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 מצות פריה ורביה   –  בראשיתפרשת 

ְבָרא ֱאֹלאותם שיפרו וירבו בארץ שנאמר "ציוה  הוא וחוהאדם לאחר שברא הקב"ה את  ָבָרא ֹאתֹו ָזָכר   יםקִּ ים ֶאת ָהָאָדם ְבַצְלמֹו ְבֶצֶלם ֱאֹלקִּ ַויִּ
ְלאּו ֶאת ָהָאֶרץק  ים ַויֹאֶמר ָלֶהם ֱאֹלק  ַוְיָבֶרְך ֹאָתם ֱאֹל ּוְנֵקָבה ָבָרא ֹאָתם: ם ּוְבָכל ַחָיה ָהֹרֶמֶשת    ים ְפרּו ּוְרבּו ּומ  ְדַגת ַהָים ּוְבעֹוף ַהָשַמיִּ ָה ּוְרדּו בִּ ְבשֻׁ ְוכִּ

ַויֹאֶמר ָלֶהם ְפרּו  ים ֶאת ֹנַח ְוֶאת ָבָניו  קִּ ַוְיָבֶרְך ֱאֹלת שנאמר " ת ולרבֹואת נח ובניו לפרֹו   גם  בול ה' שב וציווהאחרי המ  .כח(  –)בראשית א, כז    "ַעל ָהָאֶרץ
ְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ שכיוון שנשחת כל  בטעות  חיחשוב נֹ וזה על מנת שלא   ,()בראשית ט, א( )הרמ"ד וואלי על ספר בראשית פרק ט' ד"ה 'כי בצלם אלקים עשה את האדם'  "ּוְרבּו ּומ 

 . רדב"ז מצוה קכב ד"ה לפרות ולרבות(הל על טעמי המצוות 'מצודת דוד')בשר על הארץ התבטלה מצוה זו  

 ? הקדושה  בתורה  עליהם  הצטוּוישראל  שהוקדמה לכל המצוות  אשר   'פריה ורביה'מצות  קיום    שלהגדולה  מהי החשיבות  ויש להבין,  

 ויישובם מביא לסילוק המזיקים מן העולם ריבוי בני האדם 

לפרות    את בני האדם  והיצה' יתברך  לכן  .  מהםהארץ    התמלא ה ותיישב העולם בבני האדם, שלטו המזיקים בארץ  המתחילת הבריאה קודם ש 
על בראשית רבה  לר' יחיאל מיכל  )'נזר הקודש'    מן הארץ שהוא שורש הרע  "ֹתהּו"כדי לבטל את כוח   )ישעיה מה, יח(  "לֹא ֹתהּו ְבָרָאּה ָלֶשֶבת ְיָצָרּהולרבות שנאמר "

  ם וחרב יש למזיקים החיצונים אחיזה בו ָשמ  להעביר ממשלת זדון מן הארץ על ידי מילוי פני תבל בישוב בני אדם, שכל מקום שהוא    לד, כא(
ָיה יַֻׁכת ָשַערשנאמר "  ם שםוהם שוכני  על בראשית רבה לד, כא מהזוהר(לר' יחיאל מיכל  )'נזר הקודש'   יר ַשָמה ּוְשאִּ ְשַאר ָבעִּ )'נזר הקודש' על בראשית רבה יט, ג ד"ה   )ישעיה כד, יב(  "נִּ

במקום יישוב בני האדם    אמנם  . )רש"י ישעיה כד, יב(  כתו השערים על ידי המזיקיןין מאין יושב אז יּואִּ כלומר על ידי שהבתים שֹו  ארץ לא עבר בה איש(
ְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ  וזה הטעם שהקב"ה ציוה "   .)'נזר הקודש' על בראשית רבה לד, כא מהזוהר(  מזיקים אלו אינם מתקיימים הָ ְפרּו ּוְרבּו ּומִּ ְבשֻׁ   כח(   –)בראשית א, כז    "ְוכִּ

כוונתו לצוות שתימלא הארץ בזרעם ואז היא תיכבש  ש  אלאבשה שהרי כל בני העולם היו בני אדם הראשון לבדם,  אף שלא היה להם ממי לכֹו
 . )'נזר הקודש' על בראשית רבה יט, ג ד"ה ארץ לא עבר בה איש( יגורשו ממנהאשר  'המזיקים החיצונים'    ימיד

כדי   'בראשית רבה' יט, ג(ראה  )  עַר ית זֶ ע והיכן בֵ טַ ת נֶ ֵבי לכן בתחילת הבריאה הקב"ה העביר את אדם הראשון בהליכה על פני הארץ והראה לו היכן  
זו   על ידי הליכהבבני אדם.  ה בארץ טרם התיישבהֲחָזקָ החיצונים טענת    םלהחזיק בארץ בעד זרעו בכל מקום הראוי לישוב לבל יהיה למזיקי

מקומות שבהם חלק   םלישוב הם אות האדם הראשון אותם מקומות שלא גזר בהםכל ו .נהיתה הארץ נוחה להיכבש לבניו של אדם הראשון
ְדָבר  וכל מקום המוכן יותר לרע כמו    ,תיישבשי . כך שמקום שמוכן יותר לטוב נגזר עליו  י שורשו ובחינתו למעלהפהרע מתגבר יותר כ ששם  ַבמִּ

הנביא את  ובזה שיבח  שם בני אדם. מתקיימיםלא להם ומוכן דווקא ה הוא מקום  ,תגבר יותר תוקף המזיקים החיצונים שהם משורש הרע מ
ְדָבר  נתן לישראל קיום והעמדה  כאשר  חסדי ה' ביציאת מצרים   ָיהשהיא "ַבמִּ יְך ֹאָתנּו "שנאמר  שורש הרע ומקור המוות  "  ְוַצְלָמֶות  ֶאֶרץ צִּ   ַהמֹולִּ

ָיה ְוַצְלָמֶות בְ  ְדָבר ְבֶאֶרץ ֲעָרָבה ְושּוָחה ְבֶאֶרץ צִּ יש ְולֹא ָיַשב ָאָדם ָשםַבמִּ   )'נזר הקודש' על בראשית רבה יט, ג ד"ה ארץ לא עבר בה איש(   )ירמיה ב, ו(  "ֶאֶרץ לֹא ָעַבר ָבּה אִּ
 . )'בראשית רבה' יט, ג(בתחילת הבריאה    שם  היהלא  שהוא אדם הראשון    –"  ְולֹא ָיַשב ָאָדם ָשם"

ְרצּו  ַאֶתם ְפרּו ּוְרבּו  נרמז בפסוק " כפי ש תיישב במקום שורשו  מכל אחד  וחן מקום על יושביו  שיהיה  וכדי שתתיישב כל הארץ עשה הקב"ה   שִּ
ְרצּוכאשר "  , )בראשית ט, ז(  "ּוְרבּו ָבּה  ָבָאֶרץ   . )'נזר הקודש' על בראשית רבה לד, כא(  " הוא גם מלשון 'רצון' לפי שנתן חן לארץ בעיני בני האדם להתיישב בכולהשִּ

כאשר יש שנות רעב  לפיכך    ,שחסרון ורעב בא לעולם על ידי הרשעים המשליטים בעולם את שורש הרע הגורם תוהו ושממון בעולם  ומשום
התולדות כי  שבו שולט שורש הרע,    הזמןתולדות באותו    מלהעמידמנע אז  ולהיצריך האדם לראות עצמו כאילו הוא גלמוד ללא אשתו  בארץ  

לא נכון  עוד שו  והבנים שיוליד אז יהיו לא מהוגנים ועלולים יותר לחטוא.  ()'נזר הקודש' על בראשית רבה לא, יז ד"ה כתיב בחסד  שיעמיד אז יהיו משורש הרע
)'נזר הקודש' על בנין של שורש הרע בימי הרעה להוליד בנים שאינם הגונים    ויבנהילדים    יביא  האדםבחורבן העולם ואילו  אז  הקב"ה יהיה עוסק  ש

 . בראשית רבה לא, יז ד"ה נאסר לו(

ְטְנָךַרְך  ּובֵ "שנסמכו הברכות  טעם  הוזה   י בִּ י ַאְדָמֶתָך  ְפרִּ ְטְנָך ּוֵבַרְך  "הברכה  כי    ,)דברים ז, יג(  "ּוְפרִּ י בִּ בלא חטא, יהיה כאשר    ו בניךיהיכלומר ש "  ְפרִּ
י ַאְדָמֶתָך" יק ְולֹא  כוונת הפסוק "גם  רע בעולם. וזה  שאז הם ימי הטוב ואין שליטת ה  בע בקרב הארץֹוהש יהיה  ו  יתברך"  ּוְפרִּ יְגעּו ָלרִּ ֵיְלדּו  לֹא יִּ

י  אמנם אם האדם לא  חטא. לשנת רעבון אז גם יילדו ילדים לבהלה ובאם ייגעו לריק באדמה כי , בזה שזה תלוי  )ישעיה סה, כג(" ַלֶבָהָלה ם עדיין ק 
. וזה נלמד מחזקיה המלך  להיותו מביא בנים שאינם מהוגנים   לו להתייחסמצות פריה ורביה, אז גם בשנת רעבון מותר לו לפרות ולרבות ואין  

במיתה בידי    שישעיה הנביא שהוא ייענ   ועל כך אמר לוטובים ונמנע בשל כך מלפרות ולרבות,    שראה ברוח הקודש כי הוא עתיד להביא בנים לא
טעם זה לא קיים  הרי שחזקיה המלך היתה נכונה שלא להעמיד בנים לא טובים,    שכוונת  ועל אףשמים משום שמתערב בחשבונות שמים.  

 .)'נזר הקודש' על בראשית רבה לא, יז ד"ה נאסר לו( מצות פריה ורביהעדיין  במקום בו לא קיימו  

 לעולם הזה  נשמות מ'אוצר הנשמות' מביאיםעל ידי מצות פריה ורביה 

ְלאּו ֶאת ָהָאֶרץשנאמר "כפי  עיקרית מאוד בבריאה לכן הוקדמה בתורה לכל המצוות    פריה ורביה  מצות הָ   ְפרּו ּוְרבּו ּומ  ְבשֻׁ   כח(  –)בראשית א, כז    "ְוכ 

'להיות המצוה העקרית'(   אשר נחשבים פסוקים  בשני הגם  ונרמזה    ,וה עליה אדם הראשון ווהיא המצוה הראשונה שהצט  )'חסד לאברהם' מעין ב נהר סד ד"ה 
ְנֹסעַ "  ור בפני עצמ ְלֵספֶ   בתורה י בִּ ָפֶניָך:ַוְיהִּ ְשָרֵאלּוְבנֹֻׁחה יֹאַמר שּוָבה ה'     ָהָאֹרן ַויֹאֶמר ֹמֶשה קּוָמה ה' ְוָיפֻׁצּו ֹאְיֶביָך ְוָינֻׁסּו ְמַשְנֶאיָך מִּ ְבבֹות ַאְלֵפי יִּ   " רִּ

)'כלי יקר' במדבר י, לה ד"ה ויהי בנסוע    בתורה  ספר בפני עצמולמצות פריה ורביה  נעשה  נמצא ש ובזה שנרמזה רק מצוה זו בפסוקים אלו  .  לו(  –)במדבר י, לה  

וצריך האדם להשאיר אחריו מי    כי התורה ניתנה לבני אדם ולא למלאכים  ,ות בעולםוכל המצעל ידי ישראל  מתקיימות    בסיבת מצוה זו  .הארון(
זו'()'של"ה הקדוש' תורה    שיקיימה ויכיר שיש בורא משגיח וכל יכול, ולא ימחה מישראל דבר זה אדם  ביד הלכן ניתן    .שבכתב פרשת בראשית ד"ה 'טעם מצוה 

 .(ד"ה וגם הסתפקתיהקדמה יא להאר"י ז"ל )'שער הגלגולים'   אחרי זהוהוא מחויב לרדוף    לפרות ולרבותהיכולת  

 מטעמי תורת חיים 
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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בלשון  לכן הצטוו    .אבן העזר סימן א הלכה ה(  )בראשית א, כח( )ראה בשו"ע  על מנת לקיים את מצות פריה ורביהאחת  ובת  אחד  להוליד לפחות בן  אדם  חייב  
שיש    רמז לכךהו  .)'אברהם אנכי' לר' אברהם פאלג'י בביאור על ספר יחזקאל סימן לו ד"ה והרבתי עליכם(  ה" כנגד הנקבּוְרבּו"  הזכר" כנגד  ְפרּו, ")בראשית א, כח("  ְפרּו ּוְרבּו"

ְפרּו  "  התיבותאיברים כגימטריא של    חמש מאותשאצל הבן יש רמ"ח איברים ולבת יש רנ"ב איברים וביחד זה  הוא    חיוב לאדם להוליד בן ובת,
חמש  ביחד עם ארבעים יום של יצירת הולד יוצא    'בן ובתוכן גימטריא של '  .א אות ט(  מערכת)'רזיאל המלאך' דף ו' ע"א טור ב, 'דבש לפי' להחיד"א )בראשית א, כח(   "ּוְרבּו

כנגד האות    –כנגד האות י', האם    –האב  שהקדוש,    לשלמות שם הוי"ה  באים  בן ובתעל ידי לידת  ו  .)'פענח רזא' פרשת בראשית ד"ה 'ברא בגי' ב' עולמים'(  מאות
)'השמטות הזוהר' חלק א' סימן  רה עליהםֹום הוי"ה שכאשר יש את כולם ש  ואז רק    ' האחרונה.כנגד האות ה –כנגד האות ו', הבת    –ה' הראשונה, הבן  

יקה "יהווסימן לדבר "  (ד"ה זכאה איהו  , 'ליקוטי הש"ס' להאר"י ז"ל תחילת מסכת 'יבמות', וראה בזוהר פרשת צו דף לד ע"אד"ה פקודא דא  לח דף רסד ע"ב )שמות ט, כז( )'ליקוטי הש"ס'   "ַהַצד 

 . להאר"י ז"ל תחילת מסכת 'יבמות'(

  ם זה הוא בסוד ששֵ   ' אדםראוי הוא להיקרא ' אז  ו  ,(ד"ה ובגין כך   דף ז ע"אויקרא  פרשת  )זוהר    הוא נחשב אדם שלם  כאשר אדם משלים להביא בן ובת,
אמנם אין די בכך שהאדם יביא בן ובת בלבד, לפי    .כתב פרשת בראשית ד"ה 'וכמו שהתפשטות אדם העליון'()ישעיה יד, יד( )'של"ה הקדוש' תורה שב   "ְלֶעְליֹון  ֶאַדֶמה"  הפסוק

 וׂשם שם רוחות ונשמות שעתידות להינתן באותם הגופים שעתידים להיבראותהקב"ה יצר בששת ימי בראשית פרגוד בין השכינה למלאכים,  
)'בן יהוידע' יבמות דף סג ע"ב ד"ה אין בן דוד    ונקרא גם בשם 'גוף' )רש"י עבודה זרה דף ה' ע"א ד"ה עד שיכלו(  מקום זה נקרא 'אוצר הנשמות'  ,ע"ב ד"ה גוף(  יבמות דף סג   על גמ'  )רש"י

ישנאמר "  לא יבוא משיח בן דוד  'גוף'כל הנשמות שב  לּוכְ וכל הנשמות הנתונות שם צריכות לצאת לעולם, ועד שלא י    בא( יב ְולֹא    כִּ לֹא ְלעֹוָלם ָארִּ
י רּוַח ָלֶנַצח ֶאְקצֹוף  ְלָפַני ַיֲעטֹוף כִּ י  מִּ יתִּ י ָעשִּ הלכות' לר' נתן אורח חיים ג שבת ו    . וראה 'לקוטייבמות דף סג ע"ב וראה רש"י שםגמ'  עבודה זרה דף ה ע"א,  גמ'  )ישעיה נז, טז( )  "ּוְנָשמֹות ֲאנִּ

  ישראל היובמקומו  היה  לא    שהארוןוכל זמן    ,' למקומוארון הברית' השיב את  כיון שהתעכב מל   יהושע ביטל את ישראל מפריה ורביה  .(אות כג
  שלא יהיו לו בנים   על יהושענגזר    משום כךו  ,לדורות נמשך רע    מביטול פריה ורביה זה.  )גמ' עירובין דף סג ע"ב בשם ר' אבא בר פפא(  אסורים בתשמיש המיטה

)'מדרש אליהו' לר' אליהו הכהן מחבר 'שבט מוסר' דרוש א סעודת   ' הגוף' בהוצאת נשמות מ את הגאולה קרביכול לשעל ידם היה   ( ע"ב ד"ה מלמד שהלך גמ' מגילה דף ג    תוס'  )ראה

 . הצדיקים ד"ה אמנם נראה לפרש(

וגם למעלה מכינים את הנשמה על מנת לשלוח אותה למטה לגוף    ,הרוחנית  לנשמה  גשמי  הוא מכין גוףשהרי    ורביהכאשר אדם עוסק בפריה  
ם הּוא ָהֱאֹלשנאמר "  וזהו בניין העולם שחפץ בו ה'   .)זוהר פרשת וישב דף קפו ע"ב ד"ה תא חזי מה כתיב(  דעתיד להיוולש י ֹכה ָאַמר ה' בֹוֵרא ַהָשַמיִּ ים ֹיֵצר  קִּ כִּ

י ה' ְוֵאין עֹוד  לֹא ֹתהּו ְבָרָאּה ָלֶשֶבת ְיָצָרּהָהָאֶרץ ְוֹעָשּה הּוא כֹוְנָנּה   הקב"ה    ,כשמגיע העתו  .ד"ה תא חזי כתיב לא(  אע"  ז )זוהר פרשת וישב דף קפ  )ישעיה מה, יח(   "ֲאנִּ
וכל איש ואישה    .(ד"ה תא חזי מה כתיב  קפו ע"בדף  וישב    פרשת  )זוהר  גופי בני האדםתוך  באה בעולם הזה ונכנסת להיא  עד ש  מלמעלהמשלח את הנשמה  

)'בית מועד'    שעוסקים בפריה ורביה לשם מצוה הם בני אומנותו של הקב"ה שעוסקים בבניינו של העולם ומקיימים אותו, ואהובים לפני ה' יתברך

)'לקוטי    ובקדושה וטהרה גדולה  ,קיום המצוה  לשםיעסקו בזה  הם  צריך שאמנם  .  דרוש שמונה וארבעים במיתת אם ד"ה הקב"ה אוהב אומנותו דף רז ע"א(' מנחם רבא  לר

 .הלכות' לר' נתן אורח החיים א' תפלה ד אות ה(

יֶצר ה' ֱאֹלשנאמר "   יתברךימשכו נשמות שהם מסוד מציאותו  יה' חפץ ש ן ָהֲאָדָמה  קִּ ַויִּ ַפח ְבַאָפיוים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר מִּ ים   ַויִּ ְשַמת ַחיִּ י ָהָאָדם    נִּ ַוְיהִּ
ַפח ְבַאָפיו, "ב, ז()בראשית    "ְלֶנֶפש ַחָיה ים   ַויִּ ְשַמת ַחיִּ על טעמי  ד'  )'מצודת דו(  ד"ה דהא כד   קפב ע"אדף  תצוה  פרשת  )ראה זוהר  מרוחו בגופו של האדם  שה' יתברך נתן    –"  נִּ

וכל עוד יש באדם נשמה   .)זוהר פרשת וישב דף קפז ע"א ד"ה תא חזי( יוכל להוליד בניםעשה את האדם כראוי כך שהוא  ו, רדב"ז מצוה קכב ד"ה לפרות ולרבות( הלהמצוות 
  ,נשמותיימשכו  ועל ידי כן    (ד"ה ובגין כך   )זוהר פרשת וישב דף קפו ע"ב  ינו לעולםיומע  רֹומקֹו את  לא יפסיק  ת ושת ולרבֹולפרֹולהשתדל    צריךהוא  שה  קדֹו

פרשת וישב דף קפו ד"ה על זוהר  לר' שמעון לביא מחבר הפיוט 'בר יוחאי'  )'כתם פז'    שנוצרים למטה  גופים עלרק אבנים אלא ל על העצים ולחּו  ותשהרי הנשמות לא יכול

 . ובגין דא קב"ה(

 חוזרת בגלגול ונשמתו גופו נכרת  ורביהמפריה  במזיד  הנמנע

היה יכול להוליד כמה בנים ובנות וגרם לעצמו שלא יוליד,  לפי שגדול והוא כאילו שופך דמים,  עונשו    מבטל 'פריה רביה'חלילה  כאשר האדם  
)'מאה שערים' המיוחס לרקנאטי שער חמש ועשרים    לוש  הילדים שיש במזלוביטל את כל    ספר 'ציוני' לפרשת אחרי מות ד"ה 'איש איש אל כל שאר בשרו'()  ונחשב כאילו הוא הרג

בדמות עצמו ובזה כי אדם מוליד    ,הדם של עצמוכאילו שפך את  אדם זה    .)'כלי יקר' ויקרא טז, ד ד"ה ודעת רבי פנחס(   ודם זרעו נדרש מידו  ד"ה ועל דרך האמת(
ְך ַדםכן נסמך הפסוק " ל  .שלא הוליד ביטל את דמותו )'צרור המור' פרשת נח ד"ה ולכן אמרו    )בראשית ט, ז(  "ְוַאֶתם ְפרּו ּוְרבּולפסוק "  )בראשית ט, ו(  "ָהָאָדם   ֹשפ 

 הקדושה שבארץ  וגורם לסילוק השכינה  )'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה יא ד"ה וגם נסתפקתי(  ותור יותר מכל המצחמּו פריה ורביה זה של וביטול. ביבמות(
כי לא נברא בעולם הזה אלא כדי  ,והוא מתחייב מיתה  )'חסד לאברהם' מעין ב' נהר סד ד"ה והנה לא נצטוה( שלא נבראזה לאדם נוח לו עד ש  ,יבמות דף סד ע"א(גמ'  )

 . )'נזר הקודש' על בראשית רבה ח, ח ד"ה 'לשעבר אדם'( לפרות ולרבות

גם  כך    יצא מהעולם הזה בגפו,וגפו  כמו שבא באזי   ,חלק ב שער ח(למהרח"ו )'שערי קדושה'  לא הביא ילדים  במזידו  שהיא אאדם שבא לעולם הזה ולא נׂש 
ולא שאר    (פרשת משפטים ד"ה 'או ירצה ע"ד רמ"ז ג"כ וידבר בענין עונש מי'  למהרח"ו  )'עץ הדעת טוב'  מעשים טובים שעסק בהםביציאתו מהעולם לא תורה ולא    ְיַלּוּוהּולא  

מלאך  ם שמלאך מיכאל וקֹו ְמ בִּ ּו  .)'חסד לאברהם' מעין ב' נהר סד ד"ה והנה לא נצטוה(  ורביהשכולם מאירות דווקא מתוך מצות פריה  משום  ,  המצוות שעשה
ז"ל ספר ישעיה על    )'שער הפסוקים' להאר"י  כפי שנעשה עם כל נשמה  אך"ויאמרו לו "שלום בֹו  יפטר מהעולםירפאל יקדימו לדרוש בשלום נשמתו כאשר  

 'רקנאטי')  ואומרים לו "אוי לרשע רע"  שמקדמים אותוהם אלו    מלאכי חבלהשהרי    ( , 'רקנאטי' פרשת וישב ד"ה 'ספר הבהיר אמר רבי רחומאי'הפסוק 'הנה לשלום מר לי מר'

 .רבי רחומאי'( אמר פרשת וישב ד"ה 'ספר הבהיר על התורה

  , דף יג ע"א ד"ה ומאן(  )הקדמת הזוהר   ואין לה חלק לעולם הבאוישב דף קפז ע"א ד"ה תא חזי על גב(  פרשת  )זוהר    מחיצתו של הקב"השל אדם זה נכנסת ב   אין נשמתו
עד מקום שנקרא    נשמתו מגיעהרק    .ע"א ד"ה ומאן( הקדמת הזוהר דף יגוישב דף קפז ע"א ד"ה תא חזי על גב,  פרשת )זוהר  אפילו אם האדם הזה עסק בתורה יומם ולילה

שאמר    כפי  ר מחצבתהלא חוזרת לכּו   הנשמה הזו  . ('נחזור לענין המכתב הזה')'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל ישעיה ד"ה    שהוא בין שערי גיהנום לגן עדן  ת' מו-חצר' 
י לֹא ָישּוב עֹוד ְוָרָאה ֶאת ֶאֶרץ מֹוַלְדתֹו"עליו הנביא   ְבכּו ְלֵמת ְוַאל ָתנֻׁדּו לֹו ְבכּו ָבכֹו ַלֹהֵלְך כִּ זה ההולך בלי    –"  ְבכּו ָבכֹו ַלֹהֵלְך, ")ירמיה כב, י(  "ַאל תִּ

י לֹא ָישּוב עֹוד  " ,כז ע"ב(דף מועד קטן גמ' ראה ) שעליו יש לבכות  בנים מהעולם הזה רומז על נשמתו שלא תשוב אל המקום    –"  ְוָרָאה ֶאת ֶאֶרץ מֹוַלְדתֹוכִּ
נכרתת  שהיא  כלומר    להתייחד עם בת זוגה בגן עדן גם לא זוכה  הנשמה הזו    .פרשת וישב ד"ה 'ספר הבהיר אמר רבי רחומאי'(על התורה  )'רקנאטי'    שממנה חוצבה

להאר"י ז"ל ד"ה    )הקדמת 'שער המצוות'  גריםנפשות ל  ומולידות   עדן לאחר חצות לילה  בשונה משאר הנשמות המתחברות לבת זוגם בגן מלהתחבר עמה,  

 .('דרוש על ענין'
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ר  נפשו לאֹואת  שכיוון שלא הניח שורש להציל    , ומודדים לו מדה כנגד מדההרי הוא 'שופך דמים'  במצות פריה ורביה  במזידאדם זה המתרשל  
)'של"ה הקדוש' שער האותיות חלק 'עשה טוב מקדושת   כרת הוא מחיי העולם הבאיולא יועילו לו תורתו ומעשיו וי  'כף הקלע'לע ביקהרי הוא יר החיים,  באֹו

ְרֶאה ֶזַרע, שנאמר "חלק ב שער ח(לר' חיים ויטאל 'שערי קדושה' )  בתחית המתיםיקום    ולא  (. ראה הקדמת הזוהר דף יג ע"א ד"ה ומאןהמעור' ד"ה 'סוד ברכת הנישואין' ים    יִּ יְך ָימִּ ַיֲארִּ
ְצָלח  ְרֶאה ֶזַרע"  )ישעיה נג, י(  "ְוֵחֶפץ ה' ְבָידֹו יִּ יםאם ישאיר זרע בעולם הזה, " –  "יִּ יְך ָימִּ ְוֵחֶפץ ה'  ואז " .בעולם שכולו ארוך, הוא העולם הבא  – "ַיֲארִּ

ְצָלח )'של"ה הקדוש' שער האותיות חלק   אזי ייכרת מהעולם הבא  בעולם הזהמכלל זה שאם לא ישאיר זרעו  .  תצליח  ,התורה שלמד והיא בידו  –"  ְבָידֹו יִּ

 .('חיי העולם הבא' –)להרחבה על העולם הבא ראה מאמרינו לפרשת האזינו  'עשה טוב מקדושת המעור' ד"ה 'סוד ברכת הנישואין'(

אל    באהלא  היא  ו  , )'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל פרק יב(  שאר העבירותבתקנה על ידי ייסורים כמו    שהתרשלה במצות פריה ורביה   אין לנשמה הזאת
ולא יכולה    ע"א ד"ה 'ואכיל ושתי' מהרמ"ק(   )'אור החמה' על זוהר פרשת וישב דף קפז  ולא עולה לעולם הנשמות  פרשת וישב ד"ה 'ספר הבהיר אמר רבי רחומאי'(על התורה  'רקנאטי'  )  מנוחהה

פרשת  על התורה )'רקנאטי'  מחדש בעולם הזה  'ישתול' אותהעד שהקב"ה    )'נזר הקודש' על בראשית רבה ח, ח ד"ה 'לשעבר אדם' בשם הזוהר(לשוב אל שורשה בעולם הבא  

על הטעמי    ')'מצודת דוד  עוקרים אותו ממקום גידולו ושותלים אותו מחדש במקום אחרשכמו אילן שנטעו ולא הצליח,   ,וישב ד"ה 'ספר הבהיר אמר רבי רחומאי'(

אלא    ןלשורש  ישובושלא    ,בעולם הזה  ןקודם בריאת  הנפשותעם כל  מראש  ה  ַמְתנֶ הקב"ה  ו  .(מדרש רות   חדש  מצוה קכט ד"ה 'ודבר זה' בשם זוהר   רדב"ז הל  המצוות
 . )'נזר הקודש' על בראשית רבה ח, ח ד"ה 'לשעבר אדם' בשם הזוהר( בפריה ורביה  ותעסקיכש

  תגלגל תואז כשהיא  .(תא חזי ההוא גופא  קפז ע"אדף  וישב  פרשת  )זוהר   ניתן לה רשות להיכנס בזרע של פריה ורביה ש עד  משוטטת שהנשמה הזאת פעמים
לאריכות    זכה אותהה' י  ובגלגול החדש  . ובר נש('ע"א סוף ד"ה    ויקרא דף ז פרשת  זוהר  )  על תיקונה  בואול'  פריה ורביה' ת  מצו  קיים וכל לתהיא    שוב בעולם הזה
מה שהתקצרו ימיה בגלגול הקודם בגלל שלא השתדלה    עלכי    ,(ד"ה תא חזי ההוא גופא  קפז ע"אדף  וישב  פרשת  )זוהר    להיתקןלה    שיתאפשרימים על מנת  

גלגולה  ב  ידעהשהתעסקה והתורה  כל  ובגלגולה השני הנשמה תצליח בהיא תאריך ימים כאשר תפרה ותרבה.    השניבגלגול  הרי ש  ,בפריה ורביה
)'אור החמה' על   תעסק בה בימי חייולזכור ולהשיג את כל התורה שהאחרי מותו  דוגמת מה שעתיד האדם    ,תחילהבאותה כזכור  גם ות ו  ,הראשון

 . ממהרח"ו( 'תא חזי'זוהר פרשת וישב דף קפז ע"א ד"ה 

וכל הגופות יקומו על ידי שיכנסו    כאשר יגיע העת של תחיית המתיםלפי ש,  של אותו אדם שלא קיים פריה ורביה  הגוףאין הדבר נכון לגבי    מנםא
אותו אחד שמת בלא בנים, כל חלקי ניצוצות נשמתו יכנסו  אזי    –ת שקיימו בהיות הנשמה באותו הגוף  בהם ניצוצות מהנשמה שלהם כפי המצוו

חלק  אותו  רק  יכנס שום ניצוץ מנשמתו אלא  בגוף הראשון שלא קיים מצוה זו לא  אבל  , ' פריה ורביהמצות '   בו   קייםובגוף השני שהתגלגל בו  
כל חלקיו  אדם שמת בלי בנים,  ומטעם זה   .ד"ה וגם הסתפקתי( הקדמה יא להאר"י ז"ל להאר"י ז"ל פרק יב, 'שער הגלגולים' 'הגלגוליםספר ' )  באשתו הראשונהשנתן  'רוח'ה

גופו הראשון  כאילו  אז נחשבו .גוף הראשוןל נפשו הרוחנית מבגוף השני, ולא נשאר שום חלק  יםמתגלגל הנשמהוהנפש הרוח  הרוחניים שהם
, 'תחיית המתים' –'תחית המתים' ראה מאמרינו לפרשת האזינו בנושא  על)להרחבה  (וראה 'חסד לאברהם' מעין ב' נהר סד ד"ה והנה לא נצטוה  .להאר"י ז"ל פרק יב 'ספר הגלגולים')  בעולם  כלללא היה  

 .(וחליצה' 'מצות יבום –להרחבה בעניין הרוח שנותן האדם באשתו הראשונה ראה מאמרינו לפרשת כי תצא 

 מיתה וכרת מהעולם הבאלכן נגזר עליו  נמנע מפריה ורביה המלך חזקיה 

ְרבָ חזקיהו מלך יהודה, היה צדיק גמור   )'ספר הליקוטים' להאר"י  'משיח'היה בו ניצוץ אף ו  '()'פלא יועץ' תחילת ערך 'פריה ורביה  תורה בישראל הפלא ופלא הְוה 

)ראה 'מאיר בת עין' לר' מאיר ביקייאם בחלק השמטות דף קג ע"א ד"ה   צאו ממנו בנים לא טוביםיי כיון שראה ברוח הקודש ש  אך  .('ובהיות שלא אמר שירה'ז"ל ספר ישעיה ד"ה  

  וז  הימנעותובגלל  ועמד למות    חלה  הוא  צדקותו הרבהעל אף  לכן  ו  .)'פלא יועץ' תחילת ערך 'פריה ורביה(  נמנע מלהינשא ומלפרות ולרבותהוא    ,מעתה נבא(
  עקב הימנעותו   יקרה לומה  וניבא   ,ע"ב( דף יברכות גמ' ) להתערב בחשבונות שמיםלא צריך  לו שהוא  ואמר  אז בא אליו ישעיה הנביא   .)רש"י ישעיה לח, א(

יא ַויֹאֶמר ֵאָליו ֹכה ָאַמר ה'  "שנאמר  כפי  מפריה ורביה   ָיהּו ָלמּות ַוָיבֹוא ֵאָליו ְיַשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ַהָנבִּ ְזקִּ ים ָהֵהם ָחָלה חִּ י  ַצו ְלֵביֶתָך  ַבָימִּ ֵמת ַאָתה  כִּ
ְחֶיה ְולֹא ְחֶיה ְולֹא"  ,ראה 'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל ספר ישעיה ד"ה ובהיות שלא אמר שירה(ע"ב, ו  ידף  ברכות  גמ'  ) בחצי ימיך, בעולם הזה  –" ֵמת ַאָתה , ")ישעיה לח, א(  "תִּ "  תִּ

וכן הוא לכל אדם ואדם הנמנע מפריה ורביה, שאף על פי שיש בו תורה ומעשים    . המעשים הטובים והתורהעל אף כל    ע"ב(  )ברכות דף ילעולם הבא    –
 .רדב"ז מצוה קכט ד"ה ספק א'(ה)'מצודת דוד' ל  נכנס במחיצתו של הקב"ה ואין לו חלק בעולם הבא  הוא לאטובים  

)'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל ספר ישעיה ד"ה ובהיות שלא  סב ראשו אל הקירושב אליו בחוזקה בעוד הוא ממתוך חוליו, לה'  ולהתחנן  התפלל  ל  חזקיהו החליט

י לְ שנאמר "  אמר שירה(  ְתַהַלְכתִּ ְתַפֵלל ֶאל ה': ַויֹאַמר ָאָנה ה' ְזָכר ָנא ֵאת ֲאֶשר הִּ יר ַויִּ ָיהּו ָפָניו ֶאל ַהקִּ ְזקִּ ָפֶניָך ֶבֱאֶמת ּוְבֵלב ָשֵלם ְוַהּטֹוב ְבֵעיֶניָך  ַוַיֵסב חִּ
יתִּ  י ָגדֹולָעשִּ ָיהּו ְבכִּ ְזקִּ י  שנאמר "   ה' נענה לו  ואז בעקבות תפילתו  .)ישעיה לח, ג("  י ַוֵיְבְך חִּ יָך ָשַמְעתִּ ד ָאבִּ ָיהּו ֹכה ָאַמר ה' ֱאֹלֵהי ָדוִּ ְזקִּ ָהלֹוְך ְוָאַמְרָת ֶאל חִּ

ף ַעל ָיֶמיָך ֲחֵמש עֶ  י יֹוסִּ ְננִּ ְמָעֶתָך הִּ י ֶאת דִּ יתִּ ָלֶתָך ָראִּ   ,קהאת מנשה ורבש יםהביא שני בנו  התחתן  חזקיהואחר כך    .)ישעיה לח, ה(  "ְשֵרה ָשָנה ֶאת ְתפִּ
קה  רבש  אמרעל כתפיו לבית המדרש,    את שני בניוהיה מוליך  כש פעם אחת  ו  .'רוח הקודש'ב  בתחילה  כפי שראה  ושניהם אכן היו רשעים

"נצלה דגים    אמרו  וגם מנשה אחיו פתח.  והרגומעליו    הוא מיד זרק אותו  חזקיהוכששמע זאת  ו  .בן לעבודה זרה על צואריו של אבא""נקריב קר
 .('יה על הפסוק 'הנה לשלום מר לי מר)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל ספר ישע בחיים  אותו חזקיהו השאירו  –צוארו של אבא"  על  

קרוי הרי הוא    ק בפריה ורביהוסלא ע  שהאדםשבזה    ללמד  ,א()ישעיה לח,    "ֵמת ַאָתה"  לחזקיהו  כאשר אמר  בלשון הווה  השתמשישעיה הנביא  
ים  אבינו "  ליעקב  רחל  המראגם    כך  .בחיי חיותו  'מת' י ָבנִּ יָהָבה לִּ ן ֵמָתה ָאֹנכִּ ם ַאיִּ  . (ד"ה אמר ליה מאי כוליה האי  גמ' ברכות דף י, ע"א  'בן יהוידע')  בראשית ל, א()"  ְואִּ

ְרצּוְוַאֶתם  , ורמז לדבר "אפילו אם יודע שחלילה בניו יהיו רשעים  בפריה ורביה שאדם חייב    עולהוממעשה חזקיהו   ָבָאֶרץ ּוְרבּו   ְפרּו ּוְרבּו שִּ
ְרצּו "  ,)בראשית ט, ז(  "ָבּה נרמז בפסוק   על דרך זה .כשרץרשעים בניכם שאתם מצווים לפרות ולרבות אף על פי שיהיו כלומר  –" ְוַאֶתם ְפרּו ּוְרבּו שִּ

ְשָרֵאל ָפרּו " ְשְרצּוּוְבֵני יִּ ָמֵלא ָהָאֶרץ ֹאָתם ַויִּ ְמֹאד ְמֹאד ַותִּ ְרבּו ַוַיַעְצמּו בִּ אף על   ם היו עסוקים בפריה ורביהל במצריללמד שבני ישרא   )שמות א, ז(  "ַויִּ
  שתדל כפי כוחו לגדל צריך האדם להרק    .שבט מוסר פרשת שמות ד"ה 'ובני ישראל פרו וישרצו'(  למחבר)'חוט של חסד'    כשרץו רשעים וטמאים  הי ישראל אז  פי שרוב

 .ד"ה לפרות ולרבות( בביאורו )'עץ החיים' לר' יהודה בן חנין על טעמי המצוות מצוה מט  חטאו ישלחם ביד פשעםבסוף  כל ימי חייו לעבודתו יתברך, ואם    בניו

 נשמות  גלגולבסוד שתדל בפריה ורביה ולא הצליח יבוא על תיקונו אדם שמ

אשתו חזרה  יחזיר אותו ואת הקב"ה  מהעולם הזה  לאחר שייפטר  –א אישה ועסק בפריה ורביה, אך לא זכה להיבנות ממנה  שנׂש   רגיל  אדם
וה בפריה  ואף שהאישה לא מצּוממנה.    וייבנהפריה ורביה    יקייםאישה,  אותה  את  על מנת שיחזור וייקח    לעולם הזה באמצעות גלגול נשמות
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פרשת חיים ויטאל    ')'עץ הדעת טוב' לר  לעזור לו לקיים את מצות פריה ורביה א חוזרת בגלגול נשמות בשביל בעלההיהרי ש  ,שו"ע אבן העזר סימן א, יג(  ראה)  ורביה

 . (משפטים ד"ה 'או ירצה ע"ד רמ"ז ג"כ וידבר בענין עונש מי'

עדיין  הרי ש  או הבנות הם רבים מאוד,אפילו אם הבנים    –  נים או רק בנות אבל ילדה לו רק ב  להיבנות ממנהוגם זכה    א אישהשנׂש   רגיל  אדם
  ובעבורם   הזה תקבל טוב על עמלם של הילדים  מהעולם  שתצאהאישה   לכן  .שו"ע אבן העזר סימן א ה(  ראה)  לא קיים את המצוה עד שיוליד זכר ונקבה

ודי לה במה    'פריה ורביה' וה במצות  לפי שאין היא מצּו  –רך לחזור בגלגול נשמות לעולם הזה  ולא תצט  תלך לעולם הבא, וזכותם תעמוד לה
זרה בגלגול נשמות לעולם הזה  שמחויב בפריה ורביה של בן ובת, יחזור ח אבל בעלה. עולם הבאלשכר בלזכות  על מנת בנים או בנותשהביאה 

 .(נש מי''או ירצה ע"ד רמ"ז ג"כ וידבר בענין עוד"ה  משפטיםחיים ויטאל פרשת  ')'עץ הדעת טוב' לר בן או בתב  להשלים מה שחסר לו  לבדו על מנת

היו לו שחלילה  או  יא ילדים  להב  לא זכהרה הקדושה יומם ולילה וכל מעשיו היו לשמו של הקב"ה, אך  בתו  והשתדל  אדם צדיק שהיה שלם
י ֹכה ָאַמר ה'  "  שנאמר  לעולם הבא  על ידה  שיזכה  עליו  זו שתגן  היאאותה התורה שעסק בה  הרי    –  ומתו יםכִּ יסִּ ְשְמרּו ֶאת ַשְבתֹוַתי    ַלָסרִּ ֲאֶשר יִּ

י י: ְוָנַתתִּ יתִּ ְברִּ ים בִּ יקִּ י ּוַמֲחזִּ י ּוְבחֹוֹמַתי ָיד ָוֵשם טֹוב    ּוָבֲחרּו ַבֲאֶשר ָחָפְצתִּ ים  ָלֶהם ְבֵביתִּ ָבנִּ ָכֵרתמִּ ָבנֹות ֵשם עֹוָלם ֶאֶתן לֹו ֲאֶשר לֹא יִּ   , ה(  –)ישעיה נו, ד  "ּומִּ
י" יתִּ ְברִּ ים בִּ יקִּ י ּוַמֲחזִּ ְשְמרּו ֶאת ַשְבתֹוַתי ּוָבֲחרּו ַבֲאֶשר ָחָפְצתִּ ים ֲאֶשר יִּ יסִּ י ּוְבחֹוֹמַתי  עליהם נאמר " ואלו אותם צדיקים    –"  ַלָסרִּ י ָלֶהם ְבֵביתִּ ְוָנַתתִּ

ים  ָיד ָוֵשם טֹוב   ָבנִּ ָבנֹות ֵשם עֹוָלם ֶאֶתן לֹו  מִּ ָכֵרתּומִּ לכן   .(ד"ה רבי חייא בעא קפז ע"בדף וישב פרשת )זוהר  חלק לעולם הבאלהם    כי יהיה ה( –ד  )ישעיה נו, "ֲאֶשר לֹא יִּ
נקצץ וכלה  הוא גם    הרי   ' עץ יבש' והוא  אינו עושה פרי למטה  שאדם  לכן  )דברים כ, יט(    "ַהָשֶדה   ָהָאָדם ֵעץ היות ו"לא יאמר "אדם אשר אינו מוליד  

 . חס וחלילהאין הדבר כן  ש –  רביעי לתשובה פרק שלשים דף מו ע"א ד"ה ואמנה בפנים()'בית מועד' דרוש   "מן העולם 

  על דלתות בתי המדרש לשקוד  א אישה ולא קיים פריה ובריה והיה הדבר לשם שמים מרוב חשק בתורה הקדושה ורצון  אם האדם לא נׂש 
פריה ורביה, ויסייע בעדו    מצות  מעונש  ואז הקב"ה יסכים עמו ויפטור אות  –  במקום אשתו הגשמית, ובתלמידיו במקום בילדיו  בתורה  ובחר

  חכמי בזמן    עזאיבן    חכם שנקרא  םכך היה ע    .חיים ויטאל  פרשת משפטים ד"ה 'או ירצה ע"ד רמ"ז ג"כ וידבר בענין עונש מי'(  ')'עץ הדעת טוב' לר  להבין סודות רזי התורה
 כאילו שופך דמים  ' פריה ורביה' שמי שלא מקיים  בעצמו  על אף שסבר  והיה זה    . ת פריה ורביהחשקה בתורה ולא קיים מצו  נפשואשר    התלמוד

 יצרו מתגבר עליון ובלבד שאין  ו אין בידו עו ימיו ולא נשא אשה כבן עזאי  נפסק להלכה, שמי שנדבק בתורה כלכמעשהו  ו  . סג ע"ב(  דף  יבמותגמ'  ראה  )
, שכן הוא ידע ברזי נשמתו שכבר השלים את  של פריה ורביה  יקרהכל כך  בן עזאי לא ביטל לגמרי מצוה    אמנם  .שו"ע אבן העזר סימן א הלכה ד(ראה  )

שהוא לכאורה לא  לכן כאשר הוכיחו אותו    להגדיל תורה.רק  ייעודו בגלגול הזה היה    שכל, ו מצות פריה ורביה בגלגול קודם שהיה בעולם הזה
רמ"ע מפאנו חלק  הל )'מאמר אם כל חי' ע"ב( דף סגיבמות גמ' ראה )"  חשקה בתורה   נפשיומה אעשה שאמר להם " ,  לפרות ולרבות  החובהעל    מקיים מה שהוא דורש

 . ג סימן טו(

 בצעירותו ובזקנותו פריה ורביהמצות ב  חייב להתאמץאדם 

לא תתבטל לעולם אפילו אחרי שה' יעביר את רוח  של פריה ורביה  ומצוה זו   .אבן העזר סימן א, א( שו"ע)  לפרות ולרבות  כדי  א אישהחייב כל אדם ליׂש
האדם    אפילו אםלכן  .  מה עוד שכתב בזה( )'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר ג פרק פה דף רעג ד"ה ורש"ל ז"ל ועיי"ש תהיה אז בקדושה וטהרההיא  והטומאה מן הארץ,  

רמב"ם הלכות אישות פרק טו )  כל זמן שיש בו כוח  ,עוד  תת ולרבֹותבטל מלפרֹוהי הוא מצּווה מדברי סופרים שלא לקיים מצות פריה ורביה, הר  כבר

ְרצּו ָבָאֶרץ ּוְרבּו ָבּה  ְפרּו ּוְרבּו  ְוַאֶתם. ונרמז הדבר בפסוק " הלכה טז( שהיא אות של חיבור ותוספת,    באות ו' פתח את הפסוק    –"  ְוַאֶתם"  , )בראשית ט, ז(  "שִּ
'עוד נראה אמר ואתם'(  למחבר)'מזבח אליהו'    לפרות ולרבות  תמשיכו" עדיין  ְפרּו ּוְרבּושאפילו שקיימתם "   להגיד נח ד"ה  מתאמץ  שאכן    ומי  .'שבט מוסר' מדרש 

השתדל  " או אם  לא יגיד "די לי  אדם שזכה להביא בנים בימי נעוריולכן    .(ד"ה אוכלי לחם  ע"א  )זוהר פרשת וישב דף קפז  ומוליד ילדים, נקרא ידידו של הקב"ה
)זוהר    אלא יתאמץ גם בימי זקנותו לקיים פריה ורביהנני רוצה לעסוק עוד בפריה ורביה"  י לא יגיד "אני זקן עתה וא  בימי נעוריו ולא עלתה בידו

 . פרשת וישב דף קפח ע"א ד"ה ולערב אל תנח(

ם ְשֵניֶהם ְכֶאָחד    ַאל ַתַנח ָיֶדָךַבֹבֶקר ְזַרע ֶאת ַזְרֶעָך ְוָלֶעֶרב  ועל זה אמר שלמה המלך החכם מכל אדם " ְכָשר ֲהֶזה אֹו ֶזה ְואִּ י ֵאיְנָך יֹוֵדע ֵאי ֶזה יִּ כִּ
ים  ם שצריך האדם  אלו הבני   –"  ַאל ַתַנח ָיֶדָךְוָלֶעֶרב  אלו הבנים שהוא מתאמץ להביא בצעירותו, "  –"  ַבֹבֶקר ְזַרע ֶאת ַזְרֶעָך"  ,)קהלת יא, ו(  "טֹובִּ

ְכָשר ֲהֶזה אֹו ֶזה והסיבה לכך "  .להתאמץ להביא בזקנותו י ֵאיְנָך יֹוֵדע ֵאי ֶזה יִּ " שאין אדם יודע איזה מהם יהיו מוכשרים יותר במעשיהם, ויגנו  כִּ
  )'כתם פז' על זוהר פרשת וישב דף קפח ע"א ד"ה וירע בעיני ה'(   המקטרגים  ' האויבים' לו נגד    לעמוד  (ד"ה ולערב אל תנח  ע"א   פרשת וישב דף קפח  )זוהר  ויסייעו בעדו בעולם הבא

ֵתן  שנאמר "  לגן עדן להתעדן נפשו עם הצדיקיםלהכניסו  ו  ,מדינה של גהינום  ולהצילו ים ְלַנְפֶשָךְויִּ )'מאה שערים' המיוחס לרקנאטי שער חמש   )משלי כט, יז(  "ַמֲעַדנִּ

פרשת וישלח דרוש שני דף נב ע"ב ד"ה והנה  לר' יוסף צרפתי )'יד יוסף'  נחשב לחי בעולם הזהאך  עולם הבא  בנמצא  בנים צדיקים אדם  על ידי  ש .ועשרים ד"ה ועל דרך האמת(

כדי לעסוק בפריה   )ראה 'רות רבה' ה, טו(   את אשהביקש לש הוא    ,בע וברך על גורנוואכל וש ב ימיו  בערֹושהיה  אחרי שפסק הרעב  וכך עשה בועז    .באמת(
 .(' בשם אבות דרבי נתןאך בזה שפירשנו'וייטב לבו וד"ה )'דנא פשרא' על מגילת רות למחבר שבט מוסר דף נב ע"ב ד"ה  מופלג בזקנותועל אף שהיה    ,ורביה

ילדים גם בימי  עוד  יביא    יש לו ילדים מימי נערותו,  אםובזקנותו.  ת  נוספ נפטרה, יישא אישה היא חלילה  א אישה בצעירותו ו לכן אם אדם נש
מביא הוא  האדם וכל נפש ש  .למחבר שבט מוסר דף נב ע"ב ד"ה וייטב לבו וד"ה אך בזה שפירשנו()'דנא פשרא' על מגילת רות    מדת חסידותויש בזה    ע"ב(   יבמות דף סב גמ'  )  זקנותו

רק  יתרצה  לצער גידול הבנים ולהוצאות הבית המרובות ו  ש. ולא יחּואחד ויצאו ממנו כל ישראלרק  עולם מלא, כמו אברהם אבינו שהיה  
אם בסוף כל הדורות   מן הזרע  ואפס לנגד התועלת הנמשכת  שהכל הוא כאין  לפי  לו לטרוח טרחה מרובה  , אלא ראויבשניים או שלושה ילדים

החושש בשביל הוצאות הממון הרי זה מקטני אמנה, שה'  ו. )'פלא יועץ' ערך פריה ורביה ד"ה 'ואפילו אם כבר'( די לו בזהו  ,יצא מחלציו איש טוב ירא אלוקיםי
כמו כן יגאלו לעתיד לבוא בזכות וכמו שנגאלו עם ישראל במצרים בזכות שהיו פרים ורבים,    .יועץ' ערך פריה ורביה ד"ה 'ואפילו אם כבר'()'פלא   זן ומפרנס לכל

י שנאמר " שיהיו פרים ורבים ְפֹרצִּ ין ּוְשמֹאול תִּ י ָימִּ ם כִּ יָרשְוַזְרֵעְך ּגֹויִּ יבּו יִּ ים ְנַשמֹות יֹושִּ במהרה בימינו,   פרק יד, ח(  'תנא דבי אליהו זוטא')ישעיה נד, ג( )  "ְוָערִּ
 .אמן

 
 העלון גם לעילוי נשמת:

מאיר בן משה ז"ל, 

יונה בן שמואל ז"ל, 

מאיר ברטה בתיה בת 

ז"ל, חיים בן לייב 

ז"ל, מרים בת שמואל 

 ז"ל

העלון גם 

לעילוי 

 נשמת:

אליהו 

 בן ג'ֵנט
 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

רחל בת גרשון 

הנולדת משרה 

 "לז אשת דוד

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לרפואתו 

 השלימה של

אבישלום בן 

 הי"ו  רות

 העלון גם לעילוי נשמת:

אהרן בן 

 ז"ל עזיזה

ָאְרֶלט ָעְלָיה 
בת פֹורטּון 
 מסעּודה 

  

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

ציונה שושנה 

 בת חנה ֵבמּון
 הי"ו

אליהו בן 

 הי"ו גֹוְבָהר
 

ניתן להקדיש את העלון לרפואה או לעילוי נשמת בטל' 
. וכן ניתן לשלוח הערות/הארות ולקבל 052-7675933

 tora.haim@gmail.comאת העלון במייל  
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

יוסף מנחם בן 

 ז"ל   אהרן

ַמְדֶלן בת  ֶמַנַנה
 ז"ל מנטה

 לבית משפחת מימון

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת 
  הי"ואלינור 

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
 

זכות הלימוד בעלון יעמוד להן לרפואה 

 שלימה והחלמה מהירה

העלון גם לרפואה 

 שלימה של ידידי

שגיא בן 
 טליה חנה

 הי"ו
שה' יתברך יחלים 
וירפא אותו מכל 
 חולי נגלה ונסתר

 להצלחת  גם העלון

יהודית בת ורדה 

 הי"ורוזיטה 
 וכל משפחתה
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