גליון לה
ויקהל פיקודי תש"פ

פרשת ויקהל

הלכות תפילה

מראה שייך רק לנשים

ָּש ים ( ל " ה כ " ב)
וַ ָּי בֹאו הָּ ֲא ָּנ ִׁש ים עַ ל הַ נ ִׁ
כתב הספורנו כאן ,כי הגיעו עם הנשים משום שאין
מקבלין מאשה בלי רשות בעלה אלא דבר מועט (ב"ק
קי"ט ,).ולכן הגיעו גם הבעלים כדי שיקבלו מהם כל
מה שהביאו.
והעיר רבינו ,מדוע לגבי מראות הצובאות שהביאו
הנשים (להלן ל"ח ח') לא נזכר שהגיעו גם הבעלים.
ויישב:
מראה הוא דבר השייך רק לשימוש הנשים ,כי הרי
הלכה היא (יו"ד סימן קנ"ו ס"ב) שאסור לגבר להביט
במראה .ותכשיט שהוא מיוחד לאשה מותר לה להביא
בלי רשות בעלה!
בסעודה אחרת בזמן אחר הוסיף :כי לולא דברי
הספורנו פשט הכתוב הוא ,שאם יכלו הגיעו הגברים,
כדי שיקבלו נדבתם מקודם ,ואה"נ אשה שאין לה בעל
כגון שאינה נשואה ,הגיעה לבדה ,ובא הכתוב לומר
שאם שניהם עומדים בתור ,את האיש מקבלים תחילה
כיון שאיש קודם לאשה כדתנן בהוריות (י"ג א').
***

פרשת פקודי
אבני החושן מזכירים זכות או חובה

אַ בְ נֵי ִׁז ָּכ רוֹ ן לִׁ בְ נֵי יִׁ ְש ָּר אֵ ל ( ל " ט ז ')
זִׁכרֹן' חסר,
רון' כתיב מלא ,ובפרשת תצוה כתיב ' ָּ
זִׁכ ֹ
' ָּ
וצריך טעם.
והנה כל מקום שכתוב 'זִׁ ָּכרֹן' חסר ו' הוא לטובה ,ואילו
כשכתוב מלא ו' מצינו גם לרעה ,כגון גבי סוטה
רון מַ זְ ֶּכ ֶּרת עָּ ֹון).
(במדבר ה' ט"ו ִׁמנְ חַ ת זִׁ ָּכ ֹ
על פי זה ניתן להבין ,כי בפרשת תצוה שהיה עוד קודם
מעשה העגל שהיו ישראל צדיקים גמורים ,אבני החושן
הם רק מזכרת זכות לכן כתיב חסר ,שזה לטובה .אבל
כאן שאחר מעשה העגל ,כתיב מלא ,כי אם נתחייבו
מזכיר גם חובה.
(שבענו מטובך)
)

שלא להפסיק בתפלה
שאלה( :סי' קד ס"ז) העומד בשמו"ע ושומע קדושה
ממנין המתקיים בחדר הסמוך ,האם צריך לשתוק ולכוון
עם הש"ץ.
תשובה :אינו מחוייב.
***

שאלה :העומד בברכת שמע קולנו ושומע הציבור עונים
לקדושה האם רשאי לענות עמהם ,דלכאורה לא גרע
משאילת צרכיו המותרת בברכה זו וכמ"ש השו"ע (לקמן
סי' קיט ס"א) דבשומע תפלה יכול לשאול כל צרכיו.
תשובה :אסור להפסיק.
***

שאלה :האם מותר לדלג בעשי"ת על הנוסח 'בספר חיים'
וכו' כדי להספיק קדושה עם הציבור.
תשובה :אסור.
(והוסיף רבינו שליט"א דבדידו הוה עובדא ששאל כעי"ז
קמיה מרן החזו"א אם מותר לומר בסוף שמו"ע ברכת
שלום רב במקום שים שלום כדי להספיק לענות לקדושה,
והשיבו מרן שאין לעשות חשבונות של רווחים מהתפילות).
***

שאלה :בהנ"ל ,איך הדין בכהן שחושש להפסיד ברכת
כהנים.
תשובה :אסור.
***

דיני הכריעות בתפלת שמו"ע
שאלה( :סי' קט סק"ג) מי שהקדים מעט לפני הש"ץ
וכרע למודים ואחר איזה רגעים כרעו כל הציבור ,האם
צריך לכרוע עימהם פעם נוספת ,דלכאורה מיחזי כאומר
'מודים מודים' ומשתקין אותו (כמ"ש בשו"ע לקמן סי'
קכא ס"ב).
תשובה :יתכן שא"צ.
***

שאלה :העומד בתפילת שמו"ע וכרע הציבור למודים ולא
הבחין בכך אלא כשזקפו ,האם יש טעם שיכרע כל זמן
שלא סיימו הציבור ברכת מודים.
(שערי שיח)
תשובה :יכרע.

עת צרה היא ליעקב

בתקופה קשה זו שכל העולם בבהלה מפני נגיף הקורונה ,אצל רבבות עמך בית ישראל מתהדק יותר ויותר
הקשר בין עם ישראל למנהיגם ,וכל הזמן עולים ללשכת הגזית לרבן של ישראל שליט"א שאלות רבות מכל
קצווי העולם ,לדעת את המעשה אשר יעשו.
בעש"ק האחרון פורסם מכתב מיוחד מרבינו שליט"א המובא בהמשך ,בו קורא לציבור להתחזק להיזהר
מלשוה"ר ורכילות כדאי' בערכין ט"ו הוא הבדיל בין איש לאשתו אמרה תורה בדד ישב ,רבינו הוסיף שיש
להתתחזק במידת הענווה ולהעביר על מידותיו ,שרבינו מבטיח שכל המתחזק תגן הזכות עליו ועל בני ביתו
שלא יחלה אחד מהם.
וביום שני פורסם מכתב הדרכה והוראות מרבן של ישראל שליט"א ומרן ראש הישיבה שליט"א המובא
בהמשך למוסדות תלמודי תורה ישיבות וכוללים ,להמשיך בלימודים ,תוך כדי שמירה על הוראות הבריאות
בחלוקה לקבוצות ,כיון שהם השמירה הגדולה ביותר שלא יבוא המשחית לחדרי ישראל ,והוסיפו רבותינו
שראוי להתחזק בלימוד התורה בלשוה"ר וברכילות ולדון לכף זכות.
ונביא כמה הדרכות מרבן של ישראל שליט"א לימים אלו:
 רבינו שליט"א שנושא על לוח ליבו הטהור את עם ישראל ,אומר מידי יום לאחר התפילה פרק תהיליםלעצירת המגיפה ,וכן הורה יחד מרן ראש הישיבה אף לכל בתי הכנסיות והישיבות לעשות כן.
 רבינו עצמו כדי להישמר מהמגיפה נמנע מלקבל קהל וללחוץ ידיים כלל ,אמנם לנשק את המזוזה ממשיךלנשק כהרגלו בידו הקדושה.
 כשנשאל רבינו ע"י ראשי ארגון מאירים לחולה שמחלקים מזון מידי ערב שבת לחולים באחד מבתי החוליםבמרכז הארץ ,האם יש לחשוש מלהידבק בנגיף ולהמנע מלחלק ,השיב :שאין לחשוש ויחלקו כרגיל.
 רבינו הורה שאין לטבול במקוואות וחמירא סכנתא מאיסורא. ששמע רבן של ישראל שיש לאנשים פאניקות מיותרות כגון בהוצאת כסף מהבנק ועוד ,הגיב :שאין מהלהיות בפאניקה ,ושאין לפחד וצריך לפחד רק מהעבירות.
 הורה לחתנו הגאון ר' יצחק קולדצקי ששוהה בבידוד שלא יצא לחתונת נכדו שמתקיים בימים אלו. הורה רבינו לכלל הציבור הנמצאים בבידוד שלא לצאת מהבידוד לתפילה במנין. הורה רבינו שיש להתפלל כנגד הנגיף אף בשבת ,ויחידים יתפללו כביום חול ,ובציבור יאמרו את הפרקמזמור שיר ליום השבת.
 רבינו התבטא שהתורמים לקרן הסירותי מחלה שע"י ארגון קופת העיר יזכו מידה כנגד מידה להנצלמהמגיפה.
 דעת רבן של ישראל שאין לדחות החתונות ,כששמע שיש חתנים דאוגים שעושים את השמחה בבית עקבההוראות ,הגיב רבינו :אין להם מה לדאוג ,ה' יעזור הכל יהיה בסדר ,ובירכם בחום שיהיה להם דורות ישרים
ומבורכים.
חובה להדגיש! שבכל השאלות וההוראות יש חילוקים דקים מאד ,ובפרט שהוראות משרד הבריאות מתחדשים לפי הענין.
וע"כ כל שאלה זקוקה להכרעה בפני עצמה ,ואין לדמות מילתא למילתא.
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