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ברכה על כיבוד אב ומוראו
נֶיה הֲ לֹא ִת ָּכלֵ ם ׁ ִש ְב ַעת י ִָמים וגו'
יה ָירֹק י ַָרק ְּב ָפ ָ
ֹאמר ה' ֶאל מ ׁ ֶֹשה ְו ָא ִב ָ
]במדבר יב ,יד[ :וַ ּי ֶ

כללי לאילו מהמצוות תוקנה ברכה
לא תיקנו חז"ל לבר ברכה לפני קיו מצות כיבוד אב ואב.
והאריכו הראשוני והאחרוני למצוא טעמי לכ .ראשו
המדברי בזה הוא הר"ר יוס אב פלאט ,בתשובתו
שנדפסה לראשונה באריכות בספר אבודרה ]שער ג' ,ברכת
המצוות ומשפטיה[ ,ולאחרונה נדפסה בשלימות בספר של
ראשוני ]החל מעמ'  ,[199ששאל אותו הר"ר אברה בר'
יצחק אב בית די ]הוא המכונה הראב"י אב"ד ,בעל ספר האשכול[
שימסור לו מפתח ,מתי מבר על עשיית מצוה ,ומתי לא.
כגו מי שעומד בפני רבו שהיא מצות עשה ]ויקרא יט ,לה[
מפני שיבה תקו ,א צרי לבר או לא .ומי שנות צדקה
לעני שנ' ]דברי טו ,ח[ פתוח תפתח .נת תת ,והמלוה כספו
לעני .והלואה חסד לעשיר .והבאת שלו .ומורא וכבוד אב
וא  .המוכיח חבירו .כללו של דבר מכל אות מצות עשה
שמנא בעל הלכות גדולות ]בהקדמתו[ ,מפני מה מברכי על
מקצת כגו סוכה ולולב שופר וציצית והדומה לה .ומקצת
אי מברכי עליה.

על כיבוד אב אי מברכי משו שאפשר לעוקרה
והשיב הר"י אב פלאט ,דהני מצות עשה דלא מברכינ
עלייהו לא תליי בחד טעמא בלחוד ,אלא כמה טעמי אית
בהו ...ועמידה מפני הרב ומורא .וכבוד אב וא  .ונתינת
צדקה לעני .והלואת אביו וכו' ,אלו כל אי מברכי עליה

מכמה טעמי :יש מה מפני שאי בה מעשה וכו' ,ואית
בהו נמי משו דמחיל מרייהו ועקר ליה לעשה וכו'.
ומנא ל דכל מצות עשה דאפשר למיעקרא ,אע"ג דאכתי
לא מתעקרא כמא דמתעקרא דמיא ,דתנ בפ' אלו נערות
]כתובות מ ,א[ וליתי עשה ולידחי לא תעשה ,אמר ליה היכא
אמרינ אתי עשה ודחי לא תעשה ,כגו מילה בצרעת אי
נמי סדי בציצית ,דלא אפשר דלא לקיומי לעשה ,אבל הכא
אי אמרה לא בעינא ליה מי איתיה לעשה כלל ,אלמא כיו
דאפשר למיעקריה לעשה ,אע"ג דאכתי לא איתעקר הוה
ליה כמא דליתיה ...,וגמרינ מינה למורא וכבוד אב וא
ועמידה מפני רבו ,הואיל ואפשר למיעקרא להאי עשה
דידהו ,דהרב שמחל על כבודו כבודו מחול ,חשבי' ליה
כמא דליתיה ,ולא מברכינ עליה ,והוא הדי לשאר
מצות דדמיי להו ,...ע"כ תשובת הר' יוס ב פלאט.

הכללי בעניי הברכות אינ מספקי
בתשובות הרשב"א ]א ,יח[ הובא קיצור התשובה זו ,שאי
עניי הברכות תלוי בטע אחד ,אלא כמה סיבות יש
הגורמי שלא יבר על עשיית מצוה .ואחת מה דכל
מצוה שאפשר למיעקרא ,אע"ג דהשתא לא מיעקרא ,כמא
דמיעקרא דמיא .וגמרינ מינה למורא וכבוד אב וא
ועמידה בפני רבו ,הואיל ואפשר למיעקריה להאי עשה
דידהו שהרב שמחל על כבודו כבודו מחול – .על כ
מובאי הדברי אצל הרבה מהאחרוני בש הרשב"א.
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הקושי בהסבר שמצוה שנית לעוקרה אינה כמצוה

וצונו ולא גויי .וכעי סברה זו מצינו לרבינו בחיי
טו ,לח[ :וחכמי האמת ז"ל תקנו לנו נוסח הברכות למצות
המקובלות ולא תקנו למצות המושכלות ,לפי שהמקובלות
ה ה עקר הקדושה ,ועליה אנו נקראי קדושי ,על כ
תקנו בה ברכה לומר "אשר קדשנו במצוותיו וצונו".

]במדבר

בקצות החוש ]צז ,א[ הקשה על הסבר הרשב"א הנ"ל
]משמיה דהר"י אב פלאט[ דמורא וכיבוד אב ועמידה בפני רבו,
כיו דאפשר למיעקר להאי עשה דידהו ,שהאב שמחל על
כבודו כבודו מחול ]קידושי לב ,א[ ,אי מברכי .והקשה
הקצוה"ח א"כ הא דתניא פרק אלו מציאות ]לב ,א[ יכול
אמר לו אביו היטמא או שאמר לו אל תחזיר יכול ישמע לו,
תלמוד לומר ]ויקרא יט ,ג[ איש אמו ואביו תראו ואת
שבתותי כו' כלכ חייבי בכבודי .ולמה לי קרא תיפוק ליה
דאי עשה דכיבוד אב דחי לא תעשה כיו דמצי מיעקרא,
וכמו שהוכיח הר"י א"פ מהגמ' בכתובות ]מ ,א[ דכיו דאי
אמרה לא בעינא מי איתא לעשה ,לא חשיב לעשה לדחות
לא תעשה ,וא"כ כיבוד אב נמי לא דחי לאו – .וראה להל
מ"ש ליישב קושי' זו.

אלא שעדיי צרי ביאור ,דאדרבה היה לחז"ל לתק ברכה,
כדי שנראה לכל שאנו מקיימי מצוה זו רק מפני ציווי
הבורא ,ולא כהאומות שמקיימי מצוה זו מחמת השכל.

הבדל בי דחיית ל"ת לחיוב ברכה

שמירת חוקי מפני הציווי והמוסריי מפני השכל

ג בשו"ת מהרי"ט ]ב יו"ד מז[ דחה הסבר זה דכיו שיכול
האב למחול אי מברכי ,כדמוכח מהא דאי מצות ולו
תהיה לאשה דוחה לא תעשה .דעד כא לא אמרו אלא
לעני הא דאמרינ דאתי עשה ודחי את לא תעשה ,ממילה
בצרעת ,דלא מצינ למיל מינה אלא כיוצא בה ,דלא אפשר
למעקרא אבל הני דאפשר למעקרינהו ,כגו א אמרה איהי
לא בעינא ,לא אלימא עשה למיעקר לא תעשה ,ולא דמיא
למילה שלא הותר מכללא בשו עני .אבל לעני ברוכי ,כי
איתיה השתא לעשה אמאי לא מברכינ ,אע"ג דאפשר
למעקרינהו כיו דהשתא מיהת חייב לקיימ מצוה היא
ומברכי עלה.

ונראה לבאר דברי הבנימ זאב ,על דר שביאר בספר
הנפלא לבני בנימ ,מהגאו רבי אברה שמואל זצ"ל אחי
המהרי"ל דיסקי ,שנות טע נחמד מדוע לא תיקנו ברכה
על מצות כיבוד אב ,וכ על שאר מצוות שבי אד לחבירו,
על פי מה שכתב הרמב" ]שמונה פרקי ,ו[ שאע"פ שאמרו
חז"ל ]ספרא קדושי ,י[" :רב שמעו ב גמליאל אומר ,לא
יאמר אד אי אפשי לאכול בשר בחלב ,אי אפשי ללבוש
שעטנז ,אלא אפשי ,ומה אעשה ואבי שבשמי גזר עלי".
כלומר ,שהמתאווה לעבירות ומשתוקק לה ,ומתגבר על
תאוותו ,נחשב יותר טוב ויותר של מאשר לא יתאווה
לה ,ושכרו יותר גדול ,זה נאמר רק ב'מצוות השמעיות',
שאלמלא התורה לא היו רעות כלל ,ולפיכ אמרו שצרי
האד להניח נפשו על אהבת ,ולא ימנענו מעשות אלא
ציווי התורה .אבל המעשי המפורסמי אצל בני האד
כול שה רעות ,כשפיכות דמי ,וגניבה ,וגזל ,והונאה,
וזלזול הורי ,וכיוצא באלה .וה המצוות אשר יאמרו
עליה החכמי" :דברי שאלמלי לא נכתבו ראויי היו
לכותב" ,ויקראו 'המצוות השכליות' ,אי ספק כי הנפש
אשר תתאווה לדבר מה ותשתוקק אליו ,היא נפש חסירה,
כי הנפש המעולה לא תתאווה לדבר מאלה הרעות כלל,
ולא תצטער בהימנעה מה.

ג הראב"ד

]בעל ההשגות ,חת הראב"י אב"ד מקבל התשובה,

בהשגותיו על תשובת הר"י א"פ הנ"ל ,שנדפסו באבודרה[ תמה:
אמר אברה ,אפשר שהטע ראוי לסמו עליו ,אבל הראיה
אינה כלו ,אטו באשה הראויה לקיימה מי ליתיה לעשה,
ואע"ג דמצי איהי למיעקריה.

אי מברכי על מצוות שג האומות עושי
ובשו"ת בנימי זאב ]קסט ,ב[ נת טע שאי אנו מברכי על
מ"ע דכבוד אב וא ואהידור זק ,ועל כמה מ"ע דאנ
עבדינ ,הטע הוא דאי מברכי אלא על מצות שאנו
מקודשי מ האומות ,שאי האומות עושי אות כלל ,אבל
במצות שאפילו האומות עושי אות לפעמי ,לא מברכינ.
כי בה אי אנו מקודשי מה ,כי לפעמי עושי אות
כמונו ,כגו כבוד אב וא והדור לזק וכדומה.
וכבר כתב כעי זה הרוקח ]שסו[ :כל המצות שה חקות
וגזירה צרי לבר ...אבל כל דבר שג בני נח הוזהרו עליו,
כגו גזל גניבה וחמס והוענשו ...אי צרי לבר ,שהברכה

והסביר סברה זו בערו השולח ]יו"ד רמ ,ד[ נראה דכיו דכל
או ולשו עושי אות ,נהי שעושי מפני השכל ,מ"מ
כיו שבעשייה שוי ה ,וההפרש הוא רק במחשבה שבלב,
שאלו עושי מפני ציוי הקב"ה ואלו מפני השכל ,לא תקנו
ברכה על זה שיאמרו אשר קדשנו במצותיו וצונו וכו'] .ולא
הזכיר את קודמיו בזה[.

קיו מצוות שבי אד לחברו מצד טבעו
וכמו כ נראה שרצו התורה הוא שירגיל האד את עצמו,
שכל המצוות שבי אד לחברו לא ירצה לעבור עליה
מצד טבעו ,והוא שיחשוק רק בצדק ובמישרי ,וישנא את
העוול והשקר והרמיה מצד טבעו .וכמו שמפורש בצדקה
נתו תת לו ולא ירע לבב בתת לו .וכ כתב הרמב"
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]שמות יב ,כא[ :אנשי אמת שונאי בצע ,שה אוהבי האמת
ושונאי העושק ,וכי יראו עושק וחמס אי דעת סובלת
אותו ,אבל כל חפצ להציל גזול מיד עושק מחמת טבע.

ואנחנו רואי כי מצוות הכיבוד והמורא ניתנו על ההכנעה,
והיא ההנאה השניה אשר אמרנו .וזהו עיקר מצות כיבוד,
כמבואר ברמב" ובהרבה מקומות בש"ס.

הברכה לאות שמקיי רק מפני רצו הבורא
והנה כל מה שתקנו חז"ל ברכות המצוות הוא על דר
שאמר שלמה ]משלי ג ,ו[ בכל דרכיו דעהו ,וכל מעשי יהיו
לש שמי ]אבות ב ,יב[ .וכל המשת ש שמי בצערו
כופלי לו פרנסתו ,ופירש רש"י שמבר על הרעה דיי
האמת .כלומר שעל ידי הברכה מראה שעושה מעשיו רק
מפני רצו הבורא .וזה הטע שלא תיקנו ברכה על מצוות
שבי אד לחבירו ,כי באמת רצו הבורא הוא שכל המצוות
האלה יעשה האד א בלי כוונת המצוה ,אלא בגלל טבעו
ומידותיו.

ולפי זה אי כל מקו לבר על מצות הכיבוד ,דא נדייק
בלשו הברכה הרי הוא אומר בפירוש שאינו מכבד את אביו
כלל ,ורק בעל כרחו ובאונס גדול הוא עושה עשיה זו,
מחמת שנצטוה מפי התורה הקדושה לעשות מה שאביו
מבקש .אבל לולי היתה זו מצוה לא היה עושה זאת כלל.
וא כ הרי על ידי הברכה הוא מחלל כבוד אביו .אבל
כשעושה לכבוד אביו בלא ברכה ,כשמכבדו וירא מלפניו
נראה לעי כי הוא נכנע תחת אביו ממש .ואי הרגש
שעושה זה מפי התורה והמצוה .ובזה מכובד אביו ומוראו
עליו .וזה הסבר אמיתי למניעת תיקו הברכה למצוות אלו.

בחנוני נא בצדקה שית בגלל טבעו ולא מחמת ציווי

הברכה נתקנה שעשיית המצוה תקדש הגו

וראיה לזה יש ממצוות הצדקה ,אשר בה לבדה הותר לנו
לקיימה שלא לש מצוה ,כמו שאמרו ]פסחי ח ,א[ האומר
סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני או שאהיה ב העול
הבא הרי זה צדיק גמור .ובמצוות הצדקה מותר לנסות,
כדאיתא ]תענית ט ,א[ אשכחיה רבי יוחנ לינוקא דריש
לקיש ,אמר ליה אימא לי פסוקי ,אמר ליה ,עשר תעשר.
אמר ליה ,ומאי עשר תעשר .אמר ליה ,עשר בשביל
שתתעשר .אמר ליה ,מנא ל .אמר ליה ,זיל נסי .אמר ליה,
ומי שרי לנסוייה להקדוש ברו הוא ,והכתיב ]דברי ו [,לא
תנסו את ה' .אמר ליה ,הכי אמר רבי הושעיא ,חו& מזו,
שנאמר ]מלאכי ג ,י[ הביאו את כל המעשר אל בית האוצר
ויהי טר בביתי ,ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות א לא
אפתח לכ את ארבות השמי והריקותי לכ ברכה עד
בלי די .וטע הדבר נראה שכשבוח הדבר עושה צדקה
מחמת טבעו ,וזו עיקר תכלית המצוה.

ולפי הסברו הנפלא ,יש לית טע למה שהבאנו לעיל
מהרבינו בחיי ,שחכמי האמת ז"ל תקנו לנו נוסח הברכות
למצות המקובלות ולא תקנו למצות המושכלות ,לפי
שהמקובלות ה ה עקר הקדושה ,ועליה אנו נקראי
קדושי ,על כ תקנו בה ברכה לומר "אשר קדשנו
במצוותיו וצונו" .כי המצוות המקובלות ,אכ נועדו לקדש
את גופנו בעשיית ,ולכ מכריז שעושה אות משו ציווי
הבורא ,ובזה הוא מקדש גופו ונשמתו ,מה שאי כ במצוות
המושכלות ,הרי רצו הבורא שיעשה אות דווקא מחמת
טבעו ומידותיו ,ואדרבה אי לומר עליה קדשנו במצותיו
וציוונו .שהרי רצו הבורא להפ שנקדש אנו תחילה את
גופנו ונשיג בשכלנו קיו מצוות אלו ונעשה אות.

הברכה פוגעת בקיו המצוה מחמת טבעו
והנה א האד מבר אשר קדשנו במצותיו וציוונו ,הרי
אומר כמעט בפירוש שא לא היה מצווה ,לא היה עושה
את הפעולה הזאת .וזה הרי היפ רצו התורה ,שביארנו
שצרי שירצה האד לעשות כ בגלל מידותיו ותכונת
נפשו .לכ לא נתקנה ברכה על המצוות שבי אד לחבירו.

כיבוד אב מחמת ציווי הבורא אינו כיבוד
כשנתבונ במצות כיבוד אב ,שעושה הב לאביו שירות
וממלא רצונו ,נראה שעל ידי קיומה יש לאב שני הנאות,
האחת הנאת השימוש עצמו ,שנהנה מהמאכל שהגיש לו או
הפעולה שנעשית לו .והשנית ההנאה שיש לו מהכיבוד
שבנו נכנע לו כעבד ועושה כל מה שמבקש ממנו ,והוא
מושל בו .על דר נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני.

ונראה להכניס הסבר אמיתי זה ג לדברי הבנימ זאב
הנ"ל :דאי מברכי אלא על מצות שאנו מקודשי מ
האומות ,שאי האומות עושי אות כלל .אבל במצות
שאפילו האומות עושי אות לפעמי ,לא מברכינ ,כי בה
אי אנו מקודשי מה ,כי לפעמי עושי אות כמונו ,כגו
כבוד אב וא והדור לזק וכדומה – .כוונתו שהמצוות
המקובלות ,מקדשי את גופנו ,בבחינה שאי כדוגמתה בי
האומות ,שהרי אי מקיימי אות ,לכ שיי לומר קדשנו
במצוותיו .אבל המצוות המושכלות ,שהינ עניי של טבע
הגו ,כי בה אי המצוות גורמות שנהיה מקודשי ,אלא
זיכו גופינו והשכלת שכלנו גורמי לנו לעשות .ודבר זה
א אצל חסידי האומות יכול להיות ללא שנצטוו על כ.
לכ אי אפשר לומר על מצוות אלה 'קידשנו במצוותיו'.

קושית תוס' דמסברא אי כיבוד אב דוחה שבת
בתוס' יבמות ]ה ,ב[ הקשו למה לי קרא בכבוד אב וא דלא
דחי שבת ,דבלאו קרא נמי לא דחי ,שהוא ואביו מוזהרי
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על השבת ,כדאמר בפ"ק דקידושי ]לא ,א[ גבי אביו אומר
השקני ואמו אמרה השקני הנח כיבוד אמ ועשה כבוד
אבי ,שאתה ואמ חייבי בכבוד אבי .וכמו כ אבי אומר
השקני ומצוה לעשות הנח כבוד אבי ועשה מצוה שאתה
ואבי חייבי לעשות מצוה.

פליאה עצומה על קושית התוס'
והקשה בספר הנפלא לבני בנימי הנ"ל ,דלכאורה אי כלל
התחלת קושי' מהדי שכיבוד אב גובר על כיבוד א ,ואי
לזה דמיו לזה .דהרי בדחיית שבת על ידי מצוות כיבוד אב
אי הנידו כלל א להניח כבוד המקו עבור כבוד האב
חלילה ,אלא הספק הוא על כוונת התורה עצמה ,דכיו
שהתורה ציותה על כיבוד אב ,וציותה ג על שמירת שבת.
כשמצווהו האב לבשל לו בשבת ,ושתי המצוות סותרות זו
את זו ,אי אנו יודעי כעת מה רצו התורה ,כי מסופקי
אנו שמא ציווי התורה של כיבוד האב גובר ,או שמא ציווי
התורה של שמירת שבת גובר .אבל גבי אביו אומר השקיני
מי ואמו אומרת השקיני מי ,הרי ידוע לנו רצו האב
בבירור ,שרצונו שיעשה לכבודו ויעדיפו על רצו וכיבוד
הא .ועל זה שיי ללמוד מסברא ,שיניח כבוד אמו ויעשה
כבוד אביו ,שאתה ואמ חייבי בכבוד אבי.
וג על מה שאמרו כיבוד אב ומצוה לעשות ,מצוה קודמת,
נמי לא קשה ,שמדובר בקיו מצוות עשה אחרת כנגד קיו
מצות עשה של כיבוד אב ,א"כ מאי אולמיה דהאי מצות
עשה מהאי עשה ,ויכול לכאורה להעדי אחת על חברתה.
וכיו שכבר אי לנו קפידא לקיי דווקא מצוות הכיבוד,
ממילא ידעינ מסברא דהנח כבוד אבי ועסוק בכבוד
המקו ,שאתה ואבי חייבי בכבוד המקו .אבל כיבוד אב
נגד לא תעשה ,אי אמרינ דעשה דחי לא תעשה ,הרי רצו
התורה הוא דווקא שיקיי כיבוד אב .ומאי קושיא שיעשה
הלאו כיו שהאב עצמו מחוייב בכבוד המקו.

כיבוד אב מחמת ציווי הבורא אינו יכול לדחות
אבל לפי מה שהסביר הלבני בנימ את עניי כיבוד אב ,שכל
המצוה והכיבוד הוא רק א עושה כ בגלל כבוד האב,
ואילו עושה רק מחמת מצוות התורה אי זה כלל כבוד
להאב ,מובנת היטב קושיית התוס' ,דשפיר הקשו דמצד
הסברא אי אפשר שיהיה כיבוד אב דוחה שבת ,דממה נפש

א יאמר דמחלל השבת כי כ רצו התורה שיכבד אביו
תחילה ,א כ כבר ביטל הכיבוד אב ממילא ,וכנ"ל שמאחר
שאינו עושה לכבוד האב אלא באונס מחמת ציווי התורה,
אי זה כיבוד .אלא על כרח יאמר שעושה לא מחמת ציווי
הבורא אלא רק כיו שאביו מצווהו ,ורוצה לכבדו ,א כ
שפיר קשה מדוע הוצר לימוד מפסוק דאי כיבוד אב
דוחה ,ולא למדי מהסברה של אתה ואבי חייבי בכבוד
המקו ובכבוד השבת.

הסבר חדש בטע של אפשר לעקור העשה
והשתא נראה להסביר ג את טעמו של הר"י אב פלאט,
באופ שלא יקשו עליו שלשת הקושיות העצמות שהבאנו
לעיל .שכוונת דבריו היא שרצה להוכיח שמכיו שא היה
הדי שאב שמחל אי כבודו מחול ,ומחוייבי לכבד האב
א בעל כרחו ,למרות שאז לכאורה מה כבוד יש לאב בדבר.
א"כ הרי חדלה מצוה זו מלהיות מ המצוות השכליות,
והוא גזרת מל בלבד וחוקו לבד ,ללא כל הסבר לזה .שהרי
מה כבוד נחשב למי שעושי לו נגד רצונו .וזו שהוכיח
הר"י פלאט שבאומר האב לא בעינא אכ אי שו מצוה
בדבר כמו שאמרו באונס ,וחשבי' ליה כמא דליתיה,
כלשונו בתשובתו ]אלא שנשמטה בקיצור התשובה
שברשב"א[ ,לכיבוד זה .וא כ הוא מצוה שכלית שכאמור
בדברי ב'לבני בנימ' אי לבר עליה כדי שלא לבטל את
מהות קיו המצוה .ואינה מהמצוות המקובלות והחקי,
ששפיר יכולי לבר עליה.
אבל לא בא הר"י אב פלאט לומר שכיו שיכול האב לוותר
אי כא כלל עשה ,כי הרי ג באונס הנושא ודאי מקיי
העשה ,וכטענת הראב"ד .וממילא ברור שאי מקו
להקשות דלמה לי קרא שאינו דוחה לא תעשה ,כי הרי כל
זמ שאביו מצווהו עדיי מקיי העשה ,ואמאי לא ידחה.
ורק באונס מלמדי אותה לומר לא בעינא ,ואז שפיר אי
נדחה הל"ת ,כמו שפירש רש"י ש ,וכדכתב המהרי"ט.
ומיושבת ג קושיית המהרי"ט דלמה לא יבר כשכ מקיי
מצוה .דלא אפשרות העקירה מבטלת הברכה ,אלא
אפשרות הדחיה מלמדת אותנו ,שזו מהמצוות השכליות,
וממילא אי לבר עליה ,ודו"ק.

לע"נ אמי מורתי הרבנית הצדקנית
מרת ריזל ווייס ע"ה
בת הגה"ח רבי יעקב יצחק ווייס זצ"ל
נלב"ע ט"ו בסיון תשל"ז לפ"ק
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