
ל:1נושא ראשו�  תורהעליות נשי�

–לתורה במסגרת בית הכנסת השוויוני לעליות הנשי� להל� תקציר המקורות המהווי� בסיס הלכתי
את, כאמור. הלכתי זהו תקציר מצומצ� ובסיסי ואנו מזמיני� את המעונייני� בכ� להמשי� לעיי� וללמוד

כ�. המקורות ו להל�רא(בו על ידי רבני� מלומדי� ונכבדי�כתשנ הלכה על מאמרינו נסמכי�א, כמו
ל. חודשי�שאר� מספר ועל לימודנו כקהילה)מאת הרב שפירו והרב שפרבר  הציג בפניכ�מטרתנו היא

ה מסורת הלכתית .מכפי שהכרת�של נשי� בקריאת התורה יותר מאפשרת השתתפות פעילהמבוססת

ק דרכי נוע�"ק

 יות של נשי�על: המקורות התלמודיי�)1
א עמודכגד# מגילה מסכת בבלי תלמוד

 מפני, בתורה תקראלא אשה: חכמי� אמרו אבל. אשה ואפילו קט� ואפילו, שבעה למני� עולי� הכל: רבנ� תנו
. צבור כבוד

יא הלכהג פרק) ליברמ�(מגילה מסכת תוספתא
.לרבי� לקרות אשההאת מביאי� אי�.קט�לואפי אשהלואפי שבעה למני� עולי� והכל

ו$הותהלכיח פרק סופרי� מסכת
 קריאת לשמוע חייבות שהנשי�, והתינוקות והנשי� הע� שארבו שיבינו לפי]מגילת איכה בתשעה באב[ומתרג�

 יודעות אינ� וא�, ובמזוזה המזו� ובברכת ובתפילה שמע בקריאת חייבותה� וכ�, זכרי� שכ� וכל, כאנשי� ספר
 משו� קולו שיגביה צרי� המבר�, אמרו מיכ�. וללמוד לשמוע שיכולות לשו� בכל אות� מלמדי�, הקודש בלשו�
 ונביא] של קריאת התורה[ וסדר סדרכל ולתינוקות לנשי� לע� לתרג� הוא הדי� ומ�.ובנותיו ואשתו הקטני� בניו
.התורה קריאת לאחר שבת של

על)2 "שבעההכל עולי� למני�"פירושי� ופסקי� שנאמרו
סח סימ�י"רשת"שו

אגרמ שהזמ� עשה מצותכלנ�דאמרי דהא. ולולב סוכהעל מלבר� לנשי� מונעי� שאי�: הלוי יצחק'ר הורה
 ואי� ביד� הרשות המצות בעול עצמ� להביא חפיצותא�הא, חייבות דאינ�] להוציא[ לאפוקי רותפטו הנשי�
 תדע. ברכה בלא אפשראי המצות לקיי�' חפצי שה� מאחרו. ועושה מצווה שאינו ממי גרעי דלא, בה��מוחי
. לבטלה ברכה כא� ואי�, ומברכת עולה תורה מתלמוד דפטורהג"אע אשהלוואפי'ז למני��עולי הכל' אמרי דהא

ג סעי# רפב סימ� חיי� אורח ערו� שולח�
 מפני בצבור תקראלא אשה: חכמי� אמרו אבל, מברכי� למי שיודע וקט� אשה אפילו, שבעה למני� עולי� הכל
).ש"וריב�"ר(קטני�או נשי� כול�(שיהיולא אבל, הקרואי� למני� מצטרפי� דוקא ואלו: הגה. הצבור כבוד

ג סעי# רפב סימ� חיי� אורח ערו� שולח�על אברה� מג�
למודבת יבותחי אינ� ונשי� ורהתלמודת משו� שנתקנהפ"ואע התורה קריאת לשמוע חייבת דאשה מכא� משמע
 שאינ�פיעל דא# ומרלשי ומיהו ...בה חייבי� והט# שהנשי� הקהל מצות כמו לשמוע מצוה כל מקו�מ תורה

 כאנשי� ספר קריאת לשמוע חייבות הנשי� כתובט"פיס"במ אבלה"ר סו# התוספותכ"וכ למני� עולות חייבות
:חוצה לצאת הנשי� נהגו וכא�ל"עכ שיבינו לה� לתרג� ומצוה

 נשי� אינ� צריכות להוציא, ולכ�,איננה חיוב של יחידי� אלא של ציבורקריאת התורה)3
: ידי חובת� אחרי�
ה,�"הרמב נ'עמ, מסכת מגילה', מלחמות

פ[השנויי� במשנתנו מ"מגילה ה�]ג"ד אבל במגילה כש� שהצבור חייב ]...כולל קריאת התורה[כול� חובות ציבור
. חייבכ� כל יחיד ויחיד 

כח סימ�אח"או חלק משה אגרותת"שו
.הצבור חובת הוא]לכול�[למאעלי לכו דבזה התורה קריאת לעני�זה נוגע אבל

.'בעתיד אנו מקווי� לחזור ולדו� בנושאי� חשובי� אחרי� כגו� נשי� חזניות וכו1



מצ)4 פוברכות התורה אינ� ברכות של ה�, טורות מתלמוד תורהוה ולכ� אפילו א� נשי�
:לברכ�רשאיות
יד סעי#מז סימ� חיי� אורח ערו� שולח�
. התורה ברכת מברכות)לד(נשי�

כ סימ�ז פרק ברכות מסכתש"רא
 משו�)אכגד# במגילה(שבעה למני� תורה בתלמוד] שאינ� חייבי�[ דליתנהו ואשה ועבד קט�]שעולה[דסלקי והא
 תורה דבריעל וצונו במצותיו קדשנו אשר מברכי� דלא לבטלה אינה וברכה]עומד[קאי לשמיעה פר תורהדס

.לנו נת� ואשר בנו בחר אשר אלא

 אינה שייכת בקריאת התורה שהרי בברייתא אמרו שהיא אינה עולה"קול באשה ערווה")5
:קול באשה" ולא משו�"מפני כבוד הציבור" "

א,� מרוטנברג תשובות פסקי� ומנהגי�"המהר מ, חלק התשובות, כר� .ז"סימ�
ב נ' עיר שכולה כהני� יקרא הכה� היכא דלא אפשר יידחה כבוד ציבור משו� פג� ...שי� פעמי� ושוב יקראו

 כהני�

ב סעי# תרפט סימ� חיי� אורח ערו� שולח�
 היהא� לפיכ�. בקריאתה חייב שהוא מפי שישמע והוא; חובתו ידי יצא, הקוראמ� השומע ואחד הקורא אחד

2.האנשי�את ציאותמו אינ� שהנשי�ש אומרי�וי;יצאלאו ממנ השומע, שוטהאו קט�או חרש הקורא

נא סימ�ג חלק דעת יחווהת"שו
 אבל, וקט� אשה אפילו שבעה למני� התורה לקריאת עולי� הכל,)א"עג"כ מגילה(מהגמראלי קשה מקו� ומכל
פיעלא#, ערוה באשה קול משו� לאסור חששו שלא הרי. הצבור כבוד מפני בתורה תקראלא אשה חכמי� אמרו
.ע"וצ. המקרא טעמי�ע בתורה קריאה שסת�

: נידתה קריאת התורה בימי)6
א סעי#פח סימ� חיי� אורח ערו� שולח�

או הכנסת לבית ליכנס ראייתה בימי נדה לאשה שאי� שכתבויש: הגה. ...ומתפללי�ש"ק וקורי� בתורה קורי� הטמאי� כל
 המנהג אבל;)נדה הלכותי"רש(עיקר וכ�, בכל תרתשמוא"וי)ד"פ מיימוני הגהות(, בספר ליגעאו הש� להזכיראו להתפלל
 ליל� מתאספי� שרבי�,ג"וכה נוראי� בימי�,להחמיר שנהגו במקו� ואפילו. היתר נהגו לבו� ובימי. ראשונה כסברא אלו במדינות

).ב"קל'סיי"מהרא פסקי(חו. יעמדו וה� מתאספי� שהכל גדול עצבו� לה� הואכי, נשי� כשארנ"לבהכ ליל� מותרי�, הכנסת לבית

ב)7 על החשש של גובר נשי� הרוצות לעלות לתורהשל" כבוד הבריות"החשש לפגיעה
:אישה קוראת בתורה השומע"כבוד הציבור"

ב עמודטזד# חגיגה מסכת בבלי תלמוד
 ישראל בנות: אומרי� שמעו� ורבי יוסי רבי.]ידיה� על קורבנות[סומכות ישראל בנות ואי� סומכי� ישראל בני

 לעזרת והביאנוהו, שלמי� זבחישל עגל לנו היה אחת פע�: אלעזר אבאליסח: יוסי רבי אמר. רשות סומכות
.לנשי� רוח נחת לעשות כדי אלא$ בנשי� שסמיכה מפנילא. נשי� עליו וסמכו, נשי�

קסט סימ�)ד"יו עניני(כה� דעתת"שו
. התורה כתיבת בסיו� ורהתפריס יריעות תופרות שהנשי� המנהג בדבר
 שאינו ומרלשימ"מ, ...�הדברי מקור הוערלא, לכתוב שפסולמיי"ע עשיית� תיקו�כלשל, הפסול בעצ� הנה
 ספק דהוי א� כ� יש לומר הוי ספיקא ורהתפרס בכתיבת נשי�של פסול שעיקר כיו�הזי ולפ. מדרבנ��איכ

וחרתנח לעשות כדי התירו, בקדשי� עבודה דעביד כמא� חזידמ, סמיכה שאפילו כיו� קו�מכלומ ...דרבנ�
בה דהותרה, הבריות כבוד נגד הוי מה� נמנענהא�זו במצוה רוצות שה� כיו� ומרלשי,)ב"עז"ט חגיגה(לנשי�
. למנע� אי� נהגו שכ� יד�דדו�בנמינכאה, דרבנ� מלתא

:מאמרי�
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וכ", הרב דניאל שפרבר)2 .44, 20$17'עמ,)2003יוני(16 דעות,"בוד הבריותכבוד הציבור

 ." קול באשה ערווה"בדיו� זה אפילו האומרי� שהיא אינה חייבת אינ� אוסרי� בגלל, מבלי להיכנס למחלוקת על קריאת המגילה2


