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המקור בפרשה:
בּו־בָּֽה:
ארץ ְּור ָ
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פנינים מתוך הספר החדש "טבעת יוסף" חופה וקידושין

כתיבה וחתימה טובה!

מדריך הלכתי ומקיף לענייני שידוכין חופה קידושין ופריה ורביה

כתיבה וחתימה טובה!

מי שבנו ובתו יצאו לתרבות רעה או המירו דתם
האם יוצא בהן ידי חובת מצות פריה ורביה?
תשובה :אף אם חלילה בנו ובתו יצאו לתרבות רעה או המירו דתם ,יצא האב
ידי חובת מצות פריה ורביה.
הנה איתא ביבמות (סב ):רבי יהושע אומר נשא אדם אשה בילדותו ישא אשה בזקנותו ,היו לו בנים
בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו שנא' (קהלת י"א) "בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך כי אינך יודע
אי זה יכשר הזה או זה ואם שניהם כאחד טובים" .ויש שרצו לדקדק מכאן שאם בניו לא הוכשרו לא
יצא ידי חובת פריה ורביה ,שהרי לכך אמר נשא אדם אשה בילדותו ישא אשה בזקנותו .ובודאי ליתא,
ואין משם ראיה כלל ,שהרי ודאי הכל מודים שראוי שיניח האדם אחריו בנים ראויים ,ולכך ישא אשה
גם בזקנותו ,ועוד שהרי מה שנושא אשה בזקנותו אינו מדין פריה ורביה ,אלא כאמור ,ומטעם זה אין
מוכרין ס"ת בשביל זה ,כמו שנפסק בשו"ע (סי' א') .ועוד יש לדחות ראיה זו מכל וכל ,שהרי בגמרא
לא מדובר שהבנים ממה שנשא בילדותו כעת אינם מוכשרים וראויים ,אלא שאינו יודע בעתיד מי
יוכשר יותר ,ומי יעמוד באמונתו ומעלתו וצדקותו ,וכעת בלא"ה לכו"ע מצות פריה ורביה בידו.
ונראה בס"ד להביא כמה ראיות שאף אם בנו ובתו חלילה יצאו לתרבות רעה יצא ידי חובת מצות
פריה ורביה ,תחילה וראש יש לפתוח בדברי הגמרא המפורסמים ,בברכות (י" ).בימים ההם חלה
חזקיהו למות ויבא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו ,כה אמר ה' צו לביתך כי מת אתה ולא
תחיה" (מלכים ב' כ' ,ישעיהו ל"ח) מת אתה בעולם הזה ,ולא תחיה לעולם הבא ,משום שלא עסקת
בפריה ורביה .אמר לו חזקיהו לישעיהו הנביא ,לא עסקתי בפריה ורביה משום שראיתי ברוח הקודש
שיצאו בנים לא ראויים ,אמר לו בהדי כבשי דרחמנא למה לך ,מה שאתה מצווה עליך לעשות ומה
שנוח לפני קוב"ה הוא יעשה .וצ"ע היאך מתחילה סבר חזקיהו המלך לעקור מצוה מן התורה כפריה
ורביה שרבה היא ולבטלה בשב ואל תעשה ,אלא צ"ל שסבר שפטור הוא ממצות פריה ורביה אחר
שראה ברוח קודשו שיצאו ממנו בנים לא טובים ,לפי שמי שבניו רשעים לא יצא ידי חובת פרי"ו,
וממילא בלאו הכי לא יעלה בידו לקיים מצות פרי"ו ,ועל זה הוכיחו הנביא ישעיהו שאין לאדם לחשב
חשבונות שמיים ,והקב"ה יעשה מה שנוח לו ,ועדיין רובץ על האדם חיוב פריה ורביה אף שיודע שבניו
יהיו רשעים ,כי גם אם בניו רשעים מקיים בהן מצות פריה ורביה .ואולם יש מקום לדחות שמשם אין
ראיה ,לפי שהנביא השיבו שאין לאדם לחשב חשבונות שמים ולפטור עצמו מן המצוות וציווי הבורא
על פי ראייתו ברוה"ק ,ושמא יהיו לו בנים צדיקים ואת זה אינו רואה ברוח הקודש ,ואף אם לא יהיו לו
בנים צדיקים ,מכל מקום על האדם לעשות השתדלות לצאת ידי חובתו.
ויש להביא ראיה לדבר מהגמרא ביבמות (סב ).אודות מי שהיו לו בנים בהיותו גוי ונתגייר ,רבי יוחנן
אמר קיים פריה ורביה ,וריש לקיש אמר לא קיים ,והרמב"ם (פט"ו מהל' אישות ה"ו) דקדק שדווקא
אם הבנים גם הם התגיירו ,קיים פריה ורביה ,אבל אם רק האב התגייר לא קיים .אבל החלקת מחוקק
(סק"ט) הביא שבתשובת מהרי"ל (סי' קצ"ו) פ סק שאפילו לא התגיירו בניו עמו קיים פריה ורביה.
ומעתה לפי דברי הח"מ יש מקום להביא ראיה שאף בבנים רשעים קיים פריה ורביה ,שהרי אפילו
שבניו הם גויים ,ולא נתגיירו יוצא בזה ידי"ח ,והרי סתם עכו"ם רשעים הם ,ואם כן הוא הדין אדם
שחלילה בניו סטו מדרך הישר ,שמקיים בהן מצות פריה ורביה ,ואף לדעת הרמב"ם והטור שהצריכו
שבני הגר יתגיירו ,י"ל שדווקא לעניין שאם בניו גויים לא יצא ידי חובתו ,כיון שאינם מזרע ישראל ,אבל אם בניו
ישראל הם רק שסטו מדרך הישר ,בזה מודו כו"ע שיצא ידי חובתו.

גר שיש לו בן ובת
מאז היותו גוי האם
קיים פריה ורביה?

בגמרא יבמות (סב ).איתמר היו לו בנים
בהיותו גוי ונתגייר ,רבי יוחנן אמר קיים
פריה ורביה ,וריש לקיש אמר לא קיים,
וידוע שהלכה כרבי יוחנן .ומפרש בגמרא
שטעמו של רבי יוחנן מדכתיב (מ"ב כ'
י"ב) "בעת ההיא שלח מרודך באלדן בן
בלאדן" אלמא בנים של הגוי מתייחסים
אחר אביהם .והרמב"ם (פט"ו מהל'
אישות ה"ו) דקדק שדווקא אם גם הבנים
התגיירו קיים פריה ורביה ,אבל אם רק
האב התגייר לא קיים ,וכן כתב המאירי
(יבמות סב .).ובבית יוסף (סי' א') הביא
דברי הרמב"ם ,ובדרכי משה הביא לשון
הרב המגיד שכתב "ונכון הוא שאם לא
כן היה מחוייב לישא כדי להיות לו בנים
מישראל ,ולא יאמר רבי יוחנן שבבנים
גויים די לו" .והח"מ (סק"ט) הביא
שבתשובת מהרי"ל (סי' קצ"ו) פסק
שאפילו לא נתגיירו בניו עמו קיים פריה
ורביה ,ושכן משמע קצת בגמרא שם.
אולם בשו"ע (סי' א' ס"ז) פסק כדברי
הרמב"ם ,וז"ל" :היו לו בנים בהיותו גוי,
ונתגייר הוא והם ,הרי זה קיים מצות
פריה ורביה" ,והט"ז (ס"ק י"א) כתב
לחזק פסק השו"ע ,כדברי הטור
והרמב"ם ,וביאר שכדבריהם מוכח
בגמרא ,וכן דעת הגר"א.
וראה בספר טבעת יוסף חופה וקידושין
(עמ' תקנ"ו)  4תירוצים היאך שייך
לצאת ידי"ח בבנים שנולדו בהיותו גוי,
והלא אז היה פטור מן המצוה?

אי"ה מעתה יפורסמו

תגובות הקוראים
בנושאי העלון
keremyosef@okmail.co.il
יש לשלוח למייל תגובות קצרות
בצירוף שם ומשפחה ושם העיר
תגובות שלא יעמדו בתנאים הנ"ל לא יפורסמו

להצטרפות לאלפי המנויים:

לרכישת ספרי המחבר:
keremyosef@okmail.co.il
 20-7333732או 270-40-8222304
רכ"ג) אודות בן חרש ושוטה שכתב ,לא ידענא אמאי לא קיים מצות פריה ורביה וכי גרע מגר שנתגייר ,שהלכה
עוד יש להביא ראיה דהנה מרנא ורבנא רבינו יוסף קארו זצ"ל בבית יוסף (סי' א') הביא תשובת מהרי"ל (סי' קצ"ו

המשך בעניין :מי שבנו ובתו יצאו לתרבות רעה או המירו דתם
האם יוצא בהן ידי חובת מצות פריה ורביה?
שבניו הם גויים ,ולא נתגיירו יוצא בזה ידי"ח ,והרי סתם עכו"ם רשעים הם ,ואם כן הוא הדין אדם
שחלילה בניו סטו מדרך הישר ,שמקיים בהן מצות פריה ורביה ,ואף לדעת הרמב"ם והטור שהצריכו
שבני הגר יתגיירו ,י"ל שדווקא לעניין שאם בניו גויים לא יצא ידי חובתו ,כיון שאינם מזרע ישראל,
אבל אם בניו ישראל הם רק שסטו מדרך הישר ,בזה מודו כו"ע שיצא ידי חובתו.
עוד יש להביא ראיה דהנה מרנא ורבנא רבינו יוסף קארו זצ"ל בב"י (סי' א') הביא תשובת מהרי"ל (סי'
קצ"ו רכ"ג) אודות בן חרש ושוטה שכתב ,לא ידענא אמאי לא קיים מצות פריה ורביה וכי גרע מגר
שנתגייר ,שהלכה כרבי יוחנן (יבמות סב ).שקיים מצות פריה ורביה ,וגם כאן שייך טעם משום שבת
יצרה ,ויכול לישא אשה ולהוליד בן חכם ,ואם משום דרב אסי דאמר (שם) עד שיכלו נשמות שבגוף,
גם זה יש לו נשמה יש לו .והביא דברים אלו להלכה הרמ"א (שם ס"ו) שיוצא ידי חובתו בבן שוטה או
חרש ,כמו שיוצא בבן מיד שנולד ,אף שהוא קטן .והנה שני טעמים הללו שייכים אף בבן רשע ,הן
טעם של שבת יצרה ,שיוכל לישא אשה ולהביא ילדים ,כי אין אתה יודע איזה זרע יוכשר ,כמו שאמרו
(כתובות נג ).אמר ליה שמואל לרב יהודה ,תלמידי חביבי ,לא תהיה מאלו שמעבירים נחלה מבן לא
טוב לטוב ,כי לא ידוע איזה יצא מבנו הלא טוב וכן טעם עד שיכלו הנשמות שבגוף שייך בבן רשע.
שוב ראיתי שכבר הורה כן הלבוש שאפילו המיר הבן קיים מצות פריה ורביה ,כי אף על פי שחטא
ישראל הוא ,וכן כתב בשו"ת פאת השדה (ח"ב סי' א') אודות זקן שבנו המיר דתו שאין עליו חיוב
לישא אשה בת בנים ,כי אף שהבן המומר לא ישא אשה או שיישא נוכרית דהולד מיוחס אחריה ,ואם
כן אין לזקן שום זרע ,מכל מקום הרי אם הבן נשא איילונית אפילו הכי קיים האב פריה ורביה ,כמ"ש
הח"מ (סק"ו) ,אם כן הוא הדין בנידון דידן .וכן כתב בפשיטות בערוך השולחן (סי' א' סעיף י"ח).
והנה בשו"ע (או"ח סי' תקע"ד ס"ד) מבואר שמצוה להרעיב אדם עצמו בשנת רעבון ואסור לשמש בו
מטתו ,חוץ מליל טבילה ,ולחשוכי בנים מותר ,וכתב המשנה ברורה (ס"ק י"ב) שאם יש לו בנים מחללי
שבת וכוונתו רק כדי שיוליד בנים כשרים ,מסתברא דדינו כחשוכי בנים .ולכאו' מבואר בדבריו שמי
שיש לו בנים רשעים מחללי שבתות לא יצא ידי חובת פריה ורביה ,ולכן מותר לשמש מטתו בשני
רעבון כדי להביא בנים כשרים לעולם .ונראה שאף המשנ"ב מודה שלעניין מעשה יוצא ידי"ח אף
בבנים רשעים ,אך מ"מ לעניין לשמש מטתו מותר בשנת רעבון כשבניו רשעים ,דמ"מ לית מאן דפליג
שיש מצוה להביא בנים ובנות מלבד בן ובת שמקיים בהן מצות פריה ורביה ,וכמו שאמרו בגמרא היו
לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו ,ועל כן מטעם זה מותר לשמש מטתו בשני רעבון כאשר בניו
מחללי שבתות ,ויש להביא ראיה לדבר מגוף דברי המשנ"ב שלא תלה דין זה דווקא אם בנו ובתו
מחללי שבתות ,אלא בכלליות ,ועוד שהרי בשער הציון (סק"ט) ביאר את טעמו על פי מה שהקל
האליה רבה בשם דברי דוד ביותר מזה ,דכל שאינו לתענוג שרי .ומבואר שכל שורש ויסוד דברי
המשנ"ב נשענים על סברא זו שאם אינו מתכוון לתענוג מותר.
עוד יש להביא ראיה מהגמרא ב"ב (ס ):אמר ר' ישמעאל בן אלישע מיום שפשטה מלכות הרשעה,
שגוזרת עלינו גזירות רעות וקשות ,ומבטלת ממנו תורה ומצות ,ואין מנחת אותנו ליכנס לברית מילה,
ולפדיון הבן ,דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים ,ונמצא זרעו של אברהם אבינו
כלה מאליו ,אלא הנח להם לישראל ,מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין .והקשו התוספות תימה
הכתיב "פרו ורבו" ושמא על אותן שכבר קיימו פריה ורביה קאמר ,והיינו זרעו של אברהם כלה שלא
יוליד אלא בן ובת .ומבואר מדבריהם שאף שבשעת גזירת מלכות שהילדים נולדים לתוך מציאות של
גזירת שמד וחושך רוחני ,ויהיו מבטלי תורה ומחללי שבתות ,בכל זאת יוצא בהן חובת פריה ורביה .וכן
מתבאר מהמאירי שם ,וז"ל :ואף קדמונינו היו אומרים משנגזרו עלינו גזרות לבטל ת"ת ומצוות ואין
מניחין אותנו ליכנס לשבוע הבן ,דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ושלא להוליד בנים
ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה ,אלא הנח להם לישראל "יעשו רצון קונם" ויעשה שליש מה
שהושלש בידו ובהדי דכבשי דרחמנא למה לן אלא הרי אנו מקוים ומצפים למדת רחמיו .וראה עוד
מה שהאריך בזה בספר איש וביתו (פ"ו ה"ג) והעלה כאמור.
אחר הדברים האלה נראה שהגם שמי שאינו מתעסק בפריה ורביה ,לא יצא ידי חובתו במה שיגדל
יתום ויתומה בתוך ביתו ,או ילמד לרבים תורה ,מכל מקום זוג שלא הועיל להם השתדלותם להביא בן
ובת לקיים מצות פריה ורביה ,יש להם להישען על דברי הגאון המופלא רבי שלמה קלוגר זצ"ל הסובר
בדעת הט"ז שהמגדל יתום ויתומה בתוך ביתו הרי זה כאילו קיים מצות פריה ורביה ,וכן כתב בספר
פלא יועץ (ערך פריה ורביה) שאם אחרי כל העמל והטורח לא זכה להבנות ,לא יצטער ולבבו לא יכאב
מאחר שעשה מה שמוטל עליו ,ועכ"פ את אשר בכוחו לעשות יעשה ויגדל יתום ויתומה בתוך ביתו
שמעלה עליו הכתוב כאילו ילדם.

פריה ורביה בבן
חרש או שוטה
הנה הב"י (סי' א') הביא תשובת מהרי"ל
(סימן קצ"ו רכ"ג) שכתב ,על בן חרש
ושוטה לא ידענא אמאי לא קיים מצות
פריה ורביה וכי גרע מגר שנתגייר,
שהלכה כרבי יוחנן (יבמות סב ).שקיים
מצות פריה ורביה ,וגם כאן שייך טעם
משום שבת יצרה ,ויכול לישא אשה
ולהוליד בן חכם ,ואם משום דרב אסי
דאמר (שם) עד שיכלו נשמות שבגוף ,גם
זה יש לו נשמה יש לו ,ובר מצוה הוא
[כלומר שייך הוא במצוה] ופקחים
מוזהרים עליו ,שאם נחשב הוא כבהמה
חשיב שחיטתו אפילו עומד על גביו
כשחיטת גוי וקוף .והביא דברים אלו
להלכה הרמ"א (סי' א' ס"ו) שיוצא ידי
חובתו בבן שוטה או חרש ,כמו שיוצא
ידי חובתו בבן מיד שנולד ,אף על פי
שהוא קטן.

בשורש הדין שיוצאין
ידי"ח פרי"ו בבן ובת
בגמרא יבמות (סא ):תנן לא יבטל אדם
מפריה ורביה אלא אם כן יש לו בנים,
בית שמאי אומרים שני זכרים ,כמו
שמצינו במשה דכתיב "בני משה גרשום
ואליעזר" ,ובית הלל אומרים זכר ונקבה
ולומדים זאת מברייתו של עולם ,שנא'
(בראשית ה' ב') "זכר ונקבה" וידוע
דהלכה כבית הלל .וביאר הריטב"א
(שם) ,בשם גאון דלדעת ב"ה זכר ונקבה
דוקא ,שהרי הקשו בגמ' למה ב"ה לא
לומדים ממשה ,ואילו גם ב"ה היו מודים
שיוצא ידי"ח בשני בנים ,לא היה שייך
להקשות שילמדו ממשה לפי שגם ב"ה
מודים בזה ,אלא ודאי שבשני זכרים לא
יוצא אדם ידי חובת פריה ורביה ,לפי
שאין ישובו של עולם בזכרים בלא
נקבות ,וכן לדעת ב"ש יוצא ידי חובה
בשני זכרים דוקא ,שאילו אפי' בבן ובת
היה צריך לשנות מחלוקת זו גבי קולי
ב"ש וחומרי ב"ה במסכת עדיות ,וכ"כ
הרשב"א בחידושיו .וראה עוד אריכות
בעניין זה בטבעת יוסף.

 8רעיון מיוחד ולצידו באותו נושא פרק מרתק מחיי רבינו זצ"ל
בין הפרקים :ענוותנותו  /מידותיו /זהירותו בכבוד ת"ח  /זהירותו בכבוד אשתו  /אהבתו לתורה,
שקיעותו בתורה  /התמדתו בימי בחרותו  /בימי מלכותו  /גודל עיונו ובקיאותו / ,יראתו,
מידת האמת שבו  /אצילותו  /התנזרותו מכסף  /בריחתו מכבוד  /מלחמתו בבתי משפט,
פועלו לחינוך ילדי ישראל  /שתדלנותו להקמת עולם התורה בדורנו  /פועלו לטהרת ישראל,
חכמתו ותבונתו  /כח השפעתו  /מהפכותיו הרוחניות  /הצלחתו בכל מעשיו  /ועוד  32פרקים!

 מאות סיפורים ,עובדות והנהגות שטרם ידועים 54 ...פרקים!  708עמודים!
הפצה ראשית 054-84-60007/8 :או) 02-5373570 :באין מענה להשאיר הודעה(

להשיג בכל רשתות הספרים "אור החיים" ברחבי הארץ!
י-ם :הפצת ספרי קודש דוד  ,1בצלאל ספרים ,ע"י מוסיוף ,ספר הספרים ,צומת בר אילן .ספרי מאה שערים מאה שערים ,15
בני ברק:משפ' שבתאי רח' ר' עקיבא  44פינת הרב קוק) ,מעל סלקום( 9) 03-5796146 ,באינטרקום(.

ביתר :משפחת סימן טוב ,רחוב בן זכאי  02-5808831 - 7קרית ספר :משפ' שחמורוב מסילת יוסף  4ק"ג052-7606856 ,

צפון :בדוכנים בכניסה לקבר רבי מאיר בעל הנס זיע"א

מתוך הסכמת מורנו הגאון הגדול רבי משה צדקה שליטא רי פורת יוסף

"ויש בזה חיזוק גדול ,ודבר גדול
הוא ,ובודאי יש מזה נחת רוח
גדולה למרן"...
 zמחיר מיוחד לכבוד מרן!

8הביאו ברכה לביתכם!

מי שבנו ובתו מתו האם הפסיד מצות פריה ורביה?
ביבמות (סב ).נחלקו רב הונא ורבי יוחנן אם היו לו בנים ומתו אם קיים פריה ורביה ,רב הונא אמר קיים פריה
ורביה ,רבי יוחנן אמר לא קיים ,ומסקנת הגמרא כדעת רבי יוחנן ,שכדבריו מפורש בברייתא ,דתניא בני בנים
הרי הם כבנים ,מת אחד מהם או שנמצא סריס לא קיים פריה ורביה.
ומבארת הגמ' שבכל אופן שיש לאדם נכד ונכדה מבנו ובתו יוצא ידי חובתו ,אבל לא כאשר הנכד והנכדה
שניהם מבנו או בתו .וכן פסק הרמב"ם (פט"ו מהל' אישות ה"ה) שכאשר היו בני הבנים זכר ונקבה והיו באים
מזכר ונקבה ,אע"פ שהזכר בן בתו והנקבה בת בנו הואיל ומשני בניו הם באים הרי קיים מצות פריה ורביה.
וכתב הבית יוסף בשם תרומת הדשן (סי' רס"ב) לפרש דברי הגמרא והתוספות (יבמות סב :ד"ה וכ"ש) על פי
דעת הרמב"ם.
ובדעת הטור מסתפק הב"י ,כי מפשטות לשון הטור נראה שאם הבן והבת מתו והניחו כל אחד מהם בן קיים
המצוה כיון שמכח זכר ונקבה באו ,והוא הדין אם הניחו כל אחת מהם בת[ .ובב"ח כתב כן בדעת התוספות
(שם) והנימוקי יוסף (יט :ד"ה איתמר) ושלטי גיבורים (שם אות ג') ,וכ"כ הח"מ (סק"ז) בשם הש"ג שאפי'
בשתי בנות הבאים מבן ובת קיים פרי"ו].
אבל הדרכי משה (סק"ד) כתב שאף את דברי הטור יש ליישב כדעת הרמב"ם ,שדווקא אם אחד הניח בן ואחד
בת יצא ידי חובתו ,אבל זכר ונקבה שבאו משני בנים או משתי בנות לא יצא ידי חובתו לכו"ע .וכן מסקנת דברי
הב"ח בדעת הטור ,ושכן עיקר להלכה כדברי הרמב"ם ,שצריך שיהיו לו נכד ונכדה מבנו ובתו ,וכתב שכן פסקו
הסמ"ג (עשה מ"ט) והסמ"ק (סימן רפ"ד) ושכן נקטינן להלכה .וכן פסק השו"ע (סי' א' ס"ו) וז"ל" ,נולדו לו זכר
ונקבה ומתו והותירו אחריהם בן ובת ,הרי זה קיים מצות פריה ורביה ,בין אם היה בת מהבת ובן מהבן ,או בן
מהבת ובת מהבן ,הואיל ומשני בניו הם באים הרי זה קיים מצות פריה ורביה .אבל אם היו לו בן ובת ואחד מת
ואחד הותיר אחריו זכר ונקבה ,הרי זה לא קיים עדיין מצות פריה ורביה".

לרגל יום הזיכרון של מרן זצ"ל אנו
מפרסמים על הספר – רב המכר -
"שלהבת יוסף חי" על מרן פוסק הדור
רבן ומאורן של ישראל אבינו רועינו
ועט"ר רבינו עובדיה יוסף זצוקל"ה
הספר שכובש לבבות ישראל.
הספר האדיר "שלהבת יוסף חי" ספר הספרים
על מרן שכבש לבבות ישראל ועלה על שולחנם
של כל גדולי ישראל ,והתקבל באהבה וחיבה
רבה בעולם התורה ,ספר "שלהבת יוסף חי"
הספר התורני על מרן ,הספר היחיד על מרן
שסובב על כל פרשיות התורה ,כל פרשה
רעיון בשילוב פרק נוסף על דמותו הרוחנית של
מרן! ענוה ,יראת שמים ,מידות ,בין אדם לחבירו,
עמל התורה ,הרבצת תורה ,צדקה ,ועוד ועוד 45 ,פרקים ,פרקי חיזוק ומופת ,מתובלים בעובדות והנהגות שטרם
ידועים .הספר היחיד שכתב עליו מרן הגאון הראש"ל רבי יצחק יוסף שליט"א" :החידושים על הפרשיות
ראויים לאומרן על שולחן שבת ,ויחד עם זאת להזכיר את זכרו של מרן מתוך אותן המערכות שכתב המחבר"!
הספר היחיד על מרן שהכריז עליו הגאון הגדול ראש הישיבה רבי משה צדקה שליט"א" :ספר זה דבר גדול הוא
ובודאי יש מזה בשמים נחת רוח גדולה למרן"! הספר היחיד שזכה להסכמתו הנלהבת של מורנו ראש הישיבה
הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א ראש ישיבת "חברון" .ספר עב כרס מפואר ,עם ציור של מרן בהטבעת זהב
על גבי הכריכה .אלפים משפחות כבר קבעו לימודם בספר על שולחן שבת להאיר ולהזריח שמשו ואורו של מרן
על שולחן שבת בכל שבוע .מהרו לרכוש ביפה נוף צומת בר אילן ירושלים ובנקודות המכירה 445-45-7444406
הקדוש של מרן ,בחנות "ספר הספרים" צומת בר אילן ,ובכל רחבי הארץ ברשתות הספרים "אור החיים" ורשת
והחשובים
כבודל:ידידנו
וירומם את
ויצליח
וינצור
מי
היקריםאו 445-45-
40-4363464
להתקשר
הארץ ניתן
רחבי
וישמור בכל
יברך נוספות
הקדושיםמכירה
לאבותינועל נקודות
שבירך לבירורים
"יפה נוף",
מרן!!!
אהרן ניסים הי"ולכבוד
מחירניסים ומר מיוחד
7444604
כמר גדעון

לברכה והצלחה להם ולכל ב"ב בכל מעשה ידיהם בכלל הברכות ידידנו הנעלה שלומי ניסים
עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר ,מוקדש לע"נ הוריהם היקרים:
סאלם אליה בן מסעודה ז"ל נוריה בת גורג'יה ע"ה ,ולע"נ אחיהם היקר ניסים בן נוריה ז"ל

הי"ו

ת .נ .צ .ב .ה.

האם מקיים פריה
ורביה בבן ממזר?
הב"י הביא דגרסינן בירושלמי (פ"ב
דיבמות ה"ו) על המשנה שמי שיש לו בן
מכל מקום פוטר את אשת אביו ,ובנו הוא
לכל דבר אפילו לפריה ורביה ,וביאר
הריטב"א (יבמות כב .ד"ה מתני')
שאפילו בבן ממזר יוצא ידי חובת פריה
ורביה .וכן כתבו הרשב"א והרמב"ן
והמאירי שם בשם הירושלמי .וכן פסק
הרמ"א (סי' א' סוף ס"ו) .אך הרדב"ז
(ח"ז סי' ב') כתב שגירסא משובשת
נזדמנה לראשונים בירושלמי ,ולהספרים
שלנו לא נפשט ספק זה ,והעלה דבבן
ממזר לא יצא ידי חובה ,דהוי מצוה
הבאה בעבירה .והמהרי"ט אלגאזי (הל'
בכורות פ"ח סוף אות ס"ה) כתב לחלק
בין אם בא על הערוה באונס ונולד ממזר,
דבזה יוצא ידי חובת פריה ורביה ,אבל
במזיד או שוגג לא יצא ידי חובתו.
והנה במנחת חינוך (מצוה א' אות ב')
חכך בזה וכתב שקשה לומר שמקיים
פריה ורביה על ידי שמרבה פסולים
בישראל ,ואולם ביאר דחיסרון מצד
מצוה הבאה בעבירה לא שייך כאן ,כיון
שהביאה אינה אלא הכשר מצוה ,ועיקר
המצוה היא הבנים ואז אין עבירה.
ולענ"ד י"ל שאף שמרבה פסולין
בישראל מכל מקום מקיים בזה מצות
פריה ורביה ,ולא שייך לומר שמשום
שהם פסולים אינו יוצא ידי חובתו ,כיון
שפעמים אף הפסולים הללו חביבין לפני
הקב"ה יותר ,וכמו שאמרו רבותינו
בהוריות (יג ).ממזר ת"ח וכהן גדול עם
הארץ ,ממזר ת"ח קודם לכ"ג עם הארץ,
וכן הוא בירושלמי (שבת ,פרק י"ב) ,וכן
פסק הרמב"ם בהל' ת"ת.
והנה הב"ש (ס"ק י"א) העיר דבספר
חסידים (סי' ת"ק) כתב שאינו מקיים
פריה ורביה כשהוליד ממזר ,מפני
שקיימא לן שממזר אינו חי ,וביאר הב"ש
שיש חילוק בין אם ידוע שזה הבן הוא
ממזר שאז הוא חי לכן קיים פריה ורביה,
לבין אם לא ידוע שהוא ממזר דבזה אינו
חי ולכן אינו מקיים בו פריה ורביה,
[וכדאיתא בירושלמי יבמות (פ"ח דף ט')
שאין ממזר חי יותר מל' יום ,והיינו דוקא
בשלא מכירין אותו .וכן הוא בירושלמי
דקידושין (פ"ג דף ס"ד) ,ועיין בחיבורי
מעדני יוסף מילה (סימן ב') מה שכתבתי
אודות תפילה על ממזר חולה שיתרפא].
וכיוצא בזה כתב בחי' שי למורה דאם
ח"ו הוליד בן טריפה כיון דלא חי אפשר
שאינו מקיים פריה ורביה כמו ב"מ בבן
ממזר שאינו ידוע שהוא ממזר ,דאינו חי,
ולא קיים.

