
מא ו מאדר ו מאדר ו מאדר ו ם– דר טי דנ לסטו מדרש  ת  בי    

  

 ש בלשנר"הקתדרה לערכי היהדות ע
- 1 -

    2008 אפריל 28      ח"ג ניס� תשס"כ 

  

  פטור וחיוב נשי� במצוות
        

   ::::ברכת המצוות ברכת המצוות ברכת המצוות ברכת המצוות , , , , שער שלישי שער שלישי שער שלישי שער שלישי  ,  ,  ,  , 1111ספר אבודרה�ספר אבודרה�ספר אבודרה�ספר אבודרה�. . . . 1111

  . שה משועבדת לבעלה לעשות צרכיוילפי שהא, והטע� שנפטרו הנשי� מהמצות עשה שהזמ� גרמא

ה אותה הבעל לעשות וה יצוות במצות עשה שהזמ� גרמא אפשר שבשעת עשיית המצווא� היתה מחוייב

  ,תוומצו

אוי לה  � ותו ותניח מצות הבוראו וא� תעשה מצ,אוי לה מבעלה �תו ווא� תעשה מצות הבורא ותניח מצו

  ,מיוצרה

  . תיו כדי להיות לה שלו� ע� בעלה$לפיכ# ְ"ַטָר� הבורא ממצו

הנכתב בקדושה ובטהרה נמחה על המי� כדי להטיל שלו� בי� איש  � הגדולוגדולה מזו מצאנו שהש

  ).   'א, 'שבת קטז(לאשתו 

  

        ::::' ' ' ' מגמגמגמג', ', ', ', כגכגכגכג, , , ,  בפירושו לספר ויקרא  בפירושו לספר ויקרא  בפירושו לספר ויקרא  בפירושו לספר ויקרא 2222שמשו� רפאל הירששמשו� רפאל הירששמשו� רפאל הירששמשו� רפאל הירש' ' ' ' רררר. . . . 2222

  , איננו נובע מחשיבות� הפחותה כביכול, ברור שפטור נשי� ממצוות עשה שהזמ� גרמ�

  .ביכול לקיי� מצוות אלהאו מתו# שהתורה לא מצאה אות� ראויות כ

בכ# שאי� התורה חושבת שנשי� זקוקות למצוות אלו , כפי שנראה לנו, הטע� לאי חיוב� במצוות אלו הוא

  .ולקיומ�

יותר מאשר אצל , התורה מניחה אצל נשותינו חיבה יתירה והתלהבות קודש לתפקיד� בעבודת הבורא

זקוקי� מזמ� לזמ� , � את נאמנות� לתורהשהנסיונות בחייה� המקצועיי� מסכני, הגברי�. הגברי�

  לתזכורות מדרבנות 

  .לא כ� הנשי� שצורת חייה� כוללת פחות נסיונות וסיכוני� כאלה, ומזהירות בצורת מצוות שהזמ� גרמ�

        

            ::::' ' ' '  סימ� מט סימ� מט סימ� מט סימ� מט''''ח דח דח דח ד""""חלק אוחלק אוחלק אוחלק או, , , ,     3333ת אגרות משהת אגרות משהת אגרות משהת אגרות משה""""שושושושו. . . . 3333

  .בעני� התנועה החדשה של נשי� השאננות והחשובות

  .ו"אלול תשל' יח, ה"בע

  .רב בבאסטא� בקהילה חשובה, א"י קעלעמער שליט"ג מוהר"מעלת כבוד ידידי הרה

ה� ג� כ� מהלוחמות יחד ע� , הנה בדבר הנשי� השאננות והחשובות אשר בענייני הנהגות המדינות בעול�

  ,התנועה כזו

ס רוצות להכני, אבל נשי� אלו שה� שומרות תורה, ע� הנשי� הלוחמות בזה מכל העמי� שבעול�

  מלחמת� ג� במה 

ורוצה שאביע בזה דעתי , ויש מה� אשר מתפללות בטלית וכדומה בעוד דברי�, שנוגע לכמה דיני התורה

  ,בעצ� הדבר

  ]....כבוד תורתו הקדושה[ה "ואי# שיתנהג כתר

   ,שהזמ� גרמה הוא מ� התורה וג� רבנ� לא חייבו� ות עשהווממילא זה שהתורה פטרה ממצ

   ,לחייב� ור#כי לא ראו בזה שו� צ

  ולבד טעמי התורה שלא ידוע לסת� , קא מהטעמי� שפטרת� תורהוואדרבה משמע שהצור# הוא לפוטר� דו

                                                 

 14מאה , ספרד(דוד אבודרה� ' ספר מנהגי�  והלכות של ר 1

 ראה בלימודי� כללי� חלק חיוני בחינוכ� של בני – אבי תנועת תורה ע� דר# אר" 19 מחשובי רבני גרמניה במאה ה 2

 . תורה

 . משה פיינשטיי�' ר, 20 ב במאה ה"פוסקי� בארהספר שאלות ותושובת של גדול ה 3
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ה "טעמי� גדולי� לקב] יש[ ואנו מחוייבי� להאמי� שאיכא , גדולי�למידי חכמי�א. לא לת, ]אנשי�[אינשי 

  ,נות� התורה

  ,עשירות ועליה� מוטל גידול הילדי� והילדות כי סת� נשי� בעול� אינ� .לכל י�יאיכא ג� טעמי� גלו

  ת בטבע כל מי� ומי� דמבעלי חיי� שהנקבות "וכ� ברא השי, ת ולהתורה"שהיא מלאכה היותר חשובה להשי

    .יגדלו את הולדות וא. את מי� האד� לא הוציא מ� הכלל בזה

  , התורה ג� טבע הנשי� מסוגל יותר לגידול הילדי� שמצד זה הקל עליה� שלא לחייב� בלמודש

   .ובמצות עשה שהזמ� גרמה

שלכ� א. א� ישתנה סדור החיי� בעול� ג� לכל הנשי� ולעשירות בכל הזמני� וא. כשאפשר למסור 

  הגידול 

  ,  דרבנ� לא  נשתנה די� התורה וא. לא די�� לאיזה אינשי ונשי כבמדינתנו

  , כי אי� שו� 0ֹח לשנות אפילו בהסכ� כל העול� כולו שו� דבר, ולא תועיל שו� מלחמה

    .ה� בחשיבות כופרות בתורה �והנשי� שמתעקשות ורוצות ללחו� ולשנות 

ויש לה� מצווה ושכר , רשות לכל אישה לקיי� א. המצוות שלא חייבת� תורה] אמת שיש[איברא דאיכא 

  על קיו� 

וכמנהגינו שמקיימות מצוות שופר ולולב , וג� לשיטת התוספות רשאות ג� לבר# על המצוות, אלומצוות 

  ...וג� מברכות 

  , כמו האנשי� א. על המצוות שלא חייבת� תורה, "אשר קדשנו במצוותיו"ולכ� ג� הנשי� מברכות 

  ... וחלילה ת שרצה להקל לנשי� כדלעיל ולא מצד גריעותא חס"ורק שהוא קולא מאיזה טעמי השי

  

        יהושע ב� לוייהושע ב� לוייהושע ב� לוייהושע ב� לוי' ' ' ' חיוב נשי� לרחיוב נשי� לרחיוב נשי� לרחיוב נשי� לר. . . . 4444

 תלמוד בבלי מסכת שבת ד. כג עמוד א תלמוד בבלי מסכת שבת ד. כג עמוד א תלמוד בבלי מסכת שבת ד. כג עמוד א תלמוד בבלי מסכת שבת ד. כג עמוד א  

 .      שא. ה� היו  באותו   הנס , נשי� חייבות בנר חנוכה: דאמר רבי יהושע  ב� לוי,  אשה   ודאי מדליקה

 תלמוד בבלי מסכת פסחי� ד. קח עמוד א תלמוד בבלי מסכת פסחי� ד. קח עמוד א תלמוד בבלי מסכת פסחי� ד. קח עמוד א תלמוד בבלי מסכת פסחי� ד. קח עמוד א 

 .      שא. ה� היו  באותו   הנס , עה כוסות הללונשי�   חייבות בארב:   ואמר רבי יהושע ב� לוי

 תלמוד בבלי מסכת מגילה ד. ד עמוד א תלמוד בבלי מסכת מגילה ד. ד עמוד א תלמוד בבלי מסכת מגילה ד. ד עמוד א תלמוד בבלי מסכת מגילה ד. ד עמוד א 

 .  שא. ה� היו  באותו   הנס , נשי�   חייבות במקרא מגילה:   ואמר רבי יהושע ב� לוי

  

 ה כל ישראל ה כל ישראל ה כל ישראל ה כל ישראל """"ספר אבודרה� ברכת המצות ומשפטיה� דספר אבודרה� ברכת המצות ומשפטיה� דספר אבודרה� ברכת המצות ומשפטיה� דספר אבודרה� ברכת המצות ומשפטיה� ד. 5555

ת שהנשי� "וכתב ר. טע� שא. ה� היו באותו הנס אבל מצות דרבנ� נראה לה� לתק� ג� לנשי�  מ...

וכ� חייבות . חייבות בשלש סעודות שא. ה� היו באותו הנס של מ� דלח�  משנה לקטו כול� בערב שבת

ומצאתי  כתוב שהנשי� חייבות בהבדלה . ועוד דבעשה דרבנ� שוות בכל עד כא�. לבצוע על שתי ככרות

 .  ולהבדיל  בי� הקדש ובי� החול) ויקרא ו(מעלה ממה שנאמר מדרבנ� כיו� שחייבות בקדוש כמו שאמרנו ל

 

 

  

  

  

 

 

 


