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 בעת מגפת הקורונה -שבתות החורף

 האפשרויות לקיצור התפילה, למתפללים במרחב הפתוח:

 -תפילות יום חול .א

בבית,  תפילה בציבור, מתחילה ב"ישתבח". לקבוע זמן שיעודד אמירת פסוקי דזמרא .1

 ישתבח, בציבור. -06:10כל אחד בביתו,  -06:00למשל: "זמן תפילה 

 :ללא חזרת הש"ץ -תפילת עמידה .2

 ."מתפללים מישתבח עד "גאל ישראל-

הש"ץ מתחיל בקול, ועימו כל הציבור. ]גם אם אין מי שיענה אמן אחרי ברכות -

 קכד,ב. ברמ"א משנ"ב ס"ק ט'[ 'יהש"ץ. עיין ס

 ל הקדוש.-עם הש"ץ. הש"ץ מסיים הא כולם אומרים קדושה-

 הש"ץ והמתפללים ממשיכים כולם בלחש.-

 כל המתפללים מסיימים את העמידה.-

 אם יש כהן, הש"ץ מפסיק תפילתו בלחש, בשומע תפילה.-

 הכהן שסיים תפילתו, נוטל ידיו. הש"ץ מתחיל בקול רצה וכו'.-

כהנים", הש"ץ מקריא לכהן, כהנים ויותר, מכריזים "הכהן עולה לדוכן, אם יש שני -

 והכהן מברך כרגיל.

 לקי נצור וכו'.-הש"ץ מסיים בקול, המברך את עמו ישראל בשלום, ואומר בלחש, א-

 תחנון: .3

 התחנון הוא הוספת בקשות, יתר על הבקשות בתפילת עמידה.

הקפיד על אמירת תחנון, אבל יש לדעת, שאמירתו היא רשות. ]טור א להמנהג הו

, 'קלא 'י, שערי תשובה ס'ג, ס"ק י'קלא 'י, בשם רב נטורנאי. באר היטב ס'סימן קלא

 ['ד, וסוף ס"ק י'סוף ס"ק א

לכן, אם מתחיל טפטוף, עדיף לדלג על התחנון, לומר אשרי ובא לציון, ולומר קדיש -

 תתקבל.

יש אומרים שלא לומר תחנון אלא סמוך לתפילת עמידה. אולם במצב של היום, -

 פשר להשלים תחנון כל אחד בביתו, לאחר התפילה.בעת חשש מגיפה, א
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 קריאת התורה בשני וחמישי: .4

קריאת התורה בשבת ובשני וחמישי, היא תקנת משה רבינו, ועזרא הסופר הוסיף -

 על תקנתו. ]רמב"ם הלכות תפילה, יב, א[

אם יורד גשם, ואפילו רק טפטוף, ואין כל הגנה לס"ת מפני הגשם, אין לקרוא  -

 הגשם עלול לגרום לכתב נזק בלתי הפיך!! בתורה, כי

לכן, אם יש הפוגה בגשם, עדיף לדלג על תחנון, ולהוציא ספר תורה מיד לאחר סיום -

 עמידה.

אם ההפוגה בגשם ממשיכה, נכון לומר תחנון, כרגיל, ואח"כ לסיים אשרי, ובא -

 לציון וקדיש תתקבל.

פר, ואח"כ לומר אשרי רק לקריאת התורה, להכניס את הסאם ההפוגה הספיקה -

 ובא לציון וקדיש תתקבל.

 אפשר לומר תחנון בבית, לאחר התפילה, כנ"ל.-

 -שבת קודש .ב

 פסוקי דזמרא כל אחד בביתו,  08:00כל אחד בביתו. למשל:  -פסוקי דזמרא .1

 נשמת כל חי בציבור. 08:20

 ל אדון, בלי מנגינה(-כרגיל. אפשר למעט בשירה )א -קריאת שמע וברכותיה .2

 ללא חזרת הש"ץ, כמו בתפילת יום חול, עם ברכת כהנים כנ"ל. -ת עמידהתפיל

 טפטוף, אין לקרוא בתורה!! -אם יש גשם -קריאת התורה .3

 .כנ"ל ,לדלג על כל ה"מי שברך", קדיש, ומוסף, בלא חזרת הש"ץ

בגשם, לפני מוסף או אחרי מוסף, להוציא ספר תורה, ולקרוא את  אם יש הפוגה .4

 פרשת השבוע.

באמצע הקריאה מתחיל טפטוף, להשלים את עלייתו של העולה, הוא יברך אם -

 ברכה אחרונה, ולא להמשיך בקריאה.

אם מתחיל גשם חזק, אפשר להפסיק בקריאה, בכל מקום שמותר, העולה יברך 

 ברכה אחרונה, ויכניסו את הספר לחוף מבטחים.
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 -תפילת מנחה .5

 קבוע את התפילה לשעה זו.אם יש צפי להפסקת הגשמים בצהריים/אחה"צ, ל -

 אם אין צפי לכך, לקבוע שעה המתאימה לציבור.-

 קריאת התורה, כנ"ל.-

 ללא חזרה, כנ"ל. -תפילת עמידה-

 
 תתקבלנה תפילותינו!


