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 שו"ת חוות יאיר סימן רכב 

שאלה דבר זר נעשה באמשטרדם ומפורסם שם. שאחד נעדר בלי בן וצוה לפני פטירתו שילמדו עשרה כל יום  
ולא מיחו  תוך י"ב חודש בביתו בשכרם ואחר הלימוד תאמר הבת קדיש [עי' שו"ת ר"ש מדינא חלק א"ח סי' ו']  

בידה חכמי הקהילה והפרנסים. ואף כי אין ראיה לסתור הדבר כי גם אשה מצוות על קידוש השם גם יש מנין  
זכרים מקרי בני ישראל ואף כי מעשה דר"ע שממנו מקור אמירת יתומים קדיש בבן זכר היה מ"מ יש סברא דגם 

ך יחלשו כח המנהגים של בני ישראל שג"כ בבת יש תועלת ונחת רוח לנפש כי זרעו היא. מ"מ יש לחוש שע"י כ
וכ"כ  תורה הם ויהיה כל אחד בונה במה לעצמו ע"פ סברתו ומחזי מילי דרבנן כחוכא ואטלול' ויבואו לזלזל בו 
התוס' בפ' אין עומדין על הבא לשחות בסוף כל ברכה לתירוץ ואין לומר שאני שם שהוא תקחז"ל ונזכר בגמ' י"ל 

ומ"מ בא ממדרש ומנהגן של ישראל תורה וצריך חיזוק כמבואר בגמ' יבמות דף ל"ו דכ"ש זה שלא נזכר בגמ'  
ואע יותר משל תורה.  ובכמה דוכתי דע"כ חז"ל עשו חיזוק לדבריהם  פ שלא נאמר שם רק מלמדין אותו  " ע"ב 

י"ל  שלא לשחות ולא אמר מוחין ואפי' ה"ז מגונה כמו בשמע שמע לא אמר ונ"ל דע"כ לא זכרו הרמב"ם מ"מ 
שאני התם דעביד לגרמי' ולא ילמדו ממנו רק יחשבוהו לגס רוח כמ"ש התוס' באמת לטעם ג"ז. ולכן בנדון זה  

 שיש אסיפה ופרסום יש למחות.

 תשובה מאהבה ח"ב סי' רכט אות י

 



 שו"ת שבות יעקב חלק ב סימן צג 

ז"ל   וז"ל באשר שנגעה בי יד ה' שאני אבל על אמי  מתלמידי הרב המופלא מהר"ר יעקב אב"ד דק"ק גרייזנך 
שנפטרת כדי לזכות לנשמתה ופן יאמר האומר שאני מיקל לעצמי ומחמיר לאחריני' ע"כ בא נפשי בשאלתי כאן 

שנים ובשעת חוליו צוה אלי   נפטר איש אחד ולא היה לו כי אם שתי בנות קטנות והגדולה שבהן היא בת ארבע
בנו  על  קדיש  לומר  הנפטר  אביו של  בא  ועתה  כלל  בבה"כ  ולא  קדיש  הגדולה תאמר  לו התרה שבתו  שאתן 
וכו' אומרים שאר  יש אבילים  ואמו אף דכתב רמ"א בסי' שע"ו בהג"ה שאם  בבה"כ עם שאר אבילים על אביו 

בעיר עכ"ל כוונתו דוקא בני בנים וכן הוא במהרי"ק קרובים אלא שעושין פשרה ביניהם ובלבד שיש מנהג קבוע  
וגם   שהוא שורש ומקור דין דמהיכי תיתי יעלה על הדעת שאביו יאמר קדיש ברא מזכה אבא אבל לא להיפך 
ילמדינו רבינו הלכה למעשה דעתו הרמה  כן  על  כאן  שייכי  קי"ח לא  סי'  שאר טעמים שהובא בתשובת רמ"א 

 שהוא עד כאן לשונו.  ומינה לא אזיז אפילו זיז כל 

וא"כ לכאורה היה נראה דיש לאביו לומר קדיש אך ורק כיון שהתנה רמ"א דוקא במקום שיש מנהג קבוע וכו'  
בעיר ובלאו הכי לא יאמר קדיש על בנו במקום שאר אבלים ואין לזוז מדבריו היכא דליכא מנהג ידוע. אך שגיסי 

וכו'  הגאון מסיק בספרו ומכל מקום כדי להפיס דעת המ  אבל בנדון שלפנינו שכבר תים חס ושלום בלא בנים 
הניח בת שאומרת קדיש בבית אצל מנין (כי בבה"כ בודאי אין להניח לה לומר קדיש כלל) א"כ כבר יש לו 

ונראה דגם לענין התפלה יש לאביו להתפלל רק בבית אצל המנין שאומרת הבת קדיש אבל    פיוס דעת בזה.
 הם זכות נ"ל. הקטן יעקב.בשאר תפלות וקדישים אין ל

 גשר החיים פרק ל 

 

 



 רב הענקין סי' כט   –שו"ת גבורת אליהו 

 

 שם סימן ל

 

 



 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ה סימן יב 

 אם צריך מחיצה לחוץ רק בפני מעט נשים  

שאלת אם צריך מחיצה לחצוץ רק בפני אשה אחת או שתים. שהנה באג"מ ח"א א"ח סימן ל"ט בסופו, הבאתי 
ראיה מקידושין נ"ב ע"ב תוד"ה וכי אשה בעזרה מנין, שאין חיוב מחיצה להפסיק לפני כמה נשים בלבד. וצריך  

שמתפללי מדרש  בבית  או  אבל,  בבית  כגון  מחיצה.  צריך  אין  נשים  כמה  עד  ובמנחה לבאר  חול  בימי  שם  ם 
נהגו  הדורות  בכל  והנה  החדר.  בסוף  וישבו  יכנסו  נשים  שכמה  להניח  מותר  האם  מחיצה,  שם  שאין  בשבת, 

  וכו'. או אבלה לומר קדיש שלפעמים היתה נכנסת אשה ענייה לבית המדרש לקבל צדקה, 

 

 רחש לבי

 

 



 


