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ובדר$ כלל נשי� ; )א"קדושי� לד ע(סוכה היא מצוות עשה שהזמ� גרמא . שנשי� פטורות מסוכה, פסוק מב' כבר הזכרנו בפי

, פסח, קידוש: יוצאי� מכלל זה; חגיגה, ראייה, סוכה ,לולב, שופר, תפילי�, כ$ ה� פטורות ממצוות ציצית. פטורות ממצוות אלה

שבת ופסח ה� הגדולות שבמצוות היסוד של . פי הכלל מספר החריגי� הוא כמעט כמספר הנוהגי� על. הקהל, שמחה, מצה

ינה אלא ג� מהבח, )איסור מלאכה ואיסור חמ'(לא רק מהבחינה השלילית  –ונשי� חייבות בה� ; החוזרות מזמ� לזמ�, היהדות

הרי ה� חייבות , פי שה� פטורות מראייה ומחגיגהעל וא)). קרב� פסח ומצה בפסח, בשבת –" זכור" –קידוש (החיובית 

, נמצא; ידי הקהל אחת לשמיטהועל). ה אשה"ב ד"ראה תוספות קידושי� לד ע(ה חידי שלמי שמעל –להשתת) בעליית רגלי� 

שאי� ה� ראויות לקיי� , כאילו התורה סבורה ;נו יכול להיות תלוי בפחיתות�שפטור הנשי� משאר מצוות עשה שהזמ� גרמ� אינ

שהרי זה כל עצמ� . מפני שאי� ה� זקוקות לה�, את הנשי� במצוות אלה התורה לא חייבה: אלא נראה לנו לומר כ$. אות� מצוות

וה� מחדשות ערכי� ; שי� סמליי�ידי מע עקרונות והחלטות על, מחשבות, ה� מבטאות אמיתות: של מצוות עשה שהזמ� גרמ�

והתורה מניחה שיש לאשה דביקות יתירה ונאמנות של , למע� נשיב אות� אל ליבנו ונגשי� אות� במעשינו, אלה מפרק לפרק

משו� כ$ לא היה צור$ להטיל ; סכנה מועטת נשקפת לה מה� –והנסיונות המזומני� לה בתחו� ייעודה ; התלהבות לייעודה

ויש צור$ לחזור ולהזהיר ; כי האיש טעו� זירוז חוזר ונשנה לנאמנות בקיו� ייעודו; המוטלות אל האיש, תעליה את כל המצוו

לא ראה לנחו' ' ה: שהיא המצוה המכוננת של ע� ישראל, וכ$ אתה מוצא ג� במילה. אותו מפני כל רפיו� במילוי תפקידו

' ה): ג, שמות יט(וכ� אתה מוצא ג� במת� תורה . חוג הנשי�ג� בידי סמל נצחי אחר  על –במקו� המילה  –להבטיח את בריתו 

בכל התעיות : והעובדה נשתמרה בתודעה הלאומית ועברה מדור לדור; פנה אל הנשי� תחילה ובנה על נאמנות� ומסירות�

  .תחייהה� ששמרו וטיפחו את זרע ה; )ב"סוטה יא ע' עי(והירידות של עמנו הרי בשכר נשי� צדקניות זכו ישראל לגאולה 
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הנשי� מהמצות עשה  והטע� שנפטרו

לפי שהאשה משועבדת , שהזמ� גרמא

וא� היתה , לבעלה לעשות צרכיו

מחוייבת במצות עשה שהזמ� גרמא 

אפשר שבשעת עשיית המצוה יצוה אותה 

הבעל לעשות מצותו וא� תעשה מצות 

הבורא ותניח מצותו אוי לה מבעלה וא� 

תעשה מצותו ותניח מצות הבורא אוי לה 

ה הבורא ממצותיו לפיכ$ פטר, מיוצרה

וגדולה . כדי להיות לה שלו� ע� בעלה

מזו מצאנו שהש� הגדול הנכתב בקדושה 

ובטהרה נמחה על המי� כדי להטיל 

  .שלו� בי� איש לאשתו
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והרי אתה מוצא ג� אנשי� ? וכי נשי� בלבד נפטרות ממקצת של מצוות

מי שהיה עסוק קוד� במצוה אחת , כגו� .שנפטרי� ממצוות שאר בני אד�

  . 'העוסק במצוה פטור ממצוה'. פטור מלעשותה, ונזדמנה לו מצוה שניה

חייב הוא לקיימ� אפילו צרי$ , ויש מצוות אחרות שא� באות לידו של אד�

ואסור לו להטמא (הרי שהיה נזיר ' –לבטל בגלל� כמה גופי מצוה אחרי� 

והול$ לשחוט את פסחו ) חמור עליו בכפלי�ואיסור טומאה (וכה� גדול ) למת

אביו (ושמע שמת לו מת ) שתי מצוות עשה שה� בחיוב כרת(ולמול את בנו 

' אבל מטמא למת מצוה). לטפל בקבורת�(אינו מטמא לה� ) 'או אמו וכד

מחלל את נזירותו ואת ). מת שנמצא בדר$ ואי� לו מטפלי� אלא הוא(

מניח כל מצוותיו ומטפל במת , את בנומבטל קרב� פסחו ואינו מל , כהונתו

חסרו� מעלה , פטור זה שהוא פטור באותה שעה משאר מצוותיו, תאמר. זה

והלא אי� הוא פטור מה� אלא מפני המצוה החמורה יותר ? הוא לגביו

ושהיא דוחה את שאר מצוותיו משו� חומרתה , שרובצת עליו באותה שעה

  .של זו

שהוא פטור , נותו ולומד תורה לשמהועוד אמרו בתלמיד חכ� שתורתו אומ

והלא מעלתו של . מכמה מ� המצוות בגלל תורתו שהוא עוסק בה בכל כוחו

מ� הפטור הזה ? ומהיכ� למדת. ודאי שהיא גדולה ממעלת שאר כל אד�, זה

, א� ראית בתלמיד חכ� שפוטרי� אותו ממצוות הכתובות בתורה. למדת

� ומרוממי� יותר משאר תדע שחובתו שלו ומצותו ותפקידו נעלי� ה

  .חובות

לא יצא  –שני� שהושוו לחובה ואחר כ$ יצא אחד מה� לפטור , הא למדת

פטור זה . אלא מפני חובה אחרת המוטלת עליו ואינה מוטלת על האחר

שמעיד עליו שעסקיו בתפקידי� מרוממי� ונעלי� יותר , רוממות היא לו

  .ואינ� יכולי� להעשות אלא בו

ושוותה לאיש לכל המצוות שבתורה ואחר כ$ יצאה כיו� שה, א) האשה

, מעלה הוא אצלהפטור זה  –להפטר מחלק אחד של המצוות שהזמ� גרמ� 

 שהוא בא להעיד כמה חשובי� ה� התפקידי� המיוחדי� שהיא עמוסה בה�

  .עד שדוחי� הרבה גופי מצוה הכתובי� בתורה
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בעני� התנועה החדשה של נשי
 השאננות והחשובות 

 י"ג מוהר"כ ידידי הרה"מע. ו"ח אלול תשל"י. ה"בע

   .א רב בבאסטא� בקהלה חשובה"קעלעמער שליט
  

הנה בדבר הנשי� השאננות והחשובות אשר בעניני 

 �הנהגות המדינות בעול� ה� ג� כ� מהלוחמות יחד ע

התנועה כזו ע� הנשי� הלוחמות בזה מכל העמי� 

 אבל נשי� אלו שה� שומרות תורה רוצות להכניס, שבעול�

מלחמת� ג� במה שנוגע לכמה דיני התורה ויש מה� אשר 

בזה  ורוצה שאביע, מתפללות בטלית וכדומה בעוד דברי�

   .ה"דעתי בעצ� הדבר ואי$ שיתנהג כתר
  

י האמונה הטהורה שלנו והנה ראשית צרי$ לדעת כי מעיקר

ה "שכל התורה בי� שבכתב בי� שבעל פה ניתנה מהקב

ה ואי אפשר לשנות "י משה רבנו ע"בעצמו בהר סיני ע

א$ נצטוינו . אפילו קו' אחד לא להקל ולא להחמיר

שכשיש צור$ לסיג ולגדר היה חיוב על הסנהדרי� וחכמי 

התורה לתק� איזה תקנות לאסור איזה דברי� וכ� לחייב 

ומזמ� , איזה דברי� א$ בהודעה מרבנ� שהוא לתקנה ולסיג

אלא שיש לחכמי�  שנתפזרנו בכל הארצות לית לנו כח זה

לתק� כל מקו� ומקו� איזה תקנה רק למקומ� ורק לזמ� 

ממצות עשה שהזמ� גרמה  וממילא זה שהתורה פטרה. קצר

הוא מ� התורה וג� רבנ� לא חייבו� כי לא ראו בזה שו� 

ואדרבה משמע שהצור$ הוא לפוטר� דוקא  �צור$ לחייב

  , מהטעמי� שפטרת� תורה
  

ח "ולבד טעמי התורה שלא ידוע לסת� אינשי א) לא לת

 אנו מחוייבי� להאמי� שאיכא טעמי� גדולי�וגדולי� 

כי סת� , ה נות� התורה איכא ג� טעמי� גלוי� לכל"לקב

עליה� מוטל גידול הילדי� נשי� בעול� אינ� עשירות ו

 ,ת ולהתורה"להשי ות שהיא מלאכה היותר חשובהוהילד

ת בטבע כל מי� ומי� דמבעלי חיי�שהנקבות "וכ� ברא השי

וא) את מי� האד� לא הוציא מ� הכלל  יגדלו את הולדות

בזה שג� טבע הנשי� מסוגל יותר לגידול הילדי� שמצד זה 

ובמצות עשה , שלא לחייב� בלמוד התורה הקל עליה�

בעול� ג�  א� ישתנה סדור החיי� שלכ� א), שהזמ� גרמה

לכל הנשי� ולעשירות בכל הזמני� וא) כשאפשר למסור 

נשתנה די� התורה  הגידול לאיזה אינשי ונשי כבמדינתנו לא

ולא תועיל שו� מלחמה כי אי� שו� כח , וא) לא די� דרבנ�

והנשי� , כולו שו� דבר לשנות אפילו בהסכ� כל העול�

ות ה� בחשיבות כופרות שמתעקשות ורוצות ללחו� ולשנ

ח דשלשה ה� "מתשובה ה ג"� פ"עיי� ברמב, בתורה

הנקראי� כופרי� בתורה האומר א) על תיבה אחת שמשה 

, בפירושה שהוא תורה שבעל פה והכופר, אמרו מפי עצמו

והאומר שהוחל) דבר אחד כל אחד משלשה אלו כופר 

� "וא) שלשו� הרמב, ב"חלק לעוה בתורה ודינ� שאי� לה�

פשוט שהוא לרבותא , א האומר שהבורא החלי) מצוה זוהו

ש כשאומר "שהבורא החלי) מצוה זו וכ דא) דאומר

כ הרי אומר בזה שאי� "שג, שהרשות ביד האינשי להחלי)

נצחית וכל הטע� הוא שהרי מכחיש כמה כתובי�  התורה

   .מ"המורי� שהתורה נצחית כדכתב הכ

ות שלא איברא דאיכא רשות לכל אשה לקיי� א) המצ

וג�  חייבת� תורה ויש לה� מצוה ושכר על קיו� מצות אלו

רשאות ג� לבר$ על המצות וכמנהגנו ' לשיטת התוס

 כ ג� על"שמקיימות מצות שופר ולולב וג� מברכות שא

ציצית שיי$ לאשה שתרצה ללבוש בגד שיהיה בצורה 

 כנפות ולהטיל בו' אחרת מבגדי אנשי� אבל יהיה בד

' ורק להניח תפילי� כתבו התוס. ציצית ולקיי� מצוה זו

משו�  ה מיכל דצרי$ למחות ביד�"א ד"ו ע"עירובי� ד) צ

דתפילי� צרי$ זריזות מרובה בגו) נקי ובהיסח הדעת 

שמטע� זו א) אנשי� שמחוייבי� בתפילי� נמנעי� מלהניח� 

וכ� איפסק , כל היו� אלא רק זמ� המועט דתפלה בשחרית

יונת� על קרא  ובתרגו�', ג' ח סעי"ח סימ� ל"א או"ברמ

דלא יהיה כלי גבר על אשה איתא לא יהי גוליי� דציצית 

' סבירא להו לתוס ותפילי� דהינו� תיקוני גבר על איתא לא

אבל פשוט . סברי שאינו מתרגו� יונת�' ופשוט שהתוס, זה

, מצות א) כשלא נצטוותה שהוא רק בחשקה נפשה לקיי�

ו לכוונה זו אלא מצד תורעמותה על אבל מכיו� שאינ

מצוה כלל אלא אדרבה  ת ועל תורתו אי� זה מעשה"השי

מעשה איסור שהאיסור דכפירה שחושבת דשיי$ שיהיה 

   .עושית ג� במעשה שחמיר איזה חלו) בדיני התורה היא
  

ושנית צרי$ לדעת כי אי� זה בשביל שנשי� פחותות 

 ות לאנשי�במדרגת הקדושה מאנשי� דלעני� הקדושה שו

לעני� שייכות החיוב במצות שרק מצד הקדושה דאיכא 

 בישראל הוא ציוי המצות וג� לנשי� נאמרו כל הקראי

דקדושה בי� תחלת תנאי קבלת התורה והיית� לי סגולה 

 ואת� תהיו לי גוי קדוש שנאמר לבית יעקב אלו הנשי�

ובי� ואנשי קדש תהיו� לי , ותגיד לבני ישראל אלו האנשי�

והיית�  פטי� והיית� קדשי� דשמיני וקדשי� תהיושבמש

ראה ' שבפ' קדשי� וכי ע� קדוש אתה לה' קדשי� שבפ

, ג� לנשי� ובכל מקו� שנמצא עני� קדושה דישראל נאמר

ולכ� ג� הנשי� מברכות בלשו� אשר קדשנו במצותיו כמו 

ורק שהוא  ,האנשי� א) על המצות שלא חייבת� תורה

רצה להקל לנשי� כדלעיל ולא ת ש"קולא מאיזה טעמי השי

לאשתו איתא חיוב  ובהחיובי� בי� איש, ו"מצד גריעותא ח

הכבוד על האיש לאשתו ועל האשה לבעלה בלא שו� 

ויש לה� כל דיני נביא  והרבה מהנשי� שהיו נביאות, חלוק

ובהרבה דברי� נשתבחו בי� בקראי בי� בדברי , שבאנשי�

זול בכבוד� ובכל וליכא שו� זל ,ל עוד יותר מלאנשי�"חז

ג וליכא "דבר בזה שנפטרו מלמוד התורה וממצות שהזמ

ה להסביר בכל "וזה יש לכתר, כלל כלל שו� סבה להתרע�

פע� ופע� ולהיות תקי) וחזק בדעתו שהוא כדיני התורה 

שאחר כל זה יעמדו בדעת� האולת  למחות באלו הנשי

   .והעקושה שלא לשנות שו� דבר ממנהגי ישראל הקדושי�
  

ה ולכל "ט לכתר"ובזה אגמור בברכה לשלו� אמת וכוח

  .אשר אתו ולכל הקהל הקדוש האנשי� והנשי� והט)
  

.משה פיינשטיי�, ידידו מוקירו

  


