[. 
מכירת חמץ – כל רב במקומו יעשה את מכירת החמץ באופן שלא תהיה התאספות של בני אדם, ואין צורך השתא בקבלת קנין, ובמקומות רבים 

סידרו מכירות חמץ באמצעות טלפון פקס וכדומה. 
שריפת חמץ – בעת שריפת חמץ יש להיזהר מאוד שלא להתאסף כנהוג בכל השנים בשעת ביעור חמץ, אלא כל אחד יראה בביתו לדאוג לסיים 
את החמץ מבעוד מועד ולהשאיר למצוות ביעור חמץ רק כזית אחד, וכל אזור מגורים יראה למנות שליח אחד שיבער את החמץ עבור כולם. 

]ומי שנשאר לו חמץ ישליכנו לבית הכסא[. 
סיומי מסכת לבכורים בערב פסח – בכל מקום ומקום יטכסו עצה עם רבני המקום איך לעשות סיומי מסכת מבלי להקהל ברבים. 

שמחת יום טוב - כל איש בביתו יראה לקיים בהידור את מצות שמחת יום טוב, אנשים בראוי להם ונשים בראוי להן, וקטנים בראוי להם, 
ולהכניס שמחה בלבבות, ובפרט לעת כזו שהשמחה נצרכת ביותר. 

תורה ותפילה – ואנו אין לנו אלא להחזיק באומנות אבותינו להרבות בתפילה וזעקה, ולהתחזק בעמוד התפילה, וביותר כאשר הגדולים עם 
הקטנים מתפללים ביחידות, ולהוסיף חיילים לתורה שהיא מגנא ומצלא. 

וכשם שמקבלים שכר על הדרישה כך מקבלים שכר על הפרישה, וכולנו תפילה לבורא עולמים אבינו מלכנו מנע מגיפה מנחלתך, ושלח 
רפואה שלימה לחולי עמך, בניסן נגאלו ובניסן עתידים להגאל במהרה בימינו אמן.
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אני רוצה לברך את כל מי שנזהר ומקיים את שמירת הנפש לעצמו ולאחרים, שהקב"ה ישמור אותו מכל רע, וישלח מהרה רפו"ש לכל חולי עמ"י, הבריאים 
ישארו באיתנם והחולים ישובו לאיתנם, ונזכה כולנו לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בב"א.  אביגדר הלוי  נבנצל

נ.ב ברחבי השכונות יוצבו מכולות מיוחדות על ידי עיריית ירושלים בהם יש להניח את החמץ עד לשעה תשע בבוקר. החמץ ישרף באופן מרוכז.


