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 פרשת ויצא 

 חומש

בראשית ( :ים וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לךקוהאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אל
 )כב, כז

 יותר מחומש אל יבזבז

תניא נמי הכי  .באושא התקינו המבזבז אל יבזבז יותר מחומשאומרת ) א, כתובות נ(' הגמ
 ומעשה באחד שבקש לבזבז יותר מחומש ,המבזבז אל יבזבז יותר מחומש שמא יצטרך לבריות

וכל אשר תתן " ,אמר רב נחמן ואיתימא רב אחא בר יעקב מאי קרא .'כוולא הניח לו חבירו ו
 .)עישורין הוו להו חומששני  -י "רש(, "לי עשר אעשרנו לך

 לתורה אין שיעור חומש

מביא דברי ש מ"טישב' ועי ,ב מה בא לאפוקי"וצ .לעניים היינו "המבזבז"י ש"וכתב רש
ל אית בר נש "א ...רבי טרפון יהב לרבי עקיבא שית מאה קנטרין דכסף  )פרשת בהר(מדרש ה

ל גבי דוד מלך ישראל דכתיב ביה פזר נתן לאביונים וצדקתו "א ,יהב מגן אפוכי דידה הן היא
מ אם עבר ופזר "מ ,המבזבז אל יבזבז יותר מחומששפ "ל שאע"דר ק "השטמ' ופי. עומדת לעד

לא וכתב ד. פירוש דלעולם יהיה לו ממון כדי לעשות צדקה ולא יחסר לו ,תו עומדת לעדצדק
וזהו שכתב  ,אבל לחלק לעניים לא ,אמרינן הכי אלא לתלמוד תורה וכמו שעשה רבי עקיבא

, פרק כ(וכן פסק החפץ חיים בספרו אהבת חסד  .ת שמותר לבזבז"לאפוקי ת, "לעניים"י "רש
 . מותר להוציא יותר מחומששלענין החזקת התורה )ד

כמו שמצינו ביששכר , מאחר שעבור זה יש לו חלק בשכר תורתו ,מסתברכן ש שכתב ד"ועי
ח שהמחזיק תורה יש לו חלק בתורתו "מהח) ח פא"ח(ת מנחת יצחק "וכבר דייק בשו. וזבולון

 .ל"ואכמ, "יששכר זבולון"של " עיסקא"פ שאינו מתנה שיהיה להם "של הלומד אע

לעולם לא יקדיש ל "וז, מפרש ההיא דאושא לענין מצוות) יג, ערכין וחרמין ח(ם "רמבאבל ה
והעושה כן עובר על דעת הכתוב שהרי הוא אומר מכל אשר לו ולא , אדם ולא יחרים כל נכסיו

ואין זו חסידות אלא שטות שהרי הוא מאבד כל ממונו ויצטרך , כל אשר לו כמו שבארו חכמים
אלא , ובזה וכיוצא בו אמרו חכמים חסיד שוטה מכלל מבלי עולם, ן עליוואין מרחמי, לבריות

ויהיה כמו שצוו נביאים מכלכל דבריו  ,כל המפזר ממונו במצות אל יפזר יותר מחומש
אפילו בקרבנות שאדם חייב בהן הרי חסה תורה על , במשפט בין בדברי תורה בין בדברי עולם

ומר לדברים שלא נתחייב בהן אלא מחמת נדרו שלא קל וח, הממון ואמרה שיביא כפי מסת ידו
 .יך אשר נתן לךקאל' שנאמר איש כמתנת ידו כברכת ה ,ינדור אלא כראוי לו

 בשעת מיתה אין שיעור

מ מחיים אבל בשעת מיתה יכול לבזבז ולעשות "הדיונה  בינור תלמידיבשם ק "השטמ כתבעוד 
ובשעת פטירתו מנה הכל  ,כדחזינן בעובדא דמר עוקבא שעשה צדקות הרבה בחייו ,כרצונו

ואפילו בשעת מיתה שיכול . מני ובזבזינהו לכולהו נכסי ,אואמר זוודין קלילין ואורחא רחיק
 .ומ אין לו לבזבז הכל לגמרי אלא שיניח קצת ליורשי"מ, לבזבז יותר מחומש
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 הכל לפי רוב המעשה

ולא כתב חומש בבת ) עשר אעשרנו(אפקיה לחומש בלשון שני מעשרות דט "עוד כתב שם שה
כ "הוא על פי משו. טפי ליתן הצדקה בזה אחר זה מליתן בבת אחת יףעדלמדינו של ,אחת

שהמעלות לא  ל"וז, "הכל לפי רוב הנעשה"על הא דאיתא ) טו ,אבות ג(מ "בפיהם "הרמב
שהמעלות אמנם יושגו , וזה. מעשהאלא לפי רוב מספר ה, יושגו לפי שעור גודל המעשה

לא בשיעשה האדם מעשה אחד גדול , ובזה יושג הקנין, בכפול מעשי הטוב פעמים רבות
שהאדם אם יתן למי שראוי אלף דינר בפעם , משל זה. שבזה לבדו לא יושג קנין, ממעשי הטוב

מי כמו שתושג ל, לא תושג לו מעלת הנדיבות בזה המעשה האחד הגדול, אחד לאישאחת 
לפי שזה ייכפל על ידו , ויתן כל דינר מהם על צד הנדיבות, שיתנדב אלף פעמים באלף דינר

וזה פעם אחת בלבד התעוררה הנפש התעוררות , ויושג קנין חזק, מעשה הנדיבות אלף פעמים
 . ואחר כן פסקה מזה, גדולה למעשה טוב

פעם אחת חומש משמע  תוב שיתןככתב שמדלא רמז ה) ג בהגהה, פרק יט(ובספר אהבת חסד 
ועל כן  ,כי מעשר רומז לסוד גדול כמו שכתבו הספרים, יש שני פעמם מעשררלהפ רשטוב יות

 . מהנכון שלא לערבב ענינו

 האם יש חיוב לתת חומש 

בירושלמי גרסינן באושא התקינו שיהא אדם מבזבז דהרב המעילי ק בשם "בשטמכתב ד וע
ואמרו כאן שגמילות חסדים ל "וז) א"מ א"פאה פ(ם "מ לרמב"פיהבכ "וכ. חומש ממונו למצוה

אבל השתתפותו בממונו יש לו גבול והוא  ,ל בהשתתפות האדם בגופו"ר, אין לה שיעור
ואמרו  .ואינו חייב לתת יותר מחמישית ממונו אלא אם עשה כן במדת חסידות, חמישית ממונו

אם ראה , אור השאלה הזו אצלי כךובי. נמנו באושא להיות אדם מפריש חומש נכסיו למצוה
או רעבים או ערומים הרי הוטל עליו ', האדם שבוים הרי הוטל עליו לפדותם כמו שצוה ה

כלומר שישלים לו כל מה שחסר , די מחסורו אשר יחסר לו' כמו שאמר ה ,להאכילם ולכסותם
הוא פחות והרי הוא חייב להשלים להם כל מחסורם כל זמן שמחסורם או צורך פדיונם , לו

אבל אם הם צריכים יותר מחומש ממונו נותן החומש בלבד , מחומש ממונו או חמישיתו
אבל . ואין עליו חטא בהמנעו מהשלים כל מה שהם צריכים כיון שהוא יותר מהחומש, ומסתלק

אם לא יזדמן לו שום דבר מכל מה שאמרנו מפריש את החומש מכל הכנסותיו לא מן הקרן 
, סור עליו יותר מחומשלאנת אושא אינו קשת' א, יש כאן שני חידושים. ומוציאו בדבר מצוה

 . שאדרבה יש מידת חסידות לתת יותר מחומש' ב. אלא שחייב עד חומש

תניא ד) א ,כתובות נ(פרק נערה מההיא ד) א, רמט 'ד סי"יו(ברכי יוסף בעליו ' אבל כבר הק
שחומש ) ה, מתנות עניים ז(עצמו ם "רמבכ ה"משמ' עוד הק. המבזבז אל יבזבז יותר מחומש

בא העני ושאל די מחסורו ואין יד הנותן משגת נותן לו כפי השגת ל "וז, הוי מצוה מן המובחר
פחות מכאן עין , ואחד מעשרה בנכסיו בינוני, ידו וכמה עד חמישית נכסיו מצוה מן המובחר

, ה לא קיים מצוהוכל הנותן פחות מז, ולעולם לא ימנע עצמו משלישית השקל בשנה, רעה
 .ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן צדקה לאחר

, העני עומד לפניוובין אם  רוצה לחלק נכסיו לעניים מאליומי שין י דיש חילוק ב"ברכה' ותי
, תר מחומש כללוכי תאוה נפשו לבזבז אל יבזבז יו, דאם לא נזדמן לו אין לו חיוב לבזבז חומש

, אז חיובא רמיא לתת חומש, כי יקרא שבוים ואל פת רוצים וערומיםואולם , אפילו דבר מועט
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, באושא נמנו שיהא אדם מפריש חומש מנכסיו למצות, ק דפאה"והיינו דאמרו בירושלמי פ
אמנם  .דמיירי שהעני עומד לפניו מפרשם "הרמבו, וריהטא דלישנא משמע שצריך להפריש

מתנות עניים ששיעור חומש אינו אלא מצוה מן ' ם בהל"עדיין קשה ממה שכתב הרמב
ץ "כ היעב"וכ, מ"כ בפיה"י שחזר בו ממש"וכתב הברכ .מ כתב דהוי חיוב"ובפיה, המומחר

דכאן מיירי , רצה ליישב) שהולך בדרך הזה(אבל באהבת חסד ). ג' א סי"שאילת יעבץ ח(
ש שהשיג "ועי .אבל אם ידו משגת חייב ליתן חומש, חומש מנכסיושאין ידו משגת ברווח לתת 

, ם משמע שהיכא שידו משגת חייב ליתן לו כל מה שצריך"על עצמו שסתימת לשון הרמב
   . מ כתב שאינו חייב יותר מחומש"ואילו בפיה, ואפילו יותר מחומש

ומוסיף שזה  ,חסדכ באהבת "וכ, )ע שם"הלכות מתנ( י קורקס"י כתב גם במהר"כדברי הברכ
ל שלמען השם שתפריש את החומש כאשר "וז, לבני ביתו שכתבא באגרת "גם שיטת הגר

 ,כי בפחות מזה עוברים כל רגע על כמה לאוין ועשין ,ולא תפחות כאשר הזהרתיך ,צויתיך
") וחי אחיך עמך"ו, "נתון תתן", "פתוח תפתח את ידיך", "לא תקפוץ", "לא תאמץ"היינו (

דמשמע שאין ' ח הרי זה נגד הגמ"והקשה הח. לו כפר בתורה הקדושה חס ושלוםושקול כאי
ם "ל כהרמב"א ס"שהגרח "כ אומר הח"אלא ע, יתן יותר מחומשרק שאסור לחיוב לתת חומש 

 פ שאינו"חייב אעח ש"ש הח"ז מוכח נמי שסובר כמ"ולפי. שכשיש עני לפניך חייב בחומש
   .על העניים שקיימים מוטל עליו חיוב של חומשאלא אפילו אם יודע , ממש יועומד לפנ

 עוסק במצוה פטור מצדקה

מחדש יותר מזה  ,'וכלא תאמץ את לבבך ופ "עה) ז ,דברים טו(נחלת יעקב מ בספרו "נתיהה
דשומר ) ב ,ק נו"ב(בהא דאמרינן  הקששה ש"עי. שאם יש ערום לפניך חייב יותר מחומש

והרי בצדקה , דהעוסק במצוה פטור מן המצוה, וסףאבידה הוי שומר שכר משום פרוטה דרב י
' תיו. ת שבתורה"והעוסק במצוה אינו דוחה ל, "ולא תקפוץ" "לא תאמץ", כ תרי לאווין"יש ג

דאפילו מי שאין לו , היינו רק במצות צדקה, דהא דמצינו מצות צדקה עד מעשר ועד חומש
ורק כי תראה , אין שיעור לזה, רואה ערום ורעב האבל אם הי ,מאתים זוז נוטל מן הצדקה

סנהדרין (דהוי כנוטל נפשות , ז קאי לאו דלא תאמץ"וע, ערום וכסיתו ואם רעב האכילהו לחם
 ,מ סב"ב(במי שיש בידו קיתון של מים  בן פטוראמפלוגתא דרבי עקיבא ו הראימביא ו). א ,לה
אך כשאין חייו תלויים בזה וחיי , לויין בזההיינו דווקא כשחייו ת, ע דאמר חייו קודמין"ור ,)א

ומי שאינו עושה כן הרי זה מאמץ את הלב , בזה ודאי צריך ליתן מה שיש לו, חבירו תלויין
 .וחייב משום לא תאמץ

ם "ל שהרמב"ר, זהמנראה היפך ש) ל"הנ(פאה למ "פהם ב"כ הרמב"ובציונים שם מציין למש
ממנו דברי שנעלם מ "על הנתיה הותמ, ולא יותר מדובר ברואה ערום וכתב שחייב ליתן חומש

מצות עשה ליתן צדקה לעניים כפי מה ) ב– א, ע ז"מתנ(ם "רמבכ ה"וכן מבואר במש .ם"הרמב
שנאמר פתוח תפתח את ידך לו ונאמר והחזקת בו גר , אם היתה יד הנותן משגת, שראוי לעני

והעלים עיניו ממנו ולא נתן לו וכל הרואה עני מבקש . ותושב וחי עמך ונאמר וחי אחיך עמך
הרי  .שנאמר לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון ,צדקה עבר בלא תעשה

והדברים (ו "תירץ הגראי "ולגבי עיקר קושיית הנחל .ת מדובר בעני רגיל"לן שהעשה והל
יפטר ואי מ, עשההי בודבצדקה הלאו תל, )קעד' ב סי"ח' מבוארים גם בשואל ומשיב כרך א

 ).א ,לג(ן בקדושין "וזהו כעין דברי הרמב, מהעשה ממילא ליתא נמי ללאו



4 
 

 צדקה או מצוות

סמך לדבר זה שבכל שנה ושנה היו ישראל חייבין ש) ק שם"שטמ(מוסיף הרב המעילי 
שלישית מעשר ראשון  ,שנה ראשונה ושניה מעשר ראשון ומעשר שני ,להפריש שני מעשרות

ואפילו לצורך  ,יש לו רשות להוציאו לכל דבר מצוה' שמן המעשר האז כתב "ולפי. יומעשר ענ
 ,כגון שיכתוב מהם ספרים ללמוד בהם הוא ובניו ולהשאילן לאחרים ,עצמו ובניו ובני ביתו

אבל מן המעשר האחר יש לו  .שהרי מעשר שני היה נאכל לו ולבניו ולבני ביתו בירושלים
 ,'עשר ראשון לכהנים וללוים למען יחזקו בתורת הכמו שהיה נותן מ ,לתת לצדקה לבני עניים

וכמו שדרשו  ,וכל המדקדק בזה מובטח לו שיצליח בנכסיו .ומעשר עני שהיה נותן לעניים
ואמרו בכל דבר אסור לנסות הקדוש ברוך  ,במסכת תענית עשר תעשר עשר בשביל שתתעשר

 .שנאמר הביאו את המעשר הוא חוץ מזו

 ת"הבדל בין עשה לל

צ לבזבז עליה הון "א, או שאר מצוה עוברת, מי שאין לו אתרוגש) ח תרנו"או( א"מכתב הר
אבל , ודוקא מצות עשה ,אפילו מצוה עוברת, וכמו שאמרו המבזבז אל יבזבז יותר מחומש, רב

במצוה עד דאמרינן התם ) ב ,ט ק"ב(א "רשבמקורו ב. לא תעשה  יתן כל ממונו קודם שיעבור
אלא מעתה אי איתרמי ליה תלתא מצותא ליתיב  ,לימא שליש ביתואימאי שליש ' ומק ,שליש

משמע א ד"וכתב הרשב .זירא בהידור מצוה עד שליש במצוה' אלא אמר ר ,לכוליה ביתא
וזה תימה האיך , דאפילו למצוה עוברת כאתרוג וסוכה אינו מחויב לתת אפילו שליש ממונו

וכמו  ,לידי עוני ויפיל עצמו על הציבור ד כדי שלא יבוא"הראב' תיו, נתנו דמים למצוה עוברת
וכן אמרו המבזבז אל יבזבז יותר מחומש  ,שאמרו עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות

שלא אמרו אלא  ,כמיתה ממשד "א דאין כונת הראב"וכתב עליו הרשב, שהעוני כמיתה
 .אבל במצות לא תעשה אפילו כל ממונו ,במצות עשה בשב ואל תעשה

 ת "מה חמור יותר עשה או ל

אפילו במצוה ו, על הא דמבואר כאן שאין צריך להוציא כל ממונו כדי לקיים מצות עשה
שהרי מכין עליה עד , ט יהא ממונו חמור מגופו"ממור וקציעה ץ בספרו "תמה היעב, עוברת

 ל שהרי הדין הוא שמי שאינו רוצה לקיים"ר. וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו, שתצא נפשו
ש שצריך להוציא כל "כ, ואם צריך למות על מצוה, מצות עשה מכין אותו עד שתצא נפשו

, ל לא הפקירו חייו אלא מחמת שמזלזל במצוה שלא מדוחק"פ שי"אעץ "ממשיך היעב. ממונו
אך מדוע לא תהא מצוה דאורייתא חמורה בכך . שמותר להרגו, שהרי הוא נדון כאפיקורוס

ת חייב אדם "ועוד אם בל. אף שיש בהן פרסומי ניסא ,רבנןכארבעה כוסות ונר חנוכה ד
ומהגמרא דקאמר אי . ת"דהא עשה דחיא ל, עשה לא כל שכן, להוציא כל ממונו ולא יעבור

ת "אלא בס, איכא למימר דלאו ראיה היא דילמא לאו במצוה עוברת איירי', מתרמי ליה כו
ולית , ובדלא אפשר ,על ידי אחריםדאפשר לקיומינהו , נ בצדקה ופדיון שבוים"א ,ודכוותה

 . משום הצלת נפש, נ צריך למיתב לכוליה ביתיה"דילמא אה, ביה משום פקוח נפש לגבי דידיה

. פ זכור את יום השבת לקדשו"עה) ח, שמות כ(ת "ן עה"ברי הרמבץ ד"היעבנעלם מכנראה 
כי , רחמיםוהוא היוצא ממדת האהבה והוא למדת ה, כי מדת זכור רמזו במצות עשהל "וז

והוא למדת , ומדת שמור במצות לא תעשה, העושה מצות אדוניו אהוב לו ואדוניו מרחם עליו
ולכן מצות עשה , כי הנשמר מעשות דבר הרע בעיני אדוניו ירא אותו, הדין ויוצא ממדת היראה



5 
 

כי המקיים ועושה בגופו ובממונו רצון , כמו שהאהבה גדולה מהיראה, גדולה ממצות לא תעשה
הרי לן . ולכך אמרו דאתי עשה ודחי לא תעשה, וניו הוא גדול מהנשמר מעשות הרע בעיניואד

ולכן ', אלא דיש בו משום אהבת ה, ת אינו משום דהוי יותר חמור"להדיא שזה שעשה דוחה ל
ת "אבל מי שעובר על ל. עבודת האהבה מעבודת היראהה "דעדיף לו להקב, נדחה לפניו ת"ל

ומפני זה ל "וז, ן להדיא בהמשך דבריו"ש הרמב"כמ. יים מצות עשהיותר חמור ממי שלא ק
כ מיושב קושיית "א ,יהיה העונש במצות לא תעשה גדול ועושין בו דין כגון מלקות ומיתה

 .ץ"היעב

ן שכתב בהמשך "גם זה מיושב בדברי הרמב, מזה שכופין אותו עד שתצא נפשו' ומה שהק
, כמו לולב וציצית איני עושה, עשה כלל אלא במורדין אין עושין בו דין במצותל ו"וז, דבריו

הרי לן . יקבל עליו לעשות או עד שתצא נפשושסנהדרין היו מכין אותו עד ש, סוכה איני עושה
ץ עצמו רצה לתרץ שהטעם שמכין אותו עד שתצא נפשו הוא משום המרידה "כמו שהיעב

, ל כמו שהוא עצמו תירץ"ת צכוסו' ח וד"מנ' ומה שהק .ולא משום חומר מצות עשה, בהשם
 )לקמן' ועי( .פירסומי ניסא םדשאני התם שישנו משו

 ב "חמש סלעים לפדה

מסוגיא ל "תמה הביה ,ע דאין צריך לפזר הון רב על מצוה"על עצם הדין דמבואר כאן בשו
 ,סלעים צריך לפדות עצמו' דמבואר שם גבי פדיון הבן דאף אם אין לו רק ה) ב ,כט(דקידושין 

ק אינו מחוייב לתת כל "לפי סוגיא דבו ,ומיירי שאין לו נכסים כלל זולת אלו החמשה סלעים
 .כ אין מחוייב"ואף רק שליש ביתו ג ,מצוהה דאשר יש לו בע

 מי שמתפרנס ממלאכתו

וזה לא שייך  ,מחוייב משום הטעם דשמא יעני ויצטרך לבריות נודלפזר הון רב אי ל"הביה' תיו
ולא יגרע פרנסתו במה שיוציא זה  ,ב ומתפרנס ממלאכתו"במי שאין לו רק חמש סלעים וכיו

, ז מי שיש לו משכורת קבוע"ולפי .וכן להיפך לא יתחזק מצבו במה שלא יוציא ,על המצוה
 . יותר מחומש למצוות הוציאצריך ל

 יותר משויו

הלא אף מי  ,באלף זוז משום חבוב מצוהדמאי רבותא שלקח אתרוג  ,ג"מעשה דרמ' עוד הק
ג שהיה עשיר "ש ר"וכ ,סלעים מחוייב ליתן לכהן לפדות עצמו או לעלות לרגל' שאין לו רק ה

דהרבותא היתה שם שפיזר הון רב יותר על ל "הבה' ותי. ושיעור זה בודאי היה רק חלק מהונו
שיג אתרוג ונתן לאחד הון ורק מפני ששם בספינה לא היה אפשר לה ,דאינו שכר המצוה ,שויה

דכיון דאינו מוצא אותה כפי שויה  ,וזה אין אנו מחוייבין מן הדין ,רב שיתרצה למכרה לו
 . ורק משום חבוב המצוה עשה זה .הרגיל אנוס הוא ואין מחוייב

 נר חנוכה ונר שבת

ת מחוייב לחזור על הפתחים כדי לקנו נושאי )ה"סימן כ(ר "האעוד העיר שם על מה שכתבו 
 ,ממה שחננך - מהונך' ל כבד את ד"וז) ריש פאה(ומקורו מהירושלמי  ,תפילין ושאר מצות

ועושה סוכה ולולב שופר ותפילין וציצית ' מפריש לקט שכחה ופיאה ומפריש תרומה וכו
 ,אם יש לך אתה חייב בכולן ואם אין לך אין אתה חייב באחת מהן ,'ומאכיל את העניים וכו
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ואפילו  ,א ואת אמך"אבל כשהוא בא אצל כבוד אב ואם בין שיש לך הון בין שאין לך כבד א
כוסות צריך לשאול על הפתחים כדי ' ל דעל נר חנוכה וד"והלא קי, אתה מסבב על הפתחים

מה  ,אמר דמשום פרסומי ניסא תקנו רבנן כןנואפילו אם  .אף שהם רק מצות דרבנן ,לקיימם
 ,לנר שבת שואל על הפתחים ולוקח שמן ומדליק הנרגם ד )ב"ג ס"סימן רס(ל "יענה בהא דקיי

וקראת "כמו שנאמר  ,ע מדברי קבלה"והלא עונג שבת הוא רק מ ,שזה בכלל עונג שבת הוא
 .ל"ק הנ"וזה קושיית המו .ע של תורה"מהוי ותפילין ושופר  ,"לשבת עונג

 האם מברכים על עשיית המצוות

סוכה  "ועושה"יש לדקדק בלשון הירושלמי ד ,ראיה מהירושלמי ל שאין להביא"וכתב הביה
כ "אלא ע, 'כול לומר ויושב בסוכה ונוטל לולב ו"מאי לשון ועושה דקאמר הי ',וכוולולב 

העושה סוכה לעצמו אומר ברוך ) ט הלכה ג"פ(דאיתא שם בברכות  ,הירושלמי אזיל לשיטתוש
 ,ו לישב בסוכה"לישב בה אומר ברוך אקבנכנס  ,נו לעשות סוכהואשר קדשנו במצותיו וצו

רי דסובר הירושלמי דעשיית ה ,'וכו ו לעשות לולב"העושה לולב לעצמו אומר ברוך אקב
בתוספות דהירושלמי חולק בזה  )ב ,מב(מנחות ועיין  ,ע מדמברך עליה"נהמצות הוא מצוה בפ

ולזה  ,ואינו יכול לפטור עצמו במה שיקנה תפילין או סוכה מחבירו במעותיו ,על הגמרא שלנו
קאמר הירושלמי דענין זה לא חייבתו התורה לעשות בעצמו הסוכה וכן ליקח קלף ולעשות 

אבל אם אין לו לא חייבתו התורה בזה לחזור אחר עצים  ,א כשיש לו"מזוזה ובתים ופרשיות כ
ע "אבל עצם המ .במעותיו תפילין ומזוזה שעשו אחרים אלא קונה ,לסוכה וקלף לתפילין
שהוא חוב המוטל על  ,ג בקיום שאר המצות מזה לא פטרתו התורה כלל"ללבוש תפילין וכן כה

ל "ואפילו את. כוסות דמוכר כסותו כדי להשיגם' גופו ולא גרע מנר של שבת ונר חנוכה וד
פ מחוייב לחזור "אבל עכ ,ת תפיליןדאין הדין שיצטרך לחזור על הפתחים להשיג מעות לקנו

 .ע"ראל שישאול לו תפילין לקיים המולבקש מיש

, ק שאפילו שליש מנכסיו אינו מחויב להוציא על מצוה"ע שהרי להדיא אמרינן בב"אבל צ
אחשבו רבנן לנר שבת "דל "כתב הביה) ב ,סימן רסג(ולעיל . ש שאינו מחויב למכור כסותו"וכ

שהטעם ) ק ב"ס( ב"משנב) סימן תרעא(כ לקמן "וכ ".רסומי ניסאוחנוכה משום שלום בית ופ
 .ל שם"ב בביה"וכ, משום פרסומי ניסא

 משל אב או בן
' והנה נחלקו בגמ, הבאנו דברי הירושלמי שמחלק בין שאר מצוות למצות כיבוד אב ואם

בר רב יהודה אמר משל בן רב נתן , אב או משל בןמשל א "האם מצות כאו) א, קידושין לב(
וכן פסק בשאלתות דרב אחאי  ,ד משל אב"ל כמ"שקי' וכתבו בתוס. אושעיא אמר משל אב

ח דאם "י ור"וכן פסק ר ,דלית ליה לאב ואית ליה לבן חייב הבן לזון אביואבל היכא  .)סימן נז(
דלא יהא אלא אחר כדאמר בנערה  ,אין לאב ממון והבן יש לו דצריך הבן לפרנסו משלו

 .דרב אכפייה לההוא גברא ואפיק מיניה ארבע מאה זוזי לצדקה) ב, מטכתובות (שנתפתתה 
 ,מהונך אם יש לו ממון חייב ואם לאו פטור' כבד את ה ירושלמיהממביא לראיה כדבריו ו

ומפרש  .ובכיבוד אב ואם נאמר כבד את אביך ואת אמך דמשמע בין יש לו הון ובין אין לו הון
ע שהרי מבואר בירושלמי שצריך לחזור על "וצ .קהדמיירי כשאין לו לאב שחייב מטעם צד

ואי משום צדקה הרי אינו מחויב לחזור על הפסחים כדי לקיים , הפסחים או לטחון ברחיים
 .  מצות צדקה
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 היכא שאין לו לאב
שמעון בן יוחאי כבד את אביך ואת ' תני רדירושלמי מביא ההיא ש )סימן רמ ד"וי(י "בב' ועי

הא דאמרינן ואפילו דש "וכתב הרא ,ואפילו הוא מחזר על הפתחים ,אין לואמך בין יש לו בין 
 ,דהא קיימא לן משל אב ,לא שיכבדהו משלו ויחזר הוא על הפתחים ,הוא מחזר על הפתחים

וכיוצא בזה כתבו הגהות . אלא בגופו מכבדו ובטל ממלאכתו ומתוך כך צריך לחזר על הפתחים
 .)קיג -ג עשין קיב "סמ(בשם ספר המצות ) ד אות(מהלכות ממרים ' מיימון בפרק ו

שכל היציאה משל ) א, לב(והורו רבנן לרב ירמיה ל "וז) קיג-עשין סימן קיב(ג "סמב' אבל עי
מהונך מה להלן בחסרון ' והא דתניא שם נאמר כבד את אביך ואת אמך ונאמר כבד את ה ,אביו

ואם אין לאב . ל ממלאכתו ויכבדנומפרשו שם לענין שצריך הבן לבט ,כיס אף כאן בחסרון כיס
וזה , א ולא מטעם צדקה"ע שהוא מדין כאומשמ .הכל יהיה משל הבן כדמוכח בירושלמי דפאה

 . אבל אם אין לו אז הדין הוא משל בן, א משל אב אינו אלא היכא שיש לו לאב"ל שכאו"דקי
אותו וזן את אביו כפי ואם אין לאב ויש לבן כופין  כ"משש ד"עי )רמ 'סי ד"יו(ח "בוכך הבין ה

אבל אין צריך  ,רושו שצריך ליתן לו כפי מה שהוא חייב לתת לצדקהפי ,מה שהוא יכול
כ "ם ורבינו דצריך ליתן לו מדין כבוד דא"אבל אין לפרש דעת הרמב. להוציא כל ממונו על זה

אמנם  .היה צריך ליתן אפילו מגלימא דעל כתפיה כדי לקיים מצות כבוד אב שאין לה שיעור
מבואר דכשאין לו לאב מחוייב הבן לזונו ) נ' סי(ק "ובסמ) ג"קיג קצא ע -עשין קיב (ג "בסמ

וכדמשמע פשטא דהירושלמי שאומר אבל בכבוד אב  ,ואף להשכיר עצמו בשבילו ,מדין כבוד
ומבואר  .ואם אין כתוב בו מהונך שאפילו אין לך כלום אתה צריך לטחון ברחיים בשבילו

, ע מאי שנא משאר מצוות"וצ, "גלימא דעל כתפיה"משל בן צריך ליתן לו  ד"בדבריו שלמ
 .ואולי נלמד מהירושלמי

 


