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 הלכות מצוות פריה ורביה

 

 

 כתב רבינו בהלכות אישית פרק ט"ו:

הרי זה מותר.  במה דברים --א  האישה שהרשת את בעלה, אחר הנישואין, שימנע עונתה
אמורים, בשהיו לו בנים, שכבר קיים מצות פרייה ורבייה.  אבל אם לא קיים, חייב לבעול 

ו בנים, מפני שהיא מצות עשה של תורה, שנאמר "פרו ורבו" )בראשית בכל עונה עד שיהיו ל
 (.א,כח; בראשית ט,א; בראשית ט,ז

ב  האיש, מצווה על פרייה ורבייה; אבל לא האישה.  ומאימתיי יתחייב האיש במצוה זו, 
--מבן שש עשרה שנה או מבן שבע עשרה שנה.  וכיון שעברו עשרים שנה ולא נשא אישה

ומבטל מצות עשה; ואם היה עוסק בתורה, וטרוד בה, והיה מתיירא מלישא   הרי זה עובר,
הרי זה מותר להתאחר:  שהעוסק --אישה, כדי שלא יטרח במזונות וייבטל מן התורה

 במצוה, פטור מן המצוה; וכל שכן, בתלמוד תורה.

 הוא על האיש ולא על האשה.לדעת רבינו חיוב מצוות פריה ורביה 

 כתב מארי בהערה ה':מצווה שציין רבינו, לגבי גיל חיוב ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה  15מדברי מארי עולה כי קבלת חז"ל ממשה רבינו היא שחובת מצוות פרו ורבו הינה מגיל 
 ויום אחד לאשה. ולפני גיל זה לא חל חיוב כלל. שנה 12ויום אחד וגיל 

 ים המודרניים היום.אולם חיוב זה הינו בתנאי הלכה אידיאליים ולא למציאות החי

הינו  מבחינה מעשיתבתנאי החיים כיום אשר בחורים נדרשים לבצע שירות צבאי, חיוב הנישואין 
 .21בגיל 



 

 כתב רבינו בהלכה ג':

-ג  מי שחשקה נפשו בתורה תמיד, ושגה בה כבן עזאי, ונדבק בה כל ימיו, ולא נשא אישה
חייב --יו; אבל אם היה יצרו מתגבר עליואין בידו עוון:  והוא, שלא יהיה יצרו מתגבר על-

 לישא אישה, ואפילו היו לו בנים, שמא יבוא לידי הרהור.

 

 כתב מארי בהערה ט':

 

 

 

 לגבי דברי רבינו שלא יהיה יצרו מתגבר עליו, כתב מארי בהמשך ההערה:

 

 

 

 

 וכתב רבינו בהמשך ההלכות:

אלא אם כן קיים --נה ראויה לוולדז  לא יישא אדם עקרה, וזקנה, ואיילונית, וקטנה שאי
 .מצות פרייה ורבייה, או שהייתה לו אישה אחרת לפרות ולרבות ממנה

הרי זה יוציא וייתן כתובה, או יישא --ח  נשא אישה ושהה עימה עשר שנים, ולא ילדה
אישה הראויה לוולד; ואם לא רצה להוציא, כופין אותו ומכין אותו בשוט עד שיוציא.  ואם 

י בועלה, והריני שוכן עימה בפני עדים כדי שלא אתייחד עימה, בין שאמרה היא, אמר אינ
 .אין שומעין להן, אלא יוציא או יישא אישה הראויה לוולד--בין שאמר הוא

חזקת החולי ממנה, --ט  ]ח[ שהת עשר שנים ולא ילדה, והרי הוא יורה שכבת זרע כחץ
פחותה מאיילונית שלא הכיר בה, שיש  לא תהיה זו--ותצא שלא בכתובה.  ויש לה תוספת

לה תוספת כמו שיתבאר.  ואם אינו יורה כחץ, חזקת החולי ממנו בלבד; וכשיוציא, ייתן 
 .הכתובה כולה עיקר ותוספת



היא --י  ]ט[ הוא אומר ממנה נמנע הוולד, והיא אומרת ממנו נמנע מפני שאינו יורה כחץ
ינה יודעת אותו בוודאי, ואחר כך ייתן נאמנת; ויש לו להחרים על מי שטוענת דבר שא

אין לה עיקר כתובה, כמו שאמרנו:  --כתובה.  ואם אמרה איני יודעת, אם ממני אם ממנו
העמד ממון בחזקת בעליו, עד שתטעון בוודאי שאינו יורה כחץ.  ולמה היא נאמנת בטענה 

 זו, מפני שהיא מרגשת אם יורה כחץ או לא יורה; והוא אינו מרגיש.

 

 בהערה י"ח:כתב מארי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לפי מארי, כל שידוע רפואית שהאשה לא תוכל ללדת, יש לאפשר לבעל לקיים מצוות פו"ר 
 מבלי להמתין עשר שנים.

 כתב מרן בשו"ע אבן העזר סימן א':

מצוה על כל אדם שישא אשה בן י"ח, והמקדים לישא בן י"ג מצוה מן המובחר. אבל קודם 
וי כזנות. בשום ענין לא יעבור מך' שנה בלא אשה ומי שעברו עליו כ' שנה י"ג לא ישא דה

ואינו רוצה לישא בית דין כופין אותו לישא כדי לקיים מצות פריה ורביה. ומיהו אם עוסק 
בתורה וטרח בה ומתיירא לישא אשה כדי שלא יטרח במזונו ויתבטל מן התורה מותר 

 .להתאחר

על זה. וכן מי שלא קיים פריה ורביה ובא לישא אשה  הגה: ובזמן הזה נהגו שלא לכוף
שאינה בת בנים, כגון עקרה וזקנה או קטנה, משום שחושק בה או משום ממון שלה, אע"פ 

שמדינא היה למחות בו לא נהגו מכמה דורות לדקדק בענין הזיווגים. ואפי' בנשא אשה 
ים פריה ורביה וכן ושהה עימה עשרה שנים לא נהגו לכוף אותו לגרשה אע"פ שלא קי

 בשאר ענייני זיווגים )ריב"ש סימן טו(. ובלבד שלא תהא אסורה עליו.

 

שנים ללא ילדים,   10ובהסתמך על דברי הרמ"א שבזמן הזה נהגו שלא לכוף לגרש את האשה לאחר  
המנהג היום הוא שלא לכוף. יחד עם זאת גם בימינו ראוי שהאשה תתיר לבעלה לשאת אשה נוספת 

 ל לפרות ולרבות ממנה. ובית הדין יתיר זאת גם לפי חרם דרבינו גרשום.כדי שיוכ

וכבר ראינו שלפי מארי, גם אשה שבעלה נודע כבלתי ראוי לפריה ורביה, זכאית להשתחרר מיד 
 ממנו, כדי שתוכל לחבוק בן.

 וכתב רבנו בהלכה ט"ו:



סופרים שלא ייבטל טז  אף על פי שקיים אדם מצות פרייה ורבייה, הרי הוא מצווה מדברי  
שכל המוסיף נפש אחת מישראל, כאילו בנה עולם; --מלפרות ולרבות, כל זמן שיש בו כוח

וכן מצות חכמים היא שלא יישב איש בלא אישה, שלא יבוא לידי הרהור, ולא תשב אישה 
 בלא איש, שלא תיחשד.

 

 כלומר גם לאדם שיש לו בן ובת מצווה מדרבנן להרבות בצאצאים נוספים. 

כאשר בני הזוג רוצים ליטול אמצעי מניעה באופן זמני, יש הבדל באמצעי המניעה השונים כמפורט 
 להלן:

אם האשה שמה את קוטל הזרע לפני המצווה הרי זה בגדר גרמא ומותר אולם אם   –קוטלי זרע   .א
 היא שמה את קוטל הזרע לאחר המצווה הרי זה אסור

חלק מהפוסקים אוסרים משום   –ר לגוף האשה  אמצעי מניעה בגוף האשה שמונע מהזרע מלחדו .ב
 השחתת הזרע וחלק מהפוסקים מתירים כי האיש בא כדרך כל הארץ.

בדרך כלל מתירים מאחר והוא לא מונע מהזרע מלהיכנס לגוף האשה אלא רק   –נטילת גלולות   .ג
מנע את הביוץ וממילא את העבור. אולם גלולות אלה עלולות לגרום לדימומים ולשיבוש 

 ור החודשי של האשה.במחז

 מבחינה עקרונית מותר –התקן תוך רחמי  .ד

 אסור משום השחתת זרע לבטלה. –אמצעי מניעה לגבר  .ה

 

יחד עם זאת מאחר ולנטילת אמצעי מניעה יש השלכות רבות, יש להתייעץ עם רב לגבי נטילתן 
 )שבמידה ויתיר, ההיתר יהי לתקופה מוגבלת(.

נסיון רב וידע מקצועי בנושא אמצעי מניעה  להםועה שיש זה להתייעץ עם מכון פ מומלץ בנושא
 בפרט ופריון בכלל.


