
או למיל יחולק על  או כיוצא כם כמקום אחי י י
 בדין ההוא ג׳יכ ״ בכגון 7א דרכו לומר כשלמא
 אולנימאלהרץ אה עצמו למההקכה קחר
 בסיפא דברייתא עד׳ימ מברינא • אולמם
 הקשה יוהר למ״ל זה מלאידך מ״ל • אבל כאן
 מי הוא זה שיקשה לו למה לא כקשה ג״כ האנשים
 ולנשיה למה בא«ם ע7 שהוצרך להסיר הסרכה
 ולומר כשלמא האנשים באיה ללמול ןכו' • והבי
 במה שכשיכ לימן שכרלמכיאיכם • ליראה
 מפכט כלשון לאין למצוה זו טעם בעצמה ולא
 צום בה כ״א כדי ליק שכר למכיאיהם • וחש
 וחלילימלהעלות על לב שתמצא בהורתמ הקלושה
 מצוה שלא יהיה בה טעם עצמי והשכר כמשך
 משמירת או עשיית המצום אך לא נצמויכו עליה
 בעצם וראשונה כלי לטול שכר ״ וככר אמרו על
 אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני מלמל שעמל
 שלמה על כל טעמי המצות חון מפרה אלומה•
 מפמע דיס טעם לכל המצות וגם לפרה אלומה •
ק  אלא כטעם פרה אדומה לא נתגלה לשלמה ו
 לכל החקי' יש להם טעם אלא שלא נתפרסם
 טעם שלהם כיתר המצות *המשפטי' עייןמה כפי״
 הרין על ואמרו רק עם חכם ונבון וגומר ומם
 כפיי הרמב״ןבפרשת כי תצא כי שם הרבה להביא
 ראיות שכל המצית שבחורה ׳ יש להן טעם והס
 קלא להזכיר שיצזה הקיבה על.דבר שלא יהיה מ
 מעם מצד המציה בעצמה י ומה זו חשוכה איכ
 ליתן סכר למכיאיהה •ותגדל התמיכא מה שאמר
 רבי יהושע מרגלית מונה היהסבילכםוכו•
 דנר אה שבמשולזו יש בה סכמה מפוארה • נקרא
 חגר על שרצו להעלימה מממ ׳ ומה מראה לי
 בהבנת כונת כעל המאמר היא ט לא שאל למה
 בא הטף מה תועלת יש בהבאתם • כיהתשוב'
 מבוארת וגלויה לעינים כי אם יניחו בבית לסן<
 שלא הגיע לחנוך( אשר עליו הימה השאלה) היו
 עומדים אצל הדרש אשר יארך זמנו טוס חמים •
 בלב רגז מיראתם שלא חוקו בניהם הקטנים ולא
 היו נוטים אזניהס אל לברי הליש י אבל מה
 שהקשה ״ ה;א שלא היה צריך לצות על זה * וכה
 יאמר אס האנשי׳ באים ללמול וכוי כלומתמאחר
 כצום ככל כאנשי ׳ יבאו ללמוד והנשים לש מוע •
 ונכלל בכללם כטף שהגיע לחנוך כמו שאמר
 הכתוב ומיהם אשר לא ילעו ילמדו וגומר א״כ
 ללי כפק אף צס לא היו מצמיד להביא כטף שלא
 לגיע לחנוך מעצמם היו מביאי׳, אזחר1:ויראהס
 גצא ינוקו בביס (אין איש אן אכל אתם •

 וםתמנצת

 ימזגן וני'

 לשכת בעתים בפר^ת וילך
 זה שאמר על שמע ועמע * הוא מגומגם בעיני ״
 אשר לזה אני חוככ ״ כי נח מעט מקריאתו כשהגיע
 לשמע• ובפרשת כמע אזר כגבר חלציו להזהיר
 כעס על הלמוד תורה כי לפרשה כולהמלנרת
 בלמולל * ואפשר שזו כינת למאמרייכלחחלנו בו •
 כי כפי סלר הכחוכי' ליה נר אל שלמען ישמעו
 >!v חן שב אל האנשים למוקלמי' בפסוק ולמען ילמלו
 ׳ייאמר חיי פב על לנשים כי סם צריכים יותר ללמזל איך
י יתנהגו במעבה המצית ״ ולזה אני אומר שלמלך ב , י ה י ש ע » 
 דרש העככפי מה שראם שיש בו צורךכפי הזמן
 ולולי זה מעט תועלת יקבלו סשומעייאפי׳אס הים
כט  קורא כל לתוריוהזהיר האנשי' והנשים כל א׳
 הנאות זהמצטרךלהם ובפרט הזהיר פרסות
 לאנשי' שיתמידו בלמודם ״ וזהו האנשים ללמוד ״
 ולאו אל למוד ממה שקרא המלך קאי• אלא שהמלך
 מזהיר אותם ללמוד • והנשים שאי׳מדרכן לצמוד
 הורה כמו שאמרג כל כמלמד לבתו הורה וכוי
 הזהיר שישמעו לקול לחכמים כי נשים דעהן קלה
 ומטי׳ לכקל בדברים רבים ע״כ הזכיר אותם
 סישמעז לקול מורים אף אם יורו להם לפעמי,
 נמס שלא ייטב כעינילס כאלו מאמר עד״מ שלא
 יגלו שער ראשם ושלא יתקשטו בכאל נכרית ט
 שער באשה ערוה ולמראה עיןיראל כאלולזא
 שער שלהם ואבותינו ואבות אבותינו הקדישי׳ בכל
 קללית אשכנזים מחו בדורותיהם :לא ישא; על
 ראשם אפילי לבינלי ממשי שהגוון שלו דומם
ם ט במקום שנוהגים נשי כ ת ל ע  לשער הלא יראו מ
-האומות לנסות שער מושם ולאחיות נזהרים כמו
 ק מלההקכט נפאל נכרית״ וכבר הרחבתי כדבור
 •בפסק ארוך שעשיתי מלון זה ונתוכחתי בו עם

 המתירים ללתקכטבפאלנכריחי
אץ כאן מקומו ולא הכעה מוכנת לכך • זס  ו
 וכיוצא בו נכלל ככלל ישממו ולקחתי גלוי
 בער וקכומ פאה נכרית למשל ט דטח עירי
 נכשלות בזל מאל • ונשוב אל למאמר ונעורר בו
 על שני לרגשים • באי במה שאמר אס לאנשים
 באים ללמוד והנשים באות לשמוע לטף למל בא
 דלכאורה משמע כפי הלשון אי לאן דאנשים באים
qp-:• ללמוד ולנשיס באות לשמוע ״ לא היה קשה לו 
 •למל בא ״ וזה מבואר לבעול״ ולאימר שיאמר כי
 •מנסו לומר בשלמא האנשים באים ללמוד ולנשים
 לשמוע * אבל כטף למה בא * פי' זה גס לוא
 מנימגס בעיניי. חדא דאין להם משמעות
 בשלמא ״ ועל דאין מדרך הגמרא לומר בשלמא
 או לניחא,אלא במקום שליל נראה במחלת ללעת
 שכמןשם היל יכול ללקשות אותה קושיא עצמה
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