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13.6.10 

61b (  (שנאמר וירדו)  63a ( 1משנה ו 
 

  ב פסוק ה פרק בראשית: ִהָּבְרָאם ְּביֹום ָאָדם ְׁשָמם ֶאת ַוִּיְקָרא ֹאָתם ַוְיָבֶר� ְּבָרָאם ּוְנֵקָבה רָזכָ  .1

  יח פסוק ב פרק בראשית :ְּכֶנְגּדוֹ  ֵעֶזר ּלוֹ  ֶאֱעֶׂשה ְלַבּדוֹ  ָהָאָדם ֱהיֹות טֹוב �א ֱא�ִהים ה' ַוֹּיאֶמר .2

  טו פסוק כג פרק א הימים דברי :ֶוֱאִליֶעֶזר ֵּגְרֹׁשם ֹמֶׁשה ְּבֵני .3

  טו פסוק יט פרק שמות :ִאָּׁשה ֶאל ִּתְּגׁשּו ַאל ָיִמים ִלְׁש�ֶׁשת ְנֹכִנים ֱהיּו ָהָעם ֶאל ַוֹּיאֶמר .4

  כו פסוק ה פרק דברים :ְלָאֳהֵליֶכם ָלֶכם ׁשּובּו ָלֶהם ֱאֹמר ֵל� .5

  מג פסוק יב פרק שמות ֹ:ּבו ֹיאַכל �א ֵנָכר ֶּבן לּכָ  ַהָּפַסח ֻחַּקת ֹזאת ְוַאֲהֹרן ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר .6

  א:לד שמות :ִׁשַּבְרּתָ  ֲאֶׁשר ָהִראֹׁשִנים ַהֻּלֹחת ַעל ָהיּו ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ֶאת ַהֻּלֹחת ַעל ְוָכַתְבִּתי ָּכִראֹׁשִנים ֲאָבִנים ֻלֹחת ְׁשֵני ְל� ְּפָסל ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר .7

  י פסוק יט פרק שמות :ִׂשְמ�ָתם ְוִכְּבסּו ּוָמָחר ַהּיֹום ְוִקַּדְׁשָּתם ָהָעם ֶאל ֵל� הֹמׁשֶ  ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר .8

  ב פסוק ד פרק בראשית :ֲאָדָמה ֹעֵבד ָהָיה ְוַקִין ֹצאן ֹרֵעה ֶהֶבל ַוְיִהי ָהֶבל ֶאת ָאִחיו ֶאת ָלֶלֶדת ַוֹּתֶסף .9

  כה פסוק ד פרק בראשית :ָקִין ֲהָרגוֹ  ִּכי ֶהֶבל ַּתַחת ַאֵחר ֶזַרע ֱא�ִהים ִלי ָׁשת ִּכי ֵׁשת ְׁשמוֹ  ֶאת ְקָראַוּתִ  ֵּבן ַוֵּתֶלד ִאְׁשּתוֹ  ֶאת עֹוד ָאָדם ַוֵּיַדע .10

  יח פסוק מה פרק ישעיהו :עֹוד יןְואֵ  ה' ֲאִני ְיָצָרּה ָלֶׁשֶבת ְבָרָאּה ֹתהּו �א כֹוְנָנּה הּוא ְוֹעָׂשּה ָהָאֶרץ ֹיֵצר ָהֱא�ִהים הּוא ַהָּׁשַמִים ּבֹוֵרא ה' ָאַמר ֹכה ִּכי .11

  יב פסוק כ פרק ב מלכים :ִחְזִקָּיהּו ָחָלה ִּכי ָׁשַמע ִּכי ִחְזִקָּיהּו ֶאל ּוִמְנָחה ְסָפִרים ָּבֶבל ֶמֶל� ַּבְלֲאָדן ֶּבן ַּבְלֲאָדן ְּבֹראַד� ָׁשַלח ַהִהיא ָּבֵעת .12

  ה פסוק כב פרק בראשית :ֲאֵליֶכם ְוָנׁשּוָבה ְוִנְׁשַּתֲחֶוה ֹּכה ַעד ֵנְלָכה ְוַהַּנַער ַוֲאִני ַהֲחמֹור ִעם ֹּפה ָלֶכם ְׁשבּו ְנָעָריו ֶאל ַאְבָרָהם ַוֹּיאֶמר .13

  י פסוק ט פרק ב שמואל :ֲעָבִדים ְוֶעְׂשִרים ָּבִנים ָעָׂשר ֲחִמָּׁשה ּוְלִציָבא ... .14

  יח פסוק טו פרק א מלכים :ֵלאֹמר ְּבַדֶּמֶׂשק ַהֹּיֵׁשב ֲאָרם ֶמֶל� ֶחְזיֹון ןּבֶ  ַטְבִרֹּמן ֶּבן ֲהַדד ֶּבן ֶאל ָאָסא ַהֶּמֶל� ַוִּיְׁשָלֵחם... .15

  טז פסוק נז פרק ישעיהו :ָעִׂשיִתי ֲאִני ּוְנָׁשמֹות ַיֲעטֹוף ִמְּלָפַני רּוחַ  ִּכי ֶאְּקצֹוף ָלֶנַצח ְו�א ָאִריב ְלעֹוָלם �א ִּכי .16

  מג פסוק לא פרק בראשית ... ֹצאִני ְוַהֹּצאן ָּבַני ְוַהָּבִנים ְּבֹנַתי תַהָּבנוֹ  ַיֲעֹקב ֶאל ַוֹּיאֶמר ָלָבן ַוַּיַען .17

  כא פסוק ב פרק א הימים דברי :ְׂשגּוב ֶאת לוֹ  ַוֵּתֶלד ָׁשָנה ִׁשִּׁשים ֶּבן ְוהּוא ְלָקָחּה ְוהּוא ִגְלָעד ֲאִבי ָמִכיר ַּבת ֶאל ֶחְצרֹון ָּבא ְוַאַחר .18

  יד פסוק ה פרק שופטים :ֹסֵפר ְּבֵׁשֶבט ֹמְׁשִכים ּוִמְּזבּוֻלן ְמֹחְקִקים ָיְרדּו ָמִכיר ִמִּני ַּבֲעָמֶמי� ִבְנָיִמין ַאֲחֶרי� ֲעָמֵלקּבַ  ָׁשְרָׁשם ֶאְפַרִים ִמִּני .19

  ט פסוק ס פרק תהלים :ְמֹחְקִקי ְיהּוָדה ֹראִׁשי ָמעֹוז ְוֶאְפַרִים ְמַנֶּׁשה ְוִלי ִגְלָעד ִלי .20

 ו פסוק יא פרק קהלת :טֹוִבים ְּכֶאָחד ְׁשֵניֶהם ְוִאם ֶזה אוֹ  ֲהֶזה ִיְכָׁשר ֶזה ֵאי יֹוֵדע ֵאיְנ� ִּכי ָיֶד� ַּתַּנח ַאל ְוָלֶעֶרב ֶע�ַזְר  ֶאת ְזַרע ַּבֹּבֶקר .21

  כו פסוק יד פרק דברים :ּוֵביֶת� ַאָּתה ְוָׂשַמְחּתָ  ֱא�ֶהי� ה' ִלְפֵני ָּׁשם ְוָאַכְלּתָ  ... .22

  ל פסוק מד פרק יחזקאל :ֵּביֶת� ֶאל ְּבָרָכה ְלָהִניחַ  ַלֹּכֵהן ִּתְּתנּו ֲעִרסֹוֵתיֶכם ְוֵראִׁשית ִיְהֶיה ַלֹּכֲהִנים ְּתרּומֹוֵתיֶכם ִמֹּכל לּכֹ  ְּתרּוַמת ְוָכל ... .23

  יג פסוק ו פרק איוב :ִמֶּמִּני ִנְּדָחה ְוֻתִׁשָּיה ִבי ֶעְזָרִתי ֵאין ַהִאם .24

  כא פסוק לא פרק ירמיהו: ָּגֶבר ְּתסֹוֵבב ְנֵקָבה ָּבָאֶרץ ֲחָדָׁשה ה' ָבָרא ִּכי ּׁשֹוֵבָבההַ  ַהַּבת ִּתְתַחָּמִקין ָמַתי ַעד .25

  כד פסוק ה פרק איוב :ֶתֱחָטא ְו�א ָנְו� ּוָפַקְדּתָ  ָאֳהֶל� ָׁשלֹום ִּכי ְוָיַדְעּתָ  .26

  טז פסוק ג פרק בראשית: ָּב� ִיְמָׁשל ְוהּוא ְּתׁשּוָקֵת� ִאיֵׁש� ְוֶאל ָבִנים ִדיֵּתלְ  ְּבֶעֶצב ְוֵהֹרֵנ� ִעְּצבֹוֵנ� ַאְרֶּבה ַהְרָּבה ָאַמר ָהִאָּׁשה ֶאל .27

  ט פסוק נח פרק ישעיהו :ָאֶון ְוַדֶּבר ֶאְצַּבע ְׁשַלח מֹוָטה ִמּתֹוְכ� ָּתִסיר ִאם ִהֵּנִני ְוֹיאַמר ְּתַׁשַּוע ַיֲעֶנה ה'וַ  ִּתְקָרא ָאז .28

  טז פסוק קטו פרק תהלים :ָאָדם ִלְבֵני ָנַתן ֶרץְוָהָא ה'לַ  ָׁשַמִים ַהָּׁשַמִים .29

  כג פסוק ב פרק בראשית :ֹּזאת לֳֻקָחה ֵמִאיׁש ִּכי ִאָּׁשה ִיָּקֵרא ְלֹזאת ִמְּבָׂשִרי ּוָבָׂשר ֵמֲעָצַמי ֶעֶצם ַהַּפַעם ֹזאת ָהָאָדם ַוֹּיאֶמר .30

  ג פסוק יב פרק בראשית :ָהֲאָדָמה ִמְׁשְּפֹחת לּכֹ  ְב� ְוִנְבְרכּו ָאֹאר ּוְמַקֶּלְל� ְמָבְרֶכי� ַוֲאָבֲרָכה .31

  יח פסוק יח פרק בראשית :ָהָאֶרץ ּגֹוֵיי ֹּכל בוֹ  ְוִנְבְרכּו ְוָעצּום ָּגדֹול ְלגֹוי ִיְהֶיה ָהיוֹ  ְוַאְבָרָהם .32

  כט פסוק כז פרק יחזקאל :דּוַיֲעמֹ  ָהָאֶרץ ֶאל ַהָּים ֹחְבֵלי ֹּכל ַמָּלִחים ָמׁשֹוט ֹּתְפֵׂשי ֹּכל ֵמֳאִנּיֹוֵתיֶהם ְוָיְרדּו .33

 

I 1משנה ו : the מצוה of פריה ורביה – a man may not desist unless he has sons 

a possible implication: even though he may desist from פריה ורביה, must still be married, as per v. 2 

b minimal obligation: 

i 2 – ב"ש males (as per v. 3) – cannot infer from בראשית, where there were no options; 

ii ב"ה – male and female, as per v. 1 – preferring to infer from creation 

1 not infer from משה, since he acted independently, as he did in 3 cases: 

(a) separated from his wife (inferring from v. 4) 'ה confirmed it (v. 5) 

(b) broke the לוחות (inferring from v. 6) 'ה applauded him (v. 7) 

(c) added a day to הגבלה, inferring from v. 8 

c alternate versions of משנת ר' נתן re: opinions of ב"ה/ב"ש 

i version #1: ב"ש require 2 boys and 2 girls, as per דרשה on vv. 9-10; ב"ה requires 1 of each 

ii version #2: ב"ש require 1 of each; ב"ה require either a boy or a girl, as per v. 11 

d dispute about consequences of children had while עכו"ם for מצוות פו"ר 

i ר' יוחנן – fulfilled מצוה, since he populated the world 

ii ר"ל – no fulfilled, since a גר is like a newborn baby 

iii parallel to dispute about בכור born after having had children and converting, (בכור :ר"ל) – צריכותא 

iv challenge (ר"י ר"ל): v. 12 has parentage for גויים 

1 answer: while they are עכו"ם, they have parentage 

v רב: all agree that עבדים have no parentage, as per v. 13 (עם הדומה לחמור)  

1 challenge: v. 14 (שאול – ציבא’s former slave, is reckoned with children) 

2 answer: no names, just mentioning his offspring, not as progeny 

3 challenge: why not answer “offspring” to challenge from v. 12 

4 answer: regarding םגויי , they are even associated with ancestry, as per v. 14 
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e dispute re: children who died 

i ר' הונא – fulfilled פו"ר, following v. 15 

ii ר' יוחנן – not fulfilled, as per v. 11 

iii challenge (to ר' הונא): ruling that grandchildren::children  

1 assumption: meaning, if children died, leaving grandchildren, you are יוצא 

(a)  dead children aren’t reckoned 

2 answer: import of statement – to complete amount (i.e. if he had 1 son, the granddaughter completes 

the חיוב)  

3 challenge: explicit ruling that if they died, not valid – supports ר' יוחנן 

4 observation (from ruling above): only if 1 grandchild with 1 child; not 2 grandchildren from 1 

(a) possible challenge: story of ר' ששת (maintained that he had fulfilled פו"ר w/1 daughter and her son)  

(b) answer: ר' ששת was sterile and was just giving a cursory answer 

5 Prooftext: (supporting notion that daughter’s sons are considered his children) 

(a) Possibility #1: v. 17 

(b) Rejection: statement about קנין, as evidenced by הצאן צאני 

(c) Possibility #2: vv. 18-19 – מחוקק must be from (יהודה) חצרון who married רבת מכי  

f Observation about authorship of משנה: not authored by ר' יהושע who reads no limits to reproduction as per v. 20 

i Tangent: ר"ע applies verse to students (story of death of his students) 

ii Ruling: הלכה כר' יהושע 

g Statements of value of marriage:  

i Without marriage, no שמחה (v. 22) 

ii Without marriage, no ברכה (v. 2)  

iii Without marriage, no goodness (v. 23) 

iv  Without marriage, no תורה (v. 24) 

v without marriage, no wall (security) (v. 25) 

vi without marriage, no peace (v. 26) 

1 further דרשות on v. 26 – man must fulfill conjugal obligations to his wife: 

(a) If she is a יראת שמים  

(b) If he is about to leave on a journey (or perhaps from v. 27 – v. 26 applies to סמוך לווסתה) 

(c) Verse applies to someone who loves his wife as himself, honors her more than himself, raises his 

children in a straight path and marries them off at an appropriate age 

(d) V. 28 applies to someone who loves his neighbors, keeps family close, marries his niece and 

lends money to a poor man in his time of need 

h Sayings of ר"א about marriage: 

i Someone who isn’t married isn’t an אדם (v. 1) 

ii Someone without real estate isn’t an  אדם (v. 29) 

iii Resolution of v. 2 – if he is זוכה, she helps him; otherwise, opposes him 

iv Meaning of v. 30 – אדם had relations with all animals and wasn’t satisfied until he had relations with אשה 

v Meaning of vv. 31-32 – all nations, even seafarers, are blessed through אברהם/ישראל 

vi Meaning of v. 33 – artisans will ultimately become farmers (a lowly profession)  
 


