הרב נריה גוטל

אמירת קדיש על ידי בת יתומה
)ת ג ו ב ה(
הופנה אלי מאמרו של ד"ר י .ב .וולוולסקי אודות 'קדיש יתומה' המתפרס בגיליו זה .להל תגובתי.
א .עיקר הדי
כמו כל סוגיה הלכתית ,ג זו שמעלה מאמרו של ד"ר וולוולסקי ,טעונה היתה בחינה משלוש זוויות:
מקורות ההלכה; ההלכה למעשה; מדיניות הלכתית .המעניי הוא ,וג המוזר ,שהכותב פוסח על
הנדב הראשו ,וכמעשה מאס לקטני שאינו יורד לעומק השיתי ,הוא קופ! אל הנוהג .לא זו בלבד,
אלא שג את זה הוא עושה ,בעיקר ,באמצעות הנראטיב הסיפורי ,וזאת על א שידועה הוראת חז"ל
)ב"ב קל ,ב( שמ'מעשה' אי ללמוד הלכה עד שייאמר מפורשות שהוא אכ 'הלכה למעשה' לרבי.
מרבית התיאורי שהביא הכותב ,פחותי אפוא במשקל ההלכתי ,כל עוד לא נודע שאכ נאמרו לא
ליחיד אלא לרבי ,לא בנסיבות אישיות אלא כלליות ,לא במצבי ייחודיי אלא הלכה למעשה
ולציבור .זאת ועוד; הכותב עשה מבחר אקלקטי של מובאות ,תו שהוא טורח טירחה של ממש שלא
להביא את שלא נוח היה לו להביא .1ובכ ביקש להציג תמונה לא מלאה ,וודאי לא מאוזנת; וכ לא
ייעשה.
והנה ,אי ספק שמעיקר הדי לא היתה מניעה לאשה לומר קדיש יתו ,שכ כמוב ג היא שייכת
בקידוש ה' )כהדגשת החו"י ,סי' רכב ,בנדו"ד( ,2ולא גרע דינה בזה מדינה בקריאת התורה ,שג בזה
הותרה מעיקר הדי )מגילה כג ,א; שו"ע או"ח רפב ,ג( .ועל א שעיקרו של קדיש יתו כמעט ולא תוק
אלא לקטני ,שאינ יכולי להוציא את הרבי ידי חובה בתפילת ,כשליחי ציבור ,וא כ נראה היה
שלגבי אשה שבי כ אינה מוציאה את הרבי ידי חובת תפילה ,הרי ג לא תוק לה "התחלי " –
קדיש יתו .וע זאת נראה ,כי אחרי שכבר התפשט הקדיש והכל אומרי אותו ,גדולי כקטני ,הרי
כאמור ,מעיקר הדי לא גרע כוחה של אשה בזה מכוחה בקריאת התורה וכיו"ב .וג א נכו הוא
שבסופו של דבר בקריאת התורה אינ מוציאות ידי חובה ,משו כבוד הציבור )עיי"ש( ,הרי בקדיש,
שאי בו הוצאה ידי "חובה" ,הרי ציבור שזה רצונו – זה כבודו .וא ביחס ל'קול באשה' ,הרי שוב ,לא
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גרע הדבר מנגינת הקריאה בטעמי המקרא ,שג זה הותר ,כאמור ,מעיקר הדי ; וכבר האריכו בזה
פוסקי למענית ,ויש מה שסברו ,ככלל ,כי בענייני מצוה וקדושה ובכל מקו דאיכא אימתא
דשכינה ,לא חיישינ ל'קול באשה' ,4ועל אחת כמה וכמה בנדו דנ ,שאינו כרו בנגינה אלא רק
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כדוגמת לשו הגהתו של בית לח יהודה )יו"ד שעו ,ד( …" :אי לבת בקדיש לא די ודת ,ואי זה אלא
שטות ,כי הוא כחוכא ואיטלולא ,עכ"ל"; וכדוגמת המובא להל מהרב עזיאל .אי כל מקו לספק שמקורות
גלויי ומפורסמי אלה ,המצוטטי שוב ושוב ,ודאי היו נהירי לכותב ,ובמודע הוא בחר שלא לציינ .
על מקור הקדיש ,ראה מסכת סופרי ה ,יט; מסכת כלה רבתי ,ב; תנא דבי אליהו זוטא ,יז; זוהר חדש,
ויקרא  #פרשת אחרי מות ,מט; וכ זוהר חדש – רות :ר' רחומאי פתח; ספר חסידי  ,תשכב; מנורת המאור,
נר א ,כלל א ,ח"ב פ"א; שו"ע ורמ"א יו"ד שעו – וב"י על הטור ש – וכ או"ח קלב; משפטי עזיאל ,מהדורא
תניינא ,אורח חיי  ,סימ יג ]= פסקי עזיאל בשאלות הזמ סימ ג[ ,שלהל; גשר החיי – א ,פרק ל; ספר
הקדיש ,לר"ד אס( ,מבוא ,עמ' כח ואיל) ,ועמ' קלח ואיל); כתבי הגרי"א הענקי זצ"ל – ספר תשובות
איברא ,פרק א ,סימ ד ,עמ' ג#ה ,שלהל; שו"ת עשה ל) רב ח"ג ,סימ לג ,ועוד הרבה .למעיי בכל אלה,
"מקור הקדיש" כבר לא יהיה "מעורפל קמעה" ,כלשו הכותב.
א) בספר נשמת אברה  ,ח"ה עמ' עז ,הביא בש הגרש"ז אויערבא) זצ"ל והגרי"ש אלישיב – יבלחטו"א,
שמעני קריאת התורה ע"י אשה אי להוכיח ,שכ "אפשר שכול בני משפחה אחת ,או שקוראות טוב א)
בלי ניגו של טעמי " .לטע זה ,בטילה מאליה טענת הכותב כי "הסתייגויות כלשה הנוגעות לקול אשה,
צניעות וכו' ,היו צריכות לחול באותה מידה על המני הפרטי כמו על זה של בית הכנסת" – ולא היא ,כאמור,
שכ לדיד יש הבחנה ברורה בי 'קול באשה' במסגרת המשפחתית ובי 'קול באשה' בבית הכנסת.
הדבר תלוי לכאורה במחלוקת של ראשוני ופוסקי בשאלת אפשרותה של אשה להוציא גברי ידי חובה
בקריאת מגילה ,ובנימוקי הפוסלי  .שכ העיטור ,הלכות מגילה ,ח"א קי ,א; האשכול ]אוירב)[ ,ח"ב עמ'
 ;30ארחות חיי  ,הלכות מגילה ופורי – ב ועוד ,ציינו בהנמקת הפסילה ,עני זה של 'קול באשה' ,ולדיד
אפוא ג בענייני קדושה חיישינ ל'קול באשה' .בר נראה כי לאות ראשוני שנימקו את הפסילה
בנימוקי אחרי – ראה בה"ג )הלכות מגילה ,הובא בתוס' ערכי ג ,א ד"ה לאתויי( ,וראה תוס' מגילה ד ,א
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באמירה ,וכמו שכתב הרשב"א בברכות )כד ,א( ,שדי 'קול באשה' אינו שיי אלא בקול שיר או בשאלת
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שלו של חיבה ולא בקול בעלמא .
לפיכ אכ מצינו לא מעט – והרבה יותר משמנה הכותב ,כולל ג הכרעות 'חרדיות' – שהתירו את
6
הדבר ,ולפחות ציינו בזה שתי דעות  .ובשו"ת תשובה מאהבה )ב' רכט ,ס"ק י( הארי ר"א פלעקלאש
בדבר ,ולאחר שציי לחו"י )סימ רכב( כתב:
אבל ראיתי בק"ק פראג מנהג יפה מקדמוני  ,בעזרת בהכ"נ קלויז ,ש ישבו זקני וזקנות
עיוורי ופיסחי בשחרית עד עת הצהריי ואומרי בכל יו ספר תהילי  ,ונוהגי ג מי שלא
הניח אחריו בני כ"א בנות קטנות בנות חמש ושש שני שאומרי ש הקדיש; אבל בבהכ"נ
המיוחד לתפילה לא ראיתי כזה מעול  ,ואינו נכו שתבוא אשה כלל ,קטנה או גדולה לבית
תפילת אנשי .

ג בספר משמרת שלו )ער קדיש ,נא ,עמ'  ,(94אחר שתימצת בקצרה את עיקרי המקורות ,כתב
רש"ש טשערניאק..." :שכבר תאמר בתו קדיש כאשר צוה ,במני בביתו."...
א למעשה ,וא אצל 'אנשי ירושל' ,מצאנו כמה וכמה הכרעות ,אשר עקרונית הקילו בדבר .כ בספר
קדיש לעל ,לרא"ז גראיאווסקי )ירושלי תרנ"א ,ד יא,יב( ,שכתב כי,
אי נ"מ א היתו הוא ב או בת… שג אשה יכולה לומר קדיש להציל נפש המת ולהעלותו
למעלה… ולכ ג נשי יוכלו לומר קדיש על אביה  ,א בגדולות יוכל להיות דבטלו משו
דתקפא יצרא ,אבל לא בקטנה ,בלי ספק תוכל לומר קדיש.

וחשוב לציי שספרו זכה לברכת הסכמתו של הרב שמואל סלאנט זצ"ל ,רבה של ירושלי.
ובספר חזו למועד )כד ,ד – עמ' סג( ,כתב הרב ח"ז גרוסברג זצ"ל כי "יש נהגו שבתו הקטנה אומרת
קדיש כשאי ב ,וכ נהגו אצל מו"ח ז"ל" ,וכוונתו ]כפי שביאר לי הרב אליהו גרוסברג – יבלחטו"א[
לרה"צ ר' נטע וייס זצ"ל] ,ה'מגיד הירושלמי' שקד לרב"צ יאדלר זצ"ל[ ,אשר היו לו חתני תלמידי
חכמי חשובי ביותר ,וע זאת הורה שלא ה אלא ה ,בנותיו ,יאמרו את הקדיש; וכ ציי ר"נ
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ד"ה נשי  ,ומאירי ש )וראה תוס' סוכה לח ,א בעני השוואת מגילה וזימו "דרבי זילא בהו מילתא",
וראה קרב נתנאל מגילה ש  ,ס"ק ד ,ובשער הציו או"ח סימ תרפט ס"ק טו – ג ביחס לקריאת נשי
לנשי ; והשווה ערוה"ש ש (; ריטב"א מגילה ש – "אי זה כבוד לציבור"; רא"ש מגילה א ,א; ראבי"ה
ח"ב עמ'  ;293מרדכי מגילה רמז תשעט; טור או"ח סימ תרפט )ועי' באור שמח ריש הלכות מגילה; טורי
אב מגילה ש  ,ד"ה נשי ; מרחשת ,סימ כב; ספר מילי דמרדכי ]לגרמי"ל זק"ש[ סימ כז עמ' קד; מקראי
קודש ,לרצ"פ פראנק ,פורי סימ כט( ,ועאכ"ו אות ראשוני שהתירו – רש"י ערכי ב ,ב ובסידור רש"י
סי' שכט; רמב" הלכות מגילה א ,א#ב ומגיד משנה והגה"מ ש ; אור זרוע ,ח"ב סימ שסח; וראה דעה
ראשונה בשו"ע או"ח ריש סי' תרפט )וראה עוד שו"ת צי .אליעזר חי"ג סימ עג; תחומי יח ,עמ' ;368#357
שו"ת בני בני  ,ב ,יא ועוד( – הרי לדיד ודאי מוכח דסבירא להו כחיד"א – בחיבוריו ראש דוד ,בשלח ,נד
ומראית העי ,נדה ,יג  #אשר סבר "שזה שאמרו קול זמר של אשה ערוה ,מכל מקו במקו דאיכא אימתא
דשכינה ,אי לחוש לכ)"; וע"ע בשו"ת יחוה דעת ח"ד בהערה שבסו"ס טו ,וש ג בח"ג ,נא בהערה.
אמנ עי' ברש"י קדושי ע ,א ד"ה קול באשה ,ממנו משמע שהדבר שיי) ג בכל דיבור ,ואול אפשר
שבזה"ז ,לאור 'שינוי הטבעי ' החברתי שחל בעול  ,הרי ג לדידו של רש"י שרי בדיבור; וראה על כ)
בשו"ת יביע אומר ח"ו או"ח סי יג סק"ה ,בש ס' דר) פיקודי) ,שכ) כתב ,וזאת עפ"י הלבוש סו( או"ח,
מנהגי  ,לו ,בעני "שהשמחה במעונו" ,וכ ע"פ הלקט יושר יו"ד סימ שעו )עמ' לז( ,ביחס להליכה אחר אשה
– וראה ג בשו"ת צי .אליעזר ח"ט ,סימ נ ובמנחת שלמה ח"א ,סימ צא אות כג; וידועי דברי הב איש
חי ,בא ,יב וכ ערוה"ש או"ח סימ עה ס"ז ,ביחס לאמירת דברי שבקדושה נוכח שער של נשי נשואות,
בזמה"ז – "הנשי של ערי אירופה שדרכ ליל) תמיד פרועי ראש ,מותר לקרות ק"ש כנגד ,כיו שכל הנשי
דרכ בכ)"; וע"ע בספרי השתנות הטבעי בהלכה ,ירושלי תשנ"ה/תשנ"ח ,סו( פרק יב; ואכמ"ל.
ועיי בזה ]נוס( על מה שצויי במאמר[ :פתחי תשובה ,יו"ד שעו ,סק"ג; עקרי הד"ט ,יו"ד לו ,כא; אליה
רבה ,או"ח קלג ,סק"ו; קצור שו"ע ,סימ כו ,סעיפי כ#כב ,על מחלוקת החוות יאיר והכנסת יחזקאל ,תו)
שהוא מדגיש כי בכל מקרה ,ה לבנות וה לבני  ,יותר משחשובה אמירת הקדיש ,חשוב שיחזיקו באיזו
מצוה; מטה אפרי  ,דיני קדיש ,ד ,ח ואל( למטה ש סק"ט; בית לח יהודה ,יו"ד שעו ס"ק ד; שדי חמד,
אסיפת דיני  ,מערכת אבילות ,קס ופאת השדה ,ט; סיכומי דברי  ,בספרי גשר החיי  ,א ,פרק ל ,סעי( ח
אות ה; פני ברו) לד ,כ; במראה הבזק ,א ,עמ'  ,38וש ג ,עמ'  ;49אשי ישראל טו ,ס"ק צד; ספר הקדיש,
לר"ד אס( ,עמ' קעא ,ועוד.
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סטפנסקי ,בספרו 'ועלהו לא יבול' – מהנהגותיו והדרכותיו של הגרש"ז אויערבא זצ"ל )ח"א עמ' קט(,
כי הגרשז"א סיפר על "ר' שרגא פייבל פרנק ]ב אחיו של הרב צבי פסח פרנק זצ"ל ורבה של ימי משה[
היו לו רק בנות ,והדרי אות… ושיגידו קדיש אחריו ]לאחר מותו["; וא כי הגרשז"א עצמו הוסי
והעיר כי "זאת היתה הדרכה מיוחדת שלו ,ואצל אחרי לא ראינו שנהגו כמותו" ,ומ"מ שוב ראינו
הנהגה 'ירושלמית' כזו ,הלכה למעשה; וראה ג גשר החיי )ל ,ח – ה ,עמ' שכה,שכו(; א בשמו של
הרא"י שריר ,חת מו"ר הגר"ש ישראלי זצ"ל ,שמעתי כי הגרש"י סיפר שבליטא היה מנהג שאשה
אומרת קדיש בבית הכנסת על הוריה ]א יצויי ,כי על א שהגרש"י לא הותיר אחריו אלא בנות ,לא
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בנותיו ה שאמרו אחריו קדיש[; וידועי ג מקרי נוספי.
יתירה מזאת; אפילו גאב"ד העדה החרדית ,הרי"י וייס זצ"ל ,בשו"ת מנחת יצחק )ח"ד סימ ל( ,אשר
ערער על הכרעת הרב הענקי זצ"ל ]שהובאה במאמר ,וראה להל[ ,א הוא לא יצא אלא מתו הנחה
שהקדיש נאמר על ידי הבת שלא בנוכחות עשרה גברי ,היינו שלא 'במני' ,וזאת מחמת הפרדת
המחיצה )וראה ג בספר יחל ישראל ,ח"ב סימ צ( .בר אפילו הוא לא ראה ,כנראה ,פסול בעצ
אמירת הקדיש על ידי הבת ,בנוכחות עשרה גברי ,בביתה לדוגמא ]מה שכבר דנו בו רבי לפניו[ .ובל
נשכח ,שאחת הנה אחת הנה ,ולפרקי ,נהגו רבי ,גדולי וטובי בכל תפוצות ישראל ,שאשה
מברכת 'הגומל' ,א בבית הכנסת וא לכל הפחות בביתה ,וזאת בנוכחות עשרה גברי ,כדי ,ורק
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מעטי נהגו שהבעל הוא המבר  .וג גו טענת המנח"י ,הנ"ל ,שאמירה מעבר למחיצה המבדלת בי
עזרת הנשי לעזרת הגברי יוצרת מצב של קדיש בלא מני ,א היא אינה שייכת בהרבה בתי כנסיות
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בה מבנה המחיצה הוא כזה שהוא אמנ מבדיל א לא מפריד ,וא הנשי מתפללות "במני עשרה" .
אמור מעתה :הכותב פתח את מאמרו ב'קביעה היסטורית' ,כביכול הנושא "עלה לדיו לאחרונה" ,בעוד
ששורות ספורות אחר כ ,הוא עצמו הביא דברי שנאמרו בו זה מכבר! 'סתירה' זו איפשרה לו לסלת
במקורות ,להביא אחת הנה ואחת הנה ,במגמתיות מובהקת .הגינות רבנית ומחקרית ,הנתמכת
בעובדה ההיסטורית ,שמזה כמאתיי שנה עשרות פוסקי דני בזה ,היתה מחייבת מעקב רצי
ושיטתי אחר כל שנאמר בזה ,במלוא ההיק וע מלוא ההכרעות והשיקולי ,ורק אז גיבוש מסקנות
עכשוויות ,עדכניות .העובדה שדבר זה לא נעשה ,הינה כאמור כשל כפול ,ג רבני ג מחקרי .אולי נוח
היה לו לכותב להעמיד את הדברי כסוגיה חדשה ,ובכ להתעל מחלק ממה שכבר נאמר בו ,ואול
האמת תורה דרכה ,ומאחר והנושא כ נדו זה מכבר ,ובהרחבה ,הרי למדנו בבתי מדרשינו ,ההלכתיי
והמחקריי כאחד ,שלא נית לבוחנו כדבעי בלא עקיבה שיטתית אחר מה שאמרו בו אות שקדמונו.
ב" .לא כל המדינות ולא כל המקומות והזמני שווי בזה"
כאמור ,וכפי שהובהר לעיל בפרוטרוט ,באשר לעיקר הדי ,אי בדל של חידוש בהצבעה על עצ
שייכותה של אשה לאמירת קדיש .10אלא שהמעיי בדקדוק בדברי הפוסקי נוכח לדעת ,שרבי מה
הבחינו בזה בבירור בי הלכה ובי הלכה למעשה .מרבית הפוסקי שלא התירו בבית הכנסת ,כמו ג
אות שלא ראו בעי טובה אפילו אמירה במני פרטי ,במפורש לא אמרו זאת מעיקר הדי .עיקר
חשש נבע מעט מכניסת נשי לעזרת הגברי ,בשעת התפילה ,ועיקר חשש נבע מ'המדרו
 7כנגד יצא – כנראה – חוצ ,.הרב א"י וולדינברג ,ראה מכתבו בספר קדושי תהיו ,לר"ש כ" ,.עמ' .243#241
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ועיי בזה בשו"ת הלכות קטנות ח"ב סימ קסא; כנסת הגדולה או"ח סימ ריט; ברכ"י ש בש ר"י מולכו;
משנ"ב ש ס"ק ג; כ( החיי  ,ס"ק ג; ב איש חי ,עקב ,ה; שו"ת מטה לוי ]הורווי [.ח"ב סימ ח – וראה
בספר פרנס לדורו ,התכתבויות רא"ל פרינ .ע חכמי דורו ,שבעריכת הרב ד"ר מ' הרשקובי ,.ירושלי
תשנ"ב ,עמ'  ,211#209ומה שציינתי בהערות ש ; שו"ת שלמת חיי ח"א סימ נא; שו"ת יחו"ד הנ"ל ,ח"ד
סי' טו; אוצר הברית ,א ,פרק ב סימ ד ,עמ' סו#סח ,ובהערת הגרשז"א שבעמ' טז ,ועוד.
 9ראה שו"ת בני בני ח"ג ,עמ' צז#צח ,ויש להעיר זאת ג על האמור ביחל ישראל הנ"ל .ע זאת ,הטענה כ
תהיה נכונה ביחס למקרה של אשה הרוצה לומר קדיש שלא בנוכחות עשרה גברי אלא בנוכחות עשר נשי
בלבד – וראה לר"צ שכטר ,בספרו בעקבי הצא ,עמ' כד הערה  ,5בדחייתו שמועה שנאמרה בזה בשמו של
"ת"ח אחד מהדור הקוד ".
 10ע זאת ,ראה הערתו של ר"צ שכטר ,ש  ,עמ' כד – "דיש לטעו ולומר ,כיסוד הפמ"ג ]או"ח סי' נה ,א"א
ס"ק ד[ ,דמי שאינו מצטר( למני עשרה ,אינו יכול לשמש כש" .להזמי לדבר שבקדושה ,וא"כ אולי מדינא
אי הבת יכולה לומר קדיש" .כ) העיר ,למדנית .בר הלכתית ,הוא עצמו חת את הדברי  ,באומרו "ויש
לחלק" ,שכ כאמור ,שפע רב של מקורות מצביע על אפשרותה העקרונית לאמירה ,וכפי שציי הוא עצמו
ש  ,הערה  ,5בש רבו – הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל.
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החלקלק' ,שזו תחילתו ואחריתו מי ישורנה.
מ המפורסמות הוא שלא מעט ממלחמותיה העזות של גדולי ישראל בניאולוגי – זרמי
'מתחדשי' ,רפורמיי וקונסרבטיביי כאחד – לא התבסס רק על עיקר הדי ,אלא על מדיניות כוללת.
כ המלחמה אז נגד הסמכת הבימה לארו הקודש ,נגד הכנסת עוגב ונגד עריכת נישואי בתו היכל
בית הכנסת; כ השלילה עתה קיומ של מנייני נשי ברחבת הכותל; וכ כיו"ב הרבה במהל מאתיי
השני האחרונות .לכל אלה ניתנו אמנ ביסוסי הלכתיי ,הלכה פה סעי ש ,ואול לא ה שהיו
תמיד העיקר ,א לא בהכרח נקודת המוצא המהותית.
בכל אלה ג לא היתה תמיד מדיניות רבני מקו אחד ,בזמ אחד ,כמדיניות רבני מקו אחר באותו
זמ ,וכמדיניות רבני אותו מקו בזמ אחר .דוגמא מופתית לכ ,מהווה איגרתו של הגרח"ע
גרודז'ינסקי זצ"ל ,ביחס ל'הפרדת הקהילות' )ראה א' סורסקי :רבי חיי עוזר גרודז'ינסקי זצ"ל –
אחיעזר קוב! אגרות ,בני ברק תש"ל ,חלק א ,איגרת קנ ,עמ' רמב,רמד( .בשעתו התבקש האחיעזר
לחוות דעתו א ,לאור שינויי נסיבות ,יש לנקוט כיו מדיניות של הפרדה .בפתיחת דבריו הוא סוקר
את מחלוקת של הרש"ר הירש והגרי"ד במברגר זצ"ל בעני זה ,בשעת .בימיה ,הוא כותב" ,רוב בני
הקהילה לא שמעו לו ]= לרב הירש[ בדבר הלכה" אלא אימצו את הכרעת הרב במברגר .באשר לשאלה
א יש לשנות עתה את הקו ,מבהיר האחיעזר מהי הדר בה צריכי לבחו הכרעה מעי זו:
…יסוד פתרו השאלה העיקרית הזאת ,לפי דעתי ,איננה ככל הוראות או"ה וג שאלות עגונות
היותר חמורות אשר שרש פתוח בש"ס ופוסקי ועל המשיב לשי עי עיונו בביאור שיטת
הראשוני והאחרוני ולהכריע על פי כללי ההוראה וימצא פתרו השאלה הסבוכה.
לא כ פתרו שאלה זו .יסודתה ביחוד בהכרה גמורה ובהשקפה בהירה ,לדעת איזה דר ישרה
לגדור גדר ולעמוד בפר לחזק הדת .אי ספק בעיני שלא נחלקו הרבני הצדיקי … זצ"ל
בהוראות ודיני  .רק השקפותיה היו שונות ,כל אחד על פי דרכו בקודש לש שמי .
ובאשר השקפה זו מאירה ביותר לחכ המכיר את מקומו ,החי ודר באותו גליל וקהילה ,יודע כל
תכונות אנשי הקהילה ופרטיה  ,קשור את בכל הנימי המקשרי ומפקח על צרכיה  ,לו עי
בוח לשו לב בעיו היטב למשאלות הדת ויכול לראות את הנולד לדור יבוא .ועל כ לפי
הנראה ,לא נשאלו להכריע פתרו השאלה החמורה מגדולי מאורות הגולה בכל תפוצות ישראל
ממדינותינו ,הגאוני מוהרמ"ל מלבי" ומוהר"י סלאנטער ומוהרי"ל דיסקי ומוהר"י אלחנ
גאוני אה"ק וגאליציע זכרונ לברכה; באשר השאלה אינה נפתרת על פי מקורי מהתלמודי
והפוסקי  ,רק על פי סברא ישרה והשקפה נכונה ומאירה ,אשר בהיות בריחוק מקו  ,לא יכלו
להתערב בזה ולא מצאו די עוז בהשקפת להכריע ,וסמכו בזה על הרבני הצדיקי החוני
במקומ  ,אשר על הבי"ד שבאותו מקו ואותו גליל לחזק הדת ולעשות סייג כדי שלא יעברו
הע על דברי תורה.
ובודאי אילו היו נחלקי בהכרעת הדיני  ,היו שואלי את גדולי הדור להכריע ביניה הלכה
ברורה…
וספק כזה הנוגע ליסוד התורה והמצוה ,שאינו נפתרת על פי מקורי מהתלמודי רק על פי
הגיו ישר ונסיו ,רק על הבית די שבאותו מקו להעמיק חקר בזה ,לעשות קו ומשקולת לשיעור
ההתקרבות וההתבדלות .כי לא כל המדינות ולא כל המקומות והזמני שוי בזה .רק על הבי"ד
המקומיי למצוא הכרעת לעשות סייג לדברי תורה.

וראה לו ,לאחיעזר ,מדיניות דומה בחלק הרביעי של כרכי האחיעזר ,סימני יב,כ ,כאשר ד בסוגיית
ההימו ,וג ש הביע דעתו שהרבני על אתר ה שצריכי להכריע ,שכ רק ה היודעי כדבעי את
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הצדדי השוני של הסוגיה ואת ההשלכות השונות של הכרעת.
הוא הדי בנדו דנ :העובדה שמרבית המתירי ,ציבורית ,בתקופה האחרונה ,נמני על רבני ארה"ב
]או על מסבירי עמדת[ ולעומת זאת רבני אר! ישראל של התקופה העכשווית ]אות שנימנו
במאמרו :רח"ד הלוי – עשה ל רב ח"ה ,סימ לג; רי"מ לאו – יחל ישראל ח"ב ,סימ צ; וראה ג
משפטי עזיאל שלהל[ ,ה השוללי ומתנגדי ,ציבורית ,עובדה זו ראויה לתשומת לב ,שכ לא בכדי
היא באה .ההצלחה "המוזרה" והמופלאה שבחסימת חדירת של "הזרמי" ארצה ,שלא כתפיסת
הגמוניה בארה"ב ,נבעה בשעתה ה מהיסטוריה שונה של תהלי וה מטקטיקה שונה של מאבק ,והיא
 11וראה מעי זה ,בעני שונה ,אצל הרב א"י קוק ,דעת כה ,טז )עמ' מב( ..." :העני של שעת הדחק בודאי מסור
לכל מור"ה ]= מורה הוראה[ מר באתריה להבחי את העני" ,והרי "אי אפשר להתוכח בשיקול דעת כזה,
שאי הדעות שוות".
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ממשיכה ומחייבת ג עתה לעשייה שונה ,ש וכא .יש בדבר להקל ,יש בדבר להחמיר ,ה כא ה ש;
א בשו פני אי אפשרות לומר :כש שש – כ ג כא ,ולהיפ.
ולבל יתפרשו הדברי לא נכונה .חשוב להבהיר כי לאמיתו של דבר ,ג הרבני המתירי עצמ ,לא
סברו שזהו הדג הנכו להיעשות בכל קהילות ישראל ,וכי מעתה ואיל כל היתומות יאמרו קדיש.
מעול לא שמענו – אפילו בסיפורי שבמאמר הנ"ל – שזו היתה הדרכת הלכתחילית של אות
גדולי לציבור בכללו; שמכא ואיל ,כש שנשי שבעזרה עונות ע הקהל "אמ יהא שמיה רבה"
וכו' ,כ יאמרו כל היתומות את הקדיש ע היתומי ,שזו חובת .לא מיניה ולא מקצתיה .ג
המתירי לא גרסו אלא שאי למנוע; ה גרסו שזהו היתר ,ודאי לא חובה; ה סברו שהדבר אמור רק
למעוניינת ולא לזו שניחא לה בלאו הכי; וכי הדבר אינו אמור אלא רק למקרי אלה ולא למקרי
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אחרי .
דבר זה הוא פשוט לחלוטי ,וניכר בבירור בלשונו של כל אחד מה ]וראה עוד להל[ ,א במידה וצרי,
הא ל ראיה לימודית כפולה :ראשית ,כל הדיו ביחס לקדיש הנאמר על ידי ב,הבת )שו"ת הרמ"א,
סימ קיח; פת"ש יו"ד שעו ,סק"ז; שו"ת קרית חנה ,לב; ר"י אריאל ,באהלה של תורה ,יו"ד ,סימ לא(,
הרי הוא מוכיח בעליל שדר כלל ,הבנות עצמ לא אמרו את הקדיש .שנית ,הלוא לכאורה היתה
מוכחת שלילת של בנות מאמירת קדיש ,מדעת מהרי"ו שהובאה ברמ"א )יו"ד תב ,יב( וגורסת ,כי שלא
כבני לה מודיעי על מות קרוביה ,על מנת שיאמרו קדיש ,הרי לבנות אי מודיעי ,וזאת לפי שה
אינ אומרות קדיש .מכ היה מוכח ,לכאורה ,שבנות כלל אינ שייכות בכ! אלא שי"ל כי הדברי ש
אינ אמורי אלא דר כלל ,ודר כלל על פי רוב יש בני שיאמרו קדיש ,וא כשאי בני לא תמיד
ירצו הבנות לומר קדיש ,בו אינ מחוייבות ,ולפיכ דר כלל סבר מהרי"ו שאי להודיע .בטילה אפוא
ראיה מכא לשלילת נשי מקדיש ,ובה בעת מכא ראיה שזו אינה התופעה הרווחת ,ודאי לא
המחוייבת ]ועיי עוד בזה בס' קדיש לעל ,הנ"ל[.
ולבל נחשוב – כמקובל לומר היו – ש"החמרות והרחקות" אלה ,שאינ שורת הדי הצרופה ,ה
נחלת של פוסקי אשכנזי גרידא ,שחשו לרפורמה ,ולא תמצא אצל פוסקי ספרד – ולא היא;
דברי דומי מצאנו ,לדוגמא ,א אצל הראשל"צ הרב בצמ"ח עזיאל זצ"ל .13על א שמ המפורסמות
הוא כי הרב עזיאל כלל לא נימנה על 'הקיצוני' שברבני ,ועל א שהוא נודע ברגישותו הרבה
לענייני חברה ומודרנה ,הרי הוא עצמו כתב בספרו משפטי עזיאל )מהדורא תניינא ,אורח חיי ,סימ
יג( ]= פסקי עזיאל בשאלות הזמ סימ ג[ ,את הדברי הבאי:
… הנני נענה לבקשתו להודיע חות דעתי בשאלה שעמדה לפניו א נאה ויאה שהבנות יאמרו
קדיש בביהכ"נ או בבית האבל לע"נ הוריה שלא זכו לבני בחייה .
והנה מעכ"ת בבקיאותו המקיפה ותבונתו החודרת חפש ומצא בכל דברי הראשוני ופרש
והסביר דבריה  ,ואחרי העמידו את צדדי השלילה והחיוב העלה להלכה שלא נאה ולא ארי
שהבנות תאמרנה קדיש על הוריה אפילו בבית האבלות ,ואי צרי לומר בבית הכנסת ,וזאת
העצה היעוצה שילמד את ב חברו תורה והרי הוא כאלו ילדו והוא יאמר עליו קדיש...
...מתו דברי הראשוני במדרשיה ודרושיה  ,רזי תורה והלכותיה מתברר שכל עני הקדיש
הוא קבלה מדברי רז"ל ,וכיו שכ אי לנו להוסי על דבריה ולחדש סברות מדעתנו בדרוש
טעמי הקבלה ,כי א למא דדריש טעמא דקרא ,לא דריש טעמי קבלה ,שכל עצמה וקדושיותה
היא הרזיות ומסתורי שבה שאי שכלנו מגיע להבנת טעמיה וסודותיה .ולכ אי לנו להוסי על
דבריה ולא לגרע מה מדעתנו ,הלכ אי לחדש מנהג זה של הגדת הקדיש מפי הבנות.
ואל יעלה על הדעת שזה הוא מפני שאי הבנות מזכות את אביה  ,שיותר מזה מצאנו ,שה
מזכות את כל הע כאמהות ונביאות ישראל שזכר וזכות לא יסו לנצח מקרב ע ישראל,
וגדולה הבטחה שהבטיח הקב"ה לנשי ובזכות נשי צדקניות נגאלו ישראל ממצרי  .אלא מפני
שאי לנו בעניני כאלה אלא מה שקבלנו מפי קדמונינו שלאור אנו הולכי .
ואול אעפ"י שאי לנו יד בנסתרות ,יש למצוא טע בדבר ,על יסוד מה שאמרו רז"ל :ברא מזכה
אבא .ופירוש של דברי אלה הוא :שהב שהוא המש צורתו האישית של האב במעשיו ודבורו
 12דברי אלה אמורי ג ביחס לגריד"ס – אשר צויי במאמר הנ"ל – ראה בספר בעקבי הצא ,הנ"ל:
"שמעתי בש רבנו ]הגריד"ס[ ז"ל ,שהי' סבור שמעיקר הדי הבת רשאה לומר קדיש ,אלא שהדבר תלוי
במנהג המקו ".
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וראה בעבודתי ,שיקולי הלכתיי ומטא#הלכתיי בפסיקתו של הרב קוק ,חיבור לש קבלת תואר דוקטור
בפילוסופיה ,האוניברסיטה העברית בירושלי  ,ניס תשס"א ,עמ' .221#219
5

ובמלוי מקומו בקרב הצבור ,הוא מזכה את אביו בעול הנשמות הוא עול הנצח שנגהו נגלה,
כמתו הענ ,בעול הזה .וזהו סוד קדושת ה' בעולמו כדכתיב :נורא אלקי ממקדשי; וכדרשת
רז"ל :אל תקרי ממקדש אלא ממקודש ,ואפשר לכלול בזה ממקדיש ,כלומר ממקדשי שמ
נכרת נוראותי וקדושת ,ותפלתנו באמירת קדיש – יתגדל ויתקדש שמיה רבה ,ויהא שמיה רבא
מבר – היא מכוונת לקידוש ש ה' יתבר ויתעלה בעולמו ובריותיו על ידי ישראל מקדשי שמו
בבתי כנסיות ובתי המדרש ובמעשי מצוות שנעשות בצבור שבה ניכרת הקדושה יותר ,כאמור:
ונקדשתי בתו בני ישראל .ממנו למדו רז"ל שאי קדושה אלא בעשרה ,לפי שבעשרה קדמה
שכינה ואתיא ,זהו סודו של הקדיש עצמו ,וזהו ג טעמו של אמירת הקדיש על ידי בניו שה
ממשיכי את צורתו ופעולותיו וממלאי את מקומו בעדת קדושי של ע קדוש .ודבר זה כמוב
אינו מתמלא אלא על ידי הבני שה מצטרפי לעדה מישראל ולא על ידי הבנות ,ולכ אינ
אומרות קדיש בצבור ,אבל ה מצוות לכבד את אביה בהמשיכ מעשי חסד וצדקה של הוריה
ובהרבות משלה עד שיאמרו עליה :אשרי מי שילד ואשרי מי שגדל.
ומי שלא זכה לבני בחייו ,רצוי והגו מאד שינציח את שמו באהלי תורה שיש בה תלמידי
לומדי ומלמדי תורה ,ובזה יהיה נזכר לברכה במקו ששכינה שרויה בו ,ומפי לומדי תורה
באהלה של תורה .וככה יעצתי לידידנו מר י' פ' על שאלתו זאת ממני טר ראיתי תשובתו.
אמנ ג לימוד ב חברו תורה הוא דבר גדול ורצוי ומעולה ,ואפשר לצר שני הדברי יחד:
למוד ב חברו תורה באהלה של תורה ,כדי שיהיה זה ב חכ  ,טוב לעצמו ולדורו ,ויאמר עליו:
אשרי מי שגדלו לתורה ,וזכות התורה תנציח את שמו של מגדלו בעול הזה ,ותת לו זכות
ועלוי בעול הנשמות בי צדיקי וחסידי לומדי תורה בישראל .והנלע"ד כתבתי.

ניכר בבירור כי את מנוחתו של הרב עזיאל טרדה טענת הקיפוח והאפליה אשר עלולה להתלוות
להכרעתו .דר ההנמקה שהוא נוקט באה ,ללא ספק ,לתת מענה לאמירה פמיניסטית ,ומאמציו
ההסברתיי באו על מנת להתמודד ע תחושות אלה .בעייתיות זו מביאה אותו להבהיר ולהדגיש את
'שוויוניות' האשה ,השותפה ג היא בהנצחת אביה ,ג א תו הצבת גבולות הלכתיי .מסיבה זו
הוא מדגיש שבנות ג ה יכולות לזכות את אביה לאחר מותו ,א כי בדרכי אחרות – על ידי
מעשי טובי ומעשי צדקות .ומכל מקו ,לדידו ,הקדיש עצמו שיי להבחנה נקודתית בי המיני,
שדוקא הב הוא הממלא את מקומו הציבורי של האב ,ולכ עליו מוטלת החובה לגלות ולהפי! את
הקדושה שהסתלקה במות אביו .ומאחר וקדושה זו אינה באה לידי ביטוי אלא בציבור ,כפי ששכינה
אינה מתגלה אלא בציבור ,לכ רק זכרי היוצרי 'מני' ,ה השייכי לאמירת קדיש בעת התפילה.
יהא טעמו של הרב עוזיאל – בחינת טעמא דהלכתא – אשר יהא ,השורה התחתונה ברורה ,ולדידו,
למעשה ,כלל אי לה לאשה לומר קדיש יתו ,לא בבית הכנסת א לא בביתה .בכ למעשה 'מחמיר'
הרב עזיאל יותר מאות רבני – אשכנזי – שנזכרו לעיל ,14אשר לא שללו מעיקר הדי ,ולכ התירו
במקרי פרטניי .לדידו לעומת זאת ,על פי טעמי 'נסתר' ,אשה כלל אינה שייכת בקדיש.15
בכל אופ ,לענייננו נמצאנו למדי ,כאמור ,שרבי מ הפוסקי אשר מעיקר הדי ראו אפשרות להתיר
את אמירת הבת קדיש ,הרי למעשה עשו זאת במשורה ,זעיר פה זעיר ש ,ולא משו ניגוד הלכתי
'בעצ' ,אלא משו חשש מ'מדרו חלקלק'.
ג .גילוי פני בתורה
לא נית ,ואסור ,להתעל מדרכו של הכותב להאיר את דברי המשיבי עצמ באור מסול ; ושתי
דוגמאות לדבר :אחת ביחס לרב הענקי זצ"ל; השניה ביחס לרב פיינשטיי זצ"ל.
הקורא את הסגנו בו הביא הכותב את דעת הרב הענקי ,מתרש שדעתו היתה נוחה מאמירת קדיש
על ידי נשי ,ובלבד שהדבר נעשה מעזרת הנשי.

14

15

דברי אלה חשובי א( בהקשר נוס( ,וכללי יותר ,שכ יש בה כדי להכות על קדקד של חוקרי אשר לא
שנו דיי את פרק ההלכתי ,ואשר תולי לאחרונה בוקי סריקי בו ,ובעמיתיו ,וד"ל; ולא כא ,א( לא עתה,
עת האספה של סוגייה זו.
מיותר לומר שאי הוא הפוסק הספרדי היחיד שהכריע לשלילה ,במידה כזו ואחרת – ראה ג שו"ת תורה
לשמה ,סימ כז; חקרי לב או"ח סימ מה ,אות י; בשד"ח הנ"ל; וראה לתלמידו של הרב עזיאל ,רח"ד הלוי
זצ"ל ,שו"ת עשה ל) רב ח"ה סימ לג ,שלא ציי לדברי רבו ,ואסר בבית הכנסת א) התיר בבית ,במני
משפחתי; וראה לו בח"ג עמ' קסג#קסד" :יש מקומות שנהגו שג בת תאמר קדיש על נשמת הוריה )כשאי
ב( ,א קטנה היא בבית הכנסת ,וגדולה במני שבבית ,א) בקהילות הספרדי לא נשמע מנהג זה מעול ".
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הרב יוס אליהו הנקי זכר שבצעירותו אמרו נשי צעירות קדיש .הוא ג התיר לנשי לומר
קדיש בבית הכנסת ,בתנאי שתשארנה בעזרת הנשי … כיו  ,כאשר כול אומרי יחד קדיש
במקומותיה  ,ג לאשה מותר לומר קדיש.

– עד כא תיאורו של ד"ר וולוולסקי את דעת הרב הענקי.
ומה האמת? ובכ ,המעיי בכר השני של כתבי הגרי"א הענקי – ספר תשובות איברא )ניו יארק
תשמ"ט ,פרק א ,סימ ד ,עמ' ג,ו( ,בעני אמירת קדיש על ידי הבת ,הרי הוא רואה שהרב עסק בכ
פעמיי :בתש"ז ,בקצרה )ש ,עמ' ו ,פיסקה  (2ובתשכ"ד ,בארוכה )ש ,עמ' ג,ה ,פיסקה .(1
ההתייחסות השנייה ,הארוכה והמאוחרת יותר ,עוסקת רובה בהסברת עניינו של הקדיש ,ומיקומו –
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הנמו – יחסית לתורה ולמעשי טובי  .באשר לאות מקרי בה עדיי מבקשת הבת לומר קדיש,
הרי בפיסקה קצרה הממוקדת בגו העני ,כותב הרב הענקי ,וזו לשונו:
ונבוא לעני ההצעה של קדיש לבת וכו' .א הבת תבוא להתפלל בעזרת נשי ותכשיר מעשיה
בקדושת שבת כשרות וטהרה וצניעות שכל זה ה עיקרי  ,ותחפו לומר ג קדיש בפני הנשי
בזמ שאומרי קדיש בבית הכנסת של האנשי  ,אפשר שאי קפידא .אבל א תבוא לבית הכנסת
של אנשי  ,אפילו בלבושי צניעות ,ומכל שכ בלבושי פריצות שה היפ הקדושה… כל זה
היפ מקידוש ש שמי  ,ומזה יהא צער להנפטרי ולא קורת רוח כלל… בית הכנסת הוא
המבצר האחרו ששמירתו נותנת תקוה לקדושה בכלל.

דוק אפוא בלשונו" :אפשר שאי קפידא".
קוד לכ ,בתש"ז ,אכ העלה הרב הענקי בזכרונו ,שבילדותו "אמרה נערה קדיש לפני האנשי
בקהילה של חסידי ויראי" ,והוא אכ סבור ש:
אי לדחות ג הנערות ,מכיו שזה גור התקרבות ליהדות ,ואמנ ראוי שתעמוד מאחורי
המחיצה ,וש תתפלל וג ש תאמר קדיש .וא תדחוק ותכנס לפני מהמחיצה בשעת קדיש,
מכיו שמסתמא ג אחרי אומרי קדיש ,כי המנהג עכשיו שרבי אומרי קדיש ,לא איכפת ל.
ובימי האחרוני שדברו בזה ,היה המנהג שאחד היה אומר קדיש ,וע"כ אי לנקבה לעמוד לפני
התיבה לומר קדיש ,כי כ היה דר הראשוני שהאחד האומר קדיש היה אומר זה לפני התיבה,
ובודאי שאי ראוי להניח לנערה לבוא לפני התיבה בתור ש" אפילו בעד קדיש לבד .אבל
עכשיו שכ"א אומר במקומו ,ורבי ה האומרי  ,אי לדחות זה בשתי ידיי  .וכבר כתבתי שנכו
שתעמוד אחורי המחיצה.

דוק שוב בלשונו" :אי לדחות"; "אי לדחות זה בשתי ידיי".
ובכ נסכ" :אפשר שאי קפידא"; "אי לדחות"; "אי לדחות זה בשתי ידיי" – זו לשונו וזו דעתו של
הרב הענקי .לדידו ,בראש וראשונה יש לידע ולהודיע כי העיקרי ה "שבת ,כשרות וטהרה וצניעות";
לכתחילה אי להתיר כניסת הבת לעזרת הגברי ;17ובאשר לעצ אמירת הקדיש על ידי הבת – "אי
קפידא" ו"אי לדחות בשתי ידיי" .זו במדוייק דעת הרב הענקי.
וראה זה פלא :מכל זה מה הביא הכותב? רק את הסיפור! הפיסקאות הנ"ל והביטויי הנ"ל 'נשמטו'
ממאמרו של ד"ר וולוולסקי ,אשר לא שת ליבו אלא להיתר ,ולמיגבלת המיקו ,ו'שכח' להדגיש שהרב
הענקי לא בדיוק התלהב מ התופעה.
הוא הדי ביחס לבעל האגרות משה .במאמרו כותב ד"ר וולוולסקי כ:
ג הרב משה פיינשטיי העיר כי בכל הדורות נהגו שלפעמי היתה נכנסת אשה עניה לבית
המדרש לקבל צדקה ,או אבלה לומר קדיש.

ושוב ,הקורא מתרש שדעתו של הרב פיינשטיי זצ"ל נוחה ,וכלל אינה מסוייגת ,מאמירת אבלה
קדיש.
ומה האמת? המעיי באגרו"מ )חלק ה – או"ח ,סימ יב( ,רואה שעני זה הובא אגב גררא ,תו עיו
בשאלה א צרי מחיצה להפרדת גברי מנשי בבית אבל ובבית חת; א מותר לאשה להגיד שיעור
בבית כנסת; וג א צרי מחיצה לחו! בפני מעט נשי .אגב עני זה ,האחרו ,כותב הרב פיינשטיי
 16שלא ככותב ,הגורס בראש מאמרו כי "חשיבות הקדיש עבור האבלי ברורה ואינה דורשת כל הסבר" ,וזו לו
נקודת מוצא לכל הילוכו ,הרי הרב הענקי ,כרבי נוספי  ,מדגיש שמ הראוי להעמיד דברי על מכונ ,
ולמק את הקדיש במקו הראוי לו ,ותו לא .סבר מ הסת הרב הענקי ,כי אפשר והבנה כזו תפתור
מאליה את כל השאלה הנדונה כא.
17
א כי בעני זה ,סגנו שתי התשובות ,אינו זהה ,ודווקא התשובה המאוחרת מחמירה יותר; וראה לנכדו,
בשו"ת בני בני  ,ח"ב סימ ו ,ובהערה שבח"ג עמ' צז#צח ,ש דווקא סינגר על המדיניות המקילה יותר.
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את המצוטט לעיל ,א ע תוספת 'פעוטה' אשר 'נשמטה' מ המאמר" :והנה בכל הדורות נהגו
שלפעמי היתה נכנסת אשה ענייה לבית המדרש לקבל צדקה ,או אבלה לומר קדיש ,וההלכה למעשה
בעניי זה צריכה עיו ותלויה בהרבה ענייני" .דוק" :ההלכה למעשה בעניי זה צריכה עיו ותלויה
בהרבה ענייני"! הא מכא יש מקו להסיק שדעתו נוחה מכ?! הא יש כא יותר מתיאור מציאות,
מציאות הלכתית כשרה ,ותו לא?! הא לא מוכח בבירור מלשונו שדעתו דווקא אינה נוחה מכ ,וכי
מעשה כזה דווקא אינו נוח לו ,וכי הוא "צרי עיו ותלוי בהרבה ענייני" ומצבי משתני ,וא
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ובמידה שיש מקו להתירו ,הרי אי זה אלא במשורה – "לפעמי" – וכחריגה?! ולבסו  ,וחמור מכל:
הא נית שלא לראות בצורת 'ציטוטו' החלקי והמגמתי של ד"ר וולוולסקי את הדברי ,פחות
מהטעייה בעליל?!
ד" .בעל השמועה"
סהדי במרומי שאינני מכיר אישית את ד"ר וולוולסקי ,וכמדומה שמעול לא פגשתיו .ע זאת,
הוראת של חז"ל )ירושלמי שבת א ,ב; קדושי א ,ז( להעמיד בעל שמועה לנגד עינינו ,כאשר אנו דני
בדבריו ,מחייבת ג כא.
לא נית להתעל מ העובדה שד"ר וולוולסקי עצמו ,אינו פני חדשות בהקשר זה ,שכ זו אינה הפע
הראשונה שהוא רוצה 'לייצא' מנהגי חו"ל ו'לייבא' ארצה .זה לא מכבר הוא ביקש 'לייצר' ,וא
'לייצא' ,מנהג אחר :אמירת אשה את הברכה האחרונה של שבע ברכות .יוזמה זו ,שהוא לא הסתפק
בפרסומה בחו"ל אלא פרסמה ג באר! ,עלי הבטאו 'עמודי' ,19זכתה בשעתו להתייחסות הלכתית
ביקורתית ה מצידו של מו"ר הגר"ש ישראלי זצ"ל )חוות בנימי – ח"ב סי' פ'( וה מצדי – אבלחטו"א –
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)אור המזרח ,טבת תשמ"ה ]לג ,ב – קיז[(  .ועתה ,שוב הוא חוזר אל הראשונות ,ומבקש 'לייצא' נוהג
נוס  .שיטתיות זו אומרת 'דרשני'.
הא מישהו יתפלא לפגוש ,בעוד פרק זמ מסויי ,שיכלול נוס של המאמר ,א הוא מקולמוסו של
ִיט ֵע שלמעשה כלל אי איסור קדו על כניסתה של אשה לבית הכנסת ,ג א בהפרדת,
הכותב ,ובו י ָ
מה מ הגברי ,שכ זה מכבר לימדונו ארכיאולוגי על מציאות של בתי כנסת קדומי בה לא
מצאנו הפרדה ,כמו ג תמונות שלפני תש"ח ובה רואי תפילת גברי לצד נשי וללא מחיצה ליד
הכותל המערבי ,ולפיכ נסמו עליה 21ונתיר לאשה לומר את הקדיש בתוככי בית הכנסת! ועוד;
בהתא להנמקתו את היתר של פוסקי לאמירת קדיש בביתה ואיסור בבית כנסת משו ש"אשה
אינה משתתפת בפעילות בית הכנסת" ,הרי משעה שנשי שותפות לפעילות ,בדי הוא שתאמרנה
קדיש בבית הכנסת ,א לבד ,וכמעשה שבשיגרה!
הוא שאמרנו' :מדרו חלקלק' .וכבר אמר בשעתו תלמיד חכ חשוב אחד ,שהיה מוכ לשקול להתיר

 18זו אינה הפע היחידה שדעת האגרו"מ מתפרשת בצורה שאינה מדוייקת – דוגמא נוספת ראה בתחומי טו
)תשנה( ,עמ' .168
19
נקודה זו חשובה להדגשה ,שכ מאחורי הפרגוד גונבה אותה שעה שמועה לאוזניי ,כי אחד מחשובי ראשי
הישיבות באר .טע כנגדנו שאי זה ראוי שרבני אר .אחת יורו הלכה לבני מדינה אחרת; ועל א( שמסכי
אני ע העיקרו המובע בדבריו ,וכאמור בדברי האחיעזר הנ"ל ,בר כנראה שלא ידע אותו ראש ישיבה
חשוב כי במקרה זה ,דוקא ד"ר וולוולסקי הוא שפרס את הדברי כא ,באה"ק ,ומו"ר זצ"ל ,ואני ,לא
באנו אלא להגיב ,כא ועכשיו] .אגב כ) ,וביחס להיתלותו של ד"ר וולוולסקי עתה ,ביחס לקדיש יתומה,
בשו"ת בני בני  ,יעויי ש  ,ח"ג סימ כז ,ביחס לעני זה של שבע ברכות ,שדווקא נשלל; ושוב חוזרת
המגמתיות שבסינו המקורות[.
 20דומה כי לכ) ,ואליו ,ג כוונו הדברי שבשו"ת עשה ל) רב ח"ה ,סימ צז וש ח"ז סימ סא .בי השאר
הדגיש ש רח"ד הלוי ,במידת#מה של ציניות ,כי אמנ "אינני יודע א נימוק זה ]= 'קול באשה ערוה'[
תופס בהשקפת העול האמריקנית ,אבל דברי רבותינו ה אמת וצדק" .כ הוסי( – ביחס לאמירה הנ"ל
הגורסת הבחנת בי הכרעת מדינה אחת להכרעה במדינה אחרת ,והעול המוטל על גדולי אותה מדינה – כי
"כל הבעיא הנ"ל אינה מטרידה כלל את בנות ארה"ק… אלא שש בארה"ב כנראה היא בעיא אקטואלית
ומציקה לנשי  ,ולכ רבני ארה"ב ,שביניה יש גדולי תורה מפורסמי צריכי לית דעת ולהורות הוראה
חד#משמעית לבנות ארצ ".
21
וראה מאמרי' :ריאליה תנ"כית במבח הלכתי#חינוכי' ,ספר רפאל ]= סיני ,סב )קכג#קכד([ ,ירושלי תשס,
עמ' צג#קיג.
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לנשי להתעט בטלית גדול בתפילת  ,א זאת רק אחר שילבשו תחילה ,מש כשנה ,טלית קט...
כרוצה לומר ,א ביראת שמי עסקינ ניחא ,וככל צעיר ,יתחילו בטלית קט ויעברו לטלית גדול;
23
ואול א בהתרסה עסקינ ,בהפגנות ,חלילה לית לכ יד .
]אגב גררא יש להוסי דבר הנוגע כפרט בנדו דנ ,א למעשה היקפו המהותי רחב הרבה יותר .לא
מעט פעמי אנו שומעי על נשי המבקשות לעשות דבר מצוה זה ואחר שלא נהגו בו אמותיה .דבר
זה אינו נית לניתוק מאווירה כללית של אמירות נשיות הדורשות שיתופ החברתי במה שלא נהגו
אמותיה ,דוגמת שיבו! במכלול מקצועות צבאיי .בכל כגו דא יש לשי לב שקבלה מוחלטת,
משמעה לא רק זכויות אלא ג חובות .א שירות צבאי – ג מילואי; א טלית גדול – ג קט; א
קבלת עדות – אזי ג חובת עדות; א אמירת קדיש – אזי תפילה קבועה בציבור .יש מ הדברי בה
מדיניות זו ראויה לאימו! כדבר הלכה ,יש מ הדברי שיש לומר כ ולו רק כבחינה וכמדד ,ויש מ
הדברי שיש לומר כ כער ומוסר .בר יחס התנדבותי שמשמעו פע כ ופע לא ,לפי החשק ולפי
המ8זָה ,הרי זה ניגוד מוחלט למשמעות המושג "מצוה" .הוא שאמרו חכמי "גדול המצווה"[.
ג בנדו דנ; זו בדיוק הסיבה מחמתה רבני אר! ישראל ,כולל חרדי שבה ,עושי הבחנה בי
יחידות ובי רבות .כאמור לעיל ,הכל יודעי על לא מעט מקרי בה הותר הדבר לפלונית ולאלמונית,
שכ לפי אותו מקרה הדבר היה נכו להיעשות .בלי תרועות ובלי חצוצרות ,ומגלי לצנועי .בכ אי,
ולא היה ,כל חידוש .לא כ כאשר הדבר הוצג כחלק ממהל כולל ,שלא לומר כחלק ממתקפה כוללת;
כזו שמשנה נוסחי תפילה ]"שלא עשני אשה"[ ונוהגיה ]'הקפות'[ ,הליכות צניעות ]כיסוי ראש[ ולבוש
]מכנסיי[ ,מילה ]ביטול מציצה; ילדי יהודי הנשוי לנכרית[ ,גיור ]בלא קבלה ממשית של מצוות[ ועוד.
ה .מסקנות הדיו
לפיכ ,לסיו ,יש לסכ ולומר:
ראשית – ברוב קהילות ישראל ,במרבית המקרי ,ורוב,ככל הנשי ,מקדמת דנא ועד היו ,לא נהגו
יתומות לומר קדיש;
שנית – זה מאות בשני התירו הרבה מגדולי ישראל ,לנשי מסויימות ,לומר קדיש ,ג א בהנחיות
מסויימות – במצב בו אי בני אלא בנות; מעזרת הנשי; בו,זמנית ע הגברי;
שלישית – היו מגדולי ישראל שהתירו לעיתי את האמירה בביתה ,בנוכחות עשרה גברי השומעי
את אמירתה; היו מגדולי ישראל שא התירו אמירה מתו עזרת הגברי ,ואפילו לא בו,זמנית ע
הגברי .היתרי אלה היו פרטניי ,אישיי ונקודתיי ,לא כהלכה לרבי;
רביעית – מאז ומעול ועד היו ,תמיד נזהרו גדולי ישראל לבל ייפרצו גדרות מנהג ,בכלל ,הליכות
תפילה ובית כנסת ,בפרט ,שכ אחריתו מי ישורנה .וכבר כתב בכגו דא ,מר הראי"ה קוק זצ"ל ]מאמרי
הראי"ה ,ב ,עמ'  =) 515,511אורח משפט ,סימ לה( :למקדש מעט[ ,24באיגרת שהופנתה ]כבנדו דנ[
"לאחינו ב"י קהילות,הקודש והיחידי האהובי בארצות הברית באמריקה וקנדה יצ"ו ,שלמי אמוני
ישראל החרדי לדבר ד' ,המאמיני בתורת משה מורשה ,תורה שבכתב ותורה שבעל,פה ,שעליה כרת
הקב"ה ברית ע ישראל" ,ודבריו כדרבנות:
באה אלי שמועה ,ממצב היהדות הנאמנה במדינותיכ  ,ולבי נשבר בקרבי .כי עלה הפור ,של
אלה אשר השחיתו את כר ד' צב#אות בית ישראל ,וידיחו רבי מאחרי ד' אלקי ישראל ותורתו
הנאמנה ,המתחדשי הריפורמיי  ,ג בתו מחנה החרדי פנימה ,ורבי התחילו להיות נמשכי
אחריה בשגגה ,לעקור מוסדי עול  ,שיסודי היהדות ועקרי תורה שלובי עמ .
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תמצית דברי בעני זה ,ראה אצל פרופ' אליאב שוחטמ ,תחומי טו )תשנה( ,עמ'  ;165#163וראה ש  ,עמ'
 ,183#181בחוות דעת של הרבני הראשיי ; וראה ג תחומי יז )תשנז( ,עמ'  ;163#162וש עמ' .169#170
מעי זה כתב באגרו"מ או"ח ח"ד סימ מט ,כי אמנ נכו הוא ש"ג על ציצית שיי) לאשה שתרצה ללבוש
בגד… ולהטיל בו ציצית ולקיי מצוה זו" ,ואול "פשוט הוא שרק בחשקה נפשה לקיי מצוות א( כשלא
נצטוותה .אבל מכיו שאינו לכוונה זו ,אלא מצד תורעמותה על השי"ת ועל תורתו ,אי זה מעשה מצוה כלל,
אלא אדרבה מעשה איסור .שהאיסור דכפירה ,שחושבת דשיי) שיהיה איזה חילו( בדיני התורה ,היא עושית
ג מעשה שחמיר" ,והדברי מכווני ללא ספק לאמירות פמיניסטיות הנשמעות מצד "התנועה החדשה של
נשי השאננות והחשובות" ]וע"ע באגרו"מ או"ח ח"ב סימ כט[; וראה הבהרה לדבריו ,בתחומי טו הנ"ל,
עמ'  :184נספח ג.
וראה בספרי מכותבי ראיה ,ירושלי תשס ,עמ' עו ,פט.
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והפרצי התחילו בחומת הקודש ,בהדברי המסורי לציבור ,והנעשי בהקהל ,הקובעי את
חותמ על צורת העדה בכללותה ,וה סדרי בתי הכנסיות… המהרסי הראשוני אשר התחילו
לבטל את הסדר הקדוש והמחויב הזה ,יודעי אנחנו מה עלתה ביד  ,שרוב ככול נשתכחו
מה ומזרע כל יסודי האמונה וכל קדושת ישראל ,והרבה מה נשתמדו ונבלעו בי גויי האר
ונכרתו לגמרי מבית ישראל ,ואשר לא עשו עדיי את הצעד הזה ,של השמד המכלה ,הנה ה
כאברי מדולדלי בגו האומה ,בלא תורה ובלא אור של יהדות אמתית .ועינינו רואות וכלות
עליה  ,והטובי שבה מתחרטי על עונות אבותיה  ,אחרי שה רואי את חורבנ הרוחני.
ועתה מה ידאב לבנו ,א נראה כי במחנה הקודש פנימה בקרב אחינו החרדי  ,שאינ נמני ע
הרפורמיי  ,נראה הנגע הזה לזלזל ביסוד אית זה… לבלע את הקודש ,ולהשחית את קדושת
האומה הקדושה וטהרתה ,במקו שטהרתה צריכה לצאת מש שה בתי כנסיות ובתי מדרשות
של ישראל… מה נאמר ומה נדבר א באותו המקו הקדוש בית#הכנסת ,שנועד להעלות את
האד מישראל מידי טומאתו ,להעלותו מכ חובה לכ זכות ,א המקו הזה יחולל
מקדושתו…
ואפילו א היו הדברי הללו אסורי רק מפני מנהג אבותינו בלבד ,כמו שיש טועי בזה
ואומרי שה רק דברי של מנהג ,הנה ג אז היו הדברי חמורי מאד ,ומנהגי אבות ה ה
גופי תורה… והשוה בזה את המנהגי ע התקנות והאיסורי הנלמדי מהלכה למשה מסיני,
או ממדות התורה ,והכל הוא בכלל תורה שבע"פ ,ואי שו מקו להקל במנהגי אבות הקדושי ,
25
ובפרט בענייני המסורי לרבי  ,ושה מיוסדי על יסוד קדושת ישראל .
על כ תקוותי חזקה ,שכל אחינו החרדי לדבר ד' ישמעו לקול הרבני הגאוני חברי אגודת
הרבני האורתודוקסי  ,ויזהרו במנהגי אבותינו הקדושי ובכל חומר האיסורי בעניני קדושת
בתי כנסיות ובתי מדרשות… והיה מחנינו קדוש ,ובזכות זה נזכה כולנו יחד לעלות לציו ברינה
ושמחת עול  ,ולראות בשמחת גויינו ובבני בית מקדשנו ,בב"א.

הדברי ש הוסבו ,אמנ ,בעיקר ,על נחיצות קיומה של מחיצת הפרדה בי גברי לנשי ועל
התנגדות לשיתו נשי בזמר התפילה – דברי חמורי הרבה מכל מה שעסקנו בו לעיל ,וע זאת
26
ניכר עד כמה היחס העקרוני לשימור נוהגי בתי כנסיות ,הוא המקבל הדגשה משמעותית לחומרא .
חמישית – כל העוסקי בעני הדגישו את מקומו המינורי של קדיש בסול 'זיכויו' של נפטר ,יחסית
לתורה ולמעשי טובי .בהחלט יתכ שחינו להבנה מעמיקה זו ,יעלה שבעתיי מזור וארוכה לנפטר,
לבת ולקהל.
סו דבר :בנדו דנ ,כמו ג בנושאי נוספי ,משקל מרכזי נית יותר לטקטיקה ,פחות לאסטרטגיה.
טקטיקה של התמודדות .מבחינה זו ,אכ אי די טקטיקת מקו אחד לטקטיקת מקו אחר .ביחס
להלכה 'נטו' ,כמעט ואי ויכוח; ביחס להלכה 'ברוטו' ,בהחלט שיש ,ולא רק כא ולא רק בהקשר זה.
בעני זה ,אכ ,המקו גור ,ומה שרואי מכא לא רואי מש.
27
קטונתי מלהביע הסכמה ע הכרעת הציבורית של לא מעט מרבני ארה"ב ; א ללא ספק ,לא זו
בלבד שהכרעת נתמכת על אדני הלכה ,ג שיקול דעת היה ודאי נאמ למקו ולזמ .בר הוא הדי
ביחס להכרעת רבני אר! ישראל .ג כא ,רבני המקו מכירי ,א יודעי טוב יותר ,את שלפניה.

25

על מקומו הייחודי של 'המנהג' במשנתו של הראי"ה ,ראה אצל הרב פרופ' דניאל שפרבר' ,על מעמדו של
המנהג אצל מקצת מגדולי האחרוני – הראי"ה קוק' ,מנהגי ישראל ,ג ,ירושלי תשנד ,עמ' כ#לה .לעניינ
הייחודי של נוהגי בית כנסת ,ראה עוד אצל שוחטמ ,הנ"ל ,תחומי טו ,עמ'  ;178#171ואצל ר"צ שכטר ,ספר
אר .הצבי ,סימ יב.
26
והשווה ג דיוני מאוחרי ביחס למנייני נשי  ,ג ש לא מעט מ הדברי חרגו משורת הדי הצרופה ,וכל
זאת משו שבבתי כנסיות ובענייני תפילה עסקינ – ראה תחומי טו )תשנה( ,עמ'  ;184#161וש יז )תשנז(,
עמ'  ;174#160וראה בספר בעקבי הצא ,הנ"ל ,סימ ה ,אשר הארי) בדבר; וראה לו ג בספר אר .הצבי,
סימ יב אות יב#יג; ובספרו נפש הרב ,עמ' קמה ,בש הגריד"ס.
 27א) יצויי שג ש  ,בהחלט לא דעת כול  ,א( לא דעת רוב נוחה מכ) ,ודומה שא( אות שדעת היתה
נוחה בכ) תחילה ,מהרהרי בזה הרהור שני .הוא הדי ג בשאלת 'הטקטיקה המקרבת' ,לה טע הכותב,
יש מרבני ארה"ב החלוקי ג בזה – ראה בעקבי הצא הנ"ל ,עמ' לו" :א( דבודאי מצוה גדולה היא לקרב
רחוקי בכל מאי דאפשר… וא( דאיכא למיחש שא לא נשת( את הנשי באופני הנ"ל בענייני ביהכ"נ,
שילכו לה אצל הקונסרבטיבי  ,כבר הורה רבנו ]הגריד"ס ז"ל[ בנדו זה שאי אנו אחראי לה ".
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ע זאת ,מכנה משות יש לאמירה ,כי כש שכמעט והכל התירו ,ג פה ג ש ,במשורה – זעיר פה
זעיר ש ,כ הכל ,ג פה ג ש ,אסרו את הפיכת הדבר למדיניות גורפת ומכלילה .דבר זה ,שגלוי
לכל צורב ,לא היינו צריכי לד"ר וולוולסקי ש'יגלה' אותו .הבעיה נוצרת ,כאשר רוצי להפו מקרה
לתופעה ,להכליל מיחיד לציבור ,להרחיב את הצר למקי  .או,אז צריכות להישאל שאלות רקע :מה ומי
עומדי מאחורי בקשת 'המהפ' ,ומנסתרות שבלב נקנו.
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