הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א
רב שכונת רמת אלחנן

שיעור

בענין שאלות המתעוררות
בימי נגיף הקורונה

ירחי כלה תש"פ
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מראה מקומות
הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א
שיעור בענין שאלות המתעוררות בימי נגיף הקורונה

להוציא ספר תורה לקרוא בו רק קריאה אחת
•בית יוסף אורח חיים סוף סימן קלה בשם מרדכי.
•שלחן ערוך שם סעיף יד.
•ביאור הלכה שם ד"ה אין מביאין.
השלמת פרשת פרה למי שלא שמע את הקריאה
•פסק הרמ"א אורח חיים סימן קלה סעיף ב.
•שו"ת מהר"ם שיק אורח חיים סימן שלה.
•משנה ברורה סימן תרפה ס"ק ב.
•שבט הלוי חלק ד סימן עא.
•שו"ת ציץ אליעזר חלק יד סימן סו.
להשלים קריאת התורה של כמה פרשיות
•משנה ברורה סימן קלה ס"ק ו -ז.
•תוספת מעשה רב אות לד.
•כף החיים סימן קלה ס"ק ה.
•דינים והנהגות חזון איש פרק יב אות ז.
האם מצטרפים למנין באופן שכל אחד עומד במרפסת שלו?
•שלחן ערוך אורח חיים סימן נה סעיף יג -יד.
•משנה ברורה שם ס"ק מח; ס"ק נב.
•שערי תשובה אות טו.
•ערוך השלחן סימן נה ס"ק כ.
•שבט הלוי חלק ט סימן כ.
כשמגיעים שני חולים לפנינו  -מי להקדים לחבר למכונת הנשמה?
•גמרא הוריות יג ע"א מתניתין האיש קודם לאשה וכו' כל הסוגיא שם.
•משנה ברורה שלד ס"ק סח.
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טור >מכון שירת דבורה<  -ב )או"ח קכח  -רמא( יעקב בן אשר )בעל הטורים( עמוד מס 79
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שו"ת מהר"ם שיק אורח חיים סימן שלה:

מכתבו קבלתי וכו' ,ועל דבר השאלה אשר ביקש ממני והיא בקהלה אחת אירע על פי מקרה שלא קראו פרשת
שקלים בשבת שלפני ראש חדש אדר ,אם יקראו בשבת הבא .וכו'
על כל פנים נראה ,דבנידון שלנו נמי כיון דפרשת שקלים שייכא נמי בשבת הבאה ,לפי הטעם הנאמר בירושלמי
במגילה בפרק בני העיר הלכה ד' ובמסכת סופרים [פרק כ"א הלכה ד'] כדי להקדים לשקלי המן ,ולטעם ש"ס דידן
במגילה דף כ"ט [ע"ב] משום דבניסן בעינן מתרומה חדשה ,ושואלין ודורשין שלשים יום קודם ,ואי לא דריש שלשים
יום מקודם ,מכל מקום עדיין החיוב לדרוש אחר כך .ואם כן יש לה שייכות ,ויש לה תשלומין .וגם בקריאת שמע ,דעת
הפרי חדש והאליה רבה שם דקיימא לן כמאן דאמר יש תשלומין בקריאת שמע .וכו'
ומכל מקום ,יהיה איך שיהיה ,החיוב שייך גם לאחר שבוע זה ,ולא גרע מהא דקיימא לן בסימן קל"ה סעיף ב' דאפילו
ביטלו קורין אותה בשבת הבאה .ושוב ראיתי בגליון המגן אברהם החדשים [סימן תרפ"ה] בשם אשל אברהם שהביא
בשם תשובות בית דוד סימן ק"ו דאם שכחו לקרות פרשת פרה יקראו אותה שבת הבאה בפרשת החודש ,וספר הזה
אינו בידי .והנראה לפי ענ"ד כתבתי.

שו"ת שבט הלוי חלק ד סימן עא:
ולענין ד' פרשיות אם דומה להנ"ל יש לצדד דדוקא קריאת פ' השבוע יש לה תשלומין בשבת הבא ,אבל קריאת פ'
מד' פרשיות עבר זמנו ובטל קריאתו וכן פסק בשערי אפרים שער ח' צ"ה ,ובמהר"ם שיק או"ח סי' של"ה פסק דאפשר
להשלים ,ומסתבר כהשער אפרים דתולה דוקא באותו שבת בתקנת ד' פרשיות ,וא"כ יש מקום לומר דכן ישלימו
במנחה דעדיין חיוב של יום קיים ,ועיי' בס' לדוד אמת להגאון חיד"א זי"ע סי' ט' אות ה' שמחלק בין פ' שקלים לפ'
פרה דפרשת שקלים אין לה תשלומים ופ' פרה יקראו בפ' החודש קודם קריאת החודש ,ולא ביאר טעמו ,וכנראה
דטעמו דפ' שקלים תקנה קבוע להשמיע לפני ר"ח אדר ,משא"כ פרה דהוא כדי לטהר עצמו לפני הפסח באפר פרה
אדומה ועדיין יש זמן בהרחבה.
אמנם בפ' זכור כ' מג"א סי' תרפ"ה דיוצאין בפ' ויבא עמלק שבפורים ,או בפ' זכור שבכי תצא ,וכידוע ממרן הח"ס
שעשה כן למעשה לכוין לצאת בפ' כי תצא בשנת העבור שהי' יותר מי"ב חודש משנה לשנה[ ,ובמ"ב שם פקפק על
המג"א יע"ש] א"כ אפשר לצאת בפורים ,מכ"מ לא גרע ממש"כ הדגול מרבבה הנ"ל דאפי' קרה"ת דשבת שחרית אם
בטלו באונס אפשר לקרא במנחה אף על פי שאפשר להשלים בשבת הבא ,ומצאתי בזכור לאברהם ח"א ערך ס"ת
שכ' דאם לא קראו פ' שקלים בשחרית דיקראו במנחה וכה"ג בשבת ר"ח ,איברא בס' הנ"ל ח"ג או"ח סי' צ"א מובא
שם מהגאון יוסף אומץ סי' כ"ז דאם שכחו ולא קראו פ' שקלים והגיע כבר שעת מנחה אין לה תשלומים יע"ש.

שו"ת ציץ אליעזר חלק יד סימן סו אות א:
השאלה היא ,ממקום ששכחו שהיה פרשת פרה ולא קרא בשבת פרשת פרה ,ונזכרו ביום א' ,מה יש לעשות היש
תקנה או לא?
(א) והנה לענ"ד נראה דיש לקרותה בשבת הבאה יחד עם פ' החדש דמישך שייכא אהדדי וכדמובא ברש"י בגיטין ד'
ס' ע"ב בשם הירושלמי במגילה ,דבאחד בניסן הוקם המשכן ושני לו נשרפה הפרה ,ויתר על כן מובא ברש"י במגילה
ד' כ"ט ע"א מהירושלמי ,דבדין הוא שיקדום החדש לפרשת פרה שהרי באחד בניסן הוקם המשכן ושני לו נשרפה
הפרה ,ומפני מה הקדימוה שהיא טהרתן של ישראל ע"ש ,וא"כ במקרה כזה ששכחו לקרוא בשבת שלפני כן פ' פרה
שפיר יש לקרוא אותה בשבת הבאה עם פ' החדש ,דמישך שייכא אהדדי ,ולהקדים לקרוא פ' הפרה לפני פ' החדש
ראשית כדי שיצא זה כפי התקנה להקדים טהרתן של ישראל ,ושנית ,בגלל ההפטרה שצריכים לקרוא לפ' החדש,
ויש על כן להסמיכן אהדדי.
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שבט הלוי חלק ט סימן כ:
א .בענין השאלה של הלומדים בעזרת נשים בשעה שהצבור מתפללים ,אכתוב בקיצור בלי עיון הרבה ,הנה לענין
קדושת עזרת נשים בעצם יש וכוח בין גדולי האחרונים כידוע ורובם סוברים דהיא דרגא פחותה של קדושת בית
הכנסת ,אשר כידוע יש מחלוקת הראשנים אם קדושתה מן התורה או מדרבנן ,וגם אני הארכתי בעניי בכמה תשובות,
ועיין תשובה נפלאה בזה בתשובת בית שלמה או"ח סי' כ"ח ,וגם בתשובת מהרש"ם ח"א ואכמ"ל ,ועזרת נשים נעשה
למקום שיכולים להתפלל ולענות יחד עם הצבור כמו מתפללים יחד ואעפ"י שמחויבים הנשים בתפלה מכ"מ מספיק
להו לענות משם ,אעפ"י שנפרד מעיקר בית הכנסת.
אבל פשוט מאד דלענין צירוף עשרה נחשב רשות אחרת לגמרי כיון שיש מחיצות גמורות מפרידות ,וע"כ לא פליגי
קדמונים אלא בתיבה (בבימה) שבאמצע בית הכנסת באו"ח סי' נ"ה סי"ט אם מחיצות מגיעות לתקרה אם גם זה
נחשב רשות אחרת לצירוף ,והמקילים שם משום דהבימה תשמיש בית הכנסת ממש ,לא כן עזרת נשים דנעשה
ממש רשות אחרת.
ואחרי שעלה זה על לבי ראיתי בס' ערוך השולחן סי' נ"ה ס"כ ,שכ' וז"ל מיהו זה ודאי העומדים בעזרת נשים לא יצטרפו
עם העומדים בבית הכנסת ואף שיש חלונות בביהכ"נ של נשים ורואים פניהם של אלו כיון שמחיצות גמורות יש ושתי
רשויות וכו' והיינו דנדון לענין צירוף כעומד בבית אחר וכן משמע לי מתשובת הגאון בית שלמה הנ"ל ,ואין זמן להאריך.
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