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חבר קהילת שירה חדשה

הרב שמחה וגנר למד בישיבה יוניברסיטי )Yeshiva University( והוסמך לרבנות ע“י הרב יוסף דב 
סולובייצ’יק. 

הציונים הדתיים של  נשיא ארגון  סגן  ביניהם:  והנהגה שונים.  רבנות  חייו שימש בתפקידי  בשנות 
ארה“ב, רב קהילת בית המדרש הגדול בעיר דנוור ורב הסנאט של מדינת קולורדו. 

וניהל במשך שנים רבות את המוזיאון היהודי על שם  וגנר הקים  בנוסף לתפקידיו הרבניים, הרב 
מיזל וכן את המרכז ללימודי מדעי היהדות באוניברסיטת דנוור, שם כיהן כפרופסור בקתדרה למדעי 

היהדות על שם הכט. 

בתרגום  העוסקת  ספרים  סדרת  וביניהם  רבים  וספרים  דרשות  מאמרים,  ופרסם  כתב  וגנר  הרב 
אונקלוס על החומש )ביחד עם הרב ישראל דרזין(. 

ונקודות ראיה מגוונות, הצליח לשלב בין עולמות  בהיותו איש פתוח, בעל רגישות לאידיאולוגיות 
שונים  מזרמים  רבנים  פעולה של  שיתוף  על  גיור המבוססת  תוכנית  וגנר  הרב  יזם  בדנוור  שונים. 
בתוכנית הדרכה למועמדים לגיור. מטרת התוכנית הייתה לאפשר לכל זרם לבנות תוכנית הדרכה 
משלו, כאשר הבחינה הסופית הינה מול בית דין אורתודוקסי. תוכנית זו הוצגה לוועדה הממשלתית 

בראשות פרופ’ נאמן, בדיוניה בנושא הגיור בישראל. 

2005. הם הצטרפו לקהילת  )ֶרֶנה( רבינוביץ בשנת  וגנר עלה לישראל עם רעייתו, ד“ר מלכה  הרב 
שירה חדשה ותרמו לה רבות. אסופת מאמרים זו נתרמה על ידי אלמנתו ֶרֶנה, לזכרו. 

אך טבעי, שאסופה זו, המזמנת שיח הלכתי מעמיק ופתוח בין גישות שונות תהיה מוקדשת לזכרו של 
הרב וגנר - איש אשר היה נאמן לדרכו תוך הקשבה ויצירת שיח עם השקפות עולם שונות. 
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פתח דבר

קהילת שירה חדשה היא קהילה דתית אורתודוקסית, אשר הוקמה בירושלים בשנת תשע“ב )2002(. 
ושיתוף של  וכחלק מזה שילוב  ומרוממת,  דגלה חתירה לתפילה משמעותית  על  הקהילה חורתת 

גברים ונשים בהובלת התפילה. זאת, לצד עיסוק בתורה, רוח וחיי קהילה תומכים ומצמיחים. 

הרצון הכן לשותפות בעבודת ה’ ובעשייה הדתית, הוביל את חברי וחברות הקהילה לבקש דרכים 
אפשריות לשילוב נשים במרחב הציבורי של בית הכנסת ושל חיי הקהילה. הליכות בית הכנסת עוצבו 
לאור שני עקרונות יסוד: נאמנות למקורות ההלכתיים ולשיח ההלכתי, וניסיון למצות את האפשרויות 
ההלכתיות לשיתופן של נשים במרחב הציבורי הדתי. זאת, במתינות, בקשב ותוך רגישות למסורת 

הקיימת. 

באסופת מאמרים זו ביקשנו לאגד יחד מאמרים הלכתיים הדנים בהיבטים שונים של הנושא. זאת על 
מנת לאפשר נגישות למקורות ההלכתיים ולבירור הפרשני; לחשוף התמודדויות ופתרונות אפשריים; 

ולהרחיב את השיח אודות שילוב נשים במרחב הציבורי הדתי, תוך נאמנות להלכה. 

המאמרים הנכללים באסופה זו אינם מקשה אחת. הם פורסמו בזמנים ובמקומות שונים וכל אחד 
מהם עומד בפני עצמו. נתברכנו בקהילה המורכבת מפסיפס אנושי רב דורי, רב תרבותי ומגוון של 
על  בהכרח  ולא  הכנסת,  בבית  התפילה  של  התנהלותה  אופן  על  ביניהם  להסכים  שבחרו  חברים 
הניתוח ההלכתי של המקורות. הכותבים והכותבות מייצגים, אפוא, את דעתם ושיטתם שלהם ולא 

בהכרח את הקהילה כולה.

האסופה כוללת שישה מאמרים. שני המאמרים הראשונים עוסקים בקריאת התורה בציבור על ידי 
נשים. 

הראשון – מאמרו של הרב מנדל שפירא, מעמיק בשאלת “כבוד הציבור” ומעלה אפשרויות שונות 
לראשונה  לעברית  ותורגם   2001 בשנת  באנגלית  פורסם  המאמר  התורה.  בקריאת  נשים  לשיתוף 

באסופה זו.

המאמר השני הינו פרק מספרו החשוב של הרב פרופ’ דניאל שפרבר “דרכה של הלכה”, אשר יצא 
לאור בשנת 2007. הפרק מרחיב את הדיון בעיקרון ההלכתי של ‘כבוד הבריות’ אל מול ‘כבוד הציבור’ 

ואף מתייחס למאמרו של הרב מנדל שפירא ומשיב לביקורת שעלתה כנגד מאמר זה. 

המאמר השלישי, מאמרה של ד“ר דבורה קורן, חורג ממרחב בית הכנסת אך נותר במרחב הציבורי 
של החיים הדתיים - ברכת המזון. המאמר, שנכתב במיוחד לאסופה זו, עוסק בשאלת חובת נשים 

בזימון ובסוגיית צירוף נשים לזימון. 
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המאמר הרביעי, מאמרו של הרב ד“ר מאיר בן שחר, עוסק בשליחות ציבור של נשים בתפילת ערבית. 
נשים כשליחות  והופץ לחברי קהילת שירה חדשה לקראת שילובן של  נכתב לאחרונה  זה  מאמר 

ציבור בתפילת ערבית.

שני המאמרים האחרונים נכתבו על ידי רחל ברקוביץ’. האחד עוסק באמירת הקידוש על ידי נשים 
והשני עוסק באמירת ‘קדיש יתום’ על ידי הבת. שני המאמרים נכתבו בשנת 2011 באנגלית )בהזמנת 

ארגון JOFA( ותורגמו עתה לעברית. 

אנו תקווה כי אסופה זו תתרום לשיח ההלכתי והרעיוני הפורה המתפתח בשנים האחרונות בנושא 
שילובן של נשים במעמד התפילה, ותרחיב את מעגלי השותפות בתפילת הציבור ובעבודת ה’. 

גּבֵאי קהילת שירה חדשה והעורכים
סיון תשע“ד
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 קריאת נשים בתורה: 
ניתוח הלכתי*

מנדל שפירא

1. הקדמה

בשנים האחרונות דנו כמה מחקרים חשובים בהיבטים ההלכתיים של המעורבות ההולכת 

וגדלה של נשים בתחומי חיים דתיים שנחשבו, באופן מסורתי, כתחומים גבריים.1 אף על פי 

שמחקרים אלה עסקו במגוון נושאים, תרומתם העיקרית הייתה בכך שהתירו את קיומם של 

מנייני נשים נפרדים המקיימים קריאת מגילה או קריאה בתורה, בצורה זו או אחרת. שלא 

במפתיע, שאלת השתתפותן של נשים במניין “רגיל”, כלומר מניין של עשרה גברים יהודים 

תרגום של:  *

M. Shapiro, “Qeri’at ha-Torah by Women: A Halakhic Analysis”, The Edah Journal 1.2 
(2001): 1-52. 

תרגום לעברית: שלומי אפרתי.

ראו, למשל:  1

Moshe Meiselman, Jewish Woman in Jewish Law, New York 1978; Aryeh A. Frimer, 
“Women and Minyan”, Tradition 23.4 (1988): 54; Aryeh A. & Dov I. Frimer, “Women’s 
Prayer Services - Theory and Practice: 1. Theory”, Tradition 32.2 (1998):5; Avraham 
Weiss, Women at Prayer: A Halakhic Analysis of Women’s Prayer Groups, Hoboken, N.J. 
1990; idem, “Women and the Reading of the Megilla”, The Torah u-Madda Journal 8 
(1998-9):295; Eliezer Berkovits, Jewish Women in Time and Torah, Hoboken, N.J. 
1990; Joel B. Wolowelsky, Women, Jewish Law, and Modernity: New Opportunities in a 
Post-Feminist Age, Hoboken, N.J. 1997; Yehuda Henkin, Equality Lost: Essays in Torah 
Commentary, Halacha, and Jewish Thought, Jerusalem 1999; 

ר’ יהודה אריה הנקין, שו“ת בני בנים, א-ג, ירושלים תשמ“א - תשנ“ח. 
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בוגרים, נדונה בזהירות ובחשש, אם בכלל. צירופן של נשים לתפילה רגילה הוא כל כך זר, 

כנראה, למוסכמות ההלכתיות - עד שכל פנייה בכיוון זה נחשבת “שבירת הכלים”. האמנם?

מנקודת מבט אורתודוקסית, נדמה לי כי ההלכה אינה יכולה לסבול את המניינים השוויוניים 

הפרשנות  לפי  ההלכה,  והקונסרבטיבית.  הרפורמית  בתנועות  כעת  המקובל  מהסוג 

האורתודוקסית, אוסרת על צירוף נשים למניין עשרה - כמו גם על עירוב גברים ונשים בזמן 

התפילה. אך בעוד האיסורים הללו נראים פורמלית ואידיאולוגית מוחלטים, יש תחום אחד 

עביר.  בלתי  אינו  נשים  השתתפות  בפני  שהמחסום  נראה  בו   - התורה  קריאת   - בתפילה 

נשים  השתתפות  בעניין  ההלכתיים  השיקולים  של  רענן  ניתוח  מציע  שלפניכם  המאמר 

בקריאת התורה, כקוראות או כעולות לתורה.

אציג את מסקנותיי בפתיחה, כדי שהקורא הביקורתי ידע מהי מגמתי ויוכל לבחון אם סטיתי 

שבו  במקרה  לתורה  נשים  להעלות  הלכתית  מניעה  כל  להיות  צריכה  לא  לדעתי,  מדרכי. 

או  הכנסת,  לבית  מחוץ  אקראי  במנייני  מהעליות.  בחלק  לפחות  גבר,  הינו  בתורה  הקורא 

בבתי כנסת בהם מוסכם שקריאת נשים בתורה אינה פוגעת במוסכמות של “כבוד הציבור”, 

אפשר גם להתיר קריאת נשים בתורה )לפחות בחלקה(. לבסוף, אני טוען שניתוח ביקורתי 

של מקום המנהג בעיצוב העשייה הדתית מראה שקריאת נשים בתורה ועליית נשים לתורה, 

בתנאים שהגדרתי, אינן מפירות מנהג מחייב.

מטרתו של המאמר אינה לקרוא לשינוי מנהגי התפילה המקובלים בבתי כנסת אורתודוקסיים; 

אף על פי שאני מאמין שאפשר להתיר מבחינה הלכתית עלייה וקריאת נשים בתורה, ברור 

שאין לפנינו מסורת חיה של נוהג כזה, כמו גם ראיה לכך שהוא היה אי פעם יותר מאשר 

אירוע ספורדי שנהג בתנאים יוצאי דופן.2 תהיה זו טעות לעורר מחלוקת בתוך קהילות על 

ואיני  ידי ערעור על מנהגים מקודשים שנתפסים כמאפייניה של היהדות האורתודוקסית, 

הצדקה  איזו  מבוסס,  המקורות  את  ניתוִחי  אם  אופן,  באותו  לכך.  ישמש  שהמאמר  רוצה 

מוסרית יש למניעת זכות הלכתית מנשים, אם הן מממשות אותה בקבוצות שהסכימו עליה 

ואינן פוגעות באופן ישיר ברגישויותיהם של אחרים? 

לגיטימית.  הלכתית  אפשרות  הפחות  לכל  היא  זה  במאמר  המוצעת  שהדרך  מאמין  אני 

מלבד  העליות,  לכל  ייקראו  שנשים  והמרדכי  מרוטנברג  המהר“ם  פסקו  כהנים  שכולה  בעיר  למשל,   2
השתיים הראשונות )ראו פרק 4.3 בסופו(; יש עדויות שהאר“י היה מוכן, בשעת הדחק, להתיר לאשה לעלות 

לשביעי )ראו הע’ 109 להלן(.
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היכולת ההלכתית לאפשר לנשים להשתתף בקריאת התורה בבית הכנסת תחיה ותרענן את 

חיי הדת הציבוריים.

2. כמה הערות מקדימות
“תנו רבנן: הכל עולין למנין שבעה ואפילו קטן ואפילו אשה. אבל אמרו חכמים: אשה 

לא תקרא בתורה מפני כבוד צבור” )בבלי מגילה כג ע“א(.

המאמר  של  העיקרית  מטרתו  לתורה.  נשים  עליית  על  הדיונים  לכל  המוצא  נקודת  זוהי 

המפרשים  של  בדיוניהם  זו  ברייתא  של  המעשיות  השלכותיה  את  להבין  היא  שלפניכם 

והפוסקים העיקריים: האם הברייתא אוסרת לחלוטין עלייה וקריאת נשים בתורה, או שמא 

יש בה יסודות לגישה מתירה יותר? האם יש מקום להבחין בין אשה שקוראת בתורה לזו 

שרק נקראה לעלייה? אין הכרעה ברורה בשאלות הללו, בעיקר משום שהן מעולם לא עמדו 

במרכזו של מו“מ הלכתי. אבל דבר אחד ברור: הברייתא מצהירה שנשים רשאיות להשתתף 

בקריאת התורה, והן מנועות מכך רק משום שהדבר נחשב פגיעה בכבוד הציבור.

אף על פי שלדעת חז“ל אין שום מניעה עקרונית אחרת לקריאת נשים בתורה, אנו נתקלים 

איסור  לחזק  באות  שלתחושתי  יותר,  מתוחכמות  אחרות,  בהתנגדויות  קרובות  לעתים 

היהודיות  האורתודוקסיות  הנשים  רוב  גם   - נשים  שבו  בדור  מפוקפקת  נחשבת  שמהותו 

דומים  הללו  הנלווים  הטיעונים  החברתיות.  והאפליות  המגבלות  ממרבית  שוחררו  כבר   -

ידי  לצאת  יכולים  אינם  תורה,  הוא שגברים, המחויבים במצוות תלמוד  ועיקרם  במהותם, 

ולפיכך  תורה  מתלמוד  שפטורה  אשה,  כאשר  )וברכותיה(  בתורה  הקריאה  שמיעת  חובת 

בפני הביקורת,  עומדות  אינן  זה  גם מקריאה בתורה, קוראת בתורה. לדעתי, טענות ממין 

והתמקדות בהן תסיט את הדיון מהעניין העיקרי - כבוד הציבור. 

לפני שנפנה למקורות הדנים בקריאת נשים בתורה, חשוב להתיר את הסבך הרעיוני שצמח 

סביב הנושא, כדי שנוכל לבחון בבירור את העניינים המהותיים.

2.1 קריאת התורה: טיב החיוב

בחיי-דת  נשים  של  שווה  השתתפות  בפני  ביותר  החמור  ההלכתי  שהמכשול  נכון  אמת, 

קהילתיים הוא הכלל שהוכרז במשנה ראש השנה ג, ח: “זה הכלל: כל שאינו מחויב בדבר 
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לעתים  נשים  ופרטניות,3  כלליות  סיבות,  מגוון  בגלל  חובתן”.  ידי  הרבים  את  מוציא  אינו 

ידי חובתם. עם  יכולות להוציאם  אינן  ולפיכך  גברים,  אינן מחויבות הלכתית כמו  קרובות 

זאת, כפי שנראה בהמשך, ברור שאי אפשר להחיל עקרון זה על קריאת התורה.

קריאת  אם  שבעה”;  למניין  עולין  “הכל  הברייתא  היא  זה  לטיעון  ביותר  הברורה  הפירכה 

התורה היא מצוות עשה שהזמן גרמה )ממנה, ככלל, נשים פטורות4( הכרוכה במצוות תלמוד 

תורה )שאף ממנה נשים פטורות(, הרי יש שני יסודות מוצקים וברורים להוצאת נשים מכלל 

קריאה בתורה. מדוע, אם כן, התעלמו חז“ל מהטענות החזקות הללו שאין להשיבן, וסמכו 

את איסור קריאת נשים בתורה על הטיעון המשני של פגיעה בכבוד הציבור? מתקבל על 
הדעת שאין זאת אלא משום שאין למצוא כל התנגדות עקרונית לקריאת נשים בתורה.5

אפשר להציע כמה הסברים לפסיקת הברייתא שנשים, לפחות באופן תיאורטי, יכולות לקרוא 

בתורה עבור גברים. הסבר אחד נמצא במגן אברהם, שהסיק על פי הכלל “הכל עולין למניין 

שבעה” ועל פי קביעת מסכת סופרים יח, ה “הנשים חייבות לשמוע קריאת הספר כאנשים”,6 

שנשים וגברים מחויבים בשווה בקריאת התורה “כמו מצוות הקהל, שהנשים והטף חייבים 

בה”.7 החיד“א, בעל ברכי יוסף, הולך בעקבות מג“א ומוצא סמך נוסף לשייכות נשים בקריאת 

למשל, נשים פטורות ממילת בניהן ומפדיון בכורותיהן. חשוב לענייננו שנשים פטורות מתלמוד תורה   3
)ראו בבלי קידושין כט ע“א-ב(.

משנה קידושין א 7: “כל מצות עשה שהזמן גרמה, אנשים חייבין ונשים פטורות”. פטור זה תקף אפילו   4
במצוות דרבנן, ראו תוספות, ברכות כ ע“ב, בתפילה: “דהא הלל דרבנן, ונשים פטורות מהאי טעמא, דמצות 
עשה שהזמן גרמא הוא”; ראו גם שו“ת יחווה דעת ג, ג: “וכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות, אף 
במצות עשה שהיא מדרבנן”. עם זאת, נראה שרש“י )ברכות כ ע“ב, וחייבין( לא החיל פטור זה על מצוות 

דרבנן.

הטיעון של “כבוד הציבור” משמש כטיעון משני גם בשאלה אם מותר, בהעדר ספר כשר, לקרוא בתורה   5
מספר פסול. לפי בבלי גטין ס ע“א, “רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו: אין קוראין בחומשין בבית הכנסת משום 
ואת הצדקתה ללא  כג( ציטט את הפסיקה הזו  יב,  )הלכות תפילה  כבוד הצבור”. הרמב“ם במשנה תורה 
שינוי, מה שלא מנע ממנו לפסוק במקום אחר שאם אין ס“ת כשר מותר לקרוא בספר פסול )שו“ת הרמב“ם 
רצד(. הרמב“ם חלק על אותם ראשונים שפסקו שברכה על ס“ת פסול היא ברכה לבטלה: “וראיה לדבר זה 
האי דאמרינן ‘אין קורין בחומשין מפני כבוד הצבור.’ וכי יש בעולם פסלנות כמו פסלנות חומש. אפי’ היה 
ס“ת חסר אות אחת פסול, וכ“ש חומש. ולמה נתנו הטעם מפני כבוד הצבור. והיה להם לתת הטעם מפני 
שהוא פסול, שנמצא ברכה לבטלה.” במלים אחרות, השימוש בטיעון המשני של כבוד הציבור מוכיח שאין 

שום מניעה עקרונית לקריאה בספר פסול.

לפי ר“י הנקין )שו“ת בני בנים ב, עמ’ מג( מג“א טעה בפירוש מסכת סופרים, משום שהספר הנזכר שם   6
הוא ספר קינות )= מגילת איכה( ולא ספר תורה.

ו: “משמע מכאן דאשה חייבת לשמוע קריאת התורה. ואף על פי שנתקנה משום תלמוד  מג“א רפב,   7
תורה ונשים אינן חייבות בת“ת, מכל מקום מצוה לשמוע כמו מצות הקהל”.

מג“א אפילו שוקל את האפשרות לצרף נשים למניין הדרוש לקריאה בתורה. בסימן נה, ד מצטט מג“א דעה 
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התורה בהסברו של הטור )אורח חיים תיז(: שארבעה )במקום שלושה( עולים לתורה בראש 

חודש “מפני שהנשים בטלות בו ממלאכה”, ולכן הארכת התפילה על ידי הוספת עולה רביעי 

לא תבטיל אותן ממלאכתן.8 עוד סמך לחיוב נשים בקריאה בתורה מוצאים ר’ שמואל הלוי 

התורה(  קריאת  )כגון  דרבנן  במצוות  לפיה  התוספות  בפסיקת  גינצברג10  אריה  ור’  קעלין9 
הָּפטּור יכול להוציא את החייב ידי חובתו.11

אבל ההסבר הטוב והמקיף ביותר לעניין זה טמון בהבנת טיב חיוב הקריאה בתורה.12 מקובל 

לראות בקריאה בתורה חובה המוטלת על הציבור, לא על היחיד: הציבור )לענייננו, עשרה 

גברים יהודים( מחויב לקרוא בתורה בשני וחמישי, בשבתות ובמועדים, אך היחיד אינו מחויב 

לשמוע את הקריאה. קביעה זו מקובלת על הראשונים אך מיוחסת לרוב לרמב“ן, שהסביר 

כי קריאת מגילה לא נכללה ברשימת “דברים שבקדושה” הדורשים מניין )משנה מגילה ד, 

ג( כי “הְשנויים במשנתינו כולם חובת הציבור הן… אבל במגילה, כשם שהציבור חייב כך כל 

יחיד ויחיד חייב.”13 אף שעדיף לשמוע את המגילה בציבור, היחיד מחויב לשמוע את המגילה 

גם ללא מניין. לעומת זאת, חיוב הקריאה בתורה תלוי בקיומו של מניין, ובהעדרו אין היחיד 
מחויב לקרוא בתורה.14

“לענין קריאת התורה, יש אומרים דמצרפין אותו )= קטן( לעשרה מאחר שעולה למנין ז’. ובסוף סי’ תר“ץ 
לעשרה”  מצטרפות  נשים  “אם  רמ“א  מסתפק  מגילה(  )הלכות  תרץ  בסימן  בדבר.”  להסתפק  דיש  משמע 
)עבור קריאת מגילה(. מג“א זיהה את שאלת צירוף קטן למניין עם שאלת צירוף אשה למניין ונשאר בספק.

ראו ברכי יוסף רפב, ז: “ויש קצת ראיה דהנשים חייבות בשמיעת קריאת ס“ת, על דרך מצות הקהל,   8
ממה שכתב הטור ריש הלכות ר“ח, דמוסיפין עולה ד’ בספר תורה בר“ח מפני שאין בו ביטול מלאכה לנשים. 
שחייבות  סופרים  ממסכת  הביא  אברהם  מגן  הרב  וכבר  ס“ת.  קריאת  בשמיעת  שייכות  להם  דיש  משמע 

בשמיעת קריאת ס“ת.”

מחצית השקל, או“ח רפב, ו.  9

טורי אבן, מגילה כג ע“א, הכל עולין )קיט ע“א-ב(; כד ע“א, אינו פורס על שמע )קכא ע“א-ב(.   10

תוספות, ראש השנה לג ע“א, הא ר’ יהודה: “ומיהו יש לדחות. דרשות יכול להוציא בר חיובא דרבנן. כמו   11
קטן דמברך לאביו… ועולה למנין שבעה ומוציא אחרים ידי חובתן…”

כך תיאר רמב“ם את התפתחות תקנות הקריאה בתורה: “משה רבינו תיקן להם לישראל שיהו קורין   12
בתורה ברבים בשבת ובשני ובחמישי בשחרית כדי שלא ישהו שלשה ימים בלא שמיעת תורה. ועזרא תיקן 
שיהו קורין כן במנחה בכל שבת משום יושבי קרנות. וגם הוא תיקן שיהו קורין בשני ובחמישי שלשה בני 

אדם ולא יקראו פחות מעשרה פסוקים” )משנה תורה, הלכות תפילה יב, א(. 

מלחמות ה’, מגילה ג ע“א.  13

אסיר.  או  חולה  עבור  אפילו  מביהכ“נ  תורה  ספר  להוציא  שאוסר  יד,  קלה,  או“ח  ערוך,  שולחן  ראו   14
ההשלכות המעשיות של קביעת הרמב“ן באות לידי ביטוי גם בהיתרים המצוטטים באו“ח קמו, א-ב, שאם 
יש עשרה המאזינים לקריאת התורה מותר לאחרים לספר בדברי תורה, לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום או 
ללמוד תורה, או לעזוב את בית הכנסת )כנראה שלא על מנת לחזור( בין העליות אף על פי שנוהגים אלה 

אינם מקובלים ועשויים לפגוע בסדרי בית הכנסת, אין הם אסורים מעיקר הדין. 
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והרא“ש,17  הר“ן16  המאירי,15  ביניהם  רבים,  ראשונים  על  מקובלת  הרמב“ן  של  קביעתו 

שטוענים כי תקנת הקריאה בתורה מחייבת את הציבור לדאוג לקיומה של קריאה בתורה. 

דיני  כלל  את  תחילה  שסיכם  לרמב“ם,  תורה  במשנה  ההלכות  מסדר  גם  משתמעת  היא 

יא(,  )פרק  כנסת  בית  ולהחזיק  לבנות  הקהל  בחובת  דן  כך  אחר  א-י(,  )פרקים  התפילה 

ורק אחר כך הביא את דיני הקריאה בתורה )פרק יב(. סדר ההלכות מלמד שהרמב“ם ראה 

בקריאת התורה חובת ציבור ששייכת לבית הכנסת.18 עמדת הרמב“ן מקובלת על הגר“א,19 
ומבין פוסקי דורנו על ר’ משה פיינשטיין20 ועל ר’ עובדיה יוסף.21

דעתו של הרמב“ן מסבירה גם את מנהגנו שלא לחייב מי שהפסיד קריאה בתורה, אפילו במזיד, לשמוע 
קריאה אחרת. עם זאת, ראו שו“ת אגרות משה, או“ח ד, כג, שם ר’ משה פיינשטיין דוחק בשואל להאזין 

היטב לקריאת התורה בבית הכנסת, כיוון שלא ישמע אותה שוב. 

ראו הערה 22 להלן.  15

ר“ן על הרי“ף, מגילה יג ע“ב: “ואין קורין בתורה ואין מפטירין בנביא בפחות מעשרה. דתקנתא דרבנן   16
הוא, ולא תקון אלא בצבור.

רא“ש ברכות פרק ז, כ: “דספר תורה לשמיעה קאי”.  17

סידור ההלכות במשנה תורה מתאים לסדרן במשנה מגילה ג, החל בקדושת בית הכנסת וכלה בדיני   18
קריאת התורה.

מעשה רב, קעה )מובא בשו“ת יביע אומר, ח, או“ח יד(.  19

אגרות משה, או“ח א, כח: “אבל נוגע זה לענין קריאת התורה, דבזה לכולי עלמא הוא חובת הצבור”.   20
אמנם בתשובה אחרת )אגרות משה, או“ח ד, מ, ד( כתב הר“מ פיינשטיין כי “חיוב קריאת התורה הוא על כל 
אחד”, מבלי להתייחס לרמב“ן או לכל פוסק אחר. קביעה זו סותרת לכאורה את דבריו לעיל, ואולי ביקש 

הר“מ פיינשטיין לעודד את שמיעת הקריאה בתורה, בלי קשר לחובה ההלכתית.

על אף קביעתו של הר“מ פיינשטיין שדעת הרמב“ן מקובלת על הכל, יש החולקים עליה. כך למשל ר’ צדקיה 
הרופא מן הענוים, בעל שבלי הלקט )הובא בבית יוסף, או“ח קמו(, קבע שאסור ללמוד בזמן קריאת התורה 
משום שכל יחיד מחויב לשמוע את הקריאה. ביאור הגולה, או“ח רמו, ב, מסכים עם דעת שבלי הלקט אך 
מודה שהלכה אינה כמותו; ובמשנה ברורה על אתר הוא פוסק שמותר ללמוד בזמן הקריאה בתורה אם יש 

מניין שומעים.

ראו גם עדותו של צבי שכטר )נפש הרב, ירושלים תשנ“ד, עמ’ קל( שהרי“ד סולובייצ’יק, בעקבות סבו, ר’ 
חיים סולובייצ’יק, נהג לסדר לעצמו קריאת תורה במנחה אם החמיץ את קריאת התורה שחרית. סבו של 
הרי“ד מצד אמו, ר’ אליה פיינשטיין, התנגד למנהג הזה בגלל דעת הרמב“ן. הרי“ד עצמו )בניגוד לר’ חיים( 

קיבל את פסיקת הרמב“ן, וסיכם: 

Of course, the Ramban is right. However, R. Elya [Feinstein] told me: ‘You know your 
Zayde with his ironclad words. What he did not like, he did not like. Once his mind was 
made up, you could not budge him!’ (A. Rakeffet-Rothkoff, The Rav: The World of Rabbi 
Joseph B. Soloveitchik, vol. 1, Hoboken. N.J. 1999, p. 241) 

]בנפש הרב, שם, הע’ 3, נוסח אחר: “היאך שזקנו הג“ר אליהו אמר לו, שהסבא ר’ חיים ‘מיט זיין בריסקער 
עברי’ הסיב את לשונו של המלחמות לכוונה אחרת.” - המתרגם[

יביע אומר ד, יו“ד לא, ג; שם ז, או“ח ט, א; שם ח, או“ח יד.  21
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אם אין חיוב ליחיד לשמוע את קריאת התורה, הרי שאשה רשאית לקרוא בתורה עבור גברים, 

כפי שקבעה בבירור הברייתא: “הכל עולין למניין שבעה”. הבעיה של פטּורה המוציאה את 

החייבים אינה נזכרת כנראה משום שחז“ל סברו שכיוון שקריאת התורה היא חובת הציבור, 

הקהילה יכולה באופן עקרוני לצאת ידי חובת קריאה בתורה על ידי נציגיה - כולל נשים 

וקטנים שאינם חייבים בתלמוד תורה. כך בפירוש מסיק המאירי: “קטן קורא בתורה. שאין 

הכוונה אלא להשמיע לעם, ואין זו מצוה גמורה כשאר מצות שנאמר בה ‘כל שאינו מחויב’ 

וכו’”.22 ר’ עובדיה יוסף טען שעקרון זה חל גם על נשים: 

מחוייב  שאינו  דכל  לן  דקיימא  אף  מחויבת,  שאינה  אף  לעלות  שיכולה  והטעם 

בדבר אינו מוציא אחרים ידי חובתם, והרי אינה מחוייבת – כיצד תוציא את הרבים. 

התשובה לכך, עיקר קריאת התורה היא שידעו ויבינו וישמעו את התורה, ואין נפקא 

מינה מי קורא, דאף שהיא אשה או קטן יכולים לקרוא ולהוציא את הרבים, דסוף סוף 

כולם שומעים התורה ולומדים. ועל כן לא בעינן בכגון זה שתהא בר חיובא, כן כתבו 

המאירי והרא“ש, שאין קריאת התורה ‘חובת יחיד’ אלא חובת הציבור, ורק בחובת 
היחיד בעינן שהמוציא יהיה בר חיובא.23

אם כן, מניעת נשים מקריאה בתורה נובעת רק מחשש לכבוד הציבור.

2.2 ברכות התורה

יכולות לברך על  עוד ראוי לציין שחז“ל לא הפקיעו נשים מקריאת התורה בטענה שאינן 

הקריאה  על  מלברך  נשים  מנעו  לא  שחז“ל  העובדה  הציבור(.  עבור  או  )לעצמן  הקריאה 

את  ומטרימה  בתורה,  נשים  קריאת  בפני  מכשול  התורה  בברכות  ראו  לא  שהם  מבהירה 

היחיד  חובת  איננה  התורה  קריאת  לפיו  מכן,  לאחר  שנים  מאות  הרמב“ן  שניסח  העקרון 

ושברכות התורה, לפיכך, אינן ברכות המצווה הרגילות.

ואלו  שחרית,  תפילת  לפני  יום  כל  הנאמרות  אלו  התורה:   ברכות  של  סוגים  שני  ישנם 

שאומרים אותן העולים לתורה. היחס בין שתי אמירות הברכה הללו אינו ברור לגמרי, אבל 

בשני המקרים רוב הראשונים אינם רואים בהן ברכות המצוות רגילות.24 הרמב“ן, בהשגותיו 

בית הבחירה, מגילה כד ע“א.  22

ספר משיעורי מרן הראש“ל רבינו עובדיה יוסף שליט“א, שיעורים א-נב )תמוז תשנ“ה - תמוז תשנ“ו(,   23
ירושלים תשנ“ח, עמ’ קנ-קנא. אני מודה לפרופ’ דוב פרימר שהסב את תשומת לבי למקור זה.

נוסף לדעות המגוונות המוצעות להלן, יש להעיר על דעתו היוצאת דופן של הנצי“ב )שו“ת משיב דבר   24
א, טז; הרחב דבר על התורה, שמות כד, יב( שטען, על פי ירושלמי ברכות א א, יא ע“ב, שברכות התורה של 

העולים לתורה הן מדאורייתא.
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על ספר המצוות, רואה בברכת התורה היומית שלפני לימוד תורה מצוות עשה: “שנצטוינו 

להודות לשמו יתברך בכל עת שנקרא בתורה על הטובה הגדולה שעשה לנו בתתו תורתו 

אלינו”.25 אין זו ברכה על מצוות תלמוד תורה אלא ברכת הודאה. עמדת הרמב“ן מקובלת 

החינוך30  ספר  המאירי,29  רשב“א,28  רי“ד,27  גם  הלכו  ובעקבותיה  די-ליאון26  יצחק  ר’  על 

והתשב“ץ;31 ומבין האחרונים ר’ חזקיה די-סילוא32 ושאגת אריה.33 ערוך השולחן כותב ש“כל 

הגדולים הסכימו לדבריו, שברכה זו היא מן התורה”, ובעל המשנה ברורה סובר שזו דעת 
“הרבה ראשונים”.34

אם ברכות התורה אינן תלויות במצוות תלמוד תורה )שנשים פטורות ממנה(, הרי שנשים 

צריכות להיות מחויבות בהן כגברים. ר’ יוסף קארו פוסק )שולחן ערוך, או“ח מז, יד( שנשים 

זו  פסיקה  תורה.  תלמוד  ממצוות  פטורות  שהן  פי  על  אף  שחרית,  התורה  ברכת  מברכות 

חשובה במיוחד משום שלדעת ר“י קארו נשים אינן יכולות לברך על מצוות שאינן חייבות 
בהן )שם יז, ב(.35

גם ברכות התורה של הקריאה בתורה אינן נחשבות בדרך כלל כברכות על מצוות תלמוד 

לפניה  הראשון  בתורה,  הקריאה  על  ברכו  והאחרון  הראשון  העולה  רק  בראשונה  תורה. 

והאחרון לאחריה. מנהגנו שכל עולה מברך בתחילת הקריאה ובסופה נקבע בימי התלמוד 

או  לפניה  התורה  על  מברכין  שאין  יאמרו  שמא  הקריאה,36  בזמן  והיוצאין  הנכנסין  מפני 

השגות הרמב“ן, שכחת העשין טו.  25

מגלת אסתר, שם: “נראה לי כי דברי הרמב“ן צודקים בזה המקום.”  26

פסקי הרי“ד לברכות, כא ע“א.  27

חידושי הרשב“א לברכות, מח ע“ב.  28

בית הבחירה לברכות, יא ע“ב, כא ע“א.  29

מצוה תל.  30

שו“ת התשב“ץ ב, קסג.  31

פרי חדש על או“ח, מז. ר’ חזקיה מייחס דעה זו לר’ יעקב בעל הטורים, כנגד דעת ר’ משה בנבנשתי   32
)שו“ת פני משה א, א( שטען שיש להחשיב פוסקים שלא תמכו במפורש בדעת הרמב“ן כסבורים שברכות 

התורה הן מדרבנן.

כד-כה.  33

ראבי“ה,  ברמב“ן:  כמצדדים  הבאים  הפוסקים  את  מונה   )476 עמ’  מז,  יוסף  )שארית  יוסף  יצחק  ר’   34
ריטב“א, ריא“ז דיטראני )רי“ד הצעיר(, ר’ יעקב עמדן ור’ אברהם דנציג בעל חיי אדם.

הסתירה הגלויה בין שני הסימנים הללו נדונה בשו“ת ציץ אליעזר טו, כד, ובשו“ת יוסף אומץ, סז.  35

דכולהו  והאידנא  לאחריה.  מברך  והחותם  לפניה  מברך  הפותח  “תנא.  ע“ב:  כא  מגילה  בבלי  ראו   36
גם משנה  ראו  היוצאין”.  ומשום  הנכנסין  גזירה משום  רבנן  היינו טעמא, דתקינו  ולאחריה,  לפניה   מברכי 
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יצחק  ר’  ר’ משה מקוצי,39 ראבי“ה,40  ויפגעו בכבוד התורה. הגאונים,37 רבינו תם,38  אחריה 

מוינה,41הרא“ש,42 המאירי,43 הטור,44 אבודרהם45 והשו“ע46 הסיקו מכאן שהברכות על קריאת 

התורה אינן ברכות מצווה אלא ברכות שנתקנו לכבוד התורה. הרא“ש סיכם היטב את הנושא 

כשהסביר, בשם ר“ת, מדוע נשים, קטנים ועבדים עולים למניין שבעה ומברכים על התורה 

אף על פי שאינם חייבים בתלמוד תורה: 

דס“ת  למנין שבעה, משום  תורה,  דליתנהו בתלמוד  ואשה,  ועבד  קטן  דסלקי  והא 

לשמיעה קאי. וברכה אינה לבטלה, דלא מברכים אשר קדשנו במצותיו וצונו על דברי 
תורה, אלא אשר בחר בנו ואשר נתן לנו. עד הנה דברי ר“ת ז“ל.47

לדעת הרא“ש, קטנים, נשים ועבדים, אף שאינם בכלל “וציוונו” הם בכלל “אשר בחר בנו”.48 

העולה המברך את ברכת התורה מודה על אשר בחר בו לתת לו את התורה, ואינו מוציא את 

מגילה ד, א.

אוצה“ג לברכות, חלק התשובות, יא: “כתב הרב יהודה בר’ ברזילי ברצלוני בשם רבי’ סעדיה. אעפ“י   37
שכבר בירך על התורה בבוקר קודם פרשת התמיד, חוזר ומברך אשר בחר בנו כשקורא בתורה. ולא הוי ברכה 

לבטלה, דמשום כבוד התורה נתקנה כשקורא בציבור”.

תוספות, ר“ה לג ע“א, הא ר’ יהודה וכן בעירובין צו ע“ב, דילמא: “ואומר רבינו תם דאין זו ראיה. דברכת   38
התורה לפניה ולאחריה לאו משום תלמוד תורה”.

ספר מצוות גדול, עשה יט: “ואל יקשה לך העומד אחר כך לקרות בתורה שמברך, כי אותו אפילו בירך   39
מיד על עסק התורה שעסק בפני עצמו הוא צריך לחזור ולברך על קריאתו בצבור, שנתקנה שם ברכה לפניה 

כמו שנתקנה ברכה לאחריה וכמו שנתקנה ברכה גם על ההפטרה”.

ספר ראבי“ה ב, תקצז: “דברכות דקריאת התורה אינן בכלל מצות לימוד תורה.”  40

אור זרוע א, הלכות קריאת שמע, כב: “הרי למדת שאין ברכה זו אלא מחמת חיבת התורה, שנתקנה   41
ברבים לכבוד התורה”.

ראו הערה 47 להלן.  42

על  חכמים  שתקנו  ברכות  אותן  שחרית  בכל  לברך  שנהגו  “ועכשו  ע“ב:  יא  לברכות,  הבחירה  בית   43
התורה… אין צריך לברך כל אותו היום ברכת התורה, אלא בקריאות המתוקנות מתקנת עזרא בספר תורה, 

שהם מצוה בפני עצמה ואינם בכלל תלמוד תורה”.

נראה שלדעת המאירי ברכות התורה של קריאת התורה הן ברכות שבח, ראו בית הבחירה לברכות, מו ע“א: 
“אבל ברכת הפטרה, הרי היא וספור הנבואה והברכה שבח. וכן בתורה ובמגלה.”

או“ח קלט: “ואף על פי שכבר בירך על התורה בבוקר קודם פרשת הקרבנות, חוזר ומברך אשר בחר בנו   44
כשקורא בתורה. ולא הוי ברכה לבטלה, דמשום כבוד תורה נתקנה כשקורא בציבור”.

אבודרהם השלם )ירושלים תשכ“ג(, דיני קריאת התורה, דף קלב.  45

או“ח קלט, ח: “אפילו ברך ברכת התורה לעצמו ותיכף קראוהו לקרות בתורה צריך לחזור ולברך ‘אשר   46
בחר בנו’ כשקורא בתורה, דמשום כבוד התורה נתקנה כשקורא בצבור.

רא“ש, ברכות פרק ז, כ.  47

שם: “ועבד נמי איתיה בכלל ונקדשתי ]בתוך בני ישראל[, דשכינה שרויה ָאֹּכל מחויבי מצות בני ברית”.  48
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הציבור ידי חובתו לשמוע את הברכות הללו. כך הסיקו גם התוספות,49 רדב“ז50 ור’ יחזקאל 

לנדאו.51 לפי פסיקה זו אין מקום להתנגד לקריאת נשים בתורה בטענה שאינן יכולות לברך 

בעבור ציבור הגברים.

את הבסיס התיאורטי של עמדה זו ניסח ר’ חיים סולובייצ’יק )ואחרים משושלת סולובייצ’יק( 
במהלך בריסקאי אופייני:52

דברכת התורה אינה על המצוה של למוד תורה… אלא עיקר חיובא דברכת התורה 

הוא משום התורה גופא, דתורה צריכה ברכה, וכל מי שלומד או קורא בתורה צריך 

לברך. וכן שמעתי מכ’ מורי ורבי הגאב“ד דבריסק שליט“א בשם אביו הגר“ח הלוי 

ז“ל.

ותירץ בזה קושית הטורי אבן במגילה דף כג, בהא דאשה עולה למנין שבעה קרואים 

כל  את  בברכתה  ומוציאה  לאחריה  ומברכת  בתורה  שחותמת  שבעה,  בסוף  אפילו 

כל  הא  אותם,  מוציאה  ואיך  תורה  מתלמוד  פטורה  אשה  הרי  והקשה:  הקרואים. 

שאינו מחויב בדבר אינו מוציא אחרים.53 ולפי הנ“ל ניחא. דכיון דברכת התורה אינה 

סוכה נב ע“א, וכיון שהגיע: “והא דעונין אמן בהנפת סודרין, היינו בקריאת ספר תורה, ולא בתפלה ולא   49
בדבר ששליח מוציא רבים ידי חובתן”.

ולפיכך מזכיר את ה’  שו“ת רדב“ז א, תקעב: “אבל ברכת התורה, אין קריאה בס“ת בפחות מעשרה,   50
ואומר ברכו את ה’ המבורך. לפי שהוא לבדו בא לקרות והצבור לא נתחייבו בברכה זו”.

שו“ת נודע ביהודה, מהדורה תנינא, או“ח טו: “ובפרט לדידן, שכל אחד מהעולים מברך, א“כ שום אחד   51
אינו מכוין להוציא אחרים בברכתו”.

לאמיתו של דבר, עיקר הטיעון הזה נמצא כבר במנחת חינוך, מצווה תל: “ומבואר שם בש“ע דנשים   52
כיון דאינם חייבים במצות לימוד התורה למה חייבים…  עיון:  זה צריך  ומכל מקום דבר  חייבות לברך… 
ואפשר כמו ברכת המזון, שאינו מצוה לאכול, רק התורה צותה שאם יאכל יברך והוא מצות עשה, הכי נמי 
כתבה התורה: מי שלומד, אף על פי שאינו מחויב מצוות עשה לברך. אך עכ“פ הנוסח אשר קדשנו כו’ לעסוק 
בדברי תורה צריך עיון. אך אפשר דאשר בחר בנו דהוא שבח מחוייבים כמו בהמ“ז, אך אשר קדשנו במצותיו 
כו’ אינם מברכים. אך לדידן רשות להם לברך בכל המצות אף על פי שאינם חייבים. והדברים עתיקין. עכ“פ 
ברכת השבח הוא מ“ע אף על פי שאינם חייבים בלימוד התורה, כמו בהמ“ז. ולפ“ז נשים ועבדים מוציאין 

האנשים כי חייבים מן התורה”.

הטורי אבן תירץ את קושייתו על פי שיטת התוספות שנזכרה לעיל )הערה 11(, שבמצוות דרבנן ָּפטּור   53
יכול ִלְפטור את החייב.
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בברכת  חייבות  נשים  גם  כן  ועל  ברכה.  דצריכה  גופא  התורה  על  אלא  המצוה  על 
התורה מן התורה ושפיר מוציאות בזה את האנשים.54

דעות דומות יוחסו לר’ יצחק זאב סולובייצ’יק55 ולגרי“ד סולובייצ’יק.56

אף על פי שפרשנותם של הרמב“ן ור’ חיים סולובייצ’יק מספקת יסוד נוח לאמירת ברכות 

הסמ“ג57  כמו  פוסקים,  כמה  היחידה.  הפרשנות  זו  אין  פנים  בשום  נשים,  ידי  על  התורה 

והדרישה,58 אשר סבורים שברכות התורה של שחרית קשורות למצוות תלמוד תורה, סבורים  

המצוות  של  לפחות   - תורה  בתלמוד  חייבות  שהן  משום  אותן  לומר  צריכות  שנשים  גם 

הנוגעות להן. פרי מגדים59 וביאור הלכה60 סבורים שדי בחיוב החלקי הזה כדי שנשים יוכלו 

לברך את ברכות התורה עבור גברים. הגר“א61 סבור שברכות התורה של שחרית הן ברכות 

המצווה ודוחה את הטענה שנשים חייבות אפילו במקצת בתלמוד תורה, אך יחד עם זאת 

פוסק שהן יכולות לברך את ברכות התורה משום שככלל הן יכולות לברך על מצוות עשה 

שהזמן גרמן כשהן עושות אותן מרצונן. פירוש אחר מציעים האגור62 ומגן אברהם,63 הסבורים 

ר’ אריה פומרנצ’יק, עמק ברכה, ירושלים תשל“ד, עמ’ מו. אני מודה לפרופ’ דוב פרימר שהביא מקור   54
זה לידיעתי. 

עמדתו של הגר“ח אינה זהה לעמדת הטור, השו“ע ואחרים, שטענו שברכות התורה של הקריאה אינן כרוכות 
בבעיית הוצאה ידי חובה משום שברכות אלו אינן ברכות מצווה )אלא נתקנו לכבוד התורה(. עמדתו של 
הגר“ח מרחיקה לכת הרבה יותר: לשיטתו לנשים וגברים יש חיוב שווה ביחס לברכת התורה, ונשים יכולות 

לברכן עבור גברים בכל מקרה.

שו“ת ציץ אליעזר טו, כד: “אולם עולה בדעתי לומר דאולי המכוון בזה )= הסתירה בשו“ע או“ח ס’ יז   55
ומז( אל הביאור וההסבר שמביא בחידושי הגרי“ז הלוי ז“ל בפי“א מה’ ברכות הט“ז בשם אביו הגאון הגר“ח 
ז“ל, שהסביר דלכן נשים מברכות ברכת התורה, מפני דברכת התורה אין הברכה על קיום המצוה של תלמוד 
תורה, רק דהוא דין בפני עצמו דהתורה בעי ברכה, ונשים פטורות רק מהמצוה של ת“ת אבל אינן מופקעות 
מעצם החפצא של ת“ת”. לפיכך, לדעת ציץ אליעזר, נשים חייבות לברך ברכת התורה אפילו אם אינן לומדות 

אלא את המצוות שהן חייבות בהן.

מבית מדרשו של הרב, ירושלים תשל“ח, עמ’ 35: “דברכת התורה לא הוי על החיוב ללמוד או על הקיום   56
של החיוב, אלא על החפצא של תורה, ואף בלימוד נשים יש חפצא של תורה… וראיית הגר“ח לזה, מדנשים 

עולות למנין שבעה אף דאינן מחויבות בדבר, ומכל מקום מוציאות, דלא בעינן אלא חפצא של תורה”.

מובא בבית יוסף, או“ח מז.  57

או“ח מז )בסופו(.  58

משבצות זהב, או“ח מז.  59

או“ח מז, לד )משנה ברורה(.  60

ביאור הגר“א, או“ח מז, יד, ד“ה נשים.  61

מובא בבית יוסף, שם ]ראו הערה 58[.  62

או“ח מז, יד, י.  63
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שברכות התורה של שחרית הן חלק מהתפילה ולכן נשים חייבות בהן משום שהן חייבות 

בתפילה.64 לבסוף, בנוגע לברכות התורה של קריאת התורה, ר’ יצחק הלוי רואה בהן ברכות 

יכולות לברך אותן על סמך הברייתא “הכל עולין למניין שבעה”  מצווה אך פוסק שנשים 
וקביעתו שנשים יכולות לברך על מצוות שאינן מחויבות בהן.65

דעה חולקת מביא המאירי )בית הבחירה, מגילה כג ע“א(:66

ויש מי שמפרש שלא נאמרו הדברים )= שהכל עולין למניין שבעה( אלא בזמן שהיו קוראין אמצעיים 

בלא ברכה ואשה יכולה לקרות באמצע. אבל עכשו שכלן מברכין אין אשה קוראה כלל. וכן הדין נותן, 
שהרי היאך תברך והיא פטורה.67

שהמאירי  ראינו  שכבר  משום  מסופק,  זה  ייחוס  עצמו.68  למאירי  לעתים  מיוחסת  זו  דעה 

מתקבל על הדעת שכך סבר גם הרמב“ם, שהביא את החיוב לומר את ברכות התורה בפרק ז מהלכות   64
תפילה, שם דן בכלל דיני ברכות השחר. עם זאת, בניגוד לברכות השחר, אותן יש לברך )לשיטת רמב“ם( 
רק אם יש חיוב מתאים )למשל, רק מי ששמע את קריאת הגבר יכול לברך “הנותן לשכוי בינה”(, ברכות 
התורה חייבות להיאמר בתפילה בכל מקרה, לכאורה גם על ידי נשים, שלשיטת רמב“ם )הלכות תפילה א, 
ב( חייבות בתפילה. לפיכך, אף שהרמב“ם )בניגוד לרמב“ן( לא מנה את ברכות התפילה בין תרי“ג מצוות 
דאורייתא, הוא רואה בהן חלק מסדר התפילה שתקנו חכמים מכח מצוות דאורייתא של תפילה. ראו ערוך 

השולחן )או“ח מז, ב(, שטען שלדעת רמב“ם ברכות התורה הן דאורייתא.

מחזור ויטרי שנט )בסופו; ראו הע’ 77 להלן(.  65

גירונדי,  יונה  רבינו  או“ח קלט( בשם  ובב“ח,  יוסף  בבית  )הובא  ר“י אבוהב  דעה חולקת אחרת מביא   66
שפסק כי העולה לתורה צריך לברך בקול כיון שהציבור חייב לשמוע את הברכות כדי שהעולה יוציאם ידי 

חובה. ר“י אבוהב, ב“י וב“ח לא קיבלו פסיקה זו, ור“י אבוהב לא קשר אותה לעניין קריאת נשים בתורה.

ראב“ן סבר, כנראה, בדומה לר“י גרונדי, כפי שעולה מתשובתו שהביא רצ“פ פרנק )שו“ת הר צבי, או“ח א, 
נח(: “וכן מבואר בתשובת הראב“ן )סימן עג( שכתב וזה לשונו: שאלני אחי, הקורא בתורה למה אומר לצבור 
ברכו את י’י המבורך, יברך ברכת התורה ודי. השבתי לו: לפי שעזרא תקן לישראל קריאת התורה והקורא 
בתורה מוציא הרבים ידי חובתם, לפיכך הרי הוא אומר לצבור: אתם צריכים לברך ולקרות כמוני, תסכימו 

לקריאתי ולברכתי ותברכו עמי, והם עונים ומברכים.”

76, הביא את דברי המאירי והוסיף כאן את ההסבר “שהרי  1(, עמ’  א’ ווייס, נשים בתפילה )ראו הע’   67
היאך תברך )ותוציא את הציבור ידי חובת שמיעת קריאת תורה( והיא פטורה”. הגהה זו מניחה שיש חובה 
ליחיד לשמוע את קריאת התורה, אך לא ייתכן שכך סבר המאירי. כבר הראיתי שאין חובה ליחיד לשמוע את 
הקריאה אלא רק חובה על הציבור לקרוא בתורה. ואכן, גם המאירי סובר כך, כמוכח מדבריו בהמשך )כד 
ע“א(: “קטן קורא בתורה. שאין הכוונה אלא להשמיע לעם, ואין זו מצוה גמורה כשאר מצות שנאמר בה כל 
שאינו מחויב וכו’”. עם זאת, מיד בהמשך הוא מעיר: “ואף על פי שהוא מברך הרי מ“מ יש לו שייכות בתלמוד 

תורה”, בניגוד לאשה.

ברכי יוסף, או“ח רפב, ז. אמנם נראה שהחיד“א לא קיבל את שיטת המאירי, כיון שבשו“ת יוסף אומץ,   68
סז, פסק שנשים יכולות לומר את ברכות התורה על קריאה בתורה.
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הודה שברכות התורה של קריאת התורה אינן ברכות המצווה69 אלא ברכות שבח.70 יתר על 

כן, המאירי פתח את פירושו לכלל “הכל עולין למניין שבעה” בקביעה שהוא מתאים לכל 

“מנין של קריאת התורה” )שם כג ע“א(, גם כשיש פחות משבעה עולים.71 במקרה זה, אפילו 

לפני התקנה שכל העולים לתורה מברכים, נשים שהיו עולות לתורה בשני, חמישי או שבת 

נשים  בצירוף  דן  כשהוא  ועוד,  לברך.  מתחייבות  והיו  אחרונות  עולות  בהכרח  היו  במנחה 

עם גברים לזימון בוחן המאירי מקרים אחרים של צירוף נשים למניין, וטוען שנשים בזמן 

הזה אינן מנועות מקריאת התורה אלא משום כבוד הציבור, אע“פ שאינן יכולות להצטרף 

כבוד  מפני  אלא  לא אמעוט  התורה  דבקריאת  גב  על  “אף  התורה:  לקריאת  הדרוש  למנין 

צבור, מ“מ אינה עולה למנין י’ של מעמד ותפלה”.72 עם זאת, כיוון שהמאירי הוא הסמכות 

את  לברך  יכולות  שאינן  משום  בתורה  נשים  קריאת  האוסרים  מסתמכים  עליה  העיקרית 

ברכות התורה,73 כדאי לבחון את מקורותיה של הדעה הזו ולהעריך את משקלה ההלכתי.

הדעה שציטט המאירי מבוססת על שתי הנחות: האחת - ברכות התורה )לפחות על קריאת 

התורה( הן ברכות המצווה. ההנחה השנייה היא שנשים אינן יכולות לברך את ברכות המצווה 

כשהן מקיימות מצוות שאינן חייבות בהן )במקרה זה תלמוד תורה(. 

באשר להנחה הראשונה, כבר ראינו שרוב הפוסקים, כולל המאירי, אינם סוברים שברכות 

התורה הן ברכות המצווה, ואפילו אלה הסבורים כך מתירים לנשים לאמרן, מסיבות שונות. 

באשר להנחה השנייה, השאלה אם נשים יכולות לברך על מצוות שאינן חייבות בהן נתונה 

במחלוקת מתמשכת בין הפוסקים הספרדים והאשכנזים )ככלל(. הרמב“ם בהלכות ציצית ג, 

ט פוסק: “ונשים ועבדי’ שרצו להתעטף בציצית מתעטפים בלא ברכה. וכן שאר מצות עשה 

שהנשים פטורות מהן, אם רצו לעשות אותן בלא ברכה אין ממחין בידן.” הבית יוסף פוסק, 

בהגהתו  הרמ“א,  אולם  מהן.  פטורות  שהן  מצוות  על  מברכות  אינן  שנשים  הרמב“ם,  כמו 

יז, ב(, מצדד בדעת רבנו תם: “ומכל מקום אם רוצים לעטפו )= טלית(  על השו“ע )או“ח 

ולברך עליו הרשות בידן, כמו בשאר מצות עשה שהזמן גרמא”. המנהג הספרדי כיום מתאים 

בית הבחירה, ברכות יא ע“ב, כא ע“א.  69

שם מו ע“א.  70

ראו שו“ת בני בנים א, עמ’ יז: “ומהר“ם הביא דברי רבינו שמחה שלא רק למנין שבעה היתה עולה אלא   71
גם למנין שלושה, ואם כן היתה מברכת… והיא אומרת ברכו את י’י המבורך והוי דבר שבקדושה”.

בית הבחירה, ברכות מז ע“ב.  72

היינו  שבעה  למנין  עולין  וקטן  שאשה  מה  “דילמא  מט:  א,  פרק  )קידושין  הרא“ש  גם  מביא  זו  דעה   73
באמצע”(, וכפי שראינו הוא דוחה אותה.
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לפסיקת ר“י קארו,74 בעוד המנהג האשכנזי מתאים לשיטת ר“ת ורמ“א.

רבנו תם, הנציג הראשי של העמדה שנשים מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמן אם הן 

רוצות לקיימן, הציע את עמדתו במקומות רבים75 ובעלי התוספות דנו בה באריכות. במקום 

נשים  עולין למניין שבעה”: אם  “הכל  ר“ת מהברייתא  יהודה את  בן  יצחק  ר’  סייע  מסוים 

פטורות ממצוות תלמוד תורה, צירופן לעולים לתורה מוכיח, לדעת ריב“י, שהן יכולות לברך 

עליה אף על פי שאינן מחויבות במצווה. ר“ת דחה את הסיוע הזה בטענה שברכות התורה 

אינן ברכות המצווה.76 ר“ת העלה טיעון נוסף נגד ריב“י, שהוא המקור לדעה שציטט המאירי. 

זה, הכלל “הכל עולין למניין שבעה” קדם לתקנה שכל העולין לתורה מברכין  לפי טיעון 

לפניה ולאחריה, ולכן נשים היו יכולות לעלות בלי לברך. אפשר היה להסיק מכאן שנשים 

אינן יכולות לברך על הקריאה, בניגוד לעמדתו של ר“ת. הוא דוחה הבנה זו בטענה שלשון 

הברייתא “עולין למניין שבעה” מלמדת שאשה יכולה לעלות גם לעלייה השביעית, שבכל 

מקרה נדרשת בה ברכה. כך או כך, ברור שהתנגדותו העיקרית של ר“ת לסיועו של ריב“י 

מבוססת על ההנחה שברכות התורה אינן ברכות מצווה.

אם כן, ראינו שרוב הפוסקים, מסיבות כאלה ואחרות, אינם מוצאים מניעה שנשים יאמרו את 

ברכות התורה. הדעה היחידה השוללת במפורש קריאת נשים בתורה משום שאינן יכולות 

לברך את ברכות התורה, מבוססת על תירוץ של התוספות שבא להוכיח את ההפך הגמור, 

לומר  נוכל  בהן.  חייבות  יכולות לברך על מצוות שאינן  אינן  ומבוססת על ההנחה שנשים 
שהכף נוטה בבירור לצד ההיתר לנשים לברך את ברכות התורה.77

יביע אומר, ה, או“ח מג.  74

תוספות קידושין לא ע“א, דלא מפקידנא; עירובין צו ע“א, דילמא; ר“ה לג ע“א, הא ר’ יהודה.  75

הוכחתו של ריב“י נתקבלה על דעת ר’ יצחק הלוי )מחזור ויטרי שנט(: “כן הורה ר’ יצחק הלוי שאין   76
מונעים מן הנשים לברך על לולב וסוכה… אם חפיצות להביא עצמם בעול המצוה הרשות בידה ואין מוחין 
לה… ומאחר דמקיימת מצוה היא אי איפשר בלא ברכה. תדע. דהא אמרי’ הכל עולין למיניין שבעה ואפילו 
אשה. אלמא אשה עולה ומברכת אף על גב דפטורה מתלמוד תורה… שמעינן, אם רצת לקיים מצות עשה 

הרשות בידה, ואין כאן משום ברכה לבטלה”.

דבר  שזהו  משום  בתורה  קריאה  על  התורה  ברכות  את  לברך  יכולות  אינן  שנשים  טוענים  שמעתי   77
שבקדושה שנשים אינן שייכות בו, אך לא מצאתי לכך כל יסוד. דברים שבקדושה דורשים מניין, ובהעדרו לא 
יכולים לקיימם לא גברים ולא נשים. אך כשיש מניין אין שום סיבה שנשים לא ישתתפו בדברים שבקדושה. 
עוד שמעתי אומרים שנשים אינן יכולות לומר את “ברכו” שלפני ברכות התורה. לא מצאתי סמך לטענה 
זו ואני יכול רק לשער שהיא נובעת מתפיסת ה“ברכו” כדבר שבקדושה שנשים אינן יכולות לאמרו. ושוב, 
אין סיבה להניח שנשים אינן יכולות לומר דברים שבקדושה כשיש מניין גברים. ואכן, החתם סופר )שו“ת 
ח“א ]או“ח[, סו( כתב: “על כן נראה לעניות דעתי אפילו בזמן המשנה וגם מיד בתקנת עזרא ואפשר אפילו 
בתקנת משה רבנו עליו השלום מיד תקנו לומר כל אחד ואחד שעלה אמר ‘ברכו את ה’ המבורך’ והם ענו 
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2.3 בעל הקריאה וההעדפה המכלילה

עוד חשוב לציין שתפקיד בעל הקריאה, הקורא בעבור כל העולים לתורה, היה מבוסס היטב 

בתקופת הראשונים.78 במתכונתה הקדומה של קריאת התורה היה כל עולה ועולה קורא את 

חלקו בעצמו. מאוחר יותר נתקבל הנוהג שאדם אחד, הוא בעל הקריאה, קורא את התורה 

בקול בשעה שהעולה לתורה מקשיב79 או קורא עמו בלחש.80 לדעת רוב הראשונים, חז“ל 

תיקנו שבעל הקריאה יקרא בתורה כדי לא להביך את אלה שאינם יודעים לקרוא בתורה 

ולכן לא ייקראו לעלות לתורה, או אולי אף ייעדרו מהתפילה מחשש שמא ייקראו לעלות 
ולקרוא.81

הנהגת התפקיד של בעל הקריאה אינה בעלת חשיבות היסטורית בלבד. מכיוון שהתורה 

אינה נקראת על ידי העולה יכולים גם הבור והסומא לעלות לתורה, מה שנמנע מהם עד כה 

משום שאינם יכולים לקרוא.82 לענייננו, יש לבחון האם אשה יכולה לעלות לתורה אפילו 

את  שהניעה  המכלילה  ההעדפה  יותר  עוד  חשובה  לציבור.  אותה  לקרוא  יכולה  אינה  אם 

הנהגת בעל הקריאה. הראשונים שהנהיגו את בעל הקריאה היו נאמנים לתקדימים הלכתיים 

שהרחיקו לכת כדי לכלול נשים ובורים בחיי הדת. הנציג המובהק של גישה זו הוא ר’ יוסי, 

שפסק שנשים רשאיות לסמוך על קרבנותיהן.83 גם ר’ יוסי וגם ר’ יהודה החולק עליו הסכימו 

שמעיקר הדין נשים אינן סומכות. ר’ יהודה למד מהתורה שנשים אסורות לסמוך, ור’ יוסי 

ברוך ה’ המבורך לעולם ועד … אבל ברכה ממש נתקן מפני הנכנסין ויוצאים”.

ראו תוספות מגילה כא ע“ב, תנא; ב“ב טו ע“א, שמונה )בשם ר“ת(; ר“ן על הרי“ף, מגילה יב ע“א, קראה   78
אחד; רא“ש, מגילה פרק ג, א; ריטב“א, מגילה כא ע“ב; טור, או“ח קמא; שו“ע, או“ח קמא, ג.

ראו כסף משנה, הלכות תפילה יב, ו, ולא יקראו שנים.  79

ראו שו“ע, או“ח קמא, ב.  80

ראו, למשל, תוספות ב“ב טו ע“א, שמונה: “ומה שנוהגים עתה לקרוא שנים ]בכל התורה[, אומר ר“ת   81
כדי שלא יתבייש מי שאינו יודע לקרות בעצמו. כענין שמצינו במסכת ביכורים )פ“ג מ“ז(, דתנן: כל מי שיודע 
לקרות קורא בעצמו ושאינו יודע לקרות מקרין לפניו. נמנעו מלהביא ביכורים. התקינו שיהיו מקרין את מי 

שיודע לקרות ואת מי שאינו יודע לקרות”.

אך לדעת רא“ש )מגילה פרק ג, א( התקינו בעל קריאה כדי שהקריאה תהיה כתיקנה: “ומה שנהגו האידנא 
ששליח צבור קורא, היינו שלא לבייש את מי שאינו יודע לקרות, כדתנן גבי בכורים… ואין הדמיון נראה לי. 
דהתם נמנעו מלהביא בכורים ועברו על מה שכתוב בתורה, אבל הכא בקיאין יקראו והאחרים ימנעו, ומחמת 
הבושה יתנו לב ללמוד הפרשה. אלא נראה הטעם לפי שאין הכל בקיאין בטעמי הקריאה ואין צבור יוצאין 
בקריאתו והוא בעיניו כיודע, ואם לא יקראוהו בתורה אתי לאינצויי עם ש"ץ. לכך התקינו שיקרא שליח צבור 
שהוא בקי בקריאה". הרא"ש אינו חושש לבייש את אלו שאינם יודעים לקרוא: לדעתו, הפתרון לבורות הוא 

חינוך, לא מעקפים הלכתיים.

ראו רמ“א, או“ח קלט, ג: “ומהרי“ל כתב דעכשיו קורא סומא, כמו שאנו מקרין בתורה לעמי הארצות.”  82

בבלי עירובין צו ע“ב, ר“ה לג ע“א, חולין פה ע“א.  83
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חלק עליו והתיר להן לסמוך “מפני נחת רוח.”84 הרמב“ם פסק כמו ר’ יהודה שנשים אינן 

סומכות רשות, בהתאם לשיטתו שנשים אינן מברכות על מצוות שאינן חייבות בהן.85 ר“ת, אף 

על פי שהודה שלפי כללי הפסיקה צריך לפסוק כר’ יהודה )כשהוא חולק על ר’ יוסי(, צידד 

בר’ יוסי, בעיקר משום שהסכים לנימוקו שאין למנוע מנשים את נחת הרוח של השתתפות 
בעבודת ה’, ומכאן קבע שנשים יכולות לברך על מצוות שהן פטורות מהן.86

נטייתו המכלילה של ר’ יוסי הנחתה את פסיקת ההלכה במשך הדורות. וכך, למרות איסור 

תנאי נחרץ נגד קבלת עדותו של עם הארץ,87 התלמוד העדיף את דעתו המתירה של ר’ יוסי, 

“משום איבה”: 

דתניא: אמר רבי יוסי: מפני מה הכל נאמנין על טהרת יין ושמן כל ימות השנה. כדי 

שלא יהא כל אחד ואחד הולך ובונה במה לעצמו ושורף פרה אדומה לעצמו. אמר רב 
פפא: כמאן מקבלינן האידנא סהדותא מעם הארץ. כמאן, כרבי יוסי.88

החשש שמא “יהא כל אחד ואחד הולך ובונה במה לעצמו” נתקבל גם על דעת הראשונים 

עם  על  מזמנין  “אין  המפורש  התנאי  האיסור  למרות  לזימון,  הארץ89  עם  לצרף  שהתירו 

הארץ” – )על פי ברייתא בבבלי ברכות מז ע“ב(.

אולם, התוספות העידו כי “הרב ר’ אלחנן אומר דקיימא לן כרבי יוסי וחיישינן לאיבה. לפיכך 

מזמנינן עכשיו בכל עם הארץ, אף על גב דאמרינן בברכות ‘אין מזמנים על עם הארץ’”.90 דעת 

ראו ספרא, דבורא דנדבה, פרשה ב, ב וכן בבלי חגיגה טז ע“ב: “בני ישראל סומכין אין בנות ישראל   84
סומכות. רבי יוסי ורבי שמעון אומרין הנשים סומכות רשות. אמר רבי יוסה. אמר לי אבה אלעזר. היה לנו 
עגל זבחי שלמים. והוצאנוהו לעזרת הנשים וסמכו עליו הנשים.וכי יש סמיכה בעזרת הנשים. אילא מפני 

נחת רוחן שלנשים”.

הלכות מעשה הקרבנות ג, ח.  85

תוספות ר“ה לג ע“א, הא ר’ יהודה: “אומר ר“ת. אף על גב דסתם מתניתין כרבי יהודה, הלכה כר’ יוסי   86
דנימוקו עמו. ומעשה רב… מיכל בת שאול היתה מנחת תפלין ואשתו של יונה שהיתה עולה לרגל, וההוא 
עובדא… דהבאנוהו לעזרת נשים וסמכו עליו נשים כדי לעשות נחת רוח לנשים. ומותרות לברך על מצות 

עשה שהזמן גרמא אף על גב דפטורות מן דבר המצוה ההיא”

בבלי פסחים מט ע“ב: “תנו רבנן: ששה דברים נאמרו בעמי הארץ. אין מוסרין להן עדות ואין מקבלין   87
ממנו עדות…”

בבלי חגיגה כב ע“א. ר’ יוסי חושש שאם היין והשמן שמביאים עמי הארצות למקדש יידחו, הם יפרשו   88
מהציבור ויקימו קהילה משלהם.

בימי  בניגוד לחבר.  ומעשרות,  ותרומות  על טהרות  זה שאינו מקפיד  הוא  “עם הארץ”  בימי התלמוד   89
הראשונים הפך “עם הארץ” כינוי לבור שאינו מקפיד במצוות, הפכו של תלמיד חכמים.

חגיגה כב ע“א, כמאן.  90
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ר’ אלחנן היא המקובלת כיום.91

בעניין  הממשי  הספק  את  להכריע  צריך  ברורות:  בתורה  נשים  קריאת  לעניין  ההשלכות 

במרקם  לפגיעה  שיוביל  חלקלק”  “מדרון  מפני  החוששים  המבדיל.  לא  המכליל,  לצד  זה 

העדין של חיי הקהילה חוששים רק לעתים נדירות מהאפשרות ההפוכה, שהתנגדות לדחף 

ההלכתי לקבל ולתת “נחת רוח” לציבור גדול ככל האפשר, עלולה להוביל לניכור והתרחקות 

של הרבה אנשים שיחסם לדת רציני וכן, מהקהילה האורתודוקסית. הקריאה להשתתפות 

משמעותית יותר של נשים בבית הכנסת נענתה בקהילות מסויימות בנכונות לשקול, ולעתים 

וחברתיות  לעודד, מנייני נשים נפרדים. קיום המניינים הללו מעורר סבך בעיות הלכתיות 

חמורות הרבה יותר מהשאלות הכרוכות בעליית נשים לתורה וקריאתן בה.92 מפליא הדבר 

שרבנים מוכנים לשקול ברצינות חידוש הלכתי שיביא את מחצית קהילתם “שיהו בונים כל 

אחד ואחד במה לעצמו”, לפני שהם בוחנים את האפשרות לאחד את כלל ישראל בקהילה 

אחת ותפילה אחת, עד כמה שהדבר אפשרי הלכתית. אולי נוח יותר להוציא את הבעיה מבית 

הכנסת ומאחריותו של הרב, אבל האם זו רוח האחריות וההכללה של ההלכה?

יש התנגדות כזו לקריאת נשים בתורה? האם המקורות,  אולם, אם הכל כה פשוט, מדוע 

הראשונים והפוסקים אוסרים עליה בצורה כלשהי? יש צורך בלימוד מקיף של המקורות, 

החל בברייתא ובתוספתא וכלה בדעות בני זמננו. או אז יתברר שלא רק ההלכה קובעת, אלא 

גם עמדותיהם של אנשים כלפי המהלך ההלכתי.

הבה נלמד את הסוגיא.

שו“ע, או“ח קצט, ג: “עם הארץ גמור מזמנין עליו בזמן הזה.”  91

בעיה חמורה במיוחד היא האם אפשר לומר דברים שבקדושה ללא מניין )של עשרה גברים(. ראו ספיקו   92
7 לעיל( אם אפשר לכלול נשים במניין הדרוש לקריאת התורה. זו דעת מיעוט, ולא  של מגן אברהם )הע’ 
“מניין”  ולא  “תפילה”  נשים  לכנות תפילת  בה. הפתרון הסמנטי,  נשים מצדדים  שמעתי שתומכי תפילות 
אינה פותרת את הבעיה הזו. המונח ההלכתי לקבוצה של עשרה הוא “עשרה”, בעוד “מניין” יכול לשמש 
לקבוצות שונות בגודלן וכוונתן, שלחלקן נשים יכולות להצטרף. לעניין זה ראה מאמרו הנאה של א’ פרימר 
)גברים( משום שהן מקיימות “תפילה”  יכולות לקרוא בתורה ללא עשרה  1. הטענה שנשים  הנזכר בהע’ 
למניינים  נשים  מוכנים לשקול הצטרפות של  אינם  רבנים  עוד  כל  “מניין” חסרת משמעות הלכתית.  ולא 
“רגילים”, אין חלופה לתפילת נשים. מצד שני, עלינו לברר שמא תפילות נשים, כתופעה מתמשכת, אינן 
בניגוד  נפרדות,  נשים  תפילות  של  לאפשרות  מעולם  התייחסה  לא  ההלכה  ותרבותית.  הלכתית  שגויות 
לאפשרות שאשה תעלה לתורה במניין “רגיל”. מבחינה תרבותית, כינון מנייני נשים וגברים נפרדים עשוי 
להיות ויתור אידיאולוגי לפמיניזם הרדיקלי, ובטווח הארוך להוביל תופעה לא בריאה שתערער את הקהילה.
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3. המקורות הראשיים: ברייתא, תוספתא וירושלמי

3.1 “הכל עולין למניין שבעה”

לברייתא שנזכרה בפרק הקודם יש מקבילה בתוספתא: 

ברייתא )בבלי מגילה כג ע”א(

ואפילו  קטן  ואפילו  שבעה,  למנין  עולין  הכל 
אשה.

אבל אמרו חכמים: אשה לא תקרא בתורה מפני 
כבוד צבור.

תוספתא מגילה ג, יא

והכל עולין למנין שבעה, אפי’ אשה אפי’ קטן.

אין מביאין את האשה לקרות לרבים.

לתורה.  לעלות  יכולים  נשים,  גם  הכל,  דומה:93  ובתוספתא  בברייתא  הראשונה  הקביעה 

באיסור על קריאת נשים בתורה יש הבדל: התוספתא קובעת בפשטות ש“אין מביאין את 

האשה לקרות לרבים”, בלי לשלול את האפשרות שבמקרים מסוימים אשה עשויה לקרוא. 
הברייתא מציעה איסור גורף יותר ומנמקת אותו: “אשה לא תקרא בתורה מפני כבוד צבור”.94

כיצד יש להבין את היחס בין הברייתא והתוספתא? האם הן משלימות זו את זו, סותרות זו 

את זו, או אולי יש לבחון כל אחת מהן לעצמה? לאילו נסיבות מתייחסת קביעת התוספתא 

“אין מביאין את האשה לקרות לרבים”, ומה יחסה, אם בכלל, לנוסח הברייתא? האם נשים 

וקטנים יכולים לעלות לתורה רק בשבת, כשיש שבעה עולים, או גם לקריאות בהן יש פחות 

משבעה? בגלל מיעוט המקורות המתייחסים ישירות לבעיות אלה, ניתן להשיב עליהן רק 

מתוך דיוק במקורות העומדים לרשותנו ובחינת השלכותיהם האפשריות. המסקנות העולות 

מעיון כזה אינן הכרחיות, אך אני מאמין שהוא חשוב, ולו רק כדי להעמיד מסגרת לסיווגן 

והערכתן של האפשרויות השונות.

לקרות  האשה  את  מביאין  “אין  התוספתא  קביעת  את  להבין  יש  והרי“ד96  ריא“ז95  לדעת 

לרבים”, על פי האמור מיד בהמשך )ג, יב(: “בית הכנסת שאין להם מי שיקרא אלא אחד. 

עם זאת, תנו דעתכם שהברייתא מקדימה קטנים לנשים, והתוספתא - להפך.  93

על  הצביעו   )400  ,395 עמ’  )תשנ“ז(,  ג  סו,  תרביץ  שבעה”,  למניין  עולין  )“הכל  ספראי  ושמואל  חנה   94
גורף. הניסוח הזה מלמד שקריאת  וחותמת באיסור  הסתירה הפנימית בברייתא, שפותחת בניסוח מכליל 
נשים בתורה נהגה בפועל, שאם לא כן קשה להבין למה תתיר הברייתא, עקרונית, קריאת נשים, רק כדי 
לאסור אותה לאלתר. לעומת זאת, התוספתא פותחת בניסוח מכליל שמסויג אחר כך, אך לא מבוטל לגמרי.

או“ז ב, שפג.  95

פסקי הרי“ד למגילה )יד הרב הרצוג, ירושלים תשל“א(, עמ’ רסז.  96
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עומד וקורא ויושב, ועומד וקורא ויושב, עומד וקורא ויושב, אפי’ שבעה פעמים”. לפי פירוש 

זה, התוספתא עוסקת בציבור שאין לו מי שיקרא וצריך להביא לו קורא. התוספתא פוסקת 

שבמקרה זה “אין מביאין אשה לקרות לרבים”, כנראה אפילו במחיר ביטול הקריאה, כיוון 

אחרים,  )גברים(  קוראים  כשיש  אך  בתורה.97  היחידה  הקוראת  תהיה  ייתכן שאישה  שלא 

נראה שהתוספתא תתיר לצרף אישה למניין העולים.

אפשר לחשוב על שתי סיבות לאסור על אשה להיות קוראת יחידה בתורה. הברורה ביותר 

היא כמובן זו המוצעת בברייתא המקבילה: קריאת התורה על ידי אשה )בלבד( פוגעת בכבוד 

יכולה להתקיים  הצבור. אך סיבה סבירה אחרת היא שהקריאה בתורה מעיקר הדין אינה 

היא  בקריאה  שווה  נשים מהשתתפות  מניעת  כלומר,  היחידות,  הקוראות  הן  נשים  כאשר 

מעיקר התקנה ואיננה איסור שבדיעבד. 

הנימוק השני הזה עולה ממחלוקתם של ריא“ז ורי”ד בעניין עליית קטן לתורה בשני, חמישי 

ושבת במנחה, כשיש שלושה עולים. ר’ יצחק98 פוסק שקטנים ונשים יכולים לעלות בימים 

אלה.99 לפי שיטה זו, האיסור על קריאת נשים בתורה אינו אלא משום כבוד הצבור, והברייתא 

חמור  הציבור  לכבוד  והחשש  מלא  הכנסת  בית  שבשבת  משום  רק  עליות  שבע  הזכירה 

יותר.100 הרי“ד חולק ומפרש את הברייתא/תוספתא פירוש מצומצם: “הכא משמע דדווקא 

קריאה  רי“ד  לפי  לא.”101  וארבעה  שלשה  אבל  הקטן.  עולה  גברי,  דנפישי  שבעה,  לעניין 

בתורה מחייבת שלשה קוראים גברים לפחות, ונשים וקטנים רשאים להצטרף עליהם אך 

לא להחליפם.102 לפיכך נראה שלדעת רי“ד אשה לא יכולה להיות קוראת יחידה בתורה, לא 

זכרו שבזמן התוספתא עוד לא היה בעל קריאה וכל עולה קרא את חלקו בפרשה.  97

 4.3 פרק  )להלן  קח  פראג,  דפוס  מרוטנברג,  מהר“ם  שו“ת  ראו  שמחה,  ר’  של  פסיקה  בעקבות  אולי   98
בסופו(.

לדעת ריא“ז אין חשיבות מיוחדת למספר העולים, ראו או“ז א, תשנב, א: “והני שלשה אינם אלא כנגד   99
בעלמא. ואפי’ חד, היכא דליכא דידעי לקרות בתורה, תניא בתוספתא דיחיד קורא ויושב ועומד וקורא עד ז’ 

פעמים, לשלומי )= להשלים( מנין רואי פני המלך”.

שם: “והא דתנו רבנן: ‘הכל עולין למנין שבעה, אפי’ אשה אפי’ קטן’. דסלקא דעתך אמינא הואיל וכבוד   100
שבת חמירא, ותו דאיכא כינופיא, דהכל בטלים ממלאכתם ובאים לבית הכנסת משום כבוד שבת, וכבוד 

ציבור דרבים הם, לא יהא קטן עולה. קא משמע לן”.

פסקי הרי“ד, שם. הרי“ד לא התייחס לקריאות של חמישה או ששה עולים )במועדים או ביום הכפורים,   101
בהתאמה(.

נראה שזו גם דעת הרשב“ץ, ראו שו“ת תשב“ץ א, קלא: “וכן נמי לעלות למנין ז’ הקלו בה, אפילו באשה   102
ועבד וקטן דלאו בני חיובא, משום שהצבור כבר יצאו ידי חובתן בקריא’ השאר. שאין קריאת ז’ אלא לכבוד 

היום, דכל דטפי מילתא מחבריה טפו לי’ גברא יתירא. וכיון דמשום כבוד היום הוא הקלו בו בקטן”.
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משום כבוד הציבור אלא משום שקריאה כזו לא נחשבת קריאה כהלכתה. הנימוק “משום 
כבוד הציבור” נוגע לשאר העליות )מלבד השלוש העיקריות(.103

פירוש שונה לחלוטין לתוספתא ולברייתא מציע ר’ יעקב עמדן בחידושיו והגהותיו למגילה. 

הוא מפרש שהקביעה הראשונה בברייתא )הכל עולין למניין שבעה( מתירה לנשים ולקטנים 

לעלות לתורה כשאין שבעה עולים )גברים( כשרים. הקביעה השנייה )אשה לא תקרא בתורה 

משום כבוד הציבור( מתייחסת למצב הרגיל, כשיש שבעה עולים.104 ריעב“ץ לא הזכיר את 

התוספתא, אבל כיוון שהוא מעמיד את הברייתא במקרה של חסרון קוראים, ברור שהתחשב 

בה. בניגוד לריא“ז ורי“ד, שפירשו שהתוספתא אוסרת על אשה להיות קוראת יחידה בתורה, 

ריעב“ץ מפרש שהתוספתא מתירה לאשה לקרוא רק כשהיא הקוראת היחידה.

ולריעב“ץ,  לרי“ד  לריא“ז,  בניגוד  ולברייתא.  לתוספתא  שלישי  פירוש  מציע  פארדו  דוד  ר’ 

את  מביאין  “אין  הקביעה  לשיטתו,  קורא.  שאין  במקרה  התוספתא  את  העמיד  לא  רד“ף 

הואיל  תרד,  לא  עלתה  אם  פנים  כל  דעל  “נראה  אבל  לכתחילה,  רק  היא  לקרות”  האשה 

ומדינא עולה למנין. ומה גם לפי מה שכתב המגן אברהם בסימן רפב, דנשים חייבות לשמוע 

ספר כאנשים, אם כן מסתברא מאחר דשייך חיובא בדידה אם כן אם עלתה לא תרד. וטפי 

משמע הכי מלשון התוספתא שלפנינו, דאין מביאין את האשה לקרות. הא עלתה מעצמה 
עלתה, הואיל ואינו אלא מפני כבוד הצבור”.105

פירוש רביעי מביא הרב שאול ליברמן, שרואה בברייתא ובתוספתא מקורות חלוקים. הוא 

מפרש, בעקבות ריא“ז ורי“ד, שהתוספתא אוסרת על אשה להיות הקוראת היחידה בתורה 

משום שזו מחייבת לפחות קורא אחד שיהא גבר גדול. קביעת הברייתא “אשה לא תקרא 

הבנה זו של דברי הרי“ד מסייגת את מסקנתי בפרק הקודם, שאם קריאת התורה היא חובת צבור נשים   103
לעלות  יכולות  אמנם  נשים  הרי“ד  לפי  גברים(.  )עשרה  מניין  שיש  בתנאי  בשווה,  בה  משתתפים  וגברים 

לתורה, אבל רק אם חלק מהעולים הם גברים.

הגהות וחידושים על מסכת מגילה מהריעב“ץ ז“ל, כג ע“א: “אבל אמרו חכמים אשה לא תקרא בתורה   104
אשה  ואיכא  למקרי  דבקיאי  שבעה  בדליכא  מיירי  ורישא  דאפשר.  היכא  דהיינו  נראה  הצבור.  כבוד  מפני 

דבקיאה, דלא סגי בלא דידה”.

חסדי דוד, מגילה ג, ה, הכל עולין.  105
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בתורה משום כבוד הצבור” היא, לדעת ליברמן, חידוש של הבבלי, שבכך ביטל כל אפשרות 
לצירוף נשים לקריאה.106

ה“הגהות  בעל  מרוטנברג,  הכהן  מאיר  ר’  שהביא  הברייתא  נוסח  את  להזכיר  יש  לבסוף 

מיימוניות” )גה“מ(: “לשביעי הכל משלימין”.107 לפי קריאה זו, אשה או קטן יכולים לעלות 

רק בתור שביעי)ת(. חלותו של כבוד הציבור, לשיטתו, אינה ברורה. לכאורה, נשים מנועות 

אפילו מהעלייה השביעית משום כבוד הצבור, אבל הגה“מ ציטט את הברייתא כדי לפרש 

מדוע התלמוד הירושלמי התיר לעבד כנעני לעלות לתורה. לשיטתו, ההיתר נוגע רק לעלייה 

השביעית. ככל הנראה קריאת עבד בתורה )שחיובו במצוות שווה, ככלל, לחיובה של אשה( 

הזו  האפשרות  אשה.108  קריאת  גם  לטעון,  אפשר  וכך,  הצבור,  בכבוד  פגיעה  נחשבת  לא 
מסתייעת מעדות שהאר“י התיר לנשים וקטנים, במקרים מיוחדים, לעלות לשביעי.109

אם כן, אפשר לסכם את הפירושים השונים לברייתא ולתוספתא כלהלן:

ריא“ז סבור שנשים וקטנים יכולים עקרונית לעלות לתורה לכל עלייה, אך למעשה נשים  א.  

מנועות מכך משום כבוד הציבור.

רי“ד סבור שנשים וקטנים יכולים עקרונית לעלות רק לארבע עליות, אך למעשה נשים  ב.  

מנועות מכך משום כבוד הציבור.

יעב“ץ מתיר קריאת נשים בתורה רק כשאין קוראים גברים. ג.  

רד“ף מתיר בדיעבד קריאת נשים בכל העליות אך אוסר זאת לכתחילה. ד.  

ש’ ליברמן, תוספתא כפשוטה, ה, נויארק תשכ“ב, עמ’ 1,176-8; ובעקבותיו חנה ושמואל ספראי )ראו   106
הע’ 94 לעיל(.

הגהות מיימוניות, הלכות תפילה יב, יז, ס. מתקבל על הדעת שהמהר“ם מרוטנבורג, רבו של ר’ מאיר,   107
החזיק בנוסח דומה, ראו שו“ת מהר“ם מרוטנברג, דפוס פראג, קח )להלן פרק 4.3 בסופו(. בית יוסף, או“ח 
קלה, יג; רפב, ג, מצטט את הגה“מ בנוסח שונה מעט: “הכל משלימין לשביעי,” ומעיר: “וגרסא דידן הכל 

עולין למניין שבעה”. כלומר, ב“י הניח שהגה“מ ציטט נוסח שונה של הברייתא ולא בא לפרש אותה.

אבל ראו מה שכתב ר’ יהודה-ליב גרויבארט, ליד הע’ 112 להלן. אפשר לטעון שבנוגע לקריאת התורה   108
מעמדו של עבד גבוה משל אשה, כיוון שהוא עשוי להיות משוחרר ולהתחייב בכל המצוות; מבחינה זו הוא 
59, הגה“מ סבור שקריאת עבד  59 הע’  1 לעיל(, עמ’  דומה לקטן יותר מאשר לאשה. לדעת מייזלמן )הע’ 

בתורה אינה פוגעת בכבוד הציבור, שהוא עקרון מגדרי.

“ולפי  ע“א:  קמד   ,1740 סלאוויטה  יעקב,  קול  בשם  הנקרא  ז“ל  מהאר“י  סידור  ליפשיץ,  קופל  יעקב   109
לכן  וסוד הקטנות,  נוקבא  נגד העטרה שהיא סוד המלכות דזעיר אנפין שלעולם היא בסוד  ששביעי הוא 

לשביעי ע“פ הדחק מותר לקרוא לשביעי אף אשה או קטן”.
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עוד  יש  בין עמדת התוספתא, המתירה לנשים לקרוא בתורה אם  ליברמן מבדיל  ר“ש  ה.  

קוראים )גברים(, לבין ברייתת הבבלי, שאוסרת קריאת נשים משום כבוד הצבור.

לעלייה  רק  לעלות  וקטנים  לנשים  מתיר  בתוספתא,  גרסתו(  )או  הבנתו  לפי  הגה“מ,  ו.  

שביעית. לא ברור אם כבוד הצבור מונע נשים מלעלות גם לעלייה זו.

3.2 הירושלמי

ירושלמי מגילה ד ג, וירושלמי כתובות ב י, מביא את דברי ר’ זעירה בשם ר’ ירמיה: “העבד 

עולה למנין שבעה”. הירושלמי אינו מקשה על השמועה לעניין קריאת התורה, אבל מעמת 

אותה עם שמועה אחרת: “לא כן אמ’ ר’ חמא בר עוקבא בשם ר’ יוסי ביר’ חנינה: אסור ללמד 

)= עבדו  את עבדו תורה?” ומשיב התלמוד: “תיפתר שלמד מאיליו או שלימדו רבו, כטבי 

המלומד של רבן גמליאל(”. אין כל רמז לכך שעליית עבד לתורה פוגעת בכבוד הצבור. 

מצוה  “כל  האשה:  למעמד  זהה  עבד  של  ההלכתי  שמעמדו  קרובות  לעתים  מציין  הבבלי 

שהאשה חייבת בה עבד חייב בה, כל מצוה שאין האשה חייבת בה אין העבד חייב בה”.110 

בעל קרבן העדה החיל דין זה על סוגיית הירושלמי ופירש שקריאת העבד מותרת משום 

שדינו כדין אשה: “דהא תניא: אשה עולה למנין שבעה. והוא הדין עבד”. לשיטתו, אם כן, 

הירושלמי מתיר קריאת נשים בתורה. אולם אם מעמדם ההלכתי של נשים ועבדים זהה, 

מדוע לא אסר הירושלמי קריאת עבד בתורה משום כבוד הצבור?

אפשר לחשוב על כמה תשובות. פתרון אחד הוא שכבוד הצבור הוא עקרון מגדרי.111 אף 

שחיובם במצוות של עבד ואשה זהה, כשעבד עולה לתורה בית הכנסת נשאר מתחם גברי, 

בשעה שעליית אשה לתורה פוגעת בכבודו )הגברי(. אם כן, כבוד הצבור מייצג את מעמדה 

מכיר  אינו  לבבלי,  בניגוד  הוא שהירושלמי,  פתרון שני  לא ההלכתי, של האשה.  החברתי, 

בעקרון כבוד הצבור ביחס לקריאת נשים בתורה. כאמור לעיל, ר“ש ליברמן ראה בקביעת 

הברייתא “אבל אשה לא תקרא בתורה משום כבוד הצבור” פרשנות בבלית של האיסור על 

קריאת נשים, ור’ יהודה גרויבארט טען שלדעת הרבה ראשונים הירושלמי כלל אינו מכיר 

בעקרון כבוד הצבור.112 אם אכן זה המצב, אפשר אולי להציע מחלוקת בין נוהגי ארץ ישראל 

בבלי חגיגה ד ע“א, נזיר סא ע“א, כריתות ז ע“ב.  110

כדעת מייזלמן )הע’ 1 לעיל(, עמ’ 143 )“נשים מסיחות דעת, לא עבדים!”(. ראו גם הדיון בשיטתו של   111
מייזלמן בהע’ 141 להלן.

חבלים בנעימים, ירושלים תשל“ה, א, כט )עמ’ פז(. אני מודה לפרופ’ דב פרימר שהסב את תשומת לבי   112
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ובבל בעניין קריאת נשים: הבבלי אסר זאת לחלוטין משום כבוד הצבור, בעוד הירושלמי 

נמצא  נשים רק כשאשה היא הקוראת היחידה.113 פתרון שלישי  והתוספתא אסרו קריאת 

השביעית,  העלייה  את  רק  לקרוא  מותר  שלעבד  שהבין  לירושלמי,  הגה“מ  של  בפירושו 

ושיתוף מועט שכזה אין בו פגיעה בכבוד הצבור.

3.3 מהו “כבוד הצבור”?

כפי שראינו, הברייתא )הבבלית( אוסרת קריאת נשים בתורה משום כבוד הצבור. מה טיבו 

ההלכתי של האיסור הזה? האם כבוד הצבור הוא מושג נצחי, קבוע ובלתי משתנה, שאינו 

תלוי בתמורות תרבותיות וחברתיות, או שמא הוא תלוי במנהגי הזמן והמקום, ובעל תוקף 

בכבוד  פגיעה  האם  וקיימות?  חיות  מבוסס  הוא  שעליהן  והמקובלות  המוסכמות  אם  רק 

הצבור פוסלת את קיום המצווה, או שמא זהו רק איסור שלכתחילה? ובעיקר, איזו פגיעה 

בכבוד הצבור יש בקריאת אשה בתורה?

לפיכך,  הציבור.  כבוד  של  חלותו  בנסיבות  דיונים  אין  יותר  מאוחרים  ובמקורות  בתלמוד 

העדויות הטובות ביותר ליישומו של כבוד הצבור נמצאות באותם מקרים בהם התלמוד או 

הפוסקים נימקו באמצעותו מנהג זה או אחר. מקורות אלה, במקרים אלה, חשובים לא רק 

כפוסקים אלא גם כפרשנים.

בנוסף לקריאת נשים בתורה אוסר התלמוד, משום כבוד הצבור, גם על קטן פוחח לקרוא 

בתורה,114 על הפשטת התיבה115 וגלילת ס“ת בצבור,116 ועל קריאה בתורה מחומשים.117 על 

פי מקרים אלה נראה שכבוד הצבור מתייחס למעשים שיש בהם טרחה מיותרת לצבור118 

למקור זה.

לפי הבנתו של מגן אברהם את מסכת סופרים יח, ה )“שהנשים חייבות לשמוע קריאת ספר כאנשים”(   113
חיבור זה, המשקף מסורת ארץ-ישראלית, קובע שלנשים וגברים יש חיוב זהה ביחס לקריאת התורה. אך ראו 

הע’ 7 לעיל.

בבלי מגילה כד ע“ב: “קטן פוחח מהו שיקרא בתורה. ותיבעי לך ערום. ערום מאי טעמא לא, משום כבוד   114
צבור, הכא נמי משום כבוד צבור.”

בבלי סוטה לט ע“ב.  115

בבלי יומא ע ע“א. האיסור על גלילת ס“ת בצבור חשוב במיוחד משום שהוא מראה שהחשש לכבוד   116
יום  בתפילת  הספר  גלילת  את  למנוע  כדי  שכן,  אחרים.  הלכתיים  איסורים  להתרת  להביא  עשוי  הצבור 
הכפורים )במקדש(, הכהן הגדול היה קורא חלק מקריאת היום בעל פה, למרות האיסור המפורש )בבלי גטין 

ס ע“ב( “דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה”.

גטין ס ע“א. “חומש” בתלמוד מכוון למגילת תורה כתובה חלקית, לא לחומש מודפס.  117

ראו משנה תורה, הלכות תפילה יב, כג: “ואין גוללין ספר תורה בציבור מפני טורח הציבור”.  118
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או פגיעה ברצינות התפילה. מבין המעשים הללו ראוי במיוחד לציון האיסור לקרוא בתורה 

מחומש, משום שהוא מסב את תשומת לבנו לכך שכבוד הצבור הוא מושג יחסי. בתלמוד 

)בבלי גיטין ס ע“א( מופיע שבני הגליל שאלו את ר’ חלבו, אמורא ארץ-ישראלי מדור שלישי, 

ידע ושאל בבית המדרש, שם הנושא  “מהו לקרות בחומשים בבית הכנסת”? ר’ חלבו לא 

לא הוכרע. רבה ורב יוסף, אמוראי בבל מהדור השלישי, קבעו ש“אין קוראין בחומשין בבית 

הכנסת משום כבוד הצבור”. נראה שלחבריהם של רבה ורב יוסף בא“י היה מושג אחר לגבי 

כבוד הצבור )במקרה זה(.

צריך  בצבור  המגילה  את  שהקורא  פוסק  קארו  יוסף  ר’  הללו,  התלמודיים  למקרים  נוסף 

לעמוד )לכתחילה(119 ושקטן שלא צימח זקנו לא יכול להתמנות שליח צבור120 משום כבוד 

הצבור. בשני המקרים הוא הולך בעקבות הרמב“ם, שהחיל במקרים אלה את עקרון כבוד 

הצבור ללא בסיס תלמודי ברור.121 בנוסף, משום כבוד הצבור אוסר הריטב“א קריאת נשים 
את המגילה, אף על פי שהן מחויבות בשמיעתה כגברים.122

פסיקת הרמב“ם בעניין מינוי קטן לש“ץ היא כנראה פרשנות לקביעת התלמוד: “תנו רבנן: 

שימוש  כפיו”.123  את  ולישא  התיבה  לפני  ולירד  ציבור  שליח  ליעשות  ראוי  זקנו,  נתמלא 

זה בכבוד הצבור כדי לנמק את הנוהג הראוי מלמד שלדעת הרמב“ם כבוד הצבור מגדיר 

מעשים ומגבלות שלכתחילה, אך לא גבולות מוחלטים של איסור והיתר. הבנה זו מתחזקת 

כשמביאים בחשבון את פסיקת הרמב“ם שהקורא את המגילה בצבור צריך לעמוד. בהתחשב 

בקביעת המשנה )מגילה ד, א( “הקורא את המגילה עומד ויושב )או יושב(”, אין לקביעתו 

של הרמב“ם שהקורא בציבור חייב לעמוד בסיס תלמודי, כפי שהעירו המפרשים, שהבינו 

את  לקרוא  שאפשר  רש“י  קבע  הרמב“ם  לפני  אכן,  בלבד.  לכתחילה  כדרישה  זו  קביעה 

והרשב“א126  הר“ן125  את  מנעה  לא  הרמב“ם  של  ופסיקתו  בישיבה,124  או  בעמידה  המגילה 

מלפסוק כמו רש“י. נראה שהם לא חשבו שקריאת מגילה מיושב פוגעת בכבוד הצבור. ועוד, 

שו“ע, או“ח תרצ, א.  119

שם נג, ו.  120

משנה תורה, הלכות תפילה ח, יא; הלכות מגילה ב, ז.  121

חידושי הריטב“א, מגילה ד ע“א.  122

בבלי חולין כד ע“ב.  123

מגילה כא ע“א, הקורא: “אם רצה עומד אם רצה יושב.” ]במקרה זה רש“י מפרש, לא פוסק. - המתרגם[  124

ר“ן על הרי“ף, מגילה יא ע“ב, הקורא: “לאו דוקא דיעבד אלא אפילו לכתחלה נמי”.  125

מגילה כא ע“א: “הקורא את המגילה יושב, יצא. אע“ג דקתני יצא, אפילו לכתחלה קאמר”.  126
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למרות פסיקת השו“ע קיבל הביאור הלכה127 את עמדת רש“י ור“ן, אך פסק מתוך התחשבות 

הב“ח128  פוסק  זה  מקרה  סמך  על  נסמך.  כשהוא  לעמוד  לפחות  צריך  שהקורא  ברמב“ם, 

שבכל מקרה, גם בעניין קריאת נשים בתורה, החשש לכבוד הצבור הוא רק לכתחילה.

גם  עולה  ומקום,  זמן  תלוית  ושחלותו  שלכתחלה  עקרון  רק  הוא  הצבור  שכבוד  ההבנה 

“נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן  לוי,  בן  יהושע  ר’  מפירושו של הריטב“א. על דברי 

היו באותו הנס” )בבלי מגילה ד ע“א(, העיר הריטב“א: “וכיון דקיימא לן כר’ יהושע בן לוי 

דחייבות, אף מוציאות. אלא שאין זה כבוד לציבור, והן בכלל מארה”. הריטב“א רומז למשנה 

עונה אחריהן מה שהן אומרין.  או קטן מקרין אותו,  “מי שהיה עבד או אשה  י:  ג,  בסוכה 

כשעבד,  לצבור.  ההלל  את  מקריא  שאחד  היה  שנהוג  מסביר  הריטב“א  מארה”.  לו  ותבא 

אשה או קטן, שבעצמם פטורים, מקרים את ההלל, על השומע לומר יחד אתם מילה במילה 

את ההלל. על איש כזה תבוא מארה “מפני שלא למד, שִאלו למד לא היו מקרין אותו”.129 

התלמוד עצמו משווה את דין המשנה לברייתא אחרת: “ת“ר. באמת אמרו: בן מברך לאביו 

ועבד מברך לרבו ואשה מברכת לבעלה. אבל אמרו חכמים: תבא מארה לאדם שאשתו ובניו 

מברכין לו”.130 מארה אחרת נזכרת בברייתא המובאת בבבלי קדושין לב ע“א: “היינו דקתני 

עלה. אמר רבי יהודה: תבא מארה למי שמאכיל את אביו מעשר עני”.

כל הדוגמאות הללו מוכיחות שכבוד הצבור, שהריטב“א מגדירו כ“מארה”, איננו קטגוריה 

הלכתית מוחלטת. אלה שתבוא עליהם מארה הם מי שמקיימים את הדרישות ההלכתיות 

הם  אין  אבל  מארה,  תבוא  כאלה  מעשים  על  הדלה.  רוחם  את  בכך  ומגלים  המינימליות 

אסורים. לפחות לפי הבנת הריטב“א, מי שאינו יודע לקרוא את ההלל, את ברכת המזון או 

את המגילה צריך שאשה או עבד או קטן יהו מקרין אותו ולא לוותר על קיום המצווה, אך 

תבוא עליו מארה שלידי כך הגיע.

כיום, ודאי נחוש סלידה מפני בעל אמצעים המפרנס את אבותיו מקרנות צדקה. האם נחוש 

כך כלפי מי שאשתו או בנו אומרים עבורו את ברכת המזון? רוב בתי הכנסת האורתודוקסיים 

הטענה  את  נחרצות  ידחו  השו“ע  פסיקת  ולמרות  בתפילה,  ילדים  השתתפות  מעודדים 

או“ח תרצ, א.  127

או“ח תרצ, א, הקורא; או”ח קמד, א.  128

חידושי הריטב“א, סוכה לח ע“א, ותהא לו מארה.  129

המזון  בברכת  חייבים  כאן  הנזכרים  והבן  האשה  הריטב“א  של  פירושו  לפי  ע“א.  לח  סוכה  בבלי   130
מדאורייתא: אשה חייבת מן התורה והבן הנזכר הגיע לגיל מצוות.
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ששיתוף זה מבייש את המתפללים המבוגרים או מצביע על בורותם. אולי הגיע הזמן לנקוט 

מסוימות,  אורתודוקסיות  בקבוצות  לפחות  בתפילה,  נשים  השתתפות  כלפי  דומה  גישה 

ולהגדיר את “כבוד הצבור” כך שיכלול את כל הצבור: נשים, גברים וקטנים כאחד.

אף על פי שההלכה האורתודוקסית עדיין צריכה לברר את הנושא, לפחות פוסק אחד בן 

זמננו, ר’ בן ציון אבא שאול, הציע בזהירות שכבוד הצבור עשוי שלא לחול במקרים מסוימים:

למנין  עולים  הכל  ג:  סעיף  רפב  בסימן  בשו“ע  מרן  שכתב  במה  להעיר  יש  ואגב131 

תקרא  לא  אשה  חכמים  אמרו  אבל  מברכין,  למי  שיודע  וקטן  אשה  אפילו  שבעה, 

בצבור מפני כבוד הצבור. וצריך עיון. שאם על כל פנים אין אשה עולה מפני כבוד 

הצבור, מאי נפקא מינה שאשה עולה למנין שבעה, ולשם מה כתב מרן הלכה זו. ולכן 

היה נראה לומר שנפקא מינה במקום שאין חשש משום כבוד הצבור, כגון במקום 

שהמתפללים הם בני משפחה אחת והאשה היא ראש הבית וכל שאר המתפללים הם 

בניה ונכדיה, שאז אין חסרון כבוד הציבור במה שתעלה לתורה, בכהאי גוונא שפיר 
יכולה לעלות לתורה ולהצטרף למנין שבעה. ולמעשה צריך עיון.132

לאחר שהגענו למסקנות מסוימות בנוגע לטיבו של כבוד הצבור, עדיין עלינו לשאול: מה 

משמעותו בעניין קריאת נשים בתורה? עצם העמדת השאלה - “מהו כבוד הצבור” - מגלה 

שאיבדנו את ההבנה המיידית והאינטואיטיבית של האיסור על קריאת נשים בתורה. כבוד 

הצבור משקף רגישות חברתית, והצורך להסביר אותו מגלה עד כמה אנו רחוקים מהתרבות 

זה מפתיע שפרשני הברייתא לא הסבירו מדוע קריאת נשים  אין  ומהחברה של התלמוד. 

בתורה פוגעת בכבוד הצבור: בהתחשב במעמדן החברתי של נשים באותו זמן, לא היה צורך 

בשום הסבר.

בנוגע לגלילת ס“ת והפשטת התיבה בציבור, ברור שכבוד הצבור מתייחס להטרחת הקהל 

על ידי עבודות תחזוקה שצריכות להיעשות לפני התפילה או אחריה. בנוגע לקריאת התורה 

על ידי נשים, קטן פוחח או מחומשים, ובעניין שליח ציבור קטן, הקפדנות ההלכתית פחות 

תיערך  התפילה  אם  שייפגע  שמיים,  לכבוד  או  הצבור  לכבוד  הוא  החשש  האם  ברורה. 

באופן מבזה? שאלה זו משמעותית, כפי שנראה להלן, משום שהיא נוגעת ישירות לשאלה 

למרבה העניין ר’ בן ציון מציע הערה זו )אחרי דיון בשאלה אם מחלל שבת יכול לעלות לתורה( מיזמתו,   131
אף שלא נשאל עליה.

ספר אור לציון - תשובות ב: הלכות פסוקות - או“ח א, ירושלים תשנ“ג, עמ’ 86. אני מודה לפרופ’ דב   132
פרימר שהביא תשובה זו לתשומת לבי.
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המכריעה אם אפשר לבטל את כבוד הציבור. אפילו אם הקהל מוכן למחול על כבודו, אין 

הוא רשאי למחול על כבוד שמיים. לפי הבית יוסף,133 “אם רצו הצבור למחול על כבודם נראה 

שהרשות בידם”, ואם כן הוא מניח שאכן אין כבוד זה אלא כבודה של הקהילה, כפי שהיא 

מבינה אותו. הב“ח חולק עליו נחרצות )בעניין מינוי ש“צ שלא נתמלא זקנו(: 

דאין פירוש מפני כבוד הצבור שהוא כנגד כבודם לפני בני אדם, שתועיל בו מחילת 

הצבור. אלא פירושו שאין זה כבוד הצבור שישלחו לפניו יתעלה מי שאין לו הדרת 

פנים להליץ על הצבור. דאף לפני מלך בשר ודם אין שולחין להליץ על הצבור, אפילו 

אם הוא חכם גדול, אלא אם כן שהוא בעל צורה ויש לו הדרת פנים שנתמלא זקנו, 

כל שכן לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא…וכן אשה לא תקרא בצבור מפני 
כבוד הצבור…דגנאי הוא לצבור.134

ברוח דומה טוען לבוש תכלת135 שנשים יכולות “דווקא להצטרף עם אנשים להשלים מניין 

בשבילם”.  להוציאה  לתורה  כבוד  שאין  קטנים,  או  נשים  כולם  שיהיו  לא  אבל  הקרואים, 

אולי חוזרת עד לקביעת בעלי  נשים  בנוכחות  נפגע  הטענה שכבודם של טקסים צבוריים 

התוספות בעניין כניסת נשים לעזרת המקדש: “הרי אין רגילות שתכנס לשם כדי להתקדש, 
שהרי בזיון הוא”.136

כבר ראינו שהב“ח חשש לכבוד הציבור רק לכתחילה.137 לפיכך, אף שפסק שהצבור אינו 

רשאי למחול על כבודו, נראה שהב“ח סובר שמניעת נשים מקריאה בתורה, גם אם באה 

לשם כבוד שמיים, משקפת רגישויות תרבותיות-אסתטיות. כשם שעל הצבור לבחור באיש 

בעל הדרת פנים ולא בחכם שייצג אותו לפני השר, כך עליו לכבד את קריאת התורה בקורא 

ראוי. הטיעון הזה אינו מתאים לתפיסות מודרניות אפילו במרבית החוגים האורתודוקסיים. 

כנציגות  לפעול  מהן  שדורשים  כאלה  גם  מקצועות,  במגוון  עוסקות  אורתודוקסיות  נשים 

ושתדלניות. ארגונים אורתודוקסיים נוהגים לכלול נשים במשלחות המייצגות אותם בפני 

מנהיגי עולם. 

או“ח נג, וכתב.  133

או“ח נג, ב. הבחנתו של הב“ח בין כבוד צבור לכבוד שמיים דומה להבחנת הירושלמי )מגילה ד א, עד   134
ע“ד( לגבי קריאת התורה מעומד: “זה שהוא עומד לקרות בתורה, מפני מה הוא עומד. מפני כבודה או מפני 

כבוד הרבים”.

או“ח רפב, ג.  135

קידושין נב ע“ב, וכי אשה.  136

ראו ליד הע’ 128 לעיל.  137
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אין פלא אם כן, שהוצעה גרסה משופצת של כבוד הצבור. לפי הצעה זו קריאת נשים בתורה 

תבייש את הגברים שאינם יודעים לקרוא )בתורה(.138 ההסבר המעודן והנוח הזה, המבוסס 

על פירושו של הריטב“א את כבוד הציבור כהמנעות ממעשים שיש בהם “מארה”, מציג מודל 

של אשה מלומדת שמוותרת על זכותה לקרוא בתורה כדי לא לבייש גברים פחות מלומדים. 

ההסבר הזה סביר במידה שהוא משקף את הגישה שנשים אינן מורשות להצטיין על פני 

גברים, והוא אפילו מבורך כראיה לכך שההסברים המסורתיים לכבוד הצבור אינם מתאימים 

במקרה זה. אולם קשה להניח שזו משמעותו הפשוטה של כבוד הצבור. כל מי שפוקד בתי 

כנסת יודע היטב שעליות לתורה אינן קשורות ליכולתו של העולה לקרוא בתורה.139 כך היה 

מאז הונהג בעל הקריאה, לפני מאות שנים. לכן הסיבה לכך היא כנראה מעמדן החברתי 

הנחות של נשים. קשה להאמין שנשים כובדו בעלייה במקומות בהם לא היו גברים יודעי 

אחרים,  באמצעים  הידיעה  חוסר  בעיית  את  פתרו  שהראשונים  ראינו  כבר  להפך,  קריאה. 

במקרה זה הנהגת בעל הקריאה, כדי לכלול גם את אלה שאינם בקיאים בין העולים, ולא 

מנעו את הבקיאים מלעלות. מניעת נשים מלעלות לתורה לא תשפר את מצבם של הבלתי 
מלומדים. הפתרון לבעיה זו הוא בחינוך ולימוד.140

כך הציעו א’ ווייס, נשים בתפילה )הע’ 1(, עמ’ 68, ור“י הנקין, שו“ת בני בנים ב, עמ’ מה.  138

ראו, למשל, סדר העולים לתורה שקובע שו“ע, או“ח קלו: “קורים אחר הלוי תלמידי חכמים הממונין על   139
הציבור, ואחריהם תלמידי חכמים הראוים למנותם פרנסים על הציבור, ואח“כ בני ת“ח שאבותיהם ממונים 

על הציבור, ואח“כ ראשי כנסיות וכל העם”.

ללמוד  לב  יתנו  הבושה  ומחמת  ימנעו,  והאחרים  יקראו  בקיאין  הכא  “אבל  א:  ג,  פרק  מגילה  רא“ש,   140
הפרשה”.

הוא  ראשית  פירושים.  שני  הציע   ,141-4 עמ’   ,)1 )הע’  מייזלמן  מ’  הצבור.  לכבוד  נוספים  הסברים  הוצעו 
טוען שנשים מסיחות את דעת הגברים, ואם כן כבוד הצבור משקף מציאות מינית, לא הבדל הלכתי בין 
גברים לנשים )עמ’ 143(. מייזלמן מבסס פירוש זה על קביעת הירושלמי, המקובלת על המהר“ם מרוטנבורג 
והגה“מ, שעבד עולה לתורה. מכאן הוא מסיק שהירושלמי מתיר לעבד אך לא לאשה לעלות, ומכאן שכבוד 
הצבור הוא תלוי-מגדר. כפי שראינו לעיל ניתן לפרש את הירושלמי ואת הגה“מ לכמה פנים. אפילו אם נקבל 
שכבוד הצבור הוא תלוי-מגדר, לא יוצא מכאן בהכרח שקריאת נשים נאסרה משום הסח דעת ולא בגלל 
מעמדן החברתי הנחות. אין כל ראיה לכך שהחשש לכבוד הציבור משקף חשש לצניעות, כפי שהראה ר“י 
 The Significant Role of Habituation in Halakha, ,הנקין, שו“ת בני בנים ב, עמ’ לו. ראו גם הנ“ל
 ,431 גולינקין, “הכל עולין למניין שבעה”, תרביץ סח, ג )תשנ“ט(, עמ’  Tradition 34.1 (2000):30; ד’ 
שמציין שהתלמוד משתמש במונחים אחרים כדי לבטא חשש לצניעות: ערוה, פריצות, יצר הרע וקלות ראש.

כבוד  את  מפרשים  שלכאורה  ג(,  רפב,  )או“ח  הרמ“א  בייחוד  פוסקים,  מצטט   )142 )עמ’  מייזלמן  בנוסף, 
הצבור כמשקף את חיובן הָּפחּות של נשים ביחס לקריאה בתורה בצבור. אינני מאמין שזו עמדת הרמ“א, ולּו 
היתה זו עמדתו היה יוצא ממנה שכבוד הצבור לא ייפגע אם נשים יקבלו חלק מהעליות, מה שכנראה איננו 
מקובל על מייזלמן. בדומה טוען א’ ווייס, נשים בתפילה, עמ’ 75, שכבוד הצבור נפגע כשאשה קוראת בתורה 
משום שנשים, שאינן מחויבות כמו גברים, אינן יכולות למלא את חובתם ההלכתית )של הגברים( לקיים 
קריאת תורה בצבור. כבר הראיתי בחטיבה הקודמת שאין הדבר כך. ווייס עוד מרחיק לכת ומביא “ראיה” 
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4. הפוסקים

בפרק זה נבחן כיצד התמודדו גדולי הפוסקים עם שאלת קריאת נשים בתורה, לפי הנקודות 

הבאות: האם אשה יכולה לעלות לתורה אם אינה קוראת; האם אשה הקוראת במניין מחוץ 

לבית הכנסת יכולה להחשב קוראת שלא בצבור; האם ניתן למחול על כבוד הצבור; האם 

שמיעת אשה קוראת בתורה היא עבירה על איסור שמיעת קול אשה; והאם אשה מותרת 

להכנס לעזרת הגברים כדי לקרוא או לעלות לתורה. 

4.1 רמב“ם

או  שינוי  וללא  במלואה  שבעה”  למניין  עולין  “הכל  ברייתת  את  ציטט  בהלכותיו  הרי“ף 

פירוש.141 הרמב“ם ציטט רק את חלקה האחרון של הברייתא, בשינוי חשוב: “אשה לא תקרא 

בציבור מפני כבוד הצבור.”142 לעומת נוסח הברייתא “תקרא בתורה”, הרמב“ם פוסק שאשה 

“לא תקרא בצבור”. ייתכן שזה היה נוסח התלמוד שלפני הרמב“ם, אך לא דקדוקי סופרים 

נוסח כזה. כך או כך, נראה שהרמב“ם הבין שכבוד הצבור  ונציה אינם מכירים  ולא דפוס 

מתייחס לצבור ולא לכבוד שמיים. 

מכל מקום, הרמב“ם פסק באופן מוחלט שנשים אינן קוראות בתורה בצבור. אין זה מפתיע, 

אם  הקריאה.143  לבעל  הלכתי  תוקף  נותן  אינו  הפוסקים,  למרבית  בניגוד  הרמב“ם,  שכן 

העולים לתורה צריכים גם לקרוא בה, יוצא שאין הרבה הזדמנויות לכלול נשים בין העולים.

4.2 שולחן ערוך ומפרשיו

הוא  בו  לזכור את ההקשר ההלכתי  נשים, חשוב  לדיונו של השו“ע בקריאת  לפני שנפנה 

מתקיים. לפי השו”ע את התורה קורא בדרך כלל בעל קריאה,144 וברכות התורה נתקנו לכבוד 

לשונית לטענתו: יש שורש משותף למלים “כבוד” ו“כבד,” ועל כן,

“The greater the responsibility (kaved), the greater the potential honor (kavod) once these 
obligations are fulfilled … lacking the same kaved as her male counterparts, a woman is 
not permitted to recite the Torah blessings required for the public Torah reading.” 

מלבד הבלבול בין חובה/חיוב לבין אחריות, נראה שווייס מתייחס לתיבת “כבד” כאילו היא מילה נרדפת 
עם “אחריות,” בלי שום הצדקה.

הלכות הרי“ף, מגילה יג ע“א.  141

משנה תורה, הלכות תפילה יב, יז.  142

ראו כסף משנה, הלכות תפילה יב, ו.  143

שו“ע, או“ח קמא; כסף משנה, שם.  144
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הקריאה ואינן ברכות מצווה.

4.2.1 שולחן ערוך ורמ“א

בעניין קריאת נשים וקטנים בתורה פוסק השולחן ערוך: “הכל עולים למנין שבעה, אפילו 

כבוד  מפני  בצבור  תקרא  לא  אשה  חכמים:  אמרו  אבל  מברכין,  למי  שיודע  וקטן  אשה 

הצבור”.145 ר“י קארו ציטט את ברייתת הבבלי בשני שינויים, בעקבות הרמב“ם: קטן רשאי 

לעלות לתורה רק אם הוא מבין את משמעות הקריאה והברכות,146 ונשים מנועות מקריאה 

בצבור )אבל לא מקריאה בתורה כשלעצמה(.

השו“ע לא הגביל את מספר הנשים או הקטנים שיכולים לעלות. רמ“א סייג את קביעתו: 

“ואלו דוקא מצטרפים למנין הקרואים, אבל לא שיהיוכולם נשים או קטנים )ר“ן, ריב“ש(. 

ודין עבד כנעני כדין אשה… )הגהות מיימוני(”.

המובן הפשוט של פסיקת השו“ע, שנכתב כספר הלכה מעשי,147 הוא שאשה יכולה לעלות 

לתורה אבל לא לקרוא.148 אבל כיוון שהמובן הפשוט הזה כל כך מנוגד למנהגנו, עלינו לבחון 

היטב מדוע יש להבין את השולחן ערוך כפשוטו. כפי שהערתי לעיל, כבר בימי הראשונים 

היה בעל הקריאה נוהג קבוע. לפיכך, השו“ע נכתב בתקופה שבה כל חיבור בהלכות קריאת 

התורה צריך להתחשב בבעל הקריאה. מסיבה זו בלבד יש להבין כפשוטה את פסיקת השו“ע 

שנשים יכולות לעלות אך אינן קוראות.

ציינתי לעיל שר“י קארו ציטט את ברייתת “הכל עולין” בשני שינויים, שניהם על פי הרמב“ם. 

אין זה מפתיע בהתחשב בתלותו הגדולה של השו“ע בפסיקת הרמב“ם בכלל, כפי שכבר 

או“ח רפב, ג.  145

ראו משנה תורה, הלכות תפילה יב, יז.  146

ראו   147

I. Twersky, “The Shulhִan Arukh: Enduring Code of Jewish Law”, in J. Goldin (ed.), The 
Jewish Expression, New York 1970, p. 330: “Perhaps the single most important feature of 
the Shulhִan Arukh is its unswerving concentration on prescribed patterns of behavior 
to the exclusion of any significant amount of theoretical data. The Shulhִan Arukh is a 
manual for practical guidance, not academic study.”

ראוי להעיר על הניסוח החידתי של הלבוש )על אתר(: “מן הדין הכל עולין למניין שבעה… אבל אמרו   148
חז"ל אשה לא תקרא בצבור". לא ברור לי אם הלבוש התכוון לומר שאשה יכולה, עקרונית, לעלות לתורה 
אף על פי שאינה קוראת, או להפך: עליית נשים לתורה מותרת "מן הדין" אך אסורה למעשה. כך או כך נראה 

שהלבוש הבין שאפשר לקרוא את הברייתא והשו"ע כמתירים עליית נשים, אם אינן קוראות בתורה.
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העירו פרשניו.149 מה שראוי לציון הוא שר“י קארו ציטט גם את חלקה הראשון של הברייתא, 

“הכל עולין”, כמו הרי“ף והטור ובניגוד לרמב“ם. בהתחשב בכך שר“י קארו תלוי כאן בניסוחיו 

של הרמב“ם, החלטתו להביא גם את הקביעה הראשונה המכלילה של הברייתא, היא בוודאי 

בעלת משמעות הלכתית. סביר להניח שהוא התכוון לפסוק שנשים יכולות לעלות לתורה.

4.2.2 ר“ן, ריב“ש והגהות מיימוניות

מסקנה זו יוצאת גם מדברי הרמ“א שהובאו לעיל ומדברי הראשונים שהוא נסמך עליהם. 

כאמור לעיל, הרמ“א התיר לנשים ולקטנים להצטרף לעולים, “אבל לא שיהיו כולם נשים 

תיאורטית שבאה  הערה  שזו  להניח  השו“ע קשה  של  המעשי  באופיו  בהתחשב  וקטנים”. 

לפתור קושיה הלכתית בעולם היפותטי שבו אין חשש לכבוד הצבור. ועוד, הרמ“א מדייק 

יכולות  )וקטנים( “מצטרפים למניין הקרואים”. כוונתו כנראה שהן  בלשונו ואומר שנשים 

לִהָּקרא )לעלות( אך לא לקרוא.

הטון המעשי של דברי הרמ“א מאפיין גם את פירושו של הר“ן, עליו מסתמך הרמ“א כאן. גם 

ר“י קארו הכיר פירוש זה וציטט אותו בפירושו על הטור, בית יוסף. ראוי אם כן לבחון אותו 

לגופו:

הכל עולין למנין שבעה ואפילו אשה ואפי’ קטן. פירוש, עולין להשלים קאמר ולא 

שיהו כולם קטנים ולא נשים. דכיון דלאו בני חיובא נינהו לא מפקי לגמרי. ולפום 

עיקר דינא נמי, שאינו מברך אלא הפותח והחותם, אשה וקטן אין קורין ראשון ולא 

אחרון משום ברכה, לפי שאי אפשר לקורין האחרים שיצאו בברכתם. ומיהו השתא, 

דתקון רבנן שיברכו כולם, אשה וקטן קורין אפי’ ראשון ואחרון, וכיון דקורין ודאי 

מברכין. מידי דהוה אקטן דמפטיר בנביא ומברך ברכת הפטרה.

דברי הר“ן דורשים הבהרה. לכאורה, טענתו שלא כל העולים יכולים להיות נשים או קטנים 

וסותרת את  ידי חובת קריאה בתורה אינה מדויקת,  “לגמרי”  יכולים להוציא  כיוון שאינם 

עמדת הרמב“ן )המקובלת על הר“ן( שקריאת התורה היא חובת הצבור, לא היחיד. אולם, 

אם נביא בחשבון את פרשנותו של הרי“ד לברייתת “הכל עולין”, יתיישבו דברי הרי“ד על 

הקוראים  תיאורטית  אפילו  להיות  יכולים  לא  וקטנים  שנשים  קבע  הרי“ד  כזכור,  מכונם. 

היחידים בתורה, כיוון שמצוות הקריאה מחייבת לפחות שלושה קוראים כשרים )גברים(. 

דבריו כמעט הם  כל  כי  הדינים מהש“ע,  ברוב  “אי אפשר לפסוק  ראו, למשל, שו“ת הב“ח החדשות,   149
סתומים כלשון הרמב“ם ובפרט בדיני ממונות”.
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לפיכך, ניסוחו של הר“ן שנשים וקטנים “לא מפקי לגמרי” אינו בלתי מדוייק, אלא משקף 

את הטענה שאי אפשר לקיים קריאת תורה כהלכתה כשכל הקוראים הם נשים או קטנים, 

משום שאלה אינם חייבים בחובת הציבור לקיים קריאה בתורה.

כך או כך, לדברי הר“ן “ומיהו השתא” וכו’ יש צליל של “כאן ועכשיו”.150 התקנה שכל אחד 

מהעולים מברך על התורה נתקנה אחרי שהברייתא אסרה קריאת נשים משום כבוד הצבור. 

עדיין  הצבור  לכבוד  החשש  אם  נשים,  קריאת  הותרה  ש“השתא”  לכתוב  הר“ן  יכול  איך 

בתוקף? ייתכן שדבריו תיאורטיים לחלוטין, אבל ייתכן באותה מידה שהר“ן העלה בדעתו 

)ולא  נסיבות בהן עליית אשה לתורה אינה פוגעת בכבוד הצבור, למשל כשבעל הקריאה 
האשה העולה( הוא הקורא.151

כל  להיות  יכולים  לא  וקטנים  שנשים  לדעתו  כסיוע  נוספים  ראשונים  שני  ציטט  הרמ“א 

העולים. כבר דנו בדברי הגהות מיימוניות שעל פי נוסחו או הבנתו בברייתא התיר לנשים, 

עבדים וקטנים לעלות רק לשביעי. כמו כן, הריב“ש סובר שלמרות קביעת הברייתא “הכל 

עולין למניין שבעה” קטן יכול לעלות רק למפטיר. על הטענה שלא כך יוצא מלשון הברייתא 
ענה הריב“ש “שלא בארו האמוראים כל מה שעתיד להתחדש, ומקום הניחו לנו”.152

פסיקת הרמ“א אם כן, אינה ברורה לגמרי. כל הראשונים שהוא מצטט )ר“ן, ריב“ש, הגה“מ( 

תומכים בעקרון הכללי שנשים וקטנים “מצטרפין” לעולים, אבל כל אחד מהם מיישם אותו 

ובלבד שיהיו  יכולים לקבל כל עלייה,  באופן שונה. הר“ן פסק )או פירש( שאשה או קטן 

עולים נוספים מלבדם; ריב“ש טוען שהם יכולים לעלות רק למפטיר, והגה“מ סבור שהם 

עולים רק לשביעי. מהי דעתו של הרמ“א?

4.2.3 ר’ עקיבא איגר

שאלה זו עלתה, כנראה, בדעתו של ר’ עקיבא איגר כשהצטרף לדיון עם ההערה המפליאה 

הזו: 

עולין למנין שבעה אבל[ לא למנין שלשה. מבואר שם דהיכי דעולים פחות  ]הכל 

אולם ליברמן )הע’ 107(, עמ’ 1,178 הבין שגם כאן דברי הר“ן הם “מן הדין” ולא משקפים בהכרח את   150
עמדתו הלכה למעשה.

יב ע“א, קראה אחד: “אף על גב דהאידנא קרי תרי,  כפי שנעשה “האידנא”, לדעת הר“ן; ראו מגילה   151
דלעולם קרי שליחא דצבורא בהדי ההוא דקרי”,

שו“ת הריב“ש, שכו.  152
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משבעה, כגון יו“ט ויה“כ, אינו עולה, ורק למנין ז’ עולה, עיין שם. לפי זה נראה פשוט 

דבשבת רק אשה א’ עולה אבל לא ב’ נשים, כיון דמבלעדה ליכא ששה קרואים, ולא 

גרע שבת מיוה“כ דלששה לא מצטרף אשה. ואולם מלשון הרמ“א ‘אבל לא שיהיה 
כולם נשים’ לא משמע כן.153

רע“א זיהה בפירוש את עמדות הר“ן והרמ“א,154 ומסקנתו מתאימה היטב ללשונו של הרמ“א. 

לגבי קריאת נשים בתורה בשבת:  הוא מנסח בבירור את ההשלכות של העמדות השונות 

נשים יכולות לעלות לחלק מהעליות, אך לא לכולן.

4.2.4 ר’ יהושע פאלק

כמתיר  השו“ע  את  קראו  חשובים  שפוסקים  ספק  מותירות  אינן  פאלק  ר“י  של  הגהותיו 

דיון  למניין שבעה” מקדים הפרישה  עולין  “הכל  בדברי הטור  לדיונו  לתורה.  נשים  עליית 

הלכתי בשאלה אם נשים יכולות לברך על הקריאה בתורה, ומסיק שאינן יכולות לעשות כן 

משום שזו ברכה על מצווה שאינן מחויבות בה )תלמוד תורה(. ההיתר “הכל עולין למניין 

המאירי,  אצל  הדעה שמצאנו  זו  בירכו.155  לא  לזמן שהעולים האמצעיים  התייחס  שבעה” 

ואשר הראיתי שהיא דעת מיעוט. בסוף דיונו הסביר הפרישה מדוע העלה את עניין ברכות 

התורה: “והעתקתי זה כדי ליישב מנהגינו למה אין קטן ואשה עולה”.156 בספרות הרבנית 

הלשון “ליישב מנהגנו” מציעה בדרך כלל נסיון למצוא הצדקה למנהג שאינו עולה בקנה 
אחד עם ההלכה.157

שט דברי השו“ע הוא שנשים יכולות  פסקה זו מבהירה שלדעת פוסק חשוב כר“י פאלק ְפּ

לעלות לתורה, ואילו המנהג שאינן עולות הוא הדורש הסבר. אבל חשוב לא פחות לציין שר“י 

הגהות ר’ עקיבא איגר, או“ח רפב, מג“א ס“ק ה.  153

ראו גם שו“ת פנים מאירות ב, נד, שטוען כי גם השו“ע הסכים לדעת הר“ן בעניין מספר הנשים והקטנים   154
שיכולים להצטרף לעולים.

הפרישה ייחס עמדה זו לרא“ש )קידושין פרק א, מט(, שמתייחס לאותו דיון של התוספות עליו מתבסס,   155
את  לומר  יכולות  שנשים  סבור  כ(  ז,  פרק  )ברכות  הרא“ש  שראינו,  כפי  המאירי.  הפירוש שהביא  כנראה, 

ברכות התורה.

פרישה, או“ח רפב, ג.  156

אפשר להביא לכך דוגמאות רבות. כך, למשל, פסק רמ“א בשו“ע או“ח קפז, ג כי “נשים… לא יאמרו   157
ברית ותורה” בברכת הארץ של ברכת המזון. על פסיקה זו העיר המג“א )ס’ ג(: “וצריך עיון על מה סמכו 
עכשיו הנשים לאומר’. והלחם חמודות נדחק לתת טעם לדבר… נדחקו כדי ליישב המנהג”. לדוגמא אחרת 
ראו שו“ת נודע ביהודה, מהדורה תנינה, או“ח טו: “והמשפטי שמואל לא כתב זה לדינא, אבל כתבו ליישב 

המנהג… הרי שהוא עצמו ראה חולשת הטעמים”.
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פאלק עצמו, קרוב לוודאי, היה מודע לכך שהסברו הוא לכל היותר תירוץ דחוק, שכן הוא 

עצמו היה סבור שנשים מברכות את ברכות התורה היומיות משום שהן מחויבות במקצת 

תלמוד תורה.158 אין זה מפתיע, שכן השו“ע קיבל עמדה זו להלכה. נראה שר“י פאלק אף 

סבור שככלל נשים יכולות לברך על מצוות שאינן חייבות בהן.159 לפיכך ספק אם ר“י פלק 
קיבל להלכה את העמדות שבבסיס תירוצו.160

4.2.5 פוסקים מודרניים

מסקנתנו, שהשו“ע מתיר עליית נשים לתורה אם גבר קורא בה, מקובלת על כמה מפוסקי 

ור’ דב אליעזרוב. עם זאת, כולם התנגדו למנהג  יהודה הנקין  ר’  יוסף,  ר’ עובדיה   - זמננו 

בטענה שהוא “רפורמי“ או “פמיניסטי”.

כך כותב ר“י הנקין:

והגאון מורי זקני זצלה“ה פירש… שהכל היום הוא לפי דין התוספתא, כיון שהחזן 

קורא שבע פעמים… וכן נתבטל ענין כבוד הצבור לגבי עלית נשים, שכיון שאינה 

קוראת בעצמה ליכא גנאי לצבור, שהלא אמרו ‘אשה לא תקרא בתורה’ ולא אמרו 

‘אשה לא תעלה לתורה’, שתלוי בקריאתה, והרי אינה קוראת. ואם מצד הברכה, ליכא 

יודעים לברך. אבל מנהג ישראל תורה שלא תעלה. ועוד, כיון שנעשו  גנאי, שהכל 
עליות נשים פתח למתבוללים,161 לכן אפילו אם עלתה תרד ואפילו למפטיר.162

דרישה, או“ח מז )בסופו(: “כתב מורי: אפילו נשים מברכין אותה דמצוה להם ללמוד המצות המחוייבות   158
בהן”.

פרישה, או“ח יז, ו.  159

יש סימנים נוספים לכך שר“י פלק היה מודע לחולשת תירוצו. בהמשך דבריו הוא כותב: “ואין להקשות   160
לפי זה דאם כן למה קטן יכול להפטיר ולברך… דיש לומר, כיון דהמפטיר אינו דבר חשוב, ותחלת התקנה 
כך היה, שהקטן יכול להפטיר, וכיון שעולה צריך גם כן לברך מפני כבוד התורה.. אולם גם אם “המפטיר אינו 
דבר חשוב” הוא נכלל בין העליות הקבועות, והבחנתו של הפרישה בינו לבין שאר העליות אינה משכנעת. 

קשים עוד יותר הם דברי הפרישה בהמשך )ס’ ו(: “קטן מן הראוי היה קורא ועולה למניין שבעה… אלא 
שקורין לתורה ת“ח הממונים על הציבור”. אילו התייחס ר“י פאלק ברצינות לתירוצו הקודם, לא היה לו 
לתלות את הוצאתם של קטנים מרשימת העולים לתורה בהעדפתם של תלמידי חכמים, אלא לומר שקטן 
אינו עולה לתורה פשוט משום שאינו יכול לברך את ברכות התורה. אבל נראה שתירוץ זה לא היה מספק 
עבור בעל הפרישה. מעניין לציין שאין הוא מבחין בין קטנים לנשים בטענה שקטנים צריכים )או יכולים( 

לברך את ברכות התורה מדין חינוך, כפי שטען המאירי.

כנראה כוונתו לקונסרבטיבים או רפורמים.  161

שו“ת בני בנים א, עמ’ יז. במקום אחר )בני בנים ב, עמ’ ל( נשאל ר“י הנקין אם, בעקבות פירוש סבו   162
לתוספתא, יש לראות באיסור על קריאת נשים בתורה מנהג טעות. הוא דחה אפשרות זו בטענה שפרשנות 
סבו לברייתא אינה מקובלת על הכל, ומשום שתקנת חכמים שנשים לא יקראו בתורה נשארת בתוקפה גם 
אם סיבתה בטלה כבר. לבסוף מסיק ר“י הנקין שאפילו אם איסור קריאת נשים הוא מנהג טעות אין לבטלו, 
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טענה דומה, עם נימוק שונה, מציע ר’ אליעזרוב:

ובראשונה רחש לבי לומר שיש הבדל בין להעלות לתורה כדרך הקרואים לבין להיות 

לתורה  עולה  לומר שהאשה  מקום  היה  ולפיכך  קורא,  בעל  ולהיות  בתורה  מקריא 

כדרך כל הקרואים כמו האנשים, אך מכבוד הצבור לא תהא היא כבעל קורא… אבל 

ואפשר  הוא שאסור לבטל שום מנהג…  הדין  שהלא  כזה…  דבר  חלילה שייאמר 

והוא…  בהלכה  מקור  דיש  לומר  דיש  זה…  קדוש  למנהג  לשבח  טעם  ליתן  שיש 
שקול באשה ערוה… ומכשילים את הצבור בהרהורי עבירה.163

וברוח דומה כותב ר’ עובדיה יוסף:

למעשה, כיום שישנם רפורמים הרוצים לשנות ולקלקל, להשוות נשים לגברים, יש 

ולא  להמנע מלהעלות נשים כדי להתרחק מהם וממעשיהם הרעים והמקולקלים. 
שמענו ולא ראינו מעולם שאשה עולה לתורה.164

נוסף לפוסקים הללו ראינו לעיל את עמדתו הליברלית יותר של ר’ בן ציון אבא שאול שהציע 

בהיסוס שבנסיבות מסוימות, למשל כשכל המתפללים הם בני משפחה אחת, ייתכן שאין 

חשש לכבוד הצבור ומותר יהיה )לפי השו“ע( לאשה, לפחות אם היא ראש הבית, לקרוא 
בתורה.165

4.3 האם אפשר למחול על כבוד הצבור?

ולפחות  מוגבלת,  שחומרתו  שלכתחילה,  חשש  הוא  הצבור  לכבוד  שהחשש  לעיל  ראינו 

במקרים מסוימים ייתכן שכבר אינו שייך לעניין קריאת נשים בתורה. אולם, אם נניח לשם 

הזהירות שיש להתחשב בו, האם צבור יכול למחול על כבודו ולהתיר לנשים לקרוא? האם 

יש נסיבות מקילות בעניין כבוד הצבור? אף שאלו שאלות שונות, אם כי חופפות במידת מה, 

הפוסקים לא דנו בהן בנפרד אלא עסקו בשאלה הבסיסית, האם כבוד הצבור עשוי להדחות 

מפני עניינים אחרים.

נזכיר את עמדת השו“ע, שלגבי שליח ציבור “שלא מלא זקנו” טען שהצבור יכולים למחול 

על כבודם, ואת התנגדותו החריפה של הב“ח:

משום שביטולו יזיק יותר משיועיל.

שו“ת שאלי ציון )מהדורה תנינה(, ירושלים תשמ“ט, ס’ יט. אני מודה לפרופ’ דב פרימר שהעיר לי על   163
מקור זה.

ספר משיעורי מרן )הע’ 24(, עמ’ קנא. אני מודה לפרופ’ דב פרימר שהעיר לי על מקור זה.  164

ראו ליד הע’ 132 לעיל.  165
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אלא הדבר פשוט, כיון שכך תקנו חכמים דחששו לכבוד צבור אין ביד הצבור למחול. 

ותו, דאם כן כל הני תקנות שתקנו חכמים מפני כבוד צבור… אם אתה אומר דרשאין 

למחול, אם כן לא הועילו בתקנתם כלום, דכל צבור יהיו מוחלים. ותו, דנעשו ישראל 

למחול  בידם  אין  ודאי  ימחול. אלא  לא  זה  וצבור  ימחול  זה  צבור  אגודות,  אגודות 
לעקור תקנת חכמים.166

ט“ז,167 עטרת זקנים168 ומחצית השקל קבלו את עמדת הב“ח. בדעת הב“י מצדדים פרי חדש 

ור“ע יוסף, שציטט פוסקים רבים הסבורים שאפשר למחול על כבוד הצבור.169 המג“א מחזיק 

בעמדת ביניים: הוא מסכים שצבור יכול למחול על כבודו, אך טוען שלכתחלה יש להמנע 

מכך.170 ר’ יעקב אלפנדרי מסכים כנראה עם ב“י, אפילו לגבי קריאת נשים בתורה.171הרמ“א,172 

משנה ברורה173 וערוך השלחן174 מסכימים גם הם כנראה שאפשר למחול על כבוד הצבור.

אפשר לחשוב על שלושה טיעונים לפחות לזכות עמדת הב“י. ראשית, כאמור לעיל, החשש 

לכבוד הצבור הוא חשש שלכתחילה, ומעצם טבעו הוא עשוי להדחות בדיעבד בגלל שיקולים 

אחרים. אכן, אפילו את התנגדות הב“ח למחילה על כבוד הצבור יש להבין במובן מצומצם, 

כיוון שהוא עצמו ראה בכבוד הצבור עקרון שלכתחילה בלבד. 

שנית, עמדתם של הב“ח והמצדדים בו תואמת את השקפתם שקריאת אשה בתורה אינה 

לכבוד הצבור, ממש כפי שאין זה לכבוד הצבור לשלוח קטן, מוכשר וצח לשון ככל שיהיה, 

לייצגם לפני השלטון. בשני המקרים בחירת הנציג משקפת קלות דעת וחוסר כבוד. אולם, 

נשים  באורתודוקסיה.  הזרם המרכזי  על  כיום  אינה מקובלת  זו  כפי שכבר הערתי, עמדה 

ב“ח, או“ח נג, ב. בהמשך חולק הב“ח על טענתו של בית יוסף שרמב“ם, רשב“א ורבינו ירוחם סבורים   166
שהצבור יכול למחול על כבודו. כיון שראשונים אלו, מלבד ר’ ירוחם, לא דנו ישירות בשאלה זו, עמדותיהם 

של ב“י וב“ח אינן מכריעות.

או“ח נג, ו, ב: “אלא ודאי שלא מהני מחילה בדברים אלו שנוגעים בכבוד שמיים”.  167

שם: “ואף אם רוצים למחול על כבודם לא מהני. וכן בכל מקום שתקנו חז“ל מפני כבוד הצבור אין ביד   168
הצבור למחול על כבודם”.

יביע אומר ו, או“ח, כג.  169

או“ח נג, ו, ט: “ואם רצו הצבור למחול על כבודם, רשאים… ומכל מקום לכתחלה אין לעשות כן”.  170

שו“ת מוצל מאש, יא. ר“י אלפנדרי לא הכריע אם המחילה צריכה להיות מוסכמת על כלל הצבור.  171

דרכי משה, או“ח קמד, א: “וכשצריכין לגלול בשעת הקריאה גוללין בצבור, כדברי המרדכי”.  172

או“ח קמד, טז: “דמסתמא הצבור מוחלין על כבודם כדי לקיים קריאת המפטיר כדין”.  173

או“ח קמד, ו: “אבל כל ציבור וציבור בפני עצמו אנן סהדי שמוחלים על כבודם ועל טרחתם, וניחא להו   174
להמתין עד שיגלולו על מקום הקריאה ושיקרא המפטיר בס“ת ולא בע“פ.”
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היהודים  ורוב  והחברתיים,  המקצועיים  החיים  תחומי  בכל  משתתפות  אורתודוקסיות 

האורתוקודסים יבחרו באשה מוכשרת כנציגה בלי להרהר בכך. האם הגיוני לקבל להלכה 

מאלה  רבים  האירוניה,  למרבה  אנכרוניסטיות?  תרבותיות  מוסכמות  על  המבוססת  דעה 

הנסמכים על פסיקת הב“ח כדי לאסור קריאת נשים בתורה דוחים את עמדתו בעניין ש“ץ 

שלא צימח זקנו ויתירו, אם לא יעודדו, השתתפות קטנים בתפלה.175 ועוד, אם הב“ח צודק 

וקריאת נשים בתורה נאסרה בגלל פגיעה בכבוד שמיים, מדוע סמכו חכמים את תקנתם על 
“כבוד הצבור” דווקא?176

סיבה שלישית להעדפת פסיקת הב“י מבוססת על כללי פסיקה מסורתיים. לא רק שפרשניו 

הבכירים של השו“ע - מג“א, פרי חדש, ערוך השלחן ומשנה ברורה - מסכימים שצבור יכול 

למחול על כבודו, לעמדה זו יש גם תקדים הלכתי, בשעה שעמדת הב“ח נסמכת על סברא 

בלבד. בשלושה מקרים תומך פרי חדש בעמדת ב“י כשהוא סומך על ר’ ירוחם בן משולם 

ועל ר’ מרדכי בן הלל, ור“ע יוסף טוען שראיותיו מכריעות.177 בעניין מינוי ש“צ קטן כותב פרי 

חדש:

והעלה בספר הב“ח דכל היכי דקתני מפני כבוד הצבור לא מהני מחילת הציבור… 

ותמהני עליו. דהא אמרינן בפרק הניזקין: אין קורין בחומשין מפני כבוד הצבור. כתב 

הבית יוסף בסי’ קמג שמשמע מדברי ר’ ירוחם שאם רצו הצבור למחול על כבודם 

קורין בו. וכך כתב המרדכי בסוף פרק הקומץ… אבל לפי טעם כבוד צבור, כל דמחיל 
הצבור על כבודם רשאים, לדעת ר’ ירוחם והמרדכי.178

באופן דומה מסביר הפרי חדש את היתרו של השו“ע במקרה שיש בבית הכנסת רק ספר 

תורה אחד, לגלול אותו בצבור: 

אכן, לא רק עמדתו של הב“ח ביחס לנשים אנכרוניסטית. אני סבור שבתי כנסת אורתודוקסיים כיום   175
פתוחים הרבה יותר כלפי צירוף קטנים לתפילה מאשר בעבר, ומעודדים אותם לשמש כבעלי תפילה ובעלי 
קריאה כדי לשדל אותם להשתתף בתפילה. בילדותי לא נשמע שקטן ייקרא להיות בעל תפילה, ורק לעתים 
נדירות עלה קטן לתורה. מבחינה זו האורתודוקסיה התקדמה יחד עם “תרבות הנוער”. ובעניין אחר, מנהג 

פשוט הוא כיום שגוללים את ספר התורה בצבור.

כפי שהעיר כבר ר“י הנקין, שו“ת בני בנים ב, עמ’ נא: “וקריאת נשים בתורה בודאי אינה פגיעה בכבוד   176
שמים, שאם לא כן האיך התירו לנשים לקרוא בתורה קודם התקנה. ולכן תועיל מחילת הצבור אצל עליות 

נשים”.

ראו הע’ 169 לעיל.  177

או“ח נג, ו. פרי חדש חוזר על קביעה זו להלן בס’ קמג: “אין קוראין בחומשין בבית הכנסת משום כבוד   178
צבור. וכיון דטעמא משום כבוד צבור, יראה שאם הצבור ירצו למחול על כבודם רשאין… וכך כתב בבית 

יוסף בשם רבינו ירוחם והמרדכי… וכן נראה עיקר. ודלא כהב“ח.”
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וידחה כבוד הצבור. כך כתוב בבית יוסף בשם המרדכי והריטב“א וכך כתוב בכל בו 

בס’ קריאת התורה בשם גדולי נרבונה. ויראה דהיינו טעמא, דכיון דטעמא הוי משום 
כבוד צבור והם רוצים למחול על כבודם וגוללים, שפיר עבדי.179

אחרים,  שיקולים  מפני  להדחות  שעשוי  עקרון  הוא  הצבור  שכבוד  חדש  פרי  של  דעתו 

מודגמת יפה במחלוקת הראשונים לגבי קריאה מחומש או מס“ת פסול כשאין ס“ת כשר. 

הרמב“ם פסק במשנה תורה כי “אין קוראין בחומשין בבתי כנסיות משום כבוד ציבור”,180 

אבל בתשובותיו פסק אחרת: 

יום, אם אין להם ס“ת מהו שיקראו בחומשים ויברכו  על דבר קריאת התורה בכל 

לפניה ולאחריה, או ימנעו להקריאה כל עיקר… תשובה. מותר לברך… וראיה לדבר 

זה האי דאמרינן ‘אין קורין בחומשין מפני כבוד הצבור.’ וכי יש בעולם פסלנות כמו 

פסלנות חומש… ולמה נתנו הטעם מפני כבוד הצבור. והיה להם לתת הטעם מפני 
שהוא פסול שנמצא ברכה לבטלה.181

הוא  ואין  נדחה מפני צרכים אחרים,  ברור לרמב“ם שכבוד הצבור  כן,  זו, אם  לפי תשובה 

קריאה  לאיסור   - מוחלט  שאיננו   - היחיד  הנימוק  שזהו  לציין  כדי  אלא  אליו  מתייחס 

מחומשים. באופן דומה השיבו חכמי נרבונה: 

‘אין קורין  ועל קריאת החומשין ששאלת, כך דעתנו נוטה. אמת הוא שאמרו רז“ל 

ספר  וכי  דעתך,  אל  תשיב  זה  אך  הלכה.  וכן  הצבור.’  כבוד  מפני  בצבור  בחומשין 

תורה שאנו קורין בו ושאנו עומדין מפניו מעובד הוא כהלכה למשה מסיני… ומוטב 

שתעקר מצות העבוד ממקומה ולא נתבטל מקריאת התורה… וכמו שהתירו בכתיבת 

האגדות והתלמוד. הן182 הכי נמי באותן כפרים שהם מקומות רחוקים שאין להם ספר 

תורה מוטב שיקראו בחומשין הכל כקריאת ספר תורה בשלשה או שבעה ויברך כל 

אחד כתקונו שלא יתבטל מקריאת התורה. ועוד ראיה ממה שאמרו ז“ל ‘אין גוללין 

ס“ת בצבור מפני כבוד הצבור.’ היכא דמתרמי דוכתא ולית להו אלא חד ספרא גוללין 
בצבור ולא חיישינן לכבוד צבור כדי שלא יתבטלו מקריאת הפרשה.183

אולם המקרה החשוב ביותר לענייננו שבו כבוד הצבור נדחה הוא בעיר שכולה כהנים. בדרך 

או“ח קמד, ג.  179

משנה תורה, הלכות תפילה יב, כג.  180

תשובות הרמב“ם ]בלאו[, רצד.  181

]צ“ל ‘ַהם’ = גם )פרסית(, ורגיל בלשון הגאונים. - המתרגם[  182

כלבו, כ.  183



39 צמאה לך נפשי • נשים במרחב הדתישפירא: קריאת נשים בתורה

כלל כהן יכול לקבל את העלייה הראשונה ולעתים את השנייה )אם אין לוי( אך לא את שאר 

בייחוסו של הכהן שעלה לפניו. אולם, בעיר שכולה כהנים, האם  העליות, כדי לא לפגום 

יכולים כהנים לעלות לתורה לכל העליות? השו“ע פסק שיעלו, שהרי במקרה זה ברור שאין 

אפשרות אחרת ואין מקום לחשוד בייחוסם של הכהנים הראשונים. פוסקים אחרים הציעו 

פתרונות אחרים, אך הפתרון המקורי ביותר הוא ללא ספק זה שהציע המהר“ם מרוטנבורג:

 ועיר שכולה כהנים ואין בה ]אפי’[ ישראל אחד, נראה לי דכהן קורא פעמיים ושוב 

יקראו נשים. דהכל משלימי’ למנין ז’, אפי’ עבד ושפחה וקטן. ופי’ רבי’ שמחה זצ“ל 

דלאו דוקא למנין ז’ אלא אפי’ לשלשה. דתנן סתמא בפ“ג דמגילה ‘קטן קורא בתורה 

]ומתרגם[.’ ונהי דמסיק עלה ‘אבל אמרו חכמי’ לא תקרא אשה בתורה מפני כבוד 

הצבור’. היכא דלא אפשר ידחה כבוד הצבור מפני פגם כהנים הקוראים, שלא יאמרו 
בני גרושות הם.184

כמובן במקרה זה אין מדובר על מחילה על כבוד הצבור אלא על דחייתו. אבל כך או כך כבוד 

הצבור נתפס כעקרון יחסי שיש להחיל אותו מתוך התחשבות בשיקולים נוספים. ודאי יש 

הגיון רב בסברתו של השו“ע שבעיר שכולה כהנים אין מקום לחשוד בייחוסם של הכהנים 

והמרדכי  מרוטנבורג  המהר“ם  סברו  כן  פי  על  אף  האחרון(.  אולי  )מלבד  לתורה  העולים 

יידחה מפני החשש שייפגם כבוד הכהנים. האם אין לחשוש באותה מידה  שכבוד הצבור 

לכבודן של אותן נשים המבקשות לקרוא בתורה?

4.4 איפה חל כבוד הצבור?

ראה  הרמב“ן,  כמו  שהוא,  מלמד  לרמב“ם  תפילה  בהלכות  ההלכות  שסידור  לעיל  ראינו 

של  מניסוחו  מסתייעת  זו  השערה  הכנסת.185  לבית  השייכת  צבור  חובת  התורה  בקריאת 

ר מפני כבוד הצבור”,186 המרמז שאשה אולי מותרת לקרוא  ו ב צ הרמב“ם “אשה לא תקרא ב

בתורה מחוץ לבית הכנסת. זיהויו של הרמב“ם את ה“צבור” עם בית הכנסת עולה מפסיקתו 

בהלכות תפילה ח, א: 

תפלת הציבור נשמעת תמיד. ואפילו היו בהן חוטאים אין הקדוש ברוך הוא מואס 

ביחיד  יתפלל  ולא  הציבור,  עם  עצמו  אדם לשתף  צריך  לפיכך  רבים.  בתפלתן של 

כל זמן שיכול להתפלל עם הציבור. ולעולם ישכים אדם ויעריב לבית הכנסת, שאין 

שו“ת מהר“ם, דפוס פראג, קח. המרדכי ציטט תשובה זו והסכים איתה )גטין פרק ה, תד(.  184

ראו ליד הע’ 19 לעיל.  185

משנה תורה, הלכות תפילה יב, יז.  186



שפירא: קריאת נשים בתורה צמאה לך נפשי • נשים במרחב הדתי 40

תפלתו נשמעת בכל עת אלא בבית הכנסת. וכל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו 

מתפלל בו עם הציבור נקרא שכן רע.

בציבור  כאיסור קריאה  בתורה  נשים  על קריאת  הייחודי של הרמב“ם את האיסור  ניסוחו 

דווקא, הוא אולי הבסיס לדברי ספר הבתים “יש מן הגדולים187 שכתב שהמתפללין בבתיהם 

בעשרה, אשה קוראת שם בתורה. שלא נקרא צבור אלא כשמתפללין בבית הכנסת”.188 הבנה 

זו משתקפת גם בדברי הב“ח: 

טעם  דהא  במגילה,  הדין  הוא  התורה  בקריאת  צבור  לכבוד  דחיישינן  מילי  דלכל 

לאנשים  מוציאות  נשים  הרמב“ם  דלדעת  פי  על  דאף  יראה  זה  ולפי  אחד.  שניהם 

במקרא מגילה, אפילו הכי בצבור לכתחלה לא תקרא אשה מפני כבוד הצבור, כמו 
בקריאת התורה.189

יוצא מכאן שאשה תהא מותרת לקרוא בתורה, כפי שתהא מותרת בקריאת מגילה, אם היא 

אינה קוראת בצבור.190 ידוע שמנייני אקראי מחוץ לבית הכנסת אינם מחוייבים בכל הלכות 

תפילה וביה“כ. לענייננו, בבלי גטין ס ע“א קובע שאסור לקרוא בחומשים מפני כבוד הצבור 

רק כאשר קוראים בהם בבית הכנסת. בעניין קריאת הלל בראשי חדשים קובע מחזור ויטרי: 

ואפי’ עשרה שפירשו מן הציבור הרי הן כיחידים שמתפללין לעצמן אחורי בית הכנסת, 

מאחר שלא היו באסיפת הכניסה, כשנים ושלשה הן לצורך כן…ואפי’ לקרותו בלא 

ברכה אינן צריכין. גור אריה. ומעשה בא על ידו שהלכו להתפלל בבית האבל בראש 

חדש ורצו המניין לקרות הלל, והורה הלכה למעשה דאין צריכין. דעשרה שפירשו מן 

הציבור הרי הן כיחידים.

לבית  מחוץ  אקראי  במנייני  בתורה  נשים  קריאת  להתיר  מוצק  הלכתי  בסיס  כן,  אם  יש, 
הכנסת.191

לא נתבררה זהותו.  187

ספר הבתים, בית תפלה, שערי קריאת התורה ב, יב.  188

או“ח תרצ, א.  189

בהקשר זה אין לבלבל בין המונחים “צבור” ו“עשרה”. הקביעה שקריאת התורה זוקקת מניין משתמשת   190
במונח “עשרה,” ראו למשל שו“ע, או“ח תרצ, יח, והערת משנה ברורה על אתר )ס’ סד(: “והא דקיימא לן 
דאף אם יש לו מנין בביתו, אפילו הכי מבטלין תלמוד תורה ועבודה לילך ולקרות בצבור משום ברוב עם 

הדרת מלך …”

ראו ר“י הנקין, שו“ת בני בנים ב, עמ’ ל: “ולכן אולי אפשר להקל במנין בבית באקראי. והלכה ואין מורין   191
כן. אבל בבית הכנסת או במנין קבוע אין להקל כלל”.
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4.5 קול באשה

הלכות צניעות כוללות את הקביעה “קול באשה ערוה”, כלומר שקול האשה, בייחוד קול 

התורה  קריאת  אם  השאלה  ממנה.192  להמנע  הגבר  שעל  פריצות  או  עירום  נחשב  שירה, 

הידוע  ככל  הפוסקים,  אצל  ישירות  נדונה  לא  אשה  קול  שמיעת  באיסור  פוגעת  בטעמים 

לי. עם זאת, יש די והותר ראיות נסיבתיות לכך שההלכה אינה אוסרת קריאת נשים בתורה 

משום  נשים  קריאת  אסר  שהתלמוד  העובדה  יוסף,  ר“ע  שהעיר  כפי  ראשית,  זה.  בנימוק 

כבוד הצבור ולא בגלל כל נימוק אחר היא ראיה חשובה לכך שחז“ל לא ראו בקול האשה 

בקריאת  שדנו  הפוסקים  רוב  לענייננו,  יותר  ונוגע  שנית,  זה(.193  )במקרה  בעיה  כשלעצמו 
נשים במגילה בעבור גברים לא ראו בקריאה בטעמים עבירה על איסור שמיעת קול אשה.194

4.6 נשים בעזרת הגברים

ההיבט הצורם ביותר בצירוף נשים לקריאת התורה הוא אולי נוכחותן בעזרת הגברים בזמן 

התפילה. המחיצה היא פריט חשוב בכל בית כנסת אורתודוקסי, פריט מבני שלא רק ממלא 

צרכים הלכתיים אלא גם משקף תפיסת צניעות מושרשת היטב. מבלי להתחשב באפשרות 

ראו בבלי ברכות כד ע“א. כלל זה הובא כהלכה בשו“ע, אה“ע כא, א: “ואסור לשמוע קול ערוה”.  192

ראו יחוה דעת ג, נא: “ומכל מקום קשה לי מהגמרא ‘הכל עולים לקריאת התורה למנין שבעה אפילו   193
אשה וקטן, אבל אמרו חכמים אשה לא תקרא בתורה מפני כבוד הצבור’. הרי שלא חששו לאסור משום קול 
באשה ערוה, אף על פי שסתם קריאה בתורה עם טעמי המקרא. וצריך עיון”; יחוה דעת ד, טו: “ובעל כרחנו 
לומר שהתירו לאשה לקרות בצבור כשאין שבעה בקיאים לקרות, משום שבמקום השראת שכינה לא חששו 

חכמים להרהור”.

תורה,  משנה  נשים;  לאתויי  ע“א,  ג  ערכין  רש“י,  ב;  תרפט,  או“ח  שו“ע,  הפוסקים.  נחלקו  זו  בשאלה   194
הלכות מגילה א, א-ב; ואור זרוע ב, שסח פסקו שאשה יכולה להוציא גברים ידי חובת קריאת מגילה. שלטי 
הגבורים על הרי“ף, מגילה ב ע“ב, ור“ע יוסף, יחוה דעת ג, נא, מייחסים דעה זו גם לרי“ף. לפי העמדה הזו 

ברור שקריאת אשה במגילה )ומסתמא גם בתורה( איננה עבירה על איסור שמיעת קול אשה. 

גדולות.  הלכות  בעל  עמדת  זו  האנשים”.  את  מוציאות  אינם  שהנשים  אומרים  “ויש  מעיר  )שם(  השו“ע 
הראשונים הציעו לפחות שלושה נמוקים לשיטתו. תוספות, ערכין ג ע“א, לאתויי נשים; רא“ש, מגילה פרק 
א, ד; ורמ“א, או“ח תרפט, ב )בשם המרדכי( הסבירו שלדעת בה“ג נשים מחויבות רק בשמיעת מגילה ולא 
בקריאתה, וכיון שאינן מחויבות בדבר אינן יכולות להוציא את הגברים ידי חובתם. ריטב“א, מגילה ד ע“א, 
שאף הן היו, טוען שלדעת בה“ג נשים אמנם מחויבות כגברים אך אינן רשאיות לקרוא עבורם משום כבוד 
הצבור. לבסוף, הכל בו, ס’ מה, מייחס לעיטור את הדעה שנשים אינן יכולות לקרוא מגילה לגברים משום 
קול באשה. מבין הפוסקים המודרניים מזכירים משנה ברורה וערוך השלחן את שני ההסברים הראשונים 

בלבד. 

איסור  גברים,  עבור  במגילה  נשים  קריאת  מתירים  שאינם  אלה  גם  הפוסקים,  רוב  שלדעת  כן,  אם  ברור, 
שמיעת קול אשה איננו בעיה בהקשר זה. ר“י הנקין, שו“ת בני בנים ב, עמ’ לז, טוען שאפילו העיטור אסר 
לא היה אוסר קריאת נשים בתורה, משום שבהקשר זה אין צורך בזהירות המיוחדת הנדרשת בזמן קריאת 

המגילה בגלל חביבותה ושמחת הפורים בכלל.
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את  לעבור  בלי  התורה  ספר  מול  לעמוד  תוכל  שאשה  כך  הכנסת  בית  מבנה  את  לשנות 

המחיצה, האם נוכחות נשים בעזרת הגברים בזמן הקריאה בתורה פוגעת בבסיס ההלכתי 

של בית הכנסת האורתודוקסי?

הברייתא “הכל עולין למניין שבעה” מרמזת שנוכחות נשים בעזרת הגברים אפשרית מבחינה 

הלכתית. כפי שהערתי קודם לכן, הזדקקותם של חכמים לעניין כבוד הצבור מלמדת שהם 

לא מצאו כל טעם אחר לאסור קריאת נשים בתורה, ובכלל זה נוכחותן בעזרת הגברים. אכן, 

כך הבין את הברייתא ר’ משה פיינשטיין: 

שאלת אם צריך מחיצה לחצוץ רק בפני אשה אחת או שתים. שהנה באגרות משה 

ח“א א“ח סימן ל“ט בסופו, הבאתי ראיה… שאין חיוב מחיצה להפסיק לפני כמה 

נשים בלבד. וצריך לבאר עד כמה נשים אין צריך מחיצה. כגון בבית אבל, או בבית 

מותר  האם  מחיצה,  שם  שאין  בשבת,  ובמנחה  חול  בימי  שם  שמתפללים  מדרש 

שלפעמים  נהגו  הדורות  בכל  והנה  החדר.  בסוף  וישבו  יכנסו  נשים  שכמה  להניח 

היתה נכנסת אשה ענייה לבית המדרש לקבל צדקה, או אבלה לומר קדיש, וההלכה 

שבבית  נראה  מקום  ומכל  עניינים.  בהרבה  ותלויה  עיון  צריכה  זה  בעניין  למעשה 

להקל  שאין  בקביעות,  למנחה  לבוא  אחת  אשה  אפילו  תרצה  שבת  שבכל  מדרש 

להתפלל בלא מחיצה, ורק באקראי אפשר להתיר. ואפשר להתיר, באקראי, רק עד 

ב’ נשים ולא יותר. והנה יש ראיה, כעין שהזכרת, שלדינא אפשר להניח לאשה אחת 

ג’ דאשה עולה  להכנס לבית המדרש, מן הדין בשולחן ערוך או“ח סי’ רפ“ב סעיף 
למנין שבעה קרואים.195

למסקנה דומה הגיע ר“י הנקין, שציטט, בין השאר, את ר’ יעקב עמדן, רש“י, התוספות, ר’ תם 
ורא“ש כמתירים כניסת מעט נשים לעזרת הגברים.196

4.7 סיכום

אני מאמין שהבאתי טיעונים חזקים ומשכנעים להתיר עליית נשים לתורה כשבעל הקריאה 

הוא גבר, ולהתיר קריאת נשים בתורה בקהילה שמסכימה לכך )בצבור שמחל על כבודו( או 

בתפילות אקראי מחוץ לבית הכנסת. אם מעיקר הדין אפשר להתיר קריאת נשים בתורה 

בצורה זו או אחרת, איך עלינו להתייחס לסירובו של הציבור האורתודוקסי להכיר באפשרות 

זו? נראה לי שהתשובה אינה קשורה להלכה כשלעצמה אלא לשמרנות עמוקה, החושדת 

אגרות משה, או“ח ה, יב.  195

שו“ת בני בנים א, עמ’ טז.  196
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באופן טבעי בשינויים, ומחריפה עוד יותר משום שהיא חשה מאוימת על ידי תרבות כללית 

לידי  תשחק  זה  בעניין  שפתיחות  בחשש  לזלזל  אין  קלוקלת.  ולעתים  מושכת  דינמית, 

התנועות הקונסרבטיביות והרפורמיות. המונחים המשמשים את ההתנגדות הרפלקסיבית 

והאינטואיטיבית הזו אינם מונחי המו“מ ההלכתי המדויק אלא השפה הרגשנית של מנהג, 

בחזקת “פורץ גדר” ו“לא תתגודדו”. נשים אינן רשאיות לעלות לתורה משום שהדבר מנוגד 

למנהג המושרש ומערער על הסדר ההלכתי המקובל. העקרון ההלכתי הנרמז, אף שאינו 

מוכרז מפורשות, ברור וישיר: “עיקר הדין נדחה מפני המנהג”.

עיקר הדין לא מתורגם בהכרח למעשים. השכל הישר מורה לנו שלא כל מה שמותר גם רצוי. 

יש טיעונים לגיטימיים נגד השתתפות פעילה של נשים בתפילה,197 והם ראויים לאותה מידת 

כבוד והתחשבות שאני מצפה להן עבור טיעוניי שלי. עם זאת, אין לדחות את האפשרויות 

ההלכתיות שהעליתי במאמרי רק משום שהם חידושים המערערים על המוסכמות. לא צריך 

להתייחס למנהג כעקרון מוחלט, מטא-הלכתי, שמציב את סמכות ההלכה תחת חכמת העם 

המקובלת. בנושא זה אעסוק בפרק האחרון של מאמר זה.

5. מנהג וקריאת נשים בתורה

בהנחה שעליית נשים וקריאת נשים בתורה מותרות מעיקר הדין, האם יש בכל זאת לאסור 

אותן משום שהן מנוגדות למנהג הרווח, אפילו באותן נסיבות מיוחדות שהגדרתי - במניינים 

מיוחדים מחוץ לבית הכנסת או בצבור שלא רואה בכך פגיעה בכבודו?

5.1 כוחו של מנהג

אין ספק שלמנהג יש תפקיד מכריע בעיצוב החברה ההלכתית. חיוניותו וסמכותו, עד גבול 

תחושת  את  ומחזק  קודמים  לדורות  אותנו  קושר  המנהג  לוויכוח.  נתונים  אינם  מסויים, 

הזהות והתרבות שלנו. המנהג יוצר סביבה נוחה ויציבה לחיים דתיים, ומעניק יסוד מוצק 

לדעתי, הטיעון הטוב ביותר מסוג זה הוא של מייזלמן )הע’ 2 לעיל(, עמ’ 142-3, שחושש שעירוב נשים   197
בביה“כ ייצור אוירה לא צנועה או אף פרוצה. אינני חושב שאפשר לזהות חשש זה עם החשש לכבוד הצבור, 
כך,  כל  זה טיעון חזק  לי שאין  נראה  זאת  לב. בכל  ראוי לתשומת  מייזלמן, אך הטיעון עצמו  כפי שסבור 
בהתחשב בעירוב הנינוח והיומיומי של גברים ונשים אורתודוקסיים מחוץ לבית הכנסת. מכל מקום, בעתיד 
ומוגבל לנשים הרואות בהשתתפות בקריאת התורה  נוהג שולי  נשים בתורה תישאר  הנראה לעין קריאת 
ביטוי משמעותי של השתתפות רוחנית בקהילה, וממילא יקפידו על רצינותו וכבודו של המעשה, אולי אף 

יותר מהנעשה כיום בפועל. מכל מקום, כמו בכל עניין אחר, יש להשמר מפני הגזמות והקצנות.
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שהיא  עד  מוגזמת,  כה  למנהג  כיום  הניתנת  שהסמכות  לי  נראה  אבל  דתית.  להתפתחות 

מאיימת להחניק את הסיכוי להתאמה יצירתית של ההלכה לחיים המודרניים.

לדעתי, בכל הנוגע לעקרונות בסיסיים של דת ומוסר - למשל, כך אני סבור, בעניין קריאת 

נשים בתורה - יש לפסוק על פי עיקר הדין. הכרעת עניינים כאלה על פי המקובלות הרסנית 

להנחות  עליה  בו  שדווקא  תחום  מאותו  ההלכה  את  דוחה  שהיא  כיוון  מוסרית,  מבחינה 

האופנתית”  ל“דעה   - ולמוסכמות  למנהג  עדיפות  שנותנת  הלכתית  מערכת  ולהוביל. 

להיסטוריציזם  ותשקע  והמוסרי  הרוחני  תוקפה  את  לבסוף  תאבד   - הלכתית  קהילה  של 

ולקונפורמיות משתקים.

זוהי העמדה ההלכתית המקובלת. כפי שנראה, הפוסקים מכירים בכך שסמכותו המוחלטת 

של המנהג מוגבלת בעיקר לדיני ממונות. בדיני איסור והיתר ההלכה מושלת: “אין חכמה 

ואין עצה לנגד ה’” )משלי כא ל(. דיוננו במנהג מואר יפה בפירושו של רש“י  ואין תבונה 

ומפרש  ע“ב(.  יח  חולין  )בבלי  ופשטיה”  נהרא  “נהרא  המנהג,  של  התלמודית  למטפורה 

רש“י: “כל נהר מתפשט במקום שהוא רגיל שם, כלומר כל מקום הולך אחר מנהגו”. בדומה, 

מעיר א’ טברסקי, בתיאורו את יחס הרמב“ם למנהג, שמטרתו היא לאפשר גיוון וריווח בחיי 

הדת.198 מנהגים מעצם טיבם נובעים ממסורות מקומיות ומעניקים מקום וסמכות לביטויים 

מקומיים למרות הדרישה ההלכתית לאחידות. אנשים מדברים על המנהג “שלי”, “שלנו”, 

“של משפחתי”. אכן, יש מנהגים שנתפשטו “בכל מקום”, אבל הרעיון שמנהג יחייב את כלל 

ישראל ללא יוצא מהכלל כמעט סותר את עצמו. הטענה שקריאת נשים בתורה סותרת מנהג 

כללי כזה נראית חשודה מלכתחילה.

שהנושא  כיוון  המנהג.200  לחקר  המוקדשים  חשובים  מחקרים  כמה  הופיעו  לאחרונה199 

בהן  למנהג  התייחסויות  בשתי  נמצאת  לדיוננו  ביותר  הנוחה  הפתיחה  נקודת  מאוד,  רחב 

כגברים  מחויבות  שנשים  טען  מג“א  כזכור,  בתורה.  נשים  בקריאת  עיוננו  במהלך  נתקלנו 

 בקריאת התורה, על סמך הבנתו את הברייתא “הכל עולין למניין שבעה” ואת מסכת סופרים 

 I. Twersky, Introduction to the Code of Maimonides (Mishneh Torah), New Haven &  198
.London 1980, 124

]המאמר המקורי פורסם בשנת 2001. - המתרגם[  199

י’ תא-שמע, מנהג אשכנז הקדמון, ירושלים תשנ“ב; הנ“ל, הלכה, מנהג ומציאות באשכנז, 1000-1350,   200
ירושלים תשנ“ו; י’ זימר, עולם כמנהגו נוהג, ירושלים 1961; ד’ שפרבר, מנהגי ישראל א-ה, ירושלים -1990

94; מ’ אלון, המשפט העברי א, ירושלים תשל“ח, עמ’ 713-767.
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יח, ה “הנשים חייבות לשמוע קריאת הספר כאנשים”. את דיונו בנושא חתם מג“א בהערה 

המפליאה “וכאן נהגו הנשים לצאת החוצה )בזמן קריאת התורה(”.201 מג“א לא גילה את 

דעתו לגבי מנהג זה, אך נראה שהודה לו בשתיקה. 

הוא  ראשית,  דברים.  כמה  מלמד  התורה  קריאת  בזמן  מביה“כ  יוצאות  שנשים  המנהג 

מראה שדת האבות, שהאורתודוקסיה המודרנית כל כך מתאמצת לשחזר, לא תמיד היתה 

אידיאלית, ויש לדורות הבאים מקום לשפר את שמירת ההלכה גם כשהיא סותרת את המנהג. 

שנית, עדותו האגבית של מג“א על מנהג זה מטילה בספק את מחויבותן של נשים לשמירת 

הלכה.202 האם מנהג כלשהו של גברים שסותר כל כך את ההלכה היה עובר ללא בקורת? 

איני מכיר אף בית כנסת אורתודוקסי שדורש או מעודד נשים לנהוג כמנהג זה. להיפך, אני 

משוכנע שנשים שהיו נוהגות כך היו סופגות בקורת וזלזול משום ש“אינן דתיות מספיק”.203 

שהן  במנהגנו,  הוחלף  הקריאה  בזמן  הכנסת  מבית  יוצאות  שנשים  שהמנהג  קרה  כיצד 

נשארות? אין לנו כל עדות על מהלכו של שינוי זה, וכאן אבקש מהקוראים לנסות יחד אתי 

לדמיין סיטואציה היסטורית קצרה כדי לתאר את השתלשלות המנהגים:

היו בוודאי קבוצות של נשים מלומדות ואדוקות שהכירו בחשיבותה של קריאה בתורה ורצו 

לשמוע אותה. ייתכן שקהילתן חשדה בהן כבעלות רעיונות של מודרנה ונאורות, אולי אפילו 

רפורמה, שיצאו נגד תפיסתה של “הקהילה ההלכתית” בנוגע למה ש“נכון הלכתית”. איך 

קרה, אם כן, שאותן “מחדשות” הצליחו ליצור מנהג חדש ולהשאר בביה“כ בזמן הקריאה? 

ככל הנראה בגלל אדיקותן ועקשנותן לשמוע את קריאת התורה, עד שהצליחו להעביר את 

הרוב לנהוג כמותן. ייתכן שדברי מוגזמים, ייתכן שמהלך השינוי היה פחות מורגש, ייתכן 

שהמנהג שהביא מג”א היה מיוחד לאזור קטן - אבל נראה לי שאינני רחוק כל כך מתיאורו 

של היבט אחד בהתפתחות המנהג היהודי. 

מג“א, או“ח רפב, ו.  201

ב(  )ס’  מג“א  מעיד  העמידה,  בתפילת  חייבות  שנשים  א(  קו,  )או“ח  השו“ע  פסיקת  למרות  בדומה,   202
בקשה,  איזה  לנטילה  סמוך  בבוקר  מיד  דאומרי’  משום  בתמידות,  מתפללות  שאין  נשים  רוב  “נהגו  כי 

ומדאורייתא די בזה”.

אריה ודב פרימר, תפילת נשים )ראו הע’ 2(, עמ’ 17, מצטטים את המנהג שהביא מג“א כראיה שנשים   203
נותנים סמכות הלכתית  נפרדים. הם  נשים  ולכן רשאיות להתפלל במנייני  פטורות מחובת תפילה בצבור 
ר“י הנקין,  חייבת בשמיעת קריאת התורה.  זה מאשר לדעתו של מג“א עצמו, שאשה  יותר למנהג  גדולה 
שו“ת בני בנים ב, עמ’ מג, מסביר את המנהג הזה על בסיס הדרישה במסכת סופרים יח, ה שיש לתרגם את 
הקריאה לנשים: אילו נשארו הנשים בבית הכנסת צריך היה לתרגם עבורן את הקריאה, אך תרגום זה בטל 

מזמן. ר“י הנקין מסיק שמנהג זה אינו תקף כיום, כשחומשים ובהם תרגום התורה זמינים לכל.
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לפי הבנה זו ההלכה מתפתחת “ככה”, כתוצאה ממאבק בין מנהגים שונים, והמתאים שורד. 

ההשקפה ההלכתית הזו בבירור איננה טלאולוגית: אין היא מבקשת לקדם עקרון מוסרי או 

דתי כלשהו, אלא רק להבטיח רציפות ויציבות חברתית, כמו גם את המוסכמות והמקובלות. 

השאלה האם ראוי או לא ראוי שנשים יקראו בתורה אינה חשובה במיוחד; חשובות התפיסות 

המקובלות של “הדעה האופנתית”. לפי התפיסה הדטרמיניסטית הזו, התפתחות ההלכה 

היא תוצאה של מהלך היסטורי-חברתי בלתי פוסק, לא של פסיקות והכרעות מושכלות של 

מנהיגים דתיים.204 אבל התפיסה הזו, כל כמה שהיא מתארת בנאמנות היבטים של הנוהג 

ההלכתי התלויים בתנאים חברתיים של זמן ומקום, איננה מספיקה. יש להכיר גם ב“רגע 

ההלכתי”, כאשר ההלכה משתחררת ממגבלות היסטוריות וחברתיות ותובעת ומאשרת מה 

להשקפתה צריך להיות.

מלמד באותה מידה הוא המנהג השני בעניין קריאת נשים שבו נתקלנו: הפרישה, כזכור, 

את  העלה  ולבסוף  בתורה,  קוראות  אינן  )וקטנים(  שנשים  מנהגנו”  את  “ליישב  ביקש 

ההשערה שקטנים אינם קוראים משום שמקומם בסדר העולים נמוך מדי.205 מנהגים, אם 

כן, אפילו כשנראה שהם משקפים כוונה מסוימת, מקורם לעתים קרובות בנסיבות מקריות, 

מלעלות  נשים  למנוע  ה“מנהג”  אולי  הלכתית.  במשמעות  מתמלאים  הם  זמן  לאחר  ורק 

לתורה החל באותה צורה. בגלל מעט הכיבודים הזמינים בבית הכנסת, עליית נשים לתורה, 

יש אירוניה בקרבה האידיאולוגית שבין המצדדים בעליונותו של המנהג לבין האסכולה הפוזיטיביסטית-  204
היסטורית של חקר היהדות, אבן הפינה של היהדות הקונסרבטיבית. זכריה פרנקל טען שרוב ההלכה אינה 
עוד  מתאימים  שאינם  מההלכה  רכיבים  אותם  מתונה:  רפורמה  שמאפשר  ניסוח  העם,  לרצון  ביטוי  אלא 
לעם נשארו, באופן טבעי, בצד הדרך. עיינו גם בדבריו הבאים של שלמה שכטר ותהו, האם “מנהגיסטים” 

אורתודוקסיים לא יוכלו לאמץ אותו כסיסמתם:

“The norm as well as the sanction of Judaism is the practice actually in vogue. Its 
consecration is the consecration of general use - or, in other words, of Catholic Israel,” 
Studies in Judaism, Series One, Philadelphia 1896, xi. 

“מנהגיסטים” אורתודוקסיים, שמגזימים בקביעתם כי “מנהג מבטל הלכה,” גם הם רואים בעם פוסק אחרון. 
בנוגע  גם  כמו  המנהג/ההלכה,  את  שמגדירה  לקבוצה  בנוגע  כמובן,  חלוקים,  וקונסרבטיביות  “מנהגיזם” 
לתוקפם היחסי של מנהג והלכה: האסכולה הקונסרבטיבית האמינה שקל יותר לשנות מנהג מאשר הלכה, 
בעוד “מנהגיסטים” בוטחים, כך נדמה, בהסכמתו של העם למנהגים מעשה ידי אדם יותר מאשר במסירותם 

להלכה אלוהית.

161 לעיל. השו“ע )או“ח קלו, א( דורש שהעליות, מלבד כהן ולוי, יינתנו קודם כל לתלמידי  ראו הע’   205
חכמים ולחשובי הקהל )כלומר, עשירים( ובניהם. אני מעז לשער שגבאי מודרני שינהג לפי פסיקת השו“ע 
העליות,  של  יותר  דמוקרטית  חלוקה  מציע  יח(  רפב,  )או“ח  מג“א  ביותר.  קצר  זמן  תוך  ממשרתו  יועבר 
מתוך התחשבות באירועים מיוחדים )לידה, נשואין, יארצייט( ומסכם: “ויש עוד מנהגים אחרים, נהרא נהרא 

ופשטיה”.
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החקירה  אלא השערה,  זו  שאין  אף  בלתי אפשרית.  הפכה  רגילה,  בלתי  היתה  שמתחילה 

שביסודה משמעותית. להלן נראה שנוהג מסוים צריך לזכות פורמלית למעלת מנהג לפני 

שהוא הופך למחייב מבחינה הלכתית. נוהג אינו הופך למנהג פשוט משום שהקהילה בוחרת 

לקרוא לו מנהג.206 הרב עובדיה יוסף הכיר גם הוא באפשרות שרוטינה תמימה והוגנת של 

חלוקת עליות, כפי שתיארה הפרישה, עשויה עם הזמן להפוך בדמיון העממי למנהג מחייב:

האומרים  כדברי  שהמנהג  משום  אינו  שלשה,  למנין  עולה  שקטן  ראינו  שלא  ומה 

שקטן עולה רק למנין שבעה ולא למנין שלשה, אלא משום שיש אנשים רבים בבית 

במקומם.  קטנים  ולקרות  גדולים  להניח  ואין  תורה,  לספר  לעלות  הרוצים  הכנסת 

למנין  עולה  אין הקטן  הרואות שאפילו בשבת  עינינו  הוא, שהרי  מוכרח  זה  וטעם 

שבעה, ולא שמענו ולא ראינו שיעלה קטן למנין, אף על פי שמן הדין בודאי יכול 

רבים הרוצים  גדולים  לומר שהטעם משום שיש  כרחך  ובעל  למנין שבעה,  לעלות 

לעלות לספר תורה, ואין מן הראוי להניח גדולים ולקרות קטנים, ואין הכי נמי שאם 

רצו להעלות קטן לספר תורה הרשות בידם בין למנין שבעה ובין למנין שלשה, ואין 
כאן בית מיחוש ולא צד איסור כלל.207

למנהגים  מוגבל  המנהג  של  המחייב  כוחו  המקובל,  הנוהג  את  להעדיף  שיש  אף  כן,  אם 

מיוחדים, בעיקר בדיני ממונות. מנהגים אינם נוצרים יש מאין. אם באמת יש מנהג שאוסר 

קריאת נשים בתורה, מן הראוי שנבחן מהם מקורו וסמכותו.

5.2 סוגי מנהגים

ניתן לציין לפחות ארבעה סוגים של מנהגים מחייבים, אך המנהג שנשים אינן קוראות בתורה 

אינו מתאים לאף אחד מהם.

לסוג הראשון שייכים מנהגים שמעשירים את החיים הדתיים. קיימים הרבה מאוד מנהגים 

זכר המן בזמן קריאת המגילה, שעליו אמר  ואציין כאן רק את המנהג למחות את  כאלה, 

קרובות  לעתים  הוקבעו”.208  לחנם  לא  כי  עליו,  ללעוג  או  מנהג  שום  לבטל  “ואין  הרמ“א 

מצוטטת אמירה זו כקביעה שהמנהג בלתי ניתן לביטול, אבל קשה להניח שזו היתה כוונת 

גם  אבל  המנהג,  בסמכות  מכיר  אכן  הוא  שם  הרמ“א,  של  תשובה  מצטט  מג“א  הרמ“א. 

בית יוסף, יו“ד רנט ב, ד: “הלא ידעת שאין המנהג מבטל הלכה אלא אם כן הוא מנהג קבוע על פי חכמי   206
המקום, לא על פי המון בעלי בתים”.

יחוה דעת ד, כג.  207

או“ח תרצ, יז.  208
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נמצא המנהג באיזה פוסק  דאם  סי’ כ“א…  “וכתב הרמ“א בתשובותיו  ביטולו:  באפשרות 

המנהג  לשנות  רשאים  הראשונים,  בזמן  הי’  מאשר  הענין  נשתנ’  אם  מיהו  לבטלו…  אין 

לפי הזמן”. ומג“א עצמו כותב: “מנהג שאין לו ראיה מן התורה אינו אלא כטועה בשיקול 

הדעת”.209 עיון בתשובת הרמ“א שציטט מג“א מבהיר עד כמה נחרץ היה זה בהדגשת עדיפות 

ההלכה על פני המנהג. אחרי שציטט כמה מהדעות המקובלות בעניין חומרת המנהג כתב 

הרמ“א “אומר דכל זה אינו כלום”. הרמ“א ותוהה כיצד היו יכולים האמוראים לשנות תקנות 

קדומות “אם אי אפשר לשנות מן המנהג הראשון בשום ענין”. וחותם במלים אלו:

אבל במקום שנתחדש דבר שלא ידעו הראשונים, כגון דאיכא למיחש לקלקול או 

תקנות  ככל  דבר  לתקן  מותר  ודאי  הראשונים,  בימים  לחוש  לו  היה  שלא  לאיסור 
האמורים בתלמוד, משום דאיכא למימר אדעתא דהכי לא הנהיגו הראשונים.210

אם כן, נראה שצריך להוקיר ולהקפיד על מנהגים ובוודאי שאין לבוז להם, אבל גם להכיר 
בכך שהם עשויים וצריכים להשתנות עם הזמן.211

לסוג השני של המנהגים משתייכים אלה שנקבעו במקום בו ההלכה רופפת. בעניינים אלה 

נוהג העם(”.212 על  וראה מה  )= צא  ַדַּבר  יאמרו החכמים לתלמידיהם “פוק חזי מאי עמא 

מנהגים מסוג זה פסק הירושלמי: “כל הלכה שהיא רופפת בבית דין ואין את יודע מה טיבה, 

צא וראה מה הציבור נוהג, ונהוג”.213 אף ששמעתי שמצטטים מקורות אלה כראיה לעדיפותו 

מקרים  לאותם  מוגבלת  וראה”  “צא  ההנחיה  כוונתם.  שזו  לומר  מאוד  קשה  המנהג,  של 

הראשונים  מסופקת.  שההלכה  מודים  חכמים  בהם   - למדי  טכניים  כלל  בדרך   - מעטים 

מצדיקים הנחיה זו בטענה שהנוהג העממי משקף מסורות הלכתיות שנשכחו.214 בשום אופן 

אין ההנחיה “צא וראה” באה לכוף את אחריותם של החכמים בפני פופוליזם הלכתי.

שם, כב.  209

שו“ת הרמ“א, יט )כא(.  210

ראו גם שו“ת מהרשד“ם, או“ח לה: “נראה דאע“ג שיש ענינים שהדבר הגון ונראה טוב לאחוז האדם   211
במנהג אבותיו, וקרוב הוא שנכנס זה באזהרת ובל תטוש תורת אמך, מכל מקום בכי האי גוונא בענין זה טוב 
ויפה להניח המנהג ההוא לאחוז בסדר מנהג ספרד. והטעם שאני אומר כן, כי לעניות דעתי לא מצאנו ולא 
ראינו שאין לשנות מנהג אבותינו כי אם בדבר שיש בו נדנוד איסור… אבל בכי האי גוונא דליכא צד איסור 

כלל ועיקר ולא הרחקת עבירה, בהא פשיטא דלא שייך ביה משום אל תטוש תורת אמך”.

בבלי ברכות מה ע“א, עירובין יד ע“ב, מנחות לה ע“ב.  212

ירושלמי פאה ז ה, כ ע“ג; מעשר שני ה ב, נו ע“ב; יבמות ז ג, ח ע“א.  213

ראו הע’ 220 להלן.  214



49 צמאה לך נפשי • נשים במרחב הדתישפירא: קריאת נשים בתורה

סוג שלישי הוא מנהג שנועד לעשות סייג לאיסור, כפי שמצינו בבבלי פסחים נ ע“ב: 

בני ביישן נהוג דלא הוו אזלין מצור לצידון במעלי שבתא. אתו בנייהו קמיה דרבי 

יוחנן, אמרו ליה: אבהתין אפשר להו, אנן לא אפשר לן. אמר להו: כבר קיבלו אבותיכם 

עליהם. שנאמר: שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך )משלי א ח(.

רש“י מפרש שהסוחרים הוותיקים מבית שאן החמירו על עצמם שלא ללכת מצור לצידון 

בערב שבת כדי שלא להבטל מצרכי שבת. כשבקשו ילדיהם להפטר מהמנהג המחמיר, ענה 

להם ר’ יוחנן שהמנהג מחייב אותם ואין לעבור עליו. מובן שלמנהג מסוג זה יש סמכות רבה, 

שלמנהגים  העיר  הר“ן  אולם  עבירה.  לידי  להביא  שעלולות  התנהגויות  לאסור  שבא  כיוון 

מסוג זה יש תוקף רק במקומם, והיוצא ממקום שנהגו בו איסור “פקעי מיניה חומרי מקום 

שיצא משם”.215 באופן כללי יותר קובעים הרא“ש והרמ“א שמנהגים מסוג זה אינם מחייבים 
אם יכול לבוא מהם קלקול או במקום שנתחדש דבר.216

בייחוד  והכלכלי,  הקהילתי  הארגון  להסדרת  הקשורים  אלה  הם  הרביעי  מהסוג  מנהגים 

בענייני ייצוג, מיסוי ומסחר. מנהגים כאלה נקבעים בדרך כלל על פי רוב הקהל או על בסיס 

מוסכמות כלכליות-עסקיות ידועות ומקובלות. הטענה “מנהג מבטל הלכה” מתקיימת כאן 

בכל תוקפה, שכן “מתנה אדם כל תנאי שירצה במקח וממכר”.217 קביעה טיפוסית נמצאת 

בדברי הרשב“א:

דיני המס בכל מקום אין יסודתן בהררי קודש התלמוד. ובכל מקום ומקום תמצא 

בו דינים מחולפים על פי הנהוג והסכמת גדוליהם אשר גבלו ראשונים. ורשאין הן 

בני העיר לעשות תקנות קבועות ומנהגים ידועין כפי מה שירצו שלא ע“פ ההלכה, 

שזה דבר שבממון הוא. ועל כן, אם יש מנהג ידוע להם בדבר זה, הלך אחר המנהג. 
שהמנהג מבטל את ההלכה בכיוצא בזה.218

אולם מחוץ לדיני ממונות, נדירים המנהגים המבטלים הלכה. אפשר שהסיכום הטוב ביותר 

של דעות אלה נמצא בתשובת הרא“ש:

כל המנהגים שאמרו חכמים שיש לילך אחר המנהג, זהו מנהג שנהגו לעשות סייג 

והרחקה… ואמרו חז“ל שאין לשנותן. אבל אם נהגו במקומות מנהג שיש בו עבירה, 

ר“ן על הרי“ף, פסחים יז ע“ב, ונמצינו למדין.  215

ראו הע’ 211 לעיל והע’ 220 להלן.  216

משנה תורה, הלכות שכירות ז, א; שו“ע, חו“מ שטו, ב; מ’ אלון )ראו הע’ 201(, עמ’ 734-39.  217

שו“ת הרשב“א ד, רס.  218
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יש לשנות המנהג… ולא מיבעיא מנהג של עבירה שיש לשנותו, אלא אפילו מנהג 

אם יש רפיון  ויכול לבא ממנו קלקול, יש לבטל המנהג…  שעשו לסייג ולהרחקה 

בהלכה, שאין ברור לך כמי נפסקה ההלכה, וראית שנוהגין, הלך אחר המנהג, דיש 

לתלות שנראה לגדולים שהנהיגו המנהג שהלכה כן. אבל במקום שאין רפיון בהלכה, 

איסור  בענין  שהן  מנהגים  דין  זה  ההלכה.  כנגד  שהוא  המנהג  אחר  לילך  לך  אין 
והיתר.219

אם זו הגישה ההלכתית המקובלת למנהג, קשה לבסס את ההתנגדות לקריאת נשים בתורה 

מנהג שהביא  אותו  כזו?  קריאה  מפירה  מנהג  מן  איזה  למנהג.  מנוגדת  הטענה שהיא  על 

מג“א, שנשים יוצאות מבית הכנסת בזמן הקריאה אף שהן מחויבות בה כגברים? או שזהו 

המנהג הנרמז בדברי הפרישה, כשהוא משער שקטנים )ואולי גם נשים( אינם עולים לתורה 

משום שלגבאי לא נשארו עליות בשבילם? קשה יהיה לטעון שמנהגים שמקורם כה צנוע 

נשים החפצות בהשתתפות מלאה  והמוסרית של  יכולים לעמוד בפני הדרישה ההלכתית 

יותר בתפילה. קשה גם לכלול את המנהג שנשים אינן קוראות בתורה - אם בכלל יש מנהג 

כזה - באחד מסוגי המנהגים שמניתי לעיל. ודאי אין זה מנהג בדיני ממונות, שעליו נאמר 

“מנהג מבטל הלכה”. אף אין זה מנהג שבא ליישב הלכה רופפת, שעליו נאמר “צא וראה 

מה הציבור נוהג”. בשום פנים אין הסכמה בין הפוסקים שההלכה בעניין זה “רופפת”, ומכל 

מקום נושא עקרוני כזה אי אפשר להכריע על פי “הצבור”. אף אי אפשר לומר שמנהג זה בא 

לעשות סייג לתורה, ובפרט בעניין ערבוב פסול של גברים ונשים בבית הכנסת. יש להודות 

שהחשש מפני פריצות לגיטימי ויש לדון בו בהקשר הכללי של סדרי תפילה ראויים; בעיית 

השמירה על כבוד התפילה מטרידה כמעט את כל בתי הכנסת. אך, כפי שראינו, אין מקום 

תקרא  לא  “אשה  כי  קבעו  הם  בתורה.  נשים  קריאת  חז“ל  אסרו  זה  חשש  שבגלל  להניח 

בתורה משום כבוד הצבור”, דבר שמשקף, כפי שראינו, את מעמדן החברתי של הנשים.

יש הטוענים ברצינות גמורה שמניעת נשים מקריאת התורה היא מנהג מהסוג הראשון, כזה 

שמעשיר ומגדיר את התפילה המסורתית. לשיטתם, תפילה שבמסגרתה נשים עולות לתורה 

או קוראות בה תהיה שונה מהתפילה המוכרת לנו. אני מאמין שיש לכבד טיעון זה באותן 

קהילות ובאותם בתי כנסת שמקבלים אותו. אולם, כפי שראינו, מנהג מסוג זה אינו מחייב 

אם הוא אינו משרת את מטרותיו. יש נשים שעניין הקריאה בתורה נוגע בלב הגדרתן הדתית 

בדרישותיהן  לדון  יש  בהן.  פוגעים  הקיימים  האורתודוקסיים  התפילה  ושנוהגי  העצמית 

שו“ת הרא“ש, כלל נה, י.  219
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מההיבט ההלכתי ולא לפטור אותן רק משום שאין הן נוחות לאחרים.

5.3 פורץ גדר, לא תתגודדו

שהמתנגדים  מושגים  תתגודדו”,  ו“לא  גדר”  “פורץ  בעניין  אחת  מילה  לומר  הכרח  קיים 

לביטול המוסכמות והמקובלות מרבים להשתמש בהם. 

חז“ל מכנים “פורץ גדר” את אלו שאינם מצייתים לתקנות וגזירות חכמים. הביטוי מבוסס על 

קהלת י, ח, “פורץ גדר יישכנו נחש”, שנתפרש על אלו שאינם מכבדים את הסייגים שהקימו 

חכמים, גם אם הם מקפידים על חוקי התורה.220 שו“ע מציין ארבעה מקרים של “פורץ גדר”, 

כולם עבירות על תקנות חכמים או מנהגים מחייבים.221 פוסקים אחרים משתמשים בביטוי 

בצורה דומה. “פורץ גדר” אינו כינוי גורף כנגד כל התנהגות לא מקובלת שאין בסיס פורמלי 

לאסור אותה. אם פרשנותי את ההלכה נכונה, יש מקרים בהם מותר לנשים לעלות או לקרוא 

בתורה. הביטוי “פורץ גדר” אינו שייך במקרה זה, והוא עיטור רטורי יותר מאשר טיעון הלכתי 

מכריע.

כך גם לגבי “לא תתגודדו”, איסור נגד התפלגות לקבוצות הנשמעות לרבנים שונים. האיסור 

מבוסס על משחק מלים: “לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות.”222 ברור מהדיון התלמודי 

שאיסור “לא תתגודדו” לא בא לכפות אחידות הלכתית, וחלותו המדויקת נתונה בוויכוח: 

אמר אביי: כי אמרינן לא תתגודדו, כגון שתי בתי דינים בעיר אחת, הללו מורים כדברי 

ב“ש והללו מורים כדברי ב“ה. אבל שתי בתי דינים בשתי עיירות, לית לן בה… אמר 

רבא: כי אמרינן לא תתגודדו, כגון ב“ד בעיר אחת, פלג מורין כדברי ב“ש ופלג מורין 
כדברי ב“ה. אבל שתי בתי דינין בעיר אחת, לית לן בה.223

הרמב“ם פסק כאביי: “ובכלל אזהרה זה שלא יהיו שני בתי דינין בעיר אחת, זה נוהג כמנהג 

ירושלמי ברכות א ד, ג ע“ב: “תדע לך שחביבין דברי סופרים מדברי תורה. שהרי רבי טרפון אילו לא   220
קרא )= את שמע( לא היה עובר אלא בעשה, וע“י שעבר על דברי בית הלל)= שקרא שוכב ולא עומד( נתחייב 

מיתה. על שם ופורץ גדר ישכנו נחש.”

או“ח קלד, א )אמירת תחנון בשני וחמישי(: “ואם לא אמרו מעומד עובר על התקנה ונקרא פורץ גדר”;   221
שם תקנא, יא )אכילת בשר בתשעת הימים(: “כל מי שאוכל בשר במקום שנוהגים בו איסור פורץ גדר הוא 
וינשכנו נחש”;יו“ד לט, א )אכילת בשר בלי בדיקה(: “וכל הפורץ גדר לאכול ישכנו נחש”; שם קצו, יג )ספירת 
“וכל הפורץ גדר בדברים אלו במקום שנהגו להחמיר ישכנו  נקיים אם ראתה דם לאחר תשמיש(:  שבעה 

נחש”.

בבלי יבמות יג ע“ב, על פי דברים יד, א.  222

שם יד ע“א.  223
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זה וזה נוהג כמנהג אחר, שדבר זה גורם למחלוקות גדולות”.224 ר“י קארו מעיד שר’ ירוחם 

סבר כרבא, שיכולים להיות שני בתי דין חלוקים בעיר אחת, ונראה שכך סבר גם ר“י קארו 

עצמו.225 כך או כך, ברור ש“לא תתגודדו” לא נועד להבטיח תמימות דעים הלכתית. טיעון 

זה נשמע פעמים רבות כאזהרה נגד מעשים שעלולים להביא למתח או פילוג, אבל חלותו 
ההלכתית מצומצמת משנדמה.226

את הטיעון “לא תתגודדו” צריך להעריך גם ביחס למציאות המודרנית. בירושלים, עיר מגורי, 

ביניהם אלה של הרבנות  רבים,  רבניים  דין  ובתי  וספרדי,  רבנים ראשיים, אשכנזי  יש שני 

ולהם  אין ספור בתי כנסת  יש בעיר  והעדה החרדית.  הראשית, הרבנים הראשיים לשעבר 

מנהגים ונוסחי תפילה מגוונים. בתי כנסת חדשים מתארגנים חדשות לבקרים לפי חלוקות 

פוליטיות, דתיות וחברתיות, כולל ארץ מוצא או ישיבה. אף לא אחת מהחלוקות הללו נחשבת 

פגיעה ב“לא תתגודדו”. הטענה שקריאת נשים בתורה תפגע בהרמוניה הדתית בירושלים 

פשוט כוזבת.

6. סיכום

נראה שיש בסיס הלכתי מוצק להתיר לנשים לעלות לתורה לפחות לחלק מהעליות, כשגבר 

קורא בה. במנייני אקראי מחוץ לבית הכנסת או בבתי כנסת בהם מוסכם שקריאת נשים 

בחלקה(.  )לפחות  בתורה  נשים  קריאת  גם  להתיר  מקום  יש  הצבור,  בכבוד  פוגעת  אינה 

המניעה הרצינית היחידה בפני קריאת נשים בתורה היא זו שהעלתה הברייתא, “משום כבוד 

הצבור”, שעליו אפשר למחול ותוקפו איננו מוחלט. כיון שקריאת נשים בתורה תהיה חידוש 

או  קיימים  תפילה  מנהגי  על  ישיר  באופן  תיגר  בצורה שתקרא  אותה  ליישם  אין  רדיקלי, 

תעורר מתחים בקהילות ותיקות שאת מנהגיהן יש לכבד. אולם, בקבוצות וקהילות שבחרו 

לנהוג כך, אי אפשר לטעון שקריאת נשים בתורה מנוגדת להלכה.

משנה תורה, הלכות עבודה זרה יב, יד.  224

ב“י, יו“ד רמב, ד, ג; או“ח תרכד, ה.  225

לדיון מועיל בעניין זה ראו ד’ דישון, תרבות המחלוקת בישראל, ירושלים ות“א 1984, עמ’ 82-75.  226
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 קריאת נשים בתורה
 פרק מתוך הספר 

“דרכה של הלכה”*
דניאל שפרבר

מבוא

היא  לתורה,  לעלות  הנקראים  על  ולהימנות  בציבור  בתורה  לקרוא  נשים  של  האפשרות 

סוגיה שנידונה ביסודיות על ידי חכמים רבים לאחרונה. מי שקרא את מאמרם )באנגלית( 

של האחים אריה ודב פרימר13 למד שהמצב ההלכתי מורכב יותר מכפי שהוא נראה במבט 

כיצד  יראה  ר’ מנדל שפירא,  והראשון במעלה של  ומי שקרא את מאמרו המקיף  ראשוני, 

הנושא נדון מתוך כמעט כל היבט הלכתי אפשרי14. 

מספור הערות השוליים הינו על פי הפרק שבספר: דרכה של הלכה, הוצאת ראובן מס ירושלים, 2007.  *

Tradition 32:2, 1998 ,עמ’ 118-5, “בירור דין כבוד הציבור ומחילתו”, מאמר גדול ומעמיק שיש ללמוד   13
אותו בעיון רב; וזהו רק חלקו הראשון של מחקר גדול.

 ,The Edah Journal 1:2, 2001 בתוך ,Qeri’at ha-Torah by Women: A Halakhic Analysis    14
הבאים  בגליונות  מעניינות,  וביקורות  תגובות  בעקבותיו  והביא  הדים  הכה  שפירא  של  מאמרו   .52-1 עמ’ 
של אותו כתב עת. נזכיר את התכתובת בינו לבין ד“ר אפרים הלבני, וכן בינו למשה קירשטיין, ודבריו של 
אייב כ“ץ )Abe Katz(, וכו’. אבל, בסופו של דבר, לא נראה לי שיש בביקורות אלו בכדי לסתור את התיזה 

הבסיסית של שפירא.

ביקש  ושיטתי  יסודי  באופן  בו,  ומפורט,  ארוך  מאמר  שוחטמן,  אליאב  פרופ’  הטוב,  ידידי  כתב  לאחרונה 
לסתור את כל מה שכתב ר’ מנדל שפירא ומה שכתבתי אני בגירסאות קודמות של מאמר זה. מסקנתו היא 
כי יש איסור מוחלט על נשים לעלות לתורה. )“עליית נשים לתורה”, בתוך קובץ הרמב“ם, בעריכת הרב יוסף 
אליהו מובשוביץ, ירושלים תשס“ה, עמ’ רעא-שמט(. קראתי את הדברים הרציניים והמעמיקים בעיון רב. 

ובכל זאת סבורני שאין בהם כדי לסתור את הצעתנו. אתייחס לדבריו בהערותי לאורך כל המאמר.
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ובסוגיות  זה  וכבר עסק בנושא  ניכר.  דן בנושא בפירוט  גם מאמרו של אוהד אופנהיימר15 
משיקות הרב יהודה הרצל הנקין, בארבעת הכרכים של תשובותיו, בני בנים.16

כאמור לעיל, אני מבקש להצטרף לדיון ולהוסיף לו מרכיב חדש, והוא עקרון “כבוד הבריות”; 

כלומר, שתשוקתן של נשים בהעמקת החוויה הרוחנית, וצערן מפני ההגבלות המונעות זאת 

“קריאת נשים בתורה”, מעליות יט, תשנ“ז, עמ’ 192-168. וראה עוד במאמרו של א’ שטרן, “על שילוב   15
נשים בפעילות דתית בקהילה”, צהר יד, תשס“ג, עמ’ 40-37, ובמיוחד עמ’ 39-38. 

 Women at Prayer: A Halakhic Analysis of Women’s וייס,  לציין לספרו של אברהם  יש  זה,  מלבד 
Prayer Groups, ניו ג’רסי 1990, עמ’ 98-67; מאמרם של חנה ושמואל ספראי, “הכל עולין למנין שבעה”, 
401-395; א“א פרימר, “מעמד האשה בהלכה - נשים ומנין”, אור המזרח לד/א-ב  10, תשנ“ז, עמ’  תרביץ 
)קכ-קכא(, ניו יורק תשמ“ו, ולאחרונה דניאלה סלומון, “קריאת נשים בתורה”, בספר להיות אשה יהודייה, 

מ’ שילה, ירושלים תשס“ג, עמ’ 76-65.

 Halakhic טברסקי,  מאיר  הרב  של  החשוב  במאמרו  גם  ראה  נשים,  של  תפילה  קבוצות  תופעת  לעניין 
 Values and Halakhic Decisions: Rav Soloveitchik’s Pesak Regarding Women’s Prayer
 Efforts at Women’s נוסבאכר,  כהן  אילין  של  מאמרה   ;8 עמ’   ,Tradition 32:3,  1998 בתוך   Groups
Prayer Change in a Traditional Denomination: The Case of Orthodox Groups, בתוך 1999 
 ,Women’s Prayer Groups and the Orthodox Synagogue ,עמ’ 112-95; ושל רבקה חיות ,Nashim 2,

בתוך Daughters of the King, פילדלפיה–ניו יורק–ירושלים 1992, עמ’ 157-135, ועוד.

העיון שלנו מתבסס רבות על הספרות הנ“ל, ולכן לא נציין לה בכל פרט ופרט.

עוד יש לציין כי עניין זה נידון ברצינות ובפירוט על ידי רבני התנועה הקונסרבטיבית כבר לפני כחמישים 
שנה. ראה ב- Proceedings of the Rabbinical Assembly of America, כרך יט )1955(, עמ’ 41-31, -190
168, שם נחשפת מחלוקת בין הרב אהרון בלומנטל, המייצג קו ליברלי ומציע להתיר עליית נשים לתורה, 

בעוד הרב סנדרס טופילד מייצג קו מסורתי וזהיר יותר ומציע לסייג היתר שכזה. וז“ל שם:

I consider it will be advised to change the general pattern of the traditional 
Torah for women yes, but subject to definite norms that will עליות. reading 
procedure sought to inculcate. Until we accumulate הלכה safeguard the values 
that the greater wisdom, let the ladies of the Synagogue find blessing in the 
fact that the men take the lead in its rituals.

לא ברור לי מה הכוונה של האמירה ‘Until we accumulate greater wisdom’. יש גם להפנות תשומת 
לב לדבריו של הרב גרשון וינר )שם עמ’ 35( בהתנגדותו לעליית נשים:

It does not meet the crying need of the present moment, and has dangerous 
implications for the future.

לפני חמישים שנה, אף בקרב הקהילה הקונסרבטיבית בארצות הברית. אבל  אז,  נכון  ייתכן שהיה הדבר 
.crying need בימינו, בחלקים של הקהילה האורתודוכסית–מודרנית, ייתכן לטעון כי יש

לבסוף יש לציין את מאמריו של הרב פרופ’ דוד גולינקין, מראשי הפוסקים של התנועה הקונסרבטיבית–
מסורתית בישראל, אשר מתיר עליית נשים לתורה בתשובה המופיעה בספרו מעמד האשה בהלכה: שאלות 
)או“ח  בציבור  התורה  וקריאת  “נשים  היטב  המנומק  במאמר   ,107-83 עמ’  תשס“א,  ירושלים   ותשובות, 

רפ“ב: ג(“.

ר“י הנקין, שו“ת בני בנים, ח“א, ירושלים תשמ“א, סי’ ד, עמ’ טז-יז; שם ח“ב, ירושלים תשנ“ב, סי’ ז,   16
עמ’ כו, ל, סי’ י, עמ’ לו-לח, עא, וסי’ יא )עניין מחילה בכבוד הציבור(; וע“ע בח“ג, ירושלים תשנ“א, סי’ כז, 

עמ’ צו-ק )אשה בברכת חתנים(; ח“ד, ירושלים תשס“ה, סי’ ב-ג, עמ’ יב-יז.
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מהן, מהווים שיקול שעשוי לגבור על עקרון “כבוד הציבור”.

על מנת לטעון טענה זו עלי לשוב, ראשית, ליסודות הסוגיה ולהתייחס אליהם בקצרה.

א: עיקר ותוספת בדברי חכמים

במסכת מגילה כג ע“א מובאת הברייתא )’תנו רבנן’( הבאה:

הכל עולין למניין שבעה אפילו קטן אפילו אשה

אבל אמרו חכמים

אשה לא תקרא בתורה מפני כבוד הציבור

מקריאת הברייתא ניכר כי יש בה שתי שכבות נפרדות )’הכל’… ‘אבל’(, המנוגדות זו לזו 

כרוכה בקריאה  היתה  )ועלייה  כל אחד לעלות לתורה  יכול  במידת מה. מבחינה עקרונית 

ש’אמרו  לפני  כלשהו,  בזמן  ההלכתי  המצב  היה  שזה  נראה  אשה.  כולל  ימים(,  באותם 

אז חכמים?  ומה אמרו  - מה שאמרו.  לכל המאוחר  - במאה השלישית לספירה,  חכמים’ 

כבוד הציבור’, מעמיד  ‘מפני  כן. הטעם המוצמד לדברי חכמים,  שראוי שאשה לא תעשה 

את דבריהם כקביעה מותנית: אילולא היתה בעיה של כבוד הציבור, היתה ההלכה נותרת 

כעיקרה, כלומר נשים היו יכולות לעלות לתורה ולקרוא בה17.

עניין זה בהיר עוד יותר מן התוספתא המקבילה )תוספתא מגילה ג, יא, מהד’ ליברמן, תשכ“ו, 

עמ’ 356(:

והכל עולין למניין שבעה, אפי’ אשה, אפי’ קטן; אין מביאין את האשה לקרות לרבים.

כלומר, הדין ה’מקורי’ נותר על מכונו, והתוספת היחידה היא הסתייגות מ’הבאה’ יזומה של 

אשה לקרוא לרבים )והביטוי ‘כבוד הציבור’ אינו נזכר כלל(. כך גם הבין את התוספתא הגאון 

מהדורת  יז,  יב  תפילה  הלכות  שלו,  המנוחה  בספר  מנרבונא,  מנוח  רבנו  מדברי  בהדיא  משמע  וכן   17
הורוביץ, ירושלים תש“ל, עמ’ קפו:

הזכרים,  לישראל  תורה  שניתנה  כמו  שהרי  ומברכת,  קוראת  ציבור  כבוד  משום  לא  …דאי 
ניתנה גם לנקבות…

הדבר גם מפורש בלשונו של הלבוש, ר’ מרדכי יפה, בן זמנו של הרמ“א, לאו“ח רפב ג, כי הרי הוא כתב: 
מן הדין הכל עולים למנין שבעה, אפילו אשה וקטן שיודע למה מברכין. אבל אמרו חז“ל: אשה לא תקרא 

בציבור מפני כבוד הציבור… וכו’.
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ר’ דוד פרדו, בפירושו לתוספתא )חסדי דוד על תוספתא מגילה, דף קו ע“ד, ליבורנו 1776, 

ד“צ ירושלים תשל“א(:

שאע“פ שאמרו אשה לא תקרא בתורה מפני כבוד הציבור, מכל מקום אם עלתה לא 

תרד, הואיל ומן הדין עולה היא למנין שבעה ]…[ וטפי משמע הכי מלשון התוס’ 

שלפנינו, דאין מביאין את האשה לקרות, הא עלתה מעצמה עלת, הואיל ואינו אלא 
מפני כבוד הציבור.18

אכן, במספר מקורות מצאנו שהיה שימוש גם בדין ה’מקורי’, בהקשר בו ‘כבוד הציבור’ לא 

הקודש,  בית  תפילה  )בית  כוכבי  שמואל  ברבי  דוד  לרבנו  הבתים  בספר  כך  רלוונטי.  היה 

מהדורת ר“מ הרשלר, ירושלים תשמ“ג, עמ’ רלו סי’ ו(:

יש מן הגדולים שכתב שהמתפללין בבתיהם בעשרה אשה קוראה שם בתורה, שלא 

נקרא צבור אלא כשמתפללין בבית הכנסת.

כך גם נראה מדברי הר“ן המובאים להלן )סעיף ב’(, ובדבריו הבהירים של ר’ יעקב עמדין 

בספר מגדל עוז )הלכות יולדת, שוקת ב, אות י, ד“צ ירושלים תשכ“ט, דף יב ע“ג(:

ונראה דכשמתפללין וקורין עשרה בצמצום בבית היולדת ואין בעלה כאן ]כדי שיוכל 

לעלות לתורה כחיוב, כאמור באות ט לעיל[, יש להעמיד הדבר על הדין שאשה עולה 

הכבוד,  מפני  בציבור  לא תקרא  חכמים  אע“ג שאמרו  גוונא.  כהאי  בתורה  וקוראה 

לא אמרו אלא בקהל רב, ושלא לעשות תדיר, אבל בהאי גוונא דהויא מילתא דלא 

שכיחא ומשום תקנתא דידה, איכא למימר לא גזרו, עכ“פ הרי בפירוש אמרו שעולה 

למניין ז’, ואם לא עכשיו אימתי אלה הדברים איפוא הם אמורים, ובודאי לא יפול 

שום דבר מדבריהם ארצה שלא יהא לו מקום, ובאופן זה כדיעבד דמי. כך דעתי נוטה 

אם יסכימו עמי חברי.

ומן האחרונים, כתב רבי בן ציון אבא שאול בתשובה )אור לציון ח“ב, או“ח, פרק ט, ירושלים 

תשנ“ג, עמ’ פו(, שהטעם לכך שבשולחן ערוך נכתבה גם הרישא ]דהיינו, “שהכל עולה למנין 

שבעה וכו’”[ הוא,

שנפקא מינה במקום שאין חשש משום כבוד הציבור, כגון במקום שהמתפללים הם 

בני משפחה אחת, והאשה היא ראש הבית וכל שאר המתפללים הם בניה ונכדיה, 

והובא מדבריו ביחוה דעת ח“ד, עמ’ עח.  18
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שאז אין חסרון כבוד הציבור במה שתעלה לתורה, בכהאי גוונא שפיר יכולה לעלות 

לתורה ולהצטרף למנין שבעה.

אבל חתם דבריו: “ולמעשה צריך עיון”. וכן כתב הרי“ה הנקין בשו“ת בני בנים, ח“ב, סוף סי’ 

ז, ש“אולי אפשר להקל במנין בבית באקראי והלכה ואין מורין כן, אבל בבית כנסת או במנין 

קבוע אין להתיר כלל”19.

מבחינה היסטורית ניתן לומר, אם כן, שבעת העתיקה, בזמן לא מוגדר, נשים אכן יכלו לעלות 

ולקרוא בתורה, ואולי אף עשו כן. ואולם בזמן אחר כלשהו, מסיבה שאיננה נהירה לנו כל 

צרכה, הוכרז כי אין זה מתאים שנשים תעלינה לתורה20.

ולפי שיטתו של פרופ’ שוחטמן, שקיימת “קביעה הלכתית חד–משמעית” האוסרת עליית נשים לתורה,   19
גם  אזי  חד–משמעית,  גזירה  כאן  שאין  כדעתי,  אכן,  ואם  כאלה!  היתרים  אלה  כל  הציעו  כיצד  אני  תמה 

נתבטלה אף טענתו ש“גם אם בטל הטעם - לא בטלה תקנת חז“ל”.

ודומה העניין קצת למה שמצינו בתוספתא מגילה פ“ג הכ“א, מהדורת ליברמן עמ’ 359:

קטן מתרגם על ידי גדול אבל אין כבודו שיתרגם גדול על ידי קטן, שנאמר ‘ואהרן אחיך יהיה 
נביאך’.

וראה תוספתא כפשוטה להגר“ש ליברמן שם )עמ’ 1195( שפירש שלפי גירסה זו שבכתב–יד וינה והדפוסים 
ראשונים  של  ארוכה  שורה  הבינו  וכך  קטן’,  ידי  על  שיתרגם  הגדול  של  כבודו  שאין  שהכוונה  ברור  ‘הרי 
שציינם הגר“ש שם. ואולם בכת“י ערפורט ובכת“י לונדון הגירסה היא ‘אבל אינו כבוד שיתרגם’ וכו’. ובר“ן 
)לרי“ף פ“ד סי’ אלף קל“ב( גרס: אבל אינו כבוד לציבור שהגדול יתרגם על ידי הקטן )השווה משנה מגילה 
פ“ד מ“ו, וראה יתר דבריו של הגר“ש שם עמ’ 1196, 1224(. וראה עוד בפירוש תכלת מרדכי על התוספתא 

מועד, לר’ מרדכי איש שלום, פאקש תרס“א, עמ’ קיא.

אף כאן לא נראה שמדובר באיסור מוחלט, ובודאי לא בתקנת חכמים, אלא שאין זה ראוי )וכפי שמשתמע 
גם מניסוחו של השו“ע באו“ח קמה ב( וד“ל.

תורה  ראה  חסידות.  במידת  שנוהגים  לאלה  ייעוץ  לבין  מוחלט  איסור  בין  להבדיל  לפעמים  קשה  ובכלל 
תמימה לויקרא יט יח, עמ’ קפו אות קכג, שכתב: ‘ואמת שמצינו כמה פעמים בש“ס הלשון אסור שאינו אסור 
ממש אלא רק מידת חסידות יש בזה’ וכו’, וראה דוגמאות שם. ועיין עוד שם על ויקרא יט ג, עמ’ קעז אות ט, 
שכתב בקשר לדברי הרמב“ם הלכות ממרים פ“ו, וביו“ד סי’ ר“מ, שאסור לקרות אביו בשמו בין בפניו ובין 
שלא בפניו, על פי הברייתא בקידושין לא ע“ב בלשון הזו: ‘אבל אני תמה בכלל, מי מלל לרבותינו דיש בזה 
איסור מוחלט, הלא ממקור הדברים שלמדו זה, והיא הברייתא דקידושין שהבאנו, מבואר מפורש שאין בזה 
כל איסור אלא רק מידה או מנהג לבד, וגם לא בכל אדם אלא רק איזה חכמים נהגו כן, וגם לא בכל מקום 

אלא רק ברבים בעת דרשה לפני קהל ועדה’ וכו’, ראה בהמשך דבריו שם.

וכן עמד על כך ר’ חיים קנייבסקי, כפי שהובאו דבריו בספר נזר החיים, מאת ר’ אורן טיגר, ירושלים )ללא 
תאריך( עמ’ שצא, והביא ראיה מן הבאור הלכה לאו“ח סוף סימן מב, ד“ה שרי, שכתב: “ודע דנראה לי דמה 
שכתב הנימוקי יוסף אסור, היינו רק שאין מדרך הכבוד… אבל לא איסור ממש…” וכן בבאור הלכה ריש 
סימן רנא, ד“ה העושה מלאכה, “דאף דקאמר בגמרא לשון אסור, היינו דאין רוח חכמים נוחה הימנו, אבל 

לאו איסור גמור” )כדעת הט“ז, עיי“ש(.

ד“ר אפרים הלבני טוען כנגדי )במאמר שטרם פורסם( שאין כאן שני שלבים היסטוריים, אלא  20

ששתי הבבות הן מאותה התקופה ומאותו תנא. ברישא אומר התנא שמבחינת השיקול הישיר 
של היכולת להוציא את הרבים ידי קריאת התורה, יכולים אשה וקטן לקרוא. אך לגבי אשה 
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ודוק: ‘אין זה מתאים’ מדויק יותר מאשר ‘אסור’, שכן הלשון ‘אבל אמרו חכמים’ מורה על 

חריגה מעיקר ההלכה, לעבר מנהג של חומרה. התבוננות במקומות הרבים בתלמוד בהם 

מופיע הביטוי ‘אבל אמרו חכמים’ - בברכות, ביומא, בביצה, בסוטה, בבבא מציעא ובחולין 

- יוצרת רושם ברור )גם אם לא ניתן להוכחה חדה( שאמירתם של חכמים, המשנה את הדין 

המקורי, אינה בגדר גזירת איסור מחודשת הנעשית מכח סמכותם, אלא קביעה פרקטית של 

חכמים בדבר המדיניות ההלכתית בה יש לנקוט למעשה21.

קיים שיקול אחר, כבוד ציבור, שבגללו אין זה נכון שאשה תקרא בתורה בציבור.

וממשיך הוא להראות שיחס שכזה בין שיקול ישיר לשיקול צדדי מוכר לנו ממקום אחר:

אבל אמרו  בקדירה, בשביל שתבשל מהרה,  וזכוכית  נותנת קסמים  “אבל  אומרת:  הברייתא 
חכמים בזכוכית לא יעשה, מפני סכנת נפשות” )תוספתא שבת ו]ז[ יד, מהדורת ליברמן עמ’ 
24(. כאן יש מבנה דומה לברייתא במגילה. והכוונה היא שמבחינת השיקול של דרכי האמורי, 
שהוא השיקול הישיר של אותו הקשר, מותר לתת זכוכית בקדירה. וזה מה שנאמר ברישא. 
אבל קיים שיקול אחר, סכנת נפשות, שבגללו אין זה נכון. וכאן אין לומר שהבבא של ‘אבל 
אמרו חכמים’ מאוחרת יותר. הרי אין זה מתקבל על הדעת שבתקופה קדומה יותר לא חששו 

לסכנה.

ייתכן שד“ר הלבני צודק בעניין זה, אף כי גם זה אינו ברור, ויהיה צורך לבחון את תולדות תעשיית הזכוכית, 
)ראה, למשל, בספרו של  ומתי.  וברגישותה לחום הגיעו  ביצור הזכוכית  איזו דרגה של עדינות  ולברר עד 
פרדריק נויבורג Glass in Antiquity, Neuburg לונדון 1949, עמ’ 43-39, על ארבעת השלבים בהתפתחות 
תעשיית הזכוכית בא“י, בתקופה המקבילה לתקופת המשנה והתלמוד, ואכמ“ל.( אבל, מה שברור מברייתא 
)כמו  החום  בפני  שעמידה  זכוכית  תימצא  אם  כי  מותנית.  היא  חכמים”  אמרו  “אבל  של  שהבבא  הוא  זו 
פיירקס ודורלקס של ימינו!(, לא יהיה במעשה זה כל איסור, שהרי אין בו משום דרכי האמורי )וראה ברש“י 

לשבת סז ע“ב(.

ואילו לגופה של הברייתא שבמגילה, לי נראה שגם שם ישנן שתי שכבות כרונולוגיות. ואולם הנחה זו אינה 
מעכבת, כי עיקר טענתי הוא שבבת “אבל אמרו חכמים” היא בבא מותנית, ואם מתבטל הנימוק של כבוד 

הציבור הדרא הלכתא לרישא דברייתא, כלומר: הכל עולין למנין שבעה וכו’.

ובהקשר זה מעניין להעיר כי ר’ יוסף משאש )מכנס 1892 - חיפה 1974( כתב בספרו מים חיים ח“ב )בעריכת 
ש’ דיין, ירושלים תשמ“ה, סי’ קמ( שברייתא זו משקפת שני שלבים היסטוריים. כי לדעתו בעת העתיקה 
עיניה חשופות,  ורק  ויורדת לעזרת הגברים כדי לעלות לתורה כשפניה רעולות  אשה היתה עולה לתורה, 
כדרך הנשים הערביות )משנה שבת ו ו( או אפילו רק עין אחת )שם ח ג(. אולם בתקופה מאוחרת יותר ראו 
בכך משום פריצות )אולי משום ירידת הדורות( ואם גם היה קולה נעים היה בזה בכדי לעורר את יצרם של 

הגברים ועל כן ביטלו את המנהג.

ראה לדוגמה בברכות ב ע“ב )=סוכה לח ע“א(, “ת“ש: באמת אמרו: בן מברך לאביו ועבד מברך לרבו   21
ע“א  יומא סט  לו..”;  ובניו מברכין  לאדם שאשתו  לבעלה. אבל אמרו חכמים: תבוא מארה  ואשה מברכת 
אבל אמרו חכמים:  להציעו תחתיך.  מותר  אבל אתה  ]שעטנז[,  עליך  יעלה  לא  “והתניא:  ע“ב(:  יז  )=ביצה 
יום הכיפורים  וידוי ערב  אסור לעשות כן, שמא בכרך נימה אחת על בשרו…”; שם סז ע“ב: “ת“ר: מצות 
עם חשיכה. אבל אמרו חכמים: יתודה קודם שיאכל וישתה, שמא תטרף דעתו בסעודתו…”; סוטה ז ע“א: 
“דתניא: ‘והביא האיש את אשתו אל הכהן’ )במדבר ה טו( - מן התורה האיש מביא את אשתו. אבל אמרו 
חכמים: מוסרין לו שני תלמידי חכמים, שמא יבוא עליה בדרך…”; בבא מציעא עד ע“ב: “והתניא: מכל מקום 
כך הלכה. אבל אמרו חכמים: מי שפרע…”; חולין מד ע“ב: “אבל אמרו חכמים: הרחק מן הכיעור ומן הדומה 
לו.” בכל אלה ניכר שאין מדובר בעיקר הדין אלא בהרחקה, בהנהגה טובה, בתוספת סייג וכיוצא באלה. ועוד 
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השוה נידה ל ע“א, ושם סז ע“ב.

והשווה ירושלמי דמאי ב א, כב ע“ד:

הוא נאמן ואשתו אינה נאמנת לוקחין ממנו ואין מתארחין אצלו, אבל אמרו: הרי הוא כדר עם 
לוקחין ממנו, אבל אמרו:  ואין  נאמן מתארחין אצלו  אינו  והוא  נאמנת  בכפיפה. אשתו  נחש 

תבוא מאירה למי שאשתו נאמנה והוא אינו נאמן.

והשווה תוספתא דמאי ג ט, מהדורת הר“ש ליברמן עמ’ 75, בבלי כתובות עב ע“א. )על השאלה האם לפי 
הירושלמי הוא חייב לגרש את אשתו, או שזה מומלץ, ראה הר“ש ליברמן, תוספתא כפשוטה ח“א נויארק 
תשט“ו, עמ’ 226 ושורה 32, ודיונו המאלף של רנון קצוף, במאמר “נוצרים חדשים וחברות ישנה”, שהופיע 
ירושלים  אפרתה,  מכללת  ראש  גסטוירט  צבי  ד“ר  של  לכבודו  וזיכרונות  מחקרים  יהודי:  עבר  בבמשעולי 

תשס“ו, עמ’ 149-148(.

אמנם ראה דברי יציב או“ח, ח“א סי’ ה אות ה: ‘ומצינו בכמה מקומות לשון “אמרו חכמים” במידי דאורייתא’. 
ואמו  הוא מתייחס לאמור בכריתות כא ע“א: “אבל אמרו חכמים: האב קודם לאם כל מקום מפני שהוא 
חייבין בכבוד אביו.” ע“ע בשדי חמד כללים )ח“א( מערכת אלף אות רע“ג, 68 ב, ושם 192 ב, אות כב, ואין 

הדברים מוכרחים.

ואולי דומה זה במידה מסויימת לאשר מצאנו בפסחים לז ע“א:

תנו רבנן: יוצאין בפת נקיה ובהדראה ובסריקין המצויירין בפסח, אף על פי שאמרו: אין עושין 
סריקין המצויירין בפסח.

סריקין  עושין  אין  אמרו  מה  מפני  לחכמים:  זונין  בן  בייתוס  שאל  זה  דבר  יהודה:  רב  אמר 
המצויירין בפסח? אמרו לו מפני שהאשה שוהה עליה ומחמצתה. אמר להם: אפשר יעשנה 

בדפוס ויקבענה כיון. אמרו לו: יאמרו כל הסריקין אסורין, וסריקי בייתוס מותרין.

אמר ר’ אלעזר בר צדוק: פעם אחת נכנסתי אחר אבא לבית רבן גמליאל, והביאו לפנינו סריקין 
המצויירין בפסח. אמרתי: אבא, לא כך אמרו חכמים: אין עושין סריקין המצויירין בפסח? אמר 
לי: בני, לא של כל אדם אמרו, אלא של נחתומין אמרו. איכא דאמרי, הכי אמר ליה: לא של 

נחתומין אמרו, אלא של כל אדם.

אמר רבי יוסי: עושין סריקין כמין רקיקין, ואין עושין סריקין כמין גלוסקאות.

הוי אומר שמה שאסרו חכמים מצות מצויירות, בשל חשש החמצה בתהליך הכנתן, אינו איסור מוחלט וגורף, 
אמירת  של  דוגמה  לנו  הרי  גמליאל.  רבן  של  הבנתו  לפי  לפחות  בלבד,  מסויימת  למציאות  מתייחס  אלא 
חכמים בלשון של איסור, שאינו איסור מוחלט ואינו יכול להיחשב כתקנה או גזירה מוחלטת, אלא יותר כמין 

אזהרה חמורה להתרחק מחשש חימוץ.

פרופ’ שוחטמן )שם עמ’ רפח( טען כנגדנו כי “אין כל סיבה לפרש ‘כבוד הציבור’ הנזכר בברייתא כהמלצה 
בלבד… לא ברור לי במה שונה הברייתא שלפנינו מהלכות אחרות של תנאים שבהן נעשה שימוש כביטוי 
‘אבל אמרו חכמים’, כשכוונת הדברים היא לא להמלצה גרידא אלא לקביעה הלכתית ברורה של חז“ל”. 
ואז מביא הוא דוגמה לכך ממה שהבאנו לעיל מיומא ומביצה לגבי איסור שעטנז. על כך כותב שוחטמן: 
“כוונת הדברים היא: מעיקר הדין אין מניעה מלשבת על מצע של כלאיים, אבל חכמים אסרו זאת מחשש 
גרידא, אולם בקביעה  נימה של כלאיים על בשרו. ברור לחלוטין שאין מדובר כאן בהמלצה  שמא תיכרך 
הלכתית חד–משמעית, שעל פיה נפסקה ההלכה” )ראה רמב“ם הלכות כלאיים י ב, טור ושו“ע יו“ד סי’ שא 
סעיף א.( הוא העיר שישנו שינוי לשון בין מקרה זה למקרה דידן, ששם השתמשו בלשון של “אסור”, ואילו 
לגבי עליות נשים השתמשו בלשון של “לא”. הוא סובר ששינוי זה “אינה הופכת את ההוראה החד–משמעית 

שבברייתא להמלצה”.

טענתי,  את  מוכיחים  לעיל  שהבאתי  הדוגמאות  כי  ודומה  המלצה,  של  לשון  שזוהי  ברור  נראה  לי  ואילו 
או, עכ“פ, נותנים סבירות מסוימת לה. ומאחר שהמשך טענותיו של פרופ’ שוחטמן מתבסס על הנחה זו, 
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ב: מהו כבוד הציבור

העולה מדברינו עד כאן, הוא שמניעת נשים מלעלות לתורה היא מניעה מותנית, התלויה 

ב“כבוד הציבור”. אך מהו אותו “כבוד הציבור”? האם הוא מושג קבוע ומהותי או פרי של 

הקשר היסטורי–סוציולוגי מסוים? וכמובן - מה מעמדו כיום?

‘אין זה מתאים’ שאשה תקרא ותעלה  כבר בראשונים ישנם הסברים שונים לשאלה למה 

לתורה ומהו בדיוק מובנו של המונח “כבוד הציבור”.

שם  )תוספתא  הזמן  אותו  בן  המקביל שבתוספתא22,  הטקסט  עם  הדבר  את  היו שקישרו 

הלכה יב(:

בית כנסת שאין לו מי שיקרא אלא אחד, עומד וקורא ויושב, עומד וקורא ויושב, עומד 

וקורא ויושב, אפילו שבע פעמים.

בית כנסת של לועזות, אם יש להן מי שיקרא עברית, פותחין עברית וחותמין עברית, 
אם אין להם מי שיקרא אלא אחד, אין קורא אלא אחד.23

שמדובר ב“קביעה הלכתית חד–משמעית”, אם הנחה זו אינה מוכחת, הרי שחלק גדול משאר דבריו אינו 
מהווה תיובתא לדברינו.

יתירה על כך, כפי שנראה להלן, “קביעה הלכתית חד משמעית” אינה יכולה, לפי דעתי, להתבטל בנסיבות 
שונות, כמו שנעשה בפסיקתו של המהר“ם מרוטנברג )להלן(. וראה עוד מש“כ שוחטמן שם, עמ’ רפז.

מגילה ג]ד[, יא, מהדורת הגר“ש ליברמן, עמ’ 356.  22

והשווה ירושלמי )שם ד ג, עה ע“א(:  23

היה יודע אחד את הפרשה קורא את כולה, שבעה יודעין שלשה פסוקים ]כנראה אותם שלשה 
פסוקים[ כולהון קרייוא.

מקורות אלה מלמדים אותנו קמעא על מצב ידיעת הקריאה באותם הימים. ראה הערתה של שולמית ולר, 
בספרה נשים בחברה היהודית בתקופת המשנה והתלמוד , ישראל תשס“א, עמ’ 151; וע“ע במאמריו של מ’ 
 Illiteracy as Reflected in the Halahot Concerning Reading the Scroll of Esther and the ,בר–אילן 
 Hallel, in PAAJR, 54, 1988, pp 1-12. Illiteracy in the Land of Israel in the First Centuries
 S. Fishbain, F. Shoenfeld, A. Goldberger (eds.), Essays in the Social Scientific C.E., בתוך 

Study of Judaism and Jewish Society, כרך ב’, ניו יורק, 1992 ,עמ’ 61-46.

 Bibliothèque Nationale, Heb. 586, fol. 424, 43r ואולם מעניין להעיר כי בספר המנהגים כ“י פריז, 
מסביבות שנת 1503 )כ“י אשכנזי(, מצוייר בית כנסת בראש השנה ובו -

Women are down on the main floor for Rosh ha-Shanah, and not hidden by 
a curtain, screen of wall… Furthermore, they are as large as the men, they 
occupy the foreground space, each has an open prayer book, and the only 
child that is depicted is a girl.

 Imaging the Self: Representation of Jewish Ritual in התיאור בלשונה של דיאן וולפתל, במאמרה(
 Eva Frojmovic (ed.), Imagining the Self, Imagining שהופיע בספר ,Yiddish Books of Customs
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הקבלה זו מצביעה לכאורה על כך שבעיית כבוד הציבור  היא כאשר נראה הדבר כמצב בו 

אין גברים שיודעים לקרוא, והיחידה שיכולה לקרוא בתורה היא אשה24, ואזי אין זה לכבוד 
הציבור שתקרא, שכן תהיה זו פגיעה בציבור הגברים אם רק אשה היא שתוכל לקרוא.25

 the Other: Visual Representation and Jewish-Christian Dynamics in the Middle Ages and
Early Modern Period, ליידן 2002, עמ’ 201, ושם תמונות מס’ 4, 5. וראה כל המאמר לאופיו של כתב יד 

זה )עמ’ 211-189(.

אגב, דומה כי על רקע זה יש להבין עוד עניין אחד, שעליו אולי לא העירו החוקרים. בירושלמי מגילה ג ד 
הובאו דבריו של ר’ נחמן בר’ יעקב: הגע בעצמך שחל ט“ו ]באדר[ להיות בשבת, לקרוא במגילת אסתר אין 
אתה יכול, שאין קורין בכתבי הקודש אלא מן המנחה ולמעלה. ]וזה, כידוע בניגוד לדעת הבבלי מגילה ד 
ע“ב, שהטעם הוא משום גזירה ]דרבה[ שמא יעבירנה למגילה ד’ אמות ברשות הרבים כדי להתלמד אצל 
הבקי, או לפי רב יוסף: שעיניהם של עניים נשואות במקרא מגילה )רש“י: לקבל מתנות האביונים, ואי אפשר 

בשבת(. וראה דברי הר“ש ליברמן בירושלמי כפשוטו, ירושלים תרצ“ה, עמ’ 278-277.

כוונתו של ר’ נחמן בר’ יעקב למה דאיתא במשנת שבת טז א: מפני מה אין קורין בהם ]בכתובים בשבת[? 
מפני ביטול בית המדרש. )והשווה תוספתא שם יג א, מהדורת ליברמן עמ’ 53, את שיטת ר’ נחמיה, מפני 

שטרי הדיוטות, ואכמ“ל בזה.( וביאר רש“י )שם קטו ע“א, ד“ה בין שאין קורין בהן(:

…משום ביטול בית המדרש דמשכי לבא, ובשבת היו דורשין דרשה לבעלי בתים שעסוקין 
במלאכה כל ימות החול ומתוך הדרשה היו מורין להן הלכות איסור והיתר, וטוב להן לשמוע 

מלקרות בכתובים.

נראה כי מאחר ולא יכלו לקרוא, וגם קשה היה להם להבין את העברית בלי תרגום, שהרי דברו ארמית או 
יוונית - על ידיעת היוונית הרחבתי את הדיבור במקום אחר - המקום היחידי שיכלו ללמוד הלכות דעניני 
עד  חשוב  כה  נראה  הדבר  והיה  הרב.  של  בדרשתו  היתה  היחידה  וההזדמנות  הכנסת,  בבית  היה  דיומא 
שבגללו ביטלו קריאת הכתובים והמגילה בשבת בשעת הדרשה, כדי שישמעו תורה - הלכה ואגדה - מפי 
הרב הדרשן. )על הדרשה בכלל, ראה בספרו של חננאל מאק, The Aggadic Midrash Literature תל–
אביב 1989, עמ’ 38 ואילך, ובספרו הגדול של יונה פרנקל, דרכי האגדה והמדרש, ח“א, גבעתיים 1991, עמ’ 

11 ואילך, ועוד חזון למועד.(

על ידיעת הנשים בקריאה, ראה, לדוגמה, תוספתא ברכות כ יב, מהדורת הגר“ש ליברמן, עמ’ 8:  24

במשנה  ולשנות  ובכתובים  בנביאים  בתורה  לקרות  מותרין  והיולדות  והנדות  והזבות  הזבין 
במדרש בהלכות ובאגדות, ובעלי קריין אסורין בכולן… וכו’.

וראה בהערתו של הגר“ש ליברמן, תוספתא כפשוטה לברכות שם, עמ’ 20 לשורה 33 , שבבבלי ברכות כב 
חשודה  זו  שגירסה  הגר“ש  שם  וכותב  ויולדות’.  נדות  ובועלי  והמצורעים  ‘הזבים  איתא:  מינכן  בכ“י  ע“א 
וראה  דבריו.  בהמשך  וראה  במקומן”.  זכרים  והכניסו  הנקבות  את  הוציאו  “בכוונה  שכנראה  מפני  בעיניו 
151 ואילך. על ידיעת קרוא וכתוב של נשים בתקופת חז“ל, ראה בספרו של  עוד בספרה של ולר שם עמ’ 
ר’ ס’  וכן במאמרה של   ;  49-43 ,עמ’   1988 ,אטלנטה   Some Jewish Women in Antiquity מ’ בר–אילן, 
 Women’s Authorship of Jewish and Christian Literature in the Greco Roman  - קרמר, 
 Amy-Jill Levine (ed.), “Women Like This”: New Perspectives on Jewish Women בספרPeriod
236-229 , והשווה מאמרה של מרים ר’ לפקוביץ,  1991 , עמ’  in the Greco-Roman World, אטלנטה 
 Jewish שם, עמ’ 219-200 . ובספרה המסכם של קתרין הסר,ז , Did Ancient Women Write Novels?

Literacy in Roman Palestine , טיבינגן 2001 , מפתח ערך women , ואכמ“ל.

 ,1179-1176 נויארק תשכ“ב, עמ’  יש להעיר כי הגר“ש ליברמן, תוספתא כפשוטה למגילה שם, ח“ה,   25
פירש את התוספתא בדרך אחרת. ואולם אין בכך בכדי לבטל את דעת הראשונים והפוסקים שהבאנו לגבי 

הברייתא שלנו, שהרי יש שפירשו כך את המושג כבוד הציבור גם ללא זיקה לתוספתא זאת.
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)=סוכה לח ע“א(, תוך שימוש בלשון  כ ע“ב  ודומה הוא למה שמובא בברייתא שבברכות 

המקבילה ‘אבל אמרו חכמים’:

לבעלה, אבל  ואשה מברכת  לרבו  ועבד מברך  לאביו  בן מברך  ת“ש: באמת אמרו: 

אמרו חכמים: תבא מארה לאדם שאשתו ובניו מברכין לו.

וכן הבין רבנו אברהם מן ההר, בפירושו למגילה יט ע“ב26:

…והכי איתא בהדיא בריש ערכין )ב ע“א( הכל חייבין ]במגילה[, הכל לאתויי נשים, 
שמתו  במי  כדאמרינן  אחרים,  תוציא  לא  לכתחילה  ודאי  מיהו  וכו’.  יהושע  וכדר’ 

)ברכות כ ע“ב(: תבוא מארה לאדם שאשתו ובניו מברכין לו. ואמרינן בפרק עומד 

אמרו  אבל  קטן,  או  אפילו אשה  למנין שבעה,  עולין  הכל  ע“א(:  כג  )מגילה  ויושב 

חכמים: אשה לא תקרא בצבור מפני כבוד הצבור, וכו’.

וכן דעת הריטב“א למגילה ד ע“א, שכתב על קריאת מגילה על ידי נשים בזה“ל:

כבוד  זה  שאין  אלא  מוציאות,  אף  דחייבות  לוי  בן  יהושע  כר’  לן  דקיימא  …וכיון 
לציבור, והן בכלל מארה.27

נראה כי זהו הסברם של רבים מהראשונים,28 לפי התוספתא, למרות שלא התקבלה על ידי 

כולם29.

מהדורת רמ“י הכהן בלוי, ניו יורק תשל“ח, עמ’ קנד.  26

ראה בשו“ת בני בנים חלק ד, סי’ ג, עמ’ יז, שהציע פירוש אחר לעניין כבוד הציבור כאן; וראה עוד שם   27
סי’ ב, עמ’ יד, בבירור המושג כבוד הציבור לעניין עליות נשים.

כגון המאירי למגילה כב ע“ב, וכן הר“ן שם. וכן הבין הגאון יעב“ץ בהגהותיו שם, שכתב: אבל במקום   28
של  הרישא  פי  על  עולין”  “הכל  בלעדיה,  אפשר  ואי  בקיאה,  אשה  ויש  לקרוא  הבקיאים  שבעה  שאין 
הברייתא… וכו’. והובאו דבריו בשו“ת יחוה דעת, לרב עובדיה יוסף, ח“ד, ירושלים תשמ“א, עמ’ עח, בהערה 
שם. וכן גם הבין הרב בן–ציון מאיר חי עוזיאל, בספרו משפטי עזיאל ח“ג, ירושלים תש“ס, סי’ ו, עמ’ לז. ויש 
אשר דייקו מלשון התוספתא, דאיתא שם ‘אין מביאין את האשה לקרות’, ולא ‘אין מעלין’, דהיינו שכאשר 

אין שם גברים לקרות גנאי הוא לציבור שיחפשו אשה ויביאו אותה לקרות.

יז, לא סובר כן, ופסק: אשה לא תקרא בציבור מפני כבוד הציבור. אך,  אמנם הרמב“ם, הלכות תפילה יב 
במאמרו שהופיע  הנקין,  הרצל  יהודה  הרב  דעתו של  גם  כך  זו.  דעה  קיבל  לא  ערוך  הנראה, השלחן  כפי 
ב -Tradition, 2000, 34:3, בשם: The Significant Role of Habituation in Halakha, עמ’ 41-40, 46.

הרב משה מייזלמן, בספרו Jewish Women in Jewish Law, ניו יורק 1978, עמ’ 142, כתב שהאיסור   29
של “כבוד הציבור” הוא משום חשש להרהורי עבירה על ידי הגברים השומעים את קריאתה של האשה. הרב 
הנקין )בשו“ת בני בנים ח“ד, ירושלים תשס“ה, סי’ יג, עמ’ מה-מז, ועוד שם עמ’ צד-צח( דוחה הצעה זו מכל 
וכל, בהסתמכו על ראשונים )ספר המאורות לברכות מה ע“א, האומר במפורש שאין בקריאתה של אשה 
משום “פריצותא”, רבי אברהם מן ההר והריטב“א למגילה ד ע“א שהבאנו(ואחרונים )פתח הדביר רפב: ט(, 

ודבריו משכנעים לגמרי. וראה עוד בעניין זה בהערות 59 ו -92.

הרב הנקין מסתמך, בין השאר, על כך שכיום אנו מורגלים לשמוע קול אשה. עניין זה של ה“הרגל” שיש בו 
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לפנינו, אם כן, מצב הלכתי של חוסר ודאות באשר להגיון שמאחורי המושג “כבוד הציבור”, 

בדין שהינו מדרבנן )קריאת–התורה(. אם נדבר במושגים הלכתיים, יש כאן מצב של ספיקא 

דרבנן.

הספק הינו כפול: ראשית, אפשר שהדין קיים רק כאשר יש יסוד להניח שקריאתה של אשה 

תהווה עדות או רמז לכך שהגברים אינם יודעים לקרוא; שנית, ומכיוון אחר, אפשר וקריאתה 

של אשה בתורה הינה פגיעה בכבוד הציבור רק בהקשר סוציולוגי–היסטורי מסוים.

בעקבות   - הציבור”  “כבוד  המושג  את  שהבינו  הראשונים  מן  יש  הראשון.  בספק  נפתח 

הגברים  רוב  בה  קהילה  של  למצב  רק  כמתייחס   - לעיל  שהצגנו  המקובלת  הפרשנות 

אנאלפביתיים בעוד כמה נשים יודעות לקרוא; לפי דעתם, במצב אחר - שהוא המצב המצוי 

והרגיל - תוכלנה הנשים לעלות לתורה.

מסיבה זו כותב הר“ן )רבנו ניסים, למגילה כג ע“א(:

השתא דתקון רבנן שיברכו כולם, אשה וקטן קורין, אפילו ראשון ואחרון.30

בכדי להביא לשינויים בתפישה הלכתית בא לידי ביטוי בהרבה מקומות. כך, לדוגמה, כותב הלבוש או“ח 
בסופו )מנהגים אות לו(, ומובא בשו“ת יביע אומר ח“ג, אבע“ז סי’ י:

איתא בספר חסידים כל מקום שאנשים ונשים רואים זה את זה בסעודת נישואין, אין לברך 
“שהשמחה במעונו”, לפי שאין שמחה לפני הקב“ה כשיש הרהור עבירה, ואין נזכרין עכשיו 
בזה. ואפשר משום שעכשיו מורגלות הרבה נשים בין האנשים, ואין כאן הרהורי עבירה כל כך, 
דדמיא עלן כקאקי חיורי ]ראה ברכות כ ע“א - אווזים לבנים[, מרוב הרגלן בינינו, וכיון דדשו 

דשו.

ובעקבות זה קובע הרב עובדיה יוסף שמותר לנשים להכנס לבית הכנסת בשעת החופה, לכאורה נגד דבריו 
של התשב“ץ סי’ שצז, שמביא את דברי רבו המהר“ם מרוטנבורג, “דלאו אורחא להכנס אשה מקושטת בין 
יוסף “ובפרט בזמן הזה שהנשים מורגלות  ונימוקו של הרב  נזיר מג ע“ב(,  האנשים ובפני השכינה” )ע“פ 
הרבה בין האנשים, כגון באוטובוס וכיוצא בזה”. והשווה יחוה דעת ח”ד, עמ’ עח בהערה. ע“ע בשו“ת ישכיל 
עבדי לרב עובדיה הדאיה, ח“ה, או“ח סי’ נה אות ג, משנת תשנ“ד, ופסיקתו של בית הדין הגדול בנשיאותו 
של הרב הרצוג, משנת תש“ה, באוסף פסקי הדין של הרבנות הראשית לישראל, ירושלים תש“י, עמ’ קכב, 

ואכמ“ל.

ראה מש“כ בעניין זה הרב אריאל פיקאר, בעבודת הדוקטור שלו )טרם פורסם(, “פסיקתו של הרב עובדיה 
יוסף לנוכח תמורות הזמן” )בר–אילן תשס“ד(, עמ’ 237, 240.

 The Rav, Feminism and Public Policy: An Insider’s עוד על גישתו של הרב מייזלמן, ראה במאמרו
Overview, Tradition 33:1, 1998, עמ’ 8-7.

ראה בשו“ת גינת ורדים לר’ אברהם הלוי, ח“א, ירושלים תשנ“א, או“ח כלל ב סי’ כב, עמ’ קלד שכתב:  30

‘והשביעי קטן  וז“ל:  ז“ל ומצאתי שכ“כ בפירוש  שוב בדקתי בנמוקי המקובל האלקי האר“י 
מכולם כי שם הארה מועטת מאד כי אינה רק סוד העטרה לבד, ולכן הכל עולין למנין שבעה 

ואפילו נשים ועבדים וכו’ שהוא סוד השביעית כמ“ש הפוסקים.’ עכ“ל.

והובאה שיטתו בברכי יוסף לאו“ח סי’ רפב אות ה, וז“ל: ולדעת רבנו האר“י זצ“ל אינו עולה הקטן או האשה 
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כלומר: עכשיו שכל אחד שעולה לתורה מברך את הברכה - שלא כמו בזמן המשנה, כאשר 

רק העולה הראשון והאחרון ברכו - נשים וקטנים יכולים לקרוא, ואפילו בעלייה הראשונה 

והאחרונה. נראה מדבריו שבזמנו היה מצב בו נשים יכולות היו לקבל עלייה ולקרוא בתורה.

אף מצינו שר’ אביגדור צרפתי, מבעלי התוספות האחרונים, תלמידם של ר’ שמואל מפלייזא 

ור’ יהודה ממיץ, כתב בספרו פירושים ופסקים על התורה, מהדורת רא“פ הערשקאוויטש, 

ירושלים תשנ“ו, עמ’ קעא )פסק ריג-ריד( בזה“ל:

… ועוד ראיה “הכל עולין למנין שבעה” )מגילה יח ע“א( בקריאת התורה אשה וקטן. 
ואע“ג דנשים לא מחייבות בתורה, מברכות אם קוראות31. וכן פסק דאפילו בכל דבר 

שהן פטורות, כגון צצית ותפילין וראיית פנים ]בעזרה - ראה רש“י חגיגה ד ע“ב[, 

אם נשים נהגו על עצמן, מברכות… ומטעם זה נהגו מקצת נשים צדקניות להניח 

תפילין ולברך ולהתעטף בציצית. ]וכן כתב הארחות חיים הלכות תפילין, אות ג בשם 
הרשב“א[32

השו“ע )או“ח רפב ג’( ממשיך ואומר:

הכל עולים למנין שבעה, אפילו אשה וקטן ושיודע למי מברכין, אבל אמרו חכמים: 

אשה לא תקרא בצבור מפני כבוד הצבור…

כי אם לשביעי דוקא… וכו’. אבל ראה במנהגי החיד“א לר’ ראובן עמאר, ח”א, ירושלים תש“ן, עמ’ כו-כז, 
מה שדן בזה.

וכתב על זה המהדיר של גינת ורדים, הרב פנחס עובדיה, שם הערה 3 בזה“ל:

צ“ב דהנה מעיקרא דדינא דגמרא רק עולה ראשון ועולה אחרון היו מברכים, הא’ ברכה א’, 
והאחרון ברכה אחרונה, וכפי זה אי אפשר לומר שקטן יעלה שביעי כי איך יוציא אותם בברכתו, 
ואין זה מתאים לדרך  ועל כרחך לומר שקטן עולה בכל העליות,  וכמוש“כ הר“ן הו“ד לעיל, 
הקבלה. הן אמת שלמנהג דידן אתי שפיר כמ“ש הר“ן דעולה שביעי אין להחמיר בו כ“כ, ולכן 
כיון שאינו כ“כ חמור בעליה זו קטן מוציא אחרים בברכתו, אבל מעיקר הדין שברכת העולה 

הז’ פוטרת כל שאר העולים, צ“ב איך קטן יוציא אותם י“ח בברכתו.

השווה מחזור ויטרי עמ’ תיד ותוספות ראש השנה לג ע“א ד“ה הא בשם ר’ יצחק ב“ר יהודה.  31

עוד מצאנו בדברי התוספות לעירובין צו ע“ב, ד“ה דילמא )וכן הוא בר“ה לג ע“א ד“ה הא(:  32

וממה שאשה עולה למניין שבעה ומברכת בקריאת התורה אע“פ שפטורה מתלמוד תורה ]…[ 
אומר רבנו תם דאין זה ראיה. דברכת קריאת התורה לאו משום מצוות תלמוד תורה, שאפילו 
קורא  כהן  לוי  שאין  במקום  תדע  ומברך.  חוזר  רבה  באהבה  נפטר  או  נא  הערב  ברכת  בירך 

במקום לוי ומברך אע“פ שכבר ברך בקריאה ראשונה.



65 צמאה לך נפשי • נשים במרחב הדתישפרבר: קריאת נשים בתורה

הגה: ואלו דוקא מצטרפין למנין הקרואים, אבל לא שיהיו כולם נשים או קטנים )ר“ן 

וריב“ש(.

כלומר, עליית נשים לתורה אפשרית, ובלבד שלא כל העולים יהיו נשים ו/או קטנים.

ה-12  במאות  באשכנז  המובילה  ההלכתית  הסמכות  שהיה  מרוטנבורג,  המהר“ם   ואכן 
וה-13, דן בעיר שכולה כהנים, וז“ל:33

…עיר שכולה כהנים, יקרא הכהן ב’ פעמים, ושוב יקראו נשים… )היכא דלא איפשר 
ידחה כבוד הציבור.(

במיוחד,  ליברלית  אינה  נשים  כלפי  שגישתה  חשובה,  הלכתית  סמכות  של  דוגמא  לפנינו 

שאי אפשר לקרותה “פמיניסטית”, אלא להיפך - שהרי מפסקים אחרים של המהר“ם נראה 

שניסה להוציא נשים אל מחוץ לכותלי בית הכנסת34 - אלא שבמקרה שהיה צורך להיעזר 

ושמא סובר רבנו תם כשיטתו של רב סעדיה גאון )המובא באבודרהם, שחרית של חול( משמו של ר’   33
כן תוכל האשה לברך בכל  ואם  ‘שמשום כבוד התורה תיקנו ברכה לפני קריאה בציבור’,  יהודה ברצלוני, 

עלייה ואין כאן משום ברכה לבטלה.

עוד עיין בשו“ת גינת ורדים ח“א, או“ח, כלל א סי’ מט, עמ’ פב, שכתב:

אכן לעניין קריאת ספר תורה יש להקל, שבכל עת וזמן שיסכימו עשרה לקרוא בתורה שפיר 
דמי, ויוציאו ספר תורה ויקראו בברכות מפני כבוד הציבור, כי הוא חיינו ואורך ימינו, והלואי 
להכביד  רצו  לא  ציבור  טורח  מפני  שהראשונים  אלא  ויום,  יום  כל  בתורה  ישראל  שיקראו 
והלואי שיהיו  זו…  זו אחר  ונתוספו  עליהם, ותקנות קריאות שקוראים עתה הציבור נמשכו 
ויום, וכיון שקורין בתורה ממילא חייבין לברך ברכת התורה,  קובעין לקרוא בתורה בכל יום 

והקריאה עצמה היא מחייבת לברך ברכות הראויות לה…

מהר“ם מרוטנבורג: תשובות, פסקים ומנהגים, מהדורת כהנא סי’ מז עמ’ סו; וכן הוא בפסקיו שם סי’ ק, 
ר; אבודרהם  גיטין פ“ה סי’ תד; הגהות מיימוניות פי“ב מהלכות תפילה אות  רו; מרדכי  בספר הפרנס סי’ 
סדר תפילות של חול, ד“ו ש כו, מח ע“ג; רבנו ירוחם, אדם וחוה, נתיב א, ח“ג. ראה הגר“ש ליברמן, תוספתא 
כפשוטה ח“ה, עמ’ 1177, הערה 43. וכנראה אין זו דעת הרשב“א בתשובותיו ח“א, סי’ יג, )מיוחסות סי’ קפו(, 

ובעקבותיו הריטב“א לכתובות כה ע“ב ד“ה בחזקה. ראה ליברמן שם, עמ’ 1178.

גרוסמן,  וכן מש“כ אברהם  ס-סו,  עמ’  ירושלים תשמ“ט,  ח“א,  ישראל  במנהגי  זה  בעניין  ראה מש“כ   34
בספרו חסידות ומורדות: נשים יהודיות באירופה בימי–הביניים, ירושלים תשס“א, עמ’ 323-321.

אגב נעיר, כי נ“ל שבזה מוסבר עוד עניין חשוב, והוא סוגיית מילה ע“י נשים. לפי הגמרא בקידושין כט ע“א 
אין האישה ראויה למול. ואילו ע“פ עבודה זרה כז ע“א, לדעתו של רב אין האישה ראויה למול ואילו לדעתו 
של ר’ יוחנן רק מילת גוי פסולה, אבל מילת אישה כשרה. השו“ע )או“ח רסד א( פסק: הכל כשרים למול 
אפילו עבד אשה וקטן. ואילו הרמ“א שם כתב: אשה לא תמול… ונוהגים להדר אחר איש. אכן דעתו של 
המחבר היא בהתאם לשיטתו של ר’ יוחנן, וכן פסקו השאילתות )ריש שמות(, רי“ף, רמב“ם, סמ“ג, מרדכי, 
כללי המילה לר’ יעקב גוזר, יראים, רקנטי וכו’. ואולם התוספות, ע“ז שם, כתבו: דיש לפסוק כרב, ואין אשה 
כשרה למול… אע“ג דרב ור’ יוחנן הלכה כר’ יוחנן, הכא הלכה כרב. וע“פ דבריהם פסקו גדולי האשכנזים, 
סמ“ק, הגהות מרדכי, כלבו בשם הר“י ]ר’ יצחק[, ובעקבותיהם הרמ“א, כדלעיל, ועוד )ועל דעתו של הסמ“ג, 

ראה מאמרו של ר“י שפיגל, סידרא ה, תשמ“ט, עמ’ 157-149(.
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בנשים, פסק שהן קוראות.35 כלומר, לשיטתו ישנם מצבים בהם לא רק מותר, אלא אף הכרחי 

שנשים תעלינה לתורה.

אכן ישנן דוגמאות - מועטות אמנם - של נשים שקיבלו עליות,36  וכנראה היו אירועים כאלה 
בקהילות מסויימות לאורך התפתחות ההלכה הזאת.37

ושמא פסיקת גדולי האשכנזים היתה גם משום שלרוב נתקיימה המילה בבית הכנסת, והיולדת, הטמאה 
ואף שאר הנשים הורחקו מבית הכנסת,  יכלה למול,  זה היא לא  ובגלל  יכלה להיכנס,  יולדת, לא  טומאת 
כפי שציינו לעיל, וע“כ מנעו מהן את הרשות למול. ומידי השערה לא נפקינן. ועוד נוסיף מה שהביא כהנא 

במהדורתו הנ“ל לפסקי המהר“ם מרוטנבורג, עמ’ קמג סי’ לד:

אין  שהרי  גרמא,  שהזמן  עשה  מצות  שהיא  מפני  מתפילין  פטורות  נשים  ]נ“ע[:  הר“ם  כתב 
מניחין אותו בשבת יום טוב, ואם רצו להניח אין שומעין להן, מפני שאינן יודעות לשמור עצמן 

בנקיות.

וראה גרוסמן שם, עמ’ 326 הערה 60. שוחטמן )שם, עמ’ רפו( הביא את דבריו של הרב משה מייזלמן,   35
מספרו הנ“ל, עמ’ 143 )בתרגום מן האנגלית(, שם נאמר: זו הסיבה לכך שמהר“ם מרוטנבורג אומר שנשים 
אינן יכולות לקבל עליות בעוד שעבדים יכולים, אף–על–פי שאף לא אחת מן הקבוצות מחוייבת בקריאת 
70( למהדורת כהנא הנ“ל, ח“א, סי’ קד עמ’ קס. בדקתי ולא מצאתי רמז לכך  התורה, ומציין )שם הערה 
בדברי מהר“ם. שם נאמר: אין לקרות כנענים ]במובן של עבד[ בתורה אם לא לשביעי, כדאמרינן לשביעי 

הכל משלימין וכו’, ואם אמו מישראל מותר… וכו’, )הגהות מיימוניות, הלכות תפילה יב, סי’ ס(.

וראה מה שהרחיב שוחטמן בעניין שיטתו של המהר“ם מרוטנבורג )שם עמ’ שב-שו( וטען שא“א ללמוד 
מאי  אפשר  “דנין  ואין  אפשר”,  דלא  “היכא  של  מקרה  זה  כי  אחרת,  סיטואציה  לשום  זה  חריג  ממקרה 
לא  כי  להראות  בקשנו  אנו  ואולם  וכו’(.  יב,  קלה  או“ח  )שו“ע  להלכה  נתקבלה  לא  וכן ששיטתו  אפשר”, 
יתכן שהמהר“ם ראה את ה“איסור” של עליית נשים כאיסור מוחלט, אלא כהמלצה בלבד. שאלמלא כן, גם 
הוא לא יכול היה להתירו, אף במקום חשש פגם כהונה. העובדה שההלכה לא התקבלה כדעתו, היא משום 
סברתו של הרשב“א “דכיון דהכל יודעים שכולם כהנים - אין בו פגם כלל” )שו“ת הרשב“א ח“א, סי’ תשלג, 
וביתר הרחבה שם סי’ יג, שוחטמן שם, עמ’ שד הערה 144(. אגב, הסברה שאין בעיה שכהן יעלה בעליות של 
ישראל, כאשר כל בית הכנסת הם כהנים, היא כה פשוטה וברורה עד שבוודאי גם מהר“ם חשב על כך, ובכל 

זאת התיר לנשים לעלות לתורה; נראה אפוא שלא ראה בזה איסור גמור.

ראה בספרו של שלמה אשכנזי, נשים למדניות )סקירה היסטורית(, תל–אביב תש“ב, עמ’ עא. וראה,   36
לדוגמא, מה שהבאנו מספר הבתים לרבנו דוד ברבי שמואל כוכבי. בעניין ס’ הבתים האריך שוחטמן )שם 
עמ’ רצג-רצז( כשחלק מטענתו מתבסס על שיטת החזון–אי“ש )אגרות ח“ב, סי’ כג וכו’(, “שלא לסמוך הרבה 
על מציאות חדשות, רק על ספרי הפוסקים שנמסרו מדור לדור בלא הפסק”, “וספר הבתים לא היה לנגד 
עיניהם של חכמי הדורות לארצותיהם” )שם עמ’ רצו(. על היחס הנכון למקורות עתיקים הנחשפים בעקבות 

מחקרים חדשים, ראה בהרחבה להלן בפרק “שינויים במדיניות הפסיקה”, עמ’ 119 ואילך.

העיר את עיני בעניין זה מוכר הספרים הירושלמי הידוע, מר ראול מרקוס, והפנה אותי לסיפורה של   37
הגב’ פלורה ששון. וכך כותב סטנלי ג’קסון, בספרו The Sassoons, לונדון 1968, עמ’ 143:

They stayed three months in Baghdad where they were received like visiting 
royalty by the Vali and city dignitaries… Among the Jewish community… 
Flora [Sassoon] was honoured as much for her piety and scholarship as her 
name. She was given the rare privilege of reading the Torah in the synagogue. 
No woman had for centuries been allowed to leave the curtained gallery during 
service. Flora read from the very Scrolls dedicated long ago by Sheikh Sason.
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“כבוד  המושג  נדון  בהם  אחרים  שבמקרים  העובדה  את  יחסית,  בקלות  להדגים  גם  נוכל 

בני הציבור מרגישים שאין פגיעה בכבודם, או שהם  הציבור”, מקובל להתעלם ממנו אם 

מוותרים על כבודם.38 למשל, משום כבוד הציבור לא קוראים קריאת התורה מתוך חומש 

מודפס, אולם אם אין ספר תורה - הדבר מותר ומחוייב. נראה אם כן כי ישנם מקרים בהם 

 “כבוד הציבור” נדחה הצידה, משום שאינו באמת איסור, אלא סוג המלצה לציבור, מעין:

 es passt nicht )“אין זה ראוי והולם”(,39 ואינו איסור מוחלט.

ג: התנגשות עקרונות: כבוד הציבור מול כבוד הבריות

עד כאן ביססנו היטב את ‘הספק הראשון’, לפיו מניעת נשים מעלייה וקריאה בתורה מפני 

רואה  הוא  אין  שוב  כאשר  או  לקרוא  יודע  הציבור  כאשר  רלוונטית  אינה  הציבור’  ‘כבוד 

בקריאה על ידי נשים אות גנאי עבורו, מסיבות שונות. ב’ספק השני’, זה הנוגע לאפשרות 

היה זה בשנת 1901 )ראה ססיל רות, The Sassoon Dynasty, לונדון 1841, עמ’ 137(, עת שהדמות ההלכתית 
המרכזית בבגדאד היה הרב יוסף חיים )1909-1835(, הידוע כ’בן איש חי’, שהיתה לו מעורבות רבה בציבור 
הרחב, ויש להניח שידע על המאורע המיוחד הזה, מפאת חשיבותה של פלורה ששון גם בקרב קהילתו. וכל 
זה למרות מה שכתב הוא עצמו בחוקי נשים סוף פרק מג, ירושלים תשל“ט, עמ’ 170, שאישה שבאה לבית 
להכשיל מחשבות  סיבה  תהיה  ולא  צנוע,  במקום  הישיבה  להיות  “צריכה  אבל  גדול,  לה שכר  יש  הכנסת 
האנשים, ובייחוד בעל התפילה ועבודת הבורא”. עוד יש להעיר כי על פלורה )פרחה( ששון נאמר כי אצלה 
היתה “תורה וגדולה במקום אחד”, כי היתה בקיאה בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה “עד שהיה בכוחה 
לפלפל אף בסוגיות חמורות בש“ס”. וישנן תשובות שנכתבו עליה, כגון אלה שבשו“ת יין הטוב, לר’ יצחק 

נסים, ירושלים תשל“ט, סי’ מג, עמ’ קלה, ועוד.

 Women’s Prayer Services Theory ,ראה שפירא שם, עמ’ 35 ואילך. ומאמרו של ר’ זלמן יוסף אלוני  38
and Practice -, שרידים ב, סיון תשמ“ב, עמ’ כד-כז. עניין זה של האפשרות של הציבור לוותר על כבודו 
נידון רבות. והביא הרב עובדיה יוסף את השיטות השונות בשו“ת יביע אומר ח“ו, ירושלים תשל“ו, סי’ כג, 
סעיפים א-ב, עמ’ עג-עד. ראה דבריו של שוחטמן בנידון, שם עמ’ שכב-שכד, שביקש להוכיח שאין לציבור 
כח לוותר נגד מושג קבוע. ואולם ראה רמ“א באו“ח קלה א, וחבל הרבנים שהביא הרב עובדיה יוסף, ונראה 
שכדאי הוא הרמ“א ודעמיה לסמוך עליו. וראה בבית יוסף או“ח נג ד“ה ומדברי רבנו, וכן במגן-אברהם שם 

סק“ט, שהביאו את השיטה שאם רצו הציבור למחול על כבודם רשאים, ואין להאריך בזה.

:)The Edah Journal 3/3/2002( ד“ר אפרים הלבני כותב באחת מתגובותיו  39

The suggestion by Rabbi Zion Abba-Shaul that Kevod ha-tsibbur doesn’t 
apply in a Minyan consisting of members of one family is untenable. The issue 
is one of a woman’s proper role (Italics are mine - D. S.); family connections 
are irrelevant.

 On this there is a difference of opinion that will  )3 עמ’   ,3/14/2002 )שם,  שפירא  עונה  לכך 
remain: a mahloket leshem shamayim. ובמקום אחר כתב הלבני )ההדגשה שלי(: “…מכיון שההלכה 
אומרת שאין זה כבוד ציבור שהאשה תקרא בתורה בציבור, פירושו של דבר שאין זה מתאים לאשה לקרוא 
בתורה בציבור”. וראה גם מה שכתב במאמרו המעניין “הבחנות בין גברים לנשים הקשורות לתנאי חברה”, 
34. המאמר עצמו מראה כיצד חז“ל היו מודעים לשינויים חברתיים  בספר להיות אשה יהודייה, ח“ב, עמ’ 

שבעקבותם משתנית ההלכה )עמ’ 44-34(.
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שתפיסת ‘כבוד הציבור’ בהקשר זה היא פרי יחס סוציולוגי–היסטורי מסוים, חיצוני להלכה, 

שכבר אינו רלוונטי, לא נעסוק כאן, כיוון שהוא נוגע בשאלות טעונות וכבדות, שהדיון שלנו 

תקף גם בלעדיהם40.

מחויבות עמומה זו למניעת קריאת נשים לתורה על פי העיקרון של ‘כבוד הציבור’, די בה 

כדי להעמיד את המצב ההלכתי המקובל כיום על תילו, ולמנוע מנשים את הקריאה בתורה 

- כל עוד לא עומד מולה עקרון הלכתי אחר. הדעה הרווחת בקרב שלומי אמוני ישראל היא, 

מעמד  כל  להם  שאין  שוויון,  של  מעקרונות  בא  זו  הלכתית  מציאות  על  היחיד  שהערעור 

לתורה,  ולעלות  בתורה  לקרוא  מעוניינות  רבות  שנשים  העובדה  עצם  זו,  לדעה  בהלכה. 

וחשות צער ואולי השפלה כאשר הן מנועות מלעשות כך, אינה מעלה ואינה מורידה מבחינה 

הלכתית.

בעניין זה ראה דבריה של חנה ספראי במאמרה ,Women and the Ancient Synagogue שהופיע   40
 S.Grossman & R.Haut (eds.), Daughters of the King: Women and the Synagogue, בספר 

פילדלפיה ירושלים 1992 , עמ’ 44-42.

זו גם גישתו של הרב חיים הירשנזון, שהציע להבחין בין עמדתה הבסיסית של ההלכה כלפי האשה לבין 
הלכות שנקבעו כתוצאה מהתנאים החברתיים–כלכליים דאז. כפי שהסביר אותו דוד זוהר )בספרו מחויבות 
יהודית בעולם מודרני: הרב חיים הירשנזון ויחסו אל המודרנה, ירושלים תשס“ג, עמ’ 201-200(, רח“ה סבר 
שהמעמד הסוציו–אקונומי של האשה כפי שמשתקף בהלכה הוא תוצאה של הסדר החברתי הקדום ואין 
לו ולא כלום למעמדה העקרוני של האשה בעיני ההלכה. ההלכה מתאימה את עצמה למציאויות חברתיות 
הגיבה ההלכה בהתאם  נמוך  היה  אותם. בשעה שמעמדה החברתי של האשה  קובעת  היא  ואין  משתנות 
למעמדה הסוציו–אקונומי דאז של האשה; בשעה שמעמדה משתנה ומשתפר, על ההלכה להגיב בהתאם 

לכך ולא לעמוד למכשול בפני ההתפתחות במעמדה.

מה עוד, טוען הרח“ה, ש“התורה לא קפחה זכות כל בריה ומכל שכן זכויות נשים אשר קמו לאמהות בישראל 
ובינה יתירה נתן הקב“ה באשה יותר מהאיש…” )ר“ח הירשנזון, מלכי בקודש ח“ב, סנט לואיס תרע“ט, עמ’ 

.)12

הבחנה כזו היא דוגמה מובהקת לטענת הרח“ה שעל הפוסק לחשוף את מערכת השיקולים שעמדה לפני 
חכמים ולא להתייחס לתוצאות הפסיקה בלבד. אם נתייחס בצורה שטחית רק להלכות כלפי נשים נמצא 
נשים  נגלה עמדה עקרונית אחרת כלפי  נעיין בצורה מעמיקה  לכאורה עמדה שלילית כלפיהן. אולם אם 

והבנה שההלכות המצמצמות את מעמדן, תלויות היו בנסיבות הסוציו–אקונומיות דאז בלבד.

שינוי ביחסה של החברה כלפי האשה יביא גם לשינוי בעמדתה של ההלכה כלפי האשה. השינוי הנדרש כאן 
הוא שינוי חברתי )ולכן דורש הרח“ה מהחרדים שינוי ביחס לאשה( ולא שינוי הלכתי.

יתירה מזו: הרח“ה טוען כי לשוויון בין הגבר לאשה יש גם משמעות מוסרית הנחשבת מאוד בעיני ההלכה 
)שם עמ’ 192; ההדגשה שלי(:

כל כוח לאנשים על הנשים בימים הקדמונים היה מסבת מצב העקינומי ]=הכלכלי[ ומסבת 
מצב המוסרי הבלתי מפותח אשר חשבו אז כי ייתכן דת בלתי מוסר כדתי האלילים השונים, 
ואי אפשר למוסר בלתי דת, היפך מה שההתפתחות למד לנו כי אפשר למוסר בלתי דת ולא 
יתכן דת בלתי מוסר, ודת עם מוסר יחד היא דת תורתנו הקדושה… ואין למדים להלכה מן 
המצבים הקדמונים, רק אם התורה רמזה ללמוד מהם וחז“ל למדו לנו ההלכה, אם מדרשה 
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אך עמדה שכזו אינה נכונה מבחינה הלכתית. כפי שנראה להלן בפרק שלישי, עקרון הלכתי 

חשוב ויסודי של ‘כבוד הבריות’ רואה בצערם של הבריות, ובמיוחד בצערן של נשים, ובפגיעה 

העלולה להיגרם לכבודן, שיקול הלכתי רב משקל, שבכוחו לגבור לא רק על ספק–איסורים 

קלושים, אלא גם על איסורי דרבנן מובהקים ומפורשים. כאמור, העניין נידון בהרחבה להלן, 

אך כדי לסבר את האוזן נציין שמשיקולים של ‘כבוד הבריות’ התירו חכמים לנשים לסמוך 

לכלה  והתירו  תוכחה,  של  דאורייתא  המצווה  את  למעשה  ביטלו  כדין,  שלא  קרבנות  על 

לרחוץ פניה ביום הכיפורים. מחמת כבוד הבריות הורה הרמ“א לקיים קידושין בשבת - שלא 

כמקובל; הותר לנשים נידות לבא לבית הכנסת בימים נוראים - כנגד מסורת הלכתית אחרת; 

הראי“ה קוק גיבה את המנהג לתת לנשים לתפור יריעות ס“ת, שלא כדין; וגדולי האחרונים 

התירו לאדם עם קתטר להשתתף בתפילות בבית הכנסת, ולבעל מכשיר שמיעה לטלטלו 

בשבת. שיקולים של כבוד הבריות עומדים גם מאחורי קביעות בעניינים חמורים ביותר, כמו 

עדויות להתרת אשה מעגינותה, או הצנעת מעשה ודאי לכאורה של ניאוף על מנת למנוע 

פגם משפחה.

או מקבלה או מה שחידשו מדעתם בגזירותיהם ותקנותיהם, ולא ממנהג עקנומי קדמון, כמו 
ולנשותינו  ומשכן  באהל  ישבו  שאבותינו  יען  באהלים  לשבת  מוכרחים  שאנחנו  למדנו  לא 
צריכים אהלים מיוחדים כמו אהל שרה, אהל רחל, אהל לאה וכד’… וכי אפשר להעלות על 

דעתנו שישראל לפני שלשת אלפים שנה במצבם העקנומי והמוסרי יבחרו נשים.

כלומר, מעמדה הנמוך של האשה בתקופה הקדומה נבע הן ממעמדה הסוציו–אקונומי הנמוך והן מהמצב 
המוסרי הלא מפותח של המין האנושי. ככל שהאנושות מתפתחת והרגישות המוסרית משתכללת ומתעדנת 
לעודד  עליה  אלא  זו  התפתחות  מול  לעמוד  להלכה  לה  שאל  רק  לא  האשה.  של  החברתי  מעמדה  עולה 

רגישות מוסרית זו.

יש אמנם לשים לב לדבריו החשובים של הרב אהרן ליכטנשטיין, במאמרו “בעיות יסוד בחינוכה של האשה” 
בספר האשה וחינוכה, תש“מ, עמ’ 158:

השאלה היא באיזו מידה רוצים להנציח את המצב ההתחלתי הקיים בהלכה או לשנות אותו 
בדרכים הלכתיות לגיטימיות, בהתחשב בהתפתחויות ההיסטוריות. זו שאלה השקפתית ]…[ 
כדי לדון בבעיה זו צריך לראות לא רק את הבעיה הספציפית העומדת על הפרק, אלא גם את 

העומק הערכי של הבעיה…

על “הדרגתיות השינוי בהלכה” ראה הערותיו המאלפות של אריאל רוזן–צבי בספרו דיני המשפחה בישראל - 
בין קודש לחול, תל אביב תש“ן )תשנ“ו(, עמ’ 287-286.
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בנידון דידן, אנו יודעים שיש רצון כן, תשוקה41, מצד נשים רבות לקחת חלק פעיל ורוחני 

בחיי הקהילה ופעילויותיה, והוצאתן מבית הכנסת או ממעורבות בטקסי התפילה הם מקור 

לצער רב, כפי שאמרו בעניין כניסת נידות לבית הכנסת: “עצבון גדול להן שכולם מתכנסים 

כדי  בו  אין  לחלקן,  רק  אלא  הנשים,  לכל  צער  הדבר  שאין  ומה  לא”42.  והן  הכנסת  בבית 

בא ולמד כמה משקלה ההלכתית של רצונה והשתוקקותה של אשה.  41

בשבועות יח ע“ב מוצאים אנו: “אמר ר’ יאשיה: ‘והזרתם את בני ישראל מטמאתם’ )ויקרא טו לא( - מכאן 
אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהם סמוך לוסתן”, עכ“ל. והנה, בעל התורה תמימה )לויקרא שם, עמ’ 
296 הערה קכד( סובר שזהו דין דאורייתא )נגד דעת התוספות ביבמות סב ע“ב, שסוברים שהוא מדרבנן(. 
וביבמות שם נאמר דביוצא לדרך צריך לפקדה אף סמוך לוסתה, דאז מצוה היא מפני שהאשה משתוקקת 

על בעלה בשעה שיוצא לדרך, ובמקום מצוה אינו צריך לנהוג בפרישות יתירה. וזה לשון הגמרא שם:

שנאמר  לדרך,  יוצא  שהוא  בשעה  אשתו  את  לפקוד  אדם  חייב  לוי:  בן  יהושע  ר’  ואמר   …
“וידעת כי שלום לך ]ופקדת נוך ולא תחטא[“ )איוב ה כב(. והא מהכא נפקא? מהתם נפקא: 
“ואל אישך תשוקתך” )בראשית ג טז(, מלמד שהאשה משתוקקת על בעלה בשעה שהוא יוצא 

לדרך…

משמע מדבריו שגדולה השתוקקותה של האשה, שמבטלת איסור דאורייתא )!(, או דרבנן. וכך באמת מובא 
להלכה על ידי סיעה גדולה של ראשונים )כפי שצוינו ע“י הרר“א יפה“ן, במהדורתו של הריטב“א ליבמות, 
תיקון  שער  הנפש  בבעלי  הראב“ד  שם,  רש“י  את  שהביא   ,928 הערה  תקפ-תקפא,  שם  תשנ“ב,  ירושלים 
הוסת, ורבנו שמשון איש ירושלים, הובא בסמ“ג קיא, ופסקי הרי“ד וראמ“ה בסוגיין, וכן ברשב“א בתורת 
הבית ז שער ב, והראב“ן סי’ שיח, והאשכול והר“ן ומרדכי וכן משמע מן המאירי בנדה. וכן דעתו של רבנו 

ירוחם, מובא בבית יוסף קפד(. וכן דעת המחבר שם סעי’ י. וכן דעת הרא“ה בבדה“ב שם, וכו’.

סו/א-ב,  ועל תוצאותיה”, לשוננו  דו–משמעות  על  לדרך:  “היוצא  דוד הנשקה,  וראה במאמרו החשוב של 
תשס“ד, עמ’ 94, שהראה שבמקצת כתבי היד הכניסו לגוף הגמרא, לאחר התיבות “סמוך לוסתה”, “דאע“ג 
דאמור רבנן חייב אדם לפרוש מאשתו סמוך לווסתה וכו’”. ובהמשך דבריו שם הביא הנשקה את דברי רבנו 
תם, בספר הישר, חלק החידושים, מהדורת שלזינגר סי’ מה )=תוס’ יבמות שם, ד“ה חייב(, המערער על דבר 
זה בחריפות: ומה שהוגהו בספרים “לא נצרכה אלא סמוך ווסתה” - שיבוש גדול הגיהו, לפי שסברו דפקידה 
היינו תשמיש. חדא דבשבועות מוכיח דסמוך לווסתה דאורייתא… וכו’. וראה המשך דבריו של הנשקה שם, 
עמ’ 102-94. עכ“פ רואים אנו מכאן את חשיבותה של השתוקקותה של האשה )אמנם לבעלה(, אף כי זהו 
סוג תשוקה אחר, כמובן. )ועיין הערתו של הרי“ח סופר בעניין זה, בספרו יגדיל תורה ח“א, ירושלים תשנ“ה, 

עמ’ עא.(

וראה בספרה של מרגלית שילה, שם עמ’ 134:  42

תיאור מפורט של מעורבות נשים בנעשה בהיכל מופיע בספרו של משה ריישר ‘שערי ירושלים’ 
‘והנשי’ עומדות במחוץ  ט’:  1870( שער  )למברג  שפורסם במחצית השנייה של המאה הי“ט 
את  ומנשקי’  הס“ת  בכנגד  בידים  ומראי’   ]…[ הפתח  ובעד  ביהכ“נ  אשנבי  בעד  ומסתכלי’ 
ניתן לראות גם כיום, ממחישה את כמיהתן לגעת בקודש.  היד’. תמונת הנשים, שכדוגמתה 
זקנות נהגו ‘לחטוף להן איזה קדושות ואמירת אמן’, ואחרות עקבו אחר התפילה מדירותיהן 

הסמוכות לבית–הכנסת.

במקרים מסויימים היה זה פועל יוצא ממבנה בתי הכנסת ועזרות הנשים של ימי הביניים. ראה מש“כ בני 
יקירי דוד שיחי’ בחוברות שלו הנשים מפללות לעצמן, ירושלים תשס“ב, עמ’ 9-5, וכן מה שהוא כתב במנהגי 
ישראל ח“ז, ירושלים תשס”ג, עמ’ עא-עד, ועוד יש להרחיב את הדיון בעניין זה. וראה להלן עיונים נוספים 

ב’ - בתי כנסת של נשים באשכנז, עמ’ 193.
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להוציאו מכלל השיקול של ‘גדול כבוד הבריות’, שכן כפי שנראה להלן ענייני ‘כבוד הבריות’ 

הללו הם סובייקטיביים, ו’הכל לפי המבייש והמתבייש’43.

לפנינו אפוא מצב בו ישנה התנגשות לכאורה בין עקרונות מסוגים שונים, כבוד הציבור - אם 

אכן ישנו כזה - לבין כבוד הבריות. טרם מצאתי שנדון נושא כבוד הבריות בהקשר עם עליות 
נשים וקריאתן בתורה. נראה לי ברור, כי במקרה כזה כבוד הבריות גובר על כבוד הציבור.44

כך כתב שוחטמן )שם עמ’ שיא(:  43

נראים לי, בעניין זה, דבריו של ר’ נפתלי אמסטרדם, מחכמי הדור שלפנינו, שכך כתב )שו“ת 
פרי יצחק )פלא זר(, ח“א סי’ נג, ד“ה שוב, והשווה תשובתו של ר“י בלאזר שם סי’ נד(:

כבוד הבריות לא נאמר רק על דבר שהוא גנאי לכל מין האנושי, יהיה מאיזה מין שיהיה, כמו 
רק  מתייחס  בדבר שהבזיון  אבל  מזה,  מתביישים  אדם  בני  שרוב  ערום,  לילך  או  מצוה,  מת 
וכיוצא  לאדם הזה לפי תכונתו, כמו לישא שק או קופה או לילך להעיד לפני בית דין קטן, 
באלו, בזה לא שייך כלל לפטור עצמו מטעם כבוד הבריות… כי מה שכבוד הבריות דוחה שב 

ואל תעשה… היינו שחסה תורה על בזיון כללי של בריות.

פירושם של דברים: “כבוד הבריות” הוא מושג שנאמר רק ביחס לדבר שהוא גנאי לכל אדם 
באשר הוא אדם, כמו ללכת ערום, ולא ביחס לדבר שרק אדם מסוים, או בני–אדם מסוימים, 

רואים אותו כגנאי עבורם.

אם נקיים דברים אלה בענייננו, הרי שאליבא דכולי עלמא, מניעת עלייה לתורה מנשים אינה 
מהווה פגיעה בכבודן של כלל הנשים. מדובר בקבוצה מאוד מסוימת של נשים הטוענות כי 
נגרם להן צער כתוצאה מכך שנמנעת מהן האפשרות לעלות לתורה כמו גברים. אם מדובר 
בדבר שאינו נחשב כפגיעה בכלל הנשים, הרי שאין להחיל כאן את העיקרון של “גדול כבוד 
ניתן  זה  עיקרון  של  מכוחו  אם  גם  לפיכך,  מכך.  נפגע  הנשים  ציבור  כל  לא  שהרי  הבריות”, 
לדחות כל איסור מדרבנן, אין לכך כל שייכות לענייננו, באשר אין מדובר כאן בסוג כזה של 

פגיעה המצדיק את החלתו של העיקרון הנ“ל.

ואולם אין זו הדעה היחידה בהלכה. ראה אנציקלופדיה תלמודית שם תצה:

דבר שהוא בזיון אצל אדם בעל מעלה מסויימת, ואינו בזיון אצל מי שאין לו את אותה המעלה, 
כתבו אחרונים שהכל לפי דעת בני אדם ולפי העניין ולכן זה שהוא בזיון אצלו, המצווה נדחית 
מפני כבודו. וזה שאינו בזיון אצלו, אין המצוה נדחית אצלו… גנאי שיש אנשים שמתביישים 
מן האחרונים שכתבו  יש  בכך,  - שאינם מתביישים  במעלה  להם  - ששווים  אנשים  ויש  בו, 

שהדבר תלוי בכל אדם ואדם לפי מה שהוא…

וראה מקורות שהובאו שם, ואף השיטות האחרות שצויינו. וראה גם שם תקטז, בגדרי “איסור שאינו שוה 
בכל”, שיש סוברים “שאיסור שאינו שוה בכל… ]נדחה[ מפני כבוד הבריות אף בקום ועשה…”

וראה דבריו של רקובר בספרו גדול כבוד הבריות )להלן הערה 103(, עמ’ 159, וז“ל:  44

‘גדול כבור הבריות, שהוא דוחה את לא תעשה שבתורה’. כלומר, בהתנגש ערך ‘כבוד הבריות’ 
עם ערכים אחרים, עשויים הערכים האחרים להידחות מפני כבוד הבריות. בזה נתעלה ערך 
גרידא,  מוסרי  ערך  אינו  הבריות’  ‘כבוד  אחרים.  ערכים  הדוחה  ערך–על  להיות  הבריות  כבוד 
אלא נורמה משפטית מחייבת שיש בכוחה לבטל הוראות דין אחרות, כשאינן מתיישבות עם 

כבוד הבריות.

לקביעה זו משמעות משפטית: כבוד הבריות נקבע, אם אפשר לומר כך, כערך קונסטיטוציוני. 
כבוד הבריות הוא ממידותיו של הקדוש ברוך הוא, וממילא האדם, שנצטווה ללכת בדרכיו של 
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קביעה זו מקבלת משנה תוקף לאור העובדה שמדובר למעשה ב“ספק כבוד הציבור”, שהרי 

אולי ויתר הציבור על כבודו, או שאינו חש כל פגיעה בכבודו בעלייתן של נשים. אחרי הכל, 

בישראל אשה יכולה לשמש כמבקרת המדינה, שופטת בבית המשפט העליון, שר בממשלה 

או אפילו ראש ממשלה, ואין אנו - כיחידים וכציבור - חשים עלבון מכך.

אולי באמת, אם כן, מושג זה אינו תקף בציבור של ימינו, אלא אם כן נראה אותו כאיסור 

מוחלט - מה שלא נמצא אצל אף אחד מהראשונים. שהרי, אילו היה הדבר כן, לא יתכן היה 

למצוא פסיקות כגון אלה של המהר“ם מרוטנבורג והר“ן, או כמו דבריו של ר’ דוד פדרו.

על כן נראה ברור שכבוד הבריות - כבודו של היחיד, עליו לגבור על כבוד הציבור, ובפרט 

ובימי  העתיקה  בעת  להיות  היה  שעשוי  במובן  הציבור  כבוד  של  עניין  באמת  אין  כאשר 

הביניים. 

לפני מספר שנים דיברתי ב-JOFA Conference )כנס האיגוד הפמיניסטי– אורתודוכסי(, 

ואמרתי ששינויים קורים כל הזמן, וכאשר הם קורים בצורה אורגנית. שלב אחר שלב, לאט, 

ללא אגרסיביות יתר, הם מתקבלים.45  ישנן אלפי נשים הלומדות תורה ותלמוד בישראל,46  

הקדוש ברוך הוא, מחויב אף בזה.

‘גמילות  מצוות  במסגרת  הנכללים  החיובים  ממערכת  חלק  הוא  הבריות  כבוד  ועוד:  זאת 
האדם  כבוד  על  בשמירה  יש  וממילא  לחברו,  אדם  שבין  המצוות  כל  את  הכוללת  חסדים’, 

משום קיום מצוות גמילות חסדים.’

בהמשך דבריו דן הוא בשאלה “מהן הנורמות העשויות להתבטל מפני ‘כבוד הבריות’”. ראה שם. על תפישתו 
של הרב אהרן ליכטנשטיין ראה להלן, ליד הערה 115.

הראי“ה  של  בפסיקתו  חדשניים  יסודות  כפוסק:  קוק  הראי“ה  שלו,  הדוקטור  )בעבודת  בן–ארצי  חגי   45
קוק, תשס“ג( מסיק מדברי הרב קוק זצ“ל בערפלי טוהר, ש“התנהגות הציבור מסמנת את כיוון ההתפתחות 
הרצויה”. ראה דבריו שם עמ’ 23-22. וראה גם דבריו במאמרו שבמסע אל ההלכה, עמ’ 189-187, ע“פ אורח 
משפט סי’ קיא, עמ’ קכה: …יניחו את העניין על דעתן של ישראל קדושים, והנח להם לישראל, שאם אינם 

נביאים בני נביאים הם.

זו גופא מהפכה גדולה. ראה בספרו של קירש, עמ’ 45-41. וכדאי להזכיר דבריו של ר’ זלמן סורוצקין,   46
מאזנים למשפט, ירושלים תשט“ו, ח“א, ירושלים תשט“ו, סי’ מב:

לא כימים ראשונים הימים האחרונים… ]ע“כ[ לא רק שמותר ללמד תורה ויראת שמים לבנות 
בדורנו זה, אלא חיוב גמור יש בזה. ומצוה רבה ליסד בתי ספר לבנות ולהשריש אמונה טהורה 
המסקנה  ללמוד.  האשה  מותרת  פה  שבעל  תורה  אפילו  והמצוות…  התורה  וידיעת  בלבן 

האחרונה בלא הקושיות והפירוקים וגו’.

ובתשובתו של ר’ בנציון פירר, שנדפסה בנועם ג, ירושלים תש“ך, עמ’ קלד: “ואם בדורות אלה היה לימוד 
התורה על ידי נשים שכרו יוצא בהפסדו, הרי ברור שבדורותינו האחרונים לימוד התורה על ידי נשים הפסדו 
יוצא בשכרו.” וראה סיכום נאה לכל הפרשה הזאת אצל אליקים ג’ אלינסון, האשה והמצוות: ילקוט הוראות 

חכמינו ופסקי הלכות, ח“א - בין האשה ליוצרה, ירושלים תשל“ז, עמ’ 162-143.
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ואף שהרמב“ם  נידה )מקובלות(,48   ישנן פוסקות  ישנן טוענות רבניות,47   ואירופה,  ארה“ב 

לכאורה אומר שאין לאפשר לנשים שום סמכות הלכתית, שום תפקיד בוועדה )רמב“ם ה’ 

מלכים ד ה,י(,49  ישנן נשים בכל סוגי הועדות והמועצות בימינו,50  אפילו במועצות דתיות 

שהופיע   ,Teaching Torah to Women ויינברגר,  משה  ר’  של  במאמרו  המובאים  המקורות  מסקירת 
52-19, רואים בבירור שהשינויים  ,1985 ,עמ’  ,ט   Journal of Halacha and Contemporary Society ב- 
במצב החברתי והחינוכי הם שהביאו לידי כך שהפוסקים שינו את כיוון הכרעתם ההלכתית בעניין זה. וראה 

אף במאמרו של הרב אריה שטרן, בצהר יד, תשס“ג, עמ’ 43-42, אף כי יש בו נימה של הסתייגות מסוימת.

ראה קירש שם, עמ’ 47-40.  47

קירש שם, עמ’ 48-47. וראה דבריו של הרב יהודה הנקין, בלהיות אשה יהודיה - דברי הכנס הבינלאומי   48
הראשון: אשה ויהדותה, בעריכת מרגלית שילה, ירושלים 2001, עמ’ 74.

ראה בעניין זה מאמרו המסכם של הרב ישראל רוזן, “נשים בתפקידי ציבור”, בלהיות אשה יהודייה,   49
בימינו.  וה“שררות”  ה“מינויים”  של  ההלכתי  ומעמדם  ומקורותיה,  הרמב“ם  בשיטת  שדן   ,53-44 שם,עמ’ 
במאמר זה מראה הוא כיצד נמצאו הדרכים להתיר את המינויים השונים למרות שיטתו של הרמב“ם. וראה 
תשובתו של הרב אליהו בקשי–דורון, בספרו בניין אב, מהד’ שנייה ירושלים תשמ“ג, סו“ס ס“ה, עמ’ רפז, 

שכתב בזה הלשון:

מכל האמור נראה שאשה וגר יכולים לשמש כמנהיגים ואפילו כגדולי הדור… אשה וגר יכולים 
כישורי  לפי  נקבעת  בהם  שהסמכות  תפקידים  ופסקים.  תורה  וללמד  הוראה  מורי  לשמש 
המועמדים והסמכות יונקת מהכישורים יכולים לשמש בהם אשה וגר. יכולים הם לדון מבלי 
כפייה. יש ספק אם יכולים הם לקבל סמכויות על ידי בחירות דמוקרטיות שדינם כמי שהקהל 
קיבלוה עליהם ולדעת הרבה מן הפוסקים הדבר מותר. ולכן באשה יש להקל בדבר. כיון שעצם 
האיסור יש בו מחלוקת ראשונים. בכל תפקיד יש לחלק ברורות, אם יש בו מכח הסמכות או 

מכח ההנהגה.

וראה גם מאמרו של הרב שמואל סירא, “מעמד האשה הדתית–אורתודוכסית בקהילתה”, באותו קובץ, עמ’ 
32. ועיין היטב באגרות משה יו“ד ח“ב, סי’ מה, עמ’ סא, שכתב שאין הוא יודע מקור לדעת הרמב“ם הנ“ל, 
וגם משמע לו שלא כולי עלמא סברי כן… וכו’. עיין בתשובה הקודמת )סי’ מו( עמ’ ס, שנשאר בצריך עיון 
בשיטת הרמב“ם. וכן הרב בן ציון חי עוזיאל, בשו“ת משפטי עזיאל ח“ג, תל–אביב תרנ“ו, חו“מ סי’ ג, כתב כי 
הלכה זו של הרמב“ם “הלכה דחויה היא”. וראה עוד שם ח“ד, סי’ ה-ו. ראה לאחרונה מאמרו של פרופ’ א“א 
פרימר, “נשים בתפקידים ציבוריים בתקופה המודרנית”, בספר אפיקי יהודה: ספר זכרון להרב יהודה גרשוני 
זצ“ל: קובץ מאמרים בענייני מלכות, משפט וחברה, ערך א’ ורהפטיג, ירושלים תשס“ה, עמ’ 354-330, וכן 
פרק מסכם בספרו של אבי וינרוט, פמיניזם ויהדות, פרק ז, “נשים ותפקידים ציבוריים”, עמ’ 117-104, )וראה 
להלן הערה 85(, וכן במאמרה של עליזה בזק, “דיינות נשים: ניתוח מקורות הדין ובחינתם לאור הפסיקה 
בדיינות ובשררה לדורותיה”, להיות אשה יהודייה: דברי הכנס הבינלאומי השלישי - אישה ויהדותה, בעריכת 
ט’ כהן וע’ לביא, ירושלים תשס“ה, עמ’ 99-88, וממש לאחרונה בספרו של מנחם אלון, מעמד האשה: משפט 
ישיר מסורת ותמורה, ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית, תל–אביב תשס“ה, פרק א’, עמ’ 101-51 ואכמ“ל.

ישנן לפחות ארבע  בית הכנסת.  בתוך  נשים שימשו בתפקידים הנהגתיים  מזו, בעת העתיקה  גדולה   50
 B.J Women Leaders in ראה.  הרומית–הביזנטית.  כ-presbytera בתקופה  נשים  על  כתובות המעידות 
 D. Noy, Jewish Inscriptions in Western 46-41,’צ’יקו 1982, עמ ,Brooten ,ז the Ancient Synagogue
 L.I. Levine, The Ancient Synagogue: The First Thousand,1993 קיימברידג’  א,  כרך   ,Europe
יהודיה  רופינה שהיתה  את  להזכיר  יש  כן,  כמו   .407 עמ’   ,2000 לונדון  הייבן  ניו   ,59,  62,  163 עמ’   ,Years
 Ancient Jewish Epigraphy: An בספרו  ון–דר–הורסט,  וו’  פ’  כך  על  מש“כ  ראה   ;archisynagogos-ו
 ,Introductory Survey of a Millenium of Jewish Funerary & Epigraphy 300BCE-700 CE
 archisynagogissa, agonothetes, על  העדויות  את  הביא  שם   ,109-105 עמ’   ,70 עמ’   ,1996 קמפן 
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בישראל )לאחר ששקט הויכוח הגדול שהיה לא מזמן(. הן אומרות קדיש בהתאם לפסק 

של ר’ אהרון סולובייצ’יק ואחרים51, והן הופכות יותר ויותר מעורבות בכל היבט של החיים 

הדתיים והטקסיים. כל זה קרה תוך דור אחד, ואני חושב שקהילה המאפשרת שינויים כאלה 

ועושה כן לשם מצווה ולא לשם “חיקוי המינים”, לא תישאר מחוץ לקונסנזוס ולא תחשב 

לא– אורתודוכסית בעוד דור, כי הקונסנזוס משתנה.

כל  משך  תמיד,  אשר  ההלכה,  תהליך  של  האמיתי  לזרם  בהתאמה  קורים  אלה  שינויים 

הדורות, לקח בחשבון מצבים שונים, תנאים סוציאליים שונים, צרכים שונים. מה שאולי 

היווה מקור סביר לדאגה בשנות השבעים, ייתכן ואינו משמעותי בהגיענו לשנות האלפיים, 

שיקולים  אלה  קריטי.  עניין  היום  להיות  עשוי  שנה  שלושים  לפני  שיקול  היה  שלא  ומה 

לגיטימיים ומקובלים בעולם ההלכה בכלל, ובעלי משקל מיוחד בנושאים רגישים כגון אלה 

בהם אנו דנים.

ישנה הסכמה על כך ששינוי בתוך  - בקהילות בהן  כי בימינו  עניין,  חושבני, לסיכומו של 

מסגרת ההלכה הנורמטיבית ראוי שיקרה, ושבהן העדר שינוי שכזה יהווה מקור לכאב וצער 

מלמדות  שכולן   mater collegii ו-   gymnasiarchos, prytanis, pateressa, mater synagogae
בפרק ראה  מלאה,  ביבליוגרפיה  עם  יפה  לסיכום  לה.  ומחוצה  הכנסת  בבית  הנהגה  בתפקידי  נשים   על 
Women in the Synagogue, מאת וו’ הורבורי, בספר The Cambridge History of Judaism, כרך ג’, 

קיימברידג’ 1999, עמ’ 401-358.

 D. D. Binder, Into the Temple Courts The :ואולם יש אשר מפקפקים בפרשנות של העדויות. ראה
Place of the Synagogues in the Second Temple Period, אטלנטה ג’ורג’יה 1997, עמ’ 379-372 )עם שפע 
ביבליוגרפי שם עמ’ 372 הערה 58(. לאחרונה סיכם את הדברים ל’ י’ לוין, בספרו המקיף הנ“ל, עמ’ 483-482, 
עם נטייה לקבל את התיזה של ברוטן, שרוב - אם לא כל - התארים המופיעים בלמעלה מעשרים כתובות 
שמחוץ לארץ אכן מלמדים על נשים בעלות תפקידים רשמיים בבית הכנסת. עוד בעניין זה ראה להלן, עמ’ 

193, בעיונים נוספים - ב’: בתי כנסת של נשים באשכנז.

ראה להלן הערה 158.  51
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לחלק חשוב של הקהילה - בקהילות אלה עיקרון כבוד הבריות52 גובר על העיקרון המוטל 

בספק של כבוד הציבור53.

כאן ברצוני לצטט קטע עמוק ומאלף מביקרתו–הערכתו של פרופ’ יעקב בלידשטיין על ספרו של הרב   52
יוסף דב הלוי סולובייצ’יק, אדם וביתו, שש מסות על חיי המשפחה, ירושלים תשס“ב, שהופיע באקדמות יג, 

תשס“ג, תחת הכותרת “ברית הנישואין”. הקטע הבא הוא בעמ’: 261-260.

עצמו  הרב  ואמנם  שבאימהות”.  “הטרגדיה  כינו:  הספר  שעורכי  בקטע  רב  עניין  מצאתי   …
משתמש במונח “טרגדיה” בהקשר זה. הבסיס להערכה זו, בקצרה, הוא בכך שאברהם )היושב 
קדימה, “בפתח האהל”( משיב לשאלת המלאכים, “איה שרה אשתך?” בתשובה, “הנה באהל”, 
בירכתי  נמצאת  הגדולה. האישה  למרות העשייה  כלל,  ציבוריים  פנים  בלי  מוסתרת,  בפנים, 
האוהל, ונוכחותה מועברת באמצעות בעלה. הצנעתה של שרה - ושל כל אישה - אינה נדרשת 
המחיר  את  מגלמת  והמלאכים  אברהם  שיחת  הרב,  של  הדרשנית  קריאתו  לפי  לשבח.  כאן 

שהאישה משלמת.

הרב מזכיר לנו כי תפקידו ההיסטורי של אברהם תם עם מותה של שרה, וכי למעשה כל אחד 
מן האבות יורד מן הבמה עם מות בן–הזוג. המסר ברור. “למה אין בני–אדם יודעים את האמת”, 
כי פועלו של אברהם היה בחלקו הגדול פועלה של שרה? ובכל זאת, אומרים בתפילה “אלוהי 
אברהם” ולא “אלוהי שרה”, למרות העובדה ש“יש לה חלק שווה בבורא עולם”. לדעת הרב 

בכך “מתגלה הטרגדיה בכל מלוא עוצמתה”.

או   - במציאות  בלתי–נמנע,  כמעט  אינהרנטי,  הוא  הטרגי  משמעותי.  הוא  “טרגדיה”  המונח 
כל  על  שלנו.  במקרה  כמו  הדתית–ההלכתית,  במציאות  או  האנושית–החברתית,  במציאות 
פנים, מעניין לראות כיצד מוביל הרב את הדרשה לתחום ההלכתי, ובתוך תחום זה - לתפילה 

ולנוסחיה, נושא כה קרוב ללבו.

“מאחורי כל אדם מצליח עומדת אישה” - האמרה מציינת הן את חיוניותה של האישה והן את 
הצנעתה, והיא נדושה למדי. אימוצה על–ידי הרב אין בו מן הייחוד, אם כי דרשנותו מעניינת 
התפילה  כלפי  מעלה  נשים  של  בגורלן  זו  הביקורתית שהכרה  הנימה  את  לציין  ראוי  למדי. 

הנורמטיבית, הנכונות לשקול ולהצדיק - ולו כאפשרות עיונית ורגשית - את האלטרנטיבה.

היושר מחייב שלא נתרגם את הדברים האלה - הרוויים סממנים אישיים - לתוכנית פעולה 
ולנושא בסדר יום ציבורי דתי. הרב גם לא הרחיב, בקטע ייחודי זה, מעבר להתייחסות לנוסח 
הרב  ממילא  טרגיים?  הם  האישה  חיי  כי  להצהרה  כלשהו  מעשי  לקח  יש  האם  התפילה. 
ולא אחת אין  גם עומק(,  וסבל )מה שלפעמים מוסיף להם  מאמין שהחיים מלאים טרגדיה 
כל אפשרות לתקוף חזיתית טרגיות מהותית זו. אי לכך, הצהרתו כי חיי האישה הם טרגיים 
תביעה  הרב  בפי  אין  אם  גם  אך  הלכתית.  לרוויזיה  דרישה  עם  זהה  בהכרח  אינה  בחלקם, 
לשינוי, מתווספת כאן נעימה שונה ומפתיעה לשיח המסורתי. נעימה זו עולה בקנה אחד עם 

תמונת ברית הנישואין המצטיירת בספר כולו.

על אף דבריו השקולים והמדודים של פרופ’ בלידשטיין, שהצהרתו של הרב “כי חיי האישה הם טראגיים 
בחלקם, אינה בהכרח זהה עם דרישה לרוויזיה הלכתית”, לא נראה לי כי יש לנו לקיים את ה“טרגדיה” - או 
אחד הגורמים לה - במקום שאין הכרח הלכתי לעשות כן, אלא יש לנו להוציא את האשה מבדידותה במקום 

שאפשר.

53  לעקרונות שביסוד הדברים - הן באשר לחשיבות השיקול של כבוד הבריות, הן באשר לאופי שיקולים 
אלה התלויים באדם, והן ביחס לשאלת ערך השמרנות ההלכתית )הרתיעה מ“חדש” ה“אסור מן התורה”( - 

מוקדשים הפרקים הבאים.

כתב לי רב נכבד בישראל: “נתפס אתה למקרה חריג ויוצא דופן, שמתייחס לסיטואציה מיוחדת” )במכתב 
וגם  חריגה  תופעה  זו  היתה  לעניננו.  רלבנטיות  אינן  מהפוסקים  ‘הראיות  וז“ל:  תשס“ג,  קרח  פ’  מעש“ק 
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ד: אחרית דבר

הקהילה היהודית הדתית היא מאד מגוונת. ישנם בתי כנסת של חסידים ואלה של מתנגדים, 

יש של ספרדים ויש של אשכנזים, יש של מבוגרים ויש של צעירים, של “דתיים לאומיים” 

יכולים  וכולם  “משפחה”,  לאותה  שייכים  שכולם  הוא  בכך  היפה  וכו’.  “חרד“לים”,  ושל 

להתפלל זה עם זה. ואעפ“י שיכולים ומותרים הם זה אצל זה, לרוב כל אחד נמצא במקומו, 
כי נוח לו בכך, הן מבחינה חברתית והן מבחינת הנוסח שהוא רגיל בו.54

הוי אומר, שכשם שאין פרצופיהן של הקהילות שוות, כך אין מקומות תפילתן דומים.

נעימה…”’  “ללא  כן  ואם  בעצמה,  קראה  לא  והאשה  מצומצם…  משפחתי  מנין  של  במסגרת  כנראה  אז 
]אתמהא! כך היה בעיר שכולה כהנים שמזכיר המהר“ם מרוטנבורג?[(.

תשובתי כי היא הנותנת. שהרי מקרה מיוחד זה מלמד על עיקר ההלכה, כפי שהיא בברייתא לפני שקבעו 
“חכמים” ש“אשה לא תקרא מפני כבוד הציבור”. וניתן אולי לראות את דברי ה“תנא קמא” כמעין דעת יחיד 
ראוי  יחידים,  דעות  על  או  יחיד,  דעת  על  ללגיטימיות של הסתמכות  ובאשר  “חכמים”.  ידי  על  שמסוייגת 

להרחיב את הדיון - כפי שנעשה לקמן בעמ’ 217, בעיונים נוספים: ד’ - מעמדה של דעת יחיד בהלכה.

דומה כי גם החשש מלהדמות לזרמים לא-אורתודוכסיים אינו שייך כל עוד ישנה הסתמכות על מקורות 
הלכתיים נורמטיביים. ראה בספרו של ר’ משה הלוי שטיינברג, משברי ים, תשנ“ב, סי’ פה, עמ’ 96, בעניין 
 Women, Jewish Law בספרו היפה )Wolowelsky( אמירת קדיש ע“י נשים, ותגובתו של יואל וולוולסקי

Modernity &, הובוקן ניו ג’רסי, 1997, עמ’ 64 )ראה הפניות נוספות בסוגיה זו להלן בהערות 60, 61(.

יש לכך גם הפן ההלכתי, כמובן, ונבאר את העניין בקצרה. ר’ ישראל משקלאוו )1770- 1830(, תלמידו   54
-1810, בספרו פאת השלחן, צפת תקצ“ו, ירושלים  המובהק של הגר“א, שעלה לארץ ישראל בשנת תק“ע 
תרע“ב, ג יד, כתב שבני אדם יחידים אשכנזים, כשמתפללין בבתי כנסת של ספרדים וכן להיפך, אסורים 
לשנות לנוסח תפילת הציבור. וזה על פי ירושלמי ערובין ג ט, שלמדו שאסור לשנות נוסח התפילה שקיבל 
 ).9 מאבותיו מ“אל תטוש תורת אמך” )משלי א ח(. )וראה מש“כ במנהגי ישראל ח“א, עמ’ כב-כג הערה 
וכתב בהגהות מיימוניות, סדר תפילת השנה ה’: בירושלמי שלח להו רב יסא אף על פי ששלחו לכם סדר 

מועדות - פירוש בתפילות - אל תשנו מנהג אבותיכם נוחי נפש.

מנוסחתם,  לשנות  ואסור  הוא מתפלל,  הכנסת שבו  בבית  הציבור  כמנהג  לנהוג  מצווה  יחיד  זאת,  לעומת 
עבדין  ופלג  שמאי,  כבית  עבדן  דפלג  פשוט,  “וזה  א(,  יד  )דברים  תתגודדו”  “לא  משום  עובר  משנה  ואם 
כבית הלל וודאי הוי לא תתגודדו” )ראה יבמות יג ע“ב(. וכן גישתו של ר’ יחזקאל סג“ל לנדא, בעל הנודע 
ביהודה, שבאו“ח מ“ק סי’ יז, כתב ש“דרכי להקפיד מאד על אלו אשר חדשים מקרוב באו לשנות שום נוסח 
בתפילה… נלע“ד נוסח שלנו של האשכנזים תורה היא… ולעולם לא ישנה אדם ממנהג אבותיו…”. ובספר 
האלף לך שלמה, לר’ שלמה קלוגר )1869-1775(, סי’ מד, נאמר: להתפלל באותו בית כנסת, זה כך וזה כך, 
ודאי דשייך ביה לא תתגודדו… לא נראה דמותרים בני ליטה להתפלל כמנהגם אך מפני עצמם, ובמקום 
שמתפללין בנוסח ]ספרד[ ילכו אחר הרוב, וכו’. ומשמע שכך דעתו של החת“ם–סופר, שו“ת חו“מ סי’ קפח, 
חילוקי מנהגים  רכח: שכל  עמ’  א,  סי’  כלליים  עניינים  חו“מ,  עוזיאל,  חי  בן–ציון  הרב  כתב  וכן  השמטות. 
בתפילות, מעשי המצוות והוראות חלוקות בענינים ציבוריים, שנעשים בפומבי בבית כנסת אחד הם בכלל 

אזהרת לאו דלא תתגודדו, וקרוב לומר שזהו בגדר מצוה הבאה בעבירה…

בקול  לתפילות  לחש  תפילות  בין  מבחין  יז,  סי’  דבר  משיב  בשו“ת   ,)1893-1817( מוולוז’ין  הנצי“ב  ואילו 
רם. דתפילות לחש יכולות להיאמר על ידי כל אדם כמנהג אבותיו בכל בית כנסת, ואין עליו לשנות מנוסח 
אבותיו, ואילו תפילות הנאמרות בקול רם, כגון קדושה וכו’, יש לאמרן כמנהג בית הכנסת בו הוא מתפלל. 
וכל המשנה עובר, לדעת הרמב“ם והרמ“א, משום לא תתגודדו. וכן פסק ר’ משה פיינשטיין, אגרות משה 
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והנה קם דור חדש, אשר יש בו נשים אשר ליבן חשק בתורה ובקיום מצוות. הן משקיעות 

שנים בלימוד תורה לשמה ללא כל תמורה כספית, תוך מסירות נפש ודבקות במטרותיהן 

הרוחניות. הן מבקשות להתעלות במעלות הקדושה מתוך עמלה של תורה, וכוונה מעמיקה 

בתפילתן. הן מוצאות את בני זוגן בין בוגרי הישיבות הציוניות, שאף הם נמצאים בעולמה 

כוונה  ושירה,  שמחה  בהן  שיש  צעירות,  חדשות,  קהילות  מתרקמות  ומתוכם  תורה.  של 

ורוחניות. וכאשר הן מבקשות לעצב את בתי התפילה שלהן, ולתת להם צביון מיוחד של 

שמחת מצווה ויראת שמים, עושין את הכל בצוותא ובמטרות משותפות. השתתפות יותר 

פעילה במהלך התפילה על ידי נשים אלה כלל לא תפגע בכבודו של ציבור מעין זה. אדרבא, 

היא תוסיף לחוויית קדושת התפילה ולא תגרע ממנה.55  כלום עלינו לדחות “פנינים” אלה 

מקרבינו, ולדחפם למסגרות ולזרמים אחרים הזרים להם?56  כלום אין לנו להודות לה’ שיש 

או“ח, ח“ג סי’ פט.

נוסח  ועניני  וספרדים  אשכנזים  בין  החילופים  על  תתגודדו  דלא  איסור  החילו  לא  אשר  כאלה  יש  אמנם 
התפילה. ראה בשו“ת עזרת כהן, לראי“ה קוק זצ“ל, סי’ קג, ובשו“ת יביע אומר, לרב עובדיה יוסף שליט“א, 
ח“ו סי’ סק“ד, וכו’. ומעניין שבשו“ת חת“ס או“ח סי’ טו )בתשובה השניה(, העיד החת“ם–סופר כי רבותיו, 
ר’ פנחס הורוביץ, בעל ה“הפלאה” )1805-1730( ור’ נתן אדלר )1800-1741(, עברו לפני התיבה בנוסח ספרד 
בסידור האר“י ז“ל, וכל הציבור בבית הכנסת התפלל בנוסח אשכנז. והדברים ארוכים ויגעים. ראה מש“כ י“ד 

גילת, בבר–אילן )ספר השנה( יח-יט, תשמ“א, עמ’ 92 ואילך, במאמרו המאלף “לא תתגודדו”.

 Halakhic,טברסקי מאיר  הרב  של  והמעניין  החשוב  במאמרו  מצויה  שהצעתי  לזו  המנוגדת  דעה   55
 Values and Halakhic Decisions: Rav Soloveitchik’s Pesak Regarding Women’s Prayer

Groups שהופיע ב Tradition 32:3,1998, עמ’ 15:

We must understand and help others understand that women’s tefillah groups, 
sincere intentions not with standing (…), both reflect as well as generate 
distortions of Torah principles. Instead of forming such groups we must 
disseminate authentic Torah teachings regarding tefillah, thereby fostering 
genuine, profound religions expression and experience.

 The Edah בתוך ,Halakhic Values: Pesak or Persuasion ,בעניין זה, ראה מאמרו של רב ראובן זינגר
גיל סטודנט ותשובתו של  והדיון עליו בגליון העוקב, אלול תשס“ג, מאת מר  Journal 3:1, טבת תשס“ג, 

זינגר.

מעניין לעניין שלא בדיוק באותו העניין ובדרך ההשאלה, ראה מש“כ הרב עובדיה יוסף, בשו“ת יביע   56
אומר ח“ז, ירושלים תשנ“ג, חלק אהע“ז, סי’ טז עמ’ שעא, שכתב:

ונישאת לאיש, היא  …והדבר מובן כי אשה עגונה המשגת היתר מהרבנים ואחר כך הולכת 
לה  מתירים  דין  בית  שאין  עגונה  אשה  אבל  הדת.  עיניני  וכל  ומצות  תורה  לשמור  ממשיכה 
להנשא, או שתצא לתרבות רעה, או שתסע לארגנטינא או למקום אחר להסתיר עניין עיגונה, 
וכשתנשא לאיש היא חושבת בלבה, שהיא נשואה באיסור, ואומרת, הלא בין כך ובין כך היא 

עוברת על דת, ולמה זה לה לשמור עניני נדה ושבת וכשרות וכיוצא בזה… וכו’.

הרב עובדיה יוסף בתשובה שהועתקה בספר ילקוט יוסף ח“ב, ירושלים תש“ן, סי’ קלה סעי’ מא, עמ’ סה 
)ומובא אצל שוחטמן, שם עמ’ רצט( פוסק לאסור עליית נשים לתורה, בנימוקו, בין היתר,
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לנו ציבורים כאלה?

ולסיום נביא את דבריו של הר“י ויינברג בתשובה הידועה שבשרידי אש ח“ב, סי’ ח, שכך הוא 
מסיים את תשובתו )עמ’ יד(:57

התלהבות  עם  נוער  תנועת  דתיים,  וצעירות  צעירים  של  חוג  ליצור  הוא  השעה  צו 

מדבקת וכוח משיכה חזק, אשר בהיותם מושרשים בקרקע היהדות הדתית יסתגלו 

וחי, שבכוחו  רענן  רוח  נפשי, של  להט  זרם של  היהדות,  בקרב  זרם חדש  להכניס 

לכבוש את הלבבות ולרומם את הנפשות הנחשלות, שהגעגועים לחיי קדושה של 

אפשר  “ישורון”  ארגון  של  זו  במסגרת  רק  בקרבן.  עומעמו  לא  עוד  טהורה  יהדות 

סיכויים  ישנם  זו  במסגרת  ורק  אחר.  למקום  יבוא  לא  שלעולם  הנוער  את  למשוך 

לשגשוג חדש של הרוח הדתי ולפעולה חנוכית כובשת וסוללת דרך.

ואכן צו שעה זה יפה הוא אף לימינו ולתקופתנו.

עוד יש לשים לב לעובדה שקבוצות כאלו כבר קיימות ופועלות בשטח. אמנם עדיין התופעה 

הזאת היא די שולית בארץ ישראל, ואולם היא הולכת ומתרחבת גם כאן.

והנה לא אחת חכמים נענו ללחץ “מלמטה”, בבחינת “התעוררותא דלתתא”, ואישרו נוהגים 

קיימים, אף שלכאורה היו הם נגד דעת הגמרא58.

ובפרט בזמן הזה שבעוונותינו הרבים הרפורמים רוצים לקעקע את יסודות היהדות, ומבקשים 
להעלות לספר תורה נשים, שבוודאי יש לעמוד בפרץ ולמנוע דבר זה, וכבר אמרו חז“ל: “אשה 

לא תקרא בציבור מפני כבוד הציבור”.

וחזר על כך בשיעוריו, שעורי שנה ראשונה, שיעור יט, ירושלים תשנ“ח, עמ’ קנא, בזה“ל:

למעשה, כיום שישנם רפורמים הרוצים לשנות ולקלקל, להשוות נשים לגברים, יש להימנע 
מלהעלות נשים כדי להתרחק מהם וממעשיהם הרעים והמקולקלים, ולא שמענו ולא ראינו 

מעולם שאשה עולה לתורה, אע“פ שמן הדין יכולה.

יוסף.  עובדיה  הרב  עליהם  זרמים שמדבר  לאותם  חוגים מסוימים  דוחף  הוא אשר  זה  היא שמניע  טענתי 
ומאחר “ומן הדין יכולה”, עדיף לאפשר את אשר מותר מן הדין, מאשר לאסור ולהרחיקם מן הזרם הדתי.

נימוק דומה במקצת בספרות הרבנית הקדומה. לפי ההלכה של התנאים אין מקבלים עדות מעם  מצאנו 
“אמר  נאמר  ע“א  כב  בחגיגה  בגמרא  זה.  מדין  התעלמו  האמוראים  בימי  ואילו  ע“ב(,  מט  )פסחים  הארץ 
ה“ג  בסוף  בפסחים  והרא“ש  יוסי”.  כרבי  כמאן?  הארץ?  מעם  סהדותא  האידנא  מקבלים  כמאן  פפא:  רב 
דיינים מתוכם  וממנים להם  היו עושין דת לעצמם,  ביותר,  היינו מרחיקים אותם  מסביר את הדבר: שאם 
וגו’. ראה מאמרו המאלף של י“ד גילת, The Halakha and It’s Relationship to Social Reality בתוך 
ירושלים תשנ“ב,  פרקים בהשתלשלות ההלכה,  בספרו  ובעברית   .87-68 עמ’   ,Tradition 13:4-14:1,1973

עמ’ 216-205, ובמיוחד עמ’ 215.

ראה בספרו של שפירא )להלן הערה 160(, עמ’ 215, ועוד השווה שרידי אש ח“ב, סוף סי’ טו, עמ’ ל.  57

דוגמה מאלפת לכך מצאנו במאמרו של פרופ’ אברהם גרוסמן, “האישה במשנתו של רש“י”, שהופיע   58
בציון ע/ב, תשס“ה. שם, בתת-פרק הנקרא “חלקן של נשים בקיום מצוות” )עמ’ 185-181( דן הוא בשאלת 
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זכותן של נשים לברך על “מצוות עשה שהזמן גרמן”. ומחמת חשיבותם של הדברים נביא אותם )בדילוגים( 
בלשונו:

על  לברך  נשים  של  זכותן  בשאלת  רבות  התלבטו  הי“א-הי“ב  במאות  וצרפת  אשכנז  חכמי 
ע“ב,  כ  )ברכות  אלה  ממצות  פטורות  שנשים  נפסק  בתלמוד  גרמן’.  שהזמן  עשה  ‘מצוות 
קידושין כט ע“א(. מדובר במצוות שקיומן קשור בזמן מסוים. כלל זה הדיר את הנשים מקיומן 
וגרם בפועל להוצאתן ממעגל החייבים במצוות שנתנו טעם מיוחד  של מקצת מצוות עשה, 
לחיי הדת, כגון: הנחת תפילין, קריאת שמע שחרית וערבית, ישיבה בסוכה, שמיעת קול שופר 
ועוד. הלכה אחרת, שאישה לא תקרא בתורה משום כבוד הציבור, הרחיקה את הנשים מסממן 
מובהק אחר של העשייה הדתית בבית הכנסת. מי שמאמין בקדושת התורה, אך איננו רשאי 
לעלות ולקרוא בה, יכול לחוש מנותק מאחד הרגעים המרגשים ביותר בעבודת הקודש כולה. 
לא ייפלא אפוא שהנשים היהודיות בגרמניה נאבקו על זכותן לא רק לקיים מקצת מצוות אלה 
בהתנדבות, אלא אף לברך עליהן. מבחינה הלכתית היה חשש כבד שמדובר בברכה לבטלה, 
שהרי הנשים הללו בירכו על מצווה שלא נתחייבו בה. מאבקן זה היה פן אחד במאבק נרחב 
של הנשים לשיפור מעמדן, בעקבות המקום החשוב שתפסו בכלכלת המשפחה החל במאה 

הי’…

ברבע השלישי של המאה הי“א הורה רבו של רש“י, ר’ יצחק הלוי ראש ישיבת וורמס, שיש 
להתיר לנשים לברך:

כך הורה ר’ יצחק הלוי זצ“ל, שאין מונעין הנשים לברך על הלולב וסוכה. דהא דאמרינן מצות 
עשה שהזמן גרמא נשים פטורות, לאפוקי דאינן חייבות ואינן צריכות. אבל אם המצות לבא 
ועושה.  מצווה  שאינו  ממי  גרעא  דלא  לה,  מוחין  ואין  בידה  הרשות  במצות  עצמן  )=להביא( 
לבטלה.  ברכה  משום  כאן  ואין  ברכה…  בלא  לה  איפשר  ואי  היא,  מצווה  דמקיימת  ומאחר 

)סידור רש“י, מהדורת ש’ בובר-י’ פריימן, ברלין תרע“ב, סי’ רסז, עמ’ 128-127, ובמקבילות(.

הלשון ‘שאין מונעין הנשים לברך’ איננה שכיחה. לא נאמר כאן ‘הורה… שמותר לנשים לברך’, 
את  משקפת  זו  שלשון  ייתכן  כן.  מלעשות  אותן  מונעים  שאין  אלא  לברך,  צריכות  שהן  או 

המציאות. הנשים הן שתבעו זכות זו לעצמן והחלו לברך.

ור’ יצחק הלוי פסק שלא למנוע אותן מלברך. יש כאן  חכמים התלבטו כיצד להתייחס לכך 
מעין ‘כניעה’ למציאות, לנוהג החדש שהחל להתפשט בימיו, אך אין זו ראיה של ממש ליחס 

אל מקומן של הנשים בחיי הדת.

רבו האחר של רש“י, ר’ יצחק בר’ יהודה, ראש ישיבת מגנצא באותה עת, פסק גם הוא להתיר 
לנשים לברך…

גם מעדותו של ר’ אליעזר בן נתן )ראב“ן(, שחי ופעל במגנצא במחצית הראשונה של המאה 
הי“ב, עולה שהנשים באשכנז הן שנטלו את היזמה והחלו לברך על מצוות עשה שהזמן גרמן, 
וחכמים השלימו עם רצונן ועם מעשיהן וחיפשו אסמכתאות הלכתיות לכך )ראב“ן, אבן העזר, 
סימן פז. הוא הביא כעדות את דברי הגמרא בערובין צו ע“א, שאשתו של יונה הנביא היתה 
עולה לרגל, הילני המלכה היתה יושבת בסוכה ומיכל בת שאול הניחה תפילין. על פי דרכו 
ה“ט(.  פ“ג  ציצית,  הלכות  מיימוניות,  הגהות  וראה:  בברכה.  את המצוות  קיימו  הסיק שכולן 
אף מדבריו של רבנו תם ניתן לדייק שהוא ראה זאת כמנהג שהתפתח ביזמת הנשים והחליט 
לקבלה: “וכן פירש רבנו תם דנשים מברכות על מ“ע )=מצוות עשה(שהזמן גרמא, משום דנהגו 

לעשותן ולקיימן” )מרדכי, שבת, סימן רפו; וראה: תוספות, עירובין צו ע“א, ד“ה “דילמא”.(

ספרד  חכמי  ושל  בבל  גאוני  של  ולדעתם  התלמודית  בתקופה  לנוהג  מנוגדת  זו  פסיקה 
הראשונים. מדברי הרמב“ם עולה שהיתה בידיו מסורת הלכתית אחרת: “נשים ועבדים שרצו 
להתעטף בציצית מתעטפים בלא ברכה, וכן שאר מצוות עשה שהנשים פטורות מהן, אם רצו 
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עניני  על  הנשים הללו המשתתפות בקבוצות אלה להקפיד בתכלית ההקפדה  על  כמובן, 

כוונה  להתכוון  הגברים  על  ואף  הליכותיהן;  בכל  אלא  הכנסת,  בבית  רק  ולא  צניעות,59  

אמיתית בתפילתם.

הנחתי היא שיש נשים כאלה60 שבאמת ובכנות גמורה שואפות ומייחלות להתעלות במעלות 

הכרעה  ה“ט(.  פ“ג  ציצית,  הלכות  תורה,  )משנה  בידן”  ממחין  אין  ברכה,  בלא  אותן  לעשות 
זו מקורה בגישה העקרונית של גאוני בבל ושל חכמי ספרד הראשונים, ש“כל המברך ברכה 
שאינה צריכה, הרי זה נושא שם שמים לשוא, והריהו כנשבע לשוא ואסור לענות אחריו אמן” 
צריכה”.  שאינה  “ברכה  בגדר  היא  הנשים  וברכת  הט“ו(,  פ“א  ברכות,  הלכות  שם,  )רמב“ם, 
ספרד,  שחכמי  מקרה  זה  ואין  הבבלי…  בתלמוד  ומתן  המשא  מן  כאמור  נובעת  זו  פסיקה 
שנתנו את הבכורה לתלמוד הבבלי, סברו גם הם שאין להתיר לנשים לברך על מצוות עשה 

שהזמן גרמן…

עוד מעיר גרוסמן שם )עמ’ 183 הערה 72(:

כעבור זמן לא רב היו באשכנז ובצרפת נשים שהתעטפו בטלית והניחו תפילין בברכה, ולפחות 
צרפתי  אביגדור  ר’  של  מעדותו  עולה  כך  שמים.  יראת  של  מעשה  בכך  ראו  חכמים  מקצת 
נהגו  זה  ומטעם  דנשים לא מחייבות בתורה, מברכות אם קוראות…  “ואע“ג  הי“ג(:  )המאה 
מקצת נשים צדקניות להניח תפילין ולברך ולהתעטף בציצית”. ראו: ספר פירושים ופסקים 
כמות שהיא”,  “כלה  הכהן,  א’  וראו:  קעא.  עמ’  תשנ“ו,  ירושלים  ז“ל,  צרפתי  אביגדור  לרבנו 

מסכת, א )תשס“ב(, עמ’ 273-223, ובמיוחד עמ’ 245.

ראה בר“ן למגילה ו ע“ב, בדפי הרי“ף ד“ה מתני, דבקריאת מגילה מצטרפות נשים וגברים למניין עשרה,   59
ואין לחשוש לפריצותא, מכיון שאין שינוי במטבע הברכה וע“כ אין צירופן ניכר. וזה בדומה לברכת המזון 
)ראה בספר  ניכר.  צירופן  אין  ונשים מצטרפות, מאחר שאין שינוי במטבע הברכה  גברים  שכשיש שלשה 
המאורות לברכות מה ע“א, ורבנו מנוח להלכות ברכות פ“ה ה“ז, שמה שאשה לא תקרא בתורה משום כבוד 
29, שם  וראה לעיל הערה  יז-יח(.  ג, עמ’  בני בנים ח“ב, סו“ס  וראה בשו“ת  ליכא.  הציבור, אבל פריצותה 
הבאנו מדברי הלבוש על ברכת “שהשמחה במעונו” כשאנשים ונשים רואים זא“ז )והם מובאים גם בשו“ת 
ציץ אליעזר ח“ט, סי’ נ(, שבזה חולק הוא על דעתם של כמה ראשונים. ראה בספר הנישואין כהלכתם, מאת 

ר’ בנימין אדלר, ירושלים תשמ“ה, ח“ב, פרק יד סי’ קלח, עמ’ תסו, שציין לשיטות השונות.

וראה מאמרה של אילת רגב, “ברכת חתנים: האם מנין גברים הוא הכרחי?”, גרנות ג, תשס“ג, עמ’ 165-163, 
ובמאמרו של רי“ה הנקין, שצוין באותה הערה, ובשו“ת בני בנים ח“ד, סו“ס יג ושם עמ’ צד-צח, וכו’. וסוגיא 

זו ראויה לליבון מעמיק נוסף.

ואידיאולוגיות  פוליטיות  למטרות  דברי  את  ינצלו  אשר  שיש  בכך  מכיר  אינני  כי  עד  תמים  כה  אינני   60
אחרות, ואין כוונתן אך ורק לשם שמים בלבד. ואולם לפע“ד אין זו סיבה מספקת לאסור את המותר על אלה 

שמוחזקות כשלימות בכוונתן.

על המגמה לדה-לגיטימציה של תנועות וזרמים המבקשים לחדש בתחום ההלכה בטענה של חוסר תום-
תיאולוגי  ניתוח  ושינוי ההלכה:  נשים  “אורתודוכסיה,  רוס, במאמרה  הלב של המציעים, ראה מש“כ תמר 

והבטים פרשניים”, מסע אל ההלכה, עמ’ 412-411. ושם היא כותבת:

ולא  לגיטימיות  שינוי  הצעות  בין  להבחנה  המובהקים  הקריטריונים  אחד  זו,  חשיבה  פי  על 
לגיטימיות הוא אם ההצעה החדשה נובעת ממוטיבציה שאין לה נגיעה בדבר אחר )כלומר, 

שלא קודמה על ידי סדר יום קבוע מראש(…

ואולם לא נראה לי שזוהי סיבה מספקת לדחות כל הצעה שמעשירה את חייה הרוחניים של האשה הדתית.
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הקדושה, וקרבת אלוקים להן טוב. ואם אכן נכונה הנחתי זו, אליהן דברי אמורים61. ודעתי כי 

יש למושכן בעבותות האהבה,  ואל לנו לנדותן, להחרימן ובכך להוליכן לרעות בשדות זרים, 

אלא לומר להן: אחיותינו אתן.

נביא כאן את דבריו של הרב ויינברג בשרידי אש ח“ג סי’ צ“ג, עמ’ רצח, בעניין בת מצווה )ראה להלן   61
הערה 160(, לקראת סופה:

כל הנ“ל כתבתי לבירורה של הלכה זו, ולמעשה הדבר תלוי בכוונת הרוצים לחדש מנהג זה של 
חגיגת הבת מצוה, אם הם מתכוונים לשם מצוה או חלילה לשם חיקוי המינים, עכ“ל.

והוא הדין לענייננו. ועוד ראוי לשים לב לדבריו של ר’ משה פיינשטיין ז“ל, בתשובותיו או“ח חלק ד, סי’ מט, 
עמ’ פא, וזה לשונו:

איברא דאיכא רשות לכל אשה לקיים את המצוות שלא חייבתן תורה ויש להם מצוה ושכר על 
קיום מצות אלו, וגם לשיטת התוספות גם לברך על המצות וכמנהגנו שמקיימות מצות שופר 
ולולב וגם מברכות… אבל פשוט שהוא רק בחשקה נפשה לקיים מצוה אף שלא נצטותה. 
אלא מכיון שאינו לכוונה זו אלא מצד תורעמותה על השי“ת ועל תורתו - המדובר ב“התנועה 
מצוה  זו מעשה  אין   - ליבערעשין”  ווימענס  הנקרא  והחשובות  נשים השאננות  החדשה של 

כלל, אלא אדרבא מעשה איסור…
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 הכל חייבין בזימון, 
 הכל מצטרפין לזימון — 

עיון חדש בהלכות הזימון
דבורה קורן

הקדמה

כי  נוכיח תחילה  כך,  לצורך  בזימון.  וגברים  נשים  בשיתוף  בעיקר  לדון  ברצוני  זה  במאמר 

המקורות התלמודיים בנושא הזימון מובילים למסקנה שנשים חייבות בזימון כמו האנשים,1 

נדון בשיתוף נשים וגברים כתוצאה ממסקנה זו, ונחדד את שיתופם בזימון בעשרה.

1. חובת הנשים בזימון

למדים אנו ממשנה ברכות ז,א: “שלשה שאכלו כאחת חייבין לזמן”. חובה זו אינה מצוות 

עשה שהזמן גרמא, ולכן סביר להבין ממשנה זו שגם נשים שאוכלות בחבורה של שלושה או 

יותר )אנשים ונשים( חייבות בזימון. 

חובת נשים בזימון מצויה במפורש בגמרא במסכת ערכין:

להלן מאמרים וספרות מימינו אנו שבהם נידונה חובת הנשים בזימון. אגב, בספרות זו דנים על פי רוב   1
בשאלה אם מותר לחבורת נשים לזמן בעצמן. לאור המקורות תמוה ששאלה זו עולה בכלל, שהרי בכולם 
הדיון נסב על השאלה אם נשים חייבות בזימון או אם הוא רשות עבורן. ראו: שו“ת בני בנים ג, א “זימון נשים 
לעצמן והאם אנשים צריכים לצאת”; מירב כהנא, “נשים בברכת הזימון”, טללי אורות כרך טו )תשס“ט(, עמ’ 

.35-44

Wolowelsky, Joel B., “The Eating Fellowship: An Exploration,” Tradition, Volume 16 
(1977) No. 3, pp. 75-82; idem, Women, Jewish Law, and Modernity: New Opportunities 
in a Post-Feminist Age, Ktav, 1997, pp. 34-42; idem, “‘With Your Permission’: Zimmun 
in Cyber-Halakha,” Tradition, Volume 41 (2008) No. 2, pp. 275-287; Zivotofsky, Ari 
Z. and Naomi T.S., “What’s Right With Women and Zimmun”, Judaism, Vol. 42 No. 4 
(Fall 1993), pp. 453-464.
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“הכל חייבין בזימון לאתויי מאי? לאתויי נשים ועבדים, דתניא: נשים מזמנות לעצמן, 

ועבדים מזמנין לעצמן”. )ערכין, ג, ע“א(

דברים אלה ממסכת ערכין מחזקים את ההבנה של המשנה בברכות שנשים חייבות בזימון, 

והם גם מחדשים דבר: שנשים מזמנות “לעצמן”, דבר שאינו עולה מהמשנה בברכות.

מה הכוונה בברייתא בביטוי “לעצמן”? )בהמשך נראה כי להבנת הביטוי יש חשיבות רבה.(

האם הכוונה היא שנשים מזמנות רק בנפרד ולא עם אנשים )לא בני חורין ולא עבדים(? 

האם הכוונה היא ללמד שאפילו בהיעדר גברים נשים מזמנות? או אולי המילה “לעצמן” 

באה להוציא צירוף יחד של נשים עם עבדים, דהיינו, אם יש קבוצה של נשים ועבדים, אז 

הנשים והעבדים חייבים ליחלק, בניגוד לברייתא שמלמדת “שלושה שאכלו כאחת חייבין 

וזכרים  ואין רשאין ליחלק” )ברכות מה ע“א(? הרי לא כתוב “נשים מזמנות לעצמן  לזמן 

מזמנים לעצמם”!

נבדוק  לעצמן”,  מזמנין  ועבדים  לעצמן  מזמנות  “נשים  הברייתא  משמעות  את  לחדד  כדי 

מקור אחר שבו היא מופיעה, המקור המּוכר יותר )ובדרך כלל הלומדים את הנושא מתחילים 

ממנו( במסכת ברכות. במסכת ערכין הברייתא מובאת כראיה לכך שנשים ועבדים חייבים 

בזימון. במסכת ברכות הברייתא מובאת עם סיפא, ובהקשר אחר, כדי לדון בשאלת זימון על 

ידי שני גברים, לא כחובה אלא כרשות.

אתמר: שנים שאכלו כאחת; פליגי רב ורבי יוחנן, חד אמר: אם רצו לזמן מזמנין; וחד 

אמר: אם רצו לזמן - אין מזמנין. תנן: שלשה שאכלו כאחת חייבין לזמן; שלשה - אין, 

שנים - לא! - התם חובה, הכא רשות. תא שמע: שלשה שאכלו כאחת - חייבין לזמן 

ואין רשאין ליחלק; שלשה אין, שנים לא! - שאני התם, דקבעו להו בחובה מעיקרא. 

תא שמע: השמש שהיה משמש על השנים - הרי זה אוכל עמהם אף על פי שלא 

נתנו לו רשות, היה משמש על השלשה - הרי זה אינו אוכל עמהם אלא אם כן נתנו 

לו רשות! - שאני התם, דניחא להו דמקבע להו בחובה )מעיקרא(. תא שמע: נשים 

רצו  וקטנים אם  ועבדים  נשים  ועבדים מזמנים לעצמן,  מזמנות לעצמן, 

לזמן - אין מזמנין; והא מאה נשי כתרי גברי דמיין, וקתני: נשים מזמנות לעצמן 
נשים  סיפא:  אימא  הכי  אי   - דעות  דאיכא  התם,  שאני   - לעצמן!  מזמנין  ועבדים 

ועבדים אם רצו לזמן אין מזמנין, אמאי לא? והא איכא דעות! - שאני התם - משום 

פריצותא. )ברכות מה ע“א-ע“ב( 
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זו  טענה  אבל  לזמן,  רשות  יש  חורין  בני  גברים  שלשני  מהברייתא  להוכיח  מנסה  הגמרא 

נדחית. אי אפשר ללמוד מנשים או עבדים שמזמנים בשלושה, ולכן “איכא דעות” )יש שלש 

דעות(, את הדין לשני אנשים בני חורין,2 כיוון שאי אפשר לדעת אם מספר הסועדים הוא 

שקובע, או המין או המעמד החברתי של הסועדים קובע, ואפילו יש סועדים רבים.

נקודה חשובה שאנו למדים מדיון זה היא ש“משום פריצות” אי אפשר לצרף נשים ועבדים 

יחד לזימון. הסיבה שנקודה זו חשובה כל כך היא שבכתבי הראשונים מצוי הרעיון שמפני 

בדיון  מקומו  את  מצא  זה  ורעיון  לזמן,  כדי  חורין  בני  לאנשים  נשים  לצרף  אסור  פריצות 

ההלכתי בנושא של זימון מעורב במשך הדורות ועד ימינו.3 אבל לא כך כתוב בסוגיא ואין 

לרעיון זה ראיה במקורות התלמודיים. הסוגיא עוסקת בפריצות העבדים,4 ועל פיה מסיבה זו 

אסור לצרף אותם עם נשים )או עם קטנים(.

רבינו  הראשונים:  רוב  פסקו  וכך  בזימון  חייבות  שנשים  עולה  כה  עד  מהמקורות שהובאו 

נחלקו הראשונים בשאלה אם הגמרא מנסה ללמוד את הדין לשני אנשים מזימון שהוא חובה לנשים   2
ועבדים או מזימון שהוא רשות בשבילם. לדוגמה, תלמידי רבינו יונה כתבו: “ונראה למורי הרב נר“ו שחייבות 
הן לזמן משום דמסקנא מתרצים בגמרא ‘שאני התם דאיכא דעות’ ונראה לומר אף על פי שהן נשים כיון 
שהן שלש דין הוא שיזמנו דהא איכא ג’ דעות” )רבינו יונה ברכות לג ע“א בדפי הרי“ף(, אבל התוספות כתבו 

“מכאן משמע דנשים יכולות לזמן לעצמן” )תוספות ברכות מה ע“ב ד“ה שאני התם דאיכא דעות(.

במאמרו “שלוש דעות מזמנות – לשאלת צירופן של נשים בתוך המשפחה” )אקדמות כ“ו, תשע“א(   3
כותב יונתן גרשון: “מצד הדין נשים יכולות להצטרף לזימון עם גברים, אלא שאין נוקטים כן משום פריצות, 
וכאשר נקבעים נשים וגברים יחד לזימון בחוג המשפחה אפשר למנוע מציאות שבה קיים חשש לפריצות” 
)עמ’ 43(. מזה יש להסיק שגרשון סובר באם לא מדובר בחוג המשפחה, החשש לפריצות תקף ודוחה את 
מיכל  גם את מסקנת  רא’  גברים למרות שיש שלושה שאכלו כאחת.  הזימון במקרה שאין שלושה  חובת 
יש  הללו  השיקולים  לומר שממכלול  נוטה  “דעתי  )שם(:  נברך”  “חברותיי  לגרשון  בתגובתה  טיקוצ’ינסקי 
להתיר לנשים שרוצות בכך להשתתף בזימון, במשפחה בלבד”. ומדבריה במאמר ברור שבעיניה יש לחשוש 

לפריצות אם לא מדובר במשפחה.

תכונה זו של עבדים מוזכרת מקומות נוספים בתלמוד, ובהם ביצה יד ע“ב )ושם אין הדבר נוגע לפריצות   4
מינית אלא להכנת מזון ביום טוב( ובבא מציעא עא ע“א; צא ע“ב.
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חננאל,5 רמב“ם,6 בעל הרוקח,7 ספר המאורות,8 רבינו יונה9 והכלבו בשמו, 10 ושפה כמעט זהה 
נוקט ארחות חיים,11 ריטב“א,12 המאירי,13 הרא“ש,14 הטור,15 ר“ן17.16

לעומת כל הראשונים שצוינו לעיל, התוספות מפרשים שזימון לנשים הוא רשות ולא חובה.18 

ברכות מה ע“ב. בעניין זה ראו הערותיו של דוד מצגר לדבריו על אתר, הוצאת מכון לב שמח ירושלים   5
1990. ועוד, למרות שהאור זרוע הלכות סעודה סי’ קפד מצטט את הרי“ף, אין ציטוט זה מצוי בגרסה שלנו 
או בכתבי היד שבידינו, ולפי דוד מצגר וגם לפי ב’ לוין באוצר הגאונים, זו טעות העתקה של האותיות ר“ח, 

והאור זרוע אכן ציטט את רבינו חננאל.

הלכות ברכות ה, ו. השוו לגרסת הרב קאפח לפי כתבי יד תימניים, בהוצאת מכון משנת הרמב“ם; לפי   6
גרסה זו כתוב בהדיא: “נשים ועבדים וקטנים חייבין בזמון כחיובן בברכת המזון”, אך גם ללא משפט נוסף 
זה ברור שזו המסקנה שיש להסיק מדברי הרמב“ם, וכך מסיק המאירי בברכות מז ע“ב, והמאירי מסכים עם 

דעה זו.

הלכות סעודה שלג.  7

ברכות מה ע“א.  8

ברכות לג ע“א בדפי הרי“ף.  9

סי’ כה.  10

ברכת המזון מג.  11

מדברי הריטב“א אפשר להבין שגם הוא סבר שנשים חייבות בזימון, וראו הריטב“א הלכות ברכות ז,   12
26(; כך גם סביר להבין את השיטה להר“א  ב וחידושי הריטב“א מגילה ד ע“א )כמו כן, ראו להלן, הערה 
של  המחבר  הוא   - אביו  ולא   - שהריטב“א  שמסתבר  אציין  המאמר  )ובהמשך  ע“ב  מה  ברכות  אלשבילי 

השיטה לר“א אלשבילי(.

ברכות מה ע“ב ומז ע“ב.  13

ברכות ז, ד וכן שו“ת הרא“ש כלל ד סי’ טז.  14

או“ח סי’ קצט.  15

מגילה ו, ע“ב בדפי הרי“ף.  16

אפשר להבין שגם בעל העיטור )עשרת הדברות הלכות מגילה קי, ב( סובר שנשים חייבות בזימון; ראו   17
גם סדר ברכות מהר“ם בי“ז כהנא תשובות פסקים ומנהגים למהר“ם מרוטנברג ח“א ירושלים תשי“ז פסקים 
ומנהגים. שם, בסי’ קכט עמ’ קפז, כתוב “נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהן, נשים מזמנות לעצמן, 

]…[ מדקתני נשים מזמנות, אלמא חייבין לזמן.”

תוספות ברכות מה ע“ב ד“ה שאני התם דאיכא דעות; עיינו גם פני יהושע ברכות מה ע“ב שחולק על   18
התוספות. גם רש“י מפרש כך בברכות מה ע“ב ד“ה דאפילו מאה כתרי דמיין וד“ה דאיכא דעות. ואולם ראו 
גם רש“י ערכין ג ע“א ד“ה מזמנות לעצמן, וכן התוספות שם. שם אפשר להבין שלפי התוספות רש“י פירש 
את ערכין לומר שנשים חייבות בזימון, ואך רק משום ש“אין הנשים אומרות ברית” הן אינן מצטרפות יחד 
עם אנשים בני חורין. וכך מפרש האור זרוע )ח“ב הלכות מגילה סי’ שסח( את דברי רש“י. ראו להלן הערה 
27. כדי להסביר את הסתירה הזאת בדברי רש“י ראו: י’ תא-שמע, הספרות הפרשנית לתלמוד א, ירושלים 
2000 עמ’ 43. תא-שמע מסביר שם ששיטתו של רש“י היא לפרש את הסוגיא ולא להכריע. ראו גם א’ גרוסמן, 
234-236. בעניין מטרת פירוש רש“י ראוי לעיין בדעה דומה,  2001, עמ’  ירושלים  חכמי צרפת הראשונים, 
ז. להבנה אחרת של פירוש רש“י בערכין  יב סוף אות  ג’ אה“ע  יביע אומר חלק  הכתובה בספרות השו“ת: 
ראו צל“ח מז ע“ב ד“ה הוא דאמר כריב“ל. עוד ראשונים שסברו שנשים מזמנות רשות: סמ“ק )מצוה קט(; 
ספר ההשלמה )ברכות פרק ז(; אור זרוע וגם בשם רבי יהודה שירליאון )הלכות סעודה סי’ קפד(. לעניין 
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למרות שרוב הראשונים אינם סבורים כך, יש לבחון את פירושם של התוספות לעומק לאור 

ההשפעה המשמעותית של שיטתם על תפיסת חלק גדול מהעם. לתוספות יש קושי, שהרי 

נובע מלשון המקורות, שכן  ]…[ לאתויי נשים”. הקושי אינו  במסכת ערכין כתוב “חייבין 

הדרך הפשוטה לפרש את המקורות היא לומר שנשים אכן חייבות בזימון, אלא שזהו אינו 

המנהג  את  ליישב  דרך  חיפשו  התוספות19  בעלי  של  ובדרכם  בקהילותיהם,  הרווח  המנהג 

המצוי עם המסקנה הבולטת מהתלמוד. קושי זה מצוין בפירוש בדברי התוספות: “ומיהו 

לא נהגו העולם כן וקשה אמאי לא נהגו מדקתני מזמנות משמע דקאמר חייבות לזמן”.20  

התירוץ של התוספות הוא: “ויש לומר דנשים מזמנות לעצמן - היינו אם רצו לזמן מזמנות, 

וכן משמע קצת הלשון מדקתני בסמוך נשים ועבדים אם רצו לזמן אין מזמנין. ועוד דמדמה 

ליה הגמרא לשנים משמע דחובה ליכא”. 

גם התוספות מבינים שמדובר בדוחק )“וכן משמע קצת הלשון…”(. כמו כן, ההשוואה בין 

הנשים ובין שני הגברים בעייתית, שהרי השוואה זו ננקטת בסוגיא זו כדי להפעיל מין קל 

וחומר שעל פיו אפילו מאה נשים אינן שוות לשני גברים ולבסוף נדחית!21 אי אפשר להוכיח 

מניסיון להסיק שיש רשות לשני גברים לזמן, שבברייתא מדובר ברשות של שלוש נשים, 

שהרי הנסיון נדחה. 

ברם, הבעיה המשמעותית ביותר המוצבת בפני התוספות היא הלשון במסכת ערכין, אשר 

המקור האחרון, השוו לדבריו בהלכות מגילה סי’ שסח, ואפשר שהסתירה בדבריו נובעת מהמנהג המצוי, 
כיון שבהלכות סעודה, לאחר שכתב שר’ אברהם ב“ר יוסף הנהיג את הנשים בביתו לזמן, וכתב האור זרוע 
“והאידנא לא נהוג כן”, האור זרוע הוסיף: “כתב מורי רבינו יהודה ב“ר יצחק שירלאיון דהא דקתני נשים 
מזמנות לעצמן אם רצו לזמן מזמנין” וגם “ואפשר מה שהנהיג ה“ר אברהם בן הרב ר’ יוסף נשים שבביתו 
לזמן כשהן שלש לאו משום שהי’ סבור שהן חייבות אלא שהי’ סבור שהן רשות”, וזו שיטת התוספות. עיינו 
גם סדר ברכות מהר“ם בתוך י“ז כהנא )לעיל, הערה קודמת(, ושם גם מובא מנהג ר’ אברהם בר’ יוסף לאחר 

המלים “אלמא חייבין לזמן”. עיינו גם מרדכי ברכות קנח ד“ה סופר מברך ובור יוצא.

לדיון על דרכם של התוספות, ראו  19

Haym Soloveitchik, “Religious Law and Change: The Medieval Ashkenazic Example,” 
AJS Review XII (1987), pp. 205-221.

תוספות ברכות מה ע“ב ד“ה שאני התם דאיכא דעות.  20

זו הוא בעניין עדות. ביבמות פח ע“ב ובמקומות נוספים אנו מוצאים “אפילו מאה  המקור להשוואה   21
נשים כעד אחד דמיין”. בקשר לזימון, קל וחומר המבוסס על עקרון כזה קשה, שהרי ה“כלל” אינו עקיב בכל 
מצב. כשנשים חייבות, כגון במגילה, אי אפשר לומר ש“מאה נשים כתשעה גברים דמיין”, שהרי עשר נשים 
למאירי  הבחירה  )בית  מגילה  לקריאת  למניין  הראשונים שמצרפים אשה  לשיטת   - דמיין  גברים  כעשרה 
מגילה ה ע“א וברכות מז ע“ב; ר”ן מגילה ו ע“ב בדפי הרי“ף ד“ה הכל כשרין; חידושי הריטב“א מגילה ד ע“א; 

ספר המכתם בשם קצת הפוסקים(.
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מצביעה בפירוש על חיוב נשים בזימון. התוספות כותבים “והא דקאמר בריש ערכין ‘הכל 

מן  חובה”.22 כדי להתרשם  לענין  ולא  רשות קאמר  לענין   - נשים’  לאתויי  בזימון  מחוייבין 
הדוחק שבתירוץ זה, אציג את הדברים במסכת ערכין בהקשר הרחב יותר של הסוגיא:23

הכל חייבין בסוכה לאיתויי מאי? לאיתויי קטן שאינו צריך לאמו, דתנן: קטן שאינו 

היודע  קטן  לאיתויי  מאי?  לאיתויי  בלולב  חייבין  הכל  בסוכה.  חייב   - לאמו  צריך 

הכל חייבין בציצית לאיתויי מאי?  - חייב בלולב.  לנענע, דתנן: קטן היודע לנענע 

הכל  בציצית.  חייב   - להתעטף  היודע  קטן  דתניא:  להתעטף,  היודע  קטן  לאיתויי 

חייבין בתפילין לאיתויי מאי? לאיתויי קטן היודע לשמור תפלין, דתניא: קטן היודע 

לשמור תפלין - אביו לוקח לו תפלין. הכל חייבין בראייה לאיתויי מאי? לאיתויי מי 

שחציו עבד וחציו בן חורין. ]…[ הכל חייבין בתקיעת שופר לאיתויי מאי? לאיתויי 

קטן שהגיע לחינוך, דתנן: אין מעכבין את הקטן מלתקוע ביו“ט. הכל חייבין במקרא 

מגילה, הכל כשרין לקרות את המגילה לאיתויי מאי? לאתויי נשים, וכדר’ יהושע בן 

לוי, דאמר ר’ יהושע בן לוי: נשים חייבות במקרא מגילה, שאף הן היו באותו הנס. 

מזמנות  נשים  דתניא:  ועבדים,  נשים  לאתויי  לאתויי מאי?  בזימון  חייבין  הכל 

קטן  לאתויי  מאי?  לאתויי  לזימון  הכל מצטרפין  לעצמן.  מזמנין  ועבדים  לעצמן, 

היודע למי מברכין, דאמר רב נחמן: יודע למי מברכין מזמנין עליו.]…[ הכל חייבין 

וישראלים.  לוים  כהנים  חייבין בציצית,  הכל   ]…[ וישראלים.  לוים  כהנים  בסוכה, 

… הכל חייבין בתפילין, כהנים לוים וישראלים. ]…[ הכל חייבין בתקיעת שופר, 
וישראלים.  לוים  הכל חייבים במקרא מגילה, כהנים   ]…[ וישראלים.  לוים  כהנים 

]…[ הכל חייבין בזימון, כהנים לוים וישראלים. ]…[ הכל מצטרפין לזימון, כהנים 

לוים וישראלים )ערכין ב ע“ב – ד ע“א(.

המילים “הכל חייבין” חוזרות ארבע עשרה פעמים לאורך הסוגיא, ואין סיבה לחשוב אפילו 

באחת מהן שהכוונה היא לפעולה שהיא רשות ולא חובה )חוץ מדעת התוספות, ורק בנוגע 
לנשים וזימון(.24

תוספות שם.  22

פסחתי על החלק של הדיון בגמרא שאינו רלוונטי, והארכתי בציטוט כדי להדגיש את הקושי בדברי   23
התוספות.

סוגיא זו היא חלק מהדיון של חובת נשים במצוות מגילה, ונוצרה מחלוקת ראשונים בשאלה אם חובת   24
הנשים במצוות מגילה שונה מחובת הגברים, דהיינו, אם החובה היא “לשמוע” לעומת “לקרוא”. אבל אין מי 
שפירש כאן “לענין רשות קאמר”. בין התמהים על הפירוש הזה של התוספות “לענין רשות קאמר ולא לענין 
חובה” אנו מוצאים את הרא“ש )ברכות ז, ד( ופני יהושע )ברכות מה ע“ב(. המאירי כתב: “וגדולי המחברים 
כתבו שחייבות לזמן לעצמם, וכן נראה מסוגיא ראשונה של ערכין שאמרו שם ‘הכל חייבים בזמון לאתויי 
נשים ועבדים’” )ברכות מז ע“ב(. עיינו גם סדר ברכות מהר“ם בתוך י“ז כהנא )לעיל, הערה 17(, ששם כתוב: 
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ליישב את הסוגיא בערכין עם הסוגיא בברכות מה  כדי  יש פתרון אחר  ר“י,  לסמ“ג, בשם 

)שהוא כותב עליה ש“מסיק דנשים מזמנות לעצמן רשות”(:

ואומר ר“י דלעצמן דווקא רשות, אבל כשאוכלין עם האנשים חייבות ויוצאות בזימון 

 שלנו ואין מברכות לעצמן. ופעמים שהיה אומר ר“י לנשים שלא לברך ויוצאות בזימון

האנשים )סמ“ג מ“ע כז דף קט הל’ ברכת המזון(.

אולם, גם פתרון זה הינו תמוה: האם יש עוד מצווה שחלה על הנשים רק כשהן נמצאות 

בנוכחות גברים?25 או שהן חייבות, או שאינן חייבות!

ועוד יש לומר, שכיוון שהן חייבות בנוכחות גברים, מותר להן להוציא את הגברים ידי חובה 

)דהיינו: מותר להן לזמן(, לפי הכלל שאנו למדים ממשנה ראש השנה ג,ח, )“זה הכלל: כל 

וכמו שמסיקים ראשונים אחדים  ידי חובתן”(  שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא את הרבים 

)הריטב“א,26 אור זרוע ורש“י לפי האור זרוע27(.

שהעלנו  הקשיים  למרות  וזאת  הר“י  בשם  הסמ“ג  שיטת  לפי  פסק  קצט,ז(  )או“ח  השו“ע 

“ומיהו בריש )עינייני’( ]ערכין[ גר’ הכל חייבין לזמן, לאתויי נשים ועבדים, ]…[ אלמא חוב קאמר”.

אם יש מי שיטען שבברכת הגומל דרוש מניין של גברים כדי שאשה תברך, יש להשיב שאדרבא, אף   25
שלכאורה אין סיבה לפטור נשים מברכה זו, כתבו אחרונים “וגם נשים מנהג העולם שאין מברכין ברכה זו 
וכתבו האחרונים הטעם משום דסדר ברכה זו הוא בפני עשרה וכדלקמיה ולא אורח ארעא לאשה” )משנה 
ברורה ריט ס“ק ג(, דהיינו ממעטים מחובת האשה בגלל המניין הנדרש, ועמדה זו הפוכה למעשה מהפסק 
של השולחן ערוך לעניין זימון. אשר לברכת הגומל, יש בנושא זה דעות אחרות גם בעניין המניין הנדרש, גם 
בשאלה מי משתתף במניין וגם אשר לפטירת הנשים מהחובה לברך, אבל אין דעה שאשה חייבת רק אם היא 

בנוכחות מניין של גברים.

לדעת הריטב“א, אשה יכולה להוציא אנשים בזימון: “נשים חייבות בברכת המזון מן התורה, ולפיכך   26
אשה מברכת לאיש על ידי זימון ]…[ אבל אינן מצטרפות עם הזכרים להשלים להם זימון משום פריצותא” 
)ריטב“א הלכות ברכות ז,ב, וראו גם: חידושי הריטב“א מגילה ד ע“א(. כלומר, אשה יכולה להיות המזמנת 
המזון:  בברכת  האנשים  את  מוציאות  שנשים  הסוברים  על  הב“ח  וכתב  בלעדיה,  גברים  שלושה  יש  אם 
דהאנשים  אחת  ואשה  אנשים  שלשה  דאיכא  היכא  המזון  בברכת  לאנשים  מוציאה  דאשה  לן  “ומשכחת 
פריצותא”  משום  בצירוף  קפידא  דעיקר  המזון  בברכת  לאנשים  להוציא  יכולה  והאשה  לזימון  מצטרפים 

)או“ח תרפט ג(.

27  “ותדע שהרי גם בברכת המזון היו הנשים מוציאות את האנשים, אלא משום שאינה יכולה לומר ברית 
כדאיתא התם ‘הכל חייבין בזימון, לאתויי מאי? לאתויי נשים ועבדים’ ]…[” )ח“ב הל’ מגילה סי’ שסח(, 
והוא ממשיך ומסביר את דברי רש“י בערכין וכותב: “הא אם היו אומרות ברית היו הנשים מצטרפות ומזמנין 

עם האנשים ומציאות אותם” )שם(. בעניין דברי האור זרוע, ראו גם לעיל, הערה 18.
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לעיל29.28 חשוב להדגיש, שפסק זה של השולחן ערוך תמוה וחורג מדרכו של ר’ יוסף קארו 

והרמב“ם  זימון הרא“ש  ובנושא  והרמב“ם,  הרי“ף, הרא“ש  על הפסקים של  אשר מסתמך 

סיבה לחשוב שהוא  כך שאין  על  בנושא מעידה  )ושתיקת הרי“ף  חייבות  פוסקים שנשים 

מבחין בין איש ואשה(. 

לאור ההבנה הפשוטה בגמרא וכן על פי שיטת רוב הראשונים, אין ראוי להקל בזימון נשים, 

שהרי גם לדעת המקלים נשים רשאיות לזמן. בהלכות רבות, כדי לצאת ידי חובה לפי כל 

הדעות, או מחשש חובה, נוקטים את השיטה המחמירה, והרי במקרה שלפנינו אין הפסד 

אם הנשים מזמנות, כיוון שאין חשש של ברכה לבטלה.30 בין האחרונים, חלק על השולחן 
ערוך הגר“א )שם(, והבן איש חי פסק שכדי לצאת ידי כל הדעות יש להורות לנשים לזמן,31 

וכך פסק כף החיים.32 גם החזון איש כתב “ונראה הטעם שבאמת חייבות בזימון אלא שאין 

זימון רק בג’ אנשים”.33 דבריו תמוהים במקצת, כיוון שאנו למדים ש“נשים מזמנות לעצמן”.

אולם, לעניות דעתי, נכון יותר לומר שנשים חייבות לזמן - לא מתוך ספק ולא כדי לצאת 

ידי כל הדעות, אלא בגלל שמסקנת המקורות בתלמוד היא שנשים חייבות לזמן, ופירושים 

אחרים הינם דחוקים ובאו להגן על מנהג שהיה קיים בתקופת הראשונים.

2. “הכל מצטרפין לזימון”

ראינו לעיל בסוגיא בערכין )ג ע“א(:

הכל חייבין בזימון לאתויי מאי? לאתויי נשים ועבדים, דתניא: נשים מזמנות לעצמן, 

ועבדים מזמנין לעצמן. הכל מצטרפין לזימון לאתויי מאי? לאתויי קטן היודע למי 

מברכין, דאמר רב נחמן: יודע למי מברכין מזמנין עליו.

מהמבנה של רצף השאלות והתשובות האלה עולה שכל מי שחייב בזימון מצטרף לזימון, 

ודומני שנשים רבות אינן מודעות לחובתן בזימון כשהן אוכלות עם שלושה גברים. לכן, ראוי לתמוה   28
על דברי הר’ יעקב אריאל שבעקבות שאלה “אם ישנה בעיה לאמר ‘ברשות אמי מורתי’” כשמזמנים, ענה 
אלול  י“ח  מיום  )שאלה  רשות לשם מה?”  א“כ בקשת  בזימון  חייבת  אינה  היא שהאמא  “הבעיה  לשואל: 
.(http://www.yeshiva.org.il/ask/print.asp?id=14613 :”תשס“ה, פורסמה באתר האינטרנט “ישיבה

גם הב“ח )או“ח קצט ז( נקט את שיטת הסמ“ג.  29

30  כך סיכמה מירב כהנא )ראו הערה 1 לעיל( את העניין: “גם אדם מהשורה יודע שבעניין השנוי במחלוקת, 
שיש מי שמחייב בו ויש מי שפוטר )ואינו אוסר(, כדאי לנקוט אופן שוודאי מוציא מיד ספק …” )עמ’ 39(.

פר’ קרח יג.  31

קצט, כא.  32

הלכות ברכת המזון ל.  33
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ובנוסף קטן, שאינו חייב, מצטרף.34 לכן, ברור שנשים מצטרפות לזימון.

לעומת זאת, במשנה בברכות ז,ב מופיע: “נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהם”. למה 

הכוונה ב“אין מזמנים עליהם”? האם מדובר על צירוף?

בגמרא מוזכרת המשנה בהקשר של צירוף קטן לזימון:

אמר רבי יוסי קטן המוטל בעריסה מזמנין עליו. והא תנן נשים ועבדים וקטנים אין 

מזמנין עליהם! הוא דאמר כרבי יהושע בן לוי דאמר ריב“ל אף על פי שאמרו קטן 

המוטל בעריסה אין מזמנין עליו אבל עושין אותו סניף לעשרה )ברכות, מז, ע“ב(.

בהמשך הסוגיא יש דיון בצירוף עבד לתשעה )וכיוון שקיימא לן ש“כל מצוה שהאשה חייבת 

בה עבד חייב בה” )חגיגה ד ע“א(, סביר להסיק שהאשה והעבד שווים גם בצירוף לתשעה35(. 

לפי דברים אלה, המקשה על ר’ יוסי הבין שכוונת “מזמנין עליו” או “מזמנין עליהם” היא 

לצרף אותם לזימון של בני חורין. 

אם כך, נראה שיש סתירה בין הסוגיא בערכין ג ובין המשנה בברכות לפי פירושה בסוגיא 

בברכות מז ע“ב.

דנו  כאשר  הפשוטה  וממסקנתה  ג  בערכין  מהסוגיא  התעלמו  הראשונים  של  הגורף  הרוב 

בשאלה האם נשים מצטרפות לגברים, והתמקדו במשנה ברכות ז,ב, על פי פירושה בברכות 

מז ע“ב. 

מעניין לציין שאיננו מוצאים בין הראשונים )או בגמרא עצמה( מי שהעלה את הסתירה בין 

משנה ברכות ז,ב על פי פירוש זה ובין ערכין ג ע“א, או מי שניסה לתרצה, וכמעט אין ביניהם 

על האמירה שקטן היודע למי מברכים מצטרף לזימון יש מחלוקת ראשונים. הראב“ד )תשובות ופסקים   34
סי’ יב, או תמים דעים א( לא קיבל את דברי רב נחמן בברכות מח ע“א, ולא התייחס לדברים בערכין, וכתב: 
הוא  ומי  עליהן.  מזמנין  אין  וקטנים  ועבדים  נשים  בהדיא  דתנן  עליו משנתנו  אני מביא  מזה  הנוטה  “וכל 
למי  יודעים  והנשים  העבדים  והלא  עליהן,  מזמנין  שאין  לקטנים  פסקא  כבר  והיא  משנתנו?  על  שיחלוק 
ולא עוד אלא שהן חייבין בברכת מזון דבר תורה כסוגיא דשמעתתא ואעפ“כ אין  יותר מן הקטן,  מברכין 
מזמנין עליהן לפי שאינן בני קביעות וכל שכן קטן ואע“פ שיודע למי מברכין.” אפשר לתרץ ולטעון שמי 
שקבע שיש לצרף קטן לזימון סבר שבמשנה מדובר בקטן שאינו יודע למי מברכים ובערכין מדובר על קטן 
שיודע. רבינו יונה הבחין בין קטנים וכתב: “וקטנים בקטנים שאינם בני דעה מיירי ולפיכך אינן מצטרפין, 
אבל קטן היודע למי מברכין מצטרף” )ברכות לג ע“א בדפי הרי“ף(.יש מקורות נוספים בתלמוד הקשורים 
למחלוקת זו, אבל אין בכוונתי לדון במאמר זה בצירוף קטן לזימון. בהמשך מאמר זה יתברר שלפי הצעתי 

לקריאת משנה ברכות ז,ב אפשר ליישב אותה עם האמור בערכין ג ע“א בלי “אוקימתות”.

בהמשך   .)40 הערה  להלן,  )וראו  בעשרה  לזימון  אשה  שצרפו  ראשונים  היו  זה  בסיס  שעל  מסתבר   35
המאמר אברר את הצירוף של נשים וגברים בזימון בעשרה.
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או בין האחרונים מי שכתב שאפשר להסיק את המסקנה שהסקתי מהסוגיא בערכין )שכל 
מי שחייב בזימון מצטרף לזימון, כולל נשים(.36 

רוב הראשונים הבינו את כוונת המשנה בברכות ז,ב כפי שעלה לעיל ,שאין מצרפים אשה או 

עבד או קטן )ואולי האיסור נוגע רק לקטן שאינו יודע למי מברכים( לשני אנשים בני חורין 

במטרה ליצור חבורה של שלושה לזימון )וכל שכן אין מצרפים שתי נשים או שני עבדים 
לבן חורין אחד(.37

אם כן, כיצד ניתן לפרש את הסתירה בין הסוגיות?

בשו“ת מהר“ם מרוטנברג38 מופיע כי: “ה“ר יודא כהן39 אמר דיכולה אשה לצרף בג’ בברכת 

המזון ]…[”. לעמדה זו של רבי יהודה הכהן, ולעמדתו הדומה של רבינו שמחה משפיירא, 

היחידים שמצאתי שמתייחסים לסוגיא בערכין במובן הזה הם ארי זיוטובסקי ונעמי זיוטובסקי )ראו   36
הערה 1 לעיל(. במאמרם כתבו:

An opposite, equally logical, approach to the passage in Arukhin could be 
taken, in which the reasoning of the second statement of the Gemara would 
be: ‘All can be included in zimmun;’ Whom does this ‘All’ come to include? 
Certainly not women and slaves, because that is obvious; women and slaves 
are mentioned above as obligated, so they are surely included. Rather, you 
might have thought that since minors have no obligation they cannot count 
towards the three or ten, therefore the ‘All’ comes to include a minor as being 
eligible to be included. And since we have a braita that explicitly includes 
minors, who are not obligated, certainly women, who are obligated, may be 
included in the zimmun. (p. 457)

ברם, אפשר לומר, לפחות לפי האור זרוע )ראו הערה 27(, שכך הבין רש“י את הסוגיא. ועיינו צל“ח ברכות 
מז ע“ב ד“ה והנה ראיתי ושם ד“ה ועוד קשיא דלטעמי’ דרש“י להסבר אחר של ערכין ג ע“א, שהוא משכנע 

פחות לענ“ד.

עיינו צל“ח ברכות מז ע“ב ד“ה ועוד קשיא דלטעמי’ דרש“י.  37

ח“ד )דפוס פראג( סי’ רכ“ז. ראו גם י“ז כהנא )לעיל, הערה 17( תשובות סי’ ס“ה עמ’ ע“ו-ע“ז.  38

39  י“ז כהנא, שם, בעמ’ עז מבהיר שר’ יודא הכהן הוא ר’ יהודא בן רבי’ משה הכהן, שהיה אחד ממוריו של 
המהר“ם מרוטנברג וגם קרוב משפחה. ראו גם א“א אורבך בעלי התוספות מהדורה חמישית עמ’ 526-527;

Agus, Irving A. “Meir ben Baruch of Rothenburg,” Encyclopaedia Judaica, 2nd ed. Vol. 
13. 2007, pp. 780-783.

לברכת  ]לזימון[  אשה  מצרף  היה  זצ“ל  שמחה  שרבי’  ששמעתי  יש  גדול  זמן  “כי  כתוב  זו  בתשובה  ברם, 
המזון”, ורק בסוף התשובה כתוב “העת’ )מחשובה( ]מתשובת[ ה“ר יהודא בן רבי’ משה הכהן.” כהנא, שם, 
בהערה 8, מסיק: “מתשובה שלפנינו יוצא שמאריה דדינא הוא ר’ שמחה ור“י כהן מביא דין זה בשמו ומסכים 

לדבריו.”
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ישנן עדויות נוספות. כמו כן, ישנן אף עדויות לראשונים אחרים שסברו כמותם.40 בהמשך 

השו“ת של המהר“ם מרוטנברג מופיע הסבר לטענותיו של ר’ יהודה הכהן, אלא שטענות 

אלו נדחות על ידי המשיב. גם הטענות וגם הדחייה אינן מתייחסות לשפת המשנה “נשים 

קטן  לצירוף  שבהתנגדותו   - הראב“ד  לעומת  זאת   – עליהם”  מזמנין  אין  וקטנים  ועבדים 
לזימון מתייחס לשפת המשנה.41

היעדרה של התייחסות למשנה בברכות מצדו של ר’ יהודה הכהן )או מצד המהר“ם, בשמו(, 

40  הטור )או“ח סי’ קצט( כתב: “וה“ר יהודה הכהן היה מורה הלכה למעשה להצטרף אשה לזימון ]…[”. 
בספר האגור )הלכות ברכת המזון סי’ רמט( כתוב “והרב ר’ יהודה הכהן עשה מעשה להלכה להצטרף אשה 
בין לג’ מרדכי”, אבל בסי’ רמ הוא כתוב שרבינו שמחה צירף  בין לעשרה  וכן רבינו שמחה  לזימון לה“ט. 
לעשרה ונכתב שם על המעשה: “ואני המחבר לא ראיתי מעולם נוהגים כך ולא שמעתי מקום שנוהגין כן”; 
עיינו גם בית יוסף )או“ח סי’ קצט, ז(. בניגוד לדברי הטור, שלא ראה ולא שמע, המסופר בספר לקט יושר 
מעיד על נוהג כזה לצרף אשה לזימון בי’ ועל התנגדותו של הר’ ישראל איסרליין: “פ“א ]=פעם אחת[ היו 
38(. עיינו  עמו רק ט’ אנשים ולא רצה לזמן עם אשתו מ’ ]=מרת[ שונדיל ז“ל לצרף לה” )לקט יושר, עמ’ 
ב“ח )או“ח קצט, ז( שהשווה את שיטת ר“י הכהן לשיטת רבינו שמחה, ועל פי האנציקלופדיה תלמודית 
)ער’ “זמון”, הערה 495(, הב“ח לא ראה את דבריו של ר“י הכהן במקורם. י“ז כהנא )לעיל, הערה 17( כתב 
שמהב“ח “נעלמה תשובה זו של המהר“ם”. )תשובות סי’ ס“ה עמ’ עו, הערה 3(. בשו“ת מהרי“ל החדשות 
)סי’ יח, ג( העיד הכותב: “ושמעתי חד מגדולי המורים שעשה מעשה לצרף אבל יתר רבו’ לא נהגו כן”. עיינו 
גם: ט“ז )קצט, ב(. כתב השלטי גיבורים )ברכות לג ע“א בדפי הרי“ף(: “ר“ת ורבינו שמחה כתבו דאשה ועבד 
מצטרפין לזימון עשרה ורוב הפוסקים נחלקו עליהם ולדברי רבי יהודה מצטרפין לג’ ואי חמיר עשרה יותר 
מג’ כמו שכתב ר“י נמצא דמ“ד דמצטרפין לשלשה ומה שיש להקשות על דברי רבינו יהודה כתבתי בספר 
המחלוקות בס“ד ]…[ והרא“ש כתב דמצטרפות עם האנשים לזימון בשם ור’ יהודה הכהן היה עושה הלכה 
ז’,  פרק  ברכות  הרא“ש  על  גם תפארת שמואל  עיינו  עליו”.  פליג  ומהר“ם  לזימון  נשים  להצטרף  למעשה 
אות ה’ ד“ה אבל עשרה וכו’. הצל“ח )ברכות מז ע“ב ד“ה שם הוא דאמר כריב“ל( מסיק ש“שמעינן מדברי 
רש“י ]ערכין ג ע“א[ דדוקא שתי נשים או שני עבדים אינן מצטרפין אבל אשה אחת עם שני אנשים ]…[ 
לזימון  מצטרפת  אחת  דאשה  הכהן  ר“י  בשם  הביא  קצ“ט  בסימן  “הטור  גם:  כתב  הוא  מצטרפין”.  שפיר 
ולפי הנראה זהו ג“כ דעת רש“י ולדעתי גם בדברי ריב“ל משמע כן”. ואולם, לא כך כתוב בדפוס של הטור 
שבידינו. בהמשך כתב הצל“ח: “ולא אמרו במשנתינו דאין מזמנין על עבדים ונשים אלא בשני עבדים או 
“דהוא מפרש  ר“י הכהן:  ישראל”. חידושי הגהות, שם, מביא את דברי המהרל“ח על  נשים עם איש  שתי 
מתניתין דקתני נשים ועבדים וקטנים אין מזמנים עליהם היינו בשתי נשים ואיש אחד אבל בשני אנשים 
ואשה אחת מצטרפת”. המרדכי )ברכות קנח ד“ה סופר מברך ובור יוצא( מעיד על שיטה של רבינו שמחה 
וכתב “גם רבינו שמחה היה עושה מעשה לצרף אשה ]לי’[ לזימון ]…[ לצירוף בעלמא להזכרת שם שמים 
שפיר מצטרפת”; עיינו גם מרדכי ברכות קעג. ראינו לעיל את פירוש רש“י, לערכין ג ע“א, ומסקנת האור זרוע 
)ח“ב הלכות מגילה סי’ שסח( על דברי רש“י, שלולא ההבדל בנוסח של ברכת המזון “היו הנשים מצטרפות 
ומזמנין עם האנשים ומוציאות אותם”. בספר מעיל שמואל )חלק הרמב“ם הלכות ברכות פ“ה( כתוב: “’נשים 
ועבדים וקטנים אין מזמנים כו’ ]…[ ולא תהא חבורה של נשים כו’ מפני הפריצות’ כן שמעתי שהמבי“ט ובנו 
מוהרי“ט היו מזמנים בנשיהם שבעל ואשתו ליכא פריצות ואין לבטל הזמון מפני טעם זה”. המהרש“ל )ע“פ 
עטרת זקנים קצט(, הב“ח )קצט, ז ד“ה והרמב“ם כתב וכו’(, ועוד אחרונים )עיינו: ר’ אריה פרימר, “מעמד 
73-74( הכריעו שיש לצרף נשים  האשה בהלכה – נשים ומנין,” אור למזרח, כרך ל“ד )תשמ“ו(, א-ב, עמ’ 

כסניף לעשרה.

ראו לעיל, הערה 34.  41
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מרמז שר’ יהודה הכהן )ואחרים שצירפו נשים לזימון( פירש בדרך אחרת את המשנה, או 

שאולי הוא סבר שהסוגיא במסכת ערכין דוחה את המשנה. 

הדרישה מציע נימוק לשיטת ר’ יהודה הכהן לפי הבנה אחרת של המשנה:

ואם תאמר הא תנן נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהן, וכמו שכתב רבינו לפני 

נשים  יחד  בצירופן  כשהן  קאמר:  דהכי  מפרש  שהוא  לומר[  ]=יש  ]י“ל[  )ר“ל(  זה, 

פריצות  וכן  נשים  עם  דעבדים  פריצותא  משום  מצטרפין  אין  אז  וקטנים  ועבדים 

דעבדים עם קטנים משום משכב זכור. )או“ח קצט, ז, אות ה ד“ה והר“ר יהודה כהן 

היה מורה הלכה למעשה להצטרף אשה לזימון(

היינו: הכוונה של המשנה היא שאין עושים צירוף לזימון של נשים או קטנים עם עבדים. 

אבל אין כוונת המשנה לאסור זימון של נשים עם אנשים בני חורין, או לדחות את עצם חובת 

הזימון. לפי הסבר זה, אין הבדל אם בחבורה יש רוב גברים או רוב נשים. פירוש זה מתיישב 

היטב עם לשון הברייתא בברכות מה: “נשים ועבדים אם רצו לזמן אין מזמנין”, ועם תירוץ 

הגמרא שם “אמאי לא? ]…[ משום פריצותא” )כפי שכתבנו לעיל, טענת הפריצות מתייחסת 

לעבדים(. הסבר זה של דברי ר’ יהודה הכהן, על פי הצעת הדרישה, מתיישב היטב גם עם 

הגמרא בערכין “הכל מצטרפין לזימון”, וגם עם ההנחה שנשים חייבות בו, וכל מי שחייב 

מצטרף. 

ראיה חזקה לפירוש המשנה על פי הצעת הדרישה מצויה במשנה בנושא אחר – קרבן פסח. 

במסכת פסחים קיימת מחלוקת תנאים בשאלה אם נשים חייבות במצוות קרבן הפסח. לפי 

שיטת ר’ יהודה הן חייבות בפסח ראשון, ופסח שני – רשות; לפי שיטת ר’ יוסי הן חייבות 

בפסח שני ואין צריך לומר שגם בפסח ראשון, ולפי שיטת ר’ שמעון אשה אינה חייבת בקרבן 

פסח.42 במשנה מסכת פסחים ח,ז אנו למדים:

אין שוחטין את הפסח על היחיד דברי רבי יהודה ורבי יוסי מתיר. אפילו חבורה של 

מאה שאין יכולין לאכול כזית אין שוחטין עליהן, ואין עושין חבורת נשים ועבדים 

וקטנים. 

ראוי לציין את השפה המקבילה בשתי המשניות: “אין שוחטין עליהן”43 ו“אין מזמנין עליהן”. 

פסחים צא ע“ב, והלכה נפסקה כר’ יהודה. ראו: רמב“ם הלכות קרבן פסח א, א וה, ח, והלכות עבודת   42
כוכבים יב, ג.

43  “לשחוט על” הוא הביטוי המצוי בעניין קרבן פסח במשנה.
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במסכת פסחים המשמעות היא שאין שוחטין את הפסח עבור היחיד או אפילו עבור מאה 

אנשים שאינם יכולים לאכול שיעור כנדרש. באותה מידה, אין אומרין את הזימון עבור חבורה 

של נשים, עבדים וקטנים. האיסור לזמן עבור צירוף של נשים, עבדים וקטנים מקביל לאיסור 

במסכת פסחים לעשות חבורת נשים ועבדים וקטנים.

רב עוקבא בר חיננא מפרישנא הקשה על דברי רבי יהודה במשנה:

רמי ליה רב עוקבא בר חיננא מפרישנא לרבא: מי אמר רבי יהודה אין שוחטין את 

הפסח על היחיד? ורמינהו: אשה בראשון - שוחטין עליה בפני עצמה, ובשני עושין 

אותה טפילה לאחרים, דברי רבי יהודה! אמר ליה: לא תימא בפני עצמה אלא אימא 

חבורת  עושין  אין  והתנן:  נשים?!  שכולה  חבורה  עבדינן  מי  ליה:  אמר  עצמן.  בפני 

נשים ועבדים וקטנים. מאי לאו נשים לחודייהו, ועבדים לחודייהו וקטנים לחודייהו? 

אמר ליה: לא, נשים ועבדים וקטנים. נשים ועבדים - משום תפלות, קטנים ועבדים 

- משום פריצותא )פסחים צא ע“א(.

השפה בסוף סוגיא זו מזכירה את הדברים בסוף הסוגיא בברכות מה, שהוצגו לעיל. על פי 

הגמרא כאן, בפסחים, מובן שאפשר לעשות חבורה מעורבת של נשים ואנשים בני חורין. 

הרי נשים חייבות בקרבן פסח ראשון לפי ר’ יהודה, ואם עולה על דעתו של רב עוקבא בר 

חיננא מפרישנא שאין לעשות חבורה של נשים לחוד, על כורחו הבין שאפשר – וגם יש חובה 

- לצרף נשים ואנשים בני חורין כדי שיהיה להן חלק בקרבן, כיוון שלא סביר )ולשיטת ר’ 

יהודה אסור( שישחטו על כל אשה לחוד והיא תאכל את הכל לבדה!

על אף שמדובר בסעודה, אין חשש לפריצות.44 ואם תאמר שאין כאן חשש לפריצות כיוון 

שמדובר בקרבן של משפחה )למרות שבזימון, למעט המביט שצוין בהערה 40, אין הבחנה 

בין זימון בתוך המשפחה לבין זימון אחר עד העידן המודרני; ראו הערה 3 לעיל(, הרי בפרק 

שמיני במסכת פסחים דנים בשאלה מי מצטרף לחבורה, כולל מקרה של “הממנה זונה על 

כמו שמביא ספר  מגילה,  קריאת  למניין של  מצירוף  שונה  לזימון  לראשונים שטענו שצירוף  בניגוד    44
ולמקרא מגלה, משום דלא  נשים לספר תורה  “ויש אומרי’ דלהכי לא פסלינן  ע“א(:  )ברכות מה  המכתם 
כתב המאירי  כן,  וכמו  ראש“.  וקלות  ושחוק  דבסעודה שכיחא שכרות  מזימון, משום  אלא  נשים  נתמעטו 
)ברכות מז ע“ב(: “ואף על פי שבמקרא מגילה מצטרפות לעשרה ומוציאות את הרבים, בזה חיובם שוה. אף 
על גב דבקריאת התורה לא אמעוט אלא מפני כבוד צבור. מכל מקום אינה עולה למנין י’ של מעמד ותפלה, 
ויש אומרים שאף אין עולה למנין הז’, או שמא לא נתמעטו אלא מזימון ומשום דשכיח פריצותא במזון”. 
עיינו גם ספר המאורות )ברכות מה ע“א( ולאחר שהביא “יש אומרים ]…[ דמקום שכרות הוא ואיכא משום 

פריצות אבל בעלמא לא ]…[”, הוסיף “ולא נראה כן, כמו שכתבנו”.
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פסחו”, כלומר בעל הקרבן נותן לה חלק מהקרבן כשכר תמורת מה שהיא מספקת לו )ולא 

נפסל הפסח שלהם מהקרבה(.45 אין ראיה חזקה יותר להכשרת חבורה של נשים ואנשים 

בצוותא, ולא רק בחיק המשפחה.

קיים הבדל משמעותי בין אכילת קרבן פסח לבין זימון. החובה לזמן היא כאשר שלושה או 

יותר אוכלים כאחד, אבל אם הם אוכלים לחוד או רק שניים יחד - אין חובה לזמן. לעומת 

זאת, כל אחד חייב לאכול קרבן פסח, ואם אין שוחטין על היחיד )או אם הדבר אינו מעשי( 

אין ברירה אלא להצטרף בחבורה. לכן, מובן מאליו שמותר לצרף חבורה של נשים ואנשים 

בני חורין, והמשנה בפסחים צא ע“א באה ללמד שאסור לצרף חבורה של נשים ועבדים )או 
קטנים ועבדים(.46 החידוש בדיון בגמרא הוא שמותר לצרף חבורה של נשים לחוד.47

שפתה של המשנה בברכות ז,ב ושל הברייתא בברכות מה זהה כמעט לגמרי לשפת המשנה 

בפסחים. אפשר להניח שר’ יהודה הכהן הסיק מכך שמותר לצרף לזימון נשים ואנשים בני 

חורין – שהרי כולם חייבים בזימון. יתר על כן, יתכן שסבר שיש חובה לצרפם אם שלושה 

“שלשה שאכלו  לעיל:  כמו שלמדנו  ליחלק,  ושאסור  ז,א,  ברכות  לפי משנה  כאחת,  אכלו 

כאחת - חייבין לזמן ואין רשאין ליחלק”. אבל אסור לצרף נשים ועבדים או קטנים ועבדים. 

לחוד  עבדים  או של  לחוד  נשים  ליצור חבורה של  הוא שמותר  בברייתא  לדעתו, החידוש 

לזימון. 

מקריאה זו של המשנה גם נמצא שאין סתירה בין המשנה בברכות ובין הסוגיא בערכין בנוגע 

לצירוף קטנים לזימון עם גדולים בני חורין: “הכל מצטרפין לזימון לאתויי מאי? לאתויי קטן 

היודע למי מברכין”, ורק אסור לצרף קטנים עם עבדים. בדומה, נוכל לבדוק שוב את דברי 

ר’ יוסי )ברכות מז ע“ב לעיל( שאמר “קטן המוטל בעריסה מזמנין עליו” וקושיית הגמרא 

עליו: “והא תנן: נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהם!” נראה שראוי היה לענות לקושיה: 

וכך נפסק להלכה – כרבי.  45

גם השוו דברי רש“י פסחים צא ע“ב ד“ה עבדים וקטנים משום פריצותא עם דבריו בברכות מה ע“ב ד“ה   46
אם רצו אין מזמנים.

וכך פוסק הרמב“ם בהלכות קרבן פסח ב, ד. בפירושו למשנה פסחים ח,ז, הרמב“ם מסביר שזה החידוש   47
נשים  לבדו מותר  מין  כל  פריצותא, אבל  ועבדים משום  או קטנים  ועבדים  נשים  ור“ל  “זה פשוט,  וכותב: 
לעצמן או עבדים לעצמן”. התוספות )פסחים צא ע“א ד“ה והתנן אין עושים חבורת נשים( מציעים “הוה 
אמינא” לאסור חבורת “נשים לחודייהו” במלים אלו: “]…[ דמשמע ליה דלא אסרה מתניתין חבורת נשים 
אלא כשיש נשים הרבה שסומכות זו על זו ואינן זהירין לשמור הפסח ומביאות אותו לידי פסול אבל יחידה 

שוחטין עליה”.
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“נשים ועבדים - משום תפלות, קטנים ועבדים - משום פריצותא.” סביר להניח שהמגמה 

היא לשלול את האפשרות לצרף קטן המוטל בעריסה לזימון, ויכולה הייתה הגמרא להמשיך: 

“תא שמע: הכל מצטרפין לזימון לאתויי מאי? לאתויי קטן היודע למי מברכין,” ואז להמשיך 

עם דברי ר’ יהושע בן לוי כדי ליישב את דברי ר’ יוסי: “הוא דאמר כרבי יהושע בן לוי, דאמר 

רבי יהושע בן לוי: אף על פי שאמרו קטן המוטל בעריסה אין מזמנין עליו אבל עושין אותו 

סניף לעשרה.”

נמצא שכאשר מדובר ביחיד הכוונה של “מזמנין עליו” היא “מצרפין אותו”. נוסח מקביל 

במידת מה מצוי במשנה במסכת פסחים, כגון:

 “האונן והמפקח את הגל וכן מי שהבטיחוהו להוציאו מבית האסורים והחולה והזקן 

שהן יכולין לאכול כזית שוחטין עליהן. על כולן אין שוחטין עליהן בפני עצמן שמא 

יביאו את הפסח לידי פסול” )משנה פסחים ח,ו(. 

במשנה זו הכוונה היא שאסור לשחוט על )עבור( כל אחד בנפרד )או עבור קבוצה של אנשים 

הבעייתיים  מהמצבים  אחד  הוא  מי שמצבו  כל  מושלמת  לחבורה  לצרף  מותר  אבל  אלו(, 

הנמנים לעיל. לכן, סביר לשאול על הביטוי “נשים ועבדים וקטנים” את השאלה, כדלעיל: 

של  שהכוונה  ומסתבר  לחודייהו?”  וקטנים  לחודייהו,  ועבדים  לחודייהו,  נשים  לאו  “מאי 

הביטוי היא צירוף יחדיו של עבדים ונשים או עבדים וקטנים.

ממכלול דברים אלה נמצאת הסברא עם שיטת ר’ יהודה הכהן וסיעתו. למפרשים את המשנה 

בברכות על פי פירושה במסכת ברכות מה, יש סתירה עם הסוגיא במסכת ערכין. 

טענתי היא שסתירה זו, בצירוף של המציאות החברתית הקיימת בזמן הראשונים, היא אחד 

להבנה  טעם  לתת  דהיינו,  לזימון,  נשים  של  אי-הצירוף  את  להצדיק  לניסיונות  המניעים 

הרווחת של המשנה שסותרת את ערכין ג ע“א.

בפרק הבא של המאמר נבדוק את מגוון הטעמים לאי-צירוף נשים לזימון.

3. הטעמים לאי-צירוף נשים לזימון עם אנשים בני חורין

בערכין  חייבין”  “הכל  )ופירוש  חייבות  אינן  אך  לזמן  רשאיות  שנשים  שסברו  לראשונים 

“לעניין רשות קאמר”, כפירוש התוספות שראינו לעיל( קל יותר ליישב את ההבנה המצויה 

“אין מזמנין עליהם” עם הסוגיא בערכין, שהרי אפשר לומר שרק מי שחייב בזימון מצטרף 

אליו. ואילו קטן שמצטרף )לפי אלו שמצרפים קטן(, מצרפים אותו כדי לחנכו, ואין מגמה 
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כזאת לגבי נשים. אשר לצירופו של מי שאכל ירק48 והרי הוא אינו חייב,49 אפשר לתרץ את 

הצטרפותו כמו שתירץ המהר”ם מרוטנברג: “דמה לאוכל ירק שכן בא לידי חיוב דאוריתא 

כגון אם אכל כזית דגן תאמר באשה שאינה יכולה לבא לידי חיוב דאוריתא לעולם50 ועוד 

מה לאוכל ירק שכן שלשה שאכלו מצטרפי’ לעשרה תאמר בזאת שמאה נשים כאיש אחד 
דמיין”.51

ברם, כפי שהוצג לעיל, רובם המוחלט של הראשונים סברו שנשים חייבות בזימון, וחלקם, 

אם לא כולם, חשו שיש צורך להסביר מדוע אינן מצטרפות לזימון עם אנשים על אף הברייתא 

המגבלה  להבהרת  שיטות  ארבע  מוצאים  אנו  בדבריהם  ליחלק”.  רשאין  ש“אין  שמלמדת 

הזאת על נשים ש“אין מזמנין עליהם”:

של  התירוץ  מצוי  מהראשונים  חלק  שמביאים  המובילים  הנימוקים  בין   - פריצות  א. 

“פריצות”,52 על אף שהגמרא מצביעה על פריצות כסיבה שאין נשים ועבדים מצטרפים יחד 

לזימון, ולא נאמר בגמרא שיש בעיה כזאת באשר לצירוף נשים עם אנשים )כפי שצוין לעיל(.

אפשר לעקוב אחר חדירתה של סיבה זו לשיח ההלכתי. תלמידי רבינו יונה כתבו: “פירש 

ואפילו עם בעליהם מפני שאין חברתם  ז“ל דנשים אינן מצטרפות מתוך כך לזימון  רש“י 

לא  גם  וכך  אלו,  דברים  מוצאים  איננו  בגמרא  רש“י  של  בגרסתנו  כי  לציין  נאה”.53 חשוב 

רש“י:  כותב  מזמנים  אין  רצו  אם  ד“ה  ע“ב  מה  בברכות  הרי“ף.  בדפי  רש“י  של  בגרסתנו 

זכור  דמשכב  בין  דנשים  בין  פריצותא  משום  נאה  קביעותן  שאין  לקמן  טעמא  “כדמפרש 

יש מחלוקת בעניין צירוף האוכל ירק לשניים שאכלו פת לשם זימון בשלשה. לרשימה של המתירים   48
לעשות כן ראו: הערך “זימון”, אינציקלופדיה תלמודית, הערה 398.

כיוון שאינו חייב בברכת המזון כלל.  49

בהמשך אתייחס לשיטות שלפיהן נשים חייבות בברכת המזון מדרבנן, או שחייבות ספק דרבנן ספק   50
דאורייתא. המהר“ם הוא בין המיעוט הקטן שסובר שנשים חייבות בברכת המזון מדרבנן. ראו הערה 58.

שו“ת מהר“ם מרוטנברג חלק ד )דפוס פראג( סימן רכז. ראו גם י“ז כהנא )לעיל, הערה 17(, תשובות סי’   51
סה עמ’ עו-עז. המהר“ם מצטט את הסוגיא בברכות מה ע“ב: “מאה נשים כאיש אחד דמיין” כמו שיש בעניין 
עדות )ראו לעיל, הערה 21(, ולא “]…[ כתרי גברי”, כמו שמופיע בברכות מה ע“ב גם בדפוס וגם בכל כתבי 

היד שבידינו.

וכמו שציינתי בהערה 3, כך גם דעה רווחת היום.  52

רבינו יונה ברכות לג ע“א בדפי הריף ד“ה נשים ועבדים וקטנים אין מזמנים עליהם. בהמשך הדברים   53
מוזכר חשש לפריצות של עבדים עם האנשים ו“כל שכן עם הנשים”, אבל לא לגבי נשים ואנשים בני חורין.
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יונה לרש“י.54 בכל מקרה,  דעבדים בקטנים”. איננו מוצאים שם את הדברים שייחס רבינו 

הטענה של “אין חברתם נאה” אינה טענה לפריצות, אף כי יש לה קשר לטענת “פריצות”. 

בחיבור השיטה להר“א אלשבילי נכתב: “שאני התם משום פריצותא – דעבדים שטופין בזמה 

הן, ולא הוי צירופן נאה, ומהאי טעמא נמי הוא דנשים לא מצטרפי בהדי אנשים לזימון כי 

ליכא זימון לבר מדידהו, אבל ודאי כי איכא זימון לבר מדידהו, נראה ודאי דנפקי בברכת 

האנשים”.55 בדברי הר“א אלשבילי מצוי קשר בין פריצות ובין הביטוי “צירופן נאה”, ביטוי 

)שמסתבר  שהריטב“א  צוין  ראשונים56  גנזי  ספר  בהקדמת  נאה”.  ל“חברתם  למדי  קרוב 

שהוא, ולא אביו הר“א אלשבילי, הינו המחבר של השיטה לר“א אלשבילי( ציטט את רבינו 

יונה לעתים קרובות. לכן, אפשר לשער שהריטב“א קיבל מרבינו יונה, וכך ביטא את הדברים 

בהלכות הריטב“א: “]…[ וכן נשים מזמנות לעצמן, וכן יוצאות בברכת האיש שמוציא אותן 

כשיש זימון בזכרים )זולתה( ]זולתן[ אבל אינן מצטרפות עם הזכרים להשלים להם זימון 
משום פריצותא”.57

ב. הטלת ספק בדרגת החיוב בברכת המזון של נשים - דרך אחרת שנקטו חלק מהראשונים 

כדי להסביר את אי-צירופן של נשים לזימון עם גברים מבוססת על הבדל או ספק שקיים, 

בדקתי גם את כתבי היד של רש“י ברכות מה )פרמא 2589 ולונדון המוזיאון הבריטי Or. 5975 409( וכן   54
כתב היד של רש“י ערכין ג )אוקספורד Opp. 726( - כתבי היד הנמצאים בידינו של המקומות הרלוונטיים 

ברש“י - ולא מצאתי הבדל של ממש בין כתבי היד ובין הדפוס.

שיטה להר“א אלשבילי ברכות מה ע“ב ד“ה שאני התם משום פריצותא. על כך אפשר לשאול: אם כך,   55
כשיש חבורה של שלושה בלי צירוף הנשים, דהיינו שלושה גברים, האם אז חברתן נאה? בין העונים על 
שאלה זו הר“ן, אשר כתב: “אבל זמון דהוי שנוי במטבע ברהמ“ז וכיון שניכר צירופן עם אנשים איכא למיחש 
לפריצותא. ]…[ נמי בברהמ“ז היכא דאיכא תלתא בר מנשים מצטרפין אף הנשים עמהן משום דהשתא אין 

צירופן של נשים ניכר עמהם כלל” )מגילה ו ע“ב בדפי הרי“ף(; עיינו גם: ב“ח )או“ח קצט ז(.

גנזי ראשונים, ברכות, בעריכת משה הרשלר, בהוצאת יד הרב הרצוג - מכון התלמוד השלם, ירושלים   56
תשכ“ז.

ריטב“א הלכות ברכות ז,ב. למרות הדאגה לפריצות בצירופן של נשים, ראינו לעיל )ראו הערה 26( שלפי   57
הריטב“א “אשה מברכת לאיש על ידי זימון”! דהיינו, יש זימון של גברים והאשה מזמנת עבורם. גם ספר 
הכלבו ציטט את רבינו יונה וכתב: “כתב הר’ יונה ]…[ ויש לדקדק שאין מזמנין עליהן עם האנשים משום 
חשש פריצות” )ואולם, אלו אינם דברי ר’ יונה, כפי שראינו לעיל(. לאחר מכן הוא כתב את דעתו בנושא, 
והלא הנשים   ]…[ אני אומר  כולם  “ועל   :)34 לעיל, הערה  )ראו  דומות מאוד לדברי הראב“ד  ונקט מלים 
ועבדים יודעין למי מברכין יותר מן הקטנים ואעפ“כ אין מזמנין עליהן, לפי שאינן בני קביעות” )כלבו סי’ כה; 
ועיינו גם: ארחות חיים הלכות ברכות המזון מג(. בעקבות הריטב“א, כתבו גם ראשונים אחרים, ובינם הר“ן 
)מגילה ו, ע“ב בדפי הרי“ף(, שאין מצרפים נשים לזימון מפני פריצות. המאירי )ברכות מז ע“ב( מזכיר דעה 
)ואינו מציין את מקורה( ש“אין מזמנין עליהם ]…[ וכן שמא יבא הדבר לידי פריצות”. עיינו גם את הרא“ה 
)ברכות ז ד“ה נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין(; ספר המכתם )ברכות מה ע“א ד“ה נשים ועבדים וקטנים 
אין מזמנין עליהן(; ר’ יהונתן הכהן מלוניל על הלכות הרי“ף ברכות פרק ז’ ד“ה נשים ועבדים וקטנים וכו’ 

אין מזמנין עליהן. 
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לדעתם, בדרגת חובת הנשים בברכת המזון – אם מדאורייתא היא או מדרבנן.58 הטענה היא 

שאם נשים חייבות רק מדרבנן, או אם יש ספק בדבר, הן אינן יכולות להוציא ידי חובה את 

ידי  כולם  הוציא את  ובימי קדם המזמן  דאורייתא(,  ודאי  )שחיובם  בברכת המזון  הגברים 

חובה גם בברכת המזון על ידי אמירה בקול.59 או, יש טוענים, אפילו אם היא אינה המזמנת, 

להגיע  יכולים  או  להצטרף,  כדי  דרגה  באותה  מחויבים  להיות  חייבים  לזימון  המצטרפים 
לאותה דרגה. עמדה זו מצויה בדברי המהר“ם, שראינו לעיל בפסקה הראשונה של פרק זה.60

ג. נוסח שונה בברכת המזון בין גברים לנשים - המאירי ציין טעם נוסף לאי-צירופן של 

נשים לזימון עם גברים: “והטעם בנשים ועבדים מפני שאינן בברית ותורה ואין להם חלק 

חלק  לפי  ולנשים,  לגברים  שונה  לומר  שחייבים  המזון  ברכת  של  שהנוסח  כיוון  בארץ”.61 

על מנת להבין את השיטה שננקטת כדי לתרץ אי-צירופן של נשים בזימון בגלל דרגת חובתן בברכת   58
המזון, יש לעמוד על מקור הספק בדרגה זו והקושיות שעולות עקב דעה זו. חקרתי, ניתחתי את המקורות 
בנספח   – המזון  בברכת  נשים  חובת  מדאורייתא  אי  מדרבנן,  אי   – זו  בשאלה  בעומק  ודנתי  התלמודיים, 
ר’ יהודה הכהן בעניין צירוף נשים לזימון עם גברים,” מילין חביבין: שנתון המוקדש  למאמרי “על שיטת 
לעניני הלכה, חברה ורבנות, ישיבת חובבי תורה, כרך ה’, ניו יורק סיון, תשע“א, עמ’ ו’-ל’. שם הוכחתי שאין 
לחשוש לספק זה, ושנשים חייבות בברכת המזון בדיוק כמו האנשים, כלומר, מדאורייתא, כמו שפסקו הרוב 
המכריע של הראשונים, לרבות גאונים. עיינו גם: איתמר ורהפטיג, “חיוב נשים בברכת המזון”, סיני כרך קמ 
)תמוז-אלול תשס“ז(, עמ’ סח-עז. דרכו שונה, אבל מסקנתו דומה למסקנתי, שנשים חייבות בברכת המזון 

מדאורייתא, כמו הזכרים.

נפסק בהלכה )רמב“ם הלכות ברכות ה, טו ושו“ע קצג, א( ששניים שאכלו - מצוה ליחלק, ורק בור   59
יוצא ידי חובה על ידי שמיעת מברך אחר. אבל אם יש זימון, יוצאים הכל ידי חובה על ידי ברכת המזמן. על 
כך כתב הריטב“א: “]…[ אלא שלא בזימון היא ומפני שהוא בור יוצא בברכתם כדרך שאמרו היה אחד מהם 
בור ואחד חכם מברך חכם ובור יוצא, ומפני זה אמרו שתבא לו מארה כשלא למד והוא בור שיוצא בברכת 
אחרים שלא בזימון, וכל שכן אם יודע לברך שהוא מצוה ליחלק שאם יוצא בברכתם הוא מזלזל הברכה 

וראוי שתבא לו מארה ]…[” )חידושי הריטב“א סוכה לח ע“א(.

60  סברו כך גם ספר המכתם )ברכות מה ע“א ד“ה נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהן( ור’ יהונתן 
הכהן מלוניל על הלכות הרי“ף )ברכות פרק ז’ ד“ה נשים ועבדים וקטנים וכו’ אין מזמנין עליהן(. אבל לפי 
הב“ח, למהר“ם מרוטנברג יש סברה אחרת: “והר“ם מרוטנבורג השיב דפשיטא דאין מצטרפות לזמן משום 
י“ז כהנא  וכתב  ז(.  ]…[”)או“ח קצט,  וכדמוכח מדתנן נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהם  פריצותא 
)לעיל, הערה 17( תשובות סי’ סה עמ’ עו הערה 3 שמהב“ח )שם( “נעלמה תשובה זו של המהר“ם”. עיינו 

גם: אליה רבה או“ח קצט, ג.

בית הבחירה ברכות מז, ב. שיטה זו מבוססת על התוספות ברכות כ, ע“ב ד“ה נשים בברכת ועל רש“י   61
)ראו  חביבין  מילין  בברכת המזון במאמרי בשנתון  נשים  חיוב  לעניין  הנספח  ראו את  דרבנן.  או  ד“ה  שם 
לעיל הערה 58( להסבר מדוייק של דברים אלה של רש“י והתוספות. בעניין החובה לומר “ברית ותורה” ראו 
ברכות מח ע“ב – מט ע“א; חידושי הרשב“א ברכות מט ע“א; השגות הרמב“ן לספר המצות שורש א; בית 
יוסף או“ח קצא; ברכי יוסף או“ח קפז. הרשב“א )שם( ציין שהדרישה להזכיר ברית ותורה אינה דבר תורה. 
מצב דומה עולה בהבאת ביכורים, וראו משנה ביכורים א, ה. אף שנשים אינן אומרות “אשר נתת לי השם”, 
המזון,  ברכת  בעניין  לאבותינו”  הנחלת  ותמוה שהראשונים שחששו מ“אשר  ביכורים,  בהבאת  חייבות  הן 
לא הזכירו משנה זו. עיינו רמב“ם הלכות ברכות ב, ג- ד, ושימו לב ללשון שם. הוא כתב: “צריך להזכיר בה 
ברית ותורה” אבל לא כתב “לא יצא ידי חובתו”, כמו שכתב לגבי “ארץ” או לגבי “מלכות בית דוד”. על לשון 
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מהראשונים, הם אינם יכולים להצטרף יחד. נראה כי זוהי גם שיטת רש“י, שכתב בפירושו 

למסכת ערכין: “אבל אין שתי נשים או שני עבדים מצטרפין עם )שני( אנשים, לפי שיש 

על  אומרים  העבדים  ואין  ברית  אומרות  הנשים  שאין  ועבדים,  בנשים  שאין  מה  באנשים 

נחלתנו”.62 האור זרוע מסיק מדבריו: “הא אם היו אומרות ברית היו הנשים מצטרפות ומזמנין 
עם האנשים ומוציאות אותם”.63

ְקַבע”,  – השמש מתאפיין במסכת ברכות מז ע“ב כמי ש“ָלא  בני קביעות  ד. נשים אינם 

ובא”. הראב“ד הסביר שאין מצרפים נשים  ורש“י מפרש שם “אין לו קביעות לפי שהולך 

בזימון עם אנשים בגלל שהן אינן “בני קביעות”.64 וכך כתב הכלבו במלים דומות.65 המאירי 

ציטט דעה זו וכתב: “ואפילו למי שאומר שהנשים חייבות בברכת המזון אין מזמנין עליהם 

שאין ישיבתם חשובה קבע אצל זכרים וכן שמא יבא לידי פריצות ]…[ ויש מפרשים שנשים 
עם בני חורין לא משום פריצות הוא אלא שאין להם קבע מהם”.66

4. דיון בטעמים השונים

מפרשים  )אם  בברכות  המשנה  ובין  בערכין  הסוגיא  בין  סתירה  קיימת  לעיל,  שראינו  כפי 

את המשנה בברכות באופן שאין מצרפים נשים עם בני חורין(. בפרק הקודם הוצגו ארבעה 

טעמים לאי-צירופן של נשים לזימון עם אנשים בני חורין. 

והן  ההלכתי  מההיבט  הן  ההסבר  את  לבחון  וננסה  מההסברים  אחד  בכל  נדון  זה  בפרק 

מבחינת התאמתם של טיעונים אלו לימינו.

א. פריצות – כפי שנכתב לעיל, האיסור על זימון משותף של נשים ועבדים משום פריצות 

מתייחס רק לעבדים ולא לבני חורין. וכך סבור גם בעל ספר המאורות: “וליכא משום פריצות 

הגדול עם הנשים דדוקא עבדים שהם פרוצים בעריות כדאמרינן בעלמא עבדא בהפקירא 

יצא”;  ותורה  עיינו גם ראשון לציון ברכות מט, אשר כתב שם: “שמע מינה שאם לא אמר ברית  הרמב“ם 
כוכבא דשביט ברכות מט ע“א; ולחם משנה הלכות ברכות ב, ג.

ערכין ג ע“א ד“ה מזמנות לעצמן. מדברים אלה אפשר להבין שרש“י סבר שהאיסור הוא דווקא צירוף   62
של שתי נשים עם איש אחד, אבל הוא לא כתב שאין לצרף אשה אחת לשני גברים. ראו לעיל, הערה 40.

אור זרוע ח“ב הלכות מגילה סי’ שסח. גם התוספות )ערכין ג ע“א ד“ה מזמנות לעצמן( הבינו כך את   63
דברי רש“י וחלקו עליו. ראו לעיל הערות 17 ו-27.

יב. דברים אלה נכתבו בחידושי הראב“ד על מסכת ברכות, לפי  תמים דעים א; תשובות ופסקים סי’   64
הערה של הר’ קפאח במהדורתו של תשובות ופסקים לראב“ד. 

סי’ כה, וראו לעיל, הערה 57.  65

בית הבחירה ברכות מז ע“ב.  66
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הנשים  מוציאין  שהאנשים  יום  בכל  ומעשים  הכי.  אמרינן  לא  חורין  בבני  אבל  ליה  ניחא 

מקריאת מגילה ומקידוש והבדלה ומברכת המזון בשאכל עמהן. ]…[” )ברכות מה ע“א(. 

כמו כן, כפי שראינו לעיל, טענה זו התגלגלה מדברי תלמידי רבינו יונה, עם ציטוט מרש“י 

שכלל אינו נמצא בידינו. יתר על כן, כפי שמציין הרב עוזיאל, חשש פריצותא אינו נפסק 

התייחס  )להתיר(,  בבחירות  נשים  השתתפות  על  בתשובתו  עוזיאל,  בן-ציון  הרב  להלכה: 

לטענות של פריצות, ציטט את רבינו יונה בדבריו דלעיל וכתב: “ואין זה סותר למה שכתבנו, 

חדא: דאין חברתם נאה לאו היינו פריצותא, ועוד דאפילו אם נניח גרסא זאת ברש“י, ע“כ 

זה  חשש  שגם  “ובאמת  מסכם:  זימון.”67 הוא  בברכת  דוקא  אלא  כן  אמר  לא  כרחך[  ]=על 

של רש“י אינו מקובל להלכה. וכמו שמוכח מדברי הרמב“ם והשו“ע בדין זה שלא הזכירו 

חשש פריצותא אלא באיכא בהדייהו עבדים משום פריצותא דעבדים.”68 הרב עוזיאל מתייחס 

לרמב“ם שפסק )הלכות ברכות ה,ז(: “נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהן אבל מזמנין 

לעצמן, ולא תהא חבורה של נשים ועבדים וקטנים מפני הפריצות”, וכן לדברי השולחן ערוך 

ו(: “נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהם, אבל מזמנין לעצמן; ולא תהא  )או“ח קצט, 

חבורה של נשים ועבדים וקטנים מזמנין יחד, משום פריצותא דעבדים, אלא נשים לעצמן 

ועבדים לעצמם.”

אם כך, לטענת הפריצות לא קיים בסיס בגמרא וכך לא בפסיקה.

ציינתי את הטענה של תלמידי  לא  נאה”.  אין בסיס הלכתי לטענה ש“אין חברתן  כן,  כמו 

רבינו יונה בשם רש“י )“אין חברתן נאה”( כשיטה בפני עצמה, בגלל התמזגותה עם טענת 

הפריצות, כמפורש בפרק הקודם בהסבר על שיטת הפריצות.

ב. הטלת ספק בדרגת החיוב בברכת המזון של נשים - בפרק הקודם )הערה 58( נכתב כי 

ישנה הוכחה ברורה שאין לחשוש לספק זה, ונשים חייבות בברכת המזון בדיוק כמו אנשים. 

כמו כן, בימינו המנהג הוא שכל אדם מברך לעצמו69 ואין לסמוך על המזמן. לכן, אפילו לפי 

השיטה שחיוב הנשים בברכת המזון שונה מחיוב הגברים, אין מניעה שנשים וגברים יצטרפו 
בזימון, ואף מותר לאשה לזמן.70

שו“ת פסקי עוזיאל בשאלות הזמן סי’ מד ד“ה ומדברי רש“י.  67

שם.  68

משנה ברורה קפא, יב; שו“ע קפג, ז, ומשנה ברורה שם.  69

לברך  חייב  אינו  התור’  “דמן  י(:  )ס“ק  וכתב שם המגן אברהם  קצז.  סו“ס  או“ח  ב“י  עיינו:  זה  לעניין   70
אינו  ]ולכן  כזית  וכב“י דאם כל אחד מברך לעצמו בלחש רק שמזמנין אפי’ מי שאכל  אא“כ אכל לשבעו 
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ג. נוסח שונה בברכת המזון בין גברים לנשים - אין חשיבות לנוסח ברכת המזון כשמדובר 

“וגוף הטעם שפירש רש“י בערכין שם שלכך  וכתב:  בצירוף לזימון. כך גם הקשה הצל“ח 

אין נשים ועבדים עם האנשים לפי שאינן שוים עם האנשים בנוסח הברכה, שהנשים אינן 

אומרות ברית ואין העבדים אומרים על נחלתינו קשה לי דמה ענין זה לענין צירוף לזימון 

והלא לכ“ע ]=לכולי עלמא[ אין ברכת הזימון יותר מעד הזן ואחר ברכת הזן יכולים להתפרד 
והרי לברכת הזן הנוסח שוה לכשרים ולעבדים ולנשים ]…[”.71

לא  כיוון שהמזמן  כיום,  מתאים  אינו  זה  טיעון  עצמו,  המזמנת(  )או  במזמן  כשמדובר  גם 

מוציא ידי חובה בברכת המזון )כפי שנכתב לעיל(, וגם כיום נהוג שהגברים והנשים מברכים 
באותו נוסח - לכן הטיעון בטל מעיקרו.72

ד. נשים אינן “בני קביעות” – טעם זה תמוה שהרי לפי סוגיית הגמרא השמש אינו בר קבע, 

אבל אם אכל כזית מזמנין עליו.73 הסבירו תלמידי רבינו יונה )ברכות לב ע“ב בדפי הרי“ף 

ד“ה שלשה(: “דקתני והשמש שאכל כזית מצטרף ואמאי איצטריך למיתני שהשמש מצטרף 

אלא ודאי בא להשמיענו שאע“פ ששאר בני אדם אינם מצטרפין אלא בישיבת קבע השמש 

מצטרף דכמו שקבע עמהם לאכול דיינינן ליה”. במילותיו של הרא“ש בשמו של רבינו יונה 

“לפי שדרך אכילתו בכך”.74 כדומה, אפילו למי שטוען שאין ישיבתן של נשים חשובה קבע, 

כיוון שדרך אכילתן בכך, הן מצטרפות. ברם, במציאות החברתית בימינו, אין לומר שישיבתן 

של נשים בסעודה אינה חשובה קבע.

לסיכום:  ניתחנו את ארבעת הטעמים לאי-צירוף נשים וגברים לזימון משותף והעולה מהדיון 

כי טעמים אלו אינם קבילים - אם משום שאין להם בסיס במקורות התלמודיים, ואם משום 

שטעמים אלו אינם מתאימים לימינו. לכן, גם למי שאיננו מבין את פשט הגמרא כפי הסבר 

חייב דאורייתא, אלא דרבנן[ יכול לברך ]=לזמן[.” חלק מהראשונים סוברים שזימון הוא דרבנן בכל מקרה, 
כגון המאירי )ברכות מה ע“א( והריטב“א )הלכות ברכות ה, י; ה, יט(. כך גם סבר השיטה מקובצת )ברכות 
מה ע“א(. עיינו גם: משנה ברורה )קצט שער הציון סי’ יט( וחזון איש )או“ח לא( שחולקים בשאלה אם רוב 

הפוסקים סוברים כך.

ברכות מז ע“ב ד“ה וגוף הטעם שפירש רש“י.  71

עיינו ילקוט יוסף נטילת ידיים וברכות סי’ קפו אות ב והערה שם.  72

משנה ברכות ז,א והגמרא בברכות מז ע“ב; שו“ע קצט, א.  73

ז, סי’ א. ובלשון המשנה ברורה )קצט ס“ק א(: “שאף שלא קבע עצמו בשלחן עמהם  74  רא“ש ברכות 
שאוכל מעומד וגם הולך ובא באמצע אכילתו ואין לו קביעות כלל עמהם אפ“ה מצטרף שכיון שדרך אכילתו 

בכך זו היא קביעתו משא“כ באיש אחר”.
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הדרישה, ניתן לצרף נשים וגברים לזימון משותף.

5. זימון בעשרה

לעיל הרחבנו בהסבר שיטת ר’ יהודה הכהן וסיעתו לצרף נשים ואנשים יחד בזימון. נמצאו 

עדויות לחילוקי דעות בשאלה אם רבינו שמחה ור“י הכהן צירפו אשה לזימון של שלושה 

40(. ראוי לציין שיש סוברים שיש להקל יותר בזימון של  או של עשרה )ראו לעיל, הערה 

עשרה לעומת זימון של שלושה ויש חולקים על כך. המרדכי )ברכות קעג( כתב: “]…[ ועוד 

הוכיח מירושלמי דאיכא חילוק בין שלשה לי’ דיותר יש להחמיר בצירוף ג’ מצירוף עשרה 

ונראה דדעת האלפסי כן מדלא הזכיר מצירוף שנים דגן ואחד ירק ול“נ ]=ולי נראה[ לראבי“ה 

משום דבריש פירקין )מה ע“ב( אמרינן לא אמרו אלא בג’ אבל בי’ עד כו’ אלמא דמחמיר טפי 

בעשרה יותר מבג’ וכן פסק רבינו מאיר וכן בסמ“ג. מצאתי בשם רבינו שמחה עבד ואשה 

מצטרפין בין לתפילה בין לברוך אלוקינו ]…[.”

תפיסה נפוצה היא כי זימון בעשרה הוא חמור יותר מזימון בשלושה, כיוון שמזכירים בו את 

שם ה’. זאת, על אף שיש ראיות לכאן ולכאן מה יותר חמור ובאיזה כיוּון אפשר ללמוד “קל 

וחומר”. 

מכיוון שעד כאן מסקנת המאמר היא שרק שיטת ר’ יהודה הכהן וסיעתו היא עקבית עם 

המקורות התלמודיים – אם מדובר בג’ ואם מדובר בי’ – ושהטעמים לא לצרף נשים לזימון 

אינם הולמים למציאות החברתית וההלכתית של היום, הקושי היחיד שניתן להעלות על 

הדעת הוא שאלה על טיב הזימון בעשרה.

במשנה ברכות ז,ג כתוב: “כיצד מזמנין? בג’ אומר נברך, בג’ והוא אומר ברכו. בעשרה אומר 

נברך לא-להינו, בעשרה והוא אומר ברכו”. המשנה ממשיכה עם הצעות נוסח לכל חזקת 

עשר ולחזקת עשר “והוא”, וגם חילוקי דעות על הנוסח. הרמב“ם כתב בפירושו שם “ופסק 

ההלכה שמשלשה עד עשרה מברך אחד מהם נברך שאכלנו משלו, ועונים כולם ברוך הוא 

שאכלנו משלו בטובו חיינו. ומעשרה עד בלי סוף מברך אחד מהם נברך לא-להינו שאכלנו 

משלו, ועונים כולם ברוך א-להינו שאכלנו משלו בטובו חיינו.”

קיימת טעות נפוצה שזימון בעשרה הוא דבר שבקדושה,75 כנראה כיוון שיש דרישה לעשרה 

משנה ברורה קצט, ס“ק טו. אין זה לומר שאין שייכּות של נשים לדברים שבקדושה, אלא אין בכוונתי   75
לעשרת  מצטרף  מי  או  נוכחים,  עשרה  דורשים  שהם  למדו  מניין  שבקדושה,  דברים  של  בנושא  לדון  כאן 

הנוכחים. גם שאלות אלו ראויות לדיון ובירור, ואין כאן המקום.
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משתתפים. אולם, אין הגדרה כזו במשנה. המשנה מלמדת אותנו שאם יש עשרה או יותר 

יש  זה  נושא  ה’. לבירור  ונקבה( אז חייבים להוסיף את שם  זכר  בין  )בלי הבחנה  סועדים 

אין מזמנים בשם.  גם לבחון את הסוגיא במסכת מגילה שמסבירה מדוע בפחות מעשרה 

הגמרא מתייחסת למשנה מגילה ד,ג, בה כתוב: “…ואין עושין מעמד ומושב ואין אומרים 

ברכת אבלים ותנחומי אבלים וברכת חתנים ואין מזמנין בשם פחות מעשרה …”. ומפרשת 

הגמרא:

ואין עושין מעמד ומושב פחות מעשרה כיון דבעי למימר עמדו יקרים עמודו שבו 

יקרים שבו בציר מעשרה לאו אורח ארעא ואין אומרים ברכת אבלים וברכת חתנים 

)וכו’( מאי ברכת אבלים ברכת רחבה דאמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן ברכת אבלים 

בעשרה ואין אבלים מן המנין ברכת חתנים בעשרה וחתנים מן המנין ואין מזמנין על 

המזון בשם פחות מעשרה )וכו’( כיון דבעי למימר נברך לא-להינו בציר מעשרה לאו 

אורח ארעא )מגילה כג ע“ב(

משמעות הסוגיא היא: כל דבר שבקדושה דורש עשרה נוכחים, אך לא כל דבר שדורש עשרה 

נוכחים הוא דבר שבקדושה. אלא יש מעשים שדורשים עשרה נוכחים מפני דרך ארץ, וזימון 

בשם הוא ביניהם.76 כיוון שאין הצדקה להבחין בין איש ואשה בחובתם בזימון או בצירופם 

לזימון, כמוכח לעיל, אין הצדקה להוציא את הנשים מצירוף לזימון בשם, וכשמספר הסועדים 

מגיע לעשרה או יותר, יש להוסיף את שם ה’.

הרמב“ם בהלכות ברכות )ה,ז( פסק “נשים מזמנות לעצמן או עבדים לעצמן ובלבד שלא 

יזמנו בשם” )ומשם קיבל השולחן ערוך(. האם הוא סבר שזימון בשם בחבורה של נשים אינו 

דרך ארץ? לא נוכל לדעת את טעמו לפסק זה, כי אין לו בסיס בגמרא. ר’ מנוח מנרבונה כתב 

)מאה ה-13( בספר המנוחה שם:

וצריך עיון למה לא יזמנו בעשרה בהזכרת השם … וענין זה אינו בגמרא בפירוש, … 

ואף הסברא נותנת שלא יזמנו בשם שהרי אין בהם דעת לגדל ולרומם שמו של הב“ה 

]=הקדוש ברוך הוא[ כאנשים וכתיב גדלו לה’ אתי …

“מעז יצא מתוק”: מתוך הטעם השלילי הזה להוציא נשים מהזכרת השם בזימון, יש להסיק 

שאין איסור כזה בגמרא. הראשונים שהוציאו נשים מהכלל וסברו שהן אינן מזמנות בשם 

עשו זאת משום שחשבו שנשים הן חלשות דעת או בגלל מעמד חברתי נמוך. מאמר זה אינו 

עיינו הערך “דבר שבקדושה”, אינציקלופדיה תלמודית, פסקה שנייה והערותיה.  76
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בוחן את השאלה של זימון של נשים לחוד, אלא האם נשים שוות לאנשים לכל דבר הקשור 

לזימון, כולל זימון בשם. לאור השינויים הגדולים שעברו על החברה באלף השנים האחרונות 

שהשתנתה  מוכיחות  מנרבונה  מנוח  ר’  של  זו  כמו  סברות  האשה,  במעמד  ובפרט  ויותר, 

ההגדרה של “אורח ארעא”. דרך ארץ היום היא לכבד נשים ואנשים כאחת, להצטרף ביחד 

לסעודות, לזימון, וגם לזימון בשם.

סיכום

לאחר קריאה מדויקת של המקורות התלמודיים במסכתות ברכות וערכין והשוואה לעניין 

החבורה במסכת פסחים, יש להסיק שחובתם של נשים ואנשים בזימון שווה. גברים ונשים 

מצטרפים לזימון ביחד, וכל אחת ואחד מהם רשאי לזמן, אם בזימון בשלושה ואם בזימון 

בעשרה. לא מצאתי בסיס בגמרא לאף טעם למסקנה או לפסיקה סותרת. הטעמים לפסיקה 

סותרת מבוססים רק על היחס לאשה כפי שהיה קיים בעבר, או מבוססים על נוהג שונה 

שהיה מקובל באמירת ברכת המזון - שני טעמים שאינם תקפים בימינו. לכל תירוץ להוציא 

את הנשים מכלל החיוב בזימון ושיתוף בו, יש קושיות. לכל שיטה כזו יש פירכא. 

אדרבה, ברכת הזימון, וקל וחומר זימון בשם, היא הזדמנות לברך ולהלל לה’ ברבים. לכן, 

בכל מקרה שנמנעים מכך, כשיש לפחות שלושה או עשרה שאוכלים ביחד, יש הפסד של 

קידוש ה’.
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 שליחות ציבור
 על ידי נשים

בתפילת ערבית
מאיר בן שחר*

תפילת ערבית

מנחה  מתפילת  שונים  רשות,  תפילת  היותה  ובפרט  ערבית,  תפילת  של  ומרכיביה  אופיה 

ושחרית, ועל כן ניתן לדון  בה בנפרד.1 

השוני העיקרי בין תפילת ערבית לתפילות שחרית ומנחה הוא כמובן בהעדר חזרת הש"ץ. 

בכך למעשה בא לידי ביטוי ההבדל העקרוני בין ערבית לשחרית ומנחה. שתי האחרונות הינן 

תפילות חובה ועל כן תיקנו בהן חזרת הש"ץ עבור מי שאינם בקיאים בתפילה. אולם תפילת 

ערבית היא תפילת רשות, ועל כן לא תקנו בה חזרה.2 ולמעשה למעט אמירת הקדיש והברכו, 

אין הבדל בין תפילת הש"ץ לתפילת הקהל. מסתבר שהבדל עקרוני זה בין תפילות שחרית 

ומנחה לתפילת ערבית, מאפשר להעמיד כש"ץ גם מי שאולי אינו עשוי להוציא את הציבור 

בדיונו  יוסף  הבית  ידי  על  כבר  הועלו  השיקולים  מרבית  ואכן,  אחרים.  במקרים  חובה  ידי 

בהעמדת קטן כשליח ציבור לערבית:

ויש לתמוה על מה שנהגו שקטן יורד לפני התיבה במוצאי שבתות להתפלל תפלת 

יוצר  בברכת  בתפלת שחרית שיש  אלא  דלא הקפידו חכמים  לומר  ואפשר  ערבית 

המאמר נכתב על ידי מאיר בן שחר והוא פרי לימוד משותף עם רחל ברקוביץ’ רונית עירשי, דבי קורן   *
ואליעזר שוורצר.

כיון שביתר התפילות )שחרית, מנחה ומוסף( ישנה חזרת הש"ץ, הרי שיש לדון באופן נפרד על חיובן   1
של נשים בתפילה ועל מעמדה של חזרת הש"ץ. במסגרת מאמר זה אין צורך בדיון זה.

כל מטרתה של חזרת הש"ץ היא להוציא ידי חובה את מי שאינו יכול לצאת ידי חובת תפילת בתפילתו   2
שלו. אולם, הואיל ואין חובה להתפלל ערבית ממילא אין צורך בחזרת הש"ץ )רמב"ם, הלכות תפלה ט, ט, 

ובעקבותיו כל יתר הפוסקים(, וראו להלן.
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ובתפלה קדושה וגם שצריך שליח ציבור לחזור התפלה להוציא הרבים ידי חובתן 

וקטן כיון דלאו בר חיובא הוא אינו מוציאם כדתנן כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא 

את הרבים ידי חובתן.

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 די ליאון ז"ל לבטל 

המנהג. ומצאתי להרשב"א שכתב בתשובה )ח"א סי' רלט( בשם הראב"ד דטעמא 

דתנן דקטן אינו פורס על שמע ואינו עובר לפני התיבה דכיון דברכות ותפלות דרבנן 

נינהו וקטן שהגיע לחינוך דרבנן הוי אמינא אתי דרבנן ומפיק דרבנן, קמ"ל דמשום 

יש  זה  ולפי טעם  עכ"ל.  מוציאן  לצבור שהקטן  הוא  גנאי  עבדינן.  לא  כבוד הצבור 

מקום למנהג לומר שהצבור מוחלים על כבודם.

ואפילו למאי דפירש רש"י דטעמא דמתניתין משום דכל שאינו מחוייב בדבר אינו 

מוציא את הרבים ידי חובתן, איכא למימר דתפלת ערבית שאני דרשות היא )ברכות 

כז ע"ב(. )בית יוסף אורח חיים סימן נג, ו(

הבית יוסף מציע שלשה נימוקים שונים למנהג שקטנים יכולים לשמש שליחי ציבור בערבית. 

ראשית, תפקיד שליח הציבור בערבית מוגבל ל'סידור התפילה' בלבד. הוא אינו מוציא אף 

אחד ידי חובה בברכותיו וגם אין קדושה וחזרת הש"ץ, ממילא אין שום סיבה עקרונית למנוע 

זאת. ואכן בדרך זו נקט גם הרב עוזיאל שנדרש להעמדת קטנים כשליחי ציבור במוסדות 

אלא  אינו  והקורא  המברך  אחרי  במלה  מלה  אומרים  שהשומעים  במקום  'אבל  חינוכיים: 

מקריא לפניהם הדברים, הרי שהם יוצאים ידי חובתן בברכת עצמם והקורא אינו אלא מסדר 

הדברים פותח וחותם כל ברכה. וכן בקדושת השם פותח דברי קדושה והקהל עונים אחריו 

הנימוק  ב(.  מילואים  ג,  עוזיאל,  )שו"ת משפטי  או אשה'  קטן  להיות  יכול המקריא  שפיר 

בתפילה  חובה  ידי  הוצאה  מימד של  וישנו  במידה  גם  הב"י מסביר שאמנם  השני שמציע 

וקטן שהגיע לחינוך חייב אף הוא  והברכות הן מדרבנן  כיוון שכל התפילות  ובברכות הרי 

בכל המצוות דרבנן הרי ש'אתי דרבנן ומפיק דרבנן'. קטן אכן יכול להוציא את הרבים ידי 

חובה בתפילה ובברכות התפילה,3 אלא שאין עושים זאת משום כבוד הציבור. וממשיך הב"י 

וקובע בפשיטות שהציבור יכול למחול על כבודו ועל כן קטנים יכולים לשמש כשליחי ציבור. 

משחרית  )בשונה  רשות  היא  ערבית  ותפילת  שהואיל  הוא  הב"י  שמציע  השלישי  הנימוק 

זהב, או"ח, סט, ד"ה כתב הפרי חדש  נגד הפרי חדש )משבצות  וכך אכן פסק הפרי מגדים במפורש   3
]בסוף הסימן[(.
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ומנחה שיש חובת תפילה( אזי אין כאן מקום לכללי הוצאת ידי חובה, שכן כללים אלו חלים 

רק במידה וישנה חובה, אבל בתפילת ערבית אין כלל חובה.

שלושת הנימוקים שמציע הב"י לקטן כשליח ציבור תקפים גם כלפי נשים כשליחות ציבור. 

ביחס לנימוק הראשון והשלישי אין צורך להרחיב, שהרי הם אינם נוגעים לטיב מעשהו של 

ידי  גורס שבפועל אין בתפילת ערבית שום צורך בהוצאה  שליח הציבור. הנימוק הראשון 

חובה, ועל פי הנימוק השלישי מעמדה של תפילת ערבית כתפילת רשות משמעותו שאין 

מקום כלל לדיון בהוצאה ידי חובה הואיל ואין חובה. 

הנימוק השני, לפיו קטן חייב מדרבנן ואף התפילות והברכות הינן מדרבנן, תקף גם כן ביחס 

שהתפילה  הרמב"ן  לשיטת  שגם  המשנ"ב  קובע  נשים  לגבי  תפילה  בחובת  בדיון  לנשים. 

היא מעין מצוות עשה שהזמן גרמא מדרבנן, מפני שחכמים הם שתיקנו את תפילות הקבע, 

בקשת  היא  ותפלה  הואיל  אנשים,  כמו  ומנחה  שחרית  בתפילת  אותן  חיבו  כן  פי  על  'אף 

רחמים, וכן עיקר' )מנ"ב, קו ס"ק ד(. האפשרות לחייב נשים כגברים בתפילות שחרית ומנחה 

מבוססת על חיוב עקרוני בתפילה הקיים בכל עת, שכן תפילה היא בקשת רחמים. לאור 

זאת, אין מקום ליצור הבחנה בין ערבית לשחרית ומנחה, שהרי מעמדה כ'בקשת רחמים' 

זהה לזה של יתר התפילות.4 אמנם ישנם פוסקים הסבורים שכיום אף תפילת ערבית יש בה 

מימד של חובה. ואכן הרמב"ם כתב: 'ואין תפלת ערבית חובה כתפלת שחרית ומנחה, ואף 

ע"פ כן נהגו כל ישראל בכל מקומות מושבותיהם להתפלל ערבית וקבלוה עליהם כתפלת 

חובה' )רמב"ם, הלכות תפלה א, ו(. חשוב להדגיש שעל אף דברים אלו לא נקבעה חזרת 

הש"ץ בתפילת ערבית, וכפי שהרמב"ם כותב בהמשך: 'ואינו חוזר להתפלל בקול רם ערבית 

לפי שאין תפלת ערבית חובה לפיכך לא יברך ברכות לבטלה שאין כאן אדם שנתחייב בהם 

כדי להוציאו ידי חובתו' )רמב"ם, הלכות תפלה ט, ט(. כלומר, העובדה שישראל קבלו על 

עצמם תפלה זו אינה הופכת אותה לתפילת חובה, עד כדי כך שיהיה צורך להוציא אחרים  

יש שרצו להתלות בשיטת הרמב"ם בענין תפילה על מנת לטעון שישנו שוני עקרוני בין חובת נשים   4
בתפילה לחובת גברים. הרמב"ם קובע שישנה חובה מהתורה להתפלל )בניגוד לרמב"ן שסבור שהחובה היא 
מדרבנן בלבד(. חובה זו אינה מוגדרת בזמן )מצות עשה שלא הזמן גרמא( והיא משותפת לגברים ונשים 
)רמב"ם, הלכות תפלה א, א-ב(. אכן, המגן אברהם שביקש ללמד זכות על הנשים שאינן מתפללות שלש 
פעמים ביום הבחין בין חובה עקרונית בתפילה המחייבת איש ואשה להתפלל באיזשהוא אופן פעם אחת 
ביום ותו לא, לבין חובת ג' תפלות שתקנו חכמים, ואשר תקנה זו מיועדת לגברים בלבד )מ"א, או"ח קו, ס"ק 
ב(. ואולם פרשנות זו אינה הכרחית כלל בדברי הרמב"ם ראו למשל: סדר משנה, הלכות תפלה א, ב; בני ציון, 
או"ח קו, א. עניין זה, חובת תפילה לנשים, יידון בהרחבה על ידי דבי קורן ורחל ברקוביץ' במאמר שעתיד 

לראות אור בקרוב.
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ידי חובה.5 מסתבר שהחובה שנתחדשה איננה חובה עקרונית ואשר מכוחה מחויב היחיד 

באשר הוא, אלא זוהי חובה פרטית שכל אדם נוטל על עצמו. כך עולה במפורש מדברי הרי"ף 

'היכא דצלי ליה לתפלת ערבית כבר שוייה עליה חובה' )רי"ף, ברכות יט ע"א(.6 

לאופן זה של יצירת חיוב, היינו כאשר החובה אינה 'מוטלת מלמעלה', אלא 'צומחת מלמטה' 

על ידי הפעילות של האדם עצמו, ישנן השלכות חשובות ביחס למעמדן של נשים בתפילת 

ערבית. בעניין אמירת הלל בראש חדש על ידי נשים סבור המשנה ברורה שהואיל והחיוב 

של נשים וגברים נובע מהמנהג בלבד, היינו מכך שהם אומרים בפועל את ההלל, אזי החיוב 

שלהן זהה ונשים יכולות להוציא את הגברים ידי חובה באמירה זו. ומסתבר שהוא מתכווין 

לא רק לאמירת פרקי ההלל אלא לאמירת הברכות בראש ההלל ובסופו )ביאור הלכה, תכב, 

ד"ה וקורין(. מהמקרה האחרון מסתבר איפוא שבשעה שאין חיוב המוגדר מראש כמיועד 

לאוכלוסיה מסויימת, אלא החיוב נוצר על ידי העשיה בפועל, הרי שרמת החיוב המושגת 

על ידי גברים ונשים זהה לחלוטין, וממילא גם אם נניח שיש צורך במימד מסויים של זהות 

ברמת החיוב הרי שרמה זו מושגת.

במהלך  כידוע  ערבית.  של  שמע  קריאת  של  מעמדה  הוא  התייחסות  שזוקק  אחרון  עניין 

ואילו  בק"ש  חייבים מהתורה  הציבור. האנשים  ידי  על  קריאת שמע  נאמר  ערבית  תפילת 

ג(. אולם באופן שבו  ג,  וזו מצות עשה שהזמן גרמא )משנה, ברכות  נשים פטורות הואיל 

נאמרת ק"ש כיום שליח הציבור אינו יכול להוציא אף אחד ידי חובה. הבית יוסף בעקבות 

יונה  'וה"ר  בק"ש:  אחרים  להוציא  הציבור  שליח  יכול  אופן  באיזה  קובע  יונה  ר'  תלמידי 

בפרק מי שמתו )יג ע"ב ד"ה ויש( כתב פירוש אחר בשם ר"מ שאע"פ שאמרו )בבלי ראש 

ציבור מוציאן  כנישתא שליח  ולא מצו למיתי לבי  השנה לה ע"א( שעם שבשדות דאניסי 

ידי חובתו מתפלה, אפילו הכי מק"ש אינם נפטרים אלא באמירה, ובעניית אמן אינו פוטר 

אלא  נפטרים  אין  ק"ש שממנה  בין  יונה מחלק  ר'  א(.  סט  או"ח  יוסף  )בית  בעשרה'   אלא 

כל  את  ושמעו  במידה  אמן  עניית  ידי  על  נפטרים  שמהם  ק"ש  ברכות   לעומת  באמירה, 

הבאתי כאן את הדברים כפי שנתקבלו להלכה )ראו לדוגמא: ב"י, או"ח רלז; מנ"ב, רלז ס"ק א(. למגוון   5
הדעות בעניין מעמדה של תפילת ערבית ראו: ישראל תא שמע, 'תפילת ערבית – רשות או חובה?', מקומראן 
עד קהיר: מחקרים בתולדות התפילה, בעריכת יוסף תבורי, ירושלים תשנ"ט, עמ' קלא-קמד. ראוי להעיר על 
קיומה של שיטה אחת בלבד לפיה תפילת ערבית הינה חובה של ממש, ראו: שיטה מקובצת, ברכות כז ע"ב, 

ד"ה דתניא. מכל מקום דבריו לא נתקבלו להלכה.

מילי  הני  רשות  ערבית  דתפלת  קאמרינן  'וכי  גדולות:  הלכות  בעל  דברי  על  מיוסדת  הרי"ף  שיטת   6
היכא דלא קבעי לצלויי כלל אבל אי צלי או קבלה עליה שויה עליה כחובה' )בעל הלכות גדולות, מהדורת 

הילדסהיימר, ירושלים תשל"ב, עמ' 30-29(.
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הברכה,7  וכן שהברכות נאמרו בעשרה. יתירה מזו מסתבר שאף ברכות ק"ש יש הסוברים 

שכל אחד צריך לברך בעצמו. הרא"ש )שו"ת הרא"ש, כלל ד ס' יט( ובעקבותיו הטור )או"ח 

נט( פסקו שאדם צריך לומר ברכות ק"ש עם הש"ץ ולא להסתפק בעניית אמן, מפני שיש 

להניח שהוא לא יוכל לכווין לכל אורך הברכה. ואמנם זהו המנהג כיום וממילא אין הש"ץ 

יכול להוציא בשום אופן ידי חובה לא בקריאת שמע ולא בברכותיה )ביאור הלכה, נט, ד"ה 

בנחת(. ויש לשער שאף הפוסקים שאשרו וקיימו את המנהג להעמיד קטנים כש"צ בערבית 
סברו שאין בתפילה זו אפשרות להוציא ידי חובה בק"ש ובברכותיה.8

נשים וכבוד הציבור

על אף שהרשב"א סבר שעקרונית קטן יכול להיות ש"צ הוא התנגד לכך משום שגנאי הוא 

לציבור שקטן יתפלל בעבורו. ואולם הב"י שביקש לאושש את המנהג קובע שהציבור יכולים 

למחול על כבודם בעניין זה. מעמדו האישי של שליח הציבור או האדם שמוציא ידי חובה 

נידון כבר בגמרא. הבבלי נימק את יכולתן של נשים להוציא גברים ידי חובה בברכת המזון 

לבעלה,  מברכת  ואשה  לרבו  מברך  ועבד  לאביו  מברך  בן  אמרו  'באמת  הברייתא:  מדברי 

אבל אמרו חכמים תבא מארה לאדם שאשתו ובניו מברכין לו' )בבלי ברכות כ ע"ב(. הבבלי 

מפריד בין הדיון ההלכתי עקרוני ביחס ליכולת להוציא ידי חובה לבין הסיפא של הברייתא 

שעוסקת במידת המכובדות שאדם יצא ידי חובה בברכתה של אשתו.9 מדברי הב"י שהובאו 

לעיל מסתבר ששאלת כבוד הציבור, ובניסוח אחר שאלת מעמדו האישי של ש"צ, מנותקת 

בראש  נידונה  זו  שאלה  חובה.  ידי  אחרים  להוציא  שעשוי  כמי  ההלכתי  מעמדו  משאלת 

אמנם מדברי המגן אברהם )או"ח נט ס"ק ה( משתמע שניתן לצאת ידי חובה אף בקריאת שמע עצמה   7
על ידי שמיעה, אבל ראו את דברי מחצית השקל שמבהיר שעוסקים רק בברכות ק"ש )מחצית השקל סט, 

א, ד"ה אע"ג(. 

)'ברכו'  אלו  דברים  קדישים.  מספר  וכן  התפילה  בתחילת  'ברכו'  אמירת  גם  כוללת  ערבית  תפילת   8
נה,  או"ח  שו"ע,  ע"ב;  כג  מגילה  )רש"י,  במנין  רק  לאומרם  שניתן  שבקדושה  כדברים  מוגדרים  ו'קדיש'( 
ס"א(. אולם, חשוב להדגיש כי יש צורך בעשרה על מנת שניתן יהיה לומר דבר שבקדושה, אולם מי שאומר 
דברים שבקדושה אינו חייב להיות חלק מן המנין כפי שנהוג בקהילות רבות ביחס לקדיש יתומה. תפיסה זו 
מתקיימת כבר במקורות התלמודיים שכן המשנה מגדירה את קריאת התורה כדבר שבקדושה המצריך מנין 
)משנה, מגילה ד, ג(, ואילו התוספתא ובעקבותיה הגמרא מכירים בכך שאשה וקטן עולים לתורה וקוראים 

בתורה )תוספתא, מגילה ג, יא; בבלי מגילה כג ע"א(.

אמנם הפוסקים נחלקו בשאלה האם למעשה נשים מוציאות גברים ידי חובה בברכת המזון )ב"י, או"ח   9
ידי חובה אינם נתלים בטענה 'שתבא  קפו, א( אולם גם הפוסקים הסבורים שנשים אינן מוציאות גברים 

מארה', אלא בסיבות אחרות.
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ובראשונה ביחס לקהילה. ואכן על אף קיומן של הנחיות ברורות החל מימי התלמוד ביחס 

הציבור'  'כבוד  של  בטעם  היתר  בין  המנומקות  הנחיות  ציבור,  ולמראם של שליחי  לגילם 

והציבור מעוניין  זאת במידה  בכל  ו(,  נג,  או"ח  ע"ב; שו"ע,  כד  לדוגמא: בבלי מגילה  )ראו 

יש אפשרות למנות את מי שהציבור חפץ בו, והציבור יכול למחול על כבודו )ב"י, או"ח נג, 

ו(.10 ההכרה ביכולתה של הקהילה לבחון מהו 'כבוד הציבור' עבור עצמה, איננה רק פתח 

הלכתי לאפשר סטיה ממנהגים שנתקבעו במרוצת הדורות, אלא זוהי גם תביעה חברתית 

ומוסרית לבחון האם סדרי התפילה בקהילה ומנהגיה הולמים את הערכים והאמונות של 

חברי הקהילה. ועל כן עבור קהילות רבות שבהן שאלת השוויון בין המינים ויכולתן של נשים 

לכהן בכל תפקיד ציבורי, ולבחור באופן חופשי את תחום עיסוקן המקצועי היא מוסכמת 

ומקובלת על הכל, דווקא בקהילות אלו נעשית הדרתן של נשים מזירות הפעילות השונות 

של בית הכנסת לפגיעה בכבוד הציבור ובערכים שבהם הקהילה וחבריה דוגלים. לשון אחר, 

דווקא הנימוק של כבוד הציבור הוא שמטיל חובה על קהילות רבות לשתף נשים בכל חלקי 

התפילה במידת האפשר על פי ההלכה.

ברכת מגן אבות

לאחר תפילת העמידה אומר הש"ץ את ברכת מגן אבות ויש המכנים אותה 'ברכה מעין שבע'. 

הברכה מופיעה לראשונה בדברי רבא: 'יום טוב שחל להיות בשבת, שליח ציבור היורד לפני 

התיבה ערבית אינו צריך להזכיר של יום טוב, שאילמלא שבת אין שליח צבור יורד ערבית 

ביום טוב' )בבלי שבת כד ע"ב(. מניסוח זה משתמע שש"ץ של ערבית בשבת צריך לומר 

'מפני  הברכה  את  שתקנו  מסבירה  הגמרא  התפילה.  בסיום  השבת  לכבוד  מיוחדת  ברכה 

הסכנה'. על פי רש"י הברכה נועדה להאריך את משך התפילה על מנת שאנשים יצאו יחדיו 

סכנה(.  משום  ד"ה  ע"ב,  כד  שבת  )רש"י,  יחידים  ילכו  ולא  התפילה  בסיום  הכנסת  מבית 

למרות שברכה זו אינה בגדר חזרת הש"ץ, לא מבחינת נוסחה המקוצר ולא מבחינת המניע 

להיווצרותה, בכל זאת פסקו רב משה גאון ורב נטרונאי גאון שאם היחיד שמע את הברכה 

אכן בקרב פרשני השו"ע ישנה נטיה לדחות את דברי הב"י ולומר שהואיל וכאן מדובר בכבוד שמים ולא   10
בכבוד ציבור בלבד, הציבור אינו יכול למחול על כבודו )ט"ז, או"ח נג ס"ק ב;  משנ"ב נג, ס"ק כג(. ואולם 
חלק מהאחרונים סברו בכל זאת שכל אימת שהנימוק הוא 'כבוד הצבור' אכן הצבור יכול למחול על כבודו 

)פרי חדש, או"ח נג, ו(. 
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מראשיתה ועד סופה הוא יצא ידי חובה, ואינו צריך להתפלל בעצמו תפילת עמידה.11 הטור 

תמה על דבריהם, כיצד ייתכן שאדם יצא ידי חובה בתפילה אם שמע רק מעין התפילה )טור, 

או"ח רסח, יג(. אכן, השו"ע פסק כדברי הגאונים: 'אם התפלל של חול ולא הזכיר של שבת, 

או שלא התפלל כלל, ושמע מש"צ ברכה מעין שבע מראש ועד סוף, יצא' )שו"ע, או"ח רסח, 

יג(. הב"י אמנם מסכים לתמיהתו של הטור, אבל הוא מסביר ששיטת הגאונים מבוססת על 

כך שתפילת ערבית היא תפילת רשות, ועל כן היא שונה משאר התפילות שבהם אדם יוצא 

ידי חובה דווקא אם שמע את כל התפילה: 'דכיון דתפילת ערבית רשות לא חמירא כשאר 

תפילות' )ב"י, או"ח רסח, ד"ה כתב רב עמרם(. הב"י אמנם אינו מסביר במדויק במה תפילת 

המרכיבים  בכל  להיות  עשויה  שההקלה  מסתבר  אך  תפילות,  לשאר  ביחס  'קלה'  ערבית 

האפשריים של אמירת הברכה. אכן, לעיל ראינו שמעמדה של תפילת ערבית כתפילת רשות 

סלל את הדרך לב"י להמשיך ולהחזיק במנהג שקטן יכול לשמש ש"ץ בתפילה זו. ועל כן 

גם כאשר אשה תשמש כש"ץ בערבית וודאי שהיא יכולה להוציא אחרים ידי חובה באמירת 
ברכה מעין שבע, מטעמו של הב"י.12

סיכום

מעמדה של תפילת ערבית כתפילת רשות ִאפשר קּולֹות שונות ובהן: העמדת קטן כשליח 

ובפרט  מעידות,  אלו  קולות  שבע.  מעין  ברכה  אמירת  ידי  על  חובה  ידי  והוצאה  ציבור, 

האחרונה, שתפילת ערבית חורגת מהכללים הרגילים הנוהגים ביחס למעמדם של שליחי 

הציבור וליכולתם להוציא את הזולת ידי חובה, ועל כן אין סיבה שנשים לא תוכלנה להיות 

ש"ץ בתפילת ערבית. 

לסיום ברצוני לשוב ולעמוד על הסיבה העיקרית שהביאה להדרתן של נשים מבית הכנסת 

הציבורי  במרחב  אמורים  ככל שהדברים  חובה.  ידי  גברים  תוצאנה  שנשים  מכך  ולרתיעה 

פסקיהם מובאים בסדר רב עמרם גאון, שבת, ח. והובאו גם בסמ"ג, עשין י"ט )קא ע"א(.   11

שמדובר  ב.  שבע,  מעין  בברכה  חובה  ידי  שמוציאה  קולי' )א.  'תרי  מטעם  זה  נגד  לטעון  סיבה  אין   12
באשה(. על פי רוב המונח 'קולא' מציין הקלה מסוימת כלפי הדין הנוהג, אולם הגדרתה של תפילת ערבית 
כתפילת רשות משמעותה שלמעשה לא חלים עליה כלל הדינים המקובלים ביחס לתפילות ולהוצאת הרבים 
ידי חובה. כמו כן דווקא נימוק זה, הוא שיוצר את השוויון בין גברים לנשים מבחינת חיוב התפילה. לעיל 
הבאתי דברי הבאה"ל ביחס לחיוב הזהה של גברים ונשים בהלל בר"ח. החיוב זהה כיון שהן גברים והן נשים 
אומרים הלל בר"ח מפני שזה מנהג. אף ביחס לתפילת ערבית, הואיל וזו תפילת רשות, הרי כל מי שמקבל 
על עצמו או מקבלת על עצמה לאומרה אינם עושים זאת בשל תקנת חכמים, אלא מטעם עצמם ורמת החיוב 

זהה. 
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יוציאו  שנשים  לכך  וביחס  ע"א(,  כג  מגילה  )בבלי  הצבור'  'כבוד  בטענת  זו  הדרה  נומקה 

את הגברים ידי חובה אמר רש"י: 'תבא לו מאירה שמבזה את קונו לעשות שלוחים כאלה' 

)רש"י, סוכה לח ע"א, ד"ה מקרין(.13 השאלה הקהילתית והציבורית היא אם כן מהו כבוד 

ולציבור. האם קהילות שבהן  יש להפנות לקהילה  ומיהו שליח ראוי. שאלות אלו  הציבור 

גברים ונשים שותפים ופעילים בכל תחומי החיים הציבוריים, בקהילות שבהן ערך השוויון 

הוא ערך מוביל, בציבור המחנך את ילדיו וילדותיו לעסוק בכל תחום אישי או מקצועי על פי 

רצונם, האם שמא בציבור שכזה דווקא הדרתן של נשים היא 'פגיעה בכבוד הציבור' וחוסר 

הנכונות למנותן לשליחות ציבור הוא ביזוי קונם אשר 'ברא את האדם בצלמו… זכר ונקבה 

ברא אותם, ויברך אתם אלהים' )בראשית א, כז-כח(.

נספח – קול באשה ערוה

אחד הנימוקים הנשמעים מדי פעם בפעם כנגד העמדת נשים כשליחות ציבור הינו האיסור 

לכאורה לשמוע קול אשה. לאיסור זה ישנם ביטויים שונים בספרות ההלכתית, שהחשוב 

על  בלבד  ספורות  במילים  נסתפק  זו  במסגרת  ערוה'.  באשה  'קול  הוא  לענייננו  שבהם 

מנת להבהיר הן את הביטוי במקורו והן את משמעותו ההלכתית. הביטוי מופיע לראשונה 

במסגרת הדיון על אמירת ק"ש. כידוע ההלכה דורשת שאם אדם מזכיר שם ה' הן במסגרת 

ברכות  הולם. במסכת  ובמקום  לבוש  הוא  זאת כאשר  יעשה  הוא  או תפילה  לימוד  ברכה, 

מביאה הגמרא את דברי ר' יצחק 'טפח באשה ערוה' )בבלי ברכות כד ע"א(. הגמרא טוענת 

שאם אמירה זו באה להצביע על עצם האיסור להסתכל באשה אין בכך שום חידוש ומסיקה, 

שר' יצחק בא לאסור אמירת ק"ש כנגד אשתו, אם אינה לבושה כראוי. בעקבות כך מובאים 

ואמנם רש"י מסביר  'קול באשה ערוה'.  ודברי שמואל  'שוק באשה ערוה'  דברי רב חסדא 

ביחס לדברי רב חסדא שאף הם נאמרו רק ביחס לק"ש. כלומר, לצד איסורי צניעות כלליים 

ישנו איסור ממוקד הנוגע לאופן ההולם לומר קריאת שמע. אכן היו מבין הפוסקים שגייסו 

אף  ואולי  שרות,  נשים  שמיעת  לחלוטין  לאסור  מנת  על  ערוה'  באשה  'קול  הטיעון  את 

מדברות. הרב עובדיה יוסף נזקק לכך בדיון באמירת ברכת הגומל על ידי אשה בפני עשרה 

גברים. הרב עובדיה מביא שורה של פוסקים שאסרו על נשים לומר ברכת הגומל בפני גברים 

מטעמי צניעות וחשש להרהורי עבירה. על כך כותב הרב עובדיה: 'שזה שאמרו קול זמר של 

אמנם מרש"י משתמע שדבריו נוגעים רק ביחס לאשה שמקריאה עבור בעלה את ההלל, ואין הוא דן   13
בהוצאה ידי חובה, אבל ראו את דברי התוספות, סוכה לח ע"א, ד"ה 'ותהי לו מאירה'.
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אשה ערוה, מכל מקום במקום דאיכא אימתא דשכינה, אין לחוש לכך' )שו"ת יחוה דעת ד, 

טו(. הרב עובדיה מצמצם במידה ניכרת את הפרשנות הגורפת של הפוסקים לטיעון 'קול 

באשה ערוה'. מעניין במיוחד לקרוא את הוכחתו: 'ולכאורה איך התירו להעלות אשה לקרות 

ויותר נכון היה שאיש אחד יקרא כמה  בתורה בטעמי המקרא, והרי זה כקול זמר באשה. 

פעמים להשלמת מנין העולים… ובע"כ לומר שהתירו לאשה לקרות בצבור כשאין שבעה 

בקיאים לקרות, משום שבמקום השראת שכינה לא חששו חכמים להרהור' )שם, שם(. הרב 

הכנסת.14  בבית  נשמע  נשים  של  שקולן  בכך  פריצות  או  צניעות  בעית  רואה  אינו  עובדיה 

נראה שההכרה שבית הכנסת הוא מקום השראת שכינה צריכה לחלחל בכל שכבות הציבור 

ולאפשר על כן לכל המתפללים והמתפללות עם הציבור ולמענו להשמיע את קולן.

להתרחק  מנת  על  זאת  לאסור  נטה  הוא  לתורה  נשים  עליית  לגבי  עובדיה  הרב  שנשאל  בעת  אמנם   14
מדרכם של הרפורמים, אבל גם בדבריו אלו הוא המשיך לציין שעל פי דין אשה יכולה לעלות לתורה )מובא 
אצל דניאל שפרבר, דרכה של הלכה – קריאת נשים בתורה: פרקים במדיניות פסיקה, ירושלים תשס"ז, עמ' 
56, וראו את דברי התגובה של שפרבר הסבור שדווקא לאור העקרונות ההלכתיים של הרב  46-45, הערה 

עובדיה במקומות אחרים יש לאפשר זאת(. 
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 חובת נשים 
בקידוש בשבת*

רחל ברקוביץ’

הקדמה

וממד  מלאכה,  לעשות  האיסור   - שלילי  ממד  ממדים:  שני  כוללת  השבת  שמירת  מצוות 

חיובי - הצו לקדש את היום באופן פעיל, באמצעות אמירת ה’קידוש’. הספרות ההלכתית, 

מהתלמוד ועד פוסקי זמננו, דנה בהשתתפותן של נשים בקידוש השבת1 ומתייחסת לשאלות 

הבאות: 

האם נשים חייבות בקידוש של שבת?	 

האם חיובן של נשים הוא מדאורייתא או מדרבנן?	 

האם נשים יכולות להוציא ידי חובה אחרים, גברים או נשים? 	 

האם אשה שכבר יצאה ידי חובתה יכולה לקדש עבור אחר, שטרם קידש?	 

התלמוד

הדיבר הרביעי מעשרת הדברות הוא “זכור את יום השבת לקדשו” )שמות כ ,ח(. כשחזר משה 

על הדברות בספר דברים, נעשה שימוש  בפועל שונה : “שמור את יום השבת לקדשו כאשר 

מאמר זה הינו תרגום של:  *

Rahִel Berkovits, “Women’s Obligation in Kiddush of Shabbat”, New York 2011. 
Copyright of the Jewish Orthodox Feminist Alliance 

תרגום לעברית: שלומי אפרתי ואביטל קמפבל-הוכשטיין. 

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



ברקוביץ’: חובת נשים בקידוש בשבת צמאה לך נפשי • נשים במרחב הדתי 118

יא(. חז“ל, בהתמודדם עם ההבדל הלשוני שבין שני הציוויים,  צוך ה’ אלהיך” )דברים ה, 

ניסחו אמונה עקרונית בעניין התגלות האל, המתבטאת גם בשאלת חיובן של נשים בקידוש:

1. תלמוד בבלי, שבועות כ ע“ב

כדתניא: זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, מה שאין הפה יכול לדבר ומה שאין האוזן 

יכולה לשמוע. בשלמא התם בדיבור אחד נאמרו כדרב אדא בר אהבה. דאמר רב אדא 

בר אהבה: נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה, דאמר קרא: זכור ושמור, כל שישנו 

בשמירה ישנו בזכירה. והני נשי הואיל ואיתנהו בשמירה איתנהו נמי בזכירה.

כיון  מורכבת.  שלמות  יוצרים  אשר  ו“שמור”,  “זכור”  ציוויים,  שני  כוללת  השבת  שמירת 

שנשים חייבות לשבות ממלאכה, הן חייבות גם לקדש באופן פעיל את יום השבת. הקב“ה 

ביטא את שני הדברות יחדיו ולכן אין האחד יכול לעמוד מבלעדי חברו.

2. תלמוד בבלי, ברכות כ ע“ב

אמר רב אדא בר אהבה: נשים חייבות בקדוש היום דבר תורה. אמאי? מצות עשה 

שהזמן גרמא הוא, וכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות. אמר אביי: מדרבנן. 

אמר ליה רבא: והא דבר תורה קאמר! ועוד, כל מצות עשה נחייבינהו מדרבנן. אלא 

אמר רבא: אמר קרא זכור ושמור, כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה. והני נשי הואיל 

ואיתנהו בשמירה איתנהו בזכירה.

פטורות  שנשים  הידוע  הכלל  עם  אחד  בקנה  עולה  אינו  השבת  בקידוש  נשים  של  חיובן 

ממצוות עשה שהזמן גרמן.2 רבא מסביר שחובה חריגה זו נלמדת מדרשת הפסוקים ולכן 

זו  יוצאת מהכלל. ברור שנשים חייבות בכל מצוות לא תעשה הקשורות לשבת,3 ובמצווה 

כרוך גם החיוב במצוות עשה של קידוש היום. התגלות ה’ בדיבור אחד חיברה את שני צדדי 

שמירת השבת, וחיבור זה גורם  לחיובן של נשים במצוות עשה של הקידוש.

שאלת חיובן של נשים בקידוש של ימים טובים חורגת מתחום המאמר הזה. ראו, למשל, שולחן ערוך   1
הרב, או“ח רעא, ה; שו“ת ר“ע איגר, מהדורא קמא, א; אגרות משה, או“ח ד, ק.

ראו משנה קידושין א, ז.  2

שם. ראו גם בבלי קידושין לה ע“א, והמקבילה בב“ק טו ע“א.  3
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3. רש“י, ברכות כ ע“ב 
קדוש היום מצות עשה שהזמן גרמא הוא. זכור את יום השבת לקדשו. זכרהו על היין.4

בשמירה. דלא תעשה מלאכה.

והני נשי איתנהו בשמירה. דתנן )קדושין כט ע“א( כל מצות לא תעשה, בין שהזמן גרמא 

בין שאין הזמן גרמא, נשים חייבות. דהשוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשים שבתורה.

רש“י מבהיר כיצד מלמדים הפסוקים שהובאו בתלמוד את חובתן של נשים בקידוש היום 

מן התורה.  על פי רש“י הפועל “זכור” מכוון למצוות עשה של זכירת היום באמצעות אמירת 

יין,5 ואילו הפועל “שמור” מכוון לשביתה מל“ט מלאכות האסורות בשבת,  קידוש על כוס 

שנשים חייבות בה כגברים, כפי שהן חייבות בכל מצוות לא תעשה.

גאונים

בשאילתות דרב אחאי6 )בבל, 680-756( הובאה הסוגיה מבבלי ברכות )מקור 2( מילה במילה. 
כך נהג גם בעל הלכות גדולות:7

4. ספר הלכות גדולות, ב, הלכות קידוש והבדלה, עמ’ ק 

לן כל מצות עשה  וקיימא  ליה,  גב דקידוש היום זמנא קבע  ועבדים, אף על  ונשים 

שהזמן גרמא נשים ועבדים פטורין, גבי קידוש היום חייבין. דאמר רב אדא בר אהבה 

נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה. ומפרש רבה טעמיה. אמר קרא זכור ושמור. 

כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה. ונשים ועבדים הואיל ואיתנון בשמירה דשבת איתנון 

נמי בזכירה.

ר’ שמואל הנגיד, שחי בשלהי ימי הגאונים )1056-993( אך לא בבבל אלא בספרד,8 הרחיב 

ראו בבלי פסחים קו ע“א.  4

הראשונים חלוקים בשאלה אם קידוש על היין הוא מדאורייתא, כפי שטוען רש“י, או לא. ראו תוספות,   5
נזיר ד ע“א, ד“ה מאי היא, שם מובאת דעת רבנו תם שהלימוד מהפסוק הוא רק אסמכתא; תוספות, פסחים 

קו ע“א, ד“ה זוכריהו על היין, שם מובאת דעה שהחיוב לקדש דוקא על יין אינו אלא מדרבנן.

יתרו, שאילתא נד.  6

ספר העתים, קנו, הביא בשם רב האי גאון ציטוט מקוצר של אותה סוגיה.  7

ר’ אברהם אבן דאוד, בעל ספר הקבלה, כותב עליו  בין הגאונים לראשונים.  ר“ש הנגיד עומד בתווך   8
“ודורם של שלשה אלה, רב חננאל ורב נסים ורב שמואל הלוי הנגיד הוא הדור הראשון ברבנות” )ג“ד כהן 
]מהדיר[, ספר הקבלה לר’ אברהם אבן דאוד הלוי, פילאדלפיה תשכ“ז, חלק עברי עמ’ 58(. ראו אנציקלופדיה 
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את הדיון בהציגו את השלכות חיובן של נשים בקידוש מן התורה. דבריו, המשקפים מסורות 

שונות מאלו של הגאונים, מצוטטים בספר העתים:

5. ספר העתים, קנו

ר’ יהודה בן ברזילאי, ספרד, 1148-1082

ולי אית מרבנן דאמר.9 כיון שאשה ישנה בזכירה מהתורה אשה מברכת לבעלה,10 אלא 

שהיא מגונה. אבל קטן, כיון שאינו מחויב בדבר אינו מוציא אחרים ידי חובתן.

ר’ שמואל הנגיד,  בשם רבותיו, הוא הראשון להסיק בבירור את המסקנה ההלכתית לגבי 

חיובן של נשים בקידוש. אשה יכולה לברך עבור בעלה )או עבור גבר כלשהו(, כיון שהיא 

מחויבת כמותו במצווה זו מן התורה. אולם, הוא מסייג את דבריו ומוסיף שזהו דבר מגונה. 

החברתיות של  לבין ההשלכות  בספק,  מוטל  בקידוש, שאיננו  נשים  חיובן של  בין  המתח 

התוצאה המעשית מחיוב זה, נדון לעומק אצל פוסקים מאוחרים יותר.

ראשונים

סוגיית התלמוד בברכות )מקור 2( כה פשוטה, שרוב הראשונים לא פירשוה.11 אותם ראשונים 

וספרי מנהגים מזכירים את חובתן של  שהזכירו אותה הביאוה כלשונה.12 מספר סידורים 

נשים בקידוש מן התורה.13   מעניינות במיוחד ההערות הבאות, המתייחסות לפרטים שונים 

בדיני קידוש:

יודאיקה בערכו.

הערות   ,1962 ירושלים  הנגיד,  הלכות  מרגליות,  מ’  ראו  הנגיד.  בפי שמואל  ורק  אך  זה משמש  ביטוי   9
לסימנים כז, קלד.

ידי חובה. ראו גם בבלי  יכול להוציא אחר  ג, ח, הקובעת כלל שרק המחויב במצווה  ראו משנה ר“ה   10
ברכות כ ע“ב, שקובע כי על מנת שאדם אחד יוציא אדם אחר, יש צורך ששניהם יהיו מחויבים באותה רמת 

חיוב )דאורייתא או דרבנן(.

מספר פעמים מובאת סוגיה זו כראיה שמצוות קידוש היא מדאורייתא, ובתוך דיונים על קידוש על יין.   11
ראו למשל תוספות, שבועות כ ע“ב, ד“ה “נשים”; תוספות, פסחים, קו ע“א, חידושי הריטב“א לפסחים, קו 

ע“א, ד“ה “זוכריהו”. ראו גם מרדכי לברכות, סא, לדעת רבנו תם.

ראו למשל רי“ף, ברכות, יב ע“א; רא“ש, ברכות ג, יג; תוספות, קידושין לה ע“א, ד“ה “משום”. ראו גם   12
הגהות מיימוניות, שבת כט, א; ראב“ן, ברכות קנד.

ומשפטיהם; ספר המנהיג,  ברכות המצוות  סידור רש“י תפט; אבודרהם,  קי;  ויטרי  ראו למשל מחזור   13
הלכות שבת, קנא; פרושי סידור התפילה לרוקח, פו; סדר קידוש ליל שבת, עמ’ תפב; אורחות חיים, הלכות 

קידוש, יג.
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6. ספר ראבי“ה א, ברכות, סא 

ר’ אליעזר בן יואל הלוי, אשכנז, 1220-1140

ובקידוש היום מפקי לגברי. דאמר רב אדא בר אהבה נשים חייבות בקידוש היום דבר 

תורה. דכתיב זכור ושמור, כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה.

7. ריטב“א, הלכות ברכות ח, יב 

ר’ יום טוב בן אברהם אלאשבילי, ספרד, 1320-1250

ובמקום  על הפת15  או  היין  על  ומדבריהם14  התורה,  מן  היום  בקידוש  חייבות  נשים 

סעודה.

8. ספר כלבו16

ונשים חייבין בקדוש היום … ואשה היודעת לקדש מקדשת ואם לאו מקדשין לה. 
וביאר הר“ש ז“ל. ואפילו להוציא אחרים ידי חובתם17 שאינן יודעין לקדש.18

כל הראשונים מסכימים שחיובן של נשים בקידוש מדאורייתא  מוביל  למסקנות הלכתיות 

מעשיות, הן ביחס לאשה עצמה והן ביחס לאחרים. זאת, הן בחובות דאורייתא והן בחובות 

דרבנן. הראשונים אינם מציינים פסול בכך שאשה תקדש  עבור גבר. חלק מהדעות הללו 

משתקפות גם בספרי הפוסקים.

מהר“ם חלאווה, פסחים קו ע“א, סובר שנשים פטורות מהקידוש בשבת בבוקר כיון שהוא רק מדרבנן:   14

הרמבן ז“ל כתב שאסור לטעום כלום קודם קדוש זה של יום כמו בקדוש הלילה. ואינו מחוור. 
דאין זה קדוש ממש, שכבר נתקדש היום פעם אחת. ולא מצינו לקדוש ב’’ד ללילה וליום. אלא 
שהחכמים תקנו לקבוע סעודתו על היין ומסמכי ליה אקרא, אבל מדרבנן הוא. הילכך מותר 
לטעום. ומינה נמי דנשים פטורות ממנו, כיון דאינו אלא מדרבנן. והכין חזינו בבי רב בין בהיתר 

האכילה בין בפטור הנשים.

ראו שו“ת שבט הלוי ד, לא; שו“ת משנה הלכות יא, ריד, שדנו בדעה זו. ראו גם פרי מגדים, משבצות זהב על 
שו“ע, או“ח רפט; קצור שו“ע עז, יג, שפסקו מפורשות שנשים חייבות בקדוש גם ביום; וכך גם במשנה ברורה 
רפט, ו ואגרות משה, או“ח ד, קא. בתוך דיון בשאלה האם מותר לאשה לאכול לפני קידוש, דיון שמעיד כי 

הם סברו שאשה חייבת בקידוש גם ביום ולא רק בליל שבת. 

ראו ספר האורה, הלכות קידוש א, נג.  15

ראו גם בחיבורו המאוחר יותר אורחות חיים, הלכות קידוש יג-יד.  16

ראו פרישה על טור, או“ח רעא, ג.  17

לשאלה הכללית האם יכול אדם לברך עבור אחר יש שתי תשובות עיקריות. יש הסבורים, וביניהם הכל   18
בו, שאפשר לברך עבור אחרים רק אם אלו אינם יכולים לברך בעצמם, ויש אומרים שאין מניעה לברך עבור 
כל אדם בכל מקרה, אפילו הוא בקי בברכות ויכול לברך בעצמו. ראו רא“ש, ר“ה ד, יד; ריטב“א, ר“ה כט ע“א; 

רשב“א, ר“ה לד ע“ב; ראו גם משנה ברורה רעא, ה )מקור 18 להלן(, וסוף הסימן שהובא כאן מהכל בו.
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פוסקים

שלושת ספרי הפסיקה הראשיים פוסקים בבירור שנשים חייבות בקידוש:

9. רמב“ם, משנה תורה, הלכות ע“ז יב, ג 

ספרד ומצרים, 1204-1135

כל מצות לא תעשה שבתורה אחד אנשים ואחד נשים חייבים, חוץ מבל תשחית ובל 

תקיף ובל יטמא כהן למתים. וכל מצות עשה שהיא מזמן לזמן ואינה תדירה נשים 

פטורות, חוץ מקידוש היום ואכילת מצה בלילי הפסח ואכילת הפסח ושחיטתו והקהל 

ושמחה שהנשים חייבות.

הרמב“ם מגדיר באילו מצוות נשים חייבות ומאילו הן פטורות. הוא מציין שקידוש היום יוצא 
מהכלל שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן.19

10. טור, או“ח רעא 

ר’ יעקב בן אשר, אשכנז וספרד, 1343-1269

ואחד אנשים ואחד נשים חייבים בקידוש היום.

11. שו“ע, או“ח רעא, ב20 

ר’ יוסף קארו, ספרד וארץ ישראל, 1575-1488

זכור  נשים חייבות בקידוש אע“פ שהוא מצות עשה שהזמן גרמא. משום דאיתקש 

האנשים  את  ומוציאות  בזכירה.  איתנהו  בשמירה  ואיתנהו  הואיל  נשי  והני  לשמור, 

הואיל וחייבות מן התורה כמותם.

השו“ע פוסק להלכה את המסקנה המתבקשת מחיובן הזהה של נשים וגברים21 בקידוש: 

נשים יכולות לקדש לגברים ולהוציאם ידי חובה. הרמ“א, בעל ההגהות האשכנזי, לא העיר 

כאן דבר ומשמע שהוא מסכים כאן לפסיקת ר“י קארו.

ראו הדיון המקביל בספר החינוך, רנא. ראו גם ספר המצוות לרמב“ם, מצות עשה קנה, ודבריו בסיום   19
מצוות עשה, שם הוא מונה בין ששים המצוות ההכרחיות )שכל אדם בכל זמן חייב בהן( את קידוש היום 

כמצווה שנשים חייבות בה.

ראו גם בית יוסף, או“ח רעא, ב.  20

ראו הע’ 10 לעיל.  21
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תגובות לשולחן ערוך

קביעתו המפורשת של השו“ע שנשים יכולות לקדש עבור גברים עוררה התנגדות מסוימת. 

הב“ח דן במה שנראה לו כסתירה בין פסיקות השו“ע: בעניין קריאת מגילה, אחרי שקבע 

יכולות  אינן  שנשים  נוספת,  דעה  קארו  ר“י  הביא  לגברים,  לקרוא  יכולות  שנשים  השו“ע 

להוציא גברים ידי חובתם. לעומת זאת, כאן, לעניין קידוש, לא סייג השו“ע את פסיקתו כי 

נשים יכולות להוציא גברים ידי חובתם. סתירה זו התמיהה את הב“ח:

12. ב“ח, או“ח רעא, ב 

ר’ יואל סירקיס, פולין, 1640-1560

ואחד אנשים ונשים חייבים בקידוש היום וזה לשון הכל בו: וביאר הר“ש ז“ל. ואפילו 

להוציא אחרים ידי חובתן שאינן יודעים לקדש. עד כאן לשונו. ומביאו ב“י ופסק כך 

בש“ע. אבל גבי מגלה סימן תרפ“ט כתב בש“ע: יש אומרים שהנשים אינן מוציאות 

את האנשים. וכתב ע“פ דברי בה“ג22 שהביא רבינו לשם החולק על פירש“י, שכתב 

בו.  כל  בספר  שהביאו  כפרש“י23  פסק  שכאן  ותימה  האנשים.  את  מוציאות  שנשים 

והפסקים סותרין זה את זה. דנראה דאין לחלק בין קידוש למגילה. ולפי עניות דעתי 

עיקר להחמיר בקידוש כמו במגילה, שאין הנשים מוציאות לאנשים. וכן ראיתי שכתב 

מהרש“ל.

לכן,  נשים(.   של  השתתפותן  )לעניין  וקידוש  מגילה  דיני  בין  הבדל  כל  אין  הב“ח  לדעת 

בקידוש כמו במגילה, יש להחמיר ואין להתיר לאשה לקדש עבור גבר. הט“ז, חתנו של הב“ח, 
השיב על דבריו והגן על פסיקת השו“ע:24

13. ט“ז, או“ח רעא, ב 

ר’ דוד הלוי, פולין, 1667-1586

נשים מוציאות אנשים במקרא  גב דבסימן תרפ“ט פסק בש“ע כבה“ג, דאין  אף על 

מגילה אף ע“ג שהם חייבות במקרא מגילה, לא דמי לכאן. דבמגילה יש דעות דאין 

ראו הע’ 25 להלן.  22

הכוונה לדברי הר“ש משנץ שהביא הכל בו וציטט הב“ח בתחילת הפסקה; הקיצור “פרש“י” הוא כנראה   23
טעות )של אחד המדפיסים או אולי ב“ח עצמו( בהשפעת אזכור פרש“י במשפט הקודם.

ראו גם מגן אברהם, שו“ע רעא, ב בתחילתו, שהשיב על דברי הב“ח תשובה אחרת, והבחין בין קידוש   24
לקריאת מגילה משום שזו נעשית בצבור. טענה זו עולה שוב אצל ערוך השולחן רעא, ה )מקור 19 להלן(.
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לנשים לברך על מקרא מגילה אלא על משמע מגילה, כמו שכתב שם ב“י, על כן בודאי 

לא נכון שלכתחלה יוציאו האנשים. מה שאין כן כאן, הכל מודים שאין חילוק כלל בין 

אנשים לנשים. על כן שפיר מוציאות אותם. ורש“ל ומורי חותני ז“ל פסקו גם כאן דאין 

מוציאות כמו במגילה. ואין זה מוכרח כלל.

לדעת הט“ז יש הבדל מהותי בין קידוש לקריאת מגילה. בנוגע לקריאת מגילה, הפוסקים 

חלוקים אם נשים מחויבות כגברים: יש הסבורים שכך הוא, ויש הסבורים שנשים חייבות 

לשמוע את המגילה אך לא לקרוא אותה. בגלל מחלוקת זו התייחס השו“ע לדעה שנשים 

הכל  הט“ז,  טוען  אולם,  לחיובם.  זהה  אינו  שחיובן  כיון  גברים,  עבור  לקרוא  יכולות  אינן 

השו“ע  פסק  ולכן  בקידוש,  גברים  של  לחיובם  נשים  חיובן של  בין  הבדל  מסכימים שאין 

שנשים יכולות להוציא גברים ידי חובתם ללא כל הגבלה. הטענה שנשים אינן יכולות לקדש 
עבור גברים נראית לט“ז חסרת בסיס.25

ר’ יחזקאל לנדאו העלה נקודה חדשה לדיון. על בסיס הדעה שאדם יוצא ידי חובת קידוש 

היום בתפילת ערבית של שבת,26 הוא דן בשאלה האם גבר שיצא ידי חובת קידוש מדאורייתא 

שעמדו  גדולות  הלכות  של  השונים  מהנוסחים  ישירות  נובעת  והט“ז  הב“ח  בין  שהמחלוקת  ייתכן   25
לפני הראשונים. ייתכן כי הט“ז הכיר נוסח שקבע כי לנשים וגברים חיוב שונה לגבי מגילה )נשים פטורות 
מקריאת מגילה וחייבות רק לשמוע אותה( נוסח זה מצוי בבה“ג מגילה י“ט, ולכן הבדיל בין קריאת מגילה 
לבין קידוש, בו אין הבדל בין חיוב נשים וגברים. ואילו לפי הנוסח שהכיר כנראה הב“ח, גם נשים חייבות 
סוכה  בתוספות  גם  ומשתקף  תרפט,  או“ח  הטור,  שהביא  הנוסח  )הוא  גברים  כמו  ממש  מגילה,  בקריאת 
המובאות להלן(, ואף על פי כן אינן רשאיות לקרוא עבור גברים. ניתן לשער כי הסיבה לכך היא, שמעשה 
לסוכה  התוספות  בה“ג  את  הסבירו  כך  נשים.  של  הנחות  מעמדן  בגלל  מגונה,  או  ראוי  בלתי  ייחשב  כזה 
לח ע“א, ד“ה “באמת אמרו”: “כיון דאין מצטרפות לזימון, כדתנן פרק שלשה שאכלו, אין מוציאות. אע“פ 
שהאיש מוציאן שאני איש דחשיב טפי. אי נמי משום דרבים זילא בהו מלתא. דהרי מגילה דנשים חייבות 
ידי חובתן במגילה.” הבנה דומה נמצאת בספר מהרי“ל  ופירש בה“ג דאין נשים מוציאות את הרבים  בה, 
כיון  דומות  מצוות  הן  מגילה  וקריאת  קידוש  הב“ח:  דעת  את  גם  להסביר  ניתן  כך  הגדה.  ערך  )מנהגים(, 

ששתיהן נאמרות עבור אחרים, ויש טעם להחיל את האיסור ה“חברתי” על קריאת נשים גם בקידוש. 

אין זה סביר להניח שהב“ח היה סבור שנשים אינן יכולות מבחינה הלכתית להוציא גברים ידי חובת קידוש. 
עמדה כזו מנוגדת לכל הפוסקים שלפניו, כמו גם לעקרון שהמחויב בדבר מוציא ידי חובה, שבבלי ברכות כ 
ע“ב מחיל במפורש על נשים שמוציאות גברים ידי חובה. סביר יותר שלדעתו אין זה ראוי שאשה תקרא או 

תקדש עבור גבר ויש להחמיר ולאסור זאת. 

מלשונו של שו“ע, או“ח תרפט, קשה להכריע איך בדיוק הבין את בה“ג. אולם מדבריו של ר“י קארו בבית 
יוסף, או“ח תרפט, ב, ברור שהבין אותו כמו הט“ז, וכך הבין גם הרמ“א )בהגהתו לשו“ע שם(.

ראו למשל מגן אברהם, או“ח רעא, א.  26
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בתפילתו, יכול  לקדש עבור אשתו ובני ביתו שנשארו בבית ולא התפללו ולכן חייבים בקידוש 
מדאורייתא:27

14. דגול מרבבה על מגן אברהם, רעא 

ר’ יהודה לנדאו, פולין וצ’כוסלובקיה, 1793-1713

ואמנם מה שאני מסתפק אפילו באיש המקדש ומוציא אשתו ובני ביתו, אם הנשים 

לא התפללו ערבית והאיש כבר התפלל ערבית, ואם כן האיש אינו מחיוב מן התורה 

והנשים שלא התפללו חייבים מן התורה, אם יוצאים בשמיעתן מן האיש. ואף שכל 

הברכות אף שיצא מוציא, כמו שכתוב במסכת ראש השנה, היינו מטעם ערבות שכל 

ישראל ערבים זה בזה. כמו שכתב רש“י שם. והרי כתב הרא“ש במסכת ברכות פרק 

ג שהאשה אינה בכלל ערבות, לכך אין מוציאה אלא למי שחיובו מדרבנן, עיין שם. 

ואני מסתפק, אם האשה אינה בכלל ערבות, דהיינו שהיא אינה ערוב בעד אחרים, 

אבל האנשים שקיבלו ערבות בהר גריזים והר עיבל נתערבו גם בעד הנשים, ואם כן 

שפיר מוציא האיש את האשה אף שכבר יצא. או דלמא כשם שהנשים לא נכנסו בכלל 

ערבות כך לא קיבלו האנשים ערבות בשביל הנשים.

במקרה שתיאר ר“י לנדאו, החיוב מדאורייתא לקדש את היום והחיוב מדרבנן לקדש על הכוס 

בסעודה, הם שני חיובים נפרדים לחלוטין, ומי שלא התפלל ערבית של שבת יכול לקיים 

את שניהם כאחת כשיקדש על הכוס. אולם, גבר שהתפלל וכבר יצא ידי חובתו מדאורייתא, 

ומדרבנן  )בקידוש(  מדאורייתא  חייבת  בשעה שהאשה  מדרבנן,  הכוס  על  לקדש  רק  חייב 

)לקדש על הכוס(. כיון שמי שחיובו פחות אינו יכול להוציא ידי חובה את מי שחיובו גבוה 

יותר,28 האיש יכול להוציא את אשתו ידי חובתה רק מטעם עריבות. עקרון זה מאפשר למי 

שכבר יצא ידי חובת מצווה כלשהי לקיים אותה מצווה עבור אדם אחר.29 ר“י לנדאו מבסס 

ר“י  לדעת  עריבות.30  בכלל  אינן  המזון, שנשים  לברכת  בנוגע  הרא“ש  עמדת  על  דיונו  את 

ידי חובת קידוש היום בתפילה, אם משום שלא נזכרה בה  יוצאים  כמובן, לדעת אלו הסבורים שאין   27
)בברכת קידוש היום שבתפילת עמידה( יציאת מצרים או משום שקידוש חייב להיות במקום סעודה, שאלת 
הר“י לנדאו בטלה מיסודה. ראו מנחת חינוך, לא; שרידי אש א, כח; אגרות משה, או“ח ד, סג; יביע אומר א, 

טו, לסקירת דעות אלו.

ראו הע’ 10 לעיל.  28

לכן אין החזרה על הברכה נחשבת ברכה לבטלה או נשיאת השם לשוא.  29

ראו רא“ש, ברכות ג, יג:  30

לקמן  דאמרי’  ש’נא מהא  מ’אי  ת’ימא  וא’י  חובתן.  ידי  אחרים  את  מוציאין  אינן  נשים  הלכך 
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לנדאו, הרא“ש הפקיע נשים לחלוטין מדין עריבות ולכן אשה שיצאה ידי חובתה אינה יכולה 

להוציא אנשים אחרים או נשים אחרות. אולם, הוא מתלבט בנוגע להשלכות של פסיקת 

הרא“ש במקרה ההפוך: האם כיון שנשים אינן בכלל עריבות, גברים אינם יכולים להוציאן 

ידי חובה? או שמא כוונת הרא“ש היתה רק להגביל את יכולתן של נשים להוציא גברים? ר“י 

לנדאו התלבט בשאלה זו ובהשלכותיה המעשיות לעניין יכולתו של האיש שקידש בתפילה 

להוציא ידי חובה את אשתו בקידוש על הכוס, וכמוהו התחבטו בה פוסקים מאוחרים יותר 

וניסו להשיב עליה.

15. הגהות ר’ עקיבא איגר לשו“ע, או“ח רעא 

אשכנז, 1837-1761

ולעניות דעתי דאין חילוק בין אנשים לנשים לעניין ערבות. ולא מצינו בשום דוכתא 

דנשים אין הדין דאם יצא מוציא … אלא על כרחך דאין כוונת הרא“ש לחלק בין נשים 

לאנשים לענין ערבות, אלא דמי שאינו בר חיוב במצוה זו אינו בכלל ערבות על אחרים.

אחרת,  או  אחר  להוציא  כדי  הקידוש  על  לחזור  יכולים  אשה  וגם  איש  גם  איגר  ר“ע  לפי 

כיון ששניהם מחויבים באותה מידה ולכן ערבים לאחרים. פוסקים מאוחרים יותר חזרו על 

נוגעים רק למצוות בהן חיובן של נשים פחות  זו.31 ר“ע איגר הבין שדברי הרא“ש  קביעה 

והוא חולק על הבנתו של ר“י לנדאו, שלפי הרא“ש אין דין עריבות  מחיובם של גברים,32 

בפרק שלשה שאכלו: להוציא את אחרים ידי חובתן עד שיאכל כזית דגן. ובשיעור כזית אינו 
חייב אלא מדרבנן, ואפילו הכי מוציא אחרים שאכלו כדי שביעה וחייבין מן התורה. ואם כן 
באשה נמי, אע“פ שאינה חייבת אלא מדרבנן תוציא אחרים שחייבין מן התורה. י’ש ל’ומר דלא 
דמי. דאיש, אע“ג שלא אכל כלום דין הוא שיפטור את אחרים, דכל ישראל ערבים זה בזה. 
כזית, אע“פ שאינו  יברכו ברכת הנהנין בלא הנאה. לפיכך כשאכל  אלא מדרבנן אמרו שלא 
הוא  ועליו  בעבורם  הוא  שערב  שביעה,  כדי  שאכלו  אחרים  את  מוציא  מדרבנן  אלא  נתחייב 
להצילן מן העון ולפטור אותן מן המצות. אבל אשה אינה בכלל הערבות, לכך אינה מוציאה 

אלא מי שחיובו מדרבנן.

ר’ עקיבא איגר הסביר את שיטת הרא“ש בקשר לקידוש, והרבה אחרונים התייחסו לדבריו. עם זאת, כדי 
להבין את דברי הרא“ש במלואם, יש צורך בדיון מעמיק בדיני ברכת המזון, החורג מגבולות מאמר זה.

מיעוט הפוסקים הסבורים שיש ממש בשאלת הר“י לנדאו ושאינם רוצים לעודד נשים להתפלל ערבית   31
היום  קידוש  חובת  ידי  לצאת  מתכוון  אינו  שהאיש  שקבעו  יש  אחרים:  פתרונות  הציעו  לעצמן  לקדש  או 
בתפילת ערבית, ויש שפסקו כי האשה יוצאת ידי חובת קידוש היום באמירת “שבת שלום” אחרי הדלקת 
נרות. ראו הגהות ר“ע איגר לשו“ע, או“ח רעא, א; ציץ אליעזר יב, לז )ג(; והתנגדותו של ביאור הלכה, או“ח 

רעא, ב.

29(, נשים  הראשונים חלוקים בטיב חיובן של נשים בברכת המזון. לדעת הרא“ש, כאמור לעיל )הע’   32
הלכות  ריטב“א,  למשל  )ראו  מדאורייתא  חייבות  שנשים  סבורים  הראשונים  רוב  מדרבנן.  רק  בה  חייבות 
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חל על נשים בכלל. להבנתו, לא רק שגברים ערבים לנשים אלא אף נשים עריבות לגברים 

ויכולות להוציאם ידי חובה.

מעניין לציין שאף לא אחד מהדיונים בנושא הזכיר את התייחסותו של הרא“ש עצמו למקרה 
שתיאר ר“י לנדאו:33

16. רא“ש, שבת טז, ה 

ר’ אשר בן יחיאל, אשכנז וספרד, 1327-1250

ותקנו לומר ויכולו בתפלת אתה קדשת … ומה שאומר אותו גם על הכוס, כדי להוציא 

את בני הבית.

הרא“ש לא ציין במפורש שגם הנשים התפללו ערבית, וסביר להניח שלדעתו הן לא התפללו. 

קידש  שכבר  האיש,  יכול  ומכוחו  זה  במקרה  תקף  הערבות  עקרון  שלדעתו  כן  אם  ברור 

בתפילת ערבית, לחזור ולקדש על הכוס עבור בני ביתו.

אחרונים מודרניים

ספרי הפסק החשובים של המאה העשרים חזרו על הדעות המוקדמות בעניין חיוב נשים 

בקידוש והרחיבו אותן.

נשים  לדבריו,  זמן.34  באותו  נשים  בקרב  הידע  על  מלמד   ברורה  המשנה  דיונו של  מוקד 

יודעות לומר קידוש בעצמן. לאחר שהביא את  אינן  חייבות מן התורה בקידוש, אך רבות 

הסוגיא התלמודית בעניין שמור וזכור הוא עובר לעיקר הדיון:

ברכות ז, ב(, ויש שהשאירו שאלה זו בספק )ראו למשל משנה תורה, הלכות ברכות ה, א(.

המחברת מבקשת להודות למרים גדוויזר על שהביאה מקור זה לידיעתה.  33

בעל משנה ברורה תמך בהקמת בתי הספר לנשים של “בית יעקב”; ראו ליקוטי הלכות, סוטה כא ע“ב.  34
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17. משנה ברורה, או“ח רעא, ג 

ר’ ישראל מאיר הכהן, פולין, 1933-1839

ופשוט דקטן אינו מוציא את האשה, דלא אתי דרבנן ומפיק דאורייתא. ואפילו אם 

הוא בן י“ג שנה חיישינן שמא לא הביא שתי שערות, דבמילי דאורייתא לא סמכינן 

אחזקה … ולכן תקדש האשה לעצמה.35 ואם אינה יודעת לקדש בעצמה תאמר עמו 

מלה במלה מראשו ועד סופו, ולא תכוין לצאת בקידושו. ובאופן זה כיון שהיא אומרת 

הקידוש בעצמה נכון שיהא פת או יין מונח גם לפניה בעת הקידוש, ולא תסמוך על 

מה שהנער אוחז הכוס או הפת בידו כיון שאינה יוצאת בקידוש שלו. ועצה זו מועילה 

אפילו אם הוא קטן ביותר. 

וכל זה בשלא התפללה האשה תפלת ערבית. אבל אם התפללה, דלדעת המגן אברהם 

הנ“ל כבר יצאה ידי קידוש דאורייתא, בזה יש לסמוך על נער בן י“ג שנים שיוציאה 

אח“כ בקידוש, דהיינו שיכוין להוציאה.

בקידוש  חייבת  שהיא  כיון  אשה,36  עבור  לקדש  יכול  אינו  שקטן  מדגיש  ברורה  המשנה 

מדאורייתא והקטן - מדרבנן, מדין חינוך.37 אפילו בן י“ג שנה אינו יכול לקדש לאשה, שמא 

טרם צמחו לו שערות ערווה ועדיין איננו גדול )מבחינה הלכתית(, ולעניין מצוות דאורייתא 

הדגשה  שערות(.  שתי  הביא  )שכבר  גדול  הוא  י“ג  בן  שכל  החזקה  על  לסמוך  אפשר  אי 

זו מבהירה את חשיבות החיוב של אשה בקידוש מדאורייתא. אם בכל זאת האשה חייבת 

להיעזר בקטן, עליה לחזור על הקידוש יחד איתו בשעה שיין או פת מונחים לפניה, ולהתכוון 

לצאת ידי קידוש בעצמה ולא בקידושו של הילד. 

ההנחה שבאותו זמן נשים רבות לא ידעו לומר קידוש )או בכלל לא ידעו עברית( מאפשרת 

הבנה נוחה יותר של המשך דברי המשנה ברורה:

18. משנה ברורה, או“ח רעא, ד-ה

)ד( ומוציאות את האנשים. וכן הסכימו הט“ז ומ“א והגר“א ושאר אחרונים. ומכל מקום 

ציטוט של המגן אברהם, או“ח רעא, ב )בסופו(.  35

ראו גם מג“א הנ“ל; שו“ת ר“ע איגר, מהדורא קמא, ז; ערוך השולחן, או“ח רעא, ז לדיון בקטן שמסייע   36
קידוש  של  דומה,  בבעיה  לדיון  ח  רעא,  או“ח  השולחן,  וערוך  ב  קצג,  או“ח  מג“א,  גם  ראו  במצוה.  לאשה 

)אפילו על ידי מבוגר( עבור אשה שאינה מבינה עברית.

כראשי פרקים לעניין חינוך קטנים במצוות ראו בבלי יומא פב ע“א ורש“י על אתר.  37
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יש להחמיר לכתחלה שלא תוציא אשה אנשים שאינם מבני ביתה, דזילא מילתא.38

)ה( הואיל וחייבות וכו’. ולכן יכולה להוציא אפילו היא כבר יצאת ידי קידוש, וכמו 

באיש, לקמן בסימן רע“ג ס“ד. דלענין קידוש אנשים ונשים שוין.

לקדש  יכולות  שנשים  השו“ע,  כמו  שפסקו  חשובים  פוסקים  שורת  מביא  ברורה  המשנה 

לגברים. המשנה ברורה אף קובע במפורש שדין ערבות חל עליהן, וכיון שהן חייבות בקידוש 

כגברים, הן יכולות להוציאם ידי חובה אפילו אם כבר קדשו בעצמן. אולם, בניגוד לשורת 

הדין, הוא פוסק שלכתחילה יש להחמיר ולאסור על נשים לקדש לגברים שאינם מבני ביתן, 

משום שאין זה לכבוד האורחים שאשה תקדש עבורם.39 בעל משנה ברורה רואה ב“זילא 

או  האם  את  ומוקירה  שמכירה  משפחה  בקרב  בביתה,  הקשר.  תלוי  יחסי,  מושג  מילתא” 

זלזול  תיחשב  ולא  ומכובדת,  ראויה  מקובלת,  תהיה  הקידוש  את  האשה  אמירת  האשה, 

בכך שאשה תקדש  הלכתית  בעיה  או  פסול  אין  ברורה  לדעת המשנה  כך,  אם  בשומעים. 

לגברים, ודבריו על “זילא מילתא” נובעים ממעמדן הכללי הנחות של נשים בקהילתו. לכן 

הוא חושש רק לכבודו של איש שאינו מבני הבית, שאינו מכיר את האשה המקדשת ויתייחס 

אליה בהתאם לדעות המקובלות על חינוכן הלקוי או מעמדן השונה של הנשים לגבי מצוות 

שלדעת  ברור  אולם,  עבורו.40  מקדשת  כשאשה  בכבודו  פגיעה  לחוש  עלול  ולפיכך  בכלל, 

ראו גם שולחן ערוך הרב, או“ח רעא, ו.   38

הביטוי “זילא מילתא” ביחס לנשים מתורגם בדרך כלל “בזוי, נתעב” כאילו בא לומר שיש דבר מה מבזה 
מלמדת  להלן(  ההפניות  )ראו  בתלמוד  הביטוי  שימוש  של  קפדנית  בדיקה  אולם  עצמו.  במעשה  במיוחד 
שהוא משמש תמיד ביחס לפגיעה בכבוד וכוונתו שדבר מה אינו לכבודו של מישהו. ראו למשל ב“ב קי ע“א: 
“ולא תימא גברא רבא אנא וזילא בי מילתא” )= אל תאמר: אני אדם חשוב ודבר ]זה[ מבזה אותי(. ראו גם 
גטין פ ע“ב, שם הביטוי “זילא מילתא” עומד בניגוד אל “שביחא להו מילתא” = הדבר מכבד אותם. בשני 
מקרים הגמרא מבחינה בפירוש בין מעשה שנעשה בפומבי ואינו לכבוד העושה, לבין אותו מעשה שנעשה 
בצינעה ואינו נחשב מבזה: ראו למשל מנחות סז ע“ב וגטין לח ע“א. הבנה זו של “זילא מילתא” מסתייעת 

גם ממילוניהם של

Y. Frank, Practical Talmud Dictionary, s.v. zil; M. Jastrow, A Dictionary of the Targumim, 
the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, s.v. zol.

ראו כתובות נד ע"א, ע ע"ב; קדושין לב ע"א; ב"ק פד ע"א; ב"מ עב ע"ב, סז ע"א; שבועות ל ע"ב; ע"ז יח ע"א, 
נג ע"ב. בעל משנה ברורה משתמש בביטוי "זילא מילתא" פעמיים נוספות )תקכו, ט; תרנח, ח(, ובשתיהן 

כוונתו "לא מכובד, מזולזל."

לחלופין, אפשר להסב ביטוי זה על בני הבית, שכבודם עלול להפגע אם יוודע שאשה מקדשת במקומם.   39
הבנה זו מתאימה להנחת סוגיות הבבלי )ראו בהע’ הקודמת( שהחשש לפגיעה בכבוד עשוי להביא להתנהגות 

שונה בצבור לעומת התנהגות בצנעה.

ובעקבות זאת הוא עלול לצאת ולזלזל במצוות קידוש בכלל; ראו שולחן ערוך הרב, או“ח רעא, ו: “שלא   40
יבאו לזלזל במצות.”
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המשנה ברורה, אם אשה בכל זאת קידשה עבור אורח היא מוציאה אותו ידי חובתו ואין הוא 

צריך לחזור ולקדש.

ערוך השולחן אינו מוטרד מלבטיהם של קודמיו. הוא מתייחס ישירות לסתירה שמצא הב“ח 

בפני  ברורה  לסייג שהציב המשנה  מגילה,  קריאת  ולעניין  קידוש  לעניין  בפסיקות השו“ע 

קידוש לאורחים, ולספיקותיו של הר“י לנדאו אם דין ערבות חל על נשים, ופוטר את כולן:

19. ערוך השולחן, או“ח רעא, ה 

ר’ יחיאל מיכל אפשטיין, ליטא, 1908-1829

… וכתב רבינו הב“י בסעיף ב שמוציאות את  נשים חיבות בקידוש היום דבר תורה 

האנשים הואיל וחייבות מן התורה כמותם. עד כאן לשונו. ואפילו להסוברים דקידוש 

על הכוס מדרבנן, דמן התורה יוצאים בתפילה, מכל מקום שוים האנשים והנשים וכל 

דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון, וגם נשים כן הוא דמן התורה יוצאות בתפילה ועל 

הכוס חייבות מדרבנן. אם כן עומדים בחדא דרגא וביכלתן להוציאם. ויש רוצים לומר 

ואינו עיקר. דבשם כיוון דברבים הוא זילא   … שאינן מוציאות אנשים כמו במגילה 
מילתא41 … מה שאין כן בקידוש. וכן כתבו מפרשי הש“ע.42

ערוך השולחן חזר על פסיקת השולחן ערוך ופסק שנשים חייבות בקידוש כגברים, מן התורה. 

הוא מוסיף וקובע, שתקנת חכמים לעניין קידוש נתקנה כעין דין התורה, ולכן נשים חייבות 

מדרבנן ממש כגברים, הן בנוגע לקידוש במקום סעודה, הן בנוגע לקידוש בסעודת היום, והן 

בנוגע לקידוש על הכוס )לדעת אלו הסבורים שזהו חיוב מדרבנן(.43 יתר על כן, ערוך השולחן 

מצהיר מפורשות שנשים יכולות להוציא אחרים ידי חובתם בדיוק כמו גברים.

לבסוף, ערוך השולחן התייחס לסתירה שמצא הב“ח בין חיוב נשים בקידוש ובמגילה ודחה 

אותה, אך נימוקו שונה מנימוקו של הט“ז )מקור 13 לעיל(. לדעתו, אי אפשר להשוות בין 

קידוש לקריאת מגילה משום שזו נקראת בציבור ולכן יש משום זלזול באנשים השומעים 

נימוק זה מבטל ר“י אפשטיין גם את  אשה קוראת להם, מה שאין כן בקידוש. באמצעות 

החומרא שהציג המשנה ברורה, שהחיל את עקרון “זילא מילתא” על אשה המקדשת בביתה 

כאן מפנה ר“י אפשטיין לתוספות סוכה לח ע“א, ד“ה “באמת אמרו” )ראו הע’ 24 לעיל(.  41

מגן אברהם, או“ח, רע“א, ב.  42

ראו הע’ 5 לעיל.  43
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לאורחים.44 לדעת ערוך השולחן אין כל פגם בכך שאשה תקדש לגברים במקרה כזה.45

20. ערוך השולחן, או“ח רעא, ו

ונראה לכאורה דאימתי מוציאין זה את זה, כששניהם התפללו או שניהם לא התפללו, 

דחיובם שווה. אבל אם האחד התפלל והשני לא התפלל אין המתפלל מוציא ידי חובת 

של מי שלא התפלל, לדעת הפוסקים דמן התורה יוצאים בתפילה. ואם כן משהתפלל 

חיובו רק מדרבנן ומי שלא התפלל חיובו מן התורה, ולא אתי דרבנן ומפיק דאורייתא. 

אך לפי זה לא מצאנו ידינו ורגלינו בכל המשפחות שהבעל הבית מקדש ומוציא אשתו 

ובנותיו וכלותיו אע“פ שלא התפללו. 

אמנם האמת דזהו רק בברכת הנהנין וברכת המזון. ולא כן בברכת המצות, שאחד יכול 

להוציא את חבירו אף שכבר יצא ידי חובתו מטעם דכל ישראל ערבים זה בזה … ולכן 

איש ואשה יכולים להוציא זה את זה בכל גווני. ויש מי שרוצה לומר דאשה אינה בכלל 

ערבות. ודבר תמוה הוא. והרא“ש שכתב סברא זו … אינו אלא במצוה שאין להאשה 

שייכות בזה, עיין שם.46 אבל במה שהיא מחוייבת שוה היא לגמרי לאיש.

ערוך השולחן מבטל לחלוטין את תמיהת ר“י לנדאו, כיצד איש שהתפלל ערבית )וקידש את 

היום בתפילתו( יכול לקדש עבור אשתו. ראשית, טוען ר“י אפשטיין, מנהג פשוט הוא שבעל 

הבית )שהתפלל( מקדש לבני ביתו )שלא התפללו(. שנית, הוא תמה על עצם הרעיון שנשים 

אינן בכלל ערבות. ערוך השולחן טוען כי  דברי הרא“ש נוגעים אך ורק למצוות שנשים אינן 

מחוייבות בהן,47 אך בכל מצווה שנשים מחויבות  בה כמו קידוש, חל עליהן דין ערבות. את 

דומה שהן ערוך השולחן והן המשנה ברורה מסכימים שאשה מקדשת בפומבי, אלא שאין הם מסכימים   44
על הגדרתו של “צבור.” ערוך השולחן עשוי להסכים לפסיקת המשנה ברורה במקרה של אשה המקדשת 

בצבור ולא בביתה.

ראו שו“ת בני בנים, ב, ח )וכן א, ו(, שם ציטט ר’ יהודה הרצל הנקין את סבו, ר’ אליהו הנקין, שאמר   45
“שגדול כח הערוך השולחן בהלכה יותר מהמשנה ברורה, ושבמקום שחולקים יש לפסוק כערוך השולחן.” 
הוא מסביר שר“י אפשטיין פרסם את חיבורו אחרי שנתפרסם משנה ברורה ומתייחס אליו במקומות רבים, 
“ולכן מצוה לפרסם שהערוך השולחן אינו רק ספר הלכה לעצמו אלא גם תגובה למשנה ברורה.” אולם, הוא 
מוסיף, “וכן יש ללכת אחרי המנהג, והמשנה ברורה כתב כמנהג פולין והערוך השולחן כמנהג ליטא ורוסיה 
הלבנה.” כמו כן, דברי סבו מתייחסים רק לאותם מקרים “שהערוך השולחן והמשנה ברורה חולקים בשוה 
בסברת עצמם או בפרוש דעת אחרים, שבזה בודאי הערוך השולחן חריף יותר … אבל במקום שרוב דעות 
ראשונים או אחרונים כדעת המשנה ברורה או שיש טעם אחר לא דיבר הג’און מו’רי ז’קני, וצריך לברר כל 

דבר לגופו.”

ראו הע’ 32 לעיל.  46

ראו ערוך השולחן, או“ח קפו, ג, להבנתו את שיטת הרא“ש בחיוב נשים בברכת המזון.  47
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דיונו חותם ערוך השולחן בקביעה חד משמעית, שבכל מקום שנשים חייבות בדבר, חיובן 

זהה לגברים בכל עניין.

סיכום

מניתוח המקורות והדיונים ההלכתיים, מהתלמוד עד פוסקי זמננו, בשאלת השתתפותן של 

נשים במצוות עשה של קידוש השבת, עולות המסקנות הבאות:

נשים חייבות בקידוש השבת.	 

חיובן של נשים הוא מדאורייתא, ולפיכך הן מחויבות גם בכל תקנות חכמים בעניין 	 

קידוש.

נשים יכולות להוציא אחרים, נשים או גברים, ידי חובתם, כיון שחיובם שווה בקידוש 	 
באותה מידה.48

אשה שכבר יצאה ידי חובתה יכולה לקדש עבור אחרים, נשים או גברים, שכן “כל 	 

ישראל ערבים זה לזה.”

הקדשה ליעקב סנסור ע“ה

מאת בתו ד“ר מוניק )ניקי( ס’ כץ

JOFA מוקדש לאבי, יעקב סנסור, ע“ה.  פרויקט תא שמע: מדריכי מקורות הלכתיים של 

סוחר יהלומים כל חייו, לא היתה בו יוהרה אבל הוא היה מבריק, מקורי, והיה לו חוש הומור 

שנון. הוא ידע על בוריין שש שפות והיה מלומד בקריאה. הייתי רואה בתדהמה איך הוא 

פותר את תשבץ ההגיון של הניו יורק טיימס בדקות ספורות. בשבת הוא היה פותר אותו בעל 

פה, ובמוצ“ש ממלא במהירות את הדף מהזכרון. הוא ידע חלקים גדולים מהתלמוד בעל 

פה אבל מעולם לא הפגין את כשרונותיו או ידיעותיו. כשנתקלתי בבעיה הלכתית במהלך 

ההתמחות שלי, הייתי פשוט מתקשרת אליו מבית החולים, מסבירה לו מה הבעיה, ותיכף 

קצת  חשדתי  תמיד  במצב.  לטפל  איך  ומסביר  לכאורה  רלוונטית  סוגייה  מצטט  היה  הוא 

באותם “ציטוטים,” כיון שחכמי התלמוד שלו תמיד פסקו בדיוק כמו שקיוויתי. אולם יום 

עם זאת, בכל מקרה ספיציפי יש לשקול האם דבר זה ראוי ומקובל מבחינה חברתית.  48
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אחד, כשקראתי את ספרו של הרב ד“ר לורד עמנואל יעקובוביץ’ על אתיקה רפואית, נתקלתי 

באחת הסוגיות בדיוק כפי שאבא ציטט אותה! מיד התקשרתי אליו, התוודיתי על חשדותי 

הקודמים והתנצלתי. מעולם לא הבנתי איך יכול היה לדעת כל כך הרבה, כיון שידעתי שלא 

היה לו זמן ללמוד בעת שגידל אותנו. הוא צחק והסביר שלמד עם מורו, ר’ ברגר, באנטוורפן, 

אחרי העבודה, מגיל שמונה עשרה עד עשרים ושש, אז עלה ר’ ברגר לארץ. “אני פשוט זוכר 

הכל,” הוא אמר. כשגדלתי היה נהוג לשלוח בנים ללמוד בישיבה ובנות לבתי ספר ציבוריים. 

כל בנות דודותיי הלכו לבתי ספר ציבוריים או פרטיים-חילוניים, אולם אני נשלחתי לישיבת 

רמז יחד עם אחי. ציפיותיו של אביו משנינו היו זהות. הוא למד תלמוד וחומש איתי באותה 

מידה שלמד עם אחי. למעשה, הנאתו הגדולה ביותר בהמשך חייו היתה ללמוד גמרא עם 

זה  לפני שפרויקט   ,2005 נפטר בשנת  אבי   נפגע משבץ קטלני.  היום שבו  עד  בתי, ממש 

יצא לפועל, למרבה הצער. הוא היה אוהב את מדריכי המקורות האלה. אבי האמין בתוקף 

שהדרך הטובה ביותר לגרום לנו לשמור את ההלכה היא להביא אותנו להבין את הטעמים 

שביסוד הפסיקות ולהחליט בעצמנו כיצד לנהוג, תחת שהוא יאמר לנו מה לעשות. הוא חסר 

עד מאוד.
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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."
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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
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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
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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 

”…
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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. 

http://www.halachayomit.co.il/DisplayRead.asp?readID=1302 :התשובה מופיעה בדף זה  165

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(.
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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.



ברקוביץ’: אמירת ‘קדיש יתום’ על ידי הבת צמאה לך נפשי • נשים במרחב הדתי 194

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.
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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.



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

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 



ברקוביץ’: אמירת ‘קדיש יתום’ על ידי הבת צמאה לך נפשי • נשים במרחב הדתי 202

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.



ברקוביץ’: אמירת ‘קדיש יתום’ על ידי הבת צמאה לך נפשי • נשים במרחב הדתי 210

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.


