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  :א"ע והרמ"סעיפי השו
  ובו יד סעיפיםדיני פריה ורביה ושלא לעמוד בלא אשה 

וכל מי שאינו עוסק בפריה . חייב כל אדם לישא אשה כדי לפרות ולרבות  .א
וגורם לשכינה שתסתלק , וממעט את הדמות, ורביה כאלו שופך דמים

   .מישראל

îø"à :äëøá àìá éåøù äùà åì ïéàù éî ìëå ,áåë äøåú àì 'íãà àø÷ð àìå . äùà àùðù ïåéëå
íé÷ô÷ôúî åéúåðåò ,øîàðù :ä úàî ïåöø ÷ôéå áåè àöî äùà àöî ')çé éìùî ,áë) .(øåè.(  

  .אלא כדי ללמוד תורה ולישא אשה, אין מוכרין ספר תורה  .ב

  פתיחה

גווני ה בנושאי רבי ומ"נעסוק אי" קידושי ונישואי"בסיכומי שיובאו מעתה ולהל בנושא 

  . וכ נידוני השייכי לאחר הנישואי עצמ, ענייני שטר החתונה, השייכי לענייני החתונה

וכ מעט , מקורותיה של הנושאי הנידוני בסיכומי יהיו בעיקר משולח ערו חלק אב העזר

  . משולח ערו חוש משפט

ושאי שיובאו בסיכומי להל ובי הנ, ה הינה ארוכה"רשימת הנושאי שנעסוק בה אי, כאמור

מאיזו , חר דרבנו גרשו והיתר מאה רבני, פרו ורבו ע כל פרטיה: יהיו הנושאי הבאי

לשו הקידושי ע , איסורי כהונה, פסולי חיתו ומעמד אישי, משפחה ישא אשה ומאיזה ייחוס

 אחד או כשהזוג לא קידושי בפני עד, הברכות שתחת החופה, קידושי כס ומהות, כל פרטיה

חופה , )המעידי על הנישואי(סוגי שוני של פסולי עדות , עדות על הקידושי, ראו את העדי

  .קצת מדיני הכתובה ועוד ועוד, )הברכות וימי השמחה(דיני שבע ברכות , )וחופת נידה(

כל עני וכ א ב"פסק השולח ערו והרמ, במהל הסיכומי יובאו דברי הגמרא והראשוני בנידו

בית שמואל : בי האחרוני שיובאו בסיכומי יהיו המפרשי הבאי. יובאו דברי האחרוני

בסיכומי להל . ד דקהילת פיורדא"אב, הרב הגאו שמואל. ע אב העזר"מפרש עיקרי על השו(

ד דקהילת "אב, הרב הגאו משה, ע אב העזר"מפרש על שו(חלקת מחוקק , )ש"יכונה בקיצור ב

מהרב הגאו דוד הלוי , ספר טורי זהב(ז "ט, )מ"בסיכומי להל יכונה בקיצור ח. ריסק דליטאב

ליקוט (ספר פתחי תשובה , ביאור מהרב הדיי הגאו יהודה אשכנזי מטיקטי(באר היטב , )ל"זצ
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ד דקהילת "אב, מאת הרב הגאו אברה צבי הירש אייזנשטאט, של תשובות רבות מהאחרוני

  .י פסקי אחרוני בני דורינו"כ יובאו בעה"כמו). ש"סיכומי להל יכונה בקיצור פתב. איטייא

, ספר מאירת עניי: יובאו בנוס ג המפרשי הבאי, כאשר נלמד את הסימני בחוש משפט

, ספר שפתי כה, )מהרב הגאו יושע וולק, ע חוש משפט"מפרש עיקרי על שו" (ע"סמ"המכונה 

, הרב הגאו שבתי ב הגאו מאיר הכה, ע חוש משפט" עיקרי על שומפרש" ("ש"המכונה 

אלא הרהו הגאו רבי , זהו אינו מחבר הספר באר היטב על אב העזר(ספר באר היטב , )מווילנא

כמובא , ע אב העזר"המובא ג על השו(וספר פתחי תשובה , )ד קהילת בלז"אב, זכריה מענדיל

וכ ספר ) מהגאו רבי אריה לייב" (קצות החוש"רי מבעל כמו כ יובאו לעיתי דב). לעיל

  ). מהגאו רבי יעקב מליסא" (נתיבות המשפט"

  הקדמה 

נפתח את הנושא , מכיו שתוכנו של סימ זה ד בחיובו של אד להוליד ילדי ולישא אשה

  .מה נלמד על חיובו של אד בהולדת ילדי וביישוב העול, "בהבאת הפסוקי שבתנ

  :הל שלושת הפסוקי הנוגעי לכל

  . בראשית פרק ט–' פרו ורבו ומילאו את האר וגו  .א

כוונתו של פסוק זה היא ליישב את .  ישעיה פרק מה–לא תהו בראה לשבת יצרה   .ב

  .ויבואר עוד להל, "שבת"ומכונה במפרשי כמצוות , העול

ונתו של פסוק זה היא כו.  קהלת פרק יא פסוק ו–ולערב אל תנח יד ,  בבוקר זרע זרע  .ג

זה (שג מי שהוליד בצעירותו צרי להמשי ולהוליד בזקנותו ) פ המבואר בגמרא"ע(

 "). לערב"נקרא בלשו הפוסקי מצות 

וחלקו נמש עד ימינו , ל"עוד יש לציי את מהל ההתקשרות בי בני הזוג שהיה מקובל בזמ חז

קידושי , שידוכי: התקשרות בני הזוג זה לזהבמושגי הגמרא אנו מוצאי שלשה שלבי של . אנו

 . נישואי, )אירוסי(

וכוונתו היא ההסכמה של הצדדי להינשא וההדברות , מוזכר פעמי רבות" שידוכי"המושג 

אודות הנידו של עריכת שטר תנאי והיבטיו ההלכתיי (אודות כ ) או של המשפחות(שלה 

את מי שהיה ) מלקה(ב מובא שרב היה מנגיד "י ד יב עבגמרא בקידוש). נדו בהמש הסיכומי

, ) שי"רשפ "ע(חתונה בלא שידוכי שקדמו לה נראית כפריצות . מקדש את אשתו בלא שידוכי

ועל הנהגה זו הנראית כפריצות היה מלקה רב את , שהרי חסרה ההכנה המתאימה לש נישואי

  .ל"החת הנ

המכוני ג (הקידושי בימיה . מתקדשי זה לזהזמ לא רב לאחר השידוכי היו הזוג 

דהיינו החת היה קונה את אשתו , היו כקידושי שלנו הנעשי כיו תחת החופה") אירוסי"

ש עשו את הקידושי (ומרגע זה היתה מקודשת לו לכל דבר , )בדר כלל(' בטבעת וכד, בכס
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א , יתו ולבוא עליה כדר אישותאמנ החת עדיי לא יכל לכנוס את הכלה לב). ללא חופה

  .   היתה היא כבר כאשתו ביחס לכ שהיא אסורה על כל העול כאשת איש

ל לכלה ולחת את הזמ הראוי לה להתכונ ולהתארג לחתונה ואז היו "לאחר הקידושי נתנו חז

ח בשולכמובא , פרק הזמ שנית לה היה בדר כלל שני עשר חודש. עורכי את הנישואי

, לא לכל בתולה(פרק זמ זה היה נית לאשה בתולה , פ המובא ש"ע.  אב העזר סימ נוערו

  .ואילו א היתה כבר בעולה פרק הזמ היה שלושי יו, )כמובא ש בפרטי הדי

י נדו בכ בהרחבה כשנגיע לנושא "ובעה, בהגדרת הנישואי חלוקי הראשוני? מה הנישואי

ורוב המרכיבי שסביב החופה , תחת החופה,  הנישואי מיד לאחר הקידושיכיו נעשי. ל"הנ

הינ ) חדר הייחוד ועוד, ההינומא וכיסוי הכלה, כגו החופה עצמה שמעל הראש(שלנו כיו 

  . בעצ שיטות הפוסקי בהגדרתה של החופה למעשה

פ השיטות "ע( עמה מתייחד, החת מביאה לביתו, לאחר הנישואי הרי ה כבעל ואשתו לכל דבר

  .ונוהג עמה כאשתו לכל דבר) הללו

  מי רשאי לסדר קידושי

, בשורות דלהל נביא את המובא בהלכה אודות השאלה מי הוא האד שרשאי לסדר קידושי

  .ונוכל לסמו עליו בכ

כל שאינו יודע בטיב גיטי , אמר רב יהודה אמר שמואל: "א קובעת"הגמרא בקידושי ד ו ע

  ". לא יהיה לו עסק עמהוקידושי

  ):ה לא"מובא בתוספות ש ד(בפירוש מימרא זו נחלקו הראשוני 

" לא יהיה לו עסק עמה"ו(שמא יתיר איסור ערווה , שלא יהיה דיי בדבר זה,  פירשי"רש  .א

  ).הכוונה לדיני אלו

שלפעמי תהיה , שלא ידבר ע הנשי על עסקי קידושי,  פירש'עזריאל בתוס' הר  .ב

לא יהיה לו עסק "ומה שאמרו (מקודשת באמירת או בנתינת ולא ידעו מכ האשה 

  ).הכוונה ע הנשי" עמה

כל מי שאינו בקי בטיב גיטי וקידושי לא יהיה לו ): סעי ג( בסימ מט השולח ערוכ פסק ג 

  .לשבקל יכול לטעות ויתיר את הערווה וגור להרבות ממזרי בישרא, עסק עמה להורות בה

 .י"רשפ הבנת "ע, ל להלכה" פסק את הגמרא הנע"השו

אבל ,  שדווקא להורות אסורע" השו שדייק מלשוז"הטמביא את דעת ) ק ד"ס( ש הבית שמואל

משו שבגט ישנ הרבה , א לסדר גט אסור לו. כ בקי"שאינו כ' אפי, מותר, לסדר קידושי

  .  פרטי שצרי הרב לדעת
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השבות יצחק ל וכנגדו הביא את " הנז"הטהביא את שיטת ) ק ב"ס( ש בפתחי תשובה, ואול

ש מבאר הוא את . החולק עליו וסבר שג לסדר קידושי אסור לכתחילה למי שאינו בקי בכ

ומוסי  . משמע כל התעסקות בנושא גיטי וקידושי, "לא יהיה לו עסק עמה"האומרת ' הגמ

להיות דיי ולהורות על מעשה קידושי או גט שכבר לא התכוו דוקא " להורות"י שכתב "שג רש

. אלא כוונתו שג לא יסדר לכתחילה קידושי א אינו בקי היטב בדיני, נעשה ולפסוק בו

ובוודאי לא בחינ הורגלו דורות הללו שאי מסדרי קידושי בלתי התרת הרב כי יש "ומוסי 

 שדבר זה הוא תקנה מרבני צרפת שהיו כתב' ובתשובת הגאו וכו. 'לחוש להרבה מכשולי וכו

צ בקהילתו " שגזרו ואמרו שלא יסדר שו אד קידושי כי א מי שנבחר לרב או מות"רבימי 

  ". 'וכו

לתת ללומד את הכלי הבסיסיי לדעת את , ל שואפת בדיוק לנקודה זו"מטרת הסיכומי הנ

  ". 'ב קידושי וכומי שאינו בקי בטי"כדי שלא יהיה בכלל , פרטי הלכות קידושי

  החיוב לשאת אשה והמעלות שבדבר זה

ש מובא שחייב כל אד לישא אשה כדי לפרות . ב"של סעי זה הוא בגמרא ביבמות סג ע מקורו

  .'כאילו שופ דמי וכו, ומי שלא עוסק במצוות פרו ורבו, ולרבות

: וכ כתב בפתיחת הסימ, רהטומעניי לציי את מילותיו הברורות של , ל"כפתיחה לעני הנ

ועל כ , שידע שאי טוב לאד להיות לבדו, ה שהוא חפ בטוב בריותיו"יתבר שמו של הקב"

, ועוד כי כוונת הבריאה באד כדי לפרות ולרבות וזה אי אפשר בלא העזר. עשה לו עזר כנגדו

  ".'ולרבות וכולכ חייב כל אד לישא אשה כדי לפרות , ועל כ צווהו לדבק בעזר שעשה לו

עזר "ולכ זקוק האד ל, כוונת הבריאה היתה שהאד יפרה וירבה, דבריו הינ חדי וברורי

  .דהיינו לאשתו, "כנגדו

שכל  מי שאינו עוסק בפריה ורביה כאילו :  את דברי הגמרא ש ביבמותהטורומוסי ומביא 

וכאילו ממעט ". את פרו ורבוו"וסמי ליה ) ו, בראשית ט" (שופ ד האד"דכתיב , שופ דמי

וגור לשכינה ". ואת פרו ורבו) "ש" (כי בצל אלוקי עשה את האד"דכתיב , הדמות

, בלא תורה, בלא דירה, בלא ברכה, וכל מי ששרוי בלא אשה שרוי בלא טובה. שתסתלק מישראל

כר ונקבה דכתיב ז(=ואמר רבי אלעזר כל מי שאי לו אשה אינו אד . בלא שלו, בלא חומה

י "ב". את קרויי אד"ל "כמאמר ז, אד הוא לשו חשיבות. ויקרא שמ אד, ברא

מצא אשה מצא טוב ויפק "שנאמר , )פרישה. נסתמי(=וכיו שנשא עוונותיו מתפקקי , )ופרישה

  ".)כב, משלי יח(' רצו מה

 מהיכ הוציא גרסה ,"שרוי בלא דירה" תמהו על דבריו שכתב הטורמעני לציי שהמפרשי על 

בלא "ויש שכתבו שהיה צרי לומר , )י"תמיהת הב" (שרוי בלא שמחה"שהרי בגמרא ש מובא , זו

  ).ר יוס רב דקהילת בראניווקע"ש בהגהת מהרבפרישה ' עי(פ דברי המדרש "ע, "עזרה

  

  סעיף א
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והביא . לרבותחייב כל אד לישא אשה כדי לפרות וש, ל להלכה" בסעי זה פסק את הנע"השו

, וממעט את הדמות, את דברי הגמרא להלכה שכל מי שאינו עוסק בפריה ורביה כאלו שופ דמי

  . וגור לשכינה שתסתלק מישראל

בלא , שכל מי שאי לו אשה שרוי בלא ברכה,  ש הוסי והביא את המש דברי הגמראא"הרמ

מצא אשה מצא טוב "שנאמר , וכיו שנשא אשה עונותיו מתפקפקי. ולא נקרא אד' תורה כו

  ".'ויפק רצו מאת ה

קיי מצוות פרו (אד שיש לו כבר ב ובת  ק א ד בשאלה דלהל "ס) ש"להל ב (הבית שמואל

  ?הא תועיל רשותה של אשתו כדי שיפטר מחיוב עונתה , )ורבו

ד שיהיו שכתב שחייב אד לבעול את אשתו בכל עונה ע, "הרמבבראשית דבריו מביא את דברי 

מועילה רשותה ) ו"קיי פר(שמשמע שאחר שיהיו לו בני ,  מדבריו אלוש"הבומדייק . לו בני

  .א יכול עוד להוליד' ואפי, של אשתו למחול עונתה

" ולערב אל תנח יד"והרי חייב עדיי לקיי מצוות , כיצד תהני מחילתה, ש"הבומקשה עליו 

ודורשת הגמרא , "ולערב אל תנח יד, קר זרע זרעבב"ש נאמר , ו, פסוק המובא בקהלת יא(

' ואפי). ויבואר די זה עוד להל, ימשי להוליד ילדי בזקנותו, מי שהוליד ילדי בצעירותו' שאפי

א כיצד תהני מחילתה כדי לבטל חיוב זה המוטל על הבעל להוליד , שדי זה הוא רק מדרבנ

  .ילדי

 מסוגית הגמרא בכתובות האומרת " ראיה לשיטת הרמבהוא מביא את דברי הרב המגיד שמביא

א . משמע שמועילה מחילתה, יו ברשות אשתו' שאד יכול לצאת ללמוד תורה אפילו יותר מל

ש דוחה ראיה זו ואומר שלא מדובר ש בסוגיא שמבטל מצות לערב אלא יכול לקיי את "הב

  .המצוה במקו שנמצא ע אשה אחרת

  ".לערב אל תנח יד"א לא על חשבו קיו מצוות , הני מחילתה מסכי שתש"הבלמעשה 

שלאחר שכבר קיי אד , )א"החידבש  (ש"הבמתר על שאלת ) ק א"ס( ש הפתחי תשובה

וכדי לקיי , )כ קוד שקיי"משא(אינו חייב כבר לבעול בכל עונה ) ו"להל פר(מצוות פרו ורבו 

כ נית לומר שזו כוונת "וא(ת רק שלא יניח לגמרי מספיקה עונה לעיתי רחוקו" לערב"מצוות 

לאחר שכבר קיי , וזה יהני ביחס לעיתי הקבועות,  שתועיל מחילה שלה על עונתה"הרמב

  ). אלא רק לעיתי רחוקות, שאי חייב כבר לבעול בכ העיתי הקבועות, ו"פר

  מכירת ספר תורה לש נישואי

ש מובא שמצוות פרו ורבו היא מצווה , א"מגילה ד כז עמקורה של הלכה זו הוא במסכת 

  .עד כדי כ שאי מוכרי ספר תורה אלא רק כדי ללמוד תורה ולישא אשה, חשובה מאוד

  

  .ל בדיוק" בסעי זה פוסק את הנע"השו

  א"ע ורמ"שו

  סעיף ב

  ע"שו
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, ת"שרק לקיי פרו ורבו מוכרי ס) מ"להל ח (החלקת מחוקקמביא את דברי ) ק ב"ס(ש "הב

  .ו"שהרי אינה מצווה על פר, א לא כדי להשיא יתומה, ר למכור בשביל להשיא יתוולכ מות

" לערב אל תנח יד"ת כדי לקיי מצוות " ש שלפי מה שהסיקו לקמ שמוכרי סש"הבומוסי 

ת כדי לקיי "יש לומר שמוכרי ס) ביתומה(כ ג באשה "א, )ויובא בהמש הסיכומי להל(

שכוונתו שיש ליישב את , "לא תהו בראה לשבת יצרה", ני שהובא לעילהפסוק הש" (שבת"מצוות 

  .ששיי ג באשה) העול

משמע שבאשה אי ) השלטי גיבורידי (בסו סעי יג להל א "שמהרמ, שש "הבמוסי , ואול

שלא יחשדו בה ( שאשה לא תשב בלא בעל משו החשד א"ברמשהרי מובא ש , "שבת"מצוות 

א לא משו חיובה , משמע שרק משו כ יש לה להקפיד להינשא ע בעל, )במעשה מכוער

  .על אשה" שבת"משו שסבר שאי חיוב , "שבת"ב

  . שסבר שאשה כ מצווה על שבת"תשובת הרש ש את ש"הבלאחר מכ מביא 

  

מהו הגיל המוקד ביותר שבו יש . י בשאלה מהו גיל הנישואי" בסיכו הבא נעסוק בעה

  .שא ומהו הגיל המאוחר ביותר שעד אליו יכול להתאחרלאד להינ
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  לסיכום

וכ הובאו שמות  , בפתיחה הובאו חלק מהנושאי שנדו בה בסיכומי הבאי  .א

  .הפוסקי האחרוני שסביב יסובו רוב הסיכומי בנידו קידושי ונישואי

 אד להוליד ל בהקשר לחיובו של"בגו הסיכו הובאו שלושת הפסוקי המוזכרי בחז  .ב

  .ילדי וליישב את העול

, שידוכי: ל כלל שלשה שלבי"מהל ההתקשרות בי בני הזוג שהיה מקובל בזמ חז  .ג

  . ל"בגו הסיכו בביאור כל אחד מהשלבי הנ' ועי. נישואי, )אירוסי(קידושי 

 ש מביא את"א הפת, ז היא שג מי שאינו בקי בקידושי יכול לסדר קידושי"דעת הט  .ד

 .דעת החולקי הסוברי שמי שאינו בקי בטיב קידושי לא יסדר קידושי

וכל מי שאינו עוסק בפריה ורביה כאלו , חייב כל אד לישא אשה כדי לפרות ולרבות  .ה

  .'וגור לשכינה שתסתלק מישראל וכו, וממעט את הדמות, שופ דמי

ומשמע , לו בני היא שחייב אד לבעול את אשתו בכל עונה עד שיהיו "דעת הרמב  .ו

 ).ש"ב(מדבריו שאחר שיהיו לו בני מועילה רשותה של אשתו למחול עונתה 

 ".לערב"ש עצמו היא שחייב להמשי ולהוליד כדי לקיי מצוות "ואול דעת הב  .ז

וכדי לקיי , א שלאחר שכבר קיי אד מצוות פרו ורבו אינו חייב לבעול בכל עונה"י  .ח

  .רק שלא יניח לגמרי,  רחוקותמספיקה עונה לעיתי" לערב"מצוות 

 .אי מוכרי ספר תורה אלא רק כדי ללמוד תורה ולישא אשה  .ט

שהרי ג אשה , א שג להשיא יתומה מוכרי"וי, ת להשיא יתומה"א שאי מוכרי ס"י  .י

 ".שבת"מצווה ב

  .בגו הסיכו' ועי, חלוקי בזה הפוסקי? "שבת"הא אכ אשה חייבת ב  .יא

 

  

  
 
 
 

  


