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)שנאמר וירדו(  )  63aמשנה ו61b ( 1

אָדם ְבּיוֹם ִהבָּ ְראָם :בראשית פרק ה פסוק ב
אֹתם וַ יּ ְִק ָרא אֶ ת ְשׁ ָמם ָ
ָ
וּנְקבָ ה ְבּ ָראָם וַ יְבָ ֶר
ָז ָכר ֵ
אָדם לְ בַ דּ ֹו אֶ ע ֶ
וַ יֹּאמֶ ר ה' אֱ ִהים א טוֹב הֱיוֹת הָ ָ
ֱשׂה לּ ֹו עֵ זֶר כְּ נֶגְ דּ ֹו :בראשית פרק ב פסוק יח
שׁה גּ ְֵרשֹׁם וֶאֱ לִ יעֶ זֶר :דברי הימים א פרק כג פסוק טו
ְבּנֵי מֹ ֶ
שׁת י ִָמים אַל ִתּגְּשׁוּ אֶ ל ִא ָשּׁה :שמות פרק יט פסוק טו
וַ יֹּאמֶ ר אֶ ל הָ עָ ם הֱיוּ נְ כֹנִים לִ ְשׁ ֶ
ֵל אֱ מֹ ר לָהֶ ם שׁוּבוּ ָלכֶם לְאָהֳ לֵיכֶם :דברים פרק ה פסוק כו
בּו :שמות פרק יב פסוק מג
וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מֹ ֶשׁה וְ אַהֲ רֹן זֹאת חֻ ַקּת ַהפָּ ַסח ָכּל בֶּ ן ֵנכָר א יֹאכַל ֹ
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 .7וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מֹ ֶשׁה ְפּ ָסל לְ ְשׁנֵי לֻחֹת אֲ בָ נִים כּ ִָראשֹׁנִים וְ כ ַָת ְב ִתּי עַ ל הַ לֻּחֹת אֶ ת הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר הָ יוּ עַ ל ַהלֻּחֹת הָ ִראשֹׁנִים אֲ ֶ
שׁר ִשׁבַּ ְר ָתּ :שמות לד:א
 .8וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מֹ ֶ
שׁה ֵל אֶ ל ָהעָ ם וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּם הַ יּוֹם וּמָ חָ ר וְ כִ ְבּסוּ ִשׂ ְמ ָתם :שמות פרק יט פסוק י
 .9וַ תֹּסֶ ף ָלל ֶֶדת אֶ ת ִ
אָחיו אֶ ת הָ בֶ ל וַ י ְִהי הֶ בֶ ל רֹעֵ ה צֹאן וְ ַקיִן הָ יָה עֹבֵ ד אֲ ָד ָמה :בראשית פרק ד פסוק ב
אָדם עוֹד אֶ ת ִא ְשׁתּ ֹו וַ ֵתּלֶד בֵּ ן וַ ִתּ ְק ָרא אֶ ת ְשׁמ ֹו ֵשׁת כִּ י ָ
 .10וַ יּ ֵַדע ָ
שׁת לִי אֱ ִהים ז ֶַרע אַחֵ ר ַתּחַ ת הֶ בֶ ל כִּ י הֲ ָרג ֹו ָקיִן :בראשית פרק ד פסוק כה
ָשׁבֶ ת יְצָ ָרהּ אֲ נִי ה' וְ אֵ ין עוֹד :ישעיהו פרק מה פסוק יח
אָרץ וְ ע ָֹשׂהּ הוּא כוֹנְ נָהּ א תֹהוּ ְב ָראָ הּ ל ֶ
אָמר ה' בּו ֵֹרא הַ ָשּׁ ַמיִם הוּא הָ אֱ ִהים יֹצֵ ר הָ ֶ
 .11כִּ י כֹה ַ
זְקיָּהוּ כִּ י ָשׁ ַמע כִּ י ָחלָה ִח ִ
נְחה אֶ ל ִח ִ
וּמ ָ
ֹאד בַּ לְ אֲ ָדן בֶּ ן בַּ לְאֲ ָדן מֶ ֶל בָּ בֶ ל ְספָ ִרים ִ
 .12בָּ עֵ ת ַה ִהיא ָשׁלַח ְבּר ַ
זְקיָּהוּ :מלכים ב פרק כ פסוק יב
אַב ָרהָ ם אֶ ל נְ עָ ָריו ְשׁבוּ ָלכֶם פֹּ ה ִעם הַ חֲ מוֹר וַ אֲ נִי וְ הַ נַּעַ ר נֵלְ כָה עַ ד כֹּה וְ ְ
 .13וַ יֹּאמֶ ר ְ
נִשׁ ַתּחֲ וֶה וְ נָשׁוּבָ ה אֲ לֵיכֶם :בראשית פרק כב פסוק ה
שׂר בָּ נִים וְ עֶ ְשׂ ִרים עֲ בָ ִדים :שמואל ב פרק ט פסוק י
 ... .14וּלְ ִציבָ א חֲ ִמ ָשּׁה עָ ָ
ֹשׁב ְבּ ַדמֶּ ֶשׂק לֵאמֹ ר :מלכים א פרק טו פסוק יח
אָסא אֶ ל בֶּ ן הֲ ַדד בֶּ ן טַ בְ ִרמֹּן בֶּ ן חֶ זְיוֹן מֶ ֶל אֲ ָרם הַ יּ ֵ
ָ
... .15וַ יּ ְִשׁלָחֵ ם הַ מֶּ ֶל
רוּח ִמלְּ פָ נַי יַעֲ טוֹף וּנ ְָשׁמוֹת אֲ נִי עָ ִשׂ ִ
אָריב וְ א ָלנֶצַ ח אֶ ְקּצוֹף כִּ י ַ
 .16כִּ י א לְ ע ֹולָם ִ
יתי :ישעיהו פרק נז פסוק טז
 .17וַ יַּעַ ן לָבָ ן וַ יֹּאמֶ ר אֶ ל יַעֲ קֹ ב הַ בָּ נ ֹות בְּ נֹ ַתי וְ הַ בָּ נִים בָּ נַי וְ הַ צֹּאן צֹאנִי  ...בראשית פרק לא פסוק מג
לְק ָחהּ וְ הוּא בֶּ ן ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָה וַ ֵתּלֶד ל ֹו אֶ ת ְשׂגוּב :דברי הימים א פרק ב פסוק כא
אַחר בָּ א חֶ ְצרוֹן אֶ ל בַּ ת מָ כִ יר אֲ ִבי גִלְ עָ ד וְ הוּא ָ
 .18וְ ַ
שׁבֶ ט סֹפֵ ר :שופטים פרק ה פסוק יד
וּמזְּבוּלֻן מֹ ְשׁכִ ים ְבּ ֵ
ִ .19מנִּי אֶ ְפ ַריִם ָשׁ ְר ָשׁם בַּ עֲ ָמלֵק אַחֲ ֶרי ִבנְ י ִָמין בַּ עֲ ָממֶ י ִמנִּי ָמכִ יר י ְָרדוּ ְמח ְֹק ִקים ִ
ֹאשׁי י ָ
 .20לִ י גִלְ עָ ד וְ לִ י ְמנ ֶַשּׁה וְ ֶא ְפ ַריִם ָמעוֹז ר ִ
ְהוּדה ְמח ְֹק ִקי :תהלים פרק ס פסוק ט
 .21בַּ ֶ
בֹּקר זְ ַרע אֶ ת ז ְַרעֶ וְ לָעֶ ֶרב אַל ַתּנַּח י ֶָד כִּ י אֵ ינְ יוֹדֵ ע אֵ י זֶה יִכְ ָשׁר הֲ זֶה א ֹו זֶה וְ ִאם ְשׁנֵיהֶ ם כְּ אֶ ָחד טו ִֹבים :קהלת פרק יא פסוק ו
ית  :דברים פרק יד פסוק כו
 ... .22וְ אָכַלְ ָתּ ָשּׁם לִ ְפנֵי ה' אֱ הֶ י וְ ָשׂמַ ְח ָתּ אַ ָתּה וּבֵ ֶ
אשׁית עֲ ִרסו ֵֹתיכֶם ִתּ ְתּנוּ ַלכֹּהֵ ן לְהָ נִיחַ ְבּ ָרכָה אֶ ל בֵּ ֶ
רוּמת ֹכּל ִמכֹּל ְתּרוּמו ֵֹתיכֶם ַלכֹּהֲ נִים י ְִהיֶה וְ ֵר ִ
 ... .23וְ כָל ְתּ ַ
ית  :יחזקאל פרק מד פסוק ל
 .24הַ ִאם אֵ ין עֶ ָזְר ִתי בִ י וְ תֻ ִשׁיָּה ְ
נִדּ ָחה ִממֶּ נִּי :איוב פרק ו פסוק יג
נְקבָ ה ְתּסוֹבֵ ב גָּבֶ ר :ירמיהו פרק לא פסוק כא
אָרץ ֵ
 .25עַ ד ָמ ַתי ִתּ ְת ַח ָמּ ִקין הַ בַּ ת הַ שּׁוֹבֵ בָ ה כִּ י בָ ָרא ה' חֲ ָד ָשׁה בָּ ֶ
 .26וְ י ַָד ְע ָתּ כִּ י ָשׁלוֹם אָהֳ ֶל וּפָ ַק ְד ָתּ נָוְ וְ א ֶתחֱ ָטא :איוב פרק ה פסוק כד
ישׁ ְתּ ָ
אַרבֶּ ה ִע ְצּב ֹו ֵנ וְ הֵ ֹר ֵנ ְבּעֶ צֶ ב ֵתּלְ ִדי בָ נִים וְ אֶ ל ִא ֵ
אָמר ַה ְרבָּ ה ְ
 .27אֶ ל הָ ִא ָשּׁה ַ
שׁוּקתֵ וְ הוּא י ְִמ ָשׁל בָּ  :בראשית פרק ג פסוק טז
ֹאמר ִהנֵּנִי ִאם ָתּ ִסיר ִמתּוֹכְ מו ָ
 .28אָז ִתּ ְק ָרא וַ ה' יַעֲ נֶה ְתּ ַשׁוַּ ע וְ י ַ
ֹטה ְשׁלַח אֶ ְצבַּ ע וְ ַדבֶּ ר אָוֶן :ישעיהו פרק נח פסוק ט
 .29הַ ָשּׁ ַמיִם ָשׁ ַמיִם ַלה' וְ הָ אָ ֶרץ נ ַָתן לִ ְבנֵי ָ
אָדם :תהלים פרק קטו פסוק טז
אָדם זֹאת הַ פַּ עַ ם עֶ צֶ ם מֵ עֲ צָ ַמי וּבָ ָשׂר ִמ ְבּ ָשׂ ִרי לְ זֹאת י ִָקּ ֵרא ִא ָשּׁה כִּ י מֵ ִאישׁ ל ֳֻק ָחה זֹּאת :בראשית פרק ב פסוק כג
 .30וַ יֹּאמֶ ר הָ ָ
 .31וַ אֲ בָ ֲרכָה ְמבָ ְרכֶי ְ
וּמ ַקלֶּלְ אָאֹר וְ נִבְ ְרכוּ בְ ֹכּל ִמ ְשׁפְּ חֹת הָ אֲ ָדמָ ה :בראשית פרק יב פסוק ג
אָרץ :בראשית פרק יח פסוק יח
אַב ָרהָ ם הָ י ֹו י ְִהיֶה לְ גוֹי גָּדוֹל וְ עָ צוּם וְ נִבְ ְרכוּ ב ֹו כֹּל גּ ֹויֵי הָ ֶ
 .32וְ ְ
חֹבלֵי הַ יָּם אֶ ל הָ ֶ
 .33וְ י ְָרדוּ מֵ אֳ נִיּו ֵֹתיהֶ ם כֹּל תּ ְֹפ ֵשׂי ָמשׁוֹט ַמלּ ִָחים כֹּל ְ
אָרץ יַעֲ מֹ דוּ :יחזקאל פרק כז פסוק כט

 – a man may not desist unless he has sonsפריה ורביה  ofמצוה : theמשנה ו1
, must still be married, as per v. 2פריה ורביה a possible implication: even though he may desist from
b minimal obligation:
i
;, where there were no optionsבראשית  – 2 males (as per v. 3) – cannot infer fromב"ש
 – male and female, as per v. 1 – preferring to infer from creationב"ה ii
, since he acted independently, as he did in 3 cases:משה 1 not infer from
) confirmed it (v. 5ה' )(a) separated from his wife (inferring from v. 4
) applauded him (v. 7ה' ) (inferring from v. 6לוחות (b) broke the
, inferring from v. 8הגבלה (c) added a day to
c
ב"ה/ב"ש  re: opinions ofמשנת ר' נתן alternate versions of
i
 requires 1 of eachב"ה ; on vv. 9-10דרשה  require 2 boys and 2 girls, as perב"ש version #1:
 require either a boy or a girl, as per v. 11ב"ה ; require 1 of eachב"ש ii version #2:
מצוות פו"ר  forעכו"ם d dispute about consequences of children had while
i
, since he populated the worldמצוה  – fulfilledר' יוחנן
 is like a newborn babyגר  – no fulfilled, since aר"ל ii
צריכותא – )בכור :ר"ל(  born after having had children and converting,בכור iii parallel to dispute about
גויים ): v. 12 has parentage forר"ל ר"י( iv challenge
, they have parentageעכו"ם 1 answer: while they are
)עם הדומה לחמור(  have no parentage, as per v. 13עבדים : all agree thatרב v
)’s former slave, is reckoned with childrenשאול – ציבא( 1 challenge: v. 14
2 answer: no names, just mentioning his offspring, not as progeny
3 challenge: why not answer “offspring” to challenge from v. 12
, they are even associated with ancestry, as per v. 14גויים 4 answer: regarding
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dispute re: children who died
i
 – ר' הונאfulfilled פו"ר, following v. 15
ii  – ר' יוחנןnot 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' ששתmaintained that he had fulfilled  פו"רw/1 daughter and her son)
(b) answer:  ר' ששתwas 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 –  מחוקקmust be from  )יהודה( חצרוןwho married בת מכיר
Observation about authorship of משנה: not authored by  ר' יהושעwho reads no limits to reproduction as per v. 20
i
Tangent:  ר"עapplies verse to students (story of death of his students)
ii Ruling: הלכה כר' יהושע
Statements of value of marriage:
i
Without marriage, no ( שמחהv. 22)
ii Without marriage, no ( ברכהv. 2)
iii Without marriage, no goodness (v. 23)
iv Without marriage, no ( תורהv. 24)
v without marriage, no wall (security) (v. 25)
vi without marriage, no peace (v. 26)
1 further  דרשותon 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
Sayings of  ר"אabout marriage:
i
Someone who isn’t married isn’t an ( אדםv. 1)
ii Someone without real estate isn’t an ( אדםv. 29)
iii Resolution of v. 2 – if he is זוכה, she helps him; otherwise, opposes him
iv Meaning of v. 30 –  אדםhad 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 ישראל/אברהם
vi Meaning of v. 33 – artisans will ultimately become farmers (a lowly profession)
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