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 לעת קורונה תפילה

 בהוצאת היכל שלמה ,לוח דינים ומנהגיםנספח ל

    יהודה איזנברג :העורך

 עשרה מתפללים –ניין מ

 - בתוך בני ישראל ונקדשתי( ויקרא כב, ב) שנאמר ,ין שאין היחיד אומר קדושהאמר רב אדא בר אהבה מנ  "

 .)ברכות כא,ב( "כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה

קבוצה  .מגרש, במקום אחד: חדר, חצרהמתפללים  יםמבוגרעשרה  מתקיים כאשר ישיין לתפילה בציבור מנ  

אם הקבוצה לא נמצאת במקום אחד, צריך משהו שיחברם: אם החזן נמצא במקום בו הוא זו היא "מניין". 

 רואה את כל המתפללים, הוא מצרפם למניין.

  הצטרפות למניין

ענות וללהצטרף  ,שומעים את התפילהובמקומות אחרים הנמצאים כאשר יש מניין במקום אחד, יכולים בודדים 

 .יןיאינם מצטרפים למנקדושה וברכו, גם לדעת הפוסקים שאמן יהא שמיא רבה, אמן, 

תפילה ביחיד עדיפה עדיף להתפלל ביחידות מאשר להסתכן בהדבקה. , משתוללת מגפת הקורונה כאשר

 או מי שחושש מהדבקות. ,או חולים ,65למבוגרים מעל גיל לכתחילה 

מספר המתפללים את כאשר הנחיות הבטיחות מאפשרות ליצור מניינים קטנים, יש לפעול לפי ההנחיות, לכנס 

 מטר בין המתפללים ולחבוש מסכה. 2המותר, לשמור על מרחק 

או לקבוצות קטנות,  אחרות: להתחלק , ניתן לפעול בדרכיםחדיתכנסות עשרה מתפללים נה בהכיש סכאשר 

בימים  .עשרה או יותר מוניםיחד  המתפללים כל בתים, כאשרהכניסות באו  מרפסותב ועמדשבודדים י

 .)ראה שו"ע נה,כ ומ"ב( אלא אם כן החזן עומד במרכז ורואה את כולם למניין מצטרפיםבודדים כתיקונם אין 

את  מתפללים רואים אחדה אםלמניין התיר לצרפם י( ,מחזיק ברכה נה)א "על פי החיד ,אליהוהרב שמואל 

מרפסות, ין במפוזרים במרפסות שונות של בית, או  נמצאיםה שמתפללים, חכם שלום כהןוכן כתב  .השני

  מניין.ל מצטרפיםשעת דחק ב –חניון וחצר 

הרב . לדעת מנייןל פחות מעשרהקבוצות המונות אי אפשר לחבר אם בין הקבוצות עוברת דרך הרבים, 

טפחים, מצטרפות. לדעת חכם שלום כהן, אם  10-קבוצות הנמצאות במרפסות הגבוהות יותר מ שטרנבוך

 . , וכך הורה הרב אריאליהןבינדרך גם אם יש אליה בקבוצה אחת יש מניין, הקבוצות הקטנות מצטרפות 

 . וכה דבריו:   בטלפוןתפילה מעדיף תפילה ביחידות. הוא  ווטוען שזצירוף מרפסות,  אוסר  יצחק יוסף הרב

ורשאי ...ין של עשרה הנמצאים ברשות אחת, ייש להשתדל להצטרף דרך הטלפון בשידור חי, למנ

לענות להם לקדיש וקדושה, ברכת כהנים, וברכות של קריאת התורה, ולכל דבר שבקדושה ללא 

 ., והיא מתקבלת עם תפילת הציבור"תפילה בשעה שהציבור מתפללין"נחשב ]ו[ ..שום חשש.

 ברכת כהנים

 (.הרב יעקב אריאללפניהם.  )המתפללים אינם נמצאים הכהנים נושאים את כפיהם למרות ש

 קריאת התורה

לעמוד עולה בגלל הקורונה אסור ל. התורה ספרבשהעולה יראה את הפרשה לכך יש חשיבות  קריאת התורהב

 : הכ, וכל קהלה תבחר את דרכמה פתרונות להלן. קוראהליד 

או: להוציא שני ספרי תורה. האחד . בלי בעל קורא תורההבספר  ויקראו: שלשה יעלו, יברכו ראוללא קא. 

ויעקבו אחרי יברכו יעלו אחד אחרי השני, לעולים לתורה, שליד שולחן אחר, לקורא שיקרא את הפרשה, והשני 

 .לבדםעומדים כשהם קריאת בעל הקורא, 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90_%D7%9B%D7%91_%D7%9C%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90_%D7%9B%D7%91_%D7%9C%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99_%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%A7_%D7%92#fn_%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99_%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%A7_%D7%92#fn_%D7%92
https://www.srugim.co.il/436525-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%99-%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%A9%D7%9E%D7%95
https://www.93fm.co.il/radio/602667/
https://www.93fm.co.il/radio/602667/
https://www.bhol.co.il/news/1091585
https://www.bhol.co.il/news/1091585
https://www.bhol.co.il/news/1091585
https://moreshet-maran.com/%D7%9E%D7%A8%D7%9F-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7-%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8-%D7%9C%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A3-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%90/
https://www.yeshiva.org.il/ask/121673
https://www.yeshiva.org.il/ask/121673
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גם לגבי קריאת התורה, ויכול אחד לברך אף  'שומע כעונה'לסמוך על שיטת הגר"א שאומרים  :לא קרבהל. ב

. )חכם שלום כהן) .לצאת ידי חובה בקריאתו ןויכוויוישמע היטב את הבעל קורא  ,שאינו קורא בספר תורה

התורה ממקומם בלי , והם יברכו את ברכות במרפסת בבית אחרלתורה אנשים הנמצאים העלות אפשר ל

 (.הרב שטרנבוךלגשת לספר התורה. )

 כמספר העליות של אותו יום,הקורא בתורה יברך, יקרא בתורה, יברך ברכה שאחריה, וכך  ללא עולים:. ג

, ויברך ברצף אחדהקורא בתורה יברך, יקרא את כל הפרשה או:  .)ע"פ או"ח קמג,ה( מפטירביסיים הקריאה ו

 . )הרב זאב וייטמן, המעין תמוז תש"פ( ברכה אחרונה

 הרב יצחק יוסף מתנגד לצרוף מרפסות למניין. :האיא קרלל. ד

אם יש במתפללים שניים בני משפחה אחת, הרשאים להיות במגע זה  על ידי אדם אחד. ועשיגלילה יגבהה וה

 הגלילה.ההגבהה ועם זה, נותנים להם את 

 יזכור

 תפילת יזכור נאמרת גם ביחיד.

 הוספות לתפילת יחיד

 רבני צוהר הציעו להוסיף בתפילת יחיד את התוספת הזאת:

נּו ָחָטאנּו ְלָפֶניָך  .ָאִבינּו ַמְלכֵּ

ין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָלא ָאָתהָאִבינּו  נּו אֵּ  .ַמְלכֵּ

ה ִעָמנּו ְלַמַען ְשֶמָך נּו ֲעשֵּ  .ָאִבינּו ַמְלכֵּ

ינּו ָכל ְגזֵּרֹות ָקשֹות ָעלֵּ ל מֵּ נּו ַבטֵּ  .ָאִבינּו ַמְלכֵּ

ָפה ִמַנֲחָלֶתָך נּו ְמַנע ַמגֵּ  .ָאִבינּו ַמְלכֵּ

נּו ְסַלח ּוָמַחל ְלָכל ֲעֹונוֹ  ינּוָאִבינּו ַמְלכֵּ  .תֵּ

יֶניָך ינּו ִמֶנֶגד עֵּ ינּו ְוַחֹטאתֵּ ר ְפָשעֵּ ה ְוַהֲעבֵּ נּו ְמחֵּ  .ָאִבינּו ַמְלכֵּ

ינּו נּו ְמֹחק ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִבים ָכל ִשְטַרי חֹובֹותֵּ  .ָאִבינּו ַמְלכֵּ

י ַעֶמָך ָמה ְלחֹולֵּ נּו ְשַלח ְרפּוָאה ְשלֵּ  .ָאִבינּו ַמְלכֵּ

נּו ְקרַ   .ע ֹרַע ְגַזר ּדינֵּנּוָאִבינּו ַמְלכֵּ

נּו ְבִזיָכרֹון טֹוב ְלָפֶניָך נּו ָזְכרֵּ  .ָאִבינּו ַמְלכֵּ

נּו ַהְצַמח ָלנּו ְישּוָעה ְבָקרֹוב  .ָאִבינּו ַמְלכֵּ

 ביחיד תפילות שבת

)גם  "מגן אבות"ברכת  אומרים את יןא .'ויכולו' אומרים .אין אומרים "ברכו" בתפילת ערבית

  .נאמרת רק בבית כנסתאם יש מניין( כיוון שהברכה 

אין אין אומרים ברכו, ולא את הנוסח של הוצאה והכנסה של ספר התורה.  בתפילת שחרית

כדאי להתפלל בזמן שהציבור מתפללים, ובזמן שבבית הכנסת ין. יקוראים בתורה בפחות ממנ

, או שאחד המתפללים שחוממאת הפרשה קוראים את התורה, יקראו בבתים שאין בהם מניין 

היודע לקרוא בטעמים, יקרא מתוך חומש מודפס את הפרשה ואת ההפטרה בטעמים. אין 

 אומרים "אב הרחמים".

כדאי לקרוא  תורה.הספר  ה שלוהכנס האת הנוסח של הוצאאין אומרים  מנחהבתפילת 

  השבוע הבא. תמחומש את פרש

 תש"פ כ"א תמוז
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