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  ה"ב

        בעיד� הקורונהבעיד� הקורונהבעיד� הקורונהבעיד� הקורונה    ימי� נוראי�ימי� נוראי�ימי� נוראי�ימי� נוראי�הלכות הלכות הלכות הלכות 
  פ"תש סליחותד' א

        סליחותסליחותסליחותסליחות

י "י הטלפו� או ע"יכולי� לומר סליחות ע, סליחותמי שנמצא בבידוד ואינו יכול ליל� לבית הכנסת לומר   .א

הטעמי� כקורא הניגו� ומר ע� כול לווהשלש עשרה מדות י, אמר בביתו ביחידותיכול לצה א� וא� רוו. זו�

 ".רבעי� ועל . . . הונקה לא ינק"ונכו� שימשי�  .בתורה

 י�י�י�י�התרת נדרהתרת נדרהתרת נדרהתרת נדר

יעשה התרת נדרי� בעשרת ימי תשובה או בערב , ה"ה ויוצא מזה לאחר ר"מי נמצא בבידוד בערב ר  .ב

כמה ' יעשה זאת לפני שנכנס לבידוד אפי, פ"ה ולא יוצא מש� עד לאחר יוהכ"וא� נכנס לבידוד לפני ר .פ"יוהכ

 .ה"ימי� לפני ר

ת שבט "ראה שו( י זו�"יעשה זאת בטלפו� או ע, פ"מש� עד לאחר יוהכ בבידוד ואינו יוצא א� הוא כבר  .ג

 .)רלט' ד סי"הקהתי ח

אנשי� בנוס! על מי ששואל ' יעשה זאת ע� ג, א� אינו מוצא עשרה אנשי� לעשיית התרת נדרי�  .ד

 .התרה

 שנהשנהשנהשנהההההראש ראש ראש ראש 

ה� וודא שאי� ל המתפללי�בדקו חו� שאנשי� לא יבואו לבית הכנסת מפחד המחלה רק א� י קו�במ  .ה

   .גויי "לעשות כ� עמותר  – חולי�

כדאי שיתפללו בבית� , במקומות שיש לה� מספר מוגבל של שעות שיכולי� לבוא לבית הכנסת  .ו

  .ויקצר במנגינות ובדרשות .ויבואו לתקיעת שופר ולמוס!, תפילת שחרית

וא� אי� מי שיכול להתפלל  .מניני� � או שלשהיעשו שני, בהמני� וא� יש הגבלות במספר המשתתפי�  .ז

חזרת  נישהג� במני�  יכול מי שכבר התפלל במני� אחד להתפלל, י זה"# ע"ויתבטל חזרת הש לפני העמוד

 .#"הש

 .אי� חיוב לעמוד כל פע� שפותחי� את הארו� הקודש  .ח

        קיעת שופרקיעת שופרקיעת שופרקיעת שופרתתתת

יכול לאכול קוד� תקיעת שופר פת הבא , קוד� תקיעת שופר' ביו� במי שהוא חלש ורוצה לטעו�   .ט

תוקעי� בשופר  אלשהוא שבת ו' יו� אוב .רק ישתה וא� מספיק לו רק שתייה לא יאכל. בכיסני� פחות מכביצה

 .יכול לאכול יותר
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תקיעת שופר  לשמוע יכולואי� לו מי שיתקע עבורו רק בבוקר לפני תפילת שחרית המתפלל ביחידות   .י

  .התפילהג� קוד� 

אסור להוסי! שו� דבר על  ג�ו .י זה"דיש לחשוש שהקול משתנה ע, במסכהלכסות את השופר י� א  .יא

ואת השופר לכסות את ראשו  הבעל תוקע כולי ,מהשופר י�יוצאהרוק תרסיסי מ ולכ� א� חוששי� .השופר

לעמוד ' או אפי בית הכנסתלעמוד בצד  עקתו כמו כ� יכול הבעל. שופר מכוסה כללשעליו שאז אי� ה ליתטבה

 .לכתחילה ויוצאי� ידי חובת�, להדלת ולתקוע מחו#

דמעיקר הדי� רק הבעל , טהיאו לשכב במ שאינו יכול לעמוד בשעת התקיעות יכול לישב שוחולה או חל  .יב

 .תוקע צרי� לעמוד

  .יכולי� לתקוע לו דר� החלו� או הדלת הנמצא בבידודחולה   .יג

א� יש לו מי שיתקע ' ואפי. אינו תוקע את התקיעות בתפילת מוס!, יחיד המתפלל בביתו ביחידות  .יד

 .קולותמאה ה את התפילה אחרי להשלי� נכו� אמנ� .בעבורו

, ול� קשה לו ואינו יכוא. בנשימה אחתתרועה -ילה את השברי�בביתו יעשה לכתחהתוקע לעצמו   .טו

 .ה�אפשר לעשות ג� ע� נשימה ביני

יש לעשות כעצת , כגו� לחולה או במבצעי� שלושי� קולות' אפיאינו יכול לתקוע � אופ� בשוי שמ  .טז

 ,תנאי ולעשות, תרועהל שברי�ה בי� נשימה הפסק לעשותידו יקפו ת"תשר פעמי� שלשי פרקש לתקוע "הגר

 יהיה לא וממילא ,ת תקיעותחוב ידי לצאת ולא בעלמא מתעסקכ יהיו המיותרי� תרועהוה שברי�ה קולות שכל

 תההי שברי�ה הרי, עיקר תרועהה וא� ,עלמאב מתעסקכ היתה תרועהה הרי ,עיקר הוא שברי�ה שא� .הפסק

 .בלבד מתעסקכ

וא� אי� ה� יכולי� לבר� . יעשה השומעי� הברכה - והוא כבר יצא בתקיעות אחרותאנשי� התוקע ל  .יז

אינ� יכולי� וא� . אי� התוקע יכול לבר� לה�ויברכו הנשי� , בלבד לנשי� אבל התוקע. יכול התוקע לבר� לה�

 .בלשו� שה� מבינות בכדי שיוכלו לבר� בעצמ�מתורג� כדאי להכי� ד! ע� הברכות  ,לבר�

לא תשמעו  ,א� הוא שעת הדחק וא� הוא לא יתקעו .שהגיע לחינו� אי� לתקוע שופר לנשי� קט�  .יח

 .ו� לעשיית מצוה עשה של תורהונכו� שהאשה תאמר לו שיכו, יתקע הקט� – כללתקיעת שופר 

סו!  דהיינו לאחר, שלש שעות של היו� רק לאחרלא יתפלל תפילת מוס! , המתפלל בביתו ביחידות  .יט

 .� שניביו' ואפי .זמ� קריאת שמע

 .לאחר חצות היו� יכול ליש�, � ביו� ראש השנהשיהצרי� לחולה   .כ

 תשלי�תשלי�תשלי�תשלי�

וא� , יכול לומר ליד זהדגי�  קווריו�א� יש לו בבית א, חולה או הנמצא בבידוד שאינו יכול ליל� לתשלי�  .כא

 .יאמר תשלי� בעשרת ימי תשובה, וא� ג� זה לא אפשרי .מי� פתוח הכיור ע� ברז אפשר לומר לידאי� לו 

        צו� גדליהצו� גדליהצו� גדליהצו� גדליהתענית תענית תענית תענית 

ובכלל זה . 'אל יצו� בצו� גדלי, י שיצו� בתענית צו� גדליה לא יכול לצו� ביו� כיפור"מי שחושש שע  .כב

 .אל יצו� כלל בצו� גדליה, מי שהיה חולה קורונה ועדיי� לא התאושש לגמרי

כולנו לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה  הונזכ, ואחתו� בתפילת אבינו מלכינו מנע מגיפה מנחלת�

  . בביאת גואלינו במהרה בימינו ממשלאות 'ראנו פ'שנת אולומתוקה 


