רג

יחרה

דעת

סימן סז-סח

תפלת שמובה ,עשרה קודם הקיבות .ע"כ .לפיכך צ ,דקו המחזירים עטר ,ה ליושכה.
וראה בשו"ת בית דוד )חלק או"ח סימן שלז( ,ובשו"ת דבר · משה )סי ,מן לח(,
ןבםפר איי הים )דף םב (.א"ע וכן בהנו בכמה בתי כבסת חשובים ברחבי ארצכו
הקדושה. .ויפה בה  ,נו .ובמקום שכהנו כדברי  ,מרן  ,ה ,שלחן ערוך י ,משיכו במב .הנם

להניח תפילין במכחה .ועל כיוצא כזה אמרו בפסחים )כ (:

ל · עולם אל ישכה

אדם במקום שנהנו מפני המחלוק  ,ת .וב ,הר  ,א נהרא ופשטיה .והשי"ת יהפוך לכו
את הצום החמישי לששון ולשמחה ולמועדים טובים ,והא .מת והשלום א ,הנו.

סימן סת

שאלה' :

השומט םליהות בביתו רר" הרריו שבירור הי ,האם הייב לטבות
אמך אהר הקריש שאומר השליה צבור ,והאם הייב' גם כך לטבות
י"ג מרות טם

תשו.בח :

הצבור ?

ב ,מםכת ם  ,וטה · )דף לח

:(,

א .מ :ר רבי יה  .ושע בן לוי ,אפילו סחיצ  ,ה של

ברזל איבה מפםקת בין ישראל ל  ,אבי  .ה ם שבשמים .והםבירו התוםפות
נמםכת ראש ,השנה )ד'ף ,כז סוף (,ב"ע שהכוו ב ה לומר ש .אם שומע קדושה ואמן

יהא שסי  ,ה רב  ,ה  .מ הצ נ ור  ,עו  ,נה י~מ ה ם ,ו אין המחיצה מפם ק ת למ ו נ עו מ לעבות
עם הצב  .ור .ו כ ן כ תב ו התוםפו  ,ת פםחים )דף

פ ,ה (. :

ולכאורה לפי ז ה נם כא ן

שהוא שו ,ס  ~,דברים שבקד :וש  ,ה צריך לעבות עם הצבור .אולם .בנית י  .וםף א ו ר ח
חיים ) םיiמ ן בה( ,כתב בשם רבינו ו הנדול רבי יצחק אב .והב בשם הירושלמי ,
שאם י ש טיב ו פת או עבו ,דה זרה מ  .פסקת ביבו לבין הצבור ל · א יענה עמהם .

וזו לשון ,מרן השלחן ערוך )סימן בה סעיף

כ( :

היו עשרה אנשים ,בסקום אחד

ואו מרים קדיש וקדוש  ,ה אפילו מי שאינו עומד עמהם י  ,כול לענות ,ויש אומרים
ש צריך .שלא יהיה מפסיק דנר שאיבו נקי או עב ,ודה ז  ,ר ,ה .ע"כ .ובהנ ,הות לבושי

ש ר ד הבין ש ,דעת מרן לפסוק ל  ,הקל ,ושלא כדברי היש אומרי,ם אלא  .כדעה
ראש ו ב ה שהוב ·אה בשלחן עיור בסתם . ,ולכן אין ענודה זרה וטינופת ,מפסיקים.
ו .כן כתב בשו " ת דברי יששכר )סי .מן ('ו כדברי  .הלבושי שרד .וראה ע· ו ,ד במשבה
בר ו ר וה ) ס " ק סב(  .א  .ולם אין דבריהם מוכרחים ,ו  ,העיקר כ ,מו שכתב הרב רבי
י\ עקב סופר בכף החיים )ס"ק צה( שנם מרן השלחן ערוך סובר כדעת היש

א .ומרים ,ש ,הי ,א הל ' כה פסוק ,ה ודעה מוםכ ,מ  ,ת מ ,כל הפ .וםקים ,ואינה בא  ,ה לחלוק
על הדעה הראשונ,ה שהו ,בא ,ה בסתם ,אלא נא  ,ה לפרש , .נם הנאון רני חיים

אלעזר שפירא ממונק  ,אטש נשו"ת סנחת אל ,עזר חלק ב' )םימן עב( ,חשב
מתחילה לומר שדעת היש א  ,ו ,סרים ,היא שלא כהדעה הראשונה שהוב ,אה בסתם,

ואם כן הלכה כסתם ,ושוב העי  ,ר סדנרי הפרי מנדים נכללי הוראת איס,ר

והיתר בתחילת יורה יעה ,שבכנון זה אין דעת היש אומרים לחלוק אלא

יחרה

דעת

סימן סח

רנא

לפרש דעה ראשונ  ,ה .ואם כן  ,הלכה  :היא .ועל פי זה דן שהשומע ברכ ,ה מחבירו

דרד הטלפון ,לא יענה אחריו אמן ,משום ש  .מסתמא ישנה טינו  .פת או עבודה
זר .ה מפםקת ,בין חביךו לבינו .ולפי זה גם בנידון שלנו אין לו לענו  ,ת קדיש

ו "ג מדות עם חצבור .אולם דעת הגאון ךבי אליהו מווילנא במעשה רב )סי ,מן

מז( ,שמבית לבית השומע קדיש וקדושה ואמן יכול לענות עם הצבור ,אפייו
כשיש בינתים  ,הפםק של טינופת או עבודה זרה ,כיון שאינו רואה .וכן .מתבאר
בשו"ת שער שלמה זורא~ה )סימן קח( .וכן העלה הגאון מ  .מונקאטש שם בסוף
דבריו ,ל  ,גבי השמוע ברכת חביךו דרד טלפון .והן ,אמנם הקול הנשמ,ע דרך

חרדיו ,איננו הקול הטבעי היוצא מפי השליח צבור ,אלא הוא קולהבא על ידי

זרם חשמלי באמצעות ממברנא ,ואין לדמותו לש  ,ומע מתקליט של גרמופוJ
אינו

שבודאי

עובה

אמן

אחר

ברכותיו,

וכמבואר

בתשובת

ברלין שהו ,בא,ה ,נשו"ת א ,הלי אהר Jחלק ב' )םימן םד( ,וכJ

הגאון

רבי

חיים

פםק בשו"ת פרי

השדה חלק ג )םימן צא אות (.ג אכ ן הח י לוק מבו א ר ,ששם  .הקול של המדבר
נפםק  ,מכ ,בר,

ופנים

חדשות בא ו ל,כ אן,

כשה ו א

שו  ,מע

מ  ,התקל י ט,

שאינו

בר -

חיובא ,וכפים מעץ י · עננה .אבל השו מ ע ,מהרד יו ב ש ידור חי  ,ם וף ם וף ב רור
שבאותה

הצבור

שעה

עוiמדים

ב מ ק ום

מם וי ים

ק ד יש

ו· או מ רים

וי"ג

מדות

וכדומ ה ,ל  :פיכך נראה ש ר ש א י לענות ע מ  .הם  .ו  ,חרי זח דומח למה שאמר' ו בם ו כ ה
J

)נא

(:

,במ  ,עשה של  ,ב נ י אלכםנדריא של מצרים שהי  ,ה שם קהל רב ו לא חי ו

יכולים כולם לש מ ו .ע  ,מ ,פי השליח צנור את  .הברכות ,והיו מניפים בםודרים כדי
שיד~ עו חתימ ת הבר ,כות ויענו אמן .ו  ,הםבירו התום  .פו  ,ת שם  ,וכן בברכות

)מז( .

שאין זה ב כלל אמן יתומה ,הואיל ו iהיו יודעים באיזו ברכה השליח צבור עו  .מד,
ורק לא ,ה י ,ו שומIעים · אותו .וראה בשלחן ערוך אורח · חיים )םימן קכד םעיף (.ח

והוא  .הד י ן כ  ,אן שהוא שומע  .הקדיש ויודע ' עלמה ש  ,הוא עונה אמן רש ,אי לענות .

והרה"ג ר בי יעקב  ,משה טולידאנו ,נשו"ת הים הגדול )םי ,מ  jכט( כתב גם כ j

ש י ש לח' לק בין השומע ברכה ,מתקליט של גרמופ .ון ,שאינו עונה אחריו אמן,
I

מ פני ש כ.בר פםק כח ר~יש המברד ש ו הוא .בר-חיו ,בא ,ו  .הקול  ,היוצא ..מן התקליט

אינו אל  ,א כחיקוי ומעשה קוף בעלמא ,ויש להמליץ ,על ז ,ה לשון חז"ל )בבא
מציעא

נט ( :

·אין משגיחין נכת קול .לבין השומ ·ע ברכה דרך הרריו או הטלפון,

שצריך ל· ענות אמו  ,שאין ריחוק  .ה ,מקום  ,סע· כ ,ב ,ולא עוד אלא שאם כיון המברר
להוציאו ידי חובתו ונתכוון גם הוא ל  ,צא  ,ת ידי חובו ה ,יוצא ידי חובתו  ,בברכה

ששומע דרך  ,הרד' יו והטלפון .עד כאן דבריו .אולם  ,אף על פי ש,מצאתי לו חבר
כםברא זו שכתב שי  ,כול לצא  .ת ידי חובתו .בש · מי  ,עת הברכ ,ה מחבירו דרד הרדין,
j

בםפר הלכה למשה )םימן ו' ם"ק עב( שכתב ,שהשומע קידוש מח ·בי  .רו בליל

שבת ויום טוב דרך הרדיו ש  .הוכן על ' ידי שעון אוטומטי) ,אף על פי שאינו
רשאי לעשות כן לכתחילה( יוצא ידי חובתו ,ושכן הדין בשומע מגילה מחבירו

סלמו סח סט

ח

נ

ל

לפר מה שנתבאר

י ממ

נא ש כ רך ,

לב )עמור תעז(

רם

י ו יו א ידי
ר חיו א ו

מ לל קדש

 ,נע ס ,ו ה ו א

סר לענות

ן וקדוש ,
ש ים א א

כח בת מה שאמרו בפסחים (.זב) שמ בד את ע

שמ ם ,ו סבהרר ן )רף קא (.אמרו,

לא

,ול ה דם  .ו ,הג ון רני

מ שמשמע ק לו ררך הרריו ,שמסתמא לא נעשה לש

ל  ,שמ עקל

') ,

מ שריו מפי

שהוא מכשיר הקולט את

 ,ל ב צלן בש יית מערנ

כ כ א

רכך נו נראה להל ה

ן ו מכ ן של  Hשמע הכרנה

I

דעת

הקורא

ו

פסוק משיר השירים

ש  ,את  .כמן זמר . ,התורה חונרת שק עליו ואומרת לפני הקדוש ברוך הוא,

ב ב

של ע ו לם עשאובי בב ך ככנור שמננבים בו לצים כו' .לפיכך פיגול ·הוא

לא

צח לעבורת ה' ואין לענות אחריו אמן וקרושה וברכו .ע"כ .וראה עוד

כש "ת ב .כור
ח

עקב זריהן )סימן א' וב'( . .אולם בנירון שלנו ש  .ההקלטה בשידור

בעשית בבית כבסת ,על ידי שליח צ בור וקהל בני תו  .רה . ,האומרים סליחות

בכ בר ראש  ,וכדרך הכנעה ותחבוני ם  ,ל א שי י ך הטעם הנ"ל ,ולכן יש לעבות
אחר השל ח צבור .אמן וי"ג מדות  .ואף שכשו "ת פני .מבין )חלק אורח חיים
מימן קג( פקפק בזה על פי ההל  ,כ .ה שבשלחן ערון )סימ ן בה( שאם יש טינופת

מפסקת אין לענות אמן ,אלא שסיים שמכל מקום בשעת .ה ד חק יש ל ס מון על
הדעה  ,הראשונה ש ב של חן ערון להקל .וכן כבת בשו"ת חל קת יעק ב חלק א '
) סי  ,מן נט( .וראה עו ד בשו"ת שערי דעה )סימן (, .כ ובשו"ת צל " ח החדש ) ס י מ ן
(,א ובשו"ת מהרש" ג ח " ב ) .סימן ק · כה( .ובשו"ת משפטי עוזיאל ,מהדורא תנינא

לאורח חיים  ) .סימ ן ל ,ר סעיף (.ג ובש · ו"ת י  .דן י  ,עקב ) .סי  .מן נד( .ובש ו "ת ' יר ו שת
פלט ,ה )סימן (.י אבל כבר נתבאר שכל שהוא שומע ברכת חבירו בביתו לכל
הדעות אין ה טינופת מפסקת ,וצריך לענות אחריו א  :מן ,אלא שאינו יוצא ידי

חובתו, ,הו אי ל ו לא שמ· ע ח.ברכ· ה מפי אדם בר-חיובא ,כדי שנאמר עליו שומע
כעובה .ו כ ן פס ק ידידנו הגאון ר' שלמ,ה זל,מן אוירבן שליט"א ,והובאו דברי ו
בשערים המצויינים בהלכה )עמוד פא(.

במיכום :

ה שומע סליח · ות וי"ג מדות דרן הרדיו .בשידור חי ,עונה אסן וי"ג
מדות .אבל  .השו ,סע קידוש או מקרא ,מגילה מ ,הרדיו ,אינו יוצא ידי

n

חובתו · ,ז-tחייב לשמוע מפי אדם בר -יךבא ,ולא דרד גלי האתר .ולשומעים
ינעם ועלי .הם  ,תב ,ו ·א ברכת טוב.

