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הרב יוסף משאש, נחלת אבות, חלק ו, דרוש תנד, עמ' עט.1

מתפקחיםכןידיעלכיהעולם.בעניינילהתבונןפקוחותשעיניהםדהיינו,-השמש"לרואי"ויותר
דעתושהיתהלבחכםשכלהאחרונים,בדורותוראינוהראשוניםבדורותשמצינוכמושכלם.ומתחדד
מלאהבתורהחכמתוהעולם,בענייניעסקלושאיןוכל...בדורולמופתהואהעולםבעניינימעורבת

פתיות ותמימות, וגם בערות.

הרב יוסף משאש, מים חיים, חלק א, סימן סז.2

בעליאצלחדשהקבלהעמדהותחתיההמערב,מעריהקבלהחכמתונשלמהתמההזמןובזה
בדואשרהבאיבדברימעולפיםוסודותוגמטריאות,אותיותחלופירקגדותיה,כלעלמלאההדמיון,
הסודותבעלימדבריקטעיםאיזהלשונםלמדושקר,במתתהתהללולמעןהמוח,ריקימלבם

שואמשאותההמוןבקרבויחזופתנים,במקור[]כךלמרורתאותםוהפכוהנכונים,הראשונים
כימאחרעצמי,אצלאמירתהובטלתיממנהגי,אחורנסוגותיובכן]...[והבליםוחלומותומדוחים,

נסתם ממני חזון הדברים.

17-18עמ,המחברהקדמת,המכתביםאוצר.3
אתלחסלבמקוםלנו?אלוהיםעשהזהמהחושב,הייתיותמידכאש,יוקדהדברהיהבלביואמנם
היהלאשלביעלבמסתריםבוכההייתיואני]...[ולקיימה?להמשיכהכווניםלהעושיםאנחנוהגלות,

לארצנו,בשמחהולעלותיהבי,ה'עלולהשליךסוררה,כפרהמהגלותמוסרותיולנתקכךכלחזק
משגבי.והבוחן לבבות וכליות אלוהים צדיק, היה מגיני וקרן ישעי

הרב יוסף משאש: נר מצוה, עמ' טו.4

היושבוודאיהמקדש,בזמןמצויהאליקטריסיטיאורהיהשאםוברור,דפשוטאומר,אניועוד
החשמלאורשלגדוליםבאוריםהחוליןבתינושנמלאלהיותאפשרשאימשוםהמנורה.מדליקין

הענייםשאפילוזית,בשמןנדליקהקדושאלוהינוובביתמעלה,שלדוגמאמעיןשהואהזה,היקר
האחרון, שיבנה במהרה בימינו, אמן.הגרועים מואסים אותו בזמן הזה. ופשוט, שממנו נדליק בבית

אוצר המכתבים, סימן א-תתפד.5
טרםהמערבעריבכלוכןקדוש,זהמחננופהאצלנוחמורהיהלנשואותהראשגלויאסורכיבני,דע

בעירגדולהשערוריהוקמהבזה,גדרישראלבנותפרצוזמן,במעטבואםאחריואךהצרפתים,בוא
לאכיהקולות,ויחדלולדממה,השאוןקםמעטמעטואךאלהים,יראיעםונבוניוהחכמיםמהרבנים

כלועתההקדמונים,אמרוכאישהחזקאיןכימתלקחת,באשולאבנחתלאתוכחת,שוםהועילה
חלקמניחיןרקכולהולאראשן,אתשמכסיןהןהזקנותזולתשער,פרועיגליברישיוצאותהנשים

ראיתישנה,כשלושיםזהתלמסאןתהילהבעירבקדשלשרתבס"דבלכתיואניפנים.מצדגלוי
תגלחותמיניכמהעםראש,פרועישכלםהזקנות,גםהנשים,אצלהמחוזובכלשםפשוטהדבר

משונות, כאשר נמשך הדבר גם פה בערי המערב.
אוצר המכתבים, סימן א-תשצח.6
היובאלג'ירייןורובםבמרוקו,הנשיםכלשאזשנים,וחמשארבעיםהיוםלהזהתשובהאותהכיועוד

לכל,פשוטאסורווהיהשאלהשוםעליולידיבאהלאבאישהראשגלויענייןועל]...[מכוסהבראש
לגביהנוגעמעטהסרתיאגבבדרךחי,כלמאםבאנשיםלהתירנופךבתשובתיהוספתיכאשרולכן

בגברים,למשולהםשהתחילומפניהנשים,אצלגםמאליונתפשטההיתרכאשראח"כאמנםנשים.
חלקשנשאראףמטפחת,אוכובעעושותיותרוהמתחסדותנכריתפאהעושותיותרוהמתחסדות

להתירוהשבתישאלות,הרבהאליבאוואזמערעריםישכולםועלמגולהשערהרבהעםמהראש
כלאצליוםיוםורואהראיתיוכןמגולה.נשארמהשערגדולשחלקאףובמטפחת,נכריתבפאה

האשכנזים, אפילו החרדות שבחרדות, וגם נשי אדמו"רים.
מים חיים, חלק ב, סימן קי.7

אתלכסותקדםבימיהעולםנשישנהגומפניהואבנשיםהראשגלוילאסורמוסדיסודכיבנידע
לנוולבאישהשערגלויאצלםנחשבהיהגםפרוצה.לאישהנחשבתראשהאתהמגלהואישהראשן,

ואיןראשןאתלגלותפשוטלמנהגוחזרוהקודםמנהגבטלוהעולםנשישכלהזהבזמןכןואם]...[
שאין להם בזה שום נוול.להם בזה שום חסרון צניעות ולא פריצות חלילה, וכל שכן

אוצר המכתבים, סימן א-תתפד.8
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להןשאיןשכןוכלצניעותשוםהראשבכסוילהןשאיןדעתןהסכימהישראלבנותשכלעתהכןואם
האישהמתגאהשערהובגלויותפארתן,ויופייןהודןהואשערןגלויואדרבאנוול,שוםהראשבגלוי

לפני בעלה ובועלה, אם כן נעקר האסור מעקרו, ונעשה היתר.
אוצר המכתבים, סימן א-תתפד.9

להן,לבושםואינומגולה,בראשויוםיוםלפניועוברותנשיםאלפישרואהיחזה,מבשרואדםוכל
והמהרהר, לא מחמת שער גלוי מהרהר.

נחלת אבות, כרך ה, חלק ב, עמ' רסח-רסט.10
גדולהבהשכמהקמותהמלומדות,הכשרותהנשיםהיובספרד,מקומותבאיזהכיספר,עלוראיתי

מוציאותוהיודציבורא,לשליחאמקימותהיומהנהואחתבציבור,מתפללותוהיושלהן,הכנסתלבית
בשבתותגםעושותהיווכןטלית,עטופההייתהאחתוכלתפילין,גםמניחותשהיווישתורה,ספר

היווזהלהתפלל,לעמודובניהןבעליהןומעוררותלבתיהן,חוזרותהיוכךואחרטובים,בימיםגם
פנוייןשיהיוכדיגרמא,שהזמןעשהממצותפטורותשהנשיםמפניעצמן,עלהחומראמצדעושין
נכון,עלהכתוביתיישבובזהישנים,בעלהןבעודלהתפללמקדימיןהןהיוולכןלבעליהםהצריךלהכין

הנקבה,שהיאלביאוהקדיםוארי,לביאונקבה,זכרהכתובשנקטיתנשא,וכארייקוםכלביאעםהן
ואשהבראם,לעבודתקמיםהיוהאשהואחדהאיששאחדשאמרנו,הדרךעלהזכר,שהואלארי

קודמת לאיש.

משנה אבות פרק ו משנה א.11

ְּכַדאיֻּכּלֹוָהעֹוָלםֶׁשָּכלֶאָּלאעֹודוְ�אַהְרֵּבה,ִלְדָבִריםזֹוֶכהִלְׁשָמּה,ַּבּתֹוָרהָהעֹוֵסקָּכלאֹוֵמר:ֵמִאירַרִּבי
ֶאתְמַׂשֵּמַחַהָּמקֹום,ֶאתְמַׂשֵּמַחַהְּבִרּיֹות,ֶאתאֹוֵהבַהָּמקֹום,ֶאתאֹוֵהבָאהּוב,ֵרַע,נְִקָראלֹו,הּוא

ַהֵחְטא,ִמןּוְמַרַחְקּתֹווְנֱֶאָמן,יָָׁשרָחִסידַצִּדיקִלְהיֹותּוַמְכַׁשְרּתֹווְיְִרָאה,ֲענָוָהּוַמְלַּבְׁשּתֹוַהְּבִרּיֹות,
וְתּוִׁשּיָהֵעָצה"ִלייד):ח(משליֶׁשּנֱֶאַמרּוְגבּוָרה,ִּבינָהוְתּוִׁשּיָהֵעָצהִמֶּמּנּווְנֱֶהנִיןְזכּות,ִליֵדיּוְמָקַרְבּתֹו

ַהִּמְתַּגֵּברְּכַמְעיָןוְנֲַעֶׂשהתֹוָרה,ָרֵזילֹוּוְמַגִּליןִּדין,וְִחּקּורּוֶמְמָׁשָלהַמְלכּותלֹווְנֹוֶתנֶתְגבּוָרה",ִליִבינָהֲאנִי
ּוְמרֹוַמְמּתֹו ַעל ָּכל ַהַּמֲעִׂשים:רּוַח, ּומֹוֵחל ַעל ֶעְלּבֹונֹו, ּוְמַגַּדְלּתֹוּוְכנָָהר ֶׁשֵאינֹו ּפֹוֵסק, וְהֹוֶה ָצנּוע וְֶאֶר�

The sages taught in the language of the mishnah. Blessed be He who chose them
and their teaching. Rabbi Meir said: Whoever occupies himself with the Torah for its
own sake, merits many things; not only that but he is worth the whole world.He is
called beloved friend; one that loves God; one that loves humankind; one that
gladdens God; one that gladdens humankind. And the Torah clothes him in humility
and reverence, and equips him to be righteous, pious, upright and trustworthy; it
keeps him far from sin, and brings him near to merit. And people benefit from his
counsel, sound knowledge, understanding and strength, as it is said, “Counsel is
mine and sound wisdom; I am understanding, strength is mine” (Proverbs 8:14). And
it bestows upon him royalty, dominion, and acuteness in judgment. To him are
revealed the secrets of the Torah, and he is made as an ever-flowing spring, and like
a stream that never ceases. And he becomes modest, long-suffering and forgiving of
insult. And it magnifies him and exalts him over everything.

נחלת אבות: עמ׳ י״ג.12

מצוות בתלמוד תורהעוד נראה, שבאה מלת "כל" לרבות את הנשים. שאף שאינן
אם יעסקו בה לשמה זוכות)עיין ]שלחן ערוך[ יורה דעה סי]מן[ רמ"ו סעי]ף[ ו(,

חכמתן וצדקתן. וכןגם הם לדברים הרבה. כמו דבורה וחולדה שזכו לנבואה מפני
]תלמוד בבליאמא שלום, אשתו של רבי אליעזר אחותו של רבן גמליאל )עיין

רבי חנניה בן תרדיוןמסכת[ שבת קט"ן סוף עמוד א'( , ומה גם ברוריה בתו של
ב ]ערך[ ברוריה(.אשתו של רבי מאיר )עיין ]אנציקלופדיה[ אוצר-ישראל ]כרך[

וכן אחותו חיליט,וכן בתו של רש"י היתה כותבת וחותמת שו"ת בשם אביה זיע"א,
בר מנחם מבעליוכן מרים אשת רבינו תם, וחנה אחותו של ריב"ם )רבי יצחק

]ערך[ נשים(.ינהתוס]פות[ ז"ל( ועוד הרבה )עיין אוצר-ישראל ]כרך[ נ
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