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 רש"י אסתר פרק א פסוק א

 הוא ברשעו מתחלתו ועד סופו: -הוא אחשורוש 

 תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יג עמוד ב

 -ואת מאמר מרדכי אסתר עשה, אמר רבי ירמיה: שהיתה מראה דם נדה לחכמים. כאשר היתה באמנה אתו 

 .יקו של מרדכיאמר רבה בר לימא )משמיה דרב:( שהיתה עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בח
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Riddle of the week 

 דף יג עמוד א -תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יב עמוד ב

דלא  -רבא אמר: כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא: ראו מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימיני, מה עשה לי יהודי 

 קטליה דוד לשמעי, דאיתיליד מיניה מרדכי, דמיקני ביה המן.
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Comments on the Show 

Shalom Headlines,  

I want to thank you for the program on women’s learning. As a working mother on 

maternity leave who has always loved to learn but recently felt a bit disconnected, I 

found your program validating and inspiring, enough in fact to push me to start a 

chavrusa with another friend on maternity leave as well and reconnect with the textual 

learning that I enjoy as we learn the Hagadah. 

I also wanted to offer a bit of constructive feedback. I’ve noticed that you often use the 

word “girls” to refer to young women, often who are married and mothers of children.  It 

would be more appropriate and respectful to call them “young women”, though I’m sure 

you meant nothing else when describing them. 

Yasher koach on discussing important issues honestly. 

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

Dear Reb Dovid, 

The invitations that you posted were interesting but all (except for the Szanzer Einikel) 

seem to come from the Litvishe community. Is that the community that you see dropping 

off the women's names from the invitation?  

I don't get that many invitations, but in my experience , it is the Chassidishe community 



that has this Hanhagah. The one invitation from that community was from a widow. Can 

you please post invitations from Rebbe's themselves (who were living when their 

children got married). Also, it would interesting to see wedding invitations from the 

Kanievsky, Eliyashiv, etc. families from today to see if they themselves follow their 

ancestors's Hanhagah. If they do not, can you interview someone who can ask Rav 

Chaim Shlita etc. why the family has changed their Hanhagah?  

Would you agree that if the families themselves no longer follow their ancestors 's 

hanhagah then it really can no longer be used as a Rayeh to your viewpoint? 

Kol Tuv  

Martin Nerl 

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

Should Women Learn Gemara? 

It is interesting that this particular question was chosen right after your podcast. 

Perhaps, it was to show Rav Miller ZT"L Shita on this topic. (See link below). 

https://us17.campaign-archive.com/?e=bfed8eefb4&u=9c3f2f103d7121f7ccd2081ae&id=bd354bdd93 

The guest you had on who has a Shiur in her house once a week for a few hours 

doesn't seem to fit the category of a Kollel. Does she herself call it that? The 

comparison to Sarah Schneirer that she made doesn't seem similar. Sarah Schneirer 

asked her Shaila to Gedolei Yisroel while your guest says her father (who may be a 

Chashuve Rov or Poseik but we weren't told his name) told her it was Mutar.  

In regard to women's first names, it seems that everyone refers to the founder of the 

Bais Yaakov movement as Sarah Schneirer. I don't recall hearing a speaker or reading 

any article that refers to her as Miss Schneirer. It would interesting if you can find and 

post any Ksavim from Chassidishe or Litvishe Gedolim that refer to her and if they use 

her 1st name. 

Kol Tuv  

Martin Nerl 

https://us17.campaign-archive.com/?e=bfed8eefb4&u=9c3f2f103d7121f7ccd2081ae&id=bd354bdd93


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

Hi, 

First I just wanted to thank you so much for your podcast! I especially enjoy listening to 

Miriam Kosman! 

I was wondering if you can put speed options on your podcast (2x speed...) 

Thanks, 

Leba Sklar 

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

Dear Rabbi Lichtenstein 

I enjoy your show and listen to it regularly. This week you interviewed Penina Pfeiffer of 

Torah. I am interested in the Gemara shiur for women. I have sons in Yeshivos and 

Kollelim and  B"H a husband who is a Daf Yomi regular and I'd like to get a taste of 

what they experience. When and where does this shiur take place? I searched for it 

online but was unable to find it. 

Thanks 

Best Wishes 

C. U. 

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

Lchvod Reb Dovid Shlit"a, 

I don't think it is not correct to call not printing the mother's name on wedding invitation a 

Christian/Muslim form of Tznius that runs against our Mesorah. 

I saw photocopies of Reb Chaim and Rebbetzin Kanievsky's wedding invitation. The 

invitations that were given out in Yerushlayim (by the Elyashiv's) had Rebbetzin 

Elyashiv's name on it and the one's given out in Bnei Brak (by the Kanievsky's) said 

"Vreiaso". I assume this is b/c of the Steipler's Chassidishe background.   



It seems that this practice is another example of the greater phenomenon of Yeshiva 

world becoming Chassidishe.  

Thank you again for your wonderful Shiurim and for your efforts towards a Litvishe 

renaissance, 

Raphael Schondorf, M.Sc 

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

Hi, 

I am currently a sophomore at Ma’ayanot Yeshiva High School, an all-girls modern 

orthodox high school in Teaneck, NJ. A mandatory course is Gemara, which we have 

for approximately 4 hours a week. This year, we paused learning מסכת מכות to learn 

about whether women can learn Torah and if so, what parts of Torah. However, I didn’t 

feel as though we came to a strong conclusion. I found your podcast and enjoyed 

hearing the many different views. Would you be able to explain the side arguing why 

women can and should learn Gemara? I would really appreciate having a clear answer 

to this question. Additionally, would you please address the issue of תיפלות? 

I really appreciate it! Thank you so much! 

Shalhevet Cohen 

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

Show suggestions 

Reb David, 

I always enjoy your headlines show. Kol Hakavod, keep up the good work. Would you 

consider bringing on Rabbi Chaim Dalfin and perhaps a panel of Lubavitchers and 

Chaim Berliners to discuss the nature of Rabbi Hunters relationship with the Rebbe? I 

feel like it is an engaging topic. 

Yochanan Gordon 



Rebbitzen Miriam Kosman 

 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

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

 בתו את 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

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

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

 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

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

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

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

 . הקדושים ורבותינו

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

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

 בנסיון לעמוד יכלו לא מחקר שלמדו אלו ספרד שבגלות[ ה"וסופ ב"בפ] והעיד, בזה שהרעיש מה ספרד

 קדושת על נפשם ומסרו עמדו הפשוטה באמונתם והנשים הטהורה באמונתם העם ופשוטי, ל"רח ונשתמדו

 א"הרשב בתשובות ועיין, כידוע החקירה ללימוד גדולה התנגדות היתה ם"הרמב בזמן וגם. שם עיין ת"השי

. בכזאת הדעת על עולה היה לא עברו שבזמנים לנשים ש"ומכ. בזה ארוכות תשובות כמה ואילך ג"תי' מסי א"ח

 ליתן נפשם במר לפני ובכו, למאד חרדים ס"בבתי הלומדות בתולות כמה לפני שבאו וארץ שמים עלי אני ומעיד

 מדעות עמהם שלמדו י"ע, ל"רח ותורתו ת"השי באמונת זרות ודעות ספקות ל"רח להם נתעוררו יען עצות להם

 ככרוכיא לצווח צריכים היו ובאמת. בלבותם שניטעו הכפירה דברי על להתגבר יכולות ואינן, לזה' וכדו אריסטו

 . הדבר שיתבטל עד ז"ע



 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

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

 ירחם' ה, ישורנו מי התוצאות ל"הנ ושמש המאור ולעדות, ל"כנ טומאתן בימי ובפרט, לנשים ללמד וירהיבו יעיזו

 ואם, מהם אחת אות יזיזו לא שבעולם הרוחות שכל, ע"והשו ס"הש דברי על מהתחכמות בא זאת וכל. במהרה

. יגיעו הדברים היכן עד יודע מי ל"מחז דבר ו"ח לעקור והזמנים הדורות שנשתנו לומר בסברא שנוכל ו"ח נאמר

 . בדבריכם הזהרו וחכמים

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

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

 אמונה פשוטה אמונה בהם להכניס כדי הכשרות ישראל לבנות החינוך דרך ולתכנן ספרים לחבר התורה

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

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

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

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

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

 . תורה

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

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

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

 שלום הדורש ידידו. ק"ודו הגבורה מפי משה עד מרבו שקבל מה רק שנדע, דייקא מפיהו תורה יבקשו אז, ש"כ

 .נ"ידי ברוב הרמה ערכו ויקרת הרמה תורתו

 קמ סימן דעה יורה חלק יציב דברי ת"שו

  ל"בהנ עוד

  ז"תשכ ויקהל' ג, צאנז קרית, ה"ב

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

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

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

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

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

 . מודי ע"דכו ל"י דפטירי תורה שלענין



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

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

 ולחדש לשנות אופן בשום רצו לא ודור דור וצדיקי גדולי כל כמעט למה לברר ובאתי. אסור בכתב אף לכתחלה

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

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

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

 סטיה לזוז רצו שלא' הק ואבותינו רבותינו ודעת באמת דעתו לומר לכל ניתן והאמת בה כתיב ואמת הוא תורה

 א"כ בסוטה' בתוס המובאים הירושלמי דברי מחרידים ומה. לאיסור ל"בהנ ע"בשו להלכה שמוסכם ממה קלה

 ביפה ש"ועיי[ א"ע 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

 עינים בפתח ש"ובמ', ח אות ו"רמ' בסי שם י"ובברכ[, ח"מ' ט] נשא פרשת ר"מד ועיין. פירושים' ב מראה

 . מרגלית ה"ד א"ע' ג דף בחגיגה

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

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

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

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

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

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

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

 ועניני דידהו במצוות בדינים בשבילם הלימוד בדרך במכתבי רמזתי וכאשר, בשבילם במיוחד ענינים וליקוט

 בלשונו ת"כ כתב ולחנם. כלל חיים החפץ דיבר לא פ"שבע תורה על סתם אבל, ללמדם שההכרח מה אמונה

 המה כי, לסברתם נאמן כיסוד הביאוהו ולא ל"ז חיים החפץ דברי מהם בהעלם שהיה גדולים שני על שלפלא

 . ב"וז, ש"כמ הלכות בליקוטי הבינו כ"ג

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

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

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

 על לחלוק רוצה ה"וכת, הזמנים שינוי משום בהערה מעיר ורק, לאיסור להלכה כן נקטינן שלדינא בפנים הלכות

, הדורות שינוי מפני רק ולא בכלל הדבר להתיר שפיר שיש וכותב חיים החפץ על ובפרטיות הפוסקים כל

 שאינן על זכות שמחפש א"ל' סי א"ח השדה פרי ת"משו הביא בעצמו שהוא בדבריו ראיתי וגם. אתמהה

 אוכל ולא. הרמה לדעתו שכוונתי ה"וב ז"ע מאד ושמחתי, ח"פ' סי ח"דאור א"הרמ דברי מכח ת"ברכה מברכות

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



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

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

 . דורא כהשערי שנהגו

 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

 אדם 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

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

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

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

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

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

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

 . א"שברמ שכתבו היש ויסוד

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

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

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

 לגדולי ומהראוי. ממקומה האמת יזיזו לא שבעולם הרוחות וכל תורה של לאמיתה ברור וזה. ילמדון מורים

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

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

 הכשר החינוך לחיזוק להתעורר נשמעים שגדולים לדור ואשרי, ישורנו מי בזה הכרוכה שהסכנה, בידו ואחד

 . ישראל לבנות

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

 האמת קרן להרמת ולזכות, ויתעלה ש"ית ולכבודו לשמה בתורה עוסקים בין תמיד חלקינו לשום יעזרנו ת"והשי

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

 שם הגדולים מערכת גדולים אות ר קונטרס אחרון ]ה[ רבנית

]ה[ רבנית גדול המורים הרשב"ץ בח"ג סי' ע"ח הביא משם רבנית אחת תירוץ לקושית התוספות. ומהר"ר 

סמ"ע בהקדמתו לפרישה מביא שני דינים שחידשה הרבנית אמו. ובס' זרע בירך ח"ג כתב יוזפא בנו של הגאון 



דשאלה לו הרבנית פירוש מאמר רז"ל. והרב זכרון יוסף בדרושים הביא פשטים ופיר"ש מן האשה הרבנית 

 ע"ש:

נזכרת  ויען ראיתי להגאון רבינו שמשון בספר כריתות דף ל"ה ע"ג דפוס אמשטרדם שכתב וז"ל מצינו אשה

בברייתא חולקת עם התנאים בתוספתא דכלים פ"א דבבא מציעא וכו' יצאתי מהכוונה אך לחדוש בעלמא 

 להמצא אשה בגבול התנאים עכ"ל. גם אני בעניי הלכתי בעקבות הגאון לחידוש שנזכרו במחברים:

ברוריא ברתיה  ודע כי בתוספתא שזכר הגאון ז"ל באותו מקום באותו פר"ק באותה אשה שם אתה מוצא שהיא

דרבי חנינא בן תרדיון ודביתהו דרבי מאיר. ושם בתוספתא דכלים ב"ק פ"ד היא חולקת עם אביה כמ"ש 

בהגה"ה שם בספר כריתות. ובפסחים דף ס"ב אתמר עלה דהוות גמרה תלת מאה שמעתתא מתלת מאה 

 רבוואתא ביומא דסיתוא. ובערובין דף נ"ג בטשא בההוא תלמידא ודרשה פסוק:

לם אין כל חדש וכבר היה לעולמים דאמרינן פ"ק דמגילה דהיו שבע נביאות. ואמרו בבתרא דף קי"ט דבנות ואו

צלפחד חכמניות דרשניות. ומאי דאמר רבי אליעזר לאשה חכמה ביומא דף ס"ו אין חכמה לאשה אלא בפלך 

טא דמיעוטא אפילו לר"מ לא והאי עובדא איתיה בירושלמי פ"ג דסוטה היינו דרובא דרובא דנשי הכי הוו ולמיעו

חיישינן. ותו דרבי אליעזר לטעמיה דסבר כל המלמד את בתו תורה כאלו וכו'. וכמ"ש התם בירושלמי ישרפו 

ד"ת ואל ימסרו לנשים. ושפיר עבד ואל האשה אמר אין חכמה לאשה אלא בפלך. ועיין מ"ש אני בעניי בקונטרס 

 טוב עין סי' ד' ע"כ:

 תלמוד בבלי מסכת קידושין דף פ עמוד ב

, אבל אשה אחת מתייחדת עם שני אנשים; רבי שמעון אומר: אף איש מתני'. לא יתייחד אדם עם שתי נשים

אחד מתייחד עם שתי נשים בזמן שאשתו עמו וישן עמהם בפונדקי, מפני שאשתו משמרתו. מתייחד אדם עם 

 זו ישנה בכסותה וזה ישן בכסותו.  -אמו ועם בתו; וישן עמהם בקירוב בשר, ואם הגדילו 

איל ונשים דעתן קלות /קלה/ עליהן. מנא הני מילי? א"ר יוחנן משום ר' ישמעאל: גמ'. מ"ט? תנא דבי אליהו: הו

רמז ליחוד מן התורה מנין? שנאמר: כי יסיתך אחיך בן אמך, וכי בן אם מסית, בן אב אינו מסית? אלא לומר 

לא  לך: בן מתייחד עם אמו, ואסור להתייחד עם כל עריות שבתורה. פשטיה דקרא במאי כתיב? אמר אביי:

אימא צייתי  -מיבעיא קאמר, לא מיבעיא בן אב דסני ליה ועייץ ליה עצות רעות, אלא אפילו בן אם דלא סני ליה 

יוצא בחיק, ונקבר באשה אחת ושני אנשים,  -ליה, קמ"ל. נימא, מתני' דלא כאבא שאול! דתניא: כל שלשים יום 

ושתי נשים! אפילו תימא אבא שאול, בשעת אבל לא באיש אחד ושתי נשים, אבא שאול אומר: אף באיש אחד 

אפילו  -אנינות תביר יצריה. ורבנן? סברי לה כר' יצחק, דאמר רבי יצחק: מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו 

במתרעם על מדותיו כתיב, והכי  -בשעת אנינותו של אדם יצרו מתגבר עליו. ואבא שאול? כי כתיב ההוא 

בר על חטאיו? דיו חיים שנתתי לו. ורבנן? כי ההוא מעשה דההיא איתתא, קאמר: מה יתרעם על מדותיו? וכי ג

 דהוה עובדא ואפיקתיה. 

 



 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף כ עמוד א

מכאן אומר בן עזאי: חייב אדם ללמד את בתו תורה, שאם תשתה תדע שהזכות תולה לה. ר"א אומר: כל 

 )כאילו( לומדה תפלות.  -המלמד בתו תורה 

 רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק א הלכה יג

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 ילמד אדם 

דעתם מכוונת להתלמד אלא הן מוציאות דברי תורה לדברי הבאי לפי את בתו תורה, מפני שרוב הנשים אין 

במה דברים אמורים בתורה שבעל  ד את בתו תורה כאילו למדה תפלות,עניות דעתן, אמרו חכמים כל המלמ

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

 ג-הלכה א תשובה פרק י רמב"ם הלכות

אל יאמר אדם הריני עושה מצות התורה ועוסק בחכמתה כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בה או כדי שאזכה 

לחיי העולם הבא, ואפרוש מן העבירות שהזהירה תורה מהן כדי שאנצל מן הקללות הכתובות בתורה או כדי 

העובד על דרך זה הוא עובד מיראה שלא אכרת מחיי העולם הבא, אין ראוי לעבוד את ה' על הדרך הזה, ש

ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים, ואין עובדים ה' על דרך זה אלא עמי הארץ והנשים והקטנים 

 שמחנכין אותן לעבוד מיראה עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה. 

י יראת הרעה ולא העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצות והולך בנתיבות החכמה לא מפני דבר בעולם ולא מפנ

כדי לירש הטובה אלא עושה האמת מפני שהוא אמת וסוף הטובה לבא בגללה, ומעלה זו היא מעלה גדולה 

מאד ואין כל חכם זוכה לה, והיא מעלת אברהם אבינו שקראו הקדוש ברוך הוא אוהבו לפי שלא עבד אלא 

בת את ה' אלהיך, ובזמן שיאהוב מאהבה והיא המעלה שצונו בה הקדוש ברוך הוא על ידי משה שנאמר ואה

 אדם את ה' אהבה הראויה מיד יעשה כל המצות מאהבה. 

וכיצד היא האהבה הראויה הוא שיאהב את ה' אהבה גדולה יתירה עזה מאוד עד שתהא נפשו קשורה באהבת 

ה בה תמיד ה' ונמצא שוגה בה תמיד כאלו חולה חולי האהבה שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אשה והוא שוג

בין בשבתו בין בקומו בין בשעה שהוא אוכל ושותה, יתר מזה תהיה אהבת ה' בלב אוהביו שוגים בה תמיד כמו 

שצונו בכל לבבך ובכל נפשך, והוא ששלמה אמר דרך משל כי חולת אהבה אני, וכל שיר השירים משל הוא 

 לענין זה. 

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף עא עמוד א

דרוש וקבל שכר, כמאן? כרבי  -כמאן אזלא הא דתניא: בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב 

יהודה, איבעית אימא: רבי שמעון היא, דתניא, אמר רבי שמעון: וכי מפני שאכל זה תרטימר בשר ושתה חצי 

דרוש וקבל שכר.  -היות, ולמה נכתב לוג יין האיטלקי אביו ואמו מוציאין אותו לסקלו? אלא לא היה ולא עתיד ל



אמר רבי יונתן: אני ראיתיו, וישבתי על קברו. כמאן אזלא הא דתניא: עיר הנדחת לא היתה ולא עתידה להיות 

כרבי אליעזר, דתניא, רבי אליעזר אומר: כל עיר שיש בה אפילו מזוזה  -דרוש וקבל שכר. כמאן  -ולמה נכתבה 

אמר קרא ואת כל שללה תקבץ אל תוך רחבה ושרפת באש, וכיון  -מאי טעמא אינה נעשית עיר הנדחת.  -אחת 

דאי איכא מזוזה לא אפשר, דכתיב לא תעשון כן לה' אלהיכם. אמר רבי יונתן: אני ראיתיה, וישבתי על תילה. 

כרבי  -דרוש וקבל שכר. כמאן  -כמאן אזלא הא דתניא: בית המנוגע לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב 

לעזר ברבי שמעון. דתנן, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר: לעולם אין הבית טמא עד שיראה כשתי גריסין על א

 -שתי אבנים, בשתי כתלים, בקרן זוית, ארכו כשני גריסין ורחבו כגריס. מאי טעמא דרבי אלעזר ברבי שמעון 

תניא, אמר רבי אליעזר ברבי צדוק:  הוי אומר זה קרן זוית. -כתיב קיר וכתיב קירת, איזהו קיר שהוא כקירות 

מקום היה בתחום עזה והיו קורין אותו חורבתא סגירתא. אמר רבי שמעון איש כפר עכו: פעם אחת הלכתי 

 לגליל וראיתי מקום שמציינין אותו, ואמרו: אבנים מנוגעות פינו לשם.

 הלכה ב רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק א

ולפיכך נשים ועבדים חייבין בתפלה לפי שהיא מצות עשה שלא הזמן גרמא אלא חיוב מצוה זו כך הוא שיהא 

יו שהוא צריך להם בבקשה אדם מתחנן ומתפלל בכל יום ומגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך שואל צרכ

 ובתחנה ואחר כך נותן שבח והודיה לה' על הטובה שהשפיע לו כל אחד לפי כחו.

 פרק בסוף רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה 

הכתובים עתידין ליבטל לימות המשיח ה חוץ ממגילת אסתר הרי היא קיימת כחמשה  כל ספרי הנביאים וכל

חומשי תורה וכהלכות של תורה שבעל פה שאינן בטלין לעולם, ואף על פי שכל זכרון הצרות יבטל שנאמר 

י +ישעיהו ס"ה+ כי נשכחו הצרות הראשונות וכי נסתרו מעיני, ימי הפורים לא יבטלו שנאמר +אסתר ט'+ וימ

 הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם.











Ari Wasserman 

 הלכה א רמב"ם הלכות דעות פרק א

דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם וזו משונה מזו ורחוקה ממנו ביותר, יש אדם שהוא בעל חמה כועס 

תמיד, ויש אדם שדעתו מיושבת עליו ואינו כועס כלל ואם יכעס יכעס כעס מעט בכמה שנים, ויש אדם שהוא 

ויש שהוא בעל תאוה לא תשבע נפשו מהלוך בתאוה, ויש שהוא גבה לב ביותר, ויש שהוא שפל רוח ביותר, 

בעל לב טהור מאד ולא יתאוה אפילו לדברים מעטים שהגוף צריך להן, ויש בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו 

מכל ממון העולם, כענין שנאמר אוהב כסף לא ישבע כסף, ויש מקצר נפשו שדיו אפילו דבר מעט שלא יספיק לו 

כל צרכו, ויש שהוא מסגף עצמו ברעב וקובץ על ידו ואינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול,  ולא ירדוף להשיג

ויש שהוא מאבד כל ממונו בידו לדעתו, ועל דרכים אלו שאר כל הדעות כגון מהולל ואונן וכילי ושוע ואכזרי 

 ורחמן ורך לבב ואמיץ לב וכיוצא בהן. 

 הלכה א לכות דעות פרק ורמב"ם ה

דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו וחביריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו, לפיכך צריך 

אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד ממעשיהם, ויתרחק מן הרשעים ההולכים 

ם יחכם ורועה כסילים ירוע, ואומר אשרי בחשך כדי שלא ילמוד ממעשיהם, הוא ששלמה אומר הולך את חכמי

האיש וגו', וכן אם היה במדינה שמנהגותיה רעים ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה ילך למקום שאנשיה צדיקים 

ונוהגים בדרך טובים, ואם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתן נוהגים בדרך לא טובה כמו זמנינו, או 

נהגותיה טובים מפני הגייסות או מפני החולי ישב לבדו יחידי כענין שנאמר ישב שאינו יכול ללכת למדינה שמ

בדד וידום, ואם היו רעים וחטאים שאין מניחים אותו לישב במדינה אלא אם כן נתערב עמהן ונוהג במנהגם 

 הרע יצא למערות ולחוחים ולמדברות, ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים כענין שנאמר מי יתנני במדבר מלון

 אורחים.

 



Rebbetzin Heller 

 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

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

 בתו את 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

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

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

 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

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

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

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

 . הקדושים ורבותינו

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

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

 בנסיון לעמוד יכלו לא מחקר שלמדו אלו ספרד שבגלות[ ה"וסופ ב"בפ] והעיד, בזה שהרעיש מה ספרד

 קדושת על נפשם ומסרו עמדו הפשוטה באמונתם והנשים הטהורה באמונתם העם ופשוטי, ל"רח ונשתמדו

 א"הרשב בתשובות ועיין, כידוע החקירה ללימוד גדולה התנגדות היתה ם"הרמב בזמן וגם. שם עיין ת"השי

. בכזאת הדעת על עולה היה לא עברו שבזמנים לנשים ש"ומכ. בזה ארוכות תשובות כמה ואילך ג"תי' מסי א"ח

 ליתן נפשם במר לפני ובכו, למאד חרדים ס"בבתי הלומדות בתולות כמה לפני שבאו וארץ שמים עלי אני ומעיד

 מדעות עמהם שלמדו י"ע, ל"רח ותורתו ת"השי באמונת זרות ודעות ספקות ל"רח להם נתעוררו יען עצות להם

 ככרוכיא לצווח צריכים היו ובאמת. בלבותם שניטעו הכפירה דברי על להתגבר יכולות ואינן, לזה' וכדו אריסטו

 . הדבר שיתבטל עד ז"ע



 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

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

 ירחם' ה, ישורנו מי התוצאות ל"הנ ושמש המאור ולעדות, ל"כנ טומאתן בימי ובפרט, לנשים ללמד וירהיבו יעיזו

 ואם, מהם אחת אות יזיזו לא שבעולם הרוחות שכל, ע"והשו ס"הש דברי על מהתחכמות בא זאת וכל. במהרה

. יגיעו הדברים היכן עד יודע מי ל"מחז דבר ו"ח לעקור והזמנים הדורות שנשתנו לומר בסברא שנוכל ו"ח נאמר

 . בדבריכם הזהרו וחכמים

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

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

 אמונה פשוטה אמונה בהם להכניס כדי הכשרות ישראל לבנות החינוך דרך ולתכנן ספרים לחבר התורה

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

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

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

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

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

 . תורה

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

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

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

 שלום הדורש ידידו. ק"ודו הגבורה מפי משה עד מרבו שקבל מה רק שנדע, דייקא מפיהו תורה יבקשו אז, ש"כ

 .נ"ידי ברוב הרמה ערכו ויקרת הרמה תורתו

 קמ סימן דעה יורה חלק יציב דברי ת"שו

  ל"בהנ עוד

  ז"תשכ ויקהל' ג, צאנז קרית, ה"ב

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

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

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

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

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

 . מודי ע"דכו ל"י דפטירי תורה שלענין



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

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

 ולחדש לשנות אופן בשום רצו לא ודור דור וצדיקי גדולי כל כמעט למה לברר ובאתי. אסור בכתב אף לכתחלה

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

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

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

 סטיה לזוז רצו שלא' הק ואבותינו רבותינו ודעת באמת דעתו לומר לכל ניתן והאמת בה כתיב ואמת הוא תורה

 א"כ בסוטה' בתוס המובאים הירושלמי דברי מחרידים ומה. לאיסור ל"בהנ ע"בשו להלכה שמוסכם ממה קלה

 ביפה ש"ועיי[ א"ע 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

 עינים בפתח ש"ובמ', ח אות ו"רמ' בסי שם י"ובברכ[, ח"מ' ט] נשא פרשת ר"מד ועיין. פירושים' ב מראה

  .מרגלית ה"ד א"ע' ג דף בחגיגה

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

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

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

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

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

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

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

 ועניני דידהו במצוות בדינים בשבילם הלימוד בדרך במכתבי רמזתי וכאשר, בשבילם במיוחד ענינים וליקוט

 בלשונו ת"כ כתב ולחנם. כלל חיים החפץ דיבר לא פ"שבע תורה על סתם אבל, ללמדם שההכרח מה אמונה

 המה כי, לסברתם נאמן כיסוד הביאוהו ולא ל"ז חיים החפץ דברי מהם בהעלם שהיה גדולים שני על שלפלא

  .ב"וז, ש"כמ הלכות בליקוטי הבינו כ"ג

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

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

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

 על לחלוק רוצה ה"וכת, הזמנים שינוי משום בהערה מעיר ורק, לאיסור להלכה כן נקטינן שלדינא בפנים הלכות

, הדורות שינוי מפני רק ולא בכלל הדבר להתיר שפיר שיש וכותב חיים החפץ על ובפרטיות הפוסקים כל

 שאינן על זכות שמחפש א"ל' סי א"ח השדה פרי ת"משו הביא בעצמו שהוא בדבריו ראיתי וגם. אתמהה

 אוכל ולא. הרמה לדעתו שכוונתי ה"וב ז"ע מאד ושמחתי, ח"פ' סי ח"דאור א"הרמ דברי מכח ת"ברכה מברכות

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



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

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

 . דורא כהשערי שנהגו

 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

 אדם 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

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

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

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

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

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

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

 . א"שברמ שכתבו היש ויסוד

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

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

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

 לגדולי ומהראוי. ממקומה האמת יזיזו לא שבעולם הרוחות וכל תורה של לאמיתה ברור וזה. ילמדון מורים

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

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

 הכשר החינוך לחיזוק להתעורר נשמעים שגדולים לדור ואשרי, ישורנו מי בזה הכרוכה שהסכנה, בידו ואחד

 . ישראל לבנות

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

 האמת קרן להרמת ולזכות, ויתעלה ש"ית ולכבודו לשמה בתורה עוסקים בין תמיד חלקינו לשום יעזרנו ת"והשי

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

 



Rabbi Nesanel Pearl

רמב"ם הלכות דעות פרק ו הלכה א

דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו וחביריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו, לפיכך צריך 
אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד ממעשיהם, ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחשך 
כדי שלא ילמוד ממעשיהם, הוא ששלמה אומר הולך את חכמים יחכם ורועה כסילים ירוע, ואומר אשרי האיש 
וגו', וכן אם היה במדינה שמנהגותיה רעים ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה ילך למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים 
בדרך טובים, ואם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתן נוהגים בדרך לא טובה כמו זמנינו, או שאינו יכול 
וידום,  ללכת למדינה שמנהגותיה טובים מפני הגייסות או מפני החולי ישב לבדו יחידי כענין שנאמר ישב בדד 
יצא  הרע  במנהגם  ונוהג  עמהן  נתערב  כן  אם  אלא  במדינה  לישב  אותו  מניחים  שאין  וחטאים  רעים  היו  ואם 

למערות ולחוחים ולמדברות, ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים כענין שנאמר מי יתנני במדבר מלון אורחים. 
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 סעיף ב שולחן ערוך יורה דעה הלכות עבודת כוכבים סימן קמז

והוא שלא יקראם כמו שמזכירים אותם העובדי  מות בני אדם, אין חשש להזכירם.שהם כש שם חגים שלהם

 כוכבים, בלשון חשיבות.

 פסוק ד תהלים פרק טז

ם  ם ִמָדָּ֑ ִּ֣ יה  יְך ִנְסכֵּ רּו ַבל־ַאִסִּ֣ ָהּ֥ ר ָמָ֫ ֵ֪ ּו ַעְצבֹוָת֘ם ַאחֵּ י:  ִיְרבּ֥ ם ַעל־ְשָפָתּֽ מֹוָתָ֗ ת־ְשְׁ֝ א א  ָשּ֥ ַבל־א   ּוּֽ

 רד"ק תהלים פרק טז פסוק ד

ואפילו , . ובל אשא את שמותם על שפתיוכו' רבו עצבותם אחר מהרו, מאותם האנשים שממהרים לאל אחרי

 שמות האנשים האלה לא אעלה על שפתי:

 מדרש אגדה ריש שמות

את מוצא שבכל דור ודור ד"א ואלה שמות, זה שאמר הכתוב זרע יעבדנו יסופר לה' לדור )תהלים כ"ב ל"א(, 

מונה הקדוש ברוך הוא את ישראל, אבל האומות אין להם לא שם ולא זכרון, וכן הוא אומר ירבו עצבותם אחר 

ו' ובל אשא את שמותם על שפתי )שם ט"ז ד'(, אבל ישראל שהם חביבין לפני הבורא הוא מייחסן בכל מהרו וג

את מוצא כשירדו למצרים ירדו במנין, שנאמר ואלה שמות, וכשעלו ממצרים עלו במספר, שנאמר )כשש(  שעה,

 ]שש[ מאות אלף רגלי וגו' )במדבר י"א כ"א(:

 פרק א תוספתא מסכת ברכות

אף על פי שחזר וקרא את אברהם אברם אינו לגנאי אלא לשבח ליהושע הושע אינו לגנאי אלא לשבח הוא 

משנכנס אברם עד שלא נדבר עמו והוא אברהם משנדבר עמו הוא הושע עד שלא נכנס לגדולה והוא יהושע 

 וכו'.לשון זירוז הן  לגדולה משה משה אברהם אברהם יעקב יעקב שמואל שמואל כולן לשון חיבה

 הגיון אריה על התוספתא

 

 תלמוד בבלי מסכת מגילה דף טו עמוד א

מר: ותאמר אסתר ואמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא: כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, שנא

 למלך בשם מרדכי.



 תלמוד בבלי מסכת יומא דף לח עמוד ב

 לא מסקינן בשמייהו.אמר רבי אלעזר: רקביבות תעלה בשמותן, ד מאי ושם רשעים ירקב

 אות ד שו"ת הרמ"א סימן עח

הנה לא אזכיר שם החכמים המתנגדים ובל אשא את שמותם על שפתיכו כי לדעתי המתנגדים להם לא 

, ועל כן אפסיק בדבריהם להשיב להם. מה שכתב החכם בראשונה, הגם כי תניא בבא מציעא יהיה להם לכבוד

 מפקינן מיניה בדתפיס וכו'.פ"ק מה שאירש מאבא דלא 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 






























