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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש איש כי 
זה ואיתא במדרש,  :תשטה אשתו ומעלה בו מעל

שאמר הכתוב, אז לא אבוש בהביטי אל כל מצותיך 
 והוא פלאי. [מובא בדברי יונתן, ובשפתי מהר"ש]
 

ילמדנו רבינו, , [מובא בנפש יהונתן]עוד איתא במדרש 
 והוא תמוה. ,בכמה דברים האשה נקנית

 
ונקתה ונזרעה זרע,  )דף כ"ו.(והנבס"ד, דאיתא במסכת סוטה 

מלמד שאם היתה עקרה נפקדת דברי ר' עקיבא, אמר לו ר' 
)כל אשה צנועה ישמעאל אם כן יסתרו כל העקרות כולן ויפקדו, וזו 

סידה, אם כן מה תלמוד לומר הואיל ולא נסתרה הפ עקרה(
ונקתה ונזרעה זרע, שאם היתה יולדת בצער יולדת בריוח, 
נקבות יולדת זכרים, קצרים יולדת ארוכים, שחורים יולדת 

, וכבר האריכו )ובברכות דף ל"א: מוחלפת השיטה עיי"ש(לבנים עיי"ש, 
 המפרשים לבאר במה תליא פלוגתתם.

 
הקשו, ור' ישמעאל לימא  )ד"ה אמר לו(והנבס"ד, דהנה התוס' 

ליה לנפשיה יסתרו כל יולדות בצער וילדו בריוח וזו הואיל 
לתרץ  )בפרשתן(ולא נסתרה הפסידה עכ"ק, וכתב בפרדס דוד 

קושית התוס', דלכאורה קשה לפי"מ דאמרינן במסכת 
, דבימי דוד גזרו )דף ל"ו:( ודה זרהבובמסכת ע )דף כ"א.(סנהדרין 

אורייתא הוא שנאמר כי יסיתך על איסור יחוד, ופריך יחוד ד
אחיך וגו', ומשני מדאורייתא אסור רק אשת איש ואינהו גזרו 
על יחוד דפנויה עיי"ש, ולפי"ז קשה דמאי פריך יסתתרו כל 
העקרות, מהיכא תיתי נאמר כן שיעברו על איסור יחוד, 
ואיסור יחוד דאשת איש הוא דאורייתא, אך לק"מ לפי"מ 

, גדולה עבירה לשמה ממצוה כ"ג:()דף דאמרינן במסכת נזיר 
שלא לשמה, א"כ ליכא איסור כלל כיון דכוונתם לשם מצוה 
שיהא לה בנים כדי לקיים מצות פריה ורביה, ולפי"ז שפיר 
מיושב קושית התוס' דדוקא לר' עקיבא דס"ל דאם היתה 
עקרה נפקדת שפיר קשה א"כ יסתתרו כל העקרות, אף 

ו נפקדות ויקיימו מצות דיעברו על איסור יחוד, כדי שיהי
פריה ורביה, משא"כ לר' ישמעאל דס"ל דאם יולדת בצער 
יולדת בריוח, א"כ מהיכא תיתי לומר דיסתתרו ולעבור על 
איסור יחוד דהוא דאורייתא עכ"ד, מבואר מזה דהא דחיישינן 
שתלך ותסתתר כדי שיהיו לה בנים, היינו שיטעו לומר דשייך 

לאיסור יחוד, וכ"כ  דוחה פריה ורביהבזה עדל"ת, דעשה ד
 עיי"ש. )פרשת לך(בספר תפארת ראובן 

אך יש להעיר דמהיכי תיתי לחשוש שתלך ותסתתר כדי שיהיו 
לה בנים, משום דעשה דפו"ר ידחה לאיסור דיחוד, לפי"מ 

גבי אונס דדרשו חז"ל ולו  )דף מ.(דאמרינן במסכת כתובות 
תדחי תהיה לאשה אשה הראויה לו, ופריך הגמ' וניתי עשה ו

ל"ת, ומשני היכא אמרינן עדל"ת כגון מילה בצרעת דלא 
אפשר לקיומה לעשה, אבל הכא אי אמרה לא בעינא מי 
איתיה לעשה כלל, ועיי"ש ברש"י ובתוס', אך הרמב"ן כתב 
וז"ל, מי איתיה לעשה כלל, ולא אשכחן עשה דקיל שברשות 
האדם לבטלו מעיקרו שיהא דוחה ל"ת, דלא גלי לן רחמנא 

האי עשה, ודמי לעשה שאינו שוה בכל דלא דחי עכ"ל, בכי 
  .לענין יבום עיי"ש )דף י"ח.(וכ"ה דעת הר"ן במסכת סנהדרין 

 
ד"ה טעמא משמע דגם עשה  )דף ו.(]ועיין בתוס' במסכת יבמות 

שאין שוה בכל דוחה ל"ת, ממה שהקשו לפי"מ דבעינן 
למילף דעשה דוחה ל"ת שיש בו כרת, א"כ קרא דכלאים 

ת למה לי, הרי אפילו ל"ת שיש בו כרת נדחה, ותירצו בציצי
דאיצטריך קרא משום דסד"א דלא לידחי עשה דציצית ללאו 
דכלאים כיון דהו"ל עשה שאין שוה בכל דנשים פטורות 
בציצית עיי"ש, ומשמע דלפי האמת דילפינן עדל"ת מכלאים 

)דף בציצית ילפינן מינה אפילו לעשה שאין שוה בכל, ועיי"ש 

  .בתוס' ד"ה ואכתי[ ה.(
 

, דגבי מצות )דף מ"א.(ולפי"ז לפימש"כ התוס' במסכת גיטין 
, דבדידה ליכא לא תעשהה דוחה שפריה ורביה לא אמרינן ע

עשה דאשה אינה מצווה על מצות פריה ורביה עיי"ש, וכיון 
דלא אמרינן גבי פו"ר עדל"ת, לא שייך לומר דחיישינן שתלך 

 ותסתתר כדי שיהיו לה בנים.
 

, האיש מצווה על פו"ר )דף ס"ה:(תא במסכת יבמות אך י"ל, דאי
אבל לא האשה, רבי יוחנן בן ברוקה אומר על שניהם הוא 
אומר ויברך אותם אלקים ויאמר להם אלקים פרו ורבו עיי"ש, 
ולפי"ז אי ס"ל דאשה מצווה על פו"ר, אז י"ל דיסתתרו כל 
העקרות, אף דיעברו על איסור יחוד כדי לקיים מצות פו"ר, 

א"כ אי ס"ל דנשים אינן מצוות על מצות פו"ר, אז ל"ש מש
לומר דיסתתרו כל העקרות דמהיכא תיתי לומר כן כיון 
דיעברו על איסור יחוד וז"פ, ולפי"ז ר"ע דס"ל דאם היתה 
עקרה נפקדת, ולא חש לדברי ר' ישמעאל דילכו כל העקרות 
ויסתתרו, משום דס"ל דנשים פטורות ממצות פו"ר, ומהיכא 

 נאמר דיעברו על איסור יחוד.תיתי 



 

 ב 

, דפלוגתתם תליא בהא )מצוה א' אות ז'(וכתב בספר נחלת בנימין 
בקרא  )דף י"ח.(ובמסכת עירובין  )דף ס"א.(דפליגי במסכת ברכות 

)היינו דמיד בתחילה ויבן ה' את הצלע, חד אמר דו פרצופין נבראו 

וחד אמר שמן הזנב  ,נברא אדה"ר בצורת זכר ונקבה ואח"כ חלקו הקב"ה לשנים(
, עפי"ד )היינו שמתחלה נברא רק בפרצוף אחד ומן הזנב זנברא עמו נבראת חוה(נבראה 

חז"ל דאדם נברא ממקום המזבח ומשם נעשה גופו, והאי 
עפרא היה ממקום המזבח אשר הוא קודש הקדשים, א"כ על 
האדם לשלם קרן וחומש כי מעל בהקדש, ולכך צוה ה' לאדם 

להעמיד תולדות לעבודת המלך מלכו של לפרות ולרבות ו
 יה ורביהרפעולם הוספת חומש, ולכך ס"ל לחד מ"ד דמצות 

הוא ב' זכרים וב' נקיבות, והאב ואשתו המה גוף אחד נמצא 
הם חמשה, והאי עפרא שהיה ממקום המזבח אין לו רק 
קדושת בדק הבית, ואנן קיי"ל דאין מועל אחר מועל אלא 

כי  יה ורביהרורות מפבבהמה וכלי שרת, ולכך נשים פט
מאיש לוקחה זאת, וביצירת אדם בשר ודם מאדמה, כבר יצא 
האדמה לחולין, ועליו לשלם ההקדש ולא האשה, ומשו"ה 

, ולפי"ז למ"ד דדו פרצופין נבראו יה ורביהרפנשים פטורות מ
, אבל יה ורביהרפע"כ דס"ל כמ"ד דנשים מצוות אמ"ע ד

 העש ותצלמ"ד דמצלע נבראת אז י"ל דנשים פטורות ממ
 ש.עיי" יה ורביהרפד
 

פריך, בשלמא למ"ד דו פרצופין נבראו  )שם(ובמסכת ברכות 
אבל  )מלשון צורה דהיינו שני פרצופין(היינו דכתיב אחור וקדם צרתני, 

למ"ד מן הצלע נבראת מאי אחור וקדם עיי"ש, ויש לתרץ 
, )דף כ"ה.(קושית הגמרא, עפי"מ דאמרינן במסכת בבא בתרא 

או דשכינה בכל דפליגי התם אמוראי אם שכינה במערב 
, דבזה יובן הא דקרי קרא )ד"ה רוח מערבית(מקום, וכתבו התוס' 

 )דף י"ב.(למערב אחור ולמזרח קדם כדדרשינן במסכת חגיגה 
קרא אחור וקדם צרתני לענין מזרח ומערב, והיינו משום 
דשכינה במערב ופני השכינה למזרח, ולכן קרוי מערב אחור 

הגה"ה מרבינו יצחק בר ומזרח קדם, ובהמשך התוס' איתא 
יהודה דפירש דכשנברא אדם הראשון היה פניו למזרח 
ואחוריו למערב וזהו דכתיב אחור וקדם צרתני, אך  הקשו 
דהיאך אפשר לומר דלכן כתיב אחור וקדם צרתני לפי שאדם 
נוצר ממערב ופניו היה למזרח, כי לא יתכן כי זה האדם פניו 

ל דשכינה הוא במערב היה למזרח ואחוריו למערב למאן דס"
 ע"כ הגה"ה.

 
שמעתי אומרים  )אות ב'(וכתב בספר עיר בנימין למסכת סוכה 

לתרץ קושית התוס' כי בדייקא נברא אדה"ר כן שיהיו פניו 
למזרח ואחוריו לגבי שכינה, להורות כי אסור להסתכל 
בשכינה, ולכך מיד בתחילת יצירת האדם היה פניו למזרח 

עכ"ד, ולפי"ז י"ל דהמ"ד דס"ל דמן כדי שלא יסתכל בשכינה 
 םהצלע נבראה ס"ל דקרא אחור וקדם צרתני קאי להא דאד

נברא פניו למזרח ואחוריו למערב להורות דאסור  הראשון
 להסתכל בשכינה.

 

כתב וז"ל, ויאמר קין אל הבל  )פרשת קרח(ובספר אדרת אליהו 
אחיו, בפרשת ציצית היו מחולקין, דקין הרג את הבל על 

ינה, דכתיב גבי ציצית וראיתם אותו לשון יחיד, שהציץ בשכ
היה סבר הבל דמדכתיב אותו בלשון יחיד ולא כתיב אותם, 
האי אותו בא ללמד דמותר להסתכל בשכינה, ]כדאיתא 

וראיתם אותו וזכרתם ועשיתם, ראיה  )דף מ"ג:(במסכת מנחות 
, זכירה מביאה לידי עשיה, )מצות(מביאה לידי זכירה  )ציצית(

י אומר כל הזריז במצוה זו זוכה ומקבל פני שכינה, ורשב"
כתיב הכא וראיתם אותו וכתיב התם את ה' אלקיך תירא 

עיי"ש[, ותכלת מעכבת  )מה להלן שכינה אף כאן שכינה(ואותו תעבוד 
את הלבן, וקין היה סובר דתיבת אותו לשון יחיד בא ללמד 

בלא  דציצית אין מעכבין זה את זה, דתכלת בלא לבן או לבן
תכלת נמי כשר, א"כ ליכא לימוד להתרת ראית פני השכינה, 

 ולכן הרג את הבל עיי"ש.
 

ועפ"י דרכו יש לומר, דזה אי מותר להסתכל בשכינה או לא 
, דאיתא )דף כ"ח.(תליא במחלוקת ר"ע ור"י במסכת מנחות 

במתני', ארבע ציציות מעכבות זו את זו שארבעתן מצוה 
עתן ארבע מצות עיי"ש, אחת, ר' ישמעאל אומר ארב

דלכאורה י"ל דדרשת רשב"י דוראיתם אותו קאי על הקב"ה 
הוא משום דקשיא ליה דהו"ל לומר וראיתם אותם, אך כ"ז 
א"ש אי ס"ל כר' ישמעאל דארבע מצות הן, ולפי"ז יש 
לדקדק דהו"ל לומר וראיתם אותם, וע"כ דקאי על הקב"ה 

ס"ל דמצות ומוכח דמותר להסתכל בשכינה, משא"כ לר"ע ד
ציצית הוא מצוה אחת, א"כ א"ש בפשיטות אמאי כתיב אותו, 

 ואין להוכיח דשרי להסתכל בשכינה.
 

ועפי"ז יבואר היטב פלוגתת ר' עקיבא ור' ישמעאל בקרא 
ונקתה ונזרעה זרע, דאזלי לשיטתייהו, דר"ע דס"ל מצות 
ציצית הוא מצוה אחת, ולפי"ז א"ש בפשיטות אמאי כתיב 

הוכיח דשרי להסתכל בשכינה, וי"ל דס"ל דאסור אותו, ואין ל
להסתכל בשכינה, ולפי"ז י"ל דלכן נברא אדה"ר כשעומד 
אחוריו למערב משום דאסור להסתכל בשכינה, וע"ז נאמר 
אחור וקדם צרתני, ולא אמרינן דדו פרצופין נבראו, אלא 
דחוה מן הצלע נבראת, ולפי"ז נשים לא נצטוו על מצות 

חוש שילכו כל העקרות ויסתתרו בעבור פו"ר, ולכן אין ל
קיום מצות פו"ר, שהרי אינה מצווה בדבר ובודאי דלא 
תעבור על איסור יחוד בכדי, ולכן ס"ל דאם היתה עקרה 
          נפקדת, ור' ישמעאל לטעמיה דס"ל דמצות ציצית 
ארבע מצות הן, ולפי"ז מה דכתיב וראיתם אותו קאי על 

 םלא אמרינן דאדהקב"ה ומותר להסתכל בשכינה, ולפי"ז 
נברא אחוריו למערב, ובהכרח דאחור וקדם צרתני  הראשון

כפשטיה דדו פרצופין נבראו, ולפי"ז גם נשים מצוות על 
מצות פו"ר, ושפיר יש לחוש דילכו כל העקרות ויסתתרו כדי 
שתקיים מצות פו"ר, ולכן ס"ל דרק אם ילדה בצער יולדת 

 בריוח וכו' ודו"ק.
 



 

 ג 

כתב, דפלוגתתם אי  בריש הספר דף כ"ג.( )בתשובהובשו"ת חלקת השדה 
ציצית הוי ארבע מצות או חד מצוה, תליא בפלוגתת ר' יאשיה 
ור' יונתן אי לחלק צריך קרא ובלא"ה שניהם כאחד במשמע, 
או דכל אחד ואחד בפני עצמו משמע עד שיפרט לך הכתוב 
יחדיו, דהתורה אמרה גדילים תעשה לך על ארבע כנפות 

נימא דבעינן קרא לחלק א"כ המצוה דייקא כסותך וגו', ואי 
בכל ארבעתן כאחד, משא"כ א"א דלחלק לא צריך קרא י"ל 
 דכל ציצית הוי מצוה בפ"ע, וכתב שם לבאר דר' ישמעאל 

אי לחלק  )דף כ"ז.(ור"ע אזלי לשיטתייהו דפליגי במסכת שבועות 
 צריך קרא עיי"ש.

 
אמר, אסור , איסי בן עקביה ה"ב(-)פ"חואיתא בירושלמי כלאים 

מקל וחומר, ומה אם  )היא הנולדה מן סוס וחמור(לרכב על גבי פרדה 
בבגדים שאת מותר ללבוש זה על זה את אסור בתערובתן, 
בהמה שאת אסור להנהיג בה בזו עם זו לא כל שכן את אסור 

וירכבו איש על פרדו  י"ג(-)שמואל בלרכוב עליה, ופריך והא כתיב 
)כלומר מבית המלכות שאפשר שאלו מן המלכות  וינוסו, ומשני אין למידין

, ופריך והא כתיב והרכבתם היו עושים כן שלא ברצון דוד או שלא היה יודע מזה(
   , )א"כ דוד בעצמו היה עושה כן(את שלמה בני על הפרדה אשר לי 

)ונראית כפרדה אבל לא נולדה ומשני בריה מששת ימי בראשית היתה 

איתא, אסי הבבלי  ד(-)פ"ה הים עיי"ש, ובתוספתא כלא מכלאים(
אומר, אסור לרכוב על גבי הפרדה  מקל וחומר, ומה אם 

 )אחד של פשתים ואחד של צמר(במקום שמותר ללבוש שני חלוקות כאחד 
, מקום שאסור לנהוג )צמר ופשתים כאחד(הרי הוא אסור בתערובתן 

 שתי בהמות אינו דין שיהא אסור בתערובתן, אמרו לו הרי 
והרכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר  א(-)מלכים א הוא אומר

      לי והורדתם אותו אל גיחון, אמר להן אין  משיבין מתקוע
-)מלכים א, אמרו לו הרי הוא אומר )מן המלכות שהן תוקעין לדבר הלכה של תורה(

   ויעש דוד הישר בעיני ה' ולא סר מכל אשר צוהו רק  ט"ו(
ד"ה לישא  )דף ב:(חגיגה בדבר אוריה החתי עיי"ש, ועיין בתוס' 

 אשה עיי"ש.
 

כתב לפרש מה שאמר להן  )דף פ.(ובחידושי חת"ס עמ"ס חולין 
אין משיבין מתקוע, דחלילה לומר הכי על אדונינו דוד המלך 

יובן, כי ע"ה, דהמלכות הן תוקעין לדבר הלכה של תורה, אבל 
כתיב לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' על דבר אשר לא קדמו 
אתכם בלחם ובמים ואשר שכר עליך את בלעם וגו', ומבואר 
ברמב"ן דטעמא אשר לא קדמו הוא לעמון, אבל מואבים 

, ואשר י"ח(-ט"ו -)שופטים י"אהקדימו בלחם כמבואר בדברי יפתח 
  .שכר עליך הוא טעם למואב עיי"ש

 
כאורה לר' יאשיה דס"ל שם בחולין דכל היכא דלא ולפי"ז ל

כתיב או, הו"ל כמאן דכתיב יחדיו דמי, א"כ ה"נ נימא דלא 
קפיד קרא אלא על עמון ומואב יחדיו, ר"ל שיהיה אחד ממואב 
נשוי עמונית או בהיפוך, ואותו הולד היוצא מבין שניהם דאית 

עם בהו תרי טעמא שלא הקדים בלחם ובמים וגם שכר עליך בל
וגו' אותו נאסר לבוא בקהל ולא זולת, והטעם דלא אמרינן הכי 

היינו משום דקיי"ל הנקבות מותרות עמוני ולא עמונית ומשום 
דאין דרכה של אשה לקדם ולא להשכיר, וא"כ א"א לפרש 
כנ"ל שלא יהיה אסור אא"כ נשוי למואבית דהא בנקבות ליכא 

ר לבא בקהל, איסור כלל, אלא או או קאמר וכל אחד מהם אסו
א"כ לפי"ז יסכר פי דוברי שקר האומרים דוד המלך ע"ה אסור 
לבא בקהל, דממנ"פ אי דרשינן עמוני ולא עמונית הרי הותר, 
ואי לא דרשי הכי א"כ לא נאסרו אלא בחבור שניהם עמון 
ומואב דכמאן דכתיב יחדיו דמי ודהמע"ה אתי ממואב לחוד 

  .בלא צירוף עמון
 

יאשיה, אך לר' יונתן ליתא להנ"ל ואפשר אך כ"ז אי נימא כר' 
שיהיה אסור בקהל, והנה משום זה רכבו על פרדה לברר 
שהלכה כר' יאשיה דלר' יונתן אסור לרכוב על פרדה כמבואר 
ברא"ש סוף הל' כלאים דהאיסור הוא מק"ו היינו נמי משום 
דס"ל דהנהגה בכלאים אסור אפילו אינם קשורים כר' יונתן 

 עכ"ד. דאל"כ ליכא ק"ו
 

ומעתה יבואר דברי המדרש, דכיון דפתח הכתוב בפרשת סוטה 
דכתיב בה ונקתה ונזרעה זרע, ופשטיה דקרא משמע כהמ"ד 
שאם היתה עקרה נפקדת, והיינו דאין לחוש שילכו כל העקרות 
ויסתתרו דלא חשידי לעבור על איסור יחוד, דאין לומר שיטעו 

לא חיישינן כיון דשרי להו כדי לקיים מצות פו"ר, דעל זה 
דנשים אינן מצוות על מצוות פו"ר, ומשום דחוה מצלע 
נבראת, והקרא דאחור וקדם צרתני קאי על אדם הראשון 
שנברא פניו למזרח ואחוריו למערב, והטעם שנברא כן משום 
דאסור להסתכל בשכינה, והא דכתיב וראיתם אותו קאי על 

וס"ל לחלק  מצות ציצית, משום דמצות ציצית מצוה אחת היא,
צריך קרא, ומעתה יסכר פי דוברי שקר האומרים דוד המלך 
ע"ה אסור לבא בקהל וכנ"ל, ולכן אמר דוד אז לא אבוש 

 בהביטי אל כל מצותיך ודו"ק.
 

* 
 

בביאה מנ"ל, א"ר אבהו א"ר יוחנן  )דף ט:(ואיתא במסכת קידושין 
, מלמד ל()כי ימצא איש שוכב עם אשה בעולת בעדאמר קרא בעולת בעל 

שנעשה לה בעל ע"י בעילה, א"ל ר' זירא לר אבהו, ואמרי לה 
ר"ל לר' יוחנן, כעורה זו ששנה רבי ובעלה מלמד שנקנית בביאה 

ומשני, אי מהתם הו"א  )בתמיה וכי אינה מקובלת עליך שאתה מחזיר ללמדה ממקום אחר(
קמ"ל  עלה()כדכתיב כי יקח דהיינו כסף והדר ובוהדר בעיל  )בכסף(עד דמקדש 

וכו', וריו"ח האי ובעלה מאי עביד ליה, ההוא מיבעיא ליה זו 
נקנית בביאה ואין אמה עבריה נקנית בביאה וכו', ורבי האי 

לכתוב רחמנא ובעל מאי  )דלא אשמעינן אלא קידושי ביאה(סברא מנ"ל, א"כ 
ובעלה שמע מינה תרתי, ולרבא דאמר בר אהינא אסברה לי כי 

קידושין המסורין לביאה הוי קידושין  יקח איש אשה ובעלה
קידושין שאין מסורין לביאה לא הוי קידושין מאי איכא למימר, 

נכתוב קרא או בעלה, מאי  )דלקידושי אשה ולמעוטי אמה ותו לא יליף מינה(א"כ 
 שמע מינה כולהו עיי"ש. )משמע דקאי נמי אקיחה(ובעלה 



 

 ד 

מובעלה, הקשה, דלרבי דיליף לה  )שם(ובחידושי הרשב"א 
מנלן דלא אמרינן עד דמקדש והדר בעיל, וכתב לתרץ דריו"ח 
ס"ל כמ"ד דלחלק צריך קרא, ובלא קרא משמע שניהם כאחד, 
ולכן ס"ל דליכא למילף מובעלה, דהו"א דבלא קרא לחלק 
שניהם יחדיו במשמע, כי יקח וגו' בקידושי כסף ושוב ובעלה 

ך קרא דכיון דהדר בעיל, אבל רבי ס"ל כהמ"ד דלחלק לא צרי
שלא נאמר יחדיו כל אחד לעצמו משמע, ושפיר ילפינן מינה 

 דליכא הו"א כלל דנימא עד דמקדש והדר בעיל עיי"ש.
 

ומעתה יבואר דברי המדרש, דכיון דפתח הכתוב בפרשת סוטה 
דכתיב ביה להלן ואם לא נטמאה האשה וטהורה הוא ונקתה 

' עקיבא שאם ונזרע זרע, ולפי פשוטו של מקרא נראה כדברי ר

היתה עקרה נפקדת, ומוכרח דלא חיישינן שילכו כל העקרות 
ויסתתרו, דלא חשידי בנות ישראל שיעברו על איסור יחוד אף 
לצורך קיום פו"ר כיון דאשה אינה מצווה על פו"ר, ולפי"ז 
אמרינן דחוה מצלע נבראת, ולפי"ז אסור להסתכל בשכינה, 

ינה דלחלק צריך קרא, ולפי"ז מצות ציצית מצוה אחת היא, ומ
ולפי"ז לית לן הך ילפותא דרבי דנקנית בביאה, ולכן נסתפק 

 בכמה דברים האשה נקנית ודו"ק.
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