הרב אביגדור שילה

שומע כעוגה
הגמרא במסכת סוכה
ממנהג ההלל:

(לח ע־ נ )

לומדת ממנהג ההלל ומן הכתוב ששומע כעונה.

הוא אומר :״ברוך הבא״ ,והן אומרים :״בשם ה׳״  -מכאן לשומע כעונה...
ומן הכתוב:
מניין לשומע כעונה?  -דכתיב :״את כל דברי הספר אשר קרא מלך יהודה״ ( מ ל־נ
כב ,םס; וכי יאשיהו קראן? והלא שפן קראן ,דכתיב :״ויקראהו שפן לפני המלך״
(שם י) ! אלא מכאן לשומע כעונה.

א .שומע כעונה בברכת־כוהנים
בספר ראשית

ביכורים ( ל ר׳ בצלאל הכהן מווילוא ,סי׳ ד׳ ,בסופו)

כתוב:

וכשהייתי שמה* בש״ק ...כבדוני אז ,בעז״ה ,להיות הכהן המברך את כל בית-
הכנסת לבדי בקול ,וכל הכוהנים שבבית-הכנסת שעלו עימי יחד לדוכן שתקו אז
ושמעו ממני לבדי .שכך מנהגם שם ,שכהן אחד לבדו מברך לעם בקול ,ושאר
הכוהנים שעולים עימו יוצאים בזה על-ידי שומע כעונה.
על מנהג זה נחלקו האחרונים.
בית־הלוי ( ע ל התורה ,סוף בראשית ,ז״ה ״מה שאמר״) הביא ראיה לכאורה למנהג זה.
הגמרא במסכת מגילה (בז ע״א) פוסקת :״ה מפ טיר בנבי א ־ הוא פור ס על ש מע,
והוא עובר לפני ה תיבה ,והוא נו ש א את כפיו״ .וצריך ביאור ,מהו :״והוא נושא
את כפיו״ ,שהרי כל הכוהנים שנמצאים בבי ת־ הכנ ס ת נושאים את כפיהם! לפי
המנהג הנ״ל ניחא ,שכן רק כהן אחד מברך בקול רם ,ולזה כיוונה המשנה
בדבריה :״והוא נושא את כפיו״.
אולם הוא דוחה מנהג זה ,מהטעם שבברכת כוהנים יש פרטים רבים,
ההכרחיים בכדי לקיים את המצווה ,ולגבי פרטים אלו אין השומע יוצא ידי
חובתו על־ידי העונה .דוגמה לפרטים אלו היא ההלכה ,שצריך לומר את הברכה
בקול רם ; מנהגו של ה״ראשית ביכורים״ מחשיב את השומע כמדבר ,אבל רק
כמדבר בלחש ,ולכן אינו יוצא ידי חובת המצוה.

ו .ק־ק טריעסט ,באיטליה.
[אורות עציון כז ,תמוז תשנ״ז]

הנצי״ב ב״משיב דבר״
בית-הלוי:

(ח׳׳א סי׳ מ״ז ,הערות לשו״ע ,ז ״ ה סימן קכ״ח סי״א במג״א)

דחה סברת

וליתא ,דהא בקריאת־התורה מוציאין את המברך ואת הציבור ,אף־על־גב דבעינן
דווקא שיראה מתוך הכתב .וכן בפרשת זכור ,דמן התורה לקרות בספר ...ומכל-
מקום אחד מוציא את הרבים״^.
מחלוקת בית-הלוי והנצי״ב היא במהות הדין של שומע כעונה .לדעת בי ת־
הלוי ,השמיעה נחשבת רק כאמירה פיזית בפה ,ללא כל שאר הפרטים .לנצי״ב,
שמיעת היוצא היא ממש כאמירתו של המוציא.
במחלוקת בית-הלוי והנצי״ב נחלקו אחרונים נוספים .כסברת בית-הלוי
כתב בשו״ת יעב״ץןח׳־א ,סי־ ע׳׳ה) .שם דן היעב״ץ בשאלה ,האם סומא יכול לעלות
לתורה .יש מי שהתיר לו לעלות ,בנימוק של שומע כעונה .היעב״ץ דחה את
דבריו ,מכך שהסומא הוא כעונה בעל-פה ,ודברים שבכתב אי אתה רשאי
לאומרם בעל-פה .עיקר הקריאה לא נתקנה אלא לקוראה מן הכתב ,״ואם אמרו
שו מע בעונה ־ לא אמרו בקורא מן הכתב״.
כסברא זו כתב גם הצפנת־פענחןח־׳ג ,בהשמטות להלכו ת גירושין פ״ב ,הט׳׳ז ,עס׳  113בהוצאת
פיעטריקוב ,תר״ס) .הגאון הראגצ׳ובי מסביר את מנהג העולם ,שבקריאת מגיל ת־
אסתר הציבור אומרים את עשרת בני־ ה מן כל אחד לעצמו .הטעם הוא ,משום
שישנה הלכה ,שאת עשרת בני-המן צריכים לומר בנשימה אחת ,ואף ששומע
כעונה ביחס לעצם הקריאה ־ הרי שלגבי אופן הקריאה ,בנשימה אחת ,אין
השומע יוצא מן הקורא ,דבזה לא א מ ריע שומע כעונה^.
לעומת זאת ,כשיטת הנצי״ב סובר הטורי-אבן ( מגי ל ה יט ע־ב ,ז ״ ה חוץ מחש״ו) .הוא
דן בהלכה ,שחרש ,שוטה וקטן אינם מוציאים אחרים ידי-חובה בקריאת
המגילה .על כך מקשה הטורי-אבן ,שלמ״ד הרהור כדיבור יוכלו השומעים לצאת
ידי־ חובה בהרהורם! תירוצו הוא:
ועוד יש לומר ,דהא דחש״ו אין מוציאין אחרים ,מיירי שהחש״ו קוראין מתוך
המגילה ,והשומע שומע על-פה ואין מגילה לפניו :וכיוון דגבי מגילה  -״קראה
על-פה לא יצא״ ,מהשתא אי-אפשר לשומע לצאת על-ידי הרהור דנפשיה ,דלא
עדיף מקראה על-פה לא יצא .ובעל ברחנו ,אי-אפשר לו לצאת אלא משום דשומע
כעונה בקריאת הקורא מתוך הכתב ,וכיוון דהקורא אין מחויב בדבר -אינו מוציא.
כלומר :מדין הרהור כדיבור ,לא ניתן לצאת ידי־ חוב ה על־י די קריאת
החש״ו ,משום שבכדי לצאת יש לקרוא מתוך הכתב ,והרהור לא נחשב כקריאה
מ הכ תב( אל א ,לכל היותר ,כקריאה בעל-פה) .אולם חסרון זה מוצא ה טורי־ אבן
רק בייחס לדין הרהור כדיבור ,אך לא בדין שומע כעונה ,שהוא הדין הרגיל
 . 2לדינא ,בנידון ברכת כוהנים ,מסכים הנצי״ב עם בית-הלוי ,אך מטעם אחר ,והוא
שלברכת כוהנים יש דין תפילה ,ובתפילה אין הבקי יוצא בשל חבירו.
 .3לשיטה זו קשה בכלל מיציאה ידי-חובה בשמיעת המגילה ,שאם כן הווי השומע כקורא
על-פה ,והרי קיימא לן ש״קראה על-פה לא יצא״(מגילה יח ע״א}.
הרב זוין זצ״ל ,בספרו ״המועדים בהלכה״ ,בפרק :״פורים ,חובת היום״ ,כתב על דברים
אלו :״ודאי אס לדין יש תשובה; אבל ההברקה מפתיעה״.

שעליו מסתמכים .כאן לא מחשיב ה טורי־ אבן את השמיעה כקריאה בעל־פ ה
בלבד ,ומכאן שלדעתו שומע הווי כעונה ממש ,כאמריתו של המוציא גופה.

ב .סברת המחלוקת
הרב קוק ב״אורח משפט״(סי־ ט־ו) חוקר בשאלה ,האם שומע כעונה הווי מדין
שליחות ־ ו אף־על-פי שאין שליחות במצוות המתקיימות בגוף האדם ,כאן
חידשה התורה ,שבדין שומע חסרון זה לא מפריע ,והווי כדין שליחות בשאר
דברים; או שאין כאן דין שליחות ,מהסיבה דלעיל ,דאין שליחות במצוות
שבגופו ,ושומע כעונה הוא מפני ששמיעתו נחשבת כאמירה בפועל.
ניתן לתלות בחקירה זו את מחלוקת האחרונים הנ״ל :בי ת־ הלוי וההולכים
בשיטתו סוברים כצד שני ,ולכן אף־על-פי ששמיעתו נחשבת כאמירה בפועל ,הרי
שאמירה זו חסרה את שאר הפרטים הנצרכים כדי לצאת בה ידי־ חו ב ת המצווה.
אך הנצי״ב ודעימיה סוברים שדין שומע כעונה הוא מדין שליחות ,וכשם
שבשליחות אנו מייחסים את התוצאה אל המשלח ־ או :אנו רואים את גופו של
השליח כגופו של המשלח'' ־ הכא נמי בנידון שלנו ; ואם כן הפעולה לפרטיה
נחשבת כפעולתו של השומע.
על-פי חקירה זו ניתן להסביר מחלוקת נוספת .תוס׳ בברכו ת ( כ א ע־נ ,ד־ה ־־עד־)
הביאו את שיטת רש״י ,שפסק לאדם ששמע קדיש או קדושה באמצע תפילתו,
שיפסיק את תפילתו וישתוק ,ויצא ידי־חוב תו מדין שומע כעונה .ר״י ור״ת הקשו
על שיטת רש״י :אם שומע כעונה ,הרי ש״עניית״ קדיש וקדושה ,על-ידי דין שומע
כעונה ,נחשבת הפסק בתפילה!
נראה לומר בדעת רש״י ,שלדעתו שומע כעונה הווי מטעם שליחות ,ו אף־על-
פי שהשומע יוצא ידי חובה ,הרי שאין כאן כלל מעשה שלו בפועל .לפי זה ,אנו
מייחסים אל המשלח רק את תוצאת מעשהו של השליח ,כבשאר השליחויות ־
ולכן המפסיק בתפילתו יוצא ידי-חובת עניה לקדיש ולקדושה  -אך ענייתו לא
נחשבת כהפסק .ר״י ור״ת סוברים ,ששומע כעונה פירושו ששמיעתו היא כדיבור
בפועל ,ולכן אם ינהג כרש״י ,תחשב ענייתו להפסק בתפילה.

ג .שיטת המהר״ץ חיות
המהר״ץ חיות (מאמר ביקורת ,־עסרת צבי־ ,סי־ ז־) כותב ,שהוצאת אדם ב קרי א ת־
שמע ,בתפילה ובברכת המזון על-ידי שמיעתו ,היא מדין שליחות; ואף שאין גדרי
שליחות חלים בכהאי גוונא ,דהא הווי מילי ,ומילי לא ממסרן לשליח ־ כאן יש
גדר דין נוסף ,והוא הדין של שומע כעונה ,״והווי כאילו עצה ה מ של ח בעצמו בל
הדברים אשר יצאו מפי ה שלי ח־ צי בו ר״.
המהר״ץ חיות מקשה :מדוע ,אם כן ,השומע קריאת-שמע מפי מי שאינו
מחוייב בה לא יצא ידי חובתו ,והרי סוף־ סוף השומע שמע ,ונח שב כאילו ענה
וכאילו אמר את הקריאה בפיו ממש!
 . 4עיין אור־שמח ,הלכות גירושין פ״ב ,הט״ו.

על כך הוא מתרץ :״וצרין לומר ...א ף־ ע ל־ ג ג ד שומע כעוצה ,הייצו היכא
דשמע מפי ב ר־ חיו ב א ,אבל בשמע מפי איצו מחוייב בדבר ־ צחשב כ שמע קיל
פפול״.

ד .הסבר החזו״א
החזו״א (או-ח סי־ כ־ט ,אות א) מעלה שתי אפשרויות אחרות להסביר את דין שומע
כעונה :אפשרות אחת היא ,שהשומע יוצא ידי-חובתו ,מפני שאין צורך
באמירתו ,ושמיעתו מספיקה כדי להוציאו ידי־ חובה .האפשרות השניה היא,
שאכן צריך השומע גם לומר ,אך הדיבור של המדבר ושמיעת השומע מתאחדים,
ולכן ניתן להחשיב זאת כאילו השומע דיבר.
החזו״א נוקט כצד השני .בטעמו של הדבר הוא כותב:
נראה מדבעינן טעמא להא ד״יצא מוציא״ ,משום דכל ישראל ערבין(והלכך אינו
מוציא בברכת-הנהנין כשיצא) דהיינו טעמא דשומע כמדבר אינו אלא כששומע
ברכה ודיבור של מצווה ,כגון השומע קריאת-שמע מפי חבירו ,שלולא מצוות
הקריאה הרי הוא רק כקורא בתורה; וכשיוצא בה ידי-חובת העשה של מצוות
קריאת-שמע ,נתווסף בקריאתה שם קריאת מצווה .והלכך כשיצא כבר ,והוא קורא
להוציא חבירו ,צריך לומר דעל-ידי שחבירו יוצא בה ידי-חובה ,יחול על קריאתו
שם של קריאת מצווה .וכיוון שאין חבירו יוצא עד שתהיה קריאת מצווה  -ואיננה
קריאת מצווה עד שתאמר שיוצא בה השומע ידי-חובה  -נמצא שדין שומע כעונה
שחידשה תורה ,הוא המכין את השמיעה והדיבור הראויין לדין שומע כעונה ...ולא
נאמר דין זה אלא מכח הערבווב
כלומר :החזו״א מסביר ,שאף דין ״יצא ־ מוציא״ ,שהשומע יוצא ידי-חובתו
בשמיעת המשמיע ,אפילו אם המשמיע כבר יצא ידי־חוב תו ,נובע מדין שומע
כעונה .אלא ששומע כעונה חל רק כשהמשמיע יוצא באמירתו ידי-חובה בעצמו,
ואם המשמיע כבר יצא ־ הרי שקריאתו היא ״רק כקורא בתורה״ ,ולא מוציאה
את השומע; ואילו בדין ״יצא ־ מוציא״ השומע יוצא אף אם הוא בלבד צריך
עדיין לצאת .ההסבר לכך ,כפי שמבאר החזו״א ,הוא שבגלל שהשומע עצמו צריך
לצאת ידי־חובה ,הרי שהוא ״מעניק״ לקריאת המשמיע משמעות של קרי א ת־
מצווה ־ מדין ״כל ישראל ערבין זה בזה״ ־ וכעת מסוגלת הקריאה להוציא את
השומע ידי חובה.
מכל מקום ,למדנו מדבריו ,שדין שומע כעונה הוא התאחדות הקריאה של
המשמיע עם שמיעתו של השומע ,כלומר :כאפשרות השניה שהעלה החזו״א.
החזו״א ,בהכרעתו זו ,דוחה את שיטת בית-הלוי ,מאחר ויש כאן התאחדות
של השומע והעונה ,וממילא כל הפרטים הנעשים על־י די העונה ־ נעשים ,כביכול,
גם על-ידי השומע .לפי הבנת החזו״א צריך לומר ,שבית-הלוי ודעימיה סוברים
כצד הראשון שבחזו״א ,דהיינו שאין צורך בדיבור ודי בשמיעה ; אלא שבפרטים
אחרים ,הנצרכים בכדי לצאת ידי חובה ־ בזה אין די בשמיעה גם לשיטת בית-
הלוי ,ולכן אינו יוצא ידי חובה.

החזו״א אינו מעלה את האפשרות של שליחות .יתכן שהסיבה לכך היא שאין
שליחות במצוות שבגופו ,כפי שהעלה הרב קוק*.

ה .שומע כעונה ודין ערבות
מוצא דבריו של החזו״א הוא ,ששומע כעונה מבוסס על התאחדות השומע
והמשמיע ,ונחשב השומע כעונה מחמת דין הערבות .אולם יש לדון ,לפי זה ,האם
דין שומע כעונה ודין ערבות קשורים זה לזה.
ר׳ אריה לייב מאלין בחידושיו(סי־ ה־) מבאר שישנם שני דינים שונים :האחד ־
״יצא ־ מוציא״ ,וזה מדין ערבות .דין זה הווי כדין שליחות ,מפני שהמוציא כבר
יצא ,וכל פעולתו היא רק עבור חבירו .מכאן שיכולתו להוציא את חבירו נובעת
רק מדין הערבות .הדין השני הוא ״ שו מע כעונה״ .דין זה חל רק כאשר גם
המוציא הוא בר-חיובא.
על־פי ביאורו זה ,מוסברים דברי הרמב״ם ( ה ל כו ת ברכות פ־א ,הי־׳א) .הרמב״ם
כתב:
כל השומע ברכה מן הברכות ,מתחילתה ועד סופה ,ונתכוון לצאת בה ידי-חובתו -
יצא .ואף־על-פי שלא ענה אמן.
וכל העונה אמן אחר המברך  -הרי זה כמברך; והוא שיהיה המברך חייב באותה
ברכה.
היה המברך חייב מדברי סופרים ,והעונה חייב מן התורה  -לא יצא ידי-חובתו עד
שיענה או עד שישמע ממי שהוא חייב בה מן התורה כמוהו.
הכס״מ הקשה על הרמב״ם:
ואם תאמר :על-כרחנו בנתכוון לצאת עסקינן ,ואם כן ,מאי קמ״ל בעונה אמן? הא
אפילו לא ענה אמן אשמועינן רבינו דיצא !
קושייתו היא על ההלכה השניה שכתב הרמב״ם :אם שומע יוצא מבלי
לענות אמן  -וכפי שכתב בהלכה הראשונה  -בוודאי שגם כשעונה אמן יוצא ידי
חובתו!
אולם יש לעיין בסיומה של הפיסקה השניה ברמב״ם :״והוא שי הי ה מבדד
חייב באותה ברבה״ .האם מימרה זו היא סיומה של הלכה זו בלבד ,או שהיא
מתייחסת להלכה הראשונה ברמב״ם! הכס״מ הבין שפיסקה זו היא המשך

 .5יתכן שכשיטת החזו״א סובר גם החתם־סופר בתשובה (או״ת סי׳ ט״ו) ,שכתב :״כיוון
ששומע ומכוון לדבריו  -שמיעת אזנו הווי כמוציא בשפתיו ממש ,וכאילו נעשית המצווה
בגופו של זה .נמצא יש כאן ג׳ מינין :מצווה המוטלת על גופו  -לא שייך שליח כלל;
ושלא על-ידי גופו  -נעשית על־ידי שליח אפילו שלא בפניו ,ויוצא ידי-חובה; ומצווה
התלויה בדיבור  -אי שמע הווי כעונה ויוצא ידי חובה ,ובלבד שישמע מבר-חיובא״ .לו
היה החתם־סופר סובר שדין שומע כעונה הוא מטעם שליחות ,צריך היה לומר במין
הראשון של המצוות ,שאין שליחות במצווה חוץ ממצוות של שמיעה .החתם־סופר
מוסיף; ״שמיעת אזנו הווי כמוציא בשפתיו״ .ניתן לומר שהחתם־סופר סובר כשיטת הרב
קוק ,ואין הכרח לומר שסובר דווקא כשיטת החזו״א; אולם מסתבר לומר שאיננו סובר
כשיטת המהר״ץ חיות.

להלכה השניה של העונה אמן^ .אך ניתן לומר ,שקטע זה מתייחס להלכה
הראשונה ,כלומר :לדין שומע כעונה .ההלכה השניה ,שהיא ההלכה של ״יצא ־
מוציא״ ,נאמרה אגב ההלכה הראשונה ,שעוסקת בדין שומע כעונה .לפי זה ,יש
לקרוא את דברי הרמב״ם כך:
כל השומע ברכה מן הברכות ,מתחילתה ועד סופה ,ונתכוון לצאת בה ידי-חובתו -
יצא ,ואף־על-פי שלא ענה אמן(וכל העונה אמן אחר המברך  -הרי זה כמברך),
והוא שיהיה המברך חייב באותה ברכה.
דבר זה מסתבר גם מדברי הרמב״ם בפיסקה השלישית :״ הי ה המברך חייב
מדברי סופרים וכו׳״ .הדין שנאמר בה ,שמצריך שרמת החיוב של המוציא
והיוצא תהיה שווה ,מתייחס רק לדין שומע כעונה ,שנאמר בהלכה שלפניה; אבל
בדין ״יצא ־ מוציא״  -אין המוציא צריך להיות באותה רמת חיוב ,ומספיק
שהיוצא יענה אמן בכדי לצאת ידי-חובתו .לכן השומע מבלי לענות אמן לא יצא
מדין ״יצא ־ מוציא״ ,אולם מדין שומע כעונה  -יצא ,בתנאי שרמת החיוב של
המשמיע תהא זהה לזו של היוצא ולא פחותה ממנה.
ומכאן תשובה לשאלת הכס״מ .שכן הדין של ״יצא  -מוציא״ ,שנובע מדין
ערבות ,חל גם במקרים שבהם לא יועיל הדין של שומע כעונה :במקרה שהמברך
כבר יצא ידי־ חו ב תו( ה מ ק ר ה המובא בסוף הפיסקה השניה) או כשרמות החיוב
של שניהם שונו ת( ה מ קר ה שבפיסקה השלישית) .במקרים אלו ,יצא השומע ידי-
חובתו רק מדין ערבות ,ובתנאי שיענה א מן( ר א ש הפיסקה השניה).

סיכרבז גזנץיכ\ץץד
דעת המהר״ץ חיות :שומע כעונה מדין שליחות.
דעת הרב קוק :שומע כעונה אינו מדין שליחות ,אלא שהשומע נחשב כעונה.
דעת החזו״א :שומע כעונה הוא התאחדות השומע והמשמיע.
לפי שלושת ההסברים נדחית דעתו של בי ת־הלוי.

ו .הסבר שיטת בית־הלוי
בשאילת יעב״ץ הנזכר לעיל כתב :״וכן הוראת כ ף־ ה ד מיון אינ ה שוה בכל״.
פירושו של דבר הוא ,שכאשר חז״ל אומרים על דין מסויים שהוא כדין אחר ,על־
ידי שימוש בכף־הד מיון ,אין כוונתם להשוות הדברים באופן מוחלט ,אלא רק
ביחס לפרט אחד .בפשטות צריך לומר ,שעיקר הדין הוא המושווה בין שני
העניינים ,ולא פרטים אחרים .עקרון זה עולה מכמה דוגמאות:
״כוחו כגופו״^ :אין כאן השוואה גמורה של כוחו לגופו ,מפני שאם
א.
ההשוואה היא מוחלטת ,הרי שכוחו הוא כגופו ממש ,ומכאן שגם כו ח־ כו חו הווי

 . 6דבר זה עולה בבירור מתרוצו.
 . 7ב״ק י ע״ב.

ככוח ראשון ,וממילא הווי גם הוא כגופו .כלומר :כו ח־כו חו הווי כגופו .והרי
בדין זה מסתפקת הגמרא^ .ומכן שרק לגבי דין מסויים הווי כוחו כגופו.
״ חרג הרי הוא כחלל״* .גם כאן אין השוואה גמורה :התוס׳(ב״ק ב ע״ב ,ז״ה
ב.
כאילי) כותבים ,שאין החרב מטמא חרב כיוצא בו לעשותו כחלל.
לפי זה ,יש מקום לומר שגם בשומע כעונה אין כוונת חז״ל לומר ששומע הווי
כעונה באופן מוחלט ,אלא שלגבי דין מסויים הווי שומע כעונה.
על פי הנחה זו נוכל להסביר את הרמב״ם בעניין וידוי מעשרות .בייחס לדין
זה כותב ה ר מ ב ״ םי ה ל כי ת מעשר-שיי פי״א ,ה״ה) :״וכל אחד ואחד אומרו בפני עצמו״.
ה״מנחת־חינוך״(מצויה תר־י) שאל על הרמב״ם מנא לו זה .כוונתו של ה״ מנ ח ת־
חינוך״ היא ,שכשם שבשאר המצוות שומע כעונה ,הרי שגם בווידוי מעשר היינו
צריכים לומר דין זה ,שיכול האחד לשמוע וידוי חבירו ולצאת בו ידי חובתו.
אולם אם אין משמעותו של שומע כעונה שהוא עונה ממש ,אפשר לומר ,שבגלל
שבדין וידוי מעשרות כתוב :״ועני ת ואמרת״ (! ב רי □ כי ,ה) ,הרי שיש צורך באמירה
ממש .לעניין זה לא יועיל דין שומע כעונה ,שאינו כאמירה ממש.

 . 8ב״ק יט ע״א.
 .9פסחים עט ע״א.

