Contemporary Conundrums
1

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כד עמוד א

אמר שמואל :קול באשה ערוה ,שנאמר +שיר השירים ב' +כי קולך ערב ומראך נאוה.
קולך ערב  -מדמשבח לה קרא בגוה  -שמע מינה תאוה היא.

2

רש"י מסכת ברכות דף כד עמוד א

3

תלמוד בבלי מסכת קידושין דף ע עמוד א

נשדר ליה מר שלמא לילתא ,א"ל ,הכי אמר שמואל :קול באשה ערוה .אפשר ע"י שליח! א"ל ,הכי אמר שמואל:
4

חידושי הרשב"א מסכת ברכות דף כד עמוד א

ואלא מיהו נראה דדוקא קול של שאלת שלום או בהשבת שלום כי התם דאיכא קרוב הדעת ,והרב אלפסי ז"ל שלא הזכיר מכל
זה כלום
5

מרדכי ברכות פ ,בשם רב האי גאון כל הני לענין ק"ש

6

ראש ברכות שם ולא לענין ק"ש

7

רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק כא הלכה ב

ואפילו לשמוע קול הערוה

צריך אדם להתרחק מן הנשים מאד מאד ....ואסור לשמוע קול ערוה

8

טור אבן העזר סימן כא

9

שולחן ערוך אורח חיים סימן עה סעיף ג

יש ליזהר משמיעת קול ו זמר אשה בשעת קריאת שמע .הגה :ואפי' באשתו ,אבל קול הרגיל בו אינו ערוה
10

שולחן ערוך אבן העזר סימן כא סעיף א

11

שדי חמד בשם דברי חפץ

ואסור לשמוע קול ערוה

כל שאינו קול של שיר עגבים ואינו מתכיון ליהנות מקולה ....ואף כי ודאי נכון להחמיר ....מ"מ אינו בסוג דברים תמוהים חלילה
12

שו"ת יביע אומר חלק א  -או"ח סימן ו ואל יקחך לבך לומר דהשתא חשיבי כרגילים בקול נשים ואין לחוש להרהור

13

שו"ת שרידי אש חלק א סימן עז עמוד ריד

 ...דרך החינוך של ארגון "ישורון" שנוסד בארץ צרפת לפני כמה שנים ,שהוא מתנהג עפ"י שיטת החינוך שהי' נהוג במדינת
אשכנז לפני החורבן ,ועכשיו קמו נגדו עוררים מצד חוג ידוע של חרדים ,אשר לפי דעתם אין הדרך הזאת לפי רוח היהדות ,כפי
שהנחילונו אבותינו ורבותינו הקדושים .והערעורים הם שנים :ערעור נגד צורת הארגון הזה ,שהוא משתף בנים ובנות בעבודה
ומאגדם לאגודה אחת ,וערעור נגד המנהג שנהגו ,שהבנים והבנות מזמרים יחד זמירות של סעודות שבת או זמירות קודש אחרות.
וכת"ר שואל בשם הועידה התורנית של הארגון "ישורון" אם מותר להם להמשיך את פעולתם בדרך שנהלו אותה עד כה או
צריכים להפסיק פעולתם ולגרום לפירוד הארגון ...מכל מקום ,כשנשאלתי ע"ז ממנהלי "ישורון" הוריתי להם שימשיכו את
פעולתם עפ"י הדרך שהתוו להם גדולי אשכנז ,שהיו צדיקים גדולים וכל כוונתם היתה לשם שמים ,להציל את הנוער מסכנת
הטמיעה שהתפשטה באשכנז בימיהם ועי"כ הצילו כמה נפשות מישראל והצליחו לקרבם לתורה ולי"ש ,וגדולי אשכנז היו בקיאים
ומומחים בחכמת החינוך ולכן הצליחו במעשיהם להקים דורות שלמים של בעלי יר"ש והשכלה חילונית כאחד ,מה שלא עלה
בידי גאוני גדולי ליטא ופולין ,לפי שלא ידעו לכונן את החינוך עפ"י תנאי הזמן .וידוע מה שסיפר הגאון מהר"י סלנטר זצ"ל בשובו
מאשכנז ושם נזדמן עם הגה"צ ר"ע הילדסהיימר זצ"ל וראה אותו מרצה שיעורים בתנ"ך ושו"ע לפני נשים צעירות ובתולות .וכה
אמר :אם יבוא מי מרבני ליטא להנהיג כן בעדתו ,וודאי שיעבירו אותו מכהונתו ,וכן הדין .מ"מ הלואי שיהי' חלקי בגן עדן עם
הגה"צ ר"ע הילדסהיימר .והטעם הוא משום "עת לעשות לה' הפרו תורתך" ,כמו שנבאר להלן .והנה רבני פולין ואונגרן
שנתגלגלו למדינת צרפת רואים את המנהגים החדשים שהנהיגו חרדי צרפת עפ"י שיטת גאוני וצדיקי אשכנז ,והם מוחים נגדם
בעוז ,לפי שמנהגים אלו הם נגד דינים מפורשים בגמ' ופוסקים ,כנ"ל .אולם אין הרבנים הנ"ל בקיאים בתנאי החיים השוררים
במדינת צרפת ואינם רואים את המצב הירוד של היהדות שם .להיפך ,בדרישותיהם הם מעמידים בסכנה את התפתחותו של
הארגון הזה ,אשר כבר הצליח הרבה בפעולתו החינוכית ,כמו שתיאר כת"ר במכתבו וכל דבריו הם כנים ואמתיים ,וזה ידוע לכל.
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