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        ::::עעעע""""תשתשתשתש    נחנחנחנחשבת שבת שבת שבת     אאאא""""גנס שליטגנס שליטגנס שליטגנס שליטיהודה יהודה יהודה יהודה שעור מורינו הרב שעור מורינו הרב שעור מורינו הרב שעור מורינו הרב 
        

        מצוות פריה ורביהמצוות פריה ורביהמצוות פריה ורביהמצוות פריה ורביה
        
        מתי נצטוו על פריה ורביהמתי נצטוו על פריה ורביהמתי נצטוו על פריה ורביהמתי נצטוו על פריה ורביה ]]]]אאאא

וכתב , "ואת� פרו ורבו"נאמר ) ז:ט(וש� , "פרו ורבו' ויבר� אלוקי� את נח וכו) "א:ט(בראשית 
  ".לפי פשוטו הראשונה לברכה וכא! לציווי", י"ש� רש

ויבר� ) "כח:א(אשית בפרשת ברי שג� מה שנאמר לעיל "בשפתי חכמי� שפירש שכוונת רש' וע
אול� לא הצטוו במצות פריה ורביה אלא , אינו אלא לברכה" ויאמר לה� פרו ורבו' אות� וכו

  .לאחר המבול
י בקהלת "כ רש"פ נש"ע, אולי יש לבאר מדוע לא הצטוו קוד� המבול במצוות פריה ורביה(
ואולי לכ! לא , ה"יעוש, ימי�' שאשה היתה יולדת לג, דאז היו פרי� ורבי� יותר מדאי) טז:ד(

  ).הוצרכו לציווי מיוחד לקיו� העול�
י וסבר "על כרח� נחלק על רש, חינו� שמנה את מצות פריה ורביה בפרשת בראשיתאול� ה

ע לדבריו מדוע הוצר� ציווי נוס# לאחר "וצ, שכבר קוד� המבול הצטוו על מצות פריה ורביה
  .המבול

  
        גדר מצוות פריה ורביהגדר מצוות פריה ורביהגדר מצוות פריה ורביהגדר מצוות פריה ורביה    ]]]]בבבב
  

אול� לאחר מת! תורה אי! מצווי� בה אלא , ל פריה ורביהשבני נח הצטוו עוהנה א# שהתבאר 
 $ לבני נח ולא נשנית בסיני  מצוה שנאמרהש, :)נטד# (בסנהדרי! ' וכמבואר בגמ, ישראל

  .לישראל נאמרה ולא לבני נח
אי! צרי� לקיי� , דא� היו לו בני� בגיותו והתגייר, )'סעי# ז' ע סימ! א"אה(ע "אול� כתב השו

א� ' ל אפי"ולמהרי, � הוא דוקא כשה� התגיירו"דלרמב, בפוסקי� ש"ויעו(, שוב פריה ורביה
איתמר היו לו בני� בהיותו עובד .) "ד# סב(ביבמות ' מקורו מדברי הגמו ).ה� לא התגיירו
  ".יוחנ! אמר קיי� פריה ורביה' ר, כוכבי� ונתגייר

דגוי (שהוא משו� שבהיותו גוי התייחסו הבני� אחריו זה די! באת  ביארו) ש�(ביבמות ' תוסהו
ומאי , אחריואינ� מתייחסי�  אחר שנתגיירב הלא "וצ, )ש"יעו, יש לו חייס ושונה בזה מעבד

והכי נמי הלא , כל שלא השאירו זרע אחריה� שנא מהיו לו בני� ומתו שלא קיי� פריה ורביה
שג� היו� ה� ואולי הכוונה . שגר שהתגייר כקט! שנולד דמי, היו� אינ� נחשבי� כבניו

שהדי! שגר (, הכ לא יחשב בכור לנחל"חוכמבואר ש� שב! שיוליד א, מתייחסי� אליו קצת
שהרי פשוט שחובות שהיה חייב קוד� לא נפקעו , שהתגייר כקט! שנולד דמי אינו לכל דבר

  ).כ אולי ג� לעני! זה נחשבי� קצת כבניו ג� היו�"וא, ב"בוכדאיתא ב ממנו
  
קיי� כ!  $ פריה ורביה בהיותו גוי הלא כשקיי�ד, תמה על די! זה) .ה כח"ר(ול� בטורי אב! א

הלא מצינו שמי שאכל מצה , ואי� מצווה שקיי� אד� בפטור פוטרתו בהיותו בר חיוב, בפטור
תו פטור לא מועיל לפטרו הרי שמעשה שעשה בהיו, חייב לאכול שוב $בהיותו שוטה ונשתפה 

דהלא , וכתב ש� שאי! לומר דשוטה שאני שאי! מעשהו מעשה כלל. (כ בר חיוב"כשנהיה אח
הרי דמעשה מצוה של , מצינו בחצי עבד וחצי ב! חורי! שאינו פוטר א# את עצמו בתקיעת שופר

רביה ש הכא דהועיל ול מה שקיי� פריה ו"ומ, הפטור ממצוה אינו פוטר את המחויב במצוה
ע מה "וצ. ד"עכ, "לא תוהו בראה לשבת יצרה"מ מתקיי� "ותיר% דשאני הכא דמ). בהיותו גוי

  .כוונתו בתירו% זה
  

 �דמי , )ו"ב ה"יבמות פ(הקשה עוד על מה שמצינו בירושלמי ) 'ק ל"ס' מצוה א(במנחת חינו
  .באה בעבירהמדוע לא הוי מצוה ה, )א# שהולידו באיסור(שהוליד ב! ממזר קיי� פריה ורביה 
דבמצוות פריה ורביה האד� מצווה בתוצאה ולא , הקושיות' וכתב המנחת חינו� ש� לייש את ב

והמעשה אינו אלא , )וכמו שמוצכח מהדי! דא� מתו בניו חייב לקיי� שוב פריה ורביה(, במעשה
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אי! , ולכ! ד! ש� דא# א� מצוות צריכות כוונה(, וכבניית סוכה בעלמא, הכשר מצוה בעלמא
  ).ש"יעו, צרי� לכווי! אלא בזמ! הולדת הבני�

  
דאי� שיי� לומר שאד� מצווה על מצב , ד"ע לענ"אמנ� עיקר סברת המנחת חינו� קצת צ

.) ב יג"ב(' תוסמדברי העצמו כבר הקשה על דבריו  ג� המנחת חינו�. ותוצאה שאינ� כלל בידיו
, לא יותר  מדוע, שהקשו על הדי! שחצי עבד וחצי ב! חורי! אסור בי! בבת חורי! ובי! בשפחה

והקשה , )'ד התוס"עכ( "לא יהיה קדש"וידחה לא תעשה ד "פרו ורבו"בבת חורי! ויבוא עשה ד
בלידה  אשאי! קיו� המצוה אל, דהלא לא הוי בעידניה, המנחת חינו� דלדבריו לא קשיא מידי

  .ולא קוד� לכ!
  

אול� כא! עיקר , שי�דודאי האד� מצווה על מע, ולכאורה אפשר לבאר בסגנו! שונה קצת
ואולי לזה התכוו! . (ולכ! שוני� גדרי מצוה זו משאר המצוות, המעשה הוא התוצאהתכלית 

  ).קיי� שבתמ "כ דשאני הכא דמ"הטורי אב! במש
באמת לא , או בקיי� המצוה בעבירה, שכשהיו לו בני� בגיותו ושוב התגייר, ז"ויש לומר לפ
וכמו למשל . (שוב אי! את הסבה המחייבתו במצוה, צאה קיימתאול� כיו! שהתו, קיי� המצוה

מ כיו! שהב! "אבל מ, שהאב בודאי לא קיי� המצוה, אד� שמצווה למול את בנו ובא אחר ומלו
  ).מהול שוב אי! מה שיחייבו במצוה

  
שיש דבר  נראה שבאמת יש כא! קיו� מצוה ולא רק" קיי� פריה ורביה"' אול� מלשו! הגמ

לכ! לא אכפת , שבמצוה זו העיקר הוא התוצאה שמכיו!, ולכ! נראה יותר. הפוטרו מקיו� המצוה
ת שתכלית� המעשה ולא שדיני� אלו לא נאמרו אלא במצוו, לו א� קיי� בפטור או בחיוב

  .ק היטב"ודו, התוצאה
נתעברה באמבטי כתבו הבית שמואל דהנה לעני! , ובעיקר הדבר מצינו שנחלקו האחרוני�(

ז נחלק דכיו! שלא עשה "והט, דקיי� פריה ורביה) 'סעי# ו' ע סימ! א"אה(וקק והחלקת מח
א� פוטרו מפריה ורביה או , הרי שנחלקו באופ! שקיימת התוצאה בלא מעשה, מעשה לא קיי�

ג ודאי לא קיי� המצוה אלא רק פטור "ונרה פשוט דג� לחלקת מחוקק ולבית שמואל בכה. לא
  ).ק היטב"ודו, רשו ג� בקיי� בגיותו ובמצוה הבאה בעבירהאול� אי! הכרח שכ! יפ, מהמצוה

  
' ע(וני� מצינו לכמה ראש, מדוע לא הוי מצוה הבאה בעבירה, ובעיקר הקושיא בהולד ממזר

דדוקא במצוות שתכלית� ריצוי ) רבינו פר% ועוד' ותוס ורבינו דוד !"בחידושי הר: סחי� להפ
  .ולשיטת� לא קשיא מידי, ישנו די! דמצוה הבאה בעבירה, ולובכקרבנות 

  
על הא דהקורע על מתו בשבת יצא ידי ) ג"ג ה"שבת פי(עוד יש לדו! לפי מה דאיתא בירושלמי 

, תמ! היא גופה עבירה"ותירצו ד, והקשו בירושלמי מדוע לא הוי מצוה הבאה בעבירה, קריעה
ולא , אלא במקו� שיש חצפא של עבירהה מצוה הבאה בעבירלא הוי ד, "הכא הוא עבד עבירה
ט אלגזי "מהרי' וע, ג א� מקרי עבירה בחפצא או בגברא"ויש לדו! בכה. כשהגברא עבר עבירה

ע דלכאורה כל "ד צ"ולענ, שד! בזה ונקט בפשיטות דהוי איסור חפצא) ה"ק ס"ח ס"פ בכורות(
  .ק היטב"ודו, זה כשבחפצא מקיי� את המצוה ולא כשעל ידה מקיי� המצוה

  
        תולדותיה� של צדיקי� מעשי� טובי�תולדותיה� של צדיקי� מעשי� טובי�תולדותיה� של צדיקי� מעשי� טובי�תולדותיה� של צדיקי� מעשי� טובי�] ] ] ] גגגג
  

תולדותיה� של  י שעיקר"וכתב רש, "נח איש צדיק, אלא תולדות נח"הפרשה נאמר בתחילת 
  ".אי! קורות האד� תולדותיו"! תמה על זה ש"והרמב, צדיקי� מעשי� טובי�

, המש� בעול� הזהאד� יקר המטרה בתולדות היא שיהיה לשע ,י"ושמא יש לבאר את דברי רש
וזהו , )א� בצורה נגלית וא� בצורה נסתרת( העול� י מעשיה� משפיעי� על כל"והצדיקי� ע

  .עיקר ההמש� שה� משאירי� אחריה� בעול�
שלפעמי� , "גדולי� צדיקי� במיתת� יותר מבחייה�"ל במה שאמרו ש"ואולי ג� לזה כיוונו חז

  .לה במיתת� יותר מאשר מבחייה�ההשפעה מה� גדו


