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וידה יאבה לקיום השרה כ« שאפר* כדי שימנו
toאדס
5
באמתסס סס נמשלה חורה לסם ידם
ובסחס
•שהוא נשיא הש״י לא מצד האושת ,וטון שק מדוע נסמוך שהכה את בנו מכה גמלה והניח לו רנדה מל סכש
על סלומף שלק עליו  .וכגר העיד הוא משי הש״י :ואסר לו בני כל זמן שמרה* על מכחן־ אכול סס
הנה ביארו ט אץ הכגחם כהשגתו ט נתעלה עליהם שהנאתן־ ושתה סה שהנאתך ילדיה  pבחמין בין בצוק
בארכעה מעלוח שהזכרט ולא יהיה נטא לשלם ואי אתה מתיירא ואם אתה ממגירה הרי היא סמלם
•ולא היה קודם מרעיה טשלש באלו המפלות וצא אמד רמה ,כבר ביאר שלא יסמר בהיותו מוסק בסורה p
מהם ,רק לצורך השעה זהו כל ישראל לאחד ממפלות יתקפהו היצר ,כי מסק התורה יצילהו מכל זה ,וזמ
דאנט ולאיטה לך ,ומא שלא היהבירהס ובץהש״י מה שאמרו כאן סטורן לב לומדיהס ,ואסרו עול
אמצעי ,ואע״פ שלא טו ראויים לאוחה ההשגה ,וגס נמלי אמטת אלו תלמידי חכמים טושגין אסופות
•שהיו רבים בירהם שלא טו ראויים למדרגת הנטאה אםופוה ומימךן גתורה הללו מםהרין והללו 00מאץ
כלל ,היה זה כדי שתחמזק אליט נטאש ושלא נאמץ הללו מכשירים והללו שסלץ הללו מחירים והללו אוסרין
לפילומף שיסתור דבטו ,ולפיכך כל פילוסוף שידבר שמא תאמר וט׳ וטאך אר למד טרה ממסה ,כלומר
הסך לנבואה סשה נדמ שמא איש שקר ,ואין צדך איני יודמ איזה מהס הטג האמת ת״ל כלס נתמ מרועה
לומר בשרה שבכתב אלא אפי׳ בשרה שג״ס ,אם יאמר אמד כלן פרנס אמד אמרן מסי אדון כל המעשים ב״ה
למ טסנבא דבדם הק־  pהכללים המסורים לט שנאמר ודבר אלהיס אס כל הדגריס האלה לאמר,
טמרא ,טע אשר לא דברו ה '  ,כטן שיתנבא ויאמר דרכו מלת כל שאפילו דבר ט שלא השיג האמת ן
•ה׳ צוט לעשות כרבה במה שמא מלק פס אביי שנפסק וזה הערן צריך פיון ,איך נאמר ששר כטמ המחלוקות
ההלכה כמוש ,נדפ שמא איש משקר באמת שכבר
נאמרו מפי הגטרה והלא ר' אליעזר זר׳ יהושע
צוט השי׳ אחרי מיס להמס ,וכש שנתבארה בחורה נחלקו והאחד השיג האמת והשר לא השיט  ,ואיך
המצות בצוה הקב״ה נתבארו בסורה כל כללי הגמרא,
נאמר שיצא מסי הגטרה דבר שאיט אמיט:
ואף אם יסטס היטל לאמת יוסר  pהמרובים יש א ב ל הסת כך מא שכבר ידוס שכל התורה שבכסב
לו לעול לעש אצלם .ואץ נאמץ מביא לפשות כעד
ושבעל פה נמסרה למכה כט שאמרו במגלה
•הכלל הזה  ,והוא אמרם »א במרא )דף יב( מכס )דף יכ( אמר ר׳ טיא בר אבא אמר ר׳ יוחנן מט
פדיף מנביא שנאמר ונביא לבב חכמה ט נתלה בט דכטב ועליהם ככל הדברים וגו׳ מלמד שהראה הקנ״ה
הר אומר קנון נתלה בגדול ,וכבר אמרו בב״ס)דף מ ( למשה דקדוקי שרה ודקדוקי טפרים ומה שהטפרים
בענץ ר׳ אליעזר עמד ר׳ יהושע על רגליו ואמר לא עטדין לחדש ומש רש מקרא שילה ,דקדוקי שברים
מ ש ם ט א  ,מאי לא מ ט ם טא כבר נהנה לט משה הס המחלוקח וחלוקי הסברוח שגץ מכסי ישראל וכלן
סל הר טר וכתוב בה אמד רטס להטות  ,והטרוש למדם משה מט הגטרה ומסר ט כלל * ר ט יודע
אלי הוא ,ט החכם ישר סשקוח המרה שהוא ישל האמת ושא אמרי רבים להשת ,וכן צא תשר ,וכשרט
•הכל רשמע אליו מביא על כרש ,ואס מביא יעיר המחליק׳ בץהחכטס אם יטה יטד אצל רבים היו קובטס
למכס לבר במשפטם טביאמ מצר נטאש לא ישמע הלכה כדבט סמרוטס ואס מיס אצל רבים או יחיל
אלע כלל ,מ ה ראו כלס שר׳ אליעזר מסטס אל האסש אצל יחיד כסי הנראה לחכמי הדור השא שמר נמסרה
יוסר מהם וט אושטוכלס אמחיס צודקים והכריעו  pלהם ההכרעה ,כמאמר ובאס אל הכהרם הלויס או אל
סשטס כדבדו ,ואעס״כ עשו מעשה כהסכמסס ,באחר השוסס אשר יהיה טסים ההם ,ולרשס והגידו לך אס
ששכלם טטה לסמא אע״ס שטו יודטם שמו מסכיטילהק• דבר המשפט וכן לא תסור  ,הרי שנתן מוס לחכט
•סן האמת לא רצו לטהר והיו שבדם על מ ד שרה אס הדורות להכריע בממלוקמ החכמים כט מראהלהם,
מו מסהריס טון ששכלם מטיב לטמא ,שההכרעה נמסרה ואטלו אס הקדומים מהם גדולים מהם ומיס מהם ,שק
למכט החרות ואשר יסכימו סם מ א אשר צוהו הש״י :נצשיט ללכת אחר חכמי הדורוח שיסטש לאמס או
והנה נתברר במגינה)דף נ( אמרו שם ועוד פסמ
להפטוזה מבואר בהמה מקומות:
ודרש מרי חכמים כדרטטת וכמשמרות נטעים ועל זה הדרך יםסרש מה שאמרו בס׳ השוכר אוו
מלי אשפות נמט מרומה אמד .מה דרק זה מטין
הטפלים )ב״מ ש( בשבדא דמה בר נחמר
אס הסרה לשלשה להביא טיס לשלם אף ד*ת וטי .מה יטג אנונדא מקלא וקא גדס שמע במתיבתא
נ־צה בזה שכש שהלמן מא שישב אס הפרה דרקיעא אס גהרח קדמה לשפר לגן סמא ואס שסר
לפשות מרישהה ביושר ושלא סלך אנה ואנה  ,ומן לבן קדמה לבהרת סמר ספק הקג״ה אסר סמר
מושר ההוא באשים לשלם והן החטאה והטרות ,וכלהו מתיגתא דרקיפא ססא אמרי מאן נוכח פכמ
אף מרי שרה מטות לב האדם ומפקטן אוש ,ולא מ ה גר נממר דמא ימיר באסלוס לא מה מצ־ מלאך
•פקחות שמגיע ממט מק או דמש נפסד ,אלא השגת השת לסיקרב ליה מדלא סד ששיק שטה מנירסא
דעת אנדט יגיע ט האדם למה שהוא סכליש .טש אזל אידט ליה לטמא מרשי אמר טנמ 9פטהדהמא
דגשה מסקמומ לג האדם ,אגל ישהו מדרט טיס גברא ולא ספסר טדא דמלמסא אשטק וגמ משיה ט
לדרט שח מיש מהן דשס נשסדוס שבק יטה נפרד ,שה•ניחא נפשיה אמר סמר סמר יצסה בס של יאמרה
•אבל המרה לא משאיר ללומדה לפת נשםדולאסדה אשריך מ ה גר נחסר שגופך סהוררצשזנשממך בטהרה!
ענוגה ,וכבר גרש זה בקדושץ )דף » ( אמרו שם הו ה ת ר ה צריכה טשר ,ט נאמת לא טו פשיטס
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שקטק במה שהטגו מהשם יתברך שהיה מסהר נמצוח ההורה עצק כפץ סירופ ההורה הוא ,שהםז״ל
באמת ולא זולתו ,א״כ שאך אמר סמא עד שהוצרט אוסרים כל צמר ופשתים הם כלאים וכצ שטת מא
להכרעתו בל רבה בר נממט ,אכל ההגדה זו מהפרשת מלאכה וכיוצא בזה אכל כשאומרים תדליקו נר של
על הדרך שכתבט ט עם היותם מדעים שספק סהור המכה אץ אדם יכול להסמיכו על זה הלאו בשום ע ק
על ד ע האמת ,טו אומטם טמא שהכרעה ההורה שאץ זה בכלל הכתוב שאמר כי •פלא ממך דבר למשפט,
שסרה להם בטיהם ושכלם טה מטיב לסמא ,היה אלא בכלל שאל אביך ויגדך שהיא צוואה לקבל מן
הזקנים על הכלל:
מן הראוי שיהיה פמא אע״ס ששאהסך  pהאמה שק
מטיב השכל האנושי ,והשאר אפיס שמא אמה אינט אבל הגזרות והמשפסיס והתקמת שהן במצות התורה
כלם הם בכלל לא תסור ,והעובר על אמד
ראוי לעשות מעשה בדרט השרה ,כמו שלא סהרו
מהשטתיס כשבר על אחד מהלאוץ:
•ספלי מחלוקתו של ר׳ אליעזר ,אע״ס שנהנה עליהם
כס קול ק השטם שהלכהכדבריו ,ולא נסתפק להם ולפיכך אמר ר' ישפע לר' ישמעאל כששאלו מפני
מה אסרו גבינת הנכרים ,ולא רצה לגלות
שהעק מאס הש״י כמ שלא סופק על אלו ואעפ׳׳כ
אמר ר״א אין שרה סן השמים ,ולפיכך אמר מאן סעמכ מן הפעם שאמרו בגמלא ואמר לו היאך אתה
טכח טכח רבה בר נממט ,ולא באה לו ההכרעה ק ר\רא ט שבים דודיך שיאמר ליה אץ הדבר כן שהד
הנאות ט לא נסתפקו בזה כש שכתבה /אלא שהכטע מבירו מצמד עליו לריח שמניך פונים ,ואע״פ שאמר
ששכל האדם מהייב כט השרה והמדות שטא נדרשת במשנה והשיאו לדבר אמר ,רוצה לומר שלא אמר לו
כ ק  ,ומה שהיו מסמאץ לא היה רק מקוצר שכלם סעם האסור אבל מנעו שלא ישאלהו ונתן לו סעם
בסרך השכל האמשי  ,או מהתרשלס בתלמוד שרה לדבר ט שבים דודיך י ד ן  ,ורמז על מה שיאמר
בטיהם .וכבר נתבאר מכל זה שאט שזהטם שלא בגמרא אמרה כנסת ישראל לפני הקי״ה חביבין עלי
דבט שפרים יומר טינה של תורה:
לעטר על כל מה שיסטש חכמי הדורות ולפיכך העובר
מל א׳ מהשטחץ שבר נל״מ ק השרה ,ואין הסרש חו הטמרא יתהוור טרושה על הדרך שכתבמ ,שאחרי
שכאשר יסכיש החכטם על גזרה אהת תהיה טד
כץ המסלסל מחס בשבת או היוצא בסנדל המשמר
כמעשה שטה ,לאוכל מלב ולהורש בשור ובחמור  ,כאלו נאמרה למשה מפי הגטרה באמת בראוי שקבלו
ולא שד אלא ששבר על עשה ועל לא תעבה אלא שאץ ישראל שכר גדול על מה שיקבלו הס על עצמם ברצונם
מאשר יצום הכ״י ויעשוהו בעל כרחם:
לוקץ עליו מפט שמא לאו שטק לאזהרת טחה בית
דין ,ומה שאומר תמיד בגמרא ססיקא דרבק לקולא ואל תקשה עלי ממה שהזכירו ז״צבכמה מר^שת גדול
המצווה וששה ממי שאיס מצווה וששה ,אמרו
והאמיט הקפטם בשל דבטהם ,ולא העמידו דבטהם
במכץם הפסד משן ,ומפט הפסד ממץ ומפמ כטד בקדופץ )דף לא( בדמא ק נתינה ומה ט שאיש
הבטומ ,ובשמחת יוה שב בהרבה משמות .כל זה מצווה וששה  pמצווה וששה על אמת כמה וכמה,
מא מסט שכך התט ט אחרי שאיק  proאלא לעשות ויראה זה הפך מה שכתכט  ,אינמ כך כי כונה
מיג לשרה ,דייט אם אסרמ מדאות לא יבאו לעטר המאמר הזה שא שק טדוע ט כפי גודל הצער אשר
יגיעט בעטדש יגדל שכרו ,וככר אמרו רטהימ ז״ל
על דבט שרה אע״ס שנתיר להם הספקות:
לפוכ צערא אגרא ,וידוע ט ט שאיט מצווה וששה לא
בספר ,שכהב הרברביט סשה
שוסטס ,ואמנם מצות פשה משרה מדבריהם יתקפהו היצר שלא לעשות אותו המעשה אחט אשר לא
השט יהוזכר עקר הדבר בספר שרה מסי אלהים .צוה ט כאשר יתקש למי שנצסוה ט  ,ועל דרך זה
זצוה פליהס השם יה׳ בפרס ,אבל כל הגזרות והתקטח אמרו ביומא ק ירושלים ועד צוק תשטס טס שבעה
ומחצה לכל טל ומיל ועל כל סכה וסכה אומרים לו
הכל ק ההורה:
ומה שאסר כמככס שבס )דף ככ( גט נר ממכה הרי מזון הרי טס והיו שבים זה להקל מאוש אמר
שצרך לברך אשר קדשט כמצותיו וצוט להדליק שאיט מתענה כהכרח  ,כש שאמרו כגמרא מנא
מי של חטכה ושאלו מ ק צוט רבאויא אמר מצא השר משלם לא נצסרך אדם צ pאלא איט דומה ט טש
דג נממן אמר משאל א  pויגדך זקניך ףאממ לך  ,לו סס בסלו למי שאץ לו סת כסלו ,ואפילו המצווה
גראה מכאן שלא נטה מצווים לששע דבט מכטם ועושה אשר יתקפהו יצרו ואעס״כ יתגבר על יצרו
אצא מאסמכתא דרבק שהסמיכו על מקרא זה ,ואין ויכטעהו ,יגדל שכרו מאשר יעשה המצוה אשר לא צווה
» ק ט שאל אכיך דגדך מטח עשה ויהיה הסך ממה בה בהזדמן אצמ ויבפלנה כאפר יהפק ,אבל מה טסטש
שכחבמ ,ואץ הפנץ ק אלא שטה רב אףא מכר עלץ חכט ישראל הנה :ג אצלט ואצלכ ההר• הסכמתם
שכשם שכל סגזרוח והדק והמינים של דבריהם סמוטס כמצומ המפורשות בשרה ושבט אט מצווים ועושים :
של ל* ללא סמר כסו שמסורכ כפרק ט שמשו p,עוד טפס אחר במה שאמר נמל המצווה ועושה וט׳
לפי טדומ שיכ  pהמצות הרבה דבקוה במינץ
המצות שחלפו כגץ נר של הטכה סמוטס פל ;-וסו
הלאו כפצסו ,ורב נחמן גר יצחק אמר שאץ באומ הלאו וממחלות ,כטן מטה התלויות באק ומצוח שנצשו כק
אלא ללברהם שיש בהם פקר המורה ,אבל המצות הכהניכ ולא נצשיט אנחנו כהם ,ילטכך ט שאיט
סממלשוס מהם אין להכ סמך אצא בפסוק שאל מצווה ושפה לא יגלצ שכרי ,ט אפשר שאץ רצון הש״י
&טך רגלך  ,והטעם לסי שהלבטם שהם שטטס ט ובמיט אמרי אשר לא צווה ט  ,ואפ״פ שהתורה כלה
דרכיה

עין משפט
נר מצוה
צג

א מיי׳ פט״ו מהצי

עשי

מת טוש״ע אה״ע

הבא על יבמתו פרק ששי

םב:
וכל

אישות הלכה ה וסמג

ש כ ן ב ר א לבדתא .אע״ג דאמרינן לעיל אין שני זכרים חשובים

בני בנים הרי הן כבנים .קס״ד שמת הזכר או הנקנה והיה לו כן

כבן ובת הכא שבא מכח מי שפטרתו מפריה ורביה פשיטא

שיצטרף עם אחות אביו או עם אחי אמו אין אבי האב חייב עוד בפריה

אדם לפקוד א ת אשתו .אומר

ורביה .וטעמא שהיה לו למת בן הא לאו הכי לא קיים דשבת בעינן

דקאי שפיר הבן במקום הבת:

סימן א סעיף ו:

צ ד ב מיי' שם הלכה ד

חייב

ר״ת דפקידה זו אינו תשמיש אלא כשהוא רוצה לצאת בדרך אס הוא

טוש״ע שס ס״ה:

יבמות

וקשיא לרב הוגא :כי תניא ההיא להשלים .כגון שלא היה לו לזקן אלא

רחוק ממנה לא יצא לדרך אא״כ ישוב

צ ה ג ד מיי׳ שס הלכה ה

מסורת הש״ם

בן אחד ונשא הבן אשה והוליד בת

טור שו״ע שס סעיף אליה דפקדנה ) 0או בתשמיש או
בני בנים הרי הן כבנים כי תניא ההיא
בשאר דברים וידבר על לבה ופריך
להשלים מיתיבי בני בנים הרי הם כבנים
צו
טיש״ע שם סי׳ א מהמם נפקא ליה מלמד שהאשה
ואפילו מתו בלא בנים קייס פריה
סעיף א כהג״ה:
מת אחד מהם א ו שנמצא םרים לא קיים
צי ו ז טוש״ע א״ס סי׳ משתוקקת על בעלה כשיוצא לדרך
ורביה :דכולי עלמא .בין לאביי בין
פריה ורביה תיובתא דרב חונא תיובתא :בני
רמ סעי׳ א וטוש״ע ומסתמא כיון שמתאוה לו יש לו לפוקדה
לרבא :תרי מתר .והשני מת בלא בניס
י״ד סימן קפד סעיף י:
בנים הרי הם כבנים :סבר אביי למימר ברא
דהמכבד אשתו עליו הכתוב אומר אז
לא קייס הזקן פריה ורביה :איעקר
צ ח ח מיי׳ סייד מהל׳
לברא נא! וברתא לברתא וכ״ש ברא לברתא
איסורי כיאה הלכה תקרא וגו׳ ומשני אמר רב יוסף לא
מ פ ר ק י ה ד ר ב הונא .שהיה מאריך
יכ ופ״ס הלכה ג טוש ״ע נצרכה אלא לאשתו נדה ה״ג בכל
אבל ברתא לברא לא א״ל רבא לשבת
בדרשיו וצריכים למי רגלים ומעמידים
י״ד שם סעיף כ:
הספרים ישנים והכי פי׳ דחד קרא
עצמן ונעקריס )א( כדתניא בבכורות
יצרה בעיא והא איכא דכולי עלמא מיהת
צ ט ט )טורו שי״ע שם
לפוקדה
לו
יש
נדה
באשתו
דאפילו
אתא
סעיף י ןכהג׳יהן
)לף מל :>:מנא הא מילתא כוי .אבני
יתרי מחד לא ולא והא אמרי ליה רבנן לרב
יטוש״ע א״ח סימן רמ וכמה עונה אע״פ שאסור לשמש מ ״ מ
בתו קאי דבן בנו פשיטא לן :מני מהיר
ששת נםיב איתתא ואוליד בני ואמר לחו
סעיף א:
שמחה ותענוג הוא לה הואיל ורוצה
ירדו מחוקקים .ולא מצינו למימר
ק י מיי׳ סט״ו מהלכוח
בני ברתי בני נינהו התם דחויי קמדחי לחו
לצאת בדרך והכי אמרי׳ בריש הדר
אישות הלכה יט:
מבני בניו אלא מבני בתו דהא כתיב
י׳דרב ששת איעקר מפירקיה דרב הונא אמר
ק א כ מיי׳ סכ״א מהל׳ )עירובי! סג :ושס> הישן בקילעא שאיש
קרא אחרינא יהודה מחוקקי ולא
איסירי ביאה
הלכה ואשתו ישנים שם עליו הכתוב אומר ליה רבה לרבא בר מארי *מנא הא מילתא
משכחת לה דליתו מתרוייהו אלא הכי
כה סמג לאוין קכו טור
נשי עמי תגרשון מבית תענוגיה ואמר
אה״ע סימן א:
דאמור רבנן בני בנים הרי הן כבנים אילימא
דנפקו מחוקקים מחצרון מבתו של
ק ב ל מיי׳ פ״כ מהלכית רב יוסף התם ואפילו אשתו נדה ומה
מכיר אלמא בני בתו כבניו :מתניתין.
מדכתיב הבנות בנותי והבנים בני אלא
איסורי ביאה הי״ד:
שהגיהו בספרים לא נצרכה אלא סמוך
דקתני אא״כ כ ר הא אס יש לו יבטל
מעתה והצאן צאני הכי נמי אלא דקנית
לוסתה אין נראה כלל דהגיהו כן לפי
דלא כר׳ יהושע :לערב .לעת זקנתו:
מינאי הכא נמי דקנית מינאי אלא מהכא
שרוצין לפרש דפקידה היינו תשמיש
אי זה יכשר .איזה זרע יהא הגון וירא
תורה אור השלם
ואחר בא הצרון אל בת מכיר אבי גלעד
ובשבועות <לף יח :ושס> מוכיח דסמוך
שמים ומתקיים :מ ג ב ת עד אגטיפרס.
 .1כי כה א מ ר יי בורא
ירדו
מכיר
מני
וכתיב
שגוב
את
לו
ותלד
השמים הוא האלהים לוסתה מדאורייתא מוהזרתס את בני
]בין העיירות הללו היו כולם[ :שמם.
מחוקקים וכתיב יהודה מחוקקי מתניתין
יצר הארץ ועשה הוא ישראל וגו׳ ועוד דמוקי לה ביוצא לדבר
שנשתכחה תורה :ביתך .אשה :האם
כוננה ל א תהו בראה
לשבת יצרה אני יי ואין הרשות וא״כ אפילו למאן דאמר )נדה
דלאו כרבי יחושע דתניא רבי יחושע אומר
אין עזרתי בי .אשתי דכתיב )בראשית
 oעזר כנגדו מיד תושיה נדחה ממני
עוד :ישעיהו מה יח דף טי (.ווסתות דרבנן אס כן סמוך נשא אדם אשה בילדותו ישא אשה בזקנותו
 .2ויען לבן ויאמר אל לווסתה נמי דרבנן מכל מקום למה
שצריך לעסוק בצרכי ביתו ותלמודו
היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו
בנתי
הבנות
יעקב
והבנים בני והצאן צאני יהא מותר ביוצא לדבר הרשות:
משתכח :וידעת כי שלום אהלך .בזמן
שנא׳ בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנה
ו כ ל א ש ר אתה ריאה לי סמוך לפיי־קן .אבניו נמי קאי
שיש לך אהל ואין אהלו אלא אשתו׳(
כדאמרי׳ בהנשרפין )תנהל׳ ידך כי אינך יודע אי זה יכשר הזה או זה ואם
הוא ולבנתי מה אעשה
שנאמרה שובו לכם לאהליכס :ואין
לאלה היום א־ לבניהן
שניהם כאהד טובים ר״ע אומר למד תורה
לף עו :ושם! ואע״ג דקטן לא תקינו ליה
פוקדה .בתשמיש בעת עונתה :כי
א ש ר ילדו:
בילדותו ילמוד תורה בזקנותו היו לו
כראשית לא מג רבנן נשואין כדאמרינן לקמן »> בפרק
שלום אהלך .שלימה ביראת שמים:
 .3ואחר בא חצרון א ל אלמנה <לף סח >.מ ״ מ להכי תקינו ליה
תלמידים בילדותו יהיו לו תלמידים בזקנותו
בשעה שיוצא לדרך .משוס שמתאוה
בת מכיר אבי גלעד
נשואין דלא הויא בעילתו בעילת זנותל(:
לו באותה שעה יותר :תשוקתך.
שנא׳ בבקר זרע את זרעך וגו׳ אמרו שנים
והוא לקחה והוא בן
ששים שנח ו ת ל ד לו את והנושא א ת כ ת אחותו .פירש
תאותך :ה ״ ג לא נצרכה אלא ס מ ו ך
עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי
שגוב:
רשב״ס דה״ה בת אחיו
לווסתה] .אע״ג[ דאמור רבנן )שמעות
עקיבא מגבת עד אנטיפרם וכולן מתו בפרק
דברי הימים א ב כא
 .4מני אפרים שרשם אבל אחותו נקט לפי שמשדלתו בלברים
לף יח >:חייב אדם לפרוש מאשתו וכוי
אהד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה והיה
בעמלק אחךיך בנןמין ושכיח שנושא בתה ור״ת אומר דדוקא
ואפ״ה כשיוצא לדרך יפקדנה :עונה.
העולם שמם עד שבא ר״ע אצל רבותינו
בעממיך מני מכיר ןרדו נקט בת אחותו לפי שהיא בת מזלו
אס רגילה לראות ביום אסורה כל היום
מחקקים ומז-בולן משכים
שבדרום ושנאה להם ר״מ ירי יהודה ור׳ יוםי
כדאמרי׳ ״(רוב בניס דומין לאחי האם»:
ואס רגילה לראות בלילה אסורה כל
בשבט ספר:
המלוה
שופטים ה יד
ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע והם הם
הלילה :וה׳ימ .דחייב לפוקדה כי
 .5לי גלעד ולי מנשח
אזל לדבר הרשות אבל לדבר מצוה
יאפרים מעוז ר א ש י העמידו תורה אותה"שעה תנא כולם מתו מפםה ועד עצרת אמר רב המא
לא משום דטריד במצוה אי נמי
יחוךח מחקקי:
בר אבא ואיתימא ר׳ הייא בר אבין כולם מתו מיתה רעה מאי היא א״ר נחמן
תהלים ס ט
מיטריד בתשמיש ויבטל ממצוה :יותר
י> .בבקר זרע את זרעך אםכרה א״ר מתנא הלכה כרבי יחושע אמר רבי תנחום א״ר חנילאי כ ל אדם
קשה
דאיתתא
דזילותא
מגופו.
ולערב א ל הנח י ד ך כי שאין לו אשה שרוי בלא שמהה בלא ברכה בלא טובה בלא שמהה דכתיב
מדגברא :והנושא בת אחותו .גיעגועי
אינך יודע אי זה יבשר
הזה או זה ואם שניהם ושמהת אתה וביתך בלא ברכה דכתיב להניה ברכה אל ביתך בלא טובה
אדם ר ב ץ על אחותו יותר מן אחיו
כאחד טובים:
דכתיב לא טוב היות האדם לבדו במערבא אמרי בלא תורה בלא הומה
ומתוך כך נמצא מחבב את אשתו:
קהלת יא ו
דכתיב
הומה
בלא
ממני
נדהה
ותושיה
בי
עזרתי
אין
האם
דכתיב
תורה
בלא
אז
״ .ונתתה חכטף גנכיל
א ש ר תאוה נפשך בבקר ״נקבה תםובב גבר רבא בר עולא אמר בלא שלום דכתיב וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא יאמר
ובצאן וביין ובשכר ובכל
א ש ר ת ש א ל ך נפשך ריב״ל כל חיודע באשתו שחיא יראת שמים ואינו פוקדח נקרא חוטא שנאמר וידעת כי שלום אהלך וגו׳ ואמר
ואכלת שם לפני יי
אחה ריב״ל יחייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך שנא׳ וידעת כי שלום אהלך וגו׳ הא מהכא נפקא
אלהיך ושמהת
וביתך:
דברים יד כו מהתם נפקא ואל אישך תשוקתך מלמד שהאשה משתוקקת על בעלה בשעה שהוא יוצא לדרך א״ר יוםף לא
וראשית כל בכורי
כל נצרכה אלא ייםמוך לווסתה וכמה ייאמר ״רבא עונה והני מילי לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מיטרידי ת״ר
ובל תרומת כל מכיל
תרומותיכם לכיהנים יהאוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה והמשיאן סמוך לפירקן
וראשית
יהיה
ערטותיכם תתנו לכהן עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך >האוהב את שכיניו והמקרב את קרוביו והנושא את בת אחותו
להניח ברכה אל ביתך:
והמלוה
פ ט ו ר הזקן שהרי השלים זה את חובתו

א(

אבל אי הוה ליה מעיקרא זכר ונקבה

(3א

נ

א( ]לקמן ע .קדישין ל.י,1
ב(

פי׳חן,

!תוספתא

ג( !כשאלתות פרשת הכרכה
איתא לר׳ אבא נר זגלאז,
ד( ולקמן סל:ן ,ה( עירונין
ק ,:ו( שבועות ימ :נדה
רבה[,
םנ (1 ,:וצ׳יל
ח( סנהלרין עי ,:ט( ג״ז
שם ,י( ןמ״ק ז:ן ,כ( ודברים
הן ,ל( ןועי׳ היטב תוס׳
נשא
לקמן צו :ל״ה
ותוספות סנהלרץ עו :ל״ה
שמוךן ,מ( ]נ״נ קי .מס׳
סופרים ססמ״יו ,נ( ועיין
תום לקמן צט .ר״ה ספקו,
,

גנ

״

2

גליון הש״ם
נמ׳ מגא הא

דאמור יבנ; דננ• כנים

הר• הן כבנים .עיין יומא
לף שי ע״נ ולעיל רף יז
ע״א ונפי׳ רש׳׳׳ נתומש

בראשית כ י״ב יבמ״נ ח נו

יברל״ק שם יבמ״א טו י

וצ״ע ובראשית כ״ט ה ש״ב
יט כה
סוף

5

6

ה

8

7

9

ובמהרש׳׳א ח״א

סיטה

א״ל

ל״ה

אשקיין:

הגהות הב״ח

3

4

מילתא

)א( ־•צי" ל״ה איעקר וכוי
ונעקריס
דף

כלאיתא

סד

לקמן

הס״ל:

ע״ב

)ב( ־,וםי ל״ה חייכ יכו׳

ויפקלנה ואי כתשמיש אוו

תא״מ.

אינו

ונ״ב ס״א

ואפשר ליישב לה״ס זה אינו

תשמיש עכ״ס ואפילו סמוך
לויסתה אלא או כתשמיש

כשהווסת רתוק או כשאר
וסמיך

לכריס

דייה

לייסתהן:

סמוך

וכי׳

סט ע״ב והעיקר

נר״פ

)ג(

כלאמרינן לקמן .נ״נ לף

מרש לף קיג נל״ה שמא:

הגהות הגר״א
| א [ גמ׳ וברתא לברתא.

נ״נ גי• הרמב״ס אבל ברא
לגמוא
אייל

ונרתא לברא לא

כי׳

מתורץ

יבזה

קושיות תיס׳ ל״ה וכ״ש:

מוסף רש״י
עד

ר״ע

שבא

א צ ל רבותינו שבדרום.

תלמידיו היי ! ע י ׳ רש•״
מ

כחובות

ביב

וישנ״ם

עב .!.משתוקקת .מתאיה

לתשמיש

והמכבדה.

ק.1:

ערובי!

כתכשיטין

נאי! :.סוהז־רץ י1.ו•:׳.

10

12

ז

ה13,

ח(

ט

נ

ט

ל

תוספות ישנים
ה־־ב אדם לפקיד אשתו
נשעה שייצא לדרך .פ״ה
שהפקידה היא

ולא

בתשמיש

נהירא דהא

מיקי

לה תלמודא בסמוך לוסתה

וכיון

דכתיכ

דמדאיריית׳

יהזרתס את

אסור
כני

ישראל אזהרה לכני ישראל

שיסרשי מנשותיהן סמוך
יחזקאל מד ל  .9ויאמר
לויסתן יא־ך שרו רבנן
יי אליהים ל א טוב חיות האדם לבדו אעשה ל ו עזר כנגדה בראשית  :׳ ח  .10האם א ץ עזרתי בי ותשיה נדחה ממני:
משוס שהוא רוצה לילך נדרך וע״ק דקאמר לקמן אבל לדבר מצוה טריד ימאי קאמר השתא איסורא דאיריית׳ דוהורתם שרינן
איוב ו יג  . 11ע ד מתי תחחמקין הבת השובבה כי כךא יי חדשה ב א ר ץ נקבה תסובב גבר :ירמיהו לא כא  .12וידעת
כל שכן שלא ינית משוס טרדתו דמצוה לפוקדה וע״ק דיש ספרים שכתוכ כהס לא נצרכה אלא אפילי לאשתו נדה וא״כ אין יכול
כי שלום אהלך ופקדה נוף ו ל א תחטא :איוב ה כד  .13א ל האשה אמר הרבה ארבה עצבונך וחרינך בעצב תלדי
להיות תשמיש לכן נ״ל לפוקדה כדכרי ריציי והכי ר״ל וכמה יש לפוקדה עונה וכ״מ ומדריס( ןבעיריבין סייגן דשייך פקידה
בדברים אפילו באשתו נדה דקאמר כל הישן כקילעא שאיש ואשתו ישנים עליו הכתוב אומר ואת נשי עמי תגרשו! מכית תענוגיה
בנים ו א ל אישך תשוקתך והוא ימשל בך :בראשית ג טז
ומוקיס לה תלמודא אפילו כאשחו נדה דסד״א דחיישינן שמא ירגילנו כדכר עכירה קמ״ל דלא חיישינן וגס ר״ל ן כאן ו הכי אע״ג דאמור
ימן חייכ אדם לפרוש מאשתי סמוך לווסתה וסל״א שמא יכעול מתוך רכוי לכריס ויעכור על למ מצית תכמיס ]קמ״לו :יהמלוה סלע לעני כשעת לתקו פירשתי כסנהדמן פרק אלו הנשרפין :והנושא כת אחותו לפי שהיא כת גילו כדאמרינן ריכ כנים ממין

