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כח-כז, בראשית א

ְבָרא אלוקים ֶאת ָהָאָדם ְבַצְלמֹו ְבֶצֶלם ( כז) ַויִּ

:  אלוקים ָבָרא ֹאתֹו ָזָכר ּוְנֵקָבה ָבָרא ֹאָתם

ַוְיָבֶרְך ֹאָתם אלוקים ַויֹאֶמר ָלֶהם אלוקים  ( כח)

אּו ֶאת ָהָאֶרץ  בּו ּוִמלְּ רּו ּורְּ ָה         פְּ שֻׁ ִכבְּ וְּ

ם ּוְבָכל ַחָיה   ְדַגת ַהָים ּוְבעֹוף ַהָשַמיִּ ּוְרדּו בִּ

:ַעל ָהָאֶרץָהֹרֶמֶשת

המצווה הראשונה שהאדם מצווה  בה היא  

לא סתם המצווה הראשונה-פריה ורביה

1מקור 



בעמודסגדףיבמותמסכתבבליתלמוד

כל מי שאין עוסק בפריה ורביה  : רבי אליעזר אומר

ם ָהָאָדם ָבָאָדם “: שנאמר, כאילו שופך דמים שֵֹׁפְך דַּ

וכתוב  ]וכתיב בתריה , (ו, בראשית ט)” ָדמֹו יִָשֵפְך

ם ְפרּו ּוְרבּו“[: אחר כך (.  שם ז)” וְאַּתֶּ

2מקור 



ורביהפריהמצות-אמצוה,החינוךספר

,בישובוחפץהואברוךשהשם,מיושבהעולםשיהיהכדי,זומצוהמשרשי

תְבָרָאּהֹתהּולֹא“:כדכתיב בֶׁ גדולהמצוהוהיא.(יח,מהישעיהו)”ְיָצָרּהָלשֶׁ

למלאכיולאניתנואדםלבניכי,בעולםהמצותכלמתקיימותשבסיבתה

.השרת

.זמןובכלמקוםבכלונוהגת

זכרונםחכמיםשנתנוהזמןוהוא,להראוימשהואבהלהשתדלאדםוחייב

ביטלוהמבטלה.הנשיםעלמוטלתאינהזוומצוה.אשהלישאלברכה

השםחפץלהשליםרוצהשאינובעצמושמראהמאודגדולוענשו,עשה

.עולמוליישב
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הולדת ילדים וקיום מצוות , פי ההלכה על 
פרו ורבו  

.הם במסגרת נישואין בלבד



?  על החתונה( ברכת המצוות)מדוע אין ברכה 
"?האשהאשר קדשנו במצוותיו וצוונו   לקדש את "..

ם"הרמב ש"הרא

נישואין

אמצעי להשגת  -נישואין)קיום מצוות פרו ורבו -עיקר הנישואין

(המטרה
מטרה בפני עצמה  -נישואיןה

4-5מקור 





? כמה ילדים צריך כדי לקיים מצוות פרו ורבו

בית הלל

בן ובת 

לומדים מבריאת העולם

שנבראו זכר ונקבה

בית שמאי 

שני בנים 

גרשם ואליעזר: לומדים ממשה שהיו לו שני בנים
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(יח, מהישעיהו ")ּהָרָצְית ֶבֶשָלּהָאָרְבּהוֹתא ֹל"

מדוע יש ללדת , יהושוע' פ ר"ע1.

ילדים נוספים גם לאחר קיום  

? המצווה

:  ם"פ הרמב"ע2.

ואלו  ' מדאורייתא'אלו ילדים הם 

? ילדים הם מדרבנן

?מהי חשיבות הולדת ילדים נוספים3.

טזהלכהטופרקאישותהלכותם”רמב
הואהרי,ורביהפריהמצותאדםשקייםפיעלאף

כלולרבותמלפרותיבטלשלאסופריםמדברימצווה
כאילובישראלאחתנפשהמוסיףשכל,כחבושישזמן
.עולםבנה

7מקור 

פרו ורבו דף מלווה למצגת.docx


ֹיאֶמר וַ ֱאֹלִהיםֹאָתםַוְיָבֶרְך 
בּו  ְפרּו ּוְר ֱאֹלִהיםָלֶהם 

לפרות  ' על מי ציווה ה
?  ולרבות

מחלוקת-מסכת יבמות

-להלכה



אישה פטורה  
ממצוות פרו  
ורבו 

–שאלות 

:חכמהמשך 

כיצד מתרץ המשך  1.
חכמה את הציווי לאדם  

?  "פרו ורבו"ולחוה 

דרכיה דרכי נעם וכל "2.
"נתיבותיה שלום

מהם שני הטעמים לפטור  •
בגלל  ' פרו ורבו'אישה מ
?  פסוק זה

פרו ורבו דף מלווה למצגת.docx


? האם יש מצב בו מותר להחליט להפסיק ללדת הם ילדים●
?מהם השיקולים להפסקת ילודה●
?  איזה רב כדאי לשאול●

? איזה רב יש לשאול בעניין זה•



זלמנובמשפחת 
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