
ארבעה  למשך  הקורנה  בנגיף  הדבקות  מחשש  בבידוד  שנמצא  מי   >>>
הגומל? ברכת  מברך  האם  בריא  ונמצא  נבדק  מכן  ולאחר  יום   עשר 

אינו מברך ברכת הגומל.  אולם אם עבר בדיקה וחלה בנגיף רח"ל והעלה 
)ברכות  וכ"כ בחזו"ע  והבריא צריך לברך ברכת הגומל  ונפל למשכב  חום 
עמוד שע"ב( שאפילו לא היה רתוק למיטתו אלא יום אחד מחמת חום גבוה 
ימים.  ג'  ואין צריך שהיה רתוק למיטתו  וכיוצ"ב חייב לברך ברכת הגומל 
החיים  כף  בספר  וכן  קע"ה(.  עמוד  )ח"ב  עולם  בהלכות  בשנית  ידו  והניף 
)סופר סימן רי"ט ס"ק מ"ו( ואור לציון )ח"ב עמו' קמ"א אות מ"ד(, וזה ע"פ 
דברי השו"ע )סימן רי"ט סעי' ח'( שכתב שבכל חולי צריך לברך אפילו אינו 
חולה של סכנה ולא מכה של חלל אלא כל שעלה למיטה וירד מפני עיי"ש 
בהמשך דברי מר"ן השו"ע.  ועוד עיין בזה מג"א )שם ס"ק ח'( אליה רבה)שם 
ס"ק י"ג( ובביאור הלכה )שם ד"ה כגון( בדעת השו"ע שכל שעולה אפילו יום 

אחד צריך לברך הגומל עיי"ש.

<<< האם מותר להתפלל במרחב פתוח כשהוא מוגן במסכת פה אף על פי 
הוראות משרד הבריאות ומי שאינו נשמע להוראות אלו עלול לקבל קנס 

כספי.

ויתרה  הפנים המגינה מהתפשטות הקרונה,  על  להתפלל במסיכה  מותר 
מכך, אף לאלו שמקפידים על פי הקבלה שלא יהיו האזניים מכוסות בפאות 
בשעת התפילה שנא התם שזה דווקא שלא יהיו שערות חציצה על האזנים 

משא"כ לכסות בשאר מיני כיסוים מותר ואין לחשוש כלל ועיקר.

<<< אם מותר לכהן לישא את כפיו במסיכה על פניו. 

מותר לכהן לישא את כפיו כשהו חובש מסיכה. והיינו טעמא כיון שהכהנים 
ברכת  בשעת  הרואים  לעיני  הדבר  ניכר  ואין  בטלית  פניהם  את  מכסים 

כהנים.

<<< האם בימים אלו, ימי ספירת העומר מותר להסתפר.

מי שלא הספיק להסתפר קודם העומר מחמת סגירת המספרות בהוראת 
הממשלה, וגם אלו שסיפרו אנשים בביתם לקחו ע"כ מחיר מופרז, יכולים 
להסתפר בימי העומר, ונימוק לתשובה ע"פ מה שכתב מר"ן בשו"ע )סימן 
תקל"א סעי' ב'( שער הציין )שם אות ז'( ביאור הלכה )סימן תצ"ג( ובשו"ת 
וכן  ב'(  )סימן מ' אות  יוסף אומץ להחיד"א  ובשו"ת  )סימן תרפ"ז(  הרדב"ז 
לדידינו הרג"ב דיין בתשובותיו דברי בנייהו )חלק כ"ג סימן מ"ו( וכן בדברי 
ידידינו הרג"ש פנחסי בספרו חיים וחסד )שם(אור לציון )ח"ג פרק י"ז אות 
ה'( נטעי גבריאל )ח"ג פרק נ' אות ט"ו( וכ"ש יש יותר קולא לבני ק"ק תימן 
להסתפר בעומר בע"ש כפי המבואר בדברי רבינו הגאון הגדול רבי יצחק 
קכ"ו(  וסימן  קכ"ח  סימן  )ח"ב  יצחק  עולת  בתשובותיו  שליט"א  רצאבי 
והניף ידו בחיבורו  שו"ע המקוצר )ח"ג עמו' ס"ח( וכן כך העליתי והארכתי 

בתשובה שנדפסה בקובץ נחלת אבות )ח"ד עמו' כ'( 

<<< מי שנמצא בבידוד ואין באפשרותו לצאת ולברך ברכת האילנות, האם 
אפשר להביא אליו שני ענפים שעליהם פרחים מאילן של פרות למאכל 

וכך יוכל לברך?

הארכתי בזה בתשובה בכתב יד. להלכה אין היתר לברך ברכת האילנות על 
ודלא כדברי המהרש"ם בדעת תורה סימן רכ"ו שהביא בשם דעת  תלוש 
קדושים שמברך אף בתלוש. ועיין כדברינו שאין לברך בתלוש וכ"פ בחזו"ע 
)חלק פסח עמוד י' בהערות אות ב'( ציץ אליעזר )חלק י"ב סימן כ' אות ב'( 
בשו"ת להורות נתן )ח"ה סימן י"א( ובס' פרח מטה אהרון )סימן כ"ד( ושו"ת 

התעררות תשובה )ח"א או"ח סימן ק"ד(


