
  

שגג ולא התפלל מחה 
בע"ש וזכר לאחר שסיימו
 תפילת ערבית כיצד יהג

  
אמר ר' יוחנן טעה ולא  [כו.] אמרינן בברכות 

התפלל ערבית מתפלל בשחרית שתים,  
שחרית מתפלל במנחה שתים. ואמרינן עוד  

טעה ולא התפלל   -שם משמיה דר' יוחנן 
מנחה מתפלל ערבית ב', ואין בזה משום  

  דעבר יומו בטל קורבנו.  
טעה ולא התפלל מנחה בע"ש  [שם ע"ב] ות"ר 

מתפלל בליל שבת שתים, טעה ולא התפלל  
  מנחה בשבת מתפלל במוצאי שבת שתים. 

ומיהו דוקא בזמן [ברכות כו.] וכתב הרשב"א 
הוא זמן תפלה והוא  תפלה, לפי שכיון ש 

עסוק בתפלתו חוזר ומשלים מה שטעה  
בתפלותיו, אבל שלא שלא בזמן תפלה לא,  
שאל"כ מאי מתפלל ערבית שתים ומתפלל  
מנחה שתים דקאמר, לימא טעה ולא  
התפלל שחרית קודם חוזר ומתפלל לאחר  
חצות, א"נ טעה ולא התפלל מנחה חוזר  
ומשלימה כל הלילה הל"ל. עכ"ל. והובאו  

  .  [סי' ק"ח]ריו בב"י דב
- [סי' ק"ח] וכדברים אלו פסק לדינא בשו"ע 

טעה או נאנס ולא התפלל שחרית מתפלל  
מנחה שתים, הראשונה מנחה והשניה  
לתשלומין וכו', טעה ולא התפלל מנחה  
מתפלל ערבית שתים וכו', טעה ולא התפלל  
ערבית מתפלל שחרית שתים וכו'. טעה ולא  

ערבית שתים  התפלל מנחה בע"ש מתפלל 
של שבת, הראשונה לערבית והשניה  
לתשלומין וכו', טעה ולא התפלל מנחה  

  בשבת מתפלל במו"ש שתים של חול וכו'.
הא   -והביא דברי הרשב"א בס"ג בזה"ל 

דמשלים התפלה שהפסיד דוקא בזמן  
  תפילה אבל בשעה שאינה זמן תפילה לא. 

ודוקא עם   -[על הגליון שם] וכתב המהריק"ש 
בזמנה דהיינו שיהא סמוך לה  התפלה ש

בכדי שתתיישב דעתו עליו, כן כתבו  
[ברכות כו, והרשב"א ז"ל [תפילה ג, ו] הראב"ד 

וכן נראה מדברי הרמב"ם ז"ל  א ד"ה איבעיא]. 
שכתב ומתפלל ומקדים  [פ"ג מהל' תפלה ה"ח] 

תפלה שבזמנה ואחריה מתפלל התשלומין,  
ע"כ. וכיון שכתב משלם אותה תפלה בזמן  

הסמוכה לה ומקדים תפלה שבזמנה   תפלה 
היה מספיק, דכיון שצריך להתפלל אותה  
בזמן תפלה הסמוכה לה ומקדים את  
שבזמנה ידוע הוא שאחר כך יתפלל תפלת  
התשלומין, אלא ודאי לאשמועינן שצריך  
שתהיה מיד אחריה, ולכן כתב אחריה ולא  
כתב ואחר כך, וזה דקדוק נאות, אמנם לא  

שמצאתי להראב"ד   דקדקתי כן אלא מפני
והרשב"א שכתבו כן בפירוש. עכ"ל.  

  והובאו דבריו בהגהות הרעק"א.   
דדוקא בעודו [ס"ק ג'] וכיוצ"ב כתב הפר"ח 

עוסק בתפילתו העקרית אחר ששהה כדי  
הילוך ד"א צריך להתפלל תפילת תשלומין,  
אבל אם הפסיק בין תפלה לתפלה והלך  
לעסקיו, שוב אינו מתפלל תפלת תשלומין,  
ודקדק כן הרשב"א מדאמרינן מתפלל  
ערבית ב' ולא היה לו לומר אלא חוזר  

(מ"ש בזה ומשלימה כל הלילה. עכ"ד ע"ש 
. והובאו דבריו בהגהות  בדעת הב"י)

  . [ס"ק ו']הרעק"א, ובשערי תשובה 
כתב דאפשר   [א"ז וא"ר ס"ק ד']אולם הא"ר 

דמ"ש הרשב"א והוא עוסק בתפילתו לאו  
לה עוסק בתפלה  דוקא, אלא כל זמן התפ

קרינן ביה, והיינו דמסיים אבל שלא בזמן  
תפלה וכו',  משמע דעיקר תלוי בזמן 
התפלה, וכן נראה מדברי השו"ע והלבוש,  
וכן מבואר בב"י סי' פ"ט שפי' הכי דברי  

[סי"א אות  הרשב"א, וכן משמע בהגהת סמ"ק 

, ומ"מ יש לחוש [סי' רכ"ג]ובתשב"ץ מ"ד] 
  דבה. עכ"ד.  ולהחמיר להתפלל אותה בנ
[הל' תפילה כלל כ"ז וכיוצ"ב כתב החיי אדם 

דלכתחילה יתפלל התשלומין תיכף  ס"ה] 
לאחר שסיים תפלת החובה, אבל בדיעבד  
שלא התפלל תיכף או שלא נזכר עד אחר  
שהתפלל שעה או שעתיים, יסמוך על  

  בס"ד

  מיקתאע תאמעש

  הטלפון דרךהבדלה  י חובהדאפשר לצאת י האם
    שמיעה ע"י כלי הגברה. ד. שומע כעוה / סוגי מכשירי הגברה.  ג.. חובת שים בהבדלה ב.. יוב הבדלה במוצ"שח א.

 . בשעת הדחק .ו. שומע כעוה דרך מכשירים אלקטרוים .ה

  יוב הבדלה במוצ"ש א. ח
 הרמב"םדעת ו .בהבדלה הביציאת ההלילה כך מקדשים אות שודבקי השם שמקדשים את השבת בכיסתכד (קו.) בפסחיםמבואר 

ופקא לן מזכור את יום השבת לקדשו, בין בכיסתו א מדאו' שחובה זו הי (עשה לא) החיוךו (עשין כט) הסמ"ג ,שבת פכ"ט ה"א) , (מצוה קה

(ברכות  איריהמוכן הביא  ,שההבדלה איה אלא מד"ס "ז וס"לדיש חולקים ע שם 'אלא שכת ,)שם(המגיד משה ובין ביציאתו וכמ"ש 

  .(שם ה"ו)הרמב"ם היא מדרבן כמ"ש לכו"ע  "על הכוס"דלה בה ומ"מ .כ:)

, ושאל השואל האם יאוה יד"חשיוצ  כדיהצמה כל מוצ"ש, וע"כ ביקשה מעובדא הוה באשה זקה אלמה אשר קשה לה להבדיל בעו

  כיון דקשה הדבר לבוא כל מוצ"ש עד לביתה מחמת המרחק.  ,ד"ח דרך הטלפוןי  הארשאים להוצי

  ב. חובת שים בהבדלה 
 בשבועותראשית כל יש לדון האם שים חייבות בהבדלה. והה לפי הסוברים דחובת הבדלה דבר תורה כ"ל, כיון דכבר דרשו חז"ל 

ה ישו בזכירה, וע"כ שים חייבות בקידוש היום, וממילא י"ל דגם דזכור ושמור בדיבור א' אמרו, קטין דכל שישו בשמיר(כ:) 

דהבדלה אף היא בכלל קידוש, וגדולי המחברים מאוה מ"ע עם הקידוש ולדעת זה הבדלה  (שם) במאיריבהבדלה חייבות. וכן הוא 

  מה"ת כקידוש, ושים חייבות בה כמו שחייבות בקידוש.  

כתב דלסוברים שאין חיוב הבדלה אלא מד"ס  (שם) במאירים חייבוה חז"ל להבדיל, ובאמת אולם אם החיוב הוא מדרבן יש לעיין א

 (שם)המגיד משה מ"מ שים חייבות בה מדברי סופרים כאשים, שתקת חכמים בהבדלה כמצות התורה בקידוש, ע"כ. וכ"כ 

דשים אין מבדילות לעצמן, שאין הבדלה  אות יח)(הל' הבדלה  הארחות חייםכתב בשם  (ססי' רצו) הב"ידדומיא דקידוש תקוה. אולם 

 (שם) הב"חתלויה בשמירת שבת אלא רבן אסמכוהו אקרא. והר"י כתב דכשם שחייבות בקידוש חייבות בהבדלה, עכ"ל. וביאר 

דס"ל שביאר מהפמ"ג הביא  (ס"ק לד) והמ"ב דהסוברים דאין שים מבדילות לעצמן כי הבדלה חיובה מדרבן ולא תקוה בשים. 

  דהבדלה כיון שהיא בחול איה תלויה בעיי דיי שבת והיא בכלל שאר מצות שהזמן גרמא דשים פטורות. 

בדעה ראשוה דשים חייבות בהבדלה כשם שחייבות בקידוש, אלא דשוב הביא דיש מי שחולק. וע"כ כתב  (ססי' רצו)  השו"עוכבר פסק 

דאפי' למ"ד  (שם)כשיטת הב"ח (ס"ק לה)  המ"באולם הכרעת מן האשים, ע"כ.  דלא יבדילו לעצמן רק ישמעו הבדלה (שם) הרמ"א

שפטורות מ"מ יכולות להמשיך על עצמן חיוב ולהבדיל לעצמן, אלא דאין להקל בזה אלא כשאין לה ממי לצאת כי המהג ששים 

  אין שותות מכוס הבדלה.

ם מהי דיש להשתדל להוציאה יד"ח. אלא דאכתי יש לדון א מעתה כיון דקטין להחמיר ששים חייבות בהבדלה, ב"ד ודאי

   להוציאה יד"ח דרך הטלפון.

  הגברה ג. שומע כעוה / סוגי מכשירי 
 ועי' בגליון ע"ט "שומע כעוה".משום דע"י שמיעה מחבירו ייד"ח מצות התלויות בדבור אפילו אלו שחיובם מה"ת  (לח:) בסוכה איתא

  . כ"עג לא אמרין שו"דלמא בכהולדון בזה כיון שאיו שומע באופן טבעי אלא ע"י מכשירים  אלא שב"ד יש .כ"עבגדר של שו

או שידור חי ברדיו   קולמו' כששומע דרך רד קול שופר, מקרא מגילה וככופ"מ בזה מי לעין לצאת יד"ח מצות התלויות בשמיעה 

וכן הוא לעין   של הקול. חיקויאן הגברת קול האדם אלא אין כ בעיקר שאין שמיעה זו שמיעה טבעית בפרט שלפי המומחים כיון 

  .קול של המדבר כללו האילפי המומחים שהקשר טלפוי וכדו' הוא דיגיטלי וע"כ  שמיעה דרך הטלפון בפרט בזמו 

מחשב  קולות,ההקולט  ןמכשיר הבוי ע"י מיקרופו א'שתי סוגי , המתחלקים בעיקר לשמיעה יע"י מכשיר יש לדון כששומעועוד 

של וי קחיהם  השמעים ותהקול במכשיר זהגם  לפי המומחים. ולתוך האוזן החיצוי ותקול המשמיע קולמתוים, ורהפימי המעבד 

י "חלק פימי שמשתילים עהמורכב מ )COCHLEAR IMPLANT( קוכליארי שתל ב'קולות שקלטו ע"י המיקרופון ועבדו ע"י המחשב. ה

דרך  רומשדר יש ע"י המיקרופון, קלטהקול ש מעבדו מקרופון ומחשב שבהחלק החיצוי יש  .לפימי המתחבר יתוח וחלק חיצוי 

גם אלא  ,לא רק באופן שידור הקול כ"ל ראשוןממכשיר ה חלוקמכשיר זה  ,)הפימיהחיצוי והאוזן  ולא דרךלעצב הפימי (השתל 

ה מאדם ווע"כ האדם שומע באופן ש ,לשמיעת קול הדבור העקרים הקול תדרילעין איכות הקול השמע, כי הוא רק קולט חלק מ

פל"ב  (  בשש"כ[ולעין שימוש מכישירם אלה בשבת, עי'  .וכדו' בפרט בשמיעה מורכבת מסוגים שוים של קולות כגון שיר מוזיקלירגיל 

  ]. )אות כח

  שמיעה ע"י כלי הגברה ד. 
איו אלא כשאיו שומע כלל, אבל אם הוא שומע כשמדברים עמו בקול רם, ה שדיו כשוטחרש ד  יג)' (כלל פה סי הרא"ש בתשובת כתב 

   .יט) 'רלה סע  'סי חו"מ ( השו"עפסק וכן  אזו משמוע.אין זה חרש, אלא שכבדה 

חרש שמדבר ואיו שומע אלא על ידי כלי כמין חצוצרות אצל אזו, חייב במצות שופר, כתב שש מה) 'ח"ב סי( בשו"ת הלכות קטותועי' 

דאטו מפי שכבדה אזו משמוע יפטר משמיעת שופר, ולא אמרו שחרש פטור אלא כשאבד ממו חוש השמע מכל וכל. וכיו"ב אמרו 

  )  ' (סי בשו"ת קול גדולוכן פסק  .ע"כ ,לקיחה ע"י דבר אחר שמה לקיחה, ואף או אמר שמיעה ע"י דבר אחר שמה שמיעה ).(סוכה לז

יב במצות, ומוציא , כך שמיעה ע"י חצוצרות חשבת שמיעה, וקרא פקח, וחיא ראיה גמורהבתי עיים חשיב שכשם שראיה ע"י 

  . )סי' תקפט ס"ק ד( מ"בהוכן פסק  .סד) 'סי  (ת' והרע"א ו)ע'  קכא ס ' סיאה"ע  ( ח"הפר"כ . וכח"אחרים יד

אין עות כלי זה. אולם לפי המומחים ולפי"ז אילו פעולת רמקול הוא הגברת קול יש מקום לומר שיוצאים יד"ח אף ע"י שמיעה באמצ

  צעות מכשירים אלו.מי יש לדון אם יוצאים יד"ח ע"י שמיעה באת, וא"כ אכאותו כ"ל מגביר הקול אלא הוא מחקהקול הרמ

  דרך מכשירים אלקטרוים  . שומע כעוהה
טלפון או השהשומע קול שופר או מקרא מגלה ע"י ) ד"ה וקל וחומרו , ד"ה אות א וד"ה קצור(ח"א סי' ט ד"ה והן אמםהמחת שלמה  והה כתב

ח, משום דדוקא כשרושם שמיעת ") לא יצא ידבורולעין שופר דיו כתוקע לתוך ה כללמשתה לא קול (אף אם אמר שהקול  -רם 

מעת רק וזן שוהאוזן עשה באופן ישר ע"י קול השופר שמזעזע את האויר ויוצר בו גלי קול אז חשיב כשומע קול שופר, משא"כ כשהא

שגם אותן התודות יוצרות באויר גלי קול ממש כדוגמת קול השופר אפי"ה מסתבר שרק קול תודות  פ"תודות של ממברה אע

אשים אשר ולפ"ז  ,כלל המדבר קול שומע ן האדםאישדרך מכשירים ה"ל המומחים  וכן דעת, ממברה הוא שומע ולא קול שופר

עד כאן   ו', כיכלל חובת שופר ומקרא מגילה וכד מכשיר לקרב את קול המדבר לאזם אים יוצאיםאזם כבדה משמוע ומשתמשים ב

וגם איו רשאי לעות אמן אחר  ייד"חרדיו שאיו  שאם שומע דרךלפי"ז  "וקו .ממש מדברלא אמרין שומע כעוה אלא כשומע קול ה

ה שהמיקרופון הקולט את קול האדם מוליך למשדר רק זרמים משתים קול וטלפון, כי חוץ מז -יותר גרוע מרם  הוארדיו  כיהמברך, 

כמו בטלפון, אף גם זה יש כאן שהם אים הולכים כלל ישר אל המגט שבמקלט הרדיו אלא בתחלה הם ישאים על גלי הרדיו  

  . , ע"ככו' וןהיוצאים מהמשדר אשר ירוצו באותה המהירות של האור והם ממלאים כאן את התפקיד שהחוטים עושים בטלפ

יושבין במערה וקורין את המגלה ואחד שומע מרחוק לעין ב"א ש ששאל(ח"ב סי' רעו)  מההלכות קטות שהביא (ד"ה ואע"פ)עיי"ש ו

ואותו בת קול שעקר וצטייר באויר ופורח אין לו עוד קשר עם  ,דכיון דבעין שומע ומשמיעב והשיהבת קול וכן בשופר אם יצא, 

   , ע"כ.ולפי זה אפשר שעדים ששמעו בת קול של מגדף שאין מעידין ואין ב"ד מקבלין בת קול ,דבעין שומע מן הפה ,יצאלא , המשמיע

שמיעה במצוות ע"י ב דלא מהי לצאת ייד"חההלכות קטות למדו מ (ברכות כה. ד"ה ערוה)  ובהר"י עגיל (סי' תרפט) בדעת תורהוכן 

  הטלפון.

  "ד| ה'תשעחיי שרה  '  גליון ק"ח | פר
 'קהילת ''חיכי הישיבות'', רמות ב

  בעמוד הבא] [המשך



  

הפוסקים שיכול להתפלל אע"פ שאינו עוסק  
  עכשיו בתפילה. 

העלה דא"צ שיהא  ק"ח]  [סי'ואף המור וקציעה 
עסוק בתפלה דוקא, אלא כל דאכתי זמן  
תפילת החובה מצי להתפלל תפילת  

  התשלומין. 
והנה אע"ג דהא"ר והח"א ס"ל לדינא דמעיקר  
הדין מצי להתפלל תפלת תשלומין אף שלא  
סמוך לתפלת החובה, מ"מ אנו לא יצאנו מידי  
מח' הפוסקים, וע"כ נראה דאם מתפלל  

מוך לתפילת החובה, עליו  התשלומין שלא ס 
להתנות ולומר דאם אינו חייב בתפילה זו תהא  

  לנדבה.  
ועי' א"ר   - וז"ל [שם] וכן כתב לדינא הפמ"ג 

אות ד' וסיים אם התפלל החובה והלך לעסקיו  
ורוצה להשלים התפילה ששכח יתפלל נדבה  
יע"ש, ונכון הוא, וכללא הוא, כל ספק פלוגתא  

, והיינו שיתנה  דרבוותא יתפלל נדבה כבסי"א
  ויאמר אם חייב אני הרי חובה ואם לאו נדבה. 

[מחזיק ברכה ס"ק ו' ובקו"א ס"ק א', וכ"כ החיד"א 

[ס"ק  . וכן העלה בכה"ח קשר גודל סי' כ"ב ס"ק ה']

  . כ"א]
ולפי"ז נמצא דבנידון דידן שנזכר לאחר  
שסיימו תפילת ערבית של שבת שלא התפלל  

כיון שאינו   מנחה, תו לא מצי להשלים תפלתו,
[סי' יכול להתנות שתהא תפלתו נדבה, דקימ"ל 

  דבשבת ויו"ט אין להתפלל נדבה.   ק"ז ס"א] 
ובשבת   - וכ"כ להדיא בפמ"ג אחר דבריו הנ"ל 

ויו"ט אין מתפלל תפילת ספק דאיך יתנה דאין  
  מביאין נדבה בשבת. 

נקט דעיקר הדין  [ס"ק ט"ו] איברא דהמשנ"ב 
תפלת   כאחרונים דס"ל דמצי להתפלל 

תשלומין אף שלא סמוך לתפילת החובה, אלא  
דלכתחילה יותר נכון שיתנה דאם אינו חייב  

  תהא תפלתו נדבה. 
ולדבריו נמצא דאם ארע לו כן בשבת ויו"ט  
דאין מתפללין נדבה, שפיר מצי להתפלל  

  תפילת התשלומין לשם חובה כעיקר הדין.     
ועובדא הוה במי ששכח להזכיר יעלה ויבא  

(דדינא הוא  ל א' דר"ח שחל בע"ש במנחה ש
דאם נזכר אחר שחשיכה יתפלל ערבית שתים, כיון 
דאף בתפילת ערבית אומר יעלה ויבא, וכמ"ש 

[מחזיק , וכן נקט לדינא החיד"א [סי' ק"ח סט"ו]המג"א 

וכן פסקו המשנ"ב  ברכה ס"ק ט' וקשר גודל סי' כ"ב ס"ק כ'], 
,  ין אריאל)ודלא כבנ -[ס"ק נ"ד]והכה"ח  [שם ס"ק ל"ד]

ונזכר בכך רק לאחר שסיימו תפילת ערבית.  
  הנה דינו כדין הנזכר.  

(אולם כ"ז בכה"ג דר"ח הוא ב' ימים, אולם אם חל  
ר"ח בע"ש ואינו אלא יום אחד, ושכח להזכיר יעלה 
ויבא במנחה ונזכר לאחר שחשיכה, אינו  מתפלל 
ערבית ב' לתשלומין בכל גווני, כיון דבכה"ג אינו  

, [כמ"ש השו"ע סי' ק"ח סי"א]לא בתורת נדבה משלים א
ובשבת אין מתפללין תפילת נדבה כמ"ש השו"ע 

[מחזיק ברכה סי' ק"ח ס"ק  וכמ"ש החיד"א  - [סי' ק"ז ס"א]

, וכן פסק [ס"ק ח'], והובאו דבריו בשערי תשובה י']
  ).[סי' ק"ח ס"ק ל"ו]המשנ"ב 

  
  

 כתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א] [

  פיי מוסר
  קבלת שבת (ה)  -עיי שבת קדש 

חזרת השמות לגהים רק לאחר זמן 
ווהגים לומר והוא רחום " - תוספת שבת

וברכו באריכות וועם כדי להוסיף מחול על 
  רמ"א סי' רצג ס"ג) ( ".הקודש

דכל שמושך (ר"ל בתפילת ערבית) אין ועוד, " -
השמות חוזרים לגיהם. רוקח. וכן משמע 
בהקדמת הזוה"ק דף י"ד ע"ב דאין הרשעים 

  חוזרים לגיהם עד שמבדילין ישראל על הכוס.
וכתב החסד לאברהם אות א' ראה שכל זמן 
שלא גמרו כל ישראל מהיח קדושת שבת אין 

שמתאחר  הדין חוזר עליהם בכל תוקף, וכל אחד
  כף החיים שם, יב) ( ".פועל טוב ופעולתו לפיו

אם שמתו של אדם "וכתוב בספר התגין,  -
בגיהום, בכל יום שישי מוציאים אותה 
מגיהום בעת שהיה רגיל בעולם הזה 
לשבות, וכן בתוספת מקודש על החול 

מאחרין אותו שלא  -, המאחר במוצאי שבת
אותו ממהרין  -להכיסו לגיהום, והממהר 

  להכיסו.
ועל כן צריך להזהר בזה מאד, ומוטל על כל 
אדם להזהיר בי ביתו על תוספת שבת 
וביחוד בימים הקצרים של ימות 

  )יסוד ושורש העבודה ח, א( ".החורף...
  

 ערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים" 
  

ות והמה ההלכות קטה  הם בדברי לעיין טובאיש ח"ש משווים תקיעת שופר לשאר מצות, ווהעת קול ישמלשדימו דין שומע כעו

 בגליון ע"א) דיש לחלק ממצות שופר דהתם המצוה היא שמיעה "קול" שופר וע"כ קולו ממש בעין (וכמו שבארו בס"ד שופר,

מי רבו לדון בהו ,חשש עירבוב בקול השופרלא יהיה בה . תדע דלעין תקיעת שופר הפוסקים החמירו טובא שמשא"כ בשאר מצות

 ה"ה בכלהם ולפי דברי .](שם ד"ה או) בביאור הלכה ו  (סי' תקפז ס"ק ז)במ"ב [עי'  עומד מחוץ לחדר וכדו' אם בכלל שומע קול הברהש

ההלכות קטות ראיה מ "ל שאין להביאוכמו כן י. ין בזה קפידאשומע כעוה, ומסתימת הפוסקים משמע דא המצות שיוצאים ע"י

דרך שמיע והוא שמע מאוחר יותר ממדבור של המלגמרי  ומותק מחולקהקול ש אפשר כי י"ל דבת קול גרע טפי כיל"ד 

  המדברים.

משה ובגמרא לעין תקיעת שופר דאם די"ל דהא דמציו בשכתב לדחות  (מקראי קדש פורים סי' י) הגרצ"פ זצ"ל בדבריכדרכיו "מ שו

שופר, אבל בקריאת תערובת של שופר אחר או שאיו ממין  מעכב אם יש בקול דבקול שופרהוא משום שמע לא יצא,  קול הברה

דהכל הוא מכח הקורא, וכל הקולות  ,שומע קול הקורא אלא שמעורב גם קול אחר, יש לדון דשפיר יוצאש בכה"ג התורה או מגילה

(ח"ב סי'  "יח המ ,(ח"ח סי' יא אות ה) צי"אה מי  'ך זה כתרד. ובוצ"ע בזה, עכ"למכח בר חיובא, כן ראה לכאורה  הכשרים, אלא שיהי

   .(ח"ב סי' עב)  מחת אלעזרה הםולפי )ועי' עוד ח"א סי' לז ח"ב סי' קיב וח"ג ססי' לח  קיג

בר חיובא,  כי הקול בא מכחלהקל עיקר סברתו אלא שראה שלעיל,  כמבוארדברי המומחים  סותרים זצ"ל הגרצ"פוהה דברי 

בקריאת המגילה, דח' הפוסקים אם מצותה עכ"פ [ועוד יש לצדד דמהי  .אף אליבא דהגרצ"פ שצ"ל (שם) בצי"אובזה סגי. וכ"כ 

בריהם י"ל דכל ששומע המגילה ממש ודאי יש ול ,כ"עהיא "לשמוע" או "לקרוא", ואם ימא דהמצוה היא רק השמיעה לא בעין שו

בגליון "ב והבאו שם דלמעשה קטין שהקריאה היא המצוה  יד"ח, וכבר הארכו בס"ד בפלוגתא זו כאן פרסומי יסא ויוצא י

  .]כ"עוע"כ בעין שו

כתב דאף אם ימא שהאמת כאמירת המומחים שלא שמע קול האדם אלא קול אחר שעשה  )וח"ד קכו (או"ח ח"ב סי' קח ובאג"מ

קולו הוא כל זה ששמע קודהרי  של המדברהקול יש להחשיב זה כשמיעת קולו מקולו, מטעם שכיון שעכ"פ רק כשהוא קורא שמע 

ממש. ומין לו עצם כח השמיעה איך הוא שאולי הוא ג"כ באופן זה שברא איזה דבר באויר ומגיע לאזו. וכן מסתבר לפי מה 

  חשב שהוא קול האדם. וגם לא ברור שאומרים חכמי הטבע שהקול יש לו הלוך עד האזן וגם יש קצת שיהוי זמן בהלוכו, ומ"מ

. מצד ההלכה ופוןהמגילה ע"י המיקר אין למחות ביד אלו שרוצים לקראדהדבר מה שאומרים שהוא קול אחר. ומטעם זה אפשר 

   ., ע"כאך מ"מ כיון שלא ברור להיתר והוא עין חדש, יש למחות כדי למועם מלרדוף אחרי חדשות

. וכן הוא אלא שבדבריו שם משמע שקט שהרמקול מגביר הקול וע"כ מהי[כים לדברי האג"מ שהס (ח"ה סי' פד) בשבט הלויועי' 

ו כן, והשבט הלוי אפשר שסמך על דברי האג אולם כבר הובא לעיל שלפי המומחים .)שם( "יחבמל, עיי"ש.  מ"אי"עוד ועיי"שה 

מחייבו לשמוע פעם ב' אבל בלי ברכה, כיון דמעיקר  דיעבד ע"י רמקול, הייתיבשסיים דמ"מ אם אחד כבר שמע (קריאת המגלה) 

גריש"א ה. ושו"מ דדעת תי דן עו"פ בהיהדין קרוב שיצא, וכן אם יולד מציאות של ביטול הקריאה לגמרי אם לא ע"י עצה ה"ל הי

  .(ח"ד סי' פה) במשה הלכותדלא יוצאים דרך הטלפון. וכן קט  (אשרי האיש פי"ג אות טו)זצ"ל 
כ"כ פשוט דלא מהי, ויתכן דכיון שהקול השמע וצר ע"י המדבר  ואמר על דברי המח"ש דאי שם ד"ה קצור)מח"ש ( "להחזו"א זצ ו

וגם הקול שמע מיד כדרך המדברים "אפשר" דגם זה חשיב כשומע ממש מפי המדבר או התוקע, וכמדומה לי שצריכים לומר לפי"ז 

קול,  -ייו מפי שקול הברה שמע קצת לאחר קול האדם משא"כ בטלפון ורם דמה שאמרו בגמ' אם קול הברה שמע לא יצא, ה

  .המח"ש קאמר]שיטת . ואפשר דלמע כעוהלא מהי לעין שו ל הברהקו[ומשמע שעכ"פ הסכים לדברי המח"ש ד ע"כ.

  . בשעת הדחק ו
 וכן ב"ד  . ולא לפטור עצמו מהמצוה עליו לשמועבשעת הדחק כגון שאיו יכול לשמוע בלעדי מכשיר שמיעה או הטלפון שולפ"ז י"ל 

אים מחויבים לטרוח להוציאה יד"ח ויש מקום להקל להוציאה יד"ח ע"י טלפון י"ל ד מחמת שהדבר קשה וכרוך בטרחא מרובה 

 שים, ובים אם איכא ערבות לחלקו האחרו ד בשעה שמבדיל לעצמו, בפרט דחובתם להוציאה יד"ח הוא רק מכח ערבות וכבר"

(סי'  הישועות יעקב, (סי' מח דף פב ד"ה ומ"מ, ועיי"ש בד"ה ושם ראיתי) החק"ל, (סי' יב) המוצל מאשחזי לצרופי דעת המקילים בזה הלא המה 

  . פוסקים ועוד (סי' יד ד"ה ואין לומר) הבית שלמה, קפו ס"ק ב)

(סי' קכד ד"ה ולכל וד"ה תו  בברכ"י ליכא ערבות כמבואר חיובה מדרבן ובדרבן מי יש סוברים ד לשיטותוכמו כן הרי הבדלה להרבה 

(ח"א סי' ה אות ז)   בתורת חסד (ח"א סי' יד ד"ה ואין להקשות דא"כ), בבית שלמה ,(מח. ד"ה ומדקטל) בצל"ח, (סי' יב) הזרע אברהם בשם חזיתיה)

שכתב דאשה המצאת בבית החולים  י' צא אות ד) (ח"ד ס  באג"מוגדולה מזו דחיובם של שים בהבדלה תלויה במח' וכ"ל. ושו"מ  .ועוד

אם א"א לה שתשמע הבדלה במקומה ודאי יש לה לשמוע ע"י הטלפון שיותר וטה שיוצאה בזה לבד ק"ש ובהמ"ז דהם דאו'. 

[ולעין עיית אמן בברכות השמעות דרך מכשירים ה"ל עי' כתב דבשעת הדחק יש להתיר בזה אפי' לכתחילה. (שם)  ובצי"א

טתו פסק שיש ילש (ח"ד סי' צא אות ד) האג"מ. אולם (ח"ו סי' קה) במועדים וזמים ח"ש ה"ל לשטתו דאין לעות אמן. וכן קטבמ

  ].(ח"ג סי' קסו) בבאר משהלעות אמן על ברכות אלו מספק. ועי' 
  במצוה ו או זק אביו ואמוהוצאת ממון לזכות . ז 

יצטרך להוציא כסף עבור הסיעה אע"פ ד ,חייב לטרוח משום מצות כבוד אב"ל דשמא יו ,עסקין "אם אביו"בדדב"ד  אףו

וה צטרוח עבור המהרי חייב ל ,(סי' רמ) בשו"ע כמבואר איו אלא משל אב ולא משל הבן  אב ואםכבוד קיי"ל דלהוציאה יד"ח והרי 

תשובות וההגות  ( הגר"ח וכמפורסם בשם ,ת זהמחמאיו פטור לגרמי הוא דעביד וומה שוסע במכוית ומוציא כסף כדי שלא לטרוח 

 אובזה שמוצי[ .ועוד (ח"ב סי' תמד) תשובות וההגותה ,(יו"ד סי' קצז) הר צבי ווכן פסק ,דבכה"ג חייב בכיבוד אב ח"ד ההגות הגר"ח אות קיד)

האת הגוף איכא מ"ע אב ל דאף אם אין (סי' שמ ס"ק לו) הגר"א לדעתלא מבעיא  ,אותה יד"ח במצוה אמרין דאיכא משום מ"ע

 רי"קההמכ שפסק (סי' רמ סע' כה)הרמ"א דעת ל . אלא אף, ועיי"ש מש"כ בזהאיכא חיובד (סי' קמט ס"ק ו) החזו"אודעת  ,דכבוד או"א

אבל במלתא דלא שייך האב בגווה ואיו הה מגוף הדבר  ,דלא שייך כבוד אלא כגון מאכילו משקהו וכיו"צ דשייך לאב (שרש קסו)

   ].י"ל דמצוה מי בכלל הה בעצמושמא יו חייב. א

רע  ז וה סי'קטז ס"ק טז)  ע (אה" הב"ש ,(שרש ל) המהרי"קדעת  ,או "אם אביו" "אבי אביו"ד וב כחלקו הפוסקים אם איכא משום דאלא 

  . )רק לפי אביו צריך לכבדו (הגהות על סי' רמ) ריק"שההמולפי (דליכא מצוה  (ח"ב סי' קמח) מתא

בן  וה (אות מד)ה"ש ו ערה ,(ס"ק לד) גר"אה ,(ס"ק כג) ש"ךה ,(שם) דרישהה ,(ססי' רמ) הב"ח ,(סי' רמ סע' כד ותשובה סי' קיח)הרמ"א  דעתאולם 

    .(ח"א סי' קטז) במחת יצחקועי'  ,דאיכא חיוב משום כבוד אב ואם  (שה ב' שופטים אות לא)איש חי 

(ח"ב  בשבות יעקבשה"ה לזקתו. וכ"כ  (פי"ב)  בספר חרדיםועי'  .בזה בין בן הבת לבין בן הבןדאין חילוק  (ק' סי' ריג)בטטו"ד  עוד ועי'[

אבל  ,)שם( הגר"אוכן קט  שכתב דאיו חייב בכיבוד אבי אמו, (כללים מע' כ כלל קכא) בשד"חועי'  .(אות כג) הברכ"יוהביאו  סי' צד)

משום דבי בים הרי הם  זה הוא בוכתב דחיש (פי"ב) בספר החרדים עוד ועי' .שחייב ופסק (שופטים אות ל) הבן איש חיו (שם)הערוה"ש 

. ופ"מ דלסוברים דכבים יהו י"ל שהוא מדין כבוד אביו שיש חת רוח לאביו שמכבד את סבוכת'  מע' כ כלל קכא)( ובשד"ח ,כבים

   .]כבם אם אמריןבי בות (סי' קלט אות ב בא"ד) במגן מגבורים עי'ו. דהוי דרבן

   .הגיע לביתה)אחר שיוכל לאם ליכא ( רשאי לסמוך להוציאה ע"י הטלפוןד א'ר בצירוף צדדים ה"לולמעשה 

  -אמסקא דדי-

שומע גם קול הטבעי של פרט לאופן שרי שמיעה (יאין לצאת יד"ח מצות שבשמיעה ע"י רמקול, טלפון ומכשא'  העולה לדיא,

לא בפעם שיה ויקיימה  חזורלקיים המצוה ע"י שמיעה רגילה י לו או הטלפון ואחר כך זדמןרמקול ואם כבר שמע דרך המוציא), 

או שאיו שומע כלל אם לא דרך מכשיר שאין בידו מגילה ואיו יכול לשמוע ובידו לשמוע דרך טלפון,  כגוןבשעת הדחק  ב' .ברכה

יד"ח הבדלה וכדו' רק דרך הטלפון יעשה כן (כשמברך אף  רוב. וכן אם אין בידו להוציא את חלשמוע באופן זה, עליו השמיעה

  לצורך עצמו).
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