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 . דברים י"ז ט"ו1
ְבַחר  ֶליךָּ ֶמֶלְך ֲאֶשר יִׂ ים עָּ ׂשִׂ ֶליךָּ ֶמֶלךְ  ,לֶֹהיךָּ ּבֹו-א   ה'ׂשֹום תָּ ים עָּ ׂשִׂ ֶקֶרב ַאֶחיךָּ תָּ יש  ,מִׂ ֶליךָּ אִׂ ֵתת עָּ לֹא תּוַכל לָּ

יךָּ הּוא: י ֲאֶשר לֹא ָאחִׂ  נְָּכרִׂ
 

 ספרי שופטים קנ"ז. 2
 מלך ולא מלכה.

 
 . רמב"ם הל' מלכים פ"א ה"ה 3

 ולא מלכה, וכן כל משימות שבישראל אין ממנים בהם אלא איש. עליך מלךאין מעמידין אשה במלכות שנאמר 
 
 . רדב"ז, שם4

 המשפטים. א"נ ע"פ הדבור היה.! לא קשיא, שהיתה מלמדת להם שראלאת י הודבורה אשה נביאה היא שופט ת הא כתיבוא"
 
 כ"ט: ד"ה שבועת העדות נוהגת באנשים אבל לא בנשים. תוספות, שבועות 5

אם כן אשה פסולה לדון, דהא תנן פ' בא סימן )נדה מ"ט( —בריש פרק שבועת העדות נפקא לן מ"ועמדו שני האנשים"
איכא למימר שהיתה מלמדת להם הדינים. א"נ  !והיא שפטה את ישראל לדון כשר להעיד. והא דכתיב )שופטים ד(כל הכשר 

 היו מקבלים אותה עליהם. היתה נביאהלפי ש
 
 .  חידושי הרמב"ן, שבועות ל'6

? פירושו מנהגת, שעל פיה והיא שפטה את ישראלוכן אמרו בירושלמי שאין האשה מעידה ואין האשה דנה. ומאי דכתיב 
ין היו בה כדין מלכה, נוהגולא —שום תשים עליך מלךובעצתה היו נוהגין זה עם זה כדין מלכה. ואע"ג דאמרינן בספרי 

 מלכה. אי נמי מקבלים היו דבריה ברצונם.
 
 . רשב"א שבועות ל' ד"ה ולא בנשים7

יש לומר דלא שפטה ממש אלא מנהגת, כשופטים ששפטו את ישראל. ואע"ג  !והיא שפטה את ישראלואם תאמר הא כתיב 
נוהגים בה כדין מלכה והיו נוהגים על מלך ולא מלכה, התם לא מנו אותה אלא היו —שום תשים עליך מלך דאמרינן בספרי

 ואי נמי שופטת ודנה, שהיו מקבלים אותה כדרך שאדם מקבל אחד מן הקרובים. פיה.
 
 . אגרות משה יו"ד ח"ב סי' מ"ד8

. ואף שלא ידוע לי בעניי "וכן כל משימות שבישראל אין ממנים בהם אלא איש"והנה הרמב"ם בפ"א ממלכים ה"ה כתב 
אבל דין כל משימות שלא יהיו נשים  ,רי שציין הכ"מ והרדב"ז ומ"ע לא הוזכר אלא מלך ולא מלכהדבספ—מקום לדבריו

לא הוזכר שם. וצריך לומר דהוא סברת עצמו: כמו שדרשינן לכל משימות שלא יהיו אלא מקרב אחיך ביבבמות דף מ"ה, 
 "מלך ולא מלכה"שנאמר בספרי  דרשינן נמי כל הדינים שבפרשה שנאמרו על מלך גם לכל משימות, שהוא גם לזה

לכל משימות שלא ממנים אשה. והשגחה על כשרות, מסתבר שהוא מינוי. וראיה לזה מקידושין דף ע"ו  וא הדיןשה
כמו השגחה על הכשרות,  ופרש"י ממונה על המידות, והוא ממש .שאיתא במערבא אפילו ריש כורי לא מוקמי מינייה

שרות איסורי מאכלות. והטעם הוא שהחלוק בין להחשיבו לפועל ובין להחשיבו דמה לנו כשרות המשקלות והמידות לכ
לממונה, שהוא שררה, אינו מצד חשיבות המלאכה אלא דאם נשכר לעשות רצון המשכירו הוא פועל אף שהיא מלאכה 

ה היה אפשר רוצ שבעל הביתשבעה"ב —חשובה. ואם נשכר לעשות נגד רצון בעה"ב בהשגחה על המשקלות ומידות
הוא שררה על בעה"ב, שבע"ה מחויב —שיכשיר לו גם משקל ומידה החסרים, והוא ממונה לפוסלם וליקחם מבע"ב

לעשות כמו שהמשגיח אמר. וכן הוא ממש ממונה להשגיח על הכשרות שמלאכתו הוא לעשות אף נגד רצון בעה"ב 
ה. אבל משמע לי שלא כולי עלמא סברי וא"כ להרמב"ם אין למנות ע"ז אששלא להניח לבעה"ב שיקנה דברים אסורים, 

ודין ירושה נקט שגם בכל מינויים, אלמא דדין ולא אשה אינו  "במלך ולא מלכה"רק  כן, דהחינוך כתב דין ולא אשה
בשאר משימות... ולכן לצורך גדול בשביל חיות האלמנה ובניה היתומים יש לסמוך על החולקים על הרמב"ם ולמנותה 

   תחת בעלה להשגחה.
   
 . שרידי אש ח"ב סי' נ"ב9

וע"ד זכות הבחירה לנשים: מצד הדין אין שום יסוד לאסור את הבחירה, וסתרתי את ראיותיו של הגאון מרן ר"ד הופמן 
ד הסכמנו כולנו, שבחירת הנשים היא נגד מנהג ישראל ונגד המוסר הישראלי בחיי הציבור, שהשתדלו תמיז"ל. מ"מ 

ימה', שהאשה הישראלית תשמור את ביתה ואת חינוך ילדיה ואל תהי' קולנית ויוצאנית לשמור על 'כבודה בת מלך פנ
לכן בוודאי מן הראוי למנוע  לפזר כוחה ולהרוס צניעותה ולאבוד את חינה וטעמה ע"י ריב ומדנים פוליטיים וציבוריים.

לום והאחדות בקהילה אם ככל האפשר את השתתפות הנשים בהנהגת הקהילות וגם בבחירות, אבל אין להפר את הש
תגבר יד בעלי זרוע ולשון להנהיג את הבחירה. ולהלכה אין לו לזוז מפסקו של מרן הגרד"ה ז"ל, שהיה גדול בהוראה 

 והיחיד שכתב דברי טעם המיוסדים על מקורות חז"ל.
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 . שרידי אש ח"ג סי' ק"ה11

הג"ר ד"צ הופמן ז"ל התיר את הבחירה האקטיבית ואסר את הבחירה הפאסיבית. ע"ד שאלתו בבחירת נשים. 
רבני א"י וכן בעל ח"ח ז"ל והגרח"ע ז"ל ועוד, אסרו גם הבחירה האקטיבית. והרב הראשי עוזיאל בספרו  אולם

ומתירים, משפטי עוזיאל מתיר את הבחירה לבחור והיבחר גם יחד, ולמה לי לתקוע א"ע במקום מחלוקת של האוסרים 
נגד הצניעות שאשה תעסוק בעניני ציבור וקהל, גם  נניח הדבר לזמן שיבוא ויכריע. להאוסרים יש טעם מוסרי, שזהו

. ויש לדחות ולפלפל אבל אין תועלת בפלפול כי יש בזה טעמים רי שופטים, קנ"ז: "מלך ולא מלכה"...מביאים ראיה מספ
 יותר עמוקים.

 
 "ד. פסקי עזיאל, חו"מ סי' מ11

וגם לתרוצם השני שסוברים התוס' דאין אשה כשרה לדון הא כתבו: "אי נמי שהיתה מלמדת", ולתירוץ זה אנו 
, שהיו זקוקים להוראותיה המשפטיות, ופסלותה של האשה ויעלו אליה בני ישראל למשפטמוכרחים לומר כי מה שנאמר 

יות שופטת במובן של מורה והראה ומחוקק, והאין לפי תרוץ זה, הוא רק לקבל הטענות והעדויות, אבל היא כשרה לה
 זה שררה של כבוד? ומזה מוכח דאין הלכה זאת של הספרי מקובלת לפסק הלכה מוחלט.

 
ואם עדיין הלב מהסס בדבר, ובאמת שכך צריך להיות, ולא לדחות הספרי ופסק הרמב"ם בהוכחות ודיוקים כל שלא 

ע"י בחירתם מטעם אחר, והוא: שלא נאמרת הלכה זאת אלא במנוי  מצאנו מפורש נגד דעתם, בכל זאת יש להכשיר
סכמתו ואמונו לאותם סנהדרין, אבל בשאלתנו אין כאן מנוי אלא קבלה, שע"י הבחירות מכריע רב הקהל את דעתו ה

 ליהיו באי כוחו לפקח על כל עניניהם הציבוריים, ועל זה אפילו הרמב"ם מודה שאין כאן שום שמץ ש הנבחרים, שהם
 ..אסור.

 
אולם עדין נשאר מקום לפקפק ולומר, שאמנם מצד ההלכה מועלת הקבלה ויכולים לבחור בה מדין קבלה עליהם, אבל 

ויפה כתב הרה"ג המחבר יצ"ו כי המוסר והתורה הם דבר אחד. וגם  ?מצד המוסר וגדר הצניעות, אולי יש איסור בדבר
יוצא שאין לאסור משום פריצות, ולו היה מקום רך מנוי, מזה בזה יש לומר שאחר שלמדנו שלא אסרה תורה אלא בד

לאסור מפני הצניעות לא היתה התורה מתרה. ובכל זאת כדי להיות מתונים בדין נתבונן על הדבר גם מנקודת השקפה 
 זו, ונראה , אם בכגון זה יש חשש לפריצות.

 
פריצות, וכל יום ויום האנשים נפגשים עם  דבכל כנסיה רצינית ושיחה מועילה אין בה משוםהסברא ניתנה לומר 

הנשים במשא ומתן מסחרי, ונושאים ונותנים, ובכל זאת אין שום פרץ ושום צוהה. ואפילו היותר פרוצים בעריות, לא 
שעוסקים ברצינות במסחרם. ולא אמרו רבותינו אל תרבה שיחה עם האשה )אבות א' ה'( אלא  יהרהרו באיסור בשעה

ררת עוון, אבל לא שיחה של וכוח בענינים חשובים וציבוריים, ואין צורך, ושיחה כזאת היא הגובשיחה בטלה ולא ל
הישבה במחיצה כפיפה אחת לשם עבודת הציבור, שהיא עבודת שהיא עבודת הקודש, מרגילה לעבירה ומביאת לידי 

 ת והמוסר. הצניעוקלות ראש, וכל ישראל האנשים והנשים קדושים הם, ואינם חשודים בפריצת גדר 
 
 . ספר החינוך, מצוה קנ"ב12

שלא להיכנס שתוי במקדש, וכן שלא להורות, כלומר שלא נדון בדבר מדיני התורה בעוד שיהא האדם שיכור... ונוהג 
איסור ביאת מקדש בשכרות בזמן הבית בזכרים ונקבות, ומניעת ההוריה בכל מקום ובכל זמן בזכרים, וכן באשה חכמה 

 הראויה להורות.
 
 . מנחת חינוך, שם אות ז'13

ה כמו דיני ונראה פירושו שאם חכמי הדור חלוקין באיזה דין באיסור והתר, חוץ דינים שצריך בית דין בשעת מעש
לרב אם הם חכמים, ואל  אין חילוק, דאפילו חכמים קטנים מצטרפים -נפשות או דיני ממונות, והולכין אחר הרב

יות כמו דבורה ששופטת את ישראל. כן באיזה דין הבא שצריך ב"ד, צריכים ב"ד תסתכל בקנקן וכו', וכן נשים חכמנ
כשר. אבל לענין מחלוקת באיזה דבר, אין שום חילוק, רק מי שהוא חכם, חשבינן דעתו יהיה מי שיהיה כך נראה 

 פירושו.
 
 . ברכי יוסף חו"מ סי ז', אות י"ד14

ורות הוראה, וכן מתבאר מהתוספות לחד שינויא, דדבורה אף דאשה פסולה לדון מכל מקום אשה חכמה יכולה לה
היתה מלמדת להם הדינים. וכן תראה בס' החנוך דבסימן פ"ג הסכים דאשה פסולה לדון ובסי' קנ"ח בענין שתוי כתב 

     וזה לשונו: "ומניית ההוריה וכו' וכן באשה חכמה הראויה להורות וכו'" עיין שם.
 
  סוטה דף כב עמוד א. 15

זה ת"ח שלא הגיע להוראה ומורה,  ,כי רבים חללים הפילה? כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה [משלי ז] דכתיב מאי
 זה ת"ח שהגיע להוראה ואינו מורה., ועצומים כל הרוגיה


