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 שייכות הנשים ללימוד התורה א.

ולא את ' ,2רז"לודרשו  – ׳בניכםולמדתם אותם את ׳ 1אשה אינה במצות תלמוד תורה, שנאמר
כיון שמזדרזות בקיום המצוות ושמנהיגין את הטעם , ניתנה תורה תחילה לנשיםש )ומה 3'בנותיכם

  .(4בניהם לתורה

. .  "אשה שלמדה תורה יש לה שכר אבל אינו כשכר האיש, מפני שלא נצטוית :5הלכהכן נפסק ל
ואף על פי שיש לה שכר, ציוו חכמים שלא ילמד אדם את בתו תורה, מפני שרוב הנשים אין דעתם 

כל  6מכוונת להתלמד אלא הן מוציאות דברי תורה לדברי הבאי לפי עניות דעתן. אמרו חכמים
כאילו למדה תיפלות, במה דברים אמורים בתורה שבעל פה, אבל תורה המלמד את בתו תורה 

כל הוסיף, "ומ 7שבכתב לא ילמד אותה לכתחלה, ואם למדה אינו כמלמדה תפלות". אך הרמ"א
 .8חייבת האשה ללמוד דינים השייכים לאשה" מקום

                                                           
 יט(. ,)יא דברים (1

 קידושין )שם(. (2

יכם', ובמק"א )שם ה, א( נאמר, 'ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם', מכאן דרשו בקידושין )כט, דברים )יא, יט(: 'ולמדתם אותם את בנ (3

 אחרים שאין עצמו". "ומנין את ללמד מצווה אין ללמדו, מצווין אחרים שאין וכל עצמו. את ללמד מצווה ללמדו, מצווין שאחרים ב(: "כל

 תיכם". בנו בניכם, ולא את אותם ולמדתם קרא, דאמר ללמדה, מצווין

 חייב ללמוד החייב שכל בנה, את ללמד חייבת האשה ואין . . תורה מתלמוד פטורים וקטנים ועבדים נשיםוכן פסק הרמב"ם )ת"ת א, א(: "

 תלמוד על מצווה שאינה פי על אף תורה, תלמוד זכות לה שהיה וכ"ה ברמב"ם )שם, יג(. ועד״ז הוא ברמב״ם )סוטה ג, כ(: "סוטה .ללמד"

 ".תורה

 אלו, ישראל לבני ותגיד לשמוע. יכולות שהם דברים ראשי להם אמור ל"א, הנשים אלו, יעקב לבית תאמר "כה ב(: כח, יתרו) רבה שמות (4

  במצות". מזדרזות שהן תחלה לנשים למה א"ד לשמוע. יכולין שהם דברים דקדוקי להם אמור ל"א, האנשים

 עא, א ד"ה-)קידושין ע, ב מש"כ התוס'הדעות במדרש ע"פ  דביארמר( ה כה תאד"אות טו, "א )יתרו, להחידקדומים'  והלעיר מספר 'נחל

 "ש. , עבנשים משום שבקיאין במצות ומדקדקין בהם, וכ"ה לישראל שיטה קשים גריםגרים( דלחד קשים 

 

 יו"ד )רמו, ו(.שו"ע  –ובשינוי לשון קצת  ,, יג(אהל׳ ת"ת רמב"ם ) (5

 סוטה )כ, א. כא, ב(. (6

 יו"ד )שם(.  (7

 ם"הרמב דכתב משום ולולב לשופר דמי דלא וחלקת התורה ברכת שמברכות הנשים על תמהת שו"ת מהרי"ל החדשות )סי' מה(: "שוב

 שלמדה היא אבל לבתו, המלמד ודווקא, שבכתב ולא פה שבעל תורה דווקא. בצידך ותשובה היא פירכא לאו הא, תפלות מלמדה כאילו

 לה ויש בהן הנוהגות מצות ללמוד להן שיש כתב ק"סמ בהקדמת הרי ועוד. לטובה מכוונת שהיא ועושה מצוה הכאינ שכר לה יש בעצמה

 טובה".  שכר

 גב על אף התורה ברכת מברכות דנשים הא מולן )הוא מהרי"ל הנ"ל( י"מהר ובאגור )הל' תפילה אות ב( בשם הסמ"ק )בהקדמה(: "כתב

 בקריאת כ"ג חייבות כ"וא, בתפלה חייבות והם, תקנום קרבנות כנגד ותפלה, הקרבנות קריאת על מברכות הן כי ועוד חייבות . . שאינן

 .״להן השייכין הדינין ללמוד חייבות שהנשים שכתב ג )והגיהו דצ"ל סמ"ק("הסמ לדברי ש"וכ, והקרבנות העולה

 כ"א שכר, דמקבלת( ג"הי א"פ תורה תלמוד) ם"מבהר כתב ועוד . . התורה ברכת מברכין כן גם שהנשים ובב"ח )או"ח מז, ד(: "ונראה

 כשלומדת תורה בדברי שייכות דהנשים עוד וכתב ד,"הראב שם על כתוב כך שמצא( לטור) בהגהותיו ל"מהרש כתב וכן לברך. יכולה שפיר
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