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Resp. Iggrot Moshe – OH 4:84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 שולחן ערוך אורח חיים של"ח 
יר, ֻמָתר.)א(   ְך שִּ רֶּ ֵאינֹו דֶּ שֶּ ַכּיֹוֵצא ָבזֶּה, כְׁ לֶּת וְׁ יש ַעל ַהדֶּ ַהקִּ יר, ָאסּור, ֲאָבל לְׁ ֵלי שִּ כְׁ ָמַעת קֹול בִּ ה: ְוֵכן ִאם    ַהשְׁ ַהגָּ

ם ְכמֹו ִצּפוֹ  ם ּוְמַצְפְצִפים ְבִפיהֶׂ ּקֹוִרין ְלַחְבֵריהֶׂ ֵכן ֵאּלּו שֶׂ ֵרי. ְולָּ ה, שָּ ִביד ַמֲעשֶׂ ת  ֹלא עָּ ר ַלֲעשֹותֹו ְבַשבָּ ר, ֻמתָּ
ִסי(.   הֹות ַאְלפָּ ֵאינֹו ְמַכֵּון ְלִשיר,  )ַהגָּ ת, ַאף ַעל ִּפי שֶׂ לֶׂ בּוַע ַבדֶׂ ת ְבַטַבַעת ַהּקָּ לֶׂ ת ַעל ַהדֶׂ ְוָאסּור ְלַהכֹות ְבַשבָּ

ְך, ָאסּור ד ְלכָּ קֹום הֹוִאיל ְוַהְכִלי ְמיֻחָּ ל מָּ שִמכָּ ֵכן ָאסּור ְלַשמָּ ת ַעל    . ְולָּ ת ִלְקֹרא ְלֵבית ַהְכנֶׂסֶׂ לֶׂ ְלַהכֹות ַעל ַהדֶׂ
פֹות ְדעֵ  ת )ָאגּור ּוֵבית יֹוֵסף ְבֵשם ִּפְסֵקי תֹוסָּ לֶׂ דֹו ַעל ַהדֶׂ ה ְביָּ א ַמכֶׂ ּלָּ ְך, אֶׂ ד ַלכָּ  רּוִבין(. ְיֵדי ַהְכִלי ַהְמיֻחָּ

 
 שולחן ערוך אורח חיים רנ"ב

ילֹור  )ה( ּו יַח קִּ ַהנִּ ָכל ַהַשָבת; ּולְׁ ים בְׁ כִּ הֹולְׁ ים וְׁ ָשכִּ מְׁ ֵהם נִּ ָנה וְׁ ם ַלגִּ ֹתַח ַמיִּ פְׁ ּנֹוְתִנין ַעל ֻמָתר לִּ ל ְרפּוָאה שֶׂ )ַסם שֶׂ
ַעִין( ֵהם מִּ   הָּ ים וְׁ ָמר ַתַחת ַהֵכלִּ ָלֵתת ֻמגְׁ ַשָבת; וְׁ יחֹו בְׁ ַהנִּ ָאסּור לְׁ י שֶּ ן ַאף ַעל פִּ ה ַעל ָהַעיִּ ם ָכל ָעבֶּ ים ֵמֲאֵליהֶּ רִּ ַגמְׁ תְׁ

ית לִּ  יגִּ גִּ ים בְׁ עֹורִּ ָלֵתת שְׁ ים; וְׁ יַתת ֵכלִּ בִּ ה ַעל שְׁ ֻצּוֶּ ֵאין ָאָדם מְׁ י, דְׁ לִּ ָמר ֻמָנח ַבכְׁ ּלּו ֻמגְׁ ין  ַהַשָבת ַוֲאפִּ טֹוֲענִּ רֹוָתן; וְׁ שְׁ
ַהשֶּ  ים, וְׁ ים ַוֲעָנבִּ עֹוד יֹום ַעל ֵזיתִּ בְׁ ַהַגת מִּ קֹוַרת ֵבית ַהַבד וְׁ ם ֻמָתר  בְׁ ן ַהּיֹוֵצא ֵמהֶּ ַהַּייִּ ן וְׁ ן ש"כ  מֶּ ן ִסימָּ ְוַעֵין ְלַקמָּ

ִעיף ב';  ם;    סָּ ים ֵמהֶּ אִּ ים ַהּיֹוצְׁ קִּ ים ַהַמשְׁ עֹוד יֹום ֻמָתרִּ בְׁ ָקן מִּ סְׁ רִּ ילֹות שֶּ לִּ ר ּומְׁ ֵכן ֹבסֶּ ם וְׁ תֹוְך ֵרַחיִּ ים לְׁ טִּ ּוֻמָתר ָלֵתת חִּ
ם, ָסמּוְך ַלֲחֵשָכה. ל ַמיִּ ה: וְ   שֶּ ת. ְוֵיש ַהגָּ ל ְּפלֹוִני טֹוֲחנֹות ְבַשבָּ ֹיאְמרּו ֵרַחִים שֶׂ ַעת קֹול, שֶׂ ן ְלַהְשמָּ ֹלא ַחְיִשינָּ

ת, ּוְסַמ"ג וְ  רא"ש פ"ג ְדַשבָּ פֹות ְוהָּ ַעת קֹול )טּור ְותֹוסָּ חּוש ְלַהְשמָּ ֵיש לָּ קֹום שֶׂ ל מָּ סה"ת  אֹוְסִרים ְבֵרַחִים ּוְבכָּ
ֵקל ְכמֹו ְוהגה"מ ופ"ז ּוְתשּוַבת   א ֵיש ְלהָּ ה, ִמיהּו ִבְמקֹום ְּפֵסידָּ ֵכי נָּהּוג ְלַכְתִחּלָּ ן ק"ל ְוָאגּור( ְוהָּ מהרי"ו ִסימָּ

ת, ַאף ַעל ּפִ  ב ַשבָּ רֶׂ זייגע"ר ֵמעֶׂ ּקֹוִרין  ת שֶׂ ְכִלי ִמְשֹקלֶׂ ְלַהֲעִמיד  ר  ן רמ"ד. ּוֻמתָּ ִסימָּ ְלֵעיל סֹוף  ֵאר  ִּנְתבָּ י  שֶׂ
ַמְשִמיַע קֹול ְלה ְתמֹולשֶׂ ן ְלַהֲעִמידֹו ֵמאֶׂ ַדְרכָּ ת, ִכי ַהֹכל יֹוְדִעים שֶׂ עֹות ְבַשבָּ ן    ֹוִדיַע ַהשָּ )טּור ָאגּור(, ְוַעֵין ְלַקמָּ

ן של"ח.   ִסימָּ
 

R' Osher Weiss – Minchat Asher (Corona) 
 

 
 

  



R’ Herschel Schachter 
 

 
 

TALMUD Brachot 21b 
שנאמר: }ויקרא כ"ב:ל"ב{ "ונקדשתי בתוך    – וכן אמר רב אדא בר אהבה: מנין שאין היחיד אומר "קדושה"  

 ה לא יהא פחות מעשרה.בני ישראל", כל דבר שבקדוש
 

SHULCHAN ARUCH OH 55 
)יג( צריך שיהיו כל העשרה במקום אחד ושליח צבור עמהם, והעומד בתוך הפתח מן האגף ולחוץ, דהינו  

 כשסוגר הדלת במקום ]שפה[ פנימית של עבי הדלת, ולחוץ כלחוץ. 
אה  )יד( מי שעומד אחורי בית הכנסת וביניהם חלון, אפלו גבוה כמה קומות, אפלו אינו רחב ארבעה, ומר

להם פניו משם, מצטרף עמהם לעשרה. }הגה: גגין ועליות אינן בכלל בית, והעומד עליהם אינו מצטרף )ר"י  
 נ"ג ח"ז(.{ 

 )טו( אם מקצתן בפנים ומקצתן בחוץ, ושליח צבור תוך הפתח, הוא מצרפן.
 
 

R’ Ovadiah Yosef – Resp. Yehaveh Daat 3:54 
  - נשמע למאזינים דרך הטלפון או הרם ובאמת שלפי דברי מומחים הבקיאים בטכניקה של החשמל, הקול ה

קול, אינו קולו של המדבר עצמו, אלא הוא קול אחר הבא על ידי זרם חשמלי באמצעות ממברנא, ואם כן 
וכן    ...  קול  – ממילא אי אפשר לצאת ידי חובת שמיעת קול שופר או מקרא מגילה דרך הטלפון או הרם  

ח(, בשם ידידי הגאון רבי  "ט אות י"ת יביע אומר חלק א' )חלק אורח חיים סימן י"פרי שוהבאתי מכבר בס
קול, מהטעם    -א, שפסק שבאמת אין יוצאים ידי חובת מקרא מגילה דרך הרם  "שלמה זלמן אוירבך שליט

צעות  קול אינו קול האדם המדבר, אלא קול הנקלט על ידי זרם חשמלי באמ  -האמור, שהקול הנשמע דרך הרם  
ת "ש. וכן הובאו דברינו בזה להלכה בשו"ממברנא, וממילא אין כאן שמיעת מקרא מגילה מאדם בר חיובא ע

 .ש"ט(, דברים בשם אומרם ע"מנחת יצחק חלק שלישי )סוף סימן ל
 

Massechet Soferim Chap 14 
 . ברות ובשיר השירים, באיכה ובמגילת אסתר, צריך לומר על מקרא מגילה

 
Massechet Soferim Chap 18 

ש שקורין ספר קינות בערב, ויש מאחרין עד הבוקר, לאחר קריאת תורה. שלאחר קריאת תורה עומד החזן  י
מוטב. ואם לאו, נותנו למי   -וראשו מתפלש באפר, ובגדיו מפולשין, וקורא בבכיה וביללה. אם יודע לתרגמו 

ים חייבות לשמוע קריאת  שיודע לתרגם בטוב, ומתרגם, לפי שיבינו בו שאר העם והנשים ותינוקות, שנש
 .ספר כאנשים


