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הלכות פורי בעת בהלת הקורונה
פרשת זכור
א .בשבת שלפני פורי קורי פרשת זכור ,ומחויב לשמוע זאת מתו ספר תורה כשרה ובעשרה גדולי
מישראל.
ומי שנמצא בבידוד – א שיי שיל לבית הכנסת ויעמוד מבחו ליד החלו וישמעו הקריאה ,יל לבית
הכנסת ,דקריאת פרשת זכור הוא מדאורייתא.
ב .וא לא שיי ,אז א בפורי כבר יצא מהבידוד ,דעת המג"א )סי' תרפה( דאפשר לצאת ידי חובת זכירת
מעשה עמלק בקריאת 'ויבוא עמלק' בשחרית של פורי .ונכו שבנוס" לזה כשיגיע שבת פרשת כי תצא
יכוי לצאת ידי חובת מצוה זו ע"י הקריאה אז ,מכיו שיש פוסקי שסוברי דאי יוצאי המצוה בקריאת
פרשת 'ויבוא עמלק'.
ג .וא הוא חולה ובפורי ג"כ לא יכול ליל לבית הכנסת – יקרוא פרשת זכור מתו החומש ,די"א שיוצא
עכ"פ המצוה מ התורה בקריאה בחומש )פשטות הרמ"א ש .וכ"ה דעת המנחת חינו מצוה תתרג אות א ושו"ת בני שלמה סי'
נד( .וכשיגיע לשבת פרשת כי תצא יכוי לצאת י"ח מצוה זו כנ"ל )ראה שו"ת חת"ס אהע"ז ח"א סי' קיט(.
ד .ובמקו שיש עירוב ,מותר להביא ס"ת ממקו למקו לחולה א יש ש עשרה אנשי שיצאו בקריאה זו
)ראה משנ"ב סי' קלה סקמ"ו ובביאור הלכה ש(.

קריאת המגילה
ה .חובה מדברי קבלה לשמוע קריאת המגילה ,וחובה זו היא ג לגברי וג לנשי .ומי שנמצא בבידוד – א
שיי שיל לבית הכנסת ויעמוד מבחו ליד החלו וישמעו הקריאה ,יל לבית הכנסת.
ו .אבל מי שהוא חולה ואינו יכול לצאת מביתו  -יכול לשמוע קריאת המגילה ע"י קריאה מחדר המדרגות או
מחדר השני שבבית או דר חלו ביתו .או יכול לקרות בעצמו בברכה א יש לו מגילה כשרה ,אפי' א קורא
בלי הטעמי.
ז .אי יוצאי חובת קריאת המגילה בשמיעתה ע"י טלפו או רדיו או בזו וכדומה ,דאינו קול אד אלא קול
של מכונה.
ח .א עשרה אנשי עומדי בכמה מרפסי באופ שרואי ושומעי זה את זה ,הוי כקריאה בציבור ואפשר
לבר אחריה את ברכת הרב את ריבנו.
משלוח מנות ומתנות לאביוני
ט .אפשר למנות שליח לקיי מצוות משלוח מנות ,דשלוחו של אד כמותו .כמו כ שליח יכול ג לקבל
משלוח מנות עבור האד שמינה אותו .השליח יכול להיות ג ב משפחה וג קט.
י .כמו כ אפשר לקיי מצוות מתנות לאביוני ע"י שליח.
יא .אי אפשר לית משלוח מנות ומתנות לאביוני במעות מעשר ,כיו דתקנתא דרבנ היא הוי דבר שבחובה,
והוי כפורע חובו ממעשר )שו"ת מהרי"ל סימ נו( .אבל מה שנות יותר משתי מתנות מותר לית ממעות מעשר.

סעודת פורי
יב .סעודת פורי השנה שחל ביו שישי ,א אפשר נכו להתחיל הסעודה לפני חצות היו .וא אי אפשר יש
להתחיל הסעודה לפחות קוד תחילת שעה עשירית )שזה בניו יארק בשעה .1(2:58
יג .בית חב"ד 2וכדומה שקשה לה לעשות הסעודה קוד שעה עשירית ,מכיו שהאנשי לא יבואו רק לאחר
העבודה  -יש עוד אופציה והוא עני פורס מפה ומקדש )המובא במג"א סי' תרצה סק"ט בש המרדכי( ,דהיינו
שמתפללי מנחה )ועושה כל מצות היו משלוח מנות ומתנות לאביוני( ,ואח"כ נוטלי ידי לסעודת
פורי ע שתיית יי )ונכו שעיקר הסעודה יהיה ביו(.
3
כשמגיע זמ הדלקת הנרות – מפסיקי לאכול ולשתות ומדליקי נרות שבת )וא ברצונ יכולי להפסיק
האכילה והשתיה ולהדליק את הנרות ולקבל שבת ג קוד לכ ,מפלג המנחה ואיל( ,ומביאי שתי חלות
שלימות ללח משנה ,ופורסי עליה מפה בכדי לכסות אות ,ואומרי שלו עליכ ואשת חיל עד קידוש.
ואח"כ מוזגי כוס יי מלא ואומר עליו קידוש ,וא המקדש כבר ביר על היי בסעודה קוד לכ ,לא יבר
שוב על היי אלא יקדש בלי ברכת היי.
ואח"כ בוצע על הלח משנה בלא נטילת ידי שוב ,ובלא לבר המוציא ,ויאכל כל אחד לכל הפחות כזית
פת מ הלח משנה כדי לקיי מצות סעודת שבת) .וא יש אחד שלא נטל ידיי קוד לכ ,יבר הוא ברכת
המוציא על הלח משנה ויכוו להוציא ידי חובה את שאר המסובי בברכת המוציא ,בכדי לצאת ג הי"א שצרי
לבר עוד פע(.

יד .בברכת המזו מכיו שאכל ג מבעוד יו וג לאחר צאת הכוכבי כזית פת – יאמר ג על הנסי וג רצה.
טו .אח"כ מתפללי קבלת שבת וערבית .ואי צור לעשות שוב קידוש או לאכול סעודה.
אבילות ר"ל בפורי
טזָ .אבֵל ר"ל היושב "שבעה" בפורי ,אינו נוהג אבלות בפרהסיא ,ומותר בנעילת הסנדל ובישיבה על כסא רגיל.
ולובש בגדי שבת .ואסור רק בדברי שבצנעה ,וממעט בשמחה.
יז .בליל פורי א יש לו אפשרות לארג מני בביתו לא יל לבית הכנסת .ובא אי לו אפשרות ,יתפלל
מעריב בביתו ויל לבית הכנסת לקריאת המגילה .וביו הפורי יכול לצאת לשחרית לבית הכנסת ג
להתפלל ,אבל לא למנחה .אול אי להתיר יציאה מביתו שלא לצור.
יחָ .א ֵבל אפי' בתו השבעה חייב לית מתנות לאביוני ומשלוח מנות .אבל אי שולחי לו מנות כלל כל י"ב
חודש על אביו ואמו )כמוב שאפשר לשלוח לבני משפחתו( .אבל הוא מותר לשלוח לאחרי )שו"ע סי' תרצו
ס"ו וברמ"א ש( ,א לא ישלח להרבה בני אד ,אלא רק לאד אחד דוקא )בא"ח פ' תצוה הל' פורי סי"ח(.
יט .ולאחר השלושי יכול לשלוח א" יותר מ החיוב )שו"ת מגידות סי' נח( ,אבל לא ישלח דבר של שמחה )ערוה"ש סי'
תרצו ס"ח(.

כ .י"א דרב העיר או הקהילה כשהוא ָא ֵבל מותר לשלוח לו משלוח מנות )שו"ת דברי מלכיאל ח"ה סי' רלז( .ובכל אופ
א שלח לאבל ,יצא המשלח ומותר ל ָא ֵבל לקבלו )שו"ת כת"ס או"ח סי' קמא(.
כאָ .א ֵבל חייב בסעודת פורי בביתו .אבל אסור ללכת לסעודת מצוה אפי' בפורי.

1הרמ"א )בסי' תרצה ס"ב( כותב שיעשה הסעודה בשחרית .וכתב המשנ"ב )ש סק"י( דהיינו לפני חצות היו .אבל היד אפרי מביא בש
מהרי"ל דהיינו קוד שעה עשירית.
וכ כתב ג בשו"ע רבינו )סי' רמט ס"ז( בנוגע סעודת מצוה שזמנה היו כגו סעודת מילה פדיו הב וכדומה שמותר לעשות הסעודה בערב
שבת ,ומכל מקו מצוה להתחיל הסעודה לכתחלה קוד שעה עשירית שהרי מתחילת שעה עשירית ואיל מצוה להמנע מלקבוע אפילו סעודה
קטנה שרגיל בה בחול א היא סעודת הרשות .ולפי"ז יש להתחיל הסעודה קוד מנחה קטנה.
אול בקצות השולח )סי' סט ס"ג בדה"ש אות ח( כתב דאי לדמות פורי לשאר סעודת מצוה ,דבפורי יש להקדי בשחרית מכיו דשכיחא
שכרות מכיו שחייב לבסומי.
2דכבר כתב המג"א )סי' רעא סק"י( וג אדה"ז )ש סי"א( שבעל נפש יזהר שלא יבוא לידי כ .כי יש מחלוקת האחרוני בהרבה דיני אלו .וג
עפ"י קבלת האר"י ז"ל אי נכו לאכול סעודת שבת ויו"ט קוד תפילת ערבית .אמנ בבית חב"ד שלא יבואו האנשי לקריאת המגילה רק אחרי
הצהריי לאחר העבודה ולא יאכלו סעודת פורי ,מוטב שיפרוס מפה ויקדש ויאכל ברציפות ג סעודת הלילה.
3הנשי מפסיקי בהדלקת הנרות ,והגברי מפסיקי בשקיעת החמה.

