
 
 ה'תש"פ, (יום המיוחס) סיון "ה, ב'ב

  ויחי םעליה 'ה ,ההברכ תא 'ה הציוו  ןכא ,ושכונתנ יתושב ללכ

 :מענה לשאלת רביםב

ידועה ומפורסמת ההוראה, ש״כדאי להשתדל אשר . . בזמן מ״ת בכל שנה 
גם הקטני קטנים)ות( יהיו בבית הכנסת )לכל הפחות(  ושנה, כל בני ישראל

 .בעת קריאת עשרת הדברות״

 :ובהתאם לכך, נחוץ להדגיש מחמת המצב כעת

א. הנ״ל צריך להיות באופן המתאים לגדרי הבריאות ע״פ הוראות רופאים 
מומחים ומוסמכים. ומובן ופשוט, שאסור לעשות כן במקום חשש סכנה ח״ו. 

]ולהעיר,  לחוד רח"ל.עבירה  –מזו ומצוה הבאה בעבירה היא, ויתירה 
 .שההוראה בשיחות קודש וכו׳, היא כמפורש רק ״אם הבריאות מרשה לו״[

 ב. אסור להוציא ס״ת לרחובה של עיר, משום בזיון ס״ת ח״ו. 

י כנישתא לבית כנישתא״ הוא ענין חמור, ״וכל שכן לבי וגם טלטול ס״ת ״מב
רחוב״, וכמובא בזהר )שאומרים במענה לשון(, והובא בפוסקים, חומר הענין  
)משא״כ בחצר ביהכ״נ שיש מתירים, לדעת המתירים מחדר לחדר בביהכ״נ. 

 ויש אוסרים גם בזה(. 

הזהירות בכך סגולה ש, ווובספרים הזהירו על כך במיוחד בשעת המגיפה ח״
 לעצירת המגיפה.

ההדגשה היא לשמוע עשרת הדברות  ,יר שבכ״מ בשיחות קודשובכלל, להע]
בשעת קריאת התורה בבית הכנסת ובמקום קדוש. אלא, שאין דנין אי אפשר 
מאפשר. ועכ״פ, הבו דלא לוסיף עלה לעשות ברחוב, שהו״ע חמור גם ע״פ 

 הלכה[.

ג. אין מקום כלל לקרוא רק עשרת הדברות ללא קריאת התורה בשלימות, 
קריאה כולה ובברכות לפניהן ולאחריהן. )וכמה חששות בדבר: היינו כל ה

 .תערומת המינים, טלטול ס״ת שלא לצורך, קריאה בס״ת ללא ברכה. ואכ״מ(

ד. בכל מקום צריך לסדר מחיצה בין האנשים והנשים באופן שלא יוכלו 
 .ואין חשש אהל ,האנשים להסתכל. ומותר לעשות מחיצה גם בשבת ויו״ט



רק לפריסת המחיצה. וכל שאר המלאכות ואיסורים הנצרכות )כמובן, הכוונה 
להעמדת המחיצה מוכרח לעשותם מערב יום טוב. כמו כן, אסור להשתמש 

 .באילן ביום טוב לצורך פריסת המחיצה(

ה. במצב הנוכחי, אפשר לסדר שישמעו קריאת התורה במניני המרפסות. וגם 
ש בכל מנין ששה שלא אפשר לסדר כמה מנינים לקריאת התורה, באופן שי

 .שמעו קריאת התורה

ו. גם אפשר לסדר באופן שיש מנין מיוחד לזקנים כאלו )וכיו״ב( שהרופאים 
הורו להם שאינו נכון שיהיו במנין שבו נמצאים ילדים וצעירים. וכשאי אפשר 
להם לסדר באופן הנ״ל, אין חובה עליהם שישמעו קריאת התורה וגם איסור  

 .יש בדבר

להדגיש המובן ופשוט, שאין קריאה זו דוחה אפילו חשש רחוק של ז. למותר 
 .פקוח נפש ח״ו, או שאר איסורים, וכמו בקריאת התורה בכלל

ובזכות ההשתדלות בכבוד ס״ת ובקיום הוראות רבותינו נשיאינו נזכה למתן 
תורה דתורה חדשה מפיו של משיח צדקנו, בגאולה האמיתית והשלימה תיכף  

 .ומיד ממש
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