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 סעודת בת מצוה

ר כלל לא היו עורכים סעודת בת מצוה, והגר"מ פיינשטיין בעבאין חשש בעריכת בת מצוה. ויעשה סעודה צנועה. 

בשו"ת אגרות משה ח"א )חאו"ח סי' ק"ד( סובר שאין זה מדרך הצניעות. אך אפשר לערוך סעודה בצניעות ובאופן 

 . 1מכובד

 ברכות קריאת שמע לנשים

שגם לדעת הרמב"ם ומרן שאין לנשים לברך על מצות עשה שהזמן גרמא, יכולות הנשים לברך ברוכת קריאת  נראה

שמע, שהרי אינן אומרות אקב"ו על קריאת שמע. )ומטעם זה גם אחר ג' שעות שעבר זמן קריאת שמע, לא הפסיד 

עולם לקריאת שמע, כמו שכתב מרן הברכות. וכן מותר להפסיק בין הפרקים לשאול מפני הכבוד ואפילו בין אהבת 

בסימן ס"ו ס"א וס"ה, ובעלמא אסור להפסיק בין ברכה למצוה או בין ברכה לאכילה(. ועוד שהן ברכות ההודאה 

להקב"ה, שהוא יוצר המאורות ובוחר בעמו ישראל וגאל את ישראל, וכל אלה שייכות בנשים, וכמו ברכות השחר 

 . 2שבות לזמן גרמא. וכן המנהג פשוט אצלנו בחו"לוברכת החמה וברכת האילנות שאינן נח

 

                                                             
 בית נאמן )גליון רפ"ח ויחי תשפ"ב הערה ב'(.  1
דברי מרן שליט"א שבראש סידור אשת חיל. והוסיף: ומ"ש המשנ"ב )סי' ע' סק"ב( שיכולות הנשים להמשיך חיוב על  2

דמשמע אליבא דר"ת דוקא, נראה דלרווחא דמילתא עצמן ולברך ברכות קריאת שמע, כדלעיל סימן י"ז בהגה. ע"ש. 

כתב כן, וכיו"ב כתב המשנ"ב )סי' תרנ"ד סק"א( לגבי לולב, לתת טעם למ"ש מרן שמקבלת אשה הלולב מיד בנה וכו', 

לפי שגם היא רשאית לברך עליו. ע"ש. והיינו לרווחא דמילתא וכמ"ש בשער הציון שם, שהרי משנה ערוכה היא בסוכה 

"א(, ומרן עצמו סובר שהנשים לא יברכו על הלולב כידוע. ודלא כמי שרצה ללמוד מדברי המשנ"ב )בסימן ע' )דף מ"ב ע

 הנ"ל( שנשים ספרדיות לא תברכנה ברכות ק"ש. דליתא.  

 

 

 בסייעתא דשמיא

 

 

 

 

 שליט"א מרן ראש הישיבה מופת הדור פסקי
 תשפ"ב טבת ט"ו – זטגליון 
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