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א

  

  הַקְדָּמָה
שמות  (ׁשֶּנֶאֱמַר,  הַּדִיּבְרָה הַחֲמִיׁשִית ּבַעֲׂשֶרֶת הַּדִיּבְרֹות-מִצְוַת ּכִּבּוד ָאב וָאֵם 

 אֱלֹהֶיךָ 'הּכַּבֵד אֶת ָאבִיךָ וְאֶת אִּמֶךָ לְמַעַן יַאֲרִיכּון יָמֶיךָ עַל הָאֲדָמָה אֲׁשֶר : )יא ,כ
  .נֹתֵן לְָך

  
, מִּכָל מָקֹום ּבִׁשְּתֵי מִצְֹות, ה אֶת ׂשְכָרָם ׁשֶל מִצְֹות עֲׂשֵהַאף ׁשֶהַּתֹורָה לֹא ּכָתְָב

לְמַעַן "וְהּוא , ּכָתּוב ּבַּתֹורָה אֶת ׂשְכָרָם, מִצְוַת ּכִּבּוד ָאב וָאֵם ּומִצְוַת ׁשִיּלּוחַ הַּקֵן
מִצְוָה קַּלָה ׁשֶּבַּקַּלֹות  הִׁשְוָה הַּכָתּוב אל"וְעַל זֶה ָאמְרּו חֲַז". טַב לָךְ וְהַאֲרַכְּתָ יָמִיםיִי

 מִצְוָה קַּלָה ׁשֶּבַּקַּלֹות זֶה ׁשִיּלּוחַ הַּקֵן ּומִצְוָה חֲמּורָה .לְמִצְוָה חֲמּורָה ׁשֶּבַחֲמּורֹות
 - לְמַעַן יִיּטַב לָךְ :)קידושין ל (ל"וְָאמְרּו חֲַז. ׁשֶּבַחֲמּורֹות זֶה ּכִיּבּוד ָאב וָאֵם

ל "עֹוד ָאמְרּו חֲַז .לְעֹולָם ׁשֶּכֻּלֹו ָארֹוְך - וְהַאֲרַכְּתָ יָמִים ,ּבְעֹולָם ׁשֶּכֻּלֹו טֹוב
 ּכָךְ הֶחֶׁשִיבָה אֶת ּכְבֹודָם ׁשֶל הַהֹורִים עַד ׁשֶהִׁשְוָה הַּכָתּוב אֶת ּכְבֹוד לׁשֶהַּתֹורָה ָּכ

' הוְנֶאֱמַר אֶת , ׁשֶּנֶאֱמַר אִיׁש אִּמֹו וְָאבִיו ּתִירָאּוה "הַהֹורִים לִכְבֹודֹו ׁשֶל הַּקָָּב
  .אֱלֹהֶיךָ ּתִירָא

  
מִּלְבַד מִצְוַת ּכִּבּוד ָאב וָאֵם יֵׁש מִצְוַת עֲׂשֵה נֹוסֶפֶת וְהִיא מִצְוַת מֹורָא ָאב וָאֵם 

, הַהֶבְּדֵל ּבֵין ּכָבֹוד לְמֹורָא הּוא. אִיׁש אִּמֹו וְָאבִיו ּתִירָאּו: )ג, ויקרא יט (ׁשֶּנֶאֱמַר
וְאִילּו . ם ּפֵירּוׁשֹו לָתֶת לָהֶם אֶת ּכָל צָרְכֵיהֶם ּכְמֹו אֲכִילָה ּוׁשְתִּיָהׁשֶּלְכַּבֵד הֹורִי

 .מֹורָא הֹורִים הּוא לְהִתְנַהֵג ּכְלַּפֵיהֶם ּבְיִרְָאה ּכְמֹו אֶל ָאדָם חָׁשּוב ׁשֶּיְרֵאִים מִּמֶּנּו
ה "ל ּבְמֹורָָאם נִלְמַד ּבְעְֵזאֶת ּפְרָטֵי הַהֲלָכֹות מַה נִכְלָל ּבִכְבֹוד הַהֹורִים ּומַה נִכְָל

  .ּבְקֻנְטְרֵס זֶה
  

  
  - - - מקורות והערות- - - 

, ושם התבארו הלכות כבוד אב ואם.). עד דף ד. דף ג א פרק( פאה מסכת ירושלמי תלמוד א
ע "ובטוש) ו"ה פ"פ(ם הלכות ממרים "וברמב.) עד דף לב: דף ל(ובתלמוד בבלי קידושין 

א שאסף וליבן " בין ספרי זמנינו השתמשתי רבות בספר אוצר כבוד או).רמב-רמ' סי(ד "יו
  .באופן  נפלא הלכות אלו
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ּבֵין אִם הַהֹורִים . בּבֵין הָָאב ּובֵין הָאֵם, אֶת ׁשְנֵי הַהֹורִים צָרִיךְ לְכַּבֵד ּבְׁשָוֶה
עַל הַּבָנִים , ּובֵין ּפְׁשּוטֵי עַם, נֶחְׁשָבִים לְאֲנָׁשִים ּבַעֲלֵי מַעֲמָד חֶבְרָתִי מְכּוּבָד

וְָאסּור , ת לְהִתְיַחֵס אֲלֵיהֶם ּכְמֹו ׁשֶּמִתְיַחֲסִים לְאֲנָׁשִים חֲׁשּובִים מְאֹודוְהַּבָנֹו
הַּמְבַּזֶה אֶת ָאבִיו וְאִּמֹו ּבִדְבָרִים וַאֲפִילּו ּבִרְמִיזָה עֲוֹונֹו . גלְבַּזֹותָם אֲפִילּו ּבַּלֵב

וְעַל זֶה . ר ָארּור מַקְלֶה ָאבִיו וְאִּמֹוׁשֶּנֶאֱַמ. וְהּוא ּבִכְלָל ָארּור מִּפִי הַּגְבּורָה, ּגָדֹול
 יִּקְרּוָה אֵם הַתלִיקְ וְתָבּוז לְָאב ּתִלְעַג עַיִן' )יז, ל משלי(ה "ָאמַר ׁשְלֹמֹה הַּמֶלֶךְ ע

  .ד'נָׁשֶר בְנֵי וְיֹאכְלּוָה נַחַל עֹרְבֵי
  

: )טו, כא שמות (אֱמַרׁשֶֶּנ, חָמּור מִּכָךְ הּוא לְהַּכֹות אֹו לְקַּלֵל אֶת אֶחָד הַהֹורִים
זֶה הּוא ּבְנֹוסָף אִּסּור .  ּומְקַּלֵל ָאבִיו וְאִּמֹו מֹות יּומָת,ּומַּכֵה ָאבִיו וְאִּמֹו מֹות יּומָת

ּבְהֶמְׁשֵךְ הַּדְבָרִים נִלְמַד ּגַם הֲלָכָה זֹו . לָאִּסּור לְהַּכֹות אֹו לְקַּלֵל ּכָל ָאדָם מִּיִׂשְרָאֵל
  .רְפּואִּיִים ׁשֶּמֻּתָר אֹו ָאסּור לְבֵן לַעֲׂשֹות לְָאבִיווְאֶת הַטִּפּולִים ָה

  
 הלָכֵן ּכִמְעַט, מִצְוַת ּכִּבּוד ּומֹורָא הֹורִים הִיא מִצְוַת עֲׂשֵה ׁשֶאֵינָּה ּתְלּויָה ּבִזְמַן

ּמָץ ׁשֶּלֹא ּגָדַל וְגַם ּבֵן מְאּו.  הַּבָנִים וְהַּבָנֹות ׁשָוִים ּבְמִצְוָה זֹו,ּבְכָל הַהֲלָכֹות ׁשֶּנִלְמַד
 יֹותֵר מִּמַה ׁשֶהּוא חַּיָב ּכְלַּפֵי ,אֵצֶל הֹורָיו חַּיָב ּבְמִצְוָה זֹו ּכְלַּפֵי הֹורָיו מֹולִידָיו

  .והַהֹורִים הַמְַאּמְצִים
  

  
  - - - מקורות והערות- - - 

 .כדלקמןיש להקדים את האב לאם , מבקשים דבר ביחדרק במקום שאביו ואמו  ב
שכבוד אב ואם ) ג, כלל סז(בחיי אדם ' ועי). ו"רמא ס' סי(הובא בשיורי ברכה , ספר חרדים ג

 .במחשבה דיבור ומעשה
כתב )  אות להט"פ(ובספר חרדים . ובתנחומא עקב) פרשה רביעתא(בפסיקתא רבתי '  ועיד
והאיש ' ה זן את אמו רק שהיתה קלה ובזויה בעיניו וכול מעשה היה בימינו באיש שהי"וז

הזה הלך דרך ים ונהרג והושלך לים וחפשו היהודים לקברו ומצאוהו על שפת הים ועין 
  .ל"עכ, אחת מנוקרת שנקרוה העורבים

חוץ מבת נשואה שפטורה מכבוד אב ואם שרשות בעלה עליה ובעלה מונע ממנה לכבד  ה
ומלבד אשה נשואה בכל . ל במורא היא חייבת ככל אדםודוקא בכבוד אב, את הוריה

  .הדברים האמורים בהלכות אלו זה אין הבדל בין בנים לבנות
דהיינו שנוהג בו מקצת כבוד כדי , גם גר צדק צריך לכבד את הוריו הגויים מדברי חכמים ו

  . שלא יחשב בעיני הבריות לכפוי טובה
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לִסְתֹור , הָאִּסּור לָׁשֶבֶת ּבִמְקֹומָם ׁשֶל הַהֹורִים, נִפְּתָח ּבְהִלְכֹות מֹורָא ָאב וָאֵם
, נַמְׁשִיךְ ּבְהִלְכֹות ּכִּבּוד ָאב וָאֵם. וְהָאִּסּור לִקְרֹא לַהֹורִים ּבִׁשְמָם, רֵיהֶםאֶת ּדְִב

וְנֹוסִיף ּגַם מְעַט מֵהִלְכֹות , הַּמִצְוָה לְהַאֲכִילָם לְהַׁשְקֹותָם וְלַעֲׂשֹות אֶת ּכָל צָרְכֵיהֶם
 עַל הַחִּיּוב לְכַּבֵד אֲנָׁשִים נֹוסָפִים ּכְמֹו כֵן נִלְמַד, אִּסּור מַּכֵה ּומְקַּלֵל ָאבִיו וְאִּמֹו
  .ּדֹוד וְחָמִיו, ָאחִיו הַּגָדֹול, מִּבְנֵי הַּמִׁשְּפָחָה ּכְמֹו סַּבָא

  
 ּכַּמָה םּוכְמֹו ּכָל נֹוׂשֵא ּבַהֲלָכָה ׁשֶיֵׁש ּבֹו ּפְרָטִים רַּבִים טֹוב לַחֲזֹור עַל הַּדְבָרִי

וְכַּמּובָן ּבְכָל מָקֹום ׁשֶיֵׁש ,  הֵיטֵב וְיִתְיַּׁשְבּו עַל הַּלֵבּפְעָמִים עַד ׁשֶהַּדְבָרִים יּובְנּו
  .יֵׁש לַעֲׂשֹות ׁשְאֵלַת חָכָם, סָפֵק הֲלָכָה לְמַעֲׂשֵה

  
  ּמְחִילַת הַהוֹרִים עַל כְבוָֹדם

ה יָתֹום ׁשֶהָָי זעַד ּכְדֵי ּכָךְ ׁשֶרַּבִי יֹוחָנָן, מִצְוַת ּכִיּבּוד ָאב וָאֵם אֵינָּה מִצְוָה קַּלָה
. ׁשִּבַח אֶת מִי ּׁשֶאֵין לֹו הֹורִים מֵחֲמַת הַּקֹוׁשִי וְהַּמִכְׁשֹול ׁשֶּבְמִצְוָה זֹו, מִּלֵידָה

ׁשֶָאסּור לְָאדָם לְהַכְּבִיד עּוּלֹו עַל ּבָנָיו ) ט"רמ סי' סי (עַ"מִּטַעַם זֶה ּכָתַב הַּׁשּו
אֶלָא יִמְחֹול וְיַעֲלִים עֵינָיו ,  לִידֵי מִכְׁשֹולּולְדַקְּדֵק ּבִכְבֹודֹו עִּמָהֶם ׁשֶּלֹא יְבִיאֵם

ּכָתַב ) תקסה' סי (ּובְסֵפֶר חֲסִידִים. ח ׁשֶהָָאב ׁשֶּמָחַל עַל ּכְבֹודֹו ּכְבֹודֹו מָחּול,מֵהֶם
ם לְלַּמֵד ׁשֶַּג, ׁשֶיֵׁש רֶמֶז לָזֶה ׁשֶהַּפָסּוק אִיׁש אִּמֹו וְָאבִיו ּתִירָאּו נֶאֱמַר ּבִלְׁשֹון רַּבִים

הַהֹורִים צְרִיכִים לִירָא ׁשֶּלֹא לְהַכְעִיס אֶת הַּבֵן ּכָל ּכָךְ עַד ׁשֶהּוא לֹא יּוכַל 
  .לְהִתְַאּפֵק

  
. אֶלָא מִּתֹוךְ ַאהֲבַת ָאב לִבְנֹו, לֹא יֹוכִיחֶּנּו מִּתֹוךְ ּכַעַס, וְהָָאב הַּמֹוכִיחַ אֶת ּבְנֹו

ּגַם ּכַאֲׁשֶר צָרִיךְ לְהֹוכִיחַ אֶת , ין אֶת ּפָנָיו ּבְרַּבִיםּובִפְרָט צָרִיךְ לְהִּזָהֵר ׁשֶּלֹא לְהַלְִּב
. ׁשֶּמָא הַּבֵן לֹא יּוכַל לְהִתְַאּפֵק וְהּוא יַעֲנֶה ּדְבָרִים קָׁשִים לְָאבִיו, הַּבֵן עַל מַעֲׂשָיו

ּׁשֶּׁשְלֹמֹה הַּמֶלֶךְ ּומַה . אֶלָא צָרִיךְ לְהִתְנַהֵג אֵלָיו ּבְַאהֲבָה מְגּוּלָה ּובְתֹוכֵחָה מְסֻּתָרֶת

  
  - - - מקורות והערות- - - 

  ).:לא(קידושין  ז
שרב הונא קרע שיראי בפני רבה בנו כדי לראות אם הוא : ושין לבבקיד' המקור לזה מהגמ ח

רב הונא לא יעבור על לפני עור לא תתן מכשול , שגם אם רבה יכעס' ומבואר בגמ, יכעס
  .כיון שהוא מוחל לבנו
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ּכַּוָנָתֹו ּבְׁשֵבֶט מּוסַר וְלֹא ּבְׁשֵבֶט ' חֹוׂשֵךְ ׁשִבְטֹו ׂשֹונֵא ּבְנֹו'): כד, יגמשלי  (ָאמַר
מִּׁשּום ׁשֶהּוא עֹובֵר ּבְאִיּסּור , הַמַּכֵה לִבְנֹו ּגָדֹול מְנַּדִין אֹותֹו יל"וְָאמְרּו חֲַז. טהַּכַעַס

  . ׁשֶּמָא הַּבֵן יַתְרִיס נֶגֶד ָאבִיו'ּתֵן מִכְׁשֹוללִפְנֵי עִּוֵר לֹא ִּת'
  

אֶלָא , לְפִי ּדְבָרִים אֵּלּו ּכָתְבּו הַּפֹוסְקִים ׁשֶעַל הַהֹורִים ׁשֶּלֹא לְדַקְּדֵק ּבִכְבֹודָם
אֶלָא ׁשֶּמִּדִבְרֵי . ּכְבֹודֹו מָחּול -ׁשֶהָָאב ׁשֶּמָחַל עַל ּכְבֹודֹו , יִמְחֲלּו עַל ּכְבֹודָם

ּפֹוסְקִים עֹולֶה ׁשֶּלֹא ּתָמִיד מֹועִילָה מְחִילַת הָָאב לִפְטֹור אֶת ּבָנָיו ּובְנֹותָיו ַה
' גלְם עַל ּכְבֹוָדם הַהֹורִית מְחִיַלת הִלְכֹות אֶק לְחֵַּלן נִּתַא אֶָּל, מִּמִצְוַת ּכִּבּוד ָאב וָאֵם

  :םּׁשֹונִים מִקְרִי
  
ם ּבָהֶ מֹועִילָה, חֹול עֲלֵיהֶם לְפִי הַּדֹור ּולְפִי הַּזְמַןּדְבָרִים ׁשֶּכָל ָאדָם רָגִיל לְִמ. א
  .יאוַאֲפִילּו ּבִׁשְתִיקָהם הַהֹורִית מְחִיַל
  
ה ּבִׁשְתִיָקה מְחִיָלה מֹועִיָלא לֹ  ּדְבָרִים ׁשֶּלֹא ּכָל אֶחָד רָגִיל לִמְחֹול עֲלֵיהֶם.ב
הַּבֵן ּפָטּור מֵחִּיּובִים אֵּלּו , ם הָָאב מֹוחֵלוְאִ. צָרִיךְ ׁשֶָאבִיו יִמְחַל לֹו ּבְפֵירּוׁשא אֶָּל

עַל הַּבֵן לְצֵאת יְדֵי , וְאִם נִרְָאה לַּבֵן ׁשֶָאבִיו לֹא מֹוחֵל לֹו ּבְלֵב ׁשָלֵם. ּכְלַּפֵי ָאבִיו
  .יבׁשָמַיִם ּולְכַּבֵד אֶת ָאבִיו

  

  
  - - - מקורות והערות- - - 

שיש אנשים ששומרים את עצמם שלא להרע , וכתב עוד) טז, ב מאמר יג"ח(ספר הברית  ט
אבל שונאים את בניהם ומכוונים לצער אותם , ת כולםלשום אדם ואוהבים את הבריו

וכמו שבענין , ודבריהם לא בהשכל ולא על פי התורה, ואומרים אין בזה עוון, ולהקניטם
כך בענין השנאה והרעות יש יותר עונש על המצער את קרובו , ההטבה הקרוב קרוב קודם

  .ל"עכ, והמצער את בניו על חנם עתיד ליתן את הדין ביותר, מאדם אחר
אמתא דבי רבי חזיתיה לההוא גברא דהוה מחי לבנו גדול אמרה ליהוי .) יז(מועד קטן ' גמ י

, ממרים ו' הל(ם "רמב' ועי. ההוא גברא בשמתא דקעבר משום ולפני עוור לא תתן מכשול
 ).כ, ד רמ"יו(ע "ושו) ט
וכתב , שהבן מיסב אצל אביו) ד, תעב(ע בהלכות פסח "דוגמא לדבר ממה שפסק השו יא
 .וכן לקמן בקריאת שם לאחרים כשם אביו. שמסתמא האב מוחל לבנו) ק יד"ס(ב "המ
כתב שהאב שמחל על כבודו כבודו מחול רק בדיני אדם אבל ) תקעג' סי(בספר חסידים  יב

 .פ לצאת ידי שמים"וכל שכן במקרה דידן שעל הבן לכבד את אביו לכה. בדיני שמיים חייב
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מִּׁשּום ׁשֶיֵׁש , ּבְדֹוצָרִיךְ לְַכ, יֵׁש ּדְבָרִים ׁשֶּגַם אִם הָָאב מָחַל עַל ּכְבֹודֹו. ג
מִּטַעַם זֶה ָאסּור לְבֵן לִקְרֹא לְָאבִיו ּבִׁשְמֹו אֲפִילּו אִם . ּבִדְבָרִים אֵּלּו ּבִּזָיֹון לָָאב
ּכְמֹו כֵן ּבִדְבָרִים ׁשֶעָלּול לִהְיֹות ׁשֶאֲנָׁשִים אֲחֵרִים יְזַלְזְלּו . הָָאב מְבַּקֵׁש זֹאת מִּמֶּנּו

  .יג לֹא מֹועִילָה מְחִילַת ָאבִיו וְאִּמֹו עַל ּכְבֹודָםּבְָאבִיו ּובְאִּמֹו
  

ּכָתְבּו הַּפֹוסְקִים ּׁשֶאֵין רָאּוי ׁשֶהַהֹורִים יִמְחֲלּו עַל ּכְבֹודָם ּבְאֹופֶן קָבּועַ ּכְדֵי ׁשֶּבֵן 
כָל אֹופֶן ּגַם ּובְ. וְגַם לַּבָנִים רָאּוי ׁשֶּלֹא לְבַּקֵׁש מְחִילָה עֹולָמִית. לֹא יְזַלְזֵל ּבְהֹורָיו

 הּוא מְקַּיֵם מִצְוַת ,כַּבֵד אֶת ָאבִיוְמ הַּבֵן תזֹאל ּובְָכ, אִם הָָאב מָחַל עַל ּכְבֹודֹו
ּובְמַהֲלַךְ הַּדְבָרִים ׁשֶּלְפָנֵינּו נִׁשְּתַּדֵל לִלְמֹוד מָתַי מֹועִילָה מְחִילַת . ּכִיּבּוד ָאב וָאֵם

  .ּמְחִילָההָָאב לִבְנֹו ּומָתַי לֹא מֹועִילָה ַה
  

  ּכִבּוּד וּמוָֹרא הוֹרִים
הַהֶבְּדֵל ּבֵינֵיהֶם ׁשֶּכִּבּוד ָאב . ּומֹורָא ָאב וָאֵם  ּכִיּבּוד ָאב וָאֵם:ׁשְּתֵי מִצְֹות הֵם

ּכְמֹו . וָאֵם הּוא לַעֲׂשֹות לַהֹורִים ּפְעֻּלֹות ׁשֶהֵם צְרִיכִים אֹותָם וְגֹורְמֹות לָהֶם נַחַת
וְאִילּו מֹורָא . וְכֹל ּדָבָר ׁשֶהֵם נֶהֱנִים מִּמֶּנּו, ּבְגָדִים, כָל ּומַׁשְקֶהלִדְאֹוג לָהֶם לְמֲַא

ּובִכְלָל זֶה . ידהֹורִים הּוא לְהִתְיַחֵס אֲלֵיהֶם ּבְדֶרֶךְ אֶרֶץ ּכְמֹו אֶל ָאדָם ׁשֶּיְרֵאִים מִּמֶּנּו
וְכֵן ׁשֶּלֹא , סְתֹור אֶת ּדִבְרֵיהֶםלֹא ִל, ׁשֶּלֹא לָׁשֶבֶת וְלֹא לַעֲמֹוד ּבַּמָקֹום הַּמְיֻחָד לָהֶם

  .לִקְרֹא ּבִׁשְמָם ׁשֶל הַהֹורִים
  

הָיָה הַּבֵן לָבּוׁש חֲמּודֹות וְיֹוׁשֵב , עַד הֵיכָן מֹורָָאם): יג, ד רמ"יו(עַ "ּכָתַב הַּׁשּו
לֹא , וְיָרְקּו ּבְפָנָיוּובָאּו ָאבִיו וְאִּמֹו וְקָרְעּו ּבְגָדָיו וְהִּכּוהּו עַל רֹאׁשֹו , ּבְרֹאׁש הַּקָהָל

. ל"עכ, יַכְלִים אֹותָם אֶלָא יִׁשְּתֹוק וְיִירָא מִן מֶלֶךְ מַלְכֵי הַּמְלָכִים ּׁשֶּצִיּוָהּו ּבְכְָך
ּכְמֹו ׁשֶּלֹא ּכֹועֲסִים עַל מִי , ּכְלֹומַר ׁשֶעַל הַּבֵן לִׁשְּתֹוק וְלֹא לִכְעֹוס עַל הַהֹורִים ׁשֶּלֹו

וַאֲפִילּו אִם הֵם עֹוׂשִים אֹו מְבַקְׁשִים ּדְבָרִים ׁשֶּמַכְעִיסִים אֶת , ׁשֶּיְרֵאִים מִּמֶּנּו
  .ּבְנֵיהֶם

  
  - - - מקורות והערות- - - 

  ).טו' סעי(כ החסד לאלפים "וכ. שלט' ר חסידים סיפ ספ"ג אות לט ע"שכנה יג
שכתב שמורא הוא יראת המעלה ) ח, רמ' סי(ש "ערוה' ועי). מצוה ריב(ספר החינוך  יד

  .)ויראת מאלוהיך"לכן בכל דבר המסור ללב נאמר , והמורא הוא בלב



    פִיו    םוֵָאב אָד כִּבּּו    מַעֲנֵה

 
ו

עַד הֵיכָן ּכִּבּוד ָאב וָאֵם אֲפִילּו נָטְלּו ּכִיס ׁשֶל ): ח' סעי(עַ "עֹוד ּכָתַב הַּׁשּו
עֵר ּבִפְנֵיהֶם וְלֹא יִכְעֹס לֹא יַכְלִימֵם וְלֹא יְַצ, זְהּובִים ׁשֶּלֹו וְהִׁשְלִיכּו ּבְפָנָיו לַּיָם

ַאף עַל ּפִי ׁשֶּמֻּתָר לַּבֵן , ּכְלֹומַר. ל"עכ, אֶלָא יְקַּבֵל ּגְזֵרַת הַּכָתּוב וְיִׁשְּתֹוק, ּכְנֶגְּדָם
עִם ּכָל זֶה אִם ָאבִיו ּכְבָר זָרַק אֶת , טולִמְנֹועַ אֶת ָאבִיו ׁשֶּלֹא יִזְרֹוק אֶת ַארְנָקֹו לַּיָם

וְַאף לֹא לְהַרְאֹות לֹו ׁשֶהּוא , ר לַּבֵן לְהַרְאֹות לֹו ׁשֶהּוא ּכֹועֵס עָלָיוָאסּו, הַָארְנָק
  .מִצְטַעֵר מִּמַעֲׂשָיו

  
מִּדְבָרִים אֵּלּו נּוכַל לִלְמֹוד עַד ּכַּמָה חַּיָבִים הַּבָנִים וְהַּבָנֹות לְהִּזָהֵר ּבִכְבֹודָם 

ם עֹוׂשִים ּדְבָרִים הַּמֹוצִאִים אֶת ּבְנֵיהֶם ּומֹורָָאם ׁשֶל הַהֹורִים אֲפִילּו אִם הַהֹורִי
אֶלָא יֵׁש לְהִּזָהֵר ׁשֶּלֹא לְהַרְאֹות , לֹא רַק ׁשֶָאסּור לִכְעֹוס עַל הַהֹורִים. מִּׁשַלְוָתָם

אִם הַיְלָדִים לֹא יְכֹולִים לַעֲמֹוד ּבַּמַּטָלֹות ׁשֶהַהֹורִים . לָהֶם סִימָנֵי ּכַעַס וְתַרְעֹומֶת
עֲלֵיהֶם לְבַּקֵׁש מֵהַהֹורִים ּבְדֶרֶךְ אֶרֶץ ּובְנַחַת ׁשֶּלֹא לְהַכְּבִיד , ם ּבִפְנֵיהֶםמַּצִיבִי
  .עֲלֵיהֶם

  
ׁהִָאסוּר לַעֲמוֹד וְָלשֶבֶת בִּמְקוֹמוֹ שֶל אָבִיו  ׁ   ּוְִאמֹוּ

ר ָאסּו, טזדעֹוֵמ אֹוב יֹוֵׁשא  מָקֹום מְיֻחָד ּׁשֶּבֹו הּוםמֵהַהֹורִיד ּכַאֲׁשֶר יֵׁש לְַאַח
ׁשֶאִם הַּבֵן יֹוׁשֵב אֹו עֹומֵד , הַּטַעַם לָזֶה. לְיַלְדֵיהֶם לָׁשֶבֶת אֹו לַעֲמֹוד ּבְמָקֹום זֶה

ּבִמְקֹומֹו ׁשֶל ָאבִיו הַּדָבָר נִרְָאה ׁשֶהּוא מַחְׁשִיב אֶת עַצְמֹו לְָאדָם חָׁשּוב ּכְמֹו 
  .הַחֲׁשִיבּות ׁשֶל ָאבִיו

  

  
  - - - מקורות והערות- - - 

' הל(ם "והרמב. ונחלקו הראשונים של מי הארנק של האב או של הבן.) לב(קידושין  טו
ומכאן כתבו מפרשי . ע"ג והמאירי והשו"כ הסמ"וכ, כתב שהארנק של הבן) ז, ממרים ו
  .כ הטור"ודלא כמש, ם שמותר לבן למנוע את אביו מלזרוק את ארנקו"הרמב
י פירש לא "ורש:). לא(והמקור לזה בקידושין . והוא בכלל מורא אב ואם) ב, רמ(ע "שו טז

ע "והשו, כתב לא יעמוד במקומו המיוחד להתפללורבנו ירוחם , יעמוד במקומו בסוד זקנים
י שהטעם הוא משום שהוא מראה כאילו הוא חשוב כמו "כמו שביאר בב, כתב את שניהם

  .אביו
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וְלָכֵן ַאף ׁשֶּצָרִיךְ לְהִּזָהֵר ׁשֶּלֹא לֵיׁשֵב , ׁשֶל הַהֹורִיםּבְהֲלָכָה זֹו מֹועִילָה מְחִילָה 
טֹוב ׁשֶהַהֹורִים יִמְחֲלּו לִבְנֵיהֶם ּובְנֹותֵיהֶם ּכְדֵי ׁשֶּלֹא יִּכָׁשְלּו , ּבִמְקֹומָם ׁשֶל הַהֹורִים

  .ּבְהֲלָכָה זֹו
וְגַם אִם ָאבִיו . ית הַּכְנֶסֶתָאסּור לַּבֵן לַעֲמֹוד אֹו לָׁשֶבֶת ּבִמְקֹומֹו ׁשֶל ָאבִיו ּבְֵב

ָאסּור לַּבֵן לָׁשֶבֶת ׁשָם ּבִתְפִילַת , יז רַק ּתְפִילַת ׁשַחֲרִיתםמִתְּפַּלֵל ּבְבֵית הַּכְנֶסֶת מְסָֻּי
ָאסּור , וְכֵן ּכְׁשֶּיֵׁש לָאֵם מָקֹום מְיֻחָד ּבְעֶזְרַת הַּנָׁשִים. מִנְחָה אֹו ּבִתְפִילַת עַרְבִית

וְרַק אִם ָאבִיו אֹו אִּמֹו ׁשִּנּו אֶת מְקֹומָם וְעָבְרּו לְהִתְּפַּלֵל . ד ּבִמְקֹומָּה לַעֲמֹותלַַּב
מֻּתָר , אֹו ׁשֶהֵם עָבְרּו לְהִתְּפַּלֵל ּבְבֵית ּכְנֶסֶת ַאחֵר, ּבְמָקֹום ַאחֵר ּבְתֹוךְ ּבֵית ּכְנֶסֶת זֶה

  .יחלָׁשֶבֶת ּבִמְקֹומָם הַּקֹודֵם
  

, ּובְאֶחָד הַּיָמִים הָרַב לֹא יָכֹול לִמְסֹר אֶת הַּׁשִעּור, י ּתֹורָהרַב ׁשֶּמֹוסֵר ׁשִיעּוֵר
ָאסּור , ׁשֶּיִמְסֹור אֶת הַּׁשִעּור ּבִמְקֹומֹו, ׁשֶּגַם הּוא ּתַלְמִיד חָכָם, וְהּוא ׁשֹולֵחַ אֶת ּבְנֹו

יךְ לָׁשֶבֶת ּבְצַד הַּמָקֹום אֶלָא הַּבֵן צִָר, לַּבֵן לַעֲמֹוד אֹו לָׁשֶבֶת ּבַּמָקֹום הַּמְיֻחָד לְָאבִיו
 ׁשֶּבֹו הּוא נִפְּגָׁש וְעֹומֵד דּכְמֹו כֵן אִם יֵׁש לְָאבִיו מָקֹום מְיָֻח .יטהַּמְיֻחָד לְָאבִיו

  .ָאסּור לַּבֵן לַעֲמֹוד ּבְמָקֹום זֶה, לְהִתְיָיעֵץ עִם חֲבֵרָיו
  

ּכָךְ ָאסּור , הַּמְיֻחָד לַהֹורִיםּכָתְבּו הַּפֹוסְקִים ׁשֶּכְמֹו ׁשֶָאסּור לָׁשֶבֶת ּבַּמָקֹום 
  .כוַאֲפִילּו ׁשֶהַּכִּסֵא מּוּנַח ּכָעֵת ּבְמָקֹום ַאחֵר לְגַמְרֵי, לָׁשֶבֶת עַל ּכִּסֵא הַּמְיֻחָד לָהֶם

  

  
  - - - מקורות והערות- - - 

 .)רעח'  כא עמקובץ (מבקשי תורהד בקובץ "א הו"הגריש יז
  .)רצא' ב סי"ח (יצחקעולת ת "שו, )רל' ח סי"ח(אז נדברו ת " שויח
יו כגון שאביו הוא רב בית הכנסת ובדרך כלל רק אביו דורש מיירי שהמקום מיוחד לאב יט

אבל אם המקום מיועד לכל מי שדורש נראה שאין זה מקום המיוחד לאביו , בבית כנסת זה
  .דווקא ומותר לבן לעמוד במקום זה כמו כל אדם

מ פשיטא שהוא "מ, ולא על כסא מיוחד, ע והפוסקים דיברו על המקום המיוחד"אף שהשו כ
' עי. גם בכסא המיוחד לאביו כיון שהיושב בכסא זה מראה את החשיבות של אביוהדין 
ל שאין איסור לשתות בכוס שתיה המיוחדת " ונ.א"צ והגריש"כ בשם הגרב"מורא הובספר 

  .לאביו כיון שאין בכוס חשיבות כמו כסא לשבת עליו
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הָאִּסּור לַעֲמֹוד אֹו לָׁשֶבֶת ּבַּמָקֹום הַּמְיֻחָד לַהֹורִים נֹובֵעַ מֵחֲמַת זֶה ׁשֶּצָרִיךְ 
לָכֵן אֵין אִּסּור לַעֲׂשֹות ּדָבָר ׁשֶאֵינֹו ּגֹורֵם חֹוסֶר חֲׁשִיבּות , הֹורִיםלְהַחְׁשִיב אֶת ַה

 מֻּתָר לַּבֵן לַעֲמֹוד ּבְרֹאׁש הַּׁשֻלְחָן ּבַּמָקֹום ׁשֶּמְיֻחָד לְָאבִיו רַק ,מִּטַעַם זֶה. לַהֹורִים
 לְהֹורִיד חֲפָצִים מִּמָקֹום וְכֵן מֻּתָר לַעֲלֹות עַל הַּכִּסֵא ׁשֶל ָאבִיו ּכְדֵי. כאלָׁשֶבֶת ּבֹו
  .כבוְלֹא לַעֲמֹוד עָלָיו, ּכֵיוָן ׁשֶהַּכִּסֵא מְיֻחָד לְָאבִיו רַק לָׁשֶבֶת, ּגָבֹוַּה
  

,  מֻּתָר לָׁשֶבֶת אֹו לִׁשְּכַב וְלִיׁשֹן ּבַּמִּטָה הַּמְיֻחֶדֶת לַהֹורִיםכגלְדַעַת הַרְּבֵה ּפֹוסְקִים
וְַאף ּכָתְבּו ׁשֶּזֶה הָיָה , כדוְיֵׁש אֹוסְרִים. ת לְמָקֹום ׁשֶל ּכָבֹודּכֵיוָן ׁשֶמִּטָה אֵינָּה נֶחְׁשֶֶב

  .חֶטְאֹו ׁשֶל רְאּובֵן ׁשֶּיָׁשַן ּבְמִּטַת ָאבִיו
  

הּוא ,  לַעֲמֹוד אֹו לָׁשֶבֶת ּבַּמָקֹום הַּמְיֻחָד לַהֹורִיםכה לְדַעַת רֹוב הַּפֹוסְקִים הָאִּסּור
אֶלָא ּגַם , לֹא רַק ּבִפְנֵי אֲנָׁשִים, וְלָכֵן. ם ּבְלִיּבֹו ׁשֶל הַּבֵןּכְדֵי לְהַרְאֹות אֶת חֲׁשִיבּוָת
  .ָאסּור לֹו לָׁשֶבֶת עַל הַּכִּסֵא ׁשֶל הַהֹורִים, ּכְׁשֶהַּבֵן נִמְצָא לְבַּדֹו ּבַּבָיִת

  
אֶלָא , נֶסֶתאִיסּור הָעֲמִידָה וְהַּיְׁשִיבָה ּבִמְקֹומָם נֶאֱמַר לֹא רַק ּבַּבַיִת אֹו ּבְבֵית הְַּכ

וְיֵׁש לְָאבִיו מָקֹום מְיֻחָד , לָכֵן ּבֵן ׁשֶעֹובֵד עִם ָאבִיו ּבַחֲנּות. ּגַם ּבַחֲנּות אֹו ּבְמִׂשְרַד

  
  - - - מקורות והערות- - - 

ר לעמוד במקום  שאסוה"דלא כדעת הרמ, ש" וערוהך" שז"ט: וכן פסקו האחרונים, י"ב כא
 ).פרישה' ועי(המיוחד לישיבה 

, דהיינו שאין חשיבות לאביו לעמוד על הכסא, צ"א והגרב"כ בשם הגריש" ספר מורא הוכב
  .כ לשבת על הכסא יש חשיבות לאביו לכן אסור לבן לשבת על כסאו"משא
)  מז'ד סי"יו(ת בנין עולם "וכן מתבאר משו. )א"צ והגריש"כ בשם הגרב, ב(כ " מורא הוכג

שכל האיסור הוא במקום שיש בו משום ) ז' ק יום א סי"על הסמ(וספר צביון העמודים 
  .חשיבות לאב או לאם

ובפרשת ,  תרמב' עמ יתרוושנה דבריו בפרשת, תרמח' עמוישלח ( ילקוט מעם לועז כד
  .) קצו' עמקדושים

לא וד, )יד' סי(ת ירך יצחק "שו, )ב שופטים ב"ש(ח "בא) ט"סק(ערוך השלחן ב "ז סק" טכה
  ).רמ' ד סי"ליו' חי (ראשון לציוןדעת הכ
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אֲפִילּו ׁשֶהַיְׁשִיבָה , ׁשֶל ָאבִיו ָאסּור לַּבֵן לָׁשֶבֶת ּבִמְקֹומֹו, לַעֲמֹוד אֹו לָׁשֶבֶת ּבֹו
  .כות ּכָלְׁשֶהִי לְָאבִיוּבְמָקֹום זֶה לֹא ּגֹורֶמֶת חֲׁשִיבּו

  
, קָׁשֶה מְאֹוד לַּבֵן הָעֹובֵד עִם ָאבִיו לְהִּזָהֵר ּבְדָבָר זֶהְׁשׁשֶּמִּכֵיוָן ם הַּפֹוסְקִי ּכָתְבּו

  .טֹוב ׁשֶָאבִיו יִּתֵן לֹו רְׁשּות מְפֹורֶׁשֶת לָׁשֶבֶת ּבִמְקֹומֹו וְעַל ּכִסְאֹו
  

אֲבָל לֹא , ם ׁשֶל הַהֹורִים נֶאֱמַר רַק ּבְחַּיֵיהֶםהָאִּסּור לַעֲמֹוד אֹו לָׁשֶבֶת ּבִמְקֹוָמ
, ּובִפְרָט ּבְבֵית הַּכְנֶסֶת יֵׁש לָָאב חֲׁשִיבּות ׁשֶּבְנֹו יֹוׁשֵב ּבִמְקֹומֹו. כזלְַאחַר ּפְטִירָתָם

 .ָאבִיווְכָל ׁשֶּכֵן אִם הַּבֵן מְמַּלֵא אֶת מְקֹום ָאבִיו ּומֹוסֵר ׁשִעּור ּבִמְקֹומֹו ּובְכִסְאֹו ׁשֶל 
 וְיֵׁש מִי ּׁשֶאֹומֵר ּׁשֶאֵין לָׁשֶבֶת ּבִמְקֹומֹו ׁשֶל ָאבִיו ּבְבֵית הַּכְנֶסֶת אֶלָא רַק לְַאחַר

  .כחהָאֲבֵלּותל ׁשֶה הָרִאׁשֹוָנה הַּׁשָָנ
  

ּהִָאסוּר ִלְסתוֹר אוֹ ְלהַכְרִיעַ אֶת דִּבְרֵי אָבִיו וְִאמֹו ּ  
ּדְהַיְנּו ׁשֶאִם אֶחָד הַהֹורִים אֹומֵר ּדָבָר מְסֻּיָם . וָאסּור לַּבֵן לִסְתֹור אֶת ּדִבְרֵי ָאבִי

ָאסּור לַּבֵן , ּבֵין ּבְדִבְרֵי ּתֹורָה ּובֵין ּבִדְבָרִים אֲחֵרִים,  נָכֹוןאׁשֶהַּבֵן יֹודֵעַ ׁשֶּדָבָר זֶה ֹל
ָאסּור לְהִתְּפָרֵץ וְכָל ׁשֶּכֵן ֶׁש,  וְלֹומַר ׁשֶּדְבָרָיו אֵינָם נְכֹונִיםוָאבִיי לִסְתֹור אֶת ּדִבְֵר
הַּבֵן צָרִיךְ , וַאֲפִילּו אִם ּדִבְרֵי הָָאב אֹו הַאֵם מְעֹורְרִים ּגִיחּוְך. ּכְלַּפֵי ָאבִיו אֹו אִּמֹו

ּבְדִין זֶה אֵין הֶבְּדֵל אִם . לְהִתְַאּפֵק מִּלְהָגִיב ּכְלַּפֵיהֶם ּבְצּורָה ׁשֶאֵינָּה מְכֻּבֶדֶת
ּבֵין  אֹו אֲפִילּו ּבִיחִידּות, ּבִפְנֵי ּבְנֵי הַּמִׁשְּפָחָה, פְנֵי אֲנָׁשִים זָרִיםהַּדְבָרִים נֶאֱמָרִים ִּב

  
  - - - מקורות והערות- - - 

א כתב שכיון "ובספר אוצר כבוד או, )מז' סי(ת בנין עולם "ודלא כשו, ט" ערוך השלחן סכו
 שיש בו אמנם יש לדחות שבמקום. ש"יש להחמיר כדעת הערה, שצריך לכבדו אפילו בליבו

כל חשיבות מותר לשבת בין אבל במקום שאין בו , בלביבות צריך להחמיר גם משום חש
  .בפניו ובין שלא בפניו

ובספר ) יד' סי( ירך יצחק ת"שו) קלו' ח עמ"ח(ת אז נדברו "שו) מא, טו(א " צית" שוכז
כ שאדרבה זהו כבוד "ומש. כתב שאין קפידא אפילו לא ממדת חסידות ) תתיא' סי(חסידים 
  ).רעט' קובץ מבקשי תורה כא עמ(א "כ הגריש" כ,אביו
 .י'ח פלאג"מהר כח
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וְלֹומַר לָהֶם ,  ּבְכָל אֹופֶן אֵין לְבַּטֵל אֶת ּדִבְרֵי ָאבִיו וְאִּמֹוכטהַּבֵן לְָאבִיו ּבִלְבַד
  .ּבְצּורָה נִיּצַחַת ׁשֶהֵם טֹועִים

  
אֹו , "נִרְאֶה לִי ׁשֶהַּמַעֲׂשֶה הָיָה ּכָךְ וְכְָך"ּפָט ּכְמֹו ָאמְנָם מֻּתָר לַּבֵן לֹומַר מְִׁש

צּורַת אֲמִירָה זֹו . "אֲנִי חֹוׁשֵב ׁשֶהָיָה ּכָךְ וְכְָך"אֹו . "נִדְמֶה לִי ׁשֶּׁשָמַעְּתִי ּכָךְ וְכְָך"
ם ׁשֶיֵׁש מָקֹום אֶּלָא רַק מַרְאֶה לַהֹורִי,  ּכֵיוָן ׁשֶהַּבֵן לֹא אֹומֵר ׁשֶָאבִיו טֹועֶהתמֻּתֶֶר

ת אֶת וְאִם הַהֹורִים רֹוצִים הֵם יְכֹולִים לְׁשַּנֹו, לִבְּדֹוק אִם ּדִבְרֵיהֶם נְכֹונִים אֹו לֹא
  .ל וְלֹומַר ׁשֶהֵם טָעּוםּדַעְָּת
  

, וְהַּבֵן רֹוצֶה לְהַצְּדִיק אֶת עַצְמֹו, ּכְׁשֶאֶחָד הַהֹורִים ּמֹוכִיחַ אֶת ּבְנֹו עַל מַעֲׂשָיו
 ."לֹא נָכֹון"אֹו " זֶה לֹא אֱמֶת": ּכְמֹו, מַר לְָאבִיו לָׁשֹון הַּסֹותֵר אֶת ּדְבָרָיולֹא יֹא

  ."יֵׁש לִי מַה לֹומַר לִזְכּותִי" : ּכְמֹו,אֶלָא עָלָיו לֹומַר לָׁשֹון מְתּונָה יֹותֵר
  

ּתֹו ּדְבָרָיו אִם הָָאב אֹומֵר ּדָבָר מְסֻּיָם וְַאחַר ּכָךְ הּוא ׁשֹואֵל אֶת ּבְנֹו אִם לְדְַע
אֹו ּכַאֲׁשֶר הָָאב עֹורֵךְ אֶת חֶׁשְּבֹונֹותָיו ּומְבַּקֵׁש מִּבְנֹו לִבְּדֹוק אִם אֵין טָעּות , נְכֹונִים
ּכֵיוָן , מֻּתָר לַּבֵן לַעֲנֹות ׁשֶהַּדְבָרִים אֵינָם נְכֹונִים אֹו ׁשֶיֵׁש טָעּות ּבַחֶׁשְּבֹון, ּבַחֶׁשְּבֹון

אּולָם ּבְמִקְרִים אֵּלּו לֹא יֹאמַר הַּבֵן לְָאבִיו . לאּׁשַָאל אֶת ּבְנֹוׁשֶהָָאב הּוא זֶה ֶׁש
  ."יֵׁש ּכָאן טָעּות" אֶלָא יֹאמַר ּבְׂשָפָה מְכֻּבֶדֶת ,ּבְלָׁשֹון נִיּצַחַת "טָעִיָת"

  
ׁשֶּלֹא לֹא רַק , הֲלָכֹות אֵּלּו הֵם ַאחַד הַּנִסְיֹונֹות הַּגְדֹולִים ּבְהִלְכֹות ּכִּבּוד ָאב וָאֵם

אֶלָא ַאף ׁשֶּלֹא לִסְתֹור אֶת ּדִבְרֵיהֶם , וְלֹא לִלְעֹוג לְדִבְרֵיהֶם, לְהִתְוַּכֵחַ עִם הַהֹורִים
  .וְלֹא לֹומַר ׁשֶהַּדְבָרִים ׁשֶָאמְרּו הַהֹורִים אֵינָם נְכֹונִים

  
  

  - - - מקורות והערות- - - 
  .פשוט כט
 שכתב שמותר ללבן להוכיח את אביו ולהעמידו על טעותו )יא' א סי"ח(ספר מעיין חיים  ל

וכל שכן שאם אביו מבקש . וכל האיסור הוא להעמידו על טעותו בצורה ניצחת, בדרך ארץ
  .מבנו שיאמר את דעתו שמותר לבן לומר ואפילו אם זה ההיפך מדעת אביו

א "ומה שכתב באוצר כאו). ט אות ו"רמב הגה' סי(ג "שכנה, )ג"סי(ערוך השלחן ' עי לא
 ).אות מד(
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אֶלָא ַאף , לבםּיִיּכְלִָלם הָאִּסּור לִסְתֹור אֶת ּדִבְרֵי הַהֹורִים לֹא נֶאֱמַר רַק ּבְעִנְיָנִי
וְהַּבֵן יֹודֵעַ ׁשֶּדִבְרֵי , וְלָכֵן ּגַם ּכַאֲׁשֶר הָָאב אֹומֵר הֲלָכָה אֹו ּדְבַר ּתֹורָה. ּבְדִבְרֵי ּתֹורָה

, וְהַּבֵן רֹוצֶה לְהֹוכִיחַ אֶת ָאבִיו, אֹו ׁשֶהָָאב עֹובֵר עַל הַהֲלָכָה, ָאבִיו אֵינָם נְכֹונִים
אֶלָא עָלָיו , וְכַּדֹומֶה" טָעִיָת"אֹו " לֹא נָכֹון" ּדְבָרָיו וְלֹומַר ָאסּור לַּבֵן לִסְתֹור אֶת

ּובְאֹפֶן ח ּבְנַֹס" ּבַּתֹורָה ּכָךְ וְכְָךב ׁשֶּכָתּוי לִה נִרְָא"לֹומַר ּבִלְׁשֹון ׁשְאֵלָה ּכְמֹו 
ר לְָאבִיו מַעֲׂשֵה אֹו ׁשֶּיְסֵַּפ .ׁשֶּנִרְָאה ׁשֶהּוא ׁשֹואֵל אֶת הַּדִין וְלֹא מַזְהִיר אֶת ָאבִיו

וְהָרַב ָאמַר לֹו ׁשֶיֵׁש אִּסּור , ׁשָמַעְּתִי ׁשֶָאדָם אֶחָד עָׂשָה ּכָךְ וְכְָך"ּכְמֹו , ׁשֶהָיָה
מֻּתָר לֹומַר לְָאבִיו ּבְאֹופֶן , וְיֵׁש אֹומְרִים ׁשֶאִם הַּבֵן מֵבִיא רְָאיָה לִדְבָרָיו. לג"ּבַּדָבָר

  . לדּמַה ׁשֶָאבִיו ָאמַרּבָרּור ׁשֶהַהֲלָכָה ַאחֶרֶת ִמ
  

הָרַב , אֲפִילּו הָָאב ּובְנֹו:  ָאמַר רַּבִי חִּיָא ּבַר ַאּבָא::)ל קידושין (ּכָתּוב ּבַּגְמָרָא
וְאֵינָם זָזִים , ׁשֶעֹוסְקִין ּבַּתֹורָה ּבְׁשַעַר אֶחָד נַעֲׂשִים אֹויְבִים זֶה אֶת זֶה, וְתַלְמִידֹו

 וָהֵב אֶת": )יד, במדבר כא (ׁשֶּנֶאֱמַר, בִים זֶה אֶת זֶהמִּׁשָם עַד ׁשֶּנַעֲׂשִים אֹוֲה
ּדְהַיְנּו ַאל ּתַּבִיט אֶל ּתְחִיּלַת , ּבְסֹופָה אֶלָא ּבְסּופָהַאל ּתִקְרֵי  ל"חֲזַ ּדָרְׁשּו" ּבְסּופָה
  .ֹולָה ׁשֶּלְַאחַר הֲבָנַת הַּסּוגְיָא הֵם יַּגִיעּו לְַאהֲבָה ּגְד,אֶלָא אֶל סֹופֹו, הַּוִיּכּוַח

  
ּוכְדַרְּכָּה ׁשֶל ּתֹורָה , ּומִּכָאן ּדָנּו הַּפֹוסְקִים ׁשֶּכַאֲׁשֶר הָָאב ּובְנֹו עֹוסְקִים ּבַּתֹורָה

זֶה מַקְׁשֶה , זֶה מֵבִיא רְָאיָה וְזֶה סֹותֵר אֶת הָרְָאיָה, הֵם נֹוׂשְאִים וְנֹותְנִים ּבַּדְבָרִים
ׁשֶּמֻּתָר לַּבֵן לִסְתֹור אֶת ּדִבְרֵי , ּסּוגְיָא עַל ּבּורְיָּהעַד ׁשֶּמַעֲמִידִים אֶת ַה, וְזֶה מְתָרֵץ

וְלֹא ּבְדֶרֶךְ , וְרַק עָלָיו לְהַקְּפִיד לְדַּבֵר לְָאבִיו ּבְדֶרֶךְ ּכָבֹוד. ָאבִיו ּכְדַרְּכָּה ׁשֶל ּתֹורָה

  
  - - - מקורות והערות- - - 

כן משמעות רוב ו,  ודאי שאיסור הסתירה מיירי גם במילי דעלמאע" מסתימת דברי השולב
 שיוסף "לא כן אבי כי זה הבכור"פ "ת עה"כ בספר צפנת פענח עה"ודלא כמש, הפוסקים

 .סתר דברי אביו משום שאינו דברי תורה
  .)ב שופטים טז"ש(ח "בא לג
מבואר בהרבה ספרים שהביאו , יסוד ההיתר לסתור דברי אביו כשהבן מביא ראיה לדבריו לד

וישבו שהבנים הביאו . ס והן בראשונים"הן בש, ראיות רבות שגדולי עולם חלקו על אביהם
ם אלא הדברי, וכנראה ההסבר שהבן לא סותר דברי אביו. ובזה אין איסור, ראיה לדבריהם

  . שהובאו הם הם הסתירה לדברי האבוהראיות
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עַל הַּבֵן לְהִּזָהֵר ,  ּבְנֹווְאִם ּבְסֹופֹו ׁשֶל ּדָבָר הָָאב לֹא יֹודֶה לְדִבְרֵי. להנִיּצּוחַ וְקִיּפּוַח
  .אֶּלָא יַׁשְאִיר אֶת ּדַעְּתֹו ּבְלִּבֹו, ׁשֶּלֹא לְהִתְוַּכֵחַ יֹותֵר מִּדַאי

  
 אֶלָא .אֶלָא ַאף ּבִכְתָב, הָאִּסּור לִסְתֹור ּדִבְרֵי ָאבִיו הּוא לֹא רַק ּבְדִּבּור

מֻּתָר לַּבֵן לִכְּתֹוב אֶת ּדַעְּתֹו , ּדַעַת ָאבִיוׁשֶּבְמִקְרִים ׁשֶיֵׁש לַּבֵן ּדֵעָה ּׁשֹונָה ּבַהֲלָכָה ִמ
  .לוּובִלְבַד ׁשֶּלֹא יַזְּכִיר אֶת ׁשְמֹו ׁשֶל ָאבִיו, ּבַהֲלָכָה עִם רְָאיָה לִדְבָרָיו

ּדְהַיְנּו . אֶלָא ּגַם ָאסּור לְהַכְרִיעַ אֶת ּדְבָרָיו, לֹא רַק ׁשֶָאסּור לִסְתֹור ּדִבְרֵי ָאבִיו
ָאסּור לַּבֵן לֹומַר ׁשֶּדִבְרֵי ,  וְָאדָם ַאחֵר מִתְוַּכְחִים ּבֵינֵיהֶם עַל עִנְיַן מְסֻּיָםׁשֶאִם ָאבִיו
ּכֵיוָן ׁשֶיֵׁש ּבָזֶה מִּׁשּום זִלְזּול , אֲפִילּו ׁשֶהּוא מְחַּזֵק אֶת ּדַעְּתֹו ׁשֶל ָאבִיו, ָאבִיו נְכֹונִים
ּובְוַּדַאי . ׁשּובָה ּובַעֲלַת מִׁשְקַל יֹותֵר מִּדַעַת הָָאבׁשֶּכְאִּלּו ּדַעַת הַּבֵן ֲח, מְסֻּיָם ּבְָאבִיו

ׁשֶּלְַאחַר ׁשֶָאבִיו יֵלֵךְ מֻּתָר וְַאף מִצְוָה עַל הַּבֵן לְהַסְּבִיר לַּׁשֹומְעִים ׁשֶָאבִיו הּוא 
  .הַּצֹודֵק ּבַּוִיּכּוחַ ׁשֶהָיָה

  
 הָָאב אֹומֵר לִבְנֹו ּׁשֶּיֹאמַר אֶת אִם, וְלָכֵן, ּבְהֲלָכָה זֹו מֹועִילָה מְחִילַת הַהֹורִים

, מֻּתָר לַּבֵן לֹומַר ּכָל מַה ׁשֶהּוא חֹוׁשֵב, צָרִיךְ לִסְתֹור אֶת ּדְבָרָיוֶׁשּדַעְּתֹו ּגַם ּבְאֹפֶן 
  .לזוְרַק ׁשֶּלֹא יְדַּבֵר ּבְדֶרֶךְ נִיּצּוחַ וְקִיּפּוַח

  

ׁהִָאסוּר לִקְרֹא בְּשֵם הַהוֹרִים ּ  
וְכֵן ָאסּור לְהַזְּכִיר ,  מֵָאב וָאֵם הּוא ׁשֶָאסּור לִקְרֹא לַהֹורִים ּבִׁשְמָםּבִכְלָל הַּמֹורָא

  .הֲלָכֹות ׁשֹונֹות' ג-נֹוׂשֵא זֶה מִתְחַּלֵק ְל. אֶת ׁשְמָם
 .א  .הָאִּסּור לִקְרֹא לַהֹורִים ּבִׁשְמָם 

  
  - - - מקורות והערות- - - 

  .)ק יב"ס(ש "ערוה). תצה' א סי"ח(ז "ת הרדב"שו לה
ד "ולמ, כתב שאסור לסתור דברי אביו אף בכתב) מערכת ו סוף כלל לא(השדי חמד  לו

מ טוב לעשות בדרך היתר שלא "ומ, שמותר לסתור את דברי אביו שלא בפניו נראה דמותר

  .להוכיח כדעת החולקים על אביו בלי להזכיר את שמו, לכתוב את שם אביו כלל
מ כבר כתבנו שודאי שלא יחלוק "ומ, לוק עליוכשם שמועיל מחילת הרב שהתלמיד יח לז

  .עליו בדרך ניצוח
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 .ב  הָאִּסּור לֹומַר לֵאֲחֵרִים אֶת ׁשֵם ָאבִיו לְלֹא ּתֹוסֶפֶת ּתֹוַאר 
 .ג  .ר לְהַזְּכִיר אֶת ׁשֵם הַהֹורִים אֲפִילּו ׁשֶּמִתְּכַּוְנִים לְָאדָם ַאחֵרהָאִּסּו 

 .ּבְסָמּוְךה "ׁשֶּנִלְמַד אֹותָם ּבְעְֵז, לְּכָל ַאחַת מֵהֲלָכֹות אֵּלּו יֵׁש ּפְרָטִים
  

  :הָאִּסּור לִקְרֹא לְָאבִיו וְאִּמֹו ּבִׁשְמָם

אֶלָא צָרִיךְ , לחָאבִיו אֹו לְאִּמֹו ּבִׁשְמָם הַּפְרָטִיהַּדִין הָרִאׁשֹון הּוא ׁשֶָאסּור לִקְרֹא ְל
הָאִּסּור לִקְרֹא לָהֶם ּבִׁשְמָם הּוא אִּסּור . 'אִּמָא' אֹו 'ַאּבָא'לִקְרֹא לָהֶם ּבַּתַֹאר 

לָכֵן ָאסּור לַּבֵן לִקְרֹא לַהֹורִים ּבִׁשְמָם . וְלֹא ּמֹועִיל ּבֹו מְחִילַת הַהֹורִים, לטמֵהַּתֹורָה
  .פִילּו אִם הֵם מְבַקְׁשִים מִּמֶּנּו לְהַמְׁשִיךְ לִנְהֹג ּכְָךֲא

  
 :הָאִּסּור לֹומַר לַאֲחֵרִים אֶת ׁשֵם ָאבִיו וְאִּמֹו

לְמָׁשָל אִם . מהַהֲלָכָה הַּׁשְנִּיָה הִיא ׁשֶָאסּור לֹומַר לַאֲחֵרִים אֶת ׁשְמָם ׁשֶל הַהֹורִים
: ָאסּור לְיִצְחָק לֹומַר, לִׁשְמֹו ׁשֶל ָאבִיו, ַאבְרָהָםׁשֹואֲלִים אֶת יִצְחָק ׁשֶּׁשֵם ָאבִיו 

 ּבֵין ּבְחַּיֵיהֶם ּובֵין ,אִּסּור זֶה הּוא ּבֵין ּבִפְנֵי הַהֹורִים ּובֵין ׁשֶּלֹא ּבִפְנֵיהֶם .ַאבְרָהָם
  .לְַאחַר ּפְטִירָתָם

  
מֻּתָר לְהַזְּכִיר ,  מַקְּפִידוְלָכֵן אִם ָאבִיו אֵינֹו, ּבְהֲלָכָה זֹו מֹועִילָה מְחִילַת הַהֹורִים

לָכֵן ּכָל מַה ׁשֶּנִלְמַד ּבְדִין זֶה הּוא ּכַאֲׁשֶר ָאבִיו לֹא . מאאֶת ׁשְמֹו וַאֲפִילּו ּבְפָנָיו
  .הִרְׁשָה ּבִמְפֹרָׁש לְהַזְּכִיר אֶת ׁשְמֹו

  

  
  - - - מקורות והערות- - - 

, כשאמימר היה אומר שמועה בשם אביו הוא היה אומר כך אמר אבא מרי:) לא(קידושין  לח

 .והתורגמן היה אומר כך אמר רב אשי
כ בעל תורה תמימה שכתב "ודלא כמש) קמא' עמ, כלל קד' מערכת כ(השדי חמד כ "כ לט

 .שאין בזה איסור מוחלט
 .:)אל(בקדושין ' גמה המקור לזה ממ
 כתב שמותר להזכיר את שם אביו בפניו אפילו אם רק )ס קלג"ד ס"יו(ת אגרות משה "שו מא

  .ידוע לבן שאביו לא מקפיד על כך
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ם מֹוסִיפִים ׁשֵם ּׁשֶאֵין אִּסּור לְהַזְּכִיר אֶת ׁשֵם הַהֹורִים ִא מבּכָתְבּו הַרְּבֵה ּפֹוסְקִים
עָלָיו , וְלָכֵן ּכְׁשֶּׁשֹואֲלִים אֶת יִצְחָק לְׁשֵם ָאבִיו. ּבֵין לִפְנֵי הַּׁשֵם אֹו לְַאחֲרָיו, ּתֹוַאר
וְהַּיֹום נֹוהֲגִים . מג"רַּבִי ַאבְרָהָם"אֹו , "אֲדֹונִי ַאבְרָהָם"אֹו " ָאבִי ַאבְרָהָם"לַעֲנֹות 

  .מדוְכֵן רָאּוי לִנְהֹג, י לִפְנֵי הַזְּכָרַת הַּׁשֵםלֹומַר אֶת הַּתֹוַאר ָאבִי מֹוִר
וְלָכֵן , יֵׁש אֹומְרִים ׁשֶָאסּור לְהַזְּכִיר אֶת ׁשֵם ָאבִיו ּכְלָל ּגַם ּבְתֹוסֶפֶת ּתֹוַאר, ָאמְנָם

 ָאבִיו וְלֹא לְהַזְּכִיר אֶת ׁשֵם ָאבִיו ּבִפְנֵי, ּכָתְבּו ּכַּמָה ּפֹוסְקִים ׁשֶּמִן הָרָאּוי לְהַחְמִיר
ל ּכָל וְעַ, אֲבָל ׁשֶּלֹא ּבִפְנֵי ָאבִיו יֵׁש לְהָקֵל ּבְתֹוסֶפֶת ּתֹוַאר. מהאֲפִילּו ּבְתֹוסֶפֶת ּתֹוַאר

יֵׁש לֹו עַל מִי , לְהַזְּכִיר אֶת ׁשֵם ָאבִיו אֲפִילּו ּבְפָנָיו ּבְתֹוסֶפֶת ּתֹוַארל הַּמֵֵקם ּפָנִי
  .לִסְמְֹך
  

וְאֵין , "לֵךְ לְסַּבָא ַאבְרָהָם"לְיִצְחָק לֹומַר לִבְנֹו יַעֲקֹב ׁשֶּמֻּתָר , העֹוֶל לְפִי זֶה
 "סַּבָא"ּכֵיוָן ׁשֶהּוא מֹוסִיף אֶת ׁשֵם הַּתֹוַאר , אִּסּור ּבָזֶה ּׁשֶּיִצְחָק מַזְּכִיר אֶת ׁשֵם ָאבִיו

לֵךְ " לִבְנֹו יַעֲקֹב אֲבָל ּבִפְנֵי ָאבִיו טֹוב לְהַחְמִיר ּׁשֶּיִצְחָק לֹא יֹאמַר. לִפְנֵי ׁשֵם ָאבִיו
  ."לֵךְ לְסַּבָא" אֶלָא ּדַי לֹומַר ,"לְסַּבָא ַאבְרָהָם

  
עָלָיו , הַהֹולֵךְ עִם ָאבִיו לְּמִׂשְרָד ּכָלְׁשֶהּו וְנִׁשְַאל עַל יְדֵי הַּפָקִיד לִׁשְמֹו ׁשֶל ָאבִיו

מֹו ׁשֶּלָמַדְנּו ׁשֶּבִמְקֹום צֹרֶךְ ּוכְ. וַאֲפִילּו ׁשֶּלֹא ּבִפְנֵי ָאבִיו" ָאבִי מֹורִי ּפְלֹונִי"לֹומַר 
  .יֵׁש לְהָקֵל לְהַזְּכִיר אֶת ׁשְמֹו ּבְתֹוסֶפֶת ּתֹוַאר וַאֲפִילּו ּבִפְנֵי ָאבִיו

  

  
  - - - מקורות והערות- - - 

שסובר שלא ) ש קידושין סה"יש(ל "ודלא כמהרש, פוסקים  הרבהא ועוד"א והגר"חיד מב
אולם את שם אביו אסור , הותר לומר עם שם תואר אלא לרבו כדי שידעו לאיזה רב כוונתו

ל "ויש שחששו לדעת המהרש, ם שם תואר כיון שיש לו רק אב אחדלהזכיר בפניו אפילו ע
  ).קלג' ד סי"יו(ת אגרות משה "מהם בשו

ל "מהרשודלא כדעת ה, ודי לומר אבי בלי מורי, דים ורבים מהאשכנזיםוכן נוהגים הספר מג
  .ל"וסיעתו הנ

אף שמעיקר הדין די לומר אבי לבד שהרי יש בו משמעות של , )ב שופטים ה"ש(ח "בא מד
כתב שהאמוראים שנקראו בשם אבא כמו ) ח קיג"קמא או(ב "ת נו"ובשו. אדנות וחשיבות
 .א השם שלהםשם אבא הוא שם תואר ול, אבא שאול

  . כ לעיל"ויש שחששו לדבריו כש, ל"ל הנ"הוא דעת המהרש מה
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ּכַאֲׁשֶר , ּבַּקְהִּלֹות ׁשֶּנֹוהֲגִים ׁשֶּמַכְרִיזִים אֶת ׁשֵם הָעֹולֶה לַּתֹורָה וְאֶת ׁשֵם ָאבִיו
 רלֹוַמו עָלָי ׁשְמֹות אֶר אֹוֵמה לַּתֹוָרה ּכְׁשֶהָעֹוֶל, ׁשֶל הָעֹולֶההַחַּזָן ׁשֹואֵל לְׁשֵם ָאבִיו 

וַאֲפִילּו אִם ָאבִיו , "יִצְחָק ּבֶן רַּבִי ַאבְרָהָם"אֹו , "יִצְחָק ּבֶן ָאבִי מֹורִי ַאבְרָהָם"
  .נִמְצָא ּבְבֵית הַּכְנֶסֶת

  
" יַעֲמֹוד ָאבִי מֹורִי"לָיו לֹומַר אִם הַחַּזָן רֹוצֶה לִקְרֹא לְָאבִיו לַעֲלֹות לַּתֹורָה ָע

יַעֲמֹוד ָאבִי מֹורִי יִצְחָק ּבֶן "וְיֵׁש אֹומְרִים ׁשֶּמֻּתָר לֹומַר . מולְלֹא הַזְּכָרַת ׁשְמֹו
  .מז"ַאבְרָהָם

  
ּוכְמֹו ׁשֶּמָצִינּו ּבִתְפִילַת , הַּמִתְּפַּלֵל עַל ָאבִיו לֹא צָרִיךְ לְהַזְּכִיר ּתֹוַאר ּכְמֹו ָאבִי

 ּולְכִסְאֹו ּולְבֵיתֹו ּולְזַרְעֹו ּולְדָוִד"): לג ,ב, א מלכים(ה ׁשֶָאמַר "לֹמֹה הַּמֶלֶךְ עְׁש
 רַּבִי ,מֹורִיוְיֵׁש אֹומְרִים ׁשֶַאף אֵין לְהַזְּכִיר ּתְָארִים ּכְמֹו ". עֹולָם עַד ׁשָלֹום יִהְיֶה
אֵין , ּבְבַּקָׁשַת הָרְפּוָאה' ה אֶת ׁשֵם םּומַזְּכִירִין ׁשֶּמִּכֵיָוא הּור הַּדָָבם טַַע. וְכַּדֹומֶה

רְפָא נָא לְעַבְּדְךָ ָאבִי ּפְלֹונִי "וְיֵׁש נֹוהֲגִים לֹומַר . מחת "לְהַרְאֹות ּגַבְהּות לִפְנֵי הַּׁשֵי
וְאִם הּוא אֹומֵר אֶת הַּתְפִיּלָה  ."אֲמָתְךָ אִּמִי ּפְלֹונִית ּבַת ּפְלֹונִית" אֹו "ּבֶן ּפְלֹונִית
ּבְלִי לְהַזְּכִיר אֶת ׁשֵם ָאבִיו " הָרַחֲמָן הּוא יְבָרֵךְ אֶת ָאבִי"ּדַי לֹומַר , י ָאבִיוּבִפְֵנ
וְהַּפֹוסְקִים ּכָתְבּו ּדְרָכִים ׁשֹונֹות לְיַּׁשֵב אֶת נֹסַח הַּסִיּדּורִים ׁשֶּכָתּוב ּבָהֶם . ּבְפָנָיו

  .מט"הָרַחֲמָן הּוא יְבָרֵךְ אֶת ָאבִי מֹורִי"
  

  
  - - - מקורות והערות- - - 

 .א"צ והגריש"בשם הגרב) לג, ו(ספר מורא הורים וכבודם  מו
  .ת בית שערים"שכן היה עם אביו בעל שו) ד קכח"יו(ת שארית יהודה "כ בשו"כ מז
מעבר ). א, טח קי"א או"והביאו גם רע, ט אות יא"רמ הגה(ג "שכנה) ד, רמ(ברכי יוסף  מח

  .ועוד אחרונים) ח"מאמר שפתי צדק סוף פ(יבוק 
' א סי"ח(ת אבני ישפה "ובשו, )א, ע קמג"על הקצש(בשערים המצוינים בהלכה '  עי מט
  ).צג' סי(ת שלמת חיים "ע בשו"וע). קפה
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 מֻּתָר לְהַזְּכִיר ּתְָארִים ּכְמֹו נאֲבָל ּבַאֲמִירַת הַׁשְּכָבָה, ּבִתְפִיּלָה לִרְפּוָאהּכָל זֶה 
ּכֵיוָן ׁשֶּבְנֹסַח הַהַׁשְּכָבָה אֵין חֲׁשַׁש ׁשֶּמַרְאֶה ,  עֲטֶרֶת רֹאׁשִי וְכַּדֹומֶה, מֹורִי וְרַּבִי,ָאבִי

  .נאּבָזֶה ּגַבְהּות לִפְנֵי הַּמָקֹום
  

לְרֶגֶל ׂשִמְחָה " מַּזָל טֹוב" מֻּתָר לִילָדֶיהָ לְַאחֵל לָּה 'מַּזָל טֹוב'מָּה אִּׁשָה ׁשְֶּׁש
ּכֵיוָן ּׁשֶּיָדּועַ לְּכֻלָם ׁשֶּכַּוָנָתָם רַק , וְאֵין אִּסּור ַאף ׁשֶּמַזְּכִירִים אֶת ׁשְמָּה, מִׁשְּפַחְּתִית

לְמָׁשָל , אּוי לְׁשַּנֹות מֵהַּנֹסַח הַּמְקֻּבָל וְעִם ּכָל זֶה ָר.נבלְבָרֵךְ אֹותָּה ּבְבִרְּכַת מַּזָל טֹוב
  . וְכַּדֹומֶה"ׁשֶּיִהְיֶה לָךְ ׂשִמְחָה ּגְדֹולָה"לֹומַר 
  

לְדַעַת הַרְּבֵה ּפֹוסְקִים ּגַם ּבִכְתָב ָאסּור לְהַזְּכִיר אֶת ׁשֵם ָאבִיו לְלֹא ּתֹוסֶפֶת 
ק לִפְקּודַת ָאבִיו יִכְּתֹוב לִכְבֹוד 'תֵב ֶצלָכֵן הַּכֹותֵב מִכְּתַב לְָאבִיו אֹו הַּכֹו. נגּתֹוַאר

וְכֵן ּכְׁשֶּצָרִיךְ לִכְּתֹוב ּפְרָטִים אִיׁשִּיִים ּבְמִסְמָכִים ׁשֹונִים ּובָהֶם אֶת . אֲבִי מֹורִי ּפְלֹונִי
ּובְמָקֹום ׁשֶאִי . נדּכְׁשֶאֶפְׁשָר טֹוב לְהֹוסִיף ׁשֵם ּתֹוַאר לִפְנֵי ׁשֵם ָאבִיו, ׁשֵם הָָאב
וְלִכְּתֹוב אֶת ׁשֵם ָאבִיו לְלֹא  ׁשָר לִכְּתֹוב ׁשֵם ּתֹוַאר אֶפְׁשָר לִסְמֹךְ עַל הַמְקִילִיםאְֶפ

  .ׁשֵם ּתֹוַאר
  

ּכְמֹו כֵן נֹוהֲגִים ׁשֶהַחֹוּתֵם אֶת ׁשְמֹו וְׁשֵם ָאבִיו ּבְעֵדּות ּכְמֹו ׁשֶּנֹוהֲגִים לַחֲתֹום 
יִצְחָק ּבֶן "לָכֵן ּכֹותְבִים , ו לְלֹא ּתֹוסֶפֶת ּתֹוַארָאבִי ׁשֶהָעֵד ּכֹותֵב אֶת ׁשֵם, ּבַּכְתֻּבָה

  .נהלְלֹא ּתֹוסֶפֶת ּתֹוַאר ׁשֶל ָאבִי מֹורִי" ַאבְרָהָם עֵד
  

  
  - - - מקורות והערות- - - 

  ).ק כה"רמ ס' סי(ובספר גדולת אלישע :) ב קצט"ח(ת זרע אמת "שו נ
' ועי. תב שבהשכבה מזכירים תואר כדי לברר למי כוונתוכ) צג' סי(ת שלמת חיים "בשו נא

  ).אות פה(א "בספר אוצר כאו
 ).רסד' סי(ת תורה לשמה "שו נב
הביא הרבה ראיות שגדולי התנאים והאמוראים כתבו את שם ) אות סז(א "בספר אוצר כאו נג

ל "ולדעת המהרש:). שבת יב(כמו אני ישמעאל בן אלישע קראתי והטתי . אביהם ללא תואר
  .אסור לכתוב את שם אביו גם בכתב אלא אם כן יוסיף שם תואר

  .א"קובץ מבקשי תורה בשם הגריש נד
 .)אות סז(א "באריכות בזה בספר אוצר כאו' עי )ב שופטים ד"ש(ח "כן מסקנת הבא נה
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  :אִיסּור הַזְּכָרַת ׁשֵם ּכִׁשְמֹו ׁשֶל ָאבִיו וְאִּמֹו

הַּבֵן מִתְּכַּוֵן  לְהַזְּכִיר אֶת ׁשֵם ָאבִיו אֲפִילּו ּכְֶׁשןלֵַּבר  ׁשֶָאסּונוהֲלָכָה נֹוסֶפֶת הִיא
לְמָׁשָל יַעֲקֹב ּבְנֹו ׁשֶל יִצְחָק נִפְּגָׁש עִם . לְהַזְּכִיר אֶת ׁשְמֹו ׁשֶל ָאדָם ַאחֵר לְגַמְרֵי
ּכְׁשֶּיַעֲקֹב רֹוצֶה לִקְרֹא ּבִׁשְמֹו ׁשֶל הָָאדָם . ָאבִיו וְָאדָם נֹוסַף ׁשֶּגַם ׁשְמֹו יִצְחָק

ָאבִיו עָלּול , מֹו ּכֵיוָן ׁשֶּכַאֲׁשֶר הּוא יִקְרָא לֹו יִצְחָק ּבְִׁשאלִקְֹר לֹור ָאסּו, הַּנֹוסָף
לְמָׁשָל לִקְרֹא לֹו , לָכֵן עָלָיו לִקְרֹא לְחֲבֵרֹו ּבְׁשִינּוי מְעַט. ׁשֶּבְנֹו קֹורֵא לֹו לַחֲׁשֹוב

  .אֹו לִקְרֹא לֹו ּבְׁשֵם הַּמִׁשְּפָחָה, ּבִמְקֹום יִצְחָק" אִיצִיק"
  

נַקְּדִים ׁשֶּבַהֲלָכָה זֹו מֹועִילָה מְחִילָה ׁשֶל , ד אֶת ּפִרְטֵי הֲלָכָה זֹולִפְנֵי ׁשֶּנִלְַמ
 ּׁשֶהַּיֹום מֵקֵילִים ּבְהַזְּכָרַת ׁשֵם ָאדָם ׁשֶּׁשְמֹו ּכְׁשֵם נז"חַּיֵי ָאדָם"וְלָכֵן ּכָתַב ַה, הַהֹורִים
ּמִּסְתָמָא ָאבִיו מֹוחֵל ּומַסְּכִים ּכֵיוָן ֶׁש,  וַאֲפִילּו ׁשֶָאבִיו לֹא מָחַל לֹו ּבִמְפֹרָׁש,ָאבִיו

  .ׁשֶּבְנֹו יִקְרָא לַחֲבֵרֹו ּבִׁשְמֹו לְלֹא ׁשִינּוי
  

ּדְהַיְנּו ׁשֵם ׁשֶאֵינֹו , אֲבָל ּכַאֲׁשֶר ׁשֵם הָָאב הּוא ׁשֵם ּפִלְאִי, ּכָל זֶה ּבְׁשֵם רָגִיל
 ּובָזֶה ,בָל ׁשֶּלֹא ּבִפְנֵי ָאבִיו מֻּתָראֲ, אֵין לִקְרֹא ּבְׁשֵם זֶה ּבִפְנֵי ָאבִיו, מָצּוי ּכָל ּכְָך

ּופְרָטֵי . מֹועִיל אִם ָאבִיו יִמְחַל לֹו ּבִמְפֹרָׁש לִקְרֹא לְחֲבֵרֹו ּבִׁשְמֹו ּגַם ּבְׁשֵם ּפִלְאִי
  .הַהֲלָכֹות ׁשֶּנִלְמַד הֵם ּכַאֲׁשֶר הַהֹורִים לֹא מָחֲלּו לִקְרֹא לַאֲחֵרִים ּבִׁשְמָם

  
ָאסּור , ׁשֶאִם ׁשֵם ָאבִיו ׁשֵם רָגִיל,  וְכֵן נֹוהֲגִים הַּסְפָרַּדִיםנחֹוסְקִיםּדַעַת הַרְּבֵה ּפ

וְאִם ׁשֵם ָאבִיו ׁשֵם . אֲבָל ׁשֶּלֹא ּבִפְנֵי ָאבִיו מֻּתָר, לְהַזְּכִיר אֶת ׁשְמֹו ּבְנֹוכְחּות ָאבִיו
  .ה ּגַם ׁשֶּלֹא ּבְנֹוכְחּות ָאבִיוָאסּור לְהַזְּכִיר ׁשֵם ֶז, ּדְהַיְנּו ׁשֵם ׁשֶאֵינֹו רָגִיל, ּפִלְאִי
  

  
  - - - מקורות והערות- - - 

א "באוצר כאו' עי, והאחרונים דנו מה המקור לדבריו). ג, הלכות ממרים ו(ם "כ הרמב"כ נו
  ).אות פח(
 .)ח, סז(יי אדם ח נז
דף פא הערה (ספר מורא הורים וכבודם , ילקוט  מעם לועז יתרו) ב שופטים ד"ש(ח "בא נח
  .)צ"בשם הגרב, כד
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. אֵין לְהַזְּכִיר אֶת הַּׁשֵם ּבִפְנֵי ָאבִיו" ַאבְרָהָם "-אִם ׁשֵם ָאבִיו רָגִיל ּכְמֹו, לְדּוגְמָא
אֵין לְהַזְּכִיר אֶת ׁשֵם ָאבִיו ּגַם ׁשֶּלֹא , "זעֹו" -ּכְמֹו, אֲבָל אִם ׁשֵם ָאבִיו לֹא רָגִיל

עָלָיו לַעֲׂשֹות ׁשִּנּוי ּכָלְׁשֶהּו וְלִקְרֹוא , זן אִם יֵׁש לַּבֵן חָבֵר ׁשֶּׁשְמֹו עֹווְלֵָכ. ּבִפְנֵי ָאבִיו
  .אֹו לִקְרֹא לֹו ּבְׁשֵם הַּמִׁשְּפָחָה', יעֻּזִ'לֹו 

  
ׁשֶּכָל הָאִּסּור הּוא רַק ּבְהַזְּכָרַת ׁשֵם ּפִלְאִי , יֹותֵר ּבְהֲלָכָה זֹו וְכָתְבּו נטוְיֵׁש מֵקֵילִים

וְׁשֵם ּפִלְאִי מֻּתָר , ּדְהַיְנּו ׁשֶּׁשֵם רָגִיל מֻּתָר לֹומַר אֲפִילּו ּבִפְנֵי ָאבִיו. ק ּבִפְנֵי ָאבִיווְַר
נִמְצָא ׁשֶּכָל הָאִּסּור הּוא לְהַזְּכִיר רַק ׁשֵם ּפִלְאִי וְרַק ּבִפְנֵי , ׁשֶּלֹא ּבִפְנֵי ָאבִיוק ַר

אֲבָל לְַאחַר ּפְטִירַת ָאבִיו אֵין ,  רַק ּבְחַּיֵי ָאבִיוּולְכָל הַּדֵעֹות אִּסּור זֶה הּוא. ָאבִיו
  .אִּסּור לִקְרֹא לַאֲחֵרִים ּבִׁשְמָם וַאֲפִילּו ּבְׁשֵם ּפִלְאִי

  
, וְהּוא מַּגִיעַ לְפָסּוק ׁשֶּמּוזְּכָר ּבֹו ׁשֵם ָאבִיו ל"ךְ אֹו ּבְסִפְרֵי חֲַז"מִי ׁשֶּקֹורֵא ּבַּתַַנ

לָכֵן מֻּתָר לְיִצְחָק לִקְרֹא . וַאֲפִילּו ּבְנֹוכְחּות ָאבִיו, ּפָסּוקמֻּתָר לֹו לִקְרֹא אֶת ַה
וַאֲפִילּו ׁשֶּׁשְמֹו ׁשֶל ָאבִיו מֻזְּכָר ׁשָם , ּבַּתֹורָה ּבְסֵפֶר ּבְרֵאׁשִית ּבִפְנֵי ָאבִיו ַאבְרָהָם

מִּטַעַם זֶה . וְלֹא לְַאבְרָהָם ָאבִיוּכֵיוָן ּׁשֶּיָדּועַ ׁשֶּכַּוָנָתֹו לְַאבְרָהָם ָאבִינּו . ּפְעָמִים רַּבֹות
 אֹו 'נֹחַ'ךְ ּבִפְנֵי ָאבִיו ּגַם אִם ׁשֵם ָאבִיו הּוא ׁשֵם ּפִלְאִי ּכְמֹו "מֻּתָר לִקְרֹא ּבַּתַַנ

  .'ּפֶסַח'
  

 מִּקְהִיּלֹות הַּסְפָרַּדִים לִקְרֹא לַּבֵן הַּנֹולַד ּבְׁשֵם סָבֹו ׁשֶל המִנְהָג יָדּועַ אֵצֶל ּכַָּמ
קֹורֵא לִבְנֹו ּבְׁשֵם ָאבִיו , לְמָׁשָל יִצְחָק ּבְנֹו ׁשֶל ַאבְרָהָם. ּתִינֹוק ּגַם ּבְעֹודֹו ּבַחַּיִיםַה

הַּדָבָר , וְלַּנֹוהֲגִים ּכֵן, מִנְהָג זֶה יְסּודָתֹו ּבְהַרְרֵי קֹדֶׁש. ַאבְרָהָם אֲפִילּו ׁשֶָאבִיו חָי
, ּכְׁשֶּיִצְחָק רֹוצֶה לִקְרֹא לִבְנֹו,  לְפִי מַה ׁשֶּלָמַדְנּולָכֵן .ּגֹורֵם לַהֹורִים ּכָבֹוד וְתִפְאֶרֶת

 ָאסּור לְיִצְחָק לִקְרֹא לִבְנֹו ּבְנֹוכְחּות ,ּכַאֲׁשֶר הַּׁשֵם הּוא רָגִיל ּומָצּוי ּכְמֹו ַאבְרָהָם
ֹורִים ּבֵין ָאסּור לְהַזְּכִיר אֶת ׁשֵם הַה,  וְאִם הַּׁשֵם ׁשֶל הַּסַּבָא הּוא ׁשֵם ּפִלְאִי.ָאבִיו

  .ּבִפְנֵיהֶם ּובֵין ׁשֶּלֹא ּבִפְנֵיהֶם
  

  
  - - - מקורות והערות- - - 

  .ג לדינא"ך בסק"והביאור הש, ע"כ הדרישה בדעת השו"כ נט
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  :ּכָתְבּו הַּפֹוסְקִים ׁשְּתֵי ּדְרָכִים, ּכְדֵי לִמְנֹועַ אִּסּור זֶה
  
 .א לְמָׁשָל אִם ׁשְמֹו .  מְעַט אֶת ׁשְמֹו ׁשֶל הַּבֵן מִּׁשְמֹו ׁשֶל הַּסַּבָאתלְׁשַּנֹון נִַּת 

יִקְרָא לִבְנֹו ' יֹוסֵף'וְאִם ׁשְמֹו ', אֲבִי 'בְנֹויִקְרָא ִל' ַאבְרָהָם'ׁשֶל הַּסַּבָא 
, וְכֵן אִם יֵׁש לַּסַּבָא ׁשְנֵי ׁשֵמֹות ּורְגִילִים לִקְרֹא לֹו ּבִׁשְנֵי הַּׁשֵמֹות. 'יֹוסִי'

 .יִקְרָא לִבְנֹו רַק ּבְאֶחָד מֵהַּׁשֵמֹות, ּכְמֹו יַעֲקֹב יִׂשְרָאֵל
 
 .ב יַקְּפִידּו עַל ּכָךְ א וְלֹ ׁשֶּיִמְחֲלּום מֵהַהֹורִי פֹרָׁשּדֶרֶךְ נֹוסֶפֶת הִיא לְבַּקֵׁש ּבְִמ 

 .סזֹוה ּבהֲלָָכל לְהִּכֵָׁשא ׁשֶֹּלי ּכְדֵ ׁשֶּקֹורְאִים לַּיְלָדִים ּבִׁשְמָם
  
 אֶת ָאבִי הַּבֵן םׁשֹואֲלִיר ּכַאֲֶׁש, יֵׁש אֹומְרִים ׁשֶּבִׁשְעַת ּבְרִית הַּמִילָה, ּכְמֹו כֵן
מִן הָרָאּוי ׁשֶָאדָם ַאחֵר יֹאמַר אֶת הַּׁשֵם ּכֵיוָן ׁשֶָאסּור לְָאבִי ,  הַּנִיּמֹולןהַּבֵ לִׁשְמֹו ׁשֶל

 ּׁשֶאֵין ּבָזֶה ּכָל חֲׁשַׁש ּכֵיוָן ׁשֶּוַּדַאי סאוְיֵׁש אֹומְרִים. הַּבֵן לְהַזְּכִיר אֶת ׁשֵם ָאבִיו ּבְפָנָיו
  .ּנִיּמֹול עַל ׁשְמֹוׁשֶהַּסַּבָא ׂשָמֵחַ עַל ּכָךְ ׁשֶּקֹורְאִים לָרַךְ ַה

  
וְאֵין ּבָזֶה זִלְזּול ּבְָאבִיו " אִּמָא"וְכֵן לַחֲמֹותֹו " ַאּבָא"לְחָמִיו ּבְתֹוַאר  לִקְרֹא מֻּתָר
ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב ' ַאּבָא' הַּמֶלֶךְ קָרָא לְׁשָאּול חָמִיו ּבְתֹוַאר דׁשֶּדִָו ׁשֶּמָצִינּו ּוכְמֹו, וְאִּמֹו

לֹא , וְיֵׁש חֹוׁשְׁשִים ׁשֶַאף ׁשֶּמֻּתָר לִקְרֹא לְחָמִיו ַאּבָא). יא, א כד(ּבְסֵפֶר ׁשְמּואֵל 
  .סביַעֲׂשֶה כֵן ּבִפְנֵי ָאבִיו מֹולִידֹו

  

  

  

  
  - - - מקורות והערות- - - 

, צ שכל זה בפני אלו שיודעים על המחילה" כתב בשם הגרבמורא הורים וכבודםבספר  ס
 ומסתבר טעמיה כיון ,כתב להקל) אות קו(א "ובספר אוצר כאו. אבל שלא בפניהם אסור

  .שגם בדברים אחרים מועיל מחילה ולא חוששים לרואים שאינם יודעים על המחילה
 ).קואות (א "כאווצר ראה בא סא
אמר להו :) ביצה כט(כדוגמת ' אבא'וכן מצינו שהיו אמוראים שקראו לחבריהם בתואר  סב

  .לחברי, י לאבא"ופירש', אבא שקילא טיבותך וכורב נחמן פוקו ואמרו ליה ל
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  ּמִצְוַת כִבּוּד הַהוֹרִים
מִצְוַת ּכִּבּוד ָאב וָאֵם הִיא לְכַּבֵד אֶת הַהֹורִים ּבְכָךְ ׁשֶעֹוׂשִים עֲבּורָם אֶת הַּדְבָרִים 

, מַלְּבִיׁש ּומְכַּסֶה,  מַאֲכִילֹו ּומַׁשְקֵהּו):ד, רמ (עַ"ּוכְמֹו ׁשֶּכָתּוב ּבָׁשּו, רִיכִיםׁשֶהֵם ְצ
ּומִּכָאן ׁשֶהַּבָנִים וְהַּבָנֹות צְרִיכִים לְׁשָרֵת ּולְסַּיֵעַ ּבִידֵי הַהֹורִים ּבְכָל  .מַכְנִיס ּומֹוצִיא
לִדְאֹוג לָהֶם לְּבִּגּוד , לִׁשְּתֹות, לָהֶם לֶאֱכֹולוְלָכֵן צָרִיךְ לְהַּגִיׁש , מַה ׁשֶהֵם צְרִיכִים
  .וְכַּיֹוצֵא ּבָזֶה

  
ּכְמֹו כֵן צָרִיךְ לַעֲׂשֹות עֲבּור הַהֹורִים ּכָל ּדָבָר ׁשֶהֵם צְרִיכִים וַאֲפִילּו ּׁשֶאֵין ּבֹו 

לִיחּות ׁשֶהֵם לָלֶכֶת ּבְִׁש, לַעֲׂשֹות קְנִּיֹות, ּכְמֹו לְנַּקֹות אֶת הַּבָיִת, הֲנַָאת הַּגּוף
ּבַהֶמְׁשֵךְ נִלְמַד מִי  .לְׁשַּלֵם חֶׁשְּבֹונֹות ׁשֹונִים ּבִׁשְבִילָם וְכָל ּכַּיֹוצֵא ּבָזֶה, צְרִיכִים

  .צָרִיךְ לְׁשַּלֵם אֶת הַהֹוצָאֹות ׁשֶיֵׁש ּבְמִצְוַת ּכִּבּוד ָאב וָאֵם
  

עַל הַיְלָדִים . סגם לֹא ּבִּקְׁשּו ּדָבָרמִצְוַת ּכִּבּוד ָאב וָאֵם הִיא לְסַּיֵעַ לָהֶם ּגַם אִם ֵה
וְאִם הַהֹורִים ּגַם ּבִּקְׁשּו מִּיַלְּדֵיהֶם .  ׁשֶל הַהֹורִיםםצָרְָּכה לְהִׁשְּתַּדֵל לְהָבִין לְבַד ַמ

יֵׁש אֹומְרִים ׁשֶּמִּלְבַד מִצְוַת ּכִּבּוד ָאב וָאֵם מְקַּיְמִים ּגַם אֶת מִצְוַת מֹורָא , אֶת הַּסִּיּוַע
  . ָאב וָאֵם

  
וְהָעֹוׂשֶה , סדאֶת ּכָל מַה ׁשֶעֹוׂשִים לְמַעַן הַהֹורִים צָרִיךְ לַעֲׂשֹות ּבְסֵבֶר ּפָנִים יָפֹות

וְצָרִיךְ מְאֹוד לְהִּזָהֵר ׁשֶּלֹא לַעֲׂשֹות עֲבּורָם אֶת צָרְכֵיהֶם ּבְפָנִים . ּכֵן ׂשְכָרֹו ּגָדֹול
 יֵׁש מַאֲכִיל לְָאבִיו ּפֵסְיֹונִי וְטֹורְדֹו מִן .)לאושין קיד(ל "ּוכְמֹו ׁשֶָאמְרּו חֲַז .זֹועֲפֹות
 יֵׁש מִי ׁשֶּנֹותֵן ,ּדְהַיְנּו. וְיֵׁש מַטְחִינֹו ּבָרֵחַיִם ּומְבִיאֹו לְחַּיֵי הָעֹולָם הַּבָא, הָעֹולָם

יִן לְךָ הַּמַאֲכָל  ּוכְׁשֶָאבִיו ׁשֹואֲלֹו מִַּנ'ּפֵסְיֹונִי'לְָאבִיו לֶאֱכֹול עֹוף יָקָר וְטָעִים ּבְׁשֵם 
ָאדָם ". טְחֹון וֶאֱכֹול, מַה אִכְּפַת לְךָ ַאּבָא"עֹונֶה הַּבֵן ּבְצּורָה לֹא יָפָה וְאֹומֵר , הַּזֶה

 יֵׁש הזֶת לְעַֻּמ. זֶה מַפְסִיד אֶת ׂשְכָרֹו וְַאף נֶעֱנַׁש עַל הַּצּורָה ּבָּה הּוא מְדַּבֵר לְָאבִיו

  
  - - - מקורות והערות- - - 

  ).קלח' סי(ת משיב דברים "שו סג
' י הק"וכן אמר האר, וכידוע ששכר מצוה נמדד גם לפי השמחה בה נעשית המצוה סד

  .ו שבזכות השמחה בקיום המצוות נפתחו לו שערי החכמה"למהרח
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 יֹום אֶחָד הַּמֶלֶךְ ּגָזַר עַל ,חֹון ּבָרֵחַיִם ׁשֶהִיא עֲבֹודָה קָׁשָה לְִטאהִי ָאדָם ׁשֶּפַרְנָסָתֹו
 ָאמַר הַּבֵן לְָאבִיו ,םָאבִיו ׁשֶּיָבֹוא לַעֲבֹוד ּבִׁשְבִיל הַּמֶלֶךְ עֲבֹודָה קָׁשָה יֹותֵר מֵהָרֵחִָי

 גׁשֶּדֹוֵאה זֶם ָאָד, " הַּמֶלְֶךטְחֹון ַאּתָה ּבָרֵחַיִם ּבִמְקֹומִי וַאֲנִי אֵלֵךְ ּבִמְקֹומְךָ לַעֲבֹודַת"
לְָאבִיו ּומְדַּבֵר אֵלָיו ּבְצּורָה יָפָה יֵׁש לֹו ׂשָכָר עַל ּכָךְ ּׁשֶהִּצִיל אֶת ָאבִיו מֵהָעֲבֹודָה 

  .אֲפִילּו ׁשֶהּוא נֶאֱלָץ לְבַּקֵׁש מֵָאבִיו ׁשֶּיִטְחַן ּבָרֵחַיִם ּבִמְקֹומֹו, הַּקָׁשָה ׁשֶל הַּמֶלְֶך
  

וְלָכֵן עַל ּכָל אֶחָד מֵהַּבָנִים  ,צְוַת ּכִּבּוד ָאב וָאֵם מִצְוָה ּבֹו יֹותֵר מִּׁשְלּוחֹוּגַם ּבְִמ
וְלֹא עַל יְדֵי , וְהַּבָנֹות לְהִׁשְּתַּדֵל לַעֲׂשֹות לַהֹורִים אֶת מַה ׁשֶהֵם צְרִיכִים ּבְעַצְמֹו

  .אֲחֵרִיםוְכֵן ׁשֶּלֹא לִדְחֹות אֶת הַּמַּטָלֹות אֶל אֶחָיו ָה, ׁשָלִיַח
  

מִצְוָה עַל הַּבֵן לְהַכְנִיס אֶת , הֹורִים ׁשֶּתָׁשַׁש ּכֹחָם וְהֵם זְקּוקִים לְטִיּפּול סִעּודִי
, ּכְׁשֶאֵין לַּבֵן יְכֹולֶת לְטַּפֵל ּבָהֶם ּבְבֵיתֹו .הַהֹורִים לְבֵיתֹו ּולְטַּפֵל ּבָהֶם ּכְכֹל הַּיְכֹלֶת

ם הַּתַׁשְלּול מּוָטי מִל עַד נִלְַמ ּובַהֶמְׁשְֵך, י ּומְכּוּבָדצָרִיךְ לִדְאֹוג לָהֶם לְמָקֹום רָאּו
  .הַסִעּודִיול הַּטִּפר עֲבֹו

  
ׁכְבוֹד אָבִיו בְּיַחַס ְלאֲנָשִים אֲחֵרִים ּ  

הּוא ׁשֶּכַאֲׁשֶר הַּבֵן צָרִיךְ לְבַּקֵׁש ּבַּקָׁשָה מֵָאדָם  סהּבִכְלָל מִצְוַת ּכִּבּוד ָאב וָאֵם
עָלָיו ,  אִם הּוא יְבַּקֵׁש ּבִׁשְבִיל ָאבִיו,עַ לַּבֵן ׁשֶּיְכַּבְדּו אֶת ּבַּקָׁשָתֹו יֹותֵרוְיָדּו, מְסֻּיָם

עַל , לְמָׁשָל ּכַאֲׁשֶר הַאֵם ׁשֹולַחַת אֶת ּבְנָּה לְבַּקֵׁש ׂשַּקִית חָלָב מֵהַּׁשְכֵנִים. לַעֲׂשֹות ּכֵן
ּבָזֶה , "ָאנִי צָרִיךְ ׂשַּקִית חָלָב"א לֹומַר וְֹל, "אִּמָא ּבִקְׁשָה ׂשַּקִית חָלָב"הַּבֵן לֹומַר 

וְיֵׁש אֹומְרִים ׁשֶּגַם ּכְׁשֶּיֵׁש סָפֵק אִם . ׁשֶּמֵקָיְמִים אֶת ּבַּקָׁשָתָּה אִּמֹו מִתְּכַּבֶדֶת יֹותֵר
  .יֵעֲנּו לְבַּקָׁשָתֹו אִם הּוא יַזְּכִיר אֶת ָאבִיו עָלָיו לַעֲׂשֹות ּכֵן

  

  
  - - - מקורות והערות- - - 

זכיר לצורך עצמו יש ענין  שכתב שדוקא אם הוא מבנחלת צבי שם' ועי) ו, ד רמ"יו(ע "שו סה
אין צורך להזכיר בשביל , אבל אם הוא מבקש סתם בלי להזכיר למי, לבקש בשביל אביו

 .דחה דבריו) ב שופטים י"ש(ח "והבא. אביו
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אֲבָל ּכְׁשֶאֵין ׁשַּיָכּות , ׁשֶר יֵׁש ׁשַּיָכּות ּבֵין הַּבַּקָׁשָה לְבֵין ָאבִיוּכָל זֶה מְדֻּבָר ּכֲַא
מִּטַעַם זֶה מּובָן ׁשֶהַּנֹוסֵעַ ּבָאֹוטֹוּבּוס לֹא צָרִיךְ לֹומַר . אֵין לְהַזְּכִיר אֶת ׁשֵם ָאבִיו

  .סולַּנֶהָג ׁשֶּיִמְּכֹור לֹו ּכַרְטִיסִּיָה לִכְבֹוד ָאבִיו
  

ׁשֶּבֵחֲנּוּכַת ּבֵית הַּמִקְּדָׁש ,  הִקְׁשּו הַּפֹוסְקִים עַל מַה ׁשֶּכָתּוב ּבְסֵפֶר מְלָכִיםלְפִי זֶה
אֲבָל הַּׁשְעָרִים לֹא נִפְּתְחּו עַד , ּבִיּקֵׁש ׁשְלֹמֹה הַּמֶלֶךְ ׁשֶּׁשַעֲרֵי ּבֵית הַּמִקְּדָׁש יִּפָתְחּו

י "דה (ׁשֶּנֶאֱמַר, עָרִים יִּפָתְחּו לִכְבֹוד דָוִד ָאבִיוּׁשֶּׁשְלֹמֹה הַּמֶלֶךְ הֹוסִיף לְבַּקֵׁש ׁשֶהְַּׁש
וְלִכְאֹורָה מִּלְכַּתְחִּלָה ׁשְלֹמֹה הָיָה צָרִיךְ . עַבְּדֶָך ּדָוִיד לְחַסְדֵי זָכְרָה): מב, ו, ב

  ?ּומַּדּועַ הּוא הִמְּתִין עַד לְבַּסֹוף, לְבַּקֵׁש ׁשֶהַּׁשְעָרִים יִּפָתְחּו לִכְבֹוד ָאבִיו
  

 ּׁשֶּׁשְלֹמֹה הַּמֶלֶךְ יָדַע ׁשֶּבְסֹופֹו ׁשֶל ּדָבָר הַּׁשְעָרִים לֹא יִּפָתְחּו עַד ,הַּתְׁשּובָה הִיא
ּכְדֵי לְהַרְאֹות לְכָל הָעָם מִּׁשָמַיִם ׁשֶּנִמְחַל , ׁשֶהּוא יַזְּכִיר אֶת זְכּותֹו ׁשֶל דָוִד הַּמֶלְֶך

, לֶךְ הָיָה מַזְּכִיר אֶת זְכּות דָוִד ָאבִיו ּכְבָר ּבַהַתְחָלָהוְאִם ׁשְלֹמֹה הֶַּמ. לְדָוִד אֹותֹו עֲֹון
לָכֵן הָיָה צָרִיךְ . לֹא הָיָה נִּכָר ּכְבֹודֹו ׁשֶל דָוִד, ּוכְבָר ָאז הַּׁשְעָרִים הָיּו נִפְּתָחִים
מְמָאֲנִים וְרַק ּכְׁשֶּכָל הָעָם רָָאה ׁשֶהַּׁשְעָרִים , לְבַּקֵׁש קֹודֵם לְלֹא הַזְּכָרַת דָוִד
נִּכָר הָיָה לְּכֻּלָם , זְכּותֹו ׁשֶל דָוִד הַּמֶלְֶך לְהִיּפָתַח עַד ּׁשֶּׁשְלֹמֹה הַזְּכִיר אֶת
ּומִּמֵילָא הִתְּגַּלְתָה צִדְקָתֹו ׁשֶל דָוִד הַּמֶלֶךְ לְעֵינֵי , ׁשֶהַּׁשְעָרִים נִפְּתְחּו רַק ּבִזְכּות דָוִד

  .סזּכָל הָעָם
  

ּכָל ׁשֶּכֵן ׁשֶהַּׁשֹומֵעַ ׁשֶּמְבַּזִים אֶת , מִצְוָה לְבַּקֵׁש ּבַּקָׁשָה ּבְׁשֵם ָאבִיולָמַדְנּו ׁשֶּיֵׁש 
ּׁשֶּיֹוסֵף הַּצַּדִיק נֶעֱנַׁש עַל ּכָךְ ׁשֶהּוא ׁשָתַק ל "וְָאמְרּו חֲַז. ָאבִיו אֹו אִּמֹו עָלָיו לִמְחֹות
ם ּכָתְבּו הַּפֹוסְקִים ׁשֶָאסּור לְהַּכֹות אֶת ָאמְָנ". עַבְּדְךָ ָאבִינּו"ּכַאֲׁשֶר אֶחָיו ָאמְרּו לֹו 

  
  - - - מקורות והערות- - - 

אולם , כתב שיבקש בשם אביו) ח"סק(ז "והט,  כתב שהוא רשות)ק יב"ס (הפרישה סו
  .כתבו כדעת הפרישההאחרונים 

  ).ים יב שופט"ש(ח "בא' עי סז



    פִיו    םוֵָאב אָד כִּבּּו    מַעֲנֵה

 
כג

ּובְמִקְרֶה ּכָזֶה , וְהֹוסִיפּו ׁשֶּלִפְעָמִים הַּמֶחָָאה ּתִגְרֹם לְבִּזָיֹון יֹותֵר ּגָדֹול, חֲבֵרֹו עַל ּכְָך
  .סח"יּלָהסֹוף מַעֲׂשֶה ּבְמַחְׁשָבָה ּתְִח"וְעַל ּדְבָרִים אֵּלּו נִיּתַן לֹומַר , עֲדִיפָה הַּׁשְתִיקָה

 
  ּהִלְכוֹת הַקִימָה לִכְבוֹד הַהוֹרִים

ּוכְמֹו ׁשֶהַּגְמָרָא . עמְלֹא קֹומָתֹו סטמִּכְלָל ּכִּבּוד הַהֹורִים הּוא לַעֲמֹוד ּבִפְנֵיהֶם
מְסַּפֶרֶת ׁשֶּכַאֲׁשֶר רַב יֹוסֵף הָיָה ׁשֹומֵעַ אֶת אִּמֹו מִתְקָרֶבֶת הּוא הָיָה עֹומֵד לִכְבֹודָּה 

וְטַעַם הַּדָבָר ׁשֶּמָצָאנּו ׁשֶהַּתֹורָה הִׁשְוְתָה ". ָאקּום מִּפְנֵי הַּׁשְכִינָה ׁשֶּמַּגִיעָה"וְאֹומֵר 
ּומִּמֵילָא ּכְׁשֵם ׁשֶעֹומְדִים ּבִפְנֵי סֵפֶר ּתֹורָה ּכָךְ , אֶת ּכְבֹוד הַהֹורִים לִכְבֹוד הַּמָקֹום

ֹורִים ּמְקַּיֵם מִצְוַת עֲׂשֵה מֵהַּתֹורָה ׁשֶל הַּקָם ּבִפְנֵי הַה. יֵׁש לַעֲמֹוד ּבִפְנֵי הַהֹורִים
  .עבוְיֵׁש אֹומְרִים ׁשֶּמְקַּיְמִים ּבָזֶה ּגַם אֶת מִצְוַת מֹורָא ָאב וָאֵם, עאּכִּבּוד ָאב וָאֵם

  
וְלָכֵן ּגַם אִם הַהֹורִים לֹא , הַּמִצְוָה לָקּום מִּפְנֵי הַהֹורִים הִיא מִּׁשּום ּכְבֹודָם

 חֹובַת הַּבֵן ,מִּטַעַם זֶה. ּנָָאה מִּכָבֹוד זֶה צָרִיךְ לְכַּבְדָם וְלַעֲמֹוד ּבִפְנֵיהֶםמַרְּגִיׁשִים ַה
זָקֵן וְתָׁשּוׁש ּבְׂשִכְלֹו , אֹו ָאב חֹולֶה, עגלַעֲמֹוד ּבִפְנֵי ָאבִיו הִיא ּגַם ּכַאֲׁשֶר הָָאב סּומָא

ּכַאֲׁשֶר הּוא ׁשֹומֵעַ אֶת ָאבִיו , סּומָאּכְמֹו כֵן ּגַם אִם הַּבֵן  .עדׁשֶאֵינֹו מַרְּגִיׁש מְאּומָה
  . עה עָלָיו לַעֲמֹוד ּבִפְנֵיהֶם,אֹו אִּמֹו מִתְקָרְבִים

  
  - - - מקורות והערות- - - 

) אות פב(ש "אורחות חיים להרא) עב' סי(ספר חסידים , ספר היראה לרבינו יונה' עי סח
  ).תרמג' יתרו עמ(ילקוט מעם לועז 

  .בלבוש' ועי:) לא(בקידושין ' ובגמ) ז, רמ(ע "שו סט
  .אם מהני עמידה על ידי סמיכה) אות רנד(א "באוצר כאו' ועי.  ועודחרדיםספר  ע
  .)נז' א סי"פן קידושי(ש "ראכ ה"כ עא
א "חזוה )כד' סי ( ערוך השלחןכ"וכ,  מצות כבוד  בכללקימה היאמצות  יש אומרים שעב
 ויש אומרים שמצות קימה היא מדין מורא. )כ הערה ט"א פ"ח(גשר החיים ) ד, ד קמט"יו(

' ם לה"על הרמב( אבן ישראל )ב, ת ו"ת' ם הל"על הרמב ( ארבעה טורי אבןולא מדין כבוד
  ).ג, ו כט"ח(א "ת יבי"שו) מט' ב סי"ח(ת בנין אב "שו) ו"ממרים פ

  ).ב, רמד (ברכי יוסף עג
ל "שכתב שאפילו בפני אב מחסר הכרה רח) תמח' ב סי"ח (תשובות והנהגותת "שו' עי עד

  .צריך לקום
הן משום , והראיה מרב יוסף שאמר אקום מפני השכינה שמגיעה אף שהוא לא ראה אותה עה

  .והן משום שרב יוסף היה סומא, ום שרב יוסף היהשהיא רק התקרבה למק
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וְַאף טֹוב ׁשֶהַהֹורִים יִמְחֲלּו לִבְנֵיהֶם אִם , ּבְהֲלָכָה זֹו מֹועִילָה מְחִילַת הַהֹורִים
ּובִפְרָט לְפִי מַה , לּו ּבְהֲלָכָה זֹוּכְדֵי ׁשֶהַּבָנִים לֹא יִּכְָׁש, הֵם לֹא עֹומְדִים ּבִפְנֵיהֶם
. עוצָרִיךְ לַעֲמֹוד ּבִפְנֵי הַהֹורִים אֲפִילּו ּכַּמָה ּפְעָמִים ּבְיֹום עַ"ׁשֶּנִלְמַד ׁשֶּלְדַעַת הַּׁשּו

עַל הַּבָנִים לְהַּדֵר ּבִכְבֹודָם מְעַט וְלָקּום  ,ּגַם אִם הַהֹורִים מֹוחֲלִים עַל ּכְבֹודָם, ָאמְנָם
  . עזת מִּמְקֹומָם ּכְׁשֶרֹואִים אֹותָםקְָצ

  
 מִצְוַת הַּקִימָה מִּפְנֵי הַהֹורִים הִיא מֵהָרֶגַע ׁשֶהַּבֵן רֹואֶה עחלְדַעַת רֹוב הַּפֹוסְקִים

ּכְמֹו כֵן אִם הַּבֵן ׁשֹומֵעַ אֶת ָאבִיו . אֶת ָאבִיו וַאֲפִילּו ׁשֶָאבִיו רָחֹוק מְאֹוד מִּמֶּנּו
ּכְמֹו לְמָׁשָל , מֹוד ּבְפָנָיו וַאֲפִילּו אִם הַּבֵן עֲדַיִן לֹא רֹואֶה אֵת ָאבִיומִתְקָרֵב צָרִיךְ לֲַע

  .עטאִם הַּקִיר מַסְּתִיר אֶת ָאבִיו וְכֹל הַּדֹומֶה לָזֶה
  

עָלָיו לְהִּׁשָאֵר עֹומֵד עַד ׁשֶָאבִיו יַעֲבֹור וְיִתְּכַּסֶה , לְַאחַר ׁשֶהַּבֵן עָמַד לִכְבֹוד ָאבִיו
אֹו עַד ׁשֶָאבִיו יַּגִיעַ לְמָקֹום ׁשֶּבְדַעְּתֹו לַעֲמֹוד ,  אֹו עַד ׁשֶָאבִיו יֵׁשֵב ּבִמְקֹומֹו,מֵעֵינָיו

יֹוׁשֵב ּבַּסָלֹון וְָאבִיו נִכְנַס לַּבָיִת ּובְדַעְּתֹו לָלֶכֶת  אִם הַּבֵן, לָכֵן. ּולְהִּׁשָאֵר ׁשָם
 וְאִם הָָאב .עַד ׁשֶָאבִיו יִּכָנֵס לַּמִטְּבָח אֹו ,לַּמִטְּבָח עַל הַּבֵן לַעֲמֹוד עַד ׁשֶָאבִיו יֵׁשֵב

  .ָאסּור לַּבֵן לָׁשֶבֶת ּכָל עֹוד ָאבִיו עֹומֵד, נִּגַׁש לְדַּבֵר עִם ּבְנֹו
  

וְַאף עַל ּפִי , הַחִּיּוב לַעֲמֹוד ּבִפְנֵי ָאבִיו הּוא לֹא רַק ּבַּבָיִת אֶּלָא ַאף ּבְבֵית הַּכְנֶסֶת
ת הּוא "ּכְבֹודֹו ׁשֶל הַּׁשֵי, ת וְלֹא לִכְבֹוד הַהֹורִים"יֻעָד לִכְבֹוד הַּׁשֵיׁשֶּבֵית הַּכְנֶסֶת ְמ

 ָאמַר הּוא ּכִי': וְעַל זֶה אֶפְׁשָר לְהַמְלִיץ אֶת לְׁשֹון הַּכָתּוב, ּכַאֲׁשֶר ׁשֹומְעִים לְקֹולֹו
  .פ)ט, תהלים לג(' וַּיַעֲמֹד צִּוָה הּוא וַּיֶהִי

  
  - - - מקורות והערות- - - 

 ).ק לז"ס(ך "וכן משמע בדברי הש. ע"בדעת השו) כא, רמב(י "כ הברכ"כ עו
יש להדרו בפני אחרים שלא גם אם האב מחל צ ש"ובשם הגרב. כמו בדיני כבוד רבו עז

  .הידור' אבל בפני אלו שיודעים שהאב מחל לא צריך אפי, יודעים שהאב מחל
  .:)קידושין לב(במאירי ן משמע וכ) ט, רמד(ע " רבו מובהק כמבואר בשוכדין עח
ח "ל ולהבחל"צ זצ"כ בספר מורא הורים וכבודם בשם הגרב"וכ) כד, רמ(ערוך השלחן  עט

  .א"א שליט"הגריש
 ב"ש(ח "באוהפסוק הוא מדברי ה) קידושין דף רסח(ן "ראב) יד' ה סי"ח(א "ת הרשב"שו פ

  .)טוכי תצא 
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עַל הַּבֵן לַעֲמֹוד מֵהָרֶגַע , ת לַּתֹורָה אֹו לְהִתְּפַּלֵל לִפְנֵי הָעַּמּודּכְׁשֶהָָאב קָם לַעֲלֹו
וְכֵן עַל הַּבֵן לַעֲמֹוד ּכְׁשֶָאבִיו חֹוזֵר . וְעַד ׁשֶהּוא יַּגִיעַ לַּתֵיבָה, ׁשֶָאבִיו קָם מִּמְקֹומֹו

. פאֹורָה הַּבֵן יָכֹול לָׁשֶבֶתאֲבָל ּבִזְמַן הַּקְרִיָאה ּבַּת, לִמְקֹומֹו לְַאחַר קְרִיַאת הַּתֹורָה
 ׁשֶהַּבֵן עֹומֵד ּבִמְקֹומֹו ּכָל זְמַן ׁשֶהָָאב עֹומֵד וְקֹורֵא פבּובִקְהִּלֹות הַּסְפָרַּדִים ׁשֶּנֹוהֲגִים

וְאִם הּוא לֹא עֹוׂשֶה ּכֵן הַּדָבָר נִרְָאה ׁשֶהּוא , עַל הַּבֵן לַעֲמֹוד לְפִי הַּמִנְהָג, ּבַּתֹורָה
  .כְבֹודֹו ׁשֶל ָאבִיומְזַלְזֵל ִּב

  
,  עַל הַּבֵן לַעֲמֹוד ּבִפְנֵי ָאבִיו וְאִּמֹו ּבְכָל ּפַעַם ׁשֶהֵם מִתְקָרְבִיםפגעַ"לְדַעַת הַּׁשּו

א חֹובַת הַּקִימָה הִיא רַק ּפַעֲמָיִם " וְאִילּו לְדַעַת הָרַָמ.וַאֲפִילּו מֵָאה ּפְעָמִים ּבְיֹום
ּכֵיוָן ׁשֶּבְנֵי , א אֵין זֶה אֶּלָא ּבַּבָיִת"מְנָם ּגַם לְדַעַת הָרַָמָא.  ׁשַחֲרִית וְעַרְבִית,ּבְיֹום

אֲבָל ּבְמָקֹום ׁשֶּנִמְצָאִים אֲנָׁשִים ׁשֶאֵינָם . הַּבָיִת יֹודְעִים ׁשֶהַּבֵן ּכְבָר ּכִיּבֵד אֶת ָאבִיו
, יֹום מִּׁשּום מַרְאִית עַיִןעַל הַּבֵן לָׁשּוב וְלָקּום אֲפִילּו ּכַּמָה ּפְעָמִים ְּב, מִּבְנֵי הַּבָיִת

  .ׁשֶּלֹא יַחְׁשְדּו ּבֹו ׁשֶהּוא לֹא קָם ּבִפְנֵי ָאבִיו
  

עָלָיו לַעֲמֹוד ּבִפְנֵי ָאבִיו  פדּגַם ּכַאֲׁשֶר הַּבֵן עֹוסֵק ּבַּתֹורָה אֹו ּבְמִצְוַת קְרִיַאת ׁשְמַע
אּולָם אִם הַּבֵן יֹוׁשֵב . ּמִצְוָהוְאֵין לֹו אֶת הַּפְטֹור ׁשֶל עֹוסֵק ּבְמִצְוָה ּפָטּור מִן ַה

 מִּׁשּום ,ּכְׁשֶּסֵפֶר ּתֹורָה ּבְיָדֹו ַאף אִם ָאבִיו נִכְנַס לְבֵית הַּכְנֶסֶת הּוא לֹא צָרִיךְ לַעֲמֹוד
ַאף עַל ּפִי ׁשֶהּוא נֶחְׁשָב  חָתָן ּבְמֶׁשֶךְ ׁשִבְעַת יְמֵי הַּמִׁשְּתֶה. פהּכְבֹוד הַּסֵפֶר ּתֹורָה

  .עִם ּכָל זֶה ּגַם הּוא חַּיָב לַעֲמֹוד ּבִפְנֵי ָאבִיו, ּכְמֶלְֶך
  

  
  - - - מקורות והערות- - - 

  .)לא' א סי"ח(ת עולת אברהם " ובשו)לג' סי(ת מנחת שלמה "בשו'  ועי) יחברמ(ע " שופא
  .)כג ,יא(י 'ח פלאג" ספר החיים למהר)ה אות לד' סי(לדוד אמת בספר א "חידה פב
  .כמבואר לעיל פג
  ). ערה-אות רעד(א "באריכות באוצר כאו' עי) א, ד רמד"יו(כ הברכי יוסף "כ פד
 ).ג, ו קמו"ח( שבט הלוי פה
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ע "לּומֵהֶם ׁשֶאִם הַּבֵן ָאבֵל , פויֵׁש מִקְרִים ׁשֶהַּבֵן ּפָטּור מִּלַעֲמֹוד ּבִפְנֵי ָאבִיו
הּוא לֹא צָרִיךְ לַעֲמֹוד ׁשֶּמָא ָאבִיו יֹאמַר לֹו לָׁשֶבֶת וְיִׁשְּתַּמֵעַ , פזוְהּוא יֹוׁשֵב ׁשִבְעָה

אֲבָל ּבְתִׁשְעָה ּבְָאב ׁשֶּכּוּלָם יֹוׁשְבִים ּבְאֲבֵלּות עַל . אִיּלּו הַּכַּוָנָה לָׁשֶבֶת ּבָאֲבֵלּותִּכ
  .אֵין חֲׁשַׁש זֶה וְעַל הַּבֵן לַעֲמֹוד ּבִפְנֵי ָאבִיו, חֻרְּבָן ּבֵית הַּמִקְּדָׁש

  
  מְגוּרִים בְּקְִרבַת הַהוֹרִים

חֲׁשִיבּות לִבְחֹור מָקֹום מְגּורִים ּבְקִרְבַת הַהֹורִים ּכְדֵי ּכָתְבּו הַּפֹוסְקִים ׁשֶּיֵׁש 
ל "ּדָבָר זֶה נִלְמַד מִּמַה ׁשֶָאמְרּו חֲַז. לְכַּבֵד אֹותָם ּולְׁשָרֵת אֹותָם ּבְעֵת הַּצֹורְֶך

 ׁשֶּיַעֲקֹב ָאבִינּו נֶעֱנַׁש עַל ּכָל אֹותָם ׁשָנִים ׁשֶהָיָה ּבְבֵית לָבָן וְלֹא:) מגילה טז(
  .ַאף ׁשֶהֹורָיו הֵם אֵּלּו ׁשֶּצִּוּו אֹותֹו לָלֶכֶת לְחָרָן לְבֵית לָבָן, ׁשִיּמֵׁש אֶת הֹורָיו

  
מֻּתָר לַּבֵן , אִם הַהֹורִים מֹוחֲלִים עַל ּכְָך, ַאף ׁשֶּיֵׁש עִנְיַן לָגּור ּבְקִרְבַת הַהֹורִים

ּקְׁשּו ׁשֶהּוא יַחֲזֹור לָגּור ּבְקִרְבָתָם אֲבָל אִם הֹורָיו יִתְחָרְטּו וִיַב, לָגּור ּבְעִיר ַאחֶרֶת
  . פחעָלָיו לַחֲזֹור לְעִירָם

  
 ,ּומֵהֶם, הַּפֹוסְקִים ּכָתְבּו ּכַּמָה מִקְרִים ׁשֶּבָהֶם אֵין חֹובָה לָגּור ּבְקִרְבַת הַהֹורִים

סָתֹו אֹו הַּמָקֹום אֹו ׁשֶּמְקֹור ּפַרְָנ, ּמְקֹום לִיּמּוד הַּתֹורָה ׁשֶּלֹו נִמְצָא ּבְעִיר ַאחֶרֶת
וְכֵן אִם הַּמְגּורִים ּבְקִרְבַת הַהֹורִים . הָרָאּוי לְחִיּנּוךְ הַיְלָדִים נִמְצָא ּבְעִיר ַאחֶרֶת

הֵן מִּׁשּום ׁשֶהַהֹורִים . עָלּול לִגְרֹום לִבְנֵיהֶם ּובְנֹותֵיהֶם לְצַעַר מִּטְעָמִים ׁשֹונִים
. אֹו מִּטַעֲמֵי ׁשְלֹום ּבָיִת וְכַּיֹוצֵא ּבָזֶה, ל סִיּבָה ׁשֶהִיאמַטְרִידִים אֹותָם יֹותֵר מִּדַאי מִָּכ

עֲלֵיהֶם לִדְאֹוג לַהֹורִים , וְעַל ּכָל ּפָנִים ּגַם ּכְׁשֶהַּבָנִים אֹו הַּבָנֹות ּגָרִים ּבְמָקֹום ַאחֵר
  .פטוַאֲפִילּו עַל יְדֵי ׁשָלִיַח, ּבְמַה ׁשֶהֵם צְרִיכִים

  
  - - - מקורות והערות- - - 

שכתב שאם הבן שוכב בבגדי ) ו"רנ' ג סי"ח(א "ת שבט הקהתי בשם הגריש"בשו' עי פו
, לילה במיטתו מסתבר שהבן לא צריך לעמוד בפני אביו כיון שאין זו קימה שיש בה הידור

  .אבל אם הוא שוכב על הספה בבגדיו ודאי שהוא חייב לקום
 .כמה טעמים להלכה זו) אות רסז(א "בספר אוצר כאו' עי פז
  ).קיג' פ עמ"הרי(א "בספר כבוד או' עי פח
  )ק קל"ס(א "ראה בספר אוצר כאו פט
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כִים ׁשֶאֱלִיׁשָע ּפָגַׁש אֶת אֵלִּיָהּו הַּנָבִיא וְרָצָה לָלֶכֶת וְלִלְמֹוד מְסֻּפָר ּבְסֵפֶר מְָל
 אֵלִּיָהּו ַאחֲרֵי וַּיָרָץ הַּבָקָר אֶת וַּיַעֲזֹב ':) כ,יט, מלכים א( וְכָךְ נֶאֱמַר. מִּמֶּנּו ּתֹורָה
 עָׂשִיתִי מֶה ּכִי ׁשּוב לֵךְ לֹו רוַּיֹאֶמ ַאחֲרֶיָך וְאֵלְכָה ּולְאִּמִי לְָאבִי ּנָא אֶּׁשֳקָה וַּיֹאמֶר
עֲלֵיהֶם לְהֹודִיעַ ,  מִּכָאן לֹומְדִים ׁשֶּכַאֲׁשֶר הַּבֵן אֹו הַּבַת הֹולְכִים מֵהַּבָיִת.'לְָך

 ,ג"ּוכְמֹו ּׁשֶּכָתַב הרלב. לְהֹורֵיהֶם לְהֵיכָן הֵם הֹולְכִים ּכְדֵי ׁשֶהֵם לֹא יִדְאֲגּו לָהֶם
יָה לֶאֱלִיׁשָע לָלֶכֶת ַאחֲרֵי אֵלִּיָהּו הּוא הִתְעֹורֵר קֹודֵם לָלֶכֶת ׁשֶעִם רֹב הַחֵׁשֶק ׁשֶָה

  .לְָאבִיו ּולְאִּמֹו לְנַּׁשֵק אֹותָם ּולְהֹודִיעָם הִּפָרְדֹו מֵהֶם
  

וְכֵן אִם הַּבֵן אֹו הַּבַת ּבִּקְרּו אֵצֶל הַהֹורִים אֹו ׁשָהּו אֶצְלָם ּבְׁשַּבָת ּולְַאחַר הַּבִיּקּור 
אֲפִילּו ׁשֶּלֹא , עֲלֵיהֶם לְהֹודִיעַ לְהֹורֵיהֶם ׁשֶהִּגִיעּו ּבְׁשָלֹום,  הַּבָנִים לְבֵיתָםׁשָבּו

מִּכָאן נִלְמַד ּׁשֶאֵין לֹומַר לַהֹורִים ׁשֶהֵם ּדֹואֲגִים , נִׁשְקֶפֶת ּכָל סַּכָנָה מַּמָׁשִית מֵהַּדֶרְֶך
  .ציֹותֵר מִּדַי לְלֹא ּכָל סִיּבָה מֻצְּדֶקֶת

  
, צאוְהּוא יֹודֵעַ ׁשֶהֹורָיו רֹוצִים לָדַעַת מִּׁשְלֹומֹו,  כֵן ּכְׁשֶהַּבֵן נֶעְּדַר מֵהַּבַיִתּכְמֹו

וְכֹל ׁשֶּכֵן ׁשֶהַהֹולֵךְ לְמָקֹום . הֵן ּבַּטֶלֶפֹון אֹו ּבְמִכְּתָב לְפִי הָעִנְיָן, עָלָיו לְהֹודִיעַ לָהֶם
  . יו אֶת ׁשְלֹומֹו ּכְדֵי ׁשֶהֵם לֹא יִדְאֲגּו לֹו עָלָיו לְהֹודִיעַ לְהֹוָר,ׁשֶיֵׁש ּבֹו סַּכָנָה

  
  ּהַבִּיקוּר אֵצֶל הַהוֹרִים

ּובִפְרָט אִם , וְהַּבָנֹות חַּיָבִים לְבַּקֵר אֶת הֹורֵיהֶם מִידֵי ּפַעַם לְפִי הַּצֹורְֶך הַּבָנִים
קַּיְמִים מִצְוַת עֲׂשֵה  ּובְכָל ּבִיּקּור ּכָזֶה הֵם ְמ,הַהֹורִים לֹא רָאּו אֶת ּבְנֵיהֶם זְמַן רַב

לֹא " ּכָתּוב צבק"ּובָזֹוַה. ּכֵיוָן ׁשֶהַּבִיּקּור ּגֹורֵם לָהֶם ׂשִמְחָה רַּבָה ׁשֶל ּכִיּבּוד ָאב וָאֵם
ּבְרָא אִתְחָזֵי לְמִיחְמֵי ּולְמֶחֲזֵי ּולְמִתְּבַע , ַאּבָא לְמֵיזַל לְמִיחְמֵי לְּבְרָאְלאִתְחָזֵי 

  
  - - - מקורות והערות- - - 

לכה ונשובה פן יחדל אבי מן 'וראיה לזה משאול שאמר לנערו ) תתקעה' סי( ספר חסידים צ
 ).ח, שמואל א א(' האתונות ודאג לנו

שאף אם ההורים מוחלים על כך שהבן יגור רחוק וטעמו ) גנ' ה סי"ח(ת להורות נתן "שו צא
 .מ הם לא מחלו על כך שבנם יודיע אותם משלומו"מ, הםמ
  .)דף צז(מדרש הנעלם פרשת וירא  צב
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וְאִילּו לָָאב אֵין חֹובָה לְבַּקֵר , ל הַּבֵן יֵׁש חֹובָה לְבַּקֵר אֶת ָאבִיוּכְלֹומַר ַע ."לְָאבִיו
  .אֶת ּבְנֹו

  
ּבֵן הַּנִמְצָא רָחֹוק מֵהַהֹורִים וְהֵם מְבַקְׁשִים ׁשֶהּוא יָבֹוא אֲלֵיהֶם לְׁשָרֵת אֹותָם 

אֲבָל אִם , ֹון ּתַלְמּוד ּתֹורָהעָלָיו לַעֲׂשֹות ּכָךְ אֲפִילּו עַל חֶׁשְּב ,לְהַאֲכִילָם ּולְהַׁשְקֹותָם
חֹובָה לִׁשְמֹועַ לָהֶם עַל חֶׁשְּבֹון  אֵין, ׁשֶּלָהֶם הֵם מְבַקְׁשִים ּדָבָר ּׁשֶאֵין ּבֹו ּצֹרֶךְ הַּגּוף

מִּטַעַם זֶה אִם הֵם רֹוצִים ׁשֶהַּבֵן יָבֹוא לְבַּקֵר ּכְדֵי לִרְאֹות אֶת ּפָנָיו . ּלִיּמּוד הַּתֹורָה
הַּבֵן לֹא חַּיָב לִׁשְמֹועַ , אֹו ׁשֶהֵם רֹוצִים ׁשֶהּוא יָבֹוא לְׂשִמְחָה מִׁשְּפַחְּתִית, ּבִלְבַד

  .צגלָהֶם אִם הַּדָבָר ּגֹורֵם לֹו ּבִּטּול ּתֹורָה
. חַּיָב לְקַיֵם אֶת ּדְבָרָיו מִּדִין נֶדֶר ׁשֶל מִצְוָה, מִי ׁשֶָאמַר ׁשֶּיֵלֵךְ לְבַּקֵר אֶת הֹורָיו

ּגַם הַחֹוׁשֵב ּבְלִּבֹו לְבַּקֵר אֶת ָאבִיו חַּיָב , ֹוסְקִים ׁשֶּנִדְרֵי מִצְוָה חָלִים ּבַּלֵבלְדַעַת הַּפ
, ּגַם נֶדֶר זֶה לֹא מַּתִירִים אֶּלָא מִּדֹוחַק,  ּוכְמֹו ּכָל נִדְרֵי מִצְוָה.לְקַּיֵם אֶת מַחְׁשַבְּתֹו

לָיו לְבַּקֵׁש אֶת מְחִילָתָם ּכְדֵי ׁשֶלֹא יִּכָׁשֶל לָכֵן ּכְׁשֶאֵין ּבְאֶפְׁשָרּותֹו לָלֶכֶת אֲלֵיהֶם ָע
  .ּבַעֲוֹון נְדָרִים

  
, חֶפְצֵי ׁשָמַיִם מֻּתָרִים, ַאף ׁשֶָאסּור לָָאדָם לַעֲסֹק ּבִמְלַאכְּתֹו לִפְנֵי ּתְפִילַת ׁשַחֲרִית
 ׁשֶהֵם חֹוזְרִים אֹו, לָכֵן אִם הַהֹורִים יֹוצְאִים מִּבֵיתָם לְמֶרְחַּקִים הַׁשְּכֵם ּבַּבֹוקֶר

מֻּתָר וְַאף חֹובָה לִבְנֵיהֶם לְהִיּפָרֵד מֵהֶם אֹו לְקַּבֵל אֶת , לְבֵיתָם ּבִׁשְעַת ּבֹקֶר מֻקְּדֶמֶת
  .צדּגַם לִפְנֵי הַּתְפִּלָה ּפְנֵיהֶם

  
ל ׁשֶּכָל הַּטֹובָה וְהַּמַמְלָכָה ׁשֶיֵׁש לְזֶרַע עֵׂשָיו הִיא ּבִזְכּות ּכָךְ "ָאמְרּו חֲַז

 ּומָרָה ּגְדֹלָה צְעָקָה וַּיִצְעַק'): לד, בראשית כז (אֶת ּבִרְּכַת ָאבִיו ׁשֶּנֶאֱמַר הֶחְׁשִיבֶׁש
מִּכָאן לֹומְדִים ׁשֶעַל הַּבָנִים וְהַּבָנֹות  .'ָאבִי ָאנִי גַם ּבָרֲכֵנִי לְָאבִיו וַּיֹאמֶר מְאֹד עַד

ּובִפְרָט מִצְוָה רַּבָה לְקַּבֵל . מֹות הַׁשָנָהלְהִׁשְּתַּדֵל לְקַּבֵל ּבְרָכָה מֵהֹורֵיהֶם ּבְכָל ְי
ׁשֶּמִנְהַג  ּבְסִיּדּורֹוץ "ּכָתַב הַּיַעֲֵב. ּבְרָכָה מֵהַהֹורִים ּכַאֲׁשֶר הַּבֵן נֹוסֵעַ לְמֶרְחַּקִים

וְהּוא ׁשְעַת רָצֹון לְהַמְׁשִיךְ , ׁשֶָאז חַל הַּׁשֶפַע, יִׂשְרָאֵל לְבָרֵךְ אֶת הַיְלָדִים ּבְלֵיל ׁשַּבָת
  

  - - - מקורות והערות- - - 
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כט

וְכֵן ּבְעֶרֶב יֹום הַּכִיּפּורִים הּוא זְמַן טֹוב לְהַמְׁשִיךְ ׁשֶפַע עַל  .ׁשֶפַע עַל הַיְלָדִים
  .הַּבָנִים וְהַּבָנֹות

  

ׁאוֹפַנִים שֶפְטוּרִים מִִלְשמֹעַ בְּקוֹל הַהוֹרִים ּׁ ּ ּ  
יֵׁש ּכַּמָה מִקְרִים ,  אֶת מִצְוַת ּכִּבּוד ָאב וָאֵםַאף עַל ּפִי ׁשֶהַּתֹורָה הֶחֶׁשִיבָה מְאֹוד

לִפְנֵי ׁשֶּנִלְמַד מִקְרִים אֵּלּו צָרִיךְ . ׁשֶהַּתֹורָה אֹומֶרֶת ׁשֶּלֹא צָרִיךְ לִׁשְמֹועַ לַהֹורִים
, ם קָׁשֹותאֵין זֶה מַּתִיר לְדַּבֵר ּכְנֶגְָּד, לְהַדְּגִיׁש ׁשֶּגַם ּכַאֲׁשֶר לֹא צָרִיךְ לִׁשְמֹועַ לָהֶם

וְאִם . אֶּלָא צָרִיךְ לְנַּסֹות לְׁשַכְנֵעַ אֹותָם ּבִדְבָרִים רַּכִים לְׁשַּנֹות אֶת רְצֹונָם ּובַּקָׁשָתָם
ּובִדְבָרִים אֵּלּו . לֹא צָרִיךְ לְקַּיֵם אֶת ּבַּקָׁשָתָם, ּבְכָל זֹאת הֵם לֹא ׁשִיּנּו אֶת ּדַעְּתָם

  .עַת ּכְכֹל הַאֶפְׁשָר ּכְדֵי ׁשֶּלֹא לִפְגֹועַ ּבָהֶםצָרִיךְ לִפְעֹול ּבְחָכְמָה ּובְַד
  
  :עַ ּובַּפֹוסְקִים הִתְּבָאֲרּו ַארְּבַע סִיּבֹות ׁשֹונֹות ׁשֶּלֹא צָרִיךְ לִׁשְמֹועַ לַהֹורִים"ּבָׁשּו

 .א  .ּדְבָרִים ׁשֶהַהֹורִים מְבַקְׁשִים נֶגֶד קִּיּום הַּמִצְֹות 
 .ב  . נֶגֶד ּכְבֹודָם ׁשֶל הַהֹורִים עַצְמָםּדְבָרִים ׁשֶהַהֹורִים מְבַקְׁשִים 
 .ג  .ּדְבָרִים ׁשֶהַהֹורִים מְבַקְׁשִים נֶגֶד ּכְבֹודֹו ׁשֶל הַּבֵן אֹו הַּבַת 
 .ד  .ּדְבָרִים ׁשֶאֶחָד הַהֹורִים מְבַּקֵׁש נֶגֶד רְצֹונֹו ׁשֶל הַהֹורֵה הַּׁשֵנִי 

  
  .אֶת סּוגֵי הַּדְבָרִים וְאֶת ּפְרָטֵיהֶםה "נִלְמַד ּבְעְֵז

  
ּבַָּקשַת הַהוֹרִים נֶגֶד קִיוּם הַמִצְווֹת ּ ּׁ 

ׁשֶאִם ָאבִיו ָאמַר לֹו לַעֲבֹור ' ּתִירָאּו וְָאבִיו אִּמֹו אִיׁש'עַל הַּפָסּוק  צהל"ּדָרְׁשּו חֲַז
ּומִּטַעַם זֶה הַּתֹורָה , ָאסּור לִׁשְמֹועַ לֹו, עַל ַאחַת מִּכָל מִצְֹות הָאֲמּורֹות ּבַּתֹורָה

 'ה אֲנִי ּתִׁשְמֹרּו ׁשַּבְתֹתַי וְאֶת 'ּבַּמִיּלִים, ּתִירָאּו וְָאבִיו אִּמֹו אִיׁשת הַּפָסּוק מְסַּיֶמֶת ֶא
ת וְלִׁשְמֹור אֶת "ּדְהַיְנּו ׁשֶּגַם הָָאב וְגַם הַּבֵן חַּיָבִים ּבִכְבֹודֹו ׁשֶל הַּׁשֵי', אֱלֹהֵיכֶם

  .הַּׁשַּבָת ּוׁשְָאר הַּמִצְוֹות

  
  - - - מקורות והערות- - - 
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ל

ׁשֶאִם ָאבִיו ָאמַר לֹו ׁשֶּלֹא לְהָׁשִיב אֲבֵדָה אֵין לִׁשְמֹועַ  צול" חֲַזמִּטַעַם זֶה ָאמְרּו
הֲלָכָה זֹו לֹא . אֶּלָא צָרִיךְ לְקַּיֵם אֶת מִצְוַת הֲׁשָבַת אֲבֵדָה ּכְמֹו ׁשֶּצִיּוְתָה הַּתֹורָה, לֹו

אֶּלָא ּגַם אִם , רָהנֶגֶד מִצְֹות מֵהַּתֹוחַּיָב נֶאֶמְרָה רַק ּכַאֲׁשֶר הַהֹורִים מְבַקְׁשִים 
  .הַּיְדּועִים מִּדֹור לְדֹור אֹו מִנְהֲגֵי יִׂשְרָאֵל ּבַּקָׁשָתָם נֶגֶד מִצְֹות ּדְרַּבָנָן

  
הָאִּסּור לִׁשְמֹועַ לַהֹורִים נֶגֶד מִצְֹות הַּתֹורָה נֶאֱמַר ּגַם ּכַאֲׁשֶר הַהֹורִים ׁשֹומְרִים 

. אֶּלָא ּכַּוָנָתָם לְטֹובָה ּבִלְבַד, צזה ּבְדַוְקָא נֶגֶד הַּמִצְוֹותוְאֵין לָהֶם ּכַּוָָנ, ּתֹורָה ּומִצְוֹות
ּובֵין לְטֹובַת הַּבֵן ׁשֶעֵסֶק , ׁשֶּיִהְיֶה לַּבֵן ּפְנַאי לַעֲסֹוק ּבִכְבֹודָם, ּבֵין לְטֹובַת עַצְמָם

  .הַּמִצְוָה לֹא יַּזִיק לֹו לְפִי ּדַעְּתָם
  

.  לִׁשְמֹועַ לַהֹורִים ּכַאֲׁשֶר ּכַּוָנָתָם נֶגֶד קִּיּום הַּמִצְוֹותעַל ַאחַת ּכַּמָה וְכַּמָה ּׁשֶאֵין
 מָצּוי מְאֹד ׁשֶּבַעֲלֵי ּתְׁשּובָה, הַרְּבֵה מֵַאחֵינּו חֹוזְרִים ּבִתְׁשּובָהה "ּבְדֹורֵנּו ׁשֶָּב

יא ּׁשֶאֵין לִׁשְמֹועַ הַהֲלָכָה ִה. ּנִתְקָלִים ּבְהִתְנַּגְדּות הַהֹורִים לְקִּיּום הַּתֹורָה וְהַמִצְֹות
ּכְמֹו כֵן הֹורִים ׁשֶאֵינָם מִתְנַּגְדִים ׁשֶּבְנֵיהֶם ּובְנֹותֵיהֶם . לַהֹורִים נֶגֶד קִּיּום הַּמִצְוֹות

ּכְמֹו ּבְעִנְיְנֵי ׂשְמָחֹות הַּנֶעֱרָכֹות , אֶּלָא ׁשֶיֵׁש ּדְבָרִים ׁשֶּזָרִים לְרּוחָם, יַחְזְרּו ּבִתְׁשּובָה
ָאמְנָם צָרִיךְ . אֵין לִׁשְמֹועַ לַהֹורִים נֶגֶד הַהֲלָכָה,  ּבֵין אֲנָׁשִים לְנָׁשִיםּבְהַפְרָדָה

לַעֲׂשֹות ׁשְאֵלַת חָכָם ּבְכָל מִקְרֶה לְגּופֹו מָתַי ּובְאֵיזֶה אֹפֶן לִׁשְמֹועַ לְהֹורָיו ּומָתַי 
ת לְׁשַכְנֵעַ אֹותָם ּבַחֲׁשִיבּות ּובְוַּדַאי ׁשֶּקֹודֵם ׁשֶּמַמְרִים אֶת ּפִיהֶם צָרִיךְ לְנַּסֹו. לֹא

ּולְהַרְּבֹות עֲלֵיהֶם רֵעִים וַאֲהּובִים ּכְדֵי ׁשֶּגַם הֵם יַסְּכִימּו לָלֶכֶת ּבְדֶרֶךְ , הַּמִצְוֹות
  .הַּתֹורָה

  

  
  - - - מקורות והערות- - - 

 ''אני ה'ביבמות שעיקר הדרשה נדרשת מסיום הפסוק ' והטעם מבואר בתוס .)לב (מ"ב צו
א כתבו שעיקר "ן והרשב"אולם הרמב.  שםמ"בבא "ריטבכ ה"וכ. שמוראי גדול ממוראכם
פ מעצם הלימוד "ועכ.  דהיינו ששבת שמורה שלא תדחה'תשמורו'הדרשה מהמילה 

מטעם שכולם הם כבוד , לאויןשכולכם חייבים בכבודי משמע שאין הבדל בין מצות עשה ל
 שמור האני שיאמר לך "אני פי מלך שמור"פ "עה) ו, יד פרשת נשא(מדרש רבה בו. ת"השי
 .ג אות כו"הביאו ביאה, המלך
  .ל גבי השבת אבידה גם אם אביו רוצה את האבידה לעצמו"פשוט כמו מה שאמרו חז צז



    פִיו    םוֵָאב אָד כִּבּּו    מַעֲנֵה

 
לא

ָאסּור לִׁשְמֹועַ לַהֹורִים ּגַם אִם הֵם מְבַקְׁשִים ּדָבָר ׁשֶעַל ּפִי הַהֲלָכָה אֵין ּבֹו 
ׁשֶאִם  צחּוכְמֹו ׁשֶּכָתַב הֶחָפֵץ חַּיִים, ל הַּבֵן עָלּול לְהַּגִיעַ לִידֵי אִיסּוראֲָב, אִיסּור

 הַּדְבָרִים ,ׁשֶמּוכְרָח ׁשֶּבְתֹוךְ הַּסִיּפּור, הַהֹורִים מְבַקְׁשִים מֵהַּבֵן לְסַּפֵר ּדָבָר מְסֻּיָם
ּגַם ּכֵן , י ָאבָק לָׁשֹון הָרַע ּורְכִילּותיַּגִיעּו לִידֵי לָׁשֹון הָרַע ּורְכִילּות אֹו אֲפִילּו רַק לִיֵד

  .ָאסּור לְסַּפֵר לָהֶם ּדְבָרִים אֵּלּו
  

אִם ָאבִיו מְבַּקֵׁש ׁשֶּלֹא לַעֲׂשֹות חּומְרֹות וְהִידּורִים ׁשֶּמֵעִיקָר הַּדִין לֹא חַּיָבִים 
. תֵן טַעַם נָכֹון לַּדָבָרּובִפְרָט אִם ָאבִיו נֹו, יֵׁש מָקֹום לַּבֵן לִׁשְמֹועַ לְָאבִיו, ּבָהֶם

אִם הַּבֵן רֹוצֶה לַעֲׂשֹות ּבְרִית ּמִילָה לִבְנֹו מּוקְּדָם ּבַּבֹוקֶר ּכְדֵי לְקַּיֵם מִצְוַת , לְדּוגְמָא
וְָאבִיו מְבַּקֵׁש לַעֲרֹךְ אֶת מִצְוַת ּבְרִית הַּמִילָה ּבַּצָהֳרַיִם , זְרִיזִין מַקְּדִימִין לְמִצְוֹות

עַל הַּבֵן לְנַּסֹות לְׁשַכְנֵעַ אֶת ָאבִיו לְקַּיֵם אֶת , רֹובֵי הַּמִׁשְּפָחָה יּוכְלּו לְהַּגִיַעּכְדֵי ׁשְֶּק
עַל הַּבֵן , וְאִם ּבְכָל זֹאת הָָאב לֹא מְׁשַּנֶה אֶת ּדַעְּתֹו. ּבְרִית הַּמִילָה ּבַּבֹוקֶר הַׁשְּכֵם

  .צטלְכַּבֵד אֶת רְצֹון ָאבִיו
  

וְָאבִיו מִתְנַּגֵד ׁשֶּבְנֹו יִתְעַּסֵק ,  הַּבֵןלַעת ׁשֶאֵינָם חֹובָה ּדַוְקָא וְכֵן הַּדִין ּבְמִצְֹו
ּדּוגְמָא . הַּבֵן צָרִיךְ לִׁשְמֹועַ לְָאבִיו, וְיֵׁש לֹו סִיּבָה מּובֶנֶת לְהִתְנַּגְדּותֹו, ּבְמִצְוָה זֹו

נֹו ׁשֶּלֹא לְהִתְעַּסֵק ּבְצָרְכֵי רַּבִים לָזֶה מַה ׁשֶּכָתְבּו הַּפֹוסְקִים ׁשֶאִם הַָאּבָא ּדֹורֵׁש מְִּב
 ,ּובִלְבַד ׁשֶּכַּוָנָתֹו ׁשֶל ָאבִיו הִיא, צָרִיךְ לִׁשְמֹועַ לֹוח "אֹו יְתֹומִים אֹו ּבְעִנְיְנֵי ּגְַמ

  . קלִלְמֹד וְלִגְּדֹל ּבַּתֹורָה ׁשֶּבְנֹו יִהְיֶה ּפָנּוי
  
וְָאבִיו מְצַּוֶה אֶת ּבְנֹו ׁשֶּלֹא יְדַּבֵר עִם , םיֵׁש לְָאבִיו מַחְלֹוקֶת עִם ָאדָם מְסּוָי קאאִם

וְַאף עַל ּפִי ׁשֶהַּבֵן לֹא . הַּבֵן לֹא צָרִיךְ לִׁשְמֹועַ לְָאבִיו, אֹותֹו ָאדָם וְלֹא יִתְּפַּיֵס אִּתֹו

  
  - - - מקורות והערות- - - 

  ).ה, א(ן הרע לשו' חפץ חיים הל צח
מ עלולים להיכשל בהם "מ,  נלמד למנהגים אף שהם חשוביםומדוגמא זו. א"הגריש צט

 .במצות כיבוד אב
) ריד' סי(ת חות יאיר "ובשו) רסו' סי(ת תורה לשמה "ובשו) ה' סי(ת חיים שאל "בשו' עי ק

 ).עג אות ז' ד סי"חי(א "ת צי"ובשו
 ).טז, רמ(ע "שו קא
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, ׁשֶל ָאבִיוׂשֹונֵא ּבְלִיּבֹו אֶת אֹותֹו ָאדָם אֶּלָא רַק נִמְנַע מִּלְדַּבֵר אִּתֹו ּבִגְלַל הַּצִּוּוי 
ּכֵיוָן ׁשֶהַהִּמָנְעּות מִּלְדַּבֵר עִם אֹותֹו ָאדָם עֲלּולָה לְהָבִיא אֹותָם לִידֵי ׂשִנְָאה 

  .קבהָאֲסּורָה
  

ּבַָּקשַת הַהוֹרִים נֶגֶד כְבוָֹדם ּׁ 
ד אִם הַהֹורִים מְבַקְׁשִים מִּבְנָם לַעֲׂשֹות ּדָבָר ׁשֶיֵׁש ּבֹו מִּׁשּום נֵזֶק אֹו חֹוסֶר ּכָבֹו

וְַאף עַל ּפִי ׁשֶהַּכְלָל הּוא רְצֹונֹו ׁשֶל ָאדָם זֶהּו . אֵין לִׁשְמֹועַ לָהֶם, לַהֹורִים עַצְמָם
  .ּכְלָל זֶה לֹא מַּתִיר לַּבֵן לַעֲׂשֹות ּדָבָר ׁשֶיֵׁש ּבֹו מִּׁשּום נֵזֶק אֹו ּבִּזָיֹון לְהֹורָיו, ּכְבֹודֹו
  

ָאסּור לַּבֵן , אֲכָל ׁשֶעָלּול לְסַּכֵן אֶת חַּיָיו ׁשֶל הָָאבמִּטַעַם זֶה ָאב הַּמְבַּקֵׁש מִּבְנֹו ַמ
וְכֵן אִם הַּמַאֲכָל לֹא מְסַּכֵן אֶת חַּיֵי ָאבִיו לְגַמְרֵי אֶּלָא רַק מַּזִיק  .קגלִׁשְמֹועַ לֹו

מִּבְנֹו לְמָׁשָל אִם ָאבִיו חֹולֶה סֻּכֶרֶת ּומְבַּקֵׁש . לִבְרִיאּותֹו אֵין לַּבֵן לִׁשְמֹועַ לְָאבִיו
הַּבֵן לֹא צָרִיךְ לָתֵת אֹותֹו לְָאבִיו וַאֲפִילּו ׁשֶיֵׁש , מַאֲכָל ׁשֶּלֹא ּבָרִיא לְחֹולֵי סֻּכֶרֶת

  .קדלָָאב הֲנַָאה מִּמַאֲכָל זֶה
  

ָאסּור , הָָאב הָאֹומֵר לִבְנֹו לַעֲׂשֹות ּדָבָר ׁשֶיֵׁש ּבֹו מִּׁשּום ּבִּזָיֹון לָָאב, ּכְמֹו כֵן
ָאסּור , "ַאּבָא"לְמָׁשָל אִם ָאבִיו אֹומֵר לֹו ׁשֶּיִקְרָא לֹו ּבִׁשְמֹו וְלֹא ּבְתֹוַאר , לִׁשְמֹועַ לֹו
 וְכֵן אִם ָאבִיו מְבַּקֵׁש .וְכֹל ׁשֶּכֵן ּבִדְבָרִים ׁשֶיֵׁש ּבָהֶם ּבִּזָיֹון ּגָדֹול יֹותֵר. לִׁשְמֹועַ לֹו

הּוא , בִיו יַּגִיעַ לִידֵי ּבִּזָיֹון מֵחֲמַת הַּׁשִכְרּותוְיֵׁש לַּבֵן חֲׁשַׁש ׁשֶָא, מִּבְנֹו מַׁשְקֶה חֲרִיף
  .לֹא צָרִיךְ לָתֵת אֶת הַּמַׁשְקֶה לְָאבִיו

  

  
  - - - מקורות והערות- - - 

 להם להכניס שנאה שאל, ומכאן יש להעיר שיש אנשים שיש להם מחלוקת עם מאן דהו קב
  .ל"וד, בין בניהם לאותו אדם

תתן לי לא אמחל לך לא שאף אם אביו אומר לו אם לא ומוסיף , אות רלד (ספר חסידים קג
  )בעולם הזה ולא בעולם הבא

כיון שלדעת הרופאים הסגריות , תת לוכתבו הפוסקים שאם אביו מבקש סיגריות יש ל קד
כ אביו סובל "אא,  מזיקות לכל אדם בפני עצמון הכרח שהםאבל אי, מזיקות באופן כללי

 .מדבר שלדעת הרופאים הסיגריות ודאי מזיקות לו
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אִם ָאבִיו צִיּוָה אֹותֹו ּדָבָר הַּנֹוגֵד אֶת , ַאף עַל ּפִי ׁשֶּמִצְוָה לְקַּיֵם אֶת ּדִבְרֵי הַּמֵת
וַאֲפִילּו אִם ָאבִיו צִיּוָה ׁשֶּלֹא לְהַעֲמִיד ,  לֹוהַהֲלָכָה אֹו אֶת ּכְבֹוד הַּמֵת ָאסּור לִׁשְמֹוַע

מַּצֵבָה עַל קִבְרֹו אֹו ׁשֶּלֹא לֹומַר ַאחֲרָיו קַּדִיׁש אֵין לִׁשְמֹועַ לֹו ּכֵיוָן ׁשֶּבִדְבָרִים אֵּלּו 
רִים ׁשֶיֵׁש וְכֵן אִם ָאבִיו ָאמַר לִכְּתֹוב עַל הַּמַּצֵבָה ּדְָב .קהיֵׁש תִיּקּון לְנִׁשְמַת הַּנִפְטָר

אֲבָל אִם הּוא ּבִיּקֵׁש ׁשֶּלֹא לְהַסְּפִיד אֹותֹו וְלֹא . ּבָהֶם מִּׁשּום ּבִּזָיֹון אֵין לִׁשְמֹועַ לֹו
  .לִכְּתֹוב עַל הַּמַּצֵבָה ּתְָארִים יֵׁש לְקַּיֵם אֶת ּדְבָרָיו ּכֵיוָן ּׁשֶאֵין ּבָזֶה מִּׁשּום ּבִּזָיֹון

  
  ְרצוֹן הַבֵּןּׁבַָּקשַת הַהוֹרִים נֶגֶד 

יֵׁש מִקְרִים מְסֻּיָמִים ׁשֶּמֻּתָר לַּבֵן הָעֹומֵד ּבִרְׁשּות עַצְמֹו לַעֲׂשֹות ּדְבָרִים 
לְמָׁשָל אִם הַּבֵן הִּגִיעַ לְהֹורָָאה וְהּוא רֹוצֶה . עַל ַאף הִתְנַּגְדּות הֹורָיו, לְתֹועַלְּתֹו

ּכֵיוָן ׁשֶּזֹוהִי זְכּות לַּבֵן ,  לִמְנֹועַ מִּמֶּנּוָאבִיו לֹא יָכֹול, לְהִתְמַּנֹות לְרַב אֹו ּדַּיָן
ַאל '): כז, משלי ג (וְָאבִיו עֹובֵר ּבְצִּוּוי זֶה עַל הַּפָסּוק, לְהִתְמַּנֹות לְמִׂשְרָה ּתֹורָנִית

  .קו'ּתִמְנַע טֹוב מִּבְעָלָיו
  

 ׁשֶיֵׁש ּבֹו חֲׁשַׁש סַּכָנָהמְסֻּיָם כֵיוָן  אִם הַהֹורִים מִתְנַּגְדִים ׁשֶהַּבֵן יֵלֵךְ לְמָקֹום
אֲבָל אִם הַּסַּכָנָה קְטַּנָה וְהָעֹולָם לֹא חֹוׁשֵׁש לָזֶה ּכָל . עָלָיו לִׁשְמֹועַ לָהֶם, ּגְדֹולָה
  .קז לֹא חַּיָבִים לִׁשְמֹועַ לָהֶם,ּכְָך

  
לֹא צָרִיךְ לִׁשְמֹועַ , הֹורִים הַמְבַקְׁשִים מִּבְנָם ׁשֶּיַעֲׂשֶה ּדָבָר ׁשֶיֵׁש ּבֹו ּבִּזָיֹון לַּבֵן

וְלַּבֵן , לְמָׁשָל אִם ָאבִיו מְבַּקֵׁש מִּמֶּנּו לַעֲׂשֹות מַעֲׂשֵה נַעֲרּות אֹו מַעֲׂשֵה ׁשְטּות. לָהֶם
וְכֵן אִם הַּבֵן ּתַלְמִיד חָכָם וְָאבִיו . קחהּוא לֹא צָרִיךְ לִׁשְמֹועַ לְָאבִיו, יֵׁש ּבּוׁשָה ּבַּדָבָר
ּדָבָר ּכָזֶה ּׁשֶּתַלְמִיד חָכָם מִתְּבַּיֵׁש לַעֲׂשֹות , עֲׂשֹות ּבִרְחֹובָּה ׁשֶל עִירמְבַּקֵׁש מִּמֶּנּו ַל
  .וְרַק ּבְצִנְעָא יְקַּיֵם אֶת רְצֹון ָאבִיו, הַּבֵן לֹא צָרִיךְ לִׁשְמֹועַ לְָאבִיו, ּבְפַרְהֶסְיָא

  
  - - - מקורות והערות- - - 

א אם אביו ציוה לא לומר קדיש על אמו אם "ת רע"בשו' ועי. ) דק"ס סלא, ו(א "יבית "שו קה
  .צריך לשמוע לו

 ).ה ב אלפים קנ"ח(ז "כ הרדב"פ מש"ע) ס רמ"סו(ספר יפה לב  קו
  ).יח' סי(נוסס כ בספר נס להת"כ קז
  ).ר"ע' סי(ת תורה לשמה "שו קח
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מִּׁשּום ׁשֶהֵם מָצְאּו  ּואִין אֵּלּוָאדָם ׁשֶרֹוצֶה לָׂשֵאת אִּׁשָה ׁשֶהֹורָיו מִתְנַּגְדִים לְנִּׂש
אֲבָל אִם הִתְנַּגְדּותָם נֹובַעַת . עַל הַּבֵן לִׁשְמֹועַ לְהֹורָיו, ּפְגַם ּבְמַעֲׂשֶיהָ ּובְהִתְנַהֲגּותָּה

 אּולָם ּבְמִקְרִים ּכָאֵּלּו, ּבְדֶרֶךְ ּכְלָל הַּבֵן לֹא חַּיָב לִׁשְמֹועַ לָהֶם, מִּטַעֲמֵי יִחּוס וְכָבֹוד
  . יֵׁש לַעֲׂשֹות ׁשְאֵלַת חָכָם

  
עֹוד ּכָתְבּו הַּפֹוסְקִים ּׁשֶאֵין לַהֹורִים לְהִתְעָרֵב אֹו לִהְיֹות נֵטֶל עַל חַּיֵי הַּנִיּשּואִין 

ּובְוַּדַאי לֹא ּבְאֹפֶן ׁשֶהֵם עֲלּולִים לִגְרֹום לְהַפְרָעָה ּבִׁשְלֹום הַּבַיִת ׁשֶל , ׁשֶל יַלְדֵיהֶם
  .קטצֶאֱצָאֵיהֶם

  ּׁבַָּקשַת הָאָב בְּיַחַס לְִרצוֹן הַאֵם
יִּתֵן קֹודֵם , ׁשֶאִם הָָאב ּבִיּקֵׁש מִּבְנֹו לִׁשְּתֹות וְגַם אִּמֹו ּבִקְׁשָה קיל"ָאמְרּו חֲַז

וְכֵן . הּוא ׁשֶּגַם הַּבֵן וְגַם אִּמֹו חַּיָבִים ּבִכְבֹוד ָאבִיו הַּטַעַם. לְָאבִיו וְַאחַר ּכָךְ לְאִּמֹו
  .קיאיִׁשְמַע לְָאבִיו, בִיו ּבִיּקֵׁש ּדָבָר מְסֻּיָם וְאִּמֹו ָאמְרָה ׁשֶּלֹא לַעֲׂשֹותאִם ָא
  

עַל הַּבֵן לִׁשְמֹועַ , וְָאבִיו מִתְנַּגֵד לְלֹא סִיּבָה מֻצְּדֶקֶת, אִם אִּמֹו מְבַּקֶׁשֶת לִׁשְּתֹות
בִיו נֶחְׁשָב ּכִמְצַּוֶה אֶת ּבְנֹו לַעֲבֹור  ּומִּמֵילָא ָא,לְאִּמֹו ּכֵיוָן ׁשֶהַּבֵן חַּיָב ּבִכְבֹוד אִּמֹו

וְיָדּועַ לַּבֵן , וְכֵן אִם ָאבִיו ָאמַר לֹו לְהָעִיר אֶת אִּמֹו מֵהַּׁשֵינָה. קיבעַל מִצְוַת ּכִּבּוד אֵם
ן  ׁשֶָאסּור לֵַּב,וְכֹל ׁשֶּכֵן אִם ָאבִיו אֹומֵר לִבְנֹו לְזַלְזֵל ּבְאִּמֹו. ׁשֶּזֶה נֶגֶד רְצֹון הַאֵם

  
  - - - מקורות והערות- - - 

כ בספר "כמש, ל אלו הדורשים מבנם לגרש את אשתו במקום שאינו על פי הדין"ואצ קט
כתב שבן ) קצז' ט סי"ח(ת שבט הלוי "בשו ו).קכז' סי(ש "ת הריב"ושו) תקסא' סי(חסידים 

ואשתו מתנגדת לכך המחזיק בביתו את אביו באופן שהדבר גורם לקשיי פרנסה ושלום בית 
ועליו . הבן חייב לשמוע לאשתו כיון שהוא חייב במצות ואהבת לרעך כמוך כלפי אשתו

ואם יש שם חשש לבריאותו על הבן לפקח יותר על שלום , להעביר את אביו לבית אבות
 .אביו
  ). יד,רמ(ע "ושו.) לא(קידושין ' גמ.) כח(כריתות במשנה  קי
 אמנם .ובאחרונים) ק דקידושין"פ(ברורי השיטות , ) לו'ד סי"יו(ת משפטי עוזיאל "שו קיא

עליו , אבל ידוע לבן מה דעת אביו, אם אמו מבקשת דבר מסוים ואביו לא גילה את דעתו
  .שאין ספק מוציא מידי ודאי, לשמוע לדברים הברורים של אמו ולא לרמזים של אביו

כבד את אחיו הגדול לא כן מוכח מדברי המנחת חינוך שכתב שאם אביו אומר לו שלא ל קיב
אמנם אם אביו מצוה לבן . וכל שכן לאמו, ישמע לו דהוי כמצוהו לעבור על דברי תורה

  .צריך לשמוע לו, שלא לומר קדיש לאחר מות אמו מחשש שיש בזה קפידא לחיי האב
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וְזֹו ַאחַת הַּסִיּבֹות ׁשֶהִקְּדִימָּה הַּתֹורָה אֶת הַאֵם לִפְנֵי הָָאב ּכְמֹו . לִׁשְמֹועַ לְָאבִיו
  . קיג'אִיׁש אִּמֹו וְָאבִיו ּתִירָאּו 'ׁשֶּנֶאֱמַר

  
וְיָדּועַ לַּבֵן ׁשֶאִם הּוא יְסַּפֵר אֶת , אִם ָאבִיו ׁשֹואֵל אֶת ּבְנֹו מַה ָאמְרָה לֹו אִּמֹו

מֻּתָר וְַאף חֹובָה עַל הַּבֵן לְׁשַּנֹות מִּׁשּום , הַּדָבָר יַכְעִיס אֶת ָאבִיו ּכְנֶגֶד אִּמֹו, תהָאֱֶמ
עַל ,  מִּכָאן יֵׁש לִלְמֹוד ׁשֶּבְכֹל מִקְרֶה ׁשֶיֵׁש ּדֵעֹות חֲלּוקֹות ּבֵין הַהֹורִים.ּדַרְּכֵי ׁשָלֹום

צַּדֵד וְלַעֲׂשֹות מַעֲׂשִים ׁשֶיֵׁש ּבָהֶם נִיּגּוד הַּבָנִים וְהַּבָנֹות ׁשֶּלֹא לְהִתְעָרֵב וְלֹא ְל
  .לִרְצֹונֹו וְדַעְּתֹו ׁשֶל אֶחָד מֵהֶם

  
לָכֵן הֹורִים , ּכְבֹוד הָָאב קֹודֵם לִכְבֹוד הַאֵם ּכֵיוָן ׁשֶּגַם הַאֵם חַיֶיבֶת ּבִכְבֹוד ּבַעְלָּה

 יָכֹול לְהַקְּדִים ּולְכַּבֵד רִאׁשֹון אֶת מִי וְהּוא, ּכְבֹוד ׁשְנֵיהֶם ׁשָוֶה לְגַמְרֵי, ׁשֶהִתְּגָרְׁשּו
ּולְכַּבֵד  עַל הַּבֵן לְהַקְּדִים, אִם אֶחָד מֵהֶם הִקְּדִים אֶת הַּׁשֵנִי ּבְבַּקָׁשָתֹו. ׁשֶהּוא רֹוצֶה

  .קידאֶת מִי ׁשֶּבִּקֵׁש רִאׁשֹון
  

ּּהוֹצָאוֹת כְַספִיוֹת   ּבְּמִצְוַת כִבּוּד אָב וָאֵם ּ
הַּבַת ּכְלַּפֵי הֹורֵיהֶם הִיא לְכַּבֵד אֹותָם ּבַּדְבָרִים הַּׁשֹונִים ׁשֶהַהֹורִים חֹובַת הַּבֵן ְו

אֶלָא ּׁשֶאֵין חֹובָה עַל הַּבָנִים וְהַּבָנֹות לְׁשַּלֵם אֶת הַהֹוצָאֹות הַּכַסְּפִּיֹות עַל . צְרִיכִים
. ּכִּבּוד ָאב מִּׁשֶל ָאב.) ידושין לבק(ל "ּוכְמֹו ׁשֶָאמְרּו חֲַז, הַּדְבָרִים ׁשֶּנֹותְנִים לַהֹורִים

מֻּתָר לַּבֵן לְבַּקֵׁש מֵָאבִיו , לָכֵן אִם הָָאב מְבַּקֵׁש מִּבְנֹו לִקְנֹות לֹו מּוצְרֵי מָזֹון וְכַּדֹומֶה
  .אֶת הַּתַׁשְלּום עֲבּור הַּמּוצָרִים

  
הִיא , הּוא זָקּוק לָהֶםחֶלְקֹו ׁשֶל הַּבֵן ּבַּמִצְוָה לְהָבִיא לְָאבִיו אֶת הַּמּוצָרִים ֶׁש

הַּזְמַן ׁשֶהּוא , ּכְמֹו הַּנְסִיעָה לַחֲנּות, הַּטִרְחָה ׁשֶיֵׁש ּכְדֵי לְהַּׂשִיג אֶת הַּמּוצָרִים
  .הַהֹוצָאֹות עֲבּור טִרְחָה זֹו חָלָה עַל הַּבֵן וְלֹא עַל ָאבִיו. מַׁשְקִיעַ וְכַּדֹומֶה

  
  - - - מקורות והערות- - - 

יכול , לפי שמצינו בכל התורה אב קודם לאם: ל"וז) ג, ויקרא יט(ת "ספר מושב זקנים עה קיג
 .'אמו ואביו תיראו'ל " ת, לו לזלזל את אמו שהרשות בידואם ציוה

  .ואם אביו לימדו תורה יש לכבד קודם את אביו כדין כבוד רבו שקודם לכבוד אביו ואמו קיד
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ּולְׁשֵם ּכָךְ הַּבֵן צָרִיךְ ,  ׁשֶּיִדְַאג לֹו לְמַזְּגָן ּבַּבָיִתאִם הָָאב מְבַּקֵׁש מִּבְנֹו, לְדּוגְמָא
עַל הָָאב לְׁשַּלֵם אֶת מְחִיר הַּמַזְּגָן . מַתְקִין מְהֵימַן וְכַּדֹומֶה, לְחַּפֵׂש מַזְּגָן מַתְאִים

  .רִיךְ לְׁשַּלֵם הַּבֵן ָצ, ׂשִיחֹות טֶלֶפֹון וְכַּדֹומֶה,אּולָם הֹוצָאֹות נְסִיעָה. וְהַהַתְּקָנָה
  

אֶּלָא אִם ּכֵן אִם הַּבֵן ּגָר , הֹוצָאֹות נְסִיעָה לְבַּקֵר אֶת הַהֹורִים חָלֹות עַל הַּבֵן
לָכֵן ָאב הַּמְבַּקֵׁש מִּבְנֹו . ּבְמָקֹום ּׁשֶאֵין אֶפְׁשָרּות לְהַּגִיעַ לְהֹורָיו לְלֹא נְסִיעָה יְקָרָה

. רֶץ הַּבֵן יָכֹול לְבַּקֵׁש אֶת הֹוצָאֹות הַּטִיסָה מֵָאבִיוׁשֶּיָבֹוא לְבַּקֵר אֹותֹו מִחּוץ לָָא
  .וְאִילּו הֹוצָאֹות נְסִיעָה קְרֹובֹות יֹותֵר חָלֹות עַל הַּבֵן

  
אֹו מִׁשְלֹוחַ , לְפִי זֶה הֹוצָאֹות מּועָטֹות ּכְמֹו ּתַׁשְלּום טֶלֶפֹון ּכְדֵי לְדַּבֵר עִם ָאבִיו

מִּטַעַם זֶה אִם הַּבֵן יָכֹול לְהֹוצִיא הֹוצָאֹות מֻעָטֹות ּכְדֵי  .חָל עַל הַּבֵן, מִכְּתָבִים
וְאִם הַּבֵן רֹוצֶה לִנְסֹועַ ּבְצּורָה נֹוחָה , הּוא צָרִיךְ לְׁשַּלֵם הֹוצָאֹות אֵּלּו, לְהַּגִיעַ לְָאבִיו
  . קטוהַּתֹוסֶפֶת עַל הַּבֵן, וִיקָרָה יֹותֵר

  
מִּלְבַד מַה ׁשֶעַל ,  לְמַּצָב ׁשֶהֵם זְקּוקִים לְטִיּפּול סִיעּודִיהֹורִים ׁשֶהִתְּבַּגְרּו וְהִּגִיעּו

הֹוצָאֹות הַּטִיּפּול חָלֹות עַל , יַלְדֵיהֶם לְטַּפֵל ּבָהֶם ּכָל עֹוד הַּטִיּפּול ּבַּבָיִת אֶפְׁשָרִי
הֹוצָָאה זֹו חָלָה עַל ּגַם , וְאִם הַּבֵן רֹוצֶה לָקַחַת עֹובֵד ׁשֶּיְסַּיֵעַ לֹו ּבְטִיּפּול. הַּבָנִים
אֲבָל אִם ַאחַד הַהֹורִים הִּגִיעַ לְמַּצָב ׁשֶהּוא זָקּוק לְטִיּפּול רְפּואִי צָמּוד ּכְמֹו . הַּבֵן

הֲרֵי , חֵלֶק הֹוצָאֹות הַּטִיּפּול ׁשֶהַּבֵן לֹא יָכֹול לְבַּצֵעַ ּבְעַצְמֹו, ׁשְהִּיָה ּבְבֵית אֲבֹות
 ׁשֶהֹוצִיא הֹוצָאֹות אֵּלּו מִּכִיסֹו רַּׁשַאי לִגְּבֹות סְכּום זֶה ּומִי. הּוא מִּׁשֶל הַהֹורִים

  .קטזמִּכַסְּפֵי הַיְרּוׁשָה לִפְנֵי ׁשֶּמְחַּלְקִים אֶת הַּיְרּוׁשָה ּבֵין ׁשְָאר הַּיֹורְׁשִים
  

  
  - - - מקורות והערות- - - 

 שאביו שגר בורשא ביקש , חיים מבריסק'גאון רמפורסם המעשה שאדם אחד שאל את ה קטו
פ שכיבוד אב משל "ואע,  על הבןענה הרב שההוצאות. על מי הוצאות הנסיעה, ממנו לבקרו

ברצונו לחסוך את הוצאות אם , והבן חייב ללכת לבקר את אביוכיון שאני הכא שמ, אב
 .הנסיעה הוא יכול ללכת ברגל

מותר לבנים למכור את נכסיהם כדי לממן את הוצאות , הורים שכבר אינם בדעתם קטז
 .הטיפול במושב זקנים
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. םעַל יַלְדֵיהֶם לְפַרְנֵס אֹוָת, עֲנִּיִים ּׁשֶאֵין לָהֶם בַּמֶה לְפַרְנֵס אֶת עַצְמָם הֹורִים
וְעַל זֶה , אִם יֵׁש לֹו מִּׁשֶּלֹו עָלָיו לְפַרְנֵס אֹותָם מִּכַסְּפֹו וְלֹא מִּכַסְּפֵי צְדָקָה ּומַעֲׂשֵר

  .'ּתָבֹא מְאֵרָה לְמִי ׁשֶּמַאֲכִיל אֶת ָאבִיו מַעֲׂשֵר עָנִי'.) לבקידושין (ל "ָאמְרּו חֲַז
  

מֻּתָר וְַאף חֹובָה עָלָיו לְפַרְנֵס , ּלֹואֲבָל אִם אֵין לַּבֵן אֶפְׁשָרּות לָתֵת לָהֶם מִֶּׁש
ּובִמְקֹום הַּצֹרֶךְ עָלָיו לָתֶת . אֹותָם אֲפִילּו מִּכַסְּפֵי ּצְדָקָה ּומַעֲׂשֵר ּכְסָפִים ׁשֶּיֵׁש לֹו

חַ  יָפֶה ֹּכ,ּובְמָקֹום ּׁשֶּיַד ּבֵית ּדִין ּתַּקִיפָה. לָהֶם אֲפִילּו אֶת ּכָל ּכַסְּפֵי הַּמַעֲׂשֵר ׁשֶּלֹו
ַאף עַל ּפִי ׁשֶּבֵית ּדִין לֹא ּכֹופִין עַל  ּבֵית ּדִין לִכְּפֹות אֶת הַּבֵן לְפַרְנֵס אֶת ָאבִיו

  .הָָאדָם לָתֵת צְדָקָה
  

הַּיֹורְׁשִים חַּיָבִים לְׁשַּלֵם אֶת , וְגַם יְרּוׁשָה, הֹורִים ׁשֶּנִפְטְרּו וְהִׁשְאִירּו חֹובֹות
אּולָם אִם הַהֹורִים לֹא . ׁשַּלֵם אֹותָם מִּכַסְּפֵי הַּיְרּוׁשָהוְהֵם יְכֹולִים ְל, הַחֹובֹות

ָאמְנָם יֵׁש מִצְוָה , הִׁשְאִירּו יְרּוׁשָה אֵין חֹובָה עַל הַּבָנִים לְׁשַּלֵם אֶת חֹובֹותֵיהֶם
ת יֵׁש לֹו ּכֵיוָן ׁשֶּכָל זְמַן ׁשֶהַּנִפְטָר מַׁשְאִיר חֹובֹו, ּגְדֹולָה לְׁשַּלֵם אֶת חֹובֹות ָאבִיו

לְכַּתְחִּלָה לִפְרֹועַ אֶת חֹובֹות אֲבִיהֶם  וְלָכֵן ּבְמִקְרֶה ּכָזֶה הֵם יְכֹולִים, צַעַר ּגָדֹול
  .מִּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר

  
ּהִלְכוֹת מַכֵה וּמְקַלֵל ּ  

ּכָתְבָה , מִּלְבַד מַה ׁשֶיֵׁש לְכַּבֵד וְלִירָא מֵהַהֹורִים ּולְהִתְנַהֵג ּכְלַּפֵיהֶם ּבְדֶרֶךְ אֶרֶץ
, כאשמות  (וְׁשֶּלֹא לְקַּלֵל אֶת הֹורָיו ׁשֶּנֶאֱמַר הַּתֹורָה אִּסּור ּמְיֻחָד ׁשֶּלֹא לְהַּכֹות

ּומְקַּלֵל ָאבִיו וְאִּמֹו ' ):יז' פסשם (ובהמשך ' ּומַּכֵה ָאבִיו וְאִּמֹו מֹות יּומָת'): טו
ּסּור לְהַּכֹות אֹו לְקַּלֵל ּכָל ָאדָם ׁשְנֵי אִּסּורִים אֵּלּו הֵם ּבְנֹוסָף לִָא. 'מֹות יּומָת
  .מִּיִׂשְרָאֵל
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וְהּוא אִּסּור חָמּור . קיזהָאִּסּור לְקַּלֵל הֹורִים נֶאֱמַר ּגַם עַל הֹורִים רְׁשָעִים ּבְיֹותֵר
אֶּלָא ׁשֶעֹונֶׁש סְקִילָה הָָאמּור ּבַּתֹורָה , מְאֹוד ּגַם ּכַאֲׁשֶר לֹא מַזְּכִירִים אֶת ׁשֵם הַּׁשֵם

  .נֶאֱמַר רַק עַל הַמְקַּלֵל אֶת ָאבִיו וְאִּמֹו עִם הַזְּכָרַת ׁשֵם הַּׁשֵם
  

אֹו לְאִּמֹו  וְאִם יָצָא לְָאבִיו, עֲוֹונֹו חָמּור מְאֹוד, אֶת ָאבִיו אֹו אֶת אִּמֹו ּגַם הַמַּכֵה
ׁשֶהָאִּסּור חָמּור אֵין אִם לֹא יָצָא ּדָם ַאף . ּדָם ּבִׁשְעַת הַּמַּכָה עֹונְׁשֹו מֵהַּתֹורָה ּבְחֶנֶק

  .ּבֹו עֹנֶׁש מִיתָה ּבְחֶנֶק
  

אֲבָל לְַאחַר , הַמַּכֵה ָאבִיו חַּיָב חֶנֶק רַק אִם הִּכָהּו ּבְחַּיָיו, ּבְׁשֹונֶה מִּמְקַּלֵל
, ׁשׁשֶהַּמְקַּלֵל אֶת ָאבִיו ּפֹוגֵעַ ּבַּנֶֶפ, הַהֶבְּדֵל ּבֵין מְקַּלֵל לְמַּכֵה. ּפְטִירָתֹו הּוא ּפָטּור

וְהַּגּוף מַרְּגִיׁש , וְאִילּו מַּכָה הִיא ּפְגִיעָה ּבַּגּוף, וְהַּנֶפֶׁש מַרְּגִיׁשָה ּגַם לְַאחַר הַּפְטִירָה
  .אֶת הַּמַּכָה רַק ּכַאֲׁשֶר הַּגּוף חָי

  
ּכָתּוב , ּובִפְרָט אִם יֹוצֵא לְָאבִיו ּדָם, וְאִּסּור חָמּור הּוא לְהַּכֹות אֶת ָאבִיו מֵַאחַר

ׁשֶּמָא , הַּטַעַם. ׁשֶהַּבֵן לֹא יֹוצִיא מֵָאבִיו קֹוץ הַּתָחּוב ּבִבְׂשָרֹו קיח)ג, רמא (עַ"ׁשּוָּב
ַאף עַל ּפִי ׁשֶּכַּוָנַת הַּבֵן לְטֹובַת , הַּבֵן יֹוצִיא אֶת הַּקֹוץ עִם מְעַט ּדָם ׁשֶּלֹא לְצֹרְֶך

,  אֹו טִּפּול ַאחֵר ׁשֶּכָרּוךְ ּבְהֹוצַָאת ּדָםוְכֵן אִם הַּבֵן רֹופֵא וְהָָאב זָקּוק לְנִיּתּוַח. ָאבִיו
 קיטוְגַם ּכַאֲׁשֶר. הַּבֵן צָרִיךְ לְהִימָנַע מִּלְטַּפֵל ּבְָאבִיו אֹו ּבְאִּמֹו מִּׁשּום הֹוצַָאת הַּדָם

ף עָדִי, הָאֶפְׁשָרּות לְהָבִיא רֹופֵא ַאחֵר ּכְרּוכָה ּבְתַׁשְלּום וְהַּבֵן יָכֹול לַעֲׂשֹות ּבְחִּנָם
  .לְהֹוצִיא הֹוצָאֹות מֵאֲׁשֶר לְהִיּכָנֵס לַחֲׁשָׁש ׁשֶל הֹוצַָאת ּדָם עַל יְדֵי הַּבֵן

  

  
  - - - מקורות והערות- - - 

ולכן . סור הוא מדרבנן לדעת רוב הראשוניםאלא שבאביו רשע האי) ד, רמא(ע "שו קיז
  .י הכאה"במקום שצריך להפריש אותם מהעבירה בלית ברירה מותר להפרישם גם ע

ע סתם לאסור אף באין אחר "ואף שהשו, נחלקו הראשונים אם יש להקל כשאין אחר קיח
והאחרונים נחלקו , ם"א היקל בדליכא אחר כדעת הרמב"מ הרמ"מ, ש"ף והרא"כדעת הרי

 .ע מודה להקל בדליכא אחר" גם השואם
 .)ק נג"רמא ס' סי(א "ראה דעות בזה בספר אוצר כאו קיט
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וְכָתְבּו . נִּתַן לְהָקֵל ׁשֶהַּבֵן יְטַּפֵל ּבְָאבִיו, אִם אֵין רֹופֵא ַאחֵר וְיֵׁש צֹרֶךְ ּבַּדָבָר
ּכֵן יֵׁש טִירְחָה  אֶּלָא אִם,  ּבָזֶההַּפֹוסְקִים ׁשֶּצָרִיךְ לַעֲׂשֹות ּכָל מַאֲמָץ ׁשֶּלֹא לְהָקֵל

  .אֹו ׁשֶהַהַמְּתָנָה לְרֹופֵא ַאחֵר ּתִגְרֹום לְָאבִיו צַעַר ּגָדֹול, ּגְדֹולָה לְהַּׂשִיג רֹופֵא ַאחֵר
  

ּכְדֵי לִמְנֹוע טִירְחָה אֹו , לְפִי זֶה אִם צָרִיךְ לְהַזְרִיק לְָאבִיו זְרִיקָה ּבְכָל יֹום
אּולָם ּכָל זֶה ּבִזְרִיקָה ּתַת עֹורִית . קכֹות מֻּתָר לַּבֵן לְהַזְרִיק לְָאבִיוהֹוצָאֹות ּכַסְּפִּי

וְאִילּו ּזְרִיקָה לְתֹוךְ הַוְרִיד ׁשֶיֵׁש ּבָּה . ׁשֶּבְדֶרֶךְ ּכְלָל אֵין ּבָּה חֲׁשַׁש הֹוצַָאת ּדָם
ּובִמְקֹום צֹרֶךְ יֵׁש לְהָקֵל . קכאאֵין לְהָקֵל לְכַּתְחִּלָה ׁשֶהַּבֵן יַזְרִיק לְָאבִיו, הֹוצַָאת ּדָם

וְכֵן אִם . קכבוְהַּבֵן רַק יַמְׁשִיךְ אֶת הַּמְלָאכָה, ׁשֶהָָאב יַכְנִיס אֶת הַּמַזְרֵק לְתֹוךְ הַוְרִיד
הַּבֵן יָכֹול לְהַרְּכִיב לָהֶם אֶת , ָאבִיו אֹו אִּמֹו זְקּוקִים לִבְדִיקַת רָמַת הַּסּוּכָר ּבַּדָם

  .אֲבָל עָלָיו לְהִימָנַע מִלִתְחֹוב אֶת הַּמַחַט ּבִבְׂשָרָם, ה עַל הָאֶצְּבַעמַכְׁשִיר הַּמְדִיָד
  

וְַאף אִם יֵׁש לְָאבִיו ּפְצָעִים ּבְרֹאׁשֹו וְיֵׁש חֲׁשַׁש ׁשֶּיֵצֵא , מֻּתָר לַּבֵן לְסַּפֵר אֶת ָאבִיו
 לְהָקֵל ׁשֶהַּבֵן הּוא זֶה ַאף עַל ּפִי כֵן מִּכַּמָה טְעָמִים יֵׁש, ּדָם עָל יְדֵי הַּתִסְּפֹורֶת
  .קכגׁשֶּיְסַּפֵר אֶת ָאבִיו

  
וְָאבִיו ׁשֶאֵינֹו ׁשֹומֵר מִצְֹות זָקּוק לְטִיּפּול רְפּואִי הַּכָרּוךְ , רֹופֵא ׁשֶחָזַר ּבִתְׁשּובָה

פֵא ַאף אִם אֶפְׁשָר לִמְצֹוא רֹו, וְהּוא מִתְעַּקֵׁש ׁשֶרַק ּבְנֹו יְנַּתֵחַ אֹותֹו, ּבְהֹוצַָאת ּדָם
  .קכדהּוא זֶה ׁשֶּיְנַּתֵחַ אֶת ָאבִיו יֵׁש לְהָקֵל ׁשֶהַּבֵן, ַאחֵר
  

ּמִצְוַת כִבּוּד הוֹרִים ְלאַחַר פְטִיָרתָם ּ  
. אֶּלָא ּגַם לְַאחַר ּפְטִירָתָם, מִצְוַת ּכִּבּוד ָאב וָאֵם הִיא לֹא רַק ּבְחַּיֵי הַהֹורִים

  .קכהוָה מֵהַּתֹורָה ּכְמֹו ּבְחַּיֵיהֶםּולְדַעַת רַּבִים מִן הַּפֹוסְקִים זֹוהִי מְִצ
  

  - - - מקורות והערות- - - 
 .יז בשם האחרונים' י סעי"כ פ"ספר מהו קכ
  ).זכ' א סי"ח(י "ת מנח" שו)לב' סי( מנחת שלמה )א"ב פ"ח(גשר החיים ספר  קכא
  ).קצו' ט סי"ח(ת שבט הלוי "שו קכב
  ).פד' ד סי"ח(ת באר משה "שו קכג
  ).תמג' ב סי"ח(תשובות והנהגות ת "שו קכד
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הֲלָכֹות ּומִנְהָגִים ׁשֹונִים מּוּטָלֹות עַל הַּבָנִים וְהַּבָנֹות מֵהָרֶגַע ׁשֶּנִׁשְמַת אֶחָד 
ּתְפִיּלָה לִפְנֵי , ּומֵהֶם אֲמִירַת הַּקַּדִיש. הַהֹורִים מִתְּבַּקֶׁשֶת לִיׁשִיבָה ׁשֶל מַעְלָה

הַּמַעֲלָה הַּגְדֹולָה ּבְיֹותֵר הִיא לִיּמּוד , ֹות ּבִצְדָקָה לְעִיּלּוי הַּנְׁשָמָהּולְהַרְּב, הָעַּמּוד
ּובִפְרָט הַמְחַּדֵׁש חִיּדּוׁשֵי ּתֹורָה ּבְמֶׁשֶךְ ּכָל יְמֹות הַּׁשָבּועַ ּובִפְרָט ּבְׁשַּבָת , הַּתֹורָה

ּבְכִיּבּוד הַהֹורִים . קכום הַּנְׁשָמֹותקֹדֶׁש ּגֹורֵם לְנִׁשְמַת הֹורָיו עֲלִּיָה ּגְדֹולָה ּבְעֹוָל
ּכְמֹו כֵן ּכָל ּתֹוסֶפֶת , לְַאחַר ּפְטִירָתָם חַּיָבִים הַּבָנִים וְהַּבָנֹות ּכָל אֶחָד לְפִי יְכָלְּתֹו
  .חִּזּוק ּבִׁשְמִירַת ּתֹורָה ּומִצְֹות מְקַּיְמִים ּגַם מִצְוַת ּכִיּבּוד ָאב וָאֵם

  
לָכֵן ּכְׁשֶאֹומְרִים , ת ׁשֵם ָאבִיו אֹו אִּמֹו הּוא ּגַם לְַאחַר ּפְטִירָתָםהָאִּסּור לְהַזְּכִיר ֶא

 לְמָׁשָל, עַל הַּבֵן לְהַזְּכִיר ׁשֵם ּתֹוַאר לִפְנֵי הַּׁשֵם, הַׁשְּכָבָה וְׁשֹואֲלִים לְׁשֵם הַּנִפְטָר
  ".רַּבִי יִצְחָק"אֹו " ָאבִי מֹורִי יִצְחָק"הַּבֵן יֹאמַר 

  
צָרִיךְ , ב חֹדֶׁש לִפְטִירָתָם" ּדְבַר ּתֹורָה ּבְׁשֵם ָאבִיו אֹו אִּמֹו ּתֹוךְ יהַּמַזְּכִיר

 עָלַי יָבֹוא ּכָל רַע הָרָאּוי לָבֹוא עַל ,ּכְלֹומַר' הֲרֵינִי ּכַּפָרַת מִׁשְּכָבֹו'לְהֹוסִיף וְלֹומַר 
דָׁשִים הָרִאׁשֹונִים מֵהַּפְטִירָה ב הֳַח"ׁשֶּבְמֶׁשֶךְ י, טַעַם הַּדָבָר הּוא .נַפְׁשֹו ׁשֶל הַּנִפְטָר

וְהַּבֵן צָרִיךְ לַעֲׂשֹות מַה ׁשֶּבִיכָלְּתֹו לְהַּצִיל אֶת ָאבִיו , הַּנִפְטָר נִמְצָא ּבְדִין ׁשָמַיִם
ּדְהַיְנּו ׁשֶּכָל רַע ׁשֶּצָרִיךְ לָבֹוא עַל ּפִי , לָכֵן אֹומְרִים הֲרֵינִי ּכַּפָרַת מִׁשְּכָבֹו, מֵהַּדִין
ב "ּובְמֶׁשֶךְ אֹותָם הַי .וְזֶהּו מִּׁשּום ּכְבֹודֹו ׁשֶל ָאבִיו, ין עַל הַּנִפְטָר יָבֹוא עַל הַּבֵןהִַּד

  .קכזחֹדֶׁש הָרִאׁשֹונִים אֶפְׁשָר לְהֹוסִיף וְלֹומַר ּגַם זִכְרֹונֹו לִבְרָכָה
  

ּכֵיוָן ' ׁשְּכָבֹוהֲרֵינִי ּכַּפָרַת ִמ'ב חֹדֶׁש מֵהַּפְטִירָה לֹא אֹומְרִים יֹותֵר "לְַאחַר י
אּולָם ּבְכֹל ּפַעַם ׁשֶּמַזְּכִירִים אֶת הַּנִפְטָר צָרִיךְ . ׁשֶהַּדִין ׁשֶל הַׁשָנָה הָרִאׁשֹונָה הִסְּתַּיֵם

  
  - - - מקורות והערות- - - 

, טו ב"ח(א " יבית"שו)  יבל אות ט בהערה"פ( גשר החיים )קלז' ב סי"ח( דברי מלכיאל קכה
  .ט"ד פסחים מ"ופ, ז"א דקדושין מ"כ התפארת ישראל פ"ודלא כמש. )ט
א " יבי)צח' סי(ת תורה לשמה " שו) ד,ד שעו"יו( ית לחם יהודהב,  פלא יועץ אות חידושקכו

 .)ג, ו כג"ח(
 )ק יא"ס (ז"דלא כטו. ועוד אחרונים) רמ אות כג(כ היפה ללב "וכ) ק יג"רמ ס (ך" שקכז

 .שכתב שכיון שיתכן שאביו עדיין לא זכה לעולם הבא יש כאן שקר לפני המקום



    פִיו    םוֵָאב אָד כִּבּּו    מַעֲנֵה

 
מא

ּובֵין ּכְׁשֶּמַזְּכִיר אֶת , ּבֵין ּכְׁשֶאֹומֵר אֶת ׁשְמָם ,אֹו עָלָיו הַּׁשָלֹום, לֹומַר זִכְרֹונֹו לִבְרָכָה
  .הַזְּכָרַת ׁשְמָםהֹורָיו לְלֹא 

  
חֹדֶׁש צָרִיךְ ב "יאִם הַּכֹותֵב ּדְבָרִים ּבְׁשֵם ָאבִיו אֹו אִּמֹו ּתֹוךְ  ּנֶחְלְקּו הַּפֹוסְקִים

ב "יּולְמַעֲׂשֶה הַּמִנְהָג הּוא ׁשֶּתֹוךְ , אֹו לֹא) הֲרֵינִי ּכַּפָרַת מִׁשְּכָבֹו(מ "לִכְּתֹוב הכ
  .קכחל"חֹדֶׁש ּכֹותְבִים רַק זב "יּולְַאחַר , מ"חֹדֶׁש ּכֹותְבִים הכ

  
לָכֵן אֵין , לַּנִפְטָר יֵׁש נַחַת רּוחַ ּכְׁשֶּבָנָיו הֹולְכִים ּבִדְרָכָיו וְהַנְהֲגֹותָיו הַּטֹובִים

ּוכְמֹו ׁשֶּמָצִינּו ּׁשֶּיִצְחָק ָאבִינּו לֹא רָצָה . לְׁשַּנֹות מִנְהֲגֵי אֲבֹות לְלֹא הֶּתֵר מֵחָכָם
ּכְדֵי לְקַּיֵם ּבָזֶה אֶת מִצְוַת , ם ׁשֶל הַּבְאֵרֹות ׁשֶחָפַר ַאבְרָהָם ָאבִיולְׁשַּנֹות אֶת ׁשְָמ
וְאֵין צָרִיךְ לֹומַר ׁשֶּמְרִיבֹות ּבֵין הַּבָנִים עַל חֲלּוקַת הַּיְרּוׁשָה לֹא . קכטּכִיּבּוד ָאב וָאֵם

  .עֹוׂשָה נַחַת רּוחַ לְהֹורֵיהֶם
  

ּומִּמֵילָא ,  ּבְכָךְ ׁשֶּקֹורְאִים לַּצֶאֱצָאִים עַל ׁשְמֹולַּנִפְטָר יֵׁש נַחַת רּוחַ וְטֹובָה
הַּסֵפֶר  וְכֵן הַּכֹותֵב סֵפֶר ּומַזְּכִיר אֶת ׁשֵם. הָעֹוׂשֶה ּכֵן מְקַּיֵם מִצְוַת מְכַּבְדֹו ּבְמֹותֹו

א לְסִפְרֵיהֶם עַל וְכֵן נָהֲגּו ּכַּמָה מִּגְדֹולֵי יִׂשְרָאֵל לִקְֹר, ׁשֵם הֹורָיו מְקַּיֵם מִצְוָה זֹוְּכ
  .קלׁשֵם הֹורֵיהֶם

הַּבָנִים לֹא חַּיָבִים ּבִכְבֹודָם ׁשֶל הֹורִים רְׁשָעִים לְגַמְרֵי ׁשֶהֵמִירּו , מֵעִיקָר הַּדִין
ּכָל זֶה . לֹא ּבְחַּיֵיהֶם וְלֹא לְַאחַר ּפְטִירָתָם, אֶת ּדָתָם וְלֹא זָכּו לַעֲׂשֹות ּתְׁשּובָה

וַחַּיָבִים עֲלֵיהֶם ּבְכֹל , אֲבָל אִם הֵם נֶהֶרְגּו מִיתָתָם ּכַּפָרָתָם, צְמָםּכְׁשֶּמֵתּו מִיתַת ַע
  .קלאהִלְכֹות אֲבֵלּות וְעִנְיְנֵי עִיּלּוי נְׁשָמֹות

  

  
  - - - מקורות והערות- - - 

 דהיינו זכרונו ה" ויש כותבים זללה. דהיינו זכרונו לחיי העולם הבאה"ויש כותבים זלה קכח

  ).ק יא"ס(ז "ט' עי.  צדיקיםוכן רגילים לכתוב על, לברכה לחיי העולם הבא
  ).ב, קלו(ת אמרי יושר "שו) פרשת תולדות' ח פלאג"להגר(ספר תוכחת חיים  קכט
 ציון לנפש חיה וואת ספר, ש אביו"עב "שכתב את ספרו נו ת נודע ביהודה"ומהם בעל שו קל

  .הוא קרא על שם אמו
  .ענינים אלו אריכות דברים במורא הורים וכבודםראה בספר  קלא
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ּּׁכִבּוּד אֲנָשִים נוֹסָפִים מִבְּנֵי הִַמְשפָחָה ׁ ּ  
 ּכַּבֵד אֶת ָאבִיךָ וְאֶת הַּכְתּובָה ּבַּפָסּוק" אֵת"מֵהַּמִילָה ל "ּדָרְׁשּו חֲַז :ָאח ּגָדֹול

ָאמְנָם יֵׁש . ׁשֶּבִכְלָל מִצְוַת ּכִּבּוד ָאב וָאֵם הּוא לְכַּבֵד אֶת ָאחִיו הַּגָדֹול, אִּמֶָך
ּולְכָל הַּדֵעֹות הַחִּיּוב הּוא רַק . אֹומְרִים ׁשֶחִּיּוב זֶה אֵינֹו מֵהַּתֹורָה אֶּלָא מִּדְרַּבָנָן

לָכֵן מֻּתָר לִקְרֹא לְָאחִיו הַּגָדֹול ּבִׁשְמֹו ּכֵיוָן , הִלְכֹות מֹורָאּבְהִלְכֹות ּכָבֹוד וְלֹא ְּב
  .ׁשֶהֲלָכָה זֹו ׁשַּיֶכֶת לְהִלְכֹות מֹורָא וְלֹא לְהִלְכֹות ּכָבֹוד

  
לְדַעַת רֹוב הַּפֹוסְקִים חֹובָה זֹו אֵינָּה רַק ּבְיַחַס לְָאחִיו הַּבְכֹור אֹו הַּגָדֹול 

וְכֵן לְדַעַת הַרְּבֵה ּפֹוסְקִים .  עַל ּכָל אֶחָיו הַּגְדֹולִים מִּמֶּנּו ּבַּׁשָנִיםאֶּלָא, ׁשֶּבַָאחִים
  . קלבהַּקָדֹוׁשי "וְכֵן ּדַעַת הָאֲִר, הֲלָכָה זֹו נֶאֶמְרָה ּגַם לְגַּבֵי ּכִּבּוד אֲחֹותֹו הַּגְדֹולָה

  
ּוד הַהֹורִים אֶּלָא מֵחֲמַת הַהֲלָכָה לְכַּבֵד אֶת ָאחִיו הַּגָדֹול לֹא נֹובַעַת מֵחֲמַת ּכִּב

אֲבָל הַהֹורִים לֹא , ּכְבֹודֹו מָחּול, לָכֵן אִם ָאחִיו הַּגָדֹול מֹוחֵל עַל ּכְבֹודֹו, ּכִּבּוד הָָאח
לְפִי זֶה עֹולֶה . יְכֹולִים לִמְחֹול עַל הַחִּיּובִים ׁשֶּיֵׁש לָָאח הַּקָטָן ּכְלַּפֵי ָאחִיו הַּגָדֹול

אֹו לְסַּפֵר לֹו ּדְבָרִים  ר לֹו לַעֲׂשֹות ּדָבָר הַּגֹורֵם ּבִּזָיֹון לְָאחִיו הַּגָדֹולׁשֶאִם ָאבִיו אֹוֵמ
  .קלגּבִגְנּותֹו אֵין לִׁשְמֹועַ לְָאבִיו

  
" אֵת"מֵהַּמִילָה  קלדל"עֹוד ּדָרְׁשּו חֲַז ):הֹורִים חֹורְגִים (ּבַעַל אִּמֹו וְאֵׁשֶת ָאבִיו
וְזֶהּו , וָאֵם הּוא לְכַּבֵד אֶת אֵׁשֶת ָאבִיו אֹו ּבַעְלָּה ׁשֶל אִּמֹוׁשֶּבִכְלָל מִצְוַת ּכִּבּוד ָאב 

אֶּלָא ׁשֶהַּמִצְוָה . לָכֵן ּבְכָל הִלְכֹות ּכִּבּוד ָאב וָאֵם ּגַם הֵם ׁשָוִים. חִּיּוב מֵהַּתֹורָה
ּו ּכְמֹו ּכִּבּוד זָקֵן ַאּמֹות מִּמֶּנ' דלַעֲמֹוד ּבִפְנֵיהֶם הִיא רַק ּכְׁשֶהֵם נִכְנָסִים לִתְחּום ׁשֶל 

  
  - - - מקורות והערות- - - 

ת "ע בשו"וע. אם מותר להשיא את הקטן לפני הגדול) ק יג"ד ס"רמ' סי(ך "ח וש"ב' עי קלב
  .אם מועיל מחילת הגדול שהקטן ממנו ישא אשה לפניו) א תשלט"ח(תשובות והנהגות 

הרי ההורים יכולים , והעולה שאם כבוד אחיו נובע מחמת כבוד אב ואם, בדרכי משה' עי קלג
אולם אם כבוד אחיו הינו חיוב עצמי אין הם יכולים למחול וממילא יש , למחול על כבודם

וכן , ם ודאי שההורים לא יכולים למחול"אולם לדעת הרמב, ן"מקום להסתפק לדעת הרמב
  .ל לדינא"צ
ומבואר שהיתה , הזהרו בכבוד אמכם' בשעת פטירתו של רבי אמר וכו.) קג(כתובות  קלד

  ".את"המילה וחייבים בכבודה מריבוי , אשת אב
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מג

ּכְמֹו כֵן אֵין חֹובָה לִנְהֹג ּכְלַּפֵיהֶם . וְלֹא מִּׁשָעָה ּׁשֶרֹואִים אֹותָם, וְתַלְמִיד חָכָם
,  ׁשֶּלֹא לִקְרֹא לְאֵׁשֶת ָאבִיו אֹו ּבַעַל אִּמֹו ּבִׁשְמָם הַּפְרָטִי,וְהַּמִנְהָג. ּבְמִצְוַת מֹורָא
  .אֶּלָא ּבְכִיּנּוי ַאחֵר

  
לָכֵן אִם ָאבִיו צִיּוָה אֹותֹו . הַחִּיּוב לְכַּבֵד אֶת אֵׁשֶת ָאבִיו נֹובֵעַ מֵחֲמַת ּכִּבּוד ָאבִיו

וְכֵן אִם ָאבִיו נִפְטַר אֹו ׁשֶהֵם . הַּבֵן לֹא חַּיָב ּבִכְבֹודָּה, ׁשֶּלֹא לְכַּבֵד אֶת אִׁשְּתֹו
ָאמְנָם ּכָתְבּו הַּפֹוסְקִים ׁשֶּגַם לְַאחַר . ֹותָּהמֵעִּקַר הַּדִין אֵין חֹובָה לְכַּבֵד א, הִתְּגָרְׁשּו

  .ּפְטִירַת ָאבִיו מִן הָרָאּוי לְהַמְׁשִיךְ ּולְכַּבֵד אֶת אֵׁשֶת ָאבִיו
  

 לָכֵן לְדַעַת הַרְּבֵה ּפֹוסְקִים, ּבְנֵי ּבָנִים הֲרֵי הֵם ּכְבָנִיםל "ָאמְרּו חֲַז :סַּבָא וְסַבְּתָא
  .קלהוְיֵׁש אֹומְרִים ׁשֶחִּיּוב זֶה מֵהַּתֹורָה, ד סָבֹו וְסָבָתֹוהַּנֶכֶד חַּיָב ּבִכְבֹו

  
לָקּום , ּדְהַיְנּו לְהַאֲכִילָם ּולְהַׁשְקֹותָם, הַחִּיּוב ּכְלַּפֵי סָבֹו וְסָבָתֹו הּוא מִּדִין ּכָבֹוד
וְעִם ּכָל . א ּכְלַּפֵיהֶםאֲבָל אֵין חִּיּוב מֹוָר, ּבִפְנֵיהֶם ּולְדַּבֵר אֲלֵיהֶם ּבְדֶרֶךְ ּכָבֹוד וַעֲנָוָה

זֶה לֹא קֹורְאִים לְסַּבָא וְסַבְּתָא ּבִׁשְמָם הַּפְרָטִי אֶּלָא ּבַּתַֹאר סַּבָא וְסַבְּתָא ּכֵיוָן ּׁשֶאֵין 
  .זֶה ּדֶרֶךְ ּכָבֹוד לִקְרֹא לָהֶם ּבִׁשְמָם

  
יו וְסָבֹו מְבַקְׁשִים לָכֵן אִם ָאִב. ּכְבֹוד ָאבִיו וְאִּמֹו קֹודֵם לִכְבֹוד סָבֹו וְסָבָתֹו

ּכֵיוָן ׁשֶּכִּבּוד ָאבִיו , מֵהַּנֶכֶד לְהַּגִיׁש לָהֶם ׁשְתִּיָה צָרִיךְ לְהַקְּדִים אֶת ָאבִיו לִפְנֵי סָבֹו
וְיֵׁש אֹומְרִים ׁשֶּבִפְנֵי ָאבִיו יְכַּבֵד קֹודֵם אֶת סָבֹו וְרַק ַאחַר ּכָךְ אֶת . קֹודֵם לִכְבֹוד סָבֹו

  .קלוָאבִיו
  

  
  - - - מקורות והערות- - - 

ע השמיט "וכן השו, אדם לא חייב לכבד את אבי אביו ואמו) שורש מד(ק "לדעת המהרי קלה

. ו מאשת אב"ע חייבים בכבוד אבי אביו מק"אולם מסתבר שגם לדעת השו, הלכה זו

ויש אומרים שחיוב זה מהתורה  ומהם בספר , כ עוד הרבה פוסקים"א כתב שחייב וכ"והרמ

' סי(ת תורה לשמה "ויש שכתבו שאינו אלא מדרבנן שו) ג לג"ח(א "ת מנח"שו, ב"חרדים פי

 ).ב ר"ח(ג "ת מהרש" שו)רסה
 ).אות תרפז(א "ראה באוצר כאו קלו



    פִיו    םוֵָאב אָד כִּבּּו    מַעֲנֵה

 
מד

, ּסַּבָא נִפְטַר וְאֵין מִי ּׁשֶּיֹאמַר עָלָיו קַּדִיׁש מִצְוָה עַל הַּנֶכֶד לֹומַר קַּדִיׁשאִם ַה
הּוא קֹודֵם לִפְנֵי , אֶּלָא ׁשֶּכַאֲׁשֶר יֵׁש ּבְבֵית הַּכְנֶסֶת מִי ּׁשֶאֹומֵר קַּדִיׁש עַל ָאבִיו וְאִּמֹו

   .הָאֹומֵר קַּדִיׁש עַל סָבֹו
  

וְלֹא ּבִגְלַל ּכִּבּוד , ּסַבְּתָא הּוא מִּׁשּום ּבְנֵי ּבָנִים הֲרֵי הֵם ּכְבָנִיםּכִּבּוד הַּסַּבָא וְַה
אֹו ׁשֶהֹורָיו , לָכֵן הַחִּיּוב לְכַּבְדָם מַמְׁשִיךְ ּגַם אִם ָאבִיו אֹו אִּמֹו נִפְטְרּו, ָאבִיו וְאִּמֹו

  .הִיאמִתְנַּגְדִים ׁשֶהַּבֵן יְכַּבֵד אֶת הַּסַּבָא מִּכָל סִיּבָה ֶׁש
  

ּדְהַיְנּו , עַ ׁשֶיֵׁש חִּיּוב לְכַּבֵד אֶת הַּדֹודִים"ַאף ׁשֶּלֹא הִתְּבָאֵר ּבָׁשּו :ּדֹודִים וְּדֹודֹות
ּומִּכֵיוָן . מִּכָל מָקֹום  ּכָתַב רַּבֵנּו יֹונָה ׁשֶּגַם ּבָהֶם יֵׁש מִצְוַת ּכָבֹוד, אֲחֵי ָאבִיו וְאִּמֹו

, יֵׁש לְכַּבְדָם ּבִמְעַט קִימָה ּובִדְבָרִים, עַ"מְפּורָׁש ּבָׁשּוּׁשֶּכְבֹודָם לֹא הִתְּבָאֵר ִּב
  .וְלִקְרֹוא לָהֶם ּבְׁשֵם ּדֹוד וְדֹודָּה וְלֹא ּבִׁשְמָם הַּפְרָטִי

  
 ׁשֶּבִכְלָל ּכִּבּוד ָאב וָאֵם הּוא לְכַּבֵד אֶת אֵּלּו קלז'חָפֵץ חַּיִים'עֹוד ּכָתַב ֶה
ּמְבַּזֶה אֶת אֵּלּו ׁשֶהֹורָיו מְכַּבְדִים לִכְלִיּמָה ּולְקָלֹון יֵחָׁשֵב וְהַ, ׁשֶהַהֹורִים מְכַּבְדִים

  .לָהֶם
 וְכֵן הָאִּׁשָה ,ׁשֶחֲיָיב ָאדָם ּבִכְבֹוד חָמִיו וַחֲמֹותֹו קלחּכָתְבּו הַּפֹוסְקִים :חָם וְחָמֹות

, קלטב זֶה מִּדְרַּבָנָן ּבִלְבַדּולְדַעַת רֹוב הַּפֹוסְקִים חִּיּו, חַיֶיבֶת ּבִכְבֹוד חָמִיהָ וַחֲמֹותָּה
 חֹתְנֹו לִקְרַאת מֹׁשֶה וַּיֵצֵא': )ז, יחבראשית  (וְסָמְכּו הֲלָכָה זֹו עַל מַה ׁשֶּכָתּוב

ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב ' ָאבִי'ּבַּתַֹאר  וְכֵן דָוִד הַּמֶלֶךְ קָרָא לְׁשָאּול חָמִיו',  לֹווַּיִּׁשַק וַּיִׁשְּתַחּו
  .רְאֵה ּגַם רְאֵה ָאבִיוְ): יא, א כדשמואל (

  

  
  - - - מקורות והערות- - - 

 ).יב, שמות כ(חפץ חיים על התורה  קלז
כ הפוסקים אף "וכ. כבוד חמיו מוכח ממשה שכיבד את יתרו ודוד שכיבד את שאול קלח

 .שרוב הראשונים לא הזכירו הלכה זו
  ).קעד' סי(ת פני מבין "שו) צח' סי(חקרי לב ) ג"שעד סק' סי(פתי תשובה  קלט



    פִיו    םוֵָאב אָד כִּבּּו    מַעֲנֵה
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לָכֵן ּגַם אִם אִׁשְּתֹו מְבַּקֶׁשֶת ׁשֶּלֹא , ּכְבֹוד חָמִיו נֹובֵעַ מֵחֲמַת ּכָךְ ׁשֶהּוא חָמִיו
לֹא חַּיָב יֹותֵר ּבִכְבֹוד , ּומִי ׁשֶהִתְַאלְמֵן אֹו הִּתְגָרֵׁש. לְכַּבֵד אֶת ָאבִיהָ עָלָיו לְכַּבְדֹו

  .קמחָמִיו
  

אֶּלָא רַק ּבְקִימָה וְהִיּדּור קְצָת ּכְמֹו ׁשֶּצָרִיךְ לְכַּבֵד , ינֹו ּכִכְבֹוד ָאבִיוּכִּבּוד חָמִיו ֵא
וְכֵן יֵׁש לְבַּקְרֹו מִידֵי , קמאוַאֲפִילּו אִם חָמִיו ָאדָם צָעִיר לְיָמִים, ָאדָם זָקֵן וְחָׁשּוב

  . קמבּפַעַם
  

נֹוהֲגִים ׁשֶּלֹא קֹורְאִים לֹו ּבִׁשְמֹו ָאמְנָם , קמגהִלְכֹות מֹורָא לֹא נֹוהֲגִים ּכְלַּפֵי חָמִיו
ּובְהַרְּבֵה קְהִּלֹות נֹוהֲגִים לִקְרֹא לְחָמִיו ּבְתֹוַאר , אֶּלָא ּבְתֹוסֶפֶת ּתֹוַאר לִפְנֵי הַּׁשֵם

  .ַאף ׁשֶעַל ּפִי ּדִין אֵין ּבָזֶה אִּסּור, וְכֵן מִן הָרָאּוי ׁשֶּלֹא לָׁשֶבֶת ּבִמְקֹומֹו. ּדֹוד אֹו ַאּבָא
  

חֲתָנָם יָכֹול לֹומַר , אִם חָמִיו אֹו חֲמֹותֹו נִפְטְרּו וְאֵין מִי ּׁשֶּיֹאמַר עֲלֵיהֶם קַּדִיׁש
ּגַם מֵהַּתֹורָה  ק מַׁשְמַע ׁשֶיֵׁש לָָאדָם נַחַת רּוחַ וַעֲלִּיָה ּבָעֹולָם הָעֶלְיֹון"ּובָזֹוַה. קַּדִיׁש

  .קמדׁשֶחֲתָנֹו לֹומֵד
  

יְהִי רָצֹון ׁשֶּיִזְּכּו . ֹות מֵהִלְכֹות ּכִּבּוד ּומֹורָא ָאב וָאֵםהֲלָכֹות רַּבה "לָמַדְנּו ָּב
וְלֶאֱהֹוב ּולְכַּבֵד אֶת , הַּבָנִים וְהַּבָנֹות לְקַּיֵם אֶת מִצְוַת ּכִיּבּוד ָאב וָאֵם ּכַהֲלָכָה

  
  - - - מקורות והערות- - - 

יש אומרים שחייב אדם בכבוד חמיו גם לאחר מותו שהרי מצינו שדוד כיבד את שאול  קמ
אולם דעת רוב הפוסקים שהחובה לכבד את חמיו היא רק . לאחר שניתנה מיכל לעדריאל

  .באשתו עמו
ודלא כדעת ספר ) אות תרסג(א "אר בספר אוצר כאוכ הרבה אחרונים כמבו"וכ, ח"ב קמא

  .חרדים שכתב שחייב ככבוד אביו ממש
  ).קסה' ב סי"ח(ת אמרי יושר "שו קמב
 

 - - - מקורות והערות- - - 
  .ועוד) צה' ג סי"ח(ח "ת בצה"שו) שמה' ברית עולם על ספר חרדים סי(א "כ החיד"כ קמג
ין תא חזי יומא דין בדיוק אתעטרו חמשין כתר"פרשת נשא ב ל"וז, ק"זוההמקור מה קמד

דהיינו שעיטרו את רבי פנחס בן יאיר חמיו של רבי שמעון בן " לרבי פנחס בן יאיר חמוך
  .י"בזכות תורתו של רשב, יוחאי
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ם לְתֹורָה ּולְחּוּפָה לְגַּדֵל אֹוָת, וְיִזְּכּו הַהֹורִים לִׂשְמֹוחַ ּבִבְנֵיהֶם ּובְנֹותֵיהֶם. הַהֹורִים
ּובִזְכּות ׁשְמִירַת הַהֲלָכָה ּכָרָאּוי . ּולְמַעֲׂשִים טֹובִים וְלִרְאֹות מֵהֶם נַחַת ּדִקְדּוּׁשָה
  . ָאמֵן,ּבִמְהֵרָה ּבְיָמֵינּו, נִזְּכֶה ּבְקָרֹוב לַּגְאֻּלָה הַּׁשְלֵמָה ּולְבִנְיָן ּבֵית הַּמִקְּדָׁש

  
  





 


