
פרשת תולדות תשפ"ב
הרב יוסי שפרונג - ראש בית מדרש

עניית אמן אחרי קדיש של חולה אלצהיימר

גופניבמצבהואאםגםקדיש,לאמירתשנעמדקשישהכנסתבביתלראותלפעמיםמצוי

ונפשי ירוד, כגון חולה אלצהיימר. האם מותר לענות אמן אחריו?

שהואלפעמיםוקרהאלצהיימר,מחולההנהניןברכתשומעאדםכאשרנוספת:ושאלה

האםברכתו,אחראמןאמירתלגבילנהוגישכיצדהברכה,אתשסייםאחרילאכולשוכח

יש לחשוש שכך יקרה גם הפעם?

לענותחייבמברך,מישראלאחדשהשומענפסק,רטו)סימןחיים(אורחערוךבשולחן

ומבאראמן.אחריועוניםאיןתינוק,אוכותיאואפיקורוסהמברךהיהאםאבלאמן.אחריו

השולחן ערוך (סעיף ג') למה הכוונה בדיוק:

(=כלומררבולפניהברכותשלומדבשעהדוקאתינוק,אחראמןעוניןדאין"והא

בשעהאבללחנכו).בכדיכןלעשותשמותראףלבטלה,אותןמברךלמעשהשהוא

כיוןשבתפילה),ברכותאומאכל,עלברכה(=כגוןעצמןאתלפטורמברכיןשהן

דבני חינוך הם – עונים אחריהם אמן, וכן בשעה שאומרים ההפטרה בבית הכנסת".

ברורההמשנהוכתבשם.והרא"שרש"יובדבריב),(נג,בברכותבגמראזוהלכהמקור

קודםגוונאוכהאיאכילהעלשמברךברכהדעל"משמע,מגדים,הפריבשםטז)(ס"ק

לענותשהטעםערוךהשולחןשכתבשממהכלומר,עליו".אמןלענותאיןלחינוך,שהגיע

אין–זהבגילאינוהואשאםמבוארחינוך,בןשהואמשוםהואהקטןברכתאחריאמן

בכדילבטלהמברךכשהוארקולאוכדומהמאכלעלמברךכשהואאפילואחריואמןלענות

להתלמד.

מצוהבכלהיאחינוךגילהגדרתלמעשהכימורכבת,ההלכתיתהמציאותזו,שיטהפיעל

לא.אוכתקנההמצוהאתלקייםויודעהמשמעותאתמביןהילדהאם–עניינהלפיומצוה

בשו"תחינוך.כבראותולהחשיבניתןממנהשרקגילהגבלתשאיןבהכרחאומרזהאיןאך
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קטןצירוףלגביהכותבתנא)(סימןהריב"שתשובתאתהביאיג)סימןב(חלקאומריביע

הואאםאףשנים,ששמגילקטןהואאםלעשרה,מצטרףשקטןלדעותשגםלעשרה,

והריהפעוטותלעונתהגיעלאשהריכלום,אינומתפללים,ולמימברכיםלמיויודעחריף

פוסק,הואולכןקצט.בסימןיוסףהביתמדבריגםמשמעשכןוכתבדעת.בושאיןכמיהוא

למייודעאםשש,גילמעלאבלשש,מגילפחותתינוקברכתאחראמןלענותשאין

יששאזשניםתשעגילעדלהמתיןישספק,יש(ואםברכותיואחראמןעוניםמברכין,

וכותבבוחוזרהואכה)סימןח(חלקיותרמאוחרתבתשובהאמנם,שמבין).להניח

עוניםמברכים,למייודעאםומעלה,שניםחמשבןוהואשנים,ששלומלאולאאםשאפילו

אחריו אמן, אך לא פחות מכך.

מגילקטןבגילאפילוקטניםברכתאחריאמןעוניםאלאכן,אינוהרווחהמנהגלמעשה,

שצריךכתבו,בפוסקיםשלוש.בגילילדברכתעלאפילולענותלהתירשהפליגווישחינוך,

אתמביןשאינואףמברכים,למיויודעכבר,לברךשהתרגלבילדמדוברשיהיהפניםכלעל

אתביאר(וכךזהלעניןחינוךבגילכברנחשבהואולכןהברכה,שלהברורההמשמעות

לציוןהאורמשמעותוכךנ',סימןחייםאורחחייםבשלמתזוננפלדחייםיוסףרביהמנהג

1חלק ב עמ' קלד).

שאםלא,אובדברמחוייבהילדהאםרקאינושהנושאלבאר,ישזוהלכהביסודולכאורה,

הואהעניןעיקראלאאמן,אחריועוניםאיןפטורהואואםאמן,אחריועוניםמחוייבהוא

הואאםתלויהזושאלהגםואכןכלל,ברכהכאןשאיןאוברכה,שלבחינהכאןישהאם

לאו,אםאבלעליה,לענותשישברכהשלגדרכאןישאזלברך,ורגילמברכיםלמימבין

אלאחינוך,לגילגבולשוםאיןזוננפלדהגרי"חשלדעתלומרהכרחואיןברכה.זואין

אלאלחינוך,הגיעשלאמיאחרלענותאיןשאכןעצמה,הברכהמצדאינו3בןבקטןאפילולענותשהטעםשנקטוויש1
הגרש"זנהגולכןאמן.לענותמתחנךאחריושעונהובכךאמן,לענייתהילדאתלחנךשישגופא,האמןאמירתמצד

שניומצדאמן,ענהלאאחדשמצדכךסופית),נו"ןהסיוםאתלהשמיט(כגון,מגומגמתבלשוןאמןלענותאויערבאך
ולומרואמן",אמןלעולםה'"ברוךלענותיעץ,שאולאבאוהגרב"צבשינוי.מבחיןאינושהריאמן,לענותמתחנךהתינוק

בקול רם רק את המילה "אמן" מתוך הפסוק, ומאותו הטעם.
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שםזהעלישמברךלמימביןאםמקוםמכללחינוךהגיעשלאנחשבאםאפילוזהשלענין

ברכה, ועל ברכה – עונים אמן, גם אם התינוק פטור.

ברכתאחרלענותאיןמדועהמבאריג)ס"קרטו(סימןברורההמשנהמדברימשמעוכך

קטן שלא הגיע לחינוך ומברך לבטלה להתלמד:

דאין שם ברכה עלה".אחרילאמת ולקיים את דברי המברך"דאין שייך לומר אמן

רגילואינומברכים,למימביןאינואבלחינוך,לגילהדעותלכלשהגיעילדגםזה,לפי

מהכללשיביןבלילברךממנוומבקשיםתו"מ,שומרבביתלגדולזכהשלאילדכגוןלברך,

הוא עושה, אין עונים אמן אחר ברכתו אפילו שהגיע כבר לגיל חינוך.

ויש לעיין בזה בהלכה העוסקת בדין ברכתו של שוטה.

פוסק המשנה ברורה (סימן קכד ס"ק מז):

"ואחר שוטה אין לענות אמן דלאו בר מצוה כלל".

אמןלענותמקוםאיןכלל,זהעלברכהשםשאיןשמאחרבקטן,כמוהואזוהלכהמקורגם

אחר ברכתו.

לענותמותרמברכים,למיויודעמברך,הואמהשמביןבשוטהמדוברשאםברורזה,לפי

אמן על ברכתו, משום שאף אם הוא פטור מלברך, יש על זה שם ברכה.

מרוברגילשהואמאחרמאוד,מצויגדרזהשוטה,בגדרהואאםגםאלצהיימר,ובחולה

אחריוועוניםברכה,נחשבתשברכתואליו,לברךומכויןבוראו,אתויודעלברך,שנותיו

אמן.

רבא",שמיה"יהאאחריולענותמותרמקרהשבכלכתבא)ג,(ברכותחמדחשוקיובספר

ולקייםלאמתהואברורההמשנהשכתבכמושעניינה"אמן",ענייתביןחילוקשישמאחר

רבאשמיהיהאלביןהאומר,אצלברכהשלחשיבותשיהיהצריךולכןהמברך,דבריאת

נו,סימןברורהמשנה(עייןציבורהשליחשאמרלמהמתייחסשאינועצמובפנישבחשהוא
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האמןכירבא,שמיהיהאאמירתלביןהאמןאמירתביןמעטלהפסיקיששלכןשכתבב

מתייחס למה שאמר השליח ציבור, ואמירת יהא שמיה רבא הוא שבח בפני עצמו).

גוףנקי.גוףבענייןוהואזו,בהלכהקטןלביןמבוגראדםביןהבדלישכילדעתישאמנם,

משמעותיחשששישמבוגראדםאצלולכןשבקדושהדבריםבאמירתמעכבנקישאינו

(חלקחייםהדבריהוראתידועהקטןאצלאבלברכותיו,אחראמןלענותאיןנקיאינושגופו

כנגדשבקדושהדבריםבאמירתמחמיריםאיןשלהלכהכיוןלזה,לחשוששאיןט)סימןב

שהקטןמאחרכןואםזה,עלמקפידיםאינםוהסובביםמכוסהשהיאכיוןהטבעתבפיצואה

חייםהדבריעלחולקיםשרביםלמרותהמנהג,וכךאחריו.אמןעוניםמחויב,אינועצמו

ישמקוםמכלאמן,אחריהלענותאיןכראויהברכהנאמרהלאסוףשסוףשמאחרוסוברים

עניןכאןשאיןשמאחרדפליג,מאןליתגדוללגביאבלבזה,המנהגאתלהצדיקשכתבו

חלקוהכלנקיגוףעלשיקפידלזהגםאותומחנכיםסוףשסוףמקטן(בשונהחינוך

לא,אונקיגופושלפנינוהזקןהאםספקבמקוםלכן,ברכותיו.אחראמןלענותאיןמחינוכו),

אין לענות אמן אחר ברכותיו.

ברכתו,אחרימידלאכולשוכחשלפעמיםאלצהיימרחולהבעניןהשניה,שאלתנולענין

לענותהאםאוכל,ואזשובמברךלפעמיםוכןלא,ולפעמיםאוכללפעמיםלווכשמזכירים

על ברכתו או לא?

אואוכלואינוהנהניןברכתמברךשאדםשבמידהפשוטה,הנחהעלמתבססתזושאלה

הפסיקאםואפילואמן.אחריהלענותשאיןוברורלבטלהברכההיאזוברכהשותה,

(ס"קרט"ובסימןברורההמשנהשכתבכמוהדין,הואכךלאכילההברכהביןמשמעותית

והואלשואשמיםשםנושאהואצריכהשאינהברכהשהמברךהשו"עשכתבמהעלי"ח)

הברכהביןבהפסקשמברךמיגםזהשבכללברכתו,עלאמןלענותואסורלשקר,כנשבע

לאכילה.
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לענותמותרלאיסורהתכווןשלאזהזקןאבללבטלה,לברךבמזידזהשכללומרואין

ומכלכן,לעשותלושהותרלהתלמד,בכדילבטלההמברךקטןלגבילמדנושהריאחריו,

מקום אין עונים אחריו אמן, והוא הדין לזה (ועי' משנ"ב שם ס"ק כ"א).

בזה,מסתפקיםאנואלאלא,אובסמוךיאכלאםיודעיםאיננועדייןדנן,במקרהואמנם

הלכההביאורשכתבכמולקולא",אמן"ספקשלמגדריצאלאעדייןמקוםשמכלונראה

הפוסקים,מןלגמריהודחהלאדעהשאותהבהלכה,מסוימתכדעהשנוהגאדםלגבי(שם)

עליהלענותמחויבאינוהדיןשמןשאףהירושלמי,כדעתהעולמיםחיבא"ישמברךמיכגון

הפרישכתבוכמועליה,עונהאםאיסוראיןמקוםמכללקולא",אמןש"ספקמשוםאמן

מגדים שאין בזה חשש של "לא תשא".

כאןאיןולכןהפוסקים,מןנדחתהשלאדעהעלסומךשהמברךמהלגביזהכלולכאורה

שמאספקכאןישדנןבמקרהאבלאמן,לענותויכוללבטלה,שמיםשםנשיאתבמציאות

ואףלבטלה,שמיםשםשנשאנמצאאוכלואינומברךאםכילבטלה,שמיםשםבזהיהיה

ש"שהוזכרבמציאות(וגםכללברכהכאןאיןמקוםמכלבידו,עבירהאיןמצבומחמתאם

אחריולענותחובהאיןובודאילקולאאמןשספקלעיקרוהדיןשחוזרנראהולכןלבטלה),

אמן, ויתכן שאף יש להימנע מכך.
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