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 קדמהה.  1
מצד אח ד עומד ערך  ה אחדות שדו רש   .  ציבורית בבית הספר  יוצרת מתח בין  שני  ערכים  מתנגשיםתפילה הה

שדור ש דו וקא   נהגי האבו תמומצד שני  עומד ערך שמירת , מהצוות החינוכי לקיים מניין אחיד לכל התלמידים

 . את פיצול התפילה הציבורית לפי הנוסחים השונים
בסיכום החשיבות ההלכתית ש ל    המאמר פותח.  א פשרית לפתרונו יע דרךצז ה ואהתח מציג את ה אאמר הבאבמ

לאחר  מכן מוצגות  הבעיות החינוכיות   השונות  שנ וצרו ת  .  שמירת הנוסח ו התפתחות חשיבות זו  לאו רך ה דורות

אחר  מכן  הפ תרונ ות ה שונים   שהוצעו בימינו  לבעקבות הבעיות י וצג ו . נ וסח התפילה בעקבות הרצון   לשמור על 

אחו ר  ויוצ ג עיקרון  הפשר ה לרונ ול וגית כ תתבצע חזרה  לאחר מכן .  מדוע  לדעתי ה ם לא  מספקיםלסוגיה ז ו  והסבר

לאחר הצג ת עיקרון הפשר ה . בעיות נוסח התפילה מתקופת התלמוד ועד לימינון שהיווה כבסיס העיקרי לפתרו

 .     ית נוסח התפילה במערכת החינוך ש מבוסס על עיקרון  זהעיאני אציע פתרון  חדש לב

                                                 
1

תורני מסוים כאשר לא מוזכרת המהדורה של מקור  . המאמר מבוסס על עבודה סמינריונית שעשיתי בהנחייתו של הרב יהודה ברנדס

 .ת"פ המהדורה שמובאת בפרויקט השו"הוא ע
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 חשיבות השמירה על נוסח התפילה . 2
 
 .חלוקת ראשוני אשכנז וראשוני ספרדמ. א

בסיס לבעיית נוסח התפילה בבית הספר הוא הרצון של כל א חד ואחד לשמור על נוסח אבותיו ולא לשנ ו ת   ה

רצון זה הוא לא  דבר חדש והוא  אופייני לכל התקופות אבל השאלה היא מהו טעמו של אותו ר צון   . ממנו מאומה

 .האם יש ל ו תוק ף הלכתי מחייבו
  2. ב רפל עמד על  כך  שגישת  ר אש וני א שכנז  לנ וסח התפילה שו נה  במהותה מגיש ת רא שוני  ספרד  לנוסח התפילהד

'   רפירוש ל סידור שכתב  בושיטתם מסוכמת בהר חבה   3פידו מאוד ע ל שמירת  נוסח  התפילהקראשוני  אשכ נז   ה

אלעזר  מסביר לא ורך  כל  פירושו  למה  הנ וסח שהוא  מביא   ' ר 4. יהודה  החסיד' תלמידו  של  ר  אלעזר מג רמייזא

.  חייב להיות כך ומה עומד מאחוריו  ומתוך הסברים אלו  ברור   שאין שום  מקום לשנות  את ה נ וסח ולפגוע בו

. שיטתו מסוכמת בקטע שבו הוא מסביר שהנוסח שהוא מתבסס עליו עבר בשמרנות מדור  לדור   עד שהגיע אליו

   - ר ות  המסירה של נוס ח התפילה וסודותיו הוא  מסכםלאחר שמסיים לפרט את דו
אלא  שלא  יחלוק   והנה עדי   וסהדי  במרומ ים  שלא   דברנו בדברים האלו לא  לכבוד י נו   ולא  לכבוד ב י ת אבות ינ ו  

כי סוד התפלות קבלנו רב  , כי החולק על זה כחולק על דברי תורה שניתנה מסינ י , עלינו החוטא בנפשו
והמוסיף  והמגרע אות אחת או תיבה   , ים ואנשי כנס ת הגדולה שתקנוהמרב עד נביאים וזקנים וחסי ד

 5.... כי לא  יסדו  בחנם תיבה א חת ואפילו  אות   אחת , כי א ין  להוסיף וא ין לג רוע, אחת אוי  לו בז ה ולבא

-התמו נה הי יתה שונה  לחלו טין כמו שנית ן  לראות בדברי ה אבודרהם שחי  בספרד במאה ה, לעומת זאת, ספרדב

14 -   
שים שמנ ו  התיב ות  שיש  בכל ברכה וברכה משמ ונה עשרה  והביא ו פס וק ים  על כל  ברכה מענינ יה שע ול י ן   יש  אנ

ואחר כך נראה לי שאי ן  לו יס וד ו ל א   . תיב ות יהם כמני ן  ת יבות  הברכה  וכן  עש ית י  אני   בראשונה מני ן  כזה
                                                 

2
, קבוצת יבנה(המאמר פורסם לראשונה בספר הזיכרון למרדכי ויזר ".  שמונה עשרה-הערות לתפילת העמידה של חול "מאמר  ב

 אחרונות הוצאת ידיעות(דב רפל ל שיצא לאחר מותו ש" פתחי שערים"והובא בשנית בקובץ מאמרים על התפילה בשם ) א"תשמ

 .הציטוטים כאן הם מתוך קובץ זה). עורכים יואל ונחמיה רפל, 2001
3

 11-ר שמשון מגרמייזא שחי במאה ה"שלמה ב' פדנות זו אפיינה כבר את ראשוני חסידי אשכנז כמו שניתן לראות בדברי ר ק

הדגשות בציטוטים לאורך כל המאמר הן שלי ה. רפאינו] נב[פירושי סידור התפילה לרוקח  ,אלעזר מגרמייזא' י ר"ם מובאים עיהדבר(

  -.)אלא אם כן צוין אחרת
שלא על תה  על   ,   ש שקר בי מינכם וב שמ אלכם שא תם בודים  מלבכם  כמה  וכמה   תיבות  ב תפלתכם,   ים ואיי היםאנ שי צ רפתשימו על  לב 

במדה ובמ שקל בא ותיו ת   וכל  ברכה  ותפילה שת יקנ ו ה כל הו א ,  שתיק נו לה ו התפילה במק ום  קרבנותלבם של חכמים הר אשונים 

לכן שימו על לב ב כם ואל תוסיפו  עוד  לעשות  כדרכ כם , אז היה ח ס ושלו ם את  תפילתנו כ עין  זמר של גויים הערלי ם, שאם לא  כן. ובתיבות

 ... להוסיף   ולגרוע תיבו ת ואותיו ת ב תפילתכם , הרעה הז ה
4
 . לראות בספר חסידים סימן תקנש המשיך את שיטתו כמו שניתן"יהודה החסיד שחי כמאה שנה לאחר הרשב'  ר

 ל"יטת ראשוני אשכנז  קיבלה עם הזמן הרחבה נוספת כמו שניתן לראות אצל המהריש. אז ישיר] לז[ירושי סידור התפילה לרוקח פ 5

  –) יפור כום ילכותה) נהגיםמ(ל "הרי מספר(
  וסיפר לנו מעשה בע צמו שהיה שליח  .אי ן מורגל ים ש םאפיל ו בניגו ני ם ש  א ין לש נות מנ הג המקום בשום  ע ניןל "י סג"אמר מהר] ... יא[

והוקשה  בעינ י ו   .  והיה מנגן כל ה תפלה כמ נהג מדינת או שטריי ך כי כן המנ הג שם, ציבור פעם אחת בק הלת רעגנ שפורג בי מים הנוראים

רבינו אפרים לומר לתפל ת  ואמר שבאותו פעם היה הוא אומר סליחה אני אני המדבר אשר יסד . שהיו אומרים הפטרה בניגון בני ריינוס

ואמרו  המנהי גים אליו שאין מנה גם לומר אות ה   . וסבר  שמצוה  לומר שם לכ בוד ר בינו אפרים המחבר  אשר  מנוחת  כבודו  שם,  מוסף

לימים מת ה ב ת הר ב ביום  כפור ו הצדיק הרב  הנזכר  עליו הדין שלק תה  ב תו  על מה  ש שינ ה   . הסליחה ולא  שמע   אליהם מסבר תו דלעיל

 . מנהג המקום

  –) ריט תימן סכפורים הום ילכות היים חורח ארוך עא על שולחן"הגהת הרמ (5א"ל נפסקו להלכה על ידי הרמ"ברים אלה של המהריד
 . א פילו  בניגונ ים  או בפ יו טי ם שא ומר ים  שם, ואל  יש נה אד ם מ מנהג העיר ... 
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ן  תיב ו ת   שורש כי לא  ת מצא מקום בעולם שאומר שמ נה עשרה בענין אחד תיבה בתיבה אלא יש מו סיפי
ולמה נטריח על הסופרים  . ויש ג ורעין ואם  כן המנין הזה אינו מ ועיל אלא למי שעשאהו לא לזולתו

   6.לכתבו

באשכנז לא  היו מוכ נים לקבל אפשרות של  מספר נוסחים נכו נים  ואילו בספרד  הכירו בעובד ה , סיכוםל

 .שהמציאות היא שיש מספר נוסחים וכולם ל גיטימיים
בעוד   .במהו תו מהיחס לשאר המנהגים נוסח התפילה שונהלהלכתי ההיחס , יה דב רפלפ ההבחנה שעמד על"ע

נוסח   .בנוס ח התפילה הכלל ההלכתי שונה  במהותו, "אל תיטוש ת ו רת אימך"שעל כל המנהגי ם חל הכלל של  

פ אשכנז ה וא לא  סתם מנהג שצריך  לשמר אלא ה ו א אמת בלעדית שכל שינוי  שלה  הוא טעות ולכ ן  "התפילה ע

.   פ גישה ז ו לא  יכול להיות  שא דם אשכנ זי יסכים לשנ ות את  נו סח תפילתו גם  אם רוב  המתפללים הם ספרדים "ע

הגישה הספרדית הרבה יותר פ תוחה לנוסח התפילה והיא מאוד תתגמש בנ וסח לפי ציבור  , לעומת זאת

 .המתפללים

 
 שמ ירת נוסח  י על  גי שות האשכנזים והספרדים בנושא " ב ה שע רים של  האר" שפ עת מ של יה. ב

 .התפילה
  –י פוסקי אשכנז  "י שהתק בלו ע"גישה האשכ נזי ת התרככה עם ה זמן בעקבות דברי האר ה

שהם מנהג קדמונים של הם בסידורי   , יש  חל וקים  רבים בי ן  אשכנז וספרד  וקטלונ יא   ואיטל יא  וכ י וצא  בהם...  

כנגד שנים  , ים ברקיעב שער" שהם י, וה יה אומר. שהם מחולק ים בשרשי התפיל ו ת ל פי הדי ן , התפיל ות
ודרכ י השערים גם  כ ן   ,   ש ודאי   שלא הי ו השער י ם שו ים,  ואמר. . ..  ו כל אחד עולה דרך שער אחר, עשר שבטים

כ ל אחד צריך להתחזק כמנהג  ולכן.  ולכ ן גם כן התפיל ו ת  משונ ות,  וכל אחד משונה מחבירו ,  לא הי ו שו ים 
אך מה שהוא דינ י ם   .  אלא על הסדר ההואואי ן תפלתו  עולה, כי  מי  י ודע אם הוא מ שבט ההוא, תפלתו

 7 ...זה שוה לכל השבטים, מפורשים בגמר א

י הבסיס ההלכתי של  התפילה שמובא בגמרא צריך ל היות שו וה בין  כל הנוסחים אבל מעבר אליו כ ל "פי הארל

סח לפי ז ה כל שינ וי בנו . אדם חייב להתפלל דווקא בנו סח של עדתו כ י זאת הד רך הי חידה שתפילתו תתקבל

י הביאו  האחרונים הא שכנזים להלכה  באורח חיים סימן "ת דברי האר א.יגרום להפחתת קבלת התפילה בשמים

 .ח"ס
ראשוני אשכ נז  טענו שהנוסח שלהם הוא הנו סח .  י שונה במהות ה מטענתם של ראשוני אשכ נז"ענתו של האר ט

ש ר ק נוסח אחד שמתאים לו ומכא ן  י  טוען  שיש מספר נוס חים נכונים אבל  לכל אחד י"היחיד שנכון  וא ילו האר

י האשכנזים טענו שה נוסח של הם הוא ה נוסח  " אם עד הא ר, כלומ ר.  שמבחינה אישית יש רק נ וסח אחד נכון

י הא שכנזים  מקבלים את זה  שיש  נוסחים נ ו ספים אבל אומרים שכל אחד  חייב לדבוק בנוסח  "לאחר  ה אר,  הנכון

 האשכנזי ת המאוחרת הו א האמירה שאס ור לאדם  לשנ ות  משות ף לדעה האשכנ זית הראש ונה  ו לדעהה .אבותיו

גלל ש זה ה נוסח  היחיד שיתקבל ב ואם , פ הדעה  הקדומה"שנכון  עד אם  בגלל ש זה  הנוסח היחי(את נוסח אבותיו  

 . )פ הדעה המאוחרת"ע
גם לאשכנ זי ו ג ם ,  י התקבלו  גם על הספרדים ובעקבות כך  נוצר מצב שא סור לאף אחד"ם הזמן דברי  הארע

   8.לשנות  את נוסח אבותיו  כי כל נ וסח אחר לא יתקבל בשמיים, ילספרד

 
                                                 

  .ה יש אנשים"פר אבודרהם שמונה עשרה דס 6
7

 .ה פרשת ויחי תורה אור"של 
8

  .ת יחווה דעת חלק ג סימן ו"שו, ראה את פסיקתו של הרב עובדיה יוסף אדוגמ ל
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 שאלה החינוכית שנגזרת מתוך שאלת שמירת הנוסחה.  3
וגרמ ו לכך שכל אד ם מחויב מבחינה  , י השפיעו ר בות על האשכנ זים ועל הספרדים כאחד"שדברי ה אר אינור

חשיבה ז ו הייתה טובה  כ ל עוד הקהילות   . הלכתית לשמור  על נ וסח אבותיו כי כל   נוסח א חר לא יתקבל ב שמים

דברי   ,  בוב בין העדותרבקהילות שבה ן  נוצר  ע, לעומת  זאת  . היו נפרד ות  ולא  היה בהן  ערבוב  בין העדות  הש ו נות

 9: י  גרמו למ ספר בעיות חמורות"האר
 .חדות הקהילהאעיית ב .א
  ח שו נה מנוס ח תחושות  ש ל התלמידים ה מתפללים בבית הספר בנוסה - קושי בעזיבת מנהג האבות ה .ב

 .םהיבותא
 .פגיעה של החלפת הנוסח בחוויית התפילהה .ג

 
 בעיית אחדות הקהילה. א
ר  זה  יכול ל גר ום  לפגיעה חמור ה  בי כל  אחד צריך לדבוק  בכל מחיר בנוסח אבותיו וד"פ גישתו  של  האר "ע

בל כאשר  י  היו אמנם טובי ם כאשר  לא הי ה ערבוב בין ה אשכנזים לספר דים א"ברי הא רד 10.באחדות הקהילה

את הדברים  " ערוך הש ול חן"על תופעה זו כ תב .  ערבוב זה נוצר   הם התחילו לג ר ום לפירוד  גדול  בתוך הקהילה

  –הקשים הבאים 
ו באמת בעיקרי  הדברים כל  . ..  ל  לא  היה או מר פ י וט ים   ופזמ ונ ים אל א מה שסידר ו  הראשונים "י ז"האר

חד ותפלה אחת ומי כעמך ישר אל גוי אח ד   ומה בכך ולכולנו ת ורה אחת ומשפט א ...  הנוסחאות ש וו ת
  :ו יש  פירוד ב ין  ישראל והאומר  כן הוא כס יל וב ער"וחלילה ו חס לעשות פירו ד או לאמר שח  בארץ

מעניין שבמקרה . עיית האחדות קיימת בשיא חומרתה כאשר בנ י זוג מעדות שו נות מתחתנים האחד עם השניב

לשנ ות את נוסח בית אביה ולעבור להתפלל בנוסח , צריכהואפ ילו , זה ברור ל רוב  הפוסקים שהאישה יכולה

 11. וכל זה ב שם האחדות, בעלה
עיית האחדות בקהילה שנוצרת בעקבות הרצון לשמור על נוס ח האבות היא נושא שצריך לעסוק בו בהרחבה ב

  ברו ר לכול ם שבמערכת החינוך  צר יך לשמור  על  האחדות ומכאן ,  ל עומת זאת. בנפרד ורבו  המ חלוקות עליו

 .הרצון ל שמור  על נוסח האבות  גורם  לבעיה חמורה שד ורש ת טיפולש

 
תחושות של התלמידים המתפללים בבית הספר בנוסח שונה  ה- הקושי בעזיבת מנהג האבות. ב

 םהיבות אמנוסח
המשך אביא  בו, על  נו סח האבות היא בעיית האחדות עולה בקהילה בעקבות הרצון לשמו רשבעיה העיקרית ה

הבעייתיות של .   שהוצעו איך ניתן בכל זאת לקיים במערכת החינוך מניין משותף לכל העדותפתרונות ש ונים

                                                 
  - )ג לימןד ס" חיים חורח אשה מגרותת א"וש(רב משה פיינשטיין הינוי מצב זה מתואר על ידי ש 9

 מקומ ו   והנה מתחלה  כש הי ו כלל ישראל מאות  בשנים כל ק הל וק הל במקומות  מיוחדות היה ידוע  כל מק ום מנהגו ואם אחד הע תיק

ר ונתק בצ ו  "אבל עתה אחרי עקירת הקהלו ת ב עוה, להתיישב במ קום אחר נעשה דינו כמנהג מקום האחר ממילא גם לנוסח התפלה

 ...  נ  שמתפלל "למקום אחד בנוא יארק ובעוד ערים גדולות אנשים יחידים מכל קהל וקהל לא שי יך שיש תנה דינו לביהכ
 ).סימן ה" (שיבת ציון"ת "ני בעל שושאלה שהובאה בפבוגמא לכך ניתן לראות ד 10
11

" (נוסחי התפילה ומנהגי העדות"תחת הכותרת " ישיבה" דוגמא לכך ראה בפסיקתו של הרב אליעזר מלמד שפורסמה באתר 

http://www.yeshiva.org.il/midrash/3861.( 
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עדות לפגיעה מעין    .גיעה אישית באלו שיצטרכו לעזוב את נ ו סח אבותיהםפפשרות  של אהמניין המשותף היא 

   -  זו  ניתן ל ראות ב דברי הרב רמי ברכיהו
, י  ואת   חברי שמוצאם  היה מבני עדות המזרחהכריחו או ת, כאשר הייתי  ת למיד בישיבה  התיכונית 

 הסברה היי תה שבית המדרש  שהוא מקום  בו   לומד ים  ת ורה .להתפלל בימים  נורא ים ב ישיב ה בנוסח אשכנ ז

וכ ן ההערכה הייתה כ י  בחור  ישיבה  ודאי   יתעלה  ו יתר ומ ם י ו תר כאש ר  .  ול כן רא ו י  הוא גם  לתפי לה,  יש ב ו מ עלה

חובה ישיבתית  זו גרמה לי נז ק  ,  לצערי הרב.מני י ן ש ל בעלי בת יםיתפל ל במני י ן  י שיבתי  מאשר י תפלל ב
וה תגעגעתי עמוקות לתפילה , ה ן משום שלא  התחברתי לתפילה אותה איננ י מכיר, רוחני עצום

 התלמידים יו צאי עדות   -מתנשאת עלינו  "  הישיבה"והן  משום שהרגשתי ש, ולמנגינ ות של בית אבא
 12.המזרח

אבל עצם העובדה שיש   , ו שיש תלמידים ששינוי נ וסח אבותיהם לא פוג ע בהםפגיעה זו לא  גו רפת שמובן כ

  .תלמידים שיכולים להיפגע דור שת עיסוק וטיפול בבעיה
 

 הפגיעה של החלפת הנוסח בחוויית התפילה . ג
דו גמא לכך   . ובחוויה ש לה כוונה  בתפילהבעייתיות נוספת של  החלפת הנ ו סח היא האפשר ות שההחלפה ת פגע ב

   -י  "למד עם דברי האר מליעזר אא ות בהת מודדות החדשני ת של ה רב ניתן לר
ל כל עדה נוס ח  . נכו ן  לתת מק ו ם חשוב לשונ י  שבין העד ות,  ש בהם רחשי הלב באים ל ידי  ביטו י,  בתפ יל ות...

וכשהוא מתפל ל   ,   וני מ ים נסתר ים  וגלו י ים  ק ושרים  את האדם למנהגי אבות י ו.  שמגלה פן  י יח וד י  בעבודת הלב

ו יש מע את  החז ן   ,   וכש י בוא לבי ת הכנסת בשבת.וכו ונ תו עולה,   מתנגנים הנימ י ם בנפשו,בנוסח שלהם

,   ו י יזכר  בתפיל תו   ובעבודת ו  של הסבא של ו ,   י יזכר בחזנים  ששמע בילד ות ו  כשישב ל יד  אבי ו,   והקורא  בתורה

ת ע וררו  ורגשי ק וד ש וע ונג י,  ו י יזכר בתפילתם  וצד יקותם  ומ ע שיהם הטובים  של זקני בית הכנסת מנוחתם עדן

ולכן  גם ב ישיב ות  צ ריך לתת  מקום  למנהגים  ולמנ גינו ת התפילה  של העדות .  .. .  ותרבה ד בקותובליבו  
אמנם מ י    .כדי  ש התלמידים לא  יחושו  בקרע בי ן עולם התורה  שלהם לעולם המסורת והתפי לה,  השונות

 13.ו ן  יותר ר שאי להתפלל במקום שבו יכ ו, שמעצמו מרגי ש שיכו ון  י ותר  בנוסח שו נה מנ וסח אבות יו 

בר מהותי   באדם שגו רם ל כך שיצטרך לה תפלל בנוסח מסוים אלא שפש וט כל אדם  יכו ל  דין אפי הרב מלמד ל

של ה רב  מלמד הוא כללי  ן ה פתרו. להתכוון  ולהתחבר יותר לתפילה שאליה הוא  רגיל ושבה הת פללו אבותיו

ת מקום למ נהגים  ולמנגינ ו ת לת"בהמשך העבודה הפתרו ן של   .  מספיק כדי ליצור  משהו פרקטי מאוד ואינ ו

  .יפותח יותר בה רחבה" התפילה של העדות השו נות 

 

 פתרונות שונים שהועלו לבעיית הנוסח במערכת החינוך. 4
 .פוסקים ליצירת פתרו נות  שונ יםהה את אבעיות שהצמיחה השמירה הא דוקה על נוסח ה תפילה הביה
 פלל את תפילותתת האפשרות להפ רוב המתפללים תוך כדי נתינ"קביעת הנוסח הציבורי ע. א

 הלחש בנוסח בית ההורים
סיקה מעין זו   ניתן ל ראות  אצל  הרא שון  לציון   פ. פ רוב המתפללים"פתרון הר ווח ביותר הוא לקבוע את הנוסח עה

   -הרב עוזיאל  
                                                 

12
). http://www.yeshiva.org.il/midrash/14386" (? משותף או נפרד-נוסח התפילה ", "שיבהי"אתר ,  הרב רמי ברכיהו

 .ההדגשות במקור
ראה גם ). http://www.yeshiva.org.il/midrash/14090" (עדתיות לעומת אחדות ישראל"בכותרת " ישיבה"מתוך אתר  13

באיזה מקרים מותר  "-סעיף ג " הנוסחים ומנהגי העדות א"תחת הכותרת " ישיבה"בתשובה נוספת של הרב מלמד שהובאה באתר 

 ).http://www.yeshiva.org.il/midrash/2561" (לשנות את הנוסח
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כל הצבור   חייבים  לנהוג  אסור  לנהוג   מנהגים שונ ים   בבית כנסת אחד בענינ י  תפלה  וכל  הכרוך  לה  אלא ...  
 כל ישראל מצוו ים ומחויבים להיו ת באגודה אחת ולב אחד לאביהם שבשמי ם . ... הג אחד על פי הרובמנ

 ...14 

תרון  זה אמנם   פותר את  בעיית האחדות אבל ה וא לא  מתמודד  עם הבעיות האחרות ש נובעות  מכך שאדם נד ר ש  פ

ה שאמנם  נקבע את  הנוס ח י   האמיר"בעקבות כך  יש  פוסקים שפיתחו את  ה פתרון  הזה  ע.  לשנות  את  נוסח  אבותיו

ה רב מש ה   , לדוגמא, כך פסק .פ רוב המתפללים אבל נאפשר למיעוט לדבוק בנוסח אבותיו בתפילות הלחש"ע

   -פיינשטיין 
צ לומר בקול רם ואין הדרך לומר בקול רם יעשה כמנהגו ובדברים שנ אמרים בקול  "ולכן בדברים  שא... 

צ  צריך ל ומר כנ ו סח הצבור אף "וכשהוא ש, בנוסח הצבו ררם בין מדינא  בין מדרך העולם צריך להתפלל 

  15. בתפלת הלחש שלו כ י ו ן  שהוא ל הסדיר תפלת ו

רב פיינשטיין  פסק מתוך אמירה עקרונית  שזא ת הדרך  העדיפה בימינו אבל  הו א לא  הרחיב את  הביסוס ההלכת י  ה

  16. רב אליעזר  גוטמןהביסוס הלכתי זה נע שה בהרחבה על ידי . לפסיקה זו
 :פתרונו  של הרב ג וטמן  אינו מספק בגלל מספר דבריםדעתי ל
.   17פתרו נו  של  הרב גוטמן מבו סס על כך שתל מידי בית ספר נחשבים כעוברים למקום חדש  על מנת לחזור . א

לדעתי יש להע מיד את הקביעה הזאת  בספק כי לא  מדובר כ אן במקום  זמני  אלא במקום הת פילה המרכזי  ש ל  

 .    שנים6כולה להימשך גם שי, התלמידים בתקופת בית הספר
פ הרב גוטמן זה מ ניעת המחלוקת ומכאן הוא מסיק שבפרהסיא יש לנהו ג כמנהג  "הקו המנחה בפסיקה ע. ב

על קביעה זו יש לערער שהרי  יכול מאוד להיות שדווקא שינ וי המנהג יגר ום  . המקום גם בנוסח התפילה

   18.יולמחלוקת עם הדור הקודם  שמקפיד מאוד על שמירת מנהג אבו ת
כאשר  בבית ספר אין ר ו ב   . ה רב גוטמן יו צא מתוך נקודת  הנחה שבכל בית ספר יש ר וב ברור  של עדה מסוימת. ג

  19.מוחלט אז הפתרון לא  תופס כי ל א יהיה ניתן  לה חליט מהו נוסח בית הספר

                                                 
14

  ).ת יחווה דעת חלק ג סימן ו"שו (ך פסק גם הרב עובדיה יוסף כ. עניינים כלליים סימן א-ת משפטי עוזיאל כרך ד "וש 
 .ג לימןד ס" חיים חורח אשה מגרותת א"וש 15
16

 .88-97' עמ, 65-66גיליון , א"שמעתין תשמ, "נוסח התפילה במוסדות החינוך", רב אליעזר גוטמן ה
א "י הרמ"ם שנפסקה ע"פ שיטת הרמב"חל גם על מנהגים ע" לא תגודדו"איסור ". לא תגודדו"ן זה פותר גם את הבעיה של תרופ

ם בפסיקתו באיסור זה היא הגרימה למחלוקת ומכאן הוא מסיק שג ם "הרב גוטמן מראה שהקו המנחה של הרמב. והמגן אברהם

הרב גוטמן ממשיך את קו .  מנהג הבית בקטעי התפילה שנאמרים בלחשם לא תהיה בעיה בשמירה על"לשיטה המחמירה של הרמב

החשיבה הזה גם לגבי קביעת נוסח התפילה של החזן וקובע שאמנם היה ראוי שנוסח התפילה של החזן יהיה כנוסח רוב המתפללים 

נוסח ששונה מהנוסח שלהם אז אבל בגלל שהטעם הוא יצירת מחלוקת אז אם רוב המתפללים רואים בעין יפה את זה שהחזן יתפלל ב

 . זה יהיה מותר
17

 . ראה שם
 ורחת א"שו(שלח לרב עוזיאל שה קוק במכתב "מירה דומה בפשט המשנה של העובר ממקום למקום ניתן לראות בדברי הראיא 18

 ).ח יימן סיים חורח אשפטמ
19

,  "אחדות בבתי הספר "-" פרד משותף או נ-נוסח התפילה ", אתר ישיבה( על הבחנה זו כבר עמד הרב אביחי קצין 

http://www.yeshiva.org.il/midrash/14386  (-  
יח ד   "מחד הרצון ליצור אחדות של .  תחושות  מנוגדות צ צות בקרבנו  ע ת אנו  באים לדון בשאלת  נוסחי ומנהגי ה תפ ילה בבתי  הכנ סת

ע ו מ ד   ,  מא ידך .שקיבו ץ  הגלויות לו  זכינו בדורנו יגב ש א ת ה באים מקצווי  תב ל ליחידה מלוכדת א חת  של בי ת י שראלהרצו ן ".  שבטי  ישראל

ש שני ם עש ר שע רי ם י ש ברקי ע ותפילת   , י ה קדו ש"שה ורה ל נו  האר, הידיעה". שמע בנ י  מוסר אבי ך ו אל תי טוש תו רת אמך "הצו של 

נראה שהדרך לשי לוב הנכון עוברת    ? ך נשלב בי ן שנ י  השיקול ים הלל והשאלה הי א ה יא . כל שבט ע ולה בש ער המי וחד לשב ט  זה

לרוב בתי הכנס ת ברחבי העולם היהודי יש צביון מייחד ומתקיים בהם נוסח של עד ה  . בהבחנה שבין ב תי הכנס ת ומוסדות ה חינוך

עירוני ש בהם י ש מ ספר רב  של   יש א מנם לחלק  בין מקומות  ב עלי צביון (ק שה לראו ת מצב  שבו  המצב   הזה מ שתנ ה בין לי ל .  מסוימת

שבהם י ש ערך ו עניין גדול לאחדות  ,  לבין מקומות י שוב ק טנים כמו  קיבו צים וישובים קטנים, ש ברוב המ קרים יש להן נוסח מ סוים, קהילות

הישיב ו ת   ,  מצד שני  נראה  שי ש להקדי ש מח שב ה רבה  לחינוך לתפילה בב תי ה ספר ). הקהילה ולשילוב  ש ל פסיפס  העדות  ה שונות
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 פ החזן"ביעת נוסח התפילה עק. ב
 לא יהיה קבוע אלא הוא יקבע כל פעם  ה וא ה קביעה שנוסח התפילה גנוצתרון נ וסף שה ועלה לבעיות שהפ

    -השאר  על ידי הרב אליעז ר מלמד ן פתרו ן  זה הוע לה בי. פ החזן"מחדש ע
י תפלל , אם החזן  ספרדי. ובדרך כלל  הולכים אחר החזן.   ...  במקומ ות רב ים  מתפלל ים בני  כ ל העדות  ביחד

למרות שהגי ית ו   ,    החזן תימנ יו יש  מקומו ת שאפיל ו אם . ית פלל בנוסח אש כנז,  ו אם אשכנזי .  בנוסח ספרדי 
א י ן   , וכיו ון  שכל המנ הגים כשרים  ומ וכרים לכל.  הוא מ תפלל כדרכו בהגייה תימנ ית , שונה מא וד מהמקובל

  20.ואי ן  הדבר עלול לגרום למחלוקת,  "לא תתגודדו"בזה חשש 
 בקטעי ג רו ם להרבה מאוד  בלבוליםיוא הפי  דעתי להיא  ש פ ה חזן"ל  החלפת הנוסח עשבעייתיות בפתרון  ה

נים יעלו לברך בשחר ית אבל אם הו א  וה אם  החז ן יהיה ספרדי  אז הכ, לדוגמא. התפילה שנעשים בפרהסיא

 . וכן  הלאה.  ג מידות  אבל  אם הוא א שכנזי   אז לא יגיד ו"אם החז ן ספרדי אז י גידו  י. אשכנזי א ז הם ל א יעלו
 

 חלפת נוסח התפילה ברוטציה קבועה בין התפילותה. ג
פ רוטציה של הנוסחי ם  "נו סח ישתנה בכל  תפילה עהמעין שכלול  של ההצעה הקודמת שלפיו ש רבנים שהצי עו י

   -  יד על כך רב הישובהעבישוב טלמון כמו ש  ש רה  מעין זו הו נהגה פ. השונים
,   התפילה בליל שבת היא מש ותפת לכ לל העדות, זה הרקע לכך שביישוב   טלמון .. .  !לחבר בין הנוס חים

כאשר שבת א חת התפילה היא אשכנז ית  ו שבת לאחריה  ,  וגם ספרדיםומתפללים בה גם אשכנזים  
,  את הציבור להתפלל יחד " הכריח"לעניות דעתי  אי ן ל,  עם זאת.התפילה היא של בני עדות  המזרח

 אשכנ ז  -ו יה י  רצו ן שנזכה להיגאל גם ביכולת  לבנות קהיל ות  משני הבתים גם יחד    .... ועדיין לא אכש ר דרא

 21.וספרד

וז ן גם כן  דבק בעמדה זו והוא  הוסיף שאת השילוב בין הנו סחים בתפילה יש להתחיל כבר   ר שראל ירב ה

   - הא מירה של השילו ב תחלחל אל העם במוסדות החינוך ומתוך  זה
על הנושא  ולאמצ ו   ' להתלבש' לראש י מ ינהל  החינ וך הדתי  , האחד:  קר יאת י  מ ופ נית  אי פ וא לשנ י  ראשים... 

-ליצור מודל ש ל תפילה המשלבת את הנוסח והנעימה האשכנזית  ;כפרו י יקט לאומ י  בשנים הקרובו ת
 קריאה לראשי מ וסד ות ת יכ ו ן   פנימ י ית י   –ובמקביל    ...'; בחתך רחבי'מזרחית בדרך של רוטציה יומ ית או  

 22 .. ..אשכנזית מלאה-בתפילות השב ת תוך  שי וו יונ יו ת מזרחית  לתכן  מתכ ונת כ זו 

החלפה זו אמנם  יכולה להתקבל . ית של הנוסח  שבו מתפלליםהבעייתיות בפתרון  זה היא  הצו רך בהחלפה תמיד

יפה בכיתות הג בוהות שכבר  מ חונכות  לתפילה אבל יהיה  קשה מאוד  לקבלה בבתי ספר היסודיים שבהם יש  

 .חשיבות גדולה  לנוסח קבוע שעל פיו מחנכים את הילדים
                                                                                                                                         

מצב מבורך ז ה יוצר מצב שבו  בכ יתה אח ת או ב שיעו ר אח ד  . אין חלוקה עד תית  של ב תי ה ספר, ובציבור הד תי לאומי,  זכינו.ולפנותוהא

בפ רט א ם הוא  רוב   (ה אמנם  ר אוי הו א המצב שבו  ייקבע נוסח התפי לה על פי רוב תלמידי בית הספר . לומדים יחד בני עדות שונות

  ?!וסח  של  התלמידים המה ווי ם מיע וט בבית הס פר ולא  יי נתן ש ום בי טוי  לנ,  ! ) זעום 
20

"  (בני עדות שונים המתפללים ביחד "-" הנוסחים ומנהגי העדות ב", "ישיבה"אתר , הרב אליעזר מלמד 

http://www.yeshiva.org.il/midrash/2562.( מטרתה הסופית היא הרגלת שהשיטה הזו וקבע הרחיב את ' הרב נחום רבינוביץ

[אתר משרד החינוך : מתוך, פז-ת שיח נחום סימנים פו"שו(הציבור לנוסחים השונים כדי שבסוף יווצר נוסח אחיד לכולם 

education.gov.il [ מנהגי העדות ונוסח התפילה"יחידת.(" 
 ברכיהו מציין בדבריו ששיטתו נוצרה בעיקר בעקבות השפעת הרב. ההדגשות במקור. ודםקמשך דברי הרב רמי ברכיהו שהובאו ה 21

ל כאשר "שרה זו נפוצה מאוד גם במניינים בצה פ.שכאמור דוגל בשיטה שכל שליח ציבור יתפלל בנוסח אבותיו' רבו הרב רבינוביץ

 .זשניים ואומרים חצי בנוסח עדות המזרח וחצי בנוסח אשכנלרבים מהם באת תפילת ערבית של שבת מחלקים 
22

 "סרוגים"רים מובאים באתר בדה 
)di=1?מזרחיים-משולב-תפילה-נוסח-צריך-רוזן-הרב-http://www.srugim.co.il/54267 .(במקור ההדגשות. 
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 חסידים כנוסח אחיד לכל העדותהנוסח  קביעת. ד
לש ון  .  ל מסודרת   בנושא  זה"ל ובעקבות כך נקבעה פקודת מטכ"תה בעוצמה רבה בצהעיית נוסח התפילה עלב

   -הפקודה הוא כד להלן  
ל ומחזורי הימי ם הנוראים   " הכנסת הצבאיים יהיה  הנוסח האחיד של סידור צה-נוסח התפילה בבתי  .19

י יכ י ם    במקרה שכל ציבור  המתפלל י ם משת.י הרבנות  הצבאית הראשית "ולשלושת הרג לים שהוצאו  ע

י יקבע  ,   ל לתפ יל ות "ע ד קביעת  לח ן א חיד בצה.  הם רשאים  להתפל ל לפ י  הנוסח ש ל בני  עדה ז ו, לעדה אחת

,   אם רוב  המתפללים מש תי יכ ים לעד ות  מזרח שונות .  הלחן של התפי לות  לפ י רצ ו ן ר וב ציב ור המתפללים

 .לפ י   הנוסח של עדתו . י קהל המתפלל ים"יתפל ל החזן שנ בחר ע

, בור המתפללים למניינ ים נפ רדים כדי לאפשר לבני כל עדה להתפלל כמנהגהאין לפצל את  צי .20
ל צריכים להראות דוגמה למיזוג גלוי ות ג ם בשטח של ניהול תפילות א חידות בי ן כל  "מאחר שחיילי  צה

 23. בני העדות

תי    ול פיה לא יכול  לה יות שבצבא שמסמל את האחדו ת יתפללו בב20נחת היסוד של  פקודה ז ו מובא ת בסעיף ה

ל מחויבים בפקודה להתפלל בו כ אשר  נמצא "ב עקבות כך הרב   גור ן קבע נ וסח  אחיד שחיילי צה.  כנסת נפרדים

ה נוסח שא ות ו קבע הרב  גור ן להיות  הנ וסח ). מעורב כולל  בתוכ ו גם  חריג  אחד (בבית הכנסת ציבור מעורב  

אש וני  תנועת  החסידות  נוסח זה  נ ו צר בעקבות הרצון של  ר".  ספרד " נ וסח -האחיד הוא נ ו סח החסידים 

י התפלל  כ כל הנרא ה בנוס ח שנקרא בימינ ו   "ה אר. י"האשכנזית לדבו ק בתפילתם בתיקוני הנוסח ש קבע האר

י  "פ תיקוני האר"רצו מצד אחד להתפלל ע ט"חסידי הבעש. לתוכו מספר תיקונים אבל הכניס"  עדות המזרח"

עדות  "עורבב שמכיל בתוכו שיל וב  של נוסח אבל מצד שני ר צו לשמור על  נ וסח אבותיהם ו לכן יצרו  נוסח  מ

 ט"ל היווצר ות  נוס ח חסידי הבעשע".  ספרד"נוסח  משולב זה ה וא   שנקרא בימינו  נ וסח ".  אשכנז "ונוסח  "  המזרח

   -כתב הרב שטיינזלץ את הדברים  הבאים 
השמטות  ע ל   ת וספ ות   ו,  בשינ ו י  סדר-כאשר נערכו  בו  שינ ו י ים   ניכר ים  , נוסח ספרד נ וצר על  בסיס נ וסח  אשכנז

הוא נוס ח   , י  על נ וסח אשכנז"שנוצר על  י די הרכבה זו של דברי האר, נ וסח ספרד.  .. . י"פי קבלת האר
   24.הנמצא  מבחינות  שו נו ת כממוצע בי ן נ וסח אשכנז  ומנ הג הספרדים, משולב

 .ל"צם העובדה שמדובר בנוסח משולב היא שג רמה לרב ג ורן  לקבוע אותו  כנוסח  האחיד של חיילי צהע
כנוסח ה אחיד הוא כב ר   " ספרד"בע את נוסח קוא  היא  שבשעה שהת הגדולה בפתרון  של  הרב גו רן  וייתיבעה

בעקבות כך פתרונו  של  " . אשכנז"ונ וסח " עדות  המזרח"בדיוק כמו נוסח , נתפס בעיני הציבור כעוד נוסח אפשרי

ת באופן גו רף על ידי  ל היחידה שמופר"ל  היא אולי פקודת המטכ"ל הנ"הרב גור ן לא ה תקבל ופקודת המטכ

עובדה זו  מחייבת את הסקת  .פ נוסח אחר"ל שמעדיפים את הפשרה שא ומרת  שבכל תפילה יתפללו ע"חיילי צה

ו כי ארוך  ומו רכב שיצליח אך ורק  נהמסקנה שלא ני תן לכפות  את ה תפילה בנוסח אחיד אלא שמדו בר בתהליך חי

   .התלמידים יזדהו איתו  ועם ה חשיבות שלום א
 

  נוסח אחיד שמורכב משילוב של מנהגי העדות השונותיצירת. ה

                                                 
" ( ח התפילהנוס", "ל"לה במחנות צהיבתי כנסת או מקומות תפ "- 34.0301ל "קודת מטכפ 23

275/page/il.co.army.www://http.( 
24

 . 64-66' עמ, כרך א ,ד"ירושלים תשנ, הוצאת משכל ,הסידור והתפילה, רב עדין אבן ישראל שטיינזץ ה
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חלק בהיא לי צור נ וסח אחיד קבוע שבו , שעו נ ה על הבעייתיות של הפתר ון  הקודם, צעה עוד יותר  מורכבתה

מש ל לפשרה ז ו הונה גה . פ הנוסח של עדה אחרת"פ נוסח עדה מסוימת ובחלק אחר ע"מהמנהגים ינהג ו ע

   -קיבוץ טירת צבי ב
אח ד הנושאים  הראשונים  שנדונ ו   .. . ממ וצ א גרמני  "  יק ים" ה על  הקרקע הי ו ר ו ב חברי טירת  צ בי בי ום העל י י

 ?באיזה נוס ח נתפלל, היה

וכך   ") עובד יה"קיבוץ  (י וצא י הכשרת סלבקוב , לעומתם . התפללו בנוסח אשכנז...  ל "היקים  יחד עם אנשי שח

 .ילה השגור על פ יהם היה נוסח ספ רדונ וסח התפ,  גדלו  בבתים חסידי ים , גם י וצאי  בסרביה ור ומנ יה

,  אך לא היה ניתן להתעלם מהמיעוט הגדול שרצה דווקא בנוסח ספרד!  נוסח אשכנז–הרוב הכריע 
 .פשרה, והתוצאה היית ה

 ".ספרדים"אך הוכנסו  בו ש ינו יים  מתו ך נוסח ספרד כ די לַרצות א ת ה, הנוסח הבסיסי  נקבע נוסח אש כנז
בראש השנה אנו תוקע י ם   . 25ץ של שחרית"מייד  אחרי חזרת הש, בשבת" שיר של  י ום "אנ ו א ומר י ם , וכך

ץ כמנהג  "וכן  אנ ו א ו מרים את  תפ יל ת הגשם ותפ יל ת הטל בחזרת הש,  בשופר בתפילת  לחש כנוסח ס פרד

 26. ... ספרד

פ נוסח מסוים ובאיזה חלק  "בעייתיות בפתרון  זה היא שהו א דורש לקבוע באיזה חלק של התפילה אני אנהג עה

תרו ן  זה  רלו ונטי ב מקומות שבהם  יש ר וב מוחלט  לעדה מסוימת ו אז  ניתן  להכניס   פ.  פ נ וסח אחר"אנה ג  עאני 

במערכת החינוך לא מדו בר ברוב ומיעוט ולכן יהיה קשה  , לעומת זאת. פ המיעוט כדי לרצותם"שינויים קטנים ע

 .פ איזה נוסח ינהגו  בכל  מחלוקת"מאוד לנהו ג בדר ך פשרנית  זו  ול קבוע ע
 קשה לממש את סוג  הפשרה ה זה בתפילות הר גילות  א בל ניתן להפעיל אותה בסוגי   תפילות שבהן  אין   מנםא

חשיבות לקטע אחד על פני השני וכך אף אחד מהצדדים לא יפגע כאשר יבחרו מהנוסח האחר קטע תפילה  

דו גמא לכך  . םלוקה בבחירת הקטעים תהיה שווה בין הנוסחים השוניהחהתנאי  לפשרה זו צריך  להיות ש. כלשהו

א  חיברו בישיבות  "בשנת תשס .ניתן להביא מהנוסח המשולב של הסליחות שתיקנו בישיבת הקיבוץ הדתי

ב ה וציאו את המהדורה השלישית  "הקיבוץ הדתי נוסח סליחות משולב לאשכנזי ם ולספרדים ובשנת תשע

תב ה  כ,  בת מעלה גלבועים ביש"ר ,  זי כ הןחרסם פ לרגל  הוצאת  המהדו רה ה שלישית . והמתוקנת של   הסליחות

הכתבה מסבירה את רעיון האחדו ת . "להתאחד  בסליחה"תחת הכו תרת "  מקור רא שון"של " בתש"וסף במ

   - שעמד בבסיסו של הנוסח המש ולב
ע ל כן ב ישיב ות   רבות  נתקבע .   בדרך העול ם כל אדם מבקש סליחה מב ור או  בנוסח שת יק נו  ל ו  אבות י ו... 

ורק בתום התפילה שבים ,  אחד נפנה להתפלל בנוסח שלוהמודל שלפיו מתפרדת החבילה וכל 
ה כינס את  ישרא ל   "נד מה כי עם ישר אל עדין לא ה פנים באופ ן מל א את  העובדה שהקב. ומתאחדים

הרצון  לש מור על מסור ת  האבות מנע  יצי רה מחודשת  . מפזוריו  ועם  יש ראל התקבץ מחדש בארץ יש ראל
ביש יבת  מעלה גלבוע  הנהיגו  רבני היש יבה  .  תרב ותי  ודת י ובכך  הוחמצה הזדמנות לקיב וץ  גלוי ו ת,  ומאחדת

בכך מתאפשר לכלל הישיבה להתאחד . ותל מ ידיה נוסח  חדש המשלב בי ן הסליח ות האשכנזיות לספרד י ות 

 .ולע מ וד  יחד בפני ב ורא ע ולם בע ת בקשת סליחה

.   נ וסח מש ותףב יקשו  תלמ יד י  המחזו ר הראשון  לקבו ע, עם הקמת  יש יבת מעל ה גלבוע, )1993(ג "בשנת תשנ

וכך נ וצר ס וג חדש של סליח ות  הכולל  א ת   , בסו פ ו של ד בר נוצר נוסח מ שולב שאף הודפס בחוברת נאה... 

 ... .  הטוב שבכל אחד מן  הנוסחים ה מסורת י ים

,   א חד ספרדי ורעהו אשכנזי , על התיבה עומדים שני חזנים? כיצד מתנהלת אמירת הסליח ו ת בפועל
 27 . .. ומנהלים את הסליחות

                                                 
25

 .וצת יבנהבשרה זו נוהגת גם בק פ
 ). http://www.tiratzvi.org.il/viewpage.asp?pagesCatID=6580&siteName=tiratzvi (יבוץהקתר א 26
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 פתרון בעיית נוסח התפילה ופגיעתה באחדות לאורך הדורות. 5
משותף לפתרונות השו נים שני תנו לבעיית נוסח התפילה הוא הנחת היסוד שאסור מבחינה הלכתית לשנות את  ה

הנחת יסוד זו היא שמונעת  את האפשרות  לפתרון של בעיית הנוסח במערכת החינוך בגלל . נוסח הטקסט עצמו

כאש ר מעיינים במקורות  ניתן   לראות  שבכל מ קום שנ וצרה בו  , לעומת  זאת . פרק הקודםכל הבעיות שה צגתי ב

 . התנגשות  בין נ ו סחים שונים הת פתח נוסח פשרנ י שמאפשר את  התפילה הקהילתית האחידה
פ סוג המחלוקת  "יתן לסווג  את  הפתרונות הפש רניים שהוצעו  על ידי הפוסקים למספר סוגים שמתחלקים ענ

וג  המ חלוקת הראשון  הוא המחלוקת  בנוסח התפילה שלרוב  נובע ממחלוקת הגותית   ס.פתורשאותו ה ם באו  ל

.   הפשרה  המתאימה לסוג מחלוקת זה ה יא אמירת שתי  הדעות ביחד למרות הסתירה  המהותית ביניהן . כלשהי

קרה   הפתרו ן במ. בסוג מחלוקת זה ניתן ל הציע פתרון  אחר כאש ר  מדובר בתפילה שנאמרת  יותר   מפעם אחת ביום

 .  פ נוסח אחר"פ נוסח מסוים ופעם שנייה ע "כזה יכול להי ות  להגיד פעם אחת ע
בסוג המחלו קת הזה לא ניתן  . או במחלוקות של מקרי קיצון וג המחלוקת השני הוא מחלוקת במנהגים פיזייםס

לעשות א ת בעקבות כך ניתן . י נהיגת שני ה מנהגים ביחד כי זה פשוט לא אפשרי מבחינה פיזית"לעשות פשרה ע

פ מנהג  מסוים ובתפילה "האפשרות  הר אשונה היא  לנה וג בתפילה מסוימת ע. אחת משתי האפשרויות הבאות 

נים   שדש שיהיה  ש ילוב בין שני  ה מנהגים היחרות  השנייה ה יא לקבוע מנהג שאפ ה.  פ המנ הג האחר"אחרת ע

 .  דש עם טעם חדשחובעקבות כך יצירת מנהג  
ז ה המחלוקת שלא ניתן לעשות בה  פשרה ובמקרה כזה הפתרון יהי ה  , ותרוהחמור בי, וג המחלוקת השלישיס

 .  ויתור  של אחד  הצדדים כדי ליצור  נוסח שמוסכם על כל הדעות
 

 בנוסח התפילה ן מחלוקות פשוטותישרות בפ. א
 י יצירת נוסח שמאחד את שתי הדעות השונות"שרה בנוסח התפילה עפ) 1
היה  כנראה  הראש ו ן    28רב  פפא. ת במחלוקות בנוסח  התפילה והברכו תתלמוד הבבלי יש הרבה  סוגיו ת שעוסקוב

הילכך נימרינה ו   " שנהג בעקביות ליצור פשרה  בין נוסחי התפילה השונים  ושיטתו הפש רנית הייתה 

  6כ יש "בסה. כלומר אמ ירת כל ה נוסחים החולקים אחד אחרי השני  ו חיבורם לנוסח  אחד,  "לתר וייהו/לכולהו

וסח ברכת   נ , 31וסח ברכת  הקשת נ , 30" מודי ם דרבנ ן"ו סח ברכת נ:  29עיל את  פשרתו הפחלוקות שבהם רב  פפא מ

 35. וסח ברכת  התורה נו 34ברכה  של אחר קריאת המג ילהה, 33"א שר י צר"תימת ברכת ח, 32הגשמים

                                                                                                                                         
27

 גם ראה .שלי ההדגשה הפסקאות ובתוך במקור המשנה כותרות של ההדגשה .ב"תשע אלול ג"י ',ראשון מקור' ',שבת' וסףמ 

 .ב"ד אב תשע"י, 123) מוד שבועיע( הדתי הקיבוץ של השבועי במידעון
28

לא ניתן לדעת בוודאות האם היא (דוגמא לפשרה קדומה מאוד שאינה מיוחסת לרב פפא  .ב פפא חי בדור החמישי לאמוראי בבל ר

ורג ונפתלי וידר שמורכב לדעתם של לוי גינצב" חונן הדעת"ניתן להביא מהנוסח הבבלי של ברכת ) נעשתה לפני רב פפא או לאחריו

הרחבה על סוגיה זו ראה בספרו של . מפשרה של שני נוסחים קדומים שאחד מהם גרס רק את לשון הבקשה והשני רק את לשון השבח

, הוצאת יד יצחק בן צבי, "נוסחי הסידורים בגניזה הקהירית שורשיהם ותולדותיהם - תפילות העמידה של ימות החול"אורי ארליך 

ארליך עצמו לא מסכים עם ההצעה שדרך היווצרות הנוס ח   (10 הערה 81' ובעיקר בעמ" חונן הדעת"בפרק על ברכת  ,ג"ירושלים תשע

 ).ראה שם, הבבלי היא בעקבות פשרה
29

) ן"תש(לראשונה בכרך א  ,הוצאת מוסד הרב קוק, "מנהגי ישראל"פריו סדרת סניאל שפרבר דן ארוכות בסוגיית הפשרה במנהג ב ד

-כג' עמ" (הפשרה במנהג"פרק ב ) א"תשנ(ולאחר מכן בכרך ב ) נט-לט' עמ" ('לצאת ידי חובת כל הדעות'והרצון הפשרה "פרק ג 

והשלים את שאר הדוגמאות בכרך ב  ") מודים דרבנן"סוגיית (מג ' ת פשרותיו של רב פפא שפרבר התחיל להדגים בכרך א עמא). עה

' ראה בכרך א עמ" (הרצון לצאת ידי כל הדעות"ירה שהפשרה נובעת מתוך שפרבר מקדים לדוגמאות שלו את האמ. 1כג הערה ' עמ

ולא הרצון לצאת ידי חובה הלכתית והראיה לכך היא  לדעתי הסיבה העיקרית ליצירת הפשרה היא האחדות). כג' לט ובכרך ב עמ

  .שנעשו פשרות רבות גם במנהגים שאינם הלכתיים
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יוחנן   '  פרבר מראה ב ספרו שהגא ונים  המשיכו את  דר כו של  רב פפא  ויצרו נ וסח של  פשרה במחלוקת רב ו רש

   -י האמירה  "ע 36כיר בברכ ה שם א ו מלכות בשאלה האם צר יך להז
   37.הזכרת השם ומלכ ו ת, למימר תרוו יהימצוה מ ן  המובחר ] מ יהא[

 
עין   מ "ם בתפילת"שהשליכה גם על נוסח הרמב  "ברכת אבות"ם בנוסח תפילת "סוג פשרה זה נהג גם ה רמבב

   -  סיכם נפתלי וידר כך  בנוס ח תפילת מעין שבע ם"הרמבת שר פת  א38".שבע
אנו מהססי ם  : להטיל ספק באותנטי ות הנו סחה המורכבת מבחינה אחרת, א ול י , ראשון  אנו נוט יםבמבט  

או ל ם   .   קיבלה את הסכמתו  של הנשר הגדולשחו תם הפשרה בה מזדקר לעיןכלאי ים  ז ו -להניח שנוסחת 

חשיבות  בעיצ ו בן ש ל   -שהפשרה מהווה גו רם רב ,אל לנו  לשכוח.  הרהור ספק זה אינ ו  מ וצדק כל ל  וכלל
.   כ יד וע , נוסחא ות פשרנ י ים  מקורם בתקופת  התלמ וד-כמה  ציר ופ י . פילות והברכות והשתלשלו ת נו סחןהת

ואפ יל ו   על מקר ים   ,   פשרה אחרות  בנוסח התפיל ה שלו-ם  יכ ול ים אנ ו לה צביע על  נ וסחאות "ובנוגע  לרמב

 39.ם גופו   הוא מח ולל הפ שרה"שהרמב

ואביא לכך דוגמא אחת    40ך כשהתעורר  הצו רך בכוג פשרה  זה  בסמשיכו להשתמש  הפוסקים האורך כך  הדו רו ת ל

הדו ג מא שאביא היא נוסח הפשרה   שנוצר בתפילה  בעקבות המחלוקת היכן מסתיימת . מעניינת שנוהג ת בימינו

קָֹוק ִיְמלְֹך ְלעָֹלם  ְי" גמרת בנ האם ה שירה ? ולקים בשאלה באיזה פסוק נגמרת שי ר ת היםחר שנים הפ. שירת הים

ִּכי ָבא  סּוס ַּפְרעֹה ְּבִרְכ ּבֹו ּוְבָפָרָׁשיו  ַּבָּים ַוָּיֶׁשב ְיקָֹוק  ֲעֵלֶהם ֶאת  ֵמי ַהָּים  ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל  ָהְלכ ּו   "או  שגם   הפסוק  41" :ָוֶעד

 ?הוא חלק מהשירה 42:" ַבַּיָּבָׁשה ְּבתֹוְך ַהָּים
 

                                                                                                                                         
30

  .שארחיב עליה בהמשך ה"ה/רושלמי מסכת ברכות פרק א דף ג טור ד יילה בלסוגיה זו יש מקב. א"בלי סוטה דף מ ע ב
31

 .א"בלי ברכות דף נט ע ב
32

 .פשרה זו היא הפשרה היחידה של רב פפא שלא התקבלה בנוסחי התפילה שלנו. ב' ם עמ ש
 .ב"בלי ברכות דף ס עב 33
34

 .ב"בלי מגילה דף כא ע ב
35

ף היא מובאת בשמו של רב "ילנא הפשרה מובאת בפי רב המנונא אבל בנוסח של הריאמנם בנוסח דפוס ו. ב"בלי ברכות דף יא ע ב

 .ה זו מטופלת בהרחבה בהמשך המאמריסוג. פפא
36

 .ב"בלי ברכות דף מ ע ב
37

 . אורח חיים סימן ט) אופק( ברודי -שובות רב נטרונאי גאון ת 
38

התגבשות "פתלי וידר בספרו נ ואצל 30-42' עמ צל ארליךא להרחבה עיין. שרות אלו לא נהוגות בימינו ולכן לא ארחיב עליהן פ

,  "לחקר נוסח העמידה במנהג בבל הקדמון"הפרק , חלק ראשון (ח"ירושלים תשנ, וצאת מכון בן צביה, "נוסח התפילה במזרח ובמערב

 ). 65-93' עמ
39

וידר עצמו מפרט בהמשך . 37- ו36הערות ) שם(ם ראה אצל וידר "פניות למאמרים על פשרות נוספות של הרמב ה.74' ם עמ ש

הרחבה על ". לעולם' ברוך ה"ם בסוגיית ברכת "על פשרת הרמב) 166-172' עמ, "פרקים בתולדות התפילה והברכות"בפרק (הספר 

 .  דוגמאות לפשרות שהשתמשו בטכניקה פשרנית דומה2כח עוד ' וראה שם בעמ, כז-כה' פשרה זו ראה אצל שפרבר כרך ב עמ
ט "י חסידי הבעש"שימוש נרחב בסוג פשרה זה התבצע ע) 66 'עמ, כרך א, סידור והתפילהה(טיינזלץ שדין אבן ישראל עהרב פ "ע 40

  -") ספרד"נוסח (כאשר יצרו את נוסח החסידים 
שמי ט   מ סדריו ועו רכיו של נוסח  זה ה חליטו לעתים  קרובות  שלא לה. אחד הצדדים הבולטים בנוסח  ספרד ה וא ריבוין של נוסחו ת  כפולות

אברהם דוד ' כמו  ר(היו גם חכמים חשובים . י"אלא להוסיף עליו את הנוסח לפי כת בי האר, לגמרי את נוסח אשכנז ש היה לפניהם

 .כל עוד אין כפילות זו  משב שת א ת  כוונת  הדברים,  שבכוונה  תחילה קב עו לומר יחד שתי נוסחו ת שונ ות של או תה ברכ ה)  'אץ 'מבוצ
41

 .יט' ם בפירושם לפס"ן והרשב"פירשו הרמבכך  .מות פרק טו פסוק יח ש
42

יתן להביא שני נ). הפירוש הארוך(יט ' ע בפירושו לפס"פ המסורה וכך פירש הראב"דעה זו מתאימה למבנה השירה ע .יט' ם פס ש

-"בא("וא נש-נושא-נושא-פסוק בנוי במבנה של נשואה. החיזוק הראשון הוא המבנה השירי של פסוק זה. חיזוקים ספרותיים לדעה זו

 .שמתאים לשירה" ים"החלוקה לשלושה חלקים שנגמרים במילה  חיזוק השני  הואה"). הלכו"-"בני ישראל"-"סוס"
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 ימלוך   'ה"בכל הסידורים ה קדומים שירת  הים מסתיימת בפסוק . ל התפילהערשנית זו  השפיעה פחלוקת מ

א מרו שאסו ר לכפ ול את  הפסוק שוסקים פיש  43.ולכ ן כפלו  את הפסו ק כדי להראות   שנגמרה  השירה "  לעולם ועד

ה ולכן ה ם אמרו שבפעם השנייה שאומר ים את הפסוק צריך להגיד אותו  "כי זה גור ם להכ תרה כפולה של  הקב

  –בתרגומו  
ו י ש   כ  "י ן   אות ו  מש ום דהו י  כא ומר שמע   שמע עש יש א ומר ים  שאי ן  כ ופל ) לא' שם ס י(וכתב בארחות ח י ים ...   

  ולפ י  מה שא כתוב בסמ ו ך   נוהגים לאמרו   פעם אחת בלשון  הקודש ופעם אחת  בלשון  ת רגום  וזה נכו ן  יו תר

 44:בשם ארחות חי י ם אי ן  לכו פל ו כל ל

    –כ נר אה מתוך הבנה  שגם פסוק זה  נכ לל בשירה  ... " כי בא "נהג  להו סיף את הפסוק  י "האר,  עומת מנהג זהל
  45]: כתבים[ '  וג וכי בא  סוס פרעה' טוב לומר עם השירה פ

"   פרי עץ חיים"ב. כי הוא  לא  הפסוק האחרון" י מלוך לעולם ועד' ה"פי מנהג זה אי ן כבר משמעות להכפלת ל

  –י  ולא  רק שמכפילים אלא גם א ומרים  את תרג ום הפסו ק לארמית "כתוב שבכל זאת  מכפילים כי כך נהג הא ר
ופסוק כי   . ה"י זלה"כי כ ן היה נוהג האר, )שני ים  מקרא ואחד תרגום (ת"פ שמו"ב, לם ועדימלוך לעו' ל ה"צ

   46.בא סוס  פרעה כי כל זה הוא מן השירה

 
גם א ומרים  את  , גם כ ו פלים את הפסוק. י  קבע שיש לקיים את של ושת ה מנהגים הסותרי ם ביחד"הא ר, לומרכ

כדי  להתחשב בדעה ... " כ י בא "ומרי ם את פסוק וגם  א, התרגום  הארמי  שבמקור נ ועד  להכפיל את הפסוק

י בנ וסח המקובל ואת ניסיונו  של א  "מנהג זה  בעצם מראה את  התחשבות האר .  שסוברת שהוא   חלק מהשירה

הוא קבע נוסח שמאחד את כל   ... " כי בא "י  פשוט יקבע שיש לסיים את הש ירה ב"במקום שהאר. ליצור מחלוקת

י  מאחד  "בגל ל שמהלך זה  ש ל האר. עיקר שכול ם יתפללו את א ותו ה נוסחהדעות על כל ס תירותיו הפנימיו ת וה

את הדעות השו נות אז לא פלא  שהוא זה שהתק בל על ידי כל העדות וכך כאשר  אנחנו אומרים  היום את שירת  

 47. הים בתפילה אנחנו מרגישים א ת המתח הפרשנ י בין הדעות הש ונות  בקשר למקום שבו מסתיימת שירת הים
                                                 

43
 ".כל הנשמה תהלל יה הללויה"דומה להכפלת ב 
44

 .ית יוסף אורח חיים סימן נאב 
45

 .ק ט"גן אברהם סימן נא סמ 
46

 .רי עץ חיים שער הזמירות פרק ופ 
 :פשרות מהסוג הזהוגמאות נוספות לד 47

שמפשר בין הנוסח האשכנזי של " המקדש את שמו ברבים' ברוך אתה ה"ריבון כל העולמים "א לחתימת תפילת "וסח הגרנ .1

 ).נוסח פשרני זה התקבל בסידור רינת ישראל(ם "מחזור ויטרי לנוסח הספרדי של הרמב
שמשלב בתוכו את הנוסח הארץ ישראלי ") לוחחנון המרבה לס("פ הנוסחים המערביים "ע" ברכת הסליחה"וסח חתימת נ .2

 ). 100' שם עמ, הרחבה על כך ראה אצל ארליך" (חנון ומרבה לסלוח"עם הנוסח הבבלי " המרבה לסלוח"
ה "נוסח זה מובא כבר במחזור ויטרי סימן פט ד" (אלהי נשמה"בברכת " ריבון כל המעשים אדון כל הנשמות"נוסח ה .3

 הדעה שסוברת שברכות השחר הן ברכות על מנהגו של עולם ומיוצגת בנוסח דפוס שמשלב בתוכו את") אלהי נשמה"

ואת הדעה שסוברת שברכות השחר הן ברכות , :)בבלי ברכות ס" (ריבון כל העולמים אדון כל הנשמות"וילנא שגורס 

 ). הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ז" (ריבון כל המעשים "-ם שגורס "י הרמב"המעשים שמיוצגת ע
נוסח המגיד בהגדה של פסח  )214'  ועמ50-51' עמ ,ח"ירושלים תשנ, הוצאת כרטא ,ל"הגדת חז(פ שמואל וזאב ספראי "ע .4

פ מנהג בבל הפשרני שמקיים גם את דעת רב וגם את דעת שמואל שחולקים בשאלה מהי הגנות שעליה יש  "בימינו הוא ע

 ).א"בבלי פסחים דף קטז ע(לספר בהגדה 
פרבר מביא בין השאר את ש**). 2ב מיוחד בהערה (לד -ל' כט ובעמ-כח' עמ, כד בהערה' ראה אצל שפרבר כרך ב עמוגמאות נוספות ד

 :הדוגמאות הבאות
, הגאונים" (תשביתו"הוא חיבור הדעה שסוברת שביטול הוא מטעם " ליבטל ולהוי כעפרא דערעא"נוסח בביעור חמץ ה .א

 ).תם' ר(יטול הוא מטעם הפקר ביחד עם הדעה הנגדית שסוברת שב) ם"י ורמב"רש
ד להגיד את הפסוק לפני  "וגם לאחריה זה מנהג פשרה בין דעת הראב" אלהי נצור"גם לפני ..." יהיו לרצון "מירת הפסוק א .ב

).פשרה זו מובאת במגן אברהם ולאחריו במשנה ברורה(א להגיד את הפסוק אחרי "לדעת הרמ
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 נוסחים של תפילות הנאמרות יותר מפעם אחת ביוםשרה בין פ) 2
.  ד כאן ראי נו  שהפשרה הר וו חת ביותר בנוס ח התפילה היא שילוב שתי הד עות החולקות  ביחד לנוסח אחדע

כא שר המחלוקת היא בתפילה שמתבצעת יותר מפעם אחת ביום אז ניתן לקבוע שבתפילה אחת , למרות זאת

 .  נהג ו כמו  הדעה השנייהינהגו כמו  דעה  אחת ובתפילה השנייה י
א ו   "  ג אל ישראל"וגמא אמוראית  לפשרה מהסוג  הזה היא פשרת ו של  רבא בשאלה האם צריך ל חתום בנוסח ד

בתקופת האמוראים  ש תי החתימות השונות  התקיימו במקביל וכדי לפשר ביניהם ר בא ".  גואל  י שראל"בנוסח 

יהיה ה חתימה בברכות " גאל י שראל" וסח י היה החתימה בתפילת העמידה והנ" גואל ישרא ל"קבע שהנוסח 

   -שלאחר קריאת  שמע 
 48. גואל  י שראל-ד צלותא  ,  גאל  ישראל-קריאת שמע  והלל  : אמר רבא

 : לדו גמא. דוגמאות  לכך ספרמשפרבר מביא ושימוש בפשרה זו  המשיך גם  בתקופת הגאוני ם ה
"   אהבה רבה"בוקר   לה גיד ב-"  אהבה" שרת הג אונים   במחלוקת האמוראית על  נוסח  פתיחת ברכת פ .1

 49". אהבת עולם"ובערב 
להגיד בשבתו ת את   -"   השכיבנו"י לבבל על נוסח חתימת ברכת "שרת הגאו נים  במחלוקת בין אפ .2

שומר עמו "ובימי החול להגיד את הנוס ח הבבלי  .. . " ור ש  סוכת שלוםהפ"הנוסח הארץ ישראלי 

 50. "לעד ישראל
ש   יכח באיז ה חלק של  הת פילה ישימו כל  נ וסח שהרי בעייתיות בסוג פש רה  זה  הי א שתמיד י וכלו  להתו וה

וג פשרה זה  לא הי ה מקובל על כל סעקבות כך ב. מדרגיות בין ח לקי התפילה ולא כולם בעלי מעמד שווה

דוגמ א . הפוסקים ויש מהם שטענו ש אם  רוצים לעשות   פשרה אז  הדרך   היחידה היא להגיד את  שתי הד עות ביחד

  –"  המנהיג "לכך ניתן ל ראות  בדברי 
ל דמנהג שלהם באהבה "ז' רב שר שלו ' אבל מה ש אמ. ל אהבת  עולם רבה אהבתנו הרשו ת ב ידו"ואם ר

   51. 'ובערבית אהבת עולם לצאת  יד י  שתיה ן ל יתא כדא מרי, רבה בשחר

אבל יש מקרים  ,  מקרה הזה ניתן לקבל את דברי המנהיג ולהעדיף את הפשרה שמחברת את הנוסחים השוניםב

 .   לא  אפשרי  ואז אין  לנ ו בריר ה אלא להשתמ ש בסוג הפשרה   השנישבהם סוג פשר ה זה
 

 פשרה במנהגי התפילה כאשר לא ניתן ליצור מנהגים מאוחדים. ב
הבעיה בסוג פשרה  זה  היא  שלא ניתן  לייש מו במחלוקת על . סוג  הפשרה ה רווח  הוא  יצירת נוסח מא וחדשאינו  ר

הפשרה ג להשת מש בסו פוסקים נאלצוהקרים כאלה במ. מנהגים שיש בהם שני צדדים שמנוגדים האח ד לשני

 .  אומר שיש  לנ הוג בתפילה אחת כמו דעה מסוימת ובתפילה שנייה כמו הדעה ה אחרתשהשני שה ראיתי  
"   וינוחו  בו "ובשחר ית " וינ וחו בה"פרבר הביא כדוגמא קדומה ל פשרה כזאת את  הקביעה להגיד בליל שבת ש

 :שרות מהס וג ה זה ש נהוג ות  בימינולפוספות נ דוגמאות   52.קבהכדי לפשר במחלוקת האם שבת  זה  זכר א ו  נ
 

                                                 
48

 זו מובא כנראה גם סוד סוג פשרהי). 109' שם עמ, רחבה על פשרה זו ראה אצל ארליךה (למוד בבלי מסכת פסחים דף קיז עמוד בת 

' שפרבר כרך א עמ וגיה זו מובאת אצלס. ה"ה/רושלמי מסכת ברכות פרק א דף ג טור ד י ("מודים דרבנן"בסוגיית הירושלמי על נוסח 

 ).מד
49

 . כה' פרבר כרך ב עמ ש
50

בברכת המזון של ימות " מגדיל"הערה שפרבר מביא גם את הדוגמא של קביעת הנוסח באותה ה. 6לה הערה -לד' פרבר שם עמ ש

 .בשבתות וימים טובים" מגדול"סח והחול ואת הנ
51

 .ה"ס –ד "ס םיפר המנהיג דיני תפילה עמודס 
52

 .שרה קדומה זו נוהגת גם בימינו פ.מד' פרבר כרך א עמ ש



14 
 

  .א בסוגיית היד  שעליה צריך ליפול אפיים" שרת ה רמפ) 1
פישר בין ה מנהגים וקבע שבשחרית יש ליפול על יד ימי ן    53א"ראשונים  חלקו על אישה יד צריך ליפול וה רמה

    –א  "לנהוג  כדעת הפשרה של  הרמז פסק שהיום כולם צריכים  "טה 54. ובמנחה יש ליפול על יד שמאל
 והמשנה א"כפשרת רמוכ י ו ן שא י ן כא ן רא יה ברורה לשום סברא אי ן  לנו לשנ ות ממה  שנהגו ר וב העו לם ...  

 55: כ א י ן  לשנות "יה יה נחשב לחסרו ן  יד יעה ע 

 
  .שבהם הכוהנים  נוש אים כפייםם שרת ה אשכ נזים שעלו  לאר ץ ישראל בסוגיית המועדיפ) 2
,   לעומת זא ת,  באשכנז.  הוא  שהכוהנ ים נושאים  כפיים בכל יום, פיו נוה גים  בני עדות המז ר חשעל ,   מנהג הקדוםה

 56. המנהג הוא  שה כוהנים נ ושאים  כפיים רק בשלושת הר גלים
 
.  יכול  היה להת קיים בלי בעיות כל עוד  קהילות  אשכנ ז לא  התע רבבו עם קהילו ת עדות המז רח נהג אשכ נזי  זה מ

ז הפער בין ה מנהגים לא יכול  היה להמשיך ל התקיים כי לא יכול להיות  שכה ן   ברגע שחל ערבוב בין הקהילות א

בגלל בעיה זו עלתה בפני הפוסקים השאלה על דין כוהנ ים מבני אשכנ ז   . הן אחר לאשכבעוד ים אחד ישא כפי

 . שעלו לארץ
נ הג  פסיקת קצה ראשו נה היא  ויתור של  הא שכנזים על מ. פסיקות הפשוטות בשאלה זו  הן שתי הקצוותה

המשך בל סו ג פשרה  וות רני  זה  אני   ארחיב ע (אבותיהם כדי ל אפשר את  קיום המניין המשו ת ף עם הספרדים

ם רק בימים ייסיקת קצה שנייה היא שהאשכנזים  צריכים להמשיך את מנהג אבותיהם ולשאת כ פ פ57.)המאמר

  58.טובים

                                                 
53

 .א סעיף ולחן ערוך אורח חיים סימן קלאשא על ה"גהת הרמ ה
54

הוצאת ישיבת  (91-110' שפורסם במעגלים ז עמ" ויפול על פניו מעומד"רחבה על התפתחות מנהג נפילת אפים ראה במאמרי  ה

 ).א"אלול תשע, מעלה גלבוע
55

ומכאן שנוצרת בעיה בפשרה במקרה של ) הנחת התפילין(א תולה את פשרתו בגורם חיצוני "הרמ. ק ג"ז אורח חיים סימן קלא ס"ט 

פסק שבמנחה צריך ליפול תמיד לצד שמאל ש )סימן לג, כלל לב" (חיי אדם"התייחסות לבעיה זו ניתן לראות ב. הנחת תפילין במנחה

 -גם אם מניחים תפילין 
ל  דבמנחה א פיל ו המנ יח   "מ נ"מ, א ולכן אם מ תפ לל בבית ה כנס ת ו ב בית ה מדרש א סור ל שנות  משום לא  ת תג ודדו"ל דאף  שנוהגין כ רמ"ונ

 .אפילו כ שמתפ לל ביחידיפו ל על  ש מאלו ,  ןתפילי

א הייתה לעשות פשרה בין שני המנהגים ולכן הוא פוסק על פי מגמת הפשרה ולא על פי "הבין שמטרת הרמ" חיי אדם"ה, לומרכ

 .א"פסיקתו המקורית של הרמ
' תרפד סי' יסטינצקי פרנקפורט עמספר חסידים מהדורת ו, 12מאה , אשכנז(יהודה החסיד ' מקור למנהג אשכנז הוא בדבריו של רה 56

   –) תתתתיג
ובימי  , והיו  הכהנים מ טהרין א ת עצמם ומ ברכים  בטהר תם, לפי שחייב אדם לטהר ברגל.  לעלות ל דוכןבימ ים ט ובים הנהיגו הכ הנים 

ואז עולים . ועדיךלפי שאז אומרים והשיאנו את ברכ ת מ, נה גו לברך ביום  טוב, שאין נזה רי ן, אבל עתה. חכמים שהיו בכל יום מברכין

 לדוכן ומברכין ביום טובה הי ה בטו ב 
מהדורת צפת  , פאת השולחן(ישראל משקלאוו '  כגון ר19-א שעלו לארץ במאה ה"סיקה מעין זו אפשר לראות אצל תלמידי הגרפ 57

 –) ק טז ופירושו על סימן זה"סימן ב ס ,ו"תקצ
כ ב שחרית  ומוסף ונעילה וכן נוהגים בכל גלילו ת  "וביו. ט שחרית ומוסף"וביו, י שהכ הנים נושאים כפיהם בכל ימות החול"מנהג יפה בכל א

 .ספרד

ש   " פ סוד לקבל ברכות  המברך ית" ם ותרא דמרן ה וא ומנהג טוב הוא ו מקובל מקדמונים ע"י ש כל קהילות ה ספרדים נוהגים כהרמב"בא

לומר שבשבת ישא ו   , י א ין לחלו ק בי ן לחול לשבת" באובוו דא י... ע שנצטוו  בתורה "מ' י הכהנים בעלי ה חסד והכהנים מקיימים ג"ע

ק   " י  ובי רושל ים  עה"ובכ וללי נו   מיום  שז כינ ו ל קבוע  יש יבתנו ב א...  י לי שא  כ פיהם  בכל  יו ם " מאח ר  שמנהג  א.. . כפיהם  ול א  בחול  

 . ע" נ]  גאו ן[הג ] בי נו[ה  דעת  ר"כ כדת  וכ"ט  ויו "מנהגינו  שהכהנ ים  נ ושא ים  כפיה ם בכל  יום  ובשבת ויו 
שטעמי צמצום ברכת הכוהנים , כאשר היו הרבנים הראשיים של חיפה, 1979ר ישוב הכהן והרב אליהו בקשי דורון פסקו בשנת רב שאה

ברכת כהנים "הרב שאר ישוב הכהן כתב על דבר זה מאמר בשם (לא חלים בארץ ישראל ולכן בארץ ישראל יש לשאת כפים בכל יום 
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טבריה וחברון הכוהנים ה אשכנזים   ,  על כך שבצפת19-אה המהמש לנו מ ספר עדויות י, ניגוד לפסיקות אלוב

  – אבל לא נשאו  את  ידיהם בימי החול נשאו את  ידיהם  גם בשבתות ו גם  בימים טובים
רק   את  ידיה ם בכל י ום ' רק בצפת  ו טבריא וחברו ן  ל א ישא ו כהנים א שכנזי... הכהנים  ישאו   ידיהם בכל י ום   ו י ו ם 

 59.בשבת בתפלת  מוסף וב יום טו ב בכל המוספים

  –נ ז  כי  ל מנהג אש"וא כנראה   תוצר של פש רה  בין מנהג אהפ ה רב יצחק יעקב וייס "עעם ברור  וט מנהג זה  אין ל
ול א   ,  עשו  כעין פשרה לישא כפים במו סף דוקאדבעל י ית  החסידים ... א "מ שטרנבוך שליט"כ הגר"וכ...  

 60  ...ד  "רק נהגו  הי ום כ ולם כ ן ב גליל עכ, מצינ ו בזה טעם מספיק

המתח נ וצר בעיקר בימים . ת המתח שבין  מנהג האשכ נזים  לבין מנהג הס פרדיםטרת הפשרה  היתה לצמצם אמ

יש  שסברו  שימים   . שבהם כולם באים לבתי הכנסת ולכן קבעו לבצע דווקא בימים מיוחדים אלה נשיאת כפים

אלה כוללים חו ץ משבתות וימים טובים גם את  ראשי החודשי ם ולכן ה גדירו  את זמן אמירת  נשיאת כפים כך  

עדות  ל מנהג  זה אפש ר  לרא ות בשאל ה . תפילת  מוסף ישאו כפ ים וכאש ר אי ן  מוסף לא ישאו  כפיםשבכל 

  –שהופנתה לרב  ו ייס 

,   מ "חוה, ט"י ו, ד מנהג האשכנזים בחיפה ובכל הגליל משני ם קדמוני ות  שכהנים נושא ים כפיהם רק בשבת"ע

   61. ח במוסף"ור

  –ת המנהג החד ש הזה  הסביר הרב וייס כך  א
נק טו המנהג של א ות ן  הקהלות  ,  ה הפרש ביניהם  ו בין  המנהג שנ הגו שם ב ני  הס פרדים מאזלצמ צםמ " ומ

כ   " שבאלו הימים הוי ג, ח"מ ואפשר גם בר"ומסתמא  נהגו כן גם בחוה, ל שנשאו כ פים אף בשבתות"בחו
ר  ובמ וסף דוקא כאש,  והת נהגו לעל ות לד ו כן בכל  י ום  שיש   בו מ וסף,  נ יותר  מבי מות החול"זמן קהלה בביהכ

  62. יב ואר להלן 

י פשרה  שמגדירה  באילו  "ניתן  ל פתור את  המחלוקת בין האשכ נ זים לספרדים ב סוגיית נשיאת  כ פיים ע, סיכוםל

 .תפילות ינהגו  כ מנהג הספרדים  וישאו כפים ובא ילו מהתפילות ינהגו  כמנהג הא שכנזים  ולא יש או כפים
  

 ?ג מידות" וידוי וי שרת המג ן  אברהם בשאלת  מועדי אמירתפ) 3
ג  מידות ווידוי בכ ל  " הרב עמרם גאו ן סבר  שיש להגיד י.  ג מידו ת ווידוי"ש שני מנהגים  קדומים בעניין אמירת יי

ול עומת זאת רובם  המכריע של הראשונים  אמנם  מציינים שיש להוסיף תחנונים בשני וחמישי , 63שני וחמישי

 ה גדול  ה גיע בעקבות דברי הז והר  שצריך  השינוי.  ג  מידות יש  להגיד  רק  בימים נוראים "ידוי  ויום סברו   שהאבל 

ט  "נקבע בנוסח חסידי הבעש  עקבות דברי  הזוה ר ב64.להתוודות  על ה חטאים בכל יום לאחר תפילת   העמידה

חדר עם  הזמ ן   נהג  ז ה מ.ג   מידות"ש יש להגיד  בכל  יום לאחר  תפילת העמידה וידו י ולאחריו  י)  נוסח ספרד(

ג מידות לבין   "בעו פשרה בין מ נהגם שלא  להגי ד בכלל וידוי וי לאשכנז  ובעקבות כך היו מאחר וני אשכ נז  שק

הפשרה במקרה  זה  הייתה פשוטה  כי היא  בסך ה כל החזירה  א ת   .  להגיד קטעים אלו בכל  יום  חסידיםהמנהג 
                                                                                                                                         

רינת ישראל וקור ן ם פ פסיקה זו קבעו בסידורי"ע). 345-361' עמ ]א"תשמ [ומין בשפורסם בתח" בזמן הזה בחיפה ובצפון הארץ

 .שהכוהנים האשכנזים בארץ צריכים לשאת את כפיהם בכל יום
וגמא לפסיקה ד. )וח סימן " או-ת משפטי עוזיאל כרך ג "וש(שובה מעין זו אפשר לראות דווקא אצל הראשון לציון הרב עוזיאל ת 58

 ".שלם" בירושלים בהוצאת 1963ז המקורי אפשר לראות בסידור שיצא בשנת בארץ כמנהג אשכנ
59

 ).ר מנחם מנדל ריישר"משה ב' ר(שער ט  ,ו"לבוב תרל, ערי ירושליםש 
60

  .ת מנחת יצחק חלק ח סימן א"וש 
  .םשת מנחת יצחק "וש 61
 .םש 62
ובל בחלק מהקהילות בתקופת הראשונים כמו שניתן  מנהג זה היה מק. ה ובשני ובחמישי"דר רב עמרם גאון סדר שני וחמישי דס 63

 ).ה יש מקומות"פר כלבו סימן יט דס(לראות אצל הכלבו 
64

 . פרשת פקודי דף רסב) שמות(והר כרך ב ז 
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  65דוגמא לכך   ניתן לרא ות אצ ל המגן אברהם . פסיקת רב עמרם גאו ן להגיד  א ת הקטעים האלו בכל שני  וחמישי

 67. נוסח אשכנ ז של סידו רו  רינ ת ישראלברה ז ו קובעה על ידי שלמה  טל פש. 66המשנה ברו רה ו
 
 . נהג הה תרוממות בזמן  אמירת פסוק הקדושהמז ב סוגיית " יוס ף קארו והט' שרת  ר פ)  4
שמורכ ב ם היא ליצור מנה ג ביניי,  פשרות נ וספת לפשרה במחלוקות שבהם לא  ניתן ליצור  מנה גים מאוחדיםא

הפשרה בסוג יית ההתרוממות   גמא לכך  היאדו.  עם טעם חדש לחלוטין  אחרבכך ליצור מנה גו משתי הדעות 

   .בזמן הקדושה
קורו של מנהג  ההתרוממות בזמן אמירת פסוק הקדושה הוא כנראה בספרות ההיכלות ששם  נאמר שמטרת   מ

 68. ה בעיניים בשעת אמירת הקדושה"נשיאת הר גליים  והעיניים היא כדי לסמל מעין הסתכלות לקב
 לא  רק שלא  קיבלו את  14-עד המ אה ה , לעומת זאת, א בל בספרד, ספרו ת ההיכלות הת קבל באשכנזמנהג של ה

   -המנהג הזה  אלא  שאפילו ביצעו את התנועה הה פוכה והשפילו  את עיניהם בזמן אמירת הקדוש ה 
 ק "ונוהגי ן בנ י ספר ד ליתן עינ יהם למטה בשעה שאומרים קק

  69.. .  וסמך למנהגם מספר היכלות  נוש אין ג ופן  כלפי מ עלהובני  אשכנז ו צר פת נות ני ן עינ י הן למעלה ו

   -מאה שנה לאח ר מכן ה רעיון ש ל ספרות ההיכל ות חדר  גם לספרד והתחיל להת קבל גם שם  כ
בספר ' וסמך  למנהגם הא דגרסי.  ק ונ ושא י ן ג ופ ן  למעלה"ונהגו ל ישא  ע ינ י הם למעלה בשעה שאומר ים ק ק

 70.. . היכלו ת 

ביע בדיוק את התנועה ההפ וכה ממה שהיה נהוג  בספרד ול כן מתבקש ששני   מנהג החדש  שהגיע מאשכנז  הה

'   עדות לה תנגשות  זאת  ני תן לרא ות אצל   ר. המנהגים יתנג ש ו האחד בשני  ו שהמנהג החדש  לא יכנס באופן  חלק

יוסף קארו שמציין שבספרד נהג ו מעין פשרה  בין המנהג  הישן   שלהם למנהג  ה חדש שהגיע מא שכנז  ולכן  אמנם  

   - ג ופם ל מעלה אבל המשיכו להשפיל את  עיניהם כלפי מטה נשאו את 
ובני  אשכנז וצרפת  נ ותנ ים ע ינ יהם למעלה   ונ ושאי ם גופם  כל פ י   '  ונ והגים בנ י ספ רד ל ית ן  ע ינ יהם למטה  וכ ו

לש ו ן  רבינו א ינ ו  מכ ו ו ן  שנראה קצת מדבריו  שבני א שכנז נושאים   . ' מעלה וסמך ל מ נהגם מספר היכלות  וכ ו

                                                 
65

 .ק א"גן אברהם סימן קלד סמ 
66

 .ק א"ם סשמשנה ברורה  
67

פשרה  .ג מידות בכל יום"בע שיש להגיד וידוי וידיין קעוא הלציין שפשרתו של שלמה טל היא חד צדדית שהרי בנוסח ספרד  חשוב 

בנוסח הקדום של ) 128-135, 46-53' עמ, שם(פ ארליך "ע. חד צדדית נוספת מהסוג הזה היא הפשרה בסוגיית הזכרת ושאילת הטל

נהג בין בתקופת האמוראים התפצל המ. ולא הייתה בכלל הזכרת טל" משיב הרוח ומוריד הגשם"נאמר בכל השנה " גבורות"ברכת 

ואילו בארץ " השנים"ובעקבות כך גם לא שאלו על הטל בברכת " גבורות"בבל לארץ ישראל כאשר בבבל לא הזכירו טל בברכת 

משיב "השינוי הארץ ישראלי בברכה גרם לכך שבתקופת הראשונים כולם סברו שבקיץ אין להגיד . ישראל הזכירו ושאלו על הטל

פגם " משיב הרוח ומוריד הגשם"ראשוני ספרד ראו באי האמירה של . רה מחלוקת בין הראשוניםובעקבות כך נוצ" הרוח ומוריד הגשם

לא ראו בדבר זה פגם ולכן בברכת  , לעומת זאת, באשכנז. בברכה ולכן קיבלו את מנהג ארץ ישראל להזכיר ולשאול על הטל בקיץ

מנהג ארץ ישראל הושפע לאורך  . להזכיר בכלל את הטלבלי " ותן ברכה"גבורות לא הזכירו בקיץ כלום ובברכת השנים אמרו רק 

נוצר מנהג פשרה על , 19-בסביבות המאה ה, בתקופת האחרונים. השנים על ידי מנהג ספרד ולכן נהגו בארץ להזכיר ולשאול על הטל

כמנהג " השנים "כמנהג הספרדים אבל לא שואלים על הטל בברכת" גבורות"ידי האשכנזים שעלו לארץ שלפיו מזכירים טל בברכת 

  ]).ז"הוצאת שוקן תרצ" [סדר עבודת ישראל"ת שבט הלוי חלק ט סימן קמח ובנוסח התפילה ב"ראה בשו(האשכנזים 
68

 . פר שבולי הלקט ענין תפילה סימן כס 
 .ור אורח חיים סימן קכהט 69
 .148ח ברכות עמוד " תפילה סדר י-נורת המאור פרק ב מ 70
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ואינ ו כ ן שכול ם נושא ים גופם  כלפי מעלה ואין ב ינ יהם אלא שאלו נ ותנ י ם    בני  ספרד גופם כלפ י מ על ה ולא
 71 ...עיניהם למטה ואלו נו תנים עי ני הם למעלה

דבר  זה  חייב את ההתייחסות של פוסקי אשכנז  ובעקבות כך  . שרת הבית יוסף חדרה עם הז מן גם אל  אשכ נ זפ

 הקדושה אבל עם עיניים עצומות ולא פתוחות כמו   בע שאמנם יש להתר ומם למעלה בזמן אמירת פסוק קז"הט

 72.ה העיניים"המנהג הקדום ש סימל את ההסתכלות לקב
 

 שרה במצבים שבהם לא ניתן להשתמש בסוגי הפשרות הקודמותפ. ג
,  למר ות  זאת . בין העדות הש ו נות הנוסח חלוקותמניתן   לפתור את  רוב   י  הפשרות ש ראינו  עד עכשיוגאמצעות סוב

במקרים חריגים אלה  אין ברירה אלא  שצד אחד יוות ר   . בהם לא ניתן לה שתמש בסוגי פשרות אל ויש מחלוקות ש

 :ביא לכך שתי דו ג מאותא.  בשביל הנוסח של הצד השני
 
 : יוסף קארו בנוסח ברכות הת ורה '  פשרת  ר) 1
סים יוסף קארו  במחלוקת על הש אלה האם  גו ר'  ל  ר  ש" ויתור ו"דוגמא המוכ ר ת ביותר  לסוג   פשרה זה  היא   ה

גרמו  ) ב"בבלי ברכות ד ף יא ע(ג רסאות  שונות  של סו גיית ברכות הת ורה  ". וה ערב" או  " הערב"ה   רבברכות התו

בדל ז ה    ה73. היא בר כה עצמאית או שהיא המשך ש ל הברכה הר אש ונה" הערב"למחלוקת בשאלה האם ברכת   

או שיש  ") ו הערב( " החיבור " ו"יוחנ ן  לברכה הראשו נ ה על ידי הוספת ' גרם למחלוקת  האם יש לחבר את דברי ר

פרדת ו בעקבותיו הכריע  ניוחנן הביא  ברכה ' סק שר פם"הרמב. ובכך לפתוח בברכה חדשה"  הערב"להגיד 

יוחנן  הם סיום של הברכה ה ראשונה  ולכ ן   ' פסקו התוספות שדברי ר, עומתם ל74" . הערב"שיש  לומר  האבודרהם

  –"והער ב"יש לומר  
 75.ברכה אחת היא ו צריך לו מר והערב נאהכל ולעס וק בדברי  תורה  והערב נא 

יוסף קאר ו פסק כמו התוספות שיש להגיד ' חלוקת זו בין האשכנזים לספרדים קיבלה תפנית מפתיעה כאשר רמ

  –"  והערב"
 76. ו" והערב עם וי: אומר

                                                 
שרת הבית יוסף בעצם קובעת שמנהג ספרד הוא להתרומם עם עיניים מושפלות ולכן מתחייב  פ. כהית יוסף אורח חיים סימן קב 71

יוסף קארו הוסיף בהגהותיו לבית ' בעקבות כך ר. ה בעיניים"להביא טעם חדש למנהג ההתרוממות שהרי כבר אין כאן הסתכלות לקב

  -) בית יוסף שם(ממות היא ההידמות למלאכים טעם נוסף למנהג ההתרוממות שאומר שמטרת ההתרו") בדק הבית("יוסף 
'   וב ש תים יעופף מכאן  תקנו חכ מים לעוף אדם על רגליו בשעה  שאומר  שליח ציבור קדוש קדוש קדוש יי ) אות יג(בתנחומא בפרש ת צ ו 

 . צבאות
ז על שולחן "ט (וסףז להזכיר גם את הטעם של המדרש תנחומא בדיוק כמו שעשה לפניו הבית י"סיקה פשרתית זו חייבה את הטפ 72

  -) ערוך אורח חיים סימן קכה סעיף ב
צו  איתא  ובשתים  יע ו פף מכא ן תקנ ו   ' במ דרש תנח ומא  פ ... ל דה יינ ו שיה יו  סגורות אבל ל א בע יני ם פתוחות"נ -. 'ויש לישא העינים וכו 

 : ק"ץ  אומ ר ק ק "לעוף  על רגל יו בש ע ה שהש
פ הטעם " לדבוק במנהג הקדום של נשיאת העיניים פקוחות כלפי מעלה עבכל אשכנז והיו רבים שהמשיכו ז לא התקבלה"שרת הטפ

שולחן ערוך הרב (ז ניתן לראות אצל בעל התניא "וגמא לפסיקה כמו הטד). םששנה ברורה מא וב"אה ברמר(של ספרות ההיכלות 

 .ואצל ערוך השולחן) אורח חיים סימן קכה סעיף ג
73

דף ה (ף "ואילו לפי נוסח הרי" ורבי יוחנן מסיים בה הכי"פותחת במילים " והערב"ת המחלוקת נוצרה בגלל שלפי נוסח וילנא ברכ 

 ".יוחנן אמר' ור"נאמר רק  )   הלכות ברכות פרק ראשון עמוד לו-ימן א ס (ג"והבה) עמוד ב
74

 ".הערב נא"ה "ברכות השחר ד בודרהם א
 ".כל הברכות"ה "ד רכות דף מו עמוד אב 75
76

 .ף וורח חיים סימן מז סעי א



18 
 

ש ו הטור  שהושפעו מהפסיקה האשכנזית "כאורה היה נית ן לסבור שהשול חן ערוך נטה לפסוק כך בעקבות הראל

   -אבל עיון בבית יוסף נעלה הבנה  עמוקה יותר של  פסיקתו  77 .סקו על פיהופ
ו  הו י  מפס יק   " ו  שהרי  ל דברי האומר ים   שהיא ברכה אחת אם ח יסר ה ו י" ולענ י ן  מ עשה נראה לומר   והערב עם  ו י 

 78:ו א ין  בכך כלו ם"פ שאמרו עם ו י"ולדברי האומרי ם שהיא ברכה בפני עצמה אעבאמצע הברכה 

ה ן האשכנ זית ו הן  ,  קארו הספרדי ה בין שיש כאן  פתח ליצירת נוסח שיהיה מקובל על שתי הדעותיוסף  ' ר,  לומרכ

ו תו  איוסף קא רו  מצא שיהיה  מקובל על כולם  הוא  הנ וסח הא שכנזי  והוא  היה  מוכן  לקבל '  הנוס ח שר. הספרדית

    –ת ה דברים הבאים אלכן הוסיף ו שולחן ערוך   הין את  גדו לת פסיקתו של הבא"רמ  ה.כדי לגשר  בין ש תי הדעות
  79. ו" אב ל יותר טוב  לומ ר בויוכ ן נהגו ,  ו " א בלא  ו י"ו י: הגה

הספרדי כדי ליצור נ וסח שיהיה  "   כבוד"שהיה מוכן לו ות ר על ה,   יוסף קארו' א הכיר בפשרתו ה גדולה  ש ל ר"רמה

ות  גדול ה ולכן  ראה צו ר ך להסביר לאשכנזים שלא היי תה כאן כניעה  של הספרדים אלא מוכנ, מקובל על כולם

  –כ ך " משנה ברורה " מסביר ה" יותר  טוב"את  משמעות המילים ". יות ר ט וב"לפשרה כדי ליצור  נוסח 
ע  וה ו י הפסק   "ו  ה ו י הע רב נא ברכה בפ"   אבל אם תאמר  בלא ו יכי  בזה  יצאנ ו  ידי כל  הדיעות -'   י ותר  טוב  וכ ו

   80.. .ו  " ל ברכה אחת היא  וכ ן נ והגים  כהיום  ל ומר  והע רב בוי"לאותה ד יעה שס

 
 .הנחת תפילין  בחול המועד) 2
   - 81ראשונים  נחלקו האם צריך  להנ יח תפילין בחול המועד או שלא  צריךה

 .. .   דאמר ביר ושלמי   היה מביא מן  הירוש למי להתיר להניחיצחק בן אברהם'  ר אבל... 

 82 . .. פסק דאסור להניח תפילין  בחולו של מועד ובהלכות גד ול ות 

   -האשכנ זים  פסקו שצריך להניח תפילין בחול המועד . ין האשכנזים לספר דיםפסיקה בסוגיה זו  התחלקה בה
  83:וכן הנהיגו  כל רבותינ ו להני ח תפילין בחול  המועד...  

  - א פ סק שאין להניח  תפילין בחול המועד"ה רשב, לעומת זאת, ספרדב
 84 . .. .ם אותאנ י ס ובר שאי ן מנ יחין  ש גם ה.  ולענ י ן  הנחת תפיל י ן  בחול ו של  מ ו עד ששאלת מה דעתי

   85פסק להיפך שיש להניח תפילין בחול המועד, א  לאחר פטירתו"שהגיע  מאשכנז והחלי ף את הרשב,  ש"ראה

   -ובנו הטו ר פסק בעקבותיו
 ומ ניחי ן א ותן  בלא ברכה  וחו לו של מועד יש  מסתפקין בו  א ם הוא זמן תפי ליןט לא ו ז מן  תפ יל י ן ה ן  "שבת ו י ו

    86:ל היה מניחן  ומברך עליהם"א ז"וא

בזוה ר יש  גם התייחסות לסוגיית ה נחת תפילין בחו ל   .  התחילו לה פיץ את ספר הזו הר בספרד13-מהלך המאה הב

במועדים . ה"טענה המרכזית של  הזוהר  היא שמ טרת התפילין היא להראות  ש אנחנו עבדי הקבה. 87המועד

                                                 
77

 .  במוד עא יף דרכות בסכתש מ"רא התוספות 
 .ית יוסף שםב 78
 .א על השולחן ערוך שם"גהת הרמה 79
, מיקום ברכת ההבדלה - מג' כרך א עמ(וגמאות נוספות לעיקרון שהודגם כאן דפרבר מביא בספרו  ש.ק יב"סשנה ברורה סימן מז מ 80

 ). פרקי הלימוד של הבוקר-כח ' וכרך ב עמ
81

   ).51-62' עמ, ]ב"תשע[ג ,המעין נב" (הנחת תפילין בחול המועד"וק 'מאמרו של משה פינצבל כך ראה רחבה עה 
82

 .ה רבי יוסי אומר"ד וספות מסכת מועד קטן דף יט עמוד את 
 .ק ט"ס גהות מיימוניות הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פרק ד הלכה יה 83
84

 .ן סימן רלז"א המיוחסות לרמב" הרשבת"ושראה גם בו, א חלק א סימן תרצ"ת הרשב"וש 
85

א מסכת "ידושי הריטבח(א "הריטב, ש"פסיקה זהה ראה אצל בן דורו של הרא .וראה גם בסימן ט ש כלל כג סימן ג"ת הרא"וש 

 ).מועד קטן דף יט עמוד א
86

 .ור אורח חיים סימן לאט 
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ה ולכן   "אנחנו ע בדי הקבאנחנו עושים דברים אחרים שמראים ש) ימים טובים וחול המועד, שבתות(מיוחדים 

   88. ומי שבכל זאת מניח הו א בן מוות אין צורך בהנחת  תפילין
מ ו   כ( וג רמו לשינ וי נוסף של הה לכה 15-ברי הזוהר  החמורים השפיעו על הפוסקים הספרדים של המאה הד

 עם  לא  קיבלו את דברי  הז וה ר ו נשא רו ,  לעומת זאת,  הא שכנזים).  89יוסף קארו'   רפסיקתו של ב שניתן ל ראות  

   - פסיקתם המקורית ששיש לה ניח תפילין בחול המועד
 . מפני  שהם עצמם אות  ואם  מניח ים בהם אות אח ר היה זלזול  לאו ת שלהם,  ט אסו ר להניח תפ יל י ן"בשבת ו י

 .  שימ י חול המועד גם הם אות, מ גם כן אסור להניח ת פילין מהטעם הזה בעצמו"בחוה
אל א  שא ין  מברכ י ם   ,  וכן  נ וה גין בכל  גליל ות  אל ו להנ יחם  במוע ד ו לברך  עליה ם).  ש "ראי  בש ם ה"ב(ה חי יב ב תפילין "א  שח "וי: הגה

   90. ס כמ ו ש אר  ימ ות השנה"עליהם בק ול  רם בב הכנ

נית ן  להבין את פסיקת המחמירים להניח בלא ברכה כדי להימנע  . א מעלה ש אלה קשה"יון בפסיקת הרמע

 ! הרי אין כאן  יציאה משום ספק, א  לברך בשקט"מ קשה להבי ן מהי מטרת פסיקתו של הר, לעומת זאת. מהספק
הרב קאזיס  91ץ"לדברי כ ). 1704, איטליה(יין בדברי הרב חנניה קאזיס לעא צריך "די להבין את פסיקת הרמכ

רצה ליצור  מנה ג של  פשרה  בקהילתו ולכ ן ה ור ה לנוה גים  שלא  להניח תפילין  בחול המועד להניח ולברך בשק ט 

א  "פ זה   פסיקת הרמ"ע 92. מספיקה כדי להראות  שחול  ה מועד הוא י ום  מיוחדמתוך האמירה  שהברכה בשקט

.   היא בעצם פסיקה פשרנית  שמנ סה להתאים את   מנהג א שכנז  עם  טענתו  של  הזו הר  שחול המוע ד הוא  יום  מיוח ד

א  ניס ה לעצור את  הת פשטות מנהג ה ז והר  שלא לה ניח תפילין בחול ה מועד באמצעות "יכול מאוד להי ו ת שהרמ

 93. טענת הזו הר עם המנהג  ש יש להניח תפילין בחול המועדיישוב 

                                                                                                                                         
87

ץ בספרו "י יעקב כ"ההלכה במקרה זה נידונה בהרחבה עהשפעת הקבלה על  .מגילת שיר השירים דף ח) מגילות(והר חדש כרך ב ז 

 . 102-124' עמ ,ד"ירושלים תשמ, הוצאת מאגנס, "הלכה וקבלה"
 :זוהר מחדש שני דברים עיקרייםה 88

עקיבא מובן שאין צורך להניח אבל אין בכך ' פ ר"עקיבא אבל אוסר את הנחת התפילין במועד למרות שע' זוהר מבין כרה .1

 .איסור
  - )106' שם עמ, ץ"עקב כי(מי שמניח תפילין בחול המועד הוא בן מות שברים ואמירתו חומרת הד  .2

מטפיזי ובכך הסיר  מעליו -כל מה שע שה היה שנ תן לאיסור ביסוס קבלי . הזוהר באסרו להניח לא הורה אפוא בניגוד למקובל

 . את ה ספק שדב ק בו  אגב חילוקי הדעות  בין שתי ה מסורו ת
יוסף  ' דודו של ר(בית יוסף תשובות רבי יצחק קארו ת "ושאה גם בר). 15-16מאות , פתצ -ספרד  (ימן לאסית יוסף אורח חיים ב 89

, יוסף קארו' כך פסק גם בן זמנו של ר. סף משנה הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פרק ד הלכה יכוב ה תשובה זה"ימן א דס) קארו

 ).ז חלק ד סימן ח"ת רדב"וש(ז "הרדב
90

 .ב-סעיפים א  אורח חיים סימן לאולחן ערוךש 
91

  -את הצעת הפשרה של גבריאל פונטרימולי ) 115' עמ(ץ מוסיף ומביא "כ. 113' ם עמ ש
 ".עצ מם כאלו מניחים ולפי האמת לא יהיו הפ רשיות ב תוך הב תים "יע שו " החו ששים לדב רי הזוהר"ש... 

92
). לט -לז' עמ (11לז ובעיקר בהערה ' שפרבר כרך ב עמראה אצל " אמירה-אמירה בלחש כפשרה בין אמירה לאי"רחבה על  ה

פרבר ששמעניין . שפרבר מביא הרבה דוגמאות לסוג פשרה זה ובין השאר הוא מציין גם את הברכה בלחש על התפילין בחול המועד

 .א כבר אמר אותה לפניו"מביא את הפשרה הזו בשם הלבוש למרות שרבו הרמ
ג של פשרה בסוגיית הנחת תפילין בחול המועד ניתן להביא מפסיקתו בנושא הנחת תפילין יסה ליצור מנהנא "איה לכך שהרמר 93

ברור את הנחת התפילין מוסף של בראש   ז הביאה לכך שיאסור מטעם לא"השפעה נוספת של הקבלה על הרדב". כתר"בזמן קדושת 

ימק את אי הנחת התפילין בעוד שני נלי הוא ז לא רצה להסביר את הטעם הקב"בגלל שהרדב). ז חלק ד סימן פ"ת רדב"וש (חודש

יוסף קארו מביא את הטעם הזה כטעם הבלעדי לכך שלא מניחים ' ר. כאשר השני שבהם הוא עצם אמירת קדושת כתר במוסף, טעמים

   -) ית יוסף אורח חיים סימן כהב(תפילין במוסף של ראש חודש 
ושמעתי  שהט ע ם משו ם דבא ותה  תפלה אומ רי ם כתר  וא ין נ כו ן להי ות   מוסף  וביום ראש חודש נה גו העולם לחלוץ תפ ילין קודם תפלת

. )   ח ד פו ס מונקא טש ח"ז(בש ם הזוהר במדרש  שיר  השירי ם ) ה וחו לו"ד(א  " באותה שעה כתר  דתפילי ן כע ין מה ש אכתוב בסימן ל

 : עליו וכיון ש ב תפלה זו אומרים כת ר אפילו כשמתפלל  בלחש ראוי שלא יהי ועל הנחת תפיל ין ב חול המוע ד

א קיבל את הפסיקה הזו למרות "הוא שהרמ בר המפתיעדיוסף קארו פסק בעקבות דברים אלו שאין להתפלל מוסף עם תפילין וה' ר

  -) ולחן ערוך אורח חיים סימן כה סעיף יגש(שבקשר לחול המועד הוא לא קיבל את פסיקת השולחן ערוך 
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ץ עומד במאמרו על כך שמוקד ההתנגש ות בין  "כ. א לא צלח ופסיקת הזוהר החל ה להתפשט"ניסיון של הרמ ה

כאשר הקהילה   . אשכנזים ואיטלקים, המנהגים השוני ם היה באיטליה ששם היו קהילות מעורבבות של ספרדים

א לא רל וונטית  כי היא דורשת   מהנוהגים שלא   להניח תפילין לוותר  על מנהגם   " כבר מעורבבת אז פשרת ה רמ

 היו בקהילתו   1581בשנת . 94אברהם מנח ם הכהן מפורטו  הציע פשרה אחרת' בעקבות כך ר. ולהניח עם ברכה

  ' אברהם א נשים מעדות  שו נות  ובגלל  שלא   ייתכן שחלקם ינ יחו תפילין בחו ל המועד  וחלקם לא  יניחו א ז  ר'  של ר 

פ  "ע. 95הפשרה הייתה  שכל הקהילה תניח תפילין בחול המועד אבל בלי ברכה.  אברהם ניסח מנהג של פש רה

   -ז  "א ברהם ניתן ל הבין את דברי  הט' פסיקתו של ר
ל בכל ד וכת א ברכות א ינן   "ה שפיר  עביד כ י ו ן ד קי"מ מי  שמניח ן בלא  ברכה בח" נראה דמ-.   'וכ ן נ והגים  וכ ו

מ   "ש עצמו  כתב במסקנתו   והמברך לא הפסיד ש" והראה" ב עונש הנחתן  ב חוהזוהר מפליג מא ודמעכבים  

 כי א י ן  'דיש להניחן  בלא ברכק "ד מת פיל י ן  בשם סמ"מ פ"פ  בהג" וכהזוהר' והוא לא  ראה  סשאי ן ח י וב לברך 

  96: ל"עובר על בל ת וס יף אלא במתכו י ן  להוס יף כנ

פסיקה האש כנזית לה ניח תפ ילין ללא  ברכה  ה, לומר  כ97. ז  הי א ז ו  שהתקבלה  באשכנז"פסיקה הפשרנית של  הטה

 .    היא בעצם פסיקה שנות נת פתח  לספרדים להתפלל בחול המועד בבית כנסת אשכנזי
בע המנהג בארץ  ה חדשה שיש  בה גם  ספרדים  וג ם יקפ מה י"אלה חדשה  ש נוצרה  עם השי בה לארץ היא   עש

 ? ואנשים ב לי תפיליןאשכנזים כי ה רי  לא יתכן  שיתפללו באותו  בית כנ סת אנשים עם ת פילין
ושניהם ה גיעו לאות ה   , 99והרב יצחק וייס 98הרב פיינשטיין, שאלה זו התיי חסו שניים מגדולי הדור הקוד םל

בי חד עם קבוצות  (פ מנה ג ה ספרדים כי הם היו המתיישבים הראשו נים "המסקנה והיא שבארץ יש לנה וג ע

ניחו   תפילין בצנעא בביתם ולא  בבית יארץ בז ים ולכן  האשכ נ)  אשכנזיות  חסידיות ש גם  נה גו  ש לא להניח  תפילין

סיקות אשכנ זיות אל ו  מראות על ההב נה של  הפוסקים שלעיתים מצד אחד לא ניתן  ל שמור על המנה ג   פ .הכנסת

שצד   ובעקבות כך האפשרות היחידה שנ שארה היא,  נהג  של פשרהמהמקורי אבל מצד שני גם לא  נ יתן ליצור 

                                                                                                                                         
  .חולצי ם א ותם ק וד ם  תפלת מוסף,  ביום ראש חודש... 

 ).  י"ב  (מיה ו  נוהגים  לסלקם  קוד ם מוסף בכל מ קום, ודוקא ב מקום  שאומרים במוס ף ק דושת לב כ תר, ה בחו ל ה מועד"וה :הגה

בכך שרצה ליצור מנהג של ) ק טז"ז שם ס"ביקורת על פסיקתו ניתן לראות בט(א "יתן אולי להסביר את הפסיקה התמוהה של הרמנ

א בשחרית של חול המועד מניחים תפילין ואילו במוסף לא מניחים וכך " לפי פסיקת הרמ.פשרה בסוגיית הנחת התפילין בחול המועד

א ניסה "אז יוצא שהרמ, א הייתה ליצור מנהג של פשרה נכונה"אם ההשערה על כך שכוונת הרמ. בעצם מתחשבים בשני המנהגים

 בשחרית כולם -הייתה לפי השערה זו כך א בקשר להנחת תפילין בחול המועד "פשרת הרמ. ליצור מנהג של פשרה מורכב מאוד

,  מניחים תפילין אבל מברכים בשקט וכך מאפשרים למי שלא נוהג להניח תפילין להתפלל באותו המניין כי הוא יוכל פשוט לא לברך

 .ות עם המנהג שגורס שלא מניחים תפילין בחול המועדדהלאחר מכן כולם מורידים את התפילין במוסף כדי להז
94

 .109' שם עמ. ץ"מובאת במאמרו של יעקב כשרה זו  פ
95

 .פסיקה זו יש הרבה תקדימים אצל הראשונים אבל מהטעם של לצאת מהספק ל
יוסף יוזפא האן ' י ר"דברים דומים ניתן לראות בספר יוסף אומץ שנכתב ע). 16-17מאות , פולין (ק ב"ז אורח חיים סימן לא ס"ט 96

  -) 112' ץ בעמ"ב כהמקור מובא אצל יעק. 17מאה , גרמניה(
מ כל מקום נראה בעיני של א   . ומא חר ש אין ל נו  עסק  בנסתרות לא נהג ינ ן הכי,  בחול המועד  יש  אי סור הנחת תפיל ין  על פי הקבלה

 .לברך עליהן דבזה א פשר לצאת ידי ספק 

 ).120הערה , 123' שם עמ(פ פשרה זו "סיף שגם החיי אדם פסק עהוץ "כ
 :היו שתי קבוצות אשכנזיות שחרגו מהפסיקה האשכנזית המקובלת, מרות זאתל  .ק ח"ן לא סשנה ברורה סיממ דוגמא ראה בל 97

ידיו שעלו  למא פסק שאין להניח תפילין בחול המועד מתוך עיון מחודש בסוגיה וכך הורה לת" הגר-א ותלמידיו "גרה .1

 .לארץ לעשות
 . פסקו בעקבות הזוהר שאין להניח תפילין בחול המועד-ט וחסידיו "בעשה .2

98
 .ד סימן קה סעיף ה"ת אגרות משה אורח חיים ח"וש 
99

 .ת מנחת יצחק חלק ט סימן נד"וש 
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אה על גדול תם של הפוסקים שהיו מוכנים  להורות  לציבור שלם לו ותר  על  פסיקה וותרנית  זו  מר. אחד יוותר

 100.מנהג אבותיהם  כדי למנוע מחלוקת בקהילה

 
 צעה מעשית לפתרון בעיית נוסח התפילה במערכת החינוךה.  6
,   המחויבות על שמ ירת נ וסח התפילה בהצגת ה בעיה שנוצרת  במערכת החינוך בעקבות אמרמתחתי את הפ

 .   תי את הפתרו נו ת השונים  שהוע לו עד כה  ואת ח סרונותיהםאחר מכן הצג לו
שה ועלה לראשו נה  על ידי הרב משה פיינשטיין ובוסס במאמרו של הרב אליעזר   , פתרון הרא שו ן שהבאתיה

פ רוב  הציבור אבל  ל אפשר לכל  יחיד ויחיד להתפלל   את קטעי הלחש "ה וא  לקבוע את  הנוסח ה ציבורי ע, גוטמן

וא בע צם שכלול  פסיקתם של ה ראש ונים לציון  ה רב בן  ציון חי  עוז יאל והרב  עובדיה  תרון  זה  ה  פ. בנוסח שלו

מערכת החינוך פתרון זה  נתקל במספר קשיים כאשר   ב. פ רוב המתפללים"יוסף שיש לקבוע את נוסח התפילה ע

העיקרי שבהם  הוא שבמערכת  ז ו ה רבה פעמים אין  ר וב מוח לט וגם  כאש ר  ישנו  רוב  כזה  נ יתן לערער  על  

האם זה אומר  שנוסח הוריהם  ל א  ,  אחוזים ספרדים או אשכנזי ם בבית הספר20נניח שיש  , כלומר. מעותומש

 ?יקבל שום ביטוי ציבורי במשך כל שנות  הלימודים רק בגלל שה ם  המיעוט
פתרונ ם , פתר ון   השלישיוה, פ  החזן"לקבוע את הנוסח ע, שהובא בשמו  של הרב אליעזר  מלמד,  פתרון הש ניה

,  לקבוע את נ וסח הת פילה באמצעות רוטציה קבועה בין ה נוסחים,   ב רכיהו  והרב יש ראל  רוז ןשל הרב  רמי

,  ויד וי, ברכת כוהנים(הבעייתיות בפתרונות אל ו היא במנהגי התפילה ששונים  בין העדות .  הנתקלים בבעיה זה

 ל גרו ם לבלבול גד ו ל  שפתר ונות  אלו  יג רמו לשי נוי ה נוה ג בהם   בכל תפילה ודבר  זה יכ ול)  'וכו"   אין כאלהי נו"

 .בקרב התלמידים
פתרון   . כנוסח אחיד שכל התלמידים יתפללו בו, נוסח החסידים, קביעת נוסח הביניים תרון נ וסף שהועלה זהפ

צליח במציאות  מא   לאבל ה וא ) ביוזמתו  של   הרב שלמה  גור ן (ל "זה נקבע באמצעות פקודה כפתרון  היחיד בצה

 .כנוסח אחיד )נוסח החסידים (ייםבעיקר בגלל שלא ניתן ל ראות  בנ וסח ק
פ נ וסח "פתרון האחר ון  שהצגתי הוא   הניסיון ליצור  נ וסח משולב באמצעות החלטה אילו קטעים יאמרו עה

הבעייתיות של פתרו ן  זה  היא שבלתי אפשרי להחליט באילו קטעים ינהגו   . פ נוסח אחר"מסוים ואילו קטעים ע

ולכן הצגתי שניתן למ מש פתרון זה  ר ק בתפילות שאין   , קטעיםשהרי יש פערי  חשיבות בין ה, פ איזה נוסח"ע

 .הקיבוץ הדתי המשולב ש ל ישיבת דות כמו שכבר  נע שה בנוסח הסליחותמבהן פערי מע
ל  הוא שהם לא  מציעים ליצור נוסח חדש שישלב בין הנוסחים בגלל החשיבה  "משותף לכל הפתרונות ה נה

ך  כל עשמצביע ' ך בכיוון  הזה הוא ה רב נחום רבינוביץרב  היחיד שמצאתי שהולה. שדבר זה בלתי אפשרי

שהשאיפה היא ליצור נוסח אחיד אבל הוא טוען שדבר זה צרי ך לקרות באופן טבעי ושאין ליצור אותו באופן  

עקבות כך הראיתי ב פרק החמישי שהפשרה בנוסח ו מנהגי התפילה היא תופעה רחבה מאוד שנעשה  ב. מלאכותי

 . ה ה תנגשות  בין ש ני  נוסחים סותריםבה שימוש בכל  פעם שנוצר
אמצעות התוב נה ה זאת  אני  ר ו צה להציע פתרון  חדש  שמתבסס על היתר ונות  והחסרו נות  שב פתרונות  שכבר   ב

אני מסכים עם הטענה של הרב פיינשטיין והרב גו טמן שיש להפריד בין תפילות הלחש לתפילות . הוצעו בעבר

ילות הציבוריות   ולכן  אין  סיבה שלא לאפשר  לכ ל יחיד להגיד  א ת  בעיית האחדות  קיימת אך  ו רק בתפ. הציבוריות

מאותה הסיבה ג ם אין מניעה ש החזן יהיה כל  פעם מעדה שונה שהרי אין  בכך  . קטעי הלחש בנוסח אבותיו

את בעיית התפילות  הציבוריות יש ל פתור לדעתי על  ידי יצירה בפוע ל . השפעה על תפילות הלחש  של   היחידים

                                                 
שרה ותרנית דומה התקבלה אצל רוב האשכנזים בארץ בקשר לנשיאת כפיים של הכוהנים בכל יום ולא רק בשלושת הרגלים פ 100

  ).ראה למעלה(
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במקרה שלא מוצאים  . מאמרבך כדי התבססות על הפתרונו ת שניתנו בעבר שעליהם הרחבתי של נוסח אחיד תו

נוסח שי אחד את התלמי דים תחת נ וסח  ם פתרון  במקורות ניתן  להשתמש  בכללים שהצג תי וליצור  באמצעות

 . ציבורי אחד
יצירת נוסח  . שוסח אחיד זה יכול להתקבל רק מתוך לימוד מעמיק שיבהיר לתלמידים איך נוצר הנ וסח החדנ

.   אחיד בלי לימוד תפספס את המטרה כי היא  בסך הכול תוסי ף נוסח חדש ל מאגר הנ וסחים שקיימים בימינו

 .  בעקבות כך נרא ה לי שיש ש תי  אפשרויות להט מעת הנוסח האחיד בבית הספר
חיד הי א שכל  שכבה  תיצור בעצמה את הנ וסח הא,  והמשמעותית יות ר מבחינה חינוכית,  אפשרות ה רא שונהה

שמעותי מאוד ממנם  אפתרון  זה  .  מדו  בצורה מסודרת  את עקרונות  הפ שרה בתפילהלתלמידים ה שלה אחרי  ש

מבחינה חינוכית שה רי ה וא מ חנך את  התלמידים לפתרון  בעיות באמצעות פשרה  אבל הוא  י וצר מספר בעיו ת  

אחיד לא יהיה רל וונ טי  הבעיה הראשונה  היא ש פתרון ז ה מתאים רק לכיתות ה גבוהות ומכאן   שהנוסח ה. קשות

 .    והבעיה השני יה היא שבעקבות פתרון  זה לכל  שכבה יהיה נוס ח אחיד שונה, לכיתות הנמוכו ת
אפשרות הש ני יה היא קביעת נוסח אחיד על ידי משרד החינ וך שילו וה בתו כנית לימודים  של תפילה בעיון  ה

 להצליח רק אם מלמדים אותה מורים  תו כנית לימודים זו יכולה. לכיתות הנמוכו ת שמסבירה את הנוסח הזה

שמסכימים עם העיקרון של  יצירת  נוסח אחיד  ולכן  לדעתי תו כנית ז ו צריכה   להיות בחירה  של בית ספר  ול א  

היתרו ן ה גד ול של  פתרו ן  זה  הוא  הטמעת נו סח אחיד זהה ב כל בתי הספר  .  חובה שנכפית עליו ממשרד החי נוך

 .   כבר מהכיתו ת הנמוכות) המעוניינים בכך(
נוסח אחיד שנותן  תחושה של רצו ן לפשרה בין הנ וסחים יתקבל על   הטמיע בתוכולפי דעתי בית ספר שיצליח ל

ויאפשר להם  להתפלל ביחד עם כל חבריה ם  , בדיוק כמו שהתקבל בזמנו נ וסח הסליחות האחיד, התלמידים

 .    לכיתה בלי שאף אחד ירגיש  שפו געים במנהגי אבותיו

 
 סיכום. 7
יסיתי לעמוד על המתח שיוצרת התפילה במערכת החינוך בין   עיקרון האחדות  לעיקרון שמיר ת נ אמרממהלך הב

שהמשותף לה ם הוא הה נחה  שמדובר במתח חד שמאפיין את  ות ש ונים נ למתח זה הוצעו פתרו.  מנהגי האבות

צ ם הראיתי שאמנם המתח בין הנוסחים השונים הוע במאמר. לחפש את הפתרון במקורות ן דורנ ו ועל כן א י

ממחלוקות פנימיות בין , בימינו בעקבות קיבוץ הגלויות אבל הוא בכל זאת היה קיים לאורך כל ה דורות

ולכ ן  , אמוראים דרך מ חלוקות בין מנהגי ארץ ישראל  ו בבל ועד מחלוקות בין קהילות  שונות  בתקופת הראשונים 

תנגשות   נוסחים  הראיתי שאמנם   מתוך העיו ן  במקורות בסוגיו ת שעוסקות בה .  צריך לחפש את   התשובה במקור ות

,  כל ומר. הוצעו פתרונ ות   שונים לבעיות  ה נוסח אבל מאחו רי כל  הפתרונ ות  עמד עיקרון אח ד והו א עיקרון  ה פשרה

ליצור   , ואפילו חייבים,  כדי לאפשר ת פילה מאוחדת של מתפללים בעלי נוסח אבות שונה  ניתןשהעיקרון שאומר  

 . מקוריים השונים נוסח שישלב בצורה מסוימת את  הנוסחים ה
אמצעות השלכת עיקרון הפש רה על בעיית נו סח התפילה במערכת החינוך בימינו הצעתי שיש ליצור בבית ב

יישארו במתכונת ם הרגילה וכל   , שהן  רוב התפילה, תפילו ת הלחש. הספר תפילה שתחולק לשתי קטגוריות

פ עיקרון "אמרות  בקול ינוסחו מחדש עהתפילות שנ, לעומת זאת. פ נוסח אבותיו"תלמיד יוכל להתפלל אותן ע

 .  הפשרה
 הצגתי . בהרחבה הוא השאלה איך מבצעים את פתרון הנ וסח האחיד בפועל אמרמושא שעדיין ל א טופל בנ

אפשרויות ה שונ ות  וטענתי שלדעתי המהלך המוצלח ביותר להטמעת הנוסח האחיד יהיה זה שיובל  האת  מקודם

 ספר  לא  צריכים לח כות למשרד  הח ינוך  והם  יכולים ליצור  בינתיים בתי,  למר ות  זאת. על ידי משרד   החינוך

יוזמות  נקודתי ות שכאלו  יוכלו  לפתוח את הפ תח ליצירת דור   . נוסחים אחידים משל עצמם ביחד עם התלמידים
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כ ול מאוד להיות   י.שרהפגם במחיר של , חדש של מתפללים שמואסים בפירוד ודוגלים  באחדות הקהילה

ות יג רמו למ שרד החינ וך לי צור את  יחידת ה לימוד של  הנוס ח האחיד ובכך  ליצור נ וסח אחיד  שהיוזמות  הנקו דתי

תלמידים אל ו   . מהלך   זה י גרום  ל גידו ל דו ר  שלם  של   תלמידים שחונכ ו על  נוסח  אחיד. משותף לכל  בתי הספר

ישאר עם יהיו מוכנים לקראת יצירת קהילות בוגרו ת מאוחדות שמתפללות בנוסח אחיד שמאפשר לכל אחד לה

תוך כדי השתת פות במניין אחיד ,  )שמרכיבות את  רוב התפילה( זיקה מלאה לנו סח אבותיו בתפילות הלחש 

 .  שמכיל בתוכו א ת כל הנ וסחים השונים על כל  הפערים שביניהם
 


