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~ בצל נגיף המסירה ~
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ובו יבואר בעז"ה הענינים דלהלן:

האם נכון לנהוג כמו שכמה מפוסקי זמנינו אמרו שבתקופה זו לא
יאמרו בברכת שמו"ע תפילת 'ולמלשינים אל תהי תקוה' ,ואם טעה
וכן אמרו האם צריך לחזור לראש התפילה.
האם גם נשים חייבים במצוה זו ,אי הוי מצוה שהזמן גרמא או כיון
דלא יודעים מתי הקורנה יעבור א"כ כולהו חייבים.
האם יכול בטלפון אחד למסור על כמה מנינים או דנכנס בשאלה
ד'אין עושין מצוות חבילות חבילות'.
אחד שנמצא בבידוד ורואה מהחלון מנין שמתפללים האם מותר לו
לצאת בכדי להתקשר למשטרה ולסמוך על מה שאמרו חז"ל 'שלוחי
מצוה אינן ניזוקין'.
כשאין לו טלפון ובביהכנ"ס עצמו יש טלפון האם מותר לו להיכנס
לביהכנ"ס להתקשר או דהוי בגדר מצוה הבאה בעבירה.
הרואה ביהכנ"ס שמתפללים בו וביהכנ"ס שלומדים בו האם יש
עדיפות למסור קודם על הלומדים או קודם על המתפללים.
כשמתפלל במרפסת ובאמצע שמו"ע רואה מנין אנשים
שמתפללים האם מותר לו להפסיק באמצע תפילתו ולהתקשר או
שלכל הפחות ימתין עד שמגיע ב'ולמלשינים אל תהי תקוה' ואם לא
הפסיק האם הוי תפילתו תועבה.
מנין אנשים שכבר היו להם הקורנה האם מותר להם להתפלל
בביהכנ"ס או דיש לחוש משום 'והייתם נקיים וגו'.
אחד שמסר למשטרה אבל לא התייחסו לזה ולא הגיעו האם נעקר
המצוה למפרע ,ויבואר בארוכה שיש ב' דינים במצוות מסירה יש דין
של עצם המסירה ויש דין של סגירת הביהכנ"ס צוויי באזונדערע
דינים וממילא באופן כזה קיים רק חלק מהמצוה ויחסר לו מהלבוש
בעולם העליון.
שנים שמצאו מנין שמתפללים וכ"א רוצה לזכות במצות המסירה מי
קודם ,ומי אמרינן בזה דין דתלמיד חכם קודם לעם הארץ ,והאם י"ל
דמי שכבר מסר את המנין בתפילת מעריב יש לו זכות קדימה ,או
דעדיף דשניהם יחד יצלצלו.
כשהביהכנ"ס נמצא בקומה עליונה וצריך לעלות במדריגות האם
צריך לטרוח ולעלות ולראות אם יש מנין או דמוסר יש לו דין 'מורידין
ולא מעלין'.
מי שעבר את כל עידן הקרונה ולא הזדמן לידו מצוה זו האם סימן רע
לו ובאיזה אופן יכול לתקנו.
האם יכול לעשות שליח למסירה או דהוי מצוה על כל אחד ואחד ולא
שייך בה שליחות ובסוגיא ד'אין שליח לדבר עבירה'.
ראה  19אנשים מתפללים וטעה וחשב שזה  20ומסר למשטרה האם
עבר על בל תוסיף,
לאלו שנוהגים ללבוש גארטל ולילך למקוה ולומר לשם יחוד לפני כל
מצוה האם בזה ינהגו כך או דיש לחוש שמא יקדמנו אחר.
מי שמחמיר לעצמו לא להשתמש באייפון וראה מנין שמתפללים
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האם מותר לו להקל להתקשר מאייפון של חבירו משום חשש פיקוח
נפש.
האם ההיתר של מסירה הוי בגדר 'הותרה' או 'דחויה' ונפק"מ אי
בתוך המסירה יכול כבר גם למסור על שכינו שבנה בלא רשיון כיון
דהותרה הותרה.
האם בכל תפילה הוי מצוה חדשה של מסירה או שכל הג' תפילות
כולהו מצוה אריכתא היא ונפק"מ אי המתחיל במצוה אומרים לו
גמור שצריך למסור לכל התפילות.
האם יש בזה דין 'דמתפללי שכונתך קודמים' וצריך למסור קודם על
ביהכנ"ס דשכונתו או דשכר פסיעות עדיף וקודם ילך לראות
בשכונות אחרים.
מי שהתפלל במרפסת ביהכנ"ס והצטרף במנין למרפסות הדיירים
האם מותר למסרו או שמרפסת ביהכנ"ס אין לו דין וקדושת
ביהכנ"ס ויכולים להקל.
בימי הספירה שע"פ סוד אין מקיימים מצות שילוח הקן האם גם
בזה יש לחוש שלא לשלוח את האנשים מביהכנ"ס ,או דילמא דבימי
הקורנה דמקילים בהרבה הלכות ספירה כשמיעת מוזיקה וכו' יכולים
להקל גם בזאת.
ראה תשעה אנשים שמתפללים יחד האם יכול לסמוך על הקבלה
שמקובל מהבעש"ט שאם יש ט' בודאי יהיה עשרה וכבר יכול להזמין
משטרה או משום הידור מצוה יחכה שכבר יהיה מנין.
מתי נעשה החלות של המצוה בעת שמתקשר למסור או בעת
שהמשטרה מגיעה ונפק"מ אי נפח נשמתו ביני לביני או נרדם דישן
פטור מהמצוות האם קיים את המצוה.
האם כדאי שלא למסור כיון דבאי ביהכנ"ס יש להם דין רודף
והאלוקים יבקש את הנרדף ונמצא שעל ידי הרודפים מתקרבים אל
ה' ,או דיכולים למסור לכל הבתי כנסת ולהשאיר רק אחד שיהא לנו
דין 'נרדף'.
מי שמתפלל בנוסח אשכנז האם יכול למסור לציבור שמתפללים
ספרד או עדות המזרח וכן להיפך או דילמא.
כשיושב בבית הכסא האם מותר משם למסור למשטרה או דנכנס
בחשש 'ביזוי מצוה'.
התקשר למשטרה ואמרו לו שכבר יודעים מזה האם קיים בזה מצוה
או דהוי רק בגדר 'מסייע'.
מי שמרגיש קרירות בתורה ובירא"ש לאחר מצות המסירה מה
תקנתו ויתרפא.
האם מותר לספור את האנשים שמתפללים לדעת אם יש כבר מנין
דהספירה מביא מגיפה או דנגיף הקורנה יותר שכיח היזקא.
כשאביו או רבו מתפללים בהמנין האם מותר למסרם דאמרינן דהוא
ואתה חייבים בכבודי ,או כיון דיכול לקיים המצוה במנין אחר עדיף
יותר.
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