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 טז הלכה טו פרק אישות הלכות ם"רמב

 ולרבות מלפרות יבטל שלא סופרים מדברי מצווה הוא הרי ורביה פריה מצות אדם שקיים פי על אף

 5 שלא היא חכמים מצות וכן, עולם בנה כאילו בישראל אחת נפש המוסיף שכל, כח בו שיש זמן כל

 .תחשד שלא איש בלא אשה תשב ולא, הרהור לידי יבא שלא אשה בלא אדם ישב

  כו הלכה כא פרק ביאה איסורי הלכות ם"רמב

 שלא לאשה ורשות, לילד ראויה שאינה וזקנה עקרה ישא ולא, אשה בלא לישב רשאי האיש ואין

 .לזנות גורם זה שדבר ילדה זקן ישא ולא זקנה בחור ישא ולא, לסריס תנשא או לעולם תנשא

 10  ו הלכה ו פרק יבמות מסכת ירושלמי תלמוד

 וכבשוה הארץ את ומלאו ורבו פרו[ כח א בראשית] תנייא דהן טעמא זימרה בר יוסי' ר בשם לעזר' ר

 רבי בשם מריון בר יצחק רבי אבהו רבי ירמיה רבי האשה לא האיש לכבוש דרכו מי כתיב וכבשה

 בשם חקולה בר יצחק רבי אידי בר יעקב ורבי אחא בר יעקב רבי ברוקה בן יוחנן כרבי הלכה חנינה

. ברוקה בן יוחנן כרבי הלכה חנינה רבי בשם לעזר רבי. עמה הדין להינשא תובעת אם נשייא יודן רבי

 15 הדא. עמה הדין להינשא תובעת היתה אם אלא איתאמרת לא הייתי עמך זבדא בר בא רבי ליה אמר

 מותרין ובחמישי. ומלכבס מלספר אסורין בתוכה להיות באב תשעה שחלה שבת תמן דתנינן הוא



 אמר. לו הניחו ולא באב תשעה לעקור רבי ביקש חנינה רבי בשם זבדא בר בא רבי השבת כבוד מפני

 ולא בשבת להיות שחל באב תשעה לעקור רבי ביקש אלא איתאמרת ולא הייתי עמך לעזר רבי לו

 מן השנים טובים[ ט ד קהלת] עליהם וקרא למחר ידחה לו אמרו. ידחה ונדחה הואיל אמר לו הניחו

 20 :האחד

  א עמוד לה דף קידושין מסכת י"רש

 .ורבו פרו בה קרינן לא וכבשוה בה קרינן דלא וכיון' כו דרכה ואין במלחמה הארץ את - לכבש דרכו

  ב עמוד סה דף יבמות מסכת אגדות חידושי א"מהרש

' כו ואין במלחמה הארץ את לכבוש דרכו איש י"פרש דקדושין ק"בפ' כו אשה ואין לכבוש דרכו איש

 25 פ"וכ האשה ולא ארצות לכבוש דרכו שאיש לו הסמוך הארץ על שב וכבשה כינוי ויהיה ש"ע ל"עכ

 על שב וכבשה של כינוי יהיה לא ולמה כן לפרש י"רש הכריח מי ידעתי לא אבל דבריו ם"הרא

 מצות לענין מ"מ חוה של חטא אחר עד כן נאמר דלא גב על אף בך ימשול והוא שאמר כדרך הנקבה

 מאי לפי הארץ את יכבשו שהם היינו וכבשה למימר לן אית כ"דע ליישב ויש זה קודם כן נאמר ו"פ

 בלשון וכבשוה אלא כתיב וכבשה דריש דלא ב"ב י"לר האמת לפי ל"וכצ משמע תרתי וכבשוה ד"דס

 30 לדרשה מודה ב"ב י"דר משמע ר"בב מיהו הארץ את יכבשו שהם קרא משתעי רבים דבזכרים רבים

 :שביארנו כמו נראה תלמודינו סוגית לפי אבל ש"וכמ ש"ע יצאנית תהא שלא למדרש דוכבשה

  ח פרשה בראשית פרשת( אלבק-תיאודור) רבה בראשית

 לא אבל ורביה פריה על מצוה האיש', כת וכבשה וכבשוה זמרא בר יוסי' ר בשם לעזר' ר ...(כח)

', וגו אתם ויברך אומר הוא שניהם על האשה ואחד האיש אחד אומר' ברוק בן יוחנן' ר, האשה

 35 לן' מנ, להיכשל סופה לשוק היוצאה אשה שכל, לשוק תצא שלא אשתו את כובש האיש' כת וכבשה

 '.ברוק בן יוחנן' כר הלכה( אמר) חנינא' ר בשם יצחק' ר(, א לד בראשית' )וגו דינה ותצא' דכת מדינה

  יב סימן וישלח פרשת( בובר) תנחומא מדרש

 לרשות בשבת בתכשיטיה אשה שתצא מהו רבינו ילמדנו(, א לד בראשית) לאה בת דינה ותצא[ יב]

 של בעיר ולא בכבול ולא, בתכשיטיה בשבת הרבים לרשות אשה תצא לא, רבותינו שנו כך, הרבים

 40 שאינה במחט ולא, חותם עליה שאין בטבעת ולא בנזמים ולא( הוא תכשיט מין) בקטלא ולא זהב

 מן באחד תצא לא אבל, הבית בתוך בהן שיצתה בזמן[, חטאת] חייבת אינה יצתה ואם, נקובה

 למה, הרבים לרשות לצאת צריכה אינה בחול אפילו אומרים ורבותינו, הרבים לרשות התכשיטין

 בתוך בהן מתקשטת שתהא אלא, לאשה תכשיטין הוא ברוך הקדוש נתן שלא, בה מסתכלין שהעם

 אתבונן ומה לעיני כרתי ברית אמר איוב וכך, הגנב לפני וביותר, הכשר לפני פירצה נותנין שאין, ביתה

, בה להסתכל רשאי אדם שכל הבתולה אם ומה, איוב של צדקו וראה בוא(, א לא איוב) בתולה על 45 

 כמה אחת על, בה נסתכל איוב היה לא, מקרוביו לאחד או, לבנו ישאנה שמא או, אותה ישא שמא

 מה תהלים) פנימה מלך בת כבודה כל כתיב לפיכך, בה להסתכל רשאי שאינו איש אשת על וכמה

 לוי' ר אמר/(, ד"י ה"מ תהלים/ שם) לבושה זהב ממשבצות, וזכתה עצמה והצניעה עשתה ואם(, יד



 שנאמר, כהונה בגדי אלא משבצות ואין, גדולה כהונה בגדי לובשים שהם כהנים שתעמיד זכתה

 50 מהלכת אשה תהא שלא בתורה רמז הזה הדבר מן נאמר וכבר(, יג כח שמות) זהב משבצות ועשית

[ כתיב וכבשה(, ]כח א בראשית) וכבשוה' וגו אלהים אותם ויברך כתיב שכן, מנין, הרבה בשוק

, לשוק יוצאה והיתה רגל הרבתה אם אבל ,האיש את כובשת האשה ואין האשה את כובש האיש

 לא בבית יושבת שהיתה זמן כל, יעקב בת בדינה מוצא אתה וכך, זנות לידי, קלקל לידי באה סוף

 .קלקלה לידי לבא לעצמה גרמה לשוק שיצאה כיון אבל, בעבירה נתקלקלה

 55  ב עמוד מא דף גיטין מסכת תוספות

 דהו כל שבת לקיים יכול הוה דאי משום ורבו דפרו קרא נקט דלא הא - יצרה לשבת בראה תוהו לא

 משום קרא האי נקט נמי אי כדפירשנו ליה כפינן והכא ליה כפינן הוה לא ורבו פרו מצות משום

 תורה ללמוד תורה ספר מוכר גבי לה מייתי.( כז דף) דמגילה בתרא' בפ וכן היא רבה דמצוה דמוכחא

 בראה תוהו לא נמי אשה' כו תורה תלמוד גדול מר דאמר תורה תלמוד שאני דקאמר אשה ולישא

 60 לא ורבו פרו אבל עבדות בצד אף דשייך משום יצרה לשבת דנקט מפרש מרדכי ברבי יצחק ר"וה

 נושאין אין תנן תמן דאמר ק"דמ ק"ודפ דפרקין' בירושל קצת משמע וכן חירות בצד אלא שייך

 מלישא ימתין שלא פירוש ורביה פריה ביטול מפני אומר יוחנן' ר בשם אבא בר שמעון במועד נשים

 להון אמר במועד שישא מהו העבד אסי רבי קומי בעון מכלום ופנוי שמחה זמן שהוא המועד עד

 יוחנן רבי בשם אבא בר שמעון ואמר ורביה לפריה אלא העולם נברא לא והלא יבטל הדא מן נשמענה

 65 משום ורביה פריה על מצווה שהוא כל פירוש במועד לישא לו אסור ורביה פריה על מצווה שהוא כל

 דלא והא שבת בה שייך נמי בשפחה זה ולפי מיחייב לא ודאי ורבו אפרו אבל עבד כגון יצרה לשבת

 מיפקדא דלא כיון משום היינו הפקר מנהג בה דנהגו היכא אלא חורין בת וחציה שפחה בחציה כפינן

 .תקיים לא שתשתחרר לאחר גם שמא ורבו אפרו

 [ א עמוד טז דף] מקדש האיש - ב פרק קידושין מסכת ף"הרי על ן"הר

 70 ורביה בפריה מצוה אינה דאשה ג"דאע מבשלוחה יותר בה דמצוה מתניתין אשמעינן הכי ואפילו

 מצותו לקיים לבעל מסייעת שהיא מפני מצוה לה יש מ"מ

  לב סימן ן"הר ת"שו

 אפרייה מיפקדא לא דאתתא לן דקיימא ג"דאע, דאמר ל"ז דן רבי לרב שאלה בתשובת מצאתי אמנם

 נמי לה דאית וכיון, ועושה מצווה דאינה גב על אף מצוה לה אית הכי דאפילו אני אומר ורבייה

 75 אלא הפרה לו אין רבים דעת על( אפילו) אמרינן ולא רבים דעת על' אפי להתירה נראה קלה מצוה

 בעי לא היתרא אפילו מצוה לדבר אבל הרשות לדבר

  נה סימן ן"הר ת"שו

 אפילו, מבשלוחה יותר בה מצוה[ מקדש האיש( ]האומר) פרק בריש דאמרינן מההיא לדבר וראייה

 ורבייה אפרייה מפקדא לא דאיתתא כיון ליכא גמורה מצוה הכי



 80  ט פרק בראשית חכמה משך

, אנשים רק וחייבה ורביה מפריה נשים התורה שפטרה הא לאמר הוא רחוק לא'. וכו ורבו פרו( ז)

 ביכולת שאין מה הישראלי על עמסה ולא ",שלום נתיבותיה וכל, נועם דרכי" ודרכיו' ה משפטי כי

 ומשום. הבשר כל פרק שאמרו כמו, ההיתר בסוגה התורה מנעה לא, האסור דבר ומכל. לקבל הגוף

 המשגל מנעה לא וכן. לאכול וחייבה הזהירה וקודם, בשנה אחד יום רק להתענות מצוה מצאנו לא זה

, במלחמה, מזה ויותר. גופו ולזהירות מעלתו לגודל צריך היה שלו לפי, רבינו ממשה לבד בניה מכל 85 

 חשקו בעת הרוח בעד לעצור יתכן לא אז כי דעות ל-ק ידע, הלב והרחבת החום לגודל, הנצחון בעת

 כנגד אלא תורה דיברה לא: 'ל"ז וכמאמרם, איש אשת תואר יפת התורה והתירה, תואר יפת באשה

 .אחד מחבר בזה האריך וכבר'. הרע יצר

 דרכיה" משום, כ"אח בניו שמתו מי מיבום שפטרו, הקבלה לאבות פינה לאבן זאת היה איך ומצאנו

 90 תוספות עיין, שכיחא מיתה אמרו זה ומשום -, ולידה בעיבור שמסתכנות נשים, כן ואם". נועם דרכי

 כוס לשתות מותרת וכן. האשה על לרבות לפרות לצוות התורה גזרה לא - שכיחה מיתה ה"ד ב, פג

 בטבעה עשה המין לקיום רק. יבמתו על הבא סוף חנינא דרבי דביתהו דיהודית וכעובדא, עקרין

 ובזה". אנכי מתה אין ואם, בנים לי הבה" שאמרה לרחל ומצאנו .איש משל עזה להוליד שתשוקתה

 אני, "מהכא ורביה בפריה מצוות נשים דאין(, ב, סה) יבמתו על הבא פרק יוסף רב דאמר הך ניחא

 95 אותם שברך וחוה דבאדם היינו". ורבו פרו" קאמר ולא(, יא, לב בראשית" )ורבה פרה יק - ש ל - ק

 שם" )ורבו פרו" להם ואמר, וברביה בפריה שניהם מצות היה, לידה צער לה היה שלא החטא קודם

 בשעה) אמרו כי עד, מזה מסתכנת פעמים רוב והיא, לידה צער לה שהיה החטא לאחר אבל(. כח, א

, לא נדה - קרבן תביא תורה אמרה לפיכך, לבעלה) תזדקק שלא ונשבעת אשה( קופצת לילד שכורעת

", בניו ואת נח את ויברך( "שם) קודם כתיב הלא", ורבו פרו להם ויאמר" דכתיב אף, בנח לכן(. ב

. נכון וזה", ורבה פרה" קאמר וביעקב. ורבו דפרו מצוה בכלל שאינם, הזכיר לא נשיהם אבל 100 

 .ק"ודו, לה וכוון", ליישב ויש"ב זה הניח נח סנהדרין א"ובמהרש

 בטבע הטביעה הלא דבאמת משום, ורביה מפריה נשים התורה שפטרה בטעם לאמר יתכן עוד

 ודי'(, ארמלו מלמיתב) דו טן למיתב טב(: 'א, מא קדושין) שאמרו כמו, יותר עוד ובנקבה, התשוקה

 אדם יבטל לא( א, סא) ביבמות דתנן כמו היא המצוה דעיקר כן ועל .בטבע מוכרחת שהיא במה

 105 ונקבה זכר אומרים הלל ובית, זכרים שני אומרים שמאי בית) בנים לו יש כן אם אלא ורביה מפריה

 ומדרך. בנים לה שיש אשה ליקח מחויב, ילדה ולא אשה נשא דאם"(, בראם ונקבה זכר, "שנאמר

 האשה על לגזור ולכן. שכתבתי כמו" נועם דרכי דרכיה" אמרו בזה וכיוצא, הטבע לגדור לבלי התורה

 ולשנוא השנוא לאהוב הטבע נגד זה, אחר איש ותקח נפשה מאהוב תצא יוליד ולא לאיש תנשא כי

 המאמרים המשך וזה .מצוה התורה הטילה עליו, אחרת עוד לישא שיכול, האיש ורק. האהוב

 110 .ק"ודו, יבמתו על הבא פרק סוף שמעון ברבי אליעזר רבי שאמר

  א מצוה חינוך מנחת

 מצווה אי כנעני ועבד ו"בפ מצווה אינו נ"דב א"מה ו"פט מ"ור ה"ס ביבמות מבואר. זו ומצוה( ג)

 ו"פ על מצווה אינו דעבד מ"י בשם כתבו תהו לא ה"ד ב"ע ב"ד חגיגה' תוס ועיין מ"בר מבואר אינו

 דעבד הירושלמי מן' ראי ומביאים דבריהם דחו' והתוס' וכו ונשתחרר בנים לו היו מיבמות' וראי

 115 לו שיש ישראל' ואפי אחריו מיוחס א"וז אחריו מיוחס דבעינן משום היינו דיבמות והא ו"בפ חייב

 דעבד דעתם כ"א לכנען' אפי כתיב נ"ב אכולהו ו"דפ ועוד אחריו מיוחס קרוי אינו השפחה מן בן



 מן' ראי מביאים שם תהו לא ה"ד( ב"ע א"מ דף) בגיטין ש"למ סותרים ודבריהם ר"בפו חייב

 דלשיטת הא והנה י"בספ בזה הרגיש וכבר שבת על רק' ורבי' פרי על מצווה אינו דעבד הירושלמי

 חייבת שהאשה מצוה דכל בגמרא לקמן ומבואר פטורה דאשה אף ר"בפו חייב עבד חגיגה' התוס

' מה י"פ למלך משנה' ע מאשה לה לה דילפינן פטור עבד אף חייבת האשה שאין וכל חייב העבד 120 

 ג"שהז ע"במ אלא אינו זה דכלל כתב ל"והמ שם א"ובטו גיטין י"ובספ הדיבור באמצע ד"ה מלכים

 כאן כמו כ"גזה מחמת דאמעיטו רק חייבים דהנשים ת"בל או ג"שאהז ע"במ אבל כנשים דעבדים

 אמעיטו לא דנשים דכיון כ"ג כתבו א"וטו י"ובפ עבדים ולא נשים רק אמעיטו לא זקן ובהשחתת

 אני מקום ומראה בדבריהם' ע בזקן וכן חייבים לכבוש שדרכם עבדים כ"ע לכבוש דרכם דאין רק

 125 הוא ש"והג ישראל לכלל בא דלא ממצות פטור עבד' הי לה דלה ש"הג לאו דאי זה דחה א"והטו לך

 לחייב מנלן פ"עכ כאן כמו מסברא או כ"מגזה בין חייבות הנשים שאין במצות כ"א העבד לחייב

 בסיני מהם וניטלה נשנית דלא אלא מחויבים הגוים גם ת"מ דעד כיון שכתב א"בט ועיין עבדים

 עליו דאתוסף עבד אבל קדושתם דפקעה ם"מעכו שניטלה נהי כ"א חייבים היו סיני עד אבל

 שהם פטורים שהנשים פי על אף מתחלה שנצטוה המצוה ממנו פקעה לא מצות להרבה קדושה

 130 קדושה עליו נתוסף וכעת תורה מתן קודם בה חייב' שהי עבד אבל זו במצוה פעם בשום חייבין אינם

 חייבין ונשים פטור נ"שב במצות לחייבם אלא ילפינן לא ומאשה דמעיקרא המצוה ממנו פקעה לא

 קדושה עליו דנתוסף ועבד ממנו שניטלה רק מתחלה חייב' הי נ"שב מצוה אבל לחייבן ל"ל גמרינן

 א"מהרש ותמה לכנען אף נאמר לכולהו ר"דפו' התוס כוונת וזה. ש"הג בלא בה וחייב ממנו נפקע לא

 מצווים נ"ב כל היו ת"מ דעד כוונתם ובאמת מצווה נ"ב דאין בסנהדרין ל"וקי ונשנית נאמרה לא הא

 135 ל"המ דבריהם פ"וכ ממנו ניטלה לא ישראל קדושת לו ויש וטבל שמל עבד אבל מהם דניטל ונהי

 דחה דבריו בתחלת א"הט וגם לאשה ד"ל כ"דע א"הט כמו הקושיא ולתרץ לחילוק נחית לא אך

 ש"לפמ ובאמת מצווה נ"ב דאין דסנהדרין ס"ש דאשתמיטייהו וכתב לכולהו שכתבו' התוס דברי

 שם למלך ובמשנה א"י' סי מ"חח ת"מהדו ביהודה בנודע ועיין' התוס כוונת גופא זהו בסוף לחלק

 אחריו מתייחסים הבנים ואין חייס לו דאין כיון ר"בפו חייב העבד האיך ע"בצ הניח ל"הנ' בס אך

 140 לזה קודם כתבו בעצמם' התוס דהא ע"צ לכאורה היא ובאמת אחר בדרך הירושלמי פירש כ"ע כלל

 הא חייב העבד איך כ"א אחריו מיוחס זרעו דאין ר"פו מקיים אינו השפחה מן בן לו יש ישראל דאם

 לא אם לן אכפת לא כבניו נחשבים הם אם מ"מ אחריו מתייחס דאין דאף ל"לפמש אך חייס לו אין

 נשתחרר הוולד אם לענין כלל בנו דאינו השפחה מן בן לו דיש ישראל בשלמא כ"א אחריו נתייחס

 כ"ואח השפחה מן עבדותו בעת בנים לו' שהי עבד וכן באשתו מותר אביו וכן אביו בקרובות מותר

 145 ועבד שנתגייר ם"עכו א"י הלכה ב"מהא ו"פט מ"בר וכמבואר כלל דשאר קורבה להם דאין נשתחררו

' וכו ב"ש אינו עבד שהוא או ם"עכו בעודו לו שהיו בשר שאר וכל שנולד כקטן הם הרי שנשתחרר

 בנשתחררו דוקא אפשר כ"א ויבמות סנהדרין ס"מהש והוא ערוה מטעם מהם אחת על חייב ואינו

 דשאר קורבה להם דיש אפשר בנים להם יש שאם עבדותו ז"כ אבל דמי שנולד דכקטן ב"ש להם אין

 ז"הי שם מ"בר דמבואר א"ז באמת אך ו"פ מקיים מ"מ חייס להם דאין גב על ואף בניו הבנים כ"וא

 150 לו אסורות ם"העכו על האסורות העריות ואין נ"ב מכלל יצא שכבר' וכו ובבתו באמו מותר העבד

 שאם לי יראה כתב ח"ובהי ל"עכ הגרים על האסורות העריות עליו שיאסרו כדי ישראל לכלל בא ולא

 אינה דהוא עליו אסורה א"א דגם מ"ובמ בהשגות ש"וע' וכו יהרגו הבהמה על או הזכר על העבד בא

 בזכר רק עריות על מוזהר העבד' שיהי מ"להר לה משכחת ומדלא ש"ע ובהמה זכר וכן קורבה מחמת

 לה משכחת ה"דאל עבדותו בשעת שהוליד מה' אפי בעבד ש"ל קורבה דשום להדיא מבואר ובהמה



 155 כלל נחשבין הבנים דאין מדבריו בהדיא מבואר כ"א וכדומה ואחות ואם בת בישראל כמו עריות

 .א"הטו קושית ל"והד בניו

 ל"דל חייב אינו דודאי נראה מ"הר לשיטת פלוגתא הוא ורביה בפריה חייב עבד אם מזה העולה... 

 דין כ"ע ח"דא כ"ג דעתם גיטין' ותוס חייב דבעבדותו סברי חגיגה' והתוס כלל הוא בנו ולאו חייס

 .הדברים לברר ע"וצ ספק זה

 160 ב הלכה יב פרק זרה עבודה הלכות ם"רמב

 תשחית ולא ראשכם פאת תקיפו לא שנאמר פטורה שנתגלחה או האיש ראש פאת שגלחה האשה

 אינה זקן לה שאין לפי תשחית בבל שאינה ואשה תקיף בבל ישנו תשחית בבל שישנו כל זקנך פאת

 .בהקפה אסורין זקן להם ויש הואיל העבדים לפיכך, תקיף בבל

  יז בית קושטא מהדורת ך"הרד ת"שו

 165 הבא בפרק תנן, החלי וזה ל"ז ף"הרי לדעת בעל בלא לעמוד לאשה לה אסור' התור דמן אבאר ועתה

 בטיל ורביה מפריה' בגמ ואמרינן בנים לו יש כן אם אלא ורביה מפריה אדם יבטל לא יבמתו על

 לו שיש פי על אף שמואל אמר נחמן רב דאמר שמואל אמר נחמן לרב ליה מסייע בטיל לא מאשה

 ל"ז ף"הרי ולדעת, לבדו האדם היות טוב לו שנאמר אשה בלא לעמוד לו אסור בנים כמה לאדם

 לשונו וזה ל"ז ן"הר ופירש...  היא אסמכתא ולא היא גמורה ודרשה קאמר תורה דאסור קצת נראה

. ל"עכ איילונית או קטנה או עקרה כגון בנים בת דלאו אפילו נושא אלא הרהור משום אשה בלא 170 

 נקט ולכך... . הרהור שייך נמי דבאשה הרהור משום בעל בלא לעמוד לאשה לה אסור נ"ה כן ואם

 לא אדם' הנקר שכל האסור בכלל היא נבראת לא עדיין דהאשה גב על דאף לנו לרמוז האדם לשון

 ותפלות בקב האשה ורוצה לינשא רוצה האשה לישא רוצה שהאיש ממה דיותר לבדו היותו טוב

 קאמר דלא כדפירשתי קצת דייקא' וכו אדם יבטל לא נקט' דמתני ולישנא', ופרישו קבין מתשעה

 175 מניה דדייקינן דיוקא הך משום והיינו' וכו ורביה בפריה מצווה איש בסיפא' כדקאמ איש יבטל לא

. באשה הן באיש הן אדם בכל שייך דיוקא דהך בטיל לא מאשה בטיל ורביה מפריה בנים לו יש הא

 באיש כמו דהרהור טעמא שייך לא דבאשה נאמר אם ואף .וכדפירשתי הרהור משום טעמא והיינו

 בלא אשה תשב ולא הרהור לידי יבא שלא אשה בלא אדם ישב לא לשונו וזה ל"ז ם"הרמב וכדכתב

 נמי ל"ז לדעתו מקום מכל דהרהור טעמא שייך לא דבאשה אלמא לשונו כאן עד תחשד שלא איש

 180 בטעמו זה קרא אמר שניהם על כן אם וכדפירשתי אדם בכלל ואשה והואיל דחשד טעמא בה שייך

 ... ,בטעמו וזה

  ב עמוד טז דף ערכין מסכת בבלי תלמוד

 שיחזור מנין קבל ולא הוכיחו, תוכיח הוכח: שנאמר? להוכיחו שחייב מגונה דבר בחבירו לרואה מנין

, תניא. חטא עליו תשא לא: ל"ת? פניו משתנים' אפי יכול; מקום מכל, תוכיח: לומר תלמוד? ויוכיחנו

 185 לו אמר אם, תוכחה שמקבל הזה בדור יש אם אני[+ תמה: ]ס"הש מסורת( +תמיהני: )טרפון ר"א

 .... עיניך מבין קורה טול לו אמר, עיניך מבין קיסם טול

 . נזיפה עד: אמר יוחנן ורבי, קללה עד: אמר ושמואל, הכאה עד: אמר רב? תוכחה היכן עד



  ב עמוד סה דף יבמות מסכת א"הריטב חידושי

'(, ב ז"ט) בערכין כדאמרינן הכאה עד לחבירו אבל לרבים' פי. נשמע שאינו דבר לומר לא מצוה כך

 190 מנאי שמעי לא ל"א גלותא ריש דבי להני מר לוכחינהו'( א ה"נ) יוצאה בהמה במה' בפ דאמרינן והא

 ועוד ישמעו אולי כי ישמעו שלא בהם שמכיר אלא כלל הוכיחם כשלא התם, לוכחינהו ה"אפ ל"א

 עוד ישמעו שלא בהם ומכיר שמעו ולא אחת פעם שהוכיחם אחר אבל, פה פתחון להם יהא שלא כדי

 .כלום להם לומר שלא מצוה

  ב עמוד סה דף יבמות מסכת לנר ערוך

 195 עבירה זה שאין בשמכחיש אבל עבירה שעובר יודע בשהעובר היא הכאה עד דהוכחה ה"השל תירץ

 ,נשמע שאין דבר לומר שלא מצוה בזה כלל

 ז הלכה ה פרק דעות הלכות ם"רמב

 דבורו אלא ביותר קולו יגביה ולא, וחיות כבהמות דבורו בשעת וצווח צועק יהא לא חכם תלמיד

 שלום ומקדים, הרוח גסי כדברי שיראה עד יתרחק שלא יזהר בנחת וכשידבר, הבריות כל עם בנחת

 200 בגנותו ולא חבירו בשבח מספר, זכות לכף האדם כל את ודן, הימנו נוחה רוחן שתהא כדי האדם לכל

 לא כיצד, שותק לאו ואם אומר ונשמעים מועילים שדבריו רואה אם, שלום ורודף שלום אוהב, כלל

 ינחמנו ולא, וינוח דעתו שתתקרר עד שנדר בשעה נדרו על לו ישאל ולא, כעסו בשעת חבירו ירצה

 בשעת לחבירו יראה ולא, באלו כיוצא כל וכן, שיקברהו עד בהול שהוא מפני לפניו מוטל שמתו בשעה

 וכיוצא שלום בדברי אלא יגרע ולא יוסיף ולא, בדבורו ישנה ולא, ממנו עיניו יעלים אלא קלקלתו

 205 אשה עם יספר ולא, בהן וכיוצא חסדים בגמילות או חכמה בדברי אלא מדבר אינו דבר של כללו, בהן

 .בתו או אחותו או אשתו היא ואפילו בשוק

  ב עמוד סה דף יבמות מסכת לנר ערוך

 לשון מה ועוד תרחק שקר מדבר כתיב הא לשקר מותר איך באמת ק"ק. ליוסף תאמרו כה בגמרא

 שלחו דלמה לדקדק דיש שקר דברו לא יעקב בני דודאי ל"וי, השלום מפני לשקר מותר ל"הל לשנות

 210 להם' והי ליוסף תאמרו כה שאמר דבריהם פ"ע אביהם להם שצוה כמו בעצמם דברו ולא ליוסף

 ל"י ולכן לאמר כתיב דכבר כיון מיותר תאמרו דכה ל"י ועוד, הוא ששקר יוסף ביןי שמזה לירא

 כוונתם' יהי לאמר מותו לפני צוה אביך רק שלחו לא דבאמת אפי לתרי דמשתמע לישנא אמרו שהם

 ליוסף תאמרו כה לשלוחים הוסיפו ועוד בניו את לצות יעקב ויכל כדכתיב שצוה מה שצוה בזה

 זה על גם קאי צוה שאביך יסבור יוסף אבל כן צוה שאביו' בפי אמרו לא בזהו מעצמם כן שיאמרו

 215 לטעות שיש לשון ואמרו שנו והם הבריות דעת לגנוב שאסור כיון אכן בעצמם אמרו ולא שלחו ולכן

 יוסף להטעות עשו זה גם מותו לפני לשלוח דהוסיפו ומה השלום מפני לשנות שמותר הוכיח מזה בו

 ולכן עמהם שכינה וצרפו האומר לכל שהחרימו מהמכירה כלל ידע לא יעקב הלא ליוסף יקשה שהרי

 מיתה בשעת הקדש ברוח מסתכלים דהצדיקים דידוע יגועון רוחם תוסיף דרך על מותו לפני הוסיפו

 :לקמן ועיין בחייהם ראו שלא מה


