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הרב יוסף דב הלוי סולוביצ’יק מתאר את התפילה כ"-קטגוריה יסודית חוויתית ביהדות" ,שדרכה
כרתו אבות האומה ברית עם הקב"ה ,ובעזרתה אנו מייחלים להגיע למימושה של ברית זו .עם ישראל
הוא "עם מתפלל".2
אין זה מפתיע ,אם כן ,שנשים וגברים כאחד מחויבים על פי ההלכה בתפילה יומית ,למרות שהדעות
חלוקות ביחס לפרטי החיוב והיקפו .עם זאת ,למרות החובה הבסיסית המוטלת עליהן להתפלל ,אין
חובה עליהן לעשות כן במסגרת קהילתית ,והן אינן חייבות בתפילה בציבור .יתר על כן ,בניגוד לגברים,
עשר נשים שמתחברות יחדיו לתפילה משותפת ,אינן מהוות מנין ,הציבור המינימלי הדרוש על מנת לומר
קטעים וטקסטים התלויים בציבור ,הכוללים בין היתר אמירת קדיש ,קדושה" ,ברכו" ,י"ג מידות ,חזרת
הש"צ על תפילת עמידה ,וקריאת התורה וההפטרה עם ברכות .ישנם מצבים בהלכה שבהם נשים
מצטרפות למנין ,אך תפילה בציבור אינה נמנית עליהם .3יוצא מכאן ,שלאורך ההסטוריה היהודית
התפילה בבית הכנסת נותרה נחלתם הבלעדית כמעט של הגברים.
עם זאת ,בשנות השבעים המוקדמות של המאה הקודמת ,התנועה לשחרור האשה עוררה בציבור
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חלקים ממאמר זה הוצגו על ידי אריה א .פרימר בחגיגות הפורים השנתי השמיני והתשיעי של משפחת פרימר (כא
אדר תשמ"ה -תשמ"ו) ,שהתקיימו לציון שחרור אבינו מורינו ,הרב ד"ר נחמן פרימר זצ"ל ,עם מאה אנשים נוספים,
מידי טרוריסטים החנפיים אחרי  39שעות שבהם הוחזקו כבני ערובה בבנין בני ברית בוושינגטון ב .1977-מאמר זה
מוקדש לזכרו ולזכר אמנו מורתינו ,אסתר מרים פרימר ע"ה .הכותבים מבקשים להודות באופן אישי לרב ישראל
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הסטודנטים היהודיים רצון לבחינה מחודשת של מעמד האשה ותפקידה בעולם היהודי .במקביל נוצר גל
של הזדמנויות חדשות ללימוד לנשים בכל תחומי לימודי היהדות  -תלמוד ,הלכה ,תנ"ך ומחשבה.
ההשפעה המשולבת של בחינה חינוכית ודתית מחודשת זו הורגשה גם בקהילות יהודיות מבוססות יותר.
אחת ההתבטאויות שלבשה הרוח החדשה היתה התפתחותן של ”קבוצות תפילה“ לנשים בלבד .נשים
היו מתכנסות יחד בקבוצות קטנות בשבת או ראש חודש לתפילת שחרית או מנחה .הוחל גם הנוהג
של קריאת מגילה משותפת לנשים בפורים ,ושל חגיגת שמחת תורה בנפרד מהגברים ,תוך כדי
ריקודים והקפות סביב לספר תורה משלהן*.3
שתי קבוצות שונות באפיין תמכו בתפילות הנשים .חלק מהמשתתפות לא נתנו דעתן לשאלות
ההלכתיות הנובעות מסדרי תפילה מיוחדים לנשים ,כיון שעבורן התפילה היתה הבעת מרד נגד
ממסד התפילה הגברי ,וההלכה לא היתה בראש מעיינן .אך מצד שני עמדו נשים רבות ,שלהן
נאמנות בראש ובראשונה להלכה ,ועם זאת רצונן למעורבות רבה ומשמעותית יותר בהתעוררות
הרוחניות המושגת דרך תפילה בציבור .בנוסף לכך ,הן טענו שהקבוצות יכולות להוות חוויה
לימודית  -הזדמנות ללמוד את ההלכות הרלוונטיות ,לפעול כגבאי ,לקרוא בתורה ובהפטרה,
להוביל את התפילה כחזן ,להגביה ולגלול את ספר התורה ,ועוד  -ובכך להביא להערכה גדולה
יותר של הסימפוניה שהתפילה בציבור אמורה להוות .נשים אלה הסתייגו מהצטרפות לבתי כנסת
קונסרבטיבים ,כיון שהן ראו עצמן בעלות שיוך אורתודוקסי לכל דבר .משום כך ,קיום קבוצות
**3
תפילה לנשים בלבד היתה אלטרנטיבה אטרקטיבית
קבוצה אחרונה זו פנתה לחברי הרבנות האורתודוקסית כדי לקבל הדרכה ופסיקה לגבי אופן
ההתנהלות הלכתית של קבוצות תפילה אלו לנשים .למרות רגישותם לצורך הרוחני שבא לידי
ביטוי בבקשת הנשים ,חלק מהרבנים התנגדו נחרצות לעצם הרעיון של קיום תפילה נפרדת ,תוך
הסתמכות על טיעונים הלכתיים וסוציולוגים התומכים בעמדתם .אך היו גם רבנים שהציעו לקיים
את תפילות הנשים תוך השמטת אותם קטעים שאמירתם תלויה במנין; הרי מטרתן המוצהרת
היתה להתקבץ לשם תפילה משותפת ,ולא לשם הצטרפות לכדי מנין.
תוך דו -שיח נרחב עם משתתפות רבות בקבוצות תפילה אלה ,גילינו שאחוז ניכר דווחו על
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עדיין בדפוס מחקר הסטורי מעמיק של קבוצות תפילה לנשים .הרבה מן החומר בחלק זה מבוסס על שיחות שלנו ב-
 29השנים האחרונות עם מאות נשים ורבנים רבים בארצות הברית ,המעורבים באופן פעיל עם או קשורים לקבוצות
תפילה של נשים אורתודוכסיות; ראה גם הערה  235להלן .האוסף Daughters of the King: Women and the
Synagogue, Susan Grossman and Rivka Haut, eds. (Philadelphia, PA: The Jewish Publication Society,
) ,1992כולל בתוכו מאמרים רבים ותיאורים אישיים שנכתבו על ידי נשים אורתודוכסיות המעורבות בקבוצות
תפילה ,השופכים אור על שאלת המניע .ראה גם Norma Baumel Joseph, “Reflections on Observing Rosh
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חוויה מעמיקה ,מעשירה ,ומחזקת ,וזאת למרות ההגבלות ההלכתיות .רבות העידו שתפילתן
היתה מכוונת יו תר ,ושהן הגיעו לתובנות חדשות במשמעות התפילה השגורה בפיהן .קבוצות
התפילה לנשים המשיכו להתקיים בקהילות שונות במשך יותר מ 30-שנה ,תוך מילוי מה שנראה
כצורך רוחני אמיתי אצל צבור המתפללות.
ההכרה בכך שקבוצות התפילה אינן אופנה חולפת יצר מצב שבו צבור הרבנים היה מוכרח
להתייחס לסוגיה ולהתעמת איתה ברצינות רבה יותר .למרות זאת ,השנים שעברו לא הביאו את
הממסד ההלכתי לדעה אחידה ,ויתכן אף שההפך הוא הנכון .שלוש גישות הלכתיות שונות נוצרו
כלפי תופעת תפילות הנשים .הגישה המקלה ביותר היא שקבוצה של נשים יכולה בפועל להוות
מקבילה נשית למנין ,ולהתפלל תפילה מלאה ,כולל הטקסים הנאמרים בציבור בלבד .הגישה
השניה מחמירה יותר ,ומתנגדת עקרונית לתפילות של ציבור נשי על רקע הלכתי וסוציולוגי.
הגישה האחרונה טוענת ,שיש מקום להתיר קיום קבוצות תפילה לנשים ,כל עוד המוטיבציה באה
ממקום ראוי ,והיישום הוא על פי ההלכה .למרות זאת ,היו מאסקולה אחרונה זו כאלה שהסתפקו
אם בכל זאת מומלץ לקיים תפילה במסגרת כזו ,לאור שיקולים השקפתיים וטובת הציבור.
הסקירה שנציג של ספרות השו"ת בנושא זה תחולק לשנים :בדיון התאורטי נבחן את היחס
הבסיסי של ההלכה כלפי שאלת קבוצות תפילה לנשים .גם אם נגיע להיתר הלכתי ,סוגיות נוספות
עולות ביישום ההלכה בעולם המעשה ,שיש לתת עליהן את הדעת .בסוגיות אלה נדון בחלקו השני
של המאמר ,שיפורסם בעתיד .כל עמדה שתובא בהמשך שייכת לאומרה בלבד ,ואינה מייצגת את
עורכי כתב העת  Traditionאו את הסתדרות הרבנים דאמריקה .נפנה עתה לספרות ההלכתית
עצמה ,ולשאלה אם ניתן לקיים קבוצות תפילה לנשים על פי ההלכה.4
א.הגישה המקילה
גילוי הדעת המקל ביותר המתיר קבוצות תפילה לנשים נכתב בשנת  1974על ידי הרב
הראשי האשכנזי לישראל דאז ,הרב שלמה גורן זצ"ל .5בתחילת תשובתו אישר הרב גורן שדעתו
היא שעשר נשים אינן מצטרפות למנין הנחוץ לתפילה בציבור .למרות זאת ,דעתו הייתה שקבוצה
של עשר נשים יכולה לקיים יחדיו תפילה על כל פרטיה ,כולל טקסים ואמירת קטעים שבדרך כלל
נוהגים רק במנין .הרעיון הבסיסי שמאחורי טענתו הוא כזה :ההלכה בדרך כלל פוטרת נשים
ממצוות מעשיות כמו סוכה ,שופר ,ולולב ,שאין בהם חיוב תמידי ורצוף ,וקיומן תלוי בזמן מסוים
– המכונות מצוות עשה שהזמן גרמן .6אך למרות שהאשה פטורה ממצוות אלה ,זכותה לקיים
אותן בהתנדבות ,כפטורה ועושה .7במקרה כזה עולה השאלה ביחס לאמירת ברכה על קיום מצוות
 . 4מאמר זה מתעלם באופן מודע מדיון בסוגיות ההלכתיות והחוקיות השונות שעלו בשל הנסיון של כמה קבוצות נשים
לקיים תפילותיהן בכותל המערבי .סוגיות אלה ,בעודן חשובות ביחס לקבוצות תפילה בכותל ,אינן בהכרח
רלוונטיות לקבוצות תפילה לנשים באופן כללי ,כיון שהן נובעות ,ברובן ,מן הניסוח המסוים של החוק הישראלי
הנידון ,תקנה (2א)(1א) של תקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים )תיקון( ,תש"ן( ,1990-ק"ת [ ]1989מס'
 ,5237עמודים  .)190-191הצדדים ההלכתיים והחוקיים של סוגית "נשות הכותל" נסקרו באריכות על ידי המשנה
לשעבר לנשיא בית המשפט העליון ,השופט הרב מנחם אלון ,בהחלטת בית המשפט העליון שפורסמה; ראה "הופמן
נגד הממונה על הכותל המערבי; הנ"ל נגד השר לעניני דתות" (( 48 ,)1994ב) פסקי דין  .265ראה גם אליאב שוחטמן,
"מניין נשים בכותל" ,תחומין טו (תשנ"ה) עמודים  ;161-184רבקה לוביץ" ,על תפילה לנשים" ,תחומין יז (תשנ"ז),
עמודים  ;165-167אליאב שוחטמן" ,עוד לשאלת מניני נשים" ,תחומין יז (תשנ"ז) ,עמודים  .168-174המאמרים של
הפרופסורים שילה ושוחטמן מבוססים על חוות דעת מומחים שהגישו לבית המשפט העליון בתיק הנזכר לעיל עבור
התובעים והנתבעים ,בהתאמה .לדיון בהתרחשויות מנקודת המבט של פמיניסטית אורתודוכסית ,ראה ,בין
היתרBonna Devorah Haberman, “Neshot HaKotel: Women in Jerusalem Celebrate Rosh Hodesh,” in ,
Celebrating the New Moon: A Rosh Chodesh Anthology, Susan Berrin, ed. (Northvale, New Jersey:
Bonna Devorah Haberman, “Women Beyond the Wall: From ;Jason Aronson Inc., 1996), pp. 66-77
.Text to Praxis,” Journal of Feminist Studies in Religion 13:1 (Spring 1997), pp. 5-34
 .5הרב שלמה גורן ,בתשובה לפרופסור אהרון הכהן זיגמן שתאריכה יא כסלו תשל"ה ( - )25/11/74נדפס מחדש :הרב
שלמה גורן" ,סדר נשים" תחומין ,כ"ה (תשס"ה) ,עמ' שס"ה-ש"פ ,סעיף  ,1אותיות  .3-5המכתב הלא חתום הודפס
על נייר המכתבים הרשמי של הרב הראשי ,אך נוספה לו בכתב יד תוספת בראש העמוד הראשון שניתן לקרוא אותה
"אושר ,לא לפרסום" ,או "אישי ,לא לפרסום" .מהמכתב המופיע בתחומין וכן מדברי הפתיחה של הרב גורן בחזרתו
בו מדבריו /הבהרתו המצוטטים בהערה  ,57נראה ברור שהנוסח האחרון הוא הנכון; אך להעדפת קריאה זו או
אחרת אין השלכה מעשית על הדיון .עמדה דומה לזו של הרב גורן הוצעה יותר מעשור קודם על ידי הרב שלום רובין-
הלברשטאם ונדחתה הן על ידי הרב מנשה קליין ,שו"ת משנה הלכות חלק ד ,סימן עח ,בתשובה שתאריכה כט חשוון
תשכ"ג ( ) 16/11/62והן על ידי הרב יצחק יעקב וייס ,שו"ת מנחת יצחק ,חלק ט ,סימן יא ,סעיף א ,בתשובה
שתאריכה ב טבת תשכ"ג (.)31/12/62
 .6ראה אנציקלופדיה תלמודית ,כרך ב" ,אשה" עמודים רמד-רמו.
 . 7השימוש שלנו במונח "פטורה ועושה" ,במקום "אינה מצווה ועושה" מבוסס על הניסוח של רבינו תם עצמו; ראה
הערה  10להלן .המינוח "אינה מצווה ועושה" ביחס לנשים ככל הנראה הובא לראשונה על ידי רבינו ניסים מגירונדי
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עשה שהזמן גרמא באופן רצוני (וולנטרי) ולא מחויב .בעוד שקיום מצוה "ללא צורך" אינה
מתנגשת עם איסור ישיר ,8אמירת ברכה שאינה צריכה היא בעייתית ,משום שביסודה קיים איסור
של נשיאת שם השם לשווא .9יתר על כן ,הנוסח עצמו בעייתי ,כיון שהברכה המסורתית היא:
"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם ,אשר קדשנו במצוותיו וצוונו ."...כיצד נשים ,שאינן מצוות
לקיים מצוות עשה שהזמן גרמן ,יכולות באופן כנה להצהיר "וצוונו"? למרות כל זאת ,רבנו יעקב
תם מבעלי התוספות 10פוסק ש"פטורה ועושה מברכת" :נשים המקיימות מצוות עשה שהזמן גרמן
באופן התנדבותי יכולות לברך על קיום המצווה .הוא טוען כי איסור אמירת ברכה שאינה צריכה
הוא מדרבנן ,ולא מדאורייתא ,11ולכן יכלו חכמים להוציא מן הכלל את המקרה הנדון ,ולהתיר
לנשים אמירת ברכה שאינה צריכה ולכאורה לא ראויה ,כאשר הן מקיימות מצוות עשה שהזמן
גרמא.
עיקר טענתו של הרב גורן היא שהעיקרון "פטורה ועושה מברכת" של רבינו תם הוא היתר
בלעדי לנשים ,והטעם להיתר המיוחד הוא רצון להעניק להן סיפוק רוחני" :בכדי לעשות נחת רוח
לנשים" .12רעיון זה מופיע בספרות ההלכתית כהגיון מאחורי פסיקות מקילות אחרות ביחס
לנשים .כאשר אדם מביא קרבן ,הוא חייב לסמוך ידיו על ראש הבהמה המוקרבת .למרות שנשים
פטורות מחובת סמיכה ,מותר להן ,על פי עיקרון זה ,לסמוך ידיהן על ראש הקרבן אם ירצו,
למרות שכל מגע מיותר עם קרבן נאסר בדרך כלל על ידי חכמים .הרב גורן טוען שהמקרה של
ברכה שאינה צריכה דומה ,והעיקרון של "לעשות נחת רוח לנשים" הוא שהנחה את רבינו תם
בניסוח הכלל "פטורה ועושה מברכת"  -תוך דחיית איסור דרבנן של אמירת שם השם לשווא
במקרה זה.13
הרב גורן מוסיף ומציע להרחיב את שיטת רבנו תם כפי שהוצגה כאן ,ולכלול בה היתר
לנשים לערוך תפילה ציבורית כסדרה ,ללא חשש של נשיאת שם השם לשווא  -ואפילו באותם
קטעי תפילה שאמירתם בדרך כלל מחייבת מנין .עם זאת ,הרב גורן אסר על גברים להתפלל
בקבוצה כזו ,וכן לענות לקדיש קדושה ,ברכו ,וכולי ,כיוון שההיתר המיוחד לא ניתן לגברים,
ומבחינתם חסרה הדרישה ההלכתית המינימלית של מנין.
אין ספק שטענתו של הרב גורן מרתקת ,אך לא פחות מכך היא בעייתית .כפי שהערנו
קודם ,מסקנתו מתבססת על הבנתו ברבנו תם ועל התזה שלנשים יש היתר מיוחד לומר  -בקבוצה
שאינה מנין  -קטעי תפילה מקודשים ,שבדרך כלל דורשים מנין .הרב גורן עצמו מציב מכשול
אפשרי לתזה שלו ,הקשור בהקדמה המסורתית לברכת המזון" ,ברכת הזימון" .ברכת הזימון
נאמרת כאשר שלושה גברים או יותר אוכלים יחדיו לחם .כאשר מנין של גברים אוכל לחם יחדיו,
הנוסח של ברכת הזימון משתנה כדי לכלול בתוכו את שם ה'" ,אלוקינו" ,ולכן נקרא נוסח זימון
כזה "זימון בשם" .למרות שגם שלוש נשים שאכלו יחדיו יכולות לזמן ,הרמב"ם מונע באופן
מפורש מעשר נשים "לזמן בשם" .14אם התזה של הרב גורן נכונה ,מדוע עשר נשים אינן מצטרפות,
ואינן יכולות לערוך זימון בשם מרצונן החופשי ,כפטורות ועושות?
הסתירה -לכאורה אינה מטרידה את הרב גורן .הוא מעיר שהכלל "פטורה ועושה מברכת"
של רבינו תם אינו מקובל על כולם ,וכאן באמת חולק הרמב"ם על רבינו תם ,ולדעתו אסור לנשים
(הר"ן); ראה להלן ,הערה  .24לניתוח של אופי פטור האשה ממצוות עשה שהזמן גרמן ,וטיב קיום מצוות כאלה
בהתנדבות ,ראה הערה  32להלן ,וההפניות המובאות שם.
 .8ביחס לבל תוסיף ,ראה עירובין צו,א ופרשנות על אתר.
 .9ברכות לג,א; רמב"ם משנה תורה ,הלכות ברכות א,טו.
 . 10למקורות מנחים ,ראה תוספות ,ראש השנה לג,א ,ד"ה "הא"; רא"ש ,ר"ן על הרי"ף ,ורשב"א לראש השנה לג,א;
תוספות ,עירובין צו,א ,ד"ה "דילמא"; תוספות ,קידושין לא,א ,ד"ה "דלא"; ריטב"א ,קידושין לא,א; הרב מנחם
מאירי ,בית הבחירה (להלן ,המאירי) ,חגיגה טז,ב (ראה הערה  39לרשימת הפניות מלאה) ,ראש השנה לג,א וחיבור
התשובה ,עמוד .280
 . 11זאת ,כל עוד הברכה נאמרת כביטוי לשבח האל .אם האמירה אינה אלא לשווא ,תיתכן כאן עבירה על איסור
דאורייתא; ראה הרב משה סופר ,חידושי חת"ם סופר ,כתובות כד .דעתו של רבינו תם ,שהאיסור של ברכה שאינה
צריכה הוא מדרבנן במקורו ,נתמכת על ידי רוב ראשונים; ראה שו"ת יביע אומר ,חלק ט ,אורח חיים ,סימן כג ,סעיף
ד .השווה רמב"ם ,תשובות הרמב"ם (מהדורת בלאו) ,תשובה קסד ,שם הוא אומר במפורש כי האיסור של ברכה
שאינה צריכה הוא מדאוריתא .ראה באריכות הרב ישמעאל הכהן ממדינה ,שו"ת זרע אמת ,סימן א; הרב יעקב
יהושע פאלק ,פני יהושע ,ברכות לג,א ,ד"ה "שם ,תני רב אחא"; הרב יהודה שמואל אשכנזי ,גזע ישי ,חלק א,
מערכת אות ב' ,ד"ה "ברכה שאינה צריכה" ,סימנים רט-ריא; שו"ת יביע אומר ,חלק ט ,אורח חיים ,סימן יא ,סימן
פו ,סעיף יב ,וסימן צד ,סעיף ז; הרב יצחק אריאלי ,עינים למשפט ,ברכות יד,א ,ד"ה "דהני" ,ולג,א ,ס"ק נ; הרב
נחום אליעזר רבינוביץ ,יד פשוטה ,הלכות ברכות ,א,טו; אנציקלופדיה תלמודית ,כרך ט" ,ברכה שאינה צריכה"
 .12ספרא ,פרשתא ב; חגיגה טז,ב.
 .13הרב מנחם מנדל שוימר ,ברכות המצוות כתיקונן ,קונטרס יג ,כללי ברכות המצוות ,כלל ד ,סימן  ,2אות ג ,עמוד ,440
מציע באופן דומה את "נחת רוח" כאפשרות להגיון מאחורי ההיתר לנשים לומר ברכות על מצוות עשה שהזמן גרמן.
 .14משנה תורה ,הלכות ברכות ,ה,ז.
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לברך ברכה שאין חיוב הלכתי לברכה .בהתאמה ,הרמב"ם פוסק בניגוד לרבנו תם שנשים אסורות
לברך על קיום מצוות עשה שהזמן גרמא מרצונן החופשי .15יוצא מכאן ,שכאשר הרמב"ם אוסר על
עשר נשים לזמן בשם ,הוא נותר עקבי ונאמן לשיטתו* .15הואיל והמנהג האשכנזי אימץ את שיטת
רבינו תם ,הרב גורן דוחה כל טענה נגד התזה שלו המבוססת על פסיקת הרמב"ם.
באופן מפתיע ,הרב גורן אינו מזכיר את העובדה שאפילו בין הראשונים והאחרונים
המקבלים את היתר רבנו תם לנשים לברך על מצוות עשה שהזמן גרמן ,קיימת קבלה כמעט
מוחלטת של פסיקת הרמב"ם נגד זימון בשם על ידי עשר נשים .16מסתבר ,אם כן ,שלא כל כך
פשוט להרחיב את פסיקת רבינו תם עד כדי הכללת היתר לשאת את שם השם לשווא ,כאשר הפן
של "לשווא" הוא תוצאה של אי קיום הקריטריון הבסיסי של מנין.
כאן אנו מגיעים לבעיה שניה .כפי שהרב גורן עצמו מעיר ,למרות שפסיקת רבינו תם
מקובלת בפסיקה האשכנזית ,17זו לא הגישה היחידה לנושא .הרמב"ם ,הרב יוסף קארו ,18ולמעשה
רוב הפוסקים הספרדיים עד היום  -ויש לציין במיוחד את הרב עובדיה יוסף ,19שכיהן כרב הראשי
הספרדי המקביל בתקופתו של הרב גורן  -מסתייגים נחרצות לגישה האשכנזית .פוסקים אלה
אוסרים על נשים ספרדיות לברך על מצוות שהן פטורות מלקיימן .20יוצא מכאן ,שהפתרון של הרב
 .15משנה תורה ,הלכות ציצית ג,ט .ראה גם שולחן ערוך ,אורח חיים ,סימן תקפט ,סעיף ו.
* .15הרב יהודה הרצל הנקין (בשיחה אישית )5/6/97 ,הביא לתשומת לבנו שגם הרב מאיר המעילי מנרבונה ,מפרש
מהמאה ה , 13-ספר המאורות ,ברכות מה,א (תשובה ראשונה) ,מקשר בין אי יכולתן של נשים לזמן בשם עם האיסור
שלהן לברך על מצוות עשה שהזמן גרמן .עם זאת ,כפי שיודגם בפסקה הבאה ,אין כל ראיה מכאן שההפך הוא הנכון,
כפי שמציע הרב גורן.
 . 16השווה ,לדוגמא ,הרב יעקב ברוך לנדאו אשכנזי ,האגור ,סימן רמט ,בניגוד לסימן תתקי .השווה אורח חיים ,סימן
קצט ,בניגוד לסימן תקפט ברב יעקב בן אשר ,טור; והרב מרדכי יפה ,לבוש מלכות .השווה אורח חיים ,סימן קצט
בניגוד לסימנים יז ו-תקפט ברב משה איסרליש (הרמ"א) ,מפה על השולחן ערוך; הרב שניאור זלמן מלאזני-מלאדי,
שולחן ערוך הרב; הרב יחיאל מיכל הלוי אפשטיין ,ערוך השולחן; והרב ישראל מאיר הכהן קייגן ,משנה ברורה.
 . 17רמ"א ,הגה על אורח חיים סימן תקפט ,סעיף ו .החריגות היחידות שאנו מכירים להכללה זו הם הרב צבי הירש
אשכנזי (שנודע בשם החכם צבי) ,המצוטט בנימה אוהדת על ידי נכדו הרב יעקב משולם אורנשטין ,ישועות יעקב,
סימן יז ,סעיף א ,וסימן תרמ ,סעיף א; חסידי צאנז ,בהתבסס על פסיקת נכד אחר של החכם צבי ,הרב חיים
הלברשטאם מצאנז ,מקור חיים ,סימן תלה .ראה :שו"ת יביע אומר ,חלק ט ,אורח חיים ,סימן כג ,סעיף ב ,שגם
מצטט את הרב שמעון גרינפלד ,שו"ת מהרש"ג ,חלק ב ,סוף סימן לט .עם זאת ,נעיר כי זה האחרון מתייחס לגבר
שפטור אך רוצה לקיים מצווה (אדם חולה שרוצה לשבת בסוכה) .הפטור של נשים ממצוות עשה שהזמן גרמן שונה
במהותו; ראה דיון בהמשך הטקסט סמוך להערה  .26הרב יצחק קאופמן ,שו"ת יבקש תורה ,סימן יד ,מביא
מקורות רבים התומכים בעמדת החכם צבי ,אך מסכם בהערה כי המנהג המקובל אינו כך.
 .18שולחן ערוך ,לעיל ,הערה .15
 . 19הרב עובדיה יוסף ,שו"ת יביע אומר ,חלק א ,אורח חיים ,סימנים כח וכן לט-מב; חלק ב ,סימן ו; חלק ה ,סימן מג;
חלק ח ,סימן ח וסימן כג ,סעיף ל; חלק ט ,אורח חיים ,סימנים כא ,כג ,לח ,עט סעיף כב ,צד סעיף כז ,וכן קח סעיף
כח .הרב עובדיה יוסף ,חזון עובדיה – יום טוב ,הלכות ספירת העומר וימי הספירה ,סימן ה ,סעיף יא ,עמוד .220
הרב עובדיה יוסף במכתב ההסכמה לרב דוד ס .כהן ,סוכת דוד .הרב יצחק יוסף ,ילקוט יוסף ,שארית יוסף ,כרך א,
עמוד תצה ,סימן ד.
הרב עובדיה יוסף מוסיף וטוען כי אל לספרדים לענות אמן לכל ברכה שאומרת אשה (כולל של אשכנזיות) על
קיום מצוות שהן פטורות מעשייתן; ראה :הרב עובדיה יוסף" ,מנהגי תפילות והלל ראש חודש" ,תורה שבעל פה,
מא ,עמודים  ; 9-12שו"ת יביע אומר ,חלק ט ,אורח חיים ,סימן כג ,סעיף ב ,וסימן לח ,סעיף ג (ראה ,עם זאת ,ילקוט
יוסף ,כרך ט ,שבת ,חלק א ,סימן רסז ,סעיף כ ,הערה כב) .כפי שהרב עובדיה יוסף עצמו מעיר ,בנקודה אחרונה זו
הוא מתווכח עם הרב שלמה קלוגר ,שו"ת האלף לך שלמה ,אורח חיים ,סימן נז ,ועם המשנה ברורה ,אורח חיים,
סימן ריד ,ביאור הלכה ,ד"ה "ואסור" .בדעה זו של הרב קלוגר והמשנה ברורה תומכים גם הרב חיים יוסף דוד
אזולאי בברכי יוסף ,אורח חיים ,סימן קצו ,סעיף ד ,ושו"ת חיים שאל ,סימן צט; הרב משה פינשטיין ,שו"ת אגרות
משה ,חלק אבן העזר ג ,סימן צו ,סעיף ח; הרב בצלאל שטרן ,שו"ת בצל החכמה ,חלק א ,סימן כב ,ד"ה "ואדרבא";
הרב שאול ישראלי ,מצוטט בשו"ת במראה הבזק ,חלק ד ,סימן ג ,סעיף ז; הרב ירחמיאל דוד פריד ,יום טוב שני
כהלכתו ,פרק ט ,סימן ג ,סעיף יד( .הרבנים אזולאי ,פינשטיין ,שטרן ופריד מביאים את המעשה ברב אשי בפסחים
קו,א (ראה גם רשב"ם ,ד"ה "ואגיד ביה") כהוכחה שבמצבים מסוימים אדם יכול לומר ברכה אם הוא נמצא במקום
שכך נוהגים בו .עם זאת ,הרב צבי פסח פרנק קורא תגר על הוכחה זו בשו"ת הר צבי ,אורח חיים חלק א ,סימן קצב;
ראה גם הערת הרב אלעזר משה הלוי הורוביץ ,הגהות וחידושים להרא"ם הורוביץ ,פסחים קו,א ,ד"ה "רשב"ם.
 .20למקורות מנחים (והפניות לדעות חולקות) ,ראה הרב דוד אורבך ,הלכות ביתה ,פתח הבית ,אות יח; הרב יחיאל
אברהם זילבר ,בירור הלכה ,תניינא ,אורח חיים סימנים תקפט ו-תרמ; הרב אליעזר יהודה ולדנברג ,שו"ת ציץ
אליעזר ,חלק ט ,סימן ב וחלק יז ,סימן סד; הרב יצחק ניסים ,שו"ת יין הטוב ,כח; הרב משה מלכה ,שו"ת מקוה
המים ,חלק ג ,סימן טז ,חלק ד ,סימן סב ,וחלק ה ,סימנים כח-כט; הרב יוסף קפאח בפירושו למשנה תורה ,הלכות
ציצית ג,ט ,הערה כח; הרב דוד ס .כהן ,סוכת דוד ,ב,ח ,עמוד קה; הרב שאול דוד בוצ'קו" ,ברכות נשים במצוות
עשה שהזמן גרמא" ,קול מהיכל ,ז (טבת תשנ"ח) ,עמודים  .61-65ראה גם במילואים למאמר זה ,חלק 1א .בהסכמה
עם עמדת הרב עובדיה יוסף (לעיל ,הערה  ,)19הרב הראשי הספרדי לשעבר מרדכי אליהו [בתשובה שלא פורסמה,
מיט כסלו תש"נ ( ,)17.12.89ביחס לקיום תפילת נשים בכותל; הובא על ידי אליאב שוחטמן (לעיל ,הערה ,4
ובמילואים חלק  ])2אומר מפורשות כי אסור לנשים ספרדיות לומר ברכות על מצוות שהן פטורות מעשייתן  -אפילו
במקרים שבהם נשים קבלו על עצמן חיוב לקיים מצוות אלה באופן קבוע כמו גברים .השווה ,עם זאת ,לרב דוד חיים
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גורן אינו מועיל לנשים ספרדיות.21
יש להוסיף ולתהות מדוע לשיטת הרב גורן יש צורך דוקא בעשר נשים .אם ניתן ,כפי
שמציע הרב גורן ,ליישם את הכלל של רבינו תם בטקסים של תפילה ציבורית באופן שקיומה אינו
תלוי במנין ראוי ,הרי שגם אשה בודדת יכולה לכאורה לומר את אותם קטעי תפילה בלי שנאשים
אותה באמירת שם ה' לבטלה*.21
באופן בסיסי ,הרב הראשי המנוח מפרש את פסיקת רבינו תם כמיוחדת לנשים ,וביסודה
עומד ההגיון של "נחת רוח" ,כלומר סיפוק רוחני .פרשנות מקורית זו שונה באופן קיצוני מהדרך
שבה הובנה פסיקת רבינו תם על ידי סמכויות הלכתיות קודמות .אין בין הראשונים 22המצטטים
את רבינו תם ולו אחד המנצל את הרעיון של נחת רוח כדי להצדיק קולא זו; ובמקום זאת הם
מצטטים הסברים שרלוונטים לשני המינים .לדוגמא ,בעלי התוספות מסבירים כי" :לא חשיב
ברכה לבטלה כיון שמברך על המצוה שעושה אף על פי שפטור" .23יתר על כן ,כפי שמעיר הרב
שלוש ,שו"ת חמדה גנוזה ,יב ,המתנגד בתוקף לדעה זו ,ובאופן מיוחד עם פסיקת הרב יוסף .יתר על כן ,הרב הראשי
הספרדי של ירושלים ,הרב שלום משאש ,מתעד את העובדה שנשים ספרדיות רבות למעשה נוהגות לברך על מצוות
עשה שהזמן גרמן ,בניגוד לדעת הרב עובדיה יוסף ,ולדעתו שלו .הרב משאש פוסק לא לנזוף בנשים אלה; ראה שו"ת
שמש ומגן ,חלק ג ,סימן סג ,סעיף ה; כמו כן עיין בהרב אברהם ענטבי ,חכמה ומוסר ,הלכות יו"ט ,סעיף רלא ,עמוד
רצ"ו .באופן מעניין ,הרב נפתלי צבי יהודה ברלין ,שאילתות ,ויקהל ,שאילתא סז ,העמק שאלה ,סוף סימן ג ,טוען כי
אפילו לפי הרמב"ם לנשים ישנה האפשרות לומר ברכה על מצוות עשה כרשות.
 .21נקודה זו עצמה מוזכרת על ידי הרב גורן בחזרתו בו מדבריו/הבהרתו המובאת בהערה  57למטה .הרב אברהם אבלי
הלוי גומבינר ,מגן אברהם ,אורח חיים ,סימן רצו ,סעיף יא ,סובר שאפילו לפי רבינו תם ,מותר לנשים לברך ברכות
שאינן צריכות שנמצאת בהן המלה "וצוונו" רק כאשר הברכה מלווה קיום מצווה מעשית .אולם ,כאשר התפילה
עצמה היא קיום המצווה ,רבינו תם יודה לרמב"ם שנשים אינן רשאיות לקבל על עצמן בהתנדבות לומר את שם ה'
כאשר אינן מצוות .לפי דעה זו ,נשים אשכנזיות ,כמו אחיותיהן הספרדיות ,אינן יכולות לסמוך על פסיקת רבינו תם
(כפי שהובן על ידי הרב גורן) על מנת לומר טקסטים של תפילה בציבור בהעדר מנין .כאן ,המצווה היא רק התפילות
עצמן ,ולכן ההיתר של רבינו תם אינו חל עליהן .עם זאת ,רוב הפוסקים חולקים על החילוק של המגן אברהם .ראה
באריכות שו"ת יביע אומר ,חלק ב ,אורח חיים ,סימן ו ,והפניות המובאות שם; השווה עם שו"ת יביע אומר ,חלק ט,
אורח חיים ,סימן קח ,סעיף כח .בניגוד לכך ,הרב שלמה זלמן אויערבך טוען כי כאשר הברכה עצמה היא קיום
המצווה ,כמו לדוגמא ,בברכות לימוד התורה ,אז מותר גם לנשים ספרדיות לברך; ראה :הרב שלמה זלמן אויערבך,
שו"ת מנחת שלמה ,חלק ב ,סימן נט ,סעיף כב במהדורת אוצרות שלמה תשנ"ט ,וסימן נח ,סעיף ג ,ס"ק ב במהדורת
הבנים תש"ס; הליכות שלמה ,הלכות תפילה ,פרק ו ,דבר הלכה הערה ז ,ופרק ז ,דבר הלכה הערה ב; שולחן שלמה,
הלכות יום טוב ,חלק שני ,דיני קידוש והבדלה ,סימן יט; ותשובה המובאת בשו"ת יביע אומר ,חלק ט ,אורח חיים,
סימן יא .ראה ,עם זאת ,שולחן שלמה ,הלכות יום טוב ,חלק שני ,הלכות יום טוב סימן תקכט ,סעיף א.
באופן מנוגד ,יש מקום לטעון שהכלל של רבינו תם חל אפילו על נשים ספרדיות במקרה שלנו ,כיון שאף אחד מן
הטקסטים המעורבים אינם מכילים את הביטוי הבעיתי "וצוונו" .ראה רא"ש ,קידושין ,פרק א ,סימן מט; מגן
אברהם ,על אתר; הרב יחזקאל לנדאו ,ציון לנפש חיה ,ברכות כו,א; הרב יהודה לייב גרויבארט ,שו"ת חבלים
בנעימים ,חלק ג ,אורח חיים סימן ח; הרב דוד אויערבך ,הליכות ביתה ,פתח הבית ,סימן כא ,וסימן ה ,הערה יא;
הרב יעקב בצלאל ז'ולטי ,ספר הזכרון למרן הגרי"ב ז'ולטי ,משנת יעב"ץ ,הלכות ציצית ג,ט ,עמוד  ;58הרב שלמה
זלמן אויערבך ,מצוטט על ידי הרב יהושע נויבירט ,שמירת שבת כהלכתה ,חלק ב ,סימן סא ,סעיף כד ,הערה ,69
שו"ת מנחת שלמה ,חלק ב ,סימן נט ,סעיף כב במהדורת אוצרות שלמה תשנ"ט ,וסימן נח ,סעיף ג ,ס"ק ב במהדורת
הבנים תש"ס ,והליכות שלמה ,הלכות תפילה ,סימן ה ,דבר הלכה ,הערה ד .ניכרת העובדה שזוהי דעת ראש ישיבת
פורת יוסף (ירושלים) ,הרב בן ציון אבא שאול ,ב"חיוב נשים בתפילה" ,צפונות שנה א ,גליון ב (טבת תשמ"ט) עמוד
נב ,ושו"ת אור לציון ,חלק ב ,סימן ד ,סעיף א וסימן וסימן ה ,סעיף ג .הרב בן ציון אבא שאול מעיר גם כי קודמו
בתפקיד ,הרב עזרא עטייה ,הסכים עמו .דבר זה גם מתועד כמנהג הקהילה התימנית; ראה הרב יצחק רצאבי ,שו"ת
עולת יצחק ,חלק א ,סימן קסו ,סעיף ג ,ושולחן ערוך המקוצר ,אורח חיים ,חלק א ,הלכה יא ,סעיף יח .השווה ,עם
זאת ,הרב עובדיה יוסף ,שו"ת יביע אומר ,חלק א ,אורח חיים ,סימן כח ,סעיפים א-ח; חלק ב ,סימן ו ,סעיפים א ,ז,
וח; חלק ח ,סימן ח; חלק ט ,אורח חיים ,סימן יא; וילקוט יוסף ,שארית יוסף ,כרך א ,עמוד תפו ,שטוען שחילוק זה
של הרא"ש לא התקבל.
ביחס לשאלה אם הכלל של רבינו תם חל לגבי סוכה ,ראה :הערות הרב יעקב דוד אילן לתוספות הרא"ש
(ירושלים ,מוסד הרב קוק) ,סוכה כא,ב ,הערה לה.
* .21הרב יהודה הרצל הנקין (בשיחה אישית )05/06/97 ,חושב כי טענה מסוימת זו אינה מהווה אתגר רציני לעמדת הרב
גורן ,כיון שלא סביר שחז"ל היו מתירים יותר לאשה מאשר לגבר במצב מקביל .מלבד זאת ,מתן היתר לפחות מעשר
נשים לקיים טקסי תפילה בציבור עלול להטעות את הציבור ,שיחשוב שפחות מעשרה גברים גם יכולים להוות מנין
(דילמא אתי לאחלופי; השווה יבמות נב,א וגיטין טז,ב) .למרות כל זאת ,השאלה כאן פשוט מתבקשת :כיון שאילו
הרב גורן צודק  -ואין צורך במנין ראוי ,על בסיס הכלל פטור ועושה מברך ,אז אכן ,אין צורך בעשרה בני אדם ,יהיו
אלה גברים או נשים ,כפי שנאמר בטקסט אחרי הערה  ,38להלן.
 .22לעיל ,הערה .10
 . 23תוספות ,עירובין צו,ב ,ד"ה "דילמא" .במילים אחרות ,כאשר אשה מקיימת מצוות עשה שהזמן גרמא למרות שאינה
מחוייבת ,מעשה זה נחשב לקיום המצווה .בהתאמה ,היא גם יכולה לומר את הברכה הנלווית .ראה :באריכות ,הרב
ישראל זאב גוסטמן ,קונטרסי שיעורים ,קידושין ,שיעור כ; הרב יוסף דב הלוי סולוביצ’יק ,מצוטט בחידושי בתרא
מהרב חיים דב אלטוסקי ,המסבי"ר ,ברכות יד,א ,סימן קלד ("מסביר" הם ראשי תיבות הפוכים ל-רב יוסף בער
(דוב) סולוביצ’יק ,מ ורינו) .לניתוח נוסף של אופי הפטור לנשים ממצוות עשה שהזמן גרמן ,כמו גם משמעות קיום
התנדבותי של מצוות כאלה ,ראה הרב אלחנן בונים ווסרמן ,קובץ שיעורים ,חלק א ,קידושין לא,א-לב,א; הרב
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ניסים גירונדי )הר"ן( ,הנוסח "וצוונו" אינו בלתי ראוי לגמרי; שהרי בסופו של דבר ממסקנת
הגמרא" ,גדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה" ,24משתמע שגם מי שאינו מצווה מקבל
שכר כלשהוא על מעשיו .אם כן ,גם מי שאינו מצווה ועושה שותף לצווי ברמה מסוימת .כיוון
שלגברים ישנו חיוב מוחלט ,ונשים ,כפי שאמרנו ,מקבלות שכר מסוים ,גם נשים יכולות לברך,
למרות שהנוסח הוא "וצוונו".25
26
הרב בן ציון חי עוזיאל והרב יוסף דב סולוביצ'יק הוסיפו והבהירו שמכלול המצוות ניתנו
לעם ישראל כיחידה ,נשים וגברים כאחד .בהתאם לכך ,נשים וגברים מכילים רמה שווה של
"קדושת ישראל" .27אך למרות המחויבות המשותפת של כלל ישראל כעם ,לנשים הוענק פטור
מיוחד ממצוות עשה שהזמן גרמן .אין כאן אמירה שמצוות אלה אינן רלוונטיות לנשים; ישנו
הבדל בסיסי בין מי שבאופן מהותי שותף למצווה ,אך פטור מקיומה )כמו אשה( ,לבין מי שאין בו
"קדושת ישראל" ואינו מחוייב כלל ועיקר )כמו גוי( .28אשה היא עדיין חלק מהותי מהמחויבות של
כלל ישראל ,למרות הפטור .29על כן ,תוכל אשה  -אם תרצה  -להצטרף לכלל ישראל ולקיים מצווה
ממנה היא פטורה ,30ואף לקבל שכר .רבינו תם והפוסקים האשכנזים הולכים צעד נוסף קדימה,
וטוענים שאשה יכולה גם לברך על מצווה זו ,31ולכלול בנוסח הברכה "וצוונו" .הבטוי "אשר קדשנו
שמואל אלעז ר וואלק ,שערי טוהר ,חלק ה ,סימן כז ,סעיף ב ,חלק ו ,סימן מו ,סעיף ב וסימן מז; הרב יעקב בצלאל
ז'ולטי ,משנת יעב"ץ בתוך ספר הזיכרון -מרן הרב יעקב בצלאל ז'ולטי ,הרב יוסף בוקסבוים ,עורך (ירושלים :מוריה
תשמ"ז) ,הלכות ציצית ג,ט ,עמוד  ;58הרב דב צבי קרלנשטיין ,מעגלי צדק ,אורח חיים ,סימן ב ,ד"ה "ויבואר בזה",
הרב שמואל הלוי וואזנר ,שו"ת שבט הלוי ,חלק ח ,סימן א וחלק ט ,סימן ב.
 .24קידושין לא,א; בבא קמא לח,א; עבודה זרה ג,א .נראה מן המקורות התלמודיים כי השימוש המקורי בביטוי "אינו
מצווה ועושה" ,על ידי רבי חנינא ,אמורא מן הדור הראשון ,התייחס לגוי ,שלא חלה עליו קדושת ישראל (ראה להלן,
טקסט סמוך להערה  ,) 26אך בכל זאת קיים מצווה .הרב יוסף ,אמורא מן הדור השלישי ,החיל את הביטוי גם על
יהודי עיוור בשל הדמיון בין המקרים ,כנראה משום שרב יהודה טען שגם עיוורים פטורים מכל המצוות; לדיון ,ראה
הרב עובדיה יוסף ,מאור ישראל ,חלק ב ,עירובין צז,ב ,ד"ה "תוד"ה דילמא" .הביטוי מתיחס לנשים (סוטה כא,א;
ר"ן על הרי"ף ,קידושין לא,א) וגברים (ראה רש"י לברכות מה,א ,ד"ה "שאני התם") המקיימים מצווה שאינם
חייבים בה ,משום הדמיון בין המקרים :אם גוי המקיים מצווה מקבל שכר ,אין ספק שיהודי שמקיים מצווה שאינו
מחויב בה ראוי שיקבל שכר.
 . 25חידושי הר"ן ,ראש השנה לג,א; ר"ן על הרי"ף ,ראש השנה לג,א; ר"ן על הרי"ף ,קידושין לא,א .השווה תוספות טוך,
קידושין לא,א.
 .26הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל ,שו"ת משפטי עוזיאל ,חלק ג ,חושן משפט ,סימן ג; הרב יוסף דב הלוי סולוביצ’יק,
מצוטט על ידי הרב צבי שכטר ,ארץ הצבי ,פרק יב ,סעיף יב ,עמודים צ"ו-צ"ז ,על יד הרב מנחם גנק ,גן שושנים,
סימן ד ,עמוד י ,על ידי הרב צבי יוסף רייכמן ,עורך ,רשימות שיעורים ,שבועות -נדרים חלק ב [ניו יורק תשנ"ו],
שבועות ל,א ,עמוד ז ,סוף סימן יב ,עמוד ח ,ד"ה "שונה האשה" ,ובעמודים ט-י ,ד"ה "מסתבר איפוא" ,ובהערה יד.
לניסוחים קרובים אך קצת שונים ,ראה הרב אלחנן בונים ווסרמן ,קובץ שיעורים ,קידושין ,סימנים קמב-קמד;
משנה הלכות ,מהדורה תניינא ,חלק ג ,סימן פג; הרב יצחק טוביה וויס ,מצוטט בברכות המצווה כתיקונן ,עמוד .576
 .27ראה גם הרב משה פינשטיין ,שו"ת אגרות משה ,חלק אורח חיים ד ,סימן מט.
 .28ראה גם הרב משה שלמה כשר ,תורת הרוגאצ'ובר ,עמודים  .50-52כפי שיוצא באופן ברור מן ההפניות המובאות
בהערה  ,26הרב יוסף דב הלוי סולוביצ’יק החזיק בעמדה כי גוי המקיים מצוות שאינו מחויב בהן ,אינו רשאי לברך,
ואינו מקבל שכר – משום שבפשטות לא היה שם קיום כלשהוא של מעשה מצווה .זוהי גם דעתו של הרב משה
פינשטיין ,שו"ת אגרות משה ,חלק יורה דעה א ,סימן ג ,ד"ה "ולכן הנכון" ובאריכות ביורה דעה חלק ב ,סימן ז.
דווח כי הרב אהרון ליכטנשטיין הביא את תשובת הרמב"ם ,שו"ת פאר הדור ,סימן ס ,כראיה לסתור; שם כתוב כי
גוי המקיים מצווה שאינו מחויב בה אכן מקבל שכר .דווח כי בתגובה הרב סולוביצ’יק קרא תגר על אותנטיות
תשובות אלו .ראה :הרב ברוך חיים סיימאן" ,בענין נשים המחייבות את עצמן במצוות עשה שהזמן גרמא" ,בית
יצחק ,לו (תשס"ד) ,עמודים .295-302
 .29ראה גם ספר הזיכרון למרן הגרי"ב ז'ולטי ,לעיל ,הערה  ;21הרב אהרון ליכטנשטיין" ,הלכה והלכים כאושיות מוסר:
הרהורים מחשבתיים וחינוכיים" ,ערכים במבחן מלחמה (ירושלים ,)1985 :עמוד  ,19הערה  .16השווה הרב יחיאל
יעקב וינברג ,שו"ת שרידי אש ,חלק ג ,סימן קד .ניתן אולי להבין את הרעיון באופן מלא יותר אם נתאר לעצמינו
יחידה צבאית שקבלה הוראות צעידה; חייל אחד או שנים מקבלים פטור משום שיקולים רפואיים או אחרים .ברור
שהחיילים הפטורים קבלו את ההוראות ,ובהיותם חלק מהיחידה ההוראות חלות עליהם  -למרות העובדה שהם
פטורים מקיומם .יתר על כן ,אילו החיילים יחליטו להשתתף באופן מלא בצעידה עם יתר היחידה ,אותן ההוראות
שהופנו ליתר היחידה יחולו עליהם באופן שווה.
 .30כל זה בניגוד לאונן (קרוב משפחה אבל לפני קבורת מתו) ,שלמרות שפטור מכל מצוות עשה ,אינו רשאי לקיימן
(שולחן ערוך ,יורה דעה סימן שמא ,סעיף א; הרב יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי ,גשר החיים ,סימן יח ,סעיף יט) .עם
זאת ,העיקרון המנחה במקרה זה הוא כבוד המת .לסקירה של המקורות ,ראה הרב ברוך פנחס גולדברג ,פני ברוך -
ביקור חולים כהלכתו ,סימן ט ,סעיף לא ,עמוד קכד.
 . 31קיימת הסכמה בין הפוסקים שלשיטת בית מדרשו של רבינו תם ,כפי שקיום מצוות עשה שהזמן גרמן הינו רשות ,כך
גם אמירת הברכה המתאימה .לפיכך ,נשים רשאיות לקיים מצוות תלויות זמן אלה ,ולהחליט שלא לברך .ראה:
השגות הראב"ד ,הלכות ציצית פרק ג ,הלכה ט "...שגם הברכה רשות"; הגהות מיימוניות ,על אתר ,ס"ק מ,
"...שנשים יכולות לברך"; ברכי יוסף ,אורח חיים ,סימן תקפט ,סוף סעיף ב ,ד"ה "והנה"; שיורי ברכה ,על אתר,
סעיף ב; הרב מאיר לייבוש מלבים ,ארצות החיים ,אורח חיים ,סימן יז ,המאיר לארץ ,סעיף יב; הרב דוד אויערבך,
הליכות ביתה ,פתח הבית ,סימן יט; ברכות המצווה כתיקונן ,עמוד  ,440סעיף א; הרב דב צבי קרלנשטיין ,מעגלי
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במצוותיו וצוונו" אינו מתיחס ליהודי יחיד ,אלא לעם ישראל כישות אחת ,שנשים מהוות חלק
בלתי נפרד ממנה.32
אין ספק שכוונתו של רבינו תם בהנחיות אלה היתה ליישום כללי ,כדי שכל אדם -גבר או
אשה -שפטור ממצווה ומקיים אותה בכל זאת יוכל לברך את הברכה הרלוונטית .33רבינו תם
למעשה סומך את פסיקתו ,בין היתר ,על שביעות הרצון של אמורא עוור מפורסם ,הרב יוסף,34
כאשר הוא שומע את דעת רבי יהודה שעוור פטור ממצוות עשה שהזמן גרמן .הרב יוסף חשב
בטעות ,שכמי שאינו מצווה ועושה ,מעתה יהיה זכאי לשכר רוחני גבוה יותר ממי שמצווה ועושה.
משמחת הרב יוסף מסיק רבינו תם כי אין כל שינוי בנוהל קיום מצווה כאשר מי שאינו מחוייב
מקיימה באופן וולנטרי ,כולל אמירת הברכה .אם לא כן ,הרי ששמחתו של הרב יוסף היתה
תמוהה :אם כפטור ועושה היה נמנע מלברך ,הוא גם לא היה זכאי לשכר הנלווה! השימוש בסיפור
עם דמות גברית עיוורת של הרב יוסף כתקדים מעיד שרבנו תם לא התכוון שכללו מתאים רק
לאחד מן המינים; כלומר ,אין כאן פטור מיוחד לנשים ,כפי שטוען הרב גורן .הספרות ההלכתית
מלאה בישומים של הכלל "פטור ועושה מברך" של רבינו תם למקרים שלאו דווקא קשורים
בנשים.35
נראה לפיכך ,שהכלל של רבינו תם יחול גם על גברים וגם על נשים .עם זאת ,הרב גורן יודה
בכך שלפי ההלכה והמסורת היהודית אסור לקבוצה של פחות מעשרה גברים לומר קטעי תפילה
הנאמרים בציבור אפילו באופן התנדבותי .בהעדר מלוי המכסה הנדרשת של עשרה גברים,
המתפללים אינם רק פטורים מלומר קטעים אלה ,אין עליהם מלכתחילה כל חיוב לאמרם.
במקרה כזה גם הרב גורן יסכים שהכלל "פטור ועושה" לא יחול .ומדוע ,אם כן ,יהיה הכלל שונה
אצל נשים? 36יוצא מכאן שההיתר של רבינו תם לברך על קיום מצווה על ידי מי שאינו מחויב
צדק ,אורח חיים ,סימן ב ,ד"ה "ויבואר בזה" .באופן מעניין ,שו"ת משנה הלכות ,מהדורה תניינא ,חלק א ,אורח
חיים סימן תפד ,טוען כי אפשרות זו עדיין תקפה היום למרות המנהג הנפוץ של נשים אשכנזיות לברך ברכות כאלה.
עם זאת ,הרב אליהו מזרחי ,בהערה לסמ"ג ,בסיום הלאווים ,והרב משה סולוביצ’יק ,מצוטט על ידי בנו הרב אהרון
סולוביצ’ יק ,ספר פרח מטה אהרון ,ספר אהבה ,הלכות מילה ג,ו ,חולקים .הם טוענים שלפי רבינו תם ,אם אשה
מקבלת על עצמה לקיים מצוות עשה שהזמן גרמא ,היא מקבלת עליה בעל כרחה גם את החיוב הנלווה לומר את
הברכה הראויה .ההגיון מאחורי דעה זו הוא שאמירת ברכה הוא חלק בלתי נפרד מקיום המצווה; ראה :הליכות
ביתה ,פתח הבית וספר פרח מטה אהרון ,שם.
 .32ההסבר של הרב עוזיאל והרב סולוביצ’יק  -ש"וציוונו" מתייחס לכלל ישראל ולא לאנשים פרטיים  -בא לידי ביטוי
מוקדם יותר בכתבי הריטב"א ,קידושים לא,א ,סוף ד"ה "כיוון"; הרב פנחס הלוי הורוביץ ,ספר המקנה ,קידושין
לא,א ,ד"ה "בתוספות ד"ה דלא"; הרב יחזקאל סיגל לנדאו ,שו"ת נודע ביהודה ,מהדורה תניינא ,אורח חיים סימן
קיב; הרב יהודה לאו מפראג ,חידושי גור אריה ,עירובין צו,א ,ד"ה "מדלא" .ראה גם הרב מאיר דן פלאצקי
מאוסטרובה ,חמדת ישראל ,חלק א ,קונטרס תורה אור ,סימן יד ,ד"ה "אמנם"; הרב עובדיה יוסף ,משעורי מרן
הראשון לציון ,רבינו עובדיה יוסף שליט"א ,חלק א ,גליון יד ,האזינו תשנ"ו ,סעיף ו ,עמוד  ;54הרב מנשה קליין,
שו"ת משנה הלכות ,מהדורה תניינא ,חלק ג ,סימן פג; הרב יצחק אברהם טברסקי" ,עיון בשיטת רבינו תם שנשים
מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמן" ,בית יצחק כז (תשמ"ה) עמודים תיט-תכז .יתכן שזוהי כוונת המאירי,
קידושין לא,א ,ד"ה "גדו ל" ,כשהוא כותב" :ומכל מקום ,במצוות שאדם מברך עליהם ,אם בא מי שאינו מצווה
לעשותם ,יש מי שאומר שצריך לברך עליהם אחר שהוא בכלל הדת כגון נשים" .באופן דומה ,המאירי על ברכות
מח,ב ,ד"ה "כל מי" ,טוען שכאשר נשים אומרות את הקטע השני של ברכת המזון ,הן יכולות לומר "ועל בריתך
שחתמת בבשרנו" – המתייחס לברית מילה – כיון ש"הרי בכלל ישראל הם ,ועל ישראל הן אומרות כך" .בעל "ערוך
השלחן" מעיר הערה דומה באורח חיים סימן קפז ,סעיף ח בסוף.
 .33נקודה זו נאמרת במפורש על ידי בנימין זאב בן מתיתיה מארטא ,שו"ת בנימין זאב ,סימן רמה.
 .34לעיל ,הערה .24
 .35ראה בחלק  1של המילואים למאמר זה ,קובץ דוגמאות של החלת הכלל "פטור ועושה מברך" למקרים שבהם לאו
דוקא מעורבות נשים.
 .36במכתב אישי (לדב פרימר  ,יט שבט ,תשמ"ד [ ,)]23.01.84הרב דוד קאהן (קהילת גבול יעב"ץ ,ברוקלין ,ניו יורק)
מנסח טיעון זה כדלהלן  :הכלל "פטור ועושה מברך" של רבינו תם מבוסס על העובדה שלמרות העדר החיוב ,יש עדין
קיום של המצווה ,כפי שמוכיחה העובדה שיש שכר מצוה משמים .לפיכך ,הברכה נותרת רלוונטית וראויה( .ראה גם
בהערת הרב יוסף דב הלוי סולוביצ’יק ברשימות שיעורים ,הרב צבי יוסף רייכמן ,עורך [ניו יורק ,תשמ"ט] ,סוכה
מד,ב ,עמודים קל-קלא ,ד"ה "ויש לחקור" ,וד"ה "שם בא"ד רבינו תם"; וברב אברהם ויינפלד ,שו"ת לב אברהם,
חלק א ,סימן ב) .עם זאת ,אילו אשה היתה מברכת על מצווה מסוימת ,ואז לא היתה מקיימת את המצווה – או
מקיימת אותה באופן חלקי – אין ספק שהיא היתה עוברת על אמירת ברכה לבטלה (ברכה בלי סיבה ,המלווה
בנשיאת שם ה' לשוא) .כמו כן ,ישנן מצוות מסוימות שקיומן דורש באופן בסיסי נוכחות צבורית בצורת מנין .קיום
טקסים אלה ללא מנין אינו יכול בשום צורה להחשב קיום מצוות אלה; כתוצאה מכך ,אמירת ברכה במצב כזה
תחשב ברכה לבטלה .דוגמא אחת של מצוה שלשם קיומה נדרש מנין כתנאי מקדים היא תפילה בציבור (ראה הערה
 3לעיל) .כאשר תנאי זה קיים ,ניתן לומר תפילות וברכות מסוימות .עם זאת ,בהעדר מנין ,כפי שקורה במצב של
קבוצת תפילה לנשים ,המרכיב הציבורי של תפילות אלה חסר; אין אפשרות לקיים ואין קיום של תפילה בציבור.
אמירת הטקסטים והברכות השמורים לתפילה בציבור בתנאים אלה יהווה עבירה מפורשת על נשיאת שם ה' לשווא.
טענה דומה מובאת בתשובה של הרב הראשי האשכנזי לשעבר אברהם כהנא שפירא (למר י .יודסון ,ל כסלו תש"ן
[ ,)]28/12/89המצוטטת במלואה על ידי אליאב שוחטמן בתחומין טו (לעיל ,הערה  ,4מילואים) ,עמוד  ,181בעמוד
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הוא כללי בכך שההיתר מכיל בתוכו נשים וגברים .אך בו זמנית הוא אינו חל על מקרים שבהם אי-
החיוב נובע מהעדר הדרישה ההלכתית למנין.
עם כל זאת ,עיון נוסף מדגים שהענין אינו כה פשוט .בעוד שהניתוח שהצגנו משקף את
דעתם של הרוב המוחלט של הגדולים ,טענות דומות לאלה של הרב גורן הנחו פוסקים בודדים
להתיר ליחידים לקיים מצוות שבדרך כלל נוהגות רק בציבור .המקרה הראשון הוא מנהג אמירת
הלל עם ברכה בראש חודש .לפי גאונים וראשונים רבים ,כיון שהלל במקרה זה נאמר מכח מנהג
בלבד ,ניתן לברך על קריאתו רק במנין .37רבינו תם חורג מדעה זו ומתיר למתפלל יחידי לברך על
אמירת הלל אפילו בהעדר מנין  -למרות אפיו המנהגי .38עם זאת ,עמדה שלישית מובאת על ידי
אחד מבעלי התוספות בצרפת מן המאה ה ,13-הרב שמשון בן שמשון מקוצ'י )שנודע בתואר "השר
מקוצ'י"( .הוא משתמש בכלל "פטור ועושה מברך" וטוען 39שאפילו אם יש צורך במנין על מנת
לברך על ההלל ,יחיד יכול לברך באופן התנדבותי ,בדומה ללולב או תפילין 40שעליהם מברכות
נשים על אף שאינן מחויבות.41
המקרה השני קשור בקריאת מגילת אסתר .בעוד המגילה בדרך כלל נקראת בי"ד באדר,
ואילו בערים מוקפות חומה מימות יהושע למחרת בט"ו ,ישנם מצבים שבהם המגילה נקראת
מוקדם יותר ,החל מי"א אדר .42למרות שקיימים חילוקי דעות ,ההסכמה ההלכתית הכללית היא
שעדיף לקרוא את המגילה במנין  -אם כי אין חובה מוחלטת לעשות כן  -כאשר הקריאה בזמנה,
כלומר בי"ד באדר בכל מקום ,ובט"ו בערים מוקפות חומה .43אך כאשר המגילה נקראת שלא
בזמנה ,ישנו חיוב שקריאת המגילה ואמירת ברכותיה )שלוש לפניה ואחת אחריה( ייעשו במסגרת
מנין .44בכל מצב שבו ישנו חיוב למנין אך אין מנין בנמצא ,האדם פטור בעל כרחו מקריאת
המגילה .עם זאת ,הרב דוד אבן זמרא )רדב"ז( 45והרב ישראל יעקב אלגזי 46שוב מיישמים את
 . 182ראה גם ילקוט יוסף ,כרך א ,עמוד תפט ,הערה ס .עם זאת ,יתכן שטענה זו אינה תקפה אם מחזיקים בדעת
המיעוט של בית מדרשו של הנודע ביהודה ,להלן ,הערה  .52זה האחרון מעלה אפשרות שיתכן קיום של מצוות
ציבוריות שלשמן נדרש מנין ,אם הן קוימו בדיעבד ללא נוכחותו.
 .37ראה "הלל" ,אנציקלופדיה תלמודית ,כרך ט ,סעיף י.
 . 38הרב יעקב בברכותן מאיר תם ,ספר הישר ,סימן תמא (מהדורת שלזינגר ,סימן תקלז); תוספות ,ברכות ד,א ,ד"ה
"ימים"; תוספות ,ערכין י,א ,ד"ה "י"ח ימים"; הגהות מיימוניות ,הלכות חנוכה ג,ז ,ס"ק ה .מובא גם במחזור ויטרי
של רבי שמחה ב .שמואל (מהדורת הורוביץ) ,עמוד  .193ראה גם רבי שמעון בן צמח דוראן ,רשב"ץ לברכות יד,א
 . 39באופן מעניין ,רבינו תם עצמו ,שם ,אינו מנצל גישה זו על מנת להצדיק את הפסיקה שלו לגבי הלל ,ובמקום זאת הוא
משתמש בטיעונים אחרים .ראה הרב יוסף דב הלוי סולוביצ’יק ,המובא בחידושי בתרא של הרב חיים דב אלטוסקי,
המסביר ,ברכות יד,א ,סימנים קלד-קלה ("מסבי"ר" הם ראשי תיבות הפוכים ל-רב יוסף בער [דב] סולוביצ’יק,
מורינו) .ראה גם הרב יוסף אנגל ,גליוני הש"ס ,ברכות יד,א; הרב יצחק זאב הלוי סולוביצ’יק ,חידושי מרן רי"ץ
הלוי ,הלכות ברכות פרק יא ,הלכה טז .ראה גם בחלק  1של המילואים למאמר זה ,סעיפים ג-ד.
 .40הטקסט מובא כפי שנמצא בתוספות ברכות ובהגהות מיימוניות ,לעיל ,הערה  .38עם זאת ,בתוספות רבינו פרץ,
ברכות יד,א ,כתוב" :לולב ותפילה" .השווה הגהות הב"ח ,ברכות יד,א ,הערה ב.
 .41תוספות ברכות ,תוספות ערכין ,והגהות מיימוניות ,לעיל ,הערה  .38ראה גם הרב חיים יוסף דוד אזולאי ,ברכי יוסף,
יורה דעה ,סימן שלג ,סוף סעיף א; הרב אלעזר פלקלס ,שו"ת תשובה מאהבה ,חלק ב ,סימן תרצג .ראה גם הרב דוד
חיים שלוש ,שו"ת חמדה גנוזה ,סימן יב ,סעיפים ח ,יט; הרב אברהם גורביץ ,אור אברהם ,על משנה תורה הלכות
חנוכה ג,ז ,סימן כח; חידושי בתרא ,ברכות יד,א ,סימן עה.
 .42משנה מגילה א,א
 . 43הרב יעקב בן אשר ,טור ,אורח חיים ,סימן תרצ; הרב יוסף קארו ,בית יוסף ושולחן ערוך ,אורח חיים ,סימן תרצ,
סעיף א
 . 44משנה ברורה ,אורח חיים ,סימן תרצ ,ס"ק סא ,ושער הציון על אתר .ביחס לשאלה אם קריאת מגילה בליל יד באדר
בערים מוקפות חומה (לדוגמא ,כאשר טו נופל בשבת) נחשבת שלא בזמנה ,ראה :הרב עובדיה יוסף ,יחוה דעת חלק
א ,סימן צ ,סעיף ב ,וחלק ד ,סימן מ; שו"ת יביע אומר ו ,אורח חיים ,תכה .רמ"א ,אורח חיים סימן תרצב ,סעיף א,
טוען שתמיד צריך מנין על מנת לומר את ברכת "הרב את ריבנו" הנאמרת אחרי קריאת המגילה .לדיון נוסף ,ראה
בירור הלכה ,סימן תרצ ,סעיף יח ,וסימן תרב ,סעיף א; הרב יעקב חיים סופר ,כף החיים ,סימן תרצ ,סעיף קכד;
יחוה דעת ,חלק א ,סימן פח וסימן צ ,סעיף ב; ילקוט יוסף ,כרך ה ,הלכות מקרא מגילה ,סימן לט ,סעיף ע ,עמוד ש.
עם זאת ,ישנם חולקים רבים המתירים אמירת הרב את ריבנו אפילו בהעדר מנין; ראה לדוגמא :באר היטב ,סימן
תרצב ,סעיף ד; ערוך השולחן ,אורח חיים ,סימן תרצ ,סעיף כה ,וסימן תרצב ,סעיף ה; הרב יוסף חיים ,בן איש חי,
תצוה יג; הרב אהרון פעלדער ,מועדי ישורון ,חלק א ,הלכות פורים ,סימן ז ,סעיף ט; הרב אברהם דוד הורוביץ,
שו"ת קנין תורה בהלכה ,חלק ג ,סוף סימן קג .זוהי גם דעתו של הרב משה פינשטיין ,כפי שהובאה על ידי הרב דוד
כץ“A Guide to Practical Halakha—Chanuka and Purim” (New York: Traditional Press, 1979), VIII, ,
 ,Laws of Purim, sec. 14, no. 15, p. 134וכן של הרב הראשי לשעבר הרב מרדכי אליהו ,כפי שהובאה על ידי הרב
משה הררי ,מקראי קודש – הלכות פורים ,פרק ט ,סעיף ז ,הערה ל .למרות שבעל ערוך השולחן ,שם ,אומר כי המנהג
הנפוץ הוא לומר את הרב את ריבנו אפילו בהעדר מנין ,נראה כי המנהג האשכנזי בישראל אינו כן; ראה לוח דינים
ומנהגים ,הרבנות הראשית לישראל (תשנ"ז) ,עמוד ס; וכן בלוח ארץ ישראל ,הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי (תשנ"ז),
עמוד  .44הרב יצחק רצאבי ,שולחן ערוך המקוצר ,חלק ג ,הלכה קכב ,סעיפים ט,יא ,כותב שלפי המנהג התימני ,ניתן
לומר "הרב את ריבנו" גם בהעדר מנין.
 .45הרב דוד אבן זימרא ,שו"ת רדב"ז ,חלק ב ,סימן תרסה .ראה מילואים ,חלק  ,1סעיפים ג ו-ד.
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הכלל של רבינו תם" ,פטור ועושה מברך" ,וטוענים שאדם יחיד יכול לקרוא מגילה על ברכותיה גם
בהעדר מנין.
שתי דוגמאות אלה מראות שישנם בעלי סמכות הלכתית הסוברים שניתן ליישם את הכלל
של רבינו תם על מנת לאפשר אמירת טקסטים שבאופן עקרוני אמירתם דורשת מנין .אם כן ,מדוע
על פי אותם הסמכויות לא נוכל להרחיב עוד יותר את הכלל "פטור ועושה מברך" – כדי להתיר על
פיו אמירת קטעי תפילה צבוריים בהעדר עשרה גברים ,כפי שהרב גורן מציע?
התשובה 47מצויה בקריאה זהירה של המשנה במסכת מגילה 48שבה מופיעה רשימה של
טקסים הדורשים מנין עשרה:
אין פורסין את שמע ,ואין עוברין לפני התיבה ,ואין נושאין את כפיהם ,ואין קורין
בתורה ,ואין מפטירין בנביא 48*,ואין עושין מעמד ומושב ,ואין אומרים ברכת אבלים
ותנחומי אבלים וברכת חתנים ,ואין מזמנין בשם פחות מעשרה.
כפי שמעיר הרמב"ן ,לא כל טקס שעבור קיומו נדרש מנין מוזכר ברשימה שבמשנה.
הטקסים הנזכרים הם רק חובות הציבור שעבורן ישנה דרישה הלכתית 49למנין בגלל אופיין
הציבורי או קדושתן המיוחדת .50המשנה ,לדוגמא ,כוללת ברשימתה טקסי תפילה שהוגדרו
"דברים שבקדושה" - 51פעולה ציבורית או הצהרות הנוגעות לקדושת האל ,כמו קדיש ,קדושה,
ברכו ,ברכת כהנים ,חזרת הש"צ על תפילת עמידה ,וקריאת התורה וההפטרה וברכותיהם .לא
כלולים ,מאידך ,אותם טקסים שבמהותם הם חובות היחיד ,אך חובה לקיימם בציבור בגלל
שיקולים של פרסומי ניסא או סיבות דומות )כמו קריאת המגילה(.
מן הלשון הנחרצת של המשנה ,שאינה משתמעת לשני פנים" :אין עושין בפחות מעשרה",
53
ברור לחלוטין שאין מצב שבו הקטעים הנמנים במשנה יכולים להאמר בהעדר מנין .52התלמוד
 .46הרב יעקב ישראל אלגזי ,קונטרס חוג הארץ ,סימן ג .ראה גם שו"ת יביע אומר ,אורח חיים ,חלק א ,סימן נ ,סעיף ה.
 .47ראה שו"ת משנה הלכות ,חלק ד ,סימן עח; הרב עובדיה יוסף ,מאור ישראל ,חלק ב ,מגילה כג,ב.
 .48מגילה פרק ד ,משנה ג (כג ,ב) .ראה גם מסכת סופרים פרק י ,הלכה ז ופרשנים על אתר.
* .48ראה הרב יוסף קארו ,כסף משנה ,הלכות תפילה פרק ח ,הלכה ה ,ד"ה "וכתב" (בסוף); הרב יוסף תאומים ,ראש
יוסף ,מגילה כג,ב .ראה גם להלן ,הערות .138-140
 .49בעוד שיש הסכמה כללית שדברים שבקדושה הם מדרבנן במקורם ,יש הטוענים שאמירתם בנוכחות מנין היא חיוב
מדאורייתא .ראה עיניים למשפט ,ברכות כא,ב ,סימן ג; אריה א .פרימר ,אור המזרח ,לעיל ,הערה  ,3הערת שוליים
 14ובהפניות המובאות שם .ראה גם :הרב שלמה גנצפריד ,פני שלמה ,עירובין ק,א; שו"ת אגרות משה ,חלק אורח
חיים ב ,סימן צח.
 .50הרב משה בן נחמן ,מלחמות ה' ,על הרי"ף למגילה ,פרק א ,סימן תתרסז ,ה,א [דף ג עמוד א במהדורת וילנא של
הרי"ף] ,ד"ה "ועוד אמר רב" .לדיון בטעם בכל אחד מן המקרים ,ראה הרב ישראל ליפשיץ ,תפארת ישראל ,מגילה
פרק ד ,משנה ג ,אות כד; הרב פנחס קהתי ,משניות מבוארות ,מגילה שם.
 .51ראה "דבר שבקדושה" ,אנציקלופדיה תלמודית ,כרך ו; אריה א .פרימר ,אור המזרח ,הערה  ,3לעיל ,הערת שוליים 2
שם ,לדיון בטקסים הנכללים בקטגוריה זו והשלכותיה.
 52ראה :הרב מלאכי הכהן ,יד מלאכי ,כללי האלף ,סימן מא (והפניות המובאות שם) ,הכותב" :אין עושין אלא כך וכך –
כגון 'אין קורין אלא בעשרה' – משמע עיכובא ;"...תהילה ליונה ,מגילה (לייקווד ,ניו ג'רזי :מכון באר התורה,
תשנ"ט) ,מגילה כג,ב ,ד"ה "אין וכו' פחות מעשרה) עמוד  .234באופן מעניין ,הפוסק הנודע הרב יחזקאל סיגל לנדאו,
שו"ת נודע ביהודה ,מהדורה קמא ,אבן העזר ,נו ,סובר כי בדיעבד קיום טקס המצריך מנין – בהעדר המנין הנדרש –
יכול למרות זאת להיות בעל תוקף .השאלה שהועלתה בפועל נוגעת לשבע ברכות הנישואין הנכללות ברשימה במשנה
במגילה (לעיל ,הערה  .) 48למרות שהרב לנדאו עצמו אינו בטוח כמה טענתו חזקה (ראה שם ד"ה "ודע שהכסף"),
עמדתו המקילה מובאת על ידי אחרונים רבים :הרב אברהם צבי הירש איזנשטט ,פתחי תשובה ,חושן משפט סימן
סב ,סעיף ז; הרב אברהם דנציג ,חכמת אדם ,כלל קכט ,סעיף ג; הרב אברהם חיים אדאדי ,שו"ת ויקרא אברהם,
סימן יא; הרב יצחק אבולעפיא ,שו"ת פני יצחק ,סימן צח; הרב יצחק יוסף זילברברג ,שו"ת עצי זית ,חלק ב ,סימן
לז; שו"ת מ שנה הלכות ,מהדורה תניינא ,חלק ב ,חושן משפט ,סימן שמג; הרב יצחק זילברשטיין ,נס להתנוסס,
חלק ב ,סימן מח; הרב גדליה פעלדער ,יסודי ישורון ,חלק ב ,עמוד  .168לדעה זו יש תקדים :ראה דעת "רבותינו
הצרפתים" המובאת בר"ן (על הרי"ף ,משנה מגילה ,כג,ב ,סוף ד"ה "מתניתין אין פורסין"); ראה גם מסכת סופרים
י,ז" ,רבותינו שבמערב אומרים בשבעה ...ויש אומרים אפילו בששה" והערות רבי שמואל נטע וסרשטיין ,ביאורי
סופרים ,על אתר .כפי שהרב וסרשטיין עצמו מעיר ,תוספות למגילה כג,ב ,ד"ה "ואין" ,הסבירו את מסכת סופרים
בצורה שונה ,כלומר שעשרה נוכח ים ,אך חלקם כבר מילאו את חובתם .ראה גם שו"ת משפטי עוזיאל ,חלק ג ,אורח
חיים ,סימן יד ,סעיף א ,ד"ה "ויש להסתפק" ,הסובר שאילו קריאת התורה לא היתה דבר שבקדושה (בניגוד
להסכמה ההלכתית) אולי היה ניתן לקראה עם ברכות אפילו בהעדר מנין.
למרות כל זאת ,רוב פוסקים דוחים עמדה זו :הרב אלעזר סיגל לנדאו (נכדו של הנודע ביהודה) ,יד המלך,
הלכות אישות י,ה; הרב יוסף שאול נתנזון והרב מרדכי זאב איטינגא ,מגן גיבורים ,אורח חיים סימן קמג ,ס"ק א,
שלטי גיבורים ,ס"ק ב; הרב יעקב שלום סופר ,תורת חיים ,אורח חיים סימן קמג ,סעיף א; הרב ישראל איזנשטיין,
שו"ת עמודי אש ,סימן ג ,סעיף ג; ערוך השולחן ,אבן העזר סימן סב ,סעיף יג – "לא משמע כן מכל הפוסקים"; הרב
חיים כדיר מצליח מאזוז ,שו"ת איש מצליח ,חלק א ,אורח חיים סימן יג ,סעיף יב ,ד"ה "ועוד" (בסוף) ,ותוכן
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מדגיש נקודה זו אפילו יותר באמירה:
מנין שאין היחיד אומר קדושה  -שנאמר" :ונקדשתי בתוך בני ישראל"  -כל דבר
שבקדושה לא יהא פחות מעשרה.
במקרים כאלה ,קיום מנין הוא גם הסיבה לחיוב הציבורי וגם מרכיב אינטגרלי במלוי חיוב זה.
לדרישה זו אין קשר לברכות שאינן לצורך .יוצא מכך שללא מנין אסור לכל אדם  -גבר או אשה -
לומר קדיש ,למרות ששם השם אינו מוזכר בו כלל!
בניגוד לכך ,קריאת ההלל או מגילת אסתר אינם נזכרים במשנה במגילה ,כיון שהם באופן
עקרוני חיובים אישיים .יוכלו השר מקוצ'י והרדב"ז לטעון שבמקרים אלה נוכחות מנין אינה
דרישה מוקדמת .54אך כאשר אנו עוסקים במנהגים ובתפילות המוזכרים במשנה ,כל פוסקים
יסכימו שיש צורך במנין; וללא מנין ,בלתי אפשרי לקיים את הטקס .55הכלל "פטור ועושה מברך"
של רבינו תם יתיר אולי אמירות שהן חובות היחיד באפיין ,כמו ברכות פרטיות ,אך הוא לא יתיר
אמירת דברים שבקדושה או כל דבר שמהותו חובות הציבור ,כמו ברכות הקהל ,וכמו אלה
הנכללות ברשימה במשנה מגילה הנ"ל.
לסיכום ,אם כן ,עמדתו של הרב גורן שהתירה לנשים לקיים באופן וולנטרי תפילת ציבור
מלאה מותירה מקום רב לערעור .למרות שההגיון הבסיסי והניתוח שלו הם מקוריים ומלאי
תובנה ,מסקנותיו – לפחות במידה שניתן ליישם אותם לטקסים ציבוריים וטקסטים שבמהותם
הם דברים שבקדושה  -נראות חלשות .כאשר מדובר באלה האחרונים ,חכמי התלמוד פסקו באופן
נחרץ :אין כל דבר שבקדושה שיכול להתקיים ללא מנין .ולכן ,כפי שכבר נאמר בראשית המאמר,
במקרה המסוים של טקסי תפילה ציבורית ,חייב המנין להיות של גברים.56
הענינים ,סעיף מא; שו"ת שבט הלוי חלק ד ,סימנים ז ,ו-יד ,וחלק י ,סימן יז ,סעיף א; שו"ת יביע אומר חלק ב ,אבן
העזר ,סימן ו ,סעיף ז ומילואים; חלק ז ,אורח חיים סימן כ ,סעיף ג; הרב עובדיה יוסף ,הליכות עולם ,חלק ב,
שופטים ,סימן ו ,סעיף ו ,עמודים  ;206-207הרב אהרון בוארון ,ברכת אהרון ,חלק א ,עמוד  ;136תהילה ליונה,
מגילה (לייקווד ,ניו ג'רזי :מכון באר התורה ,תשנ"ט) ,מגילה כג,ב ,ד"ה "אין"",הטעם" ,ו"באיזה" ,עמודים 234-
 . 236ראה גם אוצר הפוסקים ,אבן העזר ,סימן סב ,סעיף ד ,סעיף יח ,ס"ק ג .ראה גם הרב אהרון מילבסקי ,חלקת
אהרון ,סימן ב ,ביחס לדעת רבינו תם המובאת באור זרוע ,הלכות נשיאת כפים ,סימן תיא ,שניתן לומר ברכת כהנים
בפחות ממנין .יתר על כן ,יש להעיר כי הקלת הנודע ביהודה מבוססת על פסק התלמוד הירושלמי במגילה פרק ד,
הלכה ד (עה,א) ,שאם מתחילים טקס שלשמו דרוש מנין עם המינימום הנדרש ,ניתן להמשיכו למרות שחלק עזבו.
ספרי הה לכה המצטטים פסק זה (לדוגמא ,משנה ברורה ,אורח חיים ,סימן נה ,סעיף יא וסימן קמג ,סעיף ה; ערוך
השולחן ,אורח חיים סימן נה ,סעיף ו) מבהירים ,עם זאת ,כי חייבים להשאר לפחות ששה על מנת להמשיך את
התפילה .לפיכך ,לפי הנודע ביהודה ,רוב המנין חייב להיות נוכח .יתר על כן ,שו"ת רב פעלים ,אורח חיים חלק א,
סימן ה ,טוען כי אסור להתחיל בתפילה אם ידוע מראש שפחות ממנין ישאר לתפילה כולה( .הרב שלמה זלמן
אויערבך חולק על פסיקה אחרונה זו; ראה הרב נחום סטפנסקי ,ועלהו לא יבול ,חלק א ,אורח חיים ,סימן כז).
לבסוף ,אף לא אחד מעלה אפשרות שלכתחילה ניתן לומר ברכות נישואין בהעדר מנין כפטור ועושה; ראה במקורות
שהובאו בתחילת קטע זה ,כמו גם בשו"ת צפנת פענח (עורך הרב מנחם מנדל כשר ,ניו יורק) ,סימן פג; סבינו מורינו
ז"ל ,הרב משה זאב קאהן ,שו"ת תפארת משה ,חלק א ,סימן מו; שו"ת משפטי עוזיאל ,חושן משפט ,סימן סב ,הרב
אריה ליב גרוסנס ,שו"ת לב אריה ,חלק א ,סימן לה; שו"ת מנחת יצחק ,חלק ב ,סימן מב; והרב יהודה גרשוני,
חכמת גרשון ,עמוד  ,165בעמוד  .167אמירת קדיש על ידי אבל בהלוויה בהעדר מנין גם נאסרת (באמפתיה) על ידי
הרב עזרא בצרי ,שו"ת שערי עזרא ,אורח חיים ,סימן ו .באופן מעניין ,במכתב ליואל ב .וולוולסקי ,שנכתב בתחילת
מאי  , 1998הרב דוד סילבר מדווח כי אביו ,הרב אליעזר סילבר ,סיפר לו את הסיפור הבא" :פעם בשעת הלוויה ,שמו
לב שאין מנין שלם בנמצא .הבנות פרצו בבכי .אבי ז"ל העיר כי היה יותר ממנין של נשים שם .הוא הפריד את הנשים
מן הגברים והתיר לבנות לומר קדיש על אביהן" .ההגיון מאחורי קולא מיוחדת זו למרבה הצער לא הובהרה (בשיחה
אישית עם א.א.פ ,מאי .)1998
 .53ברכות כא,ב.
 .54לעיל ,הערה .48
 . 55כתוצאה מכך ,אנו מוצאים דיון דומה בנוגע לצורך במנין לשם אמירת "י"ג מידות של רחמים" .לסיכום דיון זה ,ראה
עיניים למשפט ,ברכות כא,ב ,סימן ג (לעיל הערה  ;)49שו"ת יחוה דעת ,חלק א ,סימן מז.
 .56ראה הפניות המובאות באריה א .פרימר ,הערה  ,3לעיל; שו"ת מנחת יצחק ,לעיל ,הערה  ;5שו"ת רבבות אפרים ,חלק
ז ,סימן שיד ומילואים עמוד תמו; הרב דוד אויערבך ,הליכות ביתה ,פתח הבית ,סימן כד .באופן מפתיע ,בדיון שלו
בנוגע לקבוצות תפילה לנשים ,הרב אליעזר ברקוביץR. Eliezer Berkovits, Jewish Women in Time and Torah ,
 ,(Hoboken N.J.: Ktav Publishing House, Inc., 1990), Chapter 4, pp. 82-83טוען שהסיבה שאשה אינה
מצטרפת למנין של טקסי תפילה בציבור "יכולה להיות רק משום שהרבנים לא התירו לנשים וגברים להתפלל
ביחד" .בהתבסס על ניתוח זה ,הוא מציע שעבור תפילה בציבור ודברים שבקדושה "יש לשקול ברצינות את
האפשרות ההלכתית של מנין נשים" .עם זאת ,ועם כל הכבוד ,הרב ברקוביץ טועה הן בניתוחו והן במסקנתו .כפי
שראשונים ואחרונים רבים המובאים על ידי אריה א .פרימר ,הערה  ,3לעיל ,מבהירים ,ישנם כללים ברורים והגיון
מאחורי אי יכולתה של אשה להצטרף למנין של תפילה בציבור – והם שונים מהותית מאלה שהעלה הרב ברקוביץ.
ואכן ,ההלכה והפוסקים אינם משתמעים לשני פנים :לטקסי תפילה בציבור (שהם דברים שבקדושה) נדרש מנין של
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אנו מסיימים חלק זה של המאמר בהערה שבשנת  1989כתב הרב גורן הבהרה לתשובתו
מ .571974במכתב ארוך לרב הראשי הספרדי ,הרב מרדכי אליהו ,הרב גורן חוזר ואומר שתשובתו
מ 1974היתה אישית ,ופורסמה נגד הנחייתו המפורשת .חלק מהחומר שנכלל במכתב המקורי היה
מבוסס על השערות בלבד ,והוא בהחלט לא התכוון שדבריו ישמשו כבסיס הלכה למעשה .אדרבא,
ברור לו שנשים אינן יכולות להוות מנין ראוי לתפילה ציבורית ,ולכן הן אינן יכולות לקיים לבד את
אותם טקסים הדורשים מנין .לאור העובדה שהרב גורן חוזר בו ,אין כל מורה הוראה מוכר
שמתיר אמירת דברים שבקדושה בקבוצות תפילה לנשים .58עם זאת ,ראוי להצביע על העובדה
שהנקודה שבה חוזר בו הרב גורן קשורה דוקא לאמירת דברים שבקדושה; הרב הראשי המנוח
אינו מסתייג מתמיכתו הבסיסית בקבוצות תפילה לנשים שנמנעות מלומר דברים שבקדושה .נשוב
לנקודה זו להלן בחלק ג'.
ב .הגישה המחמירה

גברים .ראה שולחן ערוך ,אורח חיים ,סימן נה ,סעיף א ,ומפרשים על אתר :לבוש ,סעיף ד; שולחן ערוך הרב ,סימן
ב; משנה ברורה ,סעיף ג; וערוך השולחן ,סעיף ו.
בהקשר זה ,הרב ג'פרי וולף (בהתכתבות מה 27-ביוני  )2003מדווח" :כשלמדנו הלכות עבודה זרה" ,הרב"
(הרב יוסף דב הלוי סולוביצ’יק) שאל אותנו מה יותר חמור – נביא המתנבא בשם ה' לעבוד עבודה זרה ,או נביא
המתנבא בשם עבודה זרה לעבוד עבודה זרה .תשובתו היתה שהדבר תלוי :אינטלקטואלית הדבר האחרון יותר
חמור ,וזוהי הכוונה הפשוטה ברמב"ם (הל' עבודה זרה ,פ"ה) .עם זאת ,ברמה המוסרית ,הראשון הרבה יותר חמור,
כיון שזהו מתן לגיטימציה לעבודה זרה בשם ה' .הוא הביא שתי דוגמאות לגישה השניה )1 :אנשים העוברים על
סעיפי השולחן ערוך בכדי לחפש את הקולות )2 .באופן דומה ,מי שאומר שכאשר הגמרא אומרת "עשרה" היא לאו
דוקא מתכוונת לגברים – הוא גם בור ,וגם מתנבא בשם ה' לעבוד עבודה זרה!" (יש לציין שהתנועה הקונסרבטיבית
הצביעה זמן לא רב לפני אירוע הנ"ל לצרף נשים למנין).
הרב שמואל טוביה שטרן ,שו"ת השביט ,חלק ה ,סימנים כ"ח (נכתב  )1974ול"א (נכתב  ,)1977מביע דעתו
שלמרות שנשים פטורות ממצוות קריאת התורה ,מותר להן להצטרף למנין למטרה זו ,כיון שמטרת המנין הוא
פרסום קיום המצווה .הוא מוסיף וטוען ,שרק אמירת "ברכו" הוא דבר שבקדושה ,אך לא ברכות קריאת התורה
עצמן .לבסוף הוא טוען כי אין ענין של כבוד הציבור בקריאת התורה לנשים בלבד .לפיכך ,הוא מעלה אפשרות של
קריאת תורה אמיתית על ידי נשים בליווי ברכות ,אך בלי לומר "ברכו" .ראוי לשים לב שבסעיף כח הרב שטרן עצמו
מציב שתי הגבלות על פסיקתו :ראשית ,הגבלה למסגרת חינוכית; ושנית ,שהפסיקה תופץ רק אם היא מקובלת על
פורום של פוסקים מובילים .בסעיף לא ,הוא חוזר בו מההצעה לגמרי ,בהערה שנשים פטורות מקריאת התורה,
ושחידוש מנהג זה יוביל לפריצות .אנו מעירים כי ניתוחו של הרב שטרן בעיתית בבסיסה .אכן קיימת קבוצת
פוסקים שלדעתם אשה מצטרפת למנין ,כאשר הצורך במנין הוא למטרת "פרסום" הקיום .עם זאת ,דבר זה שייך
במצבים כמו קריאת מגילה ,הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת ,אמירת ברכת הגומל וכדומה ,שבהם המנין אינו
מהותי לקיום המצווה ,כיון שהחיוב באופן בסיסי הוא של היחיד .ראה אריה א .פרימר ,לעיל ,הערה " ,3הגישה
השלישית" .הוא בהחלט לא שייך בקריאת התורה ,המופיע ברשימה במשנה במגילה כג,ב של טקסים שדרוש עבורם
מנין .כפי שמעיר הרמב"ן ,ההלכות הנכללות ברשימה זו הן חובות הציבור שעבור קיומן ההלכה דורשת מנין בהתאם
לקדושתם המיוחדת או אפיים הציבורי .ראה :הרב משה בן נחמן ,הרי"ף למגילה ,פרק א ,סימן תתרסז ,ה,א [דף ג,א
במהדורת וילנא של הרי"ף] ,ד"ה "ועוד אמר הרב" .הצעתו הנוספת של הרב שטרן שרק "ברכו" הוא דבר שבקדושה,
ולא הברכות שאחר כך ,אינה עמדה משכנעת .נדון בנקודה זו בחלק השני של מאמר זה .ראה גם הערה  223למטה.
לבסוף ,ההנחה הסמויה שלו שניתן לתת את כל העליות לנשים מנוגדת לפסק של הרמ"א ,אורח חיים ,סימן רפב,
סעיף ג ,שם נאמר" :אבל לא שיהיו כולם נשים" ,ועל כך כותב המשנה ברורה ,על אתר ,סעיף יד" :כולם ,או רובם".
 .57הרב שלמה גורן ,בתשובה לרב מרדכי אליהו ,א טבת תש"נ ( – )29/12/89הופיע שוב :הרב שלמה גורן" ,סדר נשים",
תחומין כה (תשסה) עמ' שסט-שפ ,חלק  ,1אותיות א' וב' .טענת הרב גורן שם שהוא לא התכוון שישתמשו בפסק שלו
מ 1974הלכה למעשה מעט מפתיעה משתי סיבות .ראשית ,פרופסור אהרון סיגמן ,ששאל את השאלה המקורית ,ציין
(בראיון עם אריה א .פרימר ,ינואר  )1991שלמיטב זכרונו ,הרב גורן אכן היה מודע ש"מנין נשים" פעל באזור
באלטימור ,ושהשאלה נשאלה עבורן .יתר על כן ,הרב אברהם וייסWomen at Prayer (Hoboken, N.J.: Ktav ,
 ,Publishing House, Inc., 1990), p. 111, footnote 38מציין כי בשיחה שניהל עם הרב גורן באביב של  ,1989הלה
אישש ותמך בתשובה של  .1974למרות כל זאת ,לאור ניתוחינו למעלה ,העובדה כי חזר בו מאוחר יותר ב1989-
מבוססת היטב.
 .58ככלל ,הקבוצות המשתייכות ל -WTN( "Women's Tefilla Network"-ארגון קבוצות תפילה לנשים) ,הכוללת כיום
כ 60-קבוצות ,אינן מסתמכות על הפסק המקורי של הרב גורן ,ואינן אומרות דברים שבקדושה; ראה הערותיה של
בת שבע מרקוס ,יושבת ראש  ,WTNב“Walk Humbly with Your God,” Sh’ma, 27/531 (April 4, 1997), pp. :
 .5-7למרות זאת ,במכתב מינואר  1996לחברות קבוצת התפילה לנשים בפלטבוש ,רבקה האוט כותבת שבהתבסס
על פסיקתו של הרב גורן מ ,1974-נשים יכולות לומר קדיש יתום בסיום תפילת הנשים .ראה גםRivka Haut, :
“Women’s Prayer Groups and the Orthodox Synagogue,” in Daughters of the King: Women and the
 ,Synagogueלעיל בהערה  ,*3עמודים  ,135-157בעמוד  ,141שם מובאת גם דעתו של הרב אליעזר ברקוביץ ,לעיל
הערה  .56לאור הדיון למעלה ,התפתחות כזו אינה ראויה מבחינה הלכתית ,אינה מבוססת ,ולא ניתן להצדיקה.
באופן מעניין ,במכתב לעורך ,ב Tradition, 33:2 (Winter 1999), p. 80, :רכזת קבוצת התפילה לנשים בפלטבוש,
פרידה רוזנפלד כותבת שמנהג זה פסק .למרות זאת ,בהתכתבות באימייל ב ,04.10.99-רבקה האוט כתבה כי קבוצת
התפילה בפלטבוש עדיין מתירה אמירת דבר אחר שבקדושה ,ברכו ,לפני פסוידו-עליות .הבעיה בכך אינה פחותה.
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הגישה השניה בשאלת קבוצות תפילה לנשים טוענת שמוסד חדש זה "אסור על פי
ההלכה" .גישה זו אומצה על ידי קבוצה של חמישה ראשי ישיבת רבינו יצחק אלחנן (של ישיבה
אוניברסיטה) – הרבנים ניסים ליפא אלפרט ,אבא ברונשפיגל ,מרדכי וויליג ,יהודה פרנס ,וצבי
(הרשל) שכטר .גישתם הועלתה על הכתב על ידי הרב לואיס ברנשטיין 59ופורסמה בתגובה של
עמוד אחד לסוגיה ב  1985בפניה לנשיא התאחדות הרבנים דאמריקה .לגילוי דעת זה נוסף נספח
של שני עמודים על ידי הרב ברונשפיגל ,המבהיר כמה מהנקודות העולות בתגובה ,ומציין שהצגה
מלאה יותר של הנושא תבוא בהמשך . 60ואכן ,לאחר מספר חודשים  ,הופיע קטע ארוך של הרב צבי
(הרשל) שכטר ,ששקד על הסברים והבהרות של החשיבה ההלכתית שעומדת בבסיס ההתנגדות
לקבוצות תפילה לנשים של ראשי הישיבה שהוזכרו .61לא עבר זמן רב עד שהרב שכטר ,בהקשר של
מאמר שפרסם על קדושת בית הכנסת ,62ניצל את ההזדמנות לגנות שוב את מנהג קבוצות התפילה
לנשים ,ועם זאת הוא הסתייג מביקורת על הנשים עצמן ,שהופיעה בקטע הקודם .בגופם של
מאמרים אלה ,וביחוד במאמרו של הרב שכטר ,נמצאת הביקורת המפורטת ביותר שפורסמה עד
היום .גם הרב משה מייזלמן 63והרב אהרון פלדמן* 63התייחסו לנושא ברוח דומה.
*66
הרב מנשה קליין ,64הרב דוד קאהן ,65הרב דוד פיינשטיין ,66הרב יהושע כץ  ,הרב שלמה
 .59התשובה מי"ב כסלו תשנ"ה ( ,)25/11/85פורסמה יותר מאוחר בכתב העת ההלכתי של הסתדרות הרבנים דאמריקה.
ראה :הרב ניסן אלפרט ,הרב אבא ברונשפיגל ,הרב מרדכי וויליג ,הרב יהודה פרנס ,והרב צבי שכטר" ,תשובה בענין
נשים בהקפות וכו'" ,הדרום ,כרך נד (סיון תשמ"ה) ,עמודים  .49-50ראוי להדגיש שהסתדרות הרבנים דאמריקה לא
אימץ בשום שלב את העמדה המוצגת בתשובה זו כמדיניות ההלכתית הרשמית של הארגון .ברישום הדקות של
פגישת הועדה המנהלת ב ,27/02/86נאמר כך" :הנשיא הצהיר באופן חד משמעי שהוא לא שאל את ראשי הישיבה
בשם הסתדרות הרבנים דאמריקה .הוא שאל את השאלה באופן פרטי...הלה הבהיר כי דעת חמשת ראשי הישיבה
אינה העמדה הרשמית של הסתדרות הרבנים דאמריקה בנושא זה ,שהסתדרות הרבנים דאמריקה ,עד היום ,לא
נקטה בעמדה רשמית ביחס לקבילותם הרשמית של [קבוצות] תפילות נשים" .להבהרה נוספת של עמדת הסתדרות
הרבנים דאמריקה ,ראה להלן ,הערה .248
 .60הרב אבא ברונשפיגל" ,מנינים מיוחדים לנשים" ,הדרום ,שם ,עמודים  .51-53התאריך בתשובה הוא "ערב חנוכה
תשמ"ה" ,כלומר כ"ד כסלו תשמ"ה – .07/12/85
 . 61הרב צבי (הרשל) שכטר" ,צאי לך בעקבי הצאן" [שיר השירים א,ח] ,בית יצחק יז (תשמ"ה) ,עמודים  ,118-134נדפס
מחדש ברב צבי שכטר ,בעקבי הצאן (ירושלים :בית מדרש דפלטבוש ,תשנ"ז) ,עמודים  .21-37כל הציטוטים במאמר
זה לתשובות של הרב שכטר מפנים להוצאה המקורית בבית יצחק .לקיצור באנגלית של תשובתו הארוכה בעברית
של הרב שכטר (וגם הצגה בקיצור של ספרות הלכתית נוספת על קבוצות תפילה לנשים) ,ראה R. Jonathan Sacks,
 .L’Eyla 22 (Rosh haShana 5747, September 1986), p. 54בשיחה עם דב פרימר ( 4בינואר ,)2002 ,הרב שכטר
הבהיר שדעת ו כפי שהובאה ב"צאי לך בעקבי הצאן" היא שלו בלבד .לרבו ,הרב יוסף דב הלוי סולוביצ’יק ,היתה
דעה אחרת ,שהד לה במה שכתב הרב שכטר במפניני הרב (ירושלים :בית המדרש דפלטבוש ,תשס"א) ,עמודים 67-
( 142 ,68ראה חלק ה של מאמר זה).
 .62הרב צבי שכטר" ,בעניני בית הכנסת וקדושתו" ,אור המזרח ,ל"ג :א,ב (תשרי תשמ"ו) ,נד ,בעמודים  ;64-67נדפס
מחדש בספר ארץ הצבי ,סימן יב – ראה במיוחד עמודים . .96-99
R. Moshe Meiselman, Jewish Woman in Jewish Law (New York: Ktav Publishing House and Yeshiva .63
 ;University Press, 1978), pp. 144-146ראה גם שם ,עמוד  ,197הערה  .64ראה גםR. Moshe Meiselman, :
.“The Rav, Feminism and Public Policy: An Insiders View,” Tradition 33:1 (Fall 1998), pp. 5-30
*R. Aharon Feldman in R. Menachem Nissel, Rigshei Lev (Southfield, Michigan: Targum/Feldheim, .63
2001), Appendix I, pp. 281-292.
 .64הרב מנשה קליין ,בתשובה ארוכה לדב פרימר  ,ט שבט תשמ"ו ( ,)19/01/86בנושא קבוצות תפילה לנשים .החלק השני
של תשובה זו פורסם בשו"ת משנה הלכות ,מהדורה תניינא ,חלק ה ,אורח חיים סימן כו .בנוסף לכך ,קטע מן
התשובה מופיע במאמרו של אליאב שוחטמן ,לעיל ,הערה  ,4עמוד  .173הטיעונים המרכזיים הם :קבוצות תפילה
לנשים הם סטיה חדה ממנהגי היהדות הנורמטיבית יותר מאלף שנה; הן סותרות את "כל כבודה בת מלך פנימה"
ואת כללי הצניעות; חידושים כאלה מבוססים באופן ברור על התנועה לשחרור האשה ,והמניע של היוזמים אינו
טהור; השכינה שוכנת בית אשה צדקנית ,ומשם תשמע תפילתה .ראה גם שו"ת משנה הלכות ,מהדורה תניינא ,חלק
ה ,אורח חיים ,סימן לט .בענין קריאת מגילה לנשים ,ראה הרב מנשה קליין ,שו"ת משנה הלכות ,מהדורה תניינא,
חלק א ,אורח חיים ,סימן תקנ
 .65הרב דוד קאהן ,בהתכתבות אישית עם אריה א ,פרימר ;03/02/90 ,על רקע העובדה ש"הן מבוססות באופן ברור על
התנועה לשחרור האשה ,העוברת על 'בחוקותיהם לא תלכו' (ראה תוספות ,עבודה זרה יא,א)" .ראה גםR. David :
 ,Cohen, “Legal-ease,” Letter to the Editor, Jewish Action 60:2 (Winter 5760) (1999), p. 87שם הוא כותב
ביחס לשאלת גבר העונה לזימון של נשים" :דעתי ההלכתית היא שמנייני נשים ,חגיגות בת-מצווה המחקות בר-
מצווה וכדומה ,אסורים מדין תורה ,כיון שהם תוצאה של התנועה הפמיניסטית  ...מה שהיה פעם ראוי להערכה
הופך ללא ראוי כלל כאשר הדבר נעשה על מנת לקדם אג'נדה ,שלדעתי סותרת את כוח ההלכה והמסורה המקיימים
אותנו" .עמדה דומה ביחס לעדיפות שנשים לא תזמנה מובאת על ידי הרב אפרים גרינבלט ,שו"ת רבבות אפרים,
חלק ח ,סימן תצד .באופן מעניין ,מסיבות דומות ,הרב משה פינשטיין מובא כמתנגד ללימוד תורה שבעל פה לנשים
– אפילו אם המניע הוא "לשם שמים לחזק היהדות שלה"; ראה :הרב אריה זאב גינזבורג ,שו"ת דברי חכמים,
השקפה ודעת תורה ,סימן ד ,סעיף כט .דבר זה מפתיע לאור תשובתו של הרב משה פינשטיין בשו"ת אגרות משה,
חלק אורח חיים ד ,סימן מט (ראה גם בטקסט סמוך להערה  ,)216ולאור מכתבו לרב מאיר פונד מי"ד סיוון ,תשמ"ג
( ,)26/05/83המופיע להלן בטקסט אחרי הערה  ,217שמשתמע ממנו להיפך.
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אבינר** ,66הרב חיים דוד הלוי*** ,66רבה הראשי הספרדי של ירושלים ,הרב שלמה משאש ,67הרב
לייב בארון ,68הרב שמואל טוביה שטרן* ,68וועד הרבנים של קווינס 69גם הם התנגדו לקבוצות
תפילה לנשים ,ובתגובתם מהדהדים רבים מהנושאים והטענות שהעלה הרב שכטר .הרב יהודה
הלוי עמיחי (בתגובה על פי בקשתו של הרב הראשי מאיר ישראל לאו) ,70הרב יצחק לייביס*,70
והרב אפרים גרינבלאט 71התמודדו נגד סוגית ההקפות לנשים .הרב הראשי לשעבר הרב מרדכי
אליהו 72והרב זלמן נחמיה גולדברג 73כתבו דעות אוסרות בנושאים קשורים ,בקשר לענין נשות
הכותל.74
אם נסכם בקצרה ,ההתנגדות לקבוצות תפילה לנשים של מייצגי "הגישה המחמירה"
מבוססת על שש סיבות עקרוניות )1 :לא ניתן לקיים מצוות מסוימות באופן השלם ביותר במסגרת
שכולושכולו נשית;  )2עצם קיום מסגרת מעין זו מהווה "זיוף התורה"  -סילוף של עמדת התורה;
 )3קבוצות התפילה תורמות לפילוג בתוך הקהילה המתפללת;  )4קבוצות תפילה לנשים מפרידות
עצמן באופן חמור ומכוון מן המסורת היהודית;  )5קיום קבוצות תפילה מעין אלה זר ליהדות
 .66הרב דוד פינשטיין ,בראיון עם הרב אריה א .פרימר מ ;26.03.91-על בסיס הטענה שזוהי סטייה חדה ממנהגי היהדות
הנורמטיבית.
* .66הרב יהושע כץ ,הרב הראשי של מעלה אדומים 10 ,באוקטובר ,2001 ,התנגד לפסוידו-עליות לנשים בשמחת תורה ,על
בסיס הטענה שהם מהווים סטייה חדה מן "המנהג המקודש"..
** .66הרב שלמה אבינר" ,אגרות קצרות" ,עיטורי כהנים ,כרך ( 167חשון תשנ"ט) ,עמוד  ;22על בסיס הטענה שזוהי סטייה
חדה ממנהגי יהדות נורמטיבית.
*** .66הרב חיים דוד הלוי ,שו"ת מים חיים ,חלק ג ,סימן ב; על בסיס הטענה שזוהי סטיה חדה ממנהגי היהדות
הנורמטיבית.
 . 67הרב שלום משאש ,שו"ת שמש ומגן ,חלק ב ,סימן כח .הטיעונים המרכזיים הם :ראשית ,שקבוצות תפילה לנשים הן
תפילה אישית ,ולפיכך ,אינן ראויות לבית הכנסת ,המוקדש לתפילה בציבור אמיתית; שנית ,אשה מאבדת את
האפשרות לקיים תפילה בציבור כשהיא מתפללת בתפילת נשים .ההתנגדות מן הטעם הראשון מפתיעה לאור פסק
השולחן ערוך ,אורח חיים סימן צ ,סעיף ט ,שעדיף להתפלל ביחידות בבית הכנסת; התנגדות מן הטעם השני תידון
להלן.
 .68הרב לייב ברון" ,בעני ן אם נשים רשאיות להתפלל בציבור ולקרות בתורה ,ובפרט אצל הכותל המערבי" ,הדרום ס
(אלול תשנ"א) ,עמודים  .27-29התנגדויותיו העיקריות הן שהמניע של הנשים המעורבות בקבוצות התפילה אינו
טהור ("אין לבבן עם הקדוש ברוך הוא") ,שהמנהג מושפע על ידי התנועה הרפורמית ,ולבסוף ,שחידוש מעין זה עלול
להוות עבירה על "בל תוסיף" .ביחס לשתי הנקודות הראשונות ,ראה בדיון להלן .ביחס לבל תוסיף ,ראה הערות,91,
 ,95ו , 227-ובמילואים למאמר זה ,חלק 5.
* . 68הרב שמואל טוביה שטרן ,שו"ת השביט ,חלק ה ,סימן לא ,על בסיס הטענה שחידושים מעין אלה אינם צנועים; ראה
לעיל הערה .56
 .69בהחלטה המודפס על עמוד אחד ,מז' שבט תשנ"ז ( ,)14/01/97ועד הרבנים של קווינס קבעו שקבוצות תפילה לנשים,
הקפות נשים ,וקריאות מגילה  -כל אחד "פורץ גדר במסורת ישראל" ועל כן אסורים .ראה גם מאמר תגובה R.
Yitzchak A. Sladowsky, Executive Vice President of the Queens Va’ad, Sh’ma, 27/531 (April 4, 1997),
.pp. 3-4
 .70הרב יהודה הלוי עמיחי ,בתשובה שלא פורסמה ,לבית הכנסת מצפה נבו ,מעלה אדומים ,מ-ו' כסלו ,תשנ"ח (על נייר
המכתבים של הרב הראשי לישראל ישראל מאיר לאו); ראה להלן ,הערה 71.
* .70הרב יצחק ליבס ,שו"ת בית אבי ,חלק ה ,סימן סה.
 . 71הרב אפרים גרינבלאט ,שו"ת רבבות אפרים ,חלק ח ,סימן סז ,סעיף ד ,סימן קלג ,וסימן תצד .הרב עמיחי (לעיל,
הערה  ,)70הרב ליבס (לעיל ,הערה  ,)*70והרב גרינבלאט מכריעים נגד ריקודי נשים עם ספר תורה על בסיס המנהג
שנשים נידות אינן מסתכלות בספר תורה (ראה שו"ת בנימין זאב ,סימן קנג; משנה ברורה ,אורח חיים סימן פח,
סעיף ז) ,וקל וחומר נושאות אותו .ראה גם הרב משה רזיאל ,בספר בת מצווה (ירושלים :מת"ן ,)2002 ,שרה פרידלנד
בן ארזה ,עורכת; עמודים  .516-517הדיון בסוגיה אחרונה זו ידחה ויובא בחלק השני של מאמר זה .נסתפק באמירה
שארבעה פוסקים המקובלים ברחבי העולם הורו שהמנהג שנידות לא תסתכלנה על ספר תורה כבר אינו קיים יותר;
ראה :הרב משה פינשטיין ,תשובה לרב מאיר פונד מי"ד סיוון ,תשמ"ג ( ,)26/05/83בטקסט לפני הערה  218להלן;
הרב יוסף דב הלוי סולוביצ’יק ,להלן ,בטקסט סמוך להערה  251ולהערה  ;258הרב הראשי לשעבר של אנגליה ,הרב
ישראל עמנואל יקובוביץ' (בהתיעצות עם הבית הדין הרבני של לונדון)L’Eyla 28 (Rosh haShana 5750, ,
 ,September 1989), p. 21ff,ונדפס מחדש בספר Dear Chief Rabbi, Jeffrey M. Cohen, ed. (Hoboken, N.J.:
 ;Ktav Publishing House, Inc., 1996), p. 90והפוסק הישראלי הנודע ,הרב יוסף שלום אלישיב ,בשיחה עם הרב
שלמה ה .פיק ,כ"ב אייר תשנ"ב ( .)25/05/92בכל מקרה ,לא ברור מדוע חשש זה ימנע מן הרוב המוחלט של נשים
שאינן נידות לרקוד עם ספר תורה ,במיוחד היות והרב עמיחי עצמו מודה שאין דרישה הלכתית להחמיר בכך.
 .72לעיל ,הערה  ,20על בסיס הטענה שזוהי סטיה חדה ממנהגי היהדות הנורמטיבית.
 .73הרב זלמן נחמיה גולדברג" ,תפילת נשים בפרהסיה" ,תחומין יח (תשנ"ח) ,עמודים  ,120-122על בסיס שזהו חיקוי של
דרכי הגוים (כלומר ,התנועה הרפורמית) ,וכתוצאה גם עבירה על איסור "ובחוקותיהם לא תלכו" .תודתינו נתונה
לד"ר איתמר ורהפטיג שסיפק לנו עותק מעודכן של מאמרו של הרב גולדברג.
 .74נעיר כי גם הרב הראשי האשכנזי לשעבר ,הרב אברהם שפירא ,לעיל ,סוף הערה  ,36וגם הרב שלמה גורן ,לעיל ,הערה
 ,57יצאו חוצץ נגד קבוצות תפילה לנשים – אך רק נגד אותן קבוצות שבהן אומרים דברים שבקדושה .דבר זה נאמר
מפורשות על ידי הרב שפירא לרב אברהם וייס :ראה ,R. Avraham Weiss, Women at Prayer :לעיל ,הערה ,57
עמוד  .111בתשובותיהם ,הרבנים גורן ושפירא גם התנגדו לפעילות של "נשות הכותל" ,אך גם כאן ,ישנם שיקולים
הלכתיים וחוקיים מיוחדים ,שאינם רלוונטיים לקבוצות תפילה רגילות.
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ועובר על איסור התורה נגד הליכה בדרכי הגויים (בחוקותיהם לא תלכו); ולבסוף )6 ,קבוצות
תפילה לנשים (כמו גם קריאת מגילה על ידי נשים והקפות נשים בשמחת תורה) הולכים נגד
ההגדרת המקובלת באשר למקום האשה ביהדות ,שהוא באופן מסורתי יותר פרטי וצנוע .נפנה
עתה לכל נקודה באופן פרטני ,ונבחן אם הטענות מבוססות ומשכנעות.
 .1חוסר שלמות בקיום מצוות:
ראשי ישיבת רבינו יצחק אלחנן וכן הרב משאש מציינים בפתח תשובותיהם שאפילו
בקבוצות תפילה לנשים שאין איתן כלל בעיה הלכתית המשתתפות פספסו את ההזדמנות לקיים
מצוות רבות מדרבנן התלויות בתפילה ציבורית אמיתית .כשהנשים בוחרות להפלל בהעדר מנין,
הן מוותרות על ההזדמנות לתפילה בציבור (אמירת תפילת עמידה ביחד עם "ציבור" בהגדרתו
ההלכתית) ,וכן לשמוע קדיש ,ברכו ,חזרת הש"צ על עמידה עם קדושה ,ואמירת י"ג מידות .בלי
קטעי תפילה חשובים אלה ,התפילה של קבוצות הנשים אינה מלאה ושלמה .75יתר על כן ,טוען
הרב שכטר ,לדעת המגן אברהם 76נשים חייבות בשמיעת קריאת התורה .מלוי חובה זו יכול
להתבצע רק בלווי של אמירת ברכו וברכות התורה ,שיכולות להאמר רק במסגרת מנין גברי.77
באופן דומה ,טוען הרב שכטר ,לא ניתן לקיים את חובת קריאת מגילת אסתר בפורים -
שחיובה חל על נשים וגברים כאחד -בקבוצה המורכבת מנשים בלבד .כתמיכה להנחה זו ,הרב
שכטר מצטט את הפסיקה שעדיף לקרוא את מגילת אסתר במסגרת מנין ;78יתר על כן ,קיימת
דעה רווחת שלא ניתן לומר את הברכה אחרי קריאת המגילה" ,הרב את ריבנו" ,שלא במנין.79
הרמ"א מסתפק אם ניתן לצרף נשים למנין למטרות אלה .80מסקנתו של הרב שכטר כתוצאה מכך
היא שאשה יכולה למלא את חובת שמיעת המגילה רק בנוכחות מנין גברי.81
ןלבסוף ,מתייחס הרב שכטר לחיוב קריאת פרשת זכור (דברים כה :יז-יט) ,שמתקיימת
בשבת שלפני פורים .הוא טוען שלדעת חלק מן הפוסקים המאוחרים ,נשים ,כמו גברים ,מחויבות
לשמוע קריאת פרשייה זו .בנוסף לכך ,לפי חלק מהדעות ,יש חיוב מדאורייתא לערוך קריאה זו
במסגרת מנין . 82יתר על כן ,ישנם פוסקים הסוברים שהברכות הנלוות לקריאה הן חלק מהותי
מהמצווה . 83היות וקריאת פרשת זכור במנין עם הברכות הנלוות דורשת נוכחות של עשרה גברים,
נשים אינן יכולות למלא את חיוב קריאת פרשת זכור באופן מלא בקבוצת תפילה של נשים בלבד.84
והנה ,ראשי הישיבה צודקים בהחלט שכאשר נשים מתפללות בלי גברים ,הן מוותרות על
אמירת אותם קטעי תפילה שאמירתם דורשת מנין .עם זאת ,יש להדגיש שלמרות שנשים
מחוייבות בתפילה אישית ,הן פטורות מכל דרישה של תפילה בציבור( .85*,85יתר על כן ,קיימת דעת
 .75תשובת חמשת ראשי הישיבה ,הערה  ,59בעמוד  49שם .ראה גם הרב ברונשפיגל ,הערה  ,60בעמוד  ;51הרב שכטר,
לעיל ,הערה  ,61בעמודים .118-119
 .76מגן אברהם ,אורח חיים ,סימן רפח ,סעיף ו ,מתבסס חלקית על מסכת סופרים יח,ד .ראה גם :הרב מסעוד חי רוקח,
מעשה רוקח ,הלכות תפילה פרק יב ,הלכה יז; משנה ברורה ,סימן רפב ,סעיף יב; ברכי יוסף ,סימן רפב ,סעיף ז; הרב
יעקב משולם אורנשטיין ,ישועות יעקב ,סימן רפב ,סעיף ד; הרב צבי הירש גרודזנצקי ,מקראי קודש ,פרק ד ,סעיף
א ,שערי קדושה ,הערה א; הרב הלל פוסק ,שו"ת הלל אומר ,סימן קפז .הרב יוסף שלום אלישיב ,מובא ברב ישראל
טפלין ,תאריך ישראל ,סימן יז ,סעיף ג ,הערה  ,*5אומר שעל נשים להחמיר ולנהוג כדעת המגן אברהם .בקובץ
התשובות שלו ,חלק ג ,סימן מח ,הרב אלישיב מוסיף ומסביר שהחיוב הבסיסי של אשה הוא להבין את הקריאה
בעברית המקורית ,או בתרגום; ראה גם סוף הערה  ,89להלן.
 .77הרב שכטר ,לעיל ,הערה  ,61בעמוד .118
 .78שולחן ערוך ,אורח חיים ,סימן תרצ ,סעיף יח ,ורמ"א על אתר.
 .79לעיל ,הערה .44
 .80לעיל ,הערה .78
.81לעיל ,הערה  ,61בעמודים .118-119
 . 82ראה הרב ישראל איסרלין ,שו"ת תרומת הדשן ,סימן קט; מגן אברהם ,אורח חיים ,סימן תרפה ,וכן שולחן ערוך,
אורח חיים ,סימן קמו ,סעיף יב.
. 83הרב דוד הלוי ,טורי זהב ,אורח חיים ,סימן תרפה ,סעיף ב (בסוף) ,כפי שהובן על ידי הרב יוסף תאומים ,פרי מגדים,
ומשבצות זהב על אתר ,ועל ידי הרב צבי פסח פרנק ,מקראי קודש ,פורים ,חלק ב .ראה גם הרב חיים דוד הלוי ,עשה
לך רב ,חלק ז ,סימן מא ,והרחבה בשו"ת מים חיים ,חלק ב ,סימן מב.
 .84הרב שכטר ,לעיל ,הערה  ,61בעמוד .119
 .85הרב יעקב רישא ,שו"ת שבות יעקב ,אורח חיים ,חלק ג ,סימן נד; הרב אברהם חיים רודריגיז ,שו"ת אורח לצדיק,
סימן ג; הרב אלעזר פלקלס ,שו"ת תשובה מאהבה ,חלק ב ,סימן רכט; הרב יהודה שמואל אשכנזי ,גזע ישי ,חלק א,
מערכת אות א' ,סוף סימן כז ,ד"ה "אין מעבירין על המצוות"; הרב מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש ,שו"ת
צמח צדק ,אורח חיים ,סימן יט ,סעיף ב; הרב שניאור זלמן מלובין ,שו"ת תורת חסד ,אורח חיים ,סימן ד ,סעיף ו;
הרב יצחק הרצוג ,שו"ת היכל יצחק ,אורח חיים ,סימן יב ,סעיף ה ,פסקה ט – נדפס מחדש בפסקים וכתבים א,
שאלות ותשובות בדיני אורח חיים ,סימן כד; סבינו מורינו ז"ל ,הרב משה זאב קאהן ,שו"ת תפארת משה ,חלק א,
סימן כט; שו"ת ציץ אליעזר ,חלק ט ,סימן יא; הרב יצחק לייבס ,שו"ת בית אבי ,חלק ד ,סימן ג; הרב בצלאל שטרן,
בצל החכמה ,חלק ד ,סימן יט; הרב משה שטרנבוך ,מועדים וזמנים ,חלק א ,סימן ט; הרב ראובן מרגליות ,מרגליות
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מיעוט של מספר פוסקים מובילים הטוענים שנשים היושבות בעזרת נשים נפרדת לעולם אינן
מקיימות תפילה בציבור ). 86משום כך ,נשים פטורות מאמירת ברכו ,קדיש ,קדושה ,וכן הלאה.
בדומה לכך ,רובם המוחלט של הפוסקים ,ראשונים כאחרונים ,87דוחים לחלוטין את המגן אברהם
הים ,סנהדרין עד,ב ,אות כז; הרב יצחק יוסף ,ילקוט יוסף ,כרך ב ,סימן קנא ,סימן כג ,סוף סעיף לד ,ושארית יוסף,
כרך ב ,עמוד שמח ,ס"ק טז; הרב ישראל פסח פינהנדלר ,אבני ישפה ,סימן טז ,סעיף ו ,וס"ק יב-יג; הרב יצחק
אולבאום ,שו"ת שאילת יצחק ,סימן כא ,ד"ה "והנה" .ראה גם הרב יעקב ישעיה בלוי ,צדקה ומשפט ,סימן יב ,סעיף
סג ,והרב יצחק פוקס ,התפילה בציבור ,מילואים לסימן ג ,סעיף פ .באופן מעניין ,הרב אהרון סולוביצ’יק ,בשיחה
עם דב פרימר  , 8/7/97 ,טוען כי לגברים ונשים אותו החיוב (או העדרו) של תפילה בציבור וקריאת התורה .עם זאת,
אפילו אם נשים היו מחויבות באופן אישי ,הרב אהרון סולוביצ’יק טוען כי למרות זאת הן מוצאות מן הכלל על ידי
חז"ל ואינן יכולות להצטרף למנין ,לשמש כחזן או כבעלת קריאה משום כבוד הציבור .דיון נוסף בעמדה זו הוא
מחוץ לתחום של מאמר זה.
* .85בצלאל לנדוי בעבודתו הקלאסית על הרב אליהו (הגאון) מוילנא" ,הגאון החסיד מוילנא" (אושא :ירושלים,)1968 ,
עוסק ב"עלים לתרופה" או "אגרות הגר"א" (מכתב של הגאון לבנו) בעמודים שכה-שכו ,סעיפים טז ,טז* ועמוד שמו
סעיף יט .הוא מציין כי יש שתי מהדורות של עלים לתרופה :מהדורת מינסק תקצ"ו ( )1826ומהדורת ארם צובה
(סוריה) תרכ"ו ( .)1856הוצאות רבות נוספות מן העת האחרונה של עלים לתרופה מביאים את שתי המהדורות:
"מסילת ישרים" ,שולסינגר :ניו יורק ,תש"ב ,עמוד קכה והלאה; "חשבונו של עולם" (בני ברק ,תשכ"ג) – ארם צובה
מופיע בעמוד מב .עורך הספר "חשבונו של עולם" בהערותיו "בואו חשבון" בעמוד לה ,ד"ה "ואל תלך" ,טוען
שמהדורת ארם צובה הוא הסמכותי יותר ,ונראה שבצלאל לנדוי מסכים .ישנם כמה הבדלים מהותיים בין שתי
המהדורות ,ואחד מהם מתייחס לנושא המדובר ,כלומר ,חובת נשים בתפילה בציבור .במהדורת מינסק של עלים
לתרופה נאמר כך:
"ועיקר הגדר בבדידות שלא תצא חס ושלום מפתח ביתך החוצה .ואף בבית הכנסת תקצר מאד ותצא.
ויותר טוב להתפלל בבית ,כי בבית הכנסת אי אפשר להינצל מקנאה ולשמוע דברים בטלים ולשון הרע ,ונענשין על זה
כמו שאמרו "כל השומע ושותק" כו' .וכל שכן בשבת ויום טוב שמתאספין לדבר ,יותר טוב שלא תתפלל כלל ...וגם
בתך יותר טוב שלא תלך לבית הכנסת ,כי שם רואה בגדים טובים ומתקנאת ומספרת בבית ,ומתוך זה באים ללשון
הרע ולשאר דברים".
במהדורת מינסק ,נראה שאין הבדל בין הבן והנכדה ביחס לחובה להתפלל בבית הכנסת .כלפי שניהם
מופנית ההמלצה להמנע מלהגיע לבית הכנסת ",ויותר טוב להתפלל בבית" – משום דברי בטלה ,לשון הרע ו/או
קנאה .עם זאת ,הדבר בעייתי ביותר .הספר מעשי רב (מעשי הרב השלם ,מרכז הספרים :ירושלים ,תשמ"ז) מדגיש
פעמיים (בסימנים כה ו-לג) שהגאון דרש שהם יתפללו במנין עם הקהילה .בניגוד לכך ,מעשי רב עקבי ביחס
למהדורת ארם צובה ,שם כתובים הדברים הבאים:
"וגדר עיקרי הוא ההתבודדות שלא תצאו מפתח הבית חוצהת כי עם לצורך גדול מאד או לעשות מצוה
רבה ,ודרך רמז "בד קדש ילבש" .ואף בבית הכנסת תתבודד מהבריות לשבת יחידי כי במקום אסיפת אנשים אי
אפשר להנצל מלשמוע דברים בטלים ולשון הרע ,ואף השומע ושותק נענש על זה כמו שכתבו רז"ל )שבת ל"ג( .וכל
שכן בשבת ויום טוב שמתאספין העם בבית הכנסת ולא יבצר שימצא מהם מדברים דברים בטלים ולשון הרע,
השמרו לכם שתשבו במסיבתם ,הרחק מן הכיעור ,ותשב בבית הכנסת בהתבודדות ,שהדיבור בבית הכנסת הוא עון
פלילי ועבירה גדולה בידו ...ובתך לא תלך לבית הכנסת של נשים כי שם רואה בגדי רקמה וכוצא ומתקנאת ומספרת
בבית ,ובזה יבאו ללשון הרע ולדברים אחרים"...
במהדורה זו של ארם צובה ,ישנה הבדלה בסיסית בין הבן לנכדה ביחס לחובתם להתפלל בבית הכנסת .לבן
נאמר להתפלל בבית הכנסת אך לשבת לבד ,רחוק מן הציבור .לנכדה נאמר לא ללכת כלל .אפשר להבין מתוך כך –
שבעוד שהחשש מפני לשון הרע ,דבורי סרק וקנאה שייך באופן שווה לנשים וגברים ,גברים צריכים להגיע לבית
הכנסת משום שהם מחויבים בתפילה בציבור; ואילו עדיף שנשים ,שהשתתפותן היא רשות ,ישארו בבית.
 .86תורת חסד ,לעיל ,הערה  ;85הרב שלמה זלמן אויערבך ,מובא באבני ישפה ,לעיל הערה  ,85ובהערה יג שם; הרב
שלמה זלמן אויערבך ,הליכות שלמה ,הלכות תפילה ,פרק ה ,דבר הלכה ד – ראה ,עם זאת ,שם ,דבר הלכה יח ,ראה
גם הדיון של הרב רפאל שטרן" ,צירוף למנין מעבר למחיצה" ,המעין מד( 4:תמוז תשס"ד) ,עמודים  – 33-42ראה
במיוחד הערה כו  .עם זאת ,נראה שרוב פוסקים אחרים חולקים; ראה ,לדוגמא ,הרב אליהו רוגלר ,יד אליהו ,חלק
א ,סימן ז; הרב יוסף דב הלוי סולוביצ’יק ,רשימות שיעורים ,סוכה לח,א ,עמוד קפג" ,ונראה"; הרב שמואל הלוי
וואזנר ,כפי שהובא באבני ישפה ,לעיל ,הערה  ,85הערה יב שם – זאת למרות דבריו בשו"ת בית הלוי ,חלק ט ,סימן
כ; הרב יוסףשלום אלישיב ,מובא באבני ישפה ,לעיל ,הערה  ,85הערה יב שם ,ובאדר ופורים ,סימן ח ,סעיף ה ,פסקה
ב:ד (ראה Aryeh A. Frimer, Tradition, note 3, supra, footnote 92:להבהרה); הרב דוד אויערבך ,הליכות ביתה,
פתח הבית ,סימן כב; הרב יהודה הרצל הנקין ,שו"ת בני בנים ,חלק ב ,סימן ז .ראה גם במאירי ,ראש השנה כח,א,
הכותב" :ולדעת זה ,נשים שלנו העומדות בבית הכנסת חלוק לעצמן ,אינן יוצאות ידי תפילת צבור הואיל וצריכה
עשרה" .עם זאת ,בהתבסס על ניתוח שו"ת בני בנים ,שם ,ניתן לטעון שהמאירי מתייחס למקרה שבו המחיצה
מגיעה לתקרה .ראה גם ההפניות המובאות ב.Aryeh A. Frimer, ibid., section G :
 . 87תוספות ,ראש השנה לג,א ,ד"ה "הא"; רא"ש ,קידושין לא,א; מאירי ור"ן על הרי"ף ,מגילה כג,א ,ד"ה "הכל עולים";
ספר אבודרהם ,שער שני ,ד"ה "כתב הרמב"ן ז"ל; ספר הבתים ,בית תפילה ,שערי קריאת התורה ב,ו; בית יוסף,
אורח חיים סימן כח ,ד"ה "הכל" ודרישה על אתר; עלים לתרופה (מכתב של הגאון מוילנא המיעץ לנשות משפחתו
לא ללכת לבית הכנסת) ,מהדורת ארם צובה ,לעיל ,הערה  ;*85הרב אברהם חיים רודריגיז ,שו"ת אורח לצדיק,
סימן ג; הרב שלום מרדכי הכהן שבדרון ,שו"ת מהרש"ם ,חלק א ,סימן קנח; הרב יהודה עייאש ,שו"ת מטה יהודה,
סימן רפב ,סעיף ז; הרב חיים יוסף דוד אזולאי ,כסא רחמים (מהדורה שלמה ,ירושלים ,)1959 :מסכת סופרים
יד,יד ,תוספות ד"ה "שמצוה" ,וכן יח,ד ,תוספות ד"ה "שהנשים"; הרב יעקב עמדין ,מור וקציעה ,אורח חיים ,סימן
תיז; הרב יוסף תאומים ,רא"ש יוסף ,מגילה כג,א ,ד"ה "לימא" ,ערוך השולחן ,אורח חיים ,סימן רפב ,סעיף יא;
שו"ת יביע אומר ,חלק ז ,אורח חיים ,סימן יז ,סעיף ד ,וחלק ח ,אורח חיים ,סימן נד ,סעיף ז; שו"ת יחוה דעת ,חלק
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ופוטרים נשים מכל חובה לשמוע קריאת התורה.
למעשה ,הנוהג שמקובל על ידי סמכויות הלכתיות שונות ,נוגד את יישום טענת "חוסר
השלמות בקיום מצוות" לנשים במקרים אלה .הרי המגן אברהם עצמו מדייק ,88בניגוד לדעתו
שהוצגה למעלה ,כי המנהג המצוי של נשים בקהילתו שלו היה שהנשים יוצאות מבית הכנסת בזמן
קריאת התורה .ההיתר לקיים מנהג זה אושר וחוזק בעת החדשה על ידי פוסקים חשובים רבים.89
בנוסף ,ידוע שהגאון הרב אליהו מוילנא יעץ לנשים במשפחתו לא ללכת לבית הכנסת כלל.90
לבסוף ,הרי התפילה היא חלק מיום לימודים רגיל בבתי ספר יסודיים ותיכוניים דתיים לנשים,
ורק לעיתים נדירות יש נסיון לסדר לתפילות אלו מנין על מנת לקיימן בציבור ולקרוא בתורה.
ברור לחלוטין שלא ניתן לבקר נשים על כך שהן אינן ממלאות מצוות שהן פטורות מהן*.90
זו בדיוק הסיבה שרוב הפוסקים הם בדעה שנשים המקיימות מצוות עשה שהזמן גרמן בצורה לא
נכונה במכוון אינן עוברות על איסור התורה של" :את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אתו
תשמרו לעשות ,לא תסף עליו ולא תגרע ממנו" .91וכאן נדרשת קצת הרחבה והסבר.
כפי שכבר הערנו ,נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן .92היה ואשה תרצה לקיים
מצוה כזו ,היא רשאית לעשות כן ,ואף תקבל על עשייתה שכר מידי שמים .93אך מה קורה כאשר
אשה מחליטה לקיים מצווה תלוית זמן בצורה לא נכונה באופן מכוון? אין ספק שלא תקבל שכר
על עשיית המצוה  -אך האם בעשייתה היא תעבור על איסור תורה של "לא תסף עליו ולא תגרע
ממנו"? נעלה בדמיונינו אשה הנוטלת שלש מתוך ארבעת המינים בסוכות עם הכוונה שבכך היא
מקיימת טקס דתי .גבר שיפעל באותה צורה בדיוק באותו זמן יתפס כעובר על האיסור "ולא תגרע

ט ,סימן כג ,סעיף א; ילקוט יוסף ,כרך ב ,חיוב קריאת התורה וטלטול הספר תורה ,סימן ט ,והערות ו ,יא; הרב
יצחק יוסף ,קצור שולחן ערוך ילקוט יוסף ,אורח חיים ,סימן קלה ,סעיף ט; הרב משה שטרן ,שו"ת באר משה ,חלק
ח ,סימן פה; הרב אפרים גרינבלאט ,שו"ת רבבות אפרים ,חלק ו ,סימן קנג ,סעיף כא; הרב ישראל טפלין ,אורח
ישראל ,סימן ב ,סעיף ח; הרב חיים פנחס שיינברג ,מובא על ידי הרב משה טפלין ,תאריך ישראל ,סימן יז ,סעיף ג,
הערה  ;*5הרב יעקב אריאל ,עלון שיר המעלות ,פרשת בראשית ,תשס"א ,עולה כהלכתה .ראה גם הרב משה מרדכי
קארפ ,הערה  ,89להלן; הרב מנחם מנדל שוימר ,ברכות המצוות כתיקונן ,עמוד  ,184סעיף ח .ביחס לעמדת הרב
אהרון סולוביצ’יק ,ראה הערה  ,85לעיל .הרב חיים פנחס שיינברג והרב יוסף שלום אלישיב ,המצוטטים ברב מנחם
ניסל ,רגשי לב ,פרק ז ,פסקה טז ,סעיף כז ,טוענים שלמרות זאת עדיף שנשים תשמענה את קריאת התורה .הרב
משה שטרבוך והרב משה הלברשטאם ,המצוטטים ברגשי לב פרק ז ,פסקה יח ,סעיף כט ,חולקים.
 .88לעיל ,הערה .76
 . 89הרב דוב בער קאראסיק ,פתחי עולם ומעדני השולחן ,אורח חיים ,סימן קמו ,סעיף א ,סוף ס"ק א; הרב יעקב חיים
סו פר ,כף החיים ,אורח חיים ,סימן קמו ,סעיף א ,ס"ק ב; הרב בצלאל שטרן ,שו"ת בצל החכמה ,חלק ד ,סימן יט;
הרב משה שטרן ,שו"ת באר משה ,חלק ח ,סימן פה; והרב שלום יצחק מזרחי ,שו"ת דברי שלום ,אורח חיים חלק א,
סימן קט .הרבנים סופר ומזרחי מציינים ,עם זאת ,כי לדעתם אין להשתמש בקולא זו אלא אם כן יש לכך הכרח.
הרב משה מרדכי קארפ ,הלכות חג בחג :פורים (ירושלים :אורייתא ,תשנ"א) ,מילואים לז ,ג ,הערה ז ,עמוד ריג,
סובר שהמגן אברהם גם מסכים שנשים אינן מחויבות באופן מהותי בקריאת התורה .עם זאת ,ברגע שהחלה קריאת
התורה ,החיוב מתפשט וחל גם עליהן ביחד עם הגברים ,כיון שהן חלק מן הציבור הנוכח בבית הכנסת .הדבר דומה
לדיני זימון ,שנשים אינן מחויבות בו ,אך בנוכחות שלושה גברים חל החיוב גם על הנשים (שולחן ערוך ,אורח חיים,
סימן קצט ,סעיף ז) .לפי גישתו החדשנית של הרב קארפ" ,היציאה ההמונית" של הנשים הנזכרת על ידי המגן
אברהם ,התרחשה לפני שהחלה קריאת התורה .פרשנות דומה מוצעת על ידי הרב יהודה הרצל הנקין" ,מהו כבוד
הציבור" ,הדרום נה (אלול תשמ"ו) ,עמוד ( 33ראה עמוד  ,)39ושו"ת בני בנים ,חלק ב ,סימן י (ראה עמוד מב) .נראה
שזוהי גם עמדתו של הרב חיים קניבסקי ,המובא ברב ישראל טפלין ,תאריך ישראל ,סימן יז ,סעיף ג ,הערה  .*5הרב
יוסף שלום אלישיב ,קובץ תשובות ,חלק ג ,סימן מח ,המצוטט על ידי הרב מנחם ניסל ,רגשי לב ,פרק ז ,פסקה כו,
טוען כי ההתיחסות הסלחנית כלפי היציאה ההמונית של נשים היתה משום שהן לא הבינו את הקריאה בלאו הכי;
והיום המצב שונה.
 .90עלים לתרופה ,מהדורת ארם צובה ,לעיל ,הערה  .*85הרב הראשי הספרדי של ירושלים ,הרב שלום משאש ,לעיל,
הערה  , 20מדווח שרוב הנשים היהודיות יוצאות מרוקו מעולם לא הגיעו לבית הכנסת ,אפילו לא ביום כיפור.
כתוצאה מכך ,רק בבתי כנסת ספורים אפילו היתה עזרת נשים .הנשים שכן הגיעו לבית הכנסת השתתפו בתפילה
לעיתים נדירות .הרב משאש ייחס זאת בעיקר לכך שנשים לא ידעו קרוא וכתוב ,ולמחסור בחינוכן.
* . 90דבר זה נאמר מפורשות על ידי הרב יהודה שמואל אשכנזי ,גזע ישי ,חלק א ,מערכת אות א' ,סוף סימן כז ,ד"ה "אין
מעבירין על המצוות".
 . 91דברים יג,א (ראה גם דברים ד,ב) .פסוק זה כולל שני איסורים ,שבדרך כלל נקראים בשם "בל תוסיף" ו "בל תגרע",
שברוב התחומים משקפים זה את זה באופן הפוך מבחינה הלכתית .ראה אנציקלופדיה תלמודית ,כרך ג" ,בל
תגרע"; שם" ,בל תוסיף".
 .92ראה טקסט סמוך להערה  ,6לעיל.
 .93ראה טקסט סמוך להערה  ,24לעיל.
17

ממנו" ;94אך רוב הפוסקים סוברים שאשה אינה עוברת בכך על איסור כלשהוא ,ולא ניתן
להאשים אותה בקיום לא מלא של המצווה .ככלל ,אין אדם  -יהא זה איש או אשה  -שניתן
לבקרם על כך שקיימו מצווה בצורה לא נכונה כאשר הוא או היא לא היו מחויבים כלל ועיקר
בקיום אותה מצווה.95
יוצא מכאן,שאשה שאינה אומרת בתפילת שמונה עשרה  -שלפי דעות שונות אין עליה
להתפלל
חובה
”מעין המאורע“ (כמו יעלה ויבוא במועדים) ,לא תחויב לחזור שוב על תפילת עמידה .מאידך ,גבר
שהיה מחסיר את אותו הקטע היה בהחלט מחויב לחזור שוב על העמידה ולאומרו באופן תקין.96
היות ולא היה עליה חיוב מלכתחילה להתפלל תפילת העמידה ,השמטת ההוספה אינה טעות
קריטית  -ואינה נחשב לקיום בלתי מלא של המצוה.97
 .94ספרי ,ראה ,יג,פב (מהדורת פינקלשטיין ,קמח); הרב דוד שמואל הלוי ,ט"ז ,אורח חיים סימן תרנא ,סעיף יז; משנה
ברורה ,ביאור הלכה ,אורח חיים ,סימן תרנא ,ד"ה "אבל"; הרב יהודה לייב גרויבארט ,שו"ת חבלים בנעימים ,ראש
השנה כח,ב.
 .95הפוסקים הבאים טוענים כי לא ניתן להאשים נשים בבל תוסיף (ולפיכך ,גם בל תגרע – ראה הערה  91לעיל) במצוות
שהן פטורות מעשייתן :הרב ישעיה די טיראני (האחרון) ,פסקי ריא"ז ,ראש השנה ד,ב ,סעיף ג; הרב יהושע בועז
ברוך ,שלטי הגיבורים ,ראש השנה לג,א ,סעיף ג; הרב דוד פרנקל ,קרבן העדה לירשלמי עירובין י,א (כו,א) ד"ה "מאן
דאמר"; הרב יחזקאל כחלי (כנראה שזהו כינוי לרב יוסף חיים אלחכם מבגדד) ,שו"ת תורה לשמה ,סימנים קעג,
תכה; הרב יוסף בבד ,מנחת חינוך ,מצווה תנד (בסוף); הרב שלום אביגדור רבינוביץ ,בנין שלמה ,סימן יד ,סעיף ה;
הרב מאיר דן פלאצקי ,חמדת ישראל ,חלק שני ,קונטרס ,דרך החיים ,סימן ה ,סעיף א; הרב יעקב סג"ל פראגער,
שאילת יעקב ,סימן יח; הרב גדליה פעלדער ,יסודי ישורון א ,סימן צג; הרב יצחק יעקב פוקס ,הליכות בת ישראל,
פרק כ ,סעיף א ,הערה א .חכמים רבים טוענים כי בל תוסיף (ובל תגרע) מתייחס רק למצווה שיש בה חיוב ,אך לא
למצווה קיומית או של רשות .ראה הרב פראגער ,שם; הרב שמחה אלברג" ,אם מותר לקיים מצוות סעודת שבת
במצה בשבת של ערב פסח" ,הפרדס לב:ה (שבט תשי"ח) ,עמוד  ;20ראה גם הערותיו למאמרו של הרב בן ציון
רוזנטל ,להלן; ו הרב אורי לנגר" ,אם שייך בל תוסיף בספירת העומר" ,המאור יז:ה (אייר תשכ"ו) ,עמוד  .3זוהי
כמובן מהותו של מצוות עשה שהזמן גרמא :חיוב לגברים ,רשות לנשים.
אחרים טוענים שנשים יכולות לעבור על בל תוסיף אפילו במצוות שהן פטורות מעשייתן; ראה הרב יצחק
טייב ,ערך השולחן  ,אורח חיים סימן יז ,סעיף ב; הרב יוסף שאול נתנזון והרב מרדכי זאב איטינגא ,מגן גיבורים,
אורח חיים סימן יז ,סעיף ב ,אלף המגן ,סעיף ד; הרב חיים יהודה ליב ליטווין סוסניצר ,שערי דעה יב; כף החיים,
אורח חיים ,סימן יז ,סעיף ב ,וסעיף ח; הרב ישראל טפלין ,אורח ישראל ,סימן כו ,סעיפים יד,טו; הרב לייב בארון,
לעיל ,סימן סח; הרב בן ציון רוזנטל טוען כי בל תוסיף חל גם במצוות שאין בהן חיוב (קיומיות); ראה הרב בן ציון
רוזנטל" ,בל תוסיף במצווה שאינה חיובית" ,הפרדס לג:ב (חשוון תשי"ט) ,עמוד  ;17הרב בן ציון רוזנטל" ,בל תוסיף
בברכת כהנים" ,הפרדס לג:יא (אב תשי"ט) ,עמוד  – 16נדפס מחדש ברב בן ציון רוזנטל ,תנובת ציון ,סימנים מב-מג.
השווה ברכי יוסף ,אורח חיים סימן יז ,סעיף ב ,שאינו מגיע למסקנה בענין סוגית בל תוסיף אצל נשים.
לבסוף ,קיים גם דיון ביחס לשאלת איסור בל תוסיף על מצווה דרבנן .ההסכמה הכללית היא שאין בכך
איסור; ראה שו"ת כתב סופר ,סימן קכ; ספר המקנה ,כלל נא; שו"ת משנה הלכות ,מהדורה תניינא ,חלק ב ,חושן
משפט ,סימן תעח.
 . 96אותם פוסקים החולקים עם קביעה זו טוענים שאשה שמחליטה להתפלל ,משתמע מכך שהיא מקבלת על עצמה את
כל הדרישות המוטלות על מי שמחוייב בתפילה ,כלומר ,גבר; ראה הערה  97להלן( .קשורה לדיון זה היא שיטת
הבה"ג  -ראה שו"ת בני בנים ,חלק ב ,סימן יט ,עמוד עב) .לאמירה זו אין הקבלה לוגית לקבוצת תפילה לנשים .לזו
האחרונה אין כל כוונה להחשב מנין ,והיא לא היתה יכולה להוות מנין מבחינה הלכתית לשם תפילה בציבור אפילו
אם זו כן היתה הכוונה .קבלת חיוב באופן התנדבותי אינה דומה לחיוב החל מכח ההלכה; ראה“The Roth :
 ;Responsum on the Ordination of Women,” Tradition 24:1 (Fall 1988), pp. 104-115שערי תורה ,חלק א,
לעיל ,הערה  .23מנין דורש חובה מכח ההלכה; ראה אריה א .פרימר ,לעיל ,הערה  .3טענה דומה ניתן למצוא אצל
הרב ישעיה די טיראני (הזקן) ,פסקי ר"י הזקן ,ראש השנה לג,א ,ושוב בספר המכריע ,סימן עח.
 . 97לסקירה של הספרות ההלכתית בנושא מעין המאורע לנשים ,ראה שו"ת יביע אומר ,חלק ו ,אורח חיים ,סימן יח;
הרב דוד אויערבך ,הליכות ביתה ,סימן ו ,סעיף ט; הליכות בת ישראל ,סימן ב ,סעיף יט .בנוסף לכך ,ראה הרב
ישראל אברהם אלטר לנדאו ,שו"ת בית ישראל ,א ,אורח חיים סימן י; הרב אריה צבי פרומר ,שו"ת ארץ צבי ,סימן
כד ,ד"ה "עוד יש" ,הרב שרגא פייביש שנייבלג ,שו"ת שרגא המאיר ,חלק ה ,סימן קיד; הרב פסח אליהו פאלק,
שו"ת מחזה אליהו ,סימן כד; שו"ת רבבות אפרים ,חלק ג ,סימן סז ,חלק ד ,סימנים מד,עט ,פא ,וחלק ח ,סימנים
שמד ,סעיף ב; הרב אברהם דוד הורוביץ ,שו"ת קנין תורה בהלכה ,חלק ז ,אורח חיים סימן י; הרב בנימין יהושע
זילבר ,שו"ת אז נדברו ,חלק יא ,סימן מח (סז); הרב זלמן דרוק ,שערי תפילה ,סימן כ; הרב ברוך פינקלשטיין ,דבר
בעתו ,סימן א ,סעיף יט; ;R. Joel Schwartz, Avodat haLev, Laws of Prayer for Women, sec. 1, no. 3הרב
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לפיכך ,הדין יהיה דומה גם אצל נשים שיעדיפו להתפלל בקבוצת תפילה לנשים במקום
במנין גברי .היות ונשים אינן מחויבות בתפילה בציבור מלכתחילה ,אי אפשר לומר שבתפילתן יש
פגם  -אפילו אם חסרים קטעי התפילה הנאמרים במנין.
חשוב גם לציין שלמרות שתפילה בציבור אינה חובה לנשים ,היא כן מהווה הידור מצווה,
כלומר הדרך הרצויה יותר של קיום חובתן להתפלל .98אבל תפילה "בכוונה" -תוך התרכזות גדולה
יותר ,הבנת התפילה ,והכוונתה באופן אישי  -היא גם דרך רצויה וגבוהה יותר של תפילה .99ביחס
לנשים המרגישות שתפילה בקבוצת תפילה מסייעת להן להתפלל בכוונה גדולה יותר ,עלינו
לשאול :איזה סוג הידור מצוה חשוב יותר  -תפילה בציבור או כוונה? שאלה זו אינה ייחודית
לנשים ,והיא נידונה גם ביחס לתפילת גבר במנין .ישנם פוסקים רבים שקבעו כי תפילה בכוונה
חשובה מתפילה בציבור אפילו עבור גברים .על פי טענה זו ,הם מתירים תפילת יחיד בבית ,100או
בקצב אישי בבית הכנסת ,101במקום תפילה עם הציבור הרחב  -אם תפילה כזו תהיה יותר מכוונת.
בנוסף לכך ,בין הפוסקים המעדיפים תפילה בציבור ,חלקם מתבססים על ההנחה שתפילה בציבור
היא חיוב גמור ,בעוד שכוונה היא הידור מצווה בלבד .102אילו היתה תפילה בציבור רק קיום טוב
עובדיה יוסף ,משיעורי מרן הראשון לציון רבינו עובדיה יוסף שליט"א ,חלק א ,גליון טז ,בראשית תשנ"ו ,סימן י,
עמוד סג; הרב יצחק יוסף ,אוצר דינים לאשה ולבת ,סימן ג ,סעיף יב ,ואות יג; הרב יצחק יוסף ,קצור שולחן ערוך
ילקוט יוסף ,אורח חיים ,סימן קו ,סעיף ה; הרב דוד יוסף ,הלכה ברורה ,חלק ה ,סימן קו ,סעיף ד ,בירור הלכה,
ס"ק ד; הרב יקותיאל יהודה הלברשטאם ,שו"ת דברי יציב ,אורח חיים א ,סימן סב; הרב רפאל בלום ,שו"ת ברכות
שמים ,אורח חיים ,סימן מו; הרב שלמה זלמן אויערבך מובא ברב נחום סטפנסקי ,ועלהו לא יבול ,א ,אורח חיים,
אגרת יט ,עמוד שיט; שו"ת משנה הלכות ,מהדורה תניינא ,ה ,אורח חיים ,סימן לט; הרב מנחם ניסל ,רגשי לב,
סימן ג ,סעיפים ח-יב ,וס"ק ח-יב.
 .98ראה להלן ,הערה .102
 . 99למקורות בני זמננו ,ראה הרב עובדיה הדאיה ,שו"ת ישכיל עבדי ,חלק ז ,קונטרס אהרון ,אורח חיים ,סימן ב; הרב
משה פינשטיין ,שו"ת אגרות משה ,חלק אורח חיים ג ,סימן ז .בעוד שחלק מההשלכות ההלכתיות של כוונה
מוחלשים היום (ראה ,לדוגמא ,שולחן ערוך ,אורח חיים סימן צח ,סעיף ב ,ורמ"א ,אורח חיים ,סימן קא ,סעיף א),
אנו נדרשים לעשות כל מה שניתן על מנת לשמור על רמה אופטימלית (ראה משנה ברורה ,סימן צח ,סעיף ז) .בכל
מקרה ,הרב משה שטרנבוך ,מועדים וזמנים ,חלק א ,סימן ט ,ושו"ת תשובות והנהגות ,חלק א ,סימן עד ,וחלק ג,
סימן לו ,טוענים שכוונה משחקת תפקיד אפילו יותר קריטי בתפילת נשים מאשר בתפילת גברים.
 . 100שו"ת רדב"ז ,ג ,סימן תעב (תתקי); הרב יהושע פאלק ,פרישה ,אורח חיים ,סימן קא ,סוף סעיף ז – מובא בהסכמה
בפרי מגדים ,משבצ ות זהב ,אורח חיים ,סימן קא ,סוף סימן א ,ובמשנה ברורה ,אורח חיים ,סימן קא ,ביאור הלכה,
ד"ה "דאתי"; שולחן ערוך הרב ,אורח חיים סימן קא ,סעיף ג; הרב דוד אורטינברג ,תהילה לדוד ,אורח חיים ,סימן
קא ,סעיף ב; הרב שלום מרדכי הכהן שבדרון ,דעת תורה ,אורח חיים ,סימן צ ,סעיף ט; הרב יעקב שאול קצין ,קציני
ארץ ,סימן ו; הרב בן ציון אבא שאול ,שו"ת אור לציון ,חלק ב ,סימן ז ,סעיף כ.
 .101מאירי ,ברכות כז,א (מהדורת דיקמן ,עמוד  ;)99הרב חיים מרדכי מרגליות ,שערי תשובה ,אורח חיים ,סימן נב ,סעיף
א; הרב יוסף משאש ,אוצר המכתבים ,חלק א ,סימן שטז ,סעיף ה; הרב משה שטרנבוך ,שו"ת תשובות והנהגות,
חלק ב ,סימן סב.
 .102שו"ת אגרות משה ,לעיל ,הערה  ; 99ראה גם חלק ב ,סימן כז .עם זאת ,ישנם פוסקים הטוענים שתפילה בציבור
עדיפה על כוונה ,לא משום שיש בה חיוב ,אלא משום שהיא מהווה הידור מצווה גדול יותר .ראה ,לדוגמא ,הרב בחיי
בן אשר אבן חלאוה ,פרקי אבות ב,ה ,ד"ה "הלל אומר אל תפרוש מן הציבור" (אנו מודים לרב אהרון ליכטנשטיין
שהפנה את תשומת לבנו למקור זה); הרב דוד צבי (טאבלי) זעהמאן ,שו"ת קו זהב ,חלק א ,סימן א; שו"ת ישכיל
עבדי ,לעיל ,הערה  .99ראה גם להלן ,הערה  ,244ביחס לעמדת הרב יוסף דב הלוי סולוביצ’יק בסוגיה זו .באופו
דומה ,ישנם פוסקים הטוענים שתפילה בציבור עדיפה על פני כוונה משום שבאופן כללי אין כוונה ראויה בימינו;
ראה תשובות והנהגות ,חלק ג ,סימן לג; שו"ת ברכות שמים ,אורח חיים ,סימנים מ-מא.
השאלה אם ,למעשה ,תפילה בציבור היא חיוב עבור גברים או הידור מצווה בלבד (או מצווה מן המובחר)
נתונה במחלוקת .ראה במקורות המובאים על ידי :הרב יצחק יוסף ,ילקוט יוסף ,שארית יוסף ,כרך ב ,סימן ע ,עמוד
של והלאה; והרב יצחק יעקב פוקס ,תפילה בציבור (ירושלים ,)1978 :בהקדמה ,סעיף ד (בחלק מן המקורות
המובאים אין מסקנה ברורה והם פתוחים לפרשנויות שונות) .כפי שצויין ,הרב משה פינשטיין ,לעיל ,הערה  ,99טוען
כי תפילה בציבור עבור גברים היא חיוב מדרבנן .דעה זו מופיעה גם בערוך השולחן ,אורח חיים ,סימן צ ,סעיפים כ-
כא; שו"ת תפארת משה ,לעיל ,הערה  ;85אבני ישפה – הלכות תפילה ,סימן ו ,סעיף יא ,ס"ק טז; הרב חיים
קניבסקי ,אורחות יושר ,סימן ל ,עמוד צד; ושו"ת משנה הלכות ,מהדורה תניינא ,חלק א ,אורח חיים סימנים סו-
סז .ראה גם :הערות הרבנים חיים פנחס שיינברג ,יוסף שלום אלישיב ודוד קורנגלס ,כפי שדווחו על ידי אריה זאב
גינזבורג בשו"ת דברי חכמים ,אורח חיים ,סימן ו ,סעיף צו; שבט הלוי ,חלק ו ,סימן כא ,סעיף ג.
עם זאת ,בעלי הוראה רבים אחרים חולקים ,וטוענים כי תפילה בציבור היא רק הידור מצווה .ראה:
הפניות המובאות לעיל בפסקה ראשונה של הערה זו; הרב ישראל משה חזן ,כרך של רומי ,סימנים ו-ז; פרושו של
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יותר של חובת התפילה ,ולא חיוב גמור ,יתכן שגם אלה היו מסכימים שכוונה עומדת בעדיפות
גבוהה יותר .יוצא שנשים ,שמרגישות שה"תפילה שבלב" היא בעלת איכות גבוהה יותר כאשר היא
מתבצעת בקבו צת תפילה ,יכולות לגייס תמיכה הלכתית משמעותית לויתורן על התפילה
הציבורית הנורמטיבית עבור קבוצת תפילה לנשים.103
104
נפנה עתה לענין קריאת מגילת אסתר .פוסקים רבים וחשובים סוברים שבשונה מגברים,
הרב שלום משה חי גאג'ין ,יריעות האהל ,לספרו של הרב שמואל ירונדי ,אהל מועד ,שער קריאת שמע ,דרך שלישי,
נתיב ד ,סעיף ד ,ד"ה "ואני הפעוט" ,ושער תפילה ,דרך רביעי ,נתיב א ,סימן כג בסופו; הרב יוסף אליהו הנקין ,לב
איברא ,עמודים קנח-קנט; הרב אריה פומרנץ ,עמק ברכה ,ברכות קריאת שמע ,סעיף א ,עמודים ז-ח; הרב מנחם
מנדל כשר ,תורה שלמה ,כרך טו ,יתרו ,מילואים חלק ה ,נדפס מחדש בשו"ת דברי מנחם ,חלק א ,סימן כט; הרב
בנימין יהושע זילבר ,שו"ת אז נדברו ,חלק יד ,סימנים לז-לח; הרב משה מלכה ,שו"ת מקווה המים ,חלק ה ,אבן
העזר סימן ג ,סעיף ד; הרב פוקס ,שם ,עמודים לג-לד; הרב חיים דוד הלוי ,שו"ת מים חיים ,חלק ג ,סימן ב; שו"ת
ציץ אליעזר ,חלק כב ,סימן ו; הרב נתן אורטנר" ,תפילה בציבור – חיובה ,רעיונה ,וגדרה" ,המעין ה:א (תשרי
תשכ"ה) ,עמודים  ;50-60הרב עובדיה יוסף ,יום השישי ,ח תמוז תש"ס ( ,)21/7/2000עמוד  ;26הרב מישאל רובין,
המורים בקשת – שו"ת בעניני תשובה ,תשובה קא; הרב נדב פרץ ,נדבת פרץ ,מגילה כג,ב ,עמוד מט ,ד"ה "הנה
בעיקר"; הרב יהודה גרשוני זצ"ל ,הרב איתמר ורהפטיג ,עורך (הוצאת אריאל ,ירושלים :תשס"ה) ,עמודים 419-
 ;424ראה במיוחד הלכות תפילה ח,א ,עמוד  .420הרב אהרון סולוביצ’יק ,בשיחה עם דב פרימר  ,8/7/97 ,ציין כי זו
היתה גם דעת סבו ,הרב חיים סולוביצ’יק מבריסק .הרב אהרון ליכטנשטיין ציין לכותבי המאמר כי עמדה זו של
הרב חיים סולוביצ’יק צוטטה לעיתים קרובות בהסכמה גם על ידי הרב יוסף דב הלוי סולוביצ’יק (ראה ,עם זאת,
הערה  244בהמשך)( .באופן מעניין ,הרב יוסף דב הלוי סולוביצ’יק גם דווח כי אביו ,הרב משה סולוביצ’יק ,טען כי
תפילה בציבור אינה רק צורה מהודרת של תפילה פרטית ,אלא צורת תפילה שונה באופן מהותי; ראה רשימות
שיעורים ,סוכה לח,א ,עמוד קפד ,ד"ה "דמיון" .דבר זה ,כמובן ,אינו שלילת האפשרות שתפילה בציבור היא רשות).
הרב יוסף אליהו הנקין ,לב איברא ,עמודים קנח-קנט ,והרב אליעזר חיים דייטש ,פרי השדה ,א ,סימן קז,
מדגישים ,עם זאת ,כי אפילו לפי אסכולה זו של הידור מצווה ,תפילה בציבור היא חובת הציבור ,כלומר ,הגברים של
הקהילה מחויבים לוודא כי קיים מנין זמין עבור תפילה בציבור; רק כאשר מנין כזה שוריין ,הופכת התפילה בתוך
מנין להידור מצווה .ניתוח דומה הוצע ביחס לקריאת התורה על ידי הרב הנקין ,לב איברא ,עמודים נ ,ו-קנט ,וכן על
ידי הרב יוסף רוזן ("הרוגאצ'ובר") ,צפנת פענח ,משנה תורה ,הלכות תפילה יב,ה .ראה גם :הרב אברהם אהרן
פרייס ,משנת אברהם ,א ,לספר חסידים ,סימן תי ,עמודים תי-תיא; שו"ת גינת ורדים ,חלק ב ,סימן כא; בנין
שלמה ,סימן לה; לבושי מרדכי ,כרך ב ,סימן צט; הרב מאיר אריק ,שו"ת אמרי יושר ,סימן קעא ,סעיפים ב-ג,
ושו"ת אמרי יושר החדש ,סימן ח; הרב אליעזר סילבר ,צמח ארץ ,מגילה ג,א ,עמוד שסח ,ד"ה "והנה"; הרב בן ציון
ליכטמן ,בני ציון ,ג ,אורח חיים סימן קלט ,סעיף ז; הרב חיים דוד הלוי ,שו"ת מים חיים ,חלק ב ,סימן מב; הרב
שלמה זלמן אויערבך ,מצוטט על ידי הרב נחום סטפנסקי ,ועלהו לא יבול ,חלק א ,אורח חיים ,סימן רי; הרב אהרון
סולוביצ’ יק ,ספר פרח מטה אהרון ,ספר אהבה ,הלכות תפילה יג,כ; שו" יביע אומר ,חלק ד ,יורה דעה ,סימן לא,
סעיף ג ,חלק ז ,אורח חיים סימן ט ,וחלק ט ,סימן כח; הרב אהרון בוארון ,ברכת אהרון ,חלק א ,עמוד  ,131הערה
 ;1הרב נדב פרץ ,נדבת פרץ ,מגילה כג,ב ,ד"ה "הנה בעיקר" ,עמוד מט.
אפילו לשיטת אותם בעלי הוראה המובאים לעיל ,הטוענים כי תפילה בציבור עבור גברים היא רק הידור
מצווה ,יש מקום להבדיל בין שבת וחגים ,שבהם יש חיוב תפילה בציבור ,לבין ימי חול ,בהם אין חיוב .ראה רמב"ן
לויקרא כג,ב; פרי מגדים ,משבצות זהב ,אורח חיים ,סימן תצ ,סעיף ב (בסופו); הרב שמעון גרינפלד ,שו"ת מהרש"ג,
חלק ב ,סימן פב .השווה ,עם זאת ,לרב יעקב הלוי מולין ,מנהגי מהרי"ל ,הלכות עירובי חצרות.
 .103ניתן ,לפיכך ,לחלוק על עמדתו של הרב בלייך כי "קיום מצווה [כלומר ,תפילה] בצורה האופטימלית [כלומר ,דרך
תפילה בציבור] ,גם ללא כוונה גדולה ,עדיפה על קיום פחות אופטימלי המלווה על ידי חוויה רוחנית עמוקה"
(בתרגום מאנגלית) .ראה ;R. J. David Bleich, Sh’ma, 15/299 (Oct. 18, 1985), p. 146 :נדפס מחדש בשינויים
קלים בContemporary Halakhic Problems, III (New York: Ktav Publishing House and Yeshiva :
 .University Press, 1989), pp. 115-121בעוד שאמירה זו היא אולי נכונה ביחס לגברים ,יתכן שהיא אינה בהכרח
נכונה לגבי נשים .נעיר כי הרב חיים פנחס שיינברג ,מובא על ידי רב מנחם ניסל ,בספרו רגשי לב ,פרק ז ,פסקה ה,
הערה ז ,גם טוען כי עדיף שאשה תתפלל במנין משתתפלל לבד עם יותר כוונה .הוא מתיר תפילה ביחידות אם היא
לא מצליחה להתכוון כלל בתפילה עם מנין .בניגוד לכך ,הרב אפרים גרינבלאט ,המובא ברגשי לב ,פרק ז ,פסקה ו,
הערה ט ,טוען כי תמיד עדיף שנשים תתפללנה ביחידות  -אם כך תהיה להן יותר כוונה.
 .104מגן אברהם ,בביאורו למאמר בשולחן ערוך ,אורח חיים סימן תרפט ,סעיף א ש"הכל חייבים בקריאתה ,אנשים
ונשים ,"...כותב" :ונשים  -ולכן צריך לקרותו בביתו לפני הבתולות" .לכך מוסיפים הבאר היטב והמשנה ברורה:
"ובקצת מקומו ת נוהגין שהם הולכות לביהכ"נ לעזרת נשים לשמוע הקריאה" .הרב מנשה קליין ,לעיל ,הערה ,64
מבין מתוך ציטוטים אלה שלא היה חיוב או מנהג לנשים שאינן נשואות ,וכמובן גם לא של הנשואות ,לשמוע קריאה
ציבורית של המגילה .הרב מרדכי יעקב ברייש ,שו"ת חלקת יעקב ,חלק ג ,סימן קמד (אורח חיים סימן רלב
במהדורת  ,)1992והרב עובדיה יוסף ,חזון עובדיה – פורים ,מהלכות מקרא מגילה ,סימן ב ,סעיף ט ,עמוד נב,
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נשים אינן חייבות לשמוע קריאת מגילה בציבור .105יתר על כן ,בניגוד למסקנת הרב שכטר ,הגישה
הרווחת בקרב האחרונים 106היא שעשר נשים לבד אכן מהוות מנין 107עבור קריאת מגילה וברכת
"הרב את ריבנו" שאחריה .108כתוצאה של שני הפסקים שהוזכרו ,התפשט מנהג מקובל ברחבי
העולם 109לערוך קריאה שניה לנשים ,ואין כל נסיון לצרף לקריאה זו מנין של עשרה גברים .נראה,
אם כן ,שרוב הפוסקים לא ימצאו בעית "חוסר-שלמות" הלכתית בקריאת מגילה לנשים בלבד.
הטענה האחרונה של הרב שכטר ,המתמקדת בקריאת פרשת זכור ,נראית לכאורה מעוגנת
היטב במקורות .אולם ,נדמה שהיא מורכבת דוקא מדעות יחיד .ראשית כל ,רוב הפוסקים סוברים
שרק גברים הם הם המצווים בזכירת ההתקפה המרושעת של צבא עמלק על עם ישראל; לנשים
מסכים( .ראה ,עם זאת ,הרב דוד אויערבך ,הליכות ביתה ,פתח הבית ,סימן כה ,המציע הבנה שונה של המגן
אברהם) .הרב יהודה הרצל הנקין" ,ציבור נשים בקריאת המגילה ",קשוט ד (אדר ב -ניסן תשנ"ה) ,סימן יד ,עמודים
 , 8-10נדפס מחדש בשו"ת בני בנים ,חלק ג ,סימן ז ,סובר שזוהי כוונת ההצעה הלא ברורה של הבה"ג ,הלכות
גדולות ,הלכות מגילה ,ד"ה "הכל חייבין"; מובא ברמ"א ,אורח חיים סימן תרפט ,סעיף ב ,שנשים חייבות לשמוע
מ גילה [באופן פרטי] ולא לקרוא [באופן ציבורי] .הרב מרדכי יעקב ברייש ,שם ,טוען כי נשים אינן חייבות ב"-ברוב
עם הדרת מלך( ",משלי יד:כח; ראה להלן ,בטקסט חלק ב 6,לדיון במושג זה) .וגם לא בפרסומי ניסא .עמדה דומה
ננקטת על ידי :הרב משה שטרנבוך ,מועדים וזמנים ב ,סימן קעג; הרב רפאל איפרס ,שו"ת ושב ורפא ,אורח חיים
סימן לא; והרב דוד אויערבך ,הליכות ביתה ,פתח הבית ,סימן כה .נראה שזוהי גם דעת הרב שלמה זלמן אויערבך
המצוטט על ידי הרב נחום סטפנסקי ,ועלהו לא יבול א ,אורח חיים ,סימן תלא.
 .105עם זאת ,הרב ישראל דוד הרפנס ,שו"ת ויברך דוד ,חלק א ,אורח חיים ,סימן פב ,והרב גבריאל ציננער ,נטעי גבריאל
– דיני ומנהגי פורים ,סימן יג ,סעיף ו ,חולקים ,בטענה שנשים חייבות בברוב עם .במבט ראשון ,נראה שזוהי גם
עמדת החיי אדם ,כלל קנה ,אות ז ,הכותב" :ואפילו יכול לכנוס עשרה ,מכל מקום מצוה מן המובחר לילך לבית
הכנסת הוא ואשתו ובניו לשמוע המגילה ברוב עם" .לשון דומה נמצא בב"ח ,אורח חיים ,סוף סימן תרפז ,ובעטרת
זקנים .למרות זאת ,ניתן בהחלט לטעון כי החיי אדם ,הב"ח והעטרת זקנים סוברים שנוכחות ילדים וודאי נשים
תורמת לברוב עם הדרת מלך של אחרים ,למרות שהן אינן חייבות בפני עצמן .ראה הרב יהושע מנחם מנדל
אהרנברג ,שו"ת דבר יהושע ,חלק א ,סימן צו .לחילופין ,יתכן שפוסקים אלו מחשיבים את נוכחותם של הילדים
והנשים מועדפת ,משום פרסומי ניסא (אפילו בהעדר ברוב עם) .דבר זה משתמע למעשה מדברי האור זרוע ,הלכות
מגילה סימן שסח ,הכותב שאדם יתלווה לקריאת מגילה על ידי אשתו וילדיו משום פרסומי ניסא.
 . 106הרב מסעוד רפאל אלפסי ,שו"ת משחא דרבוותא ,מילואים בסוף חלק ב ,סימן תרפט; הרב יוסף חיים ,שו"ת רב
פעלים ,אורח חיים ,חלק ב ,סימן סב; הרב משה ליב סג"ל ליטש-רוזנבוים ,שערי אמת ,הלכות מגילה ,סימן ד,
חמדת אריה ,סימן ד ,סעיף ה; חג הארץ ,סימן ג; הרב יוסף חיים זוננפלד ,שו"ת שלמת חיים ,חלק א ,סימן קא;
הרב צבי פסח פרנק ,מקראי קודש ,פורים ,פרק לה ,ופרק נ ,סעיף ג; הרב אברהם ישעיהו קרליץ ,חזון איש ,אורח
חיים ,סימן קנה ,סעיף ב; הרב יצחק הלברשטט ,שני שרי הקדש ,עמוד טז; פורים משולש ,סימן ב ,סעיפים ח-ט
ומילואים שם; הרב חנוך זונדל גרוסברג ,אגרת הפורים ,מהדורה ראשונה ,סימן ז ,סעיף ב ,מהדורה שניה ,סימן ח,
סעיף ג; שו"ת יביע אומר ,חלק ח ,אורח חיים ,סימן כג ,סעיף כז ,וסימן נו ,סוף סעיף ד ,חלק י ,אורח חיים ,סימן נה,
סעיף לז; חזון עובדיה – פורים ,מהלכות מקרא מגילה ,סימן טו ,סעיף עג ,עמוד צא; הרב עובדיה יוסף ,ליקוטי קול
סיני ,סימן כג ,עמוד מז; ילקוט יוסף ,הלכות מקרא מגילה ,סימן ז ,עמוד רפד; קצור שולחן ערוך ילקוט יוסף ,אורח
חיים ,סימן תרצב ,סימנים ד,י; הרב יוסף שלום אלישיב (בהתכתבות פרטית לאריה א .פרימר ,כז אדר תשנ"ד,
 ;)10/3/94הרב הראשי הספרדי אליהו בקשי דורון ,מובא בלוח דינים ומנהגים ,הרבנות הראשית לישראל (תשנ"ז),
עמוד  ;122הרב יואל שוורץ ,אדר ופורים ,פרק ח ,סימן ה ,סעיף ב-ג ,והערה יא; הרב דוד אויערבך ,הליכות ביתה,
סימן כד ,סעיפים יז-כא והערות לג,לד,מד,מח; הלכות חג בחג :פורים ,סימן ח ,סעיפים יג-יד ,הערה  ,32ומילואים
לסימן ח ,סעיף יג ,הערה  ,31עמוד ריח; הרבנים הראשיים של מעלה אדומים יהושע כץ ומרדכי נגרי ,מעלות,185 ,
פרשת תצווה תשנ"ו ,הלכה סדורה ,סימן ב ,סעיף ה ,ושיחה עם דב פרימר ( ;)23/3/96הרב יהודה הרצל הנקין ,לעיל,
הערה R. Yehuda Herzl Henkin, Equality Lost: Essays in Torah, Halacha and Jewish Thought ;104
 ;(Jerusalem: Urim Publications, 1999), pp. 54-65הרב יהודה הרצל הנקין" ,קריאת המגילה על ידי נשים –
המחלוקת אינה בהלכה" ,הצופה ,יד אדר תשנ"ט ( ,)2/3/99עמוד ט – נדפס מחדש בשו"ת בני בנים ,חלק ד ,מאמר ה.
פוסקים אחרים חולקים; ראה :הרב שלמה קלוגר ,חכמת שלמה ,אורח חיים ,סימן תרפ"ט ,סעיף ה; כף
החיים ,אורח חיים ,סימם תרצ ,סעיף קכ; ערוך השולחן ,אורח חיים ,סימן תרצ ,סעיף כה; שו"ת משנה הלכות,
מהדורה תניינא ,חלק א ,אורח חיים ,סימן תקנ; והרב משה פינשטיין ,כפי שהובא על ידי הרב דוד כץ ,לעיל ,הערה
 ; 44הרב שלמה זלמן אויערבך ,מובא על ידי הרב נחום סטפנסקי ,ועלהו לא יבול ,חלק א ,אורח חיים ,סימן תלא.
(עם זאת ,יש לשים לב כי הן הערוך השולחן והן הרב פינשטיין ,כמו פוסקים גדולים רבים אחרים ,טוענים כי ניתן
לומר את ברכת הרב את ריבנו גם ללא מנין; ראה לעיל ,הערה  .)44הרב רפאל אייפרס ,שו"ת ושב ורפא ,אורח חיים,
סימן לא,טוען שהמנהג הוא להחמיר .באופן מפתיע ,פוסקים רבים טוענים שבעוד שנשים מצטרפות למנין עבור
קר יאת מגילה בפורים משולש ,הן לא אומרות "הרב את ריבנו" .ראה :הרב שלמה זלמן אויערבך ,הליכות שלמה,
הלכות תפילה ,פרק כג ,דבר הלכה ,הערה ג ,והערה יג; הרב פסח אליהו פאלק ,תשובה המופיעה בסוף תהילה ליונה,
מגילה (לייקווד ,ניו ג'רסי :מכון באר התורה ,תשנ"ט) ,עמודים  ;554-562הרב יהושע שפירא ,צידה לדרך( ,ירושלים:
מכון צומת ,)2001 ,פרק  ,67חלקים א ,1ג ,1כ ,2עמודים .157-158
 .107לדיון בהגיון העומד מאחורי כן ,ראה לעיל ,הערה .3
 . 108שו"ת רב פעלים ,מקראי קודש ,שו"ת ציץ אליעזר ,אדר ופורים ,וכן בפורים משולש (כולם לעיל ,הערה  )106סוברים
כי רמ"א ,אורח חיים ,סימן תרצ ,סעיף יח (ראה טקסט סמוף להערה  ,)80התלבט אם לצרף נשים למנין יחד עם
גברים בשל שיקולי צניעות .לרמ"א ,עם זאת ,לא היתה הסתייגות ביחס למנין לקריאת מגילה המורכב מנשים בלבד.
 .109הרב שריה דבליצקי ,פורים משולש ,סימן ב ,סעיף כ ,לדוגמא ,קורא לקריאות שניות של מגילה לנשים בשם "תקנה
גדולה" (חידוש חשוב) של בני ברק.
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אין כל חיוב להשתתף בקריאה השנתית של פרשת זכור .110יתר על כן ,אפילו אם נשים מחויבות
לזכור את מלחמת עמלק ,אין זה אומר בהכרח שעליהן למלא חיוב זה על ידי קריאת הפרשה מתוך
ספר תורה בלווי ברכות ובנוכחות מנין .רוב פוסקי הדורות האחרונים דוחים את הרעיון שקריאת
פרשת עמלק היא חיוב מדאורייתא , 111וכתוצאה מכך ,שהברכות הנלוות הן חלק אינטגרלי מקיום
המצווה . 112בהתאם לכך ,פוסקים רבים מתירים לנשים לקרוא את פרשת עמלק מתוך חומש
 110סקירות של הדעות השונות ניתן למצוא ביצירות הבאות :אנציקלופדיה תלמודית ,כרך יב" ,זכירת מעשה עמלק",
סעיף ג (עמוד רכב); הרב עובדיה יוסף ,חזון עובדיה – פורים ,דיני קריאת ארבע פרשיות ,סימן ג ,סעיף יז ,עמוד ט;
שו"ת יביע אומר ,חלק ח ,סימן נד; שו"ת יחוה דעת ,חלק א ,סימן פד; הרב דוד אויערבך ,הליכות ביתה ,סימן ט,
סעיף ה ,הערה ח; הליכות בת ישראל ,פרק כב ,סימן א ,הערות א-ד; הלכות חג בחג :פורים ,פרק ג ,סעיף ג ,הערה ,8
וסוף מילואים לפרק ג ,סימן ב ,הערה  ,7עמוד ריד; והרב גבריאל ציננער ,נטעי גבריאל – דיני ומנהגי פורים ,פרק ד,
ס"ק ד ,הערות ה-ח ,וסעיף י ,הערה יד; תשובה של הרב יצחק גולדברגר ,המובאת בסוף מהדורת תשמ"ד של נטעי
גבריאל – הלכות פורים [התשובה אינה מופיעה במהדורת תשנ"ב] .לתוספות ,ראה,Aryeh A. Frimer, Tradition,:
לעיל ,הערה  ,3והערות  36-38שם .לאלה המחייבים נשים ,הוסף את הרב ישראל מאיר הכהן קייגן ,ספר המצוות
הקצר ,מצווה עו; הרב ברוך הלוי אפשטיין ,תורה תמימה ,דברים כה,יט ,הערה רו; מנחת יצחק חלק ט ,סימן סח,
סעיף א; תשובות והנהגות ,חלק ג ,סימן רכג; הרב יוסף שלום אלישיב ,מובא ברגשי לב ,פרק ז ,אות כז ,הערה מט.
לאלה המוציאים נשים ,הוסף את הרב חיים הלברשטאם ,שו"ת דברי חיים ,אורח חיים ב ,סימן יד; שו"ת דברי
יציב ,אורח חיים חלק ב ,סימן רפח; הרב אליהו דוד רבינוביץ-תאומים ,חידושי הגאון האדרת ,גפן אדרת ,סימן ה,
סעיף כג; רבבות אפרים ,אורח חיים ד ,סימן מג ,עמוד פא ,וחלק ח ,סימן תקי ,הערה בעמוד שסז; שו"ת קנין תורה
בהלכה ,חלק ה ,סימן פ; הרב שאול ישראלי והרב הראשי לישראל לשעבר מרדכי אליהו ,מובא במקראי קודש –
הלכות פורים ,פרק א ,סעיף יט ,הערה מה; הרב מרדכי אליהו ,הלכות פורים (מכון קול אליהו ,ירושלים תש"ס),
מהלכות ארבע פרשיות ,סימן יג ,עמוד ו ,וקול צופיך ,פרשת תרומה ,תשס"א ,גליון  ;119הרב ישראל טפלין ,אורח
ישראל ,סימן ב ,סוף סעיף ח; שו"ת דגל ראובן ,סימן ו; הרב חיים פנחס שיינברג ,מובא ברגשי לב ,פרק ז ,סימן כז,
סעיף מט; הרב איתן ידי ,מדרש מגילה ,פרשת זכור ,עמוד ה ,סעיף טז .רבים מפוסקים אחרונים אלה מציינים כי
העמדה המקילה היא דעת רובם המוחלט של הפוסקים ,ומנהג נפוץ .הרב משה פורטמן (ישיבת פונוביץ' ,בני ברק;
שיחה עם הרב שלמה זאב פיק ומוקלטת בשיחה אישית עם אריה א .פרימר ,אפריל  )1992מציין כי לא היה זה מנהג
הנשים דתיות בטלז ,ליטא ,להתאמץ במיוחד כדי לשמוע פרשת זכור; הרב דוד צבי הילמן (עורך ,אנציקלופדיה
תלמודית ,ומהדורת פרנקל של משנה תורה; שיחה עם הרב שלמה זאב פיק ,שם) מציין כי דבר זה נכון באופן כללי
לגבי רוב מערב אירופה .ואכן ,דווח בשם הרב יצחק זאב הלוי סולוביצ’יק מבריסק שמנהג נשים להגיע לבית הכנסת
בכדי לשמוע פרשת זכור לא היה מוכר לו עד שהגיע לירושלים; ראה :הרב שמעון יוסף מלר" ,עובדות והנהגות לבית
בריסק" ,עמוד קא .דווח כי הרב משה פינשטיין ,הרב יוסף דב הלוי סולוביצ’יק ,והרב שלמה זלמן אויערבך טענו
שהמנהג הכללי הוא לפטור נשים מחיוב פרשת זכור; ראה בהתאמה :הרב יעקב אפרים פארכהיימר ,קול תורה ,נד
(ניסן תשס"ג) ,עמוד  ,24סעיף ז; הרב מיכל זלמן שורקין ,הררי קדם – בעניני המועדים ,סימן קפה; והרב נחום
סטפנסקי ,ועלהו לא יבול ,חלק א ,אורח חיים ,סימן תטו .בנוסף לכך ,נעיר כי הן הרב חנוך הניך אייגש ,מרחשת,
חלק א ,סימן כב ,סעיף ב ,והן הרב מאיר שמחה הכהן מדבינסק ,אור שמח ,מגילה א,א ,דנים בפסק הלא ברור של
בעל הלכות גדולות ,הלכות מגילה ,ד"ה "הכל חייבין" והערה  93לעיל ,שנשים חייבות בשמיעת מגילה ולא
בקריאתה .שניהם טוענים כי דעה זו ,שיוצא ממנה שלנשים יש חיוב פחות במגילה מאשר גברים ,היא באופן עקרוני
זהה לזו של החינוך ,הטוען שנשים פטורות מחיוב אמירת פרשת זכור .היות ודעת הבה"ג היא הלכה נורמטיבית
עבור יהדות אשכנז (ראה שולחן ערוך ורמ"א ,אורח חיים סימן תרפט ,סעיף ב) ,כך צריך להיות גם החינוך; השווה
שו"ת ציץ אליעזר ,חלק כב ,סימן לח .הרב יצחק רצאבי ,שו"ת עולת יצחק ,חלק א ,סימן קסו ,סעיף ג ,ושולחן ערוך
המקוצר ,חלק ג ,הלכה קכא ,סעיף ד ,המציין שלפי מנהג תימן ,נשים פטורות מפרשת זכור .ראה גם הרב אליהו
בקשי דורון ,שו"ת בנין אב ,חלק ג ,סימן ל; הרב יצחק יוסף ,קיצור שולחן ערוך ילקוט יוסף ,אורח חיים סימן קלה,
סעיף ט ,סימן קמג ,סעיף ו ,וסימן תרפה ,סעיף י .ראוי להעיר כי עמדת הרב עובדיה יוסף השתנתה במשך השנים.
בשו"ת יחוה דעת ,חלק א ,סימן פד (פורסם  ,)1977הוא מציין כי רוב הפוסקים מחזיקים בדעה כי נשים פטורות
מחיוב פרשת זכור .למרות זאת 18 ,שנים מאוחר יותר ,בשו"ת יביע אומר ,חלק ח ,סימן נד (ראה במיוחד בתוכן
הענינים) ,הרב יוסף טוען כי נשים חייבות .בשיחה עם דב פרימר (טז סיוון תשנ"ט –  ,)31/5/99הרב יוסף אישר
ששינה את דעתו .למרות זאת ,בדיון בנושא בתשס"ג ,הוא מודה שמנהג הנשים המקילות מבוסס היטב (ולפיכך
נראה שאין למתוח עליהן ביקורת); ראה :חזון עובדיה – פורים ,דיני קריאת ארבע פרשיות ,סימן ג ,הערה יז ,עמוד
ט.
 .111הרב יוסף באב"ד ,מנחת חינוך ,מצווה תג; הרב צבי בנימין אויערבך ,נחל אשכול ,הלכות חנוכה ופורים ,סימן י ,סעיף
א; הרב שלמה הכהן (מוילנא) ,שו"ת בנין שלמה ,סימן נד ,ד"ה "מיהו אני"; הרב חיים ברלין ,שו"ת נשמת חיים,
סימנים עד-עה; משנה ברורה ,אורח חיים סימן תרפה ,סעיף טז ,שער הציון ,ס"ק ה; כף החיים ,סימן תרפה ,סעיף
ל; הרב בן ציון ליכטמן ,נועם ז (תשכ"ד) ,361 ,ובני ציון ,חלק ב ,אורח חיים סימן נה ,סעיפים א-ב; מועדים וזמנים,
חלק א ,סימן קסו ,שערים המצוינים בהלכה ,קונטרס אהרון ,סימן קמ ,סעיף א; ילקוט יוסף ,כרך ה ,קריאת פרשת
זכור ,סימן ח ,הערה יב ,עמודים רנט-רס; תשובת הרב יצחק גולדברגר ,המובאת בסוף נטעי גבריאל – הלכות פורים
[מהדורת תשמ"ד] .ראה גם הרב צבי פסח פרנק ,מקראי קודש ,פורים ,פרק ה ,עמודים פב-פג והערות הרב יוסף כהן,
על אתר ,הערות ח-ט .הרב בן ציון ליכטמן ,שם ,והרב יחיאל אברהם זילבר ,בירור הלכה ,אורח חיים סימן קמו,
סעיף ב ,מציינים כי הדעה הנגדית של שו"ת תרומת הדשן מבוססת על טעות דפוס (של אות אחת!) במהדורה
המקובלת של פסקי הרא"ש ,כאשר הקריאה הנכונה היא "בעשה מדאורייתא" במקום "בעשרה מדאורייתא" – כפי
שכתוב באופן מפורש בכתב יד אוקספורד-בודלי של פסקי הרא"ש ,כמו גם בתוספות הרא"ש ותוספות רבינו יהודה
החסיד ,ברכות מז,ב ,ד"ה "מצווה".
 . 112הרב רפאל שפירא ,תורת רפאל ,חלק א ,אורח חיים סימן א; ילקוט יוסף ,לעיל ,הערה  ;111הרב משה פינשטיין ,כפי
שהובא על ידי הרב אהרן פעלדער במועדי ישורון ,חלק א ,הלכות פורים ,א,ו (א) ,והערה  12על אתר (עמוד  ;)64הרב
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מודפס ,או אפילו לאמרה בעל פה בבית .113ההגיון העומד מאחורי קולות אלה הוא שחיוב ספר
תורה ,מנין וברכות הם פרטי חיוב הכללי יותר של קריאת התורה ,שמקורה מדרבנן ,ושנשים
פטורות ממנה ,כפי שנאמר לעיל .המנהג המקובל של קריאה שניה של פרשת זכור לנשים ,בלי מנין
וברכות ,עקבי עם דעה זו .114למרות שהקורא בקריאות שניות אלה הוא בדרך כלל גבר ,הרב משה
שטרנבוך ,סגן נשיא העדה החרדית ,אומר במפורש שנשים יכולות לקרוא את הפרשיות לעצמן
מתוך ספר התורה.115
מענין להווכח שאחד מחבריו של הרב שטרנבוך בעדה החרדית ,הרב אברהם דוד הורוביץ,
טוען בתוקף כי אם נשים חייבות בשמיעת פרשת זכור ,אין ספק שהן יכולות לצרף מנין בעצמן
לקריאה ,ויתכן שתוכלנה להצטרף אפילו עם גברים .116למרות שאינו מצוטט על ידי הרב הורוביץ,
ניתן למצוא בטוי של דעה זו כבר בכתביו של הרב משה סופר.117
שאול ישראלי והרב אביגדור נבנצל ,כפי שהובאו על ידי משה הררי ,מקראי קודש – הלכות פורים ,פרק א ,סעיף כ,
סוף הערה ( 49בסוף); שו"ת שבט הלוי ,חלק ד ,סימן עא ,סעיף א; הרב שריה דבליצקי ,פורים משולש ,סימן ב ,סעיף
כ; אדר ופורים ,סימן ג ,סעיף ד( ,ב)( .)2השווה ,עם הרב חיים דוד הלוי ,שו"ת עשה לך רב ,חלק ז ,סימן מא; יחיאל
אברהם זילבר ,לעיל ,הערה  ;111והליכות בת ישראל ,פרק כב ,סעיף ג.
כפי שהרב שכטר עצמו מעיר ,לעיל ,הערה  ,61בעמוד  119שם ,אפילו היינו מקבלים שיש חיוב מדאורייתא
למנין עבור פרשת זכור ,לא ברור כלל שאי אמירת הברכות הנלוות היתה משפיעה על קיום המצווה .ראשית ,יתכן כי
הברכות הנאמרות על הקריאה הציבורית של פרשת זכור הן מדרבנן( .ראה דיון במקורות הבאים :פרי מגדים ,לעיל,
הערה  ;83שו"ת יביע אומר ,חלק ג ,אורח חיים ,סימן כז ,סעיף יא; שו"ת יחוה דעת ,חלק א ,סימן פה ,עמוד רמד).
שנית ,אפילו אם הברכות עצמן הן מדאורייתא ,לא יוצא מכך בהכרח שאי אמירתן תמנע את קיום מצוות פרשת
זכור .ראה באריכות הרב אברהם דובבער כהנא שפירא ,שו"ת דבר אברהם ,חלק א ,סימן טז; הרב צבי פסח פרנק,
קונטרס מילי דברכות ,שו"ת הר צבי ,אורח חיים חלק ב ,סימן א (נדפס באופו מקורי כהקדמה לתולדות זאב,
שנכתב על ידי אחיו זאב וולף פרנק); הרב יצחק אריאלי ,עיניים למשפט ,ברכות טו,א ,ד"ה "ולא בברכה".
 . 113שו"ת תורת חסד ,אורח חיים ,סימן לז; הרב חיים אלעזר שפירא ,שו"ת מנחת אלעזר ,חלק ב ,סימן א ,סעיף ד
והלאה; הרב יהושע השל מיכל שפירא ,ציץ הקודש ,סימן נב ,סעיף ג; הרב דובער קרסיק ,פתחי עולם ומטעמי
השולחן ,אורח חיים סימן תרפה ,סעיף ז ,הערה יד; שו"ת בצל החכמה ,חלק ו ,סימן מט ,סעיף ז ,ובסוף התשובה;
הרב מאיר זאב גולדברגר ,שו"ת אמרי המזג ,סימן כב; מועדים וזמנים ,חלק ב ,סימן קסז; שו"ת יביע אומר וקנין
תורה בהלכה ,לעיל ,הערה  ;110הרב אהרן פעלדער ,מועדי ישורון ,הלכות פורים א,ג ,הערה ט בשם הרב משה
פינשטיין; הרב גבריאל ציננער ,נטעי גבריאל – דיני ומנהגי פורים ,פרק ד ,ס"ק ד ,סעיף י ,והערה יד; אורח ישראל,
סימן ב ,סוף סעיף ח ,הערה  ;36הרב מרדכי אליהו בשבת בשבתו ח ,עלון כד ( ,)380ח אדר ב ,תשנ"ב ( ,)13/3/92משיב
כהלכה ,שולחן ערוך המקוצר ,לעיל ,הערה  ;110רגשי לב ,פרק ז ,פסקה כז ,הערה  ;50הרב ישעיהו שפירא ,צידה
לדרך (ירושלים :מכון צומת  ,)2001פרק  ,82חלק ז ,3עמוד  .227ראה גם שו"ת רבבות אפרים ,אורח חיים חלק ד,
סימן מג ,וחלק ח  ,סימנים צב,תקי .הרב אהרון ליכטנשטיין (בשיחה עם דב פרימר ) גם פסק שנשים יכולות לקיים
את מצוות פרשת זכור ,אפילו אם היא מצווה מדאורייתא ,על ידי קריאת הפרשה ביחידות מחומש מודפס.
 . 114האב עובדיה יוסף בשו"ת יביע אומר ,חלק ח ,מילואים לאורח חיים סימן נד ,מדווח כי ראה שכך נוהגים בהר נוף,
ירושלים; גם הרב שריה דבליצקי ,פורים משולש ,סימן ב ,סעיף ח ,הערה  , 20כותב כי זהו המנהג בבני ברק; הרב
יצחק יעקב וייס ,שו"ת מנחת יצחק ,לעיל ,הערה קי ,מונה את קהילות "אשכנז" וקהילות רבות אחרות .אנו עדים
לקיום מנהג זה במקומות שונים בארה"ב – בבוסטון ,בורו פארק (ברוקלין) ,קליבלנד ,וושינגטון הייטס (מנהטן) ,וכן
גם בארץ -ברחובות ובמעלה אדומים .הרב אהרון פעלדער ,לתורה והוראה :כרך זכרון לרב משה פינשטיין (תשמ"ט),
עמוד  , 216מצטט את "אחד מן הרבנים הגדולים" באמירה כי מנהג זה אינו חדש ,ונהגו לפיו במשך דורות רבים.
בשיחה מאוחרת יותר עם אריה א .פרימר ,6/1/91 ,הרב פעלדער זיהה את הרב הגדול כרב שמעון שוואב .הרב משה
שטרן ,מובא על ידיR. Dovid Katz, “A Guide to Practical Halakha—Chanuka and Purim” (New York: :
 ,Traditional Press, 1979), VIII, Laws of Purim, sec. 1, no. 22, page 84וכן על ידי הרב יואל שוורץ ,אדר
ופורים ,סימן ג ,סעיף ג ( ,)1וכן בילקוט יוסף חלק ב ,קריאת התורה בעשרה ,סימן ה ,והערה ז ,ועל ידי הרב יצחק
גולדברגר (תשובה המודפסת בסוף נטעי גבריאל – הלכות פורים [מהדורת תשמ"ד]) ,גם מתיר מנהג זה .הרב יצחק
יוסף ,ילקוט יוסף ,אורח חיים ,סימן קמג ,סעיף ה ,וקיצור שולחן ערוך ילקוט יוסף ,אורח חיים ,סימן קמג ,סעיף ו,
מתיר את המנהג רק לנשים בגלל שכמעט בלתי אפשרי להן להשתתף בקריאה רגילה של פרשת זכור.
מצד שני ,פוסקים אחרים אינם סומכים ידם על מנהג זה .ראה :שו"ת תורת חסד ,לעיל ,הערה  ;113הרב
משה פינשטיין ,מובא על ידי הרב אהרון פעלדער ,מועדי ישורון ,חלק א ,דיני פורים ,סימן א ,סעיף ג ,והערה ט על
אתר ,עמודים  ,63-64על ידי הרב דוד כץ ( ,)R. Dovid Katzשם ,סימן יד ,סעיף ב ,עמוד  ,133ועל ידי הרב יעקב
אפרים פארכהיימר ,קול תורה ,נד (ניסן תשס"ג) ,עמוד  ,24סעיף ז; שו"ת רבבות אפרים ,אורח חיים חלק ד ,סימן
מג ,עמוד פב; הרב מנשה קליין ,מובא על ידי הרב דוד כץ ,שם ,ועל ידי הרב יואל שוורץ ,שם; הרב אהרון פעלדער,
לתורה והוראה ,שם; הרבנים חיים פנחס שיינברג ויוסף שלום אלישיב כפי שהובאו על ידי הרב אריה זאב גינזבורג
בשו"ת דברי חכמים ,אורח חיים ,סימן ח ,סעיף קיד .לדיון בעמדה אוסרת זו וההגיון העומד מאחוריה ,ראה לעיל,
הערה .139
 .115מועדים וזמנים ,חלק ח ,השלמות לחלק ב ,סימן קסז.
 .116הרב אברהם דוד הורוביץ ,שו"ת קנין תורה בהלכה ,חלק ה ,סימן פ ,סעיף ד .ראה גם שו"ת מנחת יצחק ,לעיל ,הערה
 ,110שגם מעלה אפשרות זו
 .117הרב משה סופר ,דרשות חת"ם סופר ,דרוש לבר מצווה ,עמוד עב .עם זאת’ השווה עם :שו"ת תורת חסד ,אורח חיים
סימן לז ,והרב יוסף כהן ,הררי קודש על מקראי קודש ,פורים ,של הרב צבי פסח פרנק ,פרק ו ,הטוענים כי אפילו אם
נשים מחויבות בקריאת פרשת זכור ,הן אינן יכולות להצטרף למנין עבור הקריאה .מחלוקת זו ,למעשה ,מבוססת על
שאלה גדולה יותר של נשים ומנין .ראה באריכות אריה א .פרימר ,לעיל ,הערה  .3הרבנים סופר והורוביץ משתייכים
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לסיכום ,הביקורת הראשונה של הגישה המחמירה נגד קבוצות תפילה לנשים נראית,
לאחר עיון ,כלא יותר מאשר קריאה למושלמות .נשים נקראות לקיים את כל אותם פרטי המצוות
שמהם ההלכה פטרה אותם באופן מכוון ,ו/או לקיים גם את הדרישות שנקבעו על ידי דעות
יחידים .מרשם הלכתי מסוג זה אולי מתאים לאליטה רוחנית נבחרת ,אך הוא בהחלט אינו מחייב
 ואולי אפילו אינו מומלץ  -לנשים יהודיות ככלל.118הטיעונים של ראשי ישיבת רבינו יצחק אלחנן מביאים אותם לידי מסקנה שנשים אינן
יכולות לקיים קבוצת תפילה לנשים בלבד; על מנת למלא את חובת התפילה שלהן באופן מלא,
עליהן להתפלל יחד עם גברים במנין .אך הגיון זה מוביל באותה מידה לדרישה שנשים ככלל
תתפללנה רק ביחד עם גברים בבית הכנסת ,ולא לבד בבית .ולמרות זאת ,לא ראינו כל תשובה
הדורשת בטיעונים דומים  -או אפילו מעודדת  -נשים להשתתף באופן רגיל בתפילה בבית הכנסת,
או ביקורת על נשים המעדיפות להתפלל ביחידות בבתיהן .אפילו בפורים ,כאשר קיימת מצוה
מיוחדת של פרסומא דניסא  ,המנהג הנפוץ היה שנשים לא הגיעו לבית הכנסת ,אלא שמעו את
קריאת המגילה בבתיהן . 119לאור מנהג העבר ,קשה להתווכח עם קבוצות תפילה חדשניות לנשים
על בסיס חוסר שלמות.
ראוי להעיר על דבר אחד נוסף לפני סיום חלק זה של המאמר .בתוספת לגילוי הדעת של
ראשי הישיבה של ישיבת רבינו יצחק אלחנן ,הרב אבא ברונשפיגל טוען שללא מנין" ,אין כאן קיום
של תפילה בציבור כלל . 120".אולם ,עם כל הכבוד ,אמירה זו אינה מדוייקת .כפי שציינו מספר
פוסקים ,121ישנם שני סוגים בסיסיים של תפילה בציבור )1 :יחידים המתפללים יחדיו ביחידות,
כלומר במקום אחד ובאותו זמן;  )2יחידים המתפללים ביחד כקהילה .בעוד שהסוג האחרון הוא
ללא ספק עדיף (ולכן נחוץ לאמירת דברים שבקדושה) ,גם לסוג הראשון יש ערך גבוה יותר מאשר
תפילה ביחידות לגמרי .בנוסף לכך ,בעוד ש"בציבור" למטרת הסוג השני דורש מנין" ,בציבור"
למטרת הסוג הראשון אינן דורש מנין .התוצאה היא ,שבעוד שקבוצת תפילה לנשים אינה נחשבת
תפילה בציבור ברמה הגבוהה יותר ,אין זאת אומרת ש"אין כאן קיום של תפילה בציבור כלל".
קבוצות תפילה לנשים בהחלט נחשבות קיום של תפילה בציבור בקטגוריה הראשונה .122ההגיון
ההלכתי מחייב את המסקנה כי עבור אשה ,תפילה בקבוצת תפילה לנשים היא רמה גבוהה יותר
באופן ברור ל"גישה הראשונה" ,בעוד הרבנים שניאור זלמן וכהן מיישרים קו עם "הגישה השניה" ,כפי שהוגדרו
במאמר ההוא.
 .118ראוי להעיר כי פטור ממצווה אינו תמיד סיבה טובה לא לקיים אותה .לדוגמא ,גבר נדרש לשים ציצית על קצות בגדו,
כאשר הוא אכן לובש בגד המכיל ארבע קצוות – אך אין כל חיוב ללבוש בגד כזה! למרות זאת ,הרב יוסף דב הלוי
סולוביצ’יק ,בית הלוי ,חלק ב ,דרוש יא ,מדגיש כי אפילו במקרה של מצווה שאינה "חיובית" כמו ציצית ,אם המנהג
הכללי הוא שאדם מחייב את עצמו (לדוגמא ,על ידי לבישת בגד בעל ארבע קצוות) ,והוא נמנע מלעשות כן ,הוא
מתחייב בעונש מידי שמים( .ראה גם תוספות פסחים קיג,ב ,ד"ה "ואין לו בנים" ).זאת משום שאי-עשיה ,לאור
המנהג הכללי ,משמעותה כי הוא שונא מצוות ,ולפיכך הוא נחשב לחוטא .עם זאת ,דבר זה אינו רלוונטי כלל
להחלטה של אישה לוותר על תפילה בציבור על מנת להשתתף בקבוצת תפילה לנשים .ראשית ,אין ספק שלא קיים
מנהג אוניברסלי של נשים לבוא לבית הכנסת .ההשתתפות היא ללא ספק גדולה יותר בבוקרי שבת ויום טוב ,אך
ישנן קהילות רבות שבהן נשים פשוט נשארות בבית ,כפי שהגאון מוילנא ,לעיל ,הערה  ,85המליץ לנשות משפחתו
לעשות .שנית ,ובאופן בסיסי יותר ,אפילו אם אשה תבחר להגיע לבית הכנסת ,היא אינה מתחייבת  -וגם לא תוכל
להתחייב  -על ידי כך בתפילה בציבור.
 .119ראה לעיל ,הערה .104
 .120לעיל ,הערה  ,60בעמוד .51
 . 121הרב משה בן יוסף מטראני (המביט) ,בית אלוקים ,שער תפילה ,פרק י"א ,מציין תפילתם של איש ואשתו (הרב
חלקיה ואשתו בתענית כג ,א-ב); הרב אברהם דנציג ,חיי אדם ,כלל סח ,אות יא – דו בשליושה מטעם "ברוב עם
הדרת מלך"; הרב דוד שפרבר ,שו"ת אפרקסתא דעניא ,חלק ד' ,עניניים שוניים ,סימן שע"ב ,אות ד – בהסתמך על
החיי אדם; הרב מרדכי באנט ,חידושי מהר"ם באנט ,ברכות יח,א ,ד"ה "בן עזאי אומר" – משום "הן אל כביר ולא
ימאס " (השווה ברכות ח,א); הרב מאיר אייזיקזאהן ,שו"ת מבשר טוב ,חלק ב ,סימן יג – משום "ברוב עם הדרת
מלך"; הרב משה שטרנבוך ,שו"ת תשובות והנהגות ,חלק ב ,סימן נז – משום "ברוב עם הדרת מלך"; הרב יצחק
בוגטש ,בית יהודה ,עמק יהודה ,סימן כ ,בעמוד רפח – משום שתפילת עשר נשים אולי גם נחשבת "תפילת רבים".
זןהי גם דעתו של הרב הראשי לשעבר הרב אברהם כהנא שפירא ,מצותת על ידי הרב שאול שיף בעלון סוד שיח,
ניצבים-וילך ,מס' ( 85תשע"א .)2010 ,עיין גם שו"ת שבט הלוי ,חלק ד ,סימן יא ,סעיף א .אולם ,יש לציין שלדעת
הרב אשר וייס ,השיטה הנ"ל היא חידוש גדול ודי בעייתי; עיין רב אשר וייס ,מנחת אשר – בתקופת הקרונה
(מהדורה מנינא ,אייר תש"פ) ,סימן כג ,אות ב .מכל מקום ,עקב הכבוד שרוחש הוא לרב באנט שהיה נחשב בזמנו
כאחד מגדולי הפוסקים ,הוא מקבל שיש מקום להקל כשיטה זו בשעת הצורך .הרב וייס מוסיף שלפי שיטת הרב
באנט אין מקום להבחין בין גברים לנשים ,ויש תועלת לאדם להתפלל באותו זמן עם ביתו או אשתו.
 . 122יש לציין כי הרב שטרנבוך ,שו"ת תשובות והנהגות ,חלק ב ,סימן נז ,מצטט פסוק מתהילים לד,ד" :גדלו לה' איתי
ונרוממה שמו יחדיו" ,כמקור לצורה הראשונית של פולחן ציבורי שלשמו לא נדרש מנין .אותו פסוק משמש בסיס
בתלמוד ,ברכות מה,א-מה,ב ,לברכת הזימון הנאמר על ידי שלושה בוגרים – שלושה גברים או שלוש נשים –
האוכלים לחם יחדיו .ראה טקסט סמוך להערה  14לעיל .רש"י לברכות מה,ב ,ד"ה "דאיכא" ,מדגיש שגם נשים
נכללות בתוך הקיום של "גדלו לה' אתי".
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מאשר תפילה ביחידות לבד בתוך ביתה.
 .2לסילוף ההלכה והמסורת היהודית (זיוף התורה):
הטענה השניה של ראשי ישיבת רבינו יצחק אלחנן היא שקבוצות תפילה לנשים גורמות
לסילוף ההלכה והמסורת היהודית .הם מציינים שישנן קבוצות תפילה שמטרתן להראות שנשים,
כמו גברים ,מסוגלות לקיים תפילת ציבור במלואה .על ידי כך הן מטעות את הציבור לחשוב
שנשים מהוות מנין הלכתי ,שבו הן יכולות לקיים את החובות שבדרך כלל מוגבלות לתפילת ציבור
אמיתית .בהתבסס על כתבי הרב שלמה לוריא (המהרש"ל) ,123הרב שכטר וחבריו טוענים שזיוף
התורה באופן כזה הוא איסור דאורייתא .124הדבר הייחודי ביחס לזיוף התורה הוא חומרת
האיסור ,שלפי המהרש"ל מחייב את האנוס לסרב לעבור עד כדי קידוש ה'.
הרב דוד בלייך 125נוטה להסכים לגישה זו ,למרות שהתנגדותו מכוונת לחידוש של פסוידו-
קריאת התורה בקבוצות התפילה לנשים .לדעת הרב בלייך "שימוש בספר תורה על ידי נשים
המכירות בכך שהן אינן מקיימות על ידי כך את הדרישה ההלכתית (לקריאת התורה האמיתית)
גובלת בגיחוך" .יתר על כן" ,בהנהגת קריאת התורה בשלמותה ,עם עליות (למרות שהברכה אינה
נאמרת) ,יש גילוי דעת של רצון ברור לייסד טקס פורמלי ,חדשני ,פולחני" .הרב בלייך מבסס את
התנגדותו על פסיקת הרמב"ם 126שלפיה אסור לגויים לפתח טקסים דתיים בעצמם .כפי שמסביר
הרב בלייך ,הסיבה לאיסור זה היא שחידוש "מנהג כזה הוא נסיון להשיג תכונות אפייניות
והרגשה של טקס שחיובו נובע מצווי עליון ,וככזה הוא עצמו הופך לזיוף התורה  -סילוף
המסורת" .איסור זה מחייב גם יהודים ,ולדעתו ,קריאת התורה בקבוצת תפילה לנשים ,כפי שנוהג
כיום ,מתקרב באופן מסוכן לעבירה על איסור זה.
לפני שנתייחס להאשמות האלה ,יש לציין שההנחה הבסיסית של הרב שכטר היא שנשים
אף פעם אינן מצטרפות למנין .127אולם ,ראשונים ואחרונים רבים הם בדעה שנשים יכולות
להצטרף למנין  -לבד או יחד עם גברים  -במגוון מצבים ,למרות שתפילה בציבור אינה אחד מהם.
כפי שהדגמנו במאמר קודם ,128הלכה למעשה טקסים שבהם נשים אכן יכולות להצטרף למנין
כוללים )1 :קריאת מגילה וברכת "הרב את ריבנו" שאחריה;  )2קידוש השם ברבים;  )3אמירת
ברכת הגומל;  )4ברית מילה;  ) 5והדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת .לפיכך ,התיחסות לעשר נשים
כמנין ,במצבים מסוימים ,אינה זרה או מטעה כפי שהיינו אולי חושבים.
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טוען שמסקנותיו
נשוב עתה להאשמה של זיוף התורה .הרב יהודה הרצל הנקין
 .123הרב שלמה לוריא ,ים של שלמה ,בבא קמא ,פרק ד,ט (בבא קמא לח,א) .הפסקה התלמודית הנזכרת במהרש"ל דנה
בהלכה מסוימת בנזיקין שבה יהודים מקבלים יחס מועדף על פני גוים .התלמוד מספר שכאשר פורסמה הלכה זו,
שני גוים שליחים/מרגלים של האימפריה הרומית שאלו את החכמים ביחס לפרטי אותה הלכה .המהרש"ל מביא
מקרה זה כראיה כי על החכמים היה לדייק בתיאור ההלכה  -למרות השלכות רציניות אפשריות ,כולל סכנת חיים.
המהרש"ל מציין זאת כהוכחה שיש לקדש שם שמים ולא לסלף את ההלכה .דעת המהרש"ל מובאת על ידי הרב
ישעיהו הורוביץ ,בספרו שני לוחות הברית ,חלק א ,מסכת שבועות ,סוף פרק נר מצווה ,ד"ה "כבוד התורה"; הרב
אליהו רוגלר ,שו"ת יד אליהו ,סימן מח; הרב משה שטרנבוך ,טעם ודעת ,שמיני ,ד"ה "ואת הארנבת" .לדיון נוסף
בדעת המהרש"ל (ורבינו יונה גירונדי ,הנידון להלן במילואים למאמר זה ,חלק  2וכן חלק 3טז) ,ראה אגרות משה,
אורח חיים חלק ב ,סימן נא ,ואורח חיים חלק ה ,סימן כח ,סעיף כא; הרב דוד קאהן ,ברכת יעב"ץ ,עמודים נב-נד;
הרב אברהם דרורי ,שו"ת אדרת תפארת ,סימן לא; R. Judah David Bleich, Contemporary Halakhic
 ,Problems, II (New York: Ktav Publishing House and Yeshiva University Press, 1983), pp. 134-138וכן
במאמרו "סידור חופה לכהן וספק גרושה כדי למעט באיסורין" ,תחומין ט (תשמ"ט) ,עמודים מא-מט; במראה
הבזק ,חלק ד ,סימן כה ,הערה ד .ראה גם חילוף המכתבים ביןRabbis A. Gurewitz, N. Helfgott and D. :
,Cohen, The Journal of Halakha and Contemporary Society 20 (Succot 5751, Fall 1990), pp. 131-136
ובהפניות המובאות במילואים חלק  2למאמר זה .השופט אלון ,לעיל ,הערה  ,4עמוד  ,322מעיר נכונה כי המונח
"זיוף התורה" אינו מופיע במהרש"ל או בפוסקים שאחריו ,ובמקומו מופיע "שינוי דברי תורה" .הרב יצחק הלוי
הרצוג" ,תחוקה לישראל על פי התורה" ,חלק ג (ירושלים :מוסד הרב קוק ,)1989 ,עמוד  ,278משתמש במונח "סילוף
התורה" .הרב הרשל שכטר מייחס טרמינולוגיה זו לרב יוסף דב סולוביציק; ראה :נפש הרב ,עמוד לג ,והרב הרשל
שכטר ,בעקבי הצאן ,עמוד כג ,סעיף ד.
 .124לדיון הלכתי כללי באיסור לשקר ויוצאי מן הכלל אפשריים ,ראה במילואים למאמר זה ,חלק .6
 .125לעיל ,הערה .103
 .126משנה תורה ,הלכות מלכים י,ט.
 .127זוהי השערה שהרב שכטר מעלה באופן יותר מפורש במאמרו "בעניני בית הכנסת וקדושתו" ,לעיל ,הערה .62
 .128לעיל ,הערה .3
 .129הרב יהודה הרצל הנקין ,תשובה לאריה לייב לואיס מתאריך ח תמוז תשמ"ה ( ;)27/6/85נדפסה תחת הכותרת "מהו
כבוד הציבור" ,הדרום נה (אלול תשמ"ו) ,עמוד  ;33הורחבה ושונתה בשו"ת בני בנים חלק ב ,סימן י; תורגמה
לאנגליתR. Yehuda Henkin, Responsa on Contemporary Jewish Women’s Issues (Ktav: Hoboken, :
 .New Jersey, 2003), Chap. 9, pp. 61-76הרב הנקין מעלה מספר סיבות אפשרויות לדחיית הוכחות המהרש"ל.
ראה גם בכתבי סבו הרב יוסף אליהו הנקין ,כתבי הגר"י הנקין ,חלק ב ,תשובות איברא ,סימן צה ,סעיף ב.
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של המהר ש"ל מתייחסות רק לסילוף של התורה ,כלומר של מצוות דאורייתא ,ולא של חיובים
מדרבנן כמו תפילה בציבור וקריאת התורה .לפיכך ,אפילו אם קבוצות התפילה לנשים היו מטעות,
הן לא היו עוברות על האיסור של המהרש"ל של זיוף התורה .הרב הראשי המנוח הרב יצחק
אייזיק הלוי הרצוג 130מו רה שהאיסור תקף באופן ספציפי במקרים בהם אדם (שאינו יהודי)
מפקפק בנקודה מסוימת בהלכה היהודית ,ולא כאשר המידע מוצע בהתנדבות.
נושא בסיסי יותר מועלה על ידי הרב משה פיינשטין בתשובה משנת  .1311950בתשובה זו
הוא מסביר שזיוף התורה נאסר על פי המהרש"ל משום שהמעשה דומה "לכופר בתורת משה" –
כלומר להתכחשות לתקפות התורה ,ולעובדה שהיא אינה משתנה .ככזה ,האיסור מוגבל לאותם
מקרים בהם אדם במפורש מציג את חוק התורה באופן מסולף .דוגמא היא אמירה שלפי ההלכה
מותר לעשות מעשה מסוים  -שבאמת אסור ,או שלאינו יהודי יש אותו המעמד המשפטי כמו
י הודי .אך במקום שבו האדם אינו מסלף את ההלכה ,אין בזה זיוף התורה ,אפילו אם מישהו היה
יכול להסיק מסקנה הלכתית לא נכונה מהתנהגותו .132בתשובה משנת  1981שדנה בעירובין*,132
הרב משה פיינשטיין מוסיף ומבהיר שביחס ליהודים הכללים קצת יותר חמורים .לפיכך ,אם
התוצאה של אמירה או מעשה מסויים יגרום להשכיח תורה ,גם מעשה כזה יאסר.
נראה מניתוח זה ,כי אם קבוצות תפילה לנשים אינן נוגדות הלכה מסוימת ,והן נזהרות
מלהצהיר  -אפילו ברמיזה  -שעשר נשים יוצרות יחדיו מנין ,אין כל אפשרות להאשים אותן בזיוף
התורה .ובאמת ,רוב קבוצות כאלה נמנעות מלומר קדיש ,קדושה ,ברכו ,ודברים אחרים
שבקדושה ,והן חוזרות ומצהירות על נאמנותן להלכה והכנעות בפניה .הן קוראות לעצמן "קבוצות
תפילה לנשים" או "תפילת נשים" ולא "מנין נשים" .לאסור תפילות כאלה בגלל שיש קבוצות
תפילה שאינן נוהגות באופן ראוי ,דומה לאיסור על קיום תפילה בציבור בכל בית כנסת משום
שקיימות קהילות סוררות המנהיגות ישיבה מעורבת.
לסיכום ,יש להעיר שהרב משה פיינשטיין ,133הרב יצחק הרצוג ,134והרב יהודה הרצל
 .130הרב יצחק הרצוג ,לעיל ,הערה ( 123בסופה).
 .131אגרות משה ,אורח חיים ,סימן נא .הרב פינשטיין מצביע על כך שנראה שעמדת המהרש"ל שזיוף התורה דורשת
קידוש ה' נסתרת על ידי שני קטעים בתלמוד .בגיטין יד,ב (ראה רש"י על אתר ,ד"ה "טב רמו ליה") ,התלמוד מספר
כיצד רבי דוסתאי ,מחשש לפגיעה בגופו ,מעודד גברתנים להכות בעמיתו ,רבי יוסי ,למרות העובדה שהיתה זו עמדתו
ההלכתית הנכונה של זה האחרון שהציתה את מעשי אותם גברתנים .למרות שרבי דוסתאי סילף את ההלכה באופן
מודע על מנת להציל את עצמו ,התלמוד מסכם את התיאור עם אישורו של רבי אחי להתנהגותו של רבי דוסתאי,
שכפי שנאמר על ידי כמה מהראשונים ( עיין לדוגמא :מאירי ,גיטין יד,א ,ד"ה "כבר רמזנו"; תוספות חכמי אנגליה,
גיטין יד,ב ,ד"ה "ארדא וארטא") מתייחסים גם למילות העידוד שלו .מעשה דומה מסופר בנדרים כב,א (ראה ר"ן
ורא"ש על אתר ,ד"ה "ופרע") :האמורא עולא ,המרבה לנסוע ,מצא עצמו עד לרצח של אחד מחבריו למסע .מחשש
לחייו ,עולא לא רק ביטא את אישורו למעשה הרצח ,אלא אפילו עודד את הרוצחים לסיים את המלאכה! יתר על כן,
התלמוד מדווח את אישורו של רבי יוחנןלמעשי עולא לאור הסכנה האפשרית לחייו של עולא עצמו ,למרות העובדה
שעולא סלף את ההלכה באופן מפורש ברמיזה שפשע מזעזע זה מותר .ואכן ,תוספות ,סוטה מא,ב ,ד"ה "כל
המחניף" ופוסקים נוספים המובאים בחלק  2של המילואים למאמר זה ,מתייחסים למעשה עולא כהוכחה לכך
שמותר לסלף את ההלכה בשעת הסכנה( .ראה גם תפארת ישראל ,פאה א,א ,בועז ,הערה א) .כל זה לכאורה סותר
את דעת המהרש"ל שנדרש קידוש ה' במקום שעלול להתרחש זיוף התורה .כפי שצוין בטקסט ,הרב פינשטיין
מצמצם את האיסור לשינויים ברורים – ולא רמוזים – בהלכה.
 .132משמעותי הדבר ,שלאבחנה של הרב פינשטיין בין סילוף מפורש לסילוף רמוז קיים תקדים בהלכה קשורה של קידוש
ה' .יהודים מחויבים ליהרג על קידוש ה' ולא להתכחש ליהדותם או להכריז על עצמם כעובדי עבודה זרה ,כיון
שהדבר משתווה לכפירה באלוקי ישראל .למרות זאת ,מותר לומר דברים דו-משמעיים .לפיכך ,התלמוד (נדרים
סב,ב) מתיר לאדם להכריז כי הוא "עבדא דנורא" כיון שהקב"ה נקרא "אש אכלה" (דברים ט,ג) .דבר זה מותר
אפ ילו אם המטרה היחידה היא להנצל מידי מס מפלה .ראה :שולחן ערוך ,יורה דעה ,סימן קנז ,סעיף ב ,וכנסת
הגדולה ,ד"ה "אסור לאדם"; בית לחם יהודה ,ד"ה "לשון דמשתמע"; ופתחי תשובה (ס"ק יח) על אתר .מכל מקום,
ראוי להעיר שסילוף ,אפילו ברמיזה ,הכולל חנופה או אפילו עידוד לרשע העושה דבר האסור על פי ההלכה (כמו
במקרה של עולא ,רבי דוסתאי או אגריפס ,שנזכרו בהערה  131ובמילואים למאמר זה ,חלק  )2אסור משום חנופה
(כפי שמתואר במילואים חלק  ,)2אבל לא נדרש עבור כך קידוש ה' .אולם ,ראה ,R. Judah David Bleichלעיל,
הערה  123,ובמילואים ,חלק  ,3סעיף טו.
* .132אגרות משה ,חלק אורח חיים ה ,סימן כח ,עמוד כא.
 . 133הרב משה פינשטיין מובא על ידי הרב דוד קאהן" ,העקוב למישור" (ירושלים :דפוס מורשה להנחיל ,תשנ"ג) ,עמוד
לג ,ד"ה "ונזכרתי" (ובשיחה אישית עם אריה א .פרימר .)27/12/90 ,הרב זליג אפשטיין ,בשיחה עם אריה א .פרימר
ונח דיר , 8/3/96 ,טען ,עם זאת ,שיתכן שהתירו זיוף התורה מעין זה רק משום שהדבר איפשר הצלה רוחנית של כלל
ישראל .ניתן להשוות זאת לעמדת הרב יוסף קולון ,שו"ת מהרי"ק ,סימן קסז (ראה גם אנציקלופדיה תלמודית ,כרך
כב" ,יהרג ואל יעבור" ,בעמודים סד-סה) ,המצדיק את התנהגותן של יעל ואסתר המלכה על בסיס התוצאה שהיתה
הצלת כלל ישראל .הרב יהודה דוד בלייך גם מנסה להסיט הצידה את הוכחת הרב פינשטיין ,בטענה שהצהרת
ההכחשה לא היתה סילוף ,היות וכולם – כולל כנראה הצנזורה – ידעו כי היא היתה שקרית .ראהR. J. David :
 .Bleich, Tradition 33:1 (Fall 1998) pp. 131-133עם זאת ,כפי שהערנו זה עתה ,המהרש"ל אוסר ציטוט לא נכון
של ההלכה אפילו אם אדם מתבקש לעשות כן תחת איום על חייו .הרב משה פינשטיים (שו"ת אגרות משה ,חלק
אורח חיים ב ,סימן נא) ,מסביר כי זיוף התורה אסור על פי המהרש"ל משום שלדעתו הדבר משתווה לכופר בתורת
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הנקין 135מעידים שההלכה הנורמטיבית אינה לפי המהרש"ל .הרב פינשטיין מצביע על העובדה
שבמשך מאות שנים מהדורות של התלמוד ,ספרי הלכה ,תשובות ,וכתבים דתיים אחרים פתחו
בהבהרה שיש הבדל בין המעמד ההלכתי של עכו"ם (עובדי כוכבים ומזלות) המוזכרים בתלמוד
ובין מעמדם של גויים היום .מטרת ההצהרה הרחבה והסוחפת הזו היתה פיוס הצנזורה ,ובכל
מקרה היא היתה שקרית .בדומה לכך ,הרב יהודה הרצל הנקין מצטט דוגמאות רבות בהן הלכות
סולפו כדי לפייס את הצנזורה ,ולמרות זאת לא היתה סמכות רבנית שהתנגדה.136
נפנה עתה לרב בלייך ,המאפיין 137את קריאת התורה בקבוצות התפילה לנשים כ"מעוררת
גיחוך" .ניתוח כזה מבוסס על ההשערה שלקריאת התורה על ידי נשים אין כל ערך דתי .מצד שני,
התומכים טוענים כי קריאה כזו משמשת כלי ללימוד התורה* .137הרוב הגדול של הפוסקים
מסכימים שאפילו בהעדר מנין ,אין כל איסור ללמוד מתוך ספר תורה ,כל עוד אין אמירה של
ברכות התורה . 139,138יתר על כן ,הרב דוד אבן זמרא (רדב"ז) וקבוצה של פוסקים אחרים
המצטטים אותו 140ט וענים שבגלל קדושתו הגדולה ,לימוד אישי מתוך ספר תורה בעצם עדיף ,כל
משה .נראה שהעובדה שהמאיים יודע טוב מאד שהאמירה המזויפת לא היתה מנודבת באופן רצוני – אלא המניע
לאמירתה היתה לחץ קיצוני – אינה משמעותית .אכן ,יהודי אינו רשאי להיות ככופר בתורת משה אפילו אם
המאיים יודע שהוא אינו אומר זאת מרצונו החופשי .לפיכך ,אם המהרש"ל צודק ,מדוע לא תחשב הצהרת הכחשה
סטנדרטית לזיוף התורה ,בלי לקחת בחשבון את המניע של המצהיר או של ידיעת המאיים? וביחס לשאלה אם
הלכה נורמטיבית מקבלת את עמדת המהרש"ל ,אנו מאמינים כי המקורות שנאספו במילואים חלק  3למאמר זה
מוכיחים כי דבר זה מאוד לא סביר.
 .134לעיל ,הערה .123
 .135לעיל ,הערה  , 129והרב יהודה הרצל הנקין" ,איסור הריגת גוי וטוב שבגויים הרוג" ,קשוט ד (אדר ב/ניסן תשנ"ה),
עמודים  ,12-14נדפס מחדש בשו"ת בני בנים חלק ג ,סימן מ.
 .136ראה במילואים למאמר זה ,חלק  ,3לרשימה מקיפה של דעות ומקרים ,שככל הנראה מדגימים שסילוף ההלכה היא
בסך הכל צורה נוספת – אם כי אולי חמורה יותר – של שקר ,דבר שאולי שמותר בתנאים מסוימים ,וודאי שאינו
סיבה למות על קידוש ה' .הרב יהודה דוד בלייך ,לעיל ,הערה  ,133מביא את דעת הרב עמדין ,מגדל עוז ,אבן בוחן
א,לה ,כתמיכה לעמדת המהרש"ל( .עמדת הרב עמדין מבוססת על שו"ת רדב"ז ,חלק ד ,סימן צב – המובא גם על ידי
שיירי כנסת הגדולה ,יורה דעה ,סימן קצז ,סעיף א ,ופתחי תשובה ,יורה דעה ,סימן קצז ,סעיף י ).עמדה דומה
מובאת על ידי הרב שלמה חיים הכהן אבינר ,שלהבתיה (ירושלים :תשמ"ט) ,עמוד  ,25המבוססת על שו"ת הרדב"ז
הנזכר לעיל .ראוי להעיר ,עם זאת ,שהרדב"ז והרב עמדין טוענים כי אם נוגש אומר ליהודי" :עבור על מצווה זו של
התורה – כיון שלתורה כבר אין תוקף – אחרת אהרוג אותך" ,ליהודי באמת מותר לעבור .כיון שהיהודי רק עשה
מעשה ולא הצהיר באופן מילולי את חוסר התוקף של התורה ,ולא משנה לנו איזה רושם מוטעה קיבל המאיים
ממעשיו .יהודי חייב למות על קידוש ה' אם הוא מוכרח – כדברי הרב עמדין – "להודות בפה מלא" שלתורה או
אפילו לפירושה שבעל פה אין יותר תוקף .לא ברור בכלל מדברי הרדב"ז או הרב עמדין שהם טוענים ,כפי שטוען
המהרש"ל ,שאדם נדרש למות על קידוש ה' במקום לומר באופן שקרי נקודה מסוימת בהלכה.
 .137לעיל ,הטקסט סמוך להערה .125
* .137ראה ,לדוגמאRivka Haut, “Women’s Prayer Groups and the Orthodox Synagogue,” in Daughters of the :
 ,King: Women and the Synagogueלעיל ,הערה  ,*3בעמוד  .141הרב אריה צבי פרומר טוען כי קיום ראוי של
מצוות תלמוד תורה שבכתב דורש לימוד מתוך ספר תורה; ראה :הרב אריה צבי פרומר ,שו"ת ארץ צבי ,חלק א,
סימן כ ,וחלק ב ,סימן ט.
 .138לסקירת התשובות הרלוונטיות ,ראה הרב עובדיה יוסף ,הגדה חזון עובדיה ,חלק ב ,הלכות חודש ניסן ,סימן א ,סעיף
ו ,ושו"ת יביע אומר ,חלק ח ,השלמות לאורח חיים סימן נד .שאלת השימוש בספר תורה והעברתו לשם קריאת
תורה של נשים ,כמו גם הסוגיה המורכבת של הברכות ,יידונו ויתועדו בפירוט בחלק השני של מאמר זה ,שידון
ב"סוגיות המעשיות" שקשורות לקבוצות תפילה לנשים .נעיר בפשטות בצומת זו שביחס לקריאת תורה לנשים ,הרב
מרדכי טנדלר כותב בשם סבו ,הרב משה פינשטיין (להלן ,בטקסט אחרי הערה " ,)217וגם יכולות לקרוא מספר
תורה ,רק יזהרו שלא לעשותו באופן שיש לטעות שזה במעשה קריאה בציבור"( .ראה ,עם זאת ,פסק סותר לכאורה
של הרב משה פינשטיין ,המובא על ידי הרב אהרון פעלדער ,לעיל ,הערה  .)114במכתב לגב' נילי ארד ,כב אדר תש"ן
( ,)19/3/90ביחס למחלוקת "נשות הכותל" ,הרב מאיר יהודה גץ ,שהיה אז רב הכותל ,ציין כי למרות שלא נהוג
להשתמש בספר תורה על ידי נשים ,אין זו נגד ההלכה .לבסוף ,הפוסקים הבאים מציינים שהתנגדותם לקריאת
התורה של נשים היא דוקא כשעושים כן עם ברכות :הרב עובדיה יוסף ,יום השישי ,יד שבט תש"ן ( ,)9/2/90עמוד ל;
הרב יצחק יוסף ,ילקוט יוסף ,כרך ב ,סימן קמג ,קריאת התורה בעשרה ,סעיף ד והערה ו ,עמוד קלה; הרב יצחק
יוסף ,קיצור שולחן ערוך ילקוט יוסף ,אורח חיים סימן קמג ,סעיף ה; הרב יוסף קפאח ,האשה וחינוכה (אמנה ,כפר
סבא ,תש"מ) ,עמוד  ,35סעיפים ט-י; והרב אפרים גרינבלאט ,רבבות אפרים ,חלק ו ,סימן קנג ,סעיף יב.
 . 139פרישה ,יורה דעה ,סימן רע ,סעיף ח ,ושפתי כהן ,יורה דעה ,סימן רע ,סעיף ה ,אוסרים קריאה מתוך ספר תורה
כאשר אין לכך דרישה הלכתית ,אפילו ללא ברכות ,בטענה שנוהג מעין זה מראה זלזול בתורה .ההגיון מאחורי זה
הוא שחומשים מודפסים הם נגישים ,ואין להתעסק בספר תורה אם אין לכך צורך .עמדה מחמירה זו נדחית על ידי
הרב עובדיה יוסף ,הגדה חזון עובדיה ,לעיל ,הערה  ;138שו"ת יביע אומר ,חלק ח ,מילואים לאורח חיים סימן נד,
ופוסקים רבים נוספים שיובאו בחלק השני של מאמר זה.
 . 140שו"ת רדב"ז ,חלק ג ,סימן תקכט [תתקסד] וחלק ה ,סימן קנז [אלף תקל]) ביחס לשניים מקרא ואחד תרגום .עמדת
הרדב"ז מובאת באורח חיים סימן רפה ,סעיף א ,על ידי הפוסקים הבאים :המגן אברהם ,ס"ק א; כנסת הגדולה;
מחזיק ברכה ,סעיף ב; משנה ברורה ,סעיף ב; ערוך השולחן ,סעיף ז; שולחן ערוך הרב ,סעיף ד; כף החיים ,סעיף ז;
ובירור הלכה ,סעיף כ ,שמביא הפניות נוספות .ראה גם הרב חיים אלעזר שפירא ,נימוקי אורח חיים ,אורח חיים
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עוד המילים נקראות באופן נכון ביחד עם טעמי המקרא.
הציטוט של הרב בלייך מהרמב"ם 141האוסר כל חידוש דתי אינו מהווה מכשול למנהג
הנידון .אין ספק שהרמב"ם לא התכוון לאסור חידוש דתי כמו מנהגים או טקסים מדרבנן .ואכן,
מקריאת הקטע כולו ,ברור שכוונת הרמב"ם היתה לאסור רק חידושים דתיים שלגביהם קיימת
טענה שקרית שהם מחוייבים מדאורייתא.142
לפיכך ,הקטע הנבחר מספר המצוות של הרמב"ם אינו חל בנידון דידן מכמה סיבות.
ראשית כל ,נוהג זה אינו יכול "להשיג תכונות אפייניות והרגשה של טקס שחיובו נובע מצווי
עליון" ,אם נשתמש במילים של הרב בליך עצמו ,כיון שקריאת התורה עצמה חיובה מדרבנן ,ולא
מדאוריתא .שנית ,אין כל זיוף או הטעיה אם הנשים "מכירות בכך שהן אינן מקיימות על ידי כך
את הדרישה ההלכתית (לקריאת התורה האמיתית)" ,כפי שהרב בליך מציין במדויק .אין ספק,
שתפילות נשים המתקיימות על פי ההלכה ,שבהן נערכת קריאת התורה ללא "ברכו" או ברכות
התורה לפני ואחרי כל עליה ,אומרות אמירה ברורה שקריאה זו היא ללא ספק אינה קיום של
החיוב דרבנן של קריאת התורה .קריאה כזו היא אולי מיותרת ,אך היא אינה סילוף.
 .3פילוג הקהילה המתפללת וברוב עם הדרת מלך:
הביקורת המרכזית השלישית של הרב שכטר בקשר לקבוצות תפילה לנשים מבוססת על
הפסוק "ברוב עם הדרת מלך" .143מפסוק זה למדו חכמים שעדיף לקיים מצוות וטקסים ביחד עם
או בנוכחות מספר גדול של אנשים .144עיקרון זה יושם על ידי פוסקים רבים כדי למנוע התפצלות
של מנין לקבוצות קטנות בשל חילוקי דעות זניחים ;145הכלל של "ברוב עם" יוצר העדפה של

תרסט ,סוף סעיף ב; הרב יחזקאל כחלי (כנראה שזהו כינוי לרב יוסף חיים אלחכם מבגדד) ,שו"ת תורה לשמה,
אורח חיים סימן נח; וילקוט יוסף ד ,חלק א ,סימן רפה ,סעיף יד .הרב יוסף קובע כי אסור לומר את ברכות התורה.
 .141משנה תורה ,הלכות מלכים י,ט.
 .142ראה רדב"ז למשנה תורה ,הלכות מלכים י,י .בשיחה מאוחר יותר ,הרב בלייך ענה כי פרשנותו הרחבה לרמב"ם היא
המשמעות הפשוטה של הטקסט ,הנתמכת על ידי הרדב"ז ,הלכות מלכים י,ט ,ויד רמה ,סנהדרין נח,ב .יתר על כן,
הרמב"ם מתיישב עם רש"י ,סנהדרין נח,ב ,ד"ה "אמר רבינא" ,הטוען שאסור לבני נח לשמור שבת אפילו אם המניע
אינו דתי ,כלומר ,רק לשם מנוחה .ראה .R. J. David Bleich, Tradition 33:1 (Fall 1998) pp. 131-133 :מן
הקריאה שלנו של המקורות עולה אחרת ,ומחזקת את הטענה שהרמב"ם התכוון לאסור רק חידושים דתיים
המחייבים מכח עליון .לפיכך ,בעוד שנראה שהיד רמה עצמו אכן מסכים עם רש"י ,הוא מודה שהרמב"ם חולק .אם
נפנה עתה לרדב"ז ,הן הרב מנחם מנדל כשר ,תורה שלמה ,בראשית ח,כב ,הערה קיד ,והן הרב מאיר דן פלאצקי,
חמדת ישראל ,קונטרס נר מצווה ,סימן נח ,ד"ה "ולפי זה" ,החל משורה  ,5שוקלים את הבנת הרב בלייך ברדב"ז.
הרב כשר מקבל את קריאת הרדב"ז ,אך חושב שהיא דחוקה ,ומעדיף את הבנתו של היד רמה ברמב"ם .הרב
פלאצקי ,מצד שני ,מרגיש חובה לדחות את הבנת הרב בלייך של הרדב"ז המבוססת על מה שהרמב"ם והרב בלייך
עצמם כותבים באופן מפורש ("וכן מבואר להדיא" ,במלכים י,י; ראה גם הרב יחיאל יעקב וינברג ,שו"ת שרידי אש,
חלק ב ,סימנים צ,צב) .לפי ההגיון ,לא יתכן שהרמב"ם התכוון לאסור כל חידושים דתיים ,אחרת יהיה נדרש לאסור
את כל המנהגים .למעשה ,כפי שכתבנו בטקסט ,רוב הפרשנויות מסכימות כי הרמב"ם חולק על רש"י ,ודורש
שהחידוש יהיה חובה אלוקי לפני שהוא נחשב לאיסור .ראה :הרב שמואל אליעזר איידלס ,חידושי המהרש"א ,ביצה
נז,א ,חידושי הלכות ,ד"ה "שם ,אי הכי" וחידושי אגדות ,ד"ה "לא ליענשו"; הרב משה שיק ,חידושי המהר"ם שיק
(מכון ירושלים ,תשמ"ז) ,סנהדרין נח,ב ,ד"ה "ולפי עניות דעתי"; הרב ברוך הלוי אפשטיין ,תורה תמימה ,בראשית
ח,כב ,סעיף יז בסוף; הרב יצחק אריאלי ,עינים למשפט ,סנהדרין נח,ב ,סעיפים ט-י; הרב גרשון אריאלי ,תורת
המלך ,מלכים י,י; הרב יואל שוורץ ,אור לעמים ,עמוד  ,111הערה  3ועמוד  ,138סימן יב; אנציקלופדיה תלמודית,
כרך ג" ,בן נח" ,עמוד  ,358בהערה שסב .הרב גרשון אריאלי (שם) והרב יצחק רלבג טוענים כי זו גם דעתו של רבי
מנחם המאירי; ראה :בית הבחירה ,סנהדרין נט,א ,מהדורת רלבג ,עמוד קעח ,הערה  .198נראה שזוהי גם דעת רבי
שמעון בן צמח דוראן ,שו"ת תשב"ץ ,חלק ג ,סימן קלב ,ורבי עקיבא איגר ,שו"ת רבי עקיבא איגר ,סימן קכא ,ד"ה
"ודרך גררא".
אפילו אם היינו מקבלים את הצעת הרב בלייך – שהרמב"ם מסכים עם רש"י שאסור לבני נח לשמור שבת
אפילו כאשר המניע הוא מנוחה בלבד – לא ניתן להכליל זאת לגבי כל הטקסים .הרב משה פינשטיין ,שו"ת אגרות
משה ,חלק יורה דעה ב ,סימן ז ,טוען בתקיפות כי איסורי התלמוד (סנהדרין נח,ב) לבני נח ביחס לשמירת שבת
ולימוד תורה הם יחודיים ,עם מקור נפרד משלהם ,ולפיכך אינם תלויים במניע .עם זאת ,אין כל איסור למסד
טקסים חדשים אלא אם כן נרמז שהם מצוות ,כלומר ,מחויבים מכח עליון .ראה גם בדברי סבינו מורינו הרב משה
זאב הכהן קאהן ,שו"ת תפארת משה ,סימן מג ,ד"ה "והנה דבריו" והלאה.
 .143משלי יד,כח.
 . 144אנציקלופדיה תלמודית ,כרך ד" ,ברוב עם הדרת מלך" ,עמוד קצה; הרב אברהם ישעיהו פפויפר ,אישי ישראל ,סימן
ח ,סעיף ט; הרב ברוך חיים שמעון ,ברוב עם הדרת מלך ,אור המזרח מ"ח ,ג-ד (ניסן תשס"ג) ,עמודים .90-100
 .145מגן אברהם ,אורח חיים ,סימן קנד ,סעיף כג; הרב אברהם שמואל בנימין סופר ,שו"ת כתב סופר ,חושן משפט ,לט;
הרב נפתלי צבי יהודה ברלין ,שו"ת משיב דבר ,חלק א ,סימן מו; הרב שלמה חיים הכהן אבינר ,מקדם לבית אל,
אורח חיים ,סימן ה; הרב יעקב אריאל" ,לאחדותה של הקהילה בנוסח התפילה" ,תחומין ט ,עמודים .196-202
(ראה ,עם זאת ,הערות הרב יאיר דרייפוס על אתר) .לדעות חולקות ראה :רמ"א ,חושן משפט ,סימן קסב ,סעיף ז;
פתחי תשובה על אתר; שו"ת ריב"ש ,סימן רנג; להלן ,הערה  .149התופעה העצובה היום של "שטיבלציה" ומנינים
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תפילה בקהילה גדולה יותר שאינה מפוצלת .הפוסקים היו מוכנים להתיר פיצול רק כאשר
המחלוקת בלתי פתירה (במקרה של מנהגים שונים או נוסחים שונים) או כאשר המחלוקת נהייתה
גדולה כל כך שהצדדים כבר לא היו מסוגלים להתפייס .היות והרצון להתפלל עם נשים אחרות
אינו בעל חשיבות מהותית בהלכה ,הוא אינו מהווה סיבה תקפה ,טוען הרב שכטר ,להתיר לקבוצת
תפילה לנשים תוך פילוג מהקהילה.146
עם זאת נציין ,כי ברוב עם היא רק דרך אחת מיני רבות של הידור מצווה ,ביניהם יש
עדיפויות שונות .לדוגמא ,עשיית מצוה ברגע הכי מוקדם שאפשר (זריזים מקדימים למצוות)
קודמת לברוב עם . 147זו הסיבה שיש עדיפות לתפילה עם זריחת השמש (כותיקין) במנין קטן  -על
פני תפילה מאוחר יותר ביום ,עם קהל גדול הרבה יותר.148
שיקולים אחרים ,עם רלוונטיות גדולה יותר ,גם דוחקים הצידה את ברוב עם .ספרות
השו"ת מצביעה שוב ושוב על כך שעל כל אחד להתפלל במקום שבו תהיה לו כוונה גדולה יותר,149
או במקום מכובד ,שקט ומסודר יותר .150הפוסקים 151רגישים לעובדה שההחלטה על מקום שבו
יש יותר כוונה היא אישית וסוביקטיבית .במילים של הרב יהודה גרינוולד: 152
"אם יודעים בנפשם שבמקום אחר יתפללו יותר בכוונה ,יהיה מאיזה טעם אחר
שיהיה ,פשיטא מילתא שיכולים להתקבץ במקום אחר"...
דורות רבים קודם לכן ,הרב שמואל די מדינא 153כתב באופן דומה:
למה לא יבא מקהלו לקהל אח'  ...בטענה חזקה שטוענים שאינם יכולים להתפלל  -כל
שכן בטענה חזקה שטוענים שאינם יכולים להתפלל בכוונה כלל ,ואיך איפשר שנאמר
שהקהל יכופו לבטל יחיד או יחידי שלא יעבדו את ה' ,וכבר אמרו שאין אדם למד
תורה אלא במקום שלבו חפץ.
לפיכך ,לעובדה שהמשתתפות בקבוצות התפילה לנשים מעידות שמעורבותן הגדולה יותר מגבירה
את הריכוז והכוונה שלהן ,יש השלכות הלכתיות חשובות ביחס לדחיקה הצידה של ברוב עם.
ביחס לחשיבות של סדר ,דֶּ קֹורּום ,ושקט ,פוסקים קבלו רבות על הרעש בעזרת הנשים של
בתי כנסת רבים .באופן מיוחד ,הם מעירים שיש כל כך הרבה רעש בשעת קריאת המגילה ,שהם

קטנים נידונה על ידיSteven Oppenheimer, “The Breakaway Minyan,” Journal of Halacha and :
.Contemporary Society XLVI (Fall 2003), pp. 41-60
 . 146ראוי להעיר כי הרב שכטר ,בשנת תשמ"ו ,כתב מאמר מקיף ביחס לאספקטים שונים הקשורים לבית הכנסת (לעיל,
הערה  .)62למרות ההזדמנות הראויה ,הרב שכטר לא ניצל את אותו פורום כדי להתקיף את פתיחת השטיבלך ברחבי
בורו פארק ,וויליאמסברג ,בני ברק וירושלים – שלא להזכיר מניני צעירים ,בני עשרה ,זוגות צעירים ,השכמה ("מנין
מוקדם") ,ישיבתיים" ,שמחים" (חסידי הרב שלמה קרליבך) ,ומנינים קטנים אחרים .בעוד שלא ברור אם טיעוני
הרב שכטר נגד קבוצות תפילה לנשים מתקיימים – כפי שנאמר להלן – הם בהחלט רלוונטים לגבי קבוצות אלה
לגברים.
 .147לעיל ,הערה  ;144אנציקלופדיה תלמודית ,כרך יב" ,זריזין מקדימים למצוות" ,עמודים תט,תיט; שו"ת יביע אומר,
חלק ב ,יורה דעה ,סימן יח; הרב יצחק יוסף ,ילקוט יוסף  -שובע שמחות ,חלק ב ,עמוד ריג; הרב אברהם ישעיהו
פפויפר ,אישי ישראל ,סימן מ ,סעיף סז.
 . 148בשאלה אם "כותיקין" עדיפה על תפילה במנין ,ראה שו"ת איש מצליח ,חלק א ,אורח חיים ,סימן טו ,ד"ה "ונחזור",
עמוד מט והלאה; שו"ת ציץ אליעזר ,חלק יח ,סימן ד ,וחלק כב ,סימן ה ,סעיף ב; ילקוט יוסף ,כרך א ,הלכות
תפילה ,סימן ד; בירור הלכה ,תניינא ,אורח חיים ,סימן נח ,עמוד קנא והלאה; בירור הלכה ,תליתאה ,אורח חיים
סימן נח ,עמודים נח-נט; תשובות והנהגות ,חלק ג ,סימנים כז,לב,לג; הרב יוסף שלום אלישיב" ,האם תפילה בציבור
עדיף על תפילה כותיקין" ,ספר שיח תפילה (משפחת צ'סטנר :ירושלים ,תשנ"ט) ,עמוד  ;571הרב יוסף שלום
אלישיב ,שו"ת קובץ תשובות ,חלק א ,סימן טו ,וחלק ג ,סימן ט; הרב מישאל רובין ,המורים בקשת – שו"ת בעניני
צבא ,תשובה קא; שו"ת במראה הבזק ,חלק ד ,סימן יב ,סעיף ג .ביחס לתפילת נשים כותיקין ,ראה :הרב מנחם
ניסל ,רגשי לב ,פרק ג ,פסקה  ,5הערה ה.
 . 149שו"ת רדב"ז ,חלק ג ,סימן תקי (תעב); הרב שמואל די מדינה ,שו"ת מהרשד"ם ,אורח חיים ,סימן לו; הרב יהודה
גרינוולד ,שו"ת זכרון יהודה ,אורח חיים סימן סז; הרב אליעזר דוד גרינוולד ,שו"ת קרן לדוד ,אורח חיים ,סימן
מא; הרב יצ חק יהודה יחיאל מקומרנה ,שולחן הטהור ,אורח חיים ,סימן קנ ,סעיף א; חידושי בתרא – הגה במשנה
ברורה ,אורח חיים סימן צ ,סעיף כח; משנה ברורה ,אורח חיים ,סימן קנ ,ס"ק ב; הרב אברהם ישעיהו פפויפר,
אישי ישראל ,סימן ח ,סעיף י.
 .150ערוך השולחן ,אורח חיים ,סימן צ ,סעיף טו; משנה ברורה ,סימן צ ,סעיף כח; חיי אדם ,כלל יז ,אות ה.
 .151לעיל ,הערה .149
 .152לעיל ,הערה .149
 .153לעיל ,הערה .149
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כלל לא בטוחים שהנשים ממלאות את חובת השמיעה שלהן .154בניגוד לכך ,קבוצות התפילה
לנשים בדרך כלל מנוהלות בשקט מופתי ,עם מעט מאד דיבור שלא לצורך.
חשוב מכך הוא ,שהיות ונשים פטורות מהחיוב של תפילה בציבור ומהחובה להגיע לבית
הכנסת ,לא ראוי שנאשים אותן בפגימה אם הן מחליטות לא לתרום ל"ברוב עם" של בית
הכנסת . 155בהקשר של ברוב עם של הגברים המשתתפים ,לא צריך להיות הבדל אם האשה נשארת
בבית או הולכת לבית של מישהי אחרת על מנת להתפלל ביחד .רלוונטית כאן הערת המגן אברהם
שצוטטה למעלה , 156שנשות הקהילה שלו היו יוצאות בשעת קריאת התורה .מדוע המגן אברהם
ורבנים מכובדים אחרים של קהילתו לא מחו בהתנהגות זו? אחרי ככלות הכל ,לא מדובר בנשים
שנשארו בבית ,אלא דוקא באלה שהגיעו לבית הכנסת ויצאו .מדוע המנהיגות הרבנית של קהילת
המגן אברהם לא היתה מודאגת מהכלל "ברוב עם"? התשובה פשוטה :אם אינך חייבת בקריאת
התורה ונוכחותך אינה מחויבת לכתחילה ,אין כל פסול בהחלטה לא לתרום לברוב עם של אותו
טקס . 157אם כן ,נוכחות נשים אינה משפיעה על איכות "ברוב עם" של התפילה בציבור ולטקסים
הקשורים בה ,כיון שחז"ל פטרו נשים מתפילה בציבור.
לבסוף ,קיימת עדות משמעותית בפוסקים כי נשים ככלל אינן חייבות ב"רוב עם" .לדוגמא,
הרב אברהם חיים נאה 158אוסר על ששה גברים שאכלו יחדיו להתפצל לשתי יחידות זימון של
שלושה גברים כל אחד ,משום ברוב עם; ולמרות זאת ,הוא והמשנה ברורה מתירים לשלוש נשים
להתפצל לקבוצה נפרדת משלושה גברים על מנת שתוכלנה לזמן בעצמן .159עוד דוגמא לכך היא
קריאת מגילה לנשים .כפי שנאמר לעיל ,160ברוב עם מחייב לקרוא מגילה בקהל הגדול ביותר
האפשרי .למרות זאת ,היה זה מנהג מקובל שנשים נעדרו מהקריאה הציבורית בבית הכנסת,
ושמעו אותה באופן פרטי בתוך הבית .אחרונים רבים רואים במנהג זה רמז לכך שנשים אינן
חייבות ב"ברוב עם".161
 .4סטייה מהיהדות הנורמטיבית:
הטענה הרביעית שהועלתה כמעט על ידי כל המתנגדים לקבוצות התפילה לנשים ,היא שהן
מהוות חידוש ,שלא היה ידוע לפני החצי השני של המאה העשרים .הן מפרידות עצמן ממה שהיה
המנהג הנורמטיבי בקהילה היהודית ההלכתית במשך אלף שנה .ההלכה מכירה באופן ברור בכח
המחייב של המנהג המקובל .יתר על כן ,מזהירה הגישה המחמירה ,שיש להזהר מאד בהצגת
טקסים חדשים ,שעלולים להחליש את מבנה קיום היהדות המסורתית .162סכנה זו מתגברת כאשר
החידושים אינם פרטיים לגמרי במהותם ,אלא משפיעים על טקסי בית הכנסת ו/או חלק גדול של
הקהילה המתפללת . 163בנוסף לכך ,עירנות נדרשת במקום שבו החידוש אינו מוכנס על ידי צדיקי
הדור וחכמיו ,כפי שקרה עם קבוצות התפילה לנשים.
הרב יהודה הרצל הנקין עוקף חלקית את טענה זו על ידי ההערה שרוב קבוצות התפילה
נפגשות באולמות ,חדרים צדדיים של בתי כנסת ,או בבתים פרטיים ,ולא בבית הכנסת המרכזי.164
לפיכך ,לא ניתן לטעון שמנהגי בתי הכנסת שונו.
166
הרב אליעזר ברקוביץ' 165והשופט מנחם אלון מפקפקים בעצם ההנחה שהעדר קבוצות
 .154פרי מגדים ,אורח חיים ,סימן תרפט ,אשל אברהם ,סימן א; משנה ברורה ,סימן תרפט ,סעיף א.
 .155לסיבה דומה ,כלומר ,העדר חיוב ,גם לא צריכה להיות בעיה של "לא תתגודדו"; ראה ערוך השולחן ,אורח חיים,
סימן תרנא ,סעיף כב.
 .156לעיל ,הערה .76
 . 157שו"ת בצל החכמה ,חלק ה ,סימן ל; שו"ת אבני ישפה ,חלק ג ,סימן נ ,סעיף ד .השווה ,עם זאת ,הרב יהושע מנחם
אהרנברג ,שו"ת דבר יהושע ,לעיל ,הערה .105
 .158הרב אברהם חיים נאה ,קצות השולחן ,סימן מה ,סעיף ב ,בדי השולחן ,סעיף ה.
 .159קצות השולחן ,סימן מה ,סעיף ט .משנה ברורה ,סימן קצט ,סעיף ח ,שער הציון ,סימן ט ,מביא מקור זה ומעיר עליו:
"בוודאי לא יפסידו [שלוש הנשים] כלום על ידי פרידתן [משלושת הגברים המזמנים]".
 .160ראה טקסט סמוך להערה .104
.161לעיל ,הערה .104
.162ראה גם שו"ת היכל יצחק ,אורח חיים ,סימן סג ,סעיף ה – נדפס מחדש בפסקים וכתבים ,חלק ב ,שאלות ותשובות
בדיני אורח חיים ,סימן קו ,סעיף ה.
 163לדיון בחשיבות מנהג בית הכנסת ,ראה הרב צבי הירש חיות ,דרכי הוראה ,סימנים ו-ז; הרב אברהם יצחק הכהן
קוק ,שו"ת אורח משפט ,סוף סימנים לה-לו; והשופט מנחם אלון ,לעיל ,הערה  ,4עמוד  317והלאה .ראה גםJudith :
Bleich, “Rabbinic Responses to Nonobservance in the Modern Era,” in Jewish Tradition and the Non ,Traditional Jew, Jacob J. Schacter, ed. (Northvale, N.J.: Aronson Inc., 1992), pp. 37-115 at p. 66ffוכן
בטקסט סמוך להערות  ,233-5לעיל.
 .164לעיל ,הערה  .129אבחנה זו מאומתת על ידי הערות הרב וייס ,לעיל ,הערה  ,57עמוד .118
R. Eliezer Berkovits, Jewish Women in Time and Torah (Hoboken, N.J.: Ktav Publishing House, Inc., .165
 , 1990), Chapter 4, pp. 77-81דן ב"לא ראינו אינה ראיה" (ראה להלן) .הוא טוען כי בכל המקרים "המובאים על
30

תפילה לנשים ,הקפות או קריאת מגילה לנשים בדורות עברו  -מבסס מנהג האוסר את קיומם.
העדר מנהגים אל ה במאות האחרונות אינו תוצאה של החלטה מחושבת; הוא פשוט מעיד שלא
היה בהם צורך חברתי .167ניתן להשוות את המצב להנהגת בת מצווה ,שלא שמעו עליה במעגלים
יהודים אורתודוכסים לפני כמה מאות שנים ,והיום המנהג נהנה מהסכמתם של פוסקים
מובילים.169,168
לטענה אחרונה זו נדרש הרחב ת הסבר .ישנה מחלוקת גדולה באחרונים ביחס למצב שבו
קהילה באופן "רגיל ומצוי" נמנעת מלהתנהג בצורה מסוימת  -למרות שבאופן עקרוני המעשה
מותר מבחינה הלכתית .האם התנהגות פסיבית מעין זו בפני עצמה ,בהעדר קיום של פסק הלכה
לאיסור ,מהווה מנהג לאסור על הציבור כולו ("לא ראינו" ראיה במנהג) ,170או לא ("לא ראינו"
אינו ראיה) ? 171אפילו לפי אלו העונים בחיוב ,ההתנהגות הפסיבית של הקהילה יוצרת מנהג רק
כאשר חוסר המעשה נבע מתוך החלטה מודעת ומכוונת .לא מספיק שהקהילה פשוט לא עשתה
מנת להוכיח שלא ראינו אינה ראיה ,תמיד יש שתי דעות ,אחת בעד המנהג ,והשניה נגד .בכל המקרים ,העדר המנהג
הוא דחייה של פסק מתנגד .עם זאת ,במקום שאין פסיקה מתנגדת ,העדר של פעולה מסוימת אינו ממסד אותה
כמנהג שאין לשנותו".
 .166השופט מנחם אלון בפסק "נשות הכותל" (לעיל ,הערה  ,4עמודים  ,)313-317מבדיל בין המנהג לא לעשות דבר מה
(הסדר שלילי) ,לבין העדר מנהג לעשות דבר מה ) .(lacunaלהצעות קשורות ,ראה יחוה דעת ,חלק א ,סוף סימן כד.
 . 167ראה ,לדוגמא ,הרב אברהם בוטשאטש ,אשל אברהם ,אורח חיים סימן תרצב (מהדורה קמא) שכותב":כיוון שאין
מצוי שתהיה שום אשה קוראת כדי להוציא אחרים ידי חובה" .ראה גם הרב יקותיאל יהודה הלברשטאם ,דברי
יציב ,אורח חיים חלק ב ,סימן רצד.
 .168בן איש חי ,סימ ן יז; שו"ת שרידי אש ,חלק ג ,סימן צג; הרב יצחק ניסים ,יין הטוב ,חלק ב ,סימן ו; שו"ת ישכיל
עבדי ,חלק ה ,אורח חיים סימן כח ,וחלק ו ,הערות בסוף (עמוד שלו) ,סעיף א; הרב חנוך זונדל גרוסברג ,המעין ,טבת
תשל"ג; שו"ת יביע אומר ,חלק ו ,אורח חיים ,סימן כט ,ושוב ביחוה דעת ,חלק ב ,סימן כט; ילקוט יוסף ,כרך ג,
סימן רכה ,ברכות פרטיות ,סעיף כ; הרב יוסף בר שלום ,שו"ת נצח ישראל ,חלק א ,סימן ד (בסוף); רבבות אפרים,
חלק א ,סימן קנח; הרב מרדכי אליהו ,שבת בשבתו ,יא טבת תשמ"ח ,יב ( ;)160הרב שאול ישראלי ,שו"ת במראה
הבזק ,חלק א ,סימנים ג-ז ,עמוד  ;13עשה לך רב ,חלק ו ,סימן יב ,וחלק ז ,סימן ט; הרב דוד פינשטיין ,בשיחה עם
נח דיר; הרב דוד קאהן ,בשיחה עם נח דיר ודב פרימר; הרב מרדכי וויליג ,עם מרדכי ,סימן כט ,סעיף ד .למאמר
סקירה ,ראה R. Alfred S. Cohen, “Celebration of the Bat Mitzvah,” Journal of Halacha and
.Contemporary Society XII (Fall 1986), pp. 5-16
 . 169ראוי להביא בהקשר זה את הערותיו של הרב בנימין יהושע זילבר ,שו"ת אז נדברו ,חלק ו ,השמטות לסימנים סז-סח
(בסוף עמ' קנו) ,ביחס להדלקת נרות שבת על ידי בנות בנוסף לאמותיהן" :ומה שהזכיר הגר"מ באומענפעלד
שליט"א המימרא "חדש אסור מן התורה" ,חלילה להשתמש בכלל זה בכל מקום שאנו עושים לחיזוק הדת ,ומעולם
לא התכוון לזה מרן החתם סופר זצוקלל"ה [הרב משה סופר ,שו"ת חתם סופר ,אורח חיים סימן כח]".
 .170הרב יעקב לנדאו ,האגור ,הלכות שחיטה ,סימן תתרסב (מהדורת הרשלר ,עמוד  ;)171הרב שבתי הכהן ,שפתי כהן,
יורה דעה ,זימן א ,סעיף א ,וחושן משפט ,סימן לז ,סעיף לח; הרב אהרון פרחיה הכהן ,שו"ת פרח מטה אהרון ,חלק
א ,סימנים סג,סח; הרב יהודה עייש ,שו"ת בית יהודה ,אבן העזר ,סימן ה ,ד"ה "וכמו שכתבתי"; ערוך השולחן,
יורה דעה ,סימן א ,ס עיף לז; הרב יואל טייטלבאום ,שו"ת דברי יואל ,חלק א ,אורח חיים ,סימן י ,סעיף ז ,ויורה
דעה ,סימן צט ,סעיף ג; נראה שזוהי גם עמדתו של הרב אליהו מזרחי ,שו"ת הרב אליהו מזרחי ,סימן טז .ראה גם
שו"ת חת"ם סופר ,אבן העזר סימן מא ,ד"ה "הארכנו בזה".
 .171הרב יהושע בועז ,שלטי הגיבורים ,בבא מציעא ,פרק ז ,סימן תצה ,סעיף ב; בית יוסף ,יורה דעה ,סימן א ,ד"ה "ומ"ש
נשים"; הרב אפרים הכהן ,שו"ת שער אפרים ,אבן העזר ,סימן קיב ,ד"ה "אמנם ראיתי" והלאה; הרב יאיר בכרך,
שו"ת חוות יאיר ,סימן מב ,ד"ה "עוד כתבתי" ,וסימן עח; הרב יונתן אייבשיץ ,כרתי ופלתי ,יורה דעה ,סימן א,
כרתי ,סימן ד ,ואורים ותומים ,חושן משפט ,סימן לז ,תומים ,סימן כד; הרב שמואל אשכנזי ,מקום שמואל ,חלק ב,
יורה דעה ,סימן א; הרב חיים ברודא ,תורה אור ודרך חיים ,חלק א ,יורה דעה ,סימן א ,דרך חיים ,סימן א; הרב
יעקב חיים סופר ,כף החיים ,יורה דעה,סימן א ,סעיף י; הרב חלפון משה הכהן ,שו"ת שואל ונשאל ,חלק ה ,אורח
חיים ,סימן פב ,ד"ה "גם מ"ש" (השווה שם סימן א ,ד"ה "אך נראה"); R. Joseph B. Soloveitchik, Mesora 13
 .(Adar 5757), p. 25נראה שזוהי גם דעתו של הרב אלכסנדר סנדר שור ,שמלה חדשה ,סימן א ,תבואות שור ,סעיף
יד (בסוף) .ראה גם הרב יוסף אבן עזרא ,משא מלך ,נעילת שערים ,מנהגי ממון ,שורש ז ,עמ' סג ע"ג-סד ע"א.
הרב ניסים חיים משה מזרחי ,שו"ת אדמת קודש ,חלק א ,אבן העזר ,סימן לא ,וגם אחיו ,הרב ישראל מאיר
מזרחי ,שו"ת פרי הארץ ,חלק ב ,סימן ב ,מבחינים בין שני מקרים )1( :מקום שבו המעשה מותר באופן מהותי לפי
ההלכה ,אך הפוסק מתבקש לאוסרו עתה משום טענת מנהג ,כתוצאה מהתנהגות פסיבית של הקהילה; ( )2מקום
שבו כבר הכריזו על פעילות מסוימת ,שנאסרה בדורות קודמים משום מנהג ,והפוסק עתה מתבקש לפסוק שהמנהג
הישן כבר אינו תקף בשל ההתנהגות הפסיבית של הקהילה .שני אחים–רבנים אלה טוענים שניסוח נכון של הכלל
ההלכתי הוא ,שהתנהגות פסיבית של קהילה אינה יכולה לשנות סטטוס קוו הלכתי .כתוצאה מכך ,במקרה ,1
ההתנהגות הפסיבית הקהילתית לא תתמוך במסקנה שהתפתח מנהג לאסור נגד ההלכה הממוסדת; לפיכך ,הפעילות
תהיה מותרת .במקרה  ,2ההתנהגות הפסיבית של הקהילה לא תבטל את המנהג הקיים לאסור; וכן הפעילות תוותר
באיסורה .סוגיית תפילות נשים כמובן נכללת בקטגוריה הראשונה.
דעת הרב משה איסרליש אינה ברורה ,ונראה שהיא סותרת את עצמה .ראה דרכי משה הארוך ,יורה דעה,
סימן א ,סעיף ב; מפה ,יורה דעה סימן א ,סעיף א; וחושן משפט ,סימן לז ,סעיף כב .לנסיון אחד להשלים ולאחד את
עמדת הרב איסרליש ,ראה הרב יונתן קרמינצר ,אורח מישור ,יורה דעה ,סימן א ,הן במהדורה קמא והן במהדורה
בתרא .ראה גם הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,מצוות ראי"ה ,יורה דעה ,סימן א ,סעיף א.
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מעשה; היא היתה צריכה להחליט לא לעשות מעשה .172יתר על כן ,סיבת ההחלטה להמנע ממעשה
מסויים חייבת להיות נטועה ברצון לקפדנות גדולה יותר בהלכה.173
לאור עקרונות אלה ,העדר קבוצות תפילה לנשים בדורות עברו אינו יכול לשמש כבסיס
למנהג מחייב .ברור שאי  -הופעתן של קבוצות תפילה לנשים בדורות האחרונים היא וודאי
התנהגות פסיבית ,ועם זאת אין גם כל ראיה  -ואפילו טענה  -שהדבר נבע מפסיקה הלכתית
כלשהיא .בדומה ,ההמנעות מייסוד תפילות לנשים בלבד אינה תוצאה של החלטה מכוונת ומודעת
 הדבר פשוט לא נעשה .ולבסוף העדר קבוצות תפילה לנשים בעבר לא היה קשור לחומרההלכתית ,במיוחד לאור העובדה שרובן של הנשים לא הגיעו לבית הכנסת כלל! 174
עם זאת ,העובדה היא שקבוצות תפילה לנשים ,שבה אשה אחת מובילה רבות אחרות
בתפילה ,היתה קיימת בצורה זו או אחרת מאז קריעת ים סוף .על הפסוק" 175ותען להם מרים"...
כתוב במכילתא שכפי שמשה הוביל את הגברים בשירה ושבח לקב"ה ,מרים אחותו הובילה את
הנשים .מדרש אור האפילה 176מניח שבמילים שאמרה מרים ועליהם חזרה אחריה מקהלת
הנשים" ,אשירה לה' כי גאה גאה" ,177נשים יהודיות קבלו על עצמן את החיוב להתפלל כל יום.178
לבסוף ,פרוש המיוחס לרב סעדיה גאון מעיר 179שמרים שרה את  18הפסוקים של שירת הים,
והנשים חזרו אחריה ,כפי שהחזן אומר את  18הברכות של תפילת שמונה עשרה ,ועליהן הקהל
עונה אמן .כל הטקסטים האלה רומזים שתפילת נשים  -אפילו עם אשה מנצחת  -נטועה היטב
במסורת היהודית.
תעודות מורות שבימי הביניים היו נשים שבלטו כיון שהן הובילו קבוצות נשים בתפילה.180
מוסד זה המשיך פעילותו בארופה ,והאשה המנצחת זכתה בכנוי "פירזוגערין" (אומרת מראש),
"פורליינר" (קוראת מראש) ,או "זוגערקע" (קריינית) .האחרונות בדרך כלל היו נשים מלומדות
ומשכילות ביותר שהקריאו בקול או שרו תפילות ,תהילים ותחינות ,שחלקן היו יצירות מקוריות.
מצד שני ,קיים אצל חלק מיהודי ספרד מנהג של תפילות נשים קבועות עם חזנית ,תוך שימוש
בספר תורה .לפיכך ,הרב הראשי הספרדי המנוח של חיפה ,הרב יוסף משאש ,כותב:
ונרחיב עוד הדברים בזה ,כי דרך הנשים הכשרות לקום בהשכמה קודם בעליהן,
ומכינות להם קאפ"י ,ואחר כך מעוררים אותם לעמוד לעבודת בראם ,ומושיטים להם
כוס של קאפי חם כדי לכונן דעתם ,לכוון בתפלתם ,וכמו שכתב עליהן המלך שלמה,
ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה ,דהיינו מכינה מזונות לביתה,
ועיקר ביתה הוא בעלה ,ומכינה עוד חק לנערותיה העובדות אצלה בצמר בכל מיני
 . 172הרב שמעון גרינפלד ,שו"ת מהרש"ג ,חלק ב ,סימן יט; שו"ת אגרות משה ,חלק יורה דעה א ,סימן יג ,וחלק אורח
חיים ב ,סימן כא .ראה ש"ך ליורה דעה רסד ,סעיף ב ,הכותב כי לא ניתן להשתמש בדוגמא של מחסור בנשים
מוהלות כדי להוכיח שהמנהג הנפוץ הוא שנשים אינן מוהלות" :ועוד אפילו נהגו כך היינו משום שאין הנשים יודעות
למול".
 . 173ראה הרב ישראל שציפנסקי" ,תורת המנהגות" ,אור המזרח מ :א (קמד) (תשרי ,תשנ"ב) ,עמוד  ,38בעמודים ,49-51
והפניות המובאות שם .ראה גם הרב דוד פרידמן (קרלינר) ,שו"ת שאילת דוד ,חלק א ,קונטרס המנהגים ,סימן ב;
אגרות משה ,לעיל ,הערה  172וחלק אורח חיים ג ,סימן סד ,וחלק אורח חיים ה ,סימן לח ,סעיף ד.
 .174לעיל ,הערה .*182
 .175שמות טו ,כא.
 .176מובא במנחם מנדל כשר ,תורה שלמה ,שמות טו,כא ,הערה .239
 .177לעיל ,הערה .175
 .178בגימטריה המילים "גאה גאה" שווים ל ,18-מספר הברכות בתפילת שמונה עשרה.
 .179לעיל ,הערה .176
 .180ראה ; Israel Abrahams, Jewish Life in the Middle Ages, (London: E. Goldston, 1932), p. 26 :שלמה
אשכנזי ,האשה באספקלרית היהדות ,חלק א (תל אביב :דפוס ציון ,מהדורה שניה ,)1979 ,עמוד  ;138שלמה
אשכנזי ,דור דור ומנהיגיו (תל אביב :דפוס דון ,)1977 ,עמודים Emily Taitz, “Women’s Voices, ;209-210
Women’s Prayers: Women in the European Synagogues of the Middle Ages,” in Daughters of the
 ,King: Women and the Synagogueלעיל ,הערה  ,*3עמודים Shoshana Gelerenter-Leibowitz, ;59-71
 ,“Growing Up Lubavitch,” in Daughters of the King: Women and the Synagogueלעיל ,הערה  ,*3עמודים
 ,Shoshana Pantel Zolty ;238-242לעיל ,הערה  ,*3עמודים Macy Nulman, “Prayer and Education ;173-176
) ;in the Life of Jewish Women,” Journal of Jewish Music and Liturgy 19 (2000דוד שפרבר ,הנשים
המפללות לעצמן ,דעות יא ,אלול תשס"א (אוגוסט  ,)2001עמודים  ;30-33דוד שפרבר ,הנשים המפללות לעצמן
(ירושלים :דפוס אורות ;)2002 ,דוד שפרבר" ,תפילת נשים" ,בדניאל שפרבר ,מנהגי ישראל ,חלק ז (ירושלים ,מוסד
הרב קוק ,תשס"ג ,)2003/עמודים  ;68-81דוד שפרבר" ,נשים המתפללות לעצמן – עזרת נשים באשכנז בראי
האומנות היהודית" בתוך :להיות אשה יהודית ,חלק ב ,עורכת מרגלית שילה (ירושלים ,קולך והוצאת אורים,
 ,)2003עמודים  .361-378כרכים אלה מצטטים את כתובת המצבה של אורניה ( )Uraniaמוורמס (נפטרה ו אדר,
תקכ"ה [ )]1275ש"בכל המדינות לימדה נשים ומנעימות זמרים"; ריכנצא ( )Richenzaמנירנברג (נפטרה ,)1/8/98
גוטא בת נתן (נפטרה בשנת  ;)1308ומרת דולצא מוורמס (נפטרה ב ,1238-אשתו של רבי אליעזר מוורמס ,מחבר
הספר מעשה רוקח).
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עבודות ,נפוץ וכבוס וטויה ושזירה ואריגה ,שכשאשר יבואו בבקר לעבוד ,כל אחת
תמצא מה שראוי לה לעבוד מוכן לפניה .וראיתי על ספר ,כי באיזה מקומות בספרד,
היו הנשים הכשרות המלומדות ,קמות בהשכמה גדולה לבית הכנסת שלהן ,והיו
מתפללות בצבור ,ואחת מהנה היו מקימות לשליחא דצבורא ,והיו מוציאות ספר
תורה ,ויש שהיו מניחות גם תפלין ,וכל אחת היתה עטופה טלית ,וכן היו עושות גם
בשבתות גם בימים טובים ,ואחר כך ,היו חוזרין לבתיהן ,ומעוררין בעליהן ,ובניהם,
לעמוד להתפלל ,וזה היו עושין מצד החומרא על עצמן ,מפני שהנשים פטורות ממצוות
עשה שהזמן גרמא ,כדי שיהיו פנויים להכין הצריך לבעליהם ולכן היו הן מקדימים
להתפלל בעוד בעליהן ישנים.
ובזה יתיישב הכתוב על נכון ,הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא [במדבר כג,
כד] ,שנקט הכתוב זכר ונקבה ,לביא וארי ,והקדים לביא שהיא הנקבה ,לארי שהוא
הזכר ,על הדרך שאמרנו ,שאחד האיש ואחד האישה ,היו קמים לעבודת בראם ,ואשה
קודמת לאיש*.180
בעת המודרנית ,עם יסוד בתי ספר יסודיים דתיים וקייטנות לבנות ,אנו מוצאים  -אפילו
במערכת החינוך החרדית  -התפתחות טבעית של חזניות המובילות את חברותיהן בתפילה.181
מכאן ואילך ,נשים המתפללות יחד בקבוצת תפילה אינן יכולות להחשב נבדלות מיהדות
נורמטיבית.
182
גם ביחס לקריאת מגילה לנשים ,האלמנט החדשני הוא מינימלי .כבר הערנו קודם
שהמנהג המקובל בעולם כולו הוא לערוך קריאה שניה לנשים .בקריאות מיוחדות אלה ,הגבר
היחיד הנוכח הוא הבעל קורא; לפיכך ,נוכחותן של נשים בלבד אינו החידוש .האלמנט החדשני
בקריאת מגילה לנשים היום הוא שנשים קוראות עבור נשים אחרות .עם זאת ,בעובדה זו לא
צריכה להיות בעיה הלכתית מיוחדת ,כיון שגם נשים חייבות בקריאת מגילה .עד לפני זמן לא רב,
נשים שידעו לקרוא מגילה היו תופעה נדירה ,אך מכשול זה לא היה הלכתי .נשים בדרך כלל לא
ידעו קרוא וכתוב ,והן הגיעו לבית הכנסת רק לעיתים נדירות* .182יתר על כן ,היות והן לא יכלו
לשמש כבעלות קריאה לקריאת התורה הרגילה ,לא היתה סיבה מעשית ללמד אותן טעמי
המקרא** .182לבסוף ,לאור רשימה ארוכה של פוסקים המתירים קריאת מגילה לנשים ,183אי-אילו
אלמנטים חדשניים שיכולים להכנס למנהג זה נתווספו עם הסכמה רבנית משמעותית.
כליא הברק עבור האשמה של חדשנות מתמקד ,במידה רבה ,בפסוידו-קריאת התורה
בתפילות הנשים* . 183למרות זאת ,נראה שהציטוט שהובא למעלה מהרב משאש מורה שקריאות
התורה מעין אלה אינן לגמרי חסרות תקדים** .183יתר על כן ,כפי שנכתב בקטע ב 2למעלה ,קריאה
פרטית מספר תורה עם טעמים על ידי אשה אינה אסורה כשלעצמה ,כפי שבקריאת מגילה העובדה
שנשים קראו באופן נדיר ,אם בכלל ,נובעת מחוסר השכלה ונושאים סוציולוגיים קשורים ולא
משיקולים הלכתיים .גם במקרה כזה ,ניתן לטעון ש"-לא ראינו אינה ראיה".
 .5הליכה בדרכי הגויים:
הטענה החמישית של בעלי הגישה המחמירה 184היא שקבוצות תפילה לנשים עוברות על
* .180הרב יוסף משאש ,נחלת אבות ,ה ,חלק ב ,עמודים  .268-269הציטוט הוא מן התזה לתואר שני של דוד ביטון,
המחלקה להסטוריה יהודית ,האוניברסיטה העברית .אנו מודים לדוד ביטון שהביא את המקור לתשומת לבנו.
 .181שו"ת משנה הלכות ,חלק ד ,סימן עח; הרב אברהם וייס ,לעיל ,הערה  ,57עמוד  ,56הערה .47
 .182ראה דיון בטקסט סמוך להערה  ,109לעיל.
* . 182ביחס לקהילות ספרדיות ,ראה שו"ת שמש ומגן ,חלק ב ,סימן עב ,סעיף ג ,ולעיל ,הערה  .90ביחס לקהילות
אשכנזיות ,ראה מועדים וזמנים חלק א ,סימן ט .הרב שטרנבוך מוסיף שלאור רמת החינוך הגבוהה ,אין סיבה
שהיום נשים יהודיות יקלו ולא יתפללו בכל יום – למרות שבעבר לא נהגו לעשות כן.
** .182ראה ש"ך ליורה דעה סימן רסד ,סעיף ב ,המובא לעיל בהערה .172
 .183ראה הערות  220 ,219להלן.
* . 183הצעה זו מאומתת על ידי הערות המסכימים והמתנגדים כאחד .ראה :הרב אברהם וייס ,לעיל ,הערה  ,57עמוד ,56
הערה  ;48הרב י .דוד בלייך ,לעיל ,הערה R. Gedalia Dov Schwartz, Tradition 26:3 (Spring (1992), pp. ;103
 ;97-99וכן  ,R. Yitzchak A. Sladowskyלעיל ,הערה  ,69שם הוא כותב" :התנגדותינו העיקרית היא עקב קריאה
מתוך ספר תורה".
** .183ראוי לציין כי הצהרתו של הרב משאש אינה אומרת שנשים קראו מתוך התורה ,אלא רק שהן הוציאו אותה מארון
הקדש .עם זאת ,באופן כללי ,אין להוציא ספר תורה מן הארון בשעת התפילה אלא אם כן יש צורך ,כאשר הצורך
הנפוץ ביותר הוא קריאת התורה .צריך להודות שבעוד שהטקסט רומז – אין בו הוכחה מוחלטת .למרות זאת ,מה
שכן ברור הוא שהרב משאש חש שאף אחד לא יפגע מן העובדה שנשים אלה התפללו יחדיו והוציאו ספר תורה.
 .184הרב שכטר ,לעיל ,הערה  ,61בעמודים  ,131-132והרב דוד קאהן ,לעיל ,הערה  ;65וכן הרב זלמן נחמיה גולדברג,
לעיל ,הערה .73
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איסור דאורייתא" ,ובחוקותיהם לא תלכו" – "כמעשה ארץ מצרים  ...וכמעשה ארץ כנען  ...לא
תעשו; ובחוקותיהם לא תלכו" . 185פסוק זה הובן בהלכה כאיסור לא רק לחקות את דרכי הדת של
שאינם יהודים ,אלא גם את מנהגיהם הלא  -צנועים .186קבוצות התפילה לנשים ,לפי אסקולה
מחמירה זו ,אסורות על בסיס שני האיסורים .ראשית ,קבוצות התפילה לנשים נוגדות את המנהג
היהודי -דתי הנורמטיבי ,כיון שנשים אינן מובילות טקסי ציבור .למרבה הצער ,מקוננים מלומדים
אלה ,השפעה לא יהודית ניכרת בתנועות הרפורמית והקונסרבטיבית ,ומשם עברה גם לקבוצות
נשים האורתודוכסיות המדוברות .עם זאת ,חמורה מכך העובדה כי הביקוש לתפילות נשים אלה
הוא השפעה ישירה של התנועה לשחרור האשה ,תנועה המבוססת על ערכים נוכריים וסדרי
עדיפויות זרים ליהדות ההל כתית .המטרות העיקריות של התנועה לשחרור האשה אינן צנועות,
בשל הנסיון לטשטש ,אם לא למחוק לחלוטין ,את תפקידי המגדר הנבדלים של גברים ונשים.
מצד שני ,כפי שהעיר הרב י .הנקין ,187האיסור של "ובחוקותיהם לא תלכו" מתייחס
למעשים וצורות התנהגות המחקים דפוס לא-יהודי ממוסד ,188ולא רעיונות שיש להם מקבילות
בחוגים נכריים . 189במילותיו של הרב הנקין" :התורה אינה אוסרת תנועות ( ,)movementsאלא
מעשים (( ") actionsמשחק המילים מכוון) .משמעותי לציין ,כי הלשון המקראית עצמה מתייחסת
באופן מכוון למעשים ("כמעשה") וחוקים ("חוקותיהם") נכריים .190התנאים בתורת כהנים
מבליטים נקודה זו כאשר הם כותבים'" :ובחוקותיהם לא תלכו'  -לא אמרתי אלא בחוקים
החקוקים להם ולאבותיהם ולאבות אבותיהם" .191רק לאחר שנקבע באופן ברור כי המנהג נבדק
ונמצא מבוסס היטב ונהוג לאורך זמן אצל הגויים ,הוא ייאסר על יהודים בתור עבירה על
"ובחוקותיהם".
לא מפתיע ,אם כן ,כי כל המקורות שגייס הרב שכטר דנים בהתנהגות לא צנועה או במנהגי
דת עם מקבילות ישירות לנוהג והלכה לא יהודיים .עם זאת ,אצל גויים אין מנהג ישן של קבוצות
תפילה לנשים .נשים נכריות שאינן בעלות תפקיד דתי ,בקושי ,אם בכלל ,מתפללות כקבוצה ללא
נוכחות גברית .כתוצאה מכך ,תפילות הנשים לא יכולות להחשב חיקוי של דרכי הגויים .ללא
 .185ויקרא יח,ג .ראה גם ויקרא כ,כג.
 .186ראה הפניות באנציקלופדיה תלמודית ,כרך יז" ,חוקות הגוי" ,עמוד שה.
 .187לעיל ,הערה .129
 .188השווה הרב זלמן נחמיה גולדברג ,לעיל ,הערה  ,73ובמראה הבזק ,חלק ה ,מילואים לסימן קיג ,עמוד  ,227ד"ה
"אמנם" .הרב גולדברג מביא תשובה של הרב דוד צבי הופמן ,שו"ת מלמד להואיל ,חלק א ,סימן טז ,הדן בשימוש
באורגן בבית הכנסת .הרב הופמן טוען כי האיסור של בחוקותיהם לא תלכו חל גם על מעשים ודרכי התנהגות
המחקים את מעשי כופרים יהודיים (לדוגמא ,יהודים רפורמים) .הרב הופמן מוצא תמיכה לטענתו במשנה בחולין
ב:ט ,האוסרת לשחוט בהמה בשוק ולתת לדמה לזול לתוך גומא .המשנה מסבירה כי התנהגות כזו אסורה כדי "שלא
יחקה את המינין ".רש"י ,חולין מא,ב ,ד"ה "יחקה" ,מעיר שעל ידי החיקוי הוא "יחזיק ידיהם בחוקותיהם".
התלמוד ,שם ,ממשיך ומצטט ברייתא המבססת את האיסור באופן מפורש על הפסוק המקראי "ובחוקותיהם".
ראה אנציקלופדיה תלמודית ,לעיל ,הערה  ,186בעמודים שטז-שיז .בהתאם לכך ,הרב גולדברג טוען כי כאשר
השתתפות של נשים בקבוצת התפילה מבוססת על מנהג רפורמי ,אז ההשתתפות תהווה עבירה על ובחוקותיהם.
עם זאת ,עם כל הכבוד הראוי ,ההסתמכות של הרב גולדברג על תשובתו של הרב הופמן בעייתית ביותר .כפי
שנאמר על ידי פרשנים שונים ,מעשי המינים הנאסרים במשנה חולין למעלה הם מנהגים הקשורים בגילוי עריות.
ראה לדוגמא ,רבינו גרשום ,על אתר; רש"י ,חולין מא,א ,ד"ה "אבל" .למעשה ,הרב יחיאל יעקב וינברג ,שו"ת שרידי
אש ,חלק ג ,סימן צט (בסוף) ,מדגיש נקודה זו כאשר הוא דן בתשובה של הרב הופמן .הרב וינברג לפיכך יוצא מגדרו
להעיר שהשימוש של אורגן בבית הכנסת באופן מקורי יושם על ידי התנועה הרפורמית במטרה ברורה של חיקוי
טקס התפילה הנוצרי .במצב זה ,אימוץ המנהג הרפורמי ,באופן עקרוני ,מהווה אימוץ של מנהג נוצרי ,ובכך עבירה
על ובחוקותיהם.
לא ניתן לערוך השוואה זו עם קבוצות תפילה לנשים .קבוצות תפילה הכוללות נשים בלבד אינן מחקות מנהג
נוצרי ממוסד ,או מנהג יהודי-כפרני המבוסס על התנהגות לא-יהודית .באופן מעניין ,בדיון לגבי קריאת תורה לנשים
המלווה בברכות התורה ,הרב עובדיה יוסף מחזק את פסיקתו המתנגדת בטענה שיש להשמר מפני דרכי התנועה
הרפורמית .למרות כל זאת ,הוא נמנע מלהציע שמנהג כזה הוא עבירה על ובחוקותיהם .ראה הרב עובדיה יוסף ,יום
השישי ,יד שבט תש"נ ( ,)9/2/90עמוד  ;30הרב יצחק יוסף ,ילקוט יוסף ,כרך ב ,סימן קמג ,קריאת התורה בעשרה,
סעיף ד והערה ו; קצור שולחן ערוך ילקוט יוסף ,אורח חיים ,סימן קמג ,סעיף ה.
לסיכום ,יש להדגיש שהרב וינברג מודה ,כמו גם הרב עובדיה יוסף ,שברור שיש להמנע מאותם המנהגים
והחידושים שעתידים לחזק את ידיהם של יהודים כפרנים ,למרות העובדה שהם אינם עוברים באופן טכני על
ובחוקותי הם .עם זאת ,שיקולים מעין אלה הם בתוך התחום של מדיניות ציבורית ,סוגיה שנדון בה באופן מלא יותר
בהמשך המאמר.
 . 189השווה משנה תורה ,הלכות עבודה זרה ,יא,י .עם זאת ,יש להבין את המונחים "מדעו" ו "דעותיו" כ"תאולוגיה"
ו"התנהגות אתית" בהתאמה ,ולא כ"רעיונות" ו"דעות" .ראה הפרשנויות של הרב יוסף קפאח והרב נחום אליעזר
רבינוביץ ,יד פשוטה ,על אתר .ראה Bernard Septimus, “What Did Maimonides Mean by Madda,” Meah
 .Shearim (Jerusalem, The Hebrew University Magnes Press, 2001) p. 83-110כמובן שניתן לאסור רעיון או
עמדה מסוימים על בסיס אחר.
 .190ויקרא יח,ג.
 .191תורת כהנים ,אחרי מות ,פרשתא ט,ח .ראה גם פרק יג,ט.
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מקבילה לא -יהודית ברורה ,קבוצות תפילה לנשים בהגדרה אינן מהוות עבירה על "ובחוקותיהם
לא תלכו" .יתר על כן ,אילו היינו אפילו מודים לשם הויכוח שאי שביעות הרצון של הנשים עם
התפילה המקובלת היא תוצאה של השפעה נכרית ,תגובתן היא יהודית באופן מהותי .על כן ,מנהג
קבוצות התפילה לנשים היא יהודית במיוחד.
יתר על כן ,אפילו בהתמודדות עם מנהג גויים מקובל ,רוב הסמכויות ההלכתיות סוברות
כי מנהג כזה אינו אסור על יהודים אלא אם כן אימוצו נובע מכוונה לחקות את דרכי הגויים .אם
מטרת היהודים היא להפיק תועלת ישירה מן המנהג ,באופן בלתי תלוי בעובדה שגם גויים
מתנהגים באופן דומה ,המנהג לא היה נכלל בתחום האיסור של "ובחוקותיהם".192
עיקרון אחרון זה שירת כבסיס המכריע שעליו הסתמכו גדולי התורה ,הרב יחיאל יעקב
ויינברג 193והרב עובדיה יוסף , 194כאשר התירו חגיגת בת מצווה .גם שם היתה קריאת תגר ונשמעה
ביקורת על המנהג החדש כעבירה על "ובחוקותיהם" .195עם זאת ,לאחר ניתוח למדני ארוך של
אופיו ומגבלותיו של "ובחוקותיהם" ,הרב ויינברג דחה אשמה זו:
וגם הרפורמים מעמנו אינם עושים כן כדי להידמות להם ,אלא לשם חגיגת משפחה
ושמחתה שהגיעו בניהם לבגרות .ואלה מאחינו שהנהיגו זה מחדש חגיגת בת מצוה
אומרים ,שהם עושים כן כדי לחזק בלב הבת ,שהגיעה למצות ,רגש אהבה ליהדות
ולמצוותיה ,ולעורר בה רגש הגאון על יהדותה ועל היותה בת לעם גדול וקדוש .ולא
איכפת לנו מה שגם הגויים חוגגים חגיגת הקונפרמציאן בין לבנים ובין לבנות ,הם
בדידהו ואנן בדידן ,הם מתפללים וכורעים בכנסיות שלהם ,ואנחנו כורעים
ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה.196
תוך הסכמה לניתוחו ולמסקנותיו של הרב ויינברג ,הרב עובדיה יוסף מוסיף באופן מפתיע:
ובא מת שמניעת חגיגות לבנות מצוה ,נותנת יד לפושעים לקטרג על חכמי ישראל,
שכאילו מקפחים את בנות ישראל ,ועושים הפלייה בין הבנים לבנות.197
אותן נשים אורתודוכסיות המשתתפות בקבוצות תפילה לנשים טוענות באופן דומה כי
רצונן להצטרף לקבוצה מעין זו אינו קשור כלל למנהג הגויים; אדרבא ,הוא נובע משאיפה לחזק
את מעורבותן המעשית ביהדות ובמצוותיה .נשים אלה מדווחות כי החוויה של תפילה משותפת
לנשים בלבד באמת מרוממת את גאוות היהדות שבהן; במקום לזרוע חוסר סיפוק במסורת
היהודית ,היא מגבירה את המודעות שהן באמת חלק מעם גדול וקדוש* .197בהשערה שטענות אלה
נכונות  -ואין לנו סיבה לפקפק במהימנותן  -הערות הרבנים ויינברג ויוסף ביחס לבת מצווה
צריכות להיות נכונות באופן שווה גם לגבי קבוצות תפילה לנשים ,תוך השינויים המחויבים
( .) mutatis mutandisגם כאן ,קבוצות התפילה לנשים לא יהוו עבירה על "ובחוקותיהם" ,כיון
שכוונת המשתתפות אינה לחקות או לדמות קבוצות או מנהגים ברי-השוואה בקרב הגויים ,אלא
דווקא להגיע לחוויה יהודית בכללותה.
 .6עבירה על "כל כבודה בת מלך פנימה":
הענין האחרון הנידון על ידי הרבנים שכטר 198וקליין 199קשור לתפקיד המסורתי של האשה

 . 192לסקירה של בעלי הוראה והדעות בסוגיה זו ,ראה שו"ת יביע אומר ,חלק ג ,יורה דעה סימן כה ,סעיפים ח-ט;
אנציקלופדיה תלמודית ,לעיל ,הערה  ,186בעמודים שו-שז.
 .193שו"ת שרידי אש חלק ב סימן לט.
 . 194שו"ת יביע אומר ,חלק ו ,אורח חיים ,סימן כט; שו"ת יחוה דעת ,חלק ב ,סימן כט; ילקוט יוסף ,כרך ג ,סימן רכה,
סעיף כ.
 .195הרב אהרון וולקין ,שו"ת זקן אהרון ,חלק א ,סימן ו.
 .196שו"ת שרידי אש ,לעיל הערה  ,193עמודים רצו-רצז.
 .197שו"ת יחוה דעת ,לעיל הערה  ,194בעמוד קיא .השווה :הרב יצחק הרצוג" ,הצעות תקנות בירושה" ,בתוך :תחוקה
לישראל על פי התורה ,חלק ב( ,ירושלים :מוסד-הרב-קוק ויד הרב הרצוג ,תשמ"ט) ,ביחס לדאגות הרבנות ביחס
לאישום באפליה נגד נשים בעניני ירושות .קטעים נבחרים מתוך הצעתו של הרב הרצוג תורגמו לאנגלית עם הערות
על ידי ”R. Ben Zion Greenberg in “Rabbi Herzog’s Proposal for Takkanot in Matters of Inheritance,
.Jewish Law Association Studies, V: The Halakhic Thought of R. Isaac Herzog (1991), p. 50, at 58-64
* .197ראה מאמרים רבים ב ,Daughters of the King: Women and the Synagogue -הערה *3לעיל.
 .198לעיל ,הערה .62
 .199הרב מנשה קליין ,לעיל הערה .64
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היהודיה .על סמך הפסוק בתהילים" 200כל כבודה בת מלך פנימה" ,גישת ההלכה ומסורת
היהודית 201לתפקיד זה היא שתפקיד זו היא יותר פרטי וממוקם בעיקר בתוך הבית .לדוגמא ,על
בסיס "כל כבודה"  ,התלמוד וספרי ההלכה מורים שאשה לא תלך באופן קבוע לשוק .202הם גם
מתעדים הקלות מיוחדות שניתנו לנשים במקרים בהם הן היו צריכות להופיע בבית משפט.203
הרבנים שכטר וקליין טוענים כי קבוצות התפילה לנשים והקפות ,שבונות טקס דתי סביב נשים
ומציבות אותן במרכז תשומת הלב ,מנוגדות לתפקיד הפרטי המסורתי של נשים ביהדות.
דברי ביקורת אלה של רב שכטר וסיעתו ,כמו הקודמים לה ,אינם חד-משמעיים .ואכן,
טוען הרב יהודה הרצל הנקין 204כי "כל כבודה" ,אפילו על פי הניסוח המחמיר של הרמב"ם,205
אוסר רק על חשיפה שאין בה צורך לחיי ציבור .אולם קיום מצוות (לדוגמא ,ביקור הורים ,סיוע
לחולה ולנזקק ,ניחום אבלים ,שמחת כלה וכולי) הוא סיבה לגיטימית לחלוטין ליציאה לשוק .אם
כן ,יציאה החוצה על מנת להתפלל ,בין אם בבית הכנסת ואם בקבוצת תפילה ,לא צריכה להיות
שונה ממלוי כל מצווה אחרת .206פוסקים אחרים מבהירים כי "כל כבודה" אינו חל על פעולה
הנעשית הרחק מן הרחוב הציבורי ,ושנכללות בה נשים בלבד ,או במקום שבו המינים מופרדים.207
אין ספק שקבוצות התפילה לנשים עונות על קריטריונים אלה.
לבסוף ,פוסקים רבים קובעים כי "כל כבודה" הוא מושג יחסי ,התלוי בהרגלים
מקומיים .208בהקשר זה ,הפוסק הידוע הרב שאול ישראלי קובע:
עוד נראה שגבולות ה"כבודה בת מלך פנימה" תלויים במנהגי המקומות ורק במקום
שדרכן של נש ים שלא לצאת לגמרי מבתיהם יש בזה משום פריצות גדר  ...ואף
בדורותינו עובדות בנות ישראל כשרות במשרדים שונים ,בבתי חולים ,בגני ילדים,
 .200תהילים מה,יד.
 . 201לסקירה מקיפה על המושג "כל כבודה בת מלך פנימה" ,ראה סדרת המאמרים של הרב מאיר שורש ,שמעתין יז60:
(טבת תשמ"א) ,עמוד  ;57יז( 64:כסלו ,תשמ"א) ,עמוד  ;57יח( 65-66:ניסן תשמ"א) ,עמוד  ;106יט( 67-68:תשרי-
כסלו ,תשמ"ב) ,עמוד .75
 .202משנה תורה ,הלכות אישות ,יג,יא; טור ורמ"א ,חושן משפט ,סימן עב ,סעיף א.
 .203שבועות ל,א; טור ושולחן ערוך ,חושן משפט ,סימנים צו ,ו-קכד.
 .204שו"ת בני בנים ,חלק א ,סימן מ .ראה גם שם ,מאמר ו .תורגם חלקי לאנגליתR. Yehuda Herzl Henkin, :
Responsa on Contemporary Jewish Women’s Issues (Ktav: Hoboken, New Jersey, 2003), Chap. 24, pp.
.196-200
 .205לעיל ,הערה  . 202נעיר כי הרב ישראל בן חיים ברונא ,שו"ת מהר"י ברונא ,סימן רמב ,טוען כי לא פוסקים על פי
הכל ל של "כל כבודה" .שו"ת חתם סופר ,אבן העזר ,חלק ב ,סימן צט ,מתנגד לפסק זה של מהר"י ברונא .ראה גם:
הרב יוסף אנגל ,גליוני הש"ס ,שבת סז,א ,ד"ה "שם ,ר"ש היא"; הרב נחום ווידנפלד ,שו"ת חזון נחום ,חלק א ,סימן
צט ,סעיף ג; והדיון של הרב צבי זאב הכהן פריעדמאן ,על ספרו של הרב יוסף ענגל ,תפארת יוסף ,בראשית (מאנסי,
תשס"ד) ,פרשת וירא ,בראשית יח:ט ,עמוד קכא.
 .206באופן מפתיע ,הרב שכטר (לעיל ,הערה  )62סובר כי הכלל "כל כבודה" הוא הסיבה שנשים אינן מצטרפות למנין.
הראינו למעלה (הערה  )3שלפי רבים מן הפוסקים ,אם לא רובם ,קיים מגוון מקרים שבהם נשים יכולות להצטרף
ביחד עם גברים ,שלא לומר עם נשים ,למנין של עשרה; ראה טקסט סמוך להערה  ,24לעיל .למרות שתפילה בציבור
אינה אחד מן המקרים ,הסיבה אינה קשורה ל"-כל כבודה" .נראה ברור שהכלל "כל כבודה" אינו רלוונטי לקיום
טקסים דתיים באופן כללי ,ולקבוצות תפילה באופן מיוחד.
 .207הרב גבריאל ציננער ,נטעי גבריאל – דיני ומנהגי פורים ,סימן יג ,סעיף ג ,סוף ס"ק ו .הרב שלמה חיים אבינר ,חסד
נעוריך (ירושלים  ,)1991עמוד  68והלאה – ראה במיוחד עמוד .72
 .208הרב שאול ישראלי ,הערת העורך  ,4עמוד  266למאמרו של הרב משה דב וילנר ,התורה והמדינה ד (אלול תשיב),
עמוד  – 221נדפס מחדש :בצומת התורה והמדינה (ירושלים :צומת  ,)1991ג ,עמוד  ,230סעיף ז ,עמוד  ;235הרב
יששכר הלוי לוין ,התורה והמדינה ה-ו (תשי"ג-תשי"ד) ,עמוד  ,55סעיף יב ,עמוד  -61נדפס מחדש :בצומת התורה
והמדינה ,ג ,עמוד  ,236סעיף ח ,עמוד  ;242הרב אריה בינוסובסקי (בינה) ,התורה והמדינה ה-ו (תשיג-תשיד) ,עמוד
 ,62סעיף יד ,עמוד  – 70נדפס מחדש :בצומת התורה והמדינה ,ג ,עמוד  ,221סעיף ו ,עמוד  ;228שו"ת מקווה המים,
חלק ג ,יורה דעה ,סימן כא; שו"ת בני בנים ,לעיל ,הערה  ;204הרב אשר אליעש ,מובא בשו"ת רבבות אפרים ,חלק ו,
סימן סח .באופן מפתיע ,נראה שאפילו הרב מנשה קליין מסכים שיש אלמנט יחסי ב"-כל כבודה"; ראה שו"ת משנה
הלכות ,חלק ד ,סימן קכה .לרשימה זו יש להוסיף את כל אותם פוסקים המתירים לנשים לקבל תפקידי הנהגה
(נבחרים או אחרים) .ראה הרב חיים הירשנזון ,שו"ת מלכי בקודש ,חלק ב ,כמו גם מכתבים שונים של פוסקים
מסכימים בכרכים ג ו-ו; הרב יעקב לוינסון ,התורה והמדע (ניו יורק :תרצ"ב) ,עמודים  ;22-54שו"ת משפטי עוזיאל,
חושן משפט חלק ג ,סימן ו; הרב שמואל אלימלך טורק ,הדרום מא (ניסן תשלה) ,עמוד  ,63ושו"ת פרי מלכה,
סימנים סז-עא; הרב אליהו בקשי דורון ,תורה שבעל פה ,כ (תשל"ט) ,עמוד סו ושו"ת בנין אב ,חלק א ,סימן סה;
הרב יוסף קפאח ,האשה וחינוכה (כפר סבא :אמנה ,תש"מ) ,עמוד  ;37הרב שלמה גורן ,בראיון למעריב,1/4/88 ,
חלק שני ,עמוד  ;3הרב חיים דוד הלוי" ,זכות אשה לבחור ולהבחר" ,תחומין י (תשמ"ט) ,עמוד  ,118ושו"ת מים
חיים ,חלק א ,סימן ע .ראה גם הרב שמעון פדרבוש ,משפט המלוכה בישראל ,עורך :בן ציון רוזנפלד (ירושלים:
מוסד הרב קוק  ,)1973עמוד  ; 69אריה א .פרימר" ,נשים במועצות דתיות :ההלכה דוקא בעד" ,הצופה,3/11/86 ,
עמוד .3
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ובבתי ספר ,ואין פוצה פה ומצפצף.

אין ספק שמהפרספקטיבה של "כל כבודה" ,השתתפות של אשה בקבוצת תפילה אינה שונה
מעירובה ואפילו הנהג תה בכל מוסד אחר לנשים .לאור המציאות של המאה העשרים וההשתלבות
הבלתי מעורערת של נשים דתיות  -חרדיות ,210דתיות  -לאומיות או אחרות  -בכל תחומי החיים,
ההאשמה של "כל כבודה" בפשטות אינה נשמעת אמיתית.
הניתוח שהוצג לעיל מוביל למסקנה שעם כל הכבוד הראוי ,הטיעונים ההלכתיים המוצגים
על ידי הגישה המחמירה אינם משכנעים .טענת גישה זו  -שקבוצות תפילה לנשים כשלעצמן
מפרות את ההלכה  -נדמה גם שאינה מבוססת היטב וגם שאינה משכנעת באופן מוחלט .אין כאן
כל אמירה ,כמובן ,על השאלה אם קבוצות התפילה רצויות או אם הן "רעיון טוב" בראיה לטווח
רחוק .אכן ,רבים מן הנושאים שהועלו על ידי בעלי הגישה המחמירה יכולים להיות מנוסחים
מחדש כדאגה לערכים תורניים .לנו יהיה עוד לומר בהמשך ביחס למדיניות ציבורית ושיקולים
השקפתיים מעין אלו.
ג .הגישה האמצעית
כפי שציינו בהערות הפתיחה ,קיימת גם גישת ביניים בנושא זה הטוענת ,שלפחות
תאורטית  -בהשערה שכל הדברים שבקדושה מושמטים , 211קבוצות תפילה לנשים יכולות
להתקיים בהתאם להלכה .בגישה זו נכללים הרב משה פינשטיין ,הפוסק המובהק של יהדות
אמריקה; הרב אברהם אלקנה שפירא ,הרב הראשי האשכנזי של ישראל לשעבר ,וראש ישיבת
מרכז הרב בירושלים; הרב הראשי הבריטי לשעבר עמנואל יעקובוביץ ,יחד עם בית הדין דלונדון;
וכפי שצוין בסיום סעיף א' ,הרב הראשי לישראל לשעבר הרב שלמה גורן .212הרב נחום אליעזר
רבינוביץ ,ראש הישיבה של ישיבת ההסדר ברכת משה בישראל ,גם פסק בהתאם לגישה זו.213*,213
רבנים אלה אינם מוטרדים על ידי ההתנגדות שהוצגה בסעיף הקודם על ידי הרב שכטר וחבריו.
עמדתו של הרב פינשטיין באה לידי ביטוי בסדרת תשובות ומכתבים שנכתבו במשך עשור.
הפתיח לסדרה זו הוא גילוי דעת שנכתב בי"ח אלול תשל"ו ( )25.8.96עבור הרב יהודה קלמר ,הרב
דאז של בהכ"נ "ישראל הצעיר" בברוקליין ,מסצ'וסטס .הרב קלמר שיתף אותנו 214בכך ששאלתו
המקורית לרב פינשטיין היתה בנוגע להקפות נשים .הרב קלמר פנה תחילה לרב סולוביצ’יק ,אך
 .209לעיל ,הערה .208
Gershon Kranzler, “The Women of Williamsburg: A Contemporary American Hasidic Community,” .210
 ;Tradition 28:1 (Fall 1993), pp. 82-93תמר אל אור" ,משכילות ובורות" (תל אביב :עם עובד ;)1993 ,יהודית
רותם" ,אחות רחוקה" (תל אביב :סטימצקי  .)1993ראה גםMonique C. Katz, “Communications: Women :
.and Orthodoxy,” Tradition 34:2 (Summer 2000), pp. 99-100
 .211נקודה זו נידונה למעלה באריכות בחלק א .ראה גם הערה  ,74לעיל.
 .212הרב משה פינשטיין מצוטט בהמשך הטקסט – ראה ,עם זאת ,הערה  ,224להלן .הרב שפירא דן בעמדתו בשיחה
מוקלטת עם דב פרימר ,הרב אלישע אבינר וד"ר יואל וולוולסקי .25/7/97 ,ראה גם R. Avraham Weiss, Women
 ,at Prayer (Hoboken, N.J.: Ktav Publishing House, Inc., 1990), p. 111והערה  ,74לעיל .עמדת הרב יעקובוביץ
ובית הדין דלונדון מופיעה להלן ,הערה  ,222וזו של הרב שלמה גורן מובאת לעיל ,הערה  .57ראה גם הרב יונתן זקס,
להלן ,הערה  ;222הרב יהודה הרצל הנקין ,לעיל ,הערה R. Eliezer Berkovits, Letter to The Jerusalem ;129
 .Post, September 20, 1985, p. 15עמדה זו נתמכת גם על ידי  ,R. Avraham Weiss, Women at Prayerשם; הרב
אליקים גצל אלינסון ( ) 1987בתוספת שעוד לא יצאה לאור לתרגום באנגלית של האשה והמצוות; וכן על ידי הרב
שאול ברמן ,בהרצאה פומבית בבית הכנסת של לינקולן סקוור ,10/12/86 ,ושוב בשיחה עם אריה א .פרימר ,יולי
.1987
 .213הרב נחום אליעזר רבינוביץ פסק לקולא הן בענין תפילת נשים ,בשיחה עם דב פרימר  26/9/94 ,וכן  ,3/7/97והן בענין
הקפות נשים בשמחת תורה ,בראיון עם דב פרימר ובן ציון גרינברגר ,26/9/94 ,ועם דב פרימר .28/6/97 ,גם הרב
אהרון ליכטנשטיין ,בראיון עם דב פרימר ,26/9/94 ,טען שריקודי נשים עם ספר תורה בשמחת תורה מותרים על פי
ההלכה; עם זאת ,הדיון עם הרב ליכטנשטיין היה תאורטי בלבד ,ולא פסק הלכה למעשה .שני רבנים אלה ציינו כי
אין לקיים הקפות נשים בעזרת גברים ,אלא מאחורי מחיצה או בחדר נפרד .ראה גם הערה  ,*225להלן.
* .213רבנים נוספים כתבו על תמיכתם בקבוצות תפילה לנשים ופסוידו עליות .ראה :הרב בני לאו" ,קהילה מעצבת את
חגיגות בת מצווה" ,בבת מצווה ,שרה פרידלנד בן ארזה ,עורכת (ירושלים :מת"ן  ,)2002עמודים  – 69-83ראה
במיוחד עמוד  80והלאה[ .מאמר זה הופיע שנה אחר כך בתרגום לאנגליתR. Benny Lau, “Community :
Designed Bat Mitzvah Celebrations,” in “Traditions and Celebrations for the Bat Mitzvah,” Ora
 .]Wiskind Elper, Editor (Urim Publications: Jerusalem, 2003); pp. 35-54 - see esp. p. 50ffהרב לאו מציין
כי הוא התייעץ עם מספר רבנים גדולים שאת שמם הוא לא מזכיר .הוא מעיר כי לא היתה שם אמירה של דברים
שבקדושה ,כולל קדיש ,קדושה ,וברכו .יתר על כן ,הנשים לא אמרו את ברכות לימוד התורה כחלק מברכות השחר,
אלא אמרו אותן ,ללא אמירת ברכו לפני כן ,לפני הפסוידו -עליה .באותו ספר ,ראה את הדעות הדומות של הרב
בנימין קלמנזון (עמודים  ,)522-524הרב דוד ביגמן (עמודים  ,)525-526והרב יהודה גלעד (עמודים .)527-528
 .214בשיחה עם אריה א .פרימר.17/6/96 ,
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לאחר שהלה ביטא דעה שלילית בנושא ,215הרב סולוביצ’יק עודד את הרב קלמר לדון בענין גם עם
הרב פינשטיין .בשיחתם ,הרב פינשטיין התייחס דווקא להקפות נשים ,ובאופן ברור ניסה להניאו
מהתרת מנהג זה בבית הכנסת שלו* .215עם זאת ,בגילוי הדעת שכתב  -ומאוחר יותר פרסם  -הרב
פינשטיין החליט להתייחס לסוגיה הרחבה יותר של התנועה לשחרור האשה .בין היתר ,מסביר
216
הרב פינשטיין:
איברא דאיכא רשות לכל אשה לקיים אף המצות שלא חייבתן תורה ויש להם מצוה
ושכר על קיום מצות אלו  ...אבל פשוט שהוא רק בחשקה נפשה לקיים מצות אף
כשלא נצטוותה .אבל מכיון שאינו לכוונה זו אלא מצד תורעמותה על השי"ת ועל
תורתו ,אין זה מעשה מצוה כלל ,אלא אדרבה מעשה איסור שהאיסור דכפירה
שחושבת דשייך שיהיה איזה חלוף בדיני התורה היא עושית גם במעשה שחמיר.
למרות שגילוי הדעת נכתב ב ,1975-כפי שהערנו למעלה ,הוא נדפס רק בשנת  .1982לא עבר
זמן רב עד שרבנים שונים בקשו שהרב פינשטיין יבהיר את עמדתו .ההבהרה הראשונה ,למרבה
הצער ,לא נכתבה על ידי הרב פינשטיין עצמו ,אלא על ידי מזכירו ונכדו ,הרב מרדכי טנדלר ,על
נייר מכתבים של הרב פינשטיין .עם זאת ,התשובה של מאי  1983מבוססת על שיחותיו של הרב
טנדלר עם סבו .217התשובה המפורסמת מובאת להלן:
י"ד סיוון תשמ"ג
לכבוד ידידי הרה"ג מוהר"ר מאיר פונד שליט"א
הנה ידועה שיטת מרי סבי [שנדפס] באגרות משה ח"ד סימן מ"ט ואעתיקו
כאן רק להדגשה" :אבל מכיון שאינו לכונה זו אלא מצד תורעמותה על השי"ת ועל
תורתו אין זה מעשה מצוה כלל ,אלא אדרבה מעשה איסור שהאיסור דכפירה
שחושבת דשייך שיהיה איזה חלוף בדיני התורה ,היא עושית גם מעשה שחמיר"
למעשה קשה למצוא מציאות שחסרון זה לא יהיה ,ולפיכך קשה לנו להגיד על
שום "מנין נשים" שאין חסרון במעשיהן.
ורק באופן סברה לחוד ,אפשר להגיד שאם יש קבוצת צדקניות שכונתן רק
לשם שמים ,בלי שום ערעור על תורת ה' ומנהגי ישראל ,אז כמובן מה שייך למנוען
מלהתפלל ביחד.
וגם יכולות לקרוא מס"ת ,רק יזהרו שלא לעשותו באופן שיש לטעות שזה
כמעשה קריאה בציבור ,למשל ,לא יברכו ברכת התורה בפרהסיא ,או יסמכו על מה
שבירכו מקודם ,או במקרה שעדין לא בירכו ,יברכו לעצמן.
וכמובן ,שייך עוד פרטים שנכללות בדאגתינו לזהור בענין זה .ויש לכל "בעל
הוראה" לנהוג ,בענין זה באופן שיטעים להשקפה זה.
אסיים בברכה שתנהיג רבנותך לשם שמים ,לתפארת השם ותורתו.
בידידות,
מרדכי טנדלר
נ.ב .ואין איסור גמור לאשה נידה מלהסתכל או ליגע בס"ת ,גם שנכון שיחמיר ,מ"מ
נתפשט שמקילות בזה .הנ"ל.
בשיחה שקיימנו עם הרב טנדלר ,הוא הסביר שסבו השתמש לעיתים קרובות במונח "בעלי
הוראה" כדי לציין את אותם הרבנים שהגיעו למעמד שהם ראויים לפסוק בתחומים המורכבים
יותר של ההלכה ,כמו הלכות נידה (טהרת המשפחה) וחושן משפט (דיני ממונות) .רק רבנים אלה
היו במעמד הנדרש לפסוק בעניינים הלכתיים עם השלכות קהילתיות רחבות כל כך* .217מספר
 .215ראה חלק ה בהמשך.
* .215ראה גם בשיחות שקיים הרב שלמה ריסקין עם הרב פינשטיין ,להלן ,הערה .264
 .216שו"ת אגרות משה ,חלק אורח חיים ד ,סימן מט.
 .217דבר זה אומת על ידי הרב טנדלר בשיחה עם דב פרימר .16/9/97,הרב טנדלר העיר כי הדיונים שקיים עם סבו התנהלו
ביידיש .התשובה שהופיעה מאוחר יותר ,שנכתבה על ידי הרב טנדלר בעברית עבור הרב מאיר פונד מברוקלין ,ניו
יורק ותאריכה יד סיוון תשל"ג ( ,)26/5/83היתה מבוססת על ניסוחיו וביטוייו של הרב פינשטיין .בנקודה אחרונה זו,
ראה התכתבות בין הרב ברטרם לף והרב אלפרד כהן The Journal of Halacha and Contemporary Society 34
 .(Fall 1997), pp. 115-118ראה גם במה שציינו למעלה בסוף הערה  .65מכתבו של הרב טנדלר מובא בשינויים קלים
כנספח ג למאמרו של הרב אליאב שוחטמן" ,מניין נשים בכותל" ,תחומין טו (תשנ"ה) עמודים 161-184.
* . 217הרב מרדכי טנדלר ,בשיחה עם דב פרימר ,שם .ראה גם את ההערות הרלוונטיות של הרב אברהם שפירא בטקסט,
להלן ,אחרי הערה  .*225הרב עובדיה יוסף ,יום השישי ,טז אייר תשנ"ז ( ,)23/5/97עמוד  ,26וכן בכז טבת תשס"ב
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חודשים אחרי פרסום גילוי הדעת שהובא למעלה ,יצאה הבהרה לא מתוארכת באנגלית ,218ששוב
הועלתה על הכתב על ידי הרב מרדכי טנדלר ,על נייר מכתבים של הרב משה פינשטיין .שם כתובים
הדברים הבאים:
בחודשים האחרונים ,הגיעו בקשות רבות מאת רבנים ,ראשי קהילות ,וחברים
בארגונ י נשים ,להבהרה של המכתב שנכתב בשם סבי שליט"א לרב פונד .לאחר
התיעצות עם סבי שליט"א ,מוגשת ההבהרה הבאה :כפי שנאמר במכתבי ,הדיון
המפורט היה במישור התיאורטי בלבד .סבי חש שבאופן מעשי האפשרות שקבוצת
נשים ,או במקרה זה גם קבוצת גברים ,הקיימת בכל קהילה שהיא ,תמלא את
הקריטריונים הפילוסופיים הנרחבים שנזכרו בתשובתו הנדפסת אינה סבירה .על כן,
באופן מעשי ,הוא אינו מעודד או באמת משלים עם יצירת קבוצות תפילה לנשים.
הרב מרדכי טנדלר
סגן למורי סבי הגאון הרב משה פינשטיין שליט"א.
התשובה האחרונה של הרב משה פינשטיין ניתנה בעל פה באוקטובר  ,1983והיא חד משמעית.
הרב חיים ספרינג ביקש מהרב מרדכי טנדלר לדון עם סבו בקשר להלימות של קריאת המגילה
לנשים הנערכת בכל שנה ברחובות .הרב טנדלר ענה שלרב פינשטיין לא היתה כל התנגדות לקריאה
מעין זו . 219עם זאת ,יש להכיר בכך שהואיל ונשים מחויבות מן הדין בקריאת מגילה ,הרעיון של
קריאת מגילה לנשים הוא בעייתי פחות בעיני סמכויות הלכתיות ,מאשר הרעיון של קבוצות
תפילה לנשים .כתוצאה מכך ,פוסקים רבים - 220כולל כמה מאלה המתנגדים לקבוצות תפילה
( )11/1/02עמוד  , 26ציין שאין לסמוך על פסיקתו ההלכתית של רב כלשהו ,גם אם ידוע שהוא בקיא בתורה ,אם ידוע
שהוא אינו בקיא בהלכה .אם סומכים על פסיקה הלכתית מעין זו ,ומתברר למפרע שהפסק היה מוטעה ,השואל
נחשב כמזיד במעשיו .עמדה דומה ננקטה על ידי הרב חיים מוולוז'ין ,שו"ת חוט המשולש ,חלק א ,סוף סימן יג .ראה
גם שו"ת הרשב"א ,חלק א ,סימן צט (בסוף) .עם זאת ,אם הרב בקיא בהלכה ,אין השואל נושא באחריות למעשיו
אם הפוסק הטעה אותו בפסיקתו .ראה :שו"ת אגרות משה ,חלק אורח חיים א ,סימן קפו ,ד"ה "ואף שהביאור",
וחלק אבן העזר ד ,סימן סא ,ד"ה "ולפי זה כשאחד" ,עמוד  .221למרות זאת ,הרב נחום אליעזר רבינוביץ ,דרכה של
תורה (ירושלים :הוצאת מעליות ,תשנ"ט) ,עמוד  ,212ובשיחה אישית עם דב פרימר  ,17/1/04 ,טוען כי השואל עדין
אחראי בסופו של דבר למעשיו .לפיכך ,הוא פטור מאחריות רק אם הפוסק טעה בשיקול הדעת שלו .עם זאת ,כפי
שהרב זכריה הלוי ,המאור הגדול ,סנהדרין ,תחתית עמוד יב,א (בעמודי הרי"ף) כותב ,אם הפוסק טועה באופן ניכר,
כלומר פוסק בניגוד לטקסטים הקלאסיים או לספרי ההלכה ("בדבר ברור כדבר משנה") ,האחריות מוטלת על
השואל שהיה צריך לדעת את המקור ,ובכל זאת שמע בעצת אותו פוסק.
 .218התרגום לעברית הוא שלנו.
.219הרב חיים ספרינג ,בהתכתבות אישית עם אריה א .פרימר (נובמבר ( )1985בתרגום מאנגלית)" :אין לי כל התנגדות
לקריאה זו בספריית בית הכנסת .מדוע אתה שואל את השאלה? ישנם דברים שלא שואלים ,כיון שברגע ששואלים
עליהם ,הם הופכים לשאלות פוליטיות עם כל המתח הנלווה לכך .צריך לדעת מתי לשאול שאלה".
 . 220רבה הראשי של באר שבע ,הרב אליהו כץ ,האשל( ,בטאון המועצה הדתית באר שבע) ,יג (ניסן תשל"ו) ,עמודים ,41
 ,48 ,42נדפס מחדש בשו"ת באר אליהו ,אורח חיים ,סימן רפב – ראה גם Letter to the Editor, Shirah Leibowitz
 ;Schmidt, Tradition, 33:2 (Spring 1999), p. 80-82הרב הראשי של תל אביב ,הרב חיים דוד הלוי ,מקור חיים
לבנות ישראל ,סימן לג ,סוף סעיף ו; הרבנים הראשיים של מעלה אדומים ,הרב יהושע כץ ומרדכי נגרי ,מעלות,185 ,
פרשת תצווה תשנ"ו ,הלכה סדורה ,חלק ב' ,סימן ה ,וכן בשיחות עם דב פרימר ,ג' אדר תשנו ( – )23/3/1996פסק זה
נדפס מחדש גם בשנה לאחר מכן במעלות ,פרשת ויקרא תשנ"ז ,הלכה סדורה; הרב רפאל אייפרס ,שו"ת ושב ורפא,
אורח חיים ,סימן לא; הרב אריאל פיקאר ,תחומין יח (תשנ"ח) ,עמודים  ;361-368הרב יהודה הרצל הנקין" ,מהו
כבוד הציבור" ,הדרום נה (אלו תשמ"ו) ,עמודים ( 33-41ראה במיוחד ראש עמוד  – )37הרחיב ושינה בשו"ת בני
בנים ,חלק ב ,סימן י; תורגם לאנגליתResponsa on Contemporary Jewish Women’s Issues (Ktav: :
 ;Hoboken, New Jersey, 2003), Chap. 9, pp. 61-76הרב יהודה הרצל הנקין ,ציבור נשים בקריאת המגילה,
קשוט ,ד( ,אדר ב /ניסן תשנ"ה) ,סימן יד ,עמודים  - 8-10נדפס מחדש בשו"ת בני בנים ,חלק ג ,סימן ז; R. Yehuda
Herzl Henkin, Equality Lost: Essays in Torah, Halacha and Jewish Thought (Jerusalem: Urim
 ;Publications, 1999), pp. 54-65הרב יהודה הרצל הנקין" ,קריאת מגילה על ידי נשים – המחלוקת אינה בהלכה",
הצופה ,יד אדר תשנ"ט ( ,)02.03.99עמוד  – 9נדפס מחדש בשו"ת בני בנים ,חלק ד ,מאמר ה; הרב יהודה הרצל
הנקין" ,חופה ומגילה" ,הצופה ,ה אדר תשס"ד ( ,)27.02.04המוסף ,עמוד  ;4הרב גדליה פעלדער ,מצוטט על ידי הרב
הנקין ,הדרום ,שם .הרב הנקין אישר את דיוקו של הציטוט בשיחה עם אריה א .פרימר ,29.04.92 ,למרות ההשמטה
בהבאת תשובה זו בגרסה המחודשת של שו"ת בני בנים .ראה גם :הרב ברוך גיגי ,הרב דוד ביגמן ,והרב יהודה גלעד,
בבת מצוה (ירושלים :מת"ן ,)2002 ,שרה פרידלנדר בן -ארזה ,עורכת ,עמודים  ;519-528הרב אלי קהאן" ,שימוש
סלקטיבי בהלכה" ,הצופה ,ה אדר תשס"ד ( ,)27.02.04המוסף ,עמוד  ;4והרב רמי ברכיהו" ,מגילת נשים" ,הצופה,
יב אדר תשס"ד ( ,)05.03.04המוסף ,עמוד  .5דעות דומות הובעו בעל פה על ידי :הרב דוד קאהן ,בשיחה עם הרב
ישראל שאול פרימר ,מרץ  ,1979ולאריה א .פרימר ,מרץ  – 1980עם זאת ,בשיחה עם אריה א .פרימר ,27.08.03 ,הרב
קאהן ציין שהוא היום מחשיב קריאות כאלה לא ראויות כיון שהן תוצאה של התנועה הפמיניסטית [ראה גםR. :
]) ;David Cohen, “Legal-ease,” Letter to the Editor, Jewish Action 60:2 (Winter 5760) (1999הרב דוד
פינשטיין ,בשיחה עם אריה א .פרימר ונח דיר ,26.03.91 ,ולאריה א .פרימר ,דב פרימר  ,ונח דיר ;19.03.95 ,והרב לוי
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יצחק הלוי הורוביץ ,הרבי דבוסטון ,בשיחה עם מר נח דיר ,מרץ  – 1990עם זאת ,ב ,13.04.79הגבאי של הרבי ,נתנאל
פיטרמן ,כתב את הדברים הבאים" :מאז שהרבי התעסק בסוגיה זו בשנות התשעים המוקדמות ,כל שאלת 'זכויות
נשים' הפכה להרבה יותר מסובכת ,והרבי היה רוצה לבחון הלאה את הסוגיה הרחבה יותר" .הרב אהרון
ליכטנשטיין ,בשיחה עם הרב חיים ברובנדר ,במרץ  1992ופברואר  ,1994ולדב פרימר  21.10.1992 ,וכן ,19.02.1994
גם מתיר קריאת מגילה לנשים .למרות זאת ,הרב ליכטנשטיין מיעץ לנשות ירושלים לא לקרוא כאשר טו אדר יוצא
בשבת (פורים משולש) .במקרה כזה ,ירושלמים קוראים ב-יד אדר ,וכפי שהערנו קודם (ראה דיון סמוך להערה ,42
לעיל) ,פוסקים רבים טוענים שכיון שהקריאה אינה בזמנה ,יש דרישה מעכבת למנין( .בכל שנה אחרת ,עדיף לקרוא
במנין ,אך הוא אינו מהווה תנאי מקדים לקיום המצווה) .בעוד שרוב הפוסקים מסכימים כי עשר נשים אכן מהוות
מנין לשם מקרא מגילה אפילו בפורים משולש ,ישנו מיעוט שחולק (ראה לעיל ,הערה  106ודיוןAryeh A. Frimer, :
 ,Traditionלעיל ,הערה  .)3הרב ליכטנשטיין טוען ,לפיכך ,כי עדיף להחמיר על מנת לוודא שקיום החיוב אכן בוצע.
השווה לדעת הרב יוסף דב הלוי סולוביצ’יק ,טקסט להלן ,סמוך להערות  .265-267הרב אהרון סולוביצ’יק ,בשיחה
מוקלטת עם דב פרימר  ,08.07.97 ,פסק שבקהילות כמו אלה בישראל ,שם כבר יש מנהג ממוסד לקרוא קריאה שניה
לנשים ,לא חשוב אם בעל הקורא הוא גבר או אשה .במקומות אחרים ,בהם המנהג אינו כל כך נפוץ ,אין להתיר
קריאת מגילה מיוחדת לנשים (מסיבות של השקפה ומדיניות ציבורית; ראה לעיל ,חלק ה) .עם זאת ,והיה והרב
המקומי יחשוש שהתוצאה תהיה מחלוקת בקהילה ,עליו להמנע מלנקוט עמדה כלשהיא בנושא .באופן דומה ,הרב
יעקב אריאל טוען שלמרות שבאופן עקרוני נשים יכולות לקרוא עבור נשים אחרות ,אל להן להפרד באופן מיוחד מן
הקהילה על מנת לעשות כן (משום "פרסומי דניסא") אם אינן מוכרחות ,או אם קריאה נפרדת לנשים תתקיים בלאו
הכי; ראה :הרב יעקב אריאל ,שו"ת באהלה של תורה ,חלק ב ,אורח חיים ,סימן קה והערותיו במשה שטרן ,מגילת
העצמאות ,מקור ראשון ,ז אדר תשס"א ( )02.03.01עמודים .16-17
הרב עובדיה יוסף ,שו"ת יביע אומר חלק ח ,אורח חיים סימן נו ,סוף סעיף ד ,כותב..." :ולאפוקי ממה שכתב
בשו"ת משנה הלכות מהדורה תניינא (חלק א חלק אורח חיים סימן תקנ) לערער על מנהג הנשים שעושות מנין בפני
עצמן לקריאת המגילה ...ואדרבה יש לעודד המנהג הנ"ל ,ובלבד שהמוציא אותן ידי חובת מקרא מגילה ,יהיה בקי
בקריאתה כהלכה"  .שו"ת משנה הלכות הנזכר עוסק במנהג שאשה אחת קוראת מגילה עבור כל הנוכחות .משתמע
מן התשובה של הרב יוסף שהוא מעודד את המנהג באופן כללי .למרות כל זאת ,ראוי לשם הדיוק להצביע על כך
שתשובה זו מתמודדת עם שאלת הצטרפות נשים למנין עבור מקרא מגילה ,ולא עם שאלת קריאת אשה עבור נשים
אחרות .אכן ,למיטב ידיעתנו ,הרב עובדיה יוסף מעולם לא התמודד עם שאלה אחרונה ישירות באף אחד מכתביו,
למרות שהוא גם לא שולל אותה ,למרות ההזדמנויות הרבות בהן יכול היה לעשות כן .כנראה שהסיבה לכך היא
טענתו שמצד הדין ,נשים יכולות לקרוא אפילו עבור גברים ,למרות שהוא מתיר זאת בפועל לנשים ספרדיות רק אם
אין כל אפשרות מציאותית אחרת (בשעת הדחק) .ראה יחוה דעת ,חלק ה ,סימן לד ,סעיף ב ,עמוד  ;162משיעורי מרן
הראשון לציון רבינו עובדיה יוסף שליט"א ,חלק א ,גליון יט ,וירא תשנ"ו ,סימן ב; מאור ישראל ,חלק א ,מגילה ד,א,
ד"ה "תוספות ד"ה נשים"; ילקוט יוסף ,כרך ה ,דיני קריאת המגילה ,סימן יב ,עמוד  ;287קצור שולחן ערוך ילקוט
יוסף ,סימן תרפט ,סעיף ז .ואכן ,בנו ,הרב דוד יוסף ,תורת המועדים :הלכות ומנהגי פורים וחודש אדר ,סימן ה,
סעיף ט ,עמוד  ,139ד"ה "והרמ"א" ,מציין כי למרות פסיקות המגן אברהם וקרבן נתנאל (ראה להלן) ,נשים
אשכנזיות (וספרדיות לא כל שכן) יכולות לקרוא עבור נשים אחרות.
הפוסקים שנזכרו לעיל המתירים קריאת מגילה לנשים דוחים שתי פסיקות שמרבים לצטט :הראשונה היא זו
של המגן אברהם ,אורח חיים סימן תרפ"ט ,סעיף ו ,המתבסס על מדרש נעלם רות ומציין שעדיף שנשים ישמעו את
המגילה מפי גבר .למרות שהרב ישראל מאיר הכהן מצטט את המגן אברהם במשנה ברורה ,אורח חיים סימן תרפט,
סעיף ח ,הוא גם מתמודד נגדו באופן נחרץ בשער הציון ס"ק טז ,על אתר .מדרש נעלם אינו מקובל כמקור הלכתי
נורמטיבי על ידי הפוסקים הבאים :ערוך השולחן ,אורח חיים סימן תרפט ,סעיף ה; הרב הראשי לשעבר הרב מרדכי
אליהו ,מובא על ידי הרב משה הררי ,מקראי קודש – הלכות פורים ,ו,ח ,הערה כט; פוסקים רבים אחרים מובאים
על ידי הרב נחמן כהנא ,אורות חיים ,אורח חיים ,סימן תרפט ,סימן ב ,סעיף ו.
הפסיקה השניה היא זו של הרב נתנאל ווייל ,קרבן נתנאל ,בביאורו לרא"ש ,מגילה פרק א סעיף ד ,ס"ק מ,
ונתיב חיים על השולחן ערוך ,אורח חיים סימן רעא ,סעיף ב ,על מגן אברהם ,ס"ק ב ,המציין ,על בסיס תוספות
סוכה לח,א ,ד"ה "באמת אמרו" ,כי זו זילא מילתא (לא מכובד) לאשה לקרוא מגילה עבור קבוצת נשים .למרות
שהערוך השולחן ,אורח חיים ,סימן תרפט ,סעיף ה ,מתיר באופן מפורש לנשים לקרוא עבור נשים אחרות ,דעת
הקרבן נתנאל מובאת על ידי המשנה ברורה מתוך הסכמה ,שם ,שער הציון ,ס"ק טו ,וכף החיים ,אורח חיים שם,
ס"ק יז .למרות כל זאת ,הפוסקים המובאים לעיל (התומכים בקריאת מגילה לנשים) ,כמו גם רבים אחרים הנזכרים
להלן בפסקה הבאה של הערה זו ,יטענו כי הקרבן נתנאל לא הבין נכונה את בעלי התוספות ,שלמעשה דנו בזילות
המעורבת בקריאת המגילה של אשה עבור גברים .הבנה זו של תוספות מובאת במגן אברהם ,אורח חיים סימן רעא,
סעיף ב (כפי שהעיר הקרבן נתנאל עצמו) ,הרב מנחם מנדל אויערבך ,עטרת זהב ,אורח חיים ,סימן תרפט ,סעיף ב,
ד"ה "שנשים" ,הרב יצחק הלוי מ-למגו ,תולדות יצחק על תוספתא מגילה (ירושלים :מכון אופק ,תשס"ב) ,פרק ב
סימן ד ,סעיפים כז,לח ,וכפי שמאושר על ידי הטקסט בתוספות הרא"ש ,על אתר ,המתייחס לגברים במפורש .לפי
גישה זו" ,זילא מילתא" של תוספות הוא ניסוח אחר לרעיון של כבוד הציבור המיושם בקריאת התורה (מגילה לג,א;
שולחן ערוך ,אורח חיים ,סימן רפב ,סעיף ג) ,למרות שיתכן שהשנים אינם זהים .ראה גם הערותיו של הרב חיים
זלמן דימיטרובסקי לרשב "א ,מגילה ד,א ,ד"ה "ואמר רבי יהושע" ,סימן תלא; ההערות הרלוונטיות של הרב יוסף
דב הלוי סולוביצ’ יק ברשימות שיעורים ,הרב צבי יוסף רייכמן ,עורך [ניו יורק :תשמ"ט)] ,סוכה לח,א ,עמוד ,184
ד"ה "ברם לפי התוספות"; אוצר מפרשי התלמוד ,סוכה ,חלק ב ,לח,א ,ד"ה "אי נמי משום".
כפי שהערנו למעלה ,פוסקים רבים – בנוסף לאלה המובאים בשלוש הפסקאות הראשונות של הערה זו –
התנגדו לדעת הקרבן נתנאל .הרב יעקב זאב כהנא ,שו"ת תולדות יעקב ,סימן ה; הרב יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי ,לוח
ארץ ישראל ,פורים דפרזים; הרב שלמה זלמן אויערבך ,מובא על ידי אחיינו הרב דוד אויערבך ,בהליכות ביתה ,פתח
הבית ,סימן כה ,והליכות שלמה ,חלק ב ,מועדי השנה :תשרי-אדר ,פרק יט ,הלכה ג ,הערה ה; והרב יהושע נויבירט,
מדריך הלכתי לאחיות בבתי חולים ,פרק ט ,סעיף ט – כולם טוענים כי אשה אחת רשאית לברך עבור רבות אחרות.
(נעיר ,עם זאת ,כי הרב שלמה זלמן אויערבך ,כפי שתועד בהתכתבות אישית בין אחיינו ,הרב יצחק מרדכי רובין,
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לנשים – 221מסכימים שאין בעיה הלכתית עם נשים הקוראות מגילה לעצמן ,באופן פרטי או
בקבוצה גדולה.
כפי שכבר הערנו ,גישה דומה לקבוצות התפילה לנשים אומצה בצד השני של האוקיינוס
האטלנטי כמדיניות הרשמית של לשכתו של הרב הראשי של בריטניה ,תוך התיעצות עם בית הדין
של לונדון .בטקסט של פסיקתם כתוב כך:
באופן עקרוני ,אין התנגדות לארגון קבוצת תפילה של נשים לאור הקוים
שתוארו במכתבך [כלומר ,התפילה תערך בבית הכנסת בעיר ,ותושמט אמירת קדיש,
קדושה ,וברכות התורה] .עם זאת ,ראוי שנשים לא ימנעו מלהשתתף בתפילה שבה
יוכלו לשמוע ולענות לאותם קטעים הזוקקים מנין ,כלומר ,ברכו ,קדיש ,קדושה,
וקריאת התורה עם ברכות .לכן ,למעשה ,עדיף שקבוצות תפילה לנשים יוגבלו
לאמירת תפילות שאינן חסרות בהעדר מנין ,כמו קבלת שבת לפני ברכו בליל שבת ,או
אמירת הלל כשהדבר רלוונטי.
לרב אשר וינר (כסלו תשנ"ד) ,לא היה מוכן למרות זאת להתיר קריאת מגילה לנשים ,למרות שהוא אינו מציין
מדוע) .באופן דומה ,בקריית צאנז ,המנהג הוא שהרבנית אומרת קידושא רבה עבור הנשים (שירה שמידט ,שיחה
אישית .) 19.01.2001 ,הרב יצחק ליבס ,שו"ת בית אבי ,חלק ה ,סימן טו ,מציין כי פסיקת השולחן ערוך ,אורח חיים,
סימן קצט ,סעיף ז ,שנשים יכולות לזמן לעצמן ,גם שוללת את עמדת הקרבן נתנאל .הפוסקים הבאים גם הם
שוללים את עמדת הקרבן נתנאל :הרב גבריאל ציננער ,נטעי גבריאל – דיני ומנהגי פורים ,פרק יג ,ס"ק ט ,הערה יד;
הרב צבי כהן ,פורים וחודש אדר ,סימן י ,סעיף יז; הרב חיים דוד הלוי ,מקור חיים לבנות ישראל ,סימן לד ,סעיפים
ו-ז; והרב משה מרדכי קארפ ,זר אהרון – קובץ בעניני פורים (ירושלים :אורייתא ,תשמ"ט) ,סימן כא ,סעיף ז,
הכותב" :וכל הפוסקים סתמו בזה דאשה מוציאה נשים ,ומשמע אפילו נשים הרבה" .ראה גם ברב קארפ ,הלכות חג
בחג :פורים ,פרק ז ,סעיף ג ,הערה  ,7עמוד ס ,שם הוא כותב" :ועי"ש בשער הציון שכתב בשם הקרבן נתנאל דאשה
לא תקרא לנשים רבות דזילא בהו מילתא ,ואין נראה כן משאר הפוסקים"; ארבעה מחברים אלה מציינים ,עם זאת,
כי בגלל המדרש נעלם ,קריאת מגילה לנשים אינה מועדפת; למרות זאת ,היא מותרת אם יש בה צורך .ראה גם ערוך
השולחן ,אורח חיים ,סימן רעא ,סעיף ה ,והרב בן ציון ליכטמן ,בני ציון ,חלק ד ,אורח חיים ,סימן רפא ,סעיף ג ,ד"ה
וראיתי" ,שגם הם חולקים על הקרבן נתנאל בהבנת התוספות ,למרות שעמדתם בשאלת קריאת מגילה לנשים אינה
ידועה.
שני הרבנים הראשיים לישראל לשעבר פרסמו עמדות המתנגדות לקריאת מגילה לנשים :הרב הראשי הספרדי
לשעבר ,הרב מרדכי אליהו ,מצוטט על ידי הרב משה הררי ,מקראי קודש :הלכות פורים ,פרק ו ,סעיף ח ,הערה ל;
ואילו הרב הראשי האשכנזי לשעבר הרב אברהם כהנא שפירא מצוטט על ידי עוזרו ,הרב זלמן קויטנר ,במכתב
שהופץ על ידי תנועה הנקראת "נשות אפרת ואחדות ההלכה" ,ופורסם בעיתון יום השישי ,טו אדר תשנ"א
( ,)01.03.91עמוד  .8המכתב של הרב שפירא מורה כי למרות ש"-מבחינה הלכתית ,אשה יכולה לקרוא עבור נשים
אחרות" ,למרות זאת" ,עדיף לא לשנות מן המנהג הקיים" שהונהג על פי הפסק המחמיר של המשנה ברורה (קרבן
נתנאל) .פוסקים רבים אחרים גם חולקים; ראה :הרב מנשה קליין ,שו"ת משנה הלכות ,מהדורה תניינא ,חלק א,
אורח חיים ,סימן תקנ ,הרב אפרים גרינבלאט ,שו"ת רבבות אפרים ,חלק ז ,סימן תקמח ,סעיף ג ,והרב שלמה
אבינר" ,ממי לשמוע מגילה" ,הצופה ,כח שבט תשס"ד ,)20.02.04( ,המוסף ,עמוד .4
לדיון כללי בקריאת מגילה לנשים ראהAryeh A. Frimer, “Women’s Megillah Reading,” in :
“Traditions and Celebrations for the Bat Mitzvah,” Ora Wiskind Elper, Editor (Urim Publications:
.Jerusalem, 2003), pp. 281-304
 .221לדוגמא ,הרב דוד קאהן והרב דוד פינשטיין ,לעיל ,הערות  .66–65במילותיו של הרב דוד פינשטיין (בתרגום
מאנגלית)" :אינך יכול לאסור על נשים לעשות דבר שהן חייבות בו" .ראה גם משיעורי מרן הראשון לציון רבינו
עובדיה יוסף שליט"א ,חלק א ,גליון יט ,וירא תשנ"ו ,שם הרב עובדיה יוסף מתיר לאשה לקרוא מגילה עבור גבר
(במקום הצורך ורק לספרדים) ,ומסכם" :ואין זה חס ושלום כרפורמה ,כי זה הדין וההלכה".
ביחס לשאלה אם לפי ההלכה האשכנזית נשים רשאיות לקרוא מגילה עבור גברים ,הפוסקים הבאים טוענים
שבאופן תאורטי הדבר אפשרי – אך רק בקריאה בלילה :הרב חנוך הניך אייגש ,מרחשת ,חלק א ,סימן כב ,סעיף ט;
הרב אריה צבי פרומר ,שיח שדה ,שער ברכת ה' ,סימן ד ,סוף סעיף כ ,ד"ה "עוד יש ליישב"; הרב צבי פסח פרנק,
מקראי קודש ,פורים ,פרק כט; הרב משה שטרנבוך ,מועדים וזמנים ,חלק ז ,מילואים לחלק ב ,סימן קעא; הרב
שמחה אלברג" ,אם אשה מוציאה איש בקריאת המגילה" ,הפרדס נא:ו (אדר תשל"ז) ,סימן מ ,עמוד  – 9נדפס
מחדש ברב שמחה אלברג ,שלמי שמחה ,חלק ה ,סימן מד .הרב אריה פומרנציק ,עמק ברכה ,קריאת מגילה ,סימן ג,
נוקט בעמדה הפוכה – שהדבר אפשרי – אך רק בקריאה של היום .הפוסקים הבאים מותחים ביקורת על עמדות
אלה :הרב פסח אליהו פאלק ,שו"ת מחזה אליהו ,סימן כב; הרב יצחק ליבס שו"ת בית אבי ,חלק ה ,סימן מז;
והליכות ביתה ,סימן כד ,הערה כג ,ס"ק טו .המחברים הבאים סוברים כי ניתן בפועל לסמוך על דעת בית מדרשו של
המרחשת :הרב דוד אויערבאך ,הליכות ביתה ,סימן כד ,סוף סעיף יב; הרב משה הלוי שטיינברג ,הלכות נשים ,סימן
טו ,סעיף ב; וכן R. Avraham Weiss, “Women and the Reading of the Megillah,” The Torah U-Madda
 .Journal, 8 (1998-1999), pp. 295-317בניגוד לזהR. Aaron Cohen, “Women Reading Megillah for Men: A ,
 ,Rejoinder,” The Torah U-Madda Journal, 9 (2000), pp. 248-263טוען באריכות שלא ניתן לסמוך על הקלה
כזו בפועל מן הסיבות הבאות )1( :היא נאמרה להלכה אך לא למעשה; ( )2היא לא נזכרה על ידי הראשונים או
בספרות ההלכה ,למרות הדיונים הארוכים שנכתבו בנושא קריאת אשה עבור גבר; ( )3היא תוצאה של נסיונות
להסברים אפשריים של הבה"ג – אך ישנם הסברים אפשריים נוספים שהוצעו .ראה גם אריה א .פרימר ,לעיל ,הערה
 ,220ושו"ת בית אבי ,חלק ה ,סימן מז.
41

עם זאת ,השיקול החשוב ביותר הוא המניע שמאחורי הבקשה .אם זו באופן
כנה מוגשת על ידי תלמידות דתיות המחפשות ,כפי שאתה כותב" ,חוויה דתית
מספקת",זה דבר אחד ,ואז ניתן ליישם את קווי היסוד שתוארו למעלה .אך אם
הכוונה האמיתית היא קריאת תגר על מה שמקובל על ידי רפורמה סמלית ,אזי ברור
שיש לנהוג ביתר זהירות .אם מדובר בפעולת הפגנה ,מה שמתחיל בשינויים מינוריים
באופן יחסי יכול להסתיים עם סטייה חמורה הרבה יותר מן הנוהג המקובל...
ביחס לשאלת השימוש בספר תורה על ידי נשים ,אין צורך להתייחס לשיקול
שהזכרת [מהלכות נידה] .אך היות ולא ניתן לומר את ברכות התורה הרגילות ,אין
סיבה שהן לא ישתמשו בחומש לקריאת התורה.222
הצדדים המעשיים של גישה אמצעית זו ידונו באריכות בחלק השני של מאמר זה .223עם
זאת ,קיים תנאי ,שהוצב על ידי רבנים אלה ,הדורש התיחסות מיוחדת .הם דורשים שהמוטיבציה
לתפילות כאלה תהיה רוחנית וכנה; לא ניתן להתירן אם הן נערכות בהשראת הרצון למרוד נגד
ההלכה .למרות שהרב יעקובוביץ משער באופן מפורש שניתן לקיים תנאי זה באופן מעשי ,הרב
פינשטיין די ספקני לגביו ,ולפיכך הוא מעולם לא קידם את קבוצות התפילה לנשים במציאות.
למרות זאת ,כפי שצוטט על ידי הרב טנדלר בגילוי הדעת של מאי  ,1983הרב פינשטיין מותיר דלת
פתוחה לבעלי הוראה להחליט באופן סופי אם תנאי המניע יכול להתקיים ,והאם הוא מתקיים
בפועל . 224ואכן ,למרות שהרב נחום אליעזר רבינוביץ שותף להיסוסים של הרב פינשטיין ,הוא טוען
בכל זאת שישנן קבוצות נשים המקיימות את הקריטריון של לשם שמים .כל מקרה ,מדגיש הרב
רבינוביץ ,צריך לדון לגופו.
המשנה לנשיא לשעבר של בית המשפט העליון בישראל ,השופט הרב מנחם אלון ,בפסק
הדין המפורסם "נשות הכותל" ,מדגיש את החשיבות של יסוד המניע:
דרישת כוונה זו של קיום המצווה מתוך מטרה לקיימה ,ולא מתוך מניע של
אי-התחשבות בדין שבהלכה בגלל "שיקולים זרים" של התנגדות עקרונית לעצם
הפטור על שום שפוגע הוא באישה ,משמשת היא יסוד מוסד בעולמה של הלכה,
בהתקנת תקנות ,בהנהגת מנהגים ובהכנסת שינויים בהם  ...נימוק זה נמנה הוא עם
התפיסות הערכיות שבעולמה של הלכה ,שמשמשות גורם נכבד במדיניות פסיקתה של
ההלכה בכלל ,ובנושאים רגישים ומיוחדים כגון זה שלפנינו.225
 ,R. Immanuel Jakobovits, L’Eyla 28 (Rosh haShana 5750, September 1989) pp. 21-22 .222נדפס מחדש בDear :
.Chief Rabbi, Jeffrey M. Cohen, ed., (Hoboken, N.J.: Ktav Publishing House, Inc., 1996), pp. 90-91
בפברואר  ,1993ממשיכו ,הרב יונתן זקס ,פרסם פסיקה מקילה דומה ביחס לקבוצות תפילה לנשים ,כל עוד תפילות
אלה יתקיימו מחוץ למתחם בית הכנסת .בנוסף לכך ,לא ניתן להשתמש בספר תורה למטרה זו .ראה Jewish
.Chronicle, February 18, 1994, pp. 1, 6 and 18
 .223סוגית ברכות בקריאת התורה לנשים תידון באריכות בחלק ב של מאמר זה .נסתפק עתה בכך שהפוסקים הנודעים
הבאים אוסרים באופן מפורש אמירת ברכות קריאת התורה בקריאת התורה לנשים :הרב עובדיה יוסף ,יום השישי,
יד שבט תש"נ ( ,)09.02.90עמוד  ;30הרב יצחק יוסף ,ילקוט יוסף ,כרך ב ,סימן קמג ,קריאת התורה בעשרה ,סימן ד,
והערה ו; קצור שולחן ערוך ילקוט יוסף ,אורח חיים ,סימן קמג ,סעיף ה; הרב יוסף קפאח ,האשה וחינוכה ,חלק ו,
סימן קנג ,סעיף יב; מנחת יצחק ,לעיל ,הערה  ;5הרב משה פינשטיין ,להלן ,בטקסט סמוך להערה  ;217הרב יוסף דב
הלוי סולוביצ’יק ,להלן ,בטקסט סמוך להערה  ;251הרב הראשי לאנגליה עמנואל יעקובוביץ ובית הדין דלונדון,
לעיל ,סוף הערה  ;36הרב שלמה גורן ,לעיל ,הערה  ;57הרב שאול ישראלי ,לעיל ,הערה * ,66הרב שלמה אבינר ,לעיל,
הערה ** ;66הרב חיים דוד הלוי ,לעיל ,הערה *** ;66וכן R. Gedalia Dov Schwartz, Tradition 26:3 (Spring
 .1992), pp. 97-99נעיר עוד שהרב משה פינשטיין התעקש שלא תאמרנה שום ברכות התורה – אפילו לא ברכות
לימוד התורה המופיעות בברכות השחר – שמא הדבר יצור רושם שקריאת התורה לנשים היא קיום של קריאת
התורה; הרב יוסף דב הלוי סולוביצ’יק ,להלן ,בטקסט סמוך להערה  ,251מסכים .הרב יעקובוביץ ממליץ שיקראו
מתוך חומש במקום ספר תורה ,למרות שהוא גם אינו אוסר על שימוש בספר תורה באופן מפורש .לעומת זאת,
ממשיכו ,הרב זקס ,אוסר זאת מפורשות; ראה לעיל ,סוף הערה .222
 .224לאור הסקפטיות הברורה של הרב פינשטיין ,ניתן אולי לטעון שהוא משתייך למחנה של הרב (הרב יוסף דוב
סולוביצ'יק) ,אחיו הרב אהרון סולוביצ’יק ,והרב גדליה שוורץ (ראה להלן ,חלק ה בטקסט) ,כמי שמתנגד לקבוצות
תפילה לנשים מסיבות השקפתיות ושל מדיניות ציבורית (בשיחה אישית עם ד"ר טובה ליכטנשטיין ,29.05.97 ,והרב
ישראל שאול פרימר .)12.06.97 ,למרות זאת ,בשל הפתח שהוא נותן לבעלי הוראה להחליט בנושא כל מקרה לגופו,
לדעתינו יותר נכון לכלול את הרב פינשטיין בגישה האמצעית .ראה גם בהתכתבות בין הרב ברטרם לף והרב אלפרד
כהן ,הערה  ,217לעיל ,כמו גם בהערה ** ,225להלן.
 .225לעיל ,הערה  ,4בעמוד  308שם; ראה גם עמוד  .323יש להעיר כי סוגית המוטיבציה (קרי המניעים) הרבה פחות
מדאיגה כאשר מדובר על מילוי חובה .לפיכך ,קריאות מגילה לנשים התקבלו באופן יותר בקלות על ידי פוסקים (כפי
שנידון לעיל ,הערות  .)219-221עם זאת ,המדיניות הכללית נתונה תחת השגחה צמודה יותר ביחס לחידושים
ב דברים שאינם חיוב ,בהתאם למאמר חז"ל" :כל המשנה ידו על התחתונה" (בבא מציעא עו,א) .יתר על כן ,היהדות
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הרב רבינוביץ מציע תנאי נוסף למיסוד קבוצות תפילה לנשים .יש להכיר בעובדה
שקבוצות התפילה הן חדשניות ,ונובעות מהתרחשות של שינוי מהותי בחברה במעמד האשה כיום.
עם זאת ,הנסיבות והצרכים עלולים להשתנות מקהילה לקהילה .לכן ,יש לקיים תפילות נשים
והקפות נשים רק אם וכאשר נשות קהילה מסוימת מבטאות צורך לכך ויוזמות את הנושא .על רב
הקהילה ,במקרה זה ,להגיב ולא ליזום*.225
עבור הרב אברהם שפירא ,המניע הנכון שהוזכר לעיל הוא תנאי מוקדם הכרחי ,אך לא
מספק; על המרא דאתרא להיות בטוח שהחידוש אינו מהווה סכנה ליושר ההלכתי ולמסורת
ישראל .אילו היה קיים חשש אמיתי ששינוי כזה עלול להוות קרש קפיצה לרפורמה לא הלכתית
גדולה יותר ,אזי אפילו שינויים המותרים באופן מהותי יאסרו** .225בדומה לרב פינשטיין ,הרב
שפירא טוען שבשל טבען ,החלטות כאלה צריכות להתקבל על ידי אותן סמכויות רבניות
המתמודדות עם סוגיות הלכתיות רציניות ,כמו נידה ועיגון .יש לדון בכל הנתונים הרלוונטים,
כולל ,כפי שנידון לעיל :הסיבות והנסיבות לבקשה; המבקשות; האופי וההרכב של אותה קהילה
מסוימת; והאוירה של אותה עת .רק מי שמודע לכל העובדות ההכרחיות ורגיש לכל הגורמים
המשפיעים יכול לפסוק הלכה בהתאם.
מדברי הרב שפירא ע ולים מספר נושאים קריטיים ,שיבחנו באופן מלא יותר ביתר הפרקים
במאמר זה .בצומת זו ,נוכל לסכם בפשטות את העמדה של הגישה האמצעית באופן הבא :ניתן
לקיים קבוצת תפילה לנשים על פי גדרי ההלכה .עם זאת ,המניע והיושר ההלכתי חייבים להיות
הדאגה הבסיסית והעליונה של הסמכויות הרבניות כאשר הם שוקלים ,על פי כל מקרה לגופו ,אם
להתיר קבוצות כאלה בפועל.
ד .למיגדר מילתא :הלכה ומדיניות ציבורית
מהניתוח שלנו עד כה צריך להיות ברור ,כי לא נראה שהנקודות ההלכתיות הטהורות שהועלו
על ידי "הגישה המחמירה" הן בסיס מספק לאסור קבוצות תפילה לנשים מן הדין .יתכן שהסוגיה
האמיתית בלב התסבוכת היא של השקפה ומדיניות ציבורית .במציאות ,יכול להיות שהשאלה
הבסיסית היא" :האם קבוצות תפילה לנשים הן טובות ליהודים או רעות ליהודים?" לשון אחר:
האם קבוצות תפילה לנשים הן תגובה יהודית ראויה לרצון הנשים למעורבות דתית גדולה יותר?
אם אכן זהו הציר המרכזי ,אז יש להרהר במגוון שאלות משנה ,המתייחסות הן לקהילה והן
לפרט .לדוגמא ,ביחס לקהילה ניתן לשאול :כיצד תפילות אלה משפיעות על תחושת קהילתיות
שנוצרת על ידי חוויות משותפות? האם אנו חותרים תחת מחויבות הקהילה למסורת על ידי מתן
היתר למנהגים וצורות תפילה הנתפסים כחדשניים ומהפכניים ולא כיהדות אותנטית? האם אנו
מטשטשים את ההבדלים בין התנועות האורתודוכסית והלא-אורתודוכסית בתוך היהדות? וביחס
לפרט ,ניתן לשאול :האם קבוצות תפילה לנשים דוחפות את האופק רחוק כל כך שהן יוצרות
ציפיות שלא ניתן להגשימן? האם אותן הנשים ש"יפונקו" על ידי חווית קבוצות התפילה לנשים
יוכלו לחזור למצב של תפילה ציבורית נורמטיבית? האם אנו למעשה מקילים על נשים ששומרות
הלכה באופן גבולי למרוד?
האורתודוכסית תמיד חשדה בסוביקטיביות דתית ,במיוחד כאשר הדבר בא על חשבון קיום משמעותי יותר של
המצווה .ראהR. Joseph B. Soloveitchik, The Halakhic Mind (New York: Seth Press, distributed by the :
R. Joseph B. Soloveitchik, Nora’ot ;Free Press – A Division of Macmillan, Inc., 1986), pp. 62-99
 ;haRav, X, B. David Schreiber, ed. (New York, NY, 1999), pp. 88ffוכן הפניות המובאות בהערה ,*241
להלן.
ביחס לסוגית המניע והכוונה ,בעלי הוראה רבים טוענים שמי שמתכוון לקיים מצווה או טקס לשם שמיים ,אך
מאיזו סיבה לא רצויה טועה בפרט בקיומו ,הוא עדיין יקבל שכר משמים כאילו קיים את המצווה באופן מלא .ראה
הרב צדקיהו בן אברהם ,שיבולי הלקט ,חלק א ,שיבולת ה; הרב חיים יוסף הלוי אזולאי ,דבש לפי ,מערכת כ ,סימן
ד; הרב יוסף חיים ,שו"ת רב פעלים ,חלק ד ,אורח חיים ,סימן ב .עמדה זו נדחית על ידי הרב אברהם מיימון ,שו"ת
לב חנון ,סימן ב.
* .225הערות דומות נאמרו באופן עצמאי על ידי הרב אהרון ליכטנשטיין ביחס להקפות נשים; ראה הערה  ,213לעיל.
** .225הרב שפירא הסביר שזהו הבסיס להלכה "ערקתא דמסאנא"; ראה סנהדרין עד,א-ב .להבנה דומה של הטקסט
בסנהדרין ,ראה הרב אברהם בורנשטיין מסוכטשוב ,שו"ת אבני נזר ,ליקוטי שאלות ותשובות ,סימן קמט; הרב
יוסף דב הלוי סולוביצ’יק ,מובא ברב צבי (הרשל) שכטר ,לעיל ,הערה  ,61עמוד  .133ראוי להעיר כי הרב שפירא
מקרב מאוד את הגישה האמצעית לזו של הרב ,הרב אהרון סולוביצ’יק ,והרב גדליה שוורץ (ראה להלן ,חלק ה) .עם
זאת ,ישנו הבדל ברור בין שתי הגישות :הרב שפירא מאפשר בחינה של כל מקרה לגופו ביחס לענין ה"מדיניות ,בעוד
הרב והרב אהרון סולוביצ’יק בוחנים נושאים אלה בראיה רחבה ,כקשורים באופן בסיסי לאופי ולמהות של קבוצות
תפילה לנשים .ראה גם הערה  ,224לעיל.
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אין הכוונה כאן לרמוז שקבוצות תפילה לנשים אינן מודעות או אינן רגישות לענינים אלה של
מדינ יות ציבורית .אכן ,מחשש של פיצול הקהילה ,קבוצות רבות החליטו להפגש רק בזמן שנשים
בדרך כלל אינן מגיעות לבית הכנסת  -ביום ראשון בבוקר ,בערב ראש חודש ,או בשבת בצהריים.
קבוצות אחרות ניסו באופן מודע להמעיט את האלמנט החדשני של המפגשים ,ולשים דגש גדול
יותר על לימוד משותף .לכמעט כולן יש רב אורתודוכסי מקומי או אישיות רבנית מנחה ומייעצת.
אף על פי כן ,לרוב השאלות שהוזכרו אין תשובות פשוטות או "נכונות" .יתכן שידרשו עשרות שנים
לפני שנוכל להעריך באופן מדויק את ההשפעות לטווח רחוק של חידוש זה.
ההלכה באופן ברור נותנת לפוסקים כח לאסור פעולות או חידושים המותרים על פי ההלכה
משום שיקולים של מדיניות ציבורית ( .226)Public Policyאיסורים כאלה בדרך כלל מופיעים
בספרות ההלכה תחת הכותרת למיגדר מילתא (תקנות מגנות) .לפיכך ,לפוסק יכול להיות החשש
שפסק מקל יפגע באחדות הקהילה או יחליש את המחויבות של בני קהילתו למסורת .לחילופין,
יכול הרב לחשוש שבעלי הבתים (בני קהילתו) יבינו לא נכונה ,ישתמשו לא נכונה ,או ינצלו לרעה
קולא תיאורטית ,וכתוצאה מכך יגיעו בסופו של דבר לעבירה על איסורים אמיתיים .ביחס לסוגיה
הנידונה ,משיחותינו עם רבני קהילה אושרה העובדה כי הכעס סביב הכנסת מנהגים חדשניים
בתוך תפילות הנשים ,והחשש שהשינויים הרדיקליים אינם רחוקים מן האופק ,מנעו רבים
מלתמוך או אפילו לשתף פעולה עם קבוצות אלו.
ראוי לציין שתי אזהרות הנוגעים לאיסורים המבוססים על שיקולי מדיניות ציבורית.
ראשית ,הכרחי להעיר כי הקונצנזוס בקרב הפוסקים הוא ששיקולים של טובת הציבור ,מוצדקים
ככל שיהיו ,אינם נותנים לסמכות הלכתית את הזכות להציג את ההלכה באופן לא נכון .פוסק אינו
חייב להסביר את ההגיון שמאחורי פסיקתו;* 226אך אם הוא מרגיש שיש צורך לתאר בקוים
כלליים את חלק מהסיבות או כולן מאחורי פסיקה מחמירה ,עליו לדייק בתאורו מבחינה
הלכתית .לדוגמא ,פוסק חייב להזהר לא 'לשדרג' שיקול של מדיניות ציבורית על ידי טענה
שהאיסור הוא מדרבנן או מדאורייתא .כמו כן סמכות רבנית אינה יכולה אפילו להציע מקור אחד
לאיסור ,תוך מודעות מלאה לעובדה שהוא אינו מתאים ,והמקור הוא למעשה אחר .בכל מקרה
לגופו ,סילוף של ההלכה ו/או מתן סיבה מוטעית לאיסור יכולה להיות מעורבת בעבירה על אחד או
יותר מן האיסורים הבאים :בל תוסיף ;227שקר ;228וזיוף התורה .229בנוסף לכך ,לעיתים קרובות
התוצאה של סילוף היא הקלות שלא מן הדין בתחומים אחרים , 230רכילות מיותרת ושנאה ,כמו
גם חילול ה' ,ואיבוד גמור של אמון בני הקהילה בסמכות הרבנית  -אם האמת יוצאת לאור.231
בהקשר זה מסכם הרב בנימין לאו*.231
 . 226ראה ,בין היתר ,אנציקלופדיה תלמודית ,כרך ט" ,הלכה ואין מורין כן" ,עמוד שלט; הרב שלמה בן אדרת ,שו"ת
הרשב"א ,חלק א ,סוף סימן צח; הרב יצחק בר ששת ברפת ,שו"ת ריב"ש ,סימן שצד ,ד"ה "עוד ראיתיך"; הרב צבי
הירש חיות ,דרכי הוראה ,חלק שני ,ד"ה "וכן הא דאמרו" .לרשימת דוגמאות ,ראה מילואים למאמר זה ,חלק 4.
* .226הרב יוסף דב הלוי סולוביצ’יק מצוטט על ידי הרב צבי (הרשל) שכטר ,מפניני הרב ,עמ' קפא-קפב .דעת הרב
סולוביצ’יק מבוססת על תוספות לסנהדרין לא,ב ,ד"ה "ואם אמר".
 .227דנו למעלה לגבי איסור בל תוסיף – הוספה על מצוות התורה; ראה לעיל ,בטקסט ובהערה  .91הרמב"ם ,בהתבססו
על בל תוסיף ,אוסר להגיד שדבר אסור מדאורייתא כאשר למעשה מקור האיסור הוא דרבנן .במשנה תורה ,הלכות
ממרים ב,ט נאמר" :אם יאסור [בית דין] בשר העוף [בחלב] ויאמר שהוא בכלל הגדי והוא אסור מן התורה ,הרי זה
מוסיף ,אבל אם אמר בשר העוף מותר מן התורה ואנו נאסור אותו ונודיע לעם שהוא גזרה ...אין זה מוסיף אלא
עושה סייג לתורה" .הראב"ד על אתר חולק ,בטענה שפסוקים מן התורה מצוטטים באופן שכיח כמקורות
טקסטואליים לאיסורי דרבנן .ראה כסף משנה ולחם משנה .לדיון נוסף ,ראה במילואים למאמר זה ,חלק .5
 .228ראה במילואים למאמר זה ,חלק  ,6לדיון בפנים השונים של שקר .כפי שנידון שם ,פוסקים מובילים רבים טוענים כי
אסור לסלף באופן מודע את ההלכה או את ההגיון מאחורי פסיקה מסוימת ,אפילו אם המטרה היא למנוע איסורים
אפשריים בעתיד; אחרים חולקים.
 .229ראה שו"ת אגרות משה ושו"ת אדרת תפארת ,לעיל ,הערה  ;123שו"ת משנה הלכות ,חלק ט ,סימן רסב ,ומהדורה
תניינא ,חלק ב ,יורה דעה ,סימן קיט; הרב שלמה סובול ,שלמה חדשה ,מהדורה תניינא ,הפטרת תולדות (מובא ברב
יעקב יחיזקיה פיש ,תתן אמת ליעקב ,סימן ה ,סעיף לו); הרב דוד קאהן ,שיחה עם אריה א .פרימר ודב פרימר ,
 ;20/3/95הרב זליג אפשטיין ,שיחות עם אריה א .פרימר ונח דיר.8/3/96 ,
 .230בדיון באיסור לאסור את המותר (ראה להלן ,הערה  ,)232הרב שבתי הכהן ,שפתי כהן ,יורה דעה ,סוף סימן רמב,
פלפול בהנהגת הוראות באיסור והיתר ,סעיף ט ,כותב" :לפיכך אם הוצרך לאסור מחמת ספק או מחמת חומרא בזה
שאין האיסור ברור כשמש ,צריך המורה לומר שאין האיסור ברור אלא שאנו מחוייבים להחמיר" .שדי חמד ,אלף,
כלל ריד" ,אסור לאסור את המותר" ,מצטט את הש"ך ,ומוסיף שהדבר נכון אף אם מדובר על "חומרא בעלמא",
כיון שאחרת החומרא עלולה להביא לידי טעות נוספת .ראה גם הרב יוסף אליהו הנקין ,תשובות איברא ,סימן נב,
סעיף ג (בכתבי הגר"י הנקין ,חלק ב) ,ודיונו של הרב אפרים מאיר לסמן ,מובא בשו"ת שרידי אש ,חלק א ,סימן ו,
ס"ק א ,ד"ה "כדי לקיים".
 . 231הרב יהודה הרצל הנקין ,שו"ת בני בנים ,חלק א ,סימן לז ,סעיף יב ,מתנגד בתוקף לשדרוג של איסור ,היות וסילוף
זה פעמים רבות גורר אחריו רכילות ,שנאה ,קולות נגד ההלכה בתחומים אחרים ,חילול ה' ,ואבוד אמון מוחלט
בסמכות הרבנית כאשר האמת תצא לאור( .זאת למרות העובדה ,כפי שנאמר במילואים למאמר זה ,חלקים  5ו,6-
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הרב אמור להכיר ולהציג את הפנים השונות בכל סוגיה ולא להעלים צדדים שאינם
עולים יפה עם השקפתו .אם הרב יכחיש את המקורות ויקבע את עמדתו בפסקנות
בלי לתת מקום לדעות החולקות  -הוא ייתפס כלא אמין .חוסר אמינות בין הרב לקהל
שואליו מייצר תנועת נתק והתרחקות מכל התורה כולה .אמירת האמת אינה מחייבת
את הפוסק להישאר ניטרלי .תפקידו מחייב אותו לקבל הכרעה ,לכאן או לכאן .אך
ההכרעה נעשית מתוך גילוי החלופות ולא כיסוין ....היום ,כשלכל אחד יש גישה
לפרויקט השו"ת ,וגוגל מנגיש את התשובות לכל השאלות בעולם ,יכול כל אדם לברר
כל תשובה ולבחון את אמינותה .רב שיפסוק באופן סתמי ,לקולא או לחומרה ,במקום
שיש מורכבות הלכתית ,ייתפס כאיש לא אמין.
התנאי השני מתייחס לקלות ש בה ניתן להחיל איסורי מדיניות ציבורית .בעוד שלא נראה
שיש קווים מנחים ברורים ,ברור שיש להשתמש בצמצום בסמכות להחמיר .ההלכה מזהירה
באופן ברור נגד איסורים שאינם הכרחיים או שאינם מוצדקים ,ומציעה שפוסקים יקלו היכן
שההלכה מאפשרת .232וכפי שהעיר הרב אברהם יצחק הכהן קוק בתובנה רבה ,יש צורך גדול הרבה
שהרב יהודה הרצל הנקין טוען כי כאשר פוסק משדרג איסור מסיבה מוצדקת ,הוא אינו עובר על איסור בל תוסיף
או שקר) .דעות דומות הובעו על ידי הרב יחזקאל כחלי (כנראה שזהו כינוי לרב יוסף חיים אלחכם מבגדד) ,שו"ת
תורה לשמה ,סימן שעא; הרב משה יחיאל וייס ,בית יחזקאל ,עמוד  ;77הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,להלן ,הערה
 ;232הרב יוסף אליהו הנקין ,לעיל ,הערה  ;230הרב חיים דוד הלוי ,תשובה לאריה א .פרימר מז' שבט תשנ"ו –
שפורסמה בשו"ת מים חיים ,חלק ג ,סימן נה; והרב דוד פינשטיין ,בשיחה עם אריה א .פרימר ודב פרימר ,
 . 19/03/95ראה גם הערות הרדב"ז למשנה תורה ,מלכים ו,ג ,שם אפילו כאשר ישנו היתר לשקר ,הדבר אסור אם
התוצאה תהיה חילול ה' כאשר האמת תצא לאור .באופן דומה ,בדיון בסנהדרין כט,א ובסיבה לחטאם של אדם
וחוה (ראה במילואים למאמר זה ,חלק  ,)5הרב חנוך זונדל ,עץ יוסף ,שם ,ד"ה "מה" ,מעיר כי יש להזהר במיוחד
בניסוח חומרא והסיבה שמאחוריה ,כיון שאם אין הבדלה בין החומרא לאיסור המקורי ,כל טעות שנמצאת בחומרא
עלולה להוביל את הרבים להאמין שמקור הטעות באיסור עצמו.
* .231הרב בנימין לאו" ,אתגר חידוש ההלכה" ,אקדמות – כתב-עת למחשבה יהודית ,כג )אלול תשס"ט( ,עמ' - 62-49
באינטרנט.https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/23.3.Lau_.pdf :
 .232לדוגמא ,על פי מקור ות רבים ,כולל תפילת רבי נחוניא בן הקנה (ברכות כח,ב) מופיע הביטוי" :ולא אומר על טמא
טהור ולא על טהור טמא" .ראה ירשלמי ברכות ד,ב; רמב"ם פירוש למשנה ,ברכות ד,ב ,ובמשנה תורה ,ברכות י,כג;
רי"ף ורא"ש על ברכות כח,ב .בנוסף לכך ,במשנה באבות ה,ח נאמר" :חרב בא לעולם  ...ועל המורים בתורה שלא
כהלכה" .רבינו יונה מגירונדי ,הרב עובדיה מברטנורא ,תוספות יום טוב ,תפארת ישראל ,והרב פנחס קהתי כולם
מבינים שכאן נכלל מי שאומר על טמא טהור ועל טהור טמא .הרב יואל סירקיס ,בית חדש ,טור ,יורה דעה ,סימן
קפז ,סוף ד"ה "ומה שכתב והרמב"ן כתב" ,מביא בשם הרב אשר בן יחיאל( :רא"ש על מסכת נידה ,פרק י סימן ג' -
קצת בשינוי לשון) "אם אדם חשוב מרוב ענותנותו אינו רוצה לסמוך על עצמו [להקל] ינהג מדת פרישותו לעצמו.
אבל לא ניתן להיכתב בספר להורות בו לדורות הבאים ולהחמיר מדעתו אם לא שיביא ראיות ברורות מן התלמוד
[להחמיר]" .הרב שבתי הכהן ,לעיל ,הערה  ,230כותב" :כשם שאסור להתיר את האסור כך אסור לאסור את
המותר ...מפני שעל הרוב יש בו צד הקל במקום אחר מחמת שנאסר ,והוי חומרא דאתי לידי קולא" .בשו"ת תשובה
מאהבה ,חלק א ,סימן קפא ,בסוף ,נאמר" :צאו וראו איזהו עונשו מרובה המחמיר שלא כדין או המקיל שלא כדין?
הוי אומר המחמיר שלא כדין עונשו חמיר" .שו"ת דברי חיים ,חלק א ,יורה דעה סימן ב (בהתבסס על הרמב"ם ,ספר
המצוות ,לא תעשה רעג) טוען כי מי שאוסר את המותר עובר על האיסור מדאורייתא "לא תעשו עוול במשפט"
(ויקרא יט,טו) .בשו"ת אגרות משה ,חלק יורה דעה ב ,סימן מה ,נאמר" :עוד נראה ברור שמחוייבין לברר הדין אף
אם יש לחוש ליציאת איזה מכשול לאיזה טועים ושוטים ...וברור הדין אף לקולא הוא חיוב גדול מלמוד התורה שזה
עצמו הוא הלוך טוב לצדיקים" .ראויים לציון מיוחד הערותיו של הרב אליעזר איידלס ,חידושי אגדות לחולין מד,ב,
ד"ה "הרואה" ,המציין שמי שמחמיר בספקות זוכה לחלק בעולם הבא .אך מי שעמל על מנת למצוא בסיס להקל ,לא
רק שזוכה לחלק עולם הבא ,אלא גם נהנה מעולם הזה! ראה גם אנציקלופדיה תלמודית ,כרך ח" ,הוראה" ,עמוד
תפט ,והפניות המובאות בהערות  ;48-50שדי חמד ,אלף ,כלל ריד" ,אסור לאסור את המותר" ,ופאת השולחן,
מערכת האלף ,כלל עה; שו"ת מהרשד"ם ,יורה דעה ,סימן צא; שו"ת יעב"ץ חלק א ,סימן ה ,ד"ה "וכי תימא"; הרב
יוסף אנגל ,בית האוצר ,אלף ,כלל קלו ,ד"ה "ועיין עוד בספרא" ,עמוד  ;204הרב ברוך הלוי אפשטיין ,מקור ברוך,
חלק ג ,סימן יז; הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,אורח משפט ,סימן קיא (עמודים קיז-קכ) ,וכן סימן קיב (עמודים
קכ-קכט); הרב פנחס שפירא מקוריץ ,אמרי פנחס השלם ,סימנים קט-קיא; הרב יצחק אונא ,מובא בשו"ת שרידי
אש (מוסד הרב קוק ,ירושלים ,מהדורת תשל"ז) ,חלק א ,תשובות גדולי הרבנים בענין מפרקת ,סימן ט ,ד"ה "אבל
מאחר"; הרב אפרים מאיר לנדסמן ,מובא בשו"ת שרידי אש ,שם ,תשובות גדולי הרבנים בענין חימום ,סימן ו ,סעיף
א ,ד"ה "כדי לקיים"; הרב אהרון לוין ,ברכת אהרון ,סימן רלג; הרב יהושע מנחם אהרנברג ,שו"ת דבר יהושע ,חלק
א ,סימן יט ,ובמי לואים שם; בנימין יהושע זילבר ,שו"ת אז נדברו ,חלק ו ,עמוד קנו בסוף; הרב מנשה קליין ,משנה
הלכות ,חלק ד ,סימן קה ,חלק ה ,סימן קד ,חלק ט ,סימן קסב ,ומהדורה תניינא ,חלק ב ,יורה דעה ,סימן קיט; הרב
יצחק הלוי הרצוג ,פסקים וכתבים ,חלק ה ,שאלות ותשובות בדיני יורה דעה ,סימן קנח ,סוף סעיף א; הרב גדליה
פעלדער ,נחלת צבי ,חלק ב ,עמודים  ;22-24הרב אהרן מגיד ,ספר בית אהרן ,חלק ז ,כלל "אין לאסור המותר",
עמודים תקס"ה-תר"ה; הרב מנחם יהודה אושפזאי ,אהלי יהודה ,עמודים  ;165-170הרב אליהו בקשי דורון ,שו"ת
בנין אב ,חלק ד ,סימן מא .להצגה שווה לכל נפש של הנושא ,ראהR. Moshe Weinberger, “Keeping up with :
 ,the Katz’s,” Jewish Action 48:3 (Rosh haShana 5749) (1988), pp. 10-19והפניות המובאות שם; ראה במיוחד
עמוד  15והלאה והערת שוליים  62שם .למרות האמור לעיל ,הרב רפאל בלום ,שו"ת ברכות שמים ,אורח חיים,
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יותר לכך בעת המודרנית:
ובאמת דרכן של רבותי הגאונים הצדיקים  ...שלא להיות נוטים להחמיר בכל
מה שיש מקום להקל  ...שדי לנו מה שלא נזוז ח"ו ממה שהונהגנו על פי מנהגי
רבותינו הפוסקים .233אבל בפרטים שיש לדון לכאן ולכאן ,ודאי הנוטה להקל להיות
חכם ולהיטיב הרי זה משובח ,ובלבד שיהיו דבריו מיוסדים על פי עומק ההלכה
וסברה ישרה ...
וכבר כתבתי למעלת כבוד תורתם ,שאני יודע ברור תכונת בני דורנו ,שדוקא
על ידי מה שיראו שכל מה שיש להתיר על פי עומק הדין מתירים אנחנו ,ישכילו לדעת,
234
שמה שאין אנו מתירים הוא מפני אמתת דין תורה
נראה שהמסר שניתן לקחת מכאן ,הוא שאם פוסק בן זממנו מרגיש שפעולה המותרת על פי
ההלכה בכל אופן אינה מומלצת ,יעשה בחכמה אם ישכנע את בני קהילתו בחכמת גישתו ,או אם
ישתמש בכובד משקל אישיותו ומשרתו כדי להניא אותם מלקבל את המעשה המוצע .באיסור אין
להשתמש בקלות.
ה .גישת המדיניות הציבורית
לאור הקדמה זו ,אנו מבקשים לפנות עתה לגישה האחרונה שאומצה באופן עצמאי על ידי
אישיויות תורניות מרשימות :הרב יוסף דב הלוי סולוביצ’יק ,אחיו ,הרב אהרון סולוביצ’יק ,הרב
שאול ישראלי* ,234והרב גדליה דב שוורץ** .234שיטות דומות הובאו על ידי הרב יעקב אריאל ,הרב
שלמה אבינר ,והרב אהרון ליטנשטיין*** .234דעתו של הרב יוסף דב הלוי סולוביצ’יק ,שנקרא
ביראת כבוד בפי תלמידיו ומעריציו "הרב" ,היתה נושא להרבה דיונים והשערות**** ;234לפיכך ,היא
דורשת יתר תשומת לב והבהרה .הדברים הבאים מבוססים על ראיונות ושיחות רבים עם בני
משפחתו של הרב ורבים מידידיו הקרובים ותלמידיו ,שלהם היו שיחות ישירות ואישיות עם
הרב 235בין השנים  2361971-1986בנושאים רגישים אלו .הגישה המתבררת מראיונות אלו היתה
הקדמה ,סובר שבתקופה המודרנית ,יש להחמיר ביחס לסוגיות ציבוריות .הוא מביא את הרבי מסטמאר ואת הרבי
מבעלז כתומכים בעמדתו.
 . 233לאמירות דומות ,ראה תשב"ץ ,חלק ג ,סימן רפא; שו"ת הרדב"ז ,חלק א ,סימן קכט בסוף; פתחי תשובה ,יורה דעה,
סימן קפד ,סעיף ה.
 .234הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,לעיל ,הערה  ,232עמוד קכג ,עמודה ב ,ועמוד קכו ,עמודה א .התכתובת עוסקת
בתעודת ההכשר לפסח של הרב קוק לשמן קטניות המיוצר בצורה חדשנית.
* .234הרב שאול ישראלי ,שו"ת במראה הבזק ,חלק ג ,סימנים כה-כו .במכתב לדב פרימר מ-יב אדר ב תש"ס ,הרב משה
אהרנרייך והרב יוסף כרמל הבהירו שהמילה "אסור" לא נאמרה באופן מכוון בתשובות אלה .למרות זאת ,יש
להתנגד לתפילות נשים על בסיס של מדיניות ציבורית :הן מנהג חדשני שהוחדר למטרות שאינן מסורתיות,
ובמקרים מסוימים גם נבעו ממניעים לא ראויים .בשיחת טלפון מאוחר יותר (נובמבר  ,1999כסלו תש"ס) ,הרב
כרמל ציין שניסוח התשובה היה שלו ,אך היא אושרה על ידי הרב ישראלי בפגישה שהתקיימה בין הרב כרמל ,הרב
אהרנרייך ,והרב ישראלי.
** .234ראה גם הערותיו של  ,R. J. David Bleichלעיל ,הערה  ,103וכן ב. Tradition 33:1 (Fall 1998) pp. 131-133::
*** .234הרבנים יעקב אריאל ,אהרון ליכטנשטיין ,ושלמה אבינר ,בספר "בת מצווה" (ירושלים :מת"ן ,)2002 ,שרה פרידלנדר
בן ארזה ,עורכת; עמודים  .511-515ראה גם דעת הרב ברוך גיגי ,שם ,עמודים  .519-521הרב אריאל מוטרד בעיקר
מפילוג הקהילה .הרב ליכטנשטיין מוטרד מהפילוג ,מהחלשת מנהג ומסורת יהודית ,ומההשפעה על קיום המצוות
אותנטי של התפילה הנורמטיבית .הרב אבינר והרב גיגי מוטרדים מן המדרון החלקלק לקראת רפורמות נוספות.
**** .234ראה הערות השופט מנחם אלון ,לעיל ,הערה  ,4בעמודים .322-323
 .235סדר אלפביתי (תאריך הראיון) :הרב יוסף אדלר ( ,)10/3/96הרב ג'פרי ביננפלד ( ,)12/4/97הרב משה ברגר (,)23/7/97
הרב כתריאל (קנת') ברנדר ( ,)12/2/96הרב שמואל גולדין ( ,)29/7/97הרב דוד גורליק ( 7/3/96וכן  ,)7/9/96הרב כרמי
הורוביץ ( 16/2/96וכן  ,)21/2/96הרב אוסקר ואכשטוק (הרב אברהם עציון;  ,2/1/96 ,31/1/96ורישומים שכתוב בהם
התאריך "אמור  ,)"1972הרב בנימין וולפיש ( ,)10/3/96הרב צ'רלס וינברג ( 1/2/96וכן  ,)21/2/96הרב מאיר טברסקי
( ,)28/7/96ד"ר עטרה טברסקי ( ,)1/2/96הרב ברוך לאנר ( ,)4/5/97מר נתן לוין ( ,)24/7/97הרב יחזקאל (הסקל)
לוקשטיין ( 1/2/96וכן  ,)13/3/96הרב אהרון ליכטנשטיין ( 1/2/96 ,25/9/94וכן  ,)8/1/97ד"ר טובה ליכטנשטיין
( ,)1/2/96הרב חיים סולוביצ’יק ( ,)5/2/96הרב מרדכי פוירשטיין ( ,)5/2/96ד"ר קרוליין פייזר ( ,)9/5/97גב' סבינה
פרימר ( ,)5/4/96הרב יהודה קלמר ( 16/2/96וכן  ,)17/6/96הרב ברנרד רוזנצוויג ( ,)5/8/97הרב שלמה ריסקין
( ,27/5/96 ,31/1/96וכן  ,)1/1/97הרב יעקב יוסף שכטר ( .)1/2/96אנו מודים מקרב לב לכל אלה על ששיתפו אותנו
בפרטי שיחותיהם עם הרב ,ושהתירו לנו לפרסם את הערותיהם .בנוסף לכך ,אנו מבקשים להודות גם לרב סול ברמן
( ,31/1/96 ,7/87ונאום מוקלט מבית הכנסת בלינקולן סקוור )10/12/86 ,על עזרתו ועל המקורות החשובים ,ולגב'
ננסי פורס שלוש ( ,18/2/96,23/2/96וכן  )6/5/96על זכרונותיה המפורטים ביחס לרקע של קבוצת התפילה לנשים
בברנדייס .ראה גם משה מייזלמן ,הערה  ,63לעיל; הרב צבי (הרשל) שכטר ,מפניני הרב ,עמודים  ,67-68וכן – 142
ראה גם את ההבהרה של הרב שכטר בסוף הערה R. Mayer Twersky, “Torah Perspectives on Women’s ;61
46

עקבית מאד ,עם ואריציות קלות בלבד – בדרך כלל במוזיקה ודגש ולא בתוכן.
הרב יוסף דב הלוי סולוביצ’ יק ,כמו הרב פינשטיין ,נקט בדעה כי אם קבוצת תפילה לנשים
מורכבת בצורה ראויה ,היא יכולה להתנהל בהתאם להלכה .למרות זאת ,הרב היסס לגבי קבוצות
תפילה לנשים כמנהג כללי ,והרגיש שאין לעודדן .באופן עקבי ,הוא היה ממליץ לתלמידיו לא
לערוך תפילות כאלה .הגישה השלילית של הרב סולוביצ’יק כלפי קבוצות תפילה לנשים נבעה לא
רק מספק שהן יתקיימו על פי הקווים המנחים של ההלכה .הוא בטא חשש נוסף ביחס לנושאים
רבים השקפתיים ושל מדיניות ציבורית המתייחסים לאופי הבסיסי של מנהג דתי וקהילה.
ככלל ,הרב סולוביצ’ יק יחס חשיבות למנהגים ומסורות יהודיים ממוסדים ,במיוחד בנושא
התפילה ובית הכנסת .כתוצאה מכך ,הרב היה שמרן כשהיה מדובר בשינוי מנהגים .237מנהג בית
הכנסת מהווה את כללי ההתנהגות הראויה בבית הכנסת היהודי ,ושינויים יכלו להערך בו רק
בזהירות יתירה .238קבוצות תפיל ה לנשים עם קריאת התורה ,הקפות וכולי ,היו עבור הרב סטייה
ברורה מצורת תפילה יהודית .זו היתה סיבה מספקת עבור הרב למנוע תמיכתו מן המנהג
העולה.239
ברמה הפרגמטית ,הרב חשש ממה שהוא קרא בשם " הליכה על הסף" (.)brinkmanship
דאגתו היתה שאם רבנים יוותרו באותם ענינים הנוגעים למנהג בית הכנסת בהם באמת יש מקום
לגמישות ,יתכן שהויתור יהווה בסיס לקריאה לשינוי בתחומים אחרים של ההלכה  -תחומים
שבהם יש רק מעט מרחב תמרון ,אם בכלל .כיצד הרבנים יגיבו אז? וכן ,אם הרבנים באמת יצליחו
לעמוד בפני נסיונות נוספים לשינוי ,כיצד הנשים תתמודדנה עם תחושה מוגברת של תסכול שהן
ככל הנראה יחוו?240
חשובה מכך היתה העובדה כי הרב לא היה בטוח מה בדיוק חיפשו הנשים שהשתתפו
בתפילות אלה :רוחניות גדולה יותר הנובעת מקיום המצוות ,או  -במודע או שלא במודע  -דבר
אחר ,אולי הוקרה חברתית ,עשיה דתית ראוותנית ,או תחושת שוויון עם גברים .אם המניע
האמיתי היה אחד מן האחרונים ,סביר להניח שקבוצות התפילה לנשים לא יספקו באמת את
הצרכים הרוחניים שלהן; אדרבא ,תפילות הנשים רק יטפחו ציפיות נוספות שאינן ברות מימוש,
שתוצאותיהן יהיו תסכול גדול יותר ואולי אף ניתוק מההלכה.
הרב סולוביצ’יק האמין שהיתה לו סיבה טובה לפקפק בכך שקיום טוב יותר של המצוות
היתה המניע של הרבה מהנשים ,כפי שמדגים הסיפור הבא ,שסופר לנו על ידי הרב יהודה קלמר,
R. Mayer Twersky, “Letters, ” Jewish ;Issues,” Jewish Action 57:4 (Summer 5757/1997), pp. 24-29
R. Mayer Twersky, “Halakhic ;Stephen Oron, ibid., pp. 6 and 8 ;Action 58:2 (Winter 5758/1997), p. 10
”Values and Halakhic Decision: Rav Soloveitchik’s Pesak Regarding Women Prayer Groups,
R. Jacob ;R. Bertram Leff, Tradition 33:1 (Fall 1998), pp. 135-136;Tradition 32:3 (Spring 1998), pp. 5-18
J. Schacter, “Facing the Truths of History,” The Torah U-Madda Journal, 8 (1998-1999), note 97, pp.
R. Elazar Muskin, “The Grandfather Figure,” in Memories of a Giant: Eulogies in Memory of ;260-261
.Rabbi Dr. Joseph B. Soloveitchik zt”l (Jerusalem: Urim Publications, 2003), pp. 254-257
 .236הרב מרדכי פוירשטיין ,ששימש כשמש של הרב בראשית שנות השבעים ,אמר לנו שלדעתו הפעם הראשונה שהרב
התייחס לסוגיית קבוצות תפילה לנשים היה לקראת סוף שנת ( 1971זמן קצר לפני השיחה שקיים הרב עם הרב
שלמה ריסקין; ראה להלן ,הערה  .)264הרב שיתף את הרב פוירשטיין בכך שקבוצת נשים הלומדות באוניברסיטת
ברנדייס התייעצו איתו בנושא .הרב לא תמך בקיום קבוצת התפילה ,אך היה ברור לרב כי הנשים לא היו מוכנות
להקשיב ,והן היו ממשיכות בכל מצב .כתוצאה מכך ,הרב נתן להן הנחיות הלכתיות דומות לאלה שהוא נתן מאוחר
יותר לרב ואכשטוק ולרב ריסקין; ראה טקסט והערות  .251–249נסיונותינו לגלות מי למעשה דיברה עם הרב בנוגע
לקבוצת התפילה לנשים של ברנדייס עלו בתוהו .האחרונה שדנה עם הרב בנושא זה היתה כנראה ד"ר קרוליין פייזר,
בראשית .1986
 .237ראה נפש הרב ,עמודים  ;26 - 24שיחה עם הרב אהרון ליכטנשטיין.
 ,R. Moshe Meiselman, Jewish Woman in Jewish Law .238לעיל ,הערה  ,63עמוד  146וכן ,R. Elazar Muskin
לעיל ,סוף הערה  .235בשיחה עם אריה א .פרימר (מרץ  ,)1999רחל איסרוב ציינה כי ההגיון של הרב ביחס למנהג
בית הכנסת דווח לראשונה על ידי הרב קלמר בשיחה שהוא העביר על הקפות לנשים בחול המועד סוכות  .1974הרב
אהרון ליכטנשטיין הדגיש שמנהג בית הכנסת אינו קטגוריה עצמאית ואינו מופיע ככזה בספרות ההלכתית .אלא,
הוא נכלל בתוך המושג הכללי של מנהגים והליכות .למרות זאת ,הרב סולוביצ’יק העיר כי מנהג בית הכנסת יכול,
בתנא ים מסוימים ,להיות מעוגן במושג קדושת (או כבוד) בית הכנסת .ראה הרב מייזלמן ,שם .ראה גם R. Zvi
 ,Schachterלעיל ,הערה .62
 .239ראה הערות  ,163 – 162לעיל .אגב אורחא ,דב פרימר זוכר שכרכז החינוכי מטעם תנועת יבנהNational Religious ,
 ,Jewish Students Associationהוא ניגש לרב סולוביצ'יק עם הרעיון שהקורא בתורה בשבת יקרא עם הפנים אל
הקהל במקום אל ארון הקודש .הרב סולוביצ’יק ענה שאכן ,מנהג כזה נזכר על ידי הרב יוסף קארו בכסף משנה,
הלכות תפילה יא,ג .למרות זאת ,היות והמנהג המקובל הוא לקרוא בתורה עם הפנים אל מול ארון הקדש – כפי
שמעיר הרב יוסף קארו עצמו – אין לנהוג אחרת .ראה גם נפש הרב ,עמוד  ,131הערה .3
 . 240הרב ביטא את החששות המובאים בקווים כלליים בפסקה זו לרב יהודה קלמר ולרב בנימין וולפיש .עם זאת ,הרב
השתמש במונח ”( “brinkmanshipלדחוף עימות עד פי תהום) בשיחותיו עם הרב קלמר.
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לשעבר הרב של בהכ"נ ישראל הצעיר בברוקליין ,מסצ'וסטס .באמצע שנות השבעים ,אחד מנשות
הקהילה של הרב קלמר היתה מעוניינת להתעטף בטלית וציצית במהלך התפילה .לאחר שביטא
הרב קלמר היסוס בנושא ,241היא פנתה בענין זה לרב סולוביצ’יק  -שהתגורר בברוקליין .הרב
הסביר שלאור החידוש שבמעשה ,היה צורך לאמצו באופן הדרגתי .בהתאם לכך ,הוא הציע שהיא
תתחיל בלבישת טלית ללא ציצית (מעשה שכמובן מותר לנשים) .הרב בקש מהאשה שתשוב אליו
לאחר שלושה חודשים ,אז ימשיכו לדון באותו עניין .כאשר השנים נפגשו שנית ,היא תיארה לרב
סולוביצ’ יק את האופי הנהדר של החוויה הרוחנית שהיא חווה בלבישת הטלית .הרב הצביע בפני
האשה על כך שללבישת טלית ללא ציצית אין כל אלמנט אותנטי של מצווה .היה ברור ,לפיכך,
שהדבר שנתן לה תחושה של "התעלות רוחנית" לא היה שיפור בקיום מצוות ,אלא משהו אחר*.241
בנסיבות אלה ,טען הרב ,לבישת טלית היתה שימוש לא ראוי במצווה .כתוצאה ,הרב אסר על
האשה להתעטף בטלית עם ציצית.
החששות של הרב ביחס למניע התרחבו לכלל התופעה של קבוצות תפילה לנשים .אחרי
ככלות הכל ,נשים המשתתפות בקבוצות התפילה היו מפסידות תפילה בציבור ,אמירת דברים
שבקדושה ,וקריאת התורה הראויה מבחינה הלכתית  -המוצעים להן רק אם הן משתתפות במנין
רגיל .אמנם נכון הוא שנשים פטורות מחובת התפילה בציבור ,אך הרב הוטרד עמוקות מכך
שהנשים שבחרו באופן מודע לא להשאר ולהתפלל בבית ,אלא העדיפו להשתתף בקבוצת תפילה
לנשים ,בחרו באופן פעיל ומכוון בדבר שאינו אותנטי על פני הדבר האותנטי .242תחת נסיבות
כאלה ,הרב התקשה לקבל את הטענה שהרצון לשיפור קיום המצוות הוא שהניע נשים אלו.244,243
בו זמני ת ,הרב היה מודאג לא פחות מהגישה של רבות מהנשים שראו את קבוצות התפילה
לנשים כצורה חלופית אותנטית של תפילה בציבור ,או לפחות כחלופה אותנטית ובעלת תוקף
לתפילה בציבור .לפיכך מנין השכמה ,המנין המרכזי בבית הכנסת ,המנין למתחילים ,מנין הנוער,
וקבוצת התפילה לנשים כו לם נתפסו כאפשרויות הלכתיות תקפות בספקטרום של תפילה בציבור.
ברור שלא כך הוא ,והרב האשים את הרבנים שנתנו אור ירוק לקבוצות תפילה לנשים – בכך שהם
הוליכו אותן שולל.
שנים לאחר מכן ,הרב הוטרד יותר ויותר מהכיוון שאליו נטו קבוצות התפילה לנשים
 .241ראה שולחן ערוך ,אורח חיים ,סימן יז ,סעיף ב.
* .241כפי שהרב עצמו אמר בהרצאה ב 1955-לרבנים בוגרי ישיבה אוניברסיטה ,מצוטט על ידי R. Aaron Rakeffet-
Rothkoff, The Rav: The World of Rabbi Joseph B. Soloveitchik (New York: Ktav Publishing House,
" : 1999), II, pp. 174כל חוויה דתית חייבת להיות מבוססת על ההלכה .הרגש הדתי חייב לנבוע מן השילוב בין
השכל וההלכה" .ראה גם :שיחת הרב ביחס לסוביקטיביות דתית ( )Religious Subjectivenessהמובאת בהפניות
בסוף הערה  ,225לעיל; ”Samuel A. Safran, “R. Joseph B. Soloveitchik: Man of Halacha, Man of Faith,
 ;B.D.D., 9 (Summer 1999), English section, pp. 99-115, notes 13 and 19וההערות הרלוונטיות של Jonathan
.Rosenblum, “Sincerity is Not the Issue,” The Jerusalem Post, Friday July 7, 2000, p. 19
 .242ניסוח זה הוא של ד"ר עטרה טברסקי .ראה גםR. Aharon Lichtenstein, “The Rav at Jubilee: An :
 ,Appreciation,” Tradition 30:4 (Summer 1996), p. 45, at p. 54שכותב (בתרגום מאנגלית)" :הוא [הרב
סולוביצ’ יק] היה כמו הרמב"ם ,מוטרד תמיד וולגריזציה דתית ,למעשה או באופן רעיוני ,ועל ידי ריטואליזציה
רדודה" .ראה גם ההערות הרלוונטיות של הרב יוסף דב הלוי סולוביצ’יק עצמו במאמרו "מה דודך מדוד" ,מתוך:
דברי הגות והערכה (ההסתדרות הציונית העולמית – המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה :ירושלים )1964
עמודים  .9-11לתרגום לאנגלית של מאמר זה על ידי שלום כרמי ומנחם קסדן ראה“Jews at Prayer,” Shiurei :
.haRav, Joseph Epstein, ed. (Hoboken, N.J.: Ktav Publishing House, Inc., 1974), pp. 82-85
 .243הערות דומות הושמעו מפי הרב הראשי לאנגליה ,הרב עמנואל יעקובוביץR. Immanuel Jakobovits, L’Eyla 29 ,
 -(Pesah 5750, April 1991), pp. 26-27נדפס מחדש בDear Chief Rabbi, Jeffrey M. Cohen, ed. (Hoboken, :
 .N.J.: Ktav Publishing House, Inc., 1996), pp. 86-88ראה גם שו"ת אגרות משה ,חלק אורח חיים ד ,סימן מט,
וטקסט סמוך להערות  .214-216דברי השופט מנחם אלון ,לעיל ,בטקסט סמוך להערה  ,225ביחס לחשיבות המניע
בעיניו של הרב פינשטיין ,הם רלוונטיות לא פחות לניתוח של הרב סולוביצ’יק.
 .244.באופן מפתיע ,הרב סולוביצ’יק אינו דן באפשרות שהמניע של נשים המשתתפות בקבוצות תפילה לנשים הוא אולי
תחושה של כוונה גדולה יותר .ראה לעיל ,הערות  100ו ,101-שם מובאים מספר פוסקים הסוברים שכוונה גדולה
יותר קודמת לתפילה בציבור .הרב ליכטנשטיין מציין כי בערך עד לתקופה שבה אשת הרב ,טוניה ,חלתה (בשנת
 ,) 1963חשב הרב ששיקולים רוחניים אחרים (כדוגמת לימוד תורה ,או כוונה אישית גדולה יותר) עלולים לעלות
בחשיבותם על תפילה בציבור .ראה גם :הרב אהרון ליכטנשטיין" ,התפילה במשנת הגרי"ד סולוביצ’יק זצ"ל" ,שנה
בשנה ,תשנ"ט (ירושלין :היכל שלמה ,)1998 ,לט ,עמודים  ,287-302בעמוד  .288עם זאת ,מאוחר יותר ,הרב שינה
את עמדתו .למרות שהוא הוסיף לטעון שתפילה בציבור כשלעצמה אינה דרישה הלכתית ,הוא עכשיו ייחס חשיבות
גדולה הרב ה יותר לתפילה בציבור מאשר לפני כן .כתוצאה מכך ,הרב האמין שאין לוותר על תפילה בציבור רק עבור
כוונה גדולה יותר; אלא יש לשאוף לכוונה הגדולה ביותר האפשרית במסגרת של תפילה בציבור .ראהR. Aaron :
Rakeffet-Rothkoff, The Rav: The World of Rabbi Joseph B. Soloveitchik (New York: Ktav Publishing
 .House, 1999), I, pp. 186-188כפי שהוזכר לעיל ,השיחות עם הרב ,המשמשות כבסיס למאמר זה ,התקיימו בשנות
השבעים ובראשית שנות השמונים ,זמן לא רב לאחר ששינה את דעתו .כתוצאה מכך ,עבור הרב ,כוונה גדולה יותר
לא יכלה לשמש הצדקה תקפה עבור קבוצות תפילה לנשים.
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והשפעותיהן האפשריות על החיים היהודיים .בעוד הוא הכיר שרבות מהנשים המעורבות
בקבוצות אלה היו בעלות מוטיבציה אמיתית לרצון לרוחניות וכוונה גדולים יותר ,הוא ביטא
חרטה על כך שנשים אחרות ניצלו את התפילות לסדר היום החברתי ,והלא-הלכתי ,שלהן .הוא
הוסיף והבהיר את חששו לבלבול שעלולות ליצור קבוצות התפילה לנשים לאור התנועה הכללית
לשויון בתוך היהדות הרפורמית והקונסרבטיבית .הוא גם דאג שמתן היתר לגיוון מקסימאלי
בתוך חוויה דתית עלול להחליש את המרקם והלכידות של הקהילה .ולמעשה ,הוא הנחה את
תלמידיו להמנע מכל זיקה רשמית בין בתי כנסת וקבוצות התפילה לנשים.
עם זאת ,הרב חזר והדגיש ,לאלה שדנו אתו בסוגית קבוצות התפילה לנשים ,שהתנגדותו
הייתה מבוססת בעיקר על שיקולים של השקפה ומדיניות ציבורית ,ולא על הלכה גרידא .זו הסיבה
שהרב סולוביצ’ יק סירב לחתום את שמו על גילוי הדעת שנזכר למעלה של חמשת ראשי הישיבה
של ישיבת רבינו יצחק אלחנן , 245המתנגד לקבוצות תפילה לנשים  -למרות נסיונות חוזרים לשכנע
את הרב לעשות כן .246יתר על כן ,הרב סולוביצ’יק הורה למי ששימשו באותו זמן ,הרב כתריאל
(קנת') ברנדר ,שאם מישהו יטען ביום מן הימים שהוא חתם על גילוי הדעת ,על הרב ברנדר לפרסם
כי הטענה שק רית .ההסבר שהרב נתן לסירובו הוא שראשי הישיבה של ישיבת רבינו יצחק אלחנן
בססו את התנגדותם על יסודות הלכתיים לכאורה ,בעוד שחששותיו המרכזיים היו בעלי אופי של
השקפה ומדיניות ציבורית . 248,247הרב היה נחוש בדעתו כי אסור לטשטש את הקו המפריד בין
הלכה גרידא למדיניות ציבו רית .אין כאן הכוונה כי התנגדותו של הרב לקבוצות תפילה נשים
היתה חלשה יותר באיזה שהוא אופן; כל התנהגות הנוגדת השקפה תורנית או מדיניות ציבורית
היא אסורה לדעת הרב* .248למרות כל זאת ,האופי של התנגדותו של הרב סולוביצ’יק לקבוצות
אלו היה שונה באופן מהותי מההתנגדות שהועלתה על ידי ראשי הישיבה של רבינו יצחק אלחנן.
כפי שהערנו זה עתה ,המיקוד של השיקולים השונים שהובאו למעלה הוא ברמת הקהילה
וניהול מדיניות ציבורית .האם נכון להתיר קיום קבוצת תפילה לנשים כאלטרנטיבה לתפילה
ציבורית רגילה? עם זאת ,רבים מן הנושאים שהובהרו למעלה פחות ישימים כאשר קבוצת
התפילה אמורה להתקיים במסגרת חינוכית ,כמו בית ספר .כתוצאה מכך ,ב 1972-הרב תמך
בתחילה בייסוד תפילת נשים בבית הספר רמב"ם בברוקליין ,מסצ'וסטס ,כל עוד יושמטו הדברים
שבקדושה .249הרב סולוביצ’יק אפילו הציע שלאחר תפילת עמידה הנשים תאמרנה במקום דברים

 .245ראה דיון בתחילת חלק ב ,סמוך להערה .59
 . 246שיחות עם הרב קנת' ברנדר .הרב ברנדר היה שמשו של הרב בתקופה שבה הופיע גילוי הדעת ( ,)1985והיה נוכח
באופן אישי במקרים בהם היו נסיונות חוזרים ונשנים לשכנע את הרב להוסיף את חתימתו לגילוי הדעת .הרב סירב
באופן עקבי לעשות כן.
 . 247שיחות עם הרב ברנדר .לשם הדיוק ,הרב ברנדר הדגיש שבשל בעיות רפואיות ,הרב לא עבר על הפסק ,ולכן לא אישר
או דחה באופן מפורש את טיעוניו הספציפיים.
 . 248מסיבה זו גם הסתדרות הרבנים דאמריקה נמנעה מלאמץ את גילוי הדעת של ראשי הישיבה של רבינו יצחק אלחנן
כעמדה ההלכתית הרשמית של הארגון – למרות העובדה שהתשובה עצמה נכתבה עבור מי שהיה אז נשיא הארגון,
הרב לואיס ברנשטיין .בערך שנה לפני הופעת גילוי הדעת ,בזמן שהרב גילברט קלפרמן כיהן כנשיא הסתדרות
הרבנים דאמריקה ,הרב בנימין וולפיש ,במסגרת תפקידו כמנהל הסתדרות הרבנים דאמריקה ,נפגש עם הרב על מנת
לקבל הנחיה במגוון נושאים הקשורים לנשים והלכה .במהלך שיחה חשובה זו ,הרב סולוביצ’יק ציין – כפי שעשה
במקרים רבים אחרים עם אנשים שונים – שקיימות מעט מאד בעיות הלכתיות רציניות עם קבוצות תפילה לנשים,
כל עוד הן נמנעות מלומר דברים שבקדושה .למרות כל זאת ,הרב העביר לרב וולפיש תחושה חזקה שיש לנסות
ולמנוע קבוצות כאלה .הרב הדגיש ,עם זאת ,ששיקוליו אינם הלכתיים טהורים ,אלא יותר בתחום של מדיניות
ציבורית( .ראה גם :הרב צבי (הרשל) שכטר ,מפניני הרב ,לעיל ,סוף הערה  .)235הסתדרות הרבנים דאמריקה לא
חשבה שהיא יכולה לאמץ גישה הלכתית ,כפי שמפורט בגילוי הדעת של רבני ישיבת רבינו יצחק אלחנן ,שהיתה
מנוגדת באופן ברור לדעת הרב עצמו .ראה לעיל ,הערה 59.
* .248ראה הרב יוסף דב הלוי סולוביצ’יק" ,נושאי הציץ והחושן" ,בתוך :דברי הגות והערכה (ההסתדרות הציונית
העולמית – המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה :ירושלים  ,)1981עמודים .187-194
 .249השיחה המקורית עם הרב ביחס לקבוצת התפילה לנשים בבית הספר רמב"ם התנהלה עם הרב אוסקר ואכשטוק
(הרב אברהם עציון) .עיקרי אותה שיחה נמצאו ברשימותיו של הרב ואכשטוק עם התאריך "אמור  ",1972שמתאים
לשבוע של ט אייר תשל"ב – ( .23.04.72עם זאת ,הרב ואכשטוק אינו זוכר את התאריך המדויק של פגישתו עם הרב,
שהיתה מספר חודשים לפני כן – ככל הנראה בסוף  .)1971הרב ואכשטוק שלח עותק של רשימותיו לידידו הקרוב,
הרב שאול ברמן .אנו מודים מקרב לב לרב ב רמן על שסיפק לנו עותק של רשימות חשובות אלה .רשימות אלה – עם
שינויים משמעותיים מסוימים בנוגע לברכות התורה לפני פסוידו קריאת התורה – הטוו את המסגרת לקבוצת
התפילה לנשים שנוהלה על ידי הרב ברמן כאשר הוא כיהן בתפקיד הרב של בית הכנסת לינקולן סקוור במנהטן.
נראה כי הרב ברמן לא היה מודע שהרב הבחין – אמנם על בסיס של מדיניות ציבורית – בין המסגרת החינוכית וזו
הציבורית; ראה בהמשך סמוך להערה  .254יתר על כן ,כפי שנזכר בטקסט ,הרב חזר בו מתמיכתו ברעיון אפילו
בתוך מסגרת חינוכית.
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שבקדושה את החלופות המסורתיות שנאמרות על ידי מי שמתפלל ללא מנין .250לא היה לו כל
היסוס ביחס לקריאת נשים מתוך ספר תורה ,אך הוא עמד על כך שלא תאמרנה ברכות התורה על
252
כל צורותיה (לימוד או קריאה) בכל פסוודו-קריאת התורה( .251בהזדמנות אחרת ,הרב הדגיש
253
שלא יהיה שום גבר נוכח בקבוצת תפילה לנשים בכל עת ,שמא יהפוך המעמד לאירוע לצפיה).
לאחר מחשבה נוספת ,הרב חזר בו מתמיכתו בקבוצת תפילה לנשים ,אפילו במסגרת
חינוכית ,מחשש שפסיקתו לא תובן ,תנוצל בצורה לא ראויה ,ותיושם באופן לא ראוי  -שאנשים
לא יצליחו להבחין בין מסגרת ח ינוכית למסגרת ציבורית .מעניין להווכח כי הנושא עלה שנית
בבית הספר רמב"ם ב . 1974-הרב שוב יידע את המורים וההנהלה כי התפילות מותרות על בסיס
הלכתי טהור  -הוא אפילו נתן להם את ההנחיות הנזכרות לעיל  -אך הבהיר שהוא לא אהב את
הרעיון ככלל .לפיכך ,התנועה לא צברה תנופה ודעכה.254
דעתו של הרב סולוביצ’ יק ביחס להקפות נשים היתה עקבית עם גישתו הכללית כלפי קבוצות
תפילה לנשים .גם כאן הרב לא מצא התנגדות הלכתית ברורה למנהג .הוא כן אסר הוצאת ספרי
תורה מחוץ לבית הכנסת משום איסור טלטול ספר תורה  -הוצאת ספר תורה ללא צורך מחוץ
לבית הכנסת או לבנין אחר . 255מעשה זה הוא סימן לזלזול בתורה ,משום שאנשים צריכים לבוא
לתורה ,ולא להיפך . 256עם זאת ,כפי שהעיר הרב אהרון ליכטנשטיין ,אם הקפות הנשים היו בתוך
בית הכנסת ,אך בעזרת הנשים ,טלטול ספר תורה כשלעצמו לא יהיה נושא לדיון .257הרב גם
הצהיר שאין כל בעיה שנשים יחזיקו ספר תורה ,אפילו בהיותן נידות .258עם זאת ,משום כל
הסיבות ההשקפתיות ושל מדיניות ציבורית שהוזכרו למעלה ,הרב באופן ברור לא תמך בעד
המנהג  -בין אם ההקפות יתנהלו בבית הכנסת או במקום אחר .259במידה מסוימת ,הרב
סולוביצ’יק התנגד להקפות הנשים יותר בחריפות מאשר לקבוצות התפילה לנשים .אחרי ככלות
הכל ,נשים חייבות בתפילה  -ולפי הרב סולוביצ’יק ,הן חייבות בשלוש תפילות ביום .260לפיכך,
 .250ראה ,לדוגמא ,סידור הגר"א (לפני "עלינו") ,עמודים  ;182-184הרב י .עמדין ,סידור בית יעקב (אחרי תחנון) ,עמוד
 ;81אוצר התפילות (לפני "אשרי") ,חלק א ,עמודים  ;418-420סדר עבודת ישראל (אחרי תחנון) ,עמודים ;120-121
סידור תפילה השלם (לפני "אשרי") ,עמודים  ;99-101סידור בית תפילה (אחרי שחרית) ,עמודים .149-151
 .251דבר זה נאמר מפורשות בהערות הרב ואכשטוק ,לעיל ,הערה  .249הרב סולוביצ’יק נתן את אותן ההנחיות לרבנים
ריסקין והורוביץ כאשר הם ,מאוחר יותר ,דנו בסוגיה זו עם הרב .ראה R. Meiselman, Jewish Woman in
 ,Jewish Lawלעיל ,הערה  ,63עמוד  ,197והערה  .64הרב ואכשטוק והרב הורוביץ מציינים שהרב היה אולי שוקל
להתיר אמירת ברכות לימוד התורה "אילולא הקונסרבטיבים" (מתוך רישומיו של הרב ואכשטוק .הרב דאג שמא
הברכות ייצרו בלבול לאור התנועה הכללית המעורבת בתוך היהדות הרפורמית והקונסרבטיבית) .השווה הרב
מייזלמן ,שם ,עמוד  .145נדחה את המשך הדיון בסוגית ברכות התורה (לימוד או קריאה) לפני פסוידו קריאת
התורה לחלק ב של מאמר זה .ביחס לסוגית נידה וספר תורה ,ראה להלן ,הערה .258
 .252לרב ג'פרי ביננפלד.
 .253הרב סולוביצ’יק גם סיפק את אותן ההנחיות ,המובאות בקווים כלליים בפסקה זו בטקסט ,במצבים שבהם ברור
שאין אפשרות למנוע את התפילה – כפי שבאמת היה בקבוצת התפילה לנשים אוניברסיטת ברנדייס; ראה לעיל,
הערה  .236מקרה דומה עלה ב ,1978-כאשר רב שעמד לקבל תפקיד רבני גילה כי בבית הכנסת התקיימה קבוצת
תפילה לנשים .במצב זה ,לא היתה כל דרך להפסיק את קבוצת התפילה באופן מוחלט .הרב סולוביצ'יק יעץ לאותו
רב לוודא שלא יאמרו דברים שבקדושה .הרב סולוביצ’יק הבהיר כי הוא לא תמך בקבוצות תפילה לנשים ,ושהוא
לא מרוצה עם הכיוון שאליו הן התקדמו; ולמרות זאת ,במצב הנתון ,זו היתה האלטרנטיבה הכי פחות הרסנית.
במקרה אחר ,הוא אמר לרב קנת' ברנדר שבמצבים בדיעבד כגון אלה ,עדיף לקיים את התפילות מחוץ לבית הכנסת
כדי להבדיל באופן ניכר בינם לבין המנינים הרגילים; ראה בטקסט אחרי הערה  ,244לעיל.
 .254המידע שברשותינו ביחס לנסיונות הראשוניים להתחיל קבוצות תפילה לנשים בבית הספר רמב"ם ב 1972-מבוסס על
שיחותינו עם הרב אוסקר ואכשטוק והרב צ'ארלס ווינברג ,כמו גם על רישומיו של הרב ואכשטוק הנזכרים למעלה
(לעיל ,הערה  .)249הרב ואכשטוק היה מורה בבית הספר רמב"ם בתקופה המדוברת ,בעוד הרב ווינברג ,חבר קרוב
של הרב ,היה חבר מועצת הנהלת בית הספר של בית הספר .הערותינו ביחס לנסיון של  1974מבוססות על שיחות עם
הרב כרמי הורוביץ והרב ווינברג .הרב הורוביץ לימד בבית הספר רמב"ם באותה תקופה ,בעוד שהרב ווינברג שימש
ראש המחלקה לעברית .ביחס לחששותיו של הרב שפסיקתו ההלכתית לא תובן כראוי ותיושם באופן לא נכון ,נראה
שהם אכן היו מוצדקים; ראה לעיל ,הערה .249
 .255בשיחה עם הרב אהרון ליכטנשטיין.
 . 256שולחן ערוך ,אורח חיים ,סימן קלה ,סעיף יד .לדיון מפורט של סוגית טלטול ספר תורה וביחס לצדדים מעשיים
אחרים של קבוצות תפילה לנשים ,ראה בחלק ב של מאמר זה ,ולעיל ,הערה .138
.257הרב אהרון ליכטנשטיין ,בשיחה עם דב פרימר  ,כ' תשרי תשנ"ה (.)25.09.94
 .258בעוד שדבר זה נרמז בדבריו לרבים מן האנשים איתם דן הרב בנושא ,הרב סולוביצ’יק אמר זאת מפורשות בשיחותיו
עם הרב הסקל לוקשטיין והרב ברוך לאנר .המשך הדיון בענין נידה וספר תורה יובא בחלק השני של מאמר זה,
המתמודד עם "הצדדים המעשיים" של קבוצות תפילה הלכתיות לנשים .אגב אורחא ,הרב הורה לרב ואכשטוק
שנידות  ,באופן דומה ,לא תמנע מאשה להניח תפילין .השווה ,עם זאת ,ערוך השולחן ,אורח חיים ,סימן לד ,סעיף ו.
 . 259בעוד שהרב הביע דעתו המתנגדת להקפות נשים בבית הכנסת פעמים רבות ,התנגדותו להקפות התרחבה ,במציאות,
גם לתחומים נוספים – אפילו כאלה שלא היה מעורב בהם טלטול ספר תורה.
 .260ראה הרב צבי שכטר" ,מפניני רבינו ז"ל" ,בית יצחק כז (תשנ"ה) ,1-20 ,בעמוד .5
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הרב הבין את הרצון להגביר את החוויה של תפילה .עם זאת ,אין כל חיוב מקביל או מצוה של
הקפות לנשים; כתוצאה מכך ,הרב לא ראה צורך לבוא לקראתן בתחום זה.261
נראה שבשנות השבעים המוקדמות ,הרב סולוביצ’יק היה פחות נחרץ בהתנגדותו להקפות
נשים ,למרות שלא רצה בהן .למרות כל זאת ,בעבור השנים ועם התגברות אי-הנעימות שהרב חש
עם הכיוון שאליו נסובו הדברים ,הוא היה עתיד לבטא באופן שאינו משתמע לשני פנים את
התנגדותו לה קפות נשים ,אפילו במסגרת חינוכית ,לכל מי שבא לשאול את דעתו בענין .262למעשה,
במקרה אחד ,הרב אפילו התנדב להופיע בפני ועדת בית כנסת להציג באופן אישי את התנגדותו
להקפות כאלה* .262הרב סולוביצ’ יק הביע לעיתים קרובות רוגז רב מכך שהוצג כסמכות שלכאורה
התירה הקפות נשים . 263הרב קבל את העובדה שבהקפות נשים אין עבירה על איסור תורה מפורש;
ולמרות זאת ,הוא באופן עקבי יעץ נגדם .עבור הרב ,לא היה זה היתר .אדרבא ,באמצע שנות
השבעים הרב סולוביצ’יק הורה לאחיינו ,הרב משה מייזלמן ,שהוא ראה את הקפות הנשים
כעבירה על מנהג בית הכנסת.264
במקרים רבים הרב סולוביצ’ יק גם הורה נגד קיום קריאת מגילה לנשים .עם זאת ,כאן
השיקולים של הרב היו נטועים בהלכה .כפי שהערנו למעלה ,עדיף שקריאת מגילת אסתר תעשה
בנוכחות מנין; כמו כן ,פוסקים רבים מחזיקים בדעה שללא מנין לא ניתן לומר את הברכה
המסיימת ,הרב את ריבנו .265בעוד שרוב בעלי ההוראה מסכימים שעשר נשים יוצרות מנין הן לענין
מקרא מגילה והן לאמירת הרב את ריבנו ,קיים מיעוט משמעותי שחולק .266היות והרב העדיף
שנשים יקיימו את חובת המגילה המוטלת עליהן לכל הדעות לכתחילה ,הוא יעץ לנשים בתוקף
להחמיר ולשמוע קריאת מגילה בנוכחות מנין של גברים.267
 .261בשיחה עם הרב וולפיש.
 .262בשיחתו בשנות השבעים המאוחרות עם הרב ברוך לאנר ביחס להקפות בשמחת תורה עבור NCSY - National
 ,Council of Synagogue Youthהרב סולוביצ’יק המליץ נגד הנהגתם ,למרות התועלת החינוכית הברורה .יתר על
כן ,בשיחות עם הרב יוסף אדלר והרב בנימין וולפיש ,הרב אמר מפורשות שהוא מתנגד גם להשתתפות נשים בהקפות
פורמליות ("אנא ה' הושיעה נא" וכו') וגם לריקודן – אפילו מאחורי מחיצה – עם ספר תורה בין הקפות .ראה גםR. :
 .Moshe Meiselman, Jewish Woman in Jewish Law, supra, note 63, p. 146הרב משה ברגר מדווח שבשנות
השמונים המוקדמות ,הרב גם יעץ לנשים אורתודוכסיות מהלל בהרווארד-ראדקליף להמנע מקריאת תורה מיוחדת
בשמחת תורה ,אפילו ללא ברכות.
* .262שיחה עם הרב יהודה קלמר; ראה בהערה  ,214לעיל.
 .263ראה ,לדוגמא ,הרב צבי שכטר" ,מפניני רבינו ז"ל" ,בית יצחק כח (תשנ"ו) ,9-34 ,בעמוד .23
 ,R. Moshe Meiselman, Jewish Woman in Jewish Law .264לעיל ,הערה  ,63עמוד  .146ראה גם :הרב צבי הרשל
שכטר ,מפניני הרב ,לעיל ,סוף הערה  ,235עמוד  ,142והערה  .238הרב שלמה ריסקין ,לקראת סוף  1972כשהיה הרב
בבית הכנסת לינקולן סקוור ,היה בין הראשונים שדנו על סוגיות קבוצות תפילה והקפות לנשים עם הרב
סולוביצ’יק .שמשו של הרב באותה עת ,הרב מרדכי פוירשטיין ,גם היה נוכח בפגישה .הרב נתן לרב ריסקין את אותן
ההנחיות ההלכתיות שהוא נתן לרב ואכשטוק (ראה טקסט והערות  .)249-251למרות זאת ,הרב בטא דעתו
שקבוצות תפילה לנשים היו "סמליות" ( ,)tokenismולכך הרב התנגד (ראה הערה  ,242לעיל) .יתר על כן ,הרב
האמין שה"מחיר הפוליטי" לא ישתלם .למרות כל הנאמר למעלה ,הרב ריסקין טוען כי הרב נתן לו תחושה שהוא
סמך על שיקול הדעת של הרב ריסקין ביחס לצרכים של קהילתו .בהתאם לזה ,לקראת שמחת תורה של תשל"ג,
הרב ריסקין ארגן קבוצת תפילה לנשים בבית המדרש של בית הכנסת .בעשותו כן ,הרב ריסקין היה הראשון מבין
הרבנים האורתודוכסים בארצות הברית שקיימו למעשה הקפות לנשים ותפילה לנשים בבית הכנסת שלו.
הרב ריסקין שיתף אותנו בכך שמספר שנים אחרי שהוא הנהיג הנהגות אלה בבית הכנסת לינקולן סקוור,
הוא שמע שהרב לא היה מרוצה ממעשיו .כתוצאה ,הוא הלך לשאול את הרב אם ראוי ש"יבטל את כל הענין" .הרב
ריסקין מדווח כי הרב ענה "לא" .בנוסף לכך ,הרב ריסקין הלך להתייעץ עם הרב משה פינשטיין בנושא .הרב
פינשטיין שאל אם ,על פי הערכתו של הרב ריסקין ,נשים יעזבו את בית הכנסת של לינקולן סקוור וילכו לבתי כנסת
קונסרבטיבים אם תפילות הנשים וההקפות יפסקו .הרב ריסקין השיב בחיוב ,ש"כמעט בטוח" .כאשר הרב פינשטיין
שמע הערכה זו של הרב ריסקין ,הוא אמר שאילו הוא (הרב ריסקין) היה שואל אותו (הרב פינשטיין) לפני שיזם את
קבוצות התפילה וההקפות לנשים ,היה הרב פינשטיין מתנגד להנהגתם .אך היות והרב ריסקין כבר הכניס מנהגים
אלה ,והיות והפסקתם עלולה לגרום לנשים לעזוב לטובת התנועה הקונסרבטיבית ,הרב ריסקין יכול להתיר את
המשך קיומם.
 .265ראה דיון לעיל ,טקסט והערה  ,44והערות .78,79
 .266ראה לעיל ,הערה  ,106ודיון ע"י אריה א' פרימר ,לעיל ,הערה .3
 .267שיחות עם הרב דוד גורליק ,הרב יעקב יוסף שכטר ,והרב בנימין וולפיש; ראה גםR. Jacob J. Schacter, “Facing :
 .the Truths of History,” The Torah U-Madda Journal, 8 (1998-1999), note 97, pp. 260-261הרבנים שכטר ו-
וולפיש העירו ,עם זאת ,כי הרב סולוביצ'יק הורה שיש מקום להקל אם יש צורך לכך .כתוצאה מכך ,הרב
סולוביצ’יק יעץ לרב וולפיש שאם בקהילה מסוימת הנשים מתעקשות לקיים קריאת מגילה משלהן ,ראוי שהרב לא
יתנגד .באופן דומה ,בשיחת טלפון עם הרב ברטרם לף ,הרב שמואל גולדין ומר נתן לווין ( 1980או  ,)1981הרב התיר
קריאת מגילה לנשים על ידי בתו של מר לווין ,ליזה ,לנשים שלא יכלו להגיע למנין הקהילתי הרגיל והמוקדם
בפורים בבוקר .הרב סולוביצ’יק הדגיש ,עם זאת ,שאין לקיים את קריאת הנשים בבית הכנסת ,שבעלת הקריאה
יכולה לקרוא לנשים בלבד ,ושקריאה זו אינה מהווה תחליף לקריאה הרגילה המועדפת ,עם מנין של גברים .ראה
גם. R. Bertram Leff, Tradition 33:1 (Fall 1998), pp. 135-136:
51

עבור הרב ,גם ההלכה וגם החיים לא היו פשוטים; לא לכל "שאלה" היתה תשובה פשטנית
של "מותר" או "אסור"" .איש ההלכה" אינו חי בואקום תאורטי; עליו לגלות רגישות כלפי הצורך
למדיניות ציבורית .ההשפעה האפשרית של פסק על הקהילה היהודית היא גורם קריטי שהפוסק
חיי ב להכניס למערכת השיקולים שלו לפני שהוא מקבל את החלטתו .עם זאת ,חובה לשמור בו
זמנית על יושר אנליטי ואינטלקטואלי .גישת הרב כלפי קבוצות תפילה לנשים הוא שווי משקל
עדין בין שיקולים הלכתיים מגוונים אלה ,תוך הכרה באופיים השונה ,וכתוצאה ,במשקל היחסי
שלהם .לפיכך ,ה רב יכל להצהיר בבטחון כי מעשה מסוים אינו עובר על איסור הלכתי ,ובאותו זמן
לייעץ נגד עשייתו על בסיס השקפה ומדיניות ציבורית .למרבה הצער ,רבים מתלמידיו ככל הנראה
לא ידעו להעריך שווי משקל עדין זה  -חלקם משכו יותר מידי להיתר ,ואחרים משכו יותר מידי
לחומרא .אך הרב עצמו סירב בתקיפות להמשך לקיצונויות.
כפי שכבר הוזכר למעלה ,הרב יוסף דב הלוי סולוביצ’יק לא היה הגדול היחיד בתורה
שהתנגד לקבוצות תפילה לנשים על בסיס של השקפה ומדיניות ציבורית .למרות שהשנים מעולם
לא דנו בנושא ,אחיו הצעיר של הרב ,הרב אהרון סולוביצ’יק ,היה שותף לעמדה זו .268בקצרה ,גם
הוא טוען כי מעיקר הדין ,קבוצות תפילה לנשים הן מותרות מצד עצמן ,כל עוד לא נאמרים דברים
שבקדושה וברכות לקריאת התורה בציבור .למרות כל זאת ,גם הרב אהרון סולוביצ’יק מייעץ
בתקיפות נגד קבוצות כאלה על בסיס השקפתי ושל מדיניות ציבורית.
באופן לא מפתיע ,ישנה חפיפה בין כמעט כל החששות הספציפיים שבטא הרב אהרון
סולוביצ’ יק לאלה שמעלה הרב במפורש ,למרות שלפעמים הניסוחים המדויקים שלהם שונים.
לפיכך ,כמו הרב ,הרב אהרון סולוביצ’יק דואג במיוחד שמא הנשים המשתתפות בקבוצות כאלה
אינן מונעות על ידי רצון גדול יות ר לעבוד את ה' ,אלא על ידי ערכים וסדר יום חברתי של התנועה
לשחרור האשה .לדעת הרב אהרון סולוביצ’יק ,תפקיד האשה כפי שהוא משתקף בערכים
פמיניסטים נוגד את זה העולה בהלכה ובמסורת היהודית .כתוצאה מכך ,צורות דתיות חדשות
הנובעות מערכים אלה ככל הנראה לא יועילו ליהדות .לאור ההשפעות של קבוצות תפילה לנשים
על הקהילה ,ובניגוד גמור לרבני "הגישה האמצעית" שתוארו למעלה ,הרב אהרון סולוביצ’יק
טוען כי פוסק אינו יכול פשוט לבחון את המוטיבציה של כל קבוצת תפילה מסוימת על בסיס
אישי .לאמיתו של דבר ,עליו לדאוג לפרספקטיבה של הדור  -תוך בחינת המוטיבציה של רוב
הנשים האורתודוכסיות המבקשות להשתתף בקבוצות תפילה אלה .הרב אהרון סולוביצ’יק מודיע
באופן גלוי כי לו היה משוכנע שהמניע של רוב זה היה לשם שמים ,הוא לא היה מוצא כל פסול
בקבוצות תפילה לנשים .עם זאת ,להערכת הרב אהרון סולוביצ’יק העובדות היום אינן כאלה,
ולכן הוא מייעץ בתוקף נגד ייסודן.269
הרב אהרון סולוביצ’יק מוסיף ומביע את חששו שהכוונות הפמיניסטיות הנסתרות של
קבוצות התפילה עלולות להוביל לשתי תוצאות בלתי רצויות נוספות מבחינה הלכתית .הראשונה
היא הרושם המוטעה שעשר נשים אכן מהוות מנין תקף לתפילה בציבור או לדברים שבקדושה.
הרב סולוביצ’ יק מודע היטב שהחברות ברוב קבוצות התפילה נזהרות מלקרוא לעצמן מנין ,ואינן
אומרות דברים שבקדושה .עם זאת ,מעיר הרב סולוביצ’יק ,קיים נסיון מכוון להרכיב את תפילת
הנשים ולנצח עליה בצורה שהיא מתקרבת ונדמית ככל האפשר להרכב ולתוכן של מנין רגיל ,כולל
פסוידו-חזרת הש"צ ,קריאה מתוך ספר תורה ,ברכות התורה ,עליות ,מפטיר ,וכולי .בעוד
שמנהגים אלה עשויים טכנית להיות מותרים על פי ההלכה ,בעובדה שהם נועדו לחקות תפילה
במנין רגיל יש פוטנציאל שקרי ומטעה (גניבת דעת הבריות.271)270
יתר על כן ,הרב אהרון סולוביצ’ יק היה מוטרד מהאפשרות שהיתר רבני של קבוצות תפילה
אגב ,הרב אדלר זוכר שהרב לעיתים קרובות העיר על הקושי שלו עם דעת הבה"ג ,הלכות גדולות ,מקרא מגילה,
ד"ה "הכל חייבין" .בה"ג טוען כי לנשים רמה נמוכה יותר חיוב של "שמיעת מגילה ",בעוד הגברים חייבים בחובה
המקסימלית של "קריאת מגילה ".למרות זאת ,הרב מכיר בכך שהיות והרמ"א ,אורח חיים ,סימן תרפט ,סעיף ב,
מביא את פסיקת בה"ג כמחייבת ,היא הפכה להלכה הנורמטיבית .כתוצאה מכך ,נשים אינן יכולות לקרוא מגילה
עבור גברים אשכנזיים .עם זאת ,מעניין שבחורף של  ,1977גיסתנו ,גב' סבינה פרימר ,שאלה את הרב אם היא יכולה
לקרוא מגילה עבור סבתה וסבה שאינו יכול לצאת מן הבית .הרב ענה שעדיף למצוא גבר שיקרא עבורם ,אך אם לא
יוכלו ,היא יכולה לקרוא עבורם בעצמה .הרב הוסיף שנכון שהסב יברך.
 .268הרב אהרון סולוביצ’יק ,שיחה מוקלטת עם דב פרימר  8( ,ליולי .)1997
 .269מענין לציין שבעוד הרב אהרון סולוביצ’יק מפקפק במניע של רובן הגדול של המשתתפות בקבוצות התפילה ,הרב
(בטקסט ,לעיל ,אחרי הערה  )244נטה להכיר במניע הלגיטימי של רבות מן המובילות .ראה גם R. Nisson Wolpin
 ,and Levi Reismanהערה  ,*3לעיל ,לביקורת על האמירות הציבוריות של כמה מן המנהיגות האורתודוכסיות-
פמיניסטיות המוכרות.
 .270לסיכום גבולות מושג הלכתי זה ,ראה אנציקלופדיה תלמודית ,כרך ו" ,גניבת דעת" ,עמודים רכה-רלא.
 .271ביחס לחיקוי בקבוצות תפילה לנשים ,ראה Joel B. Wolowelsky, Women, Jewish Law and Modernity: New
.Opportunities in a Post-Feminist Age (Hoboken, N.J.: Ktav Publishing House, Inc., 1997), pp. 105-110
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לנשים עלול להתפרש כאישור מרומז של הטענות והעקרונות של הפמיניזם ,ובכך יגרום לחילול
ה' . 272יתכן שחילול ה' זה עלול גם להחריף אם יובן האישור הרבני לקבוצות התפילה לנשים באופן
מוטעה כהכרה שנשים יכולות להוות מנין ראוי ,בניגוד לפסקי ההלכה ומנהגי העבר*.272
שיקולים דומים אלה מנעו את הרב אהרון סולוביצ’יק מלהתיר הקפות של נשים עם ספר
תורה או קריאת מגילה . 273עם זאת ,למעשה הוא הנחה את תלמידיו להמנע מלעודד או לנסות
למנוע מנהגים אחרונים אלה ,במיוחד במקום בו התנגדות פעילה של הרב המקומי תגרום
למחלוקת בקהילה ועלולה להוביל קרע בקהילה.
אב בית הדין של הסתדרות הרבנים דאמריקה ,הרב גדליה שוורץ ,גם אימץ גישה דומה לזו
של הרב ושל הרב אהרון סולוביצ’יק .274הרב שוורץ בטא היסוס ביחס למספר מנהגים שונים של
קבוצות התפילה לנשים ,ובמיוחד הוצאת ספר התורה מארון הקודש למטרה שאין בה חיוב,
שיכולה להיות כרוכה בזלזול עבור ספר התורה .275למרות כל זאת ,הוא מכיר בכנות בכך שרוב
הבעיות שעולות אינן מהוות איסור גמור בהלכה ,כל עוד מושמטים הדברים שבקדושה וברכות
התורה לקריאה בציבור.
ועדין ,כמו רבים מבעלי הסמכות ההלכתית שהובאו למעלה ,לרב שוורץ יש חששות כבדים
ביחס למוטיבציה של אותן נשים המעדיפות קבוצת תפילה לנשים על פני מנין רגיל .הדבר שמטריד
את הרב שוורץ במידה לא פחותה ,בהתבסס על יותר משלושה וחצי עשורים של נסיון ברבנות
קהילתית אמריקאית ,הוא שהתפתחות קבוצות התפילה לנשים יגרום לפיצול ומחלוקת מרירה
בתוך הקהילה היהודית .אב בית הדין גם הדגיש שסוגית המוטיבציה ופלגנות הם שיקולים
קריטיים בתוך גבולות ההלכה היהודית .276בעל ההוראה האחראי אינו יכול להתעלם מחשיבותם,
והם מוסיפים להיות יסוד בלתי נפרד של כל החלטה הלכתית  -וכל שכן בהתמודדות עם מנהגי
בית הכנסת .יתרה מזאת ,הוא מעיר ,יש לבחון גורמים אלה לא רק ביחס לקבוצה אחת מסוימת
של נשים; על הפוסק לקחת בחשבון גם את ההשלכות האפשריות על העולם היהודי ככלל .בו
זמנית ,יתכן שהמשקל שניתן לכל אחד מן הגורמים ישתנה מדור לדור או ממצב למצב .בהתחשב
בכל ,הרב שוורץ מאמין שתנאי הקהילה של היום דורשים ריסון נוקשה מיצירת קבוצות תפילה
לנשים.
בסוגית הקפות לנשים ,עמדתו של הרב שוורץ מחמירה יותר .כאן הוא מאמין כי ההקפות
*276
עוברות על ההלכה בכך שהן סוטות מן הנוהל המקובל (פריצת גדר) ונוגדות את המנהג הממוסד
ק ריאה מדוקדקת של עמדת "גישת המדיניות הציבורית" מגלה כי גם הן רגישות לרבים
מאותם ההבטים שהועלו על ידי הגישה המחמירה :מניע ,סילוף ,המשכיות של מנהג ומסורת
יהודיים ממוסדים ,ושימור של ערכי התורה .אך הם אינם תופסים ענינים אלה כנוגעים להלכה
טהורה כשלעצמה ,אלא של השקפה ומדיניות ציבורית .יתר על כן ,חובה להדגיש שכולם נזהרו
ונמנעו בכוונה מלהשתמש באופן רשמי במושג למיגדר מילתא ,למרות שהיתה להם הזדמנות
נאותה לעשות זאת .הם העדיפו להשתמש בכח אישיותם ובמעמדם מול תלמידיהם ועמיתיהם כדי
"להמליץ בתוקף" נגד קבוצות תפילה לנשים ,בלי לאסור אותן בפירוש .277בתוך המסגרת הרחבה
 .272ראה אנציקלופדיה תלמודית ,כרך טו ,חילול ה' ,עמוד שמ ,בעמודים שמז-שנא ,ד"ה "באדם חשוב".
* .272באופן דומה ,הרב יחזקאל אברמסקי ,המובא במילואים ,חלק  ,4סעיף ה ,לאחר שהתיר ג'לטין באופן תאורטי,
כותב" :היה מקובל עד עתה [ ]1951בפי כל כדבר האסור ...ואין זה פחד שווא אם נחשוש שהוראת היתר בדזשעלטין
תחזק את הדעה המשובשת הנפוצה כל כך בדורינו בזדון ובשגגה שהאיסור וההיתר הוא בידי רבנים כחומר ביד
היוצר .ועל כגון זה נאמר ביומא (דף מ ע"א) "אל תתנו מקום לצדוקים לרדת ,שיאמרו לפי רצונם הם עושים הכל".
תורגם לאנגלית על ידיR. Howard Jachter, “Taking Medicine in a Gel-Cap,” The Journal of Halacha and :
.Contemporary Society 30 (Fall 1995), pp. 66-80, at p. 78
 .273ראה למעלה ,הערה  ,220בפסקה הראשונה .הרב אהרון סולוביצ’יק מתנגד גם לקריאת התורה של נשים במסגרת
בית ספרית ,ללא קשר לאמירת הברכות.
 .274הרב גדליה דב שוורץ ,לעיל ,הערה  ;223בשיחות עם דב פרימר  ,19.11.97 ,ו.08.03.2000-
 .275השווה הערה  ,139לעיל.
 .276הרב שוורץ מביא את תשובתו של הרב אריה ליבוש באלחובער ,שו"ת שם אריה ,אורח חיים ,סימן ה ,כתקדים
לעמדה שאפשרות של פלגנות ומחלוקת בקהילה היא שיקול לגיטימי בפסיקה הלכתית.
* .276הרב גדליה דב שוורץ ,מכתב לרב י .שמחה כהן ,מ ,16.11.96-פורסם בThe Australian Jewish News, Sydney :
 ;Edition – Friday Dec. 25, 1998שיחה עם דב פרימר  8 ,במרץ .2000 ,הרב שוורץ מודע לכך שמסקנתו תלויה לא
מעט בסוגית "לא ראינו ראיה"; למרות זאת ,הוא מאמין שמסקנתו בנוגע להקפות נכונה.
 . 277מבין כל אלה שדיברנו איתם על נקודה זו ,רק הרב משה מייזלמן אמר שהרב ,בשיחה איתו בנוגע להקפות ,השתמש
במונח "אסור" .ראהR. Moshe Meiselman, “The Rav, Feminism and Public Policy: An Insiders View,” :
 .Tradition 33:1 (Fall 1998), pp. 5-30כל היתר הדגישו שהרב באופן ברור נמנע מלהשתמש במונח זה ,ובמקום
זאת אמר "לא מומלץ" ודברים מעין אלה .ראוי לציין כי אפילו אותם מחברים שאמרו שלדעת הרב קבוצות התפילה
לנשים הן "אסורות על פי ההלכה" ,הכירו בעובדה שהרב יוסף דב הלוי סולוביצ’יק נמנע מן השימוש במילה "אסור"
ביחס אליהן ,ואפילו לא במילה " "forbiddenבאנגלית .אין ספק שדיכוטומיה זו – כלומר ,שהרב החשיב קבוצות
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של המערכת ההלכתית ,הסיווג של הרציונל אינו רק טכני; יש לו השפעות והשלכות משמעותיות
לגבי יכולתם להיות ברי שינוי וגמישות בתגובה לזמן ומקום  -כפי שיוסבר בפרק המסכם הבא.
מסקנה
לפחות מסקנה עולה מהניתוח הארוך לעיל :בעוד שמאוד יתכן שקבוצות תפילה לנשים הן
מותרות על פי ההלכה ,אין תשובה קלה לשאלה אם הן רצויות .ישנם שני צדדים ברורים לסוגיה
זו ,שיש לשקול בכובד ראש .לא ניתן לדחות בהינף יד אותם פוסקים המפקפקים אם קבוצות
תפילה לנשים הם רצויות  -בטענה שהם קשוחים או חסרי רגישות לצרכיהן של הנשים .הדאגות
ההשקפתיים ושיקולי מדיניות ציבורית ששורטטו לעיל הם אמיתיים ,ואין להקל ראש בהם.
מאידך ,אותם הרבנים שפתוחים להווצרות קבוצות תפילה לנשים ,ודנים כל מקרה לגופו ,גם הם
עומדים על קרקע הלכתית מוצקה .אי לכך ,השאלה שיש להתמודד בה ברצינות אינה :האם
היתרונות המצטברים על ידי יישומן יגברו על הסכנות .כפי שהערנו קודם ,תגובה הולמת צריכה
להתייחס ולנתח לא רק את ההלכה ,אלא גם ערכים תורניים ושיקולים של מדיניות .התפקיד
המשותף החשוב של הלכה וערכים בניסוח עמדה תורנית שקולה ביחס לקבוצות תפילה לנשים
הובהרה על ידי ה שופט הרב מנחם אילון בהחלטתו ביחס ל"נשות הכותל" ,וכך לשונו:
מקום נכבד נתייחד בחילוקי הדעות והגישות בנושא גדול ,סבוך ורגיש זה לא
רק לבירורו של הדין שבמערכת ההלכה ,אלא גם להערכת הערכים שבעולם ההלכה –
שאף הם חלק מן הדין במשמעותו הרחבה – ולאופן יישומם של ערכים אלה בנושא
שלפנינו; על המצוי ועל הרצוי ,על המדיניות הפסיקתית  -הלכתית הראויה – על
יסודות  ,לאור המציאות שבהווה ולרגל השאיפה בעתיד .אלה הם שיקולים מקובלים
ולגיטימיים ,בעולמה של הלכה בכלל ,ותופסים הם מקום נכבד במיוחד בנושא רגיש
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כגון זה שלפנינו...
בעוד שהגורם ההלכתי הטהור – המבוסס על ניתוח הלכתי אובייקטיבי והגיוני  -יוותר פחות
או יותר עקבי ,הגורם של מדיניות ציבורית דורש בדיקה תמידית ועיון חדש על ידי גדולי התורה
שבכל דור .אחרי ככלות הכל ,צרכים ,רגישויות ,וחששות של מדיניות ציבורית משתנים עם הזמן
והמקום .279מה שהיה אולי חשש בעל תוקף ב 1970-יכול להיות היום ,כאשר אנו מתקרבים לשנת
 , 2000כבר חסר משמעות; ודבר שאולי לא הצריך חשש לפני שלושה עשורים ,היום יכול להיות
מכריע.
יתכן שאין דוגמא טובה יותר לאופי המשתנה של השקפה ומדיניות ציבורית משאלת אמירת
קדיש על ידי נשים אבלו ת .בעוד שהנטיה הכללית של חכמים בדורות רבים היתה להניא נשים
מלומר קדיש ,בעת המודרנית מושמעת נימה שונה באופן מהותי .280לפיכך ,בדיון בנושא ,הרב
אהרון סולוביצ’יק טוען:
תפילה לנשים "אסורות על פי ההלכה" ,אך סירב להכריז עליהן ככאלה – הוא תמוה .הדבר מודגש במיוחד – כפי
שהרב מייזלמן מדווח – כיון שהרב לא היסס להשתמש במילה "אסור" ביחס להקפות נשים .נסיונות לאחרונה
להצדיק תופעה זו נראים ספקולטיביים במקרה הטוב ,ולעיתים סותרים חזיתית זה את זה.
מה שחשוב יותר ,נסיונות אלה מתעלמים מן העובדה ההסטורית שכבר ב ,1972-הרב למעשה תמך ביצירת
קבוצת תפילה לנשים בבית הספר רמב"ם בברוקליין ,מסצוסטס – כל עוד ישמיטו אמירת דברים שבקדושה [לעיל,
טקסט סמוך להערה  .]R. Mayer Twersky, “Letters,” Jewish Action 58:2 (Winter 5758/1997), p. 6 ;249מצב
זה לא היה בדיעבד כלל; היה ברור לחלוטין שמורים ותלמידים לא היו ממשיכים אילו הרב הביע התנגדות .ובכל
זאת ,הרב סולוביצ’ יק לא התנגד .אדרבא ,הוא העלה הצעות מקוריות רבות על מנת לשפר את מבנה התפילה .הרב
הרגיש שבתוך מסגרת חינוכית ,תפילת נשים ראויה להערכה .כפי שהובהר למעלה (טקסט סמוך להערה ,)249
מאוחר יותר הרב חזר בו מתמיכתו בקבוצת תפילה זו; עם זאת ,שינוי הדעת לא נבע משום בעיה הלכתית ,אלא הוא
חשש שמא פסיקתו החינוכית תיושם באופן לא נכון וגם באופן ציבורי ,שם שיקולי המדיניות הציבורית הכריעו נגד
תפילות כאלה .הסברים "אקסיולוגיים" או "תמתיים" ( )axiological or thematic explanationsשונים של עמדת
הרב שהועלו על ידי מחברים בעת האחרונה פשוט אינם עולים בקנה אחד עם עובדות הסטוריות אלה.
 .278לעיל ,הערה  ,4בעמוד .325
 .279ראה הרב יהושע הכהן פאלק ,דרישה ,חושן משפט ,סימן א ,סעיף ב.
 .280לביקורת מן התקופה האחרונה ראהJoel B. Wolowelsky, “Women and Kaddish,” Judaism 44:3 (Summer :
 ,Joel B. Wolowelsky ;1995), pp. 282-290הערה  271לעיל ,עמודים R. Reuven Fink, “The Recital of ;84-94
;Kaddish by Women,” The Journal of Halacha and Contemporary Society 31 (Spring 1996), pp. 23-37
הרב ישראל טפלין ,תאריך ישראל ,סימן יט ,סעיף יט ,הערה 34
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ונראה עכשיו שכמה אנשים ונשים מישראל לוחמים בעד שווי הנשים לעומת
האנשים ביחס עם עליות בשביל הנשים ,אם כן ,אם הרבנים החרדים ימנעו אשה
מלומר קדיש במקום שישנה אפשרות שעל ידי זה תתרבה ההשפעה של הרבנים
השמרנים והריפורמים  -אז אסור למנוע בת מלומר קדיש.281.
ברוח דומה ,הרב יהודה הרצל הנקין כותב בהקשר של הפסיקה המקילה של סבו ,הפוסק
האמריקאי הנודע ,הרב יוסף אליהו הנקין:282
נותרנו במקום שממנו התחלנו; הסוגיה שלפנינו היא באופן עקרוני שאלה של מדיניות
ולא של איסור והיתר .בהקשר זה ,ראוי לחזור על דבריו של סבי" :ידוע שאילולא
הקדיש ,רבים לא היו מלמדים את בניהם להתפלל ולא היו מגיעים לבית הכנסת.
כאשר הם מגיעים בגלל הקדיש ,הם גם מתקרבים במקצת ליהדות בשאר השנה;
ומסיבה זו בפני עצמה ,ראוי לא לדחות את הנערות כיון שזהו עידוד קרבה ליהדות".
בשאלות של מדיניות ,אחרים עלולים לחלוק באופן לגיטימי .עלינו לתמוך בכל רב
המכריז" ,בעוד שניתן באופן טכני לקיים מנהג זה על פי ההלכה ,לדעתי יש לו
השלכות מסוכנות עבור הקהילה שלי ,ולכן לא אתירו" – למרות שאני מעודד שיקול
דעת זהיר בגישתו של סבי אפילו בלהט הלבן של המחלוקת כיום; ראה גם שו"ת בני
בנים ,חלק א ,סימן לג ,סעיף יב .יש להמנע מלערב הלכה עם פולמיקה.283
באותו אופן ,הדלת תמיד נותרת פתוחה לבחינה מחדש של מדיניות ציבורית ביחס לקבוצות
תפילה לנשים על ידי סמכויות תורניות .284לא ניתן להתעלם מן העובדה המשמעותית שרוב
האישיויות התורניות הבולטות עד היום התנגדו לקבוצות תפילה לנשים מסיבה זו או אחרת.
למרות זאת ,מספר משמעותי של רבני קהילה  -אלה שיש להם קשר ישיר וממושך עם החברות
בקבוצות התפילה  -טוענים כי יותר מעורבות והכוונה של הרבנים יכולים לשרת בשיכוך החששות
המוצדקים של מניע ,השקפה ,ערכים תורניים ומדיניות ציבורית שנוסחו על ידי גדולי ישראל
שצוטטו למעלה.
לא ברור מה תהיה ההחלטה של דורינו או של הדורות הבאים בסוגיה חשובה זו .285אין ספק
שלפני חמישים שנה ,בעל הסמכות ההלכתית הנודע ,הרב יחיאל יעקב ווינברג ,הבחין בחכמה

 .281הרב אהרון סולוביצ’יק ,עוד ישראל יוסף בני חי ,סוף סימן לב ,עמוד .100
 . 282הרב יוסף אליהו הנקין ,כתבי הגר"י הנקין ,חלק ב ,תשובות איברא ,סימן ד ,סעיף א; ראה גם הרב חיים פנחס
שיינברג ,מובא בתאריך ישראל ,לעיל ,הערה  ;280שו"ת אגרות משה ,חלק אורח חיים ה ,סימן יב ,סעיף ב.
R. Yehuda Herzl Henkin, Letter to the Editor, The Journal of Halacha and Contemporary Society 32 .283
 ;(Fall 1996), pp. 97-102נדפס מחדש בR. Yehuda Herzl Henkin, Equality Lost: Essays in Torah, Halacha :
 .and Jewish Thought (Jerusalem: Urim Publications, 1999), pp. 42-49ראה גם שם ,עמודים .50-53
 .284בשיחות עם הרב אברהם שפירא ,לעיל ,הערה  ,212הרב אהרון סולוביצ’יק ,לעיל ,הערה  ,268ושוב ב ,2.11.97-ועם
הרב גדליה דב שוורץ ,לעיל ,הערה .274
 . 285מתברר משיחותינו הרבות עם נשים הפעילות בקבוצות תפילה לנשים ברחבי ארצות הברית ,שבקהילות רבות – אך
בהחלט לא בכולן – הדור הבא של בנות (הנמצאות כעת בסוף שנות העשרה והעשרים לחייהן) הרבה פחות מעוניינות
בקבוצות מעין אלה .נשים צעירות אלה משתתפות בהתלהבות בחגיגה של מועד או פעילות מיוחדים ,תהא זו שמחת
בת (או זבד הבת) ,בת מצווה ,שבת כלה ,או קריאת מגילה לנשים; אך הן מעורבות במידה שולית בקבוצת תפילה על
בסיס קבוע .בעוד שאופנה זו ראויה ללא ספק לתיעוד וניתוח נוספים ,הוצעו נסיונות שונים להסביר עובדות אלה.
אפשרות אחת היא שזו תוצאה של לחץ חברתי הפוך; ה"בנות של" חוששות שמעורבות בקבוצות כאלה תגרום
להתוויתן כ"נשים משוחררות" ,תוך השפעה אפשרית על שידוכים בעתיד או על העסקתן במקומות עבודה .אפשרות
נוספת מקשרת את התופעה לעובדה שדור שני זה  -שלא כמו אמהות רבות – זכה לתקופות ארוכות יותר של לימוד
יהודי מעמיק (ראה הערה  ,*3לעיל) .מחד ,בנות אלה אינן מרוצות עם חוסר השלמות וחוסר האותנטיות לדעתן של
קבוצות התפילה לנשים; ומאידך ,הן נמשכות בצורה משמעותית יותר ללימוד תורה ברמה גבוהה ,ומעריכות את
הלימוד כיותר נצ חי ואמיתי .בניסוח פשוט ,הן שואפות להיות תלמידות חכמים ואולי אפילו פוסקות ביום מן
הימים ,במקום חזניות .בנוסף לכך ,ובאופן כללי ,ככל שמעורבותן של נשים בלימוד תורה והעמקה בה גדלה ,כך הן
שלמות יותר עם המסורת; ראה הערותיה של תמר רוס ,לעיל הערה  .*3נעיר בהקשר זה שהרב יוסף דב הלוי
סולוביצ’יק התבטא בעל פה במקרים רבים – שבלי קשר למדיניות ציבורית – האנרגיות של הנשים אינן מופנות
לדברים הנכונים במאבקן למען קבוצות תפילה לנשים .ראוי שכוחות נפשיים ושכליים אלו יופנו באופן נשכר וקבוע
ללימוד תורה (בשיחה עם הרב ברוך לאנר ,הרב בנימין וולפיש ,והרב צ'רלס ווינברג) .ואכן ,הרב תמך באופן פעיל
במעורבותן של נשים בכל תחומי לימוד התורה ,והוא עצמו חנך את התכנית ללימוד גמרא בשטרן קולג' לנשים
בתאריך .11.10.77
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שבשאלות הנוגעות למעמד האשה בחברה ,לעיתים קרובות הזמן הוא שקובע סופית .286עם זאת,
עד שנגיע לקונצנזוס ברור ,ולאור הגדילה והחיוניות של קבוצות התפילה לנשים ,הקהילה
התורני ת ככלל חייבת להתייחס בפתיחות ובכנות לסוגיות האמיתיות  -ההלכתיות ואלה של
מדיניות ציבורית  -שעלו במאמר זה .אנו תפילה שההנהגה התורנית שלנו תבורך בהנחיה אלוקית,
השראה וחכמת שלמה על מנת למצוא את התשובות הראויות לדורינו .ואנו מתפללים גם
שהחברה תרשה לעצמה להיות מונהגת.

מילואים
חלק  :1יישום כללי של "פטור ועושה מברך" של רבינו תם
כפי שהוזכר למעלה ,בטקסט סמוך להערה  ,35הספרות ההלכתית מלאה ביישומים של הכלל
"פטור ועושה מברך" של רבינו תם במקרים שלאו דוקא עוסקים בנשים .להלן כמה דוגמאות:
(א) אדם פטור מן החובה לקשור ציציות לטלית שאולה במשך שלושים הימים הראשונים .עם
זאת ,אם ברצונו להטיל ציצית בתוך החודש הראשון ,מותר לו לעשות כן על פי הכלל של רבינו תם,
ואפילו לברך על הטלית הברכה הראויה .ראה תוספות (ד"ה טלית שאולה) ,רא"ש (פרק ח ,סימן
כו; ראה גם מעדני יום טוב ,על אתר הערה כ) ותוספות הרא"ש לחולין קי,ב; פסקי תוספות (מספר
ק"ס) ונימוקי יוסף (הלכות ציצית ,ד"ה "טלית שאולה") למנחות מד,א; סמ"ק לא ,הערה כ של
רבינו פרץ (בשם תוספות שאנץ); הגהות מיימוניות ,הלכות ציצית פרק ג ,הלכה ד ,אות ד; סמ"ג
בסוף מצות עשה כו; בית יוסף ,דרכי משה הארוך ,מגן אברהם (ס"ק ה) ,באר היטב (ס"ק ה)
אליהו זוטא ורבה (ס"ק ה) ,משנה ברורה (ס"ק ט) ,ערוך השולחן (סעיף ח) ושולחן ערוך הרב (סעיף
ה) לאורח חיים סימן יד; הרב יעקב מליסא ,דרך החיים השלם ,סימן ט " -דין ציצית שעשאן לא
יהודי ,ואשה וקטן ,ודין טלית שאולה" ,סעיף ד; הרב אברהם דנציג ,חיי אדם ,כלל יא ,אות כא;
הרב מרדכי אליהו ,ספר הלכה ,א:ז ,סעיף יח; הרב יחיאל א .זילבר ,בירור הלכה ,יורה דעה רפו,
עמ’  ; 253-268הרב אהרון אריה שכטר והרב אורי אורבך ,פתחי שערים ,יורה דעה רפו ,ס"ק רסז;
ברכות המצוה כתיקונן ,עמוד  ,55ס"ק ז; הרב ירון והב ,שערי תורה ,חלק ח ,עמוד  .232לאור
הדיון למעלה סמוך להערות  19ו ,20פוסקים רבים הציבו תנאי המתייחס לשימוש של הספרדים
בעמדתו של רבינו תם על מנת להתיר אמירת ברכה במקרה של טלית שאולה בתוך שלושים יום.
ראה הרב מרדכי כרמי ,מאמר מרדכי ,אורח חיים סימן יד ,סעיף ד – צוטט על ידי כף החיים,
אורח חיים סימן יד סעיף יד; הרב יוסף חיים ,עוד יוסף חי ,לך לך א; הרב יהודה עייש ,שו"ת בית
יהודה ,יורה דעה סימן יט; ילקוט יוסף ,שארית יוסף ,כרך א ,סעיף יד ,דין טלית שאולה ס"ק א,
הערה א; ראה גם בסעיף 1ב להלן .עם זאת ,ראה שערי תורה ,למעלה ,שם.
(ב) אדם פטור מכל חובה לקבוע מזוזה על משקוף של דירה שכורה בחו"ל במשך שלושים
הימים הראשונים .למרות זאת ,אם ברצונו לקבוע מזוזה בתוך החודש הראשון ,מותר לו לעשות
כן ,ואפילו עם הברכה הראויה .ראה הרב אברהם אופנהיים מבוצאץ' (בוטשאטש) ,אש אברהם,
אור ח חיים יד ,ב; פתחי תשובה יורה דעה רפו ס"ק יז; חיי אדם ,כלל טו ,אות כב ,והערת הרב
בנימין יחיאל זילבר ,בית ברוך על אתר סימן לד (ראה גם בנספח קונטרס המזוזה רפו:כב ,סעיף
קצב); הרב חיים חזקיה מדיני ,שדי חמד ,כללים ,מערכת מ' ,אות קיב-קטו; שו"ת אגרות משה,
חלק יורה דעה א ,סימן קעט; הרב יעקב ישעיהו בלאו ,חובת הדר ,סימן ג ,סעיף ב ,ס"ק ז; בירור
הלכה ,יורה דעה ,סימן רפו ,עמודים  ;253-268ברכות המצוה כתיקונן ,עמוד  ,305סימן ה ,סעיף ב.
תוספות ,חולין קי,ב ,ד"ה "טלית שאולה" ,מתלבטים אם חלות הכלל של רבינו תם בטלית שאולה
(ולפ י הדמיון ,מזוזה לפני שלושים יום) ראויה .אחרי הכל ,למרות הפטור של נשים ,גברים עדיין
חייבים בכך; לפיכך ,החסרון הוא "בגברא" .עם זאת ,במקרים של טלית שאולה ומזוזה ,אין שום
אדם שבתנאים אלה חייב לפני שלושים יום ,ומכאן שהחסרון "בחפצא" .למרות ההבחנה
האפשרית ,תוספות ופרשנים אחרים (בסעיף זה ובסעיף הקודם 1א) מסכמים ש"המיקל לא
הפסיד" (מי שמיקל והתיר את אמירת הברכות לא הפסיד דבר) .הרב דוד צבי שלמה אייבשיץ,
לבושי שרד ,פרי מגדים ,אשל אברהם (על מגן אברהם ,אורח חיים סימן יד סעיף ה) ,ותורה
תמימה דברים כב,יב ,הערה קכה ,מסבירים את מסקנתו המקילה של תוספות על ידי ההערה
 .286שו"ת שרידי אש ,חלק ג ,סימן קה – התאריך המופיע בתשובה זו הוא  .1951ראה גם שם ,חלק ב ,סימן נב .הסוגיה
הנידונה היתה זכותן של נשים להצביע ולהבחר לשלטון .בנושא זה ,ראה באריכות "לאה שקדיאל נגד השר לעניני
דת" (( 42 ,)1988ב) פסקי דין  ,221עמודים  .247-270ביחס לעמדת הרב ויינברג ,ראה עמוד .260
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שבעל הטלית או הדירה נותר מחויב; לפיכך ,החסרון גם במקרים אלה הוא בגברא כפי שהוא אצל
האשה .השווה :הרב צבי [הרשל] שכטר ,נפש הרב (ירושלים :ראשית ירושלים ,)1994 ,עמוד ;104
הרב חיים דב אלטוסקי ,חידושי בתרא  -הגה במשנה ברורה ,אורח חיים סימן יד ,סעיף ט; שו"ת
יביע אומר ,חלק ט ,אורח חיים ,סימן פא ,סעיף ח.
(ג) ו (ד) הרב שמשון מקוצ'י ,לעיל בטקסט ובהערה  ,41והרדב"ז ,לעיל בטקסט ובהערה ,45
מרחיבים את הכלל של רבינו תם לאמירת הלל בראש חודש ולקריאת מגילה עם ברכותיה
בהתאמה ,במצבים שבהם אין מנין .לרב יוסף אנגל ,גליוני הש"ס ,מגילה ה,א ,יש קושי עם
נסיונות אלה להרחיב את הכלל של רבינו תם .התורה פטרה נשים ממצוות עשה שהזמן גרמן;
למרות זאת ,לנשים יש אפשרות לקיים מצוות אלה ,ולפי רבינו תם אפילו לומר את הברכות
הראויות ,אם ירצו בכך .מצד שני ,במקר ים של הלל ומגילה ,ליחיד יש חיוב מלא בין אם יש מנין
ובין אם אין .עם זאת ,המנין הוא תנאי מקדים לקיום טקסים אלה; בהעדר מנין ,אין אפשרות
לקיים את הטקסים בצורתם הראויה וכפי שנקבעו .על מנת לפתור קושי זה ,אנו מבקשים להציע
הבנה שונה של תשובת רדב"ז .לדעתנו ,הדיון ברדב"ז אינו אם מותר לנשים לקרוא מגילה עם
ברכת "על מקרא מגילה" ללא מנין .ליתר דיוק ,שאלת הרדב"ז נוגעת לסוגיה האם ניתן לומר את
שתי הברכות האחרות" ,שעשה ניסים" ו"-שהחיינו" .שתי ברכות אחרונות אלה ,לטענת הרדב"ז,
לא נאמרות כברכות המגילה ,אלא כהכרה של נס פורים .כתוצאה מכך ,באופן תאורטי ניתן וראוי
לומר ברכות אלה אפילו אם אין קריאת מגילה מחויבת בנמצא ( -בשל העדר מנין -לשיטתם של
אותן סמכויות שאת דעתם הרדב"ז מנתח) .עם זאת ,כותב הרדב"ז ,היות והונהג לומר שתי ברכות
אלה – בצרוף ל"על מקרא מגילה" -ביחד עם קריאת המגילה ,כאשר אין חיוב קריאת מגילה ,אדם
פטור מלאמרן .אך בהתאם לכלל של רבינו תם ,הרדב"ז טוען כי מותר בכל מקרה לומר ברכות
אלה בהתנדבות .בנוגע לברכת "על מקרא מגילה" ,כאן הרב אנגל בהחלט צודק :במקום שאין
מנין ,אין קריאת מגילה ראויה ומחויבת ,ולפיכך אין גם "על מקרא מגילה" .אין רק פטור מ"על
מקרא מגילה"; אין מקום בכלל לברכה מלכתחילה .הכלל של רבינו תם אינו רלוונטי במקרה זה.
בהתאם לכך ,כפי שיתגלה בקריאה זהירה של תשובת הרדב"ז ,הוא אפילו לא שקל את יישומו
בברכת "על מקרא מגילה".
(ה) אונן (הערה  )30פטור בדרך כלל מקיום כל המצוות המעשיות .למרות זאת ,הפוסק הנודע,
הרב יוסף תאומים ,פרי מגדים ,אורח חיים סימן עא ,משבצות זהב ג וראש יוסף ,ברכות יז,ב ,ד"ה
"משנה :מי שמתו" ,מתירים אמירת רשו ת של שמע וברכותיה על ידי אונן (כל עוד יש לו מי שיטפל
בכל ההכנות לקבורה).
(ו) רבי חיים אליעזר אשכנזי ,תשובות מהר"ח אור זרוע ,סימן קפג ,טוען כי בחורי ישיבה
שגרים עם רבותיהם פטורים מקיום מצוות עשה .למרות כל זאת ,מותר להם לומר את הברכות
הראויות לפני קיום מצוות שהם בוחרים לקיים.
(ז) הרב חיים דוד שלמה זוראפה ,שו"ת שער שלמה ,יורה דעה סימן קט ,עמוד קט ,עמודה ,3
מתיר למי שאינם קרובים לקרוע קריעה עם ברכה.
(ח) הרב דוד שלמה הלוי ,טורי זהב (ט"ז) ,אורח חיים סימן מו ,ס"ק ז ,משתמש בכלל של
רבינו תם בדיון על ברכת הנותן ליעף כח.
(ט) הרב אהרון ווירמש ,מאורי אור ,באר שבע (יצא לאור  ,)1790השמטות לברכות מו,א,
עמוד סה ,ב ,מעלה אפשרות של זימון של שני אנשים בהתבסס על פסיקת רבינו תם.
(י) הרב משה שטרנבוך ,מועדים וזמנים ד ,סימן רפח ,עמוד  ,53טוען שבן שנכנס למצוות
במהלך ספירת העומר יכול להמשיך ולספור בשל הכלל של רבינו תם.
(יא) הרב מנשה קליין ,הגדה מגיד משנה ,עמוד  ,168מצביע על העובדה שרק כהנים חייבים
בשחיטת הקרבנות ,אך שחיטה מותרת גם למי שאינו כהן .למרות זאת ,לישראלי שרוצה לשחוט
קרבן מותר לברך.
(יב) הרב שמואל אלימלך טורק ,שו"ת כרם צבי ,סימן מג ,מיישם את הכלל של רבינו תם
בדיון על קריאת התורה במנין ביום שלא קבעו חז"ל.
(יג) לעוד דוגמאות ודי ון בנושא ראה שו"ת יביע אומר ,אורח חיים חלק א ,סימן כח ,סעיפים
ה ,ו-ו; חלק א ,סימן לט ,סעיף יב; וכן חלק ה ,סימן מג.
חלק  :2איסור חנופה  -סילוף ההלכה
סוגית סילוף ההלכה קשורה לאיסור הכללי של חנופה (לפעמים נקראת חניפה) ,דהיינו חנפנות
כלפי אדם רשע או כלפי מעשיו נגד ההלכה .במשנה סוטה ז ,ח (מא ,א) מסופר שאגריפס קיבל
תמיכה ציבורית מנתיניו היהודים להמשיך ולמלוך  -למרות שהוא בא מייחוס לא יהודי .התלמוד
מגנה את התנהגות נתיניו באמירה שעבור חנופה כזו ראוי שיענשו בחורבן .תוספות לסוטה מא ,א
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ד"ה "כל המחניף" ,טוען כי הסיבה שבגללה היו ראויים לעונש לא היתה סילוף ההלכה ,כיון שמעשה
זה (על בסיס מעשה עולא ,הערה  )131מותר במקרים של סכנת נפשות  -אלא משום שלא היתה סיבה
שחייבה אמירת דבר בכלל! פוסקים רבים אחרים ,ראשונים ואחרונים ,מסכימים עם תוספות
הנזכר למעלה ,ומתירים חנופה במקרה של סכנה .ראה יראים השלם ,רמח [נח]; מגן אברהם ,פתחי
עולם ומטעמי השולחן ,אורח חיים ,סוף סימן קצו; יד הקטנה (אחרון לא ידוע) ,הלכות דעות ,סימן
י ,סעיף יג-יד ,מנחת עני ,ס"ק טו ,טז.
ברור שהפוסקים שהוזכרו לעיל מתווכחים עם רבינו יונה גירונדי ,שערי תשובה ,שער שלישי,
קפז-קפח ,שגוזר מחומרת הביקורת התלמודית (סוטה מא ,ב) שאסור לשבח מעשה לא הלכתי,
אפילו אם המשמעות היא כניסה למצב של "סכנה" (בדרך כלל במובן של "סכנת נפשות") .יתר על
כן ,לאור מעשה עולא (עיין הערה  ,)131בעלי הוראה מאוחרים רבים המציינים את רבינו יונה או
מסכימים עם עמדתו ,רואים לנכון לעשות כמה הבחנות חשובות ,שלמעשה מפחיתות את הערך של
הפסק של רבינו יונה )1 :במנורת המאור ,נר שני ,כלל שלישי ,חלק א ,פרקים א-ב ,קטעים ,44-45
הרב יצחק אבוהב מתיר שבח לאדם רשע במצב של חיים ומוות ,כל עוד הוא אינו מצדיק את
מעשיו הרשעים )2 .אחרים הולכים צעד אחד קדימה ומבדילים בין מתן אישור ציבורי של מעשי
רשעה ,שאסור אפילו במצב של סכנת נפשות ,לבין חנופה פרטית .ראה אורחות צדיקים (ראשון לא
ידוע) ,שער כד ,שער החניפות ,חלק א (קטע זה הוא שכתוב של שערי תשובה ,ראה שם); יד
הקטנה ,הלכות דעות ,סימן י ,סעיף יד ,ומנחת עני ,ס"ק טז; הרב משה בצלאל סיני ,תורת
הקנאות ,סוטה מא,ב ,ד"ה "כל המחניף"; הרב חיים יהודה סגל דויטש ,פרוש לספר חרדים" ,לא
תעשה מן התורה התלויות בפה בכן ואפשר לשמרן בכל יום" ,סימן ד ,סעיף מח -באר יהודה ,ס"ק
ח ,ד"ה "עוד כתב התוספות" )3 .יד הקטנה ,שם ,סעיף יג ,מנחת עני ,ס"ק טו ,מציע אפשרות אחת
נוספת ,והיא שחנופה אסורה במקרים שבהם ישנו "רק חשש רחוק" של סכנת נפשות ,אך התיר
במקרים של איום אמיתי ומיידי ) 4 .לסיום ,הרב משה בצלאל סיני ,ראה שם ,והרב אליהו רוט,
שערי תשובה המפורש קפח ,הרוצה בתשובה ,ד"ה "למסור" ,ו" -שהחניפו" ,טוענים שחנופה
אסורה במקרים של "סכנת ממון" – וזוהי הסכנה אליה מתכוון רבינו יונה  -אך בהחלט מותרת
במצבים של "סכנת נפשות" .דעת רבינו יונה גם מצוטטת על ידי הרב ישראל מאיר הכהן קייגן,
חפץ חיים ,פתיחה ,לאוין טז ,ובאר מים חיים על אתר .נראה שיש כאן סתירה עם מה שהוא כותב
במשנה ברורה ,אורח חיים ,סוף סימן קצו ,שם הוא מתיר שבח אפילו של רצח במקרים של סכנה -
אלא אם כן הוא מקיים את אחת ההבחנות למעלה .לדיון כללי בסוגית חנופה ,ראה אנציקלופדיה
תלמודית ,כרך טז" ,חנופה" ,עמוד שעה; R. Alfred Cohen, “Chanifa,” Journal of Halacha
 .and Contemporary Society XXXVII (Spring 1999, Peach 5759), pp. 5-19לא סביר להניח
שרבינו יונה מסכים עם עמדת מהרש"ל בזיוף התורה (ראה דיון ליד הערה  ,)123היות ורבינו יונה
כותב בשערי תשובה ,שער ג' ,סעיף נב ,שהעברת ההלכה "שלא כדת ושלא כדין" היא עבירה על
"לפני עוור לא תתן מכשול" (ויקרא יט,יד) .אין אזכור של כל דבר אחר .ראה גם מילואים ,חלק
4ב.
חלק  :3דעות ומקרים המדגימים שזיוף התורה אינו מחייב קידוש ה'
כפי שהוזכר לעיל ,בטקסט ליד הערה  ,133הרבנים פינשטיין ,הרצוג והנקין נוקטים שעמדת
המהרש"ל ביחס לזיוף התורה בעייתית ,ו/או בהחלט אינה משתקפת בהלכה הנורמטיבית .מובאת
להלן רשימה חלקית של דעות ומקרים שאספנו ,שככל הנראה מדגימים שסילוף ההלכה הוא פשוט
צורה נוספת של שקר ,דבר שאולי מותר לעשות בתנאים מסוימים (ראה מילואים חלק  ;6ראה גם
הערה  132ביחס לדיבור בצורה דו-משמעית) ובהחלט אינו מחייב למות על קידוש ה'[ .רשימה זו
אינה לוקחת בחשבון את ההבחנות הנזכרות לעיל שהוצעו על ידי הרבנים הרצוג והנקין (הערה )129
על פי דעת המהרש"ל].
(א) הרב יונתן הכהן מלונד ,המצוטט בשיטה מקובצת לבבא קמא לח,א ,ד"ה "שור של
ישראל" ,אומר באופן ברור שכאשר יש צורך ,ניתן לסלף את ההלכה על מנת שתהיה יותר מקובלת
על שאינם יהודים.
(ב) רש"י ברכות לג,ב ,ד"ה "ולא היא" מצביע על כך שהאמורא הנודע ,רב פפא ,הובך מכך
שמסר פסק הלכה מוטעה .על מנת להסתיר מבוכתו ,הוא באופן מודע המציא פסיקה הלכתית של
רבו ,רבא ,כתמיכה לעמדתו ,למרות שידע שהיא אינה נכונה! (השווה תוספות ,רא"ש ,ונימוקי יוסף,
ד"ה "גרסינן" ,על אתר) .רש"י ,עבודה זרה נח,א ,ד"ה "דמי" (השווה תוספות על אתר ד"ה
"איקלע") מצביע על כך שגם רבא לכאורה שיקר ביחס לפסק קודם על מנת להסתיר את בושתו .הרב
לוי אבן חביב ,שו"ת מהרלב"ח סימן קמז ,ד"ה "ובר מין דין" [למברג ;1865 ,עמוד  59שורה ,]4
מצטט את רש"י וטוען שסילוף ההלכה מותר על מנת למנוע בושה .ראה גם הרב חיים יוסף דוד
58

אזולאי ,ברכי יוסף ,חושן משפט ,סימן יב ,סעיף יב; הרב אליהו דוד רבינוביץ -תאומים ,שו"ת מענה
אליהו ה; מלאכי הכהן ,יד מלאכי ,כלל תרס"ג ,עמודים קסח,ב  -קסט,ב; שדי חמד ,כללים ,מערכת
כ ,אות ח; מערכת ש ,אות כח; רב אהרן מגיד ספר בית אהרן ,חלק ג (ברוקלין ,ניו יורק :דויטש דפוס
והוצאה לאור )1955 ,כלל "אומר דבר בשם אומרו" ,סימן יז ,עמוד תי"ז והלאה .מענין הדבר שהרב
אברהם יצחק הכהן קוק ,אגרות הראי"ה ב ,אגרת תרצ"ד (כח סיון תרע"ד) ,והרב אליהו דוד
רבינוביץ -תאומים ,שם ,מציעים הסברים יצירתיים ,שעל פיהם לא מעורב כאן סילוף של ההלכה.
ראה גם הרב אברהם דוד הורוביץ ,שו"ת קנין תורה בהלכה ז ,יורה דעה עד ,ג.
(ג) באופן דומה ,התלמוד בברכות כז,ב מתעד כי רב יהושע שיקר בקשר לעמדתו ביחס לחיוב
להתפלל ערבית כדי לא לסתור את דעת רבן גמליאל הנשיא בציבור .סיטואציה דומה התרחשה בין
רב נחמן ועולא (בבא קמא יב,א) .הרב דוד הכהן סקלי ,שו"ת קרית חנה דוד חלק א ,חידושים
וליקוטים ,סימן לז סעיף ב ,והרב יחזקאל לנדאו ,ציון לנפש חיה ,ברכות כז,ב ,סוף ד"ה "עמד",
מתעדים סילופים כגון אלה כלגיטימיים לחלוטין  -למרות שהיתה מעורבת כאן סכנה של לא יותר
ממעט אי-נעימות וכבוד .עם זאת ,ראה הרב יוסף חיים ,בן יהוידע ,ברכות כז,ב ,ושו"ת אדרת
תפארת ,סימן קכג .ביחס לשאלה מדוע בסוגיית השקר עצמו ("מדבר שקר תרחק") אין איסור,
ראה הרב חיים קניבסקי ,מסכת כותים א ,יד" ,מטהר" סעיף ל .ראה גם להלן ,מילואים חלק .6
(ד) התלמוד בברכות סג,א מוסיף ומספר שבית הדין הישראלי ,בנסיון להשיב לעצמו את
הסמכות הבלעדית לקביעת לוח השנה ,שלח שני תלמידי חכמים צעירים לרב חנינא בבבל ,שהמשיך
בקביעת אורך השנים והחודשים .על מנת לערער את סמכותו של רבי חנינא ,העמיתים הצעירים
אסרו את אשר הוא התיר ,והתירו את אשר הוא אסר .מפרשים רבים גורסים כי תלמידי החכמים
הצעירים פסקו באופן שקרי ,וסילפו את ההלכה במכוון ,על מנת להשיג את מטרתם .ראה רב מנחם
עזריה דה פאנו ,שו"ת רמ"ע מפאנו ,סוף סימן קח ,ד"ה "ואנחנו"; הרב שמואל אליעזר איידליש,
חידושי המהרש"א על אתר; הרב חיים פאלאגי ,החפץ חיים ,סימן יט סעיף כב; הרב חיים בן עטר,
חפץ ה' ,על אתר .עם זאת ,מפרשים אחרים טוענים שהפסקים של השנים נכנסו לקטגוריה של
הוראת שעה (סטיה או שינוי באופן זמני מן ההלכה) ,שככל הנראה נבעה מסמכות הסנהדרין או
החכם המנהיג של אותו דור; לפיכך ,לא ניתן להחשיב את פסיקתם כתיאור מסולף של ההלכה .ראה
הרב יונתן שטייף ,חדשים גם ישנים ,על אתר ,פרוש ראשון; הרב יוסף שור ,משנת יעקב ,ברכת יעקב
(ירושלים ,מוסד הרב קוק )1990 ,על אתר; ראה גם מילואים להלן חלק  ,4סעיף ט; לבסוף ,ישנם
פרשנים הטוענים כי פסיקות תלמידי החכמים הצעירים היו מדויקות ,למרות שלא היה ראוי במצב
רגיל לחלוק על רב חנינא באופן ציבורי .ראה על אתר בפרשנים הבאים :הרב אליהו מוילנא ,אמרי
נועם ,ד"ה"כי היכא"; הרב חיים יוסף דוד אזולאי ,פתח עיניים; הרב יונתן שטייף ,חדשים גם
ישנים ,פרוש שני; הרב יוסף חיים ,בן יהוידע; הרב יעקב עמדין (הערה ראה שם); הרב יוסף שאול
נתנזון ,יד שאול חלק ב ,סימן רמב ,סעיף כג.
(ה) התלמוד בעירובין יג,א מציין כי מסיבות פדגוגיות ,רבי עקיבא שיקר בהכרזתו כי ההלכה
כדעת תלמידו של רבי ישמעאל .באופן דומה ,בזבחים יג,א ,רב הונא ממציא קל וחומר שאינו קיים -
גם כן מסיבות פדגוגיות .ביומא כג,א-ב מסופר כי רבי צדוק מציג בצורה מסולפת את הלכות עגלה
ערופה על מנת להעצים את תחושת האבל ולגרום לרגישות מחודשת של העם לערך החיים( .ביחס
למקרה האחרון ,ראה מאירי ,יומא כג,א; הרב יצחק נוניס וייס ,שיח יצחק ,יומא כג,א; הרב אהרון
ליכטנשטיין ,נחפשה דרכינו ונחקורה ,אלון שבות בוגרים ,טבת תשנ"ו ,עמודים  .15-27פרשנויות
רבות נותנות משמעות חדשה להערת רבי צדוק כך שיוצא שאינו מסלף את ההלכה; ראה ריטב"א
ומהרש"א על אתר).
(ו) במגילה ט,א מתועד כי שבעים הזקנים שבודדו על ידי תלמי המלך במטרה לתרגם את
התורה סטו בכמה מקרים מן המשמעות המילולית של הטקסט מחשש שיעליבו את המלך .מהרש"ל
עצמו טוען כי שבעים הזקנים פעלו ברוח הקודש ,או לחילופין כי הם שינו רק את המילים ,אך לא
את המשמעות .הרב אליהו רוגלר ,שו"ת יד אליהו ,סימן מח ,אינו מרוצה עם תשובות אלה ,ולומד
מן המקרה כי זיוף התורה אינו בסיס לקידוש ה' .הוא ממשיך לטעון כי אפילו המהרש"ל מתכוון
אולי רק למקרים שבהם ישנו רק חשש סכנה.
(ז) התלמוד ביבמות קו,א מספר את סיפורה של אלמנה ללא ילדים (יבמה) שהססה להתייבם
לאחי בעלה (היבם) מחשש שהוא מעוניין רק בכספה .במטרה להערים על אחי הבעל ,רב חייא בר
אבא אמר ליבם" :חלוץ לה ,ובכך אתה כונסה" .בעוד שהסיבות לשקר של רבי חייא היו אציליות,
ואפילו ראויות לשבח ,היה זה סילוף מכוון של ההלכה .באופן מענין ,ים של שלמה ,יבמות סעיף יב,
סימן ל-לא ,דן במעשה זה ,כולל שאלת השקר ,אך אינו מעלה את שאלת זיוף התורה .יש לשים לב,
עם זאת ,שיתכן שהמהרש"ל מבדיל בין סילוף של היתר או איסור מעשה מסוים ,לבין סילוף הצגת
התוצאה או ההשפעה של מעשה מסוים .לא היה כל איסור בעצת רבי חייא לאותו יבם לחלוץ; הזיוף
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היה ביחס לתוצאה ,כלומר ,שאלת השפעת החליצה על הנישואין.
(ח) בסיפור המפורסם בגיטין נו,א ,בר קמצא ,מתוך כעס נקמני ,הטיל מום בבהמה ושלחה
למקדש על ידי קיסר רומי ,למרות שהיתה לא ראויה להקרבה .מחשש לנקמת דם של השלטון
הרומאי ,הרבנים רצו להקריב את הבהמה בכל מקרה .רבי זכריה בן אבקולס מנע את ההקרבה על
ידי הטענה שמעשה כזה עלול להוביל את העם למסקנה כי בהמה בעלת מום מותרת בהקרבה.
הרבנים החליטו בעקבות זאת להרוג את בר קמצא מדין רודף .אך שוב ,רבי זכריה בן אבקולס
הזהיר כי העם עלול לומר כי כל מי שמטיל מום בקרבן חייב מיתה .התלמוד מסיים בדברי רבי
יוחנן" :ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ,ושרפה את היכלנו ,והגליתנו
מארצנו"( .ראה גם תוספתא שבת יז ,ד) .בניגוד לדעת הרב יהודה דוד בלייך ,הערה  ,123כמעט כל
הפרשנויות (עיין להלן) למעשה זה מראות כי שיקולים של חיים ומוות היו צריכים להנחות את
הרבנים הן להקריב את בעל המום והן להרוג את בר קמצא  -ללא התיחסות לסילוף ההלכה
שיהיה אולי כתוצאה מכך .על גיטין נו,א ,ראה בפרשנים הבאים :הרב יעקב עמדין; הרב צבי הירש
חיות; הרב מאיר (מהר"ם) שיף; הרב שמואל אליעזר הלוי איידלס (המהרש"א); הרב יעקב ריישר,
עיון יעקב; הרב משה סופר ,חידושי חת"ם סופר; הרב חיים יוסף דוד אזולאי ,פתח עיניים; הרב
יוסף חיים ,בן יהוידע .בנוסף לכך ,ראה בית יוסף ,טור חושן משפט סימן שפח ,סעיף טז ,ד"ה
"וכתב הרא"ש"; רבי אליהו קרמר מוילנא ,דברי אליהו ,פרשת משפטים ,ד"ה "לא תהיה"; הרב
זאב אינהורן ,פירוש מהרז"ו ,איכה רבה ד,ג; הרב יצחק אונא ,מצוטט בשו"ת שרידי אש (מוסד
הרב קוק ,ירושלים ,מהדורת תשל"ז) ,חלק א ,תשובות גדולי הרבנים בענין מפרקת ,ט ,ד"ה "אבל
מאחר"; הרב יחזקאל אברמסקי ,תוספתא חזון יחזקאל ,שבת ,יז ,ד; הרב שאול ליברמן ,תוספתא
כפשוטה ,שבת ,טז ,ז ,ביאור הארוך ,שורות  ;16-17שו"ת אגרות משה ,חלק יורה דעה א ,סימן
קא ,ד"ה "ומה שכתב ידידי"; שו"ת בני בנים חלק א ,מאמר ה.
(ט) מגיטין סב,א נראה כי על מנת למנוע מעם הארץ לחלל את קדושת החלה המופרשת,
מותר לשקר לעם הארץ ולומר לו "חזי ,אי נגעת בה הדרא לטיבלא".
(י) התלמוד בבבא קמא ל,ב דן במקרים שבהם אדם מזיק עם רכוש שהושאר במקום
ציבורי .לפי דעה אחת ,חפצים אלה מופקרים מן הדין ,ולכן מי שמרים אותם פיסית הופך לבעלים
החוקיים .למרות זאת ,בית דין ,אם ישאל ,ימליץ נגד מעשה כזה ,כיון ש"הלכה ואין מורין כן
משום גזל" .המאירי מבין את כוונת הענין כך שבית דין אוסר תפיסה כזו  -למרות שהיא בעצם
מותרת במקרה הנוכחי  -כדי שלא ייראו כמסייעים לגניבה (משום תיקון עולם) .למרות זאת ,רש"י
(ד"ה "בהלכה") אומר שהסיבה שבית דין ימליץ נגד מעשה זה הוא "אמרינן ליה אסורין משום
גזל" .על פניו ,נראה שזוהי עבירה ברורה על זיוף התורה.
(יא) לפי הריב"ן ,המצוטט בתוספות ,בבא מציעא קט,ב ,ד"ה "מסלקינן" (הדיון התלמודי
הרלוונטי נמצא ב-קט,א) ותוספות הרא"ש ,בבא מציעא קט,א ,ד"ה "מסלקי להו" ,הרב יוסף
שיקר ביחס לזכויות יורשיו של גנן ליטול רווחים על מנת להכריח אותם לקבל את הצעת הפשרה
"הנדיבה" שלו ללא התנגדות .ראה גם רבי שמואל שטרשון ,על אתר; ביאור הגר"א לחושן משפט
סימן שכט סעיף א.
(יב) המשנה בכריתות (א,ז; ח,א) מתעדת כי רבי שמעון בן גמליאל סילף באופן מודע את
ההלכה בפסק מוטעה ומיקל ,על מנת להוריד את מחיר השוק של יונים עבור קרבנות .הרב ישראל
יעקב פישר ,בהערה י להסכמתו לרב יעקב חזקיה פיש ,תתן אמת ליעקב (ירושלים  ,)1982מציין כי
סילוף זה מותר כיון שמטרתו היתה למנוע עברות בעתיד .עם זאת ראוי לציין ,כי הפרשנות
הקלאסית על אתר ,רש"י ,הרב עובדיה מברטנורא ,הרב ישראל ליפשיץ (תפארת ישראל) ופנחס
קהתי (משניות מבוארות) ,כולם אומרים שהיתה זו הוראת שעה ,שנבעה מסמכותו של החכם
המנהיג של אותו דור ,ולפיכך לא היה סילוף של ההלכה .ראה להלן ,מילואים חלק  ,4סעיף ט.
(יג) הרמב"ן מדווח על כך שאמר במהלך הויכוח בברצלונה שאדם אינו מחויב לקבל את
ההערות והפרשנויות שנמצאות באגדה ובמדרש; ראה הרב משה בן נחמן ,ויכוח הרמב"ן ,בתוך:
כל כתבי הרמב"ן ,הרב חיים דוד שעוועל ,עורך (ירושלים :מוסד הרב קוק ,)1963 ,חלק א ,עמודים
 .302-320הרב הרוסי המנוח מן סוף המאה התשע עשרה ,הרב משה אליאסברג ,שביל הזהב ,עמוד
( 27מצוטט בהערת הרב שעוועל לכל כתבי הרמב"ן ,שם ,עמוד  ,308ד"ה "שאדם מגיד לחברו")
סובר שהרמב"ן שיקר באופן מודע תחת לחץ .השאלה אם הוא אכן שיקר או לא היא נושא לדיון
סוער (ראה Marvin Fox, “Nahmanides on the Status of Aggadot,” J. of Jewish Studies
 , 40:1, Spring 1989, pp. 95-109ומקורות המצוטטים שם) .בכל מקרה ,לפי דעת הרב אליאסברג,
הרמב"ן באופן ברור הציג את המסורת היהודית באופן מסולף ,דבר שלפי המהרש"ל חייב למות
עבורו על קידוש ה'.
(יד) נפוליאון בונפרטה הציב שתים עשר קושיות לפני אספת רבני היהודים ("הסנהדרין"),
שכללה בתוכה את מפרש התלמוד הנודע ,הרב דוד זינצהיימר .תגובתם ,ביחוד בכל הנוגע להלוואה
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בריבית ונישואי תערובת ,היו סילוף מודע של ההלכה ,בשל החשש ממעשי נקם .ראה Tama
Diogene, “Collection des Ecrits et des Actes Relatifs au Dernier Etat des Individus
Proffessant la Religion Hebraique,” Contemporary English Translation and edition by
 ; F.D. Kirwan, 1807ברוך מבורך" ,נפוליאון ותקופתו"( ,ירושלים :מוסד ביאליק ,תשכ"ח) ,עמוד
 77והלאה; Simon Dubnow, “History of the Jews,” trans. by Moshe Spiegel (South
 .Brunswick, N.J., 1967-1973), IV, pp. 552-555באופן מיוחד ,השווה את תשובתו ההלכתית של
הרב ישמעאל דה מודינה (שם ,עמוד  103והלאה) עם זו של הסנהדרין .ראה גם הרב נתן רפאל
אורבך" ,תולדות הרי"ד זינצהיים" ,שמופיע בהקדמה לספר "מנחת עני" של הרב זינצהיים
(ירושלים תש"ח) ,חלק א .השווה עםJacob Katz, “Exclusiveness and Tolerance” (Oxford :
 ,University Press, London, 1961) pp. 182-193שם העורך טוען כי חכמי הסנהדרין היו יכולים
לרצות את נפוליאון בלי לערוך פשרות אמיתיות .ראה גםJay R. Berkovitz, “Changing :
Conceptions of Gentiles at the Threshold of Modernity: The Napoleonic Sanhedrin” in
Formulating Responses in an Egalitarian Age, The Orthodox Forum Series, Marc
Stern, ed (Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 2005); Jay R. Berkovitz,
"The Napoleonic Sanhedrin: Halachic Foundations and Rabbinical Legacy," CCAR
Journal: A Reform Jewish Quarterly 54:1 (Winter 2007): 11-34 - available online at
.http://ccarnet.org/publications/journal/winter07/.
(טו) דווח כי הרב חיים יוסף דוד הלוי אזולאי סילף את ההלכה – תחת לחץ של איום על חייו
 בכך שנתן הכשר רבני לגבינה לא כשרה .למרבה המזל ,בשל הניסוח המחוכם ביותר של המסמךעל ידי הרב אזולאי ,התחבולה נתגלתה .ראה בדיון של הרב ישראל אברהם שטיין ,הגדה של פסח
גדולי ישראל ,עמודים  , 37-38ד"ה "רבותינו" .באופן דומה ,בשו"ת ציץ אליעזר חלק יד סימן צט,
הרב אליעזר ולדנברג מתיר לשופט לסלף את ההלכה באופן מכוון ולהורות שלא כראוי על מנת
להציל את חייו ("מותר להטות את הדין במקום פיקוח נפש")( .באופן מפתיע ,הרב ולדינברג אינו
מזכיר כלל את דעת הים של שלמה) .ראה גם הרב צבי (הרשל) שכטר ,מפניני הרב ,עמוד  ,180ביחס
לרב אביגדור מחאסלאוויטש שסילף את ההלכה על מנת להציל את חיי הרב שניאור זלמן מלאזני-
לאדי .עם זאת ,ראה גם הרב אברהם דרורי והרב יהודה דוד בלייך ,הערה .123
(טז) כפי שנידון למעלה במילואים ,חלק  ,2לא סביר שרבינו יונה מסכים עם עמדת המהרש"ל
ביחס לזיוף התורה.
חלק  :4דוגמאות לאיסורים המבוססים על מדיניות ציבורית.
כפי שנידון לעיל בטקסט סמוך להערה  ,226לרבנים הסמכות לאסור פעולות או חידושים
המותרים על פי ההלכה בגלל שיקולים של מדיניות ציבורית .איסורים כאלה מופיעים בספרות
ההלכתית תחת הכותרת הכללית של ”למיגדר מילתא“ (תקנות מגנות) .מקורות מנחים רבים
הובאו בהערה  .226להלן רשימת דוגמאות שלוקטו מן התלמוד ,ספרות ההלכה וספרות השו"ת.
(א) להלן ציונים תמציתיים מן התלמוד וספרות ההלכה :חולין טו,א (שם רב החמיר באופן
ציבורי ביחס לאוכל שבושל בשבת ,אך היקל לתלמידיו); שבת קלט,א (חכמים סירבו למסור את
הבסיס להיתר לפרוס כילה  -ראה רבנו חננאל על אתר); שבת קנג,ב (חכמים החמירו באופן ציבורי
ואסרו לשאת ברשות הרבים פחות מארבע אמות); בבא קמא ל,ב (שם בית דין ,אם נשאל ,מיעץ לא
ליטול רשות על דבר הפקר על בסיס גניבה  -ראה מילואים חלק  ,3אות י); ועבודה זרה נט,א (רבי
יוחנן אסר על שאינן בני תורה לאכול תורמוסין שבושלו על ידי גוי) .באופן דומה ,הרמ"א באורח
חיים שיז ,סעיף ג  -אוסר לפתוח קשר שאינו של קיימא לפני מי שאינם בני תורה .ראה גם רמ"א,
יורה דעה סימן קס ,סעיף טז; ש"ך על אתר ס"ק כב; שו"ת רשב"א חלק א ,סעיף צח.
(ב) במכתב ארוך לקרוב משפחתו ,רבינו יונה מגירונדי ,הרמב"ן (בתשובות המיוחסות לרמב"ן,
תשובה קפד) טוען לטובת היתר מוסד הפילגשות .למרות זאת ,הוא מסכם את תשובתו באזהרה
לרבינו יונה לא להתיר את המנהג מחשש שהלכות נידה לא ישמרו ,והדבר יעודד הפקרות מינית.
השווה לרב יעקב עמדין ,שאילת יעב"ץ ,חלק ב ,סעיף טו ,ובגצל אלינסון" ,נישואין שלא כדת משה
וישראל" (תל אביב ,הוצאת דביר ,)1975,עמודים  ,72-79שמפקפק באותנטיות של הסתייגות
מסכמת זו.
(ג) הרב יאיר בכרך ,שו"ת חוות יאיר ,תשובה רכב ,פוסק נגד אמירת קדיש על ידי בת ,שמא
הדבר יחליש את מנהגי ישראל .ראה טקסט והערות  280-283לעיל.
(ד) במכתב המופיע בהקדמה לילקוט יוסף כרך ז ,הרב עובדיה יוסף כותב שלמרות שמותר
לאבל לרקוד בחתונתו שלו ,הרב יעקב עטלינגר ,בשו"ת בנין ציון ,סימן קלט ,אסר לאבל לרקוד,
שמא התוצאה תהיה ריקודים מעורבים .הבנה דומה מוצעת על ידי הרב גבריאל ציננער ,נטעי
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גבריאל -הלכות אבילות :דיני ומנהגי השתתפות בשמחה ,עמוד כט ,ס"ק כא .ראה דיון במילואים
חלק .6
(ה) הרב יחזקאל אברמסקי ,הפרדס ל,א (תשט"ז) ,עמודים  ,1-4מודפס מחדש בהקדמה לשו"ת
ציץ אליעזר חלק ד ,ושוב בספרו ,חזון יחזקאל ,חלק ג ,תשובות ה ,במכתב למי שהיה אז נשיא
אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה ,הרב ישראל הלוי רוזנברג ,הדגמה כיצד ניתן להתיר ג'לטין.
למרות זאת עמדתו נותרה כי הדבר צריך להאסר ציבורית ,כיון שהמקור הלא  -כשר שלו יבלבל את
מי שאינו בן תורה .ויחזק את ידיהם של מי שטוענים בטעות שהרבנים פוסקים ככל העולה על רוחם.
ראה גם הערה *.272
(ו) הרב הראשי המנוח יצחק הלוי הרצוג ,בשו"ת היכל יצחק ,אורח חיים ,סימן ד  -והופיע
שנית בפסקים וכתבים א ,שאלות ותשובות בדיני אורח חיים ,סעיף יד  -שידל את הקהילה הדרום
אפריקאית לא לשנות את ההברה העברית שלהם ,למרות שהיה בסיס הלכתי מוצק לעשות כן,
מחשש שהדבר ישחק לידי היהדות הרפורמית.
(ז) הרב הראשי המנוח של רחובות ,הרב אלימלך בר שאול ,מציין כי מותר מבחינה הלכתית
לערוך קריאת התו רה עם ברכות ביום העצמאות .למרות זאת הוא מתנגד לקיום המנהג בפועל,
שמא יהיו מי שיראו את החג החדש כיום טוב אמיתי ,ולא יניחו תפילין .ראה הרב אלימלך בר
שאול ,הלכות יום העצמאות ויום ירושלים ,נחום רקובר ,עורך (ירושלים :משרד הדתות ,תשל"ג),
עמוד .310
(ח) הט"ז על א ורח חיים סימן תקפ"ה סעיף ה ,יורה דעה סימן קי"ז ,סעיף א ,וחושן משפט
סעיף ב (בסוף) ,טוען כי לא ניתן לאסור דבר שהתורה התירה במפורש .ראה גם הרב דוד קאהן,
גבול יעב"ץ (ברוקלין ,ניו יורק :הוצאת מסורה" ,)1986 ,קונטרס היתר מפורש בכתוב" ,עמודים ע'-
קי"א .למרות זאת ,הרב אהרן מגיד ,ספר בית אהרן ,חלק ח ,ד"ה "אין להחכמים לאסור דבר
המפורש בתורה" ,סימן כז ,עמודים קנ"ח-ק"ס ,מציין מקורות רבים שמראים שאפילו במקום
שהתורה במפורש התירה פעולה מסוימת ,רבנים יכולים לאסור אותה למיגדר מילתא וצורך
השעה.
(ט) לפי הרב ישראל יעקב פישר ,בהערה י להסכמתו לספר תתן אמת ליעקב מהרב יעקב
יחיזקיה פיש ,המקרה המתואר בכריתות ח,א (ראה מילואים חלק  ,3סעיף יב) מראה שבמקרים
קיצוניים ,ניתן לפסוק באופן מיקל נגד ההלכה המקובלת במטרה למנוע עבירות עתידיות (למיגדר
מילתא להיתירא) .נראה שזוהי גם דעתם של פרשנים רבים ביחס למקרה של רב חנינא ושני
תלמידי החכמים הצעירים מבבל (ברכות סג ,א; ראה מילואים חלק  ,3סעיף ד) .ראה הרב מנחם
עזריה דה -פאנו ,שו"ת רמ"א מפאנו ,סוף סימן קח ,ד"ה "ואנחנו"; הרב שמואל אליעזר איידלס,
חידושי המהרש"א ,ברכות סג ,א; הרב חיים פאלאגי ,החפץ חיים ,סימן יט ,סעיף כב; הרב חיים
בן עטר ,חפץ ה' ,ברכות סג ,א; והרב יונתן שטייף ,חדשים גם ישנים ,ברכות סג ,א ,פירוש שני.
הרא"ש ,מצוטט בשיטה מקובצת לבבא בתרא קסו,ב ,ככל הנראה חולק .על מנת למנוע חילול שבת
המוני ,הרב יצחק ליבס ,שו"ת בית אבי א ,או"ח סימן כה סעיף לב ,נזקק ללמיגדר מילתא
להיתירא כשיקול להתיר לקטן להיות בעל קורא בחגיגת בר מצוה מוקדמת ביום חול .הרב יואל
טייטלבאום (מסאטמר) ,שו"ת דברי יואל ,יורה דעה סימן לה סעיף ד ,טוען כי היום אין לנו הכח
של למיגדר מילתא להיתרא .הרב פישר אינו מציין את העובדה כי ביחס לשני המקרים בברכות
ובכריתות ,ישנם מפרשים על אתר שאומרים שהיו אלה דוגמאות של הוראת שעה (ביטול או שינוי
זמני של ההלכה) שכנראה נבעה מסמכות הסנהדרין או החכם המנהיג של אותו דור ,ולפיכך אינם
יכולים להוות תקדים להתנהלות הלכתית נורמטיבית .ראה לדוגמא הרב יונתן שטייף ,חדשים גם
ישנים ,ברכות סג,א; רש"י ,כריתות ח,א ,ד"ה "נכנס לבית דין"; הרבנים עובדיה מברטנורא,
ישראל ליפשיץ (תפארת ישראל) ,ופנחס קהתי (משניות מבוארות) ,משנה כריתות א,ז; הרב משה
אבן חביב ,כפות תמרים ,סוכה לד,ב ,ד"ה "תוספות ד"ה ולדרוש"; הרב אביגדור כהן צדק ,מצוטט
על ידי הרב צדקיהו בן אברהם ,שיבולי הלקט ,הלכות לולב ,סימן שנ"ה; ובספר בית אהרן ,לעיל,
מילואים חלק  ,3סעיף ב ,סעיף כו ,עמוד תל"ח והלאה( .לדיון על היחס בין הוראת שעה ומיגדר
מילתא ,ראה הרב צבי הירש חיות ,תורת הנביאים) .גישה דומה מוצעת על ידי הרב ברוך פרנקל
תאומים ,שו"ת עטרת חכמים ,אבן העזר סימן כט ,בפרוש לסדר אליהו רבה ,תנא דבי אליהו ד ,א,
שם משה מייחס את הציווי להרוג את עובדי עגל הזהב לקב"ה (שמות לב,כז) ,כאשר למעשה היה
זה הרעיון שלו( .ביחס לתנא דבי אליהו ,ראה גם הרב ראובן מרגליות ,מרגליות הים ,סנהדרין
פט,א ,אות כג ) .יתר על כן ,הרב יעקב עטלינגר ,ערוך לנר ,סוכות לד,ב ,ד"ה "שם ד"ה ולדרוש",
מראה כי בהוראת שעה מעין זו  -היתר של דבר אסור על מנת למנוע עברות עתידיות  -ניתן
להשתמש רק כאשר העברות האפשריות בעתיד חמורות ביותר ,כגון אלה שעונשן כרת .הרב יעקב
שור ,משנת יעקב ,ברכת יעקב (ירושלים :מוסד הרב קוק ,)1990 ,ברכות סג,א (ראה מילואים ,חלק
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 ,3סעיף ד ) ,מתיר הוראת שעה מעין זו רק במקום שאחדות כלל ישראל מאוימת באופן רציני.
(י) דוגמא מעניינת היא הדרישה למקם את הבימה באמצע בית הכנסת .הרב משה פינשטיין,
שו"ת אגרות משה ,חלק אורח חיים ב ,סימן מב ,טוען כי החומרא של הרב משה סופר בענין זה
נבעה מחששו להשפעות רפורמיות ,והיה זה מקרה של למיגדר מילתא .כאשר הרצון להזיז את
הבימה נובע משיקולים מעשיים אחרים (למשל אקוסטיקה) ,הדבר מותר .במילים אחרות ,במקום
שהחשש כבר אינו תקף ,הגדר כבר אינה חלה.
(יא) הרב הראשי המנוח יצחק הרצוג ,פסקים וכתבים א ,שאלות ותשובות בדיני אורח חיים,
סימן לב ,טוען כי באופן תאורטי ,קיים בסיס להתיר קבלת ירושה ממשומד לצורך בניית בית
כנסת .למרות זאת ,הרב הרצוג משאיר את האפשרות להחליט לאסור זאת בידי הרב המקומי
בפועל משום למיגדר מילת א ,שמא פרסום קבלת תרומה כזו יוביל למקרים נוספים של משומדות.
(יב) הרב אשר וייס טוען כי האיסור לנגן בכלי נגינה בחתונות בעיר העתיקה בירושלים ,הונהג
על מנת למנוע ריקודים מעורבים (ראה סעיף ד למעלה); ולא היה קשור לזכר לחורבן המקדש כפי
שהוצע על ידי הרב יהודה לייב דיסקין .ראה :הרב אשר וייס ,מנחת אשר על עניני אירוסין
ונישואין ,שו"ת חלק ט ,וקונטרס שבועי מטות-מסעי תשס"ג [שנה שלישית ,קובץ  ,])122( 41סעיף
ב.
(יג) ראה גם שו"ת מהר"ש מוהליבר ,סימן ו ,ד"ה "הן אמת"; נפש הרב ,עמוד ק"פ.
חלק  :5קביעה שדבר אסור מן התורה ,כאשר הוא אינו אסור ,היא עבירה אפשרית על בל תוסיף.
כפי שהזכרנו בהערה  ,227הרמב"ם אוסר על בסיס בל תוסיף לקבוע כי דבר אסור מן
התורה כאשר מקור האיסור מדרבנן .במשנה תורה ,הלכות ממרים פרק ב ,הלכה ט ,הוא כותב:
"ואם יאסור בשר העוף ויאמר שהוא בכלל הגדי והוא אסור מן התורה הרי זה מוסיף ,אבל אם
אמר בשר העוף מותר מן התורה ואנו נאסור אותו ונודיע לעם שהוא גזרה ...אין זה מוסיף אלא
עושה סייג לתורה" .הראב"ד על אתר חולק ,בטענה שפסוקי תורה מצוטטים לעיתים קרובות
בתלמוד כמקור לאיסורי דרבנן .ראה כסף משנה ולחם משנה על אתר ,ופרי מגדים ,אורח חיים,
פתיחה כוללת ,חלק א ,סעיפים לד-לה .פוסקים רבים סוברים שהאיסור של הרמב"ם שייך באופן
ייחודי לבית דין או סנהדרין ,ולא לפוסק בודד; ראה :הרב יצחק יהודה שמלקיש ,שו"ת בית
יצחק ,אורח חיים סימן יג סעיף ב; הרב משה שיק ,מצוטט על ידי מאיר הילדסהיימר" ,שאלות
ותשובות מהר"ם שיק" ,צפונות ,שנה ב ,גליון ב(ו) ,עמודים פז-צה (טבת  ,)1990בעמוד צג (ראה
להלן מילואים חלק  ;) 6הרב יצחק הרצוג ,שו"ת היכל יצחק ,אבן העזר א ,סימן י ,סעיף טו  -נדפס
מחדש בפסקים וכתבים חלק ו ,שאלות ותשובות בדיני אבן העזר ,סימן יד ,סעיף י; הרב יוסף דב
הלוי סולוביצ’יק  ,רשימות שיעורים ,הרב צבי יוסף רייכמן ,עורך (ניו יורק תשמ"ט) ,סוכה לא,ב,
עמוד קמד ,אות ח ,ד"ה "באיסור" ,ורשימות שיעורים ,הרב צבי יוסף רייכמן ,עורך (ניו יורק
תשנ"ג) ,שבועות-נדרים ,חלק א' ,עמוד קפב ,אות ה ,ד"ה "והנה עלינו"; והרב יהודה הרצל הנקין,
שו"ת בני בנים חלק א ,סימן לז ,סעיף יב .עם זאת ,נראה כי רוב הפרשנים שדנו בדעת הרמב"ן
חולקים .לדוגמא ,ספר החינוך ,מצווה תנד (תסה במהדורת שעוועל) ,מציין את פסיקת הרמב"ם
כמתייחסת לכל מורה או פוסק הלכתי ("מורה") ,ולא רק בבית דין[ .הרב יהודה הרצל הנקין
(בשיחה פרטית ) 5.6.1997 ,סובר שאולי ההחלטה של החינוך קשורה לפסיקתו בהמשך (מצווה
תצו) שהמצווה מדאורייתא לקיים מצוות חכמים (לא תסור) קיימת בפסק של החכמים הגדולים
של כל דור ,ולא רק של הסנהדרין; ראה שו"ת בני בנים ,חלק ב ,סימן כג ,סעיף ה ,עמודים .]90-91
באופן ד ומה ,הרב אליהו זאב רוזנברג ,קרית ספר ,ממרים ,פרק ב ,אזהרה שמה ,מנסח מחדש את
פסיקת הרמב"ם תוך שימוש בלשון יחיד (בעוד בפסקה הקודמת הוא כותב בלשון רבים ,כאשר
הוא מתייחס לסנהדרין) .הניסוח בלשון יחיד נמצא גם אצל הרב אליהו מזרחי ,ביאור לסמ"ג,
הלכות מגילה (בהתחלה ) .רבנים אחרים מסכימים עם הבנה אחרונה זו של הרמב"ם; ראה הרב
יעקב אבן פורנה  ,המצוטט בברכי יוסף ,אורח חיים סימן רמג בסוף; ברכי יוסף ,אורח חיים סימן
תקפט ,סעיף ב ,ד"ה "והסמ"ג"; הרב צבי הירש חיות ,דרכי הוראה סימן ו ,הערה ראשונה ,וביתר
פירוט בתורת הנביאים ,מאמר בל תוסיף ,עמוד "( .85לכל בית דין ובית דין ,וכן לכל חכם ומורה
הוראה בזמנו"); הרב חיים סולוביצ’יק מבריסק ,מצוטט בנפש הרב ,עמוד  ;177הרב יוסף בבד,
מנחת חינוך ,מצווה תנד ,סוף סעיף א; פרי מגדים ,אורח חיים ,פתיחה כוללת ,חלק א ,סוף סעיף
לה; הרב יעקב אטינגר ,ביכורי יעקב ,סימן תרנ"ח ,סעיף א; הרב יוסף אליהו הנקין ,תשובות
איברא ,סימן נה ,סעיף ג (בכתבי הגר"י הנקין חלק ב); הרב יהושע מנחם מנדל אהרנברג ,שו"ת
דבר יהושע חלק א ,סימן יט ,סעיף ו; שו"ת אגרות משה ,חלק אורח חיים ד ,סימן מט ,ד"ה
"והנה"; שו"ת רבבות אפרים ,חלק ח ,סימן תפט ,סעיף נח; הרב שמחה בן ציון רבינוביץ ,פסקי
תשובות ,חלק ה ,אורח חיים סימן תפט ,סעיף י ,עמוד רפט; והרב דוד קאהן ,בשיחה עם אריה א.
פרימר ודב פרימר .20/03/95 ,מעניין ,כי הרב חיים סולוביצ’יק על אתר טוען שלפי הרמב"ם ,בל
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תוסיף יאסור על פוסק אפילו להתיחס לא יסור דרבנן או למנהג באותה חומרה שהוא היה מתיחס
לאיסור מדאורייתא.
הרב משה בן נחמן (הרמב"ן) ,בסיום פרושו לדברים ד,ב ,והרב חזקיה בן מנוח ,החזקוני
לבראשית פרק ג ,פסוק ג ,בעוד שאינם מתיחסים לרמב"ם באופן מפורש ,מייחסים באופן ברור
את בל תוסיף לאדם בודד שטוען כי פעולה מסוימת היא ציווי אלוקי (בתורה) כאשר לא כן.
הרמב"ן כותב [מהדורת שעוועל]" :לפי דעתי אפילו בדא לעשות מצוה בפני עצמה...עובר בלאו...
ומה שתקנו חכמים משום גדר ,כגון שניות לעריות וכיוצא בהן ,זו היא מצוה מן התורה ,ובלבד
שידע שהם משום הגדר הזה ואינן מפי הקב"ה בתורה" .עם זאת ,השווה להערת הרמב"ן על
הרמב"ם ,ספר המצוות ,שורש ראשון ,ד"ה "בראשונה" ,שם הוא כותב" :האחד ,מפני שהחכמים
נוהגין זה תמיד להביא בעניינים של דבריהם לשון 'תורה' ולחזקם" .למרות זאת ,יתכן שדבר זה
נעשה רק כאשר היה דבר ידוע שהתקנה היתה מדרבנן .ראה גם בהערות הרלוונטיות של הרב יוסף
דב הלוי סולוביצ’יק לעיל.
הרב חזקיה בן מנוח ,החזקוני ,שם ,בהערה על דברי חוה שאלוקים אסר אפילו לגעת בעץ
הדעת ,מצטט את התלמוד ,סנהדרין כט ,א ,שם מתואר מעשה זה כדוגמא ל"כל המוסיף גורע".
החזקוני מוטרד על ידי הביקורת של התלמוד :אחרי הכל ,באיזו צורה הגדר שמציבה חוה שונה
מגזירות דרבנן מאוחר יותר? הוא מסביר כי חוה חטאה בכך שיחסה את האיסור למקור אלוקי.
גישה זו ,כמובן ,מתאימה לדעת הרמב"ם שהובאה לעיל .למעשה ,הרב יוסף בבד ,מנחת חינוך,
שם ,באמת מציין את סנהדרין כט ,א כהוכחה לדעת הרמב"ם .הרב ראובן מרגליות ,מרגליות הים,
סנהדרין כט ,א ,אות כט ,גם סובר כי אולי התלמוד בסנהדרין כט ,א תומך בדעת הרמב"ם ,אך
מצטט את אבות דרבי נתן ,פרק א ,הלכה ה ,שם מצביעים על כך שהיה זה אדם -ולא חוה -שחטא.
ראה גם הרב חיים יוסף דוד אזולאי ,כסא רחמים ,אבות דרב נתן ,שם ,פירוש ,ד"ה "אדם
הראשון" ,והרב מנחם מנדל כשר ,תורה שלמה ,בראשית ג ,ג ,סעיפים יג-טו.
פוסקים נוספים טוענים כי אסור לקרוא לגזירה מדרבנן איסור מדאורייתא משום שזו
עבירה על בל תוסיף .ראה :הרב יעקב אבן פורנה ,שם; הרב צבי הירש חיות ,שם; והרב יוסף
אליהו הנקין ,שם .בדרכי הוראה ,שם ,הרב חיות מתווכח באופן מיוחד עם טענת הרב משה סופר
(תשובה לרב חיות שפורסמה בדרכי הוראה ,שם ,ושבאופן מפתיע לא הופיעה בשו"ת חת"ם סופר)
שמותר "לחזק" איסור דאוריתא המבוסס על מצוות לא תעשה ,על ידי הטענה כי העבירה היא גם
על מצוות עשה .אך בעלי סמכ ות אחרים מסכימים עם החת"ם סופר כל עוד אין השלכות הלכתיות
מעשיות (כגון ,שאין חיוב חדש של מלקות) .בתנאים כאלה ,מלומדים אלה טוענים שמותר אפילו
להעלות מדרגה של איסור דרבנן לאיסור דאורייתא .ראה שו"ת הרשב"א חלק א ,סימן מג; פרוש
הרב אליהו מזרחי לשמות יב ,טז ,ד"ה "אפילו על ידי אחרים" בסוף; הרב משה הכהן אשכנזי,
מצוטט בברכי יוסף ,שם; טהרת המים ,מערכת ח ,אות מב; הרב אהרן מגיד ,ספר בית אהרן ,ז,
ד"ה "אין לאסור המותר" ,סימן ד ,עמ'  .576-577לפי הרב מאיר דן פלאצקי ,כלי חמדה על מועדי
השנה ,חלק א ,ראש השנה ,פרק יג ,רק הכרזה על גזירה חדשה מדרבנן כדרגת דין דאורייתא היא
עבירה על בל תוסיף; אך לא העלאה בדרגה של גזירה ישנה מדרבנן .בכל מקרה ,אם יהיה חיוב
מחודש של מלקות כתוצאה של ההעלאה בדרגה ,אז יתכן שתהיה זו עבירה על בל תוסיף .ראה שדי
חמד ,פתח השדה ,מערכת הא' ,אות עה .נעיר דרך אגב ,שעמדת הרב סופר מפתיעה במקצת לאור
עמדה תקיפה שלו במקום אחר נגד כל סוג של שקר .ראה שו"ת חת"ם סופר ,חלק ו ,סימן נט.
אפילו במקרים שבהם מותר לשקר על מנת לשמור על השלום ("משנים מפני השלום" ,יבמות סה,
ב) ,הרב סופר ,תוך ציטוט של פירוש הרמב"ן לבראשית יח ,יג ,מתיר רק לומר "חצאי אמת" ,ולא
לשקר באופן מפורש .בהקשר זה ,ראה גם הרב זרח ורהפטיג ,פירושים על התורה ,אור המזרח,
מ"ח :ג-ד (ניסן תשס"ג) ,עמודים  .109-118ראה במיוחד עמוד  ,111ד"ה "אביך צווה" .השווה
מילואים ,חלק .6
חלק  :6סילוף ההלכה עלול להוות עבירה על האיסור לשקר.
סוגית השקר עלתה בכמה וכמה מקומות במאמר זה ,וביחוד בהקשר של זיוף התורה
וסילוף ההלכה; ראה בטקסט סמוך להערות  124ו  .228לדיון הלכתי כללי באיסור לשקר וחריגות
אפשריות ,ראה הרב חיים פאלאגי ,החפץ חיים ,סימן יט" ,דבר אמת"; הרב יעקב יחיזקיה פיש,
תתן אמת ליעקב (ירושלים  ;)1982הרב נחום יברוב ,ניב שפתים (ירושלים  ;)1989הרב חיים
קניבסקי ,שיח השדה; אורח ות חיים (של רבינו אשר) ,ליום ראשון ,סימן ג ,השם אורחותיו ,אות
ג; והרב חיים קניבסקי ,מסכת כותים א,יד ,ד"ה מטהר ,אות ל; הרב אהרון מגיד ,ספר בית אהרן,
חלק ג ,כלל "אומר דבר בשם אומרו" ,עמודים שע"ו-תנ"א .ראה גם שדי חמד ,כללים ,מערכת כ,
סעיף ח ,מערכת ש ,סעיפים כז-כח; הרב ראובן מרגליות" ,שתיקה לחכמים" ,ב"אזכרה" (פרקי
זכרון לרב אברהם יצחק הכהן קוק) ,עורך הרב יהודה לייב הכהן פישמן (מיימון) ,חלק ג,
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(ירושלים :מוסד הרב קוק ,תשמ"ט) ,עמודים  - 211-220נדפס מחדש ברב ראובן מרגליות,
"מחקרים בדרכי התלמוד וחידותיו" (ירושלים :מוסד הרב קוק ,תרצ"ז) ,עמודים  ;72-79הרב
חיים דוד הלוי ,שו"ת מים חיים ,חלק ג ,סעיפים נה-נו; עשה לך רב ,חלק ד ,סימן סב; הרב ישראל
מאיר לאו" ,אמת ואל אמת -מפני דרכי שלום" ,תורה שבעל פה כא (תש"מ) ,עמודים ;88-100
אבינו מורינו הרב נחמן פרימר“A Midrash on Morality, or When is a Lie Permissible,” ,
 – Tradition 13:4 and 14:1 (Spring-Summer 1973), pp. 23-34נדפס מחדש בA Jewish :
Quest for Religious Meaning (Hoboken, New Jersey: Ktav Publishing Company, 1993),
R. Jack Simcha Cohen, “Halakhic Parameters of Truth,” Tradition 16:3 ;pp. 95-106
Mark Dratch, “Nothing but the Truth,” Judaism 37:2 (Spring ;(Spring 1977), pp. 83-97
1988), pp. 218-228 R. Ari Zivotofsky, “Perspectives on Truthfulness in the Jewish
 ;Tradition,” Judaism 42:3 (Summer (1993), pp. 267-288הרב שמעון קרסנר ,נחלת שמעון,
שמואל א ,חלק ב ,סימן לב ,סעיף ב ,קטעים ו-יא; הרב משה דוד מכבי לוינטל" ,שינוי בדבר
השלום" ,זוהר ג( ,אביב תש"ס) ,עמודים מט-סד; הרב שלמה זלמן אויערבך מצוטט על ידי הרב
נחום סטפנצקי ,ועלהו לא יבול ,ב ,הדרכות בעניני תלמוד תורה וחינוך ,סימן י ,עמוד מב; הרב
שלמה זלמן אויורבך מצוטט על ידי הרב ירחמיאל דוד פריד ,מעדני שלמה ,א ,מועדים ,עמודים
Hershey H. Friedman, “Geneivat Da’at: The Prohibition Against Deception in ;149-151
 ,Today’s World,” Jewish Law, August 2002המאמר מצוי באינטרנט
בכתובתHershey H. Friedman and ; www.jlaw.com/Articles/geneivatdaat.html:
”Abraham C. Weisel, “Should Moral Individuals Ever Lie? Insights from Jewish Law,
בכתובת:
באינטרנט
מצוי
המאמר
,Jewish
Law,
July
2003
 . www.jlaw.com/Articles/hf_LyingPermissible.htmlלרשימת דוגמאות של אמירת שקר
בספרות התלמודית -ממגוון סיבות ,ראה הרב יחזקאל כחלי (כנראה כינוי לרב יוסף חיים אלחכם
מבגדד),שו"ת תורה לשמה ,סעיפים שסד ו -שעא; הערה של הרב שלמה מרדכי על הרב נחמן
כהנא ,אורות חיים ,אורח חיים ,סוף סימן קנו ,ד"ה "במגן אברהם".
נפנה עתה לסוגיה הספציפית שהועלתה בטקסט סמוך להערה  ,228והיא ,האם סילוף
ההלכה ו/או מתן סיבה או מקור מוטעים לאיסור מהווים עבירה על האיסור לשקר? שאלה זו
זכתה להתענינות כתוצאה של פסק הדין המפורסם שהופף על ידי ועידת רבנים שנאספה
במיכלובצ'ה שבהונגריה ב . 1865פסק דין זה ,שבאופן מקורי נחתם על ידי עשרים וחמישה דמויות
מנהיגות רבניות ומאוחר יותר על ידי רבים נוספים ,קבע כי תשעה נוהגים (כולל ,בין היתר,
מקהלות בית כנסת ,דרשות בשפה המדוברת ,חתונות בבית הכנסת ,העדר בימה מרכזית ,בגדי
כנסייה לחזן) אסורים על פי ההלכה .הרבנים משה שיק ועזריאל הילדסהיימר ורבים מעמיתיהם
סירבו לחתום .הטענה היסודית של הרבנים שיק והילדסהיימר היתה שבניגוד לרושם שנתן פסק
הדין ,הבס יס היחיד לחלק מן הגזרות היו שיקולים של מדיניות ציבורית (מיגדר מילתא) – ולא
שיקולים הלכתיים .המונח "פסק דין" היה למעשה תיאור לא הולם שניתן באופן מודע בנסיון
להסתיר את האמת ,ובכך היווה סטיה בוטה מן ההלכה ,שהם לא יכלו לטול בה חלק .כפי שהערנו
למעלה (מילואים חלק  ,) 5הרב שיק טען בנוסף לכך כי היות ופסק הדין פורסם על ידי בית דין
יהודי ,הוא עבר על איסור בל תוסיף .ראה :הרב משה שיק בליקוטי תשובות חת"ם סופר ,הרב
ישראל שטרן ,עורך (לונדון ,)1965 ,סימן פב ,עמודים עג-עה; מאיר הילדסהיימר" ,שאלות
ותשובות מהר"ם שיק" ,צפונות ,שנה ב ,גליון ב(ו) (טבת תש"נ) ,עמודים פז-צה ,בעמוד צג; "מאה
שנה לפטירת הרב עזריאל הילדסהיימר זצ"ל" ,המעיין ,לט ,ד (תמוז תשנ"ט) ,עמודים " ,1-7על
כינוס הרבנים במיכאלוביץ" ,עמודים Michael K. Silber, “The Emergence of Ultra-;2-4
Orthodoxy: The Invention of a Tradition,” In The Uses of Tradition, Jack Wertheimer,
 ;ed. (New York, Jewish Theological Seminary, 1992), p. 23-84מרדכי אליאב" ,מקומו של
רב עזריאל הילדסהיימר במאבק על דמותה של יהדות הונגריה" ,ציון כז ( ;59-86 ,)1962נתנאל
קצבורג" ,פסק דין של מיכאלוביץ תרכ"ו" בתוך :פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הביניים
ובעת החדשה ,עמנואל אטקס ויוסף סלומון ,עורכים (ירושלים :מאגנס ,)1980 ,עמודים 273-
Jacob Katz, The Unhealed Breach: The Secession of Orthodox Jewry from the ;286
 – General Community in Hungary and Germany (Hebrew), Jerusalem, 1994ראה במיוחד
פרק .8
הרב צבי הירש חיות ,דרכי הוראה ,סימן ו ,הערה ראשונה ,טוען כי אסור לקרוא לגזירה
מדרבנן בשם "איסור מדאורייתא" ,כיון שזו לא רק עבירה על בל תוסיף (ראה מילואים ,חלק ,)5
אלא גם על "מדבר שקר תרחק" (שמות כג,ז) .זוהי גם דעתו של הרב חיים סולוביצ’יק מבריסק,
המצוטט בנפש הרב ,עמוד  .178הרב סולוביצ’יק טוען שאפילו הראב"ד (הערה  227ומילואים ,חלק
 ) 5מסכים כי "מדבר שקר תרחק" אוסר על הרבנים לטעון כי גזירה מדרבנן היא מדאורייתא.
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בהתאם לכך ,הרמב"ם והראב"ד חולקים רק בשאלה אם מותר להחמיר באותה מידה כאשר
מתמודדים עם מנהג או גזירת חכמים כפי שהיינו עושים אילו האיסור היה מדאורייתא .הרב יעקב
ישראל קנייבסקי ,קריינא דאגרתא ,מכתב רג ,עמודים  ,219-220בהפרכת הטענה שאסור לטול
חלק בבחירות במדינת ישראל החילונית ,כותב" :וידע מעלת כבודו שגם לצורך קנאות אסור לגלות
פנים בתורה שלא כהלכה (אבות ה,ח) ,ומה שאינו אמת אינו מצליח כלל" (ביחס להפניה לאבות
ה,ח ,ראה הערה  .) 232בתשובה לאריה א .פרימר ,שתאריכה ז' בשבט תשנ"ו ,ופורסמה בשו"ת
מים חיים ,חלק ג ,סעיף נה ,הרב חיים דוד הלוי אוסר על פוסק לסלף את הצגת ההלכה ו/או לתת
סיבה מוטעית לאיסור משתי סיבות בסיסיות )1( :איסור התורה "מדבר שקר תרחק" ו ( )2אם
האמת תצא לאור ,התוצאה תהיה אבוד אמון מוחלט בסמכות הרבנית (ראה הערה  .)231ראה גם
את הדעות הקשורות של הרבנים אהרנברג ,רוגלר ,וסאבל המובאים בהמשך.
פוסקים רבים חולקים ,בטענה ,מסיבות מגוונות ,ש"מדבר שקר תרחק" אינו חל במקרים
שבהם ההלכה מוצגת באופן מסולף על מנת למנוע עבירות על ההלכה בעתיד .חלקם טוענים כי
ההיתר "משנים מפני השלום"( ,יבמות סה,ב) גם חל בסילוף ההלכה על מנת לשמור על השלום בין
כלל ישראל לקב"ה( .השווה סוף המילואים בחלק  ,5והערה  .)231ראה הרב שלמה אפרים ,כלי
יקר ,דברים יז :יא ,ד"ה "לא תסור" בסוף; הרב שמואל קלעי ,שו"ת משפטי שמואל ,סימן קכ,
עמוד  – 157מצוטט על ידי הרב חיים פאלאגי ,החפץ חיים ,סימן יט ,סעיף ל; הרב ברוך פרנקל
תאומים ,שו"ת עטרת חכמים ,אבן העזר ,סימן כט; הרב יחזקאל כחלי (מיוחס לרב יוסף חיים
אלחכם מבגדד) ,שו"ת תורה לשמה ,סימן שעא; הרב יצחק רודניק ,ספר שדה יצחק ,שו"ת ,סימן
ב; הרב יהודה הרצל הנקין ,שו"ת בני בנים ,חלק א ,סימן לז ,סעיף יב; ניב שפתיים ,חלק א ,פרק
ג ,כלל ג ,וכן חלק ב ,פרק ג ,כלל ג ,מציין את גיטין סב,א (ראה מילואים ,חלק 3ט); הרב ישראל
יעקב פישר (מילואים ,חלק  ,3אות יב ,וחלק  ,4אות ט) .באופן דומה ,הרב חיים קניבסקי ,מסכת
כותים ,א,יד ,מטהר ,הערה ל ,ובשיחה עם אריה א .פרימר ,)20.02.95( ,טוען כי אם פוסק מאמין
שפעולה מסוימת צריכה להאסר משום למיגדר מילתא ,הוא יכול להציג באופן מסולף את הסיבה
או המקור לאיסור; היות ולא יהיה כל שינוי בתוצאה ההלכתית ,מדבר שקר תרחק לא יחול .יתכן
שזוהי גם דעתם של הרב עובדיה יוסף ,חלק ז ,והרב גבריאל ציננער ,נטעי גבריאל – הלכות
אבילות :דיני ומנהגי השתתפות בשמחה ,עמוד כט ,ס"ק כא (ראה גם מילואים חלק  ,4סעיף ד),
הטוענים כי הרב יעקב עטלינגר ,בנין ציון ,סימן קלט ,אסר על אבל לרקוד בחתונתו שלו -למרות
שהיה זה אחרי השלושים ,ובברור הדבר מותר -שמא התוצאה תהיה ריקודים מעורבים .לפי הרב
יוסף והרב צינר ,הרב עטלינגר נתן את הסיבה הלא נכונה לאיסור באופן מכוון ,משום שאנשים
נוטים להזהר יותר בהלכות אבלות מאשר ביחס לריקודים מעורבים .יתכן שזוהי גם דעת הרב
שלמה זלמן אויערבך ,שדווח לגביו שהעיר לגבי הפסק של המאירי (בבא קמא לח,א) כי דיני נזיקין
יהודיים תקפים גם לגבי גויים מתורבתים .הרב אוירבך טוען כי ,למעשה ,לא כן הדבר; עם זאת,
המא ירי פסק כך כיון שאנשים הקלו ראש בנזק שגרמו לגוים .ראה :הרב נחום סטפנסקי ,ועלהו
לא יבול חלק א ,עמוד לז.
בשיחה עם אריה א .פרימר ונח דיר ( ,)8.03.96הרב זליג אפשטיין אמר כי מדבר שקר תרחק
מתייחס לשקר בבית המשפט .מאידך ,הרב יהושע מנחם מנדל אהרנברג ,בשו"ת דבר יהושע ,חלק
א ,מילואים לסימן יט ,סעיף ו (ראה גם חלק ה ,יורה דעה סימן יב) ,טוען שהסכמת הפוסקים היא
שמדבר שקר תרחק חל בכל המקרים" ,ואפילו לדבר מצווה" .ראה גם ניב שפתיים ,שם ,כלל א.
בדומה לכך ,הרב אליהו רוגלר ,שו"ת יד אליהו ,סימנים סא-סב ,מוכיח אחד מעמיתיו בשל ששיקר
בקבלת החלטה ,למרות שכוונותיו היו אציליות .הרב שלמה סאבל ,שלמה חדשה ,מהדורה תניא,
הפטרת תולדות (מצוטט בתתן אמת ליעקב ,שם ,סימן ה ,סעיף לו) ,מצהיר באופן מפורש כי
משנים מפני השלום הוא היתר רק לשנות את העובדות ,לא את ההלכה .גם הרב יעקב עטלינגר,
ערוך לנר ,יבמות סה,ב ,ד"ה "שנאמר אביך צווה" ו "כה תאמרו ליוסף" ,וגם הרב ראובן מרגליות,
קונטרס חסדי עולם ,סימן תתרס"א ,בסוף מהדורתו של ספר חסידים (מוסד הרב קוק :ירושלים,
תשכ"ד) ,טוענים כי משנים מפני השלום מתיר רק לטשטש את המשמעות על ידי שפה שיכולה
להשתמע לכמה פנים ,אך לא לשקר; לפיכך ,אסור גם לסלף סיבות או מקורות הלכתיים .ראה גם:
הרב משה דוד מכבי לוינטל" ,שינוי בדבר השלום" ,זוהר ג (אביב תש"ס) ,עמודים מ"ט-ס"ד.
השווה מילואים ,סוף חלק .5
המקרה המופיע בתלמוד בסוכה לד,ב רלוונטי לדיונינו .בנסיון להוריד מחירים של הדסים
שלמי ם ,האמורא שמואל איים לפרסם כהלכה מקובלת את פסיקתו המקילה של רבי טרפון,
שהתיר להשתמש בהדסים קטומים .זאת למרות העובדה שבמציאות שמואל טען שדעת רבי טרפון
אינה ההלכה .הריטב"א על אתר ,ד"ה "מאי טעמא" (המקור לפעמים מיוחס בטעות לרשב"א) נותן
למקרה פרשנות חדשה ,כיון שהוא מסרב לקבל את העובדה ששמואל היה משקר  -למרות שברור
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שהדבר נעשה לדבר מצווה .ביחס לסילוף ההלכה המתואר בברכות סג,א ובכריתות ח,א ,ראה
מילואים חלק  ,4סעיף ט .ראה גם חידושי חת"ם סופר ,סוכה ,על אתר ,שמשווה את המקרה
בסוכה לד,ב עם זה המופיע בכריתות ח,א ,וטוען ששניהם היו הוראת שעה ,ולפיכך לא היוו יהדות
נורמטיבית.
דוגמא מענינת נוספת של סילוף מתוארת בתלמוד ,מנחות לו,ב .שם נמסר כי רב אשי לבש
תפילין בלילה ,בניגוד להלכה המקובלת  .כאשר תלמידו ,רבינא ,שאל אם ההגיון מאחורי מעשה זה
היה רצונו של רב אשי לשמור על בטחון התפילין ,הלה ענה בחיוב .למרות כל זאת ,רבינא הורה
שלמעשה לא היה זה באמת הרציונל של רב אשי ,אלא שמצוות תפילין נמשכת לתוך הלילה.
ה ביאור הלכה לאורח חיים סימן ל ,סעיף ב ,ד"ה "ונמצאו" ,מציין כי זוהי דוגמא של "הלכה ואין
מורין כן" .הסילוף של רב אשי היה מותר על פי ההלכה ,שמא אחרים יחקו את מעשיו ,יניחו
תפילין ,וירדמו אתם .עם זאת ,יש לשים לב שהמקרה הנ"ל אינו תקדים ברור לסילוף הרציונל
במקרה של מגדר מילתא ,כיוון שבעוד שרב אשי זייף את הסיבה האמיתית למעשיו ,הסיבה
המזויפת גם היתה תקפה וישימה.
הדוגמא האחרונה שלנו מופיעה במשנה עבודה זרה (ב,ה; כט,ב; ראה גם דיון ב-לה,א) .כאשר
נשאל על ידי רבי ישמעאל ביחס לבסיס לאסור גבינות נכרי ,רבי יהושע הציג כמה סיבות שתחת
ניתוחן מתברר שהן חלשות .הפרשנים ,על אתר ,מבהירים כי רבי יהושע ניסה להסתיר את הסיבה
האמיתית לגזירה .מן הדיון התלמודי (שם לה,א) ,נראה כי הסילוף של רבי יהושע היה מותר על פי
ההלכה ,שמא תהיה פגיעה בגזירת חכמים .באופן מעניין ,הרב שלמה בן אדרת ,שו"ת הרשב"א
חלק א ,סימן מג ,טוען כי רבי יהושע באופן מודע אמר כי גבינות נוכרי אסורים מדין תורה ,כאשר
הוא ידע טוב מאד כי הם אסורים רק משום גזירת חכמים .מקרה זה עלול לשמש ,אם כן ,תקדים
להיתר ל סלף הרציונל ,ואפילו לשדרוג האיסור ,במקרים של מגדר מילתא .למרות זאת ,הרב משה
סופר ,חידושי חת"ם סופר (מכון חת"ם סופר ,ירושלים :תשל"ו) ,עבודה זרה כט,ב ,ד"ה "אמר רב
יהודה" (מופיע גם בדרשות חת"ם סופר ,חלק א ,עח,א ,ד"ה "איתא במשנה") מציין כי המשנה
הנזכרת לעיל מודיעה לנו באופן מפתיע שדיון זה בין רבי ישמעאל ורבי יהושע התרחש בדרך .הרב
סופר טוען כי רבי יהושע סילף את ההגיון מאחורי פסיקתו ,ובאופן ספציפי ציטט מקור מקראי ,על
מנת לקצר בדיון בדרך ,ובכך למנוע מצב של סכנה אפשרית.
חלק מהפוסקים הציעו שעל מנת לוודא את קבלת החלטתו ,פוסק רשאי לייחס את פסיקתו
באופן שקרי לאדם גדול ממנו ,כל עוד הוא משוכנע לחלוטין שהוא צודק .דבר זה נודע בספרות
ההלכתית במונח "להתלות באילן גדול" (עירובין נא,א; פסחים קיב,א; ראה גם פסחים כז,א
ורש"י ד"ה "אפכה וא תנייה") .ראה :מגן אברהם ,אורח חיים ,סימן קנ"ו ,סעיף ב; תוספות יום
טוב ותפארת ישראל ,בועז ,אות ב ,לאבות ה,ז ,ד"ה "ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי"; ברכי
יוסף ,יורה דעה סימן רמ"ב ,סעיף כט; ספר בית אהרן ,חלק ט" ,אם בקשת ליחנק התלה באילן
גדול" ,עמודים תר"ו-ת"ז ,ולעיל מילואים חלק  ,3סעיף ב; ניב שפתיים ,כלל ז; הרב אברהם דוד
הורוביץ ,שו"ת קנין תורה בהלכה ,חלק ז ,יורה דעה סימן ע"ד; הרב עובדיה יוסף ,מאור ישראל,
חלק ב ,עירובין נא,א; R. Aryeh Kaplan, “The Structure of Jewish Law,” The Aryeh
 – Kaplan Reader (New York: Mesorah Publications, 1983), pp. 211-224ראה במיוחד
עמוד  217והערה  . 105עם זאת ,הרשות נתונה לחכם להתנגד למי שמייחס לו פסיקה שהוא לא
פסק .ראה :הרב שלמה זלמן אויערבך ,מצוטט על ידי נחום סטפנצקי ,ועלהו לא יבול ,חלק ב ,יורה
דעה סימן לט ,עמוד פב; פסק דומה תועד בשם הרב משה סופר .הרב משה יחיאל וייס ,בית
יחזקאל ,עמוד  ,75אומר כי דבר זה מותר רק על מנת למנוע עבירה מאחרים .בכל מקרה ,הכוונה
אינה בהכרח שמותר לשקר ביחס לסיבות שמאחורי הפסק ,אלא למקור הפסק( .הבחנה זו נדחתה,
כמובן ,על ידי הפוסקים שהובאו לעיל ,הטוענים שההיתר לשנות מן האמת  -על מנת לשמור על
השלום ,חלה במקרה של סילוף ההלכה).

67

