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 הקדמה 
 

משה   נצטוה  מאת האלוקים,  התורה  את  קיבל  ישראל  עם  סיני, כאשר  הר  את במעמד  רק  רבנו  לכתוב 

התורה  מתוך  ונגזר  היוצא  פה,  שבעל  התורה  של  האינסופי  הים  כל  את  ואילו  התורה,  חומשי  חמשת 

עם   על  נאסר  התורה,   הפנים של  ושבעים  הבינה  החכמה, שערי  ונתיבות  מדות  כללים,  ידי  על  שבכתב 

אב לבנו ומאשה לבתה. ישראל לכותבו, אלא רק למוסרו הלאה, ממעמד הר סיני בעל פה מרב לתלמיד ומ

מכניסת עם ישראל לארץ ישראל ועד לבנין בית המקדש השני, ניתנה לעם ישראל בציווי נבואי האפשרות 

לכתוב את הנביאים והכתובים. מאות שנים לאחר חורבן בית המקדש השני, חוברו ונכתבו חיבורי ענק של   

עם ישראל על ידי  גזרות ושמדות. על   התורה שבעל פה, מתוך כורח המציאות של ההגליות והפיזור של

]תהלים )קיט, קכו([, היינו, כאשר    “עת לעשות לה' הפרו תורתך„פי הרשות שניתנה לנו על פי הפסוק  

יש מצב הנכפה על עם ישראל של "הפרו תורתך", הרי שזו "עת לעשות לה'", להציל את התורה משכחה 

נ  הכתיבה,  איסור  סכר  שנפרץ  מאז  ולכותבה.  ה"גאונים",  וכליה  מתקופת  ספרים  באינספור  תברכנו 

"ראשונים" ו"אחרונים". על אף זאת, עדיין היו נושאים, שהיו משמשים בהם בבת קול העברה מאב לבנו  

 ומאם לבתה. 

אחד מנושאים אלו, הינו הליכות ומערכות היחסים בין איש לאשה מזמן הזיווג ביניהם בשמים, וכן בזמן  

 של האיש והאשה, הלכות והליכות בינם לבין עצמם ובינם לבין צאצאיהם. הנישואים ולאחריהם, טבעם

זמן שלא יהיה  נושא זה היה כבר מושרש בעם ישראל ובבית היהודי ונמסר מאב לבנו ומאם לבתה, כל 

צורך לכותבו. כמו כן, דברים אלו גם נמצאים בפיזור בספרים שהותרה כתיבתם וכן משום שחלק מאותו 

 פה לו מכדי שיכתב בצורה מגובשת בפרהסיא.נושא, הצניעות י

זה חל שינוי. בעקבות מלחמות העולם, דיכויו של עם ישראל בבריה"מ וההתבוללות של   גם בנושא  אך 

שהוא   חדש,  לעידן  נכנס  ישראל  עם  ישראל.  בעם  והחילון  הכפירה  להשתולל  החלו  ארה"ב,  יהודי  רוב 

דמשיחא"  "עיקבתא  עידן  ביאת המשיח,  לפני  יסגא",    האחרון  "חוצפא  עידן של  )מט:([.  ...ואין  „]סוטה 

כמוני„-]רש"יתוכחה   אתה  לו  אומר  זקנים  “וכשמוכיחו  פני  נערים  )=ולכן(  נעדרת   תהא  .[....והאמת 

ילבינו, זקנים יעמדו לפני קטנים, בן מנוול אב, בת קמה באמה, כלה בחמותה אויבי איש אנשי ביתו...הבן 

.  בעידן שכזה מובן שנתרופפה המסורת בין אב לבנו ובין אם לבתה, כפי  )שם(   “ אינו מתבייש מאביו...

 שכתב ה"חפץ לחיים" בספרו "ליקוטי הלכות", שם על מס' סוטה.

בעידן שכזה נוצר צורך לחבר ספרים גם בנושאים אלו, אף שחלקם הצניעות יפה להם. ואכן, מאז השואה  

ב המסבירים  זה,  בנושא  שונים  ספרים  לחבר  זה  התחילו  נושא  ענייני  כל  את  יום,  היום  ובשפת  הרחבה 

יעסוק אשר  ספר  הוא  חסר  שעדיין  מה  והכלה.  החתן  של  הדרכה  של  ארגונים  הסבר-והוקמו  -במקום 

אף   זה,  חסר  ולמלא  לכסות  בא  לפניכם  אשר  זה  ספר  זה.  נושא  של  בחז"ל  הישירים  המקורות  בקיבוץ 

את רובם המכריע של מקורות נושא זה בלשון הזהב  שעדיין אינו מתיימר לכלול את כל מאמרי חז"ל, אלא
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של חז"ל בעצמם, במקום הסברים על חלק ממקורות אלו, שהם נחלת תוכן כל הספרים עד עתה העוסקים 

 בנושא זה.

רק מיעוטו של ספר זה כולל מאמרים מתקופות ה"ראשונים" וה"אחרונים", ומעט מאמרי סיכום ממקורות  

 ם והתייחסות מפורשת לכך בחז"ל.חז"ל,  כאשר לא מצאנו סיכו

והירושלמי,   הבבלי,  בתלמוד  נשים  סדר  של  הגדול  מהים  פרקים  ראשי  בבחינת  להביא,  גם  השתדלנו 

 התייחסויות הלכתיות, כאשר הן נוגעות לנושא ההליכות וטבעי האיש והאשה וצאצאיהם.

אין זה,  בספר  הובאו  שלא  חז"ל  מאמרי  של  מיעוט  נשארו  אם  שגם  תקווה,  את      אנו  לפגום  כדי  בהם 

מטרתנו, שהיא התייחסות לכל ענין מתוך נושא רחב זה, על ידי הבאת מקורות רבים מחז"ל עצמם ויכולת  

מספר  משנה  ונושאי  מקורות  לעתים  מופיעים  זה  בספר  זה.  נושא  של  ענייניו  בכל  מעמיקה  התבוננות 

 פעמים, וזאת כאשר הם שייכים למספר נושאים. 

ן וכלה ומדריכיהם, ולמי שעוסק בכתיבת ספרים בענייניו של נושא זה, היכול לשמש ספר זה נועד לכל חת

ספר   מן המקורות הנצרכים לכתיבת  ולהגיע  לבסוף רק לחלק  מן המוכן  במקום לחפש  ורקע  בסיס  לו 

 בנושא זה.

ודי, בצאתנו נפרוש כפינו לבורא עולם ונבקש, שספר זה יביא רק תועלת ל"בנין עדי עד" של כל בית יה

 שיבנה על יסודות הקדושה והטהרה.

      

 

 

 

s                                  איש
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 מדות רעות של איש ועונשו     
יהו .1 דרבי  אפינקסיה  האי  כתיב  לוי:  בן  שע 

בשבא   דבחד  באחד „-רש"י]מאן  הנולד 
ביה  [.  “בשבת. חדא  ולא  גבר  -רש"י]יהי 

יהא, ולא אחת „ יהא אדם שלם, במדה אחת 
 [.“ בו ממדה אחרת, ולקמן מפרש לה ואזיל

מאי ]ולא חדא ביה[? אילימא ולא חד לטיבו  
הואי!    - בשבא  בחד  אנא  אשי:  רב  והאמר 

רב אשי: אנא   לאו חדא לבישו, והאמר   -אלא  
הוויין בחד בשבא, אנא   בר קקוזתא    -ודימי 

והוא   גנבי!    -מלך,  ריש  דמאן  „-רש"י]הוה 
ראש  שהיום  כמו  ראש,  יהא  בשבא  דבחד 
למעשה בראשית, מיהו, שמע מינה דנולדים 

אלא: אי כולי לטיבו,    [.“בו צדיקים ורשעים.
טעמא   )מאי  לבישו.  כולי  ביה    -אי  דאיברו 

מ האי  וחושך?(  בשבא  אור  דבתרי  יהי    -אן 
משום דאיפליגו ביה    -גבר רגזן. מאי טעמא  

אדם.„-רש"י]מיא   מכל  יבדל  הוא  .  .[“כך 
בשבא דבתלתא  מאן  עתיר,    -האי  גבר   יהי 

טעמא  .[“נואף.„-רש"י]וזנאי    מאי  -יהא. 
עשבים   ביה  דאיברו  דכתיב „-רש"י] משום 

תדשא הארץ )בראשית א( והוא דבר שפרה  
לג וממהר  מאד,  ענין  ורבה  דהוא  ולצמוח  דל 

אשווי"א   לסטות-פריצות,  הדרך,  מן    -לסור 
למינהו  כתיב  דלא  אחרינא[:  ]לישנא  בלעז, 
בעשבים בצוויים, )ועוד( שיוצאין בערבוביא  

. האי מאן דבארבעה בשבא [“ויונקין זו מזו.
ונהיר    - חכים  גבר  ,  [“זיותן.„-רש"י]יהי 

טעמא מאורות  -מאי  ביה  דאיתלו  משום 
אור. וכ„  -רש"י] ותורה  מאן [“תיב  האי   .

בשבא מאי  -דבחמשה  חסדים.  גומל  גבר  יהי 
ועופות   -טעמא דגים  ביה  דאיברו  משום 

שאין טורחין לאוכלין, אלא ניזונים „-רש"י]
הוא. ברוך  הקדוש  של  מאן [“בחסדו  האי   .

שבתא   חזרן  -דבמעלי  גבר  -רש"י]יהי 
מצות.„ אחר  בר  [“מחזר  נחמן  רבי  אמר   ,

במצות   חזרן  ערב „-רש"י]יצחק:  דרך  שכן 
שבת  מצות  אחר  לחזר  מאן [“שבת  האי   .

יהי דאחילו    -דבשבתא  על  ימות,  בשבתא 
יומא רבא דשבתא. אמר רבא בר רב   עלוהי 

יתקרי   רבא  וקדישא  שיהא „-רש"י]שילא: 
כ(  )שמות   דכתיב  וקדוש,    פרוש  

חנינא  [“ויקדשהו. רבי  להו  אמר    -רש"י]. 
  .[ “.לתלמידים שקראו פנקסו של ר' יהושע„

יום    מזל   לא  ליואי:  לבר  ליה  אמרו  פוקו 
שבעה  „-רש"י]גורם, אלא  מזל שעה גורם  

חנכ"ל   השעות  את  המשמשין  הן  מזלות 
היינו חמה ממש, והוא אחד מן   -שצ"ם, חמה

. [“המזלות, וכן לבנה, והשאר הוויין כוכבים.
זיותן   גבר  יהי  דבחמה  מאן  -רש"י]האי 

  , יהי אכיל מדיליה[“כשמש המאיר.„
מדיליה   מדיליה„-רש"י]ושתי  כשמש  -אכיל 

בלילה. למשול  רעהו  גבול  מסיג  ,  [“שאינו 
גליין   לכסות „  -רש"י]ורזוהי  רשות  לו  אין 

שהוא   הזה  כשמש  אלא  ונסתרותיו,  סודו 
 לא מצלח. האי מאן -. אם גניב[“פומבי לכל.

 
 

 דבכוכב נוגה יהי גבר עתיר  וזנאי  יהי, מאי  
ביה   דאיתיליד  משום  -רש"י]נורא  טעמא 

אש תלוי באותו מזל יצר של תשמיש בוער „
דבכוכב  [“כתנור. מאן  האי  הוא  „-רש"י]. 

לכתוב  חמה,  מזל  של                                                                                                                      סופר 
אצלו   ומצוי  ותקופותיו,  הילוכו    תמיד.[ דרך 

דחמה   דספרא  משום  וחכים,  נהיר  גבר  יהי 
סביל מרעין  גבר  יהי  דבלבנה  הוא. האי מאן 

והולכת„  -רש"י] שמתנוונה  זו,  ,  [“כלבנה 
דיליה  דלא  אכיל  ובנאי,  סתיר  וסתיר,  בנאי 

גנב   אם  כסיין,  ורזוהי  דיליה,  דלא    -ושתי 
גבר   יהי  דבשבתאי  מאן  האי  מצלח. 

ב ששמו  מזל כוכ„  -רש"י]מחשבתיה בטלין  
עליה [“שבתאי. דמחשבין  כל  דאמרי:  ואית   ,
)בראשית  „-רש"י]בטלין   ישבותו  לא  כמו 

צדקן [“ח(. גבר  יהי  דבצדק  מאן  האי   .
מצוה „-רש"י] ליה  דקרי  לעניים  צדקה 

אגדה. לשון  בר  [“)בכל(  נחמן  רבי  אמר   ,
יצחק: וצדקן במצות. האי מאן דבמאדים יהי  

אומנ  אי  אשי:  רבי  אמר  דמא.  אשיד  א גבר 
דם.„-רש"י] גנבא  [“מקיז  אי  -רש"י], 
נפשות„ ההורג  אי  .[“ליסטים  טבחא,  אי   ,

מוהלא. אמר רבה: אנא במאדים הואי!  אמר 
עניש   נמי  מר  אדם  „-רש"י]אביי  בני 

דבריו. על  רבי    .[“העוברין  איתמר,  וקטיל.  
לפי המזל „  -רש"י]חנינא אומר: מזל מחכים  

וחכים נהיר  דבחמה  כדאמר  החכמה,   , [“היא 
לישראל   מזל  ויש  מעשיר,    -רש"י]מזל 

. רבי [“שאין תפלה וצדקה משנה את המזל.„
לישראל   מזל  אין  אמר:  אין  „-רש"י]יוחנן 

דעל ידי תפלה וזכות משתנה    -מזל לישראל  
לטובה. לטעמיה, [“מזלו  יוחנן  רבי  ואזדא   .

לישראל מזל  שאין  מניין  יוחנן:  רבי  -דאמר 
ך הגוים  כה אמר ה' אל דר  -ירמיהו י-שנאמר  
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אל תלמדו ומאתות השמים אל תחתו כי יחתו  
ואף  ישראל.  ולא  יחתו,  גויים  מהמה,  הגויים 
יהודה   רב  דאמר  לישראל,  מזל  אין  סבר  רב 

שנאמר    -אמר רב: מניין שאין מזל לישראל  
טו- אמר    -בראשית  החוצה.  אתו  ויוצא 

של   רבונו  הוא:  ברוך  הקדוש  לפני  אברהם 
ורש אתי. אמר בן ביתי י  -בראשית טו-עולם  

לאו,   טו-לו:  יצא    -בראשית  אשר  אם  כי 
עולם,  של  רבונו  לפניו:  אמר  ממעיך. 

באיצטגנינות   חכמת „-רש"י]נסתכלתי 
אמר   [“המזלות בן.  להוליד  ראוי  ואיני  שלי 

שלך   מאיצטגנינות  צא  היינו  „-רש"י]ליה: 
חוץ   החוצה  אותו  ויוצא  דכתיב 

]שבת , שאין מזל לישראל.  [“מאיצטגנוניתו.
 . קנו.([)

אביה,  .2 לבית  תלך  שלא  אשתו  את  המדיר 
חודש אחד   בעיר,  יקיים,   -בזמן שהוא עמה 

יוציא ויתן כתובה; ובזמן שהוא בעיר    -שנים  
אחד   רגל  שלשה    -אחרת,  יוציא   -יקיים, 

תלך   שלא  אשתו  את  המדיר  כתובה.  ויתן 
המשתה   לבית  או  האבל  ויתן   -לבית  יוציא 

ואם   בפניה,  שנועל  מפני  טוען  כתובה,  היה 
אחר   דבר  ע"מ    -משום  לה  אמר  רשאי. 

מה   או  לי  שאמרת  מה  לפלוני  שתאמרי 
ומערה  ממלאה  שתהא  או  לך,  שאמרתי 

יוציא ויתן כתובה. הא גופא קשיא,    -לאשפה  
אחד   רגל  שנים  -אמרת:  הא  יוציא  -יקיים, 

ויתן   יוציא  ויתן כתובה, אימא סיפא: שלשה 
פא יקיים! אמר אביי: סי  -כתובה, הא שנים  

בר   רבה  היא.  יהודה  ורבי  לכהנת,  אתאן 
כאן  ברדופה,  כאן  קשיא:  לא  אמר,  עולא 

ח'/בשאינה רדופה.   אז הייתי    /שיר השירים 
שלום   כמוצאת  יוחנן:   -בעיניו  רבי  אמר 

ורדופה   חמיה,  בבית  שלמה  שנמצאת  ככלה 
אביה.   בבית  שבחה  ולהגיד  ב'/לילך    /הושע 

ו אישי  תקראי  ה'  נאום  ההוא  ביום  לא  והיה 
בעלי עוד  לי  ככלה  -תקראי  יוחנן:  רבי  אמר 

בבית חמיה ולא  ככלה בבית  אביה.  המדיר  
איכא   -את אשתו וכו'. בשלמא לבית המשתה

האבל   לבית  אלא  בפניה,  נועל   -נועל  מאי 
בפניה איכא? תנא: למחר היא מתה, ואין כל 
בריה  כל  אין  דאמרי:  ואיכא  סופדה.  בריה 

א מאיר  ר'  היה  תניא:  מאי  סופנה.  ומר, 
ז'/דכתיב:   אבל   /קהלת  בית  אל  ללכת  טוב 

כל  סוף  הוא  באשר  משתה  בית  אל  מלכת 
אל   יתן  והחי  מאי  לבו,  אל  יתן  והחי  האדם 

דספד   מיתה,  של  דברים  יספדוניה,   -לבו? 
דידל  -דקבר   דלואי-יקברוניה,  -ידלוניה, 

דטען   טוען   -ילווניה,  היה  ואם  יטענוניה. 
אחר   דבר  ד  -משום  מאי  אחר?  רשאי.  בר 

אמר רב יהודה אמר שמואל: משום בני אדם  
פרוצין שמצויין שם. אמר רב אשי: לא אמרן 

איתחזק   לא  אבל  דאיתחזק,  כל    -אלא  לא 
כמיניה. ואם אמר לה ע"מ שתאמרי. ותימא!  
של   דברים  שמואל:  אמר  יהודה  רב  אמר 
לאשפה.   ומערה  ממלאה  שתהא  או  קלון. 

שתמ שמואל:  אמר  יהודה  א"ר  לא  ותיעביד! 
כדי   עשרה  שתמלא  תנא:  במתניתא  ונופצת. 

לשמואל,  בשלמא  לאשפה.  ותערה  מים 
משום הכי יוציא ויתן כתובה, אלא למתניתא,  
נפקא לה מינה? תיעביד! אמר רבה בר   מאי 
שנראית  מפני  יוחנן:  רבי  אמר  חנה  בר 
אשתו  את  המדיר  כהנא:  רב  אמר  כשוטה. 
וכברה  נפה  תשאיל  ושלא  תשאל  שלא 

יוציא ויתן כתובה, שמשיאה   -ר  וריחים ותנו
המדיר  הכי:  נמי  תניא  בשכינותיה.  רע  שם 
נפה   תשאיל  ושלא  תשאל  שלא  אשתו  את 

ותנור   ריחים  כתובה,   -וכברה  ויתן  יוציא 
]כתובות  מפני שמשיאה שם רע בשכינותיה  

 .)עא.([
 [.  ]ישעיה )מח,ד(מצחך נחושה  .3
טו .4 זן   -הלכה  הריני  ואמר  אשתו  על  המורד 

אבל מפני ששנאתיה   ומפרנס  עליה  בא  איני 
מוסיפין לה על כתובתה משקל שש ושלשים 
ולא   וישב  ושבת  בכל שבת  שעורה של כסף 
ואע"פ  לישב  היא  שתרצה  זמן  כל  ישמש 
שכתובתה הולכת ונוספת הרי הוא עובר בלא  
ישלחה  יגרע שאם שנאה  תעשה שנאמר לא 
אבל לענות אסור ולמה לא ילקה על לאו זה  

איש ואשתו  -הלכה טזשה:  מפני שאין בו מע
מורדת   זו  אומר  הוא  דין  לבית  שבאו 
מתשמיש והיא אומרת לא כי אלא כדרך כל  
ואמרה   היא  טענה  אם  וכן  עמו  אני  הארץ 
שהוא מורד מתשמיש והוא אומר לא כי אלא 
בתחלה  מחרימין  עמה  אני  הארץ  כל  כדרך 
על מי שהוא מורד ולא יודה בבית דין ואח"כ  

הם התיחדו בפני עדים  אם לא הודו אומרין ל
מן הנטען   טוענין מבקשין  ועדיין הם  נתיחדו 
ועושין פשרה כפי כח הדיין אבל לבעול בפני  
בני אדם אי אפשר לפי שאסור לבעול בפניה 

 כל בריה:  
 )השגת הראב"ד(  

בכאן   רואה  אני  אין  ז"ל  הראב"ד  כתב 
בינו  השמים  היא  ומשנתנו  לדיין  פשרה 

כמא   בירושלמי  ואמרו  דשמיא לבינה 
אתתא   האי  תהא  כן  ארעא  מן  רחיקין 
רחיקא מן ההוא גברא כלומר שהוא פרוש  
אמרה   אמנו  שרה  בהגדה  אמרו  וכן  ממנה 
לבינה   בינו  השמים  אבינו  לאברהם 
כמשנה  ואם  הגר  בשביל  שהרחיקה 
ראשונה ]הרי האמינוה מפני שיכולה לומר  
הרי   כמשנה אחרונה[  ואם  כחץ  יורה  אינו 

מתרגלין זה עם זה   אמרו יעשו סעודה והן
גנאי   שהוא  מפני  לחרמות  מקום  כאן  ואין 

עכ"ל:   רמב"ם/"יד ]להן 
פרק /החזקה"/נשים  אישות/  הלכות 
 .  יד/הלכות טו,טז[

 
 בלא אשה 

ונוקבא כל שבחא   .1 זכר  כל מאן דלא אשתכח 
 [.  זהר )ג,ה(איעדוי מיניה ]

הוא   .2 פגום  אנסיב  דלא  )ג,לד.(, מאן  ]זהר 
 [. )ג,רצו.(

אשתכח  .3 דלא  פלג   מאן  אקרי  ונוקבא  דכר 
פגימא   במלא  שריא  ברכתא  ולית  גופא, 

 [. ]זהר )ג,רצו.(, יבמות )סב:(וחסירא 
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]זהר  לאו בכלל דאדם הוא  -מאן דלא אתנסיב .4
 [. )ג,ה:(

עלמא  .5 בהאי  בנין  לאולדא  אשתדל  דלא  מאן 
 [. ]זהר )א,רכה:(לא מתקיים בעלמא דאתי 

6. [ הוא  מית  לבנין  זכי  דלא  זהר  מאן 
 [.    )ב,קעב.(

א ילמד אדם רווק סופרים, ולא תלמד אשה ל .7
לו   שאין  מי  אף  אומר:  אלעזר  רבי  סופרים. 
יהודה אומר: לא  ר'  ילמד סופרים.  אשה לא 
רווקין   שני  יישנו  ולא  בהמה,  רווק  ירעה 
מאי   גמ'.  מתירים.  וחכמים  אחת,  בטלית 
אמרו  והתניא,  ינוקי,  משום  אילימא  טעמא? 

מ על  ישראל  נחשדו  לא  יהודה:  לר'  שכב לו 
רווק אלא  הבהמה!  על  ולא  משום -זכור 

אשה   דינוקי,  אבהתא    –אמהתא  משום 
כו'.  שאין  מי  אף  אומר:  אלעזר  ר'  דינוקי. 
איבעיא להו: מי שאין לו אשה כלל, או דלמא 
בשאינה שרויה אצלו? תא שמע: אף מי שיש 

לא ילמד סופרים. ר'    –לו ואינה שרויה אצלו 
תניא,   כו'.  ירעה  לא  אומר:  לו יהודה  אמרו 

משכב   על  ישראל  נחשדו  לא  יהודה:  לרבי 
זכור ולא על הבהמה.כל שעסקיו עם הנשים  

 :([.קידושין פבלא יתיחד עם הנשים ]
בזקנותו  .8 ישא אשה  בילדותו  אדם אשה  נשא 

 .  יבמות )סב:(, ב"ר )יח,ה([]
יהודי שאין לו   .9 שבעה מנודין לשמים אלו הן 

 ([. פסחים קיג:אשה ]
פריה ורביה אבל לא מתני' האיש מצווה על   .10

האשה רבי יוחנן בן ברוקה אומר על שניהם  
להם   ויאמר  אלהים  אותם  ויברך  אומר  הוא 
]אלהים[ פרו ורבו: גמ' מנא הני מילי אמר ר'  
אילעא משום ר' אלעזר בר' שמעון אמר קרא 
לכבש  דרכו  איש  וכבשוה  הארץ  את  ומלאו 
ואין אשה דרכה לכבש אדרבה וכבשוה תרתי  

נחמן בר יצחק וכבשה כתיב  משמע אמר רב  
רב יוסף אמר מהכא אני אל שדי פרה ורבה  

 [.  יבמות )סה:(ולא קאמר פרו ורבו ]
אל תאמר      איני       נושא        אשה,      .11

 [.אדר"נ )ג,ו(אלא       שא אשה ]
1. [ אשה  בלא  לישב  רשאי  אין  תוס' איש 

 [.יבמות ח'
יאמר אדם לחברו מעצמו   .2 שלשה דברים אל 

מ ]אא"כ  בתו...  ממנו:  מע"ת/שלח,  בקש 
 [. 169אוצהמ"ד 

פסחים  ז' מנודין הם לשמים שאין לו אשה...] .3
 [. )קיג:(

תחיה  .4 ולא  הזה  בעולם  אתה  חזקיהו...מת 
בפריה  עסקת  דלא  הבא...משום  לעולם 

 [.ברכות )י.(ורביה ]
ימיו   .5 אשה...כל  נשא  ולא  שנה  עשרים  בן 

הקב"ה   יושב  שנה  כ'  ...עד  עבירה  בהרהור 
לאדם מתי ישא אשה כיוון שהגיע כ'  ומצפה  

רב   אמר  עצמותיו.  תיפח  אומר  נשא  ולא 
דנסיבנא  מחבראי  דעדיפנא  האי  חסדא 
הוה   בארביסר  נסיבנא  הוה  ואי  בשיתסר 
אמינא לשטן גירא בעיניך. א"ל רבא לר' נתן 

[ דבריך  צוארי  ועל  אדידך  אמי  -רש"יבר 
בעוד ידך  תקיפה על בנך קודם שיגדיל ולא  „

[...לשון אחר  “תך השיאו אשה...יקבל תוכח
הוי זהיר ללמדו תוכחות ואיזה זמנו משיתסר  
בו   אין  משיתסר  בציר   ותרתין  עשרין  ועד 
דעת לקבל תוכחות כל כך ואל תכביד יסורין 
לחוש    יש  ותרתין  מעשרין  ויותר  ותוכחות 

יבעט ותרתי “שלא  עשרים  ועד  משיתסר   ].
וארבעה.  עשרים  ועד  סרי  מתמני  לה  ואמרי 

כב( כת )משלי  דרכו'  פי  על  לנער  'חנוך  נאי 
נערותו„-רש"י] ור'  “ואיזהו  יהודה  ר'   ].

נחמיה חד אמר משיתסר ועד עשרין ותרתין  
וארבעה  עשרים  ועד  סרי  מתמני  אמר  וחד 

 [. קידושין )כט:(]
טז .6 פריה  -הלכה  מצות  אדם  שקיים  אע"פ 

שלא  סופרים  מדברי  מצווה  הוא  הרי  ורביה 
ז כל  ולרבות  מלפרות  כח יבטל  בו  שיש  מן 

בנה  בישראל כאילו  נפש אחת  שכל המוסיף 
אדם  ישב  שלא  היא  חכמים  מצות  וכן  עולם 
תשב   ולא  הרהור  לידי  יבא  שלא  אשה  בלא 

[ תחשד  שלא  איש  בלא  רמב"ם/"יד אשה 
טו  /חזקה"/נשים  פרק  אישות/  הלכות 

 .הלכה טז[
בדרכי   .7 לעשות  אדם  צריך  דברים  שלשה 

ולהת כרם   לנטוע  בית  לבנות  פרנס העולם 
[ אשה  ליקח  סוטה   82מע"ת  ואח"כ  ה', 

 [. )מד:(
לבנים...ליופי...לתכשיטים   .8 אלא  אשה  אין 

 [. כתובות )נט:(]
אשה  .9 לו  הבטיחו  אא"כ  לחו"ל,  כהן  יצא  אל 

 [.  ירו' ברכות )ג,א(]
)לר"פ(   .10 ליה  יהבו  ולא  מינייהו  בעא  אתתא 

 [.  ]קידושין )עב:(
ספרים   .11 ועושה  ומוהל,  בנים  לו  שאין  מי 

הקדים    ומשאילן זה  הקב"ה:  אמר  לאחרים, 
וקיים      מצוותי    עד      שלא     נתתי      

לו   לשלם  אני  צריך  לקיימן,  במה  לו    
 [.  ]במדבר"ר )יד,ו(

למה הדבר דומה? למלך שביקש לישא אשה  .12
ובאו ואמרו לו עניה היא, אין לה בעולם אלא  

 ([. שמו"ר )טז,דב' נזמים בלבד ]
בטהר  .13 תורה  שילמד  אשה  הרוצה  ישא  ה 

[ תורה  יומא  וילמוד  תזריע,  ריש  פס"ז 
 ([.  )עב:

14.  [ אשה  לישא  ס"ת  אדם  ביכורים    מוכר  ירו' 
 [. )ג,ו(

הרי   .15 ורביה  פריה  מצות  אדם  שקיים  אע"פ 
יבטל  שלא  סופרים  מדברי  מצווה  הוא 
שכל   כח  בו  שיש  זמן  כל  ולרבות  מלפרות 
המוסיף נפש אחת בישראל כאילו בנה עולם  

ה חכמים  מצות  בלא וכן  אדם  ישב  שלא  יא 
ולא תשב אשה  הרהור  לידי  יבא  אשה שלא 

[ תחשד  שלא  איש  רמב"ם/"יד בלא 
טו/ /החזקה"/נשים  אישות/פרק  הלכות 

 .הלכה טז[
בזקנותו  .16 ישא אשה  בילדותו  אדם אשה  נשא 

 .  יבמות )סב:(, ב"ר )יח,ה([]
17. [ מתפקקין   עוונותיו  אשה  אדם  יבמות  נשא 

 .  )סג:([
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ב .18 פ-הלכה  על  מצווה  אבל האיש  ורביה  ריה 
זו   במצוה  נתחייב  האיש  ואימתי  האשה  לא 
שנה   עשרים  שעברו  וכיון  עשרה  שבע  מבן 
מצות   ומבטל  עובר  זה  הרי  אשה  נשא  ולא 
והיה  בה  וטרוד  בתורה  היה עוסק  ואם  עשה 
מתירא מלישא אשה כדי שלא יטרח במזונות  
להתאחר  מותר  זה  הרי  התורה  מן  ויבטל 

ו המצוה  מן  פטור  במצוה  שכן  שהעוסק  כל 
 בגמרא תורה: 

ג תמיד  -הלכה  בתורה  נפשו  שחשקה  מי 
ולא   ימיו  כל  בה  ודבק  עזאי  כבן  בה  ושוגה 
נשא אשה אין בידו עון והוא שלא יהיה יצרו  
יצרו מתגבר עליו  מתגבר עליו אבל אם היה 
שמא   בנים  לו  היו  ואפילו  אשה  לישא  חייב 

 :יבוא לידי הרהור
טז פריה  -הלכה  מצות  אדם  שקיים  אע"פ 

שלא ור סופרים  מדברי  מצווה  הוא  הרי  ביה 
כח  בו  שיש  זמן  כל  ולרבות  מלפרות  יבטל 
בנה   כאילו  בישראל  אחת  נפש  המוסיף  שכל 
אדם  ישב  שלא  היא  חכמים  מצות  וכן  עולם 
תשב  ולא  הרהור  לידי  יבא  שלא  אשה  בלא 

פרק טו/הלכות  אשה בלא איש שלא תחשד: ] 
 [. ג, טז-ב

 
 

 עצלות 
תם שני גדולי  עצלות שהיתה בכם שלא שמש  .1

 [. ]פסחים )סו.(הדור שמעיה ואבטליון 
שאכל  .2 ע"י  זונה?  באשה  שיכשל  לו  גרם  מי 

 [. ]ויק"ר )טז,ו(את ככרה שאינו מעושר 
באמת אמרו בן מברך לאביו...ואשה מברכת   .3

מארה   תבוא  חכמים  אמרו  לבעלה...אבל 
שלוחים  „-רש"י] לעשות  קונו  את  שמבזה 

מברכין  “כאלה ובניו  שאשתו  לאדם  לו .[ 
 [. ]סוכה )לח.(

 
 מתפתה

לו   .1 אמרה  אשה  )לאדה"ר(?  לזה  פתאו  מי 
 [.  ]סנהדרין )לח.(

ר"א בן ערך...נשא אשה והלך למקומה לעיר   .2
[ תלמודו  שכח  טובה  ומרוב  שבת  דיומסית 

 [.   )קמז:( 
]ב"ר  כל אשה שיוצאת לשוק סופה להכשל   .4

 [.  )ח,יד(
פס"ז/בראשית  אין נכשל בעבירה אלא פתי ] .5

 [.  )מא,א(
נוחה איש   .6 האשה  ואין  להתפתות  נוח 

 [. ב"ר )יז,יג(להתפתות ]
 

 זלזול בנשים ובנותיו 
 [.]שבת )סב:(מחליפין נשותיהם זה עם זה  .1
מכר ס"ת או בתו אפילו אין לו מה יאכל אינו  .2

 [.]מגילה )כז.( רואה סימן ברכה 
מלמד שכאו"א הביא לו )לשמשון( את אשתו  .3

 [. ]סוטה )יא:(כדי שתתעבר ממנו 
 [.]יבמות )סו.(נהגו בה  מנהג הפקר .4
שמשמשין          .5 פרסיים       מנהג         

 . ]כתובות )מח.([מיטותיהם בלבושיהן 

ושותין  .6 אוכלין  כשהיו  מדי,  מלכי  של  מנהגן 
ערוה  בשר  גלויות  לנשיהן  מביאין  היו 

 []פדר"א מטמשחקות ומרקדות לפניהן 
נכנסת לביתי עד שתלכי  .7 אין את  א"ל בעלה 

 . ]רו"ר )ה,יד([ר"מ  ותרוקי בפניו של
כתובתה  .8 והיתה  לגרשה  באשתו  עיניו  שנתן 

לובן   שושביניו...והביא  את  מרובה...והביא 
 [. ]גיטין )נז.(ביצה והטיל ביניהן 

מפני מה אמרו אלמנה נשאת בחמישי, שיהא   .9
 [. ]כתובות )ה.(שמח עמה ג' ימים 

פנים  .10 בושת  לו  שאין  עליה  ובא  מכה  ע"ה 
 [. פסחים )מט:(]

וסת .11 היא  נשיו כך  את  מגרש  פלוני  של  ו 
 [. ]נדרים )סו.(

ארבעה אין הדעת סובלתן...ויש אומרים אף  .12
המגרש אשתו פעם ראשונה ושניה ומחזירה.  

קמא נמי  -ותנא  אי  מרובה.  דכתובתה  וזימנא 
לה   מגרש  מצי  ולא  הימנה  בנים  לו  יש 

 ([. פסחים )קיג:]
שגירשנוה  .13 אחר  אשה  מלהחזיר  שנמנענו 

ניש ודוקא  לאחר.  נתארמלה, ונישאת  או  את 
להחזירה.  מותר  שגירשה,  אחר  זנתה  אבל 
אשר  הראשון  בעלה  יוכל  לא  נאמר  זה  ועל 
אחר   ידבר  וזה  ולקחתה.  לשוב  שלחה 
והלכה  תחילה  שאמר  כמו  לאחר,  שנישאת 
שתינשא,  קודם  דאילו  אחר,  לאיש  והיתה 
מותר להחזירה וגם ראוי לעשות כן אם אינה 

 [.]"חינוך", ל"ת תק"פרשעה 
דם העולין משם לכאן הן קיימו בעצמן  בני א .14

ביין  מכרו  והילדה  בזונה  הילד  )את(  'ויתנו 
[ ד(  )יואל  משתהין  „-רש"יוישתו'  שהיו 

ורביה   מפריה  נשותיהן עגונות  ומניחין  בא"י 
וילדות ילדים  בעיניהם  ]“שנקל  גיטין .[ 

 [. )ו:(
יתירה   .15 מי שמטיל אימה  נכשל  שלש עבירות 

 [.גיטין )ו:(] בתוך ביתו: ע"ז, וג"ע ושפ"ד 
לעולם אל יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו   .16

בתוך  יתרה  אימה  הטיל  גדול  אדם  שהרי 
ניהו  מאי  גדול  דבר  להאכילו  ביתו...ביקשו 

[ החי  מן  מן „-רש"יאבר  אבר  מהם  שנאבד 
מן  אבר  עבדיו  חתכו  אימתו  ומפני  השחיטה 

יבין שלא  תחתיו  והביאו  ]גיטין .[  “החי 
 [. )ז.(

עליה בעלה אימה יתרה,  פילגש בגבעה הטיל   .17
 [.]גיטין )ז.(והפילה כמה רבבות מישראל 

 
 נמנע מעבירה

עיניו מהביט אל   רוחו ומשפיל מי שעוצר  .1
לע"ל יהיה -נשים ואינו מדבר דברים בטלים

 [.]ס"ח קמלפנים ממה"ש 
כשהוא    .2 לשוק  לצאת  לת"ח  לו  גנאי 

מבושם... לא אמרן  אלא  בבגדו...ואל  יספר   
בשוק...וא אשה  ואפילו עם  אשתו  היא  פילו 

בקיאין   הכל   שאין   לפי   אחותו  היא 
 [. ]ברכות )מג:(בקרובותיו  

כל מקום שאתה מוצא גדר ערוה, אתה מוצא  .3
 .  ויק"ר )כד,ו([קדושה ]

 .  גיטין )יז:([זנות לא שכיחא ] .4
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יכשל  .5 שמא  בקרובותיו,  לבדוק  אדם  צריך 
 [. מדרש הגדול )וישב )לח,טו(בהן ]

.[  “משחקין„-רש"יילין ]נהירנא כד הוו מטי .6
[ וטליייתא  ונערה„-רש"יטליא  .[  “נער 

בשוקא כבר שית עשרה וכבר שבעשרה ולא 
[ חטאין           ]“זנות„-רש"יהוו  ב"ב .[ 

 :([. )צא
עושין   .7 הימנו  וניצל  לידו  ערוה  דבר  הבא  כל 

 ([.  קידושין )מ.לו נס ]
כל מי שגודר עצמו מן העריות, נקרא קדוש  .8

 ([.  ויק"ר )כד,ו]
ל הרואה דבר ערוה ואינו זן את עינו ממנו  כ .9

[ שכינה  פני  ומקבל  פס"ז  זוכה  א',  ד"א 
 [. פנחס )כח,טו(

דכרך   .10 בתר  יוסף,  רב  לבי  איקלע  ביבי  רב 
ריפתא, אמר להו: שקולי דרגא מתותי ביבי.  

בעיר   בעלה  רבה:  אמר  חוששין   –והא  אין 
דשושבינתיה  ביבי,  רב  שאני  ייחוד!  משום 

א ביה.  וגייסא  אנשים  הואי  כהנא:  רב  מר 
מבפנים ונשים  משום -מבחוץ  חוששין  אין 

חוששין  -ייחוד, אנשים מבפנים ונשים מבחוץ
אמר  איפכא.  תנא  במתניתא  ייחוד.  משום 
ותנא   הכי,  כהנא  רב  דאמר  השתא  אביי: 
אביי   לחומרא.  נעביד  אנא  איפכא,  מתניתא 
דייר גולפי. רבא דייר קנה. אמר אבין: סקבא  

ש-דשתא הנך  דאתאי ריגלא.  בוייתא 
חסידא,  עמרם  רב  לבי  אסקינהו  לנהרדעא, 
חלפה  דקא  בהדי  מקמייהו,  דרגא  אשקולו 
חדא מנייהו נפל נהורא באיפומא, שקליה רב  
עשרה  בי   יכלין   הוו  דלא  לדרגא  עמרם 
כי  ואזיל,  סליק  לחודיה    דלייא   למדלייא, 
נורא   קלא:  רמא  איפשח,  דרגא  לפלגא  מטא 

אמר רבנן,  אתו  עמרם!  כסיפתינן! בי  ליה:  ו 
בעלמא  עמרם  בי  תיכספו  מוטב  להו:  אמר 
דאתי.  לעלמא  מיניה  תיכספו  ולא  הדין, 
עמודא   כי  מיניה  נפק  מיניה,  דינפק  אשבעיה 
ואנא   נורא  דאת  חזי,  ליה:  אמר  דנורא, 
הוה   מאיר  רבי  מינך.  עדיפנא  ואנא  בישרא, 
מתלוצץ בעוברי עבירה, יומא חד אידמי ליה  

גיס בהך  כאיתתא  הוה שטן  לא  דנהרא,  א 
מברא, נקט מצרא וקא עבר. כי מטא  פלגא 
מכרזי  דקא  לאו  אי  אמר:  שבקיה,  מצרא 
שויתיה   ותורתו,  מאיר  בר'  הזהרו  ברקיעא 
מתלוצץ   הוה  עקיבא  ר'  מעי.  תרתי  לדמך 
שטן  ליה  אידמי  חד  יומא  עבירה,  בעוברי 
לדיקלא  נקטיה  דיקלא,  בריש  כאיתתא 

ד לפלגיה  מטא  כי  ואזיל.  דיקלא וקסליק 
שבקיה, אמר: אי לאו דמכרזי ברקיעא הזהרו  
תרתי   לדמך  שויתיה  ותורתו,  עקיבא  ברבי 

 . ]קידושין )פא.([מעי 
אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו   .11

 [. יומא )יח:(פת בסלו ]
שומר עצמו מן העבירה פעם ראשונה ושניה  .12

ואילך הקב"ה שומרו  ] ירו' קידושין מכאן 
 [.  י,א()א,ט(, סנהדרין )

13. [ כלל  אשה  בשלום  שואלים  קידושין  אין 
 ([. )ע:

מתמצעין...האשה  .1 ולא  ממצעין  אין  ג' 
 [.  פסחים )קיא:( ]

אדם   .2 שישאל  ארץ  דרך  תורה  לימדה 
שואלין   אין  שמואל  והאמר  שלו.  באכסניא 
שאני  בעלה  ידי  על  כלל?  אשה  בשלום  

 :([.ב"מ )פו]
3. [ בקרובותיה  איניש  איגרי  סנהדרין  לא 

 ([. )סד.
 

 ורי עבירה הרה
יום:   .1 בכל  מהן  ניצול  אדם  אין  עבירות  שלש 

 .ב"ב )קסד:([הרהורי עבירה...]
ולילה:   .2 יומם  לאדם  לו  יש  הרהורים  שני 

ממון   והרהורי  אשה  חסידים  הרהורי  ]ס' 
 [.קכג

מה  .3 למות  וראוי  בעבירה  דלוק  בחור  אדם 
אשה   שישא  עד  לו  תולה  עושה?  הקב"ה 

 [. מ"ת )סב,ד(]
ויאמ .4 שנאמר  עבירה  אל  הרהור  שמשון  ר 

בעיני   ישרה  היא  כי  לי  קח  אותה  אביו 
 [. ברכות )יב:(]

אין שואלים בשלום אשה על ידי בעלה...אין  .5
 [. קידושין )ע:(שואלים בשלום אשה כלל ]

עבירה   .6 לידי  ויבוא  ביום  אדם  יהרהר  שלא 
 [. ע"ז )כ.(בלילה ]

אשתיירי   .7 אנא  יוחנן:  רבי    -רש"י]אמר 
האי    .[“נותרתי.„ ירושלים.  מאן משפירי 

זיהרורי תוארו  „-רש"י]דבעי מחזי שופריה  
נייתי כסא   .[“וקירון ]עור[ פניו דרבי יוחנן, 

האומן,  „-רש"י]דכספא   מבית  כשיוצא 
 מבי סלקי.[  “שהוא צהוב ממראה להב האש.

האש. „-רש"י] מן  ונמלייה  .[“בעלותו   ,
דרומנא   .[“גרעינין.„-רש"י]פרצידיא  

כלילא   ליה  ונהדר  -רש"י]סומקא, 
ורד יסוב „ של  סביב  לפיו  שפה  בנהו 

ונותביה    .[“אדום. לפומיה  סומקא  דוורדא 
זהרורי   ההוא  לטולא,  שמשא  -רש"י]בין 

הארץ.„ פני  על  מיניה  מעין  –.[  “דנפקי 
הכל.„-רש"י] יוחנן.   .[“ולא  דרבי  שופריה 

מעין   כהנא  דרב  שופריה  מר:  והאמר  איני? 
אבהו   דרבי  שופריה  אבהו,  דרבי  שופריה 

די שופריה  דיעקב מעין  שופריה  אבינו,  עקב 
ואילו  הראשון.  דאדם  שופריה  מעין  אבינו 

ליה! חשיב  קא  לא  יוחנן  רבי -רבי  שאני 
פנים   דהדרת  לא    .[“זקן.„  -רש"י]יוחנן, 

הויא ליה. רבי יוחנן הוה אזיל ויתיב אשערי  
טבילה, אמר: כי סלקן בנות ישראל מטבילת  
בני   להו  דלהוו  היכי  כי  בי,  לפגעו  מצוה 

כ אמרו  שפירי  כוותי.  אורייתא  גמירי  וותי, 
ליה רבנן: לא מסתפי מר מעינא בישא? אמר 
להו: אנא מזרעא דיוסף קאתינא, דלא שלטא  

דכתיב   בישא.  עינא  מט–ביה  בן   -בראשית 
רבי   ואמר  עין,  עלי  פורת  בן  יוסף  פורת 
עין  עולי  אלא  עין  עלי  תקרי  אל  אבהו: 

והיא „-רש"י] העין  מן  למעלה  עולין 
שה בהן.מלמטה,  לשלוט  יכולה  אינה  .  .[“יא 

מהכא אמר,  חנינא  בר  יוסי  בראשית  -רבי 
דגים שבים  -מח מה  וידגו לרב בקרב הארץ, 
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אף -מים מכסים אותם, ואין העין שולטת בהן
בהן   שולטת  העין  אין  יוסף  של  ]ב"מ  זרעו 

   .)פד.([
רב גידל הוה רגיל דהווה אזיל ויתיב אשערי   .8

כ באפאי  דמיין  להו  קאקי טבילה...אמר  י 
 [. ברכות )כ.(חיוורי ]

יונתן:  .9 רבי  נחמני אמר  בר  אמר רבי שמואל 
חטא   דוד  האומר  שבע, „-רש"י]כל  בבת 

גט. שקבלה  טועה,  [  “ קודם  אלא  אינו 
ויהי דוד לכל דרכיו    -שמואל א' יח–שנאמר  

לידו  בא  חטא  אפשר  וגו',  עמו  וה'  משכיל 
שמואל ב'  –ושכינה עמו? אלא מה אני מקיים  

הרע    מדוע  -יב לעשות  ה'  דבר  את    –בזית 
רבי   רב:  אמר  עשה.  ולא  לעשות  שביקש 
דדוד;   בזכותיה  ודריש  מהפך  מדוד  דאתי 
רבי  הרע  לעשות  ה'  דבר  את  בזית  מדוע 

שבתורה  אומר: משונה רעה זו מכל   רעות 
שכל  [“ובלשונה.  בכתיבתה „-רש"י ]   ,

כתיב  וכאן  ויעש  בהו  כתיב  שבתורה  רעות 
קודם   לשכב„-רש"י]שביקש    -לעשות עמה 

מן  לה  שולח  בעלה  שהיה  גט  שקבלה 
או  ליבום,  תיזקק  לא  ימות  שאם  המלחמה, 
אשתו,  ותתעגן  עליו,  מעיד  ואין  יהרג  שמא 
כל   לקמן:  כדאמרינן  שבוי,  יהא  שמא  או 

לעשות ולא  [.  “היוצא למלחמת בית דוד כו'.
את אוריה החתי הכית   -שמואל ב' יב–עשה.  
לדונו  -בחרב לך  ש„-רש"י]שהיה  מרד על 

כדלקמן. דנת. .[  “במלכות,  ולא  בסנהדרין 
לאשה לך  לקחת  אשתו  לך  -ואת  יש  ליקוחין 

שאינה „-רש"י]בה   בה,  תופסין  קדושין 
כו'. כדשמואל  איש,  רבי  [ “אשת  דאמר   .

שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: כל היוצא  
למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו, 

 על תנאי, שאם ימות תהא מגורשת„-רש"י]
בצאתו,   טרוד  שהוא  ופעמים  מעכשיו, 

המלחמה מן  א'  –שנאמר  .[  “ושולחו  שמואל 
תביא    -יז האלה  החלב  חריצי  עשרת  ואת 

ואת  לשלום  תפקד  אחיך  ואת  האלף  לשר 
תקח שאול  „-רש"י]  ערבתם  במלחמת 

. מאי ערבתם? תני רב יוסף: דברים  .[“כתיב
לבינה בינו  היינו  „-רש"י]  המעורבים 

ידי גט שתביא להם    תבטל על-תקח  -קדושין
המלחמה יב-.[“מן  ב'  הרגת   -שמואל  ואתו 

עמון בני  שהורגים  „-רש"י]  בחרב  כאותן 
, מה חרב בני עמון  .[“בני עמון שלא מדעתך

אף אוריה החתי אי אתה –אי אתה נענש עליו 
מורד במלכות הוה,    –נענש עליו. מאי טעמא  

ליה   יא–דאמר  ב'  יואב    -שמואל    ואדני 
אור„-רש"י] מרות  לאו  עליו  לקבל  ארעא  ח 

המלך. בפני  פני [.  “אחרים  על  אדני  ועבדי 
בדוד   ביה  מעיינת  כי  רב:  אמר  חנים.  השדה 

דכתיב   מדאוריה,  בר  ביה  משכחת  –לא 
טו א'  החתי   -מלכים  אוריה  בדבר    רק 

אוריה,  „-רש"י] בדבר  כך  כתיב  מקרא 
לא   שבע  בבת  אבל  שיהרג,  לו  שגרם 

אדרב.[“חטא דרב  רמי  קשישא  אביי  מי  .   :
לשון  דוד  קיבל  רב:  והאמר  הכי,  רב  אמר 

מפרש„-רש"י]הרע!   קשיא.    .[.“לקמיה 

 .]שבת )נא:([
להו  .10 מנשק  הוי  רב  מבי  אתי  הוי  כי  עולא 

לאחוותיה אבי חדייהו ואמרי ליה אבי ידייהו  
אפילו   עולא  דאמר  אדידיה  דידיה  ופליגא 

והוא היה „-תד"ה ופליגאשום קרבה אסור ]
יבוא שלא  בעצמו  שצדיק   יודע  הרהור  לידי 

גמור היה כדאמרינן ]כתובות )יז.([...'מרכיב  
מהו  אנן  רבנן  א"ל  ומרקד  אכתפיה  ליה 
כי   לכון  דמיא  אי  להם  אמר  הכי  למעבד 
חש   לא  והספר  לא'  לא  ואי  לחיי  כשורא 

עושה היה  למה  כאן   ולהאריך  .[  “לפרש 
 [. ]שבת )יב:(

פנויה,   .11 אפילו  נאה  באשה  אדם  יסתכל  שלא 
פילו מכוערת, ולא בבגדי צבע  באשת איש וא

[ אשה  כמו  „-רש"ישל  האשה  את  ...שזוכר 
ומהרהר  אותה  שמייפין  בהן  מלובשת  שהיא 

כותל...א"ר “.אחריה... על  שטוחין  ואפילו   ]
פפא ובמכיר בעליהן...הני מילי בעתיקי אבל 

 [.]ע"ז )כ.(בחדתי לית לן בה 
אחד  .12 באדם  מעשה  רב  אמר  יהודה  רב  אמר 

באשה   עיניו  טינא  שנתן  לבו  והעלה  אחת 
ובאו ושאלו לרופאים ואמרו אין לו תקנה עד  
לו  תבעל  ואל  ימות  חכמים  אמרו  שתבעל 
ימות ואל תעמוד לפניו  תעמוד לפניו ערומה 
ולא   ימות  הגדר  מאחורי  עמו  תספר  ערומה 
יעקב   ר'  בה  תספר עמו מאחורי הגדר פליגי 
בר אידי ור' שמואל בר נחמני חד אמר אשת  

וחד היתה  בשלמא    איש  היתה  פנויה  אמר 
אלא  שפיר  היתה  איש  אשת  דאמר  למאן 
פפא   רב  האי  כולי  מאי  היתה  פנויה  למ"ד 
אמר משום פגם משפחה רב אחא בריה דרב  
ישראל   בנות  יהו  שלא  כדי  אמר  איקא 
מייתבה   מינסב לא  ולינסבה  פרוצות בעריות 
שחרב   מיום  יצחק  דא"ר  יצחק  כדר'  דעתיה 

ביאה   טעם  ניטלה  המקדש  וניתנה בית 
ימתקו  גנובים  מים  שנאמר  עבירה  לעוברי 

 . ]סנהדרין )עה.([ולחם סתרים ינעם 
לידי   .13 מביא  וזכרון  זכרון,  לידי  מביא  מראה 

 . במדבר"ר )יז,ז([מעשה ]
חסדא   .14 רב  אמר  בשוק  האשה  עם  יספר  לא 

אשתו  היא  אפילו  תנ"ה  אשתו.  היא  ואפילו 
ואפילו היא בתו ואפילו היא אחותו לפי שאין 

בקי ]הכל  בקרובותיו  )מגאין  :(, ברכות 
 ([. )סא.

לא יהלך אדם אחר האשה בשוק, ואפילו עם   .15
 [.אדר"נ )ב,כ(אשתו ]

 ([.ברכות )סא.לא יהלך אדם אחר אשה ] .16
את  .17 לך  התרתי  איש,  אשת  לך  אסרתי 

 ([. ויק"ר )כב,זהשבויה ]
)לשם   .18 אשה  של  קטנה  באצבע  הנוגע  כל 

 [. מס' כלהזנות(  כאלו נוגע באותו מקום ]
]א .19 כלל  אשה  בשלום  שואלין  קידושין ין 

 [.   )ע:(
עבירה   .20 לידי  בא  סוף  בנשים  דעתו  המפנה 

 [. מס' כלה]
אדם   .21 שישאל  ארץ  דרך  תורה  לימדה 

שואלין   אין  שמואל  והאמר  שלו.  באכסניא 
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שאני  בעלה  ידי  על  כלל?  אשה  בשלום  
 :([. ב"מ )פו]

פס"ז/חיי  אין ראוי לאיש להלך אחר אשה ] .22
 . )כד,סא([

 [.  ]דא"ז ו'בירה הרהור הלב תחילת ע .23
דסלקא   .24 בעידנא  באיתתא  דפגע  מאן  האי 

מטבילת מצוה. אי איהו קדים ומשמש אחדא  
קדמה  איהי  ואי  זנונים  רוח  לדידיה  ליה 
תקנתיה?  לדידה...מאי  לה  אחדא  ומשמשה 

[ נדיבים  על  בוז  שופך  הכי:  פסחים לימא 
 [. )קיא.(

ואם   .25 עשאו  א"כ  אלא  בדבר  נחשד  אדם  אין 
עשה   עשה לא  לא  ואם  מקצתו  עשה  כולו 

הרהר  לא  ואם  לעשותו  בלבו  הרהר  מקצתו 
ושמח   שעשו  אחרים  ראה  לעשותו  בלבו 
דברים   ישראל  בני  ויחפאו  יעקב  רבי  מתיב 
אשר לא כן על ה' אלהיהם התם להכעיס הוא 
דעבוד תא שמע ויקנאו למשה במחנה לאהרן 
מלמד   אמר  יצחק  בר  שמואל  רב  ה'  קדוש 

לאשת קינא  אחד  משום  שכל  התם  ממשה  ו 
יהא   יוסי  רבי  אמר  ת"ש  דעבוד  הוא  שנאה 
בו   ואין  בדבר  אותו  שחושדין  מי  עם  חלקי 
ולא הוה בי לא   ואמר רב פפא לדידי חשדון 
קשיא הא בקלא דפסיק הא בקלא דלא פסיק 
וקלא דלא פסיק עד כמה אמר אביי אמרה לי  
דלא  מילי  והני  ופלגא  יומא  דמתא  דומי  אם 

פסק ביני ביני לית לן בה    פסק ביני ביני אבל
פסק   דלא  אלא  אמרן  לא  ביני  ביני  פסק  וכי 
ולא  יראה  מחמת  פסק  אבל  יראה  מחמת 
נבט לא   נבט אבל הדר  אמרן אלא דלא הדר 
אית  אבל  אויבים  ליה  דלית  אלא  אמרן  ולא 
לקלא   דאפקוה  הוא  אויבים  אויבים  ליה 

 :([.  מו"ק )יח]
כל מי שנוגע באשה שאינה שלו, מביא מיתה   .26

 [. שמו"ר )טז,ב(ל עצמו ]ע
רואות  .27 שעיניו  במה  אלא  שולט  יצה"ר  אין 

גמירי  פעם „-]תד"ה  הערוה  שראה  מאחר 
שלא  אפילו  לעולם  אחריה  מהרהר  אחת 
ערומה  הנסקלת  שראה  מאחר  אבל  בפניה 

 ([. סוטה )ח: .[ ]“אינו מהרהר אחר אחרת
 

 הסתכלות בנשים 
נאה   .1 מה  שיאמר  לאדם  אסור  רב  דאמר 

 [.  ע"ז )כ.(]עובדת כוכבים זו 
על  .2 עבר  כאילו  אחרא  איתתא  דחמיד  מאן 

כולא   ועי' אורייתא  )ג,עח:(  ]זהר 
 [. במדבר"ר )ט,ח(

מה  .3 למות  וראוי  בעבירה  דלוק  בחור  אדם 
אשה   שישא  עד  לו  תולה  עושה?  הקב"ה 

 [. ]מ"ת )סב,ד(
רבו   .4 באשת  עיניו  שנתן  א'  באדם  מעשה 

 [. ]גיטין )נח.(ושוליא דנגרא היה 
ק .5 באצבע  המסתכל  כאילו  כל  אשה  של  טנה 

 :([. ]שבת )סדמסתכל במקום התורף 
להו  .6 מנשק  הוי  רב  מבי  אתי  הוי  כי  עולא 

לאחוותיה אבי חדייהו ואמרי ליה אבי ידייהו  
אפילו   עולא  דאמר  אדידיה  דידיה  ופליגא 

והוא היה „-תד"ה ופליגאשום קרבה אסור ]

שצדיק  הרהור  לידי  יבוא  שלא  בעצמו  יודע 
ובות )יז.([...'מרכיב  גמור היה כדאמרינן ]כת

מהו  אנן  רבנן  א"ל  ומרקד  אכתפיה  ליה 
כי   לכון  דמיא  אי  להם  אמר  הכי  למעבד 
חש   לא  והספר  לא'  לא  ואי  לחיי  כשורא 

עושה היה  למה  כאן   ולהאריך  .[  “לפרש 
 [. ]שבת )יב:(

פנויה,   .7 אפילו  נאה  באשה  אדם  יסתכל  שלא 
באשת איש ואפילו מכוערת, ולא בבגדי צבע  

[ אשה  כמו  „-רש"ישל  האשה  את  ...שזוכר 
ומהרהר  אותה  שמייפין  בהן  מלובשת  שהיא 

כותל...א"ר “.אחריה... על  שטוחין  ואפילו   ]
פפא ובמכיר בעליהן...הני מילי בעתיקי אבל 

 [.]ע"ז )כ.(בחדתי לית לן בה 
אשה   .8 אחרי  ולא  ארי  אחרי  יוחנן  רבי  אמר 

אחרי אשה ולא אחרי עבודת כוכבים אחורי  
אחורי בית הכנסת בשעה   עבודת כוכבים ולא

 [. ]עירובין )יח:( שמתפללין 
תנו רבנן: המרצה מעות לאשה מידו לידה או  .9

מידה לידו בשביל שיסתכל בה, אפילו דומה 
סיני   מהר  תורה  שקיבל  רבינו  לא    –למשה 

–ינקה מדינה של גיהנם. ועליו הכתוב אומר  
י"א רע    -משלי  ינקה  לא  ליד  ינקה    –יד  לא 

אמ גיהנם.  של  עם  מדינה  מנוח  נחמן:  רב  ר 
ויקם וילך    -שופטים י"ג–הארץ היה, שנאמר  

בר  נחמן  רב  לה  מתקיף  אשתו.  אחרי  מנוח 
וילך  דכתיב  אלקנה  גבי  מעתה,  אלא  יצחק: 
אלישע  וגבי  נמי?  הכי  אשתו,  אחרי  אלקנה 

ויקם וילך אחריה, הכי   -מלכים ב' ד'–דכתיב  
נמי:  הכא  ועצתה,  דבריה  אחרי  אלא:  נמי? 

דבריה ולמאי    אחרי  אשי:  רב  אמר  ועצתה. 
אפילו   היה,  הארץ  עם  מנוח  נחמן  רב  דאמר 

דכתיב קרא.  לא  נמי  רב  כ"ד-בי  -בראשית 
הגמלים   על  ותרכבנה  ונערתיה  רבקה  ותקם 

ולא לפני האיש. אמר   –ותלכנה אחרי האיש  
רבי יוחנן: אחרי ארי ולא אחרי אשה, אחרי  
אחורי   כוכבים,  עבודת  אחרי  ולא  אשה 

ולא אחורי בית הכנסת בשעה   עבודת כוכבים
 [. ]ברכות סא.(שמתפללין 

אל   .10 מהביט  עיניו  ומשפיל  רוחו  שעוצר  מי 
ואינו מדבר דברים בטלים יהיה -נשים  לע"ל 

 .]ס"ח קמ[לפנים ממה"ש 
אחד  .11 באדם  מעשה  רב  אמר  יהודה  רב  אמר 

טינא   לבו  והעלה  אחת  באשה  עיניו  שנתן 
ובאו ושאלו לרופאים ואמרו אין לו תקנה עד  

לו ש תבעל  ואל  ימות  חכמים  אמרו  תבעל 
ימות ואל תעמוד לפניו  תעמוד לפניו ערומה 
ולא   ימות  הגדר  מאחורי  עמו  תספר  ערומה 
יעקב   ר'  בה  תספר עמו מאחורי הגדר פליגי 
בר אידי ור' שמואל בר נחמני חד אמר אשת  
בשלמא   היתה  פנויה  אמר  וחד  היתה  איש 
אלא  שפיר  היתה  איש  אשת  דאמר  למאן 

פ פפא  למ"ד  רב  האי  כולי  מאי  היתה  נויה 
אמר משום פגם משפחה רב אחא בריה דרב  
ישראל   בנות  יהו  שלא  כדי  אמר  איקא 
מייתבה   מינסב לא  ולינסבה  פרוצות בעריות 
שחרב   מיום  יצחק  דא"ר  יצחק  כדר'  דעתיה 
וניתנה  ביאה  טעם  ניטלה  המקדש  בית 
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ימתקו  גנובים  מים  שנאמר  עבירה  לעוברי 
 . סנהדרין )עה.([]ולחם סתרים ינעם 

לא  .12 תחזו  דמחוזא...לא  בשבילי  עייליתו  כי 
נשי   יתבי  גיסא...דלמא  להך  ולא  גיסא  להך 

[ בהו  לאסתכולי  ארעא  אורח  ברכות ולאו 
 [.   )סב:(

ר"ע ראה אשת טורנוסרופוס, רק שחק ובכה  .13
 [. ע"ז )כ:(]

פנויה  .14 ואפילו  נאה  באשה  אדם  יסתכל  לא 
בחמור  מכוערת...ולא  ואפילו  איש    באשת 

[ זל"ז  שנזקקין  בשעה  בעופות  ע"ז  ...ולא 
 [.  )כ.(

כל המסתכל על אשה בכוונה, כאלו בא עליה  .15
 [.  כלה א']

עליו  .16 גוזרין  אשה,  של  בעקבה  המסתכל  כל 
 [.  ד"א א'שיהו לו בנים בעלי מומין ]

בנים  .17 לו  הווין  כל המסתכל בעקב של אשה, 
 [. נדרים )כ.(, כלה א'שאינם מהוגנים ]

של .18 בעקב  המסתכל  מסתכל   כל  כאלו  אשה, 
 [.פס"ז מטות )לא,ג(במקום התורף ]

סנהדרין  כל המסתכל בערוה, קשתו ננערת ] .19
 .   )צב.([

עבירה    .20 לידי  בא  סופו  בנשים,  הצופה  כל 
 [.נדרים )כ.(, ד"א א', כלה ב' ]

אשתו   .21 על  כועס  )עכסה(  אותה  הרואה  כל 
 . תמורה )טז.([]

כל הרואה אותה )מרים( מוליך אתנן לאשתו  .22
 [. )יב.(סוטה ]

עבירה   .23 לידי  תבוא  שלא  בנשים,  תסתכל  אל 
 [.   פס"ז פנחס )כה,טו(]

כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין  .24
 [.  סוטה )ב.(]

להסתכל  .25 כדי  לידה,  מידו  מעות  המרצה 
[ גיהנם  של  מדינה  ינקה  ברכות בה...לא 

 [. )סא.(, כלה א', פס"ז ריש קדושין
וכל   .1 בדרך  האשה  אחורי  אדם  יהלך  לא 

העובר אחורי אשה בנהר אין לו חלק לעולם 
כדי  לידה  מידו  לאשה  מעות  המרצה  הבא: 
להסתכל בה לא ינקה מדינה של גיהנם. מנוח  

אשתו אחרי  מנוח  וילך  דכתיב  היה  -ע"ה 
ולא   ארי  אחורי  עצתה.  אחרי  דבריה  אחרי 

 ([.ברכות )סא:אחורי אשה ]
26. [ קרי  מריק  )רות(  אותה  הרואה  רו"ר  כל 

 [.   )ד,ו(
ב .27 לך  אם  לשאול  לביהמ"ד  לפניך  אשה  אתה 

[ בה  עיניך  תתן  כתמה...אל  שהש"ר  על 
 [.   ג,יג(

 :([. שבת )סדזנו עיניהם מן הערוה ] .28
סנהדרין  תנו רבנן...אלא במי שעיניו רואות ] .29

 [. )מה.(
כל הרואה אותה )מרים( מוליך אתנן לאשתו  .30

 [. סוטה )יב.(]
רואות  .31 שעיניו  במה  אלא  שולט  יצה"ר  אין 

גמירי  פעם „-]תד"ה  הערוה  שראה  מאחר 
שלא  אפילו  לעולם  אחריה  מהרהר  אחת 
ערומה  הנסקלת  שראה  מאחר  אבל  בפניה 

 ([. סוטה )ח: .[ ]“אינו מהרהר אחר אחרת

לא   .32 זמ"ז,  פנים  מראה  הקב"ה  שינה  אלמלא 
ואין  בעליהן,  את  מכירות  ישראל  בנות  היו 

[ נשותיהם     את  מכירין  אדר"נ הזכרים 
 ([. )ד,ו

ז .33 לידי  מביא  לידי  מראה  מביא  וזכרון  כרון, 
 . במדבר"ר )יז,ז([מעשה ]

 [.כתובות )עב:(מראה זרועותיה לבני אדם ] .39
 
 

 נואף 
 . ]ר"ה )ד.([מאי שגל כלבתא  .1
משקר   .2 כאילו  דאחרא  באינתו  דאתחבר  מאן 

וכ"י בקב"ה  להקב"ה -ביה  ליה  ואטרח 
דממזר   דיוקנא  ועי'  למעבד  )ג,מד:(,  ]זהר 

 [.ע"ז )נד:(
 [.]שבת )סב:(זה  מחליפין נשותיהם זה עם .3
נשים   .4 מרבה  דאגה,  מרבה  נכסים  מרבה 

גזל,    מרבה  עבדים  מרבה  כשפים,  מרבה 
 [.]אבות )ב,ו(מרבה שפחות מרבה זימה 

]סוטה משרבו המנאפים בטלו המים המרים   .5
 [. )מז:(

 [. משלי )ו,לב(נואף אשה חסר לב ] .6
 [.  ויק"ר )כג,יב(נואף בעיניו נקרא נואף ] .7
עשרת הדברות....  נואף ומנאפת עוברים על   .8

על השבת כיצד? נואף נקרא איש חמס...לץ,  
 [. במ"ר )יא,ב(, ת' נשא ד'כסיל ]

איש  ואל      אשת נוח לו  לאדם  שיבוא  על   .9
 [. ברכות )סג:(ילבין פני חברו ברבים ]

השכינה  .10 את   שמסלקין  והגנב  הנואף  קשה  
 [.]ת' נשא ד'

 קשה כח הנואף שהוא מרשל  כח השכינה  .11
 [.  א ו'ת"ב נש]     

שלשה בקושי             בתשובה     יעלה        .12
מע"ת להם רפואה: הבא על אשת איש...]

 [. )כא,ד(
מעלמא .13 שכינתא  דדחיין  אינון  מאן -תלת 

דקטיל  ומאן  נכר,  אל  בבת  בנדה,  דשכיב 
 [. זהר/שמות )ב.(עוברא במעהא דאיתתא ]

להם    שלשה  .14 לסורו שחזר  גר    מחילה אין 
  אוצר ]      נידה    אשתו     על והבו ...

 [. 167המדרשים עמ' 
15. [ עליו  קופצת  זקנה  בזימה  שבת    השטוף 

 [. )קנב.(
לפיכך  .16 אביו  פלגשי  עשר  על  בא  אבשלום 

 :([.סוטה )טניתנו בו עשר לונביות ]
אוי לו לנואף שאינו לומד דעת ממה שעברו   .17

 . במדבר"ר )י,ו([עליו ]
ת'  אין הקב"ה מאריך למנאפים להפרע מהן ] .18

 [. תולדות ז'
ותן עינו בכוסו כל העריות כולן דומות  כל הנ  .19

 [. יומא )עד:(עליו כמישור ]
שצעקה   .20 מאורסה  נערה  לוקה...ועל  חמה 

זכור...   משכב  ועל  לה  מושיע  ואין  בעיר 
 [.סוכה )כט.(]

אשת    .21 על  הבא  זה  לתקון'  יוכל  לא  'מעוות 
אשת   על  ממזר...הבא  ממנה  והוליד  הערוה 
העולם  מן  ונטרד  לבעלה  ואוסרה  איש 

 [. )ט:(  חגיגה]
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משלושה   .22 חוץ  עולים  לגיהנם  היורדים  כל 
אשת  על  הבא  הן  ואלו  עולין,  ואין  שיורדין 

 [. ב"מ )נח:(איש...]
יודעין היו ישראל בעבודת כוכבים שאין בה   .23

ממש ולא עבדו עכו"ם אלא כדי להתיר להם 
[ בפרהסיא  כל „-רש"יעריות  נפרוק  אמרו 

העריות על  יוכיחונו  ואל  מעלינ  .[  “עולו 
 [. ן )סג:(סנהדרי]

ממנו  .24 קצה  אדם  של  שנפשו  הדם  אם  ומה 
הפורש ממנו מקבל שכר, גזל ועריות שנפשו 
מהן  הפורש  ומחמדתן  להן  מתאוה  אדם  של 

 [. מכות )כג:(על אחת כמה וכמה ]
הבא על אחותו זונה משוי לה חללה לא משוי  .25

רב   אמר  חללה  עשאה  עליה  ובא  חזר  לה 
אחת  שתים  לוקה  באלמנה  גדול  כהן  יהודה 

ולילקי  מש יחלל  ום לא יקח ואחת משום לא 
ביאתו   גמר  זרעו בשלא  יחלל  נמי משום לא 
שני   משום  לוקה  וגרושה  אלמנה  רבא  מתיב 
שני   לא  לא  ותו  שמות  שני  לאו  מאי  שמות 
שמות על זה ושני שמות על זה אי הכי אימא  
סיפא גרושה וחלוצה אינו חייב אלא על אחת  

שנ  ולעולם  אחת  על  אלא  חייב  אינו  י ה"ק 
לי   אין  גרושה  והתניא  דרבנן  וחלוצה  שמות 
גרושה חלוצה מנין תלמוד לומר ואשה   אלא 

[ בעלמא  אסמכתא  וקרא  קידושין מדרבנן 
 ([.  )עז:

אחד  .26 באדם  מעשה  רב  אמר  יהודה  רב  אמר 
טינא   לבו  והעלה  אחת  באשה  עיניו  שנתן 
ובאו ושאלו לרופאים ואמרו אין לו תקנה עד  

ת ואל  ימות  חכמים  אמרו   בעל שתבעל 
תעמוד  ואל  ימות  ערומה  לפניו  תעמוד                                                      לו 
הגדר   מאחורי  עמו  תספר  ערומה   לפניו 
ימות ולא תספר עמו מאחורי הגדר פליגי בה  
חד   נחמני  בר  שמואל  ור'  אידי  בר  יעקב  ר' 
היתה   פנויה  וחד אמר  היתה  אמר אשת איש 

דאמר   למאן  שפיר  בשלמא  היתה  איש  אשת 

רב  האי  כולי  מאי  היתה  פנויה  למ"ד  אלא 
פפא אמר משום פגם משפחה רב אחא בריה  
ישראל   בנות  יהו  שלא  כדי  אמר  איקא  דרב 
מייתבה   מינסב לא  ולינסבה  פרוצות בעריות 
שחרב   מיום  יצחק  דא"ר  יצחק  כדר'  דעתיה 
וניתנה  ביאה  טעם  ניטלה  המקדש  בית 

גנ  מים  שנאמר  עבירה  ימתקו לעוברי  ובים 
 [.  סנהדרין )עה.(ולחם סתרים ינעם ]

דרך   .27 צור  עלי  נחש  דרך  בשמים  הנשר  דרך 
רבי אברהם אניה בלב ים ודרך גבר בעלמה ]

עזרא מה'  „-אבן  ירא  שלא  עימה,  בזנותו 
תנאף לא  מצות  על  ]“בעוברו  משלי  [ 

 [.)ל,יט(
ועין נאף שמרה נשף לאמר לא  תשורני עין   .28

 . טו([איוב )כד,וסתר פנים ישים ]
שיצא  .29 עד  איש  אשת  אצל  הולך  אדם  אין 

 ([.  במדבר"ר )ט,גמדעתו ]
מי שהוא להוט אחר בולמוס של עריות,   .30 כל 

 ([.  ב"ר )מא,טלסוף מאכילין אותו מבשרו ]
תקנה   .31 להם  יש  בתורה  הכתובים  עבירות  כל 

אשת  על  הבא     ...אבל      
 ([. במדבר"ר )ט,גאיש...]

בבו .32 ואיתתיה  בקרי  איהו  אינשי  ציני אמרי 
 . מגילה )יב.([]

 ([. ]סוטה )י.כל המזנה אשתו מזננת עליו  .33
אפילו הכניסה לו מאה שפחות, כופה לעשות  .34

זימה...לידי   לידי  מביאה  שהבטלה  בצמר, 
 :([. כתובות )נט שעמום ]

רוח  .35 בהם  שתכנס  עד  נואפים  המנאפים  אין 
 [. ת' נשא ה'שטות ]

אל תרבה שיחה עם האישה, שסופך לבוא     .36
ניאוף   )א,ה(,  ]לידי  אבות  ועי'  )כ.(  נדרים 

 [. אדר"נ )ז,ז(, ד"א א'
 
 

                                      
 

                                                                  
זנות                                                                     

 
פנים .1 עזות  לו  ...בידוע שנכשל  כל אדם שיש 

רשע...מותר  לקרותו  בעבירה...מותר 
 [. תענית )ז:(, נדרים )כ.(לשנאותו ]

כלתי;   .2 מפני   בי   הזהרו   טרפון:   רבי  אמר 
אבהו   רבי  אמר  תלמיד.  אותו  עליו  ליגלג 
ימים   היו  לא  גמליאל:  בן  חנינא  רבי  משום 
בחמותו.   תלמיד  אותו  שנכשל  עד  מועטים, 

מכללי אביי  בהמה.  עם  מכולה אפילו  ה 
חנן  רב  מצרא.  ליה  מעבר  ששת  רב  דברא. 
נהרא,   לפום  כהנא  לרב  איקלע  מנהרדעא 
קמיה,   בהמה  וקיימא  גרס  וקא  דיתיב  חזייה 
אמר ליה: לא סבר לה מר אפילו עם בהמה? 
מתייחד   רבא:  אמר  אדעתאי.  לאו  ליה:  אמר 
עם   צרות,  שתי  ועם  יבמות,  שתי  עם  אדם 

אשה  אשה וחמותה, עם אשה ובת בעלה, עם  
מוסרת   ואין  ביאה  טעם  שיודעת  ותינוקת 

 .]קידושין )פא:([עצמה לביאה. 

עבירה,   .3 לדבר  אשה  שתבע  באחד  מעשה 
אמרה לו ריקא, יש לך ארבעים סאה שאתה  

 [.ברכות )כב.(טובל בהן? מיד פירש ]
ביום   .4 שישך  לבר  קורבנא  ליה  אמטי  רבא 

אשכחי דיתיב עד צוארי בוורדא    אזל אידם...
ורדיםבמרחץ  „  -רש"י] זונות  “של  וקיימן   ]

כהאי  לכו  אית  ליה  אמר  קמיה.  ערומות 
דידן עדיפא   גוונא  ליה  אמר  לעלמא דאתי? 

נצבה  ביקרותיך  מלכים  מהאי...]בנות  טפי 
)מה,י([  ]תהלים  אופיר  בכתם  לימינך  שגל 

 .]מס' ע"ז )סח.([
עבירה,  .5 אדם  שעבר  כיוון  הונא,  רב  דאמר 

א ס"ד?  לו  הותרה  לו.  הותרה  בה,  לא  ושנה 
  “דומה בעיניו כהיתר„]נעשית  לו כהיתר  

 
)ל:([] )כז:(, ]  ערכין  מו"ק  )פו:(,  יומא 

 .  סוטה )כב.(, קידושין )כ.(, )מ.([[
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לו  .6 נוח  חנינא,  רבי  משום  אבהו  רבי  אמר 
שם  יחלל  ואל  בסתר  עבירה  שיעבור  לאדם 
שמים בפרהסיא. אמר רבי אילעאי הזקן, אם 

ל ילך  עליו  מתגבר  שיצרו  אדם  מקום  רואה 
[ אותו  מכירין  גסה   „-רש"ישאין  דעתו   אין 

 עליו,  ושמא  יקל כוח יצרו וגם 
אם יחטא אין אדם נותן לב, לפי שאינו חשוב  

שחורים בלבוש  וכן  ]“בעיניהם  -רש"י[ 
חילול  „ ליכא  שם,  אותו  מכירין  ואין  והואיל 

ה'. ואמר לן רבי משום רב האי גאון "ויעשה 
 אי מה שליבו חפץ", רוצה לומר דוד

כיוון שלבוש שחורים...אני ערב בדבר שאינו  
בעבירה ואילך  מכאן  וילבש שחורים  “חפץ   ]

ירך  „-רש"י] אולי  בכבודו  עצמו  יראה  שלא 
לפי  לב,  נותן  אדם  אין  יחטא  אם  וגם  לבבו 

שחורים ילבש  לכן  בעיניהם  חשוב   “שאינו 
)מ.([[  ויעשה    ]קידושין  שחורים,  ויתכסה 

שם   יחלל  ואל  חפץ,  שליבו  שמים  כמו 
ליצריה כייף  מצי  דלא   בפרהסיא...והא 

 . ]קידושין )מ.([
במצות  „ .7 זהיר  שהיה  אחר  באדם  מעשה 

שנוטלת  הים  בכרכי  זונה  ציצית, שמע שיש 
ארבע  לה  שיגר  בשכרה,  זהובים  מאות  ד' 
זמנו,  כשהגיע  זמן.  לה  וקבע  זהובים  מאות 
ואמרה   שפחתה  נכנסה  הפתח.  על  וישב  בא 

ד' ליך  אותו אדם ששיגר  זהובים    לה:  מאות 
בא וישב על הפתח, אמרה היא: יכנס, נכנס.  
של  ואחת  כסף  של  מטות, שש  ז'  לו  הציעה 
כסף   של  סולם  ואחת  אחת  כל  ובין  זהב, 
גבי   על  וישבה  עלתה  זהב,  של  ועליונה 
לישב   עלה  הוא  ואף  ערומה,  כשהיא  עליונה 
על   לו  וטפחו  ציציותיו  ד'  באו  כנגדה,  ערום 

ע"ג   לו  וישב  נשמט  היא   פניו,  ואף  קרקע, 
וישבה  ע"ג קרקע. אמרה לו: גפה  נשמטה  
של רומי, שאיני מניחתך עד שתאמר לי מה 
מום ראית בי. אמר לה: העבודה, שלא ראיתי 
ה'   ציונו  אחת  מצוה  אלא  כמותך,  יפה  אשה 

בה   וכתיב  שמה,  וציצית  במדבר  /אלהינו 
הוא   /ט"ו אני  פעמים,  שתי  אלהיכם  ה'  אני 

וא שעתיד לשלם שכר,  שעתיד ליפרע ואני ה
איני  לו:  אמרה  עדים.  כד'  עלי  נדמו  עכשיו 
מניחך עד שתאמר לי מה שמך ומה שם עירך 
למד  שאתה  מדרשך  שם  ומה  רבך  שם  ומה 
בו תורה, כתב ונתן בידה. עמדה וחילקה כל 
נכסיה, שליש למלכות ושליש לעניים ושליש 
נטלה בידה, חוץ מאותן מצעות, ובאת לבית  

ייא. אמרה לו: רבי, צוה עלי מדרשו של ר' ח
עיניך   שמא  בתי,  לה:  אמר  גיורת,  ויעשוני 
כתב   הוציאה  התלמידים?  מן  באחד  נתת 

במקחך זכי  לכי  לה:  אמר  לו,  ונתנה    “מידה 
 . ]מנחות )מד.([

 [. ר"ה )ד.(מאי שגל כלבתא ] .8
ויאמר לי המלך והשגל יושבת אצלו )נחמיה   .9

[ שגל...כלבתא  למשכב „-רש"יב(...מאי 
הוזהרו על כך שנאמר )בראשית ב(    ובני נח

ועוף   וחיה  בהמה  יצאו  אחד'  לבשר  'והיו 
מן  יולדין  שאין  אחד  בשר  נעשין  שאינן 

ושתיא “האדם אותה(  )=אילף  ...דמלפה   ].

לישראל  תורה  שחביבה  בשכר  )=יין(... 
אופיר  לכתם  זכיתם  כוכבים  לעובדי  כשגל 

 [. ר"ה )ד.( ]
 נדהמשחקין בתינוקות מעכבין את המשיח ] .10

 [. )יג:(
)במדבר(   .11 הנשים  גדרו  האנשים  שפרצו  מה 

 [. ת"ב פנחס ז']
שאכל  .12 ע"י  זונה?  באשה  שיכשל  לו  גרם  מי 

 [. ויק"ר )טז,ו(את ככרה שאינו מעושר ]
ופצעים   .13 חבורות  לעבירה,  עצמו  הממרק  כל 

 [. ]שבת )לג.(יוצאין בו 
כיוון  .14 בזנות,  אחד  נפרץ  לא  אברהם  מימות 

ב נפרצו  מימיו  ושתו  לשטים  זנות שבאו 
 [. במ"ר )כ,כא(. ת' בלק יז]

 ([.יבמות )סו.מנהג הפקר נהגו בה ] .15
זונה  .16 הניח  שלא  דורדיא  בן  בר"א  מעשה 

 [. ע"ז )יז:(בעולם שלא בא עליה ]
17. [ זה  עם  זה  נשותיהם  מחליפין  שבת שהיו 

 [. )סב:(
ענה   .18 ממנה  והוליד  אמו  על  צבעון  שבא 

 [. פסחים )נד.(]
שצעקה   .19 מאורסה  נערה  לוקה...ועל  חמה 

זכור...  בעי משכב  ועל  לה  מושיע  ואין  ר 
 [.סוכה )כט.(]

ואפילו   .20 'אשת'  בשעת שביה,  בשביה'  'וראית 
אשת איש, 'יפת תואר', לא דברה תורה אלא  
ישראל  בני  שיאכלו  מוטב  הרע,  יצר  כנגד 
בשר   יאכלו  ואל  שחוטות  תמותות  בשר 

 [. קידושין )כא:(תמותות נבילות ]
את  אחד שאנס ופיתה את הגדולה שבכהונה ו .21

סלעים   חמישים  נותן  שבישראל  הקטנה 
ובבושת והפגם הכל לפי המבייש והמתבייש  

 [. ערכין )יד:(]
ת"ר מה הם שניות אם אמו ואם אביו ואשת  .22

אבי אביו ואשת אבי אמו ואשת אחי האב מן  
האם ואשת אחי האם מן האב וכלת בנו וכלת 
חורגו   ובאשת  חמיו  באשת  אדם  ומותר  בתו 

גו מותר באשתו ובתו  ואסור בבת חורגו וחור 
ואשת חורגו אומרת לו אני מותרת לך ובתי 
דכתיב   היא  דאורייתא  חורגו  בת  לך  אסורה 
דקבעי  משום  בתה  בת  ואת  בנה  בת  את 
אני  לו  אומרת  חורגו  אשת  סיפא  למיתני 
דבתי   ואע"ג  לך  אסורה  ובתי  לך  מותרת 
ביה   גזור  לא  בדידי  מדאורייתא  לך  אסורה 

גו אי הכי אשת  רבנן תנא רישא נמי בת חור
אסורה   ובתי  לך  מותרת  אני  תימא  נמי  חמיו 
לך דהויא אחות אשתו הא פסיקא ליה הא לא  
להן   יש  נשים  ארבע  רב  אמר  ליה:  פסיקא 
האם  אחי  אשת  תלת  בידיה  רב  נקיט  הפסק 
וכלתו  האם  מן  האב  אחי  ואשת  האב  מן 
רב   אמר  אמו  אבי  אשת  אף  מוסיף  וזעירי 

דרב ורב מאי  נחמן בר יצחק וסימניך דעילאי  
טעמא לא חשיב ליה מיחלפא ליה באשת אבי 
לא   להכא  ואזיל  שכיח  להתם  וזעירי  אביו 

 [.יבמות )כא.(שכיח ואזיל ]
אחד  .23 באדם  מעשה  רב  אמר  יהודה  רב  אמר 

טינא   לבו  והעלה  אחת  באשה  עיניו  שנתן 
ובאו ושאלו לרופאים ואמרו אין לו תקנה עד 
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לו  תבעל  ואל  ימות  חכמים  אמרו  שתבעל 
ימות ואל תעמוד לפניו תע מוד לפניו ערומה 

ולא  ימות  הגדר  מאחורי  עמו  תספר  ערומה 
יעקב   ר'  בה  תספר עמו מאחורי הגדר פליגי 
בר אידי ור' שמואל בר נחמני חד אמר אשת  
בשלמא  היתה  פנויה  אמר  וחד  היתה  איש 
אלא   שפיר  היתה  איש  אשת  דאמר  למאן 
פפא   רב  האי  כולי  מאי  היתה  פנויה  למ"ד 

שום פגם משפחה רב אחא בריה דרב  אמר מ
ישראל  בנות  יהו  שלא  כדי  אמר  איקא 
מייתבה   מינסב לא  ולינסבה  פרוצות בעריות 
שחרב   מיום  יצחק  דא"ר  יצחק  כדר'  דעתיה 
וניתנה   ביאה  טעם  ניטלה  המקדש  בית 
ימתקו   גנובים  מים  שנאמר  עבירה  לעוברי 

 [. סנהדרין )עה.(ולחם סתרים ינעם ]
ציצית .24 ממצות  ולמד  אחד   צא  באדם  מעשה 

זונה  שיש  שמע  ציצית  במצות  זהיר  שהיה 
בכרכי הים שנוטלת ד' מאות זהובים בשכרה  
זמן  לה  וקבע  זהובים  מאות  ארבע  לה  שיגר 
נכנסה  הפתח  על  וישב  בא  זמנו  כשהגיע 
שפחתה ואמרה לה אותו אדם ששיגר ליך ד'  
מאות זהובים בא וישב על הפתח אמרה היא 

מ ז'  לו  הציעה  נכנס  כסף  יכנס  של  טות שש 
ואחת של זהב ובין כל אחת ואחת סולם של 
גבי   על  וישבה  עלתה  זהב  של  ועליונה  כסף 
לישב  עלה  הוא  ואף  ערומה  כשהיא  עליונה 
על   לו  וטפחו  ציציותיו  ד'  באו  כנגדה  ערום 
היא  ואף  קרקע  ע"ג  לו  וישב  נשמט  פניו 
נשמטה וישבה ע"ג קרקע אמרה לו גפה של 

תאמר לי מה מום  רומי שאיני מניחתך עד ש
ראית בי אמר לה העבודה שלא ראיתי אשה 
יפה כמותך אלא מצוה אחת ציונו ה' אלהינו 
וציצית שמה וכתיב בה אני ה' אלהיכם שתי 
הוא   ואני  ליפרע  שעתיד  הוא  אני  פעמים 
כד'  עלי  נדמו  עכשיו  שכר  לשלם  שעתיד 
לי  שתאמר  עד  מניחך  איני  לו  אמרה  עדים 

ומה   עירך  שם  ומה  שמך  ומה  מה  רבך  שם 
ונתן  כתב  תורה  בו  למד  מדרשך שאתה  שם 
בידה עמדה וחילקה כל נכסיה שליש למלכות 
חוץ   בידה  נטלה  ושליש  לעניים  ושליש 
ר'  של  מדרשו  לבית  ובאת  מצעות  מאותן 
גיורת   ויעשוני  עלי  צוה  רבי  לו  אמרה  חייא 
מן  באחד  נתת  עיניך  שמא  בתי  לה  אמר 

אמר    התלמידים הוציאה כתב מידה ונתנה לו
לה לכי זכי במקחך אותן מצעות שהציעה לו  
שכרו  מתן  זה  בהיתר  לו  הציעה  באיסור 

[ כמה  יודע  איני  ולעה"ב  מנחות בעה"ז 
 [. )מד.( 

בן   .25 אסוירוס  של  בתו  ביוסטני  מעשה 
רבי   לו  אמרה  רבי  לפני  שבאת  אנטונינוס 
ויום   שנים  ג'  בת  לה  אמר  ניסת  בכמה  אשה 

י"ב שנ  בת  ובכמה מתעברת אמר לה  ה אחד 
ויום אחד אמרה לו אני נשאתי בשש וילדתי  
בשבע אוי לשלש שנים שאבדתי בבית אבא  
נחמן   דרב  ביבי קמיה  רב  והתני  ומי מעברה 
מעוברת   קטנה  במוך  משמשות  נשים  ג' 
מעוברת   ותמות  תתעבר  שמא  קטנה  ומניקה 

שמא תעשה עוברה סנדל מניקה שמא תגמול  
שנה  י"א  מבת  קטנה  ואיזוהי  וימות  בנה  את 

ום אחד ועד י"ב שנה ויום אחד פחות מכאן וי
ר"מ   דברי  והולכת  משמשת  כן  על  יתר  או 
כדרכה  משמשת  זו  ואחת  זו  אחת  וחכ"א 
שומר   שנאמר  ירחמו  השמים  ומן  והולכת 
ה' איבעית אימא אשר בשר חמורים   פתאים 
שוא   דבר  פיהם  אשר  אימא  ואיבעית  בשרם 
אחת   באשה  מעשה  ת"ר  שקר  ימין  וימינם 

ר נבעלתי בתוך שבאת לפני  ר'  לו  "ע אמרה 
כשרה  לה  אמר  לכהונה  אני  מה  שנים  שלש 
משל   לך  אמשול  רבי  לו  אמרה  לכהונה  את 
אצבעו  לו  שטמנו  לתינוק  דומה  הדבר  למה 
בדבש פעם ראשונה ושניה גוער בה שלישית  
לכהונה   את  פסולה  כן  אם  לה  אמר  מצצה 
ראה התלמידים מסתכלים זה בזה אמר להם  

בעינ  ליה[ כשם למה הדבר קשה  יכם ]אמרו 
פחותה   כך  מסיני  למשה  הלכה  התורה  שכל 
מבת שלש שנים כשרה לכהונה הלכה למשה  
מסיני ואף רבי עקיבא לא אמרה אלא לחדד  

 [.נדה )מה.( בה את התלמידים ] 
הבא על אחותו זונה משוי לה חללה לא משוי  .26

רב   אמר  חללה  עשאה  עליה  ובא  חזר  לה 
שתי לוקה  באלמנה  גדול  כהן  אחת יהודה  ם 

משום לא יקח ואחת משום לא יחלל ולילקי  
ביאתו   גמר  זרעו בשלא  יחלל  נמי משום לא 
שני   משום  לוקה  וגרושה  אלמנה  רבא  מתיב 
שני  לא  לא  ותו  שמות  שני  לאו  מאי  שמות 
שמות על זה ושני שמות על זה אי הכי אימא  
סיפא גרושה וחלוצה אינו חייב אלא על אחת  

ו אחת  על  אלא  חייב  אינו  שני ה"ק  לעולם 
לי   אין  גרושה  והתניא  דרבנן  וחלוצה  שמות 
גרושה חלוצה מנין תלמוד לומר ואשה  אלא 
אביי   אמר  בעלמא  אסמכתא  וקרא  מדרבנן 
קידש לוקה בעל לוקה קידש לוקה משום לא  
אמר   רבא  יחלל  לא  משום  לוקה  בעל  יקח 
לוקה משום דכתיב   אינו  בעל  לוקה לא  בעל 

משום לא    לא יקח ולא יחלל מה טעם לא יקח
שאם  גרושתו  במחזיר  אביי  ומודה  יחלל 
להיות  לקחתה  לוקה  שאינו  בעל  ולא  קידש 
לו לאשה אמר רחמנא והא ליכא ומודה רבא  
קידש  ולא  בעל  שאם  באלמנה  גדול  בכהן 
רחמנא  אמר  בעמיו  זרעו  יחלל  ולא  שלוקה 
במחזיר   מודים  ושניהם  חילל  הוא  והרי 
לוקה  שאינו  קידש  ולא  בעל  שאם  גרושתו 

יהודה אומר ד ליקוחין אסרה תורה: רבי  רך 
אומר   יהודה  רבי  חללתניא  כבת  זכר  גר  בת 
בת גר זכר כבת חלל זכר והדין נותן מה חלל 
שבא  גר  פסולה  בתו  כשרה  מטפה  שבא 
מה   פסולה  שבתו  דין  אינו  פסולה  מטפה 
גדול  כהן  בעבירה  יצירתו  שכן  לחלל 
בתו   בעבירה  יצירתו  שאין  יוכיח  באלמנה 

מה   ביאתו פסולה  שכן  באלמנה  גדול  לכהן 
זה   ראי  לא  הדין  וחזר  יוכיח  חלל  בעבירה 
כראי זה הצד השוה שבהן שאינן ברוב הקהל 
הקהל  ברוב  שאינו  הגר  את  אביא  אני  אף 
יש   ובתו פסולה מה להצד השוה שבהן שכן 
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בהם צד עבירה לא תימא כהן גדול באלמנה  
מה   יוכיח  ראשון  מצרי  אימא  אלא  יוכיח 

ראשון בקהל   למצרי  לבא  ראוי  אינו  שכן 
זה   כראי  זה  ראי  לא  הדין  וחזר  יוכיח  חלל 
ובתו   קהל  ברוב  שאינן  שבהן  השוה  הצד 
ברוב   שאינו  הגר  את  אביא  אני  אף  פסולה 
קהל ובתו פסולה מה להצד השוה שבהן שכן  
פוסל   נמי  גר  יהודה  ורבי  בביאתם  פוסלים 
ומייתי לה במה הצד מהאי דינא: ר'   בביאתו 

עקב אומר גר: תניא רבי שמעון  אליעזר בן י
בן יוחי אומר גיורת פחותה מבת שלש שנים 
הטף   וכל  שנאמר  לכהונה  כשרה  אחד  ויום 
עמהם   היה  פינחס  והלא  לכם  החיו  בנשים 
וכולן  ולשפחות  לעבדים  לכם  החיו  ורבנן 
יקחו   לא  וגרושה  אלמנה  דרשו  אחד  מקרא 
להם לנשים כי אם בתולות מזרע בית ישראל  

ס  יהודה  מישראל  רבי  זרע  כל  דאית  עד  בר 
ואפילו   מזרע  סבר  יעקב  בן  אליעזר  רבי 
מקצת זרע רבי יוסי סבר מי שנזרעו בישראל  
יוחי סבר מי שנזרעו בתוליה  בן  רבי שמעון 
נחמן לרבא האי קרא  בישראל אמר ליה רב 
אמר   הדיוט  בכהן  וסיפא  גדול  בכהן  רישא 
ליה אין וכתב קרא הכי אמר ליה אין דכתיב 

ים טרם יכבה ושמואל שוכב בהיכל ונר אלה
בית   ישיבה בעזרה אלא למלכי  אין  והלא  ה' 
דוד בלבד אלא נר אלהים טרם יכבה בהיכל 
אשר   והאלמנה  במקומו  שוכב  ושמואל  ה' 
מישראל  אין  מכהן  יקחו  מכהן  אלמנה  תהיה 
לא הכי קאמר מכהן יקחו משאר כהנים יקחו 
תניא נמי הכי מכהן יקחו משאר כהנים יקחו 

יקחו   רבי מן המשיאים לכהונה  יהודה אומר 
כבת   זכר  גר  בת  דאמר  לטעמיה  יהודה  רבי 
נושא   אתה  בתו  נושא  שאתה  כל  זכר  חלל 
אתה  אי  בתו  נושא  אתה  שאי  וכל  אלמנתו 
שנשא   גר  אף  אומר  יוסי  ר'  אלמנתו:  נושא 
גיורת: אמר רב המנונא משמיה דעולא הלכה  
הלכה  חנה  בר  בר  רבה  אמר  וכן  יוסי  כרבי 

נהגו   כרבי המקדש  בית  שחרב  ומיום  יוסי 
כהנים סילסול בעצמן כרבי אליעזר בן יעקב  
אמר רב נחמן אמר לי הונא בא לימלך מורים  
יעקב נשא אין מוציאים   בן  לו כרבי אליעזר 

[ יוסי  כרבי  ממנו  )עז:(אותה  -קידושין 
 [.  )עח:(

ראובן היו לו י' בנים, ועזב את אשתו ונחשד  .27
ש  אשת  שלומית  עם  עדי  בניאוף  ע"פ  מעון 

גירש  שמעון  פסיק.  דלא  וקלא  מכוער  דבר 
את שלומית ונשאה ראובן הנואף, כאשר הוא  
הרי   השאלה:  חיה.  כאלמנה  אשתו  את  מניח 
מחד אסורה שלומית לבעל )שמעון(, ולבועל 
)ראובן(, ומאידך אולי אין להוציאה מראובן  
משום לעז ממזרות על בניה משמעון, כדברי 

יש  רש"י ביבמות )כד:( ? הרי"ף כתב, שאם 
יש   והנה  תצא.  לא  מהנואף  בנים  כבר  לה 
)ואין  מראובן  תצא  שלא  רש"י  לדעת  לחוש 
בש"ס   ראינו  כי  בנים(,  עדיין  ממנו  לה 
)פא.(,  קידושין  ע"פ  בניה  לכבוד  שחוששים 
שאין מלקין על יחוד אשת איש עם אדם זר  
ראינו  )מה:(  בגיטין  וכן  בניה,  כבוד  מפני 

אשתו   את  ומתנה, שהמוציא  רע  שם  משום 
מזהירים   יחזירנה,  לו שזה שקר  יוודע  שאם 
שמא   עולמית  להחזירה  יוכל  שלא  אותו 
ונמצא  ויחזירנה  שקר  אכן  שזה  יתגלה 
ממנו   ובניה  למפרע  בטלין  לשני  קידושיה 

הרי"ףממזרים.   על  הבנים וקשה  הרי   ,
שיוולדו לרשע זה אחרי נישואיו עם הנואפת 

ש אלא  ממזרות  משום  יפגמו  יוודע  לא  רק 
לאשה  שנולדו  זנונים  בני  שהם  לכולם 
התלמוד   בכל  מצאנו  ולא  לבועלה  שאסורה 
מכיוון   אך  כך.  משום  להוציאה  שיאסור  מי 
כרי"ף   פוסקים  והרמב"ם  הארצות  שברוב 
אין   שלפנינו  שבמקרה  כיוון  כרש"י,  ולא 
רש"י  ע"פ  גם  באמת  תצא.אך  ילדים  להם 
של   הסוגיה  ע"פ  מראובן  להוציאה  צריך 

ע"פ   רוכל ר"ת  מסיק  שם  )כד:(,  ביבמות 
לעידי  שם  הכוונה  טומאה"  ש"עידי  הסוגיא 
ב"תצא",   שם  שנאמר  ומה  מכוער  דבר 
פי'  וכן  מהרוכל  ולא  מהבעל  שתצא  הכוונה 
עדים   בשני  מכוער  שבדבר  ה"שאילתות" 

נן דלא    לא וק מפקי בין   פסיק  מבעל  בין 
א',  בעד  מספיק  וסתירה  ובקנוי  מבועל. 

פ "פתח  הבעל  כשני ובטענת  מצאתי"  תוח 
דבר   עדים שראו  יש  אם  כאן  וכן  הם.  עדים 
"דבר   כי  הם,  טומאה  עדי  כשני  מכוער 
מכוער" הוא כמו "פתח פתוח". ואמנם, קול  
בקול  רק  זה  חוששין,  אין  נישואין  אחר  של 
נחשבים   הם  מכוער  דבר  בעדי  אך  בעלמא, 
ומחלוקת   מהבעל.  ומוציאים  טומאה  כעדי 

דובר בדבר מכוער  רבי ורבנן בענין הרוכל  מ
פוסק ]שם -ובקול  וחצי  מיום  פחות  היינו 

וקול   כיעור  עדי   שיש  כאן  כן,  אם  )כד:([. 
שאינו פוסק לכו"ע מוציאים מהבעל והבועל. 
א"כ, גם לרי"ף מוציאים מהבועל כיוון שאין 
אין   שגם  הרמב"ם  וכתב  ילדים.  עדיין  להם 
זקני   ע"י  לכופו  יש  ולכן  ממנו.  כתובה  לה 

ובשוטים להוציא רשעה זו מידי  העיר במלים  
הראשונה   אשתו  אל  וישוב  ]שו"ת  ראובן 

 .הרא"ש/כלל ל"ב/תשובה י"א[
אומר  .28 זה  לדין  משה  לפני  שבאו  ואשה  איש 

סרח   הוא  אומרת  והיא  עלי  סרחה  היא 
לבקר   דינו  משה  להם  אמר  עלי  מביאות 

 [.יומא )עה.(משפט ]
אם ראית זכר רץ אחר נקבה קבלם )לתיבה(   .29

אח רצה  ]נקבה  תקבלה  אל  זכר  ב"ר  ר 

 ([.  )לא,יח

 [.  נזיר )נט.(לא יתקן איש בתקוני אשה ] .30

למלחמה   .31 ותצא  זין  כלי  אשה  תלבש  לא 

 ([. ספרי תצא )כב,ה(, נזיר )נט.]

לא תלבש אשה מה שהאיש לובש ותלך בין  .32

 ([.  ספרי תצא )כב,האנשים ]

כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחם  .33

 [. סוטה )ד:( ]

בעכו"ם כל הבא על הכו .34 תית, כאילו מתחתן 

 [.  סנהדרין )פב.(]
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אנדרלמוסיא   .35 זנות,  מוצא  שאתה  מקום  כל 

[ היפים  את  והורגת  לעולם  סוטה  באה  ירו' 

)כג,ט(,  ויק"ר  )כו,י(,  ב"ר  )א,ה(, 

 [.  במדבר"ר )ט,מא( 

ביאה   .36 טעם  ניטל  המקדש  בית  שחרב  מיום 

[ עבירה  לעוברי  הכח  „-רש"יוניתן  כשל 

ק רוח  ואין  רבות  להיות  מתאוות  באיש  מה 

לאשתו בס'  “תאב  ועי'  )עה.(  ]סנהדרין   ]

"חמרא וחיי" שיטה על מסכת סנהדרין שם[ 

 . ]ב"מ )פד.([אהבה דוחקת את הבשר 

ברצון...  .37 לנבעלת  באונס  נבעלת  דומה  אינו 

בחופה   לנבעלת  באשפה  נבעלת  דומה  אינו 

 [.  ירו' כתובות )ג,ה(, ב"ק )מט.(]

ושטוף  .38 בנשים  מפסיל  שהיה  לאחד   משל 

בזימה...הזקין וביקש לישא אשה, אמרו ליה  

יקרין   אודנך  קטיף,  נחירך  גדא...כדין  ביש 

 [.  קוה"ר )יא,יד( ועיינך כהין ]

בדרך  .39 מתעסקין  אותן  )הנחש(  שראה  מתוך 

 [. ]ב"ר )יח,י( ארץ נתאוה לה  

עמה  .40 ומקלקל  זונה  אצל  הולך  אם  ת"ח 

תורתו   את  משלי  מלכלכת  ]ילק"ש 

 [.  תתקמו

)של   .41 הדור  והיו  אותו  בזמה,  שטופים  בעז( 

 ([. רו"ר )ה,טנותנין שכר לזונות מן הגורן ] 

 [. יבמות )לח.(זנות בקטנה לא שכיחא ] .42
 

גירושין  *** לאחדאת שני הגירושין 
 ולהוריד כפולים 

כתובתה   .1 והיתה  לגרשה  באשתו  עיניו  שנתן 
לובן   שושביניו...והביא  את  מרובה...והביא 

 [. ]גיטין )נז.(ביצה והטיל ביניהן 
נשיו   .2 את  מגרש  פלוני  של  וסתו  היא  כך 

 [. נדרים )סו.(]
אף  .3 אומרים  סובלתן...ויש  הדעת  אין  ארבעה 

המגרש אשתו פעם ראשונה ושניה ומחזירה.  
קמא נמי  -ותנא  אי  מרובה.  דכתובתה  וזימנא 

לה   מגרש  מצי  ולא  הימנה  בנים  לו  יש 
 ([. פסחים )קיג:]

סובלת  .4 הדעת   אין  ...זקן  מנאף... חמשה 
'   שתו   א והמגרש   וג ו  ב'    מחזירה פעמים 

 [.  פסחים )קיג:( ]
שגירשנוה   .5 אחר  אשה  מלהחזיר  שנמנענו 

נתארמלה,  או  נישאת  ודוקא  לאחר.  ונישאת 
להחזירה.   מותר  שגירשה,  אחר  זנתה  אבל 
אשר  הראשון  בעלה  יוכל  לא  נאמר  זה  ועל 
אחר  ידבר  וזה  ולקחתה.  לשוב  שלחה 
והלכה  תחילה  שאמר  כמו  לאחר,  שנישאת 

שתינשא, והיתה   קודם  דאילו  אחר,  לאיש 
מותר להחזירה וגם ראוי לעשות כן אם אינה  

 [."חינוך", ל"ת תק"פרשעה ]
הבא על אחותו זונה משוי לה חללה לא משוי  .6

רב   אמר  חללה  עשאה  עליה  ובא  חזר  לה 
אחת  שתים  לוקה  באלמנה  גדול  כהן  יהודה 
משום לא יקח ואחת משום לא יחלל ולילקי  

יחלל   ביאתו  נמי משום לא  גמר  זרעו בשלא 
שני   משום  לוקה  וגרושה  אלמנה  רבא  מתיב 
שני  לא  לא  ותו  שמות  שני  לאו  מאי  שמות 
שמות על זה ושני שמות על זה אי הכי אימא  
סיפא גרושה וחלוצה אינו חייב אלא על אחת  
שני  ולעולם  אחת  על  אלא  חייב  אינו  ה"ק 
לי   אין  גרושה  והתניא  דרבנן  וחלוצה  שמות 

וצה מנין תלמוד לומר ואשה אלא גרושה חל
אביי   אמר  בעלמא  אסמכתא  וקרא  מדרבנן 
קידש לוקה בעל לוקה קידש לוקה משום לא  
אמר   רבא  יחלל  לא  משום  לוקה  בעל  יקח 
לוקה משום דכתיב   אינו  בעל  לוקה לא  בעל 
לא יקח ולא יחלל מה טעם לא יקח משום לא  
שאם  גרושתו  במחזיר  אביי  ומודה  יחלל 

שאינ  בעל  ולא  להיות קידש  לקחתה  לוקה  ו 
לו לאשה אמר רחמנא והא ליכא ומודה רבא  
קידש  ולא  בעל  שאם  באלמנה  גדול  בכהן 
רחמנא  אמר  בעמיו  זרעו  יחלל  ולא  שלוקה 
במחזיר   מודים  ושניהם  חילל  הוא  והרי 
לוקה  שאינו  קידש  ולא  בעל  שאם  גרושתו 
יהודה אומר  ליקוחין אסרה תורה: רבי  דרך 

[ חלל  כבת  זכר  גר  )עז:(קידובת  -שין 
 [.  )עח:(

ז ואילונית -הלכה  וזקנה  לא ישא אדם עקרה 
קיים  כן  אם  אלא  לילד  ראויה  וקטנה שאינה 
מצות פריה ורביה או שהיתה לו אשה אחרת 
לפרות ולרבות ממנה נשא אשה ושהתה עמו 
ויתן  יוציא  זה  הרי  ילדה  ולא  שנים  עשר 
לא   ואם  לילד  הראויה  אשה  ישא  או  כתובה 

אותו ומכין אותו בשוט עד   רצה להוציא כופין
שוכן  והריני  בועלה  איני  אמר  ואם  שיוציא 
בין   עמה  אתיחד  שלא  כדי  עדים  בפני  עמה 
שאמרה היא בין שאמר הוא אין שומעין אלא  

 יוציא או ישא אשה הראויה לילד: 
ח והרי -הלכה  ילדה  ולא  שנים  עשר  שהתה 

הוא יורה כחץ שכבת זרע חזקת החולי ממנה 
ויש לה תוספת לא תהיה    ותצא שלא בכתובה

זו פחותה מאיילונית שלא הכיר בה שיש לה  
כחץ  יורה  אינו  ואם  שיתבאר  כמו  תוספת 
יתן  וכשיוצא  בלבד  ממנו  החולי  חזקת 

 הכתובה כולה עיקר ותוספת: 
 )השגת הראב"ד( שהתה י' שנים וכו' 

שאין  בדבריו  חלק  לי  אין  הראב"ד  כתב 
בבעל   אבל  שלישי  בבעל  אלא  כן  אומרין 

אשון ושני יש לה כתובה שמא לא זכתה  ר
עיקר   לה  שיש  אני  ואומר  מהם  ליבנות 
כתובה אבל לא תוספת שיאמר על דעת כן  

 לא הוספתי לה עכ"ל:  
ט והיא -הלכה  הולד  נמנע  ממנה  אומר  הוא 

כחץ  יורה  שאינו  מפני  נמנע  ממנו  אומרת 
מי שטוענת  לו להחרים סתם על  ויש  נאמנת 

בודאי   בו  יודעת  שאינה  יתן  דבר  כך  ואחר 
אם   ממני  אם  יודעת  איני  אמרה  ואם  כתובה 
ממנו אין לה עיקר כתובה כמו שאמרנו העמד 
ממון בחזקת בעליו עד שתטעון בודאי שאינו 
מפני   זו  בטענה  היא  נאמנת  ולמה  כחץ  יורה 
יורה  לא  אם  כחץ  יורה  אם  מרגשת  שהיא 

 כחץ והוא אינו מרגיש:   
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י לגרשה  -הלכה  בעלה  לתבוע  שבאה  האשה 
אחר עשר שנים מפני שלא ילדה והיא אומרת  
שאינה   אע"פ  לה  שומעין  כחץ  יורה  שאינו 
לבנים   היא  צריכה  ורביה  פריה  על  מצווה 
עיקר  ויתן  להוציא  אותו  וכופין  לזקנותה 
כתובה בלבד שלא כתב לה התוספת על מנת  

 שתצא לרצונה ותטול: 
 )השגת הראב"ד( הוא אומר ממנה וכו'  

בבעל ז"ל  הראב"ד  ושני    כתב  ראשון 
 אע"פ שלא אמרה כן עכ"ל:  

הלך בסחורה בתוך עשר שנים או -הלכה יא
או   חולה  היא  שהיתה  או  חולה  הבעל  שהיה 
להן   עולה  אין  האסורין  בבית  חבושין  שהיו 

 אותו זמן מן המנין: 
יב אם  -הלכה  שהפילה  מיום  מונה  הפילה 

הפילה וחזרה והפילה שלשה פעמים הוחזקה  
זכה   לא  ושמא  ויוציא  לנפלים  ממנה  להבנות 

 ויתן כתובה: 
יג כדי    -הלכה  עשר  בתוך  הפילה  אומר  הוא 

נאמנת   הפלתי  והיא אומרת לא  שישהה עמה 
אומר  הוא  בעקרות  עצמה  מחזקת  שאינה 
שלשה  הפלתי  אומרת  והיא  שנים  הפילה 
ויוציא   במפלת  עצמה  מחזקת  שאינה  נאמנת 
היסת   שבועת  משביעה  זה  ובכל  כתובה  ויתן 

הפילה   זו  שלא  שבטענה  שלשה  שהפילה  או 
 יתחייב ליתן כתובה: 

מקום   רואה  איני  ז"ל  הראב"ד  כתב 
האמינוה  חכמים  שהרי  הללו  לחרמות 
כי   ועוד  בעקרה  נפשה  מחזקה  דלא  משום 
והכתובה   שמחייבתו  הוא  הגירושין 

עכ"ל: בה  אין  יד  מחלוקת  נשאת  -הלכה 
ילדה   ולא  שנים  עשר  עמו  ושהתה  לראשון 

להנשא מותרת  עם    והוציאה  שהתה  לשני 
תנשא   לא  ילדה  ולא  שנים  עשר  השני 
בלא  תצא  לשלישי  נשאת  ואם  לשלישי 
או  אחרת  אשה  לו  יש  כן  אם  אלא  כתובה 

[ ורביה  פריה  מצות  רמב"ם/"יד שקיים 
פרק  אישות/  החזקה"/נשים/הלכות 

 . יד[-יד/הלכות ז
 

 זלזול בקב"ה 
משקר  .1 כאילו  דאחרא  באינתו  דאתחבר  מאן 

וכ"י בקב"ה  להקב"ה ואטר-ביה  ליה  ח 
[ דממזר  דיוקנא  ועי'  למעבד  )ג,מד:(,  זהר 

 [.ע"ז )נד:(
ובעשרת   .2 בהקב"ה  בו  שבעטו  אנשין  עשרה 

 [.תדא"ר כוהדברות מיכה...ירבעם...]
 

 קטן
הוא   .1 ניכר  הוא,  קטן  שהתינוק  ]שמו"ר עד 

 [.)א,יז(
ונקרא   .2 קטן  נקרא  שנה  י"ג  בן  שיהיה  עד 

נקרא  ומעלה  א'  ויום  שנה  י"ג  תינוק...מבן 
 [. רמב"ם ה' אישות ב'דול ונקרא איש ]ג

   
 תלמיד חכם

1. [ בשוק  אשה  עם  יספר  ברכות ת"ח...אל 
 [.   )סג:(

ת"ח אם הולך אצל זונה ומקלקל עמה מלכלכת   .2

 [.  ]ילק"ש משלי תתקמואת תורתו 

אם באתה אשה לפניך לביהמ"ד לשאול לך על   .3

 [.   שהש"ר ג,יג(כתמה...אל תתן עיניך בה ]
 

 עם הארץ 
אימת שבת עליו, והוא אומר אמת  עם הארץ   .1

 [. ירו'/דמאי )ד,א( ]
ע"ה מיגו         דמיהמן        אקודש מהימן  .2

 [. חגיגה )כה:(נמי אקנקנים ...אתרומה ]
ע"ה משום חומרא דקודש מזדהר ולא משקר  .3

 [. רע"ב חגיגה )ג,ד(]
 [. פסחים )מט:(ע"ה אסור לאכול בשר ] .4
פסחים עם הארץ אסור להתלוות עמו בדרך ] .5

 [. מט:()
שבת )סג.(, ע"ה חסיד, אל תדור בשכונתו ] .6

 [. תדא"ז טז
שפ"ד   .7 על  ואפילו  כלא,  על  איהו  חשיד  ע"ה 

 [.זהר )ב,צג(וגלוי עריות וע"ז ]
שחל  .8 הכיפורים  ביום  לנוחרו  מותר  ע"ה 

ומגבו   כדג  לקורעו  בשבת...מותר  להיות 
 . פסחים )מט:([]

הראשון   .9 לקלקולו  וחזר  תורה  שלמד  ע"ה 
ל משלימו  מדורי  הקב"ה  עשרה  ארבעה 

 [. מדרש משלי )ו,ל(גיהנם ]
ע"ה שקורא לאהבה איבה, כגון ואיבת, אמר   .10

]שהש"ר  אהבה     עלי  ודלוגו  הקב"ה: 
 )ב,יג([

פנים  .11 בושת  לו  שאין  עליה  ובא  מכה  ע"ה 
 [. פסחים )מט:(]

 
 רשע

1. [ חדש  י"ב  בגיהנם  רשעים  משלי  משפט  מ' 
 [. )לא,כא(

וה שלשה אין להם מחילה:...והרואה דבר ער .2
 [.93ביהמ"ד ב' בחבירו ומעיד בו יחידי ]

לסורו   .3 שחזר  גר  מחילה  להם  אין  שלשה 
אוצר המדרשים עמ'  ...והבועל אשתו נידה ]

167.] 
 [. חולין )יג:(אשתו לא מפקיר )מין( ] .4

 
 עשיו 

עשיו הלך לישמעאל שיהרוג ליצחק... ובלבו   .1
ואני  לאבא  ישמעאל  משיהרוג  אומר  היה 

והו לישמעאל  בא  אני  יורש  ליעקב  ואני  רגו 
 [. 64-5ביהמ"ד ד' את כל העולם ]

 [. ב"ר )עד,ד(עשיו הקדים נקבות לזכרים ] .2
עשיו הרשע נתחתן ביהודית, ובשמת ומחלת  .3

ב"ר להרבות עושר, שאין לו ניקוי עולמים ]
 [.)פב,א(

עשיו הרג את נמרוד וחנוך בנו, ולקח בגדיו   .4
[ מאדה"ר  בראשית  שנחל  יב"ע/  ת' 

פדר"א   ועי'  תולדות  )כה,כז(,  ת"ב  כ"ד, 
 [.  ג'

ונטלן  .5 והרגו  )בגדיו(   מנמרוד  חמד  עשיו 
 [. ב"ר )סה,יב(]

 
 גוי 

אמר נבל בליבו ]תהלים )יד([ במתניתא תנא  .1
ואנשי מרטנאי שמהלכין  ברבריא  אנשי  אלו 
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ערומים בשוק שאין לך משוקץ ומתועב לפני 
ערום  בשוק  שמהלך  ממי  יותר  המקום 

 [.  ]יבמות )סג:(
ל .2 ארכא  תהוי  תהא  „-רש"י]שלותיך  הן  ואז 

עליך  יבאו  שלא  לשלומך  זמן  אורך 
מקבץ   היה  נבוכדנצר  עשה  וכן  הפורענות 
והיו   בגולה  שהביא  ישראל  עניי  יום  בכל 
דניאל  ואף  ומפרנסם  מזונות  צריכין 
את  שראה  נתכוין  לכך  זו  עצה  כשהשיאו 

הפתחים על  מחזרין  בגולה  , .[“ישראל 
ד-וכתיב:   מטא    -דניאל    כל „-רש"י]כלא 

נבוכדנצר על  הגיע  על    .[“הפורענות 
וכתיב:   מלכא,  ד-נבוכדנצר  לקצת    -דניאל 

עשר!   תרי  לו  „-רש"י]ירחין  תלה  אלמא 
חדש י"ב  מתני' „-רש"י]לעולם    .[“הזכות 

היא ישמעאל  ר'  שנים  ג'  רבי   .[“דקתני 
ותני   דאמר  קרא  ואשכח  -רש"י]ישמעאל, 

כתוב „ מקרא  כלומר  זמן  בהארכת  שונה 
מן עד ג' פעמים הלכך הוו שהקב"ה מאריך ז

כה אמר ה'    -עמוס א-, דכתיב.[“להו ג' שנים
שאין   אע"פ  ומאי  אדום.  פשעי  שלשה  על 
עובדי   שאני  דלמא  לדבר?  זכר  לדבר  ראיה 

עלייהו   דינא  מפקיד  דלא  -רש"י]כוכבים, 
אין ממהרין מן   –דלא מפקיד דינא עלייהו  „

הזה   בעולם  עליהם  עונותם  לפקוד  השמים 
מ  מישראל  בעה"ז  אבל  ליפרע  מהרין 
אחריהם ליה  .  .[“ומדקדקין  אמטי  רבא 

קורבנא לבר שישך ביום אידם...אזל אשכחי  
[ בוורדא  צוארי  עד  במרחץ  „-רש"ידיתיב 

ורדים קמיה.  “של  ערומות  זונות  וקיימן   ]
אמר ליה אית לכו כהאי גוונא לעלמא דאתי?  
מהאי...]בנות   טפי  עדיפא  דידן  ליה  אמר 

נצבה   ביקרותיך  בכתם  מלכים  לימינך  שגל 
 . ]ע"ז )סה.([ אופיר ]תהלים )מה,י([

רבי חנינא בן תרדיון...ועל בתו לישב בקובה   .3
של זונות דאמר ר' יוחנן פעם אחת היתה בתו  

נאות   כמה   אמרו  רומי  גדולי  לפני  מהלכת 
 פסיעותיה  של   ריבה  זו      מיד 

לפסוע פסיעות נאות וכתיב „ -רש"ידקדקה ] 
'כל   מה(  פנימה')תהלים  מלך  בת  [ “כבודה 

 . ]ע"ז )יח.([בפסיעותיה 
עסקינן?  .4 במאי  עמהם.  אשה  תתייחד  לא 

שרי?   מי  ישראל  גבי  דכוותה  בחד,  אילימא 
והתנן: לא יתייחד איש אחד עם שתי נשים! 

ושתיהן  „-רש"י] קלות  דעתן  שהנשים 
לעבירה. בתלתא  [  “תתרצינה  -רש"י]אלא 

להכי נקט תלתא דבישראל בתלתא שרו בין „
עיר בין בדרך אבל תרי בעיר אין בדרך לא ב

אחד   ונמצא  לנקביו  מהן  אחד  יצטרך  שמא 
יוחסין   עשרה  בפ'  הערוה  עם  יתייחד  מהן 

פא(. דף  ישראל  .[“)קדושין  גבי  דכוותה   ,
שרי?   מי  כוכבים  „-רש"י]בפרוצים  ועובדי 

ישראל   אפי'  הא  לאשמועינן  לתנא  ליה  למה 
חת והתנן: אבל אשה א[.  “הו אסירי.יי דכוות

יהודה   רב  ואמר  אנשים,  שני  עם  מתייחדת 
אבל   בכשרים,  אלא  שנו  לא  שמואל:  אמר 

זונה.„-רש"י]בפרוצים   איש  [.  “לאשת 
והוציאוה  היה  מעשה  לא,  נמי  עשרה  אפילו 

במטה!   לעבירה „-רש"י]עשרה  לעיר  חוץ 
יבינו.   –לא צריכא  [.  “כעין קוברי מת שלא 

עמו.„-רש"י]באשתו   כוכבים  עובד  [.  “של 
משמרתו    עמו, אשתו  אין  כוכבים  עובד 

ואיתתיה  „-רש"י] בקרי  דאיהו  קפדה  דלא 
משמרתו  [“בבוציני. אשתו  ישראל  אבל   ,

בזמן   „-רש"י] יוחסין  בעשרה  כדתנן  שרי 
מפני  בפונדקי  עמהן  ישן  עמו  שאשתו 

משמרתו. ליה  [“שאשתו  ותיפוק  -רש"י]. 
בלאו עבירה נמי לא תתייחד משום שפיכות  „

כות דמים! א"ר ירמיה: משום שפי[.  “דמים.
רב   מינה;  דמירתתי  עסקינן,  חשובה  באשה 
מאי  עליה.  זיינה  כלי  אשה  אמר:  אידי 

לה  „-רש"י]בינייהו?   דמוקי  ירמי'  לר'  בין 
חיישי'   חשובה  לאו  הא  חשובה  באשה 
לשפיכו' דמים בין לרב אידי דאמר כלי זיינה  
עליה וליכא משום שפיכות דמים מ"מ משום  

ולא   בה  איכא  איכא  [.  “מתייחדת.ערוה 
האנשים „-רש"י]בינייהו:   בין  חשובה  אשה 

הנשים   בין  חשובה  ואינה  למלכות  קרובה 
באשה   לה  דמוקי  ירמיה  לרבי  יפה  אינה 
ובין  האנשים  בין  חשובה  דמשמע  חשובה 
לה  קטלי  ולא  היא  למלכות  דקרובה  הנשים 
היא  דיפה  למיחש  איכא  עריות  משום  אבל 

בין ולא  האנשים  בין  חשובה  הנשים    הכא 
ליכא  דמים  שפיכות  דמשום  לייחודי  שריא 
דהא קרובה למלכות ומשום עריות נמי ליכא 
דהא מכוערת היא לרב אידי אסירא לייחודי  
קאמר   סתמא  דהא  לערוה  חיישינן  דכולהו 
אשה כלי זיינה עליה ולא קאמר הכא באשה 

עליה. זיינה  דכלי  עסקינן  אשה  .[  “יפה 
ושאינה   אנשים  בין  בחשוב חשובה  ין ה 

הנשים „-רש"י]הנשים   ובין  האנשים  בין 
מינה  דמיסתפו  למלכות  וקרובה  יפה  אשה 
דיפה   ולא קטלי לה אבל משום עריות איכא 
תתייחד   דלא  לאשמועי'  ואצטריך  היא 
שאינה   אשה  אבל  תתפתה  שמא  חיישינן 
הנשים   בין  וחשובה  האנשים  בין  חשובה 
משום רציחה נמי איכא דבא עליה ואחר כך  

ס  דלא  עליה  הורגה  זיינה  כלי  אשה  "ל 
וחשובה בין האנשים ולא בין הנשים מותרת  

.  [“להתייחד ומשום עריות ליכא דאינה יפה.
האשה  אבין:  בר  אידי  דרב  כוותיה  תניא 

עמה   שהשלום  לא „-רש"י]אע"פ  דודאי 
תתייחד   לא  עליה  זיינה  כלי  דהא  יהרגוה 
השלום   אבין  בר  אידי  כרב  והיינו  כו'  עמהן 

נו היא  משמע  ואינה עמה  שלומה  את  שאת 
מלכות. שלום  עמהן,   [.“צריכה  תתייחד  לא 

יתייחד אדם   מפני שחשודין על העריות. לא 
עמהן. ת"ר: ישראל שנזדמן לו עובד כוכבים  

ר'  -בדרך בנו של  ישמעאל  ר'  לימינו;  טופלו 
בסייף   אומר:  ברוקה  בן  טופלו   –יוחנן 

במקל   עולין    –לימינו,  היו  לשמאלו.  טופלו 
י או  ישראל  במעלה  יהא  לא  בירידה,  ורדין 

ישראל  אלא  למעלה,  כוכבים  ועובד  למטה 
ישוח   ואל  למטה;  כוכבים  ועובד  למעלה 
גולגלתו. שאלו להיכן   ירוץ את  לפניו, שמא 

כדרך שעשה    –הולך   הדרך,  את   לו  ירחיב 
]דכתיב[:   הרשע,  לעשו  אבינו  -יעקב 

לג אדוני   -בראשית  אל  אבא  אשר  עד 
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וכתיב:   נסע   -לג בראשית  -שעירה,  ויעקב 
הולכים   שהיו  ר"ע  בתלמידי  מעשה  סכותה. 
לאן   להן:  אמרו  ליסטים,  בהן  פגעו  לכזיב, 
אתם הולכים? אמרו להן: לעכו. כיון שהגיעו 
לכזיב פירשו. אמרו להן: ]תלמידי[ מי אתם?  
אשרי  להן:  אמרו  ר"ע,  תלמידי  להן:  אמרו 
רע  אדם  בהן  פגע  שלא  ותלמידיו,  ר"ע 

 .]ע"ז )כה:([מעולם 
עסקינן?  .5 במאי  עמהם.  אשה  תתייחד  לא 

שרי?   מי  ישראל  גבי  דכוותה  בחד,  אילימא 
והתנן: לא יתייחד איש אחד עם שתי נשים! 
בפרוצים   ישראל  גבי  דכוותה  בתלתא,  אלא 
מתייחדת   אחת  אשה  אבל  והתנן:  שרי?  מי 
אמר   יהודה  רב  ואמר  אנשים,  שני  עם 
אבל   בכשרים,  אלא  שנו  לא  שמואל: 

אפילו   היה בפרוצים  מעשה  לא,  נמי  עשרה 
צריכא לא  במטה!  עשרה  באשתו -והוציאוה 

עמו, עובד כוכבים אין אשתו משמרתו, אבל  
משום   ליה  ותיפוק  משמרתו.  אשתו  ישראל 
חשובה   באשה  ירמיה:  א"ר  דמים!  שפיכות 
עסקינן, דמירתתי מינה; רב אידי אמר: אשה 
כלי זיינה עליה. מאי בינייהו? איכא בינייהו:  

בין אנשים ושאינה חשובה בין    אשה חשובה
אבין:   בר  אידי  דרב  כוותיה  תניא  הנשים. 

עמה שהשלום  אע"פ  תתייחד   -האשה  לא 
[ העריות  על  שחשודין  מפני  ע"ז עמהן, 

 . )כה:([
מלמד שכאו"א הביא לו )לשמשון( את אשתו  .6

 [. סוטה )יא:(כדי שתתעבר ממנו ]
מיטותיהם   .7 שמשמשין  פרסיים  מנהג 

 [. (כתובות )מח.בלבושיהן ]
ושותין  .8 אוכלין  כשהיו  מדי,  מלכי  של  מנהגן 

ערוה   בשר  גלויות  לנשיהן  מביאין  היו 
 [.פדר"א מטמשחקות ומרקדות לפניהן ]

ואכלו  .9 כלבו  בפני  לאביו  שכפתו  אחד  גוי 
 [. רש"י, ראה )יב,לא(]

 .כתובות )יא.([גוי בהפקירא ניחא ליה ] .10
ועל   .11 העריות  ועל  שפ"ד  על  חשודים  גויים 

 [.:(]ע"ז )כבהרביעה 
 [.במדבר"ר )ד,א(גוים טינופות הן ] .12
 [. בכורות )יג:(גויים לא קיימי בדיבורייהו ] .13
 [. סנהדרין )נט.(גוים לאו בני מחילה נינהו ] .14
 [.ע"ז )ו:(גוי לענין פרעון לעולם מיצר ] .15
פסקה  .16 לא  סיני  הר  על  עמדו  שלא  גוים 

 [.ע"ז )כב:(זוהמתן ]
עכו"ם שעשה משתה לבנו וזימן כל היהודים  .17

משלהם...מעה"כ שבעי שאוכלים  אע"פ  רו 
 [. ע"ז )ח.(כאילו אכלו מזבחי מתים ]

ענה   .18 ממנה  והוליד  אמו  על  צבעון  שבא 
 [. פסחים )נד.(]

ויאמר לי המלך והשגל יושבת אצלו )נחמיה   .19
[ שגל...כלבתא  למשכב „-רש"יב(...מאי 

ובני נח הוזהרו על כך שנאמר )בראשית ב(  
ועו וחיה  בהמה  יצאו  אחד'  לבשר  ף  'והיו 

מן  יולדין  שאין  אחד  בשר  נעשין  שאינן 
ושתיא “האדם אותה(  )=אילף  ...דמלפה   ].

לישראל   תורה  שחביבה  )=יין(...בשכר 
אופיר  לכתם  זכיתם  כוכבים  לעובדי  כשגל 

 [. ר"ה )ד.( ]
רבא  .20 אמר  משתה'   המלכה עשתה  ושתי  'גם 

דאמרי   היינו  נתכוונו  עבירה  לדבר  שניהן 
.[ “גדולותדלועין  „-רש"יאינשי איהו בקרי ]

[ בבוציני  קטנות. „-רש"יואיהו  דלועין 
כלומר דבאותו מין עצמו זה נואף וזו נואפת.  
לכך   והיא  יופיה  את  להראות  אומר  הוא 

.[ ...הללו אומרים “נתכוונה שיסתכלו ביופיה
נאות.  פרסיות  אומרים  והללו  נאות  מדיות 
בו   אמר להם אחשוורוש כלי שאני משתמש 

אל פרסי  ואינו  מדיי  רצונכם  אינו  כשדיי,  א 
שתהיה   ובלבד  אין,  לו  אמרו  לראותה? 
ערומה, שבמידה שבה אדם מודד בה מודדים  
לו. מלמד שהיתה ושתי הרשעה מביאה בנות  
ישראל ומפשיטן ערומות ועושה בהן מלאכה 
בשבת...'ותמאן המלכה ושתי', מכדי פריצתא  

[ היתה„-רש"יהואי  מר“פרוצה  דאמר   ,].-
נתכוו עבירה  לדבר  לא  שניהן  טעמא  מאי  נו, 

שפרחה   מלמד  חנינא,  בר  יוסי  א"ר  אתאי? 
ועשה  גבריאל  בא  בה צרעת. במתניתא תנא 

 [.מגילה )יב.(בה זנב ]
י' קבים זנות ירדו לעלם תשעה נטלה ערביא.   .21

 [. קידושין )מט:(]
שווקים  .22 רומי...תקנתם  מלכות  לפניו  נכנסה 

עצמכם  לעדן  מרחצאות  זונות  בהן  להושיב 
 [.ע"ז )ב:(]

עכו"ם   אין .23 של  בפונדקאות  בהמה  מעמידין 
 [. ע"ז )יד:(מפני שחשודין על הרביעה ]

חבריהם,   .24 נשי  אצל  מצויין  כוכבין  שהעובדי 
מר   דאמר  ורובעה.  מוצאה  שאינו  ופעמים 
יותר  ישראל  של  בהמתן  עליהן  חביבה 
עובד   ראיתי  אני  מאי?...  מנשותיהן...עופות 
חנקה   רבעה  השוק  מן  אווז  שלקח  כוכבים 

 ואכלה  וא"ר  ירמיה  מדיפתי   אני  וצלאה  
ראיתי ערבי אחד שלקח ירך מן השוק וחקק  

[ ואכלה  צלאה  רבעה  רביעה  כדי  ע"ז  בה 
 [. )כב:(

'ולא היה בם עוד רוח' )יהושע ב( ומ"ש הכא  .25
דקאמר 'לא קמה רוח עוד באיש' )יהושע ב( 

[ אקשויי  לא „-רש"ידאפילו  לתשמיש  אבר 
א בדבר   יודעת  שהיתה  והיא  מרה  אקשו. 

זה בלשון  יהושע  אקשו. “לשלוחי  לא  נמי   ].
ומנא ידעה? דאמר מר אין לך שר ונגיד שלא  
היתה  שנים  י'  בת  אמרו  הזונה.  רחב  על  בא 
שנה   מ'  כל  וזנתה  ממצרים  ישראל  כשיצאו 
נתגיירה   שנה  נ'  אחר  במדבר.  ישראל  שהיו 
חלון  חבל  בשכר  לי  מחול  יהא  אמרה  

[ הכי: -רש"יופשתים  תניא  במכילתא 
בש"ע בג' דברים חטאתי בג' ימחל לי בחבל  ר

אליה  עולין  מנאפים  שהיו  וחלון  ופשתים 
טמנתם   וגם  ויורדים  החלון   דרך  בחבלים 
עצמן   דברים  שלשה  ובאותן  העץ  בפשתי 

השלוחים להציל  )קטז.( .[  “זכתה  -]זבחים 
 .  קטז:([

וצפנת   .26 אחת  באשה  מעשה  לקיש  ריש  אמר 
ביופיה  צופין  שהכל  צפנת  שמה  פניאל    בת 
לפני  ששימש  גדול  כהן  של  בתו  פניאל  בת 
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למחר   הלילה  כל  בה שבאי  ולפנים שנתעלל 
הלבישה שבעה חלוקים והוציאה למוכרה בא 
אדם אחד שהיה מכוער ביותר אמר לו הראני 
את יופיה אמר לו ריקא אם אתה רוצה ליקח 
לו  אמר  כולו  העולם  בכל  כיופיה  שאין  קח 

יעי  אף על פי כן הפשיטה ששה חלוקים ושב
רבונו   לפניו  אמרה  באפר  ונתפלשה  קרעתה 
של עולם אם עלינו לא חסת על קדושת שמך  
בת   ירמיה  קונן  ועליה  הגבור למה לא תחוס 
עמי חגרי שק והתפלשי באפר אבל יחיד עשי  
השודד   יבא  פתאום  כי  תמרורים  מספד  לך 
עלינו עליך לא נאמר אלא עלינו כביכול עלי  

 [.גיטין )נח.(ועליך בא שודד ]

 . מגילה )כג:([אסתר קרקע עולם היתה ] .27
את  .28 לשכוב  ארמיים  של  מנהגן  היה  כך 

)סוף  בנותיהם בתולות ואח"כ משיאין אותם  
 (. מס' סופרים

אם בגופן היו מושלין, קל וחומר בנשותיהם   .29

 [.  רש"י/פנחס )כו,ה(, שהש"ר )ד,כד(]

 [.מגילה )טו.(בשמה זנתה יעל בקולה ]  רחב .30

ונג .31 יד שלא בא עליה  רחב הזונה אין לך שר 

 :([.   זבחים )קטז]

זונות ] .32 שבת רומי תקנו שווקין להושיב בהן 

 .   )לג:([

ואהיה  .33 הלואי  לאשה  לו  להיות  כדאי  איני 

[ ורש"י  פלגשו  ספרי  )צט:(,  סנהדרין 

 [. האזינו )לב,מז(, ב"ר )פב,טו( 
שלשה זנו לשם שמים: בנות לוט, תמר ורות   .34

 [. מע"ת דף מז ח'המואביה ]
זנות  תחילת עיב .35 היה לשם  מואב לא  ורו של 

 [. ]ב"ר )נא,יג( אלא לשם שמים 
יותר  .36 עליהן  חביבה  ישראל  של  בהמתן 

 .]ע"ז )כב:([מנשותיהם 
באיטליס,   .37 שפחה  מוכר  שהיה  לאחד  משל 

א"ל:   היא,  שלי  אמר  אותה  ראה  אחד  עבר 
נזוף בה, אם נשמעת היא לך, הרי היא שלך  

 .  ת' ראה ט"ו, ת"ב יג[]
 

 
 אחים

אחים .1 ]  רוב  זה  את  זה  אוצר  שונאים 
 [. המדרשים א

 [.ת' שמות כהכל האחין שונאין זה את זה ] .2
אחיו   .3 לבניו  מלקרוא  נמנע  אדם  ]מדרש אין 

 [. הגדול/בראשית עמ' תצד
 .  ]פדר"א לו[בן אחיו של אדם כאחיו  .4
ובעל   .5 וחמיו  מאביו  חוץ  רוחץ  אדם  הכל  עם 

מפני  באביו  מתיר  ור"י  אחותו  ובעל  אמו 
הדין לבעל אמו ואתו אינהו    כבוד אביו והוא

]פסחים וגזור בשני אחין משום בעל אחותו  
  [.)נא.(

אין ראוי לאח להניח את אחותו להיות כמת   .6
 [.  רש"י/בהעלותך )יב,יב(]

מעשה בשני אחים...ובאת אחותו מגוש חלב   .7
ומנשקתו  ומחבקתו  מגפפתו  התחילה 

שהש"ר פ"ח תחילת פיס' ב' ועי' שו"ע  ]
 [.  אאבהע"ז סוף סימן כ

אחותי   .8 מרים  שתרפא  עד  מכאן  זז  איני 
 [.  אדר"נ )ט,ב(]

בעולמו?  .9 היה  שלא  אחיו  אשת  כיצד  מתני': 
שני אחין ומת אחד מהן ונולד להן אח ואח"כ 
הראשונה  ומת.  אחיו  אשת  את  השני  ייבם 
בעולמו  היה  שלא  אחיו  אשת  משום  יוצאה 
ומת,   מאמר  בה  עשה  צרתה.  משום  והשניה 

 [.  יבמות )יז.(מת ]שניה חולצת ולא מתייב 
 

 עונשו 
בסנהדרין  .1 מושיבין  אין  בנים  לו  שאין  מי 

 [. ]סנהדרין )לו:(
הרוס  .2 אלא  בנוי  אינו  בנים  לו  שאין  מי 

 [. ]רש"י לך לך )טז,ב(
עלמא  .3 בהאי  בנין  לאולדא  אשתדל  דלא  מאן 

 :([. ]זהר )א,רכהלא מתקיים בעלמא דאתי 
4. [ הוא  מית  לבנין  זכי  דלא  זהר  מאן 

 [.    )ב,קעב.(
פלג מא .5 אקרי  ונוקבא  דכר  אשתכח  דלא  ן 

פגימא   במלא  שריא  ברכתא  ולית  גופא, 
 [. ]זהר )ג,רצו.(, יבמות )סב:(וחסירא 

זהר  לאו בכלל דאדם הוא ]-מאן דלא אתנסיב .6
 [. )ג,ה:(

אין עונות של אדם נזכרים אלא בשעה שהוא  .7
 [. ]מדרש משלי )ה,כב(בא לחבלי שאול 

לסורו   .8 שחזר  גר  מחילה  להם  אין  שלשה 
]אוצר המדרשים עמ'  והבועל אשתו נידה ...

167.] 
שלשה אין להם מחילה:...והרואה דבר ערוה  .9

 [. 93]ביהמ"ד ב' בחבירו ומעיד בו יחידי 
נשים  .10 מרבה  דאגה,  מרבה  נכסים  מרבה 

גזל,   מרבה  עבדים  מרבה  כשפים,  מרבה 
)ב,ו([           ]אבות  זימה  מרבה  שפחות  מרבה 

[ לכשפים  מקטרות  ישראל  ות  ברכשבנות 
 [.)נב.(

שהדם  .11 שחוטא...ופעמים  הזה...ובזמן  אדם 
 רבה על המים ונעשה מצורע ]ויק"ר )טו,ב([

מפני מה בניו ובנותיו של אדם מתים בשעה   .12
על  והתאבל  בכה  שלא  קטנים...מפני  שהם 

 [. שבת )קה:( אדם כשר ]
אינון   .13 ליה  עבדין  נש  דבר  בישין  עובדין 

 [.זהר )ג,ריד.( לבושים צואים ]
ף שאינו לומד דעת ממה שעברו  אוי לו לנוא .14

 [. במדבר"ר )י,ו(עליו ]
מהן   .15 להפרע  למנאפים  מאריך   הקב"ה  אין 

 [.  ת' תולדות ז']
תונבא ליתי על ההוא ברנש דשביק לאנתתיה  .16

לבר   דרישא  משערא  ]זהר/נשא דתתחזי 
 [.    )קכה:(

ואם   .17 עשאו  א"כ  אלא  בדבר  נחשד  אדם  אין 
עשה   לא  ואם  מקצתו  עשה  כולו  עשה  לא 

הרהר מקצת לא  ואם  לעשותו  בלבו  הרהר  ו 
ושמח   שעשו  אחרים  ראה  לעשותו  בלבו 
דברים   ישראל  בני  ויחפאו  יעקב  רבי  מתיב 
אשר לא כן על ה' אלהיהם התם להכעיס הוא  
דעבוד תא שמע ויקנאו למשה במחנה לאהרן 
מלמד   אמר  יצחק  בר  שמואל  רב  ה'  קדוש 
משום  התם  ממשה  לאשתו  קינא  אחד  שכל 
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דעבוד הוא  יהא   שנאה  יוסי  רבי  אמר  ת"ש 
בו   ואין  בדבר  אותו  שחושדין  מי  עם  חלקי 
ולא הוה בי לא  ואמר רב פפא לדידי חשדון 
קשיא הא בקלא דפסיק הא בקלא דלא פסיק 
וקלא דלא פסיק עד כמה אמר אביי אמרה לי  
דלא  מילי  והני  ופלגא  יומא  דמתא  דומי  אם 
פסק ביני ביני אבל פסק ביני ביני לית לן בה  

פ פסק וכי  דלא  אלא  אמרן  לא  ביני  ביני  סק 
ולא  יראה  מחמת  פסק  אבל  יראה  מחמת 
נבט לא  נבט אבל הדר  אמרן אלא דלא הדר 
אית   אבל  אויבים  ליה  דלית  אלא  אמרן  ולא 
לקלא   דאפקוה  הוא  אויבים  אויבים  ליה 

 :([. מו"ק )יח]
ביתו    .18 בתוך  רבה  מריבה  חינם  שנאת  בעוון 

נפלים ] ואשתו מפלת  )לב:של אדם  (, שבת 
 . מס' כלה[

 
 אהבת איש לאשה

 לאשתו 
לנשייהו   .1 רחמי  נש(  בני  )י"ג:  עלמא  בני  כל 

 [. ]זהר )א,קלג(
מבשרי'?   .2 ובשר  מעצמי  עצם  הפעם  'זאת 

ולא   וחיה  בהמה   כל  על  אדם  שבא  מלמד 
חוה   על  שבא  עד  דעתו   ]יבמותנתקררה 

 [.)סג.(
מיכל בת שאול היתה חביבה על דוד כעגלה   .3

 [.    סנהדרין )כא.(]
וקיבל וכ .4 שמתה  פלוני  מאשת  יפה  אשתך  י 

 [.פס"ר )לא,א(עליה תנחומים ]
וכי יש אהובה לפני המקום ויש שנואה? אלא   .5

 [.יבמות )כג.( אהובה בנישואיה ]
אהבה  .6 אינה  תוכחה  עמה  שאין  אהבה  כל 

 [. ב"ר )כד,ג(]
לאו   .7 קנאה,  עמיה  ולא קשיר  דרחים  מאן  כל 

 [. זהר )א,רמח.(רחימותיה רחימותא ]
דרח .8 נש  בשוקא בר  דיירא  והוות  איתתא  ים 

בעינוי   דמי  תמן  דהיא  דבורסקי...כיוון 
 [.זהר )ג,קטו:(כשוקא דרוכלי ]

נא   .9 ויהיו  אמרתי אעלה בתמר אחזה בסנסניו 
כתפוחים   אפך  וריח  הגפן  כאשכלות  שדיך 

 [. שה"ש )ז,ט( וחכך כיין הטוב ]
בכנפי  .10 גאני  א"ל  אברהם?  עביד  קא  מאי 

 [. ב"ב )נח.(דשרה ]
מנש .11 מיין  ישקני  דודיך  טובים  כי  פיהו  יקות 

 [.           שה"ש )א,ב(]
שה"ש  שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני ] .12

 [. )ב,ו(
בתענוגים   .13 אהבה  נעמת  ומה  יפית  מה 

 [. שה"ש )ז,ז(]
 [.שה"ש )ז,יא(אני לדודי ועלי תשוקתו ] .14
מעיניך   .15 באחת  לבבתני  כלה  אחותי  לבבתני 

 ([. שה"ש )ד,טבאחד ענק מצורניך ]
יפו   .16 מיין מה  דדיך  דדיך אחותי כלה מה טבו 

תטפנה  נפת  בשמים:  מכל  שמניך  וריח 
וריח   וחלב תחת לשונך  שפתותיך כלה דבש 
שלמותיך כריח לבנון: גן נעול אחתי כלה גל 

עם   רמונים  פרדס  שלחיך  חתום:  מעין  נעול 
-שה"ש )ד,טפרי מגדים כפרים עם נרדים ] 

 [.יג(
 שימני כחותם על ליבך כחותם על זרועך כי .17

עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה 
יוכלו  לא  רבים  מים  שלהבתיה:  אש  רשפי 
אם  ישטפוה  לא  ונהרות  האהבה  את  לכבות 
יבוזו   בוז  באהבה  ביתו  הון  כל  את  איש  יתן 

 [. ז(-שה"ש )ח,ולו ]
היתה חביבה על אחשוורוש כל שעה   .18 אסתר 

 [. יומא )כט.(ושעה כשעה ראשונה ]
 לגרושתו 

תתעל .1 אל  'מבשרך  גרושתו  מאי  זו  ם'? 
כז,  ] תדא"ר  ועי'  תצב,  ילק"ש/ישעיה 

 [.כתובות )נב:(, )פו.(
הבא על אחותו זונה משוי לה חללה לא משוי  .2

רב   אמר  חללה  עשאה  עליה  ובא  חזר  לה 
אחת  שתים  לוקה  באלמנה  גדול  כהן  יהודה 
משום לא יקח ואחת משום לא יחלל ולילקי  
ביאתו   גמר  זרעו בשלא  יחלל  נמי משום לא 

שני  מתיב   משום  לוקה  וגרושה  אלמנה  רבא 
שני  לא  לא  ותו  שמות  שני  לאו  מאי  שמות 
שמות על זה ושני שמות על זה אי הכי אימא  
סיפא גרושה וחלוצה אינו חייב אלא על אחת  
שני  ולעולם  אחת  על  אלא  חייב  אינו  ה"ק 
לי   אין  גרושה  והתניא  דרבנן  וחלוצה  שמות 
גרושה חלוצה מנין תלמוד לומר ואשה  אלא 
אביי   אמר  בעלמא  אסמכתא  וקרא  מדרבנן 
קידש לוקה בעל לוקה קידש לוקה משום לא  
אמר   רבא  יחלל  לא  משום  לוקה  בעל  יקח 
לוקה משום דכתיב   אינו  בעל  לוקה לא  בעל 
לא יקח ולא יחלל מה טעם לא יקח משום לא  
שאם  גרושתו  במחזיר  אביי  ומודה  יחלל 
להיות  לקחתה  לוקה  שאינו  בעל  ולא  קידש 

ה אמר רחמנא והא ליכא ומודה רבא  לו לאש
קידש  ולא  בעל  שאם  באלמנה  גדול  בכהן 
רחמנא  אמר  בעמיו  זרעו  יחלל  ולא  שלוקה 
במחזיר   מודים  ושניהם  חילל  הוא  והרי 
לוקה  שאינו  קידש  ולא  בעל  שאם  גרושתו 
יהודה אומר  ליקוחין אסרה תורה: רבי  דרך 

[ חלל  כבת  זכר  גר  )עז:(בת  -קידושין 
 [. )עח:(

עי .3 כתובתה שנתן  והיתה  לגרשה  באשתו  ניו 
לובן   שושביניו...והביא  את  מרובה...והביא 

 [.  ]גיטין )נז.(ביצה והטיל ביניהן 
ומבשרך לא תתעלם רבי יעקב אמר בשם ר'   .4

ליה  הוה  הגלילי  יוסי  ר'  גרושתו  זו  אלעזר 
תלמידיו   קדם  ליה  מבזה  והוה  בישא  איתתא 
שהיתה  רעה  אשה  היתה  הגלילי  )=לר"י 

אותו ליה   מבזה  אמרו  תלמידיו.(   בפני 
דלית  מינך  איתתא  הדא  שבק  רבי  תלמידיו 
היא   כי  אותה,  )=גרש  ליקרך   עבדא  היא 
אינה מכבדת אותך(    אמר לון פורנא דידה  
כי  יכול  )=איני  לה  משבק  בי  ולית  עלי  רב 
יתבין  הוין  זמן  חד  מאד(  גדולה  כתובתה 
א"ל  דחסלון  מן  עזריה  בן  ור"א  הוא  פשטין 

רבי אין    משגח  א"ל  לביתא  סלקין  ואנן 
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ואני  להמתין  תוכל  האם  לר"א   ר"י  )=אמר 
מה   מסכים(   אני  לו  אמר  לביתי?  אעלה 
)כשנכנס   לה  ונפקת  אפא  על  אמכת  דסלקין 
לביתי יצאה אשתו( צפא בההיא קידרה עלי  
תפייה )=לפני שיצאה שאל אותה לגבי הסיר  
שעל הכיריים( א"ל אית בההיא קידרא כלום  

א ליה  יש אמרה  )=האם  פרפריין  בה  ית 
אזל  פרפראות(  יש  לו  ענתה  בקדרה  משהו 
את   )=גילה  פרגיין  בגוה  ואשכח  גליתא 
בן  ר"א  ידע  פרגיות(  שם  ומצא  המכסה 
יתיבה דעתה עם בעלה )=שהיא   עזריה דלא 
להון  יתבין  כד  בעלה(  עם  בשלום  חיה  לא 
והא אנא  אכלין אמר לה לא אמרת פרפריין 

כשישבו לאכול יחד  אשכחינה בגויה פרגיין )
וכי  הגלילי,  ר"י  שאלה  עזריה,  בן  ר"א  עם 
אני  והרי  פרפראות  בסיר  שיש  אמרת   לא 
הן   נסים  מעשה  אמרה  פרגיות(   בה  מצאתי 
כיון דאכלין מה דאכלין א"ל רבי שבק הדא 
איתתא מינך )=גרש אשה זו ממך( דלית היא  
עבדה ליקרך )=שאינה מכבדת אותך(  א"ל  

י משבק לה )=כתובתה פרנא רב עלי ולית ב 
אנן  ליה  אמרו  לגרשה(  יכול  ואיני  מרובה 
אשלם  )אני  מינך  ושבקת  פרנא  פסקינן 
פסיקו  כן  ליה  עבדין  אותה(  וגרש  כתובתה 
לה פרנא ושבקיה מיניה ואסבון יתיה איתתא  
לה   נתנו  כך  לה  )=עשה  מינה  טבתא  אוחרי 
ממנה(  טובה  אשה  ונשא  וגרשה  כתובתה 

א ואזלא ואתנסיבת גרמין חובא דההיא אינתת
ונשאה   עוונותיה  )גרמו  דקרתא  לסנטירא 
לשומר העיר( לבתר יומין אתון יסורין עלוי 
ואתעביד ההוא גברא סגי נהור )=לאחר זמן  
התעוור בעלה( והוות אתתא נגידא ליה בכל  
ובשכונתיה  שכוניא  בכל  אזלא  והוות  קרתא 
)=היתה   אזלה  הוות  לא  הגלילי  יוסי  דרבי 

העיוור בכל שכונות העיר   מוליכה את בעלה
לקבץ נדבות מלבד בשכונת ר"י הגלילי( הוה 
לית  למה  לה  אמר  קרתא  חכם  גברא  ההוא 
הגלילי   יוסי  דר'  לשכונתיה  לי  מובילא  את 
הכיר  )בעלה  מצוון  עביד  דהוא  שמיע  דאנא 
ל   מדלגת  היא  למה   ושאלה  העיר  ברחובות 

צדקה(    נותן  הרי  הוא  הגלילי  ר"י  שכונת 
ולית בי חמא אפוי  אמרה לו משב קתיה אנא 

יכולה  ואיני  גרשתו  אני  לו  )=אמרה  אתון 
להסתכל בפניו( חד זמן וקרון בשכינתיה דר'  
קלהון   והוות  עלה  חבט  שרי  הגלילי  יוסי 
נקלעו  אחת  )פעם  קרתא  בכל  מתבזיין 
לשכונת ר"י הגלילי  והחל לחבוט בה בעלה  

העיר(    בכל  להתבזות  החלו  ומקולותיהן  
יו ר'  בגו  אודיק  מתבזין  וחמון  הגלילי  סי 

מן   ביתא  בחד  יתהון  ויהב  נסיביהון  שוקא 
חייהון   ימי  כל  יתהון  מפרנס  והוה  דידיה 
מתבזים,   אותם  וראה  הגלילי  ר"י  )=דקדק 
כל  ופרנסם  והיה  מבתיו  באחד  הושיבם 
ביומי   תתעלם:  לא  ומבשרך  משום  חייהם( 
דר' תנחומא היו צריכין ישראל למטרא אתון  

ואמרין דייחות    לגביה  תעניתא  גזר  רבי  ליה 
היתה  תנחום  ר'  )בימי  תעניתא  גזר  מטרא 
תענית(  רבי  גזר  לעם  ואמרו  באו  בצורת, 

פעם   גשמים  ירדו  ולא  ושניה  ראשונה  פעם 
שלישית קם ודרש אמר לון כל עמא יפליגון  
מצוה  קם חד גברא ונסב מה דהוה ליה בגו  
ביתיה ונפק למפלגה )=איש אחד נטל את כל  

וי ביה כספו  פגעה  לחלקו(  מביתו  צא 
זכי  גרושתו( וא"ל  משבקתיה )=פגשה אותו 
בההיא איתתא דמן יומא דנפקית מן ביתך לא 
מיום   כי  ידי,  על  במצוה  )=זכה  טב  חמית 
כיון   טובה(   ראיתי  לא  מביתך  שיצאתח 
נתמלא  גדולה  ובצרה  ערומה  אותה  שראה 
לא  ומבשרך  שום  על  לה  ונתן  רחמים  עליה 

חד חמיתיה  לרבי   תתעלם  וא"ל  סליק  גבר 
מה   א"ל  הכא  ועבירה  הכא  את  רבי  תנחומא 
דמשתעי   פלן  גבר  חמית  א"ל  חמית 
למשבקתיה ולא עוד אלא דיהב לה פריטין אי 
ר'   שלח  לה  יהיב  לא  עלה  דחשיד  לאו 
תנחומא ואייתיתיה וא"ל ברי את ידע דעלמא  
ואזלת  בצערא  קיימא  ובריאתה  בצערא  קאי 

אלא דיהבת   ואשתעית עם משבקתך ולא עוד
לה   יהבת  לא  דחשיד אתה  אלולי  פריטין  לה 
לא  ומבשרך  דרשת  כך  ולא  א"ל  פריטין 
ויפלגון  יפקון  עמא  כל  אמרת  את  תתעלם 
בי  פגעת  מצוה  למפלגה  אנא  קאים  מצוה 
דמן  איתתא  בההיא  זכי  לי  ואמרת  משבקתי 
כיון   טב  חמית  לא  מביתך  דנפקית  יומא 
נתמלאתי   גדולה  ובצרה  ערומה  שראיתיה 

יה רחמים ונתתי לה על שום ומבשרך לא על
תתעלם באותה שעה הגביה רבי תנחומא פניו 
לשמים ואמר לפני הקב"ה רבש"ע מה אם זה  
עליו  היה  ולא  ואכזרי  ודם  בשר  שהוא 
אנו   לה  ונתן  רחמים  עליה  נתמלא  מזונותיה 
ויעקב  יצחק  אברהם  בני  בניך  בני  שאנו 
עלינו   שתתמלא  עאכ"ו  עליך  ומזונותינו 

ונתרווח    רחמים גשמים  ירדו  שעה  באותה 
כנ"ל  ]   העולם עי'  וכן  )לד,יד(  ויק"ר  

)יא,ג(,   ירושלמי/כתובות  )יז,ג(,,  בב"ר  
תקס"ב  ילק"ש/בהר  פ"כז,  תדב"א 
להלכה  ונפסק  תצ"ב.  וישעיה 

 [.בשו"ע/אבהע"ז )קיט,ח( ברמ"א
מ'ותזנה עליו' דריש לשון זנות „-תד"ה זבוב .5

הוי   דלא  מנלן  וא"ת  מזון.  ממש  ולשון  זנות 
קראי  כדמוכח  להחזירה  מדרצה  ר"ת  ואמר 
דאפילו פילגשים לא היה דרכם להחזיר אחר  
אביך'   פילגשי  אל  'בא  כדכתיב  זנותם 
'ותהיינה צרורות עד  וכתיב  ב' טז(,  )שמואל 

כ.( )שם  חיות'  אלמנות  מותן  זבוב  “יום   ].
סכנתא   ונימא  )ו:(מאיסותא  **  ]גיטין   .]
 להעביר לגירושין הראשון

 
 בה ותאוה אה

מאחר שנדבק בי, אין יכול הוא לפרוש ממני  .1
 [. שהש"ר )ו,ה(]

 [.משלי )כז,ו(נאמנים פצעי אוהב ] .2
 [.משלי )י,יב(על כל פשעים תכסה אהבה ] .3
4. [ תאווה  ומוציא  אהבה  מכניס  מס'  שום  ירו' 

 [. מגילה )ד,א(
לידי   .5 מביא  אהבה  אהבה  לידי  מביא  תאווה 

 [. כלה ב'רדיפה ]
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רואה .6 היה  לא  אם  מתאווה    לשעבר  היה  לא 
עכשיו בין רואה בין אינו רואה הוא מתאווה  

 [. ב"ר )כג,ו(]
בא   .7 בהם  המריח  שכל  וזנים'?  'בשמים  מאי 

 [.ב"ק )טז:(לידי זימה ]
הגוף  .8 בכל  וינשק  לוינשק?  וישק  בין  מה 

 . כלה ג('וישק' בפיה )
 [. ב"מ )פד.(אהבה דוחקת את הבשר ] .9
האהבות   .10 מכל  מופרשת  היא  נשים  אהבת 

 [. מור/בראשית )ח,ג( צרור ה]
איזוהי אהבה שתלויה בדבר? זו אהבת אמנון  .11

 [.אבות )ה,טז(ותמר ]
כגון  .12 בדבר?  תלויה  שאינה  אהבה  איזוהי 

להקב"ה   ויעקב  יצחק  אברהם  של  אהבתן 
 [.  תדא"ר כח]

יונתן:        .13 רבי  נחמני אמר  אמר רבי שמואל בר 
-רש"י]כל        האומר        דוד חטא        

ק„ שבע,  גט.בבת  שקבלה  אלא  [  “ודם  אינו 
ויהי דוד לכל    -שמואל א' יח–טועה, שנאמר  

בא   חטא  אפשר  וגו',  עמו  וה'  משכיל  דרכיו 
מקיים   אני  מה  אלא  עמו?  ושכינה  –לידו 

מדוע בזית את דבר ה' לעשות    -שמואל ב' יב
רב:    –הרע   ולא עשה. אמר  שביקש לעשות 

רבי דאתי מדוד מהפך ודריש בזכותיה דדוד;  
ב רבי מדוע  הרע  לעשות  ה'  דבר  את  זית 

שבתורה  רעות  מכל  זו  רעה  משונה  אומר: 
ובלשונה.„-רש"י] רעות  [“בכתיבתה  שכל   ,

שבתורה כתיב בהו ויעש וכאן כתיב לעשות 
לשכב עמה קודם שקבלה  „-רש"י]שביקש  –

גט שהיה בעלה שולח לה מן המלחמה, שאם  
ואין  יהרג  שמא  או  ליבום,  תיזקק  לא  ימות 

ו עליו,  יהא מעיד  שמא  או  אשתו,  תתעגן 
למלחמת  היוצא  כל  לקמן:  כדאמרינן  שבוי, 

כו'. דוד  ולא עשה.  [.  “בית  שמואל –לעשות 
שהיה   –את אוריה החתי הכית בחרב    -ב' יב

לדונו   במלכות, „-רש"י]לך  שמרד  על 
אשתו  [  “כדלקמן. ואת  דנת.  ולא  בסנהדרין 

לאשה   לך  בה    –לקחת  לך  יש  ליקוחין 
תופסי„-רש"י] אשת  קדושין  שאינה  בה,  ן 

כו'. כדשמואל  שמואל [“איש,  רבי  דאמר   .
היוצא   כל  יונתן:  רבי  אמר  נחמני  בר 
גט כריתות לאשתו,   למלחמת בית דוד כותב 

על תנאי, שאם ימות תהא מגורשת  „-רש"י]
בצאתו,   טרוד  שהוא  ופעמים  מעכשיו, 

המלחמה מן  א'  –שנאמר  .[  “ושולחו  שמואל 
ת  -יז האלה  החלב  חריצי  עשרת  ביא ואת 

ואת  לשלום  תפקד  אחיך  ואת  האלף  לשר 
תקח   שאול „-רש"י]  ערבתם  במלחמת 

. מאי ערבתם? תני רב יוסף: דברים  .[“כתיב
לבינה בינו  היינו  „-רש"י]  המעורבים 

להם -תקח-קדושין שתביא  גט  ידי  על  תבטל 
המלחמה יב  -.[“מן  ב'  הרגת   -שמואל  ואתו 

עמון   בני  שהורגים  „-רש"י]  בחרב  כאותן 
, מה חרב בני עמון  .[“שלא מדעתך  בני עמון

אף אוריה החתי אי אתה –אי אתה נענש עליו 
מורד במלכות הוה,    –נענש עליו. מאי טעמא  

ליה   יא–דאמר  ב'  יואב -שמואל    ואדני 
לאו אורח ארעא לקבל עליו מרות  „  -רש"י]

המלך בפני  פני [.  “אחרים  על  אדני  ועבדי 
בדוד   ביה  מעיינת  כי  רב:  אמר  חנים.  השדה 

דכתיב    לא מדאוריה,  בר  ביה  –משכחת 
טו א'  החתי   -מלכים  אוריה  בדבר   רק 

אוריה,  „-רש"י] בדבר  כך  כתיב  מקרא 
לא  שבע  בבת  אבל  שיהרג,  לו  שגרם 

מי  .[“חטא אדרב:  דרב  רמי  קשישא  אביי   .
לשון   דוד  קיבל  רב:  והאמר  הכי,  רב  אמר 

מפרש„-רש"י] הרע!   קשיא    .[“לקמיה 
 .]שבת )נו.([

זו .14 האביונה  ]   ותפר  תבטל „-רש"יחמדה 
התשמיש חמדת  בטלה  „-ר"ח  .“התאווה, 

 [. שבת )קנב.(.[ ]“ממנו חמדת אשה
'טוב מראה עינים מהלך נפש' אמר ר"ל טוב   .15

מעשה  של  מגופו  יותר  באשה  עינים  מראה 
 [. יומא )עד:( ]

כדבלה...  .16 הכל  בפי  דבלים...שמתוקה  בת 
 [. פסחים )פז:(שהכל דשין בה כדבלה ]

רב .17 אמר  יהודה  רב  אחד   אמר  באדם  מעשה 
טינא   לבו  והעלה  אחת  באשה  עיניו  שנתן 
ובאו ושאלו לרופאים ואמרו אין לו תקנה עד 
לו  תבעל  ואל  ימות  חכמים  אמרו  שתבעל 
ימות ואל תעמוד לפניו  תעמוד לפניו ערומה 
ולא  ימות  הגדר  מאחורי  עמו  תספר  ערומה 
יעקב   ר'  בה  תספר עמו מאחורי הגדר פליגי 

ר נחמני חד אמר אשת  בר אידי ור' שמואל ב
בשלמא  היתה  פנויה  אמר  וחד  היתה  איש 
אלא   שפיר  היתה  איש  אשת  דאמר  למאן 
פפא   רב  האי  כולי  מאי  היתה  פנויה  למ"ד 
אמר משום פגם משפחה רב אחא בריה דרב  
ישראל  בנות  יהו  שלא  כדי  אמר  איקא 
מייתבה   מינסב לא  ולינסבה  פרוצות בעריות 

מיום יצחק  דא"ר  יצחק  כדר'  שחרב    דעתיה 
וניתנה   ביאה  טעם  ניטלה  המקדש  בית 
ימתקו   גנובים  מים  שנאמר  עבירה  לעוברי 

 [. סנהדרין )עה.(ולחם סתרים ינעם ]
אחד  .18 באדם  מעשה  ציצית  ממצות  ולמד  צא 

זונה  שיש  שמע  ציצית  במצות  זהיר  שהיה 
בכרכי הים שנוטלת ד' מאות זהובים בשכרה  
זמן  לה  וקבע  זהובים  מאות  ארבע  לה  שיגר 

נכנסה כשהגי הפתח  על  וישב  בא  זמנו  ע 
שפחתה ואמרה לה אותו אדם ששיגר ליך ד'  
מאות זהובים בא וישב על הפתח אמרה היא 
כסף   של  מטות שש  ז'  לו  הציעה  נכנס  יכנס 
ואחת של זהב ובין כל אחת ואחת סולם של 
גבי   על  וישבה  עלתה  זהב  של  ועליונה  כסף 
לישב  עלה  הוא  ואף  ערומה  כשהיא  עליונה 

כ על  ערום  לו  וטפחו  ציציותיו  ד'  באו  נגדה 
היא  ואף  קרקע  ע"ג  לו  וישב  נשמט  פניו 
נשמטה וישבה ע"ג קרקע אמרה לו גפה של 
רומי שאיני מניחתך עד שתאמר לי מה מום  
ראית בי אמר לה העבודה שלא ראיתי אשה 
יפה כמותך אלא מצוה אחת ציונו ה' אלהינו 
וציצית שמה וכתיב בה אני ה' אלהיכם שתי 

הוא  פע ואני  ליפרע  שעתיד  הוא  אני  מים 
כד'  עלי  נדמו  עכשיו  שכר  לשלם  שעתיד 
לי  שתאמר  עד  מניחך  איני  לו  אמרה  עדים 
ומה   רבך  שם  ומה  עירך  שם  ומה  שמך  מה 
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ונתן  כתב  תורה  בו  למד  מדרשך שאתה  שם 
בידה עמדה וחילקה כל נכסיה שליש למלכות 
חוץ   בידה  נטלה  ושליש  לעניים  ושליש 

ו מצעות  ר' מאותן  של  מדרשו  לבית  באת 
גיורת   ויעשוני  עלי  צוה  רבי  לו  אמרה  חייא 
מן  באחד  נתת  עיניך  שמא  בתי  לה  אמר 
התלמידים הוציאה כתב מידה ונתנה לו אמר  
לה לכי זכי במקחך אותן מצעות שהציעה לו  
שכרו  מתן  זה  בהיתר  לו  הציעה  באיסור 

כמה   יודע  איני  ולעה"ב  מנחות ]בעה"ז 
 ([. )מד.

י .19 אהבה  עליו  מתוך  מעלה  שאהבה  תירה 
 [.  יבמות )עו:(הכתוב כאילו נתחתן בה ]

העליונה,  „ .20 נפשם  הוא קשירת  הזיווג  דבקות 
]מס'   פרצופין  דו  תחילה  נבראו  כן  שהרי 
רוח   אם  כי  להם  היה  ולא  )יח.([,  עירובין 
על   שופע  אלהים  רוח  כן  אחרי  וגם  אחד, 
אהבתם   דבקות  והוא  כאחד  שניהם 

ה"חתם  ]  “האמיתית סוף  חידושי  סופר" 
 [. מס' גיטין

 
 אהבות אחרות

1.  [ תורה  של  כאהבה  אהבה  לך  אדר"נ אין 
 [. )כח,א(

איזוהי אהבה שאינה תלויה בדבר? זו אהבת    .2
 [. אבות )ה,טז(דוד ויהונתן ]

זו אהבת בלק   .3 איזוהי אהבה שתלויה בדבר? 
 [.תדא"ר כחובלעם ]

 
 יחס האיש אל יופי האשה 

כועס   .1 אותה  שרואה  שכל  'עכסא'?  על  מאי 
[ קוה"ר, אשתו  סוף  )ה.(,  חגיגה 

 .  פס"ז/ויגש )מה,ג([
בתואר אשה יפה רבים הושחתו ועצומים כל  .2

 [. יבמות )סג:(, סנהדרין )ק:(הרוגיה ]
לאדם שמתה  .3 לו     אשתו...וכי          משל   

אשתך יפה מאשת פלוני  שמתה וקיבל  עליה    
 [. פס"ר )לא,א(תנחומים ]

 ]רו"ר )ד,ו([ רות כל הרואה אותה מריק קרי .4
הרוצה  שיעדן  את  אשתו  ילבישנה  כלי           .5

 [.כתובות )נט:(פשתן ]
בפני  .6 להסתכל  מותר  אר"י  נחמני  בר  אר"ש 

בעלה  על  לחבבה  כדי  שבעה  כל  הכלה 
נכנס  „-רש"י] בה  מסתכלים  הכל  כשרואה 

בליבו כוותיה “יופיה  הלכתא  ולית   ].
 [.כתובות )יז.(]

אלא   .7 אשה  לי אין  ..אלא     ופי לבנים.
נדרים     תענית ]  )נט:(,  כתובות  )לא.(, 

)נט.(...אלא   כתובות  לתכשיטי  )סו.(, 
 [.          אשה

עיניכם  .8 תנו  אומרות?  היו  מה  יפיפיות שבהן 
אומרות? ליופי מכוערות מה       קחו    היו  

שתעטרוני  ובלבד  שמים,  לשם  מקחכם 
 [. תענית )לא.(בזהובים ]

פני יש אשה נאה בפני אחרים  ואינה  נאה ב .9
בעלה  בפני  נאה  ואינה נאה בפני      בעלה, 

אחרים, אבל ציפורה נאה  בפני בעלה ובפני  
 [.  מ"ת )ז,יח( הכל ]

יש  אשה  נאה ביופיה  ואינה נאה      .10
 [. ת' צו  יג'במעשיה ]

אשה יפה אשרי בעלה, מספר  ימיו כפולים   .11
 [. יבמות )סג:(, סנהדרין )ק:(]

 [.משלי )יא,טז(אשת חן תתמוך בעלה ] .12
ברכות       הוי להו זרעא דשפירי כוותי ] ת .13

 [. )כ.(
ולמה נקרא שמה אסתר ע"ש שהיתה מסתרת   .14

שמה...על  הדסה  אומר  נחמיה  דבריה...ר' 
[ )„-רשישום אסתהר  ירח  „-גהש"סירח  כי 

סהרא לז,יח-תרגומו  יפה  “בראשית   )
.[. אסתר לא ארוכה ולא קצרה היתה  “כלבנה

אסתר   אומר   ריב"ק  כהדסה  בינונית  אלא 
[ היתה  זו„-רש"יירקרוקת  וחוט  “כהדסה   ].

מאת הקב"ה, „-רש"ישל חסד משוך עליה ]
ובעיני   האומות  בעיני  יפה  היתה  לכך 

 [. מגילה )יג.(.[ ]“אחשורוש
פנויה,   .15 אפילו  נאה  באשה  אדם  יסתכל  שלא 

באשת איש ואפילו מכוערת, ולא בבגדי צבע  
[ אשה  כמו  „-רש"ישל  האשה  את  ...שזוכר 

בהן   מלובשת  ומהרהר שהיא  אותה  שמייפין 
כותל...א"ר “.אחריה... על  שטוחין  ואפילו   ]

פפא ובמכיר בעליהן...הני מילי בעתיקי אבל 
 [.]ע"ז )כ.(בחדתי לית לן בה 

נאה  .16 מה  שיאמר  לאדם  אסור  רב  דאמר 
 [.  ]ע"ז )כ.(עובדת כוכבים זו 

נאה  .17 מה  שיאמר  לאדם  אסור  רב  דאמר 
 [.  ]ע"ז )כ.(עובדת כוכבים זו 

יסתכ .18 פנויה,  שלא  אפילו  נאה  באשה  אדם  ל 
באשת איש ואפילו מכוערת, ולא בבגדי צבע  

[ אשה  כמו  „-רש"ישל  האשה  את  ...שזוכר 
ומהרהר  אותה  שמייפין  בהן  מלובשת  שהיא 

כותל...א"ר “.אחריה... על  שטוחין  ואפילו   ]
פפא ובמכיר בעליהן...הני מילי בעתיקי אבל 

 [.]ע"ז )כ.(בחדתי לית לן בה 
 

 יופי האיש 
כתם  .1 ראשו  מרבבה:  דגול  ואדום  צח  דודי 

עיניו  כעורב:  שחורות  תלתלים  קווצותיו 
כיונים על אפיקי מים רוחצות בחלב יושבות  
מגדלות   הבשם  כערוגת  לחיו  מלאת:  על 
מור   נוטפות  שושנים  שפתותיו  מרקחים 
בתרשיש   ממולאים  זהב  גלילי  ידיו  עובר: 
מעיו עשת שן מעולפת ספירים: שוקיו עמודי  

מי כלבנון שש  מראהו  פז  אדני  על  וסדים 
בחור כארזים: חכו ממתקים וכלו מחמדים זה  

-]שה"ש )ה,ידודי וזה רעי בנות ירושלים:  
 .טז([

אשתיירי   .2 אנא  יוחנן:  רבי   -רש"י]אמר 
מאן   .[“נותרתי.„ האי  ירושלים.  משפירי 

זיהרורי תוארו  „-רש"י]דבעי מחזי שופריה  
ני  .[“וקירון ]עור[ פניו יתי כסא דרבי יוחנן, 

האומן, „-רש"י]דכספא   מבית  כשיוצא 
  מבי סלקי .[  “שהוא צהוב ממראה להב האש.

האש. „  -רש"י] מן  ונמלייה .[“בעלותו   ,
דרומנא    .[“גרעינין.„-רש"י]פרצידיא  

כלילא   ליה  ונהדר  -רש"י]סומקא, 
ורד „ של  סביב  לפיו  שפה  יסובבנהו 
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ונותביה    .[“אדום. לפומיה  סומקא  דוורדא 
לטול שמשא  זהרורי  בין  ההוא  -רש"י]א, 

הארץ.„ פני  על  מיניה  מעין  –.[  “דנפקי 
הכל. „-רש"י] יוחנן.   .[“ולא  דרבי  שופריה 

מעין   כהנא  דרב  שופריה  מר:  והאמר  איני? 
אבהו   דרבי  שופריה  אבהו,  דרבי  שופריה 
דיעקב  שופריה  אבינו,  דיעקב  שופריה  מעין 
ואילו  הראשון.  דאדם  שופריה  מעין  אבינו 

קא  לא  יוחנן  ליה!    רבי  רבי   –חשיב  שאני 
פנים   דהדרת  לא    .[“זקן. „-רש"י]יוחנן, 

הויא ליה. רבי יוחנן הוה אזיל ויתיב אשערי 
טבילה, אמר: כי סלקן בנות ישראל מטבילת  

בני   להו  דלהוו   היכי  כי  בי,  לפגעו  מצוה 
שפירי  כוותי,  גמירי אורייתא כוותי. אמרו  
ליה רבנן: לא מסתפי מר מעינא בישא? אמר 

הו: אנא מזרעא דיוסף קאתינא, דלא שלטא  ל
דכתיב   בישא.  עינא  מט–ביה  בן   -בראשית 

פרת יוסף בן פרת עלי עין, ואמר רבי אבהו:  
עין   עולי  אלא  עין  עלי  תקרי    -רש"י]אל 

והיא מלמטה, שהיא  „ עולין למעלה מן העין 
בהן. לשלוט  יכולה  בר  .[“אינה  יוסי  רבי   .

דגו לרב  וי  -בראשית מח-חנינא אמר, מהכא:  
מכסים   מים  שבים  דגים  מה  הארץ,  בקרב 

אף זרעו של   –אותם, ואין העין שולטת בהן  
יוסף אין העין שולטת בהן. יומא חד הוה קא  
לקיש   ריש  חזייה  בירדנא,  יוחנן  רבי  סחי 

לסטים„-רש"י] -רש"י]ושוור    .[“שהיה 
ליה    .[“קפץ„ אמר  אבתריה,  לירדנא 
יוחנן.„-רש"י] לאורייתא   .[“ר'  חילך 
עול „  -רש"י] לסבול  יפה  כוחך  כמה 

שופרך  .[  “תורה ליה  -רש"י]אמר 
 .[“ראוי לנשים.„-רש"י]לנשי!    .[“יופייך.„

יהיבנא  לך  אחותי,  –אמר ליה: אי הדרת בך  
 דשפירא מינאי. קביל  

ולא מצי   –עליה. בעי למיהדר לאתויי מאניה  
דמשקבל „-רש"י]הדר   כבראשונה,  לקפוץ 

כוחו  תשש  תורה  עול  אקרייה .[“.עליו   .
 . ]ב"מ )פד.([ואתנייה, ושוייה גברא רבא. 

ארוכים  .3 יולדת  קצרים  זכרים  יולדת  נקבות 
  [.סוטה )כו.(שחורים יולדת לבנים ]

)איכה  .4 בפז'  המסולאים  היקרים  ציון  'בני 
ביופיין...מעיקרא  הפז  את  מגנין  ז(...שהיו 
דגושפנקא   בליונא  נקטא  הוו  דרומאי  חשיבי 

[ ערסייהו  נאות „-"ירשומשמשי  צורות 
כנגדן כדי שתתעברנה  מכאן  “שבחותמיהן   ].

בכרעי   ואסרי  ישראל  בני  מייתו  ואילך 
 [.גיטין ]נח.(דפורייה ומשמשי ]

בן  .5 )רי"ש  כמוהו  יפה  היה  לא  יוסף  מימות 
 [. 32, 23, 1בהמ"ד אלישע( ]

מעשה בבנו ובבתו של ר' ישמעאל בן אלישע   .6
שניהם   נזדווגו  לימים  אדונים  לשני  שנשבו 

מקום אחד זה אומר יש לי עבד שאין כיופיו ב
שאין  שפחה  לי  יש  אומר  וזה  העולם  בכל 
ונשיאם   בוא  אמרו  כיופיה  כולו  העולם  בכל 
זה   לחדר  הכניסום  בוולדות  ונחלק  לזה  זה 
ישב בקרן זוית זה וזו ישבה בקרן זוית זה זה  
אומר אני כהן בן כהנים גדולים אשא שפחה 

כהני בת  כהנת  אני  אומרת  גדולים  וזאת  ם 

אנשא לעבד ובכו כל הלילה כיון שעלה עמוד 
השחר הכירו זה את זה ונפלו זה על זה וגעו 
בבכיה עד שיצאה נשמתן ועליהן קונן ירמיה 
מים   יורדה  עיני  עיני  בוכיה  אני  אלה  על 

 [. גיטין )נח.(]
 בן -אב    

תניא, רבי אלעזר הקפר אומר: לעולם יבקש   .1
זו   מדה  על  רחמים  יבא של„-רש"י]אדם  א 

לידי עניות, דדבר המזומן הוא לבא או עליו 
, שאם הוא לא בא [“או על בנו או על בן בנו.

בא    – לא  בנו  ואם  בנו,  בא,   –בא  בנו  בן 
טו–שנאמר   הזה,    -דברים  הדבר  בגלל  כי 

שחוזר  הוא  גלגל  ישמעאל:  רבי  דבי  תנא 
צורבא  האי  נקיטינן,  יוסף:  רב  אמר  בעולם. 

  –חזינן דמיעני!    והא קא  –מרבנן לא מיעני  
לא  אפתחא  אהדורי  דמיעני,  איתא  אם 
מיהדר. אמר לה רבי חייא לדביתהו: כי אתי  

אקדימי ליה ריפתא, כי היכי דלקדמו    –עניא  
לייטת להו?   –לבניך.   מילט קא  ליה:  אמרה 

הדבר    – בגלל  כי  כתיב  קא  קרא  לה:  אמר 
הוא  גלגל  ישמעאל:  רבי  דבי  ותנא  הזה, 

ר תניא  בעולם,  ברבי  שחוזר   גמליאל  בן  
יג-אומר:   רחמים    -דברים  לך  -רש"י]ונתן 

הבריות.„ על  כל    .[“שתרחם  והרבך  ורחמך 
הבריות   על  מן    –המרחם  עליו  מרחמין 

הבריות על  מרחם  שאינו  וכל  אין -השמים, 
 .]שבת קנא:([מרחמין עליו מן השמים 

ד .2 ותתקיים  -הלכה  לאיש  יהיו  בנים  כמה 
כר ונקבה מצוה זו בידו זכר ונקבה שנאמר ז

הבת   שהיתה  או  סריס  הבן  היה  בראם 
 אילונית לא קיים מצוה זו:  

זה -הלכה ה בנים הרי  והניחו  ומתו  לו  נולדו 
הם   הרי  בנים  בני  ורביה  פריה  מצות  קיים 
ונקבה  זכר  הבנים  בני  בשהיו  בד"א  כבנים 
והיו באים מזכר ונקבה אעפ"י שהזכר בן בתו  
הן  בניו  משני  והם  הואיל  בנו  בת    והנקבה 
אם   אבל  ורביה  פריה  מצות  קיים  הרי  באים 
זכר  מהן  אחד  והניח  ומתו  ובת  בן  לו  היו 

[ רמב"ם/"יד  ונקבה עדיין לא קיים המצוה: 
פרק  אישות/  הלכות  החזקה"/נשים/ 

 .ה[-טו/הלכות ד
 
 

 יחסו ורחמיו 
בן  לינק  .1 והניחה  מעשה באחד שמתה אשתו 

אשה   דדי  כשני  דדין  לו  ]שבת  ונפתחו 
 .)נג:([

]פס"ז ורש"י   ב על בן עד ג' דורות  רחמי הא .2
 [. בראשית )כא,כג(, ב"ר )נד,ב(

דבני   .3 רחמי  אבני,  דאבא  רחמי  אינשי  אמרי 
 .  ]סוטה )מט.([אבני דהוו ליה 

שירצה   .4 מי  לכל  ומאכיל  תולש  ]ב"ב האב 
 . )קלח:([

מחול  .5 כבודו  כבודו,  על  שמחל  האב 
 . ]קידושין )לב:([

בניו  .6 בנותיו  לבני  לקרוא  נמנע  אדם  אין 
 .ס"ז בראשית )לא,כח([]פ

 .  ]פדר"א לו[בני בנותיו של אדם כבניו  .7
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אינן   .8 בנות  ובני  כבנים,  הן  הרי  בנים  בנות 
)סב:(,  כבנים   יבמות  עי'  )צד,ו(,  ]ב"ר 

 . פס"ז )מו,ז(, ירו' יבמות )ו,ו([
הן...ומי  .9 ואלו  נענין  ואינן  צועקין  שלשה 

שאשתו מושלת עליו. קונה אדון לעצמו מאי  
רי הכותב נכסיו לבניו בחייו  היא...איכא דאמ

 [.    ]ב"מ )עה:(
אחיו   .10 לבניו  מלקרוא  נמנע  אדם  ]מדרש אין 

 [.הגדול/בראשית עמ' תצד
אדם   .11 בכל  ובתלמידו,  בבנו  מתקנא  אדם  אין 

ותלמידו   מבנו  חוץ  ]סנהדרין  מתקנא 
 . )קה:([

 .]פדר"א לח[כל בן זקן חביב לאביו  .12
 . ]גיטין )מ.([איסורא לבריה לא מורית  .13
יראה .14 מלקהו   אל  אלא  באזנו  לתינוק  אדם 

כלום  לו  יאמר  ולא  ישתוק  או    מיד 
 . ]שמחות )ב,ו([

בערקתא   .15 אלא  תימחי  לא  לינוקי,  מחית  כי 
 .  ]ב"ב )כא.([דמסנא 

 [.פדר"א לובן אחותו של אדם קרוי בנו ] .16
בן אחד יש לי בכרכי הים, ויש לי גיעגועים   .17

 .  ]סנהדרין )לט.([עליו 
בין ה .18 בנו  אדם  ישנה  אל  ]שבת בנים  לעולם 

 [. )י:(
דלתיה' .19 יציב  ובצעירו  ייסדנה   'בבכורו 

ועד  מאבירם  והולך  מקבר  שהיה  ...מלמד 
 . ]סנהדרין )קיג.([שגיב 

צויתי. .20 לא  אשר  כתיב    וכתיב  בירמיה 
בפרשת בקבוק ובנו את במות )התופת אשר 
ואת(   )בנותיהם  את  לשרוף  הנם(  בן  בגיא 
דברתי   ולא[  ]צויתי  לא  אשר  באש  בניהם 

ה על לבי שלא תאמרו הלא צוה כמו ולא עלת
כן הקב"ה ליפתח ומישע ואברהם כי מעולם  
לא צויתי למישע לשרוף את בנו באש דכתיב  
תחתיו   ימלך  אשר  הבכור  בנו  את  ויקח 
נתכוון  ולשמים  החומה  על  עולה  ויעלהו 
כסבור היה לרצות להקב"ה והאי דכתיב על 
מילתא   לשיד  אדום  מלך  עצמות  שרפו 

דברתי ליפתח מימים ימימה   אחרינא הוא ולא
פנחס   מזכיר  ובתרגום  בישראל  חק  ותהי 
הקב"ה   היה  לא  אלמא  לגנאי  ויפתח  לגנאי 
שלא  לפי  לגנאי  מזכירם  שהרי  בבתו  רוצה 

ה"ג   הנדר  לבטל  זה  אצל  זה     ולא  הלכו 
אברהם     יצחק    זה    לבי   על   עלתה בן 

כלומר שאע"פ שצויתי לו מעולם  לא עלתה  
לשחוט על   מפני בנו  לבי  לנסותו  אלא 

בסנהדרין   כדאמר  שטן  היינו  קטיגורו 
בהנחנקין )דף פט:( ויהי אחר הדברים האלה 
גרסינן  דלא  ואית  וכו'  שטן  של  דבריו  אחר 
האי ולא עלתה על לבי דטעי בקרא אחרינא 
דברתי  ולא  צויתי  לא  אשר  אלא  כתב  דלא 
ובפרשת בקבוק כתיב  ז' פסוק כא(  )ירמיהו 

צ לא  אשר  שלשה  הני  דברתי  כל  ולא  ויתי 
ולא עלתה על לבי.בתנחומא אשר לא צויתי 
תורה   לו  שצויתי  אע"פ  יפתח  של  בתו  זו 
ומצות מצוה זו לא צויתי עליו ולא דברתי זה 
נכרי   מישע  והלא  מואב  מלך  מישע  של  בנו 
אפילו  עמו  לדבר  לי  הוא  חולין  ולא  הוא 
כלב   חשיב  קא  ובאגדה  בעלמא  דיבור 

פר ולכדה וגו'  בהדייהו אשר יכה את קרית ס 
פשיט   דבגמרא  ליה  חשיב  דלא  יונתן  ורבי 
בימי   שנשתכחו  בהלכות  קרא  להאי  ליה 
אבלו של משה כדאמרינן בתמורה )דף טז.( 
ואין לחוש שתשרה רוח הקדש על עבד ועל 
שאין   לח.(  )דף  בנדרים  כדאמרינן  ממזר 
ששאל   וגדעון  רבי  מפי  כו'  שורה  שכינה 

ובגזה לבדה י היה אין למנוע טל מעל הארץ 
יחסר   אם  יש  תקלה  ומה  כהוגן  שלא  זה 

]תענית  העולם טל לילה אחת לבד מפי רבי:   
 . )ד.(, רש"י ד"ה וכתיב אשר, ד"ה ולא[

מתני' האומר בני זה ממזר אינו נאמן ואפילו  .21
שניהם מודים על העובר שבמעיה ממזר הוא  
גמ'   נאמנים:  אומר  יהודה  רבי  נאמנים  אינם 

מי  לא  שניהם  ואפילו  לא מאי  קאמר  בעיא 
מיבעיא איהו דלא קים ליה אלא אפילו איהי  
היכא   מיבעיא  ולא  מהימנא  לא  לה  דקים 
אלא  מהימני  דלא  דכשרות  חזקה  ליה  דאית 
אפילו עובר נמי דלית ליה חזקה דכשרות לא  
כדתניא   נאמנים:  אומר  יהודה  רבי  מהימני: 
יהודה  רבי  אמר  מכאן  לאחרים  יכירנו  יכיר 

בנ  זה  לומר  אדם  שנאמן  נאמן  וכשם  בכור  י 
אדם לומר זה בני בכור כך נאמן אדם לומר  
זה בן גרושה וזה בן חלוצה וחכמים אומרים  
אינו נאמן אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרבא 
אלא   יכיר  דכתיב  היינו  יהודה  לרבי  בשלמא 
למאי  הכירא  בצריך  לי  למה  יכיר  לרבנן 
הלכתא לתת לו פי שנים פשיטא למה לי קרא 

בעי דאי  יהבי    מגו  לא  מי  מתנה  ליה  מיתבא 
ליה בנכסים שנפלו לאחר מיכן ולרבי מאיר  
דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם יכיר 
מי   מתני'  גוסס:   כשהוא  לו  שנפלו  לי  למה 
והלך   בתו  את  לקדש  לשלוחו  רשות  שנתן 
הוא וקדשה אם שלו קדמו קידושיו קידושין 
ואם   קידושין  קידושיו  קדמו  ואם של שלוחו 

יד אחד  אינו  רצו  ואם  גט  נותנים  שניהם  וע 
נותן גט ואחד כונס וכן האשה שנתנה רשות 
עצמה  את  וקדשה  והלכה  לקדשה  לשלוחה 
של  ואם  קידושין  קדושיה  קדמו  שלה  אם 
אינן  ואם  קידושין  קידושיו  קדמו  שלוחה 
אחד   רצו  ואם  גט  לה  נותנים  שניהם  יודעין 

כונס   ואחד  גט  לה  )עח:(נותן  -]קידושין 
 [. )עט.(

ואחריך  הה .22 לך  נכסי  לחבריה  ליה  דאמר  וא 
שכיב   הוה  ליורשו  ראוי  וראשון  לפלוני 
עיליש   רב  סבר  תבע  קא  שני  אתא  ראשון 
קמיה דרבא למימר שני נמי שקיל א"ל דייני 
דחצצתא הכי דייני לאו היינו דשלח רב אחא  
ה' בעתה  אני  עויא אכסיף קרי עליה  בר רב 
לאחרים   נכסיו  את  הכותב  מתני'  אחישנה: 

הניח את בניו מה שעשה עשוי אלא אין רוח  ו
חכמים נוחה הימנו רשב"ג אומר אם לא היו  
גמ' איבעיא  זכור לטוב:  נוהגים כשורה  בניו 
לא   או  דרשב"ג  עליה  רבנן  פליגי  מי  להו 
היה  שלא  בן  לו  היה  יועזר  בן  דיוסף  ת"ש 
קם  דדינרי  עיליתא  ליה  הוה  כשורה  נוהג 

כלילי   גאדיל  בת  נסיב  אזיל  דינאי אקדשה 
מלכא אולידה דביתהו זבין לה ביניתא קרעה 
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תמטייה   לא  ליה  אמרה  מרגליתא  בה  אשכח 
זיל   קלילי  בדמי  מינך  לה  דשקלי  למלכא 
את  תשיימה  ולא  גזברי  לגבי  אמטייה 
אלא  להדיוט  כמסירתו  לגבוה  דאמירתו 
בתליסרי   שמוה  אמטייה  אינהו  לשיימוה 
שית  איכא  שבע  ליה  אמרי  דדינרי  עליאתא 

א הן  ליכא  הרי  שית  לי  הבו  שבע  להו  מר 
מוקדשות לשמים עמדו וכתבו יוסף בן יועזר  
דאמרי   ואיכא  שש  הכניס  ובנו  אחת  הכניס 
הוציא שבע   ובנו  יועזר הכניס אחת  בן  יוסף 
מדקא אמרי הכניס מכלל דשפיר עבד אדרבה 
עבד   שפיר  דלאו  מכלל  הוציא  אמרי  מדקא 
עלה  הוי  מאי  מינה  למשמע  ליכא  מהא  אלא 

ד שיננא  ת"ש  יהודה  לרב  שמואל  ליה  אמר 
מברא   ואפילו  אחסנתא  עבורי  בי  תיהוי  לא 
ת"ר  לברתא  מברא  וכ"ש  טבא  לברא  בישא 
נוהגין  בניו  היו  שלא  אחד  באדם  מעשה 
עוזיאל   בן  ליונתן  נכסיו  וכתב  עמד  כשורה 
מה עשה יונתן בן עוזיאל מכר שליש והקדיש 
שמאי   עליו  בא  שליש  לבניו  והחזיר  שליש 

ות יכול  במקלו  אתה  אם  שמאי  א"ל  רמילו 
להוציא את מה שמכרתי ומה שהקדשתי אתה  

 . ]ב"ב )קלג:([יכול להוציא מה שהחזרתי 
למימרא   .23 וכו':  זכר  אשתי  ילדה  אם  האומר 

דבת עדיפא ליה מבן והא אמר ר' יוחנן משום 
הקב"ה   ליורשו  בן  מניח  שאינו  כל  רשב"י 
מלא עליו עברה שנאמר והעברתם את נחלתו 

וא יום לבתו  שנאמר  עברה  אלא  העברה  ין 
עברה היום ההוא לענין ירושה בן עדיף ליה  
לענין הרווחה בתו עדיפא ליה ושמואל אמר 
הכא במבכרת עסקינן וכדרב חסדא דאמר רב  
איכא   לבנים  יפה  סימן  תחלה  בת  חסדא 
דלא  דאמרי  ואיכא  לאחהא  דמרביא  דאמרי 
שלטא ביה עינא בישא אמר רב חסדא ולדידי  

עדי מני בנתן  הא  אימא  ואיבעית  מבני  לי  פן 
רבי   אילימא  יהודה  רבי  הי  היא  יהודה  ר' 
יהודה דבכל דתניא וה' ברך את אברהם בכל  
רבי מאיר אומר שלא היה לו בת רבי יהודה  
אימור   שמה  ובכל  בת  לו  שהיתה  אומר 
לא  נמי  ברתא  יהודה  לרבי  ליה  דשמעת 
מי   מבן  דעדיפא  לאברהם  רחמנא  חסריה 

א רבי יהודה דתניא מצוה שמעת ליה אלא ה
בתורה   דעסקי  לבנים  וק"ו  הבנות  את  לזון 
את   לזון  מצוה  אומר  יהודה  רבי  ר"מ  דברי 
הא   אלא  ליתזלן  דלא  לבנות  וק"ו  הבנים 
ששה  נוטל  הזכר  ונקבה  זכר  ילדה  דתניא 
דינרין והנקבה נוטלת שני דינרין במאי אמר  
רב אשי אמריתה לשמעתא קמיה דרב כהנא  

זכר דאמר  נקבה   במסרס  מאתים  תחלה 
זכר   מנה  תחלה  נקבה  כלום  ולא  אחריו 
אחריה מנה וילדה זכר ונקבה ולא ידעינן הי 
ממה   מנה  שקיל  זכר  ברישא  נפק  מינייהו 
בספק   המוטל  ממון  הוה  מנה  אידך  נפשך 
לו   אין  ונקבה  זכר  ילדה  דתניא  והא  וחולקין 
רבינא  אמר  לה  משכחת  היכי  מנה  אלא 

 [.]ב"ב )קמא.(במבשרני 
  
 בלו ממנו ס

האדם .1 על  קופצת  הזקנה  דברים  ד'   מפני 
 .]ת' חיי ב'[...מפני כעס בנים 

מפני צרת בניו קפצה עליו )על שמואל( זקנה   .2
 [. 59]ביהמ"ד ד' 

שמחים   .3 כולם  יהיו  לשמונה...שלא  מילה 
 [.           ]נדה )לא:(ואביו ואמו עצבים 

שפחות      נקראו מפילגשו,   אדם   של   בניו   .4
     .  ]פדר"א לו[

בנו   .5 אצל  קרובה  אדם  של  ]ב"ב  דעתו 
 [. )קלט.(

 [. ]קידושין )לה:(בנים ולא בנות לקרחה  .6
מי שאינו נושא אשה הגונה, יוצאין מהם בני   .7

 ([. ]במדבר"ר )ג,דע"ה 
זוכה לבן בנוי בכח בעושר ובחכמה      .8 האב 

קידושין ובשנים   ירו'  )ב,ט(,  ]עדיות 
 [.)א,ז(

 
 

 השפעתו עליו 
יפיפי .1 בניך  מה  מספר מפני  ביותר...שאינו  ן 

הלילה   בתחלת  לא  )כ:(,  עמי  ]נדרים 
 [. כל"ר א'

...והושיבו   .2 הרחיצו  בן  לו  שהיה  לאדם  משל 
על פתח של זונות, מה יעשה הבן ולא יחטא  

 ([.]ברכות )לב.
בהם  .3 נתון  באפכיות...שחייך  זהיר  הוי  בני 

 ([ ]במדבר"ר )יז,ז
ואמו...   .4 אביו  באדם  נותנים  דברים  עשרה 

 . ([]נדה )לא.
צריך אדם שלא לשנות בן מבניו שע"י כתנת  .5

 ([. ב"ר )פד,חפסים...]
ובחכמה   .6 בעושר  בכח  בנוי  לבן  זוכה  האב 

קידושין ובשנים   ירו'  )ב,ט(,  ]עדיות 
[. והרמב"ם כתב בפיהמ"ש שם על מס'  )א,ז(
ר"ע,  „-עדיות על  חולקין  חכמים  ובתוספתא 

אלא   דברים,  בחמשה  לבנו  זוכה  האב  שאין 
שעדיין   הפרק  חיוב  עד  לעונת  הגיע  לא 

המצוות, אבל משהגיע לפרק, אם הוא צדיק  
 .“זוכה לעצמו, ואם לאו, אין אביו זוכה לו

לאבות  .7 עטרה  והבנים  לבנים  עטרה  האבות 
 [.]ב"ר )סג,ב(, זהר )ג,לו.(

והמשיא אשה לבנו הקטן...עליו הכתוב אומר   .8
 [. סנהדרין )עו.(למען ספות...]

ת .9 לידי  בא  אביו  רדהו  שלא  רבות  אבשלום 
 ([.]ת' שמות א', שמ"ר  )א,ארעה 

תקפה    .10 ידך  )בעוד  דבריך  צוארי  על  אדידך 
 [. ]קידושין )ל.(על בנך הטף לו תוכחה( 

יצחק   .11 ואין  ישמעאל  את  מציל  אברהם  אין 
 .]סנהדרין )קד.([מציל את עשו 

הגיע   .12 שלא  עד  אלא  לבנו  זוכה  אדם  אין 
הוא   אם צדיק  לפרקו, אבל משהגיע לפרקו, 

 ([.  ג לך  לך )טו,טו]מדה"זוכה 
בכח,   .13 בנוי,  לבן:  זוכה  האב  דברים  חמשה 

 . ]עדיות )ב,ט([בעושר, בחכמה ובשנים 
 .]משלי )כג,יג([אל תמנע מנער מוסר  .14
אוכמי      .15 בני  לה  הוו  שיכרא  דשתיה 

ניכפי     בני  לה  ריחא...הוו  בי  דמשמשא 
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שמוטי   בני  לה  הוו  ארעא  על  ...דמשמשא 
 [.]כתובות )ס:(

הוו ליה בנין רבנן דמוקיר רבנן דרחים רבנן   .16
הוא  מרבנן  דדחיל  רבנן  חתנוותא  ליה  הוו 
גופיה הוי צורבא מרבנן ואי לא בר הכי הוא  

דרבנן   כצורבא  מיליה  ]שבת משתמען 
 :([.)כג

כדי   .17 ברבית  ביתו  ובני  בניו  להלוות  מותר 
 [. ]שבת )קמט:(להטעימן טעם רבית. 

אלא   .18 זוכין  שהן  די  לא  לצדיקים  אשריהן 
כל    שמזכין סוף  עד  בניהן  ולבני  לבניהן 

להם   די  לא  לרשעים  להן  הדורות...אוי 
שמחייבין עצמן אלא שמחייבין לבניהן ולבני  
בניהן עד סוף כל הדורות. הרבה בנים היו לו  
ר"ג   של  עבדו  כטבי  ליסמך  שראויין  לכנען 

 ([.]יומא )פז.אלא שחובת אביהן גרמה להן 
ה באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראת .19

 [.]סוטה )לו:(לו בחלון 
ר"א   .20 זכרים  בנים  לו  ויהיו  אדם  יעשה  מה 

ישמח   אומר  רי"א  לעניים  מעות  יפזר  אומר 
 [. ]ב"ב )י:(אשתו לדבר מצוה 

לו   .21 הוין  לוסתה  בסמוך  מאשתו  הפורש  כל 
שבועות  בנים זכרים...בנים ראויין להוראה ]

 [. )יח:( 
את  .22 אדם  ילמד  שלא  ארץ  דרך  תורה  למדה 

 [.]חולין )פד.(בנו בשר ויין 
לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לו  .23

וילבש ויתכסה במה שיש לו ויכבד את אשתו  
ובניו יותר ממה שיש לו שהן תלויין בו והוא  

 . ]חולין )פד:([תלוי במי שאמר והיה העולם 
הרוצה שיהיו בניו זכרים בעלי תורה ימשמש  .24

תשמיש  בשעת  אשתו  את  ויפתה  במעשיו 
 [. ב"ב )י:( ]מס' כלה, ועי'

ליה   .25 הויין  לדרום  צפון  בין  מטתו  הנותן  כל 
נפלים  מפלת  אשתו  אין  זכרים...אף  בנים 

 [. ]ברכות )ה:(
א"ל רבא לר' נתן בר אמי אדידך ועל צוארי  .26

[ בנך  „-רש"ידבריך  על  תקיפה  ידך   בעוד 
השיאו   תוכחתך    יקבל  ולא  שיגדיל  קודם 

ללמדו  “אשה... זהיר  הוי  אחר  [...לשון 
וא עשרין  תוכחות  ועד  משיתסר  זמנו  יזה 

לקבל   דעת  בו  אין  משיתסר  בציר   ותרתין 
ותוכחות   יסורין  תכביד  ואל  כך  כל  תוכחות 
שלא   לחוש   יש  ותרתין  מעשרין  ויותר 

.[ משיתסר ועד עשרים ותרתי ואמרי  “יבעט
כתנאי   וארבעה.  ועד עשרים  סרי  מתמני  לה 

-רש"י'חנוך לנער על פי דרכו' )משלי כב( ]
נע„ חד  “רותוואיזהו  נחמיה  ור'  יהודה  ר'   ].

אמר   וחד  ותרתין  עשרין  ועד  משיתסר  אמר 
[ וארבעה  עשרים  ועד  סרי  קידושין מתמני 

 [. )כט:(
ויסוד גדול גידול הבנים. התורה אמרה    עיקר .27

של  התכלית  זהו  כי  בניכם",  את  "ולמדתם 
עד   בנים  ובני  בנים  לו  להיות  ורביה  פריה 

וידוע ומצוות.  בתורה  עוסקים  כי   עולם, 
"אדם פרא יולד" ו"יצר האדם רע מנעוריו". 
טובות   במידות  ולחנכו  כן צריך להרגילו  על 

רז"ל כמ"ש  לדבר,  שיוכל  המעשה  -וישרות 

'שמע  „ מלמדו  אביו  לדבר  שיודע  תינוק 
משה' לנו  צוה  'תורה  ועניינים “ישראל',   .

פי דרכו  „-כאלה אמר הפסוק חנוך לנער על 
יסור ממנו יזקין לא  כי  והאם לא    . האב“גם 

ולהוסיף   נערותו.  מימי  תכף  המוסר  ימנעו 
שאת  יוכל  אשר  כפי  ביומו,  יום  דבר  תמיד 
לפי הבנתו ולא ימנע ממנו שבט מוסר, כמ"ש  

שיחרו  „ ואוהבו  בנו  שונא  שבטו  חושך 
לאדם “מוסר שראוי  הרעות  המדות  וכל   ,

השבועות  כמו  מהם  להתרחק  השלם 
והקללות  והכעס והאכזריות והגאות והעזות  
וליצנות  והרכילות  והתאוה  והשנאה  והקנאה 
אלף  בהם  וכיוצא  המותר  ודברי  הרע  ולשון 
שראוי   הטובות  המדות  וכן  אלפים.  אלפי 
דהיינו,   כגון:  בהם  להתדבק  השלם  לאדם 
והבושה  והמורא  הנ"ל  מהמדות  ההפך 
והשתיקה ואלף אלפים כיוצא בהם ועל כולם 
ידיעת השם יתברך, כפי כוחו  ולהיות תמיד  

י קדושה יוצאים מפיו והרבה כאלו בכל  דבר
שאר המדות, צריך למסור גופו שיעשה אותו 
ויום,  יום  בכל  תמיד  ויוכיחו  בנפשו  קנין 
יום   דבר  פעמים  אלף  אפילו  יוכיח  הוכח 
ביומו, לא ינוח ולא ישקוט עד  שיהיו נקנים 
שנים,  ג'  או  ב'  מבן  בו  ויתחיל  בנפשו. 

מקטנו להדריכו  ויתחיל  בכל.  תו  להדריכו 
רז"ל   אמרו  כי  אחד  טעמים,  שני  מצד 
שקונה   מה  כל  דוורדא",  כלילא  "ינקותא 
בו כן בטבע קיים כל  בנפשו בילדותו נשאר 
ימיו וזהו שנאמר "חנוך לנער על פי דרכו", 
"כי   ואז  טובות  במדות  ינהוג  קטן  נער  בעוד 

' כי כשמתחיל האב  ביזקין לא יוסר ממנו". ה
ובמורא מוסר  בשבט  להוכיחו  גדול,    בבנו 

בעוד הנער קטן, שיהו לו עמו תוכחת מגולה  
מורגל   לעולם   יהיה  אז  מסותרת,  ואהבה 
ישמע   כי  וחרד,  ירא  ולהיות  האב  במורא 
בנערותו  אם  אבל  יזקין.  כי  גם  אביו  מוסר 
חס   עצבו  ולא  יתירה  חיבה  אביו  לו  הראה 
אזנו   מסיר  כשנתגדל,  כך  אחר  אז  וחלילה, 

והמש בקולם.  ולאמו  לאביו  דבר  משמוע  ילו 
האדם  יוכל  ילדה  שהיא  בעוד  לנטיעה  זה 
אם  אבל  רצונו,  פי  על  ולישרה  לנטותה 
לו   אפשר  אי  בעקמימות,  האילן  נתגדל 
ליישרו אח"כ, כן משפט הנער.  ועל זה אמר 
כנטיעים  "בנינו  השלום  עליו  המלך  דוד 
הנטיעה  משל  והוא  בנעוריהם"  מגודלים 
רצונו   מוסר",  שחרו  "ואוהבו  כן  על  הנ"ל, 
בעודו קטן,   יעמוד בשחרית ובהשכמה  לומר 
ועל  והשחרות.  הילדות  מלשון  "שחרו"  כי 
באזהרת   המשנה  חכמי  רמזו  זה  שחרית 
גם   "שינה של שחרית". הפשוטו אמת, אבל 
יישן  שלא  נזהר  האב  שיהיה  אמת  שזה 
השחרית, כלומר,  הינקות. וכן כל אדם, אבל 
ויתעורר  בילדותו  עצמו  ירגיל  האדם 

"ווי להאי    -ואם חס וחלילה ישןבהתעוררות.  
וזריז   זריז  וכל  אתיא".  ולא  דאזלה  כלילא 
ואז אשריו ואשרי  ישכים בבוקר ובהשכמה, 
בניו אחריו.  ואיזה אב חושב, עדיין הוא ילד  

כמו שנאמר בנו,  את  ממית  זהו  בו,  -וכיוצא 
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אל  „ המיתו  ואל  תקוה  יש  כי  בנך  את  יסר 
נפשך אותו, “תשא  מייסר  אתה  אין  אם  כי   .  

יצא   כי  להמיתו,  נפשך  נושא  אתה  אליו  אז 
מותו   וטוב  רע  לגידול  או  רעה  לתרבות 
הבא,  בעולם  מאד  גדול  האב  ועונש  מחייו. 
אשרי   ובהיפך  והיפך  חז"ל.  בדברי  כדאיתא 
מייסרו   אם  לעוה"ב,  לו  וטוב  בעוה"ז  לאביו 
יהיה  וישר  הטוב,  בדרך  ומלמדו  בקטנותו 
עליו יצטער  שלא  ושלוה,  ובהשקט    במנוחה 

רק  עבירות,  ולעשות  רעה  לתרבות  שיבא 
ילך בדרך השם יתברך ואז יהיה מקורו ברוך 
ואדם  אלקים  בעיני   טוב  ושכל  חן  וימצא 

במדרש כדגרסינן  הבא,  לעולם  לו  -וטוב 
ויניחך  „ תורה  בנך  למד  ויניחך'  בנך  'יסר 

לנפשך'   מעדנים  'ויתן  גיהנם  של  מדינה 
ת . וכן הוא בזהר סוף פרש“שיכניסך לגן עדן

אמרו   ורז"ל  אבא„בחקתי   מזכה   “ברא 
מהצלת  „ואמרו   לאבות  בנים  הצלת  גדולה 

אבות לבנים שהאבות אין מצילים את בניהם  
בלבד   הזה  העולם  של  היסורים  מן  רק  אלא 

הכח   אותם  ומזכין  העושר  אותם  ומזכין 
אינם  הדין  ליום  אבל  החיים,  אותם  ומזכין 
שנאמר  גיהנם  של  מדינה  להצילם  יכולים 

את   ואין מציל  אברהם  לא  מציל  מידי 
בנו  עשו  את  מציל  יצחק  ולא  בנו  ישמעאל 
של   מדינה  האבות  את  מצילין  הבנים  אבל 

זכות  “גיהנם האב  מכח  הבן  כח  יפה  הרי   .
האב לא יועיל לבן רק לענין עולם הזה וזכות 
יועיל להאב לעולם הזה רק   הבן להיפך, לא 
כח   יפה  כי  והטעם  נצחי  שהוא  הבא,  לעולם 

ר ומ"ט  הבן  תורתו  מן  הכח  יפוי  לאמר  צונו 
מדות ישרות בא לו מכח אביו שהדריכו בזה  
בניו בכל  כן אשרי לאב המוכיח  בעולם. על 
וראיה   ודיבור  פסיעה   ובכל  רגע  ובכל  עת 

שעושה הוכחת ותנועה  על  מצוות  ונשים   .
פנויות בניהם   שהם  מהם  ויותר  האב  כמו 

האב  אם  נפשך,  ממה  בבית  יותר  ומצויות 
לא   תלמיד בגירסא  מאד  טרוד  הוא  אז  חכם 

מעשה   על  שעה  ובכל  עת  בכל  לעיין  יוכל 
ובהליכת  ומתן  במשא  טרוד  הוא  ואם  הנער 
בביתו   האיש  אין  הרוב  על  אז  דרכים, 

קורא היה  פרק  ברכות  גדולה  „-ובמסכת 
מן   יותר  לנשים  הקב"ה  שהבטיחן  הבטחות 
קומנה   שאננות  נשים  שנאמר  האנשים 

בוטחות בנות  קולי  אמרתי  שמענה   “האזנה 
א"ל רב לרבי חייא נשים במה זכיין באקרויי  
בבית   גברייהו  ובאתנויי  כנישתא  בבי  בנייהו 

רבנן מבי  לגברייהו  ונטרי  כי  “רבנן  ויען   .
על   מוטל  החיוב  כן  על  רכות  הנשים  טבע 
הנשים ללבוש כלי גבר, רצונו לומר, להיות  
ולהכות  מוסר  בשבט  להוכיח  לב  אביר  לה 

ב כי גם ישוע ויזעק לבלתי  אותו הכאות בטו
הרע מדרך  שיסור  עד  אליו  וילך    שמוע 

בדרך הטוב והישר. ודרך רמז  אני אומר ידי  
לומר,  רצונו  ילדיהן,  בשלו  רחמניות  נשים 
לבלתי   ילדיהן  על  שמרחמין  הנשים  אותן 
כלומר,   אותם,  מבשלות  הם  אותם  הכות 

אותם   שוחטים  היו  כאילו  אותם  ממיתות 
 בהמה חיה ועוף.                  ומבשלים אותם כבשר

ואם    ותמיד אב  בפי  שגור  תפילה  יהיה 
תורה  לומדי  שיהיו  זרעם,  על  להתפלל 
ע"ז  מאד  ויכון  טובות  מדות  ובעלי  וצדיקים 
וצאצאינו  אנחנו  "ונהיה  התורה  בברכת 
וצאצאי צאצאינו...". וכן בברכת אהבה רבה  
"אבינו אב הרחמן רחם עלינו ותן בליבנו...".  

וב גם על זרעו וזרע זרעו  עד עולם וכן  יחש
נלד  ולא  לריק  ניגע  לא  "למען  כשאומר 
תפילתו  יעשה  אלה  מקומות  בכל  לבהלה", 
קבע בכל לבבו ובכל נפשו. וכן איתא בילקוט  

"תנא דבי   -בפסוק  "בטח בה'..." , זה לשונו
אליהו מעשה  בכהן א' שהיו לו עשרה בנים 

ל יום היה  מאשה אחת ו' זכרים וד' נקבות ובכ
כדי   בלשונו  עפר  ומלחך  ומשתטח  מתפלל 
שלא יבוא א' מהם לידי עבירה ולא לידי דבר  
שלמה,  שנה  אותם  יצאת  לא  אמרו  מכוער.  
ישראל   את  הקב"ה  והעלה  עזרא  שבא  עד 
מבבל והעלה אותו הכהן ולא נכנס אותו כהן 
ופרחי   גדולים  כהנים  שראה  עד  לעולמו 

חמיש  עד  בניו  ומבני  מבניו  שנה כהונה  ים 
בטח   אומר  הוא  ועליו  לעולמו  נכנס  ואח"כ 

 בה' ועשה טוב".         
לשונו  וכתב וזה  חכמה"  וצריך „  -ב"ראשית 

שלא  ולשונו  פיו  לשמור  ביותר  ליזהר  אדם 
ידבר בפני בנו בדבר מגונה וכ"ש לעשותו אף  
הבן  בפני  עשאו  אם  הן  מגונה.  שהוא  פי  על 

וא או שלא בפני הבן מכל מקום יותר מגונה ה
בנו  בפני  מגונה  דבר  עשה  או  דבר  אם  האב 
האב   ישמע  ואם  כו'.  ממנו  בנו  ילמוד  שלא 
מאד   יתעבנו  אחרים,  שעשאהו  מגונה  דבר 
תבא   ויאמר  בגנותו,  ויפליג  הבן  בנו  בפני 
העושה   ועל  וכך  כך  שעשה  פלוני  על  קללה 
הבן  בעיני  הדבר  שיתגנה  כדי  כמעשהו, 
דבר  ישמע  ואם  בו.  ומכיוצא  ממנה    ויתרחק 
כתיבה   או  לימוד  כגון  אחרים  שעשו  משובח 
בנו  בעיני  ממנו  ישבחנו  בזה  וכיוצא  נאה 
וסופו   פלוני  זה שעשה  נאה דבר  ויאמר כמה 
כדי   בשבחו,  ויפליג  עליונה  מעלה  לירש 
דבר   סוף  כן.  לעשות  ויתאווה  הבן  שישמע 
ומן  שישתדל מאד להרחיק את בנו מהכיעור 

והישר החסידים  למדת  ויקרבנו  לו  ים  הדומה 
כגון  מהמצוות,  מצוה  האב   וכשיעשה  כו' 
בנו   לפני  יעשה  בו,  וכיוצא  לולב  שקושר 
וילמדנו לעשות כך כדי שיהיה המצוות תאב'  

 .  “כו'
לשון  חכמה"  וזה  "חנוך „–"ראשית 

של  דרכו  פי  על  לנער  תחנך  אם  לנער...", 
הנער מהו דרכו של הנער שלא ללמוד ושלא  

י אחר  ולרדוף  בטל  לישב  אלא  צר להתפלל 
הרע שנאמר "כי יצר לב האדם רע מנעוריו", 
נערותו  טבע  ועל  דרכו  על  אותו  תעזוב  אם 
כי   "גם  למוטב,  להחזירו  בידו  תמחה  ולא 
לו   שנעשה  מפני  ממנו",  יסור  לא  יזקין 
והיפך  מהן.  להמלט  יוכל  ולא  בטבע  הגבלות 
הטובות   לו  יהיה  בנערותו  תייסרנו  אם  מזה 
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ולפי   מהן  לפרוש  יוכל  ולא  הענין בטבעו  זה 
דרכו"  פי  על  לנער  "חנוך  לומר  רצונו  אין 
תשמח   אם  אומר,  שהוא  כמו  אלא  מצוה, 
על   כי  "דע  וכך,  בילדותך שתעשה כך  בחור 
כי   "גם  לנער...",  "חנוך  וכן  אלה...",  כל 
הראשון   הדרך  מאותו  יסור"  לא  יזקין 

 .  “שהורגל  בו עד כאן לשונו
שיהיה    כלל  בנו,  המייסר  לאב  יהיה  גדול 

בסתר   בטוח אף  הישר  בדרך  הולך  שהבן 
להדריכו   כחו  בכל  יראה  האב,  בפני  שלא 
דבר   לשונו  למדו  שנאמר  כמו  אמת  במדת 
אמת, ויגדיל לו לו עונש השקר אפילו בשיחה 
אמת   מהאומר  גדול  השכר  לו  ויתפאר  בטלה 
ויטיל מורא גדול עליו באם יוצא מפיו דבר א' 
נמצא,  גדולות.  התראות  בו  יתרה  שקר,  של 

היה מדה זו של אמת תקועה בלב הבן, אז  כשי
יקיים הבן כל מצוות אביו, כי ירא שישאלנו  
אביו עשית כך וכך, או מה המעשה הזה אשר 
כי   אמת,  היראה  מפני  לו  ישיב  והוא  עשית 
ועונשו  בדאי  ונמצא  וימצא   יאחז  אולי  ירא 
יהיה מרובה. ומכח שמוכרח לומר אמת נמצא  

. והנה פה מוכרח להיות סור מרע ועשה טוב
בירושלים העיר הקדש תבנה ותכונן במהרה 
עליון  מחסידי  חסיד  אצלי  רגיל  היה  בימינו, 
חללי  כל  לו  נותנים  היו  ואם  מהספרדים. 
מפיו דבר שאינו  מוציא  ח"ו  היה  דעלמא לא 
אמת בברור. וסיפר לי מנהג אביו בעודו היה  
איזה  שנעשה  קובלנא   ובא  ואחיו  הוא  נער 

אמר כהוגן  שלא  חטאו    ענין  על  שיודה  מי 
מהיום   יזהר  רק  לו  אמחול  אזי  אמת,  ויאמר 
שיכפור  ואיזה  באוולתו  ישנה  שלא  והלאה 
ואני  אחקור ואדרוש שאחז בשקר וכפר, אזי 
עשה,  וכן  כפלים.  בכפלי  עונשים  לו  אעשה 
איזה   עוד  מתנה,  לו  ונתן  לו  מחל  שהודה  מי 
ולהאחר  באמת  שהודה  בעבור  מטבעות, 

ג ענשים  ענשו  מגדל  ששקר  היה  כך  דולים. 
לקיים   האמת  קונה  והיה  האמת  במדת  לבניו 
טבע  הנ"ל  החסיד  בבנו  ונעשה  קנה"  "אמת 
איך  בדעת,  יעשה  ערום  וכל  עולמית.  האמת 
ובצדקות   טובים  במעשים  בניו  יגדל 

 ובחסידות ובכל מדות ישרות. 
ולמדתם    עתה לקיים  תורה  מכתר  אדבר 

האב   ימסור  זה  על  לדבר  בניכם  את  אותם 
ו וגופו ומאודו, ויוציא הוצאות הרבה על נפש

בניו לתלמוד תורה, לא יחשב בעיניו לכלום. 
ויוליכנו בדרך המוסר לספות לו  כתורא וגם 
מקטנותו  וישתדל  הבנתו.  לפי  פיוס  בדרך 
וכפי   שניו  וכח  הנער  כח  כפי  תורה  ללמדו 
מחנכו  לדבר  הנער  כשיודע  כיצד:  שכלו. 

"תורה   כמו  ובפסוקים  קודש  לנו בלשון  צוה 
בעניינים   ויפייסנו  ישראל"   ו"שמע  משה" 
שילך  כדי  להם  ומתאווה  התינוק  שאוהב 
במתנות   וימאס  וכשיגדיל  יפות  פנים  בסבר 
כפי  אחרות  לו  יתן  הראשונות  הקטנות 
לו   יאמר  זה  בכל  וימאס  יגדל  ואם  תאוותו. 
כך  ואחר  חשובה.  ואשיאך אשה  תורה  למוד 

לו יאמר  ביותר,  תורה  -כשיתגדל  ואז  למוד 
כך  ואחר  לך.  יתקרי  ורבי   ראש  תהיה 

לו יאמר  ביותר,  התורה  -כשיתגדל  בזכות 
ידריכו   כשיתחכם  כך  אחר  עדן.  לגן  תזכה 
בדרך  שילמוד תורה לשמה ולא בשביל שום  

ענין בעולם. ועל זה נאמר "מתוך שלא לשמה  
 בא לשמה".  

זכור  וענין   הלימוד  וסדר  הלימוד  מהות 
 תורה.אזכרנו אם ירצה ה' בעמוד ה

לתינוק  ויזהרו   מורא  יעשו  שלא  ואם  אב 
בדבר טמא, כמו לומר חתול או כלב יקח זה  
מינן  ובר  ברית כרותה לשפתיים  כי  התינוק, 
תיכף הקליפה אשר שם שמות הטומאה ההם  
הזה   בעולם  לתינוק  היזק  חשש  ויש  מצויים 
ירחק   נפשו  שומר  כן  על  לנשמתו.  כתם  וגם 

כ על  הסוד  לחכמי  מבואר  זה  קדוש  ודבר  ן 
כן   על  כולו.  אומר  כבוד  ובהיכלו  לו   יאמרו 
בביתו  הנפש  משלימות  ארץ  דרך  ביארתי 
האותיות/   שער  א'/  ]של"ה/חלק 

 [. )מג:(/דפוס יוזעפאף
דאימיה   .28 או  דאבוה  או  בשוקא  דינוקא  שותא 

מה שהתינוק מדבר בשוק מאביו או  „-רש"י]
 :([.]סוכה )נו.[ “מאמו...

 
 חיובו כלפיו 

להאכילו, להשקותו, לרחצו, האב זקוק לבנו   .1
 ([.במדבר"ר )יז,אלסוכו ולהלבישו ]

האב חייב בבנו למולו ולפדותו וללמדו תורה  .2
ויש אומרים  ולהשיאו אשה וללמדו אומנות   

הוא:   חיותיה  טעמא  מאי  בנהר:  להשיטו  אף 
אומנות   מלמדו  שאינו  כל  אומר  יהודה  רבי 
כאילו  אלא  ס"ד  ליסטות  ליסטות:  מלמדו 

ליסטו בינייהו  מלמדו  איכא  בינייהו  מאי  ת 
 ([]קידושין )כט.דאגמריה עיסקא:  

קטן   .3 בנו  את  להשיא  אדם  ]מכילתא  חייב 
 ([.משפטים )כא,י

בנו   .4 את  כשמל  משתה  לעשות  אדם  חייב 
 .]פדר"א כט[

אדם   .5 ובני חייב  בניו  ברגל     לשמח  ביתו 
 .]פסחים )קט.([

חייב אדם לתת כל ממונו ללמד תורה לעצמו  .6
 [. יד]ת' צו, ולבניו 

יהא אדם מתגלגל עם בנו עד י"ב שנה מכאן   .7
 ([. ]כתובות )נ.ואילך יורד עמו לחייו 

)יש  .8 הנשים  אומנות  בנו  את  אדם  ילמד  ולא 
אומר:  -גורסים מאיר  רבי  הנשים"(.  "בין 

נקיה   אומנות  בנו  את  אדם  ילמד  לעולם 
והנכסים  שהעושר   למי   ויתפלל   וקלה,  

שירות,  שלו, שאין אומנות שאין בה עניות וע
מן   עשירות  ולא  האומנות  מן  עניות  שלא 
שמעון  רבי  זכותו.  לפי  הכל  אלא  האומנות, 
בן אלעזר אומר: ראית מימיך חיה ועוף שיש  
בצער,  שלא  מתפרנסין  והן  אומנות?  להם 
והלא לא נבראו אלא לשמשני, ואני נבראתי  

קוני   את  שלא   –לשמש  שאתפרנס  דין  אינו 
וקפח מעשי,  שהורעתי  אלא  את  בצער!  תי 

פרנסתי. אבא גוריין איש צדיין אומר משום  
אבא  גוריא: לא  ילמד אדם  את  בנו חמר,  

שאומנותן                                                     וחנוני,  רועה  ספן,  קדר,  גמל, 
משמו:   אומר  יהודה  רבי  ליסטים.  אומנות 



 46 

כשרין,   רובן  והגמלין  רובן רשעים,  החמרין 
 .]קידושין )פב.([בן חסידים. הספנין רו

את  .9 אדם    ילמד  בשר               לא  בנו   
   .([.חולין    )פדויין  ]

 .([. ]סוטה )מטלא ילמד אדם את בנו יוונית  .10
למדך תורה דרך ארץ שאם יהיה לאדם בנים  .11

ישא  הוא  ואח"כ  תחילה  משיאן  יהא  גדולים 
 ([. ]ב"ר )ס,טזלו אשה 

טנים של אדם  מפני מה מתים בניו ובנותיו הק  .12
על  והתאבל  בכה  שלא  קטנים...מפני  כשהם 

 [. ]שבת )קה.(אדם כשר 
ועושין    .13 פרנסתן  גדילה  גדילין  כשהן  כלומר 

עליהן    להדאג  צריך  ואינך  ]עירובין  עמהן 
 .[.)נד.(, רש"י ד"ה הללו נוצצין

בנך   .14 ואין  בנך  קרוי  הישראלית  מן  הבא  בנך 
הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך אלא בנה  

יכא בנות ואמר רבינא שמה מינה בן בתך והא
הבא מן העובד כוכבים לא קרוי בנך. גמירי  

-רש"ידבנתא דההוא דרא אצטרויי אצטרו ]
עקרות„ ונעשו  זרע  מלקלוט  רחמן  .[  “ובקע 

שעשאום  עד  משם  זזו  דאמרי...לא  איכא 
 . ]יבמות )יז.([עובדי כוכבים גמורים 

אבדתו   .15 אביו  ואבדת  אבדתו  מתני' 
רבו  קודמת...אב של  רבו  ואבדת  אביו  דת 

ורבו   הזה  לעולם  הביאו  שאביו  קודמת 
שלמדו חכמה הביאו לחיי העוה"ב ואם אביו  
חכם של אביו קודמת. היה אביו ורבו נושאין 
משאוי מניח את של רבו ואח"כ מניח את של 
את  פודה  השבי  בבית  ורבו  אביו  היה  אביו. 
חכם   אביו  ואם  אביו  את  פודה  ואח"כ  רבו 

את   ]פודה  רבו  את  פודה  ואח"כ  ב"מ אביו 
 [.)לג.(

בית   .16 לו  שוכרין  לישא  שבא  יתום  ת"ר 
וכל כלי תשמישו ואחר כך  ומציעין לו מטה 
אשר   מחסורו  די  שנאמר  אשה  לו  משיאין 
יחסר לו די מחסורו זה הבית אשר יחסר זה 
מטה ושלחן לו זו אשה וכן הוא אומר אעשה  

 [. סז:(-]כתובות )סז.לו עזר כנגדו 
איש מדיר את בנו בנזיר ואין האשה מתני' ה .17

מדרת את בנה בנזיר כיצד גילח או שגילחוהו 
לו  היתה  קרוביו  שמיחו  או  מיחה  קרוביו 
בהמה מופרשת החטאת תמות והעולה תקרב  
ליום  ונאכלין  שלמים  יקרבו  ושלמים  עולה 
סתומין   לו מעות  היו  לחם  טעונין  ואינן  אחד 

ו  יפלו לנדבה מעות מפורשים דמי חטאת ילכ
עולה   דמי  מועלין  ולא  נהנין  לא  המלח  לים 
יביאו   שלמים  דמי  בהן  ומועלין  עולה  יביאו 
שלמים ונאכלין ליום אחד ואינן טעונין לחם:  
ר'  טעמא  מאי  לא  אשה  אבל  אין  איש  גמ' 
יוסי ברבי   ורבי  יוחנן אמר הלכה היא בנזיר 
חנינא אמר ריש לקיש כדי לחנכו במצות אי 

יש חייב לחנך בנו הכי אפי' אשה נמי קסבר א
בנה  את  לחנך  חייבת  האשה  ואין  במצות 
בנזיר  היא  הלכה  דאמר  יוחנן  לרבי  בשלמא 
אמטו להכי בנו אין בתו לא אלא לריש לקיש 
אינו   בתו  לחנכו  חייב  בנו  קסבר  בתו  אפילו 
חייב לחנכה בשלמא לרבי יוחנן דאמר הלכה 
לא  בנדרים  אין  בנזירות  אהכי  בנזיר  היא 

א לקיש  לריש  לא אלא  נמי  נדרים  פילו 
מיבעיא קאמר לא מיבעיא בנדרים דלית ליה  
ניוול  ליה  דאית  בנזירות  אפילו  אלא  ניוול 
יוחנן  לרבי  בשלמא  לחנכו  חייב  הכי  אפילו 
דאמר הלכה היא בנזיר היינו דקתני מיחה או 
חנינא  בר'  יוסי  לרבי  אלא  קרוביו  שמיחוהו 
אמר ריש לקיש כל כמיניהון קרובים דאמרין 

א תיגמריה מצות קסבר כל חינוך דלא  ליה ל
יוחנן  לרבי  בשלמא  ליה  ניחא  לא  חשיב 
מגלח   הכי  משום  בנזיר  היא  הלכה  דאמר 
אמר   חנינא  בר'  יוסי  לר'  אלא  הקפה  ועביד 
הקפה  קעביד  הא  במצות  לחנכו  כדי  ר"ל 
וחינוך  מדרבנן  הראש  כל  הקפת  קסבר 
מדרבנן ואתי חינוך דרבנן ודחי הקפה דרבנן 

לרבי   בנזיר בשלמא  היא  הלכה  דאמר  יוחנן 
אהכי מגלח מייתי קרבן אלא לרבי יוסי ברבי  
חנינא אמר ריש לקיש כדי לחנכו במצות הא 
בעזרה   חולין  קסבר  לעזרה  חולין  מייתי  קא 

 ([. כט.-]נזיר )כח:לאו דאורייתא 
עד היכן חייב אדם ללמד את בנו תורה אמר  .18

דן  בן  זבולון  כגון  שמואל  אמר  יהודה  רב 
א ותלמוד שלימדו  ומשנה  מקרא  אביו  בי 

אין  מקרא  למדו  מיתיבי  ואגדות  הלכות 
תורה  זו  מקרא  רבא  ואמר  משנה  מלמדו 
כזבולון בן דן ולא כזבולון בן דן כזבולון בן 
דן שלמדו אבי אביו ולא כזבולון בן דן דאילו 
ואגדות   הלכות  ותלמוד  משנה  מקרא  התם 
ואילו הכא מקרא לבד ואבי אביו מי מיחייב  

בני  והתני ולא  בניכם  את  אותם  ולמדתם  א 
בניכם ומה אני מקיים והודעתם לבניך ולבני 
תורה   בנו  את  המלמד  שכל  לך  לומר  בניך 
מעלה עליו הכתוב כאילו למדו לו ולבנו ולבן 
האי  כי  דאמר  הוא  הדורות  כל  סוף  עד  בנו 
תנא דתניא ולמדתם אותם את בניכם אין לי 

והודע ת"ל  מנין  בניכם  בני  בניכם  תם אלא 
לבניך ולבני בניך א"כ מה ת"ל בניכם בניכם  
בן   ולא בנותיכם אמר ריב"ל כל המלמד את 
קבלה  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  תורה  בנו 
מהר סיני שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך 
אלהיך  ה'  לפני  עמדת  אשר  יום  ליה  וסמיך 
לריב"ל   אשכחיה  אבא  בר  חייא  רבי  בחורב 

ליה לינוקא  דשדי דיסנא ארישיה וקא ממטי  
לבי כנישתא א"ל מאי כולי האי א"ל מי זוטר  
יום   ליה  וסמיך  לבניך  והודעתם  דכתיב  מאי 
מכאן  בחורב  אלהיך  ה'  לפני  עמדת  אשר 
ואילך רבי חייא בר אבא לא טעים אומצא עד  
דמקרי לינוקא ומוספיה רבה בר רב הונא לא  
לבית  לינוקא  דמייתי  עד  אומצא  טעים 

 [.]קידושין )ל.(מדרשא 
ואחריך   .19 לך  נכסי  לחבריה  ליה  דאמר  ההוא 

שכיב   הוה  ליורשו  ראוי  וראשון  לפלוני 
עיליש   רב  סבר  תבע  קא  שני  אתא  ראשון 
קמיה דרבא למימר שני נמי שקיל א"ל דייני 
דחצצתא הכי דייני לאו היינו דשלח רב אחא  
ה' בעתה  אני  עויא אכסיף קרי עליה  בר רב 
לאחרים  נכסיו  את  הכותב  מתני'    אחישנה: 
והניח את בניו מה שעשה עשוי אלא אין רוח  
חכמים נוחה הימנו רשב"ג אומר אם לא היו  
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גמ' איבעיא  זכור לטוב:  נוהגים כשורה  בניו 
לא   או  דרשב"ג  עליה  רבנן  פליגי  מי  להו 
היה  שלא  בן  לו  היה  יועזר  בן  דיוסף  ת"ש 
קם  דדינרי  עיליתא  ליה  הוה  כשורה  נוהג 

כליל גאדיל  בת  נסיב  אזיל  דינאי אקדשה  י 
מלכא אולידה דביתהו זבין לה ביניתא קרעה 
תמטייה   לא  ליה  אמרה  מרגליתא  בה  אשכח 
זיל   קלילי  בדמי  מינך  לה  דשקלי  למלכא 
את  תשיימה  ולא  גזברי  לגבי  אמטייה 
אלא  להדיוט  כמסירתו  לגבוה  דאמירתו 
בתליסרי   שמוה  אמטייה  אינהו  לשיימוה 
שית  איכא  שבע  ליה  אמרי  דדינרי  עליאתא 

הן    ליכא הרי  שית  לי  הבו  שבע  להו  אמר 
מוקדשות לשמים עמדו וכתבו יוסף בן יועזר  
דאמרי   ואיכא  שש  הכניס  ובנו  אחת  הכניס 
הוציא שבע   ובנו  יועזר הכניס אחת  בן  יוסף 
מדקא אמרי הכניס מכלל דשפיר עבד אדרבה 
עבד   שפיר  דלאו  מכלל  הוציא  אמרי  מדקא 
עלה  הוי  מאי  מינה  למשמע  ליכא  מהא  אלא 

שיננא    ת"ש יהודה  לרב  שמואל  ליה  דאמר 
מברא   ואפילו  אחסנתא  עבורי  בי  תיהוי  לא 
ת"ר  לברתא  מברא  וכ"ש  טבא  לברא  בישא 
נוהגין  בניו  היו  שלא  אחד  באדם  מעשה 
עוזיאל   בן  ליונתן  נכסיו  וכתב  עמד  כשורה 
מה עשה יונתן בן עוזיאל מכר שליש והקדיש 
שמאי   עליו  בא  שליש  לבניו  והחזיר  שליש 

יכול  במקלו   אתה  אם  שמאי  א"ל  ותרמילו 
להוציא את מה שמכרתי ומה שהקדשתי אתה  

 :([.]ב"ב )קלגיכול להוציא מה שהחזרתי 
הוצאת בניו כבר הזהירו רז"ל בפרק    בענין„ .20

הבנים.  בין  אדם  ישנה  שאל  דשבת,                                           קמא 
לאדם ליתן לבניו כפי יכולתו ממון רב   וראוי

ולהזדווג   והגון  חשוב  שידוך  לעשות  כדי 
ומיוחסת.   גדולה  ומשפחה  חכמים  לתלמידי 
והעיקר הקרן בעצמו, שיהיה הקרן קיים בכל 
ראיתי   אבל  חמודות.  ובכל  המדות  מעלות 
בבואם   עושר,  להם  כשיש  אבות  מקצת 
גדול   סך  אחד  לכל  לבניהם  נותנים  לימים, 
כפי  לעצמם  ומחזיקים  נשואים  שהם  אחר 

ש ימי  שיעורם  כל  די  להם  שיהיה  משערים 
אשר   שטות  והוא  גדול.  שטות  זהו  חייהם. 

יודע   מי  כי  גדולה.  עבירה  לידי  לבוא  יכול 
האב.  על  הגלגל  יתהפך  אולי  יום,  יולד  מה 
ואוי לאב שיבוא על שולחן בניו, כי הוא דבר 
אביהם,  את  מחזיקים  והבנים  הטבע  שנגד 
והוא עליהם כעול הכבד, אף שהוא העשירם, 

באים  כ זה  מכח  השבע.  כל  מהם  נשכח  בר 
וכל   חכם  כל  כן,  על  גדול.  עוון  לידי  הבנים 
לענין   רק  כזה,  יעשה  לא  הנולד,  את  הרואה 
וכשר  חשוב  שידוך  לעשות  נדוניה  ליתן 
לחלק  אבל  גדול.  תכלית  שזה  מפני  יעשה, 
ולתת מתנות גדולות אחר כך לא יעשה כלל,  

הזו כרעה  בעולם  רע  אין  כי  חייו,  ימי  ,  כל 
שאב או אם יסמכו על שולחן בניהם רע ומר  
כשבא   הלצה,  דרך  אומרים  שמעתי  כמוות. 
שולחן   על  לסמוך  וביתו  הוא  למצרים  יעקב 
אמר   כולם,  את  מכלכל  שהיה  הצדיק,  בנו 
הוא  כלומר,  ראותך,  אחרי  הפעם  אמותה 
לבוא   שהוכרחתי  כמוות,  קשה  בעיני 

אחד   אב  הדיוט,  במשל  אמרו  לראותך. 
ב עשרה  ועשרה   מפרנס  וברצון,  באהבה  ניו 

אחד   אב  וברצון  באהבה  מפרנסים  לא  בנים 
שלהם. על כן שום אב חכם לא יגרום בעצמו  
לא  אם  נפשיה,  ברעות  זו  מידה  לידי  לבוא 
מה' היתה זאת, אז די לצרה בשעתה, הרחמן 

האותיות/אות  ]  “יציל של"ה/ח"א/שער 
 [.ג'/)מד.(/ דפוס יוזעפאף

 
 נחת ממנו

ל .1 שהיה  לאדם  הרחיצו...והושיבו  משל  בן  ו 
על פתח של זונות, מה יעשה הבן ולא יחטא  

 ([]ברכות )לב.
 [.]קידושין )ע.(אוי לו לפוסל את זרעו  .2
נקבות, אשרי  .3 ובלא  זכרים  בלא  א"א לעולם 

נקבות  שבניו  מי  לו  אוי  זכרים  שבניו  מי 
 :([. ]קידושין )פב

אימתי אתה זכאי לראות את בני בניך? בזמן  .4
בנ  את  משיא  הקטנים  שאתה  ]ירו' יך 

 [.קידושין )א,ז(
תגר, שהבן  .5 קורא  יהא  לא  בן  לאדם  מת  אם 

 [. ת' תצא ב'מרצה אותו להקב"ה ]
הם   .6 גדולה  מתנה  כשרים  ד'  בנים  ]ביהמ"ד 

52.] 
בהו   .7 זכי  עלמא,  בהאי  לבנים  דזכי  נש  בר 

 למיעל לפרגודא בעלמא דאתי...לנחלת  ה'  
 ([.]זהר )א,קמו.דא ארץ החיים  .8

 
 אחר מותו

יזונו מי   .1 הבנות  מועטים  שמת....נכסין    
 [. ב"ב )קלט:(נים ישאלו על הפתחים ]הב ו

 [. עירובין )ע:(יורש כרעיה דאבוה ] .2
ת'  כל מה שאירע לו )לאברהם( אירע לבניו ] .3

 [. לך ט', ת"ב יב
ליוסף   .4 אירע  ליעקב  שאירע  מה  ]פס"ז  כל 

 [.ורש"י וישב )לז,ב(, ב"ר )פד,ו(
 בת-אב

 יחסו אליה
שכי .1 חנינא  קא רבי  הוה  לא  ברתיה,  ליה   בא 

תרנגולתא   דביתהו:  ליה  אמרה  עלה.  בכי 
מביתך?   תכלא   –אפיקת  תרתי,  לה:  אמר 

ועיורון  „-רש"י]ועיורא?   בנים  שיכול 
יוחנן   .[“הדמעה. רבי  כי הא דאמר  סבר לה 

הן,   דמעות  בן קצרתה: שש  יוסי  רבי  משום 
בכי  ושל  עשן  של  רעות.  ושלש  יפות  שלש 

וצר„-רש"י] אבל  ]שבת .[  “ה.מתוך 
 . )קנא:([

משל לבת מלכים שסרחה על אביה והיו לה  .2
כשהוא  לה,  והלכה  עליו  אותם  וטרפה  בנים 
ומי   לפניו  בתו  רואה  כאילו  אותם  רואה 

 [.  שמו"ר )ל,ה(שנוגע בהם נפרע ממנו  ]
משל לבת מלכים ששיחקה בסריס כעס ...על  .3

ולזנות   לשחוק  א"ע  ]שמו"ר  שהרגילה 
 [.)ל,יז(

]נדה ים בה, מתחרטת לי"ד  נקבה שהכל עצב .4
 [.)לא.(

 ([. ]ב"ב )קמא.בת תחלה סימן יפה לבנים  .5
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 [. ]ב"ב )קמא.(לדידי בנתן עדיפן לי מבנים  .6
 [. ]סוטה )יב.(עמרם הלך בעצת בתו  .7
והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה והמשיאן  .8

כי   וידעת  אומר  הכתוב  עליהם  לפרקן  סמוך 
 . ]יבמות )סב:([שלום אהלך 

א .9 שילבין  אפרוחים הרוצה  יאכילנה  בתו  ת 
 [.]כתובות )נט:(וישקנה חלב סמוך לפרקה 

אי בנתיה לא נסיבן, לא שביק בנתיה ומשדר   .10
 [. ]ב"ב )קמג:( לכלתיה 

ולכלתו                                                                                  .11 בנו  לחתנו  מלקרוא  נמנע  אדם  אין 
 [. ]ב"ר )פד,יט(בתו 

יפה  .12 בעין  לבתו  לתת  מצוי  אדם  יהא 
 [.]ירושלמי כתובות )ד,יב(

עמה  .13 מדבר  שאהיה  בתי  של  שבחה  אין 
 . ]שהש"ר )ג,טו([בפרהסיא 

אינן   .14 בנות  ובני  כבנים,  הן  הרי  בנים  בנות 
 [. ]ב"ר )צד,ו(כבנים 

 [. ]פדר"א לובני בנותיו של אדם כבניו  .15
בה   .16 רשות  לאביה  אין  שוב  ]נדה בגרה 

 [. )טז.(
בר .17 ]במקום    תירות  לא  ברתא  שבת  א 

 [. )קטז:(
תורה   .18 בתו  את  ללמד  אדם  )כ.( חייב  ]סוטה 

 [.במשנה
תורה       .19 בתו  אדם  ילמד  הל' לא  ]רמב"ם 

                                                                                                                                                                                                                                         ת"ת                                                                                                                          
 [.)א,יג(

ל אדם  מפני מה מתים בניו ובנותיו הקטנים ש .20
על   והתאבל  בכה  שלא  קטנים...מפני  כשהם 

 [. ]שבת )קה.(אדם כשר 
על  .21 ליהרג  עצמו  מוסר  אדם  שבעולם  בנוהג 

 [.]ת' וירא יבבנותיו ועל אשתו 
יישן   .22 לא  מפחדה  שוא,  מטמונת  לאביה  בת 

בנערותה   תתפתה,  שמא  בקטנותה  בלילה, 
נישאת   תינשא,  לא  שמא  בגרה  תזנה,  שמא 

קינה שמא תעשה שמא לא יהיו לה בנים, הז
 [. ]סנהדרין )ק:( כשפים 

 [.]כתובות )מג.(בתו עדיפא ליה מאלמנתו  .23
מחבבה   .24 והיה  יחידה  בת  לו  שהיתה  למלך 

זז   ולא  בתי,  אותה  קורא  היה  מדי.  יותר 
זז   ולא  אחותי,  אותה  שקרא  עד  מחבבה 

]שהש"ר פ"ג  מחבבה, עד שקרא אותה אמי  
 [.פס' יא )ב(

אבר   .25 טפלא  ברתא,  ליה  הוה  ביבי  אבר רב 
כותי  ההוא  הוה  זוזי.  מאה  ד'  בה  שקל 
זמנא  בחד  טפלה  ברתא,  דה"ל  בשבבותיה 
ומתה אמר קטלא ביבי לברתי. אמר רב נחמן  
טפלא.  בנתיה  בעיין  שיכרא  דשתי  ביבי  רב 
אנן דלא שתינן שיכרא לא בעיין בנתין טפלא  

 . ]מו"ק )ט:([
מקוואות  .26 לבנתיה  להו  עבד  דשמואל   אבוה 

 [. ]נדרים )מ:(מי תשרי ביומי ניסן ומפצי ביו 
אומר  .27 ללמד...ר"א  אדם  חייב  עזאי  בן  אומר 

תפלות   מלמדה  כאילו  תורה  בתו  המלמד  כל 
 [. ]סוטה )כא:(

בשטר   .28 בכסף,  בקדושיה  בבתו  זכאי  האב 
ידיה   ובמעשה  במציאתה  וזכאי  ובביאה 
אוכל  ואינו  גיטה  את  ומקבל  נדריה  ובהפרת 
הבעל   עליו  יתר  נישאת,  בחייה.  פירות 

 [. ]קידושין )י.(רות בחייה שאוכל פי
ניזבין אינש ברתיה ולא ניזיף בריביתא, מאי   .29

מוספא   והא  ונפקא  מגרעה  ברתיה  טעמא 
 [. קידושין )כ.(ואזלא ]

בין  .30 קטנה  בין  כלל  באשה  משתמשין  אין 
[ רגילה  „-רש"יגדולה  להיות  ילמדנה  שלא 

אנשים ]“בין  ערוה  באשה  -רש"י.[...קול 
ואם„ קולך'  את  'השמיעיני  אשאל    שנאמר 

 [.  ]קידושין )ע.(.[ “לשלומה תשיבני
צויתי. .31 לא  אשר  כתיב    וכתיב  בירמיה 

בפרשת בקבוק ובנו את במות )התופת אשר  
ואת(  )בנותיהם  את  לשרוף  הנם(  בן  בגיא 
דברתי   ולא[  ]צויתי  לא  אשר  באש  בניהם 
ולא עלתה על לבי שלא תאמרו הלא צוה כמו 
כן הקב"ה ליפתח ומישע ואברהם כי מעולם 

צויתי למישע לשרוף את בנו באש דכתיב    לא
תחתיו  ימלך  אשר  הבכור  בנו  את  ויקח 
נתכוון  ולשמים  החומה  על  עולה  ויעלהו 
כסבור היה לרצות להקב"ה והאי דכתיב על 
מילתא  לשיד  אדום  מלך  עצמות  שרפו 
אחרינא הוא ולא דברתי ליפתח מימים ימימה 
פנחס   מזכיר  ובתרגום  בישראל  חק  ותהי 

ויפתח הקב"ה   לגנאי  היה  לא  אלמא  לגנאי 
שלא   לפי  לגנאי  מזכירם  שהרי  בבתו  רוצה 

הנדר   לבטל  זה  אצל  זה  )ד.( הלכו  ]תענית 
 [.רש"י ד"ה וכתיב אשר, רש"י ד"ה ולא

לה   .32 יפחות  לא  סתם  בתו  את  המשיא  מתני' 
מחמשים זוז פסק להכניסה ערומה לא יאמר 
בכסותי   אכסנה  לביתי  כשאכניסנה  הבעל 

ית אביה וכן המשיא את  אלא מכסה ועודה בב
יש   אם  זוז  מחמשים  לה  יפחות  לא  היתומה 
אמר   גמ'  כבודה:  לפי  אותה  מפרנסין  בכיס 
אביי חמשים זוזי פשיטי ממאי מדקתני סיפא 
כבודה   לפי  אותה  מפרנסין  בכיס  יש  אם 
של   ארנקי  רחבה  אמר  כיס  מאי  ואמרינן 
צדקה ואי סלקא דעתין חמשים זוזי ממש אם 

יהבינ  כמה  בכיס  מינה  יש  שמע  אלא  לה  ן 
ויתומה שבאו   יתום  זוזי פשיטי ת"ר  חמשים 
כך   ואחר  היתומה  את  מפרנסין  להתפרנס 
דרכו  שהאיש  מפני  היתום  את  מפרנסין 
לחזור   דרכה  אשה  ואין  הפתחים  על  לחזור 
את   משיאין  לינשא  שבאו  ויתומה  יתום 
מפני   היתום  את  משיאין  כך  ואחר  היתומה 

איש: משל  מרובה  אשה  של  ת"ר   שבושתה 
יתום שבא לישא שוכרין לו בית ומציעין לו 
לו   משיאין  ואחר כך  כלי תשמישו  וכל  מטה 
די   לו  יחסר  אשר  מחסורו  די  שנאמר  אשה 
מחסורו זה הבית אשר יחסר זה מטה ושלחן  
עזר   לו  אעשה  אומר  הוא  וכן  אשה  זו  לו 

 [.סז:(-]כתובות )סז.כנגדו 
למימרא   .33 וכו':  זכר  אשתי  ילדה  אם  האומר 

יפא ליה מבן והא אמר ר' יוחנן משום דבת עד
הקב"ה   ליורשו  בן  מניח  שאינו  כל  רשב"י 
מלא עליו עברה שנאמר והעברתם את נחלתו 
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יום  שנאמר  עברה  אלא  העברה  ואין  לבתו 
עברה היום ההוא לענין ירושה בן עדיף ליה  
לענין הרווחה בתו עדיפא ליה ושמואל אמר 
הכא במבכרת עסקינן וכדרב חסדא דאמר רב  
איכא   לבנים  יפה  סימן  תחלה  בת  חסדא 
דלא  דאמרי  ואיכא  לאחהא  דמרביא  דאמרי 
שלטא ביה עינא בישא אמר רב חסדא ולדידי  
מני  הא  אימא  ואיבעית  מבני  לי  עדיפן  בנתן 
רבי   אילימא  יהודה  רבי  הי  היא  יהודה  ר' 
יהודה דבכל דתניא וה' ברך את אברהם בכל  

ה  רבי מאיר אומר שלא היה לו בת רבי יהוד 
אימור   שמה  ובכל  בת  לו  שהיתה  אומר 
לא  נמי  ברתא  יהודה  לרבי  ליה  דשמעת 
מי   מבן  דעדיפא  לאברהם  רחמנא  חסריה 
שמעת ליה אלא הא רבי יהודה דתניא מצוה 
בתורה   דעסקי  לבנים  וק"ו  הבנות  את  לזון 
את   לזון  מצוה  אומר  יהודה  רבי  ר"מ  דברי 
הא   אלא  ליתזלן  דלא  לבנות  וק"ו  הבנים 

ילדה ששה   דתניא  נוטל  הזכר  ונקבה  זכר 
דינרין והנקבה נוטלת שני דינרין במאי אמר  
רב אשי אמריתה לשמעתא קמיה דרב כהנא  
נקבה  מאתים  תחלה  זכר  דאמר  במסרס 
זכר   מנה  תחלה  נקבה  כלום  ולא  אחריו 
אחריה מנה וילדה זכר ונקבה ולא ידעינן הי 
ממה   מנה  שקיל  זכר  ברישא  נפק  מינייהו 

הוה מנה  אידך  בספק    נפשך  המוטל  ממון 
לו   אין  ונקבה  זכר  ילדה  דתניא  והא  וחולקין 
רבינא  אמר  לה  משכחת  היכי  מנה  אלא 

)קמא.([. ]ב"ב  שכיבא במבשרני  חנינא  רבי 
ליה ברתיה, לא הוה קא בכי עלה. אמרה ליה  

מביתך? אפיקת  תרנגולתא  אמר  -דביתהו: 
ועיורא?   תכלא  תרתי,  שיכול  „-רש"י] לה: 

הדמעה. ועיורון  הא    [.“בנים  כי  לה  סבר 
דאמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן קצרתה: 
שש דמעות הן, שלש יפות ושלש רעות. של 

.[  “מתוך אבל וצרה.„-רש"י] עשן ושל בכי  
 .  ]שבת )קנא:([

אמר   .34 יהודה  רב  אמר  אמו.  עם  אדם  מתייחד 
עם  ודר  אחותו,  עם  אדם  מתייחד  אסי:  רב 
דשמואל,   קמיה  אמרה  כי  בתו.  ועם  אמו 

ר להתייחד עם כל עריות שבתורה,  אמר: אסו
ואפילו עם בהמה. תנן: מתייחד אדם עם אמו  
ועם בתו, וישן עמהם בקירוב בשר; ותיובתא  
הא  וליטעמיך,  שמואל:  לך  אמר  דשמואל! 
עריות  כל  ושאר  וחמותו  אחותו  דתניא: 

בעדים;   –שבתורה   אלא  עמהם  מתייחד  אין 
תנאי   אלא  לא!   בעדים   שלא  אין,  בעדים 

דתניא, אמר רבי מאיר: הזהרו בי מפני היא;   
 . ]קידושין )פא:([בתי 

מעשה במרים בת בלגה שהמירה דתה והלכה  .35
ונשאה לסרדיוט אחד ממלכי יוונים כשנכנסו  
על  בסנדלה  מבעטת  היתה  להיכל  יוונים 

[ לוקוס  ואמרה  זאב „-רש"יהמזבח  הוא 
יווני מכלה “בלשון  אתה  מתי  עד  לוקוס   ].

ישראל...וכש של  בדבר  ממונן  חכמים  שמעו 
משמרתו   אומרים  ...ויש  טבעתה  את  קבעו 
ליה  קנסינן  ברתיה  לבוא...משום  שוהא 
לדידיה? אמר אביי אין, כדאמרי אנשי שותא  

דאימיה    או  דאבוה  או  בשוקא  דינוקא 
מה שהתינוק מדבר בשוק מאביו או  „-רש"י]

 . ]סוכה )נו:([.[. “מאמו...
וימין   .36 דוחה  שמאל  תהא  ואשה  תינוק  יצר 

 :([. סוטה )מז.(, זהר )ג,קעזמקרבת ]
 

 חובותיו
תורה   .1 בתו  את  ללמד  אדם  )כ.(  חייב  ]סוטה 

 .במשנה[
                                                                                                                                                                                                                                                    ]רמב"ם הל' ת"ת                                                                                                               לא ילמד אדם בתו תורה   .2

 .)א,יג([
ש ותתקיים מצוה  כמה בנים יהיו לאי-הלכה ד .3

זו בידו זכר ונקבה שנאמר זכר ונקבה בראם 
לא   אילונית  הבת  שהיתה  או  סריס  הבן  היה 

 קיים מצוה זו: 
זה -הלכה ה .4 בנים הרי  והניחו  ומתו  לו  נולדו 

הם   הרי  בנים  בני  ורביה  פריה  מצות  קיים 
ונקבה   זכר  הבנים  בני  בשהיו  בד"א  כבנים 
בן   שהזכר  אעפ"י  ונקבה  מזכר  באים  והיו 

תו והנקבה בת בנו הואיל והם משני בניו הן ב
אם  אבל  ורביה  פריה  מצות  קיים  הרי  באים 
זכר   מהן  אחד  והניח  ומתו  ובת  בן  לו  היו 

רמב"ם/"יד ונקבה עדיין לא קיים המצוה: ]
פרק   אישות/  הלכות  החזקה"/נשים/ 

 .ה[-טו/הלכות ד
 

 לזון אותה 
]כתובות   .1 קטנים  כשהן  ובנותיו  בניו  זן  אדם 

עד שש    )מט:([  בני  אבהע"ז    שיהו  ]שו"ע 
 . )עא,א([

אבל   .2 קטנים,  ובנותיו כשהן  בניו  זן  אדם  אין 
 [.]כתובות )סה:(זן קטני קטנים 

לאסתר   .3 מצא  )מרדכי(...ולא  חזר  אחת  פעם 
הוא   מניקה  והיה  מניקה,  ]ב"ר לאלתר 

 .)ל,ט([
4. [ בה  רשות  לאביה  אין  שוב  נדה בגרה 

 ([. )טז.
יש לו לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה ש .5

וילבש ויתכסה במה שיש לו ויכבד את אשתו  
ובניו יותר ממה שיש לו שהן תלויין בו והוא  

 . ]חולין )פד:([תלוי במי שאמר והיה העולם 
עליה  .6 שחט  בעלה  בבית  שהיא  בזמן  האשה 

בעלה  משל  תאכל  אביה  עליה  ושחט  בעלה 
שחט   אביה  בבית  לעשות  ראשון  רגל  הלכה 

ל במקום  עליה אביה ושחט עליה בעלה תאכ
 [. ]פסחים )פז.(שהיא רוצה 

 
 

 להשיאה
מפני מה לא נשא אדם את בתו? כדי שישא  .1

 [.]סנהדרין )נח:( קין את אחותו 
עליה  .2 ונותן  בתו  את  משיא  שאדם  פעמים 

מעות   עליה  שנוטל  ופעמים  ]ירו'  מעות 
 [. כתובות )ו,ז(

לה   .3 ותן  עבדך  שחרר  בגרה  ]פסחים  בתך 
 [. )קיג.(

וא מבקש לכנוס  כאדם שיש לו בת בוגרת וה .4
 [. ]רו"ר )ז,י(אותה אצל מי שמוצא 
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למה הדבר דומה? לאדם שיש לו בת בוגרת   .5
מי  לכל  )להשיאה(  לטורפה  מבקש  והוא 

 [.]ת' עקב ה'שמוצא 
והמדריך   בניו    ובנותיו      בדרך ישרה  .6

אומר   הכתוב  עליהם  לפרקן  סמוך  והמשיאן 
 [. ]יבמות )סב:(וידעת כי שלום אהלך 

ש .7 לאדם  קטנה  אסור  כשהיא  בתו  את  יקדש 
רוצה   אני  בפלוני  ותאמר  שתגדל  עד 

 [. ]קידושין )מא.(
למען   .8 אומר  הכתוב  לזקן...עליו  בתו  המשיא 

 [. ]סנהדרין )עו:(ספות 
עילה   .9 למצוא  מחזר  והיה  לאליעזר  היתה  בת 

 [.]ב"ר )נט,יב(להשיאה ליצחק 
יישן   .10 לא  מפחדה  שוא,  מטמונת  לאביה  בת 

תתפתה, שמא  בקטנותה  בנערותה   בלילה, 
נישאת  תינשא,  לא  שמא  בגרה  תזנה,  שמא 
שמא לא יהיו לה בנים, הזקינה שמא תעשה 

 [. ]סנהדרין )ק:( כשפים 
טפלא   .11 בנתיה   ן   י בעי שיכרא  דשתי  

 [. ]מו"ק )ט:(
 

 

 אב   -בן
 חיוביו לאביו 

דורון   .1 לאביו  מעלה  להיות  חייב  הבן  מה 
 . ]במדבר"ר )יז,א([

 [. :(מו"ק )כומשום כבוד אביו ואמו הוא ] .2
ובעל   .3 וחמיו  מאביו  חוץ  רוחץ  אדם  הכל  עם 

ורבו   אחותו  ובעל  )נא.(, אמו  ]פסחים 
 . שמחות יב[

 . ]כריתות )כח.([האב קודם לאם בכל מקום  .4
 . ]ב"ב )קח:([האב קודם לכל יוצאי ירכו  .5
ואם לברכת המקום   .6 השוה הכתוב ברכת אב 

 . ]קידושין )ל:([
המקום   .7 לכבוד  ואם  אב   כבוד  הכתוב  השוה 

 . ן )ל:([]קידושי
אוי לו למי שרואה את הוריו באומנות פגומה   .8

 . ]קידושין )פב:([
במקומו   .9 ישב  לא  כבוד?  ואיזהו  מורא  איזהו 

 . ]קידושין )לא:([
זקנו  .10 מכבוד  יותר  אביו  בכבוד  אדם  חייב 

 . ]ב"ר )צד,ה([
אביו   .11 כבכבוד  חמיו  בכבוד  אדם  חייב 

 . ]מכילתא יתרו )יח,ז([
מ .12 דברים:  ה'  )לאביו(  לו  חייב  אכיל, הבן 

מנהיג   מנעיל  מלביש,  ]עדיות משקה, 
 . )ב,ט([

האב   .13 את  לזון  הבן  את  קידושין כופין  ]ירו' 
 .)א,ז(, פס"ז )כד,ב([

אביך   .14 בכבוד  חייבים  ואמך  ]קידושין אתה 
 .)לא.([

אם  .15 הקדים  ובמורא  לאם  אב  הקדים  בכבוד 
]מכילתא יתרו לאב מלמד ששניהם שקולים  

 . )כ,יב([
מפנ  .16 לעמוד  מהו  רבו  והוא  אביו  בנו  י 

 . ]קידושין )לג:([

המכנה בעריות משתיקין אותו: תנא רב יוסף   .17
[ אמו  וקלון  אביו  תגלה  „-רש"יקלון  ולא 

 .  ]מגילה )כה.([.[  “שום קלון שבהן
ת"ר אמרו לו מת אביו וקרע מת בנו והוסיף,  .18

תחתון מתאחה עליון אינו מתאחה. מת אביו   
קרע  קורע  אחותו  מתה  אחיו  מת  אמו  מתה 

ריב"ב אומר על כולן קרע אחד  אחד לכולם  
מוסיפין   ואמו קרע אחד, לפי שאין  על אביו 

 . ]מו"ק )כו:([על קרע אביו ואמו 
טעמא   .19 מאי  בנהר:  להשיטו  אף  אומרים  ויש 

שאינו   כל  אומר  יהודה  רבי  הוא:  חיותיה 
מלמדו אומנות מלמדו ליסטות: ליסטות ס"ד  
אלא כאילו מלמדו ליסטות מאי בינייהו איכא  

מצות האב על בינייהו ד אגמריה עיסקא: כל 
הבן וכו': מאי כל מצות האב על הבן אילימא 
לבריה   למיעבד  אבא  דמיחייב  מצותא  כל 
למולו   בבנו  חייב  האב  והתניא  חייבות  נשים 
יהודה   רב  אמר  לא  אמו  אין  אביו  ולפדותו 
הבן   על  המוטלת  האב  מצות  כל  קאמר  הכי 
לעשות לאביו אחד אנשים ואחד נשים חייבין  

נא להא דת"ר איש אין לי אלא איש אשה תני
מנין כשהוא אומר תיראו הרי כאן שנים א"כ  
אשה  לעשות  בידו  סיפק  איש  איש  ת"ל  מה 
אין סיפק בידה לעשות מפני שרשות אחרים  
הקדים  לפיכך  בדברים  שמשדלתו  עליה 
וידוע   וגלוי  אם  לכיבוד  אב  כיבוד  הקב"ה 
מתיירא  שהבן  העולם  והיה  שאמר  מי  לפני 

תורה    מאביו שמלמדו  מפני  מאמו  יותר 
למורא   האם  מורא  הקב"ה  הקדים  לפיכך 
שאדם   בזמן  נחמן  דרב  קמיה  תנא  תני  האב 
יפה   הקב"ה  אמר  אמו  ואת  אביו  את  מצער 
דרתי   שאלמלי  ביניהם  דרתי  שלא  עשיתי 
העובר   כל  יצחק  ר'  אמר  ציערוני  ביניהם 
שכינה  רגלי  דוחק  כאילו  בסתר  עבירה 

השמים  ה'  אמר  כה  והארץ   שנאמר  כסאי 
אסור   לוי  בן  יהושע  רבי  אמר  רגלי  הדום 
זקופה   בקומה  אמות  ארבע  שיהלך  לאדם 
בריה  הונא  רב  כבודו  הארץ  כל  מלא  שנא' 
בגילוי   אמות  ארבע  מסגי  לא  יהושע  דרב 
בן   שאל  מראשי  למעלה  שכינה  אמר  הראש 
אומר  אבא  אליעזר  ר'  את  אחת  אלמנה 
  השקיני מים ואימא אומרת השקיני מים איזה 

ועשה   אמך  כבוד  הנח  ליה  אמר  קודם  מהם 
כבוד אביך שאתה ואמך חייבים בכבוד אביך  
בא לפני רבי יהושע אמר לו כך אמר לו רבי  
נתגרשה מהו אמר ליה מבין ריסי עיניך ניכר  
שבן אלמנה אתה הטל להן מים בספל וקעקע  
להן כתרנגולין דרש עולא רבה אפיתחא דבי  

מלכי ארץ כי נשיאה מאי דכתיב יודוך ה' כל  
אלא   נאמר  לא  פיך  מאמר  פיך  אמרי  שמעו 
ולא   אנכי  הקב"ה  שאמר  בשעה  פיך  אמרי 
עצמו  לכבוד  העולם  אומות  אמרו  לך  יהיה 
ואת   אביך  את  כבד  שאמר  כיון  דורש  הוא 
רבא  הראשונות  למאמרות  והודו  חזרו  אמך 
אמר מהכא ראש דברך אמת ראש דברך ולא 
שראש  ניכר  דברך  מסוף  אלא  דברך  סוף 
היכן   עד  עולא  מרב  מיניה  בעו  אמת  דברך 
כיבוד אב ואם אמר להם צאו וראו מה עשה  
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נתינה  בן  ודמא  עובד כוכבים אחד באשקלון 
פרקמטיא   חכמים  בקשו  אחת  פעם  שמו 
תחת   מונח  מפתח  והיה  שכר  ריבוא  בששים 
רב  אמר  ציערו  ולא  אביו  של  מראשותיו 
יהודה אמר שמואל שאלו את ר' אליעזר עד 

וד אב ואם אמר להם צאו וראו מה  היכן כיב
באשקלון  לאביו  אחד  כוכבים  עובד  עשה 
חכמים   ממנו  בקשו  שמו  נתינה  בן  ודמא 
אבנים לאפוד בששים ריבוא שכר ורב כהנא 
מתני בשמונים ריבוא והיה מפתח מונח תחת  
לשנה   ציערו  ולא  אביו  של  מראשותיו 
פרה   לו  שנולדה  שכרו  הקב"ה  נתן  האחרת 

ו חכמי ישראל אצלו אמר אדומה בעדרו נכנס
להם יודע אני בכם שאם אני מבקש מכם כל 
אני   אין  אלא  לי  נותנין  אתם  שבעולם  ממון 
שהפסדתי  ממון  אותו  אלא  מכם  מבקש 
בשביל כבוד אבא וא"ר חנינא ומה מי שאינו 
עאכו"כ   ועושה  מצווה  כך  ועושה  מצווה 
דאר"ח גדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה 

יוס רב  אמר  דהוה ועושה  מאן  ה"א  מריש  ף 
מן   פטור  סומא  דאמר  כר"י  הלכה  לי  אמר 
לא  דהא  לרבנן  טבא  יומא  עבידנא  המצות 
דשמעיתא  השתא  עבידנא  והא  מיפקידנא 
יותר  ועושה  מצווה  גדול  חנינא  דא"ר  להא 
ממי שאינו מצווה ועושה אדרבה מאן דאמר 
לי דאין הלכה כרבי יהודה עבידנא יומא טבא  

י אמר פעם אחת היה  לרבנן כי אתא רב דימ
גדולי   בין  יושב  והיה  זהב  סירקון של  לבוש 
רומי ובאתה אמו וקרעתו ממנו וטפחה לו על 
תני   הכלימה  ולא  בפניו  לו  וירקה  ראשו 
לאביו  מאכיל  יש  אבהו  דרבי  בריה  אבימי 
פסיוני וטורדו מן העולם ויש מטחינו בריחים  
ומביאו לחיי העולם הבא אמר רבי אבהו כגון  

בר  בני  אבימי  חמשה  כיבוד  מצות  קיים  י 
הוה  וכי  אביו  בחיי  לאבימי  ליה  הוה  סמכי 
אתא רבי אבהו קרי אבבא רהיט ואזיל ופתח  
חד   יומא  עד דמטאי התם  אין  אין  ואמר  ליה 
נמנם   ליה  אדאייתי  מיא  אשקיין  ליה  אמר 
איסתייעא  דאיתער  עד  עליה  קאי  גחין 
ודרש אבימי מזמור לאסף אמר ליה   מילתיה 

ב יעקב  דעד רב  אנא  כגון  לאביי  אבוה  ר 
ואמא  כסא  לי  מדלי  אבא  רב  מבי  דאתינא 
קביל  מאמך  א"ל  איעביד  היכי  לי  מזגה 
הוא  תורה  דבר  דכיון  תקבל  לא  ומאבוך 
חלשה דעתיה רבי טרפון הוה ליה ההיא אמא  
גחין  לפוריא  למיסק  בעיא  דהות  אימת  דכל 
וסליק לה וכל אימת דהות נחית נחתת עלויה  

משתבח וקא  ליה    אתא  אמרי  מדרשא  בי 
זרקה   כלום  כיבוד  לחצי  הגעת  לא  עדיין 
כי  יוסף  ולא הכלמתה רב  לים  בפניך  ארנקי 
הוה שמע קל כרעא דאמיה אמר איקום מקמי 
שכינה דאתיא אמר רבי יוחנן אשרי מי שלא 
אביו   מת  אמו  עברתו  כי  יוחנן  רבי  חמאן 
אביי   והאמר  איני  אביי  וכן  אמו  מתה  ילדתו 

ההי אם  לי  אסי  אמרה  רב  הואי  מרבינתיה  א 
בעינא   לי'  אמרה  זקינה  אמא  ההיא  ליה  הוה 
לך  נייעין  גברא  בעינא  לה  עבד  תכשיטין 
ואזל   שבקה  כותך  דשפיר  גברא  בעינא 

אבתריה  אזלה  דקא  שמע  דישראל  לארעא 
מהו לצאת  יוחנן אמר לי'  דרבי  אתא לקמיה 
מארץ לחוצה לארץ א"ל אסור לקראת אמא 

רח[ פורתא הדר אתא  מהו א"ל איני יודע ]את
אמר ליה אסי נתרצית לצאת המקום יחזירך  
חס  א"ל  אלעזר  דרבי  לקמיה  אתא  לשלום 
ושלום דלמא מירתח רתח א"ל מאי אמר לך  
ליה  אמר  לשלום  יחזירך  המקום  ליה  אמר 
אדהכי  לך  מברך  הוה  לא  דרתח  איתא  ואם 
לא   ידעי  אי  אמר  דקאתי  לארונא  והכי שמע 

בדו במותו בחייו  נפקי ת"ר מכבדו בחייו ומכ
יאמר  לא  למקום  אביו  בדבר  הנשמע  כיצד 
עצמי   בשביל  מהרוני  עצמי  בשביל  שלחוני 
פטרוני בשביל עצמי אלא כולהו בשביל אבא  
במותו כיצד היה אומר דבר שמועה מפיו לא 
מרי   אבא  אמר  כך  אלא  אבא  אמר  כך  יאמר 
שנים  תוך  מילי  והני  משכבו  כפרת  הריני 

ר זכרונו לברכה עשר חדש מכאן ואילך אומ
שם  משנה  חכם  רבנן  תנו  הבא  העולם  לחיי 
שם  לא  משנה  אינו  תורגמן  רבו  ושם  אביו 
אביו ולא שם רבו אבוה דמאן אילימא אבוה  

חיובא   בר  לאו  תורגמן  אטו  הוא  דמתורגמן 
 . )לב.([-]קידושין ))ל:(

מודר   .20 אביו  שהיה  באחד  חורון  בבית  מעשה 
לחביר ואמר  בנו  משיא  והיה  הנאה  ו  הימנו 

ואינן   במתנה  לך  נתונין  וסעודה  חצר  הרי 
עמנו  ויאכל  אבא  שיבא  כדי[  ]אלא  לפניך 
בסעודה אמר לו אם שלי הן הרי הן מוקדשין  
שלי  את  לך  נתתי  לא  לו  אמר  לשמים 
את   לי  נתת  לא  לו  אמר  לשמים  שתקדישם 
שלך אלא שתהא אתה ואביך אוכלין ושותין  
עון תלוי בראשו אמרו   ויהא  לזה  זה  ומרצין 

הקדישה ח שאם  שאינה  מתנה  כל  כמים 
 [.  ]ב"ב )קלד.(מוקדשת אינה מתנה 

 
 מזכה לו 

]ירו' מו"ק  נולד בן נתרפאה כל המשפחה      .1
 . )ג,ז( ב"ר )ק,ז([

לאבות  .2 עטרה  והבנים  לבנים  עטרה  האבות 
 .]ב"ר )סג,ב(, זהר )ג,לו.([

לבת   .3 קודמין  בן  של  ירכו  יוצאי  ]ב"ב  כל 
 . )קטו.([

מ .4 אביו  את  מציל  טוב  גיהנם בן  של  דינה 
 .]פס"ז ויקרא )א,ח([

 
 מושפע ממנו

ביישנין   .1 אבות  בני  מס'  רוב  סוף  ]ירו' 
 . קידושין, סופרים )טו,י([

בעוון אביו   .2 ]רש"י תצא  מי שאינו איש מת 
 . )כד,מז([

אתה ואביך חייבים בכבודי לפיכך לא תשמע  .3
]רש"י קדושים )יט,ג(,  לו לבטל את דברי  

 . יבמות )ה:([
 . ]יחזקאל )יח,כ([האב  בן לא ישא בעוון .4
המכנה בעריות משתיקין אותו: תנא רב יוסף   .5

[ אמו  וקלון  אביו  תגלה  „-רש"יקלון  ולא 
 ([. ]מגילה )כה..[  “שום קלון שבהן
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ת"ר אמרו לו מת אביו וקרע מת בנו והוסיף,  .6
תחתון מתאחה עליון אינו מתאחה. מת אביו   
קרע  קורע  אחותו  מתה  אחיו  מת  אמו  מתה 

"ב אומר על כולן קרע אחד  אחד לכולם ריב
מוסיפין   ואמו קרע אחד, לפי שאין  על אביו 

 [. ]מו"ק )כו:(על קרע אביו ואמו 
מעשה במרים בת בלגה שהמירה דתה והלכה  .7

ונשאה לסרדיוט אחד ממלכי יוונים כשנכנסו  
על  בסנדלה  מבעטת  היתה  להיכל  יוונים 

[ לוקוס  ואמרה  זאב „-רש"יהמזבח  הוא 
יווני לוקוס“בלשון  מכלה   .[  אתה  מתי  עד 

בדבר   חכמים  ישראל...וכששמעו  של  ממונן 
משמרתו   אומרים  ...ויש  טבעתה  את  קבעו 
ליה  קנסינן  ברתיה  לבוא...משום  שוהא 
לדידיה? אמר אביי אין, כדאמרי אנשי שותא  
דאימיה    או  דאבוה  או  בשוקא  דינוקא 

מה שהתינוק מדבר בשוק מאביו או  „-רש"י]
  .]סוכה )נו:([.[. “מאמו...

 
 תועלתו לאביו 

 . ]משלי )י,יא([בן חכם ישמח אב  .1
 [. ילקוט תורה רמז צה בן חכם כחצי חכם ] .2
באמת אמרו בן מברך לאביו...ואשה מברכת  .3

מארה  תבוא  חכמים  אמרו  לבעלה...אבל 
שלוחים  „-רש"י] לעשות  קונו  את  שמבזה 

לו  “כאלה מברכין  ובניו  שאשתו  לאדם   ].
 . ]סוכה )לח.([

 
 יחסו אליו 

 . ]סנהדרין )צז.([תבייש מאביו אין הבן מ .1
2. [ יברך  לא  אמו  ואת  יקלל  אביו  משלי  דור 

 .)ל,יא([
כל ימי הייתי משמש את אבא ולא שימשתי  .3

אותו א' ממאה ממה ששימש עשו את אביו  
 .]ב"ר )סה,יא([)רשב"ג( 

דמשיחא(   .4 )בעקבתא  באביו  קם  ]סוטה בן 
 . )מט:([

 . ]פסחים )קח.([בן אצל אביו בעי הסבה  .5
הבא .6 בנך  בנך   בן  קרוי  אינו  נכריה  על 

 . ]קידושין )סח:([
אפילו שאביו יקלל ואת אמו לא יברך...אל  .7

 . ]פסחים )פז:([תלשן את עבדך אל אדוניו 
נידון ע"ש סופו   .8 ומורה  סורר  ]סנהדרין בן 

 . )עא:([
בן שיש לו גיעגועים על אביו נוטל הרצועה  .9

בשמאלו   לו  וקושר  ימין  של  ]שבת  ממנעל 
 . )סו:([

עשר .10 שתים  אביו  בן  מבית  משה  נתלש  ה 
 . ]שמו"ר )ה,א([

בשער    .11 בתורה  ובנו...שעוסקין  האב  אפילו 
אחד נעשו אויבים זל"ז ואינם זזים משם עד 

 [.קידושין )ל:(שנעשים אוהבים זל"ז ]
עם הכל אדם רוחץ חוץ מאביו וחמיו ובעל  .12

מפני   באביו  מתיר  ור"י  אחותו  ובעל  אמו 
ינהו כבוד אביו והוא הדין לבעל אמו ואתו א

]פסחים וגזור בשני אחין משום בעל אחותו  
 .([.  )נא

את   .13 שאלו  שמואל  אמר  יהודה  רב  והאמר 
ר"א עד היכן כיבוד אב ואם אמר להם צאו  
לאביו   אחד  כוכבים  עובד  עשה  מה  וראו 
אחת   פעם  שמו  נתינה  בן  ודמא  באשקלון 
רבוא   בששים  לאפוד  אבנים  ממנו  בקשו 

וה רבוא  בשמונים  מתני  כהנא  רב  יו  שכר 
אביו   של  מראשותיו  תחת  מונחות  מפתחות 
והא   הענין  הפסיק  שהם  אבני  צערו  ולא 
ואבני מלואים כתיב דהדר ערביה ועוד קתני  
אדומה   פרה  לו  נולדה  אחרת  לשנה  סיפא 
נכנסו חכמי ישראל אצלו אמר להם  בעדרו 
כל   מכם  מבקש  אני  שאם  בכם  אני  יודע 
איני   עכשיו  לי  נותנין  אתם  שבעולם  ממון 

שהפסדתי מבקש   ממון  אותו  אלא  מכם 
 :([. כד-ע"ז )כד.בשביל אבא התם ]

אביו   .14 מאכיל  יש  אבא  בר  חייא  רבי  אמר 
מטחינו  ויש  העולם  מן  וטורדו  פסיוני 
מעשה  הבא.  עולם  לחיי  ומביאו  ברחיים 
לו   מביא   היה  ויום  יום  אחד שבכל  ביהודי 
ומשקהו,  והיה מאכילו  יונים  זוגות  בנו שני 

בני לו  אמר  אחד  זאת, ויום  כל  לך  מאין   ,
ויום אתה מאכילני שתי תורים?  יום  שבכל 
מה   אכול  עינא!  רע  כלבא  בנו  לו  ענה 
שהבאתי לך ומה יש לך לשאול מהיכן הוא  
לי? ויש מטחינו ברחיים ומביאו לחיי עולם  
גזרה   הבא: מעשה באדם אחד, שפעם אחת 
יעשה   ולא  בטל  שישב  אדם  שכל  המלכות, 

ורגליו.   ידיו  יקצצו  ויום  מלאכה  יום  בכל 
יום   במטה.  יושב  והוא  ברחיים  טוחן  הבן 
אבא  הבן:  אמר  המלך,  עבדי  נכנסו  אחד 
מצאוהו   במטה,  אשכב  ואני  ברחיים  טחון 
והביאוהו   במטה  יושב  שהיה  המלך  עבדי 
וזה הביאהו   ורגליו,  ידיו  וקצצו  לפני המלך 

הבא   עולם  אביו   לחיי  את  שהציל 
)אייזנשטיין( ]  המדרשים    אוצר   

 [.  455-456דברות עמודים עשרת ה
מאכיל  .15 יש  אבהו  דרבי  בריה  אבימי  תני 

לאביו פסיוני וטורדו מן העולם ויש מטחינו 
הבא   העולם  לחיי  ומביאו  בריחים 

 ([. )לא:-קידושין )לא.(]
 

 מחייבו 
 . ]מכות )ח:([האב גולה ע"י הבן       

 
 ירושה

מיתת  .1 לאחר  אלא  יורשים  אינם  הבנים  מה 
 .]כתובות )מט.([האב 

 
כבמוחזק   .2 בראוי  שנים  פי  נוטל  הבכור  אין 

 .]ב"ב )נה.([
המת   .3 דברי  לקיים  היורשין  את  ]ירו'  כופין 

 .גיטין )א,ה([
 בן נוטל פי שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי  .4
 . ]ב"ב )קכב:([שנים בנכסי האם  .5
]ת"ב  בן קודם לכל אדם למלא מקום אבותיו   .6

 .ורש"י אחרי )טז,לב([
ב"ב לשדה אחוזה ]בן קם תחת אביו ליעדה ו .7

 . )קח:([
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הנרצע והנמכר לנכרי אינו עובד לא את הבן   .8
 .]ב"מ )עא.([ולא את הבת 

הנרצע והנמכר לנכרי אינו עובד לא את הבן   .9
 .]ב"מ )עא.([ולא את הבת 

כפה  .10 מכרה  אחת  פעם  לי  היתה  זקינה  אמא 
תנא   היום  קידוש  לי  והביאה  שבראשה 
כשמת   יין  גרבי  מאות  ג'  לו  הניחה  כשמתה 

ייןהו גרבי  אלפים  שלשת  לבניו  הניח   א 
 . ]מגילה )כז:([

 

 

 אם-בן
 [. ]ב"ב )קיד:(אין הבן יורש את אמו בקבר  .1
 [. ]רשב"ם ב"ב )קיג:(יורש כרעיה דאמיה  .2
ואם לברכת המקום   .3 השוה הכתוב ברכת אב 

 [. ]קידושין )ל:(
המקום   .4 לכבוד  ואם  אב  כבוד  הכתוב  השוה 

 [. קידושין )ל:(]
קיי  .5 אדם  של  שאמו  זמן  הוא  כל  כרוך  מת 

]רש"י   באשתו  מתנחם  הוא  ומשמתה  אצלה 
 חיי שרה )כד,סז([ 

אביך   .6 בכבוד  חייבים  ואמך  ]קידושין  אתה 
 [.)לא.(

 ([. ]משלי )י,א בן כסיל תוגת אמו  .7
 [.]כלה רבה א'בני נדה סופן להצטרע  .8
 [. ]יבמות )יב:(בנים הרי הם כסימנים  .9
בעלי  .10 ממנה  ועמדו  הודיה,  פלך  תפסה  לאה 

תפ רחל  כל  הודיה.  ועמדו  שתיקה,  פלך  סה 
 [. ב"ר )עא,ח(בניה בעלי מסטירין ]

 [.]משלי כגאל תבוז כי זקנה אמך  .11
 עם הכל אדם רוחץ חוץ מאביו וחמיו ובעל  .12

מפני   באביו  מתיר  ור"י  אחותו  ובעל  אמו 
והוא הדין לבעל אמו ואתו אינהו  כבוד אביו 

אחותו   בעל  אחין משום  ]פסחים וגזור בשני 
  [.)נא.(

אד .13 אמר  מתייחד  יהודה  רב  אמר  אמו.  עם  ם 
עם  ודר  אחותו,  עם  אדם  מתייחד  אסי:  רב 
דשמואל,  קמיה  אמרה  כי  בתו.  ועם  אמו 
אמר: אסור להתייחד עם כל עריות שבתורה, 
ואפילו עם בהמה. תנן: מתייחד אדם עם אמו 
ועם בתו, וישן עמהם בקירוב בשר; ותיובתא 

הא   וליטעמיך,  שמואל:  לך  אמר  דשמואל! 
א עריות דתניא:  כל  ושאר  וחמותו  חותו 
בעדים;    –שבתורה   אלא  עמהם  מתייחד  אין 

תנאי    אלא  לא!   בעדים   שלא  אין,  בעדים 
היא;  דתניא, אמר רבי מאיר: הזהרו בי מפני  

 .]קידושין )פא:([בתי 
ענה  .14 ממנה  והוליד  אמו  על  צבעון  שבא 

 ([. ]פסחים )נא.
האם   .15 לאחי  דומים  בנים  )קי.(, רוב  ]ב"ב 

 . ן )ד,א(, שמו"ר )ז,ד([ירו' קידושי
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  מעלותיה ומידותיה הטובות 
 כסוי הראש:  

אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש  .1
 [.כתובות )עב.(]

וזימנין  .2 ראשייהו  דמיכסי  זימנין  אנשים 
מיכסו,   לעולם  נשים  אבל  רישייהו,  דמיגלי 

 [.נדרים )ל:(קטנים לעולם מיגלו ]ו
מכוסות   .3 ראשיהן  ישראל  בנות  ]ספרי דרך 

 [. נשא )ח,יח(
 [.]כתובות )עב.(בנות ישראל מכסות ראשן  .4
להן  .5 גנאי  ראש  שגלוי  ישראל  לבנות  מכאן 

נשא   זהר  ועי'  )ה,יח(,  נשא  ]רש"י 
 :([. )קכח

]ת'  לא ראו קורות ביתי שערות ראשי מימי   .6
 [.)ג,קכו( אחרי ז', יומא )מז.(, זהר

 
 

 צניעות
דרבי   .4 ברתיה  מאיר  דר'  דביתהו  ברוריה 

בי   זילא  לו  אמרה  הוואי  תרדיון  בן  חנינא 
מילתא דיתבא אחתאי בקובה של זונות. שקל  
תרקבא דדינרי ואזל אמר אי לא איתעביד בה 
איסורא מתעביד ניסא...אזל נקט נפשיה כחד 
ליה  אמרה  לי  השמיעני  לה  אמר  פרשא 

לה אמר  אנא  אמרה    דשתנא  מטרח  מטרחנא 
ש"מ   אמרה  מינאי  דשפירן  טובא  נפישין  לו 
לא עבדא איסורא, כל דאתי אמרה ליה הכי. 

 . ]ע"ז )יח.([
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צנועה   .5 זו  כלה  ת' מה  )ד,כב(,  ]שהש"ר 
 [. תשא טז, בשמו"ר )מא( מצנעת עצמה

 [. ]סוטה )י.()תמר( כסתה פניה בבית חמיה   .6
 [. ]ברכות )ג:(אשה בדברא לא שכיחא  .7
לצ .8 דרכה  לאנסה(  אשה  רוצה  )כשנכרי  רוח 

 [. ]ירו' ע"ז )ב,א(
צניעותא   .9 סינר...משום  חוגרת  ]ב"ק  אשה  

 [. )פב.(
היא   .10 וזו  בפה  תובע  ואיש  בלב  תובעת  אשה 

 [. ]עירובין )ק:(מדה טובה בנשים 
לבר   .11 דביתה  מתרעא  נפקה  לא  צנועה  אתתא 

 . ]זהר )ב,קעא:([ 
לעניי  .12 ריפתא  ויהבא  בביתא  שכיחא  אתתא 

 [.ענית )כ:(תומקרבא הנייתה ]
זהב   .13 ממשבצות  פנימה  מלך  בת  כבודה  כל 

 [. תהלים )מה,יד( לבושה ]
כשאשה מצנעת את עצמה בתוך הבית ראויה  .14

 [.]ת' וישלח ו'להנשא לכהן גדול 
דינין  .15 בתי  אחרי  לחזור  אשה  של  דרכה  אין 

 ([.]גיטין )מא.(, ירו' יבמות )ז,א
הפתחים  .16 על  לחזור  אשה  של  דרכה  אין 

 [. ]כתובות )סז.(
]ירו ין דרכה של אשה לצאת למדינת הים  א .17

 [. יבמות )י,ו(
על  .18 להתבזות  ישראל  בנות  של  דרכן  אין 

 [.]ב"ב )נז:(הכביסה )ערומות( 
 
 
 
 
לבתי  .19 ללכת  ישראל  בנות  של  דרכן  אין 

]רו"ר תיאטראות ולבתי קרקסאות של גויים  
 .)ב,כג([

בטילה   .20 לישב  אשה  דרך  כתובות  אין  ]ירו' 
 [. )ה,ו(

דא .21 מילי  כל  להדדי נשי,  סדרן  להו  ית 
 [.]גיטין )מה.(בביהכ"ס 

יחוד   .22 משום  בביהכ"ס,  מספרות  נשים 
 [ ]סנהדרין )יט.(

רחל  .23 רבקה  שרה  נינהו?  מאן  באהל  נשים 
 [. ]סנהדרין )קה:(ולאה 

שאוג .24 ישראל  דות...שמגידות  בנות 
לבעליהן   פסחים פתחיהן  )כא:(,  ]עירובין 

 [.)פז.(
עבירה   .25 לדבר  אשה  שתבע  באחד  מעשה 

לו   סאה   אמרה  ארבעים  לך  יש  כלום  ריקא 
 [.]ברכות )כב.(שאתה טובל בהן מיד פירש 

מעומד   .26 עומדות  בה  ראה  צניעות  רות...דבר 
[ מיושב  ליטלן  „-רש"יונופלות  שחה  ואינה 

 [.]שבת )קיג:( .[ “משום צניעות
וכולן  .27 לקמחית   לה  היו  בנים  שבעה  ת"ר 

מה   חכמים  לה  אמרו  גדולה  בכהונה  שמשו 
מימי לא ראו  עשית שזכית לכך אמ רה להם 

קורות ביתי קלעי שערי אמרו לה הרבה עשו  
 [. ]יומא )מז.(כן ולא הועילו 

היתה   .28 צנועה  אמנו  ששרה  ]ב"מ להודיע 
 [. )פו:(

לא יגרע מצדיק עיניו בשכר צניעות שהיתה  .29
ובשכר   שאול  ממנה  ויצא  זכתה  ברחל  בה 
ממנו  ויצאת  זכה  בשאול  בו  שהיה  צניעות 

 [. ]מגילה )יג:(אסתר 
לבניו כש .30 פוסק  לאדם  גדולה  פוסק  הקב"ה 

שנאמר  הדורות  כל  סוף  עד  בניו  ולבני 
)וגו'( ואם הגיס דעתו   ויגבהו  ויושיבם לנצח 
בזקים   ואם אסורים  הקב"ה משפילו שנאמר 

 .]מגילה )יג:([וגו' 
מתני' דרך בנות ישראל משמשות בשני עדים  .31

שלישי   מתקנות  והצנועות  לה  ואחד  לו  אחד 
על שלו טמאין וחייבין   לתקן את הבית נמצא

וחייבין   טמאין  אותיום  שלה  על  נמצא  קרבן 
טמאין   זמן  לאחר  שלה  על  נמצא  בקרבן 
מספק ופטורים מן הקרבן איזהו אחר זמן כדי 
ואח"כ מטמאה   פניה  ותדיח  מן המטה  שתרד 
ר"ע   בועלה  את  מטמאה  ואינה  לעת  מעת 
חכמים   מודים  בועלה  את  מטמאה  אף  אומר 

כת ברואה  עקיבא  את  לרבי  שמטמאה  ם 
 [.  ]נדה )יד.(בועלה 

אתתא לא תיקו להדיא באנפי ינוקא )להטיל  .32
 [.  ברכות )מד:(מים( ]

אדם נושא אשה...בא להזדקק לה אומרת לו  .33
איזה   פורש,  והוא  ראיתי  אדומה  כשושנה 

 [.שהש"ר )ז,ז(כותל יש  ביניהם ]
ולא  .34 הבית  בתוך  יושבת  להיות  אשה  צריכה 

ו עצמה  תכשל  שלא  לרחוב,  תביא   תצא  לא 
 [.  ת' וישלח ה'מכשול לבני אדם ]

35. [ מבושם  כשהוא  יצא  ברכות  לא  ו',  דא"ז 
 .  )מג:([

אשה   .36 ואין  הפתחים  על  לחזור  דרכו  איש 
 [. כתובות )סז.(דרכה לחזור ]

לכבש  .37 דרכה  אין  ואישה  לכבוש  דרכו  איש 
 [.יבמות )סה.(, קידושין )לה.(]

 [.כתובות )טז.(רוב נשים בתולות נישאות ] .38
נדתה, רוח חכמים  כל המ .39 נוולת עצמה בימי  

 .  אדר"נ )ב,א([נוחה הימנה ]
ליעקב  .40 ענתה  והיא  המטה  תחת  נכנסה  רחל 

פתיחה איכ"ר כד, כדי שלא יכיר קול לאה ]
 [. ועי' מגילה )יג:(, ב"ר )ע,יז(

היא  „ .41 הצניעות  מהר"ל/ ]  “ קדושה כי 
 [.   "נתיבות עולם"/נתיב הצניעות סוף פ"א

 ([. קידושין )פב.לא תלמד אשה סופרים ] .42
43. [ בעלה  בפני  פנים  מעיזה  אשה  גיטין אין 

 [.  )סד:(
 [.  ירו' שבועות )ד,א(אין אשה דנה ] .44
מתמצעין...האשה  .45 ולא  ממצעין  אין  ג' 

 [.  פסחים )קיא:( ]
בתורה .46 תקרא  לא  הצבור -אשה  כבוד  מפני 

 [.  מגילה )כג:(]
לא   .47 זמ"ז,  פנים  מראה  הקב"ה  שינה  אלמלא 

את  מכירות  ישראל  בנות  ואין   היו  בעליהן, 
[ נשותיהם     את  מכירין  אדר"נ הזכרים 

 ([. )ד,ו
כותית  .48 לההיא  חזייה  אהבה  בר  אדא  דרב 

[ בשוקא  כרבלתא  לבישא  -ערוךדהוית 
דתרנגולא „ כרבלתא  כגון  אדום  בגד  פירוש 

שהוא  בו  להתכסות  ישראל  בנות  דרך  שאין 
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עבירה  לדבר  ומביא  דבת “פריצות  סבר   ].
 [.רכות )כ.(בישראל היא קם קרעיה מינה ]

 
 למה נמשלה

לגן   .1 שנמשלה  אשה,  אלא  גן  ]פדר"א אין 
 [.כא

בה   .2 נמשלה  התורה  טובה  ]יבמות     אשה 
 [.  )סג:(

3. [ בה  נמשלה      גיהנם  רעה  יבמות  אשה 
 [. )סג:(

חידתי  .4 מצאתם  לא  בעגלתי  חרשתם    לולא 
 . ]שופטים )יד,יח([

 [.]ירמיה )מו,כ(עגלה יפהפיה מצרים  .5
על דוד כעגלה  מיכל בת שאול היתה חביבה   .6

 [.   סנהדרין )כא.(]
אוכל„ .7 הוא  אם הלחם אשאר  ]בראשית   “כי 

)לט,ו([. אמרו חז"ל שהאשה נמשלה ללחם, 
כמו שכתב כאן רש"י. וכן אמר יתרו לבנותיו  

לחם„ ויאכל  לו  אחת “קראנה  ישא  שמא   ,
כל הנושא אשה  „-מכן לאשה. ובגמרא אמרו

העולם  לכל  חרשו  כאילו  לו,  הוגנת  שאינה 
. ובאורו, שהלחם הוא  חיי נפש  “מלח  וזרעו

בו   ובגמרא אמרו שיש  האדם.  לקיום  ונצרך 
שגם   אמרו  אבל  בינה.  לאדם  לחונן  סגולה 
לו   אפשר  שאי  ואמרו  לעולם,  נצרך  המלח 
הוא,   ביניהם  החלוק  מלח.  בלי  לעולם 
הוא   והמלח  העיקרי,  המאכל  הוא  שהלחם 
תפל,  המאכל  יהיה  יחסר,  אם  בלבד.  תבלין 

לא ניתן  הסאה אך  תוגדש  אם  אבל  כילה. 
ניתן  יהיה  ולא  התבשיל,  יוקדח  במלח, 
הטובה  האשה  נמשלה  לאוכלו…לפיכך 

והרעה רעתה?  -ללחם,  הי  מה  כי  למלח.  
במינון -שהיא מביעה ביקורת, תרעומת, כעס

הנכון זה יועיל, ישפר ויכוון. אולי אף יגוון. 
את   תקדיח  הגבול,  את  תעבור  אם  אבל 

"בני הרב  זצ"ל   התבשיל…ואמר  שלמה" 
אינו   ביניהן  ההבדל  שבמרוקו:  ממידלת 
אלא   הן,   אותיות  אותן  ומלח  לחם  מהותי. 
שבחוסר   לך,  מהופך…לומר  שבסדר 
התאמה, במינון ובעיתוי הלא נכונים, עלולה  
עד  גדושה  במידה  למלח,  מלחם  להפוך  היא 

כאילו חרשו לכל העולם כולו וזרעו „-בלי די
 [.מעין השבוע. ]“מלח

 
 וותחיבוב מצ 

מאותן  .1 שיצאו  אוכלוסין  למנות  יוכל  מי 
המצוות   את  ומחבבות  חוטפות  שהן  )נשים( 

 [.]ת' בלק יב, ת"ב כ'
של   .2 ואשתו  תפילין  הניחה  שאול  בת  מיכל 

[ לרגל  עלתה  ירו' יונה  )צו.(,  עירובין 
מכילתא/בא   )כב,ה(,  פס"ר  )ב,ג(,  ברכות 

)כב,ה( יב"ע/דברים  על  -)יג,ט(.  עוברת 
 [. לאו

הית .3 זקנה  כפה  אמא  מכרה  פעם  לי,  ה 
היום   קידוש  לי  והביאה  ]מגילה שבראשה 

 [. )כז:(
המולידות   .4 והולכות  עניות,  שהיו  מהן  יש 

של  מבתיהם  ומזון  מים  ומגבות  במצרים 

לעניות   ונותנות  ובאות  ]שמו"ר עשירות 
 [. )א,יט(

בנים   .5 שבעה  לה  שהיו  אחת  באשה  מעשה 
ע"ז.   עבוד  לגדול:  אמר  שר,  לפני  והביאום 

כופר...יצתה בת קול ואמרה אם    אמר: איני  
שמחה   א'  הבנים  גיטין  70]ביהמ"ד   ,

 [. )נז:(
יותר   .6 הארץ  את  מחבבות  שהיו  נשים 

המרגלים   גזירת  נגזרה  לא  ועליהן  מהגברים 
 [.   ]ת' פנחס ז, רש"י פנחס )כו,סד(

אותן  .7 זנות  היו  שבירושלים  יקרות  נשים 
ובניהן  האימהות  )את  אותן  ומפרנסות 

 [.ת )קו.(]כתובולטהרת פרה( 
מתנדבות   .8 היו  שבירושלים  יקרות  נשים 

 [.]סנהדרין )מג.(ומביאות אותן 
בנות ישראל החמירו על עצמן, אפילו רואות  .9

נקיים  ז'  עליהן  יושבות  כחרדל  דם  טיפת 
 [.  ]ברכות )לא:(, נדה )סו.(

לבי   .10 בנייהו  באקרויי  זכיין?  במה  נשים 
 [. ]ברכות )יז.(כנישתא 

שאוגדות...שמ  .11 ישראל  פתחיהן בנות  גידות 
 .  ]עירובין )כא:(, פסחים )פז.([לבעליהן 

דמאי?   .12 זכות  כו'.  שנים  ג'  תולה  זכות  ויש 
כך. „-רש"י] כל  זכות    [“מגינה  אילימא 

בתורה.„-רש"י]דתורה   עוסקת  ,  [“שהיתה 
זכות  אלא  היא!  ועושה  מצווה  אינה  הא 
כולי  מגנא  מי  דמצוה  זכות  דמצוה, 

תו זכות  לעולם  אמר:  רה  האי?...רבינא 
ולא שעוסקת בתורה אלא שטורחת  „-רש"י]

שיעסקו. ובבעלה  אינה [“בבנה  ודקאמרת   ,
מפקדא  לא  דפקודי  נהי  ועושה!  מצווה 

בניכם  „-רש"י] את  אותם  ולמדתם  דכתיב 
דאינה   וכיון  בנותיכם  את  ולא  יא(  )דברים 

ועושה. כמצווה  גדול  שכרה  אין  ,  [“מצווה 
ומתניין   דמקרין  שטורחות  „-רש"י]באגרא 

ניהן להביאן לבית הספר לקרוא מקרא  על ב
בנייהו ונטרן להו לגברייהו  [  “ולשנות משנה.

מדרשא   מבי  דאתו  וממתינות  „-רש"י]עד 
ללמוד   אחרת  לעיר  שיוצאין  לבעליהן 

בהדייהו?  [“תורה. פלגאן  לא  מי  ]סוטה , 
 .)כא.([

 ([.שבת )קנב.אשה ]-שמחת לב  .13
שלשה זנו לשם שמים: בנות לוט, תמר ורות   .14

 [. מע"ת דף מז ח'] המואביה
 

 מזכות ועוזרות לבעליהן ולכל העם
בבנ"א  .1 חלקו  שיהיה  ללפידות  לו  גרם  מי 

דבורה      אומר  הוי  לעוה"ב?  וזכה  כשירים 
 [.]תדא"ר ט'אשתו 

מאותן  .2 שיצאו  אוכלוסין  למנות  יוכל  מי 
המצוות   את  ומחבבות  חוטפות  שהן  )נשים( 

 [.]ת' בלק יב, ת"ב כ'
ע ועשתה אותו הלכה )החסידה( ונשאה לרש .3

 [. ]ב"ר )יז,יב(צדיק הוי שהכל מן האשה 
כלו  .4 כבר  עובדיהו,  של  אשתו  זכות  אלולא 

 [.]ת' תשא ה'ישראל באותה שעה 
על   .5 ונקראו  ישראל  על  נפשה  נתנה  אסתר 

 [. ]שמו"ר )ל,ד(שמה 
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מעמידתו   .6 עיניו  לאדם...מאירה  עוזרתו  אשה 
 [.]יבמות )סג.(על רגליו 

ותו דור נגאלו בזכות נשים צדקניות שהיו בא  .7
 [.  ]סוטה )יא:(בני ישראל ממצרים 

ישראל  .8 בני  זכו  שפתים  בין  תשכבון  בשכר 
מצרים   שמו"ר  לביזת  )יא:(,  ]סוטה 

 [. )א,מג(
שמנדדות  .9 חכמים  תלמידי  של  נשותיהן  אלו 

]יומא שינה בעולם הזה וזוכות לעולם הבא.  
 [.)עז.(

שלשה פרנסים טובים עמדו לישראל אלו הן   .10
ומרי ואהרן  ניתנו משה  טובות  מתנות  וג'  ם 

 [.]תענית )ט.(על ידם ואלו הן באר וענן ומן 
באו אף וחמה ובלעוהו )=למשה( ולא שיירו  .11

צור   ציפורה  'ותקח  מיד  רגליו  אלא  ממנו 
ממנו'  'וירף  מיד  בנה'  ערלת  את  ותכרות 

 [. ]נדרים )לב.(
צפורה משונה במעשיה וביופיה מכל הנשים   .12

ונוחה   וחסידה  בהעלונאה  תך  ]ספרי 
 [.   )יב,א(

לקח'  .13 אשר  הכושית  האשה  אודות  'על 
צפורה  והלא  שמה  כושית  וכי  לב(  )במדבר 
אף  בעורה,  משונה  כושית  מה  אלא  שמה, 

 [. ]מו"ק )טז:(ציפורה משונה במעשיה 
חזיתיה   .1 הוה  שבוע  כלבא  דבן  רעיא  ר"ע 

רב   לבי  אזלת  לך  מקדשנא  אי  א"ל  ברתיה 
 [. כתובות )סב:(]

אות .14 משקין  ליהרג  לבונה   היוצא  של  קורט  ו 
בכוס של יין כדי שתטרף דעתו, שנאמר 'תנו 
נשים  ותניא  נפש'  למרי  ויין  לאובד  שכר 
ומביאות   מתנדבות  היו  שבירושלים  יקרות 

 [. ]סנהדרין )מג.( אותן 
הנישואין  אחר  בעלה  את  שהרשת  האשה 
זה מותר בד"א בשהיו לו   שימנע עונתה הרי 

ם  בנים שכבר קיים מצות פריה ורביה אבל א 
לא קיים חייב לבעול בכל עונה עד שיהיו לו  
תורה  של  עשה  מצות  שהיא  מפני    בנים 

רמב"ם/"יד  ] ורבו    פרו   נאמרש 
אישות/פרק   החזקה"/נשים/הלכות 

 .   טו/הלכה א[ 
 

 צדקניות 
מכאן לנשים צדקניות שלא היו בפיתקה של   .1

 [. ]סוטה )יב.(חוה 
אשה   .2 עם  להשיח  הקב"ה  נזקק  לא  מעולם 

ה צדקת ]ירו' סוטה רפ"ז,  אלא     עם    אות
רבקה  )כ,יב([,  ]ב"ר  חוה  )מח,כג([,  ב"ר 

 [. ]מ"ת )ט,ז(, ב"ר )סג,ח(
כל הנשים הצדקניות, דבר עמהן הקב"ה, על    .3

]פס"ז  ידי  מלאך,  ועם שרה על  פי  הדבור  
 [. חיי שרה )כג,א(

ועיקר   .4 צדקת  בעולם  יחידה  היתה  שרה 
 . ]במדבר"ר )יד,כג([האמהות ועקרת הבית 

 [ ]ב"ר )פד,ב(גיירת את הנשים שרה מ .5
נתגיירו   .6 כל בני מצריות שהניקה שרה, כולן 

 [. ]ת"ב וירא ל"ח

ולבסוף   .7 לאומתה  שרי  נעשית  בתחלה  שרה 
כולו   העולם  לכל  שרה  ]ברכות נעשית 

 [. )יג.(
נעשה   .8 צלפחד(  )בנות  הן  שצדקניות  מתוך 

 [. ]ב"ב )קיט:(להן נס כיוכבד 
הם,   .9 דרשניות  היו,  חכמניות  צלפחד  בנות 

קטנה   אפילו  היו,  שקולות  היו,  צדקניות 
]ב"ב שבהן לא נישאת פחות מארבעים שנה  

 [. )קיט:(
ראויה היתה פרשת נחלות ליכתב ע"י משה,   .10

]ב"ב  אלא שזכו בנות צלפחד ונכתב על ידן  
 [. )קיט.(

 [.]ב"ב )טז.(פנינה לשם שמים נתכוונה  .11
מהני   .12 למשמע  איכא  גברוותא  הלכתא  כמה 

 [.  (]ברכות )לא.קראי דחנה 
אלולא    .13 ואמרה:  הטובים  במעשיה  קנאתה 

 [.]ב"ר )עא,ט(שהיא צדקת לא היתה יולדת 
ומקומה   .14 רשע  ואחות  רשע  בת  היתה  רבקה 

ממעשיהם   למדה  ולא  רשע  ]ב"ר       אנשי 
 [. )סג,ד(

הוא   .15 שלה  ושלכם  שלי  ]כתובות  שבקוה! 
 :([.)סג

כדי   .16 בעליהן,  לפני  מתו  צדקניות  הנשים  כל 
אחריהן   יתבזו  שרה  ]שלא  חיי  פס"ז 

 ([.)כג,ג
צפורה משונה במעשיה וביופיה מכל הנשים   .17

ונוחה   וחסידה  בהעלותך  נאה  ]ספרי 
 [.   )יב,א(

לקח'  .18 אשר  הכושית  האשה  אודות  'על 
צפורה  והלא  שמה  כושית  וכי  לב(  )במדבר 
אף  בעורה,  משונה  כושית  מה  אלא  שמה, 

 [.  ]מו"ק )טז:(ציפורה משונה במעשיה 
גיור .19 חסידות  נשים  אסנת, יש  הגר,  ות: 

        שע יהו ]ילק"ש/צפורה,   שפרה,    פועה      
 [. רמז ט

בצדקות  .20 גדולות  ישרות  נשים  עשרים ושלש 
 [.190]ביהמ"ד ג' היו בישראל 

בנים   .21 שבעה  לה  שהיו  אחת  באשה  מעשה 
ע"ז.   עבוד  לגדול:  אמר  שר,  לפני  והביאום 

אם     ואמרה  קול  בת  כופר...יצתה  איני  אמר: 
שמחה   א'  ]בהבנים  גיטין  70יהמ"ד   ,

 [. )נז:(
22. [ ותעש  והדר  הגורן  סכה „-רש"יותרד  שם 

ולבשה שמלות נאות שלא יפגשו בה כשהיא  
 [. ]שבת )קיג:([ “מקושטת ויאמרו זונה היא

מיום שברא הקב"ה את עולמו לא היה אדם  .23
והודתו  לאה  שבאתה  עד  לקב"ה  שהודה 

 [. ]ברכות )ז:(
כבשן  .24 תוך  אל  עצמו  שיפיל  לאדם  לו  נוח 

אש ואל ילבין פני חברו ברבים מנלן מתמר ה
 [. ]ברכות )מג:(

שלשה פרנסים טובים עמדו לישראל אלו הן   .25
ניתנו  טובות  מתנות  וג'  ומרים  ואהרן  משה 

 [.]תענית )ט.(על ידם ואלו הן באר וענן ומן 
26. [ לדורות  קבעוני  אסתר  להם  -רש"ישלחה 

.[ שלח לה “ליו"ט ולקרייה להיות לי לשם„
מעוררת את  האומות   קנאה  לבין  עלינו 

 . ]מגילה )ז.([
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בין  .27 אל  שנשבו  וארוסתו  בארוס  מעשה 
לו  אמרה  לזה  זה  והשיאום  כוכבים  העובדי 
בבקשה אל תגע בי שאין לי כתובה ממך ולא  
להן   אמרה  וכשמת  מותו.  יום  עד  בה  נגע 
סיפדו לזה שפטפט ביצרו יותר מיוסף, דאילו  
כל  והאי  שעתא  חדא  אלא  היה  לא  ביוסף 

וי באשתו  יומא  מטה...והא  בחדא  ומא...והא 
 [.]גיטין )נז.(

מעשה בבנו ובבתו של ר' ישמעאל בן אלישע   .28
שניהם   נזדווגו  לימים  אדונים  לשני  שנשבו 
במקום אחד זה אומר יש לי עבד שאין כיופיו 
שאין  שפחה  לי  יש  אומר  וזה  העולם  בכל 
ונשיאם   בוא  אמרו  כיופיה  כולו  העולם  בכל 

בוולדות   ונחלק  לזה  זה  זה  לחדר  הכניסום 
ישב בקרן זוית זה וזו ישבה בקרן זוית זה זה  
אומר אני כהן בן כהנים גדולים אשא שפחה 
גדולים   כהנים  בת  כהנת  אני  אומרת  וזאת 
אנשא לעבד ובכו כל הלילה כיון שעלה עמוד 
השחר הכירו זה את זה ונפלו זה על זה וגעו 
בבכיה עד שיצאה נשמתן ועליהן קונן ירמיה 

אלה מים    על  יורדה.  עיני  עיני  בוכיה  אני 
וצפנת   אחת  באשה  מעשה  לקיש  ריש  אמר 
ביופיה   צופין  שהכל  צפנת  שמה  פניאל  בת 
לפני  ששימש  גדול  כהן  של  בתו  פניאל  בת 
למחר   הלילה  כל  בה שבאי  ולפנים שנתעלל 
הלבישה שבעה חלוקים והוציאה למוכרה בא 
אדם אחד שהיה מכוער ביותר אמר לו הראני 

אמר לו ריקא אם אתה רוצה ליקח   את יופיה
לו  אמר  כולו  העולם  בכל  כיופיה  שאין  קח 
אף על פי כן הפשיטה ששה חלוקים ושביעי  
רבונו   לפניו  אמרה  באפר  ונתפלשה  קרעתה 
של עולם אם עלינו לא חסת על קדושת שמך  
בת   ירמיה  קונן  ועליה  הגבור למה לא תחוס 
עמי חגרי שק והתפלשי באפר אבל יחיד עשי  

השודד  לך   יבא  פתאום  כי  תמרורים  מספד 
עלינו עליך לא נאמר אלא עלינו כביכול עלי  
רב   אמר  יהודה  רב  אמר  שודד.  בא  ועליך 
ונחלתו  ואיש  וביתו  גבר  ועשקו  דכתיב  מאי 
רבו   באשת  עיניו  שנתן  אחד  באדם  מעשה 
)רבו(   הוצרך  אחת  פעם  הוה  דנגרי  ושוליא 
ללות אמר לו שגר אשתך אצלי ואלונה שיגר 

תו אצלו שהה עמה שלשה ימים קדם ובא אש
אצלו אמר לו אשתי ששיגרתי לך היכן היא  
ושמעתי  לאלתר  פטרתיה  אני  לו  אמר 
מה   לו  אמר  בדרך  בה  נתעללו  שהתינוקות 
אעשה אמר לו אם אתה שומע לעצתי גרשה  
אלווך  אני  לו  אמר  מרובה  כתובתה  לו  אמר 
הוא   הלך  וגרשה  זה  עמד  כתובתה  לה  ותן 

הגיע זמנו ולא היה לו לפורעו  ונשאה כיון ש
הם  והיו  בחובך  עמי  ועשה  בא  לו  אמר 
עומד  היה  והוא  ושותין  ואוכלים  יושבים 
מעיניו   נושרות  דמעות  והיו  עליהן  ומשקה 
ונופלות בכוסיהן ועל אותה שעה נתחתם גזר  
אחד  בנר  פתילות  שתי  על  לה  ואמרי  דין 

 [. ]גיטין )נח.(
אל  .29 שלחה  והיא  מוצאת  היא  דכתיב   מתמר 

 [. ]ב"מ )נט.(חמיה 

רות  .30 מהן  לי להוציא  יש  טובות  שתי פרידות 
ק"ו   דברים  והלא  העמונית  ונעמה  המואביה 
הקב"ה   חס  טובות  פרידות  שתי  בשביל  ומה 
של  בתו  החריבן  ולא  גדולות  אומות  ב'  על 
רבי אם כשרה היא וראויה היא לצאת ממנה 

]ב"ק דבר טוב על אחת כמה וכמה דהוה חיה 
 [. )לח:(

סמך .31 אדעתיה    לא  שמעון  ברבי  אלעזר  רבי 
ליה   מייכי  הוו  באורתא  יסורי  עליה  קביל 
שיתין  מתותיה  נגדי  לצפרא  נמטי  שיתין 
משיכלי דמא וכיבא למחר עבדה ליה דביתהו  
הות   ולא  וברי  להו  ואכיל  לפדא  מיני  שיתין 
כי   מדרשא  לבי  למיפק  דביתהו  ליה  שבקא 
להו   אמר  באורתא  רבנן  לדחקוהו  דלא  היכי 

רעיי בואו בצפרא אמר להו זילו מפני  אחיי ו
אמרה   דביתהו  שמעה  חד  יומא  תורה  ביטול 
ממון  כלית  עילויך  להו  מייתית  קא  את  ליה 
נשא  לבית  אזלה  אימרדה  אבא  בית  של 
ליה   עיילו  ספונאי  ]שיתין[  הנך  ואתו  סליקו 
ועבדו  ארנקי  שיתין  נקיטי  כי  עבדי  שיתין 
חד   יומא  להו  ואכיל  לפדא  מיני  שיתין  ליה 
קא  מאי  באבוך  בקי  זילי  לברתה  לה  אמרה 
עביד האידנא אתיא אמר לה זילי אמרי לאמך  
היתה  אנפשיה  קרי  משלהם  גדול  שלנו 
כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה אכל ושתי  
שיתין   לקמיה  אייתו  מדרשא  לבי  נפק  וברי 
רבנן   מרנני  קא  הוה  טהרינהו  דמא  מיני 
אמר   ספק  חד  בהו  לית  דעתך  סלקא  ואמרי 

א ואם להו  זכרים  כולם  יהיו  הוא  כמותי  ם 
לאו תהא נקבה אחת ביניהם היו כולם זכרים  
אמר  תניא  שמיה  על  אלעזר  ר'  להו  ואסיקו 
זו  רשעה  ביטלה  ורביה  פריה  כמה  רבי 
לה   אמר  נפשיה  ניחא  קא  הוה  כי  מישראל 
ולא   עלי  דרתיחי  בדרבנן  ידענא  לדביתהו 
ולא  בעיליתאי  אוגנין  שפיר  בי  מיעסקי 

מ נחמני  תידחלין  בר  שמואל  א"ר  ינאי 
דאישתעיא  יונתן  דרבי  אימיה  לי  אישתעיא 
לא  שמעון  ברבי  אלעזר  דרבי  דביתהו  לה 
ותרין   מעשרין  טפי  ולא  סרי  מתמני  פחות 
סליקנא   הוה  כי  בעיליתא  אוגניתיה  שנין 
מעיננא ליה במזייה כי הוה משתמטא ביניתא  
ריחשא  חזאי  חד  יומא  דמא  אתי  הוה  מיניה 

מאו נפיק  לי  דקא  איתחזי  דעתאי  חלש  ניה 
בחלמא אמר לי לא מידי הוא יומא חד שמעי  
בזילותא דצורבא מרבנן ולא מחאי כדבעי לי 
אבבא  קיימי  הוו  לדינא  תרי  בי  אתו  הוו  כי 
קלא   נפיק  מילתיה  ומר  מילתיה  מר  אמר 
איש   חייב  אתה  פלוני  איש  ואמר  מעיליתיה 
מינציא  קא  הוה  חד  יומא  זכאי  אתה  פלוני 

הדי שבבתא אמרה לה תהא כבעלה  דביתהו ב
שלא ניתן לקבורה אמרי רבנן כולי האי ודאי 
לאו אורח ארעא איכא דאמרי רבי שמעון בן 
יוחאי איתחזאי להו בחלמא אמר להו פרידה  
אחת יש לי ביניכם ואי אתם רוצים להביאה  
אצלי אזול רבנן לאעסוקי ביה לא שבקו בני  
אלעזר  רבי  ניים  דהוה  שני  דכל  עכבריא 
רעה   חיה  סליק  לא  בעיליתיה  שמעון  ברבי 
הוה  דכיפורי  יומא  מעלי  חד  יומא  למתייהו 
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ואסקוהו   בירי  לבני  רבנן  שדרו  טרידי  הוו 
אשכחוה  דאבוה  למערתא  ואמטיוה  לערסיה 
עכנא  לה  אמרו  למערתא  לה  דהדרא  לעכנא 
עכנא פתחי פיך ויכנס בן אצל אביו פתח להו 
כלי  ליה  שלחה  באשתו  לדבר  רבי  שלח 

תמן שנ  חול  בו  ישתמש  קודש  בו  שתמש 
זייניה כולבא  אמרין באתר דמרי ביתא תלא 
דבתורה  נהי  לה  שלח  תלא  קולתיה  רעיא 
גדול   מי  טובים  במעשים  אבל  ממני  גדול 
ממני שלחה ליה בתורה מיהא גדול ממך לא 
ידענא במעשים ידענא דהא קביל עליה יסורי  
בתורה מאי היא דכי הוו יתבי רבן שמעון בן  

יאל ורבי יהושע בן קרחה אספסלי יתבי  גמל
ורבי אארעא  קמייהו רבי אלעזר בר' שמעון 
מקשו ומפרקו אמרי מימיהן אנו שותים והם 
ספסלי  להו  עבדו  קרקע  גבי  על  יושבים 
גמליאל   בן  שמעון  רבן  להן  אמר  אסקינהו 
מבקשים   ואתם  ביניכם  לי  יש  אחת  פרידה 
רבי   להן  אמר  לרבי  אחתוהו  הימני  לאבדה 

ומי  יהוש יחיה  אב  לו  שיש  מי  קרחה  בן  ע 
אלעזר  לרבי  נמי  אחתוהו  ימות  אב  לו  שאין 
חשביתו   קא  אמר  דעתיה  חלש  שמעון  ברבי 
רבי   אמר  הוה  כי  יומא  ההוא  עד  כוותי  ליה 
ברבי   אלעזר  רבי  ליה  מסייע  הוה  מילתא 
לי   יש  כי הוה אמר רבי  ואילך  שמעון מכאן 
להשיב אמר ליה רבי אלעזר ברבי שמעון כך 

השתא וכ תשובתך  היא  זו  להשיב  לך  יש  ך 
ממש  בהן  שאין  חבילות  תשובות  היקפתנו 
חלש דעתיה דרבי אתא א"ל לאבוה אמר ליה  
בני אל ירע שהוא ארי בן ארי ואתה ארי בן  
הן   ענוותנין  שלשה  רבי  דאמר  והיינו  שועל 
ואלו הן אבא אמרי רבנן כולי האי ודאי לאו  
בן  שמעון  רבי  דאמרי  איכא  ארעא  אורח 
יוחאי איתחזאי להו בחלמא אמר להו פרידה  
אחת יש לי ביניכם ואי אתם רוצים להביאה  
אצלי אזול רבנן לאעסוקי ביה לא שבקו בני  
אלעזר  רבי  ניים  דהוה  שני  דכל  עכבריא 
רעה   חיה  סליק  לא  בעיליתיה  שמעון  ברבי 
הוה  דכיפורי  יומא  מעלי  חד  יומא  למתייהו 

וא בירי  לבני  רבנן  שדרו  טרידי  סקוהו  הוו 
אשכחוה  דאבוה  למערתא  ואמטיוה  לערסיה 
עכנא  לה  אמרו  למערתא  לה  דהדרא  לעכנא 
עכנא פתחי פיך ויכנס בן אצל אביו פתח להו 
כלי  ליה  שלחה  באשתו  לדבר  רבי  שלח 

חול   בו  ישתמש  קודש  בו  ]ב"מ  שנשתמש 
 [. )פד:(

בזכות נשים צדקניות שהיו באותו דור נגאלו  .32
 ([.:סוטה )יאבני ישראל ממצרים ]

 
 נשים כשרות 

ב'  .1 לת"ת  יוצאין  התלמידים  אומרים:  חכמים 
וג' שנים שלא ברשות. אמר רבא: סמכו רבנן 
עובדא  ועבדי  אהבה  בר  אדא  אדרב 
שכיח  הוה  רחומי  דרב  הא  כי  בנפשייהו. 
אתי   דהוה  רגיל  הוה  במחוזא,  דרבא  קמיה 
חד   יומא  דכיפורי.  יומא  מעלי  כל  לביתיה 

יתהו השתא  משכתיה שמעתא, הוה מסכיא דב
אתי השתא אתי, לא אתא, חלש דעתה אחית  

אפחית   באיגרא,  יתיב  הוה  מעינה,  דמעתא 
איגרא מתותיה ונח נפשיה. עונה של תלמידי  
חכמים אימת? אמר רב יהודה אמר שמואל:  

לע"ש.   א'/מע"ש  יתן   /תהלים  פריו  אשר 
הונא,   –בעתו   ואיתימא רב  יהודה,  אמר רב 

זה המשמש   נחמן:  מטתו מע"ש  ואיתימא רב 
לע"ש. יהודה בריה דר' חייא חתניה דר' ינאי 
הוה, אזיל ויתיב בבי רב, וכל בי שמשי הוה  
אתי לביתיה, וכי הוה אתי הוה קא חזי קמיה  
שמעתא,  משכתיה  חד  יומא  דנורא.  עמודא 
רבי  להו  אמר  סימנא,  ההוא  חזי  דלא  כיון 
לא  קיים  יהודה  שאילמלי  מטתו,  כפו  ינאי: 

הוא עונתו.  י'/י  ביטל  שיוצא    /קהלת  כשגגה 
ליה   איעסק  רבי  נפשיה.  ונח  השליט  מלפני 
לבריה בי רבי חייא, כי מטא למיכתב כתובה  
פסולא  ח"ו  רבי:  אמר  דרביתא.  נפשה  נח 
אתי   רבי  במשפחות,  ועיינו  יתיבו  איכא? 
משמעי  אתי  חייא  ורבי  אביטל,  בן  משפטיה 
אחי דוד. אזיל איעסק ליה לבריה בי ר' יוסי  

זימר למיזל בן  שנין  סרי  תרתי  ליה  פסקו  א, 
בבי רב. אחלפוה קמיה, אמר להו: ניהוו שית 
שנין. אחלפוה קמיה, אמר להו: איכניס והדר 
איזיל. הוה קא מכסיף מאבוה א"ל: בני, דעת 

כתיב:   מעיקרא  בך,  יש  ט"ו /קונך    /שמות 
  /שמות כ"ה/תביאמו ותטעמו, ולבסוף כתיב:  

אז בתוכם.  ושכנתי  מקדש  לי  יתיב  ועשו  יל 
איעקרא   דאתא  עד  רב.  בבי  שני  סרי  תרתי 
נגרשה,   נעביד?  היכי  רבי:  אמר  דביתהו. 
יאמרו ענייה זו לשוא שימרה! נינסיב איתתא  
אחריתי, יאמרו זו אשתו וזו זונתו! בעי עלה  
הוה   חכינאי  בן  חנניה  רבי  ואיתסיאת.  רחמי 
בן  דר"ש  הלוליה  בשילהי  רב  לבי  קאזיל 

לי   איעכב  א"ל:  לא יוחאי,  בהדך,  דאתי  עד 
בבי   שני  סרי  תרי  יתיב  אזל  ליה.  איעכבא 
רב. עד דאתי אישתנו שבילי דמתא ולא ידע 
דנהרא,  אגודא  יתיב  אזל  לביתיה.  למיזל 
בת   לה:  קרו  דהוו  רביתא  לההיא  שמע 
ניזיל.  ותא  קולתך  מלי  חכינאי,  בת  חכינאי, 
בתרה.   אזל  דידן,  רביתא  האי  ש"מ,  אמר: 

נהלה קמחא, דל עינה  הוה יתיבא דביתהו קא  
לבה  סוי  רוחה.   חזיתיה,  אמר   פרח 

בעא  שכרה?  זה  זו  ענייה  רבש"ע,  לפניו: 
אזיל   ביסא  בר  חמא  רבי  וחייה.  עלה  רחמי 
אתא,  כי  מדרשא.  בבי  שני  סרי  תרי  יתיב 
עייל  חכינאי,  בן  כדעביד  איעביד  לא  אמר: 
ר'  אתא  לביתיה.  שלח  במדרשא,  יתיב 

ק הוה  קמיה,  יתיב  בריה  משאיל אושעיא  א 
שמעתיה,  מתחדדי  דקא  חזא  שמעתא,  ליה 
חלש דעתיה, אמר: אי הואי הכא הוה לי זרע 
קמיה.  קם  בריה,  על  לביתיה,  על  האי.  כי 
בעי,  קא  שמעתתא  למשאליה  סבר,  הוא 
דקאים   אבא  איכא  מי  דביתהו:  ליה  אמרה 

קהלת  /מקמי ברא? קרי עליה רמי בר חמא:  
ר'    זה  –החוט המשולש לא במהרה ינתק    /ד'

ר"ע   ביסא.  בר  חמא  רבי  של  בנו  אושעיא 
ברתיה   חזיתיה  הוה,  שבוע  כלבא  דבן  רעיא 
מקדשנא   אי  ליה:  אמרה  ומעלי,  צניע  דהוה 
איקדשא  אין.  לה:  אמר  רב?  לבי  אזלת  לך 
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אפקה  אבוה  שמע  ושדרתיה.  בצינעה  ליה 
מביתיה, אדרה הנאה מנכסיה. אזיל יתיב תרי  

דיה תרי  סרי שנין בבי רב. כי אתא, אייתי בה
סבא  לההוא  שמעיה  תלמידי.  אלפי  סרי 
אלמנות   מדברת  קא  כמה  עד  לה:  דקאמר 
חיים? אמרה ליה: אי לדידי ציית, יתיב תרי  
עבידנא,  סרי שני אחריני. אמר: ברשות קא 
בבי   אחריני  שני  סרי  תרי  ויתיב  אזיל  הדר 
וארבעה  עשרין  בהדיה  אייתי  אתא,  כי  רב. 

דביתהו הות   נפקא  אלפי תלמידי. שמעה  קא 
מאני   שאילי  שיבבתא:  לה  אמרו  לאפיה, 

יודע    /משלי י"ב /לבוש ואיכסאי, אמרה להו:  
צדיק נפש בהמתו. כי מטיא לגביה, נפלה על 
אפה קא מנשקא ליה לכרעיה, הוו קא מדחפי 
ושלכם   שלי  שבקוה,  להו:  אמר  שמעיה,  לה 
רבה   גברא  דאתא  אבוה  שמע  הוא.  שלה 

אפשר   לגביה,  איזיל  אמר:  דמפר למתא, 
דגברא   אדעתא  א"ל:  לגביה,  אתא  נדראי. 
ואפי'  נדרת? א"ל: אפילו פרק אחד  מי  רבה 
על   נפל  הוא,  אנא  ליה:  אמר  אחת.  הלכה 
פלגא   ליה  ויהיב  כרעיה,  על  ונשקיה  אפיה 

עזאי          לבן  ליה  עבדא  דר"ע  ברתיה  ממוניה. 
 .]כתובות )סב.(, )סג.([הכי      

נכנסת לביתי עד .2 אין את  שתלכי   א"ל בעלה 
הלכה... ר"מ  של  בפניו  ]רו"ר  ותרוקי 

 [. )ה,יד( 
בעלה   .3 רצון  העושה  כשרה  אשה  איזו 

 [.]תדב"א ט'
אינן   .4 אותן  שצווחות  ישראל  בנות  אותן 

למיכל(  )דוד  מאמהות  אלא  אמהות 
 [. ]במדבר"ר )ד,כא(

בה  .5 יהא  שלא  הקב"ה  שנתכוון  מה  כל 
]רו"ר )בחווה( כולהון הן בכשרות שבנשים  

 [. )ו,ח(
שים צדקניות שהיו באותו דור נגאלו בזכות נ  .6

 :([.סוטה )יאבני ישראל ממצרים ]
היו   .7 דור המדבר כשרות  )ב,א(, נשי  ]ויק"ר 

 [.      שהש"ר )ד,ב(
נשי תירען )=דור המדבר( כשרות היו, עמדו   .8

למעשה  מנזמיהן  נתנו  ולא  עצמן  על  ומחו 
)=פסל   הקשה  לסטטירין  מה  אמרו:  העגל, 

הקב"ה, שברו  במצרים(  לסטטירין   מאבן, 
]שהש"ר פ"ו פס'  הרך על אחת כמה וכמה  

 [.  ד' )א(
דיעקב  .9 לברתא  )=עוני(  מסכנותא  יאיא 

דסוסיא   בקדלא  סומקא  ]שהש"ר כערקא 
 [. )א,ד(

ועל פתחינו כל מגדים...לאשה כשרה שהניח   .10
כיוון   יציאות.  ומעט  חפצים  מעט  בעלה  לה 
שבא בעלה אמרה לו ראה מה הנחת לי ומה  

הוספ וגם  לך  עליהם.  סגלתי  לך  ])שם( תי 
 [.פ"ז פס' יד

ודקאמרת  .11 תורה  זכות  לעולם  אמר  רבינא 
מפקדא   לא  דפקודי  נהי  ועושה  מצווה  אינה 
להו  ונטרן  בנייהו  ומתניין  דמקרין  באגרא 
לגברייהו עד דאתו מבי מדרשא מי לא פלגאן 
זה   חסדא  א"ר  דרכים  פרשת  מאי  בהדייהו 

 . ]סוטה )כא:([ת"ח ויום מיתה 

ה .12 הגלילי  אשכחה ר"י  באורחא  אזיל  קא  וה 
ללוד   נלך  דרך  באיזו  לה  אמר  לברוריה 
אמרה ליה גלילי שוטה לא כך אמרו חכמים   
לומר  לך  היה  האשה'  עם  שיחה  תרבה  'אל 
באיזה ללוד. ברוריה אשכחה לההוא תלמידא 

-רש"ידהוה קא גריס בלחישה בטשה ביה ]
בו„ כתוב...]“בעטה  לו  אמרה  עירובין  .[ 

 [.)נג:(
בתול .13 וקטן  ת"ר  שובבית  ואלמנה  צליינית  ה 

שלא כלו לו חדשיו הרי אלו מבלי עולם איני 
והאמר רבי יוחנן למדנו יראת חטא מבתולה  
מבתולה   חטא  יראת  מאלמנה  שכר  וקיבול 
דר' יוחנן שמעה לההיא בתולה דנפלה אאפה  
וקאמרה רבש"ע בראת גן עדן ובראת גיהנם 
רצון  יהי  רשעים  ובראת  צדיקים  בראת 

שלא יכשלו בי בני אדם קיבול שכר  מלפניך  
כנישתא  בי  דהואי  אלמנה  דההיא  מאלמנה 
בי   ומצלה  אתיא  הות  יומא  כל  בשיבבותה 
בית   לא  בתי  לה  אמר  יוחנן  דר'  מדרשיה 
הכנסת בשיבבותך אמרה ליה רבי ולא שכר 

 [.  ]סוטה )כב.(פסיעות 
וצפנת   .14 אחת  באשה  מעשה  לקיש  ריש  אמר 

צופין שהכל  צפנת  שמה  פניאל  ביופיה    בת 
לפני  ששימש  גדול  כהן  של  בתו  פניאל  בת 
למחר   הלילה  כל  בה שבאי  ולפנים שנתעלל 
הלבישה שבעה חלוקים והוציאה למוכרה בא 
אדם אחד שהיה מכוער ביותר אמר לו הראני 
את יופיה אמר לו ריקא אם אתה רוצה ליקח 
לו  אמר  כולו  העולם  בכל  כיופיה  שאין  קח 

קים ושביעי  אף על פי כן הפשיטה ששה חלו
רבונו   לפניו  אמרה  באפר  ונתפלשה  קרעתה 
של עולם אם עלינו לא חסת על קדושת שמך  
בת   ירמיה  קונן  ועליה  הגבור למה לא תחוס 
עמי חגרי שק והתפלשי באפר אבל יחיד עשי  
השודד   יבא  פתאום  כי  תמרורים  מספד  לך 
עלינו עליך לא נאמר אלא עלינו כביכול עלי  

 [.)נח.(]גיטין ועליך בא שודד 
רות  .15 מהן  לי להוציא  יש  טובות  שתי פרידות 

ק"ו   דברים  והלא  העמונית  ונעמה  המואביה 
הקב"ה   חס  טובות  פרידות  שתי  בשביל  ומה 
של  בתו  החריבן  ולא  גדולות  אומות  ב'  על 
רבי אם כשרה היא וראויה היא לצאת ממנה 

]ב"ק דבר טוב על אחת כמה וכמה דהוה חיה 
 [. )לח:(

כלבא .16 דבן  רעיא  חזיתיה    ר"ע  הוה  שבוע 
רב   לבי  אזלת  לך  מקדשנא  אי  א"ל  ברתיה 

 :([. כתובות )סב]
 

   תכונות ומדות טובות
איש   .1 כי  ידעתי  נא  הנה  אישה  אל  ותאמר 

רבי   אמר  )ד,ט([  ]מ"ב  הוא  קדוש  אלהים 
מכרת  שהאשה  מכאן  חנינא  בר'  יוסי 
באורחים יותר מן האיש. "קדוש הוא" מנא 

ראת שלא  אמר  חד  ושמואל  רב  ה ידעה 
זבוב עובר על שולחנו  )כי יצר הרע דומה 
לזבוב( וחד אמר סדין של פשתן הציעה על  

עליו קרי  ראתה  ולא  ]אע"פ   “מטתו 
לעשות   נהגו  ולכן  מאד  מחמם  שפשתן 
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מהר   ירקיב  שהגוף  כדי  מפשתן  תכריכים 
[ )יח:([[  ברכות  עמ"ס  ברכות ]צל"ח 

 [.   )י:(
לחדור  .2 מעמיקות  נשים  כלל  בדרך  שהרי 

ד אל  האופיבמבטן  ]"האשה   “רכי 
 [. היהודית", רבי ש. ר. הירש 

ההבנה החודרת של מבטן אל דרכי האופי,   .3
קטנים  מעשים  דרך  בד"כ  מתבצע 

עינן  „  -וחיצוניים של האדם מגיד שראתה 
עינו  ראתה  שלא  מה  צלפחד(  בנות  )של 

 [.  רש"י/במדבר )כז,ז(] “של משה
יותר  .4 יתירה  בינה  באשה  הקב"ה  נתן 

 [. (נדה )מה:מבאיש ]
 .]נדה )לא.([מפני מה אשה קולה ערב  .5
ראשו   .6 על  קשור  אור  ]מדה"ג/חיי  ראתה 

 . )כד,סד([
עמו  .7 שכינה  וראתה  מהול  אותו  ראתה 

 [. ]סוטה )יב:(
בידיה   .8 ואולת  ביתה  בנתה  נשים  חכמות 

 [. ]משלי )יד,א(תהרסנו 
קרב   .9 מכלי  סרח  של  חכמתה  היתה  טובה 

 [.]ת"ב וירא יבשהיו ביד יואב 
ת"ח .10 של  נשים  שינה   אלו  שמנדדות 

העוה"ב   לחיי  ובאות  בעוה"ז  מעיניהן 
 .]כתובות )סב.(, יומא )עז.([

)מארה(  .11 פאחא  בביתא  סבא  אינשי:  אמרי 
בביתה, סבתא בביתה סימא )אוצר( בביתה  

 [. ]ערכין )יט.(
12. [ ארץ  דרך  להן  יש  ישראל  בנות  כלה כל 

 [.רפ"א
נאה ] .13 זו דדיה במקום  ויק"ר )יד,ג(,  אשה 

 [. ינהבמקום ב-ברכות )י:(
זינה עליה ] .14 יבמות )קטו.(, ע"ז  אשה כלי 

 [. )כה.(
אשה תובעת בלב ואיש תובע בפה וזו היא  .15

 [. עירובין )ק:(מדה טובה בנשים ]
 [.שבת )קנב.(הכל רצין אחריה ] .16
17. [ פגמו  טעמו  ברכה,  כוס  איהי  זהר אתתא 

 [. )ג,פט:(
 [. מגילה )יד:(אתתא בהדי שותא פלכא ] .18
מבעיא .19 ולא  היא  פקיחא  דידי  חיה   אתתא 

 [.ב"ק )נט.()מיילדת( ]
בעצמה  .20 שתיקה  )אסתר(  שתפסה  מלמד 

 [. ]אסתר רבה )ו,ט(כרחל זקנתה 
בידיה   .21 ואולת  ביתה  בנתה  נשים  חכמות 

 [. משלי )יד,א(תהרסנו ]
לאה  .22 את  ליעקב  לו  נותנין  שהיו  בשעה 

 ([.  ב"ר )עג,בהיתה רחל יודעת ושותקת ]
ולא  .23 קולניות  לא  ישראל:  בנות  דרך 

ת'  ולא פרוצות בשחוק ]  הולכות רגל רמה 
 [. נשא ב'

 [. מו"ק )כח:(חכמת נשי שכנציב ] .24
ירו' כתובות  אין דרך אשה לישב בטילה ] .25

 [. )ה,ו(
להתפתות   .26 נוחה  האשה  )יז,יג(, אין   ]ב"ר 

 [.נדה )לא.(

בנות  ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים  .27
מי   את  לבייש  שלא  ויוהכ"פ(  באב  ]בט"ו 

 [. תענית )כו:(שאין לו ]
יש .28 ]בנות  ארץ  דרך  בהן  יש  כל"ר ראל 

 [.א'
חוץ  .29 אדם  נצחני  לא  מעולם  ריב"ח  אמר 

 [.עירובין )נג:(מאשה תינוקת ותינוק ]
אליעזר   .30 ר'  את  אחת  חכמה  אשה  שאלה 

[ שוין  העגל  שמעשה  -רש"ימאחר 
אין  „ מה  מפני  לאיסור  שוות  עבודותיו 

מיתת   מיתות  שלש  בו  שהיו  שווה  מיתתן 
הדרוקן. מגפה...מיתת  ..  סייף...מיתת 

ואמרינן במסכת ע"ז )מד.( לא נתכוין אלא  
.[. מפני מה  “לבודקן כסוטות בלצבות בטן

אין מיתתן שוה אמר לה אין חכמה לאשה 
 חכמתאלא בפלך וכן הוא אומר 'וכל אשה  

טוו בידיו  זיבח  ’לב  אמר  חד  ולוי  רב   ,
שמח   במיתה  ונישק  גפף  בסייף  וקיטר 
והתראה  עדים  וח"א  בהדרוקן   בלבבו 

ים בלא התראה במיתה לא עדים בסייף עד
 [. ]יומא )סו:(ולא התראה בהדרוקן 

31. [ מענות  במועד  עונות  „-תוס'נשים  כולן 
מקוננות עונות.  -כאחד.  והשאר  אומרת  אחת 

.[  “יד על יד או על ירך או על פנים–מטפחות  
אבל לא מטפחות רי"ש אומר אם היו סמוכות  
וחנוכה   חודשים  בראשי  מטפחות.  למטה 

מענות אינן   ובפורים  ובזה  בזה  ומטפחות 
 [. מגילה )ג:( מקוננות ]

עד  .32 שטייא  הויתי  מוקדון  אלכסנדרוס  אנא 
עצה   ויליפת  דנשיא  אפריקי  למדינת  דאתיתי 

]תמיד  .[  “ולמדוני חכמה„  -רש"ימן נשיא ]
 [. )לב:(

אין מקבלין פקדונות לא מן הנשים...קיבל מן   .33
[ לאשה  יחזיר  לנו  „  -רש"יהאשה  דאין 

ואם מתה יחזיר לבעלה    .[“להחזיקה בגנבתה
  [.]ב"ב )נא.(

 
 גדולות מבעליהן ומאחרים

הנשים  .1 גדרו  )במדבר(  האנשים  שפרצו  מה 
 [. ]במדבר"ר )כא,יא(

מכאן שהאשה מכרת באורחין יותר מן האיש  .2
 [. ]ברכות )י:(

נתן הקב"ה באשה בינה יתירה יותר מבאיש   .3
 [. ]נדה )מה:(

עבירה,   .4 לדבר  אשה  שתבע  באחד  מעשה 
א, יש לך ארבעים סאה שאתה  אמרה לו ריק

 טובל בהן? מיד פירש ]ברכות )כב.([ 
לה   .5 טפל  היה  ואברהם  היתה  נביאה  שרה 

 [. ]שמו"ר א'בנביאות 
]רש"י מלכים ב'  אשה מרחמת יותר מאיש   .6

 [. )כב,יד(
נזמיהן  .7 ליתן  הנשים  רצו       לפי שלא     

להן   נתן  לפיכך  העגל,  במעשה  לבעליהן 
 [. ]פדר"א מההקב"ה שכרן 

יותר    נשים .8 הארץ  את  מחבבות  שהיו 
גזירת  נגזרה       לא     ועליהן  מהגברים 

פנחס  המרגלים   רש"י  ז,  פנחס  ]ת' 
 [. )כו,סד(
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התחילו   .9 הים(  )בשירת  תחילה  קילסו  נשים 
 [.]ת"ב בשלח יגמלה"ש להתרעם 

ראתה   .10 שלא  מה  עינן  ראתה  צלפחד   בנות 
 [.]רש"י פנחס )כז,ז(עינו של משה 

חודשי .11 ראשי  משמרות  מן  נשים  יותר  ם 
 [. ]פדר"א מההאנשים 

שמעתתא   .12 מאה  תלת  ברוריה...דתניא  ומאי 
 :([. פסחים )סבביומא דשותא מג' רבוותא ]

ונצטער  .13 ניזיל  אימת  עד  דביתהו  ליה  אמרה 
רחמי   בעי  נעביד?  מאי  לה  אמר  האי?  כולי 
דניתבו לך מידי. בעא רחמי יצתה כמין פיסת 
דדהבא...  דפתורא  כרעא  חד  ליה  ויהבו  יד 

כולי   אמר אכלי  דמיכל  לך   ניחא  ליה  ה 
פתורא   ואנן  דמשלם  אפתורא  עלמא 
בעי   מינן  דנשקלינהו  רחמי  דמחסר...בעי 
אחרון   נס  היה  גדול  תנא  נשקלוהו.  רחמי  
יותר מן הראשון דגמירי דמיהב יהבי מישקל  

 [. ]תענית )כה.(לא שקלי 
האופי,   .14 דרכי  אל  מבטן  של  החודרת  ההבנה 

מעשים קטנ  דרך  בד"כ  וחיצוניים  מתבצע  ים 
האדם בנות  „-של  )של  עינן  שראתה  מגיד 

משה של  עינו  ראתה  שלא  מה    “צלפחד( 
 [.   רש"י/במדבר )כז,ז(]

דלא  „ .15 להלכה  הסכים  מרבבה"  ו"דגול 
לו   שנראה  בה  אברהם"...וסיים  כה"מגן 
אשה  ה"דרישה"...והיא  הגאון  כאם  להורות 

בחכמה... לבה  נשאה  שו"ע/או"ח ]“אשר 
 [.  אות )ד()רסג,ה(/שערי תשובה 

סוד   .16 והוא  לך  רומז  שאני  הידיעה  סוד  והנה 
התבונה  החכמה,  בסוד  כלול  האדם  היות 
והאשה  החכמה  סוד  הוא  האדם  כי  והדעת, 
הדעת   סוד  הוא  הטהור  והחבור  התבונה  סוד 
מוולוז'ין, שער   חיים  ]"נפש החיים"/רבי 

 [.א' פ"ו בהג"ה ד"ה והענין
ענינים  .17 מאות  שלוש  ברוריה…ששנתה  מה 

מאות חכמים ביום אחד לא הספיקה   משלוש
ג' שנים. ואתה מתיימר  -ללמוד ספר יוחסין ב

פסחים ללמוד את ספר יוחסין בג' חודשים? ]
 [. )סב:(

שמעשה   שאלה .18 מאחר  ר"א  את  חכמה  אשה 
אלא   לאשה  חכמה  אין  שווין...א"ל  העגל 
בפלך, וכן הכתוב אומר "וכל אשה חכמת לב  

רצונו   )לה,כה([.  ]שמות  טוו"  לומר, בידיה 
ענפי  והידים  בלב,  עיקרה  הנשים  שחכמת 
הלב, כל כוחות הפעולה נמשכים מהלב, ע"כ 

בפלך האשה  בכוחות  -חכמת  לומר,  רוצה 
קט"ז,  הפעולה   צ"א,  אמרים"  ]"ליקוטי 

קמ"ו צדיק"   צדוק  /"צידקת  רבי 
 [.  מלובלין

ההיא„-דבורה .19 בעת  ישראל  את   “שפטה 
)ד,ד([ עם „  -]שופטים  את  דינים,  ללמד 

יבמות [  “ישראל ולא,  תד"ה  )פח:(  גיטין 
 [. )מה:( תד"ה מי,  נדה )נ.( תד"ה כל

במשנה„-חולדה .20 בירושלים  יושבת   “והיא 
יב"ע תרגום  )כד,יד([  ב'  בבית  „-]מלכים 

תורה  -רש"י  “אולפנא במשנה  ספר -א. 
 דברים. ב. תורה שבע"פ. 

על כל פנים משניות, שהוא -נשים לא ילמדו„ .21
ילמדון והוא  תורה שבע"פ, ציוו חכמים שלא  

למונען   צריך  לכן  תיפלות,  לימדון  כאילו 
ח"ג/סימן  ]“מזה משה"/יו"ד/  "איגרות 
 [.   פד
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ל ומאחרים  מבעליהן  גדולות  בין  זה  כאן   ***-
 אשה טובה 

מהראשון ולהוריד מהמקום   21לשים כאן את עמ '  
 הנוכחי.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אשה טובה
 [.]מ"ת )ג,א(אין סוף לאשה טובה  .1
 .]מ"ת )נט,ב([אשה טובה אין סוף לטובתה  .2
בה   .3 נמשלה  התורה  טובה  ]יבמות  אשה 

 [. )סג:(
אלהים   .4 ירא  בחיק  טובה,  מתנה  טובה  אשה 

 [. ]יבמות )סג:(תנתן 
 [..(]שבת )קנבאשה -שמחת לב .5

 
 זכויותיה 

 [.]כתובות )סא.(עולה עמו ואינה יורדת  .1
מבית   .2 ולהוציאה  לכסות  לאיש  קודמת  אשה 

 [.]הוריות )ג,ז(השבי 
לסריס   .3 אפילו  להנשא  רשאה  ]תוס'  אשה 

 [.ביבמות ח'
בבתים...כדרך  .4 יושבת  בעלה  שמת  אשה 

בעלה   בחיי  כתובות  שנשתמשה  ]תוספתא 
 .)יא,ז([

 
 התחשבות בנשים בזכויין במצוות

]מגילת רות   “ומצאן מנוחה אשה בית אשה „ .1
אצל „-)א,ט([ ששוכבת  לאשה  כבוד  ודרך 

בעלה מלוניל/מס'  ]“מטת  יהונתן  רבינו 
 [.  עירובין )יט.( מדפי הרי"ף

זבחי   .2 של  עגל  לנו  היה  אחת  פעם 
שלמים...וסמכו עליו נשים...כדי לעשות נחת  

 .  חגיגה )טז:([רוח לנשים ]
3. [ אחריה  רצין  הכל  האשה  את  יומא קלל 

 [.  )עה.(
בנשים   .4 חומר  נזירות  להן  יש  ועבדים  נשים 

)=לשתות  עבדו   את  כופה  שהוא  מבעבדים 
 [. נזיר )סא.(יין( ואינו כופה את אשתו ]

שהיא   .5 בין  עניה  שהיא  בין  אלמנה  מתני' 
עשירה אין ממשכנין אותה...גמ'...ר"ש אומר  
ממשכנין  אין  עניה  אותה,  ממשכנין  עשירה 
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להחז חייב  משיאה אותה שאתה  ואתה  לה  יר 
 [.  ב"מ )קטו:(שם רע בשכנותיה ]

עליה   .6 שחט  בעלה  בבית  שהיא  בזמן  האשה 
בעלה  משל  תאכל  אביה  עליה  ושחט  בעלה 
שחט   אביה  בבית  לעשות  ראשון  רגל  הלכה 
במקום   בעלה תאכל  עליה  ושחט  אביה  עליה 

 [.  פסחים )פז.(שהיא רוצה ]
תהא  „ .7 שלא  אשתך  בכבוד  זהיר  הוה 

 [. ארץ זוטא" ט'מס' "דרך ] “עקרה
8. [ כהפקר  ישראל  בנות  יהו  קידושין שלא 

 [.   )יב:(
כתובתה   .9 והיתה  לגרשה  באשתו  עיניו  שנתן 

לובן   שושביניו...והביא  את  מרובה...והביא 
 [.  ]גיטין )נז.(ביצה והטיל ביניהן 

והוא אומר שלא להניק   .10  -היא אומרת להניק 
אומר   הוא  הוא;  דידה  צערא  לה,  שומעין 

אומ והיא  כל  להניק  מהו?  להניק,  שלא  רת 
אורחה  היא  לה,  שומעין  אורחה  דלאו  היכא 
אזלינן,  דידיה  בתר  מאי?  אורחיה,  לאו  והוא 
מהא:   ליה  ופשיטנא  אזלינן?  דידה  בתר  או 
הונא:  רב  אמר  עמו.  יורדת  ואינה  עמו  עולה 

כ'/מאי קראה?   והיא בעולת בעל,   /בראשית 
ר'   בעל.  של  בירידתו  ולא  בעל  של  בעלייתו 

מהכא:    אלעזר ג'/אמר,  היא    /בראשית  כי 
לצער   ולא  ניתנה  לחיים  חי,  כל  אם  היתה 

 .]כתובות )סא.([ ניתנה
כיוון -]בראשית )ג,טז([  “ואל אישך תשוקתך .1

הרי  הנישואין,  בקשר  המקבלת  שהיא 
באשה  דוקא  הנשואין  בקשר  שהחסרון 

ב דגופא„מורגש  רש"י/קידושין  ]  “צערא 
 [.  )יט:(

 
 אשה חשובה

סבר  .1 מאיר  אשתו רבי  שתתבזה  רוצה  אדם   :
רוצה  אדם  אין  סבר:  אלעזר  ר'  בב"ד, 
הכא  אמר:  רבא  בב"ד.  אשתו  שתתבזה 
לי   ניחא  לא  דאמר  עסקינן,  חשובה  באשה 

 . ]כתובות )עה.([דאיתסר בקרובותיה 
ומחויא   .2 שלפא  לא  חשובה  ]שבת  אשה 

 . )נט:([
3. [ הסיבה       צריכה  חשובה  פסחים        אשה 

 ([. )קח.
אשה   .4 תתייחד  עסקינן? לא  במאי  עמהם. 

שרי?   מי  ישראל  גבי  דכוותה  בחד,  אילימא 
והתנן: לא יתייחד איש אחד עם שתי נשים! 
בפרוצים   ישראל  גבי  דכוותה  בתלתא,  אלא 
מתייחדת   אחת  אשה  אבל  והתנן:  שרי?  מי 
אמר  יהודה  רב  ואמר  אנשים,  שני  עם 
אבל  בכשרים,  אלא  שנו  לא  שמואל: 

מע לא,  נמי  עשרה  אפילו  היה  בפרוצים  שה 
צריכא לא  במטה!  עשרה  באשתו -והוציאוה 

עמו, עובד כוכבים אין אשתו משמרתו, אבל 
משום   ליה  ותיפוק  משמרתו.  אשתו  ישראל 
חשובה   באשה  ירמיה:  א"ר  דמים!  שפיכות 
עסקינן, דמירתתי מינה; רב אידי אמר: אשה  
כלי זיינה עליה. מאי בינייהו? איכא בינייהו:  

נה חשובה בין  אשה חשובה בין אנשים ושאי 
אבין:   בר  אידי  דרב  כוותיה  תניא  הנשים. 

עמה שהשלום  אע"פ  תתייחד  -האשה  לא 
[ העריות.  על  שחשודין  מפני  ע"ז  עמהן, 

 . )כה:([
בנך   .5 ואין  בנך  קרוי  הישראלית  מן  הבא  בנך 

הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך אלא בנה  
והאיכא בנות ואמר רבינא שמה מינה בן בתך 

ים לא קרוי בנך. גמירי  הבא מן העובד כוכב
-רש"ידבנתא דההוא דרא אצטרויי אצטרו ]

עקרות„ ונעשו  זרע  מלקלוט  רחמן  .[  “ובקע 
שעשאום  עד  משם  זזו  דאמרי...לא  איכא 

 [. ]יבמות )יז.(עובדי כוכבים גמורים 
ויקח משם אשה חכמה'   .6 יואב תקועה  'וישלח 

יוחנן  רבי  'תקועה' אמר  יד( מאי שנא  )ש"ב 
בשמ שרגילין  בהן מתוך  מצויה  חכמה  זית  ן 

 [.  ]מנחות )פה:(
 

 תכונותיה ומידותיה הרעות 
נבואתו  .1 הוא  נביא  המתייהר...אם  כל 

בישראל   פרזון  'חדלו  ממנו...דכ'  מסתלקת 
אם   שקמתי  עד  דבורה  שקמתי  עד  חדלו 
דבורה   עורי  'עורי  וכתיב  וגו'  בישראל...' 

 [. ]פסחים )סו:(עורי עורי שיר דברי' 
 [. ס"ז )כז,ח(פנשים צייתניות הן ] .2
ע"י   .3 זו שתהא שופעת דמים?  מי גרם לאשה 

עצמה   לבדוק  מתעצלת  יתרו  שהיא  ]ת"ב 
 [.י'

 [.]ב"ר )מח,ו( נשים קנאניות הן   .4
נשים: דברניות הן   .5 ]רו"ר  כך היא דרכן של 

 [. )ו,ח(
 [.  ]ברכות )מח:( לפי שהנשים דברניות הן  .6
נטלו   .7 ירדו לעולם תשעה  עשרה קבים שיחה 

 [. ]קידושין )מט:( נשים 
צואת  .8 שמכבסות  בעוון  ילדות,  מתות  נשים 

 [. ]שבת )לב:(בניהן בשבת 
)דברניות(,  .7 פטפטניות  בנשים:  מדות  שבע 

לאה,  פדרניות...ותצא  צייתניות,  שקרניות, 
סקרניות, רוחה גסה, עמדו בנות ציון והיתה  
גונבת...א"ר  היתה  ורחל  גסה...גונבת  רוחה 
בכשרות  שאמרנו  וזו  שלום  בר  יהודה 

הנשים, שבישרא בשאר  לומר  צריך  ואין  ל 
כתוב   מה  אלילים  שבעובדי  בצנועות  אבל 

עמ שכב  לאמר  בבגדו  י...זמרי  ותתפשהו 
בשיטים...שהבא   בה  עובדת שנלכד  על 

ככלב...שמלפפתו    קשורה  כוכבים בו 
 [. ת' וישב ו', ב"ר )יח,ג(ומוליכתו לגיהנם ]

]סנהדרין )סז.(,  רוב נשים מצויות בכשפים   .8
 . (, זהר )א,קכו.([ירו' שבת )טו,ג

 [. ]פסחים )קי.(נשים כשפניות  .9
ומן   .10 הגגות  מן  דוד  על  מציצות  הנשים  כל 

)לפני  ומשחק  מרקד  אותו  וראו  החלונות 
[ לו  אכפת  היה  ולא  במדבר"ר   הארון( 

 [.  )ד,כא(
חברתה   .11 את הקדרה של  לגלות  חשודה  אשה 

 [. ]טהרות )ז,ט(לדעת מה היא מבשלת 
וה .12 הקטנים  עם  הנשים  נשתתפו  עבדים  למה 

אחד   לב  אלא  להם  שאין  לפי  מצות?  לענין 
 [.ילק"ש שמואל א' עח]
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ולא  .13 וברח,  אשתו  והקניטתו  מעשה...לעני 
 [.ויק"ר )לו,ב(היה לו במה להתפרנס ]

האיש  .14 מן  יותר   באורחים  עיניה  צרה  אשה 
 [.ב"מ )פז.(, ספרי שלח )טו,כא(]

בנכסי  .15 בנה  שיירש  כדי  עצמה  מחפה  אשה 
 [. יבמות )מב.( בעלה ]

לשה כפויי טובה הן: הארץ, האשה והנפש  ש .16
 [. ויק"ר )ד,ב( ]

מבלי      .17 אלו  הרי  פרושין  ומכת  פרושה  אשה 
 [. ]סוטה )כ.( במשנהעולם 

יתיר   .18 מיניה  זוהמא  לאתפרשא  קשיא  איתתא 
 [. ]זהר )א,קכו:(מגבריה 

להתבשם...מסרחת   .19 צריכה  אשה  מה  מפני 
 [. ]ב"ר )יז,יג(

תשמור   .20 לפיכך  עולם  של  חלתו  טמאה  היא 
 [.]ת"ב מצורע יז'ות חלה מצ

 ([.  פסחים )קיג:זונות שונאות זו את זו ] .21
תניא, היה ר' יהודה אומר: כל היודע באשתו   .22

יחזור ויפריש אחריה;    -שאינה קוצה לו חלה  
אמרו לו: אין אדם דר עם נחש בכפיפה. מאן  
דמתני לה אהא  כ"ש אהך, אבל מאן דמתני  

ואכיל.   -אהך   דמקרי  זימנין  הא  אבל 
 .בות )עב.([]כתו

 [.ת' וישב ו'אין לך קשה מן האשה ] .23
אבל  .24 נשים,  עם שתי  אדם  יתייחד  לא  מתני'. 

רבי   אנשים;  שני  עם  מתייחדת  אחת  אשה 
שמעון אומר: אף איש אחד מתייחד עם שתי  
נשים בזמן שאשתו עמו וישן עמהם בפונדקי, 
מפני שאשתו משמרתו. מתייחד אדם עם אמו  

בקירוב   עמהם  וישן  בתו;  ואם  ועם  בשר, 
זו ישנה בכסותה וזה ישן בכסותו.   –הגדילו  

ונשים   הואיל  אליהו:  דבי  תנא  מ"ט?  גמ'. 
 .]קידושין )פ:([דעתן קלות /קלה/ עליהן.  

איסור   .25 של  בנושאים  להכריע  לאשה  אין 
יו"ד  ]“אשה דעתה קלה להקל „והיתר , שכן  

 [. )קכז,ג(, הרמ"א
ואיתימא   .26 לוי  רבי  אמר  אחשורוש  בימי  ויהי 

י מאנשי  רבי  בידינו  מסורת  זה  דבר  ונתן 
אינו   ויהי  שנאמר  מקום  כל  הגדולה  כנסת 

 . מגילה )י:([אלא לשון צער ]
צוה  .27 'הוא  אשה,  זו  ויהי'?  אמר  הוא  'כי 

 [. ]שבת )קנב.(ויעמוד': אלו הבנים 
למרום  .28 שעלה  אישה  ילוד  של  טיבו  מה 

 .]אדר"נ )ב,ג([
 מה נשתנית יעל...מכל הנשים ]תדא"ר ט[ .26
נתקלל .27 נחש, שלשה  לקללתן:  שיעור  ואין  ו 

 [.]מע"ת דף מז יא'אשה ועבד 
איזבל,   .28 בעולם:  ממשלה  נטלו  נשים  ארבע 

 [.]אסת"ר )ג,ב(עתליה, שמירמית, ושתי 
ביוחסין   .29 לה  קים  לא  ]קידושין אתתא   

 [. )עט.(
 [.]אס"ר )ג,י(דרכה של אשה מצויה לקלקל  .30
דמי   .31 אחד  כעד  מאה  אפילו  ]יבמות נשים 

 . )קטו.([
תאמר .32 רכה    נשים  בלשון  ]מכילתא להן 

 .ורש"י יתרו )יט,ג([
תניא, רבי אלעזר הקפר אומר: לעולם יבקש   .33

זו   מדה  על  רחמים  יבא „-רש"י]אדם  שלא 

לידי עניות, דדבר המזומן הוא לבא או עליו 
, שאם הוא לא בא [“או על בנו או על בן בנו.

בא    – לא  בנו  ואם  בנו,  בא,  –בא  בנו  בן 
טו–שנאמר   בגל   -דברים  הזה,  כי  הדבר  ל 

שחוזר  הוא  גלגל  ישמעאל:  רבי  דבי  תנא 
צורבא  האי  נקיטינן,  יוסף:  רב  אמר  בעולם. 

  –והא  קא  חזינן  דמיעני!    -מרבנן לא מיעני
לא   אפתחא  אהדורי  דמיעני,  איתא   אם  
מיהדר. אמר לה רבי חייא לדביתהו: כי אתי  

אקדימי ליה ריפתא, כי היכי דלקדמו    –עניא  
ליה:-לבניך להו?    אמרה  לייטת  קא   –מילט 

אמר לה: קרא קא כתיב כי בגלל הדבר הזה, 
שחוזר   הוא  גלגל  ישמעאל:  רבי  דבי  ותנא 

דברים  -בעולם, תניא רבן גמליאל ברבי אומר
רחמים    -יג לך  על „  -רש"י]ונתן  שתרחם 

על   [“הבריות. המרחם  כל  והרבך  ורחמך 
מרחמין עליו מן השמים, וכל שאינו -הבריות

הבריו על  מן –ת  מרחם  עליו  מרחמין  אין 
 .]שבת )קנא:([ השמים

גרגרניות,   .34 בנשים:  נאמרו  מדות  ארבע 
מוסיפין:  ויש  וקנאיות,  עצלניות  צייתניות, 
ויצאניות   גנביות  דברניות,  איסטטניות,  אף 

 [. ]ב"ר )מה,ו(
הכל   .35 לדעת  מבקשות  ]ילק"ש נשים 

 [.תתרמ"ט
מי גרם לולד שיהא מצורע? אמו שלא שמרה  .36

 [. ר )טו,ה(]ויק"ימי נדתה 
 [. ]ירו' פסחים )א,ד(נשים עצלניות הן  .37
שבת  כגון הני נשי דמחוזא דאכלן ולא עבדן ] .38

 [.)לג.(
 
משמע אי הוה דאוריייתא לא מהימני ואע"ג   .39

בשחיטה  לנשים  יום שמאמינין  בכל  דמעשה 
וניקור ולתרום חלה, היינו משום דהוי בידה  
אבל  בידה  הוי  השחיטה  שנעשית  קודם 

הוי   לא  דקאמר  כללתחומין  בידה…והא 
בנשים   חמץ  בדיקת  גבי  )ד:([  ]פסחים 
דאי  משמע  בדרבנן  רבנן  דהימנוהו  ועבדים 

  ,היינו  ,הוי דאורייתא לא הימנום אע"ג דבידו
וטורח   דקדוק  צריך  חמץ  דבדיקת  משום 
טפי   הנשים  לעצלות  לחוש  יש  לפיכך  גדול, 
דאיכא  בירושלמי  משמע  וכן  אחר.  ממקום 

נאמנות אינן  נשים  מפני    מ"ד  חמץ  בבדיקת 
כל שהוא ובודקות  עצילות  ]“שהן  עירובין . 

 [.   )נט.( תד"ה ותחומין דרבנן
דעונת   .40 לומר  שהרגילו  דמה  כן  גם  לומר  יש 

האשה  כרחך  דעל  משום  מצוה,  טבילת  ליל 
ותפלות,   בקב  אשה  ורוצה  למיטבל  זריזה 
ואלולא כן היתה מתעצלת ולא היה לבעל פת 

ח"ו, וטעם זה  בסלו ובא לידי הרהור עבירה  
שו"ת "חתם  שייך אפילו במעוברת ומניקה ]

 [. סופר"/יו"ד סי' ק"ע
 [. ]ב"ר )ע,י(הדבור מצוי בנשים  .41
פורץ גדר ישכנו נחש ]קהלת )י,ח([ זו דינה  .42

יצאה   בביהמ"ד,  יושבין  ואחיה  אביה  כשהיו 
שבא  לעצמה  וגרמה  הארץ,  בבנות  לראות 

נחש   שנקרא  החוי  בן  שכם  ]קה"ר עליה 
 [. )י,י(
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פדרנית די .43 שהיתה  בשביל  יעקב  בת  נה 
לעצמה   תקלה  גרמה  וישלח  )יצאנית(  ]ת' 

 [. ח'
בנה  .44 את  והורגת  לבי"ד  לבוא  בושה  אשה 

 [. ]יבמות )מב:( 
בניה   .45 את  נדרנית...קוברת  ]ירו' אשה 

 [. כתובות )ז,ו(
 [. ]יבמות )סד:(אשה קטלנית  .39
ת"ר לוקחין מן הנשים כלי צמר ביהודה וכלי   .40

יינות בגליל אבל לא  וסלתות    פשתן  ושמנים 
מבעלה„-רש"י] גנבתו  מוכרת  “שמא   ,].

אשה בארבעה וחמשה דינר כדי לעשות כפה 
מקפיד„-רש"י] הבעל  ואין  .[  “צעיף, 

 . ]ב"ק )קיט.([לראשה 
ואלו  .41 מתמצעין  ולא  אין ממצעין  ת"ר שלשה 

הן הכלב והדקל והאשה וי"א אף החזיר וי"א  
אף הנחש ואי ממצעין מאי תקנתיה אמר רב  

ח באל ונפסיק באל א"נ נפתח בלא פפא נפת
אשה  להו  דמצעא  תרי  בי  הני  בלא  ונפסיק 
נדתה היא הורגת א' מהן אם   נדה אם תחלת 
מאי   ביניהן  עושה  מריבה  היא  נדתה  סוף 
תקנתיה נפתח באל ונפסיק באל הני תרי נשי  
גיסא   בהאי  חדא  דרכים  בפרשת  דיתבן 
אפייהו  ומכוונן  גיסא  באידך  וחדא  דשבילא 

י בכשפים עסיקן מאי תקנתיה אי להדדי ודא
ליכא  ואי  בה  ליזיל  אחרינא  דירכא  איכא 
אחרינא  איניש  איכא  אי  אחרינא  דירכא 
וניחלפו   הדדי  בהדי  לידייהו  נינקטו  בהדיה 
אגרת   הכי  נימא  אחרינא  איניש  ליכא  ואי 
אזלת אסיא בלוסיא מתקטלא בחיק קבל האי 
מטבילת   דסלקא  בעידנא  באיתתא  דפגע  מאן 

א אי  ליה מצוה  אחדא  ומשמש  קדים  יהו 
ומשמשה   איהי קדמה  אי  זנונים  רוח  לדידיה 

זנונים   רוח  לדידה  לה  ]פסחים אחדא 
 ([. )קיא.

נשים  .42 שלש  אומרים  היו  בראשונה  מתני' 
אני   טמאה  האומרת  כתובה  ונוטלות  יוצאות 
לך שמים ביני לבינך ונטולה אני מן היהודים  
עיניה  נותנת  אשה  תהא  שלא  לומר  חזרו 

ומ טמאה באחר  האומרת  בעלה  על  קלקלת 
ביני   השמים  לדבריה  ראיה  תביא  לך  אני 
מן  אני  ונטולה  בקשה  דרך  יעשו  לבינך 
ותהא  משמשתו  ותהא  לחלקו  יפר  היהודים 
אמרה  להו  איבעיא  גמ'  היהודים:  מן  נטולה 
רב   בתרומה  מהו שתאכל  אני  טמאה  לבעלה 
ששת אמר אוכלת שלא תוציא לעז על בניה 

אוכל אינה  אמר  חולין רבא  דאכלה  ת אפשר 
נתארמלה   שאם  ששת  רב  ומודה  רבא  אמר 
משום   אלא  טעמא  הוא  מידי  אוכלת  שאינה 
ונתגרשה  נתארמלה  בניה  על  לעז  תוציא 
בדיק   פפא  רב  אמר  דאיתניסא  השתא  אמרי 
לן רבא אשת כהן שנאנסה יש לה כתובה או  
כרצון  כהן  לגבי  דאונס  כיון  כתובה  לה  אין 

כת לה  אין  דמי  ישראל  דילמא לגבי  או  ובה 
הוא   וגברא  חזינא  הא  אנא  ליה  אמרה  מצי 
היא   מתני'  ליה  ואמרינן  שדהו  דנסתחפה 
במאי   כתובה  לה  יש  לך  אני  טמאה  האומרת 
ברצון   אי  ישראל  באשת  אילימא  עסקינן 
קא  מי  באונס  ואי  כתובה  לה  יש  כלום 

מיתסרא על גברא ואלא באשת כהן אי ברצון  
שראל כלום יש לה כתובה מי גרעה מאשת י

ברצון אלא לאו באונס וקתני יש לה כתובה 
איבעיא להו אמרה לבעלה גרשתני מהו אמר 
לך  אני  טמאה  האומרת  ת"ש  המנונא  רב 
מהימנא  לא  דקתני  אחרונה  למשנה  דאפילו 
התם הוא דמשקרה דידעה דבעלה לא ידע בה  
דחזקה   מהימנא  בה  דידע  גרשתני  גבי  אבל 

ל אמר  בעלה  בפני  פניה  מעיזה  אשה  יה אין 
דקתני   ראשונה  למשנה  אפי'  אדרבה  רבא 
מהימנא התם משום דלא עבידא לבזויי נפשה 
אבל הכא דזמנין דתקיף לה מן גברא מעיזה  
ביני   השמים  משרשיא  רב  מתיב  ומעיזה 
הכא  דרבא  תיובתא  ראשונה  דמשנה  לבינך 
דלית לה כיסופא וקתני דמהימנא קסבר רבא  
יורה  אין  אמרה  דלא  לה  סגי  דלא  כיון    התם 
ליה   אמרה  לא  כדקאמרה  איתא  לא  אי  כחץ 
תהוי  אחרונה  דמשנה  לבינך  ביני  השמים 
היא  דידעה  הכא  והא  המנונא  דרב  תיובתא 
ובעלה ידע בה וקתני דלא מהימנא קסבר רב  
נהי   אמרה  גופה  היא  נמי  הכא  המנונא 
ידע ומשום הכי  ידע ביורה כחץ מי  דבביאה 

 [. נדרים )צא.(משקרא ]
שריי .43 גנבי  דגנבי  לגברייהו  נשי  ]כתובות       ן 

 [.)נא:(
בערב    .44 לעני  דינר  שנתן  אחד  בחסיד  מעשה 

ר"ה בשני בצורת והקניטתו אשתו, הלך ולן                                         
 [. ]ברכות )יח:(בבית הקברות 

איש מקבל פיוס ואין האישה נוחה להתפייס    .45
 . ]נדה )לא:(, ב"ר )יז,יג([

חד .46 דצדקת  ]זהר א...תמר  מחציפותא 
 [.)ג,עא:(

בעלה  .47 קבר  על  שבכתה  אחת  באשה  מעשה 
תלוי   אדם  שומר  שהיה  אחד  אדם  היה  ושם 
אצל   ובא  לשמרו,  המלך  לו  שצוה  אחד, 
וכשחזר  לו,  ושמעה  אותה,  ופיתה  האשה 
מצטער...א"ל  והיה  מצאו,   לא  התלוי  אצל 
ותלהו   מקברו  בעלי  קח  תירא,  אל  האשה: 

 [."ה כיקידושין )פ.( תוס' ד במקומו ]
במה      .48 לה  אין  בן,  לאשה  שאין  זמן  כל 

סרחונה   )ל,כג(,      לתלות  בראשית  ]רש"י 
 [.תנחומא ויצא יט, ב"ר )עג,ד(

 [.243]צרור המור/ויצא אין סוד בנשים  .49
הרוח   .50 גסי  הן  שחצניות  שבת נשים  ]ירו' 

 [.)ו,א(
 [. ]כתובות )עב:(משחקת עם בחורים  .51
דינה פורץ גדר ישכנו נחש ]קהלת )י,ח([ זו   .52

יצאה   בביהמ"ד,  יושבין  ואחיה  אביה  כשהיו 
שבא  לעצמה  וגרמה  הארץ,  בבנות  לראות 

נחש   שנקרא  החוי  בן  שכם  ]קה"ר עליה 
 [. )י,י(

 [. ]ב"ר )יט,ו(ראתה )חוה( דבריו של נחש  .53
בא עליה רוכב הנחש ועיברה את קין ואח"כ   .54

הבל   את  ועיברה  אדם  ]פדר"א  בעלה 
 [.            וילק"ש פיס'  לה

זוהמא  שכ„ .55 בה  הטיל  חוה  על  נחש  שבא 
זוהמת   קין...שהיתה  יצא  זוהמא  ומאותה 
אשתו  על  אדם  שבא  חוה...עד  במעי  הנחש 



 66 

זרע  באותו  הנחש  של  הזוהמא  נתעוררה 
זוהמא של  רוח  לאותו  גוף   “ונעשה 

 [. ]בראשית )מד:(/מדרש רות מפי אליהו
]ב"ר  קין והבל היו מדיינים על חוה ראשונה   .56

 [.)כב,ז(
טמאה   .57 תשמור  היא  לפיכך  עולם  של  חלתו 

 []ת"ב מצורע יז'מצות חלה 
בת   .58 חמותה,  להעידה:  פסולות  נשים  חמש 

בעלה   ובת  יבימתה  צרתה,  ]יבמות חמותה, 
 [.  )קיז:(

 [. ]שם )קיח.( אין צרה מעידה על חבירתה  .59
תשמור   .60 עולם...לפיכך  של  נרו  כבתה  היא 

 [.]ת' נח א', ת' מצורע ט'הדלקת הנר 
 [.יבמות )סג.(]אשה רעה קשה ממיתה  .61
62. [ בה  נמשלה      גיהנם  רעה  יבמות  אשה 

 [. )סג:(
63. [ השטן  חבלי  א'  הנשים  )ל,צט.(  בהמ"ד 

193.] 
ב"ר  כיוון שברא )את חוה( נברא שטן עמה ] .64

 [. )יז,ט(
אדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה לא  .65

 [.]קהלת )ז,כח(מצאתי 
אשכחה  .66 באורחא  אזיל  קא  הוה  הגלילי  ר"י 

באיזו   לה  אמר  ללוד  לברוריה  נלך  דרך 
אמרה ליה גלילי שוטה לא כך אמרו חכמים   
לומר  לך  היה  האשה'  עם  שיחה  תרבה  'אל 
באיזה ללוד. ברוריה אשכחה לההוא תלמידא 

-רש"ידהוה קא גריס בלחישה בטשה ביה ]
בו„ כתוב...]“בעטה  לו  אמרה  עירובין  .[ 

 [.)נג:(
67. [ מענות  במועד  עונות  „-תוס'נשים  כולן 

מקוננות עונות.  אחת  -כאחד.  והשאר  אומרת 
.[  “יד על יד או על ירך או על פנים  -מטפחות

אבל לא מטפחות רי"ש אומר אם היו סמוכות   
וחנוכה   חודשים  בראשי  מטפחות.  למטה 
אינן  ובזה  בזה  ומטפחות  מענות  ובפורים 

 [. ]מגילה )ג:( מקוננות 
68. [ אחריה  רצין  הכל  האשה  את  יומא קלל 

 ([. )עה.
ו בו כבוד אל אדם בא לבית המדרש ולא נהג .69

 [.אדר"נ ספ"זילך ויאמר לאשתו ]
ממנה  .70 חשובה  אשתו,  על  אשה  שנשא  אדם 

אינה מתקנאת בה, פחותה ממנה מתקנאת בה 
 ([.ע"ז )נה.]

באשה  .71 אפשי  אי  מגולחת  באשה  אפשי  אי 
 ([. נזיר )כח.מנוולת ]

 [.ת' וישב ו'אין לך קשה מן האשה ] .72
אמר הקב"ה לא אברא אותה מן הראש שלא  .73

מיקר תהא  תהא  שלא  העין  מן  לא  ראשה,  ת 
צייתנית,  תהא  שלא  האוזן  מן  ולא  סקרנית, 
ולא מן הפה שלא תהא דברנית, ולא מן הלב 
היד שלא תהא  מן  ולא  קנאתנית,  שלא תהא 
משמשנית, ולא מן הרגל שלא תהא פרסנית, 
אעפ"כ  באדם...  צנוע  שהוא  ממקום  אלא 

 [.ב"ר )יח,ב( ותפרעו כל עצתי ]
ם...ומי שאשתו מושלת עליו  ג' חייהן אינן חיי .74

 :([. ביצה )לב]

חבירתה   .75 בירך  אלא  מתקנאת  אשה  אין 
 . מגילה )יג.([]

תשאיל  .76 ושלא  תשאל  שלא  שנדרה  היא  וכן 
תארוג  ושלא  ותנור,  וריחים  וכברה  נפה 

נאים לבניו תצא שלא בכתובה, מפני  -בגדים 
ואלו  מתני'.  בשכיניו.  רע  שם  שמשיאתו 

דת משה יוצאות שלא בכתובה: העוברת על  
מאכילתו  משה?  דת  היא  ואיזו  ויהודית. 
שאינו מעושר, ומשמשתו נדה, ולא קוצה לה  
דת   ואיזוהי  מקיימת.  ואינה  ונודרת  חלה, 
בשוק,  וטווה  פרוע,  וראשה  יוצאה  יהודית? 
ומדברת עם כל אדם. אבא שאול אומר: אף  
המקללת יולדיו בפניו. רבי טרפון אומר: אף 

קולנית?   ואיזוהי  מדברת  הקולנית.  לכשהיא 
בתוך ביתה ושכיניה שומעין קולה. מאכילתו  
נפרוש!   דידע,  אי  דמי?  היכי  שאינו מעושר. 
דאמרה   צריכא.  לא  ידע?  מנא  ידע,  דלא  אי 
ואזיל  הכרי,  את  לי  תיקן  כהן  פלוני  ליה 

שיקרא   ואשתכח  )עא:(שייליה  -]כתובות 
 . )עב.([

פרוע.  .77 וראשה  יוצאה  יהודית?  דת  ואיזוהי 
במדבר  /ורייתא היא! דכתיב:  ראשה פרוע דא

רבי    /ה' דבי  ותנא  האשה,  ראש  את  ופרע 
יצאו   שלא  ישראל  לבנות  אזהרה  ישמעאל: 

 . ]כתובות )עב:([בפרוע ראש! דאורייתא 
בעלה   .78 על  מכתובתה    –המורדת  לה  פוחתין 

שבעה דינרין בשבת, ר' יהודה אומר: שבעה 
כנגד   עד  פוחת?  הוא  מתי  עד  טרפעיקין. 

יוסי   ר'  פוחת  כתובתה,  הוא  לעולם  אומר: 
ממקום   ירושה  לה  תפול  שאם  עד  והולך, 

אשתו   על  המורד  וכן  הימנה.  גובה   –אחר 
מוסיפין על כתובתה שלשה דינרין בשבת, ר' 
מורדת   גמ'.  טרפעיקין.  שלשה  אומר:  יהודה 
ר'  המטה,  מתשמיש  אמר:  הונא  רב  ממאי? 
וכן   תנן:  ממלאכה.  אמר:  חנינא  ברבי  יוסי 

אשתו;   על  מתשמישהמורד  למ"ד  -בשלמא 
ממלאכה דאמר  למאן  אלא  מי    -לחיי, 

ואיני  זן  איני  באומר  אין,  לה?  משועבד 
ואיני   זן  איני  האומר  רב:  והאמר  מפרנס. 

לאמלוכי -מפרנס ולאו  כתובה!  ויתן  יוציא 
ונשואה,  ארוסה  לי  אחת  מיתבי:  בעי?  ביה 
ואפי' נדה, ואפילו חולה, ואפי' שומרת יבם;  

שפיר, אלא    –לאכה  )בשלמא למאן דאמר ממ
מתשמיש   דאמר  תשמיש    –למאן  בת  נדה 

פת   לו  שיש  מי  דומה  אינו  לך:  אמר  היא? 
 . ]כתובות )סג.([ בסלו למי שאין לו

בידיה   .79 ואולת  ביתה  בנתה  נשים  חכמות 
 [. ]משלי )יד,א(תהרסנו 

מה  .80 ידעה  ובל  פתיות  הומיה  כסילות  אשת 
 [.  משלי )ט,יג(]

ונצרת   .81 זונה  שית  לקראתו  אשה  לב והנה 
 . משלי )ז,י([]

תמה  .82 מטרונה...אני  שנשא  למלך  למה"ד? 
איך המתנת לי כל אותן השנים, א"ל: אלמלא 

 [.  איכ"ר )ג,ט(כתובה מרובה שכתבת...]
 [.כתובות )עב:(מראה זרועותיה לבני אדם ] .83
חברתה  .84 בירך  אלא  מתקנאת  אשה  אין 

 [.    מגילה )יג:(]
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פנים...בידוע שנכשל   .85 עזות  לו  כל אדם שיש 
רשע...מותר בעביר לקרותו  ה...מותר 

 [.  תענית )ז:(, נדרים )כ.(לשנאותו ]
עבדן   .86 ולא  דאכלן  דמחוזא  נשי  הני  כגון 

בעליהן „-רש"י] את  שגוזלות  ונמצא 
 [.שבת )לג.(] “...גורמות לבעלים לגזול

והיתה  .87 לחבר  שנשאת  אחת  באשה  מעשה 
נשאת  ידו.  על  תפילין  לו  )קושרת(  קומעת 

ו קשרי מכס על לעם הארץ )מוכס( וקשרה ל
מס' ידו   ריש  )ל:(,  בכורות  )לט:(,  ]ע"ז 

 . כלה[
 ([. יבמות )קיז.אשת אב סניא לבת הבעל ] .88
89. [ תולה  בבעלה  איש  )עג.([אשת  . קידושין 

האיש  מן  יותר  באורחים  עיניה  צרה  אשה 
)פז.] במידותיה ב"מ  אחרונים  שני   .])

 הרעות
רחל, לפי שזלזלה במשכב הצדיק, לא זכתה  .90

 [.ר )עב,ב(ב"להקבר עמו ]
]ב"ר  כל אשה שיוצאת לשוק סופה להכשל   .91

 [.  )ח,יד(
המדיר את אשתו שתאמר לאחרים  -הלכה ה .92

מדברי    לו   שאמרה  מה  או  לה  שאמר  מה 
אשתו   עם  אדם  שמדבר  ראש  וקלות  שחוק 
על עסקי  תשמיש הרי זה יוציא ויתן כתובה  
לאחרים   ולומר  פניה  להעיז  יכולה  זו  שאין 

 דברי קלון. 
ר ההכרזה שולחין לה ב"ד פעם ואח-הלכה י .93

במרדך   עומדת  את  אם  לה  ואומרים  שנייה 
ולא  במרדה  עמדה  אם  כתובתיך  הפסדת 
יהיה   ולא  כתובתה  ותאבד  בה  נמלכין  חזרה 
י"ב   עד  גט  לה  נותנין  ואין  כלל  כתובה  לה 
חדש ואין לה מזונות כל י"ב ואם מתה קודם  

 הגט בעלה יורשה. 
יג .94 יוצאת  -הלכה  אחר  המורדת הזאת כשהיא 

י"ב חדש בלא כתובה תחזיר כל דבר שהוא 
של בעל אבל נכסים שהכניסה לו ובלאותיהן 
ואם   מידה  מוציאים  אין  תפסה  אם  קיימים 
מה  כל  וכן  מידו  מוציאין  אין  הבעל  תפסן 
עליו  אחריותן  הבעל  שקיבל  מנכסיה  שאבד 
הגמרא  דין  הוא  זה  כלום  לה  משלם  אינו 

 במורדת. 
יד .95 שיש  -הלכה  הגאונים  בבבל ואמרו  להם 

אותן   פשטו  ולא  במורדת  אחרות  מנהגות 
וגדולים   ורבים  ישראל  ברוב  המנהגות 
וכדין הגמרא  ברוב המקומות  חולקין עליהם 

החזקה"/  רמב"ם/"יד  ראוי לתפוס ולדון ]
-הלכות אישות/ פרק יד/הלכות ה,ט/נשים 

 .  יד[
אולי לפי שהנשים מפני רכות ליבן מתפעלות  .96

של צרה  כל  על  הרבה  תבוא ומצטערות  א 
יעידון  כאשר  נשבר  וליבן  מהאנשים  יותר 
הכתוב   כוונת  אצלי  וזה  והנסיון,  הכתובים 
רע  מאורע  וכל  עצבונך',  ארבה  'הרבה 

ביותר ד"ה   יעציבך  )ד:(, רש"ש  ]כתובות 
 גמרה כאן באבילות[.

 
 אשה רעה    

מי   .1 אף  גיהנום...וי"א  פני  רואים  אין  שלשה 
רעה אשה  לו  ]-שיש  לגרשה  עירובין מצוה 

 [. )מא:(

האדם  .2 על  קופצת  הזקנה  דברים  ד'  מפני 
 .]תנחומא חיי ב'[...מפני אשה רעה 

הכא   .3 ליה  מקשטא  רעה  אשה  דמי  היכי 
הכא  ליה  גבא...מקשטא  ליה  ומהדריה 

ולגדף(   )לקלל  פומא  ליה  ]יבמות ומקשטא 
 [. )סג:(

רעה    .4 אשה  לו  שיש  זה  רעים:  עני  ימי  כל 
 ([. סנהדרין )ק: ]

[.  איכה )א,יד(קום ] נתנני ה' בידי לא אוכל   .5
[ מרובה  וכתובתה  רעה  אשה  יבמות  זו 

 [.)סג:(, איכ"ר )א,מו(
לשלטון   .6 בעלה  על  שקבלה  באשה  מעשה 

 [.]ב"ר )נד,א(והתיז את ראשו 
 [. ]יבמות )סג:(קשה אשה רעה כיום סגריר  .7
 [.]מ"ת )נג,א(אין סוף לאשה רעה  .8
בצדה  .9 צרתה  מרובה,  וכתובתה  רעה  אשה 

 [. ]יבמות )סג:(
רעה .10 ולבניה    אשה  לה  רעה  ]תדא"ר  גורמת 

 [. יח
 [. ]יבמות )סג:(אשה רעה גיהנם נמשלה בה  .11
תקנתיה?   .12 מאי  לבעלה,  צרעת  רעה  אשה 

מצרעתו   ויתרפא  )סג:(, יגרשנה  ]יבמות 
 [. סנהדרין )ק:( 

כולן  .13 הטובות  ממצה  היא  רעה,  כשהאשה 
 [.]מ"ת )נט,כ(מביתו ועושה אותו עני 

' ]תנשים הרעות מפילות את בעליהן ברעה   .14
 [. קדושים ח'

 [. שבת )יא.(כל רעה ולא אשה רעה ] .15
 [.]יבמות )סג.(אשה רעה קשה ממיתה  .16
 [. ]יבמות )סד:(אשה קטלנית  .17
לאו   .18 ואם  טוב,  מצא  אשה  ומצא  אדם  זכה 

[ את האשה  מר ממות  אני  נשא  ומוצא  ת"ב 
 [. ד'

רב הוה מיפטר מרבי חייא אמר ליה רחמנא   .19
מידי   איכא  ומי  ממותא  דקשה  ממידי  ליצלך 

ה ממותא נפק דק ואשכח ומוצא אני מר דקש
ממות את האשה וגו' רב הוה קא מצערא ליה  
לי טלופחי עבדא   כי אמר לה עבידי  דביתהו 
ליה חימצי חימצי עבדא ליה טלופחי כי גדל  
לך   איעליא  ליה  אמר  לה  אפיך  בריה  חייא 
לה   אפיכנא  דקא  הוא  אנא  ליה  אמר  אמך 

נך אמר ליה היינו דקא אמרי אינשי דנפיק מי
טעמא מלפך את לא תעביד הכי שנאמר למדו  
לשונם דבר שקר העוה וגו' רבי חייא הוה קא 
מצערא ליה דביתהו כי הוה משכח מידי צייר  
ליה בסודריה ומייתי ניהלה אמר ליה רב והא  
שמגדלות  דיינו  א"ל  למר  ליה  מצערא  קא 
בנינו ומצילות אותנו מן החטא מקרי ליה רב  

וצא אני מר ממות  יהודה לרב יצחק בריה ומ
את האשה א"ל כגון מאן כגון אמך והא מתני  
אדם  אין  בריה  יצחק  לרב  יהודה  רב  ליה 
ראשונה  מאשתו  אלא  רוח  קורת  מוצא 
מאשת   ושמח  ברוך  מקורך  יהי  שנאמר 
מתקיף   אמך  כגון  מאן  כגון  וא"ל  נעוריך 
תקיפא ועבורי מיעברא במלה היכי דמי אשה  

ומק תכא  ליה  מקשטא  אביי  אמר  שטא רעה 
תכא  ליה  מקשטא  אמר  רבא  פומא  ליה 

ליה גבא   חנינא   ומהדרא  בר  אמר רבי חמא 
מתפקקין  עונותיו  אשה  אדם  שנשא  כיון 
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מה'  רצון  ויפק  טוב  מצא  אשה  מצא  שנאמר 
 . )סג:([-]יבמות )סג.(

זכה  .20 לא  חכינאי,  בן  ר"א  של  כאשתו  זכה 
 [.ב"ר )יז,ג(כאשתו של ר"י הגלילי ]

שמ .21 ברבי  אלעזר  רבי  סמך  אדעתיה  לא  עון 
ליה   מייכי  הוו  באורתא  יסורי  עליה  קביל 
שיתין  מתותיה  נגדי  לצפרא  נמטי  שיתין 
משיכלי דמא וכיבא למחר עבדה ליה דביתהו  
הות   ולא  וברי  להו  ואכיל  לפדא  מיני  שיתין 
כי   מדרשא  לבי  למיפק  דביתהו  ליה  שבקא 
להו   אמר  באורתא  רבנן  לדחקוהו  דלא  היכי 

ר להו זילו מפני  אחיי ורעיי בואו בצפרא אמ
אמרה   דביתהו  שמעה  חד  יומא  תורה  ביטול 
ממון  כלית  עילויך  להו  מייתית  קא  את  ליה 
נשא  לבית  אזלה  אימרדה  אבא  בית  של 
ליה   עיילו  ספונאי  ]שיתין[  הנך  ואתו  סליקו 
ועבדו  ארנקי  שיתין  נקיטי  כי  עבדי  שיתין 
חד   יומא  להו  ואכיל  לפדא  מיני  שיתין  ליה 

זילי לברתה  לה  קא   אמרה  מאי  באבוך  בקי 
עביד האידנא אתיא אמר לה זילי אמרי לאמך  
היתה  אנפשיה  קרי  משלהם  גדול  שלנו 
כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה אכל ושתי  
שיתין   לקמיה  אייתו  מדרשא  לבי  נפק  וברי 
רבנן   מרנני  קא  הוה  טהרינהו  דמא  מיני 
אמר   ספק  חד  בהו  לית  דעתך  סלקא  ואמרי 

כ יהיו  הוא  כמותי  אם  ואם להו  זכרים  ולם 
לאו תהא נקבה אחת ביניהם היו כולם זכרים  
אמר  תניא  שמיה  על  אלעזר  ר'  להו  ואסיקו 
זו  רשעה  ביטלה  ורביה  פריה  כמה  רבי 
לה   אמר  נפשיה  ניחא  קא  הוה  כי  מישראל 
ולא   עלי  דרתיחי  בדרבנן  ידענא  לדביתהו 
ולא  בעיליתאי  אוגנין  שפיר  בי  מיעסקי 

בר   שמואל  א"ר  מינאי  נחמני  תידחלין 
דאישתעיא  יונתן  דרבי  אימיה  לי  אישתעיא 
לא  שמעון  ברבי  אלעזר  דרבי  דביתהו  לה 
ותרין   מעשרין  טפי  ולא  סרי  מתמני  פחות 
סליקנא   הוה  כי  בעיליתא  אוגניתיה  שנין 
מעיננא ליה במזייה כי הוה משתמטא ביניתא  
ריחשא  חזאי  חד  יומא  דמא  אתי  הוה  מיניה 

איתח דעתאי  חלש  מאוניה  נפיק  לי  דקא  זי 
בחלמא אמר לי לא מידי הוא יומא חד שמעי  
בזילותא דצורבא מרבנן ולא מחאי כדבעי לי 
אבבא  קיימי  הוו  לדינא  תרי  בי  אתו  הוו  כי 
קלא   נפיק  מילתיה  ומר  מילתיה  מר  אמר 
איש   חייב  אתה  פלוני  איש  ואמר  מעיליתיה 
מינציא  קא  הוה  חד  יומא  זכאי  אתה  פלוני 

תהא כבעלה  דביתהו בהדי שבבתא אמרה לה  
 [. ]ב"מ )פד:(שלא ניתן לקבורה 

 [.ת' וישב ו'אין לך קשה מן האשה ] .22
הוא  .23 אך  לו  מצערת  היתה  חייא...אשתו  רבי 

קיבל באהבה ואמר דיינו שמגדלות את בנינו  
 [. יבמות )סג:(ומצילות אותנו מן החטא ]

וכולן  .24 מזה  זה  קשים  דברים  עשו  ארבעה 
מכולן  קשה  רעה  זה...אשה  על  זה  מתגאין 

 [. קוה"ר )ז,מו(]
 

 כשפניות 

]סנהדרין )סז.(,  רוב נשים מצויות בכשפים   .1
 . ירו' שבת )טו,ג(, זהר )א,קכו.([

שבנשים  .2 רשב"י...הכשרה  אמר  דברים  ג' 
כשפים   קידושין בעלת  ירו'  טו,  ]סופרים 

 [. )ד,יא(
יישן   .3 לא  מפחדה  שוא,  מטמונת  לאביה  בת 

בנערותה   תתפתה,  שמא  בקטנותה  בלילה, 
בגר תזנה,  תינשא,        שמא  לא  שמא  ה      

נישאת שמא לא יהיו לה בנים, הזקינה שמא 
 [.סנהדרין )ק:(תעשה כשפים ]

דורות הראשונים שאין בנות ישראל פרוצות  .4
אבל  האוכלין(,  על  מעבירין  )אין  בכשפים 

 [. עירובין )סד:(בדורות אחרונים...]
 [. ]פסחים )קי.(נשים כשפניות  .5
6. [ לכשפים  מקטרות  ישראל  רכות  בבנות 

 [.)נג.(
בכשפים   .7 פרוצות  ישראל  ]עירובין בנות 

 [. )סד:(
כשפניות  .8 נשים  אמר  שוטה...רב  כלב 

[ בו  כשפיהם  „-רש"ימשחקות  בו  מראות 
 [. ]יומא )פג:( .[ “לשחוק

 
 אשה צעקנית   

 [. ]מלכים ב' )ח,ה(ותצא לצעוק אל המלך   .1
 ([. ירמיה )יב,ח נתנה עלי בקולה ] .2
 [. ירמיהו מט,ג(צעקנה בנות ] .3
אדה"ר(  התח  .4 )על  עליו  מייללת  )חוה(  ילה 

 [. ]ב"ר )כ,ח(
 [.]ברכות )לא:(אתיא חנה וקא צוחת קמיה   .5
 [.]סוכה )לא.(פעיתא )צעקנית( היא   .6
מיד   .7 ביתה  בתוך  תבואה  לה  שאין  כיוון 

 [.  ]תמורה )טז.(צועקת 
עמדו  .8 להם  ממטרוניתא...אמרה  עצה  ונטלו 

צעקו, כך מתרגמינן „-רש"יוהפגינו בלילה ]
לשון  בתהלי וצעקה  שועה  לשון  כל  ם 
 [.  ]תענית )יח:( .[ “פגינה

לאנסה(   .9 רוצה  )כשנכרי  לצרוח  דרכה  אשה 
 [.   ]ירו' ע"ז )ב,א(

אבא שאול אומר: אף המקללת יולדיו בפניו.  .10
ואיזוהי   הקולנית.  אף  אומר:  טרפון  רבי 
ביתה   בתוך  מדברת  לכשהיא  קולנית? 
שאינו  מאכילתו  קולה.  שומעין  ושכיניה 

יכי דמי? אי דידע, נפרוש! אי דלא מעושר. ה
ידע, מנא ידע? לא צריכא. דאמרה ליה פלוני 
שייליה   ואזיל  הכרי,  את  לי  תיקן  כהן 

 . )עב.([-]כתובות )עא:(ואשתכח שיקרא 
דעתיה  .11 דאימיה...חלש  אורחתא  משגש  עולא 

אמי   בר  אחדבוי  רב  אישתיק  ששת  דרב 
בכיא   וקא  אימיה  אתא  תלמודיה  ואתיקר 

וחה ולא אשגח בה אמרה ליה קמיה צווחה צו
[ מינייהו  דמצית  חדיי  להני  -רש"יחזי 

)שמות „ חזה  של  תרגום  חדיי  הללו.  הדדים 
 [. ]ב"ב )ט:(.[  “כט(...שינקת מהן

לחיים...   .12 ואחת  למיתה  ותשעה  תשעים 
כשהאישה פועה בשעה שיושבת על המשבר 

 [. ויקר"ר )כז,ז(, ת' אמור יא]
הו .13 ולא  קולניות  לא  ישראל:  בנות  לכות דרך 

 [.ת' נשא ב'רגל רמה ולא פרוצות בשחוק ]
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 מפתה לזנות  

רבי חנינא בן תרדיון...ועל בתו לישב בקובה   .1
של זונות דאמר ר' יוחנן פעם אחת היתה בתו  
נאות   כמה  אמרו  רומי  גדולי  לפני  מהלכת 

 [ זו מיד דקדקה  ריבה  -רש"יפסיעותיה של 
מה( „ )תהלים  וכתיב  נאות  פסיעות  לפסוע 

ב כבודה  פנימה''כל  מלך  בפסיעותיה  “ת   ]
 [. ]ע"ז )יח.(

זקופה     .2 בקומה  קצרה  בצד  ארוכה  מהלכות 
 [.]שבת )סב:(עקב בצד אגודל 

ציון(   .3 )בנות  מניחות  היו  ואפרסמון  מור 
ישראל   בחורי  אצל  וכשמגיעות  במנעליהן 
בועטות ומתיזות עליהן ומכניסות בהן יצה"ר 

 [. ]יומא )ט:(
מבק .4 שהיה  הרשע,  בטורנסרופוס  ש מעשה 

עושה   הריני  אשתו,  לו  אמרה  בר"ע  לשלוט 
וקשטה עצמה  בו, עמדה  איך לשלוט  עלילה 

 [.]ע"ז )כ.(
המרים   .5 המים  רבו  הגרון  נטויות  משרבו 

 [. ]סוטה )מז.(
ביתו   .6 בתוך  אפוטרופוס  אדם  ימנה  אל 

יוסף...לא בא  שאלמלי לא מינה פוטיפר את 
 [.]ברכות )סג.(לאותו דבר 

משתה'    .7 המלכה עשתה  ושתי  רבא 'גם  אמר 
דאמרי   היינו  נתכוונו  עבירה  לדבר  שניהן 

.[ “דלועין גדולות„-רש"יאינשי איהו בקרי ]
[ בבוציני  קטנות. „-רש"יואיהו  דלועין 

כלומר דבאותו מין עצמו זה נואף וזו נואפת.  
לכך   והיא  יופיה  את  להראות  אומר  הוא 

.[ ...הללו אומרים “נתכוונה שיסתכלו ביופיה
אומ והללו  נאות  נאות. מדיות  פרסיות  רים 

בו   אמר להם אחשוורוש כלי שאני משתמש 
רצונכם   כשדיי,  אלא  פרסי  ואינו  מדיי  אינו 
שתהיה   ובלבד  אין,  לו  אמרו  לראותה? 
ערומה, שבמידה שבה אדם מודד בה מודדים  
לו. מלמד שהיתה ושתי הרשעה מביאה בנות  
ישראל ומפשיטן ערומות ועושה בהן מלאכה 

שתי', מכדי פריצתא  בשבת...'ותמאן המלכה ו
[ היתה„-רש"יהואי  מר“פרוצה  דאמר   ,].-

לא   טעמא  מאי  נתכוונו,  עבירה  לדבר  שניהן 
שפרחה   מלמד  חנינא,  בר  יוסי  א"ר  אתאי? 
ועשה  גבריאל  בא  בה צרעת. במתניתא תנא 

 [.]מגילה )יב.(בה זנב 
גזירת   .8 אלא  בעבירה  אצלה  מצויין  שהכל 

 [. ]סנהדרין )ע.(הכתוב היא בן ולא בת 
 ([. סוטה )ט.היא האכילתו מעדני עולם ] .9
משובחים   .10 בכוסות  משובח  יין  השקתו  היא 

 ([. סוטה )ט.]
היא חגרה לו בצלצול, לפיכך כהן מביא חבל   .11

המצרי וקושר למעלה מדדיה, היא פשטה לו 
 ([. במדבר"ר )כט,כגירכה...]

 ([. סוטה )ט. היא כחלה לו עיניה ] .12
ראשה...היא  .13 על  נאין  סודרין  לו  פרסה  היא 

 ([.  סוטה )ט.ילעה לו שערה ]ק
דהוה   .14 עידן  כל  רגיל  הוה  אשי  בר  חייא  רבי 

מיצר   יצילנו  הרחמן  אמר:  הוה  לאפיה,  נפל 
אמרה:   דביתהו,  שמעתינהו  חד  יומא  הרע. 

מאי   מינאי,  ליה  דפריש  שני  כמה  הא  מכדי 
גריס  קא  הוה  חדא  יומא  הכי?  קאמר  טעמא 
קמיה.   ותנייה  חלפה  נפשה  קשטה  בגינתיה, 

לה חרותא אמר  אנא  אמרה:  את?  מאן   :
אייתי   ליה:  אמרה  תבעה,  מיומא,  דהדרי 
ניהליה להך רומנא דריש צוציתא, שוור אזל 
קא  הוה  לביתיה,  אתא  כי  ניהלה.  אתייה 
שגרא דביתהו תנורא, סליק וקא יתיב בגויה. 
והכי  הכי  לה:  אמר  האי?  מאי  ליה:  אמרה 
הוה מעשה, אמרה ליה: אנא הואי. לא אשגח  

עד   אנא בה,  לה:  אמר  סימני,  ליה  דיהבה 
אותו   של  ימיו  כל  איכווני.  לאיסורא  מיהא 
מיתה  באותה  שמת  עד  מתענה,  היה  צדיק 

 .   ]קידושין )פא:([
 
 

 מתפתה לזנות 
חכמים    .1 שאמרו  על  לגלגה  אחת  שפעם 

 [  קידושין )פ:(]
"נשים דעתן קלות הן עלייהו" ואמר לה חייך   .2

לאחד   וציוה  לדבריהם  להודות  סופך 
בה  מתל והפציר  עבירה  לדבר  לנסותה  מידיו 

ימים רבים עד שנתרצית וכשנודע לה חנקה  
רש"י עצמה וערק רבי מאיר מחמת כיסופא ]

ד"ה ואיכא דאמרי משום מעשה דברוריה  
 [. מס' ע"ז )יח:(

נוחה להתפתות ] .3 )יז,יג(,נדה אין האשה  ב"ר 
 [.)לא.(

אחרא   .4 באתתא  אלא  אתפתתא  לא  אתתא 
 [. זו"ח איכה עא]

בעלה מעש  .5 קבר  על  שבכתה  אחת  באשה  ה 
תלוי   אדם  שומר  שהיה  אחד  אדם  היה  ושם 
אצל   ובא  לשמרו,  המלך  לו  שצוה  אחד, 
וכשחזר  לו,  ושמעה  אותה,  ופיתה  האשה 
מצטער...א"ל  והיה  מצאו,  לא  התלוי  אצל 
ותלהו   מקברו  בעלי  קח  תירא,  אל  האשה: 

 [.קידושין )פ.( תוס' ד"ה כיבמקומו ]
שוא .6 מטמונת  לאביה  יישן  בת  לא  מפחדה   ,

בנערותה   תתפתה,  שמא  בקטנותה  בלילה, 
נישאת   תינשא,  לא  שמא  בגרה  תזנה,  שמא 
שמא לא יהיו לה בנים, הזקינה שמא תעשה 

 [.  סנהדרין )ק:( כשפים ]
 
 

 זונה 
מנהג הנשים לעשות תאוותן ואינן רואות את   .1

 [.  4148]מש"י הנולד 
זנותה  .2 בסוף  יהא  מה  יודעת  אינה  זונה  אשה 

 [. שלי )ט,יג(מדרש מ]
מנאפת   .3 בזנותה   ומתגאה  הומה  זונה  אשה 

 [. שמו"ר ספ"אבתפוחים ומחלקת לחולים ]
]ירמיה  מצח אשה זונה היה לך, מאנת הכלם   .4

 [.)ג,ג(
בלילה   .5 מוזרות  בה  ויתנו  ]גיטין משישאו 

 [. )פט.(
 [.משלי )ז,כג(עצומים כל הרוגיה ] .6
 . שבת )לד.([זונות מפרכסות זו את זו ] .7
 [. פסחים )קיג:(ו את זו ]זונות שונאות ז .8
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כן )כתמר(   .9 אינה עושה  זונה שבזונות  אפילו 
 . ירושלמי/סוטה )א,ד([]

ממקום   .10 עצמן  משמרות  כנענים  של  בנותיהן 
[ אחר  ממקום  עצמן  ומפקירות  ב"ר ערותן, 

 ([. )ס,ח(, רש"י חיי )כד,מז
-רש"י)שופטים טו( ]  “ותזנה עליו פילגשו„ .11

ותזנה„ כתיב.  בגבעה  סרחה -בפילגש 
מצא  “עליו נימא  הקפיד  ולא  מצא  .[...זבוב 

ונימא  זבוב בקערה  יהודה  רב  אמר  והקפיד. 
[ היה להשיר את  „-רש"יבאותו מקום  דרכן 

כרות  ליעשות  בועלה  ליסכן  ולא  השער 
עליה   הקפיד  הוא  סכנתא  ומשום  שפכה 

אימתו מפני  נימא.  “וברחה  וא"ת „-תד"ה 
והא אמר בסנהדרין )כא.( 'שאין להם לבנות  

ולא בית הערוה'.    ישראל שער לא בית שחי 
וי"ל דבת יפת תואר היתה כדמשני התם גבי  

זבוב.  “תמר דריש „-תד"ה  עליו'  מ'ותזנה 
הוי  דלא  מנלן  וא"ת  מזון.  ולשון  זנות  לשון 
להחזירה  מדרצה  ר"ת  ואמר  ממש  זנות 
היה   לא  פילגשים  דאפילו  קראי  כדמוכח 
אל   'בא  כדכתיב  זנותם  אחר  להחזיר  דרכם 

אביך' וכתיב   פילגשי  טז(,  ב'  )שמואל 
'ותהיינה צרורות עד יום מותן אלמנות חיות'  

כ.( סכנתא “)שם  ונימא  מאיסותא  זבוב   ].
 [. גיטין )ו:(]

בשמונה  .12 שוכרתו  בשנים  שנשכרת  זונה  וכל 
 [. ב"מ )פה.(]

לא תגדל „-רש"יארמלתא לא תרבי כלבא ] .13
.[. ולא תשרי בר בי  “כלב שמא תקלקל עמו

בר   ליה  רב באושפיזא. בשלמא  צניע  בי רב 
יודע„-רש"י] שלא  כלבא  “ובטוחה  אבל   ].

[ מירתתא  בה  דמסריך  להיות „-רש"יכיוון 
לו ליה  “נרבעת  שדיא  דכי  כיון  אמרי   ].

משום   אינשי  אמרי  בתרה  מסריך  אומצא 
[ דמסריך  הוא  ליה  דשדיא  ב"מ  אומצא 

 [.  )עא.(
ע"ז כל זונה שנשכרת, לבסוף היא שוכרת ] .14

 [. )יז.(
ל .15 שיש  בשעה  מכבדה  זונה  והוא  אוהב  ה 

ואומרת: ראו   היא מראתו לחברותיה  בחפץ, 
 [. שמו"ר )לב,ה(כמה כבדני אוהבי ]

הבא על הבהמה בין כדרכה בין שלא כדרכה   .16
והאשה המביאה את הבהמה עליה בין כדרכה 
בין שלא כדרכה חייב דרש רב נחמן בר רב  
משכב   ובבהמה  משכבות  שני  באשה  חסדא 

אדרבה פפא  רב  לה  מתקיף  אשה   אחד 
אמידעם  מיחייב  אמשכב  היא  דאורחה 
היא  אורחא  דלאו  בהמה  מחייב  לא  אחרינא 
)דלא  תניא  ונקב  נקב  כל  על  עלה  לחייב 
כתרוייהו( זכר בן תשע שנים ויום אחד הבא 
כדרכה   שלא  בין  כדרכה  בין  הבהמה  על 
והאשה המביאה את הבהמה עליה בין כדרכה 
לרבא   רבינא  א"ל  חייב  כדרכה  שלא  בין 

משכבי  המערה   בזכור  אהמערה  מהו  בזכור 
מהו   בבהמה  המערה  אלא  ביה  כתיב  אשה 
גבי   דכתיבא  להעראה  ענין  אינו  אם  א"ל 
דהא  צריכא  דלא  אמו  ואחות  אביו  אחות 
להעראה   ענין  תניהו  דנדה  להעראה  איתקש 

היא   ב"ד  מחייבי מיתות  דבהמה מכדי בהמה 
חייבי   גבי  דידה  להעראה  דכתיב  לי  למה 

גבי לכתביה  דין   כריתות  בית  מיתות  חייבי 
וליגמור חייבי מיתות בית דין מחייבי מיתות  
הוא  לדרשא  קרא  וכוליה  הואיל  דין  בית 
נמי מילתא דדרשא בעא מיניה  דאתי כתיבא 
המערה  ששת  מרב  אמי  בר  אחדבוי  רב 
אשי   רב  אמר  קבסתן  ליה  אמר  מהו  בעצמו 
כי  לה  משכחת  לא  בקושי  לך  תיבעי  מאי 

למאן מת  במשמש  לה  דאמר    משכחת 
המשמש מת בעריות פטור הכא פטור ולמאן  
דאמר חייב הכא מיחייב תרתי מיחייב אשוכב  
ומיחייב אנשכב בעו מיניה מרב ששת דעובד  
וקלון   תקלה  מהו  הבהמה  על  הבא  כוכבים 
בעינן והכא תקלה איכא קלון ליכא או דילמא 
ששת  רב  אמר  קלון  שאין  אע"פ  תקלה 

וא אוכלין  אילנות שאין  ין שותין  תניתוה מה 
ואין מריחין אמרה תורה השחת שרוף וכלה  
את  המתעה  ידן  על  תקלה  לאדם  ובא  הואיל 
אחת   על  מיתה  לדרכי  חיים  מדרכי  חבירו 
כוכבים   עובד  מעתה  אלא  וכמה  כמה 
המשתחוה לבהמתו תיתסר ומקטלא מי איכא 
מידי דלישראל לא אסר ולעובד כוכבים אסר  
ארביעה  דהוה  מידי  ליתסר  גופיה  ישראל 
מועט  קלונו  וזה  מרובה  קלונו  זה  אביי  אמר 
והרי אילנות דאין קלונן מרובה ואמרה תורה 
קאמרינן  חיים  בבעלי  וכלה  שרוף  השחת 
תורה  אמרה  אמר  רבא  עלייהו  רחמנא  דחס 
אילנות   והרי  תיהרג  מעבירה  נהנית  בהמה 
השחת  תורה  ואמרה  מעבירה  נהניו  דאין 
דחס  קאמרינן  חיים  בבעלי  וכלה  שרוף 

 ([. סנהדרין )נה.עלייהו ] רחמנא
 

 נואפת 
פיה   .1 ומחתה  אכלה  מנאפת  אשה  דרך  כן 

 [.משלי )ל,כ(ואמרה לא פעלתי און ]
בעלי  .2 זקנך  אבי,  אביך  לבנה:  אמרה  אשה 

לוט( ] )בנות  ואנא אחותך  ברי  מדרש  ואתה 
 [.  משלי )א,א(

3. [ בעלמה  גבר  עזראדרך  אבן  אברהם  -רבי 
על „ בעוברו  מה'  ירא  שלא  עימה,  בזנותו 
 [.  משלי )ל,יט([ ]“צות לא תנאףמ

ט' .4 נשבעו    -יהושע  כי  ישראל  בני  הכום  ולא 
להם נשיאי העדה. וכמה רבים? רב נחמן בר 

ימים   שלשה,  אמר:  רבים    -יצחק    -שנים 
כתיב   עדה  עשרה,  אמר:  יצחק  ר'  שלשה. 
בהו. ר"מ אומר: כל נדר שצריך חקירת חכם 

לא יחזיר, ר' אלעזר אומר: לא אסרו צריך   -
מפני שאינו צריך. במאי קמיפלגי? רבי    אלא

אשתו   שתתבזה  רוצה  אדם  סבר:  מאיר 
רוצה  אדם  אין  סבר:  אלעזר  ר'  בב"ד, 
הכא  אמר:  רבא  בב"ד.  אשתו  שתתבזה 
לי   ניחא  לא  דאמר  עסקינן,  חשובה  באשה 
דקתני:  סיפא  הכי,  אי  בקרובותיה.  דאיתסר 
אצל   והתירו,  חכם  אצל  שהלך  הוא  אבל 

אותו   וריפא  אינה  מ  -רופא  ליתני  קודשת, 
עסקינן,  חשוב  באדם  הכא  ולימא:  מקודשת, 
דאמרה לא ניחא לי דאיתסר בקריביה! איהי 
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בכל דהו ניחא לה, כדריש לקיש, דאמר ר"ל:  
טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו. אביי אמר:  
רמי   חראתא  בי  כורסיה  גברא,  דשומשמנא 
תיקרייה   גברא,  דנפסא  אמר:  פפא  רב  לה. 

ותית בבא  דקלסא  בסיפי  אמר:  אשי  רב  יב. 
וכולן   תנא:  לקידרא.  טלפחי  בעי  לא  גברא, 

 . ]כתובות )עה.([מזנות ותולות בבעליהן 
ציון"  .5 בנות  גבהו  כי  ה'  "ויאמר  דכתיב  מאי 

שהיו מהלכות בקומה זקופה "ותלכנה נטויות 
[ גודל  בצד  עקב  מהלכות  שהיו  -רש"יגרון 

והיא  „ בה  מסתכלין  שהיו  בהילוכן  למעט 
ותיה ודרך נוטין גרון לילךבנחת שוהה בפסיע

לרגליו רואה  שאינו  "ומשקרות “לפי   ].
[ כוחלא  מלאן  דהוי  לשון  „-רש"יעינים" 

וטפוף" “סיקרא "הלוך  ומרמזן  לעינייהו    ]
[ קצרה  בצד  ארוכה  מהלכות  -רש"ישהיו 

שתראה צפה על ראש חברתה והוא נוי לה  „
בגנותן מספר  לפיכך  היו  ד"ה “ונשואות   ,

"על„-וטפוף אטפוך"  כמו  )אבות   “דאטפת 
]ישעיה  תעכסנה  וברגליהן  מ"ו([  פ"ב 

[ מוסר „-רש"י)ג,טז([   אל  "וכעכס  כמו 
אויל" )משלי ז( והוא ארס של נחש וקרי ליה 
ידי  על  אלא  מטילו  שאינו  שם  על  עכס 

מלמד  “כעס אמי  רב  דבי  יצחק  רב  אמר   ].
שמטילות מור ואפרסמון במנעליהן ומהלכות 

שמגיעות אצל בחורי בשוקי ירושלים וכיוון  
עליהם   ומתיזות  בקרקע  בועטות  ישראל 
בכעוס   כארס  הרע  יצר  בהן  ומכניסות 

כעוסה„-רש"י] שהיו  “נחש  מקום   ]
נמקים...שנעשו  נמקים  נעשה  בו  מתבשמות 

[ כיער  שער „-רש"יפתחיהן  נתמלאו 
לתשמיש ראשון  “ונמאסות  בית  חורבן  עד   .

בראשן   רק  שערות  היו  יהודיות  לנשים 
, וכן עד היום היה ידוע שזה קיים ובגבותיהן

-במספר שבטים אינדיאניים )מנחת עני/ח"ב
רבי דוד זינצהיים( אך מתברר ששבטים אלו  
ידי  על  מלאכותית  בצורה  השער  את  הסירו 

 . ]שבת )סב:(, יומא ט:([משחה צמחית[ 
ההר,  .6 ראש  על  שעמד  אחד  באיש  מעשה 

מת,   ופלוני  פלוני  ממקום  פלוני  איש  ואמר: 
מצאו שם אדם והשיאו את אשתו   הלכו ולא

 [.  יבמות )קכב.(]
שבטים   .7 במספר  קיים  זה  היום  עד  וכן 

עני/ח"ב )מנחת  דוד  -אינדיאניים  רבי 
 . ]שבת )סב:(, יומא ט:([זינצהיים[ 

חכמים   .8 שאמרו  על  לגלגה  אחת  שפעם 
הן   קלות  דעתן  "נשים  )פ:([  ]קידושין 
להודות  סופך  חייך  לה  ואמר  עלייהו" 

לא וציוה  לנסותה  לדבריהם  מתלמידיו  חד 
עד   רבים  ימים  בה  והפציר  עבירה  לדבר 
וערק  עצמה  חנקה  לה  וכשנודע  שנתרצית 

[ כיסופא  מחמת  מאיר  ד"ה רבי  רש"י 
ואיכא דאמרי משום מעשה דברוריה מס' 

 [. ע"ז )יח:(
מנאפת   .9 בזנותה  ומתגאה  הומה  זונה  אשה 

 [. שמו"ר ספ"אבתפוחים ומחלקת לחולים ]
 [. שבת )סב:(מחליפין נשותיהן זע"ז ] .10

מבקש  .11 שהיה  הרשע,  בטורנסרופוס  מעשה 
עושה   הריני  אשתו,  לו  אמרה  בר"ע  לשלוט 
וקשטה עצמה  בו, עמדה  איך לשלוט  עלילה 

 [.  ע"ז )כ.(]
ונשבעת  .12 אוהבה,  אצל  שהיתה  לאשה  משל 

 [.ויק"ר )כו,ז(בבעלה, כך שאול ]
המרים   .13 המים  רבו  הגרון  נטויות  משרבו 

 . סוטה )מז.([]
סוטה  בטלו המים המרים ]  משרבו המנאפים .14

 . )מז.([
קלה שבקלות עשתה בנה הקטן מבנה הגדול   .15

 [.ע"ז )יז.(]
16. [ בזימה  ישראל  בנות  יתפרצו  ירו'  שלא 

 [.יבמות )א,ב(
תובעת  .17 ג'  ניוול,  ב'  לאשה,  יפה  אחד  כוס 

ואינה  בשוק  תובעת  חמור  אפילו  ד'  בפה, 
 [.כתובות )סה.(מקפדת ]

שלא  .18 במוך...מתהפכת  משמשת  מזנה  אשה 
 [. יבמות )לה.(תתעבר ]

כשרין  .19 הולדות  רע  שם  עליה  שיצא  אשה 
הבעל          בחזקת        שהן      מפני    

 [. תוספתא      יבמות ב']
ותינוק   .20 לירושלים  מעשה באשה אחת שבאת 

עליה   ובא  והגדילתו,   כתיפה  על  לה  מורכב 
שבנה  מפני  לא  וסקלום,  לבי"ד  והביאוה 

אחריה   שכרוך  מפני  אלא  ושין ]קדודאי, 
 [. )פ.(

הדדי,   .21 בהדי  )שמריבות(  מינצו  דכי  נשי 
 [.קידושין )עו.(בעריות הוא דמינצו ]

עליה „ .22 ובא  מבעלה  מעוברת  היא  אפילו 
צורת הולד לצורת  הנואף הקב"ה מהפך את 

 ([. ]במדבר"ר )ט,ט  “הנואף
והיא  „ .23 בעלה  עם  מייחדת  שהאשה  בזמן 

משמשת עמו ולבה לאיש אחר שראתה בדרך 
ג ניאוף  לך  ]יחזקאל אין  שנאמר  מזה  דול 

תקח  אישה  תחת  המנאפת  'האשה  )טז,לב([ 
תחת  שמנאפת  אשה   יש  וכי  זרים',  את 
אישה? אלא זו היא שפגעה באיש אחר ונתנה  
וליבה   בעלה  עם  משמשת  והיא  בו  עיניה 

 [. במדבר"ר )ט,לד(]“עליו
האדם'  „ .24 בנות  אל  האלהים  בני  יבאו  'אשר 

בחור  רואה  והיתה  בשוק  יוצאת  אשה    היתה 
ומתאווה לו, והיתה הולכת ומשמשת מיטתה  
כיוצא   בחור  מעמדת  והיתה  בעלה(  )=עם 

 [.ב"ר )כו,ז(]“בו
אינן  .25 חייהן  מדברות  והולכי  צריפין   יושבי 

חיים ונשיהן ובניהן אינן שלהן...ועל בנותיהן 
מ"ט   בהמה  כל  עם  שוכב  ארור  אומר  הוא 

[ מרחצאות  להן  שאין  אומר  -רש"יעולא 
רחו„ במקום  ונשותיהן והולכין  לרחוץ  ק 

מאין   עזובה  שהעיר  לפי  למנאפים  נזקקות 
.[ ורבי יוחנן אומר מפני שמרגישין זה  “איש

[ בטבילה  מקוואות „-רש"ילזה  להן  שאין 
והולכות הנשים לטבול במקום רחוק וקוראה 
לחבירתה ומרגישין השכנים  ויש רשע רודף 
אחריהן ומתייחד עמהן ותנן לא יתייחד אדם  

 [. עירובין )נד.([ ].“עם שתי נשים
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ע"פ  .26 לה  מקנא  אומר  רא"א  לאשתו  המקנא 
שנים ומשקה ע"פ עד אחד או ע"פ עצמו ר"י 
ע"פ  ומשקה  שנים  ע"פ  לה  מקנא  אומר 
איש   עם  תדברי  לה...אל  מקנא  כיצד  שנים. 
פלוני ...נכנסה עמו לבית הסתר ושהתה עמו  
לאכול   ואסורה  לביתה  אסורה  טומאה  כדי 

סוטה  מתייבמת ]  תרומה ואם מת חולצת ולא
 ([. )ב.

בו  .27 נכנסה  אא"כ  לאשתו  מקנא  אדם  אין 
אמר   אשי  רב  טומאה  רוח  אמרי  רוח...רבנן 

.[ “ששונא את הפריצות„-רש"ירוח טהרה ]
[ טהרה  רוח  דאמר  כמאן  סוטה ומסתברא 

 [. )ג.(
אורח   .28 דלאו  עברי  עבד  קונין  וגר  אשה  ואין 

[ עמה„-רש"יארעא  מתייחד  .[ “שהוא 
דתניא  אשה קונה את    ....נימא דלא כרשב"ג

רשב"ג   העבדים  את  קונה  ואינה  השפחות 
תימא  אפילו  העבדים.  את  קונה  אף  אומר 
רשב"ג ולא קשיא כאן בעבד עברי כאן בעבד  

[ לה  צניע  עברי   עבד  מוחזק „-רש"יכנעני. 
לא  יחד  יקלקלו  שאם  בעיניה  הוא  צנוע 

לקנותו אסור  הלכך  הדבר  לגלות  .[  “יתפאר 
[ לה  פריץ  כנעני  היא „-ש"י רעבד  ויראה 

 [.ב"מ )עא.(.[ ]“להפקיר את עצמה
כדבלה...  .29 הכל  בפי  דבלים...שמתוקה  בת 

 [.  פסחים )פז:(שהכל דשין בה כדבלה ]
מיקדמה   .30 דתשמיש  יומא  דכל  איתתא  ההיא 

מיא   ליה  אתיא  חד  יומא  לגברא  ידיה  משיא 
הות  לא  מילתא  הדא  לה  אמר  לממשא 
האידנא אמרה ליה א"כ חד מן נכרים אהלויי 
מנהון  דילמא  לא  אנת  אי  האידנא  הכא  דהוו 
בה  ולית  באחר  נתנה  עיניה  נחמן  רב  אמר 
מששא במלה ההיא איתתא דלא הוה בדיחא  
דעתה בהדי גברא אמר לה האידנא מאי שנא  
בדרך ארץ כי   אמרה ליה מעולם לא צערתן 
האידנא אמר לה לא הוה הדא מילתא האידנא 

הכא אמרה ליה א"כ הלין נכרים נפטויי דהוו  
אמר   מנהון  חד  דילמא  לא  אנת  אי  האידנא 
עיניה   נותנת  בה  תשגיחון  לא  נחמן  רב  להו 
באחר הואי ההוא גברא דהוה מהרזיק בביתא  
פרטיה   דביתא  מריה  אתא  על  ואינתתא  הוא 
שריא  איתתא  רבא  אמר  וערק  להוצא  נואף 
אם איתא דעבד איסורא ארכוסי הוה מירכס  

א אנתתא  דההיא  לגבי  דעל  נואף  תא  ההוא 
הוה  בבא  ]בכלאי[  איתיב  נואף  סליק  גברא 
מרי   בעא  חויא  וטעמינון  תמן  תחלי  מחתן 
דעתא  בלא  תחלי  הנהו  מן  למיכל  דביתא 
תיכול  לא  נואף  ההוא  ליה  אמר  דאינתתא 
אינתתיה   רבא  אמר  חויא  דטעמינון  מנהון 
ליה  ניחא  איסורא  דעבד  איתיה  אם  שריא 
בידיהן   ודם  נאפו  כי  דכתיב  ולימות  דליכול 

שיטא מהו דתימא איסורא עבד והאי דאמר  פ
דתהוי  בעל  לימות  דלא  ליה  דניחא  ליה 
ולחם   ימתקו  גנובים  מים  עלויה  אינתתיה 

 [. ]נדרים )צא:(סתרים ינעם קא משמע לן 
יגרש אדם את   .31 מתני' בית שמאי אומרים לא 

ערוה   דבר  בה  מצא  כן  אם  אלא  אשתו 
הלל  ובית  דבר  ערות  בה  מצא  כי  שנאמר 

אפיל כי  אומרים  שנאמר  תבשילו  הקדיחה  ו 
אפי'  אומר  עקיבא  ר'  דבר  ערות  בה  מצא 
לא  אם  והיה  שנאמ'  הימנה  נאה  אחרת  מצא 
בית הלל  גמ' תניא אמרו  בעיניו:   חן  תמצא 
לבית שמאי והלא כבר נאמר דבר אמרו להם 
ב"ש והלא כבר נאמר ערות אמרו להם ב"ה  
הייתי אומר   נאמר דבר  ולא  נאמר ערות  אם 

ת ערוה  לכך  משום  תצא  לא  דבר  משום  צא 
נאמר דבר ואילו נאמר דבר ולא נאמר ערות 
הייתי אומר משום דבר תנשא לאחר ומשום  
ערוה לא תנשא לאחר לכך נאמר ערות וב"ש  
דבר  כאן  נאמר  ליה  עבדי  מאי  דבר  האי 
ונאמר להלן דבר על פי שני עדים או על פי 
שלשה עדים יקום דבר מה להלן בשני עדים 

בשני   כאן  ערוה אף  כתיב  מי  וב"ה  עדים 
בדבר וב"ש מי כתיב או ערוה או דבר וב"ה  
ומשמע  הכי  דמשמע  דבר  ערות  כתיב  להכי 
הכי: ר"ע אומר אפי' מצא אחרת:  במאי קא 
משמש   כי  לקיש  ריש  דאמר  בדר"ל  מיפלגי 
סברי   ב"ש  דהא  אלא  דלמא  אי  לשונות  בד' 
בה   כי מצא  בעיניו[  חן  ]והיה אם לא תמצא 

דהא   דבר  ור"ע  ערות  דבר  ערות  בה  מצא 
סבר כי מצא בה ערות דבר אי נמי מצא בה  
ערות דבר אמר ליה רב פפא לרבא לא מצא  
מדגלי   א"ל  מהו  דבר  ולא  ערוה  לא  בה 
רחמנא גבי אונס לא יוכל לשלחה כל ימיו כל 
דגלי  הוא  התם  קאי  והחזיר  בעמוד  ימיו 
רב   א"ל  עבד  דעבד  מאי  הכא  אבל  רחמנא 

גרשה והיא יושבת  משרשיא לרבא אם לבו ל 
תחרש   אל  עליה  קרי  מהו  ומשמשתו  תחתיו 
תניא   אתך  לבטח  יושב  והוא  רעה  רעך  על 
במאכל  שהדעות  כשם  אומר  מאיר  רבי  היה 
נופל  שזבוב  אדם  לך  יש  בנשים  דעות  כך 
לתוך כוסו וזורקו ואינו שותהו וזו היא מדת  
פפוס בן יהודה שהיה נועל בפני אשתו ויוצא 

נו וזורקו ויש לך אדם שזבוב  כוסו  פל לתוך 
עם   שמדברת  אדם  כל  מדת  היא  וזו  ושותהו 
שזבוב   אדם  לך  ויש  ומניחה  וקרוביה  אחיה 
נופל לתוך תמחוי מוצצו ואוכלו זו היא מדת  
וראשה  יוצאה  אשתו  את  שרואה  רע  אדם 
צדדיה  משני  ופרומה  בשוק  וטווה  פרוע 
ורוחצת עם בני אדם עם בני אדם ס"ד אלא 

ין זו מצוה מן התורה במקום שבני אדם רוחצ
לגרשה שנאמר כי מצא בה ערות וגו' ושלחה  
מביתו והלכה והיתה לאיש אחר הכתוב קראו  
זה   לראשון  זוגו  בן  זה  שאין  לומר  אחר 
וזה הכניס רשעה לתוך  הוציא רשעה מביתו 
האיש  ושנאה  שנאמר  שלחה  שני  זכה  ביתו 
האחרון ואם לאו קוברתו שנאמר או כי ימות  

אי הוא במיתה שזה הוציא  האיש האחרון כד
רשעה מביתו וזה הכניס רשעה לתוך ביתו כי  
שלח  שנאתה  אם  אומר  יהודה  ר'  שלח  שנא 
יוחנן אומר שנאוי המשלח ולא פליגי הא   ר' 
בזוג ראשון הא בזוג שני דאמר ר' אלעזר כל  
מוריד   מזבח  אפילו  ראשונה  אשתו  המגרש 
עליו דמעות שנאמר וזאת שנית תעשו כסות 

את   ]עוד[ דמעה  מאין  ואנקה  בכי  ה'  מזבח 
פנות אל המנחה ולקחת רצון מידכם ואמרתם  
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על מה על כי ה' העיד בינך ובין אשת נעוריך  
ואשת   חברתך  והיא  בה  בגדתה  אתה  אשר 

 [. )צ:(-גיטין )צ.]בריתך: 
ירו', סוף קידושין, מס' רוב ממזרין פקחין ] .32

 [.  סופרים סופ"טו
ערבוביא  .33 בני  שבאו עליה כמה  „-ר"ן]   בני 

 [. נדרים )כ:([ ]“אדם
דא"ז תחלת קלות ראש בנשים פתח לניאוף ]  .37

 [. ג'
רוח   .38 בהם  שתכנס  עד  נואפים  המנאפים  אין 

 [. ת' נשא ה'שטות ]
בבוציני   .39 ואיתתיה  בקרי  איהו  אינשי  אמרי 

 . מגילה )יב.([]
 ([. ]סוטה )י.כל המזנה אשתו מזננת עליו  .40
אפילו הכניסה לו מאה שפחות, כופה לעשות  .41

ש זימה...לידי  בצמר,  לידי  מביאה  הבטלה 
 ([.  כתובות )נט:שעמום ]

 [. סוטה )ט.(היא האכילתו מעדני עולם ] .42
היא השקתו     יין משובח בכוסות משובחים    .43

 ([. סוטה )ט.]
היא חגרה לו בצלצול, לפיכך כהן מביא חבל   .44

[ מדדיה  למעלה  וקושר  במדבר"ר  המצרי 
 [.)כט,כג(

ראשה.. .45 על  נאין  סודרין  לו  פרסה  .היא היא 
 ([. [. סוטה )ט.קילעה לו שערה ]

)=רקבון(   .46 קריא  כי     בביתא  זנותא    
 [.  סוטה )ג:(לשומשמא ]

47. [ תולה  בבעלה  איש  ילדה „-רש"יאשת  אם 
לומר   לה  שיש  לפי  משגיחתו,  אינה  ממזר 

 [. קידושין )עג.( .[ ]“מבעלי הוא
כתובות  אין אשה נאסרת לבעלה בעד אחד ] .48

 . )ט.([
מתח .49 אשה  מוציאין  עד אין  אלא  בעלה,  ת 

המנאפין   כדרך  ]פס"ז/פנחס   שיראו 
 ([. )כה,טו

 
 

 אשה גויה
עכו"ם אין אשתו משמרתו אבל ישראל אשתו   .1

 [.ע"ז )כח:(משמרתו ]
חביבה להן )עכו"ם( בהמתן של ישראל יותר  .2

 [. גיטין )לח.(, ע"ז )כב:(מנשותיהם ]
וזו   .3 שלום  בר  בנשים...א"ר  מדות  שבע 

ואין צריך לומר    שאמרנו בכשרות שבישראל 
שבעובדי  בצנועות  אבל  הנשים,  בשאר 

תנחומא  אלילים מה כתוב 'ותתפשהו בבגדו' ]
 .וישב ו', ב"ר )יח,ג([

להעמיד  .4 שעתידה  שלה  באצטגנינות  ראתה 
 [.  מדה"ג/וישב )לח,א(זרע מיוסף ]

 ([. חולין )יג:אשתו לא מפקיר )מין( ] .5
יותר  .6 עליהן  חביבה  ישראל  של  בהמתן 

 ([.ע"ז )כב:מנשותיהם ]
מטה  .7 לו  הוציאה  ארמית  לגבי  אזל  פפא  דרב 

אמרה לו שב אמר לה איני יושב עד שתגביהי  
שם   ומצאו  המיטה  את  הגביהה  המיטה  את 
תינוק מת מכאן אמרו חכמים אסור לישב על 

 . ברכות )ח:([מטת ארמית. ]

8. [ מטרוניתא  היתה„-רש"ידההיא  .[  “נכרית 
[ חמשא.  מילתא  רפואה  ליה  יומא עבדה 

 [. )פד.(
רבא 'ג .9 אמר  משתה'   עשתה  המלכה  ושתי  ם 

דאמרי   היינו  נתכוונו  עבירה  לדבר  שניהן 
בקרי ] גדולות„-רש"יאינשי איהו  .[ “דלועין 

דלועין קטנות. כלומר  „-רש"יואיהו בבוציני ]
הוא  נואפת.  וזו  נואף  זה  עצמו  מין  דבאותו 
נתכוונה   לכך  והיא  יופיה  את  להראות  אומר 

ביופיה או“שיסתכלו  ...הללו  מדיות  .[  מרים 
נאות והללו אומרים פרסיות נאות. אמר להם  
מדיי   אינו  בו  משתמש  שאני  כלי  אחשוורוש 
לראותה?   רצונכם  כשדיי,  אלא  פרסי  ואינו 
אמרו לו אין, ובלבד שתהיה ערומה, שבמידה  
שבה אדם מודד בה מודדים לו. מלמד שהיתה 
ומפשיטן   ישראל  בנות  מביאה  הרשעה  ושתי 

מל בהן  ועושה  בשבת...'ותמאן  ערומות  אכה 
[ הואי  פריצתא  מכדי  ושתי',  -רש"יהמלכה 

היתה„ מר“פרוצה  דאמר  לדבר  -.[,  שניהן 
א"ר  אתאי?  לא  טעמא  מאי  נתכוונו,  עבירה 
צרעת.  בה  שפרחה  מלמד  חנינא,  בר  יוסי 
זנב  בה  ועשה  גבריאל  בא  תנא  במתניתא 

 ([. מגילה )יב.]
מטרוניתא...שגרת  .10 ההוא  תבעתיה  צדוק  ר' 

מאי  תנורא...סל ליה  אמרה  בגויה  ויתיב  יק 
האי אמר לה דעביד הא נפיל בהא...רב כהנא  
הוה קמזבין דיקולי תבעתיה ההיא מטרוניתה 
אמר לה איזיל איקשוט נפשאי. סליק וקנפיל 
מאיגרא לארעא אתא אליהו קבליה אמר ליה  
לי   גרם  מי  א"ל  פרסי  מאה  ארבעה  אטרחתן 
]קידושין  דדינרי  שיפא  ליה  יהב  עניותא   לא 

את )מ.([. תיילד  לא  ישראל  בת  מתני' 
לעבודת   בן  שמילדת  מפני  כוכבים  העובדת 
בת   מילדת  כוכבים  עובדת  אבל  כוכבים 
בנה של עובדת   תניק  ישראל לא  בת  ישראל 
של   בנה  מניקה  כוכבי'  עובדת  אבל  כוכבים 
לא  ישראל  בת  ת"ר  גמ'  ברשותה:   ישראל 
בן   תיילד את העובדת כוכבים מפני שמילדת 

תיילד  לעבודת   לא  כוכבים  ועובדת  כוכבים 
שפיכות   על  שחשודין  מפני  ישראל  בת  את 
דמים דברי רבי מאיר וחכמים אומרים עובדת  
כוכבים מילדת את בת ישראל בזמן שאחרות  
ור"מ   לבינה  בינה  לא  אבל  גבה  על  עומדות 
לא  נמי  גבה  על  עומדות  אחרות  אפי'  אומר 
ליה  וקטלא  אפותא  ידא  ליה  דמנחא  דזימנין 

מתחזי כי ההיא איתתא דאמרה לחברתה    ולא
אמרה   יהודייתא  מולדא  בת  יהודייתא  מולדא 
דקא   איתתא  דההיא  בישתא  נפישין  לה 
דנהרא  אופיא  כי  דמא  מינייהו  משפילנא 
הוא  בעלמא  במילתא  היא  לא  א"ל  ורבנן 
בת  ת"ר  תניק:  לא  ישראל  בת  דאוקימתה: 
ישראל לא תניק בנה של עובדת כוכבים מפני  

לעבודת כוכבים ועובדת כוכבים    שמגדלת בן
מפני  ישראל  בת  של  בנה  את  תניק  לא 
שחשודה על שפיכות דמים דברי ר"מ וחכ"א  
עובדת כוכבים מניקה את בנה של בת ישראל 
בזמן שאחרות עומדות על גבה אבל לא בינו  
אחרות   אפילו  אומר  מאיר  ורבי  לבינה 
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עומדות על גבה נמי לא דזימנין דשייפא ליה  
מ לדד  דאי  סמא  וצריכא  ליה  וקטלא  אבראי 

דשרי   רבנן  קאמרי  בההיא  מילדת  אשמעינן 
דלא אפשר משום דאחרות רואות אותה אבל  
מניקה דאפשר דשייפא ליה סם לדד מאבראי  
ואי   מאיר  לרבי  ליה  מודי  אימא  ליה  וקטלא 
מאיר   רבי  קאמר  בההיא  מניקה  אשמעינן 
מאבראי   לדד  סם  ליה  דשייפא  משום  דאסור 

אב ליה  היכא וקטלא  אפשר  דלא  מילדת  ל 
להו  מודי  אימא  גבה  על  עומדות  דאחרות 
מילדת עובדת   יהודית  ורמינהו  לרבנן צריכא 
יוסף  רב  אמר  בחנם  לא  אבל  בשכר  כוכבים 

 ([.ע"ז )כו.בשכר שרי משום איבה ]
אחד  .11 באדם  מעשה  ציצית  ממצות  ולמד  צא 

זונה  שיש  שמע  ציצית  במצות  זהיר  שהיה 
ת זהובים בשכרה  בכרכי הים שנוטלת ד' מאו

זמן  לה  וקבע  זהובים  מאות  ארבע  לה  שיגר 
נכנסה  הפתח  על  וישב  בא  זמנו  כשהגיע 
שפחתה ואמרה לה אותו אדם ששיגר ליך ד' 
מאות זהובים בא וישב על הפתח אמרה היא  
כסף  של  שש  מטות  ז'  לו  הציעה  נכנס  יכנס 
ובין כל אחת ואחת סולם של   זהב  ואחת של 

עלת זהב  של  ועליונה  גבי  כסף  על  וישבה  ה 
לישב  עלה  הוא  ואף  ערומה  כשהיא  עליונה 
על  לו  וטפחו  ציציותיו  ד'  באו  כנגדה  ערום 
היא   ואף  קרקע  ע"ג  לו  וישב  נשמט  פניו 
וישבה ע"ג קרקע אמרה לו גפה של   נשמטה 
מום   לי מה  עד שתאמר  מניחתך  רומי שאיני 
ראית בי אמר לה העבודה שלא ראיתי אשה 

ה' אלהינו   יפה כמותך אלא מצוה אחת  ציונו 
ה' אלהיכם שתי   אני  וציצית שמה וכתיב בה 
הוא  ואני  ליפרע  שעתיד  הוא  אני  פעמים 
כד'   עלי  נדמו  עכשיו  שכר  לשלם  שעתיד 
עדים אמרה לו איני מניחך עד שתאמר לי מה  
שם  ומה  רבך  שם  ומה  עירך  שם  ומה  שמך 
מדרשך שאתה למד בו תורה כתב ונתן בידה 

ש נכסיה  כל  וחילקה  למלכות עמדה  ליש 
ושליש לעניים ושליש נטלה בידה חוץ מאותן  
מצעות ובאת לבית מדרשו של ר' חייא אמרה  
לו רבי צוה עלי ויעשוני גיורת אמר לה בתי  
שמא עיניך נתת באחד מן התלמידים הוציאה  
כתב מידה ונתנה לו אמר לה לכי זכי במקחך  
לו  הציעה  באיסור  לו  שהציעה  מצעות  אותן 

ש מתן  זה  איני  בהיתר  ולעה"ב  בעה"ז  כרו 
 ([. מנחות )מד.יודע כמה ]

רות   .12 מהן  להוציא  לי  יש  טובות  פרידות  שתי 
ק"ו   דברים  והלא  העמונית  ונעמה  המואביה 
הקב"ה   חס  טובות  פרידות  שתי  בשביל  ומה 
של  בתו  החריבן  ולא  גדולות  אומות  ב'  על 
רבי אם כשרה היא וראויה היא לצאת ממנה 

הוה חיה אמר  דבר טוב על אחת כמה וכמה ד
רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אין הקב"ה 
נאה  מקפח שכר כל בריה אפילו שכר שיחה 
דאילו בכירה דקאמרה מואב אמר לו הקב"ה 
בם   תתגר  ואל  מואב  את  תצר  אל  למשה 
עביד   אנגריא  הא  דלא  הוא  מלחמה  מלחמה 
הקב"ה  א"ל  עמי  בן  דקאמרה  צעירה  בהו 

תצו אל  עמון  בני  מול  וקרבת  ואל  למשה  רם 

תתגר בם כלל דאפילו אנגריא לא תעביד בהו 
בן  יהושע  ר'  אמר  אבא  בר  חייא  ר'  ואמר 
מצוה  לדבר  אדם  יקדים  לעולם  קרחה 
שבשביל לילה אחת שקדמתה בכירה לצעירה 
קדמתה ארבע דורות לישראל עובד ישי ודוד  
ושלמה ואילו צעירה עד רחבעם דכתיב ושם  

 [. ]ב"ק )לח:(אמו נעמה העמונית 
כותית דר .13 לההיא  חזייה  אהבה  בר  אדא  ב 

[ בשוקא  כרבלתא  לבישא  -ערוךדהוית 
דתרנגולא „ כרבלתא  כגון  אדום  בגד  פירוש 

שהוא   בו  להתכסות  ישראל  בנות  דרך  שאין 
עבירה  לדבר  ומביא  דבת  “פריצות  סבר   ].
 [.ברכות )כ.(ישראל היא קם קרעיה מינה ]

עליה  .14 בא  ונגיד שלא  לך שר  אין  הזונה  רחב 
 ([.   טז:זבחים )ק]

ואהיה  .15 הלואי  לאשה  לו  להיות  כדאי  איני 
[ ורש"י  פלגשו  ספרי  )צט:(,  סנהדרין 

 [. האזינו )לב,מז(, ב"ר )פב,טו( 
שלשה זנו לשם שמים: בנות לוט, תמר ורות   .16

 [. מע"ת דף מז ח'המואביה ]
זנות  .17 לשם  היה  לא  מואב  של  עיבורו  תחילת 

 [. ]ב"ר )נא,יג( אלא לשם שמים 
ביוסטיני...ר  .18 ניסת...  מעשה  בכמה  אשה  בי 

ג' שנים ויום אחד...א"ל אני נשאתי  א"ל בת 
שנים  לשלש  אוי  בשבע,  וילדתי  בשש 

 . נדה )מה.([שאבדתי בבית אבא ]
רבך   .19 משה  בתורת  שתכפור  עד  מניחתך  איני 

 [. ]סנהדרין )קו.(
באיטליס,   .20 שפחה  מוכר  שהיה  לאחד  משל 

א"ל:   היא,  שלי  אמר  אותה  ראה  אחד  עבר 
עת היא לך, הרי היא שלך נזוף בה, אם נשמ

 .  ת' ראה ט"ו, ת"ב יג[]
 

 תאוותה 
 תאווה לבעל 

אין שוקה )תשוקתה( של אשה אלא בבעלה  .1
 .שהש"ר )ז,טז([]

לאיש  .2 אשה  תשוקת  הן:  תשוקות  ארבע 
 [.  ב"ר )כ,טז(תשוקת יצה"ר לקין...]

בטל .3 בבית  שלום  שמטיל  -מטיל  התאוה  זו 
 [. ויק"ר )יח,א(שלום בין איש לאשתו ]

 [. שבת )קנב.(שלום בבית בטל ] משים .4
לפי  „ .5 צדיקים,  הבנים  יהיו  התאווה  ברבות 

התאוה את  מבטל  התורה  ]ס'  “שהרהור 
 . חסידים שסב[

6. [ מבפנים  יצרה  וזה  מבחוץ  יצרו  כתובות  זה 
 [. )סד:(

ורבי   .7 יוסי  ברבי  ישמעאל  הוו מקלעי רבי  כי 
הדדי   בהדי  שמעון  ברבי  -רש"י]אלעזר 

פנים„ אל  בק  .[ “פנים  עייל  דתורי  הוה  רא 
דתורי„-רש"י] בקר-בקרא  בינייהו   .[“צמד 
מתוך „-רש"י] כריסן,  מתחת  שניהן,  בין 

גדול נגעה בהו. אמרה  .[“שכריסן  ולא הוה   ,
מטרוניתא   ההיא  שרית „-רש"י] להו 

שלכם!    .[“נכרית. אינם  -רש"י]בניכם 
לנשותיכם„ להזקק  יכולין  אמרו   .[“שאינכם 

משלנו   גדול   כריסם של „-רש"י]לה: שלהן 
משלנו גדול  שכן!    .[“נשותינו  -רש"י] כל 
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להן  „ נזקקים  ואינכם  מרובה  שתאותה 
איכא דאמרי, הכי אמרו   .[“ונבעלות לאחרים

ח'-לה:   גבורתו    -שופטים  -רש"י]כי כאיש 
תאוה  -אבר תשמיש, לשון אחר: שלהן גדול„

איכא דאמרי,   .[ “של אשה מרובה משל איש
הבשר  את  דוחקת  אהבה  לה:  אמרו  הכי 

על  „-רש"י] מרובה  שתאותם  ומתוך 
נדחקו-תאותנו שנינו  להו   .[.“בשר  ולמה 

אל תען   -משלי כו-לאהדורי לה? והא כתיב  
כאיולתו!   על    -כסיל  לעז  להוציא  שלא 

דרבי   איבריה  יוחנן:  רבי  אמר  בניהם. 
קבין.   בת תשע  כחמת  יוסי[  ]ברבי  ישמעאל 
אמר רב פפא: איבריה דרבי יוחנן כחמת בת 

לה בת שלשת קבין. דרב    חמשת קבין, ואמרי 
דהרפנאי   דקורי  כי  גופיה  -רש"י]פפא 

 . ]ב"מ )פד.([. .[“סלים שעושין בהרפניא„
8. [ תפלות  בקב  אשה  חפיצה „-רש"ירוצה 

ליזון במזונות מועטין ויהא תיפלותה מצוי לה 
מן  לפרוש  ופרישות  קבין  מט'  כתשמיש 

תורה שתלמוד  טוב  אין  לפיכך  .[ “התיפלות 
 [.סוטה )כא:(מתשעת קבין פרישות ]

 
 תאוותה לנשים 

לכהונה   .1 פסולות  בזו  זו  המסוללות  נשים 
 [. שבת )סח.(]

 
                                        תאווה קיצונית

אחת   .1 חכמים    לגלגה שפעם  שאמרו  על 
)פ:([ הן    ]קידושין  קלות  דעתן  "נשים 
ואמר  חייך      עלייהו"    להודות   סופך לה 

מתלמידי לאחד   וציוה  לנסותה  לדבריהם   ו  
וה לדבר   בה  פצעבירה  עד יר  רבים   ימים 

עצמה   חנקה  לה  וכשנודע    וערק שנתרצית  
ואיכא  ד"ה  ]רש"י  כיסופא  מחמת  מאיר  רבי 

]ע"ז דאמרי משום מעשה     דברוריה       
 [. )יח:( 

אפילו היא אומרת הניחו לי שאלמלא נזקק לה   .2
אלבשה  יצר  טעמא  מאי  מותרת  שוכרתו  היא 

 .]כתובות )נא:([
את  מ .3 רואות  ואינן  תאותן,  לעשות  נשים  נהג 

 [.4148]משלי ישראל הנולד 
ידיה'   .4 'אסורים  )באשה(  בה  שכתב  אילולי 

בא   לו:  ואומרת  בשוק  באדם  אוחזת  היתה 
[ לי  שם והזקק  ילק"ש  )ז,מג(,  קוה"ר 

 [.תתקעו
יין אפילו חמור תובעת בשוק  .5 אחרי ד' כוסות 

 [.]כתובות )סה.(ואינה מקפדת 
כמ .6 מפלצתה?  והיתה מאי  עשתה  זכרות  ין 

 [.]ע"ז )מד.( נבעלת לו בכל יום 
ציון"   .7 בנות  גבהו  כי  ה'  "ויאמר  דכתיב  מאי 

נטויות  "ותלכנה  זקופה  בקומה  שהיו מהלכות 
[ גודל  בצד  עקב  מהלכות  שהיו  -רש"יגרון 

והיא „ בה  מסתכלין  שהיו  בהילוכן  למעט 
גרון לילךבנחת   נוטין  ודרך  שוהה בפסיעותיה 

.[ "ומשקרות עינים" “גליולפי שאינו רואה לר
[ כוחלא  מלאן  סיקרא„-רש"ידהוי  [ “לשון 

שהיו   וטפוף"  "הלוך  ומרמזן  לעינייהו  
[ בצד קצרה  שתראה „-רש"ימהלכות ארוכה 

ונשואות   לה  נוי  והוא  חברתה  ראש  על  צפה 
בגנותן מספר  לפיכך  וטפוף“היו  ד"ה  כמו  „-, 

אטפוך" דאטפת  מ"ו([   “"על  פ"ב  )אבות 
תעכסנה   ]וברגליהן  )ג,טז([   -רש"י]ישעיה 

כמו "וכעכס אל מוסר אויל" )משלי ז( והוא  „
שאינו  שם  על  עכס  ליה  וקרי  נחש  של  ארס 

.[ אמר רב יצחק דבי  “מטילו אלא על ידי כעס
ואפרסמון   מור  שמטילות  מלמד  אמי  רב 
וכיוון   ירושלים  בשוקי  ומהלכות  במנעליהן 
ישראל בועטות בקרקע  בחורי  שמגיעות אצל 

יהם ומכניסות בהן יצר הרע כארס ומתיזות על
[ כעוסה„-רש"יבכעוס  שהיו  “נחש  מקום   ]

נמקים...שנעשו   נמקים  נעשה  בו  מתבשמות 
נתמלאו שער ונמאסות „-רש"יפתחיהן כיער ] 

לנשים “לתשמיש ראשון  בית  חורבן  עד   .
ובגבותיהן,   בראשן  רק  שערות  היו  יהודיות 
במספר   קיים  שזה  ידוע  היה  היום  עד  וכן 

אינ  עני/ח"בשבטים  )מנחת  דוד  -דיאניים  רבי 
הסירו   אלו  ששבטים  מתברר  אך  זינצהיים( 
משחה   ידי  על  מלאכותית  בצורה  השער  את 

 . ]שבת )סב:(, יומא ט:([צמחית[ 
משדלתו   .8 פוטיפר  אשת  היתה  ויום  יום  בכל 

לשמוע   )יוסף(  רצה  ולא  ]יומא בדברים 
 [. )לה:(

 [. ]שה"ש )ב,ה(כי חולת אהבה אני  .9
ל .10 על  כחותם  כי  שימני  זרועך  על  כחותם  בך 

רשפיה   קנאה  כשאול  קשה  אהבה  כמות  עזה 
יוכלו   לא  רבים  מים  שלהבתיה:  אש  רשפי 
לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה אם יתן  
לו   יבוזו  בוז  באהבה  ביתו  הון  כל  את  איש 

 [. ז(-]שה"ש )ח,ו
כדבלה...  .11 הכל  בפי  דבלים...שמתוקה  בת 

 [. ]פסחים )פז:(שהכל דשין בה כדבלה. 
שגרת    ר' .12 מטרוניתא...  ההוא  תבעתיה  צדוק 

מאי   ליה  אמרה  בגויה  ויתיב  תנורא...סליק 
האי אמר לה דעביד הא נפיל בהא...רב כהנא  
הוה קמזבין דיקולי תבעתיה ההיא מטרוניתה  
אמר לה איזיל איקשוט נפשאי. סליק וקנפיל 
מאיגרא לארעא אתא אליהו קבליה אמר ליה 

מי   לי  אטרחתן ארבעה מאה פרסי א"ל  גרם 
]קידושין לא עניותא יהב ליה שיפא דדינרי  

 [. )מ.(
13. [ הקטן  בבנה  לשון  „-רש"יהמסוללת 

.[ והערה בה...הכל מודין בבן תשע  “פריצות
מבן  פחות  ביאה  שביאתו  אחד  ויום  שנים 
שמנה שאין ביאתו ביאה. לא נחלקו אלא בבן  
ראשונים  מדורות  גמרינן  דב"ש  שמנה 

[  “שנה...   שהיו מולידין בני שמנה„-רש"י]
[ גמרינן  לא  סברי   הלל  סנהדרין ובית 

 [.   )סט:(
 

 

 אהבת אשה לאיש  
 לבעלה 

בעלה  .1 לדוד  אוהבת  היתה  שאול  בת  מיכל 
 [. מ"ת )נט,ג(יותר מאביה ]
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ורבי   .2 יוסי  ברבי  ישמעאל  הוו מקלעי רבי  כי 
הדדי   בהדי  שמעון  ברבי  -רש"י]אלעזר 

פנים„ אל  דתורי    .[ “פנים  בקרא  עייל  הוה 
בינייהו   .[“צמד בקר-רא דתוריבק„  -רש"י]
מתוך  „  -רש"י] כריסן,  מתחת  שניהן,  בין 

גדול נגעה בהו. אמרה  .[“שכריסן  ולא הוה   ,
מטרוניתא   ההיא  שרית „-רש"י] להו 

שלכם!    .[“נכרית. אינם   -רש"י]בניכם 
לנשותיכם„ להזקק  יכולין  אמרו   .[“שאינכם 

משלנו   גדול  כריסם של „-רש"י]לה: שלהן 
מש גדול  שכן!    .[“לנונשותינו   -רש"י] כל 

להן  „ נזקקים  ואינכם  מרובה  שתאותה 
איכא דאמרי, הכי אמרו   .[“ונבעלות לאחרים

ח'-לה:   גבורתו    -שופטים  -רש"י]כי כאיש 
תאוה  -אבר תשמיש, לשון אחר: שלהן גדול„

איכא דאמרי,   .[ “של אשה מרובה משל איש
הבשר  את  דוחקת  אהבה  לה:  אמרו  הכי 

מ„-רש"י] שתאותם  על  ומתוך  רובה 
נדחקו-תאותנו שנינו  להו   .[.“בשר  ולמה 

אל תען   -משלי כו-לאהדורי לה? והא כתיב  
כאיולתו!   על    -כסיל  לעז  להוציא  שלא 

דרבי   איבריה  יוחנן:  רבי  אמר  בניהם. 
קבין.   בת תשע  כחמת  יוסי[  ]ברבי  ישמעאל 
אמר רב פפא: איבריה דרבי יוחנן כחמת בת 

ן. דרב  חמשת קבין, ואמרי לה בת שלשת קבי
דהרפנאי   דקורי  כי  גופיה  -רש"י]פפא 

 . ]ב"מ )פד:([.[ “סלים שעושין בהרפניא„
בדרך   .3 היה  הוא...בעלי  חימוד  דם  האי 

 [. נדה )כ:(וחמדתיו ] 
שאהבה  .4 את  ביקשתי  בלילות  משכבי  על 

נא  אקומה  מצאתיו:  ולא  ביקשתיו  נפשי 
אבקשה  וברחבות  בשוקים  בעיר  ואסובבה 

ולא   בקשתיו  נפשי  שאהבה  מצאתיו: את 
מצאוני השומרים הסובבים בעיר את שאהבה 
עד  מהם  שעברתי  כמעט  ראיתם:  נפשי 
ולא  אחזתיו  נפשי  שאהבה  את  שמצאתי 
חדר  ואל  אמי  בית  אל  עד שהביאתיו  ארפנו 
ירושלים   בנות  אתכם  השבעתי  הורתי: 
ואם   תעירו  אם  השדה  באילות  או  בצבאות 

שתחפץ:   עד  האהבה  את  ]שה"ש תעוררו 
 .  ה([-)ג, א

 . שה"ש )ה,ו([עזה כמות אהבה ]  .5
6. [ מגדיו  פרי  ויאכל  לגנו  דודי  שה"ש  יבוא 

 [. )ד,טז(
 [. שה"ש )ה,ד(ומעי המו עליו ] .7
מצאתיהו  .8 ולא  בקשתיהו  בדברו  יצאה  נפשי 

 [. שה"ש )ה,ז(קראתיו ולא ענני ]
]שה"ש  לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים   .9

 [.)ז,יג(
מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי אמצאך בחוץ  .10

שקך גם לא יבוזו לי: אנהגך אביאך אל בית  א
אמי תלמדני אשקך מיין הרקח מעסיס רמוני:  

שה"ש שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני: ]
 [. ג (-)ח,א

דודה   .11 על  מתרפקת  המדבר  מן  עולה  זאת  מי 
אמך  חבלתך  שמה  עוררתיך  התפוח  תחת 

 [. שה"ש )ח,ה(שמה חבלה ילדתך ]

ח  נשכימה לכרמים נראה אם פרחה הגפן פת .12
הסמדר הנצו הרמונים שם אתן את דודי לך  

 [.שה"ש )ז,יג(]
זרועך      .13 על  כחותם  ליבך  על  כחותם  שימני 

קנאה   כשאול  קשה  אהבה  כמות  עזה  כי 
לא  רבים  מים  רשפי אש שלהבתיה:  רשפיה 
יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה 
בוז   באהבה  ביתו  הון  כל  את  איש  יתן  אם 

 . [ז(-שה"ש )ח,ויבוזו לו ]
 

 לאדם זר 
ונשבעת  .1 אוהבה  אצל  שהיתה  לאשה  משל 

ואומר   באוב  שואל  שאול  כך  בעלה,  בחיי 
 [. ויק"ר )כו,ז(] “...חי ה'„

 [.]כלה ב'תאווה מביאה לידי אהבה  .2
עשיר        .3 מזקן  מסכן  בחור  אשה  אוהבת 

 [. רו"ר )ז,ד( ]
4. [ אוהבים  לשני  צר  המחט  נקב  מבחר אין 

 [.פנינים )כח,ד( רפא
תל .5 שהיא  אהבה  דבר     כל  בטל  בדבר,  ויה 

 [.אבות )ה,טו(, תדא"ר כחבטלה אהבה ]
  
 

 גופה איבריה ודמיה   
 גופה 

מה יוצר זה ירך מכאן וירך מכאן וסדן באמצע   .1
 [.  סוטה )יא:(כך אשה...]

מה  .2 אוצר,  כבנין  לחוה  הקב"ה  שבנאה  מלמד 
כדי   מלמטה,  ורחב  מלמעלה  קצר  זה  אוצר 

 .[ברכות )סא.(לקבל את הפירות אף אשה ]
כל מי שנוגע באשה שאינה שלו, מביא מיתה  .1

 [. שמו"ר )טז,ב(על עצמו ]
 
 

 צבעה
והוליד   .1 לכושית  שנשא  אחד  בכושי  מעשה 

אצל   לו  ובא  לבן,  האב  תפס  לבן.  בן  ממנה 
לך   היה  א"ל  בני?  אינו  שמא  א"ל  רבי. 

 ([.  ]ב"ר )יג,ז מראות בתוך ביתך 
אני  .2 ר"ע,  את  ששאל  הערביים  במלך  מעשה 

שתי כושית וילדה       לי בן       כושי        וא
תחתי?   שזינתה  אני  הורגה  נשא  לבן,  ]ת' 

 [.ז'
ואשתי   .3 כושי  אני  ר"ע:  את  ערבים  מלך  שאל 

אהרגנה?   לבן  בן  לי  וילדה  כושית 
 [. ]במדבר"ר )ט,לג( ת"ב יג

4.  
הרוצה שילבין את בתו יאכילנה אפרוחים   .5

 [.כתובות )נט:(וישקנה חלב סמוך לפרקה ]
 

 בשרה
 [. ברכות )כד.(ה ערוה ]טפח באש

 
 איבריה    

כי בתואר אשה יפה רבים הושחתו ועצומים   .1
 [. יבמות )סג:(, סנהדרין )ק:(כל הרוגיה ]
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אתתא דאפיקת שערה דרישה לבר לאתתקנא  .2
לבנהא  וגרים  לביתא  מסכנותיה  גרים  ביה, 

 [. זהר )ג, קכה:, קנא:(דלא יתחשבו בדרא ]
מ .3 יונים  עיניך  יפה  הנך  רעיתי  יפה  בעד הנך 

מהר   שגלשו  העזים  כעדר  שערך  לצמתך 
גלעד: שניך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה  
כחוט   בהם:  אין  ושכולה  מתאימות  שכלם 

[ נאוה  ומדברך  שפתותיך  שה"ש השני 
 [. ג(-)ד,א

שערך כעדר העזים שגלשו מן הגלעד: שניך  .4
שכלם   הרחצה  מן  שעלו  הרחלים  כעדר 
הרמון   כפלח  בהם:  אין  ושכלה  מתאימות 

 [.    ז(-שה"ש )ו,ומבעד לצמתך: ]רקתך 
אתתא כד שערה סגין )ארוכות( היא עבדה ליה   .5

 [. ]שהש"ר )ד,ג(גלשין גלשין )תלתלים לנוי( 
אמר רב יהודה זבוב בקערה ונימא באותו מקום   .6

דרכן היה להשיר את השער ולא ליסכן  „-רש"י]
בועלה ליעשות כרות שפכה ומשום סכנתא הוא  

-תד"ה נימא.  “מתוהקפיד עליה וברחה מפני אי
להם „ 'שאין  )כא.(  בסנהדרין  אמר  והא  וא"ת 

בית  ולא  שחי  בית  לא  שער  ישראל  לבנות 
הערוה'. וי"ל דבת יפת תואר היתה כדמשני התם 

 .גיטין )ו:([] “גבי תמר
הדמעה  .7 את  בפוך...פוסק  אמרו  דברים  שלשה 

 [. שבת )קמ.(ומרבה את השער בעפעפים ]
 [. ]שה"ש )ז,ה(צוארך כמגדל השן  .8
9. [ גופא  דכל  שפירא  איהו  צואר  זהר מה 

 [. )א,רט:(
לבבתני אחותי כלה לבבתני באחת מעיניך באחד   .10

 ([. שה"ש )ד,ט ענק מצורניך ]
דויד   .11 כמגדל  לצמתך:  מבעד  רקתך  הרמון  כפלח 

כל   עליו  תלוי  המגן  אלף  לתלפיות  בנוי  צוארך 
 [. ה(-שה"ש )ד,גשלטי הגבורים: ]

רבים   .12 בת  שער  על  בחשבון  ברכות  עיניך 
 [. שה"ש )ז,ה (]

בדיקה,  .13 גופה צריך  כל כלה שעיניה כעורות כל 
בדיקה  צריך  גופה  כל  אין  יפות  ושעיניה 

 [.שהש"ר )ד,ג(, תענית )כד.( ]
 (. שםמה צואר זה רוב תכשיטין תלויים בו ) .14
)מקום  “הדדים„-רש"ימרגניתא...] .15 כורא   ]

[ בור  „-רש"יהתשמיש(  צורפין...לא  כור  לשון 
 [. קמ:(שבת )[ ]“לשון בור שוחה

נא  .16 ויהיו  בסנסניו  אחזה  בתמר  אעלה  אמרתי 
שדיך כאשכלות הגפן וריח אפך כתפוחים וחכך 

 [.  שה"ש )ז,ט(כיין הטוב ]
17. [ צביה  תאמי  עפרים  כשני  שדיך  שיר  שני 

 [. השירים )ז,ד( 
18. [ הרהבני  שהם  מנגדי  עיניך  שה"ש  הסבי 

 [.    )ו,ה(
ואהרן  .19 כן משה  מה שדים הללו הדרה של אשה 

ישראל של  א',  ]  הדרן  עמ'  המדרשים  אוצר 
הוד  ד"ה  )י.(  ברכות  ועי'  )ד,יב(  שהש"ר 

 [.יופיה
)דדים(   .20 יופיה  בהוד  לשונמית(  )גיחזי  שאחזה 

 [. ברכות )י.(, ירו' יבמות )ב,ד(]
 [.ירו' כתובות )ז:(דדים נוי באשה ומום באיש ] .21

אשה  .22 של  ושבחה  כבודה  הללו  שדים  מה 
 [. שהש"ר )ד,יב(]

 [. ברכות )י.(]שעשה לה דדים במקום בינה  .23
24. [ צביה  תאמי  עפרים  כשני  שדים   שיר שני 

 [. השירים )ד,ה(, )ז,ד(
 [. יבמות )קכ:(שומא סימן מובהק או לא ] .25
מה שדים הללו אין א' מהם גדול מחברו כך היו   .26

 [.שהש"ר  )ד,יב( משה ואהרן ]
הבשם   .27 מצרור  יותר  הזאת  לאשה  חביב  לה  אין 

[ שדיה  בין  אותו?  מלינה  היא  שהש"ר  איכן 
 [.נט()א,

עולא משגש אורחתא דאימיה...חלש דעתיה דרב   .28
ואתיקר   אמי  בר  אחדבוי  רב  אישתיק  ששת 
צווחה  קמיה  בכיא  וקא  אימיה  אתא  תלמודיה 
חדיי   חזי להני  ליה  בה אמרה  ולא אשגח  צווחה 

[ מינייהו  חדיי  „-רש"ידמצית  הללו.  הדדים 
מהן כט(...שינקת  )שמות  חזה  של  .[  “תרגום 

 [. ]ב"ב )ט:(
שדים   .29 תינוק  מה  אוכלת  שאשה  מה  כל  הללו 

 [.שהש"ר )ד,יב(אוכל ויונק...]
במקום  .30 יונק  והולד  נאה,  במקום  דדיה  זו  אשה 

[ )י:(כבודו  ברכות  )יד,ג(,  במקום  -ויק"ר 
 [.בינה

מה שד זה תינוק טועם בו כמה טעמים, אף המן.   .31
 [. ]יומא )עה.(

דדיה   .32 שהפשילה  אחת  ערביא  ראיתי  אני 
 .ובות )עה.([כתלאחוריה והניקה את בנה ]

כל אשה שדדיה גסין משל חברותיה הרי זה מום   .33
 [.כתובות )עה.(וכמה טפח ]

34. [ מום(  )ה"ז  אשה  כשל  שוכבים  בכורות  דדים 
 [. )מד:(

דם   .35 רואה  האשה  שאין  חודשים  תשעה   כל    
חלב  ועושה  לדדיה  למעלה  מסלקו  ...הקב"ה 

 [. ויק"ר )יד,ג(]
 [. בכורות )ו:(דם נעכר ונעשה חלב ] .36
 [. ]נדה )מז.(ו הדדין משיתקשקש .37
התחתון   .38 בא  שלא  עד  לבוא  לעליון  אפשר  אי 

 [. נדה )מח.(]
נדה אשה ממהרת לבוא )סימניה( לפני האיש  ] .39

 [   )מז:(
שרגילות   .40 מפני  לבוא  ממהר  תחתון  כרכים  בנות 

במרחצאות, בנות כפרים עליון ממהר לבוא מפני  
 . נדה )מח:([שטוחנות ברחים ]

וא בנות    עניים בנות עשירים צד ימין ממהר לב .41
 ([. נדה )מח:צד שמאל ממהר לבוא ]

מתני' משל משלו חכמים באשה פגה בוחל וצמל   .42
פגה עודה תנוקת בוחל אלו ימי נעוריה בזו ובזו  
ידיה  ובמעשה  במציאתה  זכאי  אביה  אמרו 
ובהפרת נדריה צמל כיון שבגרה שוב אין לאביה 
אומר   הגלילי  יוסי  ר'  סימנין  איזהו  בה  רשות 

משיטו    משיעלה אומר  ר"ע  הדד  תחת  הקמט 
רבי   הפיטומת  משישחיר  אומר  עזאי  בן  הדדים 
והוא   העוקץ  על  ידו  נותן  שיהא  כדי  אומר  יוסי 
תנוקת   עודה  פגה  גמ'  לחזור:  ושוהא  שוקע 
ימי   אלו  בוחל  פגיה  חנטה  התאנה  כדכתיב 
הנעורים כדתנן התאנים משיבחלו ואמר רבה בר  
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ואי ראשיהן  משילבין  רב  אמר  חנה  בעית  בר 
אימא מהכא ותקצר נפשי בהם וגם נפשם בחלה 
רבי  היה  וכן  הכף  מלאה:  יצתה  כמ"ד  צמל  בי 
נתנו   סימנין  שלשה  אומר  יוחי(  )בן  שמעון 
פגה  מלמעלה  וכנגדן  מלמטה  באשה  חכמים 
בוחל   שערות  הביאה שתי  שלא  בידוע  מלמעלה 
צמל  שערות  שתי  שהביאה  בידוע  מלמעלה 

מאי   הכף  בידוע שנתמעך  רב  מלמעלה  אמר  כף 
כיון  מקום  מאותו  למעלה  יש  תפוח  מקום  הונא 
הלכה   רבי  את  שאלו  והולך  מתמעך  שמגדלת 
רב   להחמיר  כולן  כדברי  להו  שלח  מי  כדברי 
חד מתני אהא   בריה דרב איקא  חיננא  ורב  פפא 
וחד מתני אחצר צורית דתנן איזוהי חצר צורית  
הצורית  חצר  אומר  ר"ש  במעשר  שחייבת 

כה מאי חצר הצורית אמר  שהכלים נשמרים בתו
יוחנן שכן בצור מושיבין  רבה בר בר חנה א"ר 
שומר על פתח החצר ר"ע אומר כל שאחד פותח  
ואחד נועל פטורה ר' נחמיה אומר כל שאין אדם  
כל  אומר  יוסי  רבי  חייבת  בתוכה  לאכול  בוש 
מבקש  אתה  מה  לו  אומרים  ואין  לה  שנכנסים 

נים מזו  פטורה ר' יהודה אומר שתי חצרות זו לפ
הפנימית חייבת והחיצונה פטורה שאלו את רבי 
כולן  כדברי  הלכה  להו  אמר  מי  כדברי  הלכה 
הביאה  שלא  שנה  עשרים  בת  מתני'  להחמיר: 
שתי שערות תביא ראיה שהיא בת עשרים שנה  
בן   מתיבמת  ולא  חולצת  לא  איילונית  והיא 
עשרים שנה שלא הביא שתי שערות יביאו ראיה 

והוא סריס לא חולץ ולא    שהוא בן עשרים שנה
מיבם אלו דברי בית הלל בית שמאי אומרים זה  
הזכר   אומר  אליעזר  ר'  עשרה  שמונה  בן  וזה 
שמאי   בית  כדברי  והנקבה  הלל  בית  כדברי 

[ האיש  לפני  לבא  ממהרת  )מז.( שהאשה  -נדה 
 [.  )מז:(

בא סימן התחתון עד שלא בא העליון או חולצת  .43
תחתון אף  או מתיבמת בא העליון עד שלא בא ה

על פי שאי אפשר ר' מאיר אומר לא חולצת ולא  
מפני  מתיבמת  או  חולצת  או  וחכ"א  מתיבמת 
שאמרו אפשר לתחתון לבא עד שלא בא העליון 
אבל אי אפשר לעליון לבא עד שלא בא התחתון: 
מאיר   לר'  בא  בא  והלא  אפשר  שאי  אע"פ  גמ' 
ר"מ   העליון  בא  ולתני  לרבנן  אע"פ שאי אפשר 

צת ולא מתיבמת וחכ"א או חולצת אומר לא חול
הוא   אפשר  דאי  משום  ידענא  ואנא  מתיבמת  או 
רוב  אמינא  הוה  אפשר  שאי  אע"פ  תנא  לא  אי 
אתי  עליון  ומיעוט  ברישא  אתי  תחתון  נשים 
למיעוטא   דחייש  לטעמיה  מאיר  ורבי  ברישא 
והני מילי   ורבנן לטעמייהו דלא חיישי למיעוטא 

א אשכחן  ולא  דבדקן  היכא  אבל  ימר בסתמא 
דאי   קמ"ל  קדים  דעליון  לר"מ  רבנן  ליה  מודו 
אפשר ודאי אתי ומנתר הוא דנתר בשלמא לר"מ  
אלא   צמח  ושערך  נכונו  שדים  דכתיב  היינו 
לרבנן איפכא מבעי ליה ה"ק כיון ששדים נכונו 
בידוע ששערך צמח בשלמא לר"מ היינו דכתיב  
אלא  נעוריך  שדי  למען  דדיך  ממצרים  בעשות 

מבעי איפכא  דדיך    לרבנן  שבאו  כיון  ה"ק  ליה 
שדי   מאי  אימא  ואיבעית  נעוריך  שבאו  בידוע 

כולה בדדי כתיב וה"ק הקב"ה לישראל איכרפו 
[ ולעקוץ„-רש"ידדיך  לגדל  לא  “כשהתחילו   ].

[ דדיך  אישתדו  בך  כל „-רש"יהדרת  גדולות 
-צורכן כשדים גמורים. לישנא אחרינא, איכרפו
ידם על  לקית  כלומר  מצרים,  ממיעין  . נפחו 

זאת מצאתי  -איתדו בך .“יבשו,  נמי לא הדרת   ]
דכולי עלמא מיהא אתחתון סמכינן מנלן אמר רב 
אמר   ישמעאל  ר'  דבי  תנא  וכן  רב  אמר  יהודה 
האדם  חטאות  מכל  יעשו  כי  אשה  או  איש  קרא 
שבתורה   עונשין  לכל  לאיש  אשה  הכתוב  השוה 
מה איש בסימן אחד אף אשה בסימן אחד ואימא 

יש מה איש תחתון ולא עליון  או האי או האי כא
א"ר   הכי  נמי  תניא  עליון  ולא  תחתון  אשה  אף 
אליעזר בר' צדוק כך היו מפרשין ביבנה ואמרו  
עליון   על  משגיחין  אין  שוב  תחתון  שבא  כיון 
ממהר   תחתון  כרכים  בנות  אומר  רשב"ג  תניא 
כפרים  בנות  במרחצאות  שרגילות  מפני  לבא 

-רש"י]  עליון ממהר לבא מפני שטוחנות ברחים
נתפשטין  „ תדיר,  זרועותיהן  שמנידות  ומתוך 

.[ ר"ש בן אלעזר אומר בנות עשירים צד “דדיהן
[ שנישוף  לבא  ממהר  'מצוה  „-רש"יימין  כמו 

].“לשפשף' באפקריסותן  מעפורת, „-רש"י[ 
הימין דד  על  ותולה  סודר  עניים “והוא  בנות   ].

מים   כדי  מפני ששואבות  לבא  ממהר  שמאל  צד 
ואיבעית   על  עליהן  אחיהן  שנושאין  מפני  אימא 

[ ת"ר צד שמאל  .“על צדיהן...   „-רש"יגססיהן ]
יהושע  ר'  אחי  בן  חנינא  רבי  ימין  לצד  קודם 
חוץ   ימין  לצד  צד שמאל  קדם  לא  מעולם  אומר 
לצד   שמאל  צד  שקדם  בשכונתי  שהיתה  מאחת 

 [.  )מט.(-נדה )מח:(ימין וחזר לאיתנו ]
 [.כתובות )לח:(יש בגר בקבר ] .44
שלש   .45 יותר        בת  הראשונים,  בדורות  שנים 

פס"ז חיי שרה  גדולה מבת עשר בדורות הללו ]
 [. )כד,מד( 

מצטננות  .46 ירכותיה  לילד  שכורעת  בשעה 
 [. סוטה )יא:(כאבנים ]

והלך   .47 שוקה  את  )אביגיל(  שגלתה  מלמד 
 [. מגילה )יד.(לאורה ג' פרסאות ]

מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב חמוקי ירכיך   .48
מעשה   חלאים  אמן:  כמו  ]שה"ש ידי 

 [. )ז,ב,ח(
 [. זהר )ג,קמב.(רגל באשה ערוה ] .49
ציון"    .50 בנות  גבהו  כי  ה'  "ויאמר  דכתיב  מאי 

שהיו מהלכות בקומה זקופה "ותלכנה נטויות 
  „-רש"יגרון שהיו מהלכות עקב בצד גודל ]

והיא  בה  מסתכלין  שהיו  בהילוכן  למעט 
לילך  גרון  נוטין  ודרך  בפסיעותיה  שוהה 

.[ "ומשקרות “רואה לרגליו   בנחת לפי שאינו
[ כוחלא  מלאן  דהוי  לשון  „-רש"יעינים" 

וטפוף" “סיקרא "הלוך  ומרמזן  לעינייהו    ]
[ קצרה  בצד  ארוכה  מהלכות  -רש"ישהיו 

שתראה צפה על ראש חברתה והוא נוי לה  „
בגנותן מספר  לפיכך  היו  ד"ה “ונשואות   ,

אטפוך"„-וטפוף דאטפת  "על  )אבות   “כמו 
וברגלי מ"ו([    ]ישעיה  פ"ב  תעכסנה  הן 

[ מוסר „-רש"י)ג,טז([   אל  "וכעכס  כמו 
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אויל" )משלי ז( והוא ארס של נחש וקרי ליה 
ידי  על  אלא  מטילו  שאינו  שם  על  עכס 

מלמד  “כעס אמי  רב  דבי  יצחק  רב  אמר   ].
שמטילות מור ואפרסמון במנעליהן ומהלכות 
בשוקי ירושלים וכיוון שמגיעות אצל בחורי 

בקרקע   בועטות  עליהם  ישראל  ומתיזות 
בכעוס   כארס  הרע  יצר  בהן  ומכניסות 

כעוסה„-רש"י] שהיו  “נחש  מקום   ]
נמקים...שנעשו  נמקים  נעשה  בו  מתבשמות 

[ כיער  שער „-רש"יפתחיהן  נתמלאו 
לתשמיש ראשון  “ונמאסות  בית  חורבן  עד   .

בראשן   רק  שערות  היו  יהודיות  לנשים 
ובגבותיהן, וכן עד היום היה ידוע שזה קיים 

-שבטים אינדיאניים )מנחת עני/ח"ב  במספר
רבי דוד זינצהיים( אך מתברר ששבטים אלו  
ידי  על  מלאכותית  בצורה  השער  את  הסירו 

 . ]שבת )סב:(, יומא ט:([משחה צמחית[ 
פיקין   .51 קנין,  קינין  עשויה  אשה  של  מעיה 

 [.   ]ויק"ר )יג,ד(פיקין, חבילין חבילין 
52. [ נשיב  מנשבת„-רש"ישדיא  . “השידה 

שידא קאמר  „-תד"ה  מזרחית,  ארוח 
לפי  אלא  שידא  ולא ששמה   סוגיא  כדמוכח 
שהיתה קשה קראה כך )=היינו שידה( ורוח  

[ אמר  “דרומית שמה שדיא כדאמר בערוך...
רבא הכי אמר רב אשה מפלת בו...רבי יוחנן 
זרע שבמעי אשה מסרחת  אמר אפלו שכבת 

 ([. ]גיטין )לא:בו 
53. [ מטן  של  פה  יג  להתיר  פס'  פ"ד  שהש"ר 

 [. )ד(
חרם(  .54 )רמ"ח,  הוה  הכי  בגימטריא  רחם 

 [. ]מו"ק )יז.(
שלשה משלים משלו באשה: חדר,  פרוזדור   .55

 [. ]נדה )יז:(ועליה 
והיו   .56 גסות  פסיעותיהן  משפחה...שהיו 

 [.]שבת )סג:(בתוליהן נושרות 
אבא  .57 בית  )המדרגות( של  בתולים...מעלותיו 

[ ונשרו  גבוהים  ירושלמי/כתובות  היו 
 [. )א,א()ב.(

מ .58 שמן  כל  תמר  רבי  בית  של  ]יבמות  ועכות 
 [.  )לד:(

חוזרין   .59 אחד...הבתולין  ויום  שנים  שלש  בת 
  ]ירו' כתובות )א,ב([.

שררך אגן הסהר אל יחסר המזג בטנך ערמת   .60
צופה   הלבנון  בשושנים...כמגדל  סוגה  חטים 
פני דמשק: ראשך עליך ככרמל ודלת ראשך 

ו, -]שה"ש )ז,גכארגמן מלך אסור ברהטים  
 [. ח(

ראשה...היא הי .61 על  נאין  סודרין  לו  פרסה  א 
 ([. סוטה )ט.קילעה לו שערה ]

עליו  .62 תלויין  תכשיטין  רב  זה  אף  מה 
 [.שהש"ר פ"ז פס' ה )ג(]

בנים  .63 לו  הווין  כל המסתכל בעקב של אשה, 
 [. נדרים )כ.(, כלה א'שאינם מהוגנים ]

מסתכל  .64 כאלו  אשה,  של  בעקב  המסתכל  כל 
 .[פס"ז מטות )לא,ג(במקום התורף ]

עליו  .65 גוזרין  אשה,  של  בעקבה  המסתכל  כל 
 [. ד"א א'שיהו לו בנים בעלי מומין ]

סנהדרין כל המסתכל בערוה, קשתו ננערת ] .66
 . )צב.([

)לשם  .67 אשה  של  קטנה  באצבע  הנוגע  כל 
 [. מס' כלהזנות(  כאלו נוגע באותו מקום ]

 
 

 השפעת הלידה על גופה ואיבריה 
מקודם   .1 שתלד...יותר  לאחר  משובחת  אשה 

 [. ]ב"ק )מט.(ד שתל
 

 זרעה
בריאה   .1 להיות  )דרכה  היא  בריאה  אתתא 

 [.  סנהדרין )סט:(וממהרת להזריע( ]
נדה האיש מזריע לובן והאשה מזרעת אודם ] .2

 ([.)לא.
ברכות )ס.(,  אשה מזרעת תחלה יולדת זכר ] .3

 [.נדה )לא.(
 
 

 דמיה   
מפני  .1 עליה?  משונין  דמיה של אשה  מה  מפני 

והי ירקות  לאכול  אוהבת  משנין שהיא  רקות 
[ הדם  הגדול/ויקרא  את  שורה   279מדרש 

15.] 
יבמות משפחה       דקמיט דמא...דרפי דמא ] .2

 [. )סד:(
האי דם חימוד הוא...בעלי היה בדרך וחמדתיו   .3

 [. ]נדה )כ:(
בתולים   .4 דם  נדה עם  דם  יצא  ]ירו'  א"א שלא 

 [.ברכות )ב,ו(
רואות  .5 היו  לא  במצרים,  ישראל  שהיו  בשעה 

מ נידות  דם  עליהן הנשים  מצרים  אימת  פני 
 [. ת' מצורע ט']

 [. ]נדה )יז.(נשים לאו בנות הרגשה נינהו  .6
רואה     .7 חודשים שאין האשה  כל    תשעה     

ועושה   לדדיה  למעלה  מסלקו  הקב"ה  דם... 
 [. ויק"ר )יד,ג(חלב ]

 [. בכורות )ו:(דם נעכר ונעשה חלב ] .8
בנותיו של אשר הזקינה כבתולה והבתולה אין  .9

 [."ר מ'תדאלה דמים ]
גפן שיינה אדום  .10 יש  נשים בבתוליהן כגפנים, 

מרובה   שיינה  גפן  יש  שחור,  שיינה  גפן  ויש 
 [. ]נדה )סד:(ויש גפן שיינה מועט 

שתי   .11 מצטננות  ירכותיה  לילד  שכורעת  בשעה 
כח   בה  שיהיה  כדי  אבנים  ירכותיה...כשתי 

 [. ]סוטה )יא:(כשהיא יולדת 
רבי   .12 לו  דם...אמרה  מצאתי  ולא  בעלתי  רבי 

רבי  ראה  הוה  בצורת  ושני  הייתי  בתולה 
והכניסום   עליהם  ציווה  כשחורים,  שפניהם 
לחדר  והכניסום  והשקום  והאכילום  למרחץ 

 [. ]כתובות )י:(בעל ומצא דם 
שאין החלב נעכר אלא לאחר שלושה חודשים   .13

 [.]כתובות )ס:(
האדום  .14 באשה  טמאים  דמים  חמשה  מתני' 

וכמזו  אדמה  וכמימי  כרכום  וכקרן  ג  והשחור 
בש"א אף כמימי תלתן וכמימי בשר צלי וב"ה  
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מטמא   מהללאל  בן  עקביא  הירוק  מטהרים 
אינו  אם  מאיר  רבי  אמר  מטהרין  וחכמים 
רבי   משקה  משום  מטמא  כתם  משום  מטמא 
כדם   אדום  איזהו  כך  ולא  כך  לא  אומר  יוסי 
המכה שחור כחרת עמוק מכן טמא דיהה מכן 
  טהור וכקרן כרכום כברור שבו וכמימי אדמה 
שני   וכמזוג  מים  ומיצף  כרם  בית  מבקעת 

השרוני   היין  מן  יין  ואחד  מים  ]נדה  חלקים 
 [. )יט.(

]וכו'[ מאי טעמייהו דבית   .15 בית שמאי אומרים 
שמאי אי נימא משום דכתיב ותתחלחל המלכה 
אגב   נמי  הכא  נדה  שפרסה  מלמד  רב  ואמר 
תנן   והאנן  חזיא  דמותא  דמלאכא  ביעתותא 

הא   הדמים  את  מסלקת  קשיא שחרדה  לא 
דתנן   הא  אלא  מרפיא  ביעתותא  צמית  פחדא 
וב"ה   זבין  מתים  האנשים  כל  אומרים  ב"ש 
כאן  אקרי  זב  שמת  מי  אלא  זב  אין  אומרים 
דב"ש  טעמא  אלא  אונסו  מחמת  ולא  מבשרו 
גבי   על  כלים  מטבילין  היו  בראשונה  כדתניא 
נדות מתות והיו נדות חיות מתביישות התקינו  

גבי כל ה נשים מפני כבודן  שיהו מטבילין על 
של נדות חיות בראשונה היו מטבילין על גבי  
התקינו  מתביישין  חיין  זבין  והיו  מתין  זבין 
שיהו מטבילין על גבי כל האנשים מפני כבודן  
ויצאה   שמתה  האשה  מתני'  חיים:   זבין  של 
ממנה רביעית דם מטמאה משום כתם ומטמאה 
משום   מטמאה  אינה  אומר  יהודה  רבי  באהל 

מפני יהודה    כתם  רבי  ומודה  שנעקר משמתה 
ביושבת על משבר ומתה ויצאה ממנה רביעית  
יוסי   רבי  אמר  כתם  משום  מטמאה  שהיא  דם 

 [. ]נדה )עא.(לפיכך אינה מטמאה באהל 
כריתות )י.(, אי אפשר פתיחת קבר בלא דם ] .16

 ([.  נדה )כא:(, )לח.(, )סו.
והכל    .17 דם  מלא  ופיה  צואה  מלא  חמת  אשה 

 [. )קנב.(שבת רצין אחריה ]
 

  יופי האשה
 יופי רוחני 
 [. ת' תשא לאאין לך יפה מן הצניעות ] .1
היא  .2 ה'  יראת  אשה  היופי  והבל  החן  שקר 

 [. משלי )לא(תתהלל ]
 ([. מס' ע"ז )יז.מדקדקת בפסיעותיה ] .3
ולמה נקרא שמה אסתר ע"ש שהיתה מסתרת   .4

דבריה...ר' נחמיה אומר הדסה שמה...על שום 
[ )„-רשיאסתהר  ירח  „-גהש"סירח  כי 

סהרא לז,יח-תרגומו  יפה “בראשית   )
.[. אסתר לא ארוכה ולא קצרה היתה “כלבנה

אסתר  אומר   ריב"ק  כהדסה  בינונית  אלא 
 [ היתה  זו„-רש"יירקרוקת  וחוט “כהדסה   ].

[ עליה  משוך  חסד  הקב"ה, „-רש"ישל  מאת 
ובעיני   האומות  בעיני  יפה  היתה  לכך 

 [. מגילה )יג.(.[ ]“אחשורוש
כאדם ער והנעירתו ולא היה   בעלת חן וחריפה .5

[ לישון  ד"ה  יכול  רש"י  )נג:(  עירובין 
 [.עירנית

בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים: תנא מי   .6
שאין לו אשה נפנה לשם: מיוחסות שבהן היו 
אומרות בחור שא עיניך וראה מה אתה בורר  

במשפחה   עיניך  תן  בנוי  עיניך  תתן  אל  לך 
ה ה'  יראת  אשה  היופי  והבל  החן  יא שקר 

יפיפיות שבהן  )משלי לא(...תנו רבנן  תתהלל 
מה היו אומרות תנו עיניכם ליופי שאין אשה  
למשפחה  עיניכם  מיוחסות...תנו  ליופי  אלא 
מכוערות   לבנים  אלא  אשה  שאין  לפי 
ובלבד   שמים  לשם  מקחכם  שבהם...קחו 

...כלומר ובלבד  „-רש"ישתעטרונו בזהובים ]
 [. )לא.(תענית .[ ]“שתתנו לנו מלבושים נאים

חידתי  .7 מצאתם  לא  בעגלתי  חרשתם    לולא 
 . ]שופטים )יד,יח([

 [. ]ירמיה )מו,כ(עגלה יפהפיה מצרים  .8
 

 תורשה
ביפיך?    .1 בגוים    שם  לך  ויצא  דכתיב:  מאי 

בית השחי  ישראל לא שער  שאין להן לבנות 
סנהדרין ולא בית הערוה )עד חורבן ראשון( ]

 [.)כא.(
מנוולתן    בנות ישראל נאות הן, אלא שהעניות .2

 [. נדרים )סו.(]
 [.ברכות )כ.(תהוי להו זרעא דשפירי כוותי ]  .3
נשואות   .4 והיו  נאות,  בנותיהן  אשר  שבט 

 [.ספרי ברכה )לג,כ(לכהנים...למלכים ]
נמקים  .5 נעשה  בו  מתבשמות  שהיו  מקום 

[ כיער  פתחיהן  -רש"ינמקים...שנעשו 
. עד חורבן “נתמלאו שער ונמאסות לתשמיש„

יהו לנשים  ראשון  רק  בית  שערות  היו  דיות 
בראשן ובגבותיהן, וכן עד היום היה ידוע שזה 
)מנחת   אינדיאניים  שבטים  במספר  קיים 

מתברר  -עני/ח"ב אך  זינצהיים(  דוד  רבי 
בצורה  השער  את  הסירו  אלו  ששבטים 

צמחית[   משחה  ידי  על  ]שבת  מלאכותית 
 . )סב:(, יומא ט:([

 
 

 נשים יפות 
נערות   )יוכבד(  מלמד  שנולדו  בה   סימני .1

נתעדן הבשר נתפשטו הקמטים, וחזר היופי        
 [.ב"ב )קכ.(למקומו ]

 [. ב"ב )נח:(שרה בפני חוה כקוף בפני אדם ] .2
בינונית   .3 אלא  קצרה  ולא  ארוכה  לא  אסתר 

 [. מגילה )יג.(כהדסה ]
שרה,  .4 בעולם:  היו  יפהפיות  נשים  ארבע 

יעל   זינתה,  בשמה  אסתר...רחב  רחב  אביגיל, 
בז אביגיל  שאול בקולה,  בת  מיכל  כירתה, 

 [.מגילה )טו.(בראיתה ]
ת' לך  כל הנשים בפני שרה כקוף לפני אדם ] .5

 [.לך ה'
 [.  מגילה )יד.(יסכה, שהכל סוכין ביופיה ] .6
הדורות   .7 לראשי  נמסרו  חוה  של  איקונין 

לאשה„-רז"ו] )א,ד([  “מאשה  ]מ"א  להלן   ].
"מאד"   ]ולא  מאד'  עד  יפה  'הנערה  כתיב 

מ-בכלל )לט.([  של  סנהדרין  איקונין  עד  געת 
"מאד"   מאד',  היא  יפה  'כי  הכא  ברם  חוה, 

אותיות אדם, שכך  -מאיקונין של חוה ]"מאד"
ברד"ל( )עי"ש  חוה  ונקבה -נקראה  "זכר 

ביום   אדם  שמם  ויקרא  אותם  ויברך  בראם 
 . ]ב"ר )מ,ה([הבראם"[ 



 81 

ובקומה   .8 ביופי  בנוי,  כרחל  יפה  היתה  לאה 
 [.ת"ב ויצא יב]

אלא שהעניות מנוולתן  בנות ישראל נאות הן,   .9
 ([. נדרים )סו.]

 [.ב"ב )טז:(בנותיו של איוב נכפלו ביופי ] .10
ואביגיל   .11 שרה  בעולם  היו  יפיפיות  נשים  ד' 

 [.מגילה )טו.(ורחב ואסתר ]
אמר ריש לקיש מעשה באשה אחת וצפנת בת   .12

בת   ביופיה  צופין  שהכל  צפנת  שמה  פניאל 
פניאל בתו של כהן גדול ששימש לפני ולפנים  

ל בה שבאי כל הלילה למחר הלבישה שנתעל
שבעה חלוקים והוציאה למוכרה בא אדם אחד 
שהיה מכוער ביותר אמר לו הראני את יופיה 
ליקח קח שאין  רוצה  ריקא אם אתה  לו  אמר 
כיופיה בכל העולם כולו אמר לו אף על פי כן 
קרעתה  ושביעי  חלוקים  ששה  הפשיטה 
ונתפלשה באפר אמרה לפניו רבונו של עולם 

הגבור  א שמך  קדושת  על  חסת  לא  עלינו  ם 
למה לא תחוס ועליה קונן ירמיה בת עמי חגרי  
שק והתפלשי באפר אבל יחיד עשי לך מספד  
עליך  עלינו  השודד  יבא  פתאום  כי  תמרורים 
בא  ועליך  עלי  כביכול  עלינו  אלא  נאמר  לא 

 [.גיטין )נח.(שודד  ]
 

 ביגוד מייפה
מכסי .1 )לסוטה(  לה  נאים  שחורים  היו  ן  אם 

 [. סוטה )ח:(אותה בגדים מכוערים ]
2. [ בצלצול  חגרה  נאה„-רש"יהיא  -“בנדי"ל 

 . סוטה )ט.([חבל נאה[ ]
פנויה,   .3 אפילו  נאה  באשה  אדם  יסתכל  שלא 

ואפילו מכוערת, ולא בבגדי צבע  באשת איש 
[ אשה  כמו  „-רש"ישל  האשה  את  ...שזוכר 

ומהרהר  אותה  שמייפין  בהן  מלובשת  שהיא 
ש“.אחריה... ואפילו  כותל...א"ר [  על  טוחין 

אבל  בעתיקי  מילי  בעליהן...הני  ובמכיר  פפא 
 [.]ע"ז )כ.(בחדתי לית לן בה 

ראשה...היא  .4 על  נאין  סודרין  לו  פרסה  היא 
 ([. סוטה )ט.קילעה לו שערה ]

 
 

 סימני יופי האשה 
 [.ת' צו יג'כושית בגימטריא יפת מראה ]  .1
 [.]ת' צו יגע"ש נויה נקראת כושית  .2
בפנ  .3 נאה  בפני  יש אשה  נאה  ואינה   י אחרים  

בעלה  בפני  נאה  בפני     בעלה,  נאה  ואינה 
ובפני  בעלה  בפני  נאה   ציפורה  אבל  אחרים, 

 [.  מ"ת )ז,יח( הכל ]
 [. ]סוטה )יב.(פניה דומין ליריעות...לורד  .4
 [.כתובות )עה.(קול עבה באשה הרי זה מום ] .5
 [. שה"ש )ב,יד(קולך ערב ומראך נאוה ] .6
סגל .7 א"ל  נאה?  ראשה  ]שמא  נדרים  גלא 

 [. )סו.(
חנה   .8 ונתייפת...תחזור  חנה,  תתיפי 

 . ]תענית )כג:([לשחרוריתה וחזרה 
אפרוחים  .9 יאכילנה  בתו  את  שילבין  הרוצה 

 [.כתובות )נט:(וישקנה חלב סמוך לפרקה ]
10. [ באשה  מום  באיש  נוי  קידושין   זקן,  ירו' 

 [. )ב,ד(

פניהן   .11 את  ליפות  אם  כי  הנשים  עסק  אין 
 [.,ח( ]ראב"ע הקצר שמות )לח

בה"מ  ביפיה ]-בדעתו, ודעת האשה-יפי האדם .12
 [. 193ל', צט א' 

בפני   .13 נאה  ואינה  אחרים  בפני  נאה  אשה  יש 
בפני  נאה  ואינה  בעלה  בפני  נאה  בעלה, 
ובפני  בעלה  בפני  נאה  ציפורה  אבל  אחרים, 

 [ ביופיה הכל  נאה  אשה  יש  )ז,יח([.  מ"ת 
 [.ואינה נאה במעשיה ] ת' צו יג'

ויכחי .14 תתעבר  שלא  יופיה  כדי  ]יבמות ש 
 [. )לד:(

עבדה  .15 היא  )ארוכות(  סגין  שערה  כד  אתתא 
לנוי(   )תלתלים  גלשין  גלשין  ]שהש"ר  ליה 

 . )ד,ג([
שמא   .16 פשתן.  לאנידי  דומה  נאה?  שערה  שמא 

נאות?   אזניה  שמא  הן,  טרוטות  נאות?  עיניה 
הוא.   בלום  נאה?  חוטמה  שמא  הן.  כפולות 

 [. ]נדרים )סו.( שמא שפתיה נאות? עבות הן 
תא דאפיקת שערה דרישה לבר לאתתקנא  את .17

לבנהא  וגרים  לביתא  מסכנותיה  גרים  ביה, 
 [. ]זהר )ג, קכה:, קנא:(דלא יתחשבו בדרא 

צריך  .18 גופה  כל  כעורות  שעיניה  כלה  כל 
צריך   גופה  כל  אין  יפות  ושעיניה  בדיקה, 

 . שהש"ר )ד,ג(, תענית )כד.([בדיקה ]
 [.תענית )כד.(בעלת יופי ] .19
 [. פס"ר לאבעלת נוי ] .20
יופיה )גיחזי לשונמית( ] .21 ברכות  שאחזה בהוד 

 ([. )י:(, ירו' יבמות )ב,ד
שדים   .22 באינון  דאתתא  בראשית שפירו  ]זהר 

 [. מה
אשה                                      .23 של  ושבחה  כבודה  הללו  שדים  מה 

 . שהש"ר )ד,יב([]
24. [ בינה  במקום  דדים  לה  )י.(שעשה  [. ברכות 

ולד יונק במקום  אשה זו דדיה במקום נאה, וה
)י:(כבודו   ברכות  )יד,ג(,  במקום  -]ויק"ר 

 [.בינה
גופא   .25 דכל  שפירו  איהו  בראשית       צואר  ]זהר 

 [. רט
ציון"  .26 בנות  גבהו  כי  ה'  "ויאמר  דכתיב  מאי 

נטויות  זקופה "ותלכנה  שהיו מהלכות בקומה 
[ גודל  בצד  עקב  מהלכות  שהיו   -רש"יגרון 

והי„ בה  מסתכלין  שהיו  בהילוכן  א  למעט 
שוהה בפסיעותיה ודרך נוטין גרון לילך בנחת  

.[ "ומשקרות עינים" “לפי שאינו רואה לרגליו
[ כוחלא  מלאן  סיקרא„-רש"ידהוי  [  “לשון 

שהיו  וטפוף"  "הלוך  ומרמזן  לעינייהו  
[ בצד קצרה  שתראה „-רש"ימהלכות ארוכה 

ונשואות  לה  נוי  והוא  חברתה  ראש  על  צפה 
בגנותן מספר  לפיכך  ו“היו  ד"ה  כמו „-טפוף, 

אטפוך" דאטפת  מ"ו([    “"על  פ"ב  )אבות 
[ )ג,טז([   ]ישעיה  תעכסנה  -רש"יוברגליהן 

כמו "וכעכס אל מוסר אויל" )משלי ז( והוא „
שאינו   שם  על  עכס  ליה  וקרי  נחש  של  ארס 

.[ אמר רב יצחק דבי  “מטילו אלא על ידי כעס
ואפרסמון   מור  שמטילות  מלמד  אמי  רב 

יר בשוקי  ומהלכות  וכיוון  במנעליהן  ושלים 
שמגיעות אצל בחורי ישראל בועטות בקרקע 
ומתיזות עליהם ומכניסות בהן יצר הרע כארס  
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[ כעוסה„-רש"יבכעוס  שהיו  “נחש  מקום   ]
נמקים...שנעשו   נמקים  נעשה  בו  מתבשמות 

[ כיער  שער „-רש"יפתחיהן  נתמלאו 
לתשמיש ראשון “ונמאסות  בית  חורבן  עד   .

בר רק  שערות  היו  יהודיות  אשן  לנשים 
קיים  שזה  ידוע  היה  היום  עד  וכן  ובגבותיהן, 

עני/ח"ב )מנחת  אינדיאניים  שבטים  -במספר 
זינצהיים( אך מתברר ששבטים אלו   דוד  רבי 
ידי   על  מלאכותית  בצורה  השער  את  הסירו 

 . ]שבת )סב:(, יומא ט:([משחה צמחית[ 
 . ]ע"ז )יז.([מדקדקת בפסיעותיה  .27
ולמה נקרא שמה אסתר ע"ש שהיתה מסתרת   .28

דבריה...ר' נחמיה אומר הדסה שמה...על שום 
[ )„-רשיאסתהר  ירח  „-גהש"סירח  כי 

סהרא לז,יח-תרגומו  יפה “בראשית   )
.[. אסתר לא ארוכה ולא קצרה היתה  “כלבנה

אסתר   אומר   ריב"ק  כהדסה  בינונית  אלא 
[ היתה  זו„-רש"יירקרוקת  וחוט  “כהדסה   ].

[ עליה  משוך  חסד  הקב"ה, „-רש"ישל  מאת 
היתה   ובעיני  לכך  האומות  בעיני  יפה 

 [. ]מגילה )יג.(.[ “אחשורוש
 

 גיל   
)יוכבד( מלמד שנולדו בה סימני נערות נתעדן   .1

למקומו   היופי  וחזר  הקמטים,  נתפשטו  הבשר 
 [.     ב"ב )קכ.(]

פלונית  .2 אמא  אותה  שקורין  כל  זקנה?  איזוהי 
[ מקפדת  מנדה  ואינה  והוא  )מז,ד(,  ב"ר 

 [. )ט.(
 

 ה יחס האיש אל יופי האש
על   .1 כועס  אותה  שרואה  שכל  'עכסא'?  מאי 

[ קוה"ר,  אשתו.  סוף  )ה.(,  חגיגה 
 .  פס"ז/ויגש )מה,ג([

בתואר אשה יפה רבים הושחתו ועצומים כל  .2
 [. יבמות )סג:(, סנהדרין )ק:(הרוגיה ]

לאדם שמתה  .3 לו     אשתו...וכי          משל   
אשתך יפה מאשת פלוני  שמתה וקיבל  עליה    

 [. )לא,א(פס"ר תנחומים ]
4. [ קרי  מריק  אותה  הרואה  כל  רו"ר  רות 

 ([. )ד,ו
הרוצה  שיעדן  את  אשתו  ילבישנה  כלי           .5

 [.כתובות )נט:(פשתן ]
בפני  .6 להסתכל  מותר  אר"י  נחמני  בר  אר"ש 

בעלה  על  לחבבה  כדי  שבעה  כל  הכלה 
נכנס  „-רש"י] בה  מסתכלים  הכל  כשרואה 

בליבו כוותיה “יופיה  הלכתא  ולית   ].
 [.ת )יז.(כתובו]

אלא   .7 אשה  ליופי אין  ..אלא     לבנים.
נדרים     תענית ]  )נט:(,  כתובות  )לא.(, 

)נט.(...אלא   כתובות  לתכשיטי  )סו.(, 
 [.          אשה

עיניכם  .8 תנו  אומרות?  היו  מה  יפיפיות שבהן 
אומרות? ליופי מכוערות מה       קחו    היו  

שתעטרוני  ובלבד  שמים,  לשם  מקחכם 
 [. תענית )לא.(בזהובים ]

יש אשה נאה בפני אחרים  ואינה  נאה בפני  .9
בעלה  בפני  נאה  ואינה נאה בפני      בעלה, 

אחרים, אבל ציפורה נאה  בפני בעלה ובפני  
 [.  מ"ת )ז,יח( הכל ]

נאה            .10 ואינה  ביופיה   נאה  אשה  יש  
 [. ת' צו  יג'במעשיה ]

אשה יפה אשרי בעלה, מספר  ימיו כפולים   .11
 [. ק:(יבמות )סג:(, סנהדרין )]

 [.משלי )יא,טז(אשת חן תתמוך בעלה ] .12
ברכות       תהוי להו זרעא דשפירי כוותי ]  .13

 [. )כ.(
ולמה נקרא שמה אסתר ע"ש שהיתה מסתרת   .14

שמה...על  הדסה  אומר  נחמיה  דבריה...ר' 
[ )„-רשישום אסתהר  ירח  „-גהש"סירח  כי 

סהרא לז,יח-תרגומו  יפה  “בראשית   )
היתה   .[. אסתר לא ארוכה ולא קצרה“כלבנה

אסתר   אומר   ריב"ק  כהדסה  בינונית  אלא 
[ היתה  זו„-רש"יירקרוקת  וחוט  “כהדסה   ].

מאת הקב"ה, „-רש"ישל חסד משוך עליה ]
ובעיני   האומות  בעיני  יפה  היתה  לכך 

 [. מגילה )יג.(.[ ]“אחשורוש
נאה  .15 מה  שיאמר  לאדם  אסור  רב  דאמר 

 [.  ]ע"ז )כ.(עובדת כוכבים זו 
א .16 נאה  באשה  אדם  יסתכל  פנויה,  שלא  פילו 

באשת איש ואפילו מכוערת, ולא בבגדי צבע  
[ אשה  כמו  „-רש"ישל  האשה  את  ...שזוכר 

ומהרהר  אותה  שמייפין  בהן  מלובשת  שהיא 
כותל...א"ר “.אחריה... על  שטוחין  ואפילו   ]

פפא ובמכיר בעליהן...הני מילי בעתיקי אבל 
 [.]ע"ז )כ.(בחדתי לית לן בה 

 
 קולה

1. [ ערוה  באשה  זהר ברכות  קול  )כד.(, 
 [.  )ג,קמב.(

ליעקב  .2 ענתה  והיא  המטה  תחת  נכנסה  רחל 
פתיחה איכ"ר כד, כדי שלא יכיר קול לאה ]

 [. ועי' מגילה )יג:(, ב"ר )ע,יז(
אלמלא  שינה  הקב"ה  קולות   בני  אדם זה   .1

כבר  הרבה   מזה  זנות                             בעולמו   היתה 
 [.    אדר"נ )ד,ו(]

 [.מגילה )טו.(יעל בקולה ]בשמה זנתה   רחב .3
אתה   .4 מה  לו  אמרה  עליו.  באת  דעת  בישוב 

נבראת  אחרת  וחוה  מתה  שאני  סבור 
[ בקולה  עליו  מיללת  אמרי  ב"ר לך...רבנן 

[.  ***לשים במידותיה הרעות אחרי )יט,ה(
נחש   56 של  בנם  ב"קין  וגם  והבל(  )קין 

 11וחוה" אחרי 
 

 תכשיטי אשה 
מכ יותר  האשה  על  תכשיטין  מיני  חביבין  ל 

[ עמ' מעדנים  הגדול/בראשית  מדרש 
369.] 

 
 תכשיטים וצורות התקשטות 

זהב   .1 של  עיר  כלה?  עטרות  סוטה ]  מאי 
 [. )מט.(

במה אשה יוצאה ובמה אינה יוצאה? -משנה א .2
בחוטי   ולא  צמר,  בחוטי  לא  אשה  תצא  לא 
תטבל  ולא  שבראשה,  ברצועות  ולא  פשתן, 

[ שתרפם  עד  קצת „-רע"בבהן  שתתירם 
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רפו יהיו שיהיו  שלא  ביניהם  המים  ויכנסו  יין 
בטבילה ].“חוצצים  בטוטפת  ולא  -רע"ב[ 

לאזן„ מאזן  המצח  על  שקושרין  ולא  . “ציץ   ]
על „-רע"ב]בסנבוטין   ובאין  בטוטפת  תלויין 

של   אותן  עושות  עניות  הלחיים.  עד  הצדעים 
כסף  של  אותן  עושות  עשירות  צבעונין,  מיני 

דל חיישינן  הן  שחשובין  ומתוך  זהב.  מא ושל 
לחברתה ומחוייא  שאינן .“שלפא  בזמן   ]

אבל  „-רע"ב]תפורין   שבראשה,  בשבכה 
נוטלת   שאינה  לאחויי,  למיחש  ליכא  תפורים 
היא   שהרי  הרבים  ברשות  מראשה  השבכה 

שערה ] .“מגלה  בכבול  ולא  חתיכה „-רע"ב[ 
של בגד כמו מצנפת קטנה שקושרין אותה על 
המצח ונותנין הציץ עליה כדי שלא יזיק הציץ 

בלא ב בו  מתקשטת  שהאשה  ופעמים  מצח, 
הרבים  .“ציץ לרשות  לחצר „-רע"ב][  אבל 

בחצר,   אף  אסורים  למעלה  הנזכר  וכל  שרי. 
דגזור בהו שלא תתקשט בשבת כלל לא בחצר 
שלא  התירו,  ובכבול  הרבים,  ברשות  ולא 
בעלה.   על  ותתגנה  תכשיטיה  כל  את  לאסור 
אכולהו   קאי  הרבים  דלרשות  פירש  ורמב"ם 

לא תכשיטין   דכולהו  במתניתין  האמורין 
ד'   האשה  תעבירם  שמא  גזירה  אלא  אסירי 

הרבים ברשות  זהב  .“אמות  של  בעיר  ולא   ]
צורת  „-רע"ב] עיר  כמין  עשויה  זהב  עטרת 

]   [.“ירושלים בקטלא  תכשיט „-רע"בולא 
שנתון בצואר בדוחק והאשה חונקת עצמה בו 

ובערבי מכנק"א   [.“כדי שתראה בעלת בשר, 
בנזמים   נזמי „-ע"בר]ולא  אבל  האף,  נזמי 

בהם יוצאין  עליה    [.“האזן  בטבעת שאין  ולא 
צורה לחתום בה אגרות או כל „-רע"בחותם ]

אסור,  לה  הוא  דתכשיט  ואע"ג  סתר,  דבר 
חותם   עליה  יש  אבל  ומחויא,  שלפא  דלמא 
דחייבת   לקמן  אמרינן  לה  הוא  תכשיט  דלאו 
דרך  באצבעה  שמוציאתו  ואע"פ  חטאת, 

שפעמי לפי  אותו  מלבוש,  מסיר  שהבעל  ם 
והיא   להצניעו  לאשתו  אותו  ונותן  מאצבעו 
שדרך  ונמצא  בו,  והולכת  באצבעה  נותנתו 
חותם   עליה  שאין  טבעת  וכן  בכך.  הוצאתו 
אע"פ  חטאת  חייב  לאיש,  תכשיט  הוי  דלא 
שפעמים   מלבוש,  דרך  באצבעו  שמוציאו 
והוא   לאומן  שיוליכנו  לו  נותנתו  שהאשה 

שאינה נקובה.   [ ולא במחט .“מוציאו באצבעו
האשה בכל הנך דאסרינן „-רע"בואם יצאת ]

עד הכא במתניתין אינה חייבת חטאת, דכולהו 
דלמא  בהו  דגזור  הוא  ורבנן  נינהו  תכשיטין 

-משנה ג  [ אינה חיבת חטאת..“שלפא ומחויא
[ הנקובה  במחט  אשה  תצא  -רע"בלא 

וחייבת  „ הוא,  תכשיט  דלאו  בה,  שתופרים 
אותה   שמוציאה  אע"פ  ולא  חטאת  במלבושיה 

חייב   אומנתו  דרך  שהוציא  שאומן  בידה, 
ולא .“חטאת חותם,  עליה  בטבעת שיש  ולא   ]

[ מעגלת „-רע"בבכליאר  שהאשה  כלי 
והוא   הראש,  שמסבב  טבעת  כמין  בראשה 

בו יוצאות  הנשים  רוב  שאין  לפי  [  .“משאוי 
[ בכובלת  של  „-רע"בולא  או  כסף  של  קשר 

רע  ריח  להעביר  בושם  בתוכו  שקשור  זהב 
-רע"ב[ ולא בצלוחית של פליטון ].“שבאשה

מוסק"ו„ שקורין  חיבת  .“מור,  יצתה  ואם   ]
פוטרין  וחכמים  מאיר.  רבי  דברי  חטאת; 

ולכתחלה לא  „-רע"ב] נינהו  דסברי תכשיטין 
דלמא   והלכה  רשאה  ומחויא.  שלפא 

של  . “כחכמים  ובצלוחית  בכובלת   ]
ן                        .                          פליטו

ה ]-משנה  שער  בחוטי  אשה  -רע"ביוצאה 
חוטין  „ כמין  אותו  שעשתה  תלוש  שער 

וקולעת בהן שערה, או אפילו קשרה אותן על  
דמי  דלא  בהן,  יוצאה  מהודק,  קשר  פדחתה 
שהמים  לפי  דלעיל,  פשתן  וחוטי  צמר  לחוטי 
אינה  טבילה  לה  מתרמיא  ואי  בהם,  נכנסים 

לאתויינהו אתיא  ולא  בי.“צריכה שתתירם  ן [ 
בהמה  משל  בין  חברתה  משל  בין  משלה 

דלא „-רע"ב] משום  משלה  תנא  דאי  צריכי, 
מאיס לה אבל חברתה דמאיס לה אימא ניחוש  
תנא  ואי  לאתויינהו,  ואתיא  להו  דלמא שלפא 
מינכר   לא  היא  מינה  דבת  משום  חברתה  של 
למיחש  ליכא  הכי  ומשום  עלה  מחייכי  ולא 
דבהמה  אבל  לאתוייה,  ואתיא  שלפא  דלמא 

או בת מינה היא ומינכר אימא ניחוש דלמא דל
צריכא לאתוייה,  ואתיא  לה  [  .“שלפא 

תפורין  שהן  בזמן  ובסנבוטין  ובטוטפת, 
שלפא  „-רע"ב] לא  דתו  שבראשה,  לשבכה 

לאחויי ]אשה  .“להו  נכרית  ובפאה  בכבול   ]
שאין לה רוב שער, לוקחת שער נשים אחרות  

ונראה כאילו הוא שערה [  .“ומשימה בראשה 
קאי,  „-רע"ב]לחצר   נכרית  ואפאה  אכבול 

הרבים,   לרשות  ביה  למיפק  לעיל  דאסרוה 
מותר דלחצר  אשמעינן  במוך  .“והשתא   ]

של „-רע"ב]שבאזנה   ליחה  לבלוע  שנותנת 
האזן ].“צואת  שבסנדלה  ובמוך  -רע"ב[ 

רגלה„ לכף  הסנדל  יזיק  ובמוך .“שלא   ]
לנדתה   מקום „-רע"ב[שהתקינה  באותו 

בגד יטנף  ולא  הדם  בו  ואע"פ  שיבלע  יה, 
שאינו קשור, דאי נפל לא אתיא לאתויי מפני  
לא  ושבסנדלה  שבאזנה  מוך  אבל  מאיסותו. 

ומהודק קשור  אא"כ  בו  בפלפל  .“תצא    ]
הפה„-רע"ב] ריח  מפני  בפיה  [ .“שנותנת 

שנותנת לרפואת חולי „-רע"ב]ובגרגיר מלח  
[ ובכל דבר שתתן לתוך פיה, ובלבד  .“השינים

וא בשבת.  לכתחלה  תתן  לא  שלא  נפל,  ם 
[ תותבת  שן  בלחיים  „-רע"בתחזיר.  נושבת 

לה שנפל  השן  זהב  . “במקום  של  ושן   ]
עפוש, „-רע"ב] מחמת  מראיתו  שנשתנה  שן 

בזהב אותו  ]  [.“מכסה  מתיר  -רע"ברבי 
לגלות „ שלא  ומחויא,  שלפה  דלא  בה  לצאת 

כיון שהוא „-רע"ב[ וחכמים אוסרים ].“מומה
עלה  מחייכי  דלמא  שיניה,  משאר  משונה 

כחכמים. ו והלכה  לאתוייה.  ואתיא  לה          שלפא 
ו ]-משנה  בסלע  שיש  „-רע"ביוצאה  מטבע 

צורה ].“עליו  הצינית  שעל  מכה „-רע"ב[ 
שתחת פרסות הרגל, וקושרים בה מטבע שיש  

[ הבנות )קטנות( יוצאות .“עליו צורה לרפואה
[ אזניהן  „-רע"בבחוטין  את  מנקבות  הקטנות 

שיג עד  נזמין  להן  עושין  ונותנין ואין  דלו, 
יסתמו  שלא  באזניהן  קסמים  או  חוטין 

בקיסמין  .“אזניה ואפלו  רבותא „-רע"ב][ 
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הוא,   נוי  של  תכשיט  דלאו  אע"ג  קאמר, 
שבאזניהן.  הוא  משאוי  ולאו  בהכי  אורחייהו 

[ שבערביא„-רע"בערביות  ישראל  [ .“בנות 
[ רעולות  בראשן „-רע"ביוצאות  מעוטפות 

כ העינים,  מן  חוץ  מכוסות  דרך ופניהן 
].“הערביות ומדיות  ישראל  „-רע"ב[  בנות 

].“שבמדי פרופות  שמתעטפות „-רע"ב[ 
כנגד   אחת  בשפתה  רצועה  ותולות  בטלית 
אגוז   או  אבן  כורכת  השנית  ובשפתה  צוארה 

נופלת  וקושרת הרצועה בכרך ואין   הטלית 
שדברו  . “מעליה  אלא  אדם,  וכל   ]

בהווה.  -משנה ז                        חכמים 
[ קרסים,  „-רע"בפורפת  תרגום  מחברת. 

המטבע,  .“פורפין ועל  האגוז  ועל  האבן  על   ]
[ בשבת  לכתחלה  תפרף  שלא  -רע"בובלבד 

לכתחלה  „ תפרוף  שלא  קאי,  לחודיה  אמטבע 
לטלטלו שאסור  מפני  המטבע  ]מס'      [.“על 

      .ז[-שבת    פרק ו     משניות א,ג ה
 [.שבת )סב.(מאי כוליאר? א"ר מכבנתא ] .3
בבתו .4 שפסקו      מעשה  גוריון,  בן  נקדימון  של 

לה חכמים ד' מאות זהובים של בשמים    לבו  
 [.כתובות )סו:(ביום...]

מן העור שהפשיט הנחש, עשה הקב"ה כתנות   .5
 [. מ"ת )צב,ו(, פדר"א כ'כבוד לו ולעזרו ]

שבחוץ   .6 תכשיטין  הכתוב  מנה  מה  מפני 
 [. שבת )סד:()טבעת( עם תכשיטין שבפנים ]

 [. שבת )סד:(דדין ] עגיל: זה דפוס של .7
8. [ דדין  הרחם...של  בית  של  כתובות  דפוס 

 [. )פז:(
הוא   .9 לאחוריה  שערה  כשמצמת  הזאת  האשה 

 [. שהש"ר )ד,ג(תכשיט לה ]
עבדה  .10 היא  )ארוכות(  סגין  שערה  כד  אתתא 

[ לנוי(  )תלתלים  גלשין  גלשין  שהש"ר ליה 
 . )ד,ג([

היו   .11 ישראל  שבנות  הצובאות  מראות 
הביאו   במצרים  בהן  לנדבת  מתקשטות 

ת' פ' פקודי ]       המשכן, ומהן נעשה הכיור
 [. ט'

ישראל  .12 לבנות  מצויין  תכשיטין  שיהו  כדי 
 ([.]ב"ב )כב.

שהש"ר מה אף זה רב תכשיטין תלויין עליו ] .13
 [.פ"ז פס' ה )ג(

14. [ כוחלא  מלאן  דהוי  עינים  -רש"יומשקרות 
סיקרא„ ומרמזן “לשון  לעינייהו    ]

)ג,טז( ]ישעיה  תעכסנה  [   ...וברגליהן 
כמו "וכעכס אל מוסר אויל" )משלי  „  -רש"י]

ז( והוא ארס של נחש וקרי ליה עכס על שם 
כעס ידי  על  אלא  מטילו  רב “שאינו  אמר   ].

מור   שמטילות  מלמד  אמי  רב  דבי  יצחק 
בשוקי  ומהלכות  במנעליהן  ואפרסמון 
ישראל  בחורי  אצל  שמגיעות  וכיוון  ירושלים 

בהן   בועטות בקרקע ומתיזות עליהם ומכניסות
[ בכעוס  כארס  הרע  נחש  „-רש"ייצר 

נעשה “כעוסה בו  מתבשמות  שהיו  מקום   ]
 .]שבת )סב:([נמקים נמקים 

15. [ דדין  של  דפוס  זה  שמונחות „-רש"יעגיל 
]“בו הרחם  בית  של  דפוס  זה  כומז  רש"י  .[, 

)כד:( המדינים „–ברכות  עושין  שהיו 

כדרך   הרחם,  בית  כותלי  ונוקבין  לבנותיהן 
האזנים   את  שלא  שנוקבין  כדי  אותו  ותוחבין 

 . ]מס' שבת )סד.([.[“יזדקקו להן הגברים
16. [ וכומז  ועגיל  וטבעת  וצמיד  רש"י  אצעדה 

אלו צמידים של רגל )מדרשי  „-ד"ה אצעדה
.  “היא על הזרוע כי כן כתוב„-ראב"עאגדה(.  

יד„-צמיד עגיל  “של  וראב"ע(.  נזמי „-)רש"י 
כן „-ראב"ע)רש"י(,     “אוזן כי  באזניים, 

אול עגולכתוב,  היותו  עבור  כן  נקרא  .  “י 
ומחוך-ת"א קדשין  עזקן  ושבכין  .  “שרין 
מן „-יב"ע קדישיא  רשיהון,  מן  כליליא  שרי 

מן   לצואר(  )ענק  קטליא  )=נזמים(  אודניהון 
מן   עזקתא  אדריעהון,  מן  שיריא  צווריהון, 
אצבעתיהון, מחוכיא מבית חדיהון )דפוס בית  

ראש וקלות  שחוק  לידי  שמביא  (.  “הדדים 
מן -ת"י זהב(  של  )=עיר  דדהבא  קוריא 

רשיהון וקדשיא מאודניהון ועזקיא מאצבעתא 
ועקליא מאזריעהון )=צמיד( ומעוכיא מן בית  

 .]במדבר )לא,נ([“חדיהון
. ולקמן  “עיניה„-רש"יבנדתה...שלא תכחול ] .17

הכותבת ד"ה  סביב  „-)צד:(  מכחול  שמוליכה 
]“עיניה תפקוס  ולא  פניה  „-רש"י.[  על  שרק 

 . ]מס' שבת )סד:([.[“שהוא אדום
ויש  .18 שערה  מתקנת  אומרים  מרבותי  יש 

שמפרשין טחה כמין בצק על פניה וכשנוטלת  
שבת )צד:(, רש"י ד"ה וכן  מאדים הבשר ]

 [.הפוקסת
סורקת  .19 היינו,  פוקסת,  בקונטרס  שפירש  מה 

משמע   דבגמרא  נראה,  ואין  במסרק.  או  ביד 
טוויה  כעין  אינה  וסריקה  טוויה  כעין  דהוי 

ועוד כדתנן כלל,  סורקת  שונה  היה  כן  דאם   ,
לא  אבל  ומספס  חופף  'נזיר  )מב.(  נזיר  )מס' 

גודלת )=השער( משום „–סורק'. ושם בגמרא
 [. שבת )צד:( תד"ה פוקסת]“אורגת

בתד"ה   .20 ושם  ולכאן.  לכאן  שערה  מחלקת 
)יז.( בכתובות  רש"י  את  מפרש  -פוקסת, 

 [ שער  ד"ה קליעת  רש"י  )ט:(,  מו"ק 
בקונטרס„[.  פוקסת שלא    פי'  שער  מתקנת 

יתפזר וקשה דבפרק המצניע )צד:( ושם, אמר  
דמתחייב בשבת משום טוה ועוד דסורקת ה"ל 
ובפ' קמא   )מב.([  ]נזיר  נזיר  גבי  כמו  למיתני 
קליעת   בקונטרס  פירש  ושם,  )ד:(  דכתובות 
גודלת   שונה  המצניע  דבפרק  וקשיא  שער 
פניה  על  סרק  מעברת  לפרש  ואין  ופוקסת 

וגם בפ' קמא דכתובות ויש    דהכא תני תרוייהו 
לצעיף   חוץ  בידיה  שערה  דמתקנת  לפרש 
וריב"א מפרש שנותנת חוטין של בצק ]דקין[  
והאי   טוייה  והיינו  הבשר  להאדים  פניה  על 
מאדים   שהוא  צובע  בירושלמי  ליה  דקורא 
למאי  האשה  בתיקון  שייך  נמי  ובנין  הבשר 
משום   )צה.([  )שבת  המצניע  סוף  דמפורש 

קר ומייתי  הצלעבונה  את  דויבן  ]מו"ק “א 
 .  )ט:( תד"ה פוקסת[

כוחלת,  .21 נשים,  תכשיטי  הן  אלו  רבנן,  תנו 
ואיכא דאמרי   פניה  ומעבירה סרק על  פוקסת 

[ מטה  של  פניה  על  סרק  הגהות  מעברת 
ואיכא דאמרי מעברת סכין על פנים „-הגר"א

ברש"י  הוא  )וכן  לומר  צריך  כן  מטה  של 



 85 

בעת  ורי"ף ורא"ש ומרדכי([. כוחלת משום צו
כוחלת  רש"י] ד"ה  מכחול  „-)צד:(  שמוליכה 

סביב   קולמוס  המוליך  כאדם  העין  סביב 
]“האות פוקסת  טווה.[  ד"ה  )צד:(  -רש"י 

ופושטתו  „ אצבעותיה  בין  שערה  שמתקנת 
-רש"י במשנהכשהוא נכרך. וללשון השני ) 

פניה „ על  בצק  כמין  טווה  מפרשין  ויש 
מאדים ד"ה  “וכשניטל  ברש"י  )סד:(  ולעיל   .

שרק על פניה, טינפאנ"ל בלע"ז „תפקוס  ולא  
אדום כמין “והוא  בצק  מאותו  עושה   ).

]“חוט סרק  תעביר  לא  צבע  „-רש"י.[...אשה 
שקורין  בקנים  הבא  הוא  )=אודם(  אדום 

שבת .[ על פניה מפני שצובעת. ]“טינפאנו"ץ
 [. )צה.( 

 [. שבת )קט.(פוך...ומרבה שיער בעפעפיים ] .22
23. [ נשים  ושרק „-רש"יתכשיטי  כחל    הוא 

להריח... בצואריהן  שתולות  .[ “ובשמים 
טיפולי   אף  אימא  אלא  דעתך  סלקא 

( ישראל  לפרקן    מג.( נשים...בנות  שהגיעו 
הגיעו לשנים ] שיש להן שערות  „-רש"יולא 

כאלו הגיעו לפרקן והן לא הגיעו לכלל שנים  
כך על  אותן  “ובושות  טופלות  עניים  בנות   ].

בסולת   אותן  טופלות  עשירים  בנות  בסיד  
השער„-ש"יר] את  מלכים  “ומשיר  בנות   ].

המור...סטכת...שמן   שמן  המור...מאי  בשמן 
השער   את  שליש...שמשיר  הביא  שלא  זית 

 [. )מג.( -פסחים )מב:(ומעדן את הבשר ]
אבר  .24 אבר  טפלא  ברתא,  ליה  הוה  ביבי  רב 

כותי   ההוא  הוה  זוזי.  מאה  ד'  בה  שקל 
זמנא  בחד  טפלה  ברתא,  דה"ל  בשבבותיה 

ביבי לברתי. אמר רב נחמן    ומתה אמר קטלא
טפלא.  בנתיה  בעיין  שיכרא  דשתי  ביבי  רב 
אנן דלא שתינן שיכרא לא בעיין בנתין טפלא 

  [. ]מו"ק )ט:(
כלתה  .25 באנפי  מקשטא  חסדא  דרב  דביתהו 

.[ יתיב “כי הני קישוטין כדאמר הכא„-רש"י]
ויתיב   חסדא  דרב  קמיה  חיננא  בר  הונא  רב 

 [ ילדה  אלא  שני  לא  בחורה „-רש"יוקאמר 
במועד לה שמחה  הוי  ולהכי   בכך  [ “שדרכה 

והיכי עבדי אשתך הכי „-רש"יאבל זקנה לא ] 
זקנה הויא  הא  ליה “דמיקשטא  אמר   ].

אמך  אימא  ואפילו  אמך  ואפילו  האלוהים 
[ קברה  על  עומדת  לה „-רש"יואפילו  שריא 

כבת  “להתקשט שיתין  בת  אינשי  דאמרי   ].
 [ רהטא  טבלא  לקל  פירוש „-רש"ישית 

זמר בהלולא   קשקוש מיני  לומר,  רצוני  הזוג, 
הילולא  לקל  שית  בת  ילדה  דרהטא  היכי  וכי 

שיתין בת  לרהוט   עבדא  ר"י “הכי  תניא   ].
אומר אשה לא תסוד במועד מפני  שניוול הוא  

[ בסיד  „-רש"ילה  וניוול  לה  הוא  שגנאי 
ומודה ר"י בסיד שיכולה  “ומצטערת בסיד   ].

[ במועד  מנו„-רש"ילקפלו  שהיא  ולת אע"פ 
שמצירה  “בסיד שאע"פ  במועד  שטפלתו   ].

[ זמן  לאחר  היא  שמחה  עכשיו  מו"ק  היא 
 ([.   )ט:

ולא   .26 כחל  לא  במערבא  כלתא  קמי  משרו  הכי 
[ הפנים„-ירש"שרק  את  המאדים  .[  “צבע 

[ פירכוס  ויעלת  “קליעת שיער„-רש"יולא   ].
 [.כתובות )יז.(חן ]

במינה. .27 דרישקא  הוא   ככוחלא  דכחול  אע"ג 
כדפירש   חולין  שחור  אוכמא  אוכמא  בה"ג 

היכי   כי  ה"פ  לכוחלא  דמיא  היינו  )מו:([ 
דכוחלא דרישקא מקרין ומאיר משאר כוחלא  
הפוך   וקרן  נשים  משאר  נאה  היתה  היא  כך 
לד(   )שמות  משה  פני  עור  קרן  כי  לשון 
בפוך   ותקרעי  דמייתי  הא  שפיר  אתי  והשתא 
בעין  כחול  שנותנין  לפוך  דומה  דכחול  עיניך 

ש"י דגרס כי כורכמא דרישקא  אבל לפירוש ר
בפוך  ותקרעי  מייתי  מאי  א"כ  לרשב"א  קשה 
עיניך ויונתן תרגם נרד וקרקום רשק וכרכום  

[ ד(  נדרים עם רישקא )שיר  ב"ב  כפרים עם 
 [.  )טז:(

מעודן  .28 גוף   על  אלא  נאה  תכשיט      אין 
 ([.  ]ירושלמי/נדרים )ט,ט

     
 עידון

את   .1 ומעדן  השער  את  משיר  המור(  )שמן 
)מג.( ]הבשר   להעתיק  פסחים   ***  .]

 לאיבריה לפני שלושה דברים אמרו בפוך 
כלי  .2 ילבישנה  אשתו  את  שיעדן      הרוצה 

 ([.]כתובות )נט:פשתן 
מעודן  .3 גוף   על  אלא  נאה  תכשיט      אין 

)ט,ט להעתיק  ]ירושלמי/נדרים   **  .])
 "גופה" )תת כותרת -לתכשיטי אשה ל

פו.(   סטכת. .4 דף  )מנחות  הקרבנות  כל  בפרק 
קמא  מפר ובפ'  סטכת  הוא  המור  דשמן  ש 

הונא   רב  המור  שמן  מאי  יג.(  )דף  דמגילה 
[ סטכת  חייא  רבי  תד"ה אמר  )ט:(  מו"ק 

 [. סטכת
 

 קישוטי כלה 
זהב    .1 של  עיר  כלה?  עטרות  ]סוטה מאי 

 . )מט.([
תכשיטין  .2 מיני  בכ"ד  מקושטת  זו  כלה  מה 

 . שמו"ר )מא,ו([]
 ([.מע"ת )לז,לחשבעים קשוטין דכלה ] .3
לם כלה מקשטין ומבשמים אותה בנוהג שבעו .4

לחופה   אותה  מכניסין  ]שמו"ר ואח"כ 
 [.)כג,ו(

ולא   .5 כחל  לא  במערבא  כלתא  קמי  משרו  הכי 
[ הפנים„-ירש"שרק  את  המאדים  .[  “צבע 

[ פירכוס  ויעלת “קליעת שיער„-רש"יולא   ].
 [.כתובות )יז.(חן ]

עטרות   .6 על  גזרו  אספסינוס  של  בפולמוס 
יטוס גזרו על  חתנים והאירוס. בפולמוס של ט

עטרות כלות...בפולמוס אחרון גזרו שלא תצא 
התירו   ורבותינו  העיר  בתוך  באפיריון  כלה 

אביה  „-רש"י] מבית  אותה  מוליכין  שהיו 
וטליתות   מעילים  של  ואפיריון  בעלה  לבית 

.[. גמ' אמר רב לא שנו  “מוזהבות מוקפות לה
[ וגפרית  מלח  של  עטרה „-רש"יאלא  ענין 
מלח   של  מאבן  כאבן עושין  צלול  שהוא 

הבדולח  וקורין שליימ"א וצובעין אותה כמין  
זהב וכסף   ציורין בגפרית כשם שעושין בכלי 
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נאול"א מותר  “וקורין  וורד  הדס  של  אבל   .]
ושמואל אומר אף של הדס ושל ורד אסור של 

 [ חילת  ושל  הגדל „-רש"יקנים  גומא  כמין 
של “במים אף  במתניתיה  לוי  מותר...תני   ].

חי ושל  א"ר  קנים  אירוס  אסור...מאי  לת 
[ פומא  דחד  טבלאי  של  „-רש"יאלעזר  זוג 

בבית   לשיר  בו  שמקשקשין  אחד  ענבל 
של  “המשתאות כלות...עיר  עטרות  ...מאי   ].

[ זהב  „-רש"יזהב  של  ועיר  זהב  של  עטרה 
עליו... כיפה “מצוירת  אותה  עושה  אבל   ].

שקורין  „-רש"י] לבן   צמר  של  כובע  כמין 
חופת  “פולטר"א זהורות ...מאי  כמין  חתנים 

[ ובו „-רש"יהמוזהבות  שני  צבועה  טלית 
כמין   אותה  שמעמידין  עד  זהב  טסי  קבועין 

.[ אבל עושה פפירית ותולה בה כל מה  “כיפה
[ עץ  „-רש"ישירצה  מעגלי  של  כיפה  כמין 

כמו שאנו עושין ותולין בה צניפין ורדידי זהב  
 ([. ]סוטה )מט..[  “כמו שאנו עושין...

 
 ה עצמההצורך בכך לאש

מיני  .1 מכל  יותר  האשה  על  תכשיטין  חביבין 
 [.369מדרש הגדול/בראשית עמ' מעדנים ]

 [.כתובות )סה.(אשה משתוקקת לתכשיטין ] .2
ואפילו   .3 דאימך  אימא  ואפילו  אמך  אפילו 

בתכשיטין   רוצה  קברה  על   ]מו"ק עומדת 
 . )ט:([

תאמר:   .4 ואם  לאשה;  יינות  פוסקין  הושע /אין 
לחמי ומימי צמרי    אלכה אחרי מאהבי נותני  /ב

שהאשה  דברים  ושקויי!  שמני  ופשתי 
תכשיטין.  נינהו?  ומאי  עליהן,  משתוקקת 

  ]כתובות )סה.([
בדברים    -בבגדי צבעונין! הכא במאי עסקינן   .5

שבינו  דברים  למ"ד  הניחא  לבינה.  שבינו 
הבעל  אין  למ"ד  אלא  מיפר,  הבעל  לבינה 
דברים   דאתמר:  למימר?  איכא  מאי  מיפר, 

לבינ  מיפר,    -ה  שבינו  הבעל  אמר:  הונא  רב 
מיפר,   הבעל  אין  אמר:  אהבה  בר  אדא  רב 
שלא מצינו שועל שמת בעפר פיר! אלא הכא  

עסקינן   לקישוטיה   -במאי  דתלינהו  כגון 
הנאת  יאסר  דאמרה  המטה,  בתשמיש 
תשמישך עלי אם אתקשט; כדאמר רב כהנא,  

עליך תשמישי  הנאת  כהנא:  רב  כופה -דאמר 
תשמיש הנאת  עלי  ומשמשתו,  לפי -ך  יפר, 

ולא  לו.  האסור  דבר  לאדם  מאכילין  שאין 
תתקשט ולא תאסר! אם כן, קרו לה מנוולת. 
אי   שבתות,  שתי  לב"ש  אי  ותאסר,  ותתקשט 
לבית הלל שבת אחת! הני מילי היכא דאדרה 
והשתא  עילואי  רתח  מירתח  דסברה:  איהו, 
ושתיק   איהי  דנדרה  הכא  אבל  דעתיה,  מותיב 

מדאישתק, סברה:  לי    לה,  דסני  הוא  מיסנא 
 .]כתובות )עא:([

בעניות   .6 אומר:  יוסי  קצבה.   -רבי  נתן  שלא 
שמואל:   אמר  יהודה  רב  אמר  קצבה?  וכמה 
יוחנן:  רבי  אמר  חנה  בר  בר  רבה  חדש,  י"ב 
עשר שנים, רב חסדא אמר אבימי: רגל, שכן 

ברגל מתקשטות  ישראל  ]כתובות    בנות 
 . )עא:([

ובגד  .7 מצוירין  בבתין  שתהא  רוצה  ים  אשה 
[ מפוטמים  עגלים  ולאכול  אס"ר מצוירין 

 *** להעביר ל"ביגוד מייפה"   [.)ג,י(
8. [ ילין  שדי  בין  לי  דודי  המור  שה"ש צרור 

 ([.)א,יג
מצרור   .9 יותר  הזאת  לאשה  חביב  לה  אין 

שדיה  בין  אותו?  מלינה  היא  איכן  הבשם. 
 ([.שהש"ר )א,נט]

צריך   .10 האיש  ואין  להתבשם  צריכה  אשה 
 .[ב"ר )יז,יג(להתבשם ]

למה הדבר דומה? לאשה נאה ומשובחת אלא  .11
[ אותה  לגודלת שתקשט  ס'  שצריכה  הקדמת 

 [. הלכות גדולות
בתכשיטיהן   .12 חסין  וילדים  תצא נשים  ]רש"י 

 [. )לב,ב(, ת' תשא יט
ג'    .13 תנא  במתניתא  לה  ואמרי  אבהו  ר'  אמר 

ואלו  עניות  לידי  האדם  את  מביאין  דברים 
על  רבא  אמר  בפניו  מקללתו  הן...ושאשתו 

]ע תכשיטיה  לקנות „-רש"יסקי  רוצה  שאינו 
עביד “לה ולא  ליה  דאית  הוא  מילי  והני   ]

 .]שבת סב:([
הטבילה   .14 ובית  המרחץ  ובית  האוצרות  ובית 

מן   פטורין  בהן  מתקשטות  שהנשים  אע"פ 
 ([. יומא )יא.המזוזה משום דנפיש זוהמיה ]

כלתה  .15 באנפי  מקשטא  חסדא  דרב  דביתהו 
.[ יתיב “כאכי הני קישוטין כדאמר ה„-רש"י]

ויתיב   חסדא  דרב  קמיה  חיננא  בר  הונא  רב 
 [ ילדה  אלא  שני  לא  בחורה „-רש"יוקאמר 

במועד לה שמחה  הוי  ולהכי   בכך  [ “שדרכה 
והיכי עבדי אשתך הכי „-רש"יאבל זקנה לא ] 

זקנה הויא  הא  ליה “דמיקשטא  אמר   ].
אמך  אימא  ואפילו  אמך  ואפילו  האלוהים 

[ קברה  על  עומדת  לה שר„-רש"יואפילו  יא 
כבת  “להתקשט שיתין  בת  אינשי  דאמרי   ].

 [ רהטא  טבלא  לקל  פירוש „-רש"ישית 
זמר בהלולא  מיני  לומר,  רצוני  הזוג,  קשקוש 
הילולא  לקל  שית  בת  ילדה  דרהטא  היכי  וכי 

שיתין בת  לרהוט   עבדא  ר"י “הכי  תניא   ].
אומר אשה לא תסוד במועד מפני  שניוול הוא  

[ וניוול„-רש"ילה  לה  הוא  בסיד    שגנאי 
ומודה ר"י בסיד שיכולה  “ומצטערת בסיד   ].

[ במועד  מנוולת „-רש"ילקפלו  שהיא  אע"פ 
שמצירה  “בסיד שאע"פ  במועד  שטפלתו   ].

[ זמן  לאחר  היא  שמחה  עכשיו  מו"ק  היא 
 ([. )ט:

ואם   .16 ארחץ  אם  נפש  ענויי  בהם  שיש  דברים 
ואם לא אתקשט אמר  לא ארחץ אם אתקשט 

נדרים  י נפש ]רבי יוסי אין אלו אלא נדרי ענוי
 ([. )עט.

בעניות   .17 אומר:  יוסי  קצבה.   -רבי  נתן  שלא 
שמואל:   אמר  יהודה  רב  אמר  קצבה?  וכמה 
יוחנן:  רבי  אמר  חנה  בר  בר  רבה  חדש,  י"ב 
עשר שנים, רב חסדא אמר אבימי: רגל, שכן 

ל'    -בנות ישראל מתקשטות ברגל ובעשירות  
אביי: שכן אשה   אמר  יום?  ל'  מאי שנא  יום. 

]כתובות  ית מריח קשוטיה ל' יום.  חשובה נהנ 
 [. )עא:(

מיני  .18 מכל  יותר  האשה  על  תכשיטין  חביבין 
 [.369מדרש הגדול/בראשית עמ' מעדנים ]

 [.כתובות )סה.(אשה משתוקקת לתכשיטין ] .19
 

 הצורך בכך לבעלה 
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לה   .1 קרו  כן,  אם  תאסר!  ולא  תתקשט  ולא 
שתי   לב"ש  אי  ותאסר,  ותתקשט  מנוולת. 

שבת הלל  לבית  אי  מילי   שבתות,  הני  אחת! 
רתח   מירתח  דסברה:  איהו,  דאדרה  היכא 
הכא   אבל  דעתיה,  מותיב  והשתא  עילואי 
מדאישתק,   סברה:  לה,  ושתיק  איהי  דנדרה 

    ]כתובות )עא:([מיסנא הוא דסני לי. 
לו לאדם   .2 ואח"כ הביאה  קשטה )לחוה( ככלה 

 ([. ב"ר )יח,ב]
מלמד  .3 הצלע'?  את  ה'  'ויבן  דכתיב   מאי 

לח הקב"ה  ]שקלעה  ת"ב/   וה  )סא.(,  ברכות 
 [. וירא ד'

ואינה   .4 בעל  לה  שיש  לאשה  מארה  תבוא 
בעל  לה  שאין  לאשה  מארה  ותבא  מתקשטת 

[ שערי ומתקשטת  גאון/שו"ת  האי  רב 
 [. תשובה סי' פ"ד

[...כורא  “...הדדים... „-רש"יא...] מרגנית .5
בור   צורפין...לא  כור  לשון  )מקום התשמיש( 

שוחה בור  דמצטערן   “לשון  עד  להו  והדר  [. 
 [.  שבת )קמ:(אחוי ליה ]

זו מיטה מוצעת ואישה מקושטת לתלמיד חכם   .6
 ([. שבת )כה:]

7. [ לבעלה  אלא  מתקשטת  אשה  שהש"ר  כלום 
 . )א,כח([

שתהא  .8 אלא  לאשה  תכשיטין  הקב"ה  נתן  לא 
[ ביתה  בתוך  בהן  יב,  מתקשטת  וישלח  ת"ב 

 [.ת' ישן ה', ילק"ש איוב תתק"ח
לבנים...ליופי...לתכשיט .9 אלא  אשה  ים  אין 

 .כתובות )נט:([]
10. [ ברגל  מתקשטות  ישראל  כתובות  בנות 

 . )עא:([
כי  .11 לאפיה  דביתהו  נפקא  למתא   מטא  כי 

[ שלא  “בתכשיטין„-רש"ימקשטא  .[...כדי 
קדים   טעמא  אחרת...ומאי  באשה  עיני  אתן 
סלוק ענני  מהך זוויתא דהוות קיימא דביתהו  
שכיחא   דאיתתא  משום  דידיה  לעננא  דמר 

ריפתא ויהבא  הנייתה   בביתא  ומקרבא  לעניי 
ואנא יהיבנא זוזא ולא מקרבא הנייתיה אי נמי  

[ בריוני  הארץ„-רש"יהנהו  עמי  .[  “בורים 
דהוו בשיבבותן אנא בעי רחמי דלימותו והיא  

 ([.תענית )כג:בעיא רחמי דיהדרו בתיובתא ]
אבנים  .12 המן  עם  לישראל  להם  שירדו  מלמד 

[ נשים  ומרגליות...תכשיטי  יומא   טובות 
     [.()עה.

הנאת .13 ]רמב"ם/הל'   לגבי   אסו"ב   הלב 
וכן  הגלויים  במקומות  אשתו  מיופי  )כא,ד([ 
כל שהוא מצד אהבת הנפש אינו בכלל זהירות  

אמרו נתעקרו האמהות „-זאת שהרי  מה  מפני 
תשעים   )בנוין(...וכל  מהן  בעליהן  שיהנו  כדי 
בתוך   ככלה  היתה  שרה  נתעברה  שלא  שנה 

נ  והיופי  )מה,ד([,  ]ב"ר  חן אשה  „ותן  חופתה 
בעלה וראוי    “על  כשר  ודבר  )מז.([  ]סוטה 

אמרו ולכן  מחזרין  „-הוא  שיהו  תיקן  עזרא 
]ב"ק )פב.([,    “בעיירות משום תכשיטי נשים 

כדי  „וכן   אלא  לאשה  תכשיטים  נתנו  לא 
]תנחומא/וישלח  “שתהא מתקשטת בתוך ביתה

בפני בעלה כדי שתמצא חן בעיניו ולא  „ה'[, ו
עליו הצניעות(,  )"מעלות    “תתגנה  המדות", 

עוד הובא בחז"ל שירד להם לישראל עם המן 
בשהש"ר   ועי'  )עה.(  ]יומא  נשים  תכשיטי 
רבינו  משה  אשת  ציפורה  ואף   )ד,כט([, 
]עי'  ממנה  שפירש  עד  לפניו,  התקשטה 
בזהר/ויקרא   עי'  ועוד  )יב,א(  ספרי/במדבר 
יפהפיים,   ד"ה  )כ:(  נדרים  "שטמ"ק"  )פג:(, 

 -ועי' עוד שם )פא:(  וברש"י שם ד"ה מגלה,
דברים  „ משום  יפר  יפקוס  ושלא  יכחול  שלא 

 [. “שבינו לבינה
 

 האיסור להתקשט לאחרים
ת'  פגם הוא באשה לצאת ברה"ר בתכשיטין ] .1

 [.וישלח ח'
בתכשיטיה   .2 הרבים  לרשות  אשה  תצא  לא 

 [ת"ב וישלח יבאפילו בחול ]
ואינה  .3 בעל  לה  שיש  לאשה  מארה  תבא 

ותבא מארה לאשה שא בעל  מתקשטת  ין לה 
[ שערי  ומתקשטת  גאון/שו"ת  האי  רב 

 [. תשובה סי' פ"ד
סודרין  .4 לו  פרסה  עיניה...היא  לו  כיחלה  היא 

שערה   לו  קילעה  ראשה...היא  על  נאין 
 ([.  סוטה )ט.]

היא חגרה לו בצלצול, לפיכך כהן מביא חבל   .5
מדדיה   למעלה  וקושר  ]במדבר"ר  מצרי 

 [.)כט,כא(
ר .6 אין  נדתה  בימי  עצמה  המתקשטת  וח  כל 

 ([.אדר"נ )ב,אחכמים נוחה הימנה ]
זימה   .7 לידי  בא  )בבשמים(  בהן  המריח  כל 

 [. ב"ק )טז.(]
מקשטת עצמך  .8 מי את  בפני  כאן,  אינו  בעלך 

 [.  קוה"ר )ט,ו(]
9. [ ותעש  והדר  הגורן  סכה „-רש"יותרד  שם 

ולבשה שמלות נאות שלא יפגשו בה כשהיא  
היא זונה  ויאמרו  ]“מקושטת  שבת  [. 

    .)קיג:([
בעלי ואשמח עמו הכא נמי נימא תנו   תנו לי .10

יוסף הכא  לי שושביני ואשמח עמו אמר רב 
ימי משתה   ז'  כגון ששמח עמו  במאי עסקינן 
לי   תנו  לימא  שמת  עד  לפורעו  הספיק  ולא 
המארס  דתניא  היא  תנאי  עמו  ואשמח  בעלי 
את האשה בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה  
מקום   מחזירין  קדושין  להחזיר  שנהגו  מקום 

מחזירין שנ  אין  קדושין  להחזיר  שלא  הגו 
דברי רבי נתן רבי יהודה הנשיא אומר באמת  
מקום   מחזירין  להחזיר  שנהגו  מקום  אמרו 
יהודה   מחזירין רבי  אין  שנהגו שלא להחזיר 
הנשיא היינו תנא קמא אלא לאו תנו לי בעלי  
מחסרא   וחסורי  בינייהו  איכא  עמו  ואשמח 

גו  בתולה  האשה  את  המארס  קתני  בה והכי 
איהו   ביה  דהדר  בד"א  מנה  ואלמנה  מאתים 
מחזירין   להחזיר  שנהגו  מקום  מתה  אבל 
מחזירין  אין  להחזיר  שלא  שנהגו  מקום 
ודוקא שמתה היא אבל מת הוא אין מחזירין  
בעלי   לי  תנו  היא שתאמר  יכולה  מאי טעמא 
ואשמח עמו ואתא רבי יהודה הנשיא למימר  

ם באמת אמרו בין מת הוא ובין מתה היא מקו
שלא  שנהגו  מקום  מחזירין  להחזיר  שנהגו 
להחזיר אין מחזירין ולא מציא אמרה תנו לי  
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יכולה   עלמא  דכולי  לא  עמו  ואשמח  בעלי 
שתאמר תנו לי בעלי ואשמח עמו ודמית הוא  
והכא   היא  שמתה  פליגי  כי  פליגי  לא  כ"ע 
בקדושין לטיבועין ניתנו קא מיפלגי רבי נתן 

ניתנ  לטיבועין  לאו  קדושין  יהודה סבר  ור'  ו 
והא   ניתנו  לטיבועין  קדושין  סבר  הנשיא 
הכי   קתני  מחזירין  להחזיר  שנהגו  מקום 
להחזיר   שנהגו  מקום  ודאי  וסבלונות  קאמר 
קדשה  דתניא  תנאי  כהני  תנאי  והני  מחזירין 
בככר בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה דברי  
גובה   בתולה  אומר  יהודה  רבי  מאיר  רבי 

ומחזרת   מנה  ואלמנה  השאר  מאתים  את  לו 
לה   נותן  בעשרים  קדשה  אומר  יוסי  רבי 
לה  נותן  בשלשים  קדשה  חצאין  שלשים 
שמתה   אילימא  עסקינן  במאי  חצאין  עשרים 
אמאי  הוא  שמת  ואלא  כתובה  לה  אית  מי 
בעלי  לי  תנו  ונימא  השאר  את  לו  מחזרת 
שזינתה   ישראל  באשת  ואלא  עמו  ואשמח 
ואלא  כתובה  לה  אית  מי  ברצון  אי  ובמאי 

כהן   באונס באשת  ואלא  ליה  שריא  מישרא 
קמיפלגי   ניתנו  לטיבועין  ובקדושין  שנאנסה 
ור'   ניתנו  לטיבועין  קדושין  סבר  מאיר  רבי 
יוסי   ורבי  ניתנו  לטיבועין  לאו  סבר  יהודה 
מספקא ליה אי לטיבועין ניתנו אי לא והלכך 
חצאין  שלשים  לה  נותן  בעשרים  קדשה 
קדשה בשלשים נותן לה עשרים חצאין אמר 

ב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן בכל מקום ר
נהרדעא   ותרגומא  מחזירין  להחזיר  שנהגו 
שאר בבל מאי רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו  
פפא   רב  אמר  הדרי  לא  קדושי  הדרי  מוהרי 
והדר  היא  שמתה  בין  הוא  שמת  בין  הלכתא 
ביה הוא מוהרי הדרי קדושי לא הדרי הדרא 

אמימר הדרי  נמי  קדושי  אפי'  איהי  אמר    בה 
קדושין  יאמרו  שמא  גזירה  הדרי  לא  קדושי 
מוכיח   גיטה  אמר  אשי  רב  באחותה  תופסין 
דאיכא  היא  בדותא  אשי  דרב  והא  עליה 
שהשושבינות  בהא:  שמע  ולא  בהא  דשמע 
נאמרו   דברים  חמשה  ת"ר  בב"ד:  נגבית 
בשושבינות נגבית בבית דין וחוזרת בעונתה 
השביעית  ואין  רבית  משום  בה  ואין 

וא שנים  משמטתה  פי  בה  נוטל  הבכור  ין 
 [.  ב"ב )קמה.(]

 
 הריון

 תנאים להריון  
צנועה   .1 כשהיא  פוריה?  כגפן  אשתך  אימתי 

 [.מ"ת )קכח,ג(בירכתי ביתך ]
2. [ מרובין  בניה  מרובין  שדמיה  כתובות  אשה 

 [. )יז.(
מעוברת  .3 קטנה  במוך:  משמשות  נשים  שלש 

 [. יבמות )לב:(ומניקה ]
 

 
 השפעת ההריון על האשה 

 ([. יבמות )מב:ת למניקה קיימא ]סתם מעובר .1
יופיה   .2 ויכחיש  תתעבר  שלא  ]יבמות כדי 

 [. )לד:(

נמצא   .3 ורביה  פריה  אין  נמצא  יצה"ר  אין  אם 
 [ ]זהר )א,קכח:(

אחת   .4 בכרס  בנים  ששה  יולדת  אחת  אשה 
 [. מכילתא בא יב, שמו"ר )א,ז(]

שמתעברות   .5 כיוון  אביך,  בית  של  הנשים  כל 
דחקת ואני  המלך,  פני  רואות  אין  י שוב 

ומלובן  מזורז  בן  לי  שיהא  כדי  ונכנסתי 
 [. סנהדרין )ע:(]

שרה כיוון שעברה השתנה זיווה איך מה דאת  .6
)ג,טז([    ]בראשית  בנים„אמר  תלדי    “בעצב 

 ([.שהש"ר פ"ב פס' יד )ח]
שבהן   .7 למעוברות  התקנתי  ריכוכין  מיני  כמה 

 [.ח )א(-שהש"ר פ"א פס' ז]
אבן שנושאות  „-רש"ייוצאין  באבן תקומה ]  .8

יפילו שלא  עוברות  נשים  בשבת “אותה   ].
 .   שבת )סו:([]

העובר מריח  „-רש"י מתני' עוברה שהריחה ] .9
ריח תבשיל והוא מתאווה לו ואם אינה אוכלת  

מסוכנין .[ מאכילין אותה עד שתשיב “שניהן 
בשר   שהריחה  עוברה  ת"ר  נפשה...גמרא: 

-רש"יקודש או בשר חזיר תוחבין לה כוש ] 
ברוטב של אותו בשר   פלך, תוחבין לה כוש„

חוץ   נפש  פקוח  בפני  שעומד  דבר  לך  שאין 
דמים ושפיכות  עריות  וגלוי  ]יומא .[  “מע"ז 

 [.  )פב.(
וכמה הכרת העובר סומכוס אומר משום רבי   .10

מאיר שלשה חדשים ואע"פ שאין ראיה לדבר  
זכר לדבר שנאמר ויהי כמשלש חדשים וגומר  
זכר לדבר קרא כתיב וראיה גדולה היא משום  

יכא דילדה לט' ואיכא דילדה לשבעה ת"ר  דא
דם   וראתה  מעוברת  בחזקת  שהיתה  הרי 
של  שאינו  דבר  כל  או  רוח  הפילה  ואח"כ 
ואע"ג  שעתה  ודיה  בחזקתה  היא  הרי  קיימא 
הרינו   שנאמר  לדבר  זכר  לדבר  ראיה  שאין 
חלנו כמו ילדנו רוח מאי זכר לדבר הרי ראיה  
כתיב   בזכרים  קרא  האי  כתיב  כי  היא  גדולה 

רמינהי קשתה שנים ולשלישי הפילה רוח או  ו
זו יולדת בזוב   כל דבר שאינו של קיימא הרי 

 [. ]נדה )ח:(ואי אמרת לידה מעלייתא היא  
ונחלקה  .11 היא  אחת  טפה  תאומים  אחים  שני 

 [. ]יבמות )צח.( לשתים 
לבן(,   .12 )אצל  לשם  אבינו  יעקב  שירד  כיוון 

 [.]ב"ר )עג,ח(נפקד בזכרים 
ברכות )ס.(, ת זכר ]אשה מזרעת תחלה...יולד .13

 [.נדה )לא.(
 [.  יבמות )מב:(סתם מעוברת למניקא קיימא ] .14
 

 מניעה ואי יכולת להרות 
 [. ]שבת )קי.(מאי כוס עיקרין  .1
תלד  .2 שלא  כדי  עקרים  לשתות  רשאה  אשה 

 [.תוס' יבמות ח']
3. [ נינהו  איילוניות  לאו  נשים  סנהדרין רוב 

 [. )סט:(
שוב   .4 ונישאת  שנים  עשר  בעלה  אחר  שהתה 

 [ יבמות )לד:(יולדת ] אינה
 [.  יבמות )לה.(שמא לא נתהפכה יפה יפה ] .5
שלא  .6 במוך...מתהפכת  משמשת  מזנה  אשה 

 [. יבמות )לה.(תתעבר ]
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ומתעברת   .7 וחוזרת  מתעברת  אשה  ]נדה אין 
 [.)כז.(

הנואף   .8 ובא עליה  היא מעוברת מבעלה  אפילו 
הנואף   לצורת  הולד  צורת  מהפך  הקב"ה 

 [. במדבר"ר )ט,ט(]
מתעב .9 אשה  ] אין  ראשונה  מביאה  יבמות רת 

 [. )לד.(
 . סנהדרין )לז:([אין אשה מתעברת מעומד ] .10
נמצא  .11 ורביה  פריה  אין  נמצא  יצה"ר  אין  אם 

 [. ]זהר )א,קכח:(
 .[ יבמות )יא:(כיוון דאיעקר איעקר ] .12
בתוך  .13 מצויה  חרפה  יולדת,  כיוון שאין האשה 

 [. ]ת' ויצא יט'ביתה 
לבן(,   .14 )אצל  לשם  אבינו  יעקב  שירד  כיוון 

 [.ב"ר )עג,ח(ד בזכרים ]נפק
מועטין   .15 וולדיה  מועטין  שדמיה  ]ירו'  אשה 

 .[ כתובות א, סה"א
שלא  .16 במוך...מתהפכת  זונה...משמשת  אשה 

 [. יבמות )לה.(תתעבר ]
מזקנת  .17 והאשה  מלהוליד,  מזקין  אינו  איש 

 [. ב"ר )מז,ד(, פס"ז )יז,יז(]
נאמרה עצירה בגשמים ונאמרה עצירה באשה   .18

.[.  “בקשים רחמיםכלומר על כולן מ„-רש"י]
לידה  ונאמר  באשה  לידה  נאמר 
פקידה  ונאמר  באשה  פקידה  בגשמים...נאמר 

 [.  תענית )ח.(בגשמים ]
וכן אם הדירה שתהיה פועלת בשעת תשמיש   .19

ויתן כתובה  יוציא  זה  כדי שלא תתעבר...הרי 
הלכות  /ים "/נשהחזקה רמב"ם/"יד  ]

 .אישות/ פרק יד/הלכה ה[
 

 גיל ההריון
פס"ז  ואין הריון ניכר בה ]  זלפה בחורה ילדה .1

 [.ורש"י ויצא )ל,יב(
2. [ שנה  מי"ג  פחות  מתעברת  אשה  מדרש  אין 

 אגדה/תולדות )כה,כו([. 
להריון   .3 ראויה  שנה  עשרה  שלש  ]רש"י בת 

 [.תולדות )כח,כו(
יוסטיני בתו של אסוירוס בן אנטונינוס שבאת   .4

וילדתי   נשאתי בשש  אני  לו:  לפני רבי אמרה 
 ([. נדה )מה.בשבע ]

מזקנת   איש .5 והאשה  מלהוליד,  מזקין  אינו 
 [. ]ב"ר )מז,ד(, פס"ז )יז,יז(

 
 ממי מתעברת 

 [. חגיגה )טו.(שמא באמבטי עיברה ] .1
מפרי  .2 אלא  מתברך  אשה  של  בטנה  פרי  אין 

 [. ברכות )נא:(, זהר )א,רלג(בטנו של איש ]
הנואף   .3 ובא עליה  היא מעוברת מבעלה  אפילו 

הנואף   לצורת  הולד  צורת  מהפך  הקב"ה 
 [. בר"ר )ט,ט(במד]

חיישינן  .4 מי  לכה"ג,  מהו  שעיברה  בתולה 
לדשמואל דאמר שמואל )טו.( יכול אני לבעול 
לא  דשמואל  דלמא  או  דם  בלא  בעילות  כמה 
שכיחא  לא  דשמואל  ליה  אמר  שכיחא 
וחיישינן שמא עיברה באמבטי. עיברה והאמר  
שמואל כל שכבת זרע שאינו יורה כחץ אינה 

כיורה   מעיקרא  דלמא  הוה מזרעת?  כחץ 
 [. חגיגה )יד:( .[ ] “שיצאת מן האדם„-רש"י]

5. [ הקטן  בבנה  לשון  „-רש"יהמסוללת 
תשע “פריצות בבן  מודין  בה...הכל  והערה   ].

מבן  פחות  ביאה  שביאתו  אחד  ויום  שנים 
שמנה שאין ביאתו ביאה. לא נחלקו אלא בבן  
ראשונים   מדורות  גמרינן  דב"ש  שמנה 

שנה.„-רש"י] שמנה   בני  מולידין  [  “.. שהיו 
 .  ]סנהדרין )סג:([ובית הלל סברי  לא גמרינן 

ר'   .6 יין  אלא  לאדם  יללה  שמביא  דבר  לך  אין 
יודע  התינוק  שאין  היה  חטה  אומר  יהודה 
לקרוא אבא ואימא עד שיטעום טעם דגן רבי  
בו  שקלקלו  שבדבר  היה  תאנה  אומר  נחמיה 
נתקנו שנאמר ויתפרו עלה תאנה דברי למואל  

אמו  יסרתו  אשר  משא  יוחנן   מלך  ר'  אמר 
על  אמו  שכפאתו  מלמד  יוחי  בן  ר"ש  משום 
ומה   בטני  בר  ומה  ברי  מה  לו  ואמרה  העמוד 
ירא  שאביך  יודעים  הכל  ברי  מה  נדרי  בר 
שמים הוה עכשיו יאמרו אמו גרמה לו ומה בר  
כיון   אביך  בית  של  הנשים  כל  בטני 
ואני  המלך  פני  רואות  אינן  שוב  שמתעברות 

לי בן מזורז ומלובן  דחקתי ונכנסתי כדי שיהא  
היו   אביך  בית  של  נשים  כל  נדרי  בר  ומה 
נדרתי   ואני  למלכות  הגון  בן  לי  יהא  נודרות 
ואמרתי יהא לי בן זריז וממולא בתורה והגון  
לנביאות אל למלכים למואל אל למלכים שתו  
לו מה לך אצל מלכים   יין אל למלכים אמרה 
ששותים יין ומשתכרים ואומרים למה לנו אל  

נים אי שכר מי שכל רזי עולם גלויים לו  ולרוז
ישתה יין וישתכר איכא דאמרי מי שכל רוזני  
עולם משכימין לפתחו ישתה יין וישתכר אמר  
לאמו   והודה  שלמה  שחזר  מניין  יצחק  ר' 
דכתיב כי בער אנכי מאיש ולא בינת אדם לי  
כי בער אנכי מאיש מנח דכתיב ויחל נח איש 

אד זה  לי  אדם  בינת  ולא  הראשון  האדמה  ם 
 [.    סנהדרין )ע:(]

 
 כיצד מתעברת 

  ]חגיגה )טו.([שמא באמבטי עיברה  .1
ומתעברת   .2 וחוזרת  מתעברת  אשה  ]נדה אין 

 [.)כז.(
ראשונה   .3 מביאה  מתעברת  אשה  ]יבמות  אין 

 [.  )לד.(
כאחת  .4 אדם  בני  משני  מתעברת  אשה  אין 

 [. ]ירו' יבמות )ד,ב( 
כדי   .5 מלמטה  ורחבה  מלמעלה  קצרה  אשה 

 [.ברכות )סא.(ד ]לקבל את הול
חיישינן  .6 מי  לכה"ג,  מהו  שעיברה  בתולה 

אני  יכול  )טו.(  שמואל  דאמר  לדשמואל 
דלמא   או  דם  בלא  בעילות  כמה  לבעול 
לא  דשמואל  ליה  אמר  שכיחא  לא  דשמואל 
באמבטי.   עיברה  שמא  וחיישינן  שכיחא 
זרע שאינו  עיברה והאמר שמואל כל שכבת 
מעיקרא  דלמא  מזרעת?  אינה  כחץ  יורה 

]כי הוה  כחץ  מן „-רש"יורה  שיצאת 
 [. חגיגה )יד:( .[ ]“האדם

ח .7 והרי -הלכה  ילדה  ולא  שנים  עשר  שהתה 
הוא יורה כחץ שכבת זרע חזקת החולי ממנה 
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ותצא שלא בכתובה ויש לה תוספת לא תהיה  
זו פחותה מאיילונית שלא הכיר בה שיש לה 
כחץ  יורה  אינו  ואם  שיתבאר  כמו  תוספת 

ו בלבד  ממנו  החולי  יתן חזקת  כשיוצא 
)השגת   ותוספת:  עיקר  כולה  הכתובה 

כתב הראב"ד  הראב"ד( שהתה י' שנים וכו'  
אין לי חלק בדבריו שאין אומרין כן אלא  
יש   ושני  בבעל ראשון  אבל  בבעל שלישי 
מהם   ליבנות  זכתה  לא  שמא  כתובה  לה 
ואומר אני שיש לה עיקר כתובה אבל לא  
תוספת שיאמר על דעת כן לא הוספתי לה 

 : עכ"ל
ט והיא -הלכה  הולד  נמנע  ממנה  אומר  הוא 

כחץ  יורה  שאינו  מפני  נמנע  ממנו  אומרת 
מי שטוענת  לו להחרים סתם על  ויש  נאמנת 
יתן   כך  ואחר  בודאי  בו  יודעת  שאינה  דבר 
אם   ממני  אם  יודעת  איני  אמרה  ואם  כתובה 
ממנו אין לה עיקר כתובה כמו שאמרנו העמד 

י שאינו ממון בחזקת בעליו עד שתטעון בודא
מפני   זו  בטענה  היא  נאמנת  ולמה  כחץ  יורה 
יורה  לא  אם  כחץ  יורה  אם  מרגשת  שהיא 

 כחץ והוא אינו מרגיש:  
י לגרשה  -הלכה  בעלה  לתבוע  שבאה  האשה 

אחר עשר שנים מפני שלא ילדה והיא אומרת  
שאינה   אע"פ  לה  שומעין  כחץ  יורה  שאינו 
לבנים   היא  צריכה  ורביה  פריה  על  מצווה 

וכ עיקר לזקנותה  ויתן  להוציא  אותו  ופין 
כתובה בלבד שלא כתב לה התוספת על מנת  
שתצא לרצונה ותטול: )השגת הראב"ד( הוא 

וכו'   ממנה  בבעל  אומר  ז"ל  הראב"ד  כתב 
ראשון ושני אע"פ שלא אמרה כן עכ"ל:  

נשים רמב"ם/"יד  ] הלכות /החזקה"/ 
 .טו[-אישות/ פרקים יד

 
 ביאה ראשונה:

בע .1 באינתתיה  דמתחבר  למפגע מאן  י 
)לפייסה( לה ולבסמא לה במלין, ואי לא, לא 

 [. זהר )א,מט.(יבית )ילין( לגבה ]
2. [ )הגר(  נתעברה  ראשונה  ב"ר מביאה 

 [. )מח,ה(
 [.כתובות )טז.(רוב נשים בתולות נישאות ] .3
ששה קולן הולך מסוף העולם ועד סופו ואין  .4

האילן  עץ  שכורתין  בשעה  א(  נשמע:  קולן 
שא  בשעה  פרי...ד(  בעלה  שעושה  עם  שה 

 [. פדר"א לדבעילה ראשונה ]
בן   .5 אסוירוס  של  בתו  ביוסטני  מעשה 

רבי   לו  אמרה  רבי  לפני  שבאת  אנטנינוס 
ויום   שנים  ג'  בת  לה  אמר  ניסת  בכמה  אשה 
י"ב שנה  בת  ובכמה מתעברת אמר לה  אחד 
ויום אחד אמרה לו אני נשאתי בשש וילדתי  
בשבע אוי לשלש שנים שאבדתי בבית אבא  

נחמן    ומי מעברה דרב  ביבי קמיה  רב  והתני 
מעוברת   קטנה  במוך  משמשות  נשים  ג' 
מעוברת   ותמות  תתעבר  שמא  קטנה  ומניקה 
שמא תעשה עוברה סנדל מניקה שמא תגמול  
שנה  י"א  מבת  קטנה  ואיזוהי  וימות  בנה  את 
ויום אחד ועד י"ב שנה ויום אחד פחות מכאן 
ר"מ   דברי  והולכת  משמשת  כן  על  יתר  או 

ז אחת  כדרכה וחכ"א  משמשת  זו  ואחת  ו 
שומר   שנאמר  ירחמו  השמים  ומן  והולכת 
ה' איבעית אימא אשר בשר חמורים   פתאים 
שוא   דבר  פיהם  אשר  אימא  ואיבעית  בשרם 
אחת   באשה  מעשה  ת"ר  שקר  ימין  וימינם 
בתוך  נבעלתי  ר'  לו  שבאת לפני ר"ע אמרה 
כשרה  לה  אמר  לכהונה  אני  מה  שנים  שלש 

א רבי  לו  אמרה  לכהונה  משל  את  לך  משול 
אצבעו  לו  שטמנו  לתינוק  דומה  הדבר  למה 
בדבש פעם ראשונה ושניה גוער בה שלישית  
לכהונה   את  פסולה  כן  אם  לה  אמר  מצצה 
ראה התלמידים מסתכלים זה בזה אמר להם  
ליה[ כשם  בעיניכם ]אמרו  למה הדבר קשה 
פחותה   כך  מסיני  למשה  הלכה  התורה  שכל 

למשה  מבת שלש שנים כשרה לכהונה הלכה  
מסיני ואף רבי עקיבא לא אמרה אלא לחדד  

 . ]נדה )מה.([ בה את התלמידים 
ראשונה   .6 מביאה  מתעברת  אשה  ]יבמות  אין 

 .  )לד.([
 

 תחילת ההריון
במדור   .1 דר  ולד  הראשונים  חדשים  שלשה 

 [. ]נדה )לא.(התחתון 
קשה  .2 תשמיש  הראשונים  חדשים  שלשה 

 [. ]נדה )לא.(לאשה 
)להריון(   .3 הראשונים  ימים  אדם ג'  יבקש 

יבקש   מ'  עד  מג'  הזרע,  יסריח  שלא  רחמים 
 [. ברכות )ס.(רחמים שיהא זכר...]

לוסתה...סמוך   .4 סמוך  אלא  מתעברת  אשה  אין 
 [.נדה )לא:(לטבילתה ]

ברכות )ס.(,  אשה מזרעת תחלה...יולדת זכר ] .5
 [.נדה )לא.(

 [.  ]עירובין )ק:(צער העיבור  .6
 

 חודשי ההריון
 [.)לו.(]יבמות רוב נשים לתשעה ילדן  .1
שמונה בנים היו לו )לעובד האדומי( וכל אחת   .2

שהש"ר )ב,טז(, ירו'  ילדה תרין בכל ירחא ]
 [. יבמות )ד,יב(

אין אשה מתעברת ויולדת אלא לרע"א יום או   .3
 [. נדה )לח.(לרע"ה ימים או לרע"ג יום ]

למקוטעין   .4 יולדת  )יא.(, יולדת לשבעה  ]ר"ה 
 [. יבמות )מב.(, נדה )לח:(

אין .5 שמואל  אלא    אמר  ויולדת  מתעברת  אשה 
לרע"א יום או לרע"ב יום או לרע"ג יום.  הוא 
חסידים   דתניא  ראשונים,  כחסידים  דאמר 
אלא  מטותיהן  משמשין  היו  לא  הראשונים 
ברביעי בשבת שלא יבואו נשותיהן לידי חלול 
מרביעי   אימא  לא?  ותו  ברביעי  שבת. 
ואילך...מאי טעמייהו ...דכתיב 'ויתן לך הריון'  

ד(, הריון בגימטריא רע"א...אפילו למאן   )רות
למקוטעין.   יולדת  אינה  לתשעה  יולדת  דאמר 

 [.  ]נדה )לח.(יולדת לשבעה יולדת למקוטעים 
 

 עובר
אשה   .1 של  בעיבורה  מה  יודע  אדם  ]ב"ר אין 

 [. )סה,ב(
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ימים   .2 אותם  אלא  לאדם  טובים  ימים  לו  אין 
במעי   ועי' ששרוי  )א,קנח(,  ]בהמ"ד  אמו 

 . נדה )ל:([
עוברין  אין   .3 על  חלה  )י.(,  קדושה  ]תמורה 

 [. ועיין "קצות החושן" סי' רט )ד(
נקבות לזכרים, ואת  .4 אין קשה לקב"ה לעשות 

 [.ת' ויצא ח'הזכרים נקבות ]
5. [ מריח „-רש"ימתני' עוברה שהריחה  העובר 

ריח תבשיל והוא מתאווה לו ואם אינה אוכלת  
מסוכנין עד שתשיב  “שניהן  אותה  מאכילין   ].

בשר  נפשה...גמר שהריחה  עוברה  ת"ר  א: 
-רש"יקודש או בשר חזיר תוחבין לה כוש ] 

פלך, תוחבין לה כוש ברוטב של אותו בשר „
חוץ   נפש  פקוח  בפני  שעומד  דבר  לך  שאין 

דמים ושפיכות  עריות  וגלוי  ]“מע"ז  יומא .[ 
 [. )פב.(

לרבי   .6 מאביי  אהבה  בר  אדא  רב  מיניה  בעא 
מאיר דאמר בהמה במעי אשה ולד מעליא הוא  
מיניה  נפקא  למאי  מאי  בהמה  במעי  אדם 
דר'   מהא  ליה  ותפשוט  באכילה  לאשתרויי 
ומצא  הבהמה  את  השוחט  יוחנן  דא"ר  יוחנן 
השתא   הכי  באכילה  אסורה  יונה  דמות  בה 
הכא   איכא  פרסה  ולא  איכא  פרסות  לא  התם 
וחכ"א   איכא:  מיהא  פרסה  ליכא  דפרסות  נהי 
כל שאין בו כו': אמר רב ירמיה בר אבא אמר  

ב הכל מודים גופו תייש ופניו אדם אדם גופו  ר
אלא  נחלקו  לא  כלום  ולא  תייש  ופניו  אדם 
שרבי   כבהמה  אחת  בעין  ונברא  אדם  שפניו 
מאיר אומר מצורת אדם וחכ"א כל צורת אדם  
אמר לו לרב ירמיה בר אבא והא איפכא תניא  
וחכ"א מצורת אמר להו  צורת  ר"מ אומר כל 

בר ירמיה  ר'  אמר  תניא  תניא  אמר    אי  אבא 
והלסתות  והעינים  והגבינים  מצח  יוחנן  רבי 
אמר   רבא  כאחד  כולם  שיהו  עד  הזקן  וגבות 
וגבת הזקן עד   והלסת  והעין  והגבן  חסא מצח 
כל   כמ"ד  הא  פליגי  ולא  כאחת  כולם  שיהו 
פנים   צורת  מיתיבי  מצורת  כמ"ד  הא  צורת 
חוץ   הפרצופין  מן  אחד  פרצוף  אפילו  שאמרו 

מי סגי אמר אביי כי  מן האוזן למימרא דמחד נ 
צורת   כל  וכמ"ד  תניא  לעכב  ההיא  תניא 
ואיבעית אימא לעולם כמ"ד מצורת ומאי אחד  
ובירך   אחת  בעין  נברא  רבא  אמר  אחד  אחד 
טהורה  אמו  באמצע  טמאה  אמו  הצד  מן  אחד 
ושטו אטום   נקוב אמו טמאה  ושטו  אמר רבא 
אמו   אין  אטום  גוף  המפלת  ת"ר  טהורה  אמו 

ג  ואיזהו  לידה  כדי  טמאה  אומר  רבי  אטום  וף 
 . ]נדה )כג:([שינטל מן החי וימות 

ר'   .7 יין  אלא  לאדם  יללה  שמביא  דבר  לך  אין 
יודע  התינוק  שאין  היה  חטה  אומר  יהודה 
לקרוא אבא ואימא עד שיטעום טעם דגן רבי  
בו  שקלקלו  שבדבר  היה  תאנה  אומר  נחמיה 
נתקנו שנאמר ויתפרו עלה תאנה דברי למואל  

יסרת אשר  משא  יוחנן מלך  ר'  אמר  אמו  ו 
על  אמו  שכפאתו  מלמד  יוחי  בן  ר"ש  משום 
ומה   בטני  בר  ומה  ברי  מה  לו  ואמרה  העמוד 
ירא  שאביך  יודעים  הכל  ברי  מה  נדרי  בר 
שמים הוה עכשיו יאמרו אמו גרמה לו ומה בר  
כיון   אביך  בית  של  הנשים  כל  בטני 

ואני  המלך  פני  רואות  אינן  שוב  שמתעברות 
שיהא לי בן מזורז ומלובן  דחקתי ונכנסתי כדי  

היו   אביך  בית  של  נשים  כל  נדרי  בר  ומה 
נדרתי   ואני  למלכות  הגון  בן  לי  יהא  נודרות 
ואמרתי יהא לי בן זריז וממולא בתורה והגון  
לנביאות אל למלכים למואל אל למלכים שתו  
לו מה לך אצל מלכים   יין אל למלכים אמרה 
ששותים יין ומשתכרים ואומרים למה לנו אל  
ולרוזנים אי שכר מי שכל רזי עולם גלויים לו  
ישתה יין וישתכר איכא דאמרי מי שכל רוזני  
עולם משכימין לפתחו ישתה יין וישתכר אמר  
לאמו   והודה  שלמה  שחזר  מניין  יצחק  ר' 
דכתיב כי בער אנכי מאיש ולא בינת אדם לי  
כי בער אנכי מאיש מנח דכתיב ויחל נח איש 

לי   אדם  בינת  ולא  הראשון  האדמה  אדם  זה 
 [.  סנהדרין )ע:(]

שמקופל   .8 לפנקס  אמו  במעי  דומה  הולד  למה 
ומונח ידיו על שתי צדעיו שתי אציליו על ב'  

[ ור"ת  „-רש"יארכובותיו  איישילי"ש  פ"ה 
פירש דאציל היינו קוד"א דאמר בפ' האומר  
משקל   עלי  ידי  משקל  יט:(  )ערכין  משקלי 

עד   רגלי עלי כו' ומכניס ידו עד האציל ורגלו
הארכובה  כנגד  הוא  ביד  וקוד"א  הארכובה 
מרפק   הוא  דאציל  משמע  דהתם  ועוד  ברגל 
ובאהלות )פ"א מ"ח( משמע שמנה לפי סדרי 
אמר  ועוד  קוד"א  היינו  דמרפק  האדם  אברי 
בפ"ב דזבחים )דף יח:( לא יחגרו ביזע שאין 
כנגד  והיינו  ידיהם  אצילי  כנגד  אלא  חוגרין 

ובב  לחגור  העולם  שדרך  השחי  הקוד"א  ית 
.[ וב' עקביו על  “אדרבה שם הוא מקום זיעה

ופיו  ברכיו  בין  לו  מונח  וראשו  עגבותיו  ב' 
סתום וטבורו פתוח ואוכל ממה שאמו אוכלת 
רעי   מוציא  ואינו  שותה  שאמו  ממה  ושותה 
לאויר  שיצא  וכיון  אמו  את  יהרוג  שמא 
העולם נפתח הסתום ונסתם הפתוח שאלמלא 

אפילו   לחיות  יכול  אינו  ונר  כן  אחת  שעה 
דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם 
ועד סופו שנאמר: בהלו נרו עלי ראשי לאורו 
כאן   ישן  אדם  שהרי  תתמה  ואל  חשך  אלך 
ימים שאדם   לך  ואין  באספמיא  חלום  ורואה 
מי  שנאמר  הימים  מאותן  יותר  בטובה  שרוי 
ואיזהו   ישמרני  כימי אלוה  יתנני כירחי קדם 

ירחי בהם  שיש  הוי  ימים  שנים  בהם  ואין  ם 
כל   אותו  ומלמדין  לידה  ירחי  אלו  אומר 
יתמך   לי  ויאמר  ויורני  שנאמר  כולה  התורה 
בסוד   ואומר  וחיה  מצותי  שמור  לבך  דברי 
נביא   תימא  וכי  ואומר  מאי  אהלי  עלי  אלוה 
הוא דקאמר ת"ש בסוד אלוה עלי אהלי וכיון  
שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו  

התו כל  לפתח ומשכחו  שנאמר  כולה  רה 
יוצא משם עד שמשביעין   ואינו  חטאת רובץ 
אותו שנאמר כי לי תכרע כל ברך תשבע כל  
המיתה  יום  זה  ברך  כל  תכרע  לי  כי  לשון 
שנאמר לפניו יכרעו כל יורדי עפר תשבע כל 
ובר   כפים  נקי  שנאמר  הלידה  יום  זה  לשון 
נשבע  ולא  נפשו  לשוא  נשא  לא  אשר  לבב 

השב היא  ומה  אותו  למרמה  שמשביעין  ועה 
העולם  כל  ואפילו  רשע  תהי  ואל  צדיק  תהי 
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בעיניך  היה  אתה  צדיק  לך  אומרים  כולו 
ומשרתיו   טהור  שהקב"ה  יודע  והוי  כרשע 
אם   היא  טהורה  בך  שנתן  ונשמה  טהורים 
הריני  לאו  ואם  מוטב  בטהרה  משמרה  אתה 
נוטלה ממך תנא דבי ר' ישמעאל משל לכהן  

לו אם אתה שמסר תרומה לעם הארץ ואמר  
משמרה בטהרה מוטב ואם לאו הריני שורפה 

[ קרא  מאי  אלעזר  א"ר  -רש"ילפניך 
הלידה „ ביום  אותו  אמי “דמשביעין  ממעי   ].

לישנא  גוזי  דהאי  משמע  מאי  גוזי  אתה 
[ נזרך  גזי  דכתיב  הוא  -רש"ידאשתבועי 

לשבועה.[ „ דדמי  נדר  דהיינו  נזירות  לשון 
דומה  ולד  למה  אלעזר  רבי  ואמר   והשליכי 
אדם   מים  של  בספל  מונח  לאגוז  אמו  במעי 
נותן אצבעו עליו שוקע לכאן ולכאן תנו רבנן  
במדור   דר  ולד  הראשונים  חדשים  שלשה 
האמצעי   במדור  דר  ולד  אמצעיים  התחתון 
אחרונים ולד דר במדור העליון וכיון שהגיע 

[ חבלי  וזהו  ויוצא  מתהפך  לצאת  -ש"יזמנו 
נקבה  [  אשה והיינו דתנן חבלי של  “צערה„

מרובין משל זכר ואמר רבי אלעזר מאי קרא  
[ רקמתי  בסתר  עשיתי  היינו  „-רש"יאשר 

יצירה ראשונה וכתיב בתחתיות דהיינו מדור 
נאמר  “תחתון לא  דרתי  ארץ  בתחתיות   ].

מרובין   נקבה  חבלי  שנא  מאי  רקמתי  אלא 
בא   וזה  תשמישו  כדרך  בא  זה  זכר  משל 

האיש פניו למטה כן „-רש"יכדרך תשמישו ]
למעלה  ז פניה  ונקבה  למטה  פניו  נולד  כר 

כשהיא  דהא  להתהפך  צריכה  נקבה  הילכך 
לעיל  כדאמרינן  למטה  פניה  אמה  במעי 
צריך   אין  זכר  אבל  ברכיו[  בין  לו  ]ראשו 

הופך  “להתהפך אין  וזה  פניה  הופכת  זו   ].
הראשונים  חדשים  שלשה  רבנן  תנו  פניו 

-רש"יתשמיש קשה לאשה וגם קשה לולד ]
במ„ לא מפני שדר  דור התחתון קשה לאשה 

למאי ויפה “ידענא  לאשה  קשה  אמצעיים   ].
לולד אחרונים יפה לאשה ויפה לולד שמתוך  

זרע מלבן את  „-רש"יכך נמצא הולד מלובן ]
מגיעוליו ]   .[“הולד  מזורז.  „-רש"יומזורז 

ובריא ליום  “חזק  מטתו  המשמש  תנא   ].
חיותו„-רש"י]תשעים   הוי  ימים  .[ “לשליש 

הא לא  „-רש"יים מנא ידע  ]כאילו שופך דמ
אלא אמר אביי משמש  [  .“ידע אימת מעברה

שלשה  רבנן  תנו  ה'  פתאים  ושומר  והולך 
אביו   ואמו  ואביו  הקב"ה  באדם  יש  שותפין 
מזריע הלובן שממנו עצמות וגידים וצפרנים  
מזרעת   אמו  שבעין  ולובן  שבראשו  ומוח 
ושחור  ושערות  ובשר  עור  שממנו  אודם 

בו רוח ונשמה וקלסתר   שבעין והקב"ה נותן
העין  “זיו„-רש"י] וראיית  פנים  -רש"י].[ 
אינו „ והאם  האב  מן  העין  שנבראת  שאע"פ 

לו  ויש  עינים  לו  יש  המת  שהרי  תדע  רואה 
שפתים ויש לו אזנים ואינו רואה ולא שומע  

מדבר פה “ולא  ודבור  האוזן  ושמיעת   ].
והלוך רגלים ובינה והשכל וכיון שהגיע זמנו 

הע מן  וחלק  להפטר  חלקו  נוטל  הקב"ה  ולם 
אביו ואמו מניח לפניהם אמר רב פפא היינו  

 [ מלחא  פוץ  אינשי  השלך  „-רש"ידאמרי 

אלא   ראוי  אינו  ושוב  הבשר  מן  המלח 
לקיימו   לגוף  מלח  היא  הנשמה  כך  לכלבים 

.[ ושדי בשרא “כיון שהלכה אז מסריח הגוף
דכתיב   מאי  פפא  בר  חיננא  רב  דרש  לכלבא 

אי עד  גדולות  אין  עושה  עד  ונפלאות  חקר  ן 
מדת   הקב"ה  כמדת  שלא  וראה  בא  מספר 
בחמת   חפץ  נותן  ודם  בשר  מדת  ודם  בשר 
אין  ספק  משתמר  ספק  למעלה  ופיה  צרורה 
משתמר ואילו הקב"ה צר העובר במעי אשה 
אדם   אחר  דבר  ומשתמר  למטה  ופיה  פתוחה 
שמכביד   זמן  כל  מאזנים  לכף  חפציו  נותן 

זמ כל  הקב"ה  ואילו  למטה  שמכביד  יורד  ן 
למעלה   עולה  לעיל  „-רש"י]הולד  כדתני 

העליון במדור  דר  רבי  “אחרונים  דרש    ].
כי  על  )ה'(  אודך  דכתיב  מאי  הגלילי  יוסי 
נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי יודעת 
מאד בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר  
זרעונים  נותן  אדם  ודם  בשר  מדת  ודם 

וא במינו  עולה  ואחת  אחת  כל  ילו  בערוגה 
עולין  וכולם  אשה  במעי  העובר  צר  הקב"ה 

אחד   נעשין  „-רש"י]למין  והאם  האב  זרע 
אחת סמנין “בריה  נותן  צבע  אחר  דבר   ].

לצבע   עולין  כולן  כמה  „-רש"י]ליורה 
סממנין צריך לצבע שחור קליפת עץ וטחינת  
ריחיים של נפחים וכמה דברים וכולן נעשין  

ים  שחור ואינו יכול לצובעו ביורה אחת משנ 
מקומות ושלשה  בשנים  גוונים  .[ “ושלשה 

אחד ואילו הקב"ה צר העובר במעי אשה כל 
למינו   עולה  ואחת  מן „-רש"י] אחת  לובן 

האשה מן  ושחור  יוסף  “האיש  רב  דרש   ].
מפני  „-רש"י]  מאי דכתיב אודך ה' כי אנפת 

היה לך שלטובתי  מודה  אני  עלי  .[   “שכעסת 
מדבר   הכתוב  במה  ותנחמני  אפך  ישוב  בי 

קוץ ב לו  ישב  לסחורה  שיצאו  אדם  בני  שני 
לצאת „-רש"י] יכול  ולא  מהם  .[  “לאחד 

לימים שמע  ומגדף  לאחד מהן התחיל מחרף 
שטבעה ספינתו של חבירו בים התחיל מודה  
ומשבח לכך נאמר ישוב אפך ותנחמני והיינו 
דאמר רבי אלעזר מאי דכתיב עושה נפלאות  

לבדו   יודע „-רש"י])גדולות(  לבדו  הוא 
.[ וברוך “א נס אבל בעל הנס אינו מכירושהו

שם כבודו לעולם אפילו בעל הנס אינו מכיר  
דכתיב   מאי  פפא  בר  חנינא  רבי  דריש  בנסו 

גבר  „-רש"י]ארחי   דרך  כמו  תשמיש 
]“בעלמה ורבעי  לשון „-רש"י.[  תשמיש 
] “לרבעה זרית  בנפה „-רש"י[  ביררת 

ברחת   ל(  )ישעיהו  כמו  וו"ן  שקורין 
דר“ובמזרה וכל  שלא .[   מלמד  הסכנת  כי 

הברור  מן  אלא  הטפה  כל  מן  אדם  נוצר 
בלע"ז„-רש"י] ]“קלי"ר  שבה  נדה .[  מס' 

 ([. )לא.-)ל:(
 
 
 
 

 הפלה
]נדה  שומא יש לה בתוך מעיה שממנה מפלת   .1

 ([. )כב:
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לולד...רבי  .2 חוששת  אינה  מ',  ליום  המפלת 
ישמעאל אומר יום מא' תשב לזכר ולנדה. יום 

למ"א והנקבה  פ"א תשב לנקבה, שהזכר נגמר  
לפא' וחכמים אומרים אחד בריית הזכר ואחד 

 [. ]נדה )ל.(בריית הנקבה, זה וזה מא' 
 [. יבמות )יב:(שמא תעשה עוברה סנדל ] .3
אשה  .4 הצפורניים(  )על  עליהן  תעבור  שמא 

 [. מו"ק )יח.( הרה ותפיל ]
שלא   .5 )כדי  בשבת  בה  יוצאין  תקומה  אבן 

 [. שבת )סו:(תפיל( ]
צפו .6 בין  מטתו  הנותן  ליה  כל  הויין  לדרום  ן 

נפלים   מפלת  אשתו  אין  זכרים...אף  בנים 
 [. ברכות )ה:(]

בעוון שנאת חינם מריבה רבה בתוך ביתו של   .7
[ נפלים  מפלת  ואשתו  מס'  אדם  )לב:(,  שבת 

 . כלה[
תד"ה .  “השידה מנשבת„-רש"ישדיא נשיב ] .8

סוגיא  „-שידא כדמוכח  קאמר  מזרחית,  ארוח 
קשה  שהיתה  לפי  אלא  שידא  ששמה     ולא 
דרומית שמה   ורוח  שידה(  )=היינו  כך  קראה 

[ אמר רבא הכי אמר  “שדיא כדאמר בערוך...
אפלו   אמר  יוחנן  בו...רבי  מפלת  אשה  רב 

בו   מסרחת  אשה  שבמעי  זרע  ]גיטין  שכבת 
 ([. )לא:

והפילה  .9 כלב  בה  מעוברת...ונבח  אשה  והיתה 
 [.ב"ק )פג.(]

מתני' המפלת טומטום ואנדרוגינוס תשב לזכר  .10
ט תשב ולנקבה  וזכר  אנדרוגינוס  וזכר  ומטום 

אנדרוגינוס   ונקבה  טומטום  ולנקבה  לזכר 
או   מחותך  יצא  בלבד  לנקבה  תשב  ונקבה 
יצא  כילוד  הוא  הרי  רובו  משיצא  מסורס 
כדרכו עד שיצא רוב ראשו ואיזהו רוב ראשו  

 [.]נדה )כח.(משיצא פדחתו 
לולד   .11 חוששת  אינה  מ'  ליום  המפלת  מתני' 

ול לזכר  תשב  מ"א  רבי ליום  ולנדה  נקבה 
ישמעאל אומר יום מ"א תשב לזכר ולנדה יום 
נגמר  שהזכר  ולנדה  ולנקבה  לזכר  תשב  פ"א 
למ"א והנקבה לפ"א וחכ"א אחד בריית הזכר  

 [. ]נדה )ל.(ואחד בריית הנקבה זה וזה מ"א 
רבי   .12 אמר  מיניה  אמרה  והיא  מינה  אמר  הוא 

מאי   וטעמא  נאמנת  לבינה  שבינו  דברים  אמי 
לה קיימא  ליה    היא  קים  לא  הוא  כחץ  ביורה 

איתתא   אינסיב  איזיל  איהו  אמר  כחץ  ביורה 
יוציא  בזו  אף  אמי  רבי  אמר  נפשאי  ואיבדוק 
על   אשה  הנושא  כל  אומר  שאני  כתובה  ויתן 
אשתו יוציא ויתן כתובה רבא אמר נושא אדם  
ליה  דאית  והוא  אשתו  על  נשים  כמה 

 למיזיינינהי  הוא אמר אפלת בגו  עשר והיא 
לא אפלית א"ר אמי אף בזו היא נאמנת אמרה  

דאם איתא דהפילה נפשה בעקרתה לא מחזקה  
הוחזקה   והפילה  וחזרה  והפילה  וחזרה  הפילה 
לנפלים הוא אמר אפילה תרי והיא אמרה תלת  
בי  הוה  עובדא  אלעזר  בן  יצחק  רבי  אמר 
דלא   איתא  דאם  מהימנא  היא  ואמרו  מדרשא 

[ מחזקה  לא  בניפלי  נפשה  יבמות אפלה 
 [. )סה:(-.()סה

ליה   .13 הויין  לדרום  צפון  בין  מטתו  הנותן  כל 
נפלים   מפלת  אשתו  אין  זכרים...אף  בנים 

 . ברכות )ה:([]
לא  .14 אמרה  והיא  עשר  בגו  אפלת  אמר  הוא 

דאם  נאמנת  היא  בזו  אף  אמי  א"ר  אפלית 
מחזקה  לא  בעקרתה  נפשה  דהפילה  איתא 
הוחזקה   והפילה  וחזרה  והפילה  וחזרה  הפילה 

אפילה תרי והיא אמרה תלת  לנפלים הוא אמר  
בי  הוה  עובדא  אלעזר  בן  יצחק  רבי  אמר 
דלא   איתא  דאם  מהימנא  היא  ואמרו  מדרשא 

[ מחזקה  לא  בניפלי  נפשה  יבמות אפלה 
 [. )סה:(-)סה.(

מעשה באשה אחת שהיתה מפלת מין קליפות  .15
[ אדומות      שערות  נדה אדומות...כמין 

 [.   )כב:(
יב .16 א-הלכה  שהפילה  מיום  מונה  ם הפילה 

והפילה   וחזרה  פעמים  הפילה  שלשה 
זכה   לא  ושמא  לנפלים  הוחזקה 

כתובה  ויתן  ויוציא  ממנה  : להבנות 
יג כדי     -הלכה  עשר  בתוך  הפילה  אומר  הוא 

נאמנת   הפלתי  לא  אומרת  והיא  עמה  שישהה 
אומר   הוא  בעקרות  עצמה  מחזקת  שאינה 
שלשה  הפלתי  אומרת  והיא  שנים  הפילה 

במפ עצמה  מחזקת  שאינה  ויוציא נאמנת  לת 
היסת   שבועת  משביעה  זה  ובכל  כתובה  ויתן 
זו   שבטענה  שלשה  שהפילה  או  הפילה  שלא 

כתב הראב"ד ז"ל איני    יתחייב ליתן כתובה:
חכמים   שהרי  הללו  לחרמות  מקום  רואה 
בעקרה  נפשה  האמינוה משום דלא מחזקה 
ועוד כי הגירושין הוא שמחייבתו והכתובה  

עכ"ל:  בה  אין   רמב"ם/"יד]  מחלוקת 
פרק  אישות/  החזקה"/נשים/הלכות 

 .  יג[-טו/הלכות יב
 

 לידה
 חבלי לידה

מאי שנא חבלי נקבה מרובין משל זכר זה בא   .1
 [. נדה )לא.(כדרך תשמישו וזה...]

בשעת   .2 אלא  עוונותיה  נזכרין  אין  זו  אשה  מה 
 [. מדרש משלי )ה,כב(חבליה ]

3. [ זכר  משל  מרובין  נקבה  )לא.(, חבלי  נדה 
 [. פס"ז  תזריע )יב,ה(

ת'  עד שתשב על המשבר יתפלל שתלד זכר ] .4
 [.ויצא ה'

לחיים,   .5 ואחת  למיתה  ותשעה  תשעים 
כשהאשה פועה בשעה שיושבת על    המשבר 

 [.]ויק"ר )כז,ז(, ת' אמור יא
שתי   .6 מצטננות  ירכותיה  לילד  שכורעת  בשעה 

כח   בה  שיהיה  כדי  אבנים  ירכותיה...כשתי 
 [. סוטה )יא:(כשהיא יולדת ]

קש .7 אשה  של  בשעה אבריה  כאבנים  ים 
 [. שמו"ר )א,יח(שיושבת על המשבר לילד ]

שבתות   .8 משתי  יותר  לידה(  )צער  קשוי  אין 
 [. נדה )לו:(]

רבי   .9 סומכוס אומר משום  וכמה הכרת העובר 
מאיר שלשה חדשים ואע"פ שאין ראיה לדבר  
זכר לדבר שנאמר ויהי כמשלש חדשים וגומר  



 94 

זכר לדבר קרא כתיב וראיה גדולה היא משום  
דילדה לשבעה ת"ר  דאיכ ואיכא  לט'  דילדה  א 

דם  וראתה  מעוברת  בחזקת  שהיתה  הרי 
של   שאינו  דבר  כל  או  רוח  הפילה  ואח"כ 
ואע"ג  שעתה  ודיה  בחזקתה  היא  הרי  קיימא 
הרינו  שנאמר  לדבר  זכר  לדבר  ראיה  שאין 
חלנו כמו ילדנו רוח מאי זכר לדבר הרי ראיה  
כתיב   בזכרים  קרא  האי  כתיב  כי  היא  גדולה 

ינהי קשתה שנים ולשלישי הפילה רוח או ורמ
זו יולדת בזוב   כל דבר שאינו של קיימא הרי 

 [.  נדה )ח:(ואי אמרת לידה מעלייתא היא ]
 

 השפעת הלידה על גופה ואיבריה 
שתי   .1 מצטננות  ירכותיה  לילד  שכורעת  בשעה 

כח   בה  שיהיה  כדי  אבנים  ירכותיה...כשתי 
 [. סוטה )יא:(כשהיא יולדת ]

אשה .2 של  בשעה   אבריה  כאבנים  קשים 
 [. ]שמו"ר )א,יח(שיושבת על המשבר לילד 

ג' דברים אינן באים לעולם אלא בקולות קול  .3
 [. זהר )א,קיח.( חיה...]

איבריה מתפרקין הימנה )מהלידה( ואין נפשה   .4
]בכורות )ו:(, נדה  חוזרת אליה עד כ"ד חודש 

 . )ט.([
עד שלא תלד האשה הסרחון נתלה בה, לאחר  .5

 [.ב"ר )עג,ד(] שתלד תלוי בבנה
 [.יבמות )לו.(רוב נשים ולד מעליא ילדן ] .6
)=בלא  .7 ענתה  בלא  ילדה  כד  איתתא  הדא 

חיי   בענתה  ילדת  כד  ולדא.  חייה  לא  זמנה( 
 [.שהש"ר סוף פ"ח]

שלא  .8 ונשבעת  קופצת  לילד  שכורעת  יולדת 
קרבן    תביא  לפיכך  לבעלה,  ]נדה  תזקק 

 [.)לא:(
שבתות   .9 משתי  יותר  לידה(  )צער  קשוי  אין 

 [. נדה )לו:(]
מקודם   .10 שתלד...יותר  לאחר  משובחת  אשה 

 [. ב"ק )מט.(שתלד ]
לה  .11 וקורין  בשבת  האשה  את  ומילדין  מסעדין 

[ למקום  “מילדת„-רש"יחכמה  ממקום   ].
את  וקושרין  השבת  את  עליה  ומחללין 
יפול   שלא  כדי  הולד  את  הטיבור...גמ'...אוחז 
שיצא  כדי  בבשר  דוחק  אומר   ר"נ  לארץ 

ו בחוטמו ונותן לו דד בפיו כדי  הולד...ונופח ל
[ זמן “יולדת  „-רש"ישיינק...חיה  כל   ].

[ אמרה  “הרחם„-רש"ישהקבר  בין  פתוח   ].
 צריכה  אני  בין  אמרה  לא צריכה...מחללין 

מחללין  הקבר...אין  השבת...נסתם  את  עליה 
עליה את השבת...)קכט.( אמר רב יהודה אמר  

ן  שמואל נסתם הקבר אמרה צריכה אני מחללי
עליה את השבת לא אמרה...אין מחללין עליה 
אביי   אמר  הקבר  פתיחת  את השבת...מאימתי 
אמר   דר"י  בריה  ר"ה  המשבר  על  משתשב 
משעה  'לה  ואמרי  ויורד  שותת  שהדם  משעה 
מתי   עד  באגפיה.  אותה  נושאות  שחברותיה 
ימים...רבא   שלשה  אביי  אמר  הקבר  פתיחת 

[ שלשים  לה  ואמרי  שבת  אמר...שבעה 
 [. )קכח:( 

 [.  קידושין )יב:( צער לידה ] .12
 [. ]פס"ז ריש תזריעסתם יולדות חולות  .13

 
 

 מספר ולדות
אחת  .1 בכרס  בנים  ששה  יולדת  אחת  אשה 

 [. מכילתא בא יב, שמו"ר )א,ז(]
אומות   .2 חמש  שמולידין  פעמים  ואשה  איש 

 [. יבמות )צט.( ]
יהודה וחזקיה תאומים היו אחד נגמרה צורתו  .3

צורתו   נגמרה  ואחד  תשעה  לתחלת לסוף 
שבעה יהודית דביתהו דר' חייא הוה לה צער  
חייא   דר'  לקמיה  ואתיא  מנא  שנאי  לידה 
ורביה אמר לה  אמרה אתתא מפקדא אפריה 
לא אזלא אשתיא סמא דעקרתא לסוף איגלאי 
כרסא   חדא  לי  ילדת  איכו  לה  אמר  מילתא 
פזי   אחי  וחזקיה  יהודה  מר  דאמר  אחריתא 

חא בר  וטוי אחוותא ולא מיפקדי והאמר רב א
אחת  באשה  מעשה  יצחק  א"ר  קטינא  רב 
שחציה שפחה וחציה בת חורין וכפו את רבה  
יצחק   בר  נחמן  רב  אמר  חורין  בת  ועשאה 

 [.  )סו.(-]יבמות )סה:(מנהג הפקר נהגו בה 
ג'   .4 חבירו  אחר  אחד  ולד  ונשתהה  מעשה 

בבית  לפנינו  יושבים  הם  והרי  חדשים 
רבי   בני  וחזקיה  יהודה  נינהו  ומאן  המדרש 

ייא והא אמר מר אין אשה מתעברת וחוזרת  ח
היתה   אחת  טיפה  אביי  אמר  ומתעברת 
ונתחלקה לשתים אחד נגמרה צורתו בתחלת  

 [.נדה )כז.(ז' ואחד בסוף ט' ]
וכל   .5 האדומי(  )לעובד  לו  היו  בנים  שמונה 

[ ירחא  בכל  תרין  ילדה  שהש"ר אחת 
 [. )ב,טז(, ירו' יבמות )ד,יב( 

 
 בן זכר 

קצ .1 זכרים  יולדת  ארוכים נקבות  יולדת  רים 
 [.סוטה )כו:(שחורים יולדת לבנים ]

נשותיהן  .2 שהיו  יוחנן  רבי  אמר  דכריא  כפר 
יולדות זכרים תחילה ויולדות נקבה באחרונה 

 [. ]גיטין )נז.(ופוסקות 
כ'  .3 בת  ניסת  אם  אשה  יולדת  ארבעים  עד 

 [.  ]ב"ב )קיט:(
סימן גדול מסר להם בן פניו למטה בת פניה  .4

 (. שםלמעלה )
כאו"א  וטובי   .5 של  נשותיהם  שנתעברו  לב, 

 [.שבת )ל.(וילדה זכר ]
6. [ זכר  תחלה...יולדת  מזרעת  ברכות אשה 

 [. )ס.(, נדה )לא.(
לעולם  .7 שלום  בא  לעולם,  זכר  שבא  כיוון 

 [. נדה )לא:(]
וסטרו   .8 מלאך  בא  העולם,  לאוויר  שבא  כיוון 

 [. ]נדה )ל:(על פיו 
העובדת   .9 את  תיילד  לא  ישראל  בת  מתני' 

שמ מפני  כוכבים  כוכבים  לעבודת  בן  ילדת 
בת   ישראל  בת  מילדת  כוכבים  עובדת  אבל 
ישראל לא תניק בנה של עובדת כוכבים אבל  
ישראל  של  בנה  מניקה  כוכבי'  עובדת 
ברשותה: גמ' ת"ר בת ישראל לא תיילד את  
לעבודת  בן  שמילדת  מפני  כוכבים  העובדת 
בת  את  תיילד  לא  כוכבים  ועובדת  כוכבים 

ע שחשודין  מפני  דמים  ישראל  שפיכות  ל 
עובדת   אומרים  וחכמים  מאיר  רבי  דברי 
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כוכבים מילדת את בת ישראל בזמן שאחרות  
ור"מ   לבינה  בינה  לא  אבל  גבה  על  עומדות 
לא  נמי  גבה  על  עומדות  אחרות  אפי'  אומר 
ליה  וקטלא  אפותא  ידא  ליה  דמנחא  דזימנין 
ולא מתחזי כי ההיא איתתא דאמרה לחברתה  

יהודייתא בת מולד א יהודייתא אמרה  מולדא 
דקא  איתתא  דההיא  בישתא  נפישין  לה 
דנהרא  אופיא  כי  דמא  מינייהו  משפילנא 
הוא  בעלמא  במילתא  היא  לא  א"ל  ורבנן 
בת  ת"ר  תניק:  לא  ישראל  בת  דאוקימתה: 
כוכבים   עובדת  של  בנה  תניק  לא  ישראל 
ועובדת   כוכבים  לעבודת  בן  שמגדלת  מפני 
ישראל   בת  של  בנה  את  תניק  לא  כוכבים 
ר"מ   דברי  דמים  שפיכות  על  מפני שחשודה 
וחכ"א עובדת כוכבים מניקה את בנה של בת  
אבל   גבה  על  עומדות  בזמן שאחרות  ישראל 
אפילו   אומר  מאיר  ורבי  לבינה  בינו  לא 
דזימנין  לא  נמי  גבה  על  עומדות  אחרות 
ליה   וקטלא  מאבראי  לדד  סמא  ליה  דשייפא 
מילדת בההיא קאמרי   דאי אשמעינן  וצריכא 

ן דשרי דלא אפשר משום דאחרות רואות רבנ 
סם  ליה  דשייפא  דאפשר  מניקה  אבל  אותה 
ליה  מודי  אימא  ליה  וקטלא  מאבראי  לדד 
בההיא  מניקה  אשמעינן  ואי  מאיר  לרבי 
ליה  דשייפא  משום  דאסור  מאיר  רבי  קאמר 
מילדת  אבל  ליה  וקטלא  מאבראי  לדד  סם 
גבה   על  עומדות  דאחרות  היכא  אפשר  דלא 

להו מודי  ורמינהו    אימא  צריכא  לרבנן 
יהודית מילדת עובדת כוכבים בשכר אבל לא  
בחנם אמר רב יוסף בשכר שרי משום איבה  

 [.ע"ז )כו.(]
וכל   .10 האדומי(  )לעובד  לו  היו  בנים  שמונה 

[ ירחא  בכל  תרין  ילדה  שהש"ר אחת 
 [. )ב,טז(, ירו' יבמות )ד,יב( 

יהודה וחזקיה תאומים היו אחד נגמרה צורתו  .11
ואח תשעה  לתחלת לסוף  צורתו  נגמרה  ד 

שבעה יהודית דביתהו דר' חייא הוה לה צער  
חייא   דר'  לקמיה  ואתיא  מנא  שנאי  לידה 
ורביה אמר לה  אמרה אתתא מפקדא אפריה 
לא אזלא אשתיא סמא דעקרתא לסוף איגלאי 
כרסא   חדא  לי  ילדת  איכו  לה  אמר  מילתא 
פזי   אחי  וחזקיה  יהודה  מר  דאמר  אחריתא 

קדי והאמר רב אחא בר  וטוי אחוותא ולא מיפ
אחת  באשה  מעשה  יצחק  א"ר  קטינא  רב 
שחציה שפחה וחציה בת חורין וכפו את רבה  
יצחק   בר  נחמן  רב  אמר  חורין  בת  ועשאה 

 [.  )סו.(-]יבמות )סה:(מנהג הפקר נהגו בה 
ג'   .12 חבירו  אחר  אחד  ולד  ונשתהה  מעשה 

בבית  לפנינו  יושבים  הם  והרי  חדשים 
וח  יהודה  נינהו  ומאן  רבי  המדרש  בני  זקיה 

חייא והא אמר מר אין אשה מתעברת וחוזרת  
היתה   אחת  טיפה  אביי  אמר  ומתעברת 
ונתחלקה לשתים אחד נגמרה צורתו בתחלת  

 [.נדה )כז.(ז' ואחד בסוף ט' ]
 

 הנקה
מתני'. ואלו מלאכות שהאשה עושה לבעלה:   .1

מבשלת,   ומכבסת,  ואופה,  ומניקה  טוחנת, 

בנה בצאת  ועושה  המטה,  לו  מצעת  מר. , 
אחת   שפחה  לו  ולא   -הכניסה  טוחנת  לא 
אין מבשלת ואין    -אופה ולא מכבסת, שתים  

שלש בנה,  את  המטה -מניקה  לו  מצעת  אין 
ארבע בצמר,  עושה  בקתדרא;  -ואין  יושבת 

מאה  לו  הכניסה  אפי'  אומר:  אליעזר  רבי 
שהבטלה    -שפחות   בצמר,  לעשות  כופה 

מביאה לידי זימה. רשב"ג אומר: אף המדיר  
א מלאכה  את  מלעשות  ויתן   -שתו  יוציא 

גמ'.   כתובה, שהבטלה מביאה לידי שיעמום. 
ואיבעית   מטחנת.  אימא:  אלא  ס"ד?  טוחנת 
חייא,   כר'  דלא  מתני'  דידא.  בריחיא  אימא: 
דתני ר' חייא: אין אשה אלא ליופי, אין אשה 
אלא  אשה  אין  חייא:  ר'  ותני  לבנים;  אלא 

עדן  לתכשיטי אשה; ותני ר' חייא: הרוצה שי
אשתו   הרוצה   -את  פשתן,  כלי  ילבישנה 

בתו את  וישקנה   -שילבין  אפרוחים  יאכילנה 
לימא,   בנה.  ומניקה את  סמוך לפירקה.  חלב 
נדרה   דתניא:  שמאי;  כבית  דלא  מתניתין 
דד   שומטת  בש"א:  בנה,  את  להניק  שלא 

ומניקתו, נתגרשה   אינו    -מפיו, בה"א: כופה 
מכירה   היה  ואם  שכרה  -כופה,  לה    נותן 

תימא  אפי'  הסכנה!  מפני  ומניקתו,  וכופה 
היא   שנדרה  כגון  עסקינן,  במאי  הכא  ב"ש, 
וקיים לה הוא, וקסברי ב"ש: הוא נותן אצבע  
בין שיניה, וב"ה סברי: היא נתנה אצבע בין 
תניא,  ועוד  בעלמא!  בכתובה  ונפלגו  שיניה. 
בש"א: אינה מניקה! אלא מחוורתא, מתניתין 

מכירה. היה  עד כמה? אמר   דלא כב"ש. אם 
רב:   אמר  אבא  בר  ירמיה  רב  אמר  רבא 
יום,   שלשים  אמר:  ושמואל  חדשים,  שלשה 
יום. אמר   יוחנן: חמשים  ר'  יצחק אמר  ורבי 
רב שימי בר אביי: הלכה כרבי יצחק שאמר 
משום רבי יוחנן. בשלמא רב ורבי יוחנן, כל 
האי  כי  לשמואל,  אלא  חורפיה,  כי  וחד  חד 

א כי  לה?  משכחת  מי  בר  גוונא  רמי  תא 
יחזקאל אמר: לא תציתינהו להני כללי דכייל  
אמר   הכי  דשמואל,  משמיה  אחי  יהודה 
דאתאי  ההיא  שמכירה.  זמן  כל  שמואל: 
בר   דימי  לרב  ליה  אמר  דשמואל,  לקמיה 
דנשי,   בדרי  אותבה  אזל  בדקה.  זיל  יוסף: 
ושקליה לברה וקמהדר ליה עלייהו, כי מטא  

ל כבשתנהי  לאפה,  מסוי  קא  הות  עינה  לגבה 
דרי בריך.   עיניך, קום  נטף  מיניה, אמר לה: 
בריחא   אשי:  רב  אמר  ידע?  מנא  סומא 
עד   והולך  תינוק  יונק  רבנן:  תנו  ובטעמא. 
כיונק  ואילך  מכאן  חדש,  וארבעה  עשרים 
יהושע אומר:   שקץ, דברי רבי אליעזר; רבי 

ארבע   לאחר   אפילו  פירש  שנים,  וחמש 
וחזר    עשרים  חדש  שקץ.    -וארבעה  כיונק 

אמר מר: מכאן ואילך כיונק שקץ. ורמינהי: 
יכול יהא חלב מהלכי שתים טמא? ודין הוא: 
בחלבה,   החמרת  במגעה  שהקלת  בהמה  ומה 
שתחמיר   דין  אינו  במגעו  שהחמרת  אדם 

את הגמל    -ויקרא י"א-בחלבו! תלמוד לומר:  
חלב   ואין  טמא,  הוא  הוא,  גרה  מעלה  כי 
אוציא  יכול  טהור;  אלא  טמא  שתים  מהלכי 

את  א אוציא  ולא  בכל,  שוה  שאינו  החלב  ת 
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הוא,  לומר:  תלמוד  בכל?  שוה  שהוא  הדם 
אלא  טמא  שתים  מהלכי  דם  ואין  טמא,  הוא 
פרישה   מצות  אפילו  רב ששת:  ואמר  טהור; 
דלא  הא  דפריש,  הא  קשיא:  לא  בו!  אין 
גבי   שעל  דם  כדתניא:  בדם;  וחלופא  פריש. 

ואוכלו, שבין השינים    -ככר   מוצצו    -גוררו 
אומר: ואי יהושע  רבי  מר,  אמר  חושש.  נו 

אפילו ארבע וחמש שנים. והתניא, ר' יהושע  
אומר: אפילו חבילתו על כתיפיו! אידי ואידי  
חד שיעורא הוא. אמר רב יוסף: הלכה כרבי 
יונק  גונח  אומר:  מרינוס  רבי  תניא,  יהושע. 

מפרק כלאחר -חלב בשבת. מאי טעמא? יונק  
רבנן גזרו  לא  צערא  ובמקום  רב יד,  אמר   .

איש   נחום  תניא,  מרינוס.  כרבי  הלכה  יוסף: 
גליא אומר: צינור שעלו בו קשקשין, ממעכן  
מאי   חושש.  ואינו  בשבת  בצנעא  ברגלו 
טעמא? מתקן כלאחר יד הוא, ובמקום פסידא  
הלכה   יוסף:  רב  אמר  רבנן.  בה  גזרו  לא 
עשרים  לאחר  פירש  גליא.  איש  כנחום 

וחזר   חדש  וכ  -וארבעה  שקץ.  מה?  כיונק 
שמואל:   אמר  חביבא  בר  יהודה  רב  אמר 
בן  לה  שנתנו  הרי  רבנן:  ימים.תנו  שלשה 

הרי זו לא תניק עמו לא בנה ולא בן    -להניק  
לא  הרבה,  אוכלת  קימעא  פסקה  חברתה, 
תאכל עמו דברים הרעים לחלב. השתא בנה 
אמרת לא, בן חברתה מיבעיא? מהו דתימא,  

אבל  בנה הוא דחייס עילויה ממציא ליה טפי,  
הוה   לא  מותר  לה  דהוה  לאו  אי  חברתה,  בן 

 .]כתובות )ס:([ממציא ליה, קא משמע לן.  
מסעדין ומילדין את האשה בשבת וקורין לה  .2

[ למקום “מילדת„-רש"יחכמה  ממקום   ].
את   וקושרין  השבת  את  עליה  ומחללין 
הטיבור...גמ'...אוחז את הולד כדי שלא יפול 

שיצ כדי  בבשר  דוחק  אומר   ר"נ  א לארץ 
בפיו  דד  לו  ונותן  בחוטמו  לו  הולד...ונופח 

זמן “יולדת  „-רש"יכדי שיינק...חיה ] .[ כל 
[ אמרה  “הרחם„-רש"ישהקבר  בין  פתוח   ].

צריכה...מחללין  לא  אמרה  בין  אני  צריכה 
מחללין  הקבר...אין  את השבת...נסתם  עליה 
יהודה   רב  אמר  ...)קכט.(  השבת  את  עליה 

צרי אמרה  הקבר  נסתם  שמואל  אני אמר  כה 
אמרה...אין  לא  השבת  את  עליה  מחללין 
פתיחת   השבת...מאימתי  את  עליה  מחללין 
ר"ה  המשבר  על  משתשב  אביי  אמר  הקבר 
ויורד   שותת  שהדם  משעה  אמר  דר"י  בריה 
אותה  נושאות  שחברותיה  משעה  'לה  ואמרי 
אביי   אמר  הקבר  פתיחת  מתי  עד  באגפיה. 
לה   ואמרי  אמר...שבעה  ימים...רבא  שלשה 

 [. שבת )קכח:(] שלשים
מינקת  „ .3 בשעה  אשה  אלא  תשמש  לא 

את   תניק  לא  התשמיש  ואחר  ישן,  שהתינוק 
הילד אלא אחר שיעור הילוך שני מילין, ואם 
שיעור   לפחות  תמתין  בוכה  התינוק 

 [.   מ"ב ס"ק נ"ד מזוהר ויקרא )יט.(]“מיל
 [. כתובות )סה:(סתם מניקות חולות נינהו ] .4

 
 -א להניק  היא אומרת להניק והוא אומר של .1

אומר  הוא  הוא;  דידה  צערא  לה,  שומעין 

כל  מהו?  להניק,  שלא  אומרת  והיא  להניק 
אורחה   היא  לה,  שומעין  אורחה  דלאו  היכא 
והוא לאו אורחיה, מאי? בתר דידיה אזלינן, 
מהא:  ליה  ופשיטנא  אזלינן?  דידה  בתר  או 
יורדת עמו. אמר רב הונא:  ואינה  עולה עמו 

והיא בעולת בעל,    /בראשית כ'/מאי קראה?  
ר'  בעל.  בירידתו של  ולא  בעל  בעלייתו של 

מהכא:   אמר,  ג'/אלעזר  היא   /בראשית  כי 
לצער  ולא  ניתנה  לחיים  חי,  כל  אם  היתה 

 .]כתובות )סא.([ ניתנה
אמו  .1 משדי  יונק  תינוק  שלישית  משמרה 

 [.ברכות )ג.(ואשה מספרת עם בעלה ]
 שלש נשים משמשות במוך: קטנה מעוברת .1

 [. יבמות )לב:(ומניקה ]
 

 
 

 ילוד 
אינו יוצא משם )ממעי אמו( עד שמשביעין   .1

[ רשע  תהי  ואל  צדיק  נדה  אותו...תהי 
 ([. )ל:

אתתא מן יומא דאתעברת עד יומא דיולדת   .2
ילודה דילה אי להוי  לית ליה בפומא אלא 

 [. ]זהר )ג,מב:(דכר 
ומת   .3 הראשון  בנה  לפני שמלה  ובאת אשה 

הבי שלישי  שאת שני  ראיתיו  לפני  הוא  ו 
בו  שיבלע  עד  המתיני  לה  אמרתי  אדום 
ולא   בו  הצצתי  ירוק  שהוא  דמו...ראיתיו 
ראיתי בו דם ברית אמרתי לה המתיני עד 
שיפול בו דמו והמתינה לו ומלה אותו וחיה  

שבת  והיו קורין שמו נתן הבבלי על שמי ]
   [.)קלד.(

4. [ הולד  את  שמולחין  ובשרו  „-רש"ימכאן 
 [. שבת )קכט:( .[ ]“מתקשה

הרי   -רבנן: הרי שנתנו לה בן להניק  תנו   .5
חברתה,   בן  ולא  בנה  לא  עמו  תניק  לא  זו 
פסקה קימעא אוכלת הרבה, לא תאכל עמו 
אמרת   בנה  השתא  לחלב.  הרעים  דברים 
לא, בן חברתה מיבעיא? מהו דתימא, בנה 
הוא דחייס עילויה ממציא ליה טפי, אבל בן  
הוה   לא  מותר  לה  דהוה  לאו  אי  חברתה, 

ליה, קימעא    ממציא  פסקה  לן.  משמע  קא 
ששת:   רב  אמר  מהיכא?  הרבה.  אוכלת 
משלה. לא תאכל עמו דברים הרעים. מאי  
נינהו? א"ר כהנא: כגון כשות וחזיז, ודגים  
קרא   אפילו  אמר:  אביי  ואדמה.  קטנים 
קרא  אפילו  אמר:  פפא  רב  וחבושא. 
כמכא  אפי'  אמר:  אשי  רב  וכופרא. 

מינייה חלבא,  פסקי  מינייהו  ו  והרסנא. 
הוו לה    -עכרי חלבא. דמשמשא בי ריחיא  

הוו לה בני    -בני נכפי, דמשמשא על ארעא  
דדרכא על רמא דחמרא   הוו לה   -שמוטי, 

חרדלא   דאכלה  גירדני,  בני   -בני  לה  הוו 
הוו לה בני דולפני,   -זלזלני, דאכלה תחלי  

מניני   עינא,   -דאכלה  מציצי  בני  לה  הוו 
גרגושתא   מכוע  -דאכלה  בני  לה  רי,  הוו 
שיכרא   אוכמי,    -דשתיא  בני  לה  הוו 

הוו לה בני    -דאכלה בישרא ושתיא חמרא  
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ביעי   דאכלה  עינני,   -בריי,  בני  לה  הוו 
כוורי   דאכלה    -דאכלה  חינני,  בני  לה  הוו 

בני -כרפסא  לה  דאכלה   הוו  זיותני, 
דאכלה   -כוסברתא בישרני,  בני  לה  הוו 

-]כתובות )ס:(הוו לה בני ריחני  -אתרוגא
   )סא:([.

 
 

 בת-אם
 [. ]ב"ר )ס,ז(אין הבת מגדת אלא לאמה  .1
]מדרש  אין רגליה של אשה אלא לבית אמה   .2

 [. הגדול /חיי )כד,כח(
קרוב .3 ]רגמ"ה/ב"ב     ה דעתה עם בנותיה אמא 

 [. )פ.(
אזלא,  .4 רחילא  בתר  רחילא  אינשי:  אמרי 

]כתובות כעובדי אמה כך    עובדי   ברתא  
 [.)סג.(

זק .5 כרחל  בעצמה  שתיקה  תפשה  נתה אסתר 
 [.]אס"ר )ו,טז(

זניא   .6 זניא   עד דברתא  ]ב"ר לית איתתא   
 [. )פ,א(

כד ברתא בבי אמא, היא אסתכלא בכל יומא   .7
לה  דחברת  ברתא...כיוון  דבעיא  מה  בכל 

דבעיא   כל  לה  יהיב  הוא     ]זהר בבעלה 
 [. )א,מח:( 

משל לאשה מעוברת שהיתה בכעס עם אמה  .8
ובשעת לידתה, עלתה אמה למעלה...וכי בתי 

]א לסבול  אני  יכולה  ואיך  בצער  מ"ת  יננה 
 ([.)כ,א

הכי    .9 עזאי  לבן  ליה  עבדה  דר"ע  וברתיה 
 [.כתובות )סג.()כאמה( ]

שסז    .10 ]ס"ח  אמן  אחר  בנות  בת             112רוב   ]
 קמה באמה וכלה בחמותה ]סנהדרין )צז.([

היתה .11 יצאנית  בתה  -דינה  ]רש"י  כאמה 
ת'   )י,י(,  קוה"ר  ועי'  )לד,א(,  וישלח 

 [.ח ח'וישל
מן הערוה   .12 וגדרה עצמה  ירדה למצרים  שרה 

בזכותה   נגדרו  הנשים  פ"ד וכל  ]שהש"ר 
 [.פס' יב

רחילא     .13 בתר  רחילא  אינשי:  דאמרי  והיינו 
ברתא  עובדי  כך  אמה  כעובדי  אזלא, 

 [.]כתובות )עה.(
מעשה במרים בת בלגה שהמירה דתה והלכה   .14

ונשאה לסרדיוט אחד ממלכי יוונים כשנכנסו  
להי על  יוונים  בסנדלה  מבעטת  היתה  כל 

[ לוקוס  ואמרה  זאב  „-רש"יהמזבח  הוא 
יווני מכלה “בלשון  אתה  מתי  עד  לוקוס   ].

בדבר   חכמים  ישראל...וכששמעו  של  ממונן 
משמרתו   אומרים  ...ויש  טבעתה  את  קבעו 
ליה   קנסינן  ברתיה  לבוא...משום  שוהא 
לדידיה? אמר אביי אין, כדאמרי אנשי שותא  

דא או  בשוקא  דאימיה   דינוקא  או  בוה 
מה שהתינוק מדבר בשוק מאביו או „-רש"י]

 . ]סוכה )נו:([.[. “מאמו...
וימין   .15 דוחה  שמאל  תהא  ואשה  תינוק  יצר 

 ([. סוטה )מז.(, זהר )ג,קעז:מקרבת ]
 

 בן -אם
 השפעתה בתורשה

הרי זו   -תנו רבנן: הרי שנתנו לה בן להניק   .2
לא תניק עמו לא בנה ולא בן חברתה, פסקה  

הרבה, לא תאכל עמו דברים קימעא א וכלת 
בן   לא,  אמרת  בנה  השתא  לחלב.  הרעים 
הוא  בנה  דתימא,  מהו  מיבעיא?  חברתה 
בן   אבל  טפי,  ליה  ממציא  עילויה  דחייס 
הוה  לא  מותר  לה  דהוה  לאו  אי  חברתה, 
קימעא  פסקה  לן.  משמע  קא  ליה,  ממציא 
ששת:   רב  אמר  מהיכא?  הרבה.  אוכלת 

הרע דברים  עמו  תאכל  לא  מאי  משלה.  ים. 
ודגים   וחזיז,  כשות  כגון  כהנא:  א"ר  נינהו? 
קרא  אפילו  אמר:  אביי  ואדמה.  קטנים 
וחבושא. רב פפא אמר: אפילו קרא וכופרא. 
מינייהו   והרסנא.  כמכא  אפי'  אמר:  אשי  רב 
פסקי חלבא, מינייהו עכרי חלבא. דמשמשא  

ריחיא   על   -בי  דמשמשא  נכפי,  בני  לה  הוו 
בני שמוטי,    -ארעא לה  רמא  הוו  על  דדרכא 

  -הוו לה בני גירדני, דאכלה חרדלא    -דחמרא
תחלי   דאכלה  זלזלני,  בני  לה  לה    -הוו  הוו 

הוו לה בני מציצי   -בני דולפני, דאכלה מניני  
גרגושתא   דאכלה  בני   -עינא,  לה  הוו 

הוו לה בני אוכמי,    -מכוערי, דשתיא שיכרא  
חמרא   ושתיא  בישרא  בני    -דאכלה  לה  הוו 

דאכלה   עינני,   -ביעי  בריי,  בני  לה  הוו 
כוורי   דאכלה   -דאכלה  חינני,  בני  לה  הוו 

דאכלה    -כרפסא   זיותני,  בני  לה  הוו 
דאכלה    -כוסברתא   בישרני,  בני  לה  הוו 

הוו לה בני ריחני. ברתיה דשבור    -אתרוגא  
מלכא אכלה בה אמה אתרוגא, והוו מסקי לה  
הונא,  רב  אמר  ריחני.  בריש  אבוה  לקמיה 

הו רב  לן  אומרת  בדק  היא  חיננא:  בר  נא 
שומעין לה,    -להניק והוא אומר שלא להניק  

והיא  להניק  אומר  הוא  הוא;  דידה  צערא 
דלאו  היכא  כל  מהו?  להניק,  שלא  אומרת 
לאו  והוא  אורחה  היא  לה,  שומעין  אורחה 
בתר  או  אזלינן,  דידיה  בתר  מאי?  אורחיה, 
דידה אזלינן? ופשיטנא ליה מהא: עולה עמו 

יורדת מאי    ואינה  הונא:  רב  אמר  עמו. 
כ'/קראה?   בעל,    /בראשית  בעולת  והיא 

ר'  בעל.  בירידתו של  ולא  בעל  בעלייתו של 
מהכא:   אמר,  ג'/אלעזר  היא   /בראשית  כי 

לצער  ולא  ניתנה  לחיים  חי,  כל  אם  היתה 
 .]כתובות )סא.([ ניתנה

עמי                                  .3 מספר  יפיפין...שלא  בניך  מה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   מפני 
[ הלילה  רבתי בתחלת  כלה  )כ:(,   נדרים 

 [.א'
)=יפין   .4 חינני  בני  לה  הבוו  כווריה  דאכלה 

 .מס' כתובות )סא.([וחינניים( ]
ברבים   .5 רבקה  של  מטתה  יצאה  לא  מה  מפני 

הוציאו  עשו  הרשע...מה  בנה  עשיו  מפני 
[ בלילה  הגדול/וישלח    מדרשאותה 

 [. )לה,ח(
]ב"ב )קי.(, ירו' רוב בנים דומין לאחי האם   .6

 [.קידושין )ד,א(, שמו"ר )ז,ד( 
רחל תפשה בשתיקה, עמדה   זרעה בשתיקה  .7

 [.ת' ויצא ו']
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בניה   .8 כל  ועמדו  שתיקה,  פלך  תפסה  רחל 
 ([.]ב"ר )עא,חמסטירין 

היתה...לפיכך  .9 דברנית  דברי  בת  שלומית 
ו מגדף  הוא  בשם  קלקלה...ובנה  מקלל 

 [.]ויק"ר )לב,ה(המפורש 
כל הנשים של בית אביך היו נודרות שיהיה  .10

ואמרתי   נדרתי  ואני  למלכות,  הגון  בן  להן 
הנשים   בתורה...כל  וממולא  זריז  בן  לי  יהא 
אין  שוב  שמתעברות  כיוון  אביך,  בית  של 
רואות פני המלך, ואני דחקתי  ונכנסתי, כדי 

 [. )ע:( ]סנהדריןשיהא לי בן מזורז ומלובן 
לבר   .11 דרישה  משערה  דאפיקת  אתתא 

לאתתקנא ביה...וגרים לבנהא דלא יתחשבון  
 [. ]זהר )ג,קכה:,קנא:(בדרא 

בשכר צניעות של אמם )של בני עמון( שלא   .12
פרסמה על אביה, נאמר: ואל תתגר בם שום  

 [. ]רש"י דברים )ב,ט(, ב"ק )לח:(גירוי 
למקומן  .13 ישראל  מחזיר  אני  רחל  בשביל 

 [.ר כד]פתיחה, איכ"
בשכר צניעות שהיתה בה ברחל, זכתה ויצא   .14

 [. ]מגילה )יג:(ממנה שאול 
שהית'   .15 צניעות  בשכר  עיניו  מצדיק  יגרע  לא 

ובשכר  שאול  ממנה  ויצא  זכתה  ברחל  בה 
ממנו   ויצאת  זכה  בשאול  בו  שהיה  צניעות 

 . ]מגילה )יג:([אסתר 
לבניו   .16 פוסק  לאדם  גדולה  פוסק  כשהקב"ה 

הדו כל  סוף  עד  בניו  שנאמר ולבני  רות 
ויושיבם לנצח ויגבהו )וגו'( ואם הגיס דעתו  
ואם אסורים בזקים   הקב"ה משפילו שנאמר 

 [. מגילה )יג:(וגו' ]
ר'   .17 יין  יללה לאדם אלא  אין לך דבר שמביא 

יודע   התינוק  שאין  היה  חטה  אומר  יהודה 
לקרוא אבא ואימא עד שיטעום טעם דגן רבי  
בו  היה שבדבר שקלקלו  נחמיה אומר תאנה 
דברי  תאנה  עלה  ויתפרו  שנאמר  נתקנו 
ר'  אמר  אמו  יסרתו  אשר  משא  מלך  למואל 
יוחנן משום ר"ש בן יוחי מלמד שכפאתו אמו 
בטני   בר  ומה  ברי  מה  לו  ואמרה  העמוד  על 
שאביך   יודעים  הכל  ברי  מה  נדרי  בר  ומה 
לו   גרמה  אמו  יאמרו  עכשיו  הוה  שמים  ירא 
כיון   בטני כל הנשים של בית אביך  בר  ומה 

מתעברות שוב אינן רואות פני המלך ואני ש
מזורז   בן  לי  שיהא  כדי  ונכנסתי  דחקתי 
ומלובן ומה בר נדרי כל נשים של בית אביך  
ואני   למלכות  הגון  בן  לי  יהא  נודרות  היו 
וממולא   זריז  בן  לי  יהא  ואמרתי  נדרתי 
בתורה והגון לנביאות אל למלכים למואל אל  

לו   אמרה  למלכים  אל  יין  שתו  מה  למלכים 
ומשתכרים  יין  ששותים  מלכים  אצל  לך 
מי   שכר  אי  ולרוזנים  אל  לנו  למה  ואומרים 
וישתכר   יין  ישתה  לו  גלויים  רזי עולם  שכל 
משכימין  עולם  רוזני  שכל  מי  דאמרי  איכא 
לפתחו ישתה יין וישתכר אמר ר' יצחק מניין 
בער   כי  דכתיב  לאמו  והודה  שלמה  שחזר 

בער כי  לי  אדם  בינת  ולא  מאיש  אנכי   אנכי 
מאיש מנח דכתיב ויחל נח איש האדמה ולא 

הראשון   אדם  זה  לי  אדם  ]סנהדרין בינת 
 [.  )ע:(

אדם   .18 כל  עם  ומדברת  בשוק  שמהלכת  אשה 
[ ולבניה  לעצמה  רעה  גורמת  תדא"ר  היא 

 [.  יח
 

ואדם   בעלה  "גירוי  ארבעת  את  להוריד   *****
 זר" 

 *** ערוך איפה? 
 

 חינוכו 
העמוד מלמד שכפאתו )אמו של שלמה( על    .1

 [. ]סנהדרין )ע:(וא"ל מה ברי 
מעשה במרים בת בלגה שהמירה דתה והלכה   .2

ונשאה לסרדיוט אחד ממלכי יוונים כשנכנסו 
על   בסנדלה  מבעטת  היתה  להיכל  יוונים 

[ לוקוס  ואמרה  זאב „-רש"יהמזבח  הוא 
יווני מכלה “בלשון  אתה  מתי  עד  לוקוס   ].

בדבר   חכמים  ישראל...וכששמעו  של  ממונן 
את משמרתו    קבעו  אומרים  ...ויש  טבעתה 

ליה  קנסינן  ברתיה  לבוא...משום  שוהא 
לדידיה? אמר אביי אין, כדאמרי אנשי שותא 
דאימיה    או  דאבוה  או  בשוקא  דינוקא 

מה שהתינוק מדבר בשוק מאביו או  „-רש"י]
 [.]סוכה )נו:(.[. “מאמו...

יהבוהו   .3 אמיה  להו  אמרה  למקטליה  אפקוהו 
בניי לכו  ניהליה ואינשקיה פורתא א מרה לו 

מזבח  עקדת  אתה  אביכם  לאברהם  ואמרו 
היא  אף  מזבחות  שבעה  עקדתי  ואני  אחד 
עלתה לגג ונפלה ומתה יצתה בת קול ואמרה 

)קיג(.   תהלים  שמחה'  הבנים  ]גיטין  'אם 
 [. )נז:(

ואין האשה   .4 בנו בנזיר  מתני' האיש מדיר את 
מדרת את בנה בנזיר כיצד גילח או שגילחוהו  

מיחה   לו  קרוביו  היתה  קרוביו  שמיחו  או 
בהמה מופרשת החטאת תמות והעולה תקרב 
ליום   ונאכלין  שלמים  יקרבו  ושלמים  עולה 
סתומין  לו מעות  היו  טעונין לחם  ואינן  אחד 
יפלו לנדבה מעות מפורשים דמי חטאת ילכו  
עולה   דמי  מועלין  ולא  נהנין  לא  המלח  לים 
יביאו   שלמים  דמי  בהן  ומועלין  עולה  יביאו 

ונאכלין ליום אחד ואינן טעונין לחם:    שלמים
ר'   טעמא  מאי  לא  אשה  אבל  אין  איש  גמ' 
יוסי ברבי   ורבי  יוחנן אמר הלכה היא בנזיר 
חנינא אמר ריש לקיש כדי לחנכו במצות אי 
הכי אפי' אשה נמי קסבר איש חייב לחנך בנו  
בנה   את  לחנך  חייבת  האשה  ואין  במצות 

בנ  היא  הלכה  דאמר  יוחנן  לרבי  זיר  בשלמא 
אמטו להכי בנו אין בתו לא אלא לריש לקיש  
אינו   בתו  לחנכו  חייב  בנו  קסבר  בתו  אפילו 
חייב לחנכה בשלמא לרבי יוחנן דאמר הלכה  
לא  בנדרים  אין  בנזירות  אהכי  בנזיר  היא 
לא   נמי  נדרים  אפילו  לקיש  לריש  אלא 
מיבעיא קאמר לא מיבעיא בנדרים דלית ליה 

דאית בנזירות  אפילו  אלא  ניוול    ניוול  ליה 
יוחנן  לרבי  בשלמא  לחנכו  חייב  הכי  אפילו 
דאמר הלכה היא בנזיר היינו דקתני מיחה או  
חנינא  בר'  יוסי  לרבי  אלא  קרוביו  שמיחוהו 
אמר ריש לקיש כל כמיניהון קרובים דאמרין  
ליה לא תיגמריה מצות קסבר כל חינוך דלא  
יוחנן  לרבי  בשלמא  ליה  ניחא  לא  חשיב 

בנז היא  הלכה  מגלח דאמר  הכי  משום  יר 
אמר  חנינא  בר'  יוסי  לר'  אלא  הקפה  ועביד 
הקפה   קעביד  הא  במצות  לחנכו  כדי  ר"ל 
וחינוך  מדרבנן  הראש  כל  הקפת  קסבר 
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מדרבנן ואתי חינוך דרבנן ודחי הקפה דרבנן  
בנזיר   היא  הלכה  דאמר  יוחנן  לרבי  בשלמא 
אהכי מגלח מייתי קרבן אלא לרבי יוסי ברבי  

כדי לחנכו במצות הא   חנינא אמר ריש לקיש
בעזרה  חולין  קסבר  לעזרה  חולין  מייתי  קא 

 [. כט.(-]נזיר )כח:לאו דאורייתא 
שהית'   .5 צניעות  בשכר  עיניו  מצדיק  יגרע  לא 

ובשכר  שאול  ממנה  ויצא  זכתה  ברחל  בה 
ממנו  ויצאת  זכה  בשאול  בו  שהיה  צניעות 

 [. ]מגילה )יג:(אסתר 
לבניו   .6 פוסק  לאדם  גדולה  פוסק  כשהקב"ה 

שנאמר   לבני הדורות  כל  סוף  עד  בניו 
ואם הגיס דעתו  )וגו'(  ויגבהו  ויושיבם לנצח 
בזקים   אסורים  ואם  שנאמר  משפילו  הקב"ה 

 .]מגילה )יג:([וגו' 
]שבת הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו   .7

 [.  )י:( 
  

 יחסה אליו
מת .1 גמלתו  -והלכתא:  בר    -מותר,  מר  אסור. 

דלמ אסור,  נמי  מת  אפילו  אמר:  אשי  א  רב 
עובדא   הוה  ומינסבא.  ואזלא  ליה  קטלה 
דלא   הואי,  שוטה  ההיא  היא,  ולא  וחנקתיה. 

 עבדי נשי דחנקן בנייהו. ]כתובות )ס:([
לשבעה  .2 מתחרטת  בו  שמחים  שהכל  זכר 

 [. נדה )לא:(]
מילה לשמונה שלא יהיו כולם שמחים ואביו   .3

 [.נדה )לא:(ואמו עצבים ]
4. [ בן  על  כאם  רחמנות  אליהו אין  מדרש 

 [. )מב,א(
בשכרה,  .5 בנים  לה  שינתן  הצער  הוא  כדאי 

נפקדת  עקרה  היתה       שאם    
 ([. ]במדבר"ר )ט,לא

דיולדת,   .6 יומא  עד  דאתעברת  יומא  מן  אתתא 
ליהוי   אי  דילה  ילודא  אלא  בפומא  לה  לית 

 [. זהר )ג,מב:( זכר ]
כל זמן שאין לאשה בן, אין לה במה לתלות   .7

[ ותנחומא סרחונה  )ל,כג(,  רש"י בראשית 
 [. , ב"ר )עג,ד(ויצא יט

תשחורת   .8 בן  לה  שהיתה  אחת  באשה  מעשה 
שנשרו  עד  בלילות  עליו  בוכה  והיתה  ומת, 

 [.איכ"ר )ב,יט(ריסי עיניה ]
]במסכת  .9 כדאיתא  איתתא,  דההיא  מעשה 

מו"ק )כז:([...מעשה באשה אחת שהיו לה ז'  
ואמרו לה  בוכה  והיתה  ומת אחד מהם  בנים 
ולא   אחר  בן  ימות  עוד  לאו  ואם  תבכי  אל 
כולם  עד שמתו  וכן עשתה  ומת אחר  שתקה 
והיא אחרי כן )=מתה( מחמת שנתאוננה על  
מידותיו )=של הקב"ה(...]מס' קידושין )פ:(  

 תד"ה כי[. *** גם במידותיה הרעות
ואפיקתיה  .10 איתתא  בההיא  עובדא  ההוא 

עם   עבירה  לעשות  מת  בחזקת  חי  לתינוק 
עשרה   לקוברו...והוציאוה  עימה  ההולך 

במיטה, וקלקלו    אנשים  מתה  שהיא  בחזקת 
עימה ואשת איש היתה ] קידושין )פ:( רש"י 
ומתפתה  לנואפת  להעביר  ורבנן[. ***  ד"ה 

 לזנות
אחד, „ .11 ננס  בן  וילדה  אחת  אשה  שם  היתה 

ליפארוס   מקרו   בנה  את  קוראת  והיתה 

בעיניך   אם  לה:  בקומה(...אמרו  )=ארוך 
ננס   אלא  בעינינו  אינו  ליפארוס  מקרו 

 [. ש"ר פ"ב פס' טו ג'שה]“שבננסים...
מרבנן  .12 צורבא  האי  נקיטינן,  יוסף:  רב  אמר 

מיעני   דמיעני!    -לא  חזינן  קא  אם    -והא 
מיהדר.  לא  אפתחא  אהדורי  דמיעני,  איתא 

  -אמר לה רבי חייא לדביתהו: כי אתי עניא  
אקדימי ליה ריפתא, כי היכי דלקדמו לבניך. 

להו?    - לייטת  קא  מילט  ליה:  אמר    -אמרה 
א כתיב כי בגלל הדבר הזה, ותנא לה: קרא ק

דבי רבי ישמעאל: גלגל הוא שחוזר בעולם, 
אומר: ברבי  גמליאל  רבן  יג-תניא   -דברים 

רחמים   לך  על „-רש"י]ונתן  שתרחם 
על   .[“הבריות המרחם  כל  והרבך  ורחמך 

וכל    -הבריות   השמים,  מן  עליו  מרחמין 
הבריות   על  מרחם  עליו  -שאינו  מרחמין  אין 

השמים.   יבקהל-מן  תחשך    -ת  לא  אשר  עד 
והאור   פדחת    -השמש  המצח,  „-רש"י]זו 

הפרצוף מכל  יותר  ומצהיר  חלק    .[ “שהוא 
אדם„-רש"י]והחוטם   פני  תואר  , .[“שהוא 

כדכתיב נר אלהים  „  -רש"י]זו נשמה  -והירח
כ( )משלי  אדם  והכוכבים  .[“נשמת  אלו    -, 

העבים  .[“לחיים„  -רש"י]הלסתות   ושבו   ,
י„-רש"י] עינים  המאור,  חשכת  ויכסה  בא 

תשות   מחמת  בזקנותו  בבכיה  שירבה  אחר 
עליו. רבות  וצרות  הגשם  .[“כח,  זו    -אחר 

הבכי.   אחר  שהולך  אדם,  של  עיניו  מאור 
  -אמר שמואל: האי דמעתא, עד ארבעין שנין 

ואילך   מכאן  רב    -הדרא,  ואמר  הדרא.  לא 
שנין ארבעין  עד  כוחלא,  האי  מרווח -נחמן: 

עינים„-רש"י] ואילך    ,.[“מאור   -מכאן 
כחלא בעיניו, כמכחול „-רש"י]אפילו מליא  

דגירדאי  .[  “גדול כובד „-רש"י]כאביסנא 
אינשובל"ש גרדיים,  שעליו  -של  הנול  חלק 

האריג   -רש"י]אוקומי  -.[“בלעז-נכרך 
ממה  „ יותר  יחשיך  שלא  מוקים  המאור 

מוקים, ארווחי לא מרווח. מאי קא .[  “שהוא
לן   אפי„  -רש"י]משמע  דאמר  לו  בהא 

-רש"י]דכמה דאלים    -.[“כאביסנא דגרדאי
מכניס  „  -רש"י]מכוחלא    .[“עב„ עץ שהוא 

 .[ “בשפופרת ונותן בעיניו, וקורין לו מכחול
טפי מעלי. רבי חנינא שכיבא ליה ברתיה, לא  
דביתהו:   ליה  אמרה  עלה.  בכי  קא  הוה 

אמר לה: תרתי, -תרנגולתא אפיקת מביתך?  
ועיורון   שיכול בנים„-רש"י] תכלא ועיורא?  

יוחנן   .[“הדמעה רבי  דאמר  הא  כי  לה  סבר 
הן,   דמעות  בן קצרתה: שש  יוסי  רבי  משום 
בכי  ושל  עשן  של  רעות.  ושלש  יפות  שלש 

וצרה „-רש"י] אבל  ]שבת  .[.  “מתוך 
   .קנא:([

13. [ הקטן  בבנה  לשון  „-רש"יהמסוללת 
.[ והערה בה...הכל מודין בבן תשע “פריצות

פחו ביאה  שביאתו  אחד  ויום  מבן שנים  ת 
שמנה שאין ביאתו ביאה. לא נחלקו אלא בבן 
ראשונים  מדורות  גמרינן  דב"ש  שמנה 

[  “שהיו מולידין בני שמנה  שנה...„-רש"י]
גמרינן   לא  סברי   הלל  ]סנהדרין  ובית 

 .  )סג:([
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לבונה   .14 של  קורט  אותו  משקין  ליהרג  היוצא 
בכוס של יין כדי שתטרף דעתו, שנאמר 'תנו  

למרי   ויין  לאובד  נשים  שכר  ותניא  נפש' 
ומביאות   מתנדבות  היו  שבירושלים  יקרות 

 ([. סנהדרין )סג:אותן ]
כפה   .15 מכרה  אחת  פעם  לי  היתה  זקינה  אמא 

תנא  היום  קידוש  לי  והביאה  שבראשה 
כשמת  יין  גרבי  מאות  ג'  לו  הניחה  כשמתה 
יין  גרבי  אלפים  שלשת  לבניו  הניח    הוא 

 ([. ]מגילה )כז:
יו .16 מהן  אחת  כשהיתה  המבול,  ביום  דור  לדת 

לחתוך   צור  לי  הבא  לבנה  אומרת  היתה 
 .  ]ב"ר )לו,א([טבורך 

 
 תלותה בו 

שנשא   .1 בן...כיוון  לה  שהיה  לאלמנה  משל 
מזדקיק   את  דלית  ידענא  אימיה  אמרה  אשה 
לי כמה דהוית לקדמאי,      אלא    דכיר לי  

 [. ]מ"ת )קז,טו(
ומרה   .2 לידא  חוטרא         בעינא         

 . ([]כתובות )סד:לקבורה 
ביום   .3 יולדת  מהן  אחת  כשהיתה  המבול,  דור 

לחתוך  צור  לי  הבא  לבנה  אומרת  היתה 
 .  ]ב"ר )לו,א([טבורך 

 
 

 אב-בת
 יחסה 

תפסה          .1 דאבוה  מנהגא  חכם  תלמיד  בת 
 [. ]כל"ר א

גדול   .2 כהן  מבת  שואלת  מלך  ]תענית  בת 
 [.)לא:(

ותקרא   .3 אביה,  כבוד  על  שחסתה  ע"י  צעירה 
]ב"ק ל תצורם  שמו בן עמי: אמר הכתוב: א

 . )לח:(, ב"ר  )א,יד([
עמי",   .4 "בן  נקיה:  בלשון  קראתו  צעירה     

משה   בימי  שכר  )נא,יד(,  קבלה  ]ב"ר 
 [.רש"י/וירא )יט,לז(

אביה   .5 את  להפריש  התרפים,  את  גנבה  רחל 
 [. ]ב"ר )עד,ד(מע"ז 

סניא   .6 הבעל  לכלתיה...בת  סניא  חמותיה 
 [. ]יבמות )קיז:(לאשת אביה 

זו אשת אב.  בניך ובנותיך נתוני .7 ם לעם אחר 
 [.]ברכות )נו.(

גוצא  .8 איניש  הונא  רב  בריה  רבה  איכלל  כי 
הוה גנא אפוריא אתיין בנתיה וכלתיה שלחן 
בשיראי   דאיטום  עד  עליה  מנייהו  ושדיין 
שמע רב ואיקפד אמר מאי טעמא לא אמרת 

 [.]מגילה )כז:(לי כי ברכתיך 
מעשה במרים בת בלגה שהמירה דתה והלכה  .9

דיוט אחד ממלכי יוונים כשנכנסו  ונשאה לסר
על  בסנדלה  מבעטת  היתה  להיכל  יוונים 

[ לוקוס  ואמרה  זאב „-רש"יהמזבח  הוא 
יווני מכלה “בלשון  אתה  מתי  עד  לוקוס   ].

בדבר   חכמים  ישראל...וכששמעו  של  ממונן 
משמרתו   אומרים  טבעתה...ויש  את  קבעו 
ליה   קנסינן  ברתיה  משום  לבוא...  שוהא 

אין, כדאמרי אנשי שותא  לדידיה? אמר אביי  

דאימיה    או  דאבוה  או  בשוקא  דינוקא 
מה שהתינוק מדבר בשוק מאביו או  „-רש"י]

 ([. ]סוכה )נו:.[ “מאמו...
 

 ירושתה
 [. ]שבת )קטז:(.  במקום ברא ברתא לא תירות 1
לבת    .2 קודמין  בן  של  ירכו  יוצאי  ]ב"ב כל 

 [. )קטו.(
האב       .1 מיתת  לאחר  אלא  ניזונות  אינן    הבנות 

 [.]כתובות )מט.(
ישאלו על   .2 והבנים  יזונו  מועטין הבנות  נכסים 

 [.]ב"ב )קלט:(הפתחים 
נוטלת   .3 אחין  מנכסי  הניזונית  בת  אומר  רבי 

נכסים   עישור  נוטלת  נכסים...ראשונה  עישור 
ששיירה   במה  שלישית  ששיירה,  במה  שניה 

 [. ]נדרים )לט:(וחוזרות וחולקות בשווה 
 נדריה 

ויום . 1 עשרה  שתים  קיימין   בת  נדריה  אחד 
 [. ]נדה )מה:(

 
 שבח נעורים

לאביה   . 1 נעוריה  שבח  )מ:(,  כל  ]כתובות 
 [. )מו:(

 
 ההבדלים בין איש לאשה 

1. [ יודע  אתה  אין  יודעות  שהנשים  ת"ב מה 
 [. מקץ ו'

מחליפין מלאכת אנשים לנשים ומלאכת נשים   .2
 [. סוטה )יא.(לאנשים ]

של     .3 דולים    מנהגו  אנשים   עולם   
 [.אדר"ן כ'ות ]משקונשים  

והאשה   .4 מגולה,  ראשו  יוצא  איש  מה  מפני 
 [.ב"ר )יז,יג(ראשה מכוסה ]

זה  .5 איש?  ולא  ערב  קולה  אשה  מה  מפני 
 ([.נדה )לא.ממקום שנברא ]

את  .6 מפרנסין  ואח"כ  היתומה  את  מפרנסין 
 ([.כתובות )סז:היתום ]

באורייתא...את   .7 דעסקי  הבנים  את  לזון  מצוה 
 . :([ב"ב )קמאהבנות דלא ליתזלו ]

לפתחי   .8 השכימו  לעבדיו  שאמר  למלך  משל 
למי   משבח  למי  ואנשים  נשים  ומצא  השכים 

 [. חגיגה )יב:(שאין דרכו להשכים ]
מבאיש   .9 יותר  באשה  יתירה  בינה  הקב"ה  נתן 

 . נדה )מה:([]
10. [ מבפנים  יצרה  וזה  מבחוץ  יצרו  כתובות זה 

 [. )סד:(
11. [ באיש   והנקבה  באשה  נתלה  תזריע זכר  ת' 

 [.ג'
 . ב"ב )נח.([ם כקוף בפני אדם ]חוה בפני אד .12
לא  .13 אלה  בכל  ואשה  מצאתי  מאלף  אחד  אדם 

 [.קהלת )ז,כח(מצאתי ]
אברהם מגייר את האנשים...ושרה את הנשים  .14

 ([.ב"ר )לט,כא]
מסרחת  .15 אינה  ואדמה  מאדמה  נברא  אדם 

 [. ב"ר )יז,יג(לעולם, חוה נבראת מעצם ]
הנשים  .16 היו  ממצרים(  )שיצאו  הדור  אותו 

שהאנ  מה  ]גודרות  פורצים  ז',  שים  פנחס  ת' 
 [.במ"ר )כא,יא(



 101 

נדה  איש מקבל פיוס ואין אשה מקבלת פיוס ] .17
 ([.)לא:

איש    .18 במקום  לדבר  לאשה  רשות  אין 
 ([.ספרי/שופטים )כב,טז]

האיש    .19 לפני  )סימניה(  לבוא  ממהרת  אשה 
 ([. נדה )מז: ]

האיש    .20 מן  יותר  באורחים  עיניה  צרה  אשה 
 ([.ספרי/שלח )טו,כא(, ב"מ )פז.]

לכבש אי .21 דרכה  אין  ואישה  לכבוש  דרכו  ש 
 [.יבמות )סה.(, קידושין )לה.(]

יתיר   .22 מינה  זוהמא  לאתפרשא  קשיא  אתתא 
 [. זהר )א,קכו:(מגברא ]

כל זמן שהאיש והאשה בבחרותם, ערך האיש  .23
אבל   האשה,  מערך  כפול  להיות  קרוב 

[ לאיש  קרובה  פס"ז  משהזקינו...עבודתה 
 [. בחוקתי )כז,ז( וע' ערכין )יט.(

תר דאשתכח דכר ונוקבא, לית שבחא אלא  בא .24
 ([. זהר )ב,לחלדכורא ]

25. [ איש  מרובה משל  כתובות  בושתה של אשה 
 . )סז:([

בלשון רכה אמור ראשי דברים לנשים, ותגיד   .26
קשים   דברים  עמהם,  ותדקדק  ישראל  לבני 

 [. מכילתא יתרו ורש"י שם )יט,ג(כגידין ]
זילותא   .27 שרינא תיגרא באיתתא ברישא משום 

 [. ק.(יבמות )]
רוצה   .28 האשה  לישא  רוצה  משהאיש  יותר 

 [. יבמות )קיג:(להנשא ]
לנשים  .29 ימסרו  ואל  תורה  דברי  ישרפו 

 [. ירושלמי סוטה )ג,ד(]
כתובות  שהנשים ממהרות למות מן האנשים ] .30

 [.)נב.( תד"ה רצה, ע"פ הירושלמי
הזכר  .31 משני  פחות  נדרים  לעונת  הנקיבה  ושני 

ברוב   האיש   מחיי  קצרים  חייהן  להיות 
וכן ] )מה:(  נדה  עמ"ס  רמב"ם/פהמ"ש 

והרשב"א  )כא,ד(  ראב"ע/ויקרא  כתב 
 [. )שם( חולק

בלידה  .32 מסתכנת  פעמים  דרוב  משום  שמא 
 [.   מס' כתובות )פג:(, תד"ה מיתה שכיחא]

שהאשה                                                                .33 אלא...לעדות  כשר  עד  מפי  עד  אין 
 [. קמה:( ) תשבכשרה לה ]

34. [ ומלכתא  בית  „-רש"ימלכא  מלכי 
יאי  “חשמונאי גדיא  אמר  מלכא  יתבי  הוו   ].

הכבש„-רש"י] מן  לאכול  יותר  טוב  .[  “גדי 
מוכח   מאן  אמרו  יאי  אימרא  אמרה  ומלכתא 

]פסחים כהן גדול דקא מסיק קרבנות כל יומא  
 [.)נז.(

אין מעכבין את התינוקות מלתקוע: הא נשים  .35
ק והתני...לא  ר"י  מעכבין  הא  ר"י  הא  שיא 

 ([.ר"ה )לג.ור"ש ]
דדרכו של איש לעשות מלחמה ואין דרכה של  .36

אשה לעשות מלחמה...דדרכו של איש ליבדק  
 [.  קידושין )ב:(ואין דרכה של אשה ליבדק ]

והקמיצות   .37 וההגשות  והתנופות  הסמיכות 
וההזאות  והקבלות  והמליקות  וההקטרות 

ה  נוהגים באנשים ולא בנשים חוץ ממנחת סוט
 [.קידושין )לו.(ונזירה שהן מניפות ]

אורח   .38 דלאו  עברי  עבד  קונין  וגר  אשה  ואין 
[ עמה„-רש"יארעא  מתייחד  .[...  “שהוא 

את   קונה  אשה  דתניא   כרשב"ג  דלא  נימא 
רשב"ג   העבדים  את  קונה  ואינה  השפחות 
תימא  אפילו  העבדים.  את  קונה  אף  אומר 
רשב"ג ולא קשיא כאן בעבד עברי כאן בעבד  

] כנעני לה  צניע  עברי   עבד  מוחזק „-רש"י. 
צנוע הוא בעיניה שאם יקלקלו יחד לא יתפאר 

לקנותו אסור  הלכך  הדבר  עבד  “לגלות   ].
[ לה  פריץ  להפקיר „-רש"יכנעני  היא  ויראה 

 ([. ב"מ )עא..[ ]“את עצמה
באנשים   .39 נוהגת  שוא  בטוי...שבועת  שבועת 

ולא  באנשים  נוהגת  העדות  ובנשים...שבועת 
 [. ת )כט:(שבועובנשים ]

משובחת   .40 בנשים  לבדוק  המרבה  היד  כל 
ומאי   נשים  שנא  מאי  גמ':  תקצץ.  ובאנשים 
נינהו  הרגשה  בנות  לאו  נשים  אנשים?  שנא 
תקצץ.   נינהו  הרגשה  דבני  אנשים  משובחות 

 [. ]נדה )יג.(
האשה  .41 ואין  בנזיר  בנו  את  מדיר  האיש  מתני' 

מדרת את בנה בנזיר כיצד גילח או שגילחוהו  
מיחה לו    קרוביו  היתה  קרוביו  שמיחו  או 

תקרב  והעולה  תמות  החטאת  מופרשת  בהמה 
ליום  ונאכלין  שלמים  יקרבו  ושלמים  עולה 
סתומין   מעות  לו  היו  לחם  טעונין  ואינן  אחד 
ילכו  חטאת  דמי  מפורשים  מעות  לנדבה  יפלו 
עולה   דמי  מועלין  ולא  נהנין  לא  המלח  לים 
יביאו   שלמים  דמי  בהן  ומועלין  עולה  יביאו 

ם ונאכלין ליום אחד ואינן טעונין לחם: שלמי
גמ' איש אין אבל אשה לא מאי טעמא ר' יוחנן  
חנינא  ברבי  יוסי  ורבי  בנזיר  היא  הלכה  אמר 
הכי  אי  במצות  לחנכו  כדי  לקיש  ריש  אמר 
בנו   לחנך  חייב  איש  קסבר  נמי  אשה  אפי' 
בנה   את  לחנך  חייבת  האשה  ואין  במצות 

ב היא  הלכה  דאמר  יוחנן  לרבי  נזיר  בשלמא 
אמטו להכי בנו אין בתו לא אלא לריש לקיש  
אינו   בתו  לחנכו  חייב  בנו  קסבר  בתו  אפילו 
יוחנן דאמר הלכה   חייב לחנכה בשלמא לרבי 
היא בנזיר אהכי בנזירות אין בנדרים לא אלא 
מיבעיא   לא  נמי  נדרים  אפילו  לקיש  לריש 
ניוול   ליה  דלית  בנדרים  מיבעיא  לא  קאמר 

דאי בנזירות  אפילו  אפילו  אלא  ניוול  ליה  ת 
דאמר  יוחנן  לרבי  בשלמא  לחנכו  חייב  הכי 
או  מיחה  דקתני  היינו  בנזיר  היא  הלכה 
חנינא   בר'  יוסי  לרבי  אלא  קרוביו  שמיחוהו 
אמר ריש לקיש כל כמיניהון קרובים דאמרין 
דלא   חינוך  כל  מצות קסבר  תיגמריה  לא  ליה 
חשיב לא ניחא ליה בשלמא לרבי יוחנן דאמר 

בנ  היא  ועביד  הלכה  מגלח  הכי  משום  זיר 
הקפה אלא לר' יוסי בר' חנינא אמר ר"ל כדי  
הקפת   קסבר  הקפה  קעביד  הא  במצות  לחנכו 
כל הראש מדרבנן וחינוך מדרבנן ואתי חינוך 
יוחנן  לרבי  בשלמא  דרבנן  הקפה  ודחי  דרבנן 
מייתי   מגלח  אהכי  בנזיר  היא  הלכה  דאמר 
ריש  אמר  חנינא  ברבי  יוסי  לרבי  אלא  קרבן 

חולין  לקי מייתי  קא  הא  במצות  לחנכו  כדי  ש 
דאורייתא   לאו  בעזרה  חולין  קסבר  לעזרה 

 [. כט.(-נזיר )כח:]
ואין  .42 ופורם  פורע  האיש  לאשה  איש  בין  מה 

בנו   את  מדיר  האיש  ופורמת  פורעת  האשה 



 102 

האיש   בנזיר  בנה  מדרת  האשה  ואין  בנזיר 
נזירות אביו ואין האשה מגלחת על  מגלח על 

דש את בתו ואין האשה נזירות אביה האיש מק
ואין  בתו  את  מוכר  האיש  בתה  את  מקדשת 
האשה מוכרת את בתה האיש נסקל ערום ואין  
האשה נסקלת ערומה האיש נתלה ואין האשה  
האשה  ואין  בגניבתו  נמכר  האיש  נתלית 

 [. סוטה )כג.(נמכרת בגניבתה ]
חייבין   .43 אנשים  האב  על  הבן  מצות  כל  מתני' 

האב   מצות  וכל  פטורות  אחד ונשים  הבן  על 
עשה  מצות  וכל  חייבין  נשים  ואחד  אנשים 
פטורות   ונשים  חייבין  אנשים  גרמא  שהזמן 
וכל מצות עשה שלא הזמן גרמא אחד האנשים 
בין   וכל מצות לא תעשה  ואחד הנשים חייבין 
אחד   גרמא  הזמן  שלא  בין  גרמא  שהזמן 
תקיף   מבל  חוץ  חייבין  הנשים  ואחד  האנשים 

למתים תטמא  ובל  תשחית  כל  ובל  מאי  גמ'   :
מצות הבן על האב אילימא כל מצות דמיחייב  
והתניא   פטורות  נשים  לאבא  למיעבד  ברא 
איש אין לי אלא איש אשה מנין כשהוא אומר 
איש אמו ואביו תיראו הרי כאן שנים אמר רב 
האב  על  המוטלות  הבן  מצות  כל  ה"ק  יהודה 
פטורות   ונשים  חייבין  אנשים  לבנו  לעשות 

ה דת"ר  להא  למולו  תנינא  בבנו  חייב  אב 
ולפדותו וללמדו תורה ולהשיאו אשה וללמדו 
יהודה   רבי  במים  להשיטו  אף  וי"א  אומנות 
אומר כל שאינו מלמד את בנו אומנות מלמדו 
מלמדו   כאילו  אלא  ס"ד  ליסטות  ליסטות 
ליסטות: למולו מנלן דכתיב וימל אברהם את  
יצחק בנו והיכא דלא מהליה אבוה מיחייבי בי  

למי זכר  דינא  כל  לכם  המול  דכתיב  מהליה 
איהו   מיחייב  דינא  בי  מהליה  דלא  והיכא 
לא   אשר  זכר  וערל  דכתיב  נפשיה  למימהל 
ימול את בשר ערלתו ונכרתה איהי מנלן דלא 
מיחייבא דכתיב כאשר צוה אותו אלהים אותו  
ולא אותה אשכחן מיד לדורות מנלן תנא דבי 
אלא   אינו  צו  שנאמר  מקום  כל  ישמעאל  ר' 

ז מיד ולדורות זירוז דכתיב וצו את יהושע זירו
היום   מן  ולדורות דכתיב  מיד  ואמצהו  וחזקהו 
לפדותו:   לדורותיכם:  והלאה  ה'  צוה  אשר 
מנלן דכתיב כל בכור בניך תפדה והיכא דלא  
דכתיב   למפרקיה  איהו  מיחייב  אבוה  פרקיה 
דכתיב   מיפקדה  דלא  מנלן  ואיהי  תפדה  פדה 

א לפדות  שמצווה  כל  תפדה  עצמו תיפדה  ת 
מצווה  שאינו  וכל  אחרים  את  לפדות  מצווה 
אחרים   לפדות  מצווה  אינו  עצמו  את  לפדות 
נפשה  למיפרק  מיחייבא  דלא  מנלן  ואיהי 
מצווים   שאחרים  כל  תיפדה  תפדה  דכתיב 
שאין   וכל  עצמו  את  לפדות  מצווה  לפדותו 
מצווה לפדות את  אין  מצווים לפדותו  אחרים 

לפ מצווין  אחרים  שאין  ומנין  דותה עצמו 
ולא  בניך  תפדה  בניך  בכור  כל  קרא  דאמר 
בנותיך תנו רבנן הוא לפדות ובנו לפדות הוא  
שזה  קודמו  בנו  אומר  יהודה  רבי  לבנו  קודם 

[ בנו  מצות  וזה  אביו  על  קידושין מצותו 
 [.)כט.(

משום   .44 דידיה  גבי  אשמעינן  דאי  וצריכא  גמ' 
דלא  איתתא  אבל  ביוחסין  ליה  קים  דגברא 

אי ביוחסין  לה  קידושיה קים  ניהוו  לא  מא 
משום   דידה  גבי  אשמעינן  ואי  קידושין 
לא   אימא  איהו  אבל  ומינסבא  דייקא  דאיתתא 
איכפת ליה צריכא איתמר קידשה אביה בדרך  
וקידשה עצמה בעיר והרי היא בוגרת רב אמר  
הרי היא בוגרת לפנינו ושמואל אמר חיישינן 
ששה  בתוך  אילימא  אימת  שניהם  לקידושי 

רב   נימא  השתא בהא  לפנינו  בוגרת  היא  הרי 
נימא  בהא  ששה  לאחר  אלא  דבגרה  הוא 
אמר   והא  שניהם  לקידושי  חיישינן  שמואל 
ששה  אלא  לבגרות  נערות  בין  אין  שמואל 
יומא  חדשים בלבד לא צריכא דקדיש בההוא 
בוגרת   היא  הרי  אמר  רב  ששה  דמשלים 
בוגרת   נמי  בצפרא  בוגרת  מדהשתא  לפנינו 

דא הוא  השתא  אמר  סימנים  ושמואל  ייתי 
 [. קידושין )עט.(]

שאכל   .45 מפני  וכי  אומר  הגלילי  יוסי  רבי  תניא 
זה תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין האיטלקי  
אמרה תורה יצא לבית דין ליסקל אלא הגיעה  
שסוף   ומורה  סורר  בן  של  דעתו  לסוף  תורה 
מוצא  ואינו  למודו  ומבקש  אביו  נכסי  מגמר 
הבריות  את  ומלסטם  דרכים  לפרשת    ויוצא 
חייב   ימות  ואל  זכאי  ימות  תורה  אמרה 
שמיתתן של רשעים הנאה להם והנאה לעולם  
ויין   שינה  לעולם  ורע  להם  רע  ולצדיקים 
לצדיקים  לעולם  והנאה  להם  הנאה  לרשעים 
להם  רע  לרשעים  שקט  לעולם  ורע  להם  רע 
והנאה  להם  הנאה  ולצדיקים  לעולם  ורע 
והנאה   להם  הנאה  לרשעים  פיזור  לעולם 

ולצ לעולם לעולם  ורע  להם  רע  דיקים 
 [.  סנהדרין )עב.(]

ביתו   .46 ובני  ובניו  אשתו  שמת  חבר  רבנן  תנו 
הרי הן בחזקתן עד שיחשדו וכן חצר שמוכרין 
בה תכלת הרי היא בחזקתה עד שתיפסל: תנו 
בתו  וכן  לחבר  רבנן אשת עם הארץ שנשאת 
של עם הארץ שנשאת לחבר וכן עבדו של עם 

ן לקבל דברי  הארץ שנמכר לחבר כולן צריכי
חבירות בתחלה אבל אשת חבר שנשאת לעם  
הארץ   לעם  שנשאת  חבר  של  בתו  וכן  הארץ 
אין  הארץ  לעם  שנמכר  חבר  של  עבדו  וכן 
צריכין לקבל דברי חבירות בתחלה ר"מ אומר  
חבירות   דברי  עליהן  לקבל  צריכין  הן  אף 

 [. בכורות )ל:(לכתחלה ]
נדריה  .47 א'  ויום  שנה  עשרה  אחת  בת  מתני' 

נדריה    נבדקין א'  ויום  שנה  עשרה  שתים  בת 
שתים  בן  עשרה  שתים  כל  ובודקין  קיימין 
י"ג   בן  נבדקין  נדריו  אחד  ויום  שנה  עשרה 
שנה ויום אחד נדריו קיימין ובודקין כל שלש  
יודעין  שאמרו  אע"פ  הזה  לזמן  קודם  עשרה 
אין  הקדשנו  מי  לשם  נדרנו  מי  לשם  אנו 
הזמן   לאחר  הקדש  הקדשן  ואין  נדר  נדריהם 
מי  לשם  יודעין  אנו  אין  שאמרו  אע"פ  הזה 
והקדשן  נדר  נדרן  הקדשנו  מי  לשם  נדרנו 

 [.  נדה )מה:( הקדש ]
וכן  .48 נשים  פי  על  נבדקות  הנבדקות  כל  ת"ר 

היה רבי אליעזר מוסר לאשתו ורבי ישמעאל 
הפרק   לפני  אומר  יהודה  רבי  לאמו  מוסר 
הפרק   תוך  אותן  בודקות  נשים  הפרק  ולאחר 
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בודקות א נשים  ספקות  אין  ותן שאין משיאין 
נשים  נשים ר"ש אומר אף תוך הפרק  פי  על 
לא  אבל  להחמיר  אשה  ונאמנת  אותן  בודקות 
להקל כיצד גדולה היא שלא תמאן קטנה היא 
שלא תחלוץ אבל אין נאמנת לומר קטנה היא  
רבי   מר  אמר  שתחלוץ  היא  וגדולה  שתמאן 
נשים  הפרק  ולאחר  הפרק  לפני  אומר  יהודה 

בשלמא לפני הפרק בעי בדיקה בודקות אותן  
אלא   נינהו  שומא  הפרק  לאחר  משתכחי  דאי 
לאחר הפרק למה לי בדיקה והאמר רבא קטנה  
בדיקה  צריכה  אינה  שנותיה  לכלל  שהגיעה 
חזקה   רבא  אמר  כי  סימנין  הביאה  חזקה 
למיאון אבל לחליצה בעיא בדיקה תוך הפרק 
הפרק  תוך  קסבר  אותן  בודקות  נשים  אין 

)ד הפרק  דאיכא כלאחר  הפרק  ולאחר  מי( 
חזקה דרבא סמכינן אנשים ובדקי תוך הפרק  
ולא   אנשים  סמכינן  לא  דרבא  חזקה  דליכא 
נשים  הפרק  תוך  אף  אומר  ר"ש  נשים  בדקי 
הפרק   כלפני  הפרק  תוך  קסבר  אותן  בודקות 
הפרק   לאחר  משתכחי  דאי  בדיקה  ובעיא 
לא  אבל  להחמיר  אשה  ונאמנת  נינהו  שומא 

ל קתני  מאן  האי  רבי  להקל  אימא  איבעית  ה 
יהודה ואתוך הפרק ואיבעית אימא רבי שמעון 

[ דרבא  חזקה  ליה  ולית  הפרק  נדה ולאחר 
 ([. )מט.-)מח:(

רעה   .49 עינה  ואשה  )באורחים(  יפה  עינו  איש 
 ([.ספרי שלח )טו,כא]

ואע"ג   .50 מהימני  לא  דאוריייתא  הוה  אי  משמע 
בשחיטה   לנשים  שמאמינין  יום  בכל  דמעשה 

חלה, ולתרום  בידה    וניקור  דהוי  משום  היינו 
קודם שנעשית השחיטה הוי בידה אבל תחומין  

כלל הוי  ]פסחים   לא  דקאמר  בידה…והא 
ועבדים   בנשים  חמץ  בדיקת  גבי  )ד:([ 
הוי  דאי  משמע  בדרבנן  רבנן  דהימנוהו 

דבידו אע"ג  הימנום  לא    ,היינו  ,דאורייתא 
משום דבדיקת חמץ צריך דקדוק וטורח גדול,  

לעצל לחוש  יש  טפי ממקום  לפיכך  הנשים  ות 
אחר. וכן משמע בירושלמי דאיכא מ"ד נשים 
נאמנות בבדיקת חמץ מפני שהן עצילות   אינן 

שהוא כל  תד"ה  .  “ובודקות  )נט.(  ]עירובין 
 [.   ותחומין דרבנן

איסור   .51 של  בנושאים  להכריע  לאשה  אין 
יו"ד  ]  “אשה דעתה קלה להקל„והיתר, שכן  

 [.)קכז,ג(, הרמ"א
ל .5 לאיש  קודמת  מבית  אשה  ולהוציאה  כסות 

 [.]הוריות )ג,ז(השבי 
למלחמה   .2 ותצא  זין  כלי  אשה  תלבש  לא 

 . ספרי תצא )כב,ה(, נזיר )נט.([]
על   .2 מחזרת  אשה  ואין  אשה  על  מחזר  איש 

 [.  נדה )לא:(איש ]
 

 
 
 
 
 
 
 

 

זיווג והיחסים בזמן הנישואים ולאחריהם בין 

 איש והאשה 
 

שה מתני' האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא הא
אומר  הוא  שניהם  על  אומר  ברוקה  בן  יוחנן  רבי 
פרו  ]אלהים[  להם  ויאמר  אלהים  אותם  ויברך 
ר'   משום  אילעא  ר'  אמר  מילי  הני  מנא  גמ'  ורבו: 
הארץ  את  ומלאו  קרא  אמר  שמעון  בר'  אלעזר 
לכבש  דרכה  ואין אשה  לכבש  דרכו  איש  וכבשוה 
בר   נחמן  רב  אמר  משמע  תרתי  וכבשוה  אדרבה 

כ וכבשה  אל יצחק  אני  מהכא  אמר  יוסף  רב  תיב 
[ ורבו  פרו  קאמר  ולא  ורבה  פרה  יבמות  שדי 

 [.  )סה:(
 ([. יבמות )סב:נשא אשה ישא אשה בזקנותו ] 

וכן מצוות חכמים שלא ישב אדם בלא אשה שלא  
שלא  איש  בלא  אשה  תשב  ןלא  הרהור  לידי  יבוא 

 ([.רמב"ם הלכות אישות )טו,טזתיחשד ]
 
 

    זיווג 
 ידי אלקים הזיווג נעשה על 

 [. מו"ק )יח:(מה' אשה לאיש ] .1
זיווגו   .2 ובכתובים שאין  בנביאים  בתורה  מצינו 

 [. ב"ר סחשל איש אלא מן הקב"ה ]
3. [ השמים  מן  לו  הקנו  )לט.(, אשה  יבמות 

 .כתובות )פב:([
שאלה מטרונה את ר' יוסי בר חלפתא   לכמה  .4

ימים ברא הקב"ה את עולמו? א"ל:    לששה  
ושה? אמר לה הקב"ה ימים. ומאותו יום מה ע

היא   ודא  לו  זיווגים...אמרה  ומזווג  יושב 
אמר  כן...  לעשות  יכולה  אני  אף  אומנותיה? 
בעיניך   היא  קלה  אם  לך?  אמרתי  כך  לא  לה 
ים   כקריעת  הקב"ה  לפני  היא  קשה 
סוף...מזווגן בעל  כרחן       שלא      בטובתן 

במדבר"ר  ] רפ"ח,  ויק"ר    )סח,ד(,  ב"ר 
בר"ר )כב,ז(, ת' וישלח י',  )ג,ד(, ועי' במד

 [.ת"ב בראשית ב', במדבר יח'
בא וראה כמה קשה כח הזיווג יחד הקב"ה את  .5

 [.]"שוחר טוב" תהלים נטשמו על הזיווג 
6. [ סוף  ים  כקריעת  לזווגם  סנהדרין   קשה 

 [.)כב.(, זהר )ב,קע.(, ת' תשא ב'
בכל   .7 פעמים  ג'  עליהם  מכריז  הקב"ה  שלשה 

 , אשת  פלוני  לפלוני,  יום: בת  פלוני  לפלוני
 [.  מע"ת דף מז' י'שדה פלונית לפלוני ]    
עשוי       הזיווג  כי  מכריזים,  פעמים  שג'  ונראה 

בכל  פעמים  ג'  האדם  תפילות  ע"י  להשתנות 
 יום. 

[ מה'  רצון  ויפק  טוב  מצא  אשה  משלי מצא 
 ([. )יח,כב

 
 את מי אלקים מזווג למי

]תהלים   .1 בברוך...שנאמר  מתדבק  ארור  אין 
גורל      ) על  הרשע  שבט  ינוח  לא  כי  קכה,ג([ 

[ )נט,ט( הצדיקים     או       )נט,יב(  ב"ר 
 [. )ה(
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אפילו ממזר אחד בסוף העולם וממזרת אחת   .2
זה בזה  ומזווגן  בסוף העולם הקב"ה מביאן  

 [. ירו' קידושין )ג,ג(]
בסוף העולם   .3 לזו  ומזווג  מביאו מסוף העולם 

 [.ת' תשא ה']
לפום   .4 אלא  זיווגא  דבר  לית  ואורחוי  עובדוי 

 [.  זהר בראשית  צאנש ]
מעשיו   .5 לפי  אלא  לאיש אשה  לו  מזווגים  אין 

 [. סוטה )ב.(]
לא   .6 ואי  זיווגיה  ליה  יהבין  נש  בר  זכי  אי 

אחרא   ליה  ויהבין  מניה  לה  מפרישין 
 . ])לב,מז(, ב"ר )פב,טו([

כד   .7 קב"ה  קמיה  רחמי  למבעי  נש  בר  בעי 
ים  זהר דבראזדווג דלא יתדחי מקמי אחרא ]

 [. רפד
אשת עם הארץ שנישאת לחבר, וכן בתו של  .8

צריכין   לחבר...כולן  שנישאת  הארץ  עם 
לקבל דברי חברות, אבל אשת חבר שנישאת  
לעם   חבר שנישאת  בתו של  וכן  לעם הארץ 
חברות   דברי  לקבל  צריכין  הארץ...אינן 
הן   יהודה אומר אף  ר'  לכתחילה דברי ר"מ, 

לכתחילה   חברות  דברי  לקבל  "ז ]עצריכין 
       .)לט:(, בכורות )ל:(, ריש מס' כלה[

ויחידים   .9 מצליחים  רובן  נשים  נוטלין  הרבה 
 [.  במדבר"ר ט'נכשלים ]

אומר   .10 הוא  עליו  מקרובותיו,  אדם אשה  נשא 
 ([.  ב"ר )יח,העצם מעצמי ]

אין חולקין תרומה לנושא אשה שאינה הוגנת   .11
 [.  יבמות )צט: לו ]

 
 עם מי להינשא 

דאמרת   .1 השתא  רבא  לא   אמר  מחזקות  אחיות 
ולא   נכפין  ממשפחת  לא  אשה  אדם  ישא 
ממשפחת מצורעים והוא דאתחזק תלתא זימני  
מאי הוה עלה כי אתא רב יצחק בר יוסף אמר  
דמעון   בכנישתא  יוחנן  דר'  קמיה  הוה  עובדא 
ביוה"כ שחל להיות בשבת ומלה ראשונה ומת  
לכי   לה  אמר  לפניו  באה  שלישית  ומת  שניה 

זי דקשרית איסורא וסכנתא ומולי א"ל אביי ח 
ברתא   לחומה  נסבה  ואזל  אביי  עלה  סמך 
יהודה  דרב  בריה  יצחק  דרב  בריה  דאיסי 
יצחק   רב  ושכיב  דפומבדיתא  רחבא  דנסבה 
הוא   ונסבה  ושכיב  חנה  בר  בר  דרבה  בריה 
עובדא  דעביד  איכא  ומי  רבא  אמר  ושכיב 
בנפשיה כי האי והא איהו דאמר אבין דסמכא 

סמכא אבין ישנו בחזרה  יצחק סומקא לאו בר  
דפליגי   אימר  ועוד  בחזרה  אינו  סומקא  יצחק 
והתניא   אין  פליגי  מי  בנישואין  מילה  לענין 
לא  לשלישי  ומת  לשני  ומת  לראשון  ניסת 
תנשא דברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר  
לשלישי תנשא לרביעי לא תנשא בשלמא גבי  
מילה איכא משפחה דרפי דמא ואיכא משפחה  

א אלא נישואין מ"ט א"ל רב מרדכי  דקמיט דמ
משמיה   מהגרוניא  אבימי  אמר  הכי  אשי  לרב 
דרב הונא מעין גורם ורב אשי אמר מזל גורם  
אי   ומית  דאירסה  בינייהו  איכא  בינייהו  מאי 
בריה  יוסף  רב  א"ל  ומית  מדיקלא  דנפל  נמי 
דרבא לרבא בעי מיניה מרב יוסף הלכה כרבי 

בן   שמעון  כרבן  הלכה  אין  לי  גמליאל  ואמר 
סתמי  לא  א"ל  בי  אחיך  אחוכי  אין  לי  ואמר 
וסתות   ומלקיות כרבי  נישואין  ופשיט לך  היא 

בן גמליאל   יבמות ]ושור המועד כרבן שמעון 
 [. )סד:(

כד     .2 קב"ה  קמיה  רחמי  למבעי  נש  בר  בעי 
[ אחרא  מקמי  יתדחי  דלא  דברים  אזדווג  זהר 

 [. רפד
)בת     .3 המורדת  את  ויקח  )כלב(  מורד  יבא 

 . יק"ר )א,ג([]ופרעה( 
ישא    .4 זכרים?  בנים  לו  ויהיו  אדם  יעשה  מה 

 [.  נדה )ע.( אשה ההוגנת לו ]
 

 
 חיוב האלמן לישא אשה      

זוכר    .1 ראשונה    אשתו  על  אשה  נושא  אדם 
 [. ברכות )לב:(מעשה הראשונה ]

לה     .2 מנשי  קא  דלא  היא  קמייתא  אתתא 
 [. סנהדרין )פב:(]

בזקנותך     .3 אשה  ושא  בילדותך  אשה  שא 
 [.אדר"נ )ג,ו(]

אשה    .4 לך  קח  בנערותך,  בנים  לך  היו  אם 
 [.ב"ר )סא,ג(בזקנותך והעמד בנים ]

גדולים     .5 ויש לו בנים  אם מתה אשתו של אדם 
 [. ב"ר )ס,טז(לא ישא אשה עד שישיא בניו ]

כמה    .6 לו  שיש  אע"פ  אשה  בלא  לעמוד  אסור 
 [.יבמות )סא:(בנים ]

ז   .7 ואילו-הלכה  וזקנה  עקרה  אדם  ישא  נית לא 
קיים  כן  אם  אלא  לילד  ראויה  שאינה  וקטנה 
אחרת  לו אשה  או שהיתה  ורביה  פריה  מצות 
עמו  ושהתה  אשה  נשא  ממנה  ולרבות  לפרות 
ויתן  יוציא  זה  הרי  ילדה  ולא  שנים  עשר 
לא   ואם  לילד  הראויה  אשה  ישא  או  כתובה 
רצה להוציא כופין אותו ומכין אותו בשוט עד 

וה בועלה  איני  אמר  ואם  שוכן שיוציא  ריני 
בין   עמה  אתיחד  שלא  כדי  עדים  בפני  עמה 
שאמרה היא בין שאמר הוא אין שומעין אלא  
לילד  הראויה  אשה  ישא  או  יוציא 

נשים רמב"ם/"יד  ] הלכות /החזקה"/ 
 . אישות/פרק טו הלכה ז[

 
 נישואין עם ב' נשים או יותר 

יכול לעמוד באשה אחת, אלקנה   .1 אדה"ר לא 
[ בהן  ועמד  שתים  לו  בראשית אגדת  היו 

 . מט[
וישא   .2 וילך  זו  במדינה  אשה  אדם  ישא  לא 

אשה במדינה אחרת, שמא יזדווגו זה עם זה 
 ([. ]יומא )יח:ונמצא אח נושא את אחותו 

אחת   .3 נשים  שתי  לוקח  היה  אחד  המבול  דור 
[ המטה  לתשמיש  וא'  ורביה  פס"ז  לפריה 

 [.בראשית )ד,יט(, ב"ר )כג,ג(
סיב  לא תנסיב תרי )נשים(, אי נסיבת תרי, נ  .4

 [.     פסחים )קיג.( תלת ]
הראשון  .5 לאדם  לו  היה  פנים  פרצוף  דיו 

 [. עירובין )יח.(]
אחד  .6 נשים  שתי  לו  לוקח  אחד  המבול  דור 

[ המטה  לתשמיש  ואחד  ורביה  פס"ז  לפריה 
 [.בראשית )ד,יט(, ב"ר )כג,ג(
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נשים   .7 ב'  לו  שיש  לאדם  דומה?  הדבר  למה 
לו   מלקטת  ילדה  זקינה,  ואחת  ילדה  אחת 

וזק מכאן  לבנות  קרח  נמצא  שחורות,  נה 
 [. ב"ק )ס:(ומכאן ]

ממנה  .8 חשובה  אשתו,  על  אשה  שנשא  אדם 
אינה מתקנאת בה, פחותה ממנה מתקנאת בה 

 ([.ע"ז )נה.]
שאני אומר כל הנושא אשה על אשתו יוציא  .9

ויתן כתובה רבא אמר נושא אדם כמה נשים 
למיזיינינהי   ליה  דאית  והוא  אשתו  על 

 [. )סה:(-יבמות )סה.(]
]ש .10 בבית  מריבה  בבית  נשים  פסיקתא תי 

 .דר"כ תצא א'[
כל בית שיש בו אמה עבריה )ביעוד( מריבה   .11

בעולם   רוח  קורת  מוצא  ואינו  ביניהם 
 [.תדא"ר כג]

בטבריא   .12 אחת  נשים  שתי  לי  שיש  אני  כגון 
אחת   סוכות  שתי  לי  ויש  בציפורי   ואחת 
מסוכה   מהו  שאצא  בציפורי  ואחת  בטבריא 

 ([.ז.סוכה )כלסוכה ואפטר ]
כור  .13 שלשים  אחד  ליום  שלמה  לחם  ויהי 

קדירה   לציקי  אלו  אמר  יצחק  סלת...ור' 
כל   לשלמה  היו  נשים  אלף  יצחק  ר'  ואמר 
טעמא  מאי  כך  בביתה  לו  ואחת עשתה  אחת 
שמא   סבורה  וזו  היום  סועד  אצלי  סבורה  זו 

 [.ב"מ )פו:(אצלי סועד היום ]
אני   .14 שלמה  אמר  נשים'.  לו  ירבה  'לא  כתיב 

ולא לבו    ארבה  את  דכתיב...ויטו  אסור 
 [. ]סנהדרין )כא:(

הוא   .15 מרבה  אומר  נשים...ר"י  לו  ירבה  לא 
רש"א   ליבו  את  מסירות  יהיו  שלא  ובלבד 
אפילו אחת והיא מסירה...לא ירבה לו נשים  

 [.ב"מ )קטו:(אפילו כאביגיל ]
רבי  .16 אמר  מיניה  אמרה  והיא  מינה  אמר  הוא 

אמי דברים שבינו לבינה נאמנת וטעמא מאי  
היא קיימא לה ביורה כחץ הוא לא קים ליה  
איתתא   אינסיב  איזיל  איהו  אמר  כחץ  ביורה 
יוציא   ואיבדוק נפשאי אמר רבי אמי אף בזו 

 [. )סה:(-יבמות )סה.(ויתן כתובה ]
ג .17 מאה -הלכה  אפילו  נשים  כמה  אדם  נושא 

אשתו  ואין  זו  אחר  בזו  בין  אחת  בבת  בין 
שאר   ליתן  יכול  שיהיה  והוא  לעכב  יכולה 

ואינו כ ואחת  אחת  לכל  כראוי  ועונה  סות 
כל  אלא  בחצר אחת  אותן לשכון  לכוף  יכול 

                          אחת ואחת לעצמה:                                            
ד כיצד -הלכה  מנין  לפי  עונתן  היא  וכמה 

אחת  עונה  לזו  יש  נשים  לו שתי  פועל שהיו 
בשב אחת  עונה  לזו  ויש  ד'  בשבת  לו  היו  ת 

אחת   פעם  מהן  אחת  כל  עונת  נמצאת  נשים 
בשתי שבתות וכן אם היה מלח ויש לו ארבע  
אחת  פעם  מהן  אחת  כל  עונת  תהיה  נשים 
ישא   שלא  חכמים  צוו  לפיכך  שנים  בשתי 
לו  שיש  אע"פ  נשים  ארבע  על  יותר  אדם 
אחת  פעם  עונה  להן  כדי שתגיע  הרבה  ממון 

 בחדש:  
ה שתאמ-הלכה  אשתו  את  לאחרים  המדיר  ר 

מדברי   לו  שאמרה  מה  או  לה  שאמר  מה 
שחוק וקלות ראש שמדבר אדם עם אשתו על  

עסקי תשמיש הרי זה יוציא ויתן כתובה שאין 
דברי   לאחרים  ולומר  פניה  להעיז  יכולה  זו 
בשעת  פועלת  שתהיה  הדירה  אם  וכן  קלון 
שהדירה  או  תתעבר  שלא  כדי  תשמיש 
בהן  שאין  ודברים  שוטים  מעשה  שתעשה 

 אלא כשטות הרי זה יוציא ויתן כתובה:  ממש
ו המטה    -הלכה  מתשמיש  אשתו  את  המדיר 

שבת אחת ממתינין לו יתר על כן יוציא ויתן 
כתובה או יפר נדרו ואפילו היה מלח שעונתו 
ציערה   הרי  שנדר  שכיון  חדשים  לששה 
ונתיאשה וכיצד מדירה אם אמר לה תשמישי 
אסור עליך או שנשבע שלא ישמש מטתו לא  
נדר כלום ואם נשבע נשבע לשוא מפני שהוא  
משועבד לה אמר לה הנאת תשמישך אסורה  
עלי הרי זה נדר ואסור לשמש שאין מאכילין 

 את האדם דבר האסור לו:  
ז מעונתה -הלכה  אשתו  למנוע  לאדם  אסור 

תעשה  בלא  עבר  לצערה  כדי  מנע  ואם 
לא   ועונתה  כסותה  שארה  שנאמר  שבתורה 

כ תשש  או  חלה  ואם  יכול  יגרע  ואינו  חו 
לבעול ימתין ששה חדשים שמא יבריא שאין  
ממנה  יטול  או  ואח"כ  מזו  גדולה  עונה  לך 

 רשות או יוציא ויתן כתובה:  
טו זן -הלכה  הריני  ואמר  אשתו  על  המורד 

ששנאתיה  מפני  עליה  בא  איני  אבל  ומפרנס 
מוסיפין לה על כתובתה משקל שש ושלשים 

ו וישב  ושבת  בכל שבת  כסף  לא שעורה של 
ואע"פ   לישב  היא  שתרצה  זמן  כל  ישמש 
שכתובתה הולכת ונוספת הרי הוא עובר בלא  
ישלחה  שנאה  שאם  יגרע  לא  שנאמר  תעשה 
אבל לענות אסור ולמה לא ילקה על לאו זה  

 מפני שאין בו מעשה:  
טז הוא  -הלכה  דין  לבית  שבאו  ואשתו  איש 

אומר זו מורדת מתשמיש והיא אומרת לא כי  
כל הארץ כדרך  טענה    אלא  אם  וכן  עמו  אני 

היא ואמרה שהוא מורד מתשמיש והוא אומר  
לא כי אלא כדרך כל הארץ אני עמה מחרימין  
בתחלה על מי שהוא מורד ולא יודה בבית דין  
ואח"כ אם לא הודו אומרין להם התיחדו בפני  
מן  מבקשין  טוענין  הם  ועדיין  נתיחדו  עדים 
אבל  הדיין  כח  כפי  פשרה  ועושין  הנטען 

שאסור   לבעול לפי  אפשר  אי  אדם  בני  בפני 
 לבעול בפניה כל בריה: 

טו א-פרק  בעלה -הלכה  את  שהרשת  האשה 
מותר   זה  הרי  עונתה  שימנע  הנישואין  אחר 
בד"א בשהיו לו בנים שכבר קיים מצות פריה  
בכל   לבעול  חייב  קיים  לא  אם  אבל  ורביה 
מצות   שהיא  מפני  בנים  לו  שיהיו  עד  עונה 

פרו תורה שנאמר  -הלכה בורבו:    עשה של 
האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשה  
שבע   מבן  זו  במצוה  נתחייב  האיש  ואימתי 
נשא   ולא  שנה  עשרים  שעברו  וכיון  עשרה 
ואם  עשה  מצות  ומבטל  עובר  זה  הרי  אשה 
מתירא  והיה  בה  וטרוד  בתורה  עוסק  היה 
ויבטל   יטרח במזונות  מלישא אשה כדי שלא 

להתאחר מותר  זה  הרי  התורה  שהעוסק   מן 
בגמרא   שכן  וכל  המצוה  מן  פטור  במצוה 

 תורה: 
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ג תמיד  -הלכה  בתורה  נפשו  שחשקה  מי 
ולא  ימיו  כל  בה  ודבק  עזאי  כבן  בה  ושוגה 
נשא אשה אין בידו עון והוא שלא יהיה יצרו  
יצרו מתגבר עליו   מתגבר עליו אבל אם היה 
שמא   בנים  לו  היו  ואפילו  אשה  לישא  חייב 

 יבוא לידי הרהור:  
כמה בנים יהיו לאיש ותתקיים מצוה  -ד  הלכה

זו בידו זכר ונקבה שנאמר זכר ונקבה בראם 
לא  אילונית  הבת  שהיתה  או  סריס  הבן  היה 

 קיים מצוה זו:  
זה -הלכה ה בנים הרי  והניחו  ומתו  לו  נולדו 

הם   הרי  בנים  בני  ורביה  פריה  מצות  קיים 
ונקבה  זכר  הבנים  בני  בשהיו  בד"א  כבנים 

נקבה אעפ"י שהזכר בן בתו  והיו באים מזכר ו
הן   בניו  משני  והם  הואיל  בנו  בת  והנקבה 
אם   אבל  ורביה  פריה  מצות  קיים  הרי  באים 
זכר  מהן  אחד  והניח  ומתו  ובת  בן  לו  היו 

 ונקבה עדיין לא קיים המצוה: 
היו לו בנים בגיותו ונתגייר הוא והם  -הלכה ו

הרי זה קיים מצוה זו היו לו בנים והוא עבד  
הו פריה  ונשתחרר  מצות  קיים  לא  והם  א 

שהעבד   שנשתחרר  אחר  שיוליד  עד  ורביה 
 אין לו יחוס:  

ז ואילונית -הלכה  וזקנה  לא ישא אדם עקרה 
קיים  כן  אם  אלא  לילד  ראויה  וקטנה שאינה 
מצות פריה ורביה או שהיתה לו אשה אחרת 
לפרות ולרבות ממנה נשא אשה ושהתה עמו 
ויתן  יוציא  זה  הרי  ילדה  ולא  שנים   עשר 
לא   ואם  לילד  הראויה  אשה  ישא  או  כתובה 
רצה להוציא כופין אותו ומכין אותו בשוט עד 
שוכן  והריני  בועלה  איני  אמר  ואם  שיוציא 
בין   עמה  אתיחד  שלא  כדי  עדים  בפני  עמה 
שאמרה היא בין שאמר הוא אין שומעין אלא  
לילד:  הראויה  אשה  ישא  או  יוציא 

נשים/הלכות  החזקה"/  רמב"ם/"יד  ]
ז, טו, טז, פרק טו  -פרק יד/הלכות ג  אישות/

 [.   ז-הלכות א
 

 
 ב' דעות או יותר: 

במטה   .2 דעות  ארבע  גרושה  שנשא  גרוש 
 [. פסחים )קיב.(...אפילו באלמנה ]

אחת   .3 נשים,  שתי  לו  לוקח  אחד  המבול,  דור 
[ המטה  לתשמיש  ואחת  ורביה  פס"ז  לפריה 

 [.בראשית )ד,יט(, ב"ר )כג,ג(
בהדי בעלה   אתתא לא אתיישיבת כדקא יאות .4

 [.   זהר )ב,קב(תניינא ]
לה   .5 מנשי  קא  דלא  היא  קמייתא   אתתא 

 [. סנהדרין )פב:(]
 

 כיצד מתרחש זיווגו של האדם
דבר   .3 ואורחוי  עובדוי  לפום  אלא  זיווגא  לית 

 [.  זהר בראשית  צאנש ]
מעשיו   .4 לפי  אלא  לאיש אשה  לו  מזווגים  אין 

 [. סוטה )ב.(]
ואין .5 עומד,  העולם  אין  הקנאה  אדם   אילולא 

 [. ויק"ר )כ,ב(נושא אשה ]

אילולא  יצה"ר  לא בנה אדם בית  ולא נשא   .6
ב"ר  אשה  ולא  הוליד  בן  ולא  נשא  ונתן  ]

 [. )ט,ט(
אפילו ממזר אחד בסוף העולם וממזרת אחת   .7

זה בזה  ומזווגן  בסוף העולם הקב"ה מביאן  
 [. ירו' קידושין )ג,ג(]

בסוף העולם   .8 לזו  ומזווג  מביאו מסוף העולם 
 [.ת' תשא ה']

מעשה בשלמה המלך שהיתה לו בת יפהפיה   .9
זוגה   בן  הוא  מי  במזלות  כמותה...הביט  אין 
מגדל  בנה  עשה?  מה  אחד,  עני  שהוא  וראה 
שם,   אותה  ושם  בתו  בים...ולקח  גבוה 
אחד  עוף  פתח...ובסוף  עשה  לא  ובמגדל 
ונתעברה  וקדשה  אצלה  זוגה  בן  את  הביא 

[ כל  הימנו  עי"ש  ס"ח  במבוא,  ת' 
[. **  לגזור ל את מי אל י ם מזווג  שההמע
 למי 

איש   .10 אומרים?  הבריות  מה  שבעולם  בנוהג 
עד   יחד.  מהבל   המה  פלונית.  נושא  פלוני 
יחד   הם  אמן  מעי  בתוך  הבל  עשויין  שהן 

 .ויק"ר כט[]
מיוסף  .11 חוץ  עמם  זיווגם  נולדו  השבטים  כל 

 [. פדר"א לושלא נולד זיווגו עמו ]
נתבשר .12 המוריה  בהר  שהוא  שנולדה   שעד  

 [.ב"ר נזזוגתו של בנו ]
בא   .13 שזיווגו  ויש  זיווגו  אצל  הולך  שהוא  יש 

זיווגו בא אצלו, יעקב הלך אצל   יצחק  אצלו 
 [. ב"ר סחזיווגו ]

בההיא שעתא ממש דנפיק בר נש לעלמא בת  .14
 [.]זהר בראשית צאזוג אזדמנת ליה 

לאזדווגא   .15 לאתקדשא  אתי  נש  דבר  בשעתא 
קדישא אתער ע ברעותא  רוחא בנוקביה  ליה 

 [. זהר ויקרא מגקדישא ]
זהר ויקרא  יונה לא שבקת בן זוגה לעלמין ] .16

 [.סא
אש   .17 זכו  לא  ביניהן  שכינה  זכו  ואשה  איש 

 [. סוטה )יז.( אוכלתן ]
על   .18 מחזרת  אשה  ואין  אשה  על  מחזר  איש 

 [.  נדה )לא:(איש ]
אלמלא  שינה  הקב"ה  קולות   בני  אדם זה   .19

כבר  הרבה   מזה  זנות                             בעולמו   היתה 
 [.    אדר"נ )ד,ו(]

מצוי   .20 ורביה  פריה  אין  נמצא  יצה"ר  אין  אם 
 .   זהר )א,קנח:([]

מפני מה אמרה תורה כי יקח איש אשה ולא  .21
 [.  קדושין )ב:(אמרה כי תלקח אשה לאיש  ]

 
 שנוי זווג 

שמא  .1 מועד  של  בחולו  אשה  לארס  מותר 
 [. מו"ק )יח:( יקדמנו אחר ]

לפום עובדוי ואורחוי דבר נש   לית זיווגא אלא .2
 [. זהר בראשית צא]

מעשיו   .3 לפי  אלא  אשה  לאיש  לו  מזווגים  אין 
 . סוטה )ב.([]

לא  .4 ואי  זיווגיה  ליה  יהבין  נש  בר  זכי  אי 
מפרישין לה מניה ויהבין ליה אחרא ומולידין 

 בנין דלא קא יאות ]זהר דברים ס'[
כד   .5 קב"ה  קמיה  רחמי  למבעי  נש  בר  בעי 

יתדח דלא  ]אזדווג  אחרא  מקמי  דברים  י  זהר 
 [. רפד

מתני' ואלו כותבין במועד קדושי נשים וגיטין   .6
איגרות   ופרוזבולין  מתנה  דייתיקי  ושוברין 
ומיאונים   חליצה  שטרי  מזון  ואיגרות  שום 
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של  ואיגרות  דין  בית  גזרות  בירורין  ושטרי 
אשה   לארס  מותר  שמואל  אמר  גמ'  רשות:  
לימא  אחר  יקדמנו  שמא  מועד  של  בחולו 

נשים  מ קדושי  במועד  כותבין  ואלו  ליה  סייע 
שטרי   לא  ממש  קדושין  שטרי  לאו  מאי 
פסיקתא וכדרב גידל אמר רב דאמר רב גידל  
כמה   וכך  כך  לבנך  נותן  אתה  כמה  רב  אמר 
הן   וקדשו קנו  וכך עמדו  נותן לבתך כך  אתה 
ליה   מסייע  לימא  באמירה  הנקנין  הדברים  הן 

ול בתולות  לא  במועד  נשים  נושאין  א אין 
אלמנות ולא מיבמין מפני ששמחה היא לו הא  
מיבעיא   לא  קאמר  מיבעיא  לא  שרי  לארס 
לארס דלא קעביד מצוה אלא אפילו לישא נמי 
דבי  דתנא  שמע  תא  אסור  מצוה  עביד  דקא 
עושין  ואין  כונסין  לא  אבל  מארסין  שמואל 
סעודת אירוסין ולא מיבמין מפני ששמחה היא 

יקדמ שמא  שמואל  אמר  ומי  ש"מ  אחר לו  נו 
ויום   יום  בכל  שמואל  אמר  יהודה  רב  והאמר 
בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני שדה  
פלוני לפלוני אלא שמא יקדמנו אחר ברחמים  
כי הא דרבא שמעיה לההוא גברא דבעי רחמי  
ואמר תזדמן לי פלניתא א"ל לא תיבעי רחמי  
הכי אי חזיא לך לא אזלא מינך ואי לא כפרת  

לימות  בה' בתר הכי שמע או איהו  יה דקאמר 
מקמה או איהי תמות מקמיה א"ל לאו אמינא 
רב   אמר  הכי  דמילתא  עלה  תיבעי  לא  לך 
התורה  מן  אצטרובילי  בן  ראובן  רבי  משום 
ומן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאיש מן  
מה'  ויאמרו  ובתואל  לבן  ויען  דכתיב  התורה 
יצא הדבר מן הנביאים דכתיב ואביו ואמו לא 

כי מה' היא מן הכתובים דכתיב בית והון  ידעו  
[ משכלת  אשה  ומה'  אבות  כתובות נחלת 

 [. )יח:( 
 

 כבוד רצונה להנשא 
1. [ מדעתה  אלא  האשה  את  משיאין  ב"ר אין 

 [. )ס,יב(
2. [ פיה  על  אלא  היתומה  את  משיאין  ב"ר אין 

 [. )ס,יב(
נפשה   .3 מקניא  לא  פרוטה  משוה  בפחות  אשה 

 [. קידושין )נ.(]
לי .4 רוצה  משהאיש  רוצה  יותר  האשה  שא, 

כתובות )פו.(, וביבמות )קיג:( ד"ה להנשא ]
 [.יותר משהאיש

5. [ ומינסבא  דייקא  )צג:(,  אשה  )כה.(,  יבמות 
 [. קידושין )עט:(

מתקדשת   .6 ואינה  עצמה,  על  מקפדת  אשה 
 [.קידושין )יא.(בפחות מדינר ]

7. [ נח  לבן  מותרת  אב  בראשית  בת  רש"י 
 [. )כ,יב(

8. [ לשבט  משבט  נחלה  מעברת  ר  במדבר"בת 
 [.)כא,יג(

בביאה   .8 מתקדשת  אחד  ויום  שנים  שלש  בת 
 [. סנהדרין )נה:(]

 ([. קידושין )ו:אין אשה מתקדשת לחצאין ] .9
10. [ פיה  את  ונשאל  לנערה  בראשית נקרא 

 [. )כד,נז(
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האופי,   .22 דרכי  אל  מבטן  של  החודרת  ההבנה 
וחיצוניים   מעשים קטנים  דרך  בד"כ  מתבצע 

האדם בנות  „-של  )של  עינן  שראתה  מגיד 
משה של  עינו  ראתה  שלא  מה    “צלפחד( 

 [.   רש"י/במדבר )כז,ז(]
דלא  „ .23 להלכה  הסכים  מרבבה"  ו"דגול 

לו   שנראה  בה  אברהם"...וסיים  כה"מגן 
ה"דר הגאון  כאם  אשה להורות  ישה"...והיא 

בחכמה... לבה  נשאה  שו"ע/או"ח ]“אשר 
 [.  )רסג,ה(/שערי תשובה אות )ד(

סוד   .24 והוא  לך  רומז  שאני  הידיעה  סוד  והנה 
התבונה  החכמה,  בסוד  כלול  האדם  היות 
והאשה  החכמה  סוד  הוא  האדם  כי  והדעת, 
הדעת   סוד  הוא  הטהור  והחבור  התבונה  סוד 

מוולוז'ין,   חיים  שער  ]"נפש החיים"/רבי 
 [.א' פ"ו בהג"ה ד"ה והענין

ענינים  .25 מאות  שלוש  ברוריה…ששנתה  מה 
משלוש מאות חכמים ביום אחד לא הספיקה 

ג' שנים. ואתה מתיימר  -ללמוד ספר יוחסין ב
פסחים ללמוד את ספר יוחסין בג' חודשים? ]

 [. )סב:(
שאלה  אשה חכמה את ר"א מאחר שמעשה  .26

אלא   לאשה  חכמה  אין  שווין...א"ל  העגל 
לך, וכן הכתוב אומר "וכל אשה חכמת לב  בפ

לומר,  רצונו  )לה,כה([.  ]שמות  טוו"  בידיה 
ענפי  והידים  בלב,  עיקרה  הנשים  שחכמת 
הלב, כל כוחות הפעולה נמשכים מהלב, ע"כ 

בפלך האשה  בכוחות  -חכמת  לומר,  רוצה 
קט"ז,  הפעולה   צ"א,  אמרים"  ]"ליקוטי 

קמ"ו צדיק"   צדוק  /"צידקת  רבי 
 [.  מלובלין

ההיא„-ורהדב .27 בעת  ישראל  את   “שפטה 
)ד,ד([ עם „  -]שופטים  את  דינים,  ללמד 

יבמות [  “ישראל ולא,  תד"ה  )פח:(  גיטין 
 [. )מה:( תד"ה מי,  נדה )נ.( תד"ה כל

במשנה„-חולדה .28 בירושלים  יושבת   “והיא 
יב"ע תרגום  )כד,יד([  ב'  בבית  „-]מלכים 

תורה  -רש"י  “אולפנא במשנה  ספר -א. 
 פ. דברים. ב. תורה שבע"

על כל פנים משניות, שהוא -נשים לא ילמדו„ .29
תורה שבע"פ, ציוו חכמים שלא ילמדון והוא  
למונען   צריך  לכן  תיפלות,  לימדון  כאילו 

ח"ג/סימן  ]“מזה משה"/יו"ד/  "איגרות 
 [.   פד
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 )אחרי כיבוד רצונה להנשא( 
*** 

 13-20לפני ארוסיו ונישואין לשים את א  
 בראשון בלי כותרת זכות מובנה נצחון

ולהוריד למטה מקורות לא שייכים . להוריד  
 מהמקום הקיים 

בנושא של   19להוסיף כאן בעמוד   *****
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 ארוסין ונישואין  
איתרע לה רובא. אי    -איל ואין לה קול  וזו הו .1

כל הנשאת בתולה יש לה קול, כי אתו עדים  
נינהו! אלא אמר  הוי? הנך סהדי שקרי  מאי 
וזו   קול,  לה  יש  בתולה  הנשאת  רוב  רבינא: 

קול   לה  ואין  אם   -הואיל  רובא.  לה  איתרע 
וליחוש   וכו'.  בהינומא  שיצתה  עדים  יש 
וגביא דינא  בי  בהאי  עדים  מפקא  ,  דלמא 

וגביא   ב"ד  בהאי  לכתובה  לה  מפקא  והדר 
בה! א"ר אבהו, זאת אומרת: כותבין שובר;  
כתובה  כותבין  שאין  במקום  אמר:  פפא  רב 
איבדה   אברייתא:  לה  דמתני  ואיכא  עסקינן. 
כתובתה, הטמינה כתובתה, נשרפה כתובתה, 
לפניה  העבירו  לפניה,  שחקו  לפניה,  רקדו 

יש    כוס של בשורה או מפה של בתולים, אם
כתובתה מאתים;    -לה עדים באחד מכל אלו  

וליחוש דלמא מפקא עדים בהאי ב"ד וגביא,  
וגביא בה!  והדר מפקא לכתובתה בהאי ב"ד 
רב   שובר;  כותבין  אומרת:  זאת  אבהו,  א"ר 
כתובה   כותבין  שאין  במקום  אמר:  פפא 
עסקינן. והא איבדה כתובתה קתני! דכתב לה 

בה! וגביא  לה  מפקא  סוף  סוף  מאי    איהו. 
נשרפה!   היינו,  א"ה,  באור.  איבדה  איבדה? 
ועוד, הטמינה מאי איכא למימר? ותו, איבדה  
למה לי? אלא, כל איבדה כי הטמינה בפנינו  
דמי, ולא יהבינן לה עד דאמרי עדים נשרפה 

כל שכן    -כתובתה. מאן דמתני לה אברייתא  
אמתני'   לה  דמתני  ומאן  אבל   -אמתני', 

קושיא.   כי  לא,  כו'.  אברייתא  עדים  יש  אם 
ב"ד   בהאי  הינומא  עדי  מפקא  דלמא  וליחוש 
דינא  בבי  הינומא  עדי  מפקא  והדר  וגביא, 
ודאי   אפשר  דלא  במקום  וגביא!  אחרינא 
של  כוס  לפניה  העבירו  שובר.  כתבינן 
בשורה. מאי כוס של בשורה? אמר רב אדא  
מעבירין   תרומה  של  יין  כוס  אהבה:  בר 

ל זו  היתה  ראויה  כלומר:  אכול לפניה, 
בתרומה. מתקיף לה רב פפא: אטו אלמנה מי 
זו   פפא:  רב  אמר  אלא  בתרומה?  אכלה  לא 
יהודה   רבי  תניא,  ראשית.  כתרומה  ראשית 
אומר: חבית של יין מעבירין לפניה. אמר רב 

בתולה   אהבה:  בר  לפניה   -אדא  מעבירין 
בעולה פתוחה. -סתומה,  לפניה  מעבירין 

בעולה וקמי  בתולה,  קמי  ניעבר  לא   אמאי? 
ואמרה:   מאתים,  דתפסה  זימנין  כלל!  ניעבר 
קמאי?  עברו  דלא  והאי  הואי,  בתולה  אנא 

 . ]כתובות )טז:([אתנוי הוא דאתניסו. 
מאיר,   .2 רבי  דברי  חדש,  וארבעה  עשרים  עד 

אמר   חדש.  עשר  בשמונה  מתיר  יהודה  ור' 
רבי נתן בר יוסף: הן הן דברי בית שמאי הן 

אומרי שמאי  שבית  הלל,  בית  דברי  ם:  הן 
אומרים:   הלל  ובית  חדש,  וארבעה  עשרים 
בן   שמעון  רבן  אמר  חדש.  עשר  שמונה 
עשרים   האומר  לדברי  אכריע,  אני  גמליאל: 

בעשרים   מותרת    -וארבעה חדש   לינשא  
חדש  ,      לדברי האומר בשמונה   ואחד   

 עשר 
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חדש,    -חדש   עשר  בחמשה  להנשא  מותרת 
שלשה  לאחר  אלא  נעכר  החלב  שאין  לפי 

אמר עולא: הלכה כרבי יהודה. ואמר  חדשים.  
מר עוקבא: לי התיר רבי חנינא לשאת לאחר 
חמשה עשר חדש. אריסיה דאביי אתא לקמיה 
עשר  בחמשה  ליארס  מהו  ליה:  אמר  דאביי, 

יהודה   ורבי  דר"מ  חדא,  ליה:  אמר   -חדש? 
ובית   שמאי  בית  ועוד,  יהודה,  כרבי  הלכה 

הלכה    -הלל   עולא:  ואמר  הלל,  כבית  הלכה 
בי יהודה, ואמר מר עוקבא: לי התיר רבי  כר

כל   חדש,  עשר  חמשה  לאחר  לשאת  חנינא 
שכן דאת ליארס. כי אתא לקמיה דרב יוסף,  
צריכה   תרוייהו:  דאמרי  ושמואל  רב  א"ל, 
מיום   חוץ  חדש,  וארבעה  עשרים  להמתין 
רהט   בו;  שנתארסה  מיום  וחוץ  בו  שנולד 
בתריה תלתא פרסי, ואמרי לה פרסא בחלא, 

מילתא דאמור  ולא אד רכיה. אמר אביי, האי 
לישרי  לא  בכותחא  ביעתא  אפילו  רבנן: 
דמיחזי   משום  לא  רביה,  במקום  איניש 
מסתייעא   דלא  משום  אלא  כאפקירותא, 
ליה  גמירנא  הוה  אנא  דהא  למימרא,  מילתא 
להא דרב ושמואל, אפי' הכי לא מסתייעא לי  
או  למינקת,  בנה  נתנה  ת"ר:  למימר.  מילתא 

מותרת לינשא מיד. רב פפא   -ת  גמלתו, או מ
למיעבד   סבור  יהושע  דרב  בריה  הונא  ורב 
ההיא  להו  אמרה  מתניתא,  הא  כי  עובדא 
סבתא: בדידי הוה עובדא ואסר לי רב נחמן. 
ריש   לבי  להו  שרא  נחמן  רב  והא  איני? 
גלותא! שאני בי ריש גלותא, דלא הדר בהו. 
מהא   תסברוה  לא  ואתון  פפי,  רב  להו  אמר 

שהיתה רדופה לילך לבית אביה,    דתניא: הרי
שהיה   או  בעלה,  בבית  כעס  לה  שהיה  או 
בעלה חבוש בבית האסורין, או שהלך בעלה 
למדינת הים, או שהיה בעלה זקן או חולה, או  
וקטנה,  איילונית  וזקנה,  עקרה  שהיתה 
ראויה  ושאינה  בעלה,  מיתת  אחר  והמפלת 

חדשים, -לילד שלשה  להמתין  צריכות  כולן 
ר"מ,   ולינשא דברי  ליארס  מתיר  יוסי  רבי 

הלכה  שמואל:  אמר  נחמן  רב  ואמר  מיד; 
לאו   ליה:  אמרי  בגזירותיו!  מאיר  כרבי 

מת   והלכתא:  גמלתו    -אדעתין.   -מותר, 
 .]כתובות )ס:([אסור. 

איבעיא להו ביאה, נישואין עושה או אירוסין   .3
עושה...ואי אמרת אירוסין עושה אינו יורשה 

 ([.)י.קידושין ואינו מטמא לה ]
ובקידושין   .4 בכתובה  נשים  רב  אמר  אר"י 

קידושין  ובלא  כתובה  בלא  פילגשים 
 .([. סנהדרין )כא]

תנו רבנן מברכין ברכת חתנים בבית חתנים   .5
מברכין  האירוסין  בבית  אף  אומר  יהודה  ר' 
אותה אמר אביי וביהודה שנו מפני שמתייחד  
בבית   אידך מברכין ברכת חתנים  עמה תניא 

וסין בבית האירוסין ברכת  חתנים וברכת איר
האירוסין מאי מברך רבין בר רב אדא ורבה 
יהודה  דרב  משמיה  תרוייהו  אדא  רב  בר 
אמרי בא"י אמ"ה אשר קדשנו במצותיו וצונו 
והתיר   הארוסות  את  לנו  ואסר  העריות  על 
רב   וקדושין  חופה  ידי  על  הנשואות  את  לנו 

דרב   משמיה  בה  מסיים  דרבא  בריה  אחא 
מקד בא"י  חופה יהודה  ידי  על  ישראל  ש 

אברכת   דהוה  מידי  חתים  דלא  מאן  וקדושין 
פירות ואברכת מצות ומאן דחתים מידי דהוה 
חתנים   ברכת  מברכין  ת"ר  אקידושא: 
והוא  יהודה  רב  אמר  שבעה  כל  בעשרה 
רב  אמר  מברך  מאי  חדשות  פנים  שבאו 
יהודה בא"י אמ"ה שהכל ברא לכבודו ויוצר 

בצלמו האדם  את  יצר  ואשר  בצלם    האדם 
עד   עדי  בנין  ממנו  לו  והתקין  תבניתו  דמות 
ותגל   האדם שוש תשיש  יוצר  ה'  אתה  ברוך 
ברוך   בשמחה  לתוכה  בניה  בקבוץ  העקרה 
תשמח   שמח  בבניה  ציון  משמח  ה'  אתה 
עדן   בגן  יצירך  כשמחך  האהובים  ריעים 
ברוך  וכלה  ה' משמח חתן  ברוך אתה  מקדם 
אתה ה' אמ"ה אשר ברא ששון ושמחה חתן 

ואחוה   וכלה אהבה  חדוה  דיצה  רינה  גילה 
וריעות מהרה ה' אלהינו ישמע בערי   ושלום 
וקול   ששון  קול  ירושלים  ובחוצות  יהודה 
מצהלות   קול  כלה  וקול  חתן  קול  שמחה 
נגינתם  ממשתה  ונערים  מחופתם  חתנים 
לבי   איקלע  לוי  הכלה  עם  חתן  משמח  בא"י 
רב   חמש  בריך  בריה  דר"ש  בהלוליה  רבי 

רב אשי בהלוליה דמר בריה אסי איקלע לבי  
חדא   דמ"ס  קמיפלגי  בהא  לימא  שית  בריך 
יצירה הואי ומ"ס שתי יצירות הואי לא דכ"ע  
אזלינן   מחשבה  בתר  מ"ס  הואי  יצירה  חדא 
יהודה  דרב  הא  כי  אזלינן  מעשה  בתר  ומ"ס 
בצלמו   האדם  את  אלהים  ויברא  כתיב  רמי 
בתחלה   כיצד  הא  בראם  ונקבה  זכר  וכתיב 

לבר במחשבה  נברא  עלה  ולבסוף  שנים  אות 
 . ח.([-כתובות )ז:אחד ]

6. [ לשבט  משבט  נחלה  מעברת  במדבר"ר  בת 
 [.)כא,יג(

בביאה   .7 מתקדשת  אחד  ויום  שנים  שלש  בת 
 [. סנהדרין )נה:(]

עילה   .8 למצוא  מחזר  והיה  לאליעזר  היתה  בת 
 [.  ב"ר )נט,יב(להשיאה ליצחק ]

למה הדבר דומה? למלך שביקש לישא אשה   .9
ה היא, אין לה בעולם אלא  ובאו ואמרו לו עני

 ([. שמו"ר )טז,דב' נזמים בלבד ]
זכו .10 ואשה  אש  -איש  זכו  לא  ביניהם,  שכינה 

[ בראשית  אוכלתן  פס"ז  )יז.(,  סוטה 
 [. )ב,כג(, פדר"א יב'

כל הנשים לא ינשאו ולא יתארסו עד שיהיו  .11
 [. יבמות )מא.(, )מב:(להן ג' חודשים ]

12. [ כנדה  לבעלה  אסורה  ברכה  בלא  ריש  כלה 
 [. כלה מס'

בראשונה היתה מנחת כתובתה אצל אבותיה   .13
 [.]ירו' כתובות )ח,יא(

שחתן   .14 בבית  ישנים  שושבינין  היו  בראשונה 
 ([. כתובות )יב.וכלה ישנים בה ]

שתכנס   .15 עד  ארוסתו(  ]נדרי  מיפר  הבעל  אין 
 [.  נדרים )עג:(לרשותו ]

16. [ מתפקקין   עוונותיו  אשה  אדם  יבמות  נשא 
 .  )סג:([

סנהדרין ובלא קידושין ]בלא כתובה  -פילגש .17
 [. )כא.(
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 ([. קידושין )ו:אין אשה נקנית בחליפין ] .18
פרוטה    .19 משווה  בפחות  נקנית  אשה  אין 

 ([. קידושין )יג.]
 

 מקור סיבת עריכת הנישואין בצבור
מקדש„ דרבנן  אדעתא  המקדש  ]כתובות  “כל 

)ג.([, היינו, שצורת הנישואין בישראל אינה 
הל ה', ע"פ ענין פרטי לעצמו, אלא כניסה בק

ויקח בעז עשרה  „-דעת גדולי ישראל, ככתוב
העיר מזקני  והוא   “אנשים  )ג,ד([.  ]רות 

בעשרה  הם  שהנישואין  נלמד  ממנו  המקור 
]כתובות )ז.([. זאת משום שהנישואין מהווה 
חלק מבנין כלל ישראל, כמו שנאמר במגילת  

והזקנים „-רות בשער  אשר  העם  כל  ויענו 
בי אל  הבאה  ה'  יתן  וכלאה  עדים,  כרחל  תך 

ישראל בית  את  שתיהן  בנו  ולכן  “אשר   ,
משה  "כדת  הקידושין  במעשה  אומרים 
)ג.(  כתובות  ]מס'  רבנן  דעת  על  וישראל", 

נאמר )מט:(  סוכה  במס'  אדעתא[.  -תד"ה 
המת „ הוצאת  זו  אלוקיך'  עם  לכת  'והצנע 

, ומפרש המהר"ל )נתיב “והכנסת כלה לחופה
פ"א( ולא„-הצניעות  בעצמה  תלך   שאם 

גנאי זה  יהיה  אחרים  אותה  היינו  “יכניסו   ,
שאם הכניסה לחופה היתה בצורה פרטית ע"י 
ואילו  גנאי,  בזה  היה  עצמו,  לצורכי  האדם 
את  ומעמיד  הבית  בנין  את  מחייב  כשהצבור 
הזיווג מתקדש   הזיווג כחלק מבנין הכלל, אז 

 "והצנע לכת עם אלקיך". -ואין בו גנאי אלא
 

 חתן וכלה 
היוצא   .1 זה  ]כחתן  כלה  יתרו   לקראת  מכ' 

 . )יט,יז([
 [. ישעיה )סא,י(כחתן יכהן פאר ] .2
שנשא  .3 לבחור  דומה  בילדותו  תורה  הלומד 

והיא   לה  הגון  והוא  לו  הוגנת  בתולה, שהיא 
עליה...לזקן   מתנפל  והוא  עליו  מתנפלת 
שנשא בתולה, היא הוגנת לו והוא אינו הגון 
ממנה  מתרחק  והוא  עליו,  מתנפלת  היא  לה, 

 [.  ג,ד(אדר"נ )כ]
לא  .4 היא,  מה  חתנה(  )לקול  שמעה  דלא  כלה 

 [.פתיחה/איכ"ר לאשוטיתא היא ]
צנועה  .5 אביה  בבית  שהיא  זמן  כל  כלה 

 [. יומא )נד.(מבעלה...]
יום   .6 שלושים  כל  כמה?  עד  ]יומא כלה 

 ([. )עח:
בפיוסא   .7 אלא  בכלה  ליחדא  לחתן  אורח  לית 

 ([.זהר )ג,רכה:(, עירובין )ק:]
כתוב  .8 כופל  להיות  חתן  כלה  דרך  של  תה 

 [. שהש"ר )ד,יג(]
ארחוי    .9 הויא  דלא  אע"ג  כלה  לגבי  חתן 

יהיבת   ואיהו  וכסתות  בכרים  אלא  למשכב 
ברעותא     כלה  יקבל  למשכב  אבנים  ליה 

 [. זהר במדבר רכדדלבא ]
עשה  .10 ממנו  גדולה  אשה  שנשא  בשעה 

 [.איכ"ר ד'שולחנות יותר ]
יודעין כלה למה נכנסה לחופה אלא כל  .11 הכל 

 ([. שבת )לג.]המנבל פיו...

מותר   להסתכל       על         הכלה כל ז'       .12
 (.שםכדי לחבבה על בעלה )

ככלה    שנמצאת שלמה בבית חמיה ורדופה   .13
[ אביה  בבית  שבחה  ולהגיד  פסחים לילך 

 .)פז.([
 [. ב"ר יח"ויבן" קשטה ככלה והביאה ] .14
15.  [ כלתא  מבי  טפי  חתנא  בי  חולין למטרח 

 .)פג.([
כ  .16 כלה  מיד  השותה  זונה כל  מיד  שותה  אילו 

 [. כלה א']
בשידוכין   .17 אלא  באה  אינה  כלה  מה       

 [.   ילק"ש שה"ש תתקפח]
נכנס לחופה עד   .18 יהיה החתן  דרך ארץ, שלא 

שהש"ר )ד,לא(, ת'  שתתן לו הכלה רשות ]
 [. נשא כ'

תנו רבנן כיצד מרקדין לפני הכלה בית שמאי  .19
אומרים כלה כמות שהיא ובית הלל אומרים  

ודה אמרו להן ב"ש לב"ה הרי  כלה נאה וחס
שהיתה חיגרת או סומא אומרי' לה כלה נאה 
תרחק   שקר  מדבר  אמרה  והתורה  וחסודה 
שלקח  מי  לדבריכם  לב"ש  ב"ה  להם  אמרו 
יגננו  או  בעיניו  ישבחנו  השוק  מן  רע  מקח 
הוי אומר ישבחנו בעיניו מכאן אמרו   בעיניו 
מעורבת   אדם  דעתו של  לעולם תהא  חכמים 

 .יז.([-תובות )טז:כעם הבריות ]
 

 לשמח כלה 
כלה   .1 אומרים:  הלל  ובית  שהיא,  כמות  כלה 

הרי   לב"ה:  ב"ש  להן  אמרו  וחסודה.  נאה 
כלה  לה,  אומרי'  סומא,  או  חיגרת  שהיתה 

 -שמות  כ"ג-נאה וחסודה?  והתורה  אמרה:  
לב"ש:   ב"ה  להם  אמרו  תרחק!  שקר  מדבר 
השוק,  מן  רע  מקח  שלקח  מי  לדבריכם, 

א בעיניו  אומר:  ישבחנו  הוי  בעיניו?  יגננו  ו 
לעולם   חכמים:  אמרו  מכאן  בעיניו,  ישבחנו 
תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. כי  
כלתא  קמי  משרו  הכי  אמר,  דימי  רב  אתא 
פירכוס  ולא  שרק  ולא  כחל  לא  במערבא: 
שרו   זירא,  לרבי  רבנן  סמכו  כי  חן.  ויעלת 
פירכוס   ולא  שרק  ולא  כחל  לא  הכי:  ליה 

כי   חן.  ולרבי  ויעלת  אמי  לרבי  רבנן  סמכו 
דין   מן  וכל  דין  מן  כל  הכי:  להו  שרו  אסי, 
סרמיסין  מן  לא  לנא  תסמכו  לא  לנא,  סמוכו 
חמיסין   מן  לא  לה:  ואמרי  סרמיטין,  מן  ולא 
אתי   הוה  כי  אבהו  ר'  טורמיסין.  מן  ולא 
ממתיבתא לבי קיסר, נפקן אמהתא דבי קיסר 
דעמיה   רבא  הכי:  ליה  ומשרין  לאפיה 

ד בריך ומדברנא  דנהורא,  בוצינא  אומתיה, 
יהודה בר   מתייך לשלם. אמרו עליו על רבי 
אילעאי, שהיה נוטל בד של הדס ומרקד לפני 
הכלה, ואומר: כלה נאה וחסודה. רב שמואל  
קא   זירא:  א"ר  אתלת,  מרקד  יצחק  רב  בר 
איפסיק   נפשיה,  נח  כי  סבא!  לן  מכסיף 
עלמא;  לכולי  דידיה  בין  דנורא  עמודא 

דל אי  וגמירי,  אלא  דנורא  עמודא  אפסיק  א 
זירא:  א"ר  בדרא.  לתרי  אי  בדרא  לחד 
לה:   ואמרי  לסבא,  שוטיתיה  ליה  אהנייה 
לסבא.   שיטתיה  לה:  ואמרי  לסבא,  שטותיה 
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אמרי   ומרקד,  אכתפיה  לה  מרכיב  אחא  רב 
ליה רבנן: אנן מהו למיעבד הכי? אמר להו: 

ככשורא   עלייכו  דמיין  לא    -אי  ואי   -לחיי, 
אל בר נחמני א"ר יונתן: מותר  לא. א"ר שמו

לחבבה   כדי  שבעה,  כל  כלה  בפני  להסתכל 
ת"ר:   כוותיה.  הלכתא  ולית  בעלה.  על 
מעבירין את המת מלפני כלה, וזה וזה מלפני 
המלך   אגריפס  על  עליו  אמרו  ישראל.  מלך 
חכמים.   ושבחוהו  כלה,  מלפני  שעבר 
שבחוהו, מכלל דשפיר עבד, והא א"ר אשי:  

כבודו    -שמחל על כבודו  אפילו למ"ד נשיא  
כבודו   על  שמחל  מלך  כבודו -מחול,  אין 

מר:   דאמר  י"ז -מחול,  תשים   -דברים  שום 
מלך   פרשת    -עליך  עליך!  אימתו  שתהא 

דרכים הואי. תנו רבנן: מבטלין תלמוד תורה  
להוצאת המת ולהכנסת כלה. אמרו עליו על  
רבי יהודה ברבי אלעאי, שהיה מבטל תלמוד  

]כתובות ולהכנסת כלה    תורה להוצאת המת
 . )יז.([-)טז:(

הדס  .2 של  בד  נוטל  שהיה  אילעאי  בר  ר"י 
וחסודה  נאה  כלה  ואומר  הכלה  לפני  ומרקד 
אתלת  מרקד  יצחק   רב  בר  שמואל  רב 

כתובות .[ ]“זורק אחת ומקבל אחת„-רש"י]
 ([. )יז.

תנו רבנן כיצד מרקדין לפני הכלה בית שמאי  .3
 ([.יז.-כתובות )טז:אומרים ]

ן כיצד מרקדין לפני הכלה בית שמאי תנו רבנ  .4
אומרים כלה כמות שהיא ובית הלל אומרים  
כלה נאה וחסודה אמרו להן ב"ש לב"ה הרי  
שהיתה חיגרת או סומא אומרי' לה כלה נאה 
תרחק   שקר  מדבר  אמרה  והתורה  וחסודה 
שלקח  מי  לדבריכם  לב"ש  ב"ה  להם  אמרו 
יגננו  או  בעיניו  ישבחנו  השוק  מן  רע  מקח 

הוי אומר ישבחנו בעיניו מכאן אמרו    בעיניו
מעורבת   אדם  דעתו של  לעולם תהא  חכמים 

 ([.יז.-כתובות )טז:עם הבריות ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**** כאן לשים את הכותרת זכות מובנה נצחון 
וגם אם זכו שכינה ביניהם עד סוף הכותרת, 

בלי   23מהתחלה עד עמ'  22לדלג עד עמ' 
המשותף לחתן וכלה וכו' ומיד כאן להצמיד עמ' 

28 
 בכל המקומות להוריד הערות לא שייכות.

 
 המקור לשמות בני זוג ***כאן הכוונה לפני 

 
 

 עמודים  4**** סה"כ 
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 מקור לשמות בני זוג ומעמדם
 מקור שמות האיש    

שנה כל     .1 מי"ז  פחות  אינו  איש,  שנאמר  מקום 
 [. פס"ז וישלח )לד,כה(]

כל מקום שנאמר איש, אם בצדיק הרבה, אם     .2
 . ]פס"ז בראשית )ו,ט([ברשע תרבה 

 [. נדה )לא:(זכר זה כר ]   .3
למה נקרא שמו זכר? שחייב לזכור את בוראו    .4

 [.פס"ז ריש תזריעואת מצוותיו ]
א הודו לו  רבי יהודה מיחייב בכפיית המטה ול   .5

עוברות   לדבריך  לר"י  לו  אמרו  תניא  חכמים. 
ומיניקות מה תהא עליהן אמר להם אף אני לא 
אמרתי אלא ביכול ומודים חכמים לר"י ביכול  

 [.]תענית )ל:(
ומשבנה לו עזר נקרא איש והיא אשה הקב"ה     .6

הרי  בדרכיו  הן  הולכין  אם  ביניהם  שמו  נתן 
ואם   צרה  מכל  אותן  ומציל  ביניהן  לאו  שמו 

אש  אש  נעשין  והן  שמי  את  נוטל  הריני 
 [. ילק"ש בראשית כד]

באתר דאשתכח דכר ונוקבא, לית שבחא אלא    .7
 ([.  זהר )ב,לחלדכורא ]

 
 מקור שמות האישה     

למה         נקרא         שמה         אשה         .1
 [. כל"ר א'שהיא אש ]

שנברא  -אישה .2 מכאן  זאת,  לקחה  מאיש  כי 
הקו בלשון  גיני  העולם  מימיך  דש...שמעת 

אלא  גברתא,  גבר  אנטרופיא  אנטרופי  גיניא 
נופל הלשון ] ב"ר  איש ואשה, למה שהלשון 

ד"ה  ב'  בראשית  אברבנאל  ועיין  יח,  פרק 
 [. לזאת.

3. [ בנייתא  לקלעיתא  קורין  הים  ברכות בכרכי 
 [. )סא:(

מן   .4 נקי  נקיבא:  נקבה?  שמה  נקרא  למה 
ה  המצוות, מצוות עשה שהזמן גרמא... שנקבי 

 ([.פס"ז תזריע )ב,המרובים ]
5. [ מזוני  דאמרה  עד  באה,  נקיה  -רש"ינקבה 

להתפלל „ לה.  “שיודעת  יהבי  לא  ]נדה  [ 
 .)לא:([

אשה  .6 והיא  איש  נקרא  אבר  לן  ומשבנה 
הן   הולכין  אם  ביניהם.  שמו  נתן  הקב"ה 
מכל   אותן  ומציל  ביניהם  שמו  הרי  בדרכין 
צרה ואם לאו הריני נוטל את שמי והן נעשין  

 [.ילק"ש בראשית כד] אש אש
   
 

 כנויי כלה
 [.ר"ה )כו.(היו קורין לכלה נינפי ]  .1
 [. שיר השירים )ד,ט(אחותי כלה ] .2
אתתא עד דלא אזדווגת אתקריאת בת פלוני,  .3

זהר )ב,יב(,  בתר דאזדווגת אתקריאת אשה ]
 [. )ג,קעד.(

 [. ]ת' וירא א'בכרכי הים קורין לכלה בונה  .4
5. [ נמפי  לכלה  קורין  יוני  "ר  שמובלשון 

 [.)לו,ב(
 

 כנויי אשת איש 
 [.שמו"ר )א,לט(אשה קרויה לחם ] .1
אשה  .2 והיא  איש  נקרא  עזר  לו  ומשבנה 

הן   הולכין  אם  ביניהם  שמו  נתן  הקב"ה 
מכל   אותן  ומציל  ביניהן  שמו  הרי  בדרכיו 
צרה ואם לאו הריני נוטל את שמי והן נעשין  

 [. ילק"ש בראשית כדאש אש ]
פלוני,    אתתא עד לא איזדווגת אתקריאת בת .3

אשה   אקריאת  דאזדווגת  )ב,יב(,  בתר  ]זהר 
 .  )ג,קעד.([

מימי לא קראתי לאשתי אשתי ולשורי שורי   .4
 ([. שבת )קיח: אלא לאשתי ביתי ]

[... האם  “אשה„-רש"יושמחת אתה וביתך ] .5
[ בי  עזרתי  דכתיב “אשתי„-רש"יאין   ]

ב' כנגדו„-)בראשית  כי „(   “עזר  וידעת 
אהליך אה„-רש"י]  “שלום  אלא ...מאין  ל 

לכם   'שובו  שנאמר  )ז:(,  ]מו"ק  אשתו 
 [. ]מס' יבמות )סב:( לאהליכם'[ 

 ([. ת"ב אמור )כא,באין שארו אלא אשתו ] .6
 ([. שה"ש )ב,ידיונתי ] .7
 ([.כתובות )סג.יונתך נזכרת ] .8
 [.שה"ש )ב,י(רעיתי יפתי ] .9
 ([.שה"ש )ה,באחותי רעיתי יונתי תמתי ] .10
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 ([. תקוני זהר )והאשה נקראת נשמה ] .11
האדם בתחילה .12 קרא  הקדמון,  החטא  לפני   ,

לקחה„לאשתו   מאיש  כי  והקשר    “אשה, 
השכינה   השראת  לתכלית  היה  אז  ביניהם 
בעולם. אחרי החטא, קרא לה האדם הראשון  

הקטן"  ה"תכלית  המשך. -“חוה”,  דור  הבאת 
אמנם   כגערה  ]הנסוח  ברחל  יעקב  גער  לכן 

מוצדק היה  הקב"ה  -לא  לו  אמר  וכי  „–ולכן 
)ב"ר פרשה ע"א   “עוקותכך משיבים את המ

ואם   בנים  לי  ויחר אף([ שאמרה "הבה  ד"ה 
את  לרתום  צריך  והיהודי  אנכי",  מתה  אין 
של  הגדול"  ל"תכלית  הקטן"  ה"תכלית 
זה   מרכזי  בהיעדר כלי  גם  השראת השכינה. 
לתכלית  הוא  מחוייב   עדיין  הולדה,  של 
הסריסים   על  ישעיהו  שאמר  כמו  הגדול, 

)נו,ה([ בביתי  ונתתי    -]ישעיהו  להם 
ומבנות מבנים  טוב  ושם  יד  גם  “ובחומותי   .

החטא לפני  של  למצב  יחד  לחתור  יש  -כך 
יצירך „ כשמחך  אהובים  רעים  תשמח  שמח 

לכן  הם,  אחת  יחידה  ואשה,  איש  ]אדם, 
עדן   בגן  יחיד[  בלשון  "יצירך"  מופיע 

היתה “מקדם הראשון,  החטא  לפני  שאז,   .
ש בדרגה  אדה"ר  להבין  „אשת  תוכל 

, כמו שעשו “בדברי שכל וחסידות ולהשכיל  
)יד.([,  מגילה  ]מס'  צדקניות  וכמה  הנביאות 

הפשט יורה  ימצא"    -כאשר  מי  חיל  "אשת 
)לא,י([    יצחק".שער  ]משלי  ]"עקידת 

 [. תשיעי/רבי יצחק עראמה 
 

 על שם מי נקראת 
אתתא כד  אתחברת  בבעלה אתקריאת על   .1

 ([. זהר )א,מט.שם בעלה ]
ריאת בת פלוני אתתא עד דלא אזזדווגת אתק .2

[ אשה   אתקריאת  דאזדווגת  זהר  בתר 
 . )ב,יב(,  )ג,קעד.([

 
 נדה
        ואמר ר"ע כשהלכתי לגליא היו קורין לנדה      
 [. ר"ה )כו.(גלמודה...גמולה דא מבעלה ]    

 
 אלמנה 

(  אלמנה? ע"ש  מנה )כתובתה מאי   .1
 [.כתובות )י:(]

כל   המנוולת  עצמה  בימי   נדתה,  רוח  .2
 . אדר"נ )ב,א([נוחה הימנה ] חכמים

 
 ניאוף 

איש   .1 באשת  אלא  נאוף  יתרו                 אין  ]רש"י, 
 [.)כ,יג(

 [. שבת )סד.(כומז כאן מקום זימה ]   .2
4.   [ ביתו  בתוך  רעים  אדם  ירבה  ברכות  אל 

 [.  )סג.(, סנהדרין )ק.(
 

 יחוד  
אשה   .1 אבל  נשים,  שתי  עם  אדם  יתייחד  לא 

ר אנשים;  שני  עם  מתייחדת  שמעון  אחת  בי 
נשים  מתייחד עם שתי  אחד  איש  אף  אומר: 
בזמן שאשתו עמו וישן עמהם בפונדקי, מפני 

שאשתו משמרתו. מתייחד אדם עם אמו ועם 
  -בתו; וישן עמהם בקירוב בשר, ואם הגדילו  

זו ישנה בכסותה וזה ישן בכסותו. גמ'. מ"ט?  
קלות   דעתן  ונשים  הואיל  אליהו:  דבי  תנא 

ה/ מנא  עליהן.  יוחנן קלה/  א"ר  מילי?  ני 
התורה   מן  ליחוד  רמז  ישמעאל:  ר'  משום 

כי יסיתך אחיך בן    /דברים יג/מנין? שנאמר:  
מסית?   אינו  אב  בן  מסית,  אם  בן  וכי  אמך, 
ואסור   אמו,  עם  מתייחד  בן  לך:  לומר  אלא 
פשטיה  שבתורה.  עריות  כל  עם  להתייחד 
מיבעיא  לא  אביי:  אמר  כתיב?  במאי  דקרא 

מיבעיא   לא  ועייץ קאמר,  ליה  דסני  אב  בן 
ליה עצות רעות, אלא אפילו בן אם דלא סני  

מתני'   -ליה   נימא,  קמ"ל.  ליה,  צייתי  אימא 
יום    -דלא כאבא שאול! דתניא: כל שלשים 

יוצא בחיק, ונקבר באשה אחת ושני אנשים,  
אבל לא באיש אחד ושתי נשים, אבא שאול  
אפילו  נשים!  ושתי  אחד  באיש  אף  אומר: 

ש אבא  תביר תימא  אנינות  בשעת  אול, 
דאמר   יצחק,  כר'  לה  סברי  ורבנן?  יצריה. 

מה יתאונן אדם חי גבר    /איכה ג/רבי יצחק:  
חטאיו   אדם   -על  של  אנינותו  בשעת  אפילו 

כתיב  כי  שאול?  ואבא  עליו.  מתגבר  יצרו 
והכי -ההוא   כתיב,  מדותיו  על  במתרעם 

על   גבר  וכי  מדותיו?  על  יתרעם  מה  קאמר: 
ים שנתתי לו. ורבנן? כי ההוא  חטאיו? דיו חי

עובדא   דהוה  איתתא,  דההיא  מעשה 
יהודה   רב  אמר  אחת.  אשה  אבל  ואפיקתיה. 
אבל   בכשרים,  אלא  שנו  לא  רב:  אמר 

הוה   -בפרוצים   לא,  נמי  עשרה  בי  אפילו 
רב   אמר  במטה.  עשרה  והוציאוה  מעשה 
יוסף: תדע, דמיחברי בי עשרה וגנבי כשורא  

ייע ליה: מוסרין ולא מיכספי מהדדי. נימא מס
עליה   יבא  שמא  חכמים,  תלמידי     שני  לו 
דעלמא  אינשי  אין,  חכמים  תלמידי  בדרך; 
לאתרויי   דידעי  חכמים,  תלמידי  שאני  לא! 
אלא  ל"ש  רב:  אמר  יהודה  רב  אמר  ביה. 

בדרך   אבל  שיהיו שלשה, שמא   -בעיר,  עד 
אחד   ונמצא  להשתין,  מהם  אחד  יצטרך 

מסייע   נימא  הערוה.  עם  ליה:  מתייחד 
יבא   שמא  חכמים,  תלמידי  שני  לו  מוסרים 
כי   התם  תלתא!  הא  ואיהו  תרי  בדרך;  עליה 
הוו  יהודה  ורב  רב  סהדי.  עליה  דניהוו  היכי 
אתתא  ההיא  קאזלא  הוה  באורחא,  קאזלי 
כרעיך   דל  יהודה:  לרב  רב  א"ל  קמייהו, 
גיהנם. אמר ליה, והא מר הוא דאמר:  מקמי 

בכשרים  בכשרים שפיר דמי! א"ל: מי יימר ד 
רבי   כגון  מאי?  כגון  אלא  ואת!  אנא  כגון 
על   מלקין  רב:  אמר  וחביריו.  פפי  בר  חנינא 
ייחוד, ואין אוסרין על הייחוד. אמר רב אשי:  
בייחוד   אבל  פנויה,  בייחוד  אלא  אמרן  לא 
על   לעז  מוציא  תהא  שלא  לא,  איש  דאשת 
בניה. מר זוטרא מלקי ומכריז. א"ל רב נחמן 

מר   אשי:  לרב  ולכריז! מפרהטיא  לילקי  נמי 
בהא.  שמע  ולא  בהא  דשמע  איכא  א"ל: 
השמועה,  טובה  לא  על  מלקין  אמררב: 

א' ב/שנאמר:   טובה   /שמואל  כי לא  בני  אל 
במאי  השמועה.   עמהם:  אשה  תתייחד  לא 
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מי   ישראל  גבי  דכוותה  בחד  אילימא  עסקינן 
שתי   עם  אחד  איש  יתייחד  לא  והתנן  שרי 

ישרא גבי  דכוותה  בתלתא  אלא  ל  נשים 
אחת  אשה  אבל  והתנן  שרי  מי  בפרוצים 
יהודה   רב  ואמר  אנשים  שני  עם  מתייחדת 
אבל   בכשרים  אלא  שנו  לא  שמואל  אמר 
היה   מעשה  לא  נמי  עשרה  אפילו  בפרוצים 
באשתו  צריכא  לא  במטה  עשרה  והוציאוה 
אבל   משמרתו  אשתו  אין  כוכבים  עובד  עמו 
משום   ליה  ותיפוק  משמרתו  אשתו  ישראל 

א"ר דמים  חשובה   שפיכות  באשה  ירמיה 
אשה  אמר  אידי  רב  מינה  דמירתתי  עסקינן 
בינייהו   איכא  בינייהו  מאי  עליה  זיינה  כלי 
אשה חשובה בין אנשים ושאינה חשובה בין  
אבין  בר  אידי  דרב  כוותיה  תניא  הנשים 
תתייחד  לא  עמה  שהשלום  אע"פ  האשה 

[ העריות  על  שחשודין  מפני  ע"ז  עמהן 
 [.  )כה:(-)כה.(

מו .2 זוטרא  כתפיה, מר  על  אפסירה  לה  תיב 
בני. אמר רבה: בעלה בעיר -ומקרי ליה אל 

יוסף:   רב  אמר  ייחוד.  משום  חוששין  אין 
הרבים   לרשות  פתח  חוששין   -פתח  אין 

יוסף,   רב  לבי  איקלע  ביבי  רב  ייחוד.  משום 
דרגא   שקולי  להו:  אמר  ריפתא,  דכרך  בתר 

אין  -מתותי ביבי. והא אמר רבה: בעלה בעיר
משום   ביבי,  חוששין  רב  שאני  ייחוד! 

רב   אמר  ביה.  וגייסא  הואי  דשושבינתיה 
מבפנים ונשים  מבחוץ  אנשים  אין    -כהנא: 

ונשים   ייחוד, אנשים מבפנים  חוששין משום 
תנא -מבחוץ במתניתא  ייחוד.  משום  חוששין 

כהנא  רב  דאמר  השתא  אביי:  אמר  איפכא. 
נעביד  אנא  איפכא,  מתניתא  ותנא  הכי, 

גו דייר  אביי  קנה.  לחומרא.  דייר  רבא  לפי. 
דשתא  סקבא  אבין:  הנך  -אמר  ריגלא. 

שבוייתא דאתאי לנהרדעא, אסקינהו לבי רב 
עמרם חסידא, אשקולו דרגא מקמייהו, בהדי  
דקא חלפה חדא מנייהו נפל נהורא באיפומא,  
בי   יכלין  הוו  דלא  לדרגא  עמרם  רב  שקליה 
עשרה למדלייא, דלייא לחודיה. סליק ואזיל,  

ד לפלגא  מטא  קלא:  כי  רמא  איפשח,  רגא 
ליה:   אמרו  רבנן,  אתו  עמרם!  בי  נורא 
כסיפתינן! אמר להו: מוטב תיכספו בי עמרם  
לעלמא  מיניה  תיכספו  ולא  הדין,  בעלמא 
כי  מיניה  נפק  מיניה,  דינפק  אשבעיה  דאתי. 
נורא  דאת  חזי,  ליה:  אמר  דנורא,  עמודא 
ואנא בישרא, ואנא עדיפנא מינך. רבי מאיר 

ברי עבירה, יומא חד אידמי  הוה מתלוצץ בעו 
ליה שטן כאיתתא בהך גיסא דנהרא, לא הוה  
פלגא   מטא  כי  עבר.  וקא  מצרא  נקט  מברא, 
מכרזי  דקא  לאו  אי  אמר:  שבקיה,  מצרא 
שויתיה   ותורתו,  מאיר  בר'  הזהרו  ברקיעא 
מתלוצץ   הוה  עקיבא  ר'  מעי.  תרתי  לדמך 
שטן   ליה  אידמי  חד  יומא  עבירה,  בעוברי 

דיק בריש  לדיקלא כאיתתא  נקטיה  לא, 
דדיקלא   לפלגיה  מטא  כי  ואזיל.  וקסליק 
שבקיה, אמר: אי לאו דמכרזי ברקיעא הזהרו 
תרתי   לדמך  שויתיה  ותורתו,  עקיבא  ברבי 

מעי. פלימו הוה רגיל למימר כל יומא: גירא  
 . ]קידושין )פ:(, )פא.([     בעיניה דשטן.

דהוה   .3 עידן  כל  רגיל  הוה  אשי  בר  חייא  רבי 
לאפיה,   מיצר  נפל  יצילנו  הרחמן  אמר:  הוה 

אמרה:   דביתהו,  שמעתינהו  חד  יומא  הרע. 
מינאי  ליה  דפריש  שני  כמה  הא  מכדי 

[, “מחמת זקנה ומה ירא מיצר הרע„-רש"י]
קא  הוה  חדא  יומא  הכי?  קאמר  טעמא  מאי 

[ נפשה  קשטה  בגינתיה,  -רש"יגריס 
ואפרסמון„ בשמים  קישטי  [  “בתכשיטיה, 

 [ קמיה  ותנייה  לפניו  „-רש"יחלפה  עברה 
שניה פעם  את? “ושנתה  מאן  לה:  אמר   .]

שם זונה ניכרת  „-רש"יאמרה: אנא חרותא ]
]“בעיר מיומא  דהדרי  שחזרתי  „-רש"י[  

הלום אייתי  “היום  ליה:  אמרה  תבעה,   ,]
[ צוציתא  דריש  רומנא  להך  -רש"יניהליה 

הדקל„ שבגובה  קטן  אזל  [,  “ענף  שוור 
קא   אתייה  הוה  לביתיה,  אתא  כי   ניהלה. 

גרא דביתהו תנורא, סליק וקא יתיב בגויה. ש
והכי  הכי  לה:  אמר  האי?  מאי  ליה:  אמרה 
הוה מעשה, אמרה ליה: אנא הואי. לא אשגח  
אנא  לה:  אמר  סימני,  ליה  דיהבה  עד  בה, 
אותו   של  ימיו  כל  איכווני.  לאיסורא  מיהא 
מיתה.   באותה  שמת  עד  מתענה,  היה  צדיק 

ח לה אישה הפרם וה' יסל  /במדבר ל/דתניא:  
בנזיר    - שנדרה  באשה  מדבר?  הכתוב  מה 

ושמע בעלה והפר לה, והיא לא ידעה שהפר  
לה בעלה, והיתה שותה יין ומטמאה למתים.  
מטי להאי  פסוקא הוה  כי  הוה  רבי עקיבא 
בכי, אמר: ומה מי שנתכוין לאכול בשר חזיר  
צריכה  תורה:  אמרה  טלה,  בשר  בידו  ועלה 

ל בשר חזיר  כפרה וסליחה, מי שנתכוין לאכו
על אחת כמה וכמה!   -ועלה בידו בשר חזיר  

ולא ידע    /ויקרא ה/כיוצא בדבר אתה אומר:  
מגיע  עקיבא  רבי  כשהיה  עונו,  ונשא  ואשם 
לפסוק זה היה בוכה, ומה מי שנתכוין לאכול  
שומן ועלה בידו חלב, אמרה תורה: ולא ידע 
חלב  לאכול  שנתכוין  מי  עונו,  ונשא  ואשם 

על אחת כמה וכמה! איסי   -ועלה בידו חלב  
בן יהודה אומר: ולא      ידע    ואשם ונשא  

הדווים.  -עונו כל  ידוו  זה  דבר  ]קידושין על 
 )פא:([ 

ולא  .4 סופרים,  רווק  אדם  ילמד  לא  מתני'. 
אף   אומר:  אלעזר  רבי  סופרים.  אשה  תלמד 
מי שאין לו אשה לא ילמד סופרים. ר' יהודה  

ו שני  אומר: לא ירעה רווק בהמה, ולא יישנ 
גמ'.   מתירים.  וחכמים  אחת,  בטלית  רווקין 
והתניא,  ינוקי,  משום  אילימא  טעמא?  מאי 
על  ישראל  נחשדו  לא  יהודה:  לר'  לו  אמרו 

רווק  אלא  הבהמה!  על  ולא  זכור  -משכב 
משום אבהתא    -משום אמהתא דינוקי, אשה  

כו'.  שאין  מי  אף  אומר:  אלעזר  ר'  דינוקי. 
כלל אשה  לו  שאין  מי  להו:  או  איבעיא   ,

אף   שמע:  תא  אצלו?  שרויה  בשאינה  דלמא 
אצלו   שרויה  ואינה  לו  שיש  ילמד   -מי  לא 

סופרים.ר' יהודה אומר: לא ירעה כו'. תניא,  
אמרו לו לרבי יהודה: לא נחשדו ישראל על  
משכב זכור ולא על הבהמה. כל שעסקיו עם  
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הנשים.   עם  יתיחד  לא  ]קידושין הנשים 
 )פב:([ 

תניא, רבי שמעון בן כיוצא בו לא יאכל הזב.   .5
פרצה  היכן  עד  וראה  בוא  אומר:  אלעזר 
טהרה בישראל, שלא שנינו: לא יאכל הטהור  
הזבה   עם  הזב  יאכל  לא  אלא:  הטמאה  עם 
זב  יאכל  לא  בו,  כיוצא  עבירה.  הרגל  מפני 
ירגילנו אצלו.   זב עם הארץ שמא  פרוש עם 

הוי?   מאי  אצלו  מרגילו  אימא:  וכי  אלא 
יאכילנו   טמאשמא  זב  דברים  אטו  ין. 

אמר אביי:   -פרוש לאו דברים טמאין אכיל?  
מתוקנין.   שאינן  דברים  יאכילנו  שמא  גזירה 
הן,   מעשרין  הארץ  עמי  רוב  אמר:  ורבא 
אלא: שמא יהא רגיל אצלו, ויאכילנו דברים  
מהו   נדה,  להו:  איבעיא  טהרתו.  בימי  טמאין 
שתישן עם בעלה היא בבגדה  והוא  בבגדו? 

 אמר רב  יוסף,  -
תא שמע: העוף עולה עם הגבינה על השלחן  
ואינו נאכל, דברי בית שמאי. בית הלל אומר: 

נאכל.   ולא  עולה  דליכא    -לא  התם  שאני 
דאיכא  דהיכא  מסתברא,  נמי  הכי  דיעות. 
בן   שמעון  רבן  סיפא,  דקתני  שאני,  דיעות 
גמליאל אומר: שני אכסניים אוכלין על שלחן  

גבינה אוכל  וזה  בשר  אוכל  זה  ואין   -  אחד, 
ולאו אתמר עלה, אמר רב חנין בר    -חוששין.  

אמי אמר שמואל: לא שנו אלא שאין מכירין  
אסורים.   -זה את זה, אבל מכירין זה את זה  

נמי   נינהו    -והני  זה  את  זה  הכי   -מכירין 
דיעות איכא, שינוי ליכא. הכא   -השתא! התם 

דאמרי:    - איכא  שינוי.  ואיכא  דיעות,  איכא 
בן גמליאל אומר: שני  תא שמע, רבן   שמעון 

אכסניים אוכלין על שלחן אחד, זה בשר וזה 
אמי  בר  חנין  רב  אמר  עלה,  ואתמר  גבינה. 
זה  מכירין  שאין  אלא  שנו  לא  שמואל:  אמר 

זה   זה את  מכירין  זה, אבל  והני   -את  אסור. 
דיעות   -התם    -מכירין זה את זה נינהו.    -נמי  

ואיכא   איכא דיעות  -איכא, שינוי ליכא, הכא  
הזבה  עם  הזב  יאכל  לא  שמע:  תא  שינוי. 

עבירה.   הרגל  דיעות    -משום  נמי:   -הכי 
ליכא. שינוי  שמע:  -איכא,  יח /תא    /יחזקאל 

ואל ההרים לא אכל ועיניו לא נשא אל גלולי 
ואל  טמא  לא  רעהו  אשת  ואת  ישראל  בית 
לאשת  נדה  אשה  מקיש  יקרב,  לא  נדה  אשה 

רעהו   אשת  מה  וה-רעהו.  בבגדו  יא  הוא 
נדה   אשתו  אף  אסור,  בבגדו  -בבגדה  הוא 

והיא בבגדה אסור. שמע מינה. ופליגא דרבי  
אלא   תורה  אסרה  לא  פדת:  רבי  דאמר  פדת, 

ויקרא /קורבה של גלוי עריות בלבד, שנאמר  
איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו    /יח

הוה  רב  מבי  אתי  הוי  כי  עולא  ערוה.  לגלות 
ואמרי  לה   מנשק להו לאחוותיה אבי חדייהו,

דאמר   אדידיה,  דידיה  ופליגא  ידייהו.  אבי  
עולא: אפילו שום קורבה אסור, משום לך לך  
תקרב.   לא  לכרמא  סחור,  סחור  נזירא  אמרי 
ששנה  אחד  בתלמיד  מעשה  אליהו:  דבי  תני 
חכמים   תלמידי  ושימש  הרבה,  וקרא  הרבה 
נוטלת  אשתו  והיתה  ימיו.  בחצי  ומת  הרבה, 

בבתי   ומחזרתם  ובבתי  תפיליו  כנסיות 

בתורה כתיב  להם:  ואמרה  דברים  /מדרשות, 
ששנה    /ל בעלי  ימיך,  ואורך  חייך  הוא  כי 

חכמים   תלמידי  ושימש  הרבה,  וקרא  הרבה 
מפני מה מת בחצי ימיו? ולא היה אדם -הרבה

אצלה  נתארחתי  אחת  פעם  דבר.  מחזירה 
ואמרתי לה:  מאורע.  אותו  והיתה מסיחה כל 

אצ הוא  מה  נדותך  בימי  לי: בתי,  אמרה  לך? 
  -חס ושלום, אפילו באצבע קטנה לא נגע בי.

בימי לבוניך מה אצלך? אכל עמי, ושתה עמי,  
וישן עמי בקירוב בשר, ולא עלתה דעתו על  
דבר אחר. ואמרתי לה: ברוך המקום שהרגו,  
תורה  אמרה  שהרי  לתורה,  פנים  נשא  שלא 

לא / טומאתה  בנדת  אשה  ואל  יא/יח/  ויקרא 
רב   אתא  כי  חדא  תקרב.  מטה  אמר:  דימי 

בר   יצחק  רב  אמר  אמרי,  במערבא  הואי. 
 ]שבת )יג.([ יוסף: סינר מפסיק בינו לבינה.  

עסקינן?  .6 במאי  עמהם.  אשה  תתייחד  לא 
שרי?   מי  ישראל  גבי  דכוותה  בחד,  אילימא 
והתנן: לא יתייחד איש אחד עם שתי נשים! 

ושתיהן  „-רש"י] קלות  דעתן  שהנשים 
ב  .[“תתרצינה לעבירה. -רש"י]תלתא  אלא 

להכי נקט תלתא דבישראל בתלתא שרו בין „
בעיר בין בדרך אבל תרי בעיר אין בדרך לא 
אחד   ונמצא  לנקביו  מהן  אחד  יצטרך  שמא 
יוחסין   עשרה  בפ'  הערוה  עם  יתייחד  מהן 

פא(. דף  ישראל  .[“)קדושין  גבי  דכוותה   ,
שרי?   מי  כוכבים  „-רש"י]בפרוצים  ועובדי 

ה לאשמועינן  לתנא  ליה  ישראל  למה  אפי'  א 
אסירי. אחת  [  “דכוותייהו  אשה  אבל  והתנן: 

יהודה   רב  ואמר  אנשים,  שני  עם  מתייחדת 
אבל   בכשרים,  אלא  שנו  לא  שמואל:  אמר 

זונה.„-רש"י]בפרוצים   איש  [.  “לאשת 
והוציאוה  היה  מעשה  לא,  נמי  עשרה  אפילו 

במטה!   לעבירה „-רש"י]עשרה  לעיר  חוץ 
יבינו. שלא  מת  קוברי  -צריכאלא  [.  “כעין 

[. “של עובד כוכבים עמו. „-רש"י]באשתו  
משמרתו   אשתו  אין  כוכבים  עובד  עמו, 

ואיתתיה  „-רש"י] בקרי  דאיהו  קפדה  דלא 
משמרתו  [“בבוציני. אשתו  ישראל  אבל   ,

בזמן   „-רש"י] יוחסין  בעשרה  כדתנן  שרי 
מפני  בפונדקי  עמהן  ישן  עמו  שאשתו 

משמרתו.  ותיפוק [ “שאשתו  ליה    . 
ירה נמי לא תתייחד משום  בלאו עב„-רש"י]

דמים. שפיכות  [.  “שפיכות  דמים! משום 
א"ר ירמיה: באשה חשובה עסקינן, דמירתתי  
עליה.  זיינה  כלי  אשה  אמר:  אידי  רב  מינה; 

בין לר' ירמי' דמוקי   „-רש"י]מאי בינייהו?  
חיישי'   חשובה  לאו  הא  חשובה  באשה  לה 
לשפיכו' דמים בין לרב אידי דאמר כלי זיינה  

ליכא משום שפיכות דמים מ"מ משום  עליה ו
מתייחדת. ולא  בה  איכא  איכא [  “ערוה 

האנשים „-רש"י]בינייהו:   בין  חשובה  אשה 
הנשים   בין  חשובה  ואינה  למלכות  קרובה 
באשה   לה  דמוקי  ירמיה  לרבי  יפה  אינה 
ובין  האנשים  בין  חשובה  דמשמע  חשובה 
לה  קטלי  ולא  היא  למלכות  דקרובה  הנשים 

א  עריות  משום  היא אבל  דיפה  למיחש  יכא 
הנשים   בין  ולא  האנשים  בין  חשובה  הכא 
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דמשום שריא   דמים    לייחודי  שפיכות  
ליכא דהא קרובה למלכות ומשום עריות נמי 
אסירא   אידי  לרב  היא  מכוערת  דהא  ליכא 
סתמא   דהא  לערוה  חיישינן  דכולהו  לייחודי 
זיינה עליה ולא קאמר הכא   קאמר אשה כלי 

אשה  .[  “יינה עליה.באשה יפה עסקינן דכלי ז
בין   חשובה  ושאינה  אנשים   בין   חשובה 

הנשים „-רש"י]הנשים   ובין  האנשים  בין 
מינה  דמיסתפו  למלכות  וקרובה  יפה  אשה 
דיפה   ולא קטלי לה אבל משום עריות איכא 
תתייחד   דלא  לאשמועי'  ואצטריך  היא 
שאינה   אשה  אבל  תתפתה  שמא  חיישינן 

הנשי בין  וחשובה  האנשים  בין  ם  חשובה 
משום רציחה נמי איכא דבא עליה ואחר כך  

 הורגה  דלא 
ס"ל אשה כלי זיינה עליה וחשובה בין אנשים  
ומשום   להתייחד  מותרת  הנשים  בין  ולא 

. תניא כוותיה דרב  [“עריות ליכא דאינה יפה.
עמה  שהשלום  אע"פ  האשה  אבין:  בר  אידי 

זיינה  „-רש"י] כלי  דהא  יהרגוה  לא  דודאי 
עמה תתייחד  לא  אידי  עליה  כרב  והיינו  כו'  ן 

בר אבין השלום עמה משמע היא נושאת את  
מלכות שלום  צריכה  ואינה  לא    [.“שלומה 

העריות.  על  שחשודין  מפני  עמהן,  תתייחד 
יתייחד אדם עמהן. ת"ר: ישראל שנזדמן  לא 

בדרך   כוכבים  עובד  ר'    -לו  לימינו;  טופלו 
אומר:   ברוקה  בן  יוחנן  ר'  של  בנו  ישמעאל 

במקל  טופ  -בסייף   לימינו,  טופלו   -לו 
יורדין   או  במעלה  עולין  היו  לשמאלו. 
בירידה, לא יהא ישראל למטה ועובד כוכבים  
כוכבים   ועובד  למעלה  ישראל  אלא  למעלה, 
את   ירוץ  שמא  לפניו,  ישוח  ואל  למטה; 

הולך   להיכן  שאלו  את    -גולגלתו.  לו  ירחיב 
לעשו   אבינו  יעקב  שעשה  כדרך  הדרך, 

]דכתיב[:   לגבר-הרשע,  אשר   -אשית  עד 
  -בראשית לג-אבא אל אדוני שעירה, וכתיב:  

ר"ע  בתלמידי  מעשה  סכותה.  נסע  ויעקב 
שהיו הולכים לכזיב, פגעו בהן ליסטים, אמרו  
לעכו.   להן:  אמרו  הולכים?  אתם  לאן  להן: 
להן:   אמרו  פירשו.  לכזיב    שהגיעו     כיון 
]תלמידי[ מי אתם? אמרו להן: תלמידי ר"ע,  

להן:   פגע  אמרו  שלא  ותלמידיו,  ר"ע  אשרי 
 . ]ע"ז )כה:([ בהן אדם רע מעולם

עסקינן?  .7 במאי  עמהם.  אשה  תתייחד  לא 
שרי?   מי  ישראל  גבי  דכוותה  בחד,  אילימא 
והתנן: לא יתייחד איש אחד עם שתי נשים! 
בפרוצים   ישראל  גבי  דכוותה  בתלתא,  אלא 
מתייחדת   אחת  אשה  אבל  והתנן:  שרי?  מי 

ר ואמר  אנשים,  שני  אמר עם  יהודה  ב 
אבל  בכשרים,  אלא  שנו  לא  שמואל: 
היה   מעשה  לא,  נמי  עשרה  אפילו  בפרוצים 

באשתו   -והוציאוה עשרה במטה! לא צריכא  
עמו, עובד כוכבים אין אשתו משמרתו, אבל 
משום   ליה  ותיפוק  משמרתו.  אשתו  ישראל 
חשובה   באשה  ירמיה:  א"ר  דמים!  שפיכות 

: אשה  עסקינן, דמירתתי מינה; רב אידי אמר
כלי זיינה עליה. מאי בינייהו? איכא בינייהו:  
אשה חשובה בין אנשים ושאינה חשובה בין  

אבין:   בר  אידי  דרב  כוותיה  תניא  הנשים. 
עמה   שהשלום  אע"פ  תתייחד   -האשה  לא 

העריות   על  שחשודין  מפני  ]ע"ז  עמהן, 
 . )כה:([

משה .8 להפרידם  -ויקהל  האנשים  שהקהיל 
בינם, שלא    מהנקבות לצד שהיה השטן מצוי

 ([. זהר )ג,קצו:יזיקם ]
9. [ החשד  מפני  לחורבה  נכנסין  -רש"יאין 

.[. בדברא “שלא יאמרו זונה מזומנת לו שם„
אשה   דהא  ליכא  חשד  משום  דהתם 

שכיחא “בשדה„-רש"יבדברא...] לא   ].
 ([.ברכות )ג..]

זה הנותן צדקה לאשה בסתר דקא מייתי לה   .10
 ([. חגיגה )ה.לידי חשדא ]

מו .11 לה  עושה  שבאותו כיצד  דין  לבית  ליכה 
שמא   חכמים  תלמידי  שני  לו  ומוסרין  מקום 
בעלה  אומר  יהודה  רבי  בדרך  עליה  יבוא 
שהיא  נדה  ומה  וחומר  עליה...מקל  נאמן 
בכרת בעלה נאמן עליה סוטה שבלאו לא כל 
נידה דכרת חמירא   הנותנת  היא  שכן...ורבנן 
ליה ומהימן, סוטה דלאו לא חמירא ליה ולא 

 [.ז.(סוטה )מהימן ]
אמרו  .12 שעה  באותה  תמר  גדרה  גדול  גדר 

לבנות מלכים כך לבנות הדיוטות עאכ"ו אם 
וכמה   כמה  אחת  על  לפרוצות  כך  לצנועות 
יחוד   על  גזרו  שעה  באותה  רב  אמר  אר"י 

 ([. סנהדרין )כא.דפנויה ]
אמריתו  .13 כהנא  לרב  מינא  ההוא  ליה  דאמר 

אש   אפשר  גברא.  בהדי  לייחודי  שרי   נידה 
ואינה התורה   בנעורת,  ליה  אמר  מהבהבת? 

שאפילו   בשושנים',  'סוגה  עלינו  העידה 
פרצות   בה  יפרצו  ולא  בשושנים  כסוגה 

 ([. סנהדרין )לז.]
וישן עמהם   .14 בתו;  ועם  אמו  עם  אדם  מתייחד 

זו ישנה בכסותה   -בקירוב בשר, ואם הגדילו  
וזה ישן בכסותו. גמ'. מ"ט? תנא דבי אליהו:  

ונשים דעתן קלות /קלה/ על יהן. מנא  הואיל 
הני מילי? א"ר יוחנן משום ר' ישמעאל: רמז  

יג-ליחוד מן התורה מנין? שנאמר:     -דברים 
כי יסיתך אחיך בן אמך, וכי בן אם מסית, בן  
מתייחד   בן  לך:  לומר  אלא  מסית?  אינו  אב 
עריות   כל  עם  להתייחד  ואסור  אמו,  עם 
אמר   כתיב?  במאי  דקרא  פשטיה  שבתורה. 

מיבעיא קאמר,   לא מיבעיא בן אב  אביי: לא 
דסני ליה ועייץ ליה עצות רעות, אלא אפילו 

אימא צייתי ליה, קמ"ל   -בן אם דלא סני ליה  
 . ]קידושין )פ:([

אמר   .15 יהודה  רב  אמר  אמו.  עם  אדם  מתייחד 
עם  ודר  אחותו,  עם  אדם  מתייחד  אסי:  רב 
דשמואל,   קמיה  אמרה  כי  בתו.  ועם  אמו 
  אמר: אסור להתייחד עם כל עריות שבתורה, 

ואפילו עם בהמה. תנן: מתייחד אדם עם אמו  
ועם בתו, וישן עמהם בקירוב בשר; ותיובתא  
הא  וליטעמיך,  שמואל:  לך  אמר  דשמואל! 
עריות  כל  ושאר  וחמותו  אחותו  דתניא: 

בעדים;  -שבתורה אלא  עמהם  מתייחד  אין 
בעדים אין, שלא בעדים לא! אלא תנאי היא; 

בתי.  דתניא, אמר רבי מאיר: הזהרו בי מפני  
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אמר רבי טרפון: הזהרו בי מפני כלתי; ליגלג  
עליו אותו תלמיד. אמר רבי אבהו משום רבי  
חנינא בן גמליאל: לא היו ימים מועטים, עד  
עם   אפילו  בחמותו.  תלמיד  אותו  שנכשל 
בהמה. אביי מכלליה מכולה דברא. רב ששת 
איקלע   מנהרדעא  חנן  רב  מצרא.  ליה  מעבר 

ה דיתיב וקא גרס  לרב כהנא לפום נהרא, חזיי
ליה: לא סבר לה  וקיימא בהמה קמיה, אמר 
לאו   ליה:  אמר  בהמה?  עם  אפילו  מר 
שתי   עם  אדם  מתייחד  רבא:  אמר  אדעתאי. 
וחמותה,   אשה  עם  צרות,  שתי  ועם  יבמות, 
ותינוקת  אשה  עם  בעלה,  ובת  אשה  עם 
עצמה   מוסרת  ואין  ביאה  טעם  שיודעת 

 . ]קידושין )פא:([ לביאה.
אדם .16 יתייחד  ]  לא  נשים  שתי  קידושין עם 

 .   )פ.([
בפונדק,   .17 הנשים  כל  עם  אדם  יתייחד  אל 

[ אחותו...בתו...חמותו  עם  אדר"נ אפילו 
 [.   )ב,ב(, במדבר"ר )י,כב(

18. [ טומאה  כדי  סתירה?  שיעור  סוטה כמה 
 [.  )ד.(

דכרך   .19 בתר  יוסף,  רב  לבי  איקלע  ביבי  רב 
ריפתא, אמר להו: שקולי דרגא מתותי ביבי.  

רבה:   אמר  בעיר  והא  חוששין    -בעלה  אין 
דשושבינתיה   ביבי,  רב  שאני  ייחוד!  משום 
אנשים   כהנא:  רב  אמר  ביה.  וגייסא  הואי 

מבפנים ונשים  משום  -מבחוץ  חוששין  אין 
חוששין  -ייחוד, אנשים מבפנים ונשים מבחוץ

אמר   איפכא.  תנא  במתניתא  ייחוד.  משום 
ותנא   הכי,  כהנא  רב  דאמר  השתא  אביי: 

אנא איפכא,  אביי    מתניתא  לחומרא.  נעביד 
דייר גולפי. רבא דייר קנה. אמר אבין: סקבא  

דאתאי  -דשתא שבוייתא  הנך  ריגלא. 
חסידא,   עמרם  רב  לבי  אסקינהו  לנהרדעא, 
חלפה  דקא  בהדי  מקמייהו,  דרגא  אשקולו 
חדא מנייהו נפל נהורא באיפומא, שקליה רב 
עשרה   בי   יכלין   הוו  דלא  לדרגא  עמרם 

לחוד דלייא   כי למדלייא,  ואזיל,  סליק  יה   
נורא   קלא:  רמא  איפשח,  דרגא  לפלגא  מטא 
כסיפתינן!  ליה:  אמרו  רבנן,  אתו  עמרם!  בי 
בעלמא  עמרם  בי  תיכספו  מוטב  להו:  אמר 
דאתי.  לעלמא  מיניה  תיכספו  ולא  הדין, 
כי עמודא   מיניה  נפק  מיניה,  דינפק  אשבעיה 
ואנא   נורא  דאת  חזי,  ליה:  אמר  דנורא, 

עדיפנ  ואנא  הוה  בישרא,  מאיר  רבי  מינך.  א 
מתלוצץ בעוברי עבירה, יומא חד אידמי ליה  
הוה  לא  דנהרא,  גיסא  בהך  כאיתתא  שטן 
מברא, נקט מצרא וקא עבר. כי מטא  פלגא 
מכרזי  דקא  לאו  אי  אמר:  שבקיה,  מצרא 
שויתיה   ותורתו,  מאיר  בר'  הזהרו  ברקיעא 
מתלוצץ   הוה  עקיבא  ר'  מעי.  תרתי  לדמך 

יומא   עבירה,  שטן  בעוברי  ליה  אידמי  חד 
לדיקלא  נקטיה  דיקלא,  בריש  כאיתתא 
דדיקלא   לפלגיה  מטא  כי  ואזיל.  וקסליק 
שבקיה, אמר: אי לאו דמכרזי ברקיעא הזהרו 
תרתי   לדמך  שויתיה  ותורתו,  עקיבא  ברבי 

 . ]קידושין )פא.([מעי 

עסקינן?  .20 במאי  עמהם.  אשה  תתייחד  לא 
שרי?   מי  ישראל  גבי  דכוותה  בחד,  אילימא 

: לא יתייחד איש אחד עם שתי נשים! והתנן
בפרוצים   ישראל  גבי  דכוותה  בתלתא,  אלא 
מתייחדת   אחת  אשה  אבל  והתנן:  שרי?  מי 
אמר  יהודה  רב  ואמר  אנשים,  שני  עם 
אבל  בכשרים,  אלא  שנו  לא  שמואל: 
היה   מעשה  לא,  נמי  עשרה  אפילו  בפרוצים 

צריכא לא  במטה!  עשרה  באשתו -והוציאוה 
ן אשתו משמרתו, אבל עמו, עובד כוכבים אי

משום   ליה  ותיפוק  משמרתו.  אשתו  ישראל 
חשובה   באשה  ירמיה:  א"ר  דמים!  שפיכות 
עסקינן, דמירתתי מינה; רב אידי אמר: אשה  
כלי זיינה עליה. מאי בינייהו? איכא בינייהו:  
אשה חשובה בין אנשים ושאינה חשובה בין  
אבין:   בר  אידי  דרב  כוותיה  תניא  הנשים. 

ש אע"פ  עמההאשה  תתייחד  -השלום  לא 
העריות.   על  שחשודין  מפני  ]ע"ז  עמהן, 

 . )כג.([
יחוד   .21 משום  חוששין  אין  בעיר  בעלה 

 [.   ]קידושין )פא.(
 [.  כתובות )יג:(אין אפוטרופוס לעריות ] .22
לא   .23 הזה:  בזמן  לאיתתיה  איניש  לימא  לא 

 ([.  סוטה )ב:תסתרי בהדי פלוני...]
,  ]סוטה )ד.(כמה שיעור סתירה כדי טומאה   .24

 [.  ת"ב נשא יא
אנשים  .25 שני  עם  מתייחדת  אחת  אשה 

 [.  קידושין )פ:(]
 [. תדא"ר יחאשה מתייחדת עם ג' אנשים ] .26
עם   .27 יתיחד  לא  הנשים  עם  שאומנותו  כל 

 [. קידושין )פב.(הנשים ]
 

 יחס הבעל לאשתו 
וכש"כ  .1 ביתו   בתוך  עלוב  להיות  אדם  צריך 

בבית חבירו   וכש"כ  וי"ג:  בביתו של הקב"ה. 
 [. (מ"ת )קא,ג]

עניו   .2 בעצמו:  אדם  ינהג  מדות  עשרה  שמנה 
 [.תדא"ר יגבביתו...]

3. [ בה  גס  שלבה...שליבו  )סא.(,  מפני  גיטין 
 [. )עג.(, יבמות )מא.(  סוטה )ז:(

משכבת     חיקך שמור     פתחי         פיך     .4
 [. מיכה )ז,ח( ]

חביריו   .5 ונכנסו  אשתו  לו  שמתה  לאדם  משל 
אשתך וכי  א"ל:  מתנחם,  ואינו  יפה    לנחמו 

תנחומים   עליה  וקיבל  שמתה?   פלוני  מאשת 
 [.פס"ר )לא,א(]

נשיקות   .6 ונעתרות  אוהב  פצעי  נאמנים        
 [. משלי )כז,ו(שונא  ]

פפוס(  .7 יהודה  ]מידת  ויוצא  אשתו  בפני  נועל 
 [. ירושלמי קידושין )ד,ד(]

עם הארץ מכה ובא עליה ואין לו בושת פנים   .8
 ([. פסחים )מט: ]

אשת .9 אמרו...ויכבד  ממה  שלשה  יותר  ובניו  ו 
 [. חולין )פד:(שיש לו ]

חן  .10 יושביו,  על  מקום  חן  הם:  חינות  שלשה 
 ([.סוטה )מז.אשה על בעלה...]

 [.כלה ב'תאווה מביאה לידי אהבה ] .11
 [.במדבר"ר כאתן דעתך על אשתך ] .12
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דספסירא   .13 אפותיא  עזיזא  הוה  רחימתין  כי 
 .  סנהדרין )ז:([שכיבן ]

נשיקה   לית רחימו דדבקות דרוחא ברוחא בר .14
 ([. זהר/שמות )קמו]

של  .15 מן שלשה:  חוץ  תפלות  של  הנשיקות  כל 
תנחום   ר'  פרישות,  ושל  פרקים  של  גדולה, 

[ קריבות  של  אף  פס"ז הוסיף  )ע,יא(,  ב"ר 
 [.  ויצא )כט,יא(, ת' שמות כח

בשום .16 דברים  את -ה'  ומוציא  אהבה  מכניס 
 [. ב"ק )פב.(הקנאה...]

 [. ב"מ )קז:(וכן בפת שחרית ] .17
יהא .18 שאין    לעולם  אשתו,  בכבוד  זהיר  אדם 

אלא    אדם  של  ביתו  בתוך  מצויה  ברכה 
היכי  כי  לנשייכו  אוקירו  אשתו,  בשביל 

 [.  ב"מ )נט.(דתתעתרו ]
אינו   .19 כמים  בתוכו  נשפך  היין  שאין  בית  כל 

 [. עירובין )סה.(בכלל ברכה ]
על   .20 נחשדו  ולא  הסוטות  על  ישראל  נחשדו 

 [.ספרי נשאהנדות ]
גיטין  ה בתוך ביתו ]אל יטיל אדם אימה יתיר .21

 . )ו:([
יותר   .22 ומכבדה  כגופו  אשתו  את  האוהב 

כי שלום  'וידעת  אומר  הכתוב  מגופו...עליהם 
 [ יבמות )סב:(אהלך' ]

23. [ כצורה  והאב  כגוף  דברים האם  ראב"ע, 
 .)יג,ז([

עקרה  .24 תהי  שלא  אשתך,  בכבוד  זהיר  הוי 
 .]דא"ז, ט'[

גיטין  אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו ] .25
 . )ו:([

פשתן  הר .26 כלי  ילבישנה  אשתו  את  שיעדן  וצה 
 ([.כתובות )נט:]

בו כבוד אל   .27 נהגו  ולא  אדם בא לבית המדרש 
 [.אדר"נ ספ"זילך ויאמר לאשתו ]

ונותן לאשתו  .28 אדם בוש למכור על פתח ביתו 
 ([ ב"ק )קיט.ומוכרת ]

29. [ מגולחת  באשה  אפשי  נזיר אי  רש"י, 
 ([. )כח:

 ([. נזיר )כח.אי אפשי באשה מנוולת ] .30
 [.כתובות )עא.(שי באשה נדרנית ]אי אפ .31
יוציא   .32 בבגדה,  והיא  בבגדי  אני  אי אפשי אלא 

 [.כתובות )מה.(ויתן כתובה ]
א"א לאיש בלא אשה, וא"א לאשה בלא איש,  .33

[ שכינה  בלא  לשניהם  ברכות  וא"א  ירו' 
 . )ט,א([

34. [ אחד  בעד  לבעלה  נאסרת  אשה  כתובות  אין 
 . )ט.([

35. [ ליופי  לבנים...אלא  אלא  אשה    תענית אין 
 ([.)לא.(, כתובות )נט:

36. [ אשה  לתכשיטי  אלא  אשה  כתובות  אין 
 [. )נט:(

לבנים...ליופי...לתכשיטים   .37 אלא  אשה  אין 
 [.כתובות )נט:(]

טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו:עול תורה עול   .38
 [. איכ"ר )ג,כד(אשה ]

בפני  .39 נאה  ואינה  אחרים  בפני  נאה  אשה  יש 
בפני   נאה  ואינה  בעלה  בפני  נאה  בעלה, 

ובפני אחרים,   בעלה  בפני  נאה  צפורה  אבל 

בד"כ אך  )ז,יח([,  ]מ"ת  על  „-הכל  אשה  חן 
 [. סוטה )מז.(, ירו'    יומא )ד,א(] “בעלה

40. [ יין  שותות  ישראל  עניות  כתובות אין  ירו' 
 . )ה,י([

כתובות )סה.(, כלה אין פוסקים יינות לאשה ] .41
 .ב'[

אינו  .42 כמים  בתוכו  נשפך  היין  שאין  בית  כל 
 [. )סה.( עירוביןבכלל ברכה ]

 ([. זהר )ג,רעטכל אשה בת בעלה ] .43
לנשייהו    .44 רחמי  נש(  בני  )וי"ג:  עלמא  בני  כל 

 ([. זהר )א,קלג.]
וימין   .45 דוחה  שמאל  תהא  ואשה  תינוק  יצר 

 ([.  סוטה )מז.(, זהר )ג,קעז:מקרבת ]
זכו .46 ואשה  אש  -איש  זכו  לא  ביניהם,  שכינה 

סוטה )יז.(, פס"ז בראשית )ב,כג(, אוכלתן ]
 [.פדר"א יב'

ל טורח שטרח בעל הבית הזה, לא טרח אלא כ .47
 [. ברכות )נח.(בשביל אשתו ובניו ]

לאו  .48 קנאה  עמיה  קשיר  ולא  דרחים  מאן  כל 
 ([. זהר )א,רמארחימותיה רחימותא ]

ולא  .49 ביתו  לאנשי  למחות  לו  שאפשר  מי  כל 
העולם  ביתו...בכל  אנשי  על  נתפס  מיחה, 

 ([ שבת )נד:נתפס על כל העולם ]
מ .50 אדם  שבעולם  על בנוהג  ליהרג  עצמו  וסר 

 [.ת' וירא יבבנותיו ועל אשתו ]
היה  .51 הארץ  עם  )הנביאה(  דבורה  של  בעלה 

 [.תדא"ר ט']
בשוקא  .52 דיירא  והוות  אתתא  דרחים  נש  בר 

כשוקא  בעינוי  דמי  תמן  דהיא  דדחקי...כיוון 
 ([. זהר )ג,קטו:דרוכלי ]

 [.ב"מ )נט.(דמעתה מצויה )באשה( ] .53
בנים    לאה ראה הקב"ה שעתידים לצאת ממנה .54

[ שנואה       אותה  וקרא  ויצא  רשעים  ת"ב 
 . יד[

לאה שנואת הבית היתה וכיוון שפקדה הקב"ה  .55
 ([. ב"ר )עא,אנזקפה ]

טברינוס    .56 בית  משל  אחת  באשה  מעשה 
לליסטים   נשואה  שהיתה  מיוחסת(  )משפחה 
אחד, והיה בעלה מצערה. שמעו חכמים ובאו  
לפניהם  הוציאה  שבאו  כיוון  להוכיחו,  אצלה 

לקיים  מנורה   גבה,  חרס על  ונר של  זהב  של 
 ([. ב"ר )כ,יחמה שנאמר אל אישך תשוקתך ]

של  .57 דעתן  אחרי  הולכים  אנשים  של  דרכם 
 [.פדר"א מאנשים ]

בנשים  .58 דעות  יש  דעות במאכל כך  כשם שיש 
 ([. גיטין )צ.]

59. [ ואשתו  איש  סוכה  דירה...אף  קידושין מה 
 ([. )לד.

וישתה פחות ממה שיש לו  .60 יאכל אדם  לעולם 
בש ויתכסה במה שיש לו ויכבד את אשתו  ויל

 ובניו יותר ממה שיש לו ]חולין )פד:([. 
אלא שאין בעלה עמה אבל בעלה עמה מחממה   .61

 [.     שבת )קכח:(]
ובעל אוכל פירות.  -המוכר שדה לאשתו קנתה .62

הדור   גדולי  וכל  אבהו  ורבי  אבא  רבי  ברם 
לה  כתב  ולמה  לה  ליתנו  בקש  במתנה  אמרו 

ליפות כדי  מכר  ]  לשום  כוחה  -רש"יאת 
.[... במתנה קנתה  “...ואין הבעל אוכל פירות„
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טמונין  במעות  פירות...  אוכל  הבעל  ואין 
לבעל  „-רש"י] ומפורסמים  ידועין  היו  שלא 

דבעי הוא  זוזי  דלגלויי  קנתה  ]“לא  ב"ב .[ 
 ([.)נא.

וישתה פחות ממה שיש לו  .63 יאכל אדם  לעולם 
וילבש ויתכסה במה שיש לו ויכבד את אשתו  

ו יותר ממה שיש לו שהן תלויין בו והוא  ובני
 ([. חולין )פד:תלוי במי שאמר והיה העולם ] 

ומשתין,   .64 אמתו  האוחז  שונאן:  הקב"ה  שלשה 
שבינו  דברים  והמדבר  עירום,  מטתו  משמש 

 [.94בהמ"ד ב' לבין אשתו בפרהסיא  ]
עניות  .65 לידי  האדם  את  מביאין  דברים  שלשה 

מטתו   והמשמש  ביום  ערום  מטתו  המשמש 
]לפ תרנגול  בפני  אפילו  חי  כל  אוצהמ"ד  ני 

167] . 
יז .66 לאשתו -הלכה  לקנאות  איש  כל  על  וחובה 

אמרו חכמים אין אדם מקנא לאשתו אלא אם  
ביותר  לה  יקנא  ולא  רוח טהרה  בו  נכנסה  כן 
מדאי ולא יאנוס אותה ויבעול בעל כרחה אלא 

[ ושמחה  שיחה  ומתוך  רמב"ם/"יד לדעתה 
נשים  אישות/פ/החזקה"/  רק  הלכות 

 . טו/הלכה יז[
 

 היחס ביניהם כמלך ומלכה 
בלא   .1 מדעם  למעבד  רשות  לה  לית  אתתא 

 ([. זהר )א,כב.רשות בעלה ]
 ([.גיטין )עז:מה שקנתה אשה קנה בעלה ] .2
 ([.ב"ק )מט.שבח הריון לבעל ] .3
שרשות  .4 מפני  לעשות  סיפק  בידה  אין  אשה 

 ([.)ל:(, ב"מ )לב. קידושיןאחרים עליה ]
בתוך   .5 מלך  ואחד  אחד  ]כל  אדר"נ  ביתו 

 [. )כח,ג(, מגילה )יב.(
דמטרוניתא   .6 מאריה  דביתא,  מאריה  איש  כל 

 ([. זהר ]ב,קלד: ]
מפרי  .7 אלא  מתברך  אשה  של  בטנה  פרי  אין 

 ([. ברכות )נא:(, זהר )א,רלגבטנו של איש ]
 ([. כריתות )כח:האב קודם לאם בכל מקום ] .8
9. [ אביך  בכבוד  חייבים  ואמך  קידושין אתה 

 ([. )לא.(, זהר )ג,פט:
כור  .10 שלשים  אחד  ליום  שלמה  לחם  ויהי 

סלת...ור' יצחק אמר אלו לציקי קדירה  ואמר  
ר' יצחק אלף נשים היו לשלמה כל אחת ואחת  
סבורה   זו  טעמא  מאי  כך  בביתה  לו  עשתה 
וזו סבורה שמא אצלי סועד   אצלי סועד היום 

 ([.ב"מ )פו:היום ]
 
 

 שעבודי הבעל לאשה 
ה, ב"ש  מתני'. המדיר את אשתו מתשמיש המט  .1

אומרים: שתי שבתות, בית הלל אומרים: שבת  
שלא  תורה  לתלמוד  יוצאין  התלמידים  אחת. 

הפועלים יום,  שלשים  אחת.  -ברשות  שבת 
הטיילין   בתורה,  האמורה  יום,   -העונה  בכל 

החמרים    -הפועלים   בשבת,  אחת   -שתים 
יום, הספנים    -בשבת, הגמלים   אחת לשלשים 

גמ'.  אחת לששה חדשים, דברי רבי אל- יעזר. 
הלל?  ובית  נקבה.  מיולדת  גמרי  דב"ש?  מ"ט 
מיולדת   נגמרו  נמי  וב"ה  זכר.  מיולדת  גמרי 

נקבה! אי מיולדת גמרי לה הכי נמי, אלא ב"ה  
מנדה גמרי לה. במאי קמיפלגי? מר סבר: מידי  
דהוא   מידי  סבר:  ומר  דשכיח,  ממידי  דשכיח 
רב:  אמר  לה.  גרים  דהוא  ממידי  לה  גרים 

בסתם  במפ  -מחלוקת   אבל  הכל   -רש,  דברי 
יוציא לאלתר ויתן כתובה; ושמואל אמר: אפי'  
ימתין שמא ימצא פתח לנדרו. הא   נמי,  בסתם 
פליגי בה חדא זימנא! דתנן: המדיר את אשתו  

יום   שלשים  עד  לו,  פרנס,    -מליהנות  יעמיד 
יוציא ויתן כתובה; ואמר רב: לא    -יותר מכאן  

לאלתר    יוציא  -שנו אלא במפרש, אבל בסתם  
נמי,   בסתם  אפי'  אמר:  ושמואל  כתובה;  ויתן 
דאי   צריכא,  לנדרו!  פתח  ימצא  שמא  ימתין 
איתמר בהא, בהא קאמר רב משום דלא אפשר  

בפרנס   דאפשר  בההיא  אבל  אימא    -בפרנס, 
בהך  בההיא,  איתמר  ואי  לשמואל;  ליה  מודי 

בהא   אבל  שמואל,  ליה    -קאמר  מודי  אימא 
יוצאי  התלמידים  צריכא.  וכו'.  לרב,  לתלמוד  ן 

דמילתא  אורחא  דבעי.  כמה  כמה?  ברשות 
בבית,   וחדש  כאן  חדש  רב:  אמר  כמה? 

כ"ז/שנאמר:   א'  הימים  דבר    /דברי  לכל 
לכל  בחדש  חדש  והיוצאת  הבאה  המחלקות 
יוחנן אמר: חדש כאן ושנים  ור'  חדשי השנה; 

שנאמר:   ה'/בביתו,  א'  יהיו    /מלכים  חדש 
נמי מ"ט לא  בלבנון שנים חדשים בביתו. ורב  

אמר מההיא? שאני בנין בית המקדש, דאפשר 
מההיא?   אמר  לא  מ"ט  יוחנן  ור'  אחרים.  ע"י 

הרווחה.   ליה  דאית  התם,  ]כתובות  שאני 
 . )סא:(, )סב.([

  /הושע ב /אין פוסקין יינות לאשה; ואם תאמר:   .2
צמרי   ומימי  לחמי  נותני  מאהבי  אחרי  אלכה 
שהאשה   דברים  ושקויי!  שמני  ופשתי 

עליהן, ומאי נינהו? תכשיטין. דרש    משתוקקת
איש  לה  ואמרי  נביריא,  כפר  איש  יהודה  רבי 
יינות  פוסקין  שאין  מנין  חיל:  נפור  כפר 

שנאמר:   א'/לאשה?  א'  חנה    /שמואל  ותקם 
שתה   שתה,  ואחרי  בשילה  אכלה  ולא   -אחרי 

ולא אכל הכי נמי!    -שתת. אלא מעתה, אכלה  
בגוה    אנן מדשני קרא בדבוריה קאמרינן, מכדי

 -קא עסיק ואתי, מאי טעמא שני? ש"מ, שתה  
נותנין לה! רגילה   -ולא שתת. מיתיבי: רגילה  

שאני, דאמר רב חיננא בר כהנא אמר שמואל:  
רגילה    -רגילה   כוס אחד, שאינה    -נותנין לה 

נותנין לה שני כוסות. מאי קאמר? אמר אביי,  
כוסות,   שני  בעלה  בפני  רגילה  קאמר:  הכי 

בע בפני  אינה   -לה  שלא  אחד,  כוס  לה  נותנין 
בפני   שלא  אחד,  כוס  אלא  בעלה  בפני  רגילה 

בעית    -בעלה   ואי  עיקר.  כל  לה  נותנין  אין 
נותנין לה לציקי קדירה, דא"ר    -אימא: רגילה  

אבהו א"ר יוחנן: מעשה בכלתו של נקדימון בן 
לציקי  יין  סאתים  חכמים  לה  שפסקו  גוריון, 

להן אמרה  לע"ש,  שבת  מערב  כך  קדרה   :
היתה,   יבם  שומרת  תנא:  לבנותיכם.  תפסקו 
יפה   אחד  כוס  תנא:  אמן.  אחריה  ענו  ולא 

שנים   שלשה    -לאשה,  הוא,  תובעת   -ניוול 
ארבעה   בשוק   -בפה,  תובעת  חמור  אפילו 

שאין   אלא  שנו  לא  רבא:  אמר  מקפדת.  ואינה 
והא   בה.  לן  לית  עמה  אבל בעלה  עמה,  בעלה 
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שאנ  אכסנאי  הואי!  עמה  דבעלה  דאמר חנה  י, 
בתשמיש   שאסור  לאכסנאי  מנין  הונא:  רב 

וישכימו בבקר    /שמואל א' א'/המטה? שנאמר:  
ביתם  אל  ויבאו  וישובו  ה'  לפני  וישתחוו 
הרמתה וידע אלקנה את חנה אשתו ויזכרה ה', 
דביתהו דאביי   חומא  אין, מעיקרא לא.  השתא 
לי   פסוק  ליה:  אמרה  דרבא,  לקמיה  אתאי 

לי פסוק  לה.  פסק  ידענא    מזוני,  א"ל:  חמרא, 
ביה בנחמני דלא הוה שתי חמרא, אמרה ליה:  
האי.  כי  בשופרזי  ליה  משקי  דהוי  דמר,  חיי 
בהדי דקא מחויא ליה איגלי דרעא, נפל נהורא  
בבי דינא. קם רבא על לביתיה, תבעה לבת רב  
הוי   מאן  חסדא:  רב  בת  ליה  אמרה  חסדא. 
דביתהו   חומא  לה:  אמר  דינא?  בבי  האידנא 

בקולפי  דאביי.   לה  מחתא  אבתרה,  נפקא 
אמרה   מחוזא,  מכולי  לה  דאפקה  עד  דשידא 
לה: קטלת ליך תלתא, ואתת למיקטל אחרינא? 
לקמיה   אתאי  דרבא  בריה  יוסף  דרב  דביתהו 
דרב נחמיה בריה דרב יוסף, אמרה ליה: פסוק 
לה,  פסק  חמרא,  לי  פסוק  לה.  פסק  מזוני,  לי 

א.  אמר לה: ידענא בהו בבני מחוזא דשתו חמר
 דביתהו דרב  יוסף  בריה דרב מנשיא 

לי     פסוק  א"ל:  יוסף,  דרב  לקמיה  אתאי  מדויל 
מזוני, פסק לה. פסוק לי חמרא, פסק לה. פסוק  
ליה:   לי שיראי, אמר לה: שיראי למה? אמרה 

 לך ולחברך ולחברורך.  
למה      ומחצלת  מפץ  וכו'.  ומפץ  מטה  לה  ונותן 

דנ  באתרא  פפא:  רב  אמר  לה?  דיהב  היגי  לה 
אין   ת"ר:  לה.  דמבגר  בחבלי,  פוריא  דמלו 
נותנין לה כר וכסת, משום ר' נתן אמרו: נותנין  
מאי   דאורחה,  אי  דמי?  היכי  וכסת.  כר  לה 
דרבי   מ"ט  אורחה,  דלאו  ואי  דת"ק?  טעמא 
ולאו  דידיה  דאורחיה  כגון  צריכא,  לא  נתן? 
כי   לה:  אמר  סבר,  קמא  תנא  דידה,  אורחה 

וכי להו,  שקילנא  להו    אזילנא  מייתינא  אתינא 
זימנין  ליה:  אמרה  סבר,  נתן  ורבי  בהדאי; 
להו,  מייתי  מצית  ולא  השמשות  בין  דמיתרמי 
ונותן   ארעא.  על  לי  ומגנית  לדידי  להו  ושקלת 

לאביי:   פפא  רב  ליה  אמר  כפה.  ]כתובות  לה 
 . )סה.([

אחד  .3 חדש  בישראל,  אומר:  יהודה  רבי 
אתא  כהנת  אביי:  אמר  ת"ק!  וכו'.היינו 

חסר  לאשמוע וחדש  מלא  חדש  אמר:  רבא  ינן; 
איכא בינייהו. אמר רב: לא שנו אלא במפרש,  

בסתם   כתובה;   -אבל  ויתן  לאלתר  יוציא 
יוציא, שמא    -ושמואל אמר: אפילו בסתם   לא 

ימצא פתח לנדרו. והא איפלגו ביה חדא זימנא! 
דתנן: המדיר את אשתו מתשמיש המטה, ב"ש  

אומרים:   וב"ה  שבתות,  שתי  שבת  אומרים: 
מחלוקת   רב:  ואמר  אבל    -אחת;  במפרש, 

ושמואל    -בסתם   כתובה,  ויתן  לאלתר  יוציא 
נמי   ימצא    -אמר: אפי' בסתם  יוציא, שמא  לא 

בההיא,   איתמר  דאי  צריכא,  לנדרו!  פתח 
בפרנס,  אפשר  דלא  משום  רב,  קאמר  בההיא 

בפרנס   דאפשר  בהא  ליה    -אבל  מודה  אימא 
ואל,  לשמואל; ואי אתמר בהא, בהא קאמר שמ

בההיא   אבל  בפרנס,  דאפשר  אימא    -משום 
מודה ליה לרב, צריכא. תנן: המדיר את אשתו  

הפירות   מכל  אחד  תטעום  ויתן   -שלא  יוציא 
כאן בסתם, כאן במפרש, -כתובה; בשלמא לרב

עסקינן במאי  הכא  קשיא!  לשמואל  כגון  -אלא 
וקיים לה איהו, וקסבר ר"מ: הוא   שנדרה היא 

ו שיניה.  בין  אצבע  הוא נותן  מאיר  רבי  סבר 
נותן אצבע בין שיניה? והתניא: האשה שנדרה 
מאיר   רבי  לה,  הפר  ולא  בעלה  ושמע  בנזיר, 
בין  אצבע  נתנה  היא  אומרים:  יהודה  ורבי 

יפר, ואם  -שיניה, לפיכך אם רצה הבעל להפר  
נדרנית   באשה  אפשי  אי  שלא    -אמר  תצא 

הוא   אומרים:  אלעזר  ורבי  יוסי  רבי  בכתובה; 
אצבע   הבעל  נותן  רצה  אם  לפיכך  שיניה,  בין 

באשה    -להפר   אפשרי  אי  אמר  ואם  יפר, 
יוציא ויתן כתובה! איפוך, ר"מ ורבי    -נדרנית  

יהודה אומרים: הוא נותן, רבי יוסי ורבי אלעזר    
אומרים:   היא        נתנה. וסבר רבי יוסי היא  

והתנן,   רבי         יוסי        אומר:  ?    נתנה
קצבה! אימא, רבי מאיר ורבי    נתןשלא  -בעניות

יוסי אומרים: הוא נותן, רבי יהודה ורבי אלעזר 
היא   יהודה  רבי  וסבר  נתנה.  היא  אומרים: 
יום   בישראל,  אומר:  יהודה  רבי  והתנן,  נתנה? 

יקיים! אימא, רבי מאיר ורבי יהודה ורבי  -אחד
אומר:   אלעזר  ורבי  נותן,  הוא  אומרים:  יוסי 

לומ תמצא  ואם  נתנה;  קתני,  היא  זוגי  זוגי  ר 
היא   אומרים:  אלעזר  ורבי  מאיר  רבי  אימא, 
נתנה, רבי יהודה ורבי יוסי אומרים: הוא נותן, 
יוסי   רבי  וסבר  מאיר.  כרבי  דלא  סתמא  והא 

מצי    -בעניות   בעל  אלמא  קצבה,  נתן  שלא 
מיפר,   שהבעל  דברים  אלו  ורמינהו:  מיפר; 
דברים שיש בהן עינוי נפש: אם ארחץ אם לא  

אם אתקשט אם לא אתקשט; אמר רבי  ארחץ,  
נדרי  הן  ואלו  נפש,  עינוי  נדרי  אלו  אין  יוסי: 
יין,  עינוי נפש: שלא אוכל בשר, ושלא אשתה 

אתקשט   במאי  ושלא  הכא  צבעונין!  בבגדי 
למ"ד -עסקינן הניחא  לבינה.  שבינו  בדברים 

למ"ד  אלא  מיפר,  הבעל  לבינה  שבינו  דברים 
ד למימר?  איכא  מאי  מיפר,  הבעל  אתמר:  אין 

לבינה   שבינו  הבעל   -דברים  אמר:  הונא  רב 
הבעל  אין  אמר:  אהבה  בר  אדא  רב  מיפר, 
מיפר, שלא מצינו שועל שמת בעפר פיר! אלא 

עסקינן   במאי  לקישוטיה    -הכא  דתלינהו  כגון 
בתשמיש המטה, דאמרה יאסר הנאת תשמישך  
כהנא, דאמר רב  עלי אם אתקשט; כדאמר רב 

כופה ומשמשתו,    -כהנא: הנאת תשמישי עליך  
יפר, לפי שאין מאכילין    -הנאת תשמישך עלי  

לאדם דבר האסור לו. ולא תתקשט ולא תאסר!  
אי   ותאסר,  ותתקשט  מנוולת.  לה  קרו  כן,  אם 
לב"ש שתי שבתות, אי לבית הלל שבת אחת! 
מירתח   דסברה:  איהו,  דאדרה  היכא  מילי  הני 
הכא   אבל  דעתיה,  מותיב  והשתא  עילואי  רתח 

איהי מדאישתק,   דנדרה  סברה:  לה,  ושתיק 
  -מיסנא הוא דסני לי. רבי יוסי אומר: בעניות  

יהודה  נתן קצבה. וכמה קצבה? אמר רב  שלא 
אמר שמואל: י"ב חדש, רבה בר בר חנה אמר  
יוחנן: עשר שנים, רב חסדא אמר אבימי:   רבי 
מתקשטות  ישראל  בנות  שכן  רגל, 

 .)עב.([-]כתובות )עא.(ברגל.
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ולא מכרך לעיר. מוציאין    אבל לא מעיר לכרך .4
היפה   מנוה  לא  אבל  היפה,  לנוה  הרעה  מנוה 
רעה   מנוה  לא  אף  אומר:  רשב"ג  הרעה;  לנוה 
גמ'.   בודק.  היפה  שהנוה  מפני  יפה,  לנוה 

דבכרך שכיחי כל מילי,    -בשלמא מכרך לעיר  
לכרך   מעיר  אלא  מילי,  כל  שכיחי  לא  בעיר 
דא"ר  חנינא,  בר  יוסי  לרבי  ליה  מסייע  מ"ט? 

קשה?  יוס כרכים  שישיבת  מנין  חנינא:  בר  י 
י"א-שנאמר:   לכל    -נחמיה  העם  ויברכו 

רשב"ג   בירושלים.  לשבת  המתנדבים  האנשים 
דאמר   כדשמואל,  בודק?  מאי  כו'.  אומר 
כתוב   מעים.  חולי  תחלת  וסת  שינוי  שמואל: 

כל ימי עני רעים,   -משלי ט"ו-בספר בן סירא:  
כדשמואל,  טובים!  וימים  שבתות  והאיכא 

אמר שמואל: שינוי וסת תחלת חולי מעים. בן  ד
גגו   גגים  בשפל  לילות;  אף  אומר:  סירא 

ממטר גגים לגגו, ומעפר   -ובמרום הרים כרמו  
לארץ   מעלין  הכל  מתני'.  לכרמים.  כרמו 
מעלין   הכל  מוציאין,  הכל  ואין  ישראל 
האנשים   אחד  מוציאין,  הכל  ואין  לירושלים 

בא וגרשה  בא"י  אשה  נשא  הנשים.  רץ ואחד 
נשא    -ישראל   ישראל.  ארץ  ממעות  לה  נותן 

נותן לה ממעות   -אשה בא"י וגרשה בקפוטקיא  
וגרשה   בקפוטקיא  אשה  נשא  ישראל.  ארץ 

ישראל   ישראל,    -בארץ  נותן לה ממעות ארץ 
נותן לה ממעות  גמליאל אומר:  בן  רבן שמעון 
וגרשה   בקפוטקיא  אשה  נשא  קפוטקיא. 

קפוטקיא  -בקפוטקיא   ממעות  לה  גמ'.  נותן   .
הכל מעלין לאתויי מאי? לאתויי עבדים. ולמאן 
דתני עבדים בהדיא, לאתויי מאי? לאתויי מנוה 
לאתויי   מוציאין  הכל  ואין  הרעה.  לנוה  היפה 
מאי? לאתויי עבד שברח מחוצה לארץ לארץ,  
ישיבת   משום  וזיל,  הכא  זבניה  ליה:  דאמרינן 
לאתויי   לירושלים  מעלין  הכל  ישראל.  ארץ 

י מנוה היפה לנוה הרעה. ואין הכל  מאי? לאתוי
מוציאין לאתויי מאי? לאתויי אפי' מנוה הרעה  
מוציאין,  אין  רישא  דתנא  ואיידי  היפה,  לנוה 
אומר  הוא  ת"ר:  מוציאין.  אין  נמי  סיפא  תנא 

כופין אותה    -לעלות, והיא אומרת שלא לעלות  
לאו   ואם  היא    -לעלות,  כתובה,  בלא  תצא 

כופין   -לא לעלות  אומרת לעלות, והוא אומר ש
יוציא ויתן כתובה. היא  -אותו לעלות, ואם לאו 

והוא אומר שלא לצאת   כופין    -אומרת לצאת, 
לאו   ואם  לצאת,  שלא  בלא    -אותה  תצא 

שלא  אומרת  והיא  לצאת,  אומר  הוא  כתובה; 
לאו    -לצאת   ואם  לצאת,  שלא  אותו    -כופין 

גופא   הא  כו'.  אשה  נשא  כתובה.  ויתן  יוציא 
קתנ  וגרשה קשיא,  ישראל  בארץ  נשא אשה  י: 
ישראל,    -בקפוטקיא   ארץ  ממעות  לה  נותן 

אלמא בתר שיעבודא אזלינן; אימא סיפא: נשא  
ישראל   בארץ  וגרשה  בקפוטקיא  נותן   -אשה 

גוביינא  בתר  אלמא  ישראל,  ארץ  ממעות  לה 
כאן,  שנו   כתובה   מקולי  רבה:  אמר  אזלינן! 

גמליא  בן  דרבנן. רבן שמעון  ל  קסבר: כתובה  
קסבר:   קפוטקיא.  ממעות  לה  נותן  אומר: 
כתובה דאורייתא. תנו רבנן: המוציא שטר חוב  

בבל   בו  כתוב  חבירו,  ממעות     -על  מגבהו  
ישראל ארץ  בו   כתוב   ממעות  -בבל,  מגבהו 

בבבל   הוציאו  סתם,  בו  כתוב  ישראל;    -ארץ 
ישראל בארץ  הוציאו  בבל,  ממעות  -מגבהו 

בו כתוב  ישראל;  ארץ  ממעות  כסף    מגבהו 
כן -סתם שאין  מה  מגבהו;  לוה  שירצה  מה 

ארישא,   משרשיא:  רב  אמר  אהייא?  בכתובה. 
דאורייתא.  כתובה  דאמר:  מדרשב"ג,  לאפוקי 

סתם כסף  בו  מגבהו.       -כתוב  לוה  שירצה  מה 
ואימא: נסכא! א"ר אלעזר: דכתיב ביה מטבע.  
ואימא: פריטי! אמר רב פפא: פריטי דכספא לא  

 . )קי:([ ]כתובותעבדי אינשי 
התורה  .5 מן  ג'  לאשה:  איש  חייב  דברים  עשרה 

סופרים ] מע"ת פ"ח, רמב"ם הל' וז' מדברי 
 [.אישות )יב,ב(

 ([.יבמות )סז.שבח בית אביה דידה הוי ] .6
7. [ בתורה  ויעסוק  בצוארו  קידושין  רחיים 

 [. )כט:(
שעה  .8 אפוטרופוס  נעשית  שלא  אשה  לך  אין 

עיסתה  ועל  פילכה  על  בעלה  בחיי  אחת 
 ([.)פו: כתובות]

 ([.קידושין )כג:אין קנין לאשה בלא בעלה ] .9
10. [ עמו  יורדת  ואינה  עמו  עולה  כתובות  אשה 

 ([.)סא.
מבית  .11 ולהוציאה  לכסות  לאיש  קודמת  אשה 

 ([.הוריות )ג,והשבי ]
מכאן   .12 אביה,  משל  אוכלת  הראשון  רגל  אשה 

משל   רוצה  אביה  משל  אוכלת  רוצה  ואילך 
 . פסחים )פז.([בעלה ]

יו .13 בעלה  שמת  ומשתמשת  אשה  בבתים  שבת 
בעבדים ובשפחות ובכלי כסף ובכלי זהב כדרך  

[ בעלה  בחיי  בהם   תוספתא שמשתמשת 
 ([. כתובות )יא,ז

אבהו  .14 ר'  אמר  חנינא  בר  אחא  ר'  דאמר  ת"ש 
יוחנן  דרבי  קמיה  הוה  עובדא  אסי  ר'  אמר 
בכנישתא דקיסרי ואמר יוציא ויתן כתובה ואי 
דלמא   עבידתה  מאי  כתובה  מפקדה  לא  ס"ד 

אה מחמת טענה כי ההיא דאתאי לקמיה דר' בב
זיל לא   אמי אמרה ליה הב לי כתובה אמר לה 
מיפקדת אמרה ליה מסיבו דילה מאי תיהוי עלה 
ההיא  כפינן  ודאי  הא  כי  אמר  אתתא  דהך 
נחמן אמר לה לא מיפקדת   דאתאי לקמיה דרב 
לידה   חוטרא  אתתא  הך  בעיא  לא  ליה  אמרה 

ודאי כפי יבמות  נן ]ומרה לקבורה אמר כי הא 
 [.  )סה:(

איש דרכו לחזור על הפתחים ואין אשה דרכה   .15
 .כתובות )סז.([לחזור ]

16. [ לה  דצריכא  במילתא  משתעבד  נזיר  בעל 
 ([. )כד.

עונה האמורה בתורה לכל איש ואיש  -הלכה א .17
כפי כחו וכפי מלאכתו כיצד בני אדם הבריאים  
והרכים והענוגים שאין להם מלאכה שמכשלת  

ותין ויושבין בבתיהן עונתן  כחן אלא אוכלין וש
והאורגין   החייטין  כגון  הפועלין  לילה  בכל 
בעיר  מלאכתן  היתה  אם  בהן  וכיוצא  והבונים 
בעיר  מלאכתן  היתה  ואם  בשבת  פעמים  עונתן 
פעם  החמרים  בשבת  אחת  פעם  עונתן  אחרת 
יום   לשלשים  אחת  והגמלים  בשבת  אחת 
חכמים   תלמידי  חדשים  לששה  אחת  והמלחין 

א פעם  תורה  עונתן  שגמרא  מפני  בשבת  חת 
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מטתן   לשמש  חכמים  תלמידי  ודרך  כחן  מתיש 
 מלילי שבת ללילי שבת:  

יצא  יש לאשה לעכב על בעלה שלא  -הלכה ב 
מעונתה  לסחורה אלא למקום קרוב שלא ימנע 

למנעו  ולא יצא אלא ברשותה וכן יש לה 
למלאכה  לצאת ממלאכה שעונתה קרובה 

להעשות    שעונתה רחוקה כגון חמר שביקש
חכמים   גמל או גמל להעשות מלח ותלמידי  
שתים   יוצאין לת"ת שלא ברשות נשותיהן 

אין  ושלש שנים וכך רך וענוג שנעשה ת"ח 
  אשתו יכולה לעכב: 

וכמה היא עונתן לפי מנין כיצד פועל -הלכה ד
בשבת   אחת  עונה  לזו  יש  נשים  שתי  לו  שהיו 
נשים   ד'  לו  היו  בשבת  אחת  עונה  לזו  ויש 

בשתי  נ  אחת  פעם  מהן  אחת  כל  עונת  מצאת 
נשים   ארבע  לו  ויש  מלח  היה  אם  וכן  שבתות 
תהיה עונת כל אחת מהן פעם אחת בשתי שנים  
על   יותר  אדם  ישא  שלא  חכמים  צוו  לפיכך 
כדי   הרבה  ממון  לו  שיש  אע"פ  נשים  ארבע 

 שתגיע להן עונה פעם אחת בחדש: 
וכיצד מדירה אם אמר לה תשמישי אסור עליך  

ש כלום  או  נדר  לא  מטתו  ישמש  שלא  נשבע 
משועבד  שהוא  מפני  לשוא  נשבע  נשבע  ואם 
לה אמר לה הנאת תשמישך אסורה עלי הרי זה 
האדם   את  מאכילין  שאין  לשמש  ואסור  נדר 

 דבר האסור לו:  
יז אותה  -הלכה  לרפאות  חייב  שחלתה  האשה 

ממון   ויפסיד  ארוך  שהחולי  ראה  שתבריא  עד 
כ הרי  לה  ואמר  לרפואה  מונחת  הרבה  תובתיך 

מגרשך   הריני  או  מכתובתיך  עצמך  רפאי  או 
ראוי  ואין  לו  שומעין  והולך  כתובה  ונותן 

 לעשות כן מפני דרך ארץ:  
יח  כהן -הלכה  היה  ואם  לפדותה  חייב  נשבית 

שכבר נאסרה עליו פודה אותה ומחזירה לבית  
עד  בה  מטפל  אחרת  בעיר  היה  אפילו  אביה 

ל ונותן  ומגרשה  למדינתה  כל  שמחזירה  ה 
מותרת   שהשבויה  ישראל  בעלה  היה  כתובתה 
רצה  ואם  שהיתה  כמות  לאשה  לו  מחזירה  לו 

 אח"כ מגרשה ונותן לה כתובתה: 
יט   את -הלכה  לפדות  הבעל  את  מחייבין  אין 

שוה  שהיא  כמה  אלא  דמיה  על  ביותר  אשתו 
כדי  על  יותר  דמיה  היו  השבויות  כשאר 
כתובתה ואמר הריני מגרשה וזו כתובתה ותלך  
כופין  אלא  לו  שומעין  אין  עצמה  את  ותפדה 
עשרה   עד  דמיה  היו  אפילו  אותה  ופודה  אותו 
בכתובתה ואפילו אין לו אלא כדי פדיונה בד"א  
פעם   ונשבית  פדאה  אם  אבל  ראשונה  בפעם 
ויתן  מגרשה  זה  הרי  לגרשה  ורצה  שנייה 

 כתובה והיא תפדה את עצמה: 
כ   הים  -הלכה  במדינת  והוא  אשתו  שנשבית  מי 

ופודין ב בהכרזה  ומוכרין  לנכסיו  יורדין  "ד 
 אותה כדרך שהבעל פודה:

כא   חייב  -הלכה  שהוא  נדר  אשתו  את  המדיר 
אחר   ונשבית  כתובה  וליתן  לגרשה  בגללו 
שהדירה   שמשעה  לפדותה  חייב  אינו  שהדירה 

 נתחייב לגרשה וליתן לה כתובה: 
כב   בעלה  -הלכה  על  אסורה  שהיתה  האשה 

אינו חייב לפדותה אלא   מאיסורי לאוין ונשבית

והלא   עצמה  את  תפדה  והיא  כתובתה  לה  נותן 
אותה   פודה  הוא  והרי  לכהן  אסורה  השבויה 
מפני שלא היתה אסורה מקודם ואיסור השביה  

 הוא שגרם לה:  
כג   ולעשות -הלכה  בקבורתה  חייב  אשתו  מתה 

לה מספד וקינים כדרך כל המדינה ואפילו עני 
לילין ומקוננת  שבישראל לא יפחתו לו משני ח

אם היה עשיר הכל לפי כבודו ואם היה כבודה 
יתר מכבודו קוברין אותה לפי כבודה שהאשה 
לאחר   אפילו  יורדת  ואינה  בעלה  עם  עולה 

 מותה:  
לא רצה לקבור את אשתו ועמד אחד -הלכה כד  

כרחו  על  מבעלה  מוציאין  וקברה  עצמו  מדעת 
ונותנין לזה כדי שלא תהיה זו מושלכת לכלבים 
יורדין  ב"ד  אשתו  כשמתה  אחרת  במדינה  היה 
לנכסיו ומוכרין בלא הכרזה וקוברין אותה לפי 
כבודה   לפי  או  כבודו  ולפי  הבעל  ממון 

הלכות   /החזקה"/נשים רמב"ם/"יד  ]
 [.כד-אישות/פרק יד הלכות א,ב,ד,ו, יז

בתחילת  .18 כתובות  סופר"/מס'  החתם  ב"חדושי 
לאשה  משועבד  הבעל  אם  שדן  המדיר,  פרק 
לעונה  משועבד  שהוא  כשם  ונשוק  בחבוק 
יחול  לא  מהם,  להמנע  ידור  שאם  עד  עצמה, 
משמע  )כא,י([,  ]שמות  הרמב"ן  ומדברי  הנדר 
שכל עניני חיבה של העונה נלמדים מן הפסוק  
של שארה כסותה ועונתה לא יגרע וממילא גם  
שפירושו  "עונתה",  בכלל  הוא  ונישוק  חיבוק 

שם   הרמב"ן  כדברי  דודים",  כתב "עת  וכן 
 הר"ן בכתובות )מז:(.  

   
 שיעבודה לבעלה 

לבעלה:   .1 עושה  שהאשה  מלאכות  ואלו  מתני'. 
ומניקה את  טוחנת, ואופה, ומכבסת, מבשלת,  

הכניסה  בנה בצמר.  ועושה  המטה,  לו  מצעת   ,
אחת שפחה  ולא  -לו  אופה  ולא  טוחנת  לא 
שתים את  -מכבסת,  מניקה  ואין  מבשלת  אין 

שלש המטה  -בנה,  לו  מצעת  עושה אין  ואין 
ארבע אליעזר  -בצמר,  רבי  בקתדרא;  יושבת 

שפחות   מאה  לו  הכניסה  אפי'  כופה    -אומר: 
זימה.   לידי  מביאה  שהבטלה  בצמר,  לעשות 
מלעשות  אשתו  את  המדיר  אף  אומר:  רשב"ג 

ויתן כתובה, שהבטלה מביאה   -מלאכה   יוציא 
אימא:  אלא  ס"ד?  טוחנת  גמ'.  שיעמום.  לידי 

ב אימא:  ואיבעית  מתני'  מטחנת.  דידא.  ריחיא 
אלא  אשה  אין  חייא:  ר'  דתני  חייא,  כר'  דלא 
ליופי, אין אשה אלא לבנים; ותני ר' חייא: אין  
חייא:   ר'  ותני  אשה;  לתכשיטי  אלא  אשה 

אשתו את  שיעדן  פשתן,  -הרוצה  כלי  ילבישנה 
בתו את  שילבין  אפרוחים -הרוצה  יאכילנה 

בנה.  את  ומניקה  לפירקה.  סמוך  חלב  וישקנה 
מתניתין דלא כבית שמאי; דתניא: נדרה לימא,  

שלא להניק את בנה, בש"א: שומטת דד מפיו,  
נתגרשה   ומניקתו,  כופה  כופה,   -בה"א:  אינו 

מכירה   היה  וכופה    -ואם  שכרה  לה  נותן 
הכא   ב"ש,  תימא  אפי'  הסכנה!  מפני  ומניקתו, 
במאי עסקינן, כגון שנדרה היא וקיים לה הוא, 

בין שיניה, וב"ה    וקסברי ב"ש: הוא נותן אצבע
ונפלגו   שיניה.  בין  אצבע  נתנה  היא  סברי: 
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אינה  בש"א:  תניא,  ועוד  בעלמא!  בכתובה 
כב"ש.  דלא  מתניתין  מחוורתא,  אלא  מניקה! 
אם היה מכירה. עד כמה? אמר רבא אמר רב  
חדשים,   שלשה  רב:  אמר  אבא  בר  ירמיה 
ושמואל אמר: שלשים יום, ורבי יצחק אמר ר'  

יום. חמשים  אביי:    יוחנן:  בר  שימי  רב  אמר 
יוחנן.  רבי  משום  שאמר  יצחק  כרבי  הלכה 
בשלמא רב ורבי יוחנן, כל חד וחד כי חורפיה,  
לה?   משכחת  מי  גוונא  האי  כי  לשמואל,  אלא 
תציתינהו   לא  אמר:  יחזקאל  בר  רמי  אתא  כי 
להני כללי דכייל יהודה אחי משמיה דשמואל, 
ההיא   שמכירה.  זמן  כל  שמואל:  אמר  הכי 

דימי    דאתאי לרב  ליה  אמר  דשמואל,  לקמיה 
בדרי    אותבה   אזל   בדקה.  זיל   יוסף:  בר  
כי   עלייהו,  ליה  וקמהדר  לברה  ושקליה  דנשי, 
כבשתנהי   לאפה,  מסוי  קא  הות  לגבה  מטא 
דרי   קום  עיניך,  נטף  לה:  אמר  מיניה,  לעינה 

בריחא   אשי:  רב  אמר  ידע?  מנא  סומא  בריך. 
תינוק יונק   רבנן:   תנו   עד    ובטעמא.  והולך 

כיונק   ואילך  מכאן  חדש,  וארבעה  עשרים 
שקץ, דברי  רבי  אליעזר;  רבי  יהושע אומר:  
אפילו ארבע וחמש שנים, פירש לאחר עשרים  

וחזר חדש  מר:   -וארבעה  אמר  שקץ.  כיונק 
יהא   יכול  ורמינהי:  שקץ.  כיונק  ואילך  מכאן 
חלב מהלכי שתים טמא? ודין הוא: ומה בהמה  

החמר במגעה  אדם  שהקלת  בחלבה,  ת 
בחלבו!   שתחמיר  דין  אינו  במגעו  שהחמרת 

את הגמל כי מעלה    -ויקרא י"א-תלמוד לומר:  
שתים   מהלכי  חלב  ואין  טמא,  הוא  הוא,  גרה 
טמא אלא טהור; יכול אוציא את החלב שאינו  
שוה   שהוא  הדם  את  אוציא  ולא  בכל,  שוה 
דם   ואין  טמא,  הוא  הוא,  לומר:  תלמוד  בכל? 

לא טהור; ואמר רב ששת:  מהלכי שתים טמא א
הא  קשיא:  לא  בו!  אין  פרישה  מצות  אפילו 
דפריש, הא דלא פריש. וחלופא בדם; כדתניא: 

ככר   גבי  שעל  שבין   -דם  ואוכלו,  גוררו 
רבי    -השינים   מר,  אמר  חושש.  ואינו  מוצצו 

שנים.   וחמש  ארבע  אפילו  אומר:  יהושע 
על  חבילתו  אפילו  אומר:  יהושע  ר'  והתניא, 

ידי ואידי חד שיעורא הוא. אמר רב כתיפיו! א
מרינוס   רבי  תניא,  יהושע.  כרבי  הלכה  יוסף: 
אומר: גונח יונק חלב בשבת. מאי טעמא? יונק 

גזרו   - לא  צערא  ובמקום  יד,  כלאחר  מפרק 
מרינוס.   כרבי  הלכה  יוסף:  רב  אמר  רבנן. 
בו   שעלו  צינור  אומר:  גליא  איש  נחום  תניא, 

בשב בצנעא  ברגלו  ממעכן  ואינו  קשקשין,  ת 
הוא,   יד  כלאחר  מתקן  טעמא?  מאי  חושש. 
רב   אמר  רבנן.  בה  גזרו  לא  פסידא  ובמקום 
לאחר  פירש  גליא.  איש  כנחום  הלכה  יוסף: 

כיונק שקץ. וכמה?  -עשרים וארבעה חדש וחזר
אמר רב יהודה בר חביבא אמר שמואל: שלשה  

 .)ס.([-]כתובות )נט:(ימים. 
להניק .2 שלא  אומר  והוא  להניק  אומרת    -  היא 

שומעין לה, צערא דידה הוא; הוא אומר להניק 
והיא אומרת שלא להניק, מהו? כל היכא דלאו  
לאו  והוא  אורחה  היא  לה,  שומעין  אורחה 
בתר   או  אזלינן,  דידיה  בתר  מאי?  אורחיה, 
עמו   עולה  מהא:  ליה  ופשיטנא  אזלינן?  דידה 

יורדת עמו. אמר רב הונא: מאי קראה?  ואינה 
כ'- בע  -בראשית  של  והיא  בעלייתו  בעל,  ולת 

אמר,  אלעזר  ר'  בעל.  של  בירידתו  ולא  בעל 
ג'-מהכא:   כי היא היתה אם כל חי,    -בראשית 

לו  הכניסה  ניתנה.  לצער  ולא  ניתנה  לחיים 
ליה:   ותימא  עבדא,  שארא  הא  וכו'.  שפחה 
עיילית לך איתתא בחריקאי! משום דאמר לה:  
הא טרחא לדידי ולדידה, קמי דידך מאן  טרח? 

הא  -שתים וכו'.  מניקה  ואינה  מבשלת  אינה  
איתתא   לך  עיילית  ליה:  ותימא  עבדא,  שארא 
לדידך  וחדא  ולדידה,  לדידי  דטרחה  אחריתי 
ופרחי   אורחי  קמי  לה:  דאמר  משום  ולדידה! 

שלש   טרח?  הא    -מאן  המטה.  מצעת  אינה 
אחריתי   לך  עיילית  ליה:  ותימא  עבדא,  שארא 
בנ  נפיש  לה:  דאמר  משום  ופרחי!  י לאורחי 

ביתא, נפיש אורחי ופרחי. אי הכי, אפי' ארבע 
אהדדי.  מסייען  להו  דנפישי  כיון  ארבע  נמי! 
לא  נחמני:  בר  שמואל  ר'  ואיתימא  חנא  א"ר 
להכניס  שראויה  כיון  אלא  ממש,  לו  הכניסה 
לו,   שהכניסה  אחד  תנא:  הכניסה.  שלא  אע"פ 

ארבע   משלה.  לו  שצמצמה  יושבת    -ואחד 
ח בר  יצחק  רב  אמר  רב בקתדרא.  אמר  נניא 

אבל  בקתדרא,  יושבת  שאמרו  אע"פ  הונא: 
ומרחצת   את המטה,  לו  ומצעת  כוס,  לו  מוזגת 
חנניא  בר  יצחק  רב  אמר  ורגליו.  ידיו  פניו  לו 
עושה   שהאשה  מלאכות  כל  הונא:  רב  אמר 

ממזיגת    -לבעלה   חוץ  לבעלה,  עושה  נדה 
הכוס, והצעת המטה, והרחצת פניו ידיו ורגליו.  

רבא: לא אמרן אלא בפניו,  והצעת המטה, אמר 
הכוס.  ומזיגת  בה.  לן  לית  בפניו  שלא  אבל 
דשמאלא.  בידא  דביתהו  ליה  מחלפא  שמואל, 
אבי   רבא,  דכובא.  אפומא  ליה  מנחא  אביי, 
סדיא. רב פפא, אשרשיפא. אמר רב יצחק בר  
חנניא אמר רב הונא: הכל משהין בפני השמש,  
חוץ מבשר ויין. אמר רב חסדא: בשר שמן ויין 

ליה  י אנח  באצבעתיה  שקל  אפיה,  דחוור  שן. 
בפומיה, א"ל: אפסדת לסעודתא דמלכא. אמרו 
ליה: אמאי תיעביד הכי? אמר להו: מאן דעביד  
ליה: אמאי?  דמלכא. אמרו  הכי, פסיל למאכל 
ולא   בדקו  ביה.  חזאי  אחר  דבר  להו:  אמר 
אשכחו, שקל אצבעתיה אנח עליה, אמר להו: 

אשכחו. בדקו  בדקיתו?  מי  ליה    הכא  אמרו 
רבנן: מ"ט סמכת אניסא? אמר להו: חזאי רוח  
צרעת דקא פרחה עילויה. ההוא רומאה דאמר 
ליה:  אמרה  לי?  מינסבת  איתתא:  לההיא  לה 
לא. אזיל אייתי רימני, פלי ואכל קמה, כל מיא 
לה.  דזג  עד  לה,  הב  ולא  בלעתיה,  לה  דצערי 
לי?  מינסבת  לך  מסינא  אי  לה:  אמר  לסוף 

אין ליה:  ואכל אמרה  פלי  רימני,  אייתי  אזיל   .
קמה, אמר לה: כל מיא דצערי לך תוף שדאי, 
ירקא  הוצא  כי  מינה  דנפקא  עד  שדאי,  תוף 
בפשתים   אין,  בצמר  בצמר.  ועושה  ואתסיאת. 
אינו   דתניא:  היא;  יהודה  ר'  מני?  מתני'  לא, 
לפני   לעמוד  ולא  אביו,  לפני  לעמוד  לא  כופה 

אבל כופה    בנו, ולא ליתן  תבן  לפני  בהמתו,
אף   אומר:  יהודה  רבי  בקרו;  לפני  תבן  ליתן  
שפשתן  מפני  בפשתן,  לעשות  כופה  אינו 
והני   השפתים.  את  ומשרבט  הפה  את  מסריח 
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מילי בכיתנא רומאה. ר' אליעזר אומר: אפילו  
הכניסה לו מאה שפחות. אמר רב מלכיו אמר 
אליעזר   כרבי  הלכה  אהבה:  בר  אדא  רב 

 .)סב.([-]כתובות )סא:(
ל לא מעיר לכרך ולא מכרך לעיר. מוציאין אב .3

היפה   מנוה  לא  אבל  היפה,  לנוה  הרעה  מנוה 
רעה   מנוה  לא  אף  אומר:  הרעה; רשב"ג  לנוה 
גמ'.   בודק.  היפה  שהנוה  מפני  יפה,  לנוה 

דבכרך שכיחי כל מילי,    -בשלמא מכרך לעיר  
לכרך  מעיר  אלא  מילי,  כל  שכיחי  לא  בעיר 

ח בר  יוסי  לרבי  ליה  מסייע  דא"ר מ"ט?  נינא, 
קשה?   כרכים  שישיבת  מנין  חנינא:  בר  יוסי 

י"א-שנאמר:   לכל    -נחמיה  העם  ויברכו 
האנשים המתנדבים לשבת בירושלים. רשב"ג  
דאמר  כדשמואל,  בודק?  מאי  כו'.  אומר 
כתוב   מעים.  חולי  תחלת  וסת  שינוי  שמואל: 

כל ימי עני רעים,    -משלי ט"ו-בספר בן סירא:  
טוב  וימים  שבתות  כדשמואל, והאיכא  ים! 

דאמר שמואל: שינוי וסת תחלת חולי מעים. בן 
גגו   גגים  בשפל  לילות;  אף  אומר:  סירא 

ממטר גגים לגגו, ומעפר    -ובמרום הרים כרמו  
לארץ   מעלין  הכל  מתני'.  לכרמים.  כרמו 
מעלין   הכל  מוציאין,  הכל  ואין  ישראל 
האנשים  אחד  מוציאין,  הכל  ואין  לירושלים 

אשה  נשא  הנשים.  בארץ    ואחד  וגרשה  בא"י 
נשא    -ישראל   ישראל.  ארץ  ממעות  לה  נותן 

בקפוטקיא   וגרשה  בא"י  לה    -אשה  נותן 
בקפוטקיא   אשה  נשא  ישראל.  ארץ  ממעות 

ישראל   בארץ  ארץ    -וגרשה  ממעות  לה  נותן 
ישראל, רבן שמעון בן גמליאל אומר: נותן לה 
ממעות קפוטקיא. נשא אשה בקפוטקיא וגרשה 

לה  -בקפוטקיא   גמ'.    נותן  קפוטקיא.  ממעות 
הכל מעלין לאתויי מאי? לאתויי עבדים. ולמאן 
דתני עבדים בהדיא, לאתויי מאי? לאתויי מנוה 
לאתויי   מוציאין  הכל  ואין  הרעה.  לנוה  היפה 
מאי? לאתויי עבד שברח מחוצה לארץ לארץ, 
ישיבת   משום  וזיל,  הכא  זבניה  ליה:  דאמרינן 

לאת לירושלים  מעלין  הכל  ישראל.  ויי  ארץ 
מאי? לאתויי מנוה היפה לנוה הרעה. ואין הכל  
מוציאין לאתויי מאי? לאתויי אפי' מנוה הרעה  
מוציאין,  אין  רישא  דתנא  ואיידי  היפה,  לנוה 
אומר  הוא  ת"ר:  מוציאין.  אין  נמי  סיפא  תנא 

כופין אותה    -לעלות, והיא אומרת שלא לעלות  
לאו   ואם  היא     -לעלות,  כתובה,  בלא  תצא 

לע לעלות  אומרת   שלא  אומר  והוא    -לות, 
לאו   ואם  לעלות,  אותו  ויתן   -כופין  יוציא 

שלא  אומר  והוא  לצאת,  אומרת  היא  כתובה. 
לאו  -לצאת   ואם  לצאת,  שלא  אותה  -כופין 

והיא  לצאת,  אומר  הוא  כתובה;  בלא  תצא 
אותו שלא לצאת,    -אומרת שלא לצאת   כופין 

יוציא ויתן כתובה. נשא אשה כו'. הא  -ואם לאו
ישראל  גו בארץ  אשה  נשא  קתני:  קשיא,  פא 

בקפוטקיא   ארץ   -וגרשה  ממעות  לה  נותן 
אימא  אזלינן;  שיעבודא  בתר  אלמא  ישראל, 
בארץ   וגרשה  בקפוטקיא  אשה  נשא  סיפא: 

נותן לה ממעות ארץ ישראל, אלמא    -ישראל  
בתר גוביינא אזלינן! אמר רבה: מקולי כתובה   

דרבנן. רבן שמ עון  שנו  כאן, קסבר: כתובה  

קפוטקיא.  ממעות  לה  נותן  אומר:  גמליאל  בן 
המוציא  רבנן:  תנו  דאורייתא.  כתובה  קסבר: 

בבל   בו  כתוב  חבירו,  על  חוב  מגבהו     -שטר 
מגבהו  -ממעות  בבל, כתוב  בו  ארץ ישראל  

הוציאו   סתם,  בו  כתוב  ישראל;  ארץ  ממעות 
בארץ   -בבבל   הוציאו  בבל,  ממעות  מגבהו 
ישראל; כתוב בו    מגבהו ממעות ארץ  -ישראל  

מה שירצה לוה מגבהו; מה שאין    -כסף סתם  
משרשיא:   רב  אמר  אהייא?  בכתובה.  כן 
כתובה   דאמר:  מדרשב"ג,  לאפוקי  ארישא, 

מה שירצה לוה -דאורייתא. כתוב בו כסף סתם
מגבהו.       ואימא: נסכא! א"ר אלעזר: דכתיב  
פפא:   רב  אמר  פריטי!  ואימא:  מטבע.  ביה 

ע לא  דכספא  אינשי  פריטי  ]כתובות  בדי 
 . )קי:([

עשרה דברים האיש זוכה מהאשה: ז' מלאכות  .4
אוכל   שלו,  מציאתה  הן:  וג'  לבעלה,  עושה 
פט,   ]מע"ת  ויורשה  בחייה  נכסיה  פירות 
מלאכות...  שבע  )יב,ג([.  אישות  הל'  רמב"ם 
את   מניקה  מכבסת,  מבשלת  אופה,  טוחנת, 

[ ועושה בצמר  ב"ר  בנה,  מציעה את המיטה 
 [.כתובות )נט:(, פס"ז וירא )ט,טז()נב,יג(, 

5. [ בקבר  אשתו  את  יורש  הבעל  ב"ב  אין 
 ([. )קיד: 

 ([. ב"ב )קיא:בעל יורש את אשתו ] .6
 ([. ב"ב )קכח:אין נוטל בראוי כבמוחזק ] .7
 ([.ב"ב )מא.אין לאיש חזקה בנכסי אשתו ] .8
9. [ הכר  על  ישנות  עניים  נשי  תענית  אין  ירו' 

 [. )ד,א(
10. [ יין  שותות  ישראל  עניות  כתובות יראין  ו' 

 [. )ה,י(
כתובות )סה.(, כלה אין פוסקים יינות לאשה ] .11

 [.ב'
לו מאה שפחות, כופה לעשות  .12 אפילו הכניסה 

זימה...לידי   לידי  מביאה  שהבטלה  בצמר, 
 . כתובות )נט:([שעמום ]

למיזבן  .13 להו  איבעי   לא  בעל,  דאיכא  כיוון 
 ([.ב"ב )קלט:מאיתתא ]

יצה"ר .14 למלאכה,  ביתו  ובני  אשתו  הכופה   כל 
 [.כלה י'מסתלק מהם ]

אלמנה   .15 לבעלה,  עושה  שהאשה  מלאכות  כל 
[ הכוס  ממזיגת  חוץ  ליורשים,  כתובות  עושה 

 [. )צו.(
 ([. ב"מ )צה:בעל מוציא מיד הלקוחות ] .16
בעל שוינהו רבנן כיורש...שוינהו רבנן כלוקח  .17

 ([. ב"ב )קלט:]
בו   .18 לישב  בית  להן  להיות  הנשים  דרך 

 ([. רש"י חיי שרה )כד,כהלמלאכתן ]
)ג,טו([  .19 ]בראשית  בך  ימשול  נוהגין -והוא 

לשעבודה  כאות  בהולדה  הבת  אוזן  לנקב 
[, וכן ברש"י פרקי דרבי אליעזר )יד(לבעל ]

)סה.( שבת  לנקב  -מס'  הקטנות  הבנות  שדרך 
 אוזנים.

שפחה   .20 לו  ונתנו  אחת  צלע  ממנו  שנטלו 
 [.סנהדרין )לט.(לשמשו ]

מלוג   .21 בנכסי  שמכרה  האשה  התקינו  באושא 
הבעל )=נכסים   ויכול  האשה  לו  שהכניסה 

ומתה   בחיי בעלה  בהם עד כלותם(  להשתמש 
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[ הלקוחות.  מידי  להוציא  יכול  כתובות  הבעל 
 [. )נ.(

סימן  .22 רואה  אינו  ורחים  אשתו  לשכר  המצפה 
אשתו שכר  לעולם.  ]-ברכה    -ר"ח מתקולתא 

זרועותיה „ מגלה  שהיא  כך  על  מתבזה  שהיא 
טוויה עבדה  “בשעת  אבל  אגרתא,  ריחיא   ].

'סדין  ומ קרא  בה  מישתבח  אישתבוחי  זבנה 
 ([. פסחים )נ:עשתה ותמכור' ]

 
 יחס הבעל אל יופי אשתו    

 ([. ]גיטין )צ.מצא אחרת נאה הימנה  .1
ונכנסו חביריו    .2 לו אשתו  משל לאדם שמתה 

יפה   אשתך  וכי  א"ל:  מתנחם,  ואינו  לנחמו 
מאשת פלוני שמתה?  וקיבל עליה תנחומים  

 ([.פס"ר )לא,א]
א  .3 יפה  כפלים  אשה  ימיו  מספר  בעלה,  שרי 

 [ יבמות )סג:(, סנהדרין )ק:(]
בפני   .4 נאה  ואינה  אחרים  בפני  נאה  אשה  יש 

בפני  נאה  ואינה  בעלה  בפני  נאה  בעלה, 
ובפני  בעלה  בפני  נאה  צפורה  אבל  אחרים, 

בד"כ אך  )ז,יח([,  ]מ"ת  על  „-הכל  אשה  חן 
 ([. סוטה )מז.(, ירו' יומא )ד,א]“בעלה

משו  .5 שאני  אשה  ]כתובת  חינא  יבמות ם 
 [. )לח:(

למחר אדוני מגרש את אשתו...בשביל שראה  .6
 [.שהש"ר )א,ו( ידיה מפוחמות ]

כדי שיהנו בעליהן -מפני מה נתעקרו האמהות .7
 ([. ב"ר )מה,דמהן בנויין ]

האמהות .8 נתעקרו  מה  יהו    -מפני  שלא  כדי 
מופלג   ]שהיה  בנויין  בעליהן  על  מתרפקות 
לקב"ה   מלהכנע  לבבן  וירום  ביותר, 

שבזמן )י בנוין,  בעליהן  שיהנו  כדי  פ"ק([... 
ומתועבת  מתכערת  הריון  מקבלת  שהאשה 

)מה,ד( שהוא  -]ב"ר  לך  תדע  "מתעזבת"[, 
עקרה   אמנו  שרה  שהיתה  השנים  שכל  כן, 
היתה יושבת בתוך ביתה ככלה בתוך חופתה. 
דאת  מה  היאך  זיווה  השתנה  שעיברה  כיוון 

     “בעצב תלדי בנים„אמר ]בראשית )ג,טז([.   
 ([.שהש"ר פ"ב פס' יד )ח]

הרוצה  שיעדן  את  אשתו  ילבישנה  כלי           .9
 [.כתובות )נט:(פשתן ]

אלא   .10 אשה  ליופי אין  ..אלא     לבנים.
נדרים     תענית ]  )נט:(,  כתובות  )לא.(, 

)נט.(...אלא   כתובות  לתכשיטי  )סו.(, 
 [. אשה

הנאת .11 ]רמב"ם/הל'   לגבי   אסו"ב   הלב 
במקומו  אשתו  מיופי  וכן  )כא,ד([  הגלויים  ת 

בכלל   אינו  הנפש  אהבת  מצד  שהוא  כל 
אמרו שהרי  זאת  נתעקרו  „-זהירות  מה  מפני 

מהן   בעליהן  שיהנו  כדי  האמהות 
נתעברה   שלא  שנה  תשעים  )בנוין(...וכל 
]ב"ר   חופתה  בתוך  ככלה  היתה  שרה 

נותן   והיופי  בעלה„)מה,ד([,  על  אשה    “חן 
ולכן  הוא  וראוי  כשר  ודבר  )מז.([  ]סוטה 

בעיירות  „-אמרו מחזרין  שיהו  תיקן  עזרא 
לא  „]ב"ק )פב.([, וכן    “משום תכשיטי נשים

שתהא   כדי  אלא  לאשה  תכשיטים  נתנו 
ביתה בתוך  ה'[,  “מתקשטת  ]תנחומא/וישלח 

ולא  „ו בעיניו  חן  שתמצא  כדי  בעלה  בפני 
עליו הצניעות(,    “תתגנה  המדות",  )"מעלות 

עם  לישראל  להם  שירד  בחז"ל  הובא  עוד 
תכשיטי   ועי' המן  )עה.(  ]יומא  נשים 

בשהש"ר )ד,כט([, ואף  ציפורה אשת משה 
רבינו התקשטה לפניו, עד שפירש ממנה ]עי'  
בזהר/ויקרא   עי'  ועוד  )יב,א(  ספרי/במדבר 
יפהפיים,   ד"ה  )כ:(  נדרים  "שטמ"ק"  )פג:(, 

 -וברש"י שם ד"ה מגלה, ועי' עוד שם )פא:(
שלא יכחול ושלא יפקוס יפר משום דברים  „

 [. “לבינהשבינו 
ולא   .12 גידמת  אשה  שנשא  אחד  באדם  מעשה 

 ([. שבת )נג:הכיר בה עד יום מותה ]
וכדומה,   .13 חן  כמציאת  שבטבע,  רגשות  ואף 

ההרגל   מחמת  ומתבטלים  ]"שיחות  דועכים 
חים   רבי  טז(,  )תשל"א,  מוסר" 

 [. שמואלביץ זצ"ל
מאותה סיבה של לא להיפגע מחמת ההרגל,   .14

ה בו  שנכנס  שער  מאותו  לצאת  אדם  נאסר 
 [. מס' אבות )א,ד(, החסיד יעבץלביהמ"ק ]

בעיניו  .15 התכערתי  בבית  עמו  שגדלתי  וע"י 
 [.ב"ר )יז,ג(והלך ונשא אשה אחרת ]

וחושבים .16 יום  מדי  הזוג   בני  קמים  עוד  -כל 
מה יש בידי  לתרום להגשמה הכוללת של  „

האידיאל “שנינו להגשמת  הם  חותרים  אזי   ,
מבני  מי  שקם  ביום  אך  המשותף.    לאושרם 

החל   “ מה בן הזוג תורם לי?„ושואל     הזוג
[ רבי אליהו דסלר, מחבר  השיתוף להיפרם 

 [.ספר "מכתב מאליהו"
 

 הדברים השווים באיש ואשה
 ([. סנהדרין )כח:מנין שהאשה כבעלה ] .1
 ([. סנהדרין )כה.(, )כא:בעל כאשתו ] .2
 [. גיטין )פט.(מפי נשים הוי קול ] .3
 [. נדרים )פח:(יד אשה  כיד בעלה ] .4
המפקיד, על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד  כל   .5

 [.ב"מ )לו.(]
6. [ כחבר  היא  הרי  חבר  )ל:(, אשת  שבועות 

 ([.ע"ז )לט:
בעי  .7 לא  אחר  אשת  אהדורי  בעי  נביא  אשת 

 [. ב"ק )צב.(, מכות )ט:(אהדורי ]
 [. כתובות )סו.(אשתו גופיה הוואי ] .8
9. [ דמיא  כגופו  בכורות אשתו  )צג:(,  מנחות 

 [.  )לה:(, זהר )ב,קיב.(
ונזקין  .10 חטאת  בכל  לאיש  אשה  להשוות 

 [. במדבר"ר )ח,ה(שבתורה ]
11. [ כליסטים  ליסטים  כתובות  אשת  ירושלמי 

 . )ב,ט([
מעשיו  .12 לפי  אלא  אשה  לאדם  לו  מזווגין  אין 

 ([. סוטה )ב:]
הכל   .13 ואין  ישראל  לארץ  מעלין  הכל  מתני' 

הכל  ואין  לירושלים  מעלין  מוציאין...הכל 
[ הנשים  ואחד  אנשים  -רש"ימוציאין...אחד 

אין האשה כופה את בעלה לעלות ולדור שם „
כתובה ויתן  יוציא  לאו  ]“ואם  כתובות .[ 

 ([. )קי:
ובתו   .14 בנו  ידי  על  ושוחט  מביא  שאדם  מלמד 

בין   הכנענים  ושפחתו  עבדו  ידי  ועל  הקטנים 
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על  שוחט  אינו  אבל  מדעתן  שלא  בין  מדעתן 
ושפחתו  ידי עבדו  ועל  ובתו הגדולים  בנו  ידי 

שתו אלא מדעתן תניא אידך  העברים ועל יד א
לא ישחוט אדם לא על ידי בנו ובתו הגדולים  
יד אשתו   ועל  ידי עבדו ושפחתו העברים  ועל 
אלא מדעתן אבל שוחט הוא על ידי בנו ובתו  
בין   הכנענים  ושפחתו  עבדו  ידי  ועל  הקטנים 
מדעתן ובין שלא מדעתן וכולן ששחטו ושחט  

יוצאין   ואין  יוצאין בשל רבן  בשל  רבן עליהן 
עצמן חוץ מן האשה שיכולה למחות מאי שנא  
גופא  הא  לה  דדמי  וכל  רבא אשה  אמר  אשה 
למחות  שיכולה  האשה  מן  חוץ  אמרת  קשיא 
טעמא דמחי הא לא מחי נפקא בשל בעלה והא  
קתני רישא ולא על ידי אשתו אלא מדעתן הא  
נפקא מאי אלא מדעתן לאו דאמרי  סתמא לא 

ור לא והא אין אלא בסתמא לאפוקי היכא דאמ
בשל   יוצאין  עליהן  רבן  ושחט  ששחטו  כולם 
מפני  האשה  מן  חוץ  וקתני  דבסתמא  רבן 
שיכולה למחות אמר רבא כיון ששחטו אין לך 

 . פסחים )פח.([מיחוי גדול מזה ]
15. [ כחבר  היא  הרי  חבר  )ל:(,  אשת  שבועות 

 [.ע"ז )לט:(
16. [ כליסטים  לסטים     כתובות  אשת     ירו' 

 [.  )ב,ט(
בע .17 נביא  בעי אשת  לא  אחר  אשת  אהדורי  י 

 [.  ב"ק )צב.(, מכות )ט:(אהדורי ]
 [.כתובות )סו.(אשתו גופיה הוואי ] .18
19. [ דמיא  כגופו  בכורות אשתו  )צג:(,  מנחות 

 [.  )לה:(, זהר )ב,קיב.(
והיא   .20 פרסית,  נושא  מדיי  שבעולם  בנוהג 

 ([.  אס"ר )ד,יבמדברת מדיי ]
21. [ כחבר  היא  הרי  חבר  )ל:(,  אשת  שבועות 

 [.ע"ז )לט:(
22. [ כליסטים  לסטים     כתובות  אשת     ירו' 

 [.  )ב,ט(
בעי  .23 לא  אחר  אשת  אהדורי  בעי  נביא  אשת 

 [.  ב"ק )צב.(, מכות )ט:(אהדורי ]
 [.כתובות )סו.(אשתו גופיה הוואי ] .24
25. [ דמיא  כגופו  בכורות אשתו  )צג:(,  מנחות 

[. ששת אחרונים דברים  )לה:(, זהר )ב,קיב.(
 השווים בין איש לאשה   

מצוה   .26 העבד כל  אין  בה,  חייבת  האשה  שאין 
 ([.  חגיגה )ד.חייב בה ]

 
 אהבת אשה לאיש  

 לבעלה 
מיכל בת שאול היתה אוהבת לדוד בעלה יותר  .1

 [.מ"ת )נט,ג(מאביה ]
ורבי   .2 יוסי  ברבי  ישמעאל  רבי  מקלעי  הוו  כי 

פנים  „-רש"י]אלעזר ברבי שמעון בהדי הדדי  
פנים דתורי    .[“אל  בקרא  עייל   -רש"י]הוה 

ד„ בקר-תוריבקרא   -רש"י]בינייהו    .[“צמד 
שכריסן „ מתוך  כריסן,  מתחת  שניהן,  בין 

, ולא הוה נגעה בהו. אמרה להו ההיא  .[“גדול
נכרית.„-רש"י]מטרוניתא   בניכם   .[“שרית 

שאינכם יכולין להזקק „  -רש"י]אינם שלכם!  
משלנו   .[“לנשותיכם גדול  שלהן  לה:  אמרו 

משלנו„-רש"י] גדול  נשותינו  של   .[“כריסם 

שכן!   ואינכם „  -רש"י] כל  מרובה  שתאותה 
איכא דאמרי,    .[“נזקקים להן ונבעלות לאחרים

ח'-הכי אמרו לה:   גבורתו    -שופטים  כי כאיש 
שלהן  „-רש"י] אחר:  לשון  תשמיש,  אבר 

איש-גדול משל  מרובה  אשה  של    .[“תאוה 
איכא דאמרי, הכי אמרו לה: אהבה דוחקת את 

מרובה„-רש"י]הבשר   שתאותם  על   ומתוך 
נדחקו-תאותנו שנינו  להו    .[.“בשר  ולמה 

כתיב   והא  לה?  כו-לאהדורי  תען    -משלי  אל 
שלא להוציא לעז על בניהם.   -כסיל כאיולתו!  

יוחנן: איבריה דרבי ישמעאל ]ברבי   אמר רבי 
פפא:   רב  אמר  קבין.  תשע  בת  כחמת  יוסי[ 
קבין,  חמשת  בת  כחמת  יוחנן  דרבי  איבריה 

רב פפא גופיה כי  ואמרי לה בת שלשת קבין. ד
דהרפנאי   שעושין „-רש"י]דקורי  סלים 

 . ]ב"מ )פד:([.[ “בהרפניא
האי דם חימוד הוא...בעלי היה בדרך וחמדתיו   .3

 [. נדה )כ:(]
 . שה"ש )ה,ו([עזה כמות אהבה ] .4
על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי   .5

ואסובבה   נא  אקומה  מצאתיו:  ולא  ביקשתיו 
את אבקשה  וברחבות  בשוקים  שאהבה    בעיר 

נפשי בקשתיו ולא מצאתיו: מצאוני השומרים  
ראיתם:   נפשי  שאהבה  את  בעיר  הסובבים 
כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה  
אל  שהביאתיו  עד  ארפנו  ולא  אחזתיו  נפשי 
אתכם  השבעתי  הורתי:  חדר  ואל  אמי  בית 
בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה אם 

שת עד  האהבה  את  תעוררו  ואם  חפץ:  תעירו 
 . ה([-]שה"ש )ג, א

6. [ מגדיו  פרי  ויאכל  לגנו  דודי  שה"ש  יבוא 
 [. )ד,טז(

 [. שה"ש )ה,ד(ומעי המו עליו ] .7
מצאתיהו  .8 ולא  בקשתיהו  בדברו  יצאה  נפשי 

 [. שה"ש )ה,ז(קראתיו ולא ענני ]
]שה"ש  לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים   .9

 [.)ז,יג(
יונק שדי אמי אמצאך בחוץ   .10 יתנך כאח לי  מי 

לא יבוזו לי: אנהגך אביאך אל בית  אשקך גם  
אמי תלמדני אשקך מיין הרקח מעסיס רמוני:  

[ תחבקני:  וימינו  ראשי  תחת  שה"ש  שמאלו 
 [. ג (-)ח,א

דודה   .11 על  מתרפקת  המדבר  מן  עולה  זאת  מי 
תחת התפוח עוררתיך שמה חבלתך אמך שמה  

 [. שה"ש )ח,ה(חבלה ילדתך ]
פתח   .12 הגפן  פרחה  אם  נראה  לכרמים  נשכימה 

לך    הסמדר דודי  את  אתן  שם  הרמונים  הנצו 
 [.שה"ש )ז,יג(]

שימני כחותם על ליבך כחותם על זרועך כי      .13
רשפיה   קנאה  כשאול  קשה  אהבה  כמות  עזה 
יוכלו   לא  רבים  מים  שלהבתיה:  אש  רשפי 
לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה אם יתן 
לו   יבוזו  בוז  באהבה  ביתו  הון  כל  את  איש 

 [. ז(-שה"ש )ח,ו]
 

 זר לאדם
1. [ הראשון  מחתנה  באשתך  זהיר  פסחים הוי 

 [. )קיג:(
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וריעה  .2 ובעלה   אשה  לקבל  יכולה  המטה  אין 
 ([. ויק"ר )יז,זכאחת ]

משל לאשה שהיתה אצל אוהבה ונשבעת בחיי   .3
  “...חי ה'„בעלה, כך שאול שואל באוב ואומר  

 [. ויק"ר )כו,ז(]
 [.]כלה ב'תאווה מביאה לידי אהבה  .4
מזקן .5 מסכן  בחור  אשה  עשיר        אוהבת 

 [. רו"ר )ז,ד( ]
6. [ אוהבים  לשני  צר  המחט  נקב  מבחר אין 

 [.פנינים )כח,ד( רפא
דבר      .7 בטל  בדבר,  תלויה  שהיא  אהבה  כל 

 [.אבות )ה,טו(, תדא"ר כחבטלה אהבה ]
ורבי   .8 יוסי  ברבי  ישמעאל  רבי  מקלעי  הוו  כי 

פנים  „-רש"י]אלעזר ברבי שמעון בהדי הדדי  
פנים דתו  .[“אל  עייל בקרא  -רש"י  ]רי  הוה 

דתורי„ בקר.-בקרא   -רש"י]בינייהו    .[“צמד 
שכריסן „ מתוך  כריסן,  מתחת  שניהן,  בין 

, ולא הוה נגעה בהו. אמרה להו ההיא  .[“גדול.
נכרית.„-רש"י]מטרוניתא   בניכם   .[“שרית 

שאינכם יכולין להזקק  „  -רש"י] אינם שלכם!  
משלנו   .[“לנשותיכם גדול  שלהן  לה:  אמרו 

  .[ “נשותינו גדול משלנו.כריסם של  „-רש"י]
שכן!   ואינכם „  -רש"י] כל  מרובה  שתאותה 

לאחרים. ונבעלות  להן  איכא   .[“נזקקים 
כי כאיש    -שופטים ח'-דאמרי, הכי אמרו לה:  

אחר:  „-רש"י]גבורתו   לשון  תשמיש,  אבר 
גדול משל -שלהן  מרובה  אשה  של  תאוה 

אהבה    .[“איש. לה:  אמרו  הכי  דאמרי,  איכא 
הבשר   את  שתאותם  „-"ירש]דוחקת  ומתוך 
תאותנו על  נדחקו-מרובה  שנינו    .[.“בשר 

 -משלי כו-ולמה להו לאהדורי לה? והא כתיב  
כאיולתו!   כסיל  תען  לעז    -אל  להוציא  שלא 

דרבי   איבריה  יוחנן:  רבי  אמר  בניהם.  על 
קבין.  תשע  בת  כחמת  יוסי[  ]ברבי  ישמעאל 
בת   כחמת  יוחנן  דרבי  איבריה  פפא:  רב  אמר 

מרי לה בת שלשת קבין. דרב  חמשת קבין, וא
סלים „-רש"י]פפא גופיה כי דקורי דהרפנאי  

 . ]ב"מ )פד:([.[ “שעושין בהרפניא.
 

 גרוי האשה את בעלה  
דהוה   .1 עידן  כל  רגיל  הוה  אשי  בר  חייא  רבי 

מיצר   יצילנו  הרחמן  אמר:  הוה  לאפיה,  נפל 
אמרה:   דביתהו,  שמעתינהו  חד  יומא  הרע. 

מי ליה  דפריש  שני  כמה  הא  מאי  מכדי  נאי, 
גריס  קא  הוה  חדא  יומא  הכי?  קאמר  טעמא 
קמיה.   ותנייה  חלפה  נפשה  קשטה  בגינתיה, 
חרותא  אנא  אמרה:  את?  מאן  לה:  אמר 
אייתי   ליה:  אמרה  תבעה,  מיומא,  דהדרי 
ניהליה להך רומנא דריש צוציתא, שוור אזל 
קא  הוה  לביתיה,  אתא  כי  ניהלה.  אתייה 

בגויה. שגרא דביתהו תנורא, סליק וקא יתיב  
והכי  הכי  לה:  אמר  האי?  מאי  ליה:  אמרה 
הוה מעשה, אמרה ליה: אנא הואי. לא אשגח  
אנא  לה:  אמר  סימני,  ליה  דיהבה  עד  בה, 
אותו   של  ימיו  כל  איכווני.  לאיסורא  מיהא 
מיתה  באותה  שמת  עד  מתענה,  היה  צדיק 

 . ]קידושין )פא:([

כדי שלא אתן עיני באשה אחרת )ויצאה אליו  .2
מקושטת ]אשתו  נדרים (  )כג:(,  תענית 

 [. )כ:(
בנים   .3 לו  הויין  תובעתו,  שאשתו  אדם  כל 

כמותן  היו  לא  משה  של  בדורו  שאפילו 
 ([. נדרים )כ:]

צניעתן   .4 תיהוי  לבנתיה  חסדא  רב  להו  אמר 
באפי  נהמא  תיכלון  לא  גברייכו.  באפי 

[ הרבה „-רש"יגברייכו  תאכל  פעמים 
עליו בליליא “ותתגנה  ירקא  תיכלון  לא   ]

הפהמ„-רש"י] ריח  תמרי  “פני  תיכלון  לא   ]
[ לידי „  -רש"יבליליא  ומביאין  משלשלין 

ולא “הפחה בליליא  שיכרא  תשתין  ולא   ]
[ גברייכו  דמפני  היכא  בגילוי „תיפנון 

בפניהם בשדות ואפילו שלא בפניהם שמכיר 
בזוכרו לו  ונמאסתם  ומקומכם  וכי “מקומו   ]

מני   תימרון  לא  איניש  אבבא  קארי  קא 
הוא„  -רש"י] תרגילו   מי  לא  זכר,  לשון 

זכרים עם  לדבר  מני “לשונכם  אלא   ]
היא„-רש"י] בחדא  “מי  מרגניתא  נקיט   ]

[ ידיה  בחדא  וכורא  כשבעלך  „-רש"יידיה 
ואוחז   לתשמיש  ליך  להתאוות  ביך  ממשמש 

מקום אותו  עד  והאחרת  אחת  בידו  , “הדדים 
להו   אחוי  מרגניתא  א'[  בזר  ע'  "ערוך"  ועי' 

לו  „-רש"י] המציאי  תשמיש  הדדין  ומקום 
אל תמציאי לו מהר שתתרבה תאוותו וחיבתו  

ליה אחוי  הדר  ]“ויצטער  כורא  -רש"י[ 
שוחה„ בור  ל"א  צורפין.  כור  לא “לשון   ]

ליה   אחוי  והדר  דמיצטערן  עד  להו  אחוי 
 . ]שבת )קמ:([

 
 גרוי אדם זר על ידי אשה

 ([. סוטה )ט.היא האכילתו מעדני עולם ] .1
מש .2 בכוסות  משובח  יין  השקתו  ובחים  היא 

 ([. סוטה )ט.]
היא חגרה לו בצלצול, לפיכך כהן מביא חבל   .3

המצרי וקושר למעלה מדדיה, היא פשטה לו 
 ([. במדבר"ר )כט,כגירכה...]

 ([. סוטה )ט. היא כחלה לו עיניה ] .4
ראשה...היא  .5 על  נאין  סודרין  לו  פרסה  היא 

 ([. סוטה )ט.קילעה לו שערה ]
אשתו  .6 על  כועס  )עכסה(  אותה  הרואה  כל 

 ([. ה )טז.תמור]
כל הרואה אותה )מרים( מוליך אתנן לאשתו   .7

 [. סוטה )יב.(]
]שהש"ר  כלום אשה מתקשטת אלא לבעלה   .8

 [. )א,כח(
9. [ בקרובותיה  איניש  איגרי  סנהדרין  לא 

 ([. )סד.
לא  .10 תחזו  דמחוזא...לא  בשבילי  עייליתו  כי 

נשי   יתבי  גיסא...דלמא  להך  ולא  גיסא  להך 
[ בהו  לאסתכולי  ארעא  אורח   ברכות ולאו 

 [.   )סב:(
 

מצב העם והבית כאשר האשה כשרה, צדיקה  
 ומנהיגה
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חזיתיה   .2 הוה  שבוע  כלבא  דבן  רעיא  ר"ע 
רב   לבי  אזלת  לך  מקדשנא  אי  א"ל  ברתיה 

 [.כתובות )סב:(]
חכמות נשים בנתה ביתה זו אשתו של און בן  .3

זו אשתו של קרח  פלת ואולת בידיה תהרסנו 
 [. סנהדרין )קי.( ]

ז .4 משכלת  באשה  דזכה  ]מאן  בכולא  זהר וכה 
 [.ויקרא כב

לו  .5 מברכין  ובניו  שאשתו  לאדם  מארה  תבא 
 [.ברכות )כ.(]

נגאלו   .6 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו דור 
 [.]סוטה )יא:(ישראל ממצרים 

נשי  .7 אלו  מצאתי  לא  אלה  בכל  ואשה 
 [.ויק"ר ב'המדבר...כשרות היו ]

)מנהיגה(  .8 דברייתא  דאיתתה  דרא  חשיך 
 [.]ילק"ש שופטים ד'

כלו אל .9 כבר  עובדיהו,  של  אשתו  זכות  מלא 
 [. ת' תשא ה'ישראל באותה שעה ]

 
 שלום בית 

בטל .1 בבית  שלום  שמטיל  -מטיל  התאווה  זו 
 . ויק"ר )יח,יא([שלום בין איש לאשתו ]

אמרה  .2 ואשתו  איש  בין  שלום  לעשות  ומה 
המים   על  ימחה  בקדושה  שנכתב  שמו  תורה 

 [.סוכה )נג:(]
מעל .3 ביתו,  בתוך  שלום  המשים  עליו  כל  ה 

אדר"נ הכתוב כאילו משים שלום בישראל ]
 ([.  )כח,ג

לעולם ידבק אדם בג' דברים ואלו הן: הבאת  .4
שלום   ובהבאת  לחברו,  אדם  בין  שלום 

ביהמ"ד לאנשי ביתו ובאהבתו של הקב"ה ]
 [.113ג' 

משום   .5 עדיף  ביתו  נר  חנוכה  ונר  ביתו  נר 
 [.שבת )כג:(שלום ביתו ]

שלום .6 בא  לעולם,  זכר  שבא  לעולם   כיוון 
 [. נדה )לא:(]

לנשים,   .7 דברים  ראשי  אמור  רכה  בלשון 
דברים   עמהם,  ותדקדק  ישראל  לבני  ותגיד 

[ כגידין  שם  קשים  ורש"י  יתרו  מכילתא 
 ([. )יט,ג

לא  .8 מעולם  להם  אמר  ימים  הארכת  במה 
 ([. תענית )כ:הקפדתי בתוך ביתי...]

גיטין  אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו ] .9
 [. )ו:(

נוט .10 שהוא  אשהאדם  אשתו -ל  העני,  אפילו 
אינה כופרת בו, ובשעה שהיא זונה אם נותן 
אינה   לה  נותן  לא  ואם  לו,  מודה  )ממון(  לה 

 ([. ]שמו"ר )לב,המכרת אותו 
בו בלילה  .11 כל בית שאין דברי תורה נשמעין 

 ([. סנהדרין )צב.אש אוכלתו ]
זנותא בביתא כי קריא )=רקבון( לשומשמא  .12

 [. סוטה )ג:(]
כתובות  לבעלה בעד אחד ]  אין אשה נאסרת .13

 . )ט.([
בבוציני   .14 ואיתתיה  בקרי  איהו  אינשי  אמרי 

 . מגילה )יב:([]
 ([. ]סוטה )י.כל המזנה אשתו מזננת עליו  .15

אפילו הכניסה לו מאה שפחות, כופה לעשות  .16
זימה...לידי   לידי  מביאה  שהבטלה  בצמר, 

 ([.  כתובות )נט:שעמום ]
ואמר רבי אילעא משום ר' אלעזר בר' שמעון  .17

כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע כך  
מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע  
רבי אבא אומר חובה שנאמר אל תוכח לץ פן 
אילעא   וא"ר  ויאהבך  לחכם  הוכח  ישנאך 
משום רבי אלעזר בר' שמעון מותר לו לאדם  
וגו'  צוה  בדבר השלום שנאמר אביך  לשנות 
נתן  ר'  וגו'  נא  שא  אנא  ליוסף  תאמרו  כה 

ויאמר שמואל איך אלך  א ומר מצוה שנאמר 
ישמעאל  רבי  דבי  וגו'  והרגני  שאול  ושמע 
הוא   ברוך  הקדוש  שאף  השלום  גדול  תנא 
ולבסוף  זקן  ואדוני  בו דמעיקרא כתיב  שינה 

 [.  יבמות )סה:(כתיב ואני זקנתי כפינן ]
לאשתו   .18 איש  בין  שלום  שמטילה  התאוה 

 .  ]ויק"ר )יח,א([
א .19 בין  אף  תתן  אל  תנאף:  לאשתו לא  יש 

 ([.  במדבר"ר )י,ו]
ידי  .20 שעל  בעיניך,  קלה  עומר  מצות  תהא  אל 

איש   בין  שלום  הקב"ה  עשה  עומר  מצות 
 [.  ויק"ר )כח,ו(לאשתו ]

 
 

 מה מרגיש הבעל שגורם לו להיות טוב לב 
 [.ב"ר לחמצאו נשותיהם טהורות וטובי לב ] .1
כאו"א   .2 של  נשותיהם  שנתעברו  לב,  וטובי 

 ([.שבת )ל.וילדה זכר ]
)טו,טו([...זה טו .3 ]משלי  תמיד  משתה  לב  ב 

[ טובה  לו אשה  סנהדרין שיש  ב"ב )קמה:(, 
 [. )ק:( 

 
 הצורך לחבבה עליו    

שעה   .1 כל  אחשוורוש  על  חביבה  היתה  אסתר 
 [. יומא )כט.(ושעה כשעה ראשונה ]

ראשונה   .2 כשעה  בעלה  על  חביבה  שתהא  כדי 
 ([.  נדה )לא:]

בפני  .3 נאה  ואינה  אחרים  בפני  נאה  אשה  יש 
בפני בעל נאה  ואינה  בעלה  בפני  נאה  ה, 

ובפני   בעלה  בפני  נאה  צפורה  אבל  אחרים, 
בד"כ  אך  )ז,יח([,  ]מ"ת  על  „-הכל  אשה  חן 

 ([. סוטה )מז.(, ירו' יומא )ד,א] “בעלה
מכולם   .4 יותר  מחבבה  )שלמה(  היה  פרעה  בת 

]ספרי, ריש והיא החטיאה אותו יותר מכולם  
 .פ' ראה[

להסתכ .5 מותר  אר"י  נחמני  בר  בפני אר"ש  ל 
בעלה  על  לחבבה  כדי  שבעה  כל  הכלה 

נכנס  „-רש"י] בה  מסתכלים  הכל  כשרואה 
]כתובות  .[ ולית הלכתא כוותיה  “יופיה בליבו

 [. )יז.(
באהל    .6 אמנו  ששרה  מלאכ"ש  היו  יודעים 

היתה אלא מאי "באהל" כדי לחבבה על בעלה 
 ([. ב"מ )פו:]

תנו רבנן כיצד מרקדין לפני הכלה בית שמאי  .7
כלה אומרים    אומרים  הלל  ובית  שהיא  כמות 

הרי   לב"ה  ב"ש  להן  אמרו  וחסודה  נאה  כלה 
נאה  כלה  לה  אומרי'  סומא  או  חיגרת  שהיתה 
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תרחק   שקר  מדבר  אמרה  והתורה  וחסודה 
שלקח   מי  לדבריכם  לב"ש  ב"ה  להם  אמרו 
יגננו   או  בעיניו  ישבחנו  השוק  מן  רע  מקח 
אמרו   מכאן  בעיניו  ישבחנו  אומר  הוי  בעיניו 

לעו מעורבת  חכמים  אדם  של  דעתו  תהא  לם 
 [.יז.(-כתובות )טז:עם הבריות ]

דילמא כתובת  „-מתוך ספר ה"ערוך ע' "חן" ג' .8
טעמא   מאי  פירוש  חינא,  משום  שאני  אשה 
נוטלות כתובתן דמשום הכי  אמרי בית שמאי 
חינא  משום  מספק  לאשה  כתובה  רבנן  תקינו 
מכיוון שיודעת שאפילו מספק נוטלת כתובתה 

לבעלה ואנן    משמשת  בעלה  בעיני  חן  ויעלת 
[ בעלה  בעיני  חן  נושאת  שתהא  יבמות דעינן 

משום  )לח כתובת אשה  אומר  אלעזר  ורבי   ])
דמידחי   איתתא  דידעא  מכיוון  פירוש,  חינא, 
תהא   מקמה,  מיתה  לאחר  ויורשין  חוב  בעלי 
כך   ומתוך  מחיים  כוחה  בכל  לבעלה  משרתת 

בינו לבינה ] ויהא שלום  חן לפניו  מס' תמצא 
)פדכתו משום  בות  הנישואין  מן  בשלמא   .])

עולא   טעמא?  מאי  האירוסין  מן  אלא  מזוני 
בשלמא   פירוש,  צז(,  )שם  חינא  משום  אמר 
אלמנה מן הנישואין  משום הכי מוכרת שלא 
בבית דין, משום דאית לה מזוני ומזוני צריכה  
מן  אלמנה  אלא  דינא,  אבי  לאהדורי  ולא  מיד 

כתו אלא  מזוני  לה  דלית  מנה  האירוסין  בה 
לצורך  דין  בבית  שלא  מוכרת  אמאי  מאתים, 
בי  דתשכח  עד  לאמתוני  מציא  הא  כתובה, 
דינא דזבנא על פיו משום חינא, כדי שימצאו  
דאיתת   דידעי  ומתוך  בעליהן,  בעיני  חן 
האירוסין  מן  בין  הנישואין  מן  בין  אלמנה, 
תוכל לגבות כתובתה דלא תצטרך לחזר אחר  

משרתת לבעלה   בית דין, בשביל חיבה זו תהא
פירושי   אלה  לפניו  חן  תמצא  כך  ומתוך 
דינא,  משום  פירש  חננאל  ורבינו  מגנצא. 
דלא   ארוסה,  בו  ותינשא  ממון  שתיקח  משום 
מנה   אלא  לה  שאין  פירוש,  דידה.  חן  נפיש 
תוספת,   גם  לה  אית  גרושה  אבל  מאתים 
מפורש בירושלמי )כתובות פ' ט הכותב( כדי 

בעל חוב אינו   שיהו הכל קופצין לישאנה, אבל
 .   “נפרע שלא בפני הלווה וכן הלכה

 
 האשה משמחת את בעלה

ומשמחות   .1 מתקשטות  ישראל  בנות  היו  מהיכן 
[ במדבר  שנה  מ'  כל   שהש"ר  לבעליהן 

 ([. )יד,א
 ([.שבת )קנב.שמחת לב, אשה ] .2
אשתו   .3 עם  אם  כי  שלמה,  שמחה  לאדם  אין 

 ([.אברבנאל, שמוא"א )א,גובניו ]
 ([.ן )פ:(, ע"ז )כה:קידושיאשתו משמחתו ] .4
חדריו   .5 המלך  הביאני  נרוצה  אחריך  משכני 

נגילה ונשמחה בך נזכירה דודך מיין מישרים  
 ([.  שה"ש )א,דאהבוך ]

 
 זנותה של אשת איש 

חכמים   .1 שאמרו  על  לגלגה  אחת  שפעם 
]קידושין )פ:([ "נשים דעתן קלות הן עלייהו" 
וציוה   סופך להודות לדבריהם  חייך  ואמר לה 

דיו לנסותה לדבר עבירה והפציר לאחד מתלמי

לה   וכשנודע  שנתרצית  עד  רבים  ימים  בה 
כיסופא   מחמת  מאיר  רבי  וערק  עצמה  חנקה 

מעשה ] משום  דאמרי  ואיכא  ד"ה  רש"י 
 ([. דברוריה מס' ע"ז )יח:

מעוף  .2 שמע  אפילו  ונסתרה  לאשתו  שקנא  מי 
[ כתובה  ללא  אותה  יוציא  סוטה הפורח 

 ([.)לא.
בעד  .3 לבעלה  נאסרת  אשה  ]  אין  כתובות  אחד 

 [. )ט.(
כיוון שעמדה עליו שעה אחת באיסור, נאסרה   .4

 [. יבמות )כח.(עליו עולמית ]
5. [ הראשון  מחתנה  באשתך  זהיר  פסחים  הוי 

 . )קיג:([
לשומשמא   .6 )=רקבון(  קריא  כי  בביתא  זנותא 

 [. סוטה )ג:(]
אשה .7 נוטל  שהוא  אשתו -אדם  העני,  אפילו 

נותן   אם  זונה  שהיא  ובשעה  בו,  כופרת  אינה 
אינה   לה לה  נותן  לא  ואם  לו,  מודה  )ממון( 

 [.שמו"ר )לב,ה(מכרת אותו ]
שיצא  .8 עד  איש  אשת  אצל  הולך  אדם  אין 

 [. במדבר"ר )ט,ג(מדעתו ]
וריעה  .9 ובעלה   אשה  לקבל  יכולה  המטה  אין 

 ([. ויק"ר )יז,זכאחת ]
רוח   .10 בהם  שתכנס  עד  נואפים  המנאפים  אין 

 [. ]ת' נשא ה'שטות 
ואית .11 בקרי  איהו  אינשי  בבוציני  אמרי  תיה 

 [. מגילה )יב:(]
 ([. סוטה )י.כל המזנה אשתו מזננת עליו ] .12
אפילו הכניסה לו מאה שפחות, כופה לעשות   .13

זימה...לידי   לידי  מביאה  שהבטלה  בצמר, 
 [. ]כתובות )נט:(שעמום 

אפילו היא מעוברת מבעלה ובא עליה הנואף „ .14
  “הקב"ה מהפך את צורת הולד לצורת הנואף 

 [. במדבר"ר )ט,ט(]
והיא  ב„ .15 בעלה  עם  מייחדת  שהאשה  זמן 

משמשת עמו ולבה לאיש אחר שראתה בדרך  
]יחזקאל  שנאמר  מזה  גדול  ניאוף  לך  אין 
תקח  אישה  תחת  המנאפת  'האשה  )טז,לב([ 
את זרים', וכי יש אשה  שמנאפת תחת אישה? 
עיניה   ונתנה  אחר  באיש  שפגעה  היא  זו  אלא 
וליבה  בעלה  עם  משמשת  והיא  בו 

 [. ט,לד(במדבר"ר )]“עליו
האדם'   „ .16 בנות  אל  האלהים  בני  יבאו  'אשר 

בחור   רואה  והיתה  בשוק  יוצאת  אשה  היתה 
מיטתה   ומשמשת  הולכת  והיתה  לו,  ומתאווה 
כיוצא  בחור  מעמדת  והיתה  בעלה(  )=עם 

 [.ב"ר )כו,ז(]“בו
אחר  .17 בעילות  רוב  כשרין,  בניה  מזנה  אשה 

 [. סוטה )כז.(הבעל ]
נו לדינה כל הבא על אשת איש...אפילו...תצוד .18

 . סוטה )ד:([של גיהינם ]
יצה"ר  .19 למלאכה,  ביתו  ובני  אשתו  הכופה  כל 

 [.כלה י'מסתלק מהם ]
נפלו  .20 בעגל  שהרי  הזנות,  קשה  כמה  ראה  בא 

כשלשת אלפי איש ואילו בזנות נפלו כ"ד אלף 
 .פס"ז פנחס )כה,טו([]

כל מי שרואה לנואף שהוא עושה תאוות ליבו  .21
 [.במדבר רבה יאאל יקנא בשלוותו ]
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כשם שמעשיה מעשה בהמה, כך קרבנה מאכל   .22
 ([. סוטה )יד.בהמה ]

לא  .23 הזה:  בזמן  לאיתתיה  איניש  לימא  לא 
 . סוטה )ב:([תסתרי בהדי פלוני...]

שהיא   .24 אשתו  תשטה  כי  איש  איש  נאמר  לכך 
ובבעלה  בהקב"ה  אישים  בשני  כופרת 

 [.  ]במדבר"ר )ט,א( 
אינן   .25 חייהן  מדבריות  והולכי  צריפין  יושבי 

ונש ]חיים  שלהן  אינן  ובניהן  עירובין  יהן 
 [. )נה:(

בין שלא כדרכה   .26 בין כדרכה  הבא על הבהמה 
והאשה המביאה את הבהמה עליה בין כדרכה 
רב   בר  נחמן  רב  דרש  חייב  כדרכה  שלא  בין 
משכב   ובבהמה  משכבות  שני  באשה  חסדא 
אחד מתקיף לה רב פפא אדרבה אשה דאורחה  
לא  אחרינא  אמידעם  מיחייב  אמשכב  היא 

יב בהמה דלאו אורחא היא לחייב עלה על מחי
בן  זכר  כתרוייהו(  )דלא  תניא  ונקב  נקב  כל 
בין  הבהמה  על  הבא  אחד  ויום  שנים  תשע 
והאשה המביאה את   בין שלא כדרכה  כדרכה 
כדרכה   שלא  בין  כדרכה  בין  עליה  הבהמה 
מהו   בזכור  המערה  לרבא  רבינא  א"ל  חייב 
אלא  ביה  כתיב  משכבי אשה  בזכור  אהמערה 

ענין  המע אינו  אם  א"ל  מהו  בבהמה  רה 
ואחות אמו   גבי אחות אביו  להעראה דכתיבא 
דלא צריכא דהא איתקש להעראה דנדה תניהו 
מחייבי   בהמה  מכדי  דבהמה  להעראה  ענין 
מיתות ב"ד היא למה לי דכתיב להעראה דידה 
מיתות   חייבי  גבי  לכתביה  כריתות  חייבי  גבי 

מחייבי  בית דין וליגמור חייבי מיתות בית דין  
לדרשא  קרא  וכוליה  הואיל  דין  בית  מיתות 
בעא  דדרשא  מילתא  נמי  כתיבא  דאתי  הוא 
מיניה רב אחדבוי בר אמי מרב ששת המערה 
אשי   רב  אמר  קבסתן  ליה  אמר  מהו  בעצמו 
כי   לה  משכחת  לא  בקושי  לך  תיבעי  מאי 
משכחת לה במשמש מת למאן דאמר גמשמש  
דאמר  ולמאן  פטור  הכא  פטור  בעריות  מת 

אשוכב  חי מיחייב  תרתי  מיחייב  הכא  יב 
דעובד   בעו מיניה מרב ששת  ומיחייב אנשכב 
וקלון   תקלה  מהו  הבהמה  על  הבא  כוכבים 
בעינן והכא תקלה איכא קלון ליכא או דילמא 
תקלה אע"פ שאין קלון אמר רב ששת תניתוה 
ואין   שותין  ואין  אוכלין  שאין  אילנות  מה 

יל מריחין אמרה תורה השחת שרוף וכלה הוא
חבירו   את  המתעה  ידן  על  תקלה  לאדם  ובא 
מדרכי חיים לדרכי מיתה על אחת כמה וכמה 
לבהמתו   כוכבים המשתחוה  עובד  מעתה  אלא 
לא  דלישראל  מידי  איכא  מי  ומקטלא  תיתסר 
גופיה   ישראל  אסר  כוכבים  ולעובד  אסר 
זה  אביי  אמר  ארביעה  דהוה  מידי  ליתסר 

אילנו והרי  מועט  קלונו  וזה  מרובה  ת קלונו 
דאין קלונן מרובה ואמרה תורה השחת שרוף 
רחמנא   דחס  קאמרינן  חיים  בבעלי  וכלה 
נהנית  בהמה  תורה  אמרה  אמר  רבא  עלייהו 
נהניו  דאין  אילנות  והרי  תיהרג  מעבירה 
וכלה   שרוף  השחת  תורה  ואמרה  מעבירה 
עלייהו  רחמנא  דחס  קאמרינן  חיים  בבעלי 

 [. סנהדרין )נה.(]

סופה   .27 לשוק  שיוצאת  אשה  ]ב"ר להכשל  כל 
 [.  )ח,יד(

והוליד   .28 לכושית  שנשא  אחד  בכושי  מעשה 
אצל   לו  ובא  לבן,  האב  תפס  לבן.  בן  ממנה 
רבי. א"ל שמא אינו בני? א"ל היה לך מראות  

 ([. ]ב"ר )יג,זבתוך ביתך 
אני  .29 ר"ע,  את  ששאל  הערביים  במלך  מעשה 

כושי        ואשתי כושית וילדה       לי בן        
 [. ]ת' נשא ז'זינתה תחתי? לבן, הורגה אני ש

ואשתי   .30 כושי  אני  ר"ע:  את  ערבים  מלך  שאל 
]במדבר"ר  כושית וילדה לי בן לבן אהרגנה?  

 [.  )ט,לג( ת"ב יג
מנייהו  .31 עברת  ואת  דחוה,  עליה  אתו  תרין 

 [.  זהר )א,לו:(ואולידת תרין ]
שטות   .32 בה  שתכנס  עד  אלא  מזנה  אשה  אין 

 [.  מדרש אגדה/נשא )ה,יב(, במ"ר )ט,ג(]
וריעה  אי .33 ובעלה  אשה  לקבל  יכולה  המטה  ן 

 [.  ויק"ר )יז,ז(כאחת ]
תובעת   .34 חמור  אפילו  יין(  )כוסות  ד'  אחרי 

 [.  כתובות )סה.(בשוק ואינה מקפדת ]
שלא   .35 במוך...מתהפכת   משמשת  מזנה  אשה 

 [.  ]יבמות )לה.(תתעבר 
 

 זנות האיש 
מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצוות ציצית   .1

 [. נחות )מד.( משמע שיש זונה בכרכי הים ]
ו  .2   מתוך    תאותם ואהבתם לזנות  הי

רש"י משוקצים...כופרים בהקב"ה ] 
 [. סנהדרין )קו.(

 [.סוטה )כז.(רוב בעילות אחר הבעל ] .3
ירו'/סוף קידושין, מס'                                                           רוב ממזרין פקחין ]  .4

 [. סופרים סוף פ"טו
אצלה .5 כשרין  אצלה   רוב  פסולין  רוב 

 [.כתובות )יג.(]
עריות  .6 גלוי  ע"ז,  מתרפאין:  אין  דברים  בג' 

 [. פסחים )כה.(ושפ"ד ]
זנות  .7 שני יצרים ברא הקב"ה: יצר ע"ז ויצר 

 [.ברכות )סא.(...יצר ע"ז כבר נעקר ]
זנות   .8 בעילתו בעילת  ]יבמות אין אדם עושה 

 [. )קז.(
 [. ]כתובות )יג:(אין אפוטרופוס לעריות  .9
לא .10 ושטוף משל  בנשים  מפסיל  שהיה  חד 

בזימה ...הזקין וביקש לישא אשה, אמרו ליה 
יקרין   אודנך  קטיף,  נחירך  ...כדין  גדא  ביש 

 [. קוה"ר )יא,יד( ועיינך כהין ]
ועיניו   .11 עליו  קופצת  זקנה  בזימה  השטוף  כל 

 [ מפיו  נודף  רע  וריח  )קנב.(, כהות  שבת 
 [.  רמב"ם הל' דעות )ד,יט(

עד   .12 נואפים  המנאפים  רוח  אין  בהם  שתכנס 
 '[. ת' נשא השטות ]

פס"ז/בראשית  אין נכשל בעבירה אלא פתי ] .13
 [.  )מא,א(

פנים...בידוע שנכשל   .14 עזות  לו  כל אדם שיש 
רשע...מותר  לקרותו  בעבירה...מותר 

 [.  תענית )ז:(, נדרים )כ.(לשנאותו ]
אנדרלמוסיא   .15 זנות,  מוצא  שאתה  מקום  כל 

[ היפים  את  והורגת  לעולם  סוטה  באה  ירו' 
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)כג,ט(,   ויק"ר  )כו,י(,  ב"ר  )ו,ה(, 
 [. במדבר"ר )ט,מא( 

וחיה על   .16 דור המבול הרביעו בהמה על חיה, 
הכל   על  ואדם  אדם  על  והכל  בהמה 

 [. סנהדרין )קח.(]
דור המבול השחית כל בשר את דרכו: אפילו   .17

[ מינן  נזקקין לשאינו  ועוף  חיה  פס"ז  בהמה 
 [. ורש"י נח )ו,יב(, ועי' סנהדרין )קח.(

ול לא נימוחו מן העולם עד שכתבו דור המב .18
[ ולבהמה  לזכר  )כתובה(  ב"ר  גמומסיות 

 [.)כו,ט(
נמחו   .19 בזימה  שטופים  שהיו  ע"י  המבול  דור 

 [. ויק"ר )יב,ד(מן העולם ]
20. [ ברגל  בין  ביד  בין  ניאוף  בך  תהא  נדה לא 

 [. )יג:(
ונתקלקלו   .21 יין  ששתו  ונואפת  נואף  כמעשה 

 [. במדבר"ר )י,ו(]
הסוטות .22 על  ישראל  על    נחשדו  נחשדו  ולא 

 [. ספרי נשא פיסקא חהנדות ]
 

 אשה גויה
ישראל   .1 אבל  משמרתו  אשתו  אין  עכו"ם 

 [. ע"ז )כח:(אשתו משמרתו ]
חביבה להן )עכו"ם( בהמתן של ישראל יותר    .2

 [. גיטין )לח.(, ע"ז )כב:(מנשותיהם ]
וזו    .3 שלום  בר  בנשים...א"ר   מדות  שבע 

שאמרנו בכשרות שבישראל ואין צריך לומר  
שבעובדי  ב בצנועות  אבל  הנשים,  שאר 

בבגדו'   'ותתפשהו  כתוב  מה  אלילים 
 .תנחומא וישב ו', ב"ר )יח,ג([]

 ([. חולין )יג:אשתו לא מפקיר )מין( ]  .4
יותר   .5 עליהן  חביבה  ישראל  של  בהמתן 

 ([.ע"ז )כב:מנשותיהם ]
מטה  .6 לו  הוציאה  ארמית  לגבי  אזל  פפא  דרב 

עד   יושב  איני  לה  אמר  שב  לו  אמרה 
המיטה שתגב את  הגביהה  המיטה  את  יהי 

חכמים   אמרו  מכאן  מת  תינוק  שם  ומצאו 
 [. ברכות )ח:(אסור לישב על מטת ארמית. ] 

7. [ מטרוניתא  היתה„-רש"ידההיא  .[  “נכרית 
[ חמשא.  מילתא  רפואה  ליה  יומא עבדה 

 [. )פד.(
רבא  .8 אמר  משתה'   המלכה עשתה  ושתי  'גם 

דאמרי   היינו  נתכוונו  עבירה  לדבר  שניהן 
.[ “דלועין גדולות„-רש"יאיהו בקרי ]אינשי  

[ בבוציני  קטנות. „-רש"יואיהו  דלועין 
כלומר דבאותו מין עצמו זה נואף וזו נואפת.  
לכך   והיא  יופיה  את  להראות  אומר  הוא 

.[ ...הללו אומרים “נתכוונה שיסתכלו ביופיה
נאות.  פרסיות  אומרים  והללו  נאות  מדיות 
בו    אמר להם אחשוורוש כלי שאני משתמש 
רצונכם   כשדיי,  אלא  פרסי  ואינו  מדיי  אינו 
שתהיה   ובלבד  אין,  לו  אמרו  לראותה? 
ערומה, שבמידה שבה אדם מודד בה מודדים  
לו. מלמד שהיתה ושתי הרשעה מביאה בנות  
ישראל ומפשיטן ערומות ועושה בהן מלאכה 
בשבת...'ותמאן המלכה ושתי', מכדי פריצתא  

[ היתה„-רש"יהואי  מ“פרוצה  דאמר  -ר.[, 
לא   טעמא  מאי  נתכוונו,  עבירה  לדבר  שניהן 

שפרחה   מלמד  חנינא,  בר  יוסי  א"ר  אתאי? 
ועשה  גבריאל  בא  בה צרעת. במתניתא תנא 

 ([.מגילה )יב.בה זנב ]
מטרוניתא...שגרת  .9 ההוא  תבעתיה  צדוק  ר' 

מאי   ליה  אמרה  בגויה  ויתיב  תנורא...סליק 
האי אמר לה דעביד הא נפיל בהא...רב כהנא  

ן דיקולי תבעתיה ההיא מטרוניתה  הוה קמזבי
אמר לה איזיל איקשוט נפשאי. סליק וקנפיל 
מאיגרא לארעא אתא אליהו קבליה אמר ליה 
לי   גרם  מי  אטרחתן ארבעה מאה פרסי א"ל 
]קידושין  דדינרי  שיפא  ליה  יהב  עניותא  לא 

את  )מ.([. תיילד  לא  ישראל  בת  מתני' 
לעבודת  בן  שמילדת  מפני  כוכבים  העובדת 

בת    כוכבים מילדת  כוכבים  עובדת  אבל 
ישראל בת ישראל לא תניק בנה של עובדת 
של   בנה  מניקה  כוכבי'  עובדת  אבל  כוכבים 
לא   ישראל  בת  ת"ר  גמ'  ברשותה:   ישראל 
תיילד את העובדת כוכבים מפני שמילדת בן 
תיילד  לא  כוכבים  ועובדת  כוכבים  לעבודת 
שפיכות   על  שחשודין  מפני  ישראל  בת  את 

ר  דברי  אומרים  דמים  וחכמים  מאיר  בי 
בזמן  ישראל  בת  את  מילדת  כוכבים  עובדת 
בינה  לא  אבל  גבה  על  עומדות  שאחרות 
על   עומדות  אחרות  אפי'  אומר  ור"מ  לבינה 
ידא אפותא   ליה  דזימנין דמנחא  נמי לא  גבה 
איתתא  ההיא  כי  מתחזי  ולא  ליה  וקטלא 
דאמרה לחברתה מולדא יהודייתא בת מולדא 

נ  לה  אמרה  דההיא יהודייתא  בישתא  פישין 
איתתא דקא משפילנא מינייהו דמא כי אופיא 
בעלמא   במילתא  היא  לא  א"ל  ורבנן  דנהרא 
ת"ר   תניק:  לא  ישראל  בת  דאוקימתה:  הוא 
בת ישראל לא תניק בנה של עובדת כוכבים  
ועובדת   כוכבים  לעבודת  בן  שמגדלת  מפני 
ישראל   בת  של  בנה  את  תניק  לא  כוכבים 

שפיכו על  ר"מ  מפני שחשודה  דברי  דמים  ת 
וחכ"א עובדת כוכבים מניקה את בנה של בת  
אבל   גבה  על  עומדות  בזמן שאחרות  ישראל 
אפילו   אומר  מאיר  ורבי  לבינה  בינו  לא 
דזימנין  לא  נמי  גבה  על  עומדות  אחרות 
ליה   וקטלא  מאבראי  לדד  סמא  ליה  דשייפא 
מילדת בההיא קאמרי   דאי אשמעינן  וצריכא 

דאחרות רואות  רבנן דשרי דלא אפשר משום
סם  ליה  דשייפא  דאפשר  מניקה  אבל  אותה 
ליה  מודי  אימא  ליה  וקטלא  מאבראי  לדד 
בההיא  מניקה  אשמעינן  ואי  מאיר  לרבי 
ליה  דשייפא  משום  דאסור  מאיר  רבי  קאמר 
מילדת  אבל  ליה  וקטלא  מאבראי  לדד  סם 
גבה   על  עומדות  דאחרות  היכא  אפשר  דלא 
ורמינהו  צריכא  לרבנן  להו  מודי    אימא 
יהודית מילדת עובדת כוכבים בשכר אבל לא  
בחנם אמר רב יוסף בשכר שרי משום איבה  

 ([.ע"ז )כו.]
אחד  .10 באדם  מעשה  ציצית  ממצות  ולמד  צא 

זונה  שיש  שמע  ציצית  במצות  זהיר  שהיה 
בכרכי הים שנוטלת ד' מאות זהובים בשכרה  
זמן  לה  וקבע  זהובים  מאות  ארבע  לה  שיגר 

ה על  וישב  בא  זמנו  נכנסה כשהגיע  פתח 
שפחתה ואמרה לה אותו אדם ששיגר ליך ד'  
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מאות זהובים בא וישב על הפתח אמרה היא 
כסף   של  מטות שש  ז'  לו  הציעה  נכנס  יכנס 
ואחת של זהב ובין כל אחת ואחת סולם של 
גבי   על  וישבה  עלתה  זהב  של  ועליונה  כסף 
לישב  עלה  הוא  ואף  ערומה  כשהיא  עליונה 

ציציותי ד'  באו  כנגדה  על  ערום  לו  וטפחו  ו 
היא  ואף  קרקע  ע"ג  לו  וישב  נשמט  פניו 
נשמטה וישבה ע"ג קרקע אמרה לו גפה של 
רומי שאיני מניחתך עד שתאמר לי מה מום  
ראית בי אמר לה העבודה שלא ראיתי אשה 
יפה כמותך אלא מצוה אחת ציונו ה' אלהינו 
וציצית שמה וכתיב בה אני ה' אלהיכם שתי 

ל שעתיד  הוא  אני  הוא  פעמים  ואני  יפרע 
כד'  עלי  נדמו  עכשיו  שכר  לשלם  שעתיד 
לי  שתאמר  עד  מניחך  איני  לו  אמרה  עדים 
ומה   רבך  שם  ומה  עירך  שם  ומה  שמך  מה 
ונתן  כתב  תורה  בו  למד  מדרשך שאתה  שם 
בידה עמדה וחילקה כל נכסיה שליש למלכות 
חוץ   בידה  נטלה  ושליש  לעניים  ושליש 
ר של  מדרשו  לבית  ובאת  מצעות  ' מאותן 

גיורת   ויעשוני  עלי  צוה  רבי  לו  אמרה  חייא 
מן  באחד  נתת  עיניך  שמא  בתי  לה  אמר 
התלמידים הוציאה כתב מידה ונתנה לו אמר  
לה לכי זכי במקחך אותן מצעות שהציעה לו  
שכרו  מתן  זה  בהיתר  לו  הציעה  באיסור 

[ כמה  יודע  איני  ולעה"ב  מנחות בעה"ז 
 ([. )מד.

כו .11 לההיא  חזייה  אהבה  בר  אדא  תית דרב 
[ בשוקא  כרבלתא  לבישא  -ערוךדהוית 

דתרנגולא „ כרבלתא  כגון  אדום  בגד  פירוש 
שהוא  בו  להתכסות  ישראל  בנות  דרך  שאין 

עבירה  לדבר  ומביא  דבת “פריצות  סבר   ].
 [.ברכות )כ.(ישראל היא קם קרעיה מינה ]

ונגיד שלא בא עליה   .12 רחב הזונה אין לך שר 
 ([.   זבחים )קטז:]

לו   .13 להיות  כדאי  ואהיה איני  הלואי  לאשה 
[ ורש"י  פלגשו  ספרי  )צט:(,  סנהדרין 

 [. האזינו )לב,מז(, ב"ר )פב,טו( 
שלשה זנו לשם שמים: בנות לוט, תמר ורות   .14

 [. מע"ת דף מז ח'המואביה ]
זנות   .15 היה לשם  מואב לא  תחילת עיבורו של 

 [. ]ב"ר )נא,יג( אלא לשם שמים 
 

 מריבה 
שמא  .1 לצאת?  )שהקדים(  עמרם  בן  ראה  מה 

]  אינו וספרי, דברים  שפוי בתוך ביתו  רש"י 
 ([. )א,יב

שבת שאשתו מקללתו בפניו, בא לידי עניות ] .2
 [. )סב:(

מריבה  .3 קול,  המזונות:  את  ממעטין  דברים  ג' 
 ([. מע"ת )מז,אוערוה ]

לשלחן  .4 המצפה  חיים:  אינם  חייהם  שלשה 
[ עליו  מושלת  שאשתו  ומי  ביצה  אחרים, 

 [. )לב:(
ואם .5 טוב,  מצא  אשה  ומצא  אדם  לאו    זכה 

[ האשה  את  ממות  מר  אני  נשא  ומוצא  ת"ב 
 [. ד'

זכה   .6 לא  חכינאי,  בן  ר"א  של  כאשתו  זכה 
 [.ב"ר )יז,ג(כאשתו של ר"י הגלילי ]

יבמות )סג.( ועי'  זכה כנגדה לא זכה מנגדתו ] .7
 .פדר"א יב[

 [.יבמות )סג.(זכה עוזרתו לא זכה כנגדו ] .8
9. [ בעלה  בפני  פנים  מעיזה  אשה  גיטין אין 

 [.  )סד:(
שבת על פנת גג מאשת מדנים ובית חבר  טוב ל .10

 [.משלי )כא,ט(]
אלא   .11 אדם  של  ביתו  בתוך  מצויה  מריבה  אין 

 [. ב"מ )נט.(על עסקי תבואה ]
מריבה   .12 בו אמה עבריה )ביעוד(  בית שיש  כל 

בעולם  רוח  קורת  מוצא  ואינו  ביניהם 
 [.]תדא"ר כג

13. [ להיחרב  סופו  מחלוקת,  בו  שיש  דא"ז  בית 
 [.מ'

יבה רבה בתוך ביתו של  בעוון שנאת חינם מר .14
[ נפלים  מפלת  ואשתו  מס'  אדם  )לב:(,  שבת 

 . כלה[
לאשתו   .15 איש  בין  אף  תתן  אל  תנאף:  לא 

 ([. במדבר"ר )י,ו]
ג' חייהן אינן חיים...ומי שאשתו מושלת עליו   .16

 [. ביצה )לב:( ]
שונא.  .17 נשיקות  כלומר    ונעתרות  פירוש 

בשונא  וחילופיהן  אוהב  פצעי  נאמנים 
ב הפוך  לשון  בלע"ז ונעתרות  פורק"א  עתר 

שמהפכין בה את התבואה והכי פשטיה דקרא 
פצעי אוהב נאמנים שהוא עושה לטובה אפילו  
שונא  ונשיקות  לטובה  מתכוין  חבירו  כשמכה 
פשטיה   וי"מ  לרעה  הכל  שעושה  להיפך  הם 
ונעתרות  אוהב  פצעי  נאמנים  הכי  דקרא 
ריבוי  לשון  ונעתרות  כלומר  שונא  נשיקות 

ומים הם למשא כלומר כלומר נשיקות שונא ד
הכי   וי"מ  לעולם  ולמשא  מרובות  הם 
כשאוהבים עושים מריבה ושונאים זה את זה  
פצעי  נאמנים  פירוש  והכי  מנה  נא  השנאה 
הם   אוהבים  שבין  השנאה  זהו  הפצעים  אוהב 
פי'  שונא  נשיקות  ונעתרות  נאמנות 
השלום  לזה  זה  שלום  עושים  דכששונאים 

והי וקיימת  אמנה  שביניהן  ינו  והפשרה 
שונא   נשיקות  כלומר  שונא  נשיקות  נעתרות 

 .  ]תענית )כ.(, תד"ה ונעתרות[נעתרות 
אם זכה תהיה לו עזר ואם לאו כנגדו להלחם  .18

 [. פדר"א יב]
מה „-כל עוד קמים בני הזוג מדי יום וחושבים .19

של   הכוללת  להגשמה  לתרום  בידי   יש 
האידיאל “שנינו להגשמת  הם  חותרים  אזי   ,

אך המשותף.  מבני    לאושרם  מי  שקם  ביום 
לי?„ושואל     הזוג תורם  הזוג  בן  החל   “ מה 

[ להיפרם  מחבר השיתוף  דסלר,  אליהו  רבי 
 [.ספר "מכתב מאליהו"

 
 
 

 גירושין 
כל  שפוסלין וכו'. תנא, הוסיפו עליהן: זיעה,  .1

פסלי?   לא  בכהני  והני  הפה.  וריח  ושומא, 
והתנן: הזקן, והחולה, והמזוהם, ותנן: מומין 
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פסולין באדם!    -בועין בין עוברין  אלו, בין ק
בזיעה  כאן  קשיא:  לא  חנינא,  בר'  יוסי  א"ר 
אשי   רב  עוברת.  שאינה  בזיעה  כאן  עוברת, 
גבי   התם  רמית?  קא  אמזוהם  זיעה  אמר: 
כהנים אפשר לעברה בקיוהא דחמרא, ומריח  

נמי   בפומיה    -הפה  פילפלא  דנקט  אפשר 
ועביד עבודה, אבל גבי אשה לא אפשר. האי  

בה שער,  שומא   דאית  אי  הכא  היכי דמיא? 
פסלה!  אי    והכא  שער,  בה  אית  דלא  אי 

אי   פסלה!  והכא  הכא  היא,  גדולה  שומא 
פסלה!   לא  והכא  הכא  היא,  קטנה  שומא 

ה"ז מום, אין    -דתניא: שומא שיש בה שער  
גדולה   זה   -ה"ז מום, קטנה    -בה שער,  אין 

עד  רשב"ג,  פירש  גדולה?  ואיזוהי  מום, 
האיטלקי חנינא: כאיסר  בר'  יוסי  א"ר   !

וניפייס   ראה  פדחתה,  פדחתה.  על  בעומדת 
של  כפה  תחת  לה  בעומדת  פפא:  א"ר  הוא! 
דלא   וזימנין  דמתחזיא  וזימנין  ראשה, 
מתחזיא. א"ר חסדא: הא מילתא מגברא רבה  
שמיע לי, ומנו? ר' שילא: נשכה כלב ונעשה  

הרי זה מום. א"ר חסדא: קול    -מקומו צלקת  
באשה   שנאמר:    ה"ז  -עבה  שיר -מום, 

נאוה. תני   -השירים ב' כי קולך ערב ומראך 
רב   סבר  דדי אשה טפח.  בין  ביראה:  נתן  ר' 
למימר:   אשי  דרב  קמיה  דרבא  בריה  אחא 
מומין   גבי  אשי:  רב  א"ל  למעליותא,  טפח 
אצבעות.  שלש  אביי:  אמר  וכמה?  תניא. 
גסין  שדדיה  אשה  כל  אומר:  נתן  ר'  תניא, 

חברותיה   מו  -משל  א"ר ה"ז  וכמה?  ם. 
מיישא בר בריה דרבי יהושע בן לוי משמיה  
האי   כי  איכא  ומי  טפח.  לוי:  בן  יהושע  דר' 
אני  חנה:  בר  בר  רבה  דאמר  אין,  גוונא? 
דדיה   שהפשילה  אחת,  ערביא  ראיתי 

בנה.   את  והניקה  פ"ז-לאחוריה   -תהלים 
ולציון יאמר איש ואיש יולד בה והוא יכוננה  

ה דר' יהושע בן  א"ר מיישא בר ברי  -עליון  
לראותה.  המצפה  ואחד  בה  הנולד  אחד  לוי: 
מינן.  כתרי  עדיף  מינייהו  וחד  אביי:  אמר 

להתם   כי סליק  מינן  וחד  עדיף    -אמר רבא: 
כתרי מינייהו, דהא רבי ירמיה דכי הוה הכא, 
סליק  כי  רבנן,  קאמרי  מאי  ידע  הוה  לא 
להתם, קרי לן בבלאי טפשאי. מתני'. היו בה  

האב צריך להביא    -בבית אביה  מומין ועודה  
הללו,   מומין  בה  היו  שמשנתארסה  ראיה 

הבעל   לרשות  נכנסה  שדהו,   -ונסתחפה 
הבעל צריך להביא ראיה שעד שלא נתארסה  
טעות,   מקח  מקחו  והיה  אלו,  מומין  בה  היו 
דברים   במה  אומרים:  וחכמים  ר"מ;  דברי 

במומין    -אמורים   אבל  שבסתר,  במומין 
יכול    -שבגלוי   מרחץ אינו  יש  ואם  לטעון. 

העיר יכול    -באותה  אינו  שבסתר  מומין  אף 
גמ'.  בקרובותיו.  בודקה  שהוא  מפני  לטעון, 
טעמא דמייתי האב ראיה, הא לא מייתי האב  

הבעל מהימן, מני? רבי יהושע היא,   -ראיה  
סיפא:   אימא  חיין,  אנו  מפיה  לא  דאמר: 

הבעל   לרשות  להביא   -נכנסה  צריך  הבעל 
דמי טעמא  לא  ראיה;  הא  ראיה,  הבעל  יתי 
האב מהימן, אתאן לר"ג,   -מייתי הבעל ראיה 

מי   תברא,  אלעזר:  א"ר  נאמנת!  דאמר: 
תימא:   לא  רבא,  אמר  זו.  שנה  לא  זו  ששנה 
רבי יהושע לא אזיל בתר חזקה דגופא כלל, 

כי לא   חזקה  אלא  בתר  יהושע  ר'  אזיל 
אבל   היכא -דגופא  דממונא,  חזקה  דאיכא 

נא, אזיל רבי יהושע  היכא דליכא חזקה דממו
קודם   בהרת  אם  דתניא:  דגופא;  חזקה  בתר 

לבן   קודם   -לשער  לבן  שער  אם  טמא, 
ספק    -לבהרת   יהושע    -טהור,  ור'  טמא, 

כהה   רבה:  אמר  כהה?  מאי  כהה.   -אומר: 
טהור. רבא אמר: רישא כאן נמצאו וכאן היו, 
איתיביה   היו.  וכאן  נמצאו  כאן  נמי  סיפא 

הבעל לרשות  נכנסה  צריך   -  אביי:  הבעל 
בה  היו  תתארס  שלא  שעד  ראיה  להביא 
והיה מקחו מקח טעות; עד שלא   מומין אלו, 
לימא:   ואמאי?  לא,  משתתארס  אין,  תתארס 
משנתארסה,   א"ל:  היו!  וכאן  נמצאו  כאן 
שותה   אדם  אין  חזקה  למימר:  דאיכא  משום 
הוא.   וניפייס  ראה  והאי  בודקו,  אא"כ  בכוס 

א נמי!  תתארס  שלא  עד  הכי,  אמרינן אי  לא 
נמי  הכא  במומין,  מיפייס  אדם  אין  חזקה 
אלא  במומין!  מיפייס  אדם  אין  חזקה 
חזקה  תרתי:  דאיכא  משום  משנתארסה, 
העמד הגוף על חזקתו, וחזקה אין אדם שותה  
הוא,   וניפייס  ראה  והאי  בודקו,  אא"כ  בכוס 
במומין   מיפייס  אדם  אין  חזקה  אמרת?  מאי 

 .]כתובות )עה:([
הוי .2 אמרה  כי  בהדיה התם  לה,  -נא  שבקינן 

בהדיה הוינא  דאמרה  גב  על  אף  לא  -הכא 
גב  על  דאף  שחין,  מוכה  והרי  לה.  שבקינן 

לא שבקינן לה, דתנן:   -דאמרה הוינא בהדיה  
וקתני!  שממקתו,  מפני  שחין  ממוכה  חוץ 

בסהדי   בהדיה  דיירנא  אמרה  כי    -התם 
דיירנא  דאמרה  אע"ג  הכא  לה,  שבקינן 

בסהדי   שבקינן    -בהדיה  ]כתובות  לה.  לא 
 . )עז:([

רבי       .3 אמר    נחמני  בר  שמואל  רבי  אמר 
חטא   דוד  האומר  כל  בבת „-רש"י]יונתן: 

גט. שקבלה  קודם  טועה, [  “שבע,  אלא  אינו 
יח-שנאמר   ויהי דוד לכל דרכיו   -שמואל א' 

לידו   בא  חטא  אפשר  וגו',  עמו  וה'  משכיל 
שמואל ב'  -ושכינה עמו? אלא מה אני מקיים  

בז  -יב הרע  מדוע  לעשות  ה'  דבר  את    -ית 
רבי   רב:  אמר  עשה.  ולא  לעשות  שביקש 
דדוד;   בזכותיה  ודריש  מהפך  מדוד  דאתי 
רבי    הרע  לעשות   ה'   דבר   את  בזית  מדוע 

רעה   משונה  רעות  אומר:  מכל  זו 
,   .[“ובלשונה  כתיבתה ב„-רש"י]  שבתורה 

כתיב בהו ויעש וכאן    שבתורה רעות    שכל 
נה. כתיב    ש [ “ובלשו -ות לעש    כל,  
לשכב עמה קודם שקבלה „-רש"י]  שביקש 

גט שהיה בעלה שולח לה מן המלחמה, שאם  
ואין  יהרג  שמא  או  ליבום,  תיזקק  לא  ימות 
יהא  שמא  או  אשתו,  ותתעגן  עליו,  מעיד 
למלחמת  היוצא  כל  לקמן:  כדאמרינן  שבוי, 

כו'. דוד  עשה.  [.  “בית  ולא  שמואל -לעשות 
ה  שהי  -את אוריה החתי הכית בחרב    -ב' יב
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לדונו   במלכות, „-רש"י]לך  שמרד  על 
אשתו  [  “כדלקמן. ואת  דנת.  ולא  בסנהדרין 

-רש"י] ליקוחין יש לך בה  -לקחת לך לאשה
איש,  „ אשת  שאינה  בה,  תופסין  קדושין 

כו'. בר  [“כדשמואל  שמואל  רבי  דאמר   .
למלחמת   היוצא  כל  יונתן:  רבי  אמר  נחמני 

כריתות לאשתו,   גט  כותב  דוד  -רש"י]בית 
תנאי„ מגורשת  על  תהא  ימות  שאם   ,

בצאתו,   טרוד  שהוא  ופעמים  מעכשיו, 
המלחמה מן  א' -שנאמר  .[  “ושולחו  שמואל 

תביא   -יז האלה  החלב  חריצי  עשרת  ואת 
ואת  לשלום  תפקד  אחיך  ואת  האלף  לשר 

תקח   שאול „-רש"י]ערבתם  במלחמת 
. מאי ערבתם? תני רב יוסף: דברים  .[“כתיב

לבינה בינו  ו  היינ „-רש"י]  המעורבים 
תבטל על ידי גט שתביא להם  -תקח  -קדושין

המלחמה יב -.[“מן  ב'  הרגת   -שמואל  ואתו 
עמון   בני  שהורגים  „-רש"י]  בחרב  כאותן 

, מה חרב בני עמון  .[“בני עמון שלא מדעתך
אף אוריה החתי אי אתה -אי אתה נענש עליו  

מורד במלכות הוה,   -נענש עליו. מאי טעמא  
ליה   יא-דאמר  ב'   יואב   ואדני  -שמואל 

מרות „-רש"י] לאו אורח ארעא לקבל עליו 
המלך. בפני  פני [.  “אחרים  על  אדני  ועבדי 

בדוד   ביה  מעיינת  כי  רב:  אמר  חנים.  השדה 
דכתיב מדאוריה,  בר  ביה  משכחת    -לא 

טו א'  החתי -מלכים  אוריה  בדבר    רק 
אוריה, „  -רש"י] בדבר  כך  כתיב  מקרא 

לא  שבע  בבת  אבל  שיהרג,  לו  שגרם 
אב.[“חטא מי  .  אדרב:  דרב  רמי  קשישא  יי 

לשון   דוד  קיבל  רב:  והאמר  הכי,  רב  אמר 
מפרש„-רש"י]הרע!   קשיא    .[.“לקמיה 

 .]שבת )נו.([
 [. ]גיטין )צ.(מצא אחרת נאה הימנה  .4
עשרה דברים עיקר גירושין מן התורה: שלא  .5

דברים   ובכתב...ושאר  מרצונו,  אלא  יגרשנה 
[ סופרים  מדברי  הכל  צ, שבגט  מע"ת 

 [. גירושין רפ"א רמב"ם הל'
כיוון  .6 מהו?  גט לאשתו במקום קטטה  המזכה 

או  לה  הוא  זכות  בהדיה  קטטה  לה  דאית 
]ס"א ניחא  לה -דלמא  עדיף  דגופא  צוותא[ 

אמר   למיתה...אביי  טב  כל  דאמר  ת"ש 
[ גברא  כנמלה„-רש"ידשומשמנא  [  “אף 

מחזקת  „-רש"יכורסיה בי חירותיה רמו לה ]
חשו אצל  כסאה  ונותנת  כנשיאה  בות  עצמה 

]“הארץ גברא  אומנתו „-רש"י[...דנפצא 
ותיתוב...  “מאוסה בבא  בסיפיה  תיקרי   ]

[ גברא  פסול  „-רש"ידקולסא  שמץ 
-רש"י[ לא בעיא טלפחי לקידרא ]“משפחה

כיס  „ חסרון  ואין  קל   מאכל  שהוא  עדשים 
שמו  יקרא  אך  ממנו,  שואלת  אינה  כ"כ 

בבעליהן  “עליה ותולות  מזנות  וכולן  תנא   ]
 . []יבמות )קיח:(

יכול  .7 אני  ואין  ממנה  בנים  לי  יש  רבש"ע 
 [.פסחים )פז:(להוציאה או לגרשה ]

ר"ג אסיב ברתיה, א"ל: אבא, צלי עלי. א"ל   .8
 ([.ב"ר )כו,זלא יהי לך מחזורי להכא ]

  ירו' שלא יהו בנות ישראל מצויות להתגרש ] .9
    [.)ג,ב(   גיטין

   גיטין   ירו'בעיניו להוציאה ]  קלה  תהא    שלא .10
     [.)ג,ב(

כתובה... של .11 ונוטלות  יוצאות  נשים  ש 
 [. נדרים )צ:( ]

והאיש   .12 לרצונה,  ושלא  לרצונו  יוצאה  אשה 
 [. גיטין )מט:(אינו מוציאה אלא לרצונו ]

זה  .13 על  לזה  יש  כלום  בעלה  שגירשה  אשה 
 [. סנהדרין )קה.(כלום ]

14. [ אשתו   את  להוציא  אותו  כתובות  כופין 
 [.)עז.(

מזבח   .15 כל המגרש את אשתו ראשונה, אפילו 
 ([.גיטין )צ.ריד עליו דמעות ]מו

המתגרשת   .16 לאשה  המגרש  האיש  דומה  אינו 
 ([. ]יבמות )קיב:

דוד  .17 שהרי  גירושין,  קשה  כמה  וראה  בא 
ולא  אבישג(  )עם  לייחד  לו  התירו  המלך 

 [. סנהדרין )כב.(התירו לו לגרש ]
לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה  .18

ערות דבר, ובית הלל אומרים אפילו הקדיחה 
 ([.גיטין )צ.בשילו ]ת

בקולר  .19 היוצא  אומרים:  היו  בראשונה 
אלו  הרי  לאשתי  גט  כתבו  ואמר  )ליהרג( 
והיוצא   המפרש  אף  לומר  חזרו  ויתנו  יכתבו 

 ([. ]גיטין )סח:(, אדר"נ )ד,הבשיירא 
נשים   .20 כתובת  על  חותמין  היו  לא  בראשונה 

 ([. ירו' סנהדרין )א,דכשרות אלא כהנים ]
ד .21 ארבע  גרושה  שנשא  במטה  גרוש  עות 

 [. פסחים )קיב.(...אפילו באלמנה ]
מאי   .22 חבירך,  בה  שבישל  בקדירה  תבשל  לא 

 [. פסחים )קיב.(ניהו גרושה בחיי בעלה ]
23. [ רבנן  בהו  גזרו  דשכיחי  יבמות  גרושין 

 [.)לא:(
נעורים   .24 מאשת  חוץ  תמורה  יש  לכל 

 [. ]סנהדרין )כב.(
יחזיר  .25 לא  רע  שם  משום  אשתו  את  המוציא 

 [. ]יבמות )כה.(
מת  מתני .26 לומר  נאמנות  שאינן  הנשים  אף   '

ובת   חמותה  גיטה  את  להביא  נאמנות  בעלה 
בעלה...האשה   ובת  ויבימתה  וצרתה  חמותה 
ובלבד שהיא צריכה  גיטה  עצמה מביאה את 

 [.גיטין )כג:(לומר בפני נכתב ובפני נחתם ] 
כשאר   .27 הן  הרי  שנתגרשה  ואשתו  שחלק  בן 

 [.ב"ב )נב.(כל אדם ]
אשת .28 את  לגרש  כתב  ב"ש  מתני'  ונמלך  ו 

אומרים   וב"ה  הכהונה  מן  פסלה  אומרים 
התנאי   נעשה  ולא  על תנאי  אע"פ שנתנו לה 
לא פסלה מן הכהונה: גמ' שלח ליה רב יוסף 
ילמדנו   לשמואל  מדויל  מנשה  דרב  בריה 
רבינו יצא עליו קול איש פלוני כהן כתב גט 
שלח  מהו  ומשמשתו  תחתיו  ויושבת  לאשתו 

בדיקה   צריך  והדבר  תצא  היא  ליה  מאי 
מבטלינן  לא  או  קלא  מבטלינן  דאי  אילימא 
והא נהרדעא אתריה דשמואל היא ובנהרדעא  
לא מבטלי קלא אלא דאי קרו לנתינה כתיבה  
וכי קרו לנתינה כתיבה לכתיבה גופה מי לא  
קרו לה כתיבה אין דאי מיגליא מילתא דקרו 



 143 

לנתינה כתיבה דלמא נתן קאמרי תצא והא"ר  
אין לא חיישינן ליה  אשי כל קלא דבתר נישו

מוציא   אתה  א"כ  משני  תצא  נמי  תצא  מאי 
הוא  דמשני  כיון  ראשון  של  בניו  על  לעז 
אתי  לה  מפקינן  לא  ומראשון  לה  דמפקינן 
למימר סמוך למיתה גרשה אמר רבב"ח א"ר  
וראה  בא  אילעי  בר  יהודה  רבי  משום  יוחנן 
האחרונים   דורות  הראשונים  כדורות  שלא 

דו ב"ש  רות האחרונים רבי  דורות הראשוני' 
דוסא דתניא שבוייה אוכלת בתרומה דברי ר'  
זה   ערבי  לה  עשה  מה  וכי  דוסא  א"ר  דוסא 
בין דדיה פסלה מן הכהונה   מפני שמיעך לה 
ואמר רבב"ח א"ר יוחנן משום ר' יהודה בר 
הראשונים  כדורות  שלא  וראה  בא  אילעי 
מכניסין   הראשונים  דורות  האחרונים  דורות 

סמון כדי לחייבן במעשר  פירותיהן דרך טרק
דרך   פירותיהן  מכניסין  האחרונים  דורות 
גגות ודרך קרפיפות כדי לפוטרן מן המעשר 
במעשר  מתחייב  הטבל  אין  ינאי  רבי  דאמר 
הקדש  בערתי  שנאמר  הבית  פני  שיראה  עד 
מן הבית ורבי יוחנן אמר אפילו חצר קובעת  
מתני'   ושבעו:   בשעריך  ואכלו  שנאמר 

ולנ  אשתו  את  ב"ש המגרש  בפונדקי  עמו  ה 
ובה"א   שני  גט  הימנו  צריכה  אינה  אומרים 
צריכה הימנו גט שני אימתי בזמן שנתגרשה 
האירוסין  מן  בנתגרשה  ומודים  הנשואין  מן 
שאינה צריכה הימנו גט שני מפני שאין לבו 

 ([.פא:-]גיטין )פא.גס בה 
ז .29 מעונתה  -הלכה  אשתו  למנוע  לאדם  אסור 

בלא   עבר  לצערה  כדי  מנע  תעשה ואם 
לא   ועונתה  כסותה  שארה  שנאמר  שבתורה 
יכול  ואינו  כחו  תשש  או  חלה  ואם  יגרע 
לבעול ימתין ששה חדשים שמא יבריא שאין  
ממנה   יטול  או  ואח"כ  מזו  גדולה  עונה  לך 

 רשות או יוציא ויתן כתובה: 
ח משתמיש  -הלכה  בעלה  שמנעה  האשה 

אותה  ושואלין  מורדת  הנקראת  היא  המטה 
א אם  מרדה  מה  ואיני  מפני  מאסתיהו  מרה 

להוציא   אותו  כופין  מדעתי  לו  להבעל  יכולה 
שתבעל  כשבויה  שאינה  לפי  לגרשה  לשעתו 
ותטול   כלל  כתובה  בלא  ותצא  לה  לשנוא 
שהכניסה   מנכסים  בין  הקיימין  בלאותיה 
מלוג   מנכסי  בין  באחריותן  ונתחייב  לבעלה 
בשל   נוטלת  ואינה  באחריותן  נתחייב  שלא 

מנעל   ואפילו  כלום  ומטפחת  בעל  שברגליה 
כל   וכן  ונותנת  פושטת  לה  שבראשה שלקחן 
שנתן לה מתנה מחזרת אותו שלא נתן לה על  

[ ותצא  שתטול  רמב"ם/"יד   מנת 
יד  /ים "/נשהחזקה  אישות/פרק  הלכות 
 .ח[-הלכות ז
ז ואילונית -הלכה  וזקנה  לא ישא אדם עקרה 

קיים  כן  אם  אלא  לילד  ראויה  וקטנה שאינה 
היתה לו אשה אחרת מצות פריה ורביה או ש

לפרות ולרבות ממנה נשא אשה ושהתה עמו 
ויתן  יוציא  זה  הרי  ילדה  ולא  שנים  עשר 
לא   ואם  לילד  הראויה  אשה  ישא  או  כתובה 
רצה להוציא כופין אותו ומכין אותו בשוט עד 
שוכן  והריני  בועלה  איני  אמר  ואם  שיוציא 

בין   עמה  אתיחד  שלא  כדי  עדים  בפני  עמה 
מר הוא אין שומעין אלא  שאמרה היא בין שא

 יוציא או ישא אשה הראויה לילד: 
ח והרי -הלכה  ילדה  ולא  שנים  עשר  שהתה 

הוא יורה כחץ שכבת זרע חזקת החולי ממנה 
ותצא שלא בכתובה ויש לה תוספת לא תהיה  
זו פחותה מאיילונית שלא הכיר בה שיש לה  
כחץ  יורה  אינו  ואם  שיתבאר  כמו  תוספת 

בלבד ממנו  החולי  יתן   חזקת  וכשיוצא 
)השגת   ותוספת:  עיקר  כולה  הכתובה 

י' שנים וכו'   כתב הראב"ד  הראב"ד( שהתה 
אין לי חלק בדבריו שאין אומרין כן אלא  
יש   ושני  ראשון  בבעל  אבל  שלישי  בבעל 
מהם  ליבנות  זכתה  לא  שמא  כתובה  לה 
לא   ואומר אני שיש לה עיקר כתובה אבל 
תוספת שיאמר על דעת כן לא הוספתי לה  

  "ל: עכ
ט והיא -הלכה  הולד  נמנע  ממנה  אומר  הוא 

כחץ  יורה  שאינו  מפני  נמנע  ממנו  אומרת 
מי שטוענת  לו להחרים סתם על  ויש  נאמנת 
יתן   כך  ואחר  בודאי  בו  יודעת  שאינה  דבר 
אם   ממני  אם  יודעת  איני  אמרה  ואם  כתובה 
ממנו אין לה עיקר כתובה כמו שאמרנו העמד 

ודאי שאינו ממון בחזקת בעליו עד שתטעון ב
מפני   זו  בטענה  היא  נאמנת  ולמה  כחץ  יורה 
יורה  לא  אם  כחץ  יורה  אם  מרגשת  שהיא 

 כחץ והוא אינו מרגיש:  
י לגרשה  -הלכה  בעלה  לתבוע  שבאה  האשה 

אחר עשר שנים מפני שלא ילדה והיא אומרת  
שאינה   אע"פ  לה  שומעין  כחץ  יורה  שאינו 
לבנים   היא  צריכה  ורביה  פריה  על  מצווה 

עיקר   לזקנותה ויתן  להוציא  אותו  וכופין 
כתובה בלבד שלא כתב לה התוספת על מנת  
שתצא לרצונה ותטול: )השגת הראב"ד( הוא 

וכו'   ממנה  בבעל  אומר  ז"ל  הראב"ד  כתב 
 ראשון ושני אע"פ שלא אמרה כן עכ"ל:  

 שנים עשר    בתוך  הלך  בסחורה-יא  הלכה
 או שהיה הבעל חולה או שהיתה היא חולה

בושין בבית האסורין אין עולה להן שהיו ח  או
הראב"ד( )השגת  המנין:  מן  זמן  הלך  אותו 

 בסחורה וכו' ליתן כתובה. 
יב אם  -הלכה  שהפילה  מיום  מונה  הפילה 

הפילה וחזרה והפילה שלשה פעמים הוחזקה  
ויוציא   ממנה  להבנות  זכה  לא  ושמא  לנפלים 

 ויתן כתובה: 
יג כדי -הלכה  עשר  בתוך  הפילה  אומר  הוא 

נאמנת  שישה הפלתי  והיא אומרת לא  ה עמה 
אומר  הוא  בעקרות  עצמה  מחזקת  שאינה 
שלשה  הפלתי  אומרת  והיא  שנים  הפילה 
ויוציא   במפלת  עצמה  מחזקת  שאינה  נאמנת 
היסת   שבועת  משביעה  זה  ובכל  כתובה  ויתן 
זו   שבטענה  שלשה  שהפילה  או  הפילה  שלא 

 יתחייב ליתן כתובה: 
מקום   רואה  איני  ז"ל  הראב"ד  כתב 

האמינוה ל חכמים  שהרי  הללו  חרמות 
כי   ועוד  בעקרה  נפשה  מחזקה  דלא  משום 
והכתובה   שמחייבתו  הוא  הגירושין 

עכ"ל. בה  אין  יד  מחלוקת  נשאת  -הלכה 
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ילדה   ולא  שנים  עשר  עמו  ושהתה  לראשון 
עם   שהתה  לשני  להנשא  מותרת  והוציאה 
תנשא   לא  ילדה  ולא  שנים  עשר  השני 
בלא  תצא  לשלישי  נשאת  ואם   לשלישי 

או  אחרת  אשה  לו  יש  כן  אם  אלא  כתובה 
[ ורביה  פריה  מצות  רמב"ם/"יד   שקיים 

טו  /ים "/נשהחזקה  פרק  אישות/  הלכות 
 . יד[-הלכות ז

יגרש אדם את   .30 מתני' בית שמאי אומרים לא 
ערוה   דבר  בה  מצא  כן  אם  אלא  אשתו 
הלל  ובית  דבר  ערות  בה  מצא  כי  שנאמר 
כי   שנאמר  תבשילו  הקדיחה  אפילו  אומרים 

אפי' מצ אומר  עקיבא  ר'  דבר  ערות  בה  א 
לא  אם  והיה  שנאמ'  הימנה  נאה  אחרת  מצא 
בית הלל  גמ' תניא אמרו  בעיניו:   חן  תמצא 
לבית שמאי והלא כבר נאמר דבר אמרו להם 
ב"ש והלא כבר נאמר ערות אמרו להם ב"ה  
הייתי אומר   נאמר דבר  ולא  נאמר ערות  אם 
לכך   תצא  לא  דבר  משום  תצא  ערוה  משום 

דבר ואילו נאמר דבר ולא נאמר ערות   נאמר
הייתי אומר משום דבר תנשא לאחר ומשום  
ערוה לא תנשא לאחר לכך נאמר ערות וב"ש  
דבר  כאן  נאמר  ליה  עבדי  מאי  דבר  האי 
ונאמר להלן דבר על פי שני עדים או על פי 
שלשה עדים יקום דבר מה להלן בשני עדים 
ערוה  כתיב  מי  וב"ה  עדים  בשני  כאן  אף 

וב"ש מי כתיב או ערוה או דבר וב"ה    בדבר 
ומשמע  הכי  דמשמע  דבר  ערות  כתיב  להכי 
הכי: ר"ע אומר אפי' מצא אחרת:  במאי קא 
משמש   כי  לקיש  ריש  דאמר  בדר"ל  מיפלגי 
סברי   ב"ש  דהא  אלא  דלמא  אי  לשונות  בד' 
בה   כי מצא  בעיניו[  חן  ]והיה אם לא תמצא 
ור"ע   דבר  ערות  בה  מצא  דהא  דבר  ערות 

מצא בה ערות דבר אי נמי מצא בה    סבר כי
ערות דבר אמר ליה רב פפא לרבא לא מצא  
מדגלי   א"ל  מהו  דבר  ולא  ערוה  לא  בה 
רחמנא גבי אונס לא יוכל לשלחה כל ימיו כל 
דגלי  הוא  התם  קאי  והחזיר  בעמוד  ימיו 
רב   א"ל  עבד  דעבד  מאי  הכא  אבל  רחמנא 
משרשיא לרבא אם לבו לגרשה והיא יושבת  

ומשמש תחרש  תחתיו  אל  עליה  קרי  מהו  תו 
תניא   אתך  לבטח  יושב  והוא  רעה  רעך  על 
במאכל  שהדעות  כשם  אומר  מאיר  רבי  היה 
נופל  שזבוב  אדם  לך  יש  בנשים  דעות  כך 
לתוך כוסו וזורקו ואינו שותהו וזו היא מדת  
פפוס בן יהודה שהיה נועל בפני אשתו ויוצא 
וזורקו  כוסו  נופל לתוך  ויש לך אדם שזבוב 

עם  ושותהו   שמדברת  אדם  כל  מדת  היא  וזו 
שזבוב   אדם  לך  ויש  ומניחה  וקרוביה  אחיה 
נופל לתוך תמחוי מוצצו ואוכלו זו היא מדת  
וראשה  יוצאה  אשתו  את  שרואה  רע  אדם 
צדדיה  משני  ופרומה  בשוק  וטווה  פרוע 
ורוחצת עם בני אדם עם בני אדם ס"ד אלא 
במקום שבני אדם רוחצין זו מצוה מן התורה 

נאמר כי מצא בה ערות וגו' ושלחה  לגרשה ש
מביתו והלכה והיתה לאיש אחר הכתוב קראו  
זה   לראשון  זוגו  בן  זה  שאין  לומר  אחר 
וזה הכניס רשעה לתוך  הוציא רשעה מביתו 

האיש  ושנאה  שנאמר  שלחה  שני  זכה  ביתו 
האחרון ואם לאו קוברתו שנאמר או כי ימות  
האיש האחרון כדאי הוא במיתה שזה הוציא  

מביתו וזה הכניס רשעה לתוך ביתו כי    רשעה
שלח  שנאתה  אם  אומר  יהודה  ר'  שלח  שנא 
יוחנן אומר שנאוי המשלח ולא פליגי הא   ר' 
בזוג ראשון הא בזוג שני דאמר ר' אלעזר כל  
מוריד   מזבח  אפילו  ראשונה  אשתו  המגרש 
עליו דמעות שנאמר וזאת שנית תעשו כסות 

]עוד מאין  ואנקה  בכי  ה'  מזבח  את  [ דמעה 
פנות אל המנחה ולקחת רצון מידכם ואמרתם  
על מה על כי ה' העיד בינך ובין אשת נעוריך  
ואשת   חברתך  והיא  בה  בגדתה  אתה  אשר 

 [.  )צ:( -]גיטין )צ.(בריתך: 
יגרש אדם את   .31 מתני' בית שמאי אומרים לא 

ערוה   דבר  בה  מצא  כן  אם  אלא  אשתו 
הלל  ובית  דבר  ערות  בה  מצא  כי  שנאמר 

אפילו   כי  אומרים  שנאמר  תבשילו  הקדיחה 
אפי'  אומר  עקיבא  ר'  דבר  ערות  בה  מצא 
לא  אם  והיה  שנאמ'  הימנה  נאה  אחרת  מצא 
בית הלל  גמ' תניא אמרו  בעיניו:   חן  תמצא 
לבית שמאי והלא כבר נאמר דבר אמרו להם 
ב"ש והלא כבר נאמר ערות אמרו להם ב"ה  
הייתי אומר   נאמר דבר  ולא  נאמר ערות  אם 

תצא ערוה  לכך    משום  תצא  לא  דבר  משום 
נאמר דבר ואילו נאמר דבר ולא נאמר ערות 
הייתי אומר משום דבר תנשא לאחר ומשום  
ערוה לא תנשא לאחר לכך נאמר ערות וב"ש  
דבר  כאן  נאמר  ליה  עבדי  מאי  דבר  האי 
ונאמר להלן דבר על פי שני עדים או על פי 
שלשה עדים יקום דבר מה להלן בשני עדים 

עד בשני  כאן  ערוה אף  כתיב  מי  וב"ה  ים 
בדבר וב"ש מי כתיב או ערוה או דבר וב"ה  
ומשמע  הכי  דמשמע  דבר  ערות  כתיב  להכי 
הכי: ר"ע אומר אפי' מצא אחרת:  במאי קא 
משמש   כי  לקיש  ריש  דאמר  בדר"ל  מיפלגי 
סברי   ב"ש  דהא  אלא  דלמא  אי  לשונות  בד' 
בה   כי מצא  בעיניו[  חן  ]והיה אם לא תמצא 

מצ דהא  דבר  ור"ע  ערות  דבר  ערות  בה  א 
סבר כי מצא בה ערות דבר אי נמי מצא בה  
ערות דבר אמר ליה רב פפא לרבא לא מצא  
מדגלי   א"ל  מהו  דבר  ולא  ערוה  לא  בה 
רחמנא גבי אונס לא יוכל לשלחה כל ימיו כל 
דגלי  הוא  התם  קאי  והחזיר  בעמוד  ימיו 
רב   א"ל  עבד  דעבד  מאי  הכא  אבל  רחמנא 

שה והיא יושבת  משרשיא לרבא אם לבו לגר
תחרש   אל  עליה  קרי  מהו  ומשמשתו  תחתיו 
תניא   אתך  לבטח  יושב  והוא  רעה  רעך  על 
במאכל  שהדעות  כשם  אומר  מאיר  רבי  היה 
נופל  שזבוב  אדם  לך  יש  בנשים  דעות  כך 
לתוך כוסו וזורקו ואינו שותהו וזו היא מדת  
פפוס בן יהודה שהיה נועל בפני אשתו ויוצא 

נופל וזורקו   ויש לך אדם שזבוב  כוסו  לתוך 
עם   שמדברת  אדם  כל  מדת  היא  וזו  ושותהו 
שזבוב   אדם  לך  ויש  ומניחה  וקרוביה  אחיה 
נופל לתוך תמחוי מוצצו ואוכלו זו היא מדת  
וראשה  יוצאה  אשתו  את  שרואה  רע  אדם 
צדדיה  משני  ופרומה  בשוק  וטווה  פרוע 
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ורוחצת עם בני אדם עם בני אדם ס"ד אלא 
זו מצוה מן התורה   במקום שבני אדם רוחצין

לגרשה שנאמר כי מצא בה ערות וגו' ושלחה  
מביתו והלכה והיתה לאיש אחר הכתוב קראו  
זה   לראשון  זוגו  בן  זה  שאין  לומר  אחר 
וזה הכניס רשעה לתוך  הוציא רשעה מביתו 
האיש  ושנאה  שנאמר  שלחה  שני  זכה  ביתו 
האחרון ואם לאו קוברתו שנאמר או כי ימות  

הוא במיתה שזה הוציא    האיש האחרון כדאי
רשעה מביתו וזה הכניס רשעה לתוך ביתו כי  
שלח  שנאתה  אם  אומר  יהודה  ר'  שלח  שנא 
יוחנן אומר שנאוי המשלח ולא פליגי הא   ר' 
בזוג ראשון הא בזוג שני דאמר ר' אלעזר כל  
מוריד   מזבח  אפילו  ראשונה  אשתו  המגרש 
עליו דמעות שנאמר וזאת שנית תעשו כסות 

מז  את  ]עוד[ דמעה  מאין  ואנקה  בכי  ה'  בח 
פנות אל המנחה ולקחת רצון מידכם ואמרתם  
על מה על כי ה' העיד בינך ובין אשת נעוריך  
ואשת   חברתך  והיא  בה  בגדתה  אתה  אשר 

 [. )צ:(-גיטין )צ.]בריתך: 
מעוף  .32 ונסתרה אפילו שמע  מי שקנא לאשתו 

[ כתובה  ללא  אותה  יוציא  סוטה  הפורח 
 [. )לא.(

 
 ה מבעלהמתי מתירין אש

עד   .1 אלא  בעלה,  מתחת  אשה  מוציאין  אין 
המנאפין   כדרך  ]פס"ז/פנחס   שיראו 

 ([. )כה,טו
ההר,  .2 ראש  על  שעמד  אחד  באיש  מעשה 

מת,   ופלוני  פלוני  ממקום  פלוני  איש  ואמר: 
אשתו  את  והשיאו  אדם  שם  מצאו  ולא  הלכו 

 [.  יבמות )קכב.(]
 

 יחסים בין איש ואשה לאחר פטירתם
ובנ   .1 אשתו  שמת,  הןחבר  הרי  ביתו  ובני   יו 

 [. ע"ז )לט.(בחזקתן עד שיחשדו ]
מאי קעביד אברהם? א"ל גאני בכנפה דשרה   .2

 [. ב"ב )נח.(]
ונצטער   .3 ניזיל  אימת  עד  דביתהו  ליה  אמרה 

רחמי   בעי  נעביד?  מאי  לה  אמר  האי?  כולי 
דניתבו לך מידי. בעא רחמי יצתה כמין פיסת 
דדהבא...  דפתורא  כרעא  חד  ליה  ויהבו  יד 

כולי   אמר אכלי  דמיכל  לך   ניחא  ליה  ה 
פתורא   ואנן  דמשלם  אפתורא  עלמא 
בעי   מינן  דנשקלינהו  רחמי  דמחסר...בעי 
אחרון   נס  היה  גדול  תנא  נשקלוהו.  רחמי  
יותר מן הראשון דגמירי דמיהב יהבי מישקל  

 [. תענית )כה.(לא שקלי ]
 

 יבום:
מצות   .1 מצוה,  לשם  מתכוונין  שהיו  בראשונה 

קודמת....עכ חליצה  יבום  מצות  אמרו  שיו 
 [. יבמות )לט:(]

: כיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו?  .2 מתני' 
שני אחין ומת אחד מהן ונולד להן אח ואח"כ 
הראשונה  ומת.  אחיו  אשת  את  השני  ייבם 
בעולמו  היה  שלא  אחיו  אשת  משום  יוצאה 

ומת,   מאמר  בה  עשה  צרתה.  משום  והשניה 
 [. יבמות )יז.(שניה חולצת ולא מתייבמת ]

בביאה   .3 מתקדשת  אחד  ויום  שנים  שלש  בת 
ואם בא עליה יבם קנאה וחייבין עליה משום  
ומטמאה את בועלה לטמא משכב   אשת איש 

 . ]קידושין )י.([עליון כתחתון 
על  .4 שבא  אחד  ויום  שנים  תשע  בן  מתני' 

יבמתו קנאה ואין נותן גט עד שיגדיל ומטמא  
ופוסל   כעליון  תחתון  משכב  לטמא  בנדה 

מאכיל   הבהמה  ואינו  את  ופוסל  בתרומה 
על   בא  ואם  ידו  על  ונסקלת  המזבח  מע"ג 
מומתין  בתורה  האמורות  העריות  מכל  אחת 

 . ]נדה )מה.([ על ידו והוא פטור 
בעולמו?  .5 היה  שלא  אחיו  אשת  כיצד  מתני': 

שני אחין ומת אחד מהן ונולד להן אח ואח"כ 
הראשונה  ומת.  אחיו  אשת  את  השני  ייבם 

אחיו   אשת  משום  בעולמו יוצאה  היה  שלא 
ומת,   מאמר  בה  עשה  צרתה.  משום  והשניה 

 [.  יבמות )יז.(שניה חולצת ולא מתייבמת ]
 

מצב העם והבית כאשר האשה כשרה, צדיקה  
 ומנהיגה

חזיתיה   .1 הוה  שבוע  כלבא  דבן  רעיא  ר"ע 
רב   לבי  אזלת  לך  מקדשנא  אי  א"ל  ברתיה 

 [.כתובות )סב:(]
ן  חכמות נשים בנתה ביתה זו אשתו של און ב .2

פלת ואולת בידיה תהרסנו זו אשתו של קרח 
 [. סנהדרין )קי.( ]

3. [ בכולא  זוכה  באשה משכלת  דזכה  זהר מאן 
 [.ויקרא כב

לו  .4 מברכין  ובניו  שאשתו  לאדם  מארה  תבא 
 [.ברכות )כ.(]

בשכר נשים צדקניות שהיו באותו דור נגאלו   .5
 [.]סוטה )יא:(ישראל ממצרים 

נשי  .6 אלו  מצאתי  לא  אלה  בכל  ואשה 
 [.ויק"ר ב'..כשרות היו ]המדבר.

)מנהיגה(  .7 דברייתא  דאיתתה  דרא  חשיך 
 [.]ילק"ש שופטים ד'

 
 אשה כשרה

בהו:   .1 דכתיב  מאן  אביי,  קכ"ז/א"ל    /תהלים 
אוכלי   שבת  מאחרי  קום  משכימי  לכם  שוא 
רב   ואמר  שנא,  לידידו  יתן  כן  העצבים  לחם 
יצחק: אלו נשותיהן של ת"ח שמנדדות שינה 

ובאות   בעוה"ז  העוה"ב  מעיניהם  לחיי 
 ([כתובות )סב.]

ב'  .2 לת"ת  יוצאין  התלמידים  אומרים:  חכמים 
וג' שנים שלא ברשות. אמר רבא: סמכו רבנן 
אדרב אדא בר אהבה ועבדי עובדא בנפשייהו.  
דרבא   קמיה  שכיח  הוה  רחומי  דרב  הא  כי 
במחוזא, הוה רגיל דהוה אתי לביתיה כל מעלי 
שמעתא,  משכתיה  חד  יומא  דכיפורי.  יומא 

אתי,  ה השתא  אתי  השתא  דביתהו  מסכיא  וה 
מעינה,  דמעתא  אחית  דעתה  חלש  אתא,  לא 
הוה יתיב באיגרא, אפחית איגרא מתותיה ונח  
נפשיה. עונה של תלמידי חכמים אימת? אמר  

תהלים /רב יהודה אמר שמואל: מע"ש לע"ש.  
בעתו    /א' יתן  פריו  יהודה,    -אשר  רב  אמר 
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נחמן רב  ואיתימא  הונא,  רב  זה  ואיתימא   :
המשמש מטתו מע"ש לע"ש. יהודה בריה דר'  
חייא חתניה דר' ינאי הוה, אזיל ויתיב בבי רב,  
וכל בי שמשי הוה אתי לביתיה, וכי הוה אתי  
חד   יומא  דנורא.  עמודא  קמיה  חזי  קא  הוה 
משכתיה שמעתא, כיון דלא חזי ההוא סימנא, 
שאילמלי   מטתו,  כפו  ינאי:  רבי  להו  אמר 

ביטל לא  קיים  הואי    יהודה  י'/עונתו.   /קהלת 
כשגגה שיוצא מלפני השליט ונח נפשיה. רבי 
מטא  כי  חייא,  רבי  בי  לבריה  ליה  איעסק 
למיכתב כתובה נח נפשה דרביתא. אמר רבי:  
במשפחות,   ועיינו  יתיבו  איכא?  פסולא  ח"ו 
אתי   חייא  ורבי  אביטל,  בן  אתי משפטיה  רבי 
בי   לבריה  ליה  איעסק  אזיל  דוד.  אחי  משמעי 

י שנין ר'  סרי  ליה תרתי  פסקו  זימרא,  בן  וסי 
להו:   אמר  קמיה,  אחלפוה  רב.  בבי   למיזל 
להו:  אמר  קמיה,  אחלפוה  שנין.  שית  ניהוו 
מאבוה   מכסיף  קא  הוה  איזיל.  והדר  איכניס 
כתיב:   מעיקרא  בך,  יש  קונך  דעת  בני,  א"ל: 

ט"ו/ כתיב:    /שמות  ולבסוף  ותטעמו,  תביאמו 
כ"ה/ ושכנ   /שמות  מקדש  לי  בתוכם.  ועשו  תי 

בבי רב. עד דאתא  סרי שני  יתיב תרתי  אזיל 
נעביד?  היכי  רבי:  אמר  דביתהו.  איעקרא 
נגרשה, יאמרו ענייה זו לשוא שימרה! נינסיב  
זונתו!   וזו  אשתו  זו  יאמרו  אחריתי,  איתתא 
בן  חנניה  רבי  ואיתסיאת.  רחמי  עלה  בעי 
הלוליה   בשילהי  רב  לבי  קאזיל  הוה  חכינאי 

א" יוחאי,  בן  דאתי  דר"ש  עד  לי  איעכב  ל: 
סרי   תרי  יתיב  אזל  ליה.  איעכבא  לא  בהדך, 
דמתא   שבילי  אישתנו  דאתי  עד  רב.  בבי  שני 
אגודא   יתיב  אזל  לביתיה.  למיזל  ידע  ולא 
דנהרא, שמע לההיא רביתא דהוו קרו לה: בת  
ניזיל.  ותא  קולתך  מלי  חכינאי,  בת  חכינאי, 
אמר: ש"מ, האי רביתא דידן, אזל בתרה. הוה  

עינה יתיב דל  קמחא,  נהלה  קא  דביתהו  א 
לפניו:   אמר  רוחה.  פרח  לבה  סוי  חזיתיה, 
זה שכרה? בעא רחמי עלה  זו  רבש"ע, ענייה 
וחייה. רבי חמא בר ביסא אזיל יתיב תרי סרי  
איעביד  לא  אמר:  כי אתא,  מדרשא.  בבי  שני 
כדעביד בן חכינאי, עייל יתיב במדרשא, שלח  

יתיב בריה  אושעיא  ר'  אתא  קמיה,    לביתיה. 
דקא   חזא  שמעתא,  ליה  משאיל  קא  הוה 
מתחדדי שמעתיה, חלש דעתיה, אמר: אי הואי  
על  לביתיה,  על  האי.  כי  זרע  לי  הוה  הכא 
למשאליה   סבר,  הוא  קמיה.  קם  בריה, 
מי   דביתהו:  ליה  אמרה  בעי,  קא  שמעתתא 
איכא אבא דקאים מקמי ברא? קרי עליה רמי  

חמא:   ד'/בר  לא    /קהלת  המשולש  החוט 
ינתק  במה רבי    -רה  של  בנו  אושעיא  ר'  זה 

שבוע  כלבא  דבן  רעיא  ר"ע  ביסא.  בר  חמא 
הוה, חזיתיה ברתיה דהוה צניע ומעלי, אמרה  
ליה: אי מקדשנא לך אזלת לבי רב? אמר לה:  
שמע  ושדרתיה.  בצינעה  ליה  איקדשא  אין. 
מנכסיה.  הנאה  אדרה  מביתיה,  אפקה  אבוה 

א כי  רב.  בבי  שנין  סרי  תרי  יתיב  תא, אזיל 
תלמידי. שמעיה   אלפי  סרי  תרי  בהדיה  אייתי 
לההוא סבא דקאמר לה: עד כמה קא מדברת 
ציית,   לדידי  אי  ליה:  אמרה  חיים?  אלמנות 

יתיב תרי סרי שני אחריני. אמר: ברשות קא  
עבידנא, הדר אזיל ויתיב תרי סרי שני אחריני 
עשרין   בהדיה  אייתי  אתא,  כי  רב.  בבי 

דביתהו הות קא  וארבעה אלפי תלמידי. שמעה
נפקא לאפיה, אמרו לה שיבבתא: שאילי מאני 

י"ב /לבוש ואיכסאי, אמרה להו:   יודע    /משלי 
נפלה על  כי מטיא לגביה,  נפש בהמתו.  צדיק 
קא    הוו   לכרעיה,  ליה  מנשקא   קא   אפה 
שלי   שבקוה,  להו:  אמר  שמעיה,  לה  מדחפי 
גברא  דאתא  אבוה  שמע  הוא.  שלה  ושלכם 

זיל לגביה, אפשר דמפר רבה למתא, אמר: אי 
נדראי. אתא לגביה, א"ל: אדעתא דגברא רבה 
נדרת? א"ל: אפילו פרק אחד ואפי' הלכה   מי 
אפיה   על  נפל  הוא,  אנא  ליה:  אמר  אחת. 
ממוניה.   פלגא  ליה  ויהיב  כרעיה,  על  ונשקיה 

עזאי          לבן        ליה  עבדא  דר"ע  ברתיה 
 .]כתובות )סב:(, )סג.([הכי      

מדות .3 וזו    שבע  שלום  בר  בנשים...א"ר  
ואין צריך לומר   שאמרנו בכשרות שבישראל 
שבעובדי  בצנועות  אבל  הנשים,  בשאר 

תנחומא  אלילים מה כתוב 'ותתפשהו בבגדו' ]
 ([.וישב ו', ב"ר )יח,ג

בעלה  .4 רצון  העושה  כל  כשרה?  אשה  איזוהי 
 [.תדא"ר  ט, רמ"א/אה"ע סוף סי' סט]

תדא"ר ]יעל כשרה היתה ועושה רצון בעלה   .5
 .מ'[

ממך   .6 יוציא  המקום  בעלך,  רצון  עשית  אם 
 [. נדרים )סו:(שנים כבבא בן בוטא  ]

אין סוף לאשה טובה...כך אין סוף לאשה רעה   .7
 ([.מ"ת )נג,א]

בנשים   .8 כשירה  לבן...תמצא  עורב  תמצא  אם 
 [.95מעשה תורה ד', ביהמ"ד ב  ]

ושלמינון  .9 המלך  לינאי  לו  היתה  טובה  אשה 
 (. מגילת תענית יאשמה )

נשים   .10 כתובת  על  חותמין  היו  לא  בראשונה 
 ([. ירו' סנהדרין )א,דכשרות אלא כהנים ]

נשי  .11 אלו  מצאתי  לא  אלה  בכל  ואשה 
 [.ויק"ר ב'המדבר...כשרות היו ]

דומין   .12 בניה  ביתך  בירכתי  שאשתך  זמן  כל 
בעלי  משנה  בעלי  מקרא  בעלי  מהן  לזית 

 [. תנא דב"א רבה ח'תלמוד ]
 

 שכר מלאכתה 
א .1 פרוטות  שכר  שלש  ברכה:  סימן  בהן  ין 

 [.אהבת אליהואשה...]
המצפה לשכר אשתו ורחיים אינו רואה סימן  .2

 [. פסחים )נ:(ברכה לעולם ]
לו מאה שפחות, כופה לעשות  .3 אפילו הכניסה 

...לידי   זימה  לידי  מביאה  שהבטלה  בצמר, 
 [.  כתובות )נט:(שעמום ]

 
 צרכיה 

מה האשה אינה מתביישת לתבוע צרכי ביתה    .1
 [.דרש משלי )לא,ל(ממבעלה ]

מה חמור זה כיוון שאין לו מאכל באבוסו מיד   .2
[ האשה  כך  ב"מ  צועק,  ועי'  )טז.(,  תמורה 

 [. )נט:(
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ויתקיימו?  .3 בניו עשירים  ויהיו  אדם  יעשה  מה 
 (.מס' כלהיעשה חפצי שמים וחפצי אשתו   )

קבין  .4 מתשעה  ותיפלות  בקב  אשה  רוצה 
 [. כתובות )סב:(, סוטה )כ.(ופרישות ]

למי .5 ]טב  ארמלו  מלמיתב  דו  טן  יבמות תב 
 [. )קיח:(, קידושין )מ.(

בבית   .6 אם  כי  אביה,  בבית  מנוחה  לאשה  אין 
 [. ת"ב בא טזבעלה ]

7. [ שתנשא  עד  מנוחה  לאשה  ראב"ע/רות  אין 
 [.)ג,א(

בעלה  .8 בבית  אם  כי  רוח  קורת  לאשה  אין 
 [. רו"ר )ב,טז(]

 ([. נדה )כ:בעלי היה בדרך וחימדתיו ] .9
ביהן רגל הראשון  דרך נשואות ללכת לבית א .10

 ([.פסחים )פז.שאחר הנישואין ]
חברו  .11 בן  שתניק  אשתו  את  כופה  האיש  אין 

 ([.ירו' כתובות )ה,ו]
 

 עצותיה
1.  [ ונפל  לאשתו  שמע  משלי קרח  מדרש 

 [.)יא,כו(
שמע  .2 אברהם  והפסיד  לאשתו  שמע  אדה"ר 

 [.רו"ר )ד,ה(לאשתו ונשתכר ]
לו...   .3 אמרה  אשה,  )לאדה"ר(?  לזה  פתאו  מי 

 [. )לח.( ]סנהדרין
ואמרו ליה )=לראב"ע( ניחא ליה למר דליהוי   .4

ואימליך  איזיל  להו  אמר  מתיבתא,  ריש 
[ ביתי  חיותבאינשי  מורנו „-מהרי"ץ  הגאון 

דמן  פירש,  דבש"  ב"יערות  ז"ל  יונתן  הרב 
דקי"ל  מאשתו,  רשות  ליטול  צריך  היה  הדין 
מאשתו   רשות  ליטול  צריך  גמל  ונעשה  חמר 

ע והנה  בעונה.  שממעט  משבת  מפני  ת"ח  ונת 
והוא   באדר"ן  מפורש  נשיא  ועונת  לשבת, 
העונה  שממעט  כיוון  וא"כ  לחודש.  מחודש 

.[  אזל ואימליך בדביתהו  “צריך ליטול רשות
יורידוך „-רש"יאמרה ליה דלמא מעברין לך ] 

אחר בשביל  הנשיאות  תוכל  “מן  לא  ואז   .
פרחיה   בן  יהושע  רבי  כדברי  זאת,  לשאת 

)קט:( מנחות  לירד  כל  „ -במס'  לי  האומר 
ממנה, אני מטיל עליו קומקום של חמין, שהרי  
את  להרוג  ביקש  וכשעלה  ממנה,  ברח  שאול 

חדא “דוד יומא  אינש  לישתמש  לה  אמר   ].
[ דמוקרא  יקרה  „-רש"יבכסא  זכוכית  כוס 

אחד   יום  הדיוט  במשל  אדם  בני  ואומרים 
ישבר   ואם  בו  ויתכבד  בעליו  בו  ישתמש 

אמרה  “ישבר ליתבר  ולמחר  לך .[  לית  ליה 
[ של  „-רש"יחיורתא  לבנות  שערות  לך  אין 

.[ ההוא יומא “זקנה,  ונאה לדרשן להיות זקן 
תמני סרי שני הוה אתרחיש ליה ניסא ואהדרו  

[ חיוורתא   דרי  סרי  תמני  )כז:ליה  -ברכות 
 [. כח.(

גו   .5 נימלך  ר"ע בעין ממניתיה פרנס אמר להם 
על   דימור  קליה  בתריה שמעון  הלכון  ביתיה. 

מ ]מנת  מבזייא  מנת  על  משה"תקל  -"פני 
ועל  „ שיקללוך  מנת  על  עצמך  על  ...דקבל 

תקפיד ואל  שיבזוך  ]“מנת  תלמוד .[ 
 . ירושלמי/מס' פאה )ח,ו([

 ([.]ב"מ )נט.איתתך גוצא גחין ותלחוש לה  .6

עד  .7 שטיא  הויתי  מוקדון  אלכסנדרוס  אנא 
עצה   ויליפת  דנשיא  אפריקי  למדינת  דאתיתי 

 [. תמיד )לב:(מן נשיא ]
קא רב .8 הוה  לא  ברתיה,  ליה  שכיבא  חנינא  י 

תרנגולתא  דביתהו:  ליה  אמרה  עלה.  בכי 
תכלא  תרתי,  לה:  אמר  מביתך?   אפיקת 

ועיורון  „-רש"י]ועיורא?   בנים  שיכול 
יוחנן   [“הדמעה. רבי  דאמר  הא  כי  לה  סבר 

הן,   דמעות  שש  קצרתה:  בן  יוסי  רבי  משום 
בכי   ושל  עשן  של  רעות.  ושלש  יפות  שלש 

 .]שבת )קנא:([[ “ך אבל וצרה.מתו„-רש"י]
נופל   .9 אשתו  בעצת  ההולך  כל  רב  ואמר 

בגיהנם שנאמר רק לא היה כאחאב וגו' א"ל  
רב פפא לאביי והא אמרי אינשי איתתך גוצא  
גחין ותלחוש לה לא קשיא הא במילי דעלמא 

[ דביתא  במילי  )נט.והא  חב"מ  הלכה   .])-
היא  המטה  משתמיש  בעלה  שמנעה  האשה 

מורדת   מה הנקראת  מפני  אותה  ושואלין 
יכולה  ואיני  מאסתיהו  אמרה  אם  מרדה 
להבעל לו מדעתי כופין אותו להוציא לשעתו 
לשנוא   שתבעל  כשבויה  שאינה  לפי  לגרשה 
בלאותיה   ותטול  כלל  כתובה  בלא  ותצא  לה 
לבעלה  שהכניסה  מנכסים  בין  הקיימין 
שלא  מלוג  מנכסי  בין  באחריותן  ונתחייב 

נ  ואינה  באחריותן  בעל  נתחייב  בשל  וטלת 
ומטפחת   שברגליה  מנעל  ואפילו  כלום 
כל   וכן  ונותנת  פושטת  לה  שבראשה שלקחן 
שנתן לה מתנה מחזרת אותו שלא נתן לה על  

  ([.ב"מ נט.מנת שתטול ותצא ]
אשתו   .10 אחרי  אלקנה  וילך  דכתיב  אלקנה  גבי 

וגבי אלישע דכתיב ויקם וילך אחריה ...אחרי  
 .  [ברכות  )סא.(דבריה ואחרי עצתה ]

מעשה בחסיד א' שהיה נשוי לחסידה א' ולא   .11
זא"ז...הלך   וגרשו  זמ"ז...עמדו  בנים  העמידו 
החסידה   רשע.  אותו  ועשתה  רשעית  ונשא 
הוי  צדיק.  אותו  ועשתה  רשע  ונשאה  הלכה 

 .]ב"ר )יז,יב([ שהכל מן האשה 
 

 גויה נשואה   
ישראל   .2 אבל  משמרתו  אשתו  אין  עכו"ם 

 [. ע"ז )כח:(אשתו משמרתו ]
יבה להן )עכו"ם( בהמתן של ישראל יותר  חב  .3

 [. גיטין )לח.(, ע"ז )כב:(מנשותיהם ]
וזו    .4 שלום  בר  בנשים...א"ר   מדות  שבע 

שאמרנו בכשרות שבישראל ואין צריך לומר  
שבעובדי   בצנועות  אבל  הנשים,  בשאר 
בבגדו'   'ותתפשהו  כתוב  מה  אלילים 

 .תנחומא וישב ו', ב"ר )יח,ג([]
 ([. חולין )יג:] אשתו לא מפקיר )מין(  .5
יותר   .6 עליהן  חביבה  ישראל  של  בהמתן 

 ([.ע"ז )כב:מנשותיהם ]
לו מטה   .7 הוציאה  לגבי ארמית  אזל  דרב פפא 

עד   יושב  איני  לה  אמר  שב  לו  אמרה 
המיטה  את  הגביהה  המיטה  את  שתגביהי 
חכמים   אמרו  מכאן  מת  תינוק  שם  ומצאו 

 [. ברכות )ח:(אסור לישב על מטת ארמית. ] 
כוכ .8 חבריהם,  שהעובדי  נשי  אצל  מצויין  בין 

 [.ע"ז )כב:(]
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ועל   .9 העריות  ועל  שפ"ד  על  חשודים  גויים 
 [.]ע"ז )כב:(הרביעה 

10.  [ מטרוניתא  היתה„-רש"ידההיא  .[ “נכרית 
[ חמשא.  מילתא  רפואה  ליה  יומא עבדה 

 [. )פד.(
רבא  .11 אמר  משתה'   המלכה עשתה  ושתי  'גם 

דאמרי   היינו  נתכוונו  עבירה  לדבר  שניהן 
.[ “דלועין גדולות„-רש"יבקרי ]  אינשי איהו

[ בבוציני  קטנות. „-רש"יואיהו  דלועין 
כלומר דבאותו מין עצמו זה נואף וזו נואפת.  
לכך   והיא  יופיה  את  להראות  אומר  הוא 

.[ ...הללו אומרים “נתכוונה שיסתכלו ביופיה
נאות.  פרסיות  אומרים  והללו  נאות  מדיות 
בו   אמר להם אחשוורוש כלי שאני משתמש 

רצונכם  אינ  כשדיי,  אלא  פרסי  ואינו  מדיי  ו 
שתהיה   ובלבד  אין,  לו  אמרו  לראותה? 
ערומה, שבמידה שבה אדם מודד בה מודדים  
לו. מלמד שהיתה ושתי הרשעה מביאה בנות  
ישראל ומפשיטן ערומות ועושה בהן מלאכה 
בשבת...'ותמאן המלכה ושתי', מכדי פריצתא  

[ היתה„-רש"יהואי  מר“פרוצה  דאמר   ,].-
לא  שנ  טעמא  מאי  נתכוונו,  עבירה  לדבר  יהן 

שפרחה   מלמד  חנינא,  בר  יוסי  א"ר  אתאי? 
ועשה  גבריאל  בא  בה צרעת. במתניתא תנא 

 ([.מגילה )יב.בה זנב ]
מטרוניתא...שגרת  .12 ההוא  תבעתיה  צדוק  ר' 

מאי   ליה  אמרה  בגויה  ויתיב  תנורא...סליק 
האי אמר לה דעביד הא נפיל בהא...רב כהנא  

קולי תבעתיה ההיא מטרוניתה  הוה קמזבין די
אמר לה איזיל איקשוט נפשאי. סליק וקנפיל 
מאיגרא לארעא אתא אליהו קבליה אמר ליה 
לי   גרם  מי  אטרחתן ארבעה מאה פרסי א"ל 
]קידושין  דדינרי  שיפא  ליה  יהב  עניותא  לא 

את  )מ.([. תיילד  לא  ישראל  בת  מתני' 
לעבודת  בן  שמילדת  מפני  כוכבים  העובדת 

אבל בת    כוכבים  מילדת  כוכבים  עובדת 
ישראל בת ישראל לא תניק בנה של עובדת 
של   בנה  מניקה  כוכבי'  עובדת  אבל  כוכבים 
לא   ישראל  בת  ת"ר  גמ'  ברשותה:   ישראל 
תיילד את העובדת כוכבים מפני שמילדת בן 
תיילד  לא  כוכבים  ועובדת  כוכבים  לעבודת 
שפיכות   על  שחשודין  מפני  ישראל  בת  את 

מ רבי  דברי  אומרים  דמים  וחכמים  איר 
בזמן  ישראל  בת  את  מילדת  כוכבים  עובדת 
בינה  לא  אבל  גבה  על  עומדות  שאחרות 
על   עומדות  אחרות  אפי'  אומר  ור"מ  לבינה 
ידא אפותא   ליה  דזימנין דמנחא  נמי לא  גבה 
איתתא  ההיא  כי  מתחזי  ולא  ליה  וקטלא 
דאמרה לחברתה מולדא יהודייתא בת מולדא 

נפישי לה  אמרה  דההיא יהודייתא  בישתא  ן 
איתתא דקא משפילנא מינייהו דמא כי אופיא 
בעלמא   במילתא  היא  לא  א"ל  ורבנן  דנהרא 
ת"ר   תניק:  לא  ישראל  בת  דאוקימתה:  הוא 
בת ישראל לא תניק בנה של עובדת כוכבים  
ועובדת   כוכבים  לעבודת  בן  שמגדלת  מפני 
ישראל   בת  של  בנה  את  תניק  לא  כוכבים 

דמ  שפיכות  על  ר"מ  מפני שחשודה  דברי  ים 
וחכ"א עובדת כוכבים מניקה את בנה של בת  

אבל   גבה  על  עומדות  בזמן שאחרות  ישראל 
אפילו   אומר  מאיר  ורבי  לבינה  בינו  לא 
דזימנין  לא  נמי  גבה  על  עומדות  אחרות 
ליה   וקטלא  מאבראי  לדד  סמא  ליה  דשייפא 
מילדת בההיא קאמרי   דאי אשמעינן  וצריכא 

רות רואות רבנן דשרי דלא אפשר משום דאח
סם  ליה  דשייפא  דאפשר  מניקה  אבל  אותה 
ליה  מודי  אימא  ליה  וקטלא  מאבראי  לדד 
בההיא  מניקה  אשמעינן  ואי  מאיר  לרבי 
ליה  דשייפא  משום  דאסור  מאיר  רבי  קאמר 
מילדת  אבל  ליה  וקטלא  מאבראי  לדד  סם 
גבה   על  עומדות  דאחרות  היכא  אפשר  דלא 
ורמינהו   צריכא  לרבנן  להו  מודי  אימא 

דית מילדת עובדת כוכבים בשכר אבל לא  יהו
בחנם אמר רב יוסף בשכר שרי משום איבה  

 ([.ע"ז )כו.]
 

 הדמוי בין מוות לאשה    
מת האיש מי מחסרו אלא אשתו, מתה האשה   .1

 [.]רו"ר )ב,ז(מי מחסרה אלא בעלה 
לאו   .2 ואם  טוב,  מצא  אשה  ומצא  אדם  זכה 

את האשה   מר ממות  אני  נשא  ומוצא  ]ת"ב 
 . ד'[

חביריו  משל   .3 ונכנסו  אשתו  לו  שמתה  לאדם 
יפה   אשתך  וכי  א"ל:  מתנחם,  ואינו  לנחמו 
מאשת פלוני שמתה?  וקיבל עליה תנחומים  

 ([.פס"ר )לא,א]
 ([. סנהדרין )כב:אין איש מת אלא לאשתו ] .4
5. [ לבעלה  אלא  מתה  אשה  סנהדרין  אין 

 ([. )כב:
מבקשים   .6 אא"כ  מתה  אדם  של  אשתו  אין 

[ לו  ואין  ממון  )ו.ממנו  סנהדרין ר"ה   ,)
 ([.)כב.

 [. יבמות )סד:(אשה קטלנית ] .7
 ([.]יבמות )סג.אשה רעה קשה ממיתה  .8
תקנתיה?   .9 מאי  לבעלה,  צרעת  רעה  אשה 

 [.  יבמות )סג:(, סנהדרין )ק:(יגרשנה ]
כי בתואר אשה יפה רבים הושחתו ועצומים   .10

הרוגיה      סנהדרין כל  )סג:(,      ]יבמות 
 . )ק:([

ע .11 קפצה  מיד  שרה,  שמתה  זקנה  כיוון  ליו 
 [.אגדת בראשית לד

שנא'   .12 לעולם  לבוא  המיתה  היתה  מתוקנת 
זו מיתה שמחשיך פני  וחושך על פני תהום: 

 [. שמו"ר )ב,ד(הבריות ]
]זהר )ג,קז:(, ב"ר אתתא גרם מותא לכולא   .13

 . )יט,ט([
אקדים   .14 מיתא  דנוקבא  מסטרא  דאתא  מאן 

 ([. זהר )ב,מד:לרגלויי ]
יה  מאן דאתקשר בנוקבא מיתה אזדדמנת קמ .15

 (. שם)
מלאך  .16 מיתא  עם  רגלייהו  נטלי  דנשי  בשעה 

נשא  בני  וקטל  קמייהו  ואשתכח  נחית  המות 
 ([. זהר )ב,קצו:עד דלא מטא זמנייהו ]

פני     .17 רואה  אינו  רעה  אשה  לו  שיש  מי 
 ([. עירובין )מא:מצוה לגרשה ]-גיהנם
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באשה   .18 נבראו  מיתה  בדקי  שלשה  רבש"ע 
והדלקת   חלה  נדה,  מיתה:  דברי  ליה  ואמרי 

 ([. ברכות )לא:(, שבת )לב:ר ]הנ 
לחיים...   .19 ואחת  למיתה  ותשעה  תשעים 

כשהאישה פועה בשעה שיושבת על המשבר 
 [. ויקר"ר )כז,ז(, ת' אמור יא]

חשך   .20 בימיו...עולם  אשתו  שמתה  אדם  כל 
מתקצרות  פסיעותיו  נופלת,  בעדו...עצתו 

 [. סנהדרין )כב.(]
חרב   .21 כאילו  ראשונה,  אשתו  שמתה  אדם  כל 

 [.סנהדרין )כב.(יו ]ביהמ"ק בימ 
כדי   .22 בעליהן,  לפני  מתו  צדקניות  הנשים  כל 

[ אחריהן  יתבזו  שרה  שלא  חיי  פס"ז 
 ([.)כג,ג

23. [ מותא לכולא  גרם  )ג,קז(, ב"ר  אתתא  זהר 
 [. )יט,ט(

ג' חייהן אינן חיים...ומי שאשתו מושלת עליו   .24
 [. ביצה )לב:( ]

נעורים   .25 מאשת  חוץ  תמורה  יש  לכל 
 ([. סנהדרין )כב.]

ברא .26 חוה( בתחילה  )את  אותה  וראה  לו  ה 
מלאה רירין ודם, והפליגה ממנו, חזר ובראה  

 ([. ב"ר )יז,יאלו פעם שניה ]
 ([.יבמות )סג.אשה רעה קשה ממיתה ] .27
בתכשיטיה .28 לר"ה  האשה  תצא  אפילו -לא 

 [.ת"ב וישלח יבבחול ]
כל מי שנוגע באשה שאינה שלו, מביא מיתה  .29

 [. שמו"ר )טז,ב(על עצמו ]
 
 

 ס בין אשה לנחשהדמוי והיח     
חויא   .1 ואת  נשכך(  )=הנחש  חויך  חויא  חוה 

 ([.ב"ר )כ,כזדאדם )את נחשו של אדם( ]
2. [ ומיעצתו כחויא  לחיותו  לו  ניתנת  ב"ר  חוה 

 [.)כ,כז(
שמע  .3 אברהם  והפסיד  לאשתו  שמע  אדה"ר 

 [.רו"ר )ד,ה(לאשתו ונשתכר ]
4. [ אחת  בכפיפה  נחש  עם  דר  אדם  יבמות  אין 

 [.)א,כ.( )קיב:(, כתובות )עב.(, זהר
קוצה  .5 שאינה  באשתו  היודע  כל 

דר   אדם  מקיימת...אין  ואינה  חלה...שנודרת 
[ אחת  בכפיפה  נחש  )קיב:(,  עם  יבמות 

 [. כתובות )עב.(
היא   .6 צרעת  ]וכן  לבעלה  צרעת  רעה  אשה 

בה  נתקלל  שהנחש  מהקללות  אחת 
ל') רמז  תקנתיה? ילק"ש/בראשית  מאי   ])

 ([. יבמות )סג:(, סנהדרין )ק:יגרשנה ]
ש זה מצוי בין הנשים...כל כחו אינו אלא  נח .7

 . [ב"ר )צח,יט(בראשו ]
האי איתתא דחזיא חיויא ולא ידעה אי יהיב  „ .8

אי  [  “לתאות תשמיש„-רש"י]דעתיה עילוה  
  -רש"ילא יהיב דעתיה עילוה תשלח מאנה ]

ונישדייה “תפשוט בגדיה ותשליכם לפניה„  ]
קמיה אי מכרך בהו דעתיה עילוה ואי לא, לא  

אי  „-רש"יעתיה עילוה. מאי תקנתא ]יהיב ד
עלה דעתיה  ]“יהיב  קמיה  תשמש  -רש"י[ 

בפניו„ ותתגנה  בעלה,  דאמרי [“עם  איכא   .
תשקול   אלא  יצריה,  ליה  דתקיף  שכן  כל 

[ ביה  ותשדי  ומטופרה  -רש"יממזייה 
]  [“ותזרוק ביה„ -רש"יותימא דשתנא אנא 
הוא„ בעלמא  ולחש  לי,  נשים  האי  “דרך   .]

חי בה  דעייל  ]איתתא  כשהוא  „-רש"יויא 
נכנס כולו באותו מקום [ ליפסעה  “תאב לה, 

מזה„-רש"י] זה  רגליה  את  [ “יפסקו 
[ מקצתה על  „-רש"יוליתבוה אתרתי חביתי 

[ וליתי “זו ומקצתה על זו כדי שיפתח רחמה
[ אגומרי  ולישדי  שמינה  כי  „-רש"יבישרא 

ריחא דניסליק  דתחלי “היכי  אגנא  וליתי   ]
וחמרא ריחתנא   [“סל מלא שחליים„-רש"י]
טוב„-רש"י] ריח  לו  התם  “שיש  וליתבו   ]
מושבה„-רש"י] תחת  קרקע  גבי  [ “על 

[ הדדי  בהדי  היין „-רש"יוליטרוקינהו 
הריח שיעלה  כדי  ולינקוט  “והשחליים   ]

צבתא בידה דכי מירח ריחא ואתי ולישקליה 
[ לא  דאי  בנורא  ליה „-רש"יוליקליה  קלי 

           .]שבת )קי.([ .“[ הדר עלוה“הדר עלוה
9. [ חוה  נחש על  כשנתן  „-רש"ישבשעה שבא 

דכתיב  עליה  בא  העץ  מן  לאכול  עצה  לה 
לשון   השיאני'  'הנחש  ג(  )בראשית 

שעמדו “נישואין ישראל  זוהמא  בה  הטיל   ].
על הר סיני פסקה זוהמתן עכו"ם שלא עמדו 
שלשה   זוהמתן...עד  פסקה  לא  סיני  הר  על 
אברהם   מאבותינו  זוהמא  פסקה  לא  דורות 

עשו  הו את  הוליד  יצחק  ישמעאל  את  ליד 
 [. ]שבת )קמו.(

 
 

 תכונותיו האנושיות של הנחש הקדמון         
לפי גדולתו של נחש היה מפלתו 'ערום מכל'   .1

 [.  ב"ר )יט,א('ארור מכל' ]
]ובילק"ש  .2 דיקרטיס  אמר  רבה  הושעיא  רבי 

"דיקרטיס" הגירסא  זקוף,  -כאן  גוף  בעל 
ה, עומד  וממונה לשלוט על כל בעלי חיים הי

שם ורד"ל  רש"ש  עי'  ]"בקומה",  -כקנה 
זקופה[ ורגלים היו לו. רבי ירמיה בן אלעזר  
אלעזר   בן  רבי שמעון  היה.  אפיקורוס  אומר 
כגמל   דמותו  היה  ]נחש  היה.  כגמל  אומר 

   .([פדר"א יג)
היה  .3 כן,  שאלמלא  העולם  חסר  גדולה  טובה 

ובא  הולך  והיה  בידו  פרגמטיא  משלח  אדם 
או התחיל  הרע  )שם(.  )=לשון  דלטורי  מר 

ודברי שקר( על בוראו. אמר מאילן זה אכל 
תאכלו   'לא  לכם  אומר  והוא  העולם  וברא 
ממנו', שלא תבראו עולמות אחרים, כל אינש  
שונא  אדם  )=כל  אומנתיה  בר  סני  ואינש 

שלו(   באומנות  העוסקים  ])שם(  אחרים 
 ([.  )ד

אלופו   .4 שהפריד  אלוף'  נתקלל...'יפריד  ונחש 
ו עולם  תתפח,  של  רמז  ]ילק"ש  נתקלל  מיד 

מן   שאבד  גדול  שמש  על  חבל  קמ[.   מזמור 
ואחד   אחד  כל  נחש  נתקלל  העולם שאלמלא 
טובים   נחשים  שני  לו  מזדמנין  היו  מישראל 
לדרום   משגרו  ואחד  לצפון  משגרו  אחד 

[ סנדלבונים  לו  אבן  „-רש"ילהביא  של 
ולא “טוב ומרגליות  טובות  ואבנים  טובים   ].

שמשילין אלא  זנבו   עוד  תחת  רצועה  לו 
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ולחורבתו   לגנתו  עפר  בה  ]אדר"נ ומוציא 
 [.  )א,או(, סנהדרין )נט:(

נבראו   .5 הנבראים  כל  באמת  כי  מבואר 
היה  הנחש  אמנם  ולתשמישו,  אדם  לתכלית 
שהוא  מכולם  הנבחר  השמש  בריאתו  מצד 
חיים   בעלי  ושאר  האדם   בין  הממוצע  היה 
שמצינו בו כח הדיבור ערום מכל החיות וכן  

רו פרק קמא )ט:( דסוטה אני אמרתי הוא  אמ
ימלוך על כל החיות...שהיה לו רגלים כאדם  
בעצמו   לשגרו  כדי  ולהבין  לדבר  ושכל 
בשאר  כן  שאין  מה  ולדרום  לצפון  למרחוק 
תוכל   שלא  תלך'  גחונך  חיים...'על  בעלי 

רגליו   על  ההולך  כמו   מהר  ])שם(, ללכת 
 [.מהרש"א

עכ .6 אדם  מאכל  מאכלו  יהא  אמרתי  שיו  אני 
בהמה  על  מלך  יהא  אמרתי  אני  יאכל.  עפר 

 ([. סוטה )ט:וחיה עכשיו ארור אתה  ]
שהטיל   .7 זוהמא  שאותה  שמענו  ישן  מספר 

וכו',  היה סבה להוליד הרשעים  בחוה  נחש  
כי   הבל  תחת  אחר  זרע  אלוהים  לי  שת  'כי 
מה   ובדמותו'  'ויולד בצלמו  וכתיב  קין'  הרגו 
עכ"ל   סוד  והוא  וקין  בהבל  כן  שאין 

ג'  מ] עד  ד"ה  )קמו.(  הרש"א/שבת 
 [.   דורות

רות רבה  נחש הראשון היה מסיח כבני אדם ] .8
 [.  )ה:(

בתחילת   .9 כי  הקודש  בלשון  שדיבר  נמי  אי 
הבריאה  היו מדברים כולם לשון הקדש כמו 
שאמרו רז"ל על הפסוק 'ויהי כל הארץ שפה 
היה מדבר   בכלל. א"נ שטן  ועוף  וחיה  אחת' 

שרכב רז"ל,  שאמרו  כמו  הנחש    עמה  על 
כ"י] ז"ל/בפי'  אפרים  הרב -רבינו  הגאון 

אנך"/ח"א/בראשית   החיד"א/"חומת 
 [.   )ט(

 ([. ב"ר )כ,גנחש זה רשע בעל תשובות ] .10
11. [ קטן  מתקנא...בנחש  אדם  אין  פסחים בג' 

 [.  )קיג.(
12. [ כנחש  ונוטר  יומא נוקם  )סג.(,  שבת 

 ([. )כג.
בו   .13 ונתקנא  כבודו  וראה  בו  הציץ  נחש 

   .(.[סנהדרין )נט:]
סוטה )ט:(,  אהרוג את אדם ואשא את חוה ] .14

 [. סוף אדר"נ )א,ז(
הם אוכלין ונענשים ואני יורש את כל הארץ  .15

 ([.  במדבר"ר )ח,ילעצמי ]
16. [ הוא  קטולא  דיליה   אומנותיה  זהר  נחש 

 ([.  )א,רנג:
לעפר  .17 לשוב  לדורות  גרם  נחש 

 ([. פס"ז/בראשית )ג,יד]
18. [ המות   מלאך  דא  יצה"ר  דא  זהר  נחש 

 .  [)א,לח:(
19. [ מוחו  את  רצוץ  שבנחשים  מס' הטוב 

 [.  סופרים פ"טו
כולו אדם  ופניו בהמה אינו ולד...כולו בהמה  .20

 ([.ירו' נדה )ג,בופניו אדם ולד הוא ]
 

 נפש עליונה ומלאכית  -הנחש

קין   .1 את  ועברה  הנחש  רוכב  עליה  בא 
 [.  ]פדר"א פ"יג, ילק"ש בראשית פ"ס

נחש, כל מעשיו שעשה וכל דבריו, לא דיבר   .2
]ו סמא"ל  מדעת  אלא  עשה  פדר"א לא 

 [. פ"יג
שהם   .3 בעיני  דיבר...והישר  מלאך  רס"ג...רק 

והיה   מדבר  היה  והנחש  כמשמעם  דברים 
שם   באדם  דעת  והשם  זקופה  בקומה  הולך 
בו. והנה הפסוק העיד כי ערום היה מכל חית 
חכם  ערום  ופירוש  כאדם   לא  רק  השדה 
הנחש  הזכיר  בערמה...לא  דבריו  שיעשה 

הנכב ידעו השם  לא  כי  והנורא  ד 
 [. א"ע/בראשית )ג,א(]

כמו  .4 לפורענות,  מוכן  גוף  היה  הנחש  אבל 
השדה'  חית  מכל  'ערום  הכתוב  שהעיד 
הכח   לקבל  כלי  והיה  )ג,א([  ]בראשית 
במדרש,  וכדאיתא  סמא"ל,  ]הוא  בו  הנקשר 
עם  ירד  הרשע  שס"מ  ב"רקנאטי",  הובא 
ומצא   כמוהו  חבר  בארץ  ובקשו  חיילותיו, 

יונתן  נחש...)תו תרגם  ו'  ובפס'  חיים(,  רת 
ועי'  מותא...'  מלאך  סמאל  ית  אתתא  'וחמת 
בו   והנסתר  הנגלה  כי  פ"יג[  פדר"א  ברד"ל 
אמת ]הנגלה הוא גוף הנחש והנסתר הוא כח 

[ )שם([.  בו   הנקשר  רבינו סמא"ל 
 [.בחיי/בראשית )ג,יד( ד"ה על גחונך תלך

השדה .5 חית  מכל  ערום  היה  ראשי -והנחש 
י"א סמא"ל, כי בעצת סמא"ל  תיבות בגימטר

[ פ"יג  בפדר"א  כדאיתא  אפרים עשה  רבינו 
 ([.על התורה/בראשית עמ' כח )א

 
 הסתת חוה ע"י הנחש               

אני  .1 יודע  לאדם,  אומר  אני  אם  אמר  נחש 
לי שומע  לאשה  -שאינו   אומר  הריני  אלא 

 [. פדר"א פ"יגשדעתה קלה  ]
יין   .2 לשתות  לחוה  שהסית  ידי  על  נחש 

]נתקלל בעבורו  האדמה  רבה  ה  במדבר 
 [. )י,י(

באילן .3 נגע  נגעתי  -נחש  הרי  לאשה   ואמר 
אף את תיגעי בו ולא תמותי  -באילן ולא מתי

 .  פדר"א י"ג[]
ודחפה על האילן ] .4 נטל את חוה  מעשה  נחש 

 [. תורה )א,ט(,  ב"ר )יט,ד( 
בפ"ק דב"ק )ט"ז ע"א( תניא שדרו של אדם   .5

ע לאחר שבע שנים נעשה נחש וה"מ דלא כר
במודים. ודבר זה, כי הנחש היה הולך בקומה  
זקופה שהיה מלך שבחיות ונטל השם יתברך 
מסית   היה  כי  מפני  מתחלה  לו  שהיה  זקיפה 
לגמרי,   בעיקר  וכופר  מין  שהיה  עד  האדם 
כמו שאמרו זכרונם לברכה במסכת סנהדרין  
)כ"ט, א'( והיה מסיתו שלא יכרע האדם אל  

ל הנחש,  השם יתברך כלל, ולכך כאשר נתקל
קללה שלו על גחונך תלך שיהיה בטל זקיפה  
שלו, ולכך מי שאינו כורע לפני השם יתברך  
זקיפתו   שבטל  נחש  כן שדרו שלו  גם  נעשה 
בשביל זה. ודוקא שדרו שלו מפני כי זקיפת  
שלו  שדרו  ולכך  שלו  בשדרו  היא  האדם 
נחש, שגם הנחש בשביל שהיה מסית   נעשה 

ית נכנע אל השם  יהיה  ולא האדם שלא  ברך 
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יכרע לפניו נתקלל בשביל זה על גחונך תלך  
ראוי  כי  לדעת  לך  ויש  בזקיפה.  שלא  שילך 
במודים,   כרע  לא  כאשר  נחש  שיהיה  האדם 
וזה כי האדם יש לו שייכות אל הנחש, שאם 
לא היה לאדם שייכות אל הנחש לא התחבר 
ולא היה  הנחש אל האדם להיות מסית אותו 

לזה   וראיה  חוה.  על  הנחש  לאדם  בא  שיש 
על  מלך  היה  האדם  כי  הנחש  אל  שייכות 
בחיות   מלך  היה  הנחש  וכן  התחתונים, 
בלבד   האדם  והיה  קודם שנתקלל  בתחתונים 
הולך  היה  הנחש  וגם  זקופה,  בקומה  הולך 
אמרו   וכך  שנתקלל.  קודם  זקופה  בקומה 
ברוך   הקדוש  אמר  ע"ב(  )ט'  סוטה  במסכת 
הוא אני אמרתי הנחש יהא מלך על כל בהמה 

חיה עתה ארור מכל בהמה וחיה אני אמרתי ו
שילך בקומה זקופה על גחונך תלך הוא אמר  
ולפיכך   חוה  את  ואשא  האדם  את  אהרוג 
שהיה   עד  דומין  שהיו  הרי  אשית,  ואיבה 
שהנחש  קללה  קודם  וד"ז  חוה,  לישא  רוצה 
אל   והאדם  האדם  אל  וקירוב  דמיון  לו  יש 
אדם   של  שדרתו  האדם  מת  וכאשר  הנחש. 

נחש והוא  נעשה  חי  האדם  היה  וכאשר   ,
לו  ראוי  ידוע,  כאשר  בעולם  מלך  נחשב 
הזקיפה, אבל כאשר מת האדם ובטל מלכותו 
והוא קרוב עתה אל הנחש שבטל מלכותו גם  
שנתרחק   שנים  שבע  אחר  ולפיכך  כן, 
ממדריגה שלו שהיה מלך כאשר היה חי ואז  
שדרו שלו נעשה נחש. ודוקא שדרו של אדם 

לו קירוב אל הנחש,    לפי שהשדרה בפרט יש
כי הדמיון שיש לאדם אל הנחש העיקר הוא 
כמו   בזקיפה  שהוא  דבר  אין  כי  השדרה, 
לנחש,   דומה  האדם  היה  זה  ובדבר  השדרה 
ונחש  אדם  רק  בזקיפה  שהלך  נברא  שאין 
מפני שהיו שניהם מלכים, ולפיכך כאשר מת 
ואין ראוי לו עוד הזקיפה נעשה שדרה  אדם 

לא   כאשר  וזה  נחש.  כי  שלו  במודים,  כרע 
אף   האדם  כי  הוא,  שניהם  בין  אשר  ההבדל 
על גב שהוא בקומה זקופה והוא דומה למלך 
וכורע   לאלוה  עליו  יתברך  השם  את  מקבל 
ולפיכך  מפניו,  מלכותו  ומבטל  מלכו  לפני 
לנחש   דומה  שאז  במודים  כרע  דלא  דוקא 
דמיון  כאן  אין  כרע  אם  אבל  מלך,  שהיה 

א וזקיפתו  מלכותו  ביטל  השם  שהרי  ל 
ולא  אדונו  לפני  כעבד  לפניו  וכרע  יתברך, 
עד  מותו  אחר  שיתבטל  מלכות  שום  לו  היה 
שיהיה נחש, ולפיכך אמר כי חוט השדרה מן 
האדם אשר הוא זקיפתו של אדם נעשה נחש 
מצד ההיקש הזה. ויש לך עוד להבין בעמקי  
צדי   שני  בין  הוא  השדרה  חוט  כי  החכמה, 

דם מאחר  האדם לכך החוט הזה בפנים של א
באמצע   הצדדין  תוך  בשוה  ההולך  קו  שהוא 
הפנים   ומן  בפנים  נחשב  האמצע  אשר 
זה  אפשר  אי  כי  בחוץ  שהוא  הנחש  מתחייב 
בלא זה עד שחוט השדרה שהוא בפנים קרוב  
ונתבטל צורתו   אל הנחש, וכאשר מת האדם 
מתקשרים   הם  כי  השדרה  מחוט  נחש  נעשה 

י  זה בזה לגמרי, והדברים האלו ידועים לבעל
אבל   במודים,  כרע  דלא  ה"מ  וקאמר  חכמה. 

מוסר   במודים  שכרע  בזה  במודים  כרע  אם 
מענין  שהתבאר  כמו  יתברך  להשם  עצמו 
אל  האדם  הוא  העלול  שב  בזה  כי  מודים, 
ל'   )נדה  המפלת  בפרק  אמרם  וזה  העלה: 
המיתה  יום  זה  ברך'  כל  תכרע  לך  'כי  ע"ב( 
שנאמר 'לפניו יכרעו כל יורדי עפר', 'תשבע  

כפים  כל   'נקי  שנאמר  הלידה  יום  זה  לשון' 
אשר לא נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה' 
המיתה   יום  נקרא  לכך  כי  זה  ודבר  כאן.  עד 
העלה,  אל  ושב  חיותו  בטל  שהאדם  כריעה 
שהכורע יש לו נפילה על ברכיו ומוסר עצמו  
הכריעה   ענין  וזהו  אליו,  כורע  אשר  אל 
הלידה,  יום  הוא  לשון  כל  תשבע  במודים. 

והוא ש וכשיולד האדם  נקרא קימא  השבועה 
בו   וקיום  שבועה  לו  יש  בעולם  מקויים 
יתברך, והשבועה הזאת והקיום הזה אין כאן  
הכריעה   כי  ותבין  תדע  מקום  מכל  מקומו. 
ושב   יתברך  השם  אל  נפשו  למסור  במודים 
אל העלה במה שהוא עלתו ואז הוא נצול מן 
אל  לאדם  חבור  יש  כי  אף  כי  הזה,  הגלגול 

חש, יש חלוק והבדל ביניהם בעולם הזה, הנ 
הוא   העלה  אל  השבה  לו  יש  שהאדם  מצד 
שבזה   מודים  בכריעת  ובפרט  יתברך,  השם 
מוסר עצמו אל השם יתברך ובזה הוא נבדל 
בסתרי   עמוקים  אלו  ודברים  הנחש,  מן 
א"ל   ע"א(  )י"ב  דברכות  ובפ"ק  חכמה: 
ואומר   תא  אוריין  בר  רב  בר  לחייא  שמואל 

מעלי מלתא  אמר לך  הכי  אבוך  דאמר  יתא 
אבוך כשהוא כורע בברוך כשהוא זוקף זוקף  
בשם רב ששת כי כרע כרע כחיזרא כי זקיף 
זה כי הכריעה הוא מצד   זקיף כחויא. ביאור 
ולפיכך  הכל,  יכרע  לפניו  אשר  יתב'  השם 
ראוי שיהיה בפעם אחד כי הוא ית' אינו גשם  
הוא   הדבר  כאשר  בזמן  הוא  פעולתו  אשר 

ולפיכך הכריעה שהוא לפני השם  מצד הש"י,  
הזקיפה  אבל  כחיזרא.  אחד  בפעם  היה  יתב' 
מן   הוא  הזאת  הפעולה  כי  אף  זוקף  שהוא 
מקום  מכל  כפופים,  זוקף  שהוא  יתב'  השם 
ההויה  מקבל  הוא  האדם  אל  היא  זאת  הויה 
העולם  שנברא  כמו  אחד  בפעם  ולא  בזמן, 
בזמן, שכל הויה צריך זמן, רק הכריעה שאין  

אדם, כי אדרבא שבזה האדם מבטל  זה הויה ל
ולפיכך  נמצא.  שאינו  עד  השי"ת   אל  עצמו 
בפעם  רק  זמן  בלא  הכריעה  שתהיה  ראוי 
אחד רק דבר שהוא הויה באדם, כי כל הויה 
היה בזמן, ותראה שכל הוית האדם הוא בזמן 
הוא  זה  ודבר  כלל,  זמן  בלא  שלו  ובטול 
מבואר.  ולכך אמר כי כרע כרע כחיזרא וכי  

זקיף כחויא, ודבר זה מבואר הוא וברור זקיף 
עולם"] העבודה -מהר"ל/"נתיבות  נתיב 

 ([.  פרק י'/עמ' )קז:
 
 

 הנחש נשא את חוה ע"י ביאה             
1. [ חוה  על  נחש  שבא  כשנתן  „-רש"יבשעה 

דכתיב   אליה  בא  העץ  מן  לאכול  עצה  לה 
נישואין'   לשון  השיאני'  'הנחש  ג'(  )בראשית 
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זוהמא בה  )]  “הטיל  ע"ז שבת  קמו.([, 
 ([.  )כב:

אילן שאכל אדם הראשון ממנו גפן היה שאין   .2
-רש"ילך דבר שמביא יללה לאדם אלא יין ]

ברכות )מ.(, סנהדרין  .[ ]“וזה הביא מיתה„
 [. )ע.(

מנייהו  .3 עברת  ואת  דחוה,  עליה  אתו  תרין 
 [.  זהר )א,לו:(ואולידת תרין ]

רש"י .4 על  )קמו.(  ובנזיר  -מהרש"א/שבת 
והי  'כי עשית  הוסיף ביאור  ינו דקאמר לנחש 

חוה   על  שבא  אלא  עשה,  מעשה  איזה  זאת' 
שנתעסקו  ואדם  חוה  ראה  הנחש  עכ"ל.  וכו' 

  .[ב"ר פ"יחבדרך ארץ ונתאוה לה ]
"בעילה".  .5 בגימטריא   ר"ת  עשית'  זאת  'מה 

הכולל.  עם  "שבעלה"  בגימטריא  "זאת" 
לאשה' גם  זהו -'ותתן  הנחש'  'אל  גימטריא 

נישואי לשון  השיאני  'השיאני',  'הנחש  ן. 
חוה.   -וא)ו(כל' בעל  בגימטריא שהנחש הוא 

וגימטריא שהנחש )הוא( הטיל בחוה זוהמא.  
התורה/פ'  ] אפרים/על  רבינו 

   .[בראשית/כתיבה אשכנזית/עמ' כז )ג, יג(
סוטה )ט:(,  אהרוג את אדם ואשא את חוה ] .6

 ([. אדר"נ )א,ז
אשית .7 שחשבת     -ואיבה  במקום  ז"ל  פירשו 

שא חוה, כמשז"ל ודעתך על שימות אדם ותי
)=בחילוף   איבה  ביאה  במקום  יהיה  ביאה. 

[ אנך  אותיות(  הגהרחיד"א/חומת 
 ([. ח"א/בראשית )ג,טו

השיאני .8 בה  -הנחש  דהטיל  חז"ל   פירשו 
 [.  שם )יג(זוהמא והוא לשון נישואין ]

נן על מרי וז להעיר א-ואשה כי תהיה זבה דם .9
היא  כי  ובמחשבה,  בפועל  חוה(  )=של  קדם 

על  אמנ  חוה  את  שענש  העונש  הרבות  ם 
'הרבה   באומרו   שנכלל  ומחשבתה  פעולתה 

[ עצבונך'  את  מצורע ארבה  ספורנו/ 
 [. )טו,יט(

העץ .10 המשגל    -ונחמד  יוליד  והוא  הדעת   עץ 
ערותם....וכאשר  ואשתו  האדם  כסו  כן  על 
וזאת  אשתו  את  ידע  הדעת  עץ  האדם  אכל 
הידיעה כנוי למשגל, ובעבור עץ הדעת נקרא  

ם הנער כאשר ידע הטוב  והרע אז יחל כן. ג
 [.א"ע/בראשית )ג,ו(לתאות המשגל ]

מפני מה עכו"ם מזוהמין מפני שלא עמדו על  .11
הטיל   חוה  על  נחש  שבא  שבשעה  סיני.  הר 
בה זוהמא. ישראל שעמדו על הר סיני פסקה  
לא   סיני  הר  על  עמדו  עכו"ם, שלא  זוהמתן, 

 [. מס' שבת )קמו.(פסקה זוהמתן ]
שבא   .12 בארנו שבשעה  זה  דבר  חוה.  על  נחש 

חוה  על  בא  הנחש  כי  )ט.(  דסוטה  בפ"ק 
אדם   שימות  האדם  את  להמית  הנחש  שרצה 
במסכת   שפרשנו  כמו  הכל  חוה.  את  וישא 
סוטה דברים גדולים וזה שאמר כאן שבשעה 
שבא נחש על חוה, שודאי היה הנחש מתחבר  
בחוה   ותועבה  זוהמה  מטיל  והיה  חוה  אל 

חב הוא  אשר  זאת  ראוי, מביאה  שאינו  ור 
כלל  בחוה.  זוהמא  הנחש  הטיל  כך  ובשביל 
הדבר מפני שהיה לחוה חבור אל הנחש מצד 
זה בא הזוהמא מן הנחש אל חוה, עד שהגוים  

אבל   החבור,  מצד  זוהמא  בעלי  הם  כלם 
זוהמתן,  פסק  סיני  הר  על  שעמדו  ישראל 
הנחש   אל  לחוה  החבור שהיה  כנגד  כי  מפני 

הש"י, עם  לישראל  חבור  זה    היה  ודבר 
נחש שהיה מתחבר האדם   זוהמא של  ]פסק[ 

[ הנחש  אגדות"  אל  מהר"ל/"חדושי 
 ([. )שם

ויגדל הנער ויברכהו ה'. במה ברכו? אמר רב   .13
כבני  אמתו  באמתו.  שברכו  רב  אמר  יהודה 

 [. מס' סוטה )ט:(אדם וזרעו כנחל שוטף ]
שמשון   .14 עניין  כי  באמתו...דע  שברכו 

נזיר כתיב  ומדריגתו שהיה נזיר מבטן אמו, וה
אצלו )במדבר ו'( קדוש יהיה גדל פרע שער 
ראשו, נמצא כי הראש הוא כלי ששם ההכנה  
נזר   כי  כתיב  ולכך  הנזיר,  קדושת  לקבל 
אלקיו על ראשו, ועוד כתיב וקדש את ראשו  
והמלך  הכתר,  כמו  והוא  וגו',  ההוא  ביום 
לפיכך   העם,  מכל  נבדל  הוא  הכתר  לו  שיש 

יו על ראשו, כי  אצל הנזיר כתיב כי נזר אלק
הדברים   משאר  בקדושתו  נבדל  הוא  הקדוש 
שהוא  הנזיר  מזה  ויותר  קדושים,  שאינם 
הם   אדם  בני  שכל  הגופנית,  מתאות  פרוש 
בעלי גוף, וזה נבדל מן העולם פרוש מן היין 
לכך   למראה,  ונחמד  לעינים  תאוה  שהוא 
הוא   כי  ר"ל  ראשו  על  אלקיו  נזר  כי  כתיב 

המל כמו  מהכל,  ונבדל  נבדל  קדוש  שהוא  ך 
מפני  בראש,  הדבר  שתולה  מה  אמנם  מכל. 
שראוי  גופניות  הבלתי  כחות  שם  הראש  כי 
הגוף,   מן  נבדל  הוא  שכאשר  הקדושה,  להם 
קדושת  מקבלים  גופנית  הבלתי  הכחות 
שער   ונאסר  הראש,  קדושת  וזהו  אלקים 
ראשו להשחית אותם, מפני שכל דבר קדוש 
ולכך אסור להשחית אותם.  בעל הפסד    אינו 
מכל   ביותר  זאת  למעלה  מוכן  היה  ושמשון 
אדם לקבל קדושה זאת, וזה היה כח שמשון 
וגבורתו כי הדבר שהוא גוף, חלש ותש והוא 
אינו  גוף,  בלתי  שהוא  הדבר  אבל  מתפעל, 
אלקית   קדושה  בשמשון  שהיה  ומה  מתפעל 
כחו   זהו  אלקי,  כח  מקבל  והיה  נזיר  שהיה 
הראש   מן  כי  וידוע  שמשון:  של  וגבורתו 

חוט  י דרך  המשגל  אברי  אל  הזרע  משך 
וזה שאמר כי היה אמתו כבני אדם   השדרה, 
היה   כי  זה,  ענין  וביאר  שוטף,  כנחל  וזרעו 
קדושה   המקבל  הראש  מן  הנמשך  הזרע 
מקבל   אלקים  נזיר  שמשון  שהיה  אלקית, 
ראשו הקדושה האלקית יותר מכל אדם, לכך 
היה זרעו כנחל שוטף, וביאר ענין זה, כי היה 

הז הוא בא  יכזב  לא  אשר  המקור  מן  רע 
כי  שוטף,  לנחל  דומה  היה  זה  ומפני  הש"י, 
חזק  מקור  לו  יש  כאשר  שוטף  הוא  הנחל 
היה   וכך  שוטף,  נחל  הוא  המקור  ובשביל 
הזרע.   יתפשט  שממנו  חזק  מקור  הזה  לזרע 
היה מתברך   כי  ה', ר"ל  ויברכהו  וזה שכתב 
מן הש"י בדבר זה שהיה בא הזרע מן המקור  

יכ לא  ברכתו.  אשר  היה  וזה  הש"י,  הוא  זב 
וא"ת ומה בא הכתוב לומר מה שהיה מתברך 
ולא   זה,  בדבר  לו תועלת  היה  ולא  זה  בדבר 
הקדושה   מורה  זה  דבר  כי  כלל  קשיא 
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שמשון,   של  ראשו  מקבל  שהיה  האלוקית 
כמו  שוטף  כנחל  שהיה  הזרע  בא  שממנו 
שהיא   הברכה  פירשו  ורז"ל  שנתבאר, 

מן מושפע  זרעו  שהיה  הראש   לשמשון 
המקבל הקדושה האלקית, ובזה היה מתברך 
ובפירוש   בעצמו,  לנזיר  ראוי  כאשר  מהש"י 
שמשון,   בענין  נפלאים  דברים  לך  גלו  זה 
המשגל   הוא  הזה  הפעל  אל  משתוקק  שהיה 
]אלא[   עוד  ולא  ביותר,  קדוש  שהיה  עם 
בת  ולבעול  נכרית  אל  לבא  משתוקק  שהיה 
אל נכר והוא הפך הקדושה ששייך לשמשון,  

אין ספק בדבר ]כי[ לא היה במקרה כלל, כי ו
שהיה  מפני  אבל  במקרה,  כאלו  דברים  אין 
מקור   לו  שיש  פירוש  שוטף  כנחל  זרעו 
השתוקקות   לו  גרם  זה  ודבר  בא,  שממנו 
]משתוקק[  אדם  שכל  וכמו  לאחרים  ביותר 
שיבא זרעו אל הזולת והוא האשה כי כן הוא  
בענין הבריאה, ומפני שהיה זרעו עוד מופלג 
חוץ   יוצא  היה  שוטף,  כנחל  והיה  יותר  בכח 
לגדר עוד כי היה משתוקק ומתאוה אל זולת  
ודבר  הנכרית,  והיא  ממנו  רחוק  יותר  שהוא 
ראוי  פי'  והוא  זה,  בפי'  חכמים  לך  גלו  זה 
דברים   כמה  נתגלה  בו  כי  אמתתו  על  שיובן 
שמשון  שהיה  ובשביל  ומופלאים,  עמוקים 

שזרעו   כמו  הזה  לחטא  בעצמו  כנחל  מסוגל 
שנתבאר  כמו  ראשו  קדושת  בשביל  שוטף 
אמרו בסמוך לזה המאמר )עי' "באר הגולה"  

 ([.   מהר"ל/"חדושי אגדות" )שםבאר ה'( ]
חוה   .15 על  נחש  שבא  בשעה  יוחנן  רבי  אמר 

הטיל בה זוהמא. אי הכי ישראל נמי? ישראל 
עובדי   זוהמתן,  פסקה  סיני  בהר  על  שעמדו 

פס לא  סיני  הר  על  עמדו  שלא  קה  כוכבים 
 ([.מס' ע"ז )כב:זוהמתן ]

בארנו  .16 זה  דבר  חוה...:  על  נחש  בשעה שבא 
בפ"ק דסוטה )ט' ב'( כי כאשר נתחבר הנחש 
אל חוה להסית אותה, החבור הזה היה ביאה 
כי   מיוחדים,  היו  והאדם  הנחש  כי  ממש. 
וחיות   הבהמות  כל  על  מלך  הוא  האדם 
ערום   היה  והנחש  בקרא,  כדכתיב  השדה, 

היה לאדם החכמה ולנחש מכל חית השדה, ו
הערמה ובזה היו משתתפים וכדכתיב )משלי  
במסכת   ואמרו  ערמה,  חכמה שכנתי  אני  ח'( 
סוטה )כ"א ב'( כיון שנכנס באדם תורה נכנס  
ערמה.  שכנתי  חכמה  אני  שנאמר  ערמה  בו 
ולפיכך האדם והנחש היו משתתפים, ושניהם  
הוא  נושא  להם  יש  הערמה  הן  החכמה  הן 

מבלעדי נושא. וכאשר הנחש  החומר, כי א"א  
היה  חסרון,  בעלת  והיתה  חוה  מסית  היה 
ממה   יותר  הנחש,  החסרון  מצד  לה  ראוי 
שהיה ראוי לה האדם שבו התמימות, ולפיכך 
באותה שעה בא עליה הנחש. וזה שאמר כאן  
חטאה  כאשר  כי  חוה,  על  נחש  שבא  בשעה 
דסוטה   ובפ"ק  הנחש:  עמה  ונתדבק  נתחבר 

נחש שימות אדם וישא )ט' ב'( אמרו שבקש ה
את חוה, וכל זה כי חוה שהיא האשה, נחשב 
כך   החכמה,  בו  שיש  אדם  אל  ונושא  חומר 
נחשב חוה נושא וחומר אל הנחש בעל ערמה 
כמו שאמרנו, וזה מצד החסרון שהוא החטא 

ואין   חכמה  סתרי  אלו  ודברים  בה.  שהיה 
להאריך בזה. ומה שאמר הטיל בה זוהמא כו'  

א התחברה  כאשר  יוצאת  כי  היתה  הנחש,  ל 
הזוהמא.  מן  מסולק  שנבראה  מגדרה  חוץ 
וישראל שעמדו על הר סיני ובחר הש"י בהם  
מכל האומות, עד שיש עליהם משפט האדם,  
מפני  זה  וכל  אדם,  קרויים  אתם  שהרי 
והאומות   בהם,  ובחר  הש"י  אל  שנתקרבו 
נשארו בזוהמתם ובחסרונם שהם רחוקים מן  

[ וזה מבואר  ל/"חידושי  מהר"האדם באמת 
 ([. אגדות" )שם

 
 קין בנם של נחש וחוה                

היא  „ .1 הבנים  שעיקר  לצד  הכתוב  ירמוז  עוד 
למלאות  כוונתה  יהיה  תנשא  האשה...ואם 
תאוותה הבהמית כי שלה גדול ]כמו שמובא 

)פד.( משלנו„-בב"מ  גדול  ועי"ש “שלהן   ,
ברש"י ד"ה כי כאיש גבורתו[...ואולי כי לזה 

באומרו 'לאמר', וסמך לה תיבת אשה  נתכוון  
למי   ורוממות  מעלה  לשון  'לאמר',  פירוש 

זכר, בכל -אשה כי תזריע וילדה, ומה מעלתה
על   הזכר  בהם  יגדל  אשר  הבחינות  פרטי 
]משלי   אומרו  נתכוון  לזה  כי  ואולי  האשה, 
נוגע   לה  כי  אמו',  תוגת  כסיל  'ובן  )י,א([ 

הנזכר מטעם  אוה"ח  ]  “החסרון 
 [. )יב, ב( ד"ה עוד עה"ת/ויקרא

2. [ כחיה   למך(  לבן  )קין  לו  רש"י  ונדמה 
בראשית  תנחומא  )ד,כג(,   בראשית  

 ([. )יא
 [.פדר"א יגנחש, היה דמותו כמין גמל, ] .3
ולא   .4 מכאן אני למד שלא היה קין לא מזרעו 

[ אדם(  )=של  אברבנאל/בראשית  מדמותו 
 [. פ"ה/עמ' )קלה:(

בחוה   .5 הנחש שהטיל  מזוהמת  כי  )לד:(  וכתב 
הבלי שהרג  קין   אדם -צא  בכור  שהיה 

שלמה   ספירים"/רבי  ]"מעולפת  הראשון 
אפשטיין/ירושלים/תשט"ו   לוין  אלגזי/הוצ' 

יט/אות ] )יח:(/יום  מהזהר  מקורות  קבוץ 
 .[יד

לאיש  .6 אשה  תשוקת  הן:  תשוקות  ארבע 
 [.ב"ר )כ,טז(תשוקת יצה"ר לקין...]

שכשבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא מאותה   .7
קי יצא  ]זוהמא  )מד:([/מדרש ן  בראשית 

 [. רות ע"פ אליהו זכור לטוב
בא אליה רוכב הנחש  ועיברה את קין ואח"כ   .8

עיברה את הבל שנאמר 'וידע האדם את חוה  
וראתה   מעוברת  שהיתה  "ידע",  מהו  אשתו' 
מן   אלא  התחתונים  מן  היתה  שלא  דמות 
העליונים והביטה ואמרה קניתי איש את ה'.  

עלו   משת  אומר  ישמעאל  כל רבי  ונתייחסו 
כל   ונתייחסו  עלו  ומקין  הצדיקים  דורות 
דורות הרשעים, המורדים והפושעים במרדם  
גשמים   לטיפת  צריכין  אנו  אין  והאומרים 

 [. פדר"א פ"כא]
קין -וכן .9 את  ועיברה  הנחש  רוכב  עליה  בא 

ילק"ש,  ואח"כ בעלה אדם ועיברה את הבל ]
 [.בראשית פ"ד
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בדרך  .10 שנתעסקו  ואשתו  אדם  ראה   הנחש 
 [. ב"ר  ספ"יחץ  ונתאוה לה ]אר

עם  .11 שנולדה  יתירה  בתאומה  עיניו  נתן  קין 
 (.שםהבל )

כי  .12 שנאמר  המית  קין  אף  ממית  נחש  מה 
נחש    זה  נחש  צפע.  יצא  נחש  משרש 

צפע אחר  -הקדמוני,  תאמר  ואם  קין. 
שמזוהמת הנחש יצא קין, היאך כתוב והאדם 
ידע את חוה, והלא אינו אלא נחש? יש לומר 

נחש במעי חוה ולא היה כדאי   שהיתה זוהמת
גוף,   בו  היה  שלא  כיוון  לעולם,  קין  להוציא 
הזוהמא  ונתעוררה  אשתו  על  אדם  שבא  עד 

 של נחש באותו זרע 
 
 
בראשית ונעשה גוף לאותו רוח של זוהמא  ] .13

)מד:(/מדרש רות  מפי אליהו הנביא זכור  
 [. לטוב

הוא   .14 כי  ראשונה  מביאה  מתעברת  אשה  אין 
והכנה אונו   שאח"כ    ראשית  הביאות  לכל 

שבא   גדול   אח  לכבד  צריך  קטן  אח  ולכן 
 [.ספר הכוונות/ק"ש/ דרוש ה'מכוחו ]

 [.אסתר רבה/פתיחה י'קין ראש להורגים ] .15
 [. זהר )א,רנז:(נחש אומנותיה קטולא הוא ] .16
העולם  .17 את  להחזיר  שביקש  קין  זה  "ובהו" 

 ([. ב"ר )ב,גלבוהו )ריקנות( ]
ה .18 כל  את  וקלקל  עמד  הקדמוני  עולם  נחש 

 [.תדא"ז ב']
נחש הקדמוני על שאמר לשון הרע על בוראו  .19

תנחומא מצורע ב', תנחומא לפיכך נצטרע ]
 [.בובער ז'

אוצר  שלשה לקו בצרעת: קין, איוב ועוזיהו ] .20
 [. 86,  בית המדרש ו' 225המדרשים עמ' 

 ([. ב"ר )ל,חקין היתה מתוקן לגלות ] .21
קין, כל מקום שהלך הארץ מזדעזעת מתחתיו   .22

 [. ית )ד,טז(/רש"יבראש]
 ([. ב"ר )ל,חנחש היה מתוקן לפורענות ] .23
קין שנתנדה לפני הקב"ה אמר: רבש"ע, כל  .24

סובל   אתה  אי  ולעוני  סובל  אתה  העולם 
 ([. רו"ר )ח,א]

נחש .25 שרש  ]-פרעה  הגהרחיד"א/מדבר  קין 
 [. קדמות/ מערכת פ' אות כ'

חוה   .26 משורש  הוא  רבינו  משה  שהרג  המצרי 
תו לבדו  )=שת(  הוא  כי  לדותיו  וקין 

עד  הכתוב  הגיד  שכבר  ואע"פ  החשובים.. 
תולדותיו   היו  לא  לקין,  רבות  תולדות  עתה 
של אדם, כי אם תולדות חוה  מרוכב הנחש  

סמא"ל   )ב,יב(  ]הוא  שמות  לספר  ובפירושו 
בחיי רבינו  כתב  וכה,  כה  ויפן  הפסוק  -על 

הבל „ גלגול  משה  )כי  משה  היה  ראוי 
ת ימי  "תורת חיים"( משש-והמצרי גלגול קין

את  להרוג  הזה  המעשה  לעשות  בראשית 
של  כוחו  הוא  המצרי  של  כוחו  כי  המצרי, 
קין, שהוא מצד הטומאה. ועל זה אמרו רז"ל 
ומטמאה   נבילה  נכרי  'שחיטת  )יג.([  ]חולין 
קין(   )=של  כוחו  מצד  הטומאה  כי  במשא', 

זה. ומהם    [והבן  ולמך,  עירד  חנוך  והם: 
המלאכים כשמות  "אל",  בשמות  ,  חתומים 

אלה   תולדות  ועל  ומתושאל,  מחויאל  והם: 
של קין אמר הכתוב: 'ויראו בני האלוהים את  
בני  היו  כי  )ו,ב([,  ]להלן  האדם'  בנות 
האלהים לא בני אדם הראשון, ועל זה דרשו 
אדם,  תולדות  ספר  זה  )כד,ו([:  ]ב"ר  רז"ל 
תולדות   הראשונים  ואין  אדם,  תולדות  אלו 

]בניחותא,   אלוהות  הן  ומה  שם  אדם.  עיין 
שנשארו   הכוונה  שמפרש  כהונה",  ב"מתנות 
ואילך.   מאנוש  כן  שאין  מה  אלוקים,  בצלם 

שהכוונה דרכו  פי  על  מפרש  בעלי  -ורבינו 
כוחות חיצוניים לפי שכולם נולדו מקין וקין  
)ספר  נכר  אל  כח  היינו  מסמא"ל,  בא 
ב"ר   הרץ  נפתלי  אלהים"/רבי  "נפתולי 

אלוהות  קראן  לכך  כי  טריווש(  לפי   אליעזר 
אל  מכח  מחוה  שנולד   מקין  נולדו  שכולן 
בסופו   הבהיר"  ב"ספר  שתמצא  נכר...וזה 
נחש   אמר  מרגליות[:  ר"ר  הוצ'  קכט/  ]אות 
אסיתנה  )שמאל(  צפון  מצד  ונשמתה  הואיל 
דבא   משום  בה,  הוה  הסתה  ]ומאי  מהרה 
עליה, והוליד ממנה כיוצא בו )"אור הגנוז"([ 

ספר    רבינו בחיי  בראשית )ה,ב( ד"ה זה]
 [.תולדות אדם

כצלמו .27 בדמותו  כי  -ויולד  לעד,  הזה  הכתוב 
קין לא הולידו אדם ולא היה בדמותו כצלמו,  
שנברא,   מיום  שנה.  ק"ל  האשה  מן  פרישתו 
היה לסיבה, כי הוצרך זמן כזה, עד שיוולדו 
ממנו וממנה הראויים להולדה. ואלו הן רוחין 
שדין ולילין, וכמו שדרשו ]ב"ר )כד,ו([: כל  

האשה,  אות מן  אדם  שפירש  שנה  ק"ל  ן 
האדם  מן  מתחממות  היו  נקבות  רוחות 
מתחממין  היו  זכרים  ורוחות  זכרים  ויולדות 
בנח   מצינו  שכן  נקבות.  ויולדין  האשה  מן 
ג([.  ])שם(  שנה  ת"ק  עד  הוליד  שלא 
שמות  קרא  שישית  רגליו  על  עמד  חמישית 
נזדווגה לו חווה שמינית עלו למטה   שביעית 

אר וירדו  ]שנים  וקין „-תוס'בעה  וחוה  אדם 
פעם   באותו  נולד  לא  הבל  אבל  ותיומתו, 
ושני  ללדת  ותוסף  ד(  )בראשית  כדכתיב 
רבה   בבראשית  דדריש  עמו  נולדו  תיומות 

הבל אחיו  את  )שם(  -ר"ח.  “מדכתיב 
וירדו „ שנים  למטה  עלו  חמישה 

הפרשה„-מהרש"א.“ארבעה סדר  -לפי 
שנטרד   בתר  כתיב  חוה'  את  ידע  'והאדם 

אב ידע', מג"ע  'והאדם  מדכתיב  דרשו  ל 
אדם   וידע  כתב  ולא  לפועל  השם  שהקדים 

בחומש רש"י  שכ'  נצטווה “כמו  תשיעית   ].
שתים   נידון   עשר  אחד  סרח  ...עשירית 

 ([. סנהדרין )לח:]“עשרה נטרד והלך לו
ושוח"ט   .28 פ"מו  רבה  ופסיקתא  פ"כט  בויק"ר 

ושם:   בשנוי,  ח'  שמיני  ובתנחומא  צב  סי' 
ב עלה  ראשונה  נמלך 'שעה  מחשבה...בשניה 

עפרו...רביעית   כנס  במה"ש...שלישית 
גבלו...בחמישית רקמו בששית העמידו  גולם  
הכניסו   ובשמינית  נשמה  בו  נפח  ובשביעית 

ע"ש   לג"ע'. אחר  באופן  הוא  פ"א  ואדר"נ 
צבר  ,בראשונה  איתא  ג'  פקודי  בתנחומא 
שם   חשב  לא  ]ואינך  גבלו'  ובשניה  עפרו 

בתנחומא/ שמיני.  כלל[  ומשונה ממה שאמר  
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ובכל הנ"ל לא חשיב לידת קין והבל ביום זה 
ומשמע דסבירא ליה כפשטיה דקרא, דהאדם 
הוא   פ"יא  ובפדר"א  החטא  אחר  הוא  ידע 
נצטווה   בשמינית  דהתם  רק  כבגמרא 
שאמר   ממה  הפך  למטה,  עלו  ובתשיעית 

 ([.יפ"ע )שםבגמרא ]
 

 מהות הזוהמא                     
ישן השמיע .1 זוהמא שהטיל  מספר   נו שאותה 

הרשעים....כי  להוליד  סיבה  היה  בחוה  נחש 
בשת הוא אומר 'כי שת לי אלוהים זרע אחר  
מה   כדמותו'  בצלמו  'ויולד  וכתיב  הבל'  תחת 
סוד  והוא  וקין  בהבל  כן  שאין 

יעו'  ] עד  ד"ה  )קמו:(  מהרש"א/שבת 
 [. מו"נ )ב,ל(

השורש    .2 מטבע  רושם  בו  שנשאר  משום 
בעבד תאמן  אל  יעב"ץ/ברכות  ]  כמ"ש 

 [.  )ח:( 
אדה"ר   .3 טיפת  שהיא  יראה  כי  עשו,  מהות 

הנחש   הוא  עשו  תקח  ואם  הנחש  שלקח 
ינח"ש   נח"ש  בקליפה  יותר  ותטמע  העיקרי 

ויחי ] פ'  אנך/ח"א/  הגהרחיד"א/חומת 
 [. )ז(

גלגול   .4 היתה  כי  הזוהמא,  בה  היתה  דינה 
אמתלאי )בת כרנבו( שתרח בא עליה בנדתה 

על דינה  ונשארה  ושכם שאב ממנה  בביאתו  
 [. שם( וישלח )ז(נקיה ])

ואפשר לומר עוד, דשאני  נשים שהם משכן   .5
הסטרא אחרא כמו שפירש מורנו הרב חיים  
ויטל זלה"ה  דמעת שהטיל נחש זוהמא בחוה  
דמיה.   מקור  וזהו  בנשים  הזוהמא  נשארת  
ואינן   לסט"א  משכן  נעשו  הנשים  א"כ 
בפני  השורה  בשכינה,  להסתכל  כדאיות 

משכן  אלישע היו  שזקנות  דגם  נאמר  ואולי   .
כן  שאין  מה  חילוק.  אין  זה  ולענין  לסט"א, 
הזכרים שלא היה בהם זוהמא כי אם בערלה  
נמי   ערלתו...אי  בשר  נימול  הח'  וביום 
ומה   מצוות,  ומקיימי  תורה  לומדי  האנשים 

והמצוות   התורה  וזכות  הנשים  כן  שאין 
[ עליהם  הגינו  שמקיימים  הרב  תדירות 

 [. "דבש לפי", מע' ק כד ע' קול החיד"א,
גלגול -ולכן מת בנה הראשון )=של בת שבע .6

הנחש   מזוהמת  היה  כי  ]הרב  חוה( 
ד"ה    סוף  דוד"/עמ' שכה  החיד"א/"ראש 

 [.ומעתה
 

 הגויים לא פסקה  זוהמתן ונקראים על                       
 שם הנחש                         

1. [ הנחש  מעור  נמשך  האדם  אשית  "רבשר 
 [. חכמה"/שער הקדושה"/פ"ט 

ודם   .2 ובשר  עור  שממנו   אודם  מזרעת  אמו 
 [.  ]נדה )לא.(ושערות ושחור שבעין 

'וברך את לחמך...והסירותי מחלה מקרבך...'  .3
דמזוני   בשלח,  פ'  בזהר  שאמר  מה  ע"פ 
כי   אדם,  דשאר  כמזוני  אינו  חכם,  דתלמיד 
עילאי  מאתר  לגוף  ולא  לנשמה  מזון  הוא 

"ברכה דתלמידי  דאיקרי  הטעם  ומזה    ."
שהמזון  חכמים מפני  תמיד,  בגופייהו  חלשי 

לגוף   הולך  בתרא"/מס'  אינו  ]"מהדורא 
 [. עירובין )סה.(

נחש   .4 נעשה  שנים  ז'  לאחר  אדם  של  ושדרו 
 ([.ב"ק )טז.והני מילי דלא כרע במודים ]

שנים  .5 לשבע  אחת  )עורו(  מפשיט  נחש  
 [.10פדר"א פ"יד, אוצהמ"ד ]

מרחם .6 רשעים  חמת  זרו  כדמות  למו  ...חמת 
[ )נח,דנחש  אתעבידו   ה(-תהלים  תרגום:   .]

כגון  להון  מען...ארסא  מן  רשיעיא  נוכראין 
דמטמטם   חרשא  חורמנא  היך  דחויא  ארסא 

ממעי אמם הם נעשים זרים  „-רש"יאודניה ]
להקב"ה כדרך שעשה עשו 'ויתרוצצו הבנים  

למו חמת  כה(.  )בראשית  יש  -בקרבה'  ארס 
 .[.“ריות כדמות ארס נחשלהם להרוג את הב

שהטיל   .7 זוהמא  שאותה  השמיענו  ישן  מספר 
הרשעים   להוליד  הסבה  היה  בחוה  הנחש 

 ([. מהרש"א/שבת )קמו.]
מאן דשכיב בבת אל נכר דאעיל ברית קודש   .8

 [. זהר/פרשת שמותואתקיימא ברשו אחרא ]
נח  .9 של  אשתו  קין  תובל  אחות  שנעמה  י"א 

בעול מעט  זכר  לקין  נשאר  כן  ם היתה...אם 
 ([. רמב"ן/בראשית )ד,יז]

היתה   .10 נח  של  אשתו  קין  תובל  אחות  נעמה 
 [ השרת  מלאכי  בה  )כב,ד(, וטעו  ב"ר 

)בובער(/  תנחומא  )ד,כב(,  פס"ז/בראשית 
 [. חוקת/הוספה א'

ממנה   .11 ויצאו  מעלה  מלאכי  בה  וטעו  נעמה 
ומודיעים   באוויר  תלויים  והם  ושדים  רוחין 
 דברים לבני אדם ומדור נעמה עד היום הוא
מתחממת   והיא  בלילה  ויוצאת  הגדול  בים 
מבני אדם בחלום ונדבקת בהם ומתוך אותה  
רוחות   ומוציאה  מבנ"א  מתעברת   התאווה 
בלילה אצל הנשים להוליד  לעולם...נמצאים 

רוחין   כן  גם  ספירים"/דף מהם  ]"מעולפת 
אפשטיין/   לוין  אלגזי/הוצ'  יט/רבי שלמה 

 [. ירושלים תשט"ו
הוות,   .12 בה  נעמה אמא דשדין  טעו  ועזאל  עזא 

 ([. זהר )א,נה.]
בכלל   .13 שהוא  מחוי  שנבעלה  רנ"א  דינה: 

[ הערל  מן  לפרוש  ב"ר  כנענים...קשה 
 ([.)פ,יא

ונשכו הנחש'   .14 ידו על הקיר  'ובא הבית וסמך 
בארץ   לביתו  יעקב  וכשבא  )ה,יט([  ]עמוס 
ואיזה  הנחש,  נשכו  כנען  שבארץ  אחוזתו 

]פדר החוי  חמור  בן  שכם  פ"לח,  נחש  "א 
 [. )י,ח( קוה"ר 

גלגול  .15 היתה  כי  הזוהמה  בה  היתה  דינה 
עליה  בא  שתרח  כרנבו(  )=בת  אמתלאי 
דינה  על  בביאתו  ממנה   שאב  ושכם  בנדתה 

נקיה   ]הגהרחיד"א/חומת ונשארה 
 ([. אנך/ח"א /בראשית/וישלח )ז

אדה"ר   .16 טיפת  שהיא  יראה  כי  עשו,  מהות 
הוא   עשו  )=דינה(  תקח  ואם  הנחש  שלקח 

יותר ותטמע  העיקרי  נח"ש   הנחש  בקליפה 
[ פ'  ינח"ש  אנך/ח"א/  הגהרחיד"א/חומת 
 [. ויחי )ז(

]"מדבר קדמות"/מע' פרעה שרש נחש קין   .17
 [.פ' אות כ'
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מאי   .18 יעל(  את  סיסרא  )=בבעילת  הכא  אלא 
דאמר רבי   זוהמא  בה  דקא שדי  איכא?  רעה 
חוה...  על  נחש  שבא  בשעה  יוחנן 

נברא „-מהרש"א] האדם  כי  מבואר,  הוא 
נשמתו אלוקים,  גופו    בצלם  גם  מעליונים, 

מקום המזבח, שמשם משתיתו  -ממקום טהור
הוא   כן  בתחתונים,  יחיד  ושהוא  עולם,  של 
וכשבא   יחידי.  נברא  כן  שעל  בעליונים,   
מעץ  שאכלו  חטא  ידי  על  חוה,  על  נחש 
אדם  את  'אטעה  הנחש  שאמר  כמו  הדעת, 
שיאכל וימות ואשא את חוה' ובזה הטיל בה  

שאר הנבראים,  זוהמא, שיהא גם האדם ככל  
שבאו   עד  הטומאה,  מצד  בו  דבק  להיות 
וחזרו   זוהמתן  סיני, שאז פסקה  ישראל להר 
'אני   שאמר  כמו  אלוקים,  בצלם  להיות 

 [. יבמות )קג:(אמרתי אלקים אתם'...וק"ל ]
)"שיטה   .19 מזהמין  אין  דאמר  דמאן  אליבא 

הכותי[,  -מקובצת" אחר  הולד  הולך  שאין 
דשד מאן  היינו  מזהמין,  דאמר  ליה  ומאן  י 

ליה  דקרי  בקונטרס,  כדפירש  עכו"ם,  בתר 
הם,   מזוהמין  דעכו"ם  משום  "מזהמין", 
כדאמרן ]שבת )קמו.([ 'בשעה שבא נחש על  
העכו"ם  מן  זוהמא  פסקה  ולא  חוה...', 

 [.  בכורות )מז.( תד"ה ולא תימא]
בהמן   .20 נתלבש  דוד"/הרב  ס"מ  ]"אהבת 

 [.  החיד"א דף יג ע"פ גורי האריז"ל
21. ( עליהן  ישראל חביבה  בהמתן של  =הגויים( 

הגויים(...אני ראיתי  מנשותיהן  )=של  יותר 
א שלקח  שהובא    וז גוי  כמו  לחכמה,  )הרומז 

א 'הרואה  )נז.(  ברכות  בחלום    וז במסכת 
יצפה לחכמה'[ מן השוק רבעה חנקה וצלאה 

 ([.]ע"ז )כב:
קין,   .22 יצא  בחוה  שהטיל  הנחש  מזוהמת  כי 

וז ה שהרג הבל,  שהיה בכור אדם הראשון, 
"בשגם", הוא משה. ולכן משה לכסות ערות  
'ובני   בו  שכתוב  לאשה,  יתרו  בת  לקח  אביו 
שנפרד  "קני",  נקרא  ולמה  משה',  חותן  קני 
ערב   להחזיר  עליהם  לכסות  רצה  וגם  מקין. 

הקב"ה לו  ואמר  בתשובה.  לקבלם  לא   -רב 
לו   אמר  ועליהם  רע  גזע  שהם  תקבלם, 

גזע     אמחנוהקב"ה   שהם  לפי  מספרי, 
עמלק'  עמלק. זכר  את  ]"מעולפת  ..'תמחה 

יד אות  שם,  לגר ספירים",  להעתיק   **  .]
 וגיורת 

הם .23 רב  ערב  מיני  גיבורים,  -ה'  עמלקים, 
רפאים, נפילים, ענקים, בלעם ובלק הם מצד  
ונשאר  בלק  מן  ב"ק  בלעם,  מן  טו"ט  עמלק 

 ([. ])שם( )לג:בל"ל כי שם בללה 
 

 מישראל הזוהמה פסקה                 
מ .1 עמדו  מפני  שלא  מזוהמין  כוכבים  עובדי  ה 

חוה  על  נחש  שבא  שבשעה  סיני,  הר  על 
הטיל בה זוהמא. ישראל שעמדו על הר סיני 

[ זוהמתן  מזלייהופסקה  ד"ה  -רש"י 
נתקדשו  „ סיני    וכל שעמדו על הר  ..בסיני 

עורים  ואף  מום  מכל  ונתרפאו  ונטהרו 
בספרי כדתניא  בישראל  שהיו  .[ “ופסחים 

שלא כוכבים  לא    עובדי  סיני  הר  על  עמדו 

זוהמתן...ופליגא ] הוא דאמרן  „-רש"י פסקה 
.[ דר' אבא בר  “לא פסקה זוהמא עד הר סיני

שלשה   עד  כהנא  בר  אבא  ר'  דאמר  כהנא, 
אברהם   מאבותינו  זוהמא  פסקה  לא  דורות 
עשו  את  הוליד  יצחק  ישמעאל,  את  הוליד 
יעקב הוליד י"ב שבטים, שלא היה בהם שום  

)קמה: ]שבת  )קג:(,  ק-דופי  יבמות  מו.(, 
סיני,  להר  ישראל  שבאו  )ס:([...עד  סוטה 
בצלם  להיות  וחזרו  זוהמתן  פסקה  שאז 
אלוקים   אמרתי  'אני  שנאמר  כמו  אלוקים 

 ([. מהרש"א/יבמות )קג:אתם' ]
כוכבים   .2 העובדי  ואין  אדם  קרויים  אתם 

 [.יבמות )סא.(קרויין אדם ]
נחש נעשה המלאך ובלעו )=למשה( מראשו   .3

יריכי המילה ועד  שבשביל  ציפורה  הבינה  ו. 
מן  נתרשל  רבינו  ח"ו שמשה  יוסי  א"ר  הוא 
סכנה   ואצא  אמול  אמר  כך  אלא  המילה 
היא...אמול ואשהה שלשה ימים הקב"ה אמר 
לי לך שוב מצרים, אלא מפני מה נענש משה 
אומר   תחילה...רשב"ג  במלון  שנתעסק  מפני 

)נ"א שטן  ביקש  רבינו  למשה  אותו  -לא 
להרוג   ]המלאך(  תינוק  לאותו  נדרים  אלא 

 [. לב:(-)לא:
ה'   .4 הזהר"/תיקון   ]"תיקוני  ז"ל  ורבותינו 

קמב[ אמרו שאל משה לעגל מי עשאו והשיב  
שקודם שעבדו  רב עשאוהו...ונראה  ערב  כי 
עבודה זרה פסקה זוהמתן כמאמרם ז"ל ]ע"ז  
)כב:([ ולזה עשה ה' להם משפט כתוב חרות  

הלוחות המוות -על  ממלאך  חירות 
זו  ]תנח מיתה  כלום  כי  טז'[  תשא   ומא/'כי 

פסקה   כבר  אלו  הזוהמא  הפרדת  לצד  למה, 
זוהמתן, ולזה כשעשו את העגל, הרי  זוהמת  
למלאך  צריכין  ומעתה  בהם,  דבקה  החטא 
המות, הגם שלא חזרה הזוהמא ממש על ידי  
העגל לכמות שהיתה לפני קבלת התורה, אף  
עוד   להם  לזה  דין  אין  כי  שברם,  כן  פי  על 

ומשעבוד   שי המוות  ממלאך  חורין  בני  היו 
)לב,יט( מלכויות   /שמות  עה"ת  ]אוה"ח 
 [. ד"ה ויחר

 
 גר וגיורת 

לא   .1 סיני  הר  על  עמדו  שלא  כוכבים  עובדי 
פסקה זוהמתן אמר ליה רב אחא בריה דרבא  
לא  דאינהו  אע"ג  א"ל  מאי  גרים   אשי  לרב 

בסיני...וכל שעמדו  „-רש"יהוו מזלייהו הוו ]
נת סיני  הר  ונטהרו...על  דכתיב “קדשו   ].

עומד   עמנו  פה  ישנו  אשר  'את  כט(  )דברים 
פה'   איננו  אשר  ואת  אלהינו  ה'  לפני  היום 

 [. שבת )קמו.(]
לא  .2 דגופן  אע"ג  למימר  איכא  ישראל  לגבי 

הוו   החיים  בצרור  הצרורות  נשמותיהן  הוו, 
דמזלן  אלא  הכי  למימר  שייך  לא  גרים  אבל 

 ([.  מהרש"א )שםהווה וק"ל ]
וד הדבר וסודו הוא ע"פ דבריהם ז"ל  אכן יס .3

ע"ג(וקונטרס  )נג  חדש"/בלק  "זוהר  ]עיין 
נר"ן )בשערי זוהר לב"ר יד( פרק נפש הגר 

כמה  -כג נשבו  אדה"ר  שבחטא  שאמרו  כד[ 
הגרים   נשמות  והם  ס"א  ביד  יקרות  נשמות 
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באים   עולם  גדולי  וכמה  כמה  ולמד  וצא 
מהאומות, ורות המואביה תוכיח, וכמה גדולי  

]מס' סנהדרין )צו:([ שמעיה ואבטליון   עולם
לך  אגלה  עוד  רבות.  וכאלה  הגר  ואונקלוס 
סוד אחד, נמצא נשמה טהורה דבוקה בנשמה 
הטמאה  להטות  בטהורה  כוח  ואין  טמאה 
וצא   דרור,  עת  עד  שם  מונחת  והיא  להיטיב 
תרדיון   בן  חנינא  רבי  מנשמת  כיו"ב  ולמד 
כרמוז   חמור,  בן  בשכם  דבוקה  שהיתה 

ר  )לד,כא([,  בתיבת  ]בראשית  ידים  חב"ת 
בסדר  ]עיין  המקובלים  בדברי  כאמור 
לאברהם"   "חסד  מספר  בערכו  הדורות 
ב"ליקוטי   ועיין  אזולאי  מהגר"א 
רבינו/בראשית   ובדברי  תורה"/וישלח 
עשתה  לא  הלזו  שהנפש  ומצינו  )מט,ט([ 
מפעל טוב בשכם ויצתה כשדבק בדינה מצא  

פשו הנפש מינה ונדבקה בו כאומרו ותדבק נ 
ויש  זה.  בדינה ]שם )לד,ג([ ושמור לך כלל 
הקליפה, שבמקום שכונתה   בין  קדושה  נפש 
תטה לב השוכנת בתוכו להיטיב, ויגרשו חלק 
והם הגרים המתגיירים מן  ימתקוהו  או  הרע 
ונעמה  המואביה  רות  מעצמן  האומות 
)עז.(,  יבמות  במס'  רש"י  ]כדברי  העמונית 
שלמה  בן  רחבעם  של  אימו  היתה    שהיא 
שמעצמם   גרים  בעיננו  שראינו  וכמו  המלך[ 

[ ומתגיירים.  עה"ת/דברים באים  אוה"ח 
 [.  )כא,יא( ד"ה אכן

גיורתא .4 תנסבו  לא  דאמרי  לומר  -ואיכא  יש 
כמו  לפרוש  קשה  לערל  שהנבעלת  משום 
אפילו   ואם  )פ,יא([.  ]ב"ר  ז"ל  שאמרו 
אל  )קיב.([  ]פסחים  הזהירו  בישראלית 
תבשל חברך...אל  ששתה  בכוס   תשתה 

כל   שאין  מטעם  חבירך,  שבישל  בקדירה 
אינו  שבודאי  שבערל  כ"ש  שוות,  האצבעות 
בספר   עליונה"  ב"בריכה  מ"ש  )עי'  שווה, 
"מגדל עוז"[ ועוד שרגילה אצלו בימי נדתה,  
בקב   אשה  ורוצה  ליה,  פריצא  לה  שכיח 
אין   זה  ולפי  )סב.:([,  ותיפלות...]כתובות 
האזהרה אלא בנשואה )שטעמה טעם ביאה(. 

רק    או אפילו  זכר  משכב  שיודעת  במי  שמא 
מספק, אבל קטנה שלא באה לידי מדה זו, לא  
לומר   שייך  ואולי  טעמא.  האי  בה  שייך  
מטבע  רושם  בו  שנשאר  הזרע  משום  הטעם 
]ירושלמי/הוריות   שמובא  וכמו  השורש, 
ואמרו   דורות,  ט"ו  בעבד  תאמן  אל  )ג,ה([ 
לא  דרי,  עשרה  עד  גיורא  )צד.([,  ]סנהדרין 

יקשה    תבזי הטעמים  באפיה.ולשני  ארמאה 
טורנסרופוס,   של  ואשתו  ורות  הזונה  מרחב 
ראיה   מביאים  שאין  אלא  ודכוותייהו, 
מנביאים וחכמים שנשתמשו ברוה"ק, והושע  
הוריות  ובשלהי  זנונים,  אשת  לקחת  נצטווה 
לישא  רצין  הכל  מקום  מכל  אמרו  )יג.( 
בס"ד   שם  שכתבנו  מה  גיורת...עיין 

סופרים  ]וב"מטפחת  ס"מה  ח"ב  ר"י  "/ 
 [.מעמדין על מס' ברכות  )ח:(

יתרו  .5 בת  לקח  אביו  ערות  לכסות  משה 
משה',   חותן  קני  'ובני  בו  שכתוב  לאשה, 
רצה   וגם  מקין.  שנפרד  "קני",  נקרא  ולמה 

לקבלם   רב  ערב  להחזיר  עליהם  לכסות 
הקב"ה לו  ואמר  תקבלם,   -בתשובה.  לא 

 אמחנושהם גזע רע ועליהם אמר לו הקב"ה  
י, לפי שהם גזע עמלק...'תמחה את זכר מספר

 [. ]"מעולפת ספירים", שם, אות ידעמלק' 
יהודי   .6 בילד  ומכניס  טועה  המלאך  לפעמים 

ולפעמים   ישתמד  לבסוף  והוא  גוי  של  נפש 
והא   בגוי  יהודי  של  נשמה  ומכניס  טועה 

שו"ת בעלי התוס'/נספח א'  לבסוף יתגייר ]
 [. /ד"ה מורי וחמי19סעיף 

אומר בת גר זכר כבת חלל   תניא רבי יהודה .7
כשרה  מטפה  שבא  חלל  מה  נותן  והדין  זכר 
דין   אינו  פסולה  מטפה  שבא  גר  פסולה  בתו 
שבתו פסולה מה לחלל שכן יצירתו בעבירה  
יצירתו  שאין  יוכיח  באלמנה  גדול  כהן 
גדול באלמנה   בעבירה בתו פסולה מה לכהן 
שכן ביאתו בעבירה חלל יוכיח וחזר הדין לא  

כראי  זה  שאינן   ראי  שבהן  השוה  הצד  זה 
שאינו   הגר  את  אביא  אני  אף  הקהל  ברוב 
השוה   להצד  מה  פסולה  ובתו  הקהל  ברוב 
שבהן שכן יש בהם צד עבירה לא תימא כהן 
גדול באלמנה יוכיח אלא אימא מצרי ראשון 
יוכיח מה למצרי ראשון שכן אינו ראוי לבא  
בקהל חלל יוכיח וחזר הדין לא ראי זה כראי  

וה שבהן שאינן ברוב קהל ובתו זה הצד הש
ברוב   שאינו  הגר  את  אביא  אני  אף  פסולה 
קהל ובתו פסולה מה להצד השוה שבהן שכן  
פוסל   נמי  גר  יהודה  ורבי  בביאתם  פוסלים 
ומייתי לה במה הצד מהאי דינא: ר'   בביאתו 
אליעזר בן יעקב אומר גר: תניא רבי שמעון  
בן יוחי אומר גיורת פחותה מבת שלש שנים 

הטף  וי וכל  שנאמר  לכהונה  כשרה  אחד  ום 
עמהם   היה  פינחס  והלא  לכם  החיו  בנשים 
וכולן  ולשפחות  לעבדים  לכם  החיו  ורבנן 
יקחו   לא  וגרושה  אלמנה  דרשו  אחד  מקרא 
להם לנשים כי אם בתולות מזרע בית ישראל  
מישראל   זרע  כל  דאית  עד  סבר  יהודה  רבי 
ואפילו   מזרע  סבר  יעקב  בן  אליעזר  רבי 

רבי יוסי סבר מי שנזרעו בישראל   מקצת זרע
יוחי סבר מי שנזרעו בתוליה  בן  רבי שמעון 
נחמן לרבא האי קרא  בישראל אמר ליה רב 
אמר   הדיוט  בכהן  וסיפא  גדול  בכהן  רישא 
ליה אין וכתב קרא הכי אמר ליה אין דכתיב 
ונר אלהים טרם יכבה ושמואל שוכב בהיכל 
בית   ישיבה בעזרה אלא למלכי  אין  והלא  ה' 
דוד בלבד אלא נר אלהים טרם יכבה בהיכל 
אשר   והאלמנה  במקומו  שוכב  ושמואל  ה' 
מישראל  אין  מכהן  יקחו  מכהן  אלמנה  תהיה 
לא הכי קאמר מכהן יקחו משאר כהנים יקחו 
תניא נמי הכי מכהן יקחו משאר כהנים יקחו 
יקחו  מן המשיאים לכהונה  יהודה אומר  רבי 

כ זכר  גר  בת  דאמר  לטעמיה  יהודה  בת  רבי 
נושא   אתה  בתו  נושא  שאתה  כל  זכר  חלל 
אתה  אי  בתו  נושא  אתה  שאי  וכל  אלמנתו 
שנשא   גר  אף  אומר  יוסי  ר'  אלמנתו:  נושא 
גיורת: אמר רב המנונא משמיה דעולא הלכה  
הלכה  חנה  בר  בר  רבה  אמר  וכן  יוסי  כרבי 
נהגו  המקדש  בית  שחרב  ומיום  יוסי  כרבי 
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קב  כהנים סילסול בעצמן כרבי אליעזר בן יע
אמר רב נחמן אמר לי הונא בא לימלך מורים  
יעקב נשא אין מוציאים   בן  לו כרבי אליעזר 

[ יוסי  כרבי  ממנו  )עז:(אותה  -קידושין 
 [.  )עח:(

היו לו בנים בגיותו ונתגייר הוא והם  -הלכה ו .8
הרי זה קיים מצוה זו היו לו בנים והוא עבד 
פריה   מצות  קיים  לא  והם  הוא  ונשתחרר 

שיולי עד  שהעבד  ורביה  שנשתחרר  אחר  ד 
 אין לו יחוס: 

טו בעלי  -הלכה  ואמרה  לב"ד  שבאה  האשה 
שמוש  הארץ  כל  כדרך  לשמש  יכול  אינו 
הדיינין  יעשו  כחץ  יורה  שאינו  או  שמוליד 
עם   שתנהגי  ליך  ראוי  לה  ואומרים  פשרה 
תולידי   ולא  שנים  עשר  שתשהי  עד  בעליך 
ואין  זה  בדבר  עמה  ומגלגלין  תתבעי  ואח"כ 

לישב ולא דנין אותה דין מורדת    כופין אותה
פשרה  שיעשו  עד  זה  בדבר  מאריכין  אלא 

הלכות /החזקה"/נשים רמב"ם/"יד  ]
 .  אישות/ פרק טו/הלכות ו,טו[

דאמר מר אין לך שר ונגיד שלא בא על רחב   .8
כשיצאו  היתה  שנים  י'  בת  אמרו  הזונה. 
שהיו  שנה  מ'  כל  וזנתה  ממצרים  ישראל 

נ' שנה נת גיירה אמרה   ישראל במדבר. אחר 
ופשתים   חלון  חבל  בשכר  לי  מחול  יהא 

בג'  -רש"י] רבש"ע  הכי:  תניא  במכילתא 
ופשתים   בחבל  לי  ימחל  בג'  חטאתי  דברים 
בחבלים   אליה  עולין  מנאפים  שהיו  וחלון 
דרך החלון  ויורדים וגם טמנתם בפשתי העץ 
להציל  זכתה  עצמן  דברים  שלשה  ובאותן 

 . קטז:([-]זבחים )קטז..[ “השלוחים
 
 
 
 

 תכונות שנשארו בנחש כיום גם לאחר          
 הקללה                          

1. [ קטן  מתקנא...בנחש  אדם  אין  פסחים בג' 
 . )קיג.([

 נוקם ונוטר כנחש ]שבת )סג.(, יומא )כג.([. .2
3.  [ שנים  לשבע  מעוברת  )ח.(, נחש  בכורות 

)ג,יד(,   פס"ז/בראשית  )כ,ז(,  ב"ר 
 . [10אוצהמ"ד 

לא .4 אדם  של  נחש שדרו  נעשה   שנים  ז'  חר 
 .ב"ק )טז.([והני מילי דלא כרע במודים ]

 (. שםנחש מועד לעולם ) .5
נשיכתו   .6 אחרי  תמיד.  עצב  הוא  ישותו  בשל 

רק  כי  להורגו,  וקשה  לגופו  ראשו  מכניס 
סרה   מוסיף  בגופו  יכוהו  ואם  נהרג,  בראשו 
כוחו   בזנבו  וגם  ותאוותו  יצרו  ע"פ  ונושך 

 ([.  זהר ח"ב/)רסח,בגדול ]
ד"ה עכנארש .7 ד"ה דהדרא  “נחש „-"י  . רש"י 

פיה„-ליה אצל  ב"מ ]  “הקיפה...וזנבה 
 [. )פד:(

זנבו לתוך אזנו כדי שלא   .8 זה משים  מה נחש 
 ([. פס"ז/שמות )ד,גישמע לקול מלחשים ]

חויא כד איהו כפיף רישא לעפרא סליק זנבא  .9
זהר שליט ומחי לכל אינון דאשתכחו קמיה ]

 ([ )ג,קיט:
 ([. )ט,בשמו"ר מה נחש מעוקם ] .10
המים   .11 מנחש  יותר  גדול  כוחו  ביבשה  הגדל 

 . ])שם( )לה,ב([
דג,   .12 גבורה  מוסיפין  זמן שמזקינין  כל  שלשה 

 ([. שבת )עז:נחש וחזיר ]
נחש סלעין )=חברבורות( דביה צרעין אינון   .13

 [. שמו"ר )ז,יז(, פס"ז ריש מצורע]
איל   .14 קרן  מביאין  נחשים,  בו  שיש  בית 

 ([. ,יד]מ"ת )כבומעשנין ומיד הנחש בורח 
ומצא   .15 לבית  ההר  מן  שירד  בנחש  מעשה 

ב"ר  -קערה של שום ]נחש להוט אחר השום
)ד,א([ ואכלה והקיא בתוכה את ארסו. ראה 
נחש שבבית ומילא אותה עפר ]ב"ר )נד,א([,  
לב   הבית  אנשי  לב  שמו  שלא  שראה  וכיוון 
"זרק  סכנה  זה  למאכל  ייחסו  ולא  למעשיו 

אי דרכי  ה'  'ברצות  כי  לגווה",  גם  גרמה  ש 
טז,ז([  ]משלי  אתו'   ישלים  )=נחש(  אויביו 

 ([.  פסיקתא דר"נ )שם]
טוב שבנחשים רצוץ את -'הוא ישופך ראש'   .16

 [[.מס' סופרים פ"טומוחו ]
ארסו מחלחל אף לאחר  -נחש נאסר בשבועה .17

 ([. ב"ר )צח,יטמיתה ]
ואינו  .18 ברגלו  קטנה  חבורה  שנושך  נחש 

עד   ונופח  מבצבץ  הוא  ופתאום  מרגיש 
 ([.מו"ר )לא,ושקדקודו ]

אחרי   .19 רץ  היה  רגלים,  לו  היו  אלמלא  נחש, 
 ([.מ"ת )נה,דהסוס והורגו ]

כי  .20 דע  לשונו  וזה  כ"י  קדמון  בספר  מצאתי 
חציו   וחמור,  שור  היה  ישראל  שעשו  העגל 
 שור וחציו חמור, ואז  שלט בהם נח"ש ר"ת  

 
 
 
 

הדין...ואמרו  כחות  וחמור שהם   שור  נח"ש 
א תחרוש בשור  בזהר  פ' בשלח על הפסוק 'ל

נפיק כלב   יחדיו', מבין סטרין דלהון  ובחמור 
אותיות  כי  פירוש,  מכלהו.  חציפא  והוא 

כלב גימטרי"א  וחמור,  שור  של  . “אמצעיות 
 [. הרהחיד"א, "אהבת דוד"  )לד.(]

יבמות(...ויצא  .21 בירושלמי בפרק החולץ )מס' 
ממאה   פלשתים  ממערכות  הבינים  איש 

ער מאה  בה  שהערו  פלשתים,  לות  ערלות 
עד  פליגין,  ולא  מתניא  רבי  אמר  פלשתים. 
שלא נסרחה הזרע האשה מתעברת משני בני  
האשה   אין  הזרע  ומשנסרח  כאחת  אדם 
משמע   כאחת.  אדם  בני  משני  מתעברת 
מכולן  שהרי  אבותיו,  היו  מאה  שכולן 
שפירש   רש"י  כפירוש  ולא  אמו.  נתעברה 
ופירש   אביו.  מהן  שאחד  נגאי",  "וחד 

שבאו עליה מאה אנשים נגאי כלב  -ה"ערוך"
ובאגדה   רבה  בויקרא  מפרש  וכן  אחד  וכלב 

הלילה -דשמואל אותה  יצחק  ר'  אמר 
גייס   בה  נתערבו  מחמותה  ערפה  שפירשה 
מדבר   'והוא  דכתיב  הדא  אדם,  בני  מאה  של 
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פלשתים',  הבינים...מערכות  איש  והנה  עמם 
רבי   פלשתים  ערלות  ממאה  כתיב,  ממערות 

שנא אחד,  כלב  אף  אמר  'ויאמר  תנחומא  מר 
התם  ותני  אנכי....',  הכלב  דוד  אל  הפלשתי 
רבי   בן  ברכיה  ר'  אמר  יום  ארבעים  ויתיצב 
יצחק בשכר ארבעים פסיעות שהלכה ערפה  

[ יום  ארבעים  לבנה  נתלה  חמותה  סוטה עם 
 [. )מב:( תד"ה מאה 

 **** גם בזנותה הראשון וממי מתעברת 
הוא   .22 כי  ראשונה  מביאה  מתעברת  אשה  אין 

ו אונו  שאח"כ ראשית  הביאות  לכל  הכנה 
שבא   גדול   אח  לכבד  צריך  קטן  אח  ולכן 

 [. הכוונות/ק"ש/ דרוש ה' ספרמכוחו ]
שנוצר  .23 אוני',  וראשית  'כחי  באומרו  רמז  גם 

מטיפה ראשונה שיצאה מיעקב )רש"י(, ומזה 
אתה למד כי לא בעל על הבתולים, שא"כ לא 
היתה מתעברת מביאה ראשונה, אלא הוציא 

כדי שלא תפסד הטיפה, הא   בתולים באצבע,
למדת כי גם בשעת מעשה לא הגביר התאווה  
קדושה   דבר  לתכלית  היה  ומעשהו  הגופיית 

 ([. ]אוה"ח עה"ת/בראשית )מט,ג
חשוד   .24 הזה  העבד  בנו,  ליצחק  אברהם  אמר 

אלא   בצנור,  נגע  שמא  העברות...ראה  על 
בתוליה  את  והוצא  האהלה  הנערה  את  הבא 

טהורה  בבתוליה, אם  לך    באצבע,  היא  הרי 
את  להוציא  נוהגין  היו  הגבורה...וכך  מפי 
ספק   לידי  יבואו   שלא   באצבע,  הבתולים 

 [. פדר"א פ"טו]
יכל   עינוגלגל   .25 ולכן  אדם  כשל  הנחש  של 

בראיה,  לה  דומה  כי  חוה,  את  להסית 
[ ניסת    אדם  )כד:(,  שבראיה  )כג.(,  נדה 

 [. שמו"ר )כט,ט(
דול מדרש הגועיניו מאירות כאבנים טובות ]  .26

 [.)שם(, ועי', ב"ר )כו,יב( לדעת ר"א
שנתן   .27 הקדמוני  ראוי   עיניונחש  שאינו  במה 

שבידו   ומה  לו,  נתנו  לא  שביקש  מה  לו 
ממנו   בראשית  נטלוהו  פס"ז  )ט:(,  ]סוטה 

 . )ג,יד([
רמ"ח איברים יש באדם וכולם אינן הולכים  .28

[ העינים  אחר  אלא  שהש"ר וחוזרים 
 ([.)א,טו

יש במדבר, שאחד מב  .29 פורח  נחשים  בעוף  יט 
 ([.פס"ז חקת )כא,ווהעוף נשרף ]

גופו.   .30 ואח"כ  תחלה  ראשו  זוקף  כשמתרומם 
על   נופל  אח"כ  ורק  בכפיפה  הלוכו  תחילת 

 [.ויקרא )יא,מב(, רש"ימעיו ]
31. [ כחויא  בארץ  טועמין  שהיו  שבת  חוי 

 [. )פה:(
דעתו  .32 אין  עולם  מעדני  כל  אוכל  אפילו  נחש 

(,  יומא )עה.מיושבת עליו עד שיאכל עפר ]
 [. במ"ר )יט,יב(

נחש אפילו אוכל כל מעדנין שבעולם נהפכין   .33
[ לעפר  תנחומא בפיו  )יט(,  תנחומא/חקת 

בובער )מ"ה(, במ"ר )יט,יב(, יומא )עה.(, 
 .[.ת"כ מצורע ז'

עפר   .34 לפיכך  לעפר,  לשוב  לדורות  גרם  נחש 
 [. ]פס"ז/בראשית )ג,יד(תהיה מאכלו 

בעוה"ב  .35 מתרפא  שאינו  לחמו  עפר  נחש 
חי ])כשאר  פס"ז  ות(  )ח(,  תנחומא/ויגש 

 [.תחילת פרשת מצורע
למטה   .36 יורד  עמו,  מזונותיו  לגג  עולה  נחש 

 ([.יומא )עה.מזונותיו עמו ]
והאדם  -איבה .37 לחומר  שואף  שהנחש  משום 

[ עמ'  להופכו  ראשון  הר"ן/דרוש  דרשות 
9.] 

בו   .38 צמחו  ולא  הנחש  מפחד  שערותיו  נשרו 
[ מותו  יום  עד  )בובער(, שיער  תנחומא 

 [.יז(בשלח )
39. [ אחת  בכפיפה  נחש  עם  דר  אדם  יבמות  אין 

 [.)קיב.(, כתובות )עב.(
רואין  .40 בניהם  את  מולידין  כשהם  לעורבים, 

אותן לבנים ובורחים מפניהם וסבורים שהם  
 [.פדר"א סוף פ"כאבני נחש  ]

 ([. שמו"ר )ט,בנחש מלחש והורג  ] .41
שלמה(   .42 של  )=בכסא  שורק  היה  בפיו  נחש 

מתרפאי ירושלים  חולי  בקולו והיו  ן 
 [. 35ביהמ"ד ה' ]

43. [ תקנה  לו  אין  והלשין  הואיל  ג', נחש  כלה 
 .פס"ז תחילת פ' מצורע[

44. [ רפואה  לו  אין  ב', נחש  תנחומא/מצורע 
ת"ב ז', מ"ת )א,י(, פס"ז/בראשית )ג,יד(, 

 [.פס"ז תחילת פ' מצורע
נחש שאין רפואה לנשיכתו קרוי חרמון והוא  .45

 ([.רש"י/בראשית )מט,יזצפעוני ]
זנבו לתוך אזנו כדי שלא  מה נחש   .46 זה משים 

 ([. פס"ז/שמות )ד,גישמע קול מלחשים ]
חרש  .47 פתן  כמו  נחש,  חמת  כדמות  למו  חמת 

)נח,ה([.   ]תהלים  אזנו  -תרגוםיאטם 
אודניה„ דמטמטם  חרשא  . “חורמנא 

רק  „-מלבי"ם להנאתו  שלא  האדם  נושך 
]“מצד האיבה נעשה  „-רש"י.  מזקין  כשהוא 

השנית   ואוטם  אחת  באזנו  שלא  חרש  בעפר 
 .[.“ישמע הלחש שלא יזיק

חוץ...מג'   .48 עורף  כנגד  פנים  משמשין   הכל 
ודג  נחש  פנים...אדם  נגד  פנים  שמשמשין 

 [. ב"ר )כ,ט(]
ומצוי   .49 חיות  לשאר  בניגוד  זוגתו  בלי  מהלך 

בין הנשים שדיבר עם חוה לפי שאוהב חלב  
 ]יפה תואר/ירושלמי/תרומות )ח,ד([.

בין הנשים .50 מצוי  זה  כוחו  -נחש  אינו אלא כל 
 [. ב"ר )צח,יט(בראשו ]

 
 לחוה  ולנחש     המשותפות   התכונות        

 הקדמון שנשארו אחר שנתקללו            
ערוד   .1 יצא  לימים  הצב  על  כרוך  שהוא  נחש 

 ([. חולין )קכז.מביניהם ]
מעופף  .2 שרף  ופריו  צפע  יצא  נחש  משורש 

 [. ישעיהו )יד,כט(]
חמוה  .3 ביה  למידר  דחתנא  דרכא  דלא 

הוי -רשב"ם] )קיג.(  בפסחים  כדאמרינן  
זהיר באשתך מחתנה ראשון  אמרי לה משום  
להא   ואיתא  ממון  משום  לה  ואמרי  חשד 
ואיתא להא מיהו הוא הדין לכל החתנים אלא  

יותר... חמיו  ליזהר  צריך  הראשון  [ “שמן 
 [. ב"ב )צח:( ]
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מאי   .4 חבירך  בה  שבישל  בקדירה  תבשל  לא 
גרוש   מר  דאמר  בעלה  בחיי  גרושה  ניהו 
במטה   יש  דעות  ארבע  גרושה  שנשא 

לאשתו  „-רשב"ם] לבו  זה  תשמיש  בשעת 
ראשונה וזו לבה לבעלה הראשון  ותניא לא  
אחרת   באשה  עיניו  ויתן  אשתו  אדם  ישמש 
בני  הנקראין  לממזירין  קרובין  בניו  ויהיו 

הלב אימא  “גרושת  ואיבעית  )כ:([.[  ]נדרים 
אפילו באלמנה לפי שאין כל האצבעות שוות 

שאין „-רשב"ם] ומתוך  התשמיש  אבר 
תשנא   ראשון  כשל  לה  נוח  זה  של  תשמישו 

בו„-רש"י.  “אותו ]פסחים  .[   “ותזלזל 
 ([. )קיב.

לילית   .5 דמות  שהפילה  באחת  בסימוני  מעשה 
הוא   ולד  לה  ואמרו  חכמים  לפני  מעשה  ובא 

וא"ת פשיטא מי גרע מגופו  „-תד"ה המפלת]
תיש ופניו אדם מדהוי ולד לכו"ע וי"ל דהתם  

מ יצא  יצא  לא  והוא  אדם  והוי  בהמה  תורת 
.[ אלא שיש לו  כנפיים. “מכלל תורת לילית

המפלת דמות נחש...אמו טמאה לידה...מאיזה  
[ אדם  כשל  עינו  וגלגל  הואיל  נדה טעם 

 ([. )כד:
סוס וחמור שהן מזוינין וצוהלים לרבעה אבל  .6

יצרו   ואין  בקר אינו להוט אחר רביעת אשה 
נס אשה  אין  לפיכך  כך  כל  לו ניכר  תרת 

 [. כתובות )סא:(, רש"י ד"ה בהמתו]
איכא  .7 זימה   דקים...לידי  בכלבים  משחקת 

 [.])שם( רש"י ד"ה דמיטללא
ארבעה )=כוסות( אפילו חמור תובעת בשוק  .8

 ([. ])שם( )סה. 
גלגול -ולכן מת בנה הראשון )=של בת שבע .9

הנחש  מזוהמת  היה  כי  חוה( 
 [.]הגהחיד"א/"ראש דוד"/עמ' שכה

ממצעי .10 אין  הן   שלשה  ואלו  מתמצעין  ואין  ן 
הנחש   אף  והאשה...וי"א  והדקל  הכלב 

 ([. פסחים )קיא.]
 ([. ב"ר  )צח,יט נחש זה מצוי בין הנשים ] .11
נחש נושך חבורה קטנה ברגלו ואינו מרגיש   .12

קדקודו  עד  ונופח  מבצבץ  הוא  ופתאום 
 [. ]רש"י/משפטים )כה,כד(

 -רש"יוברגליהן תעכסנה ]ישעיה )ג,טז([  ] .13
ל מוסר אויל" )משלי ז( והוא כמו "וכעכס א„

ליה עכס על שם שאינו   וקרי  נחש  ארס של 
כעס ידי  על  אלא  יצחק “מטילו  רב  אמר   ].

דבי רב אמי מלמד שמטילות מור ואפרסמון 
וכיוון  ירושלים  בשוקי  ומהלכות  במנעליהן 
שמגיעות אצל בחורי ישראל בועטות בקרקע  
הרע   יצר  בהן  ומכניסות  עליהם  ומתיזות 

בכעוס כעוסה„-רש"י]  כארס  מקום  “נחש   ]
נמקים  נמקים  נעשה  בו  מתבשמות  שהיו 

 .  ]שבת )סב:([
ואפרסמון   .14 מור  מביאות  ציון...שהיו  בנות 

ומניחות במנעליהן ומהלכות בשוקי ירושלים  
בועטות  ישראל  בחורי  אצל  וכשמגיעות 
כארס   יצה"ר  בהן  ומכניסין  עליהן  ומתיזות 

 ([. ]יומא )ט:)דעכנא( בכעוס )=מין נחש(  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

טבלאות   הסדר   ע"פ     ************
 הקללה: 

 קללות האשה 
 סדר היום... 

עבה    10 )גירסה  האדם  שנתקלל  הקללות 
 ולהוריד עמודה שמאלית שאינה שייכת(

 
 בסוף קללות הנחש

 
 

 ואילך. 163להוסיף בהדפסות 
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 בעל -אשת איש
 האשה משמחת את בעלה

מהיכן היו בנות ישראל מתקשטות ומשמחות    .1
[ במדבר  שנה  מ'  כל   שהש"ר  לבעליהן 

 ([. )יד,א
 ([.שבת )קנב.שמחת לב, אשה ]  .2
אשתו    .3 עם  אם  כי  שלמה,  שמחה  לאדם  אין 

 ([.אברבנאל, שמוא"א )א,גובניו ]
4.  [ משמחתו  ע"ז  אשתו  )פ:(,  קידושין 

 ([. )כה:
חדריו משכני    .5 המלך  הביאני  נרוצה  אחריך 

נגילה ונשמחה בך נזכירה דודך מיין מישרים  
 ([.  שה"ש )א,דאהבוך ]

 
 גרוי האשה את בעלה ו/או אדם זר 

דהוה   .1 עידן  כל  רגיל  הוה  אשי  בר  חייא  רבי 
מיצר   יצילנו  הרחמן  אמר:  הוה  לאפיה,  נפל 
אמרה:   דביתהו,  שמעתינהו  חד  יומא  הרע. 

דפריש   שני  כמה  הא  מאי  מכדי  מינאי,  ליה 
גריס  קא  הוה  חדא  יומא  הכי?  קאמר  טעמא 

קמיה.   ותנייה  חלפה  נפשה  קשטה  בגינתיה, 
חרותא  אנא  אמרה:  את?  מאן  לה:  אמר 
אייתי   ליה:  אמרה  תבעה,  מיומא,  דהדרי 
ניהליה להך רומנא דריש צוציתא, שוור אזל 
קא  הוה  לביתיה,  אתא  כי  ניהלה.  אתייה 

יתיב בגויה.   שגרא דביתהו תנורא, סליק וקא
והכי  הכי  לה:  אמר  האי?  מאי  ליה:  אמרה 
הוה מעשה, אמרה ליה: אנא הואי. לא אשגח  
אנא  לה:  אמר  סימני,  ליה  דיהבה  עד  בה, 
אותו   של  ימיו  כל  איכווני.  לאיסורא  מיהא 
מיתה  באותה  שמת  עד  מתענה,  היה  צדיק 

 . ]קידושין )פא:([
צניעתן   .2 תיהוי  לבנתיה  חסדא  רב  להו  אמר 

גבר  באפי באפי  נהמא  תיכלון  לא  ייכו. 
[ הרבה „-רש"יגברייכו  תאכל  פעמים 

עליו בליליא “ותתגנה  ירקא  תיכלון  לא   ]
הפה„-רש"י] ריח  תמרי  “מפני  תיכלון  לא   ]

[ לידי „  -רש"יבליליא  ומביאין  משלשלין 
ולא “הפחה בליליא  שיכרא  תשתין  ולא   ]

[ גברייכו  דמפני  היכא  בגילוי „תיפנון 
לא בפניהם שמכיר בפניהם בשדות ואפילו ש

בזוכרו לו  ונמאסתם  ומקומכם  וכי “מקומו   ]
מני   תימרון  לא  איניש  אבבא  קארי  קא 

תרגילו „  -רש"י] לא  זכר,  לשון  הוא  מי 
זכרים עם  לדבר  מני “לשונכם  אלא   ]

היא„-רש"י] בחדא  “מי  מרגניתא  נקיט   ]
[ ידיה  בחדא  וכורא  כשבעלך  „-רש"יידיה 

ואוחז  לתשמיש  ליך  להתאוות  ביך    ממשמש 
מקום אותו  עד  והאחרת  אחת  בידו  , “הדדים 

להו   אחוי  מרגניתא  א'[  בזר  ע'  "ערוך"  ועי' 
תשמיש  „-רש"י] ומקום  לו  המציאי  הדדין 

אל תמציאי לו מהר שתתרבה תאוותו וחיבתו  
ליה אחוי  הדר  ]“ויצטער  כורא  -רש"י[ 

שוחה„ בור  ל"א  צורפין.  כור  לא “לשון   ]
ליה   אחוי  והדר  דמיצטערן  עד  להו  אחוי 

 . שבת )קמ:([]
כדי שלא אתן עיני באשה אחרת )ויצאה אליו  .3

[ מקושטת(  נדרים אשתו  )כג:(,  תענית 
 [. )כ:(

בנים   .4 לו  הויין  תובעתו,  שאשתו  אדם  כל 
כמותן  היו  לא  משה  של  בדורו  שאפילו 

 ([. נדרים )כ:]
אשתו  .5 על  כועס  )עכסה(  אותה  הרואה  כל 

 ([. תמורה )טז.]
שתו  כל הרואה אותה )מרים( מוליך אתנן לא .6

 [. סוטה )יב.(]
]שהש"ר  כלום אשה מתקשטת אלא לבעלה   .7

 [. )א,כח(
8. [ בקרובותיה  איניש  איגרי  סנהדרין  לא 

 ([. )סד.
לא  .9 תחזו  דמחוזא...לא  בשבילי  עייליתו  כי 

נשי   יתבי  גיסא...דלמא  להך  ולא  גיסא  להך 
[ בהו  לאסתכולי  ארעא  אורח  ברכות ולאו 

 [.  )סב:(
 

 התבשמותה
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להתבשם .1 צריכה  אשה  מה  איש?    מפני  ולא 
אינה  ואדמה  האדמה  מן  נברא  אדם  א"ל: 

 ([.ב"ר )יט,יגמסרחת ]
אשכול  .2 ילין:  שדי  בין  לי  דודי  המור  צרור 

שה"ש )א,יג הכפר דודי לי בכרמי עין גדי ] 
 ([. יד-

עשן   .3 כתמרות  המדבר  מן  עולה  זאת  מי 
רוכל  אבקת  מכל  ולבונה  מור  מקוטרת 

 ([. ]שה"ש )ג,ו
 -רש"י([  ]וברגליהן תעכסנה ]ישעיה )ג,טז .4

כמו "וכעכס אל מוסר אויל" )משלי ז( והוא „
ליה עכס על שם שאינו   וקרי  נחש  ארס של 

כעס ידי  על  אלא  יצחק “מטילו  רב  אמר   ].
דבי רב אמי מלמד שמטילות מור ואפרסמון 
וכיוון  ירושלים  בשוקי  ומהלכות  במנעליהן 
שמגיעות אצל בחורי ישראל בועטות בקרקע  

ומכניסו עליהם  הרע  ומתיזות  יצר  בהן  ת 
[ בכעוס  כעוסה„-רש"יכארס  מקום  “נחש   ]

נמקים  נמקים  נעשה  בו  מתבשמות  שהיו 
 .  ]שבת )סב:([

 ([. מלכים א' )י,ילא בא כבושם ההוא עוד ] .5
לידי   .6 בא  סופו  )בבשמים(  בהן  המריח  כל 

 [. ב"ק )טז:(זימה ]
תנאף .7 באף-לא  תהנה  להריח  -לא  אסור 

[ ערוה  של  יתרו בהבשמים  דרשב"י  מכ' 
 [. יד סי'

 
 שלא תתגנה על בעלה 

 ([. שבת )סד:כדי שלא תתגנה על בעלה ] .1
צניעתן   .2 תיהוי  לבנתיה  חסדא  רב  להו  אמר 

באפי  נהמא  תיכלון  לא  גברייכו.  באפי 
[ הרבה „-רש"יגברייכו  תאכל  פעמים 

עליו בליליא “ותתגנה  ירקא  תיכלון  לא   ]
הפה„-רש"י] ריח  תמרי  “מפני  תיכלון  לא   ]

[ לידי משלשלי„  -רש"יבליליא  ומביאין  ן 
ולא “הפחה בליליא  שיכרא  תשתין  ולא   ]

[ גברייכו  דמפני  היכא  בגילוי „תיפנון 
בפניהם בשדות ואפילו שלא בפניהם שמכיר 

בזוכרו לו  ונמאסתם  ומקומכם  וכי “מקומו   ]
מני   תימרון  לא  איניש  אבבא  קארי  קא 

תרגילו „-רש"י] לא  זכר,  לשון  הוא  מי 
זכרים עם  לדבר  מני“לשונכם  אלא   ] 

היא„-רש"י] בחדא  “מי  מרגניתא  נקיט   ]
[ ידיה  בחדא  וכורא  כשבעלך  „-רש"יידיה  

ואוחז   לתשמיש  ליך  להתאוות  ביך  ממשמש 
מקום אותו  עד  והאחרת  אחת  בידו  , “הדדים 

להו   אחוי  מרגניתא  א'[  בזר  ע'  "ערוך"  ועי' 
תשמיש  „-רש"י] ומקום  לו  המציאי  הדדין 

אל תמציאי לו מהר שתתרבה תאוותו וחיבתו  
ליה אחוי  הדר  ]“ויצטער  כורא  -רש"י[ 

שוחה„ בור  ל"א  צורפין.  כור  לא “לשון   ]
ליה   אחוי  והדר  דמיצטערן  עד  להו  אחוי 

 . ]שבת )קמ:([
על   .3 יתגנו  שלא  הנשואות,  את  בודקין  אין 

 ([. ]יבמות )מב.בעליהן 
חכמים   .4 רוח  נדתה,  בימי  עצמה  המנוולת  כל 

 [. ]אדר"נ )ב,א(נוחה הימנה 

ורא .5 לו  בראה  חוה( בתחילה  )את  אותה  ה 
מלאה רירין ודם, והפליגה ממנו, חזר ובראה  

 ([. ]ב"ר )יז,יאלו פעם שניה 
 משום שנאמר 'ואהבת לרעך כמוך', שמא „ .6

 
 

עליו ותתגנה  מגונה  דבר  בה  ]נדה  “יראה 
)יז.([, כמו שאמר רב חסדא לבנותיו   ]שבת  

בלילה„-)קמ.([ ירקא  תיכלון  שלא “לא   ,
מור רק על זמן יתגנו על בעליהן. חשש זה א

עי'  יותר,  מקפיד  אדם  שאז  עצמו,  התשמיש 
רמב"ם ]הל' אישות )ג,יט([, ולכן לא נאסרה  
שאם   תשמיש,  קודם  אור  ולא  באשתו  ראיה 
יראה בה דבר מגונה בידו לפרוש )עי' בטור  
תשמיש   כדין  צניעות,  משום  והוא  רמ(,  ס' 
)שו"ע  בטליתו  במאפיל  אפילו  ואסור  ביום, 

הנפש"   "בעלי  הפרישה(,  ע"פ  שער  סוף 
ב"שער   ]הובא  היום"  ב"סדר  כתב  והשל"ה 
הציון" )יט(, שאפילו לתלמיד חכם לא מועיל  
ויש   בדבר[.  יבוא להקל  האפלת טלית, שמא 
ו"אוצר  עא  ס"ק  החיים"  "כף  ]עי'  חולקים 
הפוסקים" )כה,כ(, ו"בירור הלכה" אבהע"ז, 

 שם בארוכה[. 
וכדומה,   .7 חן  כמציאת  שבטבע,  רגשות  ואף 

ההרגל  דוע מחמת  ומתבטלים  ]"שיחות  כים 
חים   רבי  טז(,  )תשל"א,  מוסר" 

 [. שמואלביץ זצ"ל
מאותה סיבה של לא להיפגע מחמת ההרגל,   .8

האדם   בו  שנכנס  שער  מאותו  לצאת  נאסר 
 [. מס' אבות )א,ד(, החסיד יעבץלביהמ"ק ]

בעיניו  .9 התכערתי  בבית  עמו  שגדלתי  וע"י 
 [.ב"ר )יז,ג(והלך ונשא אשה אחרת ]

ע .10 וחושביםכל  יום  מדי  הזוג   בני  קמים  -וד 
מה יש בידי  לתרום להגשמה הכוללת של  „

האידיאל “שנינו להגשמת  הם  חותרים  אזי   ,
מבני   מי  שקם  ביום  אך  המשותף.  לאושרם 

החל   “ מה בן הזוג תורם לי?„ושואל     הזוג
[ רבי אליהו דסלר, מחבר  השיתוף להיפרם 

 [.ספר "מכתב מאליהו"
 

 ין משועבדת לבעל במה משועבדת ובמה א
מתני'. ואלו מלאכות שהאשה עושה לבעלה:   .1

מבשלת,   ומכבסת,  ואופה,  ומניקה  טוחנת, 
בנה בצמר. את  ועושה  המטה,  לו  מצעת   ,

לא טוחנת ולא אופה -הכניסה לו שפחה אחת
שתים מכבסת,  מניקה  -ולא  ואין  מבשלת  אין 

שלש בנה,  ואין  -את  המטה  לו  מצעת  אין 
ארבע בצמר,  בקת-עושה  רבי  יושבת  דרא; 

אליעזר אומר: אפי' הכניסה לו מאה שפחות  
כופה לעשות בצמר, שהבטלה מביאה לידי    -

אשתו  את  המדיר  אף  אומר:  רשב"ג  זימה. 
מלאכה   כתובה,    -מלעשות  ויתן  יוציא 

טוחנת   גמ'.  שיעמום.  לידי  מביאה  שהבטלה 
אימא:   ואיבעית  מטחנת.  אימא:  אלא  ס"ד? 

, דתני ר'  בריחיא דידא. מתני' דלא כר' חייא
אלא  אשה  אין  ליופי,  אלא  אשה  אין  חייא: 
אלא  אשה  אין  חייא:  ר'  ותני  לבנים; 
לתכשיטי אשה; ותני ר' חייא: הרוצה שיעדן  
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אשתו הרוצה  -את  פשתן,  כלי  ילבישנה 
בתו את  וישקנה -שילבין  אפרוחים  יאכילנה 

לימא,   בנה.  ומניקה את  סמוך לפירקה.  חלב 
דתניא:   שמאי;  כבית  דלא  נדרה  מתניתין 

דד   שומטת  בש"א:  בנה,  את  להניק  שלא 
ומניקתו, נתגרשה   אינו    -מפיו, בה"א: כופה 

מכירה   היה  ואם  שכרה    -כופה,  לה  נותן 
תימא  אפי'  הסכנה!  מפני  ומניקתו,  וכופה 
היא   שנדרה  כגון  עסקינן,  במאי  הכא  ב"ש, 
וקיים לה הוא, וקסברי ב"ש: הוא נותן אצבע  

ה אצבע בין בין שיניה, וב"ה סברי: היא נתנ 
תניא,  ועוד  בעלמא!  בכתובה  ונפלגו  שיניה. 
בש"א: אינה מניקה! אלא מחוורתא, מתניתין 
מכירה. עד כמה? אמר  היה  דלא כב"ש. אם 
רב:   אמר  אבא  בר  ירמיה  רב  אמר  רבא 
יום,   שלשים  אמר:  ושמואל  חדשים,  שלשה 
יום. אמר   יוחנן: חמשים  ר'  יצחק אמר  ורבי 

י יצחק שאמר רב שימי בר אביי: הלכה כרב
משום רבי יוחנן. בשלמא רב ורבי יוחנן, כל 
האי  כי  לשמואל,  אלא  חורפיה,  כי  וחד  חד 
בר   רמי  אתא  כי  לה?  משכחת  מי  גוונא 
יחזקאל אמר: לא תציתינהו להני כללי דכייל  
אמר   הכי  דשמואל,  משמיה  אחי  יהודה 
דאתאי  ההיא  שמכירה.  זמן  כל  שמואל: 

דימ  לרב  ליה  אמר  דשמואל,  בר   לקמיה  י 
יוסף: זיל  בדקה. אזל  אותבה  בדרי  דנשי, 
ושקליה לברה וקמהדר ליה עלייהו, כי מטא  
לעינה   כבשתנהי  לאפה,  מסוי  קא  הות  לגבה 
דרי בריך.   עיניך, קום  נטף  מיניה, אמר לה: 
בריחא    אשי:  רב  אמר  ידע?  מנא  סומא 

 .)ס.([ -]כתובות )נט:(ובטעמא. 
  -ניק  היא אומרת להניק והוא אומר שלא לה .2

אומר   הוא  הוא;  דידה  צערא  לה,  שומעין 
כל   מהו?  להניק,  שלא  אומרת  והיא  להניק 
אורחה  היא  לה,  שומעין  אורחה  דלאו  היכא 
והוא לאו אורחיה, מאי? בתר דידיה אזלינן, 
מהא:   ליה  ופשיטנא  אזלינן?  דידה  בתר  או 
יורדת עמו. אמר רב הונא:  ואינה  עולה עמו 

בעולת בעל,   והיא  -בראשית כ'-מאי קראה?  
ר'   בעל.  בירידתו של  ולא  בעל  בעלייתו של 

מהכא:   אמר,  ג'-אלעזר  היא    -בראשית  כי 
לצער   ולא  ניתנה  לחיים  חי,  כל  אם  היתה 
שארא  הא  וכו'.  שפחה  לו  הכניסה  ניתנה. 
איתתא   לך  עיילית  ליה:  ותימא  עבדא, 
בחריקאי! משום דאמר לה: הא טרחא לדידי  

ש טרח?  מאן   דידך  קמי  אינה   -תיםולדידה, 
מבשלת ואינה מניקה וכו'. הא שארא עבדא,  
אחריתי  איתתא  לך  עיילית  ליה:  ותימא 
ולדידה!   וחדא לדידך  ולדידה,  לדידי  דטרחה 
מאן  ופרחי  אורחי  קמי  לה:  דאמר  משום 

אינה מצעת המטה. הא שארא   -טרח? שלש  
אחריתי   לך  עיילית  ליה:  ותימא  עבדא, 

נפיש לה:  דאמר  משום  ופרחי!  בני   לאורחי 
אפי'  הכי,  אי  ופרחי.  אורחי  נפיש  ביתא, 
מסייען  להו  דנפישי  כיון  ארבע  נמי!  ארבע 
בר   שמואל  ר'  ואיתימא  חנא  א"ר  אהדדי. 
כיון  אלא  ממש,  לו  הכניסה  לא  נחמני: 
תנא:  הכניסה.  שלא  אע"פ  להכניס  שראויה 

אחד שהכניסה לו, ואחד שצמצמה לו משלה. 
ר  יושבת בקתדרא. אמר רב יצחק ב  -ארבע  

יושבת   שאמרו  אע"פ  הונא:  רב  אמר  חנניא 
בקתדרא, אבל מוזגת לו כוס, ומצעת לו את 
המטה, ומרחצת לו פניו ידיו ורגליו. אמר רב  
מלאכות   כל  הונא:  רב  אמר  חנניא  בר  יצחק 

עושה לבעלה,    -שהאשה עושה לבעלה   נדה 
והרחצת   המטה,  והצעת  הכוס,  ממזיגת  חוץ 

א המטה,  והצעת  ורגליו.  ידיו  רבא:  פניו  מר 
לא אמרן אלא בפניו, אבל שלא בפניו לית לן 
ליה   מחלפא  שמואל,  הכוס.  ומזיגת  בה. 
ליה   מנחא  אביי,  דשמאלא.  בידא  דביתהו 
פפא,   רב  סדיא.  אבי  רבא,  דכובא.  אפומא 
אשרשיפא. אמר רב יצחק בר חנניא אמר רב  
מבשר   חוץ  השמש,  בפני  משהין  הכל  הונא: 

ויי שמן  בשר  חסדא:  רב  אמר  ישן. ויין.  ן 
ליה   אנח  באצבעתיה  שקל  אפיה,  דחוור 
דמלכא.   לסעודתא  אפסדת  א"ל:  בפומיה, 
להו:  אמר  הכי?  תיעביד  אמאי  ליה:  אמרו 
מאן דעביד הכי, פסיל למאכל דמלכא. אמרו 
ביה.   חזאי  להו: דבר אחר  ליה: אמאי? אמר 
בדקו ולא אשכחו, שקל אצבעתיה אנח עליה, 

אשכ בדקו  בדקיתו?  מי  הכא  להו:  חו.  אמר 
אמר  אניסא?  סמכת  מ"ט  רבנן:  ליה  אמרו 
עילויה.   פרחה  דקא  צרעת  רוח  חזאי  להו: 
איתתא:  לההיא  לה  דאמר  רומאה  ההוא 
אייתי   אזיל  לא.  ליה:  אמרה  לי?  מינסבת 
לה  דצערי  מיא  כל  קמה,  ואכל  פלי  רימני, 
בלעתיה, ולא הב לה, עד דזג לה. לסוף אמר 
ליה:   אמרה  לי?  מינסבת  לך  מסינא  אי  לה: 
אין. אזיל אייתי רימני, פלי ואכל קמה, אמר 
תוף  שדאי,  תוף  לך  דצערי  מיא  כל  לה: 
ירקא  הוצא  כי  מינה  דנפקא  עד  שדאי, 
ואתסיאת. ועושה בצמר. בצמר אין, בפשתים 
אינו  דתניא:  היא;  יהודה  ר'  מני?  מתני'  לא, 
כופה לא לעמוד לפני אביו, ולא לעמוד לפני 

תו, אבל כופה בנו, ולא ליתן  תבן  לפני  בהמ 
ליתן  תבן לפני בקרו; רבי יהודה אומר: אף  
שפשתן  מפני  בפשתן,  לעשות  כופה  אינו 
מסריח את הפה ומשרבט את השפתים. והני 
אומר:   אליעזר  ר'  רומאה.  בכיתנא  מילי 
רב   אמר  שפחות.  מאה  לו  הכניסה  אפילו 
כרבי   הלכה  בר אהבה:  אדא  רב  אמר  מלכיו 

 .)סב.([-]כתובות )סא:(אליעזר 
לעיר.   .3 מכרך  ולא  לכרך  מעיר  לא  אבל 

לא  אבל  היפה,  לנוה  הרעה  מנוה  מוציאין 
אף   אומר:  רשב"ג  הרעה;  לנוה  היפה  מנוה 
היפה   שהנוה  מפני  יפה,  לנוה  רעה  מנוה  לא 

לעיר   מכרך  בשלמא  גמ'.  דבכרך    -בודק. 
מילי,   כל  שכיחי  לא  בעיר  מילי,  כל  שכיחי 
אלא מעיר לכרך מ"ט? מסייע ליה לרבי יוסי  

מנין ב חנינא:  בר  יוסי  דא"ר  חנינא,  ר 
 -נחמיה י"א-שישיבת כרכים קשה? שנאמר:  

ויברכו העם לכל האנשים המתנדבים לשבת  
בודק?  מאי  כו'.  אומר  רשב"ג  בירושלים. 
תחלת  וסת  שינוי  שמואל:  דאמר  כדשמואל, 

סירא:   בן  בספר  כתוב  מעים.  משלי  -חולי 
שבתות   -ט"ו והאיכא  רעים,  עני  ימי  כל 
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שמואל:  וימים   דאמר  כדשמואל,  טובים! 
שינוי וסת תחלת חולי מעים. בן סירא אומר: 
הרים   ובמרום  גגו  גגים  בשפל  לילות;  אף 

כרמו   -כרמו   ומעפר  לגגו,  גגים  ממטר 
ישראל  לארץ  מעלין  הכל  מתני'.  לכרמים. 
לירושלים   מעלין  הכל  מוציאין,  הכל  ואין 
ואחד  האנשים  אחד  מוציאין,  הכל  ואין 

נשא   בארץ הנשים.  וגרשה  בא"י  אשה 
נותן לה ממעות ארץ ישראל. נשא    -ישראל  

בקפוטקיא   וגרשה  בא"י  לה    -אשה  נותן 
בקפוטקיא  אשה  נשא  ישראל.  ארץ  ממעות 

נותן לה ממעות ארץ   -וגרשה בארץ ישראל  
נותן  אומר:  גמליאל  בן  שמעון  רבן  ישראל, 
בקפוטקיא  אשה  נשא  קפוטקיא.  ממעות  לה 

בקפוטקיא   ממעות    נותן  -וגרשה  לה 
מאי?   לאתויי  מעלין  הכל  גמ'.  קפוטקיא. 
בהדיא,   עבדים  דתני  ולמאן  עבדים.  לאתויי 
לאתויי מאי? לאתויי מנוה היפה לנוה הרעה.  
ואין הכל מוציאין לאתויי מאי? לאתויי עבד 
ליה:   דאמרינן  לארץ,  לארץ  מחוצה  שברח 
וזיל, משום ישיבת ארץ ישראל.  זבניה הכא 

לירושלים   מעלין  לאתויי  הכל  מאי?  לאתויי 
מוציאין  הכל  ואין  הרעה.  לנוה  היפה  מנוה 
לנוה  הרעה  מנוה  אפי'  לאתויי  מאי?  לאתויי 
תנא  מוציאין,  אין  רישא  דתנא  ואיידי  היפה, 
אומר   הוא  ת"ר:  מוציאין.  אין  נמי  סיפא 

לעלות   שלא  אומרת  והיא  כופין    -לעלות, 
לאו   ואם  לעלות,  כתובה,    -אותה  בלא  תצא 

לעלות, והוא אומר שלא לעלות   היא  אומרת 
לאו    - ואם  לעלות,  אותו  ויתן    -כופין  יוציא 

כתובה. היא אומרת לצאת, והוא אומר שלא  
לאו  -לצאת   ואם  לצאת,  שלא  אותה  -כופין 

והיא   לצאת,  אומר  הוא  כתובה;  בלא  תצא 
כופין אותו שלא לצאת,    -אומרת שלא לצאת  

לאו כו'.  -ואם  אשה  נשא  כתובה.  ויתן  יוציא 
בארץ    הא אשה  נשא  קתני:  קשיא,  גופא 

וגרשה בקפוטקיא   נותן לה ממעות    -ישראל 
אזלינן;  שיעבודא  בתר  אלמא  ישראל,  ארץ 
וגרשה   בקפוטקיא  אשה  נשא  סיפא:  אימא 

נותן לה ממעות ארץ ישראל,  -בארץ ישראל 
אלמא בתר גוביינא אזלינן! אמר רבה: מקולי 
דרבנן.  כתובה   קסבר:  כאן,  שנו   כתובה  

לה    רבן נותן  אומר:  גמליאל  בן  שמעון 
דאורייתא.   כתובה  קסבר:  קפוטקיא.  ממעות 
תנו רבנן: המוציא שטר חוב על חבירו, כתוב  

בבל   בו     -בו  כתוב   בבל,  ממעות   מגבהו  
ישראל   ישראל; -ארץ  ארץ  ממעות  מגבהו 

מגבהו ממעות    -כתוב בו סתם, הוציאו בבבל  
ישראל   הוציאו בארץ  מגבהו ממעות    -בבל, 

סתם   כסף  בו  כתוב  ישראל;  מה   -ארץ 
בכתובה.   כן  שאין  מה  מגבהו;  לוה  שירצה 
אהייא? אמר רב משרשיא: ארישא, לאפוקי 
כתוב   דאורייתא.  כתובה  דאמר:  מדרשב"ג, 

סתם כסף  מגבהו.        -בו  לוה  שירצה  מה 
ביה   דכתיב  אלעזר:  א"ר  נסכא!  ואימא: 
ואימא: פריטי! אמר רב פפא: פריטי   מטבע. 

 . ]כתובות )קי:([א עבדי אינשי דכספא ל

ז'  .4 מהאשה:  זוכה  האיש  דברים  עשרה 
מלאכות עושה לבעלה, וג' הן: מציאתה שלו,  
]מע"ת  ויורשה  בחייה  נכסיה  פירות  אוכל 
שבע   )יב,ג([.  אישות  הל'  רמב"ם  פט, 
מכבסת,   מבשלת  אופה,  טוחנת,  מלאכות... 
ועושה   המיטה  את  מציעה  בנה,   את  מניקה 

[ )נב,יגבצמר  פס"ז  ב"ר  )נט:(,  כתובות   ,)
 [.וירא )ט,טז(

5. [ בקבר  אשתו  את  יורש  הבעל  ב"ב  אין 
 ([. )קיד: 

 ([. ב"ב )קיא:בעל יורש את אשתו ] .6
 ([. ב"ב )קכח:אין נוטל בראוי כבמוחזק ] .7
 ([.ב"ב )מא.אין לאיש חזקה בנכסי אשתו ] .8
9. [ הכר  על  ישנות  עניים  נשי  תענית  אין  ירו' 

 [. )ד,א(
יין   .10 שותות  ישראל  עניות  כתובות ]אין  ירו' 

 [. )ה,י(
11. [ לאשה  יינות  פוסקים  )סה.(, אין  כתובות 

 [. כלה ב'
אפילו הכניסה לו מאה שפחות, כופה לעשות  .12

זימה...לידי   לידי  מביאה  שהבטלה  בצמר, 
 . כתובות )נט:([שעמום ]

למיזבן   .13 להו  איבעי   לא  בעל,  דאיכא  כיוון 
 ([.ב"ב )קלט:מאיתתא ]

ה"ר  כל הכופה אשתו ובני ביתו למלאכה, יצ .14
 [.כלה י'מסתלק מהם ]

אלמנה  .15 לבעלה,  עושה  שהאשה  מלאכות  כל 
כתובות  עושה ליורשים, חוץ ממזיגת הכוס ]

 [. )צו.(
 ([. ב"מ )צה:בעל מוציא מיד הלקוחות ] .16
רבנן  .17 כיורש...שוינהו  רבנן  שוינהו  בעל 

 ([. ב"ב )קלט:כלוקח ]
בו   .18 לישב  בית  להן  להיות  הנשים  דרך 

 [. (רש"י חיי שרה )כד,כהלמלאכתן ]
)ג,טו([  .19 ]בראשית  בך  ימשול  נוהגין -והוא 

לשעבודה  כאות  בהולדה  הבת  אוזן  לנקב 
[ )יד(לבעל  אליעזר  דרבי  וכן  פרקי   ,]

)סה.( שבת  מס'  הבנות -ברש"י  שדרך 
 הקטנות לנקב אוזנים.

שפחה   .20 לו  ונתנו  אחת  צלע  ממנו  שנטלו 
 [.סנהדרין )לט.(לשמשו ]

מלוג  .21 בנכסי  שמכרה  האשה  התקינו  באושא 
הבעל  )=נכס ויכול  האשה  לו  שהכניסה  ים 

להשתמש בהם עד כלותם( בחיי בעלה ומתה  
כתובות  הבעל יכול להוציא מידי הלקוחות. ]

 [. )נ.(
המצפה לשכר אשתו ורחים אינו רואה סימן   .22

]-ברכה לעולם. שכר אשתו   -ר"ח מתקולתא 
שהיא מתבזה על כך שהיא מגלה זרועותיה  „

טוויה עבדה “בשעת  אבל  אגרתא,  ריחיא   ].  
'סדין   קרא  בה  מישתבח  אישתבוחי  ומזבנה 

 ([. פסחים )נ:עשתה ותמכור' ]
 
 
 
 שכר מלאכתה  

שכר   .1 ברכה:  סימן  בהן  אין  פרוטות  שלש 
 [.אהבת אליהואשה ...]
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המצפה לשכר אשתו ורחיים אינו רואה סימן  .2
 [. פסחים )נ:(ברכה לעולם ]

 
 דבקותה בבעלה

ששנה  .1 אחד  בתלמיד  מעשה  אליהו:  דבי  תני 
וקרא חכמים    הרבה  תלמידי  ושימש  הרבה, 

נוטלת  אשתו  והיתה  ימיו.  בחצי  ומת  הרבה, 
ובבתי   כנסיות  בבתי  ומחזרתם  תפיליו 

דברים  /מדרשות, ואמרה להם: כתיב בתורה  
ששנה    /ל בעלי  ימיך,  ואורך  חייך  הוא  כי 

חכמים   תלמידי  ושימש  הרבה,  וקרא  הרבה 
היה   -הרבה   ולא  ימיו?  בחצי  מת  מה  מפני 

דב מחזירה  נתארחתי  אדם  אחת  פעם  ר. 
מאורע.  אותו  כל  מסיחה  והיתה  אצלה 
הוא  מה  נדותך  בימי  בתי,  לה:  ואמרתי 
אצלך? אמרה לי: חס ושלום, אפילו באצבע  

  -בימי לבוניך מה אצלך?    -קטנה לא נגע בי.  
בקירוב   עמי  וישן  עמי,  ושתה  עמי,  אכל 
בשר, ולא עלתה דעתו על דבר אחר. ואמרתי  

שהרגו המקום  ברוך  פנים לה:  נשא  שלא   ,
תורה   אמרה  שהרי  /יח//לתורה,  יא    /ויקרא 

ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב. כי אתא 
במערבא   הואי.  חדא  מטה  אמר:  דימי  רב 
אמרי, אמר רב יצחק בר יוסף    סינר מפסיק 

 . ]שבת )יג.(, יג:([בינו לבינה. 
קומי   .2 א"ל:  הכפר,  מן  לא' שנשא אשה  משל 

להן? א"ל: מן   ואתית עמי אמרה ליה מן הכא
הכא לטבריא...אמרה ליה:לכל הן דאת אזיל 

שהש"ר )א' פס'  ונסיב לי אנא אתיא עמך ]
 [.    ד( ד"ה משכני אחריך

אשה .3 נוטל  שהוא  אשתו -אדם  העני,  אפילו 
אינה כופרת בו, ובשעה שהיא זונה אם נותן 
אינה   לה  נותן  לא  ואם  לו,  מודה  )ממון(  לה 

 [. שמו"ר )לב,ה(מכרת אותו ]
בעליהן...ואשה  שלש .4 עם  ברית  כורתין  ה 

 [. 506אוצר המדרשים ]
אשה, גולם היא ואין כורתת ברית אלא למי   .5

 [. סנהדרין )כב:(שעשאה כלי ]
והיא   .6 פרסית,  נושא  מדיי  שבעולם  בנוהג 

 [. אס"ר )ד,יב(מדברת מדיי ]
 [. קידושין )עג.(אשת איש בבעלה תולה ] .7
אתתא כד אתחברית בבעלה אתקראית ע"ש   .8

 [. )א,מט.(  רזהבעלה ]
אתתא עד לא איזדווגת אתקריאת בת פלוני,   .9

[ אשה  אקריאת  דאזדווגת  )ב,יב(,  בתר  זהר 
 [.  )ג,קעד.(

בשוקא  .10 דיירא  והוות  אתתא   דרחים  נש  בר 
כשוקא  בעינוי  דמי  תמן  דהיא  דדחקי...כיוון 

 . ]זהר )ג,קטו:([דרוכלי 
 
 
 
 
 

טברינוס   .11 בית  משל  אחת  באשה  מעשה 
נש שהיתה  מיוחסת(  לליסטים  )משפחה  ואה 

אחד, והיה בעלה מצערה. שמעו חכמים ובאו  
אצלה להוכיחו, כיוון שבאו הוציאה לפניהם 

מנורה של זהב ונר של חרס על גבה, לקיים  
[ תשוקתך  אישך  אל  שנאמר  ב"ר מה 

 [. )כ,יח(
והיתה  .12 לחבר  שנשאת  אחת  באשה  מעשה 

נשאת  ידו.  על  תפילין  לו  )קושרת(  קומעת 
ו קשרי מכס על לעם הארץ )מוכס( וקשרה ל

[ מס' ידו  ריש  )ל:(,  בכורות  )לט:(,  ע"ז 
 [.כלה

כלי  .13 ליה  שלחה  באשתו  לדבר  רבי  שלח 
[ חול  בו  ישתמש  קודש  בו  ב"מ  שנשתמש 

 [. )פד:(
ורבי   .14 יוסי  ברבי  ישמעאל  הוו מקלעי רבי  כי 

הדדי   בהדי  שמעון  ברבי  -רש"י]אלעזר 
פנים„ אל  דתורי    .[ “פנים  בקרא  עייל  הוה 
דתורי„-רש"י] בקר-בקרא  בינייהו   .[“צמד 
מתוך „-רש"י] כריסן,  מתחת  שניהן,  בין 

גדול נגעה בהו. אמרה  .[“שכריסן  ולא הוה   ,
מטרוניתא   ההיא  שרית „-רש"י] להו 

שלכם!    .[“נכרית אינם    -רש"י]בניכם 
לנשותיכם„ להזקק  יכולין  אמרו   .[“שאינכם 

משלנו   גדול  כריסם של „-רש"י]לה: שלהן 
משלנו גדול   -רש"י] שכן!  כל    .[“נשותינו 

להן  „ נזקקים  ואינכם  מרובה  שתאותה 
איכא דאמרי, הכי אמרו   .[“ונבעלות לאחרים

ח'-לה: גבורתו    -שופטים  כאיש  -רש"י]כי 
תאוה  -אבר תשמיש, לשון אחר: שלהן גדול„

איכא דאמרי,   .[ “של אשה מרובה משל איש
הבשר  את  דוחקת  אהבה  לה:  אמרו  הכי 

על  „-רש"י] מרובה  שתאותם  ומתוך 
נדחקו-תנותאו שנינו  להו   .[.“בשר  ולמה 

אל תען   -משלי כו-לאהדורי לה? והא כתיב  
כאיולתו!   על    -כסיל  לעז  להוציא  שלא 

דרבי   איבריה  יוחנן:  רבי  אמר  בניהם. 
קבין.   בת תשע  כחמת  יוסי[  ]ברבי  ישמעאל 
אמר רב פפא: איבריה דרבי יוחנן כחמת בת 
חמשת קבין, ואמרי לה בת שלשת קבין. דרב  

דהרפנאי  פפא   דקורי  כי  -רש"י]גופיה 
 . ]ב"מ )פד.([ .[“סלים שעושין בהרפניא„

דביתהו  .15 לו  דאמרה  אבהו  דרבי  עינוותנותיה 
אבהו    דרבי  לדביתיה  אבהו  דרבי  דאמוריה 
דגחין  והאי  לדידך  ליה  צריך  לא  דידן  הא 
ליה  דעביד  הוא  בעלמא  יקרא  עליה  וזקיף 
ליה לרבי אבהו אמר   ואמרה  דביתהו   אזלא 

אי נפקא ליך מינה מיני ומיניה יתקלס  לה ומ
 [. סוטה )מ.(עילאה ]

רבי  .16 אמר  עושה  אסתר  מרדכי  מאמר  ואת 
שהיתה מראה דם נדה לחכמים כאשר היתה 
)משמיה  לימא  בר  רבה  אמר  אתו  באמנה 
אחשורוש   של  מחיקו  עומדת  שהיתה  דרב( 

מרדכי   של  בחיקו  ויושבת  ]מגילה  וטובלת 
 [. )יג:(

ו .17 אשתו  שמת  חבר  רבנן  ביתו  תנו  ובני  בניו 
חצר   וכן  שיחשדו  עד  בחזקתן  הן  הרי 
עד  בחזקתה  היא  הרי  תכלת  בה  שמוכרין 
תנו רבנן אשת עם הארץ שנשאת   שתיפסל: 
לחבר וכן בתו של עם הארץ שנשאת לחבר 
כולן  לחבר  שנמכר  הארץ  עם  של  עבדו  וכן 
אבל  בתחלה  חבירות  דברי  לקבל  צריכין 
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של  בתו  וכן  הארץ  לעם  שנשאת  חבר  אשת 
וכן עבדו של חבר ח בר שנשאת לעם הארץ 

דברי   לקבל  צריכין  אין  הארץ  לעם  שנמכר 
צריכין   הן  אף  אומר  ר"מ  בתחלה  חבירות 

בכורות  לקבל עליהן דברי חבירות לכתחלה ]
 [. )ל:(

יח .18 שתהיה  -הלכה  האשה  על  חכמים  צוו  וכן 
וקלות  שחוק  תרבה  ולא  ביתה  בתוך  צנועה 
המטה   תשמיש  תתבע  ולא  בעלה  בפני  ראש 
בפיה ולא תהיה מדברת בעסק זה ולא תמנע 
מבעלה כדי לצערו עד שיוסיף באהבתה אלא 
מקרוביו   ותזהר  שירצה  עת  בכל  לו  נשמעת 
קנאה   רוח  עליו  יעבור  שלא  כדי  ביתו  ובני 
לכיעור  הדומה  ומן  הכיעור  מן  ותתרחק 

נשים רמב"ם/"יד   הלכות /החזקה"/ 
  אישות/ פרק טו הלכה יח[.

נ   .19 מדיי  שבעולם  והיא  בנוהג  פרסית,  ושא 
 ([.  אס"ר )ד,יבמדברת מדיי ]

 
 התועלת שבה לבעלה 

ב'  .1 לת"ת  יוצאין  התלמידים  אומרים:  חכמים 
וג' שנים שלא ברשות. אמר רבא: סמכו רבנן 
אדרב אדא בר אהבה ועבדי עובדא בנפשייהו.  
דרבא   קמיה  שכיח  הוה  רחומי  דרב  הא  כי 
במחוזא, הוה רגיל דהוה אתי לביתיה כל מעלי 

שמעתא, יומ משכתיה  חד  יומא  דכיפורי.  א 
אתי,   השתא  אתי  השתא  דביתהו  מסכיא  הוה 
מעינה,  דמעתא  אחית  דעתה  חלש  אתא,  לא 
הוה יתיב באיגרא, אפחית איגרא מתותיה ונח  
נפשיה. עונה של תלמידי חכמים אימת? אמר  

תהלים -רב יהודה אמר שמואל: מע"ש לע"ש.  
בעתו    -א' יתן  פריו  יהודה  -אשר  רב  ,  אמר 

זה   נחמן:  רב  ואיתימא  הונא,  רב  ואיתימא 
המשמש מטתו מע"ש לע"ש. יהודה בריה דר'  
חייא חתניה דר' ינאי הוה, אזיל ויתיב בבי רב,  
וכל בי שמשי הוה אתי לביתיה, וכי הוה אתי  
חד   יומא  דנורא.  עמודא  קמיה  חזי  קא  הוה 
משכתיה שמעתא, כיון דלא חזי ההוא סימנא, 

כפ ינאי:  רבי  להו  שאילמלי  אמר  מטתו,  ו 
הואי   עונתו.  ביטל  י'-יהודה קיים לא    -קהלת 

כשגגה שיוצא מלפני השליט ונח נפשיה. רבי 
מטא  כי  חייא,  רבי  בי  לבריה  ליה  איעסק 
למיכתב כתובה נח נפשה דרביתא. אמר רבי:  
במשפחות,   ועיינו  יתיבו  איכא?  פסולא  ח"ו 
אתי   חייא  ורבי  אביטל,  בן  אתי משפטיה  רבי 

אחי בי    משמעי  לבריה  ליה  איעסק  אזיל  דוד. 
שנין  סרי  ליה תרתי  פסקו  זימרא,  בן  יוסי  ר' 
להו:  אמר  קמיה,  אחלפוה  רב.  בבי  למיזל 
להו:  אמר  קמיה,  אחלפוה  שנין.  שית  ניהוו 
מאבוה   מכסיף  קא  הוה  איזיל.  והדר  איכניס 

-א"ל: בני, דעת קונך יש בך, מעיקרא כתיב:  
-תיב:  תביאמו ותטעמו, ולבסוף כ  -שמות ט"ו
כ"ה בתוכם.   -שמות  ושכנתי  מקדש  לי  ועשו 

בבי רב. עד דאתא  סרי שני  יתיב תרתי  אזיל 
נעביד?  היכי  רבי:  אמר  דביתהו.  איעקרא 

שימרה!   יאמרו נגרשה,   לשוא  זו     ענייה 
וזו  אשתו  זו  יאמרו  אחריתי,  איתתא  נינסיב 
חנניה   רבי  ואיתסיאת.  רחמי  עלה  בעי  זונתו! 

רב בשילהי הלוליה  בן חכינאי הוה קאזיל לבי  
דאתי   עד  לי  איעכב  א"ל:  יוחאי,  בן  דר"ש 
סרי   תרי  יתיב  אזל  ליה.  איעכבא  לא  בהדך, 
דמתא   שבילי  אישתנו  דאתי  עד  רב.  בבי  שני 
אגודא   יתיב  אזל  לביתיה.  למיזל  ידע  ולא 
דנהרא, שמע לההיא רביתא דהוו קרו לה: בת  
ניזיל.  ותא  קולתך  מלי  חכינאי,  בת  חכינאי, 

האי רביתא דידן, אזל בתרה. הוה  אמר: ש"מ,  
עינה  דל  קמחא,  נהלה  קא  דביתהו  יתיבא 
לפניו:   אמר  רוחה.  פרח  לבה  סוי  חזיתיה, 
זה שכרה? בעא רחמי עלה  זו  רבש"ע, ענייה 
וחייה. רבי חמא בר ביסא אזיל יתיב תרי סרי  
איעביד  לא  אמר:  כי אתא,  מדרשא.  בבי  שני 

לח  כדעביד בן חכינאי, עייל יתיב במדרשא, ש
קמיה,   יתיב  בריה  אושעיא  ר'  אתא  לביתיה. 
דקא   חזא  שמעתא,  ליה  משאיל  קא  הוה 
מתחדדי שמעתיה, חלש דעתיה, אמר: אי הואי  
על  לביתיה,  על  האי.  כי  זרע  לי  הוה  הכא 
למשאליה   סבר,  הוא  קמיה.  קם  בריה, 
מי   דביתהו:  ליה  אמרה  בעי,  קא  שמעתתא 
איכא אבא דקאים מקמי ברא? קרי עליה רמי  

ד'-חמא:    בר לא   -קהלת  המשולש  החוט 
ינתק   רבי    -במהרה  של  בנו  אושעיא  ר'  זה 

שבוע  כלבא  דבן  רעיא  ר"ע  ביסא.  בר  חמא 
הוה, חזיתיה ברתיה דהוה צניע ומעלי, אמרה  
ליה: אי מקדשנא לך אזלת לבי רב? אמר לה:  
שמע  ושדרתיה.  בצינעה  ליה  איקדשא  אין. 
מנכסיה.  הנאה  אדרה  מביתיה,  אפקה  אבוה 

אתא, א כי  רב.  בבי  שנין  סרי  תרי  יתיב  זיל 
תלמידי. שמעיה   אלפי  סרי  תרי  בהדיה  אייתי 
לההוא סבא דקאמר לה: עד כמה קא מדברת 
ציית,   לדידי  אי  ליה:  אמרה  חיים?  אלמנות 
יתיב תרי סרי שני אחריני. אמר: ברשות קא  
עבידנא, הדר אזיל ויתיב תרי סרי שני אחריני 

בה אייתי  אתא,  כי  רב.  עשרין  בבי  דיה 
וארבעה אלפי תלמידי. שמעה דביתהו הות קא 
נפקא לאפיה, אמרו לה שיבבתא: שאילי מאני 

יודע    -משלי י"ב-לבוש ואיכסאי, אמרה להו:  
נפלה על  כי מטיא לגביה,  נפש בהמתו.  צדיק 
אפה קא מנשקא ליה לכרעיה, הוו קא מדחפי  
ושלכם   שלי  שבקוה,  להו:  אמר  שמעיה,  לה 

אב שמע  הוא.  רבה  שלה  גברא  דאתא  וה 
דמפר   אפשר  לגביה,  איזיל  אמר:  למתא, 
נדראי. אתא לגביה, א"ל: אדעתא דגברא רבה 
נדרת? א"ל: אפילו פרק אחד ואפי' הלכה   מי 
אפיה   על  נפל  הוא,  אנא  ליה:  אמר  אחת. 
ממוניה.   פלגא  ליה  ויהיב  כרעיה,  על  ונשקיה 
הכי   עזאי  לבן  ליה  עבדא  דר"ע  ברתיה 

 .]כתובות )סג.([
 ([. קידושין )פ:י שאשתו משמרתו ]מפנ  .2
עכו"ם אין אשתו משמרתו אבל ישראל אשתו   .3

 [.ע"ז )כח:(משמרתו ]
 ([.ירמיה )לא,כאנקבה תסובב גבר ] .4
אשה:  .5 לו  שיש  למי  יש  דברים  עשר  שנים 

רצון, עזר, חומה, חיים, עושר, ברכה, שלום, 
[ טובה  כבוד,  עטרה,  כפרה,  מע"ת  שמחה, 

 .כג[
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קרקשא ליה בת רב רבא מקמי דהוי רישא, מ .6
של   בספל  אגוז  )נותנת  בלקנא  אמגוזא  חסדא 
נחושת ומקרקשת בו מבית )והוא נפנה כנגדה 

 [.ברכות )סב.(מבחוץ( ]
 [. ב"ר )א,ג(רחל היתה עיקרה של בית ] .7
אחת  .8 צלע  לו  שנטלו  לאדה"ר  לו  יפה  ולא 

 [.סנהדרין )לט.(ונתנו לו שפחה לשמשו ]
לאו   .9 ואם  טוב,  מצא  אשה  ומצא  אדם  זכה 

[ האשה  את  ממות  מר  אני  נשא  ומוצא  ת"ב 
 . ד'[

כאשתו   .10 לא  חכינאי,  בן  ר"א  של  כאשתו  זכה 
 ([. ב"ר )יז,גשל ר"י הגלילי ]

יבמות )סג.( ועי'  זכה כנגדה לא זכה מנגדתו ] .11
 [.פדר"א יב

 ([.יבמות )סג.זכה עוזרתו לא זכה כנגדו ] .12
אם זכה תהיה לו עזר ואם לאו כנגדו להלחם  .13

 ]פדר"א יב[
אשה    .14 לאדם    במה  נמצאת  ... עוזרתו       

מאירה       עיניו ומעמידתו על רגליו ]יבמות  
 )סג.([.

כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא  .15
[ טובה  בלא  ובב"ר ברכה  )סב:(  יבמות 

)יז,ב(, פס"ז בראשית יח, מ"ת )נט,ב(, זהר  
בלא   מוסיפין  )ג,קמח:(  )ג,רצו(,  )ג,ח( 

ש  בלא  חכמה,  בלא  תורה  בלא  לום,  חיים, 
שלם  אדם  אינו  אף  עזר,  בלא  כפרה,  בלא 

 [ וממעט את הדמות
חשך  .16 בימיו...עולם  אשתו  שמתה  אדם  כל 

מתקצרות   פסיעותיו  נופלת,  בעדו...עצתו 
 ([. סנהדרין )כב.]

חרב   .17 כאילו  ראשונה,  אשתו  שמתה  אדם  כל 
 [.סנהדרין )כב.(ביהמ"ק בימיו ]

 [. זהר )ג,רעט(כל אשה בת בעלה ] .18
בעלה, .19 עטרת  חיל  בעצמותיו    אשת  וכרקב 

 [.משלי )יב,ד(מבישה ]
בבעלה  .20 נתעטרה  לא  והיא  בה  נתעטר  בעלה 

 [. ב"ר )מז,א(]
 [.משלי )יא,טז(אשת חן תתמוך כבוד ] .21
 [.קידושין )פ:(, ע"ז )כה:(אשתו משמחתו ] .22
23. [ אביך  בכבוד  חייבים  ואמך  קידושין אתה 

 [. )לא.(, זהר )ג,פט:(
24. [ פגמו  טעמו  ברכה,  כוס  איהי  זהר  איתתא 

 [. ט:()ג,פ
25. [ לגביה  נייחא  איהי  נש  בר  לגבי  זהר אתתא 

 .)א,קפז.([
הוא   .26 כרוך  קיימת,  אדם  של  שאמו  זמן  כל 

[ באשתו  מתנחם  הוא  ומשמתה  רש"י אצלה, 
 [. חיי )כד,סז(

שבחא   .27 כל  ונוקבא  זכר  אשתכח  דלא  מאן  כל 
 [.  זהר )ג,ה(איעדוי מיניה ]

אין   .28 ועכשיו  לקבל,  שיכולה  היא  כסבורה 
 )עז.([ יכולה לקבל ]כתובות 

יהי מקורך ברוך, אשרי אדם שאשתו מעידתו  .29
מעידו   ופרנסתו  מעידו  ]ילק"ש ותורתו 

 [.שמואל א' פ
דומין   .30 בניה  ביתך  בירכתי  שאשתך  זמן  כל 

בעלי  משנה  בעלי  מקרא  בעלי  מהן  לזית 
 [. תנא דב"א רבה ח'תלמוד ]

מה   .31 זיתים,  פוריה...בניך כשתילי  כגפן  אשתך 
א בניך  אף  הרכבה  בהן  אין  בהם זיתים  ין 

 [. ]ירו' כלאים )א,ז(פסולת  
32. [ בכולא  זוכה  משכלת  באשה  דזכה  זהר מאן 

 [.ויקרא כב
33. [ מיניה  דאתדליקת  שרגא  איהי  זהר  אינתתיה 

 [. במדבר קסד
34. [ ביתו  בתוך  מלך  ואחד  אחד  אדר"נ  כל 

 ([. )כח,ג(, מגילה )יב.
דמטרוניתא   .35 מאריה  דביתא,  מאריה  איש  כל 

 ([. זהר ]ב,קלד: ]
תלמ .36 של  נשותיהן  שמנדדות  אלו  חכמים  ידי 

[ הבא.  לעולם  וזוכות  הזה  בעולם  יומא שינה 
 [.)עז.(

מברכת   .37 לאביו...ואשה  מברך  בן  אמרו  באמת 
מארה  תבוא  חכמים  אמרו  לבעלה...אבל 

שלוחים „-רש"י] לעשות  קונו  את  שמבזה 
לו  “כאלה מברכין  ובניו  שאשתו  לאדם   ].

 ([. סוכה )לח.]
 [. ירמיה )לא,כא(נקבה תסובב גבר ] .38
פקיד, על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד  כל המ .39

 [. ב"מ )לו.(]
חזיתיה   .40 הוה  שבוע  כלבא  דבן  רעיא  ר"ע 

רב   לבי  אזלת  לך  מקדשנא  אי  א"ל  ברתיה 
 ([. כתובות )סב:]

 
 צרכיה  

מה האשה אינה מתביישת לתבוע צרכי ביתה    .1
 [.מדרש משלי )לא,ל(מבעלה ]

באבוסו    .2 מאכל  לו  שאין  כיוון  זה  חמור  מה 
כך צועק,  ]  מיד  ועי' האשה  )טז.(,  תמורה 

 [.ב"מ )נט:(
מה יעשה אדם ויהיו בניו עשירים ויתקיימו?    .3

( אשתו    וחפצי  שמים  חפצי  מס' יעשה 
 (.כלה

קבין   .4 מתשעה  ותיפלות  בקב  אשה  רוצה 
 [. כתובות )סב:(, סוטה )כ.(ופרישות ]

5.  [ ארמלו  מלמיתב  דו  טן  למיתב  יבמות טב 
 [. )קיח:(, קידושין )מ.(

מנ   .6 לאשה  בבית  אין  אם  כי  אביה,  בבית  וחה 
 [. ת"ב בא טזבעלה ]

7.  [ עד שתנשא  מנוחה  ראב"ע/רות אין לאשה 
 [.)ג,א(

בעלה   .8 בבית  אם  כי  רוח  קורת  לאשה  אין 
 [. רו"ר )ב,טז(]

)כ:([דרך    .9 ]נדה  וחימדתיו  בדרך  היה  בעלי 
הראשון  רגל  אביהן  לבית  ללכת  נשואות 

 ([.פסחים )פז.שאחר הנישואין ]
את  .10 כופה  האיש  חברו   אין  בן  שתניק  אשתו 

 ([.ירו' כתובות )ה,ו]
 אשה עקרה ואיש עקר 

מתני' נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא   .1
ילדה אינו רשאי לבטל גירשה מותרת לינשא 
לאחר ורשאי השני לשהות עמה י' שנים ואם  
נשא  ת"ר  גמ'  שהפילה:  משעה  מונה  הפילה 
אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה יוציא  

כתובה   ממנה ויתן  להבנות  זכה  לא  שמא 
אע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר מקץ עשר 
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שנים לשבת אברם בארץ כנען ללמדך שאין 
חלה  לפיכך  המנין  מן  לו  עולה  חו"ל  ישיבת 
חבושים   שניהם  או  היא  שחלתה  או  הוא 
א"ל   המנין  מן  לו  עולין  אין  האסורים  בבית 
ויהי  דכתיב  מיצחק  ולילף  נחמן  לרב  רבא 

שנה בקחתו את רבקה וגו'   יצחק בן ארבעים
אותם  בלדת  שנה  ששים  בן  ויצחק  וכתיב 
א"ל יצחק עקור היה א"ה אברהם נמי עקור  
אבא   בר  חייא  לכדר'  ליה  מיבעי  ההוא  היה 
נמנו   למה  יוחנן  א"ר  אבא  בר  חייא  דא"ר 
שנותיו   בהן  לייחס  כדי  ישמעאל  שנותיו של 
עקור  אבינו  יצחק  יצחק  רבי  אמר  יעקב  של 

תר יצחק לה' לנכח אשתו על  היה שנאמר ויע
ששניהם   מלמד  לנוכח  אלא  נאמר  לא  אשתו 
עקורים היו א"ה ויעתר לו ויעתר להם מיבעי  
צדיק   בן  צדיק  תפלת  דומה  שאינו  לפי  ליה 
מה  מפני  יצחק  א"ר  רשע  בן  צדיק  לתפלת 
מתאוה  שהקב"ה  מפני  עקורים  אבותינו  היו 
לתפלתן של צדיקים א"ר יצחק למה נמשלה 

יקים כעתר מה עתר זה מהפך  תפלתן של צד
של   תפלתן  כך  למקום  ממקום  התבואה 
ממדת   הקב"ה  של  מדותיו  מהפכת  צדיקים 
רגזנות למדת רחמנות אמר רבי אמי אברהם  
צור   אל  הביטו  שנאמר  היו  טומטמין  ושרה 
וכתיב   נוקרתם  בור  מקבת  ואל  חוצבתם 
שרה   ואל  אביכם  אברהם  אל  הביטו 

אבוה  תחוללכם אמר רב נחמן אמר רבה בר  
ותהי שרי   אילונית היתה שנאמר  שרה אמנו 
עקרה אין לה ולד אפי' בית ולד אין לה אמר 
שילת  בר  שמואל  דרב  בריה  יהודה  רב 
משמיה דרב לא שנו אלא בדורות הראשונים 
האחרונים   בדורות  אבל  מרובות  ששנותיהן 
כנגד  ומחצה  שנים  שתי  מועטות  ששנותיהן 
שלש  נחמן  רב  אמר  רבה  עיבורים  שלשה 
בר"ה   מר  דאמר  פקידות  שלש  כנגד  שנים 
ליתנהו  רבה  אמר  וחנה  רחל  שרה  נפקדו 
והא  רבי  תקין  מאן  מתני'  מכדי  כללי  להני 
שנותינו   ימי  דכתיב  שני  אימעוט  דוד  בימי 
בהם שבעים שנה והאי שמא לא זכה להבנות  
הימנה ודלמא איהי דלא זכיא איהי כיון דלא  

וה איני  מיענשה  לא  ורביה  אפריה  א  מפקדא 
נסיב   זבדא  בר  אבא  לר'  רבנן  ליה  אמרו 
איתתא ואוליד בני ואמר להו אי זכאי הוו לי  
מקמייתא התם דחוי קא מדחי להו לרבנן דר'  
אבא בר זבדא איעקר מפרקיה דרב הונא רב 
חלבו  רבי  הונא  דרב  מפרקיה  איעקר  גידל 
איעקר   רב ששת  הונא  דרב  מפרקיה  איעקר 
יעקב  בר  אחא  רב  הונא  דרב  מפרקיה 
רב   דבי  בארזא  תליוה  סוסכינתא  אחדתיה 
בר   אחא  רב  אמר  ירקא  כהוצא  מיניה  ונפק 
איעקור  וכולהו  הוינא  סבי  שיתין  יעקב 
דקיימי  מאנא  לבר  הונא  דרב  מפרקיה 

[ בעליה:  תחיה  החכמה  יבמות בנפשאי 
 ([.  )סד:-)סד.(

חמא   .2 בר  רמי  אשת  חסדא  רב  בת  נשא  רבא 
שנים  עשר  בעלה  אחר  ששהתה  אחרי 

 ([. לד:יבמות )]

תילד   .3 שלא  עיקרין  לשתות  רשאה  אשה 
 [.תוס' יבמות ח']

יולדת חרפה מצויה בתוך   .4 כיוון שאין האשה 
 [. ת' ויצא יט'ביתה ]

שפקדה   .5 וכיוון  היתה  הבית  שנואת  לאה 
 ([. ב"ר )עא,אהקב"ה נזקפה ]

עשר   .6 ששהתה  בצידון  אחת  באשה  מעשה 
רשב"י...א"ל   גבי  אתון  ילדה,  ולא  שנים 

גתם זל"ז במאכל ומשתה  חייכון כשם שנזדוו 
מאכל   מתוך  אלא  מתפרשים  אתם  אין  כך 
טוב  חפץ  כל  ראי  בתי  לה:  אמר  ומשתה... 
שיש לי בבית, טלי...אין חפץ טוב לי בעולם  
והתפלל  עמד  לרשב"י  הלכו  ממך.  יותר 

 ([.שהש"ר )א,לאעליהם ונפקדו ]
לשני   .7 בנים  לה  היו  ולא  לראשון  ניסת  ת"ר 

ת לא  לשלישי  בנים  לה  היו  אלא  ולא  נשא 
למי שיש לו בנים נישאת למי שאין לו בנים 
נישאת  להו  איבעיא  כתובה  בלא  תצא 
דליתבעוה   מהו  בנים  לה  היו  ולא  לשלישי 
מילתא   איגלאי  לה  אמרי  מצו  מי  קמאי  הנך 
או דלמא מצית אמרה להו   דגרמת  דאת הוא 
אמרה   מצית  מסתברא  דכחשי  הוא  השתא 
נישאת  להו  איבעיא  דכחשי  הוא  השתא  להו 

דתיתבעיה  ל מהו  בנים  לה  והיו  רביעי 
יפה   שתיקותיך  לה  אמרינן  לשלישי 
דהכי  אדעתא  אנא  לה  אמר  דמצי  מדיבוריך 
איהי   אי  פפא  רב  לה  מתקיף  גרשתיך  לא 
ובניה   בטל  גט  נמצא  שתקינן  מי  אנן  שתקא 
דברייתא   הוא  השתא  אמרינן  אלא  ממזרין 

 ([.  יבמות )סה.]
ן אמר לפניו רבש"ע הסתכלתי במזל שלי ואי .8

צא   לו  אמר  מיד  ישמעאל,  אלא  אחר  בן  לי 
 [. נדרים )לב.(מאצטגנינות שלך ]

תהא  „ .9 שלא  אשתך  בכבוד  זהיר  הוה 
 [. מס' "דרך ארץ זוטא" ט'] “עקרה

לא ישא אדם עקרה וזקנה ואילונית -הלכה ז .10
וקטנה שאינה ראויה לילד אלא אם כן קיים 
מצות פריה ורביה או שהיתה לו אשה אחרת  

נה נשא אשה ושהתה עמו לפרות ולרבות ממ
ויתן  יוציא  זה  הרי  ילדה  ולא  שנים  עשר 
לא  ואם  לילד  הראויה  אשה  ישא  או  כתובה 
בשוט   אותו  ומכין  אותו  כופין  להוציא  רצה 
והריני  בועלה  איני  אמר  ואם  שיוציא  עד 
שוכן עמה בפני עדים כדי שלא אתיחד עמה 
בין שאמרה היא בין שאמר הוא אין שומעין 

 שא אשה הראויה לילד: אלא יוציא או י
ח והרי -הלכה  ילדה  ולא  שנים  עשר  שהתה 

הוא יורה כחץ שכבת זרע חזקת החולי ממנה 
ותצא שלא בכתובה ויש לה תוספת לא תהיה  
זו פחותה מאיילונית שלא הכיר בה שיש לה  
כחץ  יורה  אינו  ואם  שיתבאר  כמו  תוספת 
יתן  וכשיוצא  בלבד  ממנו  החולי  חזקת 

 וספת: הכתובה כולה עיקר ות
שאין  בדבריו  חלק  לי  אין  הראב"ד  כתב 
בבעל   אבל  שלישי  בבעל  אלא  כן  אומרין 
ראשון ושני יש לה כתובה שמא לא זכתה  
עיקר   לה  שיש  אני  ואומר  מהם  ליבנות 
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כתובה אבל לא תוספת שיאמר על דעת כן  
 לא הוספתי לה עכ"ל: 

ט והיא -הלכה  הולד  נמנע  ממנה  אומר  הוא 
שא  מפני  נמנע  ממנו  כחץ אומרת  יורה  ינו 

מי שטוענת  לו להחרים סתם על  ויש  נאמנת 
יתן   כך  ואחר  בודאי  בו  יודעת  שאינה  דבר 
אם   ממני  אם  יודעת  איני  אמרה  ואם  כתובה 
ממנו אין לה עיקר כתובה כמו שאמרנו העמד 
ממון בחזקת בעליו עד שתטעון בודאי שאינו 
מפני   זו  בטענה  היא  נאמנת  ולמה  כחץ  יורה 

יו אם  מרגשת  יורה שהיא  לא  אם  כחץ  רה 
 כחץ והוא אינו מרגיש:  

י לגרשה  -הלכה  בעלה  לתבוע  שבאה  האשה 
אחר עשר שנים מפני שלא ילדה והיא אומרת  
שאינה   אע"פ  לה  שומעין  כחץ  יורה  שאינו 
לבנים   היא  צריכה  ורביה  פריה  על  מצווה 
עיקר  ויתן  להוציא  אותו  וכופין  לזקנותה 
  כתובה בלבד שלא כתב לה התוספת על מנת 

שתצא לרצונה ותטול: )השגת הראב"ד( הוא 
 אומר ממנה וכו'  

ושני   ראשון  בבעל  ז"ל  הראב"ד  כתב 
 אע"פ שלא אמרה כן עכ"ל:  

הלך בסחורה בתוך עשר שנים או  -הלכה יא  
או   חולה  היא  שהיתה  או  חולה  הבעל  שהיה 
להן   עולה  אין  האסורין  בבית  חבושין  שהיו 

 אותו זמן מן המנין: 
הל הראב"ד(  ליתן  )השגת  וכו'  בסחורה  ך 

 כתובה 
יד עשר  -הלכה  עמו  ושהתה  לראשון  נשאת 

להנשא   מותרת  והוציאה  ילדה  ולא  שנים 
ילדה   ולא  לשני שהתה עם השני עשר שנים 
נשאת לשלישי תצא  ואם  לא תנשא לשלישי 
בלא כתובה אלא אם כן יש לו אשה אחרת או 

ורביה:   פריה  מצות  הראב"ד  שקיים  כתב 
אין אומרין כן אלא  אין לי חלק בדבריו ש

יש   ושני  ראשון  בבעל  אבל  שלישי  בבעל 
מהם  ליבנות  זכתה  לא  שמא  כתובה  לה 
לא   ואומר אני שיש לה עיקר כתובה אבל 
תוספת שיאמר על דעת כן לא הוספתי לה  

  /החזקה"/נשים רמב"ם/"יד  ]עכ"ל:  
 .  יא יד[-הלכות אישות/פרק טו/הלכות ז

 
 
 
 
 

 
 תשמיש

 פירוש מילת "תשמיש" 
שמעשיו  שוא.   היינו  "שמש",  מלשון  רשו 

" או  הבית,  בעל  לצורכי  תשמישי עומדים 
", כלומר דברים המצורפים למצוה. כך  מצוה

גם התשמיש של ישראל מצורף לבנין העולם 
 ע"י חופה וקידושין. 

"ב.   בלשון תפקידמלשון  בזיווג  הנאמר   ,"
מבקשים  „-חכמים ]איכ"ר “תפקידםהכל 

" הוא  האישות  ענין  כי  בו )א,ג([,  תפקיד" 
האדם מצורף לבנין העולם כמבואר ברמב"ם  

)כא,ט([ אסו"ב  בשעת „-]הל'  עצמו  יקדש 
יסיר   ...ולא  ומנהגו תשמיש  העולם  ,  מדרך 

ולרבות לפרות  אלא  זה  דבר  היינו,  “שאין   ,
שהקדושה נדרשת לדבר השייך לפריה ורביה 
להוליד   ראויה  שאינה  בביאה  העולם,  ולבנין 

שאמרו קדושה,  זה  בה   כל„-אין  שאין  ביאה 
פירצה )=שאינה מוליכה לפריה ורביה( אינה  

זנות ביאת  אך   “אלא  )סא:([,  יבמות  ]מס' 
אף   עונה  קיים  אבינו  אברהם  מאידך, 
]ב"ר  להוליד  ראוי  היה  כשלא  בזקנותו, 
סי' רמ(  וב"ביאור הלכה" )תחילת  )מח,יז([. 

 וב"בא"ח" )שנ"ב וירא כ"ד(  
והיני העיבור  בזמן  ביאות  שגם  קה כתבו, 

וכן  קדושות.  נשמות  נבראים  ובעקרה 
ד'(   אות  ז'  )"מדבר קדמות" מערכת  החיד"א 

יד כתב  מהזהר  לעולם  „-הביא  ר"ש  אמר 
שמים,  לשם  בזוגתו  עונה  מצות  אדם  יקיים 
אינם   וזקנה  עקרה  שהיא  ...אף  אותם  שכל 
למלאך  מצוה  ה'  אלא  לאיבוד,  הולכים 
לכל  ויהיה  לבוא,  לעתיד  שישמרם  הממונה 

גוף   רביםאחד  בנים  לו  כתב “ויהיה  ולכן   .
פ"ב( סוף  הקדש"  )"אגרת  נמצא „-הרמב"ן 

חיבור האדם לאשתו, שהוא כראוי, סוד בנין  
לקב"ה   שותף  נעשה  ובו  וישובו  העולם 

בראשית שאמרו“במעשה  כענין  כל „-, 
המשים שלום בתוך ביתו כאילו משים שלום  

]אדר"ן )כח,ג([. “בישראל על כל אחד ואחד
לשלמות מציאותו ולבנין עדי  ובה האדם מגיע

ועי"ש   )ז.(,  ]ויקרא  ב"זהר"  כמבואר  עד 
כגוונא  „-)ה:([ שלים  נש  בר  אקרי  ואמתי 

זוגיה   בבת  דאזדווג  בשעתא  דלעילא, 
מניה  ויפיק  ברעותא,  בחדוותא  באחדותא 
נש  בר  הוא  כדין  ובת  בן  ומנוקביה 
עילאה   קדישא  שמא  אתקרי  שלים...וכדין 

 . “עליה
 

 תנאים לתשמיש
אסורין    כל„ .1 במקומן  לא  ושכינה  שארון  זמן 

]עירובין )סג:(, ועי' שמואל  “בתשמיש המטה
תלוי  ישראל  של  זיווגם  א"כ  )יד,יא([,  ב' 
השכינה,   ושל  ישראל  כלל  של  במצבם 
נפסק  וכן  הזיווג.  נאסר  בצער  וכשהם 

רעבון, „-להלכה בשנת  מטתו  לשמש  אסור 
בנים לחשוכי  )רמ,יב([,  “אלא  ]שו"ע/או"ח 

צרות אסור )הרמ"א שם( ונחלקו    וכן בשאר
כגון  כרעבון,  צרות  דוקא  אם  הפוסקים 
המבוארות   הצרות  כל  או  וירקון,  שדפון 
בסימן תקכ"ו שמתענים עליהם. וי"א, שחוץ  
"שערי  ]עי'  חסידות  אלא  אינו  מרעבון 
הציון"  ב"שער  שכתב  מה  תשובה" 

 )תקע"ד,ו( ו"כף החיים" )רמ,יב([.
יג(   .2 סי'  )ח"א  וה"קרן לדוד" ה"צפנת פענח" 

)סי' סב( וה"לבושי מרדכי" )מהדורה בתרא  
העולם  מלחמת  בזמן  כתבו  רד(  סי' 
אברהם"  וה"אשל  להקל.  שיש  הראשונה, 
מקדש"/  ו"עזר  רמ(  )סי'  מבוטשאטש 
בני  כשרוב  שרק  כתב,  )כה,ו(,  סי'  אבהע"ז 
המקום בצרה אסור. לגבי הגדרת רעבון, עי' 
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או"ח "נימוקי  ר"מ,  סי'  חיים"  סי'  ב"מקור   "
 תקע"ד ו"בית יהודה" סי' מ'. 

 
 בטויים מושאלים לפעולת התשמיש

נקט     .1 מעליא  לישנא  תשמיש  'פניך'?  מאי 
 .]גיטין )עו:([

 .]שבת )עז:([פוריא: שפרין ורבין עליה    .2
דרך     .3 ידעתים  לא  וארבעה  ממני  נפלאו  שלשה 

אניה   דרך  צור  עלי  נחש  דרך  בשמים  הנשר 
 .)ל,יח([]משלי בלב ים ודרך גבר בעלמה 

וישכב     .4 דכתיב  ענוי  איקרי  גופה  תשמיש  הא 
מביאות אחרות   ויענה א"ל התם שעינה  אותה 

עליה  „-רש"י] בא  ולא  לו  מתאווה  שהיתה 
ואני  אצלו.  שעמדה  בימים  בעונתה 
לי   וקשיא  שמעתי....שבא עליה שלא כדרכה  
נמי  הכי  בנותי  את  תענה  אם  אימא   א"כ 

ת ועוד  אשבעיה שלא יענה אותן מביאות אחרו
ליה מיבעי  אחרות  מביאות  ]“שעינה  יומא .[ 

 [. )עז:(
דכתיב     .5 דרך  אקרי  בעלמה  „וביאה  גבר  ודרך 

מנאפת אשה  דרך  ]  “כן  ל(  קידושין )משלי 
 [. )ב:(

יפיפין ביותר אמרה להם מפני    .6 בניך  מפני מה 
עמי   מספר  נקיה ]שאינו  בלשון  =היינו אמרה 

על   גם  וכוונתה  תשמיש  בשעת  דבורו  על  רק 
הטור התש על  הב"ח  כדברי  עצמו,  מיש 

ולא   הלילה  בתחילת  לא  כה.[.  סי'  באבהע"ז 
בשוק ...נשים  „-ר"ןבסוף הלילה ]   הולכות 

עליהם דעתו  הלילה  “ויתן  בחצות  אלא   ]
)כ:(] רק    -[נדרים  נקיה  בלשון  אמרה  היינו 

על   גם  וכוונתה  תשמיש  בשעת  דבורו  על 
הטור  על  הב"ח  כדברי  עצמו,  התשמיש 

כ סי'  )יב.(באבהע"ז  הוריות  עי'  כמין  „ -ה.[. 
בזקנו,   לאהרן  תלויות  היו  מרגליות  טפי  שני 
אמר רב פפא כשהוא מספר עולות ויושבות לו  

[ זקנו  במס'    רש"יבעיקר  קמא  ובלישנא  כאן 
מספר כשהוא  ד"ה  )ה:(  כשהיה „-כריתות 

אחרים עם  שם  “מדבר  ורש"י  רא"ש  תוס'   .
אחרינא זקנו„  -בלישנא  את  מספר  .  “וכשהוא 

מטתו    ויש שכשמשמש  שפירשו  מהראשונים 
 ועי' ב"בן יהוידע".[.

אחד...גמ'    מדברתראוה  -מתני'   .7 מאי    –עם 
אמר   אסי  רב  נסתרה  אמר  זעירי  מדברת? 
אשה   דרך  כן  כדכתיב  מעלי  נבעלה...לישנא 
פעלתי  לא  ואמרה  פיה  ומחתה  אכלה  מנאפת 

 ([.כתובות )יג.און  ]
א  ול„-כי אם את הלחם אשר הוא אוכל ]יב"ע   .8

עימה דשכיב  אינתתא  אלהן  מדעם  עמה  [ “יד 
)לט,ו([ נקי„היינו  -]בראשית  ב"ר  ]  “לשון 

 [.)פו,ו(
  

 אדה"ר: 
 [. ב"ר )ח,א(אדה"ר אדרוגינוס נברא ] .1
רש"י בראשית  אדה"ר ביום שנברא הוליד ] .2

 [. )ה,א(
 [.ברכות )סא.(אדה"ר דו פרצופין בראו ] .3
שמשה  .4 ולא  לכל,  ארץ  דרך  הודיע  אדה"ר 

 [. ב"ר )כב,ב(דה"ר ]בריה קודם לא

מבשרי'?   .5 ובשר  מעצמי  עצם  הפעם  'זאת 
ולא   וחיה  בהמה   כל  על  אדם  שבא  מלמד 

[ חוה  על  שבא  עד  דעתו   יבמותנתקררה 
 [.)סג.(

מבשרי'?   .6 ובשר  מעצמי  עצם  הפעם  'זאת 
ולא   וחיה  בהמה   כל  על  אדם  שבא  מלמד 

[ חוה  על  שבא  עד  דעתו   יבמותנתקררה 
 [.)סג.(

תחתיו .7 שנחבאו  האילן  ותפרו   מן  עלין  לקחו 
 [. מ"ת )צב,ו( ופדר"א ב']

חד  .8 ושמואל  רב  הצלע  את  אלהים  ה'  ויבן 
למאן  בשלמא  זנב  אמר  וחד  פרצוף  אמר 
דאמר פרצוף היינו דכתיב אחור וקדם צרתני 
אלא למאן דאמר זנב מאי אחור וקדם צרתני  
למעשה  אחור  אמי  ר'  דאמר  אמי  כדרבי 
אחור  בשלמא  לפורענות  וקדם  בראשית 

ה בראשית דלא אברי עד מעלי שבתא  למעש
אלא וקדם לפורענות פורענות דמאי אילימא  
בגדולה  אומר  רבי  והתניא  דנחש  פורענות 
מתחילין מן הגדול ובקללה מתחילין מן הקטן 
וידבר   דכתיב  הגדול  מן  מתחילין  בגדולה 
בניו   ואל איתמר  ואל אלעזר  משה אל אהרן 
מן הקטן  וגו' בקללה מתחילין    הנותרים קחו 
חוה  נתקללה  ולבסוף  נחש  נתקלל  בתחלה 
דמבול   פורענות  אלא  אדם  נתקלל  ולבסוף 
פני  על  אשר  היקום  כל  את  וימח  דכתיב 
ועד בהמה ברישא אדם והדר  האדמה מאדם 
היינו   פרצוף  דאמר  למאן  בשלמא  בהמה 
דאמר  למאן  אלא  יודי"ן  בשני  וייצר  דכתיב 
ר'   דאמר  פזי  בן  כדר"ש  וייצר  מאי  זנב 

פז בן  מיצרי  שמעון  לי  אוי  מיוצרי  לי  אוי  י 
בשלמא למאן דאמר פרצוף היינו דכתיב זכר 
זכר   זנב מאי  ונקבה בראם אלא למאן דאמר 
רמי   אבהו  דרבי  אבהו  כדר'  בראם  ונקבה 
בצלם   כי  וכתיב  בראם  ונקבה  זכר  כתיב 
אלהים עשה את האדם הא כיצד בתחלה עלה  
אלא  נברא  לא  ולבסוף  ב'  לבראת  במחשבה 

אן דאמר פרצוף היינו דכתיב אחד בשלמא למ
זנב  דאמר  למאן  אלא  תחתנה  בשר  ויסגור 
ירמיה   א"ר  תחתנה  בשר  ויסגור  מאי 
בר  נחמן  רב  ואיתימא  זביד  רב  ואיתימא 
בשלמא   חתך  למקום  אלא  נצרכה  לא  יצחק 
למ"ד  אלא  ויבן  דכתיב  היינו  זנב  למ"ד 
דדרש  מנסיא  בן  לכדר"ש  ויבן  מאי  פרצוף 

יבן ה' את הצלע  ר"ש בן מנסיא מאי דכתיב ו
לאדם   והביאה  לחוה  הקב"ה  שקלעה  מלמד 
לקליעתא   קורין  הים  בכרכי  שכן  הראשון 
בנייתא דבר אחר ויבן אמר רב חסדא ואמרי  
הקב"ה  שבנאה  מלמד  תנא  במתניתא  לה 
לחוה כבנין אוצר מה אוצר זה קצר מלמעלה 
ורחב מלמטה כדי לקבל את הפירות אף אשה 

לקבל את   קצרה מלמעלה ורחבה מלמטה כדי
הולד ויביאה אל האדם א"ר ירמיה בן אלעזר 
לאדם   שושבין  הקב"ה  שנעשה  מלמד 
הראשון מכאן למדה תורה דרך ארץ שיחזור 
גדול עם קטן בשושבינות ואל ירע לו ולמאן  

אמר רב  ברישא    סגידאמר פרצוף הי מינייהו  
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דגברא   יצחק מסתברא  בר   ברישא   סגינחמן 
 [. ברכות )סא:(]

הוא .9 יצירה  כמאן    י.חדא  דהיינו  לומר  צריך 
דכולי   דאמר פרצוף אחד מדקאמר בתר הכי 
בתר   סבר  מר  הואי  יצירא  חדא  עלמא 
דעירובין   שני  פרש  ובריש  אזלינן  מחשבה 
דאמר  דלמאן  בהדיא  משמע  ושם(  יח.  )דף 
להבראות   במחשבה  עלה  הוה  אחד  פרצוף 
פרצופים  שני  התם  דאמר  למאן  אבל  שנים 

פירש   כך  הכי  ליה  סבירא  רשב"ם  לא 
 [. ח.( תד"ה חדא-כתובות )ז:]

הוא  .10 גנב  אלהיכם  גמליאל  לרבן  כופר  א"ל 
האדם  על  תרדמה  אלהים  ה'  ויפל  דכתיב 
דאנא  שבקיה  ברתיה  ליה  אמרה  ויישן 
אחד   דוכוס  לי  תנו  ליה  אמרה  ליה  מהדרנא 
א"ל למה ליך ליסטין באו עלינו הלילה ונטלו  
של   קיתון  לנו  והניחו  כסף  של  קיתון  ממנו 

א יום זהב  בכל  עלינו  שיבא  ולוואי  לה  מר 
ולא יפה היה לו לאדם הראשון שנטלו ממנו 
לה  אמר  לשמשו  שפחה  לו  ונתנו  אחת  צלע 
הכי קאמינא אלא לשקליה בהדיא אמרה ליה  
אותבה   לה  אייתו  דבישרא  אומצא  לי  אייתו 
תותי בחשא אפיקתה אמרה ליה אכול מהאי 

 [. סנהדרין )לט.(אמר לה מאיסא ]
ה .11 אל  הקב"ה ויביאה  שעשה  מלמד  אדם 

לגדול   מכאן  הראשון  לאדם  שושבינות 
ולמאן  לו  ירע  ואל  לקטן  שושבינות  שיעשה 
דאמר פרצוף הי מינייהו סגי ברישא אמר רב  

בר סגי    נחמן  דזכר  מסתברא  יצחק 
ואמר ר' ירמיה בן אלעזר כל אותן  ברישא...

הוליד   בנידוי  הראשון  אדם  שהיה  השנים 
שנאמר ולילין  ושידין  אדם    רוחין  ויחי 

כצלמו   בדמותו  ויולד  שנה  ומאת  שלשים 
מכלל דעד האידנא לאו כצלמו אוליד מיתיבי  
היה ר' מאיר אומר אדם הראשון חסיד גדול 
ישב  ידו  על  מיתה  שנקנסה  שראה  כיון  היה 
בתענית מאה ושלשים שנה ופירש מן האשה  
על  תאנים  זרזי  והעלה  שנה  ושלשים  מאה 

כי קאמר מאה ושלשים שנה  ההוא  בשרו  ינן 
לאונסיה   דחזא  זרע  עירובין ]בשכבת 

 [. )יח:( 
ר'  .12 יין  יללה לאדם אלא  אין לך דבר שמביא 

יודע  התינוק  שאין  היה  חטה  אומר  יהודה 
לקרוא אבא ואימא עד שיטעום טעם דגן רבי  
בו   היה שבדבר שקלקלו  נחמיה אומר תאנה 
דברי  תאנה  עלה  ויתפרו  שנאמר  נתקנו 

אמ יסרתו  אשר  משא  מלך  ר'  למואל  אמר  ו 
יוחנן משום ר"ש בן יוחי מלמד שכפאתו אמו  
בטני  בר  ומה  ברי  מה  לו  ואמרה  העמוד  על 
שאביך   יודעים  הכל  ברי  מה  נדרי  בר  ומה 
לו   גרמה  אמו  יאמרו  עכשיו  הוה  שמים  ירא 
כיון  בר בטני כל הנשים של בית אביך  ומה 
ואני  שמתעברות שוב אינן רואות פני המלך 

שיהא כדי  ונכנסתי  מזורז    דחקתי  בן  לי 
ומלובן ומה בר נדרי כל נשים של בית אביך 
ואני  למלכות  הגון  בן  לי  יהא  נודרות  היו 
וממולא  זריז  בן  לי  יהא  ואמרתי  נדרתי 
בתורה והגון לנביאות אל למלכים למואל אל 

מה   לו  אמרה  למלכים  אל  יין  שתו  למלכים 
ומשתכרים   יין  ששותים  מלכים  אצל  לך 

ולרו אל  לנו  למה  מי  ואומרים  שכר  אי  זנים 
וישתכר  יין  ישתה  לו  גלויים  רזי עולם  שכל 
משכימין   עולם  רוזני  שכל  מי  דאמרי  איכא 
לפתחו ישתה יין וישתכר אמר ר' יצחק מניין 
בער   כי  דכתיב  לאמו  והודה  שלמה  שחזר 
אנכי  בער  כי  לי  אדם  בינת  ולא  מאיש  אנכי 
מאיש מנח דכתיב ויחל נח איש האדמה ולא  

א זה  לי  אדם  ]בינת  הראשון  סנהדרין  דם 
 [. )ע:(

לבראות  .13 במחשבה  עלה  בתחלה  וחוה  אדם 
 .ברכות  )סא.([שנים ולבסוף נבראו אחד ]

הגיורת  .14 את  שנשא  לאחד  דומה  אדה"ר 
 . אדר"נ )א,ח([]

סוד   .15 והוא  לך  רומז  שאני  הידיעה  סוד  והנה 
התבונה  החכמה,  בסוד  כלול  האדם  היות 
והאשה  החכמה  סוד  הוא  האדם  כי  והדעת, 

הת הדעת  סוד  סוד  הוא  הטהור  והחבור  בונה 
ורע"„ טוב  הדעת  "עץ  שנתחברו -וזהו 

יחד   והרע   הטוב  ובעולמות  בתוכו  ונתערבו 
זה בתוך זה ממש  כי דעת פירושה התחברות  

חיים    “כידוע החיים"/רבי  ]"נפש 
ד"ה   בהג"ה  פ"ו  א'  שער  מוולוז'ין, 

 [. והענין
האדם  .16 קרא  הקדמון,  החטא  לפני  בתחילה, 

לקחהאשה,  „לאשתו   מאיש  והקשר    “כי 
השכינה   השראת  לתכלית  היה  אז  ביניהם 
בעולם. אחרי החטא, קרא לה האדם הראשון  

הקטן"  ה"תכלית  המשך. -“חוה”,  דור  הבאת 
אמנם   כגערה  ]הנסוח  ברחל  יעקב  גער  לכן 

מוצדק היה  הקב"ה  -לא  לו  אמר  וכי  „–ולכן 
)ב"ר פרשה ע"א   “כך משיבים את המעוקות
ויחר אף([ שאמרה   ואם  ד"ה  בנים  לי  "הבה 

את  לרתום  צריך  והיהודי  אנכי",  מתה  אין 
של  הגדול"  ל"תכלית  הקטן"  ה"תכלית 
השראת השכינה.  גם בהיעדר כלי מרכזי זה  
לתכלית  הוא  מחוייב   עדיין  הולדה,  של 
הסריסים   על  ישעיהו  שאמר  כמו  הגדול, 

)נו,ה([ בביתי    -]ישעיהו  להם  ונתתי 
ומבנ  מבנים  טוב  ושם  יד  גם  “ותובחומותי   .

החטא לפני  של  למצב  יחד  לחתור  יש  -כך 
יצירך „ כשמחך  אהובים  רעים  תשמח  שמח 

לכן  הם,  אחת  יחידה  ואשה,  איש  ]אדם, 
עדן   בגן  יחיד[  בלשון  "יצירך"  מופיע 

היתה “מקדם הראשון,  החטא  לפני  שאז,   .
ש בדרגה  אדה"ר  להבין  „אשת  תוכל 

, כמו שעשו “ולהשכיל בדברי שכל וחסידות 
וכמ )יד.([, הנביאות  מגילה  ]מס'  צדקניות  ה 

הפשט יורה  ימצא"    -כאשר  מי  חיל  "אשת 
)לא,י([    יצחק".שער  ]משלי  ]"עקידת 

 [. תשיעי/רבי יצחק עראמה 
 

 צניעות
לנו .1 מסרו  לא  „-חז"ל  בדידיה  אפילו  אברהם 

יפת  אשה  כי  ידעתי  נא  הנה  דכתיב  הסתכל, 
מכלל דעד השתא לא הוי ידע ליה  מראה את,

כך )טז.(  “כל  סז[, ]ב"ב  לך  לך  פ'  ילק"ש   ,
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והכוונה היא למקומות המכוסים, כמו שכתב 
)יב,יא([ ]בראשית  יהונתן  מטו „-בתרגום 

ואמר   למעבר  בשריהון  וגליהו  לנהרא 
לא  כדון  עד  אינתתיה  לשרה  אברהם 

וכן כתב ה"גור אריה" “אסתכלית בבשריך  ,
ענוה   או  צניעות  מתוך  כך  הם  ונהגו  שם, 

]רש"י   שם[. שביניהם     ורמב"ן 
)א,לד(,  תשובה"  לא  „-כתב  וב"שערי 

. ובמס'  “נסתכל בה להתבונן על תכונת יופיה
הובא )נג:(  מעשה באדם אחד שנשא  „-שבת 

רב   אמר  מותה,  יום  עד  בה  הכיר  ולא  גדמת 
בעלה,   בה  הכיר  שלא  זו  אשה  צנועה  כמה 
א"ל רבי חייא זו דרכה בכך, אלא כמה צנוע  

, וכתב ברמב"ם  “אדם זה שלא הכיר באשתו
מפני  ] זה  שהיה  )כא,כד([,  אסו"ב  הל' 

]"בעלי   כתב  והראב"ד  בתורה,  הדבקות 
עמ'   ממה  „-[87הנפש"  ראייתו  ימעט  ואם 

]עי'  וביישן  צנוע  יקרא  אז  שלו  שהוא 
)קמ:([.  שבת  הורביץ/מס'  הרא"מ  בהגהות 

כאשר רק  נוהגות  האלו  המעלות  כל  -והנה 
תועלת„ שום  מזה  ]"עזר   “אין 

וא )כח,ו([,  התמידה  מקדש"/אבהע"ז  צלם 
היה בהסתכלות  זו לפי דרגתם, שלא  הנהגה 
הוצרכו  לא  וכן  חיבה  לתוספת  צורך  זו 
שכתב  וכפי  החטא,  מן  להנצל  כדי  להסתכל 
עמ'   אגדות"/ח"ג  ]"חידושי  מפראג  המהר"ל 

מצד  „-פב[ מתאחדים  ושרה  אברהם  כי 
בעולם ואשה  איש  מכל  יותר  אך  “עצמם,   ,

לנו  אסור  זו  למצוה  שדרוש  מה  בכל  אנו 
]יומא   בחז"ל  שהובא  וכמו  מכך  להמנע 

מבעלה„-)נד.([  צנועה  אינה  עי'  “כלה  ]ועוד 
 זהר ויקרא  )כח.([.

כותית  .2 לההיא  חזייה  אהבה  בר  אדא  דרב 
[ בשוקא  כרבלתא  לבישא  -ערוךדהוית 

דתרנגולא „ כרבלתא  כגון  אדום  בגד  פירוש 
שהוא  בו  להתכסות  ישראל  בנות  דרך  שאין 

עבירה  לדבר  ומביא  דבת .[  “פריצות  סבר 
 [.ברכות )כ.(ישראל היא קם קרעיה מינה ]

צניעתן   .3 תיהוי  לבנתיה  חסדא  רב  להו  אמר 
באפי  נהמא  תיכלון  לא  גברייכו.  באפי 

[ הרבה „-רש"יגברייכו  תאכל  פעמים 
עליו בליליא “ותתגנה  ירקא  תיכלון  לא   ]

הפה„-רש"י] ריח  תמרי  “מפני  תיכלון  לא   ]
[ לידי „  -רש"יבליליא  ומביאין  משלשלין 

ולא “הפחה בליליא  שיכרא  תשתין  ולא   ]
[ גברייכו  דמפני  היכא  בגילוי „תיפנון 

בפניהם בשדות ואפילו שלא בפניהם שמכיר 
בזוכרו לו  ונמאסתם  ומקומכם  וכי “מקומו   ]

מני   תימרון  לא  איניש  אבבא  קארי  קא 
תרגילו „-רש"י] לא  זכר,  לשון  הוא  מי 

זכרים עם  לדבר  מני “לשונכם  אלא   ]
היא„-רש"י] בחדא  “מי  מרגניתא  נקיט   ]

[ ידיה  בחדא  וכורא  כשבעלך  „-רש"יידיה  
ואוחז   לתשמיש  ליך  להתאוות  ביך  ממשמש 

מקום אותו  עד  והאחרת  אחת  בידו  , “הדדים 
להו   אחוי  מרגניתא  א'[  בזר  ע'  "ערוך"  ועי' 

תשמיש  „  -רש"י] ומקום  לו  המציאי  הדדין 
אל תמציאי לו מהר שתתרבה תאוותו וחיבתו  

אחו הדר  ליהויצטער  ]“י  כורא  -רש"י[ 
שוחה„ בור  ל"א  צורפין.  כור  לא “לשון   ]

ליה  אחוי   והדר  דמיצטערן   עד  להו  אחוי 
 .  ]שבת )קמ:([

שלשה הקב"ה שונאן: האוחז אמתו ומשתין,   .4
שבינו   דברים  והמדבר  ערום,  מטתו  משמש 

 [.94ביהמ"ד ב' לבין אשתו בפרהסיא ]
שלשה דברים מביאין  את האדם לידי עניות  .5

מטתו  המשמש   והמשמש  ביום  ערום  מטתו 
[ תרנגול  בפני  אפילו  חי  כל  אוצהמ"ד  לפני 

 167] . 
אדם נושא אשה...בא להזדקק לה אומרת לו  .6

איזה   פורש,  והוא  ראיתי  אדומה  כשושנה 
 [.שהש"ר )ז,ז(כותל יש  ביניהם ]

 
 הסתרת מעשה יחסי האישות וסיפורו           

 מאחרים                           
בנושא האישות   בחז"ל .1 ובפוסקים לא מצאנו 

כמו   כללית  בצורה  הכל  רק  אלא  פירוט 
)ל,יח([ ]משלי  בחכמתו  שלמה    -שאמר 

לא „ וארבעה  ממני  נפלאו  המה  שלשה 
 .  “ידעתים...ודרך גבר בעלמה

האיסור לספר על יחסי האישות לאדם, נראה   .2
שהוא בכלל כל איסור של גלוי ערוה באשה,  

שאמר וכמו  מדאורייתא,  בכתובות  שהוא  ו 
לגבי על  „-)עב:(  קולה  שמשמעת  קולנית, 

תשמיש דת “עסקי  על  עוברת  שנקראת   ,
 יהודית.  

עצמו   .3 התשמיש  שכאשר  משתמע,  גם  מכך 
בפני אדם אחר, הוא עבירה על "דת משה",  
ועי'  ערוה.  גילוי  משום  תורה  איסור  כלומר 
שלכל   שכתב  )לא,לג([,  ]בראשית  ברמב"ן 

מי אהל  היה  הנשים  מארבעת  כדי  אחת  וחד 
שלא תדע האחת בבואו אל רעותה, שגם הוא 
נדה  במס'  שהוזכר  כמו  תורה,  מדין  איסור 

 )יז.(.  
)קטו,ד([,  .4 ]אבהע"ז  בשו"ע  נפסק  וכן 

שלהשמיע קול בעניני התשמיש באופן הניכר  
יהודית.   דת  משום  אסור  ממידת  „לאחרים 

חסידות אפילו לפני בהמה ותינוק שאינו יודע 
ם(, "אליה רבה" ס"ק  ])ש  “לדבר יש להזהר

יבואו להרהר באחר   היא שלא  והסיבה  כד[, 
ה"ביאור   וכתב  תתשטו[,  סי'  חסידים  ]ס' 

רמ סי'  באו"ח  לכתחילה „-הלכה"  וטוב 
במקום שבני אדם ישנים בבית שיעמיד וילון  

וכן יש לכסות כל ספר קדוש “סביב המטה  .
וס"ק   ד'  ס"ק  מ'  סי'  ברורה"  ב"משנה  ]עי' 

די שלם  ופסוק  יש  ז'[,  ולכן  כספרים,  נו 
)הגרי"ש  כדין  לכסותו  ודומיו  בעתון  להזהר 

 אלישיב שליט"א(.
סומא מותר באשתו, היאך בני אדם מותרים   .5

דקלא  עינא  בטביעת  אלא  בלילה  בנשותיהם 
 [.  גיטין )כג.(הכא נמי בטביעות עינא דקלא ] 

עניות  .6 לידי  מביאין את האדם  שלשה דברים 
מ  והמשמש  ביום  ערום  מטתו  טתו  המשמש 

[ תרנגול  בפני  אפילו  חי  כל  אוצהמ"ד  לפני 
167] . 
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מנין   .7 הונא:  רב  דאמר  שאני,  אכסנאי 
שנאמר:   המטה?  בתשמיש  שאסור  לאכסנאי 

וישכימו בבקר וישתחוו לפני   /שמואל א' א'/
וידע  הרמתה  ביתם  אל  ויבאו  וישובו  ה' 
אלקנה את חנה אשתו ויזכרה ה', השתא אין, 

 [.כתובות )סב:(מעיקרא לא. ]
למכבי   .8 בליליא  צריך  באתתיה  דמייחד  מאן 

 [.זהר ג' )רכה:(, נדה )יז.(שרגא ]
 [. ]ברכות )סב.(שח ושחק ועשה צרכיו  .9
פלוני   .10 בית  של  כגון  אלא  שיננא  א"ל 

עבדיהם  בפני  מטותיהן  שמשמשין 
דרוש שבו לכם פה   ואינהו מאי  ושפחותיהם 
רב   בר  רבה  לחמור  הדומה  עם  החמור  עם 

דכילתא   זגי  מקרקש  דידבי  הונא  באלי  אביי 
 ([.נדה )יז.רבא באלי פרוחי ]

יכול  .11 אינו  בעלי  ואמרה  לב"ד  שבאה  האשה 
או  שמוליד  שמוש  הארץ  כל  כדרך  לשמש 
פשרה  הדיינין  יעשו  כחץ  יורה  שאינו 
ואומרים לה ראוי ליך שתנהגי עם בעליך עד 
ואח"כ  תולידי  ולא  שנים  עשר  שתשהי 
כופין   ואין  זה  בדבר  עמה  ומגלגלין  תתבעי 

מורדת אלא א דין  דנין אותה  ולא  ותה לישב 
פשרה        שיעשו  עד  זה  בדבר  מאריכין 

החזקה"/נשים/הלכות ]    רמב"ם/"יד 
 . אישות/פרק טו הלכה טו[

על  „ .12 מיטתו  ישן  המשמש  שתינוק  מיטה 
אלא  עליה אמרן  ולא  נכפה,  תינוק  אותו   ,

דלא הוי בר שתא )שאינו בן שנה(, אבל הוי  
אמ ולא  בה,  לן  לית  שתא  דגני  בר  אלא  רן 

גני   אבל  לרגליו(,  )שישן  כרעיה  להדיה 
אלא   אמרן  ולא  בה.  לן  לית  רישיה,  להדיה 
עליה   ידיה  מנח  אבל  עליה,  ידיה  מנח  דלא 

 [.פסחים )קי"ב(, שו"ע י"ז] “לית לן בה
  

 לשוחח לפני ובשעת תשמיש          
אמו  .2 משדי  יונק  תינוק  שלישית  משמרה 

 [.ברכות )ג.(ואשה מספרת עם בעלה ]
1.  
לי   .2 סחו  דברים  ד'  דהבאי  בן  יוחנן  רבי  אמר 

מפני  הויין  מה  מפני  חגרים  השרת:  מלאכי 
[ שולחנם  את  ששינה „-ר"ןשהופכין  ולפי 

בירך לוקה  הויין  “בירך  מה  מפני  אלמים   .]
חרשים   מקום.  אותו  על  שמנשקים  מפני 

מדברים„-ר"ן] ואין  שומעין  מפני  “שאין   ]
[ תשמיש  בשעת  ונמצא  „-ר"ןשמספרים 

ובשמיעהחו בדבור  מה  “טאין  מפני  סומין   ]
הויין מפני שמסתכלים באותו מקום ורמינהו 

[ שלום  אימא  את  פיקשאלו  ועי' „-מהר"י 
ב"מ )נט:( אמא שלום דביתהו דרבי אליעזר  

סי' רמ באו"ח  נוסחת הטור  היא  מפני  “וכן   ]
מפני   להם  אמרה  ביותר  יפיפין  בניך  מה 

קיה שאינו מספר עמי ]=היינו אמרה בלשון נ 
רק על דבורו בשעת תשמיש וכוונתה גם על 
הטור   על  הב"ח  כדברי  עצמו,  התשמיש 

כמין  „-באבהע"ז סי' כה.[. עיין הוריות )יב.(
שני טפי מרגליות היו תלויות לאהרן בזקנו,  
ויושבות   עולות  מספר  פפא כשהוא  רב  אמר 

כאן ובלישנא קמא „-רש"י]  “לו בעיקר זקנו

-מספר, כתבבמס' כריתות )ה:( ד"ה כשהוא  
אחרים' עם  מדבר  רא"ש “'כשהיה  התוס'   .

וכשהוא „-ורש"י שם בלישנא אחרינא, כתבו
זקנו את  מהראשונים שפירשו,  “מספר  ויש   .

ב"בן   ועיין  מיטתו,  כשמשמש  היא  שהכוונה 
אנחנו  נקיה"  "לשון  המושג  את  יהוידע".[ 
זה בכמב מקומות, כגון ב"ר   מוצאים בנושא 

כי אם „-ר )לט,ו(וכן בב"  “לשון נקי„-)פו,ו(
לא ידע „-יב"ע)  “את הלחם אשר הוא אוכל

גבה דשכיב  אינתתא  האן  על  מדעם  .( “עמה 
במס' כתובות )יג.(, על דברי המשנה "ראוה  

מאי  „-מדברת עם אחד", אומרת שם הגמרא
אמר    אשי  רב  נסתרה  אמר  זעירי  מדברת? 
'כן דרך אשה   נבעלה...לישנא מעלי כדכתיב 

ואמרה לא פעלתי מנאפת אכלה ומחתה פיה  
ל( )משלי  ולא “ און'  הלילה  בתחילת  לא   ].

[ הלילה  הולכות  ...נשים  „-ר"ןבסוף 
עליהם  בשוק  דעתו  בחצות  “ויתן  אלא   ]

[ מספר  כשהוא  „-ר"ןהלילה...וכשהוא 
מטתו טפח  “משמש  ומכסה  טפח  מגלה   ]

)כג:([  „-]ר"ן ]ברכות  שמתו  מי  בפרק 
לקטנים   טפחיים  לגלות  )לאשה(  לה  אסרינן 

ומכסה  והוא   טפחיים  מאותן  טפח  מגלה  היה 
ודומה   [“טפח כלומר וטפח שני נשאר מכוסה

[ שד  שכפאו  כמי  ממהר  „-ר"ןעלי  שהיה 
אלמא  שכופהו.  שד  מחמת  הנטרד  כאדם 

תשמיש בשעת   היה  לו   “מספר  ואמרתי    ].
מה טעם ואמר לי כדי שלא אתן עיני באשה 
לא   ממזרות.  לידי  באין  בניו  ונמצאו  אחרת 

במ הא  ]קשיא  דתשמיש  כדי  „-ר"ןילי  שרי 
 [ הא במילי אחרנייתא.  “לרצותה

כתב .3 יכול  „-ה"טור"  תשמיש  בעניני  אבל 
תאוותו להרבות  כדי  עמה  והסיבה  “לדבר   ,

את  צריכה  האישות  שקדושת  משום  היא 
-ההתעוררות הטבעית לדבר. וכן אמרו חז"ל

לכל הרגשה והרגשה נתן הקב"ה תורה מה „
לעשות...לערוה ומה  לעשות  פרו -לא  ואתם 

 [.ילק"ש/שופטים מב] “ורבו
 
 

 
 פעולות לרבוי התאווה 

אבל  דהבאי,  בן  יוחנן  דברי  זו  יוחנן  א"ר 
דהבאי,  בן  כיוחנן  הלכה  אין  חכמים  אמרו 
באשתו  לעשות  אדם  שרוצה  מה  כל  אלא 
רצה   הטבח  מבית  הבא  לבשר  משל  עושה. 
מבושל  אוכלו,  צלי  אוכלו,  במלח  לאוכלו 

אוכלו...אמ שלוק  מאן אוכלו,  אמימר  ר 
השרת לקמיה -מלאכי  דאתא  רבנן...ההיא 

והפכו   שולחן  לו  ערכתי  רבי  לו  אמרה  דרבי 
[ התירתך  תורה  בתי  לה  דכתיב „-ר"ןאמר 

לעשות  לקוחה  שהיא  אשה",  איש  יקח  "כי 
מהל'  בפ"כא  ז"ל  הרמב"ם  חפצו.  כל  בה 

)ה,ט( שז"ל „-אסו"ב  יוציא  שלא  [. “ובלבד 
ליך אעשה  מה  דאתאי  “ואני  ההיא  לקמיה . 

והפכו   שולחן  לו  ערכתי  רבי  לו  אמרה  דרב 
דג שצולהו „-ר"ןאמר מאי שנא מן ביניתא ]

 [. “או שולקו כרצונו
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כתב יכול  „-ה"טור"  תשמיש  בעניני  אבל 
תאוותו להרבות  כדי  עמה  והסיבה “לדבר   ,

את   צריכה  האישות  שקדושת  משום  היא 
-ההתעוררות הטבעית לדבר. וכן אמרו חז"ל

נתן הקב"ה תורה מה   לכל הרגשה והרגשה„
לעשות...לערוה ומה  לעשות  פרו -לא  ואתם 

חז"ל  “ורבו דייקו  מב[.  ]ילק"ש/שופטים 
מצוה  שכל  ללמד  "אבר",  ולא  "הרגשה" 
צריכה להתקיים גם עם "הרגשה" המשלימה  

הנפש" ב"בעלי  משמע  וכן  לו  „-אותה.  עשה 
,  אהבת עולם ותאותועזר כנגדו, והטיל עליו  

. וכן כתב  “יה ורביהוציווה עליהם מצוות פר
על   )כה,ב(  באבהע"ז  ו'  ]חלק  ללב"  ב"יפה 

הנ"ל[ "תאוה", „  -ה"טור"  בגימטריא  "בית" 
רצונו  אשה",  אלא  בית  "אין  רז"ל  ואמרו 
מצוה   בשום  תאוה  דהיינו,  בית,  אין  לומר 

 . “אלא אשה במצוה לישא אשה
 

 הנהגת רבי אליעזר בזמננו 
רבי    אמר  מכאן  לבבכם"  אחרי  תתורו  "ולא 
ל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחר  א
יתן „-ר"ן] לא  אשתו  עם  שנזקק  שבשעה 

[. אמר “עיניו באשה אחרת, אפילו היא אשתו
נשיו.  ב'  אפילו  אלא  נצרכה  לא  רבינא 
"וברותי מכם המורדים והפושעים  בי" אמר  
רבי  לוי אלו בני תשע מדות...בני אימה, בני  

[ נדוי  בני  שנואה,  בני  שבא „-ר"ןאנוסה, 
מנודה כשהוא  ]“עליה  התמורה  בני  -ר"ן[, 

צרתה„ שהיא  בני  “כסבור  מריבה,  בני   ,]
 ב.  הל גרושת  שכרות, בני 

נאמר )סב.(  ושחק...„-בברכות  , “שח 
)ג( איש"  חזון  הטהורה „-וב"אגרת  באשתו 

החסידות   דרך  על  )אך(  מצוה,  מי הכל 
לכך בתענוג  שראוי  עצמו “ממעט  ור"א   .

כלה( )מס'  תשמיש  יפתנה„-אמר  , “בשעת 
לאשתו והיתה  „-ואף  הטעם,  אותה  הודיע 

כך על  עמו  נסמכת  ]ראב"ד/"בעלי   “דעתה 
עמ'   אברהם"  83הנפש"  ה"מגן  כתב  וכן   ,]

רק  כך  היתה  ר"א  שהנהגת  )רמ,כב(  באו"ח 
בדבר„מכיוון   מרוצים  כתב  “ששניהם  וכן   .

באגרתו בשו"ע „-ב"קה"י"   שמבואר  ומה 
הוא רק    שם סעיף ח' )=בקשר לר"א( כל זה

לכזאת ומרוצה  מפויסת  שהאשה  אם “בתר   .
כן, בשעה שדיבר עימה דברי רצוי, גילה רק  
רצוי,  מעשי  בשאר  גם  ועסק  מסינורה  טפח 
ודאי   אבל  לבנותיו,  חסדא  רב  בדברי  כמובא 
שכששימש עמה ודאי לא היתה בלבוש כלל,  
שאם לא כן הרי שהוא כמעשה פרסיים, ויש  

"שער הציון" בכך איסור, כמובא בסי' רמ, ב
 ל"ו לבעל ה"משנה ברורה".  

השמיט   יועץ"(  )מה"פלא  לאלפים"  ב"חסד 
בשו"ע ח'  ר"א-סעיף  תחתיו-מענין   -וכתב 

בצניעות„ מדברי  “וישמש  ראינו  וכבר   .
לצורך  לכוון  רק  שיש  יעקב",  ה"קהילות 
לשמח  כדי  בשמחה  לעשותו  היינו  מצוה, 
בה.  רק  והרגשיו  מחשבתו  ולדבק  אשתו 

אלישי כלל הגרי"ש  ללמוד  שאין  אמר,  ב 
ואם יבוא עליה כמי שכפאו   סעיף ח' בימינו, 

שד, הרי האשה תהיה אנוסה. וכן ידוע מעוד 
גדולים וצדיקים, שאין הנהגות אלו של ר"א  
מיעוט אנשים,   אפשריות בזמננו, אפילו אצל 
ההיפך  אל  מגיע  הוא  זו  הנהגה  וע"י 
יש   מדות.  הט'  בני  כל  לכמעט  מתכליתה, 

מהנהג כוונתו לקחת  יסוד  את  רק  ר"א  ת 
שלא   היראה,  ע"י  מצוה  לצורך  הלב  ביחוד 
החזו"א   כתב  וכבר  אחרת.  באשה  יחשוב 

)ג( טבעית  „-באגרת  הבלתי  הפרישות 
מרובה להרהור  מביאה  לאשתו(  ,  “)=ביחס 

ובעניני  מרובה בנשים אחרות  היינו להרהור 
)כד,לא([ ]משלי  הגר"א  כתב  וכן    -תשמיש. 

ה „ המתענים  תאוה  מתגבר  בבעלי  תאוה 
, וגם מכשיל על ידי זה את האשה. עי' “יותר

)ב,כד([ ]בראשית  הטורים"  'והיו  „-ב"בעל 
שניהם  'ויהיו  ליה  וסמיך  אחד',  לבשר 
ערומים', לרמז למה שאמרו 'הוא בבגדו והיא  

כתובה' ויתן  יוציא  כסוי    “בבגדה  יהיה  שאם 
פרסיים   מנהג  הוא  קטן,  סינר  אפילו  כלשהו, 

שכתב   כמו  וקציעה"ואסור,  ב"מור  -שם 
כי  „ הכי  משום  להוציא  כייפינן  דלא  שאע"ג 

מחלי אהדדי, אדרבא משמע דלכתחילה דוקא 
דמגונה  בגמרא  כדמוכח  בשר,  קרוב  בעינן 
ולא נשתבחו בעיר   הוי שנוהג מנהג פרסיים, 

עשו כן  הרמ"ק“אשר  בסדור  גם  וכתב   .-
. וגם “שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבינה כלל„

ה"ראש שאר  דאין מפירוש  משמע  ונים" 
-לפרש שר"א נהג בלבוש, וכמו שכתב רש"י

 . “כן עושה עד שבא אליה„
בשם   כתב  )כ:(  נדרים  מקובצת"  וב"שיטה 
וכיסה  אשתו  כסות  את  שגילה  ה"גאונים", 
באשה  עיניו  יתן  שלא  כדי  עיניו  את  בבגדו 

 אחרת, וכן כתב ה"מאירי".  
שכל  בזמננו,  כלל  נוהג  אינו  זה  כאמור, 

י אלו  ושנאה דברים  למריבה  להביא  כולים 
 ועוד מכשולות בין בני הזוג. 

מהחיבור,   חלק  הוא  המעשה  לפני  הדיבור 
נפשה,  שמתיישבת  שיראה  עד  עימה  שידבר 
בזה,   זה  ורצון  בשמחה  אליה  אהבתו  בענין 
שנפסק   כמו  אליה,  תאותו   להרבות  כדי  וכן 
בשו"ע אבהע"ז )כה,ב(. ומי שמדבר בדברים  

לתשמ  שתבעה  מזמן  אמרו  אחרים  עליו  יש, 
'מגיד לאדם מה שיחו' ]חגיגה )ה:([, אלא אם 
כן צריך לפייסה על מריבה שאירעה ביניהם 
את   הנפש",  ב"בעלי  הראב"ד  הסביר  וכן 
מעשה רב ]ברכות )סב:([, שקודם שח, היינו  
כך   ואחר  ביניהם,  שהיתה  מריבה  על  פייסה 

 "צחק" בדיבור ומעשה בעניני התשמיש. 
 

 תו בזמן התשמישהחיוב להרהר רק באש
עמי   מספר  שאינו  מפני  להם  =היינו ]אמרה 

בשעת   דבורו  על  רק  נקיה  בלשון  אמרה 
עצמו,   התשמיש  על  גם  וכוונתה  תשמיש 
כדברי הב"ח על הטור באבהע"ז סי' כה.[. לא 

[ הלילה  בסוף  ולא  הלילה  -ר"ןבתחילת 
בשוק ...נשים  „ דעתו    הולכות  ויתן 

וכשהוא  “עליהם הלילה...  בחצות  אלא   ]
[ מטתו„-ר"ןמספר  משמש  מגלה  “כשהוא   ]
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טפח   ומכסה  שמתו „-]ר"ןטפח  מי  בפרק 
לגלות  )לאשה(  לה  אסרינן  )כג:([  ]ברכות 
טפחיים לקטנים והוא היה מגלה טפח מאותן 
טפחיים ומכסה טפח כלומר וטפח שני נשאר  

]  [“מכוסה שד  שכפאו  כמי  עלי  -ר"ןודומה 
שד  „ מחמת  הנטרד  כאדם  ממהר  שהיה 

.[  “א מספר היה בשעת  תשמיששכופהו. אלמ
ואמרתי  לו  מה טעם ואמר לי כדי שלא אתן 
לידי  באין  בניו  ונמצאו  אחרת  באשה  עיני 

 ממזרות. 
רבי   אמר  מכאן  לבבכם"  אחרי  תתורו  "ולא 
אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחר  

יתן „-ר"ן] לא  אשתו  עם  שנזקק  שבשעה 
ר [. אמ“עיניו באשה אחרת, אפילו היא אשתו

נשיו.  ב'  אפילו  אלא  נצרכה  לא  רבינא 
"וברותי מכם המורדים והפושעים  בי" אמר  
רבי  לוי אלו בני תשע מדות...בני אימה, בני  

[ נדוי  בני  שנואה,  בני  שבא „-ר"ןאנוסה, 
מנודה כשהוא  ]“עליה  התמורה  בני  -ר"ן[, 

צרתה„ שהיא  בני  “כסבור  מריבה,  בני   ,]
 . [ נדרים )כ:( גרושת הלב] שכרות, בני 

 
 כיצד יכולה אשה להביע את רצונה בתשמיש

1. [ חצופה  להיות „-ר"ןבני  פניה  שמעיזה 
בפה שמואל  “תובעתו  רבי  אמר  והא  איני   .]

שאשתו   אדם  כל  יונתן,  רבי  אמר  נחמני  בר 
של  בדורו  שאפילו  בנים  לו  הויין  תובעתו 
דמרציא   כמותם...ההיא  היו  לא  רבינו  משה 

[ רצו„-ר"ןארצויי  בדברי  אותו  י  שמפתה 
לסור  אלא  ליעקב  אמרה  שלא  כלאה  ופיוס, 

בפה תובעתו  שתהא  לא  אבל   “[“באהלה 
 [. נדרים )כ:( ]

יח .2 האשה שתהיה  -הלכה  על  חכמים  צוו  וכן 
וקלות  שחוק  תרבה  ולא  ביתה  בתוך  צנועה 
המטה   תשמיש  תתבע  ולא  בעלה  בפני  ראש 
בפיה ולא תהיה מדברת בעסק זה ולא תמנע 

בתה אלא מבעלה כדי לצערו עד שיוסיף באה
מקרוביו   ותזהר  שירצה  עת  בכל  לו  נשמעת 
קנאה   רוח  עליו  יעבור  שלא  כדי  ביתו  ובני 
לכיעור  הדומה  ומן  הכיעור  מן  ותתרחק 

נשים רמב"ם/"יד  ] הלכות   /החזקה"/ 
 . אישות/פרק טו/הלכה יח[

 
 

 ההכרח שביצר הרע לזיווג שלם   
כתב יכול  „-ה"טור"  תשמיש  בעניני  אבל 

להרבות  כדי  עמה  והסיבה “תאוותו  לדבר   ,
את   צריכה  האישות  שקדושת  משום  היא 

-ההתעוררות הטבעית לדבר. וכן אמרו חז"ל
נתן הקב"ה תורה מה „ לכל הרגשה והרגשה 

לעשות...לערוה ומה  לעשות  פרו -לא  ואתם 
חז"ל  “ורבו דייקו  מב[.  ]ילק"ש/שופטים 

מצוה  שכל  ללמד  "אבר",  ולא  "הרגשה" 
שלימה  צריכה להתקיים גם עם "הרגשה" המ

הנפש" ב"בעלי  משמע  וכן  לו  „-אותה.  עשה 
,  אהבת עולם ותאותועזר כנגדו, והטיל עליו  

. וכן כתב  “וציווה עליהם מצוות פריה ורביה
על   )כה,ב(  באבהע"ז  ו'  ]חלק  ללב"  ב"יפה 

הנ"ל[ "תאוה", „  -ה"טור"  בגימטריא  "בית" 
רצונו  אשה",  אלא  בית  "אין  רז"ל  ואמרו 

ת דהיינו,  בית,  אין  מצוה  לומר  בשום  אוה 
 . “אלא אשה במצוה לישא אשה

ב"שערי   שכתב  מה  ע"פ  הוא  הדבר  קיום 
כ"ח לר"י  בשני „-העבודה"  לבבך  בכל 

שהגוף  -יצריך דברים  הם  הרע  היצר  מדות 
להם,   ומתאוה  מהם  על  נהנה  מקבל  והוא 

 .“עצמו להשתמש בהם לעבודת בוראו
פירשו „ -הרמ"ק כתב ב"תומר דבורה" )פ"ו(

וב נברא באדם לצורך עצמו,  בזהר, שיצר הט
יעורר   זה  אשתו...מצד  לצורך  הרע  ויצר 
תחת   "שמאלו  בסוד  לאהבתה,  הרע  היצר 
מצד   לראשי", שאינה מתקשרת תחילה אלא 
ב"ימינו תחבקני"...ביצרו   ואחר כך  השמאל, 

]בראשית  “הטוב הזהר  לדברי  כוונתו   .
הרע „-)מט.([ ויצר  לגרמיה  ליה  טוב  יצר 

.כדין אתער יצר טוב,  לאתערא לגבי נוקביה..
לגביה לה  ואייתי  חדווה  שם “דאיהו  וכן   .

מילין „-)מט:( אילין  כל  לגבה  דאתער  כיוון 
הא   הטוב(  יצר  מצד  שהם  הפיוס  )=דברי 
לקשרא   בגין  בה  לאחדא  הרע  יצר  אתער 

...הא כדין היא אתערא לה בתיאובתא דגופא
רעותה  ליה  לאתערא  בתיאובתא  לגביה 

לאחזאה   מילה  דא  נשא  ורחימו,  לבני  עובדא 
דלעילא עונה, “כגוונא  מצוות  לגבי  כאן  עד   .

ולגבי מצוות פריה ורביה, אמרו שם ב"זהר"  
)קלז:([ לנכח  „-]בראשית  לה'  יצחק  'ויעתר 

עקרה,   היא  מה  מפני  היא',  עקרה  כי  אשתו 
בעולם,  בכחו  נמצא  אינו  הרע  שיצר  מפני 
בתפילה.  זולתי  ורביה  פריה  נמצא  אין  ולכך 

"ויע כתיב  רבקה אשתו', מה  ותהר  ה'  לו  תר 
פריה  נמצא  הרע  יצר  שמתעורר  כיוון 
הרע(   )ליצר  ליה  אתער  ורביה...דקב"ה 

עניינא חבריא  -לההוא  לזיווגא...,  דצריך 
דיצר  עניינא,  להאי  אתערו  מתניתא  חכימי 

עלמא מן  לבוא(  )לעתיד  אתנשי  בר -הרע 
לזיווגא שעתא  יצר “ההיא  שתקון  כלומר   ,

 עה אלא בזמן הזיווג. הרע בכך, שאינו בכל ש
פריה ורביה מתקיימת על ידי "מלאך הממונה 
על התאווה" בין לענין הפקדות האשה ]ב"ר 
וכן   )פה,ט([.  ])שם(  איש  לגבי  בין  )נג,ט([, 

מההוא זרעא דבר נש „-בזהר ]בראשית )צ:(
ונוקביה  נוקביה  לגביה  תיאובתיה  אתער  כד 
אתערת לגביה, כדין מתחברן תרוויהו כחדא,  

דיוקנין   ונפק מתרין  דכליל  בר,  מינייהו 
 .“כאחד

האמהות  רצו  זו  שמסיבה  הרמב"ן,  כתב  וכן 
להתעבר כדי  הדודאים  הדודאים „-את  כי 

עת   מלשון  נגזר  לנשים  התאוה  יוסיפו  עשב 
אריה"  “דודים ב"גור  המהר"ל  כתב  וכן   .

)ד,כה([ שרוצה „-]בראשית  מקום  שכל 
התאוה מחדש  בתולדה  עי' “הקב"ה  וכן   ,

מש ויק"ר  ב"שם  תרע"ו(,  )בראשית  מואל" 
 )יד,ה( ובב"ב )יז.(. 

נאמר   כבר  התאוה  והחזרת  הכעס  בנושא 
כ"ח ביתו  „-באדר"ן  בתוך  שלום  המשים  כל 

אחד  כל  על  בישראל  שלום  משים  כאילו 
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, וכל שכן בשבת ]"זהר חדש" )מח:(,  “ואחד
הראב"ד  כתב  וכן  נז'[,  כ"א  זהר"  "תקוני 

לאהוב   ועל כן ראוי„-בהקדמת "בעלי הנפש"
 את אשתו כגופו

ולכבדה יותר מגופו, ולשמרה כאשר ישמור   
הטוב הכרת  מצד  וכן  מאיבריו,  דיינו „-אחד 

מן   אותנו  ומצילות  בנינו  את  שמגדלות 
יחשוב  “החטא וכן  )סב.([,  ביופיה  „]יבמות 

ובשאר  לבה  ובטוב  ובחכמתה  אשתו  של 
אבהע"ז  “מעלותיה שיש לה משה"/  ]"אגרות 

כתב   וכבר  ס"ו[.  מצוה ח"ד  החנוך"  ב"ספר 
 .  “ואחרי הפעולות ימשכו הלבבות„-טז

מצוי   .1 ורביה  פריה  אין  נמצא  יצה"ר  אין  אם 
 ([.   *** למספרזהר )א,קנח: ]
 

 
 

 חייב לפוקדה: 
שהוא  .1 בשעה  אשתו  את  לפקוד  אדם  חייב 

 [. יבמות )סב:(יוצא לדרך...סמוך לוסתה ]
סמוך   .2 מצוה  בדבר  אשתו  לשמח  אדם  חייב 

 [. (פסחים )עב:לוסתה ]
ואינו  .3 שמים  יראת  שהיא  באשתו  היודע  כל 

 [. יבמות )סב:(פוקדה נקרא חוטא ]
מתני' המדיר את אשתו מתשמיש המטה ב"ש   .4

אומרים שתי שבתות בית הלל אומרים שבת  
שלא   תורה  לתלמוד  יוצאין  התלמידים  אחת 
אחת   שבת  הפועלים  יום  שלשים  ברשות 

 כתובות )סא:([.]
 

 וע או בשנהמספר הפעמים שחייב לפוקדה בשב
יום  .1 בכל  הטיילין  בתורה  האמורה  העונה 

רמ   ברורה"/סי'  ]ב"משנה  שתים  הפועלים 
נוהג   זה  דין  שבימינו  הלכה",  ב"ביאור  כתב 
החמרים   בשבת  חכמים[   תלמידי  לגבי  גם 
יום   לשלשים  אחת  הגמלים  בשבת  אחת 
רבי   דברי  חדשים  לששה  אחת  הספנים 
אליעזר:  גמ' מ"ט דב"ש גמרי מיולדת נקבה 
ובית הלל גמרי מיולדת זכר וב"ה נמי נגמרו  
נמי  הכי  לה  גמרי  מיולדת  אי  נקבה  מיולדת 
מר   גמרי לה במאי קמיפלגי  מנדה  ב"ה  אלא 
סבר   ומר  דשכיח  ממידי  דשכיח  מידי  סבר 
לה  גרים  דהוא  ממידי  לה  גרים  דהוא  מידי 
דברי   בסתם  אבל  במפרש  מחלוקת  רב  אמר 

מר  הכל יוציא לאלתר ויתן כתובה ושמואל א
אפי' בסתם נמי ימתין שמא ימצא פתח לנדרו 
את  המדיר  דתנן  זימנא  חדא  בה  פליגי  הא 
יעמיד   יום  שלשים  עד  לו  מליהנות  אשתו 
פרנס יותר מכאן יוציא ויתן כתובה ואמר רב  
יוציא   בסתם  אבל  במפרש  אלא  שנו  לא 
לאלתר ויתן כתובה ושמואל אמר אפי' בסתם  

א דאי  נמי ימתין שמא ימצא פתח לנדרו צריכ
דלא   משום  רב  קאמר  בהא  בהא  איתמר 
בפרנס  דאפשר  בההיא  אבל  בפרנס  אפשר 
בההיא   איתמר  ואי  לשמואל  ליה  מודי  אימא 
בהך קאמר שמואל אבל בהא אימא מודי ליה  
לרב צריכא: התלמידים יוצאין לתלמוד וכו':  
ברשות כמה כמה דבעי אורחא דמילתא כמה  

בבית שנאמר לכל   וחדש  אמר רב חדש כאן 
בחדש  ד חדש  והיוצאת  הבאה  המחלקות  בר 

כאן  חדש  אמר  יוחנן  ור'  השנה  חדשי  לכל 
ש  בביתו   חדש יהיו  בלבנון ר  נאמושנים 

אמר   לא  מ"ט  נמי  ורב  בביתו  חדשים  שנים 
ע"י  דאפשר  המקדש  בית  בנין  שאני  מההיא 
יוחנן מ"ט לא אמר מההיא שאני   ור'  אחרים 
אנחה   רב  אמר  הרווחה.  ליה  דאית  התם 

חצ מבאר,  שוברת  ]רש"י  אדם  של  גופו  י 
שהמחלוקת דלקמן בין רב לרבי יוחנן הובאה  
קטעים   בשני  כי  לעיל,  שנאמר  למה  בצמוד 
ביאור  של  לענין  מחלוקתם  מבוארת  אלו 
זו  שמחלוקת  גם,  לומר  ניתן  אך  פסוק, 
של  המצב  גם  זה  בקטע  הובא  כי  הובאה 
בית   חורבן  לאחר  היהודי  של  כחו  איבוד 

זה כח  ואיבוד  הכח    המקדש,  לחוסר  קשור 
עצמו   רב  שאומר  כמו  אשתו  עם  לשמש 

)עה.( סנהדרין  בית  -במסכת  שחרב  מיום 
לעוברי  וניתנה  ביאה  טעם  ניטלה  המקדש 

מים גנובים  „-עבירה שנאמר  ]משלי )ט,טז([ 
ינעם סתרים  ולחם  ד"ה  ]  “ימתקו  רש"י 

רוח  „-מיום ואין  רבות  מדאגות  הכח  כשל 
לאשתו תאב  להיות  באיש  שנאמר“קמה   ]] 

מתנים   בשברון  האנח  אדם  בן  ואתה 
ובמרירות תאנח ורבי יוחנן אמר אף כל גופו  
של אדם שנאמר והיה כי יאמרו אליך על מה  
ונמס  באה  כי  אל שמועה  ואמרת  נאנח  אתה 
וכל   רוח  כל  וכהתה  ידים  כל  ורפו  לב  כל 
הכתיב   נמי  יוחנן  ורבי  מים  תלכנה  ברכים 
ממתנים   מתחלא  דכי  ההיא  מתנים  בשברון 

לא ורב נמי הכתי' ונמס כל לב ורפו כל מתח
דבית   שמועה  שאני  רוח  כל  וכהתה  ידים 
ועובד  ישראל  ההוא  טובא  דתקיפא  המקדש 
לא   הדדי  בהדי  באורחא  קאזלי  דהוו  כוכבים 
ישראל  בהדי  לסגויי  כוכבים  עובד  אימצי 
ואיתנח   נגיד  המקדש  בית  חורבן  אדכריה 
ואפ"ה לא אימצי עובד כוכבים לסגויי בהדיה  

ל לאו אמריתו אנחה שוברת חצי גופו של א"
דשנן   הא  אבל  חדתי  מילתא  ה"מ  א"ל  אדם 
בה לא דאמרי אינשי דמלפי תכלי לא בהתה:  
בני   טיילין אמר רבא  יום: מאי  בכל  הטיילין 
לכם  שוא  בהו  דכתיב  מאן  אביי  א"ל  פירקי 
לחם   אוכלי  שבת  מאחרי  קום  משכימי 
יצחק  רב  ואמר  לידידו שנא  יתן  כן  העצבים 

שינה א שמנדדות  ת"ח  של  נשותיהן  לו 
ואת  העוה"ב  לחיי  ובאות  בעוה"ז  מעיניהם 
אמרת בני פירקי אלא אמר אביי כדרב דאמר  
רב כגון רב שמואל בר שילת דאכיל מדידיה  
ושתי מדידיה וגני בטולא דאפדניה ולא חליף 
כי אתא רבין אמר   פריסתקא דמלכא אבביה 
בי  קאי  הוה  אבהו  ר'  דמערבא  מפנקי   כגון 
בי   איפחית  עבדי  תרי  ליה  סמכי  הוו  באני 
סליק  עמודא  לי'  איתרמי  מתותיה  באני 
הוו  בדרגא  קסליק  הוה  יוחנן  ר'  ואסקינהו 
דרגא   איפחתא  אסי  ורב  אמי  רב  ליה  סמכי 
וכי   רבנן  ליה  אמרי  ואסקינהו  סליק  תותיה 
להו  אמר  למיסמכיה  ליה  למה  דהכי  מאחר 
שתים   והפועלים  זקנה:  לעת  אניח  מה  א"כ 
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א"ר  ב בשבת  אחת  הפועלים  והתניא  שבת: 
בעושין   כאן  קשיא  לא  חנינא  ברבי  יוסי 
בעיר  מלאכה  בעושין  כאן  בעירן  מלאכה 
בשבת   הפועלים שתים  הכי  נמי  תניא  אחרת 
בעירן  מלאכה  בעושין  אמורים  דברים  במה 
אחת  אחרת  בעיר  מלאכה  בעושין  אבל 
בשבת: החמרים אחת בשבת: אמר ליה רבה  

לאביי   חנן  רב  לאשמועינן בר  תנא  איכפל 
והא ששה  אכולהו  לא  ליה  אמר  ופועל  טייל 
פת  לו  שיש  מי  דומה  אינו  קאמר  חדשים 
בסלו למי שאין לו פת בסלו א"ל רבה בר רב  
רוצה  א"ל  מאי  גמל  ונעשה  חמר  לאביי  חנן 
ופרישות:   קבין  מעשרה  ותיפלות  בקב  אשה 
ר'  דברי  חדשים  לששה  אחת  הספנים 

אמ ברונא  רב  אמר  הלכה אליעזר:  רב  ר 
זו   רב  אמר  אהבה  בר  אדא  רב  אמר  כר"א 
אומרים   חכמים  אבל  אליעזר  ר'  דברי 
שלא   שנים  וג'  ב'  לת"ת  יוצאין  התלמידים 
ברשות אמר רבא סמכו רבנן אדרב אדא בר  
דרב  הא  כי  בנפשייהו  עובדא  ועבדי  אהבה 
הוה   במחוזא  דרבא  קמיה  שכיח  הוה  רחומי 
יומא   מעלי  כל  לביתיה  אתי  דהוה  רגיל 

הוה ד שמעתא  משכתיה  חד  יומא  כיפורי 
לא  אתי  השתא  אתי  השתא  דביתהו  מסכיא 
הוה   מעינה  דמעתא  אחית  דעתה  חלש  אתא 
ונח   מתותיה  איגרא  אפחית  באיגרא  יתיב 
אמר   אימת  חכמים  תלמידי  של  עונה  נפשיה 
אשר  לע"ש  מע"ש  שמואל  אמר  יהודה  רב 
רב   ואיתימא  יהודה  רב  אמר  בעתו  יתן  פריו 

ר ואיתימא  מטתו  הונא  המשמש  זה  נחמן  ב 
חתניה   חייא  דר'  בריה  יהודה  לע"ש  מע"ש 
בי   וכל  רב  בבי  ויתיב  אזיל  הוה  ינאי  דר' 
שמשי הוה אתי לביתיה וכי הוה אתי הוה קא  
משכתיה   חד  יומא  דנורא  עמודא  קמיה  חזי 
שמעתא כיון דלא חזי ההוא סימנא אמר להו 
רבי ינאי כפו מטתו שאילמלי יהודה קיים לא  

עונ  מלפני  ביטל  שיוצא  כשגגה  הואי  תו 
השליט ונח נפשיה רבי איעסק ליה לבריה בי  
נפשה  נח  כתובה  למיכתב  מטא  כי  חייא  רבי 
יתיבו  איכא  פסולא  ח"ו  רבי  אמר  דרביתא 
ועיינו במשפחות רבי אתי משפטיה בן אביטל  
ורבי חייא אתי משמעי אחי דוד אזיל איעסק 
ליה   פסקו  זימרא  בן  יוסי  ר'  בי  לבריה  ליה 

רתי סרי שנין למיזל בבי רב אחלפוה קמיה ת
אמר להו ניהוו שית שנין אחלפוה קמיה אמר  
מכסיף   קא  הוה  איזיל  והדר  איכניס  להו 
מעיקרא   בך  יש  קונך  דעת  בני  א"ל  מאבוה 
כתיב תביאמו ותטעמו ולבסוף כתיב ועשו לי 
סרי   תרתי  יתיב  אזיל  בתוכם  ושכנתי  מקדש 

אמר    שני בבי רב עד דאתא איעקרא דביתהו
רבי היכי נעביד נגרשה יאמרו ענייה זו לשוא 
זו   יאמרו  אחריתי  איתתא  נינסיב  שימרה 
ואיתסיאת   רחמי  עלה  בעי  זונתו  וזו  אשתו 

 [. סב:(-כתובות )סא:]
א  .2 איש   הלכה  לכל  בתורה  האמורה  עונה 

אדם   בני  כיצד  מלאכתו  וכפי  כחו  כפי  ואיש 
להם  שאין  והענוגים  והרכים  הבריאים 

שמכשלת   ושותין  מלאכה  אוכלין  אלא  כחן 

הפועלין   לילה  בכל  עונתן  בבתיהן  ויושבין 
בהן  וכיוצא  והבונים  והאורגין  החייטין  כגון 
אם היתה מלאכתן בעיר עונתן פעמים בשבת  
פעם   עונתן  אחרת  בעיר  מלאכתן  היתה  ואם 
בשבת   אחת  פעם  החמרים  בשבת  אחת 
אחת   והמלחין  יום  לשלשים  אחת  והגמלים 

תלמידי   חדשים  פעם  לששה  עונתן  חכמים 
כחן  מתיש  תורה  שגמרא  מפני  בשבת  אחת 
מלילי   מטתן  לשמש  חכמים  תלמידי  ודרך 
שבת:  ללילי                                                       שבת 

יש לאשה לעכב על בעלה שלא יצא -הלכה ב
ימנע   שלא  קרוב  למקום  אלא  לסחורה 
לה   יש  וכן  ברשותה  אלא  יצא  ולא  מעונתה 

קרובה  ל שעונתה  ממלאכה  לצאת  מנעו 
שביקש  חמר  כגון  רחוקה  שעונתה  למלאכה 
להעשות גמל או גמל להעשות מלח ותלמידי  
נשותיהן   ברשות  שלא  לת"ת  יוצאין  חכמים 
שנעשה   וענוג  רך  וכך  שנים  ושלש  שתים 
לעכב:  יכולה  אשתו  אין      ת"ח 

נשים/הלכות  החזקה"/ רמב"ם/"יד  ]
  [. ב-אישות/ פרק יד/הלכות א

 
 לכופה: 

את  אשתו  לדבר    אסור לאדם  שיכוף  .1
 [. עירובין )ק.(מצוה  ]

הכופה  אשתו  לדבר  מצוה  הווין  לו בנים   .2
 [.עירובין )ק:(שאינם מהוגנים ]

אמרו  .3 לאשתו  לקנאות  איש  כל  על  חובה 
כן   אם  אלא  לאשתו  מקנא  אדם  אין  חכמים 
ביותר  לה  יקנא  ולא  טהרה  רוח  בו  נכנסה 

או יאנוס  ולא  כרחה  מדאי  בעל  ויבעול  תה 
שמחה  שיחה  ומתוך  לדעתה  אלא 

הלכות  נשים/ החזקה"  רמב"ם/"יד  ]
 . אישות/ פרק טו הלכה יז[

 
באדם  ללידה  ביאה  בין  והקשר  ביאה  זמן 

 ובבעלי חיים
שלשה חלקים יש: כל שתשמישו ביום יוליד   .1

בלילה,   יוליד  בלילה  תרנגול תשמישו  ביום. 
א בלילה,  ובין  ביום  בין  תשמישו  דם  עטלף 

 [.  בכורות )ח.(]
שלשה שמשו בתיבה וכולן לקו: כלב ועורב   .2

 [. סנהדרין )קח:( וחם ]
רש"י בראשית  אדה"ר ביום שנברא הוליד ] .3

 . )ה,א([
שנים   .4 מג'  פחות  לביאה  ראויה  אשה  אין 

 [.]יבמות )ס:(, מדרש אגדה/תולדות )ה,כ(
 

ובאור ביום  התשמיש  דבר  -איסור  הוא 
 המבדיל בין האדם והבהמה 

מר  .3 לו    דאמר  הויין  מטתו  ומשמש  דם  מקיז 
לו   הויין  ושמשו  שניהם  הקיזו  ויתקין  בנים 
אלא  אמרן  ולא  רב  אמר  ראתן  בעלי  בנים 
בה   לן  לית  מידי  מידי אבל טעים  דלא טעים 
אמר רב חסדא אסור לו לאדם שישמש מטתו  
ביום שנאמר ואהבת לרעך כמוך מאי משמע  
אמר אביי שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה  

אמר רב הונא ישראל קדושים הם ואין עליו  
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היה   ואם  רבא  אמר  ביום  מטותיהן  משמשין 
בית אפל מותר ות"ח מאפיל בכסותו ומשמש  
תנן או תשמש לאור הנר אימא תבדוק לאור 
הנר ת"ש אע"פ שאמרו המשמש מטתו לאור 
הנר הרי זה מגונה אימא הבודק מטתו לאור 
הנר הרי זה מגונה תא שמע ושל בית מונבז  

אותן  המ ומזכירין  דברים  ג'  עושין  היו  לך 
ובודקין  ביום  מטותיהם  משמשין  היו  לשבח 
טומאה   ונוהגין  פרהבא  במילא  מטותיהם 
משמשין  מיהא  קתני  בשלגים  וטהרה 
ביום   מטותיהם  בודקין  אימא  ביום  מטותיהן 
הכי נמי מסתברא דאי ס"ד משמשין מזכירין 
אותן לשבח אין ה"נ דאגב דאיכא אונס שינה  

במילא מגני מטותיהן  ובודקין  באפיה  א 
שמואל   דאמר  לשמואל  ליה  מסייע  פרהבא 
אין בודקין את המטה אלא בפקולין או בצמר 
נקי ורך אמר רב היינו דכי הואי התם בערבי  
שבתות הוו אמרי מאן בעי פקולי בנהמא ולא  

נדה  ידענא מאי קאמרי אמר רבא הני שחקי ]
 [.  )יז.(

יבעול וישנה מדברי כולם נלמד בעל נפש לא   .4
ההיא  תניא  כי  ושונה  בועל  אמר  רבא 
אבל  לטהרות  בד"א  הכי  נמי  תניא  לטהרות 
לבעלה מותרת ובד"א שהניחה בחזקת טהרה 
היא   לעולם  טמאה  בחזקת  הניחה  אבל 
בחזקתה עד שתאמר לו טהורה אני א"ר אבא 
א"ר חייא בר אשי אמר רב בדקה בעד ואבד  
ר'  לה  מתקיף  שתבדוק  עד  לשמש  אסורה 

לא אילו איתא מי לא משמשה ואע"ג דלא אי
ידעה השתא נמי תשמש א"ל רבא זו מוכיחה 
אסור  יוחנן  א"ר  קיים  מוכיחה  אין  וזו  קיים 
לאדם שישמש מטתו ביום )אמר רב המנונא( 
מאי קרא שנאמר יאבד יום אולד בו והלילה 
לא  ויום  להריון  ניתן  לילה  גבר  הורה  אמר 

ד בוזה  מהכא  אמר  ר"ל  להריון  רכיו  ניתן 
עליו  „-רש"י]ימות   שמלעיזין  עצמו  שמגנה 

מנהגו על  המדינה  ימות “בני  )"יפה  -,  עניות 
מאי    ללב"/ח"ב([ יוחנן  דר'  קרא  האי  ור"ל 

דריש ביה מבעי ליה לכדדריש רבי חנינא בר  
מלאך  אותו  פפא  בר  חנינא  ר'  דדריש  פפא 
טפה  ונוטל  שמו  לילה  ההריון  על  הממונה 

ל ואומר  הקב"ה  לפני  רבש"ע ומעמידה  פניו 
טפה זו מה תהא עליה גבור או חלש חכם או  
ואילו רשע או צדיק לא  טיפש עשיר או עני 
בידי   הכל  חנינא  דא"ר  חנינא  כדר'  קאמר 
ועתה   שנאמר  שמים  מיראת  חוץ  שמים 
אם  כי  מעמך  שואל  אלהיך  ה'  מה  ישראל 
גבר   קרא  נכתוב  א"כ  יוחנן  ור'  וגו'  ליראה 

הריון ויום  הורה מאי הורה גבר לילה ניתן ל
לא ניתן להריון ור' יוחנן האי קרא דר"ל מאי  
דריש ביה מבעי לי' לכדכתיב בספר בן סירא  
שלשה שנאתי וארבעה לא אהבתי שר הנרגל 
בבית המשתאות ואמרי לה שר הנרגן )ואמרי 
קרת   במרומי  והמושיב שבת  הנרגז(  לה שר 
לבית  והנכנס  מים  ומשתין  באמה  והאוחז 

אמר רבי  פתאום  לביתו    חבירו  ואפילו  יוחנן 
 [. נדה )טז:(]

מיטותיהם  „ .5 משמשין  ואין  קדושים  ישראל 
שלא „-רש"י]“ביום צניעותא  דבעי 

)עא.( “יסתכלו נדה  במס'  רש"י  כתב  וכן   ,
תשמיש בשעת  עצמו  יקדש  לשמש „-ד"ה 

 ([.מס' שבת )פו..[ ] “בצניעות 
דאמר  „ .6 מגונה,  זה  הרי  ביום  מטתו  משמש 

אלא המטה  תשמיש  אין  יוחנן  בלילה,   רבי 
היא  -שנאמר ובבוקר  באה  היא  'בערב 

 [.ב"ר )סד,ח(, ועי' מגילה )יג.(]“שבה'
בלילה„ .7 דביאה  קמ"ל,  ארעא   “אורח 

 [. כתובות )נו.(, נדה )סד:(]
הנחת   .8 זמן  קודם  תשמיש  לענין  נחשב  לילה 

קיים   לא  אם  הנץ  עד  מקילין  ויש  תפילין, 
לשמה"  )"תורה  אפל  הבית  כאשר  עונתו 

שנ" ובא"ח  ז'  וחתן  סעיף  וירא(  פ'  סוף  ב 
לצורך בעילת מצוה מותר אף כשהאיר היום 
ועי'  גדולים  כמה  )הוראת  אפל  הבית  אם 

 "אוצר הפוסקים" כה ס"ק כ"א,ג(.
מעיקרי   .9 יסוד  היא  התשמיש  זמן  התאמת 

)מט:([ ]ויקרא  ב"זהר"  כמבואר  -הקדושה, 
הבין'„ אין  כפרד  כסוס  תהיו  במה   'אל 

ופ מסוס  נשא  בני  )=נבדלו(  רד?  אתפרשן 
שלימין  לאשתכחא  דגרמייהו  בקדושה 
נשא  דבני  זיווגא  דא  ועל  מכולא,  ורשימין 

ידיעןהוא   ידועים(,   בזמנין  )=בזמנים 
בקב"ה...   ביה  לאתדבקא  רעותא  לכוונא 
באורייתא   דמשתדלי  דלען  חבריא  אינון 

אחדא זיווגא   דזיווגא  בשעתא  דלהון 
  -וכן הובא ב"זהר" ]שמות )רה.([  .“אשתכח

ליליא„ אימתי    בכל  אשתכח,  זיווגא  וליליא 
זיווגא  בכל סטרין כהאי  לילא, אבל  בפלגות 
רזין  דידעין  חכימין  דא  ובגין  שבת(.  )=של 

ליליא בהאי  שימושיהו  לסטרא  אם “בעין   ,
כן, ראוי להתאים את הזיווג עם מצב  הזיווג  
ולחכמי   הלילה,  מחצות  שהוא  העולם,  בכל 
מהרח"ו   כתב  וכן  שבת.  בליל  הוא  הרזים 

כי יש שני  „-אור החמה"/פ' קדושים )פ:([]"
בלתי   וגם  הצניעות  הוא  הא'  קדושה,  מיני 
והא   אחרת  קדושה  יש  עוד  רעים.  הרהורים 
אם  שבת  בליל  או  לילה  בחצות  שמוש  סוד 

חכם תלמיד  הזמנים  “הוא  פרטי  עוד  ועי'   .
 מ"ב סק"ז. 

ע"פ  .10 ביום  אפל  בבית  אפילו  לאיסור  הטעם 
התש איסור  שעיקר  נראה,  מיש  הרמב"ם 

-ביום הוא משום שמביא להרבות בכך, כגון
ומנעוהו „ המשגל  למעט  רז"ל  גזרו  עוד 

פ"ד(,    “ביום אבות  למס'  הוא  „)הקדמה  וכן 
ביום   מטתו  לשמש  שנוא  דבר  אצלם 

התשמיש המשניות/  “ולהרבות  ]פירוש 
מחסרון  ששניהם  ומשמע  )נד.([.  סנהדרין 

שכתב כמו  שבעילת „-הרבוי,  מתורתנו  ידוע 
נתעב   ממנההיום  ונמנעו    “מאד, 

בחז"ל מצינו  וכן  פ"י(  -)פיהמ"ש/נדה/ריש 
דבר „ והיה עושה  צדיק  אפשר חלקיהו אדם 

ביום( )=לשמש  ונראה  “זה?  )סד,ה([.  ]ב"ר 
שגם המשתוקקת ביום אינו חייב לפוקדה לא 
חייב   שאינו  בלילה,  טהורה  היא  אם  רק 
להיענות מיד וימתינו ללילה, אלא אפילו אם  
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סתה, מכל מקום לא נתחייב  בלילה יהיה זמן ו
אלא   הארץ „בעונה  כל  ]רמב"ם/הל'    “כדרך 

בכתובה כתוב  וכן  )יב,א(,  כמנהג „-אישות 
יהודאין ביאה  “גוברין  לגבי  הובא  וכן   .]

]מס' כתובות )נו.([,  “לאו אורח ארעא„-ביום
 -ועי' בשו"ת "תורה לשמה" ]או"ח )סז,סט([

במי שנאנס ליל שבת אם ישלים את עונתו  „
 .  “שבתביום ה

דמשמשי  „ .11 משום  )אדומים(  דגיחורי  האי 
]ב"ר “ביממא עזות  סימן  הוא  אדום   .

לולד   מגולגלות  נשמות  ומושך  )סג,יא([, 
וכתב  עט[,  ס"ק  החיים"  ]"כף  הנוצר 

)כא,י([ ביאה  אסורי  ]הל'  אסור „-הרמב"ם 
היא  פנים  שעזות  ביום  מטתו  לשמש  לאדם 

 .“לו
ם  גם מעט אור ע"י נר אסור )מ"ב,לט(. אך א .12

מתנור   הבא  אור  )כגון  הפנים  ניכרים  אין 
חמום וכו'( מותר ]הגרי"ש אלישיב שליט"א  
ועי' מג"א )שטו,ג( בא"ח שנ"ב וירא כו[. וכן  
כשעושה   )רמ"א(.  מותר  הנר  את  כשמכסה 
איש"   )ל"חזון  טפחים  עשרה  כגובה  מחיצה 

הפחות    98.2 ולכל  וקושר 96.2ס"מ   )
א המצויה,  ברוח  ינוד  שלא  באופן  ם  מלמטה 

מותר  מעליה  או  המחיצה  דרך  מאיר  האור 
כל   כסוי  היינו  טליתו,  שמאפיל  בתנאי  רק 

  האפלת גם ע"י    לאסור גופו, ויש מחמירים  
כיוון   אם   טלית,  אך  במיטה,  נראה  שהאור 

רואה  ואינו  ומחשיכות  עבות,  היריעות 
מותר   לגמרי  מחשיכות  אע"פ שאין  בבירור, 
 בלא האפלת טלית )מ"ב ו"שער הציון" סעיף

ושל"ה(.   רמ  מסימן  מחדר  יא  הבא  אור 
מתירים  אחר יש  להדיא,  עליהם  מאיר  אם   ,

וכשאינו  מחמירים,  ויש  טלית  האפלת  ע"י 
מאיר עליהם להדיא לכו"ע מותר ע"י האפלת 
בבירור   רואה  ואינו  מועט  האור  ואם  טלית. 

אם   טלית.  האפלת  ללא  מאיר   הירח מותר 
מאיר   אינו  אם  אך  אסור,  להדיא  עליהם 

)ומ"מ    עליהם, מותר  לבית,  שמאיר  אע"פ 
בטליתו(   שיאפיל  בבא"ח  [נכון  עי'  שם, 

 [. שנ"ב וירא כו'
מותר .13 אפל  בית  „-בבית  היה  אם  רבא  אמר 

]נדה )יז.([. הרמב"ם אינו מזכיר  “אפל מותר
אסורי  ]הל'  משנה"  ב"מגיד  וכתב  זה,  היתר 
מלהזכיר  נמנע  שהרמב"ם  )כא,י([,  ביאה 

אפל בית  מהרג„-היתר  להתרחק  ל  כדי 
הוא  “תשמיש הרמב"ם  של  שמקורו  נראה   .

אלא   בטליתו,  מאפיל  התירו  שלא  מכך 
תלמיד  „-לתלמיד חכם והסיבה היא משום ש

בדבר  לימשך  בא  אינו  אסורי “חכם  ]הל' 
]כתובות   בריטב"א  כתב  וכן  )כא,י([,  ביאה 

מותר„-)סה:([ אפל  לעת   -בבית  במותר 
כן  “הצורך יעשה  שלא  והיינו    “למותרות„, 

ה" או"ח ס"ט וע'[, ועי' שם את  ]"תורה לשמ
ב"אגרות   כתב  וכן  הצורך,  של  הגדר 
הגרי"ש   אמר  וכן  ק"ב,  ח"א  משה"/אבהע"ז 
ועי'   אלישיב שליט"א, שדוקא לצורך מותר, 

 ב"מ )קז:( ברש"י ד"ה ונזקק.

בדרכיו .14 צנוע  האיסור  ותלמיד חכם שהוא   :
משום   הוא  שלא  „ביום  צניעותא  דבעי 

חכם שהוא ותלמיד  „)=בתשמיש(.    “יסתכלו
במאפיל ליה  סגי  יסתכל  ולא  רש"י,  ]“צנוע 

 [.מס' שבת )פו.(
ושרי .15 בטליתו  היינו    מאפיל  )יז.([:  ]נדה 

ורגליהם   ראשם  מעל  לגמרי  מכוסים  שיהיו 
וגם הטלית צריך להיות עבה ומאפיל לגמרי  
פ'   סוף  שנ"ב  בא"ח  עא,  ס"ק  החיים"  )"כף 

-וירא( וב"בעלי הנפש" )סוף שער הפרישה(
הוא  „ דברואם  לאותו  וצריך  חכם  .  “תלמיד 

)כא,יח([ ביאה  אסורי  ]הל'  ברמב"ם  -וכן 
מפני  „ אלא  זה  לדבר  נזקקים  צורך  ואין 

עליו “גדול מתגבר  כשיצרו  הוא  והצורך   .
]כתובות  שאמרו  כמו  אסור,  בהרהור 

לביתיה...„-)סה.([ על  רבא  שכן  “קם  וכל   ,
מותר   אדם  לכל  שאז  לקרי,  חושש  אם 

כח הציון  ]"שער  )סד,ה(  להאפיל  ובב"ר   .]
מפורש צורך אחר, שאינו יכול לקיים עונתו 
אלא ביום וכן כתב "מנורת המאור" קעט ואז  
ישאל לחכם ואין לפרוע זמן עונה ביום שלא 

האשה   ס"טבהסכמת  לשמה"  [.  ]"תורה 
נכפים„ בנים  לו  הווין  הנר  לאור    “המשמש 
 [. פסחים )קיב:(]

עניות  .16 לידי  מביאין את האדם  שלשה דברים 
מטתו  המ והמשמש  ביום  ערום  מטתו  שמש 

[ תרנגול  בפני  אפילו  חי  כל  אוצהמ"ד  לפני 
167] . 

אמו  .17 משדי  יונק  תינוק  שלישית  משמרה 
 [.ברכות )ג.(ואשה מספרת עם בעלה ]

 
 

 לעורר את האהבה התאווה על ידי           
 אכילת שום                         

  הוא התקין שיהיו אוכלין שום בלילי שבת, „ .1
תאוה ומוציא  אהבה  מכניס  )"קרבן  “שהוא 

שמשמח  „-העדה" מתוך  אהבה  מכניס  שהוא 
ומצות   לאשתו,  להזדקק  תאוה  ומוציא  הלב 

ירושלמי ב"ק )ד.( וכן ( ]“עונה בליל שבת
אברהם"   ב"מגן  הובא  וכן  )פב.(  ב"ק 
סימן   סוף  ועי'  ר"פ  ברורה"  ו"המשנה 

 .[.תר"ח וב"ספר חסידים" שץ
ה„ .2 הביא  ברכה"  הרהחיד"א ב"מחזיק  גאון 

)לא.([,  ]נדרים  לרמב"ם  המשניות  מפירוש 
אך  השום  אכילת  בענין  הטבעים  שנשתנו 
מדברים   להמנע  צריך  פנים  כל  שעל  כתב, 
הובא   מאידך,  למיעוט.  וגורמים  הנוגדים 
יעקב" בספר "אורחות   בשמו של ה"קהילות 
רבינו הקהלות יעקב", שאם מטגנים מעט את  

 ו בו חז"ל.השום, יש בו את התכונות שמנ 
ומוציא שום   .3 אהבה  ירו'  ]   תאווה   מכניס 

 [ מגילה )ד,א(
שבת   .4 בלילי  שום  לאכול  אדם  בני  דרך 

 [.]נדרים )סג:(, ב"ק )פב.(מתקנת עזרא 
האוכל שום קלוף כו': ואע"ג דמנחי בסילתא  .5

ולא   עליהן  שורה  רעה  רוח  וחתימי  ומציירי 
אמרן אלא דלא שייר בהן עיקרן או קליפתן  
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יקרן או קליפתן לית לן בה אבל שייר בהן ע
 [. נדה )יז.(]
 

 פתויה:
 [.שמו"ר )ג,ג(אין מפתין אלא לבתולה ] .1
אחרינא   .2 באתתא  אלא  אתפתתא  לא  אתתא 

 [. זו"ח איכה עא]
 [.]יבמות )לג:(פיתוי קטנה אונס הוא  .3
נוחה  .4 האשה  ואין  להתפתות  נוח  איש 

 [. ]ב"ר )יז,יג(להתפתות 
דרך   .5 ואין  האיש  מן  להתפתות  האשה  דרך 

]האי האשה   מן    להתפתות     מכילתא  ש 
 [.דרשב"י משפטים ט'

באיש  .6 תובעת  האשה  ואין  באשה  תובע  איש 
 [. ב"ר )יז,יג(]

את   .7 ולהגדיל  אשתו  את  לרצות  צריך  האיש 
דרך   ובכל  ופיוס  רצוי  ידי  על  תאותה 

ונשוק חבוק  בעיקר  אחרת,  ...עד  „-אפשרית 
וחבוק   קרוב  שעושה  לחבור...מי  שתתאוה 

יאו לידי קדושה ומקיים בזה  וכיוצא בזה...מב
בדרכיו",   "והלכת  מדאורייתא  עשה  מצוות 

רחום היה  אתה  אף  רחום  הוא  "אגרת  ]“מה 
 [. הקדש"/ מרן הגרי"י קנייבסקי זצוק"ל

לית לבר נש לשמשא עם איתתיה עד דמספר   .8
 [.זהר וארא )ב,כח.(, )ג,רעו.(עמה ]

אית ליה לבר נש קודם דאיתיחד עם איתתיה   .9
[ עמה  תצא   זהרלמללא  )כח.(,  )וארא 

 [.    )רעו.(
אשתו „ .10 דעת  מיישב  להיות  צריך  וכן 

ומשמחה ומסעדה ומכינה בדברים המשמחים  
אליו...כי  התאוה  את  שתשיג  כדי  הלב  את 
לזה בשעת תשמיש,   זה  כפי שתהיה אהבתם 

היולד הנער  פקחות  יהיה  יעקב ]“כך  רבי 
 [. מעמדין/סדור "בית יעקב"/פ"ז

אליו .11 יקדם  שלא  זיווג  ונישוק  אין   “חבוק 
 [. )שם(, פ"ז, חוליה ב' ו']

 [.  נזיר )נט.(לא יתקן איש בתקוני אשה ] .43
 

 זמן העונה בשבת 
שבת,  „ .1 עונת  צווי  בכלל  ישנן  הנשים  שגם 

שבת שמירת  בכלל  המה  ]"פרישה" “שגם 
 [. מתוך דברי הרא"ש )או"ח ר"פ(

תשוקת „ .2 למלא  חכמים  קבעו  בעונות 
האשה דעת  אמדו   ]ה"טור"/  “האשה...כי 

 .  )שם([
מאיזו  אם שניהם רוצים לדחות עונת שבת,   .3

שהיא  ואין  סיבה  רשאין,  כמבטל זה  , 
בשבת   משה"/ סעודה  ]"אגרות 

והגרי"ש  קב,  סי'  אבהע"ז/ח"א/ 
 [. אלישיב

הוא התקין שיהיו אוכלין שום בלילי שבת,  „  .4
תאוה ומוציא  אהבה  מכניס  )"קרבן  “שהוא 

שמשמח  „-העדה" מתוך  אהבה  מכניס  שהוא 
ומו ומצות  הלב  לאשתו,  להזדקק  תאוה  ציא 

ירושלמי ב"ק )ד.( וכן ( ]“עונה בליל שבת
אברהם"   ב"מגן  הובא  וכן  )פב.(  ב"ק 
סימן   סוף  ועי'  ר"פ  ברורה"  ו"המשנה 

 .[.תר"ח וב"ספר חסידים" שץ

, “עונת תלמיד חכם מערב שבת לערב שבת .5
המצוה  הרי  בלילה,  העונה  שקיום  אע"פ 

בת ]"בן "לרדוף אהבה וחיבה" היא מערב ש
מה   ע"פ  ובפרט  )סב:([,  כתובות  יהוידע" 
באצבע"   ]"מורה  הרהחיד"א  הגאון  שכתב 

עת  „  -קמ[ הוא  שבת  בערב  המנחה  בהעלות 
. וב"כף “מסוכן למחלוקת בין איש לאשתו...

הוא  ומנוסה  שבדוק  הוסיף  )כז,לה(  החיים" 
שע"י זה יבואו לפגע באותו שבוע. וידוע כי  

פ אינו  )=החיבור(  הזה  טבעי הפועל  ועל 
כן,  גם  )=נפשי(  חיוני  פועל  הוא  לבד...אבל 
הנפשיים...   המקרים  הזה  בענין  יזיקו  ולכן 

והאבל והאנחה  היגון  לומר:  כתבי ]  “רצוני 
עמ'   ד'  כרך  לרמב"ם  המיוחסים  רפואה 

49.] 
 

 תשוקתה
כיוון -]בראשית )ג,טז([  “ואל אישך תשוקתך .2

הרי  הנישואין,  בקשר  המקבלת  שהיא 
ה בקשר  באשה שהחסרון  דוקא  נשואין 

ב דגופא„מורגש  רש"י/קידושין  ]  “צערא 
 [.  )יט:(

תשוקת  .3 למלא  חכמים  קבעו  בעונות 
האשה דעת  אמדו  ]ה"טור"/   “האשה...כי 

 .  )שם([
שיוצא  .4 בשעה   בעלה   על  משתוקקת   אשה 

 [. עירובין )ק:(, יבמות )סב:(לדרך ]
נשכימה לכרמים נראה אם פרחה הגפן פתח   .5

אתן את דודי לך    הסמדר הנצו הרמונים שם
 [. שה"ש )ז,יג(]

שבת,  .6 עונת  צווי  בכלל  ישנן  הנשים  שגם 
שבת שמירת  בכלל  המה  ]"פרישה" “שגם 

 [.מתוך דברי הרא"ש )או"ח ר"פ(
 

 פתויו 
לו   .2 אמרה  אשתו  )לאדה"ר(?  לזה  פתאו  מי 

 ([. סנהדרין )לח.]
נוחה   .3 האשה  ואין  להתפתות  נוח  איש 

 [. ]ב"ר )יז,יג(להתפתות 
לה  .4 האשה  דרך  דרך  ואין  האיש  מן  תפתות 

מכילתא האיש להתפתות    מן   האשה   ]
 [.דרשב"י משפטים ט'

מצוי    .5 ורביה  פריה  אין  נמצא  יצה"ר  אין  אם 
 ([. זהר )א,קנח: ]

וזו    .6 שלום  בר  בנשים...א"ר  מדות  שבע 
שאמרנו בכשרות שבישראל ואין צריך לומר  
שבעובדי   בצנועות  אבל  הנשים,  בשאר 

'ותתפ כתוב  מה  בבגדו'  אלילים  שהו 
 ([.תנחומא וישב ו', ב"ר )יח,ג]

7.  [ מבפנים  יצרה  וזה  מבחוץ  יצרו  כתובות  זה 
 [. )סד:(

פרעה    .8 בת  רקדה  ריקודים  מיני  שמונים 
ביום   שעות   ד'  עד  ישן  והיה  הלילה  באותה 

 [. ]ויק"ר )יב,ד( 
דהוה   .9 עידן  כל  רגיל  הוה  אשי  בר  חייא  רבי 

מיצר   יצילנו  הרחמן  אמר:  הוה  לאפיה,  נפל 
אמרה:    הרע. דביתהו,  שמעתינהו  חד  יומא 

מאי   מינאי,  ליה  דפריש  שני  כמה  הא  מכדי 
גריס  קא  הוה  חדא  יומא  הכי?  קאמר  טעמא 
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קמיה.   ותנייה  חלפה  נפשה  קשטה  בגינתיה, 
חרותא  אנא  אמרה:  את?  מאן  לה:  אמר 
אייתי   ליה:  אמרה  תבעה,  מיומא,  דהדרי 
ניהליה להך רומנא דריש צוציתא, שוור אזל 

ני קא אתייה  הוה  לביתיה,  אתא  כי  הלה. 
שגרא דביתהו תנורא, סליק וקא יתיב בגויה. 
והכי  הכי  לה:  אמר  האי?  מאי  ליה:  אמרה 
הוה מעשה, אמרה ליה: אנא הואי. לא אשגח  
אנא  לה:  אמר  סימני,  ליה  דיהבה  עד  בה, 
אותו   של  ימיו  כל  איכווני.  לאיסורא  מיהא 
מיתה  באותה  שמת  עד  מתענה,  היה  צדיק 

 .  ן )פא:([]קידושי
כדי שלא אתן עיני באשה אחרת )ויצאה אליו  .10

[ מקושטת(  נדרים אשתו  )כג:(,  תענית 
לבעלה  )כ:( אלא  מתקשטת  אשה  כלום   .]

 [. ]שהש"ר )א,כח(
בנים   .11 לו  הויין  תובעתו,  שאשתו  אדם  כל 

כמותן  היו  לא  משה  של  בדורו  שאפילו 
 ([.  נדרים )כ:]

נקיט מרגניתא בחדא ידיה וכורא בחדא ידיה  .12
להתאוות „-ש"יר] ביך  ממשמש  כשבעליך 

אחת  בידו  הדדים  ואוחז  לתשמיש  ליך 
מרגניתא “מקום והאחרת עד אותו   אחוי   [ 

להו  וכורא לא אחוי להו עד דמצטערן והדר  
 [. ]שבת )קמ:(אחוי ליה 

לא תלבש אשה מה שהאיש לובש ותלך בין  .13
[ )כב,האנשים  תצא  ואשתו    ([.ספרי 

 [.81בהמ"ד א' שיכרתו...ושכבה אצלו ]
 

 
 

 גרוי האשה את בעלה ו/או אדם זר 
אשתו  .1 על  כועס  )עכסה(  אותה  הרואה  כל 

 ([. תמורה )טז.]
2. [ בקרובותיה  איניש  איגרי  סנהדרין  לא 

 ([. )סד.
לא  .3 תחזו  דמחוזא...לא  בשבילי  עייליתו  כי 

נשי   יתבי  גיסא...דלמא  להך  ולא  גיסא  להך 
[ בהו  לאסתכולי  ארעא  אורח  ברכות ולאו 

 [.   )סב:(
 
 

 :גרויו
את   .1 ממעטין  דברים  מז ע...] זרה ג'  דף  מע"ת 

 [. ח
 

 התבשמותה
איש?   .1 ולא  להתבשם  צריכה  אשה  מה  מפני 

אינה  ואדמה  האדמה  מן  נברא  אדם  א"ל: 
 ([.ב"ר )יט,יגמסרחת ]

אשכול  .2 ילין:  שדי  בין  לי  דודי  המור  צרור 
שה"ש )א,יג הכפר דודי לי בכרמי עין גדי ] 

 ([. יד-
ע .3 כתמרות  המדבר  מן  עולה  זאת  שן  מי 

רוכל  אבקת  מכל  ולבונה  מור  מקוטרת 
 ([. ]שה"ש )ג,ו

 -רש"יוברגליהן תעכסנה ]ישעיה )ג,טז([  ] .4
כמו "וכעכס אל מוסר אויל" )משלי ז( והוא „

ליה עכס על שם שאינו   וקרי  נחש  ארס של 
כעס ידי  על  אלא  יצחק “מטילו  רב  אמר   ].

דבי רב אמי מלמד שמטילות מור ואפרסמון 
ב ומהלכות  וכיוון במנעליהן  ירושלים  שוקי 

שמגיעות אצל בחורי ישראל בועטות בקרקע  
הרע   יצר  בהן  ומכניסות  עליהם  ומתיזות 

[ בכעוס  כעוסה„-רש"יכארס  מקום  “נחש   ]
נמקים  נמקים  נעשה  בו  מתבשמות  שהיו 

 .  ]שבת )סב:([
 ([. מלכים א' )י,ילא בא כבושם ההוא עוד ] .5
תנאף .6 באף-לא  תהנה  להריח  -לא  אסור 

ע של  ]בהבשמים  יתרו רוה  דרשב"י  מכ' 
 [. סי' יד

 
 שלא תתגנה על בעלה 

 ([. שבת )סד:כדי שלא תתגנה על בעלה ] .1
צניעתן   .2 תיהוי  לבנתיה  חסדא  רב  להו  אמר 

באפי  נהמא  תיכלון  לא  גברייכו.  באפי 
[ הרבה „-רש"יגברייכו  תאכל  פעמים 

עליו בליליא “ותתגנה  ירקא  תיכלון  לא   ]
הפה„-רש"י] ריח  תמ“מפני  תיכלון  לא  רי  [ 

[ לידי „  -רש"יבליליא  ומביאין  משלשלין 
ולא “הפחה בליליא  שיכרא  תשתין  ולא   ]

[ גברייכו  דמפני  היכא  בגילוי „תיפנון 
בפניהם בשדות ואפילו שלא בפניהם שמכיר 

בזוכרו לו  ונמאסתם  ומקומכם  וכי “מקומו   ]
מני   תימרון  לא  איניש  אבבא  קארי  קא 

תרגילו „-רש"י] לא  זכר,  לשון  הוא  מי 
זכרים  לשונכם עם  מני “לדבר  אלא   ]

היא„-רש"י] בחדא  “מי  מרגניתא  נקיט   ]
[ ידיה  בחדא  וכורא  כשבעלך  „-רש"יידיה  

ואוחז   לתשמיש  ליך  להתאוות  ביך  ממשמש 
מקום אותו  עד  והאחרת  אחת  בידו  , “הדדים 

להו   אחוי  מרגניתא  א'[  בזר  ע'  "ערוך"  ועי' 
תשמיש  „-רש"י] ומקום  לו  המציאי  הדדין 

הר שתתרבה תאוותו וחיבתו  אל תמציאי לו מ
ליה אחוי  הדר  ]“ויצטער  כורא  -רש"י[ 

שוחה„ בור  ל"א  צורפין.  כור  לא “לשון   ]
ליה   אחוי  והדר  דמיצטערן  עד  להו  אחוי 

 . ]שבת )קמ:([
על   .3 יתגנו  שלא  הנשואות,  את  בודקין  אין 

 ([. ]יבמות )מב.בעליהן 
חכמים   .4 רוח  נדתה,  בימי  עצמה  המנוולת  כל 

 [. ,א(]אדר"נ )בנוחה הימנה 
חוה(  .5 )את  אותה  וראה  לו  בראה  בתחילה 

מלאה רירין ודם, והפליגה ממנו, חזר ובראה  
 ([. ]ב"ר )יז,יאלו פעם שניה 

משום   .6 בעיירות  מחזרין  שיהו  תיקן  עזרא 
נשים וכן    “תכשיטי  )פב.([,  נתנו  „]ב"ק  לא 

מתקשטת  שתהא  כדי  אלא  לאשה  תכשיטים 
ביתה ו“בתוך  ה'[,  בפני  „]תנחומא/וישלח 

כ תתגנה  בעלה  ולא  בעיניו  חן  שתמצא  די 
עוד    “עליו הצניעות(,  המדות",  )"מעלות 

המן   עם  לישראל  להם  שירד  בחז"ל  הובא 
בשהש"ר  ועי'  )עה.(  ]יומא  נשים  תכשיטי 
רבינו  משה  אשת  ציפורה  ואף   )ד,כט([, 
]עי'   ממנה  שפירש  עד  לפניו,  התקשטה 
בזהר/ויקרא   עי'  ועוד  )יב,א(  ספרי/במדבר 
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"שטמ"ק"   יפהפיים,  )פג:(,  ד"ה  )כ:(  נדרים 
 -וברש"י שם ד"ה מגלה, ועי' עוד שם )פא:(

שלא יכחול ושלא יפקוס יפר משום דברים  „
 [.“שבינו לבינה

שמא  „ .7 כמוך',  לרעך  'ואהבת  שנאמר  משום 
עליו ותתגנה  מגונה  דבר  בה  ]נדה  “יראה 

)יז.([, כמו שאמר רב חסדא לבנותיו   ]שבת  
בלילה„-)קמ.([ ירקא  תיכלון  שלא  ,  “לא 

יתגנו על בעליהן. חשש זה אמור רק על זמן 
עי'  יותר,  מקפיד  אדם  שאז  עצמו,  התשמיש 
רמב"ם ]הל' אישות )ג,יט([, ולכן לא נאסרה  
שאם   קודם תשמיש,  אור  ולא  באשתו  ראיה 
יראה בה דבר מגונה בידו לפרוש )עי' בטור  
תשמיש   כדין  צניעות,  משום  והוא  רמ(,  ס' 

במאפיל   אפילו  ואסור  )שו"ע ביום,  בטליתו 
הפרישה(,  שער  סוף  הנפש"  "בעלי  ע"פ 
ב"שער  ]הובא  היום"  ב"סדר  כתב  והשל"ה 
הציון" )יט(, שאפילו לתלמיד חכם לא מועיל  
האפלת טלית, שמא יבוא להקל בדבר[. ויש  

[ עא  חולקים  ס"ק  החיים"  "כף  עי' 
ו"בירור  )כה,כ(,  הפוסקים"  ו"אוצר 

 [.  הלכה" אבהע"ז, שם בארוכה
 

 פיוס 
האשה מפנ  .1 ואין  פיוס  מקבל  האיש  מה  י 

[ שנברא  ממקום  פיוס...זה  נדה מקבלת 
 [.)לא:(, פס"ז תזריע )יב,ו(

פיוס   .2 מקבלת  אשה  ואין  פיוס  מקבל  איש 
 . נדה )לא:([]

3. [ להתפייס  נוח  ב"ר איש  )לא:(,  נדה 
 [.)יז,יג(

בפיוסא      .4 אלא  בכלה  ליחדא  לחתן  אורח  לית 
 ([.]זהר )ג,רכה:(, עירובין )ק:

 [.ב"ר נדו ישלים אתו זו אשתו ]גם אויבי .5
ושמעיה   .6 דרב  פוריה  תותי  גני  הוה  כהנא  רב 

פומיה   דמי  אמר  צרכיו.  ועשה  ושחק  דסח 
תבשילא...לא  ליה  טעים  דלא  כמאן  דרב 
קשיא כאן דצריך ליה לרצויה כאן   הא דלא  

 . חגיגה )ה:([צריך ]
ותאהבנו„ .7 שתתרצה  עד  לפייס  .  “צריך 

פיו בלא  )קכח,ו([.  אדם"  ורצוי  ]"חכמת  ס 
[ כאנוסה  הוי  שם תחילה,  בשו"ע  הגר"א 

 [. ב"ביאור הגר"א"
דבר,  „ .8 בכל  ולפייסה  אחריה  לחזר  דרכו 

על האשה   מחזר  האיש  מה  "מפני  כדאמרינן 
איש" על  מחזרת  האשה  ]"מנורת “ואין 

ויתור   ע"י  יהיה  הפיוס  ולכן  קע"ה[.  המאור 
)הגרי"ש   יכולתו  כפי  רצונה,  את  למלא 

י וכן  שליט"א(,  באומרו,  אלישיב  פייסנה 
עירובין  שיעסוק בטובתה ויקנה לה חפציה ]

 [. )ק:( 
וינשקנה,    .9 ויחבקנה  ולאחר טבילתה ישמחנה 

את  ינבל  ולא  המטה  בתשמיש  עצמו  ויקדש 
ישעשע   אך  מגונה,  דבר  בה  יראה  ולא  פיו, 
למלאות   חיבוק  מיני  ובכל  במשמושים 

ותאוותה כי -תאוותו  באחרת  יהרהר  שלא 
עליה אשת  אם  היא  כי  לה  ,  ויראה  חיקו, 

ואהבות תשובה   “חיבות  ]"הרוקח"/הל' 
 [. י"ד

תשמיש „ .10 בשעת  לדבר  שאסור  מה  כי 
, לא תהא סבור בעוד שהוא בדברים אחרים

שתבעה   משעה  אלא  בלבד,  משמש 
עמ'  ]“לתשמיש הנפש"  "בעלי  ראב"ד 

וחיבה  82 תשמיש  של  בדברים  זה,  ע"פ   .]
לא  פוסק  ובשום  תשמיש,  בשעת  אף  מותר 

וב"שיטה מקובצת"/נדרים )כ:( נאמר אחרת.  
גם מובן ש"מילי דתשמיש" שדיבר ר"א היה  
הגרי"ש   הורה  וכן  עצמו,  המעשה  בזמן  גם 
בשעת   חיבה  שדברי  שליט"א,  אלישיב 

 התשמיש עצמו מותרים. 
אשתו „ .11 דעת  מיישב  להיות  צריך  וכן 

ומשמחה ומסעדה ומכינה בדברים המשמחים  
אליו...כי  התאוה  את  שתשיג  כדי  הלב  את 

לזה בשעת תשמיש,  כפ זה  י שתהיה אהבתם 
היולד הנער  פקחות  יהיה  יעקב ]“כך  רבי 

 [. מעמדין/סדור "בית יעקב"/פ"ז
חבוק   .12 אליו  יקדם  שלא  זיווג  אין 

 [. שם(, פ"ז, חוליה ב' ו'])“ונישוק
זה „ .13 את  זה  אוהבים  והאשה  כשהאיש 

זרע  מהם  שיצא  ומכוונים  בפיוס  ומשמשים 
ויוצא-הגון משאלותם  ממלא  מהם  הקב"ה  ים 

]"מנורת המאור"/נר שלישי/  “בנים הגונים
 [. כלל ו'/חלק ה'/פ"ב

את   .14 ולהגדיל  אשתו  את  לרצות  צריך  האיש 
דרך   ובכל  ופיוס  רצוי  ידי  על  תאותה 

ונשוק חבוק  בעיקר  אחרת,  ...עד  „-אפשרית 
וחבוק   קרוב  שעושה  לחבור...מי  שתתאוה 
וכיוצא בזה...מביאו לידי קדושה ומקיים בזה  

עשה   בדרכיו",  מצוות  "והלכת  מדאורייתא 
רחום היה  אתה  אף  רחום  הוא  "אגרת  ]“מה 

 [. הקדש"/מרן הגרי"י קנייבסקי זצוק"ל
נוחה להתפייס   .15 ואין אשה  נוח להתפייס  איש 

 [.  נדה )לא:(, ב"ר )יז,יג(]
 

 יצר אלבשה:
נזקק   .1 לי שאלמלא  הניחו  היא אומרת:  אפילו 

יצר   טעמא  מאי  מותרת,  שוכרתו,  היא  לה 
 [.ובות )נא:(כתאלבשה ]

ברצון...מאי   .2 וסופה  באונס  שתחילתה  כל 
 [. כתובות )נא:(טעמא יצר אלבשה ]

 
 קרקע עולם:

 [. סנהדרין )עד:(אשה קרקע עולם היא ] .1
2. [ בלב  תובעת  ואשה  בפה  תובע  אדר"נ  איש 

 [.)א,ג(
וזו מידה   .3 אשה תובעת בלב ואיש תובע בפה 

 [. עירובין )ק:(טובה בנשים ]
למטה   .4 פניו  האיש  מה  פניה מפני  והאשה 

שנברא   ממקום  זה  )לא:(, למעלה?  ]נדה 
)יב,ו(,   )ב,כא( תזריע  ועי' פס"ז בראשית 

 .ב"ר )יז,יג([
 

 כורתת ברית:
אשה, גולם היא ואינה כורתת ברית אלא למי   .1

 [. סנהדרין )כב:(שעשאה כלי ]
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שיוצא  .2 בשעה  בעלה  על  משתוקקת  אשה 
 [. עירובין )ק:(, יבמות )סב:(לדרך ]

במש .3 קולנית:  עסקי  מאי  על  קולה  מעת 
 [.כתובות )עב:(יוציא בלא כתובה ]-תשמיש

 
 

 דבקותה בבעלה
ששנה  .1 אחד  בתלמיד  מעשה  אליהו:  דבי  תני 

חכמים   תלמידי  ושימש  הרבה,  וקרא  הרבה 
נוטלת  אשתו  והיתה  ימיו.  בחצי  ומת  הרבה, 
ובבתי   כנסיות  בבתי  ומחזרתם  תפיליו 

דברים  /מדרשות, ואמרה להם: כתיב בתורה  
ה  /ל ששנה  כי  בעלי  ימיך,  ואורך  חייך  וא 

חכמים   תלמידי  ושימש  הרבה,  וקרא  הרבה 
היה   -הרבה   ולא  ימיו?  בחצי  מת  מה  מפני 

נתארחתי   אחת  פעם  דבר.  מחזירה  אדם 
מאורע.  אותו  כל  מסיחה  והיתה  אצלה 
הוא  מה  נדותך  בימי  בתי,  לה:  ואמרתי 
אצלך? אמרה לי: חס ושלום, אפילו באצבע  

  -ימי לבוניך מה אצלך?  ב  -קטנה לא נגע בי.  
בקירוב   עמי  וישן  עמי,  ושתה  עמי,  אכל 
בשר, ולא עלתה דעתו על דבר אחר. ואמרתי  
פנים  נשא  שלא  שהרגו,  המקום  ברוך  לה: 

תורה   אמרה  שהרי  /יח//לתורה,  יא    /ויקרא 
ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב. כי אתא 
במערבא   הואי.  חדא  מטה  אמר:  דימי  רב 

בר יוסף    סינר מפסיק אמרי, אמר רב יצחק  
 . ]שבת )יג.(, יג:([בינו לבינה. 

קומי   .2 א"ל:  הכפר,  מן  לא' שנשא אשה  משל 
ואתית עמי אמרה ליה מן הכא להן? א"ל: מן 
הכא לטבריא...אמרה ליה:לכל הן דאת אזיל 

שהש"ר )א' פס'  ונסיב לי אנא אתיא עמך ]
 [.    ד( ד"ה משכני אחריך

אשה .3 נוטל  שהוא  העני-אדם  אשתו אפילו   ,
אינה כופרת בו, ובשעה שהיא זונה אם נותן 
אינה   לה  נותן  לא  ואם  לו,  מודה  )ממון(  לה 

 [. שמו"ר )לב,ה(מכרת אותו ]
בעליהן...ואשה   .4 עם  ברית  כורתין  שלשה 

 [. 506אוצר המדרשים ]
אשה, גולם היא ואין כורתת ברית אלא למי   .5

 [. סנהדרין )כב:(שעשאה כלי ]
פר .6 נושא  מדיי  שבעולם  והיא  בנוהג  סית, 

 [. אס"ר )ד,יב(מדברת מדיי ]
אתתא כד אתחברית בבעלה אתקראית ע"ש   .7

 [. )א,מט.(  זהרבעלה ]
אתתא עד לא איזדווגת אתקריאת בת פלוני,   .8

[ אשה  אקריאת  דאזדווגת  )ב,יב(,  בתר  זהר 
 [.  )ג,קעד.(

בשוקא  .9 דיירא  והוות  אתתא   דרחים  נש  בר 
כשוקא  בעינוי  דמי  תמן  דהיא  דדחקי...כיוון 

 . ]זהר )ג,קטו:([כלי דרו
טברינוס   .10 בית  משל  אחת  באשה  מעשה 

לליסטים   נשואה  שהיתה  מיוחסת(  )משפחה 
אחד, והיה בעלה מצערה. שמעו חכמים ובאו  
אצלה להוכיחו, כיוון שבאו הוציאה לפניהם 
מנורה של זהב ונר של חרס על גבה, לקיים  

[ תשוקתך  אישך  אל  שנאמר  ב"ר מה 
 [. )כ,יח(

שנשא .11 אחת  באשה  והיתה מעשה  לחבר  ת 
נשאת  ידו.  על  תפילין  לו  )קושרת(  קומעת 
לעם הארץ )מוכס( וקשרה לו קשרי מכס על 

[ מס' ידו  ריש  )ל:(,  בכורות  )לט:(,  ע"ז 
 [.כלה

כלי  .12 ליה  שלחה  באשתו  לדבר  רבי  שלח 
[ חול  בו  ישתמש  קודש  בו  ב"מ  שנשתמש 

 [. )פד:(
ורבי   .13 יוסי  ברבי  ישמעאל  הוו מקלעי רבי  כי 

שמע ברבי  הדדי  אלעזר  בהדי  -רש"י]ון 
פנים„ אל  דתורי    .[ “פנים  בקרא  עייל  הוה 
דתורי„-רש"י] בקר-בקרא  בינייהו   .[“צמד 
מתוך „-רש"י] כריסן,  מתחת  שניהן,  בין 

גדול נגעה בהו. אמרה  .[“שכריסן  ולא הוה   ,
מטרוניתא   ההיא  שרית „-רש"י] להו 

שלכם!    .[“נכרית אינם    -רש"י]בניכם 
לנשות„ להזקק  יכולין  אמרו   .[“יכםשאינכם 

משלנו   גדול  כריסם של „-רש"י]לה: שלהן 
משלנו גדול  שכן!    .[“נשותינו   -רש"י] כל 

להן  „ נזקקים  ואינכם  מרובה  שתאותה 
איכא דאמרי, הכי אמרו   .[“ונבעלות לאחרים

ח'-לה: גבורתו    -שופטים  כאיש  -רש"י]כי 
תאוה  -אבר תשמיש, לשון אחר: שלהן גדול„

א דאמרי, איכ  .[ “של אשה מרובה משל איש
הבשר  את  דוחקת  אהבה  לה:  אמרו  הכי 

על  „-רש"י] מרובה  שתאותם  ומתוך 
נדחקו-תאותנו שנינו  להו   .[.“בשר  ולמה 

אל תען   -משלי כו-לאהדורי לה? והא כתיב  
כאיולתו!   על    -כסיל  לעז  להוציא  שלא 

דרבי   איבריה  יוחנן:  רבי  אמר  בניהם. 
קבין.   בת תשע  כחמת  יוסי[  ]ברבי  ישמעאל 

פפא: איבריה דרבי יוחנן כחמת בת אמר רב  
חמשת קבין, ואמרי לה בת שלשת קבין. דרב  

דהרפנאי   דקורי  כי  גופיה  -רש"י]פפא 
 . ]ב"מ )פד.([ .[“סלים שעושין בהרפניא„

דביתהו  .14 לו  דאמרה  אבהו  דרבי  עינוותנותיה 
אבהו    דרבי  לדביתיה  אבהו  דרבי  דאמוריה 
דגחין  והאי  לדידך  ליה  צריך  לא  דידן  הא 

ליה   וזקיף דעביד  הוא  בעלמא  יקרא  עליה 
ליה לרבי אבהו אמר   ואמרה  דביתהו   אזלא 
לה ומאי נפקא ליך מינה מיני ומיניה יתקלס  

 [. סוטה )מ.(עילאה ]
רבי  .15 אמר  עושה  אסתר  מרדכי  מאמר  ואת 

שהיתה מראה דם נדה לחכמים כאשר היתה 
)משמיה  לימא  בר  רבה  אמר  אתו  באמנה 

אח של  מחיקו  עומדת  שהיתה  שורוש  דרב( 
מרדכי   של  בחיקו  ויושבת  ]מגילה  וטובלת 

 [. )יג:(
ביתו   .16 ובני  ובניו  אשתו  שמת  חבר  רבנן  תנו 

חצר   וכן  שיחשדו  עד  בחזקתן  הן  הרי 
עד  בחזקתה  היא  הרי  תכלת  בה  שמוכרין 
תנו רבנן אשת עם הארץ שנשאת   שתיפסל: 
לחבר וכן בתו של עם הארץ שנשאת לחבר 

כ לחבר  שנמכר  הארץ  עם  של  עבדו  ולן וכן 
אבל  בתחלה  חבירות  דברי  לקבל  צריכין 
של  בתו  וכן  הארץ  לעם  שנשאת  חבר  אשת 
וכן עבדו של חבר  חבר שנשאת לעם הארץ 
דברי   לקבל  צריכין  אין  הארץ  לעם  שנמכר 
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צריכין   הן  אף  אומר  ר"מ  בתחלה  חבירות 
בכורות  לקבל עליהן דברי חבירות לכתחלה ]

 [. )ל:(
ומר    .17 ליה  עדיף  דעלמא  צוותא  סבר  סבר   מר 

אלא   אהלו  ליה...ואין  עדיפא  דאשתו  צוותא 
 [.  מו"ק )ז:(אשתו ]

יח .18 האשה שתהיה  -הלכה  על  חכמים  צוו  וכן 
וקלות  שחוק  תרבה  ולא  ביתה  בתוך  צנועה 
המטה   תשמיש  תתבע  ולא  בעלה  בפני  ראש 
בפיה ולא תהיה מדברת בעסק זה ולא תמנע 
מבעלה כדי לצערו עד שיוסיף באהבתה אלא 

ע בכל  לו  מקרוביו  נשמעת  ותזהר  שירצה  ת 
קנאה   רוח  עליו  יעבור  שלא  כדי  ביתו  ובני 
לכיעור  הדומה  ומן  הכיעור  מן  ותתרחק 

נשים רמב"ם/"יד   הלכות /החזקה"/ 
 .אישות/ פרק טו הלכה יח[

 
 ביאה ראשונה:

1. [ )הגר(  נתעברה  ראשונה  ב"ר מביאה 
 [. )מח,ה(

למפגע  .2 בעי  באינתתיה  דמתחבר  מאן 
ין, ואי לא, לא )לפייסה( לה ולבסמא לה במל

 [. זהר )א,מט.(יבית )ילין( לגבה ]
 [.כתובות )טז.(רוב נשים בתולות נישאות ] .3
ששה קולן הולך מסוף העולם ועד סופו ואין  .4

האילן  עץ  שכורתין  בשעה  א(  נשמע:  קולן 
בעלה   עם  שאשה  בשעה  פרי...ד(  שעושה 

 [. פדר"א לדבעילה ראשונה ]
בן   .5 אסוירוס  של  בתו  ביוסטני  מעשה 

רבי  אנטנינ  לו  אמרה  רבי  לפני  שבאת  וס 
ויום   שנים  ג'  בת  לה  אמר  ניסת  בכמה  אשה 
י"ב שנה  בת  ובכמה מתעברת אמר לה  אחד 
ויום אחד אמרה לו אני נשאתי בשש וילדתי  
בשבע אוי לשלש שנים שאבדתי בבית אבא  
נחמן   דרב  ביבי קמיה  רב  והתני  ומי מעברה 
מעוברת   קטנה  במוך  משמשות  נשים  ג' 

קטנה   מעוברת  ומניקה  ותמות  תתעבר  שמא 
שמא תעשה עוברה סנדל מניקה שמא תגמול  
שנה  י"א  מבת  קטנה  ואיזוהי  וימות  בנה  את 
ויום אחד ועד י"ב שנה ויום אחד פחות מכאן 
ר"מ   דברי  והולכת  משמשת  כן  על  יתר  או 
כדרכה  משמשת  זו  ואחת  זו  אחת  וחכ"א 
שומר   שנאמר  ירחמו  השמים  ומן  והולכת 

ה' איבעית א ימא אשר בשר חמורים  פתאים 
שוא   דבר  פיהם  אשר  אימא  ואיבעית  בשרם 
אחת   באשה  מעשה  ת"ר  שקר  ימין  וימינם 
בתוך  נבעלתי  ר'  לו  שבאת לפני ר"ע אמרה 
כשרה  לה  אמר  לכהונה  אני  מה  שנים  שלש 
משל   לך  אמשול  רבי  לו  אמרה  לכהונה  את 
אצבעו  לו  שטמנו  לתינוק  דומה  הדבר  למה 

ר בה שלישית  בדבש פעם ראשונה ושניה גוע
לכהונה   את  פסולה  כן  אם  לה  אמר  מצצה 
ראה התלמידים מסתכלים זה בזה אמר להם  
ליה[ כשם  בעיניכם ]אמרו  למה הדבר קשה 
פחותה   כך  מסיני  למשה  הלכה  התורה  שכל 
מבת שלש שנים כשרה לכהונה הלכה למשה  
מסיני ואף רבי עקיבא לא אמרה אלא לחדד  

 . ]נדה )מה.([ בה את התלמידים 

ראשונה  אי .6 מביאה  מתעברת  אשה  ]יבמות  ן 
 .  )לד.([

 
 תשמיש יתר:

1. [ רבה  צרעת  רבה  זרע  בכורות  שכבת 
 [.  )מד:(

שלשה שמשו בתיבה וכולן לקו: כלב ועורב   .2
 ([. סנהדרין )קח:וחם ]

משביעו  .3 שבע  מרעיבו  באדם  יש  קטן  אבר 
 [. סוכה )נב:(, ירו' כתובות )ה,ח(רעב ]

אצל   .4 מצויים  חכמים  תלמידי  יהו  שלא 
 [.ברכות )כב.(ותיהם כתרנגולים ]נש

ולא היה בם עוד רוח' )יהושע ב( ומ"ש הכא  .5
דקאמר 'לא קמה רוח עוד באיש' )יהושע ב( 

[ אקשויי  לא „-רש"ידאפילו  לתשמיש  אבר 
אמרה   בדבר   יודעת  שהיתה  והיא  אקשו. 

זה בלשון  יהושע  אקשו. “לשלוחי  לא  נמי   ].
ומנא ידעה? דאמר מר אין לך שר ונגיד שלא  

היתה   בא שנים  י'  בת  אמרו  הזונה.  רחב  על 
שנה   מ'  כל  וזנתה  ממצרים  ישראל  כשיצאו 
נתגיירה   שנה  נ'  אחר  במדבר.  ישראל  שהיו 
חלון  חבל  בשכר  לי  מחול  יהא  אמרה  

[ הכי: -רש"יופשתים  תניא  במכילתא 
רבש"ע בג' דברים חטאתי בג' ימחל לי בחבל  
אליה  עולין  מנאפים  שהיו  וחלון  ופשתים 

דר טמנתם  בחבלים  וגם  ויורדים  החלון   ך 
עצמן   דברים  שלשה  ובאותן  העץ  בפשתי 

השלוחים להציל  )קטז..[  “זכתה  -]זבחים 
 . קטז:([

 
 תשמיש קשה: 

1. [ רבה  צרעת  רבה  זרע  בכורות  שכבת 
 [.  )מד:(

לידי  .2 האדם  את  מביאין  דברים  שלשה 
 . מע"ת שמב[פודגרא...ותשמיש ביותר ]

לו  .3 קשה  שהתשמיש  פרעה  לקה  ראתן  מכת 
 [.ר )מא,כ(, פס"ז ורש"י להלן )יב,יז(ב"]

ראתן   .4 מבעלי  המטה  לתשמיש  קשה  לך  אין 
 [.]ויק"ר )טז,א(, כתובות )עז:(

קשה  .5 תשמיש  ראשונים  החדשים  שלשה 
 ([. ]נדה )לא.לאשה 

מטת .6 ושימש  דם  הקיז  רבנן:  הוויין  -ותנו 
תשמיש„-רש"י] באותו  נתעברה  לו “אם   ]

ושימשו שניהם  הקיזו  ויתקין,  ן  הוויי-בנים 
חלשים הרבה  „-רש"ילהן בנים בעלי ראתן ]

כדאמרינן  במוח  שרץ  להן  שיש  מחמת 
[ אמר רב פפא: לא אמרן  “בכתובות )דף עז:(

[ מידי   טעים  דלא  הקזה „-רש"יאלא  בין 
[ אבל טעים מידי לית לן בה. אמר “לתשמיש

רבה בר רב הונא: בא מן הדרך ושימש מטתו  
א מבית הוויין לו בנים ויתקין. תנו רבנן: הב-

שיעור  שישהה  עד  מטתו  ישמש  אל  הכסא, 
עמו,   מלוה  הכסא  בית  ששד  מפני  מיל,  חצי 

-רש"יהוויין לו בנים נכפים ]  -ואם שימש  
חולי„ מאותו  המשמש “נופלין  רבנן:  תנו   ]

 -רש"יאוחזתו    עוית ]-מטתו       מעומד
מיושב“קרנפ"א „ היא  -[  דלריא  אוחזתו 

מלמטה והוא  דלריא  -מלמעלה  מאי אוחזתו   .
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דלריא? אמר רבי יהושע בן לוי: סם דלריא.  
[ דלריא  „-רש"ידרדרא  של  רפואתה  סם 

שמה אביי: “דרדרא  אמר  דרדרא?  מאי    ]
קרו"ג הגדל בקרקע  „-רש"ימוריקא דחוחי ]

-רש"י[ רב פפא אליס ]“מזובל בזבל הצאן
בשיניו„ אליס “לועס  פפי  רב  ליה;  ובלע   ]

בד בקי  שאינו  מי  אביי:  אמר  ליה.  רך ושדי 
[ ליתי ג'  “שאין לו כח לשמש„-רש"יארץ ]

[ רביעיות„-רש"יקפיזי  ג'  מחזיק  [ “כלי 
[ דחוחי  בגדר  „-רש"יקורטמי  הגדל  קרו"ג 

שבי"ל שקורין  היזמי  ונידוקינהו “של   ]
[ ונישליקינהו בחמרא  “יכתשם דק„  -רש"י]

החזירוני  הן  הן  יוחנן:  רבי  אמר  ונישתי. 
  [ שלשה דברים “בתשמיש„-רש"ילנערותי ]

פחד   הן:  ואלו  אדם,  של  כחו  מכחישים 
כגון „-רש"י] העתיד  דבר  על  שדואג  דאגה 

וקורין  אויב  פחד  או  מזונות  טירוד 
[ דרך, ועון. פחד, דכתיב: ]תהלים  “סיינש"א

 [ סחרחר  לבי  מוקף  „-רש"י)לח,יא([ 
)תהלים  “דאגה דכתיב:  דרך,  כחי;  עזבני   ]

דכתיב:  עון,  כחי;  בדרך  ענה  )ק"ב,כד([ 
לא שלשה  ]תהלים)  כחי.  בעוני  כשל  ,יא([ 

אכל  הן:  ואלו  אדם,  של  גופו  מתיזין  דברים 
[ מעט„-רש"ימעומד,  ששהה  קודם  [  “מיד 

חמשה   מעומד.  מטתו  ושימש  מעומד,  ושתה 
קרובין למיתה יותר מן החיים, ואלו הן: אכל  
ועמד, שתה ועמד, הקיז דם ועמד, ישן ועמד, 
אותן   העושה  ששה  ועמד.  מטתו  שימש 

כאחתכול „-רש"י] הן: “ן  ואלו  מת,  מיד   ]
לבית  ונכנס  דם,  הקיז  ונתייגע,  בדרך  הבא 
המרחץ, ושתה ונשתכר, וישן על גבי קרקע, 
ושימש מטתו. אמר רבי יוחנן: והוא שעשאן  

כסידרן   אביי:  אמר  שלא  -כסידרן.  מת, 
]  -כסידרן   -רש"יחליש. איני? והא מעורת 

[ עבדה ליה לעבדה תלת מינייהו “שם אשה„
הה שמונהומית!  הוה.  כחוש  קשה  -וא  רובן 

הרבה„-רש"י] לו  יפה “כשיש  ומיעוטן   ]
לגופו „-רש"י] יפה  מהם  מעט  לאדם  כשיש 

לו  יהא  משלא  קצת  לו  שיהא  וטוב  לרפואה 
] “כלום דרך  הן:  ואלו  להלך  „-רש"י[ 

מיעוטו  „-רש"י[ ודרך ארץ עושר ]“בדרכים
ומגביה   מת"ת  שמבטלו  קשה  ורובו  יפה 

ו“לבבו יין,  ומלאכה,   ][ חמין  -רש"ישינה, 
ולשתות„ שמונה “לרחוץ  דם.  והקזת   ]

ממעטים את הזרע, ואלו הן: המלח, והרעב, 
 [ על  “צרעת „-רש"יוהנתק  ושינה  בכייה,   ]

[ וגדגדניות  קרקע,   -רש"יגבי 
והקזת  “איילנדר"א„ בזמנה,  שלא  וכשות   ]

[ כפלים  למטה  ממעטת   „-רש"ידם  היא  
בכולן למטה   “כפלים   כשם  שקשה  תנא:   .]

כפלים למעלה  יפה  כך   ]גיטין     כפלים, 
 . )ע.([

תניא: אמר רבי יוסי, שח לי זקן אחד מאנשי  .7
הן,   שחין  מוכי  וארבעה  עשרים  ירושלים: 
וכולן אמרו חכמים תשמיש קשה להן, ובעלי 
הקיז  דתניא:  הוי?  ממאי  מכולן:  קשה  ראתן 

ושימש   הקיזו   -דם  ויתיקין,  בנים  לו  הויין 
ו בנים בעלי ראתן.  הויין ל  -שניהם ושימשו  

טעים  דלא  אלא  אמרן  לא  פפא:  רב  אמר 
מאי   בה.  לן  לית  מידי  טעים  אבל  מידי, 
ואיתי   נחיריה,  ודייבי  עיניה,  דלפן  סימניה? 
עילויה  דידבי  ורמו  מפומיה,  רירא    ליה 

 .]כתובות )עז:([
מטתו   .8 המשמש  לתשמיש:  קשין  דברים  ג' 

 [. גיטין )ע.(מעומד, מיושב, היא למעלה ]
 [. נדה )יז.(דם ומשמש מטתו ] והמקיז .9

 
 הנאת תשמיש 

נהנה   .1 והגוף  לגוף   נכנסין   אין   שלשה 
 [.כלה ח'מהן...תשמיש ]

שלשה מעין עולם הבא הם: שבת ]ובבהמ"ד   .2
[ ותשמיש  שמש  שינה[  גורס  ברכות  ב' 

 [. )נז:(
 

 צער תשמיש
 [.כתובות )לט.(צער של פיסוק רגלים ] .1
של  .2 גדול    צערו  עונה(  )מביטול   איש 

]  מצערה האשה  )ה,ח(,  של  כתובות  ירו' 
 [.ועי' כתובות )סד:(, ב"ר )נב,יג(

בושת   .3 לו  ואין  עליה  ובא  מכה  הארץ  עם 
 ([. פסחים )מט: פנים ]

מבזיוניה  .4 ליה  עדיף  טפי  דגופיה  צערא 
 [. סוטה )ח:( ]

בבגדה,  .5 והיא  בבגדי  אני  אלא  אפשי  אי 
 ([.  כתובות )מה.יוציא ויתן כתובה ]

הא .6 מן  לפרוש  אשה  לילוד  שה א"א 
 ([.מהרש"א/ב"ק  )טז]

לך   .7 אעשה  מה  ואני  התרתיך  התורה 
 ([. נדרים )כ:]

המדיר את אשתו מתשמיש המטה  -הלכה ו .8
יוציא  כן  על  יתר  לו  ממתינין  אחת  שבת 
ויתן כתובה או יפר נדרו ואפילו היה מלח  
הרי   שנדר  שכיון  חדשים  לששה  שעונתו 

 ציערה ונתיאשה   
  אסור לאדם למנוע אשתו מעונתה-הלכה ז

תעשה  בלא  עבר  לצערה  כדי  מנע  ואם 
שבתורה שנאמר שארה כסותה ועונתה לא  

יכול  יגרע ואם חלה או תשש כחו   ואינו 
שמא   חדשים  ששה  ימתין  לבעול 
מזו   גדולה  נה  עו לך  שאין  יבריא 
או   רשות  ממנה  יטול  או  ואח"כ 
כתובה.  ויתן                                         יוציא 

ח שמנעה-הלכה  משתמיש    האשה  בעלה 
המטה היא הנקראת מורדת ושואלין אותה  
ואיני   מאסתיהו  אם אמרה  מרדה  מה  מפני 
אותו  כופין  מדעתי  לו  להבעל  יכולה 
שאינה  לפי  לגרשה  לשעתו  להוציא 
בלא   ותצא  לה  לשנוא  שתבעל  כשבויה 
בין   הקיימין  בלאותיה  ותטול  כלל  כתובה 
ונתחייב   לבעלה  שהכניסה  מנכסים 

מנכ בין  נתחייב  באחריותן  שלא  מלוג  סי 
כלום  בעל  בשל  נוטלת  ואינה  באחריותן 
ואפילו מנעל שברגליה ומטפחת שבראשה 
שלקחן לה פושטת ונותנת וכן כל שנתן לה  
מנת   על  לה  נתן  שלא  אותו  מחזרת  מתנה 

ותצא   טשתטול  מתחת -הלכה  מרדה  ואם 
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מצערת   הריני  ואמרה  לצערו  כדי  בעלה 
פני אותו בכך מפני שעשה לי כך וכך או מ

מריבה  עמי  שעשה  מפני  או  שקללני 
מב"ד   לה  שולחים  אלו  בדברים  וכיוצא 
עומדת   את  שאם  יודעת  הוי  לה  ואומרין 
הפסדת   מנה  מאה  כתובתך  אפילו  במרדך 
כנסיות   בבתי  עליה  מכריזין  ואח"כ  אותה 
זו   יום ארבע שבתות  ובבתי מדרשות בכל 
בעלה   על  מרדה  פלונית  ואומרים  זו  אחר 

יא הזה-הלכה  מרדה    כסדר  אם  לה  עושין 
חולה   או  נדה  היתה  ואפילו  לצערו  כדי 
בעלה   היה  ואפילו  שאינה ראויה לתשמיש 

חדשים   לששה  שעונתו  יש  מלח  ואפילו 
וכן -הלכה יב              :  לו אשה אחרת 

כדי  ומרדה  להנשא   זמנה  שהגיע  ארוסה 
לצערו ולא נשאת הרי זו מורדת מתשמיש  

ל כדי  להתיבם  רצת  שלא  יבמה  צערו  וכן 
 [ לה  עושין  הזה  רמב"ם/"יד   כסדר 

הלכות אישות/ פרק יד   /ים "/נשהחזקה 
 . ט, יא[-הלכות ז

יח   האשה  -הלכה  על  חכמים  צוו  וכן 
תרבה   ולא  ביתה  בתוך  צנועה  שתהיה 
תתבע   ולא  בעלה  בפני  ראש  וקלות  שחוק 
מדברת   תהיה  ולא  בפיה  המטה  תשמיש 
בעסק זה ולא תמנע מבעלה כדי לצערו עד  

אהבתה אלא נשמעת לו בכל עת  שיוסיף ב
כדי  ביתו  ובני  מקרוביו  ותזהר  שירצה 
מן  ותתרחק  קנאה  רוח  עליו  יעבור  שלא 

[ לכיעור  הדומה  ומן  רמב"ם/"יד הכיעור 
נשים  פרק /החזקה"/  אישות/  הלכות 

 . טו/הלכה יח[
 
 

 מהותו, צורתו ותוצאותיו  -תשמיש
ואין   .1 באשה  זרע  מפקיד  האיש  מה  מפני 

 [. ב"ר )יז,יג(איש ]האשה מפקידה זרע ב
נקבה...] .2 יולדת  תחילה  מזריע  ברכות איש 

 [. )סא:(
מצות   .3 מצוה,  לשם  מתכוונין  שהיו  בראשונה 

חליצה   מצות  אמרו  קודמת....עכשיו  יבום 
 [. יבמות )לט:(]

עם הארץ מכה ובא עליה ואין לו בושת פנים  .4
 ([. פסחים )מט: ]

 [ ברכות )סב.(שח ושחק ועשה צרכיו ] .5
האוחז אמתו ומשתין,  שלשה הקב"ה שונאן:   .6

שבינו   דברים  והמדבר  ערום,  מטתו  משמש 
 [.94ביהמ"ד ב' לבין אשתו בפרהסיא ]

עניות  .7 לידי  מביאין את האדם  שלשה דברים 
מטתו   והמשמש  ביום  ערום  מטתו  המשמש 

[ תרנגול  בפני  אפילו  חי  כל  אוצהמ"ד  לפני 
167] . 

8. [ לך  אעשה  מה  ואני  התרתיך  נדרים  התורה 
 [. )כ:(

א אני בבגדי והיא בבגדה, יוציא  אי אפשי אל .9
 ([. ]כתובות )מה.ויתן כתובה 

כל הכופה אשתו לדבר מצוה, הווין לו בנים   .10
 [.עירובין )ק:(שאינם מהוגנים ]

ברצון  .11 לנבעלת  באונס  נבעלת  דומה  אינו 
...אינו דומה נבעלת באשפה לנבעלת בחופה 

 [. ירו' כתובות )ג,ה(, ב"ק )מט.(]
ש  .12 לו  לוקח  אחד  המבול,  אחת  דור  נשים,  תי 

[ המטה  לתשמיש  ואחת  ורביה  פס"ז  לפריה 
 .בראשית )ד,יט(, ב"ר )כג,ג([

מאי   .13 חבירך,  בה  שבישל  בקדירה  תבשל  לא 
 [. ]פסחים )קיב.(ניהו גרושה בחיי בעלה 

נשותיהם   .14 אצל  מצויין  ת"ח  יהו  שלא 
 ([.  ברכות )כב.כתרנגולין ]

 
 צורת התשמיש: 

אבל   .1 עטרה  הכנסת  זו  העראה  למ"ד  הניחא 
]נש באותו  „-רש"ייקה  השמש  משיק 

 ([. סוטה )כו..[ ולא כלום ]“מקום
פניה  .2 והאשה  למטה  פניו  האיש  מה  מפני 

[ שנברא  ממקום  זה  )לא:(, למעלה?  נדה 
)יב,ו(,   )ב,כא( תזריע  ועי' פס"ז בראשית 

 [.ב"ר )יז,יג(
בניהם   .3 בבטן...שיהיו  עצמן  שמשהין  מתוך 

מרבים   הם  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  זכרים 
 [.נדה )לא:(ובני בנים ]בנים 

 [. סוטה )מ:(שומטת עצמה מתחתיו ] .4
מטתו   .5 המשמש  לתשמיש:  קשין  דברים  ג' 

 [. גיטין )ע.(מעומד, מיושב, היא למעלה ]
כדרך  .6 שלא  אל  ששתלו  "שלתיאל": 

מתעברת  האשה  שאין  גמירי  הנשתלין. 
 [. סנהדרין )לז:(מעומד ]

7. [ מעומד  נתעברה  בית „-רש"יוהיא  שהיה 
ו צר  שם  האסורין  ושלשלו  לשכב  מקום  אין 

 [. סנהדרין )לח.(.[ ]“ אשה...
שלשה הקב"ה שונאן: האוחז אמתו ומשתין,   .8

 [.94]בהמ"ד ב' משמש מטתו      ערום 
שלשה משמשין פנים כנגד פנים ואלו הן: דג   .9

[ ונחש  בראשית  ואדם  פס"ז  )ח.(,  בכורות 
 [. )ג,יד(, ב"ר )ב,ה( 

 [. ]יבמות )לה.(שמא לא נתהפכה יפה יפה  .10
11. [ ומותר  בטליתו  מאפיל  חכם  שבת  תלמיד 

 [.)פו.(
ורבי   .12 יוסי  ברבי  ישמעאל  הוו מקלעי רבי  כי 

הדדי   בהדי  שמעון  ברבי  -רש"י]אלעזר 
פנים„ אל  דתורי    .[ “פנים  בקרא  עייל  הוה 
בינייהו   .[“צמד בקר-בקרא דתורי „-רש"י]
מתוך „-רש"י] כריסן,  מתחת  שניהן,  בין 

גדול נגעה בהו.[“שכריסן  ולא הוה  . אמרה  , 
מטרוניתא   ההיא  שרית „-רש"י] להו 

שלכם!    .[“נכרית. אינם  -רש"י]בניכם 
לנשותיכם„ להזקק  יכולין  אמרו   .[“שאינכם 

משלנו   גדול  כריסם של „-רש"י]לה: שלהן 
משלנו גדול  שכן!  .[“נשותינו  -רש"י]כל 

להן  „ נזקקים  ואינכם  מרובה  שתאותה 
איכא דאמרי, הכי אמרו   .[“ונבעלות לאחרים

גבורתו    -ופטים ח'ש-לה:   -רש"י]כי כאיש 
תאוה  -אבר תשמיש, לשון אחר: שלהן גדול„

איכא דאמרי,   .[ “של אשה מרובה משל איש
הבשר  את  דוחקת  אהבה  לה:  אמרו  הכי 

על  „-רש"י] מרובה  שתאותם  ומתוך 
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נדחקו-תאותנו שנינו  להו   .[.“בשר  ולמה 
אל תען   -משלי כו-לאהדורי לה? והא כתיב  

כאיולתו!   על  ש  -כסיל  לעז  להוציא  לא 
דרבי   איבריה  יוחנן:  רבי  אמר  בניהם. 
קבין.   בת תשע  כחמת  יוסי[  ]ברבי  ישמעאל 
אמר רב פפא: איבריה דרבי יוחנן כחמת בת 
חמשת קבין, ואמרי לה בת שלשת קבין. דרב  

דהרפנאי   דקורי  כי  גופיה  -רש"י]פפא 
 . ]ב"מ )פד.([ .[“סלים שעושין בהרפניא„

 [. שבת )יג:(]סינר מפסיק בינו לבינה  .13
והיא   .14 בבגדי   אני   אלא   אלא  אפשי  אי  

 [.כתובות )ע.(בבגדה יוציא ויתן כתובה ]
ואין   .15 באשה  זרע  מפקיד  האיש  מה  מפני 

 [. ב"ר )יז,יג(האשה מפקידה זרע באיש ]
נקבה...] .16 יולדת  תחילה  מזריע  ברכות איש 

 [. )סא:(
מצות   .17 מצוה,  לשם  מתכוונין  שהיו  בראשונה 

קודמת....עכשיו חליצה    יבום  מצות  אמרו 
 [. יבמות )לט:(]

עם הארץ מכה ובא עליה ואין לו בושת פנים  .18
 ([. פסחים )מט: ]

 [ ברכות )סב.(שח ושחק ועשה צרכיו ] .19
שלשה הקב"ה שונאן: האוחז אמתו ומשתין,   .20

שבינו   דברים  והמדבר  ערום,  מטתו  משמש 
 [.94ביהמ"ד ב' לבין אשתו בפרהסיא ]

21. [ לך  אעשה  מה  ואני  התרתיך  דרים  נהתורה 
 [. )כ:(

אי אפשי אלא אני בבגדי והיא בבגדה, יוציא   .22
 ([. ]כתובות )מה.ויתן כתובה 

כל הכופה אשתו לדבר מצוה, הווין לו בנים   .23
 [.עירובין )ק:(שאינם מהוגנים ]

ברצון  .24 לנבעלת  באונס  נבעלת  דומה  אינו 
...אינו דומה נבעלת באשפה לנבעלת בחופה 

 [. ירו' כתובות )ג,ה(, ב"ק )מט.(]
אחת  דו .25 נשים,  שתי  לו  לוקח  אחד  המבול,  ר 

[ המטה  לתשמיש  ואחת  ורביה  פס"ז  לפריה 
 .בראשית )ד,יט(, ב"ר )כג,ג([

מאי   .26 חבירך,  בה  שבישל  בקדירה  תבשל  לא 
 [. ]פסחים )קיב.(ניהו גרושה בחיי בעלה 

נשותיהם   .27 אצל  מצויין  ת"ח  יהו  שלא 
 ([.  ברכות )כב.כתרנגולין ]

א כדרכה  הבא על הבהמה בין כדרכה בין של .28
והאשה המביאה את הבהמה עליה בין כדרכה 
בין שלא כדרכה חייב דרש רב נחמן בר רב  
משכב   ובבהמה  משכבות  שני  באשה  חסדא 
אשה  אדרבה  פפא  רב  לה  מתקיף  אחד 
אמידעם  מיחייב  אמשכב  היא  דאורחה 
היא  אורחא  דלאו  בהמה  מחייב  לא  אחרינא 
)דלא  תניא  ונקב  נקב  כל  על  עלה  לחייב 

זכר בן תשע שנים ויום אחד הבא   כתרוייהו(
כדרכה   שלא  בין  כדרכה  בין  הבהמה  על 
והאשה המביאה את הבהמה עליה בין כדרכה 
לרבא   רבינא  א"ל  חייב  כדרכה  שלא  בין 
משכבי   בזכור  אהמערה  מהו  בזכור  המערה 
מהו   בבהמה  המערה  אלא  ביה  כתיב  אשה 
גבי   דכתיבא  להעראה  ענין  אינו  אם  א"ל 

אמו ואחות  אביו  דהא   אחות  צריכא  דלא 

להעראה   ענין  תניהו  דנדה  להעראה  איתקש 
היא   ב"ד  מחייבי מיתות  דבהמה מכדי בהמה 
חייבי   גבי  דידה  להעראה  דכתיב  לי  למה 
דין  בית  מיתות  חייבי  גבי  לכתביה  כריתות 
וליגמור חייבי מיתות בית דין מחייבי מיתות  
הוא  לדרשא  קרא  וכוליה  הואיל  דין  בית 

נמי מילת א דדרשא בעא מיניה דאתי כתיבא 
המערה  ששת  מרב  אמי  בר  אחדבוי  רב 
אשי   רב  אמר  קבסתן  ליה  אמר  מהו  בעצמו 
כי  לה  משכחת  לא  בקושי  לך  תיבעי  מאי 
דאמר   למאן  מת  במשמש  לה  משכחת 
המשמש מת בעריות פטור הכא פטור ולמאן  
דאמר חייב הכא מיחייב תרתי מיחייב אשוכב  

בד  ומיחייב אנשכב בעו מיניה מרב ששת דעו
וקלון   תקלה  מהו  הבהמה  על  הבא  כוכבים 
בעינן והכא תקלה איכא קלון ליכא או דילמא 
ששת  רב  אמר  קלון  שאין  אע"פ  תקלה 
ואין שותין   אוכלין  אילנות שאין  תניתוה מה 
ואין מריחין אמרה תורה השחת שרוף וכלה  
את  המתעה  ידן  על  תקלה  לאדם  ובא  הואיל 
אחת  על  מיתה  לדרכי  חיים  מדרכי    חבירו 
כוכבים   עובד  מעתה  אלא  וכמה  כמה 
המשתחוה לבהמתו תיתסר ומקטלא מי איכא 
מידי דלישראל לא אסר ולעובד כוכבים אסר  
ארביעה  דהוה  מידי  ליתסר  גופיה  ישראל 
מועט  קלונו  וזה  מרובה  קלונו  זה  אביי  אמר 
והרי אילנות דאין קלונן מרובה ואמרה תורה 
קאמרינן  חיים  בבעלי  וכלה  שרוף  השחת 

תורה   דחס אמרה  אמר  רבא  עלייהו  רחמנא 
אילנות   והרי  תיהרג  מעבירה  נהנית  בהמה 
השחת  תורה  ואמרה  מעבירה  נהניו  דאין 
דחס  קאמרינן  חיים  בבעלי  וכלה  שרוף 

 ([. סנהדרין )נה.רחמנא עלייהו ]
רבי  .29 אמר  מיניה  אמרה  והיא  מינה  אמר  הוא 

אמי דברים שבינו לבינה נאמנת וטעמא מאי  
ורה כחץ הוא לא קים ליה  היא קיימא לה בי

איתתא   אינסיב  איזיל  איהו  אמר  כחץ  ביורה 
יוציא   ואיבדוק נפשאי אמר רבי אמי אף בזו 

 [. )סה:(-יבמות )סה.(ויתן כתובה ]
עניות  .30 לידי  מביאין את האדם  שלשה דברים 

מטתו   והמשמש  ביום  ערום  מטתו  המשמש 
[ תרנגול  בפני  אפילו  חי  כל  אוצהמ"ד  לפני 

167] . 
חובה על כל איש לקנאות לאשתו  ו-הלכה יז .31

אמרו חכמים אין אדם מקנא לאשתו אלא אם  
כן נכנסה בו רוח טהרה ולא יקנא לה ביותר 
כרחה   בעל  ויבעול  אותה  יאנוס  ולא  מדאי 
ושמחה   שיחה  ומתוך  לדעתה  אלא 

נשים רמב"ם/"יד  ] הלכות /החזקה"/ 
 . אישות/פרק טו/הלכה יז[

 
 בבגדים:

ינ  .1 זו קרוב בשר, שלא  הג בה מנהג "שארה" 
שמשמשין...בלבושיהן מס'  ]  “הפרסיים    

 [.  כתובות )מח.(
מה אשת רעהו הוא בבגדו והיא בבגדה אסור   .2

 ([.  שבת )יב:אף אשתו נדה...אסור ]
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איבעיא להו: נדה, מהו שתישן עם בעלה היא   .3
בבגדו?   והוא  תא   -בבגדה  יוסף,  רב  אמר 

השלחן   על  הגבינה  עם  עולה  העוף  שמע: 
ד נאכל,  הלל  ואינו  בית  שמאי.  בית  ברי 

נאכל.   ולא  עולה  לא  התם   -אומר:  שאני 
דהיכא   מסתברא,  נמי  הכי  דיעות.  דליכא 
דאיכא דיעות שאני, דקתני סיפא, רבן שמעון 
על   אוכלין  אכסניים  שני  אומר:  גמליאל  בן 

 -שלחן אחד, זה אוכל בשר וזה אוכל גבינה  
חוששין.   רב   -ואין  אמר  עלה,  אתמר  ולאו 

י אמר שמואל: לא שנו אלא שאין  חנין בר אמ
זה   את  זה  מכירין  אבל  זה,  את  זה    -מכירין 

  -מכירין זה את זה נינהו    -אסורים. והני נמי  
דיעות איכא, שינוי ליכא.    -הכי השתא! התם  

איכא    -הכא   שינוי.  ואיכא  דיעות,  איכא 
גמליאל  בן  שמעון  רבן  שמע,  תא  דאמרי: 

אחד,    אומר: שני אכסניים אוכלין   על שלחן
רב   אמר  עלה,  ואתמר  גבינה.  וזה  בשר  זה 
חנין בר אמי אמר שמואל: לא שנו אלא שאין  

זה   את  זה  מכירין  אבל  זה,  את  זה    -מכירין 
נמי והני  נינהו.  -אסור.  זה  את  זה    -מכירין 

איכא   -דיעות איכא, שינוי ליכא, הכא   -התם 
דיעות ואיכא שינוי. תא שמע: לא יאכל הזב  

הר משום  הזבה  עבירה.  עם  נמי:    -גל  הכי 
ליכא.  -דיעות   שינוי  שמע: -איכא,  תא 

יח/ לא    /יחזקאל  ועיניו  לא אכל  ההרים  ואל 
רעהו  אשת  ואת  ישראל  בית  גלולי  אל  נשא 
לא טמא ואל אשה נדה לא יקרב, מקיש אשה 

הוא בבגדו  -נדה לאשת רעהו. מה אשת רעהו 
נדה   אשתו  אף  אסור,  בבגדה  הוא  -והיא 

אסור. שמע מינה. ופליגא  בבגדו והיא בבגדה  
דרבי פדת, דאמר רבי פדת: לא אסרה תורה  
שנאמר   בלבד,  עריות  גלוי  של  קורבה  אלא 

איש איש אל כל שאר בשרו לא    /ויקרא יח/
מבי   אתי  הוי  כי  עולא  ערוה.  לגלות  תקרבו 
חדייהו,    אבי  לאחוותיה  להו  מנשק  הוה  רב 
דידיה  ופליגא  ידייהו.  אבי   לה  ואמרי  

דאמ קורבה  אדידיה,  שום  אפילו  עולא:  ר 
אסור, משום לך לך אמרי נזירא סחור סחור,  
מעשה  אליהו:  דבי  תני  תקרב.  לא  לכרמא 
הרבה,   וקרא  הרבה  ששנה  אחד  בתלמיד 
בחצי   ומת  הרבה,  חכמים  תלמידי  ושימש 
ומחזרתם   תפיליו  נוטלת  אשתו  והיתה  ימיו. 
להם:  ואמרה  מדרשות,  ובבתי  כנסיות  בבתי 

בתורה ואורך   /לדברים  /כתיב  חייך  הוא  כי 
הרבה,  וקרא  הרבה  ששנה  בעלי  ימיך, 

הרבה  חכמים  תלמידי  מת -ושימש  מה  מפני 
בחצי ימיו? ולא היה אדם מחזירה דבר. פעם 
אחת נתארחתי אצלה והיתה מסיחה כל אותו  
מה  נדותך  בימי  בתי,  לה:  ואמרתי  מאורע. 
אפילו  ושלום,  חס  לי:  אמרה  אצלך?  הוא 

בי נגע  לא  קטנה  מה    -.באצבע  לבוניך  בימי 
עמי    -אצלך?   וישן  עמי,  ושתה  עמי,  אכל 

בקירוב בשר, ולא עלתה דעתו על דבר אחר.  
ואמרתי לה: ברוך המקום שהרגו, שלא נשא  

תורה   אמרה  שהרי  לתורה,  ויקרא  /פנים 
תקרב.  לא  טומאתה  בנדת  אשה  ואל  יא/יח/ 
הואי.  חדא  מטה  אמר:  דימי  רב  אתא  כי 

יצח רב  אמר  אמרי,  יוסף: במערבא  בר  ק 
 . ]שבת )יג.([סינר מפסיק בינו לבינה. 

 . ]שבת )יג:([סינר מפסיק בינו לבינה  .4
בבגדה   .5 והיא   בבגדי   אני   אלא  אפשי  אי  

 [. כתובות )ע.(יוציא ויתן כתובה ]
 

 מוך:
 שלש נשים משמשות במוך: קטנה מעוברת .2

 [. יבמות )לב:(ומניקה ]
שלא  .3 במוך...מתהפכת  משמשת  מזנה  אשה 

 [.  ות )לה.(יבמתתעבר ]
 

 מועכות: 
1. [ שמן  תמר  רבי  בית  של  מועכות  יבמות  כל 

 [. )לד:(
 

 צניעות
צניעתן    .1 תיהוי  לבנתיה  חסדא  רב  להו  אמר 

באפי גברייכו. לא תיכלון נהמא באפי גברייכו  
עליו„-רש"י] ותתגנה  הרבה  תאכל  [  “פעמים 

 [ בליליא  ירקא  תיכלון  ריח  „-רש"ילא  מפני 
בליליא  “הפה תמרי  תיכלון  לא    -רש"י][ 

[ ולא תשתין  “משלשלין ומביאין לידי הפחה„
דמפני  היכא  תיפנון  ולא  בליליא  שיכרא 

בגילוי בפניהם בשדות ואפילו שלא „גברייכו ]
ונמאסתם לו  בפניהם שמכיר מקומו ומקומכם 

לא  “בזוכרו איניש  אבבא  קארי  קא  וכי   ]
[ מני  לא  „-רש"יתימרון  זכר,  לשון  הוא  מי 

ז עם  לדבר  לשונכם  מני “כריםתרגילו  אלא   ]
[ נקיט מרגניתא בחדא ידיה  “מי היא„-רש"י]

כשבעלך ממשמש  „-רש"יוכורא בחדא ידיה ]
ביך להתאוות ליך לתשמיש ואוחז הדדים בידו  

, ועי' "ערוך" ע'  “אחת והאחרת עד אותו מקום
[ להו  אחוי  מרגניתא  א'[  הדדין  „  -רש"יבזר 

המציאי לו ומקום תשמיש אל תמציאי לו מהר  
אחוי   שתתרבה הדר  ויצטער  וחיבתו  תאוותו 

]“ליה כורא  ל"א „-רש"י[  צורפין.  כור  לשון 
שוחה דמיצטערן  “בור  עד  להו  אחוי  לא   ]

 . ]שבת )קמ:([והדר אחוי  ליה 
ומשתין,    .2 אמתו  האוחז  שונאן:  הקב"ה  שלשה 

שבינו   דברים  והמדבר  ערום,  מטתו  משמש 
 [.94ביהמ"ד ב' לבין אשתו בפרהסיא ]

רצו   .3 עשית  ממך  אם  יוציא  המקום  בעלך,  ן 
 [. נדרים )סו:(שנים כבבא בן בוטא  ]

אל יספר )ת"ח( עם אשה בשוק...ואפילו היא    .4
 [.ברכות )מג:(אמו...אחותו ]

חכמים     .5 רוח  נדתה,  בימי  עצמה  המנוולת  כל 
 . אדר"נ )ב,א([נוחה הימנה ]

ולא     .6 גדמת  אשה  שנשא  אחד  באדם  מעשה 
וראה   מותה...בא  יום  עד  בה  צנוע  הכיר  כמה 

אדם זה, שלא הכיר באשתו...כמה צנועה אשה 
 [. ]שבת )נג:(זו, שלא הכיר בה בעלה 

אשתו     .7 על  גזרו  בזכר  ערוה,  שבנקבה  כל 
 ([.  ]יבמות )כא:

קידושין  בעלה בעיר אין חוששין משום יחוד ]   .8
 ([.  )פא.
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עמד    .9 הצאן,  אחר  יוצאות  נשים  היו  בראשונה 
[ בעריות  הבריות  את  והטעה  בלק  בלעם  ת' 

 . ח'[
ליתו    .10 דלא  היכי  לחוד...כי  ונשי  לחוד  גברי 

 [. תענית )כב.(לידי איסורא ]
ועני   .11 נשי  זמרי  פריצותא  נשי  ועני  גברי  זמרא 

 [.  סוטה )מח.(גברי כאש בנעורת ]
 שלשה דברים מביאין  את האדם לידי עניות .12
מטתו   .13 והמשמש  ביום  ערום  מטתו  המשמש 

 [ תרנגול  בפני  אפילו  חי  כל  המ"ד  אוצ לפני 
 167] . 
 

האם יש מקור מפורש  בתנ"ך  שאלוקים מזהיר 
נשים   מעורב  לשבת   שאסור  הנביאים,  ע"י 
גיל, באירועים  של   וגברים יחד, בלא סיוג של 
שמחות בהם יש אכילה ושתיית יין ו/או שתייה 

 ? אחרת
 

אם אכן יש מקור מפורש לכך,  האם יש גם מקור 
, אלוקים  מפורש בתנ"ך, שגם בלא אכילה ושתייה

שולח ביד נביאיו לאסור ישיבה או עמידה מעורבת 
?אם אכן יש מקור מפורש לכך,   של גברים ונשים 

בתנ"ך, שלעתיד לבוא,   מפורש  גם מקור  יש  האם 
פנויה כל   והספד שאין הדעת  שאפילו בשעת אבל 

?    כך להרהר גברים על נשים ולהפך, גם כן אסור
מקור    אם אכן יש  מקור מפורש  לכך האם יש גם

יהיה   לא  כשכבר  לבוא  שלעתיד  בתנ"ך,   מפורש 
יצר הרע  שולט, גם אז אסור יהיה לשבת במעורב 
מורחבת,   משפחה  ואפילו  הספד  בשעת  ואפילו 

 בינה לבין עצמה?                                          
כן, יש מקור מפורש לכך, אפילו בתקופה  תשובה:  

רע ואפילו בזמן  העתידית כשכבר לא ישלוט יצר ה
-של  אבל והספד, בנביאים: ספר זכריה )יב, יב(  

משפחת  ,, לבד.  משפחות  משפחות  הארץ  וספדה 
נתן לבד   בית  ונשיהם לבד. משפחת  דוד לבד  בית 

 .“ונשיהם לבד
ביותר       שאלה: המקודש  לוי,   שבט   גם   האם  

לכך  לחשוש  חייב  הוא  גם  האם  ישראל,  בעם 
ו  ואפילו בהספד  יצר הרע לעתיד לבוא  בזמן שאין 

 ? שולט
משפחת  ,,-כן, שם בפסוק הבא )יג(    התשובה היא:

 . “בית לוי לבד ונשיהם לבד...
המפורשים    שאלה: המקורות  כל  מה  לשם  א"כ, 

שכן:  ובכל  וחומר  בקל  להסיק  ניתן  הרי  בתנ"ך, 
ואפילו בזמן  אם בזמן שכבר יצר הרע אינו שולט 
ביותר,נשותיו   המקודש  השבט  ואפילו  הספד 
יושבות לחוד והגברים במשפחה יושבים לחוד, כל 
כשיצר   וחומר  וקל  וכ"ש  הספד  בזמן  שלא  שכן 
גם   שיש  בזמן  וחומר  קל  ובן  וכ"ש  שולט  הרע 
עם  משקאות  יש  אם  ועוד  ושתייה  ואכילה  שמחה 
בדורנו   וחומר  קל  של  בנו  ובן  וכ"ש  אלכהול, 
הפרוץ?   והלבוש  הפרוץ   דעת,  הקל  המתירני, 

מתשובה:   אין  מפורשים  אכן  נוספים  קורות 
בתנ"ך, מלבד מקור זה, וקל וחומר זה בונים חז"ל:  
תלמוד ירושלמי / מסכת סוכה פרק ה' הלכה ב'  

הספדו    ",…"ספדה הארץ משפחות משפחות,,  –
משיח זה    …של  דאמר  מאן  יצר הרע.  הספדו של 

משיח של  אבילין …הספדו  שהן  בשעה  אם  מה 

בפ והנשים  עצמם  בפני  האנשים  אומר  ני  אתה 
עצמן, בשעה שהן שמחים לא כל שכן. מאן דאמר 
יצר  יצר הרע. מה אם בשעה שאין  זה הספדו של 
הרע קיים אתה אומר האנשים בפני עצמן והנשים 

 .  “בפני עצמן, בשעה שיצר הרע קיים לא כל שכן
נא דף  סוף  סוכה  בבלי/מסכת  מקרא ,,  –  תלמוד 

מנשים ,,  -]רש"י  אשכחו אנשים  להבדיל  שצריך 
  –.  “גדר בישראל, שלא יבואו לידי קלקול   ולעשות

השואבה. בית  בשמחת  השני  המקדש  [ בבית 
משפחת   לבד,  משפחות  משפחות  הארץ  "וספדה 

. אמרו והלא דברים קל "בית דוד לבד ונשיהם לבד
-רש"יוחומר ומה לעתיד לבוא שעוסקין בהספד ]

מהר. ,, ראשו  מקל  אינו  והמצטער  השעה  באותה 
שול הרע  יצר  שאין  קרא ועוד  כדקאמר  ט 

שהקב"ה  אמר  ולקמן   . האבן"  לב  את  "והסירותי 
תורה...…שוחטו שולט  “אמרה  הרע  יצר  ואין   ].

ונשים לבד. עכשיו   בהם אמרה תורה אנשים לבד 
[ בשמחה  ראש ,,-רש"ישעסוקין  לקלות  וקרובה 

.[ ויצר  “ועוד שיצר הרע שולט עכשיו לא כל שכן
 .  “הרע שולט בהם על אחת כמה וכמה

ג'מסכת ד זוטא  ארץ  ראש ,,  –  רך  קלות  תחילת 
 . “בנשים פתח לניאוף

נח/כא' פרשת  )בובער(  תנחומא  בכל ,,-מדרש  
 . “מקום שאתה מוצא יין אתה מוצא כשלון

כל מקום שיש יין ,,  –מדרש במדבר רבה )י, כא(  
 . “אין דעת

כל מקום שיש יין  ,,  –  מדרש במדבר רבה )י, יז( 
 .“יש ערווה

בכל מקום שאתה  ,,-מ(   מדרש בראשית רבה )לח,
 . “מוצא אכילה ושתייה השטן מקטרג

כשהנשים    שאלה: הנישואין,  מסיבת  בזמן  האם 
שאינו   ודאי  והקב"ה  זה  את  זה  רואים  והאנשים 

לומר ניתן  האם  במעונו–שמח  , ""שהשמחה 
 בברכת הנישואין?

"הטורים"    תשובה: מפרשי  מגדולי  חדש''  ה"בית 
[ יבכתב  )סב,  העזר  /אבן  ...וכתב ,,-(["טור" 

במעונו",  "שהשמחה  מברכין  דאין  ב"מנהגים", 
דהרהור   חששא  שיש(  )=היכן  דאיכא  היכא 

מגדולי  “עבירה לאחד  ה"מנהגים"  ספר  בעל   .
השנה,   כל  ]מנהג  שם  זאת  מנמק  ה"ראשונים", 

י"ד[ אות  שם,  שהאנשים ,,  –בהגהות  מקום  כל 
נישואין,  בסעודת  כגון:  זה,  את  זה  רואים  ונשים 

"שהש לברך  במעונו"  אין  שאין שמחה מחה  לפי 
 . “לפני הקב"ה כשיש בו הרהורי עבירה

 הגאון הגדול רבי נסים קרליץ:
על  עוברים  במעורב,  אך  לחוד,  במשפחות  ישיבה 
עיניכם"   תתורו...אחרי  "לא  התורה  מן  בלאו  כך 

 ]במדבר )טו,לט([ ועל לאו מ"דברי קבלה". 
  

 תוכחה ברבים בזמן הזה
קני חיים  רבי  הגדול  כתב  הגאון  שליט"א,  יבסקי 

כתב ,,-["שונה הלכות" ]חלק א'/)עה,כו(בספרו  
 ה"חזון איש": 

להגיד   הזה,  בזמן  להקל  לצדד  תוכחה  אפשר 
פרועות ברבים   יש  אפילו  חז"ל,  דברי  ולהזכיר 

רו תורתך",  ראש כנגדו משום "עת לעשות לה', הפ
, דאם אינו משים לבו שרי וגם בצירוף שיטת הר"י

סעי ט"ז  סימן  י"א[]או"ח  קטן  "שערי  “ף  בספר   .
איש",   ה"חזון  של  משמו  סיוג  הובא  ציון",  גנזי 
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וגסי   חצופים  שאינם  שבמקומות  מדבריו  ומשמע 
תורה   לגדולי  השיעורים  מארגני  וישמעו  רוח, 
ולפוסקי ההלכה, יש לנהוג ע"פ ההלכה של צניעות  

 ולבוש צנוע.
משה .3 להפרידם  -ויקהל  האנשים  שהקהיל 

מצוי בינם, שלא   מהנקבות לצד שהיה השטן
 [.  זהר )ג,קצו:(יזיקם ]

ביתה   .4 בתוך  יושבת  להיות  אשה  של  דרכה 
 ([. ב"ר )יח,אודרכו של איש להיות יוצא ]

5. [ בביתא  למיתב  דאתתא  יב"ע  תושבחתא 
 [.ישעיה פ"מד

צנועה   .6 כשהיא  פוריה?  כגפן  אשתך  אימתי 
  -מ"ת )קכח,ג(, ת' וישלח ו'בירכתי ביתך ]

 [.אימתי היא
ב .7 שאשתך  זמן  דומין כל  בניה  ביתך  ירכתי 

בעלי  משנה  בעלי  מקרא  בעלי  מהן  לזית 
 [. תנא דב"א רבה ח'תלמוד ]

ב"ר כל אשה שיוצאת לשוק סופה להכשל ] .8
 [. )ח,יד(

אדם   .9 כל  עם  ומדברת  בשוק  שמהלכת  אשה 
[ ולבניה  לעצמה  רעה  גורמת  תדא"ר  היא 

 [.  יח
10. [ הרבה  בשוק  מהלכת  אשה  תהא  ת"ב  לא 

 . וישלח יב, ות' ישן ח'[
ש כובש את אשתו שלא תצא לשוק שכל האי .11

[ להכשל  סופה  לשוק  שיוצאת  ב"ר  אשה 
 [. ח'

בתכשיטיה .12 לר"ה  האשה  תצא  אפילו -לא 
 [.ת"ב וישלח יבבחול ]

למלחמה   .13 ותצא  זין  כלי  אשה  תלבש  לא 
 . ספרי תצא )כב,ה(, נזיר )נט.([]

לא תלבש אשה מה שהאיש לובש ותלך בין  .14
 ([. ספרי תצא )כב,האנשים ]

ה עדי האיש: כגון: מצנפת או לא תעדה האש .15
 ([.]רמב"ם/עכו"ם )יב,יכובע 

לא תתיחד אשה עם עכו"ם, מפני שחשודים   .16
 []ע"ז )כב.(על העריות 

אושפיזא  .17 אתתא  לקבלא  ארעא  אורח  לאו 
 . ]זהר )א,סז.([אלא ברשות בעלה 

אשתו   .18 על  לבעל  שלו,  באכסניה  אדם  ישאל 
 [. ב"מ )פז.(]

וכל   .19 בדרך  האשה  אחורי  אדם  יהלך  לא 
העובר אחורי אשה בנהר אין לו חלק לעולם  
כדי  לידה  מידו  לאשה  מעות  המרצה  הבא: 
להסתכל בה לא ינקה מדינה של גיהנם. מנוח  

אשתו אחרי  מנוח  וילך  דכתיב  היה  -ע"ה 
ולא   ארי  אחורי  עצתה.  אחרי  דבריה  אחרי 

 ([.ברכות )סא:אחורי אשה ]
לצדדים  .20 יסלקנה  הגשר,  על  אשה  לו  נזדמנה 

 [.ברכות )סא.(]
אל  יהלך אדם אחרי אשה בנהר, כי לא ינקה   .21

 [.120ביהמ"ד ג' מדינה של גיהנם  ]
את   .22 אני  אוהב  דברים  בשלשה  ר"ג  אמר 

הכסא   באכילתן...בבית  צנועין  הן  הפרסיים 
[ אחר  ]“תשמיש„-רש"י...בדבר  ברכות  .[ 

 [. )ח:( 
שום  .23 עזרא...ואוכלין  תיקן  תקנות  עשרה 

בשבת ושתהא אשה משכמת ואופה  ושתהא 
 [. ב"ק )פב.(אשה חוגרת בסינר ]

מגדים' .24 כל  פתחינו  ישראל -ועל  בנות  אלו 
שאוגדות  ל"א  לבעליהן  פתחיהן  שמגידות 
כזויות   בנותינו  )פז.(  לבעליהן.  פתחיהן 
מחוטבות אלו בנות ישראל שאוגדות פתחיהן  

 [. עירובין )כא:(לבעליהן ]
-רש"ייושבי כרכים שיש בהם גזל ועריות ] .25

ויש„ הן  שווקים  רוכלין מקום  ורגל  גדול  וב 
וסוחרין מצויה שם לפיכך  גזל ועריות נוהג 

 [. עירובין )כא:(.[ ]“בהן
  

   כיצד האשה צריכה לנהוג כלפי בעלה
יח .1 האשה שתהיה  -הלכה  על  חכמים  צוו  וכן 

וקלות  שחוק  תרבה  ולא  ביתה  בתוך  צנועה 
המטה   תשמיש  תתבע  ולא  בעלה  בפני  ראש 

תמנע   בפיה ולא תהיה מדברת בעסק זה ולא
מבעלה כדי לצערו עד שיוסיף באהבתה אלא 
מקרוביו   ותזהר  שירצה  עת  בכל  לו  נשמעת 
קנאה   רוח  עליו  יעבור  שלא  כדי  ביתו  ובני 

 ותתרחק מן הכיעור ומן הדומה לכיעור: 
כ מכבדת -הלכה  שתהיה  האשה  על  צוו  וכן 

מורא   עליה  ויהיה  מדאי  ביותר  בעלה  את 
בעיניה ממנו ותעשה כל מעשיה על פיו ויהיה  

כמו שר או מלך מהלכת בתאות לבו ומרחקת  
כל שישנא וזה דרך בנות ישראל ובני ישראל 
אלו   ובדרכים  בזיווגן  הטהורים  הקדושים 

[ ומשובח  נאה  ישובן    רמב"ם/"יד יהיה 
אישות/פרק   /החזקה"/נשים  הלכות 
 .  טו/הלכות יח,כ[

ארץ  נכנעת    ודרך  להיותה  הוא,  אשה  של 
ודבריה בקולו  בחן   לבעל, שומעת  בעלה  עם 

ותשמע  ובענוה.  ובבושת  ובכבוד  ובתחנונים 
דבריו ותעשה רצונו. ותמיד תראה לו שמחה  
מטעמים   לו  ותעשה  אכילתו  את  לו  ותשמור 
אף   רצונו,  מפני  רצונה  ותבטל  אהב  כאשר 
בפרקא קמא  איתא  תמוהים.  דבריו  שבעיניה 

בבל דסליק לארץ ישראל -"ההוא בר-דנדרים
א לה  איתתא...אמר  בוצינין נסיב  תרין  ייתי 

שרגין   תרין  ליה  אייתיאת  אבטיחין(  )פירוש 
לה  -)פירוש אמר  בוציניא(  מתרגמינן  נרות, 

)פירוש בבא  על  יתהון  לה -תביר  אמר 
על  סברה  והיא  הפתח,  ראש  על  שתשבר 
ראש בבא בן  בוטי(. הוי יתיב בבא בן בוטי  
על  יתהון  תברת  דינא.  דאין  וקא  בבא  על 

דין   מה  לה  אמר  לו רישיה.  אמרה  דעבדת? 
רצון   עשית  את  לה  אמר  בעלי.  ציוני  כך 
בן   כבבא  בנים  ב'  ממך  יוציא  המקום  בעלך, 

 בוטי'.  
ובעת    האשה  בעת כעסו של בעלה תיישבהו 

ואפילו  תנחמהו  רעתו  ובעת  תשיחהו  צערו 
שלא   כדי  תסתירנה,  בליבה  דאגה  לה  יהיה 
ובחן  בענוה  לפניו  תמיד  מתקשטת  יתעצב. 

בגדיה בכל עת נקיים. תכבד ובצניעות, ויהיו  
ותהי   בזוייים.  הם  ואפילו  ומשפחתו  אביו 
ואפילו   מרובה  שהיא  ותראה  במתנתו  שמחה 
שיצליח  בעלה  על  יום  בכל  תתפלל  מעוטה. 
במעשה ידיו ועל בנים שיהיו מצליחין בתורה  

 ובמצוות.  
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שם    ויהיה כי  לאשתו  איש  בין  גדול  שלום 
ש'איש  רז"ל  שאמרו  כמו  ביניהם  שורה    י"ה 
חס   מחלוקת  עושים  ואם  שזכו...',  ואשה 
וחלילה, אז מוחקים השם ונשאר 'אש' ו'אש'  
הבאת   של  המצוה  גודל  נודע  והנה  מינן.  בר 
איש   בין  שכן  ומכל  לחברו  אדם  בין  שלום 
לאשתו ואם אמרו באשת חברו כן, קל וחומר 
שלוה  שיהיה  והיא  הוא  שיראה  באשתו 
להם   וטוב  הזה  בעולם  אשריהם  ואז  ביניהם 

הבא   שער     ]של"ה/ח"א/ לעולם 
 [. ותיות/אות ג'/סוף )מג:(/דפוס יוזעפאףהא 

 
 קדושה: 

למכבי   .1 בליליא  צריך  באתתיה  דמייחד  מאן 
 ([. זהר ג )רכה:(, נדה )יז.שרגא ]

מאן דמתחבר באינתתיה בעי למפגע )לפייסה(  .2
יבית   לא  לא,  ואי  במלין,  לה  ולבסמא  לה 

 [. זהר )א,מט.()ילין( לגבה ]
שמת .3 אשה  בקדושה  כל  בעלה  מן  ייחמת 

ובטהרה לא יקפח )הקב"ה( שכרה, אלא נותן  
הלכות גדולות ה'  לה בן צדיק כמשה ואהרן ]

עמ'   וע' 38ברכות/הוצ' הרב הדלסהיימר   ,
 [.ת' נשא ז'

וישנה  .4 יבעול  זכרים  בניו  כל  לעשות  הרוצה 
 [. עירובין )ק:(]

מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים א"ל ישא   .5
ויקדש עצמו בשעת תשמיש אשה ההוגנת לו,  

 [. ]נדה )ע.(
בניהם   .6 בבטן...שיהיו  עצמן  שמשהין  מתוך 

מרבים   הם  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  זכרים 
 [.נדה )לא:(בנים ובני בנים ]

הרוצה שיהיו בניו זכרים בעלי תורה ימשמש   .7
מס' במעשיו ויפתה את אשתו בשעת תשמיש ]

 [.כלה, ועי' ב"ב )י:(
בש .8 עצמו  את  לקדש  אדם  תשמיש  צריך  עת 

ונפקי מיניה בני קדישי, בני מעלי דלא מסתפי  
 ([.זהר )א,קיב(, נדה )עא.מיצה"ר ]

ליה   .9 הויין  לדרום  צפון  בין  מטתו  הנותן  כל 
נפלים  מפלת  אשתו  אין  זכרים...אף  בנים 

 .  ]ברכות )ה:([
בשכר שמשהין עצמן...נותן להם הקב"ה שכר   .10

 ([.נדה )עא.פרי בטן ]
הא  .11 את  מביאין  דברים  עניות שלשה  לידי  דם 

מטתו   והמשמש  ביום  ערום  מטתו  המשמש 
[ תרנגול  בפני  אפילו  חי  כל  אוצהמ"ד  לפני 

167] . 
מטתו   .12 המשמש  לתשמיש:  קשין  דברים  ג' 

 ([גיטין )ע.מעומד, מיושב, היא למעלה ]
ומשתין,   .13 אמתו  האוחז  שונאן:  הקב"ה  שלשה 

 [.94בהמ"ד ב' משמש מטתו ערום    ]
ים ואלו הן: דג  שלשה משמשין פנים כנגד פנ  .14

[ ונחש  בראשית  ואדם  פס"ז  )ח.(,  בכורות 
 [. )ג,יד(, ב"ר )ב,ה( 

15. [ ומותר  בטליתו  מאפיל  חכם  שבת  תלמיד 
 [.)פו.(

לע"ש  .16 מע"ש  מטתו  משמש  חכם  תלמיד 
 ([. כתובות )סב:]

סמוך   .17 מצוה  בדבר  אשתו  לשמח  אדם  חייב 
 [. פסחים )עב:(לוסתה ]

ושניה   .18 ראשונה  פעם  העבירה  מן  עצמו  שומר 
שומרו     מכאן הקב"ה  קידושין ואילך  ]ירו' 

 [. )א,ט(, סנהדרין )י,א(
סוד   .19 והוא  לך  רומז  שאני  הידיעה  סוד  והנה 

התבונה  החכמה,  בסוד  כלול  האדם  היות 
והדעת, כי האדם הוא סוד החכמה והאשה סוד  

וזהו  „התבונה והחבור הטהור הוא סוד הדעת.  
ורע" טוב  הדעת  ונתערבו  -"עץ  שנתחברו 

הטוב והרע  יחד זה בתוך זה   בתוכו ובעולמות
כידוע התחברות  פירושה  דעת  כי    “ממש 

שער  מוולוז'ין,  חיים  החיים"/רבי  ]"נפש 
 [.א' פ"ו בהג"ה ד"ה והענין

א .20 אחר  -הלכה  בעלה  את  שהרשת  האשה 
בד"א   מותר  זה  הרי  עונתה  שימנע  הנישואין 
בשהיו לו בנים שכבר קיים מצות פריה ורביה  

לבעול  חייב  קיים  לא  אם  עד    אבל  עונה  בכל 
של  עשה  מצות  שהיא  מפני  בנים  לו  שיהיו 

 תורה שנאמר פרו ורבו:  
ב אבל  -הלכה  ורביה  פריה  על  מצווה  האיש 

זו   במצוה  נתחייב  האיש  ואימתי  האשה  לא 
שנה  עשרים  שעברו  וכיון  עשרה  שבע  מבן 
מצות   ומבטל  עובר  זה  הרי  אשה  נשא  ולא 
והיה   בה  וטרוד  בתורה  עוסק  היה  ואם  עשה 

יטרח במזונות  מתירא   מלישא אשה כדי שלא 
להתאחר   מותר  זה  הרי  התורה  מן  ויבטל 
שכן   וכל  המצוה  מן  פטור  במצוה  שהעוסק 

 בגמרא תורה:  
ה זה -הלכה  הרי  בנים  והניחו  ומתו  לו  נולדו 

הם   הרי  בנים  בני  ורביה  פריה  מצות  קיים 
ונקבה  זכר  הבנים  בני  בשהיו  בד"א  כבנים 

זכר בן בתו והיו באים מזכר ונקבה אעפ"י שה
הן  בניו  משני  והם  הואיל  בנו  בת  והנקבה 
אם   אבל  ורביה  פריה  מצות  קיים  הרי  באים 
זכר   מהן  אחד  והניח  ומתו  ובת  בן  לו  היו 

[ המצוה:  קיים  לא  עדיין  רמב"ם/"יד ונקבה 
אישות/פרק   /החזקה"/נשים  הלכות 
 .טו/הלכות א,ב,ה[

[ ז"ל  הרמב"ם  )ד',יט(כתב  שכבת דעות   :]
הגו כח  היא  הגוףף  זרע  'כחי -]כח  כמש"כ 

ומאור   )מט,ג([[  ]בראשית  אוני'  וראשית 
העינים, וכל זמן שתצא ביותר הגוף כלה וחייו  
אובדים, והוא שאמר שלמה בחכמתו 'אל תתן  
השטוף  כל  )לא,ג([.  ]משלי  חילך'  לנשים 
)קנב.([,   ]שבת  עליו  קופצת  זקנה  בבעילה 

[ תשש  תששוכחו  שאדם  „-וכוחו  דברים 
בנערותו   תשמיש„  -רש"י]עושה  [.  “רוב 

[ פניו  כוחו„-רש"ימשחירים  .[ “מתיש 
)ע.(   “בזקנותו ובגיטין  )קנב.([.  -]שבת 

„[ יפה  מיעוטן  יפה„-רש"ישמנה   -מיעוטן 
לו  וטוב  לגופו  יפה  מהן  מעט  לאדם  כשיש 

.[ ורובן  “שיהיה לו קצת משלא יהיה לו כלום
 [ הרבה„-רש"יקשה  לו  ודרך “כשיש  דרך   ].

כהו  [.“ארץ מפיו,  ועיניו  נודף  רע  וריח  ת, 
ושער ראשו וגבות עיניו וריסי עיניו נושרות,  
ושיניו   רבה,  רגליו  ושיער  ושחיו  זקנו  ושיער 
נופלות, והרבה כאבים חוץ מאלו באים עליו.  
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משאר   מת  מאלף  אחד  הרופאים  חכמי  אמרו 
]והאלף מרוב  “החוליים והאלף מרוב תשמיש

בעל  „-רש"י]  “גברא דנשי קטלוהו „-תשמיש
כל  „-[ ]ב"מ )צז.([ ואמרו“לות הרבה ומתבעי

עליו    קופצת  זקנה  בזימה  ]שבת “השטוף 
 . [)קנב.([. 

רוצה   אם  זה  בדבר  להזהר  אדם  צריך  לפיכך 
גופו   יבעול אלא כשימצא  ולא  בטובה.  להיות 
הרבה שלא   מתקשה  והוא  ביותר.  וחזק  בריא 
בו   והקשוי  אחר  לדבר  עצמו  ומסיח  לדעתו, 

מתני כובד  וימצא  וכאילו כשהיה,   ולמטה  ו 
צריך   וזה  חם,  ובשרו  נמשכים,  הביצים  חוטי 
לבריאות  והנזק  התועלת  ביאור  ]ועי'  לבעול 

ע"ב ריש  קנ"ט  יעב"ץ  לו  “סידור  ורפואה   .]
 לבעול.

[ רעב  או  שבע  והוא  יבעול  יבעול  ולא  ולא 
רעב או  שבע  מלא, „-והוא  והוא  וכשיעשהו 

והוא ריק )לבריאות, סידור    “טוב משיעשהו  
א,ב(.  יעב"ץ   יהיה „פ"ז,  הולד  שבע  וכשהוא 

יהיה  רעב  וכשהוא  הלב,  ואטום  השכל  עב 
ביותר חלוש  דעות   “הולד  ה'  כס"מ  ]א"ר. 

פ"ג[ אגה"ק  ועי'  שיתעכל  [)ה,ד'(  עד  אלא   .
במעיו   שיתעכל המזון  עיכול -]עד  תחילת 

וסוף עיכול באכילה מרובה הוא   שעה וחומש 
ט'(,   קפ"ד  )מג"א  שעות  שבעתיים  „ו'  והטוב 

קודם  ל העיכול  להשלמת  קרוב  כשיהיה  זה 
משמע  “שירעב וכן  א,ב.  פ"ז  יעב"ץ  ]סידור 

"אמצע  שכתב  )ה,ד(  דעות  ה'  ברמב"ם 
]הלילה"[.   דע"י  בגמ'  אמרו  )נז:([  ברכות 

כחיש„תשמיש   ע"י  “מכחש  ומה שמתחסר   .
מתמלא באכילה )סידור יעב"ץ פ"ז ג,יז(. לכן 
אחר   מה  דבר  יטעום  חלוש  דאדם  מובא 

]  ,[הזיווג נקביו  נקביוויבדוק  צריך „-ויבדוק 
לאכילה כמו  הזיווג  קודם  גופו  ]ס' “שיפנה   ,

הבא מבית הכסא  „זכירה ועי' ]שבת )פב.([. ו
 ש מיטתו  עד  )שיש שם מושב(, אל ישמ 

 
מיל חצי  שיעור  מ"ב “שישהה  )ע.(,  ]גיטין 

)סי'   דקות  י"ב  או  דקות  ט'  והיינו  נ"ד[.  ס"ק 
ואחר בעילה,  . קודם בעילה[תנ"ט, ב ובה"ל([

]ולא יבעול  ולא יבעול לא מעומד ולא מיושב  
מכאן עד סוף הסעיף -לא מעומד ולא מיושב

עפ"י גמרא ]גיטין )ע.([, ומעומד ומיושב ג"כ  
כענין   קדושה,  דרך  שניהם  „אינו  שמשו 

הרמב"ם  “כאחד וכמש"כ  מדרך  „,  יסיר  ולא 
ומנהגו. ולא   [ “ העולם  המרחץ,  בבית  ולא 

למרחץ, שנכנס  הקזה    ביום  ביום  ]ולא  ולא 
הקזה מזיק -ביום  ג"כ  הוא  התענית  ולאחר 

כ"ד(.   ל"א,  חי"  לכל  שחלה „)"מועד  מי 
כי  גופו,  שיתרפא  עד  מלשמש  יזהר  ונתרפא 

הוא בנפשו  כי  ידע  ולא  ויחליאהו,   “יכאיבהו 
בריצוי   שיפקדנה  צריך  וכן  נ"ג.  ס"ק  )מנ"ב 
כבד,  בחולי  ודוקא  אליו(.  משתוקקת  כשהיא 

החל כל  בזה,  ואין  שוים  הזמנים  כל  ולא  יים 
אלישיב   )הגרי"ש  ברופא  להוועץ  צריך  ולכן 

ולא ביום ]“, ולא ביום יציאה לדרך[שליט"א(
והא דאיתא „-בהגהת המהרש"ל-יציאה לדרך

כשהוא   איירי  לפוקדה  שחייב  הסימן  בריש 

כשמהלך  איירי  וכאן  בקרון,  יושב  או  רוכב 
. )ובמג"א המובא להלן משמע שחייב  “ברגליו

מן  ב בא  או  נזק([,  לו  יש  אם  אלא  אופן  כל 
 הדרך, לא לפניהם ולא לאחריהם[.

]הל'   שכתב  הרמב"ם  דברי  את  לברר  ויש 
,ד'([ )ה'  שבת„-דעות  ליל  שבת  מליל  -אלא 

כוח לו  יש  )ל,יד(“אם  שבת  בה'  וכן   .-
תשמיש המטה מעונג שבת הוא לפיכך עונת  „

שבת  הבריאין-ת"ח מלילי  מיטתן  משמשין   ,
שבת בבריאות  .  “לילי  הדבר  התנה  הרי 

ובכוח. אבל בה' אישות בשיעור עונה לא כתב  
שם   ולכאורה  ובריאין.  כוח  בו  יש  של  תנאי 

 מקומו יותר מה' דעות וה' שבת.
ולדברינו יש לומר, שבה' דעות וה' שבת כתב 
אשתו  אין  אפילו  לע"ש,  מע"ש  ת"ח  דרך 
)ע"ל   שבת  עונת  במצות  רצונו  אם  מקפדת, 

וכמש"כ   י"ב(,  ,בעמ'  ה'  סעי'  אבל  „הטור 
למעט אין  ת"ח  כשהוא “מעונת  דוקא  וזה   ,

שמדבר   אישות  בה'  אבל  כוח.  בו  ויש  בריא 
אין  ואז  מקפדת,  היינו כשאשתו  עונה,  בחיוב 
לקיים  שיכול  כל  כוח,  לו  אין  אם  לדקדק  לו 
לטרוח   שחייב  כמו  לבריאותו,  שיזיק  בלא 
בעבור מזונותיה )ולפירוש זה הסכים הגרי"ש  

 ליט"א(.אלישיב ש
העונה רפואה    שיעור  גדרי  ע"פ  נקבע  אינו 

באופן   עונתו,  שיעור  שיהא  לומר  אלו, 
נפטר מהעונה,   וכן אינו  שרפואה לו שיבעול. 
זה,   בסימן  המנויים  מהדברים  זהירות  משום 
או שאין  ומזיקו,  יודע שהדבר מחלישו  אא"כ 
והביאו   כט  )ס"ק  מג"א  וכ"כ  מקפדת.  אשתו 

ז"ל נ"ד(  ס"ק  אמר  ונ"ל  „-מ"ב  דהרמב"ם 
יציאה   ביום  יבעול  )שלא  הרפואה  מדרך 
יכול  אם  הדין  מצד  אמרינן  ובגמ'  לדרך(, 
לא   לאו  )ואם  דמי.  עד שתמחול שפיר  לפייס 

-יחוש לדרך הרפואה(. וראיה לכך דהא כתב
"ולא ביום שיכנס למרחץ, וידע דמצוה לרחוץ 
לדחות   ויש  הוא.  ת"ח  ועונת  ע"ש,  בכל 

דרכו   יורה  והאמת  רפואה  דולחלק.  מצד 
 . “קאמר

אלא   יבעול  דלא  בשמו,  הטור  מ"ש  וגם 
דעתו  ויסיח  לדעתו  שלא  הרבה  כשיתקשה 
ממתניו   כובד  וימצא  כשהיה,  והקשו  לד"א 

הרפואה   מדרך  ודאי  עי"ש.  וכו',  ולמטה 
האמורה  עונה  מצות  ביטלת  דאל"כ  קאמר, 

אף “בתורה   בעונה  שחייבו  הטעם  ונראה   .
ה שגדרי  הרפואה,  הנהגת  כפי  רפואה שלא 

צריך   במצוות  אבל  הרשות,  לדבר  שייכים 
להשתדל יותר. ולכן העונה שהיא חוב ומצוה,  
הרי כל דבר שאין מזיקו בודאי ]שאז אין עליו  

בכלל   זה  הרי  עונה[,  לא  „חיוב  מצוה  שומר 
רע דבר  שאמר“ידע  וכמו  )ח,ה([.  -]קהלת 

אפילו בשעת חוליו של דוד קיים י"ח עונות  „
מזי“ היה  שלא  ומשמע  ]עי'  ,  להדיא  קו 

 סנהדרין )כב.([. 
עונה שיעור  ]אבהע"ז   ולענין  בשו"ע  כתב 

ג'[ מ"ב  והובא  שגופו  „-)ע"ו,ג(  במי  בד"א 
במי   אבל  הקצובה,  העונה  לקיים  ויכול  בריא 
שאינו בריא אינו חייב אלא לפי מה שאומדין 
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. ופי' "שאינו בריא",  “אותו מה שיוכל לקיים
ב  ירגיש  לא  ולמחר  לו  מזיק  טוב,  שהתשמיש 

מהעונה,  פטור  שאז  עניניו,  לעשות  יוכל  ולא 
)הגרי"ש   פוטרת  אינה  בלבד  עייפות  אבל 

 אלישיב שליט"א(.  
 

 בענין התפלה על הבנים 
תניא אבא בנימין אומר  „-בגמ' ]ברכות )ה:([

על   ימי  כל  מצטער  הייתי  דברים  שני  על 
למיטתי,   סמוכה  שתהא  מיטתי  תפילתי  ועל 
לדרום בין צפון  נתונה  רבי  שתהא  ...דאמר 

חמא ברבי חנינא  אמר רבי יצחק, כל הנותן  
בנים  ליה  הויין  לדרום  צפון  בין  מיטתו 
וכתיב   בטנם'  תמלא  'וצפונך  שנאמר  זכרים, 
התם 'וימלאו ימיה ללדת והנה תומים בבטנה'  

“. 
הב"י   ע"י  הובא  ברי"ף,  ג.  )דף  יונה  ורבינו 
לתפילה   הענין  פירש  ר"מ(,  סוס"י  והלבוש 

הזיווג מפני  „-קודם  הוא,  שהטעם  ואומרים 
בצפון  והשולחן  בדרום  היתה  שהמנורה 
...ואומר מורי הרב נר"ו, שהחכמים נתכוונו 
שיזכור   מטתו,  שישמש  שקודם  לומר 
השולחן שהוא כנגד העושר, והמנורה שהיא 

התורה שיהיו  כנגד  בניו  על  ויתפלל   ,
עושר להם  ושיהיה  בתורה,  כדי    מצליחים 

ממילא יהיו זכרים ו„]  “שלא יצטרכו לבריות
שייכא  חוכמה...ולא  שייכא  לא  דבאשה 

מהרש"א[.“עשירות שמתפלל   .  והתפלה 
מהתפלה  יותר  מועילה  היא  ההריון  קודם 
שמתפלל אח"כ, מפני שבשעת ההריון גוזרין  
דאמרינן  ומעשהו,  הנער  משפט  יהיה  מה 
]נדה )טז.([ מלאך הממונה על ההריון לילה 

קב"ה ואומר שמו ונוטל טפה ומעמידה לפני ה
לו טפה זו מה יהיה עליה חכם או טפש עשיר  
זה הסימן שיתפלל על   נתנו  עני...ולפיכך  או 
שתי  לאלה  שיגיעו  התשמיש,  קודם  בניו 

כן   גם  כך  ומתוך  הגדולות,  יזכור המעלות 
זה, ויקדש עצמו בשעת התשמיש ויחשוב 

 .“, כדי שיהיו בניו ראויין באשתו
שה קודם  ושיבחו חז"ל את תפילת האיש והא

-הזיווג על הבנים ואמרו ]זו"ח )יא:( תרגום[
אמרתי להם: מה תפילתכם בשעה זו? אמרו  „

לשבת,   משבת  הוא  לזיווג  שלנו  הזמן  לי: 
בן  לנו  שיהא  הקב"ה,  לפני  אנו  ומתפללים 
שעושה   בן  חטא,  ירא  בן  עבודתו,  שיעבוד 
ולשמאל.   לימין  מהתורה  יסטה  ולא  מצותיו, 

יה לכם שאלתכם,  אמרתי להם: יהי רצון שיה
עושים הנכם  שמים  לשם  ]וראה “שהרי   .

יעקב  בית  סידור  המובאת  הרמב"ן  תפילת 
 להיעב"ץ סוף הנהגת ליל שבת )עמ' קסח:([.

מאומרם   שמים  „ומבואר  לשום  דהא 
הנ"ל“עבידתון ר"י  מדברי  וכן  כך  „-,  ומתוך 

גם כן יזכור זה, ויקדש עצמו בשעת תשמיש  
בניו שיהיו  כדי  באשתו,  . “ראויין  ויחשוב 

את  להכשיר  גורם  התפילה  מעשה  שעצם 
-הזרע, וע"פ מה שכתב במנוה"מ )סי' קע"ח(

זה,  „ את  זה  אוהבים  והאשה  כשהאיש 
זרע  מהם  שיצא  ומכוונים  בפיוס,  ומשמשים 

מהם   ויוציא  משאלותם  ימלא  הקב"ה  הגון, 
 . “בנים הגונים

 
 בענין התפלה על הבנים בכל עת

קודם   התפלה  שחשיבות  משמע  הזיווג  בר"י 
כתב  שכן  בו,  להתעבר  שראויה  בזיווג  היא 

ההריון „-בטעמה קודם  שמתפלל  והתפילה 
שמתפלל   מהתפילה  יותר  מועילה  היא 

. אבל עצם התפילה על הבנים נצרכת  “אח"כ
 היא תמיד.  

-על התפילה לזכות לבנים, אמרו ]נדה )ע.([
אמר  „ זכרים,  בנים  לו  ויהיו  אדם  יעשה  מה 

לו   ההוגנת  אשה  ישא  עצמו להם  ויקדש 
ולא   כן  עשו  הרבה  אמרו  תשמיש,  בשעת 

להם   אמר  רחמיםהועילו,  ממי   יבקש 
בנים   ה'  נחלת  הנה  שנאמר  שלו,  שהבנים 

דהא בלא שכר פרי הבטן. מאי קא משמע לן  
 . “הא לא סגי

אמרו  והלידה  ההריון  לשמור  התפילה  ועל 
)ס.([ הראשונים „-]ברכות  ימים  שלשה 

וע משלשה  יסריח,  שלא  אדם  ד  יבקש 
מארבעים   זכר,  שיהיה  אדם  יבקש  ארבעים 

יבקש רחמים שלא    ועד שלשה חדשיםיום  
יבקש   ועד ששהיהא סנדל, משלשה חדשים  

 רחמים שלא יהא נפל, 
תשעהמששה   שיצא   ועד  רחמים  יבקש 

יסריח “בשלום שלא  פרש"י  יקלוט  „-.  אלא 
ולד סנדל“ויהיה  יהא  שלא  תתעבר „-.  שלא 

צורתו פוחת  ויהיה  אחר  ולד  של   אשתו 
כתב“ראשון א'(  )ר"ל  ובמ"ב  ואפילו „-. 

שיהיה  להתפלל  יוכל  יום  ארבעים  לאחר 
בתורה  עוסק  ויהיה  קיימא,  של  זרע  הולד 

 . “ובמצוות 
יונה לרבינו  התשובה  ובסוף „-ובאגרת 

תפילתה )של האשה( יהיה עיקר תחנוניה על  
ושיהיו   שמים  יראי  שיהיו  ובנותיה,  בניה 

בתורה מצליחין  ע"“בניה  )סי'  כל  „-ט(. 
שיהא  תמיד  תתפלל  הרה  שהאשה  הימים 
בתורה   ומצליח  שמים  ירא  הולד 

 )סי' פ"ב עי"ש וסי' פ"א(. “ובמצוות....
בהן, שיצירת  וההכרח  והטעם לתפילות אלו 
הולד היא בשותפות הקב"ה, הנותן בו נשמה 
אמו   בבטן  ושמירתו  יצירתו  וכן  לא.(,  )נדה 

שנאמר  כמו  שמים,  מעשי  מפתחות  „-הם  ג' 
הקב"ה...  ביד של  נדה   “ו  ועי'  )ב.(  ]תענית 

ומשום כך דברים אלה  פ"יז[.  ויק"ר  )לא.(, 
]וכמו   רחמים.  ע"י  אלא  לעולם  באים  אינן 
שמשמע מרש"י בראשית )ב,ה(, דדבר הניתן 
מלמעלה, אע"פ שנגזר שיבוא, א"א לו לרדת  

 לעולם אלא ע"י תפילה[. 
 

על   בתפילה  בתהילים  י"ז  מזמור  אמירת 
 הזיווג 

טוב לומר קודם הזיווג  „-בשם האריז"ל  הובא
לפני   כמו  אחסר  לא  רועי  ה'  לדוד  מזמור 

כ"ג.    “האכילה ג,  פ"ז,  יעב"ץ  )וסידור 
 באה"ט סק"ד(.  
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התפילה על הבנים שיזכו לחכמה ולעשירות,  
מהפסוק   בטנם„נלמדת  תמלא    “וצפונך 

שם   ובמהרש"א  יונה.  רבינו  בדברי  כמבואר 
לבאר בתפילת„-הוסיף  מזמור  הלילה   דהאי 

"תפלה  כמש"כ  מדבר,  לשכיבה  סמוך 
בו   ומסיים  לילה..."  פקדת  לבי  לדוד...בחנת 

ה'" ידך  אנשים, ממתים  מלשון  שהוא   ,"
" שיהיו  אנשים,  זרע  ה'  לו  חלקם שיתן 

הוא  בחיים "כי  כמש"כ  בתורה,  דהיינו   ,"
וצפונך תמלא  חייך". גם בעשירות, דהיינו " 

ו"בטנם יתרם  ",  והניחו  בנים  ישבעו 
 . “מתוך עשירות -ליהם"לעול 

הנה מאחר שמזמור זה נאמר סמוך לשכיבה,  
קודם    הבנים  על   התפילה  לענין   ונדרש  
מהמזמור   פסוקים  עוד  לפרש  נראה  זיווג, 

הזיווג על  התפלה  משפטי  „-בענין  מלפניך 
ולשפוט  -“יצא זכרים,  בבנים  אותי  לפקוד 

שאמר כמו  לטובה,  טיפה „-הבן  נוטל 
עיניך  „-]נדה )טז.([“ומעמידה לפני הקב"ה...

מישרים שנאמר-“תחזינה  שהקב"ה „-כמו 
מתי   ישראל  של  רביעותיהם  וסופר  יושב 

הימנה נוצר  שהצדיק  טיפה  ]נדה  “תבוא 
הקב"ה שנקרא  ועי"ש,  מסתכל „-)לא.([ 

בחנת לבי פקדת לילה צרפתני  „-“בדבר זה
תמצא הזיווג  -“בל  בענין  בלילה  בחנת 

  שכוונתי לשם שמים, ולא מצאת בי מחשבה 
 פסולה.

פי„ יעבור  בל  מלשון -“זמותי  זמותי 
לא  הזיווג  של  מההרהור  כי  ואמר  מחשבה, 

לפעולות  „יצא מפי דבר שאין ראוי לאומרו:  
שפתיך בדבר  אדם-“אדם  של  ידיו  -מעשה 

 בניו ובנותיו ]שבת )לב:([.
פריץ „ אורחות  שמרתי  שלא -“  אני  שמרתי 

 יהיה בזיווגי ענין מאורחות הפריץ. 
וגו' -מעגלותיך בל נמוטו פעמיתמוך אשורי ב„

תסתירני כנפיך  אושר   “בצל  לשון  'אשורי' 
שלם,   האדם  שבו  הזיווג  עת  והוא  ושלמות, 
את  בזיווגו  ויתן  שכינתו  ה'  שישרה  וביקש 

רעים מהרהורים  וישמרנו  שמרני „-השלמות, 
מפני   תסתירני,  כנפיך  בצל  עין  בת  כאישון 

 .“...רשעים זו שדוני אויבי בנפש יקיפו עלי
, כפירוש המהרש"א דלעיל, “...ממתים ידך ה'„

הבנים. על  תפילה  בצדק „וסיים   שהוא  אני 
תמונתך בהקיץ  אשבעה  פניך  'צדק' -“אחזה 

)מו"נ  הטבעי  הנפש  מיושר  המחוייב  דבר  ענינו 
ח"ג פנ"ג(, ויש לקרא הזיווג 'צדק', שהוא חובת  
האדם  של  תפקידו  וקיום  כגופו,  לאשתו  האדם 

שהוא נקרא "דרך ארץ"(.    בישוב העולם, )וכמו
המזמור   את  פתח  צדק„וכן  ה'  ואמר“שמעה   . 

זה   צדק  בהקיץ  „שע"י  אשבעה  פניך  אחזה 
ביניהם.  -“תמונתך השרויה  השכינה  את  לדעת 

)ה,ד([ דעות  ]ה'  הרמב"ם  הנוהג  „-כדברי  כל 
נפשו קידש  זה  גורמת „,  “מנהג  הנפש  וקדושת 

והייתם   והתקדשתם  שנאמר  בשכינה,  להדמות 
מקדשכםקדושים   ה'  אני  קדוש  ה' “כי  )סוף 

 טומאת אוכלין(.
 

 בעניין כיוון המטה בין צפון ודרום 

הבאנו לעיל את המאמר של אבא בנימין בברכות  
)ה:( כמו שמשמע ברי"ף וברא"ש, שאין בכיוון  
המטה ענין של איסור, אלא עצה וסגולה לבנים 
העיקרי  שהמכוון  יונה,  רבינו  וכפירוש  זכרים. 

ים. ]ולדבריו שני הדברים שהיה לתפלה על הבנ 
התפילה.  הכשר  בעניין  הם  עליהם,  מצטער 
קודם  לתפילה  המביא  באופן  מטתו  מכוין  שהיה 

 שוכבו, והיה מקפיד להתפלל מיד בקומו[. 
שהיה   נקטו  הרמב"ם  וכן  תוס'  רש"י,  אבל 
מצטער על כיוון המטה משום צד איסור שבדבר.  

רש"י זה  „  -ז"ל  ומרגלותיה  ה  וז  לצפון ראשה 
 .       ונ'  בעיני שהשכינה במערב  לדרום 

לרוחות   תשמישו  דרך  להסב  נכון  לפיכך 
עם  “אחרות כשישן  דדוקא  משמע  ובתוס'   .

התשמיש מפני  שני  “אשתו,  ]ולדבריהם   .
איסור,   צד  בהם  יש  עליהם  שהצטער  הדברים 
לשכב  ואין  תפילה,  קודם  מלאכה  לעשות  שאין 

 לצד המקדש[.
]ברכ בגמ'  זה  איסור  לעניין ושורש  )סב.([  ות 

אלא   ומערב  מזרח  נפנין  שאין  צרכים,  עשיית 
צפון   על  שהקפידה  סוברים  והם  דרום,  צפון 
משום   בנפנה,  שאמרו  כענין  היא  כאן,  דרום 
הבחירה   בית  ]ה'  הרמב"ם  וכ"כ  שכינה.  כבוד 

אסור לאדם לעולם שיפנה או שישן בין  „-)ז,ט([
במערב שההיכל  למערב...מפני  ונפסק “מזרח   .

אסור לישון בין מזרח למערב אם  „-ע )ג,ו(בשו"
 .“אשתו עמו

הנה הטור לא הביא איסור זה, וסבר כראשונים  
לדבר   אלא  לאיסור,  בנימין  אבא  כוונת  שאין 
המסוגל לבנים זכרים. ובדרך זאת פירש בכתבי  
האר"י )שעהמ"צ פ' בראשית ועוד(, שטעם כיוון  
המטה כדי שיהיה דוגמת אדה"ר בשעה שנברא.  

שם על הפירוש ה"ראשונים" בענין כיוון    ונחלק
היינו,  שאמרו,  ודרום  צפון  שבין  וסבר  המטה, 
כמה  פסקו  וכך  ודרום.  לצפון  האדם  ידי  שיהיו 
שיהיה   הגמרא,  את  לפרש  ה"אחרונים"  מגדולי 
רוחב המטה בין צפון לדרום, וראשה ומרגלותיה  
זה למזרח וזה למערב. והביאו ראיה לפי' זה מן  

 קי"ט(. הזוהר )במדבר 
שיהיה   מפורש  האר"י  בכתבי  ראשו  והנה 

למערב ורגליו  לפי  למזרח  ההולכים  נהגו  וכך   .
פסקי האריז"ל  )כה"ח ג,ט"ז. בא"ח שנ"ב וירא 
ג,  מג"א  )ע'  למערב  הראש  שיהיה  וי"א  כ"ה(. 

 סק"ז, מ"ב ג, סקי"א(.
שטוב   י"א(  ס"ק  ג'   )סי'  במ"ב  כתב  ולהלכה 

כב שמשום  הפוסקים  לדברי  לחוש  וד  יותר 
מזרח לישון  אין  הורה  -השכינה  )וכן  מערב, 

לכתחילה(.  לנהוג  שליט"א  אלישיב   הגרי"ש 
ומרגלותיה  ויכוין   לצפון  המטה  של  ראשה 
 .  לדרום

וטעם המ"ב הוא מכיוון שמשמעות הזוהר ניתנת  
טוב לחוש   גדולי הפוסקים,  גם כדברי  להתפרש 
עולם",   זרועות  "בין  שו"ת  וע'  לדבריהם. 

גם    שהרבה "אחרונים" כתבו כמקובלים, והביא 
לכל  "מאסף  בספר  גם  וע'  הגר"א.  בשם  כן 

 המחנות" ס' ג' ס"ק יח. 
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כל הנותן מטתו בין צפון לדרום הויין ליה בנים  
נפלים   מפלת  אשתו  אין  ]ברכות זכרים...אף 

 [. )ה:(
 

קריאת שמע נטילת ידים ורחיצה והנקה בליל  
 תשמיש )במקום הנבהגות בליל תשמיש(

זמן  „-ק"ש בליל עונה כתב השל"ה  לענין אמירת
לעמוד   יוכל  שלא  ומי  הלילה,  בחצות  התשמיש 
אזי   כששוכב,  מיד  לשמש  ורוצה  עצמו  על 
כשיקרא ק"ש יקרא ק"ש וכל הפסוקים, וברכת  
המפיל לא יאמר אלא אחר הביאה, דאל"כ יהיה 
הפסק בין ברכת המפיל לשמע. ואז יאמר ברכת  

של   ראשונה  פרשת  שנית  ויאמר  ק"ש,  המפיל, 
ק"ש אחר  עד  לדבר  אסור  רל"ט  “כי  ובמ"ב   .

ואם צריך לשמש מטתו ירחץ עצמו  „-סק"ה כתב
מהש"ז שעליו, ויטול ידיו ואח"כ יקרא, ולפחות  

השינה קודם  ושמע  המפיל  ברכת  ועי' “יאמר   .
המפיל  אמר  אם  שבדיעבד  סק"י  רל"ט   כה"ח 

 אעפ"כ מותר לשמש.
ידים נטילת  במ"ב    בענין  )והובא  בשל"ה  כתב 

ויראו שניהם שיהיו ידיהם נקיות, כי „-ס"ק נ"ד(
לפני   עומד  מים  של  כלי  להיות  צריך  תמיד 
בשביל   תשמיש  קודם  ידיהם  ויטלו  המטה, 
כמבואר   תשמיש  אחר  ליטול  צריך  וכן  לקדש, 

עד    ונטילה שאחר תשמישבשו"ע סי' ד', י"ח.  
י"א דדי   הפרק ועכ"פ עד סוף קשרי אצבעותיו, 

ו ג"פ.  וי"א  אחת,  ד'  בפעם  סי'  )מ"ב  כלי  א"צ 
ס"ק ל"ח ל"ט וכה"ח שם ס"ק ס"א(. אין לקום 

 מיד אחר המעשה.
תשמיש   שקודם  ידיו  ונטילה  שיהיו  כדי  הוא 

נקיות מרוח רעה, אם ישן או עשה א' מהדברים  
וכ"כ  י"ח.  סעי'  ד'  סי'  )ע'  רעה  רוח  המביאים 
יודע  אם  ולכן  ר"מ(,  סוס"י  לאלפים"  ב"חסד 

ן זה אלא בשביל לקדש שלא נתחייב בנטילה, אי
"שערי   ועי'  ב',  סי'  באצבע"  ב"מורה  )וכ"מ 
סי'   יצחק"  "עולת  ותשו'  כ"ו.  אות  הקודש" שם 

 מ"ט(. 
וצריך האיש להשאר במחיצת אשתו כחצי שעה 

המעשה   תום  סי'  אחרי  החיים"/או"ח  ]"כף 
 [. רמ

כתב בספר חסידים  „-לענין רחיצה אחר העונה
שה בעוד אסור להזכיר את השם וכל דבר שבקדו

מקומות   על  במים  ישטוף  רק  עליו,  זרע  שכבת 
עצמו צריכה    “שטינף  האשה  וכן  נ"ד(.  )מ"ב 

]הגרי"ש  שבקדושה  דבר  להזכיר  כדי  לקנח 
תפלה  ה'  ברמב"ם  כן  ועי'  שליט"א  אלישיב 

 )ד,ו([. וגם לאיש די בקינוח מעיקר  
ע"ו  סי'  וא"ר  י"א,  תרי"ג,  סי'  שו"ע  )עי'  הדין 

באופן והיינו  )עי'   סק"ד(.  לחמום  מביא  שאינו 
דחסידותא"   "מילי  בספר  וכ"כ  ג'(.  סי'  במ"ב 
היא  שהרחצה  תתכ"ז(,  ס"ח  על  )מבוטאשאטש 
אין   נתלכלך  בספק  ולכן  ונקיות,  לטהרה 
להחמיר, וא"צ לבדוק אחר זה כלל. והאשה א"צ  
ואינה  היות  בקינוח,  לה  ודי  ברחיצה  להחמיר 

 מטמאה בלובן. 
שהתינוק   לא תשמש אלא בשעהאשה מינקת  „

אלא  הילד  את  תניק  לא  התשמיש  ואחר  ישן, 
אחר שיעור הילוך שני מילין, ואם התינוק בוכה  

]מ"ב ס"ק נ"ד מזוהר  “תמתין לפחות שיעור מיל
 ויקרא )יט.([. 

פ"טז( העבודה  )עמוד  הישר"  "אור  בס'  -וכן 
יזהר להשכים אחר ליל עונה לביה"כ להתפלל  „

גדולה במה“בכוונה  לדבר  רמז  ונראה  שאמר    . 
על ב' דברים הייתי מצטער כל ימי  „-אבא בנימין

למיטה  על סמוכה  מיטתי  תפילתי שתהא  ועל   ,
 ]ברכות )ה:([. “שתהא בין צפון לדרום

 מה יעשה ויהיו בניו עשירים ובעלי תורה 
מבואר בדברים שהבאנו, שע"י שני דברים זוכה  

התפילה אל  -הראשוןלבנים בעלי חכמה ועושר:  
נשמה, הנותן  שיזכו    הקב"ה  הלב  כוונת  בצירוף 

הגון.   של -והשנילזרע  האישות  השלמת 
הוא   בהם  התלוי  והעיקר  ביצירה,  השותפים 
בזה   זה  ומחשבה  האהבה  ודרך  הצניעות 

 )כמבואר לעיל(.
כלה( )מס'  אמרו  אלו  דברים  ב'  יעשה  „-על  מה 

חפצי  יעשה  ויתקיימו,  עשירים  בניו  ויהיו  אדם 
שמ  חפצי  הן  ואלו  אשתו,  וחפצי  יפזר  שמים  ים 

מעותיו לעניים...ואלו הן חפצי אשתו ר"א אומר  
אומר   יהודה  רבי  תשמיש,  בשעת  אותה  יפתה 
לא  מצוה  שומר  שנאמר  מצוה,  בדבר  ישמחנה 
בעלי   זכרים  בניו  שיהיו  רע...הרוצה  דבר  ידע 

אשתו תורה   את  ויפתה  במעשיו    ימשמש 
 .“בשעת תשמיש

מבואר שצריך לשני ענינים אלו: למצא חן בעיני  
וימשמש  אל שמים  חפצי  עשיית  ע"י  קים, 

אשתו.  חפצי  בדרך  האישות  ולהשלים  במעשיו, 
כתב    “ימשמש במעשיו„-]ונראה על מה שאמרו

טז סי'  העבודה  הישר/עמוד  "אור  ירבה  „-בספר 
כדי   אשתו,  טבילת  שלפני  ביום  בתשובה 

 .[. “שימשיך זרע טהור
כתב )ק:([  ]עירובין  חיים"  למדנו  „-וב"תורת 

מתרנגול ד" ואח"כ ש   א  נראה  -בועל   מפיס 
בירכתי  פוריה  כגפן  "אשתך  דכתיב  הא  דהיינו 
הנה  לשולחנך,  סביב  זיתים  כשתילי  בניך  ביתך 
)קכח,ד([.   ]תהלים  ה'".  ירא  גבר  יבורך  כן  כי 

ירא    אישירא ה'", ולא    גברדקדק הכתוב ונקט "
ה',  ליראי  הכתוב  רמז  בכמ"כ.  כמש"כ  ה' 

סבי  זיתים  כשתילי  בניו  ויעלו  ב  שיצמחו 
לשולחנו, פי' שיהיו לו בנים מהוגנים וגם אשתו 
שיעשה   זה  בתנאי  פוריה,  כגפן  מבורכת  תהיה 
אותו ירא ה' כדרך התרנגול הנקרא גבר, שיפייס  
הכתוב   שסיים  וזה  תשמיש,  בשעת  אשתו  את 

 .“הנה כי כן יבורך גבר ירא ה'
)יח:([ ]שבועות  כל  „-ובגמ'  אלעזר  רבי  אמר 

הו תשמיש  בשעת  עצמו  בנים  המקדש  לו  וין 
קדושים'   והייתם  'והתקדשתם  שנאמר  זכרים, 

תזריע' כי  'אשה  ליה  )ע:(“וסמיך  בנדה  וכן   .-
מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים, אמר להם „

בשעת  עצמו  ויקדש  לו,  ההוגנת  אשה  ישא 
כלל  “תשמיש את  כוללת  שאמרו  הקדושה   .

את   לעיקר  לעשות  שענינה  הישרה,  ההנהגה 
ולא   והדבקות,  שבגוף. הקשר  עצמו  הנאת  את 
" נקטו  שלכן  עצמוונראה  לרמוז יקדש   ,"

" ענין  את  לתקן  באה  דהיינו  עצמושהקדושה   ,"
ע"ד   עצמו,  להנאת  יכוין  יבקש  „שלא  לתאוה 
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]משלי )יח,א([, אלא יצא ממדת "עצמו",  “נפרד
 למידת קשר ודבקות, שהוא עיקר קדושת הזיווג. 

רשע   או  ות"ח  צדיק  הולד  היות  בענין  ואמנם 
, בחירת הבן עצמו"ו, קובעת בסופו של דבר  ח

אבל ברור  „-כמש"כ במנורת המאור )סי' קפ"ד(
וידוע הוא שכוונת החבור מציירת הוולד הנוצר, 
זולתי אם  ואחד מאלף לא תטה לשום צד אחר, 

להפכו   מטבעו,  הילד  המוסר  יתהפך  בכוח 
גדול בעמל  והמדות  שפושט  והגידול  עד   ,

-ל כזה אמרו חז"לצורתו ולובש צורה אחרת. וע
צדיקים  אין  עומדין  תשובה  שבעלי  'במקום 

לעמוד' יכולים  עמ'  “גמורים  סוף  ולעיל  עי"ש.   .
 מ"ד. 

 
 בענין קדושת המחשבה           

א. החובה להתקדש כדי להמשיך זרע קדוש/ 
ב . ג' דרגות בקדושה: חובה, מעלה, חסידות/  
היחוד  על   מיוסדות  הקדושה  מעלות  ג. 

כ ד.  הראשית  ביניהם/  מדברי  הזיווג  וונת 
למקור  השתייכות  הזיווג  ענין  ה.  חכמה/ 
רוממות  בענין  פרקים  ראשי  ו.  בריאתם/ 

 המחשבה הנמשכת מהאחדות.
 

 א. החובה להתקדש כדי להמשיך זרע קדוש
אלעזר כל המקדש עצמו בשעת   אמר רבי„-בגמ'

הוראה,  בעלי  זכרים  בנים  לו  הויין  תשמיש 
והייתם   'והתקדשתם  ]ויקרא שנאמר  קדושים' 

ובין  הטמא  בין  'ולהבדיל  ליה  וסמיך  )יא,מד([, 
 “הטהור', וסמיך ליה 'אשה כי תזריע וילדה זכר'

 ]שבועות )יח(: גירסה בעה"נ ריש שעה"ק[. 
לקדש „-ובזוהר אדם  צריך  רב  אמר  ר"י  אמר 

עצמו בשעת תשמיש, ונפקי מיניה בני קדישי בני  
והתקדשת דכתיב  מיצה"ר,  מסתפו  דלא  ם  מעלי 

 ]וירא )קיב([. “והייתם קדושים
פ"א לרמב"ן  לקדש „-ובאגה"ק  חז"ל  והזהירונו 
, לפי שזאת היא הסיבה עצמינו בשעת תשמיש

מקדשים שם שמים, או רשעים   להוליד צדיקים 
 מחללים שם שמים. 

יתרו( פ'  המצוות  )שער  האר"י  -ובכתבי 
והחמירו חז"ל מאד שיקדש האדם עצמו בשעת „

יקדש  תשמיש,   שאם  לבנו   עצמולפי  ימשיך 
להרבות   יזכה  ע"י  אשר  וקדוש  עליון  לבוש 
יקדש  לא  עוד אלא שאם  ובמצוות...ולא  בתורה 
לבוש  לבנו  ימשיך  התשמיש  בעת  עצמו  האב 
ממש   יצה"ר  כדמיון  אליו  ויהיה  רע,  אחר 

 .“להחטיאו
לקדש  החיוב  ורבותינו,  חז"ל  בדברי  מפורש 
היא   זאת  וחובה  ושעיקר  תשמיש,  בשעת  עצמו 

שייך משום   ונראה שהדבר  הקודש.  זרע  המשך 
ישראל  עם  את  לקיים  שענינה  פו"ר,  למצות 
בעולם, ולכן כל שהוא שבח ב"שם ישראל" של  
הוולד, הרי זה הידור במצוות פו"ר ]ע' עמ' כ"ז, 

מידות,  -ו בט'  בנו,  את  הפוגם  ולאידך  ל"ג[. 
כענין  או  השלם,  ישראל  מזרע  נחשבים  שאינם 

ואם „-" מצוה קכב[שכתב ברדב"ז ]"מצודת דוד
כדרכה,  ושלא  כדרכה  ובועל  מכה  ואוכל  דורס 

טמאה נפש  לו  שולחים  ויצרו  תאוותו  . “למלאת 
 הרי הוא מקיים את המצוה "שלא כתיקונה". 

ולצוות אלא שיש לעיין   מדוע הוצרכו להזהיר 
מהתקדשות  תולדה  שהיא  הבן,  קדושת  מצד 
האב  שעל  הקדושה  במצות  די  לכאורה,  האב. 

וא"כ,  והאם עצמם   כדי לחייבם לנהוג בקדושה. 
הקדושה,   דרך  את  מחייב   לבדו  "והתקדשתם" 

 גם ללא הבטחת "והייתם קדושים" על הבנים?
שנתפרשה  ונראה האישות  קדושת  שאמנם   ,

עצמם,   מצד  ההורים  על  היא  חובה  בהלכה, 
והמקיימה כהלכתה זוכה לבנים כשרים, כמש"כ  

)ה,ד([ דעות  ]הל'  מנהג„-הרמב"ם  הנוהג    כל 
זה...אם היו לו בנים יהיו נאים וביישנים ראויין  

 . “לחכמה ולחסידות
ישנן  הלב  ובטהרת  המחשבה  שבקדושת  אלא 
שנכון  רבותינו,  שלימדו  וזה  רבות,  מעלות 
רע,  מכל  מחשבתם  יטהרו  והאשה  שהאיש 
שותפים  נעשים  הם  שהרי  בכוונתם,  ויתעלו 
בעת   ההורים  ולמחשבת  הולד,  ביצירת  לקב"ה 

השפעה גדולה על מידותיו וכוחותיו  החיבור יש  
הרוחניים של הולד הנוצר, כמו שהאריך באגרת  

 קדש לרמב"ן פ"ה.
 
 

 ב.  ג' דרגות בקדושה: חובה, מעלה, חסידות
מה   במחשבה  הקדושה  מעלת  לביאור  ונקדים 
שליט"א,   ירושלים  מזקני  אחד  מגאון  ששמענו 

מש"א   את  לחלק  בשעת  „שיש  עצמו  יקדש 
דרגות:  “תשמיש תיקון   לג'  מצד  נדרשת  האחת 

נדרשת   השניה  ממנו.  הפחיתות  והסרת  המעשה 
מצד   ולהתרחק  המצוה  למעלת  לזכות  כדי 
הקדושה  למעלת  שייכת  והשלישית  הפחיתות. 

 המבוארת בסוף המס"י, ונבאר את ענינם בס"ד.
אין כוונת התורה בהיתר מעשה הביאה   דרגה א:

)"חינוך"  ממנו  העולה  הטובה  התכלית  אל  אלא 
ה"ראשונים"    ק"צ קבעו  ולכן  הרמב"ן(,  ע"פ 

ונפסק ב"טור" )סעי' ב'( שחובה שיהיה לעשיית  
כוונה   או  פו"ר(  )עונת  מצוה  של  סיבה  המעשה 
ע"י   להכנס  קרוב  זה  ובלעדי  החטא,  מן  להנצל 
המעשה  בעת  חובה  וכן  היצר.  לרשות  המעשה 
שלא תהיה הנאת הגוף לתכלית אצלו, אלא קשר  

ידו, על  הנשלם  "קדושים    הנישואין  בכלל  וכ"ז 
 תהיו" )גר"א או"ח רל"א(. 

אמרו   שעליהם  הדברים  שייכים  זו  לקדושה 
תשמיש„ בשעת  עצמו  והם:  “יקדש  שיהיה    א., 

שלא ישנה    ב.בצניעות ]רש"י, שבועות )יח:([.  
)כא,ט([.   אסו"ב  ה'  ]רמב"ם,  העולם    ג. מסדר 

מידות   מט'  הרחקה  ועי"ז  בעונה  אהבה  רבוי 
ג'(.   תקונ"ז  הל'   .ד)גר"א  ]רמב"ם  ירבה  שלא 

את   מעמיד  האדם  זו  בזהירות  )ה,ד([.  דעות 
מלהדגיש  ונמנע  האמיתית,  תכליתו  על  המעשה 

 את צד הגוף לעצמו.
והייתם   "והתקדשתם  אזהרת  בכלל  והכל 

)יא.([ ]זו"ח  בזוהר  כמש"כ  מלמד „-קדושים", 
מאי   שצריך האדם לקדש עצמו בשעת תשמיש, 

יעקב בר  אר"י  הכא,  שייך  יעשו   קידושא  שלא 
זנות כבהמות   ולא לשם  ולא חציפותא  פריצותא 

לכך אלא  עושים  אינם  היא “שהבהמות  זאת   .
דרך  את  המגדירה  להלכה  הקדושה  חובת 
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ובה   עצמו,  מצד  המעשה  את  ומתקנת  האישות, 
 עסקנו בעיקר לעיל. 

ולפי  דרגה ב:   בכל מצוה יש לכוון לשם מצוה, 
ך  טוהר הכוונה כך היא הזכיה במעלת המצוה. א

וללא  היות,  גדול  בזה  החיוב  האישות  במצות 
ולשלמות  למצוה  טהורה  בכוונה  שבלב  עבודה 
לצד   להימשך  האדם  עשוי  האישות,  קשר 
כמו   המצוה.  מגדרי  ולחרוג  והמגונה,  הפחיתות 
מצוה  בכל  לכוון  העבודה  חובת  עצם  מלבד  כן, 

אומרם בכלל  זה  הרי  עצמו „-לשמה,  יקדש 
הפחית מצד  להתרחק  תשמיש'  ע"י  בשעת  ות 

האישות  ושלמות  המצוה  ולשם  הלב  טהרת 
השו"ע   וכדברי  להנאתו„בלבד.  יכוון  אלא  -לא 

כאדם שהוא פורע את חובו שהוא חייב  בעונתה 
 . “ולקיים מצות בוראו

מעלות  מעלות  מצוה,  לשם  הכוונה  טהרת  הנה 
בה,   ראשיתה         באהבת         השי"ת         

 ויראתו, כשמש"כ 
 
 

ויראהוי„-ה"טור" באימה  הדבר  וסופה   “עשה 
בהיותו מברר לעצמו, שגם ללא ההנאה וגם אם 
לעשות  עצמו  על  מקבל  היה  בדבר,  טרחא  היה 
נמנע   בהיותו  וכן  ובשמחה.  את המצוה בשלמות 
כשאינה   וכ"ש  במצוה  שלא  הדבר  מעשיית 
שבת"  ל"עונג  שהכוונה  כשם  וזה  מתרצה. 
ובכך  ולשלם,  לטרוח  שמוכן  בכך,  מתבררת 

סק"ו  שאינו רעד,  סי'  מ"ב  )עי'  בחול  כן  -נוהג 
 .(.“כיוון שאינו עושה כן בחול„

בדרך זו מברר האדם שהנטיה הטבעית היא כלי  
לצד  נמשך  הוא  ואין  המצוה,  למעלת  בידו 
נבדל המעשה לגמרי מצד הרע,  ובזה  הפחיתות. 

בעשות „-כמש"כ ב"אור החיים" ]ויקרא )יט,ב([
הוי"ה הנה שם  מצוה,  לשם  הדבר  שורה    האדם 

משתלשל  רע  דבר  אין  ובזה  קדוש,  שהוא  עליו 
 . “מן המעשה
ג': )פ"כו(   דרגה  ישרים"  ב"מסילת  כתב 

הקדושה מידת  המתקדש „-בביאור  האיש 
חוזרים   הגשמיים  מעשיו  אפילו  בוראו  בקדושת 

ממשלהיות   קדושה  שאינם “עניני  כלומר   .
מסוג טבע העולם, אלא מתדמים להשגת השי"ת,  

 אהבתו ויראתו. 
זו מיוחדת לראשונים    הנה בדברי הרשות מעלה 

מצד   הקדושים  המצוה,  בעניני  אך  כמלאכים. 
להתעלות  דרגתו,  לפי  אדם  כל  יוכל   עצמם, 
בכוח   המונח  המקודש  הפנימי  בתוכן  ולזכות 
ופו"ר,  עונה  מצות  בענין  הוא  וכן  המצוה. 

פקודי( פ'  ריש  אור"  )"יהל  הגר"א  -כמש"כ 
יפנה  „ שלעולם  "והתקדשתם",  מחשבתו  וזהו 

מ"נ  ממשיך  כך  וע"י  שבקדושה,  למעלה 
נשמה  מלמעלה  מ"ד  מחשבתו  לו  ומשפיעין 

סק"ה(“קדושה ג',  )סי'  ובט"ז  ובשעת  „-. 
בדברים   מחשבתו  לדבק  המובחר  מן  תשמיש 
קדושים עליונים, כמש"כ בזה בר"ח שעה"ק פ"ו 

 .“בשם הרמב"ן
)פא:([ ]קדושים  צדיקיא „-ובזוהר  אינון  צדיקין 

באור דקב"ה,  דמשתדלין  אורחוי  וידעין  ייתא, 
ואשתכחו  דמלכא,  בקדושה  גרמייהו  ומקדשי 

ובגין כך משלפי רוחא דקודשא  קדישין בכולא, 
מלעילא, ובנייהו כולהו זכאי וקשוט, ואקרון בני  

 . “דמלכא בנין קדישין
נמשכת   זו  שמעלה  בזוהר  מעלת  ומשמע  מכלל 

]זוהר    האדם אמרו  וכן  בקדושה.  חייו  ודרך 
)נד. חוה -([בראשית  את  ידע  "והאדם  עה"פ 

קשוט,  „-אשתו" באורח  אזיל  נש  דבר  בשעתא 
ואמשיך עליה רוחא קדישא עלאה ואתדביק ביה, 
אמשיך   הוא  לעלמא  מיניה,  ויפוק  דיוליד  ברא 
בקדושה  קדיש  והא  עלאה,  קדושה  עליה 
והייתם   והתקדשתם  דכתיב  כמה  דמאריה, 

וברמב"ן  “קדושים... )יא:(  שמות  זוהר  ]עי"ש 
לנפש   דברים  המשך  שהבנים  ,יד(,  )כט  )ו,ב(, 
 האב[. 

 
 ג. מעלות הקדושה מיוסדות על היחוד ביניהם

שראשית   וב"ראשונים",  בחז"ל  מפורש  הנה 
מעלת הקדושה באישות היא יחוד הדעת והאהבה 
הביאה   שכאשר  שאמרו  עד  לאשתו,  איש  בין 
"אינה מתוך אהבה" )טור סעי ג',ג( יש בבנים ט'  

יכו ואפילו  הכונה  מידות,  )שהיא  לפו"ר  ונו 
פושע  -המעולה( ונקרא  הוולד  פוגם  הוא  הרי 
 )שם ד'(.

כלה בניו  „-ובמסכת  שיהיו  בעלי  הרוצה  זכרים 
ימשמש במעשיו, ויפתה את אשתו בשעת   תורה

פ"ב“תשמיש ובגמ'  יפתה...לאהבה „-,  מאי 
ברי"ף[ )ג.(  ]ברכות  יונה  וברבינו  -ולחשקה. 

באשת„ ויחשוב  תשמיש  בשעת  עצמו  ו,  יקדש 
 .“כדי שיהיו בניו ראויין

חלילה,  אינן  שאמרו  הקדושה  שמעלות  ומכאן 
הם   אלא  מהקשר,  הדעת  הסחת  של  באופן 
צריכים לבוא על ידו ולהשלים אותו, וכל ריחוק 

 הוא שורש הפגם. 
)פ"ו( דבורה"  ב"תומר  כתב  פירשו „ -הרמ"ק 

עצמו,   לצורך  באדם  נברא  הטוב  שיצר  בזהר, 
אשתו...מצ לצורך  הרע  היצר  ויצר  יעורר  זה  ד 

לראשי",   תחת  "שמאלו  בסוד  לאהבתה,  הרע 
השמאל,  מצד  אלא  תחילה  מתקשרת  שאינה 

הטוב תחבקני"...ביצרו  ב"ימינו  כך  .  “ואחר 
יצר טוב  „-כוונתו לדברי הזהר ]בראשית )מט.([

לגבי  לאתערא  הרע  ויצר  לגרמיה  ליה 
חדווה   דאיהו  טוב,  יצר  אתער  נוקביה...כדין 

כיוון דאתער  „-וכן שם )מט:(  .“ואייתי לה לגביה
)=דברי הפיוס שהם מצד  לגבה כל אילין מילין  

בה  לאחדא  הרע  יצר  אתער  הא  הטוב(  יצר 
דגופא בתיאובתא  לה  לקשרא  כדין בגין  ...הא 

ליה   לאתערא  בתיאובתא  לגביה  אתערא  היא 
לבני  עובדא  לאחזאה  מילה  דא  ורחימו,  רעותה 

עונה, . עד כאן לגבי מצוות  “נשא כגוונא דלעילא
ב"זהר"   שם  אמרו  ורביה,  פריה  מצוות  ולגבי 

)קלז:([ לנכח „-]בראשית  לה'  יצחק  'ויעתר 
אשתו כי עקרה היא', מפני מה היא עקרה, מפני  
אין  ולכך  בעולם,  בכחו  נמצא  אינו  הרע  שיצר 
כתיב  מה  בתפילה.  זולתי  ורביה  פריה  נמצא 
כיוון  אשתו',  רבקה  ותהר  ה'  לו  "ויעתר 

נ  מצא פריה ורביה...דקב"ה  שמתעורר יצר הרע 
עניינא לההוא  הרע(  )ליצר  ליה  דצריך  -אתער 

להאי  אתערו  מתניתא  חכימי  חבריא  לזיווגא..., 
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מן  לבוא(  )לעתיד  אתנשי  הרע  דיצר  עניינא, 
, כלומר שתקון  “בר ההיא שעתא לזיווגא -עלמא

בזמן   אלא  שעה  בכל  שאינו  בכך,  הרע  יצר 
 הזיווג. 

נפשם  „ קשירת  הוא  הזיווג  העליונה,  דבקות 
שהרי כן נבראו תחילה דו פרצופין ]מס' עירובין  
)יח.([, ולא היה להם כי אם רוח אחד, וגם אחרי  
והוא   כאחד  שניהם   על  שופע  אלהים  רוח  כן 

האמיתית אהבתם  ה"חתם  ]  “דבקות  חידושי 
 [.סופר" סוף מס' גיטין

צד  הגברת  ע"י  הוא  עצמו  המעשה  תיקון  ולכן 
והרצון   הטוב, שתהיה ההתעוררות מצד האהבה 

הגוף  לתאות  היצר  מצד  ולא  האישות,  לדבקות 
לשלמות   להגיע  אפשר  אי  זה  ובתיקון  עצמו. 
לעצמו,   היצר  מצד  הבאה  מהתעוררות  ונקיות 

אמרו   שלא „וע"ז  א"א  שבחסידים  חסיד  אפילו 
מעוון אחד  צד  בו  פי' “יהיה  )יד,ה([.  ]]ויק"ר 

אע"פ שכוונתו למצוה בלבד, ואלמלא המצוה לא 
נ  א"א  היה  עצמו  המעשה  את  הרי  לזה,  כנס 

לנקות לגמרי מרצון היצר להנאת עצמו, שיעשה 
 הדבר רק מצד הרצון באהבה ודבקות.

ע"י   היא  הפחיתות  מן  המעשה  שהוצאת  כמו 
קדושת   בדרגות  העליה  כך  אהבה,  כוונת 
שהיא   והדבקות,  האהבה  על  עומדת  המחשבה 
אלו.   במצוות  בחז"ל  שנתפרש  למעשה  החיוב 

כל מצוה שקיומה כהלכתה הוא השער  וזה כמו ב
שכל  „היחיד לעלות לכוונה הפנימית, כשמש"כ  

עושיהם לכל  ובפרט    “טוב  קיא[.  ]תהלים 
תוכנו   אל  מהמעשה  שהדרך  האישות  בקדושת 

 הפנימי קרוב וברור כמו שיתבאר להלן. 
 
 

 ד. כוונת הזיווג מדברי ה"ראשית חכמה"
ב"ראשית  נתפרשה  הזיווג  בכוונת  זו  דרך 

 )שער הקדושה פ"טז( ז"ל: חכמה"
כוונת במאמר זה ]זוהר/קדושים )פא.([, נתבאר  

אמר  הזיווג יהיה.  נש  „-מה  בר  בעי  כך  בגין 
בההוא שעתא  )לשמח(למחדי   א' -“לאינתתיה 

ע"ה  הראב"ד  שכתב  הטובות  הכוונות  מן 
בעה"ט   יעקב  רבינו  שהעתיק  כמו  בשעה"ק, 
בטור או"ח, הוא שיכין לקיום מצות עונה, שהיא  

בעי בר נש  „ועונתה לא יגרע. וז"ש  -צות עשהמ
 .  “למחדי לאנתתיה

עמיה„ חדא  ברעותא  לה  שיהיה -“לזמנא  ופי' 
שום   ביניהם  יהיה  שלא  עמו,  דבוק  רצונה 
שלום  אחוה  אהבה,  אלא  ומחלוקת,  קטגוריה 
ורעות, וביותר בשבת. וכן פי' בתיקונים שצריך 
לומר לה מילין דפיוסא, וכן בפ' בראשית )מ"ט(  

מכאן אוליפנא מאן דמתחבר באנתתיה בעי  „-"לז
במילין לה  ולבסמא  לה  שצריך   למפגע  ]פי' 

לא ואי  בדברים[.  ולפתותה  תחילה  לא -לפייסה 
דיהא  בגין  אצלה(.  ישכב  שלא  )פי'  גבה  יבית 

אניסו... בדלא  כחדא  דלהון  שם  “רעותא  ופי'   .
זאת הפעם עצם מעצמי ובשר  „-מילי דרחימותא

 , עי"ש.“מבשרי לזאת יקרא אשה
מילא„ לההיא  כחד  תרוויהו  פי' -“ויכוונון 

הקדושה,   אל  דעתה  שתכוין  לה  לומר  שצריך 
למשוך נשמה קדושה עם הזיווג ולהוליד בנפשא 

העליון,  מציאות  אל  דומות  להיותם  ובגופא, 
בפנימיותם   מתדבקים  ונוקביה  שזעיר  שכשם 
אל   שידמו  צריך  למטה,  כן  כאחד,  וחיצוניותם 

 . “נפשא חד וגופא חד„ומרו שורשם, והיינו א
ונראה מתוך הלשון, שצריך לכוין, שכשם שגוף  
האדם נשלם מחסרונו, דהיינו הצלע אשר לוקח 
מפני   חסרה.  ג"כ  נשמתו  כן  בהזדווגו,  מהאדם 
שגם כן הנשמות כאשר הם נאצלות מלמעלה הם  
בת  לענין  בזוהר  כדפירש  ונקיבה,  זכר  נאצלות 

נפרדות   הם  ולמטה  לפלוני,  ]ועי'  פלוני 
הם   שבזיווג  ונמצא  )רפג.([.  זהר/ויקרא 
במציאות   וכן  בנקיבה,  זכר  הנשמות  משתלמין 

והיינו   כדפירש.  חד„גופם,  וגופא  חד  ,  “נפשא 
זו   והקדמה  בנפש.  כן  בגוף  אחדות  שיש  שכשם 
מוכרחת ואמיתית בלי שום פקפוק, ואין כאן מה  

 להוסיף.
רוחא  „ ואפיק  בחד,  שארי  קב"ה  כדין 

שכמו במציאות העליון יש לנו,    הענין-“דקודשא
על   אחדותו  שורה  ויתעלה  יתברך  הא"ס  שאין 
הכסא פגום, אלא בהיותו כולו מתאחד כאחד, אז  
התחתון,   במציאות  וכן  העליון.  מאור  מאירים 
להם  שיהיה  זוכים  האמורה,  בכוונה  בהתאחדם 

 נשמה קדושה, והיינו אומרו "רוחא דקודשא".
 

 מקור בריאתם ה. ענין הזיווג וההשתייכות ל 
מפני מה איש פניו  „-בגמ' ]נדה )לא.( וברש"י[

למעלה.  פניה  ואשה  תשמיש(  )בשעת  למטה 
שנוצר   באדמה  )מסתכל  שנברא  ממקום  זה 
בו   )מסתכלת  שנבראת,  ממקום  וזו  ממנה( 

 . “ שנוצרה ממנו(
הכוונה   על  מורה  הזיווג  שטבע  נתבאר,  זו  בגמ' 
והאם  שהאב  נראה,  הענין  וביאור  שלו.    פנימית 
הולד   בבריאת  הקב"ה  עם  שותפים  נעשים 
נעשית   אינה  חדשה  שבריאה  ומובן  ויצירתו. 
להשתתף   כדי  אבל  האדם,  פעולות  כשאר 
בבריאה צריך שהאב והאם עצמם יחזרו למקור 
האחת   מציאותם  והוא  ולשורשה,  בריאתם 

בראם„-בשורשם ונקבה  זה  “זכר  באופן   .
 מתווסף בהם ענין יצירת הולד. 

הגמ', מן  האישות,   ולמדנו  של  שהאחדות 
לזה בבריאת עולם, הוא   זה  שעניינה השתייכות 
נפש  תחילה  בו  שנבראו  למצב  השתייכות  ע"י 
לעיל,   חכמה  הראשית  )כדברי  אחד  וגוף 
והראב"ד ב"בעלי הנפש" ריש שער  הקדושה(. 
"אשר  האדם",  "יוצר  הזיווג  על  מברכים  ולכן 
אמרו   זה  ומטעם  בצלמו".  האדם  את  ברא 

עצ ראשו שיכוונו  כשנברא  אדה"ר  דוגמת  מן 
 למזרח רגליו למערב. 

אמרו זה  שכינה „-ועל  זכו  ואשה  איש 
שהרי חלק שמו „-]סוטה )יז.([, ופרש"י“ביניהם

באשה וה"א  באיש  יו"ד  ביניהן  ושם  “ושיכנו   .
כמו שנאמר-"י הבריאה,  הוא שם  בי„-ה"  ה  -כי 

עולמים צור  את -ה'  הקב"ה  ברא  אותיות  בשתי 
)יב,ט(“עולמו את  ]ב"ר  ביניהם  הקב"ה  ונתן   .]

יסוד  וזה  כאחד,  בריאתם  את  המגלם  השם 
 אחדותם. 

שביניהם השם  אוכלתן„-ובלעדי  אש  זכו  ,  “לא 
כאשר נעדר מזיווגן כל שייכות  לבורא ית', אין  



 199 

כלה בלא  „כל דרך לקשר אישות. וכענין שאמרו 
כנדה לבעלה  אסורה  והיינו “ברכה  כלה(.  )מס' 

בריא את  המגלות  הברכות  האדם בלא  ת 
-שבנישואין. וכמו שנאמר ]זוהר /ויקרא )מט:([

מאן -'גם בלא דעת נפש לא טוב'. גם בלא דעת„
נפש קב"ה.  דא  דעת?  משכין  -הוא  דאינון 

טוב לא  עלייהו -בעובדיהו.  אתמשך  מס"א  דהא 
לבא   מכווני  דלא  בגין  טוב.  איהו  דלאו  נפשא 

 .“לקב"ה
והיחס הזה שבזיווג למקור מציאותם, נעשה ע"י 

הנקראים שי הכוחות  הפועל  אל  בו  וצאים 
שם שאמר  כמו  הערה'  -"מקור",  מקורה  'את 

שאמר וכמו  )כ,יח([,  לברכת  „-]ויקרא  מנין 
ברכו   "במקהלות  בעשרה...שנאמר  חתנים 

ישראל" ממקור  ה'  מקור-אלהים  עסקי  .  “על 
וכשכוחות אלה פועלים בקדושה במצוות הבית,  

ן האדם מתעלה ומשתייך למקור בריאתו. ובאופ
 זה הוא נעשה מקור לזרע קודש.

הוא   שהקבר  בחז"ל,  "קבר"  נקרא  ה"רחם" 
שנאמר כמו  האדם,  של  הראשון  כי  „-המקור 

תשוב עפר  ואל  באת  )ג,יט([, “מעפר  ]בראשית 
ראוי  ולכן  האדם,  למקור  הרחם  נעשה  ואחריו 
לקרא לרחם קבר. וכן מפורש בגמ' לענין תחיית  

ר„-המתים אצל  )קבר(  שאול  ענין  מה  חם, וכי 
הזרע  ]מכניס  ומוציא  מכניס  רחם  מה  לך  לומר 
מכניס  שאול  אף  ולד(,  ומוציא 

ע"י “ומוציא... ולכן  ורש"י[.  )טו:(  ]ברכות 
החיבור ל"רחם", האדם מסתכל באדמה שממנה  

 נברא. 
לבדו,   באיש  היא  האשה  שהבטת  בגמ'  ומבואר 
שהוא מקורה, וע"י זה שהיא משתייכת אליו היא  

ב"ה. ואילו הבטת האיש  חוזרת לבריאתה ע"י הק
למצב של   לחזור  שניהם,  ממציאות  למעלה  היא 

בראם„ ונקבה  אם “זכר  לאיש,  חסרון  ויהיה   .
בדרך   אליה  להשתייך  בלבד,  בה  הבטתו  תהיה 
את  לשייך  עליו  אלא  אליו,  משתייכת  שהיא 
זיווגם למעלה, למקור בריאתם כאחד )ע"פ "יהל  

 אור" להגר"א ריש פ' פקודי(. 
ניתן   זה  מחשבת  ולפי  אם  סתירה,  את  ליישב 

]ברכ"י  הבנים  את כשרות  הנותן  העיקר  האשה 
)ט"ז([,  תקונ"ז  )פא:(,  זוהר/קדושים  )ר"מ,ד(, 
מן  אברהם  ]רבי  העיקר  האיש  מחשבת  או 
שבת[.  לערבי  האר"י  סידור  )כ:(,  ההר/נדרים 
כוח   ביניהם,  היחוד  מחשבת  לומר שלענין  שיש 

אליו. האשה גדול, שהיא קרובה יותר להשתייך  
ולענין המחשבה בקב"ה יוצר האדם, כוח האיש  

 גדול שהוא קרוב יותר למקור שניהם.
מענין רוממות    פרקיםראשי  ו. 

 הנמשכת מהאחדות שביניהם  המחשבה  
בצירוף  דרך  המראים  יסודות,  עוד  בזה  נוסיף 
מחשבות קדושה המגיעים ע"י האחדות שבזיווג.  

בפסוק )תס"ד(  התשב"ץ  שרמז  מה  ע"פ  -והכל 
אל  „ תמים  יהיו  ויחדיו  מלמטה  תואמים  והיו 

)לו,כט([“ראשו ]שמות  תאמי"ם„-.  -והי"ו 
וכל"ה-גמטרי"א בכוונתו, “חת"ן  ונראה   .

 " להיות  צריכים  וכלה  מלמטהשחתן  " תואמים 
)ויסתייעו לזה בדרכי הקשר בנפש ובגוף(, ובזה 

" להיות  ראשויבואו  אל  למעלת -"תמים 
 הקדושה שבדעת אלקים.

הזיו„ העליונה,  דבקות  נפשם  קשירת  הוא  וג 
שהרי כן נבראו תחילה דו פרצופין ]מס' עירובין 
)יח.([, ולא היה להם כי אם רוח אחד, וגם אחרי  
והוא   כאחד  שניהם   על  שופע  אלהים  רוח  כן 

האמיתית אהבתם  ה"חתם  ]“דבקות  חידושי 
 [. סופר" סוף מס' גיטין

כאשר   שבנפש,  האחדות  הוא  השלמות  יסוד 
זו בעולם, בזה דומה    החיבור בגוף מגלה אחדות 

נפש האדם בגופו על  החיבור למזון המקיים את 
אכילה   נקרא  הוא  ולכן  בפועל  החיבור  ידי 
ו"נתיבות   פא  עמ'  המהר"ל"  ]"דרשות 

 [. עולם"/ נתיב העבודה/פ"טז
הזיווג גמורה,  -מטרת  ונפשית  גשמית  אחדות 

לתחושת   והאשה  האיש  יגיעו  ידה  שעל  כדי 
 תורהאחדות לאלקים ול

ע"י    א. נעשה  ואשה  איש  של  אמיתי  זיווג 
אמרו וכן  לעיל,  שהובהר  כמו  מן  „-הקב"ה, 

התורה מן הנביאים ומן הכתובים שאין זיווגו של 
הקב"ה מן  אלא  והקב"ה  “אדם  )יח:([.  ]מו"ק 

זיווגים„ מזווג  וכשם    “יושב  )סח,ד([.  ]ב"ר 
קיום  גם  כך  הקב"ה,  מן  אלא  אינה  שהראשית 

ממנ  והצלחתו  שםהזיווג  שאמר  כמו  יתברך,  -ו 
 . “מזווגן בעל כרחן„

צג[ עמ'  הגולה"  ]"באר  במהר"ל  ביאר    -וכך 
ואשתו שיהיו לדבר אחד לגמרי,  „ חיבור האדם 

כמו   גשמי  דבר  הוא  כי  אל תאמר  הזה  והחיבור 
להם   יש   כי  כך,  הדבר  אין  חיים,  בעלי  שאר 
השי"ת...כי   מן  החיבור  כוח  והאשה  והאיש 

ומאחד אותם לך, ולכך    השי"ת מחבר הזיווג הזה
ביניהם ישראל  “שמו  ותפארת  פג  עמ'  )ועי"ש   .

 סוף פ"ל(.
תלויה   ב. שאינה  והאהבה  האחדות  תוכן  עיקר 

בדבר, היא השאיפה להגיע יחד לתכלית  מעולה,  
)ה,א([ ]פיה"מ/אבות  הרמב"ם   -כמש"כ 

שתהיה תאוות שניהם וכוונתם לדבר אחד והוא  „
בחבר להיעזר  אחד  כל  וירצה  להגיע  הטוב,  ו 

 . “הטוב ההוא לשניהם יחד
לקירבת    ג. מביאה  והאהבה  האחדות  עצם 

אלוקים, כדברי המהר"ל ]"גבורות ה'" פ"מג על  
)יא:( סוטה  צדקניות...„  -מס'  נשים  -[“בשכר 

שהיו  „ כמו  הזיווג,  אל  אחדות  יש  כאשר 
כאן   יש  אז  האשה  תשוקת  ע"י  ומתאחדים 
גשמי,   דבר  הוא  החילוק  כי  אלקי,  זיווג 

אלקיוהאח ענין  הוא  ]ויקרא “דות  בזוהר  וכן   .
אלא „-)פא.([ אשתכח  ולא  קב"ה  שארי  לא 

א'(“באחד... )רמח"ל  החכמה  ובמאמר  הנה  „-. 
האדון ב"ה הוא אחד ואין הארתו מתחזקת אלא 

 . “בדבר שמתאחד
האחדות  יסוד  על  עומדת  השכינה  השראת  ולכן 
שמו   שמעצם  המקדש  לבית  ובדומה  שביניהם. 

לע הבחירה"  העליה  "בית  תהיה  ואליו  בודה 
בכל שנהלרגל,   כך    והקיבוץ  כ'(,  מ"ע  )סה"מ 

רצון  את  בו  לקיים  כדי  בבית,  והאיחוד  הקיבוץ 
בתי  על  השכינה  השראת  סיבת  הוא  השי"ת, 

)ג.([ ]סוטה  שאמר  וכמו  קודם  „  -ישראל. 
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אחד   כל  על  היתה שכינה שורה  ישראל  שחטאו 
 . “בביתו„-, פרש"י“ואחד

-יקוטים פ' עקב )ח,ג([ובשם מוהרח"ו ]שער הל
כל  „ על  כי  האדם  יחיה  לבדו  הלחם  על  לא  כי 

האדם יחיה  ה'  פי  האשה.  -מוצא  באמצעות 
יאהוב אותה  והכוונה שיקיים כל המצוות, שאם 

נכלל  -כגופו ששם  כמוך",  לרעך  "ואהבת  יקיים 
כל התורה, כנזכר בגמרא ]שבת )לא.([ על אותו  
רגל  על  כולה  התורה  לכל  למדני  שאמר  אחד 

חת, אמר לו "ואהבת לרעך כמוך", אם תקיים א
 . “את זה, כאילו קיימת כל התורה כולה

כמו    ד. הקב"ה,  אל  קירבה  הוא  ההולדה  מעשה 
יש באדם הקב"ה ואביו   שלשה שותפין„-שאמר

ושם  “ואמו )לא.([,  מנה „-]נדה  'מי  דכתיב  מאי 
מלמד  ישראל'  רובע  את  מספר  יעקב  עפר 

ש רביעותיהן  וסופר  יושב  ישראל, שהקב"ה  ל 
 .“מתי תבא טיפה שהצדיק נוצר הימנה

)פ"ב( הקדש  עם  „-ובאגרת  האדם  חיבור  נמצא 
העולם  בנין  סוד  שהוא  ראוי,  כשהוא  אשתו 

והוא   במעשה  וישובו,  לקב"ה  שותף  נעשה 
להיות “בראשית צריכה  זאת  ושותפות   .

הובא   ק"כ,  )זו"ח  שאמר  כמו  האדם,  במחשבת 
לשתף   האדם  שצריך  נ"ג(,  תק"ז  עמו בגר"א 

 .“"נעשה אדםלהקב"ה ולומר לו "
עליו   ה. נקרא  ובזה  האדם  צורת  נשלמת  בזיווג 

-שמו יתברך, כמו שאמר ]זוהר בראשית )נה:([
בראם"„ ונקבה  דלא  -"זכר  אתר  בכל  ת"ח 

שוי   לא  קב"ה  כחדא,  ונקבה  זכר  אשתכחו 
וברכאן לא אשתכחו, אלא   מדוריה בההוא אתר 

'ויב דכתיב  ונוקבא,  דכר  דאשתכח  רך  באתר 
ולא  הבראם',  ביום  אדם  שמם  את  ויקרא  אותם 

אדם,  שמו  ויקרא  אותו  ויברך  דאפילו    כתיב 
. ]ועי'  “אדם לא אקרי אלא דכר ונוקבא כחדא

 זוהר ויקרא )ה:([.
)ז.([ ]ויקרא  דכר  „-ובזוהר  ליה  ברא  כך  בגין 

נש   בר  איקרי  ואימתי  שלים,  למהוי  ונוקבא 
גיה שלים כגוונא דלעילא, בשעתא דאזדווג בת זו

מניה  ויפיק  ברעותא,  בחדוותא  באחדותא 
שלים   נש  בר  הוא  וכדין  ובת,  בן  ומנוקביה 
כגוונא   לתתא  הוא  ואשלים  דלעילא,  כגוונא 
דשמא קדישא עלאה, וכדין אתקרי שמא קדישא 

 . “עליה
יחס    ו. אך  ית',  בדרכיו  הליכה  היא  הטבה  כל 

בפרט   מתאים  בזיווג  המתקיים  ומקבל  משפיע 
השי"ת השפעת  בקיומו    לדרכי  ולכן  לישראל. 

דבורה"   ב"תומר  וכמש"כ  לקונו.  האדם  מתדמה 
הנקבה, „-)פ"ט( מצד  לאדם  שכינה  עיקר  כי 

תחתונה   נקבה  הנקבות  שתי  בין  עומד  והאדם 
ועונה,   כסות  שאר  ממנו  נוטלת  שהיא  גשמית, 

בכולם לברכו  עליו  העומדת  שיתן והשכינה   ,
בריתו לאשת  ויתן  בדברי  “ויחזור  זה  וכעין   .

)פ"ב(הרמב הם  „-"ן  שאמרנו  הדברים  כל  והנה 
סוד מערכת העולם ובנינו ודוגמת זכרים ונקבות  

 . “בסוד משפיע ומקבל השפע
אהבת ז.   בדרך  נקבע  הקב"ה  עם  ישראל  קשר 

בשעה שהיו „-האישות, כמו שאמר ]יומא )נד.([
הפרוכת  את  להן  מגללין  לרגל  עולין  ישראל 

רא להם  הכרובים...ואומרים  את  להם  ו  ומראין 

ונקיבה זכר  וכך  “חיבתכם לפני המקום כחיבת   .
הושוו כל דרכי קשר האישות לקשר ישראל עם 
בכל   חוזר  והדבר  ולריחוק,  לקירוב  הקב"ה, 
השירים.   שיר  ובעיקר  והכתובים,  הנביאים 
זאת.  באחדות  מתגלה  הקדושה  ששורש  ומכאן 
את   ההבנה  אל  מקרב  שבתורה  שהמשל  וכשם 

ה קיום  כן  והקב"ה,  ישראל  במצות  קשר  משל 
לקשר   שייך  להיות  האדם  את  מרומם  עונה 

 העליון הזה. 
ניתנת  החיבור  של  שהדעת  אלא  עוד,  ולא 
לישראל מהקשר העליון בין ישראל לקב"ה, כמו 

שם[ ורש"י  )סב:(  ]כתובות  קונך  „-שאמר  דעת 
יש בך )שאמר להרחיק זמן חופתו, וחזר וקירבה  
'תביאמו   כתיב  מעיקרא  כלתו(.  חיבת  מרוב 

ו בהר נחלתך' )שיבואו לארץ ואח"כ יבנו  ותטעמ
מקדש'  לי  'ועשו  אמר  ולבסוף  מקדש(, 

)כב.(“)במדבר( סנהדרין  ]ועי'  אדם  „-.  כל 
המקדש   בית  חרב  כאילו  ראשונה  אשתו  שמתה 

 .[.“בימיו
משלמות   נמשכות  האישות  שמצוות  ומצאנו, 
מתן  לאחר  שהרי  ישראל,  של  אלקים  קירבת 

מיד   נצטוו  לאהליכם  „תורה  לשמחת  שובו 
ראשון “עונה בית  חנוכת  לאחר  וכן  )ה:([.  ]ע"ז 
ומצאו „-נאמר שהלכו  לאהליהם  וישובו 

שכינה,  מזיו  שנהנו  שמחים  בטהרה,  נשותיהם 
]שבת  “וטובי לב שכא"א נתעברה אשתו בבן זכר

אל  ישראל  יחס  של  השלם  שהמצב  הרי  )ל:([. 
כמו  האישות,  בקשר  בעצמו  נמשל  הקב"ה, 

מתן„-שאמר זו  חתונתו  שמחת    יום  יום  תורה, 
מס'   בסוף  )משנה  המקדש.  בית  בנין  זה  לבו 

 תענית(, הביא לקיום שלם של מצוות הבית. 
)תס"ד( בתשב"ץ  כתב  כללא  „-ולזה  האי  נקוט 

בידך כל המנהגים של החתן והכלה, אנו למדים 
כחתן  לישראל  עצמו  מראה  שהיה  תורה,  ממתן 

כלה בחיי    “נגד  וברבינו  באריכות(.  )עי"ש 
)כ שנה  ]דברים  מצוות  דאף  כתב,  ד,ה([, 

שנה,   בסיני  הענן  היות  דוגמת  היא  ראשונה, 
יהי לביתו שנה אחת„-ונרמז בפסוק סופי “נקי   ,

 תיבות שם הוי"ה. 
מביא    ח. למטה,  האדם  בזיווג  והשלמות  היחוד 

כענין   העולם.  הנהגת  כלל  והשלמת  ליחוד 
)אות  הרי"ם  חידושי  מן  ליקוטים  בספר  המובא 

ברא  „-קדושה( לאסיפת -לכבודושהכל  פרש"י 
שענין   נראה,  )בחופה(.  שם  הנאספים  העם 
"כלל"  הבריאה...שבדרך  לכל  לקבץ  אסיפה 

מ שמיםעולה  כבוד  המכוון  "הכל"  עיקר  וזה   .
ב'   להיות  כזה  דבר  הבריאה  ענין  שהיה  במה 

ודין,   חסד  ושמאל  ימין  ושיתייחדו צדדים, 
גמור  זה    ביחוד  והנה  תפארת.  נולד  ומשניהם 
ד ניתן לישראל...וזה שניתן ברכה זו  הכלל והיחו

החיבור   שכל  להראות  וכלה,  חתן  לשמח  )כדי( 
לכבוד   רק  הוא  לאשתו,  איש  בין  והיחוד 

 .“השי"ת
מהי   ט. למד  האדם  אישות  שבקשר  מהאהבה 

)ספ"ד   חכמה"  ב"ראשית  שכתב  כמו  ה',  אהבת 
מי שלא חשק לאשה הוא דומה  „-משער האהבה(

ממנו   ופחות  המורגשלחמור  מן  צריך   כי 
האלוקית  העבודה  שכתב  “שישכיל  וכמו   .
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)י,ג([ תשובה  ]הל'  היא „-הרמב"ם  וכיצד 
האהבה הראויה...שתהא נפשו קשורה באהבת ה'  
חולי   חולה  כאילו  תמיד  בה  שונה  ונמצא 

לענין  האהבה... הוא  משל  השירים  שיר  וכל 
 .“...זה
קשר        האדם        לתורה         הוא   י.

הנישוא קשר  משלי  דוגמת  בספר  באו  ולזה  ין. 
משלים המזרזים על לימוד התורה, במשל אהבת  

אסו"ב( הל'  )סוף  הרמב"ם  כמש"כ  -האישות, 
אומר:  ובחכמה  „ ושמח  הוא  ברוך  מקורך  )יהי 

נעוריך( דדיה   מאשת  חן  ויעלת  אהבת  אילת 
תמיד תשגה  באהבתה  עת  בכל  ]משלי  “ירווך 

 יט([.-)ה,יח
תרגום י"ד(  )סוף  זהר  היא התו„-ובתקוני  רה 

היא   חים  'עץ  שכתוב  כמו  חיים,  והיא  רפואה 
בדמותה כמו שכתוב   ואשתו היא  למחזיקים בה' 
היא  התורה  אהבת'.  אשר  אשה  עם  חיים  'ראה 
טוב כמו שכתוב 'כי לקח טוב נתתי לכם', ואשתו 
היא בדמותה כמו שכתוב 'מצא אשה מצא טוב'.  

 .“סוף סוף   עשר דברים נאמרו בזו ועשר בזו
 

 קשוי
הן:  שמ .1 ואלו  הזרע  את  ממעטין  דברים  ונה 

ע"ג  ושינה  בכייה  והנתק,  והרעב,  המלח, 
 [. גיטין )ע.(קרקע ]

משביעו  .2 שבע  מרעיבו  באדם  יש  קטן  אבר 
 ([. סוכה )נב:(, ירו' כתובות )ה,חרעב ]

 [. יבמות )נג:(אין קישוי אלא לדעת ] .3
ט .4 והיא  -הלכה  הולד  נמנע  ממנה  אומר  הוא 

שאינ  מפני  נמנע  ממנו  כחץ אומרת  יורה  ו 
נאמנת ויש לו להחרים סתם על מי שטוענת 
יתן   כך  ואחר  בודאי  בו  יודעת  שאינה  דבר 
אם   ממני  אם  יודעת  איני  אמרה  ואם  כתובה 
שאמרנו  כמו  כתובה  עיקר  לה  אין  ממנו 
העמד ממון בחזקת בעליו עד שתטעון בודאי  
שאינו יורה כחץ ולמה נאמנת היא בטענה זו  

יורה  אם  מרגשת  שהיא  לא   מפני  אם  כחץ 
 יורה כחץ והוא אינו מרגיש:   

י לגרשה  -הלכה  בעלה  לתבוע  שבאה  האשה 
אחר עשר שנים מפני שלא ילדה והיא אומרת  
שאינה   אע"פ  לה  שומעין  כחץ  יורה  שאינו 
לבנים   היא  צריכה  ורביה  פריה  על  מצווה 
עיקר  ויתן  להוציא  אותו  וכופין  לזקנותה 
כתובה בלבד שלא כתב לה התוספת על מנת  

 שתצא לרצונה ותטול: 
ושני   ראשון  בבעל  ז"ל  הראב"ד  כתב 

 אע"פ שלא אמרה כן עכ"ל:  
הלך בסחורה בתוך עשר שנים או -הלכה יא

או   חולה  היא  שהיתה  או  חולה  הבעל  שהיה 
להן   עולה  אין  האסורין  בבית  חבושין  שהיו 

 אותו זמן מן המנין:
יב אם  -הלכה  שהפילה  מיום  מונה  הפילה 

שלשה פעמים הוחזקה    הפילה וחזרה והפילה
ויוציא   ממנה  להבנות  זכה  לא  ושמא  לנפלים 

 ויתן כתובה:
טו בעלי  -הלכה  ואמרה  לב"ד  שבאה  האשה 

שמוש  הארץ  כל  כדרך  לשמש  יכול  אינו 
הדיינין  יעשו  כחץ  יורה  שאינו  או  שמוליד 

עם   שתנהגי  ליך  ראוי  לה  ואומרים  פשרה 
תולידי   ולא  שנים  עשר  שתשהי  עד  בעליך 

תתבעי   ואין ואח"כ  זה  בדבר  עמה  ומגלגלין 
כופין אותה לישב ולא דנין אותה דין מורדת  
פשרה  שיעשו  עד  זה  בדבר  מאריכין  אלא 

הלכות /החזקה"/נשים רמב"ם/"יד  ]
 . יא טו[-אישות/פרק טו/הלכות ט

 
 

 הזרעה: 
מפני מה איש מפקיד זרע באשה ואין האשה   .1

 [. ב"ר )יז,יג(מפקדת זרע באיש ]
מע"ת    טין את הזרע...]ג'     דברים      ממע .2

 [. דף מז ח 
 [. יבמות )לה.(שמא לא נתהפכה יפה יפה ] .3
הן:   .4 ואלו  הזרע  את  ממעטין  דברים  שמונה 

ע"ג  ושינה  בכייה  והנתק,  והרעב,  המלח, 
 [.                                  גיטין )ע.(קרקע ]

נדה האיש מזריע לובן והאשה מזרעת אודם ] .5
 ([.)לא.

באדם  .6 יש  קטן  משביעו   אבר  שבע  מרעיבו 
 [. סוכה )נב:(, ירו' כתובות )ה,ח(רעב ]

רש"י בראשית  אדה"ר ביום שנברא הוליד ] .7
 [. )ה,א(

ברכות )ס.(,  אשה מזרעת תחלה יולדת זכר ] .8
 [.נדה )לא.(

כיוון שמתעברות  .9 אביך,  בית  הנשים של  כל 
דחקתי   ואני  המלך,  פני  רואות  אינן  שוב 
ומלובן   מזורז  בן  לי  שיהא  ונכנסתי  

 [. ]סנהדרין )ע:(
בריאה   .10 להיות  )דרכה  היא  בריאה  איתתא 

 [. סנהדרין )סט:(וממהרת להזריע( ]
11. [ נשיב  מנשבת„-רש"ישדיא  . “השידה 

שידא קאמר  „-תד"ה  מזרחית,  ארוח 
לפי  אלא  שידא  ולא ששמה   סוגיא  כדמוכח 
שהיתה קשה קראה כך )=היינו שידה( ורוח  

[ אמר  “דרומית שמה שדיא כדאמר בערוך...
הכי אמר רב אשה מפלת בו...רבי יוחנן רבא  

זרע שבמעי אשה מסרחת  אמר אפלו שכבת 
 [.]גיטין )לא:(בו 

 
 אשה עקרה ואיש עקר 

מתני' נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא   .1
ילדה אינו רשאי לבטל גירשה מותרת לינשא 
לאחר ורשאי השני לשהות עמה י' שנים ואם  
נשא  ת"ר  גמ'  שהפילה:  משעה  מונה  הפילה 

שה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה יוציא  א
ממנה  להבנות  זכה  לא  שמא  כתובה  ויתן 
אע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר מקץ עשר 
שנים לשבת אברם בארץ כנען ללמדך שאין 
חלה  לפיכך  המנין  מן  לו  עולה  חו"ל  ישיבת 
חבושים   שניהם  או  היא  שחלתה  או  הוא 
א"ל   המנין  מן  לו  עולין  אין  האסורים  בבית 

ויהי   רבא דכתיב  מיצחק  ולילף  נחמן  לרב 
יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה וגו' 
אותם  בלדת  שנה  ששים  בן  ויצחק  וכתיב 
א"ל יצחק עקור היה א"ה אברהם נמי עקור  
אבא   בר  חייא  לכדר'  ליה  מיבעי  ההוא  היה 
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נמנו   למה  יוחנן  א"ר  אבא  בר  חייא  דא"ר 
שנותיו   בהן  לייחס  כדי  ישמעאל  שנותיו של 

עקור של   אבינו  יצחק  יצחק  רבי  אמר  יעקב 
היה שנאמר ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו על  
ששניהם   מלמד  לנוכח  אלא  נאמר  לא  אשתו 
עקורים היו א"ה ויעתר לו ויעתר להם מיבעי  
צדיק   בן  צדיק  תפלת  דומה  שאינו  לפי  ליה 
מה  מפני  יצחק  א"ר  רשע  בן  צדיק  לתפלת 
מתאוה  שהקב"ה  מפני  עקורים  אבותינו  היו 
לתפלתן של צדיקים א"ר יצחק למה נמשלה 
תפלתן של צדיקים כעתר מה עתר זה מהפך  
של   תפלתן  כך  למקום  ממקום  התבואה 
ממדת   הקב"ה  של  מדותיו  מהפכת  צדיקים 
רגזנות למדת רחמנות אמר רבי אמי אברהם  
צור   אל  הביטו  שנאמר  היו  טומטמין  ושרה 
וכתיב   נוקרתם  בור  מקבת  ואל  חוצבתם 

אברה אל  שרה  הביטו  ואל  אביכם  ם 
תחוללכם אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה  
ותהי שרי   אילונית היתה שנאמר  שרה אמנו 
עקרה אין לה ולד אפי' בית ולד אין לה אמר 
שילת  בר  שמואל  דרב  בריה  יהודה  רב 
משמיה דרב לא שנו אלא בדורות הראשונים 
האחרונים   בדורות  אבל  מרובות  ששנותיהן 

שנ  שתי  מועטות  כנגד ששנותיהן  ומחצה  ים 
שלש  נחמן  רב  אמר  רבה  עיבורים  שלשה 
בר"ה   מר  דאמר  פקידות  שלש  כנגד  שנים 
ליתנהו  רבה  אמר  וחנה  רחל  שרה  נפקדו 
והא  רבי  תקין  מאן  מתני'  מכדי  כללי  להני 
שנותינו   ימי  דכתיב  שני  אימעוט  דוד  בימי 
בהם שבעים שנה והאי שמא לא זכה להבנות  

הי כיון דלא  הימנה ודלמא איהי דלא זכיא אי
והא   איני  מיענשה  לא  ורביה  אפריה  מפקדא 
נסיב   זבדא  בר  אבא  לר'  רבנן  ליה  אמרו 
איתתא ואוליד בני ואמר להו אי זכאי הוו לי  
מקמייתא התם דחוי קא מדחי להו לרבנן דר'  
אבא בר זבדא איעקר מפרקיה דרב הונא רב 
חלבו  רבי  הונא  דרב  מפרקיה  איעקר  גידל 

הו דרב  מפרקיה  איעקר  איעקר  רב ששת  נא 
יעקב  בר  אחא  רב  הונא  דרב  מפרקיה 
רב   דבי  בארזא  תליוה  סוסכינתא  אחדתיה 
בר   אחא  רב  אמר  ירקא  כהוצא  מיניה  ונפק 
איעקור  וכולהו  הוינא  סבי  שיתין  יעקב 
דקיימי  מאנא  לבר  הונא  דרב  מפרקיה 

[ בעליה:  תחיה  החכמה  יבמות בנפשאי 
 ([.  )סד:-)סד.(

ר .2 אשת  חסדא  רב  בת  נשא  חמא  רבא  בר  מי 
שנים  עשר  בעלה  אחר  ששהתה  אחרי 

 ([. יבמות )לד:]
תילד   .3 שלא  עיקרין  לשתות  רשאה  אשה 

 [.תוס' יבמות ח']
יולדת חרפה מצויה בתוך   .4 כיוון שאין האשה 

 [. ת' ויצא יט'ביתה ]
שפקדה   .5 וכיוון  היתה  הבית  שנואת  לאה 

 ([. ב"ר )עא,אהקב"ה נזקפה ]
עשר   .6 ששהתה  בצידון  אחת  באשה  מעשה 

ו רשב"י...א"ל  שנים  גבי  אתון  ילדה,  לא 
חייכון כשם שנזדווגתם זל"ז במאכל ומשתה  
מאכל   מתוך  אלא  מתפרשים  אתם  אין  כך 

טוב  חפץ  כל  ראי  בתי  לה:  אמר  ומשתה... 
שיש לי בבית, טלי...אין חפץ טוב לי בעולם  
והתפלל  עמד  לרשב"י  הלכו  ממך.  יותר 

 ([.שהש"ר )א,לאעליהם ונפקדו ]
ו .7 לראשון  ניסת  לשני  ת"ר  בנים  לה  היו  לא 

אלא   תנשא  לא  לשלישי  בנים  לה  היו  ולא 
למי שיש לו בנים נישאת למי שאין לו בנים 
נישאת  להו  איבעיא  כתובה  בלא  תצא 
דליתבעוה   מהו  בנים  לה  היו  ולא  לשלישי 
מילתא   איגלאי  לה  אמרי  מצו  מי  קמאי  הנך 
או דלמא מצית אמרה להו   דגרמת  דאת הוא 

מסתברא   דכחשי  הוא  אמרה  השתא  מצית 
נישאת  להו  איבעיא  דכחשי  הוא  השתא  להו 
דתיתבעיה   מהו  בנים  לה  והיו  לרביעי 
יפה   שתיקותיך  לה  אמרינן  לשלישי 
דהכי  אדעתא  אנא  לה  אמר  דמצי  מדיבוריך 
איהי   אי  פפא  רב  לה  מתקיף  גרשתיך  לא 
ובניה   בטל  גט  נמצא  שתקינן  מי  אנן  שתקא 
דברייתא   הוא  השתא  אמרינן  אלא  ממזרין 

 ([.  ת )סה.יבמו]
אמר לפניו רבש"ע הסתכלתי במזל שלי ואין  .8

צא   לו  אמר  מיד  ישמעאל,  אלא  אחר  בן  לי 
 [. נדרים )לב.(מאצטגנינות שלך ]

תהא  „ .9 שלא  אשתך  בכבוד  זהיר  הוה 
 [.מס' "דרך ארץ זוטא" ט'] “עקרה

לא ישא אדם עקרה וזקנה ואילונית -הלכה ז .10
וקטנה שאינה ראויה לילד אלא אם כן קיים 

ריה ורביה או שהיתה לו אשה אחרת  מצות פ
לפרות ולרבות ממנה נשא אשה ושהתה עמו 
ויתן  יוציא  זה  הרי  ילדה  ולא  שנים  עשר 
לא  ואם  לילד  הראויה  אשה  ישא  או  כתובה 
בשוט   אותו  ומכין  אותו  כופין  להוציא  רצה 
והריני  בועלה  איני  אמר  ואם  שיוציא  עד 
שוכן עמה בפני עדים כדי שלא אתיחד עמה 

מרה היא בין שאמר הוא אין שומעין בין שא
 אלא יוציא או ישא אשה הראויה לילד: 

ח והרי -הלכה  ילדה  ולא  שנים  עשר  שהתה 
הוא יורה כחץ שכבת זרע חזקת החולי ממנה 
ותצא שלא בכתובה ויש לה תוספת לא תהיה  
זו פחותה מאיילונית שלא הכיר בה שיש לה  
כחץ  יורה  אינו  ואם  שיתבאר  כמו  תוספת 

ה יתן חזקת  וכשיוצא  בלבד  ממנו  חולי 
 הכתובה כולה עיקר ותוספת: 

שאין  בדבריו  חלק  לי  אין  הראב"ד  כתב 
בבעל   אבל  שלישי  בבעל  אלא  כן  אומרין 
ראשון ושני יש לה כתובה שמא לא זכתה  
עיקר   לה  שיש  אני  ואומר  מהם  ליבנות 
כתובה אבל לא תוספת שיאמר על דעת כן  

 לא הוספתי לה עכ"ל: 
ט או-הלכה  והיא הוא  הולד  נמנע  ממנה  מר 

כחץ  יורה  שאינו  מפני  נמנע  ממנו  אומרת 
מי שטוענת  לו להחרים סתם על  ויש  נאמנת 
יתן   כך  ואחר  בודאי  בו  יודעת  שאינה  דבר 
אם   ממני  אם  יודעת  איני  אמרה  ואם  כתובה 
ממנו אין לה עיקר כתובה כמו שאמרנו העמד 
ממון בחזקת בעליו עד שתטעון בודאי שאינו 

כחץ מפני    יורה  זו  בטענה  היא  נאמנת  ולמה 
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יורה  לא  אם  כחץ  יורה  אם  מרגשת  שהיא 
 כחץ והוא אינו מרגיש:  

י לגרשה  -הלכה  בעלה  לתבוע  שבאה  האשה 
אחר עשר שנים מפני שלא ילדה והיא אומרת  
שאינה   אע"פ  לה  שומעין  כחץ  יורה  שאינו 
לבנים   היא  צריכה  ורביה  פריה  על  מצווה 

להוציא אותו  וכופין  עיקר   לזקנותה  ויתן 
כתובה בלבד שלא כתב לה התוספת על מנת  
שתצא לרצונה ותטול: )השגת הראב"ד( הוא 

 אומר ממנה וכו'  
ושני   ראשון  בבעל  ז"ל  הראב"ד  כתב 

 אע"פ שלא אמרה כן עכ"ל:  
הלך בסחורה בתוך עשר שנים או  -הלכה יא  

או   חולה  היא  שהיתה  או  חולה  הבעל  שהיה 
אין האסורין  בבית  חבושין  להן    שהיו  עולה 

 אותו זמן מן המנין: 
ליתן   וכו'  בסחורה  הלך  הראב"ד(  )השגת 

 כתובה: 
יד עשר  -הלכה  עמו  ושהתה  לראשון  נשאת 

להנשא   מותרת  והוציאה  ילדה  ולא  שנים 
ילדה   ולא  לשני שהתה עם השני עשר שנים 
נשאת לשלישי תצא  ואם  לא תנשא לשלישי 
בלא כתובה אלא אם כן יש לו אשה אחרת או 

ורביה:  שקיים   פריה  הראב"ד  מצות  כתב 
אין לי חלק בדבריו שאין אומרין כן אלא  
יש   ושני  ראשון  בבעל  אבל  שלישי  בבעל 
מהם  ליבנות  זכתה  לא  שמא  כתובה  לה 
לא   ואומר אני שיש לה עיקר כתובה אבל 
תוספת שיאמר על דעת כן לא הוספתי לה  

  /החזקה"/נשים רמב"ם/"יד  ]עכ"ל:  
טו/הלכות   אישות/פרק  יד[-זהלכות  .  יא 

החזקה"/נשים/רמב"ם ] הלכות  / "יד 
 . אישות/ פרק טו/הלכה יד[

  
 פרישה: 

אומר:   .1 גמליאל  בן  שמעון  רבן  מיתיבי, 
פרשיות  מסדרין  היו  בית רבן  התינוקות של 

ראשי   -אי בעית אימא    -וקורין לאור הנר!  
ואי בעית אימא   שאני תינוקות,   -פרשיותיו, 

לאצ אתי  לא  עליהן  רבן  ואימת  לויי.  הואיל 
כיוצא בו לא יאכל הזב. תניא, רבי שמעון בן 
פרצה  היכן  עד  וראה  בוא  אומר:  אלעזר 
טהרה בישראל, שלא שנינו: לא יאכל הטהור  
הזבה   עם  הזב  יאכל  לא  אלא:  הטמאה  עם 
זב  יאכל  לא  בו,  כיוצא  עבירה.  הרגל  מפני 
ירגילנו אצלו.   זב עם הארץ שמא  פרוש עם 

הוי?   מאי  אצלו  מרגילו  אימא:  א  -וכי  לא 
פרוש   זב  אטו  טמאין.  דברים  יאכילנו  שמא 

אמר אביי: גזירה    -לאו דברים טמאין אכיל?  
ורבא  מתוקנין.  שאינן  דברים  יאכילנו  שמא 
אמר: רוב עמי הארץ מעשרין הן, אלא: שמא 
יהא רגיל אצלו, ויאכילנו דברים טמאין בימי  
עם  שתישן  מהו  נדה,  להו:  איבעיא  טהרתו. 

ו בבגדה  היא  בבגדו?  בעלה  רב   -הוא  אמר 
על  הגבינה  עם  עולה  העוף  שמע:  תא  יוסף, 
בית   שמאי.  בית  דברי  נאכל,  ואינו  השלחן 

שאני התם    -הלל אומר: לא עולה ולא נאכל.  
דהיכא   מסתברא,  נמי  הכי  דיעות.  דליכא 

דאיכא דיעות שאני, דקתני סיפא, רבן שמעון 
על   אוכלין  אכסניים  שני  אומר:  גמליאל  בן 

 -זה אוכל בשר וזה אוכל גבינה  שלחן אחד,  
חוששין.   רב   -ואין  אמר  עלה,  אתמר  ולאו 

חנין בר אמי אמר שמואל: לא שנו אלא שאין  
זה   את  זה  מכירין  אבל  זה,  את  זה    -מכירין 

  -מכירין זה את זה נינהו    -אסורים. והני נמי  
דיעות איכא, שינוי ליכא.    -הכי השתא! התם  

שינוי  -הכא   ואיכא  דיעות,  איכא  איכא   .
גמליאל  בן  שמעון  רבן  שמע,  תא  דאמרי: 
אחד,  שלחן  על  אוכלין  אכסניים  שני  אומר: 
רב   אמר  עלה,  ואתמר  גבינה.  וזה  בשר  זה 
חנין בר אמי אמר שמואל: לא שנו אלא שאין  

זה   את  זה  מכירין  אבל  זה,  את  זה    -מכירין 
נמי   והני  נינהו.    -אסור.  זה  זה את    -מכירין 

איכא   -נוי ליכא, הכא  דיעות איכא, שי -התם 
דיעות ואיכא שינוי. תא שמע: לא יאכל הזב  

עבירה.   הרגל  משום  הזבה  נמי:    -עם  הכי 
יחזקאל /תא שמע:  -איכא, שינוי ליכא.-דיעות

אל    /יח נשא  לא  ועיניו  אכל  לא  ההרים  ואל 
טמא  לא  רעהו  ואת אשת  ישראל  בית  גלולי 
נדה  אשה  מקיש  יקרב,  לא  נדה  אשה  ואל 

רעהו.    רעהו  לאשת  אשת  בבגדו  -מה  הוא 
נדה   אשתו  אף  אסור,  בבגדה  הוא   -והיא 

בבגדו והיא בבגדה אסור. שמע מינה. ופליגא  
פדת דרבי פדת,   רבי   :  לא  אסרה   דאמר 

בלבד,  תורה  עריות  גלוי  של  קורבה  אלא 
יח/שנאמר   שאר    /ויקרא  כל  אל  איש  איש 

הוי  כי  בשרו לא תקרבו לגלות ערוה. עולא 
הוה   רב  מבי  אבי  אתי  לאחוותיה  להו  מנשק 

חדייהו, ואמרי לה אבי ידייהו. ופליגא דידיה  
קורבה   שום  אפילו  עולא:  דאמר  אדידיה, 
אסור, משום לך לך אמרי נזירא סחור סחור,  
מעשה  אליהו:  דבי  תני  תקרב.  לא  לכרמא 
הרבה,   וקרא  הרבה  ששנה  אחד  בתלמיד 
בחצי   ומת  הרבה,  חכמים  תלמידי  ושימש 

אשתו   והיתה  ומחזרתם  ימיו.  תפיליו  נוטלת 
להם:  ואמרה  מדרשות,  ובבתי  כנסיות  בבתי 

ואורך   /דברים ל/כתיב בתורה   כי הוא חייך 
הרבה,  וקרא  הרבה  ששנה  בעלי  ימיך, 

מפני מה מת    -ושימש תלמידי חכמים הרבה  
בחצי ימיו? ולא היה אדם מחזירה דבר. פעם 
אחת נתארחתי אצלה והיתה מסיחה כל אותו  

ואמרתי   מה מאורע.  נדותך  בימי  בתי,  לה: 
אפילו  ושלום,  חס  לי:  אמרה  אצלך?  הוא 

בימי לבוניך מה   -באצבע קטנה לא נגע בי.  
עמי    -אצלך?   וישן  עמי,  ושתה  עמי,  אכל 

בקירוב בשר, ולא עלתה דעתו על דבר אחר.  
ואמרתי לה: ברוך המקום שהרגו, שלא נשא  

תורה   אמרה  שהרי  לתורה,  יא /פנים  ויקרא 
שה בנדת טומאתה לא תקרב. כי ואל א  /יח//

הואי.   חדא  מטה  אמר:  דימי  רב  אתא 
יוסף:  בר  יצחק  רב  אמר  אמרי,  במערבא 

 .  יג:([-]שבת )יג.סינר מפסיק בינו לבינה 
מנשותיהן  .2 שיפרשו  ישראל  לבני  אזהרה 

 [.נדה )סג:(סמוך לוסתן ]
3. [ לבעליהן  טהרה  בחזקת  הנשים  נדה כל 

 [. )יא:(
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לוסתה .4 בסמוך  מאשתו  הפורש  לו    כל  הוין 
שבועות  בנים זכרים...בנים ראויין להוראה ]

 [. )יח:(-)יח.(
כל שאינו פורש מאשתו סמוך לוסתה, אפילו  .5

בנים כבני      אהרן, מתים       לו  הויין       
 [. ]שבועות )יח:(

שבנדה  .6 תעשה  לא  מצות  היא  זו  הכי  ותני 
הטהורה  עם  משמש  היה  עליה  שחייבין 

ח מיד  ופירש  נטמאתי  לו  היא ואמרה  זו  ייב 
מיד   פירש  מר  אמר  כו'  שבנדה  עשה  מצות 
חייב היכי עביד אמר רב הונא משמיה דרבא  
נועץ עשר צפרניו בקרקע עד שימות וטוביה  
בעריות  מת  המשמש  אומרת  זאת  רבא  אמר 
פטור דאי סלקא דעתך חייב הכא מאי טעמא  
כי   הוא  אנוס  אי  הוא  דאנוס  משום  פטור 

הוא   אנוס  ניפטר  נמי  מיד  ליה פירש  אמר 
בעריות   מת  המשמש  לך  אימא  לעולם  אביי 
דאנוס   משום  פטור  טעמא  מאי  והכא  חייב 
חייב   אמאי  מיד  פריש  כי  דאמרת  והא  הוא 
ופירש   מועטת  בהנאה  לפרוש  לו  שהיה 
חנן לאביי   ליה רבה בר  מרובה אמר  בהנאה 
אנן   בנדה  וקצרה  ארוכה  מצינו  כן  אם 
ארוכה  דמי  דלא  משום  אלא  תנן  במקדש 

קצ קצרה  דהכא  דהתם  וארוכה  דהתם  רה 
דהכא מתקיף לה רב הונא בריה דרב נתן ומי 
סמוך   בשלא  אלמא  הוא  אנוס  אביי  אמר 
לוסתה קאמרינן והא אביי דאמר חייב שתים  
איתמר  כי  עסקינן  לוסתה  בסמוך  אלמא 
יונתן   רבי  מיניה  בעא  איתמר  בעלמא  דאביי 
בן   יוסי  בן  שמעון  מרבי  לקוניא  בן  יוסי  בן 

אזה התורה  לקוניא  מן  מנין  נדה  לבועל  רה 
ואל   נדה  לבועל  אזהרה  ביה  פתק  קלא  שקל 
אזהרה   אלא  תקרב  לא  טומאתה  בנדת  אשה 
למשמש עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי דלא  
ניפריש מיד מנלן אמר חזקיה אמר קרא ותהי 
עליו   תהא  נדתה  בשעת  אפי'  עליו  נדתה 
פפא   רב  אמר  מנלן  תעשה  לא  עשה  אשכחן 

תקרב   לא  קרא  לא אמר  נמי  תקרב  לא 
אל  אליך  האומרים קרב  דכתיב  הוא  תפרוש 
בני   את  והזרתם  ת"ר  קדשתיך  כי  בי  תגש 
מיכן  יאשיה  רבי  אמר  מטומאתם  ישראל 
מנשותיהן  שיפרשו  ישראל  לבני  אזהרה 
סמוך לוסתן וכמה אמר רבה עונה א"ר יוחנן 
יוחאי כל שאינו פורש  בן  משום רבי שמעון 

הויי אפילו  לוסתה  סמוך  בנים  מאשתו  לו  ן 
בני  את  והזרתם  דכתיב  מתים  אהרן  כבני 
ליה  וסמיך  בנדתה  והדוה  מטומאתם  ישראל 
רבי   אמר  אבא  בר  חייא  ר'  אמר  מות  אחרי 
הויין   לוסתה  סמוך  מאשתו  הפורש  כל  יוחנן 
הטמא   בין  להבדיל  דכתיב  זכרים  בנים  לו 
ובין הטהור וסמיך ליה אשה כי תזריע וילדה  

 [.שבועות )יח.(זכר  ]
' דרך בנות ישראל משמשות בשני עדים מתני .7

שלישי   מתקנות  והצנועות  לה  ואחד  לו  אחד 
לתקן את הבית נמצא על שלו טמאין וחייבין 
וחייבין   טמאין  אותיום  שלה  על  נמצא  קרבן 
טמאין   זמן  לאחר  שלה  על  נמצא  בקרבן 
מספק ופטורים מן הקרבן איזהו אחר זמן כדי 

ואח"כ מטמאה  פניה  ותדיח  מן המטה    שתרד 
ר"ע   בועלה  את  מטמאה  ואינה  לעת  מעת 
חכמים   מודים  בועלה  את  מטמאה  אף  אומר 
את   שמטמאה  כתם  ברואה  עקיבא  לרבי 

   [. נדה )יד.(בועלה ]
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שמענו בטעם   ומאדמו"ר מאמשינוב שליט"א
תיקון  -הדבר ראשית  היא  למצוה  הכוונה  שהנה 

הבריאה    הענין. אך אין די בזה בלבד, היות וטבע
מצוה בלבד, ולכן  שאין הזיווג נעשה ע"י כוונת 
בו   המעשה עצמו נעשה משני פנים, ומשתתפים 
טוב  וצד  הגוף,  ותאות  היצר  רצון  צד רע שהוא 
שיסד   האישות,  ודבקות  לאהבה  הרצון  שהוא 

באומרו   האדם  בטבע  היות  „הקב"ה  טוב  לא 
לבדו... העשירי “האדם  שהוא  )שי"א   .

 מהמאמרות(. 
 

 בס"ד
 " השמחה במעונוש"

 
האם יש מקור מפורש  בתנ"ך  

שאלוקים מזהיר ע"י הנביאים, שאסור  
לשבת  מעורב נשים וגברים יחד, בלא 
סיוג של גיל או סוג של ארוע וכל שכן  
בארועים  של שמחות בהם יש אכילה  

  ?  ושתיית יין ו/או שתייה אחרת
אכן לכך,     אם  מפורש  מקור  גם  יש  יש  האם 

, שגם בלא אכילה ושתייה, מקור מפורש בתנ"ך
או  ישיבה  לאסור  נביאיו  ביד  שולח  אלוקים 

 ? עמידה מעורבת של גברים ונשים
אכן לכך,    אם  מפורש  מקור  גם יש  יש    האם 

שאפילו   לבוא,  שלעתיד  בתנ"ך,  מפורש  מקור 
כך   כל  פנויה  הדעת  שאין  והספד  אבל  בשעת 

 ? להרהר גברים על נשים ולהפך , גם כן אסור
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מ יש   אכן  לכך  אם  מפורש   גם  קור  יש  האם 
מפורש בתנ"ך,  שלעתיד לבוא כשכבר לא  מקור

יהיה יצר הרע  שולט, גם אז אסור יהיה לשבת  
משפחה  ואפילו  הספד  בשעת  ואפילו  במעורב 

 מורחבת, בינה לבין עצמה? 
אפילו  תשובה:   לכך,  מפורש  מקור  יש  כן, 

הרע  יצר  ישלוט  לא  כשכבר  העתידית  בתקופה 
של   בזמן  ספר  ואפילו  בנביאים:  והספד,  אבל 
יב(   )יב,  משפחות ,,  –זכריה  הארץ  וספדה 

ונשיהם   לבד  דוד  בית  משפחת  לבד.  משפחות 
 . “לבד. משפחת בית נתן לבד ונשיהם לבד

האם  גם  שבט  לוי,  המקודש  ביותר    שאלה:
לכך  לחשוש  חייב  הוא  גם  האם  ישראל,  בעם 
יצר   שאין  ובזמן  בהספד  ואפילו  לבוא  לעתיד 

 ולט?הרע ש
היא: )יג(    התשובה  הבא  בפסוק  שם     –כן, 

 .“משפחת בית לוי לבד ונשיהם לבד...,,
א"כ, לשם מה כל המקורות המפורשים    שאלה:

בתנ"ך, הרי ניתן להסיק בקל וחומר ובכל שכן: 
ואפילו   שולט  אינו  הרע  יצר  שכבר  בזמן  אם 
המקודש   השבט  ואפילו  הספד  בזמן 

והגברי  לחוד  יושבות  במשפחה ביותר,נשותיו  ם 
וכ"ש   הספד  בזמן  שלא  שכן  כל  לחוד,  יושבים 
קל  ובן  וכ"ש  שולט  הרע  כשיצר  וחומר  וקל 
וחומר בזמן שיש גם שמחה ואכילה ושתייה ועוד 
אם יש משקאות עם אלכהול, וכ"ש ובן בנו של 

הפרוץ    דעת,  הקל  המתירני,  בדורנו  וחומר  קל 
 ? והלבוש הפרוץ

מפורשתשובה: נוספים  מקורות  אין  ים  אכן 
בונים   זה  וחומר  וקל  זה,  מקור  מלבד  בתנ"ך, 

 חז"ל: 
סוכה פרק ה' הלכה  / מסכת  ירושלמי  תלמוד 

משפחות,,  –ב'   משפחות  הארץ  . “..."ספדה 
משיח של  מאן  …הספדו  הרע.  יצר  של  הספדו 

מה אם בשעה שהן  …דאמר זה הספדו של משיח
אבילין אתה אומר האנשים בפני עצמם והנשים  

 שמחים לא כל שכן.  בפני עצמן, בשעה שהן
אם   מה  הרע.  יצר  של  הספדו  זה  דאמר  מאן 
בשעה שאין יצר הרע קיים אתה אומר האנשים  
שיצר  בשעה  עצמן,  בפני  והנשים  עצמן  בפני 

 .  “הרע קיים לא כל שכן 
מקרא ,,  –תלמוד בבלי/מסכת סוכה סוף דף נא  

אנשים ,,  –]רש"י    אשכחו להבדיל  שצריך 
שלא בישראל,  גדר  ולעשות  לידי   מנשים  יבואו 

בית    –.  “קלקול בשמחת  השני  המקדש  בבית 
משפחות  [  השואבה. משפחות  הארץ  "וספדה 

. אמרו  "לבד, משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד 
לבוא   לעתיד  ומה  וחומר  קל  דברים  והלא 

[ בהספד  השעה ,,  –  רש"ישעוסקין  באותה 
והמצטער אינו מקל ראשו מהר. ועוד שאין יצר 

" קרא  כדקאמר  שולט  לב  הרע  את  והסירותי 
שוחטו שהקב"ה  אמר  ולקמן  אמרה …האבן". 

אמרה  “תורה... בהם  שולט  הרע  יצר  ואין   ].
ונשים   לבד  אנשים  ע תורה  שעסוקין לבד.  כשיו 

[ עוד ראש  ו ות   לקל וקרובה  ,,  –  רש"יבשמחה 
ר   .[ ויצ“שיצר הרע שולט  עכשיו  לא  כל שכן

 . “ת כמה וכמהבהם  על  אח ולט הרע ש 
שה" פוסק )או"ח, ח"א, סוף  מרן ה"אגרות מ

לט היא    –- (סי'  מצב  בכל  מעורבת  ישיבה 
 איסור דאורייתא.

ג'   זוטא  תחילת קלות ראש ,,  –מסכת דרך ארץ 
 . “בנשים פתח לניאוף

בכל ,,  –מדרש  תנחומא )בובער( פרשת נח/כא  
 . “מקום שאתה מוצא יין אתה מוצא כשלון

כא(   )י,  רבה  במדבר  שיש ,,  –מדרש  מקום  כל 
 . “אין דעתיין 

כל מקום שיש יין ,,  –מדרש במדבר רבה )י, יז(  
 .“יש ערווה

מ(   )לח,  רבה  בראשית  מקום ,,  –מדרש  בכל 
 . “שאתה מוצא אכילה ושתייה השטן מקטרג

הנישואין, כשהנשים   שאלה: מסיבת  בזמן  האם 
ודאי שאינו  והקב"ה  זה  זה את  רואים  והאנשים 

לומר ניתן  האם  במעונו–שמח  , ""שהשמחה 
 ? ת הנישואיןבברכ

ה"בית חדש'' מגדולי מפרשי "הטורים"    תשובה:
....וכתב ,,  –כתב ]"טור" /אבן העזר )סב, יב([  

במעונו",  "שהשמחה  מברכין  דאין  ב"מנהגים", 
דהרהור   חששא  שיש(  היכן   =( דאיכא  היכא 

מגדולי  “עבירה לאחד  ה"מנהגים"  ספר  בעל   .
השנה,   כל  ]מנהג  שם  זאת  מנמק  ה"ראשונים", 

[בהגהו י"ד  אות  שם,  מקום  ,,     –ת  כל 
כגון:  זה,  את  זה  רואים  ונשים  שהאנשים 
בסעודת נישואין, אין לברך "שהשמחה במעונו" 
בו   כשיש  הקב"ה  לפני  שמחה  שאין  לפי 

 . “הרהורי עבירה 
קרליץ: נסים  רבי  הגדול  ישיבה   הגאון 

כך  על  עוברים  במעורב,  אך  לחוד,  במשפחות 
תתורו...אח "לא  התורה   מן  עיניכם"  בלאו  רי 

   ]במדבר )טו,לט([ ועל לאו מ"דברי קבלה".
הזה   בזמן  ברבים  בהרצאות תוכחה  )כגון, 

חזרה  של  בנושא  המתעניינים  לחילונים 
 בתשובה(. 

כתב   שליט"א,  קניבסקי  חיים  רבי  הגדול  הגאון 
כו([   א'/)עה,  ]חלק  הלכות"  "שונה    –בספרו 

בזמן  ,, להקל  לצדד  אפשר  איש":  ה"חזון  כתב 
ולהזכיר דברי חז"ל,  תוכחה ברבים  יד  הזה, להג

אפילו יש פרועות ראש כנגדו משום "עת לעשות  
הר"י,   שיטת  בצירוף  וגם  תורתך",  הפרו  לה', 
דאם אינו משים לבו שרי ]או"ח סימן ט"ז סעיף  

. בספר "שערי גנזי ציון", הובא סיוג  “קטן י"א[
מדבריו   ומשמע  איש",  ה"חזון  של  משמו 

חצופים שאינם  וישמעו   שבמקומות  רוח,  וגסי 
ולפוסקי   תורה  לגדולי  השיעורים  מארגני 
בלבוש   להגיע  ההלכה,  ע"פ  לנהוג  יש  ההלכה, 

 . ם ונשיםגברי ה מלאה בין צנוע ובהפרד

 

מבאי   - בזמנו של הגר"א חיבר המגיד מפלאצק

הגר"א של  רבי   - ביתו  בן  פנחס  רבי  הגאון 

עם   הרחמים"  "שער  הסידור  את  זצ"ל  יהודה 

"מגיד   )פירוש  אז   950צדק"  שנדפס  עמודים(, 

רק פעם אחת ורק לפני כמה שנים ההדירו אותו  

חז"ל   מכל  חדש  וליקוט  ביאור  עם  שוב 

וה"ראשונים" בשם "סידורא דצלותא". בתחילת  

"אדון  הפיוט  את  קבעו  כי  המחבר  כתב  הסידור 

זכותו   להזכיר  כדי  אדנות,  בשם  הפותח  עולם", 

שחרית, תפילת  קודם  אבינו,  אברהם  שכן    של 

אמרו חז"ל כאן שמיום שברא הקב"ה עולמו, לא  

היה מי שקראו להקב"ה אדון, עד שבא אברהם 
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נאמר   כך  ועל  אדון  וקראו  שמע  „אבינו  ועתה 

עבדך... תפילת   אל   אברהם “אלוקינו  למען   ,

עולם"  "אדון  לומר  ראוי  וממילא  אדון  שקראך 

אבינו,  אברהם  זכות  לעורר  כדי  התפילה,  קודם 

שנאמר   ביתך„כמו  אבוא  חסדך  ברוב   -“ואני 

 בזכות אברהם, עמוד החסד. 

את  לקבל  כדי  הגר"א  לרבינו  המחבר  כשבא 

הנ"ל  הטעם  את  הגר"א  ראה  לסידור,  הסכמתו 

עצומה   בהתפעלות  ואמר  הסידור   -בתחילת 

אלמלי לא בא הספר לדפוס, אלא בשביל דבר  „

דיו הגר"י"ז  “זה,  מרן  את  מישהו  שאל  פעם   .

ק זצ"ל, מדוע התפעל כל כך  סולובייצ'יק מבריס

הגר"א מכך, והרי לכאורה אין כאן חידוש עצום 

המקום    מה   כן  אם  ומבריק,  גאוני  פילפול  או 

 „- ?  השיב לו  הגאב"ד  דבריסק להתפעלותו

אמת  כולו  אמת,  תורת  היתה  הגר"א  תורתו של 

בדבר   מדובר  וכאשר  מתפעל  היה  האמת  ומן 

"קטן-אמת בחידוש  מדובר  אם  הבדל  או  אין   "

גדול, על כל דבר אמת צריך לשמוח כמוצא שלל 

 .“רב

 

 
 

        

החשיבות הגדולה                                      
 של חתן וכלה והקושי בזיווגם

גדולה.  וכלה  חתן  של  חשיבותם  כמה  עד  ראינו 
כדי לברר את מקורה של חשיבות זו אנו צריכים  

ם, את  לברר, ראשית, את היווצרות הקשר ביניה
 נסיבות היווצרות הקשר  וממתי נוצר קשר זה.

אמר רבה בב"ח אמר ר' „-קמט.  חז"ל מוסרים לנו
סוף ים  כקריעת  לזווגם  קשין  ומפרש  “יוחנן   .

המקום„  -.  קנרש"י של   “לפני  שמקורו  ונראה 
זיווגין   „  -.  קנארש"י בספר ה"זוהר" קמיה  קשין 

. אנו רואים  “כקריעת ים סוף  קודשא בריך הוא
הגירושין קשים  שלא גם  אלא  הזיווג קשה  -רק 

כמה קשים גירושין שהרי דוד המלך התירו לו  „
כל  אלעזר  א"ר   לגרש.  לו  התירו  ולא  ליחד 
מוריד   מזבח  אפילו  ראשונה  אשתו  את  המגרש 

. ר' יוחנן מוכיח את קושי הזיווג  .קנב“עליו דמעות
ביתה, „-  .קנגמהפסוק יחידים  מושיב  אלהים 

בכושר אסירים  יש  “ותמוציא  סנהדרין  במס'   .
אשר רבי שלמה    -תוספת והמשך לדברי ר' יוחנן

בפירושו   מופיעה  אינה  וכן  אותה  מוחק  לוריא 
סנהדרין מס'  על  חננאל  רבינו  תיקרי  „-של  אל 

תקרי   אל  אסורים,  כמוציא  אלא  אסירים  מוציא 
ושירות בכי  אלא  הגדולה “בכושרות  השאלה   .

שיש  קושי  אותו  מהו  היא  נשאלת  שכמובן 
של כך  עקב  סוף,  ים  בקריעת  נשתנו „קב"ה 

בראשית שאנץ.קנד“מעשי  התוס'  מתיחס   .קנה. 
סוף ים  קריעת  נס  בין  ההבדל  מה   -לשאלה 

הזיווג לקושי  הושווה  הוא  שאר    -שדוקא  ובין 
שאנץ  התוס'  הזיווג.  לקושי  הושוו  שלא  הנסים 
רבי   של  בדרשתו  טמונה  שהתשובה  מסביר, 

בכי„-יוחנן אלא  בכושרות  תקרי   “ושירות  אל 
לרש"ל   בניגוד  שאנץ,  התוס'  גורס  ]אותה 
ולר"ח[. כשם שבקריעת ים סוף באותו נס עצמו 

ושירה למצרים  בכי  על -היה  ישראל  שאמרו 
לישראל שהצילם הקב"ה, כמו כן פעמים ה'  -הים

זה „ ומשיאן  זה  של  ואשתו  זו  של  בעלה  הורג 
 . “לזה, דבזיווג שני קא מיירי

שהרי כבר בנס לרדת לעומק דבריו,     אך קשה
בכורות נס קריעת    -הגדול של מכת  שהיה לפני 

היה אותו מצב של בכי למצרים, ומכה זו  -ים סוף
עצמה היתה הצלה לעם ישראל, שרק אחרי מכה  

 זו שחרר פרעה את בני ישראל ממצרים.  
לתרץ, נראה  היתה    אך  לא  בכורות  שבמכת 

שאנץ   והתוס'  סוף,  ים  קריעת  אחרי  כמו  שירה 
מסבירי שהם  ור"ת  התוספת  ע"פ  הסברם  את  ם 

של   סנהדרין  במס'  ושירות„גורסים  אך “בכי   .
שאינם   שיטות  אותם  ע"פ  הסבר  לנו  אין  עדיין 
גורסים תוספת זו במס' סנהדרין ובודאי לא במס'  
זו   תוספת  כלל  מופיעה  לא  ששם  סוטה)ב.(, 

 בגירסתנו. 
ההשוואה לזיווג, כפי שהסבירו זאת    ועוד קשה

כ ור"ת,  בתיאור שלהם שום התוס' שאנץ  אין  י 
וטוב   לראשון  רע  עצמו  הוא  אשר  יחיד,  מעשה 
עצמם,   לנישואין  שהכוונה  נאמר  אם  כי  לשני, 
ובן   א"א לומר כן, כי תחושת היגון למי שנהרג 
בזמן   ואילו  ההריגה,  בזמן  היה  כבר  זוגו 
 הנישואין הוא כבר שמח, וחייב ע"פ דין לשמוח. 

להבין קשה  לזוגו עוד  אם  קשה?  למי  ת  , 
רש"י   הרי  קשה,  ובנישואין  במיתה  המעורבים 
וכן ה"זוהר" כותבים שקשה לפני הקב"ה, אפילו 
סוברים   אינם  שאנץ  והתוס'  שר"ת  נאמר  אם 
שגם   לומר  נצטרך  א"כ  להקב"ה,  הוא  שהקושי 
וזה   ישראל,  לעם  היה  הקושי  סוף  ים  בקריעת 
עצמו   סוף  ים  קריעת  שהרי  לומר,  מאד  קשה 

יש לעם  גדולה  הצלה  שאנו  היתה  וכפי  ראל 
בפסח ולא „-אומרים  הים  את  לנו  קרע  אילו 

דיינו  בחרבה  בתוכו  נאמר  .קנו“העבירנו  ואם   .
להקב"ה,  שהקושי אפשרות    הוא  בודאי  זו 

בן   חנינא  רבי  שאמר  כמו  מעיקרה,  המופרכת 
לחומץ  „  .קנזדוסא יאמר  וידלוק  לשמן  מי שאמר 

על “וידלוק כן  לומר  קשה  לכאורה,  גם,  ולכן   ,
 . “נשתנו מעשי בראשית„ש–רש"י מה שפירש 

מפראג האדם    .1קנז המהר"ל  זיווג  בין  משווה 
לקריעת ים סוף, בכך ששניהם הינם בריאת דבר  

לטבע זה  „-שמחוץ  ים    קשה דבר  קריעת  כמו 
הים   ומפריד  מחלק  היה  סוף  ים  קריעת  כי  סוף. 
והשם   ביחד,  מחובר  להיות  וראוי  אחד  שהוא 

חי ואילו  והפרידו,  אותו  קרע  איש  יתברך  בור 
והוא   לבדו  אחד  כל  נפרדים  שיהיו  ראוי  ואשה 

 . “יתברך מחבר אותם להיות אחד 
סוף  ים  קריעת  בין  השווה  את  מסביר  המהר"ל 
קשה  מדוע  מובן  אינו  עדיין  אך  הזיווג,  לבין 

והרי   הקב"ה,  לפני  אמר  „הדבר  הוא 
לפני “ויהי קושי  שייך  ומה  )לג,ט([,  ]תהלים 

 הקב"ה.
____________________ ______________________

 __________________________________________
 ________ 

מס' סוטה    קנד. מס' סוטה )ב.(                     קמט. 
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       )ב.( רש"י ד"ה כקריעת
         
        
כמו      

   שכתב ב"קריינא דאיגרתא" 
)שם(   קנה. מס' סנהדרין  )כב.(                 

     ה ד"ה וקש
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
למרן הגרי"י   

 קנייבסקי זצוק"ל,  
הגדה של    קנו. מס' סוטה )ב.( ד"ה וקשין     קנ. 

                    פסח, ד"ה כמה 
        
 ווגו, כיצד יגיע לזי „-בח"ב י"ז 

מס'   קנז. )ב,קע:(  ועיין בתנחומא     קנא.
ע"פ רוב    תענית )כה.(                            

 הוא בכמה עיקולי ופשורי 
.  "באר  1     פרשת כי תשא )ה(         

הגולה"/הבאר הרביעי/              ולבטים  
 רבים...כקריעת ים סוף, 

-עמ' פב       וב"ר )סח,ד( וביפ"ת שם.              
לזאת מכל   ג/ד"ה עוד                            

 אותם ספקות...אין 
לפי      מס' סנהדרין )כב.( קנב.

ראיה שאין זה   המהר"ל נראה, לכאורה,
  . “זיווג הגון

שהקושי    תהילים )סח,ז(  קנג.
 הוא לבני הזוג עצמם, 

                                                   
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נראה מתפרשת אלא  "קשה",  המלה  שהוראת   ,
של  -ב הרגילה,  ההוראה  מחד  משמעויות,  ב' 

קושי ביכולת הביצוע, ומאידך במובן של קשיים 
מסוימת   פעולה  עושה  הוא  כאשר  לאדם  שיש 
במובן  כאן  הכוונה  ולכך  מעורבים,  ברגשות 

 הקב"ה. מושאל כלפי 
ישראל   מצד אחד השתוקק הקב"ה לעשות לעם 

ונגלה „ניסים כדי להצילם וכאשר קרע את הים  

על  לפניו  שמחה  והיתה  והצילן  הקב"ה  עליהן 
ניסים  .קנח“שהצילן עושים  אין  מאידך  ברם,   .

אלא אם כן יש התעוררות מלמטה, מצד האדם,  
הכל   לעשות  שיכול  באלוקים,  ולבטוח  להאמין 

להושיע נעשה    כרצונו  פעמים  והנה,  האדם.  את 
 קנט.“אין בעל הנס מכיר בניסו„נס לאדם אע"פ ש

ומספיקה התעוררות   מסוימת של האדם לחזור  
באלוקיו.   ולבטוח  ולהאמין  שלמה  בתשובה 
אולם, כאשר צריך לעשות נס לעם שלם, נתבע  
העם לגלות אמונה צרופה ואמיתית, ובפרט מעם  

גדולים בניסים  נוכח  שכבר  ועצומים    ישראל, 
 שעברו עליו ביציאת מצרים. 

אף על פי שכתוב כבר שהאמינו עד „ובכל זאת,  
'ויאמן העם' ולא   .קסשהיו במצרים שנאמר  חזרו 

שנאמר לא   .קסאהאמינו  במצרים  'אבותינו 
נפלאותיו' הנביאים  .קסב“השכילו  להם  ואומרים   ,

עמכם  „ שעשה  האלו  הניסים  כל  ...שכחתם 
צלמו   והיה  הוא  ברוך  עובר  הקדוש  מיכה  של 

והתקעתם   תורה  דברי  והנחתם  בים  עמכם 
רבי  אמר  זאת',  תגמלו  'הלה'  אחרים  בדברים 
יהודה בר רבי אלעאי לא דים שעבר עמהם צלמו 
של מיכה, אלא שהיו מקישין כלפי מעלה דברים  

גוים    .קסגשנאמר ממצרים  לך  פדית  'אשר 
אומר הוא  וכן  על    .קסאואלוהיו'  בים 'וימרו   ים 

תי פעמים? אלא על הים המרו שלא  סוף' מהו ש
היו רוצים לירד אלולי שבט יהודה שקפץ תחילה 

'בצאת ישראל  .קסהוקדש שמו של הקב"ה שנאמר
מנין  סוף  ובים  לקדשו'.  יהודה  היתה  ממצרים 
טיט   מלא  הים  לתוך  שירדו  כיון  אלא  שהמרו, 
שהיה עד עכשיו לח מן המים והיה בו כמין טיט  

סוס  .קסושנאמר בים  רבים',  'דרכת  מים  חומר  יך 
ובים   בטיט  במצרים  לשמעון  ראובן  אומר  והיה 
בטיט, במצרים בחומר ובלבנים ובים 'חומר מים  

על   'וימרו  הוי  ביםרבים'  כל    ים  ואחר  סוף' 
הניסים האלו אתם גומלים לי בישא 'הלה' תגמלו  

 ..קסז“זאת עם נבל ולא חכם'
במאמר   גם  רואים  אנו  "קושי"  של  זו  משמעות 

שה לעילחז"ל  גירושין„-באנו  קשין  ,  “כמה 
היינו, אחרי שמתגרשים ישנה, כביכול, תחושה 

ש עד  הקב"ה  לפני  מוריד  „קשה  מזבח  אפילו 
דמעות במקורות  “עליו  זאת  רואים  אנו  וכן   .

כגון   גליפת שפתים שהוא שקול  „אחרים,  קשה 
העולם בריאת  בתוך „וכן    .קסח“נגד  עניות  קשה 

מכות מחמישים  יותר  אדם  של  וכן  .קסט “ביתו   ,
גיהנם„ של  מדינה  יותר  לאדם  עניות  , “קשה 
 ..קע“קשה עניות יותר מכל היסורין„

ניגש כעת לברר מהו הקושי בזיווג לפני הקב"ה,  
לקושי שראינו -הדומה  ים    -במובן  קריעת  של 

ראשית  הקב"ה,אך  לפני  לברר  סוף  האם    יש 
וממתי   האדם  של  שני  או  ראשון  בזיווג  מדובר 

וב זה,  זיווג  הזיווג  נקבע  נקבע  כיצד  פרט 
לקיש ריש  עונה  כך  ועל  אין  „-.קעאבשמים? 

מעשיו  לפי  אלא  אשה  לאדם  לו  מזווגין 
גורל   .קעבשנאמר על  הרשע  שבט  ינוח  לא  'כי 

רש"י  “הצדיקים' שם  לצדיק  „-ומסביר  צנועה 
לרשע "שבט"? “ופרוצה  של  הכוונה  ולמה   .

רש"י הרשע„-מפרש  רי"א “ממשלת  הגאון   .
י התיבות של "שבט" ע"פ  חבר מצביע על ראש
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חז"ל שרוי „  –  .קעג דברי  אשה  בלא  השרוי  כל 
 .“בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה

 
בירור מושגי "זוג ראשון"                           

 ו"זוג שני" ומהו הקושי שבזיווג השני 
שהזיווג  יתכן  כיצד  מקשה,  סוטה  במס'  הגמרא 

והרי   האיש  מעשי  ע"פ  יהודה  „נקבע  רב  אמר 
יצירת הולד ]תד"ה    אמר יום קודם  רב ארבעים 
נראה לרבי קודם יצירת הזכר בין אם לא „-קודם

נולדה אם  בין  עדיין  הנקבה  ונראה  “נולדה   ,
וחוה,  אדם  שנבראו  סדר  כאותו  לכך  שהסיבה 
את   אשה  הקב"ה  לו  ברא  ואח"כ  האדם  קודם 

בת לפלוני  ‾חוה[  פלוני  בת  ואומרת  יוצאת  קול 
פל שדה  לפלוני  פלוני  לפלוניבית  ]את    “וני 

הקשר בין אשה בית ושדה ניתן למצוא בדברי ר'  
לאשתי„-  .קעד יוסי קריתי  לא  אשתי -מימי 

שכל  „-רש"יביתי )-שורי, אלא לאשתי  -ולשורי
והיא עיקר הבית נעשים  ידה  .( “צרכי הבית על 

 –ולשורי 
 ([.  “וכן שור עיקרו של שדה„-רש"י) “שדי

ע רשעו  שאין נוד„, הרי לפני יצירתם  א"כ קשה
גלוי  הכל  תאמר  אם  זוגו.  את  מכריזין  וזכותו 
שמים   מיראת  חוץ  שמים  בידי  הכל  לפניו? 

'מלאך הממונה על ההריון נוטל טיפה   קסד.כדאמר
מה   זו  טיפה  לפניו  ואומר  המקום  לפני  ומביאה 
עשיר   טפש,  או  חכם  חלש,  או  גבור  עליה  תהא 
או עני', אבל צדיק ורשע לא קאמר ליה דאין זה 

ש הרא"ש  .קעה“מיםבידי  ותוס'  המהרש"ל   .
אם   יודע  שה'  שאע"פ  ואומרים  יותר  מפרטים 
כך  העולם  את  מנהיג  ה'  צדיק,  או  רשע  יהיה 
קובעים  עשייתם  בזמן  האדם  של  מעשיו  שרק 
את ההנהגה האלוקית עמו או מעשיו בעבר, אך 

בעתיד,   מעשיו  לא  מקרה  יטעה „בכל  כדי שלא 
                                                            .“הרעהאדם לומר גזירה היא מלפניו הטוב ו

 __________________________________________
 __________________________________________

 ________ 
מו"ק              שמו"ר )כ,יד(    קנח. ובמהרש"א 
 ב"ב )קמז.(מס'     קסט.              כלומר,  ל" "שלח מיכא   )יח:(,
         שמו"ר )לא,יב(         קע.                                                המלאך מיכאל הוא       שהוא  ואפשר„-כתב     מס' נדה )לא.( קנט.
לילה     שמות )ד,לא(  קס.   המלאך 

על      ומביאו לפני  שמכריז 
 מס' סוטה )ב.(     קעא.          . “הזיווגים"

הקב"ה ושואל טיפה      לים )קו,ז(  תהי קסא. 
              )קכה,ג(   תהילים     קעב.     -יב"ע תרגם ])שם( )כד,מד([              זו 

 קעג. מס' יבמות)סב:(  . “ריבונילבר    במזלאה'    דזמין„       . “מה תהא עליה    שמו"ר )כג,ב( קסב. 
השלם      שמואל ב'  )ז, כג( קסג. וב"תוספות 

)קיד,א  קסה. עה"ת"/ ב(                 -)שם( 
 מס' שבת )קיח:(     קעד. 
כתב    מס' נדה )טז:(  קסד. רנ"ב,  -עמ' 

 מס' גיטין )נב.(                                חבקוק )ג,טו(  קסו.   "ישלח „
]בראשית    אותו מלאך הממונה „-   מלאכו" 

)כד,א(                    קסז.  )כד,ז(,   שמו"ר 
 סוטה )ב.(    מס' קעה.

בו   . “על ההריון לילה שמו...  יש  )כד,מ([, 
)לד,ח(                         קסח.   אותיות  פס"ר 
 רש"י ד"ה אינו               

 
          
          
         

 
 

               
       

  
 

הגמרא קשיא„-מתרצת  ראשון  -לא  בזיווג  הא 
-רש"י]  “[ והא בזיווג שני“לפי המזל„-רש"י]
 [. “לפי מעשיו קשה לזווגן לפי שאינה בת זוגו„

להבין הפוך.  ויש  להיות  צריך  היה  לכאורה   ,
שדוקא הזיווג הראשון צריך להיות קשה, שהרי  
והוא   פרוצה  ואשתו  צדיק  יהיה  שהוא  יתכן 
יתחתן איתה רק משום מזלו ויקבל אשה שאינה  

ו לו  גורל  „מגיעה  על  הרשע  שבט  ינוח 
 ?“הצדיקים

 אה לתרץ:ונר 
 

א.    האיש  והאשה  הינם  בריאה אחדותית   
אדם „ו נקרא  אינו  אשה  לו  שאין  אדם  כל 

 .קעושנאמר
שמם   את   בראם...ויקרא  ונקבה   'זכר  

שני    .  קעז“אדם' בזיווג  נישא  האדם  וכאשר 
 דומה הדבר 

חיוניים   איברים  לו  שמשתילים  לאדם  
לתפקד,  ממשיך  שהאדם  ואף  מלאכותיים, 

 מכל מקום 
פקוד  קשה ואינו  טבעי, כך קשה הדבר לפני הת

 הקב"ה זיווג  זה,  שאינו  ע"פ  הסדר שברא 
אחד רוצה  הקב"ה  לשלם       את העולם, א"כ, מצד 

 כפי  צדקו  או  כפי  רשעו, וגם יש  לאיש 
סיבות  ביניהם  טובות      כאן  מבחינת  -להתאמה 

 אך מאידך חסרה  ההתאמה-רמתם המוסרית
 ת של מדות ותכונות.מבחינות בסיסיות אחרו

או משום  שגירש   נושא אשה שניה  ב.    אדם 
אם  שנתאלמן.  משום  או  הראשונה  אשתו  את 

 גירש 
אפילו מזבח מוריד  „את אשתו הראשונה ראינו ש

 נתאלמן, אם .“קשין גירושין„ו “עליו דמעות
חושך  „הרי    עולם  בימיו  אשתו  שמתה  אדם  כל 

 “דועולם חושך  בע„, ולשון זה של .קעח“בעדו
לו   גורמים  אינם  שניים  שנישואין  משמעותו 

 להסרת החושך ולהתחלת  חיים  חדשים  שהם 
אור,  אלא    אור  ופעמים   חושך,   פעמים    רק 

 כיוון„על  אדה"ר ש  .קעט שאומרת  הגמרא  כמו
שבשביל  לי  אוי  אמר  חמה   עליו   ששקעה  

חשוךשסרחתי   אדם „וכן    “בעדי  עולם  כל 
 שמתה

  .קפ “אילו  חרב ביהמ"ק בימיואשתו  ראשונה  כ
 ורבי  “פסיעותיו מתקצרות„ור"י ב"ח אומר ש

אין  אדם  מוצא  „ו   “עצתו נופלת„אבהו  אומר  
 אינה „ו “קורת  רוח  אלא מאשתו ראשונה

לכל  „ו  “כורתת  ברית  אלא למי  שעשאה  כלי
 . אמנם ישנם“יש תמורה חוץ מאשת נעורים

שניה      מצבים,  בהם  מתחתן  האדם  עם  אשה
 לא  משום שהוא מתאלמן או מתגרש, אך

מצבים  אלו  אינם  שכיחים,  ולכן  אין  הגמרא  
 ...כי הם זכרונם„מדברת במצבים חריגים, 

יבחרו     לברכה,  גם  התורה  השלמה,  לעולם
 הרמב"ן -, וכן כתב רבו של ה"רא"ה".קפא“ברוב
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על   לפירושו  מאמרי    בהקדמה  לגבי  התורה, 
 . וכן נראה ממשמעות“וב ידברכי על הר„-חז"ל

כאן שאנץ  ומהתוס'  כאן   סוטה      הסוגיה  במס' 
 שאין מדובר בנישואים של אשה שניה על פני

 .אשתו  הראשונה, כשהוא עדיין נשוי לה
 

-מובא  .קפבבגירסת הש"ס שלפנינו בכל המקומות
קול יוצאת  ‾ארבעים יום קודם יצירת הולד בת„

לפלוני  פלוני  בת  תוס'  בגירסת    “ואומרת 
בת פלוני לפלוני אשת פלוני „מופיע    .קפגהרא"ש
כפילות  “לפלוני זו  שאין  מפרש  הרא"ש  תוס'   .
או „אלא   בעלה  ימות  לפלוני,  פלוני  ...אשת 

ותחילה השמיענו על    .ישאנה פלוני יגרשנה, אז
הבתולה, ועוד על גרושה או אלמנה שתנשא לו  

משמע שזוג ראשון   ,. כאן, לכאורה“בזוג ראשון
נראה  ושני   אך  נולד,  שהאדם  אחרי  דוקא  הינו 

והשני הראשון  הזיווג  רחב   שמושג  יותר  הינו 
שכותב  כפי  לידתו,  טרם  גם  להתרחש  ויכול 

הרא"ש ותוס'  שבת„-.  קפד התוס'  קול ‾אע"פ 
נקבה  או  זכר  לעשות  תפילה  מועלת  יוצאת 

של יום  מ'  בברכות)ס.(  הולד   כדאמרינן  יצירת 
זוג ראשון    ואפי'יתפלל אדם שתלד אשתו זכר,  

, כדאמרינן בפרק בתרא דמועד מתחלף בתפילה
ברחמים' אחר  יקדמנו  'שמא  רואים  “קטן  א"כ   .

י  "אנו שזיווג ראשון הוא הזיווג שהוכרז עליו ע
קול ארבעים יום בטרם יצירת הולד, ואילו  ‾הבת

יכול  תפילה  ע"י  יצירתו  יום של  ארבעים  בתוך 
ג שני  הזיווג הראשון להתחלף והולד יהיה לו זיוו

התוס' הגמרא    .קפהעתידי.  קושיית  על  גם  מקשה 
אומר   שמואל  מו"ק)יח:(.  במס'  שלה  והתירוץ 

מותר לארס אשה בחולו של מועד שמא „שם ש
 .                 “יקדמנו אחר

הגמרא אחר ומקשה  שמישהו  יתכן  כיצד   ,
יקדמנו, והרי זיווגו כבר נקבע ארבעים יום לפני  

הגמראיצירתו?   אחר    שמא„-מתרצת  יקדמנו 
לפני  “ברחמים עליו  שהוכרז  הראשון  וזיווגו   ,

יצירתו יקבל אדם אחר שיתפלל לזיווג יותר טוב  
ע"י   יענה  שיתפלל  אדם  ואותו  לו,  שנקבע  ממה 
אותו   ואילו  הזה,  הזיווג  את  יקבל  והוא  הקב"ה 

אחר זיווג  יקבל  לארס  כבר  שרצה  זיווג  -אדם 
 .   .1קפהשני, יותר מאוחר

 _____________ _____________________________
 __________________________________________

 ________ 
סוטה               קעו.   בראשית )ה,ב(       מס' 
משה"  .  1)ב.(                             ב"מצבת  עי' 

 עמ"ס מו"ק    
סנהדרין   קעז.   מס' יבמות )סג.(                     מס' 

ומי,                      )כב.(       ד"ה  )יח:( 
 המברר את שיטות             

מו"ק   קפג. קעח.  מס' סנהדרין )כב:(  מס' 
ה"תוס'              )יח:( ד"ה אשת       

 ישנים" ור"ת, לגבי הבעיה  
                         קעט.  מס' ע"ז )ח.(

      
      
      
      
ומהרש"א    

האם שמואל מדבר בזיווג                  ד"ה שדה ע"ש    
 ראשון 

סנהדרין   קפד. קפ.    שם במס' סנהדרין              מס' 
או שני. ועי' במס' שבת       )כב.( ד"ה ארבעים   

 )קנו:(,
סוטה   קפה. קפא.  ספר "החנוך", מצווה לא     מס' 

סובר   )ב.( ד"ה הא             שם  שגם 
 שמואל, שע"י 

         )יח:( מס' מו"ק  קפב.   
       
       
ד"ה    )יח:(  מו"ק  מס' 

 תפילה ניתן לשנות את המזל.   ומי                   
 
 
 
 
  
  
  

 
           

 
 
 

התוס' כפי    ומקשה  מתרצת,  הגמרא  אין  מדוע 
 :שהגמרא מתרצת על קושיה דומה

מעשיו,  לפי  אשה  לו  שמזווגין  ר"ל  אומר  מדוע 
ני יצירתו, ומתרצת  והרי כבר נקבע לו זיווגו לפ

שני „הגמרא בזוג  הא  ראשון  בזוג  .  .קפו“הא 
התוס'   ואילו  קושייתו,  את  מתרץ  אינו  התוס' 

סנהדרין אך   .קפזבמס'  זו,  קושיה  מקשה  אינו 
שזיווג   לעיל,  שהראינו  כפי  מסתבר,  מפירושו 
האיש   בחיי  בהכרח  מתרחש  אינו  ושני  ראשון 
זה,   פירוש  ע"פ  יצירתו.  לפני  יתכן  גם  אלא 

התוס'ממ לקושיית  מקום  אין  במסכתות   ילא 
)מו"ק הקטנות  שניתן   האחרות  כיוון  וסוטה( 

שהתירוץ   ברחמים „לומר,  אחר  יקדמנו     “שמא 
התירוץ   עם  בזוג „מתלכד  הא  ראשון  בזוג  הא 

, היינו, שמא יקדמנו אחר ברחמים הכוונה “שני
ג"כ "לפי מעשיו", שע"י מעשה תפילתו ישתנה  

שינשא בטרם  ועוד  ישתנה   זיווגו  ראשונה  פעם 
סתירה  כאן  אין  ואמנם,  שני.  זיווג  ויקבל  זיווגו 
סוטה   במס'  לתוס'  סנהדרין  במס'  התוס'  בין 
של   מדרש  בתי  בג'  שמדובר  כיוון  מו"ק,  ובמס' 

שונים תוס'  סנהדרין   ,בעלי  מס'  שהרי  כידוע,  
מדרשו   לבית  שייך  הגדולות  למסכתות  השייך 

מטו"ך אליעזר  רבי  התוס'  בעל  ואילו  .קפחשל    ,
מס' מו"ק ומס' סוטה שייכות למסכתות הקטנות  

לבתי מדרש של בעלי תוס' אחרים,   המשתייכות
הזקן   ר"י  נכד  מו"ק מרבי שמואל  מס'  תוס' של 
שמואל   מרבי  סוטה  מס'  ותוס'  התוס'  מבעלי 
והתוספות   שאנץ.  תוס'  בעל  של  רבו  מאיבורא 
על המסכתות הגדולות, הלכה כמותם והם עיקר  

 . .קפט התוס' של המסכתות הקטנות מול בעלי
 

בחז"ל                                נשמות  גלגול 
 ובמשנתם של ה"גאונים" וה"ראשונים" 

התוס' שע"פ  רואים  סנהדרין-אנו  וע"פ    -במס' 
יתכן שיתרחש עוד   "זוג ראשון",  תוס' הרא"ש, 

ניתן וממילא  בפועל,  הראשון  הזיווג  ע"פ -לפני 
זו במושג    -הבנה  ראשון"  לראות  ה"זוג 

התוס'  ע"פ  לומר  ניתן  יותר.  רחבות  משמעויות 
ותוס' הרא"ש, שזיווג ראשון היה בגלגול ראשון  
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העכשווי,   השני,  לגלגול  הכוונה  השני,  והזיווג 
. ואף שהיו שהלעיזו .קצ כפי שכותב ספר ה"זהר"

הנשמות,   בגלגול  האמין  שלא  הרא"ש  תוס'  על 
כיוון    יש לראות בקביעה זו קביעה בלתי שקולה

עונה בתשובה לבנו על שורה של   .קצאשהרא"ש 
שכלתניות לקיום -ראיות  בהוכחה  התומכות 

נשמות מבוססות    -גלגול  אינן  אלו  שראיות 
נשמות  גלגול  לקיום  והמוצקת  היחידה  והראיה 
את   מסיים  הוא  וכך  חז"ל.  של  הקבלה  היא 

טעם  „  -תשובתו אין  כי  נקבל,  קבלה  אם  לכן 
רף הרא"ש לקביעת . בכך, למעשה, מצט“מספיק

ודעות" , שאי אפשר  .קצבהרס"ג בספרו "אמונות 
גלגול   להוכיח בראיות שכלתניות את קיומו של 
נשמות. הרס"ג, כידוע, כתב את ספרו בעיקר על  

השכלתנות שבזמנו  -בסיס  בקראים  להלחם  כדי 
שיטתם בהר -ע"פ  שקיבלנו  הקבלה  ע"פ  ולא 

בצורה   להוכיח  שא"א  דברים  היו  וכאשר  סיני, 
חדוש  -לתניתשכ בענין  הרמב"ם  שהסביר  כפי 

במו"נ  קדמותו  או  היה -.  קצגהעולם  זה  אך 
מפורסם בתורת הנגלה, ציינו את אמיתות הדבר  
מפורסם   היה הדבר  מצד קבלת הנביאים, אא"כ 

שאז לא -כגון גלגול נשמות-רק ע"פ תורת הסוד
טרחו לציין זאת משום, שכידוע, לא רצו להכנס 

א הסוד,  לתורת  כך  בספריהם  על  רמזו  רק  לא 
למס'   בהקדמה  ה"מאירי"  כתב  ולכן  בספריהם. 
הובאו  ודעות"  שב"אמונות  יג(  )עמ'  אבות, 
נגד מה שקבלנו, ולכן אין לסמוך  מקצת דברים 

    .על ספר זה
 

יכול   "זוג שני" מובנו                                
         להיות גם זיווג שלישי או רביעי

את   להרחיב  יותר, ניתן  עוד  שני"  "זוג  מושג 
אלא  ממש,  לשני  הכוונה  דוקא  שלאו  ולומר 
יכול   החתן  רק  לא  שהרי  אחד,  מזיווג  ליותר 

קול, -להתפלל שישתנה זיווגו שהוכרזה ע"י הבת
יום   ארבעים  עד  להתפלל  יכול  אביו  גם  אלא 

לזכר מנקבה  שתשתנה  הולד  א"כ  .קצדליצירת   .
ל יום  ארבעים  הזיווג  נקבע  בו  מצב  פני  יתכן 

יצירת הולד בת פלוני לפלוני, ואותה בת כאשר  
יתפלל   יצירתה,  לפני  יום  ארבעים  בתוך  תהיה 
אביה עליה  שיולד לו זכר וה' יענה לבקשתו ואז 

 יוכרז שוב על הזכר בת פלוני אחרת.
לאחר מכן כשיולד ויגדל יתפלל הזכר על עצמו  
טוב.   יותר  זיווג  לו  ויזווג  זוגו  בת  את  ישנה  וה' 

יתחתן  א" שהוא  לפני  שעוד  איפוא,  יוצא  כ 
ואם   זיווגים.  ג'  בפועל הוכרז עליו בשמים כבר 
שוב  ישתנה  במדרגתו  ויעלה  שוב  יתפלל  הוא 

 זיווגו וכן הלאה.                                                  
_______________________________
_______________________________

_____________________________ 
 . לדעתו, גם הרמב"ן רומז על הגלגול “היבום    במס' סוטה )ב.(                                             קפו.

)כב.(                                                סנהדרין  ומס' 
 לר' מנשה בן ישראל, אשר בירר נושא זה מכל     )כב.( ד"ה ארבעים                                        (                                                              קפז.  כג-)ד,ו   חיים"      "נשמת    בס'      ועי'   )לח,ט(.     בבראשית       
 ונים" ומחז"ל צדדיו והביא ראיות לכך מעוד "ראש                                  -"ים של שלמה"/יבמות  קפח.  
 ומחכמי כל  האומות. וכן מובא ב"רקאנטי" )סו.(,       פ"ד סי' לד                 

 שיש גלגולים גם בבע"ח, וכתב שם ב"לבוש אבן         "ים של שלמה" )שם(                                   קפט.  
 , שכן מובא בספר ה"תמונה" עמ' צט ובתקו"ז/ יקרה"    "יד מלאכי"/ כללי התוס' סי' כב,                       

כה                                 סי'  חיים  יוסף"/אורח  "ברכי 
 תקון ע' )קלג.(, וביאר שם בארוכה את סיבות        
)רז:(                                                  קצ.    ויגש  פ' 
  ב)קיב.( לגבי המחלוקת אם "סוד העבור" הוא שונה        פ' תרומה )קט:(                                            שכתב                                      מה   ועי'    "א,הרשב      גם מדברי   והביא     הגלגול       

ע'/             קצא.   תשובה  נוספות  הרא"ש/תשובות  שו"ת 
  
 או שווה למושג "סוד הגלגול".  
השם"/רבי                       ב"אור  וכן  תשנ"ד  ירושלים  מכון 
 
גם    הגלגול  על  מובא  )קיא:(  ב"רקאנטי" 

 מ"יב"ע"/
          דלתי החקירה   „-חסדאי אבן קרשקש )ד,ז(         

 
]"בית    "היכלות"  וספר  ])כב,יד(,)סה,ו([  ישעיה 

 המדרש"/
           ננעלות בו, ואם קבלה נקבל בסבר פנים                

 ה.-ח"ג/פ"ד[ וספר "הבהיר" אות קצד 
המתייחס              ,“  …יפות           האברבנאל,  אולם,  
קצב.  
                המאמר השישי, פ"ח         
עמ'                        )כה,ה(  בדברים  זה  לנושא   בהרחבה 
קצג.  
 )ב,כב( 
 מס' ברכות )ס.(  קצד.  שדעת הגלגול אינו בטל             „-ד, כתב-רלא          
            מפאת עצמו...ואמנם חיובו והצדקו אינו           
   אצלנו מפאת המופת, כי  אם  בקבלת          

 אבותינו הקדושים...וזה בעצמו טעם         
          
          

 
 
 
 
 

ירושלמי" שתפילת   .קצהמה"תלמוד  רואים  אנו 
לזכר, נקבה  להפוך  להועיל  יכולה  רק   האב  לא 

אלא ליצירתה,  יום  יהודה „-בתוךארבעים  אמר 
להשתנות  יכול  המשבר  על  היושבת  אף  פזי  בן 

ר' בשם דבית    .קצועל שם 'הנה כחומר ביד היוצר' 
מאחר   היה,  זכר  דינה  של  עיבור   עיקור  ינאי, 

הוא הדא  נקבה,  נעשתה  רחל  'ואחר -שנתפללה 
דינה' שמה  את  ותקרא  בת  מאחר    .קצזילדה 

 . “נעשית נקבהשנתפללה רחל 
כלומר הא „-ה"פני משה" על הירושלמי ומפרש

רצון  יהי  ואמר  מעוברת  אשתו  היתה  דקתני 
שתלד נקבה הרי זה תפילת שווא דוקא ביושבת  
יצלי )=יתפלל( דכל  לכן  על המשבר, הא קודם 
הוא  יכול  המשבר  על  יושבת  שאינה  זמן 

 .  “להשתנות
וכן „ה"מראה פנים" על הירושלמי מרחיב יותר  

 “וא מפרש ב"בראשית רבה" וב"תרגום יונתן"ה
וכן מצינו במה שיסד    …בפסוק 'ואחר ילדה בת'

להמיר  'עובר  השנה,  דראש  א'  ביוצר  הקליר 
נמי   דהיינו,  למימר,  איכא  זה  ולפי  אחרת'  בבטן 
מעשה  מזכירין  'אין  בשינוייא קמא  התם  דמשני 
ניסים' רצונו לומר, דלאו הוא כמשמעות פשטא  

דשא הנס דשינוייא,  שנעשה  לאה,  תפילת  ני 
התם  דשאני  קאמר,  דהכי  אלא  הולד,  שנשתנה 
ע"י   נעשה  אחר  דנס  אלא  כלל  נשתנה  דלא 
אין   ולעולם  במעיהן  הולדות  שנהפכו  תפילתה, 
אם   דוקא  וזה  הולד,  לשנוי  גורמת  התפילה 
אמרינן דתפילת לאה גרמה להנס, אבל לשיטתה  
אחר  רחל  דתפילת  רבה",  וד"בראשית  דהכא 

ולד יוסף גרמה להנס, על כורחך לא היה שכבר נ 
מזכר  נשתנית  שדינה  אם  כי  הולדות,  חילוף 
לנקבה. ובחיבורי "פני המנורה" בנר הד' בחלוק  
כאן   ואין  הזיווג  ובעניין  בזה  הרבה  הארכתי  א' 

 . “מקומו
על פי מקור זה בתלמוד הירושלמי, ניתן להבין, 
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פרעה אמר  על  „-למיילדות  .קצחמדוע  וראיתן 
ואםהאבניי אותו  והמיתן  הוא  בן  אם  היא  ם  בת 
 :על פסוק זה מתרגמים .קצט . ובתרגומים“תחיון

ולכאורה, -אבניים "משבר".  היינו  "מתברא", 
יכל פרעה לומר למיילדות לבדוק יום או יומיים  
לפני כן את מינו של הולד ואז להורגו, אם הוא  
סמוך  כך  כל  מעשיהן  בגלוי  להסתכן  ולא  בן, 

 .ללידה
ה ע"פ  פרעה  אך  הדבר.  מובן  הירושלמי  תלמוד 

ישראל  לעם  שנעשו  הניסים  לכל  מודע  היה 
הוא   במצרים, רבה".  "שמות  בתחילת  כמובא 

גם  המשבר,  על  היולדת  של  ישיבתה  שעד  ידע 
את יזהו  נקבה,  אם  ויקבע שהוא  הולד  מינו של 

לזכר, לכן אמר למיילדות  יכול להשתנות  עדיין 
ה על  היולדות  של  ישיבתן  עד  משבר, לחכות 

גם על ידי  -כפי שהסביר ה"פני משה"-אשר מאז
ועל   להשתנות.  יכול  הולד  של  מינו  אין  תפילה 
כך ענו לו המיילדות שהיולדות מתפללות גם על  
המיילדות   לעזרת  יצטרכו  שלא  עצמה,  הלידה 
ואכן הן יולדות לבד, כדי שלא יתפסו את בניהן 

 .וישליכו אותם ליאור
                                                                                                                                

על                                                "יושבת 
 מובנו וזמנו -המשבר"

במושגים   תלוי  המשבר"  על  "יושבת  של  הזמן 
כאשר   דם",  ו"שותתת  קבר"  "פתיחת  של 

א שמקורה מושגים  במחלוקת  שנויים  עצמם  לו 
מאימתי פתיחת הקבר? אביי  „-.ר הוא כבר בגמרא

אמר משעה שתשב על המשבר. ר"ה בדר"י אמר  
משעה  ליה  ואמרי  ויורד  שותת  שהדם  משעה 

אהלות ]ובמס'  אותה.  נושאות  -.  ראשחברותיה 
מקשה לילד אמר רבי יהודה אימתי בזמן שהיא  „

)ר"ש   בגפיה  ליישב  „-ניטלת  משנתנו וצריך 
אמר   אביי  התם,  דמפרשי  אחריני  ואמוראי 

המשבר על  שתשב  פתיחת “משעה  מתי  עד   ])
הקבר? אמר אביי שלשה ימים רבא אמר משמיה  

. גם לגבי  “דרב יהודה שבעה ואמרי ליה שלשים
מחלוקת   קיימת  דם"  "שותתת  של  המועד 

הוא .רב ב"ראשונים" עיתויו  והרי"ף  הר"ח  לפי   .
המשבר". לגבי דעת  לפני השלב של "יושבת על  

מחלוקת  ג"כ  קיימת  עצמו  הרמב"ם 
כדעת   דעתו  שאין  סוברים  יש  ב"ראשונים". 
אינו  שהוא  סוברים  הרוב  אך  והרי"ף,  הר"ח 
חולק עליהם וסובר שעתויו הוא לפני השלב של  
"יושבת על המשבר". ה"אחרונים" הסתפקו מהי  
ה"פתחי   הקבר".  "פתיחת  של  ההגדרה 

לת שבעה", שמושג  כותב בשם ה"נח  .רג תשובה"
"פתיחת   למושג  זהה  המשבר"  על  "יושבת 
שאר  אך  דם",  כ"שותתת  נחשב  וזה  הקבר" 

סוברים שרק לעניין שבת, משום  .רדה"אחרונים"
דם, אך עקרונית  נחשב הדבר שיצא  נפש  פקוח 
ובכל  הקבר.  משנפתח  דם  שיצא  מוכרח  אינו 
שאינה  משעה  הוא  הקבר  פתיחת  חשש  יולדת 

וחברות ללכת  באגפיה יכולה  אותה  נושאות  יה 
 )=בזרועותיה(, כדברי ה"סדרי טהרה" )שם(.

_______________________________
_______________________________

_____________________________ 
רג.  קצה. מס' ברכות )ט, סוף ג(                      

 שו"ע/יורה דעה   
)יח,ו(                ירמיה                           קצו.  

 סימן קצד סעיף קטן ח'  
רד. קצז.  בראשית )ל,כא(                             

 "סדרי טהרה" )קצד,כה(   
)א,טז(                                      שמות  קצח. 

 "כרתי ופלתי" )קצד,א(  
עוזיאל                    בן  ויונתן  אונקלוס  קצט. 

 ד,עט( שו"ת חת"ס )קצ 
)קכט.(                                שבת  מס'  ר.     

  שו"ת "תשובה מאהבה"  
 רא.   )ז,ד(                                              
ח"א/סע  

 יף קיד וקטז 
 שו"ע /או"ח )של,ג(  רב.   
 "ביאור הלכה" ד"ה כיון          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

ה                        אחת ‾בתהאם  פעם  יוצאת  קול 
 או בכל יום -מ' יום לפני יצירת הולד–

אומרת שהגמרא  לעיל  יום ש  .רהראינו  ארבעים 
הולד   יצירת  בתלפני  בת  ‾יוצאת  ומכריזה  קול 

במס'   הגמרא  אומרת  מאידך  אך  לפלוני,  פלוני 
שהבת )יח:(  ומכריזה   -מו"ק  יום  כל  יוצאת  קול 

בין  בסתירה  מדובר  האם  לפלוני.  פלוני  בת 
 ?מדרשיםה

א.   ודאי  שאין  כאן  בכלל  מחלוקת,  אלא 
זה.   את  זה  משלימים  אלה  מדרשים  להיפך, 

 מחד, ודאי   
יוצאת  ארבעים  יום  לפני    קול‾שהבת      

הגמרא  כוונת  אין  מאידך,  אך  הולד,   יצירת 
 במס' מו"ק   

ולד        אותו   שעל   אותה   יוצאת   לומר, 
יום,‾בת יום  עליו  ומכרזת  כדי   קול  אלא 

 להכריז על כל ולד   
הבת       צריכה   אחת,   פעם   קול  ‾אפי'  

אותו   ולדות, אשר  רבבות  על  יום  יום  לצאת 
 היום הוא יום   

 .הארבעים שלפני יצירתם      
כנ"ל       שם  כתב  חננאל,  יום  „-רבינו  מ' 

יום קודם   בכל  הולד  קול ‾בת  יצירת 
 יוצאת ומכרזת בת  
רש"א שם הבין,  , אך המה“פלוני לפלוני

זו,   את  זו  הסותרות  מימרות  שתי  שהן 
 ולכן כתב שהן ב' גירסאות.   

 
ב.   ע"פ  מה  שהראינו  לעיל,  שלולד  אחד   
יצירתו  לפני  אפי'  זיווגים,  וכמה  כמה  יתכנו 

 ואף אח"כ           
וכן -ע"פ  התלמוד הירושלמי-עד ללידתו      

להשתנות   עשוי  לידתו  אחר  של   גם    זיווגו 
 האדם  ע"י 

להשתנות        עשוי  יום  כל  ממילא  תפילתו, 
בת יוצאת  לכן  על      קול‾זיווגו,  ומכריזה 

 שינוי, ואם  אין 
בת       יוצאת  שהזיווג  ‾שינוי  ומודיעה  קול 
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  .שעד אותו יום הוא עדיין בר תוקף
       

יציאת     רו.התוס' זמן  על  כתב  קודם  ד"ה 
לא נולדה  קודם יצירת הזכר בין אם  „-קול‾הבת

נולדה אם  בין  עדיין  שם  “הנקבה  המהרש"א   .
משמע   שכן  וכותב,  התוס'  דברי  את  מחזק 
מהלשון "בת פלוני לפלוני", היינו, שהזכר כבר  

הבת יוצאת  אז  ורק  ה"תוס' ‾נוצר  אך  קול, 
ההכרזה  אלא  דוקא  שלאו  שם  כתב  רא"ש" 
הזכר   קודם,  שנוצר  הזוג  מבני  לאחד  מתייחסת 

ה"תוס' רא"ש" הכוונה   או הנקבה. אם כן, ע"פ
ל פלוני  נוצר,  פלוניל"בת  לא  שעדיין   ,"

 ולפעמים להפך.
קול יוצאת  ‾תהב מפשטות דברי הגמרא משמע, ש

קודם   יום  ארבעים  שהוא  ההריון,  תחילת  ביום 
א',  התשב"ץ/ח"ב/סי'  בשו"ת  אך  הולד,  יצירת 
שעת   קודם  יום  ארבעים  היא  שההכרזה  כתב 

)צ ח"א  ב"זוהר"  וההריון.  משמע  הזיווג  א:( 
גם בזמן השידוך עצמו‾שהבת יוצאת  וכד „-קול 

קודשא בריך הוא דידע -מתא עידן דזיווגא דלהון
כדבקדמיתא  לון  מחבר  ונפשין  רוחין  אינון 

עלייהו אדם “ומכרזא  לזמן  שהכוונה  יתכן  אך   ,
שכבר   הקומה",  ב"סוד  שהוא  הראשון, 
כל   נבראו  העולם  ובתחילת  העולם  בבראשית 

וביום ההכ וכאשר  הנשמות  רזה מחברם הקב"ה 
נשמות   בחצאי  יורדים  הם  הזוג  בני  נולדים 
יצירת   טרם  יום  מ'  ההכרזה  יוצאת  ואז  נפרדים 

 הולד כדבקדמיתא.        
 

שני"            בזוג  כאן  ראשון  בזוג  -"כאן 
לדברי   בסתירה  עומדת  הזו  המסקנה  האם 

 ה"זהר"
שעליו   השני  הזיווג  הזוהר,  שע"פ  לעיל  ראינו 

שקש לזיווג  נאמר  הכוונה  סוף,  ים  כקריעת  ה 
השני בת  ,בגלגול  הזה  בגלגול  גם  קול ‾אבל 

ולגבי   לפלוני,  פלוני  בת  ומכרזת  כאן  „יוצאת 
ראשון שבזוג    “בזוג  לומר  רק  הגמרא  כוונת 

הבת כאשר  בת -הראשון,  ומכרזת  יוצאת  קול 
פלוני לפלוני, זה הדבר היחיד שמתרחש בשמים  

ה שבזיווג  הקושי  לו  מתלווה  ודברי  ואין  שני, 
זו,   .רו  רש"י הבנה  ע"פ  היטב,  משתלבים  גם 

נקבע   הראשון  בגלגול  הראשון  הזיווג  כלומר 
ע"פ המזל, אך ע"פ מעשיו בגלגול הראשון, נגזר 
נקבע   אלו  מעשיו  וע"פ  בשנית  להתגלגל  עליו 

השני בזיווג  שיש  והקושי  השני.  ע"פ -הזיווג 
הוא, כדברי רבי חיים ויטאל ע"פ האר"י  -הזוהר

מזיווגו  .רזז"ל האדם  את  להוציא  הוא  שהקושי   ,
שנשמתו  המקום  מן  הראשון,  בגלגול  הראשון 
מצויה שם, כדי שיוכל לתקן את הפגמים, בגלל 
הקב"ה  רוצה  מחד  היינו,  שבשמים.  המקטרגים 

להעלותה יהיה  שניתן  כדי  נשמתו,  את   לתקן 
אך  עדן,  בגן  גבוה  למקום  השני  הגלגול  אחרי 

ש מקטרגים,  ישנם  מעשיו,  מאידך  ע"י  נבראו 
שטוענים שאם בזיווג הראשון, שבו אשתו היתה  
האדם   עשה  הבחינות,  מכל  עבורו  המתאימה 
עבירות קשות, כל שכן בזיווג השני של הגלגול 

מי שהיא   זוגו„השני, כשיתחתן עם  בת  -“אינה 
סוטה במס'  רש"י  מסדרי    -כדברי  שנוי  שהוא 

סוף,   ים  בקריעת  שהיה  כפי  הרגילים,  הבריאה 
שפגם בו מה  את  לתקן  יצליח  לא  שהאדם  דאי 

הראשון הקב"ה    .בגלגול  זה,  קושי  אף  על  אך 
בגלגול   הזוג  לבני  לתת  רוצה  הרבים  ברחמיו  
שנשמותיהם  כדי  נוספת,  הזדמנות  הראשון 

 יתוקנו.                                                                                                 
 

לפלוני"                            פלוני   -"שדה 
יהיה  שאדם  השמים  מן  ההכרזה  זו  האם 

 עשיר
המאמר    .רחהר"ן משמעות  את  שדה  „-מפרש 

לפלוני אבי   “פלוני  שנותן  הנדוניה  של  במובן 
לבעלה.   לו כותב  המהרש"אהבת  שנראה   ,

שכוונת הר"ן    אך נראהשפירוש זה הינו דחוק.  
במובן הרחב לכל נכס    היא ש"שדה" הינו מושג

ודאי   ובנדוניה  הרכוש,  עיקר  את  המהווה 
                            .שהקרקע הוא הדבר החשוב ביותר והעיקרי

שקרא   יוסי  רבי  בדברי  הוא  שמקורו  ונראה 
העיקר .רט "שדי"-לשורו   הוא  שהשור  כיוון   ,

שכן   כל  השדה,  את  לעבד  ניתן  לא  שבלעדיו 
הדבר   הוא  שהשדה  ביותר  בנדוניה  החשוב 

מקשה בנדוניה המהרש"א  ע  .  עוד,  פ "שם 
לפני  יום  שמ'  שכתוב  מה  על  שכתב  התוס', 

קול זו, שהכוונה לתחילת  -יצירת הולד יוצאת בת
מה   הוא  התוס'  של  שמקורו  ]ונראה  ההריון. 

בחז"ל יבקש „  .רישמובא  )יום(  ארבעים  ועד 
זכר שיהא  מעת    “רחמים  היא  שם  והכוונה 

 תחילת ההריון[.
_______________________________

_______________________________
______________________________ 

"פתח   רז.   מס' סוטה )ב.(       רה.
   מובא בפירושו של "הכותב"   רח.    עיניים"/חיד"א על מס' סוטה )ב.(   

ומס' סנהדרין     ומס' סנהדרין )כב.(         
על  "עין יעקב"    )כב.(.  ועי' ב"רקאנטי"   

 מו"ק )יח:(
)שכב.(,  -)צב.( ו   במס' סוטה )ב.(        רו. 

 מס' שבת )קיח:(   רט.   את הסבריו ע"פ הקבלה   
לגבי מושגי             “פי המזלל „-זוג ראשון   

 מס' גיטין )נב.(  "בת פלוני לפלוני" ו"זוג             
ג ראשון" ו"זו .          “לפי מעשיו...„-זוג שני  

מס' ברכות   רי.    שני".                             
 )ס.(

 
 
                          

המהרש"א חז"למקשה  אמרו  הרי  שביום    .ריא , 
הקב"ה  לפני  'לילה'  ושמו  מלאך  בא  ההריון 
עני,   או  עשיר  עליה,  תהא  מה  זו  טיפה  ושואל 
גבור או חלש, חכם או טפש, ואם כוונת הגמרא, 

ש הר"ן,  פלוני  -הבתכדברי  שדה  שמכרזת  קול 
לפלוני, הכוונה לנדוניה, היינו אם יהיה עשיר או  
עני, וא"כ מדוע כבר אינה מכרזת אם יהיה חכם  

להיפך?   או  , שבאמת  ומתרץ המהרש"אוגבור 
אין   וגבור  חכם  על  אך  ההריון,  ביום  נגזר  הכל 

 קול מכרזת. ‾הבת
קול -, כי הוא עדיין לא תירץ, מדוע שהבתוקשה

תכר השאר.  לא  על  גם  שהבתונראהיז  קול  ‾, 
מכריזה רק על אבי הבת וממילא היא מכריזה גם  

ולא נותן  הנדוניה שהוא   -כהבנת המהרש"א-על 
שהרי  עשיר,  או  עני  יהיה  האיש  של  חתנו  אם 
לאחר   מיד  ויאבדהו  מחמיו  רב  הון  שיקבל  יתכן 
מכן בגלל מזלו הוא, ויהיה עני, או שאבי החתן  

וד רב  הון  לבנו  יהפך  יוריש  מכך  כתוצאה  וקא 
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בשם   יעקב"  ב"עין  שם  שמובא  כפי  לעשיר, 
 הר"ן.                                                        

  
בכל                הראשון  הזיווג  הר"ן,  ע"פ 

לפני   קשה  זה  מדוע  א"כ  לפועל,  יצא  מקרה 
  הקב"ה

כותב, שאף שהזיווג הראשון אינו יוצא    .ריבהר"ן
תוצאה מתפילתו של אדם אחר, אך אין לפועל כ

יתקיים,  לא  הראשון  הזיווג  שלצמיתות  הכוונה 
הר"ן כותב  וכן  בינתיים.  רק  הכוונה  -אלא 

פלוני „ מן השמים בת  שאע"פ שנגזר על האדם 
אחר איש  יוסיף  אם  זוגה-לפלוני,  בן  -שאינו 

בסוף  כי  אף  לו,  שישמע  אפשר  לה',  להתפלל 
יתפלל עליה  תתקיים הגזירה, שיגרשנה האיש ש

זוגה  בן  שהוא  אותו  וישאנה  במהרה,  ימות  או 
. ע"פ הר"ן, ניתן לומר שהזוג הראשון “אחר כך

זה  הוא  השני  והזוג  בתחילה  שנגזר  אותו  הוא 
יש  היינו,  הדבר,  וקשה  בה,  וזכה  שהתפלל 
או   למות  שיצטרך  שיודע  לה'  צער  כביכול 
גם   לומר  ניתן  הגזירה.  את  לקיים  כדי  להתגרש 

ע" הזוג  להיפך,  הוא  הראשון  שהזוג  הר"ן,  פ 
הזוג   הוא  השני  והזוג  בפועל  ראשון  שמתחתן 
או  הראשון  מהבעל  גירושיה  אחרי  שמתחתן 
מהגזירה   כתוצאה  הראשון  בעלה  מיתת  אחרי 
שנגזרה מ' יום קודם יצירת הבעל השני וזה צער  
וקושי לפני הקב"ה, כביכול,  שנישואין אלה היו  

גירוש ע"י  לפועל  לצאת  מיתת  צריכים  או  ין 
      .הבעל הראשון

כאשר                      נוסף  אפשרי  קושי 
לבעליהן   אמונים  שומרות  אינן  אלמנות 

 הראשונים
לפני   קושי  בו  יש  שני  זיווג  בו  מצב  עוד  ישנו 

מסביר הש"ך  שמתה    .ריג הקב"ה.  בעל  מדוע 
לשאת  יכול  שהוא  עד  רגלים  ג'  מחכה  אשתו 

מספי בעלה  שמת  אשה  ואילו  שתחכה  אשה,  ק 
לאיש להינשא  תוכל  היא  ואז  בלבד  -חודש 

משום אשה בכל דהו  ניחא לה ושוכחת אהבת  „
יום ל'  לאחר  מצויה  “הראשון  אינה  זו  תכונה   .

  חיל. באשת
המהרש"א" הש"ך,   ריד.ה"גליון  לדברי  מתייחס 

חיל,   אשת  של  מיוחדת  המעלה  מהי  ומסביר 
המלך שלמה  ע"י  ולא „-המוזכרת  טוב  גמלתהו 

, והרי ישנן נשים שבעליהן  .רטו“י חייהרע כל ימ
מתים לפניהן, א"כ כיצד יתכן שהיא תגמול איתו  

 טוב ולא רע אחרי מותו?                                     
גומלת עימו   ומתרץ "גליון מהרש"א", שהיא 

גם  ואכן,  אחר.  לאדם  נישאת  שאינה  חסד 
מוסבר )א,ג(  רות  וימת „-הפסוק  .רטזבמגילת 

נעמי  אלימלך שמת    “איש  אחר  שגם  זו,  ברוח 
לא נישאה לאדם אחר ובמשך כל ימי חייה חיה  
התור,  עוף  כמו  איתה,  חי  הוא  כאילו  בהרגשה 

הראשון, אין השני מתחבר  שאחרי מות בן הזוג
אחר זוג  לגבי  .1ריז לבן  שגם  לומר,  ניתן  א"כ   .

אמונים         שומרות  שאינן  נשים,  אותן 
ש בזיווג  ונישאות  קשה לבעליהן  לגביהן  גם  ני, 

פגיעה   כאן  שיש  כיוון  הקב"ה,  לפני  הדבר 
סדרי  שנוי  כמו  הזוג,  של  עד"  עדי  ב"בניין 

                              בראשית בקריעת ים סוף.
שהרי   ביאור,  טעונים  מהרש"א"  ה"גליון  דברי 
אשה   של  מופת  דמות  היא  במשלי  חיל"  "אשת 
לפני  מתות  הנשים  שרוב  כיוון   צדקנית. 

המלך .2ריזבעליהן ששלמה  לומר,  ניתן  כן  אם   ,
נשים  לגבי  בפרט,  הנשים.  רוב  על  דיבר 

חז"ל אומרים  הרי  מתות    -ככלל-צדקניות,  שהן 
יתבזו אחריהם, לכן .3ריזלפני בעליהן , כדי שלא 

הנשים   רוב  באותו  נכללת  בודאי  חיל"  "אשת 
שלו,   השאלה  עצם  לגבי  בעליהן.  לפני  המתות 

תירוצים   כבר  בספר  נאמרו  שהובא  כפי  רבים, 
 .  .4ריז "אשת חיל"

 
מס' נדה )טז:(                                                                    ריא. 

 מרן הקה"י זצוק"ל והוא אמר לה,     
הר"ן על הרי"ף מס' מו"ק )י:( ד"ה ברחמים. ועי'   ריב. 

 ב"רקאנטי"             
              שכשיבוא שוב בחלום תאמר לו 

)שכז:(, שכתב כדברי הר"ן, אך מוסיף, שיתכן       
 שלפעמים                  

  בשמו, שכאן בעוה"ז אין לו רשות    
הזיווג לא יצא לעולם אל הפועל.                                                       

   להתערב.     
שמת  על שולחן ערוך יורה דעה )שצב,ב( ד"ה  ריג.

  משלי )לא,יב(  רטו.   בעלה. ועי' במס'   
קידושין )פ:( תד"ה כי וב"בית המדרש"/ילינק,        
 פירוש "חוטר ישי" )שם(  רטז.      -עה"פ  145ח"ד, 
אדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה לא „       

          .“מצאתי
 . 1ריז. 
 ספר "אלפי ישראל"  

לא תבשל  „-()שם(. ועי' במס' פסחים )קיב. ריד.
 בקדירה         

 חלק החי/כרך ב' ערך התור  
        , ועי' בספר                       “שבישל בה חבירך...אפילו באלמנה       

               . מס' כתובות )נב.( תד"ה רצה, ע"פ2
  , שם                             163"הרש"ש הקדוש וישיבת בית אל"/עמ'         

 "ירושלמי", ושם )פג:( תד"ה מיתה.ה 
הרש"ש          שערך  אלמנה"  "תקון  על  מסופר 

      לאלמנות                            
   פהמ"ש לרמב"ם עמ"ס נדה )מה:(. 
כדי להגן על בעליהן השניים מקטרוגם ומנזקים                                      
 ראב"ע/ויקרא )כא,ד(.  
 פס"ז/פ' חיי שרה )כג,ג(  .  3 ם של בעליהן הראשונים. תקון זה נועד  אפשריי        
       להפריד בין האלמנה ובעלה הראשון בעולם                                 

                                               לרבי יצחק עטייה/ליוורנו/ .  4
לאלמנ        שבא  ת"ח,  בעל  על  לנו  ידוע  תו                                  האמת. 
     תקפ"א/בהוצאת אגודת "כלל  
אל                            באה  היא  תתחתן.  שלא  לה  ואמר                   בחלום 
 . 381ופרט"/תשנ"ג/ת. דואר 

  
 
 
 
 
 
                   

במשך                                 התמידי  הקושי 
 ואין שיש לפני הקב"הכל חיי הניש

הצבענו לעיל על מספר מובנים של קושי, וראינו  
רחבה   משמעות  לו  יש  שני"  "זוג  שמושג  גם 
ביותר, ובפרט ע"פ ספר הזוהר, שזיווג שני הוא  
נשמות  כל  כמעט  כיום,  וכידוע  שני.  בגלגול 

, כך שגם  .5ריז ישראל הן גלגולים מדורות קודמים
או   בזיווג שני  יש אדם שאינו  ויותר  אם  שלישי 
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או   בעקבות תפילת האב של אשתו מזיווג ראשון
מתפילתו שלו, הרי שהוא זיווג שני בגלגול שני, 
המושג    בו  שייך  אדם  כל  שכמעט  אפוא  ויוצא 

 ."זוג שני", שהוא ע"פ מעשיו
עקיבא   רבי  הקב"ה.  לפני  קושי  עוד  על  נצביע 

אש    זכו„  ריח.אומר זכו  לא  ביניהם  שכינה 
אומ“אוכלתן וכן  חז"ל.  הפסוק   .ריט רים  על 

-לא זכהכנגדו,  -זכה    ,.רכ'אעשה לו עזר כנגדו'„
ב'  “נגדו בין  הקשר  את  כאן  לראות  ניתן   .

המקורות האלו, היינו, שאם אשתו נגדו, וקיימת  
אש המחלוקת, סופה של אש זו לכלותם, אך כפי 
רחבה   משמעות  זו  לאש  יש  בהמשך,  שנראה 

כמובן,   הנשאלת,  השאלה  יותר.  היא ועמוקה 
נישואיו לפני  האדם  זכה  לא  אם  יצטרך    ,מדוע 

בהמשך, הזמן  כל  יכול  לסבול  האדם  הרי 
להזדכך ולהתעלות, ומדוע שלא יוכל לממש את  

נצחי בנין  ולבנות  בהמשך  עדי  -התעלותו  בנין 
מסבירים   המוסר  שיטת  בעלי  גדולי  ואכן,  עד. 

הכוונה רבות, שאין  פעמי,   בראיות  חד  למאורע 
כל במשך  האדם  הוא    אלא  כאשר  נישואיו,  ימי 

ביניהם,   אזי שכינה שרויה  הרע,  יצר  את  מנצח 
אזי   אותו,  מנצח  יצה"ר  מסוים  זמן  כעבור  ואם 
שוב אש אוכלתם, ואם לא ינצחו את יצה"ר אש  

 א"כ, מושג  זו אוכלת בהם עד גמירא.
כאן משמעותו  זה -"זכו"  זיווג  וקשה  "נצוח", 

לאשתו  איש  בין  בזיווג  כאשר  הקב"ה,  לפני 
בניה   של  קשים  זעזועים  הזמן  כל  מתרחשים 
יש   מיוחדת  שיטה  הנישואין.  בנין  של  והרס 

המלבי"ם הרב  "זוג  .1רכ לגאון  מושגי  בהבנת   ,
כותב הוא  שני",  ו"זוג  שהי' „-ראשון"  מה  רק 

גופים   בג'  הבריאה  בעת  ,  אשה ,  אדםבאדם 
בגוף  נחש היום  עד  מתמיד  הוא    הראשון , 

קודם   יום  ארבעים  עליו  הולד  שמכריזין  יצירת 
שנצטייר   יום  מ"ם  אחר  עד  ההריון  מעת  )ר"ל 
הנשמה  כי  לפלוני",  פלוני  "בת  הולד(  יצירת 
מטפת   המצטייר  החומר  הכנת  לפי  תרד  והצורה 
שדו  הראשונה  חוה  הוא  והגוף  הזרעיות, 
פרצופים נבראו שהוא אדם ואשתו הראשונה עד  
חוה   שהוא  המין  לקיום  השני  זווגו  וימלא  יגדל 

הכח להזיק השניה.  שדרכם  בגויה  הנמצאים  ות 
הם   והמתעורר  והמתאוה  הדמיון  כח  שהם 
הנחשים שנתנו אל האדם ואשר לשרתם באורח  

,  “מישור, כשישתמש בהם לטוב ואושר הנפש...
ע"ש המשך דבריו. א"כ, ע"פ הרב המלבי"ם יש  

הזיווג   בג'   גםלמושג  הנמשלת  הכוונה  את 
השני   הזיווג  וע"פ דבריו  הוא  היסודות שבאדם. 

קשה, שהרי זו מלחמת היצר של האדם עם עצמו 
                                                                                                                                 במשך כל ימי חייו.  

בין    -זיווג                                    היחס 
 לגורל ולמזל  הבחירה החופשית

הקב"ה  ידי  על  נעשה  האדם  של  זיווגו 
, והוא ע"פ הכלל של "מכיוון שהתחיל  .2רכ בעצמו

מרק" לו  אומרים  כיוון .3רכ במצוה  היינו,   ,
גם  הקב"ה  לכן  האדם,  בבריאת  החל  שהקב"ה 

אשה לו  שמזווג  ע"י  בריאתו  את    .4רכמשלים 
מן הקב"ה„ו זיווגו של איש אלא  ואין .5רכ“אין   ,

בא על   זיווגו  שם  שנדרש  כפי  כירושה,  לו 
אשה  „-הפסוק ומה'  אבות  נחלת  והון  בית 

הרלב"ג.6רכ“משכלת שם  ביאר  וכן  אפשר „-, 
אשה   לו  שתהיה  מאבותיו...ואמנם  אדם  שירש 
אם  כי  להיות  יתכן  שלא  ממה  זה  הנה  משכלת, 

כי אין זה תלוי בבחירה מכל וכל אבל צריך -מה'

אלוהי עזר  לו  של  .7רכ“שילווה  בחירתו  האדם . 
לזו   וכן  העצמית  לעבודתו  קשורה  לזיווג  ביחס 
של הוריו. את ההסבר המדויק בין בחירה לגורל  
מסביר מרן הגר"י קנייבסקי זצוק"ל כפי שהובא 

ספרים סוטה  „-  .8רכ בב'  בגמרא  שאמרו  מה  כי 
מכרזת   קול  בת  הולד  יצירת  קודם  יום  ארבעים 
זו  בבירור שאין  אצלו  נתברר  לפלוני  פלוני  בת 

פלוני    גזירה  בת  להיות  מוכרח  שכך  השמים  מן 
זכות קדימה, כלומר, שראובן  לפלוני, אלא שזו 
בת   את  ישא  שהוא  השמים  מן  עליו  שאמרו 
שמעון הרי שידוך זה שמור לראובן ומן השמים  
ימנעו משמעון שלא יעשה שידוך לבתו עם שום  
בשעה   להם  המיועד  הזמן  שיגיע  עד  אחר  אדם 

יגיע   וכאשר  ומוצלחת,  להם  טובה  ויציעו  הזמן 
יסתיים   זה  גזירה ששידוך  את השידוך, אין כאן 
אלא הרי זה בחירה בידיהם, כמו כל מצוה אחרת  

שהוא בן -שהקב"ה מזמין ביד האדם וביד האדם
מן -בחירה אחד  כאשר  ואז  מעליו,  לדחותו 

הצדדים דחה את השידוך )מסיבה בלתי מספקת( 
שהוא  לאחר  ומעתה  זיווגו  את  הפסיד  הוא  הרי 
זה, הרי   בזיווג  הזכות קדימה שיש לו  דוחה את 
)מה  אחר  שידוך  לעשות  בידו  כבר  השני  הצד 
הזכות  מפני  בתחילה  השמים  מן  ממנו  שמנעו 
רבות   ופעמים  עליה(,  לפלוני  שהיה  קדימה 
קנייבסקי   הגר"י  מרן  )אל  אליו  באים  כשהיו 
על   ברכה  לבקש  מבוגרים  בחורים  זצוק"ל( 

ם הפסידו בידים  שידוך, היה מרן גוער בהם שה
ואילך  מכאן  ולפחות  להם,  המיועד  זיווגם  את 
מציעים  שעכשיו  מה  את  בידים  יפסידו  שלא 

 להם. 
 וכך היו דבריו:  

 בעיקר מה שצריך לחפש בשידוך הוא:
 

   מדות טובות.  ג.  א.  יראת שמים.  ב.   
הדרך        על  הולך  שיהא 

 )מתאים(.
 

כי  יתר הדברים שמחפשים הרי זה מעצת היצר,  
אחד,   באדם  המעלות  כל  את  למצוא  אפשר  אי 
רק   זה  כל  אבל  טוב,  דבר  הם  ויופי  כסף  אמנם 
כאשר הולך, אבל כאשר לא הולך חייבים לוותר  
על זה, אבל מדות טובות אין לוותר על זה בשום  
בבית   גיהנם  זה  הרי  טובות  מדות  בלי  כי  אופן, 

    . “ר"ל ומרן חזר על כך כמה פעמים
               

 __________________________________________
 __________________________________________

 ________ 
 "בית נאמן" על ב"ר )סח,ד(,  . 4  מס' יבמות )סג.(                       "רקאנטי" )קטו:(,              ריט.  .  5ריז 

ית  בראש  רכ.     וכתב שם, שכן מוכח                   
אם הבנים נח   )ב,יח(                         

 דרוש א'      
הרב                     . 1ב"זהר", ושר"י בן הראב"ד                 

                                              ב"ר )סח,ג(.  5 המלבי"ם בפירושו      
ידע להבחין ביניהן, אך                 על            

משלי    .  6             תורה בס' בראשית ה
 )יט,יד( 

      ה"רקאנטי" כתב שם, שיש                     

 ועי' ילק"ש שופטים רמז ע'            .  7 )ג,יט(/תורה אור.                 
ב"ר        .  2החולקים וסוברים, שעד                     

יח:(, "שוחר טוב"  מו"ק ))סח,ד(, ויק"ר )ח,א(,            
נ"ט                                                                   

במדבר"ר       ימות המשיח, כל הנשמות             
 "פניני רבנו הקהלות יעקב"/    .  8    )ג,ו( )כב,ח(              

  "תלמוד      .   3הן גלגולים.                                    
 ח"א/עמ' ל"ד  ירושלמי"/                    
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    מס' סוטה )יז.(                      ריח. 
             
מס' פסחים )י,ה(                        
             
             
             
             
 "לשכנו תדרשו"/ח"א/ עמ' רס       

  

 
              
             
          

 
 

                                                                  
 סיכום 

 
ישנם מי שרואים בענין הקשר בין הזיווג והמזל  

 ג' שיטות: 
אין אדם  -  .2רכא וה"ערוך".  1רכאא. שיטת רש"י

מזלו  ע"י  שנקבע  זיווגו  את  לשנות  יכול 
זוג   בני  ב'  נישאים  באמצעות תפילה, אך כאשר 

תפילה    בזיווג ע"י  לשנות  יכולים  כן  הם  שני, 
 וזכויות. 

רכא  בפירושם עמ"ס מו"ק )יח:(  -ב. שיטה שניה

שנקבע -  .3 הזיווג  את  תפילה  ע"י  לשנות  ניתן 
ע"י המזל, אך בסופו של דבר ימות המתפלל או  

 יתגרש, והזיווג שנקבע ע"י המזל יתקיים.  
ניתן לשנות את הזיווג -  .4רכאג. שיטה שלישית

 ה וזכויות ללא תוצאות שליליות. ע"י תפיל
כל  שאין  להסביר  ניתן  לעיל,  שראינו  מה  ע"פ 
לסכם  וניתן  השיטות,  בין  מהותית  מחלוקת 
הנשמה  חצי  היא  מי  נקבע  אדם,  שכל  ולומר, 
את  לאבד  יכול  הוא  מעשיו  ע"י  שלו.  השניה 

הזיווג הראשון, ואז נקבע לו זיווג  -זיווגו האמיתי
יגי הוא  דבר  של  בסופו  האמיתי,  שני.  לזיווגו  ע 

אלא שבינתיים   אחר,  בגלגול  או  זה  בגלגול  בין 
שהוא   עד  פעמים,  מספר  להשתנות  זיווגו  יכול 
נישא פעם ראשונה, וכן יכול להשתנות גם אחרי  

 נישואים ראשונים ע"י גירושין/או התאלמנות. 
ישנם   מתרחשים,  אלו  דברים  כיצד  לברר  כדי 
יכולים   הדברים  דרכם  אשר  מקורות  עוד 

. כמו כן, בקשר למהותו של המזל,  .5רכאלהתבאר
, המדברים ע"פ .6רכא ישנם מקורות ב"ראשונים"

נראה,   שטחית  בצורה  אשר  הפילוסופיה, 
ניסחו   הם  למעשה  אך  חז"ל,  על  שחולקים 
דבריהם   בתוך  רומזים  ורק  דורם,  ע"פ  דבריהם 
שהקורא   כך,  על  ומסתמכים  חז"ל  השקפת  את 

במקו שכתבו  מה  גם  ראה  אחרים.  דבריהם  מות 
דברי   ע"פ  גם  יותר  מתבהרים  הדברים 

 .  .6רכא ה"אחרונים"
   

האם                                                   
 "זכות" מובנה נצחון 

"זכיה" ל"נצוח",   עדיין קשה, בין  מניין הקשר 
שונים.   מובנים  עם  מלים  שתי  הן  אך  לכאורה 

כך הדבר  אין  "זכה"  באמת  המילה  לפעמים   ,
במשנהמ כגון  נצחון,  של  במובן  -.  רכאשמשת 
בלילות  זכיתיולא  „ מצרים  יציאת  .  “שתאמר 

נצחתי".  "ולא  שהכוונה  ה"מאירי",  שם  מבאר 
את המלך    נוצח„  -רש"יכל דזכי  מלכא ]„-וכן

האיש   ומשפט  למלך  הוא  בושת  בדברים, 
בית מלא „-רש"י]   “[ לקמוניא חלילא“להשליכו

וכן.רכב[“עפר כ„-.  לי  זכיתו  עבידו  אי  דבעיתו  ל 
וכן.1רכב“לי זכיין...ובאתנויי   „-.  במאי  נשים 

גברייהו בי רבנן ונטרין לגברייהו עד דאתי מבי 
ממתינות לבעליהן ונותנות להם „-רש"י]   “רבנן

אחרת בעיר  תורה  וללמוד  ללכת  כמו  “רשות   ,
ר"ע אשת  יהונתן   .רכד[.רכגרחל  רבי  ומפרש 

את   .רכה אייבשיץ מנצח  האיש  שואלת    שהגמרא 
יצה"ר ע"י לימוד ועסק התורה, אך נשים שאינן  
את   מנצחות  הן  במה  תורה,  ללמוד  מצוות 

מסירות נפשן  יצה"ר? ועל כך עונה הגמרא ע"י
תורה,  למקום  לגלות  לבעליהן  שמאפשרות 
לו,  ומחכות  נופל על כתפיהן  עול הבית  כאשר  

התורה לימוד  בערך  הכרה  ידו -מתוך  על  שרק 
כך הן גם כן יכולות    ע"י  -ניתן לנצח את יצה"ר

לנצח את יצה"ר. וא"כ גם כאן אם האיש והאשה 
מנצחים את יצר הרע, שכינה שרויה ביניהם ואם  

. ומניין שרק ע"י עסק התורה  “אש אוכלתן „-לאו
ממה  רואים  אנו  זאת  יצה"ר?  את  מנצחים 

חז"ל להם „-.  רכו שאמרו  אמר  הקב"ה  כך 
לישראל, בני בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה  

אתם  ת בתורה  עוסקין  אתם  אין  בלין...ואם 
                                   .                                                                                                          “בידו  נמסרים

שכינה                                         "זכו  אם 
 דוקא ר"ע אמרומדוע -ביניהם"

של   זה  ביניהם„מאמר  שכינה  למי   “זכו  ראוי 
לשיאים  -שאמרו הגיעו  ואשתו  הוא  עקיבא.  רבי 

לו   המתינה  שאשתו  בזכות  מצויים.    24בלתי 
ר"ע  הגיע  בתורה,  להתעלות  שיוכל  כדי  שנים 
לתלמידיו   אמר  עצמו  שהוא  כפי  המעלה,  לרום 

אשתו  רחל  הוא „-על  שלה  ושלכם  . .רכז“שלי 
כידו גדול  ור"ע,  אדם  מעולם  היה  לא  ע, 

שערי.רכחכמוהו לנ'  וזכה  שכתבו  ,   כפי  בינה, 
ז"ל האר"י  השכינה .רכט תלמידי  השראת  שהיא   ,

הגבוהה ביותר שיכולה לחול על בן תמותה. ואף 
תורה  מתן  במעמד  אמנם  שהגיע  רבנו,  משה 
ממנו   ניטל  מקום  מכל  בינה,  שערי  נ'  להבנת 

הנ'  בינה-שער  שערי  מ"ט  עם  שום מ-ונשאר 
ואמר אל  „-.  רלשנתגאה  יביאון  הקשה  הדבר 

  ..רלא“משה
 __________________________________________
 __________________________________________

 ________ 
מס' ברכות )יב:(                         תד"ה אבל   רכא.

           מס' עבודה זרה  )י.(               רכב.    עמ"ס חולין )ב:(
        מס' מו"ק )יח:(  .  1    

             
             
             
             
             
             
             
תד"ה מלאך עמ"ס נדה          

  . 1       )טז:(                
 מס' בכורות )ח:(  

שו"ת               ע' כפר ז'   .  2         
    רכג. תלו(/  הרמב"ם/)ב,

 

מס'   
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 כתובות סוף )סב( 
הוצ'     "נמוקי יוסף", הר"ן                      .  3      

                     "מקיצי נרדמים" 
     
     רכד. 
מס'      

 ברכות )יז.( 
    ו"תלמיד רבינו יחיאל מפאריס"          

ה"מאירי"      
       עמ"ס סוטה )ב.( 

        
        
        
        
        
        
       רכה. 
בספר "יערות    
 דבש",

פיהמ"ש  . 6 ריטב"א עמ"ס מו"ק )יח:(           .  4     
ח"א עמ' ג   לרמב"ם עמ"ס פאה )א,א( 

 ד"ה וזהו. 
    תוס' הרא"ש ותד"ה ארבעים        
        
הגר"א/משלי )כב,ו(   
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 הוצ' "מכון הספר",  

    עמ"ס סנהדרין )כב.(       
            
            
            
            
            
         
     ה"מאירי" עמ"ס שבת )קנו.(                

            

 תשמ"ח.                               
       פ' נח )עג:( "זוהר"  . 5    

                         
           
  רבי יצחק עראמה/                    
           
           
מס' קידושין     רכו.       

 )ל:(        
"עקידת   פ' לך לך )צא:(   

 תובות )סג.( מס' כ   רכז.     יצחק"/שער ח        
    פ' ויגש )רז:(                                
            
            
            
            
            
            
      שער כב           
            
            
            
            
רגמ"ה על מס'      רכח.     

 ב"ב )יב:(

             פ' משפטים )קט.(     
הראב"ד בהשגתו על         

           הרמב"ם/
            
           
 הרב החיד"א/    רכט.   
      פ' תרומה )קע:(   
            
                    
     ה' תשובה )ה,ה(     
            
            
                       
            
            
            
            
   "חומת אנך"/       
רמב"ן  פ' וילך )רפג:(               

    עה"ת/בראשית )כח,יב(  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
פ'      
 שמות )יא(    

                 רמב"ן/ס' "אמונה ובטחון"/פ"כד 
 ויקרא )ב(  פ'                                                             דברים )יח,ט( 

רבינו בחיי    ס' "באר שבע" עמ"ס סוטה )ב.(   
שמות      רל.    עה"ת/דברים )יח,י(  

 )יח,כו(             
אברבנאל            ר"י מעמדין עמ"ס סוטה )ב.(   

"רבינו           רלא.   ט(        עה"ת/דברים )יח,
 אפרים על התורה" 

      ס' "נשמת חיים" )ב,ח(/   
             
             
             
             
 רש"י עה"ת/שמות )י,י(, )א,כב(                  
 כתיבה אשכנזית/       
  ר' מנשה בן ישראל  
         רמח"ל/"דרך ה'"/)ב,ז(                     
       
 פ' פנחס עמ' קלא  
    רש"י עמ"ס שבת )קנו.( ד"ה אין 
        
        
    ישראל"   "תפארת    

 )ד,יד(     קידושין   עמ"ס
"תלמוד   )יח:(      מו"ק     עמ"ס    האמיתי"   "פרש"י 

 ירושלמי"/
מס' שבת    תד"ה אלא עמ"ס מו"ק )כח.( 

 )ב,י(
 
 
 

אשה                                 תנאים  באלו 
                יכולה ללמוד תורה ולקבל על כך שכר

ר"א דעתו של  מובאת  בתו  „-בגמרא  המלמד  כל 
טפלות לומדה  רש"י  רלב.“תורה  כיוון  רלג.  ומבאר 
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שלימוד התורה מכיל חכמה רבה, תרכוש האשה  
ברם,   להחטיאה.  שעלולה  ערמומיות  כך  ע"י 

הרמב"ם  ובכללם  אחרים  .  רלד"ראשונים" 

את  תלמד  כשהאשה  הוא  שהחשש  מבארים, 
התורה היא תפרש אותה שלא כהלכתה. הרלב"ג 

כתב עה"ת  של  .  2רלזבפירושו  מ"ע  לגבי  שאף 
הנשים את  התורה  פטרה  הענין  „   -ציצית  כי 

העומק  רב  הוא  המצווה,  זאת  עליו  תעיר  אשר 
לקלות   הנשים  שכל  אליו  שיגיע  יתכן  ולא 

                                                                                                                                                                                                                                     .                      “דעתן
כותב, שכל זה  מכל מקום, מסיים שם הרמב"ם ו

לתורה   ביחס  אך  שבע"פ,  לתורה  ביחס  מדובר 
 שבכתב, 

ש הרמב"ם,  לכתחילה, „כותב  אותה  ילמד  לא 
טפלות כמלמדה  אינו  למדה  מקרה, “ואם  בכל   .

עיקרי  את  בתו  את  ללמד  מחוייב  שהאב  ודאי 
מצוותיה   ואת  התורה  איסורי  ואת  האמונה 
השייכים לה, אך ישנו דיון לגבי מקור חיוב זה.  

ברורה" ב"מש מצד   .3רלזנה  רק  שהוא  משמע, 
גם   ולכן  ביותר  לה  והקרוב  גואלה  הוא  שהאב 
להצילה  כדי  כספים  עליה  להוציא  הוא  מחויב 
משמד, אך חיובו שווה כמו כל אחד אחר, אלא  
ולכן  ביותר.  אליה  הקרוב  הוא  כי  מחויב  הוא 
יוצא,  זה  ע"פ  רוצה.  אינו  אם  לכך  אותו  כופים 

מכ כך  לשם  לתת  יוכל  אך  שהוא  מעשר,  סף 
משה" עליו   .4רלזה"אגרות  ונשאר  כך  על  תמה 

אבהותו  מדין  לכך  מחויב  שהוא  וסובר  בצ"ע 
 עליה ולכן גם אינו יכול לתת מכסף מעשר.

בלמוד   מצוות  אינן  נשים  אם  השאלה,  נשאלת 
 התורה, מדוע הן מברכות את ברכת התורה? 

בית  ה"  א. נאמרו על כך לפחות שלושה תרוצים  
מחוייבות  כותב  רלה."יוסף שהנשים  שכיוון   ,

מוטל  לכן  להן,  גם  הנוגעות  ההלכות  את  ללמוד 
יוסף"   ה"בית  התורה,  ברכות  את  לברך  עליהן 
ל"פרשת  מתייחסת  שהברכה  מציין,    גם 

כותב, שנשים .  רלו"מנחת חנוךה". ב.  הקרבנות"
יכולות לברך את ברכות התורה, כיוון שברכות 

התורה,   למוד  למצוות  מכוונות  אינן  אלא  אלו 
על הלכות    ג. ה"חתן סופר"של תורה.    לכבודה

ברכת התורה כתב, שהנשים הנשואות מברכות, 
 כי הן מסייעות לבעל ביכולת ללמוד תורה. 

קשה שהיו לכאורה  נשים  מוצאים  אנו  כיצד   ,
מאיר,   רבי  אשת  ברוריה  כגון  בתורה,  גדולות 

, וחז"ל אף הביאו את .רלזשחלקה אף על התנאים
ל כדוגמה  שכליתברוריה  תפיסה  -  .1רלזמהירות 

מאות  „ ג'  יום  בכל  שונה  שהיתה  ברוריה  ומה 
ביומא דשותא... מג' מאות חכמים  וכן  “הלכות   .

ופסקה   תורה  למדה  קולון   מהר"י  של  בתו 
וכן   וילון,  מאחורי  מוסתרת  היא  כאשר  הלכות 
יאיר   רבי  של  סבתו  שפירא.  מהר"ן  של  בתו 
ידועה  היתה  שנה,  מאות  כשלוש  לפני   בכרך, 
היו   גדולים  חכמים  ותלמידי  בתורה,  כגדולה 

הלכה בענייני  איתה  של .רלחמתייעצים  אשתו   .
בלמוד   ימיה  כל  עסקה  מוולוז'ין  הנצי"ב 

המהרי"ל.רלט התורה נדרש  זו  לשאלה  הוא    .רמ. 
ב" רק  עוסק  אליעזר  שרבי  בתו  מלמד  כותב, 

עצמה   בכוחות  ללמוד  יכולה  אשה  אך  תורה", 
אף מקבלת שכר על ואין בכך שום איסור, והיא  

ולקבל .רמאכך ללמוד  יכולה  שהיא  לכך  הסיבה   .
התאמצותה  שעצם  משום  היא  שכר  כך  על 
התורה   בלמוד  ולהצליח  להתמודד  ויכולתה 

 . .רמבמהווים הוכחה שטבעה ראוי ומתאים לכך
תורה   ללמוד  יכולות  נשים  אם  נשאלת השאלה, 

  .רמג ולקבל על כך אף שכר, מדוע הגמרא אומרת
במים  שזכות התור מגינה על אשה שהושקתה  ה 

את  שולחת  היא  אשה  שככל  משום  המאררים, 
שיחזור   עד  לבעלה  וממתינה  תורה  ללמוד  בניה 
של  התורה  למוד  שכר  משום  ולא  מלימודו 

עצמה? י.ש.    האשה  רבי  הגדול  הגאון  מתרץ 

האשה  שזכות  רואים  שמכאן  שליט"א,  אלישיב 
לתלמידי   בעלה  את  ו/או  בנה  את  המגדלת 

תורה חכמים,   הלומדת  אשה  משל  גדולה 
ובעלה שבניה  משום  זאת  מצווים   בעצמה. 

גדול   שכרו  בכך  להם  והמסייע  התורה  בלמוד 
כמו מי שמצווה בלימוד התורה ולומד אותה. אך 

כיוון  ה בעצמ  דת מ שלו   הש שכר א ,  מצווה  שאינה , 
ש   אי ר  ה שכל   משתווהו  אינ   תורהה וד  למ ב  שכרה

 מצווה בכך. ש 
 

התורה                                           למוד 
 ע"י נשים בדורות האחרונים

תורה  ללמד  שלא  נהגו  האחרונים,  הדורות  עד 
את הבנות והנשים. ברם, בדורות האחרונים אנו 
בנות  הספר  בתי  ובכל  זה,  בנושא  למהפך  עדים 
גם   בהם  כלולים  אשר  ומפרשיו  תנ"ך  לומדות 
מהתורה שבע"פ. לכך יש מספר סיבות שהובאו  

הגאון בס האחרונים.  הדורות  גדולי  של  פריהם 
ואלקין אהרן  כותב  רבי  אלו, „-  רמד.זצ"ל  בעתות 

שהרחוב מלא הוללות וסכלות וגם רוח הכפירה  
והמינות נזרקה בצעירים, אנן סהדי, כי רק אותן  

-הזוכות להסתופף בבתי השם ובחצרות אלוקינו
 . “יפריחו

כותב חיים"  הקודמים  „-רמה.  ה"חפץ  בדורות 
יכולים    קבלת והיינו  מאד,  חזקה  היתה  האבות 

כעת,  אבל  הישרים.  האבות  הנהגת  על  לסמוך 
בודאי   מאד,  התרופפה  האבות  מצווה שקבלת 

חז"ל,  ומוסרי  חומש  הבנות  את  ללמד  רבה 
וכו' אבות  מס'  ב"אגרות  “כגון  כתב  וכן   .

תורה,  „-  .5רלזמשה" דברי  שישמעו  להן  וטוב 
דמצוו בהא  חז"ל  כדאמרו  ומוסר  הקהל  דינים  ת 

ריש חגיגה נשים באות לשמוע וכן טוב שישמעו  
תורה דברי  מקום  כתב“בכל  ועוד  שלגבי  .6רלז.   ,

משניות, אף שהן אסורות בלימודן, שונה הדבר  
...ורק פרקי  „-לגבי מסכת אבות, כמו שכתב שם

טובות   והנהגות  מוסר  עניני  שהוא  משום  אבות 
ולמידות   תורה  לאהבת  לעוררן  ללמדן  יש 

ה“טובות זצ"ל.  סורוצקין  בימים  „-  .7רלזרב 
השו"ע   ע"פ  ישראל  בתי  התנהגו  הראשונים 
מן  התורה  כל  את  ללמוד  היה  ואפשר 
בתים   יש  הרבים  בעוונותינו  עתה  הנסיון...אבל 
ולחוקי   מצוות  להרבה  בהם  זכר  אין  אשר 
האלה   מהבתים  שבאה  ישראל  ובת  התורה, 
כנכרית  כמעט  היא  הרי  דתי  ספר  בבית  ללמוד 

ייר, שמן ההכרח ללמדה תורה כדי שבאה להתג
המעשה  ואת  בה  תלך  אשר  הדרך  את  שתדע 

 .  “אשר תעשה
גדולי  הדורות  הזהירו  מעולם  לנשים  לעסוק   
ב"אגרת   כגון  חז"ל  אגדות  ע"פ  המוסר  בתורת 

  -הגר"א"
לשון  „ עם  תמיד...משלי  מוסר...יקראו  ספרי 

יום... בכל  שיקראו  השם  למען  . “אשכנז, 
בצוואתו בספרי  „-כותב  החת"ס  יעסקו  והבנות 

עבריות( )באותיות  שלנו  בגופן  -אשכנז 
. רבי  “ולא  זולת כלל-המיוסדים על אגדת חז"ל

העברי" ב"לב  כותב  שלזינגר  י.  -עקיבא 
שלנו „ בגופן  רק  יעסקו  לא  שיצאו -שהבנות 

מצדיקי הדור, כגון "קב הישר" ו"שמחת הנפש" 
"בינה   ספרו  בסוף  יונתן  רבינו  עליו  שכתב 

מעוון...וז"ללעתי השיב  שרבים  'ואפילו -ם" 
ספרי    לקרוא בכל יוםנשים ובתולות חוב עליהם 

אמך"“מוסר' "תורת  בס'  ועי'  המוקדש  .8רלז.   ,
תורה  ללמד  איסור  של  הנושא  לבירור  כולו 
לנשים ולגבי מה מותר כן ללמדן ומה הן יכולות  

 ללמוד מעצמן.       
_____________________________________ _____   ___ __________________________________________ ____ 

מס' סוטה )כ.(                                 רלב.  
רלט.   .  “יפה אמרה ברוריה„-ואמר 
  "מקור ברוך" ח"ד )מו,ג(    
מס'   . 1)שם( )כא:( ד"ה כאילו                         רלג.
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"ת  "שו רמ.  פסחים )סב:(               
     המהרי"ל" סי' קצט.  

.  2      הל' תלמוד תורה )א,יג(   רלד.
רמא.  במדבר )טו,לט(

 הרמב"ם )שם(  
.  3  או"ח )מז,יד( בשם ה"אגור".  רלה.

טור,   רמב.   )שו,יד( ב"שער הציון"          
   יו"ד )רמו,טו(/ה"פרישה"

.  4      ועי' בב"ח/או"ח סי' מז         
מס'    רמג.         יו"ד/ח"ב/סי' קיג        

  סוטה )כא.( ועי'במהר"ל/ 
.  5      וב"דרישה" שם בסוף הסימן.        

"תפארת   יו"ד/ח"ב/סי' קט 
 ישראל" פ"יד, המבאר 

.  6  מצווה תל  רלו.  
סוגיה זו,   "יו"ד"/ח"ג/סי' פז                 

 וכן מבאר הוא שם, 
.  7  ב"תוספתא"/מס' כלים/ב"ק )ד,ט(,   רלז. 

     ם למשפט"/ שו"ת "מאזני 
 מדוע התורה גם בעידנא דלא                                        

     יפה „-ר"י בן בבאאף אמר עליה       
עסיק        ח"א/סי' ב'                         

             צווה.בניגוד  למ בה מגנא, 
.  8      רבי       -)=מאביה “אמרה בתו ממנו       

רמד. ן "מסורה          מהדו"ק/מכו
    שו"ת "זקן אהרן" תניינא ס"ו  
 חנינא בן תרדיון(. ושם בב"מ        

ספר  רמה. והלכה"/ברוקלין/תשנ"ג 
      "ליקוטי הלכות"/עמ"ס 

רלח. )א,ג( הכריע רבי יהודה כמוה                
  סוטה   שו"ת "חוות יאיר"  

               פ"ג )כא:( )יא.( הערה ג'
באלו תנאים                                             

 זוכים להשראת השכינה 
החתן והכלה שהמזיקים מתקנאים בהם, זה ודאי  

שעל לאלו  היא  שהכוונה  מעשיהם,  וברור  פי 
ביניהם,   ושכינה  זכו  יצה"ר,  את  שנצחו  אחרי 
שני   בזיווג  נישואיהם  חיי  של  ההתחלה  בנקודת 

שהוצגו האפשרויות  מן  אחת  אלו    לפי  לעיל. 
ו הרעים  מעשיהם  ע"פ  אש „שזווגו  זכו  לא 

 ., באלו ודאי שאין המזיק מתקנא“אוכלתן
בגמרא מדוע  כן,  וכלה    .רמואם  חתן  על  נאמר 

קנאת  מפני  שימור  שצריכים  כללית  בצורה 
לבין   שזכה  מי  בין  מחלקת  הגמרא  ואין  המזיק, 
ודאי משום שמדובר ביהודים   זה  זכה?  מי שלא 

רו פי  שעל  ההכנות  כשרים,  כל  את  עושים  ב 
להתחיל את חייהם המשותפים במצב של "זכו".  
וחזרה בתשובה   נפש  כוללות חשבון  הכנות אלו 
ביום   וצום  העתיד  על  וקבלה  העבר  עבירות  על 
לדרגה   הזוג  מגיע  החופה  שבזמן  עד  הנישואין, 

, וזו  .רמזשל מלאך, שנמחלים להם כל עוונותיהם
נה וגם הסיבה שהכלה לובשת שמלה שכולה לב

לבן,  שכולו  "קיטל"  לובש  שהחתן  נוהגים  יש 
והכלה  החתן  דומים  החופה  שבזמן  כיוון 

שהם   לבנים„למלאכים  כשם  .רמח“לבושים   .
גמור   בבטחון  ביוצרם  דבוקים  שהמלאכים 
להיות   אמור  הזוג  כן  בו,  חושית  ובאמונה 
בסיס   על  הוא  ביניהם  החבור  לכן  זו.  במדרגה 

הי הגשמיות  כאשר  טהור,  אמצעי.  רוחני  רק  נה 
הוא   בונים  שהם  הבית  שכזה,  עדי  „במצב  בנין 

של  “עד הרביעית  הברכה  בנוסח  שמופיע  כפי   ,
הנישואין היא  .רמט ברכות  הכוונה  כאשר   ,

השלישית.רנלאשתו הברכה  האדם", -.  "יוצר 
מציינת שהאדם שלם רק כאשר יש לו אשה, כי  

שנגמרה  „ לאחר  אלא  נגמרה  לא  האדם  יצירת 
כשנלקחה ממנו הצלע נשתנית   יצירת חוה, שהרי

לכן קודם  שהיתה  ממה  א"כ,  .רנא“בריאתו   .

בראשיתית.   יצירה  משלימים  נישאים  כאשר 
עיקר יצירת  סבת הזיווג שהוא„וכתב הרמ"ה ש

ורביה  לפריה  אלא  נברא  שלא  התחתון  העולם 
שנאמר 'לא תהו בראה לשבת יצרה' וזהו כבודו  
ע"י  אלא  נודע  הבורא  כבוד  שאין  מקום,  של 

על    ..רנב “בריאותיו הוא  ביניהם  שהחבור  כשם 
על   שלהם  וההסתכלות  הכיוון  כן  רוחני,  בסיס 
הצרכים הכלכליים  שלהם הינו על בסיס רוחני,  
רק   הינו  למחיה  כסף  להשגת  המאמץ  כאשר 
ע"י ההשקעה   הוא  והעיקר  בגדר של השתדלות 
הרוחנית בלימוד תורה ותפילה, כאשר ידוע להם  

כבר נגזר  השנה  ההוצאות   שבראש  מראש 
  וההכנסות.

מסתלקת                             שכינה  אימתי 
   מבני הזוג ומהו הקושי שיש לקב"ה בכך

כיוון  מקבלים  ביניהם  והחבור  הפרנסה  כאשר 
גשמי והבסיס הופך להיות גשמי, או אז מתפרק 
הזו   הבראשיתית  והיצירה  זה  ורוחני  נצחי  בנין 

סוף    ים  לקריעת  בדומה  נשתנו  „בו  משתנה 
וזה קשה לפני הקב"ה. כמו .רנג “סדרי בראשית  ,

סדרי   לשנות  הקב"ה  לפני  היה קשה  סוף  שבים 
מחד,   ישראל  עם  את  להציל  כדי  בראשית 

אומרים  „ומאידך   ואתם  בים  טובעים  ידי  מעשי 
בחוסר  .רנד“שירה מלווה  ההצלה  עצם  וכאשר   ,

מתוך   רצון,  וחוסר  בה'  ישראל  עם  של  אמונה 
והבעת טרוניות על הטיט שהם   פחד, לרדת לים

הטיט  את  להם  שמזכיר  בים  עליו  דורכים 
כן הדבר  במצרים, כפי שראינו במקורות לעיל. 
הבנין   כיצד  רואה  ה'  בו  הזיווג,  במעשה 
שכינתו  את  ליטול  חייב  והוא  נהרס  הבראשיתי 
אש.   הזוג  בבני  לשלוט  מתחיל  שאז  הזוג,  מבני 

חוטאי שאינם  מלאכים  בדרגת  היו  שהם  ם,  ואף 
שיכולים   מלאכים  של  מסוים  סוג  גם  ישנו 
מלאכים   אותם  הם  אלו  מלאכים  לחטוא. 
המתלבשים בגופות כבני אדם העלולים לחטוא, 

בחיי   רבינו  על .רנהכדברי  זאת  המבאר   ,
המלאכים שביקרו את אברהם אבינו כחום היום,  

  .  “שהיו אנשים ממש ומלאכים ממש„-וכותב
אוכלתן""                              אש  זכו  -לא 

 בחתן וכלה בבן תורה ובמלאכים כיצד 
כשם שחתן וכלה אם לא זכו אש אוכלתן, כמו כן  

אוכלתו אש  מהתורה,  הפורש  תורה  . 1רנו.בן 
במלאכים אנו רואים את אותה תגובה, שהשכינה 

בחיי רבינו  כדברי  לאש,  השם  „-  2רנו.נמשלת 
אוכלה   'אש  בו  שכתוב  לאש  שנמשל  יתברך 

הר"ן  .  רנז“הוא' כתב  סוג  .רנחוכן  אותו  וכאשר   .
של מלאכים יורד מדרגתו וחוטא, נוצר ג"כ מצב  

מר „  .רנט של 'דאמר  דשכינה,  אש  אוכלת  אש 
 .                                                                                                            .רס“הושיט אצבעו ביניהם ושרפן'

_____________________________________
_____________________________________

_____ 
מס' ברכות )נד:(                                                    רמו.   
 שם המהר"ל ב"גור אריה" ע"פ ה"מורה נבוכים",  
      תלמוד ירושלמי מס' ביכורים )ג,ג(,                         רמז.  

      שהוא מסתרי תורה. וכן עי' במס' ברכות )ג.( 
 תד"ה עונין. וכן שייך בהם גאוה ]"ב"ר" )נ,ט([. -אך ביבמות )סג:( סובר הש"ס שרק        
 המלאכים גם טועים מפעם לפעם ]שו"ת  [. “נסתמין...„-רש"י] “עוונותיו מתפקקין„          
ם "י"מ",                 אך עי' ב"פרישה"/אבהע"ז )א,א(, בש         

 / ד"ה מורי.  19"בעלי התוס', נספח א' /סעיף 
 ו/ -וב"רקנאטי" על ס' בראשית עמודים לח נה ש"מחילה" ו"פוקקין" זה היינו הך.          
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ועי' מלבי"ם/ישעיה )ב,יט(, ש"מחילה" פירושו                      
 הוצ'  "זכרון אהרן" / תש"ס[.  
נה, א"כ "מחילה" בלשון אגדה        סתימה והטמ        
 המהר"ל/"נתיבות עולם"/ח"א/נתיב התורה/        .  1רנו. 
הכוונה להטמנה, בין ל"בבלי" ובין ל"ירושלמי".                      

 פ"טו, מבאר זאת כמציאות, שהיא מידה
        -)עט.( כנגד מידה, ע"פ דברי חז"ל במס' ב"ב רש"י ד"ה דומים במס' קידושין )עב.( רמח.  
   , “כל הפורש מדברי תורה אש אוכלתו„ מס' כתובות )ח.(  רמט.  
)שם( רש"י ד"ה והתקין                                            רנ.    
 כל בית שאין דברי   „-ובמס' סנהדרין )צב.(  
 . “וכלתותורה נשמעים בו בלילה, אש א   "עץ יוסף" -"אוצר התפילות" ח"א עמ' רנב  רנא.  
מצוטט שם ב"עיון תפילה" ד"ה שהכל                     רנב.   
 בראשית )לג,י(            . 2 
מס' סוטה )ב.( ברש"י ד"ה כקריעת                       רנג.  

 דברים )ד,כד(          רנז. 
       מס' מגילה )י:(     רנד. 
רנח.   
   מס' נדרים )סב:(  
 סוף ד"ה עבדא דנורא           לט:(מס' סנהדרין )         
  מס' יומא )כא:(  רנט. פירושו על התורה/ בראשית )יח,ח(, ויתכן,    רנה. 

שתהיה בהם קנאה ]בראשית )א,כו( ברש"י                 
 מס' סנהדרין )לט.( רס.   
 ד"ה נעשה וב"שפתי  חכמים" שם[. וכתב                  
   
           
            

 
 
 
 
      

שם  מבאר  מלאכים  „   .רסאורש"י  של  כתות  גבי 
. ואותו אש “שאמרו לפניו 'מה אנוש כי תזכרנו'

השכינה אש  מלאך   ,המאכל,  של  כח  גם  הינו 
    ..רסגורבינו בחיי    רסב.כדברי הרמב"ן

זאת אומרת שאותה שכינה, שהינו מלאך שהיה  
שורפת  רוחנית  אש  להיות  הופך  ביניהם,  שרוי 

ה הבנין  את  תל ומאכלת  ומשאירו  שבנו,  נצחי 
ומגושמות הגורמת לפירוד   גשמיות  חורבות של 
שאחדות   כיוון  יחד,  עדיין  שהם  אפילו  ביניהם, 

 קיימת רק בדבר רוחני טהור. 
"בנין עדי עד", משמעותו היא חיים נצחיים יחד,  

כי הזוגות יתלוו  „-.  1רסג כמו שכתב אוה"ח עה"ת
העליון מה"זהר"“בעולם  הוא  מקורו  גם  ,  .2רסג. 

היא  העליון  בעולם  שנית  נשאת  האשה  אם 
הראשון לבעלה  דאתנסיבת „-  .3רסגחוזרת  נוקבא 

. לעומת  “בתרין בההוא עלמא אתהדרת לקדמאה
אוכלת   והאש  מהם  השכינה  מוסרת  כאשר  זאת 

הנקבה   אז  הסט"א,  בה  ושולטת  אתגברת „בהם 
 . .4רסג“על בעלה

הרמב"ן כותב  בשעה  „-.  רסדוכן  חז"ל  שאמרו 
ר בקדושה שכינה שרויה ביניהם.  שהאדם מתחב

ואשה איש  נתגשמו-נתחממו-ה-י-ובסוד  -היינו 
כדגרסינן  אש,  אש  מביניהם,  מסתלקת  שכינה 
לומר  אוכלתן...רצונם  אש  זכו  סוטה...לא  במס' 

-יו"ד של שם איש וה"א של שם האשה, שהוא י
כי  והבן,  אש.  אש  ונשאר  מביניהם  נסתלק  ה, 

הסוד כל  גלו  ג.רסה“בכאן  ואכן,  מזונותיו של  .  ם 
סוף  ים  כקריעת  קשים  המזון  „ו  .רסוהאדם  קשה 

 ..רסז“כנגד כל מעשי בראשית
לעיל  שהובא  מה  לכל  מתקשרים  אלו  מובאות 
לגבי הקושי במתן מזונות לאדם מחד, כדי שהוא  
וחוסר האמונה בנותן המזונות והבטחון   יתקיים, 
הדברים   אחד  הם  אשר  מאידך,  בו  השלם 

לפיר הגורמים  עד", היסודיים  עדי  ה"בנין  וק 

אשה כיוון שאין לה תבואה  „כאשר איש, ובפרט  
צועקת מיד  ביתה  שהם  .רסח“בתוך  זוג,  בבני   .

בבחינת "זכו" ויודעים הם כי מעמד כלכלי אינו 
כי   מיראת „בבחירתם  חוץ  שמים  בידי  הכל 

מגדר  .רסט “שמים מגדרו,  יוצא  אינו  כזה  זוג   ,
ל מה התורה והמצוות, כדי להשיג ממון, אלא כ

כדי   השתדלות,  של  בגדר  רק  הוא  עושה  שהזוג 
עליו  לחול  יוכלו  והברכה  בסיס שהשפע  שיהיה 
העולם  מן  המוציאם  פתח  זהו  לכך  מעבר  ואילו 
בו  בעולם  חי  כזה  זוג  הבא.  עולם  מעין  שהוא 

, למלך שחשיבותו כתלמיד  .ער“חתן דומה למלך„
כמו  רצונותיו  על  שכלו  את  שהמליך  חכם, 

ה שורה עליו, כאשר ה"בנין מלאך, שאז השכינ 
וכן נשמתו של כל -עדי עד" הוא כעין בית מקדש

הרוחניות –.  רעאאדם אשר  מעשים,  ע"י  הנארג 
מדוע  כעת  מובן  אותם.  ומאפיינת  בהם  טבועה 
כאשר   בהם,  מתקנא  המזיק  שכאלו  וכלה  חתן 
לנו   נותר  אותם.  אופפת  שהשכינה  הוא  רואה 

שנה במי  גם  היא  המזיק  קנאת  מדוע  יה להבין 
ישנה   ומהי השראת השכינה אשר  ת"ח  או  מלך 

 עליהם והמשותף בין כולם.
 
 

 __________________________________________
 __________________________________________

 ________ 
 ב"ר )כ,כב( רסז.      ד"ה הושיט. ועי' בספרו של רבי מרדכי יפה     רסא.  
 מס' תמורה )טז.(, והשווה למס' בבא מציעא  רסח.    "לבוש פנת יקרת" על          )בעל ה"לבושים"(/          
ה"מורה נבוכים"/הוצ' "זכרון אהרן"/)יד:(,                        
 אין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם ש„)נט.(  
   .“אלא על עסקי תבואה   המבאר את שיטת הרמב"ם, ב"מורה נבוכים"              
)א,מט( לגבי מהותם של המלאכים. וכן עי'                     
 מס' ברכות )לג:( רסט.  
שם בביאורו )לד:(, על דברי הרמב"ם )שם(                    
פרקי  ער.       

  דר"א סוף פרק טז 
 מס' מו"ק )כח:(“מיסב בראש„וכן   ,  “ובוחרים ומנהיגים אבל לא כבחירתנו„-)ב,ב( 
 דרשות החת"ס/ח"א/חדש אדר ב'    רעא.  ירה, ובמה נבדלת בחירת  שיש ב' סוגי בח          
 שנת תקפ"ה "דרוש לחברה קדישא"    המלאכים מבחירת האדם.           
כתבי הרמב"ן ח"ב מהדו' שוועל עמ' תקו                רסב.

מס'     רעב. 
 גיטין )סב.(  

                                      בראשית סוף פ"ג    רסג.  
   . בראשית )כט,לב( 1      
    . משפטים )קב.( 2      
. "זהר"/בראשית )כא:(, ועוד עי' שו"ת  3      

                                                                                                    
                                                                                                    
    "זרע אמת"/ח"ב/סי' קמו/ליוורנו/תקנו,                                                                                  
   וב"עדות ביהוסף"/סי' שסג/זולצבך/תקא.   
    . "זהר"/פינחס )רלא:(4      

  דש" פ"א עמ' שכד       שם בח"א "אגרת הקו  רסד.  
    עי' ב "רקאנטי"/בראשית )יא,ב(        רסה. 
        מס' פסחים )קיח.(                רסו.   
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המשתתפים                       המלאכים  מספר 
            בהשראת השכינה שבין החתן והכלה
ומלך יש  ראינו איפוא, שחתן וכלה תלמיד חכם  

בהם את כל המעלות הרוחניות הגבוהות של מי  
מדרגת   למעלה  שהוא  הרע  יצר  את  שמנצח 
המלאכים ולכן מושרית עליהם השכינה בליווי  
המלאכים הבאים להקביל את פני האדם שהוא 
מהות   שהם  המזיקים,  ולכן  מדרגתם,  למעלה 
בסביבתם   לסבול  יכולים  אינם  טומאה,  של 

שכול רוחניות  שהן  ומקנאים ישויות  טהרה  ה 
וממילא   בהן  לדבוק  שואפים  הם  ולכן  בהן 
ובכך  ממדרגתן  אותן  ולהוריד  אותן  לטמא 
הם   ולכן  וגשמית,  רוחנית  מבחינה  להן  להזיק 
המלאכים   למספר  ביחס  שימור.  צריכים 
בין   לשכון  באה  אשר  השכינה,  את  המלווים 
החתן והכלה. לכאורה, ניתן היה לומר, שכיוון 

אולי מלווים את השכינה  שהחתן דומה למלך,  
שגם  לעיל,  ראינו  אך  מלאכים,  אלף  תשעים 
שזיווג   ראינו  וכן  מלכות,  בה  שייך  תורה 
זוכה  רוחנית,  באחדות  התורה  ע"פ  המתנהל 
תורה,   כתר  בחינת  הוא להשראת השכינה של 
ואם כן, השכינה השורה על זוג שכזה, אמורה  
כפי שראינו  מלאכים  אלף  בכ"ב  מלווה  להיות 

 יה במעמד נתינת התורה בהר סיני. לעיל שה
ב"מדרש   לכך  סימוכין  למצוא  ניתן 

של  …  „-שלה.  תהילים" בחללו  רובע  בית  אין 
עולם כולו שאין בו ט' קבין מזיקין. אדם פושט  

משמרו והקב"ה  המזיק  לתוך  מסר  …ידו  לכך 
משמרין  שיהו  הללו  המלאכים  כל  הקב"ה 
מימין   למה  מימין.  ורבוא  משמאל  אלף  אותו, 

מפני שהימין שולטת בכל המצוות, לכך …יותר
...שאם יבואו  שלו.'ורבבה מימינך אליך לא יגש' 

אותם   מפילים  מלאכים  אותם  מזיקין  עליך 
'יפול' שהקב"ה משלימן  לפניך. דבר אחר מהו 

וכל המלאכים הללו שנמסרו לאדם שיהו …לך
בשעה  משתמר,  הוא  אימתי  אותו  משמרין 

,  עט.ר. מהש"ס משמע“שהוא משמר את התורה
שאלו הם מספר המזיקים הסובבים את האדם.  

שבשוח"ט השניה  לדרשה  מתאימה  זו  -דעה 
"ויפול", היינו, שהמזיקים עצמם משלימים עם  
הראשונה   לדעה  בו.  פוגעים  ואינם  האדם 
"יפול" משמעו, שהמלאכים שוכנים ליד האדם  

-  שמו.ומגינים עליו, כמו שנאמר לגבי ישמעאל
נפל „ אחיו  כל  פני  [.  “שכן...„-ש"יר ]  “על 

יוצא אפוא מכאן, שב' בני אדם המשמרים את  
מלאכים.  אלף  כ"ב  עליהם  שומרים  התורה, 
ע"י   אחד,  ונפש  לגוף  המתאחדים  וכלה  חתן 
בבת   נשמרים  הטהורות,  הרוחניות  כוונותיהם 
בעם   ראינו  מלאכים.  אלף  כ"ב  ע"י  אחת 

התנאי  הוא  אנשים  של  זה  שמספר  ישראל 
כאש וזה  השכינה,  ישראל להשראת  עם  ר 

כיוון   אבל  סיני.  הר  במעמד  כפי שהיה  מאוחד 
שחתן וכלה מתקנא בהם במיוחד השד, צריכים 
נמצא   מהם  אחד  כל  כאשר  נוסף  שימור  הם 

 בנפרד כפי שראינו לעיל.
את   המשמרת  מלכות,  של  בחינה  עוד  ישנה 
היינו,   התורה,  את  משמר  הוא  כאשר  האדם, 
אשר   מלאכים,  אותם  כאשר  מלאכים,  חמישה 
המלאכים,   מלכי  הם  ומשמאלו,  מימינו  הם 
והכלה.  החתן  את  גם  משמרים  שהם  ובודאי 
כוונתנו היא לאותם מלאכים כפי שמזכירם כל 
על  שמע  קריאת  של  השמירה  בפסוקי  אחד 

מימיני מיכאל „-המיטה לפני שהוא הולך לישון 
משמאלי גבריאל מלפני אוריאל מאחורי רפאל 

 . “ועל ראשי שכינת אל
וגבר בחינת  שלז.  יאלמיכאל  את  גם  בהם  יש 

זה מיכאל „-המלכות   מלכיהון דמלאכיא, איזה 
אבולעפיא  “וגבריאל הלוי  טודרוס  רבינו   .

יותר אליהם   שלח.מבאר  קרובים  „-בקשר  שהם 
מראה   בסוד  גדול הוא  ליסוד  זה  והבן  לשכינה 
מלבבך  יסורו  אל  ולעולם  יחזקאל,  מרכבת 
הם   וגבריאל  שמיכאל  לך,  שכתבתי  דברים 

הון דמלאכיא, ובכל מקום שתמצא 'מלאכי  מלכי
 . “השרת' סתם, שניים אלה אינם בכלל

כבר   זה  ואת  מלאך  כן  גם  היא  עצמה  השכינה 
הרמב"ן בדברי  לעיל,  רב  שלט.ראינו  וכתב   ,

גאון הלשונות  שמ.ניסים  את  בהסבירו   ,
השכינה בעניין  שרויה „-המושאלים  השכינה 

אינה   והארץ  עליו,  שהגוף  ככיסא  בשמים 
הוכן    מכילה שלא  כשרפרף  ממנה  מעט  אלא 

יעקב  בר  אחא  רבי  אמר  והכין  לרגלים.  אלא 
שאותם המלאכים שהם קרובים לארץ שדומין 

 . “  …מן השכינה כרגלים מן הגוף
בארץ,  הנמצאת  השכינה  שהוא  זה,  "שרפרף" 

מלאך למעשה  היא  שראינו  -שמשמעותה  כפי 
הרמב"ן ע"פ  הוא-לעיל  בגין …מט"ט„-שמו 

ושמא. …“רךלמאשרפרף  דאנת   גוף  „.  מט"ט 
על „-שמב.“שכינתא והוא  ממנו,  שואבים  וכולם 

משכן  שהוא  בגוף,  הלב  כדמות  המלאכים 
חיילין  „.שמג.“החיות כל  על  ריבון  מט"ט 
  .שדמ.“עלאין

שמלכות  פירשו,  הראשונים  המקובלים  רוב 
"הפרדס",   ובספר  מט"ט,  נקראת  זו  עלאית 

מ היינו,  "י",  מוסיף  עי)שם(  מורה  וזה  ל ט"ט 
השייך   שהמספר  לעיל,  ראינו  השכינה.  העלם 
כפול   ט'  יש  ובמט"ט  תשע,  הוא  למלכות 

הבחינה ט"ט)מ היינו, שמונה עשרה, שהיא   ,)
 . שמה.של המלכות, השייכת למט"ט

  
_____________________________________
_____________________________________

_______   
דיך                                 מזמור יז, ד"ה הפלא חס שלה.  
                                                                            ה על בכורות ישראל ומצרים ומכתם.  -ובעמ' שעג 

תהילים )צא,ז( הנקרא                                          
 הספר       בפירושו למס' ברכות )נט.(, הובא בסוף שמ.     
 "פירושי רבנו חננאל למס' ברכות" עמ' פ' ד"ה     "שיר של מזיקין"            

            ורב/הוצ' מכון "לב שמח" ירושלים תש"נ.   עות )טו.( בו במס' ש      
 לשכינה שהוא אור  „-ועי' ב"מו"נ" )א,כח( שהש"ר )ג,ו(  שלז.     
                          ספר "אוצר הכבוד"                  שלח.   
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 , ועי' שם באברבנאל, שביאר בארוכה  “נברא 
 מהי השכינה.          על הש"ס/מס' סוטה )לג(/תרל"ט/ורשה.         

  ס' הזהר/פ' כי תצא רפ"ב סע"ב  שמא.  כוונתו, שיתכן שמלאכים אלו יקראו "מלאכי             
        -השרת", כשמיד מוזכרים הם בשמותיהם          

 ס' הזהר/ פ' משפטים )צד:(  שמב.  
מיכאל וגבריאל, כגון בפדר"א פ"ד, הם וכן                 
  ס' "הפרדס" /שער אבי"ע פ"א  שמג. 
 ספר "זהר חדש"/פ' תרומה )מ"ב,ד(  שדמ.  אוריאל ורפאל הם גם ד' מחנות השכינה          
         ]ועי' ב"רקאנטי"/במדבר )רנו:([.                      

  עי' רבינו בחיי/ס' דברים )כט,כה(       שמה. 
 "נשמת חיים" )ג,ו(/רבי מנשה  בן ישראל     ספר ה"אמונה והבטחון" חלק ב'/ עמ' שסז      שלט.  
  בראשית )כה,יח(  שמו.  ועי"ש עמ' תקו פירושו לפסוק זה מתהילים     
 
מתוך הספר "כדבר אהרן" על פרק ראשון  ]

 רב דב ברקוביץ[. של מסכת ברכות/ה
 
 
 
 
 

        

החשיבות הגדולה                                      
 של חתן וכלה והקושי בזיווגם

גדולה.  וכלה  חתן  של  חשיבותם  כמה  עד  ראינו 
כדי לברר את מקורה של חשיבות זו אנו צריכים  
לברר, ראשית, את היווצרות הקשר ביניהם, את  

 נוצר קשר זה. נסיבות היווצרות הקשר  וממתי
אמר רבה בב"ח אמר ר' „-קמט.  חז"ל מוסרים לנו

סוף ים  כקריעת  לזווגם  קשין  ומפרש  “יוחנן   .
המקום„  -.  קנרש"י של   “לפני  שמקורו  ונראה 

זיווגין   „  -.  קנארש"י בספר ה"זוהר" קמיה  קשין 
. אנו רואים  “כקריעת ים סוף  קודשא בריך הוא

הגירושין קש גם  אלא  הזיווג קשה  רק  -יםשלא 
כמה קשים גירושין שהרי דוד המלך התירו לו  „

כל  אלעזר  א"ר   לגרש.  לו  התירו  ולא  ליחד 
מוריד   מזבח  אפילו  ראשונה  אשתו  את  המגרש 

. ר' יוחנן מוכיח את קושי הזיווג  .קנב“עליו דמעות
ביתה, „-  .קנגמהפסוק יחידים  מושיב  אלהים 

בכושרות אסירים  יש  “מוציא  סנהדרין  במס'   .
אשר רבי שלמה    -לדברי ר' יוחנןתוספת והמשך  

בפירושו   מופיעה  אינה  וכן  אותה  מוחק  לוריא 
סנהדרין מס'  על  חננאל  רבינו  תיקרי  „-של  אל 

תקרי   אל  אסורים,  כמוציא  אלא  אסירים  מוציא 
ושירות בכי  אלא  הגדולה “בכושרות  השאלה   .

שיש  קושי  אותו  מהו  היא  נשאלת  שכמובן 
ש כך  עקב  סוף,  ים  בקריעת  ו נשתנ „לקב"ה 

בראשית שאנץ.קנד“מעשי  התוס'  מתיחס   .קנה. 
סוף ים  קריעת  נס  בין  ההבדל  מה   -לשאלה 

הזיווג לקושי  הושווה  הוא  שאר    -שדוקא  ובין 
שאנץ  התוס'  הזיווג.  לקושי  הושוו  שלא  הנסים 
רבי   של  בדרשתו  טמונה  שהתשובה  מסביר, 

ושירות„-יוחנן בכי  אלא  בכושרות  תקרי   “אל 
ב שאנץ,  התוס'  גורס  לרש"ל  ]אותה  ניגוד 

ולר"ח[. כשם שבקריעת ים סוף באותו נס עצמו 
ושירה למצרים  בכי  על -היה  ישראל  שאמרו 

לישראל שהצילם הקב"ה, כמו כן פעמים ה'  -הים
זה „ ומשיאן  זה  של  ואשתו  זו  של  בעלה  הורג 

 . “לזה, דבזיווג שני קא מיירי
לרדת לעומק דבריו,  שהרי כבר בנס   אך קשה

בכורות נס קריעת    -הגדול של מכת  שהיה לפני 

היה אותו מצב של בכי למצרים, ומכה זו  -ים סוף
עצמה היתה הצלה לעם ישראל, שרק אחרי מכה  

 זו שחרר פרעה את בני ישראל ממצרים.  
לתרץ, נראה  היתה    אך  לא  בכורות  שבמכת 

שאנץ   והתוס'  סוף,  ים  קריעת  אחרי  כמו  שירה 
שהם   התוספת  ע"פ  הסברם  את  מסבירים  ור"ת 

של  גורסים   סנהדרין  ושירות„במס'  אך “בכי   .
שאינם   שיטות  אותם  ע"פ  הסבר  לנו  אין  עדיין 
גורסים תוספת זו במס' סנהדרין ובודאי לא במס'  
זו   תוספת  כלל  מופיעה  לא  ששם  סוטה)ב.(, 

 בגירסתנו. 
ההשוואה לזיווג, כפי שהסבירו זאת    ועוד קשה

בתיאור שלהם שום  אין  כי  ור"ת,  התוס' שאנץ 
יחיד,   וטוב  מעשה  לראשון  רע  עצמו  הוא  אשר 

עצמם,   לנישואין  שהכוונה  נאמר  אם  כי  לשני, 
ובן   א"א לומר כן, כי תחושת היגון למי שנהרג 
בזמן   ואילו  ההריגה,  בזמן  היה  כבר  זוגו 
 הנישואין הוא כבר שמח, וחייב ע"פ דין לשמוח. 

להבין קשה  לזוגות  עוד  אם  קשה?  למי   ,
ה קשה,  ובנישואין  במיתה  רש"י  המעורבים  רי 

וכן ה"זוהר" כותבים שקשה לפני הקב"ה, אפילו 
סוברים   אינם  שאנץ  והתוס'  שר"ת  נאמר  אם 
שגם   לומר  נצטרך  א"כ  להקב"ה,  הוא  שהקושי 
וזה   ישראל,  לעם  היה  הקושי  סוף  ים  בקריעת 
עצמו   סוף  ים  קריעת  שהרי  לומר,  מאד  קשה 
שאנו   וכפי  ישראל  לעם  גדולה  הצלה  היתה 

בפסח ק„-אומרים  ולא אילו  הים  את  לנו  רע 
דיינו  בחרבה  בתוכו  נאמר  .קנו“העבירנו  ואם   .

להקב"ה,  שהקושי אפשרות    הוא  בודאי  זו 
בן   חנינא  רבי  שאמר  כמו  מעיקרה,  המופרכת 

לחומץ  „  .קנזדוסא יאמר  וידלוק  לשמן  מי שאמר 
על “וידלוק כן  לומר  קשה  לכאורה,  גם,  ולכן   ,

 . “נשתנו מעשי בראשית„ש–מה שפירש רש"י 
מפראגהמהר האדם    .1קנז "ל  זיווג  בין  משווה 

לקריעת ים סוף, בכך ששניהם הינם בריאת דבר  
לטבע זה  „-שמחוץ  ים    קשה דבר  קריעת  כמו 

הים   ומפריד  מחלק  היה  סוף  ים  קריעת  כי  סוף. 
והשם   ביחד,  מחובר  להיות  וראוי  אחד  שהוא 
איש   חיבור  ואילו  והפרידו,  אותו  קרע  יתברך 

כל  נפרדים  שיהיו  ראוי  והוא    ואשה  לבדו  אחד 
 . “יתברך מחבר אותם להיות אחד 

סוף  ים  קריעת  בין  השווה  את  מסביר  המהר"ל 
קשה  מדוע  מובן  אינו  עדיין  אך  הזיווג,  לבין 

והרי   הקב"ה,  לפני  אמר  „הדבר  הוא 
לפני “ויהי קושי  שייך  ומה  )לג,ט([,  ]תהלים 

 הקב"ה.
 __________________________________________

 ___________ _______________________________
 ________ 

מס' סוטה    קנד. מס' סוטה )ב.(                     קמט. 
       )ב.( רש"י ד"ה כקריעת

         
        
כמו      

   שכתב ב"קריינא דאיגרתא" 
)שם(   קנה. מס' סנהדרין  )כב.(                 

     ד"ה וקשה 
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למרן הגרי"י   

 קנייבסקי זצוק"ל,  
הגדה של    קנו. מס' סוטה )ב.( ד"ה וקשין     קנ. 

                    פסח, ד"ה כמה 
        
 כיצד יגיע לזיווגו, „-בח"ב י"ז 

מס'   קנז.     )ב,קע:(  ועיין בתנחומא קנא.
ע"פ רוב    תענית )כה.(                            

 הוא בכמה עיקולי ופשורי 
.  "באר  1     פרשת כי תשא )ה(         

הגולה"/הבאר הרביעי/              ולבטים  
 רבים...כקריעת ים סוף, 

-עמ' פב       וב"ר )סח,ד( וביפ"ת שם.              
לזאת מכל                ג/ד"ה עוד               

 אותם ספקות...אין 
לפי      מס' סנהדרין )כב.( קנב.

ראיה שאין זה   המהר"ל נראה, לכאורה,
  . “זיווג הגון

שהקושי    תהילים )סח,ז(  קנג.
 הוא לבני הזוג עצמם, 

                                                   
                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נראה מתפרשת אלא  "קשה",  המלה  שהוראת   ,
של  -ב הרגילה,  ההוראה  מחד  משמעויות,  ב' 

קושי ביכולת הביצוע, ומאידך במובן של קשיים 
מסוימת   פעולה  עושה  הוא  כאשר  לאדם  שיש 
במובן  כאן  הכוונה  ולכך  מעורבים,  ברגשות 

 מושאל כלפי הקב"ה. 
ישראל  מצד אחד השתוקק הקב"ה לעשו ת לעם 

ונגלה „ניסים כדי להצילם וכאשר קרע את הים  
על  לפניו  שמחה  והיתה  והצילן  הקב"ה  עליהן 

ניסים  .קנח“שהצילן עושים  אין  מאידך  ברם,   .
אלא אם כן יש התעוררות מלמטה, מצד האדם,  
הכל   לעשות  שיכול  באלוקים,  ולבטוח  להאמין 
נעשה   פעמים  והנה,  האדם.  את  להושיע  כרצונו 

 קנט.“אין בעל הנס מכיר בניסו„ם אע"פ שנס לאד
ומספיקה התעוררות   מסוימת של האדם לחזור  
באלוקיו.   ולבטוח  ולהאמין  שלמה  בתשובה 
אולם, כאשר צריך לעשות נס לעם שלם, נתבע  

העם לגלות אמונה צרופה ואמיתית, ובפרט מעם  
ועצומים   גדולים  בניסים  נוכח  שכבר  ישראל, 

 שעברו עליו ביציאת מצרים. 
אף על פי שכתוב כבר שהאמינו עד „ובכל זאת,  

'ויאמן העם' ולא   .קסשהיו במצרים שנאמר  חזרו 
שנאמר לא   .קסאהאמינו  במצרים  'אבותינו 

נפלאותיו' הנביאים  .קסב“השכילו  להם  ואומרים   ,
עמכם  „ שעשה  האלו  הניסים  כל  ...שכחתם 

עובר   מיכה  של  צלמו  והיה  הוא  ברוך  הקדוש 
דברי והנחתם  בים  והתקעתם    עמכם  תורה 

רבי  אמר  זאת',  תגמלו  'הלה'  אחרים  בדברים 
יהודה בר רבי אלעאי לא דים שעבר עמהם צלמו 
של מיכה, אלא שהיו מקישין כלפי מעלה דברים  

גוים    .קסגשנאמר ממצרים  לך  פדית  'אשר 
אומר הוא  וכן  על    .קסאואלוהיו'  בים 'וימרו   ים 

סוף' מהו שתי פעמים? אלא על הים המרו שלא  
רוצים לירד אלולי שבט יהודה שקפץ תחילה  היו

'בצאת ישראל  .קסהוקדש שמו של הקב"ה שנאמר
מנין  סוף  ובים  לקדשו'.  יהודה  היתה  ממצרים 
טיט   מלא  הים  לתוך  שירדו  כיון  אלא  שהמרו, 
שהיה עד עכשיו לח מן המים והיה בו כמין טיט  

רבים',    .קסושנאמר מים  חומר  סוסיך  בים  'דרכת 
ראוב אומר  ובים  והיה  בטיט  במצרים  לשמעון  ן 

בטיט, במצרים בחומר ובלבנים ובים 'חומר מים  
על   'וימרו  הוי  ביםרבים'  כל    ים  ואחר  סוף' 

הניסים האלו אתם גומלים לי בישא 'הלה' תגמלו  
 ..קסז“זאת עם נבל ולא חכם'

במאמר   גם  רואים  אנו  "קושי"  של  זו  משמעות 
לעיל שהבאנו  גירושין„-חז"ל  קשין  ,  “כמה 

נו, אחרי שמתגרשים ישנה, כביכול, תחושה היי
ש עד  הקב"ה  לפני  מוריד  „קשה  מזבח  אפילו 

דמעות במקורות  “עליו  זאת  רואים  אנו  וכן   .
כגון   גליפת שפתים שהוא שקול  „אחרים,  קשה 

העולם בריאת  בתוך „וכן    .קסח“נגד  עניות  קשה 
מכות מחמישים  יותר  אדם  של  וכן  .קסט “ביתו   ,

מ„ יותר  לאדם  עניות  גיהנםקשה  של  , “דינה 
 ..קע“קשה עניות יותר מכל היסורין„

ניגש כעת לברר מהו הקושי בזיווג לפני הקב"ה,  
לקושי שראינו -הדומה  ים    -במובן  קריעת  של 

ראשית  הקב"ה,אך  לפני  לברר  סוף  האם    יש 
וממתי   האדם  של  שני  או  ראשון  בזיווג  מדובר 
הזיווג   נקבע  כיצד  ובפרט  זה,  זיווג  נקבע 

כ ועל  לקישבשמים?  ריש  עונה  אין  „-.קעאך 
מעשיו  לפי  אלא  אשה  לאדם  לו  מזווגין 

גורל   .קעבשנאמר על  הרשע  שבט  ינוח  לא  'כי 
רש"י  “הצדיקים' שם  לצדיק  „-ומסביר  צנועה 

לרשע "שבט"? “ופרוצה  של  הכוונה  ולמה   .
רש"י הרשע„-מפרש  רי"א “ממשלת  הגאון   .

חבר מצביע על ראשי התיבות של "שבט" ע"פ  
חז"ל שרוי „  –  .ג קעדברי  אשה  בלא  השרוי  כל 

 .“בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה
 

בירור מושגי "זוג ראשון"                           
 ו"זוג שני" ומהו הקושי שבזיווג השני 

שהזיווג  יתכן  כיצד  מקשה,  סוטה  במס'  הגמרא 
והרי   האיש  מעשי  ע"פ  יהודה  „נקבע  רב  אמר 

יצירת הולד ]ת יום קודם  ד"ה  אמר רב ארבעים 
נראה לרבי קודם יצירת הזכר בין אם לא „-קודם
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נולדה אם  בין  עדיין  הנקבה  ונראה  “נולדה   ,
וחוה,  אדם  שנבראו  סדר  כאותו  לכך  שהסיבה 
את   אשה  הקב"ה  לו  ברא  ואח"כ  האדם  קודם 

בת לפלוני  ‾חוה[  פלוני  בת  ואומרת  יוצאת  קול 
לפלוני פלוני  שדה  לפלוני  פלוני  ]את    “בית 

ושדה ניתן למצוא בדברי ר'  הקשר בין אשה בית  
לאשתי„-  .קעד יוסי קריתי  לא  אשתי -מימי 

שכל  „-רש"יביתי )-שורי, אלא לאשתי  -ולשורי
והיא עיקר הבית נעשים  ידה  .( “צרכי הבית על 

 –ולשורי 
 ([.  “וכן שור עיקרו של שדה„-רש"י) “שדי

שאין נודע רשעו  „, הרי לפני יצירתם  א"כ קשה
אם זוגו.  את  מכריזין  גלוי   וזכותו  הכל  תאמר 

שמים   מיראת  חוץ  שמים  בידי  הכל  לפניו? 
'מלאך הממונה על ההריון נוטל טיפה   קסד.כדאמר

מה   זו  טיפה  לפניו  ואומר  המקום  לפני  ומביאה 
עשיר   טפש,  או  חכם  חלש,  או  גבור  עליה  תהא 
או עני', אבל צדיק ורשע לא קאמר ליה דאין זה 

שמים הרא"ש  .קעה“בידי  ותוס'  המהרש"ל   .
אם  מפר יודע  שה'  שאע"פ  ואומרים  יותר  טים 

כך  העולם  את  מנהיג  ה'  צדיק,  או  רשע  יהיה 
קובעים  עשייתם  בזמן  האדם  של  מעשיו  שרק 
את ההנהגה האלוקית עמו או מעשיו בעבר, אך 

בעתיד,   מעשיו  לא  מקרה  יטעה „בכל  כדי שלא 
                                                            .“האדם לומר גזירה היא מלפניו הטוב והרע

 __________________________________________
 __________________________________________

 ________ 
מו"ק              שמו"ר )כ,יד(    קנח. ובמהרש"א 
 מס' ב"ב )קמז.(    קסט.              כלומר,  ל" "שלח מיכא   )יח:(,
         שמו"ר )לא,יב(         קע.                                                המלאך מיכאל הוא       שהוא  ואפשר„-כתב     מס' נדה )לא.( קנט.
לילה     שמות )ד,לא(  קס.   המלאך 

על      ומביאו לפני  שמכריז 
 מס' סוטה )ב.(     קעא.          . “הזיווגים"

הקב"ה ושואל טיפה      תהילים )קו,ז(   קסא. 
              )קכה,ג(   תהילים     קעב.     -יב"ע תרגם ])שם( )כד,מד([              ו ז

 קעג. מס' יבמות)סב:(  . “ריבונילבר    במזלאה'    דזמין„       . “מה תהא עליה    שמו"ר )כג,ב( קסב. 
השלם      שמואל ב'  )ז, כג( קסג. וב"תוספות 

)קיד,א  קסה. עה"ת"/ ב(                 -)שם( 
 מס' שבת )קיח:(     קעד. 
כתב    מס' נדה )טז:(  קסד. רנ"ב,  -עמ' 

 מס' גיטין )נב.(                                חבקוק )ג,טו(  קסו.   "ישלח „
]בראשית    אותו מלאך הממונה „-   מלאכו" 

)כד,א(                    קסז.  )כד,ז(,   שמו"ר 
 מס' סוטה )ב.(    קעה.

בו   . “..על ההריון לילה שמו.  יש  )כד,מ([, 
)לד,ח(                         קסח.   אותיות  פס"ר 
 רש"י ד"ה אינו               

 
          
          
         

 
 
               

       
  

 

הגמרא קשיא„-מתרצת  ראשון  -לא  בזיווג  הא 
-רש"י]  “[ והא בזיווג שני“לפי המזל„-רש"י]
 [. “שאינה בת זוגו לפי מעשיו קשה לזווגן לפי„

להבין הפוך.  ויש  להיות  צריך  היה  לכאורה   ,
שדוקא הזיווג הראשון צריך להיות קשה, שהרי  

והוא   פרוצה  ואשתו  צדיק  יהיה  שהוא  יתכן 
יתחתן איתה רק משום מזלו ויקבל אשה שאינה  

ו לו  גורל  „מגיעה  על  הרשע  שבט  ינוח 
 ?“הצדיקים

 ונראה לתרץ: 
 

בריאה אחדותית      א.    האיש  והאשה  הינם
אדם „ו נקרא  אינו  אשה  לו  שאין  אדם  כל 

 .קעושנאמר
שמם   את   בראם...ויקרא  ונקבה   'זכר  

שני    .  קעז“אדם' בזיווג  נישא  האדם  וכאשר 
 דומה הדבר 

חיוניים   איברים  לו  שמשתילים  לאדם  
לתפקד,  ממשיך  שהאדם  ואף  מלאכותיים, 

 מכל מקום 
ר לפני התפקוד  קשה ואינו  טבעי, כך קשה הדב

 הקב"ה זיווג  זה,  שאינו  ע"פ  הסדר שברא 
אחד רוצה  הקב"ה  לשלם       את העולם, א"כ, מצד 

 כפי  צדקו  או  כפי  רשעו, וגם יש  לאיש 
סיבות  ביניהם  טובות      כאן  מבחינת  -להתאמה 

 אך מאידך חסרה  ההתאמה-רמתם המוסרית
 מבחינות בסיסיות אחרות של מדות ותכונות.

נושא או משום  שגירש    ב.    אדם  אשה שניה 
אם  שנתאלמן.  משום  או  הראשונה  אשתו  את 

 גירש 
אפילו מזבח מוריד  „את אשתו הראשונה ראינו ש

 נתאלמן, אם .“קשין גירושין„ו “עליו דמעות
חושך  „הרי    עולם  בימיו  אשתו  שמתה  אדם  כל 

 “עולם חושך  בעדו„, ולשון זה של .קעח“בעדו
ג אינם  שניים  שנישואין  לו  משמעותו  ורמים 

 להסרת החושך ולהתחלת  חיים  חדשים  שהם 
אור,  אלא    אור  ופעמים   חושך,   פעמים    רק 

 כיוון„על  אדה"ר ש  .קעט שאומרת  הגמרא  כמו
שבשביל  לי  אוי  אמר  חמה   עליו   ששקעה  

חשוךשסרחתי   אדם „וכן    “בעדי  עולם  כל 
 שמתה

  .קפ “אשתו  ראשונה  כאילו  חרב ביהמ"ק בימיו
 ורבי  “פסיעותיו מתקצרות„"ח אומר שור"י ב

אין  אדם  מוצא  „ו   “עצתו נופלת„אבהו  אומר  
 אינה „ו “קורת  רוח  אלא מאשתו ראשונה

לכל  „ו  “כורתת  ברית  אלא למי  שעשאה  כלי
 . אמנם ישנם“יש תמורה חוץ מאשת נעורים

מצבים,  בהם  מתחתן  האדם  עם  אשה  שניה   
 תגרש, אךלא  משום שהוא מתאלמן או מ 

מצבים  אלו  אינם  שכיחים,  ולכן  אין  הגמרא  
 ...כי הם זכרונם„מדברת במצבים חריגים, 

יבחרו     לברכה,  גם  התורה  השלמה,  לעולם
 הרמב"ן -, וכן כתב רבו של ה"רא"ה".קפא“ברוב

על   לפירושו  מאמרי    בהקדמה  לגבי  התורה, 
 . וכן נראה ממשמעות“כי על הרוב ידבר„-חז"ל

כאן  הסוגיה שאנץ  ומהתוס'  סוטה      כאן   במס' 
 שאין מדובר בנישואים של אשה שניה על פני

 .אשתו  הראשונה, כשהוא עדיין נשוי לה
 

-מובא  .קפבבגירסת הש"ס שלפנינו בכל המקומות
קול יוצאת  ‾ארבעים יום קודם יצירת הולד בת„

לפלוני  פלוני  בת  תוס'    “ואומרת  בגירסת 
לוני אשת פלוני בת פלוני לפ„מופיע    .קפגהרא"ש
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כפילות  “לפלוני זו  שאין  מפרש  הרא"ש  תוס'   .
או „אלא   בעלה  ימות  לפלוני,  פלוני  ...אשת 

ותחילה השמיענו על    .ישאנה פלוני יגרשנה, אז
הבתולה, ועוד על גרושה או אלמנה שתנשא לו  

משמע שזוג ראשון   ,. כאן, לכאורה“בזוג ראשון
נרא אך  נולד,  שהאדם  אחרי  דוקא  הינו  ה  ושני 

והשני הראשון  הזיווג  רחב   שמושג  יותר  הינו 
שכותב  כפי  לידתו,  טרם  גם  להתרחש  ויכול 

הרא"ש ותוס'  שבת„-.  קפד התוס'  קול ‾אע"פ 
נקבה  או  זכר  לעשות  תפילה  מועלת  יוצאת 

של יום  מ'  בברכות)ס.(  הולד   כדאמרינן  יצירת 
ואפי' זוג ראשון  יתפלל אדם שתלד אשתו זכר,  

בפרק בתרא דמועד   , כדאמרינןמתחלף בתפילה
ברחמים' אחר  יקדמנו  'שמא  רואים  “קטן  א"כ   .

י  "אנו שזיווג ראשון הוא הזיווג שהוכרז עליו ע
קול ארבעים יום בטרם יצירת הולד, ואילו  ‾הבת

יכול  תפילה  ע"י  יצירתו  יום של  ארבעים  בתוך 
הזיווג הראשון להתחלף והולד יהיה לו זיווג שני  

התוס' על  .קפהעתידי.  גם  הגמרא    מקשה  קושיית 
אומר   שמואל  מו"ק)יח:(.  במס'  שלה  והתירוץ 

מותר לארס אשה בחולו של מועד שמא „שם ש
 .                 “יקדמנו אחר

הגמרא אחר ומקשה  שמישהו  יתכן  כיצד   ,
יקדמנו, והרי זיווגו כבר נקבע ארבעים יום לפני  

הגמראיצירתו?   אחר  „-מתרצת  יקדמנו  שמא 
הראש“ברחמים וזיווגו  לפני  ,  עליו  שהוכרז  ון 

יצירתו יקבל אדם אחר שיתפלל לזיווג יותר טוב  
ע"י   יענה  שיתפלל  אדם  ואותו  לו,  שנקבע  ממה 
אותו   ואילו  הזה,  הזיווג  את  יקבל  והוא  הקב"ה 

אחר זיווג  יקבל  לארס  כבר  שרצה  זיווג  -אדם 
 .   .1קפהשני, יותר מאוחר

 __________________________________________
____ ______________________________________

 ________ 
סוטה               קעו.   בראשית )ה,ב(       מס' 
משה"  .  1)ב.(                             ב"מצבת  עי' 

 עמ"ס מו"ק    
סנהדרין   קעז.   מס' יבמות )סג.(                     מס' 

ומי )כב.(                           ד"ה  , )יח:( 
 המברר את שיטות             

מו"ק   קפג. קעח.  מס' סנהדרין )כב:(  מס' 
ה"תוס'              )יח:( ד"ה אשת       

 ישנים" ור"ת, לגבי הבעיה  
                         קעט.  מס' ע"ז )ח.(

      
      
      
      
ומהרש"א    

ווג  ד"ה שדה ע"ש                  האם שמואל מדבר בזי 
 ראשון 

סנהדרין   קפד. קפ.    שם במס' סנהדרין              מס' 
או שני. ועי' במס' שבת       )כב.( ד"ה ארבעים   

 )קנו:(,
סוטה   קפה. קפא.  ספר "החנוך", מצווה לא     מס' 

סובר   )ב.( ד"ה הא             שם  שגם 
 שמואל, שע"י 

         מס' מו"ק )יח:(  קפב.   
       
       
ד"ה   מס'   )יח:(  מו"ק 

 תפילה ניתן לשנות את המזל.   ומי                   
 
 
 

 
  
  
  

 
           

 
 
 

התוס' כפי    ומקשה  מתרצת,  הגמרא  אין  מדוע 
 :שהגמרא מתרצת על קושיה דומה

מעשיו,  לפי  אשה  לו  שמזווגין  ר"ל  אומר  מדוע 
והרי כבר נקבע לו זיווגו לפני יצירתו, ומתרצת  

בזוג   „הגמרא שניהא  בזוג  הא  .  .קפו“ראשון 
התוס'   ואילו  קושייתו,  את  מתרץ  אינו  התוס' 

סנהדרין אך   .קפזבמס'  זו,  קושיה  מקשה  אינו 
שזיווג   לעיל,  שהראינו  כפי  מסתבר,  מפירושו 
האיש   בחיי  בהכרח  מתרחש  אינו  ושני  ראשון 
זה,   פירוש  ע"פ  יצירתו.  לפני  יתכן  גם  אלא 

התוס' לקושיית  מקום  אין  ת  במסכתו ממילא 
)מו"ק הקטנות  שניתן   האחרות  כיוון  וסוטה( 

שהתירוץ   ברחמים „לומר,  אחר  יקדמנו     “שמא 
התירוץ   עם  בזוג „מתלכד  הא  ראשון  בזוג  הא 

, היינו, שמא יקדמנו אחר ברחמים הכוונה “שני
ג"כ "לפי מעשיו", שע"י מעשה תפילתו ישתנה  
ישתנה  ראשונה  פעם  שינשא  בטרם  ועוד  זיווגו 

זי ויקבל  סתירה זיווגו  כאן  אין  ואמנם,  שני.  ווג 
סוטה   במס'  לתוס'  סנהדרין  במס'  התוס'  בין 
של   מדרש  בתי  בג'  שמדובר  כיוון  מו"ק,  ובמס' 

שונים תוס'  סנהדרין   ,בעלי  מס'  שהרי  כידוע,  
מדרשו   לבית  שייך  הגדולות  למסכתות  השייך 

מטו"ך אליעזר  רבי  התוס'  בעל  ואילו  .קפחשל    ,
ת למסכתות הקטנות  מס' מו"ק ומס' סוטה שייכו

לבתי מדרש של בעלי תוס' אחרים,   המשתייכות
הזקן   ר"י  נכד  מו"ק מרבי שמואל  מס'  תוס' של 
שמואל   מרבי  סוטה  מס'  ותוס'  התוס'  מבעלי 
והתוספות   שאנץ.  תוס'  בעל  של  רבו  מאיבורא 
על המסכתות הגדולות, הלכה כמותם והם עיקר  

 . .קפט מול בעלי התוס' של המסכתות הקטנות
 
בחז"ל                                נשמות  גלגול 

 ובמשנתם של ה"גאונים" וה"ראשונים" 
התוס' שע"פ  רואים  סנהדרין-אנו  וע"פ    -במס' 

יתכן שיתרחש עוד   "זוג ראשון",  תוס' הרא"ש, 
ניתן וממילא  בפועל,  הראשון  הזיווג  ע"פ -לפני 

זו ראשון"    -הבנה  ה"זוג  במושג  לראות 
יותר. רחבות  התוס'   משמעויות  ע"פ  לומר  ניתן 

ותוס' הרא"ש, שזיווג ראשון היה בגלגול ראשון  
העכשווי,   השני,  לגלגול  הכוונה  השני,  והזיווג 

. ואף שהיו שהלעיזו .קצ כפי שכותב ספר ה"זהר"
הנשמות,   בגלגול  האמין  שלא  הרא"ש  תוס'  על 
יש לראות בקביעה זו קביעה בלתי שקולה כיוון  

עונה בתשובה לבנו על שורה של   .קצאשהרא"ש 
שכלתניות לקיום -ראיות  בהוכחה  התומכות 

נשמות מבוססות    -גלגול  אינן  אלו  שראיות 
נשמות  גלגול  לקיום  והמוצקת  היחידה  והראיה 
את   מסיים  הוא  וכך  חז"ל.  של  הקבלה  היא 

טעם  „  -תשובתו אין  כי  נקבל,  קבלה  אם  לכן 
. בכך, למעשה, מצטרף הרא"ש לקביעת “מספיק
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ודעות"הרס"ג בספרו "אמונ  , שאי אפשר  .קצבות 
גלגול   להוכיח בראיות שכלתניות את קיומו של 
נשמות. הרס"ג, כידוע, כתב את ספרו בעיקר על  

השכלתנות שבזמנו  -בסיס  בקראים  להלחם  כדי 
שיטתם בהר -ע"פ  שקיבלנו  הקבלה  ע"פ  ולא 

בצורה   להוכיח  שא"א  דברים  היו  וכאשר  סיני, 
חדו-שכלתנית בענין  הרמב"ם  שהסביר  ש  כפי 

במו"נ  קדמותו  או  היה -.  קצגהעולם  זה  אך 
מפורסם בתורת הנגלה, ציינו את אמיתות הדבר  
מפורסם   היה הדבר  מצד קבלת הנביאים, אא"כ 

שאז לא -כגון גלגול נשמות-רק ע"פ תורת הסוד
טרחו לציין זאת משום, שכידוע, לא רצו להכנס 
כך   על  רמזו  רק  אלא  הסוד,  לתורת  בספריהם 

כת ולכן  למס'  בספריהם.  בהקדמה  ה"מאירי"  ב 
הובאו  ודעות"  שב"אמונות  יג(  )עמ'  אבות, 
נגד מה שקבלנו, ולכן אין לסמוך  מקצת דברים 

    .על ספר זה
 

יכול   "זוג שני" מובנו                                
         להיות גם זיווג שלישי או רביעי

יותר,  עוד  שני"  "זוג  מושג  את  להרחיב  ניתן 
של אלא ולומר  ממש,  לשני  הכוונה  דוקא  או 

יכול   החתן  רק  לא  שהרי  אחד,  מזיווג  ליותר 
קול, -להתפלל שישתנה זיווגו שהוכרזה ע"י הבת

יום   ארבעים  עד  להתפלל  יכול  אביו  גם  אלא 
לזכר מנקבה  שתשתנה  הולד  א"כ  .קצדליצירת   .

לפני   יום  ארבעים  הזיווג  נקבע  בו  מצב  יתכן 
אותה בת כאשר  יצירת הולד בת פלוני לפלוני, ו

יתפלל   יצירתה,  לפני  יום  ארבעים  בתוך  תהיה 
אביה עליה  שיולד לו זכר וה' יענה לבקשתו ואז 

 יוכרז שוב על הזכר בת פלוני אחרת.
לאחר מכן כשיולד ויגדל יתפלל הזכר על עצמו  
טוב.   יותר  זיווג  לו  ויזווג  זוגו  בת  את  ישנה  וה' 

יתחת שהוא  לפני  שעוד  איפוא,  יוצא  ן  א"כ 
ואם   זיווגים.  ג'  בפועל הוכרז עליו בשמים כבר 
שוב  ישתנה  במדרגתו  ויעלה  שוב  יתפלל  הוא 

 זיווגו וכן הלאה.                                                  
_______________________________
_______________________________

_____________________________ 
 . לדעתו, גם הרמב"ן רומז על הגלגול “היבום    וטה )ב.(                                         במס' ס    קפו.

)כב.(                                                סנהדרין  ומס' 
 לר' מנשה בן ישראל, אשר בירר נושא זה מכל     )כב.( ד"ה ארבעים                                        קפז.                                כג(                                -)ד,ו   חיים"      "נשמת    בס'      ועי'   )לח,ט(.     בבראשית       
 צדדיו והביא ראיות לכך מעוד "ראשונים" ומחז"ל                                   -"ים של שלמה"/יבמות  קפח.  
 ומחכמי כל  האומות. וכן מובא ב"רקאנטי" )סו.(,              פ"ד סי' לד          

 שיש גלגולים גם בבע"ח, וכתב שם ב"לבוש אבן         "ים של שלמה" )שם(                                   קפט.  
 בתקו"ז/ יקרה", שכן מובא בספר ה"תמונה" עמ' צט ו    "יד מלאכי"/ כללי התוס' סי' כב,                       

כה                                 סי'  חיים  יוסף"/אורח  "ברכי 
 תקון ע' )קלג.(, וביאר שם בארוכה את סיבות        
)רז:(                                                  קצ.    ויגש  פ' 
  ב)קיב.( לגבי המחלוקת אם "סוד העבור" הוא שונה        פ' תרומה )קט:(                                                                    שכתב              מה   ועי'    הרשב"א,      גם מדברי   והביא     הגלגול       
ע'/             קצא.   תשובה  נוספות  הרא"ש/תשובות  שו"ת 

  
 או שווה למושג "סוד הגלגול".  
השם           ב"אור  וכן  תשנ"ד  ירושלים  "/רבי            מכון 
 
גם    הגלגול  על  מובא  )קיא:(  ב"רקאנטי" 

 מ"יב"ע"/
          דלתי החקירה   „-חסדאי אבן קרשקש )ד,ז(         

 
]"בית    "היכלות"  וספר  ])כב,יד(,)סה,ו([  ישעיה 

 המדרש"/
           ננעלות בו, ואם קבלה נקבל בסבר פנים                

 ה.-דח"ג/פ"ד[ וספר "הבהיר" אות קצ 
המתייחס              ,“  …יפות           האברבנאל,  אולם,  

קצב.  
                המאמר השישי, פ"ח         
עמ'                        )כה,ה(  בדברים  זה  לנושא   בהרחבה 
קצג.  
 )ב,כב( 
 מס' ברכות )ס.(  קצד.  שדעת הגלגול אינו בטל             „-ד, כתב-רלא          
            ת עצמו...ואמנם חיובו והצדקו אינו מפא          
   אצלנו מפאת המופת, כי  אם  בקבלת          

 אבותינו הקדושים...וזה בעצמו טעם         
          
          

 
 
 
 
 

ירושלמי" שתפילת   .קצהמה"תלמוד  רואים  אנו 
רק  לא  לזכר,  נקבה  להפוך  להועיל  יכולה  האב 

אל ליצירתה,  יום  יהודה „-אבתוךארבעים  אמר 
להשתנות  יכול  המשבר  על  היושבת  אף  פזי  בן 

ר' בשם דבית    .קצועל שם 'הנה כחומר ביד היוצר' 
מאחר   היה,  זכר  דינה  של  עיבור   עיקור  ינאי, 

הוא הדא  נקבה,  נעשתה  רחל  'ואחר -שנתפללה 
דינה' שמה  את  ותקרא  בת  מאחר    .קצזילדה 

 . “שנתפללה רחל נעשית נקבה
כלומר הא „-הירושלמיה"פני משה" על   ומפרש

רצון  יהי  ואמר  מעוברת  אשתו  היתה  דקתני 
שתלד נקבה הרי זה תפילת שווא דוקא ביושבת  
יצלי )=יתפלל( דכל  לכן  על המשבר, הא קודם 
הוא  יכול  המשבר  על  יושבת  שאינה  זמן 

 .  “להשתנות
וכן „ה"מראה פנים" על הירושלמי מרחיב יותר  
 “נתן"הוא מפרש ב"בראשית רבה" וב"תרגום יו

וכן מצינו במה שיסד    …בפסוק 'ואחר ילדה בת'
להמיר  'עובר  השנה,  דראש  א'  ביוצר  הקליר 
נמי   דהיינו,  למימר,  איכא  זה  ולפי  אחרת'  בבטן 
מעשה  מזכירין  'אין  בשינוייא קמא  התם  דמשני 
ניסים' רצונו לומר, דלאו הוא כמשמעות פשטא  
הנס  שנעשה  לאה,  תפילת  דשאני  דשינוייא, 

הו התם שנשתנה  דשאני  קאמר,  דהכי  אלא  לד, 
ע"י   נעשה  אחר  דנס  אלא  כלל  נשתנה  דלא 
אין   ולעולם  במעיהן  הולדות  שנהפכו  תפילתה, 
אם   דוקא  וזה  הולד,  לשנוי  גורמת  התפילה 
אמרינן דתפילת לאה גרמה להנס, אבל לשיטתה  
אחר  רחל  דתפילת  רבה",  וד"בראשית  דהכא 

יה שכבר נולד יוסף גרמה להנס, על כורחך לא ה
מזכר  נשתנית  שדינה  אם  כי  הולדות,  חילוף 
לנקבה. ובחיבורי "פני המנורה" בנר הד' בחלוק  
כאן   ואין  הזיווג  ובעניין  בזה  הרבה  הארכתי  א' 

 . “מקומו
על פי מקור זה בתלמוד הירושלמי, ניתן להבין, 

פרעה אמר  על  „-למיילדות  .קצחמדוע  וראיתן 
ואם אותו  והמיתן  הוא  בן  אם  הי האבניים  א בת 

 :על פסוק זה מתרגמים .קצט . ובתרגומים“תחיון
ולכאורה, -אבניים "משבר".  היינו  "מתברא", 

יכל פרעה לומר למיילדות לבדוק יום או יומיים  
לפני כן את מינו של הולד ואז להורגו, אם הוא  
סמוך  כך  כל  מעשיהן  בגלוי  להסתכן  ולא  בן, 

 .ללידה
פרעה   הדבר.  מובן  הירושלמי  התלמוד  ע"פ  אך 

ישראל הי לעם  שנעשו  הניסים  לכל  מודע  ה 
הוא   במצרים, רבה".  "שמות  בתחילת  כמובא 
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גם  המשבר,  על  היולדת  של  ישיבתה  שעד  ידע 
את יזהו  נקבה,  אם  ויקבע שהוא  הולד  מינו של 

לזכר, לכן אמר למיילדות  יכול להשתנות  עדיין 
המשבר,  על  היולדות  של  ישיבתן  עד  לחכות 

גם על ידי  -ה"כפי שהסביר ה"פני מש-אשר מאז
ועל   להשתנות.  יכול  הולד  של  מינו  אין  תפילה 
כך ענו לו המיילדות שהיולדות מתפללות גם על  
המיילדות   לעזרת  יצטרכו  שלא  עצמה,  הלידה 
ואכן הן יולדות לבד, כדי שלא יתפסו את בניהן 

 .וישליכו אותם ליאור
                                                                                                                                

על                                                "יושבת 
 מובנו וזמנו -המשבר"

במושגים   תלוי  המשבר"  על  "יושבת  של  הזמן 
כאשר   דם",  ו"שותתת  קבר"  "פתיחת  של 
שמקורה  במחלוקת  שנויים  עצמם  אלו  מושגים 

מאימתי פתיחת הקבר? אביי  „-.ר כבר בגמרא  הוא
אמר משעה שתשב על המשבר. ר"ה בדר"י אמר  
משעה  ליה  ואמרי  ויורד  שותת  שהדם  משעה 

אהלות ]ובמס'  אותה.  נושאות  -.  ראשחברותיה 
מקשה לילד אמר רבי יהודה אימתי בזמן שהיא  „

)ר"ש   בגפיה  משנתנו „-ניטלת  ליישב  וצריך 
התם, דמפרשי  אחריני  אמר    ואמוראי  אביי 

המשבר על  שתשב  פתיחת “משעה  מתי  עד   ])
הקבר? אמר אביי שלשה ימים רבא אמר משמיה  

. גם לגבי  “דרב יהודה שבעה ואמרי ליה שלשים
מחלוקת   קיימת  דם"  "שותתת  של  המועד 

הוא .רב ב"ראשונים" עיתויו  והרי"ף  הר"ח  לפי   .
לפני השלב של "יושבת על המשבר". לגבי דעת  

קיימ עצמו  מחלוקת הרמב"ם  ג"כ  ת 
כדעת   דעתו  שאין  סוברים  יש  ב"ראשונים". 
אינו  שהוא  סוברים  הרוב  אך  והרי"ף,  הר"ח 
חולק עליהם וסובר שעתויו הוא לפני השלב של  
"יושבת על המשבר". ה"אחרונים" הסתפקו מהי  
ה"פתחי   הקבר".  "פתיחת  של  ההגדרה 

כותב בשם ה"נחלת שבעה", שמושג    .רג תשובה"
המשבר"   על  "פתיחת  "יושבת  למושג  זהה 

שאר  אך  דם",  כ"שותתת  נחשב  וזה  הקבר" 
סוברים שרק לעניין שבת, משום  .רדה"אחרונים"

דם, אך עקרונית  נחשב הדבר שיצא  נפש  פקוח 
ובכל  הקבר.  משנפתח  דם  שיצא  מוכרח  אינו 
שאינה  משעה  הוא  הקבר  פתיחת  חשש  יולדת 
באגפיה  אותה  נושאות  וחברותיה  ללכת  יכולה 

 (, כדברי ה"סדרי טהרה" )שם(.)=בזרועותיה
_______________________________
_______________________________

_____________________________ 
רג.  קצה. מס' ברכות )ט, סוף ג(                      

 שו"ע/יורה דעה   
)יח,ו(                                         ירמיה  קצו.  

 סעיף קטן ח'  סימן קצד 
רד. קצז.  בראשית )ל,כא(                             

 "סדרי טהרה" )קצד,כה(   
)א,טז(                                      שמות  קצח. 

 "כרתי ופלתי" )קצד,א(  
עוזיאל                    בן  ויונתן  אונקלוס  קצט. 

 שו"ת חת"ס )קצד,עט(  
)קכט.(      שבת  מס'                            ר.     

  שו"ת "תשובה מאהבה"  
 רא.   )ז,ד(                                              
ח"א/סע  

 יף קיד וקטז 
 שו"ע /או"ח )של,ג(  רב.   
 "ביאור הלכה" ד"ה כיון          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

הבת                        אחת ‾האם  פעם  יוצאת  קול 
 או בכל יום -יצירת הולד מ' יום לפני–

אומרת שהגמרא  לעיל  יום ש  .רהראינו  ארבעים 
הולד   יצירת  בתלפני  בת  ‾יוצאת  ומכריזה  קול 

במס'   הגמרא  אומרת  מאידך  אך  לפלוני,  פלוני 
שהבת )יח:(  ומכריזה   -מו"ק  יום  כל  יוצאת  קול 

בין  בסתירה  מדובר  האם  לפלוני.  פלוני  בת 
 ?המדרשים

ל  מחלוקת,  אלא א.   ודאי  שאין  כאן  בכל
זה.   את  זה  משלימים  אלה  מדרשים  להיפך, 

 מחד, ודאי   
יוצאת  ארבעים  יום  לפני    קול‾שהבת      

הגמרא  כוונת  אין  מאידך,  אך  הולד,   יצירת 
 במס' מו"ק   

ולד        אותו   שעל   אותה   יוצאת   לומר, 
כדי ‾בת אלא  יום,  יום  עליו  ומכרזת  קול 

 להכריז על כל ולד   
הבת       צריכה   אחת,   פעם   קול  ‾אפי'  

אותו   ולדות, אשר  רבבות  על  יום  יום  לצאת 
 היום הוא יום   

 .הארבעים שלפני יצירתם      
כנ"ל       שם  כתב  חננאל,  יום  „-רבינו  מ' 

יום קודם   בכל  הולד  קול ‾בת  יצירת 
 יוצאת ומכרזת בת  
, אך המהרש"א שם הבין,  “פלוני לפלוני

הסות  מימרות  שתי  זו,  שהן  את  זו  רות 
 ולכן כתב שהן ב' גירסאות.   

 
ב.   ע"פ  מה  שהראינו  לעיל,  שלולד  אחד   
יצירתו  לפני  אפי'  זיווגים,  וכמה  כמה  יתכנו 

 ואף אח"כ           
וכן -ע"פ  התלמוד הירושלמי-עד ללידתו      

להשתנות   עשוי  לידתו  אחר  של     גם  זיווגו 
 האדם  ע"י 

כ       ממילא  להשתנות תפילתו,  עשוי  יום  ל 
בת יוצאת  לכן  על      קול‾זיווגו,  ומכריזה 

 שינוי, ואם  אין 
בת       יוצאת  שהזיווג  ‾שינוי  ומודיעה  קול 

  .שעד אותו יום הוא עדיין בר תוקף
       

יציאת     רו.התוס' זמן  על  כתב  קודם  ד"ה 
קודם יצירת הזכר בין אם לא נולדה  „-קול‾הבת

נולדה אם  בין  עדיין  שם  “הנקבה  המהרש"א   .
משמע   שכן  וכותב,  התוס'  דברי  את  מחזק 
מהלשון "בת פלוני לפלוני", היינו, שהזכר כבר  

הבת יוצאת  אז  ורק  ה"תוס' ‾נוצר  אך  קול, 
ההכרזה  אלא  דוקא  שלאו  שם  כתב  רא"ש" 
הזכר   קודם,  שנוצר  הזוג  מבני  לאחד  מתייחסת 
או הנקבה. אם כן, ע"פ ה"תוס' רא"ש" הכוונה 

ל פלוני  נוצר,  פלוניל"בת  לא  שעדיין   ,"
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 ולפעמים להפך.
קול יוצאת  ‾תהב מפשטות דברי הגמרא משמע, ש

קודם   יום  ארבעים  שהוא  ההריון,  תחילת  ביום 
א',  התשב"ץ/ח"ב/סי'  בשו"ת  אך  הולד,  יצירת 
שעת   קודם  יום  ארבעים  היא  שההכרזה  כתב 
משמע   )צא:(  ח"א  ב"זוהר"  וההריון.  הזיווג 

גם בזמן ה‾שהבת יוצאת  וכד „-שידוך עצמוקול 
קודשא בריך הוא דידע -מתא עידן דזיווגא דלהון

כדבקדמיתא  לון  מחבר  ונפשין  רוחין  אינון 
עלייהו אדם “ומכרזא  לזמן  שהכוונה  יתכן  אך   ,

שכבר   הקומה",  ב"סוד  שהוא  הראשון, 
כל   נבראו  העולם  ובתחילת  העולם  בבראשית 
וכאשר   וביום ההכרזה מחברם הקב"ה  הנשמות 

בני   נשמות  נולדים  בחצאי  יורדים  הם  הזוג 
יצירת   טרם  יום  מ'  ההכרזה  יוצאת  ואז  נפרדים 

 הולד כדבקדמיתא.        
 

שני"            בזוג  כאן  ראשון  בזוג  -"כאן 
לדברי   בסתירה  עומדת  הזו  המסקנה  האם 

 ה"זהר"
שעליו   השני  הזיווג  הזוהר,  שע"פ  לעיל  ראינו 
לזיווג   הכוונה  סוף,  ים  כקריעת  שקשה  נאמר 

השניבג בת  ,לגול  הזה  בגלגול  גם  קול ‾אבל 
ולגבי   לפלוני,  פלוני  בת  ומכרזת  כאן  „יוצאת 

ראשון שבזוג    “בזוג  לומר  רק  הגמרא  כוונת 
הבת כאשר  בת -הראשון,  ומכרזת  יוצאת  קול 

פלוני לפלוני, זה הדבר היחיד שמתרחש בשמים  
ודברי   השני,  שבזיווג  הקושי  לו  מתלווה  ואין 

הי  .רו  רש"י משתלבים  זו, גם  הבנה  ע"פ  טב, 
נקבע   הראשון  בגלגול  הראשון  הזיווג  כלומר 
ע"פ המזל, אך ע"פ מעשיו בגלגול הראשון, נגזר 
נקבע   אלו  מעשיו  וע"פ  בשנית  להתגלגל  עליו 

השני בזיווג  שיש  והקושי  השני.  ע"פ -הזיווג 
הוא, כדברי רבי חיים ויטאל ע"פ האר"י  -הזוהר

מז.רזז"ל האדם  את  להוציא  הוא  שהקושי  יווגו  , 
שנשמתו  המקום  מן  הראשון,  בגלגול  הראשון 
מצויה שם, כדי שיוכל לתקן את הפגמים, בגלל 
הקב"ה  רוצה  מחד  היינו,  שבשמים.  המקטרגים 

להעלותה יהיה  שניתן  כדי  נשמתו,  את   לתקן 
אך  עדן,  בגן  גבוה  למקום  השני  הגלגול  אחרי 
מעשיו,   ע"י  שנבראו  מקטרגים,  ישנם  מאידך 

וג הראשון, שבו אשתו היתה  שטוענים שאם בזיו
האדם   עשה  הבחינות,  מכל  עבורו  המתאימה 
עבירות קשות, כל שכן בזיווג השני של הגלגול 

מי שהיא   זוגו„השני, כשיתחתן עם  בת  -“אינה 
סוטה במס'  רש"י  מסדרי    -כדברי  שנוי  שהוא 

סוף,   ים  בקריעת  שהיה  כפי  הרגילים,  הבריאה 
שפג מה  את  לתקן  יצליח  לא  שהאדם  ם בודאי 

הראשון הקב"ה    .בגלגול  זה,  קושי  אף  על  אך 
בגלגול   הזוג  לבני  לתת  רוצה  הרבים  ברחמיו  
שנשמותיהם  כדי  נוספת,  הזדמנות  הראשון 

 יתוקנו.                                                                                                 
 

פ                            לפלוני""שדה   -לוני 
יהיה  שאדם  השמים  מן  ההכרזה  זו  האם 

 עשיר
המאמר    .רחהר"ן משמעות  את  שדה  „-מפרש 

לפלוני אבי   “פלוני  שנותן  הנדוניה  של  במובן 
לבעלה.   לו כותב  המהרש"אהבת  שנראה   ,

שכוונת הר"ן    אך נראהשפירוש זה הינו דחוק.  
היא ש"שדה" הינו מושג במובן הרחב לכל נכס  

עיק את  ודאי  המהווה  ובנדוניה  הרכוש,  ר 
                            .שהקרקע הוא הדבר החשוב ביותר והעיקרי

שקרא   יוסי  רבי  בדברי  הוא  שמקורו  ונראה 
העיקר .רט "שדי"-לשורו   הוא  שהשור  כיוון   ,

שכן   כל  השדה,  את  לעבד  ניתן  לא  שבלעדיו 
ביותר   החשוב  הדבר  הוא  שהשדה  בנדוניה 

מקשה בנדוניה המהרש"א  ע  .  עוד,  פ "שם 
לפני  יום  שמ'  שכתוב  מה  על  שכתב  התוס', 

קול זו, שהכוונה לתחילת  -יצירת הולד יוצאת בת
מה   הוא  התוס'  של  שמקורו  ]ונראה  ההריון. 

בחז"ל יבקש „  .רישמובא  )יום(  ארבעים  ועד 
זכר שיהא  מעת    “רחמים  היא  שם  והכוונה 

 תחילת ההריון[.
_______________________________

_______________________________
______________________________ 

"פתח   רז.   מס' סוטה )ב.(       רה.
   מובא בפירושו של "הכותב"   רח.    עיניים"/חיד"א על מס' סוטה )ב.(   

ומס' סנהדרין     ומס' סנהדרין )כב.(         
על  "עין יעקב"    )כב.(.  ועי' ב"רקאנטי"   

 מו"ק )יח:(
)שכב.(,  -)צב.( ו   מס' סוטה )ב.(       ב רו. 

 מס' שבת )קיח:(   רט.   את הסבריו ע"פ הקבלה   
לגבי מושגי             “פי המזלל „-זוג ראשון   

 מס' גיטין )נב.(  "בת פלוני לפלוני" ו"זוג             
ראשון" ו"זוג  .          “לפי מעשיו...„-זוג שני  

מס' ברכות   רי.       שני".                          
 )ס.(

 
 
                          

המהרש"א חז"למקשה  אמרו  הרי  שביום    .ריא , 
הקב"ה  לפני  'לילה'  ושמו  מלאך  בא  ההריון 
עני,   או  עשיר  עליה,  תהא  מה  זו  טיפה  ושואל 
גבור או חלש, חכם או טפש, ואם כוונת הגמרא, 

שהבת הר"ן,  פלוני  -כדברי  שדה  שמכרזת  קול 
הכוונה לנדוניה, היינו אם יהיה עשיר או  לפלוני,  

עני, וא"כ מדוע כבר אינה מכרזת אם יהיה חכם  
להיפך?   או  , שבאמת  ומתרץ המהרש"אוגבור 

אין   וגבור  חכם  על  אך  ההריון,  ביום  נגזר  הכל 
 קול מכרזת. ‾הבת

קול -, כי הוא עדיין לא תירץ, מדוע שהבתוקשה
השאר.   על  גם  תכריז  שהבתונראהלא  קול  ‾, 

ריזה רק על אבי הבת וממילא היא מכריזה גם  מכ
ולא נותן  הנדוניה שהוא   -כהבנת המהרש"א-על 

שהרי  עשיר,  או  עני  יהיה  האיש  של  חתנו  אם 
לאחר   מיד  ויאבדהו  מחמיו  רב  הון  שיקבל  יתכן 
מכן בגלל מזלו הוא, ויהיה עני, או שאבי החתן  
יהפך   מכך  כתוצאה  ודוקא  רב  הון  לבנו  יוריש 

שמ כפי  בשם  לעשיר,  יעקב"  ב"עין  שם  ובא 
 הר"ן.                                                        

  
בכל                הראשון  הזיווג  הר"ן,  ע"פ 

לפני   קשה  זה  מדוע  א"כ  לפועל,  יצא  מקרה 
  הקב"ה

כותב, שאף שהזיווג הראשון אינו יוצא    .ריבהר"ן
לפועל כתוצאה מתפילתו של אדם אחר, אך אין 
יתקיים,  לא  הראשון  הזיווג  שלצמיתות  הכוונה 

הר"ן כותב  וכן  בינתיים.  רק  הכוונה  -אלא 
פלוני „ מן השמים בת  שאע"פ שנגזר על האדם 
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אחר איש  יוסיף  אם  זוגה-לפלוני,  בן  -שאינו 
בסוף  כי  אף  לו,  שישמע  אפשר  לה',  להתפלל 
תתקיים הגזירה, שיגרשנה האיש שיתפלל עליה  

וישאנה   במהרה,  ימות  זוגה או  בן  שהוא  אותו 
. ע"פ הר"ן, ניתן לומר שהזוג הראשון “אחר כך

זה  הוא  השני  והזוג  בתחילה  שנגזר  אותו  הוא 
יש  היינו,  הדבר,  וקשה  בה,  וזכה  שהתפלל 
או   למות  שיצטרך  שיודע  לה'  צער  כביכול 
גם   לומר  ניתן  הגזירה.  את  לקיים  כדי  להתגרש 
הזוג   הוא  הראשון  שהזוג  הר"ן,  ע"פ  להיפך, 

הזוג  שמת הוא  השני  והזוג  בפועל  ראשון  חתן 
או  הראשון  מהבעל  גירושיה  אחרי  שמתחתן 
מהגזירה   כתוצאה  הראשון  בעלה  מיתת  אחרי 
שנגזרה מ' יום קודם יצירת הבעל השני וזה צער  
וקושי לפני הקב"ה, כביכול,  שנישואין אלה היו  
מיתת   או  גירושין  ע"י  לפועל  לצאת  צריכים 

      .הבעל הראשון
כאשר                      נוסף  אפשרי  קושי 

לבעליהן   אמונים  שומרות  אינן  אלמנות 
 הראשונים

לפני   קושי  בו  יש  שני  זיווג  בו  מצב  עוד  ישנו 
מסביר הש"ך  שמתה    .ריג הקב"ה.  בעל  מדוע 

לשאת  יכול  שהוא  עד  רגלים  ג'  מחכה  אשתו 
שתחכה   מספיק  בעלה  שמת  אשה  ואילו  אשה, 

לה תוכל  היא  ואז  בלבד  לאישחודש  -ינשא 
משום אשה בכל דהו  ניחא לה ושוכחת אהבת  „

יום ל'  לאחר  מצויה  “הראשון  אינה  זו  תכונה   .
  חיל. באשת

המהרש"א" הש"ך,   ריד.ה"גליון  לדברי  מתייחס 
חיל,   אשת  של  מיוחדת  המעלה  מהי  ומסביר 

המלך שלמה  ע"י  ולא „-המוזכרת  טוב  גמלתהו 
הן  , והרי ישנן נשים שבעלי.רטו“רע כל ימי חייה

מתים לפניהן, א"כ כיצד יתכן שהיא תגמול איתו  
 טוב ולא רע אחרי מותו?                                     

גומלת עימו   ומתרץ "גליון מהרש"א", שהיא 
גם  ואכן,  אחר.  לאדם  נישאת  שאינה  חסד 

מוסבר )א,ג(  רות  וימת „-הפסוק  .רטזבמגילת 
נעמיאלימלך   שמת    “איש  אחר  שגם  זו,  ברוח 

א נישאה לאדם אחר ובמשך כל ימי חייה חיה  ל
התור,  עוף  כמו  איתה,  חי  הוא  כאילו  בהרגשה 

הראשון, אין השני מתחבר  שאחרי מות בן הזוג
אחר זוג  לגבי  .1ריז לבן  שגם  לומר,  ניתן  א"כ   .

אמונים         שומרות  שאינן  נשים,  אותן 
קשה  לגביהן  גם  שני,  בזיווג  ונישאות  לבעליהן 

הקב"ה לפני  פגיעה  הדבר  כאן  שיש  כיוון   ,
סדרי  שנוי  כמו  הזוג,  של  עד"  עדי  ב"בניין 

                              בראשית בקריעת ים סוף.
שהרי   ביאור,  טעונים  מהרש"א"  ה"גליון  דברי 
אשה   של  מופת  דמות  היא  במשלי  חיל"  "אשת 
לפני  מתות  הנשים  שרוב  כיוון  צדקנית. 

שש.2ריזבעליהן לומר,  ניתן  כן  אם  המלך ,  למה 
נשים  לגבי  בפרט,  הנשים.  רוב  על  דיבר 

חז"ל אומרים  הרי  מתות    -ככלל-צדקניות,  שהן 
יתבזו אחריהם, לכן .3ריזלפני בעליהן , כדי שלא 

הנשים   רוב  באותו  נכללת  בודאי  חיל"  "אשת 
שלו,   השאלה  עצם  לגבי  בעליהן.  לפני  המתות 
בספר   שהובא  כפי  רבים,  תירוצים  כבר  נאמרו 

 .  .4ריז "אשת חיל"
 

מס' נדה )טז:(                                                                    ריא. 
 מרן הקה"י זצוק"ל והוא אמר לה,     

הר"ן על הרי"ף מס' מו"ק )י:( ד"ה ברחמים. ועי'   ריב. 
 ב"רקאנטי"             

          שכשיבוא שוב בחלום תאמר לו     
רי הר"ן, אך מוסיף, שיתכן  )שכז:(, שכתב כדב     

 שלפעמים                  
  בשמו, שכאן בעוה"ז אין לו רשות    

הזיווג לא יצא לעולם אל הפועל.                                                       
   להתערב.     

על שולחן ערוך יורה דעה )שצב,ב( ד"ה שמת   ריג.
  )לא,יב(  משלי רטו.   בעלה. ועי' במס'   

קידושין )פ:( תד"ה כי וב"בית המדרש"/ילינק,        
 פירוש "חוטר ישי" )שם(  רטז.      -עה"פ  145ח"ד, 
אדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה לא „       

          .“מצאתי
 . 1ריז. 
 ספר "אלפי ישראל"  

לא תבשל  „-)שם(. ועי' במס' פסחים )קיב.( ריד.
 בקדירה         

 חי/כרך ב' ערך התור חלק ה 
        , ועי' בספר                       “שבישל בה חבירך...אפילו באלמנה       

               . מס' כתובות )נב.( תד"ה רצה, ע"פ2
  , שם                             163"הרש"ש הקדוש וישיבת בית אל"/עמ'         

 ה"ירושלמי", ושם )פג:( תד"ה מיתה. 
הרש"ש          שערך  אלמנה"  "תקון  על  מסופר 

      לאלמנות                            
   פהמ"ש לרמב"ם עמ"ס נדה )מה:(. 
כדי להגן על בעליהן השניים מקטרוגם ומנזקים                                      
 ראב"ע/ויקרא )כא,ד(.  
 פס"ז/פ' חיי שרה )כג,ג(  .  3 ד  אפשריים של בעליהן הראשונים. תקון זה נוע       
       להפריד בין האלמנה ובעלה הראשון בעולם                                 

                                               לרבי יצחק עטייה/ליוורנו/ .  4
לאלמנתו                                       שבא  ת"ח,  בעל  על  לנו  ידוע     האמת. 
     תקפ"א/בהוצאת אגודת "כלל  
אל                            באה  היא  תתחתן.  שלא  לה  ואמר                   בחלום 
 . 381ופרט"/תשנ"ג/ת. דואר 

  
 
 
 
 
 
                   

במשך                                 התמידי  הקושי 
 כל חיי הנישואין שיש לפני הקב"ה

ל מספר מובנים של קושי, וראינו  הצבענו לעיל ע
רחבה   משמעות  לו  יש  שני"  "זוג  שמושג  גם 
ביותר, ובפרט ע"פ ספר הזוהר, שזיווג שני הוא  
נשמות  כל  כמעט  כיום,  וכידוע  שני.  בגלגול 

, כך שגם  .5ריז ישראל הן גלגולים מדורות קודמים
ויותר   או שלישי  בזיווג שני  יש אדם שאינו  אם 

או   שתו מזיווג ראשוןבעקבות תפילת האב של א
מתפילתו שלו, הרי שהוא זיווג שני בגלגול שני, 
המושג    בו  שייך  אדם  כל  שכמעט  אפוא  ויוצא 

 ."זוג שני", שהוא ע"פ מעשיו
עקיבא   רבי  הקב"ה.  לפני  קושי  עוד  על  נצביע 

אש    זכו„  ריח.אומר זכו  לא  ביניהם  שכינה 
חז"ל“אוכלתן אומרים  וכן  הפסוק   .ריט .  על 

-לא זכהכנגדו,  -זכה    ,.רכזר כנגדו''אעשה לו ע„
ב'  “נגדו בין  הקשר  את  כאן  לראות  ניתן   .

המקורות האלו, היינו, שאם אשתו נגדו, וקיימת  
אש המחלוקת, סופה של אש זו לכלותם, אך כפי 
רחבה   משמעות  זו  לאש  יש  בהמשך,  שנראה 
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היא  כמובן,  הנשאלת,  השאלה  יותר.  ועמוקה 
נישו לפני  האדם  זכה  לא  אם  יצטרך    ,איומדוע 

בהמשך, הזמן  כל  יכול  לסבול  האדם  הרי 
להזדכך ולהתעלות, ומדוע שלא יוכל לממש את  

נצחי בנין  ולבנות  בהמשך  עדי  -התעלותו  בנין 
מסבירים   המוסר  שיטת  בעלי  גדולי  ואכן,  עד. 

הכוונה רבות, שאין  פעמי,   בראיות  חד  למאורע 
הוא   כאשר  נישואיו,  ימי  כל  במשך  האדם  אלא 

יצ את  ביניהם,  מנצח  אזי שכינה שרויה  הרע,  ר 
אזי   אותו,  מנצח  יצה"ר  מסוים  זמן  כעבור  ואם 
שוב אש אוכלתם, ואם לא ינצחו את יצה"ר אש  

 א"כ, מושג  זו אוכלת בהם עד גמירא.
כאן משמעותו  זה -"זכו"  זיווג  וקשה  "נצוח", 

לאשתו  איש  בין  בזיווג  כאשר  הקב"ה,  לפני 
ב של  קשים  זעזועים  הזמן  כל  ניה  מתרחשים 

יש   מיוחדת  שיטה  הנישואין.  בנין  של  והרס 
המלבי"ם הרב  "זוג  .1רכ לגאון  מושגי  בהבנת   ,

כותב הוא  שני",  ו"זוג  שהי' „-ראשון"  מה  רק 
גופים   בג'  הבריאה  בעת  ,  אשה ,  אדםבאדם 

בגוף  נחש היום  עד  מתמיד  הוא    הראשון , 
הולד   יצירת  קודם  יום  ארבעים  עליו  שמכריזין 

אחר עד  ההריון  מעת  שנצטייר    )ר"ל  יום  מ"ם 
הנשמה  כי  לפלוני",  פלוני  "בת  הולד(  יצירת 
מטפת   המצטייר  החומר  הכנת  לפי  תרד  והצורה 
שדו  הראשונה  חוה  הוא  והגוף  הזרעיות, 
פרצופים נבראו שהוא אדם ואשתו הראשונה עד  
חוה   שהוא  המין  לקיום  השני  זווגו  וימלא  יגדל 
להזיק  שדרכם  בגויה  הנמצאים  הכחות  השניה. 

הם  שהם   והמתעורר  והמתאוה  הדמיון  כח 
הנחשים שנתנו אל האדם ואשר לשרתם באורח  

,  “מישור, כשישתמש בהם לטוב ואושר הנפש...
ע"ש המשך דבריו. א"כ, ע"פ הרב המלבי"ם יש  

הזיווג   בג'   גםלמושג  הנמשלת  הכוונה  את 
הוא   השני  הזיווג  וע"פ דבריו  היסודות שבאדם. 

דם עם עצמו קשה, שהרי זו מלחמת היצר של הא
                                                                                                                                 במשך כל ימי חייו.  

בין    -זיווג                                    היחס 
 הבחירה החופשית לגורל ולמזל 

נעשה   האדם  של  הקב"ה זיווגו  ידי  על 
, והוא ע"פ הכלל של "מכיוון שהתחיל  .2רכ בעצמו

מרק" לו  אומרים  כיוון .3רכ במצוה  היינו,   ,
גם  הקב"ה  לכן  האדם,  בבריאת  החל  שהקב"ה 

אשה לו  שמזווג  ע"י  בריאתו  את    .4רכמשלים 
מן הקב"ה„ו זיווגו של איש אלא  ואין .5רכ“אין   ,

על  שם  שנדרש  כפי  כירושה,  לו  בא  זיווגו 
אשה  „-הפסוק ומה'  אבות  נחלת  והון  בית 

הרלב"ג.6רכ“משכלת שם  ביאר  וכן  אפשר „-, 
אשה   לו  שתהיה  מאבותיו...ואמנם  אדם  שירש 
אם  כי  להיות  יתכן  שלא  ממה  זה  הנה  משכלת, 

כי אין זה תלוי בבחירה מכל וכל אבל צריך -מה'
אלוהי עזר  לו  האדם .7רכ“שילווה  של  בחירתו   .

הע לעבודתו  קשורה  לזיווג  לזו  ביחס  וכן  צמית 
של הוריו. את ההסבר המדויק בין בחירה לגורל  
מסביר מרן הגר"י קנייבסקי זצוק"ל כפי שהובא 

ספרים סוטה  „-  .8רכ בב'  בגמרא  שאמרו  מה  כי 
מכרזת   קול  בת  הולד  יצירת  קודם  יום  ארבעים 
זו  בבירור שאין  אצלו  נתברר  לפלוני  פלוני  בת 

פלונ  בת  להיות  מוכרח  שכך  השמים  מן  י  גזירה 
זכות קדימה, כלומר, שראובן  לפלוני, אלא שזו 
בת   את  ישא  שהוא  השמים  מן  עליו  שאמרו 
שמעון הרי שידוך זה שמור לראובן ומן השמים  
ימנעו משמעון שלא יעשה שידוך לבתו עם שום  

בשעה   להם  המיועד  הזמן  שיגיע  עד  אחר  אדם 
להם   ויציעו  הזמן  יגיע  וכאשר  ומוצלחת,  טובה 

יסתיים  את השידוך, אין כא זה  גזירה ששידוך  ן 
אלא הרי זה בחירה בידיהם, כמו כל מצוה אחרת  

שהוא בן -שהקב"ה מזמין ביד האדם וביד האדם
מן -בחירה אחד  כאשר  ואז  מעליו,  לדחותו 

הצדדים דחה את השידוך )מסיבה בלתי מספקת( 
שהוא  לאחר  ומעתה  זיווגו  את  הפסיד  הוא  הרי 

בזיווג הזכות קדימה שיש לו  זה, הרי    דוחה את 
)מה  אחר  שידוך  לעשות  בידו  כבר  השני  הצד 
הזכות  מפני  בתחילה  השמים  מן  ממנו  שמנעו 
רבות   ופעמים  עליה(,  לפלוני  שהיה  קדימה 
קנייבסקי   הגר"י  מרן  )אל  אליו  באים  כשהיו 
על   ברכה  לבקש  מבוגרים  בחורים  זצוק"ל( 
שידוך, היה מרן גוער בהם שהם הפסידו בידים  

ל המיועד  זיווגם  ואילך את  מכאן  ולפחות  הם, 
מציעים  שעכשיו  מה  את  בידים  יפסידו  שלא 

 להם. 
 וכך היו דבריו:  

 בעיקר מה שצריך לחפש בשידוך הוא:
 

   מדות טובות.  ג.  א.  יראת שמים.  ב.   
הדרך        על  הולך  שיהא 

 )מתאים(.
 

יתר הדברים שמחפשים הרי זה מעצת היצר, כי  
באד המעלות  כל  את  למצוא  אפשר  אחד,  אי  ם 

רק   זה  כל  אבל  טוב,  דבר  הם  ויופי  כסף  אמנם 
כאשר הולך, אבל כאשר לא הולך חייבים לוותר  
על זה, אבל מדות טובות אין לוותר על זה בשום  
בבית   גיהנם  זה  הרי  טובות  מדות  בלי  כי  אופן, 

    . “ר"ל ומרן חזר על כך כמה פעמים
               

 ________________________________ __________
 __________________________________________

 ________ 
 "בית נאמן" על ב"ר )סח,ד(,  . 4  מס' יבמות )סג.(                       "רקאנטי" )קטו:(,              ריט.  .  5ריז 

בראשית    רכ.     וכתב שם, שכן מוכח                   
אם הבנים נח   )ב,יח(                         

 דרוש א'      
הרב                     . 1ב"זהר", ושר"י בן הראב"ד                 

                                              ב"ר )סח,ג(.  5 המלבי"ם בפירושו      
ידע להבחין ביניהן, אך                 על            

משלי    .  6             התורה בס' בראשית 
 )יט,יד( 

      ה"רקאנטי" כתב שם, שיש                     

 ועי' ילק"ש שופטים רמז ע'            .  7 )ג,יט(/תורה אור.                 
ב"ר        .  2החולקים וסוברים, שעד                     

מו"ק )יח:(, "שוחר טוב"  )סח,ד(, ויק"ר )ח,א(,            
                                                      נ"ט             

במדבר"ר       ימות המשיח, כל הנשמות             
 "פניני רבנו הקהלות יעקב"/    .  8    )ג,ו( )כב,ח(              

"תלמוד        .   3הן גלגולים.                                    
 עמ' ל"ד /ח"א ירושלמי"/                    

    מס' סוטה )יז.(                      ריח. 
             
מס' פסחים )י,ה(                        
             
             
             
             
 "לשכנו תדרשו"/ח"א/ עמ' רס       
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 סיכום 

 
ישנם מי שרואים בענין הקשר בין הזיווג והמזל  

 ג' שיטות: 
אין אדם  -  .2רכא וה"ערוך".  1רכאא. שיטת רש"י

מזלו  ע"י  שנקבע  זיווגו  את  לשנות  יכול 
זוג   בני  ב'  נישאים  באמצעות תפילה, אך כאשר 

תפיל ע"י  לשנות  יכולים  כן  הם  שני,  ה  בזיווג 
 וזכויות. 

רכא  בפירושם עמ"ס מו"ק )יח:(  -ב. שיטה שניה

שנקבע -  .3 הזיווג  את  תפילה  ע"י  לשנות  ניתן 
ע"י המזל, אך בסופו של דבר ימות המתפלל או  

 יתגרש, והזיווג שנקבע ע"י המזל יתקיים.  
ניתן לשנות את הזיווג -  .4רכאג. שיטה שלישית

 ע"י תפילה וזכויות ללא תוצאות שליליות. 
כל ע" שאין  להסביר  ניתן  לעיל,  שראינו  מה  פ 

לסכם  וניתן  השיטות,  בין  מהותית  מחלוקת 
הנשמה  חצי  היא  מי  נקבע  אדם,  שכל  ולומר, 
את  לאבד  יכול  הוא  מעשיו  ע"י  שלו.  השניה 

הזיווג הראשון, ואז נקבע לו זיווג  -זיווגו האמיתי
האמיתי,   לזיווגו  יגיע  הוא  דבר  של  בסופו  שני. 

א זה  בגלגול  אלא שבינתיים  בין  אחר,  בגלגול  ו 
שהוא   עד  פעמים,  מספר  להשתנות  זיווגו  יכול 
נישא פעם ראשונה, וכן יכול להשתנות גם אחרי  

 נישואים ראשונים ע"י גירושין/או התאלמנות. 
ישנם   מתרחשים,  אלו  דברים  כיצד  לברר  כדי 
יכולים   הדברים  דרכם  אשר  מקורות  עוד 

של המזל,  . כמו כן, בקשר למהותו  .5רכאלהתבאר
, המדברים ע"פ .6רכא ישנם מקורות ב"ראשונים"

נראה,   שטחית  בצורה  אשר  הפילוסופיה, 
ניסחו   הם  למעשה  אך  חז"ל,  על  שחולקים 
דבריהם   בתוך  רומזים  ורק  דורם,  ע"פ  דבריהם 
שהקורא   כך,  על  ומסתמכים  חז"ל  השקפת  את 
אחרים.   במקומות  שכתבו  מה  גם  ראה  דבריהם 

גם יותר  מתבהרים  דברי    הדברים  ע"פ 
 .  .6רכא ה"אחרונים"

   
האם                                                   

 "זכות" מובנה נצחון 
"זכיה" ל"נצוח",   עדיין קשה, בין  מניין הקשר 

שונים.   מובנים  עם  מלים  שתי  הן  אך  לכאורה 
כך הדבר  אין  "זכה"  באמת  המילה  לפעמים   ,

במשנה כגון  נצחון,  של  במובן  -.  ארכמשמשת 
בלילות  זכיתיולא  „ מצרים  יציאת  .  “שתאמר 

נצחתי".  "ולא  שהכוונה  ה"מאירי",  שם  מבאר 
את המלך    נוצח„  -רש"יכל דזכי  מלכא ]„-וכן

האיש   ומשפט  למלך  הוא  בושת  בדברים, 
בית מלא „-רש"י]   “[ לקמוניא חלילא“להשליכו

וכן.רכב[“עפר עבידו  „-.  דבעיתו  כל  לי  זכיתו  אי 
וכן.1רכב“לי זכיין...ובאתנויי   נשי„-.  במאי  ם 

גברייהו בי רבנן ונטרין לגברייהו עד דאתי מבי 
ממתינות לבעליהן ונותנות להם „-רש"י]   “רבנן

אחרת בעיר  תורה  וללמוד  ללכת  כמו  “רשות   ,
ר"ע אשת  יהונתן   .רכד[.רכגרחל  רבי  ומפרש 

את    .רכה אייבשיץ מנצח  האיש  שואלת  שהגמרא 

שים שאינן  יצה"ר ע"י לימוד ועסק התורה, אך נ 
את   מנצחות  הן  במה  תורה,  ללמוד  מצוות 

מסירות נפשן  יצה"ר? ועל כך עונה הגמרא ע"י
תורה,  למקום  לגלות  לבעליהן  שמאפשרות 
לו,  ומחכות  נופל על כתפיהן  עול הבית  כאשר  

התורה לימוד  בערך  הכרה  ידו -מתוך  על  שרק 
ע"י כך הן גם כן יכולות    -ניתן לנצח את יצה"ר

. וא"כ גם כאן אם האיש והאשה לנצח את יצה"ר
מנצחים את יצר הרע, שכינה שרויה ביניהם ואם  

. ומניין שרק ע"י עסק התורה  “אש אוכלתן „-לאו
ממה  רואים  אנו  זאת  יצה"ר?  את  מנצחים 

חז"ל להם „-.  רכו שאמרו  אמר  הקב"ה  כך 
לישראל, בני בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה  

א בתורה  עוסקין  אתם  אין  תם  תבלין...ואם 
                                   .                                                                                                          “בידו  נמסרים

שכינה                                         "זכו  אם 
 מדוע דוקא ר"ע אמרו-ביניהם"

של   זה  שכי „מאמר  ביניהםזכו  למי   “נה  ראוי 
לשיאים  -שאמרו הגיעו  ואשתו  הוא  עקיבא.  רבי 

לו   המתינה  שאשתו  בזכות  מצויים.    24בלתי 
ר"ע  הגיע  בתורה,  להתעלות  שיוכל  כדי  שנים 
לתלמידיו   אמר  עצמו  שהוא  כפי  המעלה,  לרום 

אשתו  רחל  הוא „-על  שלה  ושלכם  . .רכז“שלי 
גדול   אדם  מעולם  היה  לא  כידוע,  ור"ע, 

שערי.רכחכמוהו לנ'  וזכה  שכתבו  ,   כפי  בינה, 
ז"ל האר"י  השכינה .רכט תלמידי  השראת  שהיא   ,

הגבוהה ביותר שיכולה לחול על בן תמותה. ואף 
תורה  מתן  במעמד  אמנם  שהגיע  רבנו,  משה 
ממנו   ניטל  מקום  מכל  בינה,  שערי  נ'  להבנת 

הנ'  בינה-שער  שערי  מ"ט  עם  משום -ונשאר 
ואמר יב„-.  רלשנתגאה  הקשה  אל  הדבר  יאון 

  ..רלא“משה
 __________________________________________
 __________________________________________

 ________ 
מס' ברכות )יב:(                         תד"ה אבל   רכא.

         מס' עבודה זרה  )י.(                 רכב.    עמ"ס חולין )ב:(
        מס' מו"ק )יח:(  .  1    

             
             
             
             
             
             
             
תד"ה מלאך עמ"ס נדה          

  . 1       )טז:(                
 מס' בכורות )ח:(  

שו"ת               ע' כפר ז'   .  2         
    רכג. הרמב"ם/)ב,תלו(/  

 

מס'   
 )סב( כתובות סוף 

הוצ'     "נמוקי יוסף", הר"ן                      .  3      
                     "מקיצי נרדמים" 

     
     רכד. 
מס'      

 ברכות )יז.( 
    ו"תלמיד רבינו יחיאל מפאריס"          

ה"מאירי"      
       עמ"ס סוטה )ב.( 
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       ה.רכ 
בספר "יערות    
 דבש",

פיהמ"ש  . 6 ריטב"א עמ"ס מו"ק )יח:(           .  4     
ח"א עמ' ג   לרמב"ם עמ"ס פאה )א,א( 

 ד"ה וזהו. 
    תוס' הרא"ש ותד"ה ארבעים        
        
הגר"א/משלי )כב,ו(   
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 הוצ' "מכון הספר",  

    עמ"ס סנהדרין )כב.(       
            
            
            
            
            
         
     ה"מאירי" עמ"ס שבת )קנו.(                

            

 תשמ"ח.                               
       פ' נח )עג:( "זוהר"  . 5    

                         
           
  רבי יצחק עראמה/                    
           
           
מס' קידושין     רכו.       

 )ל:(        
"עקידת   פ' לך לך )צא:(   

 מס' כתובות )סג.(    רכז.     יצחק"/שער ח        
    רז:(                   פ' ויגש )             
            
            
            
            
            
            
      שער כב           
            
            
            
            
רגמ"ה על מס'      רכח.     

 ב"ב )יב:(
    פ' משפטים )קט.(              
על  הראב"ד בהשגתו        

           הרמב"ם/
            
           
 הרב החיד"א/    רכט.   
      פ' תרומה )קע:(   
            
                    
     ה' תשובה )ה,ה(     
            
            
                       
            
            

            
            
   "חומת אנך"/       
רמב"ן  פ' וילך )רפג:(               

    עה"ת/בראשית )כח,יב(  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
פ'      
 שמות )יא(    

               רמב"ן/ס' "אמונה ובטחון"/פ"כד   
 ויקרא )ב(  פ'                                                             דברים )יח,ט( 

רבינו בחיי    ס' "באר שבע" עמ"ס סוטה )ב.(   
שמות      רל.    עה"ת/דברים )יח,י(  

 )יח,כו(             
אברבנאל            ר"י מעמדין עמ"ס סוטה )ב.(   

"רבינו           רלא.   עה"ת/דברים )יח,ט(        
 רים על התורה" אפ

      ס' "נשמת חיים" )ב,ח(/   
             
             
             
             
 רש"י עה"ת/שמות )י,י(, )א,כב(                  
 כתיבה אשכנזית/       
  ר' מנשה בן ישראל  
  רמח"ל/"דרך ה'"/)ב,ז(                            
       
 פ' פנחס עמ' קלא  
    רש"י עמ"ס שבת )קנו.( ד"ה אין 
        
        
    ישראל"   "תפארת    

 )ד,יד(     קידושין   עמ"ס
"תלמוד   )יח:(      מו"ק     עמ"ס    האמיתי"   "פרש"י 

 ירושלמי"/
מס' שבת    תד"ה אלא עמ"ס מו"ק )כח.( 

 )ב,י(
 
 
 

אשה                                 תנאים  באלו 
                ד תורה ולקבל על כך שכריכולה ללמו

ר"א דעתו של  מובאת  בתו  „-בגמרא  המלמד  כל 
טפלות לומדה  רש"י  רלב.“תורה  כיוון  רלג.  ומבאר 

שלימוד התורה מכיל חכמה רבה, תרכוש האשה  
ברם,   להחטיאה.  שעלולה  ערמומיות  כך  ע"י 

הרמב"ם  ובכללם  אחרים  .  רלד"ראשונים" 

תלמ כשהאשה  הוא  שהחשש  את מבארים,  ד 
התורה היא תפרש אותה שלא כהלכתה. הרלב"ג 

כתב עה"ת  של  .  2רלזבפירושו  מ"ע  לגבי  שאף 
הנשים את  התורה  פטרה  הענין  „   -ציצית  כי 

העומק  רב  הוא  המצווה,  זאת  עליו  תעיר  אשר 
לקלות   הנשים  שכל  אליו  שיגיע  יתכן  ולא 

                                                                                                                                                                                                    .                                                       “דעתן
מכל מקום, מסיים שם הרמב"ם וכותב, שכל זה  

שבע לתורה  ביחס  לתורה  מדובר  ביחס  אך  "פ, 
 שבכתב, 

ש הרמב"ם,  לכתחילה, „כותב  אותה  ילמד  לא 
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טפלות כמלמדה  אינו  למדה  מקרה, “ואם  בכל   .
עיקרי  את  בתו  את  ללמד  מחוייב  שהאב  ודאי 
מצוותיה   ואת  התורה  איסורי  ואת  האמונה 
השייכים לה, אך ישנו דיון לגבי מקור חיוב זה.  

ברורה"  מצד   .3רלזב"משנה  רק  שהוא  משמע, 
גם   ולכן  ביותר  לה  והקרוב  גואלה  הוא  שהאב 
להצילה  כדי  כספים  עליה  להוציא  הוא  מחויב 
משמד, אך חיובו שווה כמו כל אחד אחר, אלא  
ולכן  ביותר.  אליה  הקרוב  הוא  כי  מחויב  הוא 
יוצא,  זה  ע"פ  רוצה.  אינו  אם  לכך  אותו  כופים 
אך   מעשר,  מכסף  כך  לשם  לתת  יוכל  שהוא 

משה" עליו   תמה   .4רלזה"אגרות  ונשאר  כך  על 
אבהותו  מדין  לכך  מחויב  שהוא  וסובר  בצ"ע 

 עליה ולכן גם אינו יכול לתת מכסף מעשר.
בלמוד   מצוות  אינן  נשים  אם  השאלה,  נשאלת 

 התורה, מדוע הן מברכות את ברכת התורה? 
בית  ה"  א. נאמרו על כך לפחות שלושה תרוצים  

מחוייבות    רלה."יוסף שהנשים  שכיוון  כותב, 
את מוטל   ללמוד  לכן  להן,  גם  הנוגעות  ההלכות 

יוסף"   ה"בית  התורה,  ברכות  את  לברך  עליהן 
ל"פרשת  מתייחסת  שהברכה  מציין,    גם 

כותב, שנשים .  רלו"מנחת חנוךה". ב.  הקרבנות"
יכולות לברך את ברכות התורה, כיוון שברכות 
אלא   התורה,  למוד  למצוות  מכוונות  אינן  אלו 

על הלכות    "ג. ה"חתן סופרשל תורה.    לכבודה
ברכת התורה כתב, שהנשים הנשואות מברכות, 

 כי הן מסייעות לבעל ביכולת ללמוד תורה. 
קשה שהיו לכאורה  נשים  מוצאים  אנו  כיצד   ,

מאיר,   רבי  אשת  ברוריה  כגון  בתורה,  גדולות 
, וחז"ל אף הביאו את .רלזשחלקה אף על התנאים

שכלית תפיסה  למהירות  כדוגמה  -  .1רלזברוריה 
ברו„ מאות  ומה  ג'  יום  בכל  שונה  שהיתה  ריה 

ביומא דשותא... מג' מאות חכמים  וכן  “הלכות   .
ופסקה   תורה  למדה  קולון   מהר"י  של  בתו 
וכן   וילון,  מאחורי  מוסתרת  היא  כאשר  הלכות 
יאיר   רבי  של  סבתו  שפירא.  מהר"ן  של  בתו 
ידועה  היתה  שנה,  מאות  כשלוש  לפני  בכרך, 

גדול חכמים  ותלמידי  בתורה,  היו  כגדולה  ים 
הלכה בענייני  איתה  של .רלחמתייעצים  אשתו   .

בלמוד   ימיה  כל  עסקה  מוולוז'ין  הנצי"ב 
המהרי"ל.רלט התורה נדרש  זו  לשאלה  הוא    .רמ. 

ב" רק  עוסק  אליעזר  שרבי  בתו  מלמד  כותב, 
עצמה   בכוחות  ללמוד  יכולה  אשה  אך  תורה", 
ואין בכך שום איסור, והיא אף מקבלת שכר על 

לכך.רמאכך הסיבה  ולקבל   .  ללמוד  יכולה  שהיא 
התאמצותה  שעצם  משום  היא  שכר  כך  על 
התורה   בלמוד  ולהצליח  להתמודד  ויכולתה 

 . .רמבמהווים הוכחה שטבעה ראוי ומתאים לכך
תורה   ללמוד  יכולות  נשים  אם  נשאלת השאלה, 

  .רמג ולקבל על כך אף שכר, מדוע הגמרא אומרת
במים   מגינה על אשה שהושקתה  שזכות התורה 

את המארר שולחת  היא  אשה  שככל  משום  ים, 
שיחזור   עד  לבעלה  וממתינה  תורה  ללמוד  בניה 
של  התורה  למוד  שכר  משום  ולא  מלימודו 

עצמה? י.ש.    האשה  רבי  הגדול  הגאון  מתרץ 
האשה  שזכות  רואים  שמכאן  שליט"א,  אלישיב 
לתלמידי   בעלה  את  ו/או  בנה  את  המגדלת 
תורה  הלומדת  אשה  משל  גדולה  חכמים, 

ובעלהבעצמה.   שבניה  משום  מצווים   זאת 
גדול   שכרו  בכך  להם  והמסייע  התורה  בלמוד 
כמו מי שמצווה בלימוד התורה ולומד אותה. אך 

כיוון  ה בעצמ  דת מ שלו   הש שכר א ,  מצווה  שאינה , 
ש   אי ר  ה שכל   משתווהו  אינ   תורהה וד  למ ב  שכרה

 מצווה בכך. ש 
 

התורה                                           למוד 
 י נשים בדורות האחרוניםע"

תורה  ללמד  שלא  נהגו  האחרונים,  הדורות  עד 
את הבנות והנשים. ברם, בדורות האחרונים אנו 
בנות  הספר  בתי  ובכל  זה,  בנושא  למהפך  עדים 

גם   בהם  כלולים  אשר  ומפרשיו  תנ"ך  לומדות 
מהתורה שבע"פ. לכך יש מספר סיבות שהובאו  

ה האחרונים.  הדורות  גדולי  של  גאון בספריהם 
ואלקין אהרן  כותב  רבי  אלו, „-  רמד.זצ"ל  בעתות 

שהרחוב מלא הוללות וסכלות וגם רוח הכפירה  
והמינות נזרקה בצעירים, אנן סהדי, כי רק אותן  

-הזוכות להסתופף בבתי השם ובחצרות אלוקינו
 . “יפריחו

כותב חיים"  הקודמים  „-רמה.  ה"חפץ  בדורות 
יכול והיינו  מאד,  חזקה  היתה  האבות  ים  קבלת 

כעת,  אבל  הישרים.  האבות  הנהגת  על  לסמוך 
בודאי   מאד,  התרופפה  האבות  מצווה שקבלת 

חז"ל,  ומוסרי  חומש  הבנות  את  ללמד  רבה 
וכו' אבות  מס'  ב"אגרות  “כגון  כתב  וכן   .

תורה,  „-  .5רלזמשה" דברי  שישמעו  להן  וטוב 
הקהל   דמצוות  בהא  חז"ל  כדאמרו  ומוסר  דינים 

וכן טוב שישמעו  ריש חגיגה נשים באות לשמוע  
תורה דברי  מקום  כתב“בכל  ועוד  שלגבי  .6רלז.   ,

משניות, אף שהן אסורות בלימודן, שונה הדבר  
...ורק פרקי  „-לגבי מסכת אבות, כמו שכתב שם

טובות   והנהגות  מוסר  עניני  שהוא  משום  אבות 
ולמידות   תורה  לאהבת  לעוררן  ללמדן  יש 

זצ"ל“טובות סורוצקין  הרב  בימים  „-  .7רלז. 
השו"ע  הרא ע"פ  ישראל  בתי  התנהגו  שונים 

מן  התורה  כל  את  ללמוד  היה  ואפשר 
בתים   יש  הרבים  בעוונותינו  עתה  הנסיון...אבל 
ולחוקי   מצוות  להרבה  בהם  זכר  אין  אשר 
האלה   מהבתים  שבאה  ישראל  ובת  התורה, 
כנכרית  כמעט  היא  הרי  דתי  ספר  בבית  ללמוד 
שבאה להתגייר, שמן ההכרח ללמדה תורה כדי 

המעשה שתד ואת  בה  תלך  אשר  הדרך  את  ע 
 .  “אשר תעשה

גדולי  הדורות  הזהירו  מעולם  לנשים  לעסוק   
ב"אגרת   כגון  חז"ל  אגדות  ע"פ  המוסר  בתורת 

  -הגר"א"
לשון  „ עם  תמיד...משלי  מוסר...יקראו  ספרי 

יום... בכל  שיקראו  השם  למען  . “אשכנז, 
כותב בצוואתו  בספרי  „-החת"ס  יעסקו  והבנות 

ב עבריות(אשכנז  )באותיות  שלנו  -גופן 
. רבי  “ולא  זולת כלל-המיוסדים על אגדת חז"ל

העברי" ב"לב  כותב  שלזינגר  י.  -עקיבא 
שלנו „ בגופן  רק  יעסקו  לא  שיצאו -שהבנות 

מצדיקי הדור, כגון "קב הישר" ו"שמחת הנפש" 
"בינה   ספרו  בסוף  יונתן  רבינו  עליו  שכתב 

מעוון...וז"ל השיב  שרבים  ו 'ואפיל-לעתים" 
ספרי    לקרוא בכל יוםנשים ובתולות חוב עליהם 

אמך"“מוסר' "תורת  בס'  ועי'  המוקדש  .8רלז.   ,
תורה  ללמד  איסור  של  הנושא  לבירור  כולו 
לנשים ולגבי מה מותר כן ללמדן ומה הן יכולות  

 ללמוד מעצמן.       
 __________________________________________  ___________________________ __________________  ____ 

מס' סוטה )כ.(                                 רלב.  
רלט.   .  “יפה אמרה ברוריה„-ואמר 
  "מקור ברוך" ח"ד )מו,ג(    
מס'   . 1)שם( )כא:( ד"ה כאילו                         רלג.

"שו"ת   רמ.  פסחים )סב:(               
     המהרי"ל" סי' קצט.  

.  2      ' תלמוד תורה )א,יג(  הל רלד.
רמא.  במדבר )טו,לט(

 הרמב"ם )שם(  
.  3  או"ח )מז,יד( בשם ה"אגור".  רלה.

טור,   רמב.   )שו,יד( ב"שער הציון"          
   יו"ד )רמו,טו(/ה"פרישה"

.  4      ועי' בב"ח/או"ח סי' מז         
מס'    רמג. יו"ד/ח"ב/סי' קיג                

  במהר"ל/ סוטה )כא.( ועי'
.  5      וב"דרישה" שם בסוף הסימן.        

"תפארת   יו"ד/ח"ב/סי' קט 
 ישראל" פ"יד, המבאר 

.  6  מצווה תל  רלו.  
סוגיה זו,   "יו"ד"/ח"ג/סי' פז                 

 וכן מבאר הוא שם, 
.  7  ב"תוספתא"/מס' כלים/ב"ק )ד,ט(,   רלז. 
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     שו"ת "מאזנים למשפט"/ 
 נא דלא                                       מדוע התורה גם בעיד 

     יפה „-ר"י בן בבאאף אמר עליה       
עסיק        ח"א/סי' ב'                         

             צווה.בניגוד  למ בה מגנא, 
.  8      רבי       -)=מאביה “אמרה בתו ממנו       

רמד. מהדו"ק/מכון "מסורה          
    אהרן" תניינא ס"ו שו"ת "זקן  
 חנינא בן תרדיון(. ושם בב"מ        

ספר  רמה. והלכה"/ברוקלין/תשנ"ג 
      "ליקוטי הלכות"/עמ"ס 

רלח. )א,ג( הכריע רבי יהודה כמוה                
  סוטה   שו"ת "חוות יאיר"  

               פ"ג )כא:( )יא.( הערה ג'
באלו תנאים                                             

 זוכים להשראת השכינה 
החתן והכלה שהמזיקים מתקנאים בהם, זה ודאי  

שעל לאלו  היא  שהכוונה  מעשיהם,  וברור  פי 
ביניהם,   ושכינה  זכו  יצה"ר,  את  שנצחו  אחרי 
שני   בזיווג  נישואיהם  חיי  של  ההתחלה  בנקודת 
אלו   לעיל.  שהוצגו  האפשרויות  מן  אחת  לפי 

הרעי מעשיהם  ע"פ  ושזווגו  אש „ם  זכו  לא 
 ., באלו ודאי שאין המזיק מתקנא“אוכלתן

בגמרא מדוע  כן,  וכלה    .רמואם  חתן  על  נאמר 
קנאת  מפני  שימור  שצריכים  כללית  בצורה 
לבין   שזכה  מי  בין  מחלקת  הגמרא  ואין  המזיק, 
ודאי משום שמדובר ביהודים   זה  זכה?  מי שלא 
ההכנות   כל  את  עושים  רוב  פי  שעל  כשרים, 

יהם המשותפים במצב של "זכו".  להתחיל את חי
וחזרה בתשובה   נפש  כוללות חשבון  הכנות אלו 
ביום   וצום  העתיד  על  וקבלה  העבר  עבירות  על 
לדרגה   הזוג  מגיע  החופה  שבזמן  עד  הנישואין, 

, וזו  .רמזשל מלאך, שנמחלים להם כל עוונותיהם
הסיבה שהכלה לובשת שמלה שכולה לבנה וגם 

"קיטל לובש  שהחתן  נוהגים  לבן, יש  שכולו   "
והכלה  החתן  דומים  החופה  שבזמן  כיוון 

שהם   לבנים„למלאכים  כשם  .רמח“לבושים   .
גמור   בבטחון  ביוצרם  דבוקים  שהמלאכים 
להיות   אמור  הזוג  כן  בו,  חושית  ובאמונה 
בסיס   על  הוא  ביניהם  החבור  לכן  זו.  במדרגה 
אמצעי.   רק  הינה  הגשמיות  כאשר  טהור,  רוחני 

שהם   הבית  שכזה,  הוא  במצב  עדי  „בונים  בנין 
של  “עד הרביעית  הברכה  בנוסח  שמופיע  כפי   ,

הנישואין היא  .רמט ברכות  הכוונה  כאשר   ,
השלישית.רנלאשתו הברכה  האדם", -.  "יוצר 

מציינת שהאדם שלם רק כאשר יש לו אשה, כי  
שנגמרה  „ לאחר  אלא  נגמרה  לא  האדם  יצירת 

יצירת חוה, שהרי כשנלקחה ממנו הצלע נשתנית  
לכןבריאתו   קודם  שהיתה  א"כ,  .רנא“ממה   .

בראשיתית.   יצירה  משלימים  נישאים  כאשר 
עיקר יצירת  סבת הזיווג שהוא„וכתב הרמ"ה ש

ורביה  לפריה  אלא  נברא  שלא  התחתון  העולם 
שנאמר 'לא תהו בראה לשבת יצרה' וזהו כבודו  
ע"י  אלא  נודע  הבורא  כבוד  שאין  מקום,  של 

ביניהם    ..רנב “בריאותיו שהחבור  על  כשם  הוא 
על   שלהם  וההסתכלות  הכיוון  כן  רוחני,  בסיס 
הצרכים הכלכליים  שלהם הינו על בסיס רוחני,  
רק   הינו  למחיה  כסף  להשגת  המאמץ  כאשר 
ע"י ההשקעה   הוא  והעיקר  בגדר של השתדלות 
הרוחנית בלימוד תורה ותפילה, כאשר ידוע להם  
ההוצאות  מראש  כבר  נגזר  השנה  שבראש 

  וההכנסות.
מסתלקת                             שכינה  אימתי 

   מבני הזוג ומהו הקושי שיש לקב"ה בכך
כיוון  מקבלים  ביניהם  והחבור  הפרנסה  כאשר 
גשמי והבסיס הופך להיות גשמי, או אז מתפרק 
הזו   הבראשיתית  והיצירה  זה  ורוחני  נצחי  בנין 

בו   סוף   ים  לקריעת  בדומה  נשתנו  „משתנה 
וזה ק.רנג “סדרי בראשית שה לפני הקב"ה. כמו , 

סדרי   לשנות  הקב"ה  לפני  היה קשה  סוף  שבים 
מחד,   ישראל  עם  את  להציל  כדי  בראשית 

אומרים  „ומאידך   ואתם  בים  טובעים  ידי  מעשי 
בחוסר  .רנד“שירה מלווה  ההצלה  עצם  וכאשר   ,

מתוך   רצון,  וחוסר  בה'  ישראל  עם  של  אמונה 
פחד, לרדת לים והבעת טרוניות על הטיט שהם 

הטיט   דורכים את  להם  שמזכיר  בים  עליו 
כן הדבר  במצרים, כפי שראינו במקורות לעיל. 
הבנין   כיצד  רואה  ה'  בו  הזיווג,  במעשה 
שכינתו  את  ליטול  חייב  והוא  נהרס  הבראשיתי 
אש.   הזוג  בבני  לשלוט  מתחיל  שאז  הזוג,  מבני 
חוטאים,   שאינם  מלאכים  בדרגת  היו  שהם  ואף 

שי מלאכים  של  מסוים  סוג  גם  כולים  ישנו 
מלאכים   אותם  הם  אלו  מלאכים  לחטוא. 
המתלבשים בגופות כבני אדם העלולים לחטוא, 

בחיי   רבינו  על .רנהכדברי  זאת  המבאר   ,
המלאכים שביקרו את אברהם אבינו כחום היום,  

  .  “שהיו אנשים ממש ומלאכים ממש„-וכותב
אוכלתן""                              אש  זכו  -לא 

 תורה ובמלאכים כיצד בחתן וכלה בבן 
כשם שחתן וכלה אם לא זכו אש אוכלתן, כמו כן  

אוכלתו אש  מהתורה,  הפורש  תורה  . 1רנו.בן 
במלאכים אנו רואים את אותה תגובה, שהשכינה 

בחיי רבינו  כדברי  לאש,  השם  „-  2רנו.נמשלת 
אוכלה   'אש  בו  שכתוב  לאש  שנמשל  יתברך 

הר"ן  .  רנז“הוא' כתב  ס.רנחוכן  אותו  וכאשר  וג  . 
של מלאכים יורד מדרגתו וחוטא, נוצר ג"כ מצב  

מר „  .רנט של 'דאמר  דשכינה,  אש  אוכלת  אש 
 .                                                                                                            .רס“הושיט אצבעו ביניהם ושרפן'

_____________________________________
_____________________________________

_____ 
מס' ברכות )נד:(                                                    רמו.   
 שם המהר"ל ב"גור אריה" ע"פ ה"מורה נבוכים",  
תלמוד ירושלמי מס' ביכורים )ג,ג(,                               רמז.  

      ' ברכות )ג.( שהוא מסתרי תורה. וכן עי' במס
 תד"ה עונין. וכן שייך בהם גאוה ]"ב"ר" )נ,ט([. -אך ביבמות )סג:( סובר הש"ס שרק        
 המלאכים גם טועים מפעם לפעם ]שו"ת  [. “נסתמין...„-רש"י] “עוונותיו מתפקקין„          
אך עי' ב"פרישה"/אבהע"ז )א,א(, בשם "י"מ",                         

 / ד"ה מורי.  19ס', נספח א' /סעיף "בעלי התו 
 ו/ -וב"רקנאטי" על ס' בראשית עמודים לח נה ש"מחילה" ו"פוקקין" זה היינו הך.          
ועי' מלבי"ם/ישעיה )ב,יט(, ש"מחילה" פירושו                      
 הוצ'  "זכרון אהרן" / תש"ס[.  
סתימה והטמנה, א"כ "מחילה" בלשון אגדה                
 המהר"ל/"נתיבות עולם"/ח"א/נתיב התורה/        .  1רנו. 
הכוונה להטמנה, בין ל"בבלי" ובין ל"ירושלמי".                      

 פ"טו, מבאר זאת כמציאות, שהיא מידה
        -כנגד מידה, ע"פ דברי חז"ל במס' ב"ב )עט.( רש"י ד"ה דומים במס' קידושין )עב.( רמח.  
   , “כל הפורש מדברי תורה אש אוכלתו„ .( מס' כתובות )ח רמט.  
)שם( רש"י ד"ה והתקין                                            רנ.    
 כל בית שאין דברי   „-ובמס' סנהדרין )צב.(  
 . “תורה נשמעים בו בלילה, אש אוכלתו   "עץ יוסף" -"אוצר התפילות" ח"א עמ' רנב  רנא.  
ילה" ד"ה שהכל                    מצוטט שם ב"עיון תפ רנב.   
 בראשית )לג,י(            . 2 
מס' סוטה )ב.( ברש"י ד"ה כקריעת                       רנג.  

 דברים )ד,כד(          רנז. 
       מס' מגילה )י:(     רנד. 
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רנח.   
   מס' נדרים )סב:(  
 סוף ד"ה עבדא דנורא           מס' סנהדרין )לט:(         

  מס' יומא )כא:(  רנט. פירושו על התורה/ בראשית )יח,ח(, ויתכן,    נה. ר
שתהיה בהם קנאה ]בראשית )א,כו( ברש"י                 
 מס' סנהדרין )לט.( רס.   
 ד"ה נעשה וב"שפתי  חכמים" שם[. וכתב                  
   
           
            

 
 
 
 

      

שם  מבאר  כתות  „   .רסאורש"י  מלאכים  גבי  של 
. ואותו אש “שאמרו לפניו 'מה אנוש כי תזכרנו'

השכינה אש  מלאך   ,המאכל,  של  כח  גם  הינו 
    ..רסגורבינו בחיי    רסב.כדברי הרמב"ן

זאת אומרת שאותה שכינה, שהינו מלאך שהיה  
שורפת  רוחנית  אש  להיות  הופך  ביניהם,  שרוי 
תל  ומשאירו  שבנו,  הנצחי  הבנין  את  ומאכלת 

ג ומגושמות הגורמת לפירוד  חורבות של  שמיות 
שאחדות   כיוון  יחד,  עדיין  שהם  אפילו  ביניהם, 

 קיימת רק בדבר רוחני טהור. 
"בנין עדי עד", משמעותו היא חיים נצחיים יחד,  

כי הזוגות יתלוו  „-.  1רסג כמו שכתב אוה"ח עה"ת
העליון מה"זהר"“בעולם  הוא  מקורו  גם  .2רסג.   ,

העליון בעולם  שנית  נשאת  האשה  היא   אם 
הראשון לבעלה  דאתנסיבת „-  .3רסגחוזרת  נוקבא 

. לעומת  “בתרין בההוא עלמא אתהדרת לקדמאה
אוכלת   והאש  מהם  השכינה  מוסרת  כאשר  זאת 

הנקבה   אז  הסט"א,  בה  ושולטת  אתגברת „בהם 
 . .4רסג“על בעלה

הרמב"ן כותב  בשעה  „-.  רסדוכן  חז"ל  שאמרו 
שהאדם מתחבר בקדושה שכינה שרויה ביניהם.  

ואשהובסו איש  נתגשמו-נתחממו-ה-י-ד  -היינו 
כדגרסינן  אש,  אש  מביניהם,  מסתלקת  שכינה 
לומר  אוכלתן...רצונם  אש  זכו  סוטה...לא  במס' 

-יו"ד של שם איש וה"א של שם האשה, שהוא י
כי  והבן,  אש.  אש  ונשאר  מביניהם  נסתלק  ה, 

הסוד כל  גלו  מזונותיו של  .רסה“בכאן  גם  ואכן,   .
ים כקריעת  קשים  המזון  „ו  .רסוסוף   האדם  קשה 

 ..רסז“כנגד כל מעשי בראשית
לעיל  שהובא  מה  לכל  מתקשרים  אלו  מובאות 
לגבי הקושי במתן מזונות לאדם מחד, כדי שהוא  
וחוסר האמונה בנותן המזונות והבטחון   יתקיים, 
הדברים   אחד  הם  אשר  מאידך,  בו  השלם 
עד",  עדי  ה"בנין  לפירוק  הגורמים  היסודיים 

אשה כיוון שאין לה תבואה  „ט  כאשר איש, ובפר
צועקת מיד  ביתה  שהם  .רסח“בתוך  זוג,  בבני   .

בבחינת "זכו" ויודעים הם כי מעמד כלכלי אינו 
כי   מיראת „בבחירתם  חוץ  שמים  בידי  הכל 

מגדר  .רסט “שמים מגדרו,  יוצא  אינו  כזה  זוג   ,
התורה והמצוות, כדי להשיג ממון, אלא כל מה 

הש של  בגדר  רק  הוא  עושה  כדי  שהזוג  תדלות, 
עליו  לחול  יוכלו  והברכה  בסיס שהשפע  שיהיה 
העולם  מן  המוציאם  פתח  זהו  לכך  מעבר  ואילו 
בו  בעולם  חי  כזה  זוג  הבא.  עולם  מעין  שהוא 

, למלך שחשיבותו כתלמיד  .ער“חתן דומה למלך„
כמו  רצונותיו  על  שכלו  את  שהמליך  חכם, 

מלאך, שאז השכינה שורה עליו, כאשר ה"בנין 
וכן נשמתו של כל -הוא כעין בית מקדשעדי עד"  

הרוחניות –.  רעאאדם אשר  מעשים,  ע"י  הנארג 
מדוע  כעת  מובן  אותם.  ומאפיינת  בהם  טבועה 
כאשר   בהם,  מתקנא  המזיק  שכאלו  וכלה  חתן 
לנו   נותר  אותם.  אופפת  שהשכינה  הוא  רואה 
שנהיה  במי  גם  היא  המזיק  קנאת  מדוע  להבין 

א ומהי השראת השכינה  ת"ח  או  ישנה  מלך  שר 
 עליהם והמשותף בין כולם.

 
 

 __________________________________________
 __________________________________________

 ________ 
 ב"ר )כ,כב( רסז.      ד"ה הושיט. ועי' בספרו של רבי מרדכי יפה     רסא.  
 מס' תמורה )טז.(, והשווה למס' בבא מציעא    רסח.  )בעל ה"לבושים"(/ "לבוש פנת יקרת" על                   
ה"מורה נבוכים"/הוצ' "זכרון אהרן"/)יד:(,                        
 אין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם ש„)נט.(  
   .“אלא על עסקי תבואה   המבאר את שיטת הרמב"ם, ב"מורה נבוכים"              
כן עי'           )א,מט( לגבי מהותם של המלאכים. ו          
 מס' ברכות )לג:( רסט.  
שם בביאורו )לד:(, על דברי הרמב"ם )שם(                    
פרקי  ער.       

  דר"א סוף פרק טז 
 מס' מו"ק )כח:(“מיסב בראש„וכן   ,  “ובוחרים ומנהיגים אבל לא כבחירתנו„-)ב,ב( 
 החת"ס/ח"א/חדש אדר ב'    דרשות רעא.  שיש ב' סוגי בחירה, ובמה נבדלת בחירת            
 שנת תקפ"ה "דרוש לחברה קדישא"    המלאכים מבחירת האדם.           
כתבי הרמב"ן ח"ב מהדו' שוועל עמ' תקו                רסב.

מס'     רעב. 
 גיטין )סב.(  

                                      בראשית סוף פ"ג    רסג.  
   . בראשית )כט,לב( 1      
    . משפטים )קב.( 2      
. "זהר"/בראשית )כא:(, ועוד עי' שו"ת  3      

                                                                                                    
                                                                                                    
    "זרע אמת"/ח"ב/סי' קמו/ליוורנו/תקנו,                                                                                  
   וב"עדות ביהוסף"/סי' שסג/זולצבך/תקא.   
    . "זהר"/פינחס )רלא:(4      

  שם בח"א "אגרת הקודש" פ"א עמ' שכד         רסד.  
    ב "רקאנטי"/בראשית )יא,ב(        עי' רסה. 
        מס' פסחים )קיח.(                רסו.   
    

  
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

המשתתפים                       המלאכים  מספר 
            בהשראת השכינה שבין החתן והכלה

ראינו איפוא, שחתן וכלה תלמיד חכם ומלך יש  



 235 

הגבוהות של מי    בהם את כל המעלות הרוחניות 
מדרגת   למעלה  שהוא  הרע  יצר  את  שמנצח 
המלאכים ולכן מושרית עליהם השכינה בליווי  
המלאכים הבאים להקביל את פני האדם שהוא 
מהות   שהם  המזיקים,  ולכן  מדרגתם,  למעלה 
בסביבתם   לסבול  יכולים  אינם  טומאה,  של 
ומקנאים  טהרה  שכולה  רוחניות  שהן  ישויות 

שואפים הם  ולכן  וממילא    בהן  בהן  לדבוק 
ובכך  ממדרגתן  אותן  ולהוריד  אותן  לטמא 
הם   ולכן  וגשמית,  רוחנית  מבחינה  להן  להזיק 
המלאכים   למספר  ביחס  שימור.  צריכים 
בין   לשכון  באה  אשר  השכינה,  את  המלווים 
החתן והכלה. לכאורה, ניתן היה לומר, שכיוון 
שהחתן דומה למלך, אולי מלווים את השכינה  

מ אלף  שגם תשעים  לעיל,  ראינו  אך  לאכים, 
שזיווג   ראינו  וכן  מלכות,  בה  שייך  תורה 
זוכה  רוחנית,  באחדות  התורה  ע"פ  המתנהל 
תורה,   כתר  בחינת  הוא להשראת השכינה של 
ואם כן, השכינה השורה על זוג שכזה, אמורה  
כפי שראינו  מלאכים  אלף  בכ"ב  מלווה  להיות 

 לעיל שהיה במעמד נתינת התורה בהר סיני. 
ב"מדרש  ני לכך  סימוכין  למצוא  תן 

של  …  „-שלה.  תהילים" בחללו  רובע  בית  אין 
עולם כולו שאין בו ט' קבין מזיקין. אדם פושט  

משמרו והקב"ה  המזיק  לתוך  מסר  …ידו  לכך 
משמרין  שיהו  הללו  המלאכים  כל  הקב"ה 
מימין   למה  מימין.  ורבוא  משמאל  אלף  אותו, 

 מפני שהימין שולטת בכל המצוות, לכך …יותר
...שאם יבואו  שלו.'ורבבה מימינך אליך לא יגש' 

אותם   מפילים  מלאכים  אותם  מזיקין  עליך 
'יפול' שהקב"ה משלימן  לפניך. דבר אחר מהו 

וכל המלאכים הללו שנמסרו לאדם שיהו …לך
בשעה  משתמר,  הוא  אימתי  אותו  משמרין 

,  רעט.. מהש"ס משמע“שהוא משמר את התורה
את האדם.    שאלו הם מספר המזיקים הסובבים

שבשוח"ט השניה  לדרשה  מתאימה  זו  -דעה 
"ויפול", היינו, שהמזיקים עצמם משלימים עם  
הראשונה   לדעה  בו.  פוגעים  ואינם  האדם 
"יפול" משמעו, שהמלאכים שוכנים ליד האדם  

-  שמו.ומגינים עליו, כמו שנאמר לגבי ישמעאל
נפל „ אחיו  כל  פני  [.  “שכן...„-רש"י]  “על 

' בני אדם המשמרים את  יוצא אפוא מכאן, שב
מלאכים.  אלף  כ"ב  עליהם  שומרים  התורה, 
ע"י   אחד,  ונפש  לגוף  המתאחדים  וכלה  חתן 
בבת   נשמרים  הטהורות,  הרוחניות  כוונותיהם 
בעם   ראינו  מלאכים.  אלף  כ"ב  ע"י  אחת 
התנאי  הוא  אנשים  של  זה  שמספר  ישראל 
ישראל  עם  כאשר  וזה  השכינה,  להשראת 

ה במעמד  כפי שהיה  כיוון  מאוחד  אבל  סיני.  ר 
שחתן וכלה מתקנא בהם במיוחד השד, צריכים 
נמצא   מהם  אחד  כל  כאשר  נוסף  שימור  הם 

 בנפרד כפי שראינו לעיל.
את   המשמרת  מלכות,  של  בחינה  עוד  ישנה 
היינו,   התורה,  את  משמר  הוא  כאשר  האדם, 
אשר   מלאכים,  אותם  כאשר  מלאכים,  חמישה 

המלאכי מלכי  הם  ומשמאלו,  מימינו  ם,  הם 
והכלה.  החתן  את  גם  משמרים  שהם  ובודאי 
כוונתנו היא לאותם מלאכים כפי שמזכירם כל 

על  שמע  קריאת  של  השמירה  בפסוקי  אחד 
מימיני מיכאל „-המיטה לפני שהוא הולך לישון 

משמאלי גבריאל מלפני אוריאל מאחורי רפאל 
 . “ועל ראשי שכינת אל

וגבריאל בחינת  שלז.  מיכאל  את  גם  בהם  יש 
זה מיכאל „-  המלכות מלכיהון דמלאכיא, איזה 
אבולעפיא  “וגבריאל הלוי  טודרוס  רבינו   .

יותר אליהם   שלח.מבאר  קרובים  „-בקשר  שהם 
מראה   בסוד  גדול הוא  ליסוד  זה  והבן  לשכינה 
מלבבך  יסורו  אל  ולעולם  יחזקאל,  מרכבת 
הם   וגבריאל  שמיכאל  לך,  שכתבתי  דברים 

כי  מלכיהון דמלאכיא, ובכל מקום שתמצא 'מלא
 . “השרת' סתם, שניים אלה אינם בכלל

כבר   זה  ואת  מלאך  כן  גם  היא  עצמה  השכינה 
הרמב"ן בדברי  לעיל,  רב  שלט.ראינו  וכתב   ,

גאון הלשונות  שמ.ניסים  את  בהסבירו   ,
השכינה בעניין  שרויה „-המושאלים  השכינה 

אינה   והארץ  עליו,  שהגוף  ככיסא  בשמים 
הוכן   שלא  כשרפרף  ממנה  מעט  אלא  מכילה 

יעקב   אלא בר  אחא  רבי  אמר  והכין  לרגלים. 
שאותם המלאכים שהם קרובים לארץ שדומין 

 . “  …מן השכינה כרגלים מן הגוף
בארץ,  הנמצאת  השכינה  שהוא  זה,  "שרפרף" 

מלאך למעשה  היא  שראינו  -שמשמעותה  כפי 
הרמב"ן ע"פ  הוא-לעיל  בגין …מט"ט„-שמו 

ושמא. …“למארךשרפרף  דאנת   גוף  „.  מט"ט 
על „-שמב.“שכינתא והוא  ממנו,  שואבים  וכולם 

משכן  שהוא  בגוף,  הלב  כדמות  המלאכים 
חיילין  „.שמג.“החיות כל  על  ריבון  מט"ט 
  .שדמ.“עלאין

שמלכות  פירשו,  הראשונים  המקובלים  רוב 
"הפרדס",   ובספר  מט"ט,  נקראת  זו  עלאית 

מ היינו,  "י",  מוסיף  על י)שם(  מורה  וזה  ט"ט 
שהמספר לעיל,  ראינו  השכינה.  השייך    העלם 

כפול   ט'  יש  ובמט"ט  תשע,  הוא  למלכות 
הבחינה ט"ט)מ היינו, שמונה עשרה, שהיא   ,)

 . שמה.של המלכות, השייכת למט"ט
  

_____________________________________
_____________________________________

_______   
   מזמור יז, ד"ה הפלא חסדיך                               שלה.  
                                                                            ה על בכורות ישראל ומצרים ומכתם.  -ובעמ' שעג 

תהילים )צא,ז( הנקרא                                          
 בפירושו למס' ברכות )נט.(, הובא בסוף הספר       שמ.     
 "פירושי רבנו חננאל למס' ברכות" עמ' פ' ד"ה     קין""שיר של מזי            

            ורב/הוצ' מכון "לב שמח" ירושלים תש"נ.   עות )טו.( בו במס' ש      
 לשכינה שהוא אור  „-ועי' ב"מו"נ" )א,כח( שהש"ר )ג,ו(  שלז.     
ספר "אוצר הכבוד"                                            שלח.   
 ועי' שם באברבנאל, שביאר בארוכה  , “נברא 

 מהי השכינה.          על הש"ס/מס' סוטה )לג(/תרל"ט/ורשה.         
  ס' הזהר/פ' כי תצא רפ"ב סע"ב  שמא.  כוונתו, שיתכן שמלאכים אלו יקראו "מלאכי             
        -השרת", כשמיד מוזכרים הם בשמותיהם          

 ד:( ס' הזהר/ פ' משפטים )צ שמב.  
מיכאל וגבריאל, כגון בפדר"א פ"ד, הם וכן                 
  ס' "הפרדס" /שער אבי"ע פ"א  שמג. 
 ספר "זהר חדש"/פ' תרומה )מ"ב,ד(  שדמ.  אוריאל ורפאל הם גם ד' מחנות השכינה          
]ועי' ב"רקאנטי"/במדבר )רנו:([.                               

  ברים )כט,כה(      עי' רבינו בחיי/ס' ד שמה. 
 "נשמת חיים" )ג,ו(/רבי מנשה  בן ישראל     ספר ה"אמונה והבטחון" חלק ב'/ עמ' שסז      שלט.  
  בראשית )כה,יח(  שמו.  ועי"ש עמ' תקו פירושו לפסוק זה מתהילים     
 
מתוך הספר "כדבר אהרן" על פרק ]
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 ראשוןשל מסכת ברכות/הרב דב ברקוביץ[. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


