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 הקדמה

 

פריה ורביה המקור למצות 

ויברך אתם אלהים , ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם" 1נאמר בתורה
בספר  וכפי שכתב, הרי מצות פריה ורביה אמור כאן". שהויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבֻב 

ומחמת כן קבע  .'וורב פרו אלהים להם ויאמר אלהים אתם יברךו' שנאמר, ורביה פריה מצות", ל"וז 2החינוך
  ."מצוה זו בפרשת בראשית

וכן משמע מדברי , "ואתם פרו ורבו" 3ר מדכתיב גבי בני נח"יליף מצות פו:( סנהדרין נט) אמנם בגמ
והיינו , בני נח ולא מהפסוק דכתיב בבריאת אדם הראשון ר נלמדת בפסוק דכתיב גבי"שמצות פו 4השאילתות

אלמנה " :.(כתובות ה)' וסיוע לזה יש מדברי הגמ, א הואא דבראשית אינו ציווי אלא ברכה בעלמרמשום דק
לפי פשוטו הראשונה , ל"וז 5י"וכמו שכתב רש. "הואיל ונאמרה בו ברכה לאדם ,נישאת בחמישי ונבעלת בשישי

ר נלמדת מקרא דנח ולא מקרא "ת פווי שמצ"ל לרש"הרי דס, לברכה וכאן לצווי( בבראשית דהיינו מאי דכתיב)
 ולא בעלמא לברכה אלא אינן קראי דהנהו לתלמודא ליה דסבירא משמע, ל"וז 6א"כ המהרש"וכ. דבראשית

. ש"ע', וכו דכתובות קמא פרק' וכדאמרי ויברך גבייהו מדכתיב ,למצוה
תם אלהים ויברך א"ר נלמדת מדכתיב בבראשית "מפורש הדבר שמצות פו:( סה)איברא דבמתניתין דיבמות 

לכן גם , דכיון שעל זכר ונקבה הכתוב מדבר, וכפי שלמד שם רבי יוחנן בן ברוקה, "ויאמר להם אלהים פרו ורבו
ף גם הוא ילי ,ר"שאין אשה מצווה על פו ל"דפליג על רבי יוחנן בן ברוקה וסק "וגם ת. ר"אשה מצווה על פו

.  'דרכו של איש לכבוש וכו ,"שהוכבֻב "מהפסוק דכתיב גבי אדם וחוה דכתיב 
. ר"ואיך נשמע ממנו ציווי על מצות פו, ולכאורה קשה הרי עניינו דקרא דבראשית מורה דאינו בא אלא לברכה

כי וה, מ סיפא דקרא אתי לציווי"מ, קרא אתי לברךדג דרישא "דאע, שפירש 7וראיתי לרב האור החיים הקדוש
כ "אי נמי שיהיה בהם כוח המוליד ואח ,כחד המין האנושיישבירך אותם שלא י, "ויברך אתם אלהים" :פירושו

  .וה אותם על הדבריצ
 

 פריה ורביהחשיבות מצות 

, בישובו חפץ הוא ברוך שהשם, מיושב העולם שיהיה כדי, זו מצוה משרשי" :ל"וז כתב 8בספר החינוך
 אדם לבני כי, בעולם המצות כל מתקיימות שבסיבתה גדולה מצוה והיא. "יצרה לשבת בראה תהו לא" 9כדכתיב

.  "השרת למלאכי ולא ניתנו
 

 :10שרוי בלא שמחה דכתיב, כל אדם שאין לו אשה :ר חנילאי"אמר רבי תנחום א :מובא:( יבמות סב)' בגמו
לא טוב היות " :12יבבלא טובה דכת, "להניח ברכה אל ביתך" :11בלא ברכה דכתיב, "ושמחת אתה וביתך"

בלא חומה , "שיה נדחה ממניהאם אין עזרתי בי ותֻב " :13בלא תורה דכתיב ,במערבא אמרי". האדם לבדו
ועוד אמרו  ".וידעת כי שלום אהלך" :15בלא שלום דכתיב :רבא בר עולא אמר". נקבה תסובב גבר" :14דכתיב
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זכר ונקבה בראם ויקרא את " 16דם שנאמראינו א ,כל אדם שאין לו אשה :ר אלעזר"א ,:(יבמות סג)' שם בגמ

 ו"ח אשת"שבוסימן לדבר , מנו כאן שבעה מעלות שהאדם זוכה להם בהיותו נשויל "חזהרי ש". שמם אדם
  .י אשתו"והיינו שבח שבא לאדם ע, 17(טובהוורה ת, לוםש, דםא, ומהח, רכהב, מחהש)

לו שופך דמים יכא ,עוסק בפריה ורביה כל מי שאין :תניא רבי אליעזר אומר ::(סג)' ועוד אמרו שם בגמ
לו ממעט הדמות יכא :רבי יעקב אומר". ואתם פרו ורבו" :19וכתיב בתריה ,"שפך דם באדם דמו ישפך ,18דכתיב
 לו שופךיכא :בן עזאי אומר" ואתם פרו ורבו" :21וכתיב בתריה ,"ים עשה את האדםהכי בצלם אל" :20דכתיב
 . 'וכו וממעט הדמות דמים

רבה מצוה זו חשיבותה של , מ לפרות ולרבות"ם אנו על החובה הקדושה שיש לאדם לישא אשה עמכל זה למדי
ים ויאמר להם הויברך אתם אל" ,22שנאמר דושהקבע אותה כמצוה ראשונה בתורתנו הק' ה ית"עד שהקב, מאוד

 :23ם שנאמרברוב טובו חפץ בישובו של עול' ית' ז משום שה"וכ". שהוכבֻב ים פרו ורבו ומלאו את הארץ האל
שמראה עצמו כאלו אינו רוצה להשלים חפץ  ,מצוה זו עונשו חמור מאוד והמבטל". לא תהו בראה לשבת יצרה"
ה "הקב ,כיון שהגיע אדם לגיל עשרים ולא נשא אשה" ::(כט)קידושין במסכת ל "וכך אחז, ליישב עולמו' ה

 . "תיפח עצמותיו ,אומר

נמכר אלא ללמוד תורה  ורהתפר אין ס ,שאמרו שם ,ללימוד תורה השוו מצוה זו ,.(כז)במסכת מגילה ' ובגמ
כ יראה האדם "ע. 24'ש התוס"וכמ)ומצוה רבה היא , הרי שמצות נשיאת אשה חשוב כלימוד תורה, ולישא אשה

 . ברךית' כדי להוציא לפועל מחשבת ה ,לקיים מצוה זו בזריזות ובחריצות
 

ובסוף , מצוה זו מתי מקיים ר"י מצות פוגדרוב ,פרות ולרבותסימן זה עוסק בגודל החיוב לשאת אשה בכדי ל
ה בגדרי "ושם נרחיב יותר בע ,הסימן ידובר בדין חרם דרבנו גרשום שהחרים שלא לשאת יותר מאשה אחת

 . החרם ודיניו
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 סעיף א
 

 חיוב לישא אשה ה .א
וכל מי שאינו עוסק בפריה , לפרות ולרבות חייב כל אדם לישא אשה כדי :(פ מה שנתבאר בהקדמה"ע)ע "שו

 .וגורם לשכינה שתסתלק מישראל ,את הדמות וממעט ,ורביה כאלו שופך דמים
וכיון שנשא  ,אדם נקרא ולא' וכו תורה בלא וכל מי שאין לו אשה שרוי בלא ברכה, א"והוסיף הרמ

 . "'אשה מצא טוב ויפק רצון מאת ה מצא" ,25אשה עוונותיו מפקפקים שנאמר

 
  שה על עונתההאדין מחילת . ב

 . כל עונה עד שיהיו לו בניםבחייב לבעול  ,פ שהאשה הרשתה לבעלה שימנע עונתה"שאע, כתב 26ם"הרמב
אם יכול להוליד  ואפילו ,מנוע עונתהל שאם יש לו בנים מהני רשות שלה, משמע ם"מהרמבד ,27ש"וכתב הב

 . עוד ילדים
יש לו חיוב של  הרי עדיין, ר"ף שקיים כבר מצות פועל א ,מדוע אם יש לו ילדים מהני רשותה, 28ש"הקשה הבו

  ? (רשות שלה ם שמהני"מנין לו לרמב ,שמצוה זו רק מדרבנן ףוא" )לערב אל תנח ידך"
לתלמוד תורה  התלמידים יוצאים ,שם במשנהדאיתא  :(כתובות סא)' ם למד כן מהגמ"שהרמב ,29ה"וכתב ה

 ,ר"לא מיירי לבטל פו' ובודאי שהגמ ,כמה דבעי ,ומשני?  מהכ ,ברשות ,ופריך ,יום' ל( נשותיהם)שלא ברשות 
זאת הוכחה גם . רשות דמהני מוכח ,מה שרוציםכ ובכל זאת נאמר שיוצאים ,ר"אלא מיירי למי שכבר קיים פו

מ בעלה "אולם מ, יכולה למחול על עונתהשהיא מבחינתה אשה מצד הזו מיירי ' אולי גמ ,ש וכתב"דחה הב
 .אסור ,"לערב"לגמרי ממצות הבעל י מחילתה נמנע "אך אם ע, אליו ום שמגיעבמק "לערב"מקיים 

לערב אל תנח  חייב לבעול בכל עונה כדי לקיים מצות ,ר"אדם שקיים מצות פו שאפילו ,30ש"כ הסיק הב"וע
 . ולא מהני מחילת אשתו, ידך

לא חייב  ,ר"ואם קיים פו. נהחייב לבעול ממש בכל עו ,ר עדיין"אם לא קיים פו :בדברמחלק , 31י"ברכאולם ה
אבל בכל עונה  ,מןז כמהב םפעבעל שי סגי ,"ידך אל תנח לערב"ומשום , (שהרי מחלה לו)לבעול בכל עונה 

.  ממש לא חייב לבעול
חייב  ,ר"אם לא קיים פו" :שכתבו (ו"ו ס"ע' ס)ע "השוו ם"דבר זה מדויק מלשון הרמבש, 32י"והוסיף הברכ

 ,ש"וזה לא כמו שהבין הב)אבל ודאי שחייב , ר לא חייב בכל עונה"אם קיים פומשמע ש, "בכל עונהלבעול 
  (.כלל לבעול שלא מחילתה מהני ר"פו קיים שדעתם שאם

 
 עיף בס

 
 להשיא את בניומ "ת ע"מכירת ס. א

 (. 33ת"ודין שאר ספרים כדין ס) אשה אלא כדי ללמוד תורה ולישא פר תורהאין מוכרין ס :.(מגילה כז)ע "שו
  :ר"שאינה מצווה על פו' ת כדי להשיא יתומה וכדו"נחלקו האחרונים אם מותר למכור סו
 ,להשיא יתומה אבל בכדי, ת"מותר למכור ס ,ר"פומצות לקיים  חפץדוקא בכדי להשיא יתום ש ,כתב 34מ"חה

 . ר"כיון שאינה מצווה על פו ,אין מוכרים
ה "וה, 36חייבת בזהאשה  גםש ,"לשבת יצרה"גם להשיא יתומה מוכרין כדי לקיים  ,כתב 35ש"בהאולם 

  .ר"קיים פו שמוכרין כדי להשיא אדם שכבר
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משמע  ,אל תשב בלא בעל משום חשד שאשה ,ג"בשם הש( ג"בסעיף י)א "ש הרמ"מ ישלפ ,37ש"מ סיים הב"ומ

א ז נראה של"ולפ, 38'תוסדברי הוכן משמע מ, "לשבת יצרה"אינה מצווה על מצוות אבל , ק חשד יש בדבררש
. 39'ת בשביל להשיא יתומה וכו"מוכרין ס

 

 סעיף ג
 

 מתי חלה על האדם חובת נישואים  .א
 . 40ח לחופה"בן י :איתא (כא"ה מ"פ)משנה אבות ב
כיון , אשה מתי ישא ה ומצפה לאדם"שנה יושב הקב' עד כ :תנא דבי רבי ישמעאל :מובא:( קידושין כט)' גמבו

ואי הוי  ,דנסיבנא בשיתסר, האי דעדיפנא מחבראי :ר חסדא"א. "תיפח עצמותיו" :ולא נשא אומר' שהגיע כ
 . "גירא בעיניך"לשטן  מינאאה נסיבנא בארביסר הו

פירוש דברי רב חסדא  .המובחר ג מצוה מן"והמקדים לישא בן י, ח"מצוה על כל אדם שישא בן י :ע"שופ ה"וכ
ובשום אופן , 41ע כאן"גם כוונת השו ונראה זוכ ,ג שנים מלאות"הכוונה שמלאו לו י ,'אי נסיבנא בארביסר וכו

 .שנה בלא אשה' לא יעבור מכ
  

ג ויום אחד כיתר המצוות "הטעם שאין מתחייבים במצוה זו בגיל י. ב
ח "שבן י ,ל"קבעו חזלגבי נישואין מ "מ ,ג"פ שכל המצוות מתחייב בהם בגיל י"שאע ,כתבו 43מ"והח 42ש"הב

  .לא יוכל ללמוד תורה, ואם ישא אשה קודם לכן .שישא אשהכיון שצריך ללמוד תורה קודם  ,לחופה
. ג"ולכן אינו חייב לישא כשהוא בן י, אין הזרע טוב להזריע( ח"גיל י)משום שעד אותו עת , כתב 44ז"הרדב

ח שנה כבר הגיע האדם לרביע "דבי... ח"וסברת יש אומרים דאינו ראוי לדון עד שיהא בן י, ל"כתב וז 45ח"והב
. ח לחופה"בן י, ל"ומטעם זה אמרו חז. ו שלם לירד לעומקו של דין לזכות ולחובהושכל, 46שניו

עד שהוא בן שמונה עשרה ונשלם אז גידול שלו כאשר הוא , כי האדם אין הגידול שלו בקומתו, כתב 47ל"והמהר
. כי כל זמן שלא נשא אינו אדם שלם, ומאז חייב להשלים עוד עצמו באשה, ח"בן י

שנים עשרה , כי אלו שמונה עשרה שנים לחופה הם כנגד שמונה עשרה צלעות שבאדם, 48ל"ועוד כתב המהר
וכאשר האדם יש לו שמונה עשרה שנים כנגד שמונה , והאשה נלקחה מאחת מצלעותיו, גדולים וששה קטנים

. והרי האשה נקראת צלעתו, יש להחזיר לו עוד הצלע שנלקחה הימנו, עשרה צלעות שלו
 
 
 
( ח או לא"כ להקפיד לישא אשה בן י"האם יש ג) בזמן הזה גיל הנישואין. ג

עתה יכולים  אבל, שזה היה בזמנם שהיו בריאים וחזקים, ויען כי ראיתי מי שכתב: "ל"כתב וז 49א"מרן החיד
דאין , ואני ההדיוט אומר. 'שלא נשא דכל ימיו בעבירה וכו' ל על בן כ"ומזה נמשך דגם משחז, להמתין עוד

                                                                                                                                            
(. ה לא"ד: מא)וגיטין  (ה שנאמר"ד. יג)ב "ב' כ התוס"כ 36
 .שם 37
(. ה לא"ד: ב)חגיגה  38
 .ש"א שביארנו באורך אם אשה מצוות על שבת ע"ראה בהוספות סק 39
ובתוספות ". כי מאיש לקחה זאת"בתורה מבראשית ועד תיבת אדם ח פעמים כתיב "די, (כא"ה מ"פ)י על מסכת אבות "פירש רש 40
ץ על משנה זו הביא "ובספר מגן אבות לתשב. נמי מן המנין הוא "איש"ל ד"וצ, פעמים [ז"י( ]ז"ט)י אם דלא מצא כ, ט שם הקשה"יו

ץ קטן "וכן הוא בתשב. ח"עולה בגימטריה כמנין י והוא" והוא אשה בבתוליה יקח( "יג, ויקרא כא)ח והוא מדכתיב "סמך אחר למנין י
 והוא, "והוא כחתן יוצא מחופתו( "ו, תהלים יט)ד רמז לכך והוא מדכתיב והביא עו, כ בעל הטורים בויקרא שם"וכ(. ה"אות תס)
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ועיין , "ואין להורות קולות בדבר שחיי עולם הבא תלוי בו, ס ופוסקים"דתורה חתומה נתנה בש, לסמוך על זה

. עוד שם
ושאלו . ח"צריך אתה להשתדך בן י, אמר לבן ישיבהל "שהחזון איש זצ, שכתב 50וראיתי בספר מעשה איש

ח עדיין אינו בוגר "אבל בזמננו בחור בגיל י, היינו דוקא בזמנם, ח חופה"ל בן י"דיתכן שמה שאמרו חז, אותו
, וכי היינו דוקא בזמנם אבל בזמננו אינו בוגר דיו, ג למצוות"ל בן י"כ גם מה שאמרו חז"דא, והשיב להם, דיו

. קביעות זמן לעולם הוא, ל קבעו זמן"אלא אם חז, היא אלא ודאי דלא
 

 ג "אם צריך אדם לישא אשה בן י .ד
שצריך אדם להשתדל  ל"מוכח דס .מצווה מן המובחר (מלאות) ג"והמקדים לישא בן י ,שכתב ע"שומדברי ה

 . ג מלאות"לישא אשה בגיל י
 . ג"לישא אשה בן יויזהר להקדים אין לו, ונשתנו הדורות בדורותינו נחלשו הטבעים ,כתב 51י"ברכה
 

 ג שנה "האם מותר לאדם לישא כשהוא פחות מי .ה
וכן . "וידעת כי שלום אהלך" 52עליו הכתוב אומר ,המשיאן סמוך לפרקן' ר וכו"ת :מובא :(סב)יבמות ' בגמ

 . ש"ע ,(:עו)סנהדרין ' מובא בגמ
 ": סמוך לפירקן"ונחלקו הראשונים בפרוש 

' שהרי בגמ .אסור לישא אשה דהוי ליה כזנות ,ג"אבל פחות מי, ג שנים שלמות"בן י היינו ,53ם"רמבדעת ה
בעילת  דכיון שלא תיקנו לו נישואין הוי בעילתו וכחמ, שלא תיקנו חכמים נישואין לקטן :מובא:( ביבמות קיב)

 . זנות
ביבמות )' בגמ כפי שמובא, ישא כשהוא קטן פ שלכתחילה לא"ואע ,היינו קטן ממש ,55'ותוס 54י"רשדעת 
 . בעילת זנות מ לא הוי בעילתו"מ אך, שלא תיקנו לו נישואין ,:(קיב
 .לא ישא דהוי כזנות ,ג"אבל קודם י :(ם"כרמב)ע "שו

אבל אם הוא עצמו  ,שאם האב משיא את בנו הקטן הוי מצוה :לחלק בדבר ,56ת בשם הכנסת יחזקאל"וכתב פת
 ,שקטן שהשיאו אביו אשה ,.(כתובות צ)' כפי שמובא בגמ. כתובהכיון שלא יכול לכתוב  ,נושא אשה הוי כזנות

 . משמע שכשאביו השיאו אשה אין בעילתו בעילת זנות, כתובתה קיימת

ע "ם והשו"שמה שכתבו הרמב, ע"ם והשו"לא פליגי על הרמבסיעתו י ו"שאפשר שרש ,57ת"ז כותב הפת"ועפ
ואפשר שזה ), כיון שלא יכול לכתוב כתובה הוי כזנותשהוא נושא בעצמו אשה ו מיירי, ג הוי כזנות"שפחות מי

אבל אם , משמע דוקא כשנושא אשה מעצמו הוי כזנות, "לא ישאג "אבל קודם י"ע שכתב "מדוייק מדברי השו
. (אביו השיא לו אשה לא הוי כזנות

 
 ד כופין אותו"ולא רוצה לישא אשה האם ב' אדם שהגיע לגיל כ .ו 

רוצה  שנה ואינו עשריםומי שעברו עליו , לא יעבור מעשרים שנה בלא אשה ובשום ענין :(58ש"רא)ע "שו
 .ביהרריה וכופין אותו לישא כדי לקיים מצות פ ית דיןב ,לישא

נשא אשה ושהה .( עז' בכתו)' מדאמר רב תחליפא בגמ ,59א"כתב הגר ,ר"והוכחה לכך שכופין על קיום מצות פו
 . ש כאן שאינו רוצה כלל לישא אשה שכופין אותו להוציא"וכ, להוציא שנים ולא ילדה כופין אותו' עמה י

 . דהוי ככל מצות עשה שכופין אותו לקיימה, בשם המפרשים 60י"כ הנמ"וכ
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קיים פריה ורביה ובא לישא  וכן מי שלא, הזל ובזמן הזה נהגו שלא לכוף ע :(61ש"ריבכ)א "רמ
פ "אע, בה או משום ממון שלהאו קטנה משום שחושק  אשה שאינה בת בנים כגון עקרה וזקנה

 .לא נהגו מכמה דורות לדקדק בענין הזיווגים, למחות בו שמדינא היה
שהראש שם ', ז לכופו לישא אשה אם אינו רוצה וכו"שלא נהגו בזה 63ש"שכן משמע מדברי הרא ,כתב 62מ"והח
אבל , כן ה נכון לעשותהי רקמשמע ש, ד"שנה ולא רוצה לישא שיכפוהו ב' היה נכון ברווק שעברו עליו כ ,כתב

י העתיק דברי "שהב ש זה משום"ע היא מדברי הרא"לעיל שגם דעת השו כתבנושה ומ)לא נוהגין כן בפועל 
ש כופין "משמע שלדעת הרא', וכתב רק שרווק שעברו עליו וכו, "וכן היה נכון"ל והשמיט המילים "ש הנ"הרא
 (. אותו

אולם לישב בלא , לא נהגו לכוף לגרשה' שלא בת בנים וכדושרק אם נשא אשה  ,נראה 64ש"אולם מתשובת הריב
 . וכופין אותו לישא אשה ,אסור –אשה כלל 

 . ד צריכים לכוף על זה"וב ,אין להשגיח במנהגש ,כתב 65קרית מלך רבובספר 
 
 או לסיבה אחרת  זיווג נאה עד שימצא עיכוב בנישואין .ז
, שאז כופין אותו ,לישא אשה ולא רוצה ,ע שכתב"את מהשוודייק ז)מותר ולא כופין אותו ש ,פסק 66ש"מהריקה

 (. מותר' אלא שמתעכב עד שימצא זיווג הגון לו וכדו, אבל אם רוצה לישא אשה
. 24 גיל אלא עד מ אין להתאחר מסיבה שחוץ לגופו"דמ ,שם 67וסיים

 

68לגרשההאם כופין אותו , שנים ולא ילדה' י תואדם ששהה עם אש .ח
  

קיים  פ שלא"אע, לא נהגו לכוף אותו לגרשה ,שנים עשרנשא אשה ושהה עמה ב ואפילו :א"רמ
 .תהא אסורה עליו ובלבד שלא ,וכן בשאר עניני זיווגים, פריה ורביה

ש יראה שאדרבה כתב "מעיין בדברי הריבהש ,וכתב ,70ש"הריבדברי מ ,א"שדין זה הוציא הרמ ,69מ"וכתב הח
 . ג כופין"להיפך שבכה

 .ש"והביא לכך כמה הוכחות ע ,שאין כופין כלל, א"ש הרמ"כתב כמ ,71אולם באמת המרדכי
  

 אדם שלא רוצה לישא אשה מחמת ביטול תורה  .ט
בלא  א לו"ואם א, כ ישא אשה"ילמוד תורה ואח ,ר ללמוד תורה ולישא אשה"ת :מובא :(כט)קידושין ב' גמב

רחיים  ,יוחנן' ר. כ ילמוד תורה"שה ואחהלכה נושא א ,ש"ר יהודה א"א. כ ילמוד תורה"ישא אישה ואח, אשה
 (. כ ישא אשה"כ ילמוד תורה ואח"ע)! ?בצוארו יעסוק בתורה 

שלומדים  ומתוך, י"בני בבל שהיו הולכין ללמוד תורה בא כלומר) "הא לן והא להו" ליגיפא ל ,'הגממסבירה ו
אולם בני , כ ילמד תורה"ר ואחכ ישא אשה כדי שיהיה בלי הרהו"ע, חוץ למקומם אין טורח הבית מוטל עליהם

ג ילמוד תורה "כ בכה"ע, ללמוד י שלומדים במקומם יש עליהם טורח הבית ואם ישאו אשה יקשה עליהם"א
 . (72כ ישא אשה"ואח

 . כ ישא אשה"ילמד תורה ואח ,ללמוד תורה אם ישא אשה י אפשראם אשע מודו "כו ,73ש"וכתב הרא
 ,ויתבטל מן תורה תמזונוב בה ומתיירא לישא אשה כדי שלא יטרח עוסק בתורה וטרחאם ומיהו  :ע"פ השו"וכ

 (. 74כ ילמוד תורה"אבל אם יצרו מתגבר עליו ישא אשה ואח, א שאין יצרו מתגבר עליו"דב) מותר להתאחר
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יכול להתאחר  ,שמתירא מביטול תורה אם ישא אשהכשאין קצבה לדבר ו ,בשם הראשונים 75ש"וכתב הב

 . יוכל ימ אפילו מלישא אשה
  .ס ובפוסקים"ד שמילא כרסו בשדיכול להתעכב ע ,כתב 76אולם הלבוש

 .עשרים וארבעעד אלא  ,מ יראה דאין להתאחר מפני סיבה שחוץ מגופו"ומ ,77וכתב הברכי יוסף
 סעיף ד

 
 אם מותר לו שלא לישא אשה כל ימיו  ,אדם שחשקה נפשו בתורה .א
דורש  אתה נאה, אמרו לו ,'א נושא אשה כאילו שופך דמים וכואדם של ,בן עזאי אומר :מובא :(יבמות סג)' גמב

  !? ומה אעשה שנפשי חשקה בתורה, ל בן עזאי"א, (שעדיין לא נשאת אשה)ואין נאה מקיים 
והוא , בידו עון אין ,נשא אשה ומי שחשקה נפשו בתורה כבן עזאי תמיד ונדבק בה כל ימיו ולא :ע"פ השו"וכ

  .שלא יהא יצרו מתגבר עליו
ביטול תורה בלא  ג מיירי שמותר לו להתאחר מחמת"שהרי גם בס ,ד"ג לס"הסביר ההבדל בין ס ,78ש"והב

אבל סתם בלא שיש לו טירחה  ,ג מיירי באדם שיש לו טירחה של פרנסה שמותר לו להתאחר"אלא שס, קיצבה

שמותר  ,'ה של טירחה וכדובאדם שאין לו סיב ד מיירי גם"ובס, אין לו היתר להתאחר ,('כגון שהוא עשיר וכדו)
 .אם חשקה נפשו בתורה כבן עזאי ,לו לא לישא אשה

 
יש אדם בדרגת בן עזאי   ההזן האם בזמ. ב

שבן עזאי מילתא דלא , 80י בתשובה"כ מרן הב"וכ. שאין בדורות הללו כבן עזאי', בשם התוס כתב 79א"הריטב
.  81א"החיד כ מרן"וכ. חד בכמה דרי ולא שמענו שיהיה שני לו, שכיחא הוא

 

                                                                                                                                            
. ג"א ה"טו מהל"ם פ"י בדעת הרמב"בהו (ה"סק)ש "בכ ה"כ 74
. ה"סק 75
. ד"סק 76
 .מ"ה ומ"ט ד"סוף סק 77
. ה"סק 78
 :(.סג)יבמות  79
. ד"י' דיני כתובות סי 80
 (. ה מה אעשה"ד: סג)דע על יבמות ג ועיין גם בספר בן יהוי, ועיין עוד בספרו יוסף תהילות על תהילים א. א"ק י"ברכי יוסף ס 81


