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ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס.

קידושין – ל"ה
.1

לשיטת הסובר שני כתובים הבאים כאחד מלמדין ,קשה ב' קושיות:
א .מדוע לא לומדים ממצה והקהל לחייב נשים בשהזמן גרמא ,ב .מדוע אין לומדים מת"ת ופדיון הבן לפטור נשים בשלא הזמן גרמא?
'והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת ה' בפיך' ,הוקשה כל התורה כולה לתפילין ,כשם שתפילין  -מ"ע שהזמן גרמא ונשים
פטורות ,אף בכל מ"ע .ומכאן משמע שבשלא הזמן גרמא נשים חייבות.
[ר' מאיר – אמנם סבר שתפילין מ"ע שלא הזמן גרמא ,אך מאידך סבר ששני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים.
[ר' יהודה שסבר שתפילין הז"ג ,וכן שני כתובים מלמדים ,טעמו – מצה שמחה והקהל שלשה כתובין הבאין כאחד ואין מלמדים]

.2

היכן מצינו שהשווה הכתוב אשה לאיש [ומברייתא זו המקור שנשים חייבות במ"ע שאין הזמן גרמא]?

.3

.4

.5

א.

לכל עונשים שבתורה  -איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם.

ב.

לכל דינים שבתורה  -אשר תשים לפניהם.

ג.

לכל מיתות שבתורה  -והמית איש או אשה.
[צריכותא  -בעונשים הו"א שבכפרה רחמו עליה אבל בדינים היא אינה בת משא ומתן ,בדינים הו"א משום שזה חייותא ,ובמיתות הו"א
משום שרחמו עליה באיבוד נשמה].

מנין שנשים פטורות מבל תקיף ובל תשחית ובל תטמא למתים?
א.

בל תטמא למתים  -אמור אל הכהנים בני אהרן  -ולא בנות אהרן.

ב.

בל תקיף ' -לא תקיפו ..ולא תשחית את פאת זקנך' ,כל שישנו בהשחתה ישנו בהקפה.

ג.

בל תשחית  -א .סברא שהרי אין להם זקן .ב' .זקנך' ולא זקן אשתך.

זקן אשה והסריס שהעלו שער  -הרי הן כזקן לכל דבריהם .מה הכוונה לכל דבריהם?
א.

להו"א  -לאיסור השחתה .ונדחה  -דרשו פאת פאת מבני אהרן שנשים פטורות.
לא יגלחו  -יכול גילחו במספריים יהיה חייב? ת"ל :לא תשחית; יכול לקטו במלקט וברהיטני יהא חייב? ת"ל :לא יגלחו ,הא כיצד? גילוח
שיש בה השחתה ,הוי אומר :זה תער.

ב.

מר זוטרא להו"א :טומאת נגעים .ונדחה  -הרי בהדיא נאמר 'ואיש או אשה כי יהיה בו נגע בראש או בזקן'.

ג.

מר זוטרא :לטהרת נגעים[ .ואין לטעון שזה פשיטא שכיון שהיא בת טומאה היא גם בת טהרה ,כיון שהו"א שהפסוק 'לצדדין'].

איסי שנה  -אף בל יקרחו נשים פטורות .מה מקורו?
בנים אתם לה' אלקיכם לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת ,כי עם קדוש אתה לה' אלקיך ,בנים ולא בנות לקרחה.
עדיף לרבות נשים לאיסור גדידה [מ'עם קדוש אתה לה' אלוקיך'] – כיון שישנה במקום השער ושלא במקום שער ,ולמעט את הקרחה  -שאינה
אלא במקום שער.
לשיטת איסי  -שריטה וגדידה משמעותן אחת בין ביד ובין בכלי.
בדף הבא יובא מקורות נוספים לשיטת איסי.

"אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"

(חגיגה ט)

