
 בס"ד

 פסק הלכה
  מרן ראש הישיבה שליט"אדעת רבינו 

 הבעל"ט תשפ"א בעניינים הנוגעים לימי ר"ה 
 "היום הרת עולם" סימןל 'אור ליום ג                                                                                                                                  

  אלוקים בתוכנולכבוד מעלת מורנו ורבנו, מרן ראש הישיבה נשיא 

 כמוהר"ר חכם שלום הכהן שליט"א ויחש"ל הגאון

ואשר ובפרט בימי ר"ה ויוה"כ הבעל"ט הצפויות בימים אלו עקב המצב השורר בארה"ק בתקופה האחרונה וההגבלות 
לדינא  להורות לציבור הרחב ומהג בהם לנהו כיצדשיורנו מעכ"ת נפשנו בבקשתנו הלכתיות רבות בעניין זה, מעלים שאלות 

 ה, אם יוכל לגלות דעתו בזה ושכמ"דהלכתא

  ס"ט ינון רביבתלמידו ע"ה                                                                                                                                              

עצמו בשופר, האם מי שנאלץ להתפלל ביחידות לאור חשש בריאותי או מגבלות ההתקהלות, והוא יודע לתקוע ל .א
 ?דשמתפלל ביחיכתוקע גם בתפילת מוסף 

 
הראשונות תקיעות המוסף נתקנו רק בציבור, ולכן אין היחיד תוקע במוסף לעצמו. אך את התקיעות תשובה: 

 הנקראות "תקיעות דמיושב" חייב לתקוע בעמידה.

 בכזה מקרה האם צריך לתקוע שלושים קולות או מאה קולות, והאם יתקע לפני מוסף או אחרי?    ב.      

 אך אם יוכל לתקוע מאה קולות תבוא עליו ברכה. ויוכל להשלים את  ,מן הדין חייב בשלושים קולותתשובה:             
 קודם. התקיעות כלאחר מוסף, אך עדיף שיתקע השבעים קולות ל            

 כול להתפלל תפילת מוסף?המתפלל ביחיד, מאיזה שעה יג.         

 . וע"כ ת מתחילת היום, שמידת הדין מתוחהשלוש שעועברו מן הדין אסור להתפלל ביחיד בטרם תשובה:             
 .)ויקרא בינתיים תהילים אם ירצה( , ורק אז יתפלל מוסףבערך( 9:30 שעה) ימתין כשלוש שעות מהנץ החמה           

 פוך את עזרת הנשים לחדר תפילה נוסף לגברים, מה עדיף?בתי כנסת המוגבלים במקום, ויכולים לה  ד.      

   יעשו עוד מנין לגברים בעזרת הנשים, וזה עדיף. ונשים תבואנה לשמוע שופר מבחוץ אם אפשר, או תשובה:            
 לנשים.מיוחדת תקיעת שופר שיעשו            

 מד בפועל מול המתירים?עואינו , באופן שהציבור וכד'האם ניתן לעשות התרת נדרים בשידור ישיר דרך תוכנת זום  ה.       

 .אפשר. ובפרט בזמננו שאנשים לא נודרים, והתרת נדרים היא חומרא בעלמאתשובה:            

  ?למרות שמכוון כנגד י"ג מידות של רחמים, והאם אפשר לעשות אחרי מנחה גדולהיחיד יכול לעשות תשליך האם  ו.       

 אפשר לעשות תשליך ביחיד וכן לעשות מנחה גדולה ומיד לאחריה תשליך ואינו צריך להיות סמוך לשקיעה.תשובה:       

 

 ע"פ הנחיות גורמי הבריאותולפעול הדגיש את החובה להישמר ולהיזהר כאו"א מרן שליט"א שב ו
נזכה יה"ר שוויבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות יתמלא ברחמים עלינו ב"ה שקודשא ותחינה תפילה ב

 אכי"ר.שנה טובה ומבורכת בכתיבה וחתימה טובה לכולנו 

 


