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 אמירת ‘קדיש יתום’ 
על ידי הבת*

רחל ברקוביץ’

הקדמה

בלב הוויית השכול היהודית ניצבת אמירת הקדיש1 על אדם אהוב שנפטר. תחושה חזקה 

של כבוד וחובה כלפי ההורים יוצרת מחויבות בקרב יהודים רבים, אשר מגיעים לבית הכנסת 

אולם  הבן,  על  מוטלת  ולאובדן  זו לשכול  פומבית  נהוג שעדות  לומר קדיש.  כדי  יום  מדי 

האפשרות שבת תאמר קדיש על הוריה אינה רעיון מודרני לחלוטין. המקורות המוקדמים 

זה דנים בנפטרים שלא הותירו אחריהם בנים לומר עליהם קדיש; במקרים  ביותר בעניין 

רבים ביקש האב לפני מותו שבנותיו יאמרו אחריו קדיש, ולעתים אף דאג לארגן מסגרת 

נדון רצונה  מתאימה לכך. מקורות אלה הם הבסיס לדיון במקורות המודרניים אשר בהם 

של בת לומר קדיש על הוריה, גם כשיש לנפטר קרובים גברים. בהקשר זה דנה הספרות 
ההלכתית בנקודות אלה:2

מאמר זה הינו תרגום של:  *

Rahִel Berkovits, “A Daughter’s Recitation of Mourner’s Kaddish”, New York 2011.
Copyright of the Jewish Orthodox Feminist Alliance.

תרגום לעברית: שלומי אפרתי. 

במקורות רבים נפתחו ראשי התיבות, ולעיתים הוסף או שונה הפיסוק לצורך הקלה על הקורא. 

המאמר הנוכחי נכתב במקור באנגלית כחלק מפרויקט תא שמע המוקדש לזכרו של יעקב סנסור ע“ה על 
ידי בתו ד“ר מוניק )ניקי( ס’ כץ )ראו הקדשה בסוף המאמר הקודם(. 

“קדיש,” כאן ובהמשך המאמר , מכוון לקדיש יתום. כפי שידון בהמשך המאמר, כל אבל, לא רק יתום,   1
אומר קדיש זה.

יתום  קדיש  של  והסבוכה  המורכבת  מהתפתחותו  כתוצאה  סותרות,  מגמות  להלן  המנויות  לנקודות   2
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האם בת יכולה לומר קדיש יתום?3	 

האם קיים הבדל בין אמירת קדיש בבית הכנסת או במניין פרטי בבית הבת?	 

האם הבת יכולה לומר קדיש בעזרת הנשים?	 

האם הבת חייבת לומר קדיש בעזרת הנשים?	 

האם הבת יכולה לומר קדיש לבדה, או שהיא חייבת להצטרף לגבר אומר קדיש?	 

האם עליה לומר קדיש בקול,4 או דווקא בלחש?5	 

ובכיבוד הורים.7 אולם הקדיש, אף על פי שהוא קרוב  מובן שנשים חייבות בדיני אבלות6 

כדי  בבירור לאף אחת מהן.  אינו שייך  קרבה הדוקה לשתי הקטגוריות ההלכתיות הללו,8 

להבין במלואן את הבעיות הכרוכות באמירת קדיש יתום על ידי נשים, יש לבחון את אופיו 

המיוחד של הקדיש ולהסביר את מכלול פרטיו ודקדוקיו.

עצמו, כפי שידון בהמשך מאמר זה. ניתן להוסיף עליהן כמה שאלות צדדיות מעניינות:

האם בת נחשבת צאצא, מבחינה הלכתית?

האם הלשון בן/ים ]בתורה ובמקורות ההלכה[ צריכה להקרא בדווקא, ביחס לבנים זכרים בלבד, או כלשון 
מכלילה, ביחס לכל הצאצאים - בנים ובנות?

האם בת יכולה לעשות נחת רוח לנפטר?

האם נשים מחויבות בקידוש השם?

מהו היחס בין מוסכמות חברתיות, מנהג והלכה?

ליאון וויזלטיר )L. Wieseltier, Kaddish, New York 1998, p. 178( ניסח יפה את הסוגיה:  3

“האם אשה יכולה לומר קדיש? שאלה כזו מעוררת מחלוקת. יש שייראו בה פרובוקציה פמיניסטית. אבל 
שאלו אותה אחרת: האם בת )daughter( יכולה לומר קדיש? לפתע המחלוקת נעלמת, לפחות עבורי. אם 
אסרת על בנות אמירת קדיש, לא הבנת מהו קדיש. קדיש אינו חובת גבר אלא חובת צאצא. אין כאן אנשים, 

אלא בנים; לא נשים, כי אם בנות”.

בכך שנשים  די  נוספת: האם  עולה שאלה  זה  לקדיש. בהקשר  לענות  יוכלו  במניין  כדי שהמתפללים   4
שומעות את הקדיש ועונות אחריו?

בגלל איסור שמיעת קול אשה )בביה“כ(.  5

ראו רמב“ם, ספר המצוות, עשה כז; משנה תורה, הלכות אבלות ב, א; ספר החינוך, רסד )בסופו(; מרדכי,   6
מו“ק תתצ )בסופו(; שו“ת מהר“י וייל, יג; שו“ע, יו“ד שעד, ד; שם שצ, ה; באור הגר“א שם, ז.

ראו שמות כ יא, דברים ה טו, ויקרא יט ג, ורש“י על אתר; משנה קידושין א, ז; תוספתא קידושין א, א;   7
בבלי קידושין כט ע“א, ל ע“ב - לא ע“א; משנה תורה, הלכות ממרים ו, ו; טור, יו“ד רמ; שו“ע, יו“ד רמ, יז; 

ש“ך שם, יט.

הדרישה מהילדים לכבד את זכר הוריהם אחרי מותם משתקפת בבבלי קידושין לא ע“ב; משנה תורה,   8
הלכות ממרים ו, ה; שו“ע, יו“ד רמ, ט. ראו לבוש, יו“ד שעו, ד, שמתיר לבן לומר קדיש על אמו בחיי אביו, 

משום שהוא רואה בקדיש כיבוד אם.
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קדיש יתום: סקירה כללית9

תולדותיו של הקדיש לוטות בערפל והחוקרים חלוקים באשר למקורותיו.10 המונח “קדיש” 

אינו מופיע במשנה ובתלמודים, ונמצא לראשונה במסכת סופרים:

1. מסכת סופרים י, ו
ואין אומרין קדיש וברכו פחות מעשרה.11

על בסיס מקור זה נפסק להלכה שכל אמירת קדיש דורשת מניין.12 אולם, מסכת סופרים 

אינה מתייחסת לכל סוגי הקדיש הנאמרים כיום,13 שכן לכל אחד מהם מקור שונה והם 

היקף המאמר לא יאפשר דיון מלא בהתפתחות הקדיש בכלל, או אף קדיש יתום בפרט. נושא זה יידון   9
רק על פי ביטוייו בספרות הרבנית. לא אנסה לקבוע מתי היכן החל המנהג לומר קדיש יתום, או לקשור אותו 
להתפתחויות היסטוריות מסוימות. כמו כן, לא אדון בתוכנו ובמגמותיו של הקדיש עצמו, ובשאלת שילובו 

במנהגי האבלות.

D. de Sola Pool, The Kaddish, New York, 1964; ד’ שפרבר, מנהגי ישראל, א, ירושלים  ראו   10
תשמ“ט, פרק ו, והנסמן שם; י’ תא-שמע, “קצת ענייני קדיש יתום ומנהגיו”, תרביץ נג, ד )תשמ“ד(, עמ’ -559
68; י“מ אלבוגן ]תרגם י’ עמיר[, התפילה בישראל בהתפתחותה ההיסטורית, תל אביב 1972, עמ’ 75-72; ש’ 
גליק, אור לאבל: להתפתחותם של עיקרי מנהגי אבלות במסורת ישראל מלאחר הקבורה עד תום השבעה, 

אפרת 1991, 147-58;

L. Wieseltier, Kaddish, New York 1998; A. Lehnardt, “A New Book on the Kaddish,” 
Jewish Studies Quarterly 8 (2001), 190-203. 

לדעות מסורתיות על הקדיש ראו מחזור ויטרי, פז; סדר תפילות לרמב“ם, נוסח הקדיש; שו“ת הרמב“ם, רח; 
טור, או“ח נו; ערוך השלחן, או“ח נה, ד; שו“ת משפטי עוזיאל, א, או“ח ב. 

לעניין אמירת קדיש על ידי נשים, ראו תשובתו של ד’ גולינקין “בעניין אמירת קדיש יתום על ידי נשים,” 
תשובות ועד ההלכה של כנסת הרבנים בישראל, ג, ירושלים תשמ“ח-ט 

.]http://www.responsafortoday.com/vol3/6.pdf[

נזכר  ואינה מזכירה קדיש. קדיש  מניין  ג, המפרטת דברים שדורשים  ד,  עיבוד של משנה מגילה  זהו   11
במקומות נוספים במסכת סופרים, ראו טז, ט; יח, י; יט, ט; כא, ה-ו.

ראו, למשל, שו“ע, או“ח נה, א; ט“ז על אתר; משנה ברורה נה, ב.  12

כיום נהוגים חמישה סוגי קדיש:  13

קדיש שלם, הנאמר בסוף התפילה.

חצי קדיש )עד סוף הפסקא “יתברך … דאמירן בעלמא”(.

קדיש יתום )בהשמטת הפסקאות “תתקבל צלותהון … קדם אבוהון די בשמיא,” “יהא שלמא רבא … ועל 
כל בית ישראל”(.

קדיש דרבנן )בתוספת הפסקא “על ישראל ועל רבנן … מן קדם אבוהון די בשמיא”(, הנאמר על ידי אבלים 
לאחר לימוד תורה.

קדיש גדול )כולל ענייני עולם הבא ותחיית המתים(, נאמר בסיום מסכת או לאחר הקבורה.
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התפתחו בזמנים שונים.14

קדיש  אלא  יתום  קדיש  זה  אין  אך  למת,  בקשר  קדיש  לראשונה  נזכר  הגאונים  בתקופת 

שנאמר לאחר אמירת ההספד וצידוק הדין.15 לדעת המשיב קדיש זה אינו ביטוי לאבלות אלא 
מענה לפסוקים הכלולים בתפילה.16

2. אוצר הגאונים משקין, קלט

הדין  צידוק  עליו  אומרין  עצמותיו,  קרוביו  הביאו  שנה  ולאחר  מי שמת  וששאלתם. 

וקדיש או לא? הוי יודע כי קדיש שהוא יתגדל לא מצאנו לו עיקר על המת אלא לאחר 

המספד או לאחר צידוק הדין, שכל מקום שיש שם דברי תורה עונין אחריהם אמן 

יהא שמיה רבא, וכן הספד וכן צידוק הדין. וזה, אם ]בתוך[ י’’ב חדשים הובא ושלדו 

קיימת ראוי להספידו, ולאחר ההספד אומרין קדיש. וכן ראוי לעשות … למדנו ממנו 

שאינו ראוי להספידו לאחר שנים עשר חדש, וכיוון שאין הספד ולא צידוק הדין אין 

דרך לקדיש.

מחזור ויטרי, המלקט מסורות ומנהגים מבית מדרשו של רש“י, הוא המקור ההלכתי הראשון 
שקושר בין קדיש למנהגי אבלות, על סמך מעשה פלאי בר’ עקיבא:17

3. מחזור ויטרי, קמד 

צרפת, מאה י"ב

ופגע באדם אחד שהיה ערום  מעשה בר’ עקיבא שהיה מהלך בבית הקברות בדרך 

עקיבא  ר’  עליו  כסבור  ראשו.  על  קוצים  של  גדול  משאוי  טעון  והיה  כפחם  ושחור 

נראה שהפסוק “יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא” הוא הרכיב הקדום ביותר בקדיש. הוא   14
מבוסס על תהלים קיג ב ודניאל כ כ, ונזכר בבבלי ברכות ג ע“א, נז ע“א, “ושבת קיט ע“ב, שם נאמר שהעונה 
342[; תרגום הקטעים  “יהא שמיה רבא מברך” מוסיף לו זכות. ראו גם ספרי דברים שו ]פינקלשטיין, עמ’ 
“יהא  ורש“י שם, אקדושא דסדרא, ענו  ו ד. לפי בבלי סוטה מט ע“א  ודברים  )ירושלמי( לבראשית מט א 

שמיה רבא מברך” אחרי דרשה בציבור.

צידוק הדין הוא לקט פסוקים שבו מודים האבלים במידת הצדק של הקב“ה, על פי בבלי ע“ז יח ע“א.  15

ראו שו“ת רש“י קפט, ב: “ובשעת הקבורה היו שם מוחים ואומרים שלא לומר צידוק הדין מפני המועד,   16
ואף לא קדיש,מפני שהקדיש לא בא אלא בשביל הפסוקין של צידוק הדין." ראו גם ארחות חיים, הלכות 

אבל יא; ב"י, או"ח תא, ו.

אוצר  יז;  זוטא,  אליהו  סדר  ט;  ב,  ]היגר[  רבתי  כלה  למשל  ראו  נוסחאות,  במגוון  מופיע  זה  מעשה   17
9 לעיל[, עמ’  458. לרשימת מקורות מלאה ראו דה סולה פול ]הע’   ,450  ,351 המדרשים ]אייזנשטיין[ עמ’ 
1. בגרסת סדר אליהו זוטא, שיש  559 הע’  110; תא-שמע ]שם[, עמ’  157 הע’  3; גליק ]שם[, עמ’  102 הע’ 

הרואים בה את הנוסח המקורי של המעשה, גיבור הסיפור הוא רבן יוחנן בן זכאי.
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שהוא חי והיה רץ כסוס. גזר עליו ר’ עקיבא והעמידו. אמר לו: מה לאותו האיש לעשות 

עבודה קשה כזאת. אם עבד אתה ]ואדונך[ עושה לך ]כך[ אני אפדה אותך מידו, ואם 

עני אתה ובני אדם באים עליך בעקיפין אני מעשיר אותך. אמר לו: בבקשה ממך אל 

תעכביני שמא ירגזו בי הממונין עלי. אמר לו: מה זו ומה מעשיך. אמר לו: אותו האיש 

בעולם  מלאכתך  היה  מה  בני,  לו:  אמר  עצים.  לחטוב  אותי  שולחים  יום  ובכל  מת, 

את  והורג  לעשירים  פנים  נושא  והייתי  הייתי,  המכס  גבאי  לו:  אמר  ממנו.  שבאתה 

לו  שיש  דבר  איזו  לפורענות  עליך  הממונין  מאותם  שמעת  כלום  לו:  אמר  העניים. 

תקנה. אמר: בבקשה ממך אל תעכביני שמא ירגזו עלי בעלי פורענות, שאותו האיש 

אין לו תקנה. אלא שמעתי מהם דבר שלא היה יכול להיות, שאלמלא היה לו לעני זה 

בן שהוא עומד בקהל ואומר ברכו את ה’ המבורך והם עונין אחריו ויהא שמיה רבה 

מברך,18 מיד מתירין אותו מן הפורענות. ואותו האיש לא היה לו בן מעולם, והניח את 

אשתו מעוברת, ואיני יודע אם ילדה זכר, ואם ילדה זכר מי מלמדו תורה, שאין לאותו 

האיש אוהב מעולם. 

מיד קיבל עליו ר’ עקיבא לילך לחפש אם הוליד לו בן זכר כדי ללמדו תורה ויעמידנו 

לפני הציבור. אמר לו: מה שמך. אמר לו: עקיבא. ושם אשתך. אמר לו: שושניבא. ושם 

עירך. לודקייא. מיד נצטער ר’ עקיבא צער גדול והלך ושאל עליו. כיוון שבא לאותו 

מקום שאל עליו. אמרו לו: ישחקו עצמותיו של אותו האיש. שאל על אשתו. אמרו לו: 

ימחה זכרה מן העולם. שאל על בנו. אמרו לו: הרי ערל הוא, אפילו מצות מילה לא 

עיסקנו בו. מיד מלו ר’ עקיבא והושיבו בספר לפניו, ולא היה מקבל התורה עד שישב 

]מ’[ יום בתענית. יצתה בת קול ואמרה לו: לזה אתה מתענה. אמר לפניו: רבונו של 

עולם, והלא לפניך ער]ב[תי אותו. מיד פתח הקב”ה את לבו ולמדו תורה וק”ש וברכת 

ואומר ברכו והם ענו אחריו ברוך ה’ המבורך.19 באותה  המזון. והעמידו לפני הקהל 

שעה התירו אותו מן הפורענות. 

כאן, כמו בגרסאות מוקדמות אחרות של המעשה, לא נזכר במפורש קדיש. ראו ההערה הבאה.  18

זה היה המענה  היו מן החוקרים שהסיקו שאכן  “יהא שמיה רבא מברך”.  עונים  נאמר שהקהל  לעיל   19
הקדום עבור “ברכו,” ונוסח הסיפור עובד )חלקית( בהתאם למנהג המאוחר יותר. תא-שמע, “קצת ענייני 
קדיש יתום,” עמ’ 563-4 סבור אחרת: “לדעתי, אין כוונת המעשה הזה לאמירת ‘ברכו’ בניגוד לקדיש דווקא, 
אלא משתקפת בו תפיסת 'ברכו' והקדיש כיחידה ליטורגית אחת … קרוב לוודאי, כי מתחילה היה 'ברכו' 
צמוד תמיד לקדיש, כחלק הסיום הקבוע שלו … אליבא דאמת … הקדיש – המקורי והקצר, כמובן מאליו 
]כלומר אמירת "יהא שמיה רבא מברך"[ – הוא שנזדווג למלא תפקיד של פתיחה לאמירת 'ברכו', שהיא 

העיקר שבהם."
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מיד בא אותו האיש לר’ עקיבא בחלום ואמר: יהי רצון מלפניך הקב“ה שתנוח דעתך 

בגן עדן, שהצלת אותי מדינה של גהינם. מיד פתח ר’ עקיבא ואמר: ה’ שמך לעולם 

ה’ זכרך לדור ודור.

ועל כן נהגו לעבור לפני התיבה במוצאי שבת אדם שאין לו אב או אם לומר ברכו או 

קדיש.

אף על פי שהמעשה לא הזכיר מפורשות אמירת קדיש אלא רק אמירת ‘ברכו’,20 הסיק מחזור 

ויטרי שזהו המקור למנהג לפיו יתום עובר לפני התיבה במוצ“ש, כדי שיאמר קדיש ו’ברכו’. 

ומזמינים את  ליטורגי  אותו תפקיד  וברכו ממלאים  בכך שקדיש  מובן בהתחשב  זה  שינוי 

הקהל לברך את שם ה’. מחזור ויטרי סבור שכשם שהבן בסיפור הציל את אביו מפורענותו 

בזכות מעשיו ובייחוד בזכות תפילתו, כך יוכל כל אדם אחר להועיל לאביו. המנהג שיתום 

עובר לפני התיבה דוקא במוצ“ש נובע כנראה מהאמונה שנשמות הנפטרים נינוחות בשבת 

וחוזרות לדינן רק בצאתה.21 עוד יש לציין שלפי מחזור ויטרי, היתום משמש כשליח ציבור 

במוצ“ש22 ואומר את הקדישים הרגילים בתפילה; אין כאן התייחסות לקדיש מיוחד לאבלים.

כמאה שנה מאוחר יותר הביא ‘אור זרוע’ אותו מעשה בר’ עקיבא והמת וטען שזהו המקור 

לקדיש הנוסף אשר אומרים יתומים קטנים על אבותיהם, בסופה של התפילה:

ראו שתי ההערות הקודמות.  20

]לאחר  במוצ“ש  מוורמש.  אלעזר  ה“ר  מורי  “כתב  י:  פט,  ב,  זרוע  אור  וראו  ה.  יא,  רבה  בראשית  ראו   21
שאומרים[ והוא רחום … מיד חזן או’ ברכו במשך גדול, מפני שהנשמות חוזרות לגיהנם לאחר מיכן ובעוד 

שמושך אינם חוזרים.”

מנהג זה נשתרש כל כך עד שר’ ישראל איסרליין )מאה י“ד-ט“ו( נאלץ להתיר במפורש למי שאינו יתום   22
לעבור לפני התיבה במוצ“ש, ראו לקט יושר א, עמ’ נו, ענין ג: “פעם א’חת במוצאי שבת לא היה בבית הכנסת 
שלו חזן שאין לו אב ואם, ואמר לי עמוד והתפלל אף על פי שיש לך אב, שאין איסור בדבר, כי תפלת ערבית 
לא נתקן ליתומים. ואמר שראה שמה"ר יודיל ז"ל … אמר אפילו קדיש קטן, אף על פי שיש לו אם, כשאין 

שם אבל או אחד שאין לו אב ואם." ראו גם שו"ת מהרי"ל, סד; אגור, שלד.
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4. אור זרוע ב, נ 

ר' יצחק בן משה, וינה, מחצית ראשונה של מאה י"ג

מנהגנו בארץ כנען23 וכן מנהג בני רינוס. לאחר שיאמרו הצבור אין כאלהינו עומד היתום 
ואומר קדיש … וכמנהגנו מסתברא משום מעשה שהיה דמעשה בר“ע …24

וכן מצא מורי ה“ר אלעזר מוורמשא דתנא דבי אליהו רבא, דקטן האומר יתגדל מציל 

אביו מן הפורענות.

זהו המקור הראשון שמזכיר את המנהג שיתום אומר קדיש מיוחד בסוף התפילה, נוסף על 

והמת מקור  ר’ עקיבא  רואה במעשה  זרוע  אור  הקדישים הרגילים שאומר שליח הציבור. 

לנוהג זה. מתיאורו של הבן באותו מעשה משתמע שהכוונה לילד קטן, אך גילו לא צוין. רבו 

של ריא“ז, ר’ אלעזר מוורמש )הרוקח(, קבע בפירוש, על פי מה שמצא בסדר אליהו רבא,25 
שהיתום האומר קדיש הוא קטן.26

העם  שנהגו  כמנהג  התפתחה  יתום  קדיש  שאמירת  ברור  זרוע  ואור  ויטרי  מחזור  מדברי 

ולא כמצווה מחייבת. בתחילה אמרו את הקדיש קטנים )יתומים( שטרם הגיעו לגיל חיוב 

הוא  )שהיום  בבוהמיה  נולד  זרוע  שהאור  מסביר  הוא  זרוע  אור  לפסקי  בלאו  משה  ר’  של  בהקדמה   23
הרפובליקה הצ’כית( וזו ארץ כנען. 

ריא“ז הביא את המעשה במלואו, בנוסח דומה מאוד לנוסח מחזור ויטרי, עם שינויים קלים. ראוי לציין   24
שבגרסת ריא“ז נוסף אזכור מפורש של אמירת קדיש בדברי המת: “שאילמלי היה לו לזה העני בן שהוא 
ועונין  יתגדל  יאמר  ועד,או  ועונין אחריו ברוך ה' המבורך לעולם  ואומר ברכו את ה' המבורך  עומד בקהל 

אחריו יהא שמיה רבא מברך, מיד מתירין אותו האיש מן הפורענות "

ראו פירושי סידור התפילה לרוקח, קז. המעשה אינו נמצא בסדר אליהו רבא שלפנינו אלא בסדר אליהו   25
הוי  הוא. בבקשה ממך  אני שזכר  ויודע  גילו של הבן: הנחתי אשתי מעוברת  נזכר במפורש  יז, שם  זוטא, 
זהיר בו משעה שנולד עד שיהיה בן חמש שנים, הוליכהו לבית רבו למקרא, בשעה שהוא אומר ברכו את ה' 

המבורך מעלין אותי מדינה של גיהנם."

ור’  יאמר קדיש התלכדו בשלב מסוים,  )יתום(  ושקטן  יתפלל במוצ“ש  העניין, המנהג שאבל  למרבה   26
יוסף קארו תהה על מנהג זה )ב“י, או“ח נג, ו )ב(: “ומדברי רבינו ודברי המפרשים שכתבתי משמע בהדיא 
לפני  יורד  על מה שנהגו שקטן  ויש לתמוה  בעלמא.  אפילו באקראי  לפני התיבה  לירד  רשאי  אינו  שקטן 
התיבה במוצאי שבתות להתפלל תפלת ערבית … ושמעתי שהרב ה"ר יוסף אבודרהם קרא תגר על מנהג זה 
שנהגו הקטנים לירד לפני התיבה במוצאי שבתות, והסכים על ידו הרב הגדול מה"ר יצחק דיליאון ז"ל לבטל 

המנהג."

 אף על פי כן, בהמשך הוא מציע כמה טעמים מפליאים למנהג זה, ולבסוף פסק )שו"ע, או"ח נג, י( כי "יש 
ללמוד זכות על מקומות שנוהגים שהקטנים יורדין לפני התיבה להתפלל תפלת ערבית במוצאי שבתות." 
הרמ"א לא יכול היה להשלים עם היתר זה והוסיף לו סייג מפורש: "ובמקומות שלא נהגו כן אין לקטן לעבור 

לפני התיבה אפילו בתפלת ערבית."



ברקוביץ’: אמירת ‘קדיש יתום’ על ידי הבת צמאה לך נפשי • נשים במרחב הדתי 142

במצוות,27 ואף על פי שהרוקח ביסס מנהג זה על מעשה ר’ עקיבא והמת, בכל זאת נשאל 

דבר  והוא  הואיל  הקדיש  זה  אומרים  הקטנים  “למה  יותר,  מאוחר  שנה  כמאה  מהרי“ל, 
שבקדושה” )שדורש מניין גברים מבוגרים(.28

5. שו"ת מהרי"ל החדשות, כח 

ר' יעקב מולין, גרמניה, מאה י"ד-ט"ו

כן  אם  אלא  ברכו  לומר  יכולים  שאין  לפי  יתום[,  ]קדיש  אותו  שאומרים  והיתומים 

נעשו גדול, דכל מי שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא אחרים ידי חובתן. וכולהו קדישי 

יכולין  הילכך  הוא,  שבחובה  דבר  לאו  זה  קדיש  אבל  נינהו,  דרבנן  תקנתא  דעלמא 

קטנים לאומרו. ובעובדא דר’ עקיבא הוזכר גם כן יהא שמי’ רבא … משום דקדיש 
זה הוי תוספת ולא חובה… וכל הני גופייהו לאו תקנתא דרבנן נינהו אלא מנהג…29

 המהרי“ל טוען שאמירת קדיש היא תוספת שמקורה במנהג, ולא מצווה מחייבת.30 לכן אין 

גדולים  אבלים  לאמרם.  רשאים  במצוות  גדולים המחויבים  קדישים, שרק  כדין שאר  דינו 

יכולים להיות שליחי ציבור ולהביא את הציבור לקדש שם שמים על ידי עניית ‘ברכו’ )בהתאם 

למנהג שהכיר מחזור ויטרי(, אך קטנים אינם יכולים לעשות זאת31 ולכן נתקן עבורם קדיש 

מיוחד, קדיש שאינו חלק מאלו שתקנו רבנן.32 אם כן, מעמדו המיוחד של קדיש יתום כמנהג 

ייתכן שלשונו הארמית של הקדיש והיעדר אזכרה מפורשת של שם ה’ או נוסח ברכה הקלו על התקבלות   27
המנהג שקטן יאמר אותו. ראו שו“ת אגרות משה, יו“ד א, רנח, שם הוא מתחשב בגורמים אלו כשהוא דן 

באפשרות להקל בעניין קדיש.

אחר  תירוץ  שהציע  )בסופו(,  מה  או“ח  לב,  חקרי  גם  ראו  י.  קלב,  ברורה  משנה  שלד;  אגור,  גם  ראו   28
לאמירת קטנים את הקדיש.

בסוף אותה תשובה מוסיף מהרי“ל: “ומה שכתבת, במקום שאין יתומים אם יתבטל קדיש יתום. חלילה   29
וחס. אלא לעולם אחר הדרשות והפסוקים חייבין להקדיש…ומכל מקום אינ’ חובה ותקנת’ דרבנן כמה הני 
קדישי דתפילה דבמה מדליקי’, וכל הני גופייה ולאו תקנתא דרבנן נינהו אלא מנהג. והא ודאי פשיטא דאין 
להם לָיֵרא לאות 'שהוריהן בחיים מלומר קדיש או להתפלל במוצאי שבת, ואדרבא שפיר קעבדי וקורת רוח 

למתים בארכת ברכו במוצאי שבת כמו שכתב אור זרוע. "מיהו אם אביו ואמו מקפידין ִיָּשַמע להם." 

דעה דומה הביע, בערך באותו זמן, ר' ישראל איסרליין, ראו הע' 22 לעיל. ראו גם הגהת הרמ"א לשו"ע, או"ח 
קלב, ב, לגבי מקרה שאין יתומים בביה"כ.

שלחן ערוך הרב, או“ח נה, ה מצא השלכה מעשית להבחנה זו, לעניין עשיית קטן סניף לעשרה: “ומכל   30
מקום לא יאמרו אלא ברכו וקדיש שהוא חיוב,אבל לא קדיש שאחר עלינו שאינו אלא מנהג.”

אמנם במקום אחר בתשובה מזכיר מהרי“ל פתרון אחר לאמירת ברכו על ידי קטנים: “ומהר"ז רונקיל   31
ז"ל אמר לנערים יתומים קטנים להרבות בהפטרות כדי לומר ברכו.”

ראו ספר מהרי“ל )מנהגים(, הלכות תפילה, יד: “ואם היתום קטן מקרין לו מלה במלה.”  32



143 צמאה לך נפשי • נשים במרחב הדתיברקוביץ’: אמירת ‘קדיש יתום’ על ידי הבת

ולא חובה, הוא שמתיר לקטנים לאמרו.

מנהג קדיש יתום לא נפסק להלכה בספרי הפסק החשובים; המשנה תורה, הטור והשולחן 

ערוך לא הזכירו אותו כלל. עם זאת, באחת מהגהותיו הארוכות ביותר על השולחן ערוך, ציין 

הרמ“א הרבה מפרטי קדיש יתום.33 מקור זה מאוחר כחמש מאות שנה לאזכור הראשון של 

קדיש יתום, בספר אור זרוע, ויש לתת את הדעת לכמה הבדלים ושינויים שחלו במנהג זה 

יועיל להבנתן של כמה נקודות מפתח, שיעלו  כבר בזמנו של הרמ“א. תיאורו של הרמ“א 

מאוחר יותר, בעניין אמירת נשים את הקדיש.

6. רמ"א, יו"ד שעו, ד 

ר' משה איסרליש, פולין, 1525-1572

ונמצא במדרשות לומר קדיש על אב… על כן נהגו לומר על אב ואם קדיש בתרא י“ב 

חדש,34 וכן נהגו להפטיר בנביא, ולהתפלל ערבית במוצאי שבתות שהוא הזמן שחוזרין 

הנשמות לגיהנם, וכשהבן מתפלל ומקדש ברבים, פודה אביו ואמו מן הגיהנם. 

ונהגו לומר קדיש על האם, אע“פ שהאב חי עדיין אינו בידו למחות לבנו שלא יאמר 

קדיש על אמו… ואין מקום לקדיש זו אלא על אב ואם בלבד, אבל לא בשאר קרובים.

הרמ“א מעיר בתחילת דבריו שהמקורות המדרשיים השונים מזכירים אמירת קדיש על אב 

דוקא, אולם ברור מדבריו שבזמנו נהגו לומר קדיש גם על אם.35 עם זאת, הרמ“א פוסק שאין 

לומר קדיש אלא על אב ואם בלבד.36 סיוג זה מבוסס על דרשה בבבלי סנהדרין:

לנוחיות הקוראים, נבחרו מספר קטעים קצרים מתוך הטקסט המלא. קטעים אלו יידונו בנפרד.   33

ראו גם דרכי משה על הטור, יו“ד שעו, ט.  34

ראו שו“ת הריב“ש, קטו; לבוש, יו“ד שעו, ד. ראו גם תורה תמימה על דברים לב 39, הע’ פו: “]אין אבא   35
מזכי ברא[ אבל ברא מזכי אבא. ולכאורה צריך עיון לפי הפסוק ואין מידי מציל למה ברא מזכי אבא. ויש 
וא“כ מכיוון שהבן הגיע למדרגה שראוי לזכות  רוב חנוך הבן תלי באב,  לומר בטעם הדבר, משום דעפ“י 
בודאי גרים האב לזה, ולכן ראוי הוא ליהנות מזכותו. ולפי זה נראה דגם את האם מזכה הבן, כי מתעודת 

האשה לחנך את הבנים, וא“כ גם לה חלק במעלותיו וכשרון נפשו.”

אמנם בהמשך דבריו מזכיר הרמ“א כמה מנהגים שיתפתחו ויובילו לנוהג המקובל כיום, שגם קרובים   36
אחרים אומרים קדיש יתום: “ואם אין בבית הכנסת אבל על אביו ואמו, אומר אותו קדיש מי שאין לו אב 
ואם בעד כל מתי ישראל. ויש מקומות שנהגו ששאר קרובים אומרים קדיש על קרוביהם כשאין אבלים על 
אביהם ואמם. ויש מקומות שאפילו יש אבלים על אביהם ואמם אומרים שאר קרובים, אלא שעושים פשרה 
ביניהם שאין אומרים כל כך קדישים כמו האבלים על אב ואם.” עם זאת, יש שהבינו שהמנהגים הנזכרים 

כאן מתייחסים לנכדים שאומרים קדיש על סביהם; ראו מקור 20 להלן.
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7. בבלי סנהדרין, קד ע"א

אין  מציל.  מידי  ואין  כט(  לב,  )דברים  דכתיב  ברא.  מזכי  לא  אבא  אבא,  מזכי  ברא 
אברהם מציל את ישמעאל, אין יצחק מציל את עשו.37

ומסביר רשב“א: “הבן … הרי הוא מסובב מן האב … ועל כן כשהוא מוליד בן צדיק עובד 

אלהים, נראה כאילו מסיבובו הוא עובד אלהים, שהוא הביאו לעולם להיות צדיק … כי זהו 

תכלית כל שכר האדם, שישאר ממנו בעולם הגשמי עובד אלהים. ואז נראה לו כאלו הוא 

בעצמו העובד, ואינו מת אלא חי, שהוא הוליד מי שעובד להשם יתברך. וע“כ ראוי באמת 

שיזכה האב בזכות הבן.” 

ומחנך אותו, מעשיו  ורוחנית, מוליד אותו  פיזית  בנו  יוצר את  כיוון שהאב  במלים אחרות, 

הטובים של הבן נזקפים לזכות האב ונחשבים לו לזכויות. אבל הבן לא יוצר את אביו ולכן 

האב אינו מזכה את בנו: “אבל האב, למה יזכה את הבן בנפש, והאב אינו חלק מן הבן ולא 
מסובב ממנו לא בגוף ולא בנפש.”38

מגיהנום משום שבנם, חלק  נושעים  הוריו  ה’,  לברך את שם  גורם לקהילה  כן, כשבן  אם 

מעצמם, מברך את ה’ בעולם הזה. כיוון שתועלת הקדיש מותנית בקשר הגנטי הזה, מובן 

מדוע רק בנים יכולים לומר קדיש על הוריהם. 

בהמשך דן הרמ“א בלוגיסטיקה של אמירת קדיש, על פי המנהג המקורי שרק אדם אחד 

אומר את הקדיש.39 הלא כדי שמעשי הבן יזכו את האב, הכרח שרק אותו בן לבדו יביא את 

הקהילה לברך את ה’ וכך יזכה את מתיו. וכיוון שרק אדם אחד אומר כל אחד מהקדישים, 

הכרח לקבוע את סדר הקדימויות בבית כנסת שיש בו כמה יתומים )או אבלים(:

8. רמ“א, יו“ד שעו, ד

שלשה אחין ואיש נכרי,40 השלשה אחין נוטלין השלשה קדישין והאחר נוטל קדיש 

אחד. ונהגו שאם מגיע לאדם יום שמת בו אביו ואמו, שאומרים עליהם קדיש יתום 

ראו גם ספרי דברים שכט ]פינקלשטיין, עמ’ 380[.  37

שו“ת הרשב“א ה, מט. עוד טוען הרשב“א באותה תשובה שזכות אבות מועילה לבנים בעולם הזה אבל   38
לא לאחר מותם. ראו גם תוספות, סוטה י ע“ב, דאייתיה לעלמא דאתי, וסוף הערת תורה תמימה הנזכרת 

בהערה 35 לעיל.

כך נהוג עד היום בקהילות מסוימות, בעיקר אלו הנוהגות כמנהג אשכנז.  39

שאינו קרוב משפחתם.  40
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לעולם, ומי שיודע להתפלל כל התפלה מתפלל. ואם יש אבלים אחרים, נהגו שתוך 

שבעה לאבלם הם קודמים, ואין לו קדיש כלל. תוך שלשים, יש לו קדיש אחד. לאחר 

… ואם נכרי הוא כאחד מבני העיר לענין  ל’, כל הקדישים של אותו היום הם שלו 

קדיש זו, הולכים אחר המנהג. ואין מקום לקדיש זו אלא על אב ואם בלבד, אבל לא 

בשאר קרובים.

הרמ“א משרטט כאן סדר קדימויות ברור בין אומרי הקדיש - לפי דרגת האבלות שלהם: האם 

האבלים נמצאים בתקופת השבעה או השלושים, או שזהו היארצייט )יום השנה לקבורה(. 
כמו כן הוא מבחין בין תושבי העיר לבין נכרים.41

לסיכום, המעשה בר’ עקיבא והמת, לנוסחאותיו וגרסאותיו השונות, הוא המקור למנהג לפיו 

בן קטן יחיד עובר לפני התיבה ומביא את הקהילה לענות ולשבח את שם ה’, וכך מביא לאביו 

מנוחה מייסוריו בגיהנם. אמירות הקדיש התחלקו בין היתומים )או האבלים( השונים, אפילו 

בשלהי  נשתרש  זה  מחייב  בלתי  מנהג  קבוע.  קדימויות  וסדר  היררכיה  פי  על  קטנים,  הם 

המאה הי“ב, ובמאה הט“ז כבר נעשה מרכיב מרכזי במנהגי האבלות.

גלגולי מנהגי קדיש יתום

כמו  שלא  בו.  הכרוכים  המנהגים  גם  התפתחו  כך  הקדיש,  טקס  והתגלגל  שהתפתח  כפי 

יותר  או  פחות  אחידה  בצורה  שנשמרו  התלמודיים,  במקורות  או  בתורה  שמקורן  מצוות 

מאוד  עד  היום  שונים  יתום  קדיש  באמירת  הקשורים  והנוהגים  הכללים  הדורות,  במשך 

מאלה שנהגו בעבר, והבדלים ניכרים קיימים גם בין מנהגי מקום ומקום. 

דוגמא קיצונית לתופעה זו נמצאת בכתבי ר’ אברהם בר חייא הנשיא. לדעתו, הרעיון שטקס 
כלשהו יכול להועיל או לזכות את המתים הוא מגוחך, ואין לו בסיס במסורת היהודית:42

מג“א קלב, ב ממשיך ומונה כללים רבים להטלת גורל כדי לקבוע את סדר אומרי הקדיש.  41

כמאה שנה מאוחר יותר דן הרשב“א בשאלה דומה, תוך ציטוט מתקופת הגאונים. ראו שו“ת רשב“א ה,   42
מט. וכן ז, תקלט. ראו גם ר“מ כשר, תורה שלמה, כרך טו, ס’ יט )כפרה למתים(, עמ’ 257-9, לסקירת מגוון 
דעות בעניין יכולת החיים להועיל למתים. ר“מ כשר דן בייחוד בדעותיהם של הרוקח, ר’ צדקיה הרופא )בעל 
שבלי הלקט( ורב האיי גאון, הסבורים שהחיים יכולים להועיל במידה מוגבלת מאוד למתים, ואינם יכולים 

לזכותם.
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9. הגיון הנפש, לב ע"א 

ר' אברהם בר חייא הנשיא, ספרד, המאה הי"ב

וכן כל החושב על מעשי בניו ובני עמו שהם עושים בגללו אחרי מותו ומתפללים בעדו 

וכל אנשי  שהם מועילים לו, מחשבות בדויות הוא ותוחלת שוא בעיני כל החכמים 

מדע. כי לא דברה תורה ולא דברו חכמים עליהם כו’. ולא מצאנו בתורה מקום שנוכל 

להבין ממנו שמעשה החי בעולם הזה יהיה מזכה את המתים, וכי אם דבר אחד… 

השיב  ואם  הבא,  לעולם  עליה  נענש  יהיה  בחייו  המת  השיב  לא  אשר  הגזלה  והוא 

הגזלה לבעליה אחרי מותו ראוי הוא לפסוק העונש ממנו בעולם הבא כו’. ויש דבר 

אחד לדברי החכמים שהוא מלמד זכות, והוא תלמוד תורה בעולם הזה,43 הוא מלמד 

זכותם על המלמד אותה אחרי מותו כל זמן שהיא מלמדת אחריו.

לכך שמעשי  בדברי החכמים התייחסות  או  בתורה  אין  חייא  בר  ר’ אברהם  לדעת  כן,  אם 

הבנים יכולים להועיל לנפטר.44 רק תלמוד תורתם של הנפטרים עשוי ללמד עליהם זכות. 

לדעתו, העקרון שביסוד אמירת קדיש יתום חסר בסיס, ואילו היה הדבר תלוי בו כנראה לא 

היה נוהג כלל בקהילתו.

ואמנם, סביב התקופה הזו היו קהילות בהן קדיש על נפטרים לא אמרו דווקא אבלים, אלא 
גם נערים שהוריהם בחיים:45

10. אור זרוע ב, נ

מנהגנו … לאחר שיאמרו הצבור אין כאלהינו עומד היתום ואומר קדיש. אבל בצרפת 

ראיתי שאינם מקפידים על כך מי שיאמר קדיש, אם נער יתום או נער שיש לו אב ואם.

אור זרוע, המקור ההלכתי הראשון הקושר את הקדיש הזה לאבלים, מציין באותו מקור שלא 

בכל מקום הקדיש נאמר על ידי יתום.46 עם זאת, בקהילות רבות נתקבל הנוהג שדווקא יתום 

קטן יאמר את הקדיש על הנפטר. מהרי“ל, שהסביר מדוע קטנים אומרים קדיש יתום, דן 

בשאלה אם גם גדולים יכולים לומר קדיש על הוריהם:

ראו בראשית רבא מט, ד: “תני. ר’ שמעון בן יוחי אומר. כל מי שיש לו בן יגע בתורה כאילו לא מת.”  43

נראה שלא הכיר את המקורות המביאים את מעשה ר’ עקיבא והמת, או שלא ראה את הסיפור האגדי   44
כמשקף מציאות תיאולוגית אמיתית. 

מנהג שכיום לא יעלה על הדעת.  45

ראו הערה 52 להלן.  46
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11. שו"ת מהרי"ל החדשות, כח

והיתומים שאומרים אותו ]קדיש יתום[ לפי שאין יכולים לומר ברכו אלא אם כן נעשו 

גדול… ומהאי טעמא נמי נראה לי דאפילו הגדולים קפדי טפי אקדיש דיתום ]יותר[ 

טפי  דעבדי  וסברי  חובה,  ולא  תוספת  הוי  זה  דקדיש  משום  וברכו  קדישות  משאר 

קורות רוח להוריהם מבאחרים. ואין דעתי מסכמת עמהם בזה. דאדרבה גדול המצוה 
ועושה…47

זה,  קדיש  לדעתו  יתום.  קדיש  לומר  גדולים  מנהגם של  את  יפה  בעין  רואה  אינו  מהרי“ל 

כיוון שאין הוא חובה, מתאים לאמירת קטנים. גדולים ראוי להם לומר את תפילות החובה, 

שדווקא בהן יש יותר תועלת וקורת רוח לנפטרים, מתפילות רשות.48 דעה זו שונה בהחלט 
מהנוהג המקובל כיום, שגדולים אומרים קדיש יתום אף כשאינם שליחי ציבור.49

במקום אחר מזכיר מהרי“ל מנהג אחר, אף הוא שונה למדי מהמקובל כיום: 

12. ספר מהרי"ל )מנהגים(, הלכות שמחות כג
ומנהג במגנצא שאין אומרים קדיש יתום בכל יום, רק ג’ פעמים בשבת.50

המנהג לומר קדיש על המת בשבת קשור, אולי, לאמונה שנשמות המתים נינוחות בשבת 

וחוזרות לגיהנם במוצ“ש. לחלופין, ייתכן שמנהג זה קשור לשינויים אחרים בנוסח התפילה: 

13. מנהגי מהר“ש מנוישטט, צ 

ר' שלום בן יצחק, אוסטריה, מאה י"ד

היינו  בחול,  יתום  קדיש  אומרין  שאין  שברינוס  מקומות  שאותן  ז“ל  מהר“ש  ואמר 

משום שאין אומרין ככתוב בתורתך אחר עלינו לשבח, ואז לא הוי קדיש על פסוקים.

הובא בקיצור באגור, שלד.  47

ראו גם הרמ“א, יו“ד שעו, ד: “והאבלים אומרים קדיש אפילו בשבת ויו“ט, אבל לא נהגו להתפלל בשבת   48
וי“ט, 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'.”

פוסק  הוא  זאת,  עם  ציבור.  שליחי  להיות  לגדולים  ראוי  כי  שסבור  י,  קלב,  או“ח  ברורה,  משנה  ראו   49
שגדולים וקטנים כאחד יכולים לומר קדיש יתום.

ושו"ת  בחול";  אף  תדיר  יתום  קדיש  לומר  נוהגים  “ובאושטרי"ך  )בסופו(:  לו  מהרי“ל,  שו“ת  גם  ראו   50
מהרי"ל החדשות, כח: "ומה שנוהגין ביש מקומות לומר תדיר קדיש יתום. מעת שנתרבה שעת הזעם בעולם 
לא היו ]מספיקין[ בשבתות וי"ט. והגדולים ג"כ אין כולם רגילין לעבור לפני התיבה. וגם ראיתי שמוחין בהן 

]שלא[ להתפלל, כדי שלא יתפללו שאינ]ן[ ראוי' לכך."
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ככל הנראה נהגו, באותם מקומות, לומר בימי חול נוסח קצר יותר של “עלינו לשבח,” שלא 

כלל פסוקים בסופו,51 ולכן לא סמכו לו קדיש.

ובימים  חול  בימי  גם  הונהגה  הקדיש  אמירת  הזמן.  עם  ורבו  הלכו  יתום  קדישי  אמירות 

לומר  יוכל  או אבל  יתום  כך שכל  וגדל,  טובים.52 מספר הקדישים הכלולים בתפילה הלך 

עשר.54  שנים  במקום  בלבד,  חודשים  עשר  אחד  במשך  קדיש  לומר  החלו  אבלים  אחד.53 

אף על פי שהרמ“א כתב שקדיש נאמר מתחילה על אב, הוא מעיד שאומרים אותו אף על 

האם.55 כיום מקובל לומר קדיש על קרובים רבים, ואפילו לשכור לאמירת קדיש אדם שאינו 

קרוב.56 כיוון שאמירת קדיש התפתחה כמנהג, ולא כחובה, המנהגים הקשורים בו ממשיכים 

להתפתח ולהשתנות. עניין זה בולט במיוחד במעבר מהיררכיה מוגדרת ומסודרת של אומרי 

תנו דעתכם שתפילת “עלינו לשבח” הנאמרת כיום בסוף התפילה עדיין קצרה יותר מתפילת “עלינו”   51
שבברכת מלכיות )במוסף לראש השנה(, ואינה כוללת את כל עשרת הפסוקים הנמצאים שם.

בפורים  בחנוכה,  אותו  אומ’  אין  לנער.  ואם שהיא במקום קדיש  אב  “זמן קדיש  ב:  טרוייש,  סדר  ראו   52
ומוצאי יום הכפורים ולא בחול המועד מפני זלזול מצות י“ט, אך כי יש מדרש שאומ’ שהנשמות אינן שובתי’ 

רק בר“ח ובשבת.”

 המונח “קדיש לנער,” בו משתמש סדר טרוייש בקביעות ביחס למה שנקרא כיום קדיש יתום, כנראה ייחודי 
לו. נראה שהוא משקף אותה התפתחות שתיאר האו“ז )מקור 10( מקדיש המיועד לקטנים, לקדיש המיועד 
משום  קדיש  לומר  נהגו  קטנים  שיתומים  והסביר  הפוכה,  התפתחות  תיאר   )5 )מקור  מהרי“ל  ליתומים. 
שאינם יכולים להיות שליחי ציבור. ואכן, לכאורה קשה להבין מדוע מתחילה ניתן קדיש כלשהו לקטנים 
יתום” אלא  גם הוא, כמו סדר טרוייש, אינו משתמש במונח “קדיש  ויטרי  יתומים(. אולם מחזור  )שאינם 
בלשון מעין “ועומד הנער לומר קדיש” )ראו ס’ צג, קנז, קצג, ריב(. בס’ קא הוא מסביר: “ועומד הנער ואומר 
קדיש בלא תתקבל. וקדיש זה אינו אלא לחנך את התינוקות ואינו בכלל שבע ביום הללתיך.” אם כן, אפשר 
לחנכם  כדי  לנערים  קדיש  שהקצתה  מסורת  משקפים  ואו“ז(  טרוייש  סדר  ויטרי,  )מחזור  אלה  שמקורות 
לתפילה ולחזנות, בדומה למנהג בזמננו לתת לקטנים לשיר “אנעים זמירות” או “אדון עולם.” אכן, למרבה 
העניין מחזור ויטרי, קמד )מקור 3( אינו מביא את המעשה בר’ עקיבא והמת כראיה לכך שיתום קטן צריך 
ואילו או“ז העיד שבצרפת נהגו קטנים  לומר קדיש, אלא לכך שגדול צריך להיות ש“צ בערבית במוצ“ש; 

שאינם יתומים לומר קדיש אחרי התפילה.

ראו ערוך השלחן, נה ד: “הקדמונים לא אמרו רק שבעה קדישים בכל יום … על שם שבע ביום הללתיך.   53
ואח“כ הוסיפו עוד ג’, היינו בכל תפילה לאחר עלינו …ותקנו קדיש לאחר עלינו מפני היתומים שלא יוכלו 
להתפלל לפני העמוד וקראו לזה קדיש יתום. וביום קריאת התורה עוד קדיש לאחר קריאת התורה, ויותר 
אין מקום לקדישים. ועם כל זה הוסיפו עוד אחד אחר שיר של יום מפני היתומים המרובים, אבל יותר מזה 

חלילה להוסיף.”

ראו הרמ“א, יו“ד שעו, ד, שמציין תחילה שקדיש נאמר י“ב חודש, אך מוסיף: “ונהגו שאין אומרים קדיש   54
ותפלה רק י“א חדשים, כדי שלא יעשו אביהם ואמם רשעים, כי משפט רשע י“ב חדש” )ראו משנה עדיות ב, 

י; בבלי ר“ה יז ע“א(.

שם.  55

ראו שו“ת אגרות משה, יו“ד א, רנד.  56
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קדיש יחידים לאמירת כל הקדישים על ידי כל האבלים יחד.57

ר’  מאייב)נ(שיץ.58  אופנהיים  בער  לר’  עטלינגר  יעקב  ר’  בין  חריף  לוויכוח  הביא  זה  שינוי 

ר’  לפני  נחרצות.  ר’ עטלינגר  ולכך התנגד  יחד,  לומר קדיש  אופנהיים התיר לכל האבלים 

אופנהיים הובאה שאלה על עיר שבה נבנה בית כנסת גדול וחדש במקום מספר בתי כנסת 

יתום  כי קדיש  “ועוד התקינו  לו,  בני הקהילה שלא לערוך מניינים חוצה  והסכימו  ישנים, 

זו קמו מערערים  על תקנה  אך  יחד.”  כולם  ושלשים  יאהרצייט  ואפי’  כל האבלים,  יאמרו 

שסמכו על הסדר שקבעו ההרמ“א )מקור 8( והמגן אברהם )הערה 41(:

“והקהל אומרים: אם ננהיג במנהג הקודם יתרבו המחלוקת וקטטות בכל יום ויום,” שהרי 

כיוון שיש רק מניין אחד יש הרבה פחות קדישים. על כן פנו ושאלו את ר’ אופנהיים אם יפה 

נהגו, וכך השיב להם:

14. שו"ת בנין ציון, קכב 

ר' בער אופנהיים, מוראביה, 1849-1760 )מצוטט(

והשבתי להם תקנה גדולה וישרה ראיתי כאן. דהנה ענין קדיש יתום לא מצאנו לא 

הכלבו שהעתיק  בשם  הביא   … הב“י  רק  ובטור.  ברמב“ם  לא  גם  תלמודיים  בשתי 

דברי הזה… פעם אחת פגע ר“ע באחד שהיה מקושש עצים וכו’, אבל בש“ע לא הביא 

כלל מנהג הלז דיתומים יאמרו קדיש. רק הרמ“א הביאו ועשה חיל וקים בזה. ובאמת 

… אמנם אף  … אין לו פירוש, ואפשר שבא כן לאחד בחלום  גוף המעשה שהביא 

שהרמ“א הביא סתם ואחריו המג“א הביא כמה וכמה דינים מי שיש לו קדימה בענין 

הקדיש, לא אמרו רק בעיר שיש להם הרבה בתי כנסיות ובתי המדרש, ואז נוכל לקיים 

פסקיהם וחלוקיהם בענין הקדימה שלשים ויאר צייט. אבל בעיר שאין להם רק בית 

הכנסת אחת ובכל יום ויום שם אבלים שלשים ויא“צ הרבה, כדי למעט במחלוקות 

טוב שיאמרו כולם בבת אחת כדי לתווך השלום. ומה שהמערערים טוענים שלא לבטל 

המנהג כי כל מנהג יש לו שער בשמים ויסודותם בהררי קודש… אמר אני להשקיט 

כבר במאה הי“ז יש עדויות לקיומו של מנהג זה, אולם מהמקורות שיובאו להלן עולה בבירור שלא היה   57
זה המנהג המקובל באשכנז באותו זמן. ראו שו“ת הלכות קטנות ב, מח; פתחי תשובה, יו“ד שעו, ו.

ראו גם שו“ת חת“ם סופר, או“ח קנט, שמערער על אמירת קדיש בשיתוף, “כי אם יאמרו הרבה בבת   58
אחת מ“מ אין הגורם אלא אחד מהם האומר קדיש, ואידך נעשה מסייע ואין בו ממש.” 
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הריב נוכל לבטל. וכבר אמרו חז“ל, שם שנכתב בקדושה נמחק כדי לעשות שלום בין 

איש לאשתו,59 מכל שכן בנדון זה.

היתרו של ר’ אופנהיים מבוסס על שתי טענות עיקריות. ראשית, אמירת קדיש יתום היא 

מנהג שאין לו יסוד בתלמודים ובספרי הפסק החשובים, והוא מבוסס על סיפור שאמינותו 

מפוקפקת ורק הרמ“א צידד בו. ועוד, הלכות קדיש שפירט הרמ“א מתייחסות רק לעיר בה 

לבטל מחלוקת  כדי  מנהג  לבטל  טוען שמותר  אופנהיים  ר’  מניינים. שנית,  קיימים מספר 

ולשים שלום. אולם ר’ עטלינגר הגיב בכעס וזעזוע:

15. שו"ת בנין ציון, קכב 

ר' יעקב עטלינגר, גרמניה, 1871-1798

על זה השיב - תמהתי דרך כלל איך קרא מעלת כבוד תורתו נרו יאיר תקנה גדולה 

יותר משלש  זה  ופולין  מדינות אשכנז  בכל  נהגו  אשר  ישראל,  מנהג  לשנות  וישרה 

מאות שנה בקדיש יתום שיאמר כל אחד לבדו, ולילך בעקבות המתחדשים בזמננו 

ששינו עניני התפלה והנהיגו גם המנהג הזה שיאמרו האבלים קדיש יחד … לכן אין 

טוב רק לשמור דרך ארחות חיים אשר גבלו ראשונים ולזכות כל אחד לבדו בקדיש 

אשר יאות לו ע“פ התורה אשר הורו הפוסקים למי הקדימה.

במקרה זה נדחתה עמדתו של ר’ עטלינגר, והמנהג לומר קדיש במשותף התפשט במרבית 

בתי הכנסת,60 אפילו בקהילות בהן התקיימו כמה מניינים. מיחיד האומר קדיש על אביו כמה 

פעמים בשבת על פי סדר קדימויות מוגדר, במשך שנה שלמה, התפתח המנהג והשתנה עד 

שכיום אבלים בדרגות קרבה שונות אומרים קדיש פעמים רבות מדי יום61 במשך אחד עשר 

חדשים. הרבה מהשינויים הללו מנוגדים לכוונתו המקורית של הקדיש, שבן הנפטר יביא את 

הקהילה לקדש שם שמים וכך יושיע את נשמת אביו. ההבנה שמנהגי הקדיש הלכו והשתנו 

חשובה מאוד להערכתם של המקורות הקשורים באמירת נשים את הקדיש, ואחזור אליה 

בחתימת מאמר זה.

בטקס הסוטה )במדבר ה, כג(, ראו ]ספרי במדבר טז, ובעקבותיו[ במדבר רבה ט, לו; משנת ר’ אליעזר   59
ד, עמ’ 75; י“ד אייזנשטיין, אוצר המדרשים, עמ’ 277.

בבתי כנסת הנוהגים כמנהג אשכנז עדיין נהוג שיחיד אומר כל קדיש.  60

ראו אגרות משה ]הע’ 56 לעיל[, שם מדגיש ר“מ פיינשטיין, בעניין שכירת אומר קדיש, שדי בקדיש אחד   61
ביום. באופן דומה הוא קובע באגרות משה, יו“ד ג, מב: “ואין צורך להרבות בקדישים.” ראו גם משנה ברורה 
נה, א: “כאשר טוב למעט בברכות כך טוב למעט בקדישים. ועיין באחרונים שקראו תגר על זה שנאספים 
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ההבדלים בין קדיש לשאר ענייני נשים

ידי  על  אמירתו  בשאלת  הכרוכים  ההלכתיים  השיקולים  יתום,  קדיש  של  ייחודו  בגלל 

נשים אינם קשורים לשאלת חיוב נשים במצוות, הנזכרת פעמים רבות בדיונים העוסקים 

הורים  כיבוד  במצוות  חייבים  כאחד  וגברים  נשים  ובפולחן.  בתפילה  נשים  בהשתתפות 

לעיל,  כאמור  אולם,  האבל.62  באמצעות  מתבטא  במותם  ההורים  כיבוד  ובמותם,  בחייהם 

אמירת קדיש יתום אינה נובעת מחיוב הלכתי פורמלי,63 וממילא השאלה אם איש או האשה 

יוכלו להוציא אחר ידי חובתו כלל לא עלתה לדיון.64 תחת זאת, הושפע הדיון בהשתתפות 

נשים בקדיש מכמה היבטים מיוחדים של הקדיש עצמו. היבטים אלה עומדים תמיד ברקע 

הדיון, גם כשהמקורות אינם מתייחסים אליהם ישירות.

לשם אמירת קדיש דרוש מניין.65 כיוון שקדיש יתום נאמר במקורו על ידי קטנים, ניתן להניח 

שאומר הקדיש אינו חייב להיות חלק מהמניין. עם זאת, הוא חייב להיות במקום אחד עם 

חמורה  מגבלה  מציב  זה  כלל  לו.  לענות  יוכלו  כדי שהמתפללים  והלכתית,  פיזית  המניין, 

בפני נשים האומרות קדיש, משום שבמשך דורות רבים היתה עזרת הנשים בבתי הכנסת 

כה מובדלת מעזרת הגברים, עד שמבחינה הלכתית נחשבה לתחום מיוחד לעצמו ומנותק 

ממניין הגברים. עוד בשלהי המאה הי“ט התייחס ערוך השלחן להבדלה בין גברים העומדים 

בעזרת הנשים והגברים העומדים בעזרת גברים לעניין צירוף למניין:

עשרה ב’ני א’דם ואומרים כמה קדישים על פסוקי תורה או משנה או גמרא.”

ראו הערות 6, 7 לעיל.  62

הביטוי העממי “יש לי חיוב” משקף את תחושת החובה של הבן )ראו הע’ 192 להלן(.  63

לפיכך המונח “מצוות עשה שהזמן גרמא” בוודאי אינו שייך לקדיש. כאמור לעיל, הקדיש אננו מצוה   64
)אלא מנהג( ואין הוא נגרם על ידי חילופי זמנים אלא בגלל פטירתו של הורה. בכך מתיישבת תמיהתה של 

רוח’לה מילן, שתהתה מדוע המקורות הדנים באמירת נשים את הקדיש אינם מזכירים מונח זה; ראו

R.L. Millen, “Women and Kaddish: Reflections on Responsa,” Modern Judaism 10 
(1990): 191–203;idem, “The Female Voice of Kaddish,” in M. Halperin and Ch. Safrai 
(eds.), Jewish Legal Writings by Women, Jerusalem, 1998, 179–201 ]להלן: מילן, הקול הנשי[.

שו“ע, או“ח נה, א. ראו מקור 1 והע’ 12 לעיל.  65



ברקוביץ’: אמירת ‘קדיש יתום’ על ידי הבת צמאה לך נפשי • נשים במרחב הדתי 152

16. ערוך השלחן, או"ח נה, כ 

ר' יחיאל מיכל אפשטיין, ליטא, 1908-1829

יצטרפו עם העומדים בבהכ“נ, אף שיש  ודאי העומדים בעזרת הנשים לא  זה  מיהו 

חלונות מעזרת נשים להבהכ“נ ורואים אלו פניהם של אלו, כיוון שמחיצות גמורות הן 

הוויין שתי רשויות.

לפיכך, כדי לומר קדיש במניין תצטרך אשה להכנס לעזרת הגברים או לארגן מניין פרטי 

בביתה. שתי החלופות הללו עוררו התנגדויות מסיבות שונות, כפי שנראה במקורות שלהלן.

מגבלה נוספת לאמירת נשים את הקדיש נובעת מהנוהג שנזכר לעיל, שרק אדם אחד אומר 

כל אחד מהקדישים, על פי סדר קדימויות מוקפד.66 האפשרות שאשה תזכה לעדיפות גבוהה 

יותר ותאמר קדיש לפני או אפילו במקום גברים אחרים עוררה כמובן התנגדות.

אם כן, רבים מהמקורות הדנים באמירת קדיש על ידי נשים כלל אינם דנים בשאלה היסודית 

יכולה לומר קדיש, משום שזו קיבלה תשובה חיובית כבר בשלב מוקדם למדי.  אם אשה 

תחת זאת נדונו עניינים הקשורים למסורת, לתרבות ולמציאות חברתית ופיזית.

ראשונים

אינו  ויתומות  יתומים  של  האבלות  נוהגי  בין  מנהג שמבחין  ביותר שמכיר  הקדום  המקור 

מתייחס לקדיש אלא לתפילה עצמה:

17. שו"ת מהר"י ווייל, יג 

ר' יעקב בן יהודה ווייל, גרמניה, מאה ט"ו

ל’. במרדכי בשלהי הלכות  או אמו אם מצוה להודיעו תוך  ששאלת. מי שמת אביו 

שמחות כתב בהדיא דאין צריך להודיעו אפילו על אב ואם. מכל מקום נהגו להודיע 

לבנים הזכרים כדי שיתפללו, כיוון דאית ליה להמת נחת רוח בזה, אבל לבנות אין 

מנהג בזה.

ווייל, ראוי ליתום גדול להיות שליח  5( שלדעת המהרי“ל, רבו של ר“י  ראינו לעיל )מקור 

צבור. לכן יש טעם במנהג להודיע לבן מוקדם ככל האפשר על מות אביו, כדי שיוכל להתפלל 

ולהביא נחת רוח לאביו. אבל אין מנהג דומה להודיע לבנות, משום שלהן אין אפשרות לנהוג 

ראו מקור 8 לעיל.  66
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כך ולהיות שליחות צבור. 

בעניין זה קבע ר“י קארו שאין חובה להודיע לבן על מות האב.67 הרמ“א, לעומתו, בהתאם 

למנהג אשכנז, פסק אחרת:

18. שו"ע, יו"ד תב, יב

מי שמת לו מת ולא נודע לו, אינו חובה שיאמרו לו, ואפילו באביו ואמו.

הגה. ומכל מקום בבנים זכרים נהגו להודיע כדי שיאמרו קדיש. אבל בבנות אין מנהג 
כלל להודיעם.68

הרמ“א פסק בהתאם לשיטת ר“י ווייל, אבל תחת “כדי שיתפללו” הוא גורס “כדי שיאמרו 

מניח  גם הרמ“א  זאת,  עם  כלשונה.  לבנות העתיק הרמ“א  בנים  בין  קדיש.” את ההבחנה 

שביה“כ אינו מקומן של נשים בכלל ושל נשים אבלות בפרט.

אחרונים מוקדמים

הי“ז,  המאה  של  השנייה  במחצית  מתועד  קדיש  האומרת  בבת  הראשון  המפורש  הדיון 

בתשובה של ר’ יאיר בכרך בעניין מקרה שאירע באמסטרדם. תשובה זו מכילה את הטיעונים 

יוצרת תקדים למניעת  ההלכתיים המשכנעים ביותר להתיר לנשים לומר קדיש, ובמקביל 

מנהג זה: 

19. שו"ת חוות יאיר, רכב 

ר' יאיר בכרך, גרמניה, 1702-1638

שאלה: דבר זר נעשה באמסטרדם ומפורסם שם. שאחד נעדר ]נפטר[ בלי בן וצוה לפני 

פטירתו שילמדו עשרה69 כל יום תוך י“ב חודש70 בביתו בשכרם ואחר הלימוד תאמר הבת 

בשו“ע לא נזכר כלל קדיש יתום וממילא לא נדונה אמירתו על ידי נשים. לעומת זאת, בפירושו לטור   67
העיר ר“י קארו: “ואחת היתה זקנה שנח נפשה בעיר ולא עזבה בן ולאבת וקרוביה שכרו אחד שיאמר קדיש 
עבור נפשה" )ב"י, יו"ד תג, י(. משמע, לכאורה, שאילו היתה לנפטרת בת לא היו קרוביה צריכים לשכור זר 

שיאמר עליה קדיש. הרמ"א בדרכי משה, יו"ד שעו, ט, ציטט את ב"י הנ"ל אך גרס רק "ולא עזבה בן."

ראו גם לבוש, יו“ד תב, יב והע’ 134 להלן.  68

למרבה העניין, האב לא ארגן מניין תפילה לבתו אלא מניין לימוד )מסתמא לעילוי נשמתו( שאחריו   69
תוכל הבת לומר קדיש. השאלה אם אישה יכולה לומר קדיש בתנאים אחרים, למשל בסיום מסכת, קשורה 

לדיון אבל חורגת מתחום המאמר הזה.

בתחילה נהוג היה לומר קדיש במשך שנים עשר חדשים בלי חשש להוצאת שם רע על הנפטר. ראו   70
הרמ“א על יו“ד שעו, ד, שמזכיר מנהג זה לצד המנהג לומר קדיש י“א חודשים, וכן גליק )הע’ 10 לעיל(, עמ’ 
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קדיש.71 ולא מיחו בידה חכמי הקהילה והפרנסים. 

ואף כי אין ראיה לסתור הדבר כי גם אשה מצווה על קידוש השם, גם יש מנין זכרים 

מקרי בני ישראל, ואף כי מעשה דר“ע שממנו מקור אמירת יתומים קדיש בבן זכר היה, 

מכל מקום יש סברא דגם בבת יש תועלת ונחת רוח לנפש כי זרעו היא. 

מ“מ, יש לחוש שע“י כך יחלשו כח המנהגים של בני ישראל, שגם כן תורה הם, ויהיה 

ויבואו   72 כל אחד בונה במה לעצמו ע“פ סברתו ומחזי מילי דרבנן כחוכא ואטלול’ 

לזלזל בו …73 ולכן בנדון זה שיש אסיפה ופרסום יש למחות.

אפשר להסיק כמה פרטים חשובים מהמקרה המתואר כאן; בקשתו של האב שבתו תאמר 

גם אם אשה אומרת  וערכו של הקדיש, לדעתו, מתקיימים  אחריו קדיש מראה שתועלתו 

אותו. בנוסף, האב הניח שבתנאים רגילים לא תהיה לבתו אפשרות לומר קדיש, לא בביה“כ 

תאמר  שבתו   - שרצונו  להבטיח  כדי  שכירים  לומדים  מניין  ארגן  ולכן  פרטי,  במניין  ולא 

חכמי  שלא  מציין  בכרך  ר“י  חידוש,  היה  זה  שמעשה  שנראה  פי  על  אף  יתמלא.  קדיש - 
הקהילה ולא הפרנסים מיחו ביד אביה או בידה מלומר קדיש במסגרת זו.74

147 הע’ 75.

נראה שהבת עדיין גרה בבית אביה ומכאן, כנראה, שהיתה קטנה מגיל נישואין. תיאור זה מתאים למנהג   71
שקטנים אומרים קדיש.

ראו בית לחם יהודה על יו“ד שעו, ד, שמתעלם מטיעוניו ההלכתיים של בעל חוות יאיר ומסתפק בחשש   72
לכבודם של חכמים: “ואין לבת בקדיש לא דין ודת ואין זה אלא שטות, כי הוא כחוכא ואיטלולא.” ראו גם 

פתחי תשובה על יו“ד שעו, ג, שמביא את שני חלקי הטיעון של חוות יאיר.

בחלק שלא צוטט השווה ר“י בכרך את המקרה הנדון לאדם הׁשוחה על כל ברכה בתפילת העמידה. לפי   73
בבלי ברכות לד ע“א “מלמדין אותו שלא לשחות” ותו לא, והסבירו התוספות שאיסור זה הוא מחשש יוהרא 
ו“שלא יאמרו כל אחד מחמיר כמו שהוא רואה ואין כאן תקנת חכמים.” אולם לדעת ר“י בכרך אין דינו של 
המרבה בהשתחוויות דומה לאמירת אישה את הקדיש, משום שאחרים עלולים ללמוד ממנה ולנהוג כמותה, 
ולא תקנת  מנהג  הוא  סבור שדוקא משום שהקדיש  בכרך  ר“י  קלושה.  כאן במחאה  ואי אפשר להסתפק 
חכמים יש צורך לחזק ולהגן עליו במיוחד, ועל כן בחר למחות כנגד המקרה המיוחד הזה שהיה באמסטרדם.

מכן  לאחר  רב  לא  זמן  לנשים שנתפרסם  מנהגים  ) ספר  החיים  בחיבורו ספר  פרנקפורטר,  ר’ שמעון   74
])1703[ באמסטרדם(, ס’ נ, עמ’ מט ע“א, מתנגד נחרצות לאמירת נשים את הקדיש ומשתמש בכל טיעון 
הלכתי אפשרי כדי לאסור זאת: “שיער באשה ערווה,” “קול באשה ערווה,” איסור עליית נשים לתורה משום 
כבוד הצבור והאיסור להשתמש בנשים. אף על פי שבעניין זה מודה ר“ש פרנקפורטר שלדעת התוספות 
)קידושין פב ע“א,“הכל לשם שמים”( מותר בזמן הזה להשתמש בנשים משום שהכל מכוונים דעתם לשם 
שמים, מכל מקום הוא סבור: “ואפילו הכי דבר מכוער הוא. כל שכן שתבא אשה בין אנשים ותהיה ראוי 
לקדיש וברכו להוציאם.” הוא מנסה לסייע את עמדתו גם מהמעשה בר’ עקיבא והמת )שמספר על בן, לא 
בת(. את דיונו הוא חותם בהצהרה חריפה כנגד השתתפות נשים באמירת קדיש: “כי אין לבת בקדיש לא דין 

ולא דת, ואין זה אלא שטות חסידים אף שיש לו לשון למודים, כי הוא כחוכה וטלולא."
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על- קדיש  באמירת  שתומכים  הלכתיים  טיעונים  בשלושה  תשובתו  את  פותח  בכרך  ר“י 

ידי נשים : ראשית, הוא טוען שאף נשים מצוות על קידוש השם,75 שהוא עיקר מהותו של 

הקדיש. שנית, קידוש השם נעשה במניין, כפי שארגן האב לפני פטירתו. לבסוף, אף על פי 

שהמעשה בר’ עקיבא הזכיר בן, מתקבל על הדעת שגם בת יכולה להביא נחת רוח למולידיה. 

נראה שעל סמך טיעונים אלה התירו חכמי אמסטרדם לבת לומר קדיש. חשוב לציין שלפי 

אמסטרדם  חכמי  גם  זה.  במניין  קדיש  שאמרה  היחידה  היא  שהבת  נראה  המקרה  תיאור 

שמתירים וגם ר“י בכרך שאוסר, אינם מוטרדים מכך שאשה מתפללת ואומרת קדיש לבדה 

בתוך מניין גברים.

אף על פי שר“י בכרך אומר במפורש שלא מצא ראיה לסתור, הוא מתנגד נחרצות לכך שבת 

תאמר קדיש. הוא מודאג מכך שמנהגי ישראל, “שתורה הם”, ייחלשו, ודברי חכמים יזולזלו. 

הזה.77  המעשה  מאיים  מסורת  או  מנהג  איזה  ועל  חושש76  הוא  בדיוק  ממה  לשאול,  ויש 

בקריאה פשוטה נראה שהוא מתנגד לכך שאשה תשמש במקום איש באמירת קדיש, וחושש 

להתפשטות המנהג הזה. אולם אם מעיינים בדבריו נראה שהוא חושש לבעיה אחרת. אחרי 

הכל, אין תקנת חכמים מפורשת נגד אמירת הקדיש על ידי נשים, ואם כן, כיצד אפשר לטעון 

שדברי חכמים יהיו חוכא ואטלולא?78 והנה, ר“י בכרך מוטרד מכך ש“יהיה כל אחד בונה במה 

לעצמו על פי סברתו.” ייתכן, אם כן, שר“י בכרך לא כל כך מוטרד מכך שאשה תאמר קדיש 

ראו בבלי סנהדרין עד ע“א-ב; רי“ף שם יז ע“ב; ספר המצוות לרמב“ם, עשה ט וסיום מצוות עשה )שם   75
60 מצוות עיקריות שנשים מחויבות בהן(; משנה תורה, הלכות יסודי התרה ה, א; ספר החינוך,  מפורטות 
עשה רצו; עורה שחר, ערך קדושה )אות ק, ו(; מרגליות הים על סנהדרין עד ע“ב, כז; שו“ת יחל ישראל א, כא 
]מהדורת תשנ“א / לט ]מהדורת תשס“ג[; שו“ת יביע אומר ד, או“ח ט )סוף פסקה ראשונה(. מקורות נוספים 
 Aryeh A. Frimer, “Women and Minyan,” Tradition, 23:4 (Summer, 1988) 74 n. נמנו אצל

.56

האנוסים שהגיעו לאמסטרדם מספרד ומפורטוגל הביאו איתם הרבה מנהגים חדשים )מבחינת הקהילה   76
המקומית(, וייתכן שמסיבה זו היה ר“י בכרך רגיש במיוחד לגבי כל מנהג חדש שהוא.

רח“ד הלוי שואל בדיוק אותה שאלה )עשה לך רב ה, לג(: “וגם במקורם אין הדברים ברורים די הצורך.   77
כי אם אמנם אמת הוא שזה דבר חדש וזר ואלה שלא ראוהו מעולם, אך למה דבר זה יגרום להחלשת מנהגי 
ישראל. ואם כונת הרב שעל כל נפטר יעשו מנין בבית והבנות יאמרו קדיש ולא הבנים, וזו כונתו להחלשת 
המנהגים, זו באמת תימה כמבואר בפשיטות למעיין. ולמה ייראו דברי חכמים כחוכא ואיטלולא אם תאמר 
הבת קדיש במנין שבבית, ולמה קשה להסביר שגם בתו היא יוצאת חלציו, וכשמקדשת שם שמים במנין 
שבבית עושה נחת רוח לנשמת הוריה ממש כמו אמירת קדיש ע“י הבן וכמו שנבאר להלן, אלא שאין מקום 

לזה כשיש בנים ועושים זה בבית- הכנסת. ולמה ייראה זה כחוכא ואיטלולא.”

נראה שלדעת ר“י בכרך המעשה בר’ עקיבא והמת לא בא להוציא בנות מאמירת קדיש. ייתכן שהוא   78
מתכוון להבחנה הכללית של חז“ל בין חיובם ההלכתי של גברים ונשים )כפי שהניח, כנראה, ר“ש פרנקפורטר 

]הע’ 74 לעיל[(, אך זו קריאה קשה יותר.
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כפי שהוא מודאג מההשלכות הכלליות של מעשה האב. אותו אב חשש שרצונו בקדיש בכל 

יום לא יתמלא במניין רגיל בבית הכנסת ולכן ארגן מניין מיוחד ונפרד. אפשר להעלות על 

הדעת שבעקבותיו אבלים אחרים, המודאגים ממקום יורשיהם בהיררכיית הקדישים, יארגנו 

גם הם מניינים נפרדים;79 ובעצם כל קבוצה עלולה לעמוד ולהקים מניין לעצמה בהתאם 

מפני  ייתכן שהחשש  מנהגי הקהילה.80  תוקפם של  את  וכך תחליש  ומסורותיה,  למנהגיה 

הקמת מניינים חדשים ובמות חדשות כל אחד על פי רצונו, הוא שהניע את ר“י בכרך למחות 

כנגד אותו תקדים מאמסטרדם.81 תשובתו של ר“י בכרך נוגעת לקהילה מסוימת ולמקרה 

מסוים. עם זאת, הבחנתו הבהירה בין ההיבט ההלכתי, המתיר לבת לומר קדיש על אביה, 

לבין השיקול הציבורי הכללי שהביא אותו לאסור זאת במקרה זה, שימשה פוסקים אחרים 

שהסתמכו על תשובתו אך הסיקו מסקנות שונות והכריעו הכרעות אחרות בהתאם לצרכי 

זמנם וקהילותיהם.

דן גם הוא בבת אומרת קדיש. גם במקרה  יעקב ריישר מפראג,  ר’  בן זמנו של ר“י בכרך, 

זה אדם ללא בנים זכרים ביקש שבתו תאמר אחריו קדיש. אולם, למרבה העניין, האב לא 

דאג לסידור מיוחד לשם כך והניח שבקשתו תתמלא. הנחת היסוד של השואל, כמו גם של 

ר“י ריישר היא שהבת יכולה לומר קדיש במסגרת התפילה. למעשה, השאלה אינה נוגעת 

לאמירת קדיש על ידי הבת אלא לרצונו של הסב, אבי הנפטר, לומר גם הוא קדיש על בנו.

20. שו"ת שבות יעקב ב, צג 

ר' יעקב ריישר, פראג, בערך 1670 - 1733

]שאלה[ … כאן נפטר איש אחד ולא היה לו כי אם שתי בנות קטנות, והגדולה שבהן 

לו התרה שבתו הגדולה תאמר  צוה אלי שאתן  ובשעת חוליו  היא בת ארבע שנים, 

עם  בבה“כ  בנו  על  קדיש  לומר  הנפטר  של  אביו  בא  ועתה  כלל.  בבה“כ  ולא  קדיש 

שאר אבילים על אביו ואמו, אף דכתב רמ“א בסי’ שע“ו בהג“ה שאם יש אבילים וכו’ 

אותו נפטר אמסטרדמי זכה שייאמר עליו קדיש מדי יום, ובסך הכל הרבה יותר פעמים משהיה זוכה לו   79
היה לו בן שהיה מתחלק בקדישים עם שאר המתפללים במניין הקבוע בביה“כ.החשש הוא שכאשר אנשים 

נוספים ייחשפו לאפשרות ז, הם יעדיפו לקיים מניין בביתם גם אם יש במשפחה בנים.

אף על פי שמניינים “פורשים” נפוצים למדי כיום, הם היו עשויים להיות איום ממשי על המרקם החברתי   80
העדין של קהילות קטנות וסגורות באירופה בימי הביניים. ראו גם משנה אבות ב, ה.

קשור  שאינו  לעיל[,   73 הע’  ]ראו  אחר  תפילה  מנהג  על  בכרך  ר“י  מסתמך  תשובתו  שבסוף  העובדה   81
להשתתפות נשים, מסייעת להבנה זו.
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אומרים שאר קרובים אלא שעושין פשרה ביניהם ובלבד שיש מנהג קבוע בעיר, עד 

כן לשונו,82 כוונתו דוקא בני בנים. וכן הוא במהרי“ק83 שהוא שורש ומקור דין. דמהיכי 

תיתי יעלה על הדעת שאביו יאמר קדיש, ברא מזכה אבא אבל לא להיפך…

]תשובה[ … לכאורה היה נראה דיש לאביו לומר קדיש אך ורק כיוון שהתנה רמ“א 

דוקא במקום שיש מנהג קבוע בעיר,84 ובלאו הכי לא יאמר קדיש על בנו במקום שאר 

כדי להפיס דעת  ומכל מקום   … ידוע  דליכא מנהג  היכא  לזוז מדבריו  ואין  אבלים 

המתים חס ושלום בלא בנים וכו’. אבל בנדון שלפנינו שכבר הניח בת שאומרת קדיש 

בבית אצל מנין )כי בבה“כ בודאי אין להניח לה לומר קדיש כלל( א“כ כבר יש לו פיוס 

דעת בזה. ונראה דגם לענין התפלה יש לאביו להתפלל רק בבית אצל המנין שאומרת 

הבת קדיש,85 אבל בשאר תפלות וקדישים אין להם זכות. נראה לי הקטן יעקב.

השואל, תלמידו של בעל ספר שבות יעקב ואב בית דין של קהלת גרייזנך, מסכים בפשטות 

שילדה בת ארבע תאמר קדיש על אביה,86 אבל נבוך מרצונו של אבי הנפטר לומר קדיש על 

בנו - בניגוד לעקרון עליו מבוסס הקדיש, שבנים מזכים את אבותיהם אך לא להפך. ועוד, על 

פי הבנתו את פסק הרמ“א, סבור השואל שרק נכדים )נוסף על בנים, כמובן( רשאים לומר 

קדיש על נפטריהם - ואף זאת רק אם יש מנהג קבוע בעניין זה.

ר“י ריישל דוחה את הדיוק הזה וסבור שאפשר להתיר לאב לומר קדיש על בנו, אם כך נהוג 

באותו מקום. אולם, אם הדבר אינו נהוג )ומנימת השאלה נראה שכך היה במקרה זה( אין 

לאב זכות בקדיש. ר“י ריישל מודה שאפשר להניח את רוחו של אדם שנפטר ללא בנים אם 

אחד מקרוביו אומר עליו קדיש - אולם במקרה זה, כיוון שיש לנפטר בת שאומרת עליו קדיש 

בביתו, כבר יש לו נחת רוח על ידי הבת ואין לאבי הנפטר זכות לומר קדיש בבית הכנסת. לכל 

היותר הוא יכול להתפלל כשליח ציבור באותו מנין שבבית הנפטר.

ציטוט חפשי של הרמ“א על יו“ד שעו, ד.  82

שו“ת מהרי“ק, ז.  83

בחלק שהשמטתי, ר“י ריישר חולק על הבנתו של השואל וטוען שהרמ“א אכן התייחס לכל הקרובים.   84
עוד הוא מסביר שאב אכן יכול לזכות את בנו, אם הוא אינו רשע.

בבית  רגיל שנערך  במניין  אומרת קדיש  נראה שהבת  יאיר,  בחוות  זה, שלא כבמקרה שנידון  במקרה   85
הנפטר - מה שלא הטריד את המשיב.

בהתאם למנהג המקורי שקטנים אומרים קדיש.  86
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ברור שלדעת השבות יעקב אין שום מניעה שבת תאמר קדיש ותביא נחת רוח לאביה. מתוך 

שאין הוא מתיר לאבי הנפטר לומר קדיש, במקרה זה, ברור שהבת היא היחידה האומרת 

קדיש. אם כן, כשהוא טוען שהבת אינה יכולה בשום פנים לומר קדיש בבית הכנסת, אין 

גברים,  מניין  עבור  קדיש  באמירת  היחיד  הקול  יהיה  אשה  שקול  בעייה  שיש  משום  זאת 

שהלא כך בדיוק עשתה אותה בת במניין שבבית הנפטר. ר“י ריישל מתחשב בפסיקתו של 

הרמ“א לעניין סדר אומרי הקדיש ומנהגי הקהילה; מתברר שעדיין לא היה מקום לנשים 

בהיררכיית הקדישים, ובעל שבות יעקב לא רצה לערער על סדר הקדימויות המקובל. ייתכן 

שגם הקשיים הכרוכים בכניסת נשים לעזרת הגברים הניאו אותו מלדון באפשרות שהבת 

תאמר קדיש בבית הכנסת.87 

מכל מקום, לדעת רח“ד הלוי היתרו של בעל שבות יעקב לאמירת קדיש על-ידי בנות אינו 
דעת יחיד, אלא מייצג את הדעה הכללית והמקובלת בקהילתו:88

21. עשה לך רב ה, לג 

ר' חיים דוד הלוי, ישראל, 1998-1924

הרב “שבות יעקב” לא נשאל אם בת יכולה לומר קדיש או לאו, וכתב זה כדבר פשוט 

ביותר על פי מה שהורה הרב השואל. וגם הרב השואל הורה בפשיטות להתיר לבת 

לומר קדיש ללא כל דיון הלכתי בעצם העניין. ומשמע מזה שאמירת קדיש ע“י הבת 

היה להם היתר פשוט וברור וכנראה שכך נהגו בקהלותיהם, ולכן תשובת הרב שבות 

יעקב איננה יחידאה לגבי סברת החולקים89 אלא עדות מהימנה שאכן כך נהגו באותן 

קהלות.

ואולם, בן זמנו של בעל שבות יעקב, ר’ יחזקאל קצנלנבוגן: אגב נסיונו להסביר את דברי 

הבבלי “כל שאינו מניח בן ליורשו הקב“ה מלא עליו עברה,”90 מקצין עוד יותר את שיטתו 

במקרה זה, כמו במקרה שבשו“ת חוות יאיר, אין סיבה להניח שהיתה מחיצה במניין שבבית הנפטר.   87
להלן, במקורות 32, 40, נראה שיש פוסקים שלא ראו כל קושי בכניסת אישה לעזרת הגברים לשם אמירת 

קדיש.

תשובתו המעניינת של רח“ד הלוי תידון להלן, מקור 33.  88

ראו,  יחיד.  דעת  היא  יעקב  דינים, אבלות, קס, הסבור שדעת שבות  ה, אסיפת  ראו שדי חמד השלם,   89
לומר קדיש  יעקב כראיה לכך שמותר לבת  ה, המצטט את שבות  זאת, שערי תשובה, או“ח קלב,  לעומת 

בביתה.

ב“ב קטז ע“א, בשם ר’ יוחנן משום ר’ שמעון בן יוחיי.  90
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של בעל חוות יאיר:

22. שו"ת כנסת יחזקאל, סוף יו"ד91 

ר' יחזקאל קצנלנבוגן, המבורג, 1749-1668

על כן לעניות דעתי ידוע מעשה דר“ע … דאמירת הבן קדיש מבטל הדין מעל אביו. 

וזה שאמר הקב“ה מלא עברה, פירוש שדן אותו במידת הדין בגיהנם ומדקדק. וקאמר 

ואז הוא אומר  ויורש עם הבנים  לו  יורש יש  דין  ליורשו, פירוש שאם יש לו בן הבן 

קדיש, אבל אם יש לו בת אינה אומרת קדיש כמו שכתב חות יאיר ס’ רכ“ו,92 שאין 

אומר קדיש שום נקיבה.

וכן בן הבת גם כן אינו אומר קדיש, וזהו שאמר הירושלמי בני בנות אין כבנים וקל 

… העולה מדברינו שאין מקום לאמירת קדיש כי אם בן הבן אם לא הניח  להבין93 

בנים, ואף זה דרך פשר… אמנם בן הבת וכ“ש לבת אין להם קדיש כלל בבה“כ.94 ואם 

רוצים לעשות מנין רשות לבן הבת או למי שרוצה לומר קדיש בגין המת, ולנקבה כלל 
לא.95

והמת.  עקיבא  ר’  מעשה  על  קצנלנבוגן  ר“י  מסתמך  הבבלי  סוגיית  את  ליישב  במאמציו 

העבירה הנזכרת בבבלי מכוונת לייסורי הגיהנום של הנפטר שלא השאיר אחריו בן לומר 

קדיש; כיוון שהגמרא מזכירה דוקא “בן ליורשו”, מסיק בעל כנסת יחזקאל שגם נכד יכול 

לזכות את סבו שנפטר - אולם רק בן הבן ולא בן הבת. זאת, משום שבני בנים ראויים לירש 

את אבי אביהם אם נפטר בלא בנים,96 אך לפי הירושלמי - בניגוד להלכה המקובלת97 - בני 

34 ע“ד ]סדילקוב תצ“ד[ / נב ע“ד ]אלטונא תצ“ב[  91

בשו“ת חוות יאיר שלפנינו: רכ“ב. ראו הע’ 102 להלן.  92

יבמות ו ו, ז ע“ג.  93

בהתחשב במספר הקדישים המוגבל ובסדר הקדימויות של אומרי הקדיש.  94

ר’ יהודה אשכנזי, בפירושו באר היטב על שו“ע, או“ח קלב, ה, מביא את דברי כנסת יחזקאל, אולם נראה   95
כי הבנתו את כנסת ישראל לא מדויקת: “ובתשובת כנסת יחזקאל כתב דדוקא בן הבן, אבל בן הבת לא יאמר 
קדיש, וכ“ש לבת אין לה קדיש כלל בבהכ“נ. ואם רוצים לעשות לה מנין רשות בידם." ייתכן שתשובת כנסת 
יחזקאל לא עמדה לפניו בשעת הכתיבה, אבל סביר יותר שאין כאן אלא טעות סופר וצריך להיות "לעשות 
יחזקאל לא מתיר להעמיד מניין  והגרש נשמט(. ברור שכנסת  להם" )שאולי נתקצר "לעשות לה' מניין," 

פרטי בבית כדי שהבת תאמר קדיש.

לדעה שאינה מתירה אפילו לבן הבן לומר קדיש ראו מקור 27 והע’ 122 להלן.  96

ראו משנה תורה, הלכות נחלות א, ג; טור, חו“מ רעו; ב“י, חו“מ רעו, א-ב; שו“ע, חו“מ רעו, א, שפוסקים   97
שבן הבת יורש את אבי אמו אם זו איננה בחיים.
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בנות אינם יורשים עימם ולכן אין להם זכות לומר קדיש.98 עם זאת הם, או כל איש אחר,99 

רשאים לומר קדיש במניין פרטי.

בעל כנסת יחזקאל קובע בהחלטיות שבת אינה אומרת קדיש בשום מקרה, ומייחס קביעה 

זו לחוות יאיר. אין הוא מנמק קביעה זו והוא אינו מזכיר את חששו של ר“י בכרך מפני זלזול 

במנהגים. הוא מתבסס אמנם על דיני הירושה, אולם קשה להניח שמשם הוא שואב את 

הנימוק ההלכתי להתנגדותו100 - משום שמאז מחאתן של בנות צלפחד גם בנות יורשות את 

הוריהן )אם נפטרו ללא בנים(.101 נראה שטענתו מבוססת בעיקרה על המעשה בר’ עקיבא 

– אמירה שלהבנתו  ליורשו”  בן  והמת, אותו הוא מפרש לפי לשון הגמרא “מי שלא הניח 

מתייחסת לבן דווקא )או לכל היותר לבן הבן(, אבל לא לבת. מכאן הוא מסיק שרק הבן, ולכל 

היותר בן הבן, יכול להניח לנפטר מייסורי הגיהנום. אף על פי שהוא מסתמך על תשובת חוות 

יאיר, נראה שלא ראה את התשובה עצמה102 ולכן לא ידע שר“י בכרך עצמו הבין שהמעשה 

בר’ עקיבא מלמד שכל צאצא, בן או בת, יכול להועיל לנשמת הנפטר. ר“י קצנלנבוגן שולל 

לחלוטין103 את האפשרות שבת עשויה לזכות את נשמת אביה וממילא שולל ממנה כל זכות 

להצטרף לשאר אומרי הקדיש בבית הכנסת, ואף אינו מתיר לקיים עבורה מניין פרטי.

בערך באותה תקופה התעוררו באמסטרדם, בפראג ובגרמניה דיונים בעניין אמירת קדיש 

מסגרת  על  לצוות  הנפטרים  דאגו  ובפראג,  באמסטרדם  מקרים,  בשני  בנות.  ידי  על  יתום 

מתאימה עבור הבת לאמירת קדיש, והקהילות ורבניהן הסכימו לכך. רבני אשכנז, משלמדו 

על מקרים אלה, ענו בהיסוס ובהתנגדות. ר“י בכרך הודה שאין מניעה הלכתית לנוהג זה, 

אבל התנגד לו מחשש לפגיעה בכוחו של המנהג; ואילו ר“י קצנלנבוגן שלל אותו מעיקרו. 

העמדות העקרוניות הללו יוסיפו להדהד בדורות ובמקורות הבאים.

עוד דוגמא למנהג שכבר איננו מקובל כיום.  98

כיוון שלשיטת ר“י קצנלנבוגן בני הבת אינם נחשבים קרובים לעניין אמירת קדיש, אין הבדל בין דינם   99
לדינו של כל אדם אחר.

אף על פי שכך משתמע מהלשון “שאין אומר’ קדיש שום נקיבה, וכן בן הבת ג’ם כ’ן אינו אומר קדיש,   100
ו’הו שאמר הירושלמי בני בנות אין כבנים.”

ראו במדבר כז 11-1, לו 12-1, יהושע יז 6-3; משנה ב“ב ח, ב; בבלי ב“ב קטו ע“א, קיט ע“ב; והמקורות   101
שנזכרו בהע’ 97 לעיל.

הוא טעה בציון התשובה )ראו הע’ 92 לעיל( ואינו מתייחס לתוכנה, מלבד הקביעה שאין לבנות לומר   102
קדיש.

ראו גם שו“ת משיב הלכה, תסט.  103
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אחרונים מאוחרים

ר’ אלעזר בן דוד פלקלס מעיד, כמה דורות אחרי השבות יעקב, על מסורת ותיקה של קטנות 

אשר אומרות קדיש על אבותיהן:

23. תשובה מאהבה ב, או"ח רכט, י 

ר' אלעזר בן דוד פלקלס, פראג, 1826-1754

הן אמת דהקדיש הוא מפאת כבוד אב, כמו שכתבתי לעיל בשם מהר“מ מינץ.104 וכתיב 

די להן  יען  חיי,105  ונשי לא בעי  חיי  גברי בעי  וכי  יא[,  כ,  ימיך ]שמות  יאריכון  למען 
לקשוט את עצמן, דאמרו ז“ל הני נשי במאי קא זכיין וכו’.106

יפה מקדמוני’. בעזרת בה“כ קלויזן שם ישבו זקנים  אבל ראיתי בק“ק פראג מנהג 

תהלים,  ספר  כל  יום  בכל  ואומרים  צהרים  עת  עד  בשחרית  ופסחים  עורים  וזקנות 

ונוהגים מי שלא הניח אחריו בנים כ“א בנות קטנות, בנות חמש ושש שנים, אומרים 
שם הקדיש.107

בעל “תשובה מאהבה” דן בסוגיית אמירת הקדיש על ידי בת מכיוון חדש. הוא אינו מתחשב 

בתועלת הקדיש לנפטר, אלא בזכותם של אומרי הקדיש החיים. הקדיש הוא מילוי מצוות 

כיבוד הורים, ששכרה אריכות ימים, ולעניין זה אין הבדל בין גברים לנשים. איך עוד תזכינה 

נשים לחיים טובים וארוכים אם לא תוכלנה לכבד את הוריהן? לכן הוא משבח את המנהג 

הקדמוני שראה בפראג, שקטנות אומרות קדיש על אבותיהן בעזרה שלפני בית הכנסת. עם 

זאת, הוא מתנגד לאמירת קדיש על ידי בת בבית הכנסת עצמו ולכניסת נשים, גדולות או 

קטנות, לעזרת הגברים:

רוב תשובותיו של מהר“ם מינץ אבדו; רק שש עשרה ידועות כיום.  104

תרגום: וכי גברים צריכים חיים ונשים אינן צריכות חיים? ראו בבלי קידושין לד ע“א )לעניין מזוזה(.  105

בבלי ברכות יז ע“א: “אמר ליה רב לרבי חייא. נשים במאי זכיין. באקרויי בנייהו לבי כנישתא ובאתנויי   106
גברייהו בי רבנן ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן.” ]נשים, במה הן זוכות? )ענה לו ר’ חייא:( בהקראת 

בניהן בבית הכנסת ובלימוד בעליהן בבית המדרש, ומחכות לבעליהן עד שובם מבית המדרש.[

ר“א פלקלס לא ציין אם היה מניין בעזרה, אף שסביר להניח שכך היה. במקרה זה, כמו במקרה שבשו“ת   107
חוות יאיר, הקדיש נאמר אחרי לימוד )ולא אחרי תפילה(.
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24. תשובה מאהבה ב, או"ח רכט, י

כלל,  נכון שתבא אשה  ואינו  מעולם.  כזה  ראיתי  לא  לתפלה  המיוחד  בבהכ“נ  אבל 

קטנה או גדולה, לבית תפלת האנשים,108 אשר לדעת הזוהר וחכמי אמת ז“ל האשה 

בבית ה’ כהעמדת פסל שם,109 ומה לי קטן או גדול. ולא יאות הן עבדי אותן האנשים 

המביאים בנותיהן הקטנות לבהכ“נ, יען כשם שמצוה לומר דבר הנשמע ]כך מצוה על 
אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע[.110

זו מתנגד ר“א פלקלס אפילו לאותם אבות המביאים את בנותיהם לבית הכנסת.  בנקודה 

ההשוואה בין מה שהוא מתיר למה שהוא אוסר מגלה בבירור את המניע ההלכתי לפסיקתו: 

אין הוא מוטרד מכך שבת תאמר קדיש - להיפך, הוא משבח אותה - כל עוד היא אומרת 

אותו מחוץ לבית הכנסת. ברור שהוא אינו מוטרד מכך שהמתפללים ישמעו קול אשה, שהלא 

גם הִפסחים והִעוורים שיושבים בעזרה שומעים אותה. מאידך גיסא, הוא מוטרד עד מאוד 

מנוכחות אשה בבית הכנסת, אפילו אם היא קטנה ואפילו אם היא אינה נושאת קולה. חשש 

זה, כפי שמעיד הציטוט שהוא מייחס לזוהר, נוגע לעצם נוכחותה של אשה בעזרת הגברים 

- מקום שאין היא שייכת בו וניצבת בו כזרה ומפתה. הוא חושש, כנראה, שנוכחותה הפיזית 

של אשה, בת כל גיל, תסיח את דעת המתפללים הגברים. אולם אם בת יכולה לומר קדיש 

בלי להסיג את גבול התחום הגברי,111 לא רק שמותר לה לנהוג כך - היא אף ראויה לכל שבח.

מרגליות  אפרים  ר’  את  הביאה  ונשים  גברים  בין  עירוב  כלפי  יותר  הרבה  מחמירה  עמדה 

לאסור לחלוטין על בנות לומר קדיש. הוא הציג את פסיקתו בחיבורו ההלכתי “מטה אפרים”, 

והסביר והרחיב אותה בהערותיו על אותו חיבור “אלף למטה”. להלן אדון בשני המקורות 

בזה אחר זה.

ארכיטקטורת בתי הכנסת האירופיים הבדילה כל כך בין עזרות הנשים והגברים, עד שמקורות רבים   108
מתייחסים אליהן כבניינים נפרדים.

אף שנועצתי בחוקרי זוהר לא הצלחתי למצוא מקור לאמירה זו.  109

ראו בבלי יבמות סה ע“ב.  110

ר“א פלקלס מציין במפורש שבעזרה מחוץ לביה“כ היו זקנים וזקנות.  111
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25. מטה אפרים, דיני קדיש יתום ד, ח

ר' אפרים מרגליות, ברודי, גליציה, 1828-1762

ואחר  בשכרם  בביתו  עשרה  שילמדו  פטירתו  לפני  וצוה  בת,  רק  בנים  לו  שאין  מי 

שכן  ומכל  כן.  לעשות  למחות שלא  ויש  לו  לשמוע  אין  קדיש,  הבת  תאמר  הלימוד 

אשת  ומכ“ש  אסורה  פנוי’  היא  אם  ואפילו  תפלה.  של  קדיש  שתאמר  להניח  שאין 

איש, חלילה להשמיע קולה לרבים באמירת קדיש, בין בבהכ“נ בין במנין. אלא אם 

תרצה לזכות את אביה תהי’ זהירה בכל עתות התפלה בין בבה“כ בין במנין להטות 

אזנה באמירת קדישים לענות אמן בכוונה רצוי’, ויודע מחשבו’ יחשוב לה כאלו אמרה 

וקיימה מצות אביה.

יאיר, אולם הזכיר את האיסור על אמירת  ר“א מרגליות ציטט את המקרה שבשו“ת חוות 

הקדיש על-ידי בת ללא כל נימוק הלכתי. בניגוד לקודמיו, מתנגד ר’ מרגליות שאשה תשמיע 

או אחרי  בבית, בתפילה  או  הכנסת  בבית  בכל מקרה:  לומר קדיש  כדי  לגברים  קולה  את 

בכוונה על  לענות אמן  הוריה  לפייס את נשמת  זאת, הוא מציע לבת הרוצה  לימוד. תחת 

הקדישים שבתפילה - והדבר ייחשב לה כאילו אמרה קדיש בעצמה.

בהערותיו מרחיב ר’ מרגליות ומסביר את התנגדותו לשמיעת קול אשה:112

26. אלף למטה, שם

קדיש,  כן שתאמר הבת  לעשות  אין  פריצותא  הזה דשכיח  דבזמן  דעתי  עניות  ולפי 

באשה  קול  משום  בזה  שאין  פי  על  ואף  הלימוד.  אחר  ואפי’  בביתו  במנין  אפילו 

ערוה113 … מכל מקום קרוב שהיא תכוון לבסומי קלא, ואמרינן זמרן נשי ועניין גברי 

ונכון לכל כשרה  ועיין בא“ר סימן ע“ה,115 כתב בשם באר שבע,116 ראוי  פריצותא.114 

יראת ה’ בין פנויה בין נשואה שלא תשמיע קולה כשיש איש, רק שפתי’ נעות וקולה 

בחלק שלא הובא כאן התייחס ר’ מרגליות לחששו של חוות יאיר מפני ערעור המנהג, ולהיתרו של שבות   112
יעקב לבת לומר קדיש במניין פרטי.

ראו הרמ“א, או“ח עה, ג: “אבל קול הרגיל בו אינו ערוה”; בית שמואל, אה“ע כא, ד: “ודוק' קול ערוה   113
אסור אבל קול דיבור שלה מותר."

תרגום: מזמרות נשים ועונים גברים - פריצות. ראו בבלי סוטה מח ע“א.  114

ראו אליה רבה עה, ה )בסופו(. זהו חיבור של ר’ אליהו בן בנימין וולף שפירא )נפטר 1712 בפראג( על   115
או“ח.

חיבורו של ר’ יששכר בער איילנברג )פולין, 1623-1570( על הש“ס, שנדפס ב-1614 בונציה.   116
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לא ישמע כלל, שאולי יבא האיש השומע לידי הרהור והרהורי עבירה קשין מעבירה, 

כי צריכה ליזהר שלא יכשלו בני אדם על ידיה …117 ועל כל פנים בזה פשיטא שאין 

לעשות כן, שקרוב הדבר שיצא שכרה בהפסידה, שבמקום אשר חשבה לזכות שם 

שמים על ידה ברבים בא מכשול לרבים. וגם מימינו לא ראינו כך. וכדי לזכות לאביה 

תהיה זהירה לילך לבית הכנסת בעתות התפלה ולהטות אוזן לאמירת הקדיש ולענות 

אמן, שגדול העונה אמן יותר מהמברך, ויודע מחשבות יודע תוכן לבה, שאלו הייתה 
זכר הייתה מקדשת ברבים. וחישב לעשות ונאנס ולא עשה מעלה כאלו עשה.118

ר’ מרגליות טוען שאף על פי שאמירת אשה את הקדיש אינה אסורה משום “קול באשה 

ערוה”, שכן חשש זה אינו נוגע לדיבור סתם, כשאשה מדברת וגברים עונים, בכל זאת יש 

הזה  שבדור  סובר  מרגליות  ר’  אבל  לזמרה,  נוגע  בתלמוד  האיסור  אמנם  לחשוש.  מקום 

מסתייע  הוא  מקום.  בכל  קדיש  לומר  נשים  על  לאסור  יש  ולכן  ביותר  שכיחה  הפריצות 

בדברי באר שבע, שהתייחס לזמרת נשים וגברים על שולחן השבת ואסר על אשה להשמיע 

קולה בנוכחות גברים כדי שלא להביאם לידי הרהור אלא רק להניע שפתיה.119 מכאן מסיק 

כפי שהתכוונה לעשות, אלא  אינה מקדשת שם שמים,  ר’ מרגליות שאשה אומרת קדיש 

להיפך - מחטיאה את הרבים. מובן שכך היא אינה יכולה לזכות את אביה. תחת זאת, כאמור 

יודע  הטוב  האל  הכנסת.  בבית  הגברים  שאומרים  הקדיש  על  בכוונה  לענות  עליה  לעיל, 

שרצונה לומר קדיש אלא שהיא אנוסה, שהרי אין היא זכר, וכוונתה נחשבת לה כמעשה.

22 לעיל( סבור ר’ אברהם גליק שמותר לבת  בניגוד לר’ מרגליות ולכנסת יחזקאל )מקור 

לומר קדיש, ואף מעדיף שהיא תאמר אותו ולא בנה שהוא נכדו של הנפטר:

בחלק שלא צוטט, דן המחבר בשירת דבורה. ראו שו“ת ציץ אליעזר יד, ז, שהסתמך בעיקר על דיון זה   117
בבואו לאסור על בנות לומר קדיש.

ראו בבלי ברכות ו ע“א, שבת סג ע“א, קידושין מ ע“א.  118

ראו שו“ת שרידי אש ב, ח, שהתיר לילדים וילדות לזמר זמירות שבת יחדיו.  119
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27. שו"ת יד יצחק ג, יו"ד שמ 

ר' אברהם גליק, הונגריה, 1909-1814

אודות שאלתו באחד ששבק חיים רחמנא ליצלן ולא הניח בן זכר רק בת ורוצית לומר 

קדיש אחריו. ועלה בדעת מעלתו, כיון שיש לזו הבת בן טוב יותר שזה הבן יאמר קדיש 
אחר זקנו …120

הנה אם נלך אחר עיקר הדין נראה לי דיותר טוב שתאמר הבת קדיש מבן הבת. לפי 

מה שכתב בשו“ת חוות יאיר סי’ רכב, והובא בפתחי תשובה סי’ שע“ו,121 דמדינא יש 

להבת לומר קדיש דגם בזה יש תועלת לנפש. אבל אמירת בן הבן או בן הבת מפקפק 

בפרסום,  קדיש  תאמר  שהבת  נכון  דלא  מסיק  יאיר  החוות  אכן   … משה122  הדרכי 

ומשמע אבל בצינעא כגון בביתה במנין מיוחד יש מקום שתאמר קדיש. וראיתי שגם 

… ומה טוב אם יש ביכולת הבת לשכור בן  … כתב כן לומר בביתה  השבות יעקב 

תורה שילמוד משניות ודאי טוב ויפה לנשמת הנפטר כנודע, כי משנה אותיות נשמה. 

ואין להאריך יותר.

זהו כנראה המקרה המתועד הראשון של בת שבקשה לומר קדיש מרצונה ולא על פי בקשת 

מבחינה  לבן.  אם  מבוגרת,  באשה  מדובר  הקודמים,  כבמקרים  שלא  זה,  במקרה  אביה. 

הלכתית ר“א גליק מהסס להתיר לנכד לומר קדיש ומעדיף שבתו תעשה זאת, שכן בהיותה 

בתו ודאי היא מזכה אותו, מה שאינו ודאי באשר לנכדו. הוא הבין )כנראה על סמך ציטוט 

לא מדויק( שהחוות יאיר מתיר לבת לומר קדיש בצנעה, והסתמך גם על היתרו המפורש 

של שבות יעקב בעניין זה. עם כל זאת, בסופו של דבר מציע ר“א גליק פתרון אחר, וממליץ 

לבת לשכור בחור שילמד משניות לעילוי נשמת אביה. אין הוא מסביר אם המלצתו נובעת 

השואל הסתמך על מג“א קלב, ב. מקור זה לא התייחס לבת אומרת קדיש אלא התיר לנכד הנפטר לומר   120
עליו קדיש, אם אין לנפטר בנים: “ובתשובת הרמ“א, דאם אין לו בן ראוי ליתן גם כן לבן בנו קדיש, אך שאר 

האבלים יאמרו ב’ קדישים והוא קדיש אחד.”

121  התייחסותו המפורשת של ר“א גליק לציטוט בפתחי תשובה, וטענתו בהמשך התשובה שלדעת חוות 
יאיר מותר יהיה לבת לומר קדיש בצינעא )בניגוד לדבריו המפורשים של ר“י בכרך(, מלמדים שככל הנראה 
הכיר את תשובת חוות יאיר רק דרך הבאתה בפתחי תשובה, יו“ד שעו, ג: “עי’ בתשו’ חות יאיר סי’ רכ“ב 
ונחת רוח  וצוה שבתו תאמר קדיש. מדינא יש לה לומר, דגם בבת יש תועלת  שכתב במי שנעדר בלא בן 

לנפש. מ“מ יש לחוש שעי“ז יתחלשו כח המנהגים של ישראל, וכיוון דאיכא פרסום יש למחות. עיין שם.”

122  דרכי משה סימן שע,ו מסתמך על תשובות בנימין זאב )כפי שציין ר“א גליק( רא ורב, שם הוא טוען 
“דאין מקום לקדיש זו רק על אביו ואמו,” אבל הוא מביא טענה חזקה יותר נגד אמירת נכד את הקדיש בשם 
מהרי“ק, שרש מד: “בן הבן אינו חייב לומר קדיש על זקינו, דקדיש הוא משום כבוד אב ואם ואין בן הבן חייב 

בכבוד זקינו ולכן אינו חייב לומר קדיש.”
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זאת הוא מהסס להתיר לבת  מפקפוק בעצם תועלתו של הקדיש בכלל, או משום שבכל 
לומר קדיש, למרות שלפי דעתו ניתן להתיר בצנעה.123

בערך באותו זמן התנגד ר’ חיים חזקיה מדיני לרעיון שבת תאמר קדיש, שלדעתו היה “דבר 

חדש וזר”:

28. שדי חמד, ה, אסיפת דינים, אבלות, קס 

ר' חיים חזקיה מדיני, קרים וישראל, 1904-1832

הוא  כי  עליה,  ציוה  כן  כי  יש למחות בבת האומרת קדיש בעשרה אחרי מות אביה 

והנה מקרוב נשאלתי מעיר הסמוכה שרצה אחד   … וזר בעיני הרבים124  דבר חדש 

מהקרימצאקים125 שתאמר הבת קדיש על אביה שמת בלא בנים זכרים, והשואל עכב 

בידו עד בא תשובתי. והשבתי להם שאין רשאים לשנות ולעשות חדשה בארץ. ואף 

אם יש מנהג זה בין האשכנזים, הנה בין הספרדים לא נשמע דבר זה בשום מקום, 

והעדר טוב, וזה כלל שב ואל תעשה עדיף. וקבלו תשובתי ותמנע היתה מלומר קדיש 

על אביה.

בתור רבה הראשי של קרסו-בזאר, התאמץ ר’ מדיני להשליט שם את המנהג הספרדי והתנגד 

למנהגים חדשים, למרות בקשתו של אחד מבני קהילתו. הוא מעולם לא שמע על בת אומרת 

קדיש בקהילות הנוהגות כמנהג ספרד126 והיה סבור שיש למנוע אותה מכך. למרבה העניין, 
ייתכן שהוא סבור שזהו מנהג אשכנזי.127

תומך  הי“ט,  המאה  בסוף  שנתפרסם  לעלם”,  “קדיש  גרייבסקי  זלמן  אליעזר  ר’  של  ספרו 

123  אין הוא מציע שהבת תלמד משניות בעצמה, ואולי הוא חושש שאין היא יודעת לומר קדיש.

124  ובהמשך שלא צוטט כאן הוא דן במספר דעות בעניין, ביניהן דעותיהם של חוות יאיר, שבות יעקב ושל 
כנסת יחזקאל.

קהילה יהודית בקרים בעלת מאפיינים אתניים ולשוניים ייחודיים. במקור כינו את עצמם יהודי או סרל   125
בללרי )בני ישראל(, ובתחילת המאה העשרים החלו להתכנות, בהשפעת הרוסית, קרימצאקים )בני קרים(. 

לצד קהילה זו נמצאו בקרים קהילות יהודיות אחרות, כגון קראים ואשכנזים.

לתשובותיהם של פוסקים ספרדים אחרים ראו תורה לשמה, או“ח כז; שו“ת משפטי עוזיאל, או“ח ג, יג   126
)מקור 31 להלן(; שו“ת פסקי עוזיאל בשאלות הזמן, ג; עשה לך רב ה, לג )מקור 33 להלן(; ודעת ר’ עובדיה 
יוסף במקור 36 להלן. ר“י הנקין )Equality Lost, Jerusalem, 1999, pp. 46-7( מציין שמעמדן של נשים 
בקהילות ספרדיות שונה מאשר בקהילות אשכנזיות. בהרבה בתי כנסת ספרדיים, אפילו כיום, אין כלל עזרת 
נשים, ור’ שלום משאש )שו“ת שמש ומגן נה, ד; עב, ג; מובא אצל הנקין בהע’ 26 שם( העיד שבמרוקו לא 

נהגו נשים ללכת לביה“כ אפילו ביום הכיפורים, ורק בבתי כנסת מעטים היה מקום מיועד עבורן.

אכן, כל המקורות הקדומים המזכירים מנהג זה מגיעים מאשכנז ותחומי השפעתה.  127
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אומרות  נשים  לפיו  המנהג  של  האשכנזי  לייחוסו  באשר  מדיני  ר’  של  בהשערתו  לכאורה 
קדיש, שכן ספר זה מציג טיעון ארוך ומפורט בעד הנוהג- הכולל גם כמה נימוקים חדשים.128

29. קדיש לעלם, י"א ע"א – י"ב ע"ב 

ר' אליעזר זלמן גרייבסקי, מזרח אירופה, אנגליה וישראל, 1899-1843

ולפי דברינו דלעיל אין נפקא מינה אם היתום הוא בן או בת. ואף דשם באגדה המעשה 

היה בבן זכר, מ“מ אין נ“מ לנפש המת אם גם הבת יאמר קדיש )דגם היא מתקריא זרע 

לענין ירושה ולענין פרו ורבו( דכיון דזרעו הוא יש גם בזה תועלת ונחת רוח להמת. 

כמו שכתבנו לעיל דהקדיש הוא איננו תפלה רק שבח גדול להשי“ת שיתקדש ויתעלה 

שמו, וכל הקהל עונים על זה אמן. וא“כ מאי נ“מ לן מי הוא האומר אם הבן או הבת 

יאמר זאת.

ומצינו בפירוש דגם אשה תוכל להתפלל עבור המתים,129 כדמצינו בירושלמי פ’ חלק130 

ולהעלותו  נפש המת  לומר קדיש להציל  יכולה  גמורה שגם אשה  הוכחה  ומזה   …
למעלה. ואין לומר דמדברי הירושלמי אין ראיה ולא נוכל ללמוד ממנה יען שהיתה 

] חנה[ נביאה. דלא נוכל לומר כן, דהלא כל דיני תפלה אנו למידין ממנה, כדאיתא 

בגמרא כמה הלכתא כו’ איכא למשמע מינה,131 עיין שם.

ומה גם דכל ענין גדולת הקדיש הוא משום ונקדשתי בתוך ב“י כו’ ]ויקרא כב, כב[. ועל 

קידוש השם נשים גם כן מצוות, ולכן גם נשים יוכלו לומר קדיש על אביהם.

אך בגֹדלות יוכל להיות דבטלום משום דתקיפא יצרא, אבל לא בקטנה בלי ספק תוכל 

לומר קדיש…

לדעת ר’ גרייבסקי אין כל הבדל בין בן ובת אומרי קדיש. כמו החוות יאיר, הוא מניח שאף על 

ר’ שמואל סלאנט, רבה הראשי האשכנזי של ירושלים, נתן את הסכמתו בראש הספר.  128

בהערה כאן מעיר ר’ גרייבסקי שבעל חוות יאיר כנראה לא הכיר את הירושלמי המובא להלן. כמו כן   129
הוא משער שהחוות יאיר דיבר על גדולה אומרת קדיש וחשש לפריצות במקרה זה )כמו לעניין זימון(, והוא 

ממשיך ותוהה אם יש מקום לחשש זה בזמן אבלות.

ראו ירושלמי סנהדרין י א, כח ע“א או י ד, כט ע“ג: “מי נתפלל עליהם ] על עדת קרח[ … רבי יהושע   130
בן לוי אמר. חנה נתפללה עליהן. היא דעתיה דרבי יהושע בן לוי. דאמר רבי יהושע בן לוי בשם רבי יוסי. כך 
היתה עדתו של קרח שוקעת ויורדת עד שעמדה חנה ונתפללה עליהם ואמרה. ה’ ממית ומחיה מוריד שאול 

ויעל.”

ראו בבלי ברכות כט ע“א - לא ע“ב )המשפט שציטט ר’ גרייבסקי נמצא בדף לא ע“א(.  131
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פי שהמעשה בר’ עקיבא מדבר בבן המת, נוח יהיה לנפטר גם אם בתו תאמר עליו קדיש,132 

שהרי גם היא זרעו ויכולה לעשות לו נחת רוח. ר’ גרייבסקי מדגיש שהקדיש אינו תפילה של 

ממש, אלא רק טקסט הגורם לקהילה לענות ולשבח את ה’, וממילא אין זה משנה אם איש 

או אשה גורמים לשבח הזה.

ר’ גרייבסקי הוא הפוסק הראשון שטוען שנשים בכלל, לא רק יתומות, יכולות לומר קדיש 

הועילה  חנה  שתפילת  הירושלמי  דרשת  בסיס  על  החלטית  בנימה  זאת  טוען  הוא  יתום. 

להציל את בני קרח מדין גיהנום, ומחזק ראיה זו בטענה שהרבה דיני תפילה נלמדו מחנה. 

עוד טוען ר’ גרייבסקי שעיקר הקדיש הוא לקדש את שם ה’, מצווה שגם נשים חייבות בה.133 

לבסוף הוא משער שאלו שאסרו על נשים לומר קדיש אסרו זאת רק על נשים גדולות, משום 

שחששו לפריצות. לא ברור מדבריו איזה היבט של אמירת קדיש על ידי נשים גדולות היה 

עשוי להיות פרובוקטיבי, והניסוח “יוכל להיות דבטלום” אולי מלמד שהוא מנסה לשחזר 

נימוק של אחרים לאיסור, נימוק שכשלעצמו אינו מקובל עליו. מכל מקום, חשש זה אינו 

נוגע לקטנות ואין ספק, לדעתו, שלקטנה מותר לומר קדיש. 

לאחר הראיות המוצקות שלעיל, ר’ גרייבסקי מוסיף ומחזק את עמדתו:

30. קדיש לעלם, יא ע"ב - יב ע"א

… ומוכח מדבריו ]שבות יעקב[ בהדיא דהבת תוכל גם כן לומר קדיש, גדולה מזה134 
מצינו בשו“ת מהרי“ו )הובא ג“כ בטור יו“ד(135 בשם ר’ יוחנן מטרוויש דהוא הדין מי 

שמת בעיר והשכיר לו אחד שיאמר קדיש עבורו, שיוכל לומר קדיש אחרי המת ששכרו 

אותו לומר עבורו ולא יוכלו שארי אבילים לדחותו כו’, ע“ש. וא“כ מכל שכן דבתו תוכל 

לומר קדיש עבורו דהיא עדיף מאיש אחר ששכרו לומר קדיש, דזרעו היא לכל דבר.

אבות  ציוו  בהם  לעיל  שראינו  הרבים  במקרים  בהתחשב  נכונה,  נראית  האדם  לטבע  באשר  הבחנתו   132
שבנותיהם יאמרו עליהם קדיש.

ראו המקורות שנמנו בהע’ 75 לעיל.  133

קודם לכן דן ר’ גרייבסקי בדעת הרמ“א שאין חובה להודיע לבת על מות אביה )ראו מקור 18 לעיל( וטען   134
שזו דעת יחיד.

ראו דרכי משה, יו“ד שעו )בסופו(; ב“י, יו“ד תג, י )בסופו( ושו“ת חתם סופר ב )יו“ד(, שמה.  135
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וגם לפי דברי הים ש’ל שלמה פרקא קמא דקדושין שהבאתי לעיל,136 דקרי למנהג 

קדיש דברי סופרים ולא מהני מחאת האב לבנו לבל יאמר קדיש על אמו בחייו, בודאי 

לא נוכל לבטל דבר מדברי סופרים בשביל מנהג בעלמא.

ויוצא לנו מכל דברינו דלעיל דלענין לומר קדיש על אביהם אין נפקא מינה בין בת 

או בן. יען כי ברא מזכה אבא, וכל מה שבניהם או בנותיהם עושים מצוה בזה העולם 
למען שיהיה נחת רוח לאביהם המת, ודאי טוב הוא ומצילו מעונש גיהנם.137

נשים. אם אפשר לשכור  ידי  על  סיוע חדש לאמירת קדיש  גרייבסקי  ר’  זו מציע  בפיסקה 

נכרי לאמירת קדיש, ולשכיר זה יש זכות להשתלב בהיררכיית הקדישים, טוען ר’ גרייבסקי, 

על אחת כמה וכמה שבת הנפטר יכולה לזכות בקדיש. עוד טוען ר’ גרייבסקי, על סמך דברי 

ים של שלמה, שקדיש נחשב “דברי סופרים,” כלומר תקנת חכמים מחייבת, ולכן אב אינו 

יכול למנוע מבנו לומר קדיש על אמו )כך דעת הים של שלמה(, ובאותו אופן אין למנוע 

אשה מלומר קדיש על אביה רק על סמך מנהג שנשים אינן אומרות קדיש. למרבה העניין, 

טיעון זה הוא כמעט תמונת ראי של טענת חוות יאיר. ר“י בכרך חשש שאמירת נשים את 

הקדיש תביא להחלשת המנהג ולזלזול בדברי חכמים, וכעת טוען ר’ גרייבסקי שמניעת נשים 

מאמירת קדיש, היא היא שמבטלת דברי סופרים.

לאור התייחסותו של ר’ גרייבסקי לנכרי שאומר קדיש אפשר לדייק יותר בהבנת דבריו על 

מניעת נשים גדולות מאמירת קדיש. נראה שהוא סבור שלבת יש מקום בהיררכיית הקדישים 

ממש כמו לבן, והוא אינו מוכן לבטל זכות זו על סמך מנהג בלבד. לכן הוא משער שנימוק 

אחר - חשש לפריצות138 - הביא לכך שפסקו נשים גדולות מלומר קדיש, אף על פי שמעיקר 

הדין הן זכאיות לכך בדיוק כמו אנשים, וכמותם יכולות להביא נחת רוח לאבותיהן ולזכותם.

שו“תים מודרניים בישראל: המחצית הראשונה של המאה העשרים

1942 בבת אומרת  דן בשנת  ישראל,  עוזיאל, הרב הראשי הספרדי הראשון של  ציון  בן  ר’ 

אולם,  גרייבסקי.  ר’  שהעלה  מהנקודות  בחלק  מטפל  הוא  בדבריו  העניין,  למרבה  קדיש. 

מסקנותיו שונות לחלוטין, ובעקבות מנהג ספרד הוא אוסר איסור גמור על בת לומר קדיש.

ראו יש“ש, קידושין א, סג.  136

להחזיק  בניו  את  לצוות  לאב  שמוטב  )ואחרים(,  חסידים  ספר  דברי  את  גרייבסקי  ר’  מביא  בהמשך   137
במצוה, שאם ישמרו אותה יועילו לו יותר מאמירת קדיש.

אין הוא מפרש אם נוכחותה בביה“כ בעייתית, או גם שמיעת קולּה.  138
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31. פסקי עוזיאל בשאלות הזמן, ג 
ר' בן ציון עוזיאל, ירושלים ות"א, 1953-1880 139

אמירת קדיש מפי הבנות לעילוי נשמת הוריהן שלא זכו לבנים. 

הנני נענה לבקשתו להודיע חות דעתי בשאלה שעמדה לפניו אם נאה ויאה שהבנות 

יאמרו קדיש בביהכ“נ או בבית האבל לעילוי נשמת הוריהן שלא זכו לבנים בחייהם. 

והנה מעלת כבוד תורתו בבקיאותו המקיפה ותבונתו החודרת חפש ומצא בכל דברי 

והחיוב העלה  צדדי השלילה  ואחרי העמידו את  דבריהם,  והסביר  ופרש  הראשונים 

להלכה שלא נאה ולא אריך שהבנות תאמרנה קדיש על הוריהן אפילו בבית האבלות, 

ואין צריך לומר בבית הכנסת, וזאת העצה היעוצה שילמד את בן חברו תורה והרי הוא 

כאלו ילדו והוא יאמר עליו קדיש… 

באשר לשאלת מעלת כבוד תורתו. מתוך דברי הראשונים במדרשיהם ודרושיהם, רזי 

תורה והלכותיהם, מתברר שכל ענין הקדיש הוא קבלה מדברי רז“ל, וכיון שכן אין לנו 

להוסיף על דבריהם ולחדש סברות מדעתנו בדרוש טעמי הקבלה, כי אף למאן דדריש 

טעמא דקרא,140 לא דריש טעמי קבלה, שכל עצמה וקדושיותה היא הרזיות ומסתורין 

שבה שאין שכלנו מגיע להבנת טעמיה וסודותיה. ולכן אין להו להוסיף על דבריהם 

ולא לגרע מהם מדעתנו, הלכך אין לחדש מנהג זה של הגדת הקדיש מפי הבנות. 

ואל יעלה על הדעת שזה הוא מפני שאין הבנות מזכות את אביהם, שיותר מזה מצאנו, 

שהן מזכות את כל העם כאמהות ונביאות ישראל שזכרן וזכותן לא יסוף לנצח מקרב 

נגאלו  נשים צדקניות  ובזכות  וגדולה הבטחה שהבטיח הקב“ה לנשים,  ישראל,  עם 

ישראל ממצרים. אלא מפני שאין לנו בענינים כאלה אלא מה שקבלנו מפי קדמונינו 

שלאורם אנו הולכים. 

ואולם אעפ“י שאין לנו יד בנסתרות יש למצוא טעם בדבר, על יסוד מה שאמרו רז“ל: 

ברא מזכה אבא. ופירושם של דברים אלה הוא שהבן, שהוא המשך צורתו האישית של 

האב במעשיו ודבורו ובמלוי מקומו בקרב הצבור, הוא מזכה את אביו בעולם הנשמות, 

הוא עולם הנצח שנגהו נגלה, כמתוך הענן, בעולם הזה… ותפלתנו באמירת קדיש - 

יתגדל ויתקדש שמיה רבה, ויהא שמיה רבא מברך - היא מכוונת לקדוש שם ה’ יתברך 

ראו גם שו“ת משפטי עוזיאל, א, או“ח ב; ג, או“ח יג; שם, כג )סוף(.  139

ראו, למשל, בבלי ב“מ קטו ע“א, סנהדרין כא ע“א.  140
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המדרש  ובתי  כנסיות  בבתי  שמו  מקדשי  ישראל  ידי  על  ובריותיו  בעולמו  ויתעלה 

ובמעשי מצוות שנעשות בצבור שבהם ניכרת הקדושה יותר, כאמור: ונקדשתי בתוך 

בני ישראל ]ויקרא כב לב[. ממנו למדו רז“ל שאין קדושה אלא בעשרה, לפי שבעשרה 

קדמה שכינה ואתיא, זהו סודו של הקדיש עצמו, וזהו גם טעמו של אמירת הקדיש 

על ידי בניו שהם ממשיכים את צורתו ופעולותיו וממלאים את מקומו בעדת קדושים 

של עם קדוש. ודבר זה כמובן אינו מתמלא אלא על ידי הבנים שהם מצטרפים לעדה 

מישראל ולא על ידי הבנות. ולכן אינן אומרות קדיש בצבור, אבל הן מצוות לכבד את 

אביהן בהמשיכן מעשי חסד וצדקה של הוריהן ובהרבות משלהן עד שיאמרו עליהן: 

אשרי מי שילדן ואשרי מי שגדלן.

ר’ עוזיאל נשאל אם ראוי שבת תאמר קדיש במקרה שהוריה נפטרו ללא בנים,141 ועונה שאין 

הדבר ראוי, לא בבה“כ ולא בבית האבלים. במקום זאת הוא מציע שאדם שאין לו בנים ילמד 
את בן חבירו תורה,142 כך שזה יחשב בנו ויוכל לומר עליו קדיש.143

ואי אפשר  ונימוק  טעם  לו  לחפש  אין  חכמים,  קבלת  הוא  כיוון שקדיש  עוזיאל,  ר’  לדעת 

רק  לא  לזכות  יכולות  ונשים  בנות  מבהיר,  הוא  אמנם,  חידושים.  בו  ולחדש  אותו  לשנות 

את הוריהן כי אם את כל עם ישראל,144 אולם לא בכך שיאמרו קדיש, שכן למנהג כזה אין 

תקדים. עם כל זאת, אף על פי שהוא מתנגד לדרישת טעמיהם של המנהגים המקובלים, ר’ 

עוזיאל מציע נימוק חדש ומקורי לאמירת קדיש והסבר חדש למניעת בת מלומר קדיש )שלא 

נאמר עד כה(: הבן מזכה את אביו145 משום שהוא ממשיך את “צורת” אביו באמצעות מעשיו 

אביו  את  מזכה  והבן  גברים(,146  )של  במניין  קידוש שם שמיים  הוא  עיקר הקדיש  ודבריו. 

כשהוא ממלא את מקומו ומקדש שם שמיים במניין. בנות אינן יכולות להצטרף למניין ולכן 

למרבה העניין נראה שהשואל הניח שהדבר אפשרי מבחינה הלכתית.  141

בסוף התשובה, שלא הובא כאן, הוא חוזר על הצעה זו ואף מציע שמי אין לו בנים ידאג ששמו ייקרא   142
על בית לימוד תורה ושאחרים ילמדו תורה עבורו.

מובן שעצה זו מתאימה למי שכל החיים לפניו.  143

ראו בבלי סוטה יא ע“ב; שמות רבה א, יב.  144

ראו גם שו“ת משפטי עוזיאל, א, או“ח ב, ב.  145

ראו בבלי מגילה כג ע“ב, סנהדרין סד ע“א-ב.  146
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אינן יכולות לומר קדיש,147 אף שהן יכולות לזכות את הוריהן באמצעות מעשיהן הטובים.148

קשה להבין דעה זו. לפי נימוקו של ר’ עוזיאל, בן אינו צריך לומר קדיש על אמו. ועוד, נימוקו 

ר“י מולין, קדיש  סוטה מהגישה שבמקורות הקודמים משתי בחינות. ראשית, כפי שאמר 

יתום נתקן עבור קטנים,149 דווקא משום שאינם יכולים להצטרף למניין )ראו מקור 5 לעיל(. 

הטענה שבנות אינן אומרות קדיש משום שאינן מצטרפות למניין עומדת בסתירה לתפיסה 

זו.150 שנית, גם החוות יאיר שאסר על בת לומר קדיש )מקור 19(, וגם שבות יעקב שהתיר 

זאת )מקור 20(, טענו שמעיקר הדין בת יכולה לומר קדיש אף על פי שאינה מצטרפת למניין. 

בכל המקורות הקודמים לא נמצא מי שטען שאומר הקדיש חייב להיות חלק מהמניין שעונה 
לקדיש.151

“גשר החיים” על מנהגי אבילות שיצא לאור בשנת  יחיאל מיכל טיקו’צינסקי, בחיבורו  ר’ 

שמהם  מקורות  אותם  פי  על  הקדיש  את  נשים  אמירת  בעניין  מנהגים  כמה  מציע   ,1947

התעלם ר’ עוזיאל. נראה שהוא ממשיך את מסורת הקהילות האשכנזיות בא“י, שיוצגה גם 

בספרו של ר“י גרייבסקי “קדיש לעלם” ותומכת בזכותה של הבת לומר קדיש:

32. גשר החיים, חלק א, פרק ל, ח, סעיף ה 

ר' יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי, ישראל, 1955-1874

 … עיקר תועלת הקדיש הוא באמירת הבן על אביו ואמו )כמסופר בהמעשה דר“ע 

וכדאמרו ז“ל ברא מזכי אבא(. ואם לא השאיר בן אלא בת אם היא קטנה )פחות מי“ב( 

טיעון דומה מציע ר’ הרשל שכטר. ראו בעקבי הצאן, ירושלים תשנ“ז, עמ’ כד: “ומהאי טעמא יש לפקפק   147
קצת … שמדינא יכולה הבת לומר קדיש, אלא שע“י כן יתחלשו כח המנהגים של ישראל וכו’. דיש לטעון 
ולומר … דמי שאינו מצטרף למנין עשרה אינו יכול לשמש כש“ץ להזמין לדבר שבקדושה, וא“כ אולי מדינא 
אין הבת יכולה לומר קדיש, ויש לחלק.” אולם הוא מודה שרבו, ר’ סולובייצ’יק, חולק על כך )ראו הע’ 5 שם 

והע’ 227 להלן(.

ר“י לאו הביא דברים אלו בשו“ת יחל ישראל, ב, צ ]מהדורת תשנ“א[ / פד ]מהדורת תשס“ג[.  148

ראו שו“ת משפטי  עוזיאל מכך שקטנים אומרים קדיש;  ר’  יתום בכלל מסתייג  בדיונו הארוך בקדיש   149
עוזיאל, א, או“ח ב.

למעשה, כפי שנראה גם במקור הבא, הרבה מקורות דנים יחד בנשים וקטנים אומרי קדיש.  150

לעיל מניחים שאישה   75 עוזיאל קשה מבחינה אחרת. חלק מהמקורות שנזכרו בהע’  ר’  ההסבר של   151
]ירושלים  י  ב,  מצטרפת למניין לעניין קידוש השם )אך לא לתפילה(. ראו גם ר“י הנקין, שו“ת בני בנים, 
תשנ“ב, עמ’ מד[, בסוף תשובה בעניין עליית נשים לתורה: “ורק מה שצדד במאמרו שאישה לא תאמר קדיש 
כיון שאינה מצטרפת למנין עשרה אינו נכון. כי היתה עולה אף לתורה קודם התקנה, וגם אחריה בעיר שכולה 
כהנים לדעת מהר“ם ב“ב… ובפרט בקדיש יתום קיל טפי מפני שאינו חובת הצבור, שלכן קטן אומר קדיש 

”…



173 צמאה לך נפשי • נשים במרחב הדתיברקוביץ’: אמירת ‘קדיש יתום’ על ידי הבת

יש מקומות הרבה שמרשים לה לומר קדיש בבית הכנסת אחר עלינו ואחר שיר של 

יום או קודם ברוך שאמר. ויש מרשים לה לומר אפילו הקדיש אחר אין כאלוקינו, אלא 

שהברכו אומר גבר. ויש מקומות שאין מרשים לה כלל לומר בביה“כ …152 בלתי אם 

יש מנין בביתה תוכל לומר שם הקדיש. ובת גדולה לא מרשים בכל אופן לומר קדיש 
בביהכ“נ.153

בהחלטיות  קובע  אך  קדיש,  אומרת  קטנה  בת  בעניין  דעות  מגוון  מסכם  טיקוצ’ינסקי  ר“י 

לעשות  רשאית  היא  בביתה  כי  אם  הכנסת,  בבית  קדיש  לומר  כלל  יכולה  אינה  שגדולה 

כן. אף שאין הוא מנמק את ההבדל בין דין קטנה לגדולה לעניין קדיש נראה שהוא נובע 

מהבעייתיות שבכניסת אשה גדולה לעזרת הגברים ולא מהחשש לשמיעת קול אשה, שהרי 

חשש זה קיים גם במניין פרטי בבית האבלה.154 נראה שר“י טיקוצ’ינסקי מסכם את המנהגים 

המקובלים בזמנו,155 שהתירו לבת קטנה, במגבלות מסוימות, לומר קדיש בביה“כ או לכל 
הפחות בביתה. אין הוא מזכיר את הדעה שאשה אינה רשאית כלל לומר קדיש.156

שו“תים מודרניים בישראל: מהמחצית השנייה של המאה העשרים עד היום

שלא כמו המנהגים האשכנזיים המיוצגים בספר גשר החיים, רח“ד הלוי ממשיך ומציג את 

המסורת השמרנית יותר של הפוסקים הספרדים בעניין בת אומרת קדיש. עם זאת, בניגוד 

למורו ורבו ר’ עוזיאל אין הוא אוסר נוהג זה מעיקרו כי אם שם עליו סייגים חמורים. עמדתו 

כאן מפנה ר“י טיקוצ’ינסקי לכנסת יחזקאל, חוות יאיר ושדי חמד )מקורות 22, 19, 28 לעיל, בהתאמה(.  152

ראו קיצור שו“ע כב, כ; ר’ דוד אסף, ספר הקדיש, חיפה תשכ“ו, עמ’ קעא.  153

אם כי ייתכן שהחשש לפריצות )ושמיעת קול אישה בכלל זה( פחות חמור במניין פרטי.  154

מיוחד  מנהג  טוען שהיה   ,24 עמ’  )תשס“ב(,  ח  צהר  תגובה”,   – יתומה  “קדיש  גוטל, במאמרו  נריה  ר’   155
בירושלים שבנות אומרות קדיש: 

ובספר  וכמה הכרעות, אשר עקרונית הקילו בדבר…  ירושלים” מצאנו כמה  ואף אצל “אנשי  אף למעשה 
חזון למועד )כד,ד – עמ’ סג( כתב ברבח“ז גרוסברג זצ“ל כי “יש נהגו שבתו הקטנה אומרת קדיש כשאין 
בן, וכן נהגו אצל מו“ח ז“ל” וכוונתו ]כפי שביאר לי הרב אליהו גרוסברג – יבלחטו“א[ לרה“צ ר’ נטע וייס 
זצ“ל ]ה’מגיד הירושלמי’ שקדם לרב“צ יאדלר זצ“ל[ אשר היו לו חתנים תלמידי חכמים חשובים ביותר, 
ועם זאת הורה שלא הם אלא הן, בנותיו, יאמרו את הקדיש; וכן ציין ר“נ סטפנסקי, בספרו ‘ועלהו לא יבול’ 
– מהנהגותיו והדרכותיו של הגרש“ז אויערבאך זצ“ל )ח“א עמ’ ק“ט( כי הגרשז“א סיפר על “ר’ שרגא פייבל 
פרנק ]בן אחיו של הרב צבי פסח פרנק זצ“ל ורבה של ימין משה[ היו לו רק בנות, והדריך אותן… ושיגידו 
קדיש אחריו ]לאחר מותו[.” ואם כי הגרשז“א עצמו הוסיף והעיר כי “זאת היתה הדרכה מיוחדת שלו, ואצל 

אחרים לא ראינו שנהגו כמותו”, ומ“מ שוב ראינו הנהגה ‘ירושלמית’ כזו הלכה למעשה.

כיוון שהוא מביא את דעת חוות יאיר כפי שצוטטה בפתחי תשובה, ייתכן שלא הבין שר“י בכרך דן שם   156
במניין פרטי בבית. לחלופין, ייתכן שהקהילות שאת מנהגיהן הביא חלקו על מסקנתו הסופית של החוות 

יאיר.
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מוצגת בספרו “עשה לך רב” שנתפרסם בשנות, ה-70 וה-80 של המאה הקודמת. 

33. עשה לך רב, ה, לג 

ר' חיים דוד הלוי, ישראל, 1998-1924

בן  לגבי  גם בבת, שכל האמור  והוא הטעם  ביותר שהוא הדין  זה157 פשוט  ולפי   …
המשתתף  והוא  במצוות,  חייב  הוא  שבן  אלא  בבת…  גם  ממש  שייך  חלציו,  כיוצא 

בתפילת ציבור שעליה נאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל, ולכן פשוט שהוא המקדש 

שם שמים ברבים באמירת הקדיש ולא הבת. אבל כאשר לא זכה אדם להשאיר אחריו 

בן ויש לו בת, למה נמנע ממנו אותו נחת-רוח ועילוי נשמה שיכולה אמירת קדיש על 

ויש בזה גם משום  וביחוד כאשר הוא עצמו צוה ובקש לפני מותו,  לו.  ידה להועיל 

מצוה לקיים דברי המת.

…ואדרבא מצאנו בלשון תורה שבן כולל גם בת. כאמור בעניין יבום, כי ישבו אחים 
יחדיו ומת אחד מהם ובן אין לו ]דברים כה ה[, וכידוע גם בת פוטרת מהיבום כי בכלל 

בן וגם בת158… מבואר איפוא שגם בלשון בני אדם בת היא בכלל הבנים.

… והטעם פשוט ביותר שלא יתכן לעסוק בדברי קדושה ובמקום קדוש בצורה ובדרך 
העלולים לגרום הרהור עבירה אפילו קל שבקלים, ובבית הכנסת מצויים כל מיני בני 

אדם כמובן מאליו. ומטעם זה לא התרתי בנדון דידן לבת לומר קדיש בבית הקברות,159 

וגם בבית לא התרתי אלא  ואין זה מדרך הצניעות.  כי גם שם מצויים אנשים רבים 

במנין של חוג בני המשפחה בלבד. ולא בשעה שבאים רבים להתפלל בצבור כנהוג 

בבתי אבלים, שאז חזר החשש כמו בבית-הכנסת, ואין מצוה באה בעבירה160 … ולכן 

הגבלתי ההיתר למנין של חוג המשפחה בלבד, כדי לגרום נחת רוח לנשמת הנפטר, 

ויתקיים מקרא  כך,  לידי  ישראל  בני  יבואו  רצון שלא  ויהי  צוואתו.  דברי  לקיים  וגם 

שכתוב וראה בנים לבניך שלום על ישראל.

קודם לכן דן ר“ח הלוי בתשובות חוות יאיר ושבות יעקב; ראו מקור 21 והע’ 77 לעיל.  157

ראו למשל משנה תורה, הלכות יבום וחליצה א, ג; טור ושו“ע, אה“ע קנו, ב.  158

ראו הע’ 181 להלן, שם ר’ סילבר מתיר לבת לומר קדיש על הקבר אך יחד עם זאת מתיר לעשות מניין   159
של עשר נשים כדי שתאמר קדיש.

ראו בבלי ברכות מז ע“ב, סוכה ל ע“א, ב“ק צד ע“א. להלן דן ר“ח הלוי בבבלי סוכה נב ע“א ולומד ממנו   160
שאף בשעת הספד נמצא יצר הרע ולכן יש לשמור על הפרדה בין נשים וגברים.
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ר“ח הלוי סבור שעיקר יסוד הקדיש הוא לזכות את האב, ואת זאת יכולה להשיג הבת כמו 

הבן. הוא מדגיש שבנות נחשבות יוצאות חלציים כמו בנים, ושלשון “בנים” מתייחסת לכל 

צאצאי הנפטר, בנים ובנות, כמוכח מדין ייבום. עוד הוא מתייחס ברצינות רבה לבקשתו של 

הנפטר ורואה מצווה בעצם מילוי בקשתו, שבתו תאמר עליו קדיש. אולם, הוא חושש מאוד 

מפני פריצות והרהורי עבירה, ודואג שנוכחות האשה בין גברים שאינם קרוביה תביא אותם 

יהיו בבית  כיוון שאין לדעת אילו גברים  לידי הרהור ותגרום לחילול קדושת בית הכנסת. 

הכנסת, בבית הקברות או אף בבית האבלים, אין ר“ח הלוי מוכן להתיר לבת לומר קדיש אף 

לא באחד המקומות האלה, שאז תהיה זו מצוה הבאה בעבירה ושכרה יצא בהפסדה. עם 

זאת, כיוון שחשוב לו בכל זאת לקיים את צוואת הנפטר, הוא מתיר לבת לומר קדיש בביתה, 

במניין הכולל אך ורק קרובים. באופן זה הוא מבטא את דעתו שמבחינה הלכתית מותר לבת 

לומר קדיש, ויחד עם זאת פותר את הבעיות החברתיות הכרוכות בהתנהגותם של הגברים.

תבל.  קצווי  מכל  אליו  שנשלחות  הלכתיות  לשאלות  עונה  בירושלים  חמדה”  “ארץ  מכון 

מקצת תשובות אלה נתפרסמו בקובצי שו“ת “במראה הבזק”, ולא ניכר בהן חשש להשלכות 

החברתיות של אמירת קדיש על ידי נשים. התשובות המוצעות להלן נכתבו על ידי תלמידי 

המכון בהנחיית ראשי הכולל, ר’ משה ארנרייך ור’ יוסף כרמל, ואחר כן אושרו לפרסום על ידי 

מייסד המכון, ר’ שאול ישראלי. הן מתייחסות לשני מקרים שונים של אשה אומרת קדיש, 

שניהם מדרום אמריקה.

34. שו"ת במראה הבזק א, ד 

ישראל, תש"ע-תשס"ו161

קאלי, קולומביה, אדר תש“ן.

בעלה  על  הכנסת  בית  של  הנשים  בעזרת  בשקט  קדיש  לומר  הרוצה  אשה  שאלה: 

שנפטר, כשאין בנים לומר עליו קדיש, הרשאית.

תשובה: ישנם כמה טעמים לחיוב האבל בקדיש: א. ע“י אמירתו מתקדש שמו הגדול 

בעולמות, ועל ידי כך מתכפרים עוונות הנפטר ומציל אותו מן הפורענות, ואף שמעלה 

את הנפטר מדרגה לדרגה בגן עדן.

ב. ישב קדיש צידוק הדין שמקבל דין מלכות שמים, שכל משפטיו אמת וצדק.

הערות השוליים שבמקור הובאו כאן בגוף הטקסט, בסוגריים.  161
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ולכאורה טעמים אלו שייכים אף באשה, ולכן היה מקום להתיר לאשה לאמר קדיש. 

יש שהתירו  הכנסת.  בבית  אך הסכמת האחרונים שאין להתיר לאשה לאמר קדיש 

משום  ואסרו  זו,  דעה  על  שחלקו  הפוסקים  רבו  אך  בביתה,  קדיש  לאמר  לאשה 

היחלשות המנהגים.

בנדון דידן, אם האשה תאמר קדיש בקול רגיל בעזרת נשים, יש מקום להתיר. ואין 

נראה, שבעזרת נשים אין בזה משום היחלשות  )כך  בזה משום החלשות המנהגים 

המנהגים, אף לחוות יאיר(.162 עם זאת כדאי לציין שישנה אפשרות יותר פשוטה, והיא 

שהאשה תשכור אדם שיאמר קדיש.

זהו המקור הראשון הדן באשה אומרת קדיש על בעלה, שנפטר ללא בנים או )כנראה( בנות. 

הלוי,  לר“ח  בניגוד  איש.  כמו  בדיוק  הקדיש  כוונת  את  למלא  יכולה  שאשה  טוען  המשיב 

אין הוא מוטרד בשאלה אם אשה נחשבת “בן” - ובכך משקף שינוי שחל בעולם ההלכה 

המודרני, שכל אבל, ולא רק יתום, יכול לומר קדיש על נפטר. אף על פי שהוא מודע לעמדתם 

האוסרת של הרבה אחרונים, מתיר הפוסק לאשה לומר קדיש בעזרת הנשים, וטוען שמעשה 

זה אינו “מחליש את כח המנהגים” אפילו לדעת חוות יאיר.163 ראוי לציין שהשואל שאל אם 

“בקול  לומר קדיש  לומר קדיש בשקט, בשעה שהפוסק השיב שהיא צריכה  מותר לאשה 
רגיל,“ ככל הנראה כדי שהמניין ישמע אותה ויענה לה.164

בשאלה הבאה נדון מקרה בו אין עזרת נשים בה יכולה האשה לומר קדיש:

עניין אמירת קדיש בעזרת הנשים יידון בהרחבה בפסקה הבאה במאמר.  162

טענה זו אינה מנומקת, ואפשר להציע לה כמה הסברים. ייתכן שסבר שהתנגדותו של חוות יאיר נבעה   163
מהחשש להקמת מניינים נפרדים )ראו עמ’ 17-18 לעיל(, או מפגיעה בסדר הקדימויות של אומרי הקדיש 
נהג בימי המשיב(, או שהוא קשור בצורה כלשהי לפגיעה בצניעות, שהיא פחותה כשהאישה  )שכבר לא 

נמצאת בעזרת הנשים; ראו דברי ר“י הנקין במקור 42 להלן.

ראו סוף מקור 36 להלן, ולעומתו הדיון בשיטת ר“י הנקין )מקור 44 להלן( שסובר שאישה צריכה לומר   164
קדיש בשקט.
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35. שו"ת במראה הבזק ג, כח

מונטוידאו, אורוגואי, תמוז תשנ“ד

מחיצה לאשה האומרת קדיש בבית הכנסת

שאלה: לפני מספר שבועות נפטר השמש של בית כנסת. בתו היחידה בקשה לומר 

קדיש והיא באה יום יום לבית הכנסת. בית הכנסת בו אנו מתפללים בימות החול הוא 

בית מדרש קטן ללא עזרת נשים מיוחדת. גברת זו יושבת מחוץ לבית כנסת, ליד פתח 

הכניסה, בשלב זה ללא מחיצה.

האם יש צורך במחיצה אם האשה יושבת מחוץ לבית כנסת? יש לציין שפני הציבור 

אינם כלפי הפתח היכן שיושבת האשה.

תשובה: יש מקום להתיר לבת לומר קדיש על אביה בפתח בית הכנסת, במקום שאין 

עזרת נשים )עיין משנה ברורה סי’ נה ס“ק נ, נא, נט. מדבריו יוצא שעדיף לעמוד בפתח 

בית-הכנסת, ששם היא בוודאי מצטרפת לאמירת קדיש(.

במקרה זה ביקשה הבת לומר קדיש והוכיחה את מחויבותה לתפלה כשהגיעה אליה מדי 

יום, אלא שבהעדר עזרת נשים בבית התפילה היא יושבת בפתח בית המדרש, ללא מחיצה. 

הפוסק מתיר נוהג זה ואף מחייב את האשה להיות בפתח בית הכנסת, כדי שהקדיש ייאמר 

בנוכחות המניין. 

תשובותיו הרבות של ר’ עובדיה יוסף פורסמו במספר קבצים מודפסים, ובשנים האחרונות 

מזו  יותר  שמרנית  בנושא  שעמדתו  פי  על  אף  תלמידיו.  ידי  על  באינטרנט,  גם  פורסמו 

הפוסקים  לשאר  ביחס  ביותר  המקילה  היא  עמדתו  הבזק”,  “במראה  בשו“ת  המשתקפת 

הספרדיים בדורות האחרונים.
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36. הלכה יומית, ל, טז שבט תש"ע 
ר' עובדיה יוסף, ישראל, 2013-1920 165

האם הבת רשאית לומר קדיש?

שאלה: מי שמת בלא בנים, האם רשאית בתו לומר קדיש לעלוי נשמתו? 

תשובה: הנה עצם אמירת הקדיש היא מעלה גדולה ותועלת שלא ניתן לשערה לכבוד 

נשמת האב או האם שנפטרו מן העולם. שאם נגזרו עליהם עונשים, על ידי אמירת 

הקדיש מיקלים מעליהם את עונשם, ולפעמים מבטלים מהם את העונש לגמרי. וכן 

אם נגזר עליהם שיהיה חלקם בגן עדן, הרי על ידי אמירת הקדיש הם עולים ומתעלים 

מן  אדם  נפטר  כאשר  לראות,  עלינו  בודאי שמוטל  כן  ועל  חיל.  אל  ועוד מחיל  עוד 

העולם בלא בנים, האם אפשר שבנותיו יאמרו קדיש לעלוי נשמתו, אם לאו. 

ובודאי שאין כל אפשרות שהבנות תאמרנה קדיש בנוכחות עשרה נשים מישראל,166 

שם  אין  אם  לאמרם  שאסור  שבקדושה  הדברים  בכלל  הוא  שהקדיש  ידוע  הנה  כי 

עשרה אנשים מישראל, וכדין אמירת “ברכו את ה’ המבורך”, ועל כן נדון השאלה נסוב 

על אופן שהבת באה לומר קדיש בפני עשרה אנשים מישראל, ויש לדון אם אין בזה 
איזה חשש איסור…167

ידי  אין להתיר אמירת קדיש על  כן מבואר מדברי התשובה מאהבה, שלהלכה  ועל 

התורה  וחכמי  גדולים,  לקלקולים  להביא  עלול  זה  ודבר  הואיל  הכנסת  בבית  נשים 

התנגדו בדרך כלל למנהג שכזה. אבל במקום אחר, וכגון בבית או בהתארגנות בעזרת 

הנשים וכדומה, יש להתיר אמירת קדיש על ידי בנות הנפטרים שלא השאירו בנים 

בעולם הזה. והעיקר להלכה כדברי התשובה מאהבה. וכן פסק מרן הרב עובדיה יוסף 

שליט“א. 
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ראו הע’ 181 להלן, שם נראה שר’ סילבר מתיר נוהג זה )בבית הקברות(.  166

יוסף בשיטותיהם של שבות יעקב, תשובה מאהבה וחוות יאיר. את איסורו של ר“י בכרך  כאן דן ר“ע   167
הוא מסביר על רקע הפילוגים שחלו ביהדות בדורות האחרונים: “משום שעל ידי הנהגת דבר חדש שכזה 
יבאו לפרוץ פרצות בישראל. כמו שאנו רואים במעשיהם של ראשוני הרפורמים, שהתחילו בשינויים שאינם 
נוגדים את עיקרי הדת, ולבסוף יצאו עוקרים את כל גופי התורה. לכן למעשה כתב שאין לאפשר אמירת 
קדיש על ידי הבת.” במקור 53 להלן מתייחס גם ר’ אהרון סולובייצ’יק לחשש מפלגנות, אבל דווקא כנימוק 

להתיר לבת לומר קדיש.
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לעלוי  קדיש  לאמירת  בנים  אחריו  השאיר  ולא  העולם  מן  שנפטר  מי  לסיכום:  לכן 

נשמתו, וזכה שיש לו בנות צדקניות הרוצות לומר קדיש לעלוי נשמתו,168 יש לאפשר 

להן לומר קדיש כאשר מתאספים מנין אנשים בבית לאמירת דברי תורה, או לאחר 

קריאת תהלים באיזה מקום שיהיה. אבל באולם הגדול של בית הכנסת אין להנהיג 

אמירת קדיש על ידי אשה.

יכולה לומר קדיש לבד בקול רם או ברקע הגברים שאומרים קדיש  האם היא   …(

באמירת  תועלת  אין  לכאורה  אותה,  ישמעו  ולא  קדיש  אשה שתאמר  רם?…  בקול 
הקדיש. אך יש לדון בדבר(. 169

יוסף סבור שתועלת הקדיש וחשיבותו לנשמת הנפטר כה גדולות שהכרח לבחון אם  ר“ע 

אשה יכולה לומר אותו. מאחר ולדעתו ודאי שאין אפשרות לומר קדיש בפני מניין של נשים 

)שכן אין זה מניין כלל(, יש לדון באפשרות שאשה תאמר קדיש במניין של גברים. ר“ע יוסף 

מסתמך על תשובת התשובה מאהבה )מקור 23 לעיל(, ועל המנהג שהביא שקטנות אמרו 

קדיש בעזרה שמחוץ לבית הכנסת. כמו התשובה מאהבה וכמו ר“ח הלוי )מקור 33( אין הוא 

מתיר לבת לומר קדיש בביה“כ מחשש לקדושת המקום, כמו גם משום שהפוסקים שלפניו 

לא התירו זאת. עם זאת, בשונה מהפוסקים הספרדים שלפניו )שדי חמד, ר’ עוזיאל ור“ח 

הלוי( הוא מתיר לאשה לומר קדיש במניין בביתה או בכל מקום אחר מחוץ לעזרת הגברים.

כל המקרים שנדונו בפרק זה עסקו בגברים שנפטרו ללא בנים. לעתים ציווה הנפטר שבתו 

תאמר עליו קדיש, ובתשובות המאוחרות יותר היתה זו בקשת הבת או האשה עצמה. דומה 

זהו המקור הראשון המשתמש בלשון “זכה” ביחס להולדת בנות; בדרך כלל לשון זו שמורה למי ש“זכה“   168
)או, חלילה, לא זכה( להוליד בנים. ראו למשל ההקדמה לתשובת ר’ עוזיאל במקור 31 לעיל.

נוספות  ותשובות  שאלות  מספר  להלן  כהערה.  יומית”  “הלכה  אנשי  ידי  על  נוסף  האחרון  המשפט   169
שמופיעות כהערות למקור:

ש: האם אשה או אמא יכולה לומר קדיש? ת: … אשה או אמא יכולה לומר קדיש, אך עיקר התועלת היא 
בזרעו של האדם, ובתו נקראת זרעו. לכן לא רצו הפוסקים להקל אלא בזרעו דוקא. ואם אין לו זרע, עדיף 

יותר שישכרו בתשלום איש אחד שיאמר קדיש בכוונה לעלוי נשמת הנפטר.

ש: למה אשה אינה יכולה לומר קדיש בבית הכנסת אם היא אומרת ברכת הגומל? ת: ברכת הגומל נהגו 
בכל תפוצות ישראל לברך, ואין בזה שום חשש מצד מקלקלי הדת, שיש לחוש לדרכיהם בענין גדול כזה 

של קדיש.

לומר דברי תורה בפני  יכולה  או חברים? ת: אשה  לומר דברי תורה בפני משפחתה  יכולה  ש: האם אשה 
משפחתה.

ראו גם הע’ 201 להלן לדעתו של ר’ יצחק יוסף, בנו של ר“ע יוסף, בעניין זה.
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שבמקרים בהם הותר לאשה לומר קדיש היא אמרה אותו לבד ובאופן שהמתפללים יוכלו 

לשמוע אותה ולענות אחריה. בשום מקום לא נאמר בפירוש שהיא צריכה לומר קדיש יחד 

עם גבר אומר קדיש, והתשובות שנספחו לתשובת ר“ע יוסף ראו בכך מנהג בעייתי. הנטייה 

להתיר לבת לומר קדיש התקבלה גם בין פוסקי ארצות הברית, אך בשאלה אם עליה לאומרו 

בקול או בשקט הם נבדלים באופן בולט מפוסקי הזמן הזה בישראל.

שו“תים מודרניים בארצות הברית: המחצית השנייה של המאה העשרים

ר’ יוסף אליהו הנקין

עוררו  דבריו  הבת.”  ע“י  קדיש  “אמירת  בשם  קצר  מאמר  הנקין  רי“א  פירסם   1963 בשנת 

ויכוחים רבים ועיצבו באופן מכריע את מסגרת הדיון בנושא זה.

37. הפרדס, לז, ו )אדר תשכ"ג(, עמ' 6-5 

ר' יוסף אליהו הנקין, מזרח אירופה וארה"ב, 1973-1880

אמירת קדיש על ידי הבת

זה ע“י המכתב-נדפס החוזר, חתום בשם הרב משה  נתעוררתי לכתוב מאמר בשם 

רוח  קורת  להביא  בכדי  הבת  ע“י  קדיש  אמירת  ]דבר[170  על  משיקאגו,  בלייער  ליב 

ביאור  גם  רוח.  קורת  מביא  הוא  אופן  ובאיזה  קדיש  ענין  לבאר  וראיתי  להנפטר.171 

הקדיש ומנהגיו …

ונבא לענין ההצעה של קדיש לבת. אם הבת תבוא להתפלל בעזרת נשים ותכשיר 

מעשיה בקדושת שבת כשרות וטהרה וצניעות, שכל זה הם עיקרים, ותחפוץ לומר גם 

קדיש בפני הנשים בזמן שאומרים קדיש בביהכנ“ס של האנשים, אפשר שאין קפידא. 

אבל אם תבוא לביהכ“נ של אנשים אפילו בלבושי צניעות, ומכל שכן בלבושי אמריקה 

שהם היפך הקדושה שעיקרה פרישה מהעריות ואביזריהו שהם קול ומראה ופריצות 

המלבושים, כל זה הוא היפך מקידוש שם שמים, ומזה יהא צער להנפטרים ולא קורת 

רוח כלל. ואף שכל זה אסור גם מחוץ לביהכ“נ, אבל הביהכ“נ הוא המבצר האחרון 

במקור: ע“י. והוא כנראה טעות הדפוס.  170

תשובתו של ר“מ בלייר מובאת במלואה להלן בנספח.   171
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ששמירתו נותנת תקוה לקדושה בכלל, אבל בהריסת הקדושה בו הכל אבד ח“ו והשם 

יתברך יעזרנו לקדש ולהתקדש עם כל ישראל.

אף על פי שיש שהכריזו על מאמר זה כתשובה מהפכנית המתירה לנשים לומר קדיש בבית 

וחומרות  ואף מוסיף כמה סייגים  נוקט למעשה עמדה שמרנית למדי  הכנסת, רי“א הנקין 

חדשות שלא היו מקובלות במקורות אחרים שהתירו לבת לומר קדיש. במידת מה הוא הולך 

בעקבות אותם פוסקים שחששו מפני נוכחותה של אשה בעזרת הגברים, וברור שהוא סבור 

שהיא מסכנת את קדושת המקום אפילו אם לבושה צנוע. אולם, להבדיל מהמשיבים הללו 

רי“א הנקין אינו אוסר כליל שאשה תאמר קדיש בבית הכנסת אלא מתיר לה לאומרו בעזרת 

קדיש  לומר  שהבקשה  מניח  הנקין  רי“א  כן,  כמו  קדיש.172  אומרים  שגברים  בזמן  הנשים 

עשויה לבוא מהבת עצמה ולא מצוואת הנפטר,173 ומדגיש שעליה להצדיק את מעשיה בכך 
שתשמור ותקפיד על מצוות אחרות.174

בתשובה  מאמר,  אותו  לפני  שנה  עשרים  כמעט  הקדיש  את  בת  באמירת  דן  הנקין  רי“א 

שפרסם נכדו, ר’ יהודה הנקין. גם שם הוא פוסק שהבת יכולה לומר קדיש בעזרת הנשים, 

אולם מציע נימוק מפורש לפסיקה זו ושולל כל אפשרות אחרת:

לא ברור אם כוונתו שהאישה חייבת לומר קדיש יחד עם גבר)ים( או רק לציין שעל האישה לומר קדיש   172
בזמנים המיועדים לכך בתפילה. שאלה זו תדון במפורט בהמשך המאמר.

הוא כתב את מאמרו לפני תשובות פוסקי א“י, שהובאו בחלק הקודם, הדנות בנשים שבקשו לומר קדיש   173
מעצמן ובאפשרות שאישה תאמר קדיש בעזרת הנשים.

מצוות  של  ותועלתם  יתרונם  לעומת  עצמו  הקדיש  מחשיבות  הנקין  רי“א  מפחית  המאמר  בתחילת   174
ומעשים טובים: 

“שלמעלה אין קורת רוח אלא ע“י מעשים טובים שעושים הבנים, שברא מזכה אבא, וכן אחרים כשעושים 
מצוות בגרמת הנפטר וצאצאיו, ועל כן צריך להיות הקדיש מקושר עם תשובה תפלה וצדקה, ולפי שיפור 
המעשים באה למעלה המנוחה וקורת רוח להנפטר. ומבואר בפוסקים שאמירת הרבה פעמים קדיש הוא 
חסרון, וקרא על זה מקרא ‘תשתפכנה אבני קדש בראש כל חוצות’, כי לבד שאין זה כבוד שמים ›והקריבהו 
נא לפחתך’, הנה זה מורה שרוצה לפטור עצמו רק באמירת קדיש, והקדיש אצלם כעין לחש בלי כונה והבנה. 
ובאמת הקדיש הוא רק טפל למעשים טובים. ומה שסומכים על הנאמר בתקוני זהר ‘שהקדיש פוטר שעה 
וחצי, הוא בא  וקדיש, והחשבון של שעה  ולא על כל קדיש  וחצי בגיהנם’ הכונה על אמירת קדיש בכלל, 
להורות שלא לפטור עצמו רק בקדיש, כי לשאר היום צריך אומץ בתשובה תפלה וצדקה … ועכ“פ זהו מקור 
שלא לפטור עצמו בקדיש אלא להרבות במעש“ט, ולא להרבות בקדישים … וממילא אין הגון שכל אחד 
יאמר כמה קדישים, ואפילו ‘יארצייט’ די לו בקדיש אחד … ותחת להרבות בקדישים ירבה בלמוד ובצדקה, 
באופן זה זכה בן את הוריו ויהי להם קורת רוח. אבל אם יזניח את העיקר, תורה ומעש“ט, ויתפוס רק בטפל, 

אין כאן קורת רוח לנפטרים כלל”.
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38. תשובות איברא ב, ד )2( ובשו"ת בני בנים ב, ז175

על דבר קדיש, אם נערה יכולה לאמר קדיש בביהכ“נ. הנה כבר דברו בזה האחרונים. 

חסידים  בקהלה של  האנשים  לפני  קדיש  נערה  אמרה  זכורני שבילדותי  זאת  ובכל 

ויראים. וידע כבוד תורתו שאף קדיש של האנשים, אם אינם ראויים להיות ש“ץ יש 

לפקפק בו הרבה, שהרי כל האומר קדיש בציבור הוא מעין ש“ץ, וש“ץ צריך שיהא 

נמנעים  היו  הקדיש  שאילולא  שידוע  הגון,  לדבר  הקדיש  ענין  מחזיקין  ובכ“ז  הגון. 

קדיש  בגלל  וכשבאים  לביהכ“נ,  באים  היו  ולא  תפילה  בניהם  את  מללמד  הרבה 

מתקרבים מעט ליהדות גם בשאר השנה. ומטעם זה גופא אין לדחות גם את הנערות, 

מכיון שזה גורם התקרבות ליהדות.

ואמנם ראוי שתעמוד מאחורי המחיצה ושם תתפלל וגם שם תאמר קדיש. ואם תדחוף 

ותכנס לפנים מהמחיצה בשעת קדיש, מכיון שמסתמא גם אחרים אומרים, כפי המנהג 

עכשיו שרבים אומרים קדיש, לא איכפת לן. ובימי האחרונים שדברו בזה היה המנהג 

שאחד היה אומר קדיש, ועל כן אין לה לנערה לעמוד לפני התיבה לאמר קדיש. כי כך 

היה דרך הראשונים, שהאחד האומר קדיש היה אומר זה לפני התיבה. ובודאי שאין 

ראוי להניח לנערה לבוא לפני התיבה בתור ש“ץ אפילו בעד קדיש לבד. אבל עכשיו 

שכל אחד אומר במקומו ורבים הם האומרים, אין לדחות זה בשתי ידים. וכבר כתבתי 

שנכון שתעמוד אחורי מחיצה.

רי“א הנקין מעיד שבנערותו176 ראה נערה177 אומרת קדיש בעזרת הגברים, והוא הוטרד מכך. 

ככלל, אין דעתו של רי“א הנקין נוחה מאומרי קדיש בכלל, גם גברים, שכן הם מעין שליחי 

ציבור שאינם בהכרח ראויים לכך. עם זאת, הוא סבור שראוי להקל בעניין זה משום שבדרך 

על פי כתב יד משנת תש“ז  175

הוא נולד בקלימוביץ’, בלארוס, ולמד בישיבת סלוצק.  176

הוא ממשיך  ואחרי שהביא את תשובתו  לנערות,  היתרו  את  הגביל  לא  מדגיש שסבו  הנקין  יהודה  ר’   177
ומסביר: 

“מה שנקט נערה הוא לאו דוקא, דזיל בתר טעמא. וכן שמעתי מכמה רבנים שבתו של גדול אחד אמרה 
כי לנשואות  נערה  נקט  הייתה מבוגרת. אלא אורחא דמילתא  והיא  זקני  פי הוראת הגאון מורי  קדיש על 
אין פנאי לאמר קדיש. וכן במאמר ב’פרדס’ כתב בסתם שבת יכולה לאמר קדיש ולא חילק. ורק המעשה 
בקהילה של חסידים ויראים בודאי היה בנערה דוקא כי אמרה קדיש בתוך עזרת הגברים, מה שאין כן בעזרת 

הנשים אין חילוק בין נערה לנשואה.

וכן הנקין, Equality Lost עמ' 48 הע' 11: "המונח 'נערה' מתייחס לאישה לפני נשואיה; עם זאת, סבי התיר 
גם לנשואות לומר קדיש."
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מתקרבים.  היו  לא  אחר  שבאופן  רבים  אנשים  וליהדות  הכנסת  לבית  ובאים  נמשכים  זו 

מסיבה זו ראוי שלא למנוע אף מנשים לומר קדיש.

בהמשך דבריו של רי“א הנקין הוא מדגיש, כפי שהדגיש במאמרו ב“הפרדס,” שהבת צריכה 

לומר קדיש מעבר למחיצה )כלומר בעזרת הנשים(, אבל מוסיף שאם תדחק ותכנס לעזרת 

כי בעבר היה רק אחד שאמר  ואין לדחות אותה. הוא מסביר  הגברים178 אין להשגיח בכך 

זה ראוי שבת תאמר  זה אין  ולמעשה פעל כשליח ציבור. במצב  ועבר לפני התיבה  קדיש 

קדיש בעזרת הגברים. כיום, כיוון שממילא רבים אומרים קדיש בבת אחת ונשארים במקומם 

ואין אומר הקדיש עובר לפני התיבה כבעבר, לכן גם אם נערה תכנס לעזרת הגברים ותאמר 

שם קדיש, אין למנוע זאת ממנה. עם זאת, עדיף שתאמר את הקדיש מעבר למחיצה.

דומה שניתן לסכם את עמדת רי“א הנקין כך: לא נוח לרב הנקין שנערה תאמר קדיש בעזרת 

הגברים משתי סיבות. ראשית, כשרק אחד אומר קדיש לפני התיבה, אין זה ראוי שנערה 

תהא שליחת הציבור.179 שנית, באופן כללי הוא מרגיש שיש משהו יותר צנוע וראוי בנוכחות 

רבים  וכעת  השתנה  שהמנהג  משום  רק  פיו,  על  למחיצה.  מעבר  הכנסת  בבית  נערה  של 

אומרים קדיש יחד, במקומם ולא לפני התיבה, מותר לנערה לומר קדיש בעזרת הנשים. לפי 

רי“א הנקין אפילו אם נערה נדחקה ונכנסה לעזרת הגברים אין לדחות אותה, אף שבהחלט 

אין זה ראוי.

קשה להסיק מתוך שני המקורות הקצרים הללו, אך סביר שרי“א הנקין לא היה מתיר לאשה 

לומר קדיש במניין פרטי בביתה, משום ששם היא מתפקדת כשליחת ציבור יחידה. מסיבה זו 

סביר גם שרי“א הנקין לא יתיר לאשה לומר קדיש גם בעזרת הנשים לבדה.180 אם כן, עמדתו 

של רי“א הנקין היא מהיותר מחמירות. זאת בניגוד למקורות אחרים שנזכרו לעיל, שהתירו 

לא ברור מה יביא אישה לנהוג כך, אלא אם היא מכירה את התשובות שנדונו לעיל המתירות אמירת   178
קדיש רק בנוכחות מניין )של גברים(. ראו שו“ת תורה לשמה, או“ח כז, המעלה טיעון דומה כדי לאסור על 
נשים אמירת קדיש: “גם יש לחוש, הואיל והיא רוצה לומר קדיש בעבור אביה תכנס לפנים ממחיצתה ותאמר 

קדיש של תפלה ג“כ, לכן צריך למחות בידה.”

ברור שלדעת רי“א הנקין שליחות ציבור של אשה זה דבר שלא ייעשה, אך אין הוא מנמק את דבריו.   179
באופן כללי החשש שאשה תהיה שליחת ציבור קשור בכך שהיא אינה יכולה להוציא אחר ידי חובה. חשש 
זה אינו מתאים לנושא קדיש היות והאשה אינה מוציאה ידי חובה אף אחד. נכדו, ר’ יהודה הנקין הבין שהוא 

חשש שמא יטעו לחשוב שאישה יכולה להיות ש“ץ ממש.

בהגנתו על עמדת סבו הדגיש ר’ יהודה הנקין את הנקודות הללו. עם זאת, דיוקים אלה אינם הכרחיים:   180
עצמה  הבדילה  בביתה  קדיש  והאומרת  התיבה,  לפני  עומדת  אינה  הנשים  בעזרת  קדיש  שאומרת  אישה 
לחלוטין ממניין התפילה הרגיל, ולכן במקרים אלו אין לחשוש כל כך שיטעו לחשוב שאישה יכולה להיות 

ש“ץ.
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לאשה לומר קדיש לבדה.

רי“א הנקין, כולם בעניין אחד:  בעקבות המאמר ב“הפרדס” הגיבו כמה פוסקים על דברי 

כיצד יכולה אשה לומר קדיש בעזרת הנשים? אחד המגיבים היה ר’ שלמה וורמן )פורסם 

מאוחר יותר, ב- 1981(, שאחרי דיון מקיף ברבים מהמקורות שהביא רי“א הנקין הצהיר ביחס 

לאמירת קדיש על ידי הבת:

39. שארית יוסף, ב, ס 

ר' שלמה וורמן, ניו יורק, המאה ה-20

בפחות  קדיש  אומרים  דאין   … דבריו  את  להבין  זכיתי  לא  דעתי הקלושה  ולעניות 

מעשרה זכרים, ומבואר דאין לצרף אשה לעשרה …ולפי זה, כיון דאין אשה מצטרפת 

לכל דבר שבקדושה, שוב כשאומרת קדיש בעזרת נשים בפני הנשים הרי אומרת שלא 

בפני עשרה, דהרי עזרת נשים היא רשות בפני עצמה וליכא צירוף. )ועי’ בערוך השלחן 

בסי’ נ“ה אות כ’ דבודאי העומדים בעזרת נשים לא יצטרפו עם העומדים בביהכ“נ 

אף שיש חלונות מעזרת נשים לביהכ“נ ורואים אלו פניהם של אלו, דכיון דמחיצות 

קדיש  ושומע  לביהכ“נ  סמוך  דר  מישהו  דאם  וברור  מרשויות(.  ב’  הויין  הן  גמורות 

ביתו הוא רשות  לומר קדיש, דהרי  לו  בביתו דאסור  שנאמר בביהכ“נ כשהוא לבדו 

בפ“ע ואינו מצטרף ושוב אין כאן עשרה. 

ובר מן דין, אף שעפר אני תחת כפות רגליו של הגרי“א ]הנקין[ זצוק“ל, מכל מקום 

לעניות דעתי חושש אני שאם נתיר אמירת קדיש של בנות כפי הוראתו של הגרי“א, שוב 

מתבוללי זמננו )שכל כונתם לחדש תורה חדשה ולשנות את המקובל ח“ו ומחפשים 

בנרות אילן גדול לתלות עליו בוקי סריקי( ילמדו מזה לצרף אשה לכל דבר שבקדושה 

ותדע לך שכשהצעתי את דברינו לפני מו“ר  ויאמרו כבר התירו פרושים את הדבר. 

הגאון האדיר מוהר“ר אליעזר זילבער זצ“ל הסכים עם מה שכתבתי, ואדרבא אמר לי 
שכבר הביע לפני הגרי“א התנגדותו להוראתו.181

בבית  נשים  במניין  קדיש  לומר  לנשים  התיר  סילבר  ר’  ש  במכתב  העיד  ריסקין  ר“ש  העניין,  למרבה   181
הקברות, כנראה מתוך הנחה שיש הבדל בין קדיש יתום הנאמר בבית הכנסת לקדישים אחרים.

Women’s Tefillah Network listserv, (October 7, 2002, digest #1099):

“עוד עלי לציין שבאזכרה לנפטר, אם יש שם עשר נשים ואפילו אם אין מניין גברים, אפשר שאשה תאמר 
קדיש לשם אבלות ותמלא חובת כיבוד אב ואם, ששייכת בנשים כבגברים. הבסיס לכך הוא מקרה ששמעתי 
מר’ סולובייצ’יק אודות ר’ אליעזר סילבר, ומאוחר יותר שמעתיו גם מר’ דוד, בנו של ר“א סילבר עצמו. ר“ד 
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הר“ש וורמן182 מעלה שתי טענות עיקריות כנגד רי“א הנקין, הלכתית וציבורית. הוא סבור, 

ככל הפוסקים שלפניו, שעזרת הנשים היא תחום נפרד ומובדל מעזרת הגברים, וכיצד אם כן 

יכולה אשה לומר שם קדיש אם אין שם מניין )גברים(? שנית, הוא חושש שפסיקה מקילה 
בנושא זה תחזק את ידי הרפורמים, המבקשים להשוות אשה לאיש לכל דבר שבקדושה.183

סילבר אף אישר זאת במכתב ששלח לד“ר יואל ולוולסקי, כלהלן:

א“נ,

סלח לי על כתב ידי. זה עתה הגעתי לגיל 90. אמת היא. אבי זצ“ל אכן סיפר לי כמה פעמים שפעם אחת 
בסינסינטי, שם לוויות נערכו בבתי הלויה, היו אנשים שפקדו את הלויות ולא הגיעו לקבורה. פעם אחת קרה 
שבזמן הלויה שמו לב שאין מניין בקבורה, ובנות הנפטר פרצו בבכי. אבי ז“ל שם לב שהיה שם מניין נשים. 

הוא הפריד את הנשים מהגברים והתיר לבנות לומר קדיש על אביהן.

בכבוד רב,

דוד סילבר”.

ראו, לעומת זאת, שו“ת יחוה דעת, ו, ה, שמחייב מניין גברים בקבורה כיוון שקדיש הוא “דבר שבקדושה.” 
5, שמתנגד למנהג זה: “ובפשוטו הי’ נראה  24 הע’  147 לעיל[, עמ’  ראו גם ר“ה שכטר, בעקבי הצאן ]הע’ 
שמה שאמרו בשם ת“ח מהדור הקדום, שאם יש עשר נשים בביה“ק אע“פ שאין שם עשרה אנשים שאשה 

רשאה לומר קדיש, עפ“י פשוטו אין דבר זה נכון כלל וכלל לדינא. ופשוט.

כמו כן, שר’ שוקי רייך מתיר לתלמידות מדרשת לינדנבאום לעשות מניין נשים לשם אמירת קדיש על סיום 
מסכת 

182  לשונו, בפסקה שהובאה, דומה ללשונו של ר’ שלום יחזקאל שרגא רובין-הלברשטם, אדמו“ר ציעשינוב 
מברוקלין, ניו יורק, במאמר שפרסם בהפרדס לח, א )תשרי תשכ“ד(, עמ’ 16: 

בכל מקום  וכבר ארז“ל  בנ“י,  בתוך  מונקדשתי  הוא  ולתפלה  עיקר הלימוד שצריכין עשרה לקדיש  “והנה 
ח“ו  ערוה  גדר  לאו שבמקום שפורצין  הן אתה שומע  ומכלל  ערוה אתה מוצא קדושה,  גדר  שאתה מוצא 
ומחללין קדושת ביהכ“נ בזה שנשים או בתולות באות לתוכה ועוד אומרות קדיש, בזה מגרשין הקדושה. 
נשים  בעזרת  וגם שתאמר   … ר“ל  לבאר שחת  אותם  יורדים  עוד  הוריהם  לנשמת  טובה  לעשות  ובמקום 
לא נכון שתאמר מטעמים הנ“ל, רק כפי פסקי הגאונים הקדמונים שתענה אמן יהי רצון וגם תזכה הרבים 
במצות ומעש“ט, כארז“ל נשים במה קא זכיין, שתשתדל בעד הפצת לימוד התורה לבני’ ואצל בני העניים. 

וזהו יהי’ זכות גדול להורי’ יותר מהכל”.

ווייס עם טענות אלה והוסיף דוגמא אחרת )שו“ת  בתשובה למכתבו של ר“ש הלברשטם הסכים ר’ יצחק 
מנחת יצחק, ד, ל(:

“ואף דראיתי באחרונים שחקרו על המנהג בכמה מקומות שיש הרבה אבלים, ובפרט ביום היא“צ ]יארצייט[ 
הקדישים  דרק  מטעם  וצדדו  אמן.  שיענו  ט’  שם  ואין  קדיש,  אומרים  הקהל  כל  שכמעט  שלנו  מקדושים 
שבתפילה, דבא להוציא הרבים, צריך ט’ שיענו כמו בתפילה, לא בקדיש יתום, דהוי רשות ולא בא להוציא 
רבים. ויהדרו שעל כל פנים יענו שנים …] אבל לא עלה על הדעת לומר קדיש אף שאין שם עשרה אנשים[. 

והוא פשוט”.

חשש דומה מביע ר“י לאו )הע’ 148 לעיל(:   183

“ולהלכה נראה שאין לסמוך על היתרו של הגרי“א הנקין, ובמיוחד בימינו יש לחשוש לסברת החוות יאיר 
והמשנת בנימין שעלולים לבוא מתקנים למיניהם וילמדו מכאן להתיר לנשים לעבור לפני התיבה ועלולה 

לצאת תקלה מתחת ידינו, על כן אין להתיר לנשים לומר קדיש בכל אופן”.

ראו גם שו“ת תורה לשמה, או“ח כז: 
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ר’ אברהם זילברברג מביע חששות דומים בתשובה בעניין בת שאמרה קדיש על אמה בבית 

הכנסת.

40. שו"ת משנת בנימין, לד 
ר' אברהם בנימין זילברברג, פולין וארה"ב, נפטר 1962 184

הנה בדרך אמירת קדש על אשתו הראשונה שמתה ואין לה כי אם בנות, האם יכולים 

ללכת לביהכ“נ לומר קדיש.

תשובה. ודאי אין שום מקום למנהג הזה וכ“ש במדינות אלו שאינם יודעים להבחין 

דאין לבת לומר   … ויכולים לטעות כי נשים יש לצרף למנין עשרה לקדושה וברכו 

ולא בביהכ“נ  ומעולם לא שמעתי במדינת פוילין לא אצל ספרדים  קדיש בביהכ“נ. 

שמתפללין אשכנז, אשר הייתי תמיד בצוותא עם אשכנזים מעת היותי לרב משנת 

תרע“ז, לא ראיתי כזאת … והגם ששמע ממאן דהו אשר מכנהו בשם ראביי שאמר 

דיש לאמרה בביהכ“נ, אין רצוני לדעת מי הוא הראביי הזה. אבל כעת ששמע שגדולי 

ואדרבה  לנשמת אמם,  תועלת  בזה שום  דאין  ודאי  לאסור,  כולם הסכימו  אחרונים 

טובה  לעשות  בכוונה  רק  הוא  קדיש  אמירת  וכל  לנשמתה,  גדולה  ריעותא  בזה  יש 

להנשמה. ומכל המקורות ישנו רק דבן יעשה לטובת נשמת אביו באמירת קדיש וברכו 

וחוץ מזה שלא מצינו  ואמה.  אביה  לנשמת  בת מזכא  דגם  מצינו  לא  ומפטיר, אבל 

בשום מקום שיהי’ שום זכות עבור הנשמה באמירת קדיש, עוד נתעורר דינא ח“ו כי 

בזה מהרסים דברי חז“ל שהם כגחלי אש. ע“כ לדעתי כשם שנוטלים שכר על הדרישה 

כך יהיה שכר כפול על הפרישה, ונשמתה תהיה בג“ע בזכות שאינם אומרים קדיש 

בבהכ“נ.

זילברברג אינו מתייחס מפורשות לרי“א הנקין, אבל הוא מזכיר פסיקה של “ראביי”  ר“א 

)Rabbi - רב אמריקאי( כלשהו, דומה מאוד לכאורה לעמדת רי“א הנקין, וחולק עליה. הוא 

טוען שמעולם לא ראה או שמע שאשה אומרת קדיש בביה“כ, וחושש שבמיוחד באמריקה, 

לקדושה  אף  להצטרף  יכולה  שאשה  ולחשוב  לטעות  עלולים  מלומדים,  אינם  שיהודיה 

“וצריך למחות בידה, יען כי איכא בזה חשש תקלה. דהשתא ילמדו בזה שתאמר קדיש גם בתפלה שהוא 
קדיש דחיובא ותפטור את האנשים השומעין … אבל הכא גבי קדיש דצריך צירוף הנה הרואה אותה אומרת 
קדיש חושב שהיא משלמת לעשרה ג“כ ומצטרפת עמהם, וא“כ יחשוב דהיא שייכה בקדיש וממילא מוציאה 

האנשים גם בחיוב קדיש דתפלה”.

הספר יצא לאור בשנת 1948. אין תאריך על תשובה זו.  184
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וברכו.185 הוא חולק על ההנחה שבת יכולה להביא נחת רוח לנשמות הוריה ועוד מוסיף וטוען 

שאם תאמר קדיש רק תרע להן, ולבסוף מרחיק לכת ומחליט שהבת תעשה להוריה נחת רוח 

דווקא בכך שלא תאמר קדיש.

ר’ יהודה הנקין, נכדו של רי“א הנקין, טרח הרבה186 להגן על סבו ולענות למבקריו ולטענות 

שהעלו נגדו.

41. שו"ת בני בנים, ב, ז 
ר' יהודה הרצל הנקין, ארה"ב וישראל, נולד 1945 187

אמירת קדיש על ידי אשה וצרוף מעזרת נשים

…והקשה עליו … שהלא אין קדיש אלא במקום עשרה גברים, מה שאין כן בעזרת 
נשים שהמחיצה מבדלת בינה לבין הגברים אין שם מנין. וכבודו בקש לשמוע דעתי. 

ולא דברתי עם הגאון מורי זקני בזה.

עשרה  בלי  שלהן  במנין  קדיש  לאמר  לנשים  התיר  שהגמו“ז  חושב  כבודו  אולי  אך 

למנין  צרוף  יש  הברית  בתי הכנסת שבארצות  כן. אלא שברוב  ואינו  חלילה  גברים. 

מעזרת נשים לעזרת גברים. והוא בכמה אופנים, ראשית שהתקרה מצרפתם … ולכן 

בבית כנסת שמחיצת עזרת הנשים אינה מגיעה לתקרה יש לצרף למנין מכאן ומכאן, 

וכן הם רוב בתי הכנסת באתרא של הגמו“ז … וכן היו בערי רוסיה כשהנשים ישבו 

למעלה ביציע ולא היו מוסתרות … 

והעד שכתב הגמו“ז שהאשה תאמר קדיש בפני נשים, עד כאן לשונו. ולא בפני מנין 

של נשים. וכתב שתאמר בשעה שהגברים אומרים קדיש כי היא תלויה במנינם, ושאר 

מלשונו של ר“א זילברברג משמע שהוא מבדיל בין קדיש לבין קדושה וברכו ומניח שמבחינה הלכתית   185
אישה דווקא יכולה לומר קדיש.

לבד מתשובותיו הרבות שנתפרסמו בשו“ת בני בנים ראו גם את חילופי הדברים בינו לבין ראובן פינק:  186

 R. Fink, “The Recital of Kaddish by Women,” The Journal of Halacha and Contemporary 
Society 31 (Spring 1996), 23-37; “Letters,” ibid. 32 (Fall 1996), 97-102, 106-111; Y. 
Henkin, “Women, Kaddish, and the Halachic Process,” Equality Lost, 51–53.

ראו גם את הפוסט שפרסם במסגרת

Avodah listserv, 11:60 )01.09.2003(, http://www.aishdas.org/avodah/vol11/v11n060.shtml

ומאמרו בהצופה, כג אייר תשס"ד.

מקור זה רצוף עם מקור 42 להלן, והם הופרדו לשם נוחות הדיון.  187
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נשים וטף שבעזרת נשים יענו אחריה אמן ויהא שמיה רבה ובזה סגי כמו שכתב בשו“ת 

משנת שכיר סימן י“א ואפילו אין שם נשים וטף יכולה לאמר קדיש כיון שהגברים 

עונים אמן לקדיש של הגברים והיא אומרת אתם מלה במלה … שאפשר שאין קפידא 

אפילו אין עניית אמן כלל אלא כולם אומרים קדיש… 

בעזרת הנשים כשאין המחיצה מגיעה  יכולה אשה לאמר קדיש  לנו ששפיר  היוצא 

במקומותיהם שהם  שכן  אדעתייהו,  לאו  הגמו“ז  על  …ואפשר שהמשיגים  לתקרה 

מיוצאי הונגריה כל המחיצות היו עד התקרה.

הוא מציע  אולם  דן עם סבו בשאלת אמירת קדיש מעזרת הנשים,  הנקין מודה שלא  ר“י 

נימוק מכריע להיתר הזה, המבוסס על השינויים שחלו במבנה בתי הכנסת.188 בבתי הכנסת 

באמריקה, להבדיל מאלו שבאירופה, אין המחיצות מגיעות עד התקרה ולכן עזרת הנשים 

מצטרפת לעזרת הגברים כדי לייצר רשות אחת,189 והאשה האומרת קדיש יכולה לסמוך על 

מניין הגברים. ודאי שרי“א הנקין לא סבר שאשה יכולה לומר קדיש בלא מניין גברים. ר“י 

הנקין מוסיף טענה מעניינת, שלא נמצאת מפורשת בדברי סבו: האומרת קדיש יכולה לסמוך 

ויענו  ישמעוה  הגברים  הכרח שהמתפללים  ואין  הנשים,  והטף שבעזרת  הנשים  עניית  על 

אחריה. יתר על כן, אפילו אם אין נשים וטף בעזרת הנשים יכולה האשה לסמוך על העונים 

לקדיש שבעזרת הגברים, גם אם אינם שומעים אותה, כיוון שהיא אומרת קדיש מילה במילה 

עם הגברים. ר“י הנקין נסמך כאן על שו“ת “משנה שכיר” )ס’ יא(, שטען שאפילו אם כל 
המתפללים אומרים קדיש ואין מי שיענה אמן אין לחשוש.190

ראו הנקין, Equality Lost ]הע’ 126 לעיל[, עמ’ 43:  188

גברים  שתשעה  אומרת  זאת  הגברים.  עזרת  של  הרחבות  מניין,  לצורך  נחשבות,  כיום  הנשים  עזרות  רוב 
שאין  כיון  )א(  לכך:  נימוקים  שני  למניין.  מצטרפים  הנשים  עזרת  מחיצת  מאחורי  ואחד  הגברים  בעזרת 
מחיצה או קיר שמגיעים עד לתקרה, דבר נדיר כיום, הגג מצרף את שני החדרים; … )ב( עזרת הנשים נגררת 
אחר עזרת הגברים ]ראו ההערה הבאה[ … לפיכך, כשאשה אומרת קדיש מעבר למחיצה, בעזרת הנשים 
ויש מניין בעזרת הגברים היא אומרת קדיש במניין. כך יש להסביר גם את ההיתר של פוסקים רבים שאשה 

תברך הגומל בעזרת הנשים והגברים יענו לה, אף על פי שגם ברכת הגומל דורשת מניין.

בנוסף טוען ר“י הנקין שעזרת הנשים נגררת אחר עזרת הגברים משום שאין הנשים מקיימות מניין נפרד   189
אלא משתתפות בתפילת הגברים. לפי נימוק זה אשה יכולה לומר קדיש )או ברכת הגומל( בעזרת נשים 
אפילו כשיש מחיצה עד התקרה בינה לבין עזרת הגברים. ראו סמ“ק רפב והגהות ר“פ ה; תוספות ר“ה כז 
ע“ב, ד“ה ושמע קול שופר; שו“ת הרשב“א, א, צו; שו“ת הרשב“ש, תעג; חידושי הרמב“ן לברכות מה ע“א, 
פסחים פה ע“ב; רבינו יונה לעירובין עב ע“ב; אור זרוע ב, קעב; שו“ע, או“ח נה, יט; מג“א שם, יד; שו“ת אבני 

נזר, או“ח לד; משנה ברורה נה, ב; שו“ת מנחת יצחק ד, ט.

190  משנה שכיר הוא קובץ שו“ת של ר’ יששכר שלמה טייכטל, בעל אם הבנים שמחה )הונגריה, -1945
ובשאלה האם  ביחד  טייכטל באריכות במקרה של אבלים מרובים שאומרים קדיש  ר“י  דן  יא  בס’   .)1885
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עצם  על  ומגן  הנקין  ר“י  בעזרת הנשים, ממשיך  לאחר שנימק את ההיתר לאמירת קדיש 

ההיתר שהתיר סבו לבת לומר קדיש:

42. שו"ת בני בנים ב, ז

ולעצם אמירת קדיש על ידי אשה אין להקשות משו“ת שבות יעקב … וכנסת יחזקאל 

… שכתבו שאין לאשה קדיש בבית הכנסת כלל, כי הם כתבו לפי מנהגם שרק אבל 
אחד אמר קדיש בכל פעם, שאז בודאי אין לאשה לאמר קדיש לבדה שיענו לה הגברים. 

ואפילו אין שם אבל מלבדה יש לאחד מן המתפללים לאמר קדיש … ומה שכתבו 

האחרונים שאשה תברך הגומל מעזרת הנשים, קיל מאמירת קדיש, כי ברכת הגומל 

היא באקראי, מה שאין כן קדיש הוא לי“א חודש. ועוד שהאשה חייבת בברכת הגומל 
ולכן התירו לה לברך בבית הכנסת,191 מה שאין כן בקדיש שאינו חיוב אלא לבנים.192

ואולם בשו“ת שבות יעקב שם התיר לקטנה לאמר קדיש במנין בביתה, עיי“ש.   …
ואף שאין המנהג כן נראה שהכל לפי הזמן והמקום … אבל טוב יותר שתאמר קדיש 

בעזרת הנשים בהדי הגברים דהוי בהצנע, ואינו דומה למנין בבית שיש שם אסיפה 

ופרסום כמו שכתב בשו“ת חוות יאיר. וגם שו“ת חוות יאיר וכנסת יחזקאל יודו לזה 

יש צורך במספר מינימלי כלשהו של עונים אמן עבורם. הוא מבחין בין שאר סוגי קדיש, שיש בהם חיוב 
והאומרם מוציא ידי חובה את השומעים, לבין קדיש יתום, שאיננו חובה ולא שייכת בו הוצאה ידי חובה. 
במקרה הראשון )שאר קדישים( יש צורך בתשעה שומעים לפחות, אך לגבי קדיש יתום מצטט ר“י טייכטל 
מספר מקורות שקובעים שדי בשני שומעים )בסוף התשובה מציע ר“י טייכטל שייתכן שהם יכולים להיות 
ר“י  מציע  אחריו,  עונה  כשהקהל  הוריו  את  מזכה  שהיתום  המקובל,  ההסבר  את  שציטט  אחרי  קטנים(. 
טייכטל הסבר מקורי וייחודי לתועלתו של הקדיש. לדעתו, עצם האמירה של תוכן הקדיש היא שמזכה את 
כיום שאבלים רבים אומרים קדיש ביחד, כשהדגש הוא על תפילת הציבור  כיון שנהוג  הנפטרים. לפיכך, 
הנאמרת בשיתוף, אמירת הקדיש עצמה היא המזכה ואילו הענייה נעשית חסרת חשיבות. אמנם ר“י טייכטל 
מודה בסוף תשובתו שעדיף שכל אחד מהאבלים יישאר במקומו ויאמר קדיש, ולא יתאספו לאומרו ביחד 
כקבוצה. בדרך זו יהיו מי שיענו בנפרד לכל אחד מהאומרים והם יצאו ידי שתי הדעות. פתרון זה אינו אפשרי 

לאשה שאומרת קדיש בשקט בעזרת הנשים אם אין שם נשים אחרות.

רוב הדיונים בברכת הגומל של נשים אינם טוענים שהיא חובה, ורבים מנסים להסביר מדוע נשים אינן   191
מברכות הגומל. ראו למשל מג“א ריט )בראשו(; חיי אדם סה, ו ומשנה ברורה ריט, ג, שתומכים בנוהג זה 

שנשים אומרות ברכת הגומל; ולבסוף בן איש חי, עקב ה, שאכן טוען שנשים מחויבות בהגומל.

זו טענה קשה, כיוון שקדיש אינו חיוב הלכתי לא לבנים ולא לבנות. כשנשאל על כך השיב ר“י הנקין:   192
“ה‘חיוב’ על בנים לומר קדיש הוא צורת דבור, הדרך שבה שואלים אם למישהו בביה“כ יש ‘חיוב’ להיות ש“ץ 
בגלל אבלות או יארצייט” )דוא“ל פרטי, 15.02.2006(. אם כן, ר“י הנקין התכוון שהתירו לאישה לומר הגומל 

)לבדה( כיוון שהיא מחויבת בו, בשונה מקדיש שבו אין היא מחויבת )ואף לא הגברים(.



ברקוביץ’: אמירת ‘קדיש יתום’ על ידי הבת צמאה לך נפשי • נשים במרחב הדתי 190

קפידא,  אפשר שאין  הגמו“ז  וזהו שכתב  ביחד.  קדיש  אומרים  מנהגנו שהרבה  לפי 

עכ“ל.

ר“י הנקין מציע הבנה מעניינת של הפוסקים הקודמים בעניין זה, וטוען שאפילו הם לא היו 

מתנגדים לפסיקת סבו. הוא טוען שהתנגדותם של שבות יעקב וכנסת יחזקאל לכך שאשה 

קדיש.  אומר  אחד  אבל  שרק  בזמנם,  המקובל  מהנוהג  נובעת  הכנסת  בבית  קדיש  תאמר 

במקרה כזה הוא מסכים “שאז בוודאי אין לאשה לאמר קדיש לבדה שיענו לה הגברים.”193 

הוא מבסס טענה זו על הרמ“א,194 שפסק שאם אין אבלים )גברים( בביה“כ יאמר את הקדיש 

אחד המתפללים, ולכן מסיק הרב הנקין שבכל מקרה אשה לא תאמר קדיש לבדה.195 ר“י 

שעליו  עד  ציבור  שליחת  )מעין(  להיות  יכולה  לא  שאשה  להוכיח  כך  כל  מתאמץ  הנקין 

להסביר כיצד זה התירו לה לומר, לבדה ובקול, ברכת הגומל. מאידך, הוא טוען שלפי מנהגנו 

כיום, שרבים אומרים קדיש, גם חוות יאיר וכנסת יחזקאל,196 שהתנגדו בזמנם לבת אומרת 

ומתירים לבת לומר  היו מסכימים לפסיקתו של הגרי“א הנקין  נפרד,  קדיש אפילו במניין 

קדיש בעזרת הנשים. הוא אף סובר שבצורה זו אומרת הקדיש חבויה וצנועה ולכן נוהג זה 

עדיף על אמירת קדיש במניין נפרד, שם יש “אסיפה ופרסום” ומקומה של אומרת הקדיש 
מרכזי יותר.197

)בעזרת  הכנסת  בבית  קדיש  תאמר  שאישה  בכך  כלשהי  אוביקטיבית  בעיה  שיש  במובלע  מניח  הוא   193
נוכחותה של אישה בעזרת הגברים או מהחשש שיטעו  הגברים(, אבל אינו מסביר אם היא נובעת מעצם 
ויחשבו שאישה יכולה להיות ש“ץ רגיל. מדיונו בברכת הגומל נראה שהחשש האחרון הוא המטריד אותו, 
ואם כך לא ברור למה חשש זה אינו קיים במניין פרטי, שם התיר שבות יעקב לבת לומר קדיש. מחברת 
מאמר זה סבורה שבעל שבות יעקב הוטרד בעיקר מנוכחות אישה בעזרת הגברים, אבל לא היה לו אכפת 
שתשמש כמעין ש“ץ במניין פרטי. לפיכך כיום, שעזרת הנשים מצטרפת לעזרת הגברים לעניין מניין, סביר 

להניח ששבות יעקב היה מתיר לאישה לומר קדיש לבדה מעזרת הנשים.

או“ח קלב, ב.  194

למרבה העניין, ר’ גרייבסקי )מקור 30 לעיל( הגיע למסקנה הפוכה בדיוק: כיוון שהרמ“א מתיר לנכרי   195
לומר קדיש, קל וחומר שמותר לאישה, בת הנפטר, לעשות זאת.

ולא ברור איך שינוי במנהג היה  יחזקאל התנגד לאמירת קדיש על-ידי אישה בכל מקרה  בעל כנסת   196
משנה את דעתו. אולי השינוי שהביא לכך שכיום קרובים רבים, גם בני הבת, אומרים קדיש, עשוי היה לשנות 

את דעתו.

זו לשונו של בעל חוות יאיר, כשאסר על בת לומר קדיש במניין מיוחד בביתה. אמנם, כאמור לעיל )מקור   197
19(, לא ברור אם הוא התנגד לכך שאישה תאמר קדיש, נוהג שלא מצא ראיה הלכתית כנגדו, או שחשש 
מפני הקמת מניינים נפרדים. אם אכן זה חששו העיקרי, אפשר להניח שאם כל האבלים אומרים קדיש יחד 

היה החוות יאיר מתיר לאישה לומר קדיש מעזרת הנשים אפילו לבדה.
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שאיפתו של ר“י הנקין להוכיח שפסיקת סבו עולה בקנה אחד עם כל הפוסקים שקדמו לו 

ולהגן עליו מכל מבקריו, היא מניע מרכזי בכתיבתו על נשים וקדיש.

43. “Women and Kaddish”, Equality Lost: Essays in Torah 

Commentary, Halacha, and Jewish Thought, Jerusalem 1999, 44-45

דבר זה ]שבעבר רק אבל אחד אמר קדיש[ יחד עם טענתי שהיא יכולה לומר קדיש 

בו-זמנית עם האבלים הגברים בקול נמוך, כך שלא תשמע כלל בעזרת הגברים, עונה 

למעשה על כל התנגדויות האחרונים:

לבלבול  יגרום  או  יאיר(  )חוות  כח המנהגים  יחליש את  במנהג  )א( הטענה ששינוי 

ולהעמדת אשה כשליחת צבור או צירופה למניין )שו“ת תורה לשמה(. אשה האומרת 

קדיש באופן זה מוחרשת ומוסתרת, למעשה, לחלוטין, והשינוי במנהג זניח – הגברים 

בביה“כ,  קדיש  האומרת  היחידה  שהיא  למקרה  בהשוואה   – כבעבר  קדיש  אומרים 

אפילו מעבר למחיצה, או קל וחומר במניין פרטי בביתה בנוכחות הגברים )במקרה 

כזה דנו חוות יאיר ותורה לשמה(. אף אין זה סביר שיטעו לחשוב שאשה העומדת 

בעזרת הנשים היא ש“ץ או מצטרפת למניין.

אלף  אפרים,  )מטה  אשה  קול  שמיעת  באיסור  פוגעת  קולה  ששמיעת  הטענה  )ב( 

למטה( ושנוכחותה תהיה בלתי צנועה ותסיח את דעת הגברים )עשה לך רב ואחרים(. 

כשהיא אומרת קדיש עם הגברים יש לומר “תרי קלי לא משתמעי” )שני קולות לא 

שומעים אותם בבת אחת(, ואם אין היא נשמעת אין כמובן מקום לחשש לקול אשה. 

אף אין חשש לחוסר צניעות או היסח דעת כשהיא עומדת מאחורי המחיצה.

ר“י הנקין מוכיח כאן, לשיטתו, שאמירת קדיש בעזרת הנשים פותרת את כל ההתנגדויות 

הוא שהאשה  בטיעוניו  תנאי מהותי  הדורות.  לאורך  נשים את הקדיש  כנגד אמירת  שעלו 

תאמר קדיש בו-זמנית עם גבר אבל,198 ומעבר לכך, שתאמר אותו בשקט. במקרה הטוב ביותר 

למרבה העניין, דעתו של ר’ שאול ליברמן היתה דומה. ראו  198

E.J. Schochet & S. Spiro, Saul Lieberman: The Man and His Work, New York 2005,  
p. 104 n. 253. 

אליס זלוטניק )אשתו של דוב( שאלה את ליברמן האם מותר לה, על פי ההלכה, לומר קדיש בבית הכנסת 
על אביה, שכן אין לה אחים שיאמרו קדיש. ליברמן השיב לה שמותר לה לומר קדיש אם יש בבית הכנסת 

מתפלל גבר אחר שאומר קדיש באותו זמן, כך שהמתפללים האחרים יענו לו.

השקפתו בעניין אישה אומרת קדיש נובעת, אולי, מתפיסתו העקרונית את הקדיש, כפי שהובא שם בעמ’ 
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קולה כה שקט עד שאי אפשר כלל לשמוע אותו בעזרת הגברים, לפחות מבחינה הלכתית, 

שכן “תרי קלי לא משתמעי.”199 טענה דומה מביא ר“י הנקין בהערת שולים לתשובת סבו:

44. שו"ת בני בנים ב, ז )הג"ה(

וכן בשו“ת חוות יאיר וכנסת יחזקאל לא חששו שתסלסל בקולה. וכל שכן למנהגנו200 

שאומרת בהדי גברים ותרי קולי לא משתמעי. וגם אינה צריכה להגביה קולה, ואשה 

צנועה יכולה שלא ירגישו באמירתה כלל. ואינו דומה למה שכתב המגן אברהם בסימן 

קל“ט סעיף קטן י’, כי שם מיירי באומר קדיש וברכו לבדו.

הוטרדו משמיעת  לא  קדיש  אומרת  בבת  הנקין שהמקורות הקדומים שדנו  ר“י  טוען  כאן 

קולה, אולם בכל זאת הוא ממשיך להוכיח שאין חשש “קול אשה”201 בתנאי שהיא אומרת 

קדיש בעזרת הנשים יחד עם גבר)ים(. הוא אף חוזר ומדגיש שעל האשה לומר קדיש בשקט, 

ומוטב שקולה לא יישמע כלל והמתפללים כלל לא יודעים שהיא אומרת קדיש.

הסברה שאין האשה צריכה להשמע ושמוטב שהמתפללים לא ירגישו באמירתה בעייתית 

בהתחשב בטיבו של קדיש בכלל וקדיש יתום בפרט. ראשית, לפי מסכת סופרים י, ו )מקור 1 

לעיל( קדיש הוא מהדברים הנאמרים במניין. בדיוק מסיבה זו דנו הרבה מהמקורות המוקדמים 

יותר בבת האומרת קדיש בעזרת הגברים, בנוכחות מניין. שנית, המקורות העיקריים בעניין 

61: “… אמירתו רק קדיש אחד כל שחרית בשנה שאחרי מות ג’ודית, כדי שהמתפללים יוכלו לענות ‘אמן’ 
אחרי אלה המחויבים לומר קדיש.”

בדרך כלל מסתמכים על העקרון הזה כדי לאסור קריאת תורה על ידי יותר מקורא אחד בו זמנית. ראו   199
בבלי מגילה כא ע“א-ב; רש“י שם, ד“ה ובלבד שלא; משנה תורה, הלכות תפילה יב, ו, יב; טור, או“ח קמא; 
שו“ע, או“ח קמא, ב; מג“א שם, ג; משנה ברורה שם, ו; שו“ע, או“ח רפד, ה. אך מותר לשנים לקרוא הלל או 
מגילה, ראו משנה תורה, הלכות מגילה ב, ז; שו“ע, או“ח תפח, ב; ט“ז שם, ב; מג“א שם, ב; משנה ברורה שם, 

ח; שו“ע, או“ח תרצ, ב; ט“ז שם, ב; מג“א שם, ד.

כלומר, מנהגנו שכל האבלים אומרים קדיש יחד. קשה להניח שהוא מתייחס למנהג שנשים אומרות   200
קדיש דווקא עם גברים.

ראו מקור 47 להלן והדיון שם בדעתו של ר“י הנקין עצמו, שאם בת אומרת קדיש אין בעיה של “קול   201
אישה.” ראו גם ר’ יצחק יוסף אוסר לחלוטין על בת לומר קדיש אולם מנמק זאת בחששו מפני היחלשות 
המנהגים וטוען שאין כאן כל חשש של “קול אישה.” ראו ש“ת ילקוט יוסף, ז, כג, יא, הע’ טז )סוף( שו“ת 

יחווה דעת ד, טו: 

והנה מצד איסור קול באשה ערוה, אין לאסור בזה, מדאמרו בגמרא מגילה )כג.( הכל עולין למנין שבעה 
ואפילו קטן ואפילו אשה וכו’, והרי אסור לקרוא בתורה בלי טעמים, ולא אסרו משום קול באשה ערוה אלא 

משום כבוד הצבור. ועיין בזה בארוך בילקוט יוסף מועדים )עמוד רפח(.

והשוו לעמדתו של ר“ע יוסף במקור 36 לעיל שאומר שאם לא שומעים את האשה, אין תועלת בקדיש שלה.
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קדיש יתום ראו בו אמצעי של הבנים להביא נחת רוח ולזכות את הוריהם, בכך שיגרמו לקהל 

לענות “יהא שמיה רבא מברך” ויקדשו את שם ה’. הטענה שטוב שהקהל לא ישמע את מלות 

הקדיש ולא ירגיש אפילו שמישהי אומרת קדיש חותרת תחת מהותה של אמירת הקדיש 

עצמה. ר“י הנקין מודה, במידת מה, בקשיים אלה כשהוא מעיר שהפתרון שהוא מציע אינו 

עולה בקנה אחד עם דברי המגן אברהם המתייחסים לדברי השו“ע המופיעים בסוגריים:

45. מגן אברהם, או"ח קלט, י 

ר' אברהם הלוי גומבינר, פולין, 1683-1637

]אומר ברכו והברכות בקול רם. והאומרם בלחש טועה202[ שאין לאומרו כי אם בעשר’, 

והאומרם בלחש אינו מועיל דהוי יחיד. וא“כ הוא הדין לקדיש וברכו.

המגן אברהם מסביר שאמירת “ברכו” בשקט כמוה כתפילת יחיד. לדעתו, עקרון זה תקף גם 

לגבי קדיש.203 אולם, טוען ר“י הנקין, אין דין הקדיש זהה, כיוון שהאשה אינה אומרת קדיש 

לבדה, ותשובת המתפללים לשאר הקדישים תופסת גם לגבי הקדיש שלה,204 וכיוון שהצבור 

עונה לה אין זו תפילת יחיד.

התנגדותו של המג“א לאמירת קדיש בשקט משתקפת גם בתשובות אחרות לגבי אמירת 

קדיש על ידי גברים,205 שדנות במקרים בהם כמה אבלים אומרים קדיש יחד בקצב שונה, 

ולא כל קדיש זוכה למענה. מעניין לצין שר“י הנקין מתייחס לעקרון “תרי קלי לא משתמעי” 

כעקרון חיובי, שמאפשר לאשה לומר קדיש עם גבר, בעוד המתנגדים לאמירת קדיש בשיתוף 

מתייחסים אליו כעקרון שלילי,206 משום שאי אפשר לשמוע אף אחד מאומרי הקדיש בנפרד 

– כך שאף אחד מהבנים אינו מזכה את אביו. הפוסקים הללו דורשים שכל אומרי הקדיש 

ראו גם ב“י, או“ח קלט, ו.  202

ראו גם משנה ברורה קלט, כד: “דלמי אומר ברכו כשאומר בלחש. ובלחש נקרא כל דלית עשרה דצייתי,   203
כדין דבר שבקדושה דאינו בפחות מעשרה. ועיין במ“א, דה“ה בקדיש יש ליזהר שלא לאומרו בלחש מהאי 

טעמא.”

הסבר זה עולה בקנה אחד עם תפיסתו הייחודית של ר“י טייכטל )ראו הע’ 190 לעיל(, שראה את עיקר   204
הקדיש בתוכן האמירה ולא בתשובת הקהל עליה.

205  ראו שו"ת משפטי עוזיאל א, או"ח ב; שו"ת הלכות קטנות ב, מח; פתחי תשובה, יו"ד שעו, ו.

206  ראו גם שו"ת ציץ אליעזר ט, טז, ד-ה. ר"א וולדנברג מודאג מאוד מכך שיש אנשים שאומרים קדיש 
נגד אמירת קדיש  זה כראיה  והוא משתמש בטיעון  ביחד בשקט, כפי שר"י הנקין ממליץ לנשים לעשות, 
משותפת. למעשה, הוא סבור שהעקרון "תרי קלי לא משתמעי" הוא בסיס לאסור על יותר מאיש אחד לומר 
קדיש בבת אחת. במהלך התשובה מצטט ר"א וולדנברג את תשובת משנה שכיר, שעליה הסתמך ר"י הנקין. 

ראו גם הערה 58 לעיל.
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יזהרו לאומרו בדיוק באותו קצב, כך שמענה הקהל יתפוס את כל הקדישים, או לחלופין שכל 

אחד מאומרי הקדיש ידאג שיהיה סביבו מניין )לפחות( שיענה במיוחד לקדיש שלו. אחד 

הפוסקים הללו, ר’ בצלאל שטיין, מתייחס בדיוק לאותו נוהג שהציע ר“י הנקין, אם כי ביחס 

לגברים שאומרים קדיש בלחש וחושב שזוהי בעייה הלכתית:

46. שו"ת בצל החכמה, ה, קלה 

ר' בצלאל שטיין, הונגריה, איטליה ואוסטרליה, 1989-1911

דין אמירת קדיש וברכו בקול רם

תוכחת  ד207(  אות  הקודם  )סימן  שהזכרתי  המחכים  ספר  מדברי  כי  אמינא  אגב  א( 

מגולה להרבה בני אדם האומרים קדיש יתום בלחש באופן שאפי’ האנשים העומדים 

על ידם סמוך להם אינם שומעין את הקול. וכבר הערותי הרבה פעמים לאומרי קדיש 

כאלה שראוי לדקדק לומר קדיש בקול רם, שעכ“פ תשעה בני אדם הקרובים אליו 

ביותר ישמעו קולו כך שיהיו אתה עמו ביחד עשרה. דאם לא כן הוה ליה כאומר קדיש 

בתוך ביתו ביחיד, ולא מהני מה שנמצאים עשרה בני אדם אתו בביהכנ“ס … 

ב( ומסתבר כי ענין זה נמשך ממה שהרבה פעמים אומרים קדיש אנשים רבים ביחד, 

ואלה האומרי’ בלחש סומכים עצמם על כי האנשים זולתם אומרים קדיש בקול רם, 

וכיון שאלה אומרים בקול רם באופן שהציבור שומע אמירת הקדיש מפיהם הוה להו 

אבל  קול.  הרמת  בלי  בלחש  יאמרנו  הוא  אם  אין חשש  ושוב  בעשרה,  קדיש  שפיר 
לענ“ד זה אינו, דסוף סוף הוא אומר הקדיש בלחש וביחיד…208

העולה להלכה: א( האומר קדיש או ברכו ידקדק לאומרו בקול באופן שעכ“פ תשעה 

אנשים זולתו ישמעו אמירתו. ב( נראה דגם כאשר רבים אומרים קדיש ביחד, יזהר כל 

אחד מהם לאומרו בקול כהנ“ל.

ר“ב שטיין מניח שאומרי הקדיש בשקט סבורים, כפי שהציע ר“י הנקין, שהם יכולים לסמוך 

על אומרי הקדיש בקול. הוא מתנגד לנוהג זה ודורש שאפילו כאשר אומרים קדיש בקבוצה, 

207  בתשובה הקודמת )קלד, ד( כותב ר"ב שטיין:

וכן מצאתי מפורש בספר המחכים בדיני קריאת התורה בשני וחמישי )עמוד ט"ו( שכתב: והקורא יאמר ברכו 
בהגבהת קול כדי להוציא אותם שלא שמעוהו. ועוד שאין לאומרו אלא בעשרה, ואם יאמרו בלחש הוי יחיד 

ולא הועיל. ע'ד כ'אן ל'שונו.

בהמשך טוען ר“ב שטיין כי האומר קדיש בשקט הוא גזלן, שהרי גזל את מצוות עניית קדיש מאחרים.  208
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יקפיד כל אחד מהאומרים לומר בקול, כך שלפחות תשעה אחרים יענו לו. אחרת, דינו כדין 

יכולה,  ר“י הנקין שאשה  גם להצעתו של  היה מתנגד  יחיד. מסתבר שר“ב שטיין  מתפלל 
ואפילו מוטב לה, שתאמר קדיש בשקט עם הגברים.209

כנסת  בבתי  גם  זאת  עושות  שנשים  לכך  הביאה  בשקט  קדיש  יאמרו  שנשים  הדרישה 

שמתירים להן לומר קדיש לבד ובקול. במקרה כזה, כאשר היא היחידה אשר אומרת קדיש, 

רק מעט הנשים שבסביבת אומרת הקדיש יכולות לשמוע אותה ולענות לה, אך ללא גברים 

שישמעו ויענו לקדיש – עצם אמירתו בעייתית. בפועל, למרבה האירוניה, נוהג זה גרם למה 

שמתנגדי פסיקת הגרי“א חששו ממנו, שאשה תאמר קדיש במניין של נשים בלבד.

משקפת  הנקין  ר“י  פסיקת  מסוים  במובן  בשקט,  קדיש  באמירת  הכרוכות  הבעיות  מלבד 

דרשו  שלא  קדיש,  לאמר  לבת  שהתירו  זה  בנושא  יותר  מוקדמים  פוסקים  לעומת  נסיגה 

שאשה תאמר קדיש בשקט או יחד עם גבר)ים( אומר)י( קדיש.210 מבחינה רגשית וחברתית, 

גורמת הפסיקה הזו הרבה כאב וצער לנשים - הנדרשות לא לומר קדיש אם אין גבר אחר 

שיאמר קדיש איתן. נשים שונות מתארות מצבים בהם השתיקו אותן תוך כדי אמירת הקדיש, 

מצבים בהם גברים שאינם אבלים אומרים קדיש בקול כדי שקולה של האשה לא ישמע, או 

מצבים בהם רבנים לא התירו להן לומר קדיש לבד אולם גם לא הבטיחו שתמיד יהיה גבר 

שיוכלו לומר איתו קדיש. בשעה שהאשה כואבת את אובדנה, חרדה לנשמות הוריה וחשה 

ר“י הנקין הוא תלמיד חכם ופוסק בעל שיעור קומה ויכול לחלוק על פוסקים אחרים. עם זאת, המחברת   209
מוצאת לנכון לציין שלא כל הפוסקים מסכימים עם נימוקיו ושההוראה שנשים יאמרו קדיש בשקט עלולה 
להיות בעייתית מבחינה הלכתית. ועוד, ר“י הנקין עצמו )Equality Lost ]הע’ 126 לעיל[, עמ’ 49 הע’ 31( 
פוסקים  וכמה  זה;כמה  בעניין  ובפרט  פי ההלכה,  על  והאסור  בין המותר  מדגיש שחשוב להבחין במדויק 
אפילו  ואולי  בעייתית  בשקט  קדיש  לומר  ההוראה  זאת  ולעומת  ובקול,  לבד  קדיש  לאמר  לאישה  התירו 

אסורה לחלק מהדעות. 

בהקשר אחר )בני בנים א, לז ]סוף[( התאונן ר“י הנקין, בשם סבו, על אלו המערבים חומרות ומנהגים עם 
עיקר הדין: 

ודיני התלמוד  תורה  דיני  כתבו  ערוך אשר  כמו הקצור שלחן  חיבורים  על  היה מתרעם  זצלה“ה  “והגמו“ז 
וחמרות הראשונים והאחרונים ומנהגים בלא לחלק, כי יוצא מהם חורבא בדור שלנו שאין הכל חסידים וכיוון 
שרואים איסורי תורה ומנהגים בחדא מחתא ואין המנהגים נשמרים על ידם באים לזלזל בעיקרי הדין, וכל 

שכן להמציא איסורים חדשים והלואי שישמרו את המוטל עליהם”.

לעניין האוסרים את המותר בכלל ראו רש“י, ביצה ב ע“ב, דהתירא; ש“ך, פלפול בהוראת איסור והיתר )יו“ד, 
אחרי ס’ רמב(, ט.

והיא  קדיש,  אומר  אשר  נוסף  גבר  אין  כאשר  ובקול  לבד  קדיש  לאמר  מאשה  מונעים  כאשר  כיום,   210
מתאכזבת מכך, היא נחשבת “פמיניסטית”. זאת למרות שמדובר בדרישה חדשה של הרב הנקין לאמר זאת 

עם גבר, דרישה אשר אינה מופיעה במקורות מוקדמים.
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שהיא אחראית לגורלן, תחת שיביאו אותה תחת כנפי הקהילה היהודית החמה והמנחמת, 

היא נפגעת ומורחקת - מצב הפוך מזה שקיווה רי“א הנקין להשיג כשהתיר לאשה לומר 

קדיש בעזרת הנשים.

עד כאן דנו בעמדתו של ר“י הנקין כפי שהיא משתקפת בתשובותיו וחיבוריו שבאו להגן על 

פסיקת סבו. עם זאת, אפשר שרבים אינם מודעים לכך שר“י הנקין עצמו אינו רואה ב“קול 

אשה” טיעון כנגד אמירת קדיש, כפי שעולה מכתביו ההלכתיים בנושא קול אשה. לדעתו, 

כיוון שבזמן הזה רוב הגברים רגילים לשמוע קול אשה,211 וכיוון שאין לחשוש לקול אשה 

בטקסי תפילה כמו קריאת תורה או מגילה,212 אין לחוש לקול אשה כשהיא אומרת קדיש. 

דומה שר“י הנקין, כמו סבו, חושש רק מכך שאם אשה תאמר קדיש לבד יטעו לחשוב שהיא 

יכולה להיות ש“ץ. לכן הוא פוסק, בהנחה שאמירת הקדיש אינה כרוכה בבעיות של צניעות, 

שאם במקרה ארעי אין אף אומר קדיש בבית הכנסת, מותר לאשה לומר קדיש לבדה, כפי 

שמותר לה לברך הגומל:

47. שו"ת בני בנים, ג, כז )*הג"ה(213

ומה שכתב214 שבכל הדורות היו עושות כן אינו נסתר מדברי האחרונים. כי בשו“ת חות 

יאיר מפורש שמיירי באמירת קדיש על ידי הבת באופן קבוע לאורך שנת האבלות, 

אבל באופן ארעי אפשר שאין קפידא. ומכאן יש לדון באבלה בעזרת הנשים, אם היא 

רגילה לאמר קדיש ביחד עם האבלים כנ“ל ויום אחד אתרמי שלא היו אבלים, שיכולה 

לאמר קדיש לבדה כיון שאינו אלא באקראי.

אין לחשוש מכך שיטעו לחשוב  הנקין, אם אשה אומרת קדיש לבדה באקראי  ר“י  לדעת 

שהיא יכולה להיות ש“ץ ולכן פוסק שמותר לה לנהוג כן, בייחוד אם בדרך כלל היא אומרת 

קדיש עם הגברים. במקרה זה כאשר אין אבלים אחרים, אין שום בעיה שקולה יישמע בעזרת 

הגברים, ואין צורך שגבר יאמר קדיש יחד איתה או ישתיק אותה. 

ראו הנקין, Equality Lost ]הע’ 126 לעיל[, עמ’ 86-76.  211

ראו שו“ת בני בנים, ב, י; ד, ח. ראו גם הע’ 201 לעיל.  212

זוהי הערת שוליים לתשובה בעניין אישה שמברכת שבע ברכות בחופה. בתחילת ההערה, שלא הובאה   213
כאן, מציין ר“י הנקין שמנהגי אמירת הקדיש נשתנו מאומר קדיש יחיד לאומרים רבים יחד ואנשים אינם 

מבינים את המשמעות ההלכתית של השינוי: “ולפי זה נשתנה הענין ורק הדורות לא שמו לב לשינוי.”

קודם לכן הביא את תשובת ר’ משה פיינשטיין )מקור 48 להלן( וניסה ליישב את טענתו, שבעבר אמרו   214
נשים קדיש לבדן, עם דברי האחרונים, כגון חוות יאיר, שאסרו זאת.
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בנות  פועלות  בה  המציאות  את  מהותי  באופן  שינו  ונכדו  הנקין  רי“א  דבר:  של  סיכומו 

- הן לחיוב, כשפירשו מחדש את מבנה בית הכנסת והתירו לומר  המבקשות לומר קדיש 

שנעשה  כפי  לבד,  קדיש  לומר  מנשים  מנעו  כאשר  לשלילה,  והן  הנשים,215  מעזרת  קדיש 
במניינים פרטיים ואף בבתי כנסת מסוימים במשך דורות רבים.216

ר’ משה פיינשטיין

ר’ משה פיינשטיין לא דן ישירות באמירת קדיש על ידי אשה, אך התייחס לנושא זה אגב 

דיונו בשאלה אם אשה או שתיים שנמצאות בעזרת הגברים בזמן התפילה צריכות מחיצה.

48. שו"ת אגרות משה, או"ח ה, יב, ב 

ר' משה פיינשטיין, ארה"ב, 1986-1895

אם צריך מחיצה לחוץ רק בפני מעט נשים? 

…שאין חיוב מחיצה  שאלת אם צריך מחיצה לחצוץ רק בפני אשה אחת או שתים 

כגון  אין צריך מחיצה.  נשים  וצריך לבאר עד כמה  נשים בלבד.  להפסיק לפני כמה 

שם  שאין  בשבת,  ובמנחה  חול  בימי  שם  שמתפללים  מדרש  בבית  או  אבל,  בבית 

מחיצה, האם מותר להניח שכמה נשים יכנסו וישבו בסוף החדר. 

לקבל  המדרש  לבית  ענייה  אשה  נכנסת  היתה  שלפעמים  נהגו  הדורות  בכל  והנה 

צדקה, או אבלה לומר קדיש, וההלכה למעשה בעניין זה צריכה עיון ותלויה בהרבה 

עניינים. ומכל מקום נראה שבבית מדרש שבכל שבת תרצה אפילו אשה אחת לבוא 

להתיר.  אפשר  באקראי  ורק  מחיצה,  בלא  להתפלל  להקל  שאין  בקביעות,  למנחה 

ואפשר להתיר, באקראי, רק עד ב’ נשים ולא יותר.

והנה יש ראיה, כעין שהזכרת, שלדינא אפשר להניח לאשה אחת להכנס לבית המדרש, 

מן הדין בשולחן ערוך או“ח סי’ רפ“ב סעיף ג’ דאשה עולה למנין שבעה קרואים.

דיעות של רבנים חרדים  34 מביא  515-16 הע’  ליקוואוד תשנ“ט, עמ’  ישראל,  י’ טאפלין, תאריך  ראו   215
מודרניים: 

והנה שוב שאלתי את הגר“ח קניבסקי שליט“א אם הבת )גדולה או קטנה( מותרת לומר קדיש כשהיא אבילה 
או ביא“צ כשהיא עומדת בעזרת נשים כששאר אבלים אומרים קדיש או לא. והשיב וז“ל. לא. עכ“ל… והנה 
שאלתי את הגרח“פ שיינברג שליט“א בענין זה. והשיב שיכולה לומר קדיש בעזרת נשים וכן זוכר שכן היו 

הנשים עושין. עד כאן תוכן דבריו

ראו מקור 48 וההערה הבאה, וכן מקור 32 לעיל.  216
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תוך דיונו מזכיר ר“מ פיינשטיין כמה הזדמנויות בהן עשויה אשה להכנס לעזרת הגברים, 

וכבדרך אגב מציין בפשטות שבעבר היו נשים אבלות נכנסות לבית הכנסת או לבית המדרש 

לומר קדיש.217 אין הוא מרחיב בעניין זה, אלא ממשיך וקובע שאפילו מעט נשים ואפילו אשה 

נוהג זה נזכר באנקדוטות וסיפורים רבים. ראו לדוגמא את המקורות הבאים:  217

Joel B. Wolowelsky, Women, Jewish Law, and Modernity: New Opportunities in a Post-
Feminist Age, New Jersey 1997, pp.88-89. 

]להלן: ולוולסקי, נשים והלכה[:

“פרופ’ יפה אליאך מוסרת מקרים דומים במחקרה על איישנבוק. ציפורה הנטר קרביץ, אשתו של ר’ יוסף 
קרביץ, סיפרה לפרופ’ אליאך שבשנת 1935, כשהיתה בת 14, אחיה היו מחוץ לעיר כשאביה, ר’ נפתלי מנחם 
הנטר הדיין, נפטר. היא אמרה קדיש על הקבר והמשיכה לומר קדיש בבית המדרש החדש ובשטיבל עד 
שאחיה חזר. היא מספרת שבאותו זמן גיטל גורדון, אז בת 18, אמרה קדיש בשטיבל. אישה אחרת מהעיר 

סיפרה שכשהבנות אמרו קדיש הן חבשו ברט ועמדו בעזרת הגברים בשורה הראשונה מימין לעמוד”.

הנ“ל, הדרום נז )אלול תשמ“ח(, עמ’ 157-58:

בווילנה  היה  זוכר שלפני החורבן באירופה שהוא  הוסיף שהוא  “ומענין שהמשיך הכותב, שהרב שליט“א 
והתפלל בקלויז של הגאון, אישה היתה נכנסת אחורה לומר קדיש אחרי תפילת מעריב. ומקרה דומה הזכיר 
משאנחי  שבאו  באירופה  מיר  יוצאי  שהקימו  המפורסם  המנין  )זה  בברוקלין  מיר”  “מנין  מגבאי  אחד  לי 
לארה“ב(, שהעיד לפניו אחד ממתפללי המנין שהיה מוותיקי ישיבת מיר שנולד וגדל בווילנא, שכשבן-דודו 
נפטר ולא השאיר בנים פסק הגרח“ע גרודזנסקי זצ“ל לבתו המבוגרת לומר קדיש כל יום בביהכנ“ס בווילנא. 
וסיפר הרב הנ“ל שהיה רואה את הבת כל יום נחפזת לביהכנ“ס לומר קדיש בפסק הגרח“ע זצ“ל. והוסיף עוד 
אחד מחברי המנין שאביו למד אצל החפץ חיים זצ“ל שהוא גם פסק כהנ“ל. ורבה של בית וגן כתב לי שגם 
הוא שמע שלפני שנים נשים היו נכנסות לבתי הכנסת במאה שערים להגיד קדיש. והרבה זקנים זכרו מקרים 

דומים. וכך כנראה היה עמדתם ההלכתית של גאוני ליטא להתיר לנשים לומר קדיש יתום”.

 The American Synagogue World of Yesterday, 1901-1925, “American”) סניידר  אליוט  הרמן 
Jewish Archives Journal 42:1(1990), 72) מספר על נערה בת 16 שנכנסה לעזרת הגברים לומר קדיש.

ט’ פרשל, הפרדס לז, ז )ניסן תשכ“ג(, עמ’ 20:

“בירושלים ספרו לי על מקרה שבת קטנה אמרה קדיש. וכמדומה שנאמר לי שהיא עמדה בפתח או בפרוזדור 
בית התפילה. גם קראתי כי בימי הפרעות של כנופיות פטליורא כאשר בכפרים רבים באוקראינה הושמדו 

כמעט כל הגברים התאספו יחד בנות ישראל מיותמות לומר קדיש אחרי הוריהם”.

שמחה רז, צדיק יסוד עולם: מסכת חייו של ר’ אריה לוין, ירושלים 1996, עמ’ 217:

“האדריכל מאיר רובין, מי שתכנן את “היכל שלמה”, ומי שלימים כיהן כסגן ראש עיריית ירושלים, שהיה 
אלמן, נפטר והותיר אחריו שתי בנות, שאחת מהן, נילי, הייתה אותה עת בת שתים עשרה. ר’ אריה ביקש 
להיות זה שיבשר להן את דבר מותו. וכך סיפרה נילי, כי ‘הוא ביקשנו שנאמר ‘קדיש’ אחר אבינו, אף דפדף 

בסידור התפילה והראה לנו היכן מקומה של תפילה זו, ולימדנו כיצד יש לאומרה.’

העיתון יום הששי, ט תמוז תשנ“ה )07.07.1995(:

ובמכתב למערכת עיתון מסויים כתב שלום זבולני מקיבוץ אושה בו הוא כותב בנושא של אמירת קדיש על 
ידי בת יחידה שהתיר הרב הספרדי הראשי בבאר-שבע לפני כמה שנים, במכתבו כותב כי הוא זוכר בילדותו 
בביאליסטוק בתחילת שנות השלושים הלך לעולמו ראש משפחה שהשאיר רק בת יחידה והיא אמרה קדיש 
דוד  זכרונו, הרב  וזאת לפי היתר הרבנים המקומים, לפי  וערבית בבית הכנסת  כל השנה בתפילות מנחה 

פאיאנס ז“ל וחתנו הרב שמואל מוהליבר ז“ל.

המחברת מודה לר’ אריה פרימר שהסב את תשומת לבה למקור זה.



199 צמאה לך נפשי • נשים במרחב הדתיברקוביץ’: אמירת ‘קדיש יתום’ על ידי הבת

אחת צריכה מחיצה אם היא פוקדת את ביה“כ או ביהמ“ד בקביעות. עבור ר“מ פיינשטיין 

אשה שאומרת קדיש בפני גברים היא עובדה פשוטה ומובנת מאליה שאינה דורשת הסבר או 

דיון.218 אין זו אלא דוגמא של מנהג קיים המובאת אגב בעיה הלכתית אחרת שהוא דן בה.219 

המנהג שר“מ פיינשטיין מכיר הוא שנשים יכולות לומר קדיש220 אפילו בעזרת הגברים.

ר’ יוסף ב’ סולובייצ’יק

רי“ב סולובייצ’יק )ארה“ב, 1993-1903( לא כתב בדרך כלל את פסיקותיו ולכן קשה לעתים 

לקבוע מה בדיוק היתה עמדתו ההלכתית בנושא זה או אחר. אולם דעתו בעניין אמירת נשים 

את הקדיש ברורה, כיוון שכמה מתלמידיו המובהקים ומבנות קהילתו מוסרים כולם הבנות 

דומות מאוד של השקפתו ההלכתית בעניין זה.

ד“ר יואל ולוולסקי תאר את דיעה של הרב סולוביצ’יק בנושא אמירת קדיש על ידי נשים 

בשני פרסומים שונים:

ראו מה שהביא אמנון שפירא )עמודים לג, יא ]523[, אב תשמ“ט, עמ’ 352( משיחתו עם ר’ משה טנדלר,   218
חתנו של ר“מ פיינשטיין:

“וכך עמדת הרב מ.ט., פוסק מפורסם במונסי, ניו יורק )ופרופ’ בישיבה אוניברסיטה(:

אני: האם יכולות נשים לומר “קדיש”?

הרב: כן, שיגידו.

תן לנשים לאמר קדיש, איננו מפחדים מנשים! ]משפט זה תורגם מאנגלית[

אני: ואם הם אשכנזיות?

הרב: אז אפילו יש להן חיוב לומר קדיש!”

כפי שהבין יהודה אייזנברג, “קדיש יתומה: תגובה לתגובה”, צהר ט, תשס“ב:  219

“כלפי מה אמורים דברי רמ“פ ‘וההלכה למעשה בעניין זה צריכה עיון ותלויה בהרבה עניינים’? כלפי המשפט 
הקודם לו, על אישה הנכנסת לומר קדיש, או כלפי הנושא כולו: לפני כמה נשים צריך לעשות מחיצה? … 
הנושא הוא מחיצה, ולא קדיש יתומה! בדקתי את הדבר עם הרב שבתאי רפופורט, שערך את כתבי רמ“פ, 
והוא אישר את הפירוש הזה. בנוסף לזה יש עדויות מאנשים שונים, שנוכחו באמירת קדיש על ידי נשים 

בבית הכנסת של ר’ משה פיינשטיין.”

ראו שו“ת אגרות משה, יו“ד ד, סא. שם פסק ר“מ פיינשטיין שאין הבדל אם הבן או הבת שוכרים אדם   220
אחר לומר קדיש, פרט לכך שהבת בד“כ פחות בקיאה בנושא.
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49. יואל ולוולסקי, הדרום נז )אלול תשמ"ח(, עמ' 157-58221

לפני כעשרים שנה, כשנתעוררה השאלה באחד הסניפים של “יבנה” )ארגון הסטודנטים 

הדתיים בצפון אמריקה(, בקשתי מאחד התלמידים של הגרי“ד סולובייצ’יק שליט“א 

)שהוא עכשיו משמש כר“מ בישיבה גדולה בא“י( להציג את השאלה לפני הרב. להלן 

וגם שאלתי  הרב,223  לפני  את השאלה  “הצגתי  בכתב:222  לי  מדברים שהשיב  ציטוט 

את  תאמר  היא  אם  או  איתה  יחד  הקדיש  את  יאמר  איש  אם  מינה  נפקא  יש  אם 

הקדיש לבד. והוא השיב שאין להתנגד בשני המקרים, שזה מותר.”224 ועוד תלמידים 

וכן פשט המנהג בהרבה בתי  מובהקים הזכירו את עמדתו הנ“ל של הרב שליט“א, 

כנסיות שמשמשים בהם חברי הסתדרות הרבנים.

Wolowelsky, Women, Jewish Law, and Modernity: New Opportunities 

in a Post-Feminist Age, New Jersey 1997, 90225

שעברה,  בשנה  כך  על  בלידשטיין[  י.  ג’רלד  ]ר’  נשאלתי  כלהלן.  הוא  הקדיש  עניין 

ומשעיינתי בדבר לא יכולתי למצוא שום סיבה לאסור מלבד “מדיניות כללית.” דברתי 

וכיום ראש ישיבת הר  עם אהרן ליכטנשטיין ]אז ראש הכולל בישיבה-אוניברסיטה 

עציון[ שהגיב באופן דומה ואמר שישאל את הרב ]הרי“ב סולובייצ’יק, חותנו[, ועשה 

זאת בזמן שחיכיתי על הקו. הוא הציג את השאלה לרב ואז נאמר לו לשאול אותי אם 

פורסם גם אצל הנ“ל, נשים והלכה, עמ’ 88, בשינויים )ראו ההערות הבאות(. נוסח זה הופיע גם אצל   221
הנ“ל

“Modern Orthodoxy and Women’s Self-Perception”, Tradition p. 22:1 (Spring 1986), 80 
n. 9; idem, “Women and Kaddish”, Judaism, 44:3 (Summer 1995), 282–290.

ב“נשים והלכה” מפורש שם העונה, ר’ עזרא ביק. המחברת התקשרה עם ר’ ביק בדוא“ל והוא אישר   222
)בתאריך 09.07.2006( שלמיטב זכרונו הסיפור מדויק.

ב“נשים והלכה” נוסף כאן: “]הרב[ סיפר לי שהוא זוכר כשהיה בווילנא בקלויז הגאון – שלא היה אחד   223
מבתי המדרש ]shuls[ האורתודוקסיים-מודרניים שלכם – ואשה נכנסה מאחורה )לא היתה עזרת נשים( 

ואמרה קדיש אחרי מעריב.”

ב“נשים והלכה” נוסף: “כשביררתי נתקלתי במספר אנשים שזכרו מקרים כאלה מאירופה, ביניהם אבי   224
)במניין של סבי – הוא היה הרב בעיר(” ]ר’ חיים יחיאל מיכל ביק היה רבה של מז’יבוז’[.

סיפור זה פורסם גם אצל הנ“ל,  225

“Women and Kaddish”, Judaism 44:3 (Summer 1995), 282-290; Aaron Rakefet-Rothkoff, 
The Rav: The World of Rabbi Joseph B. Soloveitchik, Vol. 2, New Jersey 1999, 36.
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הנערה נמצאת בעזרת הנשים, עניתי כמובן בחיוב ואז אמר הרב שמובן שהיא יכולה 

לומר קדיש. 

בשני המקרים שהביא ד“ר ולוולסקי226 התיר רי“ב סולובייצ’יק ללא היסוס ופקפוק שאשה 

מקרים  הכנסת.  בבית  היחידה  הקדיש  אומרת  כשהיא  אפילו  הנשים  בעזרת  קדיש  תאמר 

אלה נמסרו מפי תלמידים מובהקים שלו ויוצרים תמונה עקבית ואחידה.227 דומה שלדעת 

רי“ב סולובייצ’יק עזרת הנשים בבתי הכנסת האמריקאיים בנויה כך שהיא מצטרפת לעזרת 
הגברים.228

 Kaddish בספרו  סולובייצ’יק  רי“ב  עמדת  על  הוא  גם  מעיד  צ’לסט  קנת  ד“ר   הרב 

הדברים  את  בייחוד  ואישר  ספרו  את  קרא  שהרב  מספר  הוא   229.The Unanswered Cry
הנוגעים לדעתו בעניין בת אומרת קדיש.230

ראו תשובתו של ר’ נריה גוטל על דעתו של ולוולסקי: “קדיש יתומה – תגובה”, צהר ח )סתיו תשס“ב(,   226
.37-21

ר“ש ריסקין, אף הוא תלמידו של הרי“ב סולובייצ’יק, מספר )במקור הנזכר בהע’ 181 לעיל( שקיבל ממנו   227
תשובה דומה:

אני בהחלט מאמין שאשה יכולה לומר קדיש, אם היא אבלה על קרוב, בעזרת הנשים בבית כנסת שיש בו 
מניין של עשרה גברים. היא יכולה לומר את הקדיש אפילו אם אין אומר קדיש אחר מלבדה. שמעתי את 
הדעה הזו מהרב סולובייצ’יק בתשובה לשאלה ששאלתי לפני שנים רבות והיא פורסמה בספר “הרב” ]ראו 

הע’ 225 לעיל[.

ראו גם את תשובתו של ר’ שאול ברמן בהע’ 232 להלן.

5, גם הוא מזכיר את שיטת רי“ב סולובייצ’יק: “וכן שמעתי בשם  147 לעיל[, עמ’ כד הע’  ר“ה שכטר ]הע’ 
רבינו, ז“ל, שהי’ סובר שמעיקר הדין הבת רשאה לומר קדיש, אלא שהדבר תלוי במנהג המקום.”

ודאי כך היה בבית כנסת ובבית ספר הרמב“ם בברוקלין, מסצ’וסטס, בזמן שרי“ב סולובייצ’יק התפלל   228
שם. סביר להניח שהוא ורי“א הנקין הדגישו שהאשה צריכה להיות בעזרת הנשים בגלל הויכוח על מניינים 

מעורבים והסרת המחיצות שהתעורר באותו זמן.

ר’ צ’לסט כתב את ספרו וקרא אותו בשם זה ]קדיש: הצעקה שאינה נענית[ משום שהיה מוטרד מכך   229
שרבים מהמתפללים אינם שמים לב לאומרי הקדיש ואינם מגיבים בהתאם.

יצחק טברסקי פגישה  ר’  1984 ארגן  צ’לסט אישר, שבשנת  ור’  צ’לסט, אשתו של קנת, סיפרה,  230  תמי 
לרי“ב  היד  כתב  את  הראה  צ’לסט  ר’  הרב.  התגורר  שם  טברסקי,  בבית  סולובייצ’יק  רי“ב  לבין  בעלה  בין 
סולובייצ’יק וזה שינה כמה מילים. הנוסח הנדפס ]שתרגומו מובא להלן[ הוא הטקסט שהוגה על ידי הרב. 

להלן הסיפור במלואו, כפי שסיפרה אותו תמי בדוא“ל ששלחה לד“ר מוניק כ“ץ )בתאריך 08.05.2006(:

אבי, ר’ ]יצחק[ סימון, היה רב בבית ספר הרמב“ם בברוקלין במשך 35 שנה. הוא נהג בתלמידים ותלמידות 
וחומש אותה מידת כבוד. אף על פי שהיה מישיבת מיר באירופה ואח“כ שנגחאי הוא העריך  של תלמוד 
בשווה תלמידים ותלמידות. במשך שנים רבות הוענק פרס בית המדרש ללימודי קודש )חומש, גמרה וכיו“ב( 
לתלמידה. אכן, אני זכיתי בפרס התלמוד כשגמרתי את התיכון. הרגשתי שאבי יתגאה בי אם אומר עליו 
קדיש, בלי שום הגבלה. החלטתי לומר קדיש בלי לשאול איש. הלוויית אבי היתה ביום רביעי, ואמרתי קדיש 
במניין בבית עם בעלי וגיסי )לא תמיד הם היו שם יחד( בכל המניינים עד שבת. בשבת הלכנו למניין בבית 
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50. R. Kenneth Chelst, Kaddish: The Unanswered Cry (self-

published), 1987, p. 23 endnote 29

על  אף  כלהלן:  לסכמה  שאפשר  דעתו,  את  לאחרונה  הציע  סולובייצ’יק  ב’  יוסף  ר’ 

פי שאין מקומה של האשה היהודית בבית הכנסת, בת יכולה לומר קדיש על הורה 

שנפטר אם אין בנים שיאמרו קדיש.231 היא יכולה לומר קדיש אפילו אם היא היחידה 

האומרת קדיש בבית הכנסת והצבור יכול לענות אחריה, אף שאינה מחויבת בכך.232 

ספר הרמב“ם שם המשכתי לומר קדיש במעריב בערב שבת ובשחרית ובמנחה בשבת. בין מנחה למעריב 
הרב תמיד התעסק בשאלות הלכתיות של בני הקהילה. ר’ וולגמות, שהיה מורה ברמב“ם, שאל את הרב על 
נשים אומרות קדיש. הרב אמר שזה מותר ונעשה לעתים קרובות בבתי כנסת באירופה. אני מאמינה שהוא 
אמר גם שאחרי השואה נשים אפילו אמרו קדיש לבדן אם הן היו אומרות הקדיש היחידות בבית הכנסת 
)ייתכן שחלק את ההערה האישית הזו עם בעלי בתאריך מאוחר יותר, אגיע לכך בהמשך(. בעלי היה בבית 
הכנסת ושמע את השיחה הזו, כמו גם אנשים רבים אחרים שהיו בבית הכנסת. כשהרב בא לנחום אבלים 
בביתנו אמרתי ששמעתי שהוא אמר שאני יכולה לומר קדיש על אבי. הוא השיב שאני יכולה, אבל אסור 
לי לזלזל באחריות, ומרגע שעשיתי זאת שלוש פעמים זה כמו נדר ואהיה חייבת להמשיך באופן קבוע. היו 
כמה אנשים בשבעה באותו זמן. אחת מהם, ג’ויס קוסובסקי, אמרה לי 20 שנה לאחר מכן שהיא שמעה את 
כל השיחה ואמרה קדיש על אמה על פיה. כמה שנים מאוחר יותר בעלי כתב חוברת קטנה על ההיבטים 
הרגשיים של חוויית אמירת הקדיש על הוריו. הוא הוסיף הערת שוליים עם הפסק של הרב לגבי. הרב היה 
חולה באותו זמן ולא מרוכז, אבל יצחק טברסקי דאג שבעלי יפגוש את הרב בביתו ויראה לו את ההערה לפני 

פרסום. הרב שינה כמה מילים אבל הפסק נשאר ללא שינוי.

בשיחה פרטית עם המחברת )מתאריך 31.12.2010( העיר ר’ צ’לסט שאילו ידע שיתעורר ספק בנוגע לעמדתו 
של רי“ב סולובייצ’יק בעניין זה ראו

R. Fink, “The Recital of Kaddish by Women,” The Journal of Halacha and Contemporary 
Society 31 (Spring 1996), p. 34 n. 7; “Letters,” ibid. 32 (Fall 1996), p. 110) 

היה מודיע במפורש בספרו על אישורו של הרב.

כאמור בהערה הקודמת, הפסיקה שאשה יכולה לומר קדיש כשלנפטר אין בנים היתה תשובה ישירה   231
למקרה של תמי צ’לסט, שלא היו לה אחים.

ולא  קדיש,  לומר  חייבת  שאינה  לבת,  מתייחסות  האחרונות  המלים  במקצת:  מסורבל  המשפט  מבנה   232
לציבור )המחברת מודה ליואל ולוולסקי על הבהרה זו(. הערה זו מתאימה למה שאמר רי“ב סולובייצ’יק 
לתמי )ראו הע’ 230 לעיל( על חומרת המחויבות שהיא לוקחת על עצמה. עם זאת, הרב לא רצה שר’ צ’לסט 

יפרסם בכתב דיון בגדרי נדר של בת אומרת קדיש.

המודרנית,”  באורתודוקסיה  בפמיניזם  “תמורות  שפירא,  אמנון  ד“ר  שכתב  מה  ראו  הצבור  עניית  בעניין 
עמודים לג, יא ]523[ )אב תשמ“ט(, עמ’ 532, בשם ר’ שאול ברמן:

כיוון שמעיקר הדין נראה שאין כל איסור, עשויה מציאות חיינו לעודד דווקא הפן החיובי של אמירת “קדיש” 
ע“י הנשים. הרב ס.ב., רב של אחד מבתי הכנסת הגדולים בניו יורק, מראשי סטרן קולג’ והסתדרות הרבנים 
בארה“ב: “יש תשובות הלכתיות מפורשות, ביניהן של הרב סולובייצ’יק, המתירות ואף מעודדות נשים לומר 
“קדיש”. יתרה מזו. הרי אין שום בעיה לאשה הנמצאת בעזרת נשים לומר קדיש, כפי שהיא אומרת כיום 
עפ“י המקובל והמסורת “קדושה” או “ברכו”. הבעיה מתעוררת במקרה שבכל בית הכנסת אין איש האומר 
“קדיש”, ורק אשה אחת למעלה, בעזרת הנשים, נשמעת אומרת “קדיש”. האם צריכים החזן והקהל להמתין 

לה? תשובת הרב – “כן, שימתינו!”
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הרב נזכר בביקור לפני שנים רבות לווילנא, אז ראה נערה אומרת קדיש אחרי ערבית. 

סקרנותו התעוררה, הוא חקר ומצא שמעשי האשה היו בהתאם למנהג הרווח בווילנא.

ד“ר שרה רגיר מעידה שרי“ב סולובייצ’יק נהג בהתאם לפסיקתו הלכה למעשה:

51. Sara Reguer, “Kaddish from the ‘Wrong’ Side of the 

Mehitzah,” in S. Heschel (ed.), On Being a Jewish Feminist, New 

York 1983, 180-181

פוקד  היה  אותו  אורתודוקסי  ספר  בבית  והתפללתי  בבוסטון233  ביקרתי  אחת  פעם 

אחד הבולטים ביותר שבין המלומדים והרבנים בזמננו. השמש היה עצבני כיוון שכבר 

ראיתי שיש  אבל  איתי.  קדיש  לומר  הוא התעקש  לעשות.  התכוונתי  מה  לו  אמרתי 

המולה בפינה בה ישב הרב, וכשהגיע הזמן לומר אותו אמרתי את הקדיש לבד והכל 

ענו, כראוי.234 

תיאור דומה מוסרת ד“ר מוניק כ“ץ, בת קהילתו של רי“ב סולובייצ’יק:

52. מוניק כ"ץ )דוא"ל פרטי, 27.01.2010(

אני אומרת כעת קדיש על אבי שנפטר ביולי שעבר. אני עושה זאת משום שלפני 42 

שנים, ]1963[ כשאמי מתה, שאלתי את הרב סולובייצ’יק, אז רב קהילת מוריה בניו 

179, מספרת על מקרה אחר בקהילת  64 לעיל[, עמ’  The Female Voice of Kaddish ]הע’  מילן,   233
בוסטון:

כשר’ מנחם מנדל אורבך, חבר בית הדין של בוסטון, נפטר בשנת 1952, אמרה עליו אלמנתו אסתר קדיש, 
אף על פי שהיו לו בנים שיכלו לעשות זאת. מרת אורבך, נצר למשפחת רבנים מקובנו, אמרה קדיש בביתה 

בימי השבעה ובבית הכנסת בימי השלשים. היא פקדה את מניין הרבי מבוסטון, אז בדורצ’סטר, מדי יום.

תמי צ’לסט )בדוא“ל הנזכר בהע’ 230( מסרה את המידע הבא:

לאחרונה ביקרתי את עדה יאקובוביץ’ )לבית גרינוואלד( מבוסטון. היא סיפרה לי שבנות משפחתה אמרו 
קדיש אפילו אצל הרבי מבוסטון בדורצ’סטר. היא נצר לר’ ]שלמה זלמן[ אורבך מירושלים.

בדוא“ל פרטי לד“ר מוניק כ“ץ )מתאריך 29.01.2006( הוסיפה ד“ר רגיר פרטים:  234

אמי נפטרה באוגוסט 1979. הייתי בבוסטון זמן מה במהלך אותה שנה – כנראה בפסח 1980 … הלכתי לבית 
הכנסת לשחרית ולא אמרתי לשמש את שמי, אלא רק שבכוונתי לומר קדיש בקול ולבדי, אם אין מישהו 
אחר שיש לו חיוב. הוא הלך מיד לרב שראה אותי מאחורי המחיצה – אינני בטוחה שהוא זיהה אותי אז. 
אמרתי אותו לבד והכל ענו אחרי. אחרי התפילה הלכתי אליו להודות לו על שהסכים עם אבי. הוא אמר 
משהו על כך שבריסקאים חושבים אותו דבר. באותו זמן הוא כבר ידע שיש לי אחים ולא היה אכפת לו. אז 
הוא איחל לי ניחומים, כיוון שהכיר את אמי ודאג מאוד לשלום אבי. לא, אבי לא פרסם דבר בעניין זה, והרב 

היה מפורסם באי-פרסומיו. אף לא סבו – זו היתה העבודה של סבי, שמחה זליג, הדיין הבריסקאי.
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יורק )הוא היה רב גם בניו יורק וגם בבוסטון(, אם אוכל לומר קדיש. למשפחתנו היו 

יחסים קרובים עם הרב וכשאמי מתה הוא נשא את ההספד והלך עם הגברים לבית 

לבית  ללכת  הורשו  לא  נשים  בלגית,  קהילה  היתה  שמוריה  כיוון  לקבורה.  העלמין 

העלמין אפילו לקבורת הוריהן, כפי שעדיין נהוג כיום. לכן הלכתי הביתה בזמן שאחי 

ואבי הלכו עם הרב לבית העלמין ואמרו קדיש. כשחזרו מהקבורה בא הרב לדירתנו 

לניחום אבלים. באותה הזדמנות שאלתי אותו אם גם אני אוכל לומר קדיש על אמי. 

בלי שמץ היסוס הוא השיב שבודאי אוכל לעשות זאת, אף על פי שידע שאחי בהחלט 

יכול לומר את הקדיש.

לאור מגוון העדויות הברורות הללו, המתפרסות על תקופה ארוכה ומגיעות מאנשים רבים 

שכולם עמדו במגע בלתי אמצעי עם רי“ב סולובייצ’יק, נראה שר’ סולובייצ’יק פסק שמותר 

וראוי שאשה תאמר קדיש, אפילו אם יש לה אחים אומרי קדיש ואפילו אם אמרה קדיש 

בבית הכנסת לבדה.

אחיו של רי“ב סולובייצ’יק, ר’ אהרון סולובייצ’יק, התייחס לעניין זה בסוף תשובה בעניין 

קדיש בכלל:

53. עוד ישראל יוסף בני חי, לב 

ר' אהרון סולובייצ'יק, שיקגו, 2001-1917

ועיין בתשובות חוות יאיר בתשובה רמ“ב,235 שכתב שאם אין למת בן רק בת והבת 

נשואה אז הבעל צריך לומר קדיש. ואם הבת אינה נשואה אז מצד עיקר הדין הבת 

וכיון  ישראל,  מנהגי  יתחלשו  זה  ידי  שעל  כן  תעשה  שלא  אלא  קדיש,  לומר  יכולה 

לוחמים  מישראל  ונשים  אנשים  שכמה  עכשיו  ונראה  למחות.  יש  פרסום  דאיכא 

בעד שיווי הנשים לעומת האנשים ביחס עם עליות בשביל הנשים, א“כ אם הרבנים 

החרדים ]אורתודוקסים[ ימנעו אשה מלומר קדיש במקום שישנה אפשרות שע“י זה 

תתרבה ההשפעה של הרבנים השמרנים ]קונסרבטיבים[ והריפורמים, אז אסור למנוע 

בת מלומר קדיש.

כך במקור, אבל התשובה הנכונה היא תשובה רכ“ב. טעות זאת, וכן הציטוט השגוי של תוכן התשובה,   235
מלמדים שר“א סולובייצ’יק כנראה לא ראה את התשובה במקורה.
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ר“א  הסביר  לפנויה,  נשואה  בין  במקור,  קיים  שאינו  חילוק  יאיר  לחוות  שייחס  אחרי 

יאיר  יאיר. החוות  כיום שונה לחלוטין מהמצב בימי בעל החוות  סולובייצ’יק מדוע המצב 

היה סבור שבת אומרת קדיש תחליש את כוח המנהגים ולכן יש למנעה מכך, ואילו כיום, 

היהדות המסורתית.  כוח  את  קדיש תחליש  מלומר  מניעתה  דוקא  סולובייצ’יק,  ר“א  טוען 

אם רבנים אורתודוקסים ימנעו נשים ממעשים236 שאפשר להתירם הלכתית,237 הם עלולים 

שלא  יותר.  הליברליים  הפלגים  של  ולחיזוקם  האורתודוקסית  ליהדות  להתנכרותן  לגרום 

כמו ר’ וורמן ואחרים שאסרו על בת לומר קדיש משום שחששו מפני חידושי הרפורמים, 

ר“א סולובייצ’יק חותם את דבריו בהצהרה חריפה במיוחד: “אסור למנוע בת מלומר קדיש.”

סיכום ומסקנות

ליתומים  מתחילתו  נועד  יתום  קדיש   )5 )מקור  ומהרי“ל  לעיל(   4 )מקור  זרוע  אור  פי  על 

ר’ דניאל שפרבר מסתמך על רעיון זה בדרכו שלו הובא על ידי   236

L. Speisman, The Canadian Jewish News 25.11.2004:

העניין המהותי, אמר ר’ שפרבר, הוא הכוונה האמתית של אלה שמציעים חידושים כאלה. “האם זה לשם 
שמים, או בגלל כוונות פוליטיות, או כי אחרים נוהגים כך?” הבחינה הזו מרכזית לשאלה אם נשים יכולות 
ר’  אמר  זאת,”  לאסור  הלכתית  סיבה  שום  שאין  “הבין  סולובייצ’יק  אהרון  ר’  הכנסת.  בבית  קדיש  לומר 
שפרבר. ר’ עובדיה יוסף שמי שחשה צורך אישי ממשי לומר קדיש צריכה לעשות זאת, ומניעתה מכך תכאיב 
לה. מניעת כאב נפשי ושמירה על כבוד האדם הם עקרונות יסוד בהלכה, אמר ר’ שפרבר. אם יש לאשה צורך 

רוחני לאמר קדיש, עצירתה מכך עלולה לגרום לה צער רב. 

237  ולוולסקי, נשים והלכה ]הע’ 217 לעיל[, עמ’ 94-93, מסכם יפה:

ההיתר ההלכתי לנשים לומר קדיש חד משמעי, אף שאיננו מקובל על הכל. אף אשה לא צריכה לחוש מנועה 
מלדרוש לומר קדיש בבית הכנסת שלה. אם רב סבור שלטובת הקהילה אין להתיר ליתומה לומר קדיש, 
עליו להבהיר שהחלטתו מבוססת על מדיניות ציבורית ולא על ההלכה. הוא צריך להיות בטוח שהחברים 
בקהילה הלכתית בריאה בדרך כלל חשים מחויבים לסמכות ההלכתית האישית שלהם. בנוסף, בנות רבות 
יוותרו על ההזדמנות לקיים מנהג שהכל מסכימים שאיננו חובה, וימצאו נחמה בהתנהגות פאסיבית יותר. 
עם זאת, אשה הפוקדת את בית הכנסת בקביעות תיפגע כשתגלה שמעשה מותר ומשמעותי נמנע ממנה. 

הרב, בתפקידו כיועץ, מחויב להציג בפני האבלה את כל האפשרויות המותרות לה.

ר’ מוריס לאם מבטא חששות דומים 

M. Lamm, The Jewish Way in Death and Mourning, Revised and Expanded Edition, 
Middle Village, N.Y. 2000, p. 162.

להיפך, אני סבור שאם נשים בבתי כנסת מסורתיים לא יזכו באפשרות לבטא את עצמן באמצעות הלכות 
בתחומים רגישים כמו אבלות, ההשלכות יהיו הרסניות. כאן יש צורך בהעצמה דתית של נשים – לא מתוך 
כניעה למגמות פוליטית או תרבותית – שנשארת תמיד במסגרת ההלכה. צריך לעודד נשים להשתתף בחיי 
בית הכנסת; להרשות לנשים לבטא את כמיהותיהן הרוחניות הפנימיות ביותר בצורה מסורתית; ולסמוך את 
ידינו על מנהיגות רבנית הקשובה לצרכיה הדתיים המתמשכים של אישה. זו היתה כוונתו היסודית של ר’ 

הנקין. חמשים שנה חלפו. האם אין עלינו להקשיב לו?
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קטנים, שלא יכלו לשמש כשליחי ציבור. אף על פי שקטנים אלו לא יכלו להצטרף למניין, 

ניתן להם לאמר את הקדיש הנוסף הזה, שהינו רשות. 

 בהתחלה אמר אבל יחיד כל אחד מהקדישים, כדי שיביא את הקהילה לברך את שם ה’ 

יתום,  8(, הקודקס ההלכתי הראשון שמזכיר את מנהג קדיש  לכבוד אביו. הרמ“א )מקור 

שרטט סדר קדימויות ברור עבור אומרי הקדיש. כיוון שבהיררכיה הזו לא היה מקום לאשה, 

יכול להיעשות מעזרות הנשים  וכיוון שקדיש צריך להיאמר בנוכחות מניין, מה שלא היה 

המובדלות של אותה עת, המקורות המוקדמים ביותר הדנים בבת אומרת קדיש מתייחסים 

תמיד למניין פרטי בבית היתומה.

יחזקאל( מציגים  וכנסת  יעקב  יאיר, שבות  )חוות  זה  שלושת המקורות המוקדמים בעניין 

ואלו נעשו לשלוש דרכי ההתייחסות של הדורות הבאים לאמירת נשים את  דעות שונות, 

לדעת  גם  כמו   ,)19 )מקור  יאיר  בחוות  שהובאה  אמסטרדם,  קהילת  רבני  לדעת  הקדיש. 

שבות יעקב )מקור 20(, אין ספק שבת יכולה להועיל לנשמות הוריה באמירת קדיש ולכן הם 

מתירים לה להיות אומרת הקדיש היחידה במניין בביתה. החוות יאיר הוא הראשון שמבסס 

וסבור  זרעו של הנפטר,  בוודאי  לומר קדיש. הוא טוען שהיא  זכותה של בת  הלכתית את 

זכר. נשים מחויבות במצוות קידוש  דווקא לבן  והמת אינו מתייחס  שהמעשה בר’ עקיבא 

ה’ ויכולות לעשות כן בנוכחות מניין של עשרה גברים. אולם, אף על פי שהוא מצדיק זאת 

אותה  למנוע  שיש  וטוען  נשים  ידי  על  קדיש  אמירת  נחרצות  אוסר  יאיר  החוות  הלכתית, 

משום שהיא עלולה להחליש את כוח המנהגים. כנסת יחזקאל )מקור 22( אינו מסכים עם 

הנימוקים ההלכתיים של שתי התשובות שלפניו ושולל מיסודה את זכותה של הבת, ואף בני 

הבת, לומר קדיש. בדורות הבאים רק מעט מאוד פוסקים הלכו בעקבות שלילתו הגמורה של 

בעל כנסת יחזקאל. רובם הלכו בעקבות שבות יעקב והתירו לבת לומר קדיש בביתה או אף 

בעזרת הגברים בבית הכנסת, או כמו החוות יאיר - הודו שיש לכך בסיס הלכתי אך הגבילו 

את יכולת הבת לומר קדיש או אסרו אותה מטעמים חברתיים או ציבוריים.

החוות  שהציע  ההלכתי  הנימוק  על  גם  להסתמך  הפוסקים  המשיכו  רבים,  דורות  במשך 

בדברי  לזלזול  מחשש  זאת  לאסור  פסיקתו  על  גם  אך  הקדיש,  את  נשים  לאמירת  יאיר 

חכמים והחלשת המנהגים. למרבה העניין, שו“תים מהעת החדשה בארה“ב ובישראל אינם 

מתמקדים בחשש מפני שינוי המנהגים ושניים מהפוסקים )ראו מקורות 34, 42( אף טוענים 

שבעל חוות יאיר היה מתיר לבת לומר קדיש בעזרת הנשים, מנהג שהחל רק במאה העשרים. 
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לעומת  בכרך  ר“י  של  החברתיים  השיקולים  את  בחשבון  הביאו  הללו  שהפוסקים  אפשר 

השינויים הרבים בחברה ובמנהג, בפרט במנהגי הקדיש, שחלו מאז כתב את דבריו. קשה 

לשנות את המנהג, בשעה שבבתי  בטענה שאין  נשים את הקדיש  לאמירת  היום  להתנגד 

כנסת ובקהילות אומרים קדיש גם אבלים מבוגרים, מכל דרגת קרבה )ואף שכירים שאינם 

קרובים(, ביחד, הקדיש נאמר מספר פעמים בכל תפילה, מדי יום, כל ימי השבוע, במשך אחד 

עשר חודשים )ולא שנים עשר( – כל אלו חידושים ושינויים במנהגי הקדיש המקוריים. כל 

כך הרבה מנהגים השתנו, עד שבמבט כולל נראה שרצונה של הבת להיות פעילה בהבטחת 

שלומם של הוריה אחרי מותם הוא רק עוד שינוי אחד מרבים.

בנים  31( שטען שרק  )מקור  עוזיאל  הרב  מאז תשובתו של  בששים השנים האחרונות,238 

משנת  ותשובת  קדיש,  לומר  ראויים  הם  רק  ולכן  במניין  אבותם  מקום  את  למלא  יכולים 

בנימין )מקור 40( שלא הכיר מנהג כזה שבת אומרת קדיש, אף לא אחד מהמקורות שהובאו 

לעיל שלל את זכותה ההלכתית של בת לומר קדיש ואת התועלת הרוחנית שבכך. מקורות 

מסויימים אמנם חששו לצניעות ולהרהורי עבירה ולכן הגבילו את המקום והאופן שבו יכולה 

הבת לומר קדיש, אולם הכל הודו שהיא נחשבת צאצא של הוריה, ויכולה לקדש את שם ה’ 

כשהקהל עונה אחריה וכך לזכות את הנפטרים.

ניתוח הדיונים והויכוחים ההלכתיים בספרות הרבנית מימי הראשונים עד ימינו, לאור בחינה 

מעמיקה של מנהג קדיש יתום עצמו, מביא למספר מסקנות בנוגע לאמירת בת, או קרובה 
אחרת, את הקדיש:239

]דוברות  אורתודוקסיות-מודרניות  בקהילות  ביותר  המפורסם  במדריך  משתקף  בימינו  הגישה  שינוי   238
 The Jewish Way in Death and Mourning אנגלית[ לענייני אבלות ושכול, חיבורו של ר’ מוריס לאם 
]הדרך היהודית במוות ואבל[. השוואת הפיסקה על דיני הקדיש במהדורה המקורית )משנת 1969; עמ’ -164
ויתר  157-63( מגלה שהמחבר  2000; עמ’  67( לפסקה המשופצת במהדורה המורחבת והמתוקנת )משנת 
לחלוטין על הדרישה שהבת תאמר קדיש בשקט. כמו כן המחבר מציין כי אמירת קדיש ע“י אישה לא תגרום 

להיחלשות של מנהגי ישראל , אלא אדרבא, מניעת זכות זו מנשים יכולה להביא לתוצאות הרסניות. 

ר“י  ראו  מנהגה.  פי  ועל  בדרכה  תפעל  קהילה  כל  הדעות.”  ל“רוב  להתייחס  ניתן  לא  בסיכום שלהלן   239
הנקין, “הצופה”, כג אייר תשס“ד )14.05.2004(:

וגם אינה  ידי אישה, אינה בדוקה  הטענה המושמעת מדי פעם שרוב הפוסקים אוסרים אמירת קדיש על 
שלא  מזדמן  לרוב  תוקף  ואין  דעתם,  היא  ומה  היום,  הפוסקים  רוב  הם  מי  לקבוע  מנגנון  אין  רלוונטית. 
השלב  ולפע“ד היא מעידה על חוסר הבנה בתהליך ההלכתי…  ודיון פנים אל פנים.  במסגרת של מפגש 
החמישי יכיל את תגובות פוסקי היום ומחר לטיעונים הנ“ל, עד להכרעה או הסכמה סופית, או עד שהצבור 
יכריע בדרך של “פוק חזי מאי עמא דבר” וקביעת מנהג. ויתכן גם שקהילות שונות תאמצנה מנהגים שונים, 

ויש כבר סימנים לכך בשטח.
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1.  קדיש יתום דורש מניין.

בת נחשבת זרעו של הנפטר ולכן יכולה לזכותו באמצעות אמירת קדיש, במיוחד אם אין   .2

לו בנים.

אשה מחויבת לקדש את שם ה’ ולכן, בהתחשב בס’ 2, יכולה לומר קדיש.  .3

פוסקים  מתירים  קדיש,  לומר  לבת  שהתירו  קודמים  פוסקים  של  המסורת  סמך  על   .4

מודרניים לבת לומר קדיש במניין בביתה.

רוב הפוסקים המודרניים בארה“ב מתירים לבת לומר קדיש בעזרת הנשים וכן בביתה   .5

ואינם חוששים מפני שינוי המנהגים.

פוסקים  מתירים  קדיש,  לומר  לבת  שהתירו  קודמים  פוסקים  של  המסורת  סמך  על   .6

מודרניים רבים לבת לומר קדיש בקול ולבד )ללא אומרי קדיש נוספים(, במניין בביתה.

על סמך המסורת של פוסקים קודמים שהתירו לבת לומר קדיש בעזרת הגברים, מתירים   .7

חלק מהפוסקים המודרניים לבת לומר קדיש בקול ולבד, כל עוד הקדיש יאמר על ידה 

בעזרת הנשים.

ר’ יוסף אליהו הנקין הוא הראשון שדרש שאשה תאמר קדיש יחד עם גבר.  .8

ר’ יהודה הנקין פוסק שאם הבת רוצה לנהוג כאותם אחרונים שחוששים ל“קול אשה”   .9

אפילו בבית כנסת, עליה לומר קדיש בשקט יחד עם גבר כך שקולה לא ישמע.

אמירת קדיש בשקט עלולה להיות בעייתית מבחינה הלכתית משתי סיבות: )א( אם מניין   .10

הגברים לא שומע אותה, נמצא שאין היא אומרת קדיש במניין )בניגוד לס’ 1 לעיל(; )ב( 

אם המניין אינו עונה לה יתכן שאין תועלת בקדיש. לכן יש שפסקו בפירוש שעל אשה 

לומר קדיש בקול.

11.  היות ועל פי ההלכה, מעמדו של קדיש היתום אינו גבוה במיוחד, ובקהילות שונות עדיין 

אין זה מקובל שבת אומרת קדיש על הוריה, לכן אם לא נוח לבת לומר קדיש ואין היא 

חפצה בכך, יש לעודד אותה לקיים מצוה אחרת כדי לזכות את הוריה ולהועיל לנשמתם.

מספר פוסקים ממליצים לרבנים וראשי קהילות לגלות רגישות כלפי תחושותיהן של   .12

נשים בזמן הכאוב הזה ולקרב אותן לבית הכנסת ולתפילות. מניעתן מלומר קדיש יתום 

כשהן באמת ובתמים חפצות בכך עשויה להרחיק אותן מהיהדות המסורתית.
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אופנהיים  ר“ב  הסתמך  הקדום,  המנהג  את  לשמר  שביקשו  מתנגדיו  טענות  על  כשהשיב 

)מקור 14( על פעולת ה’ בטקס הסוטה, כדי לבסס את השינוי הרדיקלי של אמירת הקדיש 

ביחד, ע“י כלל האבלים בקהילה. כשם שהקב“ה היה מוכן ששמו הקדוש יימחה על המים 

כדי להשכין שלום בין איש לאשתו, טוען ר“ב אופנהיים, כך אפשר לבטל את המנהג הישן 

ולהתיר לכמה אבלים לומר קדיש ביחד כדי להשכין שלום ביניהם. עמדה זו משמעותית גם 

כיום, כשיותר ויותר נשים מבקשות לומר קדיש. 

באמירת  הוריהן  ולנפשות  לנפשן  מנוחה  תמצאנה  שאבלות  תקווה  מתוך  נכתב  זה  חיבור 

קדיש. מי יתן וימצאו נחמה בקהילות ומנהיגים שיוכלו לקבל ולתמוך ברצונן וזכותן לכבד 

את הוריהן, כפי שהציעה המסורת היהודית דורות רבים. ה’ ינחם אתכן עם שאר אבילי ציון 

וירושלים.
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נספח: תשובת הרב משה בלייער בעניין אמירת קדיש ע“י הבת240

מי שמת בלי בנים ויש לו בת אם היא מחייבת לאמר קדיש?

מצד השכל הישר אנו צריכים לאמר שהבת מחויבת לאמר קדיש כיון שחלים עליה כל דיני 

אבלות ואנו נוהגים שהקדיש הוא פרט של אבילות. א“כ מדוע לא חל עליה הדין של קדיש?

שנית - הטעמים שהיתומים אומרים קדיש הם: 

א(  כי יש נחת רוח לנפש המת.

ב(  כשהבן מתפלל ומקדיש ברבים הוא פודה את אביו ואמו מן הגיהנום.

בשעה שהיתומים אומרים קדיש מרחמים עליו כי יצא ממנו זרע שמקדש שם שמים- ע’  ג(  

יו“ד ס’ שע“ו הרמ“א ע’ אליהו זוטא במנהגים חות יאיר ס’ מ“ח. ולפי טעמים הנ“ל מדוע 

אין הבת מחויבת בקדיש? היא בודאי מחוייבת לקדש שם שמים ולפדות את ההורים מן 

הגיהנום. וגם עליה לעשות נחת רוח לנפש המת.

שלישית - בקדיש אין דברי אבלות והיא רק תפלה. ונשים חייבות בתפילה כמו אנשים-זה 

לשון המשנה. ופסק של הרמב“ם בהלכות תפילה-אף ששחרית, מנחה ומעריב הן תפלות 

שהזמן גרמא מ“מ נשים חייבות כמו אנשים כי תפלה היא בקשת רחמים ע’ או“ח פ’ ק“ו מ’ 

ק“א במשנה ברורה. אמת, המשנה והרמב“ם והא“ח מדברים אודות חיוב תפילה דאורייתא 

או דרבנן והקדיש אינו מתפילות הנ“ל. מ“מ כיון שנתקבל כבר בהרבה דורות המנהג לאמר 

תפילת קדיש לאבל, מדוע תהיינה נשים פטורות? ובפרט במקום שאין בנים.

ועתה לדינא. נזכר בשם ר’ אלחנן ב“ר מתתיה הובא בב“י וגם נזכר באוצר ישראל “קדיש” 

כרך ט’ עמוד 115 ה“ל, אם מת בלי בן או בת אז נהגו לשכור קדיש. אם כן אנו רואים מזה 

שגם על הבת חיוב הקדיש. ועוד אנו מוצאים שנזכר בחות יאיר שבאמשטרדאם נפטר אחד 

ואחרי הלימוד תאמר הבת קדיש עליו,  י“ב חודש  וצוה שילמדו עשרה אנשים בביתו תוך 

וחכמי העיר ופרנסיה לא מחו בדבר.וע’ בפתחי תשובה יו“ד שע“ו ס“ק ג שהוא ג“כ מבי)א( 

את החות יאיר בלשון אחרת ואומר שמדינא יש לה לאמר קדיש שגם בבת יש תועלת ונחת 

רוח לנפש ע“ש. ד“ר די סולה פול בספרו על קדיש עמוד ק“ז מביא שנתנו רשות לבנות לאמר 

קדיש במקום שאין בנים.

תשובה זו הופיעה בפני עצמה בשיקגו בסביבות 1955, ונתקבלה מאת נכדתו של ר’ בלייר, אביבה קיים.  240
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ובכלל קשה לי על האחרונים ורבני זמננו. מנין להם שזה שאומרים הראשונים והאחרונים 

כמו הרמ”א ועוד שהבן אומר קדיש הוא בן דוקא ולא בת, כי בכל דיני תורה אנו אומרים 

שבמלה בן נכללת גם הבת-למשל “ולבני לוי נתתי את מעשר בני ישראל לנחלה.” והרמב”ם 

בהלכות מעשר פ”א הל’ א’ “המעשר הזה ללוים זכרים ונקבות” ע”ש )ידוע לי המ”מ ולא 

קשה כלל. ע’ בספרי פני משה מה שענה לי ע”ז הגאון ר’ איצעלע מפאבייועה.( למשל אצל 

התענית של יום כפור רב נחמן אמר בן תשע בן עשר מחנכים אותו לשעות ע’ ביומא דף פב. 

ושם בודאי כלל גם את הבת ע”ש בראע”י. וא”כ מדוע אנו פוסקים אצל קדיש יתום בזה 

שנאמר בהלכה בן הוא בן דוקא ע’ בשדה חמ”ד מער’ ב סק’ וז”ל “בנים כולל זכרים ונקבות 

וכו’ דהא דאמרינן בנים ולא בנות היינו דוקא היכא דמיתר מלת בן לגמרי, אבל היכא דלא 

מייתר לא ממעטינן בנות דהן בכלל בנים” ע”ש. וגם זה לשון של הרב תוספות יום-טוב “בנות 

נמי נכללות במלת בנים” ע”ש.

במשמרת שלום אבלות ק’ כתב שחתנו של המת הוא כמו בן לאמירת קדיש, אבל שאלתנו 

היא מה אם הבת אינה נשואה, ושנית מה אם לחתנו יש הורים. ושלישית הוא מדבר בדין 

קדימה או זכות במקום שיש הרבה קדישים אבל הזכות הזאת היא באה מצד אשתו-שהיא 

הבת ועליה החיוב באמת.

רצוני פה להביא את החות יאיר בלשונו ולבארו, כי הוא מתנגד לאמירת קדיש לבת. הוא 

מביא את המעשה באמשטרדאם שהבאתי למעלה וז”ל “כי גם אשה מצווה על קדוש השם 

וכו’ ואף כי ממעשה דר”ע שממנו מקור לאמירת קדיש ביתומים זכר היה )לא מובן לי שזכר 

דוקא-מפני שקרה בבן( מ”מ יש סברה דגם בבת יש תועלת ונחת רוח לנפש כי זרעו הוא”. 

א”כ מזה אנו רואים שגם הוא מסכים שיש חובה של קדיש בבת. אבל בסוף הוא כתב וז”ל 

כל  ויהיה  הם  תורה  שג”כ  ישראל  בני  של  המנהגים  כח  יחלשו  כך  שע”י  לחוש  יש  “מ”מ 

בו”  לזלזל  ויבואו  וטלולא  כחוכא  דרבנן  מילי  ומחזי  סברתו  עפ”י  לעצמו  במה  בונה  אחד 

עכ”ל. דבריו האחרונים של החות יאיר צריכין באור. הוא מדבר שהאב צוה שילמדו עשרה 

אנשים תורה בביתו י”ב חודש ואח”כ תאמר הבת קדיש. זה הוא באמת בונה במה לעצמו 

נשים-אבל  ולא  אומרים קדיש אחר הלמוד  אנשים  רק  בב”כ  גם  כי  ישראל.  מנהג  ומבטל 

הוא אינו מדבר אודות הקדיש של הי”א חודש שהאשה אומרת בעזרת נשים או אפילו בעת 

שבעה בביתה כשמתפללים עשרה אנשים. על זה בודאי לא שייך לומר ומחזי מילא דרבנן 

כחוכא וטלולא. הנה כבר אנו רואים בזמננו בב”כ ארטודוקסיים שנשים עומדות אחרי עלינו 
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וה”סיום”, ואומרות קדיש ואין אנו מזלזלים באמירתן. אדרבה, אנו מביטים על זה בכבוד 

ולא ח”ו בזלזול. מדוע יעלה על דעת איזה רב לפסוק לשכר איש קל המוכן לפרעניות לאמר 

אבלות”  על  בו  “כל  בספרו  גרינוואלד  הרב  הדגיש  וטוב  בן!  שאין  במקום  בת  בעד  קדיש 

לפרעניות האומר קדיש  עתי המוכן  איש  בזמננו. שוכרים  ראש  “נוהגים קלות  שכתב שם 

בשעה  הקדיש  כי  יבינו  ולא  ידעו  ולא  וכו’  נפטרים  תריסר  ואחרי  יאהרצייטן  תריסר  אחרי 

שיש בן ובכחו לאמר, ואינו אומר, אינה שוה אף פרוטה. אפילו אם אומרים אותו בירושלים 

או בחברון” עכ”ל. ובודאי הקלת ראש כזה בודאי שייך גם בבת. כיון שהיא חייבת מצד הדין 

והיא יכלה לבוא לבה”כ לאמר א”כ לדעתי הקטנה על כל רבני זמננו לבאר לבת באבלות 

במקום שאין בן שעליה יש החיוב לבא בעזרת נשים ולאמר קדיש ולא לשכור קדיש.ואין 

בדעתי להחמיר באבלות דבת. רק להעמיד על דיננו שהבת מחייבת לאמר קדיש. אדרבה, 

לדעתי זו היא קולה, ובאבלות אנו פוסקים כדבר המיקל- אף ביחיד נגד הרבים )ע’ שדי חמד 

מער’ ה’ סק’ קי”ת(.

כל  לדינא  מעכב-כי  אינו  ג”כ  אמן,  לענות  נשים  בעזרת  נשים  עשר  תהיינה  לא  אם  וגם 

הקדשים צריכין לאמר קדיש כל מלה ומלה ביחד א”כ האמן שאומרים האנשים חל גם על 

הקדיש שלה.

וזה שאנו אומרים שהמנהג מבטל הלכה זה הוא רק שהוא תקנת הצבור ואין אנו מוצאים 

שאיזה צבור עשה תקנה שהבת במקום שאין בן לא תאמר קדיש )ע’ מהרשד”ם ס’ צד על 

א”ד(.

הגאונים  בזמן  כי  כזה,  הלכה  פסק  נגד  למחות  שיצאו  ארצנו  לרבני  פה  להדגיש  חפצתי 

כשהתחיל המנהג לאמר קדיש יתום, יצאו הרבה גדולי ישראל בהתנגדות לזה כמו רב האי 

גאון ועוד. ומה אנו רואים עתה? שהקדיש נכלל בכלל אבלות וחשוב לה כמו מצוה דאורייתא. 

הקדיש הביא הרבה בני ישראל לבה”כ וקרב אותם ליהדות, וככה יקרה גם לבנות ישראל, אנו 

נקרב אותן ליהדות ולתורתנו הקדושה.


