Zoom Sedarim / Zoom Minyanim / Zoom Eicha & Kinnot
Resp. Iggrot Moshe – OH 4:84

שולחן ערוך אורח חיים של"ח
(א) הַ ְׁשמָ עַ ת קוֹל בִּ כְׁ לֵי ִּשירָ ,אסּור ,אֲ בָ ל לְׁ הַ ִּקיש עַ ל הַ דֶּ לֶּת וְׁ כַּיוֹצֵ א בָ זֶּה ,כְׁ ֶּשאֵ ינ ֹו דֶּ ֶּרְך ִּשיר ,מֻ ָתרַ .הגָּה :וְ כֵ ן ִאם
ּומצַ ְפ ְצ ִפים ְב ִפיהֶׂ ם כְ מ ֹו ִצּפ ֹור ,מֻ ָּתר לַ עֲ שוֹת ֹו ְב ַשבָּ ת
ֹלא עָּ ִביד מַ עֲ ֶׂשהָּ ,ש ֵרי .וְ לָּ כֵ ן אֵ ּלּו ֶׂשּקו ִֹרין לְ חַ ְב ֵריהֶׂ ם ְ
(הגָּהוֹת ַאלְ פָּ ִסי) .וְ ָאסּור לְ ַהכוֹת ְב ַשבָּ ת עַ ל ַהדֶׂ לֶׂת ְבטַ בַ עַ ת ַה ָּּקבּועַ בַ דֶׂ לֶׂתַ ,אף עַ ל ִּפי ֶׂשאֵ ינ ֹו ְמכַ ּוֵן לְ ִשיר,
ַ
ִמכָּ ל מָּ קוֹם הו ִֹאיל וְ ַהכְ לִ י ְמיֻחָּ ד לְ כָּ ְךָ ,אסּור .וְ לָּ כֵ ן ָאסּור לְ ַשמָּ ש לְ ַהכוֹת עַ ל ַהדֶׂ לֶׂת לִ ְקרֹא לְ בֵ ית ַהכְ נֶׂסֶׂ ת עַ ל
רּובין).
יְדֵ י ַהכְ לִ י ַה ְמיֻחָּ ד לַ כָּ ְך ,אֶׂ ּלָּ א מַ כֶׂ ה ְביָּד ֹו עַ ל ַהדֶׂ לֶׂת (ָאגּור ּובֵ ית יוֹסֵ ף ְב ֵשם ִּפ ְס ֵקי תוֹסָּ פוֹת ְדעֵ ִ
שולחן ערוך אורח חיים רנ"ב
(ה) ּו מֻ ָתר לִּ פְׁ תֹחַ מַ יִּם ַל ִּגנָה וְׁ הֵ ם נ ְִּׁמ ָשכִּ ים וְׁ הוֹלְׁ כִּ ים בְׁ כָל הַ ַשבָ ת; ּולְׁ הַ ִּניחַ ִּקילוֹר (סַ ם ֶׂשל ְרפּוָאה ֶׂשּנו ְֹתנִ ין עַ ל
ָּהעַ ִין) עָ בֶּ ה עַ ל הָ עַ יִּן ַאף עַ ל פִּ י ֶּשָאסּור לְׁ הַ ִּניח ֹו בְׁ ַשבָ ת; וְׁ לָתֵ ת מֻ גְׁמָ ר ַתחַ ת הַ כֵלִּ ים וְׁ הֵ ם ִּמ ְׁתג ְַׁמ ִּרים מֵ אֲ לֵיהֶּ ם כָל
יתת כֵלִּ ים; וְׁ ל ֵָתת ְׁשעו ִֹּרים בְׁ גִּי ִּגית לִּ ְׁשרו ָֹתן; וְׁ טוֹעֲ נִּ ין
הַ ַשבָ ת וַ אֲ פִּ ּלּו מֻ גְׁמָ ר מֻ נָח בַ כְׁ לִּ יְׁ ,דאֵ ין ָאדָ ם ְׁמ ֻצּוֶּה עַ ל ְׁשבִּ ַ
ֵיתים וַ עֲ נָבִּ ים ,וְׁ הַ ֶּשמֶּ ן וְׁ הַ ַּייִּן הַ ּיוֹצֵ א מֵ הֶּ ם מֻ ָתר וְ עַ יֵן לְ ַקמָּ ן ִסימָּ ן ש"כ
בְׁ קו ַֹרת בֵ ית הַ בַ ד וְׁ הַ גַת ִּמבְׁ עוֹד יוֹם עַ ל ז ִּ
ּומלִּ ילוֹת ֶּש ִּר ְׁס ָקן ִּמבְׁ עוֹד יוֹם מֻ ָת ִּרים הַ מַ ְׁש ִּקים הַ ּיו ְֹׁצ ִּאים מֵ הֶּ ם; ּומֻ ָתר ל ֵָתת ִּח ִּטים לְׁ תוְֹך ֵרחַ יִּם
סָּ ִעיף ב'; וְׁ כֵן בֹסֶּ ר ְׁ
ֹאמרּו ֵרחַ יִם ֶׂשל ְּפלוֹנִ י טוֹחֲ נוֹת ְב ַשבָּ ת .וְ יֵש
ֶּשל מַ יִּם ,סָ מּוְך לַחֲ ֵשכָהַ .הגָּה :וְ ֹלא חַ ְי ִשינָּן לְ ַה ְשמָּ עַ ת קוֹלֶׂ ,שי ְ
ּוסמַ "ג וְ סה"ת
ּובכָּ ל מָּ קוֹם ֶׂשיֵש לָּ חּוש לְ ַה ְשמָּ עַ ת קוֹל (טּור וְ תוֹסָּ פוֹת וְ ָּהרא"ש פ"ג ְד ַשבָּ תְ ,
או ְֹס ִרים ְב ֵרחַ יִם ְ
ידא יֵש לְ ָּה ֵקל כְ מ ֹו
ּותשּובַ ת מהרי"ו ִסימָּ ן ק"ל וְ ָאגּור) וְ ָּהכֵ י נָּהּוג לְ כַ ְת ִחּלָּ הִ ,מיהּו ִב ְמקוֹם ְּפסֵ ָּ
וְ הגה"מ ופ"ז ְ
ֶׂשּנִ ְתבָּ אֵ ר לְ עֵ יל סוֹף ִסימָּ ן רמ"דּ .ומֻ ָּתר לְ ַהעֲ ִמיד כְ לִ י ִמ ְש ֹקלֶׂת ֶׂשּקו ִֹרין זייגע"ר מֵ עֶׂ ֶׂרב ַשבָּ תַ ,אף עַ ל ִּפי
ֶׂשמַ ְש ִמיעַ קוֹל לְ ה ו ִֹדיעַ ַה ָּשעוֹת ְב ַשבָּ ת ,כִ י ַהכֹל יו ְֹד ִעים ֶׂשדַ ְרכָּ ן לְ ַהעֲ ִמיד ֹו מֵ אֶׂ ְתמוֹל (טּור ָאגּור) ,וְ עַ יֵן לְ ַקמָּ ן
ִסימָּ ן של"ח.
)R' Osher Weiss – Minchat Asher (Corona

R’ Herschel Schachter

TALMUD Brachot 21b
וכן אמר רב אדא בר אהבה :מנין שאין היחיד אומר "קדושה" – שנאמר{ :ויקרא כ"ב:ל"ב} "ונקדשתי בתוך
בני ישראל" ,כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה.
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.
(יד) מי שעומד אחורי בית הכנסת וביניהם חלון ,אפלו גבוה כמה קומות ,אפלו אינו רחב ארבעה ,ומראה
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
ובאמת שלפי דברי מומחים הבקיאים בטכניקה של החשמל ,הקול הנשמע למאזינים דרך הטלפון או הרם -
קול ,אינו קולו של המדבר עצמו ,אלא הוא קול אחר הבא על ידי זרם חשמלי באמצעות ממברנא ,ואם כן
ממילא אי אפשר לצאת ידי חובת שמיעת קול שופר או מקרא מגילה דרך הטלפון או הרם – קול  ...וכן
הבאתי מכבר בספרי שו"ת יביע אומר חלק א' (חלק אורח חיים סימן י"ט אות י"ח) ,בשם ידידי הגאון רבי
שלמה זלמן אוירבך שליט"א ,שפסק שבאמת אין יוצאים ידי חובת מקרא מגילה דרך הרם  -קול ,מהטעם
האמור ,שהקול הנשמע דרך הרם  -קול אינו קול האדם המדבר ,אלא קול הנקלט על ידי זרם חשמלי באמצעות
ממברנא ,וממילא אין כאן שמיעת מקרא מגילה מאדם בר חיובא ע"ש .וכן הובאו דברינו בזה להלכה בשו"ת
מנחת יצחק חלק שלישי (סוף סימן ל"ט) ,דברים בשם אומרם ע"ש.
Massechet Soferim Chap 14
ברות ובשיר השירים ,באיכה ובמגילת אסתר ,צריך לומר על מקרא מגילה.
Massechet Soferim Chap 18
י ש שקורין ספר קינות בערב ,ויש מאחרין עד הבוקר ,לאחר קריאת תורה .שלאחר קריאת תורה עומד החזן
וראשו מתפלש באפר ,ובגדיו מפולשין ,וקורא בבכיה וביללה .אם יודע לתרגמו  -מוטב .ואם לאו ,נותנו למי
שיודע לתרגם בטוב ,ומתרגם ,לפי שיבינו בו שאר העם והנשים ותינוקות ,שנשים חייבות לשמוע קריאת
ספר כאנשים.

