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35a (וכל מצות לא תעשה) � 36a  (יאמר לה� בני אל חי) 

 

 ו פסוק ה רקפ במדבר :ַהִהוא ַהֶ)ֶפ� ְוָאְ�ָמה ה'�ַ  ַמַעל ִלְמֹעל ָה%ָד� ַחֹ#את ִמָ ל ַיֲע�! ִ י ִאָ�הִאָ�הִאָ�הִאָ�ה    אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ     ִאי�ִאי�ִאי�ִאי� ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ֶאל ַ�ֵ�ר .1

 א פסוק כא פרק שמות :ִלְפֵניֶה�ִלְפֵניֶה�ִלְפֵניֶה�ִלְפֵניֶה� 1ִָ�י� ֲאֶ�ר ַה0ְִ�ָ/ִטי� ְוֵאֶ-ה .2

 כט פסוק כא פרק שמות :י!ָמת ְ�ָעָליו ְוַג� ִי5ֵָקל ַה�ֹור ִאָ�הִאָ�הִאָ�הִאָ�ה    אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ     ִאי�ִאי�ִאי�ִאי� ְוֵהִמית ִיְ�ְמֶר)! ְו4א ִ�ְבָעָליו ְוה!ַעד ִ�ְלֹ�� ִמ1ְֹמל ה!א ַנ3ָח �ֹור ְוִא� .3

 א פסוק כא פרק ויקרא :ְ�ַע0ָיו ִי0ָ#ַא 4א ְלֶנֶפ� ֲאֵלֶה� ְו%ַמְר1ָ  ;ֲהֹר: ְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵני ַהֹ ֲהִני� ֶאל ֱאֹמר ֹמֶ�ה ֶאל ה' ַו8ֹאֶמר .4

 כז פסוק יט פרק ויקרא :ְזָקֶנ< ְ/;תְ/;תְ/;תְ/;ת ֵאת ַתְ�ִחיתַתְ�ִחיתַתְ�ִחיתַתְ�ִחית ְו4א ֹראְ�ֶכ� ְ/;ת ַתִ=פ!ַתִ=פ!ַתִ=פ!ַתִ=פ! 4א .5

 ה פסוק כא פרק ויקרא :ָ�ָרֶטת ִיְ�ְרט! 4א !ִבְבָ�ָר� ְיַגֵ-ח! 4א ְזָקָנ� !ְפ;ת!ְפ;ת!ְפ;ת!ְפ;ת ֹראָ���ְ  ָקְרָחהָקְרָחהָקְרָחהָקְרָחה ִיְקְרח! יקרחה 4א .6

7. � כט פסוק יג פרק ויקרא :ְבָזָק: אוֹ  ְ�ֹרא� ָנַגע בוֹ  ִיְהֶיה ִ י ִאָ�הִאָ�הִאָ�הִאָ�ה    אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ     ְוִאי�ְוִאי�ְוִאי�ְוִאי

 בCא פסוק יד פרק דברי� ...ֱא4ֶהי< ה'לַ  ַא1ָה ָקדֹו� ַע� ִ י :ָלֵמת ֵעיֵניֶכ�ֵעיֵניֶכ�ֵעיֵניֶכ�ֵעיֵניֶכ�    י:י:י:י:�ֵ �ֵ �ֵ �ֵ  ָקְרָחהָקְרָחהָקְרָחהָקְרָחה ָתִ�ימ! ְו4א ִתְת3ְֹדד!ִתְת3ְֹדד!ִתְת3ְֹדד!ִתְת3ְֹדד!    4א4א4א4א ֱא4ֵהיֶכ� ה'לַ  ַא�1ֶ ָ�ִני�ָ�ִני�ָ�ִני�ָ�ִני� .8

 כב פסוק ד פרק ירמיהו :ָיָדע! 4א !ְלֵהיִטיב ְלָהַרע ֵה0ָה ֲחָכִמי� ֵה0ָה ְנבֹוִני� ְו4א ֵה0ָה ְסָכִלי�ְסָכִלי�ְסָכִלי�ְסָכִלי�    ָ�ִני�ָ�ִני�ָ�ִני�ָ�ִני� ָיָדע! 4א אֹוִתי ַע0ִי ֱאִויל ִ י .9

ֹכת דֹור ִ י ;ֲחִריָת� ָמה ֶאְרֶאה ֵמֶה� ָפַני יָרה;ְס1ִ  ַו8ֹאֶמר .10 F/4א4א4א4א    ָ�ִני�ָ�ִני�ָ�ִני�ָ�ִני� ֵה0ָה 1ְַה    : Fֵאמ: Fֵאמ: Fֵאמ: Fכ פסוק לב פרק דברי� :ָ��ָ��ָ��ָ��    ֵאמ 

 ד פסוק א קפר ישעיהו :%חֹור ָנֹזר! ִיְ�ָרֵאל ְקדֹו� ֶאת ִנֲאצ! ה' ֶאת ָעְזב! ַמְ�ִחיִתי�ַמְ�ִחיִתי�ַמְ�ִחיִתי�ַמְ�ִחיִתי�    ָ�ִני�ָ�ִני�ָ�ִני�ָ�ִני�    ְמֵרִעי�ְמֵרִעי�ְמֵרִעי�ְמֵרִעי�    ֶזַרעֶזַרעֶזַרעֶזַרע ָעֹו: ֶ ֶבד ַע� ֹחֵטא 3ֹוי הֹוי .11

 א פסוק ב פרק הושע :ָחיָחיָחיָחי    ֵאלֵאלֵאלֵאל    ְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵני    ָלֶה�ָלֶה�ָלֶה�ָלֶה�    ֵי%ֵמרֵי%ֵמרֵי%ֵמרֵי%ֵמר ַא�1ֶ ַע0ִי 4א ָלֶה� ֵי%ֵמר ֲאֶ�ר ִ�ְמקֹו� ְוָהָיה ִי5ֵָפר ְו4א ִי0ַד 4א ֲאֶ�ר ַה�8ָ ְ חֹול ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ִמְסַ/ר ְוָהָיה .12

  

I Analysis of last clause of 'משנה ז: men and women are equally obligated to observe מצוות לא תעשה 

a Sources:  

i For all punishments: v. 1  

ii For all civil laws: v. 2 

iii For all deaths (as victims): v. 3 

1 Justification: if we only had: 

(a) Punishments: תורה סד"א helps her w/atonement, but not civil laws (men are involved in business)  

(b) Laws: she must also live, but כופר is only paid for man who fulfills מצוות 

(c) Victims: the תורה extends it due to loss of life, but not the others – קמ"ל 

b Exceptions (for women) 

i Hבל תקי (cutting corners of hair) 

ii בל תשחית (using a razor on points of the face)  

iii בל תטמא למתי� (a :כ ה not defiling himself with טומאת מת except in case of 7 relatives)  - from v. 4 

1 Source (for [i] and [ii]): v. 5 – juxtaposes הקפה with השחתה, which doesn’t apply to women: 

(a) Possibly: simple reasoning – they generally don’t have facial hair OR 

(b) Textual: wording changes to singular – your beard, but not your wife’s  

(i) Challenge: if a woman or eunuch raise hair on the beard – it is a beard 

1. supposition: for purposes of איסור השחתה 

2. block: פאת::פאת (vv. 5-6); just as women are סורי כהונהפטורות מאי , so here 

a. Note: if so, surmise that the limitation of :בני אהר doesn’t extend beyond טומאת מת 

b. Response: without גז"ש, we would have thought that the ruling has been interrupted 

c. Challenge: גז"ש is needed to prove that only a razor is forbidden 

d. Answer: פאת helps teach two (razor and פטור נשי�)  

e. Original question: ruling about סריס ואשה – for purposes of נגעי� 

i. Challenge: that’s explicit in v. 7 

ii. Answer: in re: סד"א ;טהרת נגעי� that only ראש applies to women; :זק to men – קמ"ל 

iv איסי ב: יהודה – adds ר קרחהאיסו  to exceptions (women are פטורות)  - v. 8 

1 Argument: v. 8 is pointed to בני� (not בנות); but גדידה (cutting flesh) is included as per כי ע� קדוש אתה 

2 Challenge: why not apply גדידה to men only and קרחה to women as well?  

3 Answer1 (אביי): איסי infers ה::קרחהקרח  from :בני אהר (vv. 6,8) 

(a) Note: use of קרחה instead of קרח allows expansive דרשות (multiple liabilities, any spot on head) 

4 Answer2 (רבא): קרחה is “בי: עיניכ�” like :תפילי, from which women are also exempt 

(a) Note: רבא doesn’t see significance of הקרח/קרח  קרחה from תפילי: learns exemption of women in אביי ;

(b) Note: both אביי ורבא must explain בני� את� 

(i) Answer: as per dispute ר' יהודה/ר' מאיר if we are always called בני� even when we misbehave as per 

vv. 9-12 


