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מועדי השבת בראשית

זמני היום והלימודים היומים:

דף יומי: נידה ג - ט

מוצ"שער"ש
17.2118.33י-ם
17.3618.35ת"א
17.2618.33חיפה
17.3918.36ב"ש
17.3218.34אילת

)אופק ת"א( )שעון חורף(משבת בראשית - יום ו'
4.21 - 4.25עלות השחר

5.03 - 5.08זמן הנחת תפילין
5.53 - 5.58הנץ החמה )מישור(
5.58 - 6.03הנץ החמה )הנראה(

7.53 - 7.55ס"ז ק"ש מג"א
8.37 - 8.39ס"ז ק"ש הגר"א

11.25 - 11.24חצות היום
11.55 - 11.55מנחה גדולה

16.57 - 16.51שקיעת החמה
17.47 - 17.41צאת הכוכבים ב'

מועדי השבת נח )שעון חורף(

זמני היום והלימודים היומים:

דף יומי: נידה י - טז

מוצ"שער"ש
16.1417.27י-ם
16.2917.28ת"א
16.1917.27חיפה
16.3317.30ב"ש
16.2617.28אילת

את העלון ניתן למצוא בפייסבוק
תחת השם: "ענג שבת"

ַגל ֵעינַי וְַאִביָטה נִפְלָאת ִמּתֹוָרתֶָך
ברוך אלקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם 

נטע בתוכנו )מתוך תפילת שחרית(.
תורת  הקדושה,  בתורה  להבין  אפשרות   - מלכנו  אבינו  לנו  נתן  נפלאה  מתנה 
אמת, בבחינת: "ַגל ֵעינַי וְַאִביָטה נְִפלָאת ִמּתֹוָרתֶָך" )תהלים קיט, יח(. התורה כולה 
נפלאות והקב"ה מגלה את עינינו להביט בהם. כאשר תעתה הגר עם ישמעאל 
במדבר באר שבע והם צמאים למים, לפתע נמצא באר המים מציל החיים. כך 
ֵֶרא ְבֵאר ָמיִם. מכאן למד  נאמר )בראשית כא, יט(: וַיְִפַקח אֱ-ֹלִהים ֶאת ֵעינֶיָה וַּת
רבי בנימין: "הכל בחזקת סומין עד שהקב"ה מאיר את עיניהם" )בראשית רבה 
עיניים  פקיחת  ָחְסָרה  היתה במקום, אלא שלהגר  יד(. הבאר שופעת המים  נג, 
כדי לראות את הבאר. כאשר פקח הקב"ה את עיניה, ראתה את הבאר. מוסיף 
רבי בנימין ואומר שמקרה הגר הוא מציאות הכל שהם בחזקת סומין עד שזוכים 

להארת עיניים ע"י הקב"ה.
כך היא גם בארה של תורה שיש בה מתיקות ערבה לנברא. שהרי העולם נברא ע"פ 
התורה )בראשית רבה א, א; זוהר תרומה דף קסא עמ' ב(, וממילא כל תכונותיהם 
ומהותם של הבריות מתוך התורה שהיא התוכנית האדריכלית של העולם. לכן 
מכונה  להפעיל  כיצד  להבין  הרוצה  כאדם  טבעית,  היא  התורה  מלימוד  ההנאה 
תעשייתית מורכבת, והוא מעיין ולומד את תוכניות היצרן להפעלה ותחזוקה נכונה 
של המכונה. אלא, שעומק ידיעת התורה בעולם הנברא כשהוא בדרגת גשמיות, 
הוא בחינת "איתכסיא", מכוסה ונסתר, מאז סילוקם של אדם וחוה מגן עדן. אך 
אלקי ישראל, יתברך שמו בפי כל חי, שנתן תורה לעמו ישראל גם פוקח עיניהם 

להביט נפלאות התורה הקדושה ובכך להיות מחוברים אל שורש המקור הטבעי. 
ְבֵראשִית ָבָרא אֱ-ֹלִהים ֵאת ַהשַָמיִם וְֵאת ָהָאֶרץ )א, א(: וברש"י: "מה טעם פתח 
בבראשית ? משום 'כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים' )תהלים קיא, 
ו(, שאם יאמרו אומות העולם לישראל: ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה 
גויים, הם אומרים להם: כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר 

בעיניו. ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו". 
ויש להבין: האם תשובה זו תשכנע את שונאי ישראל להסכים לישיבתנו בארץ? 

האם הם מתחשבים בדעתה של תורה ושל חכמי ישראל ? 
והתשובה היא: רש"י לא התכוון לשכנע את אומות העולם, אלא קרא לנו, לעם 
ישראל, תושבי ארץ מכורה, לדעת ולהבין מה אנו עושים בארץ. רש"י רוצה ללמדנו 
את מקור זכותנו על ארץ-ישראל. כשנהיה בטוחים בצדקת דרכנו וישיבתנו בארץ, 
לנו  ניתנה  זו  נדע שארץ  וכיצד להשיב לשונאינו. העיקר שאנחנו  נדע מה  כבר 
ע"י בורא העולם. כך מדויק בדברי רש"י שכתב בלשון נסתר 'ברצונו נתנה להם 
וברצונו נטלה מהם', ולא בלשון נוכח, נתנה לכם ונטלה מכם, כתשובה לאומות 
העולם. כשאנחנו נדע בוודאות שהארץ ניתנה לנו מבורא העולם, כבר נמצא את 

המענה הנכון כנגד המערערים.
הרב עוזי שוויצה, הרב הראשי כפר יונה
)מחבר פירוש "מעוז צור" על הזוהר וסדרת הספרים "עוז לעמו" שעורים בפרשת השבוע(

בס"ד

כ"ו בתשרי ה'תש"ף 
)25.10.2019(

עלון מס' 1 )1249(
)שנה שלושים וארבע(

ערב שבת קודש

עלון
דו שבועי

העלון מוקדש לזכר ולע"נ
חיה רחל )הלה(

בת יחזקאל שרגא הלוי גוטהרץ ז"ל,
נפטרה ב-ו' בחשון תשס"ט. יהי זכרה ברוך!

)אופק ת"א(משבת נח - יום ו'
4.26 - 4.31עלות השחר

5.08 - 5.14זמן הנחת תפילין
5.58 - 6.04הנץ החמה )מישור(
6.04 - 6.09הנץ החמה )הנראה(

7.55 - 7.57ס"ז ק"ש מג"א
8.40 - 8.42ס"ז ק"ש הגר"א

11.24 - 11.25חצות היום
11.55 - 11.55מנחה גדולה

16.50 - 16.45שקיעת החמה
17.40 - 17.35צאת הכוכבים ב'

פטנט בלעדי!
דואגים לביטחון

ולבטיחות שלכם

מערכת להפעלת תריסים חשמליים
באופן ידני בעת הצורך. אין צורך בשעון שבת.
www.halevisys.co.ilבאישור רבנים ראשיים ופוסקים חשובים.

052-3211839  D
* על פי תנאי ההיתר המפורטים באתר.

פרשת בראשית - נח
יוצא לאור ע"י העמותה להשרשת ערכים יהודיים לאומיים

לעילוי נשמת דוד חי ישראל ז"ל, ממייסדי העמותה ו"ענג שבת" ומפעיליה המרכזיים, יהי זכרו ברוך!

 אליעזר וולף
 רב ואב"ד

אמשטרדם והגלילות

כשרות למהדרין

העלון מוקדש לזכר ולע"נ
הדי אילה בת צבי הרש אולמן ז"ל, 

נפטרה ב-כ"ז בתשרי תשס"ט.
יהי זכרה ברוך!

מוקדש לזכר ולע"נ
בן ציון מן )מנדלוביץ'( ז"ל, שהקדיש את חייו למען הציבור.

נפטר ב- כ"ט בתשרי תשע"ד. יהי זכרו ברוך!

העלון מוקדש לזכר ולע"נ
גדלי'ה בן ר' שמעון הכהן גרינברג ז"ל,

נפטר ב-ח' בחשוון תשנ"ג.
יהי זכרו ברוך!



לעילוי נשמתדיני השבוע ומנהגיו
יעקב יוסף שמעון ונחמה חיה כהן ז"ל

שבת פרשת בראשית
ההפטרה: "כה אמר האל" )ישעיהו מב, ה(.

מברכים החודש: מר חשון
ב"יהי רצון" יש לומר 'שתחדש עלינו את החודש הבא..'

ראש חודש מר חשון ביום השלישי וביום הרביעי הבא עלינו ועל כל 
ישראל לטובה )אין אומרים 'ולמחרתו'. האומרים 'הבאים' - טועים(.

המולד: יום שלישי לפנות ערב שעה 6, 34 דקות ו-6 חלקים.
אין אומרים אב הרחמים ואין מזכירים נשמות.

במנחה אין אומרים "צדקתך". מתחילים לומר "ברכי נפשי".
יום שני במנחה, ערב ראש חודש, אין אומרים תפילת יום כפור קטן.
זמן קידוש לבנה: מליל שישי ג' בחודש עד ליל שלישי י"ד בחודש.
כשמברך הברכה אינו פונה אל הלבנה, אלא פניו לכיוון שמתפללים 
ונותן עיניו בה ומברך, וכתב המגן אברהם )שם ס"ק ח(, כי יסתכל 

בה רק פעם אחת ואח"כ אסור להסתכל בלבנה.
יום שלישי א' ראש חודש. יום רביעי ב' ראש חודש.

שחרית: בברכות, אחר פרשת התמיד אומרים "ובראשי חדשיכם". 
בשמונה עשרה - "יעלה ויבא". חצי הלל. קוראים בתורה בפרשת 

פנחס ל-4 קרואים.
השוכח יעלה ויבוא

שאין  מפני  חוזר,  אינו   - ערבית  בתפילת  ויבוא  יעלה  השוכח 
מקדשים את החודש בלילה )שולחן ערוך ורמ"א תכב, א ומשנה ברורה ב, ג(.

לא  עדיין  מנחה, אם  בתפילת  או  בשחרית:  ויבוא  יעלה  השוכח 
ואומר  חוזר  לציון',  שכינתו  'המחזיר  בברכת  ה'  שם  את  הזכיר 
'יעלה ויבוא'. אם הזכיר שם ה', מסיים 'למדני חוקיך', וחוזר ואומר 
'יעלה ויבוא'... 'ותחזינה'... )משנה ברורה תכב, ה, וביאור הלכה קיד(. הנזכר 
ל'רצה'  חוזר  תפילתו  סיים  לא  עוד  כל  'מודים',  שהתחיל  אחרי 
ואומר 'יעלה ויבוא' וממשיך כסדר התפילה עד גמירא. נזכר אחרי 
'עושה שלום'(, חוזר לתחילת  לפני   - )השני  לרצון'  'יהיו  הפסוק 
שמונה-עשרה. ואינו צריך לחזור "ה' שפתי תפתח". )שולחן ערוך תכב, 

א ומשנה ברורה. שערי תשובה שם, ד וכף החיים טו(. 
כבר  ויבוא', אם  'יעלה  לחש  לומר בתפילת  ציבור ששכח  שליח 
סיים תפילת הלחש - יכול לכוון לצאת ידי השלמה בחזרת הש"ץ, 
ונזכר  ולא צריך לחזור על תפילת לחש. אם בחזרת הש"ץ שכח 
ויש  דצבורא,  לחזור משום טרחא  צריך  אין  סיום החזרה  לאחר 
לו לסמוך על תפילת מוסף שיתפלל ושם נזכר קדושת היום )משנה 
ברורה תכב, א, יא( וזה שכתב בשולחן ערוך )קכו, ג(: כל מקום שהיחיד 
חוזר ומתפלל, שליח צבור חוזר ומתפלל אם טעה כמותו )בתפילת 
טורח  מפני  אותו  מחזירין  אין  תפילתו  השלים  אם  אבל  בקול(, 
הצבור... אבל אם נזכר קודם שהשלים תפילתו חוזר ל'רצה' ואין 

בה טורח צבור. 
הפסק בהלל

אסור להפסיק בדיבור בכל ההלל - אפילו לא בין הפרקים )שולחן 
ערוך תכב, ב(. לענות אמן ובודאי אמן יהא שמיה רבא - מותר.

המאחר לבית הכנסת בהלל
המאחר לבית הכנסת והציבור עומדים בהלל, יאמר אותו תחילה 
ואח"כ יתפלל )משנה ברורה תכב, טז(. כל זה בתנאי שאמר קודם ברכות 
התורה, ובתנאי שנותר זמן לקריאת שמע ותפילת שמונה עשרה. 
עם  ויאמר  יפסיק,   - להלל  ציבור  והגיעו  דזמרה  בפסוקי  העומד 
)שם במשנה ברורה(. המאחר ואמר הלל עם  הציבור, אבל בלא ברכה 
הציבור, ואחר כך נזדמן לו מנין שבו התפלל, רשאי לומר שוב הלל 

בלא ברכה.
יעלה ויבוא בברכת המזון

שכח לומר 'יעלה ויבוא' - אם עדיין לא אמר שם ה' בברכת בונה 
ירושלים, חוזר ל'יעלה ויבוא' ובנה ירושלים'; ואם כבר סיים את 
הברכה, אך לא פתח עדיין בברכה שלאחריה ב'ברוך', אומר ברוך 
אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר נתן ראשי חודשים לעמו ישראל 

לזכרון'', וממשיך בברכה שלאחריה.
שבת פרשת נח

ההפטרה: "רני עקרה" )ישעיהו נד, א(. ויש מהאשכנזים הממשיכים "עניה 
סוערה".

תעניות בה"ב: קודם שמחזירים ספר תורה להיכל )לפי האדר"ת קודם 
"אשרי"( שליח ציבור מברך למתענים בה"ב. מי שדעתו להתענות עונה 
"אמן" אחר מי שברך ואזי אינו צריך עוד לקבל על עצמו התעניות. 

אבל אם רק חשב ולא הוציא המילים מפיו, אינו חייב להתענות.
נוסח הברכה: "מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן 
דוד ושלמה, הוא יברך את אלה שיקבלו עליהם להתענות תענית 
שני וחמישי ושני; בשכר זה הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם מכל 
בכל מעשה  והצלחה  וישלח ברכה  ומחלה  נגע  ומכל  וצוקה  צרה 
ידיהם ויקבל תפילותיהם ויאזין שועותיהם עם כל ישראל אחיהם 

ונאמר אמן".
יום שני, ו' במרחשון, תענית שני קמא.

ליל שלישי - "ותן טל ומטר". ביום שני בערב, ליל ז' במרחשון, 
בערבית מתחילים לאמר בברך עלינו: "ותן טל ומטר". שכח לומר 
טל ומטר או שאמר ותן ברכה וכבר אמר ברוך אתה ה', מסיים את 
רק  נזכר  אם  לברכה".  ומטר  טל  "ותן  אומר:  זה  ובמקום  הברכה, 
כשהתחיל "תקע בשופר" אומר ב"שומע תפילה". שכח גם שם אומר 
קודם "רצה". אם כבר התחיל "רצה" וחוזר לתחילת הברכה, דהיינו 

ל-"ברך עלינו". אם לאחר שעקר רגליו - חוזר לתחילת התפילה.
יום חמישי ט' במרחשון, תענית חמישי קמא.

ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ
שלושת  את  היינו  'ויכלו',  אומרים  שבת  ליל  של  עמידה  בתפילת 
הפסוקים המספרים על שבת בראשית הפותחים במילה 'ויכלו' )ב, א-ג(.

אמרו  שבת  ליל  בתפילת  'ויכלו'  האומר  כל  ב:  קיט,  שבת  גמרא 
כשיהודי  בראשית.  במעשה  לקב"ה  שותף  נעשה  כאילו  חכמים 
מעיד על בריאת העולם ועל קדושת השבת באמירת 'ויכלו' - הוא 
מגשים את מגמת הבריאה, שיתגלה ה' לעולם ע"י השבת, ועל ידי 

כך מתווספת ברכה לעולם.
בנוסף לאמירת 'ויכלו' בתפילת לחש של ערבית, כל הציבור חוזר 
לומר 'ויכלו' אחר תפילת עמידה בקול רם ובעמידה דוקא משום 
נאמרת  ועדות  העולם,  בריאת  על  כעדות  נחשבת  זו  שאמירה 

בעמידה. )שולחן ערוך רסח, ז(.
מאחר שזו עדות, ואין עדות נאמרת אלא בשניים, לכן, מי שלא 
'ויכלו' עם הציבור, לא יאמר אותו ביחיד, שאין  הספיק לומר 
עדות ביחיד, אלא יבקש מחברו לאומרו עמו. )ט"ז אורח חיים רסח, ה(.

אקטואליה
פינת העורך בראי הפרשה

שבת קיח: "אמר רב יהודה אמר רב: כל המענג את השבת נותנין לו 
משאלות לבו, שנאמר )תהלים לז( והתענג על ה' ויתן לך משאלות 
לבך. ענג זה איני יודע מהו, כשהוא אומר וקראת לשבת ענג, הוי 

אומר: זה ענג שבת..."
הרב צבי יהודה קוק היה נוהג לומר שבלימוד פרשת השבוע, איננו 
עוסקים בפרטי פרטים, אלא אנו רוצים להפגש עם רבונו של עולם. 

אנו רוצים לראות את ההשגחה, את יד ה' הפועלת בכל. 
בשנתיים האחרונות זכינו ונהנינו מפרי עטו של הרב הלל מרצבך 
שעסק בעניני אקטואליה הנלמדים מפרשת השבוע. היו אלה 
שנתיים מרתקות, מלאות תוכן, עצות נבונות ורעיונות מקוריים. 
היה לנו לעונג והקוראים נהנו והחכימו. תודה מקרב לב! אנחנו 

מאחלים לרב מרצבך המשך עשיה פוריה.
השו"תים  בספרי  מקרוב  ולהגות  להנות  בעז"ה  השנה  נמשיך 
א'  ישראל  הרב  והמשמעות של  הענין  ומלאת  בפינתו המרתקת 
שפירא. הרב ברוך אפרתי יעלה מידי חודש שאלה הלכתית ויתיר 
מכון  ראש   - טולידאנו  אהרן  הרב  כהרגלו.  טעם  בטוב  אותה 
טולידאנו להפצת התורה במושגי הדור, וחבר לשכת הרבנות ורב 
ויגיש  יבלה איתנו בעז"ה במדור החודשי החדש  קהילה באפרת 
ַהָבִהיר' על כמה  'ָהַרְמָב"ם  נבחרים מתוך  בפני הקוראים קטעים 

מהמצוות הכלולות בחומש שבו נמצאת פרשת השבוע.
בהתמדה, במסירות ואהבה רבה משקיעים כל העוסקים בכתיבת 
העלון, בעריכתו ובהוצאתו לאור, זו השנה השלושים וארבע, וכל 

זה ללא תמורה כספית ומגיעה להם ברכה מיוחדת.
ישעיהו נח, יג: "ִאם ּתָשִיב ִמשַָבת ַרגְלֶָך עֲׂשֹות חֲפָצֶיָך ְביֹום ָקדְשִי 

ָ לַשַָבת עֹנֶג לְִקדֹוש ה' ְמכָֻבד..." וְָקָראת
שנה טובה וחורף בריא לקוראי "ענג שבת" ולכל בית ישראל.

 הרב אהרן טולידאנו
ראש מכון טולידאנו להפצת התורה במושגי הדור, 

חבר לשכת הרבנות ורב קהילה באפרת
ִּפּנַת ָהַרְמָב"ם ַהָבִהיר

כתיבת המשנה ע"י רבי יהודה הנשיא היתה יוזמה ראשונה לכתוב 
בחיבורו  ע"ה  הרמב"ם  פה.  התורה שבעל  כל  יצירה שתקיף את 
הענק "משנה תורה", הרחיב את היוזמה כך שהחיבור יכלול פסיקת 
הלכה למעשה על כל מצוות התורה ומצוות חכמים שנוספו עליהן.
"ָהַרְמָב"ם ַהָבִהיר" הינו מיזם המציע ללומדי "משנה תורה" ארגון 
כל הלכות התורה תחת תרי"ג מצוות, ומעניק ללומד כלים לקרוא 
תלמודיים  מקורות  ציוני  שילוב  תוך  ימינו,  בלשון  הרמב"ם  את 

ומקורות של הלכה למעשה, ויישומים הלכתיים לדורנו.
הארגון של כל נושא הלכתי לפי מצוות התורה המתייחסות אליו, 

מעניק ללומד דרך מסודרת להפנים ולזכור את מה שהוא לומד.
בכוונתנו במדור זה להגיש בפני הקוראים קטעים נבחרים מתוך 
'ָהַרְמָב"ם ַהָבִהיר' על כמה מהמצוות הכלולות בחומש שבו נמצאת 

פרשת השבוע.
בחומש בראשית מופיעות 3 מצוות בלבד: פריה ורביה, מילה וגיד 
הנשה. במהלך העיסוק בפרשות של ספר בראשית, אנחנו נעסוק 
בע"ה בשלוש מצוות אלו. בהמשך, ריבוי המצוות ביתר החומשים, 

יאפשר לנו בע"ה לעסוק במגוון גדול יותר של מצוות.
כל מצוה תוצג עם מקורה בתורה ומקצת טעמה על פי מה שכתבו 
שהובאו  בסיסיות  הלכות  כמה  של  פירוט  מכן  ולאחר  חז"ל, 

בָהַרְמָב"ם ַהָבִהיר.
מצוה א פריה ורביה )מצות עשה(

מקור המצוה
"וַיְבֶָרְך אֹתָם ֱאֹלִהים וַֹיאֶמר לֶָהם ֱאֹלִהים ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמלְאּו ֶאת   •

ָהָאֶרץ וְכִבְשָֻה" )בראשית א, כח(.
מטעמי המצוה ותאורה

ציווי ה' 'ְּפרּו ּוְרבּו' נועד להבטיח ישובו של עולם, כפי שאומר  א. 
הנביא )ישעיה מה, יח(: "ֹלא תֹהּו בְָרָאּה לָשֶבֶת יְצָָרּה".

שופך  כאילו  ורביה,  בפריה  עוסק  שאינו  "מי  חכמים:  אמרו  ב. 
דמים וממעט את הדמות )ממעט צלם אלהים בעולם(, וגורם 
שמחה,  בלא  ברכה,  בלא  ושרוי  מישראל,  שתסתלק  לשכינה 

ולא נקרא אדם" )יבמות ס:; שו"ע, אבן העזר א, א(.
משקיבלו ישראל התורה נאסרה להם הזנות, ולא הותר לאדם  ג. 
אישות  הלכות  )הרמב"ם  וקידושין  חופה  ע"י  אלא  אשה  אל  לבוא 
ששואפים  הקדושה  שם  על  נקרא  הקידושין  מעשה  א-ד(.  א, 
בין איש לאשתו. ואמרו רבותינו: איש ואשה שזכו,  להשרות 

שכינה שורה ביניהם )בבלי סוטה יז.(.
מהלכות המצוה ומנהגיה

מצוה לשאת אשה ולהביא ילדים לעולם. המצוה היא להוליד  א. 
סא:;  יבמות  כא;  ה,  )אבות  להוליד  הם  אף  שיוכלו  ובת  בן  לפחות 

קידושין כט:(.
האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשה. ואם עבר את גיל  ב. 
עשרים שנה ולא נשא אשה, הרי זה עובר ומבטל מצות עשה. 
וחושש לישא אשה שמא  וטרוד בה,  ואם היה עוסק בתורה 
מותר  זה  "הרי  התורה,  מן  ויבטל  פרנסה  בענייני  טרוד  יהיה 
להתאחר, שהעוסק במצוה פטור מן המצוה, וכל שכן בתלמוד 

תורה" )הרמב"ם, הל' אישות טו, ב; שו"ע אה"ע א, ג(.
אף על פי שהאשה פטורה ממצות פריה ורביה, היא נחשבת   
איש  בלא  לחיות  לאשה  אין  ברם,  המצוה.  בקיום  כמסייעת 

)ילקוט יוסף אה"ע סי' א סע' ב(. 
הרמב"ם הוסיף שיש לכוון במצווה זו לקיום המין האנושי היות  ג. 

ואנחנו שותפים לקב"ה בענין זה.
שטר  וע"י  עדים,  שני  בפני  לֵהעשות  צריך  הקידושין  מעשה  ד. 
כתובה הכולל התחייבות האיש למלא את צרכי האשה כמצוַת 
יִגְָרע"  ֹלא  וְעֹנָתָּה  ְּכסּותָּה  "שְֵאָרּה  י(:  )משפטים, שמות כא,  התורה 
)מזון, ביגוד וביאה( - )הרמב"ם, אישות א, א-ב / ג, כא; שו"ע אה"ע סי' ע / 

עג / עו(.
שבעה  עמה  שמח  יהיה  בתולה  הנושא  שכל  חכמים  תיקנו  ה. 
ימים )הרמב"ם, אישות י, יב(. וכן תיקנו לברך שבע ברכות במעמד 
הקידושין, ובכל סעודה לאחר ברכת המזון. נהגו ברוב קהילות 
ישראל לברך שבע ברכות גם אם אין הסעודה מתקיימת בבית 
החתן עצמו, ובלבד שיהיו שם פנים חדשות )דברי שלום ואמת ב - 
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הרב ישראל א' שפירא  שו"ת בפרשה
רב קהילת 'אהבת אחים',

בבלי תל-אביב
וַיְבֶָרְך ֱאֹלִהים ֶאת נַֹח וְֶאת ָבנָיו וַיֹאֶמר לֶָהם ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמלְאּו ֶאת ָהָאֶרץ 

)נח; ט, א(.
ביטול מצות פריה ורביה באיחור גיל נישואין

כן  ורביה, אלא אם  יבטל אדם מפריה  'לא  ו(:  )ו,  יבמות  במשנה 
יש לו בנים'. תחילת גיל החיוב של מצוות פריה ורביה אינו מצוין 
במשנה זו, ולכאורה הינו ככל שאר המצוות המוטלות על בר-חיוב 
)דף כט ע"ב(: 'עד כ' שנה  מגיל י"ג. אכן בברייתא שבבבלי קידושין 
שהציפייה  ומשמע  אישה'  ישא  מתי  לאדם  ומצפה  הקב"ה  יושב 

היא כבר מגיל כניסה למצוות. 
הרמב"ם )הלכ' אישות פט"ו ה"ב( פסק: 'האיש מצווה על פריה ורביה ]...[ 
זו? מבן שבע עשרה, וכיון שעברו  ואימתי האיש נתחייב במצוה 
עשה'.  מצות  ומבטל  עובר  זה  הרי  אשה  נשא  ולא  שנה  עשרים 
מדברי הרמב"ם עולה כי מועד תחילת החיוב בפריה ורביה הינו 
'מגיד  בחיבורו  טולושא,  די  וידאל  ר'  אמנם  עשרה',  שבע  'מבן 
משנה' מקשה על דברי הרמב"ם מסתם משנה במסכת אבות )ה, כא( 
'בן שמונה עשרה לחופה'. המגיד משנה מבאר בתשובתו שכוונת 
הרמב"ם בגיל י"ז: 'שפירושה משעברה שנת י"ז והוא בן י"ז שלמים 
]...[ ופירוש משנכנס לכלל י"ח'. ר' מרדכי יפה בחיבורו ה'לבוש' על 
השו"ע )אבה"ע סי' א( הוסיף: 'וקבעו חז״ל זמן למצוה זו עד שיהיה בן 
י״ז שנים שלמים דהיינו בשנת י״ח, ואפשר לי לאסמכיה על מקרא 
זה )בראשית ב( ֹלא טֹוב הֱיֹות ָהָאדָם לְבַּדֹו - טוב בגמטריא י״ז, כלומר 

דמבן טו״ב ואילך לא יהיה לבדו, אלא ישא אשה'.
אלא, שברמב"ם מהדורת פרנקל ציינו העורכים כי נוסח הרמב"ם 
'מבן שש עשרה שנה או מבן שבע עשרה  ברוב כתבי היד הוא: 
ו(  א,  )אבה"ע  יוסף'  'ברכי  בהגהות  החיד"א  ביאר  זה  ולנוסח  שנה', 
שהכרעת הרמב"ם הינה על-פי הבבלי במסכת קידושין )דף ל' ע"א( 
שם נזכרו שתי דעות לגבי תחילת גיל הנישואין הרצוי, אם בגיל 

שש-עשרה או שמונה-עשרה, והרמב"ם קבע כשיטה הראשונה.
ה'שולחן ערוך' )אבה"ע סי' א, ג( פסק: 'מצוה על כל אדם שישא אשה 
בן י"ח, והמקדים לישא בן י"ג מצוה מן המובחר'. ר' משה לימא 
בהגהות 'חלקת מחוקק' )ס"ק ב( הקשה: 'אף על גב דכל המצות חייב 
מצוות  לדחות  ניתן  מדוע  כך  ואם  י"ג'?  בן  מיד כשנעשה  לקיים 
פריה ורביה לגיל מאוחר יותר? ביישוב קושיה זו ניתן לקבוע שלוש 

גישות.
ה'ברכי יוסף' )שם( מביא בשם 'הרב יונה חסיד בצוואותיו' שאכן 
בזה  ליזהר  ואין  הדורות,  ונשתנו  הטבעים  נחלשו  אלו  'בדורות 
שהדחייה  קובע  מחוקק'  ה'חלקת  זאת,  לעומת  ולישא'.  להקדים 
הינה מתקנת חז"ל לצורך מצות תלמוד תורה: 'קבלו חז"ל שבן י"ח 
לחופה מאחר שצריך ללמוד קודם שישא אשה', על כך הוסיף ר' 
יוסף רפאל חזן בשו"ת 'חקרי לב' )אבה"ע סי' א( 'דכדי לבקש אשה 
הוגנת לו צריך שיקבץ ממון לפרנסה ולכסותה, ושיערו חכמים עד 

ח"י שנים'.
מיישב שאלה  ג(  אות  סוף  ו,  )כלל  טוב'  'לקח  בספרו  ענגיל  יוסף  רבי 
זו באופן הבא: 'דכשנעשה בן י"ג נתחייב במצוה זו לישא אישה 
שכיון  אלא  י"ג,  מגיל  הינה  המצווה  חלות  קרי,  י"ח',  בן  כשיהיה 
שקיום המצווה מותנה בתנאים סביבתיים מתאימים, ממילא רק 

בהגיעם חל עליו חיוב גמור.
 ,)186 עמ'  ד,  אסיא  )ספר  שליט"א  אריאל  יעקב  הרב  פיתח  זו  סברא 
וכשם  וקבוע,  ידוע  בזמן  תלויה  אינה  ורבו  פרו  'מצוות  לדבריו: 
שיש מצוות שזמנן כל היום, וכל חיובן בבוקר הוא רק משום זריזין 
מקדימין למצוות, כך גם מצות פריה ורביה זמנה כל החיים, אלא 
חובה  זו  אין  אך  האפשר,  ככל  מוקדם  ולקיימה  להזדרז  שמצוה 
מידית, ולכן אם קיימת סיבה מוצדקת, מותר לדחות את הנישואין 
ועמם את מצות פריה ורביה לזמן אחר, וכל שכן כשהסיבה היא 
לימוד תורה שהיא כנגד כולם'. את פסקו מבסס הרב אריאל על 
שו"ת הרשב"א )ח"ד סי' צא( הקובע שמצות פריה ורביה 'אין זמנה 
יש  למצוות'  מקדימין  'זריזין  מדבריו שרק משום  ומשמע  בהול', 

להקדים.
להלכה, המהרש"ל בספרו 'ים של שלמה' )קידושין סי' נז( כתב: 'שיעור 
האחרון לכל המיקל שלא ישא, לא יותר מכ"ד שנים'. בעל 'חפץ 
בתורה  עוסק  'אם  הכריע:  מג(  )מ"ע  הקצר'  מצוות  ב'ספר  חיים' 
ומתיירא שלא יבטל מחמת טרדת מזונות, מותר להתאחר, ועל כל 

פנים לא יותר מן כ"ה שנה'.

העלון מקדש לזכר ולע"נ
ישראל סאלם ישראל ב"ט ז"ל, נפטר ב-ג' בחשון תש"י

ואברהם סאלם ישראל ז"ל, נפטר בה' בחשון.
יהי זכרם ברוך! 


