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13.1.4 

 5a ( תינח לתנא דבי ר"י)  6a (ואפי' הכי לא דחי) 

  ט ,יד ויקרא ... ְיַגֵּלחַ  ְׂשָערוֹ  ָּכל ְוֶאת ֵעיָניו ַּגֹּבת ְוֵאת ְזָקנוֹ  ְוֶאת ֹראׁשוֹ  ֶאת ְׂשָערוֹ  ָּכל ֶאת ְיַגַּלח ַהְּׁשִביִעי ַבּיֹום ְוָהָיה .1

  כז ,יט ויקרא :ְזָקֶנ� ְּפַאת ֵאת ַתְׁשִחית ְו�א ֹראְׁשֶכם ְּפַאת ַתִּקפּו �א .2

  ה ,כא ויקרא :ָׂשָרֶטת ִיְׂשְרטּו �א ּוִבְבָׂשָרם ְיַגֵּלחּו �א ְזָקָנם ּוְפַאת ְּבֹראָׁשם ָקְרָחה ִיְקְרחּו �א .3

  ה ,ו במדבר :ֹראׁשוֹ  ְׂשַער ֶּפַרע ַּגֵּדל ִיְהֶיה ָקֹדׁש ה'לַ  ַיִּזיר ֲאֶׁשר ַהָּיִמם ְמ�את ַעד ֹראׁשוֹ  ַעל ַיֲעֹבר �א ַּתַער ִנְזרוֹ  ֶנֶדר ְיֵמי ָּכל .4

  יב-יא ,כב דברים: ָּבּה ְּתַכֶּסה ֲאֶׁשר ְּכסּוְת� ַּכְנפֹות ַאְרַּבע ַעל ָּל� ַּתֲעֶׂשה ְּגִדִלים     : ַיְחָּדו ּוִפְׁשִּתים ֶצֶמר ַׁשַעְטֵנז ִתְלַּבׁש �א .5

  ג ,יט ויקרא :ֱא�ֵהיֶכם ה' ֲאִני ִּתְׁשֹמרּו ַׁשְּבֹתַתי ְוֶאת ִּתיָראּו ְוָאִביו ִאּמוֹ  ִאיׁש .6

  ל ,יט ויקרא :ה' ֲאִני ִּתיָראּו ּוִמְקָּדִׁשי ִּתְׁשֹמרּו ַׁשְּבֹתַתי ֶאת .7

  

I. The source for עשה דוחה ל"ת – according to רבנן (who reject the תנא דבי ר"י) 

a. Suggestion #1: shaving of head of מצורע (v. 1), trumping איסור הקפה (v. 2) 

i. Rejection: ל"ת of הקפת הראש doesn’t apply to all (women excluded) 

b. Suggestion #2: shaving of beard of מצורע (v. 1) – even if he’s a כהן, trumping איסור גילוח (v. 3) 

i. Note: must refer to general איסור, since we’ve already got “group-specific” איסור in v. 2 

ii. Rejection: perhaps כהנים are unique, due to their many unique מצוות 

1.  we need הדחיי  written here in “group-specific” ל"ת 

c. Suggestion #3: shaving of head of נזיר מצורע (v. 1, trumping v. 4)  

i. Rejection: נזיר can be recanted (via שאלת חכם) 

1. note: this is the reason we don’t apply עשה דוחה עשה ול"ת from נזיר מצורע 

d. suggestion #4: back to ציצית/שעטנז (v. 5)  

i. attempt #1: גדילים is odd phrasing (why not use ציצית?)  מופנה 

1. rejection:  גדילים needed to establish 4 strings per corner 

ii. attempt #2: יחדו is superfluous 

1. rejection: needed to demonstrate level of connectedness of strings for  כלאיםאיסור  

iii. attempt #3: שעטנז is extra 

1. rejection: needed to teach שוע, טווי נוז (i.e. must be properly combed and woven 

together to violate איסור כלאים)  

2. defense: entire derivation (שוע טווי ונוז as well as הפנייה for עשה דוחה ל"ת) from שעטנז 

II. Identifying a source for דחיית ל"ת שיש בו כרת, such that we require "עליה" to restrict ייבום 

a. Suggestion #1: ברית מילה on שבת 

i. Rejection: מילה has overriding significance, evidenced by the 13 covenants associated with it 

b. Suggestion #2: שחיטת פסח on שבת 

i. Rejection: omitting פסח carries a punishment of כרת 

c. Suggestion #3: שחיטת התמיד on שבת 

i. Rejection: תמיד is constant (constancy=significance) 

d. Suggestion #4: hybrid of #1-3 

i. Attempt #1: מילה ופסח (rejected: both carry punishment of כרת for non-compliance) 

ii. Attempt #2: פסח ותמיד (rejected: both are צורך גבוה) 

iii. Attempt #3: מילה ותמיד (rejected: both pre-figure מתן תורה) 

1. and if עולה mentioned in שמות כד was עולת תמיד (cf. חגיגה ו), all 3 prefigure מ"ת 

e. Suggestion #5: עליה is required due to v. 6: 

i.  limits כאו"א to non-violation of שבת  default would have been to follow parents’ wishes even 

if it involved (כרת) חילול שבת 

1. Rejection: could have been referring to לאו דמחמר (leading a donkey – a לאו sans כרת) 

2. challenge: if כאו"א doesn’t trump even לאו דמחמר, why not derive  דוחה ל"תאינו עשה ?  

a. Don’t argue that שבת is regarded as more stringent, since תנא uses this פסוק 

to infer that a parent’s wishes aren’t to be carried out if it involves any 

violation (e.g. טומאת כהנים)  

ii. Rejection: regarding v. 6, only way to fulfill כאו"א is with איסור; re: חליצה ,ייבום is a viable option 

f. Suggestion #6: עליה is required due to v. 7:  

i. If not: for סד"א ,את שבתותי תשמורו that building ביהמ"ק is done even on שבת 

ii. Rejection: not referring to building (בונה וסותר – violations which carry כרת), rather מחמר 

1. Challenge: if בנין ביהמ"ק doesn’t trump even לאו דמחמר, why not derive  דוחה ל"תאינו עשה ?  


