
 

תך את הנרות, י"א סיון, התש"פ ב'של"א, יומא דהילולא השמונים ושמונה ויום רביעי לסדר בהעל     
 למהר"י יצחק הלוי זלה"ה.

 

 לכבוד מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א
 

קפיד על חבישת מסכות בבתי הכנסת ובמקומות ציבוריים, והאם  א] האם גם כעת שנחלשה המגפה, יש לה
 הדבר תלוי בהוראות משרד הבריאות?

ב] האם גם בתפילת העמידה יש להקפיד על כך. כי יש שטוענים שהלא העומד לפני מלך מסיר המסווה מעל 
אין חשש שינתז  פניו שאין זה מן הכבוד הראוי, אם אין חשש. וא"כ גם בתפילת עמידה שהיא תפילת לחש ו

 משהו מפיו, חייב להסיר המסכה?
ג] האם יכולים הגבאים למנוע ממי שאינו חובש מסיכה מלהתפלל בבית הכנסת גם אם ע"י כך יצטרך להתפלל  

 ביחידות?
 ד] במה יש להתחזק בבתי הכנסת בימים אלו בכדי שתסור המגפה מעלינו?

 

 בברכת התורה,
 ' מודיעין עיליתגבאי ומתפללי בית המדרש 'פעולת צדיק

 

********************************************************************************************************************************************************************************************    

 להלן תשובות מרן שליט"א:
א' צריך להקפיד, משום שנאמר ונשמרתם מאד לנפשותיכם, ולא בגלל משרד הבריאות. וחבל שמשרבבים  א' צריך להקפיד, משום שנאמר ונשמרתם מאד לנפשותיכם, ולא בגלל משרד הבריאות. וחבל שמשרבבים  א' צריך להקפיד, משום שנאמר ונשמרתם מאד לנפשותיכם, ולא בגלל משרד הבריאות. וחבל שמשרבבים  א' צריך להקפיד, משום שנאמר ונשמרתם מאד לנפשותיכם, ולא בגלל משרד הבריאות. וחבל שמשרבבים  
את שמם בכל עת ובכל מקום, שאז נראה לרבים כאילו זה בגלל שלטון הערב רב, ולא היא. לא נצרכו  את שמם בכל עת ובכל מקום, שאז נראה לרבים כאילו זה בגלל שלטון הערב רב, ולא היא. לא נצרכו  את שמם בכל עת ובכל מקום, שאז נראה לרבים כאילו זה בגלל שלטון הערב רב, ולא היא. לא נצרכו  את שמם בכל עת ובכל מקום, שאז נראה לרבים כאילו זה בגלל שלטון הערב רב, ולא היא. לא נצרכו  

ק אלא  ק אלא  ק אלא  ק אלא  להזכירם, אלא בגלל שלפי המציאות אצלם מצטברות ונאספות כל הידיעות בנושא, ולא רק מארה"להזכירם, אלא בגלל שלפי המציאות אצלם מצטברות ונאספות כל הידיעות בנושא, ולא רק מארה"להזכירם, אלא בגלל שלפי המציאות אצלם מצטברות ונאספות כל הידיעות בנושא, ולא רק מארה"להזכירם, אלא בגלל שלפי המציאות אצלם מצטברות ונאספות כל הידיעות בנושא, ולא רק מארה"
מכל רחבי העולם, והם ממילא היחידים שיכולים לברר האמת וכו'. אפשר להתנחם שיש בזה גם קצת טוב, כי  מכל רחבי העולם, והם ממילא היחידים שיכולים לברר האמת וכו'. אפשר להתנחם שיש בזה גם קצת טוב, כי  מכל רחבי העולם, והם ממילא היחידים שיכולים לברר האמת וכו'. אפשר להתנחם שיש בזה גם קצת טוב, כי  מכל רחבי העולם, והם ממילא היחידים שיכולים לברר האמת וכו'. אפשר להתנחם שיש בזה גם קצת טוב, כי  
בידם לאכוף את המזלזלים, מעין מה שאחז"ל הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה וכו'. בעוה"ר  בידם לאכוף את המזלזלים, מעין מה שאחז"ל הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה וכו'. בעוה"ר  בידם לאכוף את המזלזלים, מעין מה שאחז"ל הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה וכו'. בעוה"ר  בידם לאכוף את המזלזלים, מעין מה שאחז"ל הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה וכו'. בעוה"ר  

    אף שהמגפה נחלשה, היא חוזרת והולכת ומתגברת רח"ל.אף שהמגפה נחלשה, היא חוזרת והולכת ומתגברת רח"ל.אף שהמגפה נחלשה, היא חוזרת והולכת ומתגברת רח"ל.אף שהמגפה נחלשה, היא חוזרת והולכת ומתגברת רח"ל.
ן חשש שינתזו אז רסיסי רוק לחפצים שבסביבתו, ועלול שיגעו בהם אחרים סמוך לאחר  ן חשש שינתזו אז רסיסי רוק לחפצים שבסביבתו, ועלול שיגעו בהם אחרים סמוך לאחר  ן חשש שינתזו אז רסיסי רוק לחפצים שבסביבתו, ועלול שיגעו בהם אחרים סמוך לאחר  ן חשש שינתזו אז רסיסי רוק לחפצים שבסביבתו, ועלול שיגעו בהם אחרים סמוך לאחר  ב' בכל זאת יש עדייב' בכל זאת יש עדייב' בכל זאת יש עדייב' בכל זאת יש עדיי

    מכן.מכן.מכן.מכן.
    ג' כן, בפרט כשיש שם זקנים או הנגועים באיזו מחלה, ה' ישמרנו.ג' כן, בפרט כשיש שם זקנים או הנגועים באיזו מחלה, ה' ישמרנו.ג' כן, בפרט כשיש שם זקנים או הנגועים באיזו מחלה, ה' ישמרנו.ג' כן, בפרט כשיש שם זקנים או הנגועים באיזו מחלה, ה' ישמרנו.

    ד' בל"נ נצרף בהמשך דף שבדעתנו לפרסם לאנשי בית מדרשנו כאן בבני ברק.ד' בל"נ נצרף בהמשך דף שבדעתנו לפרסם לאנשי בית מדרשנו כאן בבני ברק.ד' בל"נ נצרף בהמשך דף שבדעתנו לפרסם לאנשי בית מדרשנו כאן בבני ברק.ד' בל"נ נצרף בהמשך דף שבדעתנו לפרסם לאנשי בית מדרשנו כאן בבני ברק.
 

 ביקרא דאורייתא
 "ויצ רצאבירצאבירצאבירצאביבכמהר"נ  יצחקיצחקיצחקיצחקצ' ה


