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 בהבחירות הנשים השתתפות שאלתוהפומקים, .. ן
 : הפרק, על כעת דעומרת בא'י המימדת.לאמפה

 בנידדן ב"המזרחי* ח"א של מאפרו עלוהשנות-
 . הזאה השאלה; .1

 כל )על הא:מרים, ומעמי שרשי קצת אבאר מתחלהוהנה:
 להשיכ שיש ומה הנ*ל הח' שכ' ההשנות אכתוב ,טורש:,1
 . בם*ר וברורים נכונים ברברים ההשגוה רבריעלן

 א. שורש .:
 שים שנא' במ"כות אשה מעמירין אין ה*ה פ*א מלכים הי ברנמב'םא(

 ה ו ם י ש מ ל כ ן וכ , מלכה ולא מלך ע*ךי(שים
 משה ועמף לכ, איש, אלא בהם ט~נין איןש5השראל

 רמלך הררשא רק איתא בספרי ורפלמ במפרי, הדברים רמקו כ'וגמעץ
 אמנם , *תא וכף משימות כל וכן הרמב*ם רבוי מק" אבל , מלנהולא

 איהא נכרי איש עליך לתת הוכל לא הפ' על לגפ הנגדא צפרהאב~*יקתא
 מינן אשה :אק:41י"ל

 שאיי
 על פרנםה אשה םםנין

 כר' יר'-ו?
ץ'

 הכ*ט לפמ מם
 זהמע"

 כןץ בם(רי גם
 פרנם ממלם ש*ן אסח מכאן נכרי איש פנצק על זה בעץ איתא.בכפף51ידמ

 אין אם דגר בכ"ם בנם' כמבואר והיינו מישראלז אמו שתהא ]ערעה:הצבור
 רק בקרא, רמבואר למלך ול*ר ושררה, לשום אותו ממנים אין . מ:שראלאכוו
 רברי עכ"פ , אחיך מקרב אלא יהיו לא משימות כל מרבינן תשיםמשום

 : בפסיקתא מפורש מקור להם ישהרמב-ם
 .' והוא , בא*ם מנם'. נם רמוכרח נראה וומב"ם של רינו באמת אכמבםב(

 דאוי ואינו ממונות דיני לרון שראוי ויש ע'ב .ם'ם נרהב5שנה
 לאהויי ראתי בנם' ואמרינן נפשות דינילרון

 , לר"נ ופמול לר.ם רכשר נר:
 ריני לרון בשר מישדאל אמו שאין אע*פ . נר סמהם מיירי רהנם: רש*יןיעת

 ויבמות ע*ב ע*ו בקידושין אמרינן אעפ"כ ג הרבד ביאור וכמש"לבירושלמי כמבואי לרון פסולה אשה רהא זה בענין מאשה עריף דנר הייטטונות,
 ש:ם רכתיב משום מישראל אמו אם רק שררה לעןם הנד את ממנין ראיןסוה



 מצוהטלחמתש

 ובנמרא , קטנה שררה( הנירסא )בר*ן סגהררי אפי' שמ וברש*י וכו'ה'2ים
 של שהן פעמים השלהין בית להשקות )פירים*י נרנותא ריש כ:רי רישאפי'
 ,בפ*א רדמב*ם פ' ונן חבירו( של בעמו איש ישקה שלא שימר וממניםיבים
 מהם רמכשי רש'י לשיטת הקשו והראשינים בכ*ם התוס' והנה , מלכיםמה'
 ומנ" ב*ר מרי לר' אכשרי' ררבא ביבמוו2 ר0בואר מהא ממונית לדינינר

 ממונים נבאים דבבל בפורסי )וברש*י הוי מישראל ראמו משום רבבלבפורסי'
 ישראל. על פרנס למנותו אסור בעלמא דנר ויאע*נ ישראלעל

 כיון האי ובו'
 ואפי' הוא שלני פי' וכערוך בף קרינן אחיך מקרב מישראלראמו

 ממונ"
 על

 הא מוכח , ע44ש( סנהררין וכמו העצה ושר ומצוה נניר ובא.'ב , ווקים :ה
 רכש" רש*י כ* א4ך וא'ב פמול מישראל אמושין

 מישראל אמו אין אפי' לר*מ
 עבירנא אנא דאמף ניורא בהדצא ע*1 בקידושין רמבואר מהא הקשוזכן

 ור4מב*ן . . פסול לא'ה הא מישראל ראמו משום עלה ואמרינן רמתאשוירוו:א
 רמילי משום רה"ט רש*י לרעת לפרש כתבו ק"ב יבמוה והרשב*א מ"היבמוה

 אמו שההא בעינן ולפיכך למלך קצת ררמי משום ממונות מריני עריפידשררותא
 רמי ארמ של וברצונו ברע,זו התלוין שררוה מיני רכל פשוט וההסבר א*רבישראל
 כמה לענין אפי' ברצונו התלו" שררה רועא במקצה רגו5ך 5שררת זאח,מררה
 כמראה אלא זה ראיו בלל שררה זה אין בד"מ לפסוק משא*כ , התורהדיני
 רדין ובחילושי ודב ורצונו רעתו בעצם כ% תלוי ולא התורה פסקה כךלהם

 ר*ת חבירו את רן רנר רמבורר ק"ב מיבמות המתירה לתרץ כן לעסנהררין
 ראמר" רהא ממונומ ריני רן_ רנר מבואר ונרה ובמנהררין רן אינו לישראלאנל
 בנ*י של לר'ם דבשר אמרינן וכי בר*ם קבוע ריין למנוהו היינו א*ח רןדנר
 עה*ה ה4יב,א .שהקשה מה א"ש הר*ן )ועפ*ר 1 ובריעבר באקראי רווקאהיינו
 היפוק עבו"ם למעט לפניהמ השים אשר רל*ל מ9צי הר"ם בש6 משפמיםפ'
 3יחא ולפןך.;דדלן , ע*ש אחיך מקרב רנפק*ל לישראל לרון אסור לר ראפ"לי'
 ולשימת י. באקץאי, אפי' אסור עבו*ם לפני משא"ב באקראי לרון מותר נרדהרי
 וברמבץ ח*א חוימ נוב'י בשו*ת ועי' , כשר רנר לר*מ רממ ניחא פשומדש*י

 4, ואכם"5( .ואבטליון שמעיה לענין שם ובריב"א מ?היבמות

 לרון שמותר אע*פ ונה בר"ם מלרון עייפא התמנוה מיני רשאר מבואר1:רי
 הפסולה נווראי לרון רפסולה אשה כש*כ א*כ שררה לשום אמורבר*ם
 :: . ' . : התמנותלשום

 אב? ירחשם הרבינו רעת הוא וכן רש*י לשיטת אלא אינה זו יאיה אולםו(
 ראף והרי"מ הרמב'ם רעת ושא וכן ראשונים ורוב התוס'לשיטת

 לבאורה: רא4ה זה אין א*כ מישראל אמו אין אם לרון פסול נרלר'מ
 לרבנן מעתה "לא ע*א פ"ח בב*ק רהנה אחר באופן הראי' לשימתם הל'אך

 איק אלא לר"ה נר לך תקשה ולמעמיך אמרי במלכות בשר עבריהא
 9'ח-מאשה ומת' לעהות כשר עבד יהא א*מ , שבאחיך ממובחר אחיךמקרב

  והרי בכ*מ וכ*ם לערות בשר רנר פשם הרין והנה , עיי*ש לערוהשפסולה
 רכהיב משום פסול שררה לשום למנהש* לענין אעפ*ב לכ*ר נמור כישראלדוא



 1;ב מצוהמיחמה

 אהת על שבאמיך ממובחר דצי לא ונר שבאהיך ממובחר ררשינן אחיךפקיב
 לא דבתדאי שררה לשום דפסולה אשה למעפ יש וו דמדרסאבו*ב

 שררה שום בש*כ דש(ורה מן פסולה לעדות אפי' דהרי שבאחיך 6מובחר. נקרא"
 בתום' מובא ה*ה פ'ר קירושין ירושלמי ועי' פסולה, רבהדאי מערוהדעדיפא
 מלה אלא לי אין מלך עליך תשים שום כתיב מלכים מה' פ'ח ובכס*םבכ*ם
 מנין ברצועה ומבין ריינין וס51רי צרקה ונבאי הרבים שוטרי לרבותמ:ין

 שכאחיך* ."ברורין מן .אלא ירדה לא עליך שהמני' כל ונו' אחיך מנדנ מ*ל,
 כן אם שבאחיך הברורין טן הוי לא בווראי ואשה במה"פ, ;עיי*שע"כ,
 קושיית לתרץ שכתב טה 1' ס? הו"ם בנתיבות וע" . שררות, מיני .לכלפסולה

 מראורייהא הוא ד,מי6 ~אמה למנותו ראסור רנר שכ' ק"ב .םיבםות')והקצוא*חי
 ממובהר הוי דלא זה מפעם ולפמיש .עיי*ש תשים שום בבלל דהוימשום

 : שררה לשום מה*ת פסולה אשה נם א'ב שבאחיך ומברורין.;
 מלך במפרי רמבואר לפ"מ הרמב*ם של רינו להוכיח יש פשומ י421שךמ1ןי(

 מצינו לא ובגמ' . , ממלכוה אשה ממעט רקרא הרי מלכהולא
 יצא זמלכוה הורה כרית אמר לא איתא מ"ם בכרכוה אך זו ררשאפפורש
 ע-כ, בעבדים ולא כנשים לא שאינו לפי ומלכות הורה  בנשים שאינו לפיבריה
 . פ"ח בב'ק וכ*ם במפרשים( )עיי*ש בנשים אינו רמלכות הרין רמבוארחרי

 דפט:ל השים משום חכמים ררשו ממלכות הקרא דמעמי' רנר .כמו ברור א*כ'
 מיני לכל פסולה נ"כ ממלכות הקרא דמיעפה באשה נמי כן משימות מינילבל

 בספרי כדאמר זה'ל שכ' ע'א ל' שבועות ו*ל ברימב*א ומצאמי ,משימוה
 הרי ע*כ משימות לשאר וה"ה מלכה ולאמלך

 וכם"ש הר*ם כשימת רם"ל.
 כל וכן וז"ל הר*ם לרברי וה מקור שכ' מפר בקריה ז'ל להמבי*מ נם,צו*ר

 מהכא ליה ררשינן שררה דכל דכיון איש אלא סשיסין אין שבישראלמשימות
 . הרימנ*א וכדברי כמ"ש ומפורש ע*כ אשה ולא איש לענין ה"נ תשיםמשזם
 עה*ת בפי' ברלב*נ1עי'

 שכ-

 משזם מלבה ולא מלך הספרי ררשת במעם
 בירה לממור דאין שררות מיני בכל ש2יר שייך וה ופעם , קלוה דעתןשנשים
 ומוכרח ב2סיקהא מפורש הרמב*ם יטל ררינו דבר של קיצורו , וו"פ והממעם

 נם כן ומפורש בגמ' מקומות וכמהממפרי
. 

 : בראש:נים
 לרעה גשים לבחור היין מצר מוהר .אם שלפנינו השאלה בנירון כמער:וקה(

 בבחיריה להשתהף סוהרות אמ דאסור ואה"ל המיסרהלאמפה
 )כמשיל מראזרייתא דאסור לעיל ס'ש סכל ברור ריאשון הפן הנה ,לקלפי

 וכ*ש שררת: מיני כל דמרבי תשים שום משום לרעה לבחור.נשים6הקצה*ח(

 כל לפתור ההי' א*ה ובירי א*י יהודי כל של כח באת שתהיה כוהמינוי
 ברמב"ם דמ2ורש לפ"מ דאסור פשופ ישראל ארץ יהורי בחיי שיעלו השאלות;

 להשההף מוהרוה אם השגי מפן אך , מכ'מ מגמ' ומוכרח ובראשוניםז~פסיקתא
 : הנ*ל בכל מפורש אימ ליפיבבהירות

 הט;ם רהיי כם*ש מעמים מכמה אימור .יש בזה הגם בחר נראה'ישמנם
 דנשים משום רהוא הרלב'נ כ' נשים מינוי ההירהשאסרה

. 

 קיוה רעת:



 מצוהמלחכ2;4

 באיש שהבחרנה להיות יכול רהרי לבהור נ"כ רחם.רוה פשנט וה ממעםא*כ
 ,כן נם זה,'הווו והרי , לרעה אשה בזחרים היו טשאילו יוהר ונרוע הנוןשא.נו
 הזנינת בשיווי בע*כ הנשים את ל;כית שרוצים בחו"ל והמורחים הציוניםמ:י,נת
 שונים אטצעים ע*י עליהן "הששיע בנקל יהא קלות שרעהן שה3שיםבח.:כם

 ן .( : בסזיהים או בציוניםשיבהרו
 מישראל מלך עלינו למנות שנצטוינו ז"ל תצוז מ' בחיגוך רמבואר רערר1(

 הצבור על המומלות המצות מן וזאת וכו' היורש ביר המלוכה להעמיר וג'כל. שנצטרך ~בה ההיה אם חרעו מלך למנות לרורות נוהנה זוומצוה
 כאלה, ענינים לעשות יאות להם כי הזברים עלכולם
 ולא יאות שלהם הזמרים על רק מוטלה מנוים שמצות להריא הרי . 3ע

 לבחור לענין משיכוה סיני כל סרבינן השים דמשום כסו פשוט א"בלנקבזת
 דק הרבר י"ות משימוה מיני בכל ה*ה למנות לענין ה"נ אשהרממעמינן
 שאר או סלך סניית בין נ"ם אין שיהיה טעם מאיוה כי לנקבות ולא";כרים

 . : וז"כ משימותמיני
( 

 הכשר לעשייה אף בה היינת האשה ע]אין רבמצוה רמצינו יפ"מ עוי*ל:(
 או"ח בשו*ע הרם*א הביאו בהנ*6 ר*ת שימת והוא פמולההמצוה

 יוי על בטלית הציצית לעשות ;ו כשימה לכההלה לההמיר ריש ט'א י'רמ.'
 כשרה אינה שהעשי' מגרולים שסעתי שפ"ו בחינוך )וכ.ם נשים 1לאא3':ים
 ור דלשימה שם ובמנ"א בעשי' אינו בקשירה שאינו כל טשום וטעמוכנ.:.ם(

 לעשותה רשאיה אינה ומוכה לולב כגון בהן סחוייבה ראשה שאין מצוהנל
 להיות צריך המינוי הכשר אף באשה פמול המינוי נוה את זה בענין ה-3א*3
 נתיר ראם הרבר ברור הטעמים אלה כל וסלבר . בנשים ולא באנשיםרק

 תשרעעפנה לא זמן איזה שבמשך ימלט לא לקלפי בבחירות הנשיםהשהתפות
 * השני בפן גם ה; אמורוה ההורה רלטעם ברור לכן ב"ר "קל כמובן "דעהג2

[.
. 

[

 בע"ש* רברע אל שנבה וקורם . המשע המאטר בעל לרברי אמא :3רעו;ח(
 : , הנ*ל הטאכר של ההקרמה על רברים איזה אכתוב זהשורש

 התורה מן איסורים הרגה התירו הראשונים רורות שחכמי אנו רי"ים :ו;.'ל
 התירו רוי המרינה הגנת ררישת משום השעה לצורך מררננן איסוריםומכ'ט"כ
 ייט )שכת הרשית מ?חטת אף אלא נלנר מצוה טלהמת ולא כ'טכתמלהמה
 ). ' , ע.כ , מלכים( הלכותר*ם
 .הרבה התירו החכטים אשר כזאת שסע מי ! רעהא מהאי ליצלןרחמנא

 החכמימ לא ורשוה, מצוה ממלחמת ומ*ש מקום, ב:ים כה*תאיסורים
 באופן שבת מלאכה אסרה לא או התהיה בעצמה ההורה רק זאת אתהתירו

 אל4 יריחו נכבשה שלא מציני שמן ה'ח רשבת פ"א בירושלמי כמבואר ,וה
 הסולו השביעי ובי:ם וגו' ימים  ששה תעשה כה ונו' ה' ויאמר רבהיבכשבה
 השמועונ ומפי . במפרשים עיי'ש שנת היימ וה השביעי ויום , וני העירצה



 6ג מצוהמלחמה

 . ההמכ'ם( )וכ-נ כשכת "ש ר*ל הרשות במלחמה רמיירי ררתה ער שט"אלמדו
 יקרא ואה *כי . בשבת אק תמיר מלשון בשבת 5המ*ק עבורת ,שההיריוכמו

 יתרו במכלתא ומבואר , אתמהה , בשבה בדם'ק עבורת התירושהחכמים
 והיינו נאמרו אחר נדבור ל כבשים שני השבת וביום יומת מות מחלליהובכ*מ
  וובמלחמה שיב"ם ו?לה  התהיה ההירה וכן , בוה וכמקא"ה נאסר לאשמעולם
 נ*כ י*ל נשבת אף דמותר השבת ירם ימש נן בהזחילוהדשא

 בכלל רהוי.
 שהחכמים אלו בכל נאסר וכי . בשבת מילה וכן מקוסם( על יעמרו אםסכנה
 מלהזכיר חס . ענינים לשאר סרעתנו לרטת שנבוא כרי מה*ה אימוריםהתירו
 באלו השבת את אמרה לא או התירה עצמה שיוערה ברור אלא , כאלודעות

 ווה , הקיא בפין השמועה מפי קבלה .לחכמים שהוה או מפלש.דגוקומות
 *(: להאריך הצירך מן ואין 3שמשברור

 כ6ן סנו"ס ור6י0י סג"ל סח'. סל .ריחלנויד" סי )ירי כ6 כחכי 6חר"(
 ו6כתוג . 6מסיס ס6יגס יסווות ע'פ זס דרך ל1 ססלל כספרו 6זי5לסיטתו
 ן : 3סס לסעיר סיס מס גמרןנק'15ר

 לפעמיס יעקרס סרי חד6 531רי .רנק 61ת1 כ"3 ומכות מס6מ'0
 זז: גננזר6 סיס ספי' לכ5 , כל5 לית6 ז0 מקר6. סל פסוקוסק3לס

 כמ"ס - קכלט ע"פ ס6מרו 0ייגו חד6 ונ5רי רכגן ר6חו 5פי' לרס"י6(
 6ר3עיס כמספר סקר6 ופי' גסס גדרסח ססתורס כגורות ע"פ 16סריעכ*6
 מקר6 50 פסוטו 1011 6רכעיס 6חריו לקרות סגורס 6רכעיס סוכס ססו6מגיין
 : כפסעי' לס ילופרס זו ורס6 לי' סמיע ל6 ור,י רכריססל

 למגיין כסמג,ט סמקר6 ורך סכן לתרן סג' פסיוס כסוף לסר6"סכ(
 מוגס 6חת פחוח'שסיריוה

 16חי.
 6חד. חסרון על מסגיח 61יגוי עסיריו0 3חס13ן

 . ע"כ . יכגו 6רכעיס וכן ס3עיס מ5רימס ככ6ס יטקכ לכית סגפס ג5כיו"3
 ספי' ז'ל ולסר6*ס .ומכו6ר

 6ת~
 דרך סכן ס6מרו גייגו חד6 531רי רכגן

 : סו6 כ; סתורס וכווגחסעקל6
 ס6פי, חכמיס 6מרו לפיכך סכ' .סגסורין מסל' כפזיו סרמ13ס לרטתג(
 6רכטיס 6ל6 סכסו ,םל6 גמ65ת 6חת לו יוסש ס6ס ל'ט 16קו מכין גיותרסכרי6
 ססו6 סייגו חד6 וכ5רי רכגן ו6תו ספ" לסרנוכ'ס סרי ע"כ. לו,סר16יות
 סכס"מ: כמ"ס 6סמכח6 וקר6 ממםמרר3גן

 פירוס ל"ט טלקות חל ז0 כטגין 6ין 0ר6סוגיס סל הפירוסיס לכל6"כ
 י ד"ח כפ"ז ע0"ת סרלג"נ כפ" וט" . מקר6 קל ססוטו עקרסססקכלס
 מגמר6 סחמיסים ע)יסם 0כ' הק5*ס מ' כחיגוך עי' סרמכ"ס דכרינ51עיקר
 וכדגר' ,. ל"כ וכ*ק ע'כ כ'3 ווף כמסגס ע'6 ח' מכוח ועי' ן גמג"חיעיי'ס
 ספ'טז הרמכ"ס וגדנרי מסג'ל ח16ד סתמו0יס ס"1 רו5ח מסל' ספ'ססר6כ"ך
 . : ו6כ.מ[ וכמ6'0 סגסרריןמסל'

וחזמ



 מצוהמלהמןם

*
 לכת1ט ישר-ל גאוץ בית או קרקע הקתה לישואל וההיוו ען"כט(

 לא אש. ישונ שמשומ פ*י( )ב*ק גשכת א"י' אונועליו*
 ן או'4; שאלות סתט כהדי הטריניות שאלת הרי לא ולפ"ז רבנןזורו

 איל לשימתו ואולי . כן סיימו שם שננם' נכרי* "ע"י לכתובשכח ע"ני
 ' .. 4 בכלל זה ונם התורה מן איסורים הרבה התה"ושהחכמים

 , שאלות כמחם המריניות שאלת הרי דלא מוה ל~מוד שרצה הרין בנוףער!וה
 חגנ לנתוב התירו רלא ש*ו סי' אוגח בש"ע הרם*א לנו שפסקלפ"ם

 רק אשור ראינו. שלהן בכתיבה רק בא? בית הקונה את נכרי ירי עלבשבה
 שבות דהוי ונמצא האו"ז( )לרעתסררבנן

 רשבו"
 חמור , לא (ו*נ. מצוה במקום:

 כן גם שהותר' מצות משאר מרינ,ות שאלה שהיא א"י ישיבת מצות זהלענין
 רשכות: שבותאצלם

 ררק מריניוה שאלוה לסתמ כלל מזה ללמור אין נ*נ השימות ישארדאפי*
 לא אבל בא*י בית או קרקע כדקונה אץ ישיבת מצותבדברשדצאמעצם

 הארץ ישוב לעצם כלל נונעת שאינה ונדומה שלפנינו השאלה נידוןנעין
- * שבות שום רווי:ץ רלאכווראי  לא נרידא א'י ישוב בסצות אפילו ועור 
 היינו רבנן מרו לא לענו"ם דאמירה זה שבוה והק אחר שבות שהתירומצינו
 אבל א,י ישוב מצות במקום נזרו לא לעכו*ם אמירה איסור על שמרובשעה
 ו12נ מצות 4מקום אף נ*ב אוא חל פלונ ולא בכ*מ בסתמא שנזרו אחרשבות
 ' מעות של נים 6 דמראה הא*1 בשס ההנ*א ממ"ש שם בם3"א ונ*ם .אץ

 , שבא אלא דאימ אע'ג , המעות לו ליתן ראסורמשמע
. 

 הרא*ש כתבו וכן
 לומו שתר מע"ש כשקנה אלא בשבת לקנות דאסור במנ*א סובאוהריב*ש
 דרג רעכצ-ל בפם*נ ועיי'ש ; המנ*א פסק רכן וג' בשבת לכתובלעכו*ם
 : להכא ענינים שאר כ% לרמות שאין פשומ א"כ , בפירוש ההירו והאיסור

 דוחה אינו יחיד. וקובן הטומאה ואת השכת אתשרוחה צני שיבן כניו ליניס "ה~ר י6יי שאסיר מה לפעמים כי ען*נני(
 11 הכרעה איןלפיכך

 נתונ~
 * ע*נ הגדול', לכ"ד אלא

 כל להתיר ח*ו יוכל כאלה שוא ברמיונות ורון שבא הכותב שללדעתו

 6" , פסוסו כוירי, יו65 .תקל5 6ין כ6"נו 3נמ' רנוכ61ר 3וס6 פוךומ'ס
 וכסגגות ממרש מסל' פ'כ סרמ3"ס ו3רכרי , סל כסורס 3סס"כו3סרנוכ*ן
 . ס*נ 3סכס מסר5ס"ס 31סנסוט סר'גו רפט 5ייפכ מ4ם 6"ס וכס' טססל5ג*ר
 רק נניר ר16רייח6 רין לסס יס נזסיוקר6וח חד5 סררסומ דנריס סלוקי5ורן
 נוגנו?6 נ,וגרח 16 רנוסורם סיכ6 16 נע5)נ6 6סנוגת6 רקר6 ס6נורוננזקוס
 י6וריי65  סוי 653"ס 6כ5 6טלוכה6 רק סו6 רסררס6 פכ5*5 נוררכנןסכו6
 סיס לפי5 סג' כ156 כררסות וכאס . חז'ל כררמת סו6 סכחוכ רפסטותננוור
 ר6ורייט5 רע כוור5י זס לסתיר נוקר6 ררסו וסחככויס ד6וריית6 6'כצרגסענין
- . ססורס מו טפוהו 6ה 5פקר רק נ5תי ול6 61'ל . לו יסננוור  



 זר מצוהמנהמת,'
.,.

 אבל * כך ידתו הנדול ב*ר שנם רצא וסובר , רבים רך לצ שבתורה]4ופורים
 מה*ת אימור שום לרבים אף להתיר שבעולם ב*ד ש:ם בנח איו בוה'ז כי,;ךרע
 ולא ש,מי לא לה אין שלנו, ההורה בי רומב"ם כמש*כ , דרבנן איסורלןאפי'
 שרומצווח והאומר עולמ ער לעשו"ן אע פצווין ד*ת וכל תומפת ולא.)צרשן
 על העובר כל וכן מימה*ה(, פ'ט )רמב'ם בחנק ומיתתו שקר נביאזיי*1 ע*' ומופת אות רואה אפי' הזמן לפי מטות אלא לעולמ אינן ישראל),4נצמוו
 פ"א הרטב*ם 3רעת בל*ת עובר והמנהנימ והתקנות הנזרות על ררבנןשוטורי
 רביכ ולצורך שעה לצורך דרננן באימור מקילים שלפעמים ומה , פמרים( ),מהל'
 הכמינ, במפרי במפורש לססוך מה על לרם שיש במגןם רק ייא.]ן179מק
 והרסיונא מצינו, לא ררבנן 4יסור לרוזיר " במתם4 אבל יכדומה להקלקיל

 בפסוק החורה ונלהה ר,גטהוב נזרת זה שררי כ"ב לרבים שהותר מק*צו:כוזבא

 ומומאה שבת דוחה זמן לו הקבוע קרבן וכל במומאה אפי' בשבת אפי'.?מ;י
 : מינוה ריה .אלא זה אין דברים לשאר ראף רמות זה יחיר:ומאי קרבן)'.:אפי

.:.
 ולא נירושלסי ולא בננלי לא מפורש באה לא יי שאלה ען*כןיא( "*

 זה על אינ נרור איסור וכבנ ו,)הרונים ראשוניםנפוסקים
 , ע*כ , מררנ:; איסור ואפי' סראורייתא איסור לא)

 השורש את הקורא לדערג פכח כבר השורות באלה יש האמת מןכמה
 וה על יש ברור שאיסור כרורות בראיות מבואר שבהם השרשים )ישאריק4'

 . ואחרונים ראשונים בפומקים הדבר ומפורש מעמים מכמה ומדרבנןימד,ירייתא
 : ?האריך.ואין

 ון*ל , א' לשורש בהנונע דבריו לעיקי נמא ערצה":נ(
 אנשי: אלא יהי' לא שביש4אל משיסות ,שנל 1ה דוש נמצא לאנגפ'

 אי: יורשים מכאן דאם ההניה מצד מופרבת הפסקת4 וררשת נשיםולא
 אשו אנל לחת תוכל לא איש היינו להי"ך ססש יוצא הלא אשהולא
 אשי שממנין מנאן הגכוגה . והנירסא פ*ס שיש נרור לנן להתתןכל

 ע.כ. הצכור. עלפרנסה
 לעשוה כואת יחשב כמוה שאין שעזות להשיב יש אלו רבריםעל
 שאיהא ובמקום להיפוך מדיפוך ממש הכוונה ;ולהפוך בהפסעקא מ"םטעצמו
 בט כלל מוקשים אינם שהדכרים בעוד . אשה, ממנין לכתוב אשה ממניןאין

 ורג מנמ' ומוכי-ה וראשוני6 ברמב*ם כמ4ורש אמת רין והדיןשאכתוב
 של הלטותא הל דא כגון. ועל . כזאת א*ע ירשה הפרמית השקפתו.לסלאות

 : ט"ם ועושיכ המפרים מגיהי על הישר בספר וד*ת מאוה"נר*ג
 תיבח דהנה פשוט ה4ירוש ההגיון מצד הטמקהא דרשת לו שדוקשהימה

 דאיש הפסון(א זדורש נכרי עליך לתת תוכל לא רהול*ל מיותראיש
 הוכג לא אחיך לא אשר ראיש זה 4אופן והיינו אשה למעט ואתי אלמטהקאי
 כהבו ובאמת . בכ'מ וכ"ם , אשה ולא איש ורק אחיך. אשר רק עליך4(ת

 דאכ הוא אחיך לא אשר זה פקרא הכי דרשינן כאן דנם ביבמותהראשזנים
 מישראג דאמו אף פמו מלך דלענין אע"נ משיטות לכל רכשר מישראלשמו



 טצוהמלחמת
 אוהד רק פסול ראינו כשר משיממע שאר לעניז ורק אחיך, מכדב הוירלא

 בכ"ל: הוי לא שוב מישראל בשאמו אבל הוא אחיך לא אשר עליו לומרשהזכל
 'הרי. : ממש אחיך :מקרנ בעינן למלך משא-כ משימות לנל וכשד אחיךלא

 ו וז*ב ל;. נאופן נ"כ היא הררשה אשה ולא אישררשת לעניד ה'נ , הן שומע אהה לאו מכלל ררשינן ועא אחיך לא אשר זהרמקרא

 והאריך- גהתמנות ולא בסוע5 ממשלה יק יל משי%ת דלשין ען*23ינ(
 . ע*כ לעיל. שהכאווי הירושלמי בדבריקצת

 הרברים להכפיל ואין מאליהן כמלין אלנ רברים זה נשורש לעילמט-יט
 1 וא"ל הרמכ*ם ורברי שם וברש*י רבבל פהיסי בפי'הערוך מרברי לעיל ום"ש כ~נה, שררה אפף ע*ז וקירושין פ*ח נ*ק רש*יועי' *

 עכ*פ. להיות צייר הראש כי נביי לתת שלא ה6עם בז בההיניך עך"3נוי(

 יבכיר שלא העם עי שירהס כדי דתמנים בני רהסניםמזרע
 שייך- אינו וה וטעם והצרק האמת ויאהב מהרברים רבר נשוםעליהם
 פשומצן מידי יוצא מקדא אין אבל חדרש הררשה ואם כלל ישרא?בבנות
 , ע*כ , וכוונתו טעמושל

 4תת תוכל לא רכהיב מהא ממעטינן ראשה שהנין הפסיזא נפי'טעה
 אשה' ה*נ ננרי איש עליך להת תוכל רלא מעם מאוועו והייט נכרי אייטעליך
 איש: רכיא סיפא על רקאי משום וןא רהלימור לעיל וכ*נ הפי' זה איןאבל
 שנשיכו משום הרלנ"נ כמ'ש פשוט וצא נשים נני והמעם הוא אחיך לאאשר
- וז*פן לנברי, שהמי סשום לא אבל קלותיעתן  ואם. בסו'ר ום"ש 

 נוזבת. שימה ו:יא לרעתי בו בהם לטפל. רצוני אין אלו ברברים וכו'הררשה
 ' ון')ן ; : יניןוהמנין

 אל14 אינו תשים שום של 11 מצוה עיקר שבל דעה הוכאה במנ"ח ען*כמו(
 סובר4: דעא זה סמך וע5 גר 5ענין הנוב*י ג' יבן וומי11י5תתילת

 . בירושה אבל פפולה בת המינוי בתהלתשדווקא
 ,בה הניח אם

 י4ענ( 4פש4. .
 א"נ, כשירה הבה לפעמים ואם מאר ישרה 11 וסכרא המלוכה יורשתהבת

 . , ע*כ , אתרות להתממת ק"1לסלוכה

. 
 ל .

 סברי כתב לא בעצמו המנ"ח רהש , רצא באויר פורח זהקע
 'שוגיגא:'

 הירוש4'למרסתיל:; רילפינן כיון ואפשר ב' י5בסוף בצ*ע ונשאר נעלמאלספק
 %ף"לי~ען רק ש6 המיט4 בלל יורשים ואינם בנאט ולא בניו וטן ובניו וצא'

 ' פ*"ב ברטנ*4 מפורש ר4רי תמוה המנ"ח של פפיש עיקר לפענ*ררנ2אכהון

 וההף.; ' המלובה בכת4 זכה רור שנמשה כיון ה'ז מלכשמה5נות
 . אב5 הזברים בניו רייק רהרמב"6 הרי , עולם' ער הזכרים ולבנט .לוהמלבות

 .'..'ן ל. : המלכות נכהר זכו לא' כיר*שה אףהנקנות

 4נ'8ן% אלא יה" לא שנישר4ל משימוה כל הנ"ל הרמנ"ם רברי מפשטתך23ן
 י' אנ6'ימ אלא יהף לא ולעולמ לירושה המינוי תחלע נין חילוק דאין מונח.
 רעני:: ונמו" במלכות שאעם . לעברים נשים רמרמה מ*ט נרבות מנמ'וכ*ם



 תה מצרהמלחטת
 הרלב"נ שכ' המעם לפי וכן רמי לא ראל*ה בנשים ה'נ במלכוה אינועולם

 תחלת בין 3"ם מאי קלות דעתן שנשים טשזם מלכה ז4א מלך הספרי:בדרשת
 , בירושה אף למלכות פמולות רנשים ברור נראה הנ*ל מכל . לירושההמינוי
 בשו"ת שו"ר . הק"ו לי' אויל וממילא מהנ*ל לפשומ יש המרה שלימפיקו
 קושיא בררך אך המנ"ח של במפיקו נ*כ שעמר אע"ר שי"ב מי' ח"ב יו"ר נזראבני
 שהרי ליתא דהא ותי' , נר לענין הנוב"י וכמוש המלכות הייש שהבתדנימא
 בת לאו ונם לרו: פמולה ואשה ולמלחמוה למשפטים הוא המלכוה'ה'נמרת
 זכר ב6היית מצוות נשים שאי: החינוך כ' וע"כ קירושין ככריש היאומלתמה
 קבלהם דמצד יכיון אוהה יקבלו ישראל אם דק המלכות שתירש זא'אעמלק
 רפשיטא להריא הרי , היקרים א"ר , מלכה ו"א מ"ך בכלל היא שובההי'
 פסולות נשים בייושה ראף פשוט והרבר כן לומר מקום שום ראין מן גם'לי'

 שכתכהי: וכמולמלכות

 בב ש ר ך,2ן
 ומקיר ר י ע ה ל ה ל 1 ם פ ה ש א ר הרין נפמק מ*ר ל"ה מי' :נר,ר"מה:א(

 מ' פרק ]והרמב"ם . רשבועוה ורפ*ר רר"ה מפ"א ממיטנההרבר
 ובכס*ם . נקבה לשון ולא זכר לשון ערים 'ט3י פי על שנאמר משום כ'מה"ע
 משנה הכסף רברי ולכאורה . נאטךה זבר בלשון כולה התורה כל שהריזןסה

 שכל מפני אשה ליבות רא.צמריך שם ראמרינן ע*ב המורה ריש מנמ'חמוהים
 בשימה דאיהי אמבם . פ"ם( ב% )עי' וכר בלשון אלא פדבר אינו כולוהענין

 ההורה כל רהא בזה שנהקיה ז*ל המעילי הרב בשם שהביא ש6סקובצת
 ובעיקר , ע*ב ב' ערכין ובתום' לתרץ מ*ש עיי'ש כתובה זכר בלשוןנולה
 הוא הרמב*ם רברי רמקור ול*נ . ליישב האחרונימ האריכו הרמב'םע-ברי

 שני א"א ש3ים 3אמר לא למה ערים שני ע"פ ור4 פ*ג ויקרא פ' סוףפפסיקתא
 בשו"ה ועי' , וא"ל , הרמב"ם כוונה ג*כ הוא .רזה וי"ל וכ'ו' גזושללמר
 פ' מך( ההיבוך בם' מל"מ ובהנהה ח' מי' חו"מ מהר"ה ובנוב*י .קע'מ מי'רע"א

 : ודו"קן שם ובפסינן:אויקרא
 שום בלי ן לרו ולה פם שה א מ'ר ז' מי' בהו.ם "רין נפסק ךכןב(

-
 רדא,2ה שאין למדנו הרי ה"א פ"ו תמא מירושלטי הרבר ומקור חולק,

 רשבועוה ופ*ך פ*ט רמנהררין פ*נ ירושלמי ועי' רנה האשה אין מעההמעירה
להעיר. כשר לרון הכשר כל מ'מ נרה ממשנה נם כן רמוכח הראיטונים וכתבוהיא

- , לרון פמולה להעיר רפמולה אשה אעכ  בכ*ם וש"ר הריום' אמנם 

 דאשה הרי ישראל אה שופטה היא דבורה נבי רפצינו מהא וה בענין3הקשי
 הנשים השתהפית המהירים כי ויען נאמרו. ת~רוצי6 והרבה לרוןבשרה

 הרברים אברר שופטה היתה ררבורה זה פרט על ימורם עיקר בנו.בנחירוה
 : שלפנימ לנירון להיפך ממש ראי' וה מענין הרא,טוניםשלפ"ר

 , ע"ב מ*ה יבמוה , פ*ח%"ב ניטין ע*ב, כ*ם שבועוה , ע*א מ"ו ב*ק וקרנרם'נ(
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 ר% כ' וכא'מ , ראי' אין א"כ הרכור ע"פ רנה היהה ררבורה לוזרץ כ' ע*א נ'ברה
 עליהצ4 אותה מקכ"ים רהיו , עליהם אוהה מקבלים היו נכיאה שהיההלפי

 וכוא בס' ]ועי' הרבור ע"פ רנה שהיהה ככלל וצי ר,ה ונראה . שכינהמשום
 וע" עייש'ה היא כשטים לא תורה הלא בזה שנהקשה שם ביבמותיהומף

 אעפ*)נ לרון שראוי' חכמה אשה ראף מוכרח זה מתירו,ן והגה .בנאה'נ[
 רשאיפ היו לא נביאה ושהיהה שכינה משום לאו אי רבורה נבי רהריפסולה
 שפ בשע*ת וע' . ברינים ומ6מרה תכמה. שהיתה אף ע"יהם אותהלקכל
 תירוז ולפי , עיי*ש מהחינוך וכ'ם להורות ראוי' חכמה ראשה סהברכ*ישהביא

 לרונ ובין באו*ה להורות הוראה בין לחלק יש ואולי חילוק. ראין מוכתזה
 : וצ*ע ; לחבירו ביזכאישברעים

, : 
 מלמרתנלהנו אלא כלל רנה היתה לא .ררבורה לתרץ שם התונו כ' עךךר(

 היתו2 אבל %' על נחחך הרין הי' שלא יל ע"ז מ' ובחינוך ,הרינין
 ודיגימבא,ב או*ה של ברברים אפי' עמה ונותנין נושאין והם ונביאה חבמהאשה
 ישראל את שופמה היא עליה כ'לכן

., 
 כן2%1 ~ן- נם הוא רזה וכראה . ע*כ

 וכשהיו. עמה נו"נ שהיו ,ה באופן הרינין להם שמלמרהההום'
 דבר"

. 

 נראיל
 שהיתהןראוי;'ללמהן דאע*פ כמש*ל נ*כ ומוכרח ממנה, מקבלים היובעיכיהם
 ויעלו,אל מק-א להירוץ"וה וי54 לרון. בשירה היתה לא הרינים אתלרם
 ללמול הפי'. דלמשפט וצ*ל * דצזרנום וכ*פ : לרון רמשמע למטפט ישראלבני

 )ע),4 .ומשפם) צדקה לעשוה. )בראשיתש"ח( בקרא ומצינו התורה משפטיולרעת

 עמהל,)כ4[1 וליתן ולישא להתיישב בהכךמה יושבים היו רהריינים או ,בב"ר(
 עליהצא מושית ]רבגרה[ ישה"ה. וז*ל בירושלים( )הנרמ'ח ב"ק האו*זמרברי
 ,...)ל6*לשפל4 הריינים ע"פ איי% שופטה היא רכתיב והא הריינים ע"פועושה

 '. . : וכמ*ש למשפט ישראל בני אליה ויע6 הלשוןניחא
(( 

 ב4 רשבועות פ"ר ריש והריטבדא. ובנימוקו בחי' ורו"ן והרשב'א ךזרכוב'ןה(

 קאמר שופטת לאו ישראל א, שופמה היא רקאמד רהאלתרין
 או7 ששפמו כשופמים ,ל זה עם זה נוהנין היו ובעצהה פי' שעל מנהנתאלא

 משימורמ שאר וה*ה מלכה ולא סלך עליך תשים שום רכהיב ואע*נישראל,
 : מלבה כרין. פ" על נוהנין היו אלא אותה מנו לאההם

. 
'( 

. 

 אעפ'נ:! מרינין מייהי ולא מנהנת שופמה טפרש ראפי' מבואר וה הירו)ןןלנני
 זירנורה מענין א-כ. וכו' תשים שום משום עליהם אוהה למנ:ה הי'אסור

 ך שררה לשום אשה ולמנות לבחור הרין מצי ראסור רירן לנידון ברורהראי'

 פסולו4 ראשה ברין התום'. רחקרו בהא מאור רנהקשיהי מה לתרץ נ"לךע)ן"ן
 בדררקן4 מלכה ולא מלה עליה. אשים דשום מהא למרו לא אטאילדון

 ראמורי פשומ ומה-מ באריכות.,, וכטש*ל בכלל משימות רכל ופסי)ךזאבספרי
 ~לךך קו"וי שהריין ריינך שמלכך ר*ה ע"א י' שנת רש*י )ועי' לריין למנותהנ'כ
 מלכינה מהלכות מ"א ברמבים מפורש וכן , ארץ( יעמיר במשפט מלךשנא'
 אחיך סקרב אלא יהיו לא טשימוה רכל טשום לריין פסול נר מעמארמהאי
 שאיג היכא רנ*מ ניחא הנ*ל הראשונים ולפם'ש אשה. נ*כ נילף מה*םא*כ
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 לימור ואצטריך השים שום משום האיסור רליכא לריין להריא אותהסממן
 קשך זה לפי אך , לדיין למנותה איסור שיש מלבד ~ון היא פסולהובעצם

 רממעטינן תשים דשום מכרא הא עצסו מצר לרון הוא רפסול מנלן נרנבי
 מינוי בלא אבל למנוהו ראסור רק א*ר הרמב*ם כם"ש לדיין אף נרמיני'
 פסול דגר דהא סנהררין הר"ן הח4 מרברי לעיל ולפמ*ש . לריין רפסולמנלן
 דינו ובדיענד באלראי אבל קבוע דיין לסנותו רווקא היינו ישראל אהלדון
 למנותו דאסור ורק פסול אינו נעצם דנר הוא כן דנאמת שפיר ניחאדין

 אם ורק ובדיעבר *אקראי אף היא פסולה באשה משא"כ תשים רשוםטקיא
  בהורח אותה קבלו אם אבל כמש'ל מהני פסולה בחורת עליהם אוההקבלו
 שם: ובאחרונים כ"ד 4י' בשו"ע.חו'ם עי לחזור.. ויכולים מהנ4 לאכשירה

 מישראל אמו שאין בנר הם~כה.אף את ייורש רהיבאי חו'ם היוב*י'.,1 מרברי לעיל לפמ*ש עפד*פ י"ל בהר'ן ס*ל דלא ראשונים שאר]רלשימ~ת
 היא מלחמה בת ולאו לדון דפסולה משום פקולה בירושה דאף הא*נ מרברייעיל כהבתי באשה ששא"כ שיבה בתחלה רק ליבא השים דשום רהאיטורכשר

 הראשונה קושיא שפיר מיושב א*נ ומלחסות למשפמים הו4 -ה~לכות~העסדה
 . השים שום משום האימור דליכא היכא אף לדון אשה לפמול לימוד.דאצטריך
-ל(, על שהקשה מה פ"נ סנהדרין בירושלסי בצ4ר )ועי' . וא"ל -בא*א עודל.

 : 1ד1*ק( הרשנ*א בחי' ועיי*ש עיב ה' מנימין ההוסי :
 ....ן, אוחה מקבלין שהיו ודנה שופמת א*נ לתרץ הנ"ל הראשונים כתבו עדך:ןן

 ולעולא לריין עליו שהמקבל הכךובים מן אחר מקבל שארם כררך
 שנאמר או כ' ובחינוך בסנהדרין כמבואר עדות ועדותו דין דינו פסול או:4רוב

 הכל וראי דבקבלה ע"פ ירון אדם כל ואחריהם ישראל ראשי עליהםשקבלוה
 : הנ*ל הראשונים כתי' והוא . ע'כ , קיים שבממון תנאי רכלכשרים
 לריין אשה למנוה דאסזר לעיל שביארתי לפ'ם זה לתי' קשהולבאדרה

 רלענין אף עלידם,- אותה קבלו האיך א*ב תשים שום משום.).'
 רמהני פסול או קרוב עליו קיגל כמו עליו בקיבל סהני אשה של הפסולעצם

 לדיין שכן וכל התמנות לשום ,איטה למנות דאס:ר תשים רשום.אבל:האיסור
 מקבלין א"נ הלשון וה בת4 שכ' לשבועות בחי' ברמנ"ן וראיתי . נפקעבמאי
 הפי' אין עליהם אותה מקבלין דהיו ש*ר דמ*ש נ'ש ולפ'ז , גרצהם רברי'היו

 וכם'ש כפי' בלא והיינו ברצון רברי' מקבלין שהיו אלא עליהן אותהשמיבו
 אף דנר 0"ז בש*ך במבואר. תשים דשום האימור ליבא ובבה*גהרסב'ן,
 לרון שיכול רממנים היכא ודק , כפ" בלא ישראל את רן סישראל אסושאין
 שכתבו הקודם להירוץ ממש דמי זה ותירוץ . השים דשום האימור איכאבכפי'

 על נוהגין שהיו .אלא עליהן איהה סיע רלא רמיירי להדיא הנ*לדואשונים
 אלא רנה שהיתה כפשומו יטשופמת הירצו וכאן , מנהנת היינו ושופמהפר

שקב~
 השים שום משום האיסור יליכא כפי' בלא ברצונם ורינה משפטה .אה

 לקכל מוכרהים היו ברצונם שלא אפי' א"כ עליהם אותה במינו רמיירירא'נ
 כם'ש: וע-כ רבר"אה
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 לרון לריין למנוהה הא לרון אשה לאסור רל~ל כט'2*ל לפ*; להקשיתואין
 בגמוז הלא בכפי' שלא לרון ולענין השים שום ס'2ום אסורבכפי'

 ו' פרק הרמב'ם לשימה נ*מ רהא ו'א פסול או קרוב עליו בקיבל כמומהני

 שלא ער רין נמר לאחר אף בו לחז:ר יבול לריין פסול ע"יי רבקיבל2ם3הררין
 אבל פסולה בהורה אותה לקבל רצריך ועור מירו קנו לא אם הממוןהיציא
 ועוד * ב*ב סי' בשו*ס עיי*ש בו להזור יכול כשירה בקורה א:הה קיבלאט
 מנרי קרובה אשה עליו מקבל ראם והנחיבוה כ"ב סי' ההומים לפמ-שנ*מ
 1מצאתי וה ברין נחלקו והאחרונים בו~"ע "עיי'ש מהני ו(א לריעוהאהרהי
 לה רמשכחה הרי הר*ן נחי' ועיי*ש ריכר סנהררין ברמ*ה מפורשהרבר
 חה*ם שו*ת )ועי' לרון פסולה ראשה כשירעינן רק וזה קב(ה אף מהנירלא
 ריכול הנוף פסול ;ה ראין עבירה מפסול נרע האשה רפסול י"ח סי'ה:*ם

 : עיי*ש( לריעוהא לתרתי ונ*מ באשה משא*כ בולחזור
 רהגשים מוכח רבורה של רמענין כהב מהמפריטים מקצה בשם דהה'נןך,1

 א'ן וטוה נא'פ כ' ורהום' . 11".ל4; טן ".לוק שא.ן לן' א.ר לחן נשרא'מ
 שימה וכ'ה , מאשה מיירי ולא להעיר כיטר '2אינו אה2 בל הפי' רי"לראי'
 פשוט לרבר נקמו הראשונים כל כמעט יהנה . ל*ה בשרושיז הריטב*א11

 וכן הנמ' מפשמ:ה נם ומוכח בכ*מ בירושלמי כמפורש לרון פסולהדאשה
 יחירית שימה על יסור שום לבנוה אין בווראי א"כ חולק שום בלי ב,2ו"ענפסק

 :. אוריין בר לכל וז'ב מהלכה ורחאוה הראשוניםשהביאוה

 הראשונים שכתבו הפירושים ה' מן לא' הכרח לפענ*ר מצאהי לא בנמ'ןהנה
 לפי תומר תחה יושבת והיא זה*ל איהא בילקומ מובא בההנרב*ארק

 .מלמרת רקל של בצלו וישבה הביה בהוך לההיחר אשה של ררכהשאין
 לעיל שכ' תום' של השני כפי' קצה מוכח וה מלשון . עאכ , לרבים"הורה
 נ' ס" ובתומים י*ר מנלה עי' יחור מצר הרבר ובעיקר מיכרח אינוומ*מ
 רות המררש מרברי אכהוב ולקמן , שם ובאחרונים יעבץ ובהנהוהמק"ה

ן : הר' כפי'המ:כח  

 כמפורש ולהעיר לרון פסולה ראשה שביארהי לפ*מ שלפנינו בנירון ערצהח(
 רמהני פסול או קרוב עליו קבל לענין ואפי' וראשוניםבירושלמי

 על פרנסים ההמנות והנה . שהזא אופן בכל אסלר קבוע לדיין למנוההמ*ט
 בהנ"ה ס*א כ*ב סי חו"מ )עי' וריינוה בי*ר לכח ה"כה ע"פ רומהדצבור
 ן כ ם א בכ*מ( וכ"מ מהראנ"ח מ*ש כ"ו סי' ובקצוה*ח העיר פובילענין
 הכי לריין למנ1תה 1אם1ר לי1ן פם1לה ראשהכמ1
 ופם1לה הצבור על פרנם לשום למנותה אם1רנמי

 הצבור: עניני בכל ולהבריע לדוןהיא
 דרבויה הענין לפרש הראשונים שמרחו אלה בל ראחר פלא רבר ןראהט,

 בצמרא חז"ל ע"ז מ*ש , הורה לרין סיהר יהא סלא ש!פטההיתה
 ששפטו "דור אוי השופטים שפוט בימי ויהי 0*א א' פרשה ברות .בכרריט
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 לא שופטירם אל ונם שנא' להשפם צריכין ששופמרו לרור ואוי שו?מיהם"ת
 משום שמעו לא שלרכורה ביפ"ע ופי' ורבורה4. .ברק אמר רב היו ומי,שמעו
 ניחא ולפמש*ל למשפט[ בנ"י אליה ויעלו מקרא תמוה. )ולכאורה אשהשהיא
 היתה לא בכפי' לרון אבל אלי' עלו כרצון יכריה לקכל שרצי אוהןדרק
 הרכיעי לתי' ברורה ראי' וזה אלי' לשמוע רצו ולא אשה שהיא משוםיכולה

 : יעילשנתנהי
 וכנם' וכו' ה 'ת בר ר א ת ואה ץ-רא שיך ח בשוח'מדכהבדאר

 תרהי לנשי יהירותא יאוה לא 4וע לכ י'רמ~הל
 הבורתי שמה חרא שמי' ומניא הוויין יהיר:צשי
 מרבורר מנל ממם מסתלקת נבואתו המתטז- כל אמרו ובפמחים ה( ר 1 ב)ג

 דרח על נדבר ומה נאמר מה כן חרל אמרו הנביאה דבורה על ואםעעיי*ש
 : ור"ל בישראל ומושלות שופמוה הרוצוה,להיות בזה*ז נשים ע~עאותן ולהברילרא

 וז"ל , כ' ישורש בנוגע ההשנות אל ננוא עההי(
 וא-' רין ריצו פסול או קר1כ עליו קנל שאם נרינים הואכלל

 ב*ו עליו לקנל ינול צנור שכל מ*ה שם הרין נפסק וכן כו,לח,ור
 או ההינוך וכ*ה רשעה, מהמה פסולים כשאינם מה"ת ראוייםשאינם

 שנקנלד ע'ם ירון ארס נל ואחריהס ישראל ראשי עליהם שקנלזהצאמר.
..

 . ע*כ מ"1, נ"ק התום' רעת ונ*ה נשרים הכל וראי
 מלבד הצכור על לפרנם אשה רלממה באייכוה לעיל ביארתי ככרהנה
 א"א יהי' לא משימוה דכל השים שימ משום - איסור יש כעצם היאדפסולה
 עקנ( נם א'כ דמהני פמול או קרוכ עליו ד"נל הא ומשום נשים ולאאנשים
 כקבי;!ה למנוהה משאיכ כאקראי עליו .נקבל רק ז'א מהני לרון אשהעליו
 נר לענין סנהררין הר"ן חי' מרברי לעיל וכמ*ש , ונו' תשים שום משוםאסור
 לזמן וכהירה מ.3וי ררך דהוי בנ'ר כן אם , בשכועות י'2"ר ררמב"ןומרברי
 יכול רצבור ס"ח מש*ע ום'ש . וז*פ , עלא קבל מהני ולא ראסור ברורקבוע
 וביאר הרשב-א מתשובה הרכרים מקור , מה"ה ראוים שאינם ב"ר עליולקבל
 השעה צורך ולפי אהה אות אפי' שיורע מי בהם שאין כמקום רמיירילהריא
 עיייט"ה. עכו*ם של כערכאוה ילכו שלא כרי לריינים אותן להעמיר להםהתירו
 כסנהררין כמכואר בפסולים לבחור אמור'מה'ה כשרים אנשים שיש במקום.אבל
 הגון שאינו ריין הממנה כל מ*ח ובש*ע מסנהררין פ-נ וכרמב"ם ע"ב,'

 זה הרי אהרוה מובוה בו ויש מחמרים שכולו אע'פ התורה בחכמת חכםואינו
 איש האמר שלא י*ז א' רברים כספרי וכ'ם , תעשה כלא . עוברשהעמירו
 ומחייב החייב אה מזכה נמצא ריין אושיכנו ., לשון בכל יורע , נבור נאה,פלוני
 חכירו לא נאמר לכך יורע שאינו מפני אלא רשע שהוא מפני לא הזכאיאה
 לדון הצבור על פרנם דההמנזה לפם*ש בנ*ד נרור ולפ*ז , נמשפםפנים

 רומה כווראי רמריגה לכל הנונעים בענינים וכפרט הצבור צרכי של נללייםנענינים
 .כנמ' אמרו ה'ח שיש וכמקום פמילות שהן ננשים לבחיר מה"ת ואסורלריינוה
 "כחור שיש כמקום ה*נ א.כ אשרה נומע כאי"ו הוה הנון שאינו רייןוהממגה
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 אשי%),, י נומע כאילו כן נם הוה שפסולים נשים ממנים אם יכשרים"נשים .:,ט"
 :,(ך.1י4 ל1,ו ' ן . ה': טובחאצל

 ::הר~ישג לנשי6 יש אם הבחירה' בזבות וכן . נשים לפנות לענ4ן הוארזה
 ',יאול, לרבר ומקור יה. (כות לרם אין רין פי רעל נ*נ נראהלבחור,

 ועיץ.. בצבו.. נמלכין א4כ אלא הצבור על פרנס מעמירין אין אר'י נ*הבברכות
 ורא"ש. רע'א סי' טוף הריב*ש ושו*ת קס'ב ער קנ"ה מסי' התשב*ץבשו"ת

 לבור: דסתס היינו גברי צבור מה ע"א ע*ה וכחים בנם' ומבואר , י"חכלל
 רק. נשי6 עם. לימלך צריך דאין הרי אבאר אי*ה ולק' נשים ולא אנשים רקר"ל

: 

 מלנ54' וכדום4ף; ולרב לפרנס הבחירה וכורנ לרגם אין הכי וסשום לכרבאנשים
- הם"נ. סי' ח*נ הרשב*א שו"ת ועי' לעיל. שכ'הטעמים  מדבין. ומ"ש 

 .).נ :.. עייש"ה: הרברים לברר כתכהי א'ט לעילהחינוך,
 אמוריפ. הרכרים אין לרון פסולה שאשה איה ייעת אף ;ן"כניא(

 ללטר_ ייכולה היא מ"ם אכל השופטח בעצטה כשהיאא?א
 פסו~ז אשה ס"ו הטור מניא וכן המשפט כעניני ולהכריע הריניםאת
 1 ע*כ , שופטי'ישראל מלמרת אלא רנה היתה לא ורבורהלרון

 נושאין שהיו הפי' ישראל שופטי דמלמדת דהא החינוך מדברי לעילכ.כ
 . א"ר , פי' על נחתך הדין הי' ולא ואו*ה בדינין הלכה בדברי עמהונוהנין
 שהיתה משום להם מלמרה רהיתה ;ה בחי' ש"י בוונת נם הנא רכןוברור
 מעם 'של דברים שאמרה דכרי' הכי ומשום מהם יותר כהורה ומלומדתחכמה
 "כולת שהיתה מ*ש אבל שאטרו ממי האמת דקכל בעיניהם מתקבליםהיו

 נחהך. הדיז הי' שלא מפורש כ' התינוך ואררבה א*מ המשפט בעניינילחכריע

 .. פי'על
 ללמוה אין קאמר ממש שופמת שלא הפירושים לשאר אפילו ועור

 הנשינש כל לדמות וא,ן נביאה שהיתה הכלל מן יוצאת שהיהה כיוןמדבורה
 .: : נביאהלאשה

 אותה מוגו לא התם מלכה ולא מלך כספרי דאמר ואע*ג ישראלאת ש'טפטי "כיטופטים' מנהנת אלא ממש שופטת רלא וכ-ה המ'טפטביריעת
 ' הר*ן וכ'5 ע*כ פי' על )והגים ותיו מלכה כרין כה נוהגיט היואלא

 של, פ.הן שארה אלא ריינוח של טינוי באן שאין שלפנינו בענין והולפי
 :, . .. .י , ע*כ הרעות, לכל לרון כשרות הן אף דעתן זהכרעתהנשיפ

 יצא )כדרכו( ז*ל בהרשב"א שעשה קל ובמעות קאמר מאי כלל ידעלא
 שכתכ מה ברשב*א כלל ליהא ובאמת , נדול באילן ולהלות חדש בדברלידון
 מנהנת כתב ישראל את ששפמו .כשופמים" מנהגת שאיתא ובמקוםב,2מו

 ביריעת הכרעתה לפי השופטים עם נוהנת שהיהה למר ומוה"בשופמים*
 ה' אות לעיל ביארתי וככר . לכ*ע כשירות זה דכאופן מוה והוכיחהמשפט
 שעל מנהנח אלא קאמר שופמת דלאו רפירשו זה בהי' וש*ר הוישב"אדברי
 פי על ולא ינין ור ממשפטים כלל מיירי ולא וה עם זה נוהנין הז ועוההפי'
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עלדעתה
 ילי,ע~

 ב*ף היינו ישראל 4ת ששפ4ו כש4פמש ' אשגש :ן ן המשפמ
 הי דלא הוא "תילוק ועיקר השופמים שי~"עו. כמו :טנהנת לר"יתה;,4מיון
 שום משום האיסזר "ליכא מלכה כרין בה .נוהנין היו רמעצמן '4יא טע41י'5'ירך
 ברשב*א מפורש הרי ובהירה מינוי בררך רהוי שלפנינו בענין א*כ , וכו/אשים
 וברורים: פשומים והרברים משימוה שאר והזה מלכה ולא משום.מלך ראסורש"ר
 לעקור אפשר אי הכתובים את לעקם נתעקש שלא כמה עי ען"בינ(.,!
 את שפבה שרבורה וצווחת שעומרת הנניאיט טן פרשה .,!'

 . ע*כ לטשפט, ישראל בני אליה ויעלו שגא'ישראל;
 הרמב'ן דוווס, הראשונים של פירושן על לכהוב'. הוא מינות דברי . -י,'

 את לעקם מתעקשים: רהם , ועור אאוגו .האינורי 'הרימב*א ."ר*ן1:רשב*א
 חושש ואינו פשוטו מירי כלל יוצא ראי1.ם49א אויל לשימתו והכותבהכתובים

 אלו ברברים ויש , דראשונים לפ? בש*ב א*יר ש"א כמש*ל חן*ל לררשתאף
 משום _. הראשונים רפי' , . הוא מוחלם שקר יה ומלבד - . ונו' פורהשורש
 בפשמות אף הוא נוה ,' מינוי בררך שלא עלידם שקבלוה או ,' נביאהשהיתה
- ,הכהובים  התורה ע*פ רק הננואה כח ע'פ שופמים אין הא שהקשה ומה 

 ג וא*ל ע.י"ש ליישב שהאריך יבמוה הו*י מרברי .א*נ לעילכ*ב

 3שורש'ן

 והרשב"א. ע"א, מ"ו ב*ק , ע*ב ב*ה סוכה ס"1, בסנהדרין ך,ר(ךם'א(
 ער לאשה פרמ ררשינן איש בהורה שנאמר מקום רבכל כ'שם ~.

 . .א*מ ואציין בש"ס מניסות בכמה כן ומבואר אחר ממקום הכהובשירבה
 פ*ר 0נהררין , ע*א ק*ם ע"ב, מ*ר ב*ק ל', קירושין , ע*ב צ*אפסחים
 : פ"א שקלים רע"ב עקב, ספרי פכלהא/בא, ע*א, מ ערכין ע'ב,פ-ה

 שיש היכא רק ישראל בנות למעם אתי ישראל בני שנאטר במקום דכנןב(
 בהו"כ וכ"מ , בנות*ישראל אף כולל שקרא רעת נילוי או מיוחרריבוי

 וכ-מ , סומכות ישראל. בנוה ואין סומכים ישראל בני , בש*ם וכ*מ ויקראריש
 העלאה גבי פ*י( אהרי )ספרא , ויקרא( ריש התו"ה נם )הביאם בתו"כבכ*מ
 גבי פ*י( )קרושים , הדם ביסוי נבי פ'יא( )שם , רם גבי פ*ח( )שם ,בוצץ

 : ב'( ט*ו )ספרי פ*ז( )ושם מומין בעלי נבי פ"א( )אמור ,מולך

 , נשים ולא אנשים כולל קהל או ערה ישראל בני ערת שנאמר במקום וכןנ(
 הענל בהמא השקל, מחצית נבי שבמרבד, הפקורים מספר נביכ"מ

 פסחים ובירושלמי , פ"כו ושם , מ*1 מ"ו במרבר בספרי וכ"מ , המרברובמתי
 סי' או"ח וש*ע ברמב*ם רמבואר הא על ס"ו ברכות המאירי וכ"כ , ה.ופ*ז

 רילפינן משום הטעם וכה בשם יומנו שלא ובלבר לעצמן מומנות רנשיםקצ*ט
 ועברים .ונשים ה' את ברכו במקהלות מרכהיב בעיסרה בכרכה השםהזכרת
 בלשון נם . 1ד1"ק עכרים אלו יכפר קל*א ח41ין וע" ע*כ קה4* אורילא
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 לא רעס ע"כ מ*ו ינמות ישינים בתום' כ*מ' בכלל חנשים  דארן כצינועם
 ) בפ*ע עם 3שים ע*א ס"ב שכת ועי' . ורבי ד"ה בתוס' ועיי'ש נשיםאיקרי

 כולל צבור; סהם ןכןד(
 ר"

 טה עיג ע'ה כזבחים כמכואר נשים ולא אנשים
 מי' ראש כשמימ כשו"ה לם"ש ראי' דמזה כתבתי )ובמק*א נכריצבור

 המוספין מהפלת פטורות רנשים ק"ו מי' לאו"ח ז*ל רע*א בחי' הכיאי-פ"מ
 היהה לא ואשה הקרבנוה לחיוב זכר משום אלא כאה אי:ה התפ(ה.ר;את
 נברי צבור רמתם הנמ' ומלשון , א*ר , צבור בקרבנות ח4ק להן ואיןשוקלו:
 בתטורף אטרינן זכר לשון בהורה ש:אסר במקום ואפי' וא:ס*ל( הבי ג*כמזכח
 )ולעיל זכר בלשון נאסרה הפרשה שבל משום אי:ה רצריך2לרבות ע*בב'

 פמותת ינשים ייליה ערות בהל' הרמב*ס רברי . עפ'ו ליישב כתבהי א'אש*ב
 אשה הכתוב רהשוה מהא וה על פרבינן רבנמ' אף ניהא הנ*ל ולהנמ'נאמרה זכי בלשון התורה כל רהא ע*ז תמה והכס"מ זכר ב(שון רכהוב משוםלהעיר
 בפרשה רק רזה י*ל מ*ם זכר בלשון בתוב אם אף שבהורה עונשין לכללאי'ט
 הכסשם אמנם הר*ם רגרי וניהא לא עונשין רליכא היבא אבל עונשין בהשיש
 התורה דכל ע*נ עב ויכמות ע.א מ'נ ביומא , נ"ח כסוכה ההוס' כשיטהס"ל

 דכהיב היכא.. רק שנשי, במקום שלא אף אשה ממעטינן ולא נאמרה זכרבלשון
 כפשוטו הוא וטהנה ולא ונהן שם כיומא דסמעטינן רהא יס:ור והרמכ*םאיש
 לא כלא"ה אב" רנוי איזה ש'ש משום ס"ל והתוס' זכר לשון רכהיבמ:ים

 : וא*ל( בהמורה ובשטמ*ק שם מוכה תוס'וע"
 , קהל בלשון בסהם נכללות הנשים ראין הנ"ל המקומות מכל מבוארזקבה

 שכתורה במצוות הכהוב , צבור , איש ישראל, כני , בנ"יערת
 דין מצר ברור כן אם הכשים אף רכול4 ריבוי או מיותרת דרשה כשבאההו.ן

 הצבור של הכלליים כרכדים להכריע הנונע כדכר שלפנימ בע3.י;. שנםההזיה
 הכי ומשום בזה חלק לנשים אין בווראי ישראל לעם דגונעיס נרבריםזכש-כ

 ן להבהר ולא לבחור לא בבחירות להשההף ראסורוהפשוט

 ח*ל . ג' לשורש נהנונע ההשטח א( ננוא עועה.ה(
 גט.טטע א'"ה אף ,ארמ* או .איש' סהם בתורה שגאגמקוס

 הזכרים גולל כשרו נעור יהיה. ני ארם נאהל יטוה ני ארמכגון
 . ש'ב ,והנקיבות

 עיני' אה עורה הפרטיה השקפתו איך וראה ! בארם ומיים באישפהה
 שנאמר רכסתמא רכ בי כר לנל הירוע ברבר "ש האמת אה לראוה.שלא

 בל*מ ההוס' כמ"ש ריבוי איזה ושיש לא אם לאשה פרט ררשינן אישו2תורה
 ן וא'ל א*א לעיל וציינתי לאאמ כש"ס בכ"מוסבואר

 . בלשון בפתם הנשים נכללו כז כטי ען'כו(
 כמנואי ישראל בני

 אף אליהם ואמדת ישראלת בגי אל דבר שלח "'בספרי
 ע*כ, קט*ו(, )*סקא כטשטעהנשים

 ציין רבעצמו הירא את  ולהטעות האטו אה להסחוי  בכוונה באב:אן



 ז24. מצוהמלחמת:"

 ב3'י אל דבר בתורה ושבא' מקום רכל מפורש שנ' ויקךא בריש החו"הלרברי
 בכמה זכמבואר בנוה אל ולא הזהיי ישראל בני אל ויק ברי"א 3אהלא
 מיבח מש6 נם באמת הספרר מרברי ומ*ש . א*ב לעיל שציינתי בתו*כמי16ת
 שם'ע מפני הציצען מן הנשים את פומר ר*ש הספרי לשון סוף דדגה .כמ*ש
 חייבות. נשים וגם שאהז*ג מ*ע והוי ציציה זמן לילה ס"ל ות"ק פטורות נשים'שהן*נ
 ציצית ממצוה מטים שפירן ממעט !ה רקרא בנ'י א'כ כר"ש לרינא נךי*5יאנן
 בנ.4 אר דבר בקרא , בפסקהא להריא מצאתי וכן , מכךמות בשאר כמו4"ש
 פסולה- דאשה מוהר'ם בשם כ' מציצית היב פ*יא ובהנה*ם , לנשים*:פרט
 בסדנ"ר ע4 - ,' שהדנ מ"ע דהף למעםין~ריך ציצית מצות נוף יעל : ישראל בנוה ישראל.,ולא בני זה מקרא ציציתלע,ות

 והרח""
 אף: דס*ל והה*ק ,

 ',ה מגךא ררשינן דכבף משום הוא ישראל מבני 6מעט ולא נמשמענשים
 מקב; במנ"ות כמבו~ר נכריםימעפ

 אל"ונ אבל הנכרים ' ולא יעשו 'ישראל בני
 נשים: ממעט ישדאל דבני פדה ההק אף.

 א* י*! ויקרא תו"כ עי, אליהם ואמרת מקרא לנשים דיבוי יליף דת*קעךי*5
 דמבזאר מה לפי ואדרבא א'ר הפפרי 6דמרי א*כ ככ*ם, וכןכעי'!

 נשים. ממעטינן )ה מקרא כר*ש דפסקינן לרירן להלכה וכן ובהגה'מבפסקקא
 : וז'פ ישראל, בני רכהיב בכ"םכמו

 הקהל. ת"ל סנין נזיס אנש'ס אלא לה אין הקהל שס אמרי ינז עך"כ2ז(
 טנין נזיס אנשים אלא לי אין ונסרח שס ביו'כ קט'1()פסקא
 . ע*כ קי*א1, )פסקא ישראל כני עדת לכל ונסלחח"ל

 דברים העהיק לא אך לפהור ראי' ממש דב שהביא אלו הספרידברי
 ח.ל מנין נשים אנשים אלא לי אין הרייי הספדי וו'ל . !( )כדרכוכהוויתן
 בפ'ר מזה לעיל מרבינן בם?רי והנה , עיכ , הנר ולנר לכם יהי' אחתחוקה
 וכהב רכוי עור ל*ל קשה א*כ לנסכים נשים לרבות המקריב והקריבמקרא

 . לפרשבהתו*ה
 הנדל אין נישראל כמו הנר מלנל ניורות נשים לרנות רגא

 ימיכח המקריב והנךיב מקרא נשים לרבות לי למה ראל'כ בכלל נשיםאין הקהי דבלשון להיפך ראי' ממש זה מקרא הרי , כנרים ה'נ לנשים אנשיםבין
 : קהל איקרי לא רנשים מפורש שכ' המאירי מרברי לעיל וכ"ככמזש
 הקהל. ה*ל סנין נשים אנשים אלא לי אין הקהל הלשון איתא :בפסקהאאמנט

 להיפך ראי' נ'כ זה ללשון אפי' אך , בהביאור ועי'ש לכם אחהחוקה
 נשימל אגשים אלא לי אין הקהל קאמר איך נשים אף נכללין קהל רבסהם רא'נ,

 היכא. ורק הקהל בלשון בסהם נכללין רגשים ראין טוכח עצמו ומזהמנין
 :. ברורה ראי' וזו בכלל הנשים דאף וריבוי לשון יהור מאיזהדלמרו

 נש'נד אנשים אלא לי אין ונסלח הספרי ז'ל כ*ו( )פ'ו שלח פספרי מ"שכן
 סשים: לפרש וכתבו הנר ולנך ישראל בני ערת לכל ונסלח תילמנין

 ויליף הנשים על ריבוי כאן צריך הכי משום נשים ממעט ישראל בניילשון
 ממשד מכאן מ4כח כן אס וסדב*ר בהחו'ה עי' נשים ה"נ בכלל הוי דנריםנמו
 , ריבוי איזה כשיש ורק בכלל הנטים אין ישראל בגי ערת בלשון ראףוהיפך
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 לכל ונם5ח זה קרא מפרש רר"ש ה*1 פ*ו פסחים בירושלמי להריא מצאהי כן:
 ערת לשון ככלל שאינן הפ'ם ופי' , ולקמנים לנשים פרט ישראל כני;רת

 ) : כמ"ש ומפורש ישראלכני

 אף "טיאי כ3' שנאמר 'אכמקים מיכיה" ייתי יא:' לך א'ן עך"23ח(
 'שראל ב3' אל דבר כו ש3אטר המשכן מכ3ין בכללהנשימ

 ע*כי , הנשיס על הא3שים ויבואו שם ונאסר איש כל טאת תרומה לי~יקחו
 עצסו פקום שכאוהו המעיין את אראה מוכרחת היוהר ראיתו במקוםאף
- , לסתור וראי' להיפךסוכרח  מוכא ה*א פ'א שקלים בירושלמי הנה 

 לי ויקחו בנ*י אל דכר זו, כפרשה נאמרו תרומות נ' , איתא הרומהריש ברש'י
 % התרומה וזאת , שקלים הרומת זו הרומהי הקחו , אדנים הרומה זוהרומה
 כ'ו( )ל"ח פקורי כקרא מפורש ארנים וכהרומת י ע*כ , המשכןהרומת
 מנשים ולא שנה עשרים מכן הפקורים על העוכר מכל רק רלקחו הכסףבחשכון

 כנוה ולא ננ*י ראש את תשא כי כקרא כרלכ*נ מבואר השקלים כתרומהוכן
 רנשים הדין הוא וכן אשה ולא איש ונתנו פ*א שקלים וכרע"בישראל,
 הרומה רריש ישראל בני רקרא ומפורש מוברח א*נ , השקל ממחציהפטורות
 הי' זה הנשים על האנשים ויכואו כקרא דמכואר ומאי ישראל כנות נ"כממעמ
 בא שהי' המשכן בהרומת ורק רבנ*י קרא ע"ז קאי ולא המשכן תרומתבכלל
 תרומת אכל תרומה( ריש כנו*א )ועי' הכיאו הנשים ואף ככלל הכל הי'כנדכה
 דכנ"1 מוכרח איכ הנשים נהחייכו לא חיוב כדרך שהי' שקלים ותרומתאדנים

 : וז"כ נשש למעמ אתי ע"כ ל הן דרשת לפי הרומהרריש

 ממחצ'ת נם ' המדכי ימט"' הסקיי'ם מטסטי ען"כ2ב?(
 רא" א'ן השקי

 , מלהטה וכיוצאי צכא כא3שי ביחור התורה סרברת ששםלפי

 ,ע*כ

 הרי למ"חמה השקל מחצית מצוה ענין ומאי ח"ומות רכרי א"א זהאין
 קרכנות לצורך השקל מחצית שנה ככל שיתן מי,טראל אחד כל ע" מ*ע הואזה

 ע'פ אף ואת מצוה נכלל אינן והנשים , כרם חלק ישראל לכל שיהאהצבור
 . י : כמ"ש מוה ומוכח ישראל קהל כל על המומל דכרשהוא

 רבר 3אסן בו .:גם יפ, הפסח ב'טחיטת הישיס "ייכנת כין-כן עך'כי(
 לאומיתיהסטוריח מצוה והיא הבללי כטוכנו ישראל ערת כלאל
 יע.כ

 מעלמל דרשות לחרש הזה הכותב של כרוחו עלה איך לראוהנשתוממתי
 מ6ורש ממש מקום שכאותי בעוד ז"ל רכותינו מפי יצאו כאילו כסתםולבותבן
 אללו לפי איש שנאמר לפי ופסני,א כמכלתא ע*ב צ*א פסהים כנמ'להיפך
 רעיקר להריא מכואר ריי ריכה נפשות כמכסה ה*ל מנין אשה איש אלא ליאין

 ערת כל מלשון אכל זו"נ שכולל נפשות מלשון ילפינן כק.פ נשים שלהחיוב
 ור** , :וכמש"ל מנפשות דמרבונן לאו אי נשים ממעם ואררכא ראי' איןבנ*י
 שעושים נפשות ואהני לא אשה אין איש ראשון כפסח ראף כן באמתס"ל
 דהיא מצר' ומ*ש - . ס'ג ח-א תשב'ץ ועי' עיי*'ט לאחרים מפילהשותה
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- , בזה לקמן אכתוב לאומי,;ומצוה  ממעם ראיש לענין א' אוה לעיל מ*ש 
 ע*ב כ"נ סוטה פנם' נובר,;י אשה 3ן נם ממעמ זכר לשון אם ובא*ר:אשה

.
 : ע"א ק'ג ובזבחים בתוס' עיי*ש כאלו ררשית איזה רמבואר ' -

 . ד ש ר וש
 בפי זת לשון ורניל ה ר 1 ת ל א ר ש י הנ נ ם ד בהלכה הוא נחל כללא(

 מניל' הלכות סוף וכבה"נ ויקהל פ' דר"א בשאלתוה ומבואר הפוסקיםכל
 היא מלתא דמנהנא ומנלן זה*ל, בפורים מלאכה לעשות שלא מנהנ.לענין
 ורעת אמך תורת תמוש ואל אביך סוסר בני שמע רכתיב רב אמר אר'יארב'א

 הני אר" צ*ג בחולין כעי"ו מצינו מכגם' מנהנ על אף רמנרין שםהשא~הוח
 פסחים ועי' , אמך תורת תמוש אל משום תיכול לא ואת שריין השילתאביעי
 מנהנ אומרת זאת אר"ה ה*א פ"ז ב*ם ובירושלמי ע"א כ'נ ושבת ע*בנ'

 פ*ז פאה וירושלמי , בזה מ'ש מ*ר מי' פ-מ ב*ק יש*ש ועי' הלכה,מבמל
 מה וראה צא 'מיבה מה יורע את ואין רין בבית רופפת שהיא הלכה כלה*ה

 נביאים אינן אם לישראל להן הנח ע*א ס*ו פ0חים ובבבלי , ונהונ נוהנהצבור
 , רבר עמא מאי חזי פוק א"ל מאי הלכתא מ'ה ובברכות , הם נביאיםבני

 במקום אלז איסור בו נהגו קרושיס ישראל ניר של רבשמנו ע"ב פ"בובפסחים
 בשב לעבור רשאים מ"מ הוא מוהר רמה*ה משום רנותר בלאו עי"זשעוברים

 בענייני הרבה שהחמירו ה*א פ*ר פמחימ ירושלמי ועי' , מנהגם לקייםוא*ה
 לבמל ראי; הא"ח בשם מהב*י שכהב מה הר'צ סי' או"ח רמ"א )ועי'מנהנים
 בענין ""ש שם ובאהרונים וכמנ"א הוקבע לא,לחנם כי עליו ל"עוג ולא מנהנשום
 לכנוס שלא ~הקפיד שנהנו מהמהרי*ל מ"ש ס*ד שע*ו סי' יו"ד זבשיעמנהנ
 ובשו'ת , הורה אבותיבו ומנהנ יריו שירחץ קורם מכה'ק( )ההוזר אחרלבית

 : וד.מ( הש"ע בהנהות ככ"מ וכן יש'ש בס' ובכ"מ .ס"נ סי'רש*ל
 בבחירוה השתתפו שהנשים שמעט ולא ראינו לא היום שער כיון דלפ"זב(

 ועסקו הצבור על פרנסוה ממונות שהיו או ונרומה ולפרנסלרב
 לשנוהו ואמור הורה ישראל מנהנ בכלל הוה שזה הרבר ברור הקהלבעניני
 כמו תורה רין פי על נם אסור שהרבר אחרי , אמך הורה המוש אלמשום

 : לעילשנתבאר
 וז'ל להשינ כהב ע*ןנ(
 ע"כ, ,. מהריב*ש( של"א סי' 3חו"מ )הרמ*א מנהג שמי' לאו הרירי. שא.:י דבר אכל פעמים כמה ונעשה השניה דבר אלא נקרא אינו ט:הג. , '.
 ההולתו ה' ויראת שהורהו:אומנהו מי כי אחריו בריקה צריך ומנהניכוצימומינו ע" המפקפק כל לומר אני ורגיל נ*א חאו"חזס" חת*ס בשו"ת מ"ש יאה).

 לא הוה והכותב . , ע*כ , בשרו את לחמוא יתן לא יספיק לא נכריםלבילרי
 מעיקרו הדבר אה לעקור שרוצה רק המנהנ על לפקפק שבא בזההסתפק
 , הרבר מוהר ולכ*ע שכיח שאינו כיון נלל מ:הנ זהטאין

-  מוח לו ה" ולוא 
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 רבר ממש הוא הלא שביח אינו זה שמגהנ כזאת אמר לא כקרקרובריא
 חלק הנשים לקוע לא מעולם הצבוריים ענינים שבכל ויום יום בכלהקכית
 ה4 לא מדיניות להסתדריוה כלליות שבוורות שכותב ומה - . בהםמיוחר

 אע אררבא-, , ה0חררות סהם או מדיניות הסתדרות לי מה , כללכמציאות
 כו*כ אחת על שיהי' מעם מאיוה תלק הנשים לקחו לא הסתדרותבשום

 בזה. תבל לנשים שאין בווראי עלי' מאוד גרולה שאתריות מריניות3המהררות
 אם לענין כ' רהריב"ש , והרמ'א הרוב"ש של לנירון כלל רמיון וה שאיןועור
 ויריע מפורסם כשמנהנ רק רזה בתב וע*ז במנהנ רהליא כממים חייבהש*צ
 מקרי לא שנים או אתד מחזן מס שאלו שלא בוה אבל ממס התזנים את~פמיר
 כנידון אבל , שכר נוטלים כ0ה פועלים מנהנ לענין מיירי והרם.א ,סנהנ

 כלל במציאות היתה לא מרינית שהסהררות הכותב של לפ"ר אררבאשלפנינו
 להלוך נ"כ צריך בזה הרין איך עלי' מסופקיס שאנו )לשימתו( יהי' לואא"כ
 : ופשוט וז"ב כלל במציאות הי דלא. כיו7 לה"ר א"א ממש זו מעשה על רהרי לזה הרומין בהרברים המנהנאחר

 דעתס היתה לנהונ כשהח"'לי שנהני( טקים )י"פ המידכי יעת עך*ג2ר(
 וככל , לכטל יכולים שאינם דאמרינן הוא אז לעולם כןלהתנהנ

 כן, ע~הם יקכלו המכוון .טנכותת יריך טנהג אומרים טאנומקום
 ק41יכ שאנו שמה ס*כ רנ-6 סי' יו.ד כרמ*א טוכא מ' ס-' ח"ב רזר-טאזמר וכי

 . ע'כ , בבווגה עליהם שיקבלוהו צריךמ:הנ
 נשאל רק רבים של ממנהנ בלל מיירי ולא במררכי זה לשון כ"לליהא

 שצריך והשיב בו לחזור ורוצה וכו' ר*ה לפני לההענות שרגיל במ,~ר.ם
 כן לנה*נ לעולם הי' דעתו לנהונ שההחיל ושבשעה רז*ד קאמר וע"ז נ'שיהירו
 צריך נהנ אמ אתת פעם ואפילו לעולם רהוי איסור בו להגו ראחריםדומיא
 כמבו~*41 נרר משום שאסור יחיר של ממנהג מיירי המררבי הרי . ע"כ ,היהר
 הו' לא דאל"ה לשלם כן להתנהנ בהחלה כוונה וצריך קאמר שפיר וע*זשם
 אל משום אלא נדר בבלל זה שאין בנ"י כל של בטנהנ אבל , נדרבכלל
 ריאשונט2 החכמים בווראי ררבנן ונרר סיינ בכלל שוהו אמך תורתתמוש
 מנהנ רין לו ריש ברור רירן בנירון א"כ , לעולם כן שיהנהגו בכמנהההקינו
 לדברינר כלל עגין אינם דעה ביורה הרם*א דברי נם , פקפוק שים בלי:סזר

 ותבין:עיי*ש

 ר"ת יל יעמור כרור אי:י אם שמנה3 אומי נ' פ' כלל הי"*ש ען*כ2ה(
 טן ראי' לו שאין שמנהנ הפועליט( ר"פ )הסודכי כ' טוהויותר

 לסטוך גאן שייך אין וה פטך ועל , הרעת בשיקול כטועה אלא אינוהתודה
 עליהט שקכלוהו מנוע זה היה שלא טכש*כ שכיח שאינו בדכר המנהנעל

 : ' . ע"כ , טת*ת ראי' זה למגהג כשאין אכו*נ ועל לכתחלהככוונה

 שאין לעיל. הובחתי כבד אשר אלו רברים על להשיב בעיני הואלמוהר
 בהשרשיסנ שדצכחתי כמו ברורים והרברים להכפיל צורך ואין ממשברם



 ןצ 44 :.:.-' מצוהמלחמה
:;,..

..למ...

 ונדלג השכיה מנהג וויא תורה .ש-פ.רין נאמן 6-מקור יש זה ימנת4יל
 וב*ה כן  אבוהינו נרגו עתה  וער ומעולם לעולם כן לדצזנהנ .בנוונהתדיר.'
 דושע'ס שבתב כפ בריקה צריך בזה המפגףק וכל עולם עך כן %4 נמ%עהנ

!. 
.

 ' וא*ל! ק*ז ביו'ד'ס" מ4שועי"ש .

 הישורש)
.

:' :;: 

 כאילו הורה בהו את המלמי כל ע"ב כ*א מוטה בנמ' . תורה ענ4א(
 ערמו6יה מבינה היא. שמתוכה וברשגי הפלותמלמדה

 ילמר שלא חכמים צוו ה*ינ ת*ת מה5 פ*א וברמב*ם , בהצנע :דברי':עישה
 ה; אלא לההלמר מכוונת דעתן אין הנשים שרוב מפני תורה בתו אתאדם

 שכ' שם מוטה במאירי וע" דעתן עניות לפי הבאי לרברי תורה דבריפציאהז
 ועיין לנ4ים ימסרו ואל ד.ת ישרפו אמרו בתוס' מובא ובירושלמי אהרניאוף
 הוא הרוב על כי וז"ל הרברט בתוך מ"ש א' דרוש ריש לעהים בינהבנר

 באשה דתמצא הוא רחוק ורחוק מ~ה זה להמשך בנשים מבעי יברכמעם
 עייש*ה והצדקות הצניעות במרת ואותזת פרושה נ-כ ושההי' החורהחכמת
 יעת להם שאין ודוינו כננא מישבת דעתן שאין אמרו ע"א ק"י מנחוהובנם'
 י6ינו ואורה' חיינו .שהיא ת'ת במצות ואם 1 רוזורה בכוונה להעמיקחקיפה
 ללמוף שלא החממים צוו כולם כנגד ות"ת 4מאמרם המצוה כל כננדושגןלה
 הבאי לדברי יגת שיוצי4 הנשימ רוב של ורעתן מכען שירען משוםלנשים
 שה"נ עי ובצדקות בהורה נדולוה וה(ו תורה שלמדו נשט כמה .*מצינושאעיפ
 ולמעומא הרוב,דברו על דחז"ל ש6 וכ' מכ"ם שהביא ; מה .יבניתעדך

 הנשים על לממוך ל% שאין כו"כ אחה על חיישינן( לא לר"ם אףדמעומא
 חול של אף דבר לך אין שכמעפ מפני לרבים המנע בענין בדעתןשינהיעו.
 בדעה יבריעו קלוה שרעהן שהנשים לחיש יש וודבה בהדת. נונעטלא:יהא

 הגשים השתהפוה שום לאסור נכונה ראי' זה ומרין התורה. דעתננר
 : וכנ'ל בבחירות.:

 בנמרא דמבואר בהא הראשונים "' ע'א 5 בשבועית . צניעות ענףב(
 בת כבודה כל דכתיב משום %4רחא לאו אשהוכ"ת-
 מימן חו'ם בשו'ע נפסק וכן לב"ר אותן מזמנים אין יקרות רנשים פני4המלן
 שאמרו דהמעם שם ע"ז ודף לב*ר לבוא בושה ראשה י'כ יבמוה ועי'י"א
 בלחם אתכם קרמו לא אשר רבר על בקרא דמבואר משום עמוניה 'ולאעפני
 מלך בת שכבודה משום אשה יאת אף "דם אשה של דרכה ואין?בסים
 האשה ולא האיש ולייעץ לשכור ררכו מי ה'נ פ"ח שם ירושלסי ועי' ,פנימה
 מובא תצא ספרי וע" הץ פ*א מגילה ובירושלמי קל"מ וב-ב ע"א י"ב נזירועי'

 ועיין , האיש בפגי לדבר לאשה ,שות 4אין מכאן מ*ז( )כ4ב .עה"תברשץ
 ער דף וכהובוה ע"4 ע' ובקידושין רנ"א מי' ויו"ר ס"א מ'ב מ" אהע',בשו*ע

 ובכ*מ שם ובב*ש אהע.ז בשיע וע" אדם כל עם מדברה ידורית דהשזוי



 מנ-והמלחמת22

 אנשים לתערונת שכן וכל ישראל ננות לצניעות חז*ל חשו כמה ותראההנ*ל
 ברנליט שומרים להעמיך נ*ר וויבין ה*כא יו"ם מה4 פ*1 ברמנ*ם ועי'?נש,ם
 ן כ ו ענירה לירי וינואו ונשים אנשים ולשתות לאכול שם יתקנצו שלאוכו'

 יתערנו שלא כרי העם לכל זה נרנריזהירו
 תקכ"ם, סי' נש*ע ומונא ע*כ, לשמחה, ננתירם ונשים ם שי נא

 של*ימות רעוע ופירש"י רינלא רשתא סקנא פ*א מנררושין כ' הרברומקור
 הררשה לשמוע ונשים אנשים קנוצת שיש הרנל ימות ולענירה ליחורהשנה
 נהגו לכך וי*א זה על זה עין ונותנין כ' ובתוס' , זע*ז ונושאיםונותנים
 נ*א נסוכה רמנואר מהא כ' ונג4*א * סוכהז ולאחר פמח לאחרלההענות

 מלמעלה יושנות נשים שתהיינה נרול תיקון מתקנין היו נה*ש רנשמחתע*ב
 לנר משפחות משפהות הארץ ופפרה ודרוש אשכרו קיא א*ר מלמטהואנשים
 לנוא לעתיר וטה ק*ו רנרים והלא לנר, ונשיהם לנר רור ניתמשפחת
 ר נ ל ם י ש נ א ה ר 1 ת ה ר מ א נהם שולמ יצה*ר ואין נהספרשעיסקין

 כמה אחת על נהם שולמ ויצה*ר נשמחה שעסוקין עכשיו ר לב ם י ש נ1
 אנשים להנריל- צריך ש אשכרצ קרא וברש*י ע'כ.וכמה,

 קלקול, לירי ינואו שלא משראל נרר ולעשותמנשים
 הפורצא ונשים אנשים תערונת נהם יהי' נהגנחרים אשר כא* בנחירותחלק יק" מהתררע( איש שע~ם הרעת על להעלות אפשר האיך ננ'ר א*כ ,ע,כ
 שנחירות יאמר לא הורה ריח אף נו אשר ואיש ישראל ננות צניעותנרר
 חרשות ולהנהינ לסתור ראיות א* אף יועילו וני ההלכה מצר מותריםכאלו
 אנשים נ-ן הצניעות נרר נננ*י והמימנע הגבשרש ננר ישראל עםבקרנ
- ,לנטים  ככל נהי' באמרם האומות שאר למנהני להרמות ורק אך וכוונהם 
 נסף עריות נריני אותנו מצווה התוה*ק אשר את לשמוע רוצים ואינםהנוים
 ולא וט' אתכם הארץ תקיא ולא ונו' חקותי כל את ושמהתם קרושיםפרעו,ז
 מקיימת אינה הארץ צל כשאר אינה ישראל ארץ ,ונספרי הנוי, בחקותהלכו
 לבאר שכתנ י שורש סי נסה*ם ברמנ*ן ועי' * ועיי*ש עבירה עובריבעלי
 ולא נרושתו( מחזיר )נני הארץ אה תחטיא ולא לאוין ר' שתשב הנה"נדעת
 לא )נני הארץ "וז תחניפו ולא להזנתזה( בתך את תחלל אל )נני הארץתזנה
 רענין הנה'ג שסוכר שם הבתונ הארץ את תטמאו ולא וכן לנוס( נופרהקחו

 רק אלו נאיסורין ליכא ונחו*ל , נא*י לאו אזרות להוסקף שנאע אלואוהרמז
 תסינ רלא לאו לענין בספרי שאמרו כררך לאוין שנן איכא ונא,י אחרלאו
 הועמא שנש רנרול מנואר היי עיי*ש תנזול רלא לאו שאיכא פי על אףננול
 נפלטין מורר רומה איע בו הכל מרבוי נהקרמה ונמ*ש נחו*ל מחוטאנא*י
 חז'ל ונרברי נהוה*ק הטאמינ-ם החררים אנל .. לפלמין וצץ למורר מלךשל
 ורק אך מטרתם אשר נאלו יסורות נהנחת ח*ו ישהעץפו ולא. בזה הרן' לאירם

 נ-ה יועילו לא האלה האנשט ותעמולי ומעשי .בתוה'ק נדולה פרצהלפרוץ
 . . ש: וי לתווית השלימים ישראל נני %נ עלמאומה

 שלהן זכיות אונעות וצווחא עומיות א*י שנשי יחשוב נמח תמיםוהקורא



 ש2יב מצוהמלהמת

 ישראל בארץ בי ויא האמת אבל , בזכותן להפך והטזרחי* בא לכןבהבחירה
  דעת על ב:ה ומומכות הבחויה בזנות כלל רו1ת שאינן רעתז את הנשיםנ%

 דקדושה מחצבתם ממקור המבע מב1 רבר והוא ש'ז( ג' )הררךבעליהן
 מ*ש וראה , 1ל12ן אוטה נל מנשי נואת דק ומשומת הישראלים ומנדגיטמדות
 לאחר .נ2זים* בערך ננויארק( )"ל ישראל* שאוצר העכרית באנצק6פריהנזה

 כמה עד נדע .טזה ב' ישראל נשי מעלת ששבדו חז'ל מאמרי כמהשסעתיק
 שינולות ולשון ה אומ ואין בישראל הצרקניות הנ2רם כחנרזל

 ובטוב ובתומתן בצניעותן ל א ר ש י 4 ש נ ל ת 1 ם ר ה ל ם ה י ת 1 ש1
 4 ל ן כ ל 1 לבע4הן ובעזויתן ובנותיהן בניהן בחינוך שבצרקה רבר לבללבן

 גם ישראל מנשינשמע
 היו~

 הנשים לבת נטיה איזה
 ענינ, בכל זביות ושווי לעצמן משפטהדורשות

 להשור אין נטח ה:ה הכותב ואת , ע'נ , ס* י ש נ א ל 1 ם נ ה נ י ד םה
 ואם , ישראל נשי של טנען שהוא כמו האטת את ווא נותב ורק רברבשים
 בטלה ,- הצנישת גדר לפרוץ ורוצות מן,הנלל דווצאזת נשים שקצתנטיאות

 הי_שרות: ישראל ננות בל על לעז לדיציא וחץ הרונ אצלרעתן
 שהרי לאשתו איש שכין השלום גדול עקא קם"א בתלין . שלום ענףנ(

 על ימחה בקרושה שנכתב הקב"ה של שמו תורהאטרה
 הנשים את התורה שפמרה הטעם עפ*ז להסביר ב' ג' שער ובאבוררהםדומים
 המצוו; עשייה שבשעת ואפשר לבעלה משועבדה שהאשח לפי שהדגממקע
 להיה כיי  טמ1ות?  הבורא אותה  פטר  לפיכך מצותו לעשות הכעל עליהיזוה
 רירו לניהון ק.ו ללמור ויש . א*ר ונף, השלום ונרול בעלה עם שלוםלה
 יד ליתן לנו שאין וכמה כמה אחת על לאשתו איש בין מחלוקת לנרוםהמ:יה. תוכל רחוקות מפנעמשלפעמים ממצותע הנשים אה לעולם פמר הקבקהאם

 המה הושבים כי לאשתו איש בין בישראל מחלוקת להרבות נמע2רהםולנרום אנ?היני שערום לא חדשות ישראל ובארץ ישראל במחנה להנהינ שרזציןלאותן
אשר

 בני
 שהחרדיס אסצעים 'די )על החרדים נשי על אף להשפיע לרם יהי'

 ושלא אתם ברעה התפימים כאנשים שתבחרנה נהם( להשתמש יכוליםאינם
 פרצה והיא הביה ש,ם את מהרם בזה שמצב מאליו מובן בעליהן*כרעת

 המשפחה: חיי נטרשיתנדולה
 לדעה. והאשה האיש רעת אנו חושכיום שלעולם בזה התורה יעתוהשקפת

 כחונוה ע" , רברים כמה לענין כנופו אשתו דות ע"פ ניאחת
 מנחות וע" "%, בושתה ורמי איתו בייש באי6 אשתו אוז בייש ראםסץ
 ה*: פ" סנהדדין וירזשלסי כחבר(. חבר ]אשת 4 ושבושת כ*ר וברכותצ*נ

 קפ": ס" או*ה נכ9 ועי' , כלססים[ לססים ןאשת ה"ט פ"ם כתונותוירושלמי

 סף :וינ. הו*ל אשה 6 כשיש אלא ארם נקיאש"ן
 אחר.

 לפשי מצית ושפיר
 ע"א ס'נ בינסות הדנר ומיר , במק"א ועיי'ש בבשרנו  2וו~תמת בריתךדשל
 לא שזאת בהר בן אם עיי'ש בהנים רברכת בפן נשא בזוהר ביאור.ביתר

תהי
 רעות לשהי והאשה האיש דעת לחשוב מים שניתז ישראל בעית.



 מצרהמיהמה 2י

 האהט המה צריכים ד"ה עפ"י כי ישראל לכלל או לדת הנונע כדבר:חזלקית

 יכ( דעין, :לפי יכפרט שווה רעותיהן שתהיינה לראות שהוא אופן ככלוהאשה

 בר כל אך , הנ"ל ענייניס נכל אחת רעה רק לה תהי' לא ישראליתמשפחה
 כעניי3ים עצסן בפני לעכור ורוצות כרה המחזיקות ה:'טים אשר מכין ישררעת

 הן לפעילותיהן 3רחכ כר מקום ככל לפניהן יש וכרומה הצכור לכללה:ונעים
 מעו(ם אשר ::רומה הצרקה סומרות הרכה כעניני והן כניהן חינוךבעניני
 שרעת לבר לא כא(ו ומרברים . הצנועות ישראל נשי כזה ו:יטתכחו3צמיינו
 את -:תמ(אנה הניטים מאותן עוז כבל זאת עותיבעים אלא מ;ה נוחההת4רים
 סראשי אהר שיצא סקרוב זה ראיתי כי יען. ואת את כותב וה:ני .הפק'רן

 שליט*א פולין מרנני טפזרסם נאון לנוות .רב* נשם א*ע המכנההמזרהיים
 על להשיכ כזה כאתי ולא , הנ*ל שאלה ברכר להלנה רעתו את שגלהיען
 הנאין הרב ואין ;*ז להשיכ כלל הכבור מן אין כי שלו ונירוף חירוףרכרי
 הניטים,כעכרים את התורה חושבת שלרעהו כשמו מ*ש על רק לזה צריךהנ*ל
 שנם הזמן הניע כן נשתחררו שהעכרים כעולם הזמן 1א ככר כאשר עההולכן

 הנשים את להסית חרב כמרקרות הכוטים אלו ברכרים וכוונתו השתחררהאיטה
 : היצה"ר הוא השמן של ררכי זה אשר התורה ורגת החרריםננר
 ההונה אוריין וכל,כר סזייף של כררכו ממנו ברוים אלה יכריםןבאמרצ

 . להאשה בנונע האיש על החכמים המילו חובות כמה רואהכש"ם
 ינו' מנופו יותר זהסככרה כנופו אשתו את האוה1 אמרו מ-ב יבמותעי'
 והוא כו תלוים שהם לו שיש ממה יותר ו1ניו אשתו ויככר פ*ח בחולי;ו:ן
 כאונאת זהיר ארם יהא לעולם נ*מ מציעא ובבכא העולם והי' שאמר כמיהליי
 רעלמא במילי אשתו לרכרי שישמע ר*ל לה ולחיש נחין נוצא אתתך ושםאיטהו
 סנאיש י:תר כאשה כינה:יתירה הקכ"ה יטנתן מ(מר ע'ב מ"ה וכנרה רביהאאו

 נ' כהוכות כרש*י )וע" שגה י"נ כן וכזכר קיימין נרריה שנה י*1 כתומה*ם
 שאינה כח ל-כיא ממהרת שהיא משום לתענית י*ב בה תינוקת לעניןע*א

 שכת מ'כ כהובות י*ו כרכות וע" . וצ*ע( עיי"ש התורה בלימור כחהמתשת
 ומרורה וענונה רכה היא במבעה שהאשה מפני רק , כ"א י'א מומהק4'ח
 חלק עלף התורה המילה לא לכן על" מומל אשר. בנף ובנירול הבית1צרכי
 פמרה החורה לימור ויצא הנרול מהעיק" ואף שהז"ג מ*ע היא מהמצוותאחר

 הנונעים הכל( כעניני ברעתה להכר.ע בכחה אין ומה"מ , הנשים אתהתורה
 : וכרומה 1רת:

 ההוא כזטן שהעכרים זה כעין נ'כ הוא בש'ם שמצינו לענרים.והרמען
 מם"ע התורה אותם פמרה ארונירם צר:י לעשות משועכריםשהע

 לעכיים הנשים את השוו  שחו*ל לא אכל , הנשים את שפטרה כמושה;*נ
 שמכאר הרמב*ם לשון עור כ:י יאעתיק כעכר. נתשבת שהיא הפשוטברמיונו
 את מכבר ארם שיהא חכמים צוו ו:: אישות מה4 בפ"טו וו*ל הנ"ל ככלהיטב
 ממונו. כפי במוכתה סרבק . מטון * יש ואם כנופו ואוהכה מנופו יותראיטתו
 יהיה ולא עצכ ,א:' ..ולא . בנחת עמה רבורו ויהי? יהירה אימה על" יטילולא
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 סויא עלי' ל ף, מראי ב?תר בעלה את מכבדת שתהא האשה אה צת כןינזן
 בהאי: מהלכת מלך או שר כבפ בעיני' ויהי' פיו על מעשי' כל ותעשהטמנו
 הקרושים 5שרא" ובני ישראל בנות ררך . וזה שישנא מה כל ומרחקהלבו

 לפניני הרי . ע"כ , ומשובח נאה ישובן .יהי' אלה ובדברים בווונן?הטהורים
 לה"יש חובתנהאשה וכן להאשה האיש חובת בנוגע חז'ל רעת השקפת באררי
 : וא*ל . ומשובח נאה יהי',.ישובן זה באופן. רק אשר '...

 , -: :. רבריו בתוך יז*ל , ההשגות לרברי א5וא,י('ע"ך;
! ;ן,!

. 
 על מופל שחיוכ! לאומיות רנמצוות כ?ל לה,מיר אפשר כולה .ההורה .טל,ן:"יתן רממשמעות וכו' ,ועוד ב*סח טצה החג, שפושז לל הקהל 6צות כגון רתייבוא'י:;~ק,,,' תכלל מי היוצאות טצוות 61צינ1 ט~ורות ~ש;ם ~415ג ימ*ע זה בש~ין

 נסצווח ורק חייבות נ*נ נ*ים גהן חיינ כולו לשהצנור כלומר האומה כלל ) ))
 . ; ;.ן;,:י;

 לפי שהו*ג, כמ"ע הנווים אען רעזורה פטרה היחי5 על נ(ופל "חיובן פי5!יות .
 חחייכ אכל הדתי, החיוכ את דוחה הנשים על המופל המשפחתישהחיוכ

 ע"כ. חייכות, נשים אף ולפיכך לרולהלאומי ::
 הרב כבור יד*נ ונכונים ברויש ברברים יפה השיב כבר אלו ינרים ,ש:ן.]:
 בתשובהו גממראב אבר*ק שליט*א דן מאיר מיהריר וכו' המובהק(ונאון

 *ממשסשןה שמ*ש הנוכחי( הקונטרם בראש הנרפסת הרבני6* .דעת')בחוברת
 אחרת תורה לאיזה רק כוון הקדו"ה תור~נו על לא כנראא כולה" 5הורהלל
 מצווה כן גם שהם וכדומת ראי' שופר מוכה מצות גם נמצאא בתויתנו.5י

לרתיות, לאוביוה מצית בין חילוק כלל ירקן לא וחז"ל פפורוה הנשי6 ואעפ"כלאום?ת
 להא-יך כדאי ואין , כאחת דתינת.'ולאומיות אצלם היו המצות כל כי
 . עיי*ש אוריין בר לכל ננלים רם' כי דבריו של בימולןןלהיאות

 וש-

 מ*ט
 , : יא*ל ספרנובראש

...
!,יי:':'-י

 שמן הקרב:ות טסיכה ומה ק"ו דכיים והלא תוניח יטטינה עחכ ה( :.
 את גרולים חכסים הוצ'או ואעפ"כ סומכות הנשים אין הרין,.

 כויכ אחת על לנשים רוח נחת לעשות לטמיכה נשים לעזרתקיכנ,תיהם
 , המריוה כסרור גרוי כרכר ישראל מנלי הנשיס את להוציא ר:וות לנושאין
ע"כ,

 לפעמים הוציאו החכמים אם ומה ! זה ק"ו יקר קורא הימנ נא.האוןן
 ממיכה מצוה לקיים שרצו צדקניות לנשים רוח נחת לעשזת לעז"נקרבנותיהם
 ריס ברמב"ן היטב )עי' רוחני רוח נחת רק גשמי עוננ בה איןשכמדומה

 לפורצי רוח נחת לעשות אנו שצריכין כו"כ אחת על הסמיכה( ענין ויקרא;פ'
 הוכיות בשיווי ישראל בנות אח לזכות בפ*כ שרוצים בישראל והצניעהז הרתגרר
 בררכיהם וללכה אלה ביסינו הנוים לחקות להדמות רק כוונהם מטרתסושר
;.' ? תשובה לו יש זה ק"ווכי)

 'ניסיית הסתייית בלי הארץ יישיב וא"א מציה א*י ישיכה ען"כו(!.
 סנלה נמקרא שחייכות כשט כאגשים כה חייכות נשים עומצוה

 י*'נח פכ**כ חנם כאותו היו הן דאף סשוס שהו'ג מ-ע שהן אע-פוכנ"ח
 , ע.כ , טהז-ג מ*ע ז"ינחא'י



,'; סצוהמ"המת8ט

 רא"ענע*' כבו האריכו בוה"ז מצוה אץ יטיבת אם ד'ו בעיקרוהנה
 נלין טן.שלא וכל וחרי משה ביטי רק משיח בא עת ער לרתית :והנתאעה דמצוה'ש" הרמב'ם דרעת יטכ' ובמנ"א ' ד' מ"ע במה*ם ברטב*ן עיואחהעש
 ' וה בעמע שהאריר מה רע"ר 0" ע'ר מראבף .ב"א?בי וע" ועימם רביט בשם מ"ש ק*ב ק" כתובות ף ובהו עי",טמארצם

 הזה' בומן א*י יעיבת רמצי

 ;'ץ, 1:. עיי*ש: המנ"א רברי אתומדחה
 שמנארו: מה לפי לפענ"ד לעיי: יש הנשים על אף מומלת המצוה אםאמנם

 בקירועין' מבואר הרי א.כ 11 מצוה בכלל הוי הארץ רכיבושיומב*ן
 ל~בושע ררכה אין אשה רש*י( , במלחמה הארץ )את לכבוש ררכו איש ב'ל"ה
 חר.*נן; תקס*1 מ' וכן ומוכתם שלומם תררוש רלא בלאו תקס*ב מ* בחינוךועי'

 , ומא ' הנקבות ולא הנלחמים הם כי בזכרימ רק הם רהמצא שכ' וככ"מתר*ר

 ]לא,, אפי יצאת 5ציה רבמלחמת רטמה בספ*ה רמבואר מהא המנ*חשהקשה
 רסגל:) נ"ב לפערי בי*ע ונשאר ננש'ם אף נוהנות אלו מצות א*כמוצפחה
 להספ(ק דוקא היינו מחופהה כלה אף יוצאת מצוה שכמלחמח דאע*פלהחינוך
 ע'ונ נ"מ במיר דמבואר מה :לפי ומעמי מלחמה לנוח ולא דרכים ולהקןמוון
 נט4 כלי יהי' ולא ת"ל למלחמה זיין בכלי אשה תצא שלא מנין אומרראב"י
 ברש" ומבואר ב:יונמ הנשים יזריינו שלא הקמ"ב מ' בחינוך וכ'ה אשהעל

' 

 יע5. מובהה וו*ל תשלחנה ליתד ידה בקיא ה' שופטים בתיב"ע וכן שםנויר
 ;תיק"ן יהף לא .דמשה "ורייתא בספר דכתיב מה .דקיימית שלמאה חבראתת
 ן 4יע5 מבואר הרי , ע*ב , אושימת לסינתא ירה אלהן וכו' אתתא על נברזין

 היתח. דשם נב על אף זה לאו ראיכא משום מיסרא את לררונ חרב ,חהלא
 לא מחופתה כלה מוציאין דבם*ם ראע*פ כם'ש מוה מוכרח הרי מצוהמלחמת
 ,שפיר א"כ בזה איבא לאו ואף וברומה מוון להספיק רק מיירי המלחמהלעיקר

 עצם בכלל אינם שלעולם משום בנקבות נוהנות אין אלו דמצוות החיטך.כ'
 ישראל ארץ דךשיבת זו דמצוה הרמב'ן לדעת א*כ במלהמה. הנוהטתמצוות
 הכי כיבוש במצות מהוייבות שאןנן כמו לומר 0ברא יש ביבוש בבללרצי

. 
 נמ*

 . : ישראל ארץ ישיבת במצטע מחוייבותאינן
. 

 לאלה' פינחס בספרי כמבואר בארץ חלק להם אין רנשים דפשומ יפ'םוכן
 כרה: בספרי הוא וכן מו*א נשים יצאו פג~ריו לפי איש ונו' הארץ תחלק.

 שהארץן צלפחר בטת ששמעו כיון צלפחר בנות גבי פינהס בספריועו*ש
 ן כולן_ונין נתקבצו. לנקבות ולא לוכרים( הניר0א )בפמקתא לשבמי:טמתחלקת
 ה"ו%ן. ' ]ברכת נש(ם ש"י דאמרינן הא על ע*ב ב' בברבות הראשונים בןומה*ט

 לג; והארץ לך נחן אשר- המוכה הארץ על דכתיב פידש*י דרבנן אודאורייתא
 אביהם חלק *לפחד בנות משום ואי להתחלק לנקבותנהנה

. 
 שהנה; דנטלו רוא

 הארץ, כיבוש במצות בעצם דאי]ן קצת נ*ב נראה ומוה , ע'כ מצרים,טיוצאי
 לא"י מעל"ן הכל ק*י בנתובא רמבואר מהא אסנם בארץ * להן ראיןכיון
 שלש אומר .והוא לע~ת "מרת היא אאא ובנמ' נשים ואחד אנשיםאחר
 בירושגקט* ועף מצוה איכא נבה ינם בהייא מוכח לעלות אותו כופיןלעלות



 27יר. מצוהמלחמת

4 ט,נא5  4ן.ן א'ן רו;ה אש :11א רי?ה רה'א שסל...%י* 4'.;-ה א"-ע 
 וה(, כופים _לדייןשי",יומ5מ

 פ1'ר נבי כמו ננשים היא יהמטה 1י6י אפשי
 את%4יןשצוות'.ואעפ*ב;רע_כ4לל'קש4'וון]%ייע

 ראיש.
 אולמ הרגן צמש*כ

 המנ"ח וכ"כ א"י בישוב מצוות רנשים להדיא כ, בכתובווז הר*ן. הביאוהלאבאר
 שו*ר הרמבקן ברעת צע*ע ולפמ"ש מהנ*ל הייר' ילא ררמכ'ן בהעת'_ונפשיפות.

61ן.לםן:1לי..הםרה
 %..ססי

 נימא אי ראפי' ברור אסנם .מהנ*ל קצה .*היר
 לחו"5 אץ. בין בזה חילוק שום אין ,,כי ראל.לריזןכ_בענין.שלפניט[מזה,נרנור. א" דרמב"ן נדעת ודטנ*ח הראב*ד כמ"ש . א"י ישונ מצות בכלל ושנן]ננשיט

4;קהמ:,.*י,,ז,מףעקןם'.שכישש"
 ן ן וזךפ רלעיל בקשרשים

ט- נסתככה העליונה כהשגחא הנראה להעיר..?כפייכורו.םאטהי.אמרתי
 .ננד להלחם הצענים -ייאי בא*י יה,לנקקא*ון -,ש1של(כ3. י'י]!.י

 רוצים המה. ררכים באיוה לפנינו ,"ת.."שר שנרע צכרי :נדול3"ישראל
 אין א54פל . , הקרושה .:-בארצנו,להתנרג

 .לנו.
 בטוחים כי דבר 5שום לפחור

 יועיל: לא סבא ישראל רוח הרבנים רעת .ננר מעשירט אשר ה5ם.~%המזנעזרת.
 יוד של כיצו אף ההוה"ק מדרך יזוז ולא אלירגם ישמע לא ישראל והעםש

 נע(נ' והטוב הישר  ועשית כמאה"כ השמים מן קרובה לנאולה נוכה זהזבזכוה

 : וני' המובה הארץ 4ת וירשת ובאת ונו' ה' . . : ..נג1(יש
.
 , תר'פ אייר ווארשא , והציק האמה ולטען ההורה לככור הכותב . .
 קאשער. נ*י ברי"פ מענדלמנהם ן],)')]
-.[;

 ד.ננר ולללוזעייז% .
 באמערקא( -*ל בקרש. .מלמ חרש י ירי בא העכי קהטרס כתבי .נהנח

 בישראל הממלכה בהנהנת שו"ז זא 1 , ודרשעמאהן חיש ר' הרב .טאה;;
 צרז שם רברע על להשיב ש"פ מה כל . לכתוב והנה ההלכה.: ירכיוגפ
 שפ שכהב מה על ' להעיר לנכון שראיתי מה .רק בוה באתן ולא סיוחרזק*בוי.
 בק-ב במח אשר , טמאים שכולנו בזה*ז מקרש למקום כנימה בענין נ'בשאלה
 מעלה יעלה בקרבנו אשר הנר והיז לשם לכנום העמים יכל רשות ינתן.הימים
 להוכיף כתב זה יסור ועל , העמים לבל בזה נהי' ולשחוק מטה נרריאנחנו
 לפיכך שכהב ה"יר פ*ו ב*הב בהל' בהשנות הראב'ר. עם שהרין ההלכהע"פ

 מיזר לכהחלה שנם הראב"ר שכוונת ופבאר ג כרת בו אין שם עהההנכנס
 את ומרחה יחיראי הוא הרמב.ם ורעת ליכא ררבנן אימור ואפי' כזה*זלכנוס
 רב אשר הזאת המראה % לשוזומטתי א"דך* וקלעגל ק"ל ק*ר רס*ל הר"משי5ת

 ורק הראשונים ככולו( )רובו כלירעת ר'ל כרת של ראורייתא איסור להתיר ירל את ירים תורה ריח בו שישבושראל
. 

 אלא אסור שאינו ] היא יחירית רעה
 שכולנו בזה*ז יהנכנם להלכה מפורש שכ' הראשונים רברי ואציין ,:טררבנן

 כ*הב מהל' פ*ו רמ4'ם , ע'ב מ'ר יומא תוס' עי' , כרת חייב המקרשטמאי6.לסקום
 הרא*ה*ז"ל רבינו ) א*י, הל' ההרומה בס; ז'ל ברוך רבינו , ה"ז ופ'זה4מו
 לדגננם לאוין ו%י .עשה גיכא ולרבייו וקפ'ר *ס*נ .שס*ב מ' ההינוךבס(
  כפתור כספר שכ.ה, מ' יראים בם' ממ"ן אלעזר רבינו , מקרש במקוםגמה*ז
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 פטנן הובא רשבועות פ'ר האנורה בם' , ז"ל הפרחי אשאויי לרבינו פ*וופרח
 הרם*ע: שו'ת , ר*א ס4' ח"נ תשב'ץ עע'ת , יוה"כ הל' מהרי"ל ,אברהם

 שפסל- ראשונים המון לפניך הרי הקס*א, 3סי' המנ'א ב*ה, סי'ספאנו
 ברו? חייב והנכנס ' המקרש 3מקום לכנום מראורייחא ראסור מפורשלהלכה
 אבל. לע*ל ל'ק רס'ל משוס כרת בו ראין שסובר הראב"ד רק בדבר חולקואין

 נריליפ, שני הראב*ר ברברי הביגו וכן לכנוס מררבנן שאסור מ:רה הראב*רנם
 כ~רה הדאב*ר שנס דוד טנרל ובס' י סי' או"ח שלמה בנין בשו*תבמפריהם

 ישן ררבנן אימור איזה שנהקשה. ומה ליבא שכרת רק בוה נדול איסורשיש

 ראר'י כ*ח רמנלה מהא להראב*ר כן רמוכרח כהבתי בח" להראב"רבזה
 בברכות ס*ל רר*י מררבנן שזהו להוכיח הפו"א יכ' שוממים שהן אףקרושהן

 ובע"ל בדוקותי בתו*כ ועי' בזה מורה הראב*ר נם ע"כ א"כ לע"ל דל*קס"א
 "*ת חת'ס בשו"ה ועי' , ואכמ*ל נ"נ ישעי' וילקוט פ"ב שמ"ר ועי' ד*ויבמות
 מוהרל,ה. להנאון ציון ררישה בס' וכן בזה*ז קרבנות הק-נת לענין ר4"ורל*ר

 שאסור' פסוקה להלכה תפסו שכולם ז-ל מנרייר"ן הר"א ולהנה*צ ו*לקאלישער

 דכומ"ה מטעס ק*צ הקרבה להתיר שיצו רק הזה בומן המקרש למקוסלכנום
 האוסרים. כשיטת לבאר זו בשאלה מיוחר בקונפרס בזה והארכהי בצבודהוהרה
 איסור. להוכיח נ*כ שהאריך ע'ל מבעל לציון בנין בשו*ת ועי' *ז בזהההקרבה

 חובה: אם הרבה שמפלפל המ'ט סף יו'ד נור אגגי בשואת וע4' . בזה*זכניסה
 לענין וכן שמירה ושייך לבנום ראסור בשביל למקרש שומרים להושיבבזה*ז
 רק לכנום אסור שאין במקומות אך . ובמא'ה עיי-ש בזה*ז במקצהביאה

 קרושות עשר לענין הרל*נ סי' ה"ב הררב*ז בשו*ת לפמ*ש "ל לכאורהמדרבנן
 י*ל' אך ה*נ א*כ עיי*ש בהקנתן הועילו לא עבו*ם ררובה דהאירנאשבירושלימ

 וגזירה. לחור דרבנו דקרושה ועור ק.ד. עירובין ועף סומאה ליכא נויסרנבי
 : עיי4ש הררב"ז כמש*ש להודררבנן

 את. ראה ולא לסד שלא או אלה משתי באחת לדונו יש הזה הרב 8תוהנה

 הנ*ל- והאחרונים הראשונים הפוסקים רבריכל

 שפסי
 עכ** אעב 'כן,

 .להכריע נהונה )אשר יומיאל לכל דגונעת בשאלה להכריע לו שאין למידע,הו'ל
 ר*ל כקת איס:ר לההיר ד4וסקים מכל היפך הלנה ולפשק ישראל( לנרילילק

 בזה" בנ*י מאהיע רבים לפני מכשולווליתן
 פא~שיפ רק הרת אה השומרים

 אם אף המתיר ימצאו ואס עכביש בירי אף א*ע ותולים יתירות טלותאהר4
 מקצת.מהנ*ל. ירע..היאה. הזה הרב כ4 או להמ. רי רב בשם א*ע מכנהרק

 להתיף. ובא רער,ן הביא לא בנוון ומשה*ב הציונית הלאומיוה באש ועא נכוהאך

 המקרשן.4היא למקום הכניסה .ואסור מקום אין הלאומיות שמצד מפני והאיס:ר
 רק 3זה שאין צרדים יש ישם הוא החילוק איא הנשים בחירת דךתרכעין
 ורק ר"ל כרת של ראורייתא איסור הוא הראשונים לרוב וכאן דרבנןאישר

 נרולי הרננים לפני ואת את מציע והנני . מדרבנן רק אס~ר הואלהיאב'ר
 נ* לרבר היתר נתחזק ולא פנאי בשר דג*ל בדבר נ*י' במהאה שיצאודעעורד

 * וץנ*ל * אליהם ישמע ישדאל ובית לעשות הרבר יאוו;להם

*
. 




