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Women Touching a Sefer Torah
Conference Call with Rabbi Menachem Schrader for OUJLIC Educators
 .1רמב"ם הלכות ספר תורה י:ח
כל הטמאים אפילו נדות ואפילו גויים מותרין לאחוז ספר תורה ולקרות בו שאין דברי תורה מקבלין טומאה.והוא שלא יהיו ידיהם
מטונפות או מלוכלכות בטיט אלא ירחצו ידיהם ואחר כך יגעו בו
 .2אור זרוע חלק א' הלכות נדה סימן ש"ס
ויש נם שנמנעות מליכנס לבית הכנסת ומליגע בספר .חומרא בעלמא היא ויפה הן עושוות.
 .3רמ"א שולחן ערוך אורח חיים פ"ח:א
יש שכתבו שאין לאשה נדה בימי ראייתה ליכנס לבית הכנסת או להתפלל או להזכיר השם או ליגע בספר ,ויש אומרים שמותרת
בכל וכן עיקר ,אבל המנהג במדינות אלו כסברא ראשונה .ובימי ליבון נהגו היתר .ואפילו במקום שנהגו להחמיר ,בימים נוראים וכי
האי גוונא שרבים מתאספים לילך לבית הכנסת מותרין לילך לבית הכנסת כשאר נשים כי הוא להן עצבון גדול שהכל מתאספים
והן יעמדו בחוץ
 .4שבת יד
.אמר רבי פרנך אמר רבי יוחנן:
האוחז ספר תורה ערום נקבר ערום.
ערום סלקא דעתך ?
אלא אמר רבי זירא:
ערום בלא מצוות.
בלא מצוות סלקא דעתך ?
אלא אימא:
ערום בלא אותה מצוה
 .5שולחן ערוך אורח חיים סימן קמ"ז:א
אסור לאחוז ספר תורה ערום בלא מטפחת
 .6משנה יומא ז:א
חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנו לראש הכנסת ,וראש הכנסת נותנו לסגן ,והסגן נותנו לכהן גדול ,וכהן גדול עומד ומקבל וקורא
 .7ירושלמי יומא ז:א
בכל אתר את אמר "הולכין אחר התורה" ,והכא את אמר "מוליכין את התורה אצלן" ?
אלא ,על ידי שהן בני אדם גדולים ,התורה מתעלה בהן.
והא תמן מייבלין אוריתא גבי ריש גלותא ?
אמר רבי יוסי בי רבי בון:
תמן על ידי שזרעו של דוד משוקע שם ,אינון עבדין בו כמנהג אבתהון
 .8מרדכי מסכת ראש השנה סוף פרק ראשון

מצאתי בתשובה אחת ,דבני אדם החבושים בבית האסורים אין מביאין אצלם ספר תורה אפילו בראש השנה ויום הכפורים,
כדאמרינן בירושלמי בפרק "בא לו" :בכל אתר את אמר הולכין אחר תורה והכא תימא מוליכין תורה אצלו ? אלא על ידי בני אדם
שהם בני אדם גדולים התורה נתעלה בהם .והא תמן מוליכין אורייתא גבי ריש גלותא ? אמר רבי יוסי בר' בון :תמן על ידי שזרעו
של דוד משוקע שם אינוןעבדין כמנהג אבותיהן
.9שולחן ערוך אורח חיים קל"ה :י"ד
בני אדם החבושין בבית הםסורין אין מביאים אצלם ספר תורה אפילו בראש השנה ויום הכפורים.
הג"ה :והיינו דוקא בשעת הקריאה לבד ,אבל אם מכינים לו ספר תורה יום או יומיים קודם מותר ,ואם הוא אדם חשוב בכל ענין
שרי
 .10רמב"ם הלכות לולב ח:י"ב י"ד:
ח :י"ב :אף על פי שכל המועדות מצוה לשמוח בהן ,בחג הסוכות היתה שם במקדש שמחה יתירה ,שנאמר :ושמחתם לפני ה'
אלקיכם שבעת ימים .וכיצד היו עושין ? ערב יום טוב הראשון היו מתקנין במקדש מקום לנשים מלמעלה ולאנשים מלמטה כדי
שלא יתערבו אלו עם אלו....
ח :י"ד :מצוה להרבות בשמחה זו .ולא היו עושין אותה עמי הארץ וכל מי שירצה .אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות
והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה הם שהיו מנקדין ומספקין ומטפחין ומנגנין ומשמחין במקדש בימי חג הסוכות .אבל
כל העם האנשים והנשים כולן באין לראות ולשמוע

