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שמחה
תפילין
)הוקש לת"ת(
דברים פרק ו
)ז( ו ְׁשִ ּנַנ ָ ְּ֣תם ְל ָב ֶ֔ניָך ו ְדִ ּב ְַר ָ ּ֖ת ָ ּ֑בם ּבְׁשִ בְּתְ ָך֤
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)ח( ּוקְ ׁשַ ְר ָ ּ֥תם ל ְ֖אֹות עַ ל־י ֶ ָ֑דָך ו ְהָ י֥ ּו לְט ֹטָ ֖פ ֹת ֵ ּ֥בין
עֵ ינֶ ֽיָך:
דברים פרק יא
ֵיכם לְדַ ֵ ּ֣בר ָ ּ֑בם
)יט( וְלִּמַ דְ ֶ ּ֥תם א ָ ֹ֛תם אֶ ת־ ְּבנ ֶ ֖
ֵית ָ֙ך ּו ְב ֶלכְּתְ ָך֣ ב ֔ ֶַּד ֶרְך ּוֽבְׁשָ ְכּבְָך֖
ּבְׁשִ בְּתְ ָך֤ ְּבב ֶ ֙
ְקּומָֽך:
ּוב ֶ
ֵיתָך ּובִׁשְ עָ ֶ ֽריָך:
ְּתם עַ ל־מְ זּוז֥ ֹות ּב ֶ ֖
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מצות עשה שלא הזמן גרמא
נשים פטורות
נשים חייבות
תלמוד תורה
מורא

דברים פרק טז
)יא( ו ְׂשָ מַ חְ ּ֞תָ לִפְ ֵנ֣י׀ י ְק ֹ ָו֣ק אֱ ֹלהֶ֗ יָך אַ ּתָ֨ ה ּו ִבנְָך֣
ּובִּתֶ ָך֘ ו ְעַ בְּדְ ָך֣ ו ַאֲ מָ תֶ ָ֒ך ו ְהַ ֵּלו ִ ֙י אֲ ֶ ׁ֣שר ּבִׁשְ עָ ֶ ֔ריָך
ו ְהַ ּגֵ ֛ר ו ְהַ ּי ָ֥תֹום ו ְהָ ַאלְמָ ָנ֖ה אֲ ֶ ׁ֣שר ּבְקִ ְר ֶ ּ֑בָך
ּבַּמָ ֗קֹום אֲ ֶ ׁ֤שר יִבְחַ ֙ר י ְק ֹ ָו֣ק אֱ ֹלהֶ֔ יָך לְׁשַ ֵ ּ֥כן ׁשְ ֖מֹו
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ָׁשֽם:

)תיראו הרי כאן ב'(

)בניכם ולא בנותיכם(

ויקרא פרק יט
יראּו ו ְאֶ ת־ׁשַ ּבְת ַ ֹ֖תי
)ג( ִ ֣איׁש אִ ּ֤מֹו ו ְָאבִי ֙ו ִּת ָ ֔
יכם:
ּתִ ׁשְ ֑מ ֹרּו אֲ ִ ֖ני י ְק ֹ ָ֥וק אֱ ֹלהֵ ֶ ֽ
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ּבְׁשִ בְּתְ ָך֤ ְּבב ֶ ֙
ְקּומָך:
ּוב ֶ ֽ

וצריכי
אשה אין סיפק בידה
לעשות

אבל לאביי החיוב על הבעל
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וצריכי
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דברים פרק ו
)ח( ּוקְ ׁשַ ְר ָ ּ֥תם ל ְ֖אֹות עַ ל־י ֶ ָ֑דָך ו ְהָ י֥ ּו לְט ֹטָ ֖פ ֹת ֵ ּ֥בין
עֵ ינֶ ֽיָך:
ֵיתָך ּובִׁשְ עָ ֶ ֽריָך:
ְּתם עַ ל־מְ זֻז֥ ֹות ּב ֶ ֖
)ט( ּוכְתַ ב ָ ֛

סוכה
)אזרח(
ויקרא פרק כג
ָל־הֽאֶ ז ְָרח֙
)מב( ּבַּסֻ ּ֥כ ֹת ּתֵ ׁשְ ֖בּו ׁשִ ב ַ ְ֣עת י ִ ָ֑מים ּכ ָ
ְּבי ִׂשְ ָראֵ֔ ל י ֵׁשְ ֖בּו ּבַּסֻ ּכֹֽת:

וצריכי
כי הו"א לאביי
תשובו כעין תדורו
וההו"א לרבא
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נילף ט"ו ט"ו ממצה

הקהל

מזוזה

דברים פרק לא
ם
)יב( הַ קְ ֵ ֣הל אֶ ת־הָ עָ֗ ם ָהֽאֲ נ ִ ָׁ֤שים ו ְהַ ּנָׁשִ י ֙
ו ְהַ ּטַ֔ ף וְג ְֵרָך֖ אֲ ֶ ׁ֣שר ּבִׁשְ עָ ֶ ֑ריָך לְמַ֨ עַ ן י ִׁשְ מְ ֜עּו
ּול ַ ְ֣מעַ ן יִלְמְ ֗דּו ו ְ ָי ְֽראּו֙ אֶ ת־י ְק ֹ ָו֣ק אֱ ֹלֽהֵ י ֶ֔כם ו ְׁשָ מְ ֣רּו
ּתֹורה הַ ּזֹֽאת:
לַעֲ ׂ֔שֹות אֶ ת־ּכָל־ּדִ ב ֵ ְ֖רי הַ ָ ֥

)נשי בעי חיי(

)וכבשוה(

דברים פרק יא
ֵיתָך ּובִׁשְ עָ ֶ ֽריָך:
ְּתם עַ ל־מְ זּוז֥ ֹות ּב ֶ ֖
)כ( ּוכְתַ ב ָ ֛
)כא( לְמַ֨ עַ ן י ְִר ּ֤בּו י ְמֵ י ֶכ ֙
ִימי ְבנֵי ֶ֔כם ֚עַ ל
ם ו ֵ֣
ָתת
יכם ל ֵ ֣
האֲ דָ מָ֔ ה אֲ ׁשֶ֨ ר נִׁשְ ַ ּ֧בע י ְק ֹ ָ֛וק לַאֲ ב ֹתֵ ֶ ֖
ָֽ
א ֶרץ:
ִימי הַ ּׁשָ ַ ֖מי ִם עַ ל־הָ ָ ֽ
ָהם ּכ ֵ ֥
ל ֶ֑

בראשית פרק א
ים ו ַ ּ֨י ֹאמֶ ר לָהֶ֜ ם אֱ ֹלהִ֗ ים
)כח( וַי ָ ְ֣ב ֶרְך א ֹתָ ֘ם אֱ ֹלהִ ֒
ּפְ ֥רּו ְ
ּור ֞דּו
ְׁשהָ ְ
ּור ֛בּו ּומִ ל ְ֥אּו אֶ ת־הָ ָ ֖א ֶרץ ו ְ ִכב ֻ ֑
ם ּוב ְ֣עֹוף הַ ּׁשָ מַ֔ י ִם ּו ְבכָל־חַ ָּ֖יה
ּבִדְ ַ ֤גת הַ ּיָ ֙
א ֶרץ:
הָ ר ֶ ֹ֥מׂשֶ ת עַ ל־הָ ָ ֽ

לא צריכי
כי נלמד מק"ו
ומה טפלים חייבים
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וצריכי
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דברים פרק יא
ֵיכם ְלדַ ֵ ּ֣בר ָ ּ֑בם
)יט( וְלִּמַ דְ ֶ ּ֥תם א ָ ֹ֛תם אֶ ת־ ְּבנ ֶ ֖
ֵית ָ֙ך ּו ְב ֶלכְּתְ ָך֣ ב ֔ ֶַּד ֶרְך ּוֽבְׁשָ ְכּבְָך֖
ּבְׁשִ בְּתְ ָך֤ ְּבב ֶ ֙
ְקּומָך:
ּוב ֶ ֽ
ֵיתָך ּובִׁשְ עָ ֶ ֽריָך:
ְּתם עַ ל־מְ זּוז֥ ֹות ּב ֶ ֖
)כ( ּוכְתַ ב ָ ֛

ולפיכך
הוו ת"ת ופריה ורביה
ב' כתובין באים כאחד
ואין מלמדין

מצה

פריה ורביה

פדיון הבן

)זכורך(

)הוקש לחמץ(

)לר' יוחנן בן ברוקה(

)תיפדה תפדה(

שמות פרק כג
ּור ָ֔ך
)יז( ׁשָ ֹ֥לׁש ּפְ עָ ִ ֖מים ּבַּׁשָ ָנ֑ה י ֵָראֶ ה֙ ּכָל־ז ְ֣כ ְ
ָאד ֹן׀ י ְק ֹ ָו ֽק:
אֶ ל־ּפְ ֵנ֖י הָ ֥

דברים פרק טז
ֹאכל עָ לָי ֙ו חָ מֵ֔ ץ ׁשִ ב ַ ְ֥עת י ִ ָ֛מים ּֽת ֹאכַל־
)ג( ֹלא־ת ַ ֤
את מֵ ֶ ֣א ֶרץ
עָ ָ ֥ליו מַ ּצ֖ ֹות ֶ ֣לחֶ ם ֑ע ֹנִי ִ ּ֣כי בְחִ ּפָ ֗זֹון י ָ ָ֙צ ָ ֙
מִ צ ַ ְ֔רי ִם ל ַ ְ֣מעַ ן ּתִ ז ְּ֗כ ֹר אֶ ת־י֤ ֹום ֵ ֽצאתְ ָ֙ך מֵ ֶ ֣א ֶרץ
מִ צ ַ ְ֔רי ִם ּ֖כ ֹל י ֵ ְ֥מי חַ ּיֶ ֽיָך:

בראשית פרק א
ים ו ַ ּ֨י ֹאמֶ ר לָהֶ֜ ם אֱ ֹלהִ֗ ים
)כח( וַי ָ ְ֣ב ֶרְך א ֹתָ ֘ם אֱ ֹלהִ ֒
ּור ֞דּו
ְׁשהָ ְ
ּפְ ֥רּו ְ
ּור ֛בּו ּומִ ל ְ֥אּו אֶ ת־הָ ָ ֖א ֶרץ ו ְ ִכב ֻ ֑
ם ּוב ְ֣עֹוף הַ ּׁשָ מַ֔ י ִם ּו ְבכָל־חַ ָּ֖יה
ּבִדְ ַ ֤גת הַ ּיָ ֙
א ֶרץ:
הָ ר ֶ ֹ֥מׂשֶ ת עַ ל־הָ ָ ֽ

שמות פרק יג
ם־ֹלא
ָל־ּפטֶ ר חֲ מ ֹ ֙ר ּתִ פְ ֶ ּ֣דה בְׂשֶ֔ ה ו ְאִ ֥
)יג( וְכ ֶ ֤
ָאדם ְּבב ֶ ָ֖ניָך ּתִ פְ ֶ ּֽדה:
תִ פְ ֶ ּ֖דה ו ַעֲ ַרפְ ּ֑תֹו ו ְ֨כ ֹל ּב ְ֥כֹור ָ ֛

וצריכי
הו"א נילף
ט"ו ט"ו מסוכה

וצריכי
הו"א וכבשוה כשיטת רבנן

ולפיכך
הוו ת"ת ופדיון הבן
לר' יוחנן בן ברוקה
ב' כתובין באים כאחד
5
ואין מלמדין

תפילין

תפילין

ויקרא פרק כג
ם ל ַ֣ח ֹדֶ ׁש הַ ֶּ֔זה ַ ֥חג
)ו( ּובַחֲ מִ ּׁשָ֨ ה עָ ָ ׂ֥שר יֹו ֙
הַ ּמַ ּצ֖ ֹות לַיק ֹ ָו֑ק ׁשִ ב ַ ְ֥עת י ִ ָ֖מים מַ ּ֥צֹות ּת ֵ
ֹאכֽלּו:
ֵאמ ֹר ּבַחֲ מִ ּׁשָ֨ ה
)לד( ּדַ ֵ ּ֛בר אֶ ל־ּבְנֵ ֥י י ִׂשְ ָר ֵ ֖אל ל ֑
עָ ׂשָ֜ ר י֗ ֹום ל ַ֤ח ֹדֶ ׁש הַ ּׁשְ בִיעִ ֙י הַ ֶּ֔זה ַ ֧חג הַ ּסֻ ּכ֛ ֹות
ׁשִ ב ַ ְ֥עת י ִ ָ֖מים לַיק ָֹו ֽק:

ראיה

וצריכי
כי הו"א לנילף
ראיה ראיה מהקהל
דברים פרק לא
ת אֶ ת־ּפְ נֵ ֙י י ְק ֹ ָו֣ק
)יא( ּב ְ֣בֹוא כָל־י ִׂשְ ָראֵ֗ ל ל ֵָראֹו ֙
ְחר ּתִ קְ ָ֞רא אֶ ת־
אֱ ֹלהֶ֔ יָך ּבַּמָ ֖קֹום אֲ ֶ ׁ֣שר יִב ָ ֑
ֵיהֽם:
הַ ָ ֥
ּתֹורה הַ ּ֛ז ֹאת ֶ ֥נגֶד ּכָל־י ִׂשְ ָר ֵ ֖אל ּבְָא ְזנ ֶ

ולפיכך
הוו מצה והקהל
ב' כתובין באים כאחד
ואין מלמדין

ויקרא פרק כג
ם ל ַ֣ח ֹדֶ ׁש הַ ֶּ֔זה ַ ֥חג
)ו( ּובַחֲ מִ ּׁשָ֨ ה עָ ָ ׂ֥שר יֹו ֙
הַ ּמַ ּצ֖ ֹות לַיק ֹ ָו֑ק ׁשִ ב ַ ְ֥עת י ִ ָ֖מים מַ ּ֥צֹות ּת ֵ
ֹאכֽלּו:
)לד( ּדַ ֵ ּ֛בר אֶ ל־ּבְנֵ ֥י י ִׂשְ ָר ֵ ֖אל ל ֑
ֵאמ ֹר ּבַחֲ מִ ּׁשָ֨ ה
עָ ׂשָ֜ ר י֗ ֹום ל ַ֤ח ֹדֶ ׁש הַ ּׁשְ בִיעִ ֙י הַ ֶּ֔זה ַ ֧חג הַ ּסֻ ּכ֛ ֹות
ׁשִ ב ַ ְ֥עת י ִ ָ֖מים לַיק ָֹו ֽק:

)לר"מ(
ע"פ תוס' שחייבות

5

)לר"מ(
ע"פ רש"י שפטורות
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תפילין מצות עשה
שלא הזמן גרמא
1
ב' כתובין מלמדין

מה מצינו
מתפילין

מה מצינו
מתפילין

מה מצינו
2
מראיה

מצה
הקהל
מצה
הקהל
מצה
הקהל

מצות עשה שלא הזמן גרמא
נשים פטורות
נשים חייבות

ב' כתובין
הבאים
כאחד אין
מלמדין

מורא אב ואם

ב' כתובין
הבאים
כאחד אין
מלמדין

מורא אב ואם

ב' כתובין
הבאים
כאחד אין
מלמדין

מורא אב ואם
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4
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תלמוד
תורה
ופריה
ורביה
תלמוד
תורה
פדיון
הבן
תלמוד
תורה
ופריה
ורביה
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ב' כתובין
הבאים
כאחד אין
מלמדין
ב' כתובין
הבאים
כאחד אין
מלמדין
ב' כתובין
הבאים
כאחד אין
מלמדין

מדפטורות במצות
עשה שהזמן גרמא
חייבות במצות עשה
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שלא הזמן גרמא

הוקשה כל התורה
כולה לתפילין
מצה
3
שמחה
הקהל

ג' כתובין
הבאים
כאחד אין
מלמדין

תלמוד
ג' כתובין
תורה
הבאים
פדיון הבן
כאחד אין
ופריה
מלמדין
8
ורביה

 .1עיין רש"י ד"ה מא"ל )לה (.א"כ איפכא איכא למילף דשלא הזמן גרמא נשים פטורות .ומדברי רש"י נראה שלמרות שזה מצות עשה שלא הזמו גרמא
נשים עדיין פטורות .אבל עיין שם במהרש"א ד"ה בפרש"י ...הא בהדיא אמרינן בעירובין למ"ד דתפילין מ"ע שלא הזמן גרמא דנשים חייבות גם
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:
 .2על פי רש"י ד"ה ומשני )לה (.אבל תוד"ה אלא )שם( נראה שחולקין על רש"י ומסבירים שלא לומדין מתפילין במה מצינו כי היינו טעמא דמ"ע שהזמן
גרמא נשים פטורות דדוקא במצה והקהל כתב רחמנא לומר דחייבות אבל כל מ"ע שהזמן גרמא בעלמא נשים פטורות דכיון דאין מלמדין הוו כמו
מיעוטא דוקא הני חייבות אבל אחריני לא.
 .3עיין תוד"ה משום דהוי )לה (.וא"ת ולאביי דאמר לעיל )דף לד (:אשה בעלה משמחה א"כ ליכא אלא ב'...וי"ל דמוקי קידוש היום בהדי מצה והקהל
והוו ג' כתובים ואין מלמדין ונשים חייבות בקידוש היום מן התורה דכתיב )שמות כ( זכור את יום השבת זכרהו על היין וכל שישנו בשמירה ישנו בזכירה
והני נשי הואיל ואיתנהו בשמירה איתנהו נמי בזכירה .אבל צ"ע כי בגמ' ברכות אביי ס"ל דנשים חייבות בקידוש היום מדרבנן.
 .4עיין תוד"ה נשים )לד (:תוד"ה נשים )לד (:ותוד"ה ולרבי )לה (.וא"ת אמאי לא קאמר דילפינן ממזוזה ויש לומר דהוה מצי למימר דיליף ממזוזה וחד
מינייהו נקט...וא"ת אמאי לא קאמר לרבנן ליהוו מורא ומזוזה ב' כתובים...וי"ל דצריכי תרוייהו דאי כתב מורא ולא כתב מזוזה הוה אמינא דבמזוזה יהיו
פטורים דילפינן מת"ת ואי כתב מזוזה ולא כתב מורא הוה אמינא דבמורא יהיו פטורין כדלקמן )דף לה (.דאין סיפק בידה לעשות.
 .5עיין תוד"ה אלא ...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
מלמדין הוו כמו מיעוטא דוקא הני פטורות אבל שלא הזמן גרמא בעלמא נשים חייבות.
 .6עיין רש"י ד"ה ומדמצות עשה )לה (.מדאיצטריך למיכתב היקישא למיפטרינהו מזמן גרמא מכלל דבשאר מצות חייבות...ועיין תוד"ה מכלל שם
...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
אליו ולומר כי היכי דנשים פטורות מתלמוד או מפדיון דהיינו מ"ע שלא הזמן גרמא ה"נ פטורות מכל מ"ע שלא הזמן גרמא כמו דמקיש לפטור דהזמן
גרמא לתפילין אלא ש"מ מדכתב האי היקישא לתפילין דהוי הזמן גרמא מכלל דשאר מצות עשה שלא הזמן גרמא חייבות .ועיין חידושי הרמב"ן )לד(:
הא דאקשינן ותו מצות עשה שלא הזמן גרמא נשים חייבות מנ"ל ,משום דליכא למימר מדמצות עשה שהזמן גרמא פטורות מכלל שאין הזמן גרמא
חייבות אלא היכא דאיכא היקשא כדלקמן ,אבל השתא דגמרינן במה מצינו ליכא למיגמר אלא לחדא ולא דייקינן מיני' מדהא ]וכו'[ ,ובמסקנא דלקמן לר'
יהודה ה"ג בנוסחא רויחא משום דהוה מצה ושמחה והקהל ,ותלמוד תורה ופריה ורביה ופדיון הבן ,שלשה כתובים הבאים כאחד.
 .7או פדיון הבן
 .8עיין תוד"ה משום דהוי )לה (.וא"ת תרצת ההיא דמ"ע שהזמן גרמא דפטורות דליכא למילף ממצה והקהל דאיכא שמחה בהדייהו הוו שלשה כתובים
הבאים כאחד כדפרישית אלא דמ"ע שלא הזמן גרמא מנ"ל דחייבות אימא דפטורות מתלמוד תורה ופדיון הבן וי"ל דלית ליה דר' יוחנן בן ברוקא והוו
להו ג' כתובים הבאים כאחד ת"ת ופדיון הבן ופריה ורביה...עיין במהרש"א שם ד"ה בפרש"י .ונראה שעל פי שיטת רש"י שלמרות שתפילין מצות עשה
שלא הזמו גרמא נשים עדיין פטורות יכולים לןמר שג' הכתובים הם ת"ת ,פדיון הבן ותפילין.
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