
 מניינים שוויוניים
 

 חגיגה דף טז עמוד ב . 1
דבר אל בני ישראל וסמך, בני ישראל סומכין ואין בנות ישראל סומכות. רבי  [ויקרא א']מיתיבי 

פעם  ,סח לי אבא אלעזר ,יוסי ורבי שמעון אומרים בנות ישראל סומכות רשות. אמר רבי יוסי
נשים וסמכו עליו נשים. לא מפני שסמיכה אחת היה לנו עגל של זבחי שלמים והביאנוהו לעזרת 

 בנשים אלא כדי לעשות נחת רוח לנשים.
 
  תרומת הדשן פסקים וכתבים סימן קלב. 2

ועל הנשים בעת נדותן, אמת התרתי להם בימים הנוראים וכה"ג שרבות מתאספות לבהכ"נ 
רוח לנשים, כי לשמוע תפילה וקריאה, שילכו לבהכ"נ, וסמכתי ארש"י שמתיר בה' נדה משום נחת 
 היו להן לעצבון רוח ולמחלת לב שהכל מתאספין להיות בצבור והמה יעמדו חוץ. 

 
  , בסוכה ה. 3

סוכה נא ב מאי  . גמ'לעזרת נשים ומתקנין שם תקון גדולבמוצאי יום טוב הראשון של חג ירדו 
רא והתקינו כאותה ששנינו, חלקה היתה בראשונה והקיפוה גזוזט ,תיקון גדול? אמר רבי אלעזר

בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים  ,שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה. תנו רבנן
מבחוץ והיו באים לידי קלות ראש, התקינו שיהו נשים יושבות מבחוץ ואנשים מבפנים. ועדיין היו 

 .באין לידי קלות ראש. התקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה
 
 ג עמוד א מגילה דף כ. 4

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

 
 שו"ת מהר"ם מרוטנבורג חלק ד )דפוס פראג( סימן קח . 5

ועיר שכולה כהנים ואין בה ]אפי'[ ישראל אחד נ"ל דכהן קורא פעמים ושוב יקראו נשים דהכל 
למנין ז' אפי' עבד ושפחה וקטן )מגילה כ"ג ע"א( ופי' רבי' שמחה זצ"ל דלאו דוקא למנין  משלימי'

ז' אלא אפי' לשלשה דתנן סתמא בפ"ג דמגילה )כ"ד ע"א( קטן קורא בתורה ]ומתרגם[ ונהי דמסיק 
עלה אבל אמרו חכמי' לא תקרא אשה בתורה מפני כבוד הצבור היכא דלא אפשר ידחה כבוד 

 גם כהנים הקוראים שלא יאמרו בני גרושות הם.הצבור מפני פ
 
 סע' יבאורח חיים הלכות קריאת ספר תורה סימן קלה . 6

כל שאין בהם ישראל כדי סיפוקם, או שאין שם ישראל כלל, קורא כהן אחר ...עיר שכולה כהנים
 והוא הדין לעיר שכולה לוים. .כהן, שאין שם משום פגם, שהכל יודעים שאין שם אלא כהנים

 
 שו"ת בני בנים חלק ב סי' י'. 7

...הנה במסכת מגילה פרשתי שהוא מפני שגנאי הוא לצבור שנראה שאין שם גברים היודעים 
לקרוא ולכן הביאו אשה. וכן מבואר בריטב"א במסכת מגילה דך ד' עמוד א' שכתב כיון שהן 

חייבות במקרא מגילה ה"ה שמוציאות לאחרים וכו' דכיון דקיי"ל כריב"ל דחייבות אף מוציאות, 
בוד לצבור והם בכלל מארה עכ"ל. וכוונת מארה היא למסכת ברכות דף כ' כמוד ב', אלא שאין זה כ

בן מברך לאביו ועבד מברך לרבו ואשה מברכת לבעלה אבל אמרו חכמים תבוא מארה לאדם 
שאשתו ובניו מברכין לו עכ"ל. ופרש"י מברך ברכת מזון לאביו אם אין אביו יודע לברך עכ"ל. הרי 

ות נשים לתורה הוא כדי שלא יראה שאין שם גברים היודעים לקרוא שכבוד צבור לגבי עלי
בעצמם וכטעם מארה...ולא כרב אחד שהביא כבודו שכתב שכבבוד צבור לענין עליות נשים 

 לתורה הוא משום הרהור הגברים בנשים, שאין גלוי לזה בראשונים. 
 
 שו"ת בני בנים חלק ד סי' ב. 8

ט שנשים אינן יכולות לעלות לתורה ולא רק משום כבוד הצבור ...וכבודו כתב שלפי זה נראה פשו
אלא משום שאינן מוציאות את הקורא והרבים ידי חובתם בברכות קריאת התורה...סוף דבר לע"ד 

ת רוב רובם של ראשונים שאשה יכולה להוציא גברים בברכות קריאת התורה ושלא ענקטינן כד
ישנם שני ענינים, גזרה ומנהג. הגזרה היא מה שאמרו  והנה לגבי קריאת נשים בתורהכדעת הר"ן...

בברייתא אשה לא תקרא בתורה משום כבוד הצבור שהיא ככל גזרות ותקנות חז"ל, ולכן באופן 
שרק החזן קורא ואין העולים קוראים, י"ל שלא גזרו מעיקרא וכנ"ל. והמנהג גם הוא בשתי פנים, 

ות אותן לתורה אף על פי שהיום רק החזן קורא, הא' שנשים אינן עולות לתורה ולא שינו להעל
והב' שלא נהגו להעלות נשים לתורה כלל אפילו בשעת הדחק ובאופן שמותר מן הדין וכגון בעיר 
שכולה כהנים לדעת מהר"ם ב"ב או שאין שם די גברים היודעים לקרוא לדעת הריעב"ץ, שכן לא 

 לה...ראינו ולא שמענו על שום אשה שעלתה לתורה בדורות א
 



ברם בשמחת תורה נראה להקל אפילו לפי מנהג הרמ"א כי הרי חוזרים כמה פעמים על אותה 
הקריאה עד מענה אלקי קדם, וכן שכן לפי המנהג שמעלים כל זכר שבביהכ"נ לתורה כי אז אי 
אפשר לטעות שיש גברים שאינם יודעים לעלות , כי כולם עולים...ובהרבה בתי כנסת נוהגים 

ה להתחלק לכמה מנינים וקוראים במקביל מבפנים ומחוץ לבית הכנת, ובאופן זה בשמחת תור
 יכולות נשים לעלות לתורה מבלי להכנס לעזרת הגברים ומבלי לעלות לבימה...

 
 

 


