בס"ד

יבמות סא) :המשנה( עד סג) .ש(2
ביאור מושגי
מספר הילדי  בגמרא מובאת דעת ר' יהושע שיש להמשי! להוליד ילדי ג אחרי קיו מצות פו"ר .חשוב להעיר שהגמרא
מקישה את הולדת הילדי להעמדת תלמידי .לגבי תלמידי אנו רואי שהעיקר לא היה הכמות ) 24,000תלמידי ר"ע מתו כיו
שלא נהגו כבוד זה בזה( אלא האיכות ) 5התלמידי שבה השקיע ר"ע העמידו את התורה שבעל פה שיש לנו היו( ג לגבי ילדי
החיוב הוא לא להוליד כמה שיותר ילדי בכל דר! ובכל מצב ,אלא להביא הרבה ילדי לעול אבל בתנאי שנית יהיה לגדל
בצורה טובה וראויה) ,כל אד לפי אופיו ויכולתו(

המשנה  +ברייתא
מהי מצות פריה ורביה

טעמ של השיטות

ב"ש )לפי ר"נ  :(1שתי בנות ושני בני,

שתי בנות ושני בני :כ! ילדו אד וחוה )הבל ותאומתו ,קי ותאומתו(

ב"ש )לפי המשנה( :שני בני,

שני בני:

כ! ילד משה לפני שפרש מאשתו,

ב"ה )לפי המשנה( :בת וב,

בת וב:

כ! ברא ה' את עולמו )אד וחוה(

ב"ה )לפי ר"נ  :(2ילד אחד )או ב או בת(

או בת או ב:

השתתפות בסיסית בבניית העול )'לשבת יצרה'(

אחרי שקיי המצוה
פטור לגמרי מהולדת בני,
המשנה:
ר' יהושע )וכ הלכה( :ימשי! לפי יכולתו )'בבוקר זרע
זרעך ולערב אל תנח

את

ידך'  אי לדעת איזה ילד יכשר(

היק* די פרו ורבו
מתו הבני )רח"ל(

שיטת ר"ה נדחתה מברייתא מפורשת

ר' הונא :קיי המצוה )החיוב הוא להביא נשמות לעול(
ר' יוחנ :לא קיי המצוה )החיוב הוא לקיי העול(

מילוי מקו הבני  ע"י נכדי
אביי :הכל אפשרי  חו +מבת )נכדה( שלא ממלאת את מקו הב
רבא :הכל אפשרי )העיקר התוצאה  שיהיו ב ובת(

מניי שבני בני הרי ה כבני:
מצאנו שבני בתו של מכיר נקראו בניו.

כול מודי שצרי! שני ילדי )ושני נכדי מב אחד לא נחשבי כשני(

בני של גר )שנולדו כשהיה גוי(
ר' יוחנ :נחשבי וקיי המצוה )סו* סו* קיי את המצוה(

ר"ל:

לא נחשבי  לא קיי המצוה )גר שהתגייר כקט שנולד(

מח' זו מקבילה למח' הא הב הראשו
שנולד לגר נחשב בכור.
ר"ל מודה שכל עוד הגוי הינו גוי הבני
נחשבי בניו )כ! מצאנו שייחסה התורה
את 'בראד! בלאד' לאביו וכ את 'ב בדד'(
אבל לעבד כול מודי שאי לו ייחוס.
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בס"ד
נשיאת אישה
א .אסור לאד לחיות בלי אישה )ג א יש לו בני( 

'לא טוב היות האדם לבדו'

ב .אד שאי לו אישה שרוי בלא שמחה וברכה ,בלא טובה ושלו ,ובלא תורה וחומה.
ג .אד חייב לדאוג לאשתו לפני שיוצא לדר! )לפי צרכיה או שישבו יחד וידברו ,או שיפקוד אותה בתשמיש וכיו"ב  ועיי תוס'(

ד .אד שאשתו כשרה והוא אינו מתייחס אליה כפי צרכיה  נקרא חוטא.
ה .אד צרי! לאהוב את אשתו כגופו  ולכבדה יותר מגופו.

שלוש דברי עשה משה מדעתו  והסכי עימו הקב"ה
א .שבר את הלוחות )א ערל לא יכול להקריב פסח ק"ו שע מומר לא ראוי לקבל את הלוחות(
ב .פרש מאשתו )לפני קבלת תורה כל הע פרש מנשותיו ,משה שכל הזמ מקבל תורה חייב להיות במצב פרישה תמידי(
ג .הוסי* יו להכנה למת תורה )היומיי שבנ"י קיבלו לא היו שלמי )ה היו יו לילה ויו( ,משה הבי שצרי! יומיי שלמי
)לילה ויו לילה ויו( .כדי לאפשר זאת הוסי* יו(
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