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 וִטרחת הציבור' מי שֵּברך'על 

 
הערנו על התופעה של ) 390' דף שבועי מס" (לעולים לארץ ישראל' מי שֵבּרך'"ברשימה 
להלן נציג . לחולים' מי שברך'בעיקר ב, וִטרחת הציבור הנגרמת מכך' מי שברך'אריכות ה

 . פתרונות אחדים לצמצום התופעה
הצעה זו עלתה כבר אצל אחד מגדולי . 'מי שֵבּרך'את ההפתרון הפשוט ביותר הוא לבטל . א

' שאילת יעבץ'ת "בספרו שו). 1776-1698(יעקב עמדין ' ר, ח"י-התורה באשכנז במאה ה
שכן ', מי שֵבּרך'אם יש לאסור על חזנים את אמירת , הוא דן בשאלה) סד, א, ד"לעמברג תרמ(

והרי עיקרי ', מי שֵּברך'פעת ריבוי הבהקשר לכך הוא מתייחס גם לתו. אין לבקש בקשות בשבת
 : דבריו בדילוגים

 
דהיינו משום שנצטוינו , ברכות' ח רק ז"י] בשבת[=משום טורח הציבור אין מתפללין בו 

ולא שנא , האי הוא טירחא דצבורא, לענג השבת ושלא נאריך בו בבקשתנו כמו בחול
לכן אותו מנהג שנהגו . ..הכל אסור, דרך כללי או פרטי כמו שהוא הנוסח דמי שבירך

אלא שאין כחנו יפה ... גם יש בו משום פיסוק מעות... טעות הוא בידי החזנים, לברך
ואשרי שיאחז במעות הדת ונפץ עלולי , למחות מאחר שכבר נהגו משנים קדמוניות

ויש בו , מי שברך לכל יחיד שירצה ודאי אינו נכון כלל... המנהגים הגרועים אל הסלעים
ועכשיו נוהגין , ח קצרו משום הכי"דאפילו תפלת י, ם טירחא דציבורא טובאגם כן משו

אי איישר חילי , עלבון המנהיגים הוא, להאריך במי שברך ולפעמים מתעכבין עד חצות
 .אבטליניה

 
על המקרא והתלמוד וחיבורים ' י"אוצר לעזי רש'מחבר , )1995-1920(ר משה קטן "ד. ב

הרבים הקיימים ' מי שֵּברך'והגה רעיון ביחס לכל ה,  הציבורהקפיד מאוד על ִטרחת, נוספים
ישנו דין , כידוע). לחולים ועוד, לחיילים, למגביה ולגולל, למפטיר(לקראת סוף קריאת התורה 

גם . כי המפטיר צריך להמתין עד שיגמור הגולל לגלול את ספר התורה, )לפי מנהג אשכנז(
' מי שֵּברך'כי הגבאי יאמר את כל ה, ן הציע אפואר קט"ד. בהמתנה זו ישנה טירחא דציבורא

בסיום . תשולב עם ההמתנה לסיום הגלילה' מי שברך'כך שההמתנה על ה, אחרי ההגבהה
להאזין בנחת , כולל המגביה והגולל, ויוכלו הכול, תסתיים הגלילה' מי שֵּברך'אמירת ה
שכן אין , הגבהה אפשריתלאחר ה' מי שֵבּרך'דחיית ה. וכך תימעט טירחת הציבור, להפטרה
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כמבואר במשנה ברורה , "אשרי"ובלבד שהאמירה לא תהא לאחר ' מי שברך'הקפדה מתי לאמר 
  1.רפד טו

' מי שברך'כי הגבאי יאמר , שבישוב חשמונאים הונהג לאחרונה' רמת מודיעים'בבית הכנסת . ג
 המעוניין יזכיר וכל אחד, ואז יפסיק מעט, "את החולים"לחולה בנוסח כולל המזכיר יחד 

ר "כך מסר לי ד" (פלונית) בת(בן ) ת(ובפרט פלוני: "במקומו בלחש את שם החולה המתברך
' הרב פרופ, ר שמעתי כי גם רבו של בית הכנסת הגדול במרכז לונדון"ומאמו). כהן' חיים א

 לחולים כשהוא' מי שֵּברך'נוהג לומר מעל דוכן הדרשות שליד ארון הקדש את ה, אבנר וייס
לרוב רק שניים שלושה (מפרט רק את שמות החולים בני הקהילה שאין להם נציג בבית הכנסת 

והרב מסיים בנעימה , ולאחר מכן אומרים המתפללים בלחש את שמות יקיריהם החולים, )שמות
כי הרב המקובל בן ציון ,  בהקשר לכך נציין2.האחת והיחידה הזאת' מי שברך'את תפלת ה

פסק לאחרונה שאין להזכיר שמותיהם של חולים בזמן אמירת ) 'בני ציון'ראש ישיבת (מוצפי 
 ).אורלי קזיוף' כך שמעתי מהגב(משום שהדבר מעלה קטרוג , בבית הכנסת' מי שבירך'

, )ז"בשנת תשנ(שברחובות נקבע סעיף ' אוהל יצחק'כי אף בתקנון בית הכנסת , כמו כן נעיר
עם כל 'ייאמר לעולה בלבד בתוספת המלים '  שברךמי': "'מי שֵּברך'התורם לקיצור נוסח ה

 ".אחרי שמו' משפחתו
 אהרן ארנד
                                                                                                                    המחלקה לתלמוד

 

                                                           
 .38'  עמ, ז"שעלבים תשנ, ]י קטן"בעריכת ר[ל "ן זר משה קט"אבינו וסבנו ד: צוריאל קטן בתוך' ראה עדות ר 1
,   ]ו"תשנ[סה , הדרום, "בענין מי שֵּברך לחולים", י סומר"י הקהל הביע רמ"דברי התנגדות לאמירת השמות ע 2

 .119-123' עמ
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