בס"ד

בשמחה רבה הננו בזה להודיע כי לאחר מאמצים מרובים עלה בידינו לסדר רשיון
לקיים את הדרשה המסורתי ובעז"ה תתקיים

דרשת שבת הגדול נדחה
במרחב פתוח עם כמות אנשים הנדרשים ע"פ הרשויות

בו ידרוש מורנו ורבנו הגה"צ גאב"ד מאסקעווא שליט"א
בעל מחבר "עגל מסיכה" עה"ת

בנושא" :לבישת המסיכה בעידן הקורונה"
שמעו ותחי נפשכם
בברכת

והסירותי מסכה מפניך
הגבאים

נ.ב .השיעור יעבור בשידור חי בכל קולות אנ"ש דכל חצרות הקודש!
על זמן ומקום השיעור יבוא בעז"ה הודעה נפרדת

כל הענינים ההלכתיים מד' חלקי שו"ע הקשורים לזה אשר הרב שליט"א הולך להרחיב בזה:

א .אי לבישת מסיכה הוי חובת גברא או חובת מנא
ויבואר בארוכה הנפק"מ בזה למעשה
ב .אי אין בזה חשש דבחוקותיהם לא תלכו וסרך איסור
דאלהי מסכה לא תעשה לך
ג .אי יש היתר לקצץ הזקן כדי שלא יפריע ללבישת
המסיכה
ד .כשהולך בין אנשים שלא לובשים או להיפך אי יש בזה
חשש דלא תתגודדו או משום יוהרא.
ה .לאלו שמעשנים וקשה להם להתאפק ברחוב אי
יכולים להקל משום לא תחסום שור בדישו.
ו .במקום שאין עירוב אי מותר לצאת בזה בשבת
בסוגיא דיוצא גמל באפסר ונאקה בחטם וכו'.
ז .האם אין עדיפות להקל בזה כשזה מגרע את 'המלבין
שינים לחבירו'.
ח .כשכבר היה לו קרונה ונתרפא האם צריך להמשיך
לילך בזה משום מראית העין ,והאם יש חשש כשלא
הולך משום 'לועג לרש'.
ט .אי איכא בזה מצות חינוך על בניו ,ומאיזה ועד איזה
גיל ,ובתינוק שנימול אי בשעת הברית צריך ג"כ
ללבוש במסיכה או שיש ענין לשמוע את בכיו.
י .אי הבעל והאשה מותרים לילך מסיכה באותו צבע ואי
ליכא בזה חשש דלא תלבש.
יא .לאלו שהולכים בשבת בבגדי לבנים אי יש ענין שגם
המסיכה יהיה לבן.
יב .כשנאבד לו המסיכה והגיע זמן תפילה וצריך לצאת
האם עדיף להישאר בבית ומה הדין כשצריך לצאת
לקניות.
יג .לאלו שצועקים בתפילה והמסיכה מפריע להקול
שיהדהד למרחקים האם יכולים להקל וגם להשליח
ציבור אי מותר לו להקל.

יד .ההולכים בלבוש קאפטן ירושלמי האם יש ענין שגם
המסיכה יהיה מאותו בד.
טו .כשפוגש את חבירו שלא ראהו זמן הרבה וצריך לברך
עליו שהחיינו האם יכול לברך כשחבירו מוסתר עם
מסיכה )והאם יכול ג"כ לברך משנה הבריות(.
טז .מהו סברת השיטות בזה אי צריך ללבשו גם על האף
או לא והאם יש בזה בל תוסיף כשלובשו גם על
העיניים.
יז .ההולך להקביל פני רבו ברגל ורבו לובש מסיכה האם
יצא ידי חובתו.
יח .כשזה גורם שאחרים ישחקו ממנו האם אין בזה
משום ולפני עור לא תתן מכשול.
יט .מתי זמן פשיטתו כשנכנס בביתו מבפנים או אפילו
בחוץ והאם יכולים להקל כשכבר נכנס לחדר
המדרגות.
כ .כשהלך ברחוב והרוח העיף את כיפתו ומסיכתו מה
ילבש קודם אי חששא דפיקוח נפש קודם ללבישת
הכיפה.
כא .כשמהדר ללבשו גם בבית האם מותר ללבשו מיד
כשקם לפני נטילת ידים.
כב .לאלו שאין חוששים מלילך למקוה האם מותרים
לטבול בהם ולאו הוי חציצה והאם יש בזה חשש
דטובל ושרץ בידו.
כג .האם יש בזה סימני גאולה ד'פני הדור כפני הכלב'
דהפנים מכוסה כמו הכלב ו'פני זקנים לא נהדרו',
כד .והאם אין זה גורם דינים ח"ו כשמסתירים הפנים
למטה מעוררים הסתרת פנים למעלה ח"ו.
כה .האם צריך הכשר על המסיכה אי יש בזה חששות של
עירוב חומרים אסורים או חששא דחמץ שעבר עליו
הפסח.

כו .האם המסיכה צריך להיות תוצרת אותו ארץ שהוא בו
או שגם תוצרת חוץ עוזר.
כז .מה צריך לכוין בתפילת ר"א מליזענסק בעת שאומר
"והסר ממני כל המסכים המבדילים ביני לבינך".
כח .כשלובשו האם צריך להדר שקודם ישים הגומי על
האוזן הימיני משום 'ימין קודם לשמאל' והאם יש
בזה משום 'תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם' אי יכול
להקדימו ללבוש קודם שאר המלבושים.
כט .כשאחד מרגיש שזה מכביד לו את הנשימה האם
צריך למסור את הנפש משום חשש פיקוח נפש.
ל .והאם גם בזה יש מצות 'מסירה' כשרואים אחד שח"ו
לא הולך במסיכה והאם דינו רק 'כרודף' או הוי רודף
ממש והנפק"מ בזה.
לא .מי שאין ידו משגת לקנות מסיכה האם יש לו חיוב
לחזר על הפתחים.
לב .אי יש להחמיר שיהיה לו ב' מסיכות אחד לאחר שאכל
בשר ואחד לאחר שאכל חלב משום שיורי מאכל
הנדבקים עליהם והאם צריך שיהיו בב' צבעים
מיוחדים.
לג .מי שמרגיש שזה מחניק לו את חוש הריח וכידוע שזה
מתסמיני המחלה האם יש לחוש שזה יביא לו את
המחלה.
לד .מה צריך לכוין משום מצוות צריכות כוונה לקיים
מצות 'ונשמרתם' או משום 'ועשית ככל אשר יורוך'
או משום 'ועל שפם יעטה' וגו' או משום 'והיית
משוגע ממראה עינך' וגו' ,וכשלבשו בלי כוונה האם
צריך להורידו ולחזור ללבשו.
לה .מי שלובשו רק כדי שלא יקבל דו"ח מהרשויות האם
יצא יד"ח או צריך ללבוש שני מסיכות והאם יכול
לצאת יד"ח במסכה כפולה.

לו .מי שנוהג ללובשו גם כשבא לביהכנ"ס להתפלל
ובתוכו האם לא הוי תרתי דסתרי בציות להוראות
משרד הבריאות ובאיזה אופן יכול לצאת כל הדיעות.
לז .מי שיש לו בזיון גדול כשלובשו האם מחויב למסור
נפשו על זה וזה נכנס בגדר 'ערקתא דמסאנא' והאם
יכול להסתפק ב'שאלקע'.
לח .האם המסיכה לאחר גמר השתמשותו צריך גניזה
ותלוי אי הוי תשמישי מצוה או תשמישי קדושה והאם
יוכל להשתמש בזה בפורים הבעל"ט או שאינו יכול
להורידו מקדושתו.
לט .מי שהקפיד לילך כל הזמן במסיכה ול"ע קיבל את
המחלה האם מותר לו לפרסם את זה או דחיישינן
דיכניס בזה קרירות לציבור.
מ .האם מותר לנשק את התפילין והספר תורה כשלובש
מסיכה או צריך להסיטו לצד
מא.כשהחזן הולך עם מסיכה והוא לא או להיפך האם
יכול לצאת משום שומע כעונה.
מב .התערב לו מסיכה משומשת של אדם אחר במסיכות
חדשות האם בטל ברוב ויכול לילך עם כולם או דהוי
דבר שיש לו מתירין דאינו בטל אפילו באלף ,דלאחר
עבור המחלה יהא לו היתר.
מג .המוצא מסיכה בשוק האם מחויב להגביהו לקיים בזה
מצות השבת אבידה או שיש חשש התדבקות בנגיעה
במסיכה ומותר להתעלם מזה.
מד .שנים אוחזין במסיכה זה אומר כולה שלי וזה אומר
כולה שלי האם שייך בזה דין דיחלוקו.
מה .גזל מסיכה בעידן הקורנה האם יכול להחזירו לאחר
עידן הקורונה ולומר הרי שלך לפניך או דאז כבר אינו
שוה כלום ,ואם אצל הגזלן גם בתחילה לא היה שוה
כלום בעיניו ,מה דינו.

וכן יגולל הרב שליט"א את תולדות הסטורית המסכה ...מי היה הראשון שהמציא את המסכה בעולם  ///ובאיזה תקופה  ///ובאיזה מדינה  ///ומי הי הראשון שלבשו ,יהודי או גוי  ///ובן
כמה היה אז  ///ומי שידך את תרופת המסכה לנגיף הקורונה  ///והאם הוא בעצמו ג"כ לבשו  ///באיזה חסידות התפשטה לבישת המסיכות ביותר  ///למה השקיעו כמה מיליארדרים
במפעלי המסכות עוד קודם בהלת הקורונה  ///מאיזה בד היא נעשית ,וכמה שיעור עוביו  ///למה הנגיף נכנס רק ישר לתוך הפה ולא יכול להכנס מתחת למסכה  ///למה כשפותחים את
חלון הבית הנגיף מפחד להכנס  -שמשום כך א"צ מסכה בבית  ///האם המסכה יכול לעזור גם לשאר נגיפים וחיידקים  ///והאם זה מועיל גם נגד הקרינה החזקה של האייפונים ,או שלזה
מועיל רק מסכה על העיניים  ///למה רק בציבור הנאור שקשור לקווי הנייעס ולעיתונים אחוזי לבושי המסכות גבוהים  ///כמה אחוזים מלובשי המסכות נדבקו בנגיף הקורונה ///

וכן יביא הרב שליט"א הרבה סיפורי השגחה פרטית סביב המסכה ,ונציין דוגמאות אחדות:
א :אחד קם בבוקר ולא מצא את המסכה שלו והיה לו נסיון גדול של כעס על ב"ב ,ואח"כ הגיעו תוצאות הבדיקות "חיובי" שיש לו את הנגיף ובזכות המסכה שלא מצא נשאר בבית ולא הדביק אחרים ברחוב.
ב :היה אחד שעמד בגמר השידוך שלו ויצא לו על אפו פצע גדול אשר הפריע לגמר השידוך וע"י לבישת המסכה גמר את השידוך בשעטומ"צ

וכהנה וכהנה ידרוש הרב שליט"א וכן יבאר את עומק פנימיות לבישת המסיכה רזין דרזין מכבשי דרחמנא ומה צריך לכוין בעת הלבישה ובעת הפשיטה

השיעורים הבאים בנושא" :לבישת הכפפות" "רחיצת הידים בסבון" "תפילת המרפסות" ועוד.

