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 ���� זכות אבות���� 

אנו עומדים ערב חודש אלול, ימי הרחמים והסליחות,      

בהם מתבטאים באופן ברור מקומן החשוב של התפילות 

והתחינות בחיינו. התחינות ובקשת הסליחה, המסודרים 

ר, אוצרים בתוכם כמה ביטויים לנו בתפילה מדור דו

החוזרים על עצמם. אחד האזכורים החוזרים על עצמם 

הינו 'זכות האבות', וכן 'ברית האבות'. בנושאם של אלו 

  אדון במאמר זה ככל האפשר להכיל במסגרת זו.

        

  , כותב בהלכות תפילה כך:  (הטור)(הטור)(הטור)(הטור) ר' יעקב בן הרא"שר' יעקב בן הרא"שר' יעקב בן הרא"שר' יעקב בן הרא"ש        

  

 תקנו שמו למען בניהם לבני גואל ומביא אבות חסדי וזוכר     

 אבות זכות תמה אם שאף לומר הגאולה אצל אבות חסדי להזכיר

 וכאשר הגדול בשמו בה הבטיח שהרי קיימת לעולם גאולתו

 קיימת לעולם גאולתנו כך עולמים ולעולמי לעולם קיים שמו

 אבות זכות תמה אם ואף לגאלם לבניהם אבות חסדי זוכר פ"וה

                                                                          לעולם. קיים שהוא שמו למען בניהם לבני גואל מביא

  (סימן קי"ג)                                                                                    

  

הרי שהזכרת זכות האבות בתפילה, ובפרט בתחילתה של 

רחמים מאת ה' עלינו. היא איננה  התפילה, היא לתוספת

הכרחית לעניין גאולתנו, שהרי יש מקום לומר שהגאולה 

תהיה אף בלא זכות אבות, ואף בלא זכות מעשים טובים 

  מצידנו. הזכרת זכות האבות וחסדם מעוררת רחמים עלינו.

  

דבריו של הטור המתייחסים לסיומה זכות האבות,      

המספרת על  נה.)(מבוססים על הגמרא במסכת שבת 

גבריאל אשר סימן תי"ו על מצחי הצדיקים והרשעים 

(בימי יחזקאל), ומביאה דיון רחב אודות השאלה האם 

תמה זכות אבות ואם כן באיזה דור. לגבי סמליות האות 

  תי"ו על המצח, מובא שם:

  

 זכות תחון: אמר יוחנן ורבי. אבות זכות תמה: אמר ושמואל     

  .אבות

  

אים מחלוקת האם לדעת שמואל באמת תמה מבי התוספותהתוספותהתוספותהתוספות

זכות אבות או שדבריו מיוחסים דווקא לרשעים, שלגביהם 

תמה השפעת זכות האבות (לדעת ר' יוחנן לכאורה ודאי 

  :רבינו תםרבינו תםרבינו תםרבינו תםשזכות אבות בתוקפה עומדת). כך הביאו מ

  

 ויקרא( כתיב דהא תמה לא אבות ברית אבל תמה אבות זכות     

 אנו אין ואנן גלות לאחר אף יעקוב בריתי את וזכרתי )כ"ו

  הברית. אלא אבות זכות מזכירין

  

שלא כדברי בעל הטורים, לדעת רבינו תם איננו מזכירים 

בתפילות את זכות האבות כלל, כי היא תמה! אין מושג 

של זכות אבות, אלא רק ברית אבות, והיא ההבטחה 

לגאולה וקץ הימין. הטור הסביר את התפילה כמסתפקת 

אנו פותחים ב'זוכר חסדי  -מה זכות אבות או לאאם ת

אבות', ואם זה לא מועיל כי כבר תמה זכות אבות, אז 

 » גדי מכטה «

  19:08-20:24  |  ירושלים

  19:25-20:26  |  תל אביב

 19:16-20:28|        חיפה

 

 י כניסת ויציאת השבת :זמנ
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באהבה' (כנראה  למען שמולמען שמולמען שמולמען שמו'מביא גואל לבני בניהם 

החסדים  - שרבינו תם יסביר את הלשון 'חסדי אבות'

והבטחה וברית אלו הם  הבטיח וכרת הבריתהבטיח וכרת הבריתהבטיח וכרת הבריתהבטיח וכרת הבריתשבעבורם 

  העיקריים). 

  

ם קשים לקבלה, מפני שאנו מורגלים דברי רבינו ת     

מגיל קטן לכך שיש מושג שנקרא 'זכות אבות', ואין זה 

נכון!   זכות אבות המורגלת בפינו מעניקה משענת רוחנית 

מסוימת לאדם הנופל ממדרגתו הרוחנית. החוטא מתנחם 

בכך שזכות אבות מגינה עליו. דברים חריפים יותר נאמרו 

  :1שמות רבהשמות רבהשמות רבהשמות רבהעל ידי ר' יהודה ב

  

 מסתכל אני אם ה:"הקב אמר - ההרים? על מדלג מהו     

 אני למי אלא לעולם. נגאלים אינן -ישראל של במעשיהם

 אני וגם) ו שמות( שנאמר הקדושים, לאבותיהם - מסתכל?

 לכך גואלם, אני אבותם בזכות', וגו ישראל בני נאקת את שמעתי

) ו מיכה( שנאמר: אבות, אלא הרים ואין ההרים, על מדלג כתיב:

  .'ה ריב את הרים שמעו

  

התייחס לשאלת הזכרת האבות בתפילה, ובפרט  הרשב"אהרשב"אהרשב"אהרשב"א

  : 2בפתיחתה של התפילה בתשובותיו

  

 להי-א אברהם להי-א לומר בתפלה שקבעו במה אמרת ואשר     

 הארץ להי-וא השמים להי-א לומר תקנו ולא יעקב להי-וא יצחק

 הגדול לזה שסמכו הבמ וכן. בעניין מדעתך הנראה מן ונתעוררת

 התפלה בעניין גדול עיקר לזה יש באמת. והנורא הגבור

 הכוונה עיקר על לעמוד יתברך השם שחננו למי וכוונותיה

 ואמנה.   המרכבה הן הן האבות ל"ז אמרם והוא .האמתית

    לפילפילפילפי    האבותהאבותהאבותהאבות    מזכיריןמזכיריןמזכיריןמזכירין    שאנושאנושאנושאנו    מהמהמהמה    כיכיכיכי    נכוניםנכוניםנכוניםנכונים    הענייןהענייןהענייןהעניין    פשטיפשטיפשטיפשטי אפילו

 והוא.   תחנונינותחנונינותחנונינותחנונינו    לתלתלתלתבתחבתחבתחבתח    האבותהאבותהאבותהאבות    זכותזכותזכותזכות    להזכירלהזכירלהזכירלהזכיר    מכווניןמכווניןמכווניןמכוונין    שאנושאנושאנושאנו

 שמות( באמרו הגדול הצורך בעת בתפלתו משה שזכר העניין

 מזכירין שאנו וזהו .עבדיך ולישראל ליצחק לאברהם זכור) ב"ל

 גואל ומביא אבות חסדי וזוכר באמרו בתפלה ההוא במקום בזה

 עד המזרח האיר אמרו) ח"כ דף ג"פ( יומא ובמסכת. בניהם לבני

 עד אומר הוא למה ח)"כ (יומא שם אמרוו. לחברון מגיע שהוא

  חברון. ישני זכות להזכיר כדי ואמרו ?לחברון שמגיע

  

לאור דבריו אלו, נראה כי התפיסה ברורה לגבי הזכרת 

זכותם של אבותינו. ולא עוד, אלא שזהו קו מנחה 

בתפילות לה'. הסגנון הזה, כפי שמציג הרשב"א, הוא 

ל הטורים, ואינו עקבי בתפילה העמידה, שעליה דיבר בע

יחידאי. החל ממשה רבינו בתחינותיו על עם ישראל 

                                                           
1

  (וילנא) על פרשת בא (טו) 

2
  תכג סימן א חלק א"הרשב ת"שו 

  

והמשך בלשון הכהנים בבית המקדש, עד לתפילותינו 

  היומיומיות, זכות אבות מורגלת על הלשון.

  

אמנם במקום נוסף התייחס הרשב"א לעניין זכות      

  :3האבות, וזו השאלה שנשאל שם ותשובתה בצידה

  

 מזכה ברא): קד דף בסנהדרין( רומה שאמ מהו: אמרת עוד

 ז"דע ק"בפ( אמרו והלא: ותמהת.   ברא מזכה לא ואבא, אבא

 בערב הכין שלא בשבת, מי יאכל שבת בערב שהכין מי) ג דף

    אנואנואנואנו    למהלמהלמהלמה, , , , לבןלבןלבןלבן    מזכהמזכהמזכהמזכה    אינואינואינואינו    הרבהרבהרבהרב    אםאםאםאם, ועוד! בשבת יאכל איך, שבת

    לעבדיךלעבדיךלעבדיךלעבדיך    זכורזכורזכורזכור: : : : אמראמראמראמר    הנביאיםהנביאיםהנביאיםהנביאים    ואדוןואדוןואדוןואדון????אבותאבותאבותאבות    זכותזכותזכותזכות    תמידתמידתמידתמיד    מזכיריןמזכיריןמזכיריןמזכירין

  ...וליעקבוליעקבוליעקבוליעקב    קקקקליצחליצחליצחליצח    לאברהםלאברהםלאברהםלאברהם

 בעולם ממנו שיישאר, האדם שכר כל תכלית זהו תשובה: ...כי

, העובד בעצמו הוא כאלו, לו נראה ואז .אלהים עובד הגשמי

 ועל כן.  יתברך שעובד להשם מי הוליד שהוא, חי אלא מת ואינו

    אתאתאתאת    יזכהיזכהיזכהיזכה    למהלמהלמהלמה, , , , האבהאבהאבהאב    אבלאבלאבלאבל. הבן בזכות האב שיזכה באמת ראוי

    בגוףבגוףבגוףבגוף    לאלאלאלא: : : : ממנוממנוממנוממנו    מסובבמסובבמסובבמסובב    ולאולאולאולא, , , , בןבןבןבןהההה    מןמןמןמן    חלקחלקחלקחלק    אינואינואינואינו    והאבוהאבוהאבוהאב, , , , בנפשבנפשבנפשבנפש    הבןהבןהבןהבן

  ????לבןלבןלבןלבן, , , , האבהאבהאבהאב    זכותזכותזכותזכות    יועיליועיליועיליועיל    מהמהמהמה    ככככ""""אאאא. . . . בנפשבנפשבנפשבנפש    ולאולאולאולא

  

מושג של זכות סגולית אין אין אין אין נראה מדבריו בבירור כי 

העוברת מאב לבן, אין 'צינור' זכויות העוברות מאב לבן. 

לכאורה, זוהי אמירה כנגד דבריו הפשוטים המוזכרים 

קא לעיל מהתשובה בחלק א?!   אמנם הקושיא אינה דוו

מדברי עצמו אלו על אלו, אלא השאלה עקרונית יותר: 

מצינו בחז"ל אזכורים רבים של המושג זכות אבות. מהי 

משמעותם? מהי כוונת חז"ל במושג זה: האם האמת היא, 

כלשון הרשב"א, ש'האב למה יזכה את הבן בנפש...לא 

  בגוף ולא בנפש'?

  

שכתב  דומני שיש להסביר את עניין זכות האבות, כפי     

  :(פרשת וירא)מבריסק  'בית הלוי''בית הלוי''בית הלוי''בית הלוי'

  

 יועיל מה ולכאורה בתפלה אבות זכות מזכירים דאנחנו מה והנה

 אברהם הציל לא) א קד סנהדרין( אמרו והלא להבן אבות מעשה

  ישמעאל? את

    בירושהבירושהבירושהבירושה    הטוביםהטוביםהטוביםהטובים    ממעשיהםממעשיהםממעשיהםממעשיהם    קצתקצתקצתקצת    נשארנשארנשארנשאר    לנולנולנולנו    דגםדגםדגםדגם    משוםמשוםמשוםמשום    ורקורקורקורק

    יפהיפהיפהיפה    מהמהמהמה    בתפלהבתפלהבתפלהבתפלה    שאומריםשאומריםשאומריםשאומרים    וכמווכמווכמווכמו, , , , שלהםשלהםשלהםשלהם    הטובותהטובותהטובותהטובות    מהמדותמהמדותמהמדותמהמדות

 נשאר אצלנו והרי ....זכותםזכותםזכותםזכותם    לנולנולנולנו    שיזכורשיזכורשיזכורשיזכור    ראויראויראויראוי    ועל כןועל כןועל כןועל כן    שתנושתנושתנושתנוירוירוירוירו

 לנו שנשאר ממה יותר יצחק של מהניסיון גדול חלק בירושה

 עקידת לנו שיזכור מבקשים אנחנו ועל כן, אברהם של מהניסיון

  קצת. לנו גם הוריש הטובים מעשיו כי יצחק

  

הרי לנו שמושג זכות האבות אינה מעין 'צינור' המעביר 

של קיום המצוות ומעשים טובים ב'הוראת קבע' זכויות 

לבנים על אף היותם פושעים ומורדים. זכות האבות היא 
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 ט"חלק ה סימן מ 
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עניין הקשור בבנים עצמם. לבנים יש פוטנציאל גדול 

מכוח העובדה כי הם בני אבותם. גם אדם רשע, אם הוא 

בן צדיק, טמונה בו היכולת להתקדם ולחזור לתלם ולדרך 

נפשי והוא יכול להשתמש בו  הישרה, נסתר בתוכו כוח

  לטובה.

  

 ה זכות אבות יגן עלינו.    - י

        

מתגורר במעלה אדומים, אברך מתגורר במעלה אדומים, אברך מתגורר במעלה אדומים, אברך מתגורר במעלה אדומים, אברך , , , , ל'ל'ל'ל', מחזור , מחזור , מחזור , מחזור גדי מכטהגדי מכטהגדי מכטהגדי מכטה

 ישיבהישיבהישיבהישיבהבבבב

 

        

   

 

 40הר סיני לאחר  דעממכיצד נראה  ����

 ����שנה?

   

תשומת לבם של חלק ניכר מהפרשנים ניתנה להבדל      

עשרת  שבין עשרת הדברות הנזכרות בפרשתנו לבין

הדיברות הנזכרות בפרשת יתרו שבספר שמות. ואולם, 

בצד דיון זה ראוי לקיים דיון בנושא מקביל ורחב יותר 

והוא ההבדל בין תיאורו של מעמד הר סיני הנזכר 

  בפרשתנו לתיאור המקביל המופיע בספר שמות.

   

המקומות משמעותיים  בין שני זאת, משום שההבדלים    

בני  נו אינה מספרת על ההכנה שלראשית, פרשת  ביותר:

למעמד, בשונה מספר שמות המתאר הכנה  ישראל

(למשל: "לך אל העם וקדשתם היום   למעמד ייחודי

ומחר וכבסו שמלותם, והיו נכונים ליום השלישי כי ביום 

השלישי ירד ה' לעיני כל העם על הר סיני..."). שנית, 

בספר  אופיו העוצמתי של המעמד המתואר באופן מדויק

שמות (כדוגמת "ויחרד כל ההר מאד"), מאבד בפרשתנו 

-את ייחודו ומוצמד לאירועים אחרים: "השמע עם קול א

 ,לוהים חיים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי"

להים לבוא לקחת לו גוי מקרב - המחובר אל "או הנסה א

גוי במסות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה 

שלישית, בעוד   ראים גדולים".ובזרוע נטויה ובמו

שמעמד הר סיני המקורי מסתיים בכך שמשה נגש אל 

להים, התיאור של ספר דברים -הא אשר שם הערפל

"ושמרתם : "מדביק" למעמד הר סיני ציווי עכשווי

להיכם אתכם לא תסורו ימין -לעשות כאשר צווה ה' א

  ושמאל".

   

רית כפי שכבר כתבנו בעבר, בפרספקטיבה היסטו     

ווה ימעמד הר סיני ה ,קצרת ימים של ארבעים שנה

שלון חרוץ, שכן זמן לא רב לאחר המעמד הנשגב חטא יכ

ישראל בחטא העגל והתרסק. מצבו של עם ישראל היה 

קשה כל כך שהיה צורך ביצירת ברית חדשה ובמתן 

לוחות שניים. בפועל, עם ישראל נזקק לארבעים שנה על 

ת ברית חדשה ומתוקנת מנת לשקם את מעמדו ולכרו

שעליה נקרא בהמשך הספר. עשרת הדיברות שהיו 

אמורות לשמש כלפיד ההולך בראש המחנה איבדו 

ממעמדן הייחודי והן נטמעו ושולבו במארג מצוות רחב 

יותר כפי שהדבר עולה בבירור מפתיחתה של פרשת 

  קדושים שבספר ויקרא.

   

סיני  על רקע זה, התרפקות על חוויות מעמד הר     

וגלוריפיקציה של אירוע זה יהיו מעשה נוסטלגי אך בלתי 

אחראי מבחינה רוחנית, שכן תהיה בכך ראיה מעוותת של 

כמו גם החמצה והתעלמות מודעת מהתהליך  ,המציאות

הרוחני הכביר שעבר עם ישראל מתהומות החטא ועד 

הכניסה לארץ ישראל. בפרספקטיבה היסטורית, חשיבותו 

נובעת מעצמותו של המעמד אלא  ני אינהסי של מעמד הר

ת אירועים ותהליכים שעבר עם רמהיותו חלק משרש

  ישראל החל מיציאת מצרים.

   

בסנטימנטליות  , כמובן,משה רבנו אינו חשוד     

נוסטלגית, כפי שעולה בבירור מכל אות ואות בנאומו 

פועל ומכוון באופן מדויק   הארוך. להיפך, משה רבנו

מתן הכוונה והנחיה לדור הנכנסים לארץ  :למטרה

ישראל. לפיכך, בכל הנוגע למעמד הר סיני, מפשיט משה 

מהמעמד את כל סממניו החיצונים הייחודיים ומחבר 

אותו באופן ישיר אל ההווה והעתיד. בהתאם לכך, משה 

אינו מזכיר את ההכנה הגדולה לקראת המעמד, והוא 

 » גיל נדל «
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בלבדי. מעמד - ודינמנע מלציין את המאורע כמאורע ייח

הר סיני, במבטם הרטרוספקטיבי של משה רבנו ושל 

פרשתנו, אינו מהווה אירוע חוויתי ייחודי, אלא משמש 

כמקפצה אל ההווה ועתיד. לפיכך, מעמד הר סיני אינו 

מסתיים בעליית משה אל ההר אלא בציווי המשך 

"ושמרתם לעשות  :המחובר לו בדילוג של ארבעים שנה

להיכם אתם לא תסורו ימין ושמאל. בכל - אכאשר צוה ה' 

להיכם אתכם תלכו, למען תחיון - הדרך אשר צוה ה' א

 רכתם ימים בארץ אשר תירשון".האוטוב לכם ו

 

 

דיןדיןדיןדין    - - - - אורנית, עורךאורנית, עורךאורנית, עורךאורנית, עורךמתגורר במתגורר במתגורר במתגורר ב, , , , י"אי"אי"אי"א, מחזור , מחזור , מחזור , מחזור גיל נדלגיל נדלגיל נדלגיל נדל

        

 

  ���� עיון בשיטת הרמב"ם - חזרת הש"ץ   ����

המפורסמת  4הגרי"דהגרי"דהגרי"דהגרי"דבמאמר זה נבקש לעסוק בשיטת      

לגבי חזרת הש"ץ המבוססת על דברי הרמב"ם, ולנסות 

להציע פרשנות אחרת ברמב"ם, העולה בקנה אחד עם 

  המנהג הרווח כיום.

  

  שיטת הגרי"ד
  

  בהלכות תפילה (פ"ח, ה"ד; פ"ט, ג) כותב: הרמב"םהרמב"םהרמב"םהרמב"ם

  

והכל  מתפלל בקול רםמתפלל בקול רםמתפלל בקול רםמתפלל בקול רםכיצד היא תפלת הציבור יהיה אחד 

   ...שרה גדולים ובני חוריןשומעים, ואין עושין כן בפחות מע

ואחר שיפסיע שליח ציבור שלש פסיעות לאחוריו ויעמוד 

מתחיל ומתפלל בקול רם מתחילת הברכות להוציא את מי 

ועונין אמן אחר כל  עומדים ושומעיםעומדים ושומעיםעומדים ושומעיםעומדים ושומעיםשלא התפלל, והכל 

בין אלו שכבר בין אלו שכבר בין אלו שכבר בין אלו שכבר ברכה וברכה, בין אלו שלא יצאו ידי חובתן 

 יצאו ידי חובתן.יצאו ידי חובתן.יצאו ידי חובתן.יצאו ידי חובתן.

  

לכות אלו כי יש שני עניינים חלוקים: הגרי"ד מדייק מה

ציבור. יש קיום של עשרה ההההציבור ותפילת בבבבתפילה 

שמתפללים יחד שאין הקב"ה מואס בתפילתן של רבים וזו 

היא תפילה בציבור. ויש תפילת הציבור שהש"ץ חוזר על 

התפילה שאינו תפילת עצמו אלא תפילה עבור הציבור 

. 5מדין שומע כעונהכולו מדין שלוחו של אדם כמותו ולא 
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כפי שהיא מופיעה באגרות הגרי"ד הל' תפילה י, ב וכן מוזכרת  

בשיעורי הגרי"ד בעניין תפילה וק"ש סי' ח, עמ' פח בשם אביו 

קלח), - הגר"מ. עיי"ש גם סי' ד (עמ' ס), וסי' יח (עמ' קלז

 קכה).-ובספר "נפש הרב" (עמ' קכב

פילת נדבה בציבור. הוא בוחן את ההגדרות הללו ביחס לת 5

הרמב"ם בפ"א ה"י סבור כי אין לציבור להתפלל תפילת נדבה 

בדבריו, הוא עומד על כך שהרמב"ם מחייב את הציבור 

ואף את אלו שכבר התפללו לעמוד ולהקשיב ומנמק זאת 

  כך:

    

משום דבעצם תקנת חזרת הש"ץ נאמר דכל הצבור חייבים משום דבעצם תקנת חזרת הש"ץ נאמר דכל הצבור חייבים משום דבעצם תקנת חזרת הש"ץ נאמר דכל הצבור חייבים משום דבעצם תקנת חזרת הש"ץ נאמר דכל הצבור חייבים 

לשמוע, והיינו משום דעצם תפלת הש"צ חלה לגבי כל לשמוע, והיינו משום דעצם תפלת הש"צ חלה לגבי כל לשמוע, והיינו משום דעצם תפלת הש"צ חלה לגבי כל לשמוע, והיינו משום דעצם תפלת הש"צ חלה לגבי כל 

"צ שזוהי עצם תקנת חזרת התפלה, דלא רק השהצבור, הצבור, הצבור, הצבור, 

        ....מתפלל אלא דכל הצבור מתפללים

  

בדבריו הוא טוען כי מתיישבת תמיהה נוספת. בראש 

השנה ישנה הלכה לתקוע על סדר הברכות. היינו מצפים 

שיתקעו בתפילת הלחש שהיא התפילה העיקרית ואילו 

סבורים  (הובא בתוס' ר"ה לג:), הערוךהערוךהערוךהערוךרוב הפוסקים, למעט 

ם עצמו פסק כך כי יש לתקוע בחזרת הש"ץ. אף הרמב"

. הגרי"ד טוען כי זו הראיה כי מה (פ"ג, ה"ז)בהלכ' שופר 

שקרוי תפילת הציבור היא דווקא חזרת הש"ץ ולא תפילת 

הלחש שנאמרת קודם לכן. אמנם במקום אחר הוא מגדיר 

  זאת בצורה פחות רדיקלית:

        

ושתי חלותי שם של תפלה נאמרו בצבור, תפלה בלחש ושתי חלותי שם של תפלה נאמרו בצבור, תפלה בלחש ושתי חלותי שם של תפלה נאמרו בצבור, תפלה בלחש ושתי חלותי שם של תפלה נאמרו בצבור, תפלה בלחש 

        ושתיהן המה קיומי כל הצבור...ושתיהן המה קיומי כל הצבור...ושתיהן המה קיומי כל הצבור...ושתיהן המה קיומי כל הצבור...ותפלה בקול רם של הש"צ, ותפלה בקול רם של הש"צ, ותפלה בקול רם של הש"צ, ותפלה בקול רם של הש"צ, 

  

כמובן, שההשלכה המיידית שיש להסיק מדבריו של 

הגרי"ד היא שיש לתפוס את חזרת הש"ץ כקיום נוסף של 

התפילה בציבור ואולי אפילו קיום עליון יותר שלה. נמצא, 

                                                                                

כדרך שאין קרבן ציבור בנדבה. הגרי"ד מתלבט האם איסור זה 

קיים רק ביחס לתפילת הציבור ולא ביחס לתפילה בציבור 

שלדבריו יש לה בחינה של תפילת יחיד שנעשית במשותף עם 

  עשרה.

' משה כהן «  » ר
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פעמיים על  6שהציבור בעצם מחויב להתפלל כל תפילה

צמודות, כל המשתמע מכך (מבחינת עמידה ברגליים 

  איסור הפסק על כל המשתמע לכך וכו'). 

  

  עיון חוזר במקורות
  

אבקש להציע כאן הבנה אחרת בדברי הרמב"ם למרות      

. 7היצירתיות והקסם שקיימים בפרשנותו של הגרי"ד

לצורך כך נבחן את מקור דברי הרמב"ם בהלכות תפילה 

  ביחס לחזרת הש"ץ, ואת דבריו המפורשים בתשובותיו.

  

  לד:):-קו חכמים ור"ג בסוף מסכת ראש השנה (לג.נחל

        

רבן  .כשם ששליח צבור חייב כך כל יחיד ויחיד חייבמתני'. 

  ...גמליאל אומר שליח צבור מוציא את הרבים ידי חובתן

תניא אמרו לו לרבן גמליאל לדבריך למה צבור מתפללין 

אמר להם רבן  .אמר להם כדי להסדיר שליח צבור תפלתו

אמרו  ?בריכם למה שליח צבור יורד לפני התיבהלד :גמליאל

כדי להוציא את שאינו בקי אמר להם כשם שמוציא את  :לו

  .שאינו בקי כך מוציא את הבקי

  

נראה, שלשיטת חכמים, אדם בקי יוצא רק בתפילת 

הלחש, ואדם שאינו בקי יוצא בחזרת הש"ץ ולשם כך היא 

בין בקי  נועדה. לעומת זאת, לשיטת רבן גמליאל, כל אדם,

ובין שאינו בקי, יכול לצאת בחזרת הש"ץ הכללית (אלא 

שהבקי יכול גם לצאת ידי חובה בתפילתו הפרטית). שליח 

הציבור מתפלל תפילת לחש לצורכי תרגול על מנת שיהיה 

לו קל ופשוט להתפלל את התפילה בקול רם. כך גם באר 

  הרמב"ם את המחלוקת בשו"ת ס' רנח:
  

ם ז"ל, והוא שיתפללו הכל בלחש ויצא מה שתיקנו החכמי...

או  בין שליח ציבורבין שליח ציבורבין שליח ציבורבין שליח ציבורידי חובתו כל מי שהתפלל, אין הבדל 

זולתו מן הקהל, ואח"כ יחזור שליח הציבור ויתפלל בקול 

רם בקדושה כדי להוציא את מי שאינו בקי. וזוהי דעת 

החכמים, והיא ההלכה. ואין חולק רבן גמליאל בזאת 

לעשות, ואין רבן גמליאל התקנה, שכך נתקנה וכך ראוי 

חולק אלא בדבר אחר, והוא שהוא סובר שעיקר תקנת תפלת 

שכאשר הוא שכאשר הוא שכאשר הוא שכאשר הוא הלחש כדי לסדר שליח ציבור תפלתו לבד, ו

מתפלל בקול רם בתפלתו, אשר [הוא מתפלל], יצא בה ידי מתפלל בקול רם בתפלתו, אשר [הוא מתפלל], יצא בה ידי מתפלל בקול רם בתפלתו, אשר [הוא מתפלל], יצא בה ידי מתפלל בקול רם בתפלתו, אשר [הוא מתפלל], יצא בה ידי 

, הוא וכל מי שרצה לסמוך על תפלתו, בין בקי בין חובתוחובתוחובתוחובתו

  .שאינו בקי

  

                                                           
  רשות ולכן לא נתקן בה קיום כפול.למעט תפילת ערבית שהיא  6

ברצוני להדגיש שהמטרה בעיון זה היא פרשנית ולא בהכרח  7

במגמה לסתור את ההשלכות החיוביות הנובעות מפרשנותו 

 של הגרי"ד.

  יטת חכמים באופן מפורש:הרמב"ם בהלכה ט' פוסק כש

  

שליח ציבור מוציא את הרבים ידי חובתן, כיצד בשעה שהוא 

מתפלל והם שומעין ועונין אמן אחר כל ברכה וברכה הרי הן 

כמתפללין, במה דברים אמורים כשאינו יודע להתפלל אבל 

  היודע אינו יוצא ידי חובתו אלא בתפלת עצמו. 

    

להקשיב לחזן אך למעשה מציין שעל כולם לעמוד ו

  בחזרתו, ולא רק מי שאינו בקי, וזאת מטעם פרקטי:

  

אבל אני אומר, שכך רצוי בזמננו בגלל סיבה שאבארנה, 

והיא שכאשר מתפלל שליח הציבור בקול רם, פונה כל מי 

שהתפלל ויצא ידי חובתו, או לדיבור או לשיחה בטלה 

 והופך פניו מן ההיכל ויורק ומסיר כיחו. וכאשר רואה זאת

מי שאינו בקי, עושה הוא ג"כ כך בלא ספק וחושב שזה 

שאומר אותו שליח ציבור, אין סומכים עליו ויוצא (החוצה) 

כל מי שהוא אינו בקי, אף כי לא יצא ידי חובתו, ותתבטל 

הכוונה, אשר בגללה ירד שליח הציבור (לפני התיבה), שהיא 

  להוציא את שאינו בקי. 

  

ם על מנת להוציא את מי הוי אומר, הש"ץ חוזר בקול ר

שאינו בקי כתפיסת חכמים. גם הבקי וגם מי שאינו בקי, 

חייבים להקשיב ולענות אמן, כדי שבוודאות יהיה מניין 

לחזן ולאלה שאינם בקיאים. אין הוא טוען כי ישנו קיום 

נוסף בתפילה זו אלא היא רק לצורך אלו שאינם בקיאים. 

לכת כי ניתן  יתרה מכך, הוא אף מציע הצעה מרחיקת

לוותר על חזרת הש"ץ לחלוטין ובכל זאת תשתמר 

האפשרות לאלה שאינם בקיאים לצאת ידי חובת התפילה, 

  כלשונו שם:

  

ואם האנשים לא יתפללו לחש כלל, אלא יתפללו הכל אחר 

שליח הציבור תפלה אחת בקדושה, כל בקי יתפלל עמו 

י העם בלחש, וכל שאינו בקי ישמע, ויכרעו הכל עמו, כשפנ

אל ההיכל, בכוונה, הרי (בזה) כבר יצאו כולם ידי חובתן, 

וכך הוא היותר ראוי אצלי  ...ויהיה הדבר מסודר ומתוקן

  . באלו הזמנים, מן הסיבות אשר הזכרנון

  

אם נכונים דברי הגרי"ד, שישנו קיום יותר משמעותי ואולי 

בלעדי של תפילת הציבור בחזרת הש"ץ, כיצד ניתן לוותר 

בצורה שכזאת ואף לומר כי בכך הכל מסודר עליו 

  אתמהה.  - ומתוקן?!

  

נמצא, שמה שנראה כי הרמב"ם בפ"ח ה"ד (שצוטטה      

 - בהתחלה) מגדיר דווקא את חזרת הש"ץ כתפילת הציבור

אינו אלא לרבותא: אפילו חזרת הש"ץ שמטרתה רק 

הוצאת מי שאינו בקי הוי כתפילת ציבור, אך ברור 

תפילת הציבור העיקרית  שתפילת הלחש היא



עלון לבוגרי ישיבת ברכת משה מעלה   ]6[     לעילא< 

  

והמשמעותית. לפיכך ברור כי תפילת ציבור נדבה 

שנאסרה לפי שיטת הרמב"ם ודאי מתייחסת לתפילת 

  הלחש של עשרה וה"ה גם לחזרת הש"ץ.

  

הראיה מהלכות ראש השנה גם היא אינה מורה שחזרת      

הש"ץ היא היא תפילת הציבור. כזכור ביחס לברכות ראש 

ם לר"ג כי גם מי שבקי וגם מי שאינו השנה חכמים מודי

בקי יוצאים ידי חובת ש"ץ בתפילתם כיון שהברכות 

ארוכות וכדו'. נמצא, שבאמת בזמן זה רוב הציבור מתפלל 

ממש יחד עם החזן דווקא בחזרת הש"ץ ולכן מוטב לתקוע 

אז על סדר הברכות, אך אין זה מורה דבר על מהות חזרת 

  . 8מים על ר"גהש"ץ בשאר השנה בה חולקים חכ

      

ההשלכה המשמעותית שיש ללמוד מעיון זה הוא כי      

אדם שאיחר לתפילה, עדיף שיצטרף לתפילת הלחש של 

הציבור ולא לחזרת הש"ץ, כיוון שהחזרה נועדה רק למי 

שאינו בקי, וכן לגבי המתפלל תפילה קצרה, ראוי שיחבור 

אך  לחזן מתחילה ולא יתחיל להתפלל  רק לאחר קדושה.

אני חוזר ומדגיש כי לא הייתה כוונתי על ידי עיון זה 

להוריד מערכה וחשיבותה של חזרת הש"ץ על כל 

  המשתמע מכך, ודעת לנבון נקל.

        

        

ר' משה כהן, מחזור כ"ג, מתגורר באלון שבות, ר"מ ר' משה כהן, מחזור כ"ג, מתגורר באלון שבות, ר"מ ר' משה כהן, מחזור כ"ג, מתגורר באלון שבות, ר"מ ר' משה כהן, מחזור כ"ג, מתגורר באלון שבות, ר"מ 
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על פי הבנה זו יש מקום לומר שכיום כולם מתפללים בראש  

השנה בלחש ולא עם הש"ץ שיש מקום לתקוע דווקא בתפילת 

בחזרת הש"ץ, אלא אם כן נכניס את שיקול הפרעת  הלחש ולא

הכוונה שעלול להתעורר בעקבות התקיעות בעת הלחש, 

 ואכמ"ל.
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