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29a ('משנה ז) � 30b ( דאגמריה עיסקא  ) 

 ג פסוק יט פרק ויקרא :ֱא%ֵהיֶכ" ה' ֲאִני ִ�ְ�ֹמר� ַ�ְ ֹתַתי ְוֶאת ִ�יָרא�ִ�יָרא�ִ�יָרא�ִ�יָרא�    ְו�ִביוְו�ִביוְו�ִביוְו�ִביו    ִא�וֹ ִא�וֹ ִא�וֹ ִא�וֹ     ִאי�ִאי�ִאי�ִאי� .1

 ד פסוק כא פרק בראשית :ֱא%ִהי" ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ  ִצָ�ה 1ֲַאֶ�ר ָיִמי" ְ�ֹמַנת ֶ 0 ְ נוֹ ְ נוֹ ְ נוֹ ְ נוֹ     ִיְצָחקִיְצָחקִיְצָחקִיְצָחק    ֶאתֶאתֶאתֶאת    -ְבָרָה"-ְבָרָה"-ְבָרָה"-ְבָרָה" ַוָ,ָמלַוָ,ָמלַוָ,ָמלַוָ,ָמל .2

 י פסוק יז פרק בראשית :ָזָכרָזָכרָזָכרָזָכר    1ָל1ָל1ָל1ָל    ָלֶכ"ָלֶכ"ָלֶכ"ָלֶכ"    ִה�ֹולִה�ֹולִה�ֹולִה�ֹול -ֲחֶרי3 ַזְרֲע3 �ֵבי0 �ֵביֵניֶכ" ֵ יִני ִ�ְ�ְמר� ֲאֶ�ר ְ ִריִתי ֹזאת .3

 יד פסוק יז פרק בראשית: ֵהַפר ְ ִריִתי ֶאת ֵמַעֶ�יהָ ֵמַעֶ�יהָ ֵמַעֶ�יהָ ֵמַעֶ�יהָ     ַהִהואַהִהואַהִהואַהִהוא    ����ַה6ֶפֶ ַה6ֶפֶ ַה6ֶפֶ ַה6ֶפֶ     ְוִנְכְרָתהְוִנְכְרָתהְוִנְכְרָתהְוִנְכְרָתה    ָעְרָלתוֹ ָעְרָלתוֹ ָעְרָלתוֹ ָעְרָלתוֹ     ְ 5ַרְ 5ַרְ 5ַרְ 5ַר    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ִי�ֹולִי�ֹולִי�ֹולִי�ֹול    %א%א%א%א    ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר    ָזָכרָזָכרָזָכרָזָכר    ְוָעֵרלְוָעֵרלְוָעֵרלְוָעֵרל .4

עַ  ֶאת    ְוַצוְוַצוְוַצוְוַצו .5  כח פסוק ג פרק דברי" :ִ�ְרֶאה ֲאֶ�ר ָה�ֶר: ֶאת אֹוָת" ַיְנִחיל ְוה�א ַה9ֶה ָהָע" ִלְפֵני ַיֲעֹבר ה�א 1ִי ְוַאְ�ֵצה� ְוַח9ְֵקה� ְיהֹו�8

 כג פסוק טו פרק במדבר :ְלֹדֹרֵתיֶכ" ָוָהְל�ה ה' ִצָ�ה ֲאֶ�ר ַה,ֹו" ִמ0 ֹמֶ�ה ְ ַיד ֲאֵליֶכ" ה' ִצָ�הִצָ�הִצָ�הִצָ�ה ֲאֶ�ר 1ָל ֵאת .6

 כ פסוק לד פרק שמות :ֵריָק" ָפַני ֵיָרא� ְו%א ִ�ְפֶ=הִ�ְפֶ=הִ�ְפֶ=הִ�ְפֶ=ה    ָ ֶני3ָ ֶני3ָ ֶני3ָ ֶני3    ְ כֹורְ כֹורְ כֹורְ כֹור    1ֹל1ֹל1ֹל1ֹל ַוֲעַרְפ�וֹ  ִתְפֶ=ה %א ְוִא" ְב5ֶה ִ�ְפֶ=ה ֲחמֹור �ֶפֶטר .7

 טו פסוק יח פרק במדבר :ִ�ְפֶ=ה ַהBְֵמ�ה ַהְ ֵהָמה ְ כֹור ְוֵאת ָה�ָד" ְ כֹור ֵאת ִתְפֶ=הִתְפֶ=הִתְפֶ=הִתְפֶ=ה    ָ?ֹדהָ?ֹדהָ?ֹדהָ?ֹדה ַא@ Aָ@ ִיְהֶיה �ַבְ ֵהָמה ָ �ָד" ה'לַ  ַיְקִריב� ֲאֶ�ר ָ 5ָר ְלָכל ֶרֶח" ֶ?ֶטר 1ָל .8

9. "� יט פסוק יא פרק דברי" :�ְבק�ֶמ3 �ְבָ�ְכְ 3 ַבֶ=ֶר@ ְ��3ְבֶלכְ  ְ ֵביֶת3 ְ ִ�ְבְ�3 ָ "ָ "ָ "ָ "    ְלַדֵ רְלַדֵ רְלַדֵ רְלַדֵ ר    ְ ֵניֶכ"ְ ֵניֶכ"ְ ֵניֶכ"ְ ֵניֶכ"    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ֹאָת"ֹאָת"ֹאָת"ֹאָת"    ְוִלַ�ְדֶ�"ְוִלַ�ְדֶ�"ְוִלַ�ְדֶ�"ְוִלַ�ְדֶ

 ו פסוק כב פרק משלי :ִמ6ָ�ֶה ָיס�ר %א ַיְזִקי0 1ִי Eַ" ַדְר1וֹ ַדְר1וֹ ַדְר1וֹ ַדְר1וֹ     ִ?יִ?יִ?יִ?י    ַעלַעלַעלַעל    ַל6ַַערַל6ַַערַל6ַַערַל6ַַער    ֲחֹנ@ֲחֹנ@ֲחֹנ@ֲחֹנ@ .10

 ט פסוק ד פרק דברי" :ָבֶני3ָבֶני3ָבֶני3ָבֶני3    ְוִלְבֵניְוִלְבֵניְוִלְבֵניְוִלְבֵני    ְלָבֶני3ְלָבֶני3ְלָבֶני3ְלָבֶני3    ְוהֹוַדְעָ�"ְוהֹוַדְעָ�"ְוהֹוַדְעָ�"ְוהֹוַדְעָ�" ַחֶ,י3 ְיֵמי 1ֹל ִמAְָבְב3 ָיס�ר� �ֶפ0 ֵעיֶני3 ָרא� ֲאֶ�ר ַהְ=ָבִרי" ֶאת ִ�1ַ�ְח ֶ?0 ְמֹאד ַנְפ3�ְ �ְ�ֹמר ְל3 ִהFֶָמר ַרק .11

12. "� ז פסוק ו פרק דברי" :�ְבק�ֶמ3 �ְבָ�ְכְ 3 ַבֶ=ֶר@ �ְבֶלְכְ�3 ְ ֵביֶת3 ְ ִ�ְבְ�3 ָ "ָ "ָ "ָ "    ְוִדַ ְר�ָ ְוִדַ ְר�ָ ְוִדַ ְר�ָ ְוִדַ ְר�ָ     ְלָבֶני3ְלָבֶני3ְלָבֶני3ְלָבֶני3    ְו6ַ�ְִנָ�"ְו6ַ�ְִנָ�"ְו6ַ�ְִנָ�"ְו6ַ�ְִנָ

 מב פסוק יא פרק ויקרא :ֵה" ֶ�ֶק: 1ִי ֹתאְכל�" %א ָה�ֶר: ַעל ַהFֵֹר: ַהFֶֶר: ְלָכל ַרְגַלִי" ַמְרֵ ה 1ָל ַעד -ְרַ ע ַעל הֹוֵל@ ְוֹכל EָחֹוEָ0חֹוEָ0חֹוEָ0חֹו0 ַעל ֹוֵל@ה 1ֹל .13

 טז פסוק י פרק ויקרא :ֵלאֹמר ַה6ֹוָתִר" -ֲהֹר0 ְ ֵני ִאיָתָמר לְועַ  ֶאְלָעָזר ַעל ַוִ,ְקֹצG 5ָֹרG ְוִה6ֵה ֹמֶ�ה ָ=ַר�ָ=ַר�ָ=ַר�ָ=ַר�    ָ=ֹר�ָ=ֹר�ָ=ֹר�ָ=ֹר� ַהַחBָאת 5ְִעיר ְוֵאת .14

 לג פסוק יג פרק ויקרא :ֵ�ִנית ָיִמי" ִ�ְבַעת ַה6ֶֶתק ֶאת ַה1ֵֹה0 ְוִהְסEִיר ְיַגAֵחַ  %א ַה6ֶֶתק ְוֶאת ְוִהְתAָEַחְוִהְתAָEַחְוִהְתAָEַחְוִהְתAָEַח .15

 יד פסוק פ פרק תהלי" :ִיְרֶע6ָה 5ַָדי ְוִזיז ִמָ,ַער ֲחִזיר ְיַכְרְסֶמ6ָה .16

 לח פסוק עח פרק תהלי" :ֲחָמתוֹ  1ָל ָיִעיר ְו%א ַא?וֹ  ְלָהִ�יב ְוִהְרָ ה ַיְ�ִחית ְו%א ָעֹו0 ְיַכֵ?ר ַרח�" ְוה�א .17

 ט:יט שמות :ה' ֶאל ָהָע" ִ=ְבֵרי ֶאת ֹמֶ�ה ַוַ,Eֵד      ְלעֹוָל" ַיֲאִמינ� 3 ְ  ְוַג" ִעָ�@ ְ ַדְ ִרי ָהָע" ִיְ�ַמע ַ ֲעב�ר     ֶהָעָנ0 ְ ַעב ֵאֶלי3 ָ א �ֹנִכי ִה6ֵה ֹמֶ�ה ֶאל ה' ַוֹ,אֶמר .18

 ד פסוק ז פרק משלי :ִתְקָרא ַלִ יָנה �ֹמָדע ָא�ְ ָא�ְ ָא�ְ ָא�ְ     ֲאֹחִתיֲאֹחִתיֲאֹחִתיֲאֹחִתי    ַלָחְכָמהַלָחְכָמהַלָחְכָמהַלָחְכָמה    ֱאֹמרֱאֹמרֱאֹמרֱאֹמר .19

 ג פסוק ז פרק משלי :ִלֶ 3 ל�חַ  ַעל 1ְָתֵב" ֶאְצְ ֹעֶתי3 ַעל ָקְ�ֵר" .20

 ד פסוק קכז פרק תהלי" :ַה6ְע�ִרי" ְ ֵני 01ֵ רEִ וֹ  ְ ַיד 1ְִחHִי"1ְִחHִי"1ְִחHִי"1ְִחHִי" .21

 ד פסוק קכ פרק תהלי" :ְרָתִמי" Eֲַחֵלי ִע" ְ�נ�ִני" ִג ֹור ִחHֵיִחHֵיִחHֵיִחHֵי .22

 ו פסוק מה פרק תהלי" :ַהֶ�ֶל@ אֹוְיֵבי ְ ֵלב ִיְ?ל� ַ�ְחֶ�י3 ַעִ�י" ְ�נ�ִני" ִחHֶי3ִחHֶי3ִחHֶי3ִחHֶי3 .23

 ה פסוק קכז פרק תהלי" :ַ Fַָער אֹוְיִבי" ֶאת ְיַדְ ר� 1ִי ֵיֹב�� %א ֵמֶה" תוֹ ַאְ�?ָ  ֶאת ִמAֵא ֲאֶ�ר ַהEֶֶבר ַאְ�ֵרי .24

 יד פסוק כא פרק במדבר :-ְרנֹו0 ַה6ְָחִלי" ְוֶאת ְ ס�ָפהְ ס�ָפהְ ס�ָפהְ ס�ָפה    ָוֵהבָוֵהבָוֵהבָוֵהב    ֶאתֶאתֶאתֶאת ה' ִמְלֲחֹמת ְ ֵסֶפר ֵי�ַמר 01ֵ ַעל .25

26. "� יח פסוק יא פרק דברי" :ֵעיֵניֶכ" ֵ י0 ְלטֹוָטֹפת ְוָהי� ֶיְדֶכ" ַעל ְלאֹות ֹאָת" �ְקַ�ְרֶ�" "ַנְפְ�כֶ  ְוַעל ְלַבְבֶכ" ַעל ֵאAֶה ְ=ָבַרי ֶאת ְו5ְַמֶ�"ְו5ְַמֶ�"ְו5ְַמֶ�"ְו5ְַמֶ

 ז פסוק ד פרק בראשית : וֹ  ִ�ְמָ�ל ְוַאָ�ה ְ���ָקתוֹ  ְוֵאֶלי3 ֹרֵב: ַחBָאת ַלֶ?ַתח ֵתיִטיב %א ְוִא" 5ְֵאת ֵ�יִטיב ִא" ֲהלֹוא .27

ָריו    ַרעַרעַרעַרע    ָה�ָד"ָה�ָד"ָה�ָד"ָה�ָד"    ֵלבֵלבֵלבֵלב    ֵיֶצרֵיֶצרֵיֶצרֵיֶצר    1ִי1ִי1ִי1ִי ָה�ָד" ַ ֲעב�ר ָהֲאָדָמה ֶאת עֹוד ְלַקAֵל ֹאִסG %א ִל וֹ  ֶאל ה' ַוֹ,אֶמר ַה6ִיֹחחַ  ֵריחַ  ֶאת ה' ַוָ,ַרח .28 ָריוִמ6ְע8 ָריוִמ6ְע8 ָריוִמ6ְע8  כא פסוק ח פרק בראשית ... ִמ6ְע8

 ה פסוק ו פרק ראשיתב :ַה,ֹו"ַה,ֹו"ַה,ֹו"ַה,ֹו"    1ָל1ָל1ָל1ָל    ַרעַרעַרעַרע    ַרקַרקַרקַרק ִל וֹ  ַמְחְ�ֹבת ֵיֶצר ְוָכל ָ �ֶר: ָה�ָד" ָרַעת ַרָ ה 1ִי ה' ַוַ,ְרא .29

 לב פסוק לז פרק תהלי" :ַלֲהִמיתוֹ  �ְמַב�Iֵ ַלHִַ=יק ָרָ�ע צֹוֶפה .30

" 1ֵָא� ְדָבִרי ֹכה ֲהלֹוא .31  כט פסוק כג פרק ירמיהו :ָסַלע ְיֹפֵצ: �ְכַפBִי� ה' ְנא8

 א פסוק נה פרק ישעיהו :ְוָחָלב ַיִי0 ְמִחיר �ְבלֹוא ֶכֶסG ְ לֹוא ִ�ְבר� �ְלכ� ֶוֱאֹכל� ִ�ְבר� ְלכ� 1ֶָסG לוֹ  ֵאי0 ַוֲאֶ�ר ַלַ�ִי"ַלַ�ִי"ַלַ�ִי"ַלַ�ִי"    ְלכ�ְלכ�ְלכ�ְלכ�    ָצֵמאָצֵמאָצֵמאָצֵמא    1ָל1ָל1ָל1ָל    הֹויהֹויהֹויהֹוי .32

 יט פסוק יד פרק איוב :ֶהֱאַבְד�ָ  ֱאנֹו� ְוִתְקַות �ֶר: ֲעַפר ְסִפיֶחיהָ  ִ�ְ�ֹטG ַמִי"ַמִי"ַמִי"ַמִי"    ָ�ֲחק�ָ�ֲחק�ָ�ֲחק�ָ�ֲחק�    ֲאָבִני"ֲאָבִני"ֲאָבִני"ֲאָבִני" .33

 ו פסוק כט פרק ירמיהו :ִ�ְמָעט� ְו-ל ָ�" �ְרב� �ָבנֹות ָ ִני" ְוֵתַלְדָנה ַלֲאָנִ�י"ַלֲאָנִ�י"ַלֲאָנִ�י"ַלֲאָנִ�י"    ְ�נ�ְ�נ�ְ�נ�ְ�נ�    ְ נֹוֵתיֶכ"ְ נֹוֵתיֶכ"ְ נֹוֵתיֶכ"ְ נֹוֵתיֶכ"    ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת י"י"י"י"ָנ�ִ ָנ�ִ ָנ�ִ ָנ�ִ     ִלְבֵניֶכ"ִלְבֵניֶכ"ִלְבֵניֶכ"ִלְבֵניֶכ"    �ְקח��ְקח��ְקח��ְקח� �ָבנֹות ָ ִני" ְוהֹוִליד� ָנִ�י" ְקח� .34

  ט פסוק ט פרק לתקה ... ֶהְבֶל3 ְיֵמי 1ֹל ַהFֶֶמ� ַ�ַחת ְל3 ָנַת0 ֲאֶ�ר ֶהְבֶל3 ַחֵ,י ְיֵמי 1ָל �ַהְב�ָ �ַהְב�ָ �ַהְב�ָ �ַהְב�ָ     ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר    ִאFָהִאFָהִאFָהִאFָה    ִע"ִע"ִע"ִע"    ַחִ,י"ַחִ,י"ַחִ,י"ַחִ,י"    ְרֵאהְרֵאהְרֵאהְרֵאה .35

I 'משנה ז: men and women and distinct obligations 

a מצוות הב0 על האב – only men (fathers) are obligated (rest of the משנה will be presented with its attendant גמרא below) 

i Note: women are obligated to revere parents as per v. 1 

b ברייתא: father is obligated towards his son to: 

i perform ברית מילה: vv. 2-6 

1 Note: if father doesn’t perform it (v. 2), בי"ד is obligated (v. 3); if not, he must perform it himself (v. 4) 

2 Women (mother): not obligated as per v. 2 – אותוווו  -  

(a) Note: we know that this command applies in perpetuity as per vv. 5-6 

ii Redeem him (if he is a לאמובכור  – not as per נחלה): v. 7 

1 Note: if father doesn’t redeem him, he must redeem himself as per v. 8 

2 Women (mother): not obligated as per reading  תיפדה –תפדה   

(a) Explanation: others aren’t obligated to redeem girls (v. 7 – Lבני) and anyone who isn’t obligated to be 

redeemed isn’t obligated to redeem others (sons)  

(i) Dispute: if father hasn’t been redeemed, has 5 "סלעי (and 5 are משועבד)  

טרככתובי" בש for himself are 5– בני חוריfree son with 0 :ר' יהודה .1  and 0כה can seize from לקוחות 

 cannot seize other 5 (all agree that father’s redemption is prior) כה0 – בני חוריfree self with 0 :רבנ0 .2

iii Teach him תורה: vv. 9-12 ("פטור נשי inferred a la 0פדיו – others aren’t obligated to teach her as per v. 9 – "בניכ)   

1 Extended אגדה in re: significance of study of תורה – vv. 13-33 

(a) Questions re: priority of his own study vs. his son’s; marriage or study first (answers circumstantial) 

(b) Obligation: of ת"ת is in thirds – מקרא, משנה, גמרא (as per "ושלשת" = ושננת)�""סופרי" (vv. 13-18) 

iv Marry him off: vv. 34-35 – applies to daughters as well (provide a dowry) 

v Teach him a trade (v. 35) (some say: teach him to swim) 

 anyone who doesn’t teach his son a trade is considered to have taught him to steal :ר' יהודה 1


