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 מצות עשה שלא הזמן גרמא גרמא ןמצות עשה שהזמ
 נשים פטורות נשים חייבות נשים חייבות נשים פטורות

  תפילין
  (הוקש לת"ת)

 דברים פרק ו
ם ְּבִׁשְבְּתָ֤ך  יָך וְִדַּבְרָּת֖ ָּב֑ ם ְלָבנֶ֔ (ז) וְִׁשּנַנְָּת֣

ֶרְך ּוְֽבָׁשְכְּבָ֖ך ּוְבקּו ָ֙ך ּוְבֶלְכְּתָ֣ך ַבֶּד֔   ֶמָֽך:ְּבֵביֶת֙
ין  ת ֵּב֥ ֹ֖ ָך וְָה֥יּו ְלטָֹטפ ם ְל֖אֹות ַעל־יֶָד֑ (ח) ּוְקַׁשְרָּת֥

  ֵעיֶנֽיָך:
  דברים פרק יא

ם  ר ָּב֑ ם ְלַדֵּב֣ ם ֶאת־ְּבנֵיֶכ֖ ם אָֹת֛ (יט) וְִלַּמְדֶּת֥
ֶרְך ּוְֽבָׁשְכְּבָ֖ך  ָ֙ך ּוְבֶלְכְּתָ֣ך ַבֶּד֔ ְּבִׁשְבְּתָ֤ך ְּבֵביֶת֙

  ּוְבקּוֶמָֽך:
יָך:(כ) ּוְכַתְבָּת֛  ָך ּוִבְׁשָעֶרֽ   ם ַעל־ְמזּו֥זֹות ֵּביֶת֖

  וצריכי
  כי הו"א להקיש
  תפילין למזוזה

  דברים פרק ו
ין  ת ֵּב֥ ֹ֖ ָך וְָה֥יּו ְלטָֹטפ ם ְל֖אֹות ַעל־יֶָד֑ (ח) ּוְקַׁשְרָּת֥

  ֵעיֶנֽיָך:
יָך: ָך ּוִבְׁשָעֶרֽ ם ַעל־ְמֻז֥זֹות ֵּביֶת֖   (ט) ּוְכַתְבָּת֛

  

  שמחה
 דברים פרק טז

ה ּוִבנְָ֣ך (יא)  יָך ַאָּת֨ וְָׂשַמְחָּת֞ ִלְפֵנ֣י׀ יְקָֹו֣ק ֱאֹלֶה֗
יָך  ר ִּבְׁשָעֶר֔ ּוִבֶּתָ֘ך וְַעְבְּדָ֣ך וֲַאָמֶתָ֒ך וְַהֵּלוִ֙י ֲאֶׁש֣

ָך  ר ְּבִקְרֶּב֑ ר וְַהּיָ֥תֹום וְָהַאְלָמָנ֖ה ֲאֶׁש֣ וְַהֵּג֛
ן ׁשְ  יָך ְלַׁשֵּכ֥ ר יְִבַח֙ר יְקָֹו֣ק ֱאֹלֶה֔ ֖מֹו ַּבָּמ֗קֹום ֲאֶׁש֤

  2ָׁשֽם:
  

אבל לאביי החיוב על הבעל 
  3לשמחה

  ולא על האשה עצמה

  מורא
  )הרי כאן ב'תיראו (

  ויקרא פרק יט
י אּו וְֶאת־ַׁשְּבתַֹת֖ ִּתירָ֔  ֹו וְָאִביו֙ יׁש ִאּ֤מ ִא֣  (ג)

 ֹ֑   ם:ק ֱאֹלֵהיֶכֽ י יְקֹוָ֥ רּו ֲאנִ֖ ִּתְׁשמ

  וצריכי
אין סיפק בידה אשה 

  לעשות
  

  תלמוד תורה
  )בניכם ולא בנותיכם(

  דברים פרק יא
ם ר ּבָ֑ ם ְלַדּבֵ֣ ם ֶאת־ְּבנֵיכֶ֖ ם אָֹת֛ וְִלַּמְדֶּת֥  (יט)

 ְבָׁשְכְּבָך֖ ֶרְך ּוֽ ַבּדֶ֔  ָך֣ ּוְבֶלְכּתְ  ָך֙ ְּבֵביתֶ֙  ְּבִׁשְבְּתָך֤ 
  ָך:ּוְבקּוֶמֽ 

  סוכה
  (אזרח)
  ויקרא פרק כג

ים ָּכל־ָהֶֽאְזָר֙ח  ת יִָמ֑ ת ֵּתְׁש֖בּו ִׁשְבַע֣ ֹ֥ (מב) ַּבֻּסּכ
ֹֽתְּביְִׂשרָ  ל יְֵׁש֖בּו ַּבֻּסּכ   :ֵא֔

  וצריכי
  כי הו"א לאביי

  תשובו כעין תדורו
  וההו"א לרבא

  1נילף ט"ו ט"ו ממצה
 ויקרא פרק כג

ג  ה ַח֥ ֶדׁש ַהֶּז֔ ֹ֣ ר יֹו֙ם ַלח ה ָעָׂש֥ (ו) ּוַבֲחִמָּׁש֨
ים ַמּ֥צֹות ּתֹאֵכֽלּו: ת יִָמ֖   ַהַּמּ֖צֹות ַליקָֹו֑ק ִׁשְבַע֥

 ִ ר ֶאל־ְּבֵנ֥י י ה (לד) ַּדֵּב֛ ר ַּבֲחִמָּׁש֨ ֹ֑ ל ֵלאמ ְׂשָרֵא֖
ג ַהֻּסּ֛כֹות  ה ַח֧ ֶדׁש ַהְּׁשִביִע֙י ַהֶּז֔ ֹ֤ ר ֗יֹום ַלח ָעָׂש֜

ים ַליקָֹוֽק: ת יִָמ֖   ִׁשְבַע֥
  

  הקהל
  דברים פרק לא

ים וְַהּנִָׁשי֙ם  ם ָהֲֽאנִָׁש֤ ל ֶאת־ָהָע֗ (יב) ַהְקֵה֣
ַען יְִׁשְמע֜  יָך ְלַמ֨ ר ִּבְׁשָעֶר֑ ף וְֵגְרָ֖ך ֲאֶׁש֣ ּו וְַהַּט֔

ם וְָׁשְמ֣רּו  ַען יְִלְמ֗דּו וְָיְֽראּ֙ו ֶאת־יְקָֹו֣ק ֱאֹֽלֵהיֶכ֔ ּוְלַמ֣
ֹֽאת: ה ַהּז י ַהּתֹוָר֥   ַלֲעׂ֔שֹות ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵר֖

  לא צריכי
  כי נלמד מק"ו

  ומה טפלים חייבים
  4נשים לא כל שכן

  
  ולפיכך

  הוו מצה והקהל
  ב' כתובין באים כאחד

  ואין מלמדין

  מזוזה
  )נשי בעי חיי(

  דברים פרק יא
  יָך:ָך ּוִבְׁשָעֶרֽ ֹות ֵּביֶת֖ ם ַעל־ְמזּוז֥ ּוְכַתְבָּת֛  (כ)

ל ם ַע֚ י ְבנֵיכֶ֔ וִיֵמ֣  ּו יְֵמיֶכם֙ ַען יְִרּב֤ ְלַמ֨  (כא)
ת ם ָלֵת֣ ק ַלֲאבֵֹתיכֶ֖ ע יְקֹוָ֛ ר נְִׁשּבַ֧ ה ֲאֶׁש֨ ֲאָדָמ֔ הָֽ 

  ֶרץ:יִם ַעל־ָהָאֽ י ַהָּׁשַמ֖ ם ִּכיֵמ֥ ָלהֶ֑ 

  וצריכי
  ת לפטור"מתנילף א "הו

  דברים פרק יא
ם ר ּבָ֑ ַדּבֵ֣ ם לְ ם ֶאת־ְּבנֵיכֶ֖ ם אָֹת֛ וְִלַּמְדֶּת֥  (יט)

 ְבָׁשְכְּבָך֖ ֶרְך ּוֽ ַבּדֶ֔  ּוְבֶלְכְּתָך֣  ָך֙ ְּבֵביתֶ֙  ְּבִׁשְבְּתָך֤ 
  ָך:ּוְבקּוֶמֽ 

  יָך:ָך ּוִבְׁשָעֶרֽ ֹות ֵּביֶת֖ ם ַעל־ְמזּוז֥ ּוְכַתְבָּת֛  (כ)

  פריה ורביה
  )וכבשוה(

 בראשית פרק א
ֹ֨  ֱאֹלִהי֒ם  ֶרְך אָֹת֘ם וַיְבָ֣  (כח) ים ם ֱאֹלִה֗ אֶמר ָלֶה֜ וַּי
ּו ָה ּוְר֞ד ֶרץ וְִכְבֻׁש֑ ּו ֶאת־ָהָא֖ ּו ּוִמְל֥א ּו ּוְרב֛ ְּפ֥ר 

ה יִם ּוְבָכל־ַחּיָ֖ ֹוף ַהָּׁשַמ֔ ּוְב֣ע  ת ַהּיָם֙ ִּבְדגַ֤ 
  ֶרץ:ֶׂשת ַעל־ָהָאֽ ָהרֶֹמ֥ 

  
  

  ולפיכך
  פריה ורביהו ת"תהוו 

  ב' כתובין באים כאחד
 ואין מלמדין

  

  ראיה
  (זכורך)

 פרק כג שמות
ים ַּבָּׁשָנ֑ה יֵָרֶא֙ה ָּכל־ְז֣כּוְרָ֔ך  (יז) ָׁשֹ֥לׁש ְּפָעִמ֖

ן׀ יְקָֹוֽק: ֹ֥ י ָהָאד   ֶאל־ְּפֵנ֖

  וצריכי
  נילףכי הו"א ל

  ראיה ראיה מהקהל
  דברים פרק לא

ל ֵלָראֹו֙ת ֶאת־ְּפנֵ֙י יְקָֹו֣ק  (יא) ְּב֣בֹוא ָכל־יְִׂשָרֵא֗
ר יְִבחָ֑  יָך ַּבָּמ֖קֹום ֲאֶׁש֣ א ֶאת־ֱאֹלֶה֔ ר ִּתְקָר֞

ל ְּבָאְזנֵיֶהֽם: את ֶנֶ֥גד ָּכל־יְִׂשָרֵא֖ ֹ֛ ה ַהּז   ַהּתֹוָר֥

  

  מצה
  (הוקש לחמץ)

  דברים פרק טז
ֹֽ ת יִָמ֛ ץ ִׁשְבַע֥ ָחֵמ֔  ל ָעָליו֙ ֹלא־תֹאכַ֤  (ג) אַכל־ים ּת
ֹ֑ ֹות ֶל֣ יו ַמּצ֖ ָעָל֥  ֶרץ ֵמֶא֣  אתָ֙ ֹון יָצָ֙ י ְבִחָּפז֗ נִי ּכִ֣ ֶחם ע

ֹ֗ יִם ְלַמ֣ ִמְצרַ֔  ֶרץ ֵמֶא֣  אְתָך֙ ם צֵֽ ֹור ֶאת־י֤ ַען ִּתְזּכ
ֹ֖ ִמְצרַ֔  ֽ ל יְֵמ֥ יִם ּכ   יָך:י ַחֶּי

  וצריכי
  נילף הו"א

  סוכהט"ו ט"ו מ
 ויקרא פרק כג

ג  ה ַח֥ ֶדׁש ַהֶּז֔ ֹ֣ ר יֹו֙ם ַלח ה ָעָׂש֥ (ו) ּוַבֲחִמָּׁש֨
ים ַמּ֥צֹות ּתֹאֵכֽלּו: ת יִָמ֖   ַהַּמּ֖צֹות ַליקָֹו֑ק ִׁשְבַע֥

ה  ר ַּבֲחִמָּׁש֨ ֹ֑ ל ֵלאמ ר ֶאל־ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵא֖ (לד) ַּדֵּב֛
ג ַהֻּסּ֛כֹות  ה ַח֧ ֶדׁש ַהְּׁשִביִע֙י ַהֶּז֔ ֹ֤ ר ֗יֹום ַלח ָעָׂש֜

ים ַליקָֹוֽק: ת יִָמ֖   ִׁשְבַע֥

  פריה ורביה
  )רוקהב ןבוחנן י '(לר

 בראשית פרק א
ֹ֨  ֱאֹלִהי֒ם  ֶרְך אָֹת֘ם וַיְבָ֣  (כח) ים ם ֱאֹלִה֗ אֶמר ָלֶה֜ וַּי
ּו ָה ּוְר֞ד ֶרץ וְִכְבֻׁש֑ ּו ֶאת־ָהָא֖ ּו ּוִמְל֥א ּו ּוְרב֛ ְּפ֥ר 

ה יִם ּוְבָכל־ַחּיָ֖ ֹוף ַהָּׁשַמ֔ ּוְב֣ע  ת ַהּיָם֙ ִּבְדגַ֤ 
  ֶרץ:ֶׂשת ַעל־ָהָאֽ ָהרֶֹמ֥ 

  וצריכי
  רבנןשיטת כ כבשוהוא "הו

  
  

  פדיון הבן
  )תיפדה תפדה(

  שמות פרק יג
א ה וְִאם־ֹל֥ ה ְבֶׂש֔ ִּתְפֶּד֣  ֶטר ֲחמֹר֙ וְָכל־ּפֶ֤  (יג)
ֹ֨ ה וֲַעַרְפּ֑ת ִתְפֶּד֖    ה:יָך ִּתְפֶּדֽ ם ְּבָבנֶ֖ ֹור ָאָד֛ ל ְּבכ֥ ֹו וְכ

  
  

  ולפיכך
  פדיון הבןו ת"תהוו 
  יוחנן בן ברוקה לר'

  ב' כתובין באים כאחד
  5ואין מלמדין

  
  

  תפילין    
  (לר"מ)

  5פ תוס' שחייבות"ע

  פיליןת
  (לר"מ)

  6 5י שפטורות"פ רש"ע
 

ות במצה בלאו הכי נמי ידעינן שנשים חייבות במצה וא"ת למאי איצטריך במצה דכל שישנו בבל תאכל ולומר דנשים חייב... ):ד(ל א"דסד"ה עיין תו. 1
במצה ה"א  וי"ל דע"כ איצטריך לטעמא דכל שישנו דאי לא דחזינן מיניה דנשים חייבות...דאי פטורות למה לי האזרח להוציא את הנשים דגבי סוכה

  ...האזרח אתא לרבויי נשים
ֹ֗ ַּבָּבָק֣  ה נְַפְׁשָך֜ ֲאֶׁשר־ְּתַאּוֶ֨  ֶסף ְּבכֹל֩ ה ַהּכֶ֡ וְנַָתָּת֣  (כו) יד דבריםא "יו .2 ֹ֛ ּוַבֵּׁשכָ֔  יִן֙ אן ּוַבּיַ֙ ר ּוַבּצ  יָך וְָׂשַמְחָּת֖ ק ֱאֹלֶה֔ יְקֹוָ֣  ם ִלְפנֵי֙ ְלָּת ָּׁש֗ ָך וְָאכַ֣ נְַפֶׁש֑  ְׁשָאְלָך֖ ר ִּתֽ ל ֲאֶׁש֥ ר ּוְבכ

  ָך:ה ּוֵביֶתֽ ַאָּת֥ 
  ומפרש ר"ת אשה בעלה משמחה בשלמי שמחה שלו ...ובתוס' שם לשמחה משלו במאכל ומשתה וכלי פשתן ...) :ד(ל ה אצלוובשרוי רש"י ד"ה ייןע .3
דטפלים מעלו מנשים לפי שבאים לכלל  "ל דאי לא כתיב נשים במצה הוה אמינא דמקל וחומר לא אתו נשים לחיובאי...) :ד(ל אנא אמינאוד"ה עיין תו .4

  טורים מעתה נוכל לדון מק"ו בהקהלחיוב אבל נשים אין סופן לבא לידי חיוב לא אבל השתא שמצינו דנשים חייבות במצה וטפלים פ
  למטה 1ערה העיין  .5
  למטה 8ערה העיין . 6
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 מצות עשה שלא הזמן גרמא גרמא ןמצות עשה שהזמ 
 נשים פטורות נשים חייבות נשים חייבות נשים פטורות  

  מה מצינו  כמיםח
 מתפילין

  מצה
  

  הקהל

ב' כתובין 
הבאים 

כאחד אין 
 מלמדין

 4אב ואם מורא

תלמוד 
  תורה

  

פריה ו
  ורביה

ב' כתובין 
הבאים 

כאחד אין  
 מלמדין

  ר' יוחנן בן ברוקה
  אנשים ונשים

 חייבים בפרו ורבו

  מה מצינו
 מתפילין

  מצה
  

  הקהל

ב' כתובין 
הבאים 

כאחד אין 
 מלמדין

 4ואם אב מורא

תלמוד 
  תורה

  

פדיון 
  הבן

ב' כתובין 
הבאים 

כאחד אין  
 מלמדין

  ר' מאיר
תפילין מצות עשה 
 1שלא הזמן גרמא

  מה מצינו
 2ראיהמ

  מצה
  

  הקהל
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ומדברי רש"י נראה שלמרות שזה מצות עשה שלא הזמו גרמא  .א"כ איפכא איכא למילף דשלא הזמן גרמא נשים פטורות (לה.)עיין רש"י ד"ה מא"ל . 1
הזמן גרמא דנשים חייבות גם הא בהדיא אמרינן בעירובין למ"ד דתפילין מ"ע שלא במהרש"א ד"ה בפרש"י ...שם אבל עיין נשים עדיין פטורות.  

בתוספות שלפנינו יש להוכיח כן במה שנדחקו לקמן בג' כתובים במצות עשה שלא הזמן גרמא דלא כריב"ב הא ניחא אפילו לריב"ב אי הוי נשים 
  פטורות מתפילין למ"ד דתפילין מצות עשה שלא הזמן גרמא ודו"ק:

היינו טעמא דמ"ע שהזמן לא לומדין מתפילין במה מצינו כי נראה שחולקין על רש"י ומסבירים ש . על פי רש"י ד"ה ומשני (לה.) אבל תוד"ה אלא (שם)2
גרמא נשים פטורות דדוקא במצה והקהל כתב רחמנא לומר דחייבות אבל כל מ"ע שהזמן גרמא בעלמא נשים פטורות דכיון דאין מלמדין הוו כמו 

  .בל אחריני לאמיעוטא דוקא הני חייבות א
וא"ת ולאביי דאמר לעיל (דף לד:) אשה בעלה משמחה א"כ ליכא אלא ב'...וי"ל דמוקי קידוש היום בהדי מצה והקהל (לה.) ד"ה משום דהוי עיין תו .3

 שנו בזכירהוהוו ג' כתובים ואין מלמדין ונשים חייבות בקידוש היום מן התורה דכתיב (שמות כ) זכור את יום השבת זכרהו על היין וכל שישנו בשמירה י
  מדרבנן.בקידוש היום דנשים חייבות  ס"ל יוהני נשי הואיל ואיתנהו בשמירה איתנהו נמי בזכירה.  אבל צ"ע כי בגמ' ברכות אבי

וא"ת אמאי לא קאמר דילפינן ממזוזה ויש לומר דהוה מצי למימר דיליף ממזוזה וחד "ה נשים (לד:) ותוד"ה ולרבי (לה.) תודתוד"ה נשים (לד:) עיין  .4
וי"ל דצריכי תרוייהו דאי כתב מורא ולא כתב מזוזה הוה אמינא דבמזוזה יהיו ...וא"ת אמאי לא קאמר לרבנן ליהוו מורא ומזוזה ב' כתובים...ו נקטמינייה

  .ן (דף לה.) דאין סיפק בידה לעשותפטורים דילפינן מת"ת ואי כתב מזוזה ולא כתב מורא הוה אמינא דבמורא יהיו פטורין כדלקמ
וא"ת תינח זמן גרמא אבל שלא הזמן גרמא מנא ליה דחייבות וי"ל כיון דת"ת ופדיון הבן הוו שני כתובים הבאים כאחד ואין ד"ה אלא ...עיין תו. 5

  מלמדין הוו כמו מיעוטא דוקא הני פטורות אבל שלא הזמן גרמא בעלמא נשים חייבות.
...ועיין תוד"ה מכלל שם זמן גרמא מכלל דבשאר מצות חייבותמיפטרינהו ממדאיצטריך למיכתב היקישא ל. עיין רש"י ד"ה ומדמצות עשה (לה.) 6
 לכך פירש ר"י מכלל דמ"ע שלא הזמן גרמא נשים חייבות דאי פטורות הוה ליה למיכתב הקישא דתורת ה' בפיך על ת"ת או על פדיון הבן להיקישה...

א הזמן גרמא ה"נ פטורות מכל מ"ע שלא הזמן גרמא כמו דמקיש לפטור דהזמן אליו ולומר כי היכי דנשים פטורות מתלמוד או מפדיון דהיינו מ"ע של
(לד:) חידושי הרמב"ן .  ועיין גרמא לתפילין אלא ש"מ מדכתב האי היקישא לתפילין דהוי הזמן גרמא מכלל דשאר מצות עשה שלא הזמן גרמא חייבות

דליכא למימר מדמצות עשה שהזמן גרמא פטורות מכלל שאין הזמן גרמא  הא דאקשינן ותו מצות עשה שלא הזמן גרמא נשים חייבות מנ"ל, משום
קמן לר' חייבות אלא היכא דאיכא היקשא כדלקמן, אבל השתא דגמרינן במה מצינו ליכא למיגמר אלא לחדא ולא דייקינן מיני' מדהא [וכו'], ובמסקנא דל

  ופריה ורביה ופדיון הבן, שלשה כתובים הבאים כאחד. יהודה ה"ג בנוסחא רויחא משום דהוה מצה ושמחה והקהל, ותלמוד תורה
  . או פדיון הבן7
וא"ת תרצת ההיא דמ"ע שהזמן גרמא דפטורות דליכא למילף ממצה והקהל דאיכא שמחה בהדייהו הוו שלשה כתובים . עיין תוד"ה משום דהוי (לה.) 8

ורות מתלמוד תורה ופדיון הבן וי"ל דלית ליה דר' יוחנן בן ברוקא והוו הבאים כאחד כדפרישית אלא דמ"ע שלא הזמן גרמא מנ"ל דחייבות אימא דפט
מצות עשה .  ונראה שעל פי שיטת רש"י שלמרות שתפילין ד"ה בפרש"ישם עיין במהרש"א ...להו ג' כתובים הבאים כאחד ת"ת ופדיון הבן ופריה ורביה

  "ת, פדיון הבן ותפילין.יכולים לןמר שג' הכתובים הם ת שלא הזמו גרמא נשים עדיין פטורות


