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שו"ת עם הרב דוד ספקטור ,רב הקהילה

שאלה:

 .1האם אבל תוך י"א חודש ,חייב להיות ש"ץ בכל התפילות ,גם אם הוא אינו רוצה או יכול ?
 .2ומה הדין אם רוב הציבור או הגבאים אינם רוצים אותו כש"ץ קבוע ,מפני שמתפלל במתינות ומאריך
בתפילה ועל ידי כך אלה הממהרים לעבודה ,מפסידים החלק האחרון של התפילה ?

תשובה:

 .1כותב הרמ"א יורה דעה ס' שע"ו ,סע' ד:
"נהגו לומר על אב ואם קדיש בתרא י"ב חדש ,וכן נהגו להפטיר בנביא ,ולהתפלל ערבית במוצאי שבתות
שהוא הזמן שחוזרין הנשמות לגיהנם ,וכשהבן מתפלל ומקדש ברבים ,פודה אביו ואמו מן הגיהנם )כל בו
בשם הגהות(.
...והאבלים אומרים קדיש אפילו בשבת ויו"ט )בא"ז בשם ר"י מקורבי"ל( ,אבל לא נהגו להתפלל בשבת
וי"ט )כן הוא בתשובת מהרי"ל( ,אף על פי שאין איסור בדבר ,אבל בימות החול ,מי שיודע להתפלל ,יתפלל
ויותר מועיל מקדיש יתום שלא נתקן אלא לקטנים; ומי שאינו יודע להתפלל כל התפלה ,יתפלל למנצח
ובא לציון וכו' )בא"ז( .ונהגו שאין אומרים קדיש ותפלה רק י"א חדשים".
למדנו מדברי הרמ"א ,שלמרות שטוב שהאבל יתפלל כש"ץ בימות חול ובמוצאי שבת משך י"א חודש ,מכל
מקום אם אינו יודע להתפלל כש"ץ  ,יכול להתפלל כש"ץ רק אשרי ,למנצח ובא לציון עד סוף התפילה.
ונראה שהוא הדין ,אם הוא יודע להתפלל כש"ץ כמו שהוא יודע להתפלל גם מאשרי וכו' ,אבל אינו רוצה
להיות ש"ץ ,כגון שיותר מכוון את דעתו בתפילה אם מתפלל בלחש עם הציבור.
 .2כותב השולחן ערוך אורח חיים סימן נג סעיף כ":אם אחד רוצה לומר תפלה בשביל אביו ואחד רוצה
לומר בשביל אחר ,כד מי שירצה הקהל שיאמר התפלה ,הוא יאמר".
פוסק השלחן ערוך שמה שקובע במנוי שליח-ציבור זה הציבור ולכן יכולים הקהל או הגבאים מטעם הקהל
לבחור בשליח-ציבור שיש לו דרגת חיוב פחותה.
וכן פוסק שם במשנה ברורה ס"ק ס ":שירצה הקהל  -הטעם דדוקא קדיש יכול לומר בשביל אביו ואין
רשות ביד הקהל לדחותו אבל לא יכול להיות שליח הקהל להתפלל על כרחם.
...אלא הולכין אחר רוב או הנבררים לזה" .
ונראה שהוא הדין בנידון דידן ,שאף שהדין עם האבל שמתפלל במתינות כהלכה ,אבל אם יתפלל כש"ץ
ומאריך בתפילה ,יוצא שכרו בהפסדו ,מפני שחלק מהציבור לא יתפלל החלק האחרון של התפילה בכלל או
לא בביה"כ בעשרה ואין בזה משום נחת רוח לנפטר.
לכן יתפלל כש"ץ מ"-אשרי" עד סוף התפילה.

לסיכום
 .1אבל תוך י"א חודש שלא יודע או לא רוצה להיות ש"ץ בכל התפילה ,יתפלל כש"ץ רק מ-
"אשרי "...עד סוף התפילה.
 .2וכן אבל תוך י"א חודש ,שרוב הציבור או הגבאים לא רוצים שיהיה ש"ץ קבוע ,מפני
שמתפלל במתינות ומאריך בתפילה ועל ידי כך הממהרים בבוקר לעבודה ,מפסידים את
החלק האחרון של התפילה .ולכן הוא יתפלל כש"ץ מ"-אשרי "...עד סוף התפילה ,אף
שיודע טוב להתפלל כש"ץ.

