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  הוראת שעה 
  ין של עשרה במתפללי "המרפסות" והחצרות י בדבר צירוף מנ

  

הנני בזה להודיע בשער בת רבים לכל תושבי העיר באר שבע ה' עליהם יחיו, כי אמנם הורתי 
לאחרונה שאין לצרף למנין של עשרה את מתפללי המרפסות או החצרות הסמוכים זה לזה, כדעת 
רבותינו הראשונים שאין שני בתים מצטרפין אפילו כשרואין ושומעין זה את זה וכן מורה לכאורה 

ת"ח  –משנוכחתי בימים האחרונים עד כמה קשה הדבר בעיני יראי ה'  אולם .ן השו"עסתימת מר
ובעלי בתים כאחד, ובפרט לקראת חג הפסח הבעל"ט בו אינם יכולים להעלות בדעתם כי יתפללו 

לאחר עיון ומחשבה החלטתי  ,  ביחידות כאשר בעיניהם אין דבר המשבית את שמחת החג יותר מזה
"ב שכתבו להקל נוהמש  טומהרי"הפר"מ  הפר"ח ומזה, ויש לסמוך על דברי    דולגשאין לך שעת הדחק  

ושומעים את החזן או לחילופין כשחזן  בזה בשעה"ד על "הראיה" והשמיעה, והיינו כשרואין זא"ז
עדיין  אך רואה את כולם ושומעים אותו, ואף סמכו את דבריהם על פסקי השו"ע בכמה מקומות.

לבי נוקפי להקל בזה באיסור החמור של ספק ברכה לבטלה בחזרת הש"צ כהוראת הרשל"צ הגר"י 
  רכו אבל לא בחזרת הש"צ.שליט"א, ועל כן יש לסמוך על זה רק לענין אמירת קדיש קדושה וביוסף  

  
לצרף למנין של עשרה את מתפללי  ניתן (עד אשר ירחם ה' ויחזור המצב במהרה לאיתנו) ומהיום ואילך 

  המרפסות או בחצרות הסמוכים, בתנאים שדלהלן:
כשכולם רואים זה את זה ושומעים את החזן העומד במרכז הרחבה, או לחילופין כשכולם רואים  . 1

 את כולם.את החזן וגם הוא רואה 
. (והכניסה)  מתפללי "המרפסות" יוכלו לסמוך על היתר זה, ובלבד שכולם מתגוררים באותו הבנין . 2

אך אין לצרף למנין דיירי מרפסות מבנין אחר, כיון שיש שביל המפריד ביניהם. ומכל מקום אם 
ם מתפללי המרפסות מבניינים סמוכים להתפלל עמהם ויחשב להיש עשרה מאותו הבנין, יוכלו  

 הדבר כתפילה בציבור.
גם מתפללי "החצרות" יכולים לסמוך על היתר זה, אף שיש מחיצה המבדילה ביניהם, ובלבד  . 3

(ואם יכולים הם לצאת מחוץ לחצר סמוך לפתח פשוט שמצטרפים למנין עשרה   שאין שביל המפריד ביניהם

 . לכל דבר)
, והיינו שכולם יחד יתחילו תפילת העמידה בלחש והש"צ בקול רם בלי חזרת הש"צ  תפלליש לה . 4

 .עד אמירת קדושה וברכת אתה קדוש
יוכל לשמוע, ואפשר לקרוא  בימי קריאת התורה יוציאו ס"ת למרכז הרחבה באופן שכל אחד . 5

לבדו ליד סה"ת ובסיום הברכה  העולהלעליות את המתפללים באופן שבשעת הברכה יעמוד 
 מבעל הקורא וישמע ממנו את הקריאה כדין שומע כעונה. מטר)  2(יתרחק 

בערב פסח, כולל טעימה  "סיום מסכת"כמובן שבדרך זו יוכלו הבכורות לנהוג בשמיעת  . 6
 מהסעודה כנהוג.

  
  למותר לציין כי היתר זה מותנה בשמירה קפדנית על כל הוראות משרד הבריאות! 

  , במהרה בימינו, אמן. ציון ת  יבותחזינה עינינו בשוב ה' את ש   ו ויהי רצון שישמע ה' לתפילותינ 

  
  בברכת פסח כשר וחג שמח              

  
  יהודה דרעי                  
  הרב הראשי וראב"ד באר שבע     


