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 ד: חיוב נשים בזימוןסוגיה 

* 

 רקע

ה אם נשים המשנה אומרת ש"נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהן", לא ברור מהמשנ
אינן חייבות בזימון, או שהן חייבות אך אינן יכולות להצטרך לזימון של גברים. דין זה 

 מתבאר בדברי הגמ' והראשונים.

 מקורות

 "נשים... אין מזמנין עליהן" מה.גמ'  א.

 ""ת"ש נשים מזמנות לעצמן... משום פריצותאמה: גמ' 

 "מזמנין לעצמן... נשים הכל חייבין בזימון לאתויי מאי לאתוייערכין ג. "

 , דאיכא דעותרש"י מה: ד"ה דאפילו מאה כתרי דמי ב.

 ד"ה והא, שאנימה: תוס' 

 ונראה ,תלמידי רבינו יונה לג. באלפס ד"ה נשים

 רא"ש סי' ד

 מרדכי סי' קנח, "שאני התם דאיכא דעות..."

 סמ"ג עשה כז, "תנן בברכות נשים ועבדים... ויוצאות בזימון האנשים"

 מב"ם הל' ברכות פ"ה ה"זר ג.

 ז, ומשנה ברורה-שו"ע סי' קצט סע' ו ד.
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" ם י ש נ א  ה
תנן בברכות: נשים ועבדים חייבין בברכת המזון ואין מזמנין עליהם. ונשים מזמנות לעצמן 

תויי נשים ועבדים דתניא נשים מזמנות הכל חייבין בזימון לא ]ג.[:כדגרסינן בפרק קמא דערכין 
לעצמן ועבדים לעצמן, ותימא, דבריש שלשה שאכלו מסיק דנשים מזמנות לעצמן רשות, ואומר 
ר"י, דלעצמן דווקא רשות אבל כשאוכלין עם האנשים חייבות ויוצאות בזימון שלנו ואין מברכות 

 האנשים.  לעצמן, ופעמים היה אומר ר"י לנשים שלא לברך ויוצאות בזימון

 הסבר הסוגיה

נשים מזמנות לעצמן ועבדים מזמנים לעצמן, נשים ועבדים וקטנים אם רצו לזמן אין 
 ]ברייתא מה:[  .מזמנין

 
הברייתא אומרת שנשים אומרת שאין מזמנים על נשים, עבדים וקטנים, ו ]מה.[המשנה 

ים, אך הן חייבות . ניתן להבין שנשים אינן יכולות להצטרף לזימון של אנשמזמנות לעצמן
לזמן לעצמן, וניתן להבין שאין לנשים חיוב זימון, אך הן רשאיות לזמן לעצמן. מהגמ' 



משמע שנשים חייבות  ",הכל חייבין בזימון לאתויי מאי לאתויי נשיםהאומרת: " ]ג.[בערכין 
ן, , שהרי הן חייבות בברכת המזומסבראמגיע למסקנה זו גם  ]סי' ד[. הרא"ש בזימון כגברים

 ומדוע שלא תתחייבנה בזימון? 

ניתן לדייק מסוגיית הגמ' שנשים אינן חייבות בזימון, אך דיוק זה תלוי בפרשנות הגמ'. 
את ]ד"ה דאפילו מאה כתרי דמיין[ הגמ' אומרת "והא מאה נשי כתרי גברי דמיין", מסביר רש"י 

חייבות לזמן ואם רצו ההשוואה התמוהה בין מאה נשים לבין שני גברים: "לענין חובה דאין 
כשני גברים, אליבא דרב, שאינם חייבים  ןמזמנין", משמע שנשים אינן חייבות בזימון, ודינ

  .מפרשים את הגמ' בדרך אחרת שלפיה אין ראיה[ )ד"ה והא(]תוס'  בזימון, ואם הם רוצים רשאים לזמן

ימון, שהרי גם אם מאמצים פירוש זה בגמ', אין הכרח להסיק שנשים אינן חייבות בז
שמאה נשים אינן דומות הגמ' אומרת דבר זה רק בהוה אמינא, ואילו למסקנה הגמ' אומרת 

א. כיוון  לשני גברים, "דאיכא דעות". ניתן להבין את מסקנת הגמ' באחת משתי דרכים:
ב. כיוון  חיוב גמור לזמן. ןשבשלש נשים איכא דעות, הן אינן דומות לשני גברים, ויש לה

ם איכא דעות, הן יכולות לקיים את ההלכה של "גדלו לה' אתי ונרוממה שמו שבשלש נשי
  חיוב לזמן. ןיחדו", אבל אין עליה

, שנשים אינן יםסובר]ד"ה שאני[ תוס' ו ]ד"ה דאיכא דעות[רש"י הראשונים נחלקו בשאלה זו. 
חייבות בזימון,  סוברים שנשים]סי' ד[ והרא"ש ]לג. ד"ה ונראה[ חייבות בזימון, אבל רבינו יונה 

בשם ר"י מחבר את מסקנת הגמ'  ]עשה כז[הסמ"ג  .]פ"ה ה"ז[וכך משמע גם מהרמב"ם 
בערכין שנשים חייבות בזימון עם הבנתו בגמ' שלנו שנשים אינן חייבות בזימון, ומפרש 
שנשים הסועדות עם אנשים חייבות בזימון ויוצאות בזימון של האנשים, ונשים הסועדות 

ייבות בזימון. נראה להסביר שנשים מצטרפות לחבורה, ולכן הן רשאיות לעצמן אינן ח
לברך ברכת המזון בחבורה, אך חיוב "גדלו לה' אתי" נאמר לגברים בלבד, שרק עליהם 

 . 1מוטלות חובות של ציבור
 

. , ואינה מנמקת דין זהאומרת: "נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהן" ]מה.[ המשנה
אינה מנמקת, אך : "נשים ועבדים וקטנים אם רצו לזמן אין מזמנין" ואומרת]מה:[ הברייתא 

ניתן להבין את משום פריצותא". " יחדיו מסבירה שנשים ועבדים וקטנים אין מזמניםהגמ' 
נימוק הגמ' בשתי דרכים: א. הנימוק "פריצותא" מתייחס גם לברייתא וגם למשנה, ואין 

פריצותא. ב. הנימוק "פריצותא" מתייחס לברייתא מצרפים נשים לזימון של אנשים מפני 
בלבד, שחשש פריצותא יש עם קטנים ועבדים ולא עם אנשים, ודין המשנה הוא מסיבה 

נפקא מינה בין שתי אחרת, אולי מפני שנשים ואנשים אינם מצטרפים לחבורה אחת. 
אינן  א זימון של אשה עם בעלה ובניה. לפי הדרך הראשונה, שנשיםיהדרכים הללו ה

מזמנות עם גברים משום פריצותא, עם בעלה ובניה אשה יכולה להצטרף לזימון, לפי הדרך 
 ה, אשה אינה מצטרפת לזימון אפילו עם בעלה ובניה. יהשני

                                                 
 , ולפי המבואר כאן הדינים שנאמרו שם שייכים גם לזימון של נשים.3הע'  042עיין עמ'  1
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, , אומרים בפירוש שאשה אינה מזמנת אפילו עם בעלה]לג. ד"ה נשים[תלמידי רבינו יונה 
ההבנה שדין  .י "שאין חברתם נאה"ומסבירים שהסיבה שאין מזמנים עמהן היא מפנ

הפוסק:  ]פ"ה ה"ז[פריצותא נאמר בנשים עם עבדים וקטנים בלבד עולה גם מדברי הרמב"ם 
"נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהן, אבל מזמנין לעצמן. ולא תהא חבורה של נשים 

ל מלשון הרמב"ם משמע שנשים מופקעות מזימון ש ועבדים וקטנים מפני הפריצות".
אנשים, ואינן מופקעות מזימון של עבדים וקטנים, ורק מפני פריצות אינן רשאיות לברך עם 
העבדים והקטנים. משמעות הדין היא שנשים אינן מצטרפות עם אנשים לחבורה אחת, ולכן 
אינן יוצאות בזימון של אנשים, אך הן מצטרפות עם קטנים ועבדים לחבורה אחת, ולולא 

 ו יכולים לזמן ביחד.בעיית הפריצות הם הי

מפורש שהדין שנשים אינן מצטרפות לאנשים נאמר רק כשהם  ]מגילה ו: ד"ה מתני'[בר"ן 
מצטרפים לשלושה, אך אם יש שלושה אנשים היכולים לזמן בעצמם, נשים הסועדות עמהם 

מדייק מתלמידי  ט ד"ה ואהא[-]סי' קצט סע' ח. הבית יוסף 2יכולות להצטרף לזימון של האנשים
שהם חולקים, ולדעתם נשים אינן יכולות להצטרף אפילו לא  ]לג. ד"ה נשים[רבינו יונה 

 .3]ולפיכך אינן יוצאות ידי חובת ברכת המזון של בני החבורה[לשלושה אנשים המזמנים 
 

בשם ]סי' קנח[ יש ראשונים הסוברים שניתן לצרף נשים לזימון. דעה זו מובאת במרדכי 
מעשה לצרף אשה ]לי'[ לזימון, ואפילו אם תמצא לומר לא רבינו שמחה ש"היה עושה 

מיחייב האשה אלא מדרבנן... הני מילי לאפוקי אחרים ידי חובתם אבל לצירוף בעלמא 
מביא דעה כזו בשם הר"ר יהודה  ]סי' קצט[. גם הטור 4להזכרת שם שמים שפיר מצטרפת"

 ."לזימוןאשה רף טצהלהלכה למעשה היה מורה ש"

רי היא סותרת משנה מפורשת האומרת ש"נשים ועבדים וקטנים אין שיטתם קשה שה
]שם סע' מזמנין עליהם". האחרונים התקשו בקושיה זו ותירצו אותה בתירוצים שונים: הב"ח 

מפרש שנשים אינן מצטרפות לזימון בשלושה, אך ניתן לצרפן לזימון  ז ד"ה וה"ר יהודה[
מסביר, שה"ר יהודה צירף נשים  ]סק"ב[הט"ז  .5]הוא מדייק הסבר זה מלשון המרדכי[בעשרה 

לזימון אפילו עם גברים אחרים, ולדעתו המשנה האומרת ש"אין מזמנין עליהן" מתכוונת 
הוא מביא פירוש נוסף, שאשה אחת מצטרפת לשני גברים, שאין נותנים לנשים לזמן. 

מסביר, שה"ר [ ]משבצות זהב אות בהפרי מגדים והמשנה אוסרת לצרף איש אחד לשתי נשים. 

                                                 
הוא סובר שנשים ואנשים אינם מצטרפים משום פריצותא, והפריצות היא רק כשניכר צירופם. כשיש  2

 ן רשאיות להצטרף. שלושה אנשים היכולים לזמן, צירופן של הנשים אינו ניכר ולכן ה
 מהסמ"ג, המובא לעיל, מוכח כשיטת הר"ן.  3
: "מצאתי בשם רבינו שמחה, עבד ואשה מצטרפים ]סי' קעג[שיטת רבינו שמחה מובאת במרדכי פעם נוספת   4

להינו', ומעשה דר' אליעזר ששחרר עבדו והשלימו לי' דמשמע דוקא בשחררו -בין לתפלה בין ל'ברוך א
א והוא הדין לאשה, יש לומר תרי הוו ושחרר חד ומילא בחד". פסקו של רבינו שמחה אבל אי לא שחרר ל

שניתן לצרף עבד אחד  ]מז: ועיין תוס' מח. ד"ה ולית[מבוסס על שלוש הנחות: א. הלכה כרבי יהושע בן לוי 
 לתפילה במנין. ב. דין אשה כדין עבד. ג. דין צירוף לברכת המזון כדין צירוף לתפילה.

 [333-330]עמ' זה מבוסס על כך שיש הבדל מהותי בין צירוף לשלושה לבין צירוף לעשרה. עיין לקמן  הסבר  5
 ביאור ההבדל. 



צירוף עם על מדברת  ן, והמשנה האוסרת לצרפןובניה ןיהודה צירף נשים לזימון עם בעליה
 . או משום שאין חברתן נאה גברים אחרים, משום פריצותא

 סיכום

מפורש בברייתא שנשים יכולות לזמן לעצמן, ונחלקו הראשונים אם הן חייבות בזימון 
תוס' סוברים שנשים אינן חייבות בזימון, רבינו יונה  ואם הן מצטרפות לזימון של אנשים.

והרא"ש סוברים שנשים חייבות בזימון, הסמ"ג סובר שנשים האוכלות עם אנשים חייבות 
 בזימון, והאוכלות לבדן אינן חייבות בזימון. 

רוב הראשונים סוברים, כפשטות המשנה, שנשים אינן מצטרפות לזימון של אנשים. 
בינו יונה סוברים שאינן מצטרפות אפילו כשיש שלושה אנשים, והר"ן הרמב"ם ותלמידי ר

והסמ"ג סוברים שאם יש שלושה אנשים הן מצטרפות. רבינו שמחה ורבינו יהודה סוברים 
שנשים מצטרפות לזימון. נחלקו האחרונים בהסבר שיטתם, יש מסבירים שהן מצטרפות רק 

 ויש מסבירים שהן מצטרפות לכל זימון.  לעשרה, יש מסבירים שהן מצטרפות רק לבני ביתן,

 הלכה  

נשים האוכלות עם אנשים חייבות בזימון ויוצאות בזימון שפוסק ז[ -]סי' קצט סע' ו השו"ע
הביאור הלכה של האנשים, ונשים האוכלות לעצמן אינן חייבות בזימון, אך רשאיות לזמן. 

 ש, שנשים חייבות בזימון.מביא את הגר"א הפוסק כדעת רבינו יונה והרא"]ד"ה נשים[ 
 מן כאחד.לזואנשים אין מצרפים נשים השו"ע פוסק ש


