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ואיזוהי מצות עשה שלא הזמן גרמא? מזוזה, מעקה, אבידה, ושילוח הקן.▀◊לד.

וכללא הוא? הרי מצה, שמחה, הקהל, דמצות עשה שהזמן גרמא, ונשים חייבותִ .¿◊לד.

ותו, והרי תלמוד תורה, פריה ורביה, ופדיון הבן, דלאו מצות עשה שהזמן גרמא הוא, ונשים פטורותִ ¿◊לד.

אין למדין מן הכללות ואפילו במקום שנאמר בו חוץרבי יוחנן:!◊לד.

ֹ דתנן:▀!לד. בכל מערבין ומשתתפין, חוץ מן המים ומלח

ותו ליכא? והאיכא כמהין ופטריותִ ¿!לד.

אלא, אין למדין מן הכללות ואפילו במקום שנאמר בו חוץ.!לד.

ומצות עשה שהזמן גרמא ־ נשים פטורות.▀>לד.

מנלן?^לד.

ֹ !◊לד. גמר מתפילין, מה תפילין ־ נשים פטורות, אף כל מצות עשה שהזמן גרמא ־ נשים פטורות

ותפילין גמר לה מתלמוד תורה, מה תלמוד תורה ־ נשים פטורות, אף תפילין ־ נשים פטורות.!◊לד.

ונקיש תפילין למזוזהִ ¿לד.

!◊לד.
תפילין לתלמוד תורה איתקיש בין בפרשה ראשונה בין בפרשה שניה, תפילין למזוזה ־ בפרשה שניה לא 

איתקיש.

ונקיש מזוזה לתלמוד תורהִ ¿◊לד.

לא סלקא דעתך, דכתיב: (דברים יא) למען ירבו ימיכם, גברי בעי חיי, נשי לא בעי חיי?!◊לד.

¿◊לד.
והרי סוכה, דמצות עשה שהזמן גרמא, דכתיב: (ויקרא כג) בסוכות תשבו שבעת ימים, טעמא דכתב 

רחמנא האזרח ־ להוציא את הנשים, הא לאו הכי ־ נשים חייבותִ 

אביי:!◊לד.
איצטריך, סלקא דעתך אמינא הואיל דכתיב: בסוכות תשבו, תשבו ־ כעין תדורו, מה דירה ־ איש ואשתו, 

אף סוכה ־ איש ואשתו.

לד:
רבא:!◊

איצטריך, סד"א נילף חמשה עשר חמשה עשר מחג המצות, מה להלן נשים חייבות, אף כאן נשים חייבות, 

צריכא.

¿◊לד:
והרי ראיה, דמצות עשה שהזמן גרמא, וטעמא דכתב רחמנא (שמות כג) זכורך ־ להוציא הנשים, הא לאו 

הכי נשים חייבותִ 

איצטריך, סד"א נילף ראיה ראיה מהקהל.!◊לד:

ואדילפינן מתפילין לפטורא, נילף משמחה לחיובאִ ¿◊לד:

אשה ־ בעלה משמחה.אביי:!◊לד:

אלמנה מאי איכא למימר?¿לד:

בשרויה אצלו.!◊לד:

ונילף מהקהלִ ¿לד:

משום דהוה מצה והקהל שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאין כאחד אין מלמדים.!◊לד:

אי הכי, תפילין וראיה נמי שני כתובים הבאים כאחד, ואין מלמדיםִ ¿◊לד:

!◊לד:
צריכי, דאי כתב רחמנא תפילין ולא כתב ראיה, הוה אמינא נילף ראיה ראיה מהקה  ואי כתב רחמנא 

ראיה ולא כתב תפילין, הוה אמינא אקיש תפילין למזוזה, צריכא.

אי הכי, מצה והקהל נמי צריכיִ ¿◊לד:

!◊לד:

למאי צריכי? בשלמא אי כתב רחמנא הקהל ולא כתב מצה, ה"א נילף חמשה עשר חמשה עשר מחג 

הסוכות, אלא ניכתוב רחמנא מצה ולא בעי הקהל, ואנא אמינא: טפלים חייבים, נשים לא כל שכן, הילכך 

הוה להו ב' כתובים הבאים כאחד, ואין מלמדים.

הניחא למאן דאמר אין מלמדין, אלא למאן דאמר מלמדין מאי איכא למימר?¿◊לד:
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¿◊לד:
ותו, מצות עשה שלא הזמן גרמא נשים חייבות מנלן? דיליף ממורא, מה מורא ־ נשים חייבות, אף כל 

מצות עשה שלא הזמן גרמא ־ נשים חייבות, ונילף מתלמוד תורהִ 

!◊לד:
משום דהוה ליה תלמוד תורה ופריה ורביה שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד ־ 

אין מלמדים.
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