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ב"ה

הלכות חג הסוכות בעיד הקורונה
ו' תשרי תשפ"א
אכילה בסוכה
מי שהוא חולה במחלה הקורונה )אפי' אי בו סכנה( ,שקשה לו לצאת הישיבה בסוכה ,פטור ממצות
א.
סוכה אפי' בלילה הראשו )שו"ע סי' תרמ ס"ג( .וא רוצה להחמיר ולאכול בסוכה הפרטי שלו ,ואי חשש
שיכביד עליו החולי ,מותר לאכול ולבר לישב בסוכה )ברכת הבית שער נב סכ"ד(.
ג משמשי החולה פטורי ממצות סוכה כאשר ה משמשי את החולה ,אבל א לא משמשי את
ב.
החולה כעת כגו שהחולה יש עכשיו ,חייבי בסוכה )שוע"ר סי' תרמ ס"ז( .וה"ה א יש ש שני משמשי
והחולה אי צרי לשניה ,יאכל כל אחד בשעה שחבירו משמש )שע"ת ש סק"ג(.
וכ רופאי המטפלי בחולי פטורי מסוכה .וא שיי )ואי זה על חשבו הטיפול בחולי( ,יש
ג.
לעשות תורנות ,ובשעה שחלק מה עוסקי ע החולי ,יאכלו השאר בסוכה )שע"ת ש(.
מי שהוא בריא אבל נמצא בבידוד בביתו – ישתדל לעשות סוכה במרפסת ביתו או בחצירו הפרטי בכדי
ד.
לקיי מצות סוכה כהלכתה .וא אי לו מרפסת בית או חצר פרטי שיכול לעשות סוכה ,רק צרי ליל לסוכת
חבירו או לסוכה ציבורי וכדומה – ישתדל לקדש ולאכול ש בלילה הראשונה לאחר צאת הכוכבי קוד חצות
]וא אי אפשר אפי' לאחר חצות[ יותר מכביצה פת בזמ שלא נמצא ש איש ולבר ברכת המזו ,ושאר
הסעודה יאכל בביתו.
נטילת ד' מיני
מי שהוא חלוש ורוצה לטעו ביו ב' קוד נטילת לולב ,יכול לאכול קוד נטילת לולב פת הבא בכיסני
ה.
פחות מכביצה .וא מספיק לו רק שתייה לא יאכל רק ישתה.
הברכה ונטילת לולב צרי להיות מעומד .אבל חולה שאינו יכול לעמוד ,יכול לבר לישיבה או בשכיבה
ו.
)פמ"ג סי' תרנא סקי"ג( .כמו כ אינו מחויב לצאת להסוכה בכדי לבר על הלולב א זה טירחא יתירה.
אי ליטול הד' מיני ע"י כפפות דהוי חציצה )שוע"ר סי' תרנא ס"ה משנ"ב ש סקל"ג( .וכשהול
ז.
למבצעי לזכות עוד יהודי במצות נטילת ד' מיני ,ואנשי מפחדי ליטול את הד' מיני מחשש הדבקות
בקורונה ,יש לקחת את אלכוהול או  purell hand sanitizerאו באלכוג'ל בכדי לשטות את הידי לפני
ולאחרי נטילת לולב .ובא מתעקשי רק ע כפפות אז שינענע בלי ברכת 'על נטילת לולב'.
ח.
המצוה.

רופא בבית הרפואה הטרוד כל היו ע החולי  -פטורי מנטילת לולב ,דעוסק במצוה פטור מ

ט.

אסור לאכול קוד נטילת לולב )שו"ע סי' תרנב ס"ב( .וחולה הצרי ,מותר לאכול קוד נטילת לולב.

המתפלל בביתו ביחידות
המתפלל בביתו ביחידות ,אינו עושה הקפות ע הד' מיני לאמירת הושענות )אפי' א יש לו ס"ת
י.
בבית( ,דזהו חובת הציבור ולא חובת היחיד )ראה ט"ז סי' תרס סק"ב(.
יא.

אמירת הלל צרי להיות מעומד .אבל חולה שאינו יכול לעמוד ,יכול לומר בישיבה או בשכיבה.

יב.

חולה או מי שנמצא בבידוד – יאמר "יזכור" בביתו )שו"ת דודאי השדה סי' יב( ,וכ אב הרחמי.

מוריד הגש
המתפלל בביתו ביו"ט ,ימתי להתפלל מוס %של שמיני עצרת עד זמ שמתפללי בבית הכנסת ,ויתחיל
יג.
לומר "מוריד הגש" בתפילת מוס ,%דהרי ג במנחה לא יהיה ע הציבור )משנ"ב סי' קיד סק"ח(.
הושענא רבה
במקומות שיש עכשיו מחסור בערבות בגלל המצב ולא מצוי ליקח לכל אחד ערבה בפני עצמה ,מותר
יד.
לכמה אנשי לצאת מנהג הושענות בסט הושענא אחד א עדיי לא נפסל ,דהיינו לאחר שחבט בה אחד ,יחבוט
בו שאר אנשי )שו"ת שבט הלוי ח"ב סי' נח(.
שמחת תורה
במקו שיש הגבלה למספר אנשי הנמצאי בבית הכנסת ביחד ,יש לקצר את ההקפות בכדי שקבוצה
טו.
השניה תוכל לעשות את ההקפות.
טז.

מותר להוציא את הספר תורה לרחבה של עיר לעשות ש את ההקפות )שו"ת יחו"ד ח"א סי' עב(.

כדאי שהמחזיק בספר תורה בשעת ההקפות יחזיק אותו ע"י כפפות ,ולא להעבירו מיד ליד אלא
יז.
להכניסו לארו הקודש או להניחו על הבימה והשני יקח אותו מש.
א הזמ מוגבל בתפילת שחרית של שמחת תורה ,יש לקרוא רק החמשה קרואי ,החת תורה ,חת
יח.
בראשית והמפטיר ,ושאר הקהל יעלו לתורה ויברכו ביחד ע העולי הנ"ל מריחוק מקו.
מי שנמצא בבידוד בביתו בשמחת תורה ואי אפשר לו להקי %תיבה בבית הכנסת ,יניח כסא בביתו ,ויניח
יט.
עליו ספר תנ" ויקי ,%כדי דלא לבטל מצות ההקפה וירקוד עמו )בא"ח שנה א פר' האזינו אות טו(.
בברכת חג שמח ומועדי לשמחה ולשנת א'ראנו פ'לאות בביאת גואלינו במהרה בימינו ממש.

