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בית-הכנסת הספרדי בטיביליסי ,גאורגיה

שאלה:
איך אשכנזי שמתפלל מידי פעם במנין ספרדי )בעבודה( צריך להתנהג בתפילה ?
תשובה:
 .1אשכנזי במנין ספרדי יתפלל בלחש בנוסח אשכנז ,כפי שהוא רגיל וגם בסדר שהוא רגיל.
)אגרות משה או"ח ח"ב ס' כ"ג(.
 .2בקדושה יאמר בקול רם את הפסוקים "קדוש "...וברוך "...ששווים לכל העדות
בישראל.
 .3הפתיחה של הקדושה )'כתר' או 'נריצך' או 'נקדישך'( ושאר הקדושה יאמר בלחש בנוסח
אשכנז )הרב אברהם שפירא זצ"ל,שו"ת אל-דוד עמ'  (44או בקול רם לפי נוסח הש"ץ )משיב
דבר ח"א ,ס' י"ז ואגרות משה כנ"ל(.
 .4בקדושה במוסף יכול לומר )לכל הדעות( בקול רם "כתר" במקום "נעריצך" )כמנהג
אשכנז הקדמון ,הרב שפירא זצ"ל כנ"ל(.
 .5אשכנזי לא יאמר התפילות שהוא לא רגיל לאומרם אלא ישתוק באותו זמן ,כגון בתחנון
לא יאמר הוידוי )אם לא נוהג לאומרו משך השנה( ורק יאמר שלש עשרה מידות יחד עם
הציבור.
 .6יעמוד בזמן שהציבור עומד ויושב בזמן שהציבור יושב )אפילו בזמן קדיש ,ולא יהיה
עומד בין היושבים ולא יושב בין העומדים(.
 .7אם יש לו חיוב לומר קדיש ,יאמר בנוסח אשכנז וישתוק כאשר שאר האבלים בנוסח
ספרדי )ע"מ( מוסיפים מילים.
 .8אשכנזי שהוא ש"ץ במנין ספרדי יתפלל כנוסח המקום)ע"מ( ,כיון שהוא שליח של
הציבור.

מקורות התשובה:
א .נוסח התפילה והקדושה

 [1שו"ת משיב דבר )נצי"ב מוולוזין(חלק א סימן יז
שאלה :בענין תפלות שבני אשכנז מתגוררים בארצות האלו שע"פ רובם מתפללים בנוסח ספרד ואף שבבתי
כנסיות מתפללים קרוב לאשכנז ,מ"מ אנו שמתפללים בביהמ"ד של ספרדים איך להתנהג עם נוסח התפלה ?
וגם על דבר הקדושות אם מותרים לענות כמנהג ספרד או שנצרך גם הקדושות לענות כמנהג אשכנז ?
תשובה:
א[ בתפלה בלחש אסור לשנות מהנוסח שנהגו מכבר
ב[ ולכו"ע לית)אין( כאן משום 'לא תתגודדו')לא לעשות אגודות אגודות( .להרמב"ם משום שאין כאן מחלוקת
ולהרא"ש משום דאינו אלא מנהג וכ"ע ס"ל שיוצאים בשני הנוסחאות
ג[ ולא כמש"כ בספר פאת השלחן )סי' ג( דיחידים המתפללים בביהכ"נ של הספרדים מחוייבים לנהוג כמותם
משום ל"ת
ד[ אבל בקדושות שבקול רם וכדומה ודאי אסור לשנות ממנהג שהוא שם מפני המחלוקת ולהרמב"ם יש בזה
משום ל"ת .והמקום יאיר עינינו ויברכנו בשלום.
 [2הרב אברהם כהנא שפירא זצ"ל ,ראש ישיבת מרכז הרב והרב הראשי לישראל )בשו"ת אל-דוד ,עמ' (44
א[ בענין אמירת הקדושה יש לכל אחד לומר את הקדושה לפי הנוסח שלו ,גם אם שונה מקדושה של הש"ץ.
ב[ אמנם בקדושה של מוסף "כתר יתנו לך" שמעתי על גדולים שאמרו יחד עם החזן "כתר".
נראה משני טעמים :חדא שבנוסח ספרד זה נחלק לשתי קטעים שנאמרים כל אחד לחוד בהפסקה" :כתר"
ואחר-כך "יחד כולם" .ושנית ייתכן משום שמקור נוסח "כתר" הוא מהזהר וגם בקצת מסידורי אשכנז
הקדמונים ,כמו מחזור ויטרי מוזכר נוסח "כתר" ולא "נעריצך".
 [3הרב שלמה אבינר,ראש ישיבת עטרת כהנים ,רב בית-אל א' )קול ברמה ,בהוצאת קשת ,גליון קכג(
לא פסוקים שכל יחיד צריך לומר קדושה כמו שליח ציבור" ,נקדישך" או "נקדש" וכדו' ,אחרת אין זה זה נקרא
אמירה בציבור .באמת כל אחד יכול לאמור כמנהגו ,כי עיקר הקדושה הוא הפסוקים "קדוש "...ו"ברוך"...
השווים לכל ישראל ,והשאר אינו אלא הקדמה.
 [4שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן כג
א[ הנה בדבר אחד שמתפלל בביהכ"נ שהצבור מתפללים בנוסח אחר מכפי שהוא מתפלל
ב[ הנכון לע"ד שבדברים שצריך דוקא בצבור כמו קדושה מוכרח לומר הנוסח של הצבור,
ג[ו אף כשיאמר)הקדושה( בלחש אינו יכול לומר נוסח אחר ,דהא כל האמירה עשה הצבור שהוא בעצמו לא
היה יכול לומר כלל דאין אומרים קדושה ביחיד.
ד[ו אף שהעיקר מה שהצבור צריכים לומר בקדושה הוא רק 'קדוש' ו'ברוך' ו'ימלוך' ,ושינוי הנוסחאות נקדש
או נקדישך וכדומה הוא רק חיוב להש"צ ,מ"מ למנהגנו שאומרים הצבור גם זה
ה[ כהכתבים שהביא המג"א בסימן קכ"א סק"ב ורעק"א שם הוי גם זה מהקדושה .ומפורש זה במג"א שם
סק"א שכתב ואינו נקרא קדושה אלא נעריצך ,שלכן אסר המחבר להצבור לומר זה כיון שלא נתקן לאמירת
הצבור אלא שהש"צ יהיה שלוחם לומר זה נחשב אמירתם כאמירת יחיד ,עיין במחה"ש שכן צריך לבאר דבריו.
ומה שאנו אומרים כהכתבים אולי סובר שנתקן גם זה להצבור לומר ואין הש"צ שלוחם לזה כמו לאמירת
קדוש וברוך וימלוך ,ואולי הוא מטעם הט"ז דהאמירה עם החזן לא מיקרי יחיד וג"ז נחשב אמירה עם החזן אף
שאומרים תחלה.
ו[ עכ"פ כיון שכל האמירה היא מצד הצבור ,וגם שאמירתו נחשב כאומר עם החזן לא שייך שיאמר בלשון אחר
מכפי שאומר החזן תחלה.
ז[ והתפלה בלחש יכול לומר כנוסח שרגיל בו כיון שהוא בלחש ולא שייך בזה איסור השינוי מפני המחלוקת .
ח[ופסוקי דזמרא וברכות קריאת שמע שרשאי לאומרם גם בקול רם הנשמע לאחרים הסמוכים אצלו ,יש
להסתפק אם רשאי לאומרם בנוסח שרגיל בלחש שלא כהצבור דיש לומר דהרי הוי זה כבצנעא שליכא
)שאין(איסור.
ט[ ...ויש לומר שאסור אף בלחש משום שמא ישכח מלומר בלחש כיון שדברים אלו רגילין לומר בקול הנשמע,
י'[ ...ומסתבר שיש להקל כשיאמר בלחש
י"א[ ...ולכן אם קשה לפניו לומר שלא כהרגלו יאמר בלחש כהרגלו ,אבל אם לא קשה לפניו יאמר כנוסח
הצבור.

ב .אשכנזי שהתפלל בנוסח ספרדי )ע"מ(

 [5משנה ברורה סימן סח ס"ק ד
א[ המנהגים שנהגו בשרשי התפלה לכו"ע אין לשנות כ"א ממנהג מקומו כגון מנוסח אשכנז לספרד או להיפך
וכל כה"ג כי י"ב שערים בשמים נגד י"ב שבטים וכל שבט יש לו שער ומנהג לבד
ב[ ולענין דינא האשכנזים המתפללים עם הספרדים או להיפך יצאו י"ח תפלה..
 [6כף החיים ,או"ח ס' סח ,ס"ק ב
אם הספרדי התפלל עם האשכנזים יצא והוא הדין להיפך ,כי אין ביניהם שום חילוקי דינים ,שיפסול תפלת
האחת ,לפי סברת כתה אחרת ,כי הם קורים קריאת שמע ותפלה בברכותיה כמו האשכנזים אף שיש ביניהם
חלופי נוסחאות בברכת שמונה עשרה ,זה אינו מעכב ... .אמנם לכתחילה ודאי צריך להיזהר שלא לשנות.

