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179מס' גליון |  פש"ת פקודי-ויקהלר' פ                                                                                                                 הרב יצחק קורלנסקי עריכה:

 ה'קורונה' בהלכה
 ?ומהן הסגולות לעצירת המגיפה ?אלו תפילות יש להתפלל|  ?וכיצד ינהג ?האם רשאי לצאת לתפילה בציבור -שוהה בבידוד ה

 ?לגוי רוכהאם מותר להשאיר חמץ גמור בפסח ולמ –המציידים ביתם במאגרי מזון |  ?פרשת 'פרה' קריאתבהאם חייבים | 
 

מצב התפשטות נגיף ה'קורונה', ישנם אנשים לצערינו בשל  שאלה:
רבים השוהים בבידוד, ומתעוררות שאלות הלכתיות שונות, וכגון כיצד 

 ?ועודהתורה, -קריאתהכנסת, -לנהוג לענין תפילות בבית

 השמירה והזהירות מהפצת הנגיף

על פי הנחיות משרד  –התשובה פשוטה, כי השוהה  תשובה:
בבידוד, פטור הוא מתפילה בציבור, ויתפלל בביתו.  –הבריאות 

תפילת הציבור מקובלת למרות שתפילה בציבור חשובה היא מאד, ו
על הפסוק  )יבמות מט ע"ב(יותר מתפילת היחיד, כפי שדרשו בגמרא 

ינו קואל' בים אליו כהוים קרקוכי מי גוי גדול אשר לו אל" )דברים ד ז(
ואף אם אדם שפסוק זה נאמר על תפילת הציבור. , "בכל קראנו אליו

ומכל מקום השוהה  בכל התפילה, בכל זאת גדול כח הציבור. לא כיוון
 –: "אונס )בבא קמא כה ע"ב, נדרים כז ע"ב(בבידוד הוא אנוס, וקיימא לן 

 רחמנא פטריה".

 ?חובת תפילה בציבורעד היכן 

-להתפלל בביתאדם : "ישתדל )סי' צ ס"ט(לשון מרן השולחן ערוך 
שאינו יכול לבוא לבית הכנסת,  ואם הוא אנוס ,הכנסת עם הציבור

וביאר הגאון רבי משה פיינשטיין  ."יכוין לשעה שהציבור מתפללים
הוא חיוב מצוה על ש (, ח"ג סי' זסי' כז ב)או"ח ח"בשו"ת אגרות משה 

ואין לדייק מלשון "ישתדל"  ,דור ומעלה בעלמאיהאדם ולא רק ה
שהרי מרן  ,ואינה חובה בעלמאוחובת 'השתדלות' שהוא רק מעלה 

אינו אנוס וכל עוד ", לשעהיכוין  המשיך וכתב ש"אם הוא אנוס וכו'
 .)ח"ז סי' ו(וכן כתב בשו"ת מנחת יצחק  .התפלל בציבורצריך ל
 מתפילה בציבור.אנוס ופטור בגדר  ואהודאי  ,בבידוד הוהשוה

 לתפילה בציבורידי גויים -עלשייט בספינה 

 נסתפק סי' תטו סק"ב( א"מגהובא ב ,רל 'י חצרות עמבהלכות ערו) במהרי"לו
שאין  ובשו"ע או"ח סי' תטו ס"א( א,בין פב ע"ו)עירעל מה שמבואר בגמרא 
 התפלל במנין.לאם מותר לערב כדי לילך ה מערבין אלא לדבר מצוה,

אלא מעלה מיוחדת,  אינה חובה גמורהבציבור תפילה דומשמע 
)או"ח בבית יוסף ו. התיר )סק"ב(במג"א  םמנא .ושבכך תפילתו תתקבל

בשם ה"ר ישעיה שהיה נכנס  (סי' שמה)גור הביא דברי הא סי' שלט(
משכונה  ותועובר בשבת בעיר ויניציאה באותן ספינות קטנות שעובר

כגון  ,הולכים מבית לבית בספינה]וכבר נזכר כן ברש"י )ישעיה מב י( ש" ,לשכונה

 םהמנהיגים הספינה לעצמם ה םוהיה אומר שהגוי, "[עיר ווניצייא

. , שאסור לשוט במים בשבתהיתר זה. והבית יוסף תמה על מכוונים
משו"ת  ביאה (, ועי' בשע"ת שםז"ס)סי' שלט תורה ומהרש"ם בדעת 

שדן אם מותר לעבור במעבורת בשבת כדי להתפלל  (סי' י"ג)רעק"א 
)או"ח סי' בשו"ת מהר"ם שיק  כן. והקשה להתיר בזשסיק מו ,בעשרה

 )סי' קטו(ובשו"ת חוות יאיר  סי' ג( )חמישאה,ובשו"ת שואל ומשיב  קי(
לא התירו, כי אינה חובה גמורה אלא בגדר חשיבות גדולה מאד, ולכן 

 לא התירו איסור דרבנן קל, כמו שייט בספינה.

, שהוא בגדר אנוס, וחייב הוא להישמע השוהה בבידוד ומכל שכן
שלא תתפשט המחלה ח"ו. ואפילו שלא אובחן  ילהוראות, כד

כחולה, אלא הוא שוהה בבידוד מחשש לסכנה שמא נדבק בנגיף, 
רחמנא פטריה,  -מכל מקום אפילו בספק סכנה יש להחמיר, ואנוס 

 .ופטור הוא מלהתפלל בציבור

 הכנסת-תפילת המבודדים בשידור ישיר מבית

סויים ויציבו שבימי החול יתאם עם בית כנסת מ טוב ונכוןש לאא
ציבור, ויתפלל גם הוא יחד עמם את כל סדר -טלפון בסמוך לשליח

מתחילים להתפלל שוכ ,מברכות השחר, 'ברוך שאמר' וכו'התפילה, 
, וכדברי השו"ע שאם הוא אנוס שאינו יתחיל עמהםתפילת העמידה, 

. וכאשר יכול לבוא לבית הכנסת, יכוין לשעה שהציבור מתפללים
בשידור ישיר דרך הטלפון, יענה אמן. וכן עונה שומע את הקדיש 

שייך לדעת ביותר  ובימי החול קדושה, וכל האמנים שבחזרת הש"ץ.
של תחלית התפילה. ובשבת שאינו יכול לדעת את הזמן המדוייק 

 במדוייק, יכוין בהשערה לזמן תפילת הציבור.

רבי  ששאל )ברכות ז ע"ב(מהמעשה שהובא בגמרא  זה נלמדענין ו
רב  ואמר ל הכנסת,-בבית התפללא לבלא דוע , מיצחק לרב נחמן

מר לו רבי יצחק, שיאספו למר א מפאת חולשתו. לכוינחמן שאינו 
אנשים שיתפללו עמו בבית. אמר לו רב נחמן שדבר זה כרוך עשרה 

 ציבור-בטירחא ואינו עושה כן. אמר לו רבי יצחק, שיאמר לשליח
, יבוא וידיע למר, כדי הכנסת-ביתבהציבור שבשעה בה מתפללים 

בי שמעון ם רבשיוחנן  ביאמר רשיוכל לכוין שעת תפילתו עמם. שכך 
לתי יואני תפ" (יד תהילים סט)שביקש דוד המלך  ,בותעל הכ ,יאוחי בר

 .םבור מתפללייבשעה שהצ ?אימתי עת רצון - "לך ה' עת רצון

כה אמר ה' בעת " :(ח ישעיה מט) פסוקמהלמד יוסי ברבי חנינא  ביר
הן אל " :(ה איוב לו) למד מהפסוקאחא ברבי חנינא  בר ."רצון עניתיך

 

 

 



 

 

פדה בשלום נפשי מקרב " (יט תהילים נה)ב ותן כוכ ",כביר ולא ימאס
ה מואס "מנין שאין הקב ,דרשרבי נתן ו ".כי ברבים היו עמדי ,לי

פדה "וכתיב  ",הן אל כביר ולא ימאס"שנאמר  ?בתפלתן של רבים
כל העוסק " :ה"אמר הקב ו עמדי",כי ברבים הינפשי מקרב לי בשלום 

מעלה אני עליו כאילו  ,בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הצבור
ומכאן נלמד עד כמה חשיבות  ."פדאני לי ולבני מבין אומות העולם

ציבור, ומי שאין באפשרותו, לכל הפחות יכוין לשעה תפילה ב
  שהציבור מתפללים.

 המגיפה תתפילות וסגולות לעציר

התורה, רצוי לומר בתקופה זו פרק ג' -בעת פתיחת ההיכל לקריאת
שבתהלים, וכן התפילה המיוחדת לעצירת המגיפה. גם רצוי  וצ"א

נו ביותר באמירת ושלאחר חזרת הש"ץ יאמרו 'אבינו מלכינו', ויכו
 מנע מגיפה מנחלתך".  ,"אבינו מלכינו

מצינו שנעצרה יש המקפידים לומר פרשת 'פיטום הקטורת', שכן 
ויאמר : "יג(-)במדבר יז יאככתוב בתורה , מעשה אהרן המגפה בזכות

ושים  ,קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ,משה אל אהרן
ד בין המתים ובין וויעמ. רת ויכפר על העםוויתן את הקטוגו', רת וקט

פרשת 'פיטום הקטורת' הוא  תרימאו. "העצר המגפיהחיים ות
 לעצור המגיפה., ומסוגל )הושע יד ג( שפתינו"בבחינת "ונשלמה פרים 

 בשמירת מרחק תורהה-קריאת

חשש הידבקות ממלעלות לתורה בתקופה זו, ישנם החוששים 
רא וק-בעלוה ,תורה נוסף-מהסובבים, ולכן ברצונם להוציא ספר

"ת השני, בסילה במילה מ קרא עמוייברך ווהעולה אחד הבס"ת יקרא 
צריך  המברךולעשות כן, . אולם אינו נכון מרחק איש מרעהו תרימבש

קפידו יאך , ולקרוא מתוך ספר אחד לאחוז בספר תורה שקוראים בו
 .מעט מרחק תרימשעל 

 פרשת 'פרה'קריאת 

מהראשונים סוברים , ורבים 'פרה'וראים פרשת ק תשא(-)פר' כישבת ה
סי' ו ס"ב סי' קמ"ו) ףבית יוסמרן ה פסקוכך שהיא מצוה מדאורייתא. 

)ברכות התוס' דברי הביא כן מו ,דחיוב קריאתה הוא מן התורה (תרפ"ה

וכתב הבית יוסף  השיג על מרן )סי' תרפה(אור הגר"א יבבאמנם  .(ע"א יג
ראשון של דפוס בתוס' העירו ש ךא .שנוסחא משובשת נזדמנה לו

 ,הבית יוסףכדברי  ,פרה שתמפורש גם פר ר"פ( ,)ויניציההש"ס 
בתוס' ועכ"פ  .לפני הגר"א כבר לא היו דברים אלוו, כןמהרש"ל מחק ו
וברשב"א  בתוס' ר"י החסידכן ו ,כןמפורש  (ברכות יג ע"א)ינו פרץ בר
 (ע"א סוטה לג) ובתוס' שאנץ (ע"ב סוטה לב) רא"שבתוס' הו (שם)
כן הביא ו ,(קטו, )סי' קחהדשן  תרומתשו"ת בו ,מגילה יז ע"ב() ריטב"אבו

 .(תרפה י'סהובא בב"ח )מהרש"ל הו ,(קנד' עמ)ח"א  לקט יושרבבשמו 

 ?יאת פרשת פרה היא מדאורייתארמנין שק

מעשה פרה אדומה.  נזכר בתורה זכירת היכןצריך להבין ולכאורה 
ארצות מהמלבי"ם בהביא  (תרפה סק"א 'סי)הגרשוני ובספר ילקוט 

לענין עגל מסיכה מפני שכתוב  (סי' א ארץ יהודה סק"ד ,הל' ציצית)חיים ה
אל תשכח את אשר זכור ": )דברים ט ז( במדברעם ישראל  השעש

וכיון שפרשת העגל היא גנאי  ,"במדבר ' אלוקיךהקצפת את ה
באה מצות פרה אדומה ש ,'פרה'קנו לקרוא פרשת יתלכן  ,לישראל

 ,משה הדרשן ביבשם ר (חוקת 'רפ)ברי רש"י כדלכפר על מעשה העגל, 
בלי   ,בזה הזכירה בדרך רמז םויוצאי ,צואת בנה חא האם ותקנותבש

אר יהודה על בבו ,(או"ח סימן רה)ת ערוגת הבושם בשו" הביאן וכ .גנאי
 .ג(ב סימן מ"ח)דובב מישרים  ובשו"ת ,(ף יד)החרדים 

 (קידושין סח ע"ב ,קטו ע"א )בבא מציעאגמרא בכי  ם זה,קשה על טעאולם 
לרבי  .האם דורשים טעמא דקרא נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון

 .שמעון דורשים טעמא דקרא, ולרבי יהודה אין דורשים טעמא דקרא
 טעמיםכמה ולומר שבת -בלילדרשה אפשר לדרוש  ,כלומר

 אין להוציא הלכות על פי הטעם שמפרשים בפסוק. , אבל...שרוצה
שפסק הרמב"ם  פיטעמא דקרא, וכ הלכה כרבי שמעון דלא דרשינןו

 .ד("סי' צז סי מ"חו)לחן ערוך וומרן הש )פ"ג מהל' מלוה ה"א(

 ?תמה מאין לנו לומר דגם פרשת פרה היא מן התורה מגן אברהםבו
בערוך ואינה מן התורה. שדאין שום רמז לזה בגמרא, ולכן פסק 

בפרשת פרה  שכןיש לזה רמז בתורה, כתב ש )סי' תרפה ס"ז(השולחן 
, "קת עולםולחוגו' והיתה לבני ישראל ": )במדבר יט י( בואדומה כת

אפר פרה אינו תלוי במקדש, ש ,שתהא נוהגת לדורות ,בספרי וודרש
ב ע"א, נדה ו ע")חגיגה כה דגם בזמן האמוראים היה להם אפר פרה 

, "קת עולםווהיתה להם לח": )שם כא( ב עודוובסוף הפרשה כת ,ברש''י(
אפר  שאיןלענין קריאת הפרשה אף בזמן שבא ומיותר הוא, אלא 

 ",למקראה הקדימה הכתוב" א(ע"זבחים צ )גמרא כענין שאמרו ב ,פרה
לנו  איןשבענין. וכל שכן בזמן הזה  איםקור יושיה (שםנדה )י "ופירש

ראויה להיות בזמן הזה אם היה לנו אפר פרה, יתה השעצם המצוה, 
 .דודאי יש לומר שיש חיוב לקרות הפרשה

לבית הכנסת, גם בזה  לו לבוא אינו יכולש ,השוהה בבידודאולם 
 ."פטריהרחמנא  –"אנוס 

 לגוי מכירת חמץ גמור

וחפצים להצטייד במזון ישנם הפוחדים מעט וחוששים מפני הבאות, 
האם מותר לקנות חמץ גמור לפני חג הפסח מרובה, והשאלה 

 הרבנות הראשית לישראללגוי, כפי שעורכים ך על המכירה ומסלו
 ?לקנות מזון בכמות מרובהוויתר הבד"צים, או הרבנות המקומית 

 , ואפילו חמץ גמור,נהגו במכירת חמץ לגוי כידוע מאז ומקדמת דנא
כמובן כאשר מעשה המכירה כדת וכדין, על ידי הרבנות הראשית 

השאיר אמנם כתבו שטוב יותר שלא להזדקק למכירה, ולא לוכיו"ב. 
חמץ בעין ברשותו כלל, ומוטב שקודם חג הפסח יאכל ויבער הכל. 

שאם עושים את המכירה  )או"ח סי' קיג(אולם כתב בשו"ת חתם סופר 
בעת המכירה  ויתר הקנינים כפי שרגילים לעשותםבקנין כסף ושטר 

את לגוי, אף אם בליבו אינו חושב כן לגמרי, שהרי גם הגוי הקונה 
! ?ושל המדינהאת כל החמץ של העיר לקנות כסף וכי יש לו  החמץ,

ומעשה  (ב)קידושין נ ע"מכל מקום "דברים שבלב אינם דברים" 
 ., ולכן סומכים על המכירהלבו והקנינים גוברים על מחשבתהמכירה 

ומאפיות  מכולותדולה של חמץ, כגון י זה מי שיש לו כמות גולפ
הפסד מרובה לזרוק הכל, ו חוששים מפני הבאות,כן אותם הווכיו"ב, 

מקומות אלו, שלא  ןסמלו רוגסיש לשאלא  ,המכירהעל  כיםמוס
  יכשלו לאכול מהחמץ ח"ו.

, הפסחלאחר  בביתופות לאכמות גדולה של קמח,  הובפרט אם קונ
כי לא ספק חמץ,  רבגדמוגדר כחמץ גמור, ולכל היותר  הקמח ןאי יכ

אם מתחמצים בלתיתה זו, ועל לתיתה ותהליך ברור שהחיטים עברו 
 .)עמ' נג(שערי ימי הפסח בספר  ם, וכפי שביארכל פנים לא כל החיטי

 יש להקל במכירה לגוי, והוא קל הרבה יותר מחמץ גמור.ולכן בקמח 
 

 מורשת'-'כאן - 15:45'פינת ההלכה' של מרן הראשון לציון שליט"א משודרת בכל יום שישי בשעה 
 בשידור חי וחוזר 0799-16-5000וכן בקו 'ערוץ מרן':  0772-660-880בית יצחק': 'ניתן להאזין גם בקו 

 © | כל הזכויות שמורות yk3121405@gmail.com קבלת הגליון במייל:הנצחות )להצלחות, לרפואות ולעילוי נשמות( ולל


