
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 לך נא ראה את שלום אחיך 
ֹּאן ַהצ ְשלֹום  ְוֶאת  ַאֶחיָך  ְשלֹום  ֶאת  ְרֵאה  ָנא  ֶלְך  לֹו  ֹּאֶמר  ָדָבר    ַוי י  ֵבנִׁ ַוֲהשִׁ

ֹּא ְשֶכָמה  ְשָלֵחהּו ֵמֵעֶמק ֶחְברֹון ַוָיב  )ל"ז י"ד( ַויִׁ
הנה איתא בקרא דיוסף הלך לראות את שלום אחיו, כמו שציווה  

היאך יעקב אבינו צווה )תיבת גומא וישב אות ב'(  אביו. והקשה בפרי מגדים  
ו שונאים  ליוסף שילך לאחיו, והיאך באמת הלך יוסף, הרי ידעו שאחי
 אותו והיה סכנת נפשות והרי פיקוח נפש דוחה כל התורה.

ותירץ שיעקב אבינו ציוה מכיון דלא ידע שהיה סכנה. ויוסף שידע 
למיתה   עצמו  למסור  דרצה  לאחיו,  הלך  מקום  מכל  סכנה,  שהיה 
היו   שבדורו  אב,  כיבוד  מצות  יקרת  לעולם  להראות  השם,  לקדש 

 מזלזלים קצתם בכיבוד אב. 

 

 כיבוד אב בחסרון כיס 
א')קידושין  הנה איתא בגמרא   דהיכא דאביו אומר השקיני    (ל"א 

איהי    םכיון דג  ,ייב לשמוע לאביוח  , םמים ואמו אומרת השקיני מי
 .שויןשה שניהן  גרנתבאבל    . בכבוד אביויבת  מחוי

ס)  בות א בתשו"הגרע  ודן גור  (ח"ס  י'קמא  האב  דכיבוד  לבן   םהיכא 
מא  קיי דמאי  יפל ,חסרון כיס בןל גורםאינו   םוכיבוד הא ,סרון כיסח
משלהם ואינו   רקדחיוב כיבוד אב ואם )שולחן ערוך יו"ד סי' ר"מ סע' ה'(  לן
 . מה דינו  ,וסיב להוציא מכייוחמ

אמרינן האם  מי  בקול  לשמוע  ליתא  ,דחייב  אב  דכיבוד  או    ,כיון 
ות כיבוד אב  מקיים מצ  כל מקוםכיון דמ  ,איזה שירצה יעשהילמא  ד

 .אף אם מוציא משלו

 : בזה ג' דרכיםואשכחן  
 דעת מראות הצובאות  .א

  , בי משה זאב זצ"לרהגאון  )מראות הצובאות    תדע)שם(  הביא הגרע"א  הנה  

ביאליסט  דק"ק  האםחד  ( קאגאב"ד  בקול  לשמוע  בין    ,ייב  בנשואה  בין 
אינו    ,בגרושה  האב  בקול  ובשמעו  חיוב  מקיים  בקולה  דבשמעו  כיון 
 . יובחמקיים  

 . דעת הגרע"א ב
יעשה  (שם) א  "הגרע דעת  אמנם   שירצה  בין    ,דאיזה  בגרושה  בין 

דאינ  ,בנשואה מחו דנהי  באיכא  יו  בקול האב  לשמוע  כיסחיב  ,  סרון 
מקום   הפסדומכל  על  מוותר  הא  ,כד  אצל  כמו  מצוה  אותה    ם, הוי 

   .והלכך איזה שירצה יעשה 

ומש ממונו  ח ר מותיעולה  היכא דהמצוה  וא הדין  א דה"ב הגרעתוכ
  , נמי מה שירצה יעשה אמרינן    ,ואיכא לפניו עוד מצוה  מו,דפטור מלקיי

 ת. הויין שקולו כל מקום  דמ
 דעת החזון איש . ג

נשים ס"אה )ן איש  החזודעת   דיש לומר בעיקר הדבר   (יןבסוגי  "חקמ   י'ע 
מחו  תכמראו מצוה  לפניו  דכשיש  שאינה  ת  יביהצובאות  ומצוה 

כל  אלא דמ  ,בתידיעשה המחוי , יש לומר  סרון כיסחאת  פבת מיויחמ
מפאת שצוואת האם    יה,א ולא מטעמ "כדינא דהגרע מקום יש לומר  

   .בכבוד אביו  תיביו חכיון דמ  , יילאחשלא ישמע בקול האב לא  

ואם   ,ביוי ח והלכך יכול לשמוע בקול האב אע"ג דאינו מ
האם בקול  ישמע  מ  ,ירצה  אינו  האב  ח דהא  בקול  לשמוע  וייב 

   .סרון כיסחב

דבגרושה חייב לשמוע בקול    ,דוקא בנשואה ולא בגרושה זה    ולפי
 . אין בו חסרון כיסוהרי    בכבוד אביו  תיבי וח מאינה  דהאם כיון  

 ולה מהאמור הע
בין בנשואה    ם,ישמע בקול הא הצובאות    תמראולדעח  נמצא לפי זה  

בגרושה הגרע   ,ובין  בין  "לדעח  בנשואה  בין  יעשה  שירצה  איזה  א 
ב  ,בגרושה  דצידד  אולמאי  יעשה    ,ישחזון  שירצה  איזה  בנשואה 

 . מראות הצובאותובגרושה ישמע בקול האם כ  ,א"כהגרע

 

 אסור להאם לצוות
שות כיבוד לע  לבנהלצוות  האם  ל  רשאסוהנה יש לחקור מהו באופן  

חשיב מצוה אם  אם  ההבן לעשותו,    מצד  ליכא איסור  לאב  ,מסויים
מן   . יעשהוהבן   פטור  במצוה  עוסק  בזה  נימא  האם  מינה  ונפקא 

 המצוה.

וות  אסור להאם לצהיה  ו  , בכנגד צווי הא  םצווי הא  יה בגוונא דהכגון  
  תבקיום צוואהנה  ו,  נגד צוואת האב מכיון דהאם חייבת בכבוד האב

והאם  ]חסרון כיס,    לא היהאבל בצווי האם    ,סרון כיסח  היההאב  
דאע"פ דהיה אסור להאם לצוות לבנה כך, אבל אין   נמצא  ,[נשואה לו

מכיון  מצד  איסור   לעשותו  ללהבן  מחוייב  אב  עשות  דאינו  הכיבוד 
 שיש בו חסרון כיס.  פאתמ

 צדדי הספק  .א
יש לומר דחשיב מצו דאף אם  ות כיבוד,  צדדי הספק, דלחד גיסא 

כיון דמענגה    מכל מקוםאינו מחוייב לעשותה,  ו  ,צוויה כמאן דליתא
צווי בלא  אף  כיבוד  מצות  כאן  יש  כן  ו  ,בזה  ממצוה  אם  פטור  יהא 

זו יהא לו אף   דמצוה  יינו משוםה ,ב לשמוע בקול האםיוהא דאמרינן דאינו מחוי] .רתחא

 [ ושוב הויין שקולות ,ישמע בקול האב  םא

לאיד לומר  י גיסא    ךאמנם  כידש  חשיב  דלא  בכבוד,  דאין  ה  ח ו כל 
  הבן לגבי  םאף א  ,אין כאן כלל מצות כיבוד  ,לצוות כיון דאסורה בזה

איסורליכ לצוו  ,א  לה  שאסור  וכל  רצון  מלוי  היינו  נמי    ,ת דכיבוד 
 . צון רשבינן דאין כאן  ח

 לאור ג' דרכים הנ"ל . ב
ד  הנה הנ"ל,  דרכים  הג'  לפי  הנ"ל  בגוונא  לדון  א יש  יעשה    םהנה 

  ,דרשאי לעשות צוואת האבחזון איש  א וה"לדעת הגרע   ,צוואת האב
הנה בעשותו כן יהא לו דין עוסק במצוה    ,[דפליגי על מראות הצובאות]

פטור ממצוה ]אבל לדעת מראות הצובאות הרי אסור לקיים    .ויהא 
 ודאי דלא חשיב עוסק במצוה[. ואת האב ואם כן  צו

לכל השיטותדזה רשאי    ם,ישמע בקול הא   םאאבל   הנה    ,לעשות 
   .א יהא דינו נמי כעוסק במצוה "והגרעראות הצובאות  לדעת מ

דינו כעוסק  האם יהא  כהנ"ל  יש לדון    ,חזון אישאך למאי דצידד ב
רשאי שלא לשמוע בקול האב מפאת דיש חסרון  ד  דהרי אע"פ  ,במצוה 

ייל  חויה לא  ו דצ  אך אינו מקיים מצוה בשמעו לאמו כיון  ,כיס
   .כנגד אביו



 

  , ן איש א לחזו"דגם בנשואה איכא חילוק בין הגרע   נמצא
ל  א בכ"להגרעמכל מקום    ,אע"ג דלתרוייהו איזה שירצה יעשהד

ול עליו דינא דעוסק במצוה פטור  חמה שיעשה חשיב עושה מצוה וי 
   ., משא"כ להחזון אישמן המצוה 

 אב צווי האם באופן שלא ישמע להחייל . ג
אם ישמע בקול האם    חזון אישדגם לה  יש לומררינא  חאך מטעמא א

יעשה מה  ע"פ שמצווה את בנה שאשהאם  ונא נה בגודה  ,מצוה םיקיי 
יחליט שלא לשמוע לאב מפאת    ,שירצה ביחס לצוואת האב אך אם 

הרי בכהאי גוונא    ,לעשות רצונה  אזי הינה מצוה אותו  ,של בןמ דהוה  
 . ילה לצוות כןח ודאי דיכולה לכת

דמצו  היכא  אף  רצונהומעתה  שיעשה  במוחלט  צווי    ,ה  דבטל  הא 
ליט  ח י  םאך לענין שיחול א  ,ול בכל עניןח דידה הוא רק לענין שלא י

בזה מצוה ויהא    םיקיי   ם כןוא  ,שפיר חייל  ,שלא לשמוע בקול האב
 . ריתי כדין עוסק במצוה חפטור ממצוה א

 עוסק במצוה בכיבוד אב . ד
דאמרינן דינא דעוסק במצוה פטור מן המצוה  נאמר  אם  הנה כל זה  

ל"ח    י'ס  חאו")י יוסף  משמע בברכוכך    .םכיבוד אב ואמצוות  עוסק באף ב

 . (ר"מ   'ילמהר"י קאשטרו יו"ד ס)בערך לחם  ו  ("ק ז' ד"ה והטורס

סי)מהרש"ג    בותבחשו  עייןאך   דדילמא  נ"ב(    ' או"ח  בזה  בעוסק  שדן 
אומר    האבשמי לגוונא  דדה,  פטור דעוסק במצון  רינלא אמבוד אב  בכי

מצוה,   לבטל  לגרו דלבנו  והאם  דהאב  כמינייהו  כל  לא    םלאו  שהבן 
 . יים מצוהיק

 

 הקיום או הביטול
ם מצוה,  בתר הקיו  האם אזלינןביש לפניו ב' מצוות,  הנה יש לדון  

 ירצה,  יעשה איזה ש  ,שניהם שויםמצוה  קיום  לענין הואם  

ת יבטל,  אחת מהמצוואם רק    ,מצוה  אזלינן בתר הביטול  או דילמא
 וה. צריך לקיים דוקא אותו מצ

 פליגי בב' הצדדים .א
הגרעהנה   כהנ"ל  א  " דעת  דהרי  הנ"ל,  הראשון  דתכהצד  היכא  ב 

חסרון    בןל  גורםאינו    םוכיבוד הא  ,סרון כיסחלבן    םדכיבוד האב גור
כל  מ  ,חסרון כיס דהוה משל בן  נהי דפטור מכיבוד אב היכא דהוי  ,כיס

 . הוה מצוה גמורה ולא גריעא ממצות כיבוד אם   מוכד מקיי מקום  

מקיים    דכד  מודו בזהן איש  והחזוראות הצובאות  ונראה דגם המ
אזלינן  דכהצד השני הנ"ל,  אלא דסברי    ,הכיבוד אב הוה מצוה גמורה 

ש  ם, מכל מקום ימפאת הקיום שניהם שוי דנהי  בתר הביטול, ואם כן  
א כיבוד  לקיים  חיובית   םלו  מצוה  יבטל  אב  כיבוד  יעשה    כיון דאם 

אםדכיבו יבטל  משא"כ    ,ד  אם  כיבוד  יעשה  שאינ רק  אם  ה  מצוה 
 . דכיבוד אם  יוביתח

 יםפרנידון המטה א . ב
תרכ"ב באלף למטה   י'ס)במטה אפרים    דןמצאנו נידון כעין הנ"ל, דהנה  

למקום שיש בו    ויש לפניו ב' אפשרויות, או ללכתבערב סוכות    (אות ל"ג
מקום שיש בו ארבע מינים ואין  לכת לאו ל  ,סוכה ואין בו ארבע מינים

 . בו סוכה

לוכ דיש  הסוכה    דוןתב  למקום  קדידילך  דחיובה    , בערב  םכיון 
  דון לא כך,תב דיש לאך כ  .יוםב  רק למחרת  הוה  כ בארבע מינים"משא

אך כאן הנידון    ,דוקא כשכבר הגיע זמן המצוה עבדינן זו שהגיע זמנהד
   .רוייהו שקוליםם כן תבערב סוכות וא

ב מדרבנן  ימשום דמחוי   ,ד' מינים עדיפי אדרבה  ד  דוןיש לתב דכאלא  
ד ב דגם בסוכה כתושוב כ  .כ בסוכה דאי בעי לא אכיל"משא  ,הכל שבע

הלכך    ,ואסיק דאין בידו להכריע   .אכיל מקיים מצוה כל ז' ומברך עלה
 . שירצה ילך  םלאיזה מקו 

אפריםנמצא   המטה  סברא  ב  דמסתפק  דדהאי  מחויב   נואי היכא 
   .שוה לעשה גמור  םא הכד אכיל מקיים מצוה  לאכול אלא  

 מטה אפרים תליא בהנ"ל נידון  האם . ג
דאזלינן בתר הביטול,  ן איש  ת הצובאות והחזומראולדעת    מעתה
כן   למאם  דמטי בעינן  גיסא  כהך  אפריםנקט  אע"ג    ה  עדיפא  דלולב 

אם  סוכה  באבל הרי אם אינו נוטל מבטל מצוה, משא"כ  בנן  רדהוה ד
   .יכא דאוכל מקיים מצוהאלא רק ה  כל אינו מבטל מצוהאינו או

הקיום,  א  "הגרע  תלדעמשא"כ   בתר  למדאזלינן  נקט  יבעינן 
דמט   כאידך אפרים  גיסא  דכד  ה  גמור  כעשה  חשיבא  דסוכה 

לולב  עדיפא על  סוכה דאורייתא  וממילא    ,אכיל מקיים מצוה
   .דרבנן

יש   הגרע"אך  לדעת  דיש  לדון  עדיפא,  לולב  דבאמת    בין לחלק  א 
הוה  בעלמא  כיבוד אב דמצות  בין  ל  , שותר  הוהלעולם  סוכה דמצות  
נימא    ובזה  ,השתא נעשית רשות מפאת חסרון כיסורק    ,יוביתחמצוה  

 ריך תלמוד.וצ  .עשה חיובי גמורכ  חוזר להיותמוותר על הפסדו  אם  ד
 זה חר זמנם זה א. ד

ספיקא דהמטה אפרים במצוות שזמנם בזה אחר זה אך   לעניןאגב,  
עכשיו  השתדלותם  כ   ,חיוב  תשיבי  שירצה  תיילי  חאם  ואיזה  רוייהו 

  ( א א' " קמ )חולין  גמרא  הנה ב  ,ו שזמנה קודם קדמהזילמא  או ד  ,יעשה

  , הקן בדין דעדיפא מעשה דלקיחת צפורי מצורע חמבואר דעשה דשלו 
אמאי   (פ'  'יס "ג)ח בות  א בתשו"והקשה הגרע  ,לולא סברא דגדול השלום 

ואם נימא דלא אזלינן    ,עדיפא הא שקולים נינהו ואיזה שירצה יעשה
ייל  ח הא שילוח הקן    ,יובחבתר חיוב השתדלות אלא בתר עצם זמן ה 

מצורע  ומצאבל  א  ת הש ציפורי  אלא  חי בלק  אינו ות  השתא  רק  ה 
ובשילוח כןוא  ,בשחיטה  קו   ם  ליישב  גי "הגרע   שייתיש  לחד  א  סא 

  ח "ג דזו בשילואע  ,שיבי תרוייהו לפניו חאך אפשר ד  ה אפרים,דהמט
 . השתא ואידך צריך לקחתה ולשחטה 

 

 הבן רוצה להוציא יותר מחומש 
י לעיין  הנה   ממונו,  ומשחר מיותבבן הרוצה להוציא על מצוה  ש 

 .המצוה   לעשותהו שלא  והאב מצו

  להסוכה  דפטור מההליכה  ,תווכסהיכא דמצטער לילך ל זה  ן  עיוכ
הבן רוצה להכניס  ואם    ,אע"ג דכשיגיע לסוכה כבר לא יהא מצטער

והאב מצווהו שלא    כתו,וללכת אע"פ שמצטער בהלי  יוב סוכהחעצמו ל
 . אם חייב לשמוע לאביוה  ,לעשות כך

 . צדדי הספק א
גיסא  לדצדדי הספק,   לי חד  הבן לשמוע    דוןש  כיון  מלהאב  דחייב 

   .פטור מהמצוההבן  ד

ל יש  גיסא  לאידך  לקיים  מונו  כיון שהבן רוצה להוציא מד  דוןאך 
 ברי תורה. לעבור על דהוה  אם כן ציווי האב  המצוה  

 מידת חסידות . ב
סידות יש  חהעלה דבמידת    (י"ט  י'ס  חאו" )ערוגת הבושם    בותבתשוה  הנ 

דחייל עלה  ' פעמים  ג  ונהגלא אם כן  א  ,לו לשמוע לאביו המצוונו כנגדה
   .דין נדר

ממידת    תר מחומש לא עדיפאומצוה שפטור ממנה מפאת י  רה לכאוו
 . לקח ויש ל  .חסידות

 לדברי הגרע"א ג. 
היכא דהוה כיבוד  דא  "י הגרעבעיקר דברמעתה אם נימא כן, תיקשי  

הא האם יכולה    ,דאיזה שירצה יעשה  ,אב משל בן וכיבוד אם משל אם
  אם כן יחול וייב בו וחאינו מ הבן  לצוות שלא יעשה הך כיבוד אב כיון ד

 . צוויה

לא רק    םדחייל צווי הא  ש לדוןודאי י הגרע"א    עתלדד  ,לא קשיאאך  
א  תאך גם צווי האב אי  ,אבהלא לעשות כיבוד  ש  םרצונה אלא ג  תלעשו

 . שירצה יעשהם כן איזה  וא   ,אם רוצה הבן להפסיד ממונו 

ה האב על הבן שלא יוציא על  ו א במצו"נמצא דלדעת הגרע  זה  ולפי
י מ ותמצוה  לסוכהחר  לילך  יצטער  שלא  או  איזה    ,ומש  הדין  יהא 

 . אתייל צווי האב אך גם המצוה אי חד  ש לומרדאמנם י  ,שירצה יעשה

יהא    ן אישך לדעת מראות הצובאות והחזוא  ,א "לדעת הגרעוכל זה  
לעשות המצוה לו  בו  ,הדין דאסור  כיבוד אב דחייב  לפניו  דיש    ,כיון 

 . ואידך מצוה דפטור ממנה
 או ספק מצוה  ןמצוה דרבנ ד.

היא  היכא  הנה   מחומש  יותר  העולה  מצוה דהמצוה  ספק    רק 
 . א יצטרך לשמוע בקול האב"בזה גם להגרע  ,או מצוה דרבנן  דאורייתא

דבמצו דאוו דנהי  מצוה  ספק  לעשות  שלא  לבן  מצוה    רייתאה  או 
ל  ,נןדרב ישמע  לעשות    ,האבלא  דרשאי  אלא  מדינא  פטור  הא  הכא 

רי  והחומש או כיבוד אב,  מ  תרהעולה יו  וההמצאו    ,שירצהאיזה מצוה  
כללא הוא דודאי  ומדאורייתא,  ו  מצוה  המצוה דכיבוד אב הוא ודאי

   .עדיף  רייתאעדיף וכן דאו
 אל תעשה שב ו  ה.

ואל   בשב  ויהא  המצוה  יעשה  שלא  האב  דצווי  היכא  הנה 



 

 .תעשה, בזה גם להגרע"א ישמע לאב

דדינא דאיזה    ( ג'  ' יס)ס  חפנ  גבעת  בותהפלאה בתשובכתב  כמו ש
ב ואל  או תרוייהו בשועשה    םדוקא בתרוייהו בקוהיינו  שירצה יעשה  

, דאז שב ואל  ב ואל תעשהדא בשחו  ם ועשהלא בחדא בקואבל    ,תעשה
 .( שם)  ן איש בחזו  תבך כוכ  .תעשה עדיף

ומש  ח תר מוילוק אם רצון האב שלא יעשה המצוה בי ח יהא  זה    ולפי
נו  והיכא דרצו  ,שאז איזה שירצה יעשה   ,כדי שיעשה לאב איזה דבר

 . דאז צריך לשמוע לאבב ואל תעשה  שהבן יהא בש

יצטרך לעשות  ל ידי זה  כדי שעב ואל תעשה  בש  תוהיכא דיצוונו להיו
ייל צוויו להיות  ח  רהלכאו  ,רצון האב כיון שממילא אינו מקיים המצוה 

 . רצון האב  תוממילא צריך לעשוב ואל תעשה  בש
 נגדונתו רק ו. כו

לא לקיים  שנו  אמאי מצוו   היכא דיש לאב טעםהיינו  הנה כל האמור  
לא ישמע    ,ת אך היכא דכונתו רק כנגד המנהג חסידו  ,המנהג חסידות

יחזקאל  סכנבות  בתשו  כמבוארו  .להאב דבמצוה    (ל"ה   י'ס)ת  דהא 
אם  אך    , המצוה ועוסק בכיבוד אב  חרים מניחא   ל ידישאפשר לעשות ע

 ן. דלעיין מינה לנידון דיש  וי   .מע לורצון האב רק כנגד המצוה לא יש 
שלא  וכתב    ,שכיבד להבן בסנדקאות ואביו מתנגד לזה זקאל איירי באחד  בכנסת יחא"ה.  ]

ומכיון שהאב מצוהו ללא תועלת    ,כמקריב קטורת  רי הואדמצוה גדולה היא וה  האבישמע ל 
ל ידי  ורק אם יש תועלת להאב מביטול המצוה שע   ,לבטלו מהמצוה  הלעצמו לאו כל כמיני

 .[אחרים  על ידישהרי מצוה זו יתקיים   , בזה חייב בכבוד אביאכילהו וילבישהו   זה

 

 יזה מצוה לקיים האב מצווה א
ת רק אחת  ויכול לעשו  ,אם יש לבן שתי מצוות שקולות לפניוהנה  

 . ויווחייל צ  לכאורה ,איזה שיעשה  מהן והאב מצוונו
 אף להגרע"א . א

להגרעהיינו  דנראה  הנה   בן  דא  "אף  משל  אב  כיבוד  דהוה  היכא 
ייל צווי  חלא נימא ד דהתם ,איזה שירצה יעשהדוכיבוד אם משל אם 

בזה כיון    ,דנהי דהוי משל בן  ,יבוד אבכלעשות כיבוד אם ולא    םהא
האב    םדג  ,וב הויין צווי האב והאם שקוליםש  ,דמוותר הבן על ממונו

 . ת משתיהןחו לעשות א המצו 
 ו להיות בשב ואל תעשה מצוה .ב

דאמרינן    ,ועשה  םבקו  םיה ושנ  ,גם בכיבוד אב ואם בנתגרשולפי זה  
לבן להיות בשב ואל תעשה לגבי  יצווה  האב    שה, אםדאיזה שירצה יע

   .דיועילש לומר  י   ,ול צויוח צווי האם וממילא י

כנגד   ציוויהוי  ב ואל תעשה  נימא דאם מצוונו להיות בשאלא אם כן  
וה כן לתועלתו ויכול לעשות  והא מצד  ,לכאורה אינו כןאך    ,ורהתדברי  

 . כן דהוה כיבוד אב כנגד כיבוד אם
 מונח בצווי האחרון שיהא בשב ואל תעשה לגבי הראשון .ג

ש  גרשו אמאי שניהם שוים הא י תלעולם בנ אם כן  מעתה תיקשי ד
 . הראשון ציווי  לגבי  ב ואל תעשה  רון שיהא בשחדמונח בצווי הא  לומר

לגבי  ב ואל תעשה  בצווי הראשון שיהא בש  םדמונח ג א קשה  אך ל
תרו   ,האחרון חשיבי  כשיוממילא  תעשה  יהו  ואל  לקיים  ב  ויצטרך 

אחד אף  להשקות  ולא  בכה  ,שניהם  צוויים  מפרשינן  לא    אי וממילא 
 . והלכך איזה שירצה יעשה ם ועשה  אלא רק לענין הקו גוונא  

 

 ת מידת חסידו 
דהיכא דהאב   עיל(ל )הבאנו    םערוגת הבש  כתב בתשובותהנה   דנהי 

טובה   הנהגה  כנגד  אב  ,סידותחדת  ימ או  מצווה  כיבוד  ולא  איכא   ,
 .מצווה לעבור על דברי תורהשחשיב  

או מפאת דאינו טוב   ,היכא דטעם האב מצד סיבה שטוב לו לאב כן]
 . וצריך עיון[  .שכתב לא כךי' ס"א(  סח"א  )באר משה    ועיין בתשובות  .  לבן

בכהאי   , הובזה הוי נדר לדבר מצו' פעמים ג ך נהג כהבן אך היכא ד
לצוותו  גוונא   יכול  אינו  קיים  שהנדר  מנהגו  כל  צריך אלא  לבטל 

 : עיון וכדלהלן  םמקו  ש בזהוי  .להשאל
 פקע המצוה . א

א דהוה כנגד כיבוד אב לא הוה  אף בנהג כן הא השתהנה תיקשי ד
 .יל הנדר מכאן ולהבאחימצוה ולא  

  , ר מכן פקע הענין הטובחכנודר לעשות דבר טוב ולאה  הודהרי  
ולהבא מכאן  נדרא  חייל  לא  אשכחןדה  ,דבפשוטו  לא  נדר    רי 

ועשה   לעשות    אלאבקום  בנודר  טוברק  בנודר    ,דבר  אבל 
לא    תלעשו רשות  בקוחידבר  נדרא  ועשה  יל  היכא  ם  רק  אלא 

עליוחדאסר   כן  וא   ,פצא  דח ם  היכא  הנדריאף  מקום  יל  כיון    מכל 
   .שוב יהא חייב בכיבוד אבהנדר, ו  דבר טוב יפקע  א הוהא ל תדהש

 עני והעשיר . ב
  ,בפשוטו אין כאן נדר   ,העשירלו  כגון הנודר לתת לעני וקודם שנתן  

וגם היורשים   יהיל חיוב ממון עלחילהסוברים דבנדר צדקה  ובשלמא
דליכא שעבוד    םאבל להסוברי אם כן הכי נמי איכא שעבוד,    ם,חייבי

  יה לגביו גופוא הדין האם כן  ,רשים פטורים כיון דאינהו לא נדרוהיוו
 .היכא דפקע הדבר מצוה מן הנדר 

יו"ד  )הובא בפתחי תשובה  (ז יו"ד סי' רל")עיין בתשובות חתם סופר אך 

ליתן,  משמע דכל הא דנדר ליתן לעני ונתעשר דאינו חייב    (ז' נ"ח ס"ק  סי' ר
ל לא כתב דהוא  אב   .משום אומדנא דאדעתא דהכי לא נדרהיינו דוקא  

ואולי אזיל להסוברים  עכשיו אינו מצוה.  משום דפקע הנדר מכיון ד
 שעבוד ממון.   איכאד

יים  בינו ח איתא באורך תשובת ר  ( קה סי' ז'הלכות צד)ירוני דבאור זרוע  והע]
 . [אומדנא ת בכהאי גוונא ולא אתו אלא מפאד"י אור זרוע כהן צדק וראבי"ה ור

 אכתי הוה דבר מצוה . ג
היינו    ,ני והעשיר ליכא כלל נדרדאף אם נימא דבעלחלק,  ש לדון  י

נהי    ,נדר לעשות דבר טובידן דבנידון ד , אך  א ליכא מצוהשתמשום דה 
אכתי  וצריך להיות בשב ואל תעשה, מכל מקום    דאיכא כנגדו כיבוד אב

 ה. דאכתי חשיב נדר לדבר מצו  אמיואם כן נ  .הוי דבר מצוה

נפקא מינה במי שנדר לעשות דבר טוב והשתא נעשה חולה שהדבר ו
 אם צריך להשאל על נדרו.ה  ,מזיקו

 לצום ואירע ראש חודש  נדר. ד
מי שנדר לצום ואירע  ד( או"ח סי' תק"ע סע' א' )שולחן ערוך  מבואר בהנה  

הוה נדר חזינן דכיון דאסור לצום לא    ,ראש חודש, אין צריך התרה
משא"כ בנעשה חולה אחר    ךאמנם התם מתחילה היה עומד לכ  .מצוה

 .ךכ

פקע נדרא, אם כן הוא הדין  ונתעשר  לעני  צדקה  דר  ואך אם נימא דבנ
למימר   וליכא  הנ"ל  הכא,  הקודם(  ב )כחילוק  אלא  אות  מצוה  כאן  דיש 

 שרמי עלה איסור, דזה שפיר ילפינן מדינא דראש חודש. 

ולפי זה היכא דהוה ספק כיבוד אב ונדר לעשות מידת חסידות, יפקע  
חולין  ספק כיבוד אב, והוה ליה כדבר    הנדר דהשתא ליכא מצוה מפאת

 חייל נדרא כיון דליכא מצוה.  לאד
 חל הנדר ולא הכיבוד . ה

נדר אין  מא לאידך גיסא דהא אם חל היש לומר דאדרבה ני אלא ד
פקע  כאן   אב  כיבוד  דמפאת  אדנימא  כן  ואם  אב,  כיבוד  מצות  כלל 

 דמפאת הנדר פקע כיבוד אב.איפכא  הנדר, נימא  

אך בסברא יש לומר דכיון דאיכא כיבוד אב קמן, לא מצי חייל נדרא  
 . םנדר מקודאף כש

ל )ל  בות כנסת יחזקאוובתש] כתב דבמצוה לבנו שלא יהא סנדק אע"ג   ("הסי' 
דיכול לעשות על ידי אחרים, אם קיבל עליו, אין צריך לבטלה משום כיבוד אב,  

 שם[.   עייןים אחרים רבים עמאך התם הוא בצירוף ט

 

 יבוד האםבכהתחיל 
דהיכא דאביו אומר השקיני    (ל"א א')קידושין  בגמרא    הנה אמרינן

איהי    םכיון דג  ,ייב לשמוע לאביוח  , םמים ואמו אומרת השקיני מי
 . בכבוד אביויבת  מחוי

קודם אמו אמרה  היכא דונא דכיבוד האם קדים,  איכא גו  כאורהלו
בכהאי  ד  ,ציוהו האב  ר כךואח  ם,א הכיבוד  ביל  חהתלו השקיני מים, ו

 .פטור מן המצוה  עוסק במצוהדמפאת    ,יהא פטור מכיבוד אבגוונא  
 ן לחזון איש אינו כ. א

רי החזון איש הנ"ל אין הדין כך, דהרי כתב בחזון  הנה לכאורה לדב
  , א דצווי האב משל בן וצווי האם משל אם"לענין גוונא דהגרעאיש  

י  לאם  ומרלש  דבנתגרשה  י   ,דישמע  לומרובנשואה  מ  ש  ה  דיעשה 
דנהי דלענין הבן אין לו    .יל דהוה כנגד האביכיון דצוויה לא ח  ,שירצה

מצד האם    כל מקוםמ  ,דהוה משל בןאי גוונא  יוב לשמוע לאב בכהח
   .אין לה רשות לומר כנגד האב

דלאו כל כמינה לצוות    ן אישסברת החזו   וםפ למעתה בנידון דידן,  
אע"פ שהתחיל בכיבוד האם, מכל מקום לאחר    ,דבר שאסור לה



 

מינה שוהו האב  שצי ,  עוסק במצוה  בולא חשי,  מצוה  םפקע 
 . כיבוד האב  את  תום ולעשלעזוב את כיבוד האוחייב  

המאבל   והגרע"א  אורלדעת  הצובאות  סברא  תדלית  האי    להו 
 ריך תלמוד. וצ  .עוסק במצוה  מפאתיהא פטור מכיבוד אב    דהחזון איש,

 באבידה מודה החזון איש . ב
גווני  ן אישטעמא דהחזוהנה   דהנה תניא בתוספתא    ,לאו בכולהו 

פ"ב ) מציעא  ל"א ה   בבא  אמו  (לכה  ואבידת  אביו  אביו    ,דאבידת  אבידת 
כרוכה בהוצאות משל בן ואבידת  והשתא היכא דאבידת אביו    ,קודמת

הוצאות ה   ,אמו בלא  יודה  דהא    ,ראות הצובאות להמחזון איש  בזה 
  , לא איתמר היכא דתפסיד אבידתהיוב האשה לכבד בעלה  חלכאורה  

  ,יצטרך לשמוע לאמו  חזון אישלדעת הגם    דמי לגרושה דבזה  ם כןוא
 . למראות הצובאותדמודה בזה  

זיר  חלה   םכיבוד אבהיכא דהתתיל מקודם  לענין נידון דידן,  ואם כן  
יהא פטור מכיבוד אב    ,ו תציוהו האב להחזיר אביד  ר כךואח  ,אבידתה

 . מפאת עוסק במצוה 
 ייןשקיני אב נזיר האומר ה . ג

א  דאינה יכולה לצוותו שלא יוציביאור דברי החזון איש,  נראה  הנה  

   .יובה לכבד את בעלהח דזה בניגוד ל  ,אביו   תכספים משלו לטוב

כל שאין רשות לאב  ד  לענין הלכות כיבוד אב,חזינן מהכא  הנה  
כגון אב נזיר    ,ות כיבוד אבואין מצ  ,ורסלבן אין אי  םאף א  ,לצוות

יין כגון    ,ן התורהאף היכא דאין לבן איסור מ  ,האומר לבנו השקיני 
  . אינו מצווה לכבדו בזה, מכל מקום  בחד עברא דנהרא דאינו מכשילו 

  , בעינן הוחזקש אומרים דדבזה י   ,אין לכבדו  ,אב רשעאף בלא טעמא ד]
 [. )פ"ה מהל' ממרים אות ח'(ימוני  יהות מבהג   ייןע

 ביאור אחר בחזון איש  ד.
ר ח דלא נתו  ודכו  ,רחבענין א לבאר דברי החזון איש  מקום    היהאך  

והלכך    ,יבוד לאמופקע מצות כ  ,אביו ואמו ישמע לאביובדית קרא דחד
ממונו על  הבן  דמוותר  קוד  שוב  ,היכא  דאביו  דינא    זה   ולפי   .םהדר 

 . אף באבידה  איירי

ה  ח ומפאת דאין בכ  משמע  אלא  החזון איש,אך לא משמע כן מלשון  
דית קרא  חדהא ד זה יש לומר    ולפי  . לצוות דבר שאסור לה לצוות כן

 . םאלא דהאב קוד   םלא דפקע דין כיבוד א  ם,לא   דםדכבוד האב קו
]א"ה. זה לשון החזון איש, וי"ל שאינו חייב לעשות כלל צואת אם כיון שהיא  

 תר על הפסד ממונו ולעשות צואת אב[. ורשות בידו לוחייבת בכבוד אביו, והלכך 

 
 ענינים שונים 

 יאכל קצת 
ב כתב  ברורה  הנה  ג'(  משנה  ס"ק  ר"ג  שקורין ב)סי'  אדומים  פירות 

ורא פרי האדמה,  מברך עליהם ב  ,פאזימקע"ס הגדילים בתוך היערות
בגנות הגדילים  אותן  ד  ,ואפילו  אדםמסיק  כתב  דלרוב דכיון    בחיי 

נכון הפוסקים מברכין בורא פרי האדמה ולחד שיטה בורא פרי העץ,  
בורא  ובדיעבד כשבירך    בורא פרי האדמה,לה שיברך עליהן  ילכתח

 . יהא ברכה לבטלהיאכל רק מעט כדי שלא  פרי העץ,  
בלא ברכה,   אוכלדילמא  י אמרינן שיאכל קצת, הרי  אמאותיקשי  

, דאסור ליהנות מעולם הזה בלא ברכה, בקום ועשהעבירה    ועושה
  משא"כ אם לא יאכל כלום, לא יעשה עכשיו עבירה בקום ועשה.

 א. עיקרה מצות ברכה 
שב ואל  חשיבא רק עבירה ב  כן  גם  לאכול בלא ברכהאולי נימא ד

של  תעשה המצוה  שמבטל  ורק  ,  ברכה,  ברכה  מצות  הוא  דעיקרה 

דחזינן דאונן פטור מלברך מו  , וכלאכול  בתולדה מזה אמרינן דאסור
 אף דלא מיפטר מאיסורים. 

בקום    אך הא חזינן במשנה ברורה לענין הניעור בלילה דהוה איסור
   נא להאיר עינינו[. נו המשנה ברורה.]א"ה. לא מצא  .ועשה

 ב. כל ממונו או חומש ממונו
מהאמור, דאם הוה עבירה בקום ועשה, אם כן צריך נפקא מינה  הנה  

, אבל אם הוה עבירה רק לאכול בלא ברכהלתת כל ממונו כדי שלא  
 ממונו.   חומשבשב ואל תעשה, צריך לתת רק עד  

 . שרינן רק בשעת הדחק ג
 . י כהנ"לתיקש אכתי  אם נימא דהוה קום ועשה  מעתה  

  ,שרי למיכלאע"פ שבירך בורא פרי העץ  דמעיקר הדין    יישביש לו
ומכל מקום שרינן רק בשעת הדחק, ובזה עדיפא משלא לאכול לגמרי,  

  )ו' ב'(   ודאי ברכה לבטלה. וחזינן בסוגיא דפרק קמא דנדההוה  דהתם  

 ולא עיינתי היטב. .  דבדרבנן סמכינן על היחיד בשעת הדחק

 
 ת עניני שב

 בישל תבשיל והזיקו
רמ"הנה   ט"ו(  א  לדעת  סע'  שי"ח  משקין )סי'  בשבת  לבשל  שרי 

אם   יוסף  אבל  פושרין,  עדיין  שנצטננו,  דהוה  אסירא  )שם(  להבית 
 . ספיקא דאורייתא

משקין   בישל בשבתהרמ"א  ההולך בתורת    יש לדון מהו אם אדםו
ת הבית  הזיק להולך בתור, ובשעת הבישול  ריןששנצטננו ועדיין פו

 . בעוולתיוכל  האם הניזק  סף,  יו
 צדדי הספק א. 

ליוכלא  יזוק  דהנ מי אמרינן  צדדי הספק,     הניזוק ל הרי  דתובעו,  ל 
ו או  הוה מלאכה  ליה בדרבה מיניה,  אינו  כיון דלהמזיק  דילמא  קם 

 . חייבאם כן  ,  ליכא קם ליה בדרבה מיניהדידיה  לו  מלאכה
 . אסירא לכולי עלמא  ניזוקלתבעו, דל  לא יוכלהניזוק  לענ"ד  הנה  

 פכא אי. מהו ב
ה שההולך    ,איפכא  היהאם  הנה   יוסף  הבית  להולך  בתורת  זיק 

אינו  בדרבה מיניה ו   יכא קם ליהאהמזיק  כלפי  בתורת הרמ"א, הנה  
  ייב ויוכל לתובעו. וח  אבל כלפי הניזוק אין קם ליה בדרבה מיניה,  חייב

 דלתפוס בלאו הכי מהני. אך אין נפקא מינה  
 לענין מגילה . ג

ם יוכל  א בי"ד  כאן  ן המגילה  הסוברים שקורי יש לדון האם  כן  כמו  

בעל  גם ה השומע  שיטת  אין כאן בט"ו, דל את הסוברים שקור  להוציא
 ר חיובא, וכן היה נלענ"ד, אך אין לי ראיות לכל זה.חשיבא בקורא  

 . לענין מוקצה ד
ולא אמרינן    ,חשיבא מוקצה  ,רא מדינאסיחזינן דאם לדידיה אהנה  

 . דהרי לשיטתו דאסור הוה מוקצה לכולם  ,דלחבירו שרי

דלדעת האוסרים לעשן    )הל' לולב פ"ז הל' כ"ה(  כמו שכתב בשער המלך
סיגריות ביום טוב, הסיגריות הם מוקצה, אע"פ דיש אנשים המקילים  
ומעשנים הסיגריות ביום טוב, לא אמרינן דמשום הכי לא הוי מוקצה  

ים דאסור לעשן הוי מוקצה לכולם. ]ולא דמי  לכל, דהרי לשיטת הסובר
 [. לתרומה ביד ישראל דלא הוה מוקצה, דהרי תרומה חזי לכהן מדינא

איש בחזון  כתב  ט"ז(    וכך  ט"ו,  ס"ק  מ"ט  שרויה  )סי'  מחזיקין  דאם 
ונעשתה שרויה,   נפלה מצה במים  טוב  ביום  הדין, אם  לאיסור מצד 
דהרי   מוקצה,  הוה  שרויה,  ואוכלים  היתר  בזה  נוהגין  שיש  אע"פ 

 לשיטתו דאסור הוה מוקצה לכולם.  
רק חומרא, והלכך לא הוי מוקצה,   ]אבל הסיק החזון איש דשאני שרויה דהוי

דראוי לאחרים. ויש לבאר דפסיקא ליה דסתמא חזי לאורחים, משא"כ בגוונא  
 .  [דמכוון בהדיא שלא ליתן לאורחים הוי מוקצה 

וכמו    ,בל מתוך איכאא  ,נפשצריך עיון דנהי דלא חשיבא אוכל    אך
 . ם טובבשל גיד הנשה ביו במ

 

 

 

 

 

 

 

 

י הדברים הנדפסים כאן אינם תמיד בלשונו זאת למודע

של רבינו זצ"ל, מפאת שלפעמים דרכו היתה לכתוב 

בקצרה, ולתועלת המעיינים היה מן הצורך להוסיף 

תיבות קישור והסבר. הרבה פעמים האריך רבינו בכמה 

  לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל
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