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פרשת תזריע סגולות לבנים
סגולות לבנים )צדיקים(
בפרשת השבוע מתארת התורה דיני לידה ,וענין הלידה הוא דבר מופלא כשלעצמו באשר הבאת צאצאים הם
המשך לקיום העולם ומביא שמחה לאדם עד שנאמר בחז"ל בנדרים )דף סד( שמי שאין לו בנים חשוב כמת
ר"ל ,סגולות שונות מצינו בחז"ל שע"י עשייתם זוכים לבנים ואע"פ שאמרו מועד קטן דף כח א אמר רבא חיי
בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא הרי שלא תלוי במעשים אלא במזל ,אך כתבו
התוספות יבמות ע א שזכות גדול מהני )מועיל(,
וביאר רבנו בחיי )דברים לא יד( שיש דברים שזוכים ע"י זכויות ויש דברים שזוכים רק ע"י תפלה ובני חיי ומזוני
זוכים רק ע"י תפלה שכן מצינו שניתנו שלושתן בזכות התפילה הבנים ניתנו לרחל שנאמר וראשית ל בב וישמע
אליה אלהים ויפתח את רחמה החיים לחזקיה שנאמר שמעתי את תפילתך הנני יוסיף על ימיך חמש עשרה שנה
המזונות לאליהו ואלישע שכן מצינו בהן שנתרבו המזונות וניצולו מן הרעב ומפני זה העירו אותנו החכמים
בשלושה אלו התלוין במזל והודיעונו כי יצטרך בהם ריבוי תפילה ועם התפילה יתבטל כח המזל כמו שנתבטל
בשלושתן על ידי תפילה.
במדרש במדבר יד ב עה"פ מי הקדימני ואשלם אמרו מי שאין לו בנים ונותן שכר סופרים ומשנים )לומדי
משניות( דהיינו אם אין לו בנים ישלם שכר סופרים למלמד שילמד עם ילד מקרא ומשנה ובזכות זה יזכה שיהיה
לו בעצמו בנים...מי שפעל עם הקב"ה יבוא ויטול שכרו.
המכבד אשתו זוכה לבנים כמבואר במסכת דרך ארץ זוטא פ"ט והוי זהיר בכבוד אשתך שלא תהיה עקרה ויש
בזה ענין טבעי וענין סגולי ענין טבעי כמ"ש בנודב"י אבהע"ז סי' פ"ט כי רוב חכמי הרופאה כתבו שהחיבה
סגולה להולדה ואמרו בנדה לא א אשה מזרעת תחילה יולדת זכר וענין סגולי המכבד את אשתו זוכה לעשירות
כמובא במס' בב"מ דף נט וע"י עשירות זוכה לברכה של בנים כמובא מדרש
ובזה יוטעם מה שאמרו בגמ' בבא בתרא )דף י ב( אמרו מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים ר"א אומר יפזר
מעותיו לעניים ר' יהושע אומר ישמח אשתו לדבר מצוה וביאור נקודת מחלוקתם היא שר"א נתן עיצה בדרך
סגולית ואילו ר"י נתן עיצה בדרך הטבע...ראה בס' קובץ שיעורים )ב"ב אות נג(.
הזהירות בקדושה וטהרה מביא לבנים כמובא במדרש ילק"ש קהלת פ"יא רמו תתקפט רבי יודן בר סימון בשם
רבי מאיר אומר אם נתת חלק לשבעת ימי הנדה אתה זוכה לבן ואתה מלו לשמונה...וכן
ובשבועות )דף יח ב( אמר רבי חייא בר אבא א"ר יוחנן כל הפורש מאשתו סמוך לוסתה הויין לו בנים זכרים
דכתיב ולהבדיל בין הטמא ובין הטהור וסמיך ליה אשה כי תזריע וילדה זכר
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רבי ישמעאל כה"ג הגיע למדרגה כ"כ גבוהה בגלל קדושת אמו כמובא באור זרוע ח"א אלפא ביתא סימן כט(
"...אמו של רבי ישמעאל כהן גדול הלכה לטבול ובעלותה מטבילה פגע בה דבר טמא וחזרה וטבלה וכן עוד
כמה פעמים הטריחה עצמה לטבול בעבור שהיה פוגע בה דבר טמא עד שהקב"ה אמר למלאך שר התורה
)במ"א מופיע כתשובה לשאלת מלאכי השרת עד מתי תצטער ריבה זו( שירד ויפגע בה ונתעברה באותו לילה
ברבי ישמעאל שהיה צדיק גמור.עכ"ד.
ושמעתי מהראש"ל רבי מרדכי אליהו זצוק"ל מה ענינים של מלאכי השרת במצבה של אשה הטובלת שנאלצת
לחזור ולטבול מחמת שרואה דבר טמא ותירץ מכיון שמלאכים אלו מופקדים לעטר אשה היוצאת מטבילה
בכתר חן וחסד לבעלה וכו' לכן זה שנאלצה לחזור ולטבול גרם גם להם לחזור ולעמוד מחוץ למקוה כדי לעטרה
בכתרים הנ"ל...ולפ"ז ביאר הרב זצ"ל עד כמה חשובה טבילת האשה במקוה שמלאכי מרום ממתינין בחוץ
לברכה ולעטרה בכתרים...ודפח"ח.
הרי לנו שזכות קיום מצוות טהרת המשפחה היא גם סגולה להפקד בבנים ובנות אלא גם שיהיו צדיקים ובעלי
מידות טובות.

בברכת שבת שלום,
הרב אליהו אלחרר
הרב הראשי למודיעין

לשכת הרבנות מודיעין – רח' דם המכבים  ,אתר הקראוונים ת.ד 1 .מודיעין  717000טל  089726170 .פקס089707267 .
THE CHIEF RABBINATE OF MODIIN* 1 DAM HAMACABIM ST. P.O.B 1 MODIIN 71700 ISREAL TEL: 972-8-9726170 FAX: 972-8-970726O

E-mail:eliahu_e@modiin.muni.il

