המקור בפרשה:

שנת תש"פ

גיליון  3פר' לך לך

ירי
ה־ת ֶּתן־לִּ ֔י וְ ָאנ ִֹּכ֖י הֹולְ֣ך ֲע ִּר ִּ ֑
ַמ ִּ

בּו־בָּֽה:
תם ְפרּ֣ו ְּורבּ֑ו ִּש ְרצּ֥ו ָב ָא֖ ֶּרץ ְּור ָ
ְַא ֶּ ֖

פנינים מתוך הספר החדש "טבעת יוסף" חופה וקידושין
מדריך הלכתי ומקיף לענייני שידוכין חופה קידושין ופריה ורביה

כתיבה וחתימה טובה!

זוג שיודעים שכאשר יביאו בן ובת לא יוכלו לגדלם,
האם טענה זו פוטרת ממצות פריה ורביה?
תשובה :זוג שיודעים שכאשר יביאו בן ובת לעולם לא יוכלו לגדלם ,כגון
שחלילה חלו במחלה הידועה ולטענת הרופאים עתידים למות ,ובינתיים יש
בידם לקיים מצות פריה ורביה ,הרי הם חייבים במצות פריה ורביה .וכמו כן
זוג שאין להם יכולת כלכלית או אורך רוח וסבלנות לגדל ילדים ,אין טענות
אלו פוטרות כלל ועיקר מחיוב מצות פריה ורביה ,ואדרבה בשכר מצות פריה
ורביה לשם שמים יקויים בהם והסירותי מחלה מקרבך ,ויזכו לשפע ברכה
והצלחה.
תשובה :מפני ששמעתי שיש הסבורים שאין הקב"ה חפץ שתתקיים מצות פריה ורביה באופן כזה
שיהיו הבנים יתומים ונאנקים ,ואין אדם רשאי לקיים מצוות על חשבון אחרים ,כמו כאן שלכאורה
מקיים מצות פרי"ו על חשבון בניו ובנותיו שמצטערים ,זה אשר הביאני להעלות הדברים על גבי
הכתב בראיות וסברות מאשר השבתים בס"ד שודאי אף באופן כזה אם יש לאל ידם לקיים מצות
פריה ורביה לא נמלטים מחיובה.
אחר כותבי כל זאת נשאתי בדבר קמיה מרן ראש הישיבה מוהר"ר דוד כהן שליט"א ראש ישיבת
"חברון" ,והשיבני ש פשוט שיש חיוב פרי"ו אף על מי שאינו יכול לגדל ילדיו ,וביאר דחיוב פריה ורביה
אינו לגדל הילדים כלל ,אלא רק להביאם לעולם ,והוסיף כי דבר הבל הוא לומר שחיוב פרי"ו הוא רק
כאשר מגדל ילדיו .וכמו כן זכיתי לעלות תשובה זו על שולחנו של מרן הראש"ל הגאון המפורסם
מוהר"ר יצחק יוסף שליט"א וכתב וחתם בכתי"ק שמצטרף למסקנת הדברים להלכה ולמעשה.
הנה יש להביא ראיה לדבר מהגמרא בבא בתרא (ס ):תניא ,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" ותירצו
" שמא על אותן שכבר קיימו פריה ורביה קאמר ,והיינו זרעו של אברהם כלה שלא יוליד אלא בן ובת" .ומבואר
שהוקשה להם אף שהעת הוא גזירת מלכות ,והילדים נולדים לתוך מציאות של גזירת שמד ,וחושך רוחני ,מכל מקום
לא יתכן שיהיה האב פטור מפריה ורביה ,ועיין עוד שם במאירי שביאר כדעת התוספות שיש חיוב אף בעת גזירת
שמד לישא אשה ולהביא ילדים ,דאין לנו לעשות חשבונות שמים ,אלא לסמוך על רחמיו וחסדיו של השי"ת ,והוא
הדין בענייננו ,ואדרבה קל וחומר הוא ,שאם כך הוא הדין כאשר יש חזקה שהבן והבת שיוולדו יהיו חלילה מבטלי
תורה ומחללי שבתות ,בכל זאת חייב להתעסק במצות פריה ורביה ולהביא ב ובת ,על אחת כמה וכמה כאשר הילד
נולד רק לתוך מציאות של יתמות גשמית ,כי גדול המחטיאו יותר מההורגו .ונכתב כאן בקצרה ממש וראה מקור
התשובה באריכות בספר החדש טבעת יוסף חופה וקידושין עמ' תקס"ו והלאה.

לרכישת ספרי המחבר:
 20-7333732או 270-40-8222304

חומרת נפש מי שאינו
מתעסק בפריה ורביה
מבואר בגמרא יבמות (סג ):אמר רבי
אסי אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות
שבגוף ,שנא' "כי רוח מלפני יעטוף
כתיבה וחתימה טובה!
ונשמות אני עשיתי" תניא רבי אליעזר
אומר כל מי שאין עוסק בפריה ורביה
כאילו שופך דמים ,שנא' "שופך דם
האדם באדם דמו ישפך" ,וכתיב בתריה
ואתם פרו ורבו .רבי יעקב אומר כאילו
ממעט הדמות ,שנא' כי בצלם אלהים
עשה את האדם ,וכתיב בתריה ואתם פרו
ורבו .בן עזאי אומר כאילו שופך דמים
וממעט הדמות ,שנא' "ואתם פרו ורבו".
ועוד איתא התם ,אמר רבי חמא בר
חנינא כיון שנשא אדם אשה עונותיו
מתפקקין ,שנא' מצא אשה מצא טוב ויפק
רצון מה'.
וביאר הפרישה (סק"ו) "מתפקקין"
פירוש נסתמין ,מלשון פוקקין הנקבים.
וכן כתב השו"ע (סי' א' ס"א) וז"ל" ,וכל
מי שאינו עוסק בפריה ורביה כאלו שופך
דמים ,וממעט את הדמות ,וגורם לשכינה
שתסתלק מישראל.
וכתב הרמ"א ,וכל מי שאין לו אשה שרוי
בלא ברכה ,בלא תורה כו' ,ולא נקרא
אדם .וכיון שנשא אשה עונותיו
מתפקפקים ,שנא' מצא אשה מצא טוב
ויפק רצון מאת ה' (משלי יח ,כב).

אי"ה מעתה יפורסמו

תגובות הקוראים

י"ב) "בעת ההיא שלח מרודך באלדן בן
בלאדן" אלמא בנים של הגוי מתייחסים
מהל'
אחר אביהם .והרמב"ם (פט"ו
keremyosef@okmail.co.il
הבנים
גם
שדווקא אם
לשלוחדקדק
אישות ה"ו)
תגובות קצרות
למייל
יש
העיררק
אבל אם
ורביה,
פריה
קיים
התגיירו
בצירוף שם ומשפחה ושם
המאירי
הנ"לכתב
בתנאיםוכן
יעמדו קיים,
התגייר לא
האב
לא יפורסמו
תגובות שלא
(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
(סק"ט) הביא
והח"מ
להצטרפות לו".
גויים די
המנויים:
לאלפי
שבתשובת מהרי"ל (סי' קצ"ו) פסק
keremyosef@okmail.co.ilפריה
שאפילו לא נתגיירו בניו עמו קיים
ורביה ,ושכן משמע קצת בגמרא שם.
אולם בשו"ע (סי' א' ס"ז) פסק כדברי

בנושאי העלון

מה הטעם שהאשה פטורה מפריה ורביה?
הילדים צער
בפריהוגידול
טעם א'  -הלידה
לאשההדמות?
ממעט
ורביה
אינו עוסק

חומרת נפש המבטל
בזדון פריה ורביה

בטעם הדבר שאשה פטורה ממצות פריה ורביה ,ביאר רבי אליהו הכהן האיתמרי זצ"ל בעל השבט מוסר
בספרו ידו בכל (סי' קכ"ה) משום שהתורה דרכיה דרכי נועם ,וכיון שהאשה משועבדת לבעלה ויש לה גם צער
הריון ולידה וגידול בנים ,לכן אי אפשר לחייב אותה שתכניס עצמה לכל השעבודים הללו ,ולכך הקב"ה פטר
אותה מפריה ורביה ותלה הדבר ברשותה ,שאם ברצונה הטוב להיות לאיש ניחא ,ואם לאו פטורה היא .וכן
ביאר הגאון האור שמח בספרו משך חכמה (בראשית ט' ז') ,וזה לשונו" :לא רחוק הוא לאמר הא שפטרה
התורה נשים מפריה ורביה וחייבה רק אנשים ,כי משפטי ה' ודרכיו "דרכי נועם ,וכל נתיבותיה שלום" ,ולא
עמסה על הישראלי מה שאין ביכולת הגוף לקבל".

שיורדת לעולם כדי לקיים מצות פריה

טעם ב'  -שלא יסיתה היצר לבטל פריה ורביה

ורביה .והביא עוד מהזוה"ק (משפטים

ולפענ"ד יש לומר לאידך גיסא ,דהנה יש להקשות היאך ציוותה התורה את האיש לקיים מצות פריה ורביה,
אחרי שפטרה את האשה .אלא נראה דאדרבה משום שגדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה ,לכן
פטרה התורה את האשה מפריה ורביה שהיצר לא יסיתה הרבה שלא לקיים פריה ורביה ,והיא תשמע לו בנקל
כי בנוסף לכך יש לה צער לידה ,ומאחר והאשה פטורה ממצות פריה ורביה ,נחלש אצלה יצר הרע שלא לקיים
מצות פריה ורביה .וא ל תקשני ממה שמותר לאשה לשתות כוס של עקרין ,דאדרבה כיון שמותרת לשתות,
אינה להוטה כל כך לבטל פרחה ורביה .וכדאיתא בקידושין (לא" ).אמר רבי חנינא גדול המצווה ועושה יותר
ממי שאינו מצווה ועושה" ,וביארו התוספות (שם וע"ז ג ).מפני שדואג תמיד לבטל יצרו ולקיים מצות בוראו.
וכיוצא בזה ביאר הריטב"א (קידושין שם) בשם רבותיו שגדול המצווה ועושה ,שזה שטן מקטרגו כשהוא
מצווה ,וזה אין שטן מקטרגו ,ולפום צערא אגרא .ומצינו כעין זה בירושלמי (יומא פ"ו ה"ד) רבי מנא הלך
ביוה"כ לבקר את רבי חגי שהיה חלוש ,אמר לו ר' מנא אם הנך רוצה שתה ,הניחו והלך לו .לאחר שעה חזר ר'
מנא ושאלו מה עשה  ,ענה לו ר' חגי ,משהתרת לי לשתות הלך לי הצמא "שאין יצר הרע תאב אלא בדבר שהוא
אסור לו".

דק"ו ע"א) שכלך זה דוקא במי שמנע

טעם ג'  -הקידושין והגירושין תלויים באיש
עי"ל שהאשה לא נצטוותה על פריה ורביה ,לפי שהאיש הוא המקדש ופועל את הקידושין ,וכמו כן לאחר
שמתקדשת לאיש ,אינה יכולה להתגרש על כורחו ,והגירושין תלויים באיש לבדו ,מפני כן אי אפשר היה לחייב
את האשה בפריה ורביה ,שהרי שמא תנשא לאיש ולא יהיו להם ילדים והאיש לא יגרשנה ,נמצא שאין הדבר
תלוי בה ,משא"כ האיש יכול מהתורה לישא כמה נשים.

טעם ד'  -האב חייב להעמיד תולדות ללמדם תורה ויראה
עי"ל שעיקר מצות פריה ורביה לתקן עולם במלכות שדי ,להרבות עובדי ה' ,בנים ובני בנים עוסקים בתורה
ובמצוות ,ועיקר קיום העולם כידוע הוא על ידי העוסקים בתורה ,ולכן יש חיוב להביא בן ובת שיתרבו התולדות
בעולם ,ויהיו תמיד בנים עוסקים בתו רה ובמצוות ,וכיון שכל החיוב ללמד את בנו תורה הוא על האב דוקא,
והאם פטורה מללמד את בנה תורה (קידושין כט ,):מטעם זה גם חיוב פריה ורביה הוא על האב דוקא ולא על
האם .ובזה ניחא גם הטעם שצריך שיהיו הבן והבת ראויים להוליד ,כי להלכה יש על האב חיוב ללמד אף את
נכדיו תורה כמבואר בשו"ע (יו"ד רמ"ה ס"ג) ,לכן צריך שיהיו הבן והבת ראויים להביא בנים.

טעם ה'  -כיון שפטורה מלהינשא
עוד נראה לפענ"ד דאכן מעיקר הדין היתה האשה ראויה להתחייב במצות פריה ורביה ,כמו שמצווה היא
בהרבה מן המצוות ,אלא דמכיון שמן הדין ראויה להיות פטורה מעצם מצות הקידושין ,לכן שוב אינה
מתחייבת במצות פריה ורביה ,כי עיקר מצות פריה ורביה היא בדרך היתר ,אע"פ שגם אם מביא בן ובת באיסור
מקיים מצות פריה ורביה ,וכאשר הארכנו בזה במקומו .והטעם שאשה פטורה ממצות קידושין לפי שכל
המצוה שיש לאיש לקדש אשה הוא לפי שלא טוב היותר האדם לבדו לפיכך עשה לו עזר כנגדו ,וכמו שכותב
הטור בפתיחת אבן העזר "יתברך שמו של הקב"ה שהוא חפץ בטוב בריותיו שידע שאין טוב לאדם להיות לבדו
ועל כן עשה לו עזר כנגדו " .ומטעם זה שרק האיש ראוי להתחייב לישא ,לפיכך תלתה התורה את חלות
הקידושין והגירושין בו.

בספר חופת ציון (עמ' נ"א והלאה)
מהגאון רבי בן ציון מוצפי שליט"א
האריך בעניין זה והביא מהזוה"ק (סבא
דמשפטים דצ"ט ע"ב) שמי שנפטר בלא
בנים נשמתו מתגלגלת בכף הקלע עד

עצמו ממצות פריה ורביה ,אבל מי
שהשתדל במצוה זו ולא זכה לבנים,
נפשו לא תתגרש למקום הקליפות כמו
האיש האחר שלא רצה לשאת אשה,
והקב"ה אינו מקפח שכר כל בריה ,אף
שלא זכו בבנים כיון שהשתדלו בדבר,
ושניהם באים בגלגול וזוכים להתחבר
יחד כבתחילה ,ולא יצטרך לשאת
גרושה ,אלא נושא את האשה ההיא
שהשתדל בה בתחילה ולא זכו לבנים,
ועתה יזכו יחד אם תיקנו מעשיהם ויפרו
וירבו .ושכן כתב המהרח"ו בשער
הגלגולים (הקדמה י"א) בשם רבינו
האריז"ל שמי שמת בלא בנים ולא קיים
מצות פריה ורביה נפשו מתגלגלת לבוא
שנית לעולם ולקיים מצות פריה ורביה,
עש"ב.

המתנה
המפוארת
לחתן/כלה
ספר

"טבעת יוסף"
חופה וקידושין

ביאור א'  -מחליש כח המרכבה העליונה

נראה בביאור כוונת המאמר שמי שאינו עוסק בפריה ורביה "ממעט הדמות" ,על פי מה שהביא
הריקאנטי (שמות פ"כ) בשם המכילתא ,כל מי שהוא שופך דמים מעלים עליו כאילו ממעט את
הדמות ,משל למלך שנכנס למדינה והעמיד לו איקונין (דמות פניו) ועשו לו צלמים וטבעו לו
מטבעות ,לאחר זמן כיסו איקונין שלו ושברו צלמיו ופסלו מטבעותיו ומיעטו בדמותו של מלך .כך כל

וקידושין

מה הכוונה שמי שאינו עוסק בפריה ורביה ממעט הדמות?
ביאור א'  -מחליש כח המרכבה העליונה

נראה בביאור כוונת המאמר שמי שאינו עוסק בפריה ורביה "ממעט הדמות" ,על פי מה שהביא הריקאנטי
(שמות פ"כ) בשם המכילתא ,כל מי שהוא שופך דמים מעלים עליו כאילו ממעט את הדמות ,משל למלך
שנכנס למדינה והעמיד לו איקונין (דמות פניו) ועשו לו צלמים וטבעו לו מטבעות ,לאחר זמן כיסו איקונין שלו
ושברו צלמיו ופסלו מטבעותיו ומיעטו בדמותו של מלך .כך כל מי שהוא שופך דמים מעלין עליו כאילו ממעט
הדמות .והבן בזה מפני מה נקרא הרוצח "שופך דמים" מיעוט דמים שניים ,למטה ולמעלה ,שמכרית דמותו
של מעלה .ובמקו"א (בראשית פ"ב) כתב הריקאנטי "ממעט את הדמות" ,רוצה לומר מחליש כח המרכבה
העליונה.
ביאור ב'  -כולם נבראו כביכול בצלמו ובדמותו

והמהרש"א (יבמות סג ):ביאר על פי מה שכתב הרא"ם שאדם הראשון נברא בצלם ובחותם של הקב"ה ,כי
הוא נברא ונעשה בכפו של הקב"ה שנא' (תהלים קל"ט ה') "ותשת עלי כפכה" ,אבל צלמי שאר בני אדם שלא
נדפסו בכפו של הקב"ה אלא בחותמו של אדם הראשון אין נקראים צלם של הקב"ה ,אלא דמות צלמו של
הקב"ה ,ולכן נקרא צלם אדם הראשון דיוקנו של הקב"ה ,וצלמו של יעקב נקרא דמות דיוקנו (ב"ב נח ,).וכתב
הר"ן (פ' הגוזל) שצורת אדם נקראת דיוקני שהיא שנייה לקונה ,כדכתיב "כי בצלם אלהים עשה את האדם".
ומבואר בזה כוונת אומרם שכל מי שאינו עוסק בפריה ורביה ממעט הדמות ,היינו שממעט דמות צלם של
הקב"ה בעולם ,דהיינו צורת צלמו של כל אדם שהם אינם אלא דמות צלם של אדם הראשון.
ביאור ג'  -ממעט האדם שדומה למלאכים

עוד מבאר המהרש"א על פי מה שכתב רש"י עה"פ (בראשית א' כ"ו) "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו",
"כדמותנו" להבין ולהשכיל .ולפי זה יש לפרש ממעט הדמות היינו ממעט האדם שהוא מין מדברי ושכלי
מהעולם שהוא מתדמה בו למלאכים העליונים.

הזדמנות אחרונה!! נותרה כמות
מצומצמת של הספר " -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.

שורש הדין שאשה
פטורה מפריה ורביה
ביבמות (סה ):שנינו במשנה" ,האיש מצווה
על פריה ורביה ,אבל לא האשה ,רבי יוחנן בן
ברוקה אומר ,על שניהם הוא אומר (בראשית
א') ויברך אותם אלהים ויאמר להם אלהים
פרו ורבו" .ומבארת הגמרא שטעמו ונימוקו
של תנא קמא כדאמר ר' אילעא משום ר'
אלעזר בר' שמעון ,אמר קרא (שם) "ומלאו
את הארץ וכבשוה" ,איש דרכו לכבוש ,ואין
אשה דרכה לכבוש .ומקשה הגמרא דאדרבה,
"וכבשוה" משמע לשון רבים על האיש
והאשה ,אמר רב נחמן בר יצחק "וכבשה"
כתיב .רב יוסף אמר ,מהכא (בראשית ל"ה)
"אני אל שדי פרה ורבה" ,ולא קאמר פרו
ורבו .והלכה כתנא קמא שאשה פטורה
ממצות פריה ורביה.
וכן פסק השו"ע (סי' א' סעיף י"ג) שהאשה
אינה מצווה על פריה ורביה .וכתב הטור
שלפיכך אם מבקשת גט בטענה שאינה ראויה
להיבנות ממנו אין שומעין לה ,כמבואר
בהלכות גירושין .וכתב הפרישה לאפוקי אם
באה בטענה שרוצה בן כדי שיהיה לה מקל
להישען עליו טענתה טענה( ,כמ"ש בסימן
קנ"ד).
ומבואר עוד ברמב"ם (פרק ט"ז מהל' איסורי
ביאה הלכה י"ב) ובשו"ע (סימן ה' סעיף י"ב)
שהאשה מותרת לשתות כוס של עקרין כדי
לסרסה שלא תלד ,ומוכח מזה שאינה
מחוייבת אפילו במצות שבת .וכן הוכיח מרן
החיד"א בברכי יוסף (אבה"ע סי' א' סקט"ז)
ממה שאמרו בתוספתא (פ"ח דיבמות) ,האיש
אינו רשאי לישב בלא אשה ,והאשה רשאית
לישב בלא איש .האיש אינו רשאי לשתות
כוס של עקרין ,כדי שלא יוליד ,והאשה
רשאית לשתות כוס עקרין שלא תלד ,האיש
אינו רשאי לישא עקרה וזקנה והאשה רשאית
להינשא אפילו לסריס .ובספר נחל איתן
(פט"ו מהל' אישות הט"ז דף ס רע"ב) כתב
שכן דעת הרשב"א והר"ן בתשובה שהובאו
בבית יוסף (יו"ד סי' רכ"ח) .וכן העלה
הנצי"ב מוולאז'ין זצ"ל בספרו העמק שאלה
(וזאת הברכה שאילתא קס"ה אות ב') והוכיח
מדברי השאילתות שמצות שבת תלויה במצות
פריה ורביה ,וכיון שנשים פטורות ממצות
פריה ורביה ,פטורות הם גם ממצות שבת,
ושכן מוכח ביבמות (סה ):במעשה אשתו של
רבי חייא ששתתה כוס של עקרין מחמת
שפטורה מפריה ורביה.
וראה עוד מה שהארכתי בזה לקמן (בספר
טבעת יוסף) ,ואמנם ראה בשו"ת תורת חסד
מלובלין (בסימן האחרון של אבה"ע) אודות
שימוש במוך למי שתסתכן בפקו"נ אם
תתעבר ,שחלילה אינו מייעץ לה לשתות כוס
של עקרין ,כיון שעלולה להסתכן ולחלות על
ידי שתיית כוס של עקרין.

לבירורים והזמנות:
 20-7333732או 270-40-02224/3

מחיר מיוחד לרגל ההשקה!

שערי הפרקים:

מועד מצות הנישואין  /קדימה בבחירת הזיווג  /שידוכין  /נישואין במעגל השנה  /מנהגי יום החופה סדר חופה

וקידושין  /סעודת הנישואין  /שבעת ימי חופה  /שנה ראשנה  /שלום בית  /פריה ורביה  /דרשות לשבע ברכות

מרן הגר"ד כהן שליט"א ר"י "חברון":
ומאד נהניתי בספרו "טבעת יוסף" מבירור העניינים לכל רוחבם
ועומקם עד לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא בטוב טעם ודעת,
 81תירוצים למה הנושא אשה לא מברך שהחיינו? 7
ויהיה מספר זה תועלת מרובה להכיר ולדעת נושאים אלו להלכה
תירוצים למה אין חיוב לישא אשה מגיל בר מצוה? 5
ולמעשה ,וכל דבר ודבר הביא במקורו והרחיב בבקיאות מופלגה
תירוצים למה רב כהנא נענש שנשא כהנת והלא היה ת"ח?
והביא כל השיטות ,ויכול המעיין למצוא הדברים במקורם הטהור
 81טעמים למה חתן מתענה ערב חופתו?  6נפק"מ להלכה
ולהשכיל בנושאים אלו ,וכבר איתמחי בספריו הנפלאים שנתקבלו
בין הטעמים 1 .טעמים למה החתן מכסה פני הכלה? 6
לאירוסין ושבע ברכות טעמים למה צריך לעמוד בחופה?  5יישובים למה מברכים
באהבה וחיבה בכל תפוצות ישראל.

בנוסף –
קושיות חזקות ותירוצים רבים:

על צד השלילי ואסר הארוסות?  6טעמים למה החתן אינו
מרן הראש"ל הגרי"צ יוסף שליט"א:
מברך בעצמו ברכת אירוסין?  5טעמים למה נהגו לקדש
"דבר טוב ונאה עשה הגאון המחבר בספרו החדש "טבעת יוסף"
דוקא בטבעת?  5טעמים למה קוראים הכתובה בקול? 3
שבודאי יועיל הרבה בהלכות חופה וקידושין ,עם מקורות הדינים
טעמים למה החתן מוסר הכתובה בפני עדים?  6תירוצים
בש"ס ואסף כעמיר גורנה דעות הפוסקים הראשונים ,ודברי מרן
למה הקפיד רב הונא על רב המנונא שהתעכב להתחתן והרי
היה טרוד בלימוד? 82תירוצים היאך בן עזאי לא נשא אשה?
השו"ע והאחרונים בבקיאות רבה ,נשא ונתן בדבריהם בעיון ישר
טעמים
נשים? 4
לישא
גרשום
למה
טעמים
עברל
דבור ע
ודעת,מגוריודבר
טעם
בטוב
ונכון,
בסדרהחוקנאה
בבהירות
והכל
האם נחשב
ב'מאמץ בן ובת
ורביה? ה
לא פריה
גזרשקיים
נחשב לו
רבינוממוות האם
והציל בן ובת
הלהבות
על יד בית בוער באש6וקפץ לתוך
למדינה אחרת?
חייב להעתיק
ילדים ,האם
יותר מ2
אסור להביא
במקום שעל פי
שני בנים ומתגורר
ונבון,נולדו לו
בילדים? נהגו לקדש דוקא בלשון "הרי את מקודשת לי"? 3
שקיים פריה ורביה ומה המקור שזה סגולה לזכותלמה
אופניו ,ובעזרת השי"ת ספר זה יהיה לתועלת
ורביה?החתן משקה בעצמו לכלה בפיה?  82טעמים
למה
תירוצים
הורים שאין להם סבלנות לגדל ילדים או שהם חולים ועומדים למות האם חייבים בפריה
הרבים ולבני התורה הלומדים חופה וקידושין.
זכוכית דוקא?  7תירוצים היאך מותר
משבר כוס
החתן
באמצעים אלקטרונים?
בשידור ישיר
למההקידושין
הורים המסרבים ליתן מה שהתחייבו לנישואי ילדיהם האם ראוי לתובעם בב"ד? עדים שנכחו במעשה
אלחנן
רמת
תשלומין? ועוד ועוד
ושמח את אשתו
דמצות
רבהקיים
מרן הגרי"צ זילברשטיין שליט"א חתן שלא
שהכלה נאה וחסודה?  9תירוצים היאך מרבים בשבח
בשנה:ראשונה האם יש לולשקר
לדוגמא:
המחבר,
חופה רבים כבשאר
חזקות"ותירוצים
בנוסף ניתן
לקושיות יוסף
חיבורודגש"טבעת
ובודאי יש להעדיף ולהקדים הדפסת
שמא יבואו לידי גנותו?  88תירוצים על מה
אסור
ספריוהלא
החתן
סומכים שלא מבטלים ת"ת לשמח חתן וכלה?  5תירוצים
וקידושין בהלכה ,לפני הדפסת שאר חיבוריו באגדה שבהן לכאורה יש
למה התורה פטרה אשה מפריה ורביה?  3תירוצים היאך
למחזיקים בהלומדים ,כי בספרו בהלכה
יותר זיכוי הרבים שיקפצו "עץעלחייםיהןהיא יותר
העוסק בתורה פטור לישא אשה הרי מבטלין למצוה שלא
ותומכיה
מאושר"ים
נפלא
התחדשו שאלות חדשות ודברים
נעשית על ידי אחרים? ועוד...
בהלכה ,ואם זה יגרום אפילו לאדם להימנע
 81טעמים למה הנושא אשה אינו מברך שהחיינו?  28מנהגי חופה המקבילים למעמד הר סיני?  7תירוצים למה אין חיוב לישא אשה מגיל בר מצוה?
 3תירוצים מה החידוש שמותר לבני משפחה למחות בנושא אשה שאינה הוגנת?  5תירוצים למה רב כהנא נענש שנשא כהנת והלא היה ת"ח?
 81טעמים למה החתן מתענה ערב חופתו?  6נפק"מ להלכה בין הטעמים שחתן מתענה ערב חופתו!  1טעמים למה החתן מכסה פני הכלה?

 6טעמים למה צריכים לעמוד במעמד החופה?  5יישובים למה מברכים על השלילה ואסר לנו את הארוסות?  6טעמים למה החתן אינו מברך בעצמו ברכת אירוסין?
 5טעמים למה נהגו לקדש דוקא בטבעת?  5טעמים למה קוראים את הכתובה בקול?  3טעמים למה החתן מוסר את הכתובה בפני עדים?

מאיסור אחד ,כבר כדאי כל הספר.

 6תירוצים למה הקפיד רב הונא על רב המנונא שהתעכב להתחתן והרי היה טרוד בלימודו? 82תירוצים היאך בן עזאי לא נשא אשה? 6טעמים למה רבינו גרשום גזר שלא לישא ב' נשים?

ותירוצים
עם קושיות
רבים
להשיג בחנויות הספרים
ונידוניםהמכירה
מערכות -ובנקודות
המובחרות

 4טעמים למה נהגו לקדש דוקא בלשון "הרי את מקודשת לי"?  3תירוצים מה הטעם שהחתן בעצמו משקה לכלה בפיה?  82טעמים למה החתן משבר דוקא כוס זכוכית?
 7תירוצים היאך מותר לשבח הכלה שנאה וחסודה אף שזה שקר?  88תירוצים על מה סומכים שלא מבטלים ת"ת לשמח חתן וכלה?

לבירורים והזמנות:
 20-7333732או 270-40-02224/3

 9תירוצים היאך נהגו להרבות בשבח החתן והלא הדבר אסור שמתוך שבחו יבואו לידי גנותו? 4תירוצים היאך גר יוצא ידי"ח פרי"ו בבנים שנולדו לו בהיותו גוי שהיה פטור?
למה התורה פטרה את האשה ממצות פריה ורביה?  5תירוצים!  3תירוצים היאך העוסק בתורה פטור לישא אשה הרי מבטלין ת"ת למצוה שלא נעשית על ידי אחרים?

"עץ חיים היא למחזיקים בה

הלכה למעשה

