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 יחידה ראשונה: מגדר ותפילת העמידה 

 

 משנה מסכת ברכות פרק ג משנה ג 

 נשים ועבדים וקטנים פטורין מקריאת שמע ומן התפילין וחייבין בתפלה ובמזוזה ובברכת המזון

 

 משנה מסכת קידושין פרק א משנה ז 

אחד אנשים ואחד נשים חייבין וכל מצות עשה שהזמן גרמה אנשים חייבין ונשים פטורות וכל מצות עשה שלא הזמן גרמה 

וכל מצות לא תעשה בין שהזמן גרמה בין שלא הזמן גרמה אחד אנשים ואחד נשים חייבין חוץ מבל תשחית ובל תקיף ובל 

 תטמא למתים 

 

 תוספתא מסכת קידושין )ליברמן( פרק א הלכה י 

שלא הזמן גרמא כגון אבידה ושלוח הקן  אי זו היא מצות עשה שהזמן גרמא כגון סוכה לולב ותפלין אי זו היא מצות עשה

 מעקה וציצית ר' שמעון פוטר את הנשים מן הציצית מפני שהיא מצות עשה שהזמן גרמא 

 

 לד עמוד א —תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לג עמוד ב 

גרמא?   איזוהי מצות עשה שהזמן גרמא? סוכה, ולולב, שופר, וציצית, ותפילין; ואיזוהי מצות עשה שלא הזמןת"ר: 

וכללא הוא? הרי מצה, שמחה, הקהל, דמצות עשה שהזמן גרמא, ונשים חייבות! ותו,    מזוזה, מעקה, אבידה, ושילוח הקן.

אמר רבי יוחנן: אין למדין והרי תלמוד תורה, פריה ורביה, ופדיון הבן, דלאו מצות עשה שהזמן גרמא הוא, ונשים פטורות! 

 ...ץמן הכללות ואפילו במקום שנאמר בו חו

 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כ עמוד ב 

מהו דתימא: הואיל וכתיב בה +תהלים נ"ה+ ערב ובקר וצהרים, כמצות עשה שהזמן גרמא  —וחייבין בתפלה דרחמי נינהו. 

 קמשמע לן.—דמי 

 
 ערב   וחייבים בתפלה                                 פשיטא מהו דתימ' הואיל וכתי'   פר

 ערב   פשיטא מהו דתימא הואיל וכתיב        ן בתפלה                          וחייבי   א

 התפילה                                פש'   מהו דתי'  הואיל וכתי' בה ערב          פי

 ערב    הואיל דכתיב  וחייבין בתפילה ]גורס רשי תפלה דרחמי ננהו ויגר פשיטא מ"ד        מ

 

 

 ות עשה שהזמן גרמה היאכי מצ                   וצהריםובקר   פר

 וכל מצות עשה שהזמן גרמה     ובקר וצהרים אשיחה ואהמה היוא לה  מצות עשה שהזמן גרמה    א

 כמצות עשה שהזמן גרמא הוא ]...[                      ובק' וצהר'  פי

 גרמ' דמי כמצות עשה שהזמן              ובקר וצהרים אשיחה    מ

 

 קמ"ל כיון דרחמוי נחילא            פר  

 נשים פטורות קמ"לא   

 קמ"ל ]תפילה רחמי היא[            פי  

 קמ"ל[            מ   

 
 דף יב עמוד א  —רי"ף מסכת ברכות דף יא עמוד ב 

ת תפלה ומזוזה וברכת קרית שמע ותפילין דהוה ליה מצות עשה שהזמן גרמא וכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורו

 המזון דהוה ליה מצות עשה שלא הזמן גרמא וכל מצות עשה שלא הזמן גרמא נשים חייבות 

 

 ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה ה  

והמצוה החמישית היא שצונו לעבדו יתעלה וכבר נכפל צווי זה פעמים, אמר )משפטים כג כה( ועבדתם את י"י אלהיכם 

ולשון ספרי ולעבדו זו ..ודו ואמר )ואתחנן ו יג( ואותו תעבוד ואמר )ס"פ עקב( ולעבדו.ואמר )ראה יג ה( ואותו תעב

 ..תפילה.

 

 ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה י  

ולשון התוספתא )רפ"ג( כשם שנתנה תורה קבע לקריאת שמע כך נתנו חכמים זמן לתפלה. כלומר שזמני התפלה אינם מן ...

מן התורה כמו שבארנו )ע' ה( והחכמים סדרו לה זמנים. וזהו ענין אמרם )שם כו ב(  התורה. אמנם חובת התפלה עצמה היא

 תפלות כנגד תמידין תקנום. כלומר סדרו זמניה בזמני ההקרבה.
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 ב -רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק א הלכות א

היא תפלה שנאמר ולעבדו בכל מצות עשה להתפלל בכל יום שנאמר ועבדתם את ה' אלהיכם, מפי השמועה למדו שעבודה זו 

לבבכם אמרו חכמים אי זו היא עבודה שבלב זו תפלה, ואין מנין התפלות מן התורה, ואין משנה התפלה הזאת מן התורה, 

 ואין לתפלה זמן קבוע מן התורה.                                                                        

ין בתפלה לפי שהיא מצות עשה שלא הזמן גרמא אלא חיוב מצוה זו כך הוא שיהא אדם מתחנן ולפיכך נשים ועבדים חייב

ומתפלל בכל יום ומגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך שואל צרכיו שהוא צריך להם בבקשה ובתחנה ואחר כך נותן 

 שבח והודיה לה' על הטובה שהשפיע לו כל אחד לפי כחו. 

 

 את כפים פרק ו הלכה ירמב"ם הלכות תפילה ונשי 

 ...וכל איש שפטור מקריאת שמע פטור מן התפלה ם וקטנים חייבים בתפלהנשים ועבדי

 

 כסף משנה הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ו הלכה י  

וכל איש שפטור וכו'. רוב הפטורים מק"ש נאמר בהם שפטורים גם מן התפלה ואף באותן שלא נתפרש פטורים מק"ו דק"ש 

 טורים תפלה דרבנן לא כ"ש:דאורייתא פ

 

 רמב"ם פירוש המשניות קידושין א:ז )מהדורת קאפח(

ומצות עשה שהזמן גרמה היא שחובת עשייתה בזמן מסויים, ושלא באותו הזמן אין חיובה חל כגון הסוכה והלולב והשופר 

גרמה הן המצות שחובתן חלה  והתפילין והציצית לפי שחובתן ביום ולא בלילה, וכל כיוצא באלו.  ומצות עשה שלא הזמן 

בכל הזמנים כגון המזוזה והמעקה והצדקה, וכבר ידעת שכלל הוא אצלינו אין למדים מן הכללות, וָאְמרֹו "כל", רוצה לומר 

על הרוב, אבל מצות עשה שהנשים חייבות ומה שאינן חייבות בכל הקפן אין להן כלל אלא נמסרים על פה והם דברים 

אכילת מצה ליל פסח, ושמחה במועדים, והקהל, ותפלה, ומקרא מגילה, ונר חנוכה, ונר שבת, וקדוש מקובלים, הלא ידעת ש

 היום, כל אלו מצות עשה שהזמן גרמה וכל אחת מהן חיובה לנשים כחיובה לאנשים.

 

 רש"י, ברכות כ: 

 ולא גרס פשיטא, דהא לאו דאורייתא היא. —הכי גרסינן: תפלה דרחמי נינהו 

 

 סכת פסחים דף קיז עמוד ב  תלמוד בבלי מ 

 -דרחמי נינהו. אמר רבי זירא: דקידושא  -גואל ישראל. מאי טעמא  -גאל ישראל, דצלותא  -אמר רבא: קריאת שמע והלל 

 דרחמי נינהו. -קדשנו במצותיך. מאי טעמא  -אשר קדשנו במצותיו וצונו, דצלותא 

 

 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לג עמוד א  

 כל היכי דבעי מצלי.תפלה. רחמי היא, 

 

 תוספות מסכת ברכות דף כ עמוד ב 

ורש"י  —בתפלה פשיטא כיון דכתיב ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה כמצות עשה שהזמן גרמא הוי קמ"ל דרחמי נינהו 

 לא גריס ליה שהרי תפלה דרבנן היא ומאי מ"ע שייכי ביה

 

  השגות הרמב"ן לספר המצוות מצות עשה ה

ואין הסכמה ...ולשון ספרי ולעבדו זו תפלה...משית שנצטוינו בעבודתו שנ' ועבדתם את י"י אלהיכם וגו'כתב הרב המצוה הח

וכבר ראינו בהלכות תפלה )רפ"א( שאמר שחייב אדם מן התורה בתפלה ...בזה. שכבר בארו החכמים בגמרא תפלה דרבנן 

זה המאמר במצו' עשירית שזמני התפלה אינם מן בכל יום אלא שאין מנין התפלות ולא משנה התפלה מן התורה וכך כתב ב

.וכבר אמרו )סוף ר"ה( ברב יהודה דמתלתין יומין ..התורה אבל חובת התפלה עצמה היא מן התורה. וגם זה איננו נכון בעיני

לתלתין יומין הוה מצלי, לפי שהיה עוסק בתורה וסומך על מה שאמרו )שבת יא א( חברים שהיו עוסקין בתורה מפסיקין 

לק"ש ואין מפסיקין לתפלה, שהיא דרבנן לעולם. אלא ודאי כל ענין התפלה אינו חובה כלל אבל הוא ממדות חסד הבורא ית'  

אסמכתא היא או לומר שמכלל העבודה שנלמוד תורה ...ומה שדרשו בספרי..עלינו ששומע ועונה בכל קראינו אליו.

 בדו כעיני עבדים אל יד אדוניהם.ושנתפלל אליו בעת הצרות ותהיינה עינינו ולבנו אליו ל

 

 תלמיד רבינו יונה ברכות יא: )בדפי הרי"ף( 

ואע"פ שהתפלה יש לה זמן קבוע אפ"ה כיון שאמרו הלואי שיתפלל אדם כל היום כולו כמצוה שאין הזמן גרמא דיינינן לה 

 ולפיכך נשים חייבות אי נמי מפני שהיא רחמים...
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 ( ף" הריברכות ז. )בדפי   יונה  רבינותלמיד 

 מתפללות שהנשים העולם בכל שנהגו המנהג על הוא תימה הקודש בלשון  אלא נאמרת אינה ביחיד דתפילה דאסיקנא כיון 

 ...הקודש בלשון  אלא להתפלל להן  היה לא בתפילה שחייבות שכיון  לשונות בשאר

 

 שולחן ערוך אורח חיים סימן קו סעיף א 

 בתפלה, מפני שהיא מ"ע שלא הזמן גרמאונשים ועבדים, שאע"פ שפטורים מק"ש חייבים 

 

 מגן אברהם שם ס"ק ב 

כן כתב הרמב"ם, דסבירא ליה דתפלה מצות עשה דאורייתא הוא דכתיב ולעבדו בכל לבבכם וכו'.  אך —מצות עשה

מדאורייתא די בפעם א' ביום ובכל נוסח שירצה. ולכן נהגו רוב נשים שאין מתפללות בתמידות משום דאומרים מיד בבקר 

סמוך לנטילה איזה בקשה, ומדאורייתא די בזה, ואפשר שגם חכמים לא חייבום יותר.  והרמב"ן סובר תפלה דרבנן, וכן דעת 

 רוב הפוסקים...

 

 מגן אברהם אורח חיים סימן ע 

נ"ל דנשים פטורות ג"כ מברכת ק"ש דיש להם ג"כ זמן קבוע כמ"ש ס"ס נ"ח וכ"מ ממ"ש תר"י וז"ל ואע"פ שהתפל' יש לה 

 מן קבוע מ"מ כיון שאמרו הלואי שיתפלל אדם כל היום כולו כמצוה שאין הז"ג דיינ' לה א"נ מפני שהוא רחמים עכ"לז

 

 שולחן ערוך אורח חיים סימן רצט סעיף י  

 ...וכן נשים שאינן מבדילין בתפלה יש ללמדן שיאמרו המבדיל בין קודש לחול קודם שיעשו מלאכה.הגה: ..

 

 רצט:טז  מגן אברהם אורח חיים

מ"מ רובן לא נהגו להתפלל במ"ש ואפשר לומר כיון דתפלת ערבית  וואע"ג דחייבות בתפלה כמ"ש סי' ק"  —שאין מבדילין 

 רשות אלא דקבלו עלייהו כחובה והנשים לא קבלוהו עלייהו במ"ש:

 

 משנה ברורה שם ס"ק ד

עיקר מצות תפלה היא מן התורה שנאמר  כ"ז לדעת הרמב"ם שרק זמני התפלה הם מדברי סופרים אבל—שהיא מ"ע וכו'

ולעבדו בכל לבבכם איזו עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפלה אלא שאין לה נוסח ידוע מן התורה ויכול להתפלל בכל נוסח 

שירצה ובכל עת שירצה ומשהתפלל פ"א ביום או בלילה יצא י"ח מן התורה וכתב המ"א שע"פ סברא זו נהגו רוב הנשים 

י"ח בתמידות שחר וערב לפי שאומרות מיד בבוקר סמוך לנטילה איזה בקשה ומן התורה יוצאות בזה ואפשר   שאין מתפללין 

שאף חכמים לא חייבו יותר אבל דעת הרמב"ן שעיקר מצות תפלה היא מד"ס שהם אנשי כה"ג שתיקנו י"ח ברכות על הסדר 

שהזמן גרמא והנשים פטורות מכל מ"ע שהזמן  להתפלל אותן שחרית ומנחה חובה וערבית רשות ואע"פ שהוא מ"ע מד"ס

גרמא אפילו מד"ס כגון קידוש הלבנה אעפ"כ חייבו אותן בתפילת שחרית ומנחה כמו אנשים הואיל ותפלה היא בקשת 

רחמים. וכן עיקר כי כן דעת רוב הפוסקים...ע"כ יש להזהיר לנשים שיתפללו י"ח...וכ"ז לענין שחרית ומנחה אבל תפלת 

רשות אע"פ שעכשיו כבר קבלוהו עליהם כל ישראל לחובה מ"מ הנשים לא קבלו עליהם ורובן אין מתפללין  ערבית שהוא

 ערבית. ותפלת מוספין בצל"ח כתב דפטורות אבל בספר מגן גבורים פסק דחייבות עי"ש:

 

 קו:ז   אורח חיים ערוך השולחן 

רי לדידיה אין חילוק בדרבנן בין זמן גרמא לאין זמן גרמא והנה זהו ודאי דלרש"י נשים חייבות בג' תפילות ביום כאנשים שה

אבל להרי"ף והרמב"ם דלא גרסי טעם דרחמי ממילא דאין חיובן אלא פעם אחת ביום ובאיזה נוסח ...וגם להתוספות כן הוא

     שהוא.

 

 בני ציון סימן קו:א 

תפילה. ובודאי מיירי בכל התפילות, ולא רק ...ויותר מזה קשה, דהרמב"ם כתב בסוף פ"ו נשים ועבדים וקטנים חייבים ב

על...פ"א ביום באיזה נוסח שהוא, אלא בסתם תפילה מיירי בכל הפרק, ועוד דומיא דקטנים שחייבין בכל התפילות, והרי 

 נראה ברור שגם הרמב"ם מחייב נשים בכל התפילות ודלא כמ"ש המ"א והפ"ם.

מ"ד הואיל וכתיב...הו"ל מ"ע שהז"ג וכל מ"ע שהז"ג נש' פטורות  גרסתו בגמרא, "תפילה פשיטאוזה עולה באמת לפי 

קמ"ל."...וזהו כל החידוש שאף בהן נשים חייבות אע"פ שהחיוב דרבנן תלוי בזמן, והטעם הוא דכיון שעיקר חיוב התפלה 

זמן, וזהו שכתב מדאורייתא אינו תלוי בזמן ונשים חייבות בו אף חכמים לא הוציאו אותן מהחיוב שלהם אע"פ שקבעו לו 
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הרמב"ם ולפיכך נשו"ע חייבין בתפלה לפי שהא מ"ע שלא הזמ"ג.  שזהו יסוד הטעם לחיוב נשו"ע ומשו"ה חייבין בכל 

 התפלות כדכתב בפ"ו, ולשם כך באמת חזר וכתבו כאן...

הבית ובטיפול  ולי נראה ללמד זכות על רוב הנשים שאין מתפללות בתמידות דרוב הנשים מוטל עליהן להתעסק בכל צרכי

ילדים והכנת צרכיהם, שמטריד הלב ומבלבל הכונה, ובמצב זה אין להתפלל כמו שכתב הרמב"ם בפ"ד מצא דעתו משובשת  

ולבו טרוד אסור לו להתפלל עד שתתישב דעתו...ואע"ג שעכשיו אין אנו נזהרי' בזה מפני שאין אנו מכונים כ"כ בתפלה, 

כי מדינא  שי' שנמצאות במצב שיכולות להתפלל ודאי צריכות להתפלל כל הג' תפלות, לגבי טרדות הנשי' שאני...אבל אלו הנ

 נשים חייבות בכל התפלה אליבא דכו"ע. 

 

 שו"ת דברי יציב חלק או"ח סימן קכא 

ע"ד מה שנשאלת מנות ביתך היא בתי תחי', בנשים שלא התפללו מנחה קודם הדלקת הנרות, אי יאות להון עוד להתפלל 

 להתפלל מנחה אחר כך. מנחה באחרה 

אולם אחר כתבי עלה בדעתי שאולי יתכן לומר שגם בשכחה להתנות, מ"מ יש להתיר לה להתפלל ברגילה להתפלל תמיד ...

וקיבלה עליה, כי באמת סתמא דמשנה בפרק מי שמתו נשים וכו' וחייבים בתפילה, ובגמ' דרחמי נינהו, והמג"א בסי' ק"ו 

תא די בפעם אחת ביום בכל נוסח שירצה לכך נהגו רוב נשים שאין מתפללות בתמידות וכו',  סק"ב כתב רק שכיון שמדאוריי

וא"כ יש מקום גדול להצריך לנשים ...ואפשר שגם חכמים לא חייבו אותם עיי"ש, וא"כ המג"א כתב זה רק בדרך אפשר

ירובין ס"ה ע"א יכולני לפטור מדין אך עדיין יש לי להצדיק המנהג שהזכיר המג"א, כיון דבש"ס ע..להתפלל שחרית ומנחה.

תפלה שנאמר שכורת ולא מיין עיי"ש, ובברכות דף ל' ע"ב אר"א לעולם ימוד אדם את עצמו אם יכול לכוון יתפלל וכו'  

ועכ"פ יש סמך גדול לנשים בזמה"ז שאינן בגדר ימוד את עצמו שיכול לכוון, וכסתמא דלשון הרמ"א בסימן ק"א ...עיי"ש

ן חוזרין משום חסרון כוונה שאף בחזרה קרוב הוא שלא יכוון עיי"ש, וק"ו לנשים דטרידי טובא ורשות  ס"א והאידנא אי

בעליהם עליהם והטף תלויים בהם, לזה נהגו רוב נשים שאין מתפללות בתמידות, ורק כשימודו בעצמן שיכולים לכוון עכ"פ 

 ...חייבות בתפלה שכיון שבאמת מעיקר התקנתא היו..לפי האפשרות, ולפענ"ד זה אמת.

 

 שו"ת בני בנים ב:ו 

מה שכתבתי לו שלדעת הרמב"ם נשים פטורות מתפלה סדורה, כן כתבו המגן אברהם והאחרונים, אבל ברמב"ם הלכות 

תפלה סוף פרק ו' מוכח שחייבות בתפלת שמונה עשרה שעוסק בה שהרי כלל שם קטנים עם נשים ועבדים וקטנים אינם 

ולכן אין ברמב"ם מקור לפטור נשים מתפלת שמונה עשרה.  ורק בספר בני ציון לימד עליהן ...לה דאורייתאפחייבים בת

כות שכיון שטרודות בטף וכו' אין דעתן פנויות לתפלה ופטורות מדינא דגמרא, שאף על פי שגברים קבלו עליהם להתפלל ז

כוונה של גברים בבית הכנסת משל נשים  למרות שאינן מתכוונים היטב מכל מקום נשים לא קבלו עליהן, וגם שונה חוסר

 ולכן העמידו עצמן על עיקר הדין...אבל פנויות ושאינן טרודות חייבות.   בבית שהילדים מפריעים שם והוי אונס טפי.

 

 , ר' בן ציון אבא שאול, ישראל, המאה הכ' שו"ת אור לציון, חלק ב, ז:כד

ה ללדת, והבעל צריך לטפל בילידים ואינו מוצא זמן להתפלל, ...והוא הדין לאיש, שאם האשה אינה בבית, כגון שהלכ

 שפטור מן התפילה משום עוסק במצוה, ואף אינו חייב בתשלומין.
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 יחידה שניה: מגדר ודברים שבקדושה 

 

 כבוד צבור מגדר ו .א

 

 תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כג עמוד א 

 ולין למנין שבעה, ואפילו קטן ואפילו אשה. אבל אמרו חכמים: אשה לא תקרא בתורה, מפני כבוד צבור.תנו רבנן: הכל ע
 

 ר' דוד ב"ר שמואל כוכבי, פרובנס, המאה הי"ד  בית תפילה בית הקדש,  ספר הבתים,

ור אלא כשמתפללין בבית יש מן הגדולים שכתב שהמתפללין בבתיהם בעשרה אשה קוראה שם בתורה, שלא נקרא ציב

 .הכנסת

 

 מגדל עוז, הלכות יולדת, שוקת ב, יב עמוד ג, ר' יעקב עמדין 

ונראה דכשמתפללין וקורין עשרה בצמצום בבית היולדת ואין בעלה כאן, יש להעמיד הדבר על הדין שאשה עולה וקוראה 

מרו אלא בקהל רב, ושלא לעשות תדיר, אבל אע"ג שאמרו חכמים לא תקרא בציבור מפני הכבוד, לא א  בתורה כהאי גוונא.

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, 

 כך דעתי נוטה אם יסכימו עמי חברי.  כדיעבד דמי. ובאופן זה

 

 אור לציון, תשובות ב, הלכות פסוקות, אורח חיים א, עמוד פו, ר' בן ציון אבא שאול, ישראל, המאה הכ' 

ואגב יש להעיר במה שכתב מרן בשו"ע...הכל עולים למנין שבעה, אפילו אשה וקטן שיודע למי מברכין, אבל אמרו חכמים 

רא בציבור מפני כבוד הציבור, וצריך עיון, שאם עכ"פ אין אשה עולה מפני כבוד הציבור, מאי נפק"מ שאשה אשה לא תק

עולה למנין שבעה, ולשם מה כתב מרן הלכה זו.  ולכן היה נראה לומר שנפק"מ במקום שאין חשש משום כבוד הציבור, 

כל שאר המתפללים הם בניה ונכדיה, שאז אין כגון במקום שהמתפללים הם בני משפחה אחת, והאשה היא ראש הבית ו

 חסרון כבוד הציבור במה שתעלה לתורה, בכה"ג שפיר יכולה לעלות לתורה ולהצטרף למנין שבעה.  ולמעשה צ"ע.

 

 דברים שבקדושה  .ב

 

 לבוש קמג:א 

  קריאת התורה היא דבר שבקדושה, ואין דבר שבקדושה פחות מעשרה כדילפינן מונקדשתי וגו

 

 ו -מגילה ד:ה המשנ

 :המפטיר בנביא הוא פורס על שמע והוא עובר לפני התיבה והוא נושא את כפיו ואם היה קטן אביו או רבו עוברין על ידו

 

 מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק י הלכה ו 

ן בנביא, ואין עושין אין פורסין על שמע...ואין עוברין לפני התיבה...ואין נושאין את כפיהן, ואין קורין בתורה, ואין מפטירי

מעמד ומושב...ואין אומרין קדיש וברכו פחות מעשרה; ורבותינו שבמערב אומרים אותו בשבעה, ונותנין טעם לדברים, 

בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו י"י, כמניין התיבות, ויש אומרים אפילו בששה, שברכו ששי הוא; ובמקום שיש 

בין קדיש, ולאחר התפילה עמד אחד שלא שמע בפני אילו, ואמר ברכו או קדיש, וענו  שם תשעה או עשרה ששמעו בין ברכו

; וכבר התקינו חכמים לחזנים לומר לאחר גאולה, יהי שם י"י מבורך מעתה ועד עולם, ואחריו, יצא ידי חובתואילו אחריו,  

 דם כל היום כולוברכו את י"י המבורך, כדי לצאת אותם שלא שמעו, דאמר ר' יוחנן הלואי ויתפלל א

 

 מחזור ויטרי סימן מד )עיין גם במקור המקביל שו"ת רש"י סימן צב( 

ועל עשרה שהתפללו כולו ושמעו קדוש' וברכו וסדר תפילה. שיכולין להימנות להמניין אחר בשביל אחד שלא התפלל. כמו 

ל לחזור ולהתפלל להוציא את החייב.  שעושין לחתן. או למי שלא השכים לבית הכנסת ואפילו אחד מאותן שהתפללו כבר יכו

וסומך ר' ומראה פנים. מן הציבור שמתפללין י"ח כל אחד לעצמו. וחוזר וכופלו השליח ציבור בשביל קדושה. נמצא 

שהמתפללין נימנין לסדר המניין על הקדושה לבדה. נענה מאן דהו וא'. שמא בשביל הקדושה שלא אמרו כל אחד לעצמו הן 

ין מחוייבין בדבר. והשיב ר'. לא מצינו בכל התלמוד חיוב קדושה אלא חביבה היא לנו ואינה בפחות נימנין. נמצאו עדי

 מעשרה:
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 מרדכי מגילה רמז תתי 

 נאמר ועוזבי ה' יכלו:  שאין מניחין שם י'ועל היוצאים 

 

 נה:ב או"ח רמ"א 

 אבל אם נשארו י' מותר לצאת 

 

 בית יוסף אורח חיים סימן נג 

י המפרשים שכתבתי משמע בהדיא שקטן אינו רשאי לירד לפני התיבה אפילו באקראי בעלמא ויש  ומדברי רבינו ודבר

 לתמוה על מה שנהגו שקטן יורד לפני התיבה במוצאי שבתות להתפלל תפלת ערבית

ואפשר לומר דלא הקפידו חכמים אלא בתפלת שחרית שיש בברכת יוצר ובתפלה קדושה וגם שצריך שליח ציבור לחזור  

להוציא הרבים ידי חובתן וקטן כיון דלאו בר חיובא הוא אינו מוציאם כדתנן כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא  התפלה

 את הרבים ידי חובתן

ושמעתי שהרב ה"ר יוסף אבודרהם קרא תגר על מנהג זה שנהגו הקטנים לירד לפני התיבה במוצאי שבתות והסכים על 

 ל לבטל המנהגידו הרב הגדול מה"ר יצחק די ליאון ז" 

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 

הקטן מוציאן עכ"ל. ולפי טעם זה יש מקום למנהג לומר שהצבור מוחלים על  כבוד הצבור לא עבדינן גנאי הוא לצבור ש

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.

 

 שולחן ערוך אורח חיים סימן נג סעיף י 

 על מקומות שנוהגים שהקטנים יורדין לפני התיבה להתפלל תפלת ערבית במוצאי שבתות.  יש ללמוד זכות

 הגה: ובמקומות שלא נהגו כן, אין לקטן לעבור לפני התיבה אפילו בתפלת ערבית

 

 מגן אברהם שם 

 דהא אינו מוציא הרבים ידי חובתן דהא אין מחזירין התפלה רק שאומר קדיש וברכו

 

   גילה ג.מלחמות ה' על רי"ף מ

השנויים במשנתינו כולם חובות הצבור הן ואינן אלא במחויבים בדבר אבל מגילה כשם שהצבור חייב כך כל יחיד ויחיד 

 חייב...

 

 . רש"י מגילה כד

 .שבתפלה להוציא את הצבור בקדושה -הוא עובר לפני התיבה 
 

 מז:  ברכות רש"י

 . להוציא רבים ידי חובתם בקדושה –מצוה דרבים 
 

 . מגילה כד תוספות

שלא יוציא אחרים ידי  הכא מודה :( דף יט)ואפילו לרבי יהודה דמכשיר ליה במגילה לעיל  -אבל אינו פורס על שמע 

 חובתן בדבר שבקדושה 
 

 . חידושי הרשב"א מגילה כד

 ... שיוציא בו את הרבים ידי חובתןדכיון דאיכא דבר שבקדושה אינו בדין . אבל אין פורס על שמע

 

 הלכות קדיש סימן ט דרך החיים, 

 יכולין הנשארים לצאת אם כבר שמעו קדושה וברכו והקדישין עד אחר עלינו

 

 שבלי הלקט ענין תפילה סימן כ 

וכן מצאתי לרבינו ישעיה זצ"ל אע"ג דאמרינן שומע כעונה הני מילי בברכות אבל בקדוש ומודים ואמן יהא שמיה רבא 

 ...די חובתו בשמיעה עד שמוציא בפיו עם הצבורשהן קלוסין חשובין לפני הקב"ה אינו יוצא י
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 ערוך השלחן או"ח תקפא:ה

ואי משום קדיש וקדושה וברכו אין זה יציאת חובה דכל עשרה מישראל עונין דבר שבקדושה ומי שיש בשעת מעשה עונה 

 עמהם וכן בעניית אמן

 

 שו"ת משפטי עוזיאל כרך ג, מילואים ב 

במלה אחרי המברך והקורא אינו אלא מקריא לפניהם הדברים, הרי שהם יוצאים ידי ...במקום שהשומעים אומרים מלה 

וכן בקדושת השם פותח דברי קדושה  חובתן בברכת עצמם והקורא אינו אלא מסדר הדברים פותח וחותם כל ברכה. 

 והקהל עונים אחריו שפיר יכול המקריא להיות קטן או אשה... 

 

 ספר המחכים ד"ה הקורא 

אותם קדישים שאומרים קטנים לא נתקנו אלא לחנכן במצות דאי הוו חובה האיך מוציאין את הקהל, שכל שכל  ]אה[נר

 . שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא אחר ידי חובתו

 

 שולחן ערוך הרב או"ח נג:יג

יאין את  יש ללמד זכות על מקומות שנוהגין שהקטנים יורדים לפני התיבה להתפלל ערבית במוצאי שבתות לפי שאין מוצ

הרבים ידי חובתן שהרי אינן מחזירין את התפלה רק שאומרים ברכו וקדיש ובמקומות שלא נהגו כן אין לקטן לעבור 

ואין ברכו של תפלת שחרית וערבית דומה לברכו של קריאת ...לפני התיבה אפילו בתפלת ערבית )משום ברכו שבה

לו הן חובה על כל צבור לשמען שחרית וערבית( וקטן שאינו  אבל א...התורה שקטן יכול לאמרה לפי שאינה חובה כל כך

 חייב אינו מוציאם ידי חובתן.

 

 שו"ת חוות יאיר סימן רכב 

שאלה דבר זר נעשה באמשטרדם ומפורסם שם. שאחד נעדר בלי בן וצוה לפני פטירתו שילמדו עשרה כל יום תוך י"ב חודש 

חו בידה חכמי הקהילה והפרנסים. ואף כי אין ראיה לסתור הדבר כי בביתו בשכרם ואחר הלימוד תאמר הבת קדיש...ולא מי

גם אשה מצוות על קידוש השם גם יש מנין זכרים מקרי בני ישראל...מ"מ יש לחוש שע"י כך יחלשו כח המנהגים של בני 

 למחות.  ישראל שג"כ תורה הם ויהיה כל אחד בונה במה לעצמו ע"פ סברתו...ולכן בנדון זה שיש אסיפה ופרסום יש

 

  מילואים סימן ב -כרך ג  עוזיאל שו"ת משפטי

שקטנים חייבים  הא למדת...ומזוזה תשיבני מדתנן: נשים ועבדים וקטנים פטורין מק"ש ומן התפילין וחייבים בתפלה ואל...

רש"י:  הרבים ידי חובתם. ואין זו תשובה. שהרי פירש בתפלה ובכלל תפלה הוא גם קדושת ה', וכיון שכך מוציאים את

ואינה  ותקנוה אף לנשים ולחנוך קטנים. דוק ותשכח דחובת קטנים אינה אלא ממצות חנוך ,דתפלה רחמי ומדרבנן היא

 .כחובת הנשים שחייבות כאנשים מתקנת רבנן 

 

 עוד ישראל יוסף בני חי סימן לב  

ה לומר קדיש אלא שלא תעשה  מצד עיקר הדין הבת יכול...שכתב שאם אין למת בן רק בת...ועיין בתשובות חוות יאיר

 . כן שעל ידי זה יתחלשו מנהגי ישראל וכיון דאיכא פרסום יש למחות
כ " ונראה עכשיו שכמה אנשים ונשים מישראל לוחמים בעד שווי הנשים לעומת האנשים ביחס עם עליות בשביל הנשים א

ה ההשפעה של הרבנים השמרנים י זה תתרב" אם הרבנים החרדים ימנעו אשה מלומר קדיש במקום שישנה אפשרות שע

 .והריפורמים אז אסור למנוע בת מלומר קדיש
 

 שו"ת בני בנים ד:ג 

קורא קורא בתורה ואילו העולים לתורה מברכים אבל אינם קוראים אם כן בטל ענין כבוד -...היום שרק הבעל

בור אלא משום שהן פתח הצבור...וכתבתי כמה פעמים שלדעתי עיקר איסור עליות נשים היום אינו משום כבוד צ

 למתבוללים.
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 יחידה שלישית: מגדר ומניין 

 

 ב :ד רות

ַקח ים ֲעָשָרה ַויִּ ְקֵני ֲאָנשִּ זִּ יר מִּ  :ַוֵיֵשבּו ְשבּו־פה ַויאֶמר ָהעִּ

 

 משנה סנהדרין א:ו 

ושפטו   :נאמרסנהדרי גדולה היתה של שבעים ואחד, וקטנה של עשרים ושלשה...ומנין לקטנה שהיא של עשרים ושלשה, ש

עד מתי לעדה הרעה הזאת,   :העדה והצילו העדה, עדה שופטת ועדה מצלת, הרי כאן עשרים. ומנין לעדה שהיא עשרה, שנאמר

 .. יצאו יהושע וכלב.

 

 משנה מגילה ד:ג 

אין עושין אין פורסין את שמע, ואין עוברין לפני התבה, ואין נושאין את כפיהם, ואין קורין בתורה, ואין מפטירין בנביא, ו

מעמד ומושב, ואין אומרים ברכת אבלים ותנחומי אבלים וברכת חתנים, ואין מזמנין בשם, פחות מעשרה. ובקרקעות, תשעה 

 וכהן. ואדם, כיוצא בהן:

 

 מסכת סופרים פרק י הלכה ו 

ויש אומרים אפילו ...ואין אומרין קדיש וברכו פחות מעשרה; ורבותינו שבמערב אומרים אותו בשבעה...אין פורסין על שמע

 ...בששה

 

 תלמוד ירושלמי מסכת מגילה פרק ד דף עד עמוד ג /מ"א

אמ' ר' סימון נאמר כאן תוך ונאמר להלן ויבאו בני ישראל לשבור בתוך הבאים מה תוך שנאמר להלן עשרה אף כאן עשרה. 

אל ונאמר להלן בני ישראל מה להלן אמר ליה רבי יוסה בי רבי בון אם מתוך את למד סגין אינון! אלא נאמר כאן בני ישר

 עשר' אף כאן עשרה. 

 

 תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כג עמוד ב 

כל דבר  -מנא הני מילי? אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: דאמר קרא +ויקרא כ"ב+ ונקדשתי בתוך בני ישראל 

כתיב הכא ונקדשתי בתוך בני ישראל,  דתני רבי חייא: אתיא תוך תוך, -שבקדושה לא יהא פחות מעשרה. מאי משמע? 

וכתיב התם +במדבר ט"ז+ הבדלו מתוך העדה, ואתיא עדה עדה, דכתיב התם +במדבר י"ד+ עד מתי לעדה הרעה הזאת, מה 

 אף כאן עשרה.  -להלן עשרה 

 

 דף מח עמוד א  -תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מז עמוד ב 

  אמר רבי יוסי: קטן המוטל בעריסה מזמנין עליו.

 והא תנן: נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהם! 

אבל  –הוא דאמר כרבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי: אף על פי שאמרו קטן המוטל בעריסה אין מזמנין עליו 

 עושין אותו סניף לעשרה. 

 ואמר רבי יהושע בן לוי: תשעה ועבד מצטרפין. 

הכנסת ולא מצא עשרה, ושחרר עבדו והשלימו לעשרה; שחרר אין, לא שחרר    מיתיבי: מעשה ברבי אליעזר שנכנס לבית

 לא! 

 ..תרי אצטריכו, שחרר חד ונפיק בחד.

 אמר רב הונא: תשעה וארון מצטרפין. 

 אמר ליה רב נחמן: וארון גברא הוא? 

 ..אלא אמר רב הונא: תשעה נראין כעשרה מצטרפין.

 אמר רבי אמי: שנים ושבת מצטרפין. 

 ה רב נחמן: ושבת גברא הוא? אמר לי

  ..אלא אמר רבי אמי: שני תלמידי חכמים המחדדין זה את זה בהלכה מצטרפין.

 אמר רבי יוחנן: קטן פורח מזמנין עליו. 

 ...אין מזמנין עליו –ושלא הביא שתי שערות , קטן שהביא שתי שערות מזמנין עליו: תניא נמי הכי

 ולית הלכתא ככל הני שמעתתא... ...
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 ב  - תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף עד עמוד א

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק: נימנו וגמרו בעלית בית נתזה בלוד: כל עבירות שבתורה אם אומרין לאדם 

לא כי אתא רבין אמר רבי יוחנן: אפילו ש..יעבור ואל יהרג, חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. -עבור ואל תהרג 

אמר רבי יעקב  -וכמה פרהסיא? ..אפילו מצוה קלה יהרג ואל יעבור. -בשעת השמד, לא אמרו אלא בצינעא, אבל בפרהסיא 

ונקדשתי בתוך בני ישראל. בעי רבי : אמר רבי יוחנן: אין פרהסיא פחותה מעשרה בני אדם. פשיטא, ישראלים בעינן, דכתיב

דתני רב ינאי אחוה דרבי חייא בר אבא: אתיא תוך תוך, כתיב הכא  ירמיה: תשעה ישראל ונכרי אחד מהו? תא שמע,

אף כאן  -ונקדשתי בתוך בני ישראל וכתיב התם +במדבר ט"ז+ הבדלו מתוך העדה הזאת מה להלן עשרה וכולהו ישראל 

 עשרה וכולהו ישראל. 

 

 סידור רב סעדיה גאון פירושו על תפילת שחרית, אחר ישתבח

 התפלות האלה, ושיעור הציבור הוא עשרה זכרים שהגיעו לפרקם...ואם צבור מתפלל את שלש 

 

 רמב"ם הלכות תפילה יב:ג 

 אין קורין בתורה בציבור בפחות מעשרה אנשים גדולים בני חורין

 

 תוספות מסכת ברכות מה: 

 לענין קבוץ תפלה ולענין כל דבר שבעשרה. –"והא מאה נשי כתרי גברי דמיין" 

 

 ספר המאורות, מגילה ה. 

ונראה לומר שאף על פי שאשה כשירה להוציא את האיש ממקרא מגלה, שאין ראוי להשלים בה עשרה, דהיכא דבעינן 

 עשרה, אנשים דוקא בעינן.

 

 מאירי, בית הבחירה ברכות מז: 

 .של מעמד ותפלה' אינה עולה למנין י ...ואין דבר שבקדושה מסור לנשים...

 

 שבלי הלקט הלכות תפלה ט 

 אינן משלימין לעשרה.ונשים ועבדים 

 

 בית יוסף אורח חיים סימן קצט 

... ואע"פ שדבריו כדברי המשנה והברייתא שכתב רבינו בסמוך רצה רבינו לכתוב דבריו כדי ללמוד דאין מזמנין 

 בשם...והטעם שאין מזמנין בשם דהוי דבר שבקדושה וכל דבר שבקדושה לא יהא אלא בעשרה אנשים גדולים ובני חורין:

 

 ם הלכות ברכות פרק ה הלכה ז רמב"

 אבל נשים מזמנות לעצמן או עבדים לעצמן ובלבד שלא יזמנו בשם

 

 רבינו מנוח על הרמב"ם הנ"ל

וצ"ע...ועניין זה אינו בגמרא בפירוש, מיהו דינא הכי הוא...דהא כתיב במקהלות ברכו, והני לא איקרו קהל כלל. והכי נמי 

לא מצטרפי לעשרה, והן עצמן נמי לא אמרי' לא קדיש ולא קדושה, דכל דבר  אמרינן בתפלה דאחייבי בה ואפילו הכי

שבקדושה אינו בפחות מעשרה, דכתיב ונקדשתי בתוך בני ישראל, ולא בנות ישראל.  ועדה נמי בזכרים היא ולא בנקבות, 

ון ליתא אלא בעשרה דהא מרגלים אנשי הוו. וכיון דדבר שבקדושה ליתי' בפחות מעשרה אנשים, והזכרת השם בברכת זמ

משום דהוי דבר שבקדושה, ממילא אימעיטו להו נשים...ואף הסברא נותנת שלא יזמנו בשם, שהרי אין בהם דעת לגדל 

 ולרומם שמו של הב"ה כאנשים, וכתיב גדלו לה' אתי.

 

 ספר המאורות ברכות מה. 

 ...אדין זה בגמר רומכל מקום נראה שלא למחות בידם מלזמן בשם, כיון שלא הוזכ

 

 מאירי ברכות דף מז עמוד ב 

ומה שביארנו שהן מזמנות לעצמן, יש אומרים דוקא בזמון ג' שאין בו הזכרת השם, אבל אם היו עשר אע"פ שמזמנות מכל 

מקום אין מזמנות בשם, שהזכרת השם דבר שבקדושה הוא, ואין דבר שבקדושה מסור לנשים.  ויש חולקים בכך.  ויראה 

ששאלנו הזכרת השם בברכה בעשרה מדכתיב במקהלות ברכו אלקים, ונשים ועבדים לא איקרו קהל. כדעת ראשון, ממה 
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ומ"מ לענין צירוף אין מצטרפות אפי' סניפים לעשרה, ואע"פ שקטנים מצטרפים לפעמים, שאני התם דאתי לכלל חיוב.   

ע"ג דבקריאת התורה לא אמעוט אלא  ואעפ"י שבמקרא מגילה מצטרפות לעשרה ומוציאות את הרבים, בזה חיובם שוה.  א

 מפני כבוד צבור, מ"מ אינה עולה למנין י' של מעמד ותפלה.

 

 דברי רבינו תם המובאים בתוספות ר' יהודה שירליאון על ברכות דף מז עמוד ב 

"ש ואני מוסיף אפי' מוטל בעריסה, דאכל בי י' שכינתא שריא )סנהדרין לט.(, דכי גמירי קדושה בעשרה מונקדשתי, ל

גדולים ול"ש קטני', ובלבד שיהיו תשע גדולים, דטפי מחד לא, כדאמרי' גבי עבד, דליכא יקרא דשמיא כולי האי, ועבד נמי 

אייתי בכלל ונקדשתי, דשכינה שריא אכל מחוייבי מצות ובני ברית וה"מ דמצטרפי, כשישראל גדול מברך, אבל לאפוקי 

דכל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא אחרי' י"ח, והא דסלקי קטן ועבד  אינהו אחרי' לא, דהא אמרי' בשילהי ראש השנה

ואשה, דליתנהו בתלמוד תורה, למנין שבעה, משום דס"ת לשמיעה קאי, וברכתן אין לבטלה, דלא מברכי אקב"ו על התורה, 

 אלא אשר בחר בנו ואשר נתן לנו. וצורנו יתן לכולנו שלו'. 

 

 גיטין תא( מרדכי ברכות קנח )ובמקביל במרדכי 

...גם רבינו שמחה היה עושה מעשה לצרף אשה ]לי'[ לזימון, ואפילו אם תמצא לומר דאשה לא מיחייבא האשה אלא  

 מדרבנן...ה"מ לאפוקי אחרים י"ח, אבל לצרוף בעלמא להזכרת שם שמים, שפיר מצטרפת.

 

 מרדכי ברכות קעג

להינו, ומעשה דר' אליעזר ששחרר עבדו והשלימו  -ברוך אמצאתי בשם רבינו שמחה: עבד ואשה מצטרפין בין לתפלה בין ל

 לי' דמשמע דוקא בשחררו אבל אי לא שיחררו לא והוא הדין לאשה, יש לומר תרי הוו ושחרר חד ומילא בחד.

 

 שולחן ערוך אורח חיים סימן נה סעיף א 

"ה לקדושה וברכו שאין נאמרין בפחות אומרים קדיש. וא"א אותו בפחות מי' זכרים בני חורין גדולים שהביאו ב' שערות, וה

 מעשרה

 

 לבוש אורח חיים נה:ד, ר' מרדכי יפה, פולין, המאה הט"ז 

 ועבד ואשה וקטן אין מצטרפין שאינם חייבים במצות.  ויש מתירין בט' וצירוף קטן כיון שיכול להגיע לכלל חיוב מצות... 

 

 שולחן ערוך הרב או"ח נה:ה 
בט' וצירוף עבד או אשה או קטן לפי שעל כל עשרה בני ברית השכינה שורה אלא שאינו   יש מתירין לומר דבר שבקדושהיז

וי"א שאין אשה ועבד או קטן מצטרפים בשום יט ...שט' נראים כי'--כבוד שמים לומר דבר שבקדושה בפחות מט' בני מצות

מכן אין השכינה שורה ואין אומרים ענין אלא צריך שהיו כל עשרה זכרים בני חורין גדולים שהביאו שתי שערות ובפחות 

 דבר שבקדושה...וכן עיקר ואעפ"כ אין למחות באותן שנוהגין להקל בשעת הדחק...כיון שיש להם על מי שיסמכו... 

 
יז

 רב האי ור"ת ורז"ה כריב"ל ברכות מ"ז ב' 
יט

 "י רא"ש רמב"ם...רשב"א הרר"י ראב"ד ראבי"הר

 

 ספר האגור סימן רמ 

 מעולם נוהגים כך ולא שמעתי מקום שנוהגין כןואני המחבר לא ראיתי 

 

 בית יוסף אורח חיים סימן נה 

וכתוב במרדכי בשם רבינו שמחה דעבד ואשה מצטרפין לתפלה ולברכת המזון בעשרה ופשוט הוא שזהו לפירוש ר"ת דפסק 

לעבד וכיון דר"ת כרבי יהושע בן לוי בעבד אחד מצטרף וסובר רבינו שמחה דהוא הדין לאשה דבכל דוכתא אשה שוה 

 בעצמו לא רצה לעשות מעשה מי יקל בדבר וכן נהגו העולם שלא לצרף אשה כלל: 

 

 הב"ח פוסק כרבינו שמחה בזימון עשרה

 

 סימן נה או"ח מור וקציעה 

כתוב במרדכי דעבד ואשה מצטרפין לתפלה ולברכת המזון בעשרה. עכ"ל.  נראה דבודאי יש יסוד גדול לדברי רבינו שמחה 

ך הסוד, מלבד דרך הנגלה, שבלי ספק האשה מצטרפת בין למנין עשרה בין למנין שבעה, המבין יבין.  ולכן אמרו גם בדר

חז"ל בפירוש שהיא עולה למנין שבעה הקורין בתורה.  אלא שמכל מקום אמרו שלא תקרא בצבור מפני כבוד צבור, והוא  



 תפילה, שיוויונות והלכה  הרב איתן טוקר
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אותה מפני הכבוד בלבד, ואין אחר הסכמת הפוסקים כלום.  הדין לדברים הצריכים עשרה, בודאי שכן הלכה, שאין מצרפין 

אף על פי שהיה מקום לומר, לפי מה שכתבתי, שיש להקל לענין צרוף עשרה יותר מקריאת התורה דלא אפשר אלא עם 

הצבור במקום אחד ובמעמד אחד בתוכם ממש, מה שאין כן בצירוף לעשרה, דאפשר לאשה לעמוד מן הצד או בחדר, ובחצר  

הפרוץ במלואו לגדול, שבאופן זה כבר תוכל להצטרף עם שמירת כבוד הצבור במקומו עומד, אף על פי כן אין לזוז  קטן 

 מהכרעת הרב"י עדותו נאמנה, שפשט המנהג שלא לצרפה כלל. 

 

 ב   ןאורח לצדיק סימ

יימא לן הכי, ובהדיה מצאנו ואם תאמר, אי הכי, מהאי טעמא נמי נצטרף לאשה, דהא היא גם כן בת ברית כעבד, והא לא ק...

דאינה מצטרפת!  יש לומר, שאין הכי נמי דמן הדין מצטרפת...ובהדיא כתב המרדכי בשם הרב שמחה, הביאו הבית יוסף 

בסימן נ"ה, דאשה מצטרפת לתפלה.  אבל אין לנו לצרפה מפני כבוד הציבור...וכן נראה דברי הבית יוסף על ההיא דהרב 

ולם שלא לצרף אשה כלל," ע"כ מנהג בעלמא...ואם באשה מצאנו בהדיא שמצטרפת אי לאו  שמחה שכתב "וכן נהגו הע

משום כבוד הציבור, כל שכן בנדון דידן שעדיף טפי דלא שייך האי טעמא...והאנדרוגינוס פשיטא שמחוייב בתפלה כשאר 

 בכל מקום ובכל זמן.בני ישראל דמינה שאין להוציאו מכללם אלא לצרפו לכל דבר שבקדושה או אחד או יותר 

 

 שולחן ערוך הרב או"ח נה:ה 

א שאין אשה ועבד או קטן מצטרפים בשום ענין אלא " וי...וצירוף עבד או אשה או קטן ' יש מתירין לומר דבר שבקדושה בט

כ אין למחות באותן שנוהגין להקל " וכן עיקר ואעפ...צריך שהיו כל עשרה זכרים בני חורין גדולים שהביאו שתי שערות

 ...כיון שיש להם על מי שיסמכו...בשעת הדחק

 

 תולדות יעקב, אורח חיים סימן ה 

 נסתפקתי אם נשים מצטרפות לעשרה לתפילה יען דמחויבות המה בתפילה כמו אנשים...

ולכאורה משמע דאינן מצטרפות ליו"ד מדהוצרך רבי אליעזר לשחרר עבדו להשלים ליו"ד...טפי היה לו להצטרף לאשתו  

 ולא לעבור על עשה דלעולם בהם תעבודו. ודוחק לומר שלא היה לו אשה אז... או לבתו 

אבל האמת יורה . ד ונצטרך גם לשחרר עבד" הגם שיש לדחות ולומר דאין הכי נמי דהצטרף לאשתו אך בכל זה לא היו יו

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ד אבל זילא בהם מלתא להצ         " ואפשר דנהי דאשה מצטרפת ליו. דרכו דלא רצה להצטרף לאשה

 ...טרף לאשה דומיא דאין אשה מוציאה את הרבים במגילה משום דזילא בהו מלתא טובא

 

 (ו, אות ק)עורה שחר, קדושה 

פ בן סורר "ובסנהדרין ס...ת" רי דזהו לפי" וכתב הב', דאשה או עבד מצטרף לעשר[ שמחה' ר: ל" צ]י " מביא דעת רש...י" ובב

ולא עוד אלא דמשמע בתוך . משמע דאשה ועבד ודאי מצטרפין , מבעיא לן לענין מצות קידוש השם תשעה ונכרי אחד מהו

ואפשר הא דאשה אינה מצטרפת לתפילה משום דלאו אורח  "...ונקדשתי בתוך בני ישראל" עשרה נשים שייך 

י שם  " ולשיטת רש, שאכלו גבי והא מאה נשי כתרי גברי דמיא' פ ג" ברועיין ...אבל בקידוש השם ודאי מצטרפת...ארעא

 ...אפשר דעשרה נשים יכולות להצטרף לומר דבר שבקדושה
 

 ג  ןאורח לצדיק סימ

...דאטו משום שחייב בתפלה משום דרחמי נינהו יתחייב להתפלל בעשרה? הא אשה חייבת בתפלה מהאי טעמא ואינה חייבת 

ינה מצטרפת!...אחר כך יגע ולא מצא שהביא ראיה מהא דכתב הבית יוסף בשם המרדכי דטעמא להתפלל בעשרה, ומינה דא

דמאן דשרי לאיצטרופי קטן נראה דהיינו משום דכל בי עשרה שכינתא שריא ואמאי נוציא האנדרוגינוס מכלל זה כיון דהוי 

תיו שהביא מקטן ואשה לאו הלכתא נינהו, זרע קדש וכו'.  כל דבריו אינם אלא דברי תימא, דהא הודה ולא בוש שכל ראיו

ואם כן טעמא דבית שמאי אתא לאשמעינן וההיא טעמא לאו בר סמכא הוא כיון דלא קיימא לן הכי...ולפי דבריו בואו ונצרף 

לנשים לעשרה לתפלה, בין אחת או יותר, כיון שחייבות בתפלה וגם הן זרע קדש, ולכל דבר שבקדושה.  חי נפשי 

 נכלם להשיב על דברים אלו. שמתבושש אני ו

 

 ספרי במדבר פיסקא קלג 

ותקרבנה בנות צלפחד, כיון ששמעו בנות צלפחד שהארץ מתחלקת לשבטים לזכרים ולא לנקבות נתקבצו כולן זו על זו  

ליטול עצה אמרו לא כרחמי בשר ודם רחמי המקום בשר ודם רחמיו על הזכרים יותר מן הנקבות אבל מי שאמר והיה העולם 

חמיו על הזכרים ועל הנקבות רחמיו על הכל שנאמר ]נותן לחם לכל בשר וגו' )תהלים קלו כה( נותן לבהמה אינו כן אלא ר

 לחמה וגו' )שם /תהלים/ קמז ט( ואומר[ טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו )שם /תהלים/ קמה ט(. 


