
 הרבנימ.-רעת
 ת-ו ;ידדק בירושלים והבד"צ ישראל בארץ הרבניםפסק
 . הנבהרים לאמפה בהבהייות הנשים השתתפוהע*ר

 . תיו באה"ק ישראל אמוני שלוכןלאחינו
 ירושלים גדולי כל מאת אשהקד נהפרסם ונבר מה למרות כי למנודע

 לאמפה לקרא משהדלים "דיין , רומין ותערובת הנשים בתירת איסזרתו*ב
 ונקל , נשים נחירת של הימוד עפ*י הנבחרים* "אמפה החרש בשם אומיסרה
 ימור על בראשיהה הםיום4ת כזו מאמפה תצאנה רעות תוצאוה אי;ו להבינמאר
 הרם ח*ו 1םופה , ישראל עם של הטדות ובמהרת בהוה*ק נדולה פרצהפורץ

 , אחב*י את לעורר בנפשנו חובה איפא מצאנו , הוה"ק ימודי בכלאנדרלמומיא

 ולא עמהם יתחכרו לא אשר למען לפניהם אשר את שידעו אמונים,שלוםי
 בשם , בזה מביעים והננו הנבחרים אמפה של המ;יק רוימוד ח'ו.בהנחת1שתתפו

 אנשים של הקמן הקומץ א:הו ננד מחאתנו את , לאלקיו דגאמן ישראל עםכל
 ישראל עם דרישה בלי , עצמם את שהעמירו , ישראל מרוח הרחוקיםחפשי6
 כלל על אפמרופמים בתור עצמם דעת על כ*א , יר*ה הממשלה ררישתובלי

 ונראית ובולמה 3יכרה ומנמהם : , הזאת נבחרים אספת לנ) להעמיד(שראל
 נמ ההלהנו והיא , ימינו ואורך חיינו היא אשר , לתוה*ק נמור בנינודשהיא
 בח:מש המכירוה הנאורות הממשלוה בעעי ביחוד ערכנו והכרת , העמיםננד

 הוה"ק אה שמירהו בנלל רק בירער ישראל עם את ואמו,ירות , בכללהדהוה
 שאמ , בהקותנו ואנחנו , גלוהו שנוה אלפי במשך והמרים הקשים ל"יונוהיובכל

 הקדש במקום נאמן יהף לנו להה המלכיות בעיני ולחסד לחן אותנו יתןהשי"ת
 להשתדל ונחמי' לעזרא והרשה פקד אשר המלך ברש בימי עלינו ריחםכאשר
 ונביאין  השי'ת דבר למלא ;ה יהי , הקב*ה ממהים של כרצונו אה"קנישוב

ש(תישבי
 ישוכ אולם , ובמצוותיו בהורתו ולדנקה בררכיו ללכה בא*י ישראל

 אדיי אשר יוראל הקות ;והי ולא התועלת זוהי לא ומצוות תורה. בליאה*ק
 ולקיים אוהו לידאה לנו להה לאבותיגו ד' נשבע אשר האדמה על לשבתחפצם
 כאשר ודקדוקיהן פרטיהן בכל בתקונן ועדודזיו מצוהיו ומשפמיו, חקיוכל

 , דור אחר דור הקדושים מאבותינו אנחנומקובלים

 בה שההקבל:ה ההה4מוה לכ4 ולא הדץא הנבחרים לאספת אין כןועל
 , באוה'ע לא בישראל לא ומוסרי חקי ערךשום

 מי:י הר על עמדו גאשר הקדזשים האבות אותם בני אחב"י,ואתמ.1
 1"ל לנפשותיכם השמרו בדרכיו, וההולכים ישראל, בקרושתהמתקדשים
 תלכו אל רוזוה*ק, עפ"י האמורה הנבחרים אספה של איסור בבהירתתשתתפו
 ההילך כל כי נא דעו , להם קול תממרו אל להם, יד תתנו אל , אתםבדרך
 בהערובת לבחירוה קולו המומר כל , השי*ת מדרכי מתרחק ;ה הריבדרכם
 יך ה:והן וכל ישראל עם וקדושת במרית חלק לו שאין בקולו מנרי; הר-זהמין.



 ה"ב3ים-רגת

 ישראל בתורת נחלה לו שאין עצמו על ומעיר וחותם בותב רי*ז , זזלכחירה
 ט,( )במרבר אמרה וההורה , משה בתורת רמה יר מרים בכלל ה*ווהר*ז
 ואת בזה ה' רבר כי ונו' הנר ומן האזרח מן רמה ביד תעשה א:ר!הנפש
 * ו.עה מפחר ושאנן בטח ישכן 134 ושומע . ר"ל , וגו' הפרכצוהו

 ;מט חמאי גם בי , נדח ממנו ירח לא אשר / להשי*ה מקויםוא3ז
 בהשובה כולם וישובו תוה"ק של עולם באור ולהכיר נכוחה לראות עי3יהםיזקהו
 ומלאה ; שלם בלבב ולעברו השי*ת רצון לצשוה אה; אגורה ויעשו ,:(מה
 אפינו רוח רור לבן קרן בצמיחה הצמח מהרה וארבי-)נו ה' אה דעההאר'ן
 לישוער, , קרובה לישועה ומצפים המחבים כלהירה . כב*א שיחנלה ה'משיח
 " ' . . ' ._ . עולמים לישועת , ורהמים חסר ואמזנהאסה

 תבבעא. עה*ק בירושלים , לב"ע ההר"פ ניסן , הנאולה בחרשהבעה"ח

 ,צ*ל ליב יהורה יהושע משה החסיר.מו"ה נהנאון ירוהמ יצהקנאם
 , . זאבעבפעלד רזייכם ירכהףנאם

 . מקיו ד
 1 וואלענשטיין נחום כמשהנאם

 . ר21נין. לינ כמרדכינאם

 י 13רענקעל ו'ל נמוהר'א יצחקנאם
 לכי)5ר.צ

 מקהלת'
 "אשכנוים(,

 *א"5""4"--144=ו4אל

 . א*י רבני אמפת ןההלם
 בירוש*ם שהיתה הער:ת מכל , ישראל ארץ רבני של הכלליתבאסיפה

 הנשי'ם שתתפות ה של ף י ע ועב;ס רעהלמ הר"פ, ניסן כ"ו ר'ביום
 ת, י ר ויהו ה מש רת ננר ועא חממ בועד כמושנקנל ירות ה בב

 ישתתף לא ואה החתש עסר שלא ובק בבלל, האומה רוחיננר
 הנבחרים. באספח ישראל מכשרי איששום

 עבתקבל התציר את הזממ להוצר ולהמציא ברבש לפרסם החלם,תם
 ' ממחו: תה המ' הרבמםבאספון

 הקהל לבל מה מורעה , א" רבני של הכליה הרב"ם אספהא(
 ל%4מי כח יפף בא" להעה "עתירה ' הנכחרים* ל.א:צה לתון 'טבדיהא*י
 בלו , ל מ ב ת י בבחירות הנשים השרצזפות ע"ר שהסעיף הרבר מוכרח ,כללי
 אצל היא -- השההפות של והמניעה שבא'י הצכור רוב בה י'!עזתף לא~ה
 י בח בל מפני להכנע וזוכל שלא עמוקה נפשיה מניעה הצכודחנ

) . בללי לאוטי צביון להאספה יהי' .אז , הוה הסעעי יתבמלאם
. , 

 בתור רק כחשבת האספה שתהי' נורם זה הרי , הסעיף יתבטל 4א ואם :. ..י
 . בללי לאומי בח יפוי לה יה,' ולא מפלנה שלאמפה



 יר הרבניםרעת
 המתכיננת רגבחרים שאספת החלמהה את מוריעה רדבגים אספהב(
 ודת, ש קד לעניני הנוגע ענין בבל בח שוי שום לה איןילהיות
 הנהלת בי . הכללי הלאומי במובן ולא הצבורי כמובן ולא הפרמי במובןלא
 ם י נ כ ר ה ד 2 ו של הכללית ההנהגא בירי .רק מסורה היא ורת קרש עניני.כל
 . ישראל ארץ של לליוהב

 . הנז' האספה עיפ דצחלט , בזה האמור שבל לאשררגני
 קוק הכהן יצהק אברהט הק' כעהיהילראיז

 * הוככ'א ם י ל ש ירו פעה*ק החונה הקרש ארמוז על הקרש עבודת עובר.

;

~

 ן

 ואל"
 אשר. הרבנים אמה

 : ה::ה"מה על וחתמו הנ"ל בתאספה חגל לקהי
 ליפמאן. הרב * הספררים רבני ראש , אלישר מ' חיים הרב פבור(י'.);.:נ'ש4'גזי"

- * חסירים אשבנזים ראב*ר שייאקמ,:ן;,'ן,י'4ור  פכח צכי רוב )סגנים( 
 ביפו,- באשי חכם עוזיאל, ציון בן .הרב * פרושים אשכמים ראב"ושיאנק,

. 

 . חיים. עץ וישיבת ת-ת מנהל מיקאצינסקי, מיבל יחיאל הרב האסיפה()מנהל

 פאסו, רור הרב הספרדים(. וכר'צ - נבר. שמואל.אהרן הרב)רמזכיד(
- , לוי מ' יוסף הרב פילומוף, אנרהםדיב   פרו?ים( אשכנוים )כד*צ 

 - . כם*ש הישיבה ומנהל מו"צ הורתיץ נרשון יוקז ראם, יונהו,רבנים:
- מנצבערג, זאכ , בערנשמיין פישל : הרכנים חסידים( אשכנזים)בר"צ  
 , חרלפ כמ2ה יעקב , הורוויץ מיכל יחיאל : הרבנים הוראה( מורי)ריבנים

 דק-ק )ראב-ר .- * מיקמין יוד , אוערבאך נתן מנחם ד רבלין צבייצחק
 ראוויך חיים שאול הרב אר*צ( הכמי )ראש * בהן חיים י11ף הרבימערבים(
 *. אלשיך שלופ הרב ההימנים( חכמי )ראש ,ז;כהן

 הכוכארים( חכמי )ראש .
 מחכרי )עור - . אמינוף הלמורי אברהםהרב

 שבירושלים הרבנים וער .
 אשר , לונין משה אברהם מזאגר, מהריל שלמה אהרן הרבנים:4!שכנזים(

 , שו"ב ראם א4' , ציון ישיבת מנהל קאצינעלינבויגען משה אכרהם ןוממאז

 היו,ם , בהר* רור .עפשטיין. רובער לפירוה גרשון ע פרירענבערגברוך
 יהורה חיים , חיים הורת ישיבת מנהל עפשטיין אפרים זרח , הירשכויםדור
 שו שמעינובי'ן בנימין יוקז , השמים שער ישיבת טנהל א:ערבוךליב
 . פקוא*מ של וישיכות ת*ת מנהל פורת ישראל , נראיעווסקי הלוי אשריעקב

 בעריני ליב משה , אוערבאך יצחק זימיטראווסש יוסף יעקב , אמ*ר4קפ"ו
 אדלער מאיר , נאה מענדל , גאלדמאן משה , פריינקילטאהל משה ,ינמיין
 שמחה שפירא כהנא צבי , לעווין רוד מררכי ; עולם חיי לישיבת תיתנונהל
- , וויינמרויב מנחם שלמה , ווערמהיימער אהרן שלמה , וזערנערנונם  

 שבירושלים הרבנים ועד מחברי)עוד
 ספררלם~

 ביגאנו, אבר;;ם הרבנים:
 אליהנ אנבמ, אלירצ ,' אלנראף "ברהם עוהיאל, אבררם עדס,ז!לרהם
 קאפח. שוד , חזן ציון בן , פהנאמו ציון בן אלקוציר, ציון .בןאלעגמי,
 י .יעקכ אלעראקי, חיים פיררו, חיים שבהי, גבריאל חנניה מורנאנה,טיראל
 1 המדי. לוי , הבשיש יהודה , מ5בריה הלוי יוסף , הלוי ידיר יוסף ,לופו



 :. ).::.:-:, הרבניםר;ה

 רחמיכ , שאקו הכהן רפאל , אנניל נחמן , אלנראף מאיר , מיוחםמררכי
 הרבנימנ: )מיפו( -- פאררו'. שמואל , אשריקי שמעון , הראיא שלום ,מיוחם
 :'יאש: פישמאן ליב יהורה , לחסירים רב סלאנים שניאור ראב"ר, הלוייוכף
 מרגלעתן העשיל יהושע הרב )מרחובוה( , אוסטרובסקי משה המזרחי,לשכה

 רכ מארקום ביוך הרב )מחיפה( , ואב*ר רב קליערס משה הרב)מטכריה(
- , שי"ב חיים )משפיה( .ואב"ר  המאורעוח לסבת אשר היבנים )ואלה 

 .. חברין רכני טלגרם( ע*י השתהפותם אה הודיעו לבוא יכלו נלאהאהרונימ
 י מעקיוז הרב , לציון מראשון הרב , מטבריה הספררים רבני , צפתרבני

 .). . . : יעקב, מזברוןהרב

לפש"ש*=_*

 שלים*44 חיייין( מאסטראווא המפורמם ן הנאן הרבתשובות
 דוואהרט( אכר'ק)מלפנים

 אמטראווע. לפ"ק תר*פ ש"פ א*ח א' יוםב"הא(
 . וברכה שלו' שיח" ישראל" אמיני שלומי .אנורת מנהלי הרה"נכבוד

 ה4 כוהב בו. אשר 12 נו' מהןיורישעןפרעסע* העלה ובו השנתימנהבכם

 המאמר. נשלם לא עור אמנם ואם , ה~שים" בחירת .לשאלה מאמרכשאנובי,ן
 לחו"ר ממגי יבקשהם זה, בענין מוערוונ פניו אנה ניכר רבריו מרא'טמ"ם
- , חו*ר בזה שאכתוב טרם והנה , להלכה ;הבענין  שמצר אזנוכם את אעיר 
 יפעלר לא שרבריו הרבר ברור בי , בלום לפתר לכט אין טשרנוביץ ח'השובה
 ורברי בורות 'רברי רבריו כי , .ולהורהו ה' לרבר וחרר ירא איש לב עלכלל
 י לרונמא דברים. איזה להעהיק והנני , יצאו ונבאש משחה וממקירמינוה
 מריניותן שאלות הרי לא ולפ*ז בזה*ל, כתב דברובראש
 פי על פוסק הוראה מורה שכל והיתר אימן של ימאלוה סהם יכהר
 ר- 1 ם י א ה במה ער ל 1 ק ש ל צרץ ושאלה שאלה בכל אלא , עימוראות

 מצר שברנר בננר.הצורך מכריע מצרהרהשברבד
 ליחיד* מה.שאסור לפעמים כי המרינה,דריטת
 השבת שרוחימ צבור קרבנות בגון: לרבים,הוהר

 ואת השבת את רוחים אינם יחיר וקרבנותוהטומאה
 בראש ששמר הנחל לב*ר אלא מתתת % הכרעה אין יפיכך ה, א ט1מה
 שמה, כובר שהוא להראות לשומ בל העתקתי , באחה* והמרעה הרתח"

 ט י ולבן , הדת עממ דוחה המהנה שדר"טת מפאת ועא וטומאה דו"טדק4צ
 , בורוה דברי הם שהרברים מלבר והנה . ליחיר רבים ביןהברל

 שאין.

 אם: בי וטומאה שבת רחייוז בענין יחיר לק"בן צנור קרבנות בין כללהי"וק

 במו- , שבת רוחה יחיר קרבן אפילו שאו זמן לו קבוע אשר בקרבן עיקרהלוי
 העלמ ופר ע*ז של ושעיר פר להיפך וכן , אהרן של ואילו ופרו כה'נחביהי
 לכו4 מנואר ווה , וטומאה שבת א*ר זמן להם קבוע דאינו כיון צבור שלרבד



 . ;,ן~,י:
 ה'פ' יבנים די.

 לומר י זאת ולבר , .ונ ניגי
 רענין.

 שרוחין קרבנות'ךצבור
 א~

 הוא השבת
- להרת, ירם תיקוןי'המרינה שענין מזה וללמור- . המרינה.:6לר'י41קון  רבר 

 זה מטעם בראנשוויינ באמפת כן שהחלים האלרהיים ה' רבו מבית למרוה
 זלמד , הדת עניני דוחין הטדינה .עניני בי יען הראשון ליום השבת אתלדחות
 באריכוה שמבואר כמו , מריני ענין שהי' במקרש שבת שרוחין מקרבנוה*אה

 במפר וע" , ה3*ל האספה תהלוכוה אורות ההם בימים שנתחבתבהספרים
 בערנפעלר לה' הרתיס הרפרסאציאן תולרות ובס' ז*ל להרצ*ח יאותטנחת

ותרגי
 לעשוה החל זה ני בו אני ובמוח . משם לוקחו משרנוב-ץ הן שר~רי ',
 בענין ימעשה הלכה טזה יציא לבטח , בזה האלרהיים ה' בעקבות.ללכת
 אך 1 לבנות רוצים הם אשר ישראל* ב.ארץ ראורייהא במלאכוא ,~בתחילול
 ו' ליום או א' ליום השבת אה לדחות .אם אצלו מוחלם עור אין בווראיואת

 הנרול ב"ר ע*י שיהכרר הזה רפסק אה יניח ואולי , שם המרינה רובכמנהג
 החפש . הצעירים להרבנים הזקנים החפשים בין מה חזי ותא - . הםשיבחרו
 לאיתנם. ישובו והם3הררין ירושלים שיבנה רצוני כי אמר מררוי מאקם ה'הנרול
 וע" . השבת אח דוחה מדינה שענין השבה אה שדוחין מקרבנוו,ללמר. אומר צעיר* 1.רנ , שנת הילול על הסקילה נרון שיהי' הראשון יהי'והוא

 מנמת לראות בזה ורי שבת איסור חומד בענין מ*ש שבה הלכות סיברמבים
 שהעמידה הכלל .אף בזה*ל: משדנוביץ ה' כהב עור - האלה. האנשיםפני

 , כולה דועורה בכל נכוד בלל איט פטורוה* נשים שהז*נ מ*ע .כלהמשנה
 במצווח : זה כלל להעמיד אפשר כולה* ההורה ,כל ממשמעות זה בעניןכפה*נ
 שחיובןלאומעת

, 
 בהן חייב כולו שהצנור כלומר האומה, כל על מוטל

 אפילן כאנשימ בהן חייבות נשים המתוריים זכרונוה מפני נעשות כשהןוביחור
 ומקרא בפסח* *מצה החנ* *שמחת הקהל* *מצוה למשל שהז"נ מ*עכשהן
 אלא שהז"נ מ"ע מן הנשים את פטרו ילא וברומה, חנובהן .נרסנילה*
 לפי למקום שב"א ברברים לברו היחיר על מימל שהיובן .פרמיותבמצות
 .הלאומי* החיוב אבל , "הרהי* החיוב דוחה עליהן המומל "הסשפחתי*שהחיוב
 , עכיל , הראשור מפני נהחה האחרון וופיכך המשפחתי מהחיובגרול

 כמשמעית .כנראה באטרו , טשרנוניץ ה' כוונת ל,-עת הייהימשתוקק
 בזה בעינו הקיף באמה האם ? בזה כיון תורה איזה על , כולה* ההורהכל
 הש:ה ראש ה' הטו"1 רברי 1וירוע 1 ושבע"פ שבכתב כולה התורה כלאת

 הוה הנפלא הכלל את ולמר ככולו[ רובו ולא רווקא כל להראות באשבבה*נ
 שיש המשפחתיוע חובה בשביל נרחה הרת ולכן , מהרת נרולהשהלאומיות

 רבוהיו של כולה התורה לכל להבריל בזה כיון או , הלאומיות ולא האוהעל
- וכיו*ב ,קראכמאל" .ניינער" ,וויים" כמו תורותיו רובי שאב מהםאשר  
 לדברים יסוד אזפן בשום מצאתי לא ושכע"פ שבנתב הקדושה ב~זורתנובי

 , האלה והמריםהורים

 ול:י לאומיוה למצוה אותה שתשב , הקהל במצות רבריו ראשהנה
 ב.נ:זיה חיינין הטף נם ה"א א( . בירות רברי המה הנש.ם, בהנתחייבו



' הרבניםרעת*1
- '  ע.;' 
;י..ן  ~ל' נשים לפטיר יתכן לא התינוקות גם שטעחייבו- רכרבר פשוט וזה ,תו

 לקיים)' .שבא: מישראל אותן על רק ה14מה לל.כלל חיוב אינה הקהל מצות.ב(
 4יאננל יא הקחל טצות בשביל ביחור לירושלים לבוא אמנם ראייה,סצות
 (שראל: שנצטוו רוה , א' אות בהר פן כל*א בס' כ"כ נ( , מקום בשוםוויוב

 הקהל במצות השביעית שנתבמוצאי
 מפני.

 לשוב יי:שראל טהחילין שעתה
 האלו בשנים כי בלבבם ירמו ,2לא , נדות ב ולורוע לחרוש המכעייםלתייהם

 יקרא לואה , הוה החיל~ את יעשו ידם ועוצ[ ובכחם יריהם ממעשהמהפרנ~ים
 . ישראל ארץ כי האמיתית ההברה אה בלבבם להת ההורה משנה לפניהםהמלך

 ; מטר.בעתו 54וא והמצוה ההורה ע") רק וכי , תמיר בה ה' עיני אשר ארץז;יא
 בלבו אמת ניצו*ן ה4 אם ר( , תורה במשנה שמפורש כמו יבולה ההןוהאדמה

 במצות. בנינו כל סהירה רואהז;י'
 מוסנם וה כי אף רגשים שפטרות רא".

 ישראל נתקרשו אשף זו מצוה קדושת נורל שמלבד דווורה מפרשימכל
 כל להיות ונעלה .נשנב לאומי ענין הוא ואת מלבר ברנל להראותבעלותם
 לבטל אחריו ישראל ומלכי ירבעם וטררו עמלו וכמה אחר במרכו יחרישראל
 כרי זווצצוה

 לה"
 מחעב הנשים אה ההורה פסרה פ'כ על וקש , האומה את

 .להאמין נוכל והאם ? שהוייא לה5לל מבוארת סתירה זה אין האם , זוסצוה
 שמבואר ראי' במצות שכח דגשים כה שחייבות הקהל מצות לחשובשבוכרו
 ריש.ן ירושלמי בהברי בוה להאריך נפשי את ]ואין . הקרושה בהורהשמה
 4מוסלם בדור זאת כי בנשים פנים ראיית בענין ותום' רש'4 ובפלוטשתחנינה
 * רא4י[ מצות לקיים לירושלים לעלות חייבות הנשים אין בי:מהכל

. 

 הכריע החג 4מחת במצות והנה , בפסה ומצה החנ שמחת הביאעור
 נשים אי להלכה בוה רפליני 1*ל והראב*ר ו'ל הרמב*ם בין נדולים הריםבין

 ו*ל הר"ם רעת נכון על שביארתי ישראל חמרת 6בס' וע4ן בשמחהחייבות
 , ניהנו לעול רק רללה"נ מצות 5'א מהפלין ללטור שאין תוהה רעת ע*הבוה

 לפטוי מתפלין ללמור א-ן שמחה מצותמשא*ב
 הוא בפסח מצה ונם , נשים

 פגג דפמחים בתוס4הא ועף ר"מנ בפס~ם כמבואר דחמץ ללאו רוקש.טצד
 רריש טבואר בש*ם אך מלה ה*ה ריית בפ"ר רנשים רלר*ש לכאוויהנראה
 במצה שאם מראות עיניו טח ובאמת: , מצה על ולא פסח על ב*א פלינלא

 לאומייה מצוה נ'כ שהיא מסוכה נפמרו אמאי לאומיית מצוה שהיא מצרחייבות
 על בחירו' בי ]ורע . ונו' רורהעיכם ירעו למען בתורה*ק כמפורשוהסתוריית
 במשנה השמיט מה מפני המשנה ססרר הקרףט רבינו על נתעוררתי.משניות
 מוניר רטכה פטור אמנם , במשנה לזה זכר נמצא ולא במצה חייבותדנשים
 מיד אשה רמקבלת במשנה אנב בדרך כ'א מזכיר לא רלולב פטור וכןכמשנה
 אם בי מנשים כלל במשנה נזכר לא ובמנילה בשופר וכן , בעלה ומירבנה

 , מפורש במשנה נמצא לא בנשש רפ0ח חיובא וכן , ומנילה ר*ה.בתוסטתא
 נימא אי לבר , בפמחים שחייבות ראי' אין האשה ר*פ בפסחיס רמבוארומה

 בבירור רברים הרבה לי ויש 1ר1*ק למנוייו שלא איסהי ליבא חיובא בר)יבאינו
 המה חלומות רברי בזה רבריו שכל ברור שהר5ר הכלל . ואכ'ם( אלוקבינים



 .ל,.,,
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 שבבל יראה בתוה*ק הלומר כל כי , בפלן ולסראהן ברם להאריך כראי יאין!
 ואין , תדהן לחייב או ה:שים אה לפטור אם מקרא ליטור יש ומצוה;.גשצוה

- , לאומייה או רתית מל:ה בין כלל נפ*ם!  והרהיוה הלאומיוה אין ובכלל 
 116 זי נברלוה'

 כלל..
 ולאימיוה רתיוה רצם וציצית רהפוין עשה מצות ונם

 , פם:רוה נשים ואעפ*כ בחורה-ק וכמפורש באהה.

 לבשים הבחירה בשאלת : והיא , מאמרו טמרת עיקר אל בא הבניועתה
 נראה בהוה-ק שמבואר במו האשה מטרה הנה א( , יהבחר והן לבחורהן

 את ולנדל ביתה הליכמע צופי' ולהיות הביה עקרת להיות תבליתהשעיקר
 שקראן הורה במתן נא וראה והורהו, ה' עם .ושלמים בריאים שיהיו.הבנים
 שבאזהרת והראה הנשים, אלו ז*ל ברש*י "ובא ובמכלתא יעקכ בית;הקג*ה
 לנעוים לאזהרה רק נאמר שעיקרו אשה אל תנשו אל ימים לשלשה נכוניםזקיו
 מטעם והוא , האנשים אם כי בזה הנשים נצטוו לא , פולמוה ההיינה-2לא
 היה הקדושה רוזורה כקבלת מהורות להיות צריבוה הנשים שהיו עיקר כי;,ה

 האזהרה הומלה לזאה , ובטהרה בקרושה שיהיה מהם הנולר הדורדק]שפאה
 עיקר זה בי , רונורה בקבלה מהורוה נשוהירם שתהיעה שיראו הזכרים על-רק

 י2יהנכג ברי , דופה*ק רה עפ*י מנרלוה לאמות להיוה ישראל מבמתהררישה
 דאשה נראה ע"ב ר*ב סובה רנם' פשמא ]ובאמת , זה בררך נ"כ בניהם"ת

 ה' סי' בהש' א"ז הר*ח דעה מזו ונרולה , במצחת בנה את להנךחייבה
 ע"ב עיא רף יבמוה 1'ל רש*י מרכרילהוכיה

. 
 ואמו אביו שהיו כנון בר*ה

 בפירוש רוןורה אווזה שפמרה בנה מילת במצות ראפי' האסורין בבית"בושין
 מיטל ההיוב לאב בליתא אבל , לאב באיהג ה*ר מ*ם 'אותה ולא ראותופקיא
 שם מוכה בנה*ש ועיי' . עיי'ש מפמח, מעכבהם ולכן בנה את למוללליה

 ואכ*מן, במק"א טזה וכ' להיפך סרבריו שנראה יומא ישנים היס' ע"דשנהעורר
 , הבס באוהו היו הן דאף בנ'ח חייבוה דנשים בהא ז*ל רש"י דברי לפרשזכ'כ
 לנר זה עביין מה וצ*ע , תחילה למפמר רהבעל הנזירה שנהבמלה רש*ישנ'

 ואסרו ישראל רה את לעקור רצו היונים רהנה , יובן הע3ין אסנם ,1צוכה
 הדור המחבך עיקי כי ויען , בא*י ח, לכם שאין השור קרן על לכםכחבו
 ובהיוה , החילה למפמר תבעל בתולה כל ני לנזור. נתחכמו לזאת האםהיא
 בדעוה אחריו הנרר סמילא , כלי שעשאה למי אלא ברית .כורהת האשה איןכי

 רכהוביה פ"א בירושלמי ועי' . ברוחם בני' את ותגרל היונים שלהנפמרות
 ולא בעלה אהרי שתנרור .כרי החילה ביהורה מהיחרין היו זה שממעםה'ה
 לאמות להיוה ישראל בנות ושבו הנזירה כשנהבטלה ולכן , היוניםאחרי

 אותו הוא שהוא בנ"ח חייבות שפיר התוה*ק נרוח כניהן את לנרלטהורות
 בסה נשי הני ע"א י*ז כברכות ועי' , התוה"ק לרוח ששבו הזכרים שלהנם
 יפיסקים בש*ס ונרס ררייק מאן לכל וירועים גלוים והדברים , וכו'קזכיין
 , התוה*ק רוח עפ*י הנשים ממרת זאתכי

 יהן מצווה לענין הן ה:שים, רעת לענין שנונע נסה זאה ולעוסהב(
 וק2:יט. עבדים בצירוף רוכ פי על חז*ל בדברי ני2נות הן עדות,לעניו
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 : חניגה , מ'ז פ*ח. פסחים , מ*ב ופ*ז , 6"נ פ"נ ברכות נמשנה ע".לרוגמא

 .ינמותי.) . ומ'1 מ'נ פ*א שקלים , מ'י פ"נ , מ*ה פ*ב סוכה , מ*אפ*א
 פסחים ונמ' ה'ר, פ*נ ומגילה ה*ר, פ'ב רר*ה תוספהא ומ*ז, מ*הפ-מו
 רגנן הימנוהו שם הש*ס ומסקנה , וכו' חמץ ביעור על נאמנים הכל ע*אר"ר

 נפלא ענין על העיר וכנר . שם בתוס' ועי'בררבנן
 הז~

 ~מעונל בילקומ
 הנשים נשהת?, למה : בוה*ל לבה" על מרברה היא *זחנה בקרא א' א'.טמ,אל

 וחנה שנא' אחר לנ אלא להן שאין לפי המצוות לענין והקטנים העבריםעם
 וקמניפ ועברים ) שהנשיה ענין מכל מנואר ו:יי וכו', לנה על מרברתהיא
 ב*ב .בהן 'טולמ יצומ שאין ז"ל המנ*א בפי' ועף , כ*כ ברור רעת להמאין

 בזה באהי לא 5י , ואכם*ל הענינים לברר באריכות במק*א .ם,הוכהבתי
 אל~.

 : לא אשה ע"ב 5, ניטין ועי' . אלו בע5ינים הנשים על חז'ל השקפתלהראוה

 פלאל וה ייאה . ב' ל'ה וישלח פ' ובאךה"ח שם, וברש"י לאקנוייירעה

 נת .בן רב דבי אנרתא בס' כהוב דה" ריב"א אשכח ע*ב נ*ז רףבסנהררין
 ו5ד קרוב. ואפי' אשה פי על ולא איש פי על בהתראה ושלא אחר ובריין בע*אנהרנ
 על ונהרנ ערות הורת רל'צ בב*נ דאפ:' מבואר הרי ממלכים פ*מ ז.ל .הר*מפסק
 רעת; שאין לעיקר רהי'ל הרי לרם, העיר לא אשה .מ'מ , קרוב או ע'א.פי

- , ולרמיונות להתפע~ת היא ונומה , שלימה דעת .הנשים  לסמוך א*א ולזאת 
 'טרה ותרא , ט' 5*א וירא פ' מתוה*ק לזה נאמן מקור כתבהי וכחי' .עליהם
 רשכפ ו*ל הר*מ לרעת מאור וקשה ע'ז, לשון ז*ל וברש"י מצחק,ונו'

 לספר מתויינת שרה היהה א*כ חמור בן את הרנו שלא מפני מיתהנהחייבו
 בע"א נהרנ רב"נ למיתה נידון ישמעאל שיה" כרילאברהם

 א*ר  ייוב יעפ*י.
 נרש אמרה רק לאנרהם להניר חייבת שרא היתה לא ולכן , נאמנות אינןרנשים
 מ"מ מצחק נפי' נזה ר"ע על פלינ רשב*א כי א(נם ואם ונו', האמהאת
 קייל לכן להם תעיר לא ראשה ס'ל רר'ע מזה ומוכרח כן. סונר שר"עכיון
 . ואכמ*ל ברמב*ן ועיי'ש להלכהכן

 כולם הצבור על המומ"וה המצות מן וזאת ב~ן"ל כהב תצ*ז מ' מלךשבמצות ז"י להרא*ה החינור לשון מרקרוק להוכיח שנ' לח"א שראיהי אמתהן
 כתב שופמים מינוי במצות אולם אלה ענינים לעשות יאות להמ כי הזכריםעל
 ממצות שהיאנוכ

 המומלו"
 והוכיח ה.כרים לכתונ רקרק ולא הצנור כל על

 כדאי אין ולענ"ר .  חייבוה הנשים נם שופטים מינוי רבמצות רס*למזה
 מה' כי ימצא הסרר על בחינוך והמעיין החינוך מלשון כן להוכיח כזהברקרוק
 רהם וכרים .על רק :כוונתו צבור שכהב והיכא זו*נ להריא כתב זו-ניטכולל
 אן" נברי צבור מה ע*ע ע*ה בזבחים ועי' צבור בכלל אינן ונשים צבורנקראין
 הנשים' עשייה שאין צבור של רנר העלם פר בענין וכנראה , נברייחיר

 חייבים הב*ר שיהיו ב*ר ע*פ שעשו צנור בנרר שיה" צבור לרוכמשלימות
 ר"פ בפסחים ר"בואר בפסח דגף נראה מזו ונרולה ש*צ, רבר העלםב?ר
 : *לע למחצה משל;מות ממאוה רנשים וכן לרוב משלימות מהורותרנשים
 ממאים מחצה על מחצה היו אמ מ"ם פ-שלעשות

 ומהורי"
 הנשיפ א:ן נפ'ר



:;."1
 צגו דלבנים רעה י.

 ו;ה בס:מאה הפיר כולם ש'עשו צבור בכלל שיהי' ממאים לרובששלימות
 ואם צבור נעשו לא נשים דע*י מוה נראה טמאים לריב להשלים אשהימששא: קאמר ולא מהנינתו מרההו אהה נסי השהא רמקשינן ) שם ססוגיא *("-מיברח

 והמחצה נשים רק הי' ממאים דהמחצה מוכרח דע"נ וכ' בוה הרגישיי;'בצל'ח
 באופן הוא ועולא רב פלונהת שכל לומר הסברא ננר זה אנשש רק הי'מ5ורים

 ;י
..

ין;

 ג,ה חדם רין לסנו5י6 11 קוסי6 מסוס להגריח 6ין 4ערר . א"ה "( ; -ן,
 כטונז6ס הק"פ 06, ה5כול כל סיעסו לענין טנו6יס לריכ מסלימ61לסנסי5("ין
 11 רכית6 ל6סמעיגן לסנננ' הו*ל הכי ר6"ג , כן 5ר6ס ל6 ססוגי6ימפסטו6
 לעלנ1ן  פוסין  סללו רלרכ טסוריס  ייויטופ ט5נ6יס כרוכ 6פי' להרממכהת

 טח6יס וסרוכ הר6סון 6ה עוס.ס טהוריס .ינויעוט ולר'כ לע5מןזסללז...עוסין
 על עורפות היו וסנסיס מח5ס על מח5ה רסי' היכ6 והיילו הסני 6תפולי6;
 סם ק6מרו ה6וקחתי0 נוכל יוהר רכו60 והו6 טן;6יס רוכ הי' 1עי*1הסמ6יס
 לח'ר סכ'  )סיס ר"ס לתוסי ופיי"ס ופורפוח  מסלילווח רהגסיס ככה'ננגח'
 נסיס ע"י טמ5יס כרוכ 6פי' 14הר רכו60 )נוינקפ נו5י הוס רסו0 כר6סוןג:יס
 ע'כ ככנ"ל רכות6 לה מסכחת חוכה כר6סין נ:יס לל1זר ר6פ.' כהכו1ל6
 גנ;י הכי לרוב לטה1ריס רמ5טרפין כנוו חוגה כ-6ס,ן גסיס רלמ"ר פסוטדו:

 51י . ס5ל"ח וכח.ס כטומ6ה סיעסו ה5כור כל ,,ת להגריע )ולטרפיןלטוז6יס
 הי' "סר מחגיג0ו ל,רחהו ד6תס ה0י' טייך רל6 6סה ריטנו6ו זו קוס,6מסיס
 רפסק לפ"נו י'ל ולסעג"ר גגעלו ל6 תיר51יס סערי ה61 רחוק כ6ח0הל%.ח

 הסיגו והר6כ'ר ס:וחס נסלוזי חייכות רהגסיס חגינה ננהלגו0 פ"וסרנ1כ"ס
 וכר,"ה ה"נ ע'ו לוהלגוה פ"יכ כלנוכ"ס ועי' כר"ז ססק רסר"ס כגי"כע'י"ס
 סיו סימן 6רי' ק6ג0 וכס41ח סה,.ג רח"ע כסוגי6 כקירוסין וכר6:וניסר'ס

 :וכנוקח'ס
 16הה נודחה ס6חס מסוס לטמ6ס י6"6 גיכ י'ל :פיר גסיס ע63"כ

 י-ל טלאםר'מ רפליג הר6כזר לרט" ו6פי' , כסס לוחויילה רסי5 סמחסלוסלחי
 : ג'ס 6"ג כר"1 ס,כר כפסחיס דע1ל6נ"כ

 בפסהים רם"ל לר6כ"מ כן לחרס ויס ריקס חוור0 6'גה טוכה מדס6יוגס
 1לפי עז6( נ' סנסורין )עי' עיי"ס לטונו6ס ה5כור 6ת נ;כריע היחיד ד6יןסס
 רמיין כחר )סיס רנ~"ה ה' רף נדס ור"ן כרסכ"6 ריוג61רנ;ה

. 
 ספק לענין

 גע.ח גסיס כ,6ה פ"ח יכנ;ו0 ועי' . כרה'י טוגנ6ה ספק גכי' רנוקריטונ;6ס
 : רנויין ג0רי )סיס מ6ה ע"כ );"ס ונרגו0רמיין

 ככהו 6ין דיחיר ולר6כ"מ לסן יס .יהיר רין 5פ".סרכס רהנסיס י*לולפ'1
 5ה להגריע ככח; 6ין סרנה 6פי' נגסיס י'ל ס"נ לטוח6ס הלגור 05לסכריע

 ר6פילו כה*ק רטכק הרחכ'ס 6כל לסן יס יחיר רדין חסוס גטומ6ס סלכורכל
 ג"י; ר6ין נ"פ ל6סס 6יפ כין כלל חילק 1)6 לטומ6ס ה5כור 06 נוכריע,יחיך
 : כטימ6ס סק.פ חת לעסו0 הלכור 6ת חכליעוח גס'סו6ף



 הרבניםרעת .11

 שיעשו2. לצבור משלימוה רנשים להיפך פשוט לרבר נ*נ כ' המרח כי ואםיה
 המעיין 4לעכ*ר . היא תורה מ*ם חובה בראשון נשש רם'ל למאן כטומאההפסח
 אינך דנשים כמוש*5 נראה-יוהד זה נזכר שלא ז*ל ור*מ הש*ס בסוניי,זהיפב
 אבל עושים רוב דאיכא כיון פ*ש שיעשו ממאים מיעומ יקראו שלא כ"אבבוהן
 מעןם בנשים ל*ש זה בטומאה הטה:ר4ם נם ויעשו צבור בכלל נשיםשיהיו
 עיי"ש וממאין רגה ע*ב ע*ם שם בהוסן בזה לעיין ויש צבור בנדר'2א*נן
 צבור. של רבר. העלם בפר עכ"פ- : , בזה ואכמ'ל חרש ובאור ראםבברבי

 אביה6. או בעליאם ברעת הלוים הם העישי ינשים י"ל והמעם כן מבוארנראה
 רצ-ט מצוה נחינוך ועיי . .ב*ר בר,וראת הם שעוש64 סה להצטרף איןלזאת
 ירצ' עליהם נם ברבר ישראל הרנישו שלי ואם וכי' בזה*ב ונוהנת בזה*לשכ'

 כולנג ועל הצבור על ומוספין תמירין וכש"כ הקדוש הבית ענין כל ביהפשע
 הנשים שאין הדבר ברור ואעפ*ב הנשים את להוציא כהב ולא עכ*ל מוטלהוא

 א'ל 'רנשים ז*ל רעק*א בחי' ענן והסכים הבש*ר כדעת א"נ ל*ם בזהגכללין

ח"
 נראה שאין האחרונים שהעירו לפ*ם אפ4 אך בזה נכללין אין דודאי בק"צ

 עליהן מוטל שיהי' מ'ם במק"א בזה והארכתי ןהפיסקים הש*מ מסתימתכן
 וגשיפ שהז*נ מ*ע רוצה כיון כן 4מר יתכן "לא בוודא תרם להקייבהםוה
 שכהב שקלים !6צות ספר בקריה המבי'מ בשם מזו נדולה במק'א וכ"כפטורות

 דהכלית. משום אלא *( אחר מובן לו ואין שהז*נ מ"ע בנרר דהוי שקליםעל
 שהנ'נ מ"ע רהף . פמורות נשים רמק"צ וכיון צבור קרבנות לצורך הםהשקלים

 ז*ל הרא*ה כוונת שאין כן להכריה ויש , מה*מ משקלים נם אותם לפטוריש
 ק*1 זה אין ובנשים לתו*ם המקהש בטז מבנין ק*ו כתב רהרי נקיבותע"

 ראינו רס"ל ע'כ ביהמ'ק ב~נין . הייבות רנשים רל הר:מ כרעת א*נראפי'
 בעל הנ' עיינין לן אנוץר כבר מ*ם בלילה בונין דאין .4אע*ג שהז*נ מ'עבנדר
 היש אתמול של . )מצוה ראותה כען זמ*נ בנרר אינו דבכה*נ ז"ל* אבןפורי

 משארי או לעשותה יכול שאעו ימן וש רבאמצע אלא תמיר ונמשכתהולכה
 מ'ע דושי תו*ם אמנם . עיי.ש א'ה השא פ' כל*ח בס' בזה מ"ש וע4טעמים
 לחייב. בזה הכרע שום לנו ראין כיון בהם חייבות רנשים מנ"ל גסורשהו*נ
 ניאה .לשקול חייבות שאין מז6 ואררבה אלו בם"ענשים

 להשי
 מנ"ל בן אצע ,

 א6 ב4 546ר. ואיט כלל נשים על כוונתו דאין וע'ב קץ למדרש ז'ללרט-א*ה
 : . ; .,...)"' : גמש"כ נשים כולל אינו צבור דסת6 הוכריםמישראל

.. 

 נשים' ממ54 איט. . ביהמ*ק נם'בב4ן ז*ל רררא*ה. נראה לפ*1ובאמת
 ולא ככלל הצבור .על החיוב רכ ב'ששם

 ר5ול4 5הן,5יף חייבו6 ינשט 5חב.
 ז'5 הרא*ה ברעת . הדבר 5רור וכחו*6 כאחת תו*מ והגרבת ביהמ*קבנין

 כלו5יפ ס':כ. סם6ננ6 פפמ"ס סטכיט דכרי 5פרט כ' נחי' . א*ה"(
 סגס ד55 דסק)יס. י'5 ס"ג פי"ס ססו'ג נופ ימקרי סמפ וקרי6ח י5"מזכירת
 : י6כנו'5 מי5ס מס5, טפ"6 כטפס'ט יפי' חיס"יוכ



 .., .,ל"
 5נה  הדבנל דעה

 ש"כ מצוה הקומר ר~שאבת במצות בחינוך מבואר מוו תיולה פטורוקדנשש
  מחוייבים. ינראל לכל נפע והוא ההדש להתיר דבא כיון שכתב שאף.צמודה*ק

 חייבים חזכרים ישרא4 דרק לכהוב דקדק ס*ם זו במצוה להשתדל ישראליל
 באים. שאין בוץ*ם מבשוב- וא*כ שהז*נ מ*ע דדצה ממעם וע*ב 1 בהלהשחדל

 דהרמנ*ן דטעקא די'ל כתבנו לח*א בת' )ובאסת בהן פפורות דנשים5התיר
 פמורות דנשים שהז*נ מ*ע בנלל .דאינו ום*ל העומר במפירת נשים דמחייבז*ל

 וניון, דרבנן. בוה*ו השמר ומפ(רת העומד בהבאת תליא העומר דמפירתדם'ל
 במגוצת לרבא הם*ל כמו חרש להתהר אלא ייצן בגדף אינו העומרדהבאת

 נשים. נם ולכן עיי"צ לעבודה הרא, ובדבר ד*ה שם וברש*י ע"ב .דודף
 ולכן העומר במפירת נם דחייבות וממילא שהדנ מ*ע לשאר יא"דחייבוה
 העומר- צהנאת תליא ולא ראורייתא בזהוז רס8""ע דם*ל לשיטתו 1*להרמב*ם

 זה דבר דעיקר באמת אך העומר ממפירת פם"ה דנשים פ5ק בפ*ע מצוהוהוי
 ז-נ שהיא אף אשה חייבת אימור להתיר דק הוא המצוה דתכלית דהיכאלומר
 רק היא אם בציצית הפומקים בפלוגתת דהליא י"ל מתפלין ללמוד יאיןמשום
 בסוכה וכן ז*ל מדרוש הר*י בשם המרדני כמש"כ מצוה בנדר או מתירנרר

 .(. כמש'כ עיקר נראה שלפענ"ד הכלל וה( בענין ואכם*ל האחרונשוע;עירו

*
 ע5 כמ'ס סר6"ס רכווגח 5סוכיח כנ"ח למיפ כרורס .ילס*ר . א"ה"(

 לקת יסר6) סגנטוו ח"ח )ז' סת'ניך נזפ'ס סזכריס ט3 רק דר"3 ס5כורג5
 על ויו)זל כו5ס' כ5כול ,ע5 סמוטלוח סנו5יה נון וסי6 5סכח טליס 5וילסכט
 סנווטלות סנו5וה מן וסי6 נוק5ט עיי סס 5סכוי5 תק"ג )ף' וכן , סטסר6סי
 ל, כ. מ5ווח סגסיס 6ין 156 סכמ15ח וכרור , כולן" ס5כור ,וט5 סמלךע5
 כו5ל 6ינו זס ר5סון ע"כ כולן ס5כור ע5 סלסון כ' 6טפ'כ נ6רן חלקנטלו
 :. כ,כריס רק רסמלוס פירס סל6 6ף נקגוה-6ף

 סנו15ת- מן ו61ט עג' -)יוה-יצוקום 5"ס_בגגין .מ' סמינעי כרעח מ"סוכן
 סכית גגין דנו55 נזסוס .סזכריס ט5 --קגגך-)זס--~ווגחו-רק עי-יננזך-סניהצלזח

 י5ס'ר , סגיח ככגין ס"ג גכ55ין 6יגן חו"נו כסקרכס וכ~ו חו"מ קקרכחעס
 טל סננוטלת מ5וס 1סי6 סמסחס סנ,ן 5ע0ות ק'ז כט' סחיגוך סכ' ,נוס*15ס

 6דס כ0ר רט5 כס165 ו6פי' , כזס סייכוה סוס לסן 6ין כי .נכ5לין סנסיכ.6ין כווך6י סמסחרי סמן עסייח כמ5וח וסנס , ע"כ , וסכליס סכ,ח כגין כמו:ס5כור
 ט'ם 6100 ג' וסנוג'ח מ6וך חמוס וזס כזכליס לק רנו:נ סח,כוך כ' ייסך.צ6
 מ5וס גוף כמו סנקיס ע5 מוט5 6ין כוור6י ;נוס'נו פסייח מ5וח 6כ5 .וו'ג51"5
 סחסחס  נסחן 5סר  כסן  ללוסוח  סנלטויג1 חקכיו  כלו' נזפורס סג' גס"נ"סיתת
  ס5כיר ,סל סמוטלוח, סמלוח  מן חו  ניסוכס סס"י  כזוון  ליכרימ י  טלוסחוסלמ
 5טפ.כ  סטסי'  כסקכ סזכריס ע5. רק מוטל 6יגו מסיחס מ15ט ינוף סריג51ס"
 היגי סכיח  ננין  רגס. מוס  ומוכח  וסכיס סכיח  גנין  כמו סלכור סל  רמוסלל/

נוועלח



 הרבמםרעה;(1

 הצבור כל להייב:את שופנים בסציה.סונוי שנתב בזה ;'ל דרא"ה כונהואין
 שאי:ם אהרי נשים ב;ה לכלול ס4רא שום שאין נ*כ נשים כוה נכללין'טי"יו
 אשר למען י גאכויהם דכתיב בטה הו*ל דרשו נב'נ אף והרי כלל ריןבנרר
 , .נכללין אינן סשפט דבכלל לצרקה דביהו וסשפם צרקה לעשות ונו'יצוה

 תראה ותי*ר רל*ה רל*ר רל*נ סצוה החינוך בס' יפה בעין כשחחזהובאמה
 רה'ה נראה וממילא כלל ריינים בנדר ראינן להלכה העיקרית שדעהומבואר

 : כזס סרמנ'ס גסיסת 4' סרר6 651 ס(כריס ט5 רקמוק5
 טמלק ס5 זלטו למהות סכ5סוינו תר'ר כנו' מננ*ס ט5וננס י5ס"רוטור

 נ5טוו מ15ת ללס (*5 ס6כורו וכטכין גו5ס* ס5כור 4ע5 0:ווטלוה 0:ו5ית מן(6ת
 ול0כרית'זרשו סכחירס כיפ לנס מ5ך,ולננות 5סס למנות ל6רן ככגיסהססר56
 כ"יוכ מוטל סי' .ס;כריס' מיסר6ל יח'ד ג5 ט5 נס כי וכ6לוח , ע:;לקסל

 ומ15ת וס'5 ל;סורס "רי ט"כ, נ'דס, כח ס" 05 סעולס נ)ן (רטסלנ;חוח
 ט5 ררק כ'.נ"כ מלך וכמגיית , ס(כריס טל רק נווטל טמלק?;ת,ית

 ס(לריס.

 סכח'ר' כ'ת ללגיח וגס מוכרח 6'כ : 6ל0 טנינ'ס לטסות י6ות לסס כי3;וטל
  רק6:ור .יסר56 )4ע11 ט"ג וסרי סזכריס רק מ115'ס מ5ות סס5ס מן 6חתט:.6
 ' :. ס6חו טל נווגי6יס וקסכיס זכריס רקר*5

 ס610 ר5"ט מ' מוסף וקרכן ת'6 מ' תמיר קרכן כמ5ות מ*ם גסו5פ"1
 6רו6ס פרס ג3י ט5"1 נ3ו'. וגן 50כור ע5 ס);וטלחע ס:עותחן

- 

 סנווטלוח כ'
 156) סדכריס .כיון 5נל סזגריס רק ג'ג ר*5. 6ל1 כנו5ות גו5ס* ס5גור.ע5
 וז'כ,ן: ס%6ס. מז:נ5 סטל'"ן לונור 6*6 סק5ו סל6 וסכקיס 0לסכ0 מתרומת63יס
- . ותקכ'( וה5'ח תס"ר מ'וט'  דמוט5ן סכז סופסיכ גננרית ח5*6. כנו' 6ך 
 סיפעיס' מןיית ננוין5'ן כג55 יסנק רגס-ס 05וכיח ח'6 ,נו(ס סר5ס גו5ס 55כורט5

 ל51ס ל6"%ן טכש"ת .)מט 6ף.נק13ת 5קנו5 כוונהו דג6ן 6'נ 6פי' י'6535"0
 שס ס46ן גנוקוס לר'5 כרורות( כר6.ות נספדו מכ"מ 5טי5 ססוכחת* 5פ"מגן

 . 61לס.סנוספט'פ נננו' ככ'גו דנוכ61ר גיון ככס"ג נטיס רק6נסיס

 ס0סו0.סכ-

 טיסן,מי5% .6כל:ש ס6ין רכמק1ס נר6ס כן 06 סלהורס וימ6 5כ5 65יס6ס0.
 מ5וס.א נכ55 כרורלר",נן. נר6ס 6נס(ס סיס כמקוס 6כ5 גסר. דיין 05ןלמנות
 :',י. ..' טמני6,.6להל*(*לן! 5(גרי6-ו6וח רק כי מלך 6ניית נכי 0חיגוךגמ*ם
 מוס5 ס(כריס ט5 רק טמ5ק רמחייתן  סחינוך ר3רי 53מת  '5לונס.

 ענומיס;רנוסגתומ8% וי טריגת מטח נכי חכ'ס כנו' ממ*ס -6'% וכיחרתנווסיס .5כ6ול"
 %13' 5ולנמ 015.כ0גסת ורמ( כיריגול5סורגס גח ססי' גגימ ונקט6 נזכריס%

 5תרן, מ4ס תק"ס סי' 16'ח 6.גנסו"%

- 

 016ו'ג ד'ל כ"ח. קידוסין וננורי"ט
 י"ת ס65 הי*כ כמ' סחיגוך טפמעם ג"5 ו5פטנ*ר ט"6(. ל"ס סגסוריןוכחוס'
 )טי-מ'ס . לנות 6יכן ססן 6ט"פ כגקלות נס 11 מ5וס לגוסנת רע6 לגפסכופר
 5זה כ(מן ."51י ס6ס כרין( סקייכיס כ5"וין 6ף וגכ"מ ס'5 נו' טר נ'נ מ'טגנו'

 3וחחח.



 17ם. הרבניםרעק

 משפט נכלל נ"נ הוא הדיינים מיטי דהרי דיינים למטה החיונ בכללדאינן
 - להושיב 1:ממונה זול בספרי הז*ל דר"י במשפם פנים הבירו רלא הלאודהרי
 שאשה וכיון משפמ בנרר היא וריין שופמ רבחירה מבואר הרי הר'יניםאת
 י לענ'ד וו"ב ריינים מינוי מצוה בגרר ראלה ממילא משפם ' לעשוה בגרראינה

 נדרים ההרה דיני ה"ו במצוה ההינוך בס' ז"ל להרא"ה שראיהיורע
 ראויוה שאינן בנקבוה לא אבל בזכרים בכ"ם 11 מצוה וגוהנה בזה-לשכהב
  וכיון רין בכלל רהוא די*ל דאע*נ צע"נ ולכאורה . עכ*ל נררים,להיתר
 מברא יש נדרים בההרה מ'מ נררים להתיר רא-י ה*ה לרון פסולהדאשה
 נררים ההרה שכשר רזה כיון נררים ההרה בבלל שוה דאשה לומרנרולה
 ומה הרבר זה דכתיב חוץ משועטי ע-ח נררים בנמ' ילפינן הריומותבש"שה
 חו*ן בשחומי רישנן נשש ממילא וא*כ נררים ההרת ה*ה ישראל כלההם
 שלשה לענין שחקר שם בנדרים בר.ן:ו"ל 1ע4 נררש בהחרת נ"כ להיותצריכין
 ראיתני' הני רכל כיון יטאני דהכא מה'ט ג*כ רלנ:יר חר צריך איהרוומוה
 במצוה הן שבחינוך פלא זה ראה אמנם נררים ההרה בענין יש:ן ש*חבאיסור

 3ס3י5 ?וכח גפט לה5י5 מטג? סיסחלו ע3ין ס6;ס 3יד 'כו6 סכת 6'זו),חמת
 : 6.ד , ות5ילנו מתע ליקח סל6 זס 165 ?1סוס ?,וזהרק סהי6מ?,ין

 טמעק כמחייח 6כ5 )ס?וס כל התי' רל6 ל16 נ"כ 6'כ6 ענו:זיס 3ז'וסגס
 עמנ,יס ז' לסחריס מ"ע ס-ד מלכיס מס5' פ-ס כרמכ"ס ,כ"מ כתורס ל6וליכ6
 מ'ע וכן , חחי' ל6 טנ6' כ5זת עוכר סדנו 651 מסס 6חד לירו סכ6 וכל1ט'
 רל5 הל6ו כזס סזכיל 1ל6 כיחד 6יהס כלל ול6 ל 6'ד , עמלק זכרל6כד
 5יכ6 עמלק דג?וחייה סרי , ט'ו 6, פ6113ל וכקר6 מזט 5'ה 3סס"מ ועי'תחי'
 6ע"פ סגסיס גס נכללין רכס65ו כיון ענונויס 1' .סרינה דנכי י-ל ולפ"1 .סל16
 כנזו לכרונ סיכולס עגין ס6סס ליד כ6 סכס 6יזס ע'* .6ס מ5חמה כגיס6יגן
 כיון ולפ"ז סוחד הקח דל6 גל16 כמ"ס סל16 ג'כ גכס 6יכ6 ויפל סיסר6נכי

 דנוווסרה ר5'ז מ' סחיכוך וכרעת ככס"ג כסטסס נס נוווסרת גכללתדכסל6י
 כמחייה 6כל . לזד קידוכין סהוס' כדטת 1ל6 ל6ו ד6יכ6 סיכ6 טסז"גכנז.ע
 עמלק ננט:5 כזכילת 6מגס . מוזסרת 6יגס ר~עסס על גם סל6ו דליכ6ענזלק
 כ,ס וטי' . תסכת רל6 ל6ו גזס י6יכ6 כיון לייסכ 5"ט סגסיס 6ח ג"כספטר
 : כוס ס6חרוג'ס ?נ-ס זכירס ערך סר.חגמ'

 3ס, הנועיין , לייקכ וס6ריך זו"ג סרט ל6 חוז רסחוטי דכל6ו גוס6 ומ"ס:

 כהכ ול6 כהס 6עפ"כ כ5כסיס מ15וין טסגסיס כל6וין 5ף סככ*מ רו6ססמיגוך
 כרכת ע' , דיין לקלל סל6 ס.ט מ' , מקומות נוק5ת לו 561יין . .כא.ג1)וסג
 ס6רון נדי 5ס51'6 סל6 5"1 , פי'.גזוז3( גסי6 5קל5 סל6 ע-6 )וכמ'ססס

 ר"): מ' וטי' לכייס, סל6 ר"מ , סכיל סטולח הלין סל6 ר-ל)וע'..:מ.:ק'(,

 ן כזוזנ דנוסג יסוכר פי' ול6 ססחס סמקו:וות 6ל1 3כל ופכ5.ל ,. חקפזנרכ'י
- : כג'ל חון דסחוטי 53זת ה.ג 6*כ כ6גסיס )151,ין סגסיס דכל-ה חכוס.  י 



 הרכניםרעת.18

 אינו תל"ם מ' ראה בפ' בה:'ן העלאה באיסור והן קפ"1 מ' אהרי בפ'ש'ת
 מררכו להיפך הרברים דסתם נרולהן הימה והוא ונקבות בזכרים שנוהנבוהב
 לת' ה' איה אחרי בפ' חמרה כלי בס' עפם"ש נראה לכן . ההורה מצ:הבכל
 חוץ בהעלאה א"ח דאשה מדבריו שנראה ע*א נ' כריתות במס' השטמ*קר'

 ה*ח פ'א רמו.ילה בירושלמי דמבואר עפ"ם הדברים הסבר וכהבנו המוהוהוא

 כל דבעצם משום היינו בכמה כשר דנר אע*נ והמעם בבמה כשירות נשיםאי
 שלאתי הורה אמרה שכמקרש עבודות על ורק כהנים ממלכת כנדר הםישראל
 אבל ' במקרש לכהונה נבהרו שרם אהרן מזרע כהנים רוקא צריך הענלחטא
 אשה ולכן כלל כהנים ממלכה בנדר אינם נשים אמנם כהנים בנדר נשארובבמה
 רברי' בזה להסביר באריכוה' ב' אוה יתרו פ' כל*ח בס' ועי' בבמהפסולה

 לא קדוש "ונוי כהנים ממלכת לי תהיו ואתס דקרא כן שנ' ז'ל יפות ~פניסהנ'
 דדווקא לחוץ דהעלאה האיסור נאמר לא רעליהן י*ל ומעתה לנשיםנאמר

 באה לא קרבן להקריב הזכות ג*ב ע.ע להן הי' דלא לנשים משא"כ בחוץרהעלאה האיפי השהא להט נאמר בבמה בה עד להקריל בשרים שהיו הזכריםלישראל
 ד5("ר דס"ל ..לר*ע ולפ*ו ה'.שממ.ק בדעת וז*ב בהו,ן להקריב אזהרהעליהן
 במרבר כן ואם לנמרי אישתרי לא תאוה רבשר וכמש*כ במדבר הוו;רנחירה
 בבמה אף קדשים בשחיטה כשרוה נשים היו ולא בקדשים עבורה שחימההיתה
 נם נסהפק ז-ל דהחילוך, נראה ולכן נשים על קאי לא דש"ח הדבר זהוא*כ

 'וממילא בוזלין אף שחיטה נוהנת היתה לארץ דכשבאו אע'נ חוץבשחומי
 כיק מ"ם ש"ח על מוזהרות להיות צריכות נשים נם וא*כ עבודה אינהשחימה
 עבורה שהיטה היתה דאז ביון זה באיסור נכללות נשים היו לא הדבורדבעת
 י"ל אח'ב העלאה כמוזהוי

 פושם ולכן הנשים על בש*ח האיסור נתחדש רלא '
 בדור שנאמר הדבר. זה פנים כל על בנקבות נם נוהנ אם לן נילה ולאהרבדים
 הח,נוך כתב שפיר וא"כ עבודה שחימה היהה דאז נשים על קאי לאהמרבר
 האי' מזה לנו ויוצא ז*ל הרא'ה ברעת מאוד וז'נ נדרים להתרת פמולהדאשה
 כהנים סמלכת להיות ישראל כשנבריו תורה במהן רמיד רבוינו בראשלם"ש
 שיהיו בניהן את שינרלו היינו יעקב* .בית רק להיוה הנשים נבחרו קרושונוי

 שיהיו ' כלל כהונה בנרר היו לא בעצמן הן אבל כהנים ממלכת "היות.מוכנים-
 שאלו ובס' שם יהרו בפ' בל'ח בס' הימב ועי' בבמה אף עבודה לעשותיאוין
 דלא להש*ס רפשיטא ע"ב מ*ה בכוורת דילן מגם' להעיר שכ' ירושליםשלום

 רנקבה וא*נ בז5רים אלא נוהנ דאינו ביון ראוא*ב איסור בהמקריביםמשכרצע
 שאסורה בבמה דהיינו נ*כ במנריבים אוא'ב איסור משכח*ל א"ב בבמהבשרה
 בירושלמי כמ*ד דש*ס לסהמא דס"ל לכא' נראה אחר ביום לעבוד ובנהאשה
 וע'כ ובניו אהרן נאמר דבתוה*ק כיון לדחות יש אך בבמה פסולה]ראשה
 עבודה בת לאו דכהנת לן בנמ' מקשינן ולכן כהונה דצריך סשכן על.דקאי
 כשרה אשה נס זר רכשר דבבמה *אפ'נ דוקא זכר צריך. כהונה שצריךדכ"מ
 ז*ל הרא*ה בדברי להעיר בזה מנסהי .כל ני בזה יותר להאריך רצוניואין

 : אלהבענינים



 ו!זי הרבגיםרעתן

 וכיו"ב הקהל ופרנסי רב בבחירה הן כללי שבענין סכ"; הראהעכ'פ
 לפי רעת"הנש-ם  בוה לצרן( אין האוסה ולתקוני ברת הנונעים כללייםוענינים
 : זכוה2הבחירה להם שאין כקטנים הן והרי שלימה רעתן שאין חז*לז:שקפון
 להכח- הזכות אולם .2 בחירה זכוה בענין לרון צריך זה כל אמנםנ(
 רה ננר שהוא לרעהי ברור בזה אנשים בצירוף הנ"ל בעניניםבבחירות
 בכהובה שלא יוצאות ואלו המריר פ' רכתובות במשנה ומבואר ,.היהרות
 פרוע וראשה יוצאת יהודיה רת ואיזהו וכו' ויהורית משה ית נעל;העוברה
 אומרים הלא הלאומיים על מהפלא ואני "דם. כל עם ומדברת בשוק,מווה
 איגם  והאם , ישראל רוח נעצם שהוא בסה לה"זיק עוז בכל רוצים נ(;כפירם
 בהיי התפארה מאז אשר ישראל רוח הוא פנימא: מלך בת שכבורה'נמויים

 , הכל ופרממה היתה אחה חז*ל אמרו במצרים גשראל בהיות ועור ו~הרתה,4המשפחה

 והטמה
 חותר~

 עם אוהן ולערב הרבים לרשות הנשים את להוייא עוז בכל
 אבשים שרונערבו , הציונים אמפת על תמיר אמרתי צחות )וררד ..אנשים
~ק4ים

 יחרן.
 פנימה מלך בת כבורה כל הכהוב בימ(ל להרא:ת כונהם כל בי

 ח*ו, רור ביה למלכות היהר ואין מואבית, ולא דטואבי ההיהר במל,טעיד"ו
 המזרהיים, אחינו אמנם , עזרהמ( בנו אך כי וןמיר ונוררוי הרצל כמאמריס,קו לישרא" משיה אין כי שלדם הפולימיקא ע*י הארץ . אה לככוש מוכרחיםצא*כ
 ימיר זאה כי הימב יורעים ואשר משיהנו לביאה מצפים כמוהם 'ב~ונוואשר
 זאה אשר ישראל בנוה של הצניעוה גדר לפרוץ יצאו איך רור, בית,6לכות
  אכוהינו ננאלו צרקניות נשים נזכוה ואך לגוי, היינו מאז )תפארתמזלתה

 אה וננרל המשפחה, חיי במהרה נחזיק אם כי נקוה עתה ונמ;ממצרים
 . ; .) עולמים, תשועה נושע בזה והירגה התורה בררני ובנוהינו.בנינו

 וב:ה עלינו אחריוהו אין מאהנו חלק שלבי ומי האמה לרעה הרוציםלאנשים יספיקי כי ואקוה אלה בענינים חו*ד כפי לכם לה'2יב ראיתי ,האה
 . בב*א וירושלים ציון בנחמוה לראות ונזכה רי לצרוהינוע"סר- רי לעולמו שאמר ומי ליו'ר המצפה ונפש היקרה כאנ'י וברכה שלוםיהי'

 ז'ל. ברהי"ל רפאל דןכטאיר

 הנ*ל, הגאון מהרב עדדב( 1[ .)
 יצ,, אסטראב פה פדית עצרה של א'חכ*ה!
 חריץ כורנ רע:ן זטן ההו*ב הרב יקיריי ירירי אהובי:כבורן
י

. 
 כש'ה וחסיר ותיק והחר,ט הישן מן ונרתט מלא חרוט קנקן
: בווארטא, , קאשער נ"י מענרל מנהםסו"ה

 טצוה- .מלהמת קונמרסך בצירוף מכתבך יקרה , באה*ראהרשה*מ
 כנח חוא .דג~למס האומו'ים רכרי סאר נאמנו ובאטה . נמאמר: כשרנוכיץה, דברי כל על להשיב והשכלה בקונמרסך דבריך כל וראיהי ,- לנכזןקנלהי



 רבניט נרער264
 ;*65' .דיע1י דביל- וידועין בנהבו:.. לבבו מצפוף לנלוה שלא לארם וא*אהלב*

 שא*44 גיאה , 6שר"ביץ 4;" בח(' אך ל"י6ך שב' ו*ל מקאנרי היש"ר עלבה'
 .' עפ*י שאלה להורות שבא אי6 5י יסופר כי היאומןלהמוזר.

 .ועזורוז ר"
 שלתבו הרגש5מם. כל ועל ,*ל הרמכ*ם על להלוק כנפשו עון ימצאוהלכה
 ר4 ובא: : בהפסילזא תא הרבריס שמקור הצבור על פרנסה אשה ממניןראין

 ולכן ההניון פפ'י מיוסרה אינה הררשה כי בהפסניזא שמ*ם ויאמרטשרנוביץ
 פס9 נפל וממילא אצבור על פלנמק אשה שממנין מכאן בפסקתאצ*ל

 , הראשונים ובל ז*להרמב*ם

 ועפ-

 איש, ו?י41קא ל5ו יצא הנפלא הניונו

 ולי"ש. עלינו. להעז טכל נכרף אפף אשה אכל עלינו להת נובל לאנכרי
 לפרנסות( וזננביל נורדוי] של הנשים להתמנוה הוראה זו אין האם בוהשהאריך

 מפרים הנהת, איסור ככלל שתא עיז שכתבת עליך והמהני . הצבורעל
 שוה. הזהא כלשון שב'ממש והראה בהקדמה עי' . )6*ס ררגשת ולא , ר*תלשיכ(,ת
 מז*ל.. כדרשות ט*ם לעשות ה*ו 3כוא ואם , כהלכה שלא כתורה פנים מנלהנכ"ל
 פי. על לנו נראה שלאמה

 הו ו;ל חר6ה. תורה ח*ו לעשוול נובל הנלן
 שו]הש, אח* מה ומשן הקדושה, התורה שלבאלהות אמיןי 6 איננו. ש איש הוא בי כלל מהפלא אינניכשרנוביץ
 התלמר! קיצו 5ס' ויל . העם ברמ תפתחה ו טצרה שוצערה אומר"היע
 1הקלליתןשבת-ורק 5הברבדת %1%( ברכת)עמור למס'במבש
 6יוי למצוא אמנםיש

 הגןרןטון:.ש;ש;ל"ט מהמושנ ]
 עצמה. ".צי הקיפות יש.ל(ל שהמלהב11מים..רבישראל

 היהדון]התהרעג אולם מעלה, של הבחוה עללה"פיע
 למ11ל ואחשוב . ר ח א ן ב 1מ להב"הןהרקל%הי ת'תנה הרמונית "יהרות עלהתנברה

 בספרר המ6תרים דברים עור להזועק למר"
 והתלמור,יותר הנבי*ים עליירי ונתעלתה באאחר היהרות:גתפתחי יבי אחו לוח שיל6 מבולםאשר
 6עשל4 אץ מה יש ועל מש", בת1רת שהיתה מהמכפי
 שלב4 )מה ובטתר , שלו 'העע מלי שאעו סה בפסקתא טע עושה 4גכלל

 רגשימן את להוריד המודרני האנושי רו" דעזפהחות לפי שאינו נליא( לאלפ:מא
 אותנג מביר אני אשר , שב4מ(רחי4 הרבנים על אמנם . .שנ"למדרנה
 ה. ע ר ל . א ל ש ם י ם ה ם ת . ם נ י א ה ז ס ע 1 , ומסורה בתורהלמאמינים

 וך ההור רבר ל ע יו ת 1 ב ש ח ומ צעיו* 4*רב הואמי
 מגן .לפ אומ ףעשו למיצהם יכטמתע. 4יך מאר אתפלא דות, היהו

 1"2 נ- א"ף. נרף הם % עם שיראו העת שבאה לי במדומהבהלבה.
 רק החפשית הציונית בורם להספח ח"ו רטנם איןבאמת

 להעמיר- אררב"
 מקוסנ*- רוב של במאמרו שראיהי כמו , הקדושה התו(יה יסודי עלהציונית

 6אמרימ, ער בגלוי לצאת עליהם הלא השבועות, לוג *המורחי' בג*וןשי'
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 21יא ה4ב3'ם ועת:-

 חתוהקק להרוס רריטתז ואשר סלהם באורנאן הנדפם טשרנוביא ה' של14אלה
 . . ) . ; : . היסו4..;אק

 י בדבריך שבאו פרמים באיוה אתך להשהעשע אבא :עתה (י:'
 המנ'ח של לספינן מקום שום שאין ט*ו אות א' בשורש כתבה ~פה א( .;., ;,ן

 פ"א ז*ל רומב*ם בר' שמבואר כמו , למלכות .כשרות נשים הויינהורבירושה
 ישראל וקדוש נאון. מו.ר ע*ר חורפי בימי ,שבתבתי.  ובה' ..עולם, עד."הזכרים* ולבני לו הסלכות וה'ה המלוכה בכהר זכה רור שנמשח כיון ה*זטמלכים
 אשר דברים על חמרה כלי בס' נרפסת היא ןוכעת זצוקללה*ה נזר אבני:בעל

 רלמה דבר של טעמו כהבתי להו"ל[ יזכני ;השי"ה' הרקסהו בא4צע"עומר.אני
 על מלך מינוי מצות דעיקר משום רהוא למלכות נלל שייכות .להם איןצשים
 שיכהוב דמלך נעטוה  ווזאה ,  )רוווה"ק רוה עפ'י המלכות שינהנ הוא*שראל

 מלכים ה' וברמב*ם , חייו ימי כל בו ויקרא המיף .אוהו ושישא ס"ת עור15
 לבבו יסור ולא שנאמר הורה הקפירה לבו הסרת על בזה'ל איהא ה*ויפ"נ
 העם  משאר  יוהר בהורה הכהוב רבקו  לפיכך יו2יאל קהל כל לב רצא,טלנו
 מצאהי לא בזה*ל כהבהי הרמב'ם ]ובנליון עכ"ל" , חייו ימי  בלהטנאמר
 קל  הרברים  והלא נוה"ל ה"ו פ'ד סנהדרין בירושלמי ועף לכאורה לזהטקור
 שפוסק במה בזה לשישהו אזיל שרבינו וכנראח , .כ:' מלה אם ומהיחומר
 טה  שם בלח*ם ועי' ת"ה  לחיוב  הומן  קביעוה בענין .ה"ח ה*ת מה'62"א

 פיהייטע רא"ר ס"ל ז'ל הרמב*ם אם3ם . ,. ימוש ילא מקרא. בזה;4נאקשה
 פסנהר' בסופ'ח הרמב'ם בם'ש נמלך רימ .רהי' ימוש ולא קרא נאמר-2אייו
 יוכלו מינוי ההילת שאינן דבירושה לנרים וא*ר למלכ:ת שייכוה שיםלהן. אין בה'ה הייבות ראינן נשים ומעתה , ואכ"ם[ בזה להאריך ויש ישראללכל
 ענין בכל למלכות שייכוה שום א*ל נשים משא*כ למלכוהלהניע

. 

 שאינל מפני
 מצווה אינן דנשים דם'ל ההינוך נס' ז"ל הרא*ה  שימח י'ל  ועפ"ובה*ת,
 מחייה מצות רעיקר ייאים בס' זקל הרא*ם כשימת דס'ל דעמלק זכורבמצות
 קעביר רמלך שליחוהי' יוטראל וכל דגטלר על המומלוה ממצות הואומלק
 וכם"ש עמלק מהייז מצות בנדר אינן כלל במלכות שייכות ראינן נשיםילזאת
 אינ ראם שליה משזי ל"ם עביר ל"ם דאיהו מילתא !דכל בהא  ו*להנוב'י
 בירושה למלכוה ראוי בנרר המה וגרים להדבר שליח נעשה לא כללואיי
 נכללה לא ולכן כלל מלכוה בנרר "ינה בת*ת ראינה כיון אשה משא'כיעכ'פ
 ,צללה*ה דגן מרנא שהפה מה עפי*ז י"ל צחות ]וררך עמלק רטתיית:בע'"ה
 כתב שאול רבמלכות ו"ל הרמב*ם על ע*ב אות הנזכרה בה' נזר אבניבס'

 מבואר ירושה שרגשלכות עולם ער ולבניו לו זוכה ה"ה המלך שמושחים!מאחר
 ולבניו כהב וברור סתם ולבניו כתב שאול רבמלכוה  1"ל הרמב*ם:כרברי
 ע'נ בא?ת ועיי'ש  רווקאעהזברים

. 
 הא דבאמת י"ל לדבריט אמנם בזה מ*ש

 בהפלין א-ח דנשים קיינל והנה בה*ת ראינו משום היינו ירושה ל'שמ-בנשים
 תהיה למען דבתיב משום ב' שהז'נ מ"ע רהוי משום א' מעמים שני בוהז"ט
 במסר_ה והנה מהפלין דפטזרות ה"ה בהורה הייבוה ראינן וכיון בפיך ה'וצרה
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 ,י4 .
 מ"5 רלאו רס*ל וע"כ תפלין הגיחה שאול בה רמיכל מבואר צ*ו רףעירוביו
 ב"פילין': אינן בת*ת ראינן משום פטורות להיות צריכין אבתי הא וקשה'שהז*נ
 הוי שאול רביהוע"כ

 ש~ון וכיון בהפלין חייבות ולכן בה*ת חייבות רנשים ם"ל '
 וא*כן מה*ה פטורות' נשים רקיי*ל להלכה כהב רךר ביה במלכות משא*כלבניו מהפי ז"ל ,הרמב*ם כתב שאול במלכות לכן מלכות ברין לנשים ירושהיש

 זאת. כהנתי ,. הזכרים לבניו רק רור זכה האמת רלפי ז*ל הרמב*ם כהכשפיר
 . בד*ה[ להשהעשעלפלפולא
 אינך רנשים נימא ראי ע*ן הרבנים כר כל שההפלאו הדבר ובעיקרב(
 והיתה: נשים מהרעטמונאים שני בניה מלכו איר א"כ בירושה א?י'במלכוה
 בקר~4 ויחי בפ' ז"ל הרמב*ן כ*כ רהנה פשומ .נראה לרעהי החכמים ירעמהם
 טעמימן משני למלכים שנתמנו בזה חמאו רההשמונאים מיהוהה .טכמ יסוררלא
 ל,רוב כ*א למלכוה איש שום שייכות אין למלכות ע*ה רור שזכה רמשעהא(
 אחר- שזה הי'ב: בעיקר וב?יהמ'ש הנ*ל ז*ל ר"ימכ"ם וכמ*ש ע*ה המלךרור

 מלכורב רין להם -הי' ולא מלכים כהנים ממנים שאין ב( , שבהורהמהעיקרים
 הקפירר לא כלל מלכות שם עליהם ראין ,ה רלהורות י"ל א'כ באריכותועיי*ש
 רכהמנו האיסור ליכא בניטים ואררבה הממיטלה ברסן נוהנ-ה נשים ההיינהאם
 רוקא. בשלהם לעסוק' צריכים שכהנים תורה איסור שזה שנראה מלכים יהיולא
 כמש"ננ תורה רין פי על שלא לנמרי שהי' מענין לשאול אין שיהי' איךיהי'

 ר"וב פי שעל אחרי למלוך נשים מותרות רבירושה מזה ולהוכיח ז*להרמב'ן
 להיווב אביהן על ר*ת פי על הסור רהי' כיון *( כלל ירושה ענין בזה הי'לא
 והוספתא: הירושלמי כשם מ*א דכלאים פ'ח ז"ל בר*ש כיו*ב ענין על ועי'מלך
 . יותר, להאריך :אין רכלא.םפ*ר

-,
 להאמיך שלא הנשים על דהשקפה.חז"ל רחזינן כיון בה' כ"כ אמנם נ( ז".':
 הרא*ה ולרעת קוזב פי על רנהרנ בב*נ ואפי' ערות נדר שצריך במקוםלהן
 ראינר רין נרר דהוי כיון והטעם להם תעיר לא אשה מ'ם עצמו פי על נם,*ל
 ע"ב, רף.ם"ר עכו"ם במם' ההוס' כם'ש בב'ר אותו רנו שלא זמן נלנהרנ

 ור:וקא נאמנוה נשים אין שוב בב'ר ערות שצריך וכיון נ*ת איזהובד'ה
 די'6ה רהיכא בשו'ע קיי*ל בזה ונם גאמנות נשים כלל ב"ר שא*צבאימורים
 מימן יו'ר ברמ*א עי' קלוה רעהן רנשיט טשום נאמנה אשה אין להלצררים
 נשים. בהם לכלול יהכן) לא בוודאי ופו*ם רבנים בענין בבחירות א'כ ס'נפכ*ז

 מברת. להסביר כתבהו. באימורים נאמן דע*א בם:ניא חרפי בימי שכהכהיובה'
 אחר רער לה וספרה רכהיב. מנרה ללמור ראין שכהב ניטין בריש ז-להרמב-ן
 וצריה הורה האמינחה ולכך אחר בענין רא*א משום התם דשאני באימוריםנאמן

4 4

)'
 א"ה:.

  נו5ך סספ?)יר גכי6 ס"ז' מ5כיס מכ5' פ.6 נרמנ*ס עי'
 כ:זיצ 'סר56 מ5ה ע.6 י"נ וסוריות סיפטיס כססרי ועי' . יסך56 פכ:.וזסהר
 ו6י5. ... פייס'ס סס. 31יר551נוי * 5גו5כוס ר6י.ן יסר56ג5
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 אחר בענין רא*א בכך מה ראל"כ באימורין דנאסנות טזה סוכרח רסו*ס:חסבר

 ולכן כלל אימ:רא ליכא נמור אונם הוא אם רל6,4ורים היברי6"תבתייאםגי
 רהיא דאסרינן האסת רלפי כיון דועורה האמינהה שפיר. חר 1 ן צ ?ל 81.

 המבר שזה ונראה נאמנת ולכן אימורא קעביד לא משקרת "*1 4ם' אף-ענת
 ארם איך ראל.כ מכרא מכח היא באימורים נאסן רע*א שם"ל יל רשץ,רברי
 תורה האסינתה דלנן כנ*ל והכוונה ב*ב על מומך אים וא"ל חביויו אצל-אוכל
 וארם חבירו אצל אוכל ארם עולם של רסררכו כיון באימורים ולנשי6לע'א
 תורה שאמרה וכיון מעם ררכי שררכ,' ההורה אומם האסינה .ב*נ עלטומך

 סאכלות שאיסורי ניסא אם ובפרט אשורא עביר ולא "וא אנום הרישנאמנים
 חל רנרר הטעם להמכיר ז"ל הר*ן וכם*ש הם נכיא אימורי תורה שלאפ"
 דנאממוע ממברא ולכן כלל אימוראי ליכא באונם וא*כ מה*ם אימולין'דהואעל
 . בכ'1 הימב ועי' כלל אצ נשים בעצם נאמנות גרר שצריך במקוםאבל
 ח!קה הקהל בזה*ל -איתא .נ~בי6 פ' במפרי והנהר(,ן

 אח"
 לי אין הקהל

 קהל בנרר אינן רנשים נראה לכם יה" אחת חי,ה ה"ל סנין נשים אנששאלא
 שכהב הספרי על בפירושו ז*ל פאררי 6הר*ד שגמ סצאהי -זה ראהאמנם
 מנין. נשים וכו' הקהלנוה'ל

 ברור ופירושו כצ*ל לכם אחת חוקה הקהל ה*ל
 ועוד אנשים רווקא סשסע ישראל כני אל רבר פרשתא בריש דכהיכדמשום
 סר*א הלכך בארץ חלק נטלי לא ונשים ונו' סושבוהינ6 ארץ אלפרנתיב
 ענ,ל נשים לרבות הקהל וכתב הרר הלכך נמכים טעונין אינן נשיםרקרבנות
 רש.1 להביא נראה ולכאורה בכלל נשים קהל דמתם הרריפ סרבריסכואר
 והיינו ה' בקהל יבואו שלא וסואב ועסו1 ופצ"ד כממזר דאסיינן סהאלרכריו
 קירושין בסהרש"א ועי' ה' קהל הן רנשים סבואר הרי ישראל בה ישאושלא
 קהל לסקרי ל'ש רבפצ*ר ההום' ד' לפרש שכ' קהלי וומשה י"ה ע*ב ע"בדף
 קהל בין ונרים ושהוקי ססזר כנון הפ6ולים קהל בין דמייתי הנך רבכלכיון

 באנפי קהל בהו לוסר וכת כת בכל שייך וישראלים לוים כהנים כנוןהכשרים
 שייך דלא ביון קהל למיקרי ל'ש דכא פצוע אכל זו"נ כהו דיש דהיינונפשי'
 'א בסרוש מבואר הרי עכ"ל ישראל אקהל מומכ נבי' רכתיב ובקהלבנקכוה

 * קהל בכלל הוא בזה ע*נ יש אם רק היינו שבתורה קהל דמתםז'ל
 והפירו'ט נשים סמעמ רקהל המפרי בפירוש עיקר נראה העיון לאחראמנם

 מבת אשה יקח שלא הפירוש בקהל לנוא הפם:לים בכל ה' בקהל יבוארלא
 מבואר וכ*נ ה' סקהל אבי' הרי ישראל בת שהיא כיון ה' מקהל שהיאישראל
 ה' בקהל יבוא רלא "לה בכל שמהרנם עו,יאל בן ליונהן המיוחםבפירוש

 בעצמה האשה דאין לפרש בוה שהרגיש נראה ה' עמא מקהל אתתאלמיהב
 הוס' בפלונהה הר' לתלות בדעהי עלה ולכאו' ה' מקהל שהיא רק קהלבנרר

 פ"ך רף כיבמוה רההום' מישראלית נר בת *שא מותר ממזר אם ז"לוהר'מ

 רהיי מ'ל רל והר"ם ניים קהל בנרר רהוי מ*ל ע'ב ע*ר רף ובקייושיןע"ב
  ועייו ה' קהל ננרר הם נשים אם בזה רפליני לכאורה נראה נלשר קהלבגרר
 הנ' בזה ריניש וככר ר'ט"י של לשונות בשתי ע*א נ'ז ביבסותהיטב



 הרב:יםרערג4ע

 קהל בנדר אינן בעצמן דנשים מודים רכ*ע בוה נראה העיקראם:ם
 היא ררי מ*מ נר שאבי' אע"פ יסראלית בה היא ראם מ*ל ז.ל הר*מא:(ם
 רווקא לכן ישראל מקהל באה ה'א ה4י ישראל בת , היא דאמה כיון ה'מקהל

 . קהל פסולי בבתם מווערים גריםכששניהם
 דב*ר מפרי ובהג' עצמ: בפני עם דנשים קהל בנדר אינן עצמן נשיםאכל

 למעם הו'א כן לא דאם נקנוה לרבוה נפ*ל רמקהל ופירש במפרי שהגף1"ל
 מניה לעיל מפורש דהרי לפענ"ך מאוך תמוהין ישראל בני אל דברמרבתיב
 נימא רלא משום נשים לרנות דבא נעזים לרבות המקריב והקרינ דקראבס?רי

 כיון להיפוך צ"ל וע*כ רקהל קרא עור לי למה וא*כ ישראל מבנידנהמעט
 ראתרבי דנהי והו"א עצמם בפני הבאים בנסכים מיירידהכא

 מנרא.
 אף דלעיל

 יתחייבו לא בפ*ע הבאים רבנמכים ח*א קהל רכהיב כיון הכא מ*םנ'טים
 נשים ה*ה . נרים רמרנינן וכיון ולנר לכם אחת חוקה מרכהיב מרבים לכןנשים
 . קהל בכלל אינן דנשים נראה שיהי' איך יהי' נשים מרבה עצמו דלכםאן

 משום נשים לרבות צריך דלכן שכ' ו"ל פררו הר*ד בדברי דברי ומריה(
 ישראל בנות למעט דאתי מש~ע ישראל בני אל דנר הפרשה בראשדכהיב
 ע*ט מימן חיו"ר החת*ם רברי בזה נורע והנה . זה כענין קצת לבאראמרהי
 ולא ישראל בני דרשינן לנשים אנשים בין לחלק מברא דיש דהיכאבם4ש
 הכא אמנם יזראל מבני ממעמינן לא לחלק מבן4א כשאין משא"כ י'!שראלבנוה

 לא הענל חטא רקוים הספורנו ~פם"ש לנשים אנשיס בין לחלק ישבנמכים
 המרנלים חמא ולאחר בק"צ הוצרך הענל חמא ולאחר כל5 נמכים צריךה"

 רלא רנשים הו*א ממברא א*כ יחיד בקרבן אף להכשיר ונסכים מנחותדוצרכו
 אמנם . נשים לרבוה: קרא צריך שפיר בנמכים חייבות יהיו לא אלו בכלנכללו
 ביה .כל ו"ל תימב"ם שכהב מה על מימהית כמופ"ה לי אשר הרמב"םבנליון
 לכתוב ז'ל הרימ רקרק בזה*ל בתכתי הנרול השם קרוש על מצוויןיטרא(*

 עבירות דבנ' לנו להורות ישראל ניה שננראין הנשים לכלול ישראל ביתכן
 י"ל כן ואם ישראל בני בתוך ונקרשתי רכתיב אע*נ וא*י יהרנו נשים נםא(ו
 לעשרה מצמרפין אי חקר סק*ו ש*ב מי' יו'ד השובה וב~תחי ישראל בנוהולא

 לענין ו*ך מ'ם עיי"ש ס"נ פי' שמואל דבר בה' בוה וקדמו טעמי הנימשום
 עצטן נשים לענין אנל רת ע5 לעכור כווטזו אמ מצוות כשאר עשרהצירוף
 הש"ס מרברי לוה ברורה הוכחה ויש . נפשן לממור חייבוה אלו עבירוהבנ'

 רכרצרה נב על אף קרה*ש על מצווה אי נ*נ על נם להו ראיבעי ע"רסנהדרין
 מעצם וע'כ עצמו לממור מהוייב ב*נ דיהף ומהכ*ה ישראל בני רקבהיב
 על מצווה אינו רב*נ לן רפשוט נהי וא*כ שם בנם' ראירןא וכמו אביזרףרהוי

 כני כתוך ונקרשהי בנדר דאינן אע"נ קרה'ש ע5 מצוות נשים אבלקרה*ש
 . לעשרה מצמרפות ואינןישראל

 בנרר דהוי משום רק ונקרשתי בנדר דאינה דא*נ קשה דאכתיאיברא
 ד"ה ובתום'. בפרהסיא הא בצנעא' הא שם בנמ' דמסקען למה א"באביוריי'

 בפרהסיא רק היינו מ'מ קה*ש על דמצתה נימא אי אפי' דבב"נ שכ' איהאואם
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 עקה'ס מצווה אינו רב'נ דקיי"ל האמת דלפי ועוד הכ' נימא נ*כ בנערםא*כ
 מצזה רףצי אביזר' בנדר אימ דזה וע"כ ו*ל דוש וכ*פ במורה'ק דיגומי של:כמו

 בניר ראינן משום מה*ת לעשרה מצמרפות אינן דנשים א'נ וא'כ עצמהבפני
 בש~ט רמוזהרוה דהא דא*נ ועוד קה"ש על מיוות אמאי אנל ונו'.ונקרשתי
 ע*כ יה!א"י בצנעא אפי' אלו עבירוה דבנן דחזינן משום היינו אלועבירות

 היכא ההורה בכל עכ'פ אך בכלל נשים נם לכל חמור מהן העבירהיעצם
 בכל( אינן דנשים כען כן אם לצנעא פרהסיא בין חילק דבזה להענירדכוונחו

 והא ע-ב ע*ד במנהררין הנמ' מקשה מה וא*כ יריא'י בהו כלל ל"ש,ונקדשתי
 דר*ת מטעמא אי לי' קשיא לא נ*ע דמצד צ*ל דע*כ כיון דצי בפרהמיאאמתר
 מפרהמיא ק'ל מה וא*כ אחרים מטעמים או נ*ע בנדר אימ עכו*ם דביאת:ו"ל
 מ"ם דונקרשתי עשה בכלל גינן דבאמה חרש בדבר בזה להעיר בדעהיועלה
 ה*ר לקמן ז.ל הר*ם כם*ש קדשי שם את תחללו דולא ל*ת נם דאיכאכיון
 עבד רלא כטאן אונמא אמרינן ולא מחללו דולא הלאו על עובר באונםיראפי'
 השם' חילל לא 6*ם השם קידש דלא 3היוא*כ

 קאי החל(ו דולא דאזרוה ז"א
 שזב ישראל בני נאמר לא דבזה וכיון ז'ל הר*מ לרעת מוכרח וזה אונםעל
 דהיר.ן רהא י"ל ועפ*ז הלאו מכח קה*ש על מוזהרוה ממילא וא'כ בכללנשים
 א(א רקרה*ש מ'ע על מוזהרה דאינה משום היינו היתה עולם קרקע אמתראניי
 שעשה זה כע"ב ועשה נן נם ואב.ם אונם רהוי ובכה*ג רחה*ש ל'ת כ,הדיש
 ראינה באשה א(א מהני לא עולם קרקע דאשה הא ולפ*ז , חה"ש כנדראינו

 מעשה בו יש בין נ"מ אין באנשים משא"כ חה*ש על כ'א קה*ש עלמצווה
 מקדש אינו אב'מ הוא אם אפי' וכשעוכר השם לקרש דמחוייב כיון אב*םאו

 בנדר אינן דנסים ז"ל שמיאל דבר הנ' לפ"ר מוכרחים אלו זדגריםדשם
 היכא לאנשים עולם קרקע ראשה שאמרינן מזה ללמור אין כן ואםינקרשתי
 נפ'טו לממזר תייב באב'מ אי ז'ל הראשונים פלונהת רזה וי"ל מעשהדליכא

 . היטב ודוק קרה*ש על מצוות נשים אם הליא שזה הסירות מרת רק רהיאאו
 ייח' בשם שכ' שפרה האהה שם בקרא שמוה פ' עה*ת רזי פענח בם' שראיתיודע

 פרעה לב בהם בטח היאך כן לא דאם ונהניירו מתחלה היו שמצריוהמצארוי
 ועהה היו שמצריוה אלא וכו' וא"י יהרנ בכזה הלא הילרים להרוגלצחתם

 מבוי- עכ'ל א' יראת בהן הי' לא מכבר אבל שנתניירו ונו' והיראן נהווה.
 ישראן בני רכהיב אע'נ קה"ש על .מצווין וגרים דנשים בפשיטות דם*למרבריו

 ו-ל מנדים הפרי הקר וככר נרים או נשים או מטעם ישראל דבני הוא.יכללא
 ען מצוויה ניורת ראפילו בפשימוה מבואר ובאן רונקרשתי בעשה נריםלעגין

 כיין וא"י יהרנ בב"נ נם רבשפכ*ר הניאה אחר מטעם לעיין יש אמנםקרה*ש
 על מצווה ב.נ אי כלל תליא לא רזה הפומקים וכ"כ חזיה רמה מסבראדהוא
 צוה רפרעה רל המהרש.א ב*כ יווא"י מצר רזי הפענח קושיית ובעילי.קה"ש
 הטקיט כאן ואין נל*ח בם' מזה וכתכהי עוכרומ בעודם הילרים את להרונ~ליהן
 . בזה יותריהאריך

 נזמ:ה שלא דמ:ילה לרנ רס"ל נהא הכתי וי דף למגילה ובח'ו(ן
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 ניסא לפרס:מי עיטרה רענין נימא פרם:מי מש:ם כעשרה אלא וותה קיראיןא.ן
 רווקע עשרה צריך וממילא עיטרה צריך ול:אה כרבים ש*ש שיתקרש נ"כהוא

 נו-נו, הנם באותו היו הן שאף מנילה בקריאת חייבות רנשים ראע"נמהזכר.ם

 לעשיה מצמרפים אין קטנים וה*ה . מצמרפוה נשים אין עשרה רצריךהיכא
 מיהו כזה*ל שכ' ש*ע מי' מגלה ה4' זרוע כאור ראיהיאמנם

 ה~
 לי מפפנ,א

 כני שיהיו ע.טרה צריכה אם עשרה שצריבה ב:מנהש"א
 מצוה:

 כל כמו
 כני שאינם ע"פ אף ניסא פרסומי משום א?א ואינו הואיל א*ר עשרההט;:נים
 תני רלא שפיר לי אתי מצות בני שא.צ הוא כך ואם כובא איכאבפרס:םמצות
 ו.צריך הנך כל כהרי ע"כ זר*כנ עומך הקורא דפרק הני כהרי ש"כ*1מנלה
 רטשום האו"1 מרברי ומבואר עכ*ל מצוה כני עשרה כולהו רהנהוע'2רהן
 מצטרפימ קטנים רנם רס"ל וכנראה מצוה כני רלאו כהנך נם סני ניסאפרסימי
 ע"ב ר"ד מנלה ההוס' כך' זה פי על להעיי ויש מציה כני ה"ה רנשיםלעשרה
 נבי רהא לרבה מורה ר*י ע*כ הא אחר טעם לר"י רלמה שהקשו ור"יכר*ה
 ור*א רכ בפלוגהה פליגי ור"י ררכה י"ל ולכאורה אחר מעם ליכא ולולכשופר

 עיטרה רצריך כיון כ"בת ההורה רבקריאת ההוי41מ וכ"כ עשרה צריך כזמנהא'
 צריך לכן יעבירנו שמא נזירה ל"ש לר*א א-כ יעכירנו שמא הנזירה ל"שר:וקא
 אמ אפילו כעשרה מני רהכא כיון א'ש האו"ו לדברי אמנם אחר לטעםר-י
 להרץ צריך ולכן בעשרה אפי' יעבירנו שמא לנטר יש שפיר מצוה בניז:ינם
 ה*ח ממנלה פ'א ז'ל הר*מ לש:ן כדקרוק קצת להעיר ויש . כמקרשר:*מ
 ואין נדולה עיר כאנשי וה*ה קלקלתו הקנהו ארמ* .כגי עשרה שם איןיאמ
 רבפחות לי' רמנא ז'ל הראכ*ך שהמה כמה והנה עכ"ל כי*ד אלא אוההקירין
 רם'ל לשימהו ו*ל רהר'ם בפשימות האחרונים ה' כבר כפר בגרר אינומי'
 מדןרי לרקרק כהל"ו שם הלח"מ .וכם'ש שלהם ככיהכ*נ דקורין הכפריםכבני
 ז-שלא משום כזטנה אל." לקרות א*א הרי עשרה רליכא כיון וא*כ ז'להר*ם
 ארם* "כני עשרה להוסיף ז"ל הר"מ רקרק דלכן וי*ל רוגקא כעשרהכ:טנה
 עשרה דלענין כזטנה שלא קורין נ"כ עשרה וקטנים נשים כהצמרפות איכאראם

 שנתן , ז*ל הרי'ף מרברי אמנם , האו"ו וכי' כ.ר כעשרה סגי המגלהרקייאת
 כיון תי*ל לזה צריך רלמה עליו ותמהו יעכירנה שמא כמנלה דנזרינןב;ם
 הנאון יר*נ ככור שהעיר עפ"מ וי*ל כשכת לק,4והה שלא גחיו מר*ם רקרהוא

 ו'ל. כרי"ף הוכא הירושלמי דלרעת ח'כ יואב חלקת מפרו כמוף '2י'נוקינסק
 להיל 1שמחה משתה רימי השבת לאחר הסעורה עושין כשכת שחלרפירים
 4אין'1%שק4 כיון בזמנה שלא הוי שכת וא*כ שמים כירי ששמחתה שבתיצאה
 ב'ן ההכדל כל שזה ז"ל המו'א וכמ"ש נימא פרסומי ליכא ושמחה כשתהכה

 התורה לקריאת דמיא הא יעכירנה שמא כמנלה נורינן ואיך לשלב*זב:טנה
 'אך,י*ל הירושלמי על פלינ דילן שהש"ם הכריח זה דמכח ועיי"שכ.טכת

 בעשרה אפ4 ולכן רירחא כקביעא בקיאין ראינן זשל הר"ם הומיף זה משוםראררבה
 משאינ וכעשרה וראי רהוא כשכת התורה לקריאת וא*ך יעכירנה שמאנזרינן

 לץ. ; רירחץ' בקביעא בקיאין ראינן כיון בעשרה רהוא אע'נ המנלהבמריאת
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 , הייים ברנריך להעיר אמרתי זה את
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 ברבר הויכוח אחשוב
  הוה"ק בד' אומן אמונת יאמינו אשר האנשים כי למותר הנשים בחירתשאלת
 האשה תענרת הק' תורתנו רוח עפ"י כי להורות מוכרחים והמסורההכהובא

 אומי חיל אשת כשירו זידם מכל החכם ורמלך ביהה הליכוה צופי' להיותרק
 צופיה אשר החיל אשת ע"י כי , ארץ" זקני עם בשבתו בעלה בשערים"נורע
 בכיה ארץ זקני עם לשבת בעלה יוכל וה ירי על הענינים בכל ביתההליבות

 המ"ך ע*ר עלה לא ואת אך , חרל ררשת לפי הסנהררין בזקני אוהמחוקק,ם
 ומי , האשה מתפקורה זאת אין כי ארץ זקני עם תשב בעצמה שהיאהובם

 מוברח לאשהן ומבעל לבתו מאב נררים הפרת בענין בהוה"ק באמהשיהבונן
 עושוה שהן ומה עליהן בעליהן רשוה או אביהן רשוח היו הנשים כילהירוח
 לרעח הוכת;י מזו ונרולה , מטוה בפ' ינך בכלי נא וראה , דעהם עלעושות
 שרוצה או הקרושה מאמונתנו פונה שלבו ומי עייש'ה. טשפטים פ' כל'חבס'

 אשר הדברים כל יועילו לא , ורור רור בכל החיים עם התורה אתלהתאים
 אנכי רואה כי ספרך אה שתרפים מסכים אני בכ'ז אך , חו'ל מד' לונראה

 השאלות לננר בערך והקטנה הראשונה השאלה רק היא הנשים בחירתששאלת
 נהי'ן ולזאת לבגוה, שירצו הארץ בנין לרנלי ובאות הממיטמשותהנרולות
 הנאי את לדצעאים אם האלה החמורות בשאלוה לרון איך ויםלר בסיסלהעמיר
 התורה את למש!ך או והמסורה, הכהובה תורה'ק רוח עפ'י והנזרההבניה
 , החיים תנאילפי

 ציון חובבי בימי לה קודם ושי , הציונית התנועה ימי בראש,הוכבר
 כאשר , העם אהר עמר בראשה ואשר משה* .בני בשס הכת נתיסרהכאשר
 פנה , החיים שאלוה עם שתתאים צריכה -שהתורה מאמריו את ~חה"עפרסם
 ציון מחובבי נ'ב טהי' מוואלקאיויסק ז*ל יהונתן מו'ה הנ' כבור במכהבאליו

 לסונ החררים מוכרחים עי"ז וכי לעשות אומר אשר הנדר פרצת את לולהראות
 .יחהרו ואשר המה ח?שים אנשים מנהלי' שרוב ציון בחיבה מלהשהחף-אהור
 אין כי , העס אחר לו השיב ואז , לירם הסמשלה רסן את לקחת עוזבכל
 לפי תהפתח שההורה פרמית דעה היא רעתו אך מעשייה, לרפרמיכוונתו
 עהה אמנם הורם. עם אנחנו' שנשמפים בעצמנו שנרניש מבלי החייםצרכי

 בחזקח כי צעיר' .רב ר4 הלמידו את אנו רואים הממשית היצירהצראשית
 להתאימה המסורה ההורה א" ולשבט , מן.הרת הטרינה אה להרים רוצהאיר

 מיס לקחו שבהם המובים אלו המזרחיים והרבנים המוררניים, החיש.לצרכי
 פניהם אגה ולראזח המשמר על לעמור אנו צריכים , .ישוחקים פירנלחוך

 האמת כי ונג~ה , חז"ל ומר' מהוהיק אנחנו שנבין כ~'ש דעהנו ללברר~וערות
אשר

 הוא-

 בארצנו חפצים אשר הקדושים ישראל כל על יאיר לנתיבהנו אור
 אך כי ח;*ל ועפ"י האמת נביאי עפ-י ההורה עפץ ישראל באיץ ,הקרו"ה



 הרבניםרעת8ע

 1 בעזהי'ת ונצליח ה' בית העולה בססלה נעלה זהבדרכמ

.י באה*ר הרוש*ת ירירךוהנמ
'. 

 * '*י ברהי*ל רפאל רןמאיר

. המכתב:בשולי

 ברברים לפלפל פנאי לי אין והנה . תשובתי על שהעירות מהראיתי
 הספרי בלשון שהעירות מה א( : פרטים איזו על בקצרה אוחך אעיר אךאלו
 הבחירה ביה ולבנות מלך להם למטת לארץ בכנימתן ישראל נצטוו מצוותשלש

 וא*כ הם מחתא בחרא השלשה נכל המצוה וע"כ עמלק של זרעוולהכריה
 בנין ה*ה המטים על אינם מלך ומצות עמלק רמחיית רס*ל ז*ל הרא*הלדעת
 טעמא מהאי זה לפי אך , בזה כ*ת העיר יפה כי אמנם אם . הבחירהבית

 שפסק כיון עמלק ובמלחמח מלך במניית מצוות רנשים 1*ל הר"ם שרעתמוכרח
 נכללווז אינן רניטים נראה שלרעתי אניר האמת אכן , ביהם*ק בבניןרמצווה
 מ*וות ששלש רם'ח מצוה המצות בס' ו"ל הר"ם שנ' וכיון צבור שלבמצוות
 הנשים אין ממילא ואיש איש לכל ולא הצבו. על המומלות ממצוות הםאלו

 נשים ואחר אנשים  שאתר  הבחירה ביז בהל'  ומ'ש , גלו נמצוותנכללות
 נכללות אינן הטקרש בית בנין במצוה אבל לסייע רק היינו בבנין למייעהייבים
 מ'ע הוי. ביהמיק רבנין מטעם ז*ל הר"ם ררעת כך נ*כ שכ' המורי' בהר)ועי'
 שכתב עור ועין-ש בפנים: כם"ש לרחות יש וזה * בלילה נוהנ ראינושהז'נ
 טמצות גרע ראטו פשיטא רזה , בממונם , לסייע רחייבות ו'ל הר*ם שכ'רהא
 המקרוש( לצורך שריא אף שקלים במצוה ראינן חזינן רהרי תמוהים ור'צרקה
 בית לנין, היימ נ' שבמצוה המצוה בס' ז*ל הר*ם בל' לדקדק כתבמובח'

 נצטוו .מ'לות שלש הפפרי לשון העתיק מלך מינוי מצות קע'נ ומצוההבחירה
 שלש הטפיי לשון העתיק עמלק מחיית טצות קפ*ח במצוה אמנם ,"ישראל*
 בכוונת ז'ל ירהר*ם מזה ונראה הוא, רבר הלא ישראל' .כני נצטוומצוה
 במחיית אמנ6 , הצבור על המוטלות ממצות רדיא כוון הזכרים על רקהספרי
 לכן מצ.וות נשים רנם בזה נטעה שלא ביהיר גם שייך רלפעמים כיוןעמלק
 ולא ישראל בני ררוקא להורות ישראל" .בני הספרי לשון. בשינו* בוההעתיק
 נ*כ ז'ל הרא*ה רקרק ואולי . הח:נוך בס' ו'ל הרא"ה כר' והוא ישראלבנות
 ,ה בלשן ' כ"כ מרקרק שאני עלי רעעמה ]ואל כן כתב ולכן המצות ם'בלשון
 באמונה מלאכתי. שעשה הטעתיק עלינו שנאמן , מערבי העתקה- שהואנרקכיון

 בשהי נאמר שלא מה .בני' מלת כאן כתוב ה" ערבי בלשון במקור נםוב0ח
 שמרקרק מה ה4יר מת טומאת מהל' פ*א במל*ם ועי' , הערמוהמצוות
 .ןןנ'ל -::; 1 ה'ן אות נח פ' כל"ח בס' עור וע' * בפיהם*ש ו*ל הר*םמלשון
 ה'טאלה נדנר מתו*ל( מאיזה )נם פולין ונדולי מובני ותשובות הסכמא ב*ה ישעוד

 רב12 רוב דעת כזה ישפע אשי ער טפתין הנני כי יען דבדיהס ~עז הדפסתי ולאהזאת
 תשובוה לנ' קדימה דין ונתתי . שני בחלק מיוחד בקונטרס רגריהם כל ג*ה יודפמו ואופולין
---5_וופש444_ המו*ל ' . המתירים דברי על ברורה ותשובה ארוך ביאור בהפ נפצא בי יעןאלו
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