בס"ד
יום א' לסדר "ויקהל משה את כל עדת" ,יט באדר תש"פ

בימים אלו ,מעת התפשטה נגיף הקורונה ל"ע ,וניתנו הגבלות מסויימות ע"י הממונים על בריאות הציבור,
נתעוררו הרבה שאלות למעשה שמגיעים לפתחי הרבנים ,ורבים מבקשים לדעת את ההוראה הברורה להורות
לעם ה'.
פרסתי את השאלות בפני מו"ח הגאון הגדול רבי משה שאול קליין שליט"א ,רב שכונת אור החיים ב"ב ,ואלו
הן השאלות ,והתשובות שהשיב הרב שליט"א.

 .1האם מועיל ט' קבין לטהרה לכתחילה במקום טבילת עזרא?
במצב זה הוי לכתחילה.
 .2וכמה ליטר הוא ט' קבין?
לפי השיעור הקטן קרוב ל 13ליטר ,ולפי שיעור חזו"א קרוב ל 23ליטר.
 .3האם מקלחת מועילה לט' קבין ,וכמה זמן צריך לעמוד תחת המקלחת?
מועיל ,כדאיתא בשו"ת שבט הלוי ,ויעמוד תחת המקלחת כחמש דקות.
 .4האם טבילה במ' סאה מים שאובים בתוך כלי או בקרקע מועיל לטבילת עזרא?
בכלי אינו מועיל ובקרקע מועיל.
 .5סופר סת"ם ,כשאין צריך מקוה רק לתוספת טהרה ,האם יכול לכתוב לכתחילה בלי מקוה?
כן.
 .6סופר סת"ם ,כשצריך מקוה ,האם מועיל ט' קבין לכתיבת סת"ם ולכתיבת שמות ,או עדיף לדלג על
השמות ,ויכתבם כשיתאפשר?
מועיל ,ואם הקונה מקפיד שלא יכתוב הסופר בלי טבילה במקוה ,אין להקל.
ועדיף שידלג על כתיבת השמות ויכתבם כשיוכל לטבול אחר שיטבול.
 .7מתייג או מתקן ,האם גם צריך ט' קבין?
תיקונים שמכשירים את האות דינם ככתיבה ,וכנ"ל ,תיוג יותר קל.

ויה"ר שיתקיים בנו במהרה "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך ,כי אני ה' רופאך"
אפרים נייהויז
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דעת תורה
בענין מה שנתפשט חולי בכל המדינות וגם במקומנו ,ויש הוראות מן הממונים
על בריאות הציבור לעשות שמירה מעולה שלא יתפשט המחלה ח"ו ,ע"פ דעת תורה
חובה לשמוע להם .וכבר כתב רבינו הגדול רבי עקיבא איגר באגרות )סי' ע"א( בשעת
מגיפה בשנת תקצ"א ,וזה לשון קדשו" :בענין תפילה בבית הכנסת ,לדעתי זה אמת
שהקיבוץ במקום צר אינו נכון ,אבל אפשר להתפלל כתות כתות ובכל פעם במתי
מעט וכו' ,ולחוש שלא ידחקו אנשים יותר מהסך הנ"ל לבא לבית הכנסת ,ואפשר
ע"י עמידת שומר מפאליציי להשגיח בזה וכו' ע"כ לשוה"ק .ולהלן )סי' ע"ג( כתב
עוד" :והעובר על ציווי הרופאים בסדר ההנהגה ,חוטא לד' במאד ,כי גדול סכנתא
מאיסורא ,ובפרט במקום סכנה לו ולאחרים שגורם ח"ו התפשטות החולי בעיר
וגדול עוונו מנשוא" .ע"כ לשוה"ק.
עו"כ שם רבינו הגרעק"א זי"ע שיש להקפיד לומר כל נוסח "פרשת הקטורת"
בציבור ,ולומר אחר התפילה כמה מזמורי תהלים עם תפלת יה"ר שאחר תהלים.
עיי"ש .וד' ישמע שוועתנו למנוע מגיפה מנחלתנו ,ויסיר כל מחלה מעלינו ומעל כל
עמו ישראל ,ולהעבירו מכל העולם כולו ,עדי נזכה בקרוב ממש לגאולה השלימה
והאמתית בב"א.
וע"ז באעה"ח

