נשים כשלוחות ציבור
(מסודר בידי אריה ברנשטיין)

כבר דננו ביחד בעניין אחד חיוני להכשרת שליח/ת ציבור – עניין כבוד הציבור שמושפע ממי שעומד/ת לפניו כמנהיג/ה ומייג/ת.  כפי שראינו, עניין כבוד הציבור שייך לתפקיד הש"צ בכל התפילות.  עכשיו נדון בעניין אחר ששייך דוקא לחזרת הש"צ ולכן, שייך לכל התפילות חוץ מתפילת ערבית (שאין בה חזרת הש"צ):  הוצאת הרבים לידי חובתם במצוות התפילה.

נדון בשתי שאלות:
א) באלו נסיבות ומצבים הש"צ מוציא אחרים לידי חובתם בתפילה, או, מכוון ההפוך, באלו נסיבות ומצבים אפשר ליחיד/ה לצאת לידי חובת התפילה לא דרך התפילה האישית, אלא דרך אמירת הש"צ את חזרת הש"צ?

א. להוציא את הרבים לידי חובתם

מדוע חזרת הש"צ ומי יוצא/ה ממנה?
בית יוסף אורח חיים סימן קכד 
"ולאחר שסיימו הציבור תפילתן יחזיר שליח ציבור התפילה וכו'". 
בסוף ראש השנה (לג:) תנן: 
כשם ששליח ציבור חייב כך כל יחיד ויחיד חייב. 
רבן גמליאל אומר שליח ציבור מוציא את הרבים ידי חובתן. 
ובגמרא (לד:) אמר רבן גמליאל לחכמים לדבריכם למה שליח ציבור יורד? 
אמרו לו כדי להוציא את שאינו בקי. 
אמר להם כשם שמוציא את שאינו בקי כך מוציא את שהוא בקי. 
ואסיקנא דהלכה כרבן גמליאל בברכות של ראש השנה ויום הכפורים אבל בברכות של שאר ימות השנה הלכה כחכמים ומה שיש לדקדק בזה אכתוב בסוף הסימן בסייעתא דשמיא. 
ומשמע מדברי רבינו דשאינו בקי היינו שאינו יודע להתפלל ומכל מקום מבין הוא מה ששליח ציבור אומר אבל אם אינו מבין מה ששליח ציבור אומר אינו יוצא בשמיעה וכמו שפירשו המפרשים גבי סופר מברך ובור יוצא וכמו שיתבאר בסימן קצ"ג וזהו שכתב שאם יש מי שאינו יודע להתפלל יכוין למה שהוא אומר ויוצא בו דלישנא דיכוין לא שייך אלא במבין מה ששליח ציבור אומר: 

שולחן ערוך אורח חיים קכד:א
לאחר שסיימו הצבור תפלתן, יחזור ש"צ התפלה, שאם יש מי שאינו יודע להתפלל יכוין למה שהוא אומר, ויוצא בו; וצריך אותו שיוצא בתפלת ש"צ לכוין לכל מה שאומר ש"צ מראש ועד סוף; ואינו מפסיק; ואינו משיח; ופוסע ג' פסיעות לאחריו, כאדם שמתפלל לעצמו.

משנה ברורה, שם, ס"ק א
אבל הבקי אינו יוצא אפילו בדיעבד בתפלת הש"ץ

מי נחשב/ת בקי?
שולחן ערוך אורח חיים קא:ד
יכול להתפלל בכל לשון שירצה, וה"מ [והני מילי = "שהדברים האלה" – א.ב.] בצבור, אבל ביחיד לא יתפלל אלא בלשון הקודש; וי"א [ויש אומרים] דה"מ כששואל צרכיו, כגון שהתפלל על חולה או על שום צער שיש לו בביתו, אבל תפלה הקבועה לצבור, אפילו יחיד יכול לאומרה בכל לשון; וי"א דאף יחיד כששואל צרכיו יכול לשאול בכל לשון שירצה, חוץ מלשון ארמי.   

שולחן ערוך אורח חיים נג:יט 
...אפילו יחיד יכול לעכב ולומר: איני רוצה שפלוני יהיה חזן, אם לא שכבר הסכים עליו מתחלה. הגה: ודוקא שיהיה לאותו יחיד טעם הגון על פי טובי העיר, אבל בלאו הכי אין היחיד יכול למחות בש"צ (מהרי"ו סי' ס'). ואם הוא שונאו, יכול למחות בו קודם שהסכים עליו (מהר"ם פדואה סימן ק"ד /ס"ד/ ומהרי"ק שורש מ"ד /ל'/). ומי שהוא שונא לש"צ לא יעלה לספר תורה כשקורא התוכחה (אור זרוע). 

מגן אברהם, שם, ס"ק כ
(הרב אברהם הלוי גומבינר, בערך 1633-1683 קאליש, פולין)
...ונ"ל דדוקא בזמניהם שהיה הש"ץ מוציא הרבים י"ח בתפלתו אז היה יחיד יכול לעכב דאין נעשה שלוחו בע"כ [בעל כרחו]...משא"כ [מה שאין כן] עתה שכלם בקיאין רק הש"ץ הוא לפיוטים.

הרב בן-ציון עוזיאל, שו"ת משפטי עוזיאל ג: מילואים ב
(1880-1953, הראשון לציון, ישראל)
...במקום שהשומעים אומרים מלה במלה אחרי המברך והקורא אינו אלא מקריא לפניהם הדברים, הרי שהם יוצאים ידי חובתן בברכת עצמם והקורא אינו אלא מסדר הדברים פותח וחותם כל ברכה. וכן בקדושת השם פותח דברי קדושה והקהל עונים אחריו שפיר יכול המקריא להיות קטן או אשה...

אז למה רב רובם של קהילות עדיין מקיימות את חזרת הש"צ?
שולחן ערוך אורח חיים סימן קכד:ג 
קהל שהתפללו וכולם בקיאים בתפלה, אעפ"כ ירד ש"צ וחוזר להתפלל, כדי לקיים תקנת חכמים. 

ערוך השולחן אורח חיים סימן קכד:ג 
ודע דהטור כתב עוד טעם על חזרת הש"ץ משום קדושה ע"ש ונראה שהיה יכול לומר גם משום ברכת כהנים דא"א בלא שלש אחרונות...

ב. ובכל זאת, מעיקר הדין:
מעיקר הדין, או, למעשה, עבור מי שבא/ה להתפלל ולא קורא/ת לא עברית ולא שפה אחרת שיש בה סידור, וגם לא יודע/ת להפלל בעל פה אך מבינ/ה כששומע/ת את התפילה, האם אשה מוכשרת להיות ש"צ לשחרית, למנחה, ולמוסף, שיש בהן חזרת הש"צ ובה, להוציא את אותו אדם לידי חובה?

משנה ראש השנה ג:ח
זה הכלל כל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתן.
ולכן, השאלה היא: האם נשים חייבות להתפלל אותן תפילות?

משנה ברכות ג:ג
נשים ועבדים וקטנים פטורין מקריאת שמע ומן התפילין וחייבין בתפלה ובמזוזה ובברכת המזון.

מפורש שנשים חייבות בתפילה; הסבר דין זה מסתבך קצת באור כלל אחר:
משנה קידושין א:ז
וכל מצות עשה שהזמן גרמה אנשים חייבין ונשים פטורות 
וכל מצות עשה שלא הזמן גרמה אחד אנשים ואחד נשים חייבין 
וכל מצות לא תעשה בין שהזמן גרמה בין שלא הזמן גרמה אחד אנשים ואחד נשים חייבין חוץ מבל תשחית ובל תקיף ובל תטמא למתים

1. מפורש במשנה שנשים חייבות בתפילה; ישנן 2 שיטות מדוע:
	a. הרי"ף והרמב"ם
רי"ף, ברכות יא:-יב. (בדפי הרי"ף)
קרית שמע ותפילין דהוה ליה מצות עשה שהזמן גרמא וכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות.
תפלה ומזוזה וברכת המזון דהוה ליה מצות עשה שלא הזמן גרמא וכל מצות עשה שלא הזמן גרמא נשים חייבות

רמב"ם, משנה תורה הלכות תפילה פרק א (וכדומה בספר המצוות שלו, מצוות עשה ה' ו-י')
[א] מצות עשה להתפלל בכל יום, שנאמר, "וַעֲבַדְתֶּם אֵת ה' אֱלֹהֵיכֶם": מפי השמועה למדו שעבודה זו היא תפלה, שנאמר, "ולעבדו בכל לבבכם": אמרו חכמים "אי זו היא עבודה שבלב זו תפלה", ואין מנין התפלות מן התורה, ואין משנה התפלה הזאת מן התורה, ואין לתפלה זמן קבוע מן התורה. 
[ב] ולפיכך נשים ועבדים חייבין בתפלה, לפי שהיא מצות עשה שלא הזמן גרמא אלא חיוב מצוה זו כך הוא: שיהא אדם מתחנן ומתפלל בכל יום ומגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך שואל צרכיו שהוא צריך להם בבקשה ובתחנה ואחר כך נותן שבח והודיה לה' על הטובה שהשפיע לו כל אחד לפי כחו.
[אז, בששת הפרקים הבאים, הרמב"ם מפרט את דיני תפילה דרבנן, שידועה לנו – עם זמנים ומטבע קבועים, ומסיים ככה:]
[פרק ו הלכה י] נשים ועבדים וקטנים חייבים בתפלה וכל איש שפטור מקריאת שמע פטור מן התפלה...

לפי הרמב"ם, מדוע נשים חייבות בתפילה-דרבנן, שהיא מצוות עשה (מדרבנן) והזמן גרמה לכאורה?
רמב"ם, פירוש על המשנה, קידושין א:ז 
ומצות עשה שהזמן גרמה היא שחובת עשייתה בזמן מסויים, ושלא באותו הזמן אין חיובה חל כגון הסוכה והלולב והשופר והתפילין והציצית לפי שחובתן ביום ולא בלילה, וכל כיוצא באלו. ומצות עשה שלא הזמן גרמה הן המצות שחובתן חלה בכל הזמנים כגון המזוזה והמעקה והצדקה, וכבר ידעת שכלל הוא אצלינו אין למדים מן הכללות, ואָמְרוֹ "כל", רוצה לומר על הרוב, אבל מצות עשה שהנשים חייבות ומה שאינן חייבות בכל הקפן אין להן כלל אלא נמסרים על פה והם דברים מקובלים, הלא ידעת שאכילת מצה ליל פסח, ושמחה במועדים, והקהל, ותפלה, ומקרא מגילה, ונר חנוכה, ונר שבת, וקדוש היום, כל אלו מצות עשה שהזמן גרמה וכל אחת מהן חיובה לנשים כחיובה לאנשים.

	b. רש"י והרמב"ן: תפילה היא לגמרי מדרבנן
רש"י, ברכות כ:
"וחייבין בתפלה" - דתפלה רחמי היא, ומדרבנן היא, ותקנוה אף לנשים ולחנוך קטנים.
הכי גרסינן: תפלה דרחמי נינהו- ולא גרס "פשיטא", דהא לאו דאורייתא היא. 

השגות הרמב"ן לספר המצוות של הרמב"ם, מצות עשה ה
כתב הרב המצוה החמשית שנצטוינו בעבודתו שנ' "ועבדתם את ה' אלהיכם וגו'"...ולשון ספרי "ולעבדו זו תפלה"...ואין הסכמה בזה. שכבר בארו החכמים בגמרא תפלה דרבנן...וכבר ראינו בהלכות תפלה (רפ"א) שאמר שחייב אדם מן התורה בתפלה בכל יום אלא שאין מנין התפלות ולא משנה התפלה מן התורה וכך כתב בזה המאמר במצו' עשירית שזמני התפלה אינם מן התורה אבל חובת התפלה עצמה היא מן התורה. וגם זה איננו נכון בעיני...וכבר אמרו (סוף ר"ה) ברב יהודה דמתלתין יומין לתלתין יומין הוה מצלי, לפי שהיה עוסק בתורה וסומך על מה שאמרו (שבת יא.) חברים שהיו עוסקין בתורה מפסיקין לק"ש ואין מפסיקין לתפלה, שהיא דרבנן לעולם. אלא ודאי כל ענין התפלה אינו חובה כלל אבל הוא ממדות חסד הבורא ית' עלינו ששומע ועונה בכל קראינו אליו...ומה שדרשו בספרי...אסמכתא היא או לומר שמכלל העבודה שנלמוד תורה ושנתפלל אליו בעת הצרות ותהיינה עינינו ולבנו אליו לבדו כעיני עבדים אל יד אדוניהם. 

	c.  שיטה משולבת
רבנו יונה, ברכות יא: (בדפי הרי"ף)
ואע"פ שהתפלה יש לה זמן קבוע אפ"ה [=אפילו הכי] כיון שאמרו הלואי שיתפלל אדם כל היום כולו כמצוה שאין הזמן גרמא דיינינן לה ולפיכך נשים חייבות אי נמי מפני שהיא רחמים...

וכאן, פסקו של המחבר:
שולחן ערוך אורח חיים קו:א
ונשים ועבדים, שאע"פ שפטורים מק"ש חייבים בתפלה, מפני שהיא מ"ע שלא הזמן גרמא

עד כאן הכל ברור: נשים חייבות בתפילה כמו גברים ולכן, מוכשרות להוציאם לידי חובותם.

2. העניין מסתבך:  בעיית נשים שאינן מתפללות – דינו לכף זכות של המגן אברהם
מגן אברהם, שם, ס"ק כ
מצות עשה - כ"כ [= כן כתב] הרמב"ם דס"ל [= דסבירא ליה] דתפלה מ"ע [= מצות עשה] דאורייתא היא דכתיב "ולעבדו בכל לבבכם וכו'" אך מדאורייתא די בפעם אחד ביום ובכל נוסח שירצה. ולכן נהגו רוב נשים שאין מתפללות בתמידות משום דאומרי' מיד בבוקר סמוך לנטילה איזה בקשה ומדאורייתא די בזה ואפשר שגם חכמים לא חייבום יותר. והרמב"ן סובר תפלה דרבנן וכן דעת רוב הפוסקים.
מה אמר כאן המגן אברהם?  מה הוא עשה?  מה הוא סובר לדין לגבי חיוב נשים בתפילה?

שולחן ערוך אורח חיים רצט:י
וכן נשים שאינן מבדילין בתפלה יש ללמדן שיאמרו "המבדיל בין קודש לחול" קודם שיעשו מלאכה...

מגן אברהם, שם, ס"ק ט"ז
שאין מבדילין — ואע"ג דחייבות בתפלה כמ"ש [= כמו שאמרינן] סי' ק"ו מ"מ רובן לא נהגו להתפלל במ"ש [= במוצאי שבת] ואפשר לומר כיון דתפלת ערבית רשות אלא דקבלו עלייהו כחובה והנשים לא קבלוהו עלייהו במ"ש [= במוצאי שבת]:

יש מן האחרונים שממשיכים לבסס את נוהג הנשים הצדקניות שאינן מתפללות בשיטת הרמב"ם (למשל, הפרי מגדים [אשל אבהם קו:ב] וערוך השולחן [או"ח קו"ז, בלשון "בדוחק"]); יש שמחזיק את הדרך הזאת וטוען בכל זאת שלפי הרמב"ם נשים פטורות מתפילה -- שכך סובר המגן אברהם ושכך באמת שיטת הרמב"ם [למשל, הרב עבדיה יוסף, שו"ת יביע אומר, או"ח ו:יז], ויש שטוענים שגם לפי הרמב"ם נשים חייבות בתפילה כמו גברים (למשל, החת"ן סופר – הל' תפילה ג:קב – מהר"ם אבן חביב – כפות תמרים על סוכה לח. – בעל ערך השולחן או"ח קו:א, ועוד).  הנה דוגמה אחת של שיטה זו:

הרב בן-ציון ליכטמן, בני ציון, או"ח קו:א
(הרב הראשי בלבנון מ-1932-1959)
...ויותר מזה קשה, דהרמב"ם כתב בסוף פ"ו נשים ועבדים וקטנים חייבים בתפילה. ובודאי מיירי בכל התפילות, ולא רק על...פ"א ביום באיזה נוסח שהוא, אלא בסתם תפילה מיירי בכל הפרק, ועוד דומיא דקטנים שחייבין בכל התפילות, והרי נראה ברור שגם הרמב"ם מחייב נשים בכל התפילות ודלא כמ"ש המ"א והפ"ם [= כמו שכתב המגן אברהם והפרי מגדים]. 
וזה עולה באמת לפי גרסתו בגמרא, "תפילה פשיטא מ"ד [= מהו דתימא/"מה שהיית אומר"] הואיל וכתיב...הו"ל [=הוה ליה] מ"ע שהז"ג [=מצות עשה שהזמן גרמה] וכל מ"ע שהז"ג נש' פטורות קמ"ל [=קא משמע לן]."...וזהו כל החידוש שאף בהן נשים חייבות אע"פ שהחיוב דרבנן תלוי בזמן, והטעם הוא דכיון שעיקר חיוב התפלה מדאורייתא אינו תלוי בזמן ונשים חייבות בו אף חכמים לא הוציאו אותן מהחיוב שלהם אע"פ שקבעו לו זמן...

משנה ברורה, קו:א
...אבל דעת הרמב"ן...חייבו אותן בתפילת שחרית ומנחה כמו אנשים הואיל ותפלה היא בקשת רחמים. וכן עיקר כי כן דעת רוב הפוסקים...ע"כ יש להזהיר לנשים שיתפללו י"ח...

3. עוד נסיונות פחות מרחיקי לכת לדון לכף זכות נשים שאינן מתפללות
הרב בן-ציון ליכטמן, בני ציון, או"ח קו:א
ולי נראה ללמד זכות על רוב הנשים שאין מתפללות בתמידות דרוב הנשים מוטל עליהן להתעסק בכל צרכי הבית ובטיפול ילדים והכנת צרכיהם, שמטריד הלב ומבלבל הכונה, ובמצב זה אין להתפלל כמו שכתב הרמב"ם בפ"ד מצא דעתו משובשת ולבו טרוד אסור לו להתפלל עד שתתישב דעתו...ואע"ג שעכשיו אין אנו נזהרי' בזה מפני שאין אנו מכונים כ"כ בתפלה, לגבי טרדות הנשי' שאני...אבל אלו הנשי' שנמצאות במצב שיכולות להתפלל ודאי צריכות להתפלל כל הג' תפלות, כי מדינא נשים חייבות בכל התפלה אליבא דכו"ע [= דכולי עלמא/"לפי כולם"].
וכן, בעקבו, הרב יהוגה הרצל הנקין, שו"ת בני בנים ב:ו

הרב יקותיאל יהודה הלברסטם, דברי יציב או"ח קכ"א
(הרבי מסאנץ-קלאוסנברג; 1905-1994, רומניה וקרית סאנץ-נתניה)
אך עדיין יש לי להצדיק המנהג שהזכיר המג"א, כיון דבש"ס עירובין ס"ה ע"א יכולני לפטור מדין תפלה שנאמר שכורת ולא מיין עיי"ש, ובברכות דף ל' ע"ב אר"א לעולם ימוד אדם את עצמו אם יכול לכוון יתפלל וכו' עיי"ש...ועכ"פ [=על כל פנים] יש סמך גדול לנשים בזמה"ז [=בזמן הזה] שאינן בגדר ימוד את עצמו שיכול לכוון, וכסתמא דלשון הרמ"א בסימן ק"א ס"א והאידנא אין חוזרין משום חסרון כוונה שאף בחזרה קרוב הוא שלא יכוון עיי"ש, וק"ו לנשים דטרידי טובא ורשות בעליהם עליהם והטף תלויים בהם, לזה נהגו רוב נשים שאין מתפללות בתמידות, ורק כשימודו בעצמן שיכולים לכוון עכ"פ לפי האפשרות, ולפענ"ד [=לפי עניות דעתי] זה אמת...שכיון שבאמת מעיקר התקנתא היו חייבות בתפלה...

הרב מנחם ניסל, בספרו רגשי לב, כותב שגם זו שיטת החפץ חיים, הרב שלמה זלמן אוירבך, הרב יעקב קמינצקי, החזון אי"ש, הרב ח"פ שיינברג, הרב משה שטרנבוך, הרב אליהו גרינבלאט, והרב י"ש אלישיב, שנשים שטרודות בטיפול ילדים פטורות מתפילה, אבל בלא זה, חייבות.

