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 א"ר שמואל פעלדער שליט"שיעור הלכה מאת הג

 הלכות צירוף מניןבענין 

 י שרואים זה את זה"ע עשרהצירוף  .א

התירו להתפלל ביחד כפי  לאחרונה. ה הבתי כנסיות ובתי מדרשים סגורים וכל אחד סגור בביתו"בעו

אף שכל אחד ואופן הצירוף לעשרה , שלו בלי להתערב יחד מרפסתה על באופן שכל אחד עומד החוק

מנין צריך עשרה בני שהרי , אמנם דין זה הוא חידוש. שרואים זה את זהי "ע הוא ע"עומד ברשות בפנ

שהשכינה שורה במקום שיש  ,תמן בי עשרה שכינתא שריא כלד ,[(א' נה סעי' סי)ע "כמבואר בשו] אדם

מה שהתירו ל והמקור .יחד יםנחשבזה את זה להיות  רואיםשהיאך מהני מה שיש עשרה ו, עשרה

שתי חבורות שאוכלות , ל"שכתב וז ,זימוןללענין צירוף  (א' קצה סעי' סי)ע "הוא מדברי השו זהלהתפלל כ

 נה' סי)ל "הבבי' ועי .ל"עכ ,בבית אחד או בשני בתים אם מקצתן רואים אלו את אלו מצטרפות לזימון

 .זימוןלדמות צירוף מנין לדין צירוף ל שישא "שהביא מהרשב (ה ולחוץ"יג ד' סעי

. א לא כתב כן אלא בדרך אפשר"שגם הרשב (שם) ל"היהבהעיר  דהנה כבר, אין דין זה פשוטאמנם 

שיטות דלא מהני צירוף  כמהשהביא , בדין צירוף לזימון (ה שתי"א ד' סעי קצה' סי)ל "היבב' דעי, ועוד

זה  רואיםאבל לא מהני , ע החייבין בזימון שיכולין לצרפם יחד"חבורות בפ' לזימון אלא כשיש כבר ב

וכל הנידון , רואיםי "ש שאין יכולין לצרף מנין יחד ע"ז כ"ולפ, לצרפם יחד להתחייב בזימוןזה את 

כדי  גםהני דמלשיטתם יש אפשר  ,כדי להתחייב בזימון רואים זה את זה דמהני להשיטותאינו אלא 

א דאין "שהביא מהגר, (ק נג"צ ס"ק נב ובשעה"ס נה' סי)ב "במ' ועי .לתפלה אחד להצטרף להיות ציבור

החיי וציין גם לדברי , אזה את זה רואים של מהני צירוף לאממילא ו לדמות צירוף מנין לצירוף זימון

 ערוךב' ועי .רימחהל קיסמו הזב תוטישה איבהש (ע ק"ס םש) םייחה ףכב 'יעו .בשכתב כן (א"ס לכלל ) אדם

אלא אחד  צרףצריך ל ןואי', כתב דאין להקל דנחשב צירוף למנין אלא כשיש כבר טש (כ' שם סעי) השלחן

על עומד אחד  כלשי בני אדם "ז שיש מקום גדול לומר דלא מהני צירוף ע"לפ נמצא. רואיםי "ע

 .עצמובפני מרפסת ה

' ומשמע דאפי, שכתב דבמקום הדחק אפשר שיש להקל (ק נז"ס נה' סי)ב "במ 'עיד, יש להעיר עוד באמתו

של פעם שעת הדחק  ב מיירי באופן שהוא"אמנם נראה שהמ. גבמקום הדחק אינו פשוט להקל בזה

 אמנם. תפלה אחתלענין דיתכן דאין כדאי ליכנס להשאלה , ג הוא רק אפשר שיש להקל"שבכה, אחת

                                                 
ולא מהני צירוף , ביניהם שריא שכינתא אהשתבי עשרה כדי מנין צריך צירוף ל ל משום דלענין"ולכאורה הטעם הוא כנ א

 .נחשב אכילה יחד אהשיצריך אלא  יןדא ,ברואיםהוא דסגי  לענין זימוןרק ו, להיות נחשב עשרה יחד
אבל לא סגי בראיית , היינו שגם מכניס גופו, דמהני אם מראה פניו מהעזרה (יד' נה סעי' סי) ע"כ השו"דמש ש שביאר"וע ב

 .ןכ וראיבש םיקסופ המכ דועמ הכרב קיזחמה איבה ןכו .פנים לחוד
 .ךיראהל םוקמ ןאכ ןיאו ,קחדה תעש ילב ףא לקהל שיד ראובמד (בנ ק"סו חמ ק"ס) ב"מב ע"וע ג
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ג נחשב שעת הדחק "בכה, במנין יתפללהעיר לא דון אם כל שהוא ניוגם , במצב דידן שהוא לזמן ארוך

 .י שרואים זה את זה"דנחשב צירוף ע ב היה מודה דיש להקל"ל דגם המ"וי, גדול

 אסוףלבאופן שלא היו יכולין  (ק יא"ספר מחזיק ברכה ס)א "שהביא מהחיד (ק טו"ס נה' סי)ת "בשע' ועי

, זה את זה רואיםשי "והביא השיטות בזה אם יכולין לצרף ע, יחד למנין מחמת עיפוש אויר ציבורה

ובמצב שלנו שהוא . לסמוך על המקילין יש קדיש וקדושה ומרלמיום ' מ ובטלשלא יתג "וסיים דבכה

 .לסמוך על המקילין אפשרודאי , יום' יותר ממ

 המרפסתעל שקשה לו להתפלל  מילכן , אמנם מאחר שדין זה אינו אלא קולא שמקילין בשעת הדחק

. זהבאופן מחוייב להתפלל במנין  אינו, ביותר כוונה ביחידות תפללשי מרגישו, [קורהכגון מחמת ]

 מאחר שעיקר דין זה אינו אלא קולא, להקל בזהאין  ,וכמו שיתבארשבאופן שיש עוד פקפוקים , ועוד

 .במקום הדחק

 בהשאלה צריכין לעשות מעטל אפשרששכל ההיתר הוא רק משום שעת הדחק לכן כל מה  כיון, ועוד

 םשהכיון  בלא צירוף מנין אומרםלדאף שאין יכולין , כ"נוגע כ הדבר ןאיוהנה לענין קדיש וקדושה  .כן

ת האלף לך "וכן לענין עניית ברכו כתב בשו ,נידון של ברכה לבטלה ן בהםאימ "מ, שבקדושה יםדבר

נין לע םהה בזועיקר השאלות  ,דמ אינו נידון של ברכה לבטלה"מ דאף שמזכיר השם, (כח' סי)למה ש

 ,השאלהב מעטלויש עצה . ברכה לבטלה אם אינו נחשב צירוף למנין חששה יש בשץ "הש תחזר

 תנהי תירחש תלפתבו ,ץ"שה תרזח וב ןיאש השודק "עכיוה" ארקנש המ ללפתהל לוכי החנמ תלפתבש

אמנם בשבת אין . התפלת נדבה איהואם לאו , ץ"לחזרת הש עלהתשציבור  יש כאן אלדינדאם ץ "הש

ומי ] .וצריך לסמוך על השיטות דנחשב צירוף מנין ,[(א' קז סעי' סי)ע "כמבואר בשו] ות בנדבהתנהל

בלחש עם ץ "השלא יתפלל ש (יח' ב סי"ח) מ"אגת "בשוכ "כמש היאעצה ה, שרוצה להחמיר גם בשבת

 [.ץ עם קדושה"חזרת השרק ויתפלל , הציבור

 צירוף לעשרה כשיש הפסק רחוב .ב

לדין  מקורהש שהרי מאחר, ןביניהאם הרחוב מפסיק , הרחוב דייצ' במהן ת ומרפסהכשיש לדון  הנה

 ויש מי שאומר ,ל"ע וז"שכתב השו (א' סעי הקצ' סי)ש "וע ,שםמלהקל יותר ין א, זה הוא בהלכות זימון

, וכן הכריעו הפוסקים לענין זימון. וכ"ע, ניןעשום ב ןרפיטאינם מצ בין שני הבתים ר מפסקת"רהשאם 

גם לענין  זימון 'הלבה המבואר שציין לדין ז ,(יבק "א ס"א נה' סי)ג "בפמ' ועי. ש לענין צירוף למנין"וכ

, קיפסמשביל היחיד ' ואפי, ר הוא לאו דוקא"דלשון רה שכתב (בק "ס קצה' סי)ז "בט' ועי .צירוף למנין

                                                 
קלה ' סי)ב "במ מבואר וכן, מהחיי אדם להחמיר לגבי ברכו יותר מבקדיש וקדושה (ק סב"נה ס' סי)ב "ואף שהביא המ ד

 .ע אין בו אותו חומר של ברכה לבטלה"נראה דלכומ "מ, (ק כא"ס
 .(ק יט"קכד ס' סי)ב "כ המ"וכעין מש ה
 כןמשום שיש מי שחולק אלא דכן הוא דרך המחבר שאם לא מצא  נודאי מ כתב הכף החיים"מ, א"בלשון יהובא ואף ש ו

 .אף שאין מי שחולק, א"לשון יכותב באלא בראשון אחד 
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לא דכ הוי הפסק "ג, ז אמה"רבוא וט' ר של ס"ז אף שאין להרחוב דין רה"ולפ .(ק ז"שם ס)ב "והביאו המ

 .מפסיקהיחיד שגרע משביל 

 יפסיקוכתב דצריך ליזהר שלא , שדן לענין צירוף מנין לקידוש לבנה (יג' סי) ת משנת שכיר"בשו' ועי

 .שביל ביניהם

ר "רהדבזה , ל הוא רק כשעומדים על הקרקע"לחדש דדין הנ תשובהבכתב  א"שליט וגדול אחד

 תתופס השאינר מפסקת כיון "רהאין ', למעלה מיג מרפסת "אבל אם עומדים ע, ביניהם תמפסק

ואין ההילוך , דההפסק הוא משום שהוא מקום הילוך, ולכאורה כוונתו גם לענין שביל. 'למעלה מי

ואם יש , בין הרשויותצירוף בעינן מ "מ', דאף שאין הילוך למעלה מי, ויש לדון בסברא זו. 'למעלה מי

דיש לדון בסברא כתב עצמו א "וגם אותו גדול שליט. למעלהגם  מעכב חיבורןזה  למטה בארץהפסק 

דבר אינו  זהבאופן מנין לעשרה  צרףכיון דההיתר לאמנם . דיש להקל כיון שהוא שעת הדחק רק, זו

כשיש הפסק שביל הציבור לצרף שאין להקל  נראהו, עליו להוסיף קולות קשה, פשוט כמו שכתבנו

 .ביניהם

 'ח צורתבאבל אם הבתים בנויים , הבתים מיוחד להשתמשות נוכשאי אקדומפסיק ונראה דשביל 

 לשימושמיוחד שביל המפסיק כיון שהוא נחשב  נואי, םבאמצע (parking lot) מגרש חניה ויש, וכדומה

דכשיש מ נראה "מו.ביניהם יןקימפס ןואינלהשתמשות הבתים  ןשעשויודומה לחצר ומבוי , הבתים

 מבוי סתוםכמו ששכיח ב] כדי שישחקו הילדים שםאותו  ותגרוהנשים סשאף , המפסיק ביניהםרחוב 

(dead end / cul de sac)] , זמה שיש לדון עוד ברחובות כאלו הערה' ועי. ביניהםהרי זה נחשב הפסק. 

 זה את זה רואיםצירוף כשאין כל העשרה  .ג

זה  רואים עשרההשאין צריכים שכל  (א' סעי קצה' סי)זה את זה מבואר בהלכות זימון  רואיםבדין הנה 

מקצת  רואיםומקצת מכל חבורה , בצד אחר' בצד זה וחבורה של ה' חבורה של ה ישכשו, את זה

על ' ה נמצאיםדאם , למנין עשרהה לענין צירוף "ולכן ה. זה את זה רואים קראנ, מחבורה האחרת

זה  רואים םבמקצתוסגי , זה את זה וראי עשרההאין צריכים שכל , השניעל מרפסת ' מרפסת אחת וה

 כלרואה  אחדאבל אין , וכל אחד רואה את חבירו, וזאחר  וז מרפסותעשרה כשיש אמנם . את זה

מהא דכתב  מבואר זה דיןדונראה . כמו גרירה לגרירה דנחשבאו גם בזה סגי לדון אם  יש, העשרה

הוא , מפתן הביתהמברך יושב על אם , מקצתן בבית ומקצתן חוץ לביתאכלו  (ב' סעי קצה' סי)ע "השו

זה  רואים ןשמקצתהוי כמו הדין  ,דכיון שהוא רואה אלו ואלו הטעם (ק ג"שם ס) א"המגוכתב . מצרפן

נחשב כאילו הוא חלק מכל חבורה , דכיון שהוא מוציא אלו ואלו (ג' שם סעי)ע הרב "השו וביאר. את זה

                                                 
אלא צריך שכל העשרה יהיו , דלא מהני צירוף במה שהראשון רואה השני והשני השלישישביארנו  (ג' סעי)בסמוך ' עיו ז

 dead) אף שאין מפסיק ביניהם אלא מבוי סתום, צדדי הרחוב' כ אם אין אפשר לצרף בתים שבב"א, רואים זה את זה

end / cul de sac) , מ בתים האחרים אין "הני אותם הבתים לצרפם כיון דמדלא מ, "ח"בתים בסוף הרחוב כמין ויש
 .ונמצא שהרחוב מפסיק ביניהם, רואים זה את זה אלא במה שרואים לצד אחר של הרחוב
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וגם , השניורואה חבורה  אחתהמחבורה כיון שהוא חלק , זה את זה רואיםושוב יש מקצתן , וחבורה

מברך המשום שהוא  אקמהני דודומבואר . ש"ע, תראחהורואה חבורה  השניחלק מחבורה  הוא

אינו המברך לא מהני מה שחבורה אחת רואה אותו והוא רואה  אםאבל  ,חלק מכל חבורהשנחשב 

שכתב דדין זה  (ק ו"ס שם) צ"וכן מבואר בדברי השעה, ל דזהו כמו גרירה לגרירה"והיינו כנ, השניחבורה 

 שאחדל "דלא מהני בציור הנ נמצא. יושב שם אחראדם כשכשהמברך יושב על המפתן ולא  אקדוהוא 

 .'וכו והשני רואה השלישי, רואה השני

מקור הו, פןהפתח הוא מצרתוך ץ "ושבפנים ומקצתן בחוץ  מקצתןאם  (טו' נה סעי' סי)ע "והנה כתב השו

כל חבורה  שלדדין זה הוא כמו מה שמצינו לענין זימון דהמברך נחשב חלק  י"הבביאר ו ,ש"מהרא לזה

ז אם "ולפ. פןצרכדי לכל חבורה  שלחלק כולכן נחשב , ץ מוציא הציבור"וגם בזה הש, פןמצרולכן 

יכול לראות  ץ"ששהכיון , זה את זה וראיעל המרפסת  יםעומדשהאין צריכים , ץ"השאת  רואיםפ "עכ

, םכמוסזה  דין מ אין"מו. חבורה וחבורה כלשל חלק ץ "השונחשב , לראותו םיכוליכולם והם 

ץ "הש כשעומדולכן , הבתים' שהוא מקום המחבר בין במעלה יש בו דמפתן הבית ל "ש ס"שהרשב

, על המפתן עומדשץ "שלזה  דיןהרבה פוסקים כתבו שיש לדמות  מנםא. באמצע החצר ליכא מעלה זו

 מרפסותשיש עשרה באופן ולכן לכתחילה יש לסדר הדברים , זה את זה רואיםדדין הכלל הוא בו

 .ץ"השאת  רואיםשכן יש לסמוך על מה  עשותא ל"אאם ו, שיכולין לראות זה את זה

 ז"ו זאיראשאפשר ש רקכשאין רואים זה את זה בפועל  .ד

 ותראל םלהאו דסגי במה שאפשר  בפועל זה את זה וראשי בעינןאם  ,זה את זה רואיםיש לדון בדין 

 ותראל בידםאבל  ג אינם רואים זה את זה"דבכה, מתפללים לצד מזרח שכולםוכגון  ,אם ירצוז "זא

 .ז"זא

 ז"זא רואיםל דאין צריכים שיהיו "די (קצה' תנינא סי, בוטשאטש)זימון כתב האשל אברהם  הלכותבוהנה 

ל דאף אם באופן שהוא יושב אינו יכול "וגם י, לראות זה את זה מצטרפין להםשאפשר וכיון , בפועל

 אקדוו, ומשמע מדבריו דאם צריך להפוך גופו לא מהני. מהנייכול לסבב ראשו ולראות  םא, לראות

 .לראות כולישנחשב ראשו  סבבי שי"אפשר לו לראות עאם 

, הוא חידוש רואיםנחשב לנטות ראשו  יכולדבדדין זה  ,כתב מאיר אריק על האשל אברהם' ר בהגהותו

שכתב  ,(ג' קצה סעי' סי) ע הרב"מהשולזה הביא ראיה אמנם . ממש רואיםוסתימת הפוסקים הוא דצריך 

והיינו . כיון שיכול לראות אלו ואלו בהפיכת פניו מכאן ולכאן מהני יושב על מפתן הבית המברךכשד

, דיםצדה לשניפניו  ךולהפשיכול  שוםמהני מ, לצד זה או לצד זה הנוטפניו  על הפתח דכשיושבג "אעד

, פניו ךולהפ רקמשמע דאינו נכלל בדין זה אלא כשאין צריך וגם  ,פניו ךולהפ יכולשדסגי במה ומשמע 

 .גופו אינו נחשב יכול לראות ךולהפאבל אם צריך 
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וכתב , פניו ךוכשיכול להפדלא מהני  פוסקיםהרבה מ יאהבש( קסד' עמ)וראיתי בספר כיצד מזמנים 

, יש להחמיר לענין צירוף מנין ודאיז "ולפ. זה את זה ממש רואיםדלכתחילה צריך להחמיר שיהיו 

בהערה מה שיש לצדד ' ועי .'תלוי במח זה את זה רואיםשי "עלמנין צירוף  דיןדעיקר וכמו שכתבנו 

את החזן  שרואיםפ "או עכ, זה את זה שרואים סדר המנין באופןלראוי לכתחילה פ "עכ. חלהקל בזה

 .ל"כנ

שהרי מצינו דשייך צירוף למנין אף , משך שעת התפלהכל באין צריכים לראות זה את זה אמנם 

 .יז נקבע צירוף יחד"ועי, רואים זה את זה תחלהמשכ דסגי במה "וע, טסוגרים עיניהםשבשעת התפלה 

מצב של בכדי שיהא  םפוג שיסבבוראוי בשאר התפלה מ "מ, ע הכל פונים למזרח"ולכן אף שבשמו

 .רואים זה את זה לפרקים

 צירוף כשיש הפסק אשפה ביניהם .ה

 הנהד ,צירוף ביניהם דיןהמעכב  הואאם  ותהמרפסבין  (garbage can / dumpster) אשפה פח ישכשלדון  יש

היו עשרה במקום אחד ואומרים קדיש , ל"וזלענין עניית קדיש וקדושה  (כ' נה סעי' סי)ע "כתב השו

יהא מפסיק טינוף או עבודת שלא שאינו עמהם יכול לענות ויש אומרים שצריך מי וקדושה אפילו 

 שלף וריצלעשות  אפשרשאי ש "כ, שמתפללים ציבוררף לטצמאינו אם ד נראהז "ולפ. ל"עכ ,כוכבים

                                                 
בדבר שאינו טעון ברכה ] מקוםשיש שינוי דכל  ,לענין שינוי מקום (א' סעי קעח' סי)ע "איתא בשודהנה , בזה יש לדוןו ח

 .מקומו אינו רואה מקומו הראשון נהשיב אקדוא דזהו יהועוד  (ק ב"שם ס) א"המג' ושי. חייב לברך מחדש[ במקומו
שהביא קושית ( ה לפתח"שם ד)ל "היבב 'דהנה עי, לראותווסגי במה שיכול , ממשמקומו  ותלראדאינו צריך ומשמע 

, ל"וכתב הבה. ג עדיין יכול לראות מקומו"והרי בכה, צריך לחזור ולברך ופתח ביתל יצאע דאם "ג מהא שכתב בשו"הפמ
, שהרי כשיוצא מהבית פניו נוטים לחוץ ולא לפנים, ב"ולכאורה עיקר הקושיא צ .כשהפתח נעולי יירמ מאלידדיש לתרץ 

 ג"ומקושית הפמ. בפנים מקומו הרואו נלחוץ אי אצוישמ בזמן "מ, בפניםמקומו ולכן אף שיכול לסבב עצמו ולראות 
 לסבב עצמו כדי לראות בפנים שיכולאף דמשמע , להפתח נעושכדמיירי  דילמאכתב  רקל "היהבכן  לא תירץומהא ד

קומו דאם רואה מ ל"דקי, קידוש במקום סעודה הלכותבוכן מצינו לענין שינוי מקום . נחשב עדיין כרואה את מקומו
כלפי עומד אצל החלון ואחוריו ל דאם "ז אויערבאך זצ"מהגרש הביא (כב' נד הערק פ)כ "בששו, נחשב עדיין כמקום אחד

 .נחשב כרואה מקומוכיון שיכול לסבב ולראות , החלון

והנידון הוא אם עדיין מחובר למקומו הראשון או  התחלממקום קביעות לו  התהידהתם , לחלק ובפשוטו יש מקום
נחשב  ינואיכול לראות מקומו  אםו, למקומו הראשוןלו איזה שייכות  ישעדיין שולענין זה סגי כל , וששינה ממקומ

, קביעות של צירוף יחדשיש כאן נחשב מתחילה הנידון הוא אם , אמנם לענין זימון וצירוף מנין. ממקומו עצמותק ישנ
 .ממש כדי לעשות החיבור ייהראבעינן דל "ובזה שפיר י

, ל דיש לשניהם גדר אחד"ומבואר דס, דזימון אהומהדלא נחשב שינוי מקום הוא  המקורדשכתב  (רעג' סי)י "בב' עי כןא
ה לענין צירוף זימון מהני מה "ה, מחובר לאותו מקום נחשבעדיין שז אם לענין שינוי מקום מהני מה שרואה מקומו "ולפ

' ל לא הביא ראי"ז אויערבאך זצ"וכן הגרש, ל"כנ כןק ידישי לרק , ל"מפורש בהבהזה דין אולם אין . שרואה מקומו
 .ונמצא שאינו דבר פשוט, מסברא כן וכתב, לדבריו

 ע"ומש תעשב ףוריצ שי ךאיה כ"א ,תוארל רשפאש המ ינהמ אלו ,שממ םיאור תויהל ךירצד ל"נה תוטישה יפלד ונייהו ט
 .תאח רוביצ תויהל דחי ופרטצה רבכש המב יגסד כ"עו ,םיללפתמש העשב םהיניע םירגוס יאדו אהו
 ,הלפתה ללפתהל ץ"שה ליחתי אל רצוי ללפתהל וליחתהש רחאל ןתצקמ ואצי םאד (ג 'יעס םש) א"מרה בתכש ףאו י

 אלא שדחן ניע ילתחלהם ליוכי ןיאו ,הרשע דוע םש ןיאש םתה קר ונייה ,א"רגה כ"שמכו רחא ןינע בשחנד ראובמו ,ש"ע
 תרותה םהמ עקפ אל בוש הליחתמ דחי ופרטצהש י"ע רוביצ תרותה עבקנ רבכש רחאמ אכה לבא ,הרשע םש שי םא
 .ע"ומשה עתבש גםה שרע םש שי ןיידעש אצמנו ,רוביצ
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אבל הפח , פסקתמה לענין צואהמיירי ע "אמנם באמת השו. הפסק אשפה ביניהם ישכשמתחלה עשרה 

 הפחשאינו בתוך  (diaper) חיתול שיש בושק  ואף. יאדין צואה באופן דליכא ריח ולאין  ועצמאשפה 

 .ומחמת מה שבתוכ של רעי גרף לא נעשה השק גוףד, דבר המפסיק נואיאשפה 

 תמאבו .יש שם מחיצות ןויכאם יש בית הכסא ביניהם אינו מפסיק  ףדאכתב  ניםיובספר אפיקי מג

הבית  תושמחיציש להקל אם מתפלל באופן , בית הכסא תומחיצלהתפלל נגד  מותראף דיש נידון אם 

מחיצת  תנחשב ינהאהחיצונה  יצהומח, ותכפול ןהכיון דמחיצות שלנו לעולם , הבית הכסא תומחיצ ןה

 .בית הכסא

 פוןומיקרבלהשתמש ץ "אם יכול הש .ו

 א"במקוהנה . בין הבתיםגדול במקום שיש מרחק  פוןומיקרי "להתפלל ע ץ"השיכול יש לדון אם 

שדומה  מכח העלעקטריק חדששנתואינו אלא קול , נחשב קול האדם עצמו ינופון אודמיקרביארנו 

מ "מו. י מיקרופוןידעל  כשקולו נשמע רקם חריאלהוציא ולכן פשוט שאין , ממש לקול המדבר

 לתיובתחוכגון בסוף פסוקי דזמרא , פוןובמיקרבדברים שאינו בא להוציא אחרים יכול להשתמש 

ץ ובדברים שצריכים עשרה "הש חזרתבקדיש ובכגון  ציבורוציא הלה אבכש אקדוו, הפיסקא וכדומה

 .פוןובמיקרלהשתמש  ןאי ,שומעים

 אמירת מעין שבע בליל שבת .ז

 ל דלא מהני מה שיש מנין קבוע"הפוסקים סכמה גדולי , מעין שבע בליל שבתברכת לענין אמירת  הנה

, מקום קבוע לתפלה שיהא איזה מעשהולכן אף אם עשו , אלא בבית הכנסת הלאומרקנו יתולא , לחוד

ת "במקום שיש ס אקדודא "די (ק י"ח סרס' סי)ב "מב' עיו .אין לברך לשיטתם נחשב בית הכנסת לאכיון ד

כ אין "ג, ובית הכנסת וסגי במקום קבוע יבת"אם לא בעינן ס ףדאונראה . מעין שבעברכת אומרים 

מ כל "מ, לגבי האנשיםצירוף  דנחשב דאף, דלא נחשב קביעות של כולם יחד כיון ג"בכה האומרל

קביעות של  דבעינן ,עודו .נחשב שכולם מתקבצים במקום אחד ינובפני עצמה וא עומדתמרפסת 

, מעין שבע ברכת אין אומריםרק פעם אחת מתפלל בבית הכנסת ואם , הציבור להתפלל בכל שבוע

להתפלל  רוחזנוכל לששמצפים , נחשב קביעות להתפלל בכל שבוע על המרפסת נואי ובמצב שלנו

 .ולכן אין ליכנס לחשש של ברכה לבטלה, בהבית הכנסת

וכולם ברחו להשדות ולכפרים , בעירמגיפה  התשהיבציור הדומה  (תקלז' סי)ת בית דוד "בשו' ועי

ושלא  המרולאוכתב כמה טעמים שאין , מקומותמעין שבע באותם ברכת אם לומר  ודן, הקטנים

 .דידן נידוןבגם  כיםשייוהטעמים שלו , ליכנס לחשש ברכה לבטלה
                                                 

נעשה ממתכות או פלאסטיק שאבל דבר , שנבלע הרעי בתוך המחיצות כגון שנעשה מחרסכואין דין גרף של רעי אלא  יא
 .אין לו דין גרף של רעי כיון שאינו נבלע בתוך המחיצות

 .ת לאו דוקא"שכתבו דס (כא' י סי"ח)ת מנחת יצחק "ושו (סט' ד סי"ח)מ "ת אג"וכמבואר בשו יב
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 סידור העליות לקריאת התורה .ח

ויש להקדים . יש לדון היאך לסדר העליות לקריאת התורה כיון שאין יכולין ליכנס למרפסת של חבירו

מ "ומ, אחרונהוהעולה האחרון בירך ברכה  ראשונהברכה  ראשוןהעולה בירך מתחילה ' דבזמן הגמ

. ולא ברכווקראו האמצעים עלו  םיוהעול, קרואים בשבת 'זובאמצע השבוע  קרואים 'ג קראו בתורה

אלא . ידבמה שכולם מברכיםואין העיקר , יגקרואים 'זאו  'גבין  ריאהקחלקו הומבואר דאף שלא ברכו 

 בתחלהמשום הנכנסים והיוצאים שאינם יודעים שיש ברכה  שתי ברכותכולם יברכו שתיקנו  כ"שאח

הוא קורא מעט ומפסיק , לקרות בתורה יודעמהציבור רק אחד שאם  (קמג' סי) בטורומבואר . ובסוף

קרואים ' י דעכשיו שכל הז"וכתב הב. קרואים' לז הלחלקכדי , ויושב וקורא מעט ומפסיק ויושב

 ב"וכתב המ .(ה' סעי שם) ע"שובא והכן ו, פעמים' ז שמברךדסגי במה , מברכים אין צריך להפסיק ולישב

 .נוגע דין זהשהיום שנוהגים שאחד קורא ואחרים עולים ומברכים אין  (ק לג"ס)

הטור  הביאשכמו  ואדין השהנמצא , קרואים' לקרות ז אפשרשאי נמצאים נו אמצב שהבאמנם 

. העליעל כל  ברךישי "בין העליות ע פסיקישי "כ הב"ויעשה כמש, פעמים' עולה ז עצמושהבעל קורא 

שאין עושים כן  ,ולאחילבניו או  ןחלקיולא , עליות' יעלה לכל הז עצמושהבעל קורא טפי ונראה דעדיף 

ג שהבעל קורא עולה לכל "ובכה .ןלכולהדין שהבעל קורא עולה  כעיקרועדיף לעשות , אלא בדיעבד

אלא העליה השביעית , שלא יעשו עליה נוספת בשביל מפטיר (ה' רפב סעי' סי)א "מבואר ברמ, ותהעלי

שהקדיש יאמר אחר קריאת ( ק כט"ס) ב"ש במ"וע. 'ל מפטיר עולה למנין ז"עולה בשביל מפטיר כיון דקי

 .הפטרה וברכותיה

 המתפללים ואינו מצורף עמהם ציבורמי ששומע  .ט

 אם יתפלל עמהם מי, בצד אחד של הרחוב מרפסותי צירוף "יש לדון באופן שיש עשרה המתפללים ע

מצטרף  אינושוהנה אף . ר"רהשאינו מצטרף עמהם מחמת הפסק  אף של הרחוב שניהבצד שביתו 

 תפלהובאמת גם לענין . עמהםושפיר יש מעלה להתפלל , יכול לענות קדיש וקדושהש טופש םמהע

 להאין , המתפללים ציבורדאף כשיש כבר  מבואר (ק נח"נה ס' סי)ב "במדהנה , ףשמצטרבציבור יש לדון 

ג "כ בכה"וא, לו תורת צירוף באופן דמהני מדין רואים זה את זה ישכשאלא  ציבורבתפלה דין 

( כג 'עיסשם )ש "בערה' דעי, ב"חולקים על המ יםרבאמנם , ציבורתפלה בשהרחוב מפסיק אינו נחשב 

. ציבורבכ נחשב תפלה "כמוכמו שיכול לענות קדיש וקדושה , המתפלל ציבורשכתב דמאחר שיש 

' ועי. ב אינו כן"אף שלדעת המ ציבורבדנחשב תפלה , א"הביא כן בשם החזו( רח' ג עמ"ח)רבינו  ובארחות

באופן שאינו רואה הציבור יש  ףוא, ל כן"דס יםקספוה מכמשהביא  (ק כז"ס נה' סי)בספר פסקי תשובות 

 שאמרו המדל "דס] ,ציבורלההסמוך  בחדרוכן נהגו הרבה גדולים להתפלל , ציבורבדין תפילה  הל

                                                 
 .ש"ע, "שבעה כנגד מי" .(דף כג)מגילה ' וכמבואר בגמ יג
וסגי במה שיש ברכה , או שאינם צריכים ברכה כלל, י שומע כעונה"האחרונים אם האמצעים יוצאים הברכה ע ונוד יד

 .בתחילה ובסוף
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של  שניבצד אף מי שביתו ולכן [. בציבור תפלהגם לענין  מראנ, מחיצה של ברזל מפסקת איןדבתפלה 

 .נכון שיתפלל יחד עם הציבור, הרחוב

 .א"בב ,להתפלל יחד בירושלים נוכלוהגאולה שלימה במהרה בימינו ה "הקבשיביא  היא תינופלתו

 

 וחנן בן רחל בתוך שאר חולי ישראלש שמעון י"לזכות רפו י מכון שיעורי הלכה"יצא לאור ע

 א"תודה להרב יחיאל שראן על סיועו להוצאת שיעורי הרב שליט

 


