
 ז הלכה ח פרק( ליברמן) יבמות מסכת תוספתא

  ישפך דמו באדם האדם דם שופך' שנ דמות את מבטל זה הרי דמים השופך כל' אומ עקיבא' ר

 כי' שנ הדמות את ומבטל דמים שופך זה הרי ורביה בפריה עוסק שאינו כל' או עזריה בן לעזר' ר

 ' וגו ורבו פרו ואתם' וכת האדם את עשה אלהים בצלם

 5 בצלם כי' שנ הדמות את ומבטל דמים שופך זה הרי ורביה בפריה עוסק שאינו כל אומר עזי בן]

 '[ וגו ורבו פרו ואתם וכתוב האדם את עשה אלהים

 נאה מקיים נאה ואין דורש נאה יש עושיהן יוצאין כשהן דברין נאין עזיי בן עזריה בן לעזר' ר לו' אמ

  מקיים נאה ואין דורש נאה עזיי בן דורש נאה ואין מקיים

 באחרים עולם יתקיים בתורה נפשי חשקה אעשה מה לו' אמ

 10  ח פרשה דבחדש מסכתא - יתרו ישמעאל דרבי מכילתא

, תרצח לא וכנגדו אלהיך' יי אנכי כתיב -. זה לוח על' וה זה לוח על' ה: הדברות עשרת נתנו כיצד

 ודם בשר למלך משל; המלך בדמות ממעט כאלו הכתוב עליו מעלה, דם ששופך מי שכל הכתוב מגיד

 איקונותיו לו כפו זמן לאחר; מטבעות לו וטבעו צלמים לו ועשה איקונות לו והעמיד למדינה שנכנס

 מעלה, דמים שופך שהוא מי כל כך; מלך של בדמותו ומיעטו מטבעותיו לו ובטלו צלמיו לו שברו

 15 אלהים בצלם כי' וגו האדם דם שופך+ ו ט בראשית' +שנ, המלך בדמות ממעט כאלו הכתוב עליו

 .האדם את עשה

  ח, לד פרק בראשית

ר( ח) ם ֲחמֹור ַוְיַדבֵּ ָקה ְבִני ְשֶכם לֵּאֹמר ִאתָּ שו   ָחשְׁ ֶכם ַנפְׁ ִבתְׁ ּה נָּא ְתנּו בְׁ ה לוֹ  ֹאתָּ  ְלִאשָּ

  טו פרק אישות הלכות ם"רמב

 20 א הלכה

 בשהיו אמורים דברים במה, מותר זה הרי עונתה שימנע הנישואין אחר בעלה את שהרשת האשה

 בנים לו שיהיו עד עונה בכל לבעול חייב קיים לא אם אבל ורביה פריה מצות קיים שכבר בנים לו

 . ורבו פרו'+ ז' ט נח, א' ט נח, ח"כ' א בראשית' +שנ תורה של עשה מצות שהיא מפני

 ב הלכה

, עשרה שבע מבן זו במצוה נתחייב האיש ומאימתי, האשה לא אבל ורביה פריה על מצווה האיש 25 

 בתורה עוסק היה ואם, עשה מצות ומבטל עובר זה הרי אשה נשא ולא שנה עשרים  שעברו וכיון

 מותר זה הרי התורה מן ויבטל במזונות יטרח שלא כדי אשה מלישא מתירא והיה בה וטרוד

 . תורה בתלמוד שכן וכל המצוה מן פטור במצוה שהעוסק, להתאחר

 ג הלכה

 30 עון בידו אין אשה נשא ולא ימיו כל בה ונדבק עזאי כבן בה ושגה תמיד בתורה נפשו שחשקה מי

 לו היו ואפילו אשה לישא חייב עליו מתגבר יצרו היה אם אבל, עליו מתגבר יצרו יהיה שלא והוא

 .הרהור לידי יבוא שמא בנים



  יט-יח, ה פרק משלי

רּוְך ְמקֹוְרָך ְיִהי( יח) ֶשת ּוְשַמח בָּ אֵּ ִבים ַאֶיֶלת( יט: )ְנעּוֶרָך מֵּ ן ְוַיֲעַלת ֲאהָּ ָך ַדֶדיהָּ  חֵּ ל ְיַרּוֻּ ת ְבכָּ ַאֲהָבָתּה עֵּ  בְׁ

ֶגה  35 :ָתִמיד ִתשְׁ

 כא הלכה כב פרק ביאה איסורי הלכות ם"רמב

 של מעלות והם גדולים גורמין שאלו עגבים ומדברי השכרות ומן השחוק מן להתרחק ינהוג וכן

 עצמו יפנה אמרו זאת מכל גדולה, יתירה לטהרה גורם זה שמנהג אשה בלא ישב ולא, עריות

 מן פנוי בלב אלא מתגברת עריות מחשבת שאין בחכמה דעתו וירחיב תורה לדברי ומחשבתו

 40 תמיד תשגה באהבתה עת בכל ירווך דדיה חן ויעלת אהבים אילת אומר הוא ובחכמה, החכמה

 ג הלכה י פרק תשובה הלכות ם"רמב

 נפשו שתהא עד מאוד עזה יתירה גדולה אהבה' ה את שיאהב הוא הראויה האהבה היא וכיצד

 אותה מאהבת פנויה דעתו שאין האהבה חולי חולה כאלו תמיד בה שוגה ונמצא' ה באהבת קשורה

 תהיה מזה יתר, ושותה אוכל שהוא בשעה בין בקומו בין בשבתו בין תמיד בה שוגה והוא אשה

 45 דרך אמר ששלמה והוא, נפשך ובכל לבבך בכל שצונו כמו תמיד בה שוגים אוהביו בלב' ה אהבת

 .זה לענין הוא משל השירים שיר וכל, אני אהבה חולת כי משל

  ם"לרמב המצוות מנין

 כגון תמיד ולזכרו המקום את לאהוב כדי בהם שנצטוינו תדירות שהן המצוות בו אכלול: שני ספר

 שאין בשעה תמיד להזכיר בבשרינו אות שהיא לפי בכללן ומילה. וברכות ותפילין ותפילה שמע קרית

 50 :אהבה ספר זה ספר שם וקראתי. בהן וכיוצא ציצית ולא תפילין לא שם

  ב עמוד סג דף יבמות מסכת א"הריטב חידושי

 נפשו שחשקה כל ורביה מפריה דפטור ה"דה ל"ז ם"הרמב ופסק. בתורה חשקה שנפשי אעשה מה

 כבן להיות שיכול מי הללו בדורות שאין כתבו' בתוס אבל. הרהור שום עליו ושאין עזאי כבן בתורה

 ממנו לבטל אבל בתורה לעסוק כדי שיעקרהו דבר שום לשתות לאדם ואסור. זה לענין אפילו עזאי

 55 וחשקה ורביה פריה מצות קיים שאם ל"ז הגדול רבינו בשם שמעתי וכן, ואריך שרי והרהור תאוה

 מותר שהוא מתורתו יתבטל שלא כדי עיקור של דבר לאכול או לשתות ורוצה לגמרי בתורה נפשו

 גדולים על ושמעתי, הוא דמסתבר וטעמא, רבנן שרו הא ובכי היא דרבנן מצוה יהושע' דר דההיא

 .בעצמו זה בדבר מעשה שעשו

  ב עמוד סב דף יבמות מסכת ן"הרמב חידושי

 60 ולהיות לישא לו היה כן שאפילו, יהושע' דר ליה לית אינון בנאי ברת שילאי בני ששת רב דאמר הא

 מדשמואל לישא לו היה כן אפילו, דאיעקר משום להו מדחה דחויי דאמרינן והא, בזקנותו בנים לו

 מדרב לדחותה לראשונים להם היה כ"א דשמואל ליה דלית ת"וא, לבדו האדם היות טוב לא דאמר

 שקיימו כיון נ"א, לגמרי זה בעקור תאותן שפסקה לומר יש אלא, זבדא בר אבא ומדרב ששת



 לבן במקצת דומין הבית מן יותר בישיבה ונאים זקנים שהיו לפי לישא אותן מחייבין אין דאורייתא

 65 .עזאי

  מב סימן א פרק קידושין מסכת ש"רא

 אשה נושא אשה בלא לו א"א ואם אשה נושא כ"ואח תורה לומד אשה ולישא תורה ללמוד ר"ת

 יוחנן' ר[ תורה ילמוד כ"ואח אשה נושא הלכה שמואל אמר יהודה רב אמר] תורה לומד כך ואחר

 ללמוד לו אפשר אי דאם מודו וכולהו* להו והא לן הא פליגי ולא בתורה ויעסוק בצוארו רחיים אומר

 70 מפריה שיתבטל יתכן שלא ידענא לא לימוד לאותו וקצבה אשה ישא כך ואחר ילמוד אשה ישא אם

 (:ב סג דף יבמות) בתורה נפשו שחשקה עזאי בבן אלא זה מצינו שלא ימיו כל ורביה

  פד פיסקא בהעלותך פרשת במדבר ספרי

 רבותים אלהים רכב' שנא ורבבות באלפים אלא למעלה שורה שכינה שאין הכתוב מגיד, יאמר ובנחה

 שכינה אין כך וברבבות באלפים אלא למעלה שורה שכינה שאין וכשם( יח סח תהלים) שנאן אלפי

 75 [ישראל אלפי רבבות' ה שובה ריאמ ובנחה נאמר לכך] ורבבות באלפים אלא למטה שורה

  י פרק במדבר חכמה משך

 ובספרי. המקדש שנושאים מעבודתם לויים אלפים ב"הכ שינוחו, פירוש. אלפי רבבות' ה שובה

 למעלה שורה( שכינה שאין) כשם(, יח, סח תהלים" )שנאן אלפי רבותיים להים - א רכב( "לפסוקנו)

 צו פרשת ובתנחומא! שם יעויין( ורבבות באלפים אלא) למטה שורה אין כך( וברבבות באלפים אלא)

 80 ובבבא! שם יעוין, לויה מחנה כמנין מלאכים עם לסיני הוא ברוך הקדוש שירד: כן גם( יב פיסקא)

 סוף שם ובתוספות. רבבות ושני אלפים משני בפחות שורה השכינה אין(: א, פג) מרובה סוף קמא

 .אמת וזה, קאי ואמשכן[ דאלוים] להגיה מסתברא קאי ואמשכן': וכו אלפים שני ה"ד

 יג הלכה א פרק( ליברמן) קידושין מסכת תוספתא

 אחת עבירה העובר וכל האדמה את ונוחל ושנותיו ימיו לו ומאריכין לו מטיבין אחת מצוה העושה

 85 בחטא הרבה טובה יאבד אחד וחוטא' נאמ זה ועל הארץ את נוחל ואין ימיו את ומקטפין לו מריעין

 עשה חייב וחציו זכיי חציו כאילו עצמו את רואה אדם יהא לעולם הרבה טובות ממנו יאבד זה יחידי

 על חובה לכף עצמו שהכריע אילו אחת עבירה עבר זכות לכף עצמו את שהכריע אשריו אחת מצוה

 הרבה טובות ממנו איבד זה שעשה יחידי בחטא הרבה טובה יאבד אחד וחוטא' נאמ זה

  יט סימן ב חלק שעורים קובץ

 90 שלא כדי אשה מלישא מתירא והיה בה וטרוד בתורה עוסק היה ואם שם ם"הרמב ל"ז והנה( ב

 המצוה מן פטור במצוה שהעוסק להתאחר מותר ז"ה התורה מן ויבטל אשתו עבור במזונות יטרח

 מפנינים היא יקרה כתיב להו מיבעיא וקא יתבו ט"ד קטן דמועד ק"ובפ ל"עכ תורה בתלמוד ש"וכ

 במצוה ועסוק ת"ת תבטל במצוה לעסוק לך יש שאם בה ישוו שמים חפצי הא בה ישוו לא חפציך וכל

 במצוה כאן ת"בת ועוסק מצוה דמבטל בה ישוו לא שמים חפצי דאפילו בה ישוו לא חפצים כל וכתיב

 95 א"שא דבמצוה ומבואר כ"ע אחרים י"ע לעשותה א"שא במצוה כאן אחרים י"ע לעשותה שאפשר



 וקשה המצוה מן פטור במצוה עוסק בזה אמרינן ולא ת"ת י"ע ממצוה נפטר אינו אחרים י"ע לקיימה

 לענין גרע ת"ת אדרבא זה הוא ש"כ דמאי ת"בת ש"וכ המצוה מן פטור במצוה דעוסק ם"הרמב ש"מ

 הכא ם"הרמב דאיירי דכיון ל"וצ אחרים י"ע לקיימה א"שא מצוה היא ורביה פריה מצות דהא זה

 כאפשר ל"הו זמן לאחר עצמו י"ע לקיימה שאפשר מה לגמרי ביטולה לענין ולא המצוה איחור לענין

 100 ש"וכ" ם"הרמב ש"ומ ממצוה פטור במצוה עוסק ת"בת גם לומר שייך ובזה אחרים י"ע לקיימה

 ת"ת דמצות משום הטעם אין מצוה קיום בשביל ת"מת לבטל דצריך דהא נראה ש"כ ומאי" ת"בת

 דרך מפני ת"ת לבטל שמותר דכמו אלא המצות מכל גדולה ת"ת מצות דהא מצוה קיום מפני נדחית

 ובטל פנוי שהוא בשעה אלא האדם על חלה אינו ת"ת דחיוב ומשום ההכרחים אדם צרכי וכל ארץ

 כלל מחויב אינו אז מלאכתו לעשות צריך שהוא בשעה אבל דגנך ואספת כתיב דקרא צרכיו מעשיית

 105 כלל מחויב אינו שאז האדם צרכי משאר גרע לא במצוה לעסוק צריך הוא אם נ"ה תורה בתלמוד

 ממנו פקעה לא זמן לאחר לקיימה לו אפשר אם וכן אחרים י"ע לקיימה שאפשר במצוה אבל ת"בת

 בשעה ת"ת דמצות הוא ש"וכ המצוה מן פטור הוא ממילא עליה רמי ת"דת דחיובא וכיון ת"ת מצות

 מדברי מוכח הרי ז"ולפי המצות מכל חמורה דהיא מצוה שום מפני נדחית אינה בה מחויב שהוא

 נשבע משום בזה אין כ"וא זמן איחור אלא מצוה ביטול משום בה אין ו"פ מצות דבשיהוי ם"הרמב

 110 שלא שנשבע מי שאלת ל"ז א"צ' סי רביעי חלק א"רשב ת"בשו להדיא הוא וכן המצוה את לבטל

 כיון נמי דהכא' וכו מצה אוכל שלא שבועה ירושלמי לההוא לה מדמינן מי ידוע זמן עד אשה ישא

 היא שבועה, תשובה. המצוה את לבטל נשבע זה אין ידוע זמן עד אלא לעולם ישא שלא נשבע שלא

 אפילו אלא בהול זמנה שאין בלבד זו ולא וזה זה לקיים דאפשר המצוה את לבטל נשבע זה דאין חלה

 שנשבע או שעות וחמש ארבע עד בבוקר ימול שלא נשבע אם' הח ביום כמילה בהול שזמנה במצוה

 115 זמנו שאין זה ש"וכ שנשבע זמן עד ומשתהא שבועתו מקיים לילה של ראשונה שעה מצה יאכל שלא

 .ל"עכ בהול

 ולא ימיו כל בה ודבק עזאי כבן בה ושוגה תמיד בתורה נפשו שחשקה מי ל"ז עוד שם ם"וברמב( ג

 איחור לענין ולא לגמרי המצוה ביטול לענין איירינן דהכא כיון וקשה כ"ע עון בידו אין אשה נשא

 המצוה לקיים ת"מת לבטל דצריך אחרים י"ע לעשותן א"שא המצות מכל ו"פ ש"מ כ"א גרידא

 120 אין" ם"הרמב וכלשון בביטולה כאנוס דנחשב אלא ו"פ ממצות פטור אינו ג"כה דבאמת ונראה

 אחר לדבר ממנה דעתו להסיח יכול היה שלא בתורה כ"כ דבוק היה עזאי דבן והיינו" עון בידו

 ופריק' וכו הכסא בבית אלעזר בן שמעון' מר גמירנא מילתא הא רב אמר ב"דק בזבחים לזה ודוגמא

 .הירושלמי בשם ה"פ' סי ח"או י"בב בזה ועיין שאני לאונסו ומשני כ"בבה שרי מי
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