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 מוציאין את התיבה לרחובה של עיר

את  מוציאים כלומר  –בסדר שבע תעניות הגשמים החמורות נאמר שמוציאין את התיבה לרחובה של עיר 
הארון עם ספר התורה ומתפללים ברחוב את תפילות התענית. אחד הטעמים שנתנו לתפילה ברחובה של 

 רושם.עיר זה שיש עוצמה לצעד של גלות מבית הכנסת שעושה  

ב"ה זכינו בשנה זו לגשמי ברכה מרובים בעתם, אבל התעניות נקבעו לא רק על עצירת גשמים אלא גם על  
 על מגפות ומחלות שמתפשטות בציבור וכן על פגיעה כלכלית חמורה.    ן וביניהצרות נוספות  

להתפלל   פנו רבים והציעובעקבות הדברים שפורסמו אתמול על הימנעות מקיום מניינים בבית הכנסת 
הנחיות משרד הבריאות לגבי  )  של שני מטר האחד מהשני ברחובה של עיר בקבוצות של עשרה ובמרחק 

מתייחסות במפורש גם לשטחים פתוחים, וגם למתחמי ספורט   - עשרה ומרחק שני מטר  – ההגבלות הללו 
 (. פתוחים 

ועל כן אין מניעה לארגן  והיא נשמעת כפתרון ביניים סביר,  הצעה זו איננה חורגת מהנחיות משרד הבריאות  
ואם קורה מתנהלים בהתאם  ), ובלבד שלא ישתתפו בהם אנשים שמשתעלים או מתעטשים מניינים כאלו

 .  ובלבד שיקצרו במידת האפשר בשהות המשותפת גם במגבלות הללו  לטישו או למרפק(  –  להנחיות

יש לדעת שההנחיה מאתמול שרירה וקיימת שבשעה  קוח נפש המוני  עם זאת, מכיוון שאנו עוסקים בחשש פי 
 זו כל המחמיר על עצמו ועל זולתו ומתפלל ביחידות בביתו יבורך. 

יורק והיא גם ההנחיה  - ג'רסי וניו - אגב, הנחיה זו הינה גם ההנחיה של רבנים רבים וחשובים מאוד במדינות ניו 
גורמי מקצוע ומידע לגבי הסכנה הגדולה שבהתפשטות   של צוות ניהול הקורונה ביישוב שעומד בקשר עם 

 הנגיף והדרכים הנכונות והיעילות ביותר למנוע זאת.  

בניגוד לאמור במשנה אין להוציא ספר תורה לרחובה של עיר כי עצם הקריאה בתורה הינה בעייתית מאוד  
ק מהפה ויש מגע משותף  ובקריאה ניתזים רסיסי רו ,בימים אלו בגלל הקרבה שבין הקורא לעולה ולגבאי 

 בספר התורה.

יכולים לתרום   מתפללים בביתםמהדרין ו שגם היחידים ה כולנו נתרום לעוצמת תפילת הציבור הרי וכדי ש
, שהרי בבית ניתן להתפלל בניחותא ולומר את כל התפילה בלי  לעוצמת תפילת הציבור תרומה חשובה

על  גם  כמובן  ו  , אמירת פרשיות הקטורת שזו סגולה למניעת מגפותלהקפיד על  דילוגים כולל קרבנות ובעיקר  
 . אבינו מלכנואמירת  

ותה  ותיקין יש אומרים שיש בכך מעלה לא פחות בשעת תפילת  ועוד יש לזכור שמי שיקפיד על תפילה ביחיד
מאשר תפילה בציבור. בשולחן ערוך נפסק: "ומצוה מן המובחר לקרותה )את קריאת שמע( כוותיקין שהיו 
מכוונים לקרותה מעט קודם הנץ החמה, כדי שיסיים קריאת שמע וברכותיה עם הנץ החמה ויסמוך התפלה  

ציון במקום: "דע  ין לעשות כן שכרו מרובה מאד". ועל כך כתב שער הומיד בהנץ החמה. ומי שיוכל לכ
אם אין להם מנין וגדולה מזה מוכח במשנה דאפילו    מותר לקרות ולהתפלל ביחידידהזהירים לקרות כוותיקין  

", כלומר, אם אדם המקפיד על וותיקין יזהר לקרותה בזמנה סמוך להנץ  ילו כךאם אין לו תפילין בעת ההיא אפ
אז עדיף שיתפלל ביחידות כוותיקין ולא במנין ואפילו נקלע למקום בו אין מנין ותיקין אלא רק מאוחר יותר  

 שביחידות הוא יהיה ללא תפילין.

גֶּף בברכת ... ל ִמנֶּ ינּו ַעל ַים סּוף.    ...ְוַאל ִיְהיּו ְלִשּסּוף.  ַהצֵּ ָעִניָת ַלֲאבֹותֵּ  ֲענֵּנּו ְכשֶּ
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