
 

 תשובה בענין נשים במנין וכשליחות ציבור

 (או"ח ק"ו)

 

שאלה: האם נשים חייבות להתפלל את תפילת העמידה שלוש פעמים ביום? האם הן 

חייבות בתפילת מוסף ובתפילת נעילה? האם מותר לצרף אותן למנין לברכו, לקדיש, 

מוסף לחזרת הש"ץ ולקדושה? האם מותר להן לשמש כש"ץ לשחרית, מנחה, מעריב, 

 ונעילה?

 

רוב הכותבים הסתמכו  1תשובה: למרות כל מה שנכתב על נושא זה בשנים האחרונות,

). אבל עיון מעמיק בתלמוד 1575על דעות האחרונים שחיו לאחר ר' יוסף קארו (נפטר 

ובדברי ראשונים מלמדנו שניתן לענות בחיוב על כל השאלות הנ"ל. ועתה נסביר את 

 ניו.התשובה דבר דבור על אופ

 

 האם נשים חייבות להתפלל שלוש פעמים ביום?א) 

 

ועבדים  נשיםהמקור העיקרי על חיוב נשים בתפילת העמידה הוא משנה ברכות ג':ג': "

ובמזוזה ובברכת המזון".  וחייבין בתפילהוקטנים פטורין מקריאת שמע ומן התפילין, 

 2ו כמה כותבים בימינו" כפי שתירגמprayer" -"תפילה" במשנה איננה תפילה בכללותה 

זאת אומרת שלפי המשנה בברכות  3אלא תפילת העמידה או "שמונה עשרה" ותו לא. -

 נשים חייבות להתפלל את תפילת העמידה.

 

הסוגיא בבבלי ברכות כ' ע"ב הגיעה אלינו עם שינויי גירסא רבים וכבר הסביר המאירי 

רסא שהיתה לפניו. בדיקת ) שכל פוסק בסוגיא זאת פסק על פי הגי69על אתר (עמ' 



 

ארבעת כתבי היד השלמים של בבלי ברכות העלתה שיש שלוש גירסאות בסיסיות של 

 4סוגיא זאת, כשכל כתב יד גורס יותר מגירסא אחת. והרי שלוש הגירסאות הבסיסיות

 יחד עם רשימה של כתבי היד שגרסו כך:

 

 :גירסא א'

גרמא וכל מצות שהזמן  "קריאת שמע ותפילין" דהוה ליה מצות עשה שהזמן

 גרמא נשים פטורות.

"תפילה ומזוזה וברכת המזון" דהוה ליה מצות עשה שלא הזמן גרמא וכל מצות 

 עשה שלא הזמן גרמא נשים חייבות.

 1342משנת  95; בכ"י מינכן 1176של כ"י פירנצה שנעתק באשכנז בשנת  בגליוןכך גרסו 

הט"ו; ובכ"י -הספרדי במאה הי"ד שנעתק באיזור 366(פעמיים!); בכ"י אוקספורד 

 .1450שנעתק סביב שנת  671פריס 

 

 :גירסא ב'

מהו דתימא? הואיל וכתיב בה "ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה" [תהלים 

 קא משמע לן. -נ"ה:י"ח] כמצות עשה שהזמן גרמא הוא 

 

ס כך גרסו בכ"י פירנצה; כ"י מינכן (חלק בגליון); כ"י אוקספורד; כ"י פריס; ודפו

 וילנא.

 

 :גירסא ג'

 דרחמי נינהו. -וחייבין בתפילה 

 



 

; כ"י פריס; ודפוס בגליון בשם רש"י; כ"י מינכן בין השורותכך גרסו בכ"י פירנצה 

 וילנא.

 

 בדיקת מידגם מייצג של גאונים וראשונים העלתה שהם גרסו  ככל הנראה כדלהלן:

 

"ב ע"א); הרמב"ם בהלכות י-: הרי"ף לברכות על אתר (דפ' וילנא י"א ע"בגירסא א'

; "ויש ספרים דגרסי" 14-13תפילה א': ב'; ספר האשכול, מהד' אויערבך, חלק א', עמ' 

אצל תוספות ר' יהודה שירליאון, מהד' זק"ש, ירושלים, תשכ"ט, עמ' רנ"ה; סמ"ג עשין 

 ג.י"ט, דפ' ויניציאה ש"ז, ק' ע"ג; ארחות חיים, הלכות תפילה, סימן ס"ד = כל בו, ח' ע"

 

: תוספות הרא"ש כאן; ר' ישראל אלנקאוה, מנורת המאור, פרק כ', שער גירסא ב'

 .436רביעי, עמ' 

 

: הלכות גדולות, דפ' ווארשא, ב' ע"ג; רמב"ן בהשגותיו לספר המצוות, עשין, גירסא ג'

קנ"ז (בלי ציטוט מפורש); חידושי הריטב"א כאן. -סימן ה', מהד' שעוועל, עמ' קנ"ד

 שזה ההסבר המופיע בירושלמי ברכות ג':ג', ו' ע"ב. וכדאי לציין

 

 : תלמידי רבינו יונה לרי"ף הנ"ל.גירסא א' וג'

 

: רש"י כאן (אבל הוא דוחה את גירסא ב'); תוספות כאן; תוספות ר' יהודה גירסא ב' וג'

-שירליאון הנ"ל; תוספות חכמי אנגליה לברכות, מהד' בלאו, ירושלים, תש"מ, עמ' כ"ח

 .69מאירי כאן, עמ' כ"ט; וה

 



 

 : פסקי הרא"ש כאן, פרק ג', אות י"ג.גירסא א', ב' וג'

 

 

עכשו שראינו את הגירסאות השונות, ניתן להבין את שתי השיטות העיקריות של 

 הראשונים:

 

 א. הרמב"ם עסק בענייננו בארבעה מקומות:

 

 ז':-. הלכות תפילה א':א'1

ם את ה' אלהיכם" (שמות שנאמר "ועבדת מצות עשה להתפלל בכל יוםא. 

כ"ג:כ"ה). מפי השמועה למדו שעבודה זו היא תפילה שנאמר: "ולעבדו בכל 

לבבכם" (דברים י"א:י"ג). אמרו חכמים: אי זו היא עבודה שבלב? זו תפילה. 

ואין לתפילה ואין מנין התפילות מן התורה ואין משנה התפילה הזאת מן התורה 

 .זמן קבוע מן התורה

. ים ועבדים חייבין בתפילה לפי שהיא מצות עשה שלא הזמן גרמאולפיכך נשב. 

אלא חיוב מצווה זו כך הוא, שיהא אדם מתחנן ומתפלל בכל יום ומגיד שבחו של 

 הקב"ה ואחר כך שואל צרכיו...

 ג. ... וכן היה הדבר תמיד ממשה רבינו ועד עזרא.

ושאר האומות... ד. כיון שגלו ישראל בימי נבוכדנצר הרשע נתערבו בפרס ויון 

ומפני זה כשהיה אחד מהן מתפלל תקצר לשונו לשאול חפציו או להגיד שבח 

הקדוש ברוך הוא בלשון הקודש עד שיערבו עמה לשונות אחרות. וכיון שראה 

על הסדר... כדי שיהיו  עמדו ותיקנו להם שמנה עשרה ברכותעזרא ובית דינו כך, 

בפי כל כל הברכות והתפילות מסודרות ... ומפני ענין זה תיקנו בפי הכלערוכות 

 ...ישראל



 

שיהא מנין התפילות כמנין הקרבנות, שתי תפילות בכל יום... וכל  וכן תיקנוה. 

 בו תפילה שלישית כנגד קרבן מוסף... תיקנויום שיש קרבן מוסף 

מתפלל תפילה אחת בלילה... ואין תפילת ערבית חובה  וכן התקינו שיהא אדםו. 

בכל מקומות מושבותיהם  נהגו כל ישראלומנחה, ואף על פי כן כתפילת שחרית 

 להתפלל ערבית וקבלוה עליהם כתפילת חובה.

תפילה אחר תפילת מנחה סמוך לשקיעת החמה ביום התענית  וכן תיקנוז. 

 בלבד... וזו היא התפילה הנקראת תפילת נעילה...

 . הלכות תפילה ו':י'2

 נשים ועבדים וקטנים חייבים בתפילה,

 וכל איש שפטור מקריאת שמע פטור מן התפילה.

 . פירוש המשנה לקידושין א':ז', על פי תירגומו של הרב קאפח:3

אין להן  -...אבל מצוות עשה שהנשים חייבות ומה שאינן חייבות בכל היקפן  

כלל אלא נמסרים על פה והם דברים מקובלים. הלא ידעת שאכילת מצה ליל 

ומקרא מגילה ונר חנוכה ונר שבת וקידוש  ותפילה פסח ושמחה במועדים והקהל

כל אלו מצוות עשה שהזמן גרמה וכל אחת מהן חיובה לנשים כחיובה היום 

 ...לאנשים

 . הלכות עבודה זרה י"ב:ג':4

כל מצוות לא תעשה שבתורה אחד אנשים ואחד נשים חייבים חוץ מבל תשחית 

למתים. וכל מצוות עשה  ובל תקיף [=השחתת הזקן ופאת הראש] ובל יטמא כהן

שהיא מזמן לזמן ואינה תדירה [=תמידית] נשים פטורות חוץ מקידוש היום, 

ואכילת מצה בלילי הפסח, ואכילת הפסח ושחיטתו, והקהל, ושמחה שהנשים 

 חייבות.

במבט ראשון יש סתירות בין ארבעת הקטעים הנ"ל. ולא היא, אלא ארבעת הקטעים 

ר כך הוא: הרמב"ם גרס בגמרא את גירסא א' הנ"ל וכן משלימים זה את זה. ופשר הדב



 

"לפי שהיא מצות עשה שלא הזמן גרמא". אכן, כך  -בהלכות תפילה א':ב'  מצטטהוא 

גרס הרי"ף הנ"ל ואין ספק שהרמב"ם הסתמך כאן על הרי"ף כי הרמב"ם, כידוע, 

לה בהלכות תפי 5הסתמך על הרי"ף בכל מקום במשנה תורה פרט לשלושים מקומות.

פרק א' הוא הסביר שלכתחילה היה מדובר במצוות עשה ללא זמן קבוע שנשים היו 

חייבות בה מן התורה. כשבאו עזרא ובית דינו ותיקנו מטבע קבוע ומועדים קבועים 

. יש כללה התקנה גם את הנשים שהיו חייבות להתפלל מדאורייתא לכתחילהלתפילה 

 ארבע הוכחות לפירוש זה:

 

 6ה ממפרשי הרמב"ם מר' יוסף קארו ועד הרב חיים דוד הלוי.. כך פירשו הרב1

 

. הרמב"ם כותב: "בפי כל", "בפי כל ישראל", "אדם", "נהגו כל ישראל". ביטויים 2

 אלה באו לכלול מן הסתם את הנשים שנזכרו במפורש בתחילת דבריו.

 

"התפילה" ), ושם נזכרת גם 2. כך מוכח מהלשון הסתמי בהלכות תפילה פרק ו' (מקור 3

 של גברים שהיא כמובן המטבע הקבוע.

 

) הוא 4. וכך מוכח משני הקטעים האחרונים של הרמב"ם. בהלכות עבודה זרה (מקור 4

נכללת כי  איננהשהזמן גרמן שנשים חייבות בהן ותפילה  דאורייתארושם מצוות עשה 

וות עשה ) הוא רושם מצ3מדאורייתא אין לה זמן קבוע. אבל בפירושו למשנה (מקור 

כלולה מכיוון  כןותפילה  מדאורייתא או מדרבנןשהזמן גרמן שנשים חייבות בהן 

שלאחר תקנת עזרא זאת מצוות עשה שהזמן גרמא שנשים חייבות בה מדרבנן כמו 

 שגברים חייבים בה מדרבנן.

 



 

ושחז"ל חייבו  לכתחילהב. ראשונים אחרים סברו שהתפילה היתה מצווה מדרבנן 

מר את העמידה שלוש פעמים ביום מלכתחילה. כך סברו כנראה בעל גברים ונשים לו

הלכות גדולות, רש"י ורמב"ן על סמך גירסא ג' הנ"ל "דתפילה רחמי נינהו", ורש"י 

הסביר את הדבר במפורש בפירושו לברכות על אתר ד"ה וחייבין בתפילה: "דתפילה 

 ".ומדרבנן היא ותיקנוה אף לנשים ולחינוך הקטניםרחמי היא 

 

בין כך ובין כך, לפי המשנה, לפי התלמוד הבבלי על כל גירסאותיו, ולפי כל הראשונים 

 הנ"ל נשים חייבות להתפלל את העמידה שלוש פעמים ביום בדיוק כמו גברים.

 

 עדויות על תפילה יומיומית של נשים במשך הדורות

 

נשים אכן יתר על כן, יש עדויות רבות מתקופת התלמוד ועד המאה השמונה עשרה ש

נהגו להתפלל כל יום ואפילו שלוש פעמים ביום בבית או בבית הכנסת בדיוק כמו 

יש להדגיש שרוב המקורות האלה משיחים את הדבר לפי תומם וכידוע, עדות  7גברים.

 כזאת נחשבת לעדות מהימנה. והרי המקורות לפי תקופה ולפי איזור גיאוגרפי:

 

 :תקופת התלמוד

 ף פרק ה', ט' ע"ד = ירושלמי גיטין פרק ה', מ"ז ע"ב:. ירושלמי ברכות סו1

"רבי אחא ר' תנחומא בר' חייא בשם רבי שמלאי: עיר שכולה כהנים נושאין את 

והטף." מכיוון שבתקופת התלמוד היו נושאים  הנשיםכפיהם... ומי עונה אחריהן אמן? 

 מכאן שנשים נכחו בבית הכנסת באופן קבוע. 8כפים כל יום,

 

 למי סוטה א':ב', ט"ז ע"ג:. ירוש2



 

אל תיכנסי לבית "אמר רבי יוסי בי רבי בון: אמר לה [בעל לאשתו החשודה בעיניו]: 

 , נכנסת עמו...".הכנסת

 

י"ב, מהד' ליברמן עמ' -. מגילה כ"ג ע"א (והשווה למקבילה בתוספתא מגילה ג':י"א3

356:( 

, אבל אמרו חכמים אשה שהואפילו א"תנו רבנן: הכל עולין למנין שבעה, ואפילו קטן 

לא תקרא בתורה מפני כבוד ציבור." לפי הרישא נשים עולות וקוראות בתורה, הווי 

 אומר שהן נכחו בבית הכנסת לתפילות בציבור.

 

 . סוטה כ"ב ע"א (הארמית תורגמה לעברית):4

כל יום היתה באה ומתפללת בבית מדרשו של אלמנה אחת היה בית כנסת בשכונתה. 

. אמר לה: בתי, לא בית כנסת בשכונתך? אמרה לו: רבי, לא שכר פסיעות יש ןרבי יוחנ

לי?! יש להדגיש שרבי יוחנן אינו שואל "בתי, למה באת לבית הכנסת" אלא רק "למה 

 ".שליבאת לבית הכנסת 

 

 ע"ב:-. עבודה זרה ל"ח ע"א5

או "שופתת אשה קדרה על גבי כירה ובאת נכרית ומגיסה עד שתבוא מבית המרחץ 

 ואינה חוששת." מבית הכנסת

 

 :תקופת התלמוד, על פי מקורות מימי הביניים

 

 9: 316-317ו', מהד' היגער עמ' -. סופרים י"ח:ה'6



 

שהנשים חייבות לשמוע קריאת והתינוקות  והנשים"ומתרגם לפי שיבינו בו שאר העם 

המזון  ... וכן הן חייבות בקריאת שמע ובתפילה ובברכתכאנשים[=ספר תורה]  ספר

, ולתינוקות כל סדר וסדר ונביא של שבת לנשיםובמזוזה... ומן הדין הוא לתרגם לעם, 

 לאחר קריאת התורה...".

 

 :320א. שם י"ח:ח', עמ' 7

"ביום שהושיבו את ר' אלעזר בן עזריה בישיבה, פתח ואמר: 'אתם נצבים היום כלכם... 

, נשים כדי לקבל שכר פסיעות י') אנשים באים לשמוע,-' (דברים כ"ט:ט'ונשיכםטפכם 

מיכן נהגו בנות ישראל קטנות לבוא לבתי טף למה בא? כדי ליתן שכר למביאיהן. 

 כדי ליתן שכר למביאיהן, והן לקבל שכר." כנסיות

 

 ב. מדרש הגדול לדברים כ"ט:י', מהד' פיש, עמ' תרל"ט:7

הן באין לשמוע ין, 'נשיכם' אף על פי שאינן יודע -' נשיכם"'אתם נצבים היום... טפכם 

 ."ולקבל [שכר]

 

 . ילקוט שמעוני, עקב, רמז תתע"א ומקבילות:8

אשה זקנה באה לפני רבי יוסי בן חלפתא (תנא בדור הרביעי) וביקשה למות. "אמר לה: 

מה מצווה את למודה לעשות בכל יום? אמרה לו: למודה אני אפילו יש לי דבר חביב אני 

בכל יום. אמר לה: מנעי עצמך מבית הכנסת שלושה ומשכמת לבית הכנסת מנחת אותו 

 . הלכה ועשתה כן וביום השלישי חלתה ומתה...".ימים זה אחר זה

 

 :מקורות מימי הביניים

 



 

 :1200אשכנז בסביבות שנת 

 

 . א"מ הברמן, ספר גזירות אשכנז וצרפת, ירושלים, תש"ו, עמ' קס"ה:9

נותיהם נהרגו על קידוש ה' בשנת מרת דולצא אשתו של ר' אלעזר מוורמייזא ושתי ב

 . הוא מעיד בקינה לזכרן:1196

 ,משוררת זמירות ותפילה ומדברת תחנונים"

 וידיה בכל יום לנשמת כל חי וכל מאמינים,

 נואמת פיטום הקטורת ועשרת הדברים...

 ,סדרי תפילה בבוקר ובערב סודרת

 ...ולבית הכנסת מקדמת ומאחרת

 

 אספר מעשה בלט בתי הגדולה,

 צנועה ככלה, ת שלוש עשרה שנה היתהב

 ...למדה כל התפילות והזמירות מאמה

 

 אספר מעשה בתי הקטנה,

 ,קראה קריאת שמע בכל יום פרשה ראשונה

 וטווה ותופרת...". בת שנים שש היתה

 

כלומר, דולצא היתה מתפללת בבית הכנסת כל יום בבוקר ובערב וגם בנותיה היו 

 10ילות" בכל יום.מתפללות קריאת ושמע ו"כל התפ

 

 :133-132. ספר חסידים, מהד' ויסטינצקי, סימן תס"ד, עמ' 10



 

שם מסופר על אשה זקנה שהיתה מתפללת שחרית של חול כל יום בבית הכנסת: 

"מעשה בזקנה שהיתה מקדמת לתפילה [ונענשה בעונשים קשים לאחר מותה]. ואמרה: 

ר קדושה ולא הייתי ממתנת עד כשהייתי בחיים הייתי רגילה לצאת מבית הכנסת בסד

 שיוצאים מבית הכנסת."

 

 . שם, סימן תס"ה:11

שם מסופר על אשה נוספת שהיתה מתפללת שחרית של חול כל יום בבית הכנסת: 

"אשה אחת יצאה מבית הכנסת קודם שסיימו הקהל תפילה" ובעלה כעס עליה שיצאה 

 מוקדם: "הרי פשעת שיצאת מבית הכנסת!".

 

 :1690-1719ים אשכנז בין השנ

 

. גליקל מהמלן מספרת פעמים רבות באוטוביוגרפיה שלה שהיא ובנותיה היו 12

מתפללות בבית הכנסת באופן קבוע בשבתות ובחול והיא מזכירה תפילות שחרית 

 11ומנחה במפורש.

 

 :1524רומא בשנת 

 :39. סיפור דוד הראובני, מהד' א"ז אשכולי, מהד' ב', ירושלים תשנ"ג, עמ' 13

דוד הראובני התארח בביתו של ר' משה אבודרהין ברומא: "ויש לו בת בחורה הקוראת 

 ."והיא מתפללת בכל יום שחרית וערביתבעשרים וארבע [=בתנ"ך] 

 

 :1524פיזא בשנת 

 :57. שם, עמ' 14



 

דוד הראובני התארח בפיזא ופגש את מרת שרה מפיזא: "והיה לה נערה בתולה בת 

 ".ומתפללתחכמה ומשכלת, והיא קוראת בעשרים וארבע  אחיה...ואותה הנערה היא

 

 :ירושלים במאה הי"ח

, מהד' א"ח פריימן, בספר דינבורג, ירושלים, תש"ט, 1730. תקנות ירושלים משנת 15

: "הסכמה ששום אשה לא תמתין לשמוע קדיש בתרא לא בשחרית ולא 208, 210עמ' 

כנסת בכל התפילות וחכמי ירושלים במנחה ולא בערבית". הווי אומר היו נשים בבית ה

 גזרו שהן לא תישארנה לקדיש האחרון כדי שהגברים לא יסתכלו עליהן.

 

 :1754. תקנה מירושלים משנת 16

 קובץ הירושלמי ג' (תרצ"א), נ"ב ע"ב:

 למנחה ולערביתגזרו שאשה שלא השלימה ארבעים שנה לא תוכל לבוא לבית הכנסת 

ת תורה. מכאן משתמע שנשים צעירות אכן נהגו לבוא פרט לראש השנה, יום כפור ושמח

 במועדים אלה וחכמי ירושלים ניסו למנוע את התופעה.

 

ראינו איפוא שלפי המשנה, הבבלי והראשונים נשים חייבות להתפלל את תפילת 

העמידה שלוש פעמים ביום ושיש עדויות רבות שכך נהגו למעשה בתקופות שונות 

הטוען שהעדויות הנ"ל משקפות יוצאים מן הכלל, יש  ובאיזורים רבים. ואם יטען

להשיב שקשה לראות כל כך הרבה דוגמאות מתקופות ומאיזורים שונים כיוצאים מן 

הכלל. אם כן הדבר, למה מניחים אחרונים רבים ורבנים בימינו שנשים חייבות להתפלל 

אלא תפילה  ביום ושהן אינן חייבות לומר את הנוסח הקבוע של העמידה פעם אחתרק 

כלשהי? המקור העיקרי לגישה זאת הוא כנראה הבנה לא נכונה של דברי ר' אברהם 

 ) במגן אברהם על שולחן ערוך אורח חיים ק"ו:א'.1683-1637גומבינר (פולין, 



 

 

ר' יוסף קארו פסק שם בשולחן ערוך בעקבות הרי"ף והרמב"ם: "נשים ועבדים אף על 

תפילה מפני שהיא מצות עשה שלא הזמן גרמא". פי שפטורים מקריאת שמע חייבים ב

 ר' אברהם גומבינר מפרש בסעיף קטן ב':

כך כתב הרמב"ם דסבר ליה דתפילה מצות עשה דאורייתא היא... אך 

ולכן נהגו רוב נשים שאין מדאורייתא די בפעם אחד ביום ובכל נוסח שירצה. 

זה בקשה משום דאומרים מיד בבוקר סמוך לנטילה אי מתפללות בתמידות

, והרמב"ן סובר תפילה ואפשר שגם חכמים לא חייבום יותרומדאורייתא די בזה 

 דרבנן וכן דעת רוב הפוסקים.

 

בקטע זה, שהשפיע על כל כך הרבה אחרונים, בעל מגן אברהם אינו מנסה לפרש את 

את הנוהג של "רוב  להצדיקהמשנה או את הבבלי או את הראשונים. הוא רק מנסה 

ין בזמנו שהתפללו בקשה אחת ביום ותו לא. ר' אברהם גומבינר דבק ככל נשים" בפול

הנראה בשיטה האשכנזית הרואה בנוהג העם מקור סמכות שאינו פחות חשוב 

ברם, קשה מאד להסתמך על דבריו הלכה  12מהתלמוד והפוסקים ושדורש הצדקה.

היו חייבים למעשה. ראשית כל, כפי שראינו, הרמב"ם סבר שלכתחילה גברים ונשים 

להתפלל פעם אחת ביום מן התורה, אבל עזרא ובית דינו תיקנו תקנה המחייבת גברים 

בסיפא  חולקיתר על כן, בעל מגן אברהם בעצמו  13ונשים להתפלל שלוש פעמים ביום.

על הפירוש שהוא הציע ברישא! הוא כותב: "...ואפשר שגם חכמים לא חייבום יותר, 

וכן דעת רוב הפוסקים". הוי"ו במילה המודגשת הוא וי"ו  סובר תפילה דרבנן והרמב"ן

בעל משנה ברורה את המשפט בסעיף  מצטטהרמב"ן סובר", וכך  אבלהניגוד, כלומר, "

קטן ד'! כלומר, בעל מגן אברהם אומר: אבל הרמב"ן סובר כמו רוב הפוסקים שתפילה 

ם גם יחד מכיוון שלוש פעמים ביום היתה תקנת חכמים לכתחילה שחייבה נשים וגברי



 

שתפילה היא בקשת רחמים לפני המקום. זאת אומרת, שהרישא של בעל מגן אברהם 

אינו הפשט של הרמב"ם והסיפא ממילא מבטל את הרישא! אף על פי כן, הרבה 

אחרונים נגררו אחר הצעת בעל מגן אברהם ברישא וניסו להכניס את פירושו לדברי 

 14המשנה או לדברי הרמב"ם.

 

להתפלל אבל  חייבותכמה פוסקים ומחברים ניסו לטעון לאחרונה שנשים אכן לבסוף, 

ברם, זו הצעה מפתיעה אם נתחשב בעובדה שהרבה  15.בציבורמתפילה  פטורות

 16!שגם גברים אינם חייבים להתפלל בציבורראשונים פסקו 

 

ת של נשים במקומו המעשההמוצגת במשנה, בבבלי ובראשונים ולפי  ההלכהולכן, לפי 

שנה ויותר, נשים חייבות להתפלל את העמידה שלוש פעמים ביום  1500רבים במשך 

 בדיוק כמו גברים.

 

 ?האם נשים חייבות להתפלל תפילת מוסף ותפילת נעילהב) 

יש מחלוקת אצל האחרונים לגבי חיוב נשים בתפילת מוסף. הפוטרים אומרים, לדוגמא, 

היתה שוקלת שקלים ואין לה חלק שתפילת מוסף היא זכר לקרבן מוסף ואשה לא 

בקרבנות הציבור. המחייבים משיבים שאם כן הדבר, אף כהנים ולויים וקטנים מתחת 

במקרה כזה של  17לגיל עשרים, שפטורים מן השקלים, יהיו פטורים מתפילת מוסף!

מחלוקת האחרונים עלינו ללכת בעקבות הרב לוי גינצבורג שאמר שאין לפלפל בדברי 

 18ואולם באשר כן דרכי מעולם לייסד דברי על דברי התלמוד והראשונים".האחרונים "

דיון בתלמוד לגבי חיובן של נשים בתפילת מוסף אבל כבר ראינו לעיל ששנינו  איןאכן, 



 

במשנה ברכות ג':ג' "נשים... חייבין בתפילה", ואין שום סיבה לחלק בין שחרית, מנחה 

 שני. ומעריב מצד אחד לבין מוסף ונעילה מצד

 

מחלק. הוא פסק בהלכות תפילה ו':י': "נשים ועבדים  אינואכן, כבר ראינו שהרמב"ם 

ז' בתיאורו של תקנת עזרא אין שום הבדל -". ובפרק א':א'חייבין בתפילהוקטנים 

... שתי תפילות בכל יום... וכל יום שיש קרבן וכן תיקנובסגנון בין התפילות השונות: "

שיהא אדם מתפלל  וכן התקינוכנגד קרבן מוסף...  ישיתתיקנו בו תפילה שלמוסף 

... וזו היא התפילה הנקראת תפילת נעילה...". וכן יוצא וכן תיקנותפילה אחת בלילה... 

וכל ...כל אלו מצוות עשה שהזמן גרמה ותפילהבעליל מפירושו הנ"ל למשנה קידושין: "

המשנה בברכות ולפי ". הווי אומר שלפי אחת מהן חיובה לנשים כחיובה לאנשים

הרמב"ם נשים חייבות בתפילת מוסף ותפילת נעילה כשם שהן חייבות בשחרית, מנחה 

 ומעריב.

 

 ?האם מותר לצרף נשים למנין לברכו, לקדיש, לחזרת הש"ץ ולקדושהג) 

 

 המקור העיקרי הדורש מנין לענייני תפילה מסוימים הוא משנה מגילה ד':ג':

ברין לפני התיבה, ואין נושאין את כפיהם, ואין אין פורסין את שמע, ואין עו

קוראין בתורה, ואין מפטירין בנביא, ואין עושין מעמד ומושב, ואין אומרים 

 ברכת אבלים ותנחומי אבלים וברכת חתנים ואין מזמנין בשם פחות מעשרה...

 

 19ברכו, קדיש וחזרת הש"ץ עם קדושה מכונים בדרך כלל "דברים שבקדושה",

איסור אף על פי כן,  20בים אוסרים על נשים להצטרף למנין לדברים אלה.ופוסקים ר

. אדרבה, קריאה מעמיקה של כזה אינו נזכר באף מקום בתלמוד או אצל הרמב"ם



 

התלמוד ושל הרמב"ם על ידי הרב מיכאל צ'רניק הראתה שמותר לצרף נשים למנין 

מינימלית מקדים את ברור שמבחינה היסטורית המנין כ"עדה"  21לדברים שבקדושה.

המשנה הנ"ל באלף שנה ויותר. כך מתברר מהתורה, מספר רות, ממגילות ים המלח 

 23אף על פי כן, התלמוד הבבלי, שהוא הסמכות העליונה לכל ענין הלכתי, 22ומיוספוס.

 לומד את הצורך במנין של עשרה מגזרה שוה כפולה:

ן: דאמר קרא: "ונקדשתי מנא הני מילי? אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנ

בתוך בני ישראל" (ויקרא כ"ב:ל"ב) כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה. 

כתיב  -מאי משמע? דתני [רבנאי אחוה דר' חייא בר אבא]: אתיא "תוך" "תוך" 

" (במדבר העדה מתוךבני ישראל" וכתיב התם "הבדלו  בתוךהכא "ונקדשתי 

הרעה הזאת"  לעדההתם "עד מתי  דכתיב -ט"ז:כ"א). ואתיא "עדה" "עדה" 

 24(שם י"ד:כ"ז), מה להלן עשרה אף כאן עשרה.

 

 בנותישראל" ולא " בנייש פוסקים שניסו להוציא נשים מהמנין על ידי הדגשת המילים "

ברם קשה לקבל גישה זאת "דכל התורה כולה נמי בלשון זכר  25ישראל" שבפסוק הנ"ל.

יא מדרשים מדעתנו. ולבסוף, לפי אותו הגיון, רק יתר על כן, אין לנו להמצ 26ניתנה".

מצטרפים למנין מכיוון שעשרת המרגלים הנזכרים בדרשה היו רשעים! ברור  רשעים

הבאה לתמוך לאחר מעשה בהלכה או  27איפוא שדרשה זאת היא אסמכתא בעלמא

במנהג עתיק ואין לדייק דיוקים במילים המצוטטות. מצד שני, דרשה זאת פותחת פתח 

צירוף נשים למנין מפני שאותה דרשה ממש מופיעה בסנהדרין ע"ד ע"ב כאסמכתא ל

לקידוש השם בפני מנין של עשרה. התלמוד שם מניח שאסתר ונשים אחרות חייבות 

 28לקדש את השם בנוכחות מנין של עשרה יהודים וכך נפסק על ידי גדולי הפוסקים.



 

אחד ופסקו שמותר לצרף נשים למנין יתר על כן, יש קבוצה של פוסקים שצעדו עוד צעד 

 29של עשרה לקידוש השם.

 

ברור איפוא משתי הדרשות הזהות שדברים שבקדושה וקידוש השם הם שני צדדים של 

אותו מטבע מכיוון ששניהם נובעים מהרצון לקדש את השם ברבים. ולכן, אם מותר 

גון קדיש לצרף נשים למנין לקידוש השם, מותר לצרף אותן לדברים שבקדושה כ

אכן, הרב משה פיינשטיין קבע שבנוגע לדינים השייכים לשני תחומי הלכה  30וקדושה.

הנלמדים מפסוק אחד "...לא שייך לחלק בילפותא מחד קרא" [=אין לחלק בדברים 

 31הנלמדים מפסוק אחד].

 

גם דברי הרמב"ם פותחים פתח להיתר בענין הנידון. כשהוא דן בחזרת הש"ץ הוא דורש 

הרמב"ם כידוע דייק מאד בלשונו. אי לכך, המילה  32ה גדולים ובני חורין"."עשר

"גדולים" כוללת ככל הנראה גם נשים, מכיוון שכאשר הרמב"ם רצה להוציא נשים 

 33מהמנין לזימון או לברכת כהנים הוא עשה כן במפורש.

 

אסר את אם כן, למרות שלא מצאנו עדות שהרמב"ם אכן צירף נשים למנין, הוא גם לא 

הדבר ומכאן אסמכתא נוספת להיתר בענין הנידון. ולכן, על ידי קריאה קפדנית של 

הבבלי ושל הרמב"ם אנו לומדים שמותר לצרף נשים למנין לברכו, לקדיש, לחזרת הש"ץ 

 ולקדושה.

 

 ?האם מותר לנשים לשמש כשליחות ציבורד) 

 



 

ר נמצא במשנה ראש העיקרון הבסיסי המתיר למישהו להוציא ידי חובה מישהו אח

השנה ג':ח': "חרש שוטה וקטן אין מוציאין את הרבים ידי חובתן. זה הכלל: כל שאינו 

 מחוייב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתן".

 

הוכחנו לעיל שנשים חייבות להתפלל את העמידה בכל תפילה, כולל מוסף ונעילה, 

להן לשמש כשליחות ציבור  ולקדש את השם. אי לכך, לפי הכלל הפשוט הנ"ל מותר

 לברכו, לקדיש, לחזרת הש"ץ ולקדושה.

 

ניתן רק להקשות לגבי קריאת שמע מכיוון ששנינו במשנה ברכות ג':ג' הנ"ל שנשים 

מקריאת שמע. אם כן, כיצד מותר להן להוציא את הציבור ידי חובה בשמיעת  פטורות

" על שמע", דהיינו ורסיםפקריאת שמע? יש לומר שזאת תהיה בעיה אם היינו עדיין "

אבל אותו נוהג עתיק נעלם לפני  34שהחזן היה קורא את קריאת שמע לקהל לסירוגין.

שמע שלנו איננה דורשת לא מנין ולא שליח ציבור. אם כן, אין זה  קריאתשנה ו 1500

משנה אם שליח הציבור לקריאת שמע חייב אם לאו. ולכן מותר לאשה להיות שליחת 

 35הנ"ל כמוסבר לעיל. ציבור לתפילות

 

 שיקולים כללייםה) 

 

 המקשה יכול להקשות שלוש קושיות כלליות נגד כל האמור לעיל:

 

א) יש אומרים: נניח שלגישות הנ"ל יש אסמכתא במקורות, כיצד ניתן לפסוק נגד 

האחרונים בענין חיוב הנשים בתפילה ונגד השולחן ערוך בענין צירוף נשים למנין? על כך 

ב שהגאונים והרמב"ם כבר קבעו שהתלמוד הבבלי הוא הסמכות העליונה יש להשי



 

כתוצאה מכך, הרבה פוסקים חשובים קבעו שמותר לפסוק על פי  36בענייני הלכה.

התלמוד הבבלי אפילו אם אותו פסק מנוגד לגאונים או לגדולי הפוסקים כגון הרי"ף, 

 ) קבע בפסקיו:1250-1327הרמב"ם והשולחן ערוך. הרא"ש (

..."יפתח בדורו כשמואל בדורו" [ראש השנה כ"ה ע"ב] אין לך אלא "שופט אשר  

יהיה בימים ההם" [דברים י"ז:ט'] ויכול לסתור דבריהם [של הגאונים], כי כל 

הדברים שאינם מבוארים בש"ס שסידר רב אשי ורבינא, אדם יכול לסתור 

 37ולבנות אפילו לחלוק על דברי הגאונים.

 קבע בפולניה במאה הט"ז:הרב שלמה לוריא 

כי מימות רבינא ורב אשי אין קבלה לפסוק כאחד מן הגאונים או מן האחרונים 

אלא מי שיוכשרו דבריו להיות מיוסדים במופת חותך על פי התלמוד [הבבלי], 

 38והירושלמי, והתוספתות במקום שאין הכרע מן התלמוד.

 מאה הי"ח):הרב חיים מוולוזין מסר בשם רבו הגאון מווילנא (ה

וכבר הוזהרתי בזה מפי מורי ורבי גאון קדוש ישראל רבינו הגדול והחסיד שלא 

לישא פנים בהוראה אף להכרעת רבותינו בעלי השולחן ערוך וכן כתב בתשובה 

 39שלא לעשות מעשה [בענין הנידון] כפסק השולחן ערוך.

 40ב חיים דוד הלוי.וכן נהגו בימינו פוסקים כגון הרב קוק, הרב לוי גינצבורג, והר

 

 יתר על כן, עלינו לזכור את אזהרתו של הרב שניאור זלמן שכטר:

-אבל יהא ערכו של ספר פסקים גדול שיהא, אין זה מעניק לו תכונה של אי

משוגה ואין זה פוטר את התלמיד או את הרב המשתמש בו מהחובה לבחון כל 

שתמיד יושמו כלפי  סעיף לגופו של ענין, ולבדוק אותו לפי כללי הפרשנות

 41המסורת.



 

 

להלכה אבל הם אינם המדריכים  חשוביםהשולחן ערוך ונושאי כליו הם מדריכים 

להלכה. כפי שהדגישו פוסקים רבים, יש לפתור בעיות הלכתיות מסובכות  הבלעדיים

באמצעות לימוד מעמיק בתלמוד, בפוסקים ובספרות התשובות ולא על ידי פתיחת ספר 

 42כות בלעדית על מה שכתוב בו.פסק אחד והסתמ

 

ב) אחרים אומרים: נניח שיש בסיס טקסטואלי לעמדות הנ"ל, אבל אנו יודעים שבעבר 

שימשו כשליחות ציבור. האם מותר לנו לנהוג נגד מנהג  ולאהצטרפו למנין  לאנשים 

 אבותינו ולרמוז בכך שהם טעו? לשאלה זאת יש להשיב בהבאת שני מקורות קלאסיים:

 

1. 

אשר יהיה י יפלא ממך דבר למשפט... ובאת אל הכהנים הלויים ואל השופט כ

ודרשת והגידו לך את דבר המשפט. ועשית על פי הדבר אשר יגידו  בימים ההם

 י"א).-לך... (דברים י"ז:ח'

 

בימים התורה מדגישה שבכל דור ודור חייבים יהודים לבוא אל השופטים אשר יהיו 

ינו ורבי עקיבא והרמב"ם ור' יוסף קארו אינם יכולים . על אף גדולתם, משה רבההם

. שלהםלא היו הבעיות  שלנומכיוון שהבעיות  ימינולפטור את הבעיות ההלכתיות של 

בכל דור ודור עלינו להתמודד עם בעיות הלכתיות לפי הנסיבות והתנאים של אותו דור 

כמיו, דור דור וסופריו" או, אם נשתמש בביטוי התלמודי: "דור דור ודורשיו, דור דור וח

(עבודה זרה ה' ע"א). המקורות הבסיסיים הם אותם מקורות, אבל כל דור של שופטים 

או רבנים חייב לפרש אותם לפי התנאים של זמנו ומקומו. אם אנו מגיעים למסקנה 



 

אלא שהגענו למסקנות שונות לפי התנאים  טעואחרת, אין זאת אומרת שאבותינו 

 ".הקיימים "בימים ההם

 

. רעיון דומה הובע על ידי רש"י כפי שהוא מצוטט על ידי נכדו הרשב"ם בפירושו 2

 לבראשית ל"ז:ב':

ואף אני שמואל ב"ר מאיר חתנו זצ"ל נתווכחתי עמו ולפניו והודה שאילו היה לו 

 .לפי הפשטות המתחדשים בכל יוםפנאי היה צריך לעשות פירושים אחרים 

 

, כיצד יכול הוא הפשטיע. אם פירוש מסוים הוא הביטוי המודגש הוא ביטוי מפת

בכל יום?! אכן היופי של התורה הוא בכך שהפשט מתחדש מדור לדור כאשר  להתחדש

כל פרשן מסתכל על המקורות בעד המסננת של זמנו ומקומו. ניתן להבין למה השולחן 

למוזר ערוך פסק שאין לצרף נשים למנין; אילו הוא היה פוסק אחרת הפסק היה נחשב 

. חובה בימיובזמנו ומקומו. גם ר' אברהם גומבינר בא להצדיק את הנוהג של נשים 

. כמובן, אין זאת זמננועלינו כפוסקים לבחון את המקורות מחדש לאור המציאות של 

באותה מידה  טבעיאומרת שנוכל להתיר כל דבר. אבל צירוף נשים למנין בימינו הוא 

הט"ז. המקורות הם אותם מקורות אבל  בצפת של המאה טבעי-לאשהוא היה 

 המציאות החברתית השתנתה מן הקצה אל הקצה.

 

ג. לבסוף, יש אומרים שאין לפסוק שנשים חייבות להתפלל שלוש פעמים ביום מכיוון 

שעל ידי כך נהפוך את כל הנשים שלא התפללו בקביעות בעבר ושלא מתפללות בקביעות 

 על כך יש להשיב: 43היום לחוטאות.

 



 

. אינני רואה דרך אחרת להבין את המקורות הנ"ל. אני מאמין שלפי המשנה, התלמוד 1

 להתפלל את העמידה בכל תפילה בדיוק כמו גברים. חייבותוהראשונים הנ"ל נשים אכן 

 

היהודים יעשו  שכל. העובדה שרב או קבוצה של רבנים פוסקים משהו איננה אומרת 2

אורך תולדות עמנו, דרו פסקים מנוגדים בכפיפה או צריכים לעשות מה שהם אומרים. ל

אחת. בתלמוד אנו מוצאים ביטויים כגון: "בסורא עבדי כמרימר, רב שישא בריה דרב 

בתקופת הגאונים אנו מוצאים שורה של מחלוקות בין ישיבות  44אידי עביד כאביי".

לפחות לפי "ספר החילוקים בין אנשי מזרח ואנשי מערב" היו  45סורא ופומבדיתא.

חמישים וחמישה הבדלים הלכתיים בין יהודי בבל ויהודי ארץ ישראל בתקופת 

בימי הביניים היו מאות הבדלים בין אשכנזים וספרדים. לדוגמא,  46הגאונים.

הספרדים ייבמו ואילו האשכנזים רק חלצו; הספרדים התירו ביגמיה ואילו האשכנזים 

החדשה היו הרבה מחלוקות הלכתיות בעת  47אסרו אותה על פי חרם דרבינו גרשום.

בין חסידים ומתנגדים, בין חצרות שונות של חסידים, ובין עדות שונות של עדות 

המזרח. יהודי ספרדי שנהג בניגוד לרב אשכנזי לא היה "חוטא"; הוא הסתמך על מנהג 

אחר או רב אחר. הוא הדין לנידון דידן. אשה שקוראת את התשובה הזאת וממשיכה 

בקשה פרטית פעם ביום במקום להתפלל את העמידה שלוש פעמים ביום איננה להתפלל 

"חוטאת"; היא יכולה לסמוך על בעל ערוך השולחן ופוסקים נוספים שפסקו כך. אני 

הייתי מנסה לשכנע אותה שפירושם אינו נכון, אבל היא איננה "חוטאת"; היא פשוט 

 סומכת על דעה לגיטימית אחרת.

 

(VI הלכה למעשה 

סיכום, עיון מעמיק בתלמוד ובפוסקים מעלה שנשים חייבות להתפלל את העמידה ב

בשחרית, מנחה, מעריב, מוסף ונעילה בדיוק כמו גברים; שמותר לצרף נשים למנין 



 

לברכו, לקדיש, לחזרת הש"ץ ולקדושה; ושמותר להן לשמש כש"ץ לשחרית, מנחה, 

 מעריב, מוסף ונעילה.

 

 דוד גולינקין  

 עיר הקודשירושלים   
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 הרב שמחה רוט  
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, הערות 59-57תשנ"ד), עמ' -נים בישראל ה' (תשנ"בבתשובות ועד ההלכה של כנסת הרב

 . הקיצורים בהערות מתייחסים לרשימת הספרות שבסוף התשובה.32-31

 

 .130. ראה לדוגמא ר' מייזלמן, עמ' 2

 

. משנה ברכות ב':ד'; ג':א', ה'; ד':א', ז'; ה':ד'; שבת א':ב'; תענית ב':ב'; מגילה 3

 אה במיוחד ברכות ד':א'; ה':ד' ותענית ב':ב'.ב':ה'; סוטה ז':א'; אבות ב':י"ג ור

 

. אנו לא נרשום כאן שינויי גירסא; העיקר לענייננו הוא להציג את שלוש הגירסאות 4

העיקריות באופן כללי. אני נעזרתי בהעתקותיו של ר' סטיב וואלד וכן בצילומים של 
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 בקידושין ל"ו סוף ע"א ומקבילות.

 

 . תוספות לערכין ב' ע"ב ד"ה לרבות.26
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