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 יג י תבוא פרק כו פסוקספורנו פרק כ

בערתי הקדש מן הבית. בחטאינו ובעונות אבותינו הוסרה העבודה מהבכורות אשר להם היו ראויות תרומות 

)יחזקאל כ, כו( וזהו וידוי מעשר שהזכירו ומעשרות כאמרו ואטמא אותם במתנותם בהעביר כל פטר רחם 

 רז"ל:

 הלכה ג רמב"ם הלכות תשובה פרק ב

כל המתודה בדברים ולא גמר בלבו לעזוב הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו שאין הטבילה מועלת לו עד 

שישליך השרץ, וכן הוא אומר ומודה ועוזב ירוחם, וצריך לפרוט ב את החטא שנאמר אנא חטא העם הזה 

 חטאה גדולה ויעשו להם אלהי זהב.

 

--------------------------------- 

Question of the week 

 ד-הלכה ג רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק יג

היה כהן והבהמה רובצת בבית הקברות אינו מיטמא לה כשם שאינו מיטמא להשב אבידה, וכן אם היה זקן 

זה הכלל כל שאילו היתה שלו היה טוען ופורק הרי    שאין דרכו לטעון ולפרוק הואיל ואינה לפי כבודו פטור. 

אפילו היה הנשיא הגדול  ואם היה חסיד ועושה לפנים משורת הדיןזה חייב לטעון ולפרוק בשל חבירו, 

 וראה בהמת חבירו רובצת תחת משאה של תבן או קנים וכיוצא בהן פורק וטוען עמו.

 ב-הלכה א רמב"ם הלכות עדות פרק א

העד מצווה להעיד בבית דין בכל עדות שיודע, בין בעדות שיחייב בה את חבירו בין בעדות שיזכהו בו, והוא 

היה העד חכם    והוא עד או ראה או ידע אם לא יגיד ונשא עונו.  שיתבענו להעיד בדיני ממונות שנאמר

גדול והיה בבית דין פחות ממנו בחכמה, הואיל ואין כבודו שילך לפניהם עשה של כבוד תורה עדיף ויש 

 .לו להמנע
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Selected emails from our listeners 

Comments on the show 

Hi Rabbi Lichtenstein, I really enjoy listening to your program every week. You bring so 
much to the Jewish community.  

I just wanted to comment on your seminary episode as a woman who went to seminary 
in Eretz Yisroel. I am Chabad, and was a very good teenager in terms of behavior, 
although I did question the Torah a lot. In high school my teachers did not always 
appreciate my questions. In the 12th grade I applied to two seminaries in Eretz Yisroel. I 
told Hashem that if did not go in, I would just start college. I got accepted to the more 
serious and hard to get into seminary. (Hashem was showing me...you think you’re 

going to go directly to college, eh?).  

Anyway to make a long story short, seminary was an incredible experience for me. It 
was there that my Bitachon was restored by top of the line Mechanchim did not balk at 
my questions rather took them quite seriously and would actually prepare and hour and 
a half class with sources to answer my questions. This experience taught me that it’s 

not that I know more than Meforshim, rather if something is unclear, the problem is that I 
haven’t found the answer yet, but there is an answer. We also had a fascinating class 
that explained Aggadita according to Chassidus, which made things that sounded totally 
bizarre, suddenly occur to be profound. I learned to speak Hebrew pretty fluently as a 
1/3 of My teacher’s spoke in Ivrit. Additionally, we began and ended our day learning 
B’Chavrussa and so I actually learned some serious learning skills. Additionally, I made 
some wonderful friends, whom I am still in touch with 12 years later. In fact a few us 
learned togethers for years later until BH our families got large enough that our shiur 
fizzled out. (One day ImyH, we will be able to continue.)  

Being in the holy atmosphere of E”Y, definitely increased in my spiritual growth and 

development of ahavas Yisroel for all types of Jews (as I made sure to go to all types of 
families throughout the country.) In short, seminary in E”Y was worth every cent of my 

parent’s money and I will ImyH send my daughter’s as well if they so desire.  

Yasher koach again, Minna Hershcopf 



----------------- 

A) What is the price of American Seminary compared to one in EY? $16000 for Maalot 
Baltimore and I’m not sure if that includes dorm fees. Rebbetzin Bulka’s doesn’t appear 

to list their tuition on their website, but they tell you what assistance programs you can 
apply for.  

B) You’re compare going to Touro vs Colombia for undergrads. Why not compare Touro 

to a regular SUNYCUNY school with $8500 annual tuition? Apples and Apples.  

C) Regarding women working and the Parnassoh being a man’s responsibility- if you 
want men to be able to earn the $180-200k you speak about as a minimum amount 
needed for a Frum family- at what stage do you suggest we start training the boys to 
enter the workforce with a job that will pay them that salary 5-7 years into their 
employment, when their families are growing. It seems that if we tell them Torah Torah 
Torah into the Bais Medrash years, and then tell them “okay, now get a job earning 

$180k because you’re getting/just got married” that it might be expecting too much. 

Suggestion an increase in secular studies for boys, and demanding that they be taken 
seriously, so we prepare the next generation of givers of charity, might not be well 
received by the Roshei Yeshivos. 

Yonasan Altman 

----------------- 

As a follow up to Rabbi Fuerst and Rabbi Aisenstark,  

I want to add that change can and will only come from within. No one body of leadership 
will come to bail out the families that are being driven to bankruptcy thanks 
to seminary, including families with several girls close in age where the nightmare 
doubles and triples. The lay leaders in most communities are usually people of means 
who can afford seminary. So parents have to act on their own. 

In the 70’s and 80’s it was primarily girls with futures as teachers that went to seminary 
in Israel. There is no reason this cannot be the case today as well.  

Parents of one or several schools in town who cannot afford to send, can unionize in the 



beginning of the 12 grade school year to affirm together that they will not be sending to 
seminary in Israel due to cash constrains or for any other reason they see fit. Like this, 
no one girl will feel that she is the only one left out but instead, she is part of the realistic 
group. They can proceed to create local seminaries in each respective town, they can 
lease a few apartments for any girls that want to come there from other cities. All this is 
very easily done, and the potential teachers and lecturers are available as well and 
always looking for extra income or jobs. Perhaps they can do half day seminaries and 
half day job training, so they have a source of income ready to go. They can even 
organize a 2-3 week trip for the girls to Israel in October or November of that year. 
Doing all this will alleviate both the financial expense as well as the peer pressure 
factor. And this new system can grow from year to year.  

Furthermore, parents of a school can organize together and petition the school not to 
scare or pressure the girls about the need for seminary in Israel for spiritual reason or 
because they will struggle with Shidduch. 

Is there any wonder why there needs to be so many organizations to helps Kallahs 
financially for wedding and home needs that we see in many newspapers? The parents 
are 25 to 30 thousand behind from the money that was spent on seminary two years 
before. 

The answers to solving this problem are well in hand but will only take affect if parents 
get together and act. And if there is no action on the part of the parents, then it says that 
there is really not a problem 

Sincerely, Abe Schonfeld 

----------------- 

Hi. I really enjoyed your past show about Chinuch Habanos. See attached what the 
Nesivos Shalom writes about the detrimental effect on a house that the mother works.  

C.B. 

 

 



 



Hi, 

I just listened to your discussion on Chinuch Habanos. I really enjoy your 

shows. They are intellectually stimulating and make one question and debate 

and not take things for granted. So thank you. Here are my thoughts. If you 

don't have time to read it I highlighted the main points in red. Maybe they can 

be another discussion. 

 

Good seminaries in Eretz Yisrael are not only for the textual learning and 

seeing the land. I agree that can be accomplished in America and then a 

three week tour.  

A good seminary will teach the girls a lot more than Tanach, having classes 

on Middos, Shalom Bayis, self-awareness, Chinuch, Emunah and many more 

practical subjects.  

Additionally, the fact of living in a dorm with roommates is a growing 

experience in it of itself, teaching how to live with other people and get along.  

If the schools in America would have teachers on par with the schools in Eretz 

Yisrael then, yes, I would say stay in America. I am very sorry to say that this 

is not the case at all. (Or maybe it is, just not where I went to school). 

My high school is considered a very top Yeshivish school and the learning 

that went on was extremely uninspiring. It was all about memorization, 

memorizing the Pesukim, Rashi, and Halachos and getting good marks. 

Those that performed the best on tests got the best jobs, got the most Kavod, 

got into the best seminaries, were considered the best girls and had the 

teachers approval...(I was one of those "top" girls so, no, I am not a bitter 

alumni I am just aware of what went on now that I am looking back 

objectively). They did not focus on building up each and every girl in her own 

unique strong point but focused on the ones who already made it or were 

considered top based on their social/academic performance. 

Additionally, fathers may think that they are the ultimate Mechanchim when it 

comes to their children when in fact they are definitely not. If a girl comes from 

a perfect background with parents who're expert Mechanchim who really 

devote themselves to their children, raising them with the right Hashkafos and 



put in enough time to really inspire them then, yes, those girls do not need to 

go to seminary. Sadly but realistically, how many times is this the case?  

Additionally, many of the girls who stay in America go to seminary just for the 

resume and do not take it seriously. This already detracts from a girl's growth 

when the environment is not serious about growing.  

Personally, I had no intention of going to seminary in Eretz Yisrael and was 

definitely not doing it for my resume. Hashem led me there because that's 

what he wanted and I was blown away by the level of learning and inspiration 

that I did not know existed, coming from a typical Yeshivish high school. It 

opened my mind to the real beauty of Yiddishkeit and redirected me to do 

things with thought and not by rote. This is one area where I gained 

tremendously.  

In short most girls could greatly benefit from a year in Israel if they are coming 

from an uninspiring background or a home where Ruchnius is not the 

constant focus or priority.  

I think Hashem gives the money to those who really need the year and yes it 

does have a lot of benefits if one can afford it. Some seminaries provide 

financial aid. Going into debt is never a solution but I see how it can be a 

great Zechus for someone who gives Tzedakah to someone else who can't 

afford it but could benefit. It can change the girls whole meaning and priorities 

in life.  

I guess the best solution really would be to bring the inspiration and 

level of learning that goes on in seminaries into the girl's high schools. 

This way going to Israel won't be such a necessity and would be more 

affordable for parents. A boring teacher should not be a teacher and 

should find another profession that's more suited to her. Teachers 

should be trained properly and need to take courses for teaching. Not 

every post sem graduate who thinks they can teach really can, and not 

every experienced teacher who's been teaching for 50 years without 

changing her lesson should be in front of the classroom either. How 

come big organizations have such inspiring speeches, yet a high school 

whose whole focus should be teaching and inspiring can be so boring 



and forced on the girls????? Additionally, they should be building each 

and every girl and her confidence not contributing to 

societal/academic/social pressure. I think that the girls are under too 

much pressure. 

I'm not saying seminaries are perfect either, girls tend to come back in a cloud 

and takes them time to settle into reality. A good seminary will teach the girls 

how to be grounded to reality along with being inspired. The right balance is a 

rare commodity. We can only try our best to reach perfection. 

Another pet peeve I have is that boys should also get a so called 

seminary year. Aside from Gemara learning and an optional Mussar 

Seder, or Mussar only on Limud Torah they should have proper 

preparation for marriage, Middos development self-awareness... A 2 

hour Chassan Shmuz is not enough! Unfortunately, a top yeshiva like 

Brisk.. doesn't focus on practical Shmuzin for the Bochurim to develop 

their Middos, and is only a priority in so called "lower level" smaller 

Yeshivos. In the Mir all the Vaadim are optional and a Kesher with a 

Rebbi is formed only if the boy pursues it. A boy can get lost and 

swallowed up without anyone the wiser.  

Thank you. 

- A 7 year post seminary graduate raising a family 

Rivky Nachfolger 

 



Comments on Previous Shows 

Show 166-167- Sheitels- Indian Hair 

I told R Dovid I’d send him the Mekor in the Chazon Ish that would show Hinduism is 

minus- not Avodah Zarah. The Chazon Ish that speaks about spirit worship not being 
Avodah Zorah is Yoreh Deah 62:21 That uproots the whole issue of Indian hair. 

Yonasan Altman 
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Dr. Leslie Ginsberg-Klein 

Some of the opposition to Bais Yaakov click here 

The Halachos of girls learning Torah and the establishment of Bais yaakov  

 הלכה יג רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק א

אשה שלמדה תורה יש לה שכר אבל אינו כשכר האיש, מפני שלא נצטוית, וכל העושה דבר שאינו מצווה 

עליו לעשותו אין שכרו כשכר המצווה שעשה אלא פחות ממנו, ואף על פי שיש לה שכר צוו חכמים שלא 

תורה  ילמד אדם את בתו תורה, מפני שרוב הנשים אין דעתם מכוונת להתלמד אלא הן מוציאות דברי

במה דברים  את בתו תורה כאילו למדה תפלות, לדברי הבאי לפי עניות דעתן, אמרו חכמים כל המלמד

 אמורים בתורה שבעל פה אבל תורה שבכתב לא ילמד אותה לכתחלה ואם למדה אינו כמלמדה תפלות.

 סעיף ו שולחן ערוך יורה דעה הלכות תלמוד תורה סימן רמו

עושה. ואף על פי שיש לה שכר, מפני שאינה מצווה ו א כשכר האישבל לא אשה שלמדה תורה יש לה שכר

צוו חז"ל שלא ילמד אדם את בתו תורה, מפני שרוב הנשים אין דעתן מכוונת להתלמד, ומוציאות דברי 

תורה לדברי הבאי לפי עניות דעתן. אמרו חכמים: כל המלמד את בתו תורה, כאילו מלמדה תיפלות )פי' 

אבל תורה שבכתב לא ילמד אותה לכתחלה, ואם מלמדה אינו כמלמדה  בד"א בתורה שבע"פ עבירה(.דבר 

יכים לאשה. ומ"מ חייבת האשה ללמוד דינים השי לא כמקצת ספרי הטור(. הגה:ג ותיפלות )רמב"ם וסמ"

ת לבנה או לבעלה שיעסקו ומ"מ אם עוזר אינה חייבת ללמד את בנה תורה,ואשה )אגור בשם סמ"ג(. 

 בתורה, חולקת שכר בהדייהו. )הגהות מיימוני פ"א דת"ת וסמ"ג(.
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 שו"ת שבט הלוי חלק ו סימן קנ

בענין גדר למוד תורה לנשים, אף על פי שהדברים מבוארים ברמב"ם סופ"א מהלכות ת"ת ובשו"ע יו"ד סי' 

 רמ"ו מכ"מ לא אמנע עצמי מלהביע דעתי העני' למעשה. 

הנה לשון הרמב"ם והשו"ע שם ס"ו אשה שלמדה תורה יש לה שכר, ואף על פי שיש לה שכר צוו חכמים 

ני שרוב נשים אין דעתן מכוונת להתלמד ומוציאות דברי תורה לדברי שלא ילמוד אדם את בתו תורה מפ

הבאי לפי עניות דעתן אמרו חכמים כל המלמד את בתו תורה כאלו מלמדה תפלות, בד"א בתורה שבע"פ 

 וכו'. 

הגדר המבואר מזה דאע"ג דמצוות שלא ללמוד מ"מ אם למדו כבר מקבלות קצת שכר, ואין מקום לומר 

ולא בנותיכם,  -דולי הדורות דאיכא איסור עשה ממש מפסוק ולמדתם אותם את בניכם כאשר ר"ל אחד מג

דז"א דהא מקבלים שכר כאינה מצווה ועושה, והוא מש"ס סוטה כ"א ע"א והוא ענין ברורי' אשת ר"מ 

המפורסם בחז"ל שהיתה גדולה בתורה, ועיין פסחים ס"ג ע"ב שלמדה ממאות רבנים כ"א פחות מכשיעור, 

א וראה דאעפ"כ לא עלתה בידה עיין ע"ז י"ח ע"ב ואיכא דאמרי ממעשה דברורי' וכו' וע"ש ברש"י מכ"מ ב

דר"מ השתדל להכשיל את ברורי' שלא יעלה על דעתה שהיא לא בכלל נשים דעתן קלות, הן אמת דהיו 

ספרו נשים יחידות מחוכמות גם בתורה וכמבואר בהקדמת תשובת חוות יאיר שכ' שזקנתו שעל שמה נקרא 

היתה יחידה במינה בתורה והיו גדולי הדור שואלים ממנה בד"ת, הנה זה הגדר הראשון שכ' הרמב"ם שאם 

 לומדים עכ"פ מקבלים שכר כאינה מצווה ועושה, אבל הוא מיעוט לא ניתן להוראת הרבים. 

ה והיות שזה רק מיעוט עצום שאשה תשיג השגת אמת בתורה, ותכונת האשה בדרך כלל שאינה יכול

להשיג ולא להבין הנקודה האמיתית שבתורה ועי"ז שאינן מתלמדות המכוון בתוה"ק מוציאות ד"ת להבליהם 

ע"כ אסרו חכמים ללמוד בתו תורה הן בחינוך האב בבית, והן בחינוך הבת בבית ספר, ואמרו כאלו מלמדה 

 ה שמלמדה תפלות. תפלות פי' דאין כאן רק שב וא"ת וצווי שלא ללמוד אלא יש גם עבירה בקום ועש

כאלו מלמדה תפלות ר"ל דברים תפלים שמתוך הבנתה ביתר מגדרה היא  -וז"ל רבינו המאירי סוטה כ"א 

קונה ערמימות מעט, ואין שכלה מספיק להבנה הראוי', והיא סבורה שהשיגה ומקשקשת כפעמון להראות 

י שמלעיטים לה בדברים שהם את חכמתה לכל ע"כ, הנה הגדיר המאירי איסור הלימוד בהסבר נפלא שע"

בדרך הטבע למעלה מהשגתה, אבל אין שכלה מספיק להשיג הדברים על בורים אבל האשה סוברת שכן 

השיגה ומתפארת בחכמתה הקטועה הזאת, ויוצא מזה משפט מעוקל, ומסיים עוד המאירי וזה לשונו 

ע"כ, פי' שיש בזה עלבון בתורה ובתלמוד המערב )פ"ג דסוטה( אמרו ישרפו דברי תורה ואל ימסרו לנשים 

 שיהיו דברי תורה נתונים לשקול דעת נשים. 

ודע דדבר פשוט הוא דלאו דוקא האב לבתו או בבית הספר אסור ללמוד לנשים תורה שבע"פ אלא גם 

האשה לעצמה באופן פרטי אסורה שתבטח בעצמה שהיא מהמיעוט שאינם בגדר מלמדים תפלות, אלא 

לה שהיא בעלת שכל טוב ואינה מרוב הנשים שמוציאות ד"ת להבליהם, ואז היא  שאם למדה דיעבד ועלתה

 מקבלת שכר כאינה מצווה ועושה. 



ודעת הרמב"ם דגם תורה שבכתב אסור לכתחילה כמבואר בדבריו ובשו"ע, איברא ידוע דדעת כמה 

גורסים אבל ראשונים דאפילו לכתחילה מותר בתורה שבכתב ותולה בגי' המשנה בנדרים ל"ה ע"ב אם 

מלמד הוא לבניו ולבנותיו מקרא, מכ"מ גם לדעת הרמב"ם עדיין יש הבדל בין איסור תורה שבכתב לאיסור 

תורה שבע"פ גם בגדר לכתחילה, דבתורה שבע"פ גם השמיעה דרך פשוטי הענינים אסורה בנשים ולאו 

וכמבואר ברמ"א ביו"ד שם  דוקא כשלומדים מספר, מלבד אם הוא נוגע לידיעת ההלכות הנחוצות גם לנשים

דזה מותר ללמוד, ומכ"ש לשמוע, אבל תורה שבכתב השמיעה בקריאה דרך פשוטו של דברים מותרות 

להם וכמש"כ הט"ז יו"ד סי' רמ"ו ס"ק ד' והיינו מחגיגה ג' אם אנשים באים ללמוד נשים באים לשמוע, ודרך 

 לימוד דרך התחכמות אסור, ועיין גם בב"ח יו"ד שם. 

דגם מתוך הספר תורה שבכתב דרך פשוטן של הענינים שמותר גם לדעת הרמב"ם דמה הבדל בין  ומזה

אם שומעים קריאת המלך כלשון התורה דרך שמיעה והוא דרך פשוטו של דברים או שקוראים בעצמם דרך 

על פשוטן של דברים ועתוס' ברכות כ' ע"ב ד"ה כדאשכחן בסיני שכ' דאנו למידים האיסור לדבר ד"ת לב

קרי, ובמחשבה מותר מכ"מ בסיני שהי' שמיעה שומע כעונה והצריכה תורה טהרה, ומש"כ הרמב"ם לאסור 

תורה שבכתב לכתחילה היינו דרך הבנה ע"ש בט"ז ועיין גם בסה"ק ויואל משה סוף מאמר לה"ק מה 

)אבוהב( ס'  שהאריך באריכות נאה ביסוד הלכה זו דאיסור לימוד תורה לנשים. וע"ע בתשובת דבר שמואל

 ע"ה ד"ה ומה עמקו. 

ומזה דעדיין אין לנו היתר ללמוד עם הבנות תנ"ך עם המפרשים העמוקים כמו הרמב"ן וא"ע וכדומה וגם 

פרש"י עה"ת הלא מלא וגדוש דרשות חז"ל תורה שבע"פ שחז"ל רחקו אותם מזה אלא פשוטן של הענינים 

שמים מוסר צניעות או הלכות פסוקות להם, וידעתי עם מוסרי חז"ל ודרשתם ומדרשים שהם נוגעים ליראת 

שרוב בתי ספר לבנות בדורינו אין עומדים בזה ומפריזים על המידה ונגד ההלכה, וכבר אמרתי פעם למחנך 

הדגול הרבני צדיק במעשיו ר' אברהם יוסף ואלף זצללה"ה, כי התורה היא נצחית ואם אמרו כמלמדם 

ירים זה משום עת לעשות ה' הפרו תורתיך כי לולא זה היו הבנות תפלות כ"ה בכל הדורות, וגם אם מת

עוסקות בגרוע ממנו, מכ"מ מאן מפיס, וגם מי עמד במנין על זה ודבר פשוט שהריעותא של כאלו מלמדם 

 תפלות תצמח בין מוקדם בין מאוחר, וד"ת וגזירתם לא ישתנה לעולם. וקשה להעמיד דת על תלו בענין זה. 

למעלה דפשוטן של דברים מותר ללמדן גם מבפנים הספר אינו ברור כ"כ די"ל דנשים וגם מה שכתבתי 

באות לשמוע שכ' הט"ז הנ"ל הוא דוקא ורצונו לומר לא רק להורות שלא ילמדו רק פשוטי הדברים אלא גם 

לענין זה דדוקא דרך שמיעה לא דרך קריאה מבפנים הספר, ובס' עה"ש ביו"ד סי' רמ"ו על מה דמבואר 

מ"א שם דמ"מ חייבות ללמוד דינים השיכים לאשה כ' בעה"ש ומעולם לא נהגנו ללמדן מתוך הספר ולא בר

שמענו המנהג אלא הדינים הידועים מלמדת אשה לבתה ולכלתה, וזה מקרוב שנדפסו דיני נשים בלשון 

תן אפי' בדבר לע"ז וביכלתן לקרות מהם, ונשים שלנו זריזות דבכל דבר ספק שואלות ואינן מעמידות על דע

 קטן שבקטנות ע"כ. 

הנה כמנהג שהעיד בעל עה"ש כ"ה המנהג מקדמת דנא בכל מקומות ישראל לפזוריהם כל זמן שלא נהגו 

בתי ספר ללמוד בנות גדולות וקטנות, אבל כיון שנהגו גאוני צדיקי הדורות בבתי ספר לבנות לפי מצב 



לא ללמוד, גם מבפנים הספר דברים שמותר ללמוד, הדורות וראו תיקון גדול בזה, שוב קשה לעמוד ע"ז ש

דהיינו א( פשוטי המקרא עם ביאור של פשט בתוספת מאמרי חז"ל הנוגעים לפשט מוסר צניעות והלכות 

נחוצות, אבל לא עמקות המקרא עם כל פרש"י ורמב"ן וכיו"ב חלק הדרוש הנוגע למסורת תורה שבע"פ, ב( 

 ה לזה איסור גמור וכמלמדן תפלות. תורה שבע"פ כמשניות וגמרא וכל הדומ

ק"ש קצת ברכת  -ותפילות  -ברכות  -קצת ה' יום טוב  -וה' שבת  -מליחה  -ג( דינים השיכים לנשים 

וקצת  -קצת צדקה וחסד, ובאה"ק גם קצת ממצות הפרשת תרו"מ  -ה' לשון הרע  -הפירות, עניני צניעות, 

ות ההלכה, בלי מו"מ ופלפול והעמקה, ובאופן כזה שישאלו כל זה בפשט -וחלה )השייך גם בחו"ל(  -ערלה 

 אפילו ספק קטנה שבקטנות כנ"ל, כ"ז נראה ברור לענ"ד ויה"ר שלא נכשל בהלכה. 

וע"ע מש"כ הגה"ק מהריט"ב זי"ע בספרו ויואל משה הנ"ל, ומש"כ הגה"צ מקלוזנבורג שליט"א בתשובתו 

 הנדפסת )איננה לפני כעת(. +ע"ע ח"ח סי' רי"א+

 

 שו"ת דברי יציב חלק יורה דעה סימן קלט

 א. באיסור לימוד תורה לנשים

 ב"ה, קרית צאנז, ה' לסדר ואתה תצוה את בני ישראל תשכ"ז 

א( אחדשת"ה כראוי אבוא בזה במה שראיתי בדבריו בענין ללמד תורה לנשים, והנה תמה אני ולא אדע דמי 

יהיה מי שיהיה אף אם גובה ארזים גבהו ושיאו עד לשמים יעלה, שיכול לסטות בככלשהו מפסק  הוא זה,

ברור בש"ס סוטה כ' ע"א וכ"א ע"ב ובשו"ע יור"ד סי' רמ"ו סעיף ו', ומוסכם מכל הפוסקים, שלא ילמד אדם 

כאילו מלמדה  את בתו תורה מפני שרוב הנשים אין דעתן מכוונת להתלמד וכו', וכל המלמד את בתו תורה

 תיפלות, ואיך אפשר לעשות ח"ו מתיפלות גדר לאמונה קדושה ופרישות וכו'. 

ז( הדרינן להאמור שאין לזוז מפסק הברור בשו"ע שלא ללמדם, ורק כדי שידעו את המעשה אשר יעשון 

הריעב"ץ ההכרח ללמדם דינים במצוות דידהו, וכמ"ש הרמ"א ביור"ד שם בסי' רמ"ו סעיף ו'. ועיין בהגהות מ

בקידושין ל"ד ]בתוד"ה גברי[, ובמ"ש דבמשנה בסוטה משמע קצת דרבנן ס"ל גם במצוות דידהו כמלמדה 

תפלות עיין שם. אך י"ל דזכות תולה לא הוי במצוות דידהו, ועיין שם בדף כ"א ע"ב בתוד"ה בן עזאי דמצוה 

ידיעה שלא יהיה תמיהה וקושיא, לשמוע כדי שידעו לקיים המצוה, ולא משום שידעו שזכות תולה, שזה רק 

 ואינו המעשה אשר יעשון ודו"ק. ועיין סנהדרין נ"ט ע"א בב"נ ובתוס' חגיגה י"ג ע"א ד"ה אין. 

וידוע שכמה גדולי ישראל מדורות שלפנינו חיברו ספרים מיוחדים לנשים, כמו מהר"י אבוהב שחיבר את 

יטש, ואא"ז בעל ישמח משה חיבר הל' נדה בעברי הצאינה וראינה, וכן ספר מנורת המאור העתיקו לעברי טי

טייטש לנשים ונדפס בכמה סידורים, והרב האמצעי מליובאוויטש חיבר פוקח עורים, ולא עלה על דעתם 

לעשות בתי"ס לבנות לתורה שבכתב ותורה שבע"פ וללמדם ספרי חז"ל כנתינתם, כי אם ספרים מיוחדים 



ותורתו, ושידעו הדרך ילכו בם והמעשה אשר יעשון. וזו היתה כנ"ל, להכניס בהם אמונה פשוטה בהשי"ת 

 דרך אבותינו ורבותינו הקדושים. 

ומה מאד רע עלי המעשה שנפרץ הדבר כעת עד כדי כך שמלמדים ספרי חקירה לנשים שדעתן קלות, 

למהר"י  שכידוע היו גדולי ישראל מתנגדים בכל תוקף ללימוד זה גם לת"ח ולומדים. ועיין בספר אור החיים

יעב"ץ מגולי ספרד מה שהרעיש בזה, והעיד ]בפ"ב וסופ"ה[ שבגלות ספרד אלו שלמדו מחקר לא יכלו 

לעמוד בנסיון ונשתמדו רח"ל, ופשוטי העם באמונתם הטהורה והנשים באמונתם הפשוטה עמדו ומסרו 

רה כידוע, ועיין נפשם על קדושת השי"ת עיין שם. וגם בזמן הרמב"ם היתה התנגדות גדולה ללימוד החקי

בתשובות הרשב"א ח"א מסי' תי"ג ואילך כמה תשובות ארוכות בזה. ומכ"ש לנשים שבזמנים עברו לא היה 

עולה על הדעת בכזאת. ומעיד אני עלי שמים וארץ שבאו לפני כמה בתולות הלומדות בבתי"ס חרדים 

ת ודעות זרות באמונת השי"ת למאד, ובכו לפני במר נפשם ליתן להם עצות יען נתעוררו להם רח"ל ספקו

ותורתו רח"ל, ע"י שלמדו עמהם מדעות אריסטו וכדו' לזה, ואינן יכולות להתגבר על דברי הכפירה שניטעו 

 בלבותם. ובאמת היו צריכים לצווח ככרוכיא ע"ז עד שיתבטל הדבר. 

זאת בנפשם, שבכלל בענין לימוד ועוד זאת שמעתי ממקומות שמלמדים להם גם ספרי קבלה, ואיך ירהיבו 

ספרי קבלה לרבים כמה כרכורים כרכרו בזה ]ועיין לעיל סימן קל"ז[, ועיין בספר סור מרע ועשה טוב לאא"ז 

מזידיטשוב ובהגהות אא"ז מהרצ"א זי"ע אחר כל הקולות שהקילו בזה איזה קדושה ופרישות הצריכו לזה, 

י טומאתן כנ"ל, ולעדות המאור ושמש הנ"ל התוצאות מי ישורנו, ואיך יעיזו וירהיבו ללמד לנשים, ובפרט בימ

ה' ירחם במהרה. וכל זאת בא מהתחכמות על דברי הש"ס והשו"ע, שכל הרוחות שבעולם לא יזיזו אות 

אחת מהם, ואם נאמר ח"ו שנוכל בסברא לומר שנשתנו הדורות והזמנים לעקור ח"ו דבר מחז"ל מי יודע עד 

 חכמים הזהרו בדבריכם. היכן הדברים יגיעו. ו

ובאמת היו צריכים ת"ח מובהקים ויראי השם מרבים לחבר ספרים מיוחדים לבנות, וזה ענין ששייך לחכמי 

התורה, והרבי ר' יהונתן זי"ע אמר שאם היה לו זמן היה מחבר ספר הלכות שבת לנשים. ודבר זה נמסר 

ל הכשרות כדי להכניס בהם אמונה פשוטה לגדולי התורה לחבר ספרים ולתכנן דרך החינוך לבנות ישרא

אמונה המקובלת, ושידעו במצוות שלהם מה לעשות, ודבר זה אי אפשר למסור לכל אחד שיעשה ויכריע 

 בדברים העומדים ברובו של עולם, ויתכנן כפי העולה בשכלו בדרך פרוצה לרבים ששועלים הלכו בו. 

במילין. ולדעתי זה יסוד ושורש להצלת הדור היה קשה עלי מאד לצאת מגדרי, אך לא אוכל לעצור 

כשהחושך יכסה ארץ וטומאה בוקעת ועולה. ואין להביא ראיה מנשים קדושות שלמדו לעצמם שידעו ואמדו 

בעצמם, משא"כ לעשות כלל לרבים בדור שפל זה, וח"ו לפרוץ ולסטות מפסק הברור בש"ס ובשו"ע שאסור 

 ללמדם תורה. 

שאחז"ל ]מו"ק י"ז ע"א[ אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה  בעת חתימתי עלה בדעתי שזה

מפיהו וכו', ותמהו דמי עלה לשמים וראה מלאך לידע הסימן. ולפענ"ד שאם הרב דומה למלאך שאין בקי 

בהויות עולם הזה ובדורות שלמטה, ופוסק תמיד כתורה מן השמים שנמסרה לנו מסיני וע"י חכז"ל דור אחר 



י כ"ש, אז יבקשו תורה מפיהו דייקא, שנדע רק מה שקבל מרבו עד משה מפי הגבורה ודו"ק. דור בלי שינו

 ידידו הדורש שלום תורתו הרמה ויקרת ערכו הרמה ברוב ידי"נ.

 שו"ת דברי יציב חלק יורה דעה סימן קמ

 עוד בהנ"ל 

 ב"ה, קרית צאנז, ג' ויקהל תשכ"ז 

עיין כראוי בדברי הנאמרים בקצרה לבני תורה  אחדשת"ה כיאות מה מאד תמהתי עליו שכנראה לא

 וחכמים. 

א( והנה לסניף בעלמא צירפתי מדברי הרמ"א באו"ח סי' פ"ח, שהוא הוא בעל המפה על השו"ע וח"ו לומר 

ע"ז ששמו אותו אחורי הדלת כמ"ש כ"ת, )וזה לא הביטוי שלי כמ"ש כ"ת אלא של התומים ]סו"ס כ"ה קיצור 

כ"ד[ שכותב כן על דעה שלא הוזכרה בב"י ורמ"א, ולדוגמא במה שכתבתי לו ]נדפס ק -תקפו כהן סי' קכ"ג 

בחלק אהע"ז[ בענין איסור הליכה אחורי אשה(. והבאתי כמה מקורות מהגאונים והראשונים לדברי הרמ"א, 

 ובפרט שלענין תורה דפטירי י"ל דכו"ע מודי. 

וטה כ' ע"א וכ"א ע"ב ובכל הראשונים ובשו"ע אבל עיקר דברי היה שאי אפשר להזיז פסק מפורש, בגמ' ס

יור"ד סי' רמ"ו סעיף ו', שאסור ללמדם תורה שבע"פ וכאילו מלמדם תיפלות, ולהרמב"ם ]פ"א מת"ת הי"ג[ 

ושו"ע לכתחלה אף בכתב אסור. ובאתי לברר למה כמעט כל גדולי וצדיקי דור ודור לא רצו בשום אופן 

 אמונה וקדושה ממה שחז"ל קראו תיפלות. לשנות ולחדש ח"ו, ושלא לעשות גדר ל

ב( ומ"ש מהגאון הצדיק הכהן הגדול מאחיו בעל החפץ חיים זי"ע. אנכי הכרתיו קודם שידע ממנו מכ"ת, 

וידעתי גודל ערכו ומעלתו, ואין החפץ חיים זקוק לאפטרופוס על גדלותו וקדושתו, ומי לא יחרד לגאונותו 

והאמת ניתן לכל לומר דעתו באמת ודעת רבותינו ואבותינו הק' שלא ופסקיו, אך תורה הוא ואמת כתיב בה 

רצו לזוז סטיה קלה ממה שמוסכם להלכה בשו"ע בהנ"ל לאיסור. ומה מחרידים דברי הירושלמי המובאים 

בתוס' בסוטה כ"א ע"ב ד"ה בן עזאי, א"ל ישרפו ד"ת ולא ימסרו ד"ת לנשים, והוא שם בפ"ג ה"ד ]דף ט"ז 

פה מראה ב' פירושים. ועיין מד"ר פרשת נשא ]ט' מ"ח[, ובברכ"י שם בסי' רמ"ו אות ח', ע"א[ ועיי"ש בי

  ובמ"ש בפתח עינים בחגיגה דף ג' ע"א ד"ה מרגלית.

ואם נאמר נשתנו הדורות יבואו ח"ו תלמידים שלא שמשו כל צרכן בעוה"ר ויאמרו גם על דין אחר בשו"ע 

א[ חכמים הזהרו בדבריכם, חכמים דייקא דלחכמי המשנה שנשתנו הזמנים, ולזה אמרו ]אבות פ"א מי"

דיבר התנא, שמא וכו' הבאים אחריכם. וכבר כתבתי אליו פעם בענין כזה. ולא דברתי ממגרעות בתי לימוד 

  אלו או אלו, ורק באתי לברר הלכה של תורה, ובהלכה הש"ס והראשונים והשו"ע יהיו לנגד עינינו.

הוא בלקוטי הלכות על סוטה שם, כפי מה שעיינתי בדבריו נראה שההערה וגם החפץ חיים שהביא כ"ת, ו

שלו קאי על תורה שבכתב דייקא שאין ללמדה לכתחלה, וכפי שמציין שם, והזכיר מדברי מנורת המאור 

שגם אני הזכרתי בתשובתי. ובמוסרי חז"ל ממס' אבות שהזכיר שם, ג"כ לא ביאר באיזה אופן, דאפשר 



ט ענינים במיוחד בשבילם, וכאשר רמזתי במכתבי בדרך הלימוד בשבילם בדינים שבדרך העתקה וליקו

במצוות דידהו ועניני אמונה מה שההכרח ללמדם, אבל סתם על תורה שבע"פ לא דיבר החפץ חיים כלל. 

ולחנם כתב כ"ת בלשונו שלפלא על שני גדולים שהיה בהעלם מהם דברי החפץ חיים ז"ל ולא הביאוהו 

  סברתם, כי המה ג"כ הבינו בליקוטי הלכות כמ"ש, וז"ב.כיסוד נאמן ל

ג( ומ"ש כ"ת במכתבו שזה כתב לרווחא דמילתא, ולמעשה שפיר יש להתיר הדבר בכלל ולא רק מפני שינוי 

הדורות כפי שבירר באר היטב בדבריו הקודמים. הנה עיינתי עוה"פ בדבריו ולא ראיתי כלל מה שבירר 

תורה שבע"פ. ובכלל איך יכתוב כן במה שעיר וקדיש הגה"צ החפץ חיים פסק להתיר מעיקרא דדינא לימוד 

שם בלקוטי הלכות בפנים שלדינא נקטינן כן להלכה לאיסור, ורק מעיר בהערה משום שינוי הזמנים, וכת"ה 

רוצה לחלוק על כל הפוסקים ובפרטיות על החפץ חיים וכותב שיש שפיר להתיר הדבר בכלל ולא רק מפני 

דורות, אתמהה. וגם ראיתי בדבריו שהוא בעצמו הביא משו"ת פרי השדה ח"א סי' ל"א שמחפש שינוי ה

זכות על שאינן מברכות ברכה"ת מכח דברי הרמ"א דאור"ח סי' פ"ח, ושמחתי מאד ע"ז וב"ה שכוונתי 

 לדעתו הרמה. ולא אוכל להבין איך כת"ה כותב על גאון כביר כבעל פרי השדה שדחוק מאד ואין ללימוד

  זכות זה כמעט אחיזה.

ד( ומ"ש כ"ת מהתרומת הדשן שהבאתי והסתמכתי על הרישא שבדבריו. הרי רק באתי להביא מדבריו שיש 

גאונים שאסרו מדינא, ושזה כוונת היש שכתבו ברמ"א ואשר כן הוא להדיא בדרכי משה יו"ד סי' קצ"ה אות 

 ח' שנהגו כהשערי דורא. 

בשם ספר המקצועות שאוסר נקט עד שתתלבן, וכהבנת הד"מ וברמ"א  ומ"ש מימי ליבון. גם בשערי דורא

 וכאשר ביארתי שם, ומאי ראיה מזה. 

וגם בד"מ שם השיג על הב"י ביור"ד סי' רפ"ב כאשר הזכרתי, ואיך אפשר שיותר קיל לתורה שאינם כלל בני 

"ת זכרון יהודה שי"ל חיובא. ובפרט שזכיתי בזה לכוין למ"ש הגאון והצדיק המפורסם בכל המדינות בשו

דלתורה כו"ע מודו. וח"ו לומר שמדינות דהרמ"א והד"מ הוא רק במדינתו, ומדינותינו היינו מדינות דהחיי 

 אדם והמשנה ברורה, ולומר שמה שכותב הרמ"א שבמדינותינו נוהגין אין זה נוהג אצלינו. 

ברנו בזה בכמה שיעורים ה( ומה שמצא דבר חדש בראב"ד סוף תמיד מספר המקצועות. הנה כבר די

בישיבה וכבר נדפס בשמי בזה בישראל סבא גליון י"ב, וממ"ש בזה בשו"ת חתם סופר או"ח סי' כ"ג ]וע"ע 

 לעיל בחלק או"ח סימן קע"ז[. אבל לא ידעתי מה שייטיה לני"ד. 

ה וגם לא ידעתי מה חידש לן בהבאת הפר"ח שהזכרתיו כבר במכתבי, ולא הראה לנו שום מקור חדש מ

שלא נגענו במכתבנו, ותמה אקרא האם רציתי לומר שכל הפוסקים מסכימים להרמ"א, והלא מקור דברי 

הפר"ח והגר"א )וגם מה שהביא כ"ת מהמעשה רב סי' נ"ח( הוא מהרי"ף שהזכרתי, ורציתי רק להביא מקור 

 ההלכה ויסוד היש שכתבו שברמ"א. 

ין לשנות ולחדש ממה שנפסק בשו"ע באין חולק וכאמור כתבתי זה רק לסניף בעלמא, ועיקר דברי שא

שאסור ללמדם תורה שבע"פ וכמלמדה תיפלות, ולהרמב"ם ושו"ע אף שבכתב אסור לכתחלה. ומכ"ש שיש 



לצעוק ככרוכיא על לימוד בנות ישראל חקירת פילוסופיא או ספרי קבלה, ומכ"ש בזמן נדתן וזיבתן, ומכ"ש 

ה של תורה וכל הרוחות שבעולם לא יזיזו האמת ממקומה. ומהראוי שנערים מורים ילמדון. וזה ברור לאמית

לגדולי ישראל לטכס עצה ודעת תורה לחנך בנות ישראל ברוח התורה ומסורת אבות ולתת ע"ז עין פקוחה, 

וכמאחז"ל ]חגיגה ט' ע"ב[ אין אומר בקרו גמל בקרו חזיר אלא בקרו טלה, ושלא יהיה ח"ו נמסר לכל להיות 

ואחד בידו, שהסכנה הכרוכה בזה מי ישורנו, ואשרי לדור שגדולים נשמעים להתעורר לחיזוק תורת כל אחד 

 החינוך הכשר לבנות ישראל. 

מחמת חומר הדבר שנוגע ליסודי הדת והאמונה, חשתי להשיבו תיכף ומיד עם קבלת מכתבו בבי דואר 

בודו ית"ש ויתעלה, ולזכות להרמת החוזר. והשי"ת יעזרנו לשום חלקינו תמיד בין עוסקים בתורה לשמה ולכ

 קרן האמת והתורה בנצו"י. כ"ד הדוש"ת באה"ר כה"י.

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ג סימן פז

 לימוד משניות לבנות בע"ה מע"כ ידידי הרה"ג מוהר"ר אליהו שווי שליט"א הר"מ בפילאדעלפיא שלו'. 

בית יעקב וכדומה שרוצים ההנהלה והמורים הנה בדבר שנמצאו בתי ספר לילדות ולנערות שנקראו בשם 

ללמוד עמהן משניות, הנה הרמב"ם פ"א מהלכות ת"ת הי"ג פסק כר"א בסוטה דף כ' ע"א שאין ללמד לבנות 

תורה אך הוא מחלק שכאילו מלמדה תפלות הוא בתורה שבע"פ ובתורה שבכתב אינו כמלמד תפלות אך 

ורה שבע"פ צוו חכמים שלא ילמדום והוא כאילו למדום שלכתחלה גם זה אין ללמד, עכ"פ משניות שהוא ת

תפלות, ולכן צריך למונעם מזה ורק פרקי אבות משום שהוא עניני מוסר והנהגות טובות יש ללמדם בהסבר 

לעוררן לאהבת תורה ולמדות טובות, אבל לא שאר המסכתות ומתוך הפשיטות אקצר וגומר בברכה 

 ם. ידידו, משה פיינשטיין.לכתר"ה שירביץ תורה ויראת שמים לעול

 שו"ת ציץ אליעזר חלק ט סימן ג

  .בדין לימוד תורה שבע"פ ושבכתב לנשים לח"א

א( מה ששואל על פסקן של הרמב"ם בפ"א מה' תלמוד תורה הי"ג וטור ויו"ד סי' רמ"ו סעי' ו' דאסור ללמד )

פ לנשים וגם תורה שבכתב אסור ללמדן לכתחילה, ]בטור הגירסא להיפך אבל כבר נמנו וגמרו תורה שבע"

כמעט כל הפוסקים שהוא ט"ס[ מהא דתנינא בתוספתא בפ"ב דברכות הי"ב והובאה בירושלמי ברכות פ"ג 

גדות. ה"ד וז"ל: הזבין והזבות והנדות והיולדות מותרין לקרות בתורה ולשנות במשנה במדרש בהלכות ובא

הרי דנקיטא לה להתוספתא כדבר הפשוט דאשה מותרת בלימוד כל אלה, דהיינו הן תורה שבכתב והן 

  .תורה שבע"פ, ומשמיעה לנו רק זאת דגם כשהיא זבה ונדה מותרת נמי בלימוד כל הנ"ז

 ואתרץ בתרתי, ראשית י"ל דהתוספתא הזאת סבירא לה כדעת בן עזאי הסובר בסוטה ד' כ' ע"א וד' כ"א

ע"ב דחייב אדם למד את בתו תורה, ]ובדומה לזה מבאר בשו"ת מהרי"ל סי' קצ"ט ענין ברוריה שמצינו 

שלימדוה תורה עיין שם[ ואנן דפסקינן כר"א שם דס"ל לאיסורא מצינו באמת בגמ' בברכות ד' כ"ב ע"א 

נביאים וכו' דמביאה את התוספתא בלשון: הזבין והמצורעים ובאין על נדות מותרים לקרות בתורה וה



והשמיטה זבות ונדות, והיינו משום דגמ' דידן ס"ל לעיקר כר"א דאסור בכלל לנשים ללמוד תורה ודלא כדבן 

  .עזאי ומשום כך השמיטה את הנשים מהדין האמור וכללה בו רק אנשים

 ואולי מזה גופא הוא שגם לקח לו הרמב"ם לפסוק כר"א בסוטה שם /דף כ'/ ודלא כבן עזאי, שכמה מן

האחרונים התקשו בזה, יעוין בברכ"י יו"ד שם אות ז' ובספר לחם יהודה על הרמב"ם למהר"י עייאש מ"ש 

בזה ע"ש, והיינו מפני שהיה לו הוכחה מגמ' דידן דברכות הנ"ז /דף כ"ב/ דהשמיטה מההלכה האמורה זבות 

  .ונדות דס"ל דהלכה כר"א דאסור ללמד לנשים תורה

תא לא כתוב שמלמדין אותן לקרות בתורה וכו', אלא כתוב בלשון ומותרין ושנית יש לתרץ, דהרי בתוספ

לקרות, והיינו מעצמן, ושיקראו מעצמן לא כתוב איסור על כך, ואדרבא ברמב"ם וטור וש"ע שם כתוב דאם 

לומדת מעצמה יש לה עוד שכר על כך כמי שאינו מצווה ועושה, וטעם החילוק בזה הוא כדמבאר הפרישה 

האב אינו רשאי ללמדה דדילמא תוציא דבריה לדברי הבאי כי הוא אינו יודע מה שבלבה אבל בטור שם, ד

אם למדה לעצמה אנו רואים שיצאו מהרוב ולכן אם למדה התורה על מכונה שאינה מוציאה לדברי הבאי יש 

  .לה שכר ע"ש

שה שכוונתה ללמוד בכל ב( ובגדולה מזו מצינו להחיד"א ז"ל בספרו טוב עין סי' ד' שרו"ל דבמכירים בא)

לבה וגדל שכלה דאזי מותר גם לאביה ולאחרים ללמדה ומתרץ בכך זה שמצינו בתלמודא בפסחים ד' ס"ב 

  .ועוד דלימדו לברוריה תורה שבע"פ ע"ש

אך בספר משרת משה על הרמב"ם כותב להשיג על דברי החיד"א הנ"ל דחכמים לא נתנו דבריהם לשיעורין 

לא בקיאינן והדבר מסור ללב והאדם יראה לעינים, וגם סופה של ברוריה הוכיח על  וגם בענין כוונתה אנן

תחילתה, ]והרגיש מזה החיד"א בעצמו בספרו שם[ ולכן העלה שם לעיקר כדר"ל החיד"א שם בתחילה, 

דמראש היו מלמדין אבל ממה שאירע לברוריה הסכימו דהלכה כר"א עיין שם, ]ויעוין מ"ש בזה גם בספר 

ב ח"ג בקונ"א ליו"ד סי' רמ"ו אות ג' עיין שם[ אבל גם עפי"ז אפשר לומר דההיא דתוספתא דברכות יפה לל

נשנית לפני המקרה שאירע לבסוף עם ברוריה, ]ויעוין בשו"ת מהרי"א אסאד חיו"ד סי' מ"ח במ"ש שם דל"מ 

ותם את בניכם איסור ללמד תורה לנשים, וכוונתו ברורה שם בנוגע לאיסור תורה דהמיעוט דולמדתם א

שמעינן רק פטור אבל לא איסור כיעו"ש, ודלא כדראיתי באיזה ספר שמביא הוכחה מדבריו דס"ל דליכא 

  .[איסורא בכלל ופשוט

ג( אלא דמדברי הט"ז והגר"א באו"ח סי' מ"ז משמע לכאורה דקסברי דתורה שבע"פ אסורות לנשים ללמוד )

י' י"ד דנשים מברכות ברכת התורה כותב הט"ז בסק"י גם לעצמן, דעל הנפסק בשו"ע שם /סי' מ"ז/ בסע

דאע"פ שאינן חייבים בלימוד ולא עוד אלא כל המלמד בתו תורה כאלו למדה תיפלות היינו תורה שבע"פ 

אבל לא שבכתב וכו' ע"ש, וכן מבאר הגר"א בס"ק י"ח דאף דקיי"ל כאלו מלמדה תיפלות דווקא בתורה 

' עיין שם, ואי נימא דלעצמן מותר להן ללמוד תורה שבע"פ, ועוד יש להן שבע"פ כמ"ש בי"ד סי' רמ"ו סעי' ו

שכר ע"ז כמי שאינו מצווה ועושה מדוע לא יוכלו לברך ברכת התורה גם משום תורה שבע"פ שלומדות 

לעצמן, ותיקשי איפוא עליהם ממשמעות דברי הרמב"ם הטור ויו"ד הנ"ל דמשמע דאם לומדות לעצמן יש 

  .ל כךלהם אפילו שכר ע



אולם לאחר העיון נראה דאין ראיה מדבריהם של הט"ז והגר"א לאיסורא, משום דהנה עדיין תקשי לתירוצם 

דהא גם תורה שבכתב אסור מיהת ללמדם לכתחילה כמפורש ברמב"ם ושו"ע שם ואיך יברכו ברה"ת 

"פ שהוא כאילו =ברכת התורה= על דבר שיש בו איסור לכתחילה ]אם לא שנבוא לחלק ולומר דבתורה שבע

מלמדה תיפלות אסור על כן גם לעצמה, ומשא"כ בתורה שבכתב שהוא אסור רק לכתחילה אבל אינו 

כמלמדה תיפלות, והאיסור לכתחילה הוא רק משום גזירה אטו תורה שבע"פ וכדמבאר בספר מעשה רוקח 

רי המשמעות הפשוטה על הרמב"ם לכן על האב ועל אחרים גזרו בזה ולא על עצמה, אבל הוא דחוק, וגם ה

  .[של הרמב"ם והטור והשו"ע ביו"ד שם היא שיש לה שכר גם כשלומדת לעצמה תורה שבע"פ וכנ"ל

ומצאתי בספר חתן סופר בשער ברכות השחר והתורה אות ט' שהרגיש בקושי זה על הגר"א ז"ל, וכתב 

סיף ולומר דבאמת זאת לפרש דצריכין לומר דהיינו ללמוד פשטות הדברים ע"ש. ומכיון שכן אפשר להו

מודים גם הט"ז והגר"א דאם לומדות לעצמן תורה שבע"פ יש להן עוד שכר על כך כמי שאינו מצווה ועושה, 

אבל סתמא דמילתא אין הנשים יודעות ללמוד כי אם מה שמלמדים אתם מתחילה ומסגלים להן דרך לימוד 

ור דהיינו על מה שלימדו אותן מתחילה ועל כן אי אפשר לומר שיברכו על דבר שבא להם ע"פ רוב באיס

תורה שבע"פ או עומק תורה שבכתב, לכן פירשו הכוונה שמברכות על לימוד פשטות הדברים בתורה 

  .שבכתב שזה מותר ללמדם

ועל עצם דין השו"ע שנשים מברכות ברכת התורה ראיתי בספר חקרי לב חאו"ח סי' י' שכותב להנדז בזה ]

בזה מסכם את דבריו וכותב: ומיהו למנהגנו שנהגו הנשים לברך על הלולב  ולאחר בירור דברים שכותב

משא"כ בשאר מ"ע שהז"ג =מצות עשה שהזמן גרמא= ולא מחינן בידייהו כיון שיש להן על מה שיסמוכו 

דעת הסוברים דיכולות לברך על מ"ע שהז"ג ועיין להרב ברכי יוסף בא"ח סי' תרנ"ד אות ב' א"כ היה נר' 

חינן בברכת התורה, אלא דלמ"ש דאף ר"ת שהוא מגדולי הפוסקים המתירים, בב"ה מודה דה"נ לא מ

דאסור, וא"כ אין להם על מה שיסמוכו לברך ב"ה =ברכת התורה= וצ"ע עכ"ל. ולעומת זה יעוין בספר שו"ת 

ותב פרי השדה ח"א סי' ל"א שבקושי מחפש איזה לימוד זכות על אותן נשים שאין מברכות ברכת התורה, וכ

שם דהא ודאי מילתא דפשיטא דלא נוכל להקל במה שמבואר להדיא בשו"ע שחייבות בברכת התורה דגם 

הם בכלל תורה דמה"ט אומרות גם הנשים בברהמ"ז =בברכת המזון= ועל תורתך שלמדתנו כמ"ש המג"א 

ות במצוות סי' קפ"ז סק"ג, והגם שאינם בלימוד תורה מ"מ עול תורה גם על הנשים מוטל שהרי הן חייב

וצריכים ללמוד דינים השייכים להם. וגם אחרי שמחפש הזכות לאותן נשים שאינן מברכות לומר שהוא זה 

משום שאינן יכולות לברך בכל זמן דבזמן שאינן טהורות אסורות להזכיר השם כמבואר ברמ"א /או"ח/ סי' 

מסיים וכותב: אבל מעיקר הדין פ"ח לדעה ראשונה )שהוא דחוק מאד ואין ללימוד זכות זה כמעט אחיזה( 

ודאי אין לזוז מפסק המחבר שפסק בלא חולק דנשים חייבות בברכת התורה וכתבתי רק ללמד קצת זכות 

  .על שאינן נזהרות עיין שם

כן יעוין בשו"ת יוסף אומץ להחיד"א ז"ל סי' ס"ז שכותב להסיר כל חיצי השגותיו של החקרי לב הנ"ל על 

ם לברך ברכת התורה ובכתבו ע"ז שהקבלה והמנהג הם עמודי ההוראה עיין שם, השו"ע ולחזק מנהג הנשי

והחרה החזיק אחריו בספר חסד לאלפים סי' מ"ז סעי' ג' ע"ש, ויעוין בלבוש בסי' מ"ז סעיף י"ד שפוסק 

  .בלשון: נשים חייבות לברך ברכת התורה וכו' ע"ש



הט"ז כותב בשם אביו הגאון הגר"ח ז"ל שהסביר ובחדושי הגרי"ז הלוי ז"ל על הרמב"ם בפי"א מה' ברכות 

הלכתית, והוא, דבבה"ת אין הברכה על קיום המצוה של ת"ת,  -הך דנשים מברכות ברכת התורה בהגדרה 

רק דהוא דין בפ"ע דתורה בעי ברכה, וכדילפינן לה בברכות ד' כ"א מקרא דכי שם ד' אקרא וגו', א"כ אין זה 

רה עצמה טעונה ברכה, ונשים פטורות רק מהמצוה של ת"ת, אבל אינן דין ששייך להמצוה כלל, רק דתו

מופקעות מעצם החפצא של ת"ת, ולימודם הוי בכלל ת"ת, ושפיר יש להם לברך על לימודם, כיון דלא אתינן 

  .[ע"ז מכח ליתא דקיום המצוה כלל עיין שם

רה שבע"פ, וכן מ"ש בזה גם ויעוין בלחם יהודה שם מ"ש ג"כ על גוונא שפיה פתחה בחכמה להבין בתו

בספר יפה ללב על יו"ד סי' רמ"ו אות י"ט ע"ש. ויעוין עוד בתו"ת עה"ת דברים י"א אות מ"ח מ"ש בזה בשם 

  .ספר מעין גנים עיין שם

ד( ודבר זה שפשטות תורה שבכתב מותר ללמדן לכתחילה מקורו בדברי הט"ז ביו"ד שם בסי' רמ"ו סק"ד, )

בין תורה שבע"פ לבין תורה שבכתב ממה דמצינו בפרשת המלך הקהל את העם דמביא שם מקור לחילוק 

האנשים והנשים והמלך היה לומד ספר משנה תורה, ותו מקשה דא"כ אפילו לכתחילה שרי כמו התם 

ומתרץ. וז"ל: נראה לי דהתם לא דרש המלך כי אם פשוטי הדברים וזה באמת מותר אף לדידן לכתחילה 

יום מה שאין כן בלימוד פירוש דברי תורה דרך התחכמות והבנה אסרו לכתחילה וזה כמו שהוא המנהג בכל 

מובן בלשון התלמוד אנשים ללמוד והנשים לשמוע דהיינו שהנשים לא ישימו לב רק בפשוטי הדברים לשמוע 

אותן אבל לא בחלק הלימוד עכ"ל הרי דברים מפורשים יוצאים מפי רבנו הט"ז דלימוד עם נשים פשוטי 

ברים של תורה שבכתב מותר גם לכתחילה, וגם העד העיד לנו שכך הוא באמת המנהג בכל יום ללמדן הד

חילוקו בזה. ויעוין בהגהות מהר"צ חיות על  -פשוטי הדברים של תורה שבכתב והסמיך את המנהג על דבר 

לעצם דברי  חגיגה ד' ג' מ"ש בפירוש באות לשמוע, אבל בהגהותיו לסוטה ד' כ"א מסכים ג"כ בפשיטות

  .הט"ז דפשטות המקרא לכו"ע שרי אף לכתחילה ע"ש

ובעקבות דברי הט"ז דרך גם בשו"ת שואל ומשיב מהדו"ד ח"ג סי' מ"א, הוא מעיד שם ג"כ על מנהג פשוט 

ללמד את בנותיהם תורה שבכתב, וזאת הלכה העלה ג"כ בהמשך אריכות דבריו שם דפשוטי הדברים 

  .לו לכתחילה, וכדברי הט"זבתורה שבכתב מותר ללמדן אפי

ה( וראה זה דבר פלא דבשו"ע הגרש"ז ה' ת"ת פ"א סעי' ט"ז אינו מזכיר כלל מדבר איסור לכתחילה שיש )

בלימוד לנשים תורה שבכתב, דפוסק וז"ל: ואף על פי שיש לה שכר צוו חכמים שלא ילמד אדם את בתו 

ות דברי תורה לדברי הבאי לפי עניות דעתן ואם תורה מפני שרוב הנשים אין דעתן מכוונת להתלמד ומוציא

מלמדה תורה שבעל פה הרי זה כאלו מלמדה תיפלות מפני שעל ידי זה נכנס בה ערמומיות עכ"ל. הרי 

שהגרש"ז ז"ל כתב בדבריו רק מאיסור שיש ללמדה תורה שבעל פה ושהמלמדה כאלו מלמדה תיפלות, 

ללמדה לכתחילה תורה שבכתב, ואולי ניתן לחשוב  אבל לא הזכיר בדבריו כלל מאיזה איסור שיש גם

שהגרש"ז סבר להכריע להלכה דבתורה שבכתב אין בכלל כל איסור, וכפי הגירסא שלפנינו במשנה דנדרים 

ד' ל"ה ע"ב דאיתא: אבל מלמד הוא את בניו ואת בנותיו מקרא ]יעו"ש בשו"מ וכן בביאור הגר"א יו"ד שם 

טו הפוסקים בדבר מאין הוא שלקח הרמב"ם לומר דבתורה שבכתב ס"ק כ"ה ע"ש[. וכאשר באמת התלב



אסור ג"כ לכתחילה, עיין בספר שושנים לדוד על המשניות בסוטה שם, ובברכי יוסף יו"ד שם אות ח', ובלחם 

יהודה ומעשה רוקח ומשרת משה על הרמב"ם שם יעו"ש. וכמו"כ יעוין בעטרת זקנים באו"ח סי' מ"ז שם 

ן כי אף על פי שפטורים מן התורה שבע"פ מ"מ תורה שבכתב הם חייבים ע"ש, אות ג' שכותב בלשו

ומדכותב בלשון הם חייבים משמע שאין כל איסור כשמלמדים אותם זה, וא"כ אולי הוי סבר להכריע כן 

להלכה גם הגרש"ז, אם לא שנדחק לומר דבראשית דברי הגרש"ז במ"ש צוו חכמים שלא ילמד אדם את 

  .בר גם תורה שבכתב, אבל זה דוחק מאד לפרש בכזאת בכוונת דבריו, כמובןבתו תורה כלול כ

ו( ובט"ז באו"ח שם ]ובמג"א ס"ק י"ד[ כתוב טעם נוסח שמברכות ברכת התורה, מפני שנשים חייבות )

ללמוד דינים השייכים להם, וכתוב כן בב"י בטור שם בשם ספר האגור בשם הסמ"ג וכן ברמ"א ביו"ד שם, 

שם, וכן בשיורי ברכה או"ח סי' מ"ז ובספר שלחן גבוה על יו"ד מקשים דבסמ"ג לא משמע כן,  ]בחתן סופר

ויעוין בספר לב יהודה )צירלסון תשכ"א( עמוד קס"א שמגיה דנראה שצ"ל בשם סמ"ק ע"ש[ ופירט זה ביותר 

לידע אותן  בשו"ע הגרש"ז בה' ת"ת שם בכתבו: ומכל מקום גם הנשים חייבות ללמוד הלכות הצריכות להן

כמו דיני נדה וטבילה ומליחה ואיסור יחוד וכיוצא בהם כל מ"ע =מצות עשה= שאין הזמן גרמא וכל מצות לא 

תעשה של תורה ושל דברי סופרים שהן מוזהרות בהן כאנשים ע"כ. ויעו"ש בשו"מ שמסביר עפי"ז מה 

מצא תינוק ותינוקת איש ואשה שאמרו בסנהדרין ד' צ"ד ע"ב דבימי חזקיה בדקו מגבת ועד אנטיפרס ולא 

שלא היו בקיאין בהלכות טומאה וטהרה. והיינו משום דאז היה נהוג דיני טומאה וטהרה וא"כ היו צריכות 

ללמוד להיות בקי בהלכות עיין שם. ]ועל כגון לימוד זה הוא דמכוון כנראה מה שכתוב בספר לקט יושר יו"ד 

י זקן אחד ששמו ר' יודיל סופר ז"ל בבית הגאון זצ"ל וכו' דף ל"ז וזכורני שכלתו רעדיל ז"ל לומדה לפנ

  .[כיעו"ש

אולם בשו"ת מהרי"ל שם בסי' קצ"ט מבאר שאת הכל למדו מפי הקבלה עיין שם, וכן עיין מ"ש בזה 

  .הערוה"ש בסי' קמ"ו סעי' י"ט ע"ש

"ל: חייב אדם ללמוד אך כדברים האמורים באו מפורשים ומבוררים וביתר הרחבה בספר חסידים סי' שי"ג וז

לבנותיו המצות כגון פסקי הלכות, ומה שאמרו שהמלמד לאשה תורה כאלו מלמדה תיפלות זהו עומק 

תלמוד וטעמי המצות וסודי התורה אותן אין מלמדין לאשה ולקטן, אבל הלכות מצות ילמד לה שאם לא תדע 

שהרי בימי חזקיה מלך יהודה הלכות שבת איך תשמור שבת, וכן כל מצות כדי לעשות להזהר במצות, 

אנשים ונשים גדולים וקטנים ידעו אפי' טהרות וקדשים, וזהו הקהל את העם האנשים והנשים והטף )דברים 

י"ב( וזהו אתם נצבים היום כולכם וגו' נשיכם וגו' עכ"ל, והיינו כנ"ל. ויעוין מ"ש גם בספר יעלזו חסידים  -ל"א 

תורת חיים על או"ח סי' מ"ז אות י"ד מ"ש לבאר דכוונת הספר  על הספר חסידים שם. וכן יעוין בספר

חסידים לא שמחויבות ללמוד בתורת לימוד אלא בתורת ידיעה בכדי לדעת הדינים, עיין שם, והיינו בכדי 

לדעת הדינים כדי לקיימם, יעוין מ"ש בזה גם בספר לחם יהודה על הרמב"ם שם ובספר בית הלוי ח"א סי' ו' 

  .דעת הגאון הגר"ח הלוי ז"ל שהבאתי לעיל באות ג' יוצא דלימודם הוי גם בכלל תלמוד תורה עיין שם. ולפי

והביא דברי הספר חסידים השיורי ברכה על או"ח סי' מ"ז והאריך בביאור הדברים ותמה על כמה מגדולי 

כלל הדינין הפוסקים שדבריו היו בהעלם מהם ע"ש. וכתב ביותר מזה בספרו שו"ת יוסף אומץ סי' ס"ז, וב



שמתיר שתלמוד מתיר שתלמוד ברמב"ם ע"ש והדברים ארוכים ]ובהאמור נסתר כל מה שראיתי שכותב 

  .[בזה בספר הלל אומר חיו"ד סי' ק"כ עיין שם

ז( והכהן הגדול מאחיו הגה"צ הבעל חפץ חיים ז"ל בספרו לקוטי הלכות על סוטה שדא נרגא כמעט בכל )

ור לימוד תורה לנשים בזמן הזה, וכותב וז"ל: ונראה דכל זה דוקא עיקרה של נהיגת הלכה זאת לאיס

בזמנים שלפנינו שכל אחד היה דר במקום אבותיו וקבלת האבות היה חזק מאד אצל כל אחד ואחד להתנהג 

בדרך שדרכו אבותיו וכמאמר הכתוב שאל אביך ויגדך בזה היינו יכולים לומר שלא תלמוד תורה ותסמוך 

הישרים, אבל כעת בעו"ה שקבלת האבות נתרופף מאד מאד וגם מצוי שאינו דר  בהנהגה על אבותיה

במקום אבותיו כלל ובפרט אותן שמרגילין עצמן ללמוד כתב ולשון העמים בודאי מצוה רבה ללמדם חומש 

וגם נביאים וכתובים ומוסרי חז"ל כגון מסכת אבות וספר מנורת המאור וכדומה כדי שיתאמת אצלם ענין 

  .ו הקדושה דאל"ה עלול שיסורו לגמרי מדרך ד' ויעברו על כל יסודי הדת ח"ו עכ"לאמונתינ

גם לרבות בספר אשל אברהם )להגרא"י ניימרק ז"ל( בפירות הנושרין למס' סוטה ד' כ' העיר בנקודה זאת 

את דמאז החל הקטב מרירי של כפירה וחמרנית לשרור ע"פ חוץ והוא צודד נפשות אי אפשר עוד להניח 

בנות יעקב מבלי לגדלם על מעיינות התורה והיראה. וכן בספר מאזנים למשפט )להגר"ז סורוצקין שליט"א( 

סי' מ"ב האריך ג"כ ברעיון זה דעל תורה שבכתב אין שום פקפוק דמותר ללמדן בדור תהפוכות זה 

קושיות  שהאמונה אבדה מרוב בני אדם, ואפי' בתורה שבע"פ מותרת ללמוד המסקנא האחרונה בלא

ופירוקים, וההיפך מזה בזמנינו, כל מי שאינו מלמד את בתו דעת ד' ותוכן יהודי מקורי שישמשו כתריס בפני 

השפעת הרחוב, הרי הוא מלמדה ממילא את אותה התיפלות הממלאה עתה את חיי הרחוב ע"ש. אבל 

אוהו כיסוד נאמן לפלא על שני גדולים אלה שהיה בהעלם מהם דברי החפץ חיים ז"ל הנ"ל ולא הבי

 . לסברתם

ח( לעיל בסוף אות ו' ציינתי לעיין מ"ש בספר בית הלוי ח"א סי' ו' בנוגע ללימוד נשים לשם ידיעת המצוות. )

והנה בספר בית הלוי שם כותב להסביר בכזאת, דגם במצות שנוהגות בהן אין בהן מצות תלמוד תורה כלל 

כמו הנחת תפילין וכשלומד מקיים מ"ע וגם במצות שאין כמו דהוי באנשים, דבאנשים הוי הלימוד מ"ע ו

נוהגין בו מ"מ מחויב ללמוד משום מ"ע דת"ת, אבל בנשים אין בלימודם שום מצוה כלל מצד עצמו אלא 

דמ"מ מחויבות ללמוד המצות הנוהגות בהן כדי שידעו היאך לקיימם. ובזה מבאר זה שהגמ' בחגיגה 

שים באות לשמוע, וכן מיישב הא דאיתא בסוטה ד' כ"א דליכא מחלקת ואומרת אנשים באים ללמוד ונ

בנשים זכות דתורה דהא לא מיפקדא ועוד כמה מקומות בזה עיין שם ויעוין מ"ש בדומה לזה גם בספר אגלי 

טל בהג"ה שבהקדמת הספר, וכן בספר חמדת ישראל ח"א בהקדמת המחבר עיין שם +למה שציינתי 

הקדמה בנוגע לחיוב הלימוד של נשים כדי שידעו איך לקיים המצוות בפנים באות ח' מ"ש האגלי טל ב

שנוהגות בהן, אוסיף לציין בזה מ"ש בזה גם בשו"ת אבני נזר חיו"ד ח"ב סי' שנ"ב, דנוסף למ"ש שמחויבות 

ללמוד כדי שיוכלו לקיים העשי', וכמו שמחויב לעשות סוכה כדי לישב בה, כותב עוד, דיש לומר יותר מזה, 

שא"א שיקיימו העשי' אם לא ילמדו תחילה, ואינו דומה לסוכה שאפשר שימצא סוכה מוכנת, ע"כ חשיב דכיון 

הלימוד תחילת מצות העשי' וכו' ומ"מ חיוב הלימוד משום חיוב עשי' לא מצד חיוב לימוד בעצמותו עיין שם. 

ן למנוע מלימוד הבנות אציין גם מה שראיתי כעת בספר שו"ת בית דוד )לייטער( סימן צ"ט שהעלה ג"כ שאי



תורה, אם כי שקיצר בהוכחותיו לכך וציטט בעיקר תקופות שונות שמצאנו נשים חשובות גדולות בתורה ולא 

נשמע עליהם שום בקורת כיעו"ש, כן ראיתי מ"ש ג"כ בדומה לזה בספר יסודי ישורון ח"א עיין שם. ובדברי 

  +.בפנים הובהרו בע"ה פני הדברים

להגדיר ענין לימוד דנשים כדלקמן, ולהסביר עי"ז גם דברי הרמב"ם שבפ"א מה' ת"ת  ולפענ"ד היה נראה

הי"ג שפוסק דאשה שלמדה יש לה שכר אבל אינו כשכר האיש, דהנה ראיתי בספר אמרי בינה ח"א בחלק 

השו"ת שבסוה"ס סי' י"ג שנשאל שם אם יש מקום עפ"י דתוה"ק שאדם ישתף א"ע עם חבירו להמציא לו 

כדי שיעסוק בתורה והוא יחלוק עמו השכר. ובדברי תשובתו מביא דברי הרמ"א ביו"ד סי' רמ"ו סעי' פרנסתו 

א' שפוסק דיכול להתנות כן, ולעומת זה מביא דעת רבינו האי גאון שמובא בשו"ת מהר"מ אלשקר סי' ק"א 

ל הוא, שכר סגולי, שלכאורה דעתו אינו כן, וכדי ליישב הדברים מבאר באריכות שהשכר על פעולת מצוה כפו

ושכר גמולי, ועל כן יש מקום לומר דודאי עצם שכר התורה והמצוה הדבק בהפעולה בלתי באפשרות 

להשתתף הן כי עין לא ראתה ואין מי שיראה רק הפועל והעושה וכו' אולם סוג שכר הגמולי שאינו דבק 

ה עד אין קץ יעו"ש באריכות בהפעולה שפיר יכול להשתתף ועץ חיים היא למחזיקים בה ושכר מצוה מצו

דבריו בזה כי נעמו. וא"כ לפי"ז יש מקום לחלק בכזאת גם בנוגע בלימוד תורה של נשים, ולומר, דשכר סגולי 

אמנם ליכא להם בזה בהיות שאינם מצוים על הלימוד וכדממעטינן ולמדתם אותם את בניכם ולא את 

כך דאזי דבק השכר הסגולי בפועל הטוב ומושך על בנותיכם, דשכר סגולי שייך רק למי שמצווה ועומד על 

עצמו שפע אלקי וחיות רוחני )יעו"ש באמרי בינה(, אבל שכר גמולי שפיר יש גם לנשים בלימוד תורה, דזהו 

תשלום שכר עבור עשיית טוב וכאילו כביכול עבור עשיית עבדות לה' בהיות שלומדת בכוונה כדי לידבק 

תלך בה והמעשה אשר תעשה לטוב לה בזה ובבא. ויש לומר דזהו איפוא בתורתו ובכדי לדעת הדרך אשר 

סגולי  -גם כוונת הרמב"ם במ"ש דיש לה שכר אבל אינו כשכר האיש, והיינו דאין לה אמנם עבור כן שכר 

  .גמולי שפיר יש לה -אבל שכר 

כך וכן ישוב  מכל האמור התבררה לנו שפיר ההלכה של לימוד תורה לנשים שבכתב ושבע"פ וברכתן על

 .המנהג בזה, באופן שמנהגן של ישראל תורה
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 מנחת אלעזר בדברי האגרת כנגד בית יעקב

 



Rabbi Dovid Orlofsky 

 שו"ת מהר"י מברונא סימן רמב

נשאלתי השוכר משרתת אשה או נערה בתולה וראובן שולח אותה על השוק ובבתי הגויים יחידית 

 והמשרתת אומרת השכרתני לשרת כדרך המשרתות בבית ולא כדרך האנשים היוצאים בחוץ: 

והשבתי כן הנשים דוברות. אין ראובן יכול לכופן ליכנס יחידית בבתי הגויים ואף יש איסור בדבר משום יחוד, 

ואף במקום שרבים רגילים ליכנס שם נהי דאיסור ליכא מ"מ אינו יכול לכופן, דיש נשים צנועות נוהגות 

השוק בגילוי, רגילות הנשים בצניעות או יראות מרוב שנאה שלא יטילו עליה שם רע או כה"ג, אמנם על 

לילך אבל הבתולות אין דרכן לצאת לשוק ואינו יכול לכוף, ונ"ל דאף איסור יש בדבר שנאמר לא תצא כצאת 

העבדים. וכתב בפי' התורה לר' יעקב בר אשר ז"ל שנקרא נזיר וז"ל י"מ שלא ישלחנה בחוץ לעשות מלאכתו 

תולה מיירי אבל נשים לא כדפירש', אף על גב דכתיב אלא תשמשנו בבית, עכ"ל והתורה בבתולה קאי ובב

כל כבודה בת מלך פנימה מ"מ אשכחן בפ"ק דגיטין )יב א( דשכיח כדאמרינן מהו דתימא כל כבודה בת מלך 

פנימה קמ"ל, ובפרק המוצא תפלין )ערובין ק ב( אמר גבי יו"ד קללות שנתקללה חוה וחבושה בבית 

תיב כל כבודה בת מלך פנימה, והטעם כל ישראל בני מלכים הם. ולית האסורים ואידך הנך שבח הוא לה דכ

הלכתא הכי, דאמרינן בפ' המקב' )ב"מ קיג א( אמר אביי כולהו ס"ל כל ישראל בני מלכים הם, וכל היכא 

דאמר אביי הכי כולהו בחד שיטה לית הלכתא כחד מינייהו, כדפסק האשירי בכמה דוכתין, ואף על גב דבפ' 

שבת קכו ב( פסק רב הלכתא כרשב"ג דאמר הכי מפרש התם הלכתא כוותיה ולא מטעמיה ע"ש, ח' שרצים )

 וכן פסק האשירי בהדי' בפ' מפנין, נאם ישראל מברונא:



Rabbi Shmuel Yaakov Klein 

 סימן מז סעיף ידשולחן ערוך אורח חיים 

 .מברכות ברכת התורה נשים

 ס"ק יד מגן אברהם סימן מז

ללמוד דינין שלהם כמ"ש בי"ד סימן רמ"ו ס"ו ועוד דחייבות לומר פ' הקרבנות כמו נשים וכו'. דהא חייבות 
 שחייבות בתפלה וא"כ קאי הברכה ע"ז [ב"י בשם אגור] עמ"ש סי' קע"ז ס"ג:

 

 קלט סימן דעה יורה חלק יציב דברי ת"שו

 לנשים תורה לימוד באיסור. א

  ז"תשכ ישראל בני את תצוה ואתה לסדר' ה, צאנז קרית, ה"ב

 דמי אדע ולא אני תמה והנה, לנשים תורה ללמד בענין בדבריו שראיתי במה בזה אבוא כראוי ה"אחדשת) א
 מפסק בככלשהו לסטות שיכול, יעלה לשמים עד ושיאו גבהו ארזים גובה אם אף שיהיה מי יהיה, זה הוא

 אדם ילמד שלא, הפוסקים מכל ומוסכם', ו סעיף ו"רמ' סי ד"יור ע"ובשו ב"ע א"וכ א"ע' כ סוטה ס"בש ברור
 מלמדה כאילו תורה בתו את המלמד וכל', וכו להתלמד מכוונת דעתן אין הנשים שרוב מפני תורה בתו את

 . וכו' ופרישות קדושה לאמונה גדר מתיפלות ו"ח לעשות אפשר ואיך, תיפלות

 יעשון אשר המעשה את שידעו כדי ורק, ללמדם שלא ע"בשו הברור מפסק לזוז שאין להאמור הדרינן) ז
 ץ"מהריעב בהגהות ועיין'. ו סעיף ו"רמ' בסי שם ד"ביור א"הרמ ש"וכמ, דידהו במצוות דינים ללמדם ההכרח

 כמלמדה דידהו במצוות גם ל"ס דרבנן קצת משמע בסוטה דבמשנה ש"ובמ], גברי ה"בתוד[ ד"ל בקידושין
 דמצוה עזאי בן ה"בתוד ב"ע א"כ בדף שם ועיין, דידהו במצוות הוי לא תולה דזכות ל"י אך. שם עיין תפלות
, וקושיא תמיהה יהיה שלא ידיעה רק שזה, תולה שזכות שידעו משום ולא, המצוה לקיים שידעו כדי לשמוע

 . אין ה"ד א"ע ג"י חגיגה' ובתוס נ"בב א"ע ט"נ סנהדרין ועיין. ק"ודו יעשון אשר המעשה ואינו

 את שחיבר אבוהב י"מהר כמו, לנשים מיוחדים ספרים חיברו שלפנינו מדורות ישראל גדולי שכמה וידוע
 בעברי נדה' הל חיבר משה ישמח בעל ז"ואא, טייטש לעברי העתיקו המאור מנורת ספר וכן, וראינה הצאינה
 דעתם על עלה ולא, עורים פוקח חיבר מליובאוויטש האמצעי והרב, סידורים בכמה ונדפס לנשים טייטש
 מיוחדים ספרים אם כי, כנתינתם ל"חז ספרי וללמדם פ"שבע ותורה שבכתב לתורה לבנות ס"בתי לעשות

 היתה וזו. יעשון אשר והמעשה בם ילכו הדרך ושידעו, ותורתו ת"בהשי פשוטה אמונה בהם להכניס, ל"כנ
 . הקדושים ורבותינו אבותינו דרך



, קלות שדעתן לנשים חקירה ספרי שמלמדים כך כדי עד כעת הדבר שנפרץ המעשה עלי רע מאד ומה
 י"למהר החיים אור בספר ועיין. ולומדים ח"לת גם זה ללימוד תוקף בכל מתנגדים ישראל גדולי היו שכידוע

 יכלו לא מחקר שלמדו אלו ספרד שבגלות] ה"וסופ ב"בפ[ והעיד, בזה שהרעיש מה ספרד מגולי ץ"יעב
 ומסרו עמדו הפשוטה באמונתם והנשים הטהורה באמונתם העם ופשוטי, ל"רח ונשתמדו בנסיון לעמוד
 ועיין, כידוע החקירה ללימוד גדולה התנגדות היתה ם"הרמב בזמן וגם. שם עיין ת"השי קדושת על נפשם

 היה לא עברו שבזמנים לנשים ש"ומכ. בזה ארוכות תשובות כמה ואילך ג"תי' מסי א"ח א"הרשב בתשובות
 חרדים ס"בבתי הלומדות בתולות כמה לפני שבאו וארץ שמים עלי אני ומעיד. בכזאת הדעת על עולה

 ת"השי באמונת זרות ודעות ספקות ל"רח להם נתעוררו יען עצות להם ליתן נפשם במר לפני ובכו, למאד
 שניטעו הכפירה דברי על להתגבר יכולות ואינן, לזה' וכדו אריסטו מדעות עמהם שלמדו י"ע, ל"רח ותורתו

 . הדבר שיתבטל עד ז"ע ככרוכיא לצווח צריכים היו ובאמת. בלבותם

 לימוד בענין שבכלל, בנפשם זאת ירהיבו ואיך, קבלה ספרי גם להם שמלמדים ממקומות שמעתי זאת ועוד
 ז"לאא טוב ועשה מרע סור בספר ועיין], ז"קל סימן לעיל ועיין[ בזה כרכרו כרכורים כמה לרבים קבלה ספרי

, לזה הצריכו ופרישות קדושה איזה בזה שהקילו הקולות כל אחר ע"זי א"מהרצ ז"אא ובהגהות מזידיטשוב
, ישורנו מי התוצאות ל"הנ ושמש המאור ולעדות, ל"כנ טומאתן בימי ובפרט, לנשים ללמד וירהיבו יעיזו ואיך

 אות יזיזו לא שבעולם הרוחות שכל, ע"והשו ס"הש דברי על מהתחכמות בא זאת וכל. במהרה ירחם' ה
 עד יודע מי ל"מחז דבר ו"ח לעקור והזמנים הדורות שנשתנו לומר בסברא שנוכל ו"ח נאמר ואם, מהם אחת
 . בדבריכם הזהרו וחכמים. יגיעו הדברים היכן

 לחכמי ששייך ענין וזה, לבנות מיוחדים ספרים לחבר מרבים השם ויראי מובהקים ח"ת צריכים היו ובאמת
 נמסר זה ודבר. לנשים שבת הלכות ספר מחבר היה זמן לו היה שאם אמר ע"זי יהונתן' ר והרבי, התורה
 פשוטה אמונה בהם להכניס כדי הכשרות ישראל לבנות החינוך דרך ולתכנן ספרים לחבר התורה לגדולי
 ויכריע שיעשה אחד לכל למסור אפשר אי זה ודבר, לעשות מה שלהם במצוות ושידעו, המקובלת אמונה

 . בו הלכו ששועלים לרבים פרוצה בדרך בשכלו העולה כפי ויתכנן, עולם של ברובו העומדים בדברים

 הדור להצלת ושורש יסוד זה ולדעתי. במילין לעצור אוכל לא אך, מגדרי לצאת מאד עלי קשה היה
 ואמדו שידעו לעצמם שלמדו קדושות מנשים ראיה להביא ואין. ועולה בוקעת וטומאה ארץ יכסה כשהחושך

 שאסור ע"ובשו ס"בש הברור מפסק ולסטות לפרוץ ו"וח, זה שפל בדור לרבים כלל לעשות כ"משא, בעצמם
 . תורה ללמדם

 תורה יבקשו צבאות' ה למלאך דומה הרב אם] א"ע ז"י ק"מו[ ל"שאחז שזה בדעתי עלה חתימתי בעת
 בקי שאין למלאך דומה הרב שאם ד"ולפענ. הסימן לידע מלאך וראה לשמים עלה דמי ותמהו', וכו מפיהו

 אחר דור ל"חכז י"וע מסיני לנו שנמסרה השמים מן כתורה תמיד ופוסק, שלמטה ובדורות הזה עולם בהויות
. ק"ודו הגבורה מפי משה עד מרבו שקבל מה רק שנדע, דייקא מפיהו תורה יבקשו אז, ש"כ שינוי בלי דור

 .נ"ידי ברוב הרמה ערכו ויקרת הרמה תורתו שלום הדורש ידידו

 



 קמ סימן דעה יורה חלק יציב דברי ת"שו

 תורה לבני בקצרה הנאמרים בדברי כראוי עיין לא שכנראה עליו תמהתי מאד מה כיאות ה"אחדשת
 . וחכמים

 לומר ו"וח ע"השו על המפה בעל הוא שהוא, ח"פ' סי ח"באו א"הרמ מדברי צירפתי בעלמא לסניף והנה) א
 קיצור ה"כ ס"סו[ התומים של אלא ת"כ ש"כמ שלי הביטוי לא וזה, (ת"כ ש"כמ הדלת אחורי אותו ששמו ז"ע

 נדפס[ לו שכתבתי במה ולדוגמא, א"ורמ י"בב הוזכרה שלא דעה על כן שכותב] ד"קכ - ג"קכ' סי כהן תקפו
, א"הרמ לדברי והראשונים מהגאונים מקורות כמה והבאתי). אשה אחורי הליכה איסור בענין] ז"אהע בחלק

 . מודי ע"דכו ל"י דפטירי תורה שלענין ובפרט

 ע"ובשו הראשונים ובכל ב"ע א"וכ א"ע' כ סוטה' בגמ, מפורש פסק להזיז אפשר שאי היה דברי עיקר אבל
] ג"הי ת"מת א"פ[ ם"ולהרמב, תיפלות מלמדם וכאילו פ"שבע תורה ללמדם שאסור', ו סעיף ו"רמ' סי ד"יור
 אופן בשום רצו לא ודור דור וצדיקי גדולי כל כמעט למה לברר ובאתי. אסור בכתב אף לכתחלה ע"ושו

 . תיפלות קראו ל"שחז ממה וקדושה לאמונה גדר לעשות ושלא, ו"ח ולחדש לשנות

, ת"מכ ממנו שידע קודם הכרתיו אנכי. ע"זי חיים החפץ בעל מאחיו הגדול הכהן הצדיק מהגאון ש"ומ) ב
 לגאונותו יחרד לא ומי, וקדושתו גדלותו על לאפטרופוס זקוק חיים החפץ ואין, ומעלתו ערכו גודל וידעתי
 שלא' הק ואבותינו רבותינו ודעת באמת דעתו לומר לכל ניתן והאמת בה כתיב ואמת הוא תורה אך, ופסקיו

 המובאים הירושלמי דברי מחרידים ומה. לאיסור ל"בהנ ע"בשו להלכה שמוסכם ממה קלה סטיה לזוז רצו
 ז"ט דף[ ד"ה ג"בפ שם והוא, לנשים ת"ד ימסרו ולא ת"ד ישרפו ל"א, עזאי בן ה"ד ב"ע א"כ בסוטה' בתוס

', ח אות ו"רמ' בסי שם י"ובברכ], ח"מ' ט[ נשא פרשת ר"מד ועיין. פירושים' ב מראה ביפה ש"ועיי] א"ע
  .מרגלית ה"ד א"ע' ג דף בחגיגה עינים בפתח ש"ובמ

 ע"בשו אחר דין על גם ויאמרו ר"בעוה צרכן כל שמשו שלא תלמידים ו"ח יבואו הדורות נשתנו נאמר ואם
 המשנה דלחכמי דייקא חכמים, בדבריכם הזהרו חכמים] א"מי א"פ אבות[ אמרו ולזה, הזמנים שנשתנו

 לימוד בתי ממגרעות דברתי ולא. כזה בענין פעם אליו כתבתי וכבר. אחריכם הבאים' וכו שמא, התנא דיבר
  .עינינו לנגד יהיו ע"והשו והראשונים ס"הש ובהלכה, תורה של הלכה לברר באתי ורק, אלו או אלו

 שההערה נראה בדבריו שעיינתי מה כפי, שם סוטה על הלכות בלקוטי והוא, ת"כ שהביא חיים החפץ וגם
 המאור מנורת מדברי והזכיר, שם שמציין וכפי, לכתחלה ללמדה שאין דייקא שבכתב תורה על קאי שלו

 דאפשר, אופן באיזה ביאר לא כ"ג, שם שהזכיר אבות' ממס ל"חז ובמוסרי. בתשובתי הזכרתי אני שגם
 בדינים בשבילם הלימוד בדרך במכתבי רמזתי וכאשר, בשבילם במיוחד ענינים וליקוט העתקה שבדרך
. כלל חיים החפץ דיבר לא פ"שבע תורה על סתם אבל, ללמדם שההכרח מה אמונה ועניני דידהו במצוות
 הביאוהו ולא ל"ז חיים החפץ דברי מהם בהעלם שהיה גדולים שני על שלפלא בלשונו ת"כ כתב ולחנם
  .ב"וז, ש"כמ הלכות בליקוטי הבינו כ"ג המה כי, לסברתם נאמן כיסוד



 שינוי מפני רק ולא בכלל הדבר להתיר יש שפיר ולמעשה, דמילתא לרווחא כתב שזה במכתבו ת"כ ש"ומ) ג
 שבירר מה כלל ראיתי ולא בדבריו פ"עוה עיינתי הנה. הקודמים בדבריו היטב באר שבירר כפי הדורות
 פסק חיים החפץ צ"הגה וקדיש שעיר במה כן יכתוב איך ובכלל. פ"שבע תורה לימוד דדינא מעיקרא להתיר

 ה"וכת, הזמנים שינוי משום בהערה מעיר ורק, לאיסור להלכה כן נקטינן שלדינא בפנים הלכות בלקוטי שם
 מפני רק ולא בכלל הדבר להתיר שפיר שיש וכותב חיים החפץ על ובפרטיות הפוסקים כל על לחלוק רוצה
 שמחפש א"ל' סי א"ח השדה פרי ת"משו הביא בעצמו שהוא בדבריו ראיתי וגם. אתמהה, הדורות שינוי
 שכוונתי ה"וב ז"ע מאד ושמחתי, ח"פ' סי ח"דאור א"הרמ דברי מכח ת"ברכה מברכות שאינן על זכות

 ללימוד ואין מאד שדחוק השדה פרי כבעל כביר גאון על כותב ה"כת איך להבין אוכל ולא. הרמה לדעתו
  .אחיזה כמעט זה זכות

 שיש מדבריו להביא באתי רק הרי. שבדבריו הרישא על והסתמכתי שהבאתי הדשן מהתרומת ת"כ ש"ומ) ד
 אות ה"קצ' סי ד"יו משה בדרכי להדיא הוא כן ואשר א"ברמ שכתבו היש כוונת ושזה, מדינא שאסרו גאונים

 . דורא כהשערי שנהגו' ח

 א"וברמ מ"הד וכהבנת, שתתלבן עד נקט שאוסר המקצועות ספר בשם דורא בשערי גם. ליבון מימי ש"ומ
 . מזה ראיה ומאי, שם ביארתי וכאשר

 בני כלל שאינם לתורה קיל שיותר אפשר ואיך, הזכרתי כאשר ב"רפ' סי ד"ביור י"הב על השיג שם מ"בד וגם
 ל"שי יהודה זכרון ת"בשו המדינות בכל המפורסם והצדיק הגאון ש"למ לכוין בזה שזכיתי ובפרט. חיובא

 דהחיי מדינות היינו ומדינותינו, במדינתו רק הוא מ"והד א"דהרמ שמדינות לומר ו"וח. מודו ע"כו דלתורה
 . אצלינו נוהג זה אין נוהגין שבמדינותינו א"הרמ שכותב שמה ולומר, ברורה והמשנה אדם

 שיעורים בכמה בזה דיברנו כבר הנה. המקצועות מספר תמיד סוף ד"בראב חדש דבר שמצא ומה) ה
 ע"וע[ ג"כ' סי ח"או סופר חתם ת"בשו בזה ש"וממ, ב"י גליון סבא בישראל בזה בשמי נדפס וכבר בישיבה

 . ד"לני שייטיה מה ידעתי לא אבל]. ז"קע סימן ח"או בחלק לעיל

 מה חדש מקור שום לנו הראה ולא, במכתבי כבר שהזכרתיו ח"הפר בהבאת לן חידש מה ידעתי לא וגם
 דברי מקור והלא, א"להרמ מסכימים הפוסקים שכל לומר רציתי האם אקרא ותמה, במכתבנו נגענו שלא
 מקור להביא רק ורציתי, שהזכרתי ף"מהרי הוא) ח"נ' סי רב מהמעשה ת"כ שהביא מה וגם( א"והגר ח"הפר

 . א"שברמ שכתבו היש ויסוד ההלכה

 חולק באין ע"בשו שנפסק ממה ולחדש לשנות שאין דברי ועיקר, בעלמא לסניף רק זה כתבתי וכאמור
 שיש ש"ומכ. לכתחלה אסור שבכתב אף ע"ושו ם"ולהרמב, תיפלות וכמלמדה פ"שבע תורה ללמדם שאסור
 ש"ומכ, וזיבתן נדתן בזמן ש"ומכ, קבלה ספרי או פילוסופיא חקירת ישראל בנות לימוד על ככרוכיא לצעוק

 ומהראוי. ממקומה האמת יזיזו לא שבעולם הרוחות וכל תורה של לאמיתה ברור וזה. ילמדון מורים שנערים
, פקוחה עין ז"ע ולתת אבות ומסורת התורה ברוח ישראל בנות לחנך תורה ודעת עצה לטכס ישראל לגדולי

 להיות לכל נמסר ו"ח יהיה ושלא, טלה בקרו אלא חזיר בקרו גמל בקרו אומר אין] ב"ע' ט חגיגה[ ל"וכמאחז



 לחיזוק להתעורר נשמעים שגדולים לדור ואשרי, ישורנו מי בזה הכרוכה שהסכנה, בידו ואחד אחד כל תורת
 . ישראל לבנות הכשר החינוך

 דואר בבי מכתבו קבלת עם ומיד תיכף להשיבו חשתי, והאמונה הדת ליסודי שנוגע הדבר חומר מחמת
 להרמת ולזכות, ויתעלה ש"ית ולכבודו לשמה בתורה עוסקים בין תמיד חלקינו לשום יעזרנו ת"והשי. החוזר

 .י"כה ר"באה ת"הדוש ד"כ. י"בנצו והתורה האמת קרן

 

 קנ סימן ו חלק הלוי שבט ת"שו

 .ק"לפ מ"תשד תמוז' ד

 . ט"לאי פולאק ישראל' ר הרבים ומזכה ק"בנש ונכבד המפואר היקר ידידינו כבוד

 ע"ובשו ת"ת מהלכות א"סופ ם"ברמב מבוארים שהדברים פי על אף, לנשים תורה למוד גדר בענין
 . למעשה' העני דעתי מלהביע עצמי אמנע לא מ"מכ ו"רמ' סי ד"יו

 צוו שכר לה שיש פי על ואף, שכר לה יש תורה שלמדה אשה ו"ס שם ע"והשו ם"הרמב לשון הנה
 דברי ומוציאות להתלמד מכוונת דעתן אין נשים שרוב מפני תורה בתו את אדם ילמוד שלא חכמים
, תפלות מלמדה כאלו תורה בתו את המלמד כל חכמים אמרו דעתן עניות לפי הבאי לדברי תורה

 '. וכו פ"שבע בתורה א"בד

 מקום ואין, שכר קצת מקבלות כבר למדו אם מ"מ ללמוד שלא דמצוות ג"דאע מזה המבואר הגדר
 - בניכם את אותם ולמדתם מפסוק ממש עשה איסור דאיכא הדורות מגדולי אחד ל"ר כאשר לומר
 ענין והוא א"ע א"כ סוטה ס"מש והוא, ועושה מצווה כאינה שכר מקבלים דהא א"דז, בנותיכם ולא

 ממאות שלמדה ב"ע ג"ס פסחים ועיין, בתורה גדולה שהיתה ל"בחז המפורסם מ"ר אשת' ברורי
 דאמרי ואיכא ב"ע ח"י ז"ע עיין בידה עלתה לא כ"דאעפ וראה בא מ"מכ, מכשיעור פחות א"כ רבנים

 לא שהיא דעתה על יעלה שלא' ברורי את להכשיל השתדל מ"דר י"ברש ש"וע' וכו' דברורי ממעשה
 תשובת בהקדמת וכמבואר בתורה גם מחוכמות יחידות נשים דהיו אמת הן, קלות דעתן נשים בכלל
 שואלים הדור גדולי והיו בתורה במינה יחידה היתה ספרו נקרא שמה שעל שזקנתו' שכ יאיר חוות

 מצווה כאינה שכר מקבלים פ"עכ לומדים שאם ם"הרמב' שכ הראשון הגדר זה הנה, ת"בד ממנה
 . הרבים להוראת ניתן לא מיעוט הוא אבל, ועושה

 שאינה כלל בדרך האשה ותכונת, בתורה אמת השגת תשיג שאשה עצום מיעוט רק שזה והיות
 מוציאות ק"בתוה המכוון מתלמדות שאינן ז"ועי שבתורה האמיתית הנקודה להבין ולא להשיג יכולה

 בבית הבת בחינוך והן, בבית האב בחינוך הן תורה בתו ללמוד חכמים אסרו כ"ע להבליהם ת"ד
 עבירה גם יש אלא ללמוד שלא וצווי ת"וא שב רק כאן דאין' פי תפלות מלמדה כאלו ואמרו, ספר

 . תפלות שמלמדה ועשה בקום



 ביתר הבנתה שמתוך תפלים דברים ל"ר תפלות מלמדה כאלו - א"כ סוטה המאירי רבינו ל"וז
 שהשיגה סבורה והיא', הראוי להבנה מספיק שכלה ואין, מעט ערמימות קונה היא מגדרה

 נפלא בהסבר הלימוד איסור המאירי הגדיר הנה, כ"ע לכל חכמתה את להראות כפעמון ומקשקשת
 להשיג מספיק שכלה אין אבל, מהשגתה למעלה הטבע בדרך שהם בדברים לה שמלעיטים י"שע

 מזה ויוצא, הזאת הקטועה בחכמתה ומתפארת השיגה שכן סוברת האשה אבל בורים על הדברים
 דברי ישרפו אמרו) דסוטה ג"פ( המערב ובתלמוד לשונו וזה המאירי עוד ומסיים, מעוקל משפט
 דעת לשקול נתונים תורה דברי שיהיו בתורה עלבון בזה שיש' פי, כ"ע לנשים ימסרו ואל תורה
 . נשים

 אלא פ"שבע תורה לנשים ללמוד אסור הספר בבית או לבתו האב דוקא דלאו הוא פשוט דדבר ודע
 מלמדים בגדר שאינם מהמיעוט שהיא בעצמה שתבטח אסורה פרטי באופן לעצמה האשה גם

 שמוציאות הנשים מרוב ואינה טוב שכל בעלת שהיא לה ועלתה דיעבד למדה שאם אלא, תפלות
 . ועושה מצווה כאינה שכר מקבלת היא ואז, להבליהם ת"ד

 כמה דדעת ידוע איברא, ע"ובשו בדבריו כמבואר לכתחילה אסור שבכתב תורה דגם ם"הרמב ודעת
 גורסים אם ב"ע ה"ל בנדרים המשנה' בגי ותולה שבכתב בתורה מותר לכתחילה דאפילו ראשונים

 תורה איסור בין הבדל יש עדיין ם"הרמב לדעת גם מ"מכ, מקרא ולבנותיו לבניו הוא מלמד אבל
 פשוטי דרך השמיעה גם פ"שבע דבתורה, לכתחילה בגדר גם פ"שבע תורה לאיסור שבכתב
 הנחוצות ההלכות לידיעת נוגע הוא אם מלבד, מספר כשלומדים דוקא ולאו בנשים אסורה הענינים

 שבכתב תורה אבל, לשמוע ש"ומכ, ללמוד מותר דזה שם ד"ביו א"ברמ וכמבואר לנשים גם
 והיינו' ד ק"ס ו"רמ' סי ד"יו ז"הט כ"וכמש להם מותרות דברים של פשוטו דרך בקריאה השמיעה
 גם ועיין, אסור התחכמות דרך לימוד ודרך, לשמוע באים נשים ללמוד באים אנשים אם' ג מחגיגה

 . שם ד"יו ח"בב

 דמה ם"הרמב לדעת גם שמותר הענינים של פשוטן דרך שבכתב תורה הספר מתוך דגם ומזה
 או דברים של פשוטו דרך והוא שמיעה דרך התורה כלשון המלך קריאת שומעים אם בין הבדל

 דאנו' שכ בסיני כדאשכחן ה"ד ב"ע' כ ברכות' ועתוס דברים של פשוטן דרך בעצמם שקוראים
 כעונה שומע שמיעה' שהי בסיני מ"מכ מותר ובמחשבה, קרי לבעל ת"ד לדבר האיסור למידים

 ז"בט ש"ע הבנה דרך היינו לכתחילה שבכתב תורה לאסור ם"הרמב כ"ומש, טהרה תורה והצריכה
 דאיסור זו הלכה ביסוד נאה באריכות שהאריך מה ק"לה מאמר סוף משה ויואל ק"בסה גם ועיין

 . עמקו ומה ה"ד ה"ע' ס) אבוהב( שמואל דבר בתשובת ע"וע. לנשים תורה לימוד

 וכדומה ע"וא ן"הרמב כמו העמוקים המפרשים עם ך"תנ הבנות עם ללמוד היתר לנו אין דעדיין ומזה
 פשוטן אלא מזה אותם רחקו ל"שחז פ"שבע תורה ל"חז דרשות וגדוש מלא הלא ת"עה י"פרש וגם
 הלכות או צניעות מוסר שמים ליראת נוגעים שהם ומדרשים ודרשתם ל"חז מוסרי עם הענינים של

 ונגד המידה על ומפריזים בזה עומדים אין בדורינו לבנות ספר בתי שרוב וידעתי, להם פסוקות



 כי, ה"זצללה ואלף יוסף אברהם' ר במעשיו צדיק הרבני הדגול למחנך פעם אמרתי וכבר, ההלכה
 עת משום זה מתירים אם וגם, הדורות בכל ה"כ תפלות כמלמדם אמרו ואם נצחית היא התורה
 עמד מי וגם, מפיס מאן מ"מכ, ממנו בגרוע עוסקות הבנות היו זה לולא כי תורתיך הפרו' ה לעשות

 ת"וד, מאוחר בין מוקדם בין תצמח תפלות מלמדם כאלו של שהריעותא פשוט ודבר זה על במנין
 . זה בענין תלו על דת להעמיד וקשה. לעולם ישתנה לא וגזירתם

 ל"די כ"כ ברור אינו הספר מבפנים גם ללמדן מותר דברים של דפשוטן למעלה שכתבתי מה וגם
 פשוטי רק ילמדו שלא להורות רק לא לומר ורצונו דוקא הוא ל"הנ ז"הט' שכ לשמוע באות דנשים

' סי ד"ביו ש"עה' ובס, הספר מבפנים קריאה דרך לא שמיעה דרך דדוקא זה לענין גם אלא הדברים
 לא ומעולם ש"בעה' כ לאשה השיכים דינים ללמוד חייבות מ"דמ שם א"ברמ דמבואר מה על ו"רמ

, ולכלתה לבתה אשה מלמדת הידועים הדינים אלא המנהג שמענו ולא הספר מתוך ללמדן נהגנו
 ספק דבר דבכל זריזות שלנו ונשים, מהם לקרות וביכלתן ז"לע בלשון נשים דיני שנדפסו מקרוב וזה

 . כ"ע שבקטנות קטן בדבר' אפי דעתן על מעמידות ואינן שואלות

 זמן כל לפזוריהם ישראל מקומות בכל דנא מקדמת המנהג ה"כ ש"עה בעל שהעיד כמנהג הנה
 ספר בבתי הדורות צדיקי גאוני שנהגו כיון אבל, וקטנות גדולות בנות ללמוד ספר בתי נהגו שלא

 הספר מבפנים גם, ללמוד שלא ז"ע לעמוד קשה שוב, בזה גדול תיקון וראו הדורות מצב לפי לבנות
 הנוגעים ל"חז מאמרי בתוספת פשט של ביאור עם המקרא פשוטי) א דהיינו, ללמוד שמותר דברים
 חלק ב"וכיו ן"ורמב י"פרש כל עם המקרא עמקות לא אבל, נחוצות והלכות צניעות מוסר לפשט
 גמור איסור לזה הדומה וכל וגמרא כמשניות פ"שבע תורה) ב, פ"שבע תורה למסורת הנוגע הדרוש

 . תפלות וכמלמדן

 קצת ש"ק - ותפילות - ברכות - טוב יום' ה קצת - שבת' וה - מליחה - לנשים השיכים דינים) ג
 הפרשת ממצות קצת גם ק"ובאה, וחסד צדקה קצת - הרע לשון' ה -, צניעות עניני, הפירות ברכת

 ופלפול מ"מו בלי, ההלכה בפשטות זה כל -) ל"בחו גם השייך( וחלה - ערלה וקצת - מ"תרו
 שלא ר"ויה ד"לענ ברור נראה ז"כ, ל"כנ שבקטנות קטנה ספק אפילו שישאלו כזה ובאופן, והעמקה

 . בהלכה נכשל

 א"שליט מקלוזנבורג צ"הגה כ"ומש, ל"הנ משה ויואל בספרו ע"זי ב"מהריט ק"הגה כ"מש ע"וע
 +א"רי' סי ח"ח ע"ע). +כעת לפני איננה( הנדפסת בתשובתו

 'ה לרחמי מצפה - ת"דוש ידידכם הריני
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 תשובות והנהגות כרך א סימן תתמא

 שאלה: מה חשוב יותר להקים, ישיבה לבנים או בית חנוך לבנות 

לקיים שניהם, אבל דע שלפנים בנות ישראל צנועות היו בבתיהן, כל השאלה כמובן באופן שאי אפשר 
כבודה בת מלך פנימה, בבית אביה היתה סופגת מוסר, ולא נטשה תורת אמה, וכל מה שהיתה צריכה 
לדעת בהנהגתה קיבלה בבית, וכל חשקה ומגמתה היתה להתחתן עם בן תורה ת"ח מופלג, וכך היה 

 ראת ה' טהורה. החינוך בבית מלא אהבת תורה וי

אך בזמננו שברחוב מלא שחוק, קלות ראש, פריצות וניבול פה ר"ל, ואם תלך לבתי ספר של נכרים או 
חפשיים תשמע כל היום דברי ניבול אלו, ונדמה לה שאין חכמה כחכמת חיצוניות, ואין בטלן כת"ח שחי על 

לם, ונוחה להתפתות עד שתלך בדרך חשבון אחרים, ותסתכל על הוריה כבאים מדור ישן שאינם מבינים העו
רעה ח"ו, נמצא שבו ברגע שעוזבת בית אביה לצאת לאיזה בית ספר זהו כמו שעוזבת את מבצרה ומפקירה 

 עצמה לרוח הזמן. 

ולכן כיון שהמציאות היא שלבנים יש בית ספר חרדי שלומדים בו גם גמרא, דינים וש"ע, רק שאין להם 
, בית הספר לבנות חרדיות ברוח התורה קודם לישיבה, ואין לאחר הדבר ישיבה, דעתי, לפי המצב ששמעתי

 אף יום אחד, (ומה"ט נשים קודמות לאנשים לענין פדיון לצאת מבית השבי, שעלולים לטמא אותן). 

ומה ששואל אם מותר לתת לכך ממעות מעשר, הלוא בדברינו נתבאר חשיבות הענין עד שהוא קודם 
 עו"ה, ופשיטא שנותן ממעות מעשר ואין לך מצוה וצורך שעה גדול מזה.לישיבה, לפי המצב היום ב

 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף כא עמוד ב

ר' אליעזר אומר: כל המלמד את בתו תורה מלמדה תיפלות. תיפלות ס"ד? אלא אימא: כאילו למדה 
 תיפלות. 

 מהרש"א חידושי אגדות מסכת סוטה דף כא עמוד א

באגרא דמקריין ומתנין בנייהו כו'. פירוש שהאשה מצויה בביתה יותר מהאיש ואומרות לבניהן לילך לבית 
הספר ויש לכוון בזה בקרא דכתיב כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל ודרשו בזה כה תאמר לבית 

דקים בזה למה יעקב אלו הנשים בלשון רכה ותגיד לבני ישראל אלו הזכרים דברים קשים כגידין ומדק
הקדים הנקבות לזכרים אבל לפי שכלל הנקבות בנתינת התורה אף שאין האשה מצווה על לימודה נתן טעם 
ואמר כה תאמר לבית יעקב שהן הנשים שתגיד לבני ישראל ויהיה תגיד נסתר לנקיבה שהיא תגיד לבניהן 

ה שדקדק הכתוב לקרות שילמדו ותטרח היא בלמידתם ובשכר זה יהיו הנשים בכלל קבלת התורה וז
הנקבות במקום הזה בית יעקב והזכרים בני ישראל לפי שהיא מצויה בביתה היא מוכנת טפי לצוות בניה על 

 כך וק"ל:

 



 רמב"ם הלכות אישות פרק יג הלכה יא

מקום שדרכן שלא תצא אשה בשוק בכפה שעל ראשה בלבד עד שיהיה עליה רדיד החופה את כל גופה כמו 
טלית נותן לה בכלל הכסות רדיד הפחות מכל הרדידין, ואם היה עשיר נותן לה לפי עשרו כדי שתצא בו 

אשה יש לה לצאת ולילך לבית אביה לבקרו ולבית  לבית אביה או לבית האבל או לבית המשתה, לפי שכל
האבל ולבית המשתה לגמול חסד לרעותיה ולקרובותיה כדי שיבואו הם לה, שאינה בבית הסוהר עד שלא 
תצא ולא תבוא. אבל גנאי הוא לאשה שתהיה יוצאה תמיד פעם בחוץ פעם ברחובות, ויש לבעל למנוע 

חת בחודש או פעמים בחודש כפי הצורך, שאין יופי לאשה אשתו מזה ולא יניחנה לצאת אלא כמו פעם א
 כל כבודה בת מלך פנימה. בזוית ביתה שכך כתוב אלא לישב

 אבן העזר סימן עג סעיף א רמ"א

 (טור). את הרבה, שאין יופי לאשה אלא לישב בזויות ביתהואשה לא תרגיל עצמה לצ

 אות ב שו"ת שבט הלוי חלק ד סימן א

ן הנסיון למדתי שהוא דבר בענין הצניעות מה שנשים לומדות ומרגילות עצמן לנהוג מכונית אוטא, הנה מ
שראוי לאסרו איסור גמור, כי עצם הלמוד גרם כבר וגורם לפריצות והוא ההיפך הגמור מכל כבודה בת מלך 
פנימה, כמו שעצם הנהיגה הוא ממש להיפך כל כבודה וגו', האשה חושפת עצמה בזה בשוקים ורחובות 

במרכב עיין פסחים ג', אף על פי  לעין כל ראה נכשלת ומכשלת את האחרים, ואין דרכה של אשה
שהמציאות של רכיבה ע"ג בהמה אינו דומה לגמרי להא דידן מכ"מ בעצם אין דרכה בכך דומה בכמה 

 דברים שקשה לפרש בכתב.
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  ÒÓ „ÂÓÚ ÔÂÈˆ-Ô· Ô· ÔÓÏÊ ,ÔÈ˜ˆÂ¯ÂÒ ËÙ˘ÓÏ ÌÈ�Ê‡Ó109    ‰ÓÎÁ‰ ¯ˆÂ‡ ˙�Î˙ È"Ú ÒÙ„Â‰


































