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למ"ד ב'
כתובי מלמדי
לר' מאיר
לר' יהודה

1

מה סברת התנאי דלהל בדיני אלו?
הא תפילי מצות
עשה שהזמ גרמא
הזמ גרמא

הא שני כתובי
הבאי כאחד מלמדי
מלמדי

אי הזמ גרמא
אי הזמ גרמא

אי מלמדי
מלמדי

מהיכ יודעי שמצות
עשה שהז"ג נשי פטורות
1
מהיקש לתפילי
מבני אב מראיה
מבני אב מראיה

2
3

מהיכ למדנו שהשוה הכתוב אשה לאיש לדיני דלהל ,ומדוע צרי כל לימוד ולימוד?
מה הפסוק
לתנא דבי ר' ישמעאל "איש או אשה כי יעשו
מכל חטאת האד"
לתנא דבי רבי אליעזר "אשר תשי לפניה"
 משמע כול בכלל
"והמית איש או אשה"
לתנא דבי חזקיה

לאיזה עני לומדי
לכל עונשי שבתורה
לכל דיני שבתורה
לכל מיתות שבתורה

למה צרי ללימוד
דמדיני א"א ללמוד
4
משו דחיותא הוא
דמעונשי א"א ללמוד
משו שה כפרה לה
ומהנ"ל א"א ללמוד
5
לכופר לאשה

 1וכמו שאמר רבא בש רבא בר יעקב )שבא מפפונא( ,דמדכתיב )שמות יג:ט( "וְ ָהיָה ְל ָ ְלאת ַעל
י"  למדנו שהוקשה כל התורה כולה לתפילי ,מה
רת ה' ְִ %פ ָ
ֶי ְל ַמ ַע ִ ְהיֶה ַ
'ל ִז ָ&ר ֵ%י ֵעינ ָ
ָד ָ ְ
יְ
תפילי מצות עשה שהזמ גרמא ונשי פטורות א כל מ"ע שהז"ג נשי פטורות.
 2מבני אב ממצוה עשה דראיה דנשי פטורות שהוי מ"ע שהז"ג א כל מ"ע שהז"ג נשי פטורות.
ואי להקשות שנלמד ממצה והקהל שה מ"ע שהז"ג ומ"מ נשי חייבות ,דשאני מצה והקהל
דהוי ב' כתובי הבאי כאחד.
 3אלא שהקשתה הגמ' על זה דהרי ס"ל דב' כתובי הבאי כאחד מלמדי ,וא"כ נלמד ממצה
והקהל להיפ  שנשי חייבות ,ותירצה שבאמת יש ג' כתובי שמצאנו בה שנשי חייבות במ"ע
שהז"ג ,וה מצה שמחה והקהל ,וכשיש ג' כתובי ג ר' יהודה מודה שאי מלמדי .וכתבו
התוס' )בד"ה משו דהוי( ,שלאביי דאמר לעיל )ד לד (:ש"אשה בעלה משמחה"  וא"כ אשה
אינה בכלל מצות שמחה )אלא רק יש מצוה על בעלה לשמחה( ואי ל ג' כתובי .ותירצו ,דהג'
כתובי אליבא דאביי ה מצה הקהל וקידוש היו ,שאשה חייבת בה מה"ת א שה מ"ע
שהז"ג ,ולכ לא לומדי מה.
 4פי' ,א היה רק כתוב הפסוק ד"ואלה המשפטי" וגו' ,לא הייתי יכול ללמוד שהיא שוה לכל
העונשי ,דהייתי אומר דדוקא לעני דיני שה החיות שלה השוה ,דאל"כ הכל גוזלי אותה
ואי לה די ,וכ היא גוזלת אחרי ואי עליה די.
 5ומשו שאשה אינה חייבת בכל המצות כמו האיש ,והו"א שרק איש שהוא בר מצות יש עליו
חיוב כופר ,אבל לא על אשה .וג א היינו משמיעי רק את הדי גבי כופר ,הייתי אומר שדוקא
משו שיש כא איבוד נשמה שנגח אותה שור ,לכ משל ג על אשה כופר כמו באיש ,אבל לעני
עונשי ודיני הו"א דאינה שוה לאיש ,ולכ צרי את כל הלימודי.
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2

מצוות לא תעשה דלהל ,מה די נשי בה?
בל תקי ובל תשחית ובל תטמא למתי בכהנת
פטורות
פטורות

לתנא דמתניתי
לאיסי

לא לקרוח 1למת
חייבות
פטורות

לאיסי מה די נשי באיסורי דלהל ,ומני?

קרחה
גדידה ושריטה

3

מה הדי?
פטורות
חייבות

ומני?
יכ" ולא בנות
 ַלה' ֱאל ֵֹה ֶ" ָ%נִ י ֶ
4
י"  כולל נשי
ה ַלה' ֱאל ֶֹה ָ" ִ&י ַע ָקד= ָ
2

 1פי' ,שאסור לתלוש משער הראש עד שנראה באותו מקו קרחת ,לאות צער על מיתת המת.
יכ לֹא ִת ְת? ְֹדד' וְ לֹא ָת ִ>ימ' ָק ְר ָחה
 ַלה' ֱאל ֵֹה ֶ 2פי' ,כתיב באיסור קרחה )דברי יד:א( " ָ%נִ י ֶ
ֵיכ ָל ֵמת" ,וכיו שמוזכר "בני" יש למעט דוקא בני ולא בנות.
ֵ%י ֵעינ ֶ
 3גדידה ושריטה ,ה לעשות פצעי בעור להוריד ד  לאות צער על מיתת המת ,וגדידה היא ביד
ושריטה היא בכלי.
י" וג נשי ה בכלל ע ,והרי
ה ַלה' ֱאל ֶֹה ָ 4פי' ,בפסוק הבא )ש:ב( כתיב " ִ&י ַע ָקד= ָ
גדידה אמורה לאיסור .ועל כרח שהפסוק לעיל דדרשינ "בני ולא בנות" מיירי בקרחה .וקשה
הגמ' "מה ראית לרבות את הגדידה ולהוציא את הקרחה" .ומתרצת ,שמרבה אני את הגדידה 
שישנה במקו השער ושלא במקו שער ,ומוציא אני את הקרחה  שאינה אלא במקו שער.
ומקשה הגמ' דנימא שהמיעוט "בני ולא בנות" הוא בי לקרחה בי לגדידה ,וכי כתב "כי ע
קדוש אתה לה' אלהי" לרבות נשי  בשריטה הוא דכתיב .ומתרצת" :קסבר איסי שריטה
וגדידה אחת היא" .וא ה אסורות בשריטה על כרח שה אסורות ג בגדידה .ואביי ורבא
לקמ )ד לו (.ביארו את טעמו של איסי באופ אחר.

