
 

תפילה עם חזרת הש"ץ 
 האם נחשבת תפילה בציבור

נסתפק אם בא  ]א"א סי' נב סס"ק א[בפמ"ג 
לבהכנ"ס ורואה שא"א שיתפלל עם 
הציבור בלחש, אם נאמר חזרת הש"ץ נמי 

נו בקיא, תפילת הציבור הוה, שמוציא שאי
ויעשה על דרך העולם לדלוג כדי שיתפלל 
מילה במילה עם הש"ץ, ומ"מ נר' שתפילה 
בציבור הוה בלחש, וכעת לא מצאתיו. 

 עכ"ל.
כתב דכשש"ץ ]א"א ס"ק ד[ ובסי' ק"ט 

]אלא מתפלל נראה שאין זה תפילת הציבור 
דהתם לא איירי במתפלל עם הש"ץ מילה במילה 

 הש"ץ[. אלא במתפלל בנפרד בזמן חזרת
אחר  ]סי' נב ס"ק ב[אולם בפתח הדביר 

אבל הרב פרי  -שהביא דברי הפמ"ג כת' 
פשיטא ליה איפכא  ]ח"ב סי' סח[ תבואה ז"ל

ממש, והוא ז"ל סבר דחזרת הש"ץ חשיבא 
תפילת הציבור, ע"ש. ומיניה לדידיה מותר 
לדלג כדי להתפלל עם הש"ץ מילה 

]ומ"מ בס"ק ג' כתב דיאנוס עצמו במילה. 
להתפלל עם הציבור ולא עם הש"ץ בחזרה, 

 דבכה"ג באנו למחלוקת דכתבנו באות הקודם[.
ובא"א לגרא"ד מבוטשאטש ]שם[ כתב 
דאין ספק שכשמתפללין בעת חזרת הש"ץ 
התפילה הרי זה תפילה עם הציבור ממש 
כי בהכרח יש יו"ד דצייתי והם כעונים 
ממש לכו"ע, ומ"ש השו"ע בשם הגאונים 

אופן שא"א לו להתפלל ביחד לדלג היינו ב
עם הש"ץ בחזרה ]ע"ש[, וגם י"ל מצד 
עניית אמן דהאל הקדוש ודשומע תפילה 
ואמירת מודים, אך יש תקנה לזה ע"י 
שמיעה מהעונים ושומע כעונה, דבכה"ג 
שמתפלל עם הש"ץ בשווה והשמיעה 
באותו ענין ליכא משום הפסק. ע"ש 

 שהאריך בזה.
גות ]ח"א סי' ק'[ ]אולם יעויין בתשובות והנה

דכתב דבזמנינו שאינו מצוי שיש עשרה 
ששומעין כל מילה ומילה, אף שאז מעלת 
התפילה רבה, מ"מ לא עדיף חזרת הש"ץ 
כתפילה בציבור, לכן היום חזרת הש"ץ לא נקרא 

 תפילה בציבור[
דאם מתפלל  ]סי' צ ס"ק סג[וכ"כ בכה"ח 

לחש בשעה שאומרים חזרה נראה 
ור מתפללין, כיון דחשיבא בשעה שהציב

 דתפילת חזרה בעבור כל הציבור, ע"ש.
וכן משמעות החזו"א ]סי' י"ט ס"ק ז'[ 

אחד שבא לבהכנ"ס בשעה  –שכתב 
שהש"ץ מחזיר התפילה ]קודם שהתחיל 
עדיין[ נראה דיתפלל יחד עם הש"ץ, אף 
שאם ישמע מש"ץ ואח"כ יתפלל בעצמו 
יוצא ידי תק"ח בחזרת הש"ץ, מ"מ כיון 

ינו יוצא אלא בתפילת עצמו, דהבקיא א
נכון יותר שתהי' תפילתו בציבור, 

 וכשמתפלל עם הש"ץ הוי תפילת הציבור.
וגדולה מזאת מצאנו משמיה דהחת"ס 

דכשיחיד מתפלל עם  ]לקוטי שו"ת הנדמ"ח סי' ג[
הש"צ זהו עיקר תפילה בציבור, ורק מפני 
שא"א שיכונו כולם לש"ץ תקנו שיתפלל 

ראוי שיאמרו עימו כל אחד בפנ"ע, והיה 
מילה במילה שזה כמו מוציא את הרבים 
י"ח, אלא כדי שיסדיר ש"ץ תפילתו תקנו 
בלחש תחילה, וא"כ כשאירע שיחיד אומר 
עם הש"ץ זה תפילה בציבור אמיתי ואומר 

 כל סדר קדושה עימו.
נשאל  ]סי' קכ"ו[אולם בשו"ת שלמת חיים 

הגר"ח זוננפלד בזה"ל: בחיי אדם ]כלל 
[ כתב הנכנס לבהכנ"ס ומצא י"ט ס"ה

ציבור מתפללים וכו', ולכן בשחרית אם 
קשה לו הדבר להמתין עד שיגמרו הציבור 
כל סדר התפלה ואם ימתין בשירה חדשה 
יהיה זמן גדול, ולכן נ"ל דיתפלל ויסמוך 
גאולה לתפלה ויאמר עם הש"ץ מלה 
במלה בחזרת תפלתו ]אע"ג דרמ"א כתב 

ה כך בסימן ק"ט דלכתחילה לא יעש
להתפלל עם הש"ץ אלא ימתין עד אחר כל 
התפלה, עי' בא"ר שהאריך בזה, וכן 
משמע מכל הפוסקים שמותר, ולכן נ"ל 
דבשחרית מותר לעשות כן לכתחילה כדי 
שלא יהא יושב ושותק באמצע ברכות 
ק"ש, ומכ"ש דיש לחוש שיבוא לשוה[. גם 
במ"ב ]סימן ק"ט ס"ק י"ד[ הוסיף דאפילו 

בזה ע"י צורך קצת, כ"כ  במנחה יש להקל
בספר מאמר מרדכי. ולא זכרו כלל דצריך 
לעשות כן בשביל תפילה בציבור דאין לך 
צורך גדול מזה, משמע דלא מקרי תפלה 

 בציבור. 
והשיב: בוודאי לא מקרי בציבור כמו 
תפלת לחש, אבל בכל זאת אפשר שהוא 
יותר טוב משמתפלל ביחיד אם אפשר לו 

ה. ונראה בעיקרו לכוון מלה במלה בשוו
של דבר שתלוי במחלוקת ר"ג וחכמים סוף 
ר"ה, ודעת לנבון נקל למצוא בזה תירוץ 
לקושייתו. ועכ"פ בשעת הדחק כדאי הוא 

 לסמוך שנקרא ג"כ כתפלת צבור.
כתב דיחיד ]או"ח ג' סי' ט'[ ובשו"ת אג"מ 

המתפלל עם הש"ץ מסתבר שאינו תפילה 
כתב בציבור. והאריך שם להוכיח דבריו, ו

  בס"ד

 מיקתאעתא מעש

 רמות ב' -קהילת "חניכי הישיבות"  / "בה'תשע שקלים-פ' משפטים -'צאגליון 
 

 להרבות כספי צדקה האם רשאי לשנות דיבורו כדי 
)מו"ק סי'  מהמרדכיוכן משמע . ]למדנו דאסור לשקר )שמות פכ"ג, פס' ז( "תרחק מדבר שקרד" קראדמהאי  )יז.( בכתובות מבואר

 .[זועיין עוד מש"כ בגליון ע" )יו"ד סי' תב סע' יב(. בשו"עבא הו תתקלג(
 לא רעה לידי בא שאינו שקר אבל ,חברול היזק ל ידוע בואל שיוכל שקר כלשהתורה אסרה  (סי' רלה) יראיםה בגדר האיסור כתבו

  .מדבר הכתוב לבריות רע ברשע שהרי התורה עליו הזהירה

 נואיהתם  שהרי ,אסור חבירול רע גורםעל האי סוגיא דכתובות שם, מוכח שאף שקר שאינו  (ישבחנו ה"דם ש)כתובות  'תוסמ מנםא

. היא נאה בעלה שבעיני כיון שקרחששו לאיסור  לא ה"באלא ש ,ש"דב אליבאמשום 'אמירת שקר'  שיש כתבו כ"ואעפ רע גורם

 .זעוד מש"כ בזה בגליון ע" 'ועי. (התשובה באמצע ל' סי בח" ו"מח) מ"באג כן מבוארו .ג(י אות ד"פ ב"אמו) איש חזוןה וכן נקט

רבינו יונה ב, )גזילה פי"ד הי"ג(רמב"ם בועי'  .איכא מצוהילו שאפ א"וי השלום מפני לשנות שמותרלמדו חז"ל  )מג.( ביבמות הנהו

הס"ח שמצוה הוי, עיי"ש. שאפשר שמודה  'כת )סי' קנו(א"ר האולם  .אין זה מצוהלהלכה משמע דש )סי' תכו( ח"סבו )שערי תשובה שם(

  .מצוההוא דפסק  אות יד( חמ"בארכילות ) בחפץ חיים, אולם דהוא רשותמשמע  )סי' קנו( ומהמ"ב

אלא  ,)שם(הכה"ח ו)סי' קנו אות ב(  הגר"ז ושכבר עבר הדבר. וכן פסקכאין היתר לשנות אלא  )סי' תכו( הספר חסידיםאלא שלדעת 

 השמיטו.( שם )לגרח"ק שליט"א שונה הלכותוב .השאיר דין זה בצ"ע (שם)שהמ"ב 
 )אות א( הגהות הב"חבגרסת  לפי]אולם  הבושהמותר לשנות מפני מוכח ש )שם ד"ה ולא היא( רש"י לפי גרסת )מג:( רכותב במס'ו

 י' ה ד"ה וגדולה מזאת מצינו(ח"א ספלאג'י ) לב חייםב וכן .שלא ישאלוהו( כדי ה"יג, ד יד )גזילה משנה בלחם וכן מבואר .ליכא ראיה[ )שם( גר"אהו

בדרך  'ועי] .דמותר זה בכלל שינוי מפני דרכי שלוםבאמת . ויש לומר דדבמקום בושה ליכא משום איסור שקר הוכיח כדברינו

מותר לשנות מפני דרכי כי  ,העני ששליח המביא צדקה לעני רשאי לומר שזה משלו וכה"ג שלא יתבייש (מא ס"קספ"י )מתנ"ע  אמונה

  [.)ח"ה סי' ב( בשבט הלוי ', ועיהנ"למהגמ' בברכות ראיה הלדחות  'כת )מע' השי"ן כלל כח( השד"ח אולם .שלום

 שרי. צורך מצוהלכל  אףמותר לשנות, או דלמא  )או מפני הבושה( יש לדון האם דוקא מפני השלוםעתה מ
 שהטעם י"רש 'ופי .ובאושפיזא" אובפורי אהו במסכתיבהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלי"ד )כג:( בב"ממצינו  באמתו

בדעת  כא( אות רסב )חו"מ הדרישה ]כ"כ דרך ארץ משום אובאושפיז ניעותצ משום פוריה, ענוה משום הוא במסכתא לשנות שמותר

]ומצינו עוד ראיה שמותר לשנות מפני  .מצוות לשאר הה"ד ולפ"ז י"ל ,טובות מדות משום לשנות שמותר מבוארו [.רש"י

 .[זוראיה  דחהש )מע' השי"ן כלל כח ד"ה ואם( בשד"חאלא דשו"מ . בעיני שמואלעיי"ש ו )עז:( בכתובות "הענו"

)גזילה פי"ד  מהרמב"םוכן משמע  .דרכי שלום דיש בזה משום מפנילי ימבהני תלתא מבואר דמשנים  (אושפיזא ה"סדשם ) 'תוסב ולםא

מצוה מותר  צורךוא"כ אין לנו ראיה דל ,)חו"מ סי' רסב אות כא( בדרישהעי' ו. "ששכלל הני תלתא מילי בהלכה דשינוי מפני דרכ הי"ג(

  לשנות.

 דהני תלתא שחילק )שם יג. ברי"ף( ברי"ף ועי']. לשנות מותרם שלו דרכי מפני דדוקא תוס'ד אליבאכתב  )שם( א"המהרש ובאמת

לומר  אפשראלא דאכתי  ,מוכח מדבריו דחולק על תוס' ולפ"ז. מצוהלשנות ומפני דרכי שלום איכא  רשותהוי  מילי הנ"ל בב"מ

דמודה הרי"ף דבמקום מצוה מותר לשנות ומצוה נמי איכא, אלא דהני תלתא אינם אלא מדות טובות וע"כ אין השינוי אלא 

 רשות[.

 ש"מד נמי םשה והא דכתבו .המצוות כל לצורך לשנות מצוהיש  תוס' לפידלעולם אף  'כת כא( אות רסבסי'  )חו"מ הדרישה מנםא

 המהרש"אדעת  'וכן נר, ע"כ. יז( ,ג )משלי םשלו תיהונתיב וכל נועם דרכי דרכיה ךדר על כך הוא ותורה מצוה דבר כלכי ב היינו

כדי שלא ירגיל האדם בכך לא ד ]אלא דעיי"שלכבוד אביו  שקר ראוי לומרבמקום הצורך הרי כתב דש )יבמות סג. ד"ה למדו(גופא 

דמותר להוסיף לצורך מצוה להספיד המת.  'שכת )יו"ד סי' שדמ סע' א( השו"ען נר' לכאורה מדברי וכ . [ום הזהיאמר שקר גם במק

מדבריהם  דמ"מ אין להוכיח אלא .אליבא דהשו"ע שם ליכא ראיה, עיי"ש)אות ו(  והערוה"ש )שם( הט"זאלא שלפי ביאורו של ]

 (שם אות ב) ב"חב כמבוארר שלא היה למת כיון שהוא למזכרת עוון לצורך מצוה, דשאני התם דאין להזכיר דב לשנותדאסור 

  .[שם() ובשו"ע
י"ל מ"מ  ,היתר לשנות מפני דרכי שלום ותו לא והביא )שם( הכה"חו)שם(  המ"ב, )סי' קנו( המ"א )פי"ב אות כו( שהספר חרדים יבראא

 (49)ח"א עמ'  במכתב מאליהוכמ"ש זיל בתר טעמא ואבל לעולם מודו דאף לצורך מצוה שרי.  מה שמבואר להדיא בש"ס, ושהביא

  האמת הוא מה שמביא לטוב ולרצון הבורא.ד

 (יא-חפץ חיים סי' יט אות ט) הגר"ח פאלאג'יוכן פסק  .אף לצורך מצוה הותר לשנותד )שער ג אות קפא( הרבינו יונהשכן דעת  ו"מש

)דרך ארץ  העמק ברכהוכן נקט . )נג.(קום שאכל כמ"ש בברכות ה"ה לעשות צדקה וחסד ולעשות המצוה כתקונה לברך במהוסיף שו

 קיום שלצורך שכתב (ט ,ז) מישרים רחוא ספרכה ז דלא"]וכ דכל שמשקר לשם שמים מותר. )ערך דבור( בפלא יועץ עוד ועי' .אות ג(

  .[)שאלה שסד( בתורה לשמה. ועי' , עיי"שבלבד אפי בתרי דמשמע בלישנא לשנות מותר מצוה
 מה שהואכפי גדול מ העניים צורךרבות כספי צדקה, וכגון שאומר שגבאי צדקה רשאי לשנות דיבורו כדי להשיש לומר ז ולפי"

 . כדי להרבות כספי צדקה דהרי עושה כן לצורך מצוה באמת,

אורה מבואר ולכ .לעניים כדי לחלקםו צדקה לעצמם אע"פ שלא היו צריכים לכך, גבאמוראים ש )סוף פאה( ירושלמיב כן מצינוו

לצורך אחרים לא היו ו, [)סי' רנא סע' ט( שו"ע]עי'  שמעלת הצדקה עבורו גדולה טפי אדם גדול ךדאע"פ שאפשר שהנותנים נתנו לצור

דמותר לעשיר לומר שהוא עני ויתנו לו והוא יחלקם שהוכיח מכאן )מתנ"ע ספ"י ס"ק עד(  בדרך אמונהועי' מ"מ שרי.  ,כל כךנותנים 

דאע"פ  משמע מזה. אם יוודע שהוא משקר[ שלא יהא חילול ה'אך יזהר ד)אות קכה(  בציון הלכה]ועיי"ש טובים שמתביישים ליטול לעניים בני 

א, מ"מ כי מעלת צדקה זו גדולה הי עני או להכנסת כלה ת"חלתת ו לעדיף ל אם היה יודע שהגובה אינו עני לא היה נותן כ"כ כיש

בשבט ]ועי'  כנ"ל לכך שרי ואין בזה משום גניבת דעת כי מותר לשנות לצורך זה ,ייבים לחיותוואנו חעני הצריך כיון שעתה יש 

   .[)ו:( בערכין. ועיין שכת' סברא כזו )ח"ה סי' ב( הלוי
האם מותר לגנוב  ,ת"ח עניכונתו לצורך כשלהכנסת כלה  לענין הגובה צדקהדמסתפק )ח"ב סי' קיט ד"ה אבל בלא"ה(  בשבט הלוי "רוש

אם היה זה מן ד אלא ,[)יו"ד סי' רנו סע' ד( בשו"ע]ועיי"ש שמסתפק נמי מדין אין משנים מצדקה לצדקה, ועי' בזה  עת הבריות בזהד

כתב  )ח"ו סי' קסז ד"ה אבל( נה הלכותשמוב אולי היה מותר. ,אלא בדרך זה והעניים שכופים על הצדקה ולא היה אפשר להוציא ממנ

]ועיי"ש מה  מטעה את הבריות דהרי אילו היה יודע הנותן שכוונתו לת"ח לא היה נותן לו כ"כדבכה"ג נמצא הגבאי משקר ו

 . [הגריש"א זצ"ל בשם )ח"א פ"ל אות נ( באשרי האיש. ועיין עוד שהביאו בשם החת"ס לענין זה
ח"ב  'קדו' מה) מנחת שלמהבו העיר שמהירושלמי הנ"ל מבואר דאף בכה"ג שרי. פ"ה עמ' עג( ב)תתן אמת ליעק הגר"י פישר זצ"למנם א

וזאת  ,על אלו שליחים לאסוף כסף שרגילים להגזים על מספר התלמידים או את מספר הנתמכים על ידם לתמוה 'כת סי' צז אות ט(

  ., ע"כלמודעי כי אין אני מהרהר ח"ו ע"ז דמסתמא בדקו ומצאו היתר, אולם למען האמת אני אינו יודע מקור להתיר זה



 

]הנזכר[. ד מבוטשאטש לתמוה על הא"א להגרא"
]הנ"ל[ וביותר כתב לתמוה על תשובת החת"ס 

שנדפסה בשו"ת ליקוטי החת"ס, ואחר שהאריך 
סוף דבר דכל  –בריו דדברי טעות הם כתב לדחות ד

דברי תשובה זו הם דברים מוטעים שלכן ברור שאין 
זה מדברי החת"ס ואין לחוש לתשובה זו. והסיק 

נו כתפילה בציבור אך אולי עדיף זה קצת דאי
מתפילה ביחידות לגמרי, וכתב דאולי זה כוונת 

 ]הנ"ל[.החזו"א 

הביא דברי האג"מ הנ"ל ]ח"ד סי' י"א[ אולם בשה"ל 
וכתב דבמחכ"ת פליטת קולמוס הוא וכל המכיר 
בסגנון התשובה יכיר מיד שהם דברי החת"ס בעצמו, 

לבאר דבריו,  וכל דבריו ביסוד החכמה, וע"ש מ"ש
 ושכעין זה כתב החזו"א ]הנ"ל[.

מובא דהמתפלל ]תפילה פי"ח סמ"א[ ובהליכות שלמה 
שמו"ע עם הש"ץ הרי זו תפילה בציבור, אלא דמ"מ 
אין מעלתה כתפילה עם הציבור ממש, ולכן עדיף 
לדלג פסוקי דזמרה כדי להתפלל עם הציבור מאשר 

ך לאמרם כסדרם ולהתפלל שמו"ע עם הש"ץ, ומאיד
אין לדלג בהם אם לא יספיק ע"י זה אלא להתפלל 

 עם הש"ץ. 
אחר שהביא בס"א סדר ]סי' נב[ ובחסד לאלפים 

דאם בא  –הדילוגים המובא בשו"ע שם, כתב בס"ב 
סמוך לק"ש אם יוכל להתחיל ביוצר שיגיע להתפלל 
שמו"ע עם הציבור אפי' אם יגיע להתפלל עם חזרת 

שיתפלל שמו"ע התפילה כה יעשה, דעיקר הקפידא 
 עם הציבור.

ומבואר דס"ל דעדיף לדלג פסוקי דזימרה כדי 
להתפלל עם הציבור מאשר לאמרם כסדר ולהתפלל 
שמו"ע עם הש"ץ, כדברי הגרש"ז הנ"ל. אולם 
מאידך ס"ל דבא"א בע"א יתחיל אפי' מיוצר ע"מ 
להתפלל עכ"פ עם חזרת הש"ץ, ודלא כמבואר 

 בדברי הגרש"ז.
דהביא דבספר ]ח"א סי' ק[ ות וע"ע בתשובות והנהג

שיחות הח"ח זצ"ל מבנו מביא דהח"ח על הרוב היה 
 מתפלל יחד עם הש"ץ. ע"ש.

 ]נכתב ע"י הרב ש.פ. שליט"א[
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 פניני מוסר
 )המשך(בטחון והשתדלות בפרנסה 
 פרנסת לומדי תורה

ֶשה " - נס המן לא רק לשעה אלא לדורות אֶמר מֹּ ַויֹּ
ה  ר ֲאֶשר ִצוָּ בָּ ֶמר ִמֶמּנו ְלִמְשֶמֶרת  ייֶזה ַהדָּ עֹּ ְמֹלא הָּ

ֵתיֶכם ְלַמַען ִיְראו ֶאת ַהֶלֶחם ֲאֶשר ֶהֱאַכְלִתי  רֹּ ְלדֹּ
ִים ִציִאי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצרָּ ר ְבהוֹּ ". ֶאְתֶכם ַבִמְדבָּ

 )שמות טז, לב(
בימי ירמיהו כשהיה ירמיהו מוכיחם, למה אין " -

לאכתנו אתם עוסקים בתורה והם אומרים נניח מ
ונעסוק בתורה, מהיכן נתפרנס, הוציא להם צנצנת 
המן ואמר להם )ירמיה ב לא( הדור אתם ראו דבר 
ה', שמעו לא נאמר אלא ראו, בזה נתפרנסו 
אבותיכם, הרבה שלוחין יש לו למקום להכין מזון 

 )רש"י שם(". ליראיו
צנצנת המן היא להראות לדורות שהקב"ה מסייע 

ר משה. לכל ישראל, "ויאמ - ללומדי התורה
להודיעם מזה מוסר ותוכחה לשקידת התורה, 

 שהרי לא ניתן המן אלא בשביל זה...
והוכיח לישראל מזה שצוה ה' להניח למשמרת 
מלא העומר, להראות לדורות כי הקב"ה מסייע 
למי שנותן נפשו לשקידת התורה, ואע"ג שאינו 
באופן נעלה כזה שיהיה מן יורד בנס נגלה, מ"מ 

תו הפרטית ישנו בכל דור ודור שלא יהיו השגח
מפריעים לשקידה, ומסירים ממנו בנס נסתר עול 

 )העמק דבר שמות טז, לב( דרך ארץ הוא עסק הפרנסה".

הפרנסה בדרך ניסית למי שרק מקבל עליו עול 
"כי אל יחשוב כי אימת יושגח בפרט ותהא  - תורה

פרנסתו בדרך ניסי, כשכבר הוא דבוק בדרכי ה' 
היג עצמו בדרך בלתי טבעי רק אז ישליך על ה' ומנ

 יהבו, אבל כל זמן שלא בא לזה יחוש לנפשו... 
לכך אמר, בא וראה אימתי האכיל את המן 
לישראל, האם לאחר קבלת התורה וקיומה, הלא 
תיכף בהוציאי אתכם מארץ מצרים האכלתי 
אתכם את המן לכן כל איש אשר ידבנו לבו לקבל 

רך ותורתו בל ידאג מאין יבא עליו עול דרכי יתב
עזרי, כי אף לא הקשיח עדיין מלבבו כל דרכי 
העולם ולא הורגל בתורה, רק מטרת לבבו גלוי 
ליודע תעלומה כי כוונתו להתאמץ במעוז התורה, 

)משך יחלצהו ה' ולא יעזבו ויזמין פרנסתו מקודש" 
 חכמה טז, לב(

"כתיב  - כל אחד יכול להגיע לדרגת "אוכלי המן"
"למען אנסנו הילך בתורתי אם לא" שמות טז, ד( )

"מכאן היה ר"ש בן יוחאי )מכילתא שם( ואחז"ל 
אומר, לא ניתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן. 
הא כיצד, היה יושב ודורש ולא היה יודע מהיכן 

 אוכל ושותה, ומהיכן היה לובש ומכסה". 
כלומר, אי אפשר ללמוד תורה כדבעי אא"כ אין 

ואין מטריד אותו מהיכן הוא ניזון  - הוא יודע
ומתפרנס, וכל מה שהוא צריך מוכן לפניו בלא 

אולם הרי התורה ניתנה לדורשה בכל דור  טורח.
ומוכח מכאן שיכול כל ודור, וכבר תמו אוכלי המן. 

אחד ואחד להגיע לדרגה זו, להיות אוכל ושותה 
"מן המוכן" ואינו יודע מהיכן הוא אוכל ושותה 

הוא לובש ומתכסה, והוא פנוי כולו לעסוק ומהיכן 
)הגר"ח  בתורה, כאחד מבני דור דעה אוכלי המן".

 שמואלביץ, שיחות מוסר מאמר לה(
: אין בדברים אלו הדרכה מעשית בענין גדר הערה

 ההשתדלות, אלא רק עיקרי הדברים באופן כללי. 
 

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים"
 

  
 

 ייב לברך ברכת הגומלקטן חהאם 
והולכי מדבריות כשיגיעו  ,יורדי הים כשעלו ממנה רבעה צריכים להודותא )נד( רכותבב איתא

ומי שהיה חולה ונתרפא ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא, ומה מברך "..הגומל  ,לישוב

  .ב(-)סי' ריט סע' א ע"השו . וכן פסקטובות וכו'" יביםילח

 .אינו בכלל "לחייבים"כיון דאכתי אינו בר חיובא ד י"לד ,ך ברכה זויש לדון האם קטן מברו

לא כי  "הגומל" י"ל שלא יכול לברךד כתבו ד(י)סי'  תשובת מהר"ם מינ"ץב באמת כבר נשאל בזהו

 ואע"פ ,)ולדלגו א"א דאין לשנות המטבע של הברכה(מצי למימר "לחייבים" דהא הוא עדיין לאו בר חיובא 

אביו שבאים עליו בעוון  מ"מ י"לא בר חיובא לפי אשר פעל קודם מצד הגלגול. למימר דהו דאיכא

וכיון דאפשר דאינו אלא מחמת חטא של אביו אינו  ,בעוון נדרים בנים מתים )שבת לב:(כדאמרינן 

 . [)שם( בפמ"גו )שם( בא"רעי' ]קטן לאו בר עונשין הוא כי  )רסי' ריט( מ"אהוכן פסק  ., עיי"שיכול לברך

 "החייבים"פי' מילת  דאםשתמה על דברי המהר"ם  ר"י באסאן סי' ה(ג)לה בתשובת לחמי תודה 'ם עיולא

אלא  ,לא נענש בידי שמים עד גיל כ' קטן עד גיל כ' לא יברך שהרי ,כדבריוהוא לשון חובה או עונש 

ראיתי  וכן ,והכוונה שהאדם יש לו טובות הרבה אצל בוראו "חוב"עיקר הפירוש הוא חייבים לשון 

 .ריט אות א(סי' ) ובשערי תשובה שם הרע"א בהגהותיווציין לדבריו  נוהגים שהקטן מברך, ע"כ.

וכן  ,שייך עונש לקטןדודאי  דהקטן יכול לברך, אלא דטעמו משום)שם(  המור וקציעה כן דעתו

או שים בעוון אביהם וגם נתפסים בעוון הדור וגם שייך בו יסורים מפאת מזלו מצד אבותיו נענ

לקטן לברך הגומל על נסו אין לתפוס אותו ובהגיע  שינהיגמי וע"כ  ,אנשי עירו ודורו החייבים

   .לנהוג כן ראוילחינוך 

כדברי הלחמי  "בחו", ולא מלשון " והיינו רשעחייבאמלשון "בא דלחייבין כתב  (סי' ריט)ב"י ב יהומ

  .[)ס"ק ד( המ"בואות ג( שם ) הפרישה כ"כו] תודה הנ"ל.

שלפני עשרים לא  שכתב דאל"כ אף עד בן כ' לא יברך, לשטתו אזילהלחמי תודה שם כן מש"כ ו

שבן י"ג שנה וב'  כתב )סי' ריט א"א ס"ק א( גהפמ" אולם. ידי אדםב' בדבר הבא יאפ עונשים אותו כלל

 ,נהאף קודם עשרים ש )סנהדרין לז:(של מטה עונשים אותו ודין ד' מיתות לא ביטלו  ית דיןשערות ב

ואף שלפני עשרים לאו בר עונשים בדיני שמים מ"מ דבר הבא מידי אדם מענישים מן שמיא וכן 

)סי' א  בארצות החייםומה שתמה עליו  )לפמ"ג חיי שרה אות ב( ובתיבת גמא )פ"ג אות כא( בפתיחה כוללת ']ועי , ע"כמלקות וכד'

 בפרט דכבר הארכנו בס"ד בגליון ע"ב,ו לברך. וא"כ בן י"ג שנה שפיר יכול ,[ארץ יהודה אות ז ד"ה ואת זה(

בידי שמים. ולפ"ז עכ"פ אם הוא בן י"ג שנה יכול  אףלאחר י"ג שנה נש דלהרבה פוסקים קטן נע

 ץ אליעזרבציבן י"ג שנה מברך הגומל. וכן מסיק ש )פ' עקב אות ד( בן איש חיוכן פסק  לברך הגומל.

שנקט ששייך עונש לקטן פחות  )סי' מט( החכם צביברי הלחמי תודה ע"פ דברי דחה ד (שם) במגן גבורים]וכן )חי"ד סי' כ( 

  .[שנים וע"כ יכולים לברך מגיל י"גמכ' 

 ובמ"באין לו לברך ברכה זו. ד )אות ו( "שהובער פסק מעשהלגיע לי"ג שנה, קטן שלא הדלענין  אאל

 ובכה"חהביא דברי התשב"ץ שיכול לברך,  רהבדעת תואולם ] .חינוך מצד 'אפי מחויבהוסיף שאין הקטן  ס"ק ג( שם)

 .[ט"משום סב"ל. ועיין עוד שם אות כאין לברך נקט שכל מקום לפי מנהגו, אבל היכן שאין מנהג  )אות ב(

אר מצוות שמברך עליהם אע"פ שאינו מטעם חינוך כמו שעכ"פ לא יברך  אמאיצ"ע כאורה ל אולם

מ"מ אף בכה"ג איכא חובת חינוך  ,ואע"פ דאין זו מצוה שודאי יתחייב בגדלותו בן י"ג שנה.

 וחיק"ל )סי' שפא סע' ל( בית הלל, )אות לד( ש"ערוה ]עי' פוסקים ועוד )יו"ד סי' שמ על הט"ז ס"ק טו( בדגמ"רכדמוכח 

כי  ל"ע, אבילותשכת' דליכא חינוך ל )סי' נח( והמהר"ץ חיות )סי' צט( כהכת"סדלא ו .[)חאו"ח סי' צט(

 )שם( מהברייתא בסוכה]ולכ' יש להוכיח כן . דחה סברא זו )מצוה רסד( במנ"ח וכןלא ודאי שיתחייב בה כשיגדל. 

כת' שהתם  )הליכות שלמה תפילה, מילואים סי' ז עמ' שכד( שהגרשז"א זצ"לדמבואר שאף על שחיטה איכא משום חינוך, אלא דשו"מ 

 ."ש[לא מטעם חינוך אתינן עלה, עיי

מכל הברכות דמחנכים אותו בהן אי שנא מד הנ"לתמה על המ"א ש)שם(  במור וקציעה ראיתי וכן

 שחייבמשום  מברכיםושפיר  ,ה"נ בהא ,י מדרבנןבחייע"ג דלאו בני חיובא נינהו אפ"ה מאד

 כ. "מתורת חינוך, ע

ן אינו יכול כיון שהקט ,טובות" לחייבים"הגומל  היא צ"ל דכיון דלכתחלה נוסח הברכה ע"כו

 הגרשז"א בדרך זה כתבו .)או"ח סי' לט אות ו( אבנ"זהלברך כך, לא שייך בו חינוך. וכן מצאתי דכתב 

שקטן שלא יודע לאכול כזית מצה כדי אכילת פרס אינו מברך כיון  בעל השש"כ עמ' עב(חינוך הבנים ל)

נידון דידן כיון שלא וא"כ ה"ה ב .שמברך "על אכילת מצה" ופחות מכשיעור אפשר שאינו אכילה

 פסקי תשובה ספרבוכ"כ  , ממילא לא יכול לברך.הנ"ל שייך שיברך "לחייבים" כמו שכתב המ"א

שכתב דקטן שנעשה לו נס בקטנותו כשיעבור על מקום  קסג אות ג( סי' גח") שבט הלויב ']ועי ., ודו"ק)מו"ץ בק"ק לאדז, סי' רצה(

 .[סו"ס נעשה לו נס שגרם קיומו בעוה"ז לו ולזרעו אחריוס במקום הזה, דשעשה לי נהנס בגדלותו מסברא נראה דיברך 

 

 העלון נתרם לע"נ 

  מרת חוה בת ר' מאיר ע"ה
 


