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בס"ד

לומד תורה ונושא אישה  -איזה קודם?
 .1תלמוד בבלי מסכת קידושין דף כט עמוד ב
ת"ר :ללמוד תורה ולישא אשה  -ילמוד תורה ואח"כ ישא אשה ,ואם א"א לו בלא אשה  -ישא אשה ואח"כ ילמוד תורה.
אמר רב יהודה אמר שמואל ,הלכה :נושא אשה ואח"כ ילמוד תורה .ר' יוחנן אמר :ריחיים בצוארו ויעסוק בתורה? ולא
פליגי :הא לן ,והא להו.
 .2רש"י מסכת קידושין דף כט עמוד ב
הא לן הא להו  -בני בבל היו הולכין וגורסין משניות התנאים בא"י ומתוך שלומדים חוץ למקומם אין צרכי הבית
מוטלים עליו נושא אשה דהוה בלא הרהור ואח"כ הולך ולומד תורה.
 .3תוספות מסכת קידושין דף כט עמוד ב
הא לן והא להו . . . . -על כן נראה לר"ת איפכא דר' יוחנן דאמר ריחים בצוארו ויעסוק בתורה לבני בבל דיבר שאינו
יכול להניח אשתו וילך וילמוד תורה ועוד שהם עניים ושמואל דאמר נושא אשה תחלה לבני א"י אמר שיכולים ללמוד
במקומם וגם הם עשירים וטוב לו שישא אשה וילמוד תורה בטהרה. . . .
 .4רמב"ם הלכות אישות פרק טו
הלכה ב
האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשה ,ומאימתי האיש נתחייב במצוה זו מבן שבע עשרה ,וכיון שעברו * עשרים
שנה ולא נשא אשה הרי זה עובר ומבטל מצות עשה ,ואם היה עוסק בתורה וטרוד בה והיה מתירא מלישא אשה כדי
שלא יטרח במזונות ויבטל מן התורה הרי זה מותר להתאחר ,שהעוסק במצוה פטור מן המצוה וכל שכן בתלמוד תורה.
 .5רא"ש מסכת קידושין פרק א סימן מב
. . . .וכולהו מודו דאם אי אפשר לו ללמוד אם ישא אשה ילמוד ואחר כך ישא אשה וקצבה לאותו לימוד לא ידענא שלא
יתכן שיתבטל מפריה ורביה כל ימיו שלא מצינו זה אלא בבן עזאי שחשקה נפשו בתורה (יבמות דף סג ב):
 .6חלקת מחוקק סימן א
(ב) שישא אשה בן י"ח .אף על גב דכל המצות חייב לקיים מיד כשנעשה בן י"ג מ"מ מצוה זו קבלו חז"ל שבן י"ח
לחופה מאחר שצריך ללמוד קודם שישא אשה (כמבואר בש"ע טי"ד סי' רמ"ו סעיף ב') התחלת למוד גמ' הוא מבן ט"ו
ואילך:

