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Concevoir un judaïsme halakhique dans un monde égalitaire. 

Cette semaine nous finissons de traiter le sujet du minyan dans la littérature moderne et 

contemporaine et nous concluons notre série sur différents axes de pensée. Nous n’aurons 

visiblement pas le temps de traiter les sections III et IV de cette feuille.  

Unité III : LE MINYAN, suite 

I - Enquête chez les Rishonim, Rabbenu Tam vs Levush 

Rabbenu Tam dans Tosefot Rabbi Yehuda Sirleon Brakhot 47b תם רבינו דברי  

Et j'ajoute [à la liste de ceux qui comptent pour un minyan] même 

un enfant dans son berceau, car la présence de Dieu réside dans 

tout groupe de dix, car on apprend le principe du quorum de dix 

du verset je serai sanctifié, et aucune distinction n'est faite entre 

les enfants et les adultes. Mais il doit y avoir neuf adultes, car plus 

d'un [enfant] ne peut pas être compté, comme pour un esclave, 

car [avec plus d'un enfant] il n'y a pas assez d'honneur pour le ciel. 

Et on apprend aussi le cas de l’esclave du principe Je serai 

sanctifié, car la présence de Dieu habite parmi tous ceux qui sont 

obligés par les commandements et les membres de l'alliance. Et 

c’est vrai uniquement quand ils se joignent et qu'un juif adulte 

bénit, mais cet enfant ou cet esclave ne peuvent pas remplir les 

obligations des autres car c’est écrit à la fin de Rosh Hashana que 

celui qui n'est pas obligé ne peut pas rendre quitte les autres de 

leur obligation. Le fait qu'un mineur, un esclave ou une femme, 

dont aucun n'est obligé d'étudier la Torah, puissent être appelé à 

la Torah dans le cadre du quorum de sept est dû au fait que la 

Tora doit être entendue. Et leur bénédiction n'est pas vaine, car 

ils ne disent pas "qui nous a sanctifiés et nous a commandés de 

lire la Tora " mais "qui nous a choisis et qui nous a donnés la Tora" 

 בעריסה, מוטל אפי' מוסיף ואני

 )סנהדרין שריא  שכינתא  י'  בי  דאכל 

דכי .לט  בעשרה קדושה גמירי  (, 

 ש"ול גדולים  ש"ל מונקדשתי, 

 גדולים, תשע שיהיו ובלבד .'קטני

 , עבד גבי כדאמרי' לא, מחד דטפי

 ועבד  האי. כולי דשמיא  יקרא  דליכא 

 דשכינה ונקדשתי, בכלל אייתי נמי

 ברית ובני מצות מחוייבי אכל שריא

 גדול כשישראל דמצטרפי, מ"וה

 אחרי'  אינהו לאפוקי  אבל  מברך, 

 ראש בשילהי  אמרי'  דהא לא, 

 בדבר מחוייב שאינו דכל השנה

 דסלקי ח. והא"י אחרי'  מוציא  אינו

 בתלמוד דליתנהו ואשה, ועבד קטן

 ת"דס משום שבעה, למנין תורה,

 לבטלה, אין וברכתן קאי, לשמיעה

 התורה, על ו "אקב מברכי' דלא 

  לנו. נתן ואשר בנו  בחר אשר אלא 

• Rabbenu Tam accepte-t-il la décision halakhique à la fin de la guemara dans BT Brakhot 48a ? 

• Que veut prouver Rabbenu Tam en utilisant le verset Je serai sanctifié etc. 

• Que signifie que l’on puisse compter quelqu’un dixième ? 

• D’après Rabbenu Tam quelle est la règle en ce qui concerne les femmes ?  

• Si on suit l’avis de Rabbenu Tam, peut-on interdire la participation des femmes au quorum de 

dix ? 

Mordekhaï Brakhot 173 Rabbenu Mordekhaï b. Hillel Allemagne 13ème s. קעג  ברכות מרדכי 

J'ai trouvé au nom de Rabbenu Simcha : Un esclave et une femme 

peuvent aider à former le minyan pour la prière et pour mentionner 

le Nom lors de la prière collective après le repas. Et quand Rabbi 

Eliézer a libéré son esclave afin de compléter le quorum, ce qui 

 עבד שמחה: רבינו בשם מצאתי

 בין לתפלה בין  מצטרפין  ואשה 

דר'   ומעשה אלהינו,  לברוך 

והשלימו   עבדו ששחרר אליעזר
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donne l'impression qu'un esclave non libéré ne peut pas compter 

pour le dixième - et la même restriction s'appliquerait à une femme 

- nous pouvons dire qu'il y avait deux esclaves présents, un a été 

libéré et compté et un n’a pas été libéré et compté. 

 אבל בשחררו דוקא  דמשמע  לי' 

 הדין והוא לא,  שיחררו  לא  אי

 ושחרר הוו תרי לומר יש לאשה,

 .בחד ומילא  חד

 

Mordekhaï Berakhot 158 (et parallèle Guittin 401),  קנח  ברכות מרדכי 

Rabbenu Simcha comptait une femme (des femmes ?) parmi les 

dix requis pour le zimoun. Et même si tu veux dire qu’une 

femme n'est obligée de faire les grâces après le repas que 

rabbiniquement […] ce n'est un problème qu'au sujet de sa 

capacité de rendre quitte les autres de leur obligation mais il n’y 

a aucun problème à ce qu’elle compte parmi les dix nécessaires 

pour invoquer le Nom. 

 מעשה עושה היה שמחה רבינו גם

 אם  ואפילו לזימון, לי'[[  אשה  לצרף 

 מיחייבא לא דאשה   לומר  תמצא

ה האשה  ]...[ מדרבנן   מ"אלא 

אב "י אחרים לאפוקי    לצרוף  ל ח, 

  שפיר  שמים,  שם להזכרת בעלמא

 .מצטרפת

 

Beit Yosef OH 55 נה  סימן חיים  אורח יוסף בית 

Et il est écrit dans le Mordekhaï au nom de Rabbenu Simcha qu'un 

esclave et une femme peuvent être inclus dans les dix pour la 

prière et pour les grâces après le repas ; et c’est clair qu’il suit 

l'explication de Rabbenu Tam, qui a tranché comme Rabbi 

Yehoshua ben Lévi qu'un esclave peut être inclus, et Rabbenu 

Simcha est d'avis que c'est également le cas pour une femme, car 

dans chaque situation, le statut d'une femme [est équivalent] à 

celui d'un esclave. Mais puisque Rabbenu Tam n’a pas lui-même 

voulu appliquer cette règle, qui le permettrait ? Et le monde a 

donc l’habitude de ne pas inclure de femme du tout. 

 שמחה רבינו בשם במרדכי  וכתוב

 לתפלה מצטרפין  ואשה  דעבד

 הוא ופשוט  בעשרה המזון  ולברכת

לפירוש כרבי ת"ר  שזהו   דפסק 

 מצטרף אחד בעבד  לוי  בן יהושע 

 הדין דהוא שמחה רבינו וסובר

 שוה אשה דוכתא דבכל לאשה

 רצה בעצמו לא ת"דר  וכיון לעבד.

 וכן בדבר?  יקל מי מעשה, לעשות

 כלל.  אשה לצרף שלא העולם נהגו

 

Levush OH 55:4, Rav Mordekhaï Yafé, Pologne 16ème s. יפה  מרדכי ' ר ד  :נה ח"או  לבוש 

Ni un esclave, ni une femme, ni un enfant ne peuvent compter pour 

le minyan, car ils ne sont pas obligés par les commandements. Et 

certains permettent de compléter neuf adultes avec un enfant, car 

l’enfant sera un jour obligé. 

 מצטרפין אין וקטן ואשה  ועבד

 ויש במצות. חייבים שאינם

 שיכול כיון קטן וצירוף בט' מתירין 

 מצות.  חיוב לכלל  להגיע

• Que signifie ici ne sont pas obligé par les commandements ? 

• Que faudrait-il dire, d’après le Levush, pour pouvoir compter des femmes dans le quorum de 

dix ? 

• Même question pour Rabbenu Tam ? 

Shulhan Arukh OH 55:1 א  סעיף נה סימן חיים אורח ערוך  שולחן 

Le Kaddish est dit. Et on ne le dit qu'en présence de dix 

mâles adultes libres qui ont atteint la puberté, et il en va 

de même pour le kedousha et le barekhou, qui ne sont pas 

dits à moins de dix. 

 מי' בפחות אותו א"וא  .קדיש אומרים

 ,ב'שערות  יאושהב  גדולים חורין בני זכרים

בפחות   נאמרין שאין וברכו לקדושה ה"וה

 מעשרה. 



  
 

 
R. Bitya Rozen-Goldberg 

Halakha & Égalité 6 

 

3 
 

• Pourquoi le Shoulkhan Aroukh interdit-il la participation des femmes au quorum de dix ? Rabbi 

Yoseph Caro commente le Tur (le Beit Yoseph) puis résume son propre commentaire qu’il 

appelle le Shoulkhan Aroukh. En cas de doute : toujours retourner à son commentaire détaillé. 

• Suit-il l’avis du Levush ou de Rabbenu Tam 

II – Décisionnaires modernes et contemporains 

Shoulhan Arukh Harav OH 55:5, R. Shneur Zalman  18ème s. ה :נה ח"או הרב ערוך  שולחן 

Certains permettent de dire une chose en sainteté avec neuf 

personnes et un esclave, une femme ou un enfant, parce que 

Dieu réside parmi tout groupe de dix membres de l'alliance 

mais que ce n’est pas honorable pour le ciel de dire une chose 

en sainteté à moins de neuf personnes qui soient obligées des 

commandement – et ceci car neuf ressemblent à dix […]. Et 

certains disent qu’une femme, un esclave ou enfant ne 

peuvent pas compter du tout et que les 10 doivent être des 

hommes adultes qui ont atteint la puberté ; et à moins de dix, 

Dieu ne réside pas et on ne peut pas dire une chose en sainteté 

[…] et cette dernière opinion est correcte. Néanmoins, il ne 

faut pas s’opposer à ceux qui autorisent dans des 

circonstances urgentes […] étant donné qu’ils ont sur qui 

s'appuyer. 

 בט' שבקדושה דבר לומר מתירין  יש

 שעל  לפי קטן  או  אשה או  עבד וצירוף

 שורה השכינה ברית  בני  עשרה  כל

כבוד אלא דבר   לומר שמים שאינו 

—מצות בני מט' בפחות שבקדושה

 אשה שאין א "וי ]...[   כי'  נראים  שט'

 אלא בשום ענין  מצטרפים קטן  או  ועבד

 חורין  בני זכרים עשרה כל  שהיו  צריך 

 ובפחות  שערות שתי שהביאו  גדולים 

 אומרים ואין  שורה  השכינה אין מכן

שבקדושה   ]...[  עיקר. וכן ]...[  דבר 

למחות כ"ואעפ שנוהגין  אין   באותן 

 להם שיש בשעת הדחק ]...[ כיון  להקל

 מי שיסמכו.  על

• Auquel des deux modèles peut-on rattacher cette source ? 

Mor Uketziah OH 55 R. Yaakov Emden, Allemagne 18ème s. נה  סימן ח "או וקציעה מור 

Il est écrit dans le Mordekhaï qu'un esclave et une femme 

peuvent compter pour les 10 requis pour la prière et les 

grâces après le repas. La position de Rabbenu Simcha a 

clairement un fondement kabbalistique et halakhique solide, 

car une femme compte sans aucun doute pour le quorum de 

10 et pour le quorum de 7. Et celui qui comprend, 

comprendra. Par conséquent les rabbins ont explicitement 

dit qu'une femme compte parmi les sept qui lisent la Torah. 

Mais ils ont néanmoins dit qu'elle ne lisait pas en public à 

cause de l'honneur de la communauté, et c'est la même 

chose avec les choses qui exigent la présence de dix 

personnes. C'est évident que le seul obstacle à compter une 

femme est la question de l’honneur, mais on ne peut plus 

rien changer car toutes les autorités conviennent [d'exclure 

totalement les femmes]. On aurait pu dire, selon ce que j'ai 

écrit, que l'on peut être indulgent en ce qui concerne le 

quorum de dix, car contrairement au quorum de sept où elle 

 מצטרפין ואשה  דעבד במרדכי  כתוב

 ל. "עכ בעשרה. המזון ולברכת לתפלה

 רבינו לדברי  גדול יסוד  יש  דבודאי  נראה

גם   דרך מלבד  וד,הס  בדרך שמחה 

 בין מצטרפת האשה ספק שבלי הנגלה,

 המבין  שבעה, למנין  בין עשרה למנין

חז ולכן יבין. בפירוש"אמרו   שהיא ל 

 אלא בתורה. הקורין שבעה למנין עולה

 בצבור תקרא שלא אמרו מקום שמכל

הדין  צבור.  כבוד  מפני  לדברים והוא 

 הלכה,שאין שכן בודאי עשרה: הצריכים

 בלבד,ואין הכבוד מפני אותה  מצרפין 

 פי על אף  .כלום הפוסקים  הסכמת אחר

שכתבתי, לפי לומר, מקום שהיה  מה 

 יותר עשרה צרוף לענין  להקל  שיש 

עם   אלא  אפשר  דלא  התורה מקריאת

 אחד ובמעמד אחד במקום הצבור

מה בתוכם  בצירוף כן  שאין  ממש, 
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doit se tenir physiquement parmi la communauté, dans le 

cas du quorum de dix, elle peut se tenir sur le côté ou dans 

une pièce attenante de telle sorte qu’elle puisse compter 

sans empiéter sur l'honneur de la communauté. Néanmoins, 

il ne faut pas s'écarter de la décision du Beit Yoseph selon 

laquelle la coutume répandue est de ne pas la compter du 

tout. 

 הצד  מן לעמוד לאשה דאפשר לעשרה,

 במלואו הפרוץ קטןובחצר   בחדר, או

 להצטרף תוכל  כבר זה שבאופן לגדול,

 עומד.  במקומו הצבור כבוד  שמירת  עם

מהכרעת אין כן פי על אף  י"הרב לזוז 

 שלא המנהג שפשט  נאמנה,  עדותו

 .כלל לצרפה

• Quelle modèle cette source adopte-t-elle ? 

• Pourquoi est-ce plus simple pour Rav Yaakov Emden de compter une femme dans le quorum 

de dix que dans celui de sept pour monter à la Tora ? Qu’en pensez-vous ? 

Orakh La-tsaddik R. Avraham Haim Rodrigues 17-18ème s   ב  סימן לצדיק  אורח 

2 – (anonyme) Et si tu dis : selon ma logique, il faut compter 

une femme pour le quorum de dix, car elle est aussi membre 

de l'alliance tout comme un esclave, et pourtant nous 

affirmons explicitement qu'une femme ne compte pas ! Je 

répondrais qu'en fait, une femme compte légalement et le 

Mordekhaï a écrit au nom de Rabbenu Simcha - cité dans le Beit 

Yoseph paragraphe 55 - qu'une femme compte pour les dix 

nécessaires à la prière. Mais nous ne pouvons pas vraiment la 

compter à cause de l'honneur de la communauté […] et cela 

semble être le propos du Beit Yoseph quand il écrit en réaction 

à R. Simcha que «la coutume partout n'est pas de compter une 

femme » - ceci n'est qu'une coutume […] et s'il est vrai qu'une 

femme peut compter si on met de côté la question de 

l’honneur de la communauté, c’est d’autant plus vrai pour un 

hermaphrodite, où cette préoccupation n'existe pas […]. Il est 

évident qu'un hermaphrodite est obligé de faire la prière 

comme tous les autres juifs, et de cela nous pouvons déduire 

qu'il ne faut pas l’exclure mais au contraire qu’il faut l’inclure 

dans toute chose en sainteté, qu'ils soient un ou plusieurs, 

n'importe où et n'importe quand. 

3 – (Réponse de Rav Haim Rodriguès) Voulez-vous dire que 

parce qu'on est obligé de faire la prière car c’est une demande 

de miséricorde, on est obligé de prier avec un quorum de dix ? 

Une femme est obligée de faire la prière mais n'est pas obligée 

de prier avec un quorum de dix, et on peut donc en déduire 

qu'elle ne peut pas compter pour ce quorum ! ... Ensuite, vous 

avez essayé, sans succès, d’apporter une preuve du Beit Yoseph 

qui cite le Mordekhaï qui explique que ceux qui permettent de 

compter un mineur le font parce que Dieu réside dans 

n'importe quel groupe de dix ; et donc pourquoi exclurions-

 טעמא מהאי הכי, אי  תאמר,  ב. ואם

נצטרף  כן גם היא  דהא לאשה, נמי 

 לן קיימא לא והא  כעבד, ברית בת

 מצטרפת! מצאנו דאינה ובהדיה הכי,

 הדין  דמן נמי הכי שאין לומר,  יש

]...[ ובהדיא  המרדכי כתב מצטרפת 

יוסף   הבית הביאו  שמחה,  הרב בשם

 לתפלה. מצטרפת ה, דאשה"נ בסימן

הציבור   כבוד  מפני לצרפה לנו  אין  אבל 

וכן  על יוסף הבית דברי נראה ]...[ 

שמחה ההיא  נהגו וכן"שכתב דהרב 

 כ"ע כלל".   אשה  לצרף  שלא העולם 

 מצאנו באשה בעלמא ]...[ ואם מנהג

 כבוד  לאו משום אי  שמצטרפת  בהדיא 

 שעדיף דידן בנדון שכן  כל הציבור,

]...[   האי שייך דלא  טפי טעמא 

שמחוייב   פשיטא והאנדרוגינוס

שאין   דמינה ישראל כשאר בני בתפלה

 דבר לכל לצרפו  לאא מכללם  להוציאו

 מקום בכל יותר  או אחד או  שבקדושה 

 .זמן ובכל

 משום בתפלה  שחייב משום ג. דאטו

להתפלל   יתחייב  נינהו  דרחמי

 בתפלה חייבת אשה הא בעשרה?

להתפלל ואינה טעמא מהאי  חייבת 

]...[  מצטרפת!   דאינה ומינה ,בעשרה

 ראיה שהביא  מצא ולא יגע כך אחר

 המרדכי בשם יוסף הבית דכתב מהא

דמאן  קטן לאיצטרופי דשרי דטעמא 

 עשרה בי  דכל  משום  דהיינו  נראה

נוציא   ואמאי  שריא שכינתא
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nous l'hermaphrodite, qui est aussi de souche sainte ? Tout ce 

que vous dites est surprenant ; vous avouez vous-même sans 

honte que vos preuves sont tirées de positions rejetées 

concernant les mineurs et les femmes ! Si oui, venez-vous 

m'enseigner les raisons de l'opinion de Beit Shammaï ? Ces 

raisons n'ont aucune autorité étant donné que nous ne suivons 

pas leur mise en œuvre pratique […] Selon votre logique, nous 

devrions compter les femmes dans le quorum de dix pour la 

prière, que ce soit une ou plusieurs, parce qu'elles sont 

obligées faire la prière et sont de souche sainte et de même 

pour toute chose en sainteté. Sur ma vie, j'ai honte, et suis gêné 

de répondre à ces choses. 

זרע   דהוי כיון  זה מכלל האנדרוגינוס 

 דברי אלא אינם דבריו כל וכו'. קדש

 שכל בוש  ולא  הודה דהא ,תימא

לאו   ואשה מקטן  שהביא ראיותיו 

טעמא  ואם  נינהו, הלכתא  דבית  כן 

 טעמא וההיא לאשמעינן  אתא  שמאי 

 לן קיימא דלא כיון הוא סמכא בר  לאו 

לנשים   ונצרף  בואו דבריו הכי ]...[ ולפי

 יותר,  או  אחת  בין לתפלה, לעשרה

 זרע הן וגם בתפלה שחייבות כיון

 נפשי חי שבקדושה. דבר קדש, ולכל

ונכלם שמתבושש  על להשיב אני 

 אלו.  דברים

• Comment le questionneur anonyme comprend-il l’honneur du ciel de Rabbenu Tam ? 

• Quelle pourrait être la différence entre l’honneur du ciel et celui de la communauté ? 

• Pourquoi Rav Rodriguès parle-t-il de Beit Shammaï ? 

Toledot Yaakov, Responsa OH 5, Rav Yaakov Zeev ben 

Avraham, Littuanie, 19ème s. 

 ה  חיים אורח ,יעקב תולדות

Je me suis demandé si les femmes pouvaient se joindre au 

quorum de dix pour faire la prière vu qu’elles sont obligées 

de faire la prière comme les hommes. À priori il semble 

qu’elles ne peuvent pas se joindre au quorum de dix vu que 

Rabbi Eliézer a dû libérer son esclave pour compléter le 

minyan […]. Or il eut mieux fallu qu’il joigne sa femme ou sa 

fille plutôt que de transgresser le commandement positif de 

ne pas libérer les esclaves. Et c’est improbable qu’il n’ait pas 

eu de femmes [..] et il faut donc rejeter la possibilité qu’il ait 

joint sa femme mais que comme ils n’étaient toujours pas 

dix il libéra aussi son esclave. Plutôt la vérité est qu’il ne 

voulait pas se joindre à une femme. Et c’est possible qu’une 

femme puisse se joindre aux dix mais c’est gênant de se 

joindre à une femme et il semble donc qu’une femme ne 

rende pas quitte les autres de la lecture de la Meguila car la 

chose est gênante.   

 לעשרה מצטרפות נשים אם נסתפקתי

 בתפילה המה  דמחויבות   יען  לתפילה,

ולכאורה כמו  ]...[  דאינן  משמע אנשים 

 אליעזר רבי מדהוצרך ד”ליו  מצטרפות

טפיד  ”ליו  להשלים עבדו לשחרר  ]...[ 

או  להצטרף לו  היה  ולא  לבתו  לאשתו 

 תעבודו. בהם דלעולם עשה על לעבור

]...[   אשה לו היה שלא לומר  ודוחק אז 

 נמי הכי דאין  ולומר  לדחות שיש הגם

 ד ”יו  היו לא זה בכל  אך לאשתו  דהצטרף

 האמת אבל עבד.  לשחרר  גם ונצטרך

דרכו   לאשה. להצטרף רצה דלא יורה 

 אבל ד ”ליו  מצטרפת דאשה דנהי ואפשר 

להצטרף לאשה דומיא   מלתא בהם זילא 

במגילה   הרבים  את  מוציאה  אשה  דאין 

 משום דזילא בהו מלתא טובא. 

• Les femmes font-elles essentiellement parties du quorum de dix ? 

• Quelle expression utilise-t-il pour interdire de joindre des femmes au quorum de dix ? 

Oura Shahar, Kedusha 106 R. Natan Neta Landau Hongrie-

Pologne 19ème s.  

 נטע  נתן ר'  של שחר עורה

 קו  קדושה  לאנדא

Et dans le Beit Yoseph… il cite l'opinion de Rabbenu Simcha 

qu'une femme ou un esclave peut être inclus dans les dix, et le 

]צ"ל: ר'   י"רש דעת י ]...[ מביא "ובב

 מצטרף עבד או דאשה שמחה[
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Beit Yoseph a écrit que cela suit l'opinion de Rabbenu Tam ... Et 

dans le traité Sanhedrin, à la fin du chapitre Ben Sorer, nous 

demandons à propos du commandement de sanctifier le Nom : 

neuf [juifs] et un non-juif, quelle est la loi ? - ce qui implique 

qu'une femme ou un esclave sont certainement inclus. Et non 

seulement cela, mais cela implique également que parmi dix 

femmes, [le verset] Et je serai sanctifié s'applique […] Et il est 

possible que les femmes ne soient pas incluses dans le quorum 

de la prière parce que ce n'est pas l’usage du monde […] mais en 

ce qui concerne la sanctification du Nom, elles sont évidemment 

incluses […] Et voyez le débuth de Brakhot ch. 7 à propos de la 

phrase "Et cent femmes sont considérées comme deux 

hommes." Et selon l'opinion de Rachi là-bas, il est possible que 

dix femmes puissent être incluses pour dire une chose en 

sainteté. 

ר"ת   לפי  דזהו י"הב וכתב לעשר',

ובסנהדרין סורר   בן פ"ס ]...[ 

 השם קידוש לענין מצות לן  מבעיא 

 משמע מהו, אחד ונכרי תשעה

 ולא מצטרפין.  ודאי ועבד דאשה

דמשמע  עוד   עשרה בתוך  אלא 

בני   בתוך  ונקדשתישייך   נשים

ואפשר  ישראל  דאשה הא  ]...[ 

משום מצטרפת  אינה  לתפילה 

 בקידוש ארעא ]...[ אבל  אורח דלאו

ועיין השם  ]...[ מצטרפת   ודאי 

שאכלו  פ"בר נשי   מאה והא  גבי ג' 

 שם  י"רש ולשיטת דמיא, גברי כתרי

 יכולות  נשים דעשרה אפשר

 שבקדושה.  דבר להצטרף לומר

 

Responsa Yabia Omer, v. 4 OH 9, R. Ovadia Yoseph Israël 

20ème s. 

 ה  "ד ט  ח"או - ד חלק  אומר  יביע ת"שו

Et j'ai vu dans le livre Lev Shalem ... qui n'était pas sûr de la 

nature du public dans le cas de la sanctification du Nom et 

se demandait si un enfant pouvait être inclus dans les dix. 

Et il a écrit que le fait qu'un enfant compte ou non pour les 

dix, était lié au débat entre les décisionnaires à propos des 

choses en sainteté, car les deux dérivent du seul verset Je 

serai sanctifié. Allez voir là-bas. Et à première vue, on 

pourrait dire que c'est différent en ce qui concerne les 

choses en sainteté, pour lesquelles les dix doivent avoir le 

même statut […] Et regardez le responsum de Rav Shmouël 

Abouav qui se demande si les femmes se joignent au 

quorum de dix dans les situations de sanctification du Nom 

[…] et dans les responsa Rav Pealim c’est évident pour lui 

qu’elles sont incluses. Et à l’opposé, le Tsafnat Paneah 

pense le contraire vu que cent femmes ne comptent jamais 

que comme deux hommes (Brakhot 45b). Allez voir là-bas 

[…] Et selon [l'avis du Ran] on pourrait dire que puisqu'elles 

sont obligées de sanctifier le Nom, les femmes sont aussi 

incluses dans les dix. Et à partir de cela, [il est clair que] nous 

ne pouvons pas comparer la loi du martyre aux choses en 

sainteté car les femmes ne peuvent pas être incluses pour 

les choses en sainteté. 

 ה ")פ שלם  לב  בס'  ראיתי בזה   ובהיותי 

 הגאון בשם שהביא ב("ה ת"יסוה 'מה

 פרהסיא  בדין י, שנסתפק"בכת  נחום חזון

]...[ לגבי )דהיינו  ה', אם  קידוש עשרה( 

 תלוי שהדבר לעשרה, וכתב מצטרף קטן

 דברים לענין הפוסקים במחלוקת

לעשרה  הקטן אם שבקדושה  מצטרף 

 דונקדשתי. קרא  מחד נפקי תרוייהו  דהא

 דברים  גבי דשאני ל"י ולכאורה ש."ע

יהיו   העשרה שכל  דבעינן  שבקדושה 

 שמואל דבר ת "וע' בשו אחד ]...[  במעמד 

 נשים אם שמסתפק  סג( ')סי אבוהב

גבי מצטרפות ]...[   קידוש לעשרה  ה' 

 סב( 'סי ח")חאו ב "ח רב פעלים ת"ובשו 

 הצפנת ולעומתו דמצטרפות. ליה פשיטא

תנינא   ליה פשיטא  ג( "ע מ ")ד פענח 

דמאה כתרי איפכא,   )ברכות  גברי נשי 

 כיון  נמי דנשים ל"י ז"ש ]...[ ולפי"ע מה:(  

 מצטרפי שפיר ה' קידוש על שמוזהרים

 ה' קידוש דין אין לדמות  לעשרה. ומעתה

דהא לדברים  הנשים אין  שבקדושה, 

 שבקדושה.  לדברים מצטרפות
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Responsa Igrot Moshe OH 2:19, R. Moshe Feinstein, États-Unis 

20ème s. 

 ב ח "או חלק משה אגרות ת"שו

 יט  סימן

En ce qui concerne ce que j'ai écrit ... que l'on peut inclure dans 

le quorum de dix pour pouvoir dire une chose en sainteté ceux 

qui violent publiquement le Shabbat et ceux qui ont quitté le 

judaïsme, la page 74 du traité Sanhédrin apporte une grande 

preuve. Car si le fait d’apprendre des espions n'était pertinent 

que pour le nombre dix et pas pour leur qualité, comment 

pourrait-on résoudre la question de R. Irmiya à propos de la 

sanctification du Nom sur le fait que tous doivent être juifs et 

qu’il ne suffit pas de neuf juifs et d’un non-juif ? On pourrait dire 

qu’on n’apprend de ce cas que le nombre  et que Rabbi Irmiya 

voulait déduire par la réflexion qu’un non juif pouvait se joindre 

aux dix. Mais en réalité nous voyons bien que nous apprenons 

dans le cas de la sanctification du Nom également la qualité [de 

ceux qui comptent] c'est-à-dire dans ce cas qu’ils doivent tous 

être juifs. Et nous pouvons donc apprendre de la même façon 

du cas des espions : bien qu'ils aient été hérétiques et plus 

mauvais que ceux qui violent le Shabbat en public, ils 

constituaient un groupe de dix, et en cela auraient obligé 

quiconque à sanctifier le Nom et à se laisser mourir même pour 

une petite transgression. Et si on apprend la règle du quorum 

des dix pour dire une chose en sainteté exactement du même 

verset, c’est qu’il nous renseigne aussi sur la qualité des gens qui 

le forment, qui peuvent être comme les espions et pourtant dire 

kaddish et kedousha […]  Et la chose est claire, à mon humble 

avis, que l’on applique le droit de manière souple pour qu’ils 

disent une chose en sainteté ou de manière stricte car ils sont 

obligés de mourir plutôt que de violer même les autres 

commandements en présence de dix, bien qu’ils violent le 

shabbat en public. 

 ג"כ בסימן  שכתבתי מה בדבר

 אם  לצרף יש שבקדושה  דבר  שלומר

 שבתות מחללי גם בהעשרה יש

 מהא דסנהדרין  ומומרים,  בפרהסיא 

 אם דהא גדולה ראיה הוא ד"ע  דף

 לענין רק הוא  ממרגלים הילפותא

 האיכות לענין  ולא  עשרה  המספר

 לענין ירמיה  ר' התם בעית פשיט איך

 ישראל כולהו  שדוקא  השם קדוש

 דמה נכרי  ואחד ישראל בט'  ולא 

 ילפינן לא הא ישראל כולהו התם

אלא  הסברא  ומצד המספר משם 

 אחד דנכרי  לומר ירמיה  ר' רוצה  היה

 אלא עשרה.  מספר להחשב  יצטרף

קדוש דהילפותא חזינן  השם לענין 

האיכות  גם  שיהיו  הוא  כמו לענין 

 יש כ"וא  ישראלים. כולם שהיו התם

 כזה באיכות  שסגי ממילא למילף

 וגריעי כופרים  שהיו כהמרגלים שאף 

 עשרה הם אם שבתות ממחללי

 על אף וליהרג השם לקדש מחוייב

 הדין דצריך על גם כ"א קלה. מצוה

 כ"שג דבקדושה דבר לומר עשרה

 הוא  נמי עצמו  הקרא מאותו  ילפינן 

 לומר ויכולים דהמרגלים כאיכות אף

ורק קדיש  תפלה מעלת וקדושה 

 בין ד"לע  ברור  ליכא ]...[ והוא בצבור 

שבקדושה דלומר לקולא  בין  דבר 

לעבור   ולא  ליהרג שמחוייבין לחומרא

 אף עשרה בפני  עבירות בשאר  אף

 בפרהסיא.  שבתות מחללי שהם

R. Ahron Soloveichik - Aryeh Frimer and Dov Frimer, Women’s Prayer Services – Theory and Practice, 

Tradition 32:2 (1998), note 85.  

Interestingly, R. Ahron Soloveichik, in conversation with Dov I. Frimer, July 8, 1997, maintains that men 

and women share the same obligation (or lack thereof) in both tefilla be-tsibbur and keriat haTorah.  

However, even were women personally obligated, R. Ahron Soloveichik posits that they are, 

nonetheless, specifically excluded by Hazal from counting towards a minyan or serving as a hazzan or 

ba'alat keri'a because of kevod ha-tsibbur.  

L’article entier est disponible en ligne http://www.daat.ac.il/daat/english/tfila/frimmer1.htm 

III- Addendum - Questions de pudeur ? 

http://www.daat.ac.il/daat/english/tfila/frimmer1.htm
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BT Brakhot 24a כד.  ברכות בבלי 

Rabbi Yitzhak a dit : Un bout de peau exposée d’une femme est 

considéré comme de la nudité… cela concerne uniquement sa 

femme et le moment de la lecture du Shema.  

Rav Hisda a dit : La jambe d'une femme est considérée comme la 

nudité car il est dit Découvre tes jambes, traverse les fleuves ! (Ésaïe 

47) et il est écrit Ta nudité sera découverte, et ta honte sera vue. 

Shmouël dit : La voix d'une femme est considérée comme la nudité, 

comme il est dit (Cantique des cantiques 2) Car ta voix est douce, et 

ta figure est agréable. Rav Sheshet a dit : Les cheveux d'une femme 

sont considérés comme la nudité, car il est dit (Cantique des 

cantiques 4) Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres. 

 באשה טפח יצחק:  רבי אמר

ולקריאת באשתו,   ]...[  ערוה 

 שוק חסדא: רב  אמר שמע.

 )ישעיהו שנאמר  , ערוה  באשה

 וכתיב ,נהרות  עברי  שוק  גלי  מז(

 וגם ערותך תגל  מז( )ישעיהו 

 שמואל: אמר. חרפתך תראה

 )שיר שנאמר  ערוה,  באשה  קול

 ומראך ערב קולך כי ב( השירים

ששת: אמר נאוה.  שער רב 

)שיר  באשה שנאמר    ערוה, 

 העזים.  כעדר  שערך  ד( השירים 

 

Responsa Yehave Daat 4:15 R. Ovadia Yoseph 

Israël, 20-21ème s. 

 טו  סימן  ד חלק דעת  יחווה ת"שו

J'ai vu que le Gaon Rabbi Yoseph Yedid Halevi ... a 

écrit qu'une femme ne devrait pas venir au milieu 

des hommes pour réciter la bénédiction hagomel à 

cause de l’inconvenance sexuelle et des mauvaises 

pensées. Allez voir là-bas. Et moi je dis que le 

mauvais penchant n'est pas présent pour un temps 

si court, comme il est dit dans le Yerushalmi […]. 

Cela est encore plus vrai de nos jours où les femmes 

ont l’habitude de se mêler aux hommes au marché 

[…] Et nous pouvons aussi ajouter ce que notre 

maître le Hida a écrit […] à propos de la règle selon 

laquelle la voix d'une femme qui chante est 

sexuellement inappropriée, que de toutes les 

manières, dans un endroit où la crainte de Dieu 

réside, cela ne s’applique pas […] Ceci conforte ce 

qui est dit dans Meguila que "Tous peuvent monter 

au quorum de sept, même une femme, mais les 

sages ont dit qu'une femme ne devrait pas lire dans 

la Torah à cause de l'honneur de la communauté " 

[…] Comment auraient-ils pu permettre à une 

femme de monter pour lire la Torah avec les signes 

de cantillation? C'est une femme qui chante ! Il faut 

donc dire que s’ils ont autorisé une femme à lire en 

public […] c'est parce que dans un lieu où réside la 

présence de Dieu, les sages ne se sont pas inquiétés 

des pensées sexuelles. […] 

 תורת בספר  הלוי ידיד  יוסף  רבי  להגאון י וראית

שאין   וכתב, בזה,  שהאריך ג( "ע  ח "כ דף( חכם

 משום הגומל,  לברך  האנשים  בין  להיכנס לאשה 

יצר   שאין אומר ואני ש."ע  עבירה. והרהורי  פריצות,

 שאמרו וכמו כזאת. קלה לשעה מצוי הרע

 ב,"סע ז"מ סוכה בתוספות  )שהובא בירושלמי

ל  שהנשים הזה בזמן ובפרט.ב(  "ע ו"וקידושין 

 להוסיף בין האנשים ]...[ ויש לשוק  לצאת רגילות 

 שאמרו א ]...[ שזה"החיד  מרן  מה שכתב לפי עוד

 דאיכא במקום מקום מכל  ערוה, אשה של זמר קול

אין  דשכינה,  )ובזה לחוש  אימתא   מה פירש לכך 

קדוש   בקרבך גדול כי ציון  יושבת ורוני צהלי  שכתוב

ובזה "ע ישראל(.   ]...[ שאמרו   מה כן  גם ניחא כ 

ואפילו   שבעה למנין  עולים  א( הכל"ע  ג")כ במגילה

 בתורה תקרא לא אשה חכמים אמרו אבל אשה,

]...[וע כבוד  משום הניזקין   )פרק במרדכי ע "צבור 

 כבוד ידחה אפשר דלא  דהיכא שכתב ד( "ת  סימן

 ולכאורה איך ש.("ע שבעה.  למנין עולה ואשה צבור

 בטעמי בתורה לקרות אשה להעלות התירו

לומר   כ"באשה ]...[ ובע זמר כקול זה והרי המקרא,

 שבמקום  בצבור ]...[ משום לקרות לאשה שהתירו

חששו חכמים להרהור. )ומכאן   לא שכינה השראת

 בהלכות העיטור בעל שכתב מה על להקשות יש

ידי   האנשים את מוציאות הנשים שאין מגילה,

 וכן  ערוה. באשה דקול משום מגילה, מקרא חובת

ובארחות   עמוד ב'  חלק האשכול בספר כתבו ל' 

 בההיא יענו ומה ב'.( אות מגילה הלכות חיים

 ל. "ואכמ .ע"וצ .ל"הנ א("ע  ג")כ דמגילה
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Responsa Piskei Ouziel Bisheilot Hazman #44 R. Ben Tzion 

Ouziel Israël 20ème s. 

 מד הזמן בשאלות  עזיאל פסקי  ת"שו

 עמ' לה  ו  מ"חו ,ג עוזיאל  משפטי ת"שו

La raison suggère que dans toute réunion sérieuse et dans 

toute discussion utile, il n'y a pas lieu de parler de licence 

sexuelle. En effet, chaque jour des hommes rencontrent des 

femmes dans le cadre de leurs affaires et de la négociation 

commerciale et pourtant il n'y a rien d’érotique dans leurs 

échanges. Et même les personnes les plus enclines aux 

déviances sexuelles ne rêvent pas de choses interdites au 

moment où elles sont sérieusement occupées dans leurs 

affaires professionnelles. Et nos maîtres ont seulement dit 

"Ne vous engagez pas trop dans la conversation avec les 

femmes" à propos des bavardages inutiles qui n'ont aucun 

but ; c'est le genre de conversation qui mène au péché mais 

pas à propos des discussions et des débats qui portent sur 

des questions publiques importantes. Le fait de s'asseoir 

dans un même espace pour servir la société, qui est une 

activité sainte, n'habituera pas les gens au péché et ne les 

mènera pas à la frivolité. Tous les hommes et les femmes 

d'Israël sont saints et ne sont pas soupçonnés d'enfreindre 

les règles de convenance et d'étiquette sexuelle. N'essayez 

pas de réfuter ceci en apportant [le cas du balcon installé 

dans le Temple lors de Souccot] ; cela ne s'applique qu'à un 

grand rassemblement lorsque des gens licencieux se mêlent 

aux gens de bien. Dans une telle situation, nous nous 

inquiétons de la minorité de personnes licencieuses, en 

particulier lorsqu'elles sont plongées dans des réjouissances 

et que le mauvais penchant les domine. Mais dans un 

rassemblement d'élus, nous ne dirions jamais une chose 

pareille, que les élus du peuple sont considérés comme 

licencieux en ce qui concerne les interdis sexuels. Une telle 

chose n'arrive pas à Israël. Et la plus grande preuve à ceci 

peut être tirée de ce qu'ils ont dit : "Tous montent au 

quorum de sept, même un enfant, même une femme, mais 

les sages ont dit qu'une femme ne devrait pas lire à cause de 

l'honneur de la communauté." Et l'honneur de la 

communauté signifie qu’aucun homme ne sait lire la Tora, 

mais ils n’ont pas dit : à cause de la licence sexuelles.   

 רצינית כנסיה דבכל לומר  נותנת הסברא 

 פריצות, משום  בה אין מועילה ושיחה

 הנשים עם נפגשים ויום האנשים יום וכל

 ונותנים, ונושאים  מסחרי, ומתן במשא

צוחה. פרץ שום אין זאת ובכל  ושום 

 לא בעריות, פרוצים היותר ואפילו

 שעוסקים בשעה באיסור יהרהרו

אמרו במסחרם. ברצינות  רבותינו ולא 

 ה(  א:  )אבות האשה  עם  שיחה  תרבה  אל

ושיחה   לצורך,  שלא  בטלה בשיחה  אלא 

 שיחה לא אבל עון, הגוררת היא כזאת

 וצבוריים, ואין חשובים  בענינים  וכוח של

וכפיפה הישיבה  לשם אחת במחיצה 

 הקדש, עבודת שהיא הצבור, עבודת

 קלות לידי ומביאה לעבירה, מרגילה

וכל   והנשים האנשים  ישראל ראש, 

גדר   בפריצת  חשודים  ואינם  הם,  קדושים 

תשיבני והמוסר. הצניעות  ממה ואל 

בראשונה שאמרו   נשים היו חכמים: 

 לידי באים והיו מבחוץ, ואנשים מבפנים

 יושבות נשים שיהיו  והתקינו  קלות ראש, 

נא(,   )סוכה מלמטה ואנשים מלמעלה

בכנסיה זה נאמר שלא  המונית אלא 

ובכגון   יחד, ופרוצים כשרים של גדולה

וביותר   דפרוצים, למעוטא חוששים  זה

 הרע  ויצר בשמחה עסוקים בהיותם

 לא  נבחרים של בכנסיה בהם, אבל שולט

 העם נבחרי את כזה לעשות דבר נאמר

 כזאת תהיה ולא  בעריות,  לפרוצים 

 הכל  ש:"ממ לדבר  גדולה בישראל וראיה

ואפילו   קטן ואפילו  שבעה למנין עולין 

 אשה  לא תקרא  חכמים אמרו אבל אשה,

 כג( )מגילה הצבור  כבוד  מפני בצבור 

יאמרו:   שלא הוא הצבור כבוד ופירוש

האנשים  שאין  לקרא שיודע י מ בין 

 פריצות.  משום אמרו לא אבל  בתורה

IV – Pour aller plus loin 
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Sifra Vayikra, Dibbura Denedavah, Parashah 2 Parshata 2 פרשה דנדבה דבורא - ויקרא  ספרא 

 ב  פרשתא  ה"ד ב

R. Yossi a dit : Abba Eléazar m'a dit : Une fois, nous avons eu un 

veau comme offrande volontaire et nous l'avons apporté à la 

section des femmes et les femmes ont apposé leurs mains sur 

lui. Pas parce que la loi demande que les femmes apposent leurs 

mains mais pour le simple plaisir des femmes. 

אלעזר,   אבא  לי אמר יוסי: רבי אמר

 והוצאנוהו שלמים זבחי  עגל  נול היה

הנשים,   וסמכו הנשים לעזרת  עליו 

 אלא בנשים  שהסמיכה מפני  לא

 נשים.  של  רוח נחת מפני

 

Sifri Bamidbar #133  (Kahana) כהנא  -קלג   פיסקא  במדבר ספרי 

Alors les filles de Tslofhad s’approchèrent - Quand les filles de 

Tslofhad apprirent que la terre était sur le point d'être divisée 

entre les tribus - mais seulement pour les hommes, pas pour les 

femmes - elles se réunirent pour prendre conseil l’une de 

l’autre. Elles dirent : la compassion des êtres humains ne 

ressemble pas à la compassion de l'Omniprésent. Les êtres 

humains ont plus de compassion pour les hommes que pour les 

femmes. Mais Celui qui a parlé et fait naître le monde est 

différent, il a de la compassion pour tous comme il est dit Celui 

qui donne la nourriture à toute chair (psaumes 136) et Il donne 

la nourriture au bétail (Psaumes 147) et il dit Le Seigneur est bon 

pour tous (Psaume 145). 

 ששמעו כיון צלפחד, בנות ותקרבנה

שהארץ בנות  מתחלקת  צלפחד 

לא   לזכרים לשבטים לנקבות   אבל 

 אמרו עצה. ליטול  לזו זו  כולן  נתקבצו 

 מקום. רחמי  ודם  בשר כרחמי  לא 

בשר  הזכרים רחמיו  ודם רחמי   על 

 מישאמר אבל הנקבות. מן יותר

 הכל  על כן, רחמיו  אינו  העולם  והיה

וגו'   בשר לכל לחם  נתן שנאמר  

 לחמה לבהמה נתן כה( קלו  )תהלים 

)תהלים   ה'  טוב ואומר ט(  קמז  וגו' 

 ט(.  קמה )תהלים לכל

 

Rav Prof. David Hartman, Etats-Unis- Israël, 20-21ème s.   ,הס, אלוהי קהילות ישראלדוד הרטמן &  

 22דיאלוגים,  ,שטורם, שאלות על אלוהים

D’après moi, la vraie compréhension de Dieu requière qu’il 

se trouve dans la communauté, sanctifié ou profané en 

son sein. C’est pour cela qu’il s’émeut et qu’il s’agite dans 

la Bible. Il n‘y a rien à faire, Dieu a besoin de la 

communauté. Le Dieu d’Aristote n’a pas besoin de 

communauté mais le Dieu des juifs en a besoin, il en est 

dépendant, et c’est pour ça qu’il s’émeut et s’emporte 

quand la communauté se comporte de façon 

insupportable. C’est ça que les prophètes ont crié. Le cri 

des prophètes est le cri de Dieu qui dépend de la façon de 

vivre de la communauté. S’il n’y a pas de justice au sein de 

la société et que vous avez l’habitude de faire souffrir 

l’orpheline et la veuve, Dieu se profane. Il est dépendant 

de vous ! C’est le Dieu du Judaïsme. 

אמיתית של אלוהים  לפי תפ ישתי, הבנה 

הקהילה,   בתוך  נמצא  שהוא  מחייבת 

הוא   לכן  בתוכה.  מתחלל  או  ומתקדש 

לעשות,   מה  במקרא.  ונסער  מתרגש 

אלוהי אריסטו   .אלוהים צריך את הקהילה

אינו צריך את הקהילה אבל אלוהי היהודים  

ולכן הוא מתרגש וכועס   ,צריך, יש לו תלות

נפשעת.  כאשר הקהילה מתנהגת בצורה  

הנביאים צעקו  כך  של   . על  הצעקה 

הנביאים היא הצעקה של אלוהים, התלוי  

בתוך   צדק  אין  אם  הקהילה.  חיי  באופן 

יתום   לענות  נוהגים  ואתם  החברה, 

ואלמנה, אלוהים מתחלל. הוא תלוי בכם!  

 זהו אלוהי היהדות. 

 

 


