התפילות בביהכ"נ בר"ה
מטעמי בריאות מתרחקים )אחד מן השני( בערך ד' אמות )בשעת המגפה( ,ובדרך כלל ביהכנ"ס מלא על כל גדותיו בימים
הנוראים ,ומסתמא יצטרכו לעשות ב' מנינים ,מנין של השכמה בשעה שבע ,ומנין רגיל בשעה תשע ,ובכדי לגמור המנין
הראשון בזמן ,יצטרכו להשמיט את כל הפיוטים ,ואף שזה כבר כמה וכמה מאות שנים שנהגו לומר כל הפיוטים הנדפסים
במחזור ,נראה פשוט דבכה"ג )שהמגפה עדיין שוררת בכל העולם( ,ויש שעה"ד גדול ,א"צ אפילו התרת נדרים בכדי
להשמיטם ,וכדברי הדגמ"ר ליו"ד )ס' רי"ד( ,ומנהג משפחת רבנו ז"ל הי' להשמיט מלומר את הפיוטים )חוץ מהאוחז ביד
מדת משפט( בכל שנה שר"ה חל בחול )מפני בעיית ההפסק בין התקיעות( .ואם ירצו לומר הפיוט ונתנה תוקף ,אף שאיננו
הכי  -חשוב ,הרשות בידם ,וכן נראה שאם בכדי לגמור את כל התפילות בשעה תשע יצטרכו לקצר בתקיעות ,הרשות בידם
שלא לדקדק אחר מאה קולות ,דאף זה איננו מדינא ,אלא ממנהגא )הובא בתוס' סוף ר"ה( ,וא"צ אפילו התרת נדרים בכה"ג,
וכנ"ל מהדגמ"ר.
ואולי אף כדאי לקצר בפסד"ז ,ויש בזה כללים איך לקצר ,ומן הנכון ליזהר במה שהביא החיי"א בשם הגר"א ,שבשויו"ט ברכת
ישתבח מתחילה מנשמת כל חי ,ושמעתי שיש עכשיו בתי כנסיות שמתפללים בהם בשבתות )בריחוק מקום וחלונות פתוחים וכו'(
שמתחילים כולם להתפלל )ביחידות ,בביתם( ורק באים לביהכנ"ס להתחיל להתפלל משוכן עד ,וע"פ פשוטו אין זה נכון ,דזה
ממש באמצע הברכה ,ומובא בספרים שהאדמו"ר ר' משה ליב מסאסוב כששימש כש"ץ בשויו"ט הי' מתחיל מתחילת הברכה
 מנשמת כל חי ,וכן שמעתי מאבי ז"ל שבצעירותו למד בישיבת ויז'ניץ )באירופא( ,והרבי כששימש כש"ץ בשבת הי' מתחיל בנגוןמיוחד מתחילת נשמת ,שזה תחילת הברכה ,וע"פ פשוטו אינו נכון ללכת מביתו ברחוב לביהכנ"ס באמצע הברכה.

Due to the need for social distancing during the current pandemic, there is a concern about adequate
spacing in shuls for the Yamim Noraim. Minyanim will probably have to abbreviate the davening in order to
accommodate the many who will be in need of an indoor space to daven. If need be, all of the Piyutim can be
deleted as well as some of the extra shofar blowing that we have the custom to do throughout the davening.
(The basic shofar blasts are the ones after maftir and those included in the chazaras Hashatz).
Should there be a need to abbreviate the Pesukei D’zimra as well, one must still make sure that it is done based
on the rules of priority that govern the Pesukei D’zimra. Either way, if the congregation will be convening
after reciting Pesukei D’zimra on their own, they cannot begin from “Hamelech” or “Shochen Ad” but rather
from Nishmas which is considered the beginning of the paragraph.
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For further halachic inquiries please email ravschachter@gmail.com

