







רא"ש מסכת ברכות פרק ג סימן יג
]דף כ ע"ב[ גמ' ק"ש ותפילין הוה ליה מצות עשה שהזמן גרמא ונשים פטורות .תפלה ומזוזה וברכת המזון
דהויא ליה מצות עשה שלא הזמן גרמא נשים חייבות .אע"ג דבתפלה כתיב ערב ובוקר וצהרים .כיון דרחמי
נינהו חייבינהו .ונשים חייבות בקידוש היום דבר תורה .דאמר קרא זכור ושמור כל שישנו בשמירה ישנו
בזכירה והני נשי הואיל ואיתנהו בשמירה איתנהו בזכירה .א"ל רבינא לרבא נשים חייבות בברכת המזון
דאורייתא או דרבנן דכתיב וברכת ]על[ הארץ ונשים לא נטלו חלק בארץ ומנ"מ לאפוקי אחרים ידי חובתן אי
אמרת דאורייתא אתי דאוריי' ומפיק דאוריי' .וא"א דרבנן הויא ליה שאינו מחויב בדבר ואינו מוציא אחרים ידי
חובתן מאי *ת"ש באמת אמרו בן מברך לאביו ועבד לרבו ואשה מברכת לבעלה אבל אמרו חכמים תבוא
מארה לאדם שאשתו ובניו מברכין לו אי אמרת בשלמא דאורייתא אתי דאורייתא ומפיק דאורייתא אלא אי
אמרת דרבנן אתי דרבנן ומפיק דאורייתא .ולטעמיך קטן בר אפוקי אחרים הוא אלא הכא במאי עסקינן דאכל
שיעורא דרבנן ואתי דרבנן ומפיק דרבנן ולא אפשיטא הבעיא הלכך נשים אינן מוציאין את אחרים ידי חובתן.
וא"ת מ"ש מהא דאמרי' לקמן בפרק שלשה שאכלו )דף מח א( להוציא את אחרים ידי חובתן עד שיאכל כזית
דגן ובשיעור כזית אינו חייב אלא מדרבנן ואפילו הכי מוציא אחרים שאכלו כדי שביעה וחייבין מן התורה.
ואם כן באשה נמי אע"פ שאינה חייבת אלא מדרבנן תוציא אחרים שחייבין מן התורה .י"ל דלא דמי דאיש
אע"ג שלא אכל כלום דין הוא שיפטור את אחרים דכל ישראל ערבים זה בזה אלא מדרבנן אמרו שלא יברכו
ברכת הנהנין בלא הנאה לפיכך כשאכל כזית אע"פ שאינו נתחייב אלא מדרבנן מוציא את אחרים שאכלו כדי
שביעה .שערב הוא בעבורם ועליו הוא להצילן מן העון ולפטור אותן מן המצות אבל אשה אינה בכלל הערבות
לכך אינה מוציאה אלא מי שחיובו מדרבנן:
שו"ת רבי עקיבא איגר מהדורה קמא סימן ז
וראיתי עוד להגאון דגול מרבבה בסי' הנ"ל דיצא לדון בדבר חדש ,דאיש שכבר התפלל א"י להוציא לאשה
דלא התפללה ,דהוא מחוייב דרבנן ולא מפיק לה מחיובא דאורייתא ,דהא דיצא מוציא הוא מטעם ערבות,
ונשים אינן בכלל ערבות כמ"ש הרא"ש ברכות ,אלא דמסתפק דאפשר דערבות דאנשים גם על הנשים ,רק
נשים דעצמן אינן ערבים ,עי"ש ,ולדבריו אשה שיצאה ידי קידוש אינה יכולה להוציא לאחרות שלא יצאו.
ולא נראה כן דאין חילוק כלל בין איש לאשה לענין ערבות ,ולא מצינו בשום דוכתא דבאשה לא יהיה הדין
דאם יצאה מוציא ,והרי גבי ינאי מלכא ומלכתא דכריכו רפתא משמע דאם היה שמעון בן שטח אוכל כזית היה
מוציא אותה ,והא אם נשים מחוייבות בבהמ"ז =בברכת המזון= מדאורייתא מה מהני שאכל כזית ,הא הוא
חיובא דרבנן והיא חיובא דאורייתא ,ואתינן עלה רק מדין יצא מוציא ,הרי דגם לגבי אשה אמרינן יצא מוציא,
ודוחק לומר דהיא לא אכלה כדי שביעה ]זולת שנאמר כפי הצד דאיש ערב על אשה ,וא"כ נפשט על כל פנים
ספיקתו בזה הפרט[.
אלא נראה לענ"ד דכוונת הרא"ש לחלק בין יצא מוציא ובין אינו מחוייב במצוה זו בעצמותו ,דערבות רק במי
שמחוייב ג"כ במצוה זו ,מש"ה אף שהוא כבר יצא לעצמו מוציא לאחרים ,אבל במצוה שאינו בר חיובא כלל,
דהיינו לפי הצד דנשים אינן חייבות בבהמ"ז מדאורייתא אינם ערבים על מצוה דבהמ"ז ,אבל במצוה דנשים
חייבות גם המה בכלל ערבות ,ושייך בהו ג"כ דינא דיצא מוציא.
ונראה לי ראיה ברורה לזה דאם נפרש כוונת הרא"ש כפשוטו ,דטעמא דאשה אינה מוציאה היכא שאינה
מחוייבת בדבר אף דהדין אם יצא מוציא ,היינו משום דאין ערבות בנשים ,יקשה הא מבואר במגילה )דף י"ט
ע"ב( דחרש המדבר ואינו שומע למ"ד דאם לא השמיע לאזניו לא יצא א"י =אינו יכול= להוציא אחרים
במגילה דהוא /מקרי /תקרי אינו מחוייב בדבר כיון דא"י להשמיע לאזניו ,והכי קיי"ל גבי תקיעת שופר דחרש
המדבר ואינו שומע א"י להוציא אחרים )בש"ע סימן תקפ"ט( והיינו ג"כ כיון דהוא אינו מחוייב בתקיעת
שופר ,ובזה יקשה דמ"ש מדין יצא מוציא דבזה ליתא לתירוצא דהרא"ש ,דהא מיירי באנשים ,אע"כ כדברינו
דאין הפרש בין אנשים לנשים ,אלא דהעיקר דבמצוה שאינו בר חיובא כלל ,אין במצוה זו דין ערבות כלל.

