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        """"שלמים מציוןשלמים מציוןשלמים מציוןשלמים מציון""""
        דברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנודברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנודברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנודברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנו

 לללל""""זצוקזצוקזצוקזצוקבן ציון פלמן בן ציון פלמן בן ציון פלמן בן ציון פלמן ' ' ' ' הגאון הגדול רבי שלוהגאון הגדול רבי שלוהגאון הגדול רבי שלוהגאון הגדול רבי שלו

  כיבוד אב ואם -פרשת קדושים 
 

 "ת הקדושהלהשגת מעל םכיבוד אב וא, במעלת הקדושה - קדושים תהיו "
        ).).).).''''ט פסוק בט פסוק בט פסוק בט פסוק ב""""פרק יפרק יפרק יפרק י". (". (". (". (אלוקיכםאלוקיכםאלוקיכםאלוקיכם    ''''הההה    אניאניאניאני    קדושקדושקדושקדוש    כיכיכיכי    תהיותהיותהיותהיו    קדושיםקדושיםקדושיםקדושים    אליהםאליהםאליהםאליהם    ואמרתואמרתואמרתואמרת    ישראלישראלישראלישראל    בניבניבניבני    עדתעדתעדתעדת    כלכלכלכל    אלאלאלאל    דברדברדברדבר""""

ומי שזוכה להשיגה זוכה , הנה מעלת הקדושה היא גבוהה עד מאוד
ובפשוטו היה מקום לחשוב שרק יחידי סגולה . למעלות נשגבות מאוד

אל הקודש פנימה בבחינת  ורק הם יכולים להיכנס, מסוגלים להשיגה
אבל כל הכלל בכללות אין בכוחם להשיג את המעלות , "קדושים תהיו"

  .הפנימיות שיש במעלת הקדושה
, ל שמהפסוק הזה רואים להפך"מ פיינשטיין זצ"אבל באמת אמר הגרי

ה אומר למשה רבנו "הקב" קדושים תהיו"שכאשר נאמר הציווי של 
כאן הדגשה  הונאמר, """"ים תהיוים תהיוים תהיוים תהיוקדושקדושקדושקדוש    - - - - דבר אל כל עדת בני ישראל דבר אל כל עדת בני ישראל דבר אל כל עדת בני ישראל דבר אל כל עדת בני ישראל """"

קדושים "ר שהמעלה הזו של לומ, "דבר אל כל עדת בני ישראל"מיוחדת 
. א מעלה שכל יחיד ויחיד מכלל ישראל יכול ומצווה להשיגההי" תהיו

יזכה  ,ויקדש את דרכיו את מעשיושכל אחד באשר הוא כאשר יתקן 
לת ויזכה להשיג שלמות במע, לעלות ולהתעלות במעלת הקדושה

  .הקדושה
  

  איש אמו ואביו תיראו
איש ) "'פסוק ג(כתוב בפסוק " קדושים תהיו"הנה מיד אחרי הציווי של 

יש עוד ציווי " כיבוד אב"שמלבד הציווי של מצוות , "אמו ואביו תיראו
הדינים המיוחדים שיש  בקידושין מבוארים מהם' מובג". מורא אב"של 

 איזהו ר"ת) "'ב א"ל דף(' בגמ ואיתא, במצוות מורא יותר ממצוות כיבוד
 ולא ,במקומו יושב ולא ,במקומו עומד לא - מורא ,כיבוד ואיזהו מורא
 ,ומכסה מלביש ,ומשקה מאכיל -  כיבוד .מכריעו ולא ,דבריו את סותר

האריך ) מ"ד סימן ר"יו(ע בהלכות כיבוד אב ואם "ובשו". ומוציא מכניס
  .בדיני כיבוד ומורא

קדושים "בוד ומורא אב נסמך לציווי של ובטעם הדבר שמצוות כי
זוכה  ,בכיבוד אב ואם בתכלית השלמות מבארים שמי שזהיר, "תהיו

יא לאדם שסגולת המצווה של כיבוד אב להב. להגיע לידי קדושה
ומי שמשתדל בכל כוחו , מאוד גדולא שכח המצווה הזו הו, קדושה

עד שהוא , ותה נותן לו שפע עצום של מעלות עליונ"לקיימה זוכה שהקב
  .מתעלה וזוכה להשיג השגות במעלת הקדושה

  

  יכול אני לפטור את כל העולם מן הדין
והנה השכר הגדול של מצוות כיבוד אב מפורש בתורה בעשרת הדברות 

 ימיך יאריכון למען אמך ואת אביך את כבד) "ב"פסוק י' כ פרק ,שמות(
' ה פרק ,דברים(ובפרשת ואתחנן ". לך נותן אלוקיך 'ה אשר האדמה על

 'ה אשר האדמה על לך ייטב ולמען ימיך יאריכון למען"כתוב ) ז"פסוק ט
  ".לך נותן אלוקיך

רואים בגמרא שמצוות כיבוד אב מועיל , אבל מלבד השכר הגדול הזה
עד כדי כך שהוא יכול , לאדם שיעלה ויתעלה למעלות גבוהות עד מאוד

  .לזכות בזכויות שלו בשביל כל הדור כולו
 ואמר"', דאיתא בגמ) 'ב ה"מ דף(בסוכה ' וד הדבר מבואר בגמויס

 כל את לפטור אני יכול ,יוחי בן שמעון רבי משום ירמיה רבי אמר חזקיה
 עמי בני אליעזר ואילמלי ,עתה עד שנבראתי מיום הדין מן כולו העולם

 מיום עמנו עוזיהו בן יותם ואילמלי ,עכשיו ועד העולם שנברא מיום
  ".סופו עד העולם שנברא

י במעלתו העצומה אמר שהוא יכול בזכויות שלו "שרשב' מבואר בגמ
שכל הדור של אותו הזמן שחי בו , לפטור את כל העולם כולו מן הדין

י יסבול את כל "ורשב, מהעונש של הדין -י יהיה פטור מהדין "רשב
שאם יצטרף עמו " ואילמלי אליעזר בני עימי"י "ואומר רשב. עוונותיהם

ועיל הזכות של שניהם לפטור את כל העולם כולו ת, אלעזררבי , בנו
הזכות של , שכאשר שניהם יהיו ביחד -מיום שנברא ועד עתה מן הדין 

מיום  ,ובכוחם לפטור את העולם כולו מהדין, כל כך הגדול שניהם
ואם יצטרף עם שניהם יותם בן . שנברא עד אותו הדור שהם חיים בו

תם יחד יכולים לפטור את כל העולם כולו י ששלש"אומר רשב ,עוזיהו
  .מיום שנברא ועד סופו מן הדין

שיותם בן עוזיהו מעלתו גבוהה ועצומה עד כדי כך שכאשר ' מבואר בגמ
הרי הם פוטרים את כל העולם , אלעזרי ובנו רבי "הוא מצטרף עם רשב

  .כולו מיום שנברא ועד סופו מן הדין
ובזכות מה זכה , עלות נשגבותומיהו יותם בן עוזיהו שזכה לכאלו מ

 יותר ועניו היה צדיק ,עוזיהו בן יותם"י "כתב רש? למעלותיו הללו
 הימים שכל, אב יכבד בן נאמר ועליו אביו בכיבוד וזכה, מלכים משאר
 המלך בן ויותם כדכתיב, הארץ עם שופט היה והוא מצורע אביו שהיה

 דן שהיה דינין וכל ,בחייו מלכות כתר עליו נטל לא' וגו שופט הבית על
י שיותם בן עוזיהו שהיה אחד "מבואר ברש    ."אביו בשם אומרן

זכה להשיג את מעלותיו הנשגבות והעצומות בזכות , ממלכי ישראל
, שאביו עוזיהו היה מלך ונכנס להיכל להקטיר קטורת. מצוות כיבוד אב

, וכיון שלקה בצרעת נדחה מנשיאותו. וכיון שלא היה כהן נענש בצרעת
. ויותם בנו היה צריך ליטול את כתר המלכות במקום אביו שנדחה

שכל , ולא נטל עליו מלכות בחייו של אביו, ולמעשה יותם כיבד את אביו
ולא הסכים שיכתירו , הוא רק שפט את ישראל, אותם שנים שאביו חי

  .ובנוסף לזה כל הדינים שהיה דן אמרם בשם אביו. אותו למלך
זכה להשיג השגות , ת שלו במצוות כיבוד אבובזכות הזהירות המופלג

 אלעזרי ובנו רבי "עד כדי כך שבזכותו יכולים רשב, גבוהות עד מאוד
רואים מזה      .לפטור את כל העולם כולו מיום שנברא ועד סופו מן הדין

יות נשגבות אפשר להתעלות וולאיזה זכ, כמה גדולה מצוות כיבוד אב
המעלה הגדולה של את אוד שגם וממילא מובן מ. מכח המצווה הזו

  .בזכות מצוות כיבוד אב אפשר לזכות ולהשיג, "ים תהיוקדוש"
  

  זכות כיבוד הורים ומורים
לי בנווה אחיעזר -ת רזי"מנהל ת -ל רוזנשטיין רעב' ג ר"שמעתי מהרה

ל ושאלו איך הוא זכה לכל "שפעם בא אל מרן החזון איש זצ, בבני ברק
החזון איש היה גדול לא רק בדורו אלא החזון איש היה גדול לא רק בדורו אלא החזון איש היה גדול לא רק בדורו אלא החזון איש היה גדול לא רק בדורו אלא  -המעלות הגדולות שזכה בהם 

ועל זה , כלל וכלל שהגיע לדרגות נשגבות שאינם מצויות - בדורותיובדורותיובדורותיובדורותיו
  .א בזכות מה השיג את כל המעלות הללו"שאל את החזו

  .!"!"!"!"בזכות כיבוד הורים ומוריםבזכות כיבוד הורים ומוריםבזכות כיבוד הורים ומוריםבזכות כיבוד הורים ומורים"""", השיב לו החזון איש
סבר החזון איש , יראת שמים ומידות טובות ,הסולם של העליה בתורה

זה היסוד והשורש של כל העליה ". כיבוד הורים ומורים"הזכות של שזה 
  .בכל המעלות העליונות

  

מסופר שכאשר החזון איש היה , והנה לגבי כיבוד הורים של החזון איש
ובכל פעם שהרגיש , ילד הוא סבל מהתקפות של כאבים חזקים במעיים

לבית עזב מיד את הבית וברח  ,להתחיל לו התקפה של כאבים תשעומד
נשכב על אחד , ושם נכנס לעזרת נשים שהיתה ריקה מאדם, הכנסת

עד שעברו לו , וגנח מצער על הכאבים שהרגיש באותם רגעים, הספסלים
אביו ואמו על החזון איש לא רצה לצער את   .והכאבים ואז חזר לבית

ידע שאם ישאר בבית לא יצליח לשתוק ובוודאי הוא , הכאבים שסובל
לכן , ואביו ואמו יצטערו בצערו, על הכאבים שסובל אנחה ויוציא איז

מיד כשהרגיש שעומדים , מחמת זהירותו בכיבוד אב ואם שלא לצערם
  .הכאבים זב את הבית וחזר רק לאחר שחלפוע ,להתחיל לו הכאבים

  

  ללכת בדרך הישרה
, והנה זה פשוט שבכלל מצוות כיבוד אב הוא לשמוע בקול האב והאם

  67 גליון
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 שזהו טובים ובמעשים בתורה יעסוק, אמו ואת אביו
. כזה בן שגדלו ואם לאב אשרי הבריות שאומרים, להאבות
 והוא, עליו חרפה ישאו אבותיו הרי, הישר בדרך הולך

  ."הימנה גדולה שאין 

  מחילה על בזיון בכיבוד אב
דהנה בכסף משנה בסוף הלכות תלמוד תורה  ,ולכאורה יש לעיין בזה

שכל , ד שכתב"ש בשם הראב"הביא את דברי הריב
 ,והרב שמחל על כבודו, כבודו מחול ,ההלכה שהאב שמחל על כבודו

דיני כבוד שהבן והתלמיד מחוייבים ה דווקא לגבי 
חול על כבודם ולפטור שבזה נאמר שיש להם זכות למ

אבל לגבי בזיון . את הבן והתלמיד מלעשות את הענינים הללו כלפיהם
 כתב: "ל"וז. ואין להם זכות למחול על בזיונם, לא נאמר הכלל הזה
 שמחל הרב דקידושין ק"בפ שאמרו פי על אף ,ד"

 שבאותם אלא ,בזיון ביה דלית מידי היינו ,מחול
 מפניו לעמוד כגון ,תורתו מחמת כבוד בו לנהוג חייב
 למחול לו אסור אדרבא ,למחול יכול אינו בזיונו על

 כבודו על שמחל האב התם דאמרינן למאי ודמי .בכך
 דברי לו שיאמר לבן למחול יכול האב שיהא למימר

."  
, "דמחיל ליה ליקריה"בקידושין ' ולדבריו תמוה מאוד התירוץ של הגמ

ד המחילה לא מועילה על "הלא לדברי הראב, שרב הונא מוחל על כבודו
כ עדיין יש לחוש שמא רבה בנו יכעס ובשעת הכעס יבזה את 

ושוב קשה , המחילה שמחל על כבודו הוכלפי זה לא מועיל
ס "ומצאתי בגליון הש". וקעבר אלפי עור לא תתן מכשול

שמקשה ) 'ח א"דף כ(בקידושין שם שמציין לעיין בטורי אבן במגילה 
  .ד"את הקושיה הזו על דברי הראב

  גם בכעסו לא היה מבזה
הוא לא  ,שזה היה ברור לרב הונא שגם אם רבה בנו יכעס

קים ליה ללא שום צד ספק שאין שום חשש קל  והיה
וכל החשש היה שמא הוא יאמר דברים כאלו . שבקלים שרבה יבזה אותו

וממילא , ויעבור בזה על מצוות כיבוד אב, שהם נגד מצוות כיבוד אב
מתרצת בפשיטות שרב הונא מחל על כבודו והאב שמחל 

  .כבודו מחול

 עיור בכעס ובשאר מידות רעות
יש ' ולכאורה מהגמ. אין הוא עובר בלפני עיור, 
ולכן הותר לרב הונא לעשות מעשה שיגרום לבנו , הוכחה ברורה לדבריו

  .ור של לפני עיורואין לו בזה חשש איס

ס שאין איסור "א טען שהיסוד של הגרי"ח מישקובסקי שליט
ששמע ממרן המשגיח רבי מאיר . לפני עיור במידות מגונות אינו כפשוטו

שאמר שמותר לאדם לכבד , ס על מידת הכבוד"ל את דברי הגרי
וא את חברו אפילו באופן כזה שיש לחוש שמחמת הכבוד שנותן לו ה

כמו שכתוב , משום שכל אחד מחוייב לכבד את השני
, "יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך) "'משנה י' פרק ב

וממילא . ל על החובה לכבד את כל אדם"וכן יש עוד הרבה מאמרי חז
כ אין אנו אומרים בזה "א, כיון שזה חובה שכל אדם מחוייב לקיים

שלא , השני מחשש שמא יביאהו לידי גאווה וכדומה
יתכן שאדם ימנע מלקיים את החובה שהתורה מחייבת אותו לעשות 

  .מחמת חשש שמא השני יכשל בזה באיזה מכשול
אין אנו , וכמו שלענין הלוואה כאשר אדם לווה מחברו סכום כסף

וה לא יחזיר למלווה את הכסף במקום שיש לחוש 
אלא כיון שהלווה חייב . וה יקנה עם הכסף דברים אסורים

ואין לו לחוש , חובתו אנו אומרים שזוהי, את ההלוואה שלקח
  .לאיסור לפני עיור שהמלווה יקנה בכסף דברים אסורים

שכיון שאדם חייב לכבד את , ס לענין כבוד"כך אותו הדבר אמר הגרי

 ~ ב~ 

, לבן חשק לעשות את מה שההורים מבקשים ממנו
וכמובן . וכבודם של אביו ואימו כ עליו להתאמץ ולעשות את רצונם

  .זהר מאוד שלא לצער את ההורים בשום צער שהוא
ובקיצור , אבל יש עוד כבוד שהבן יכול בזה מאוד לכבד את אביו ואמו

 רוצה שהוא מי", ואלו דבריו כתב זאת

אביו את לכבד באמת
להאבות הגדול הכבוד

הולך הבן אין אם אבל
 בבושה אותם מבייש

  

 בזיונואם מותר לאב למחול על 
        ).).).).''''ט פסוק גט פסוק גט פסוק גט פסוק ג""""פרק יפרק יפרק יפרק י

 אב הקדים ובכבוד, 'לאב וכו אם הקדים
 יסתור ולא במקומו ידבר ולא במקומו

  ".ומוציא מכניס, ומנעיל מלביש, ומשקה
נאמר שאסור לעשות או , "איש אמו ואביו תיראו

ולכן כל דבר שיש בו משמעות , להראות שום דבר בזיון כלפי האב והאם
ועל כן אסור לשבת . של בזיון או פחיתות כבוד כלפי האב אסור לעשותו

' וכן כל שאר הדינים המבוארים בגמ
  ).מ"ד סימן ר

 באנפי שיראי קרע הונא רב", איתא
רב הונא רצה לנסות ". רתח לא אי

ולכן לקח בגד שעשוי משיראי שהוא בד 
הוכחה על מידת  והדבר הזה יהא לו

שבאופן טבעי מי שיש בו מידת הכעס כשיראה דבר כזה 
שהאבא לוקח בגד יקר מאוד מהבית וקורע ומשחית אותו ללא שום 
זה מעורר בו את מידת הכעס לכעוס על האב 
כ רב הונא קרע את השיראין לפני 

  .כדי לבדוק אם הוא יכעס או לא
 וקעבר) י"רש, בריתחיה מידי לאבוה

, שגורם לבנו לחטוא(מכשול  תתן
שואלת איך מותר לרבה הונא לעשות דבר כזה שעלול 

הכעס הוא עלול הרי אם באמת יש לבנו מידת 
ונמצא שרב הונא מכשיל את , כשרואה דבר כזה לצעוק ולבזות את האב

וכיון שהוא גורם לו לעבור על , "איש אמו ואביו תיראו
כ צריך "וא, לא תתן מכשול עיור

  .להיות שאסור לו לעשות את הדבר הזה
וההלכה , שרב הונא מחל על כבודו

. בקידושין שם' כמבואר בגמ, כבודו מחול
הוא לא יעבור בזה שום איסור , וממילא גם אם רבה יכעס ויבזה את אביו

  .כיון שאביו רב הונא כבר מחל לו על כבודו ומוראו

מחילה על בזיון בכיבוד אב
ולכאורה יש לעיין בזה

הביא את דברי הריב) ג"הלכה י' פרק ז(
ההלכה שהאב שמחל על כבודו

ה דווקא לגבי נאמר, כבודו מחול
שבזה נאמר שיש להם זכות למ, כלפי האב והרב

את הבן והתלמיד מלעשות את הענינים הללו כלפיהם
לא נאמר הכלל הזה

"הראב בשם ש"הריב
מחול כבודו כבודו על

חייב שאדם הדברים
על אבל .בזה וכיוצא

בכך מתבזית שהתורה
 דליכא ,מחול כבודו

".'פין וכווגדו חרופין
ולדבריו תמוה מאוד התירוץ של הגמ

שרב הונא מוחל על כבודו
כ עדיין יש לחוש שמא רבה בנו יכעס ובשעת הכעס יבזה את "וא, בזיון
וכלפי זה לא מועיל, אביו
וקעבר אלפי עור לא תתן מכשול"' ית הגמקושי

בקידושין שם שמציין לעיין בטורי אבן במגילה 
את הקושיה הזו על דברי הראב

  

גם בכעסו לא היה מבזה
שזה היה ברור לרב הונא שגם אם רבה בנו יכעס, וצריך לומר

והיה, יאמר לו דברי בזיון
שבקלים שרבה יבזה אותו

שהם נגד מצוות כיבוד אב
מתרצת בפשיטות שרב הונא מחל על כבודו והאב שמחל ' לגבי זה הגמ

כבודו מחול ,על כבודו

*  
עיור בכעס ובשאר מידות רעותאיסור לפני 

' דהנה הגמ, בקידושין מצד אחר' 
מקשה על רב הונא איך מותר לו לגרום לבנו לכעוס הרי יש לחוש שמא 

ונמצא שרב הונא שגרם לו , יעבור הבן על מצוות כיבוד אב
' ועל זה הגמ. יורעעבר על איסור לפני 

  .כ אין כאן מצוות כבוד כלפי האב
ואיך מותר לו , הונא מכשיל את בנו בכעס

היא רק מצוות כיבוד אב שרב ' ולמה כל הקושיה בגמ
מה לא ל, הונא גורם לבנו שעל ידי הכעס יעבור על מצוות כיבוד אב

  .קשה עצם הדבר איך מותר לו לגרום לבנו לכעוס
מאריך בגנות מידת הכעס ) 'הלכה ג

". כוכבים עבודת עובד כאילו הכועס
ועיין בקובץ . ל שמגנים מאוד את מידת הכעס

ובכלל אני ", שכתב) ב"אגרת כ' חלק ב

בוודאי שיש , ל"וממילא אם מידת הכעס כל כך חמורה ומגונה אצל חז
כ קשה איך הותר לרב הונא לעשות 

ור במידות ישאמר שאין איסור לפני ע
 ,וכאשר אדם מכשיל את חברו וגורם לו למידות רעות כמו גאווה

, כעס וכדומה ,כבוד
הוכחה ברורה לדבריו

ואין לו בזה חשש איס, לכעוס
  

ח מישקובסקי שליט"אמנם הגר
לפני עיור במידות מגונות אינו כפשוטו

ל את דברי הגרי"חדש זצ
את חברו אפילו באופן כזה שיש לחוש שמחמת הכבוד שנותן לו ה

משום שכל אחד מחוייב לכבד את השני. יגיע לידי גאווה
פרק ב(במשנה באבות 

וכן יש עוד הרבה מאמרי חז
כיון שזה חובה שכל אדם מחוייב לקיים

השני מחשש שמא יביאהו לידי גאווה וכדומה שאסור לכבד את
יתכן שאדם ימנע מלקיים את החובה שהתורה מחייבת אותו לעשות 

מחמת חשש שמא השני יכשל בזה באיזה מכשול
וכמו שלענין הלוואה כאשר אדם לווה מחברו סכום כסף

וה לא יחזיר למלווה את הכסף במקום שיש לחוש ואומרים שהל
וה יקנה עם הכסף דברים אסוריםשהמלו

את ההלוואה שלקחלהחזיר 
לאיסור לפני עיור שהמלווה יקנה בכסף דברים אסורים

כך אותו הדבר אמר הגרי

לבן חשק לעשות את מה שההורים מבקשים ממנוואפילו אם עתה אין 
כ עליו להתאמץ ולעשות את רצונם"ג

זהר מאוד שלא לצער את ההורים בשום צער שהואלה
אבל יש עוד כבוד שהבן יכול בזה מאוד לכבד את אביו ואמו

כתב זאת) א"ג סעיף כ"סימן קמ(ע "שו

פרק יפרק יפרק יפרק י". (". (". (". (''''וגווגווגווגו    תיראותיראותיראותיראו    ואביוואביוואביוואביו    אמואמואמואמו    אישאישאישאיש""""
הקדים כאן ,תיראו ואביו אמו", י"פרש

במקומו ישב לא ,מורא איזהו. 'לאם וכו
ומשקה מאכיל, כבוד ואיזהו. דבריו את

איש אמו ואביו תיראו"ווי מבואר שבצי
להראות שום דבר בזיון כלפי האב והאם

של בזיון או פחיתות כבוד כלפי האב אסור לעשותו
וכן כל שאר הדינים המבוארים בגמ, במקומו ולסתור את דבריו

ד סימן ר"יו(ע "ובשו) 'א ב"דף ל(בקידושין 
  

  ודלמא רתח
איתא) 'א ב"ל דף(בקידושין ' הנה בגמ

אי רתח אי איחזי איזול אמר ,בריה רבה
ולכן לקח בגד שעשוי משיראי שהוא בד , את בנו רבה אם הוא כעסן

והדבר הזה יהא לו. וקרע אותו בפני רבה, מאוד יקר
שבאופן טבעי מי שיש בו מידת הכעס כשיראה דבר כזה , הכעס של בנו

שהאבא לוקח בגד יקר מאוד מהבית וקורע ומשחית אותו ללא שום 
זה מעורר בו את מידת הכעס לכעוס על האב , מטרה וללא שום תכלית

כ רב הונא קרע את השיראין לפני "וע. למה משחית את רכושו וממונו
כדי לבדוק אם הוא יכעס או לא, ורבה בנ

לאבוה ואמר( רתח ודלמא", מקשה' והגמ
תתן לא עור אלפני) י"רש, רב הונא(

שואלת איך מותר לרבה הונא לעשות דבר כזה שעלול ' הגמ)". י"רש
הרי אם באמת יש לבנו מידת . לעורר את כעסו של בנו

כשרואה דבר כזה לצעוק ולבזות את האב
איש אמו ואביו תיראו"בנו בציווי של 

עיורהאיסור הזה הרי הוא עובר בלפני 
להיות שאסור לו לעשות את הדבר הזה

שרב הונא מחל על כבודו". יקריהל ליה דמחיל"', מתרצת הגמ
כבודו מחול ,היא שהאב שמחל על כבודו

וממילא גם אם רבה יכעס ויבזה את אביו
כיון שאביו רב הונא כבר מחל לו על כבודו ומוראו

' אמנם לכאורה יש לעיין בדברי הגמ
מקשה על רב הונא איך מותר לו לגרום לבנו לכעוס הרי יש לחוש שמא 

יעבור הבן על מצוות כיבוד אב ,כאשר יכעס
עבר על איסור לפני  ,לעבור על מצוות כיבוד אב

"וא, מתרצת שרב הונא מחל על כבודו
הונא מכשיל את בנו בכעס ולכאורה עדיין קשה הרי רב

ולמה כל הקושיה בגמ. להכשילו בכעס
הונא גורם לבנו שעל ידי הכעס יעבור על מצוות כיבוד אב

קשה עצם הדבר איך מותר לו לגרום לבנו לכעוס
הלכה ג ב פרק( דעות ם בהלכות"והנה הרמב

הכועס כל הראשונים חכמים אמרו", וכתב
ל שמגנים מאוד את מידת הכעס"וידוע הרבה מאמרי חז

חלק ב(ל "אגרות למרן החזון איש זצ
  ".מחזיק את הקפדנות למגונה מאוד

וממילא אם מידת הכעס כל כך חמורה ומגונה אצל חז
כ קשה איך הותר לרב הונא לעשות "וא, איסור להכשיל את השני בכעס

  .מעשה כדי להכשיל את בנו בכעס
  

  אין לפני עיור במידות
שאמר שאין איסור לפני ע, ל אומרים"זצס "ובשם מרן הגרי

וכאשר אדם מכשיל את חברו וגורם לו למידות רעות כמו גאווה, רעות



שיש לחוש שמא בכעסו יאמר דברים שאינם לפני כבודו של האב 
  .ויעבור על מצוות כיבוד אב

  בל תשחית לתועלת
מקשה על רב הונא ' דהגמ', אמנם יש להעיר על דבריו מהמשך דברי הגמ

' והגמ". והא קעבר משום בל תשחית"איך הותר לו לקרוע את השיראין 
, מתרצת שהוא קרע את זה באופן כזה שאין בזה השחתה לבגד

כ לחזור ולחבר שוב את "שהקריעה היתה במקום התפר שאפשר אח
ורה לפי מה שנתבאר שהטעם שהותר לרב הונא ולכא

, כיון שזה נעשה לתועלת בנו, לגרום לבנו לכעוס ואין בזה לפני עיור
הרי , "והא קעבר משום בל תשחית"' כ קשה מאוד מה קושית הגמ

איסור בל תשחית הוא דווקא כאשר אדם משחית דבר ללא שום מטרה 
כדי , לתועלתת הבגד וכאן כיון שרב הונא קרע א

הרי הקריעה הזו אינה , ממידת הכעס ולתקנו את בנו
וממילא צריך להיות שאין . כיון שזה נעשה לתועלת

  .'ומה קושית הגמ, בזה איסור בל תשחית

והצורה היחידה לברר את הענין , ונראה לומר דבאמת אם אין שום ברירה
, ת והשחתת שיראיןי קריע"ה להיות רק עיכול ,או לא

בוודאי שהיה מותר לרב הונא לקרוע את השיראין כדי לדעת איך לחנך 
  ".בל תשחית"ואין בזה איסור 

סברה שיש עוד אופנים שאפשר לבחון בהם אדם אם הוא 
זה וב, שיש עוד דברים שבאופן טבעי עלולים לגרום לאדם כעס

וממילא כיון שיש עוד . אפשר לראות את מידת כעסו של האדם הזה
כ "א, דרכים כדי לבדוק את מידת הכעס בלא לגרום להשחתת שיראין

שכל ההתר ". בל תשחית"המעשה של השחתת שיראין הוא אסור משום 
הוא דווקא באופן שאין , להשחית כשזה נעשה לצורך תיקון המידות

אבל אם יש אפשרות אחרת לברר את . ראפשרות אחרת לברר את הדב
בוודאי שיהא , מידת הכעס באופן שבה לא צריך לעשות מעשה השחתה

כיון שאפשר להגיע לתוצאה הרצויה גם ללא , אסור להשחית דבר
  ".והא קעבר בבל תשחית"על רב הונא ' ולכן מקשה הגמ

יש בו שבאמת רב הונא לא קרע את הבגד באופן כזה ש
  .וכך אין בזה בל תשחית, אלא באופן שאפשר לשוב ולתקנו

, אבל בעיקר הדבר במקום שאין שום אפשרות לברר את מידת הכעס
הרי יהא מותר להשחית לגמרי , אלא על ידי השחתה גמורה של הבגד

כיון שקריעת הבגד לא , של הבןבגד שיראין כדי לברר את מידת הכעס 
  .אלא למטרה של חינוך הבן ותיקון מידותיו, חתהלמטרה של הש

 של בן אדם לחברו או בן אדם למקום
  כבודו מחול, אב שמחל על כבודו

שמצוות כיבוד אב , ולכאורה נראה להוכיח שצריך לבקש מחילה מהאב
ולא רק כמצווה של בין אדם , מוגדרת גם כמצווה של בין אדם לחברו

 שילא בר יצחק ר"א", איתא) 'א ב"ל דף(בקידושין 
 הרב .מחול כבודו ,כבודו על שמחל האב ,חסדא 
 על שמחל הרב אפילו ,אמר יוסף ורב .מחול כבודו אין
שלענין כיבוד אב לכולי עלמא ' מבואר בגמ". 'וכו 

, וכל הפלוגתא הוא רק לגבי רב, הדין הוא שהאב יכול למחול על כבודו
  .ל כבודו כבודו מחול או לא

, רבא מבאר את הטעם שהרב אינו יכול למחול על כבודו
' ה מצינו שהוא מוחל על כבודו כמו שכתוב וה"
והטעם לכך , מ הרב אינו יכול למחול על כבודו"מ, 

 ליה חילמ היא דיליה ותורה הוא דיליה עלמא ה"הקב
  ".?היא דיליה

 יכול ואינו בתורה תלוי הכבוד ,בתמיה ,היא דיליה תורה
  ."ה"הקב של שהיא התורה

הוא , מבואר בדברי רבא שהטעם שהרב אינו יכול למחול על כבודו
והתורה , משום שיסוד חיוב הכבוד כלפי הרב הוא מצד התורה שלמד

שכאשר אנו מכבדים את הרב אנו מכבדים את . לא שייכת לרב
והענין בזה . והרב אין לו זכות לוותר ולמחול על כבוד התורה

בזה , הוא שזכות מחילה שייכת רק באדם שאנו מכבדים אותו מצד עצמו
אבל מי שאנו . הוא יכול למחול ולומר שאינו מעוניין בכבוד הזה

וד הוא הרי עצם הכב, מו אלא מצד התורהמכבדים אותו לא מצד עצ

 ~ ג~ 

ו הזו משום יקיים את חובתממילא לא יתכן שנאמר לאדם שלא 
אלא כיון שזה חובתו הרי הוא . רו יכשל בגאווה

ואין לו לחוש לאיסור לפני עיור מחמת הגאווה שתיכנס 

שאיסור לפני עיור נאמר דווקא במקום שאדם עושה 
ם דבר זה יכול לגרום שא ה ההלכה

הרי יש על המעשה הזה איסור לפני 
בהכרח , אבל אם התורה מצווה אדם במפורש לעשות איזה מעשה

ואפילו במקום שיש לחוש , שעל המעשה הזה לא נאמר לפני עיור
  .יורשחברו יכשל מחמת זה באיזה איסור אין על זה את הלאו של לפני ע

ס שאין איסור לפני עיור במידות "
ובאמת יתכן שכאשר אדם מכשיל את חברו שיעבור ויעשה איזה 

ורק לענין כבוד . בוודאי יעבור על לפני עיור
שכאשר אדם מכבד את השני אין לו לחוש שמא 

הקושיא איך הותר לרב הונא להכשיל את בנו במידת 
  .למה אין בזה איסור של לפני עיור

ן טע, והנה בעיקר הדבר שרב הונא עשה מעשה שיכול לגרום לבנו לכעס
שאין מזה שום הוכחה שמותר לאדם 
דהנה בוודאי שכל המעשה הזה שרב 

פשוט וברור , הונא קרע שיראין בפני בנו כדי לראות אם הוא כעסן או לא
אלא רב הונא רצה לדעת את . שזה לא היה סתם ללא שום מטרה ותכלית

סן ינהג עימו בדרך כזו שאם יראה שהוא כע

ל שבאופן כזה שמכשיל את השני בכעס לתועלתו כדי לדעת 
שכיון שהמעשה הזה , בוודאי שאין איסור לפני עיור

ממילא אין בזה איסור , יגרום לו תועלת שיידע איך לעקור את הכעס
רו כאשר אדם גורם לחב, דות הרעות

ואם אדם סתם עושה , לעבור על מידות מגונות יש בזה איסור לפני עיור
ר על איסור לפני עובבוודאי שהוא 

כדי להועיל ולתקן את , אבל אם כל המטרה שלו בזה הוא לתועלת

שבאמת מצד עצם מידת הכעס שרב הונא 
. כיון שזה נעשה לתועלת, אין עליו איסור לפני עיור

מצד איסור לפני עיור הוא רק מצד מצוות כיבוד 

שיש לחוש שמא בכעסו יאמר דברים שאינם לפני כבודו של האב , אב
ויעבור על מצוות כיבוד אב

  

בל תשחית לתועלת
אמנם יש להעיר על דבריו מהמשך דברי הגמ

איך הותר לו לקרוע את השיראין 
מתרצת שהוא קרע את זה באופן כזה שאין בזה השחתה לבגד

שהקריעה היתה במקום התפר שאפשר אח
ולכא    .הבגד

לגרום לבנו לכעוס ואין בזה לפני עיור
כ קשה מאוד מה קושית הגמ"א

איסור בל תשחית הוא דווקא כאשר אדם משחית דבר ללא שום מטרה 
וכאן כיון שרב הונא קרע א. וללא שום תועלת

את בנו ליידע איך לחנך
כיון שזה נעשה לתועלת, מוגדרת כהשחתה

בזה איסור בל תשחית
  

ונראה לומר דבאמת אם אין שום ברירה
או לאאם הבן הוא כעסן 

בוודאי שהיה מותר לרב הונא לקרוע את השיראין כדי לדעת איך לחנך 
ואין בזה איסור , את בנו

סברה שיש עוד אופנים שאפשר לבחון בהם אדם אם הוא ' אלא הגמ
שיש עוד דברים שבאופן טבעי עלולים לגרום לאדם כעס, כעסן

אפשר לראות את מידת כעסו של האדם הזה
דרכים כדי לבדוק את מידת הכעס בלא לגרום להשחתת שיראין

המעשה של השחתת שיראין הוא אסור משום 
להשחית כשזה נעשה לצורך תיקון המידות

אפשרות אחרת לברר את הדב
מידת הכעס באופן שבה לא צריך לעשות מעשה השחתה

אסור להשחית דבר
ולכן מקשה הגמ. השחתה

שבאמת רב הונא לא קרע את הבגד באופן כזה ש, ועל זה התירוץ
אלא באופן שאפשר לשוב ולתקנו, השחתה

אבל בעיקר הדבר במקום שאין שום אפשרות לברר את מידת הכעס
אלא על ידי השחתה גמורה של הבגד

בגד שיראין כדי לברר את מידת הכעס 
למטרה של הש נעשית

  

של בן אדם לחברו או בן אדם למקום אם היא מצווה מצוות כיבוד אב
מסתפק במצוות כיבוד אב אם היא 

דהנה במצווה . או מצווה של בן אדם למקום
ם בהלכות תשובה שלא "וברמבשל בין אדם לחברו איתא בגמרא 

ואילו מצווה , תשובה ולא יום הכיפורים מכפרים עד שירצה את חברו
ומעתה יש לדון . תשובה ויום הכיפורים מכפרים

במי שלא כיבד את אביו האם הוא עבר בזה על מצווה של בין אדם 
זה או ש. לחברו וממילא מלבד התשובה צריך עוד לבקש מחילה מאב

' וממילא עבר בזה רק על ציווי ה, מוגדר רק כמצווה של בין אדם למקום
אבל כלפי האב בעצמו כיון שלא ביזהו ולא פגע 

ומספיק רק בעשיית , אין זה נחשב כחטא של בין אדם לחברו
  .ואינו צריך גם לבקש מחילה מהאב

ות של בין אדם לחברו הם מצוות 
ואילו , לא לפגועשכלפי כולם יש חיוב שלא לצער ו

מצווה פרטית שחייב רק לגבי האב ולא לגבי כל 
וממילא יתכן לומר שכזו מצווה שהיא רק כלפי אדם 

אלא היא רק , אי אפשר להחשיבה כמצווה של בין אדם לחברו
  .לקיימה בגדר של בין אדם למקום

והצד השני הוא שאפשר לומר שכיון שעיקר הציווי הוא כלפי בין אדם 
ממילא כך נאמר במצווה הזו שהיא בגדר מצווה של בין אדם 

בשיורי ברכה כתב בפשיטות ) א
והובאו בגליון . ולא הסתפק בזה כלל

אב שמחל על כבודו
ולכאורה נראה להוכיח שצריך לבקש מחילה מהאב

מוגדרת גם כמצווה של בין אדם לחברו
בקידושין ' דהנה בגמ. למקום

 רב אמר מתנה ר"א
אין ,כבודו על שמחל
 מחול כבודו ,כבודו

הדין הוא שהאב יכול למחול על כבודו
ל כבודו כבודו מחול או לאהאם הרב שמחל ע

רבא מבאר את הטעם שהרב אינו יכול למחול על כבודו' ובהמשך הגמ
"פ שאצל הקב"שאע

, הולך לפניהם יומם
הקב התם"אומר רבא 

דיליה תורה הכא, ליקריה
תורה הכא" ,י"ופרש

התורה כבוד על למחול
מבואר בדברי רבא שהטעם שהרב אינו יכול למחול על כבודו

משום שיסוד חיוב הכבוד כלפי הרב הוא מצד התורה שלמד
לא שייכת לרב היא

והרב אין לו זכות לוותר ולמחול על כבוד התורה, התורה
הוא שזכות מחילה שייכת רק באדם שאנו מכבדים אותו מצד עצמו

הוא יכול למחול ולומר שאינו מעוניין בכבוד הזה
מכבדים אותו לא מצד עצ

ממילא לא יתכן שנאמר לאדם שלא , חברו
רו יכשל בגאווהחשש של לפני עיור שחב

ואין לו לחוש לאיסור לפני עיור מחמת הגאווה שתיכנס , חייב לקיימה
  .בלב חברו

שאיסור לפני עיור נאמר דווקא במקום שאדם עושה , והיסוד בזה הוא
ה ההלכהובזה נאמר, דבר שאינו מחוייב בו

הרי יש על המעשה הזה איסור לפני , לחברו שיעבור על איסור מסויים
אבל אם התורה מצווה אדם במפורש לעשות איזה מעשה. עיור

שעל המעשה הזה לא נאמר לפני עיור
שחברו יכשל מחמת זה באיזה איסור אין על זה את הלאו של לפני ע

"ולפי זה אין שום הוכחה מדברי הגרי
ובאמת יתכן שכאשר אדם מכשיל את חברו שיעבור ויעשה איזה , מגונות

בוודאי יעבור על לפני עיור, דבר שיש בו מידות רעות
שכאשר אדם מכבד את השני אין לו לחוש שמא , בלבד נאמר הכלל הזה

  .יגיע לידי גאווה הוא
הקושיא איך הותר לרב הונא להכשיל את בנו במידת  תוממילא שוב חוזר

למה אין בזה איסור של לפני עיור, הכעס
  

  כעס לתועלת
והנה בעיקר הדבר שרב הונא עשה מעשה שיכול לגרום לבנו לכעס

שאין מזה שום הוכחה שמותר לאדם  ל"צ רבי זאב איידלמן זצ"הגה
דהנה בוודאי שכל המעשה הזה שרב . ת חברו במידות מגונותלהכשיל א

הונא קרע שיראין בפני בנו כדי לראות אם הוא כעסן או לא
שזה לא היה סתם ללא שום מטרה ותכלית

שאם יראה שהוא כע, מצבו של בנו לתועלת הבן
  .שילמד ממנה לתקן את מידת הכעס

ל שבאופן כזה שמכשיל את השני בכעס לתועלתו כדי לדעת "ומעתה י
בוודאי שאין איסור לפני עיור, איך ובמה לתקנו

יגרום לו תועלת שיידע איך לעקור את הכעס
דות הרעותהמיובאמת בכל   .לפני עיור

לעבור על מידות מגונות יש בזה איסור לפני עיור
בוודאי שהוא  ,מעשה כדי לגרום לחברו לכעוס

אבל אם כל המטרה שלו בזה הוא לתועלת. עיור
  .חברו אין בזה לפני עיור

שבאמת מצד עצם מידת הכעס שרב הונא ' ברי הגמד יםולפי זה מיושב
אין עליו איסור לפני עיור, מכשיל בזה את בנו

מצד איסור לפני עיור הוא רק מצד מצוות כיבוד ' ולכן כל קושיית הגמ

מצוות כיבוד אב
מסתפק במצוות כיבוד אב אם היא ) ג"סק ג"ל מצווה(במנחת חינוך 

או מצווה של בן אדם למקום, מצווה של בין אדם לחברו
של בין אדם לחברו איתא בגמרא 

תשובה ולא יום הכיפורים מכפרים עד שירצה את חברו
תשובה ויום הכיפורים מכפרים ,של בין אדם למקום

במי שלא כיבד את אביו האם הוא עבר בזה על מצווה של בין אדם 
לחברו וממילא מלבד התשובה צריך עוד לבקש מחילה מאב

מוגדר רק כמצווה של בין אדם למקום
אבל כלפי האב בעצמו כיון שלא ביזהו ולא פגע , שציווה לכבד את האב

אין זה נחשב כחטא של בין אדם לחברו, בכבודו
ואינו צריך גם לבקש מחילה מהאב, תשובה

ות של בין אדם לחברו הם מצוות ובמנחת חינוך דן בזה שבכל המצו
שכלפי כולם יש חיוב שלא לצער ו, שכוללים את כולם
מצווה פרטית שחייב רק לגבי האב ולא לגבי כל  כאן בכיבוד אב זו

וממילא יתכן לומר שכזו מצווה שהיא רק כלפי אדם . העולם כולו
אי אפשר להחשיבה כמצווה של בין אדם לחברו ,מסויים
לקיימה בגדר של בין אדם למקום' ציווי ה

והצד השני הוא שאפשר לומר שכיון שעיקר הציווי הוא כלפי בין אדם 
ממילא כך נאמר במצווה הזו שהיא בגדר מצווה של בין אדם , לחברו
  .לחברו

  

א"ד סימן שמ"יו(והנה בברכי יוסף 
ולא הסתפק בזה כלל, שצריך לבקש מחילה מהאב

  .ע"השו



 ~ ד~ 

 
וכיון שהתורה אינה שייכת לו ממילא אין , לאדם ולא כבוד, כבוד התורה

  .לו זכות למחול על הכבוד
 דכתיב ,היא דיליה תורה ,אין ,רבא הדר אמר"', ובסוף איתא בגמ

' ה בתורת אם כי ,יהגה ובתורתו" ,י"ופרש". ולילה יומם יהגה ובתורתו
 וגרסה ומשלמדה השם תורת נקראת היא בתחילה ,יהגה תוובתור חפצו

משום שבאמת , שגם הרב יכול למחול על כבודו ."תורתו נקראת היא
וממילא , והוא הבעלים על זה, התורה היא שלו, אחר שלמד את התורה

מבואר בזה שמחילה על הכבוד   .זכותו למחול על כבוד תורתו
אבל מי שמכבדים אותו מצד , שייכת רק במי שמכבדים אותו מצד עצמו

משום שהכבוד אינו שייך , סיבות אחרות אין לו זכות מחילה על הכבוד
והוא  ,ומחמת כבוד התורה' לו אלא אנו מצווים לכבדו מחמת ציווי ה

  .ועל כבוד התורה' אין לו זכות למחול על ציווי ה
ת שמבאר לפי הסברא הזו א )ה ינאי"ד', א ט"י דף( בסנהדרין' ועין בתוס

החילוק שתלמיד חכם יכול למחול על כבודו והמלך אינו יכול למחול 
מ "מ, ח הוא יותר מכבוד מלך"ואפילו אם חיוב הכבוד לת. על כבודו

 דיליה משום שתורתו, לענין מחילה התלמיד חכם יכול למחול על כבודו
אבל אצל מלך חיוב הכבוד בא . היא דשלו כבודו על היטב למחול ויכול

  .המקום מצוות להפקיע יכול ואין ,הוא כך המקום צוותדמ משום לו
  

שלכולי עלמא ההלכה ' דאיתא בגמ, ומעתה לפי זה לגבי חיוב כיבוד אב
מוכח מזה שחיוב הכבוד הוא , כבודו מחול, היא שהאב שמחל על כבודו

ולכן יש , שהאב בעצמו מצד עצמו הוא הבעלים על כבודו, חיוב כלפי האב
  .ל כבודולו את הזכות למחול ע

ולכאורה זה ראיה מוכחת שמצוות כיבוד אב מוגדרת כמצוות של בין אדם 
, שאם מצוות הכיבוד היתה מוגדרת רק כמצווה של בין אדם למקום, לחברו

וממילא היה . 'כ עיקר חיוב הכבוד כלפי האב היה מוגדר רק כציווי ה"א
מכבדים כיון שאנו , צריך להיות שלאב לא תהיה בעלות למחול על כבודו

ואם בכל זאת . 'והוא אין לו זכות להפקיע את ציווי ה' אותו מחמת ציווי ה
מוכח מזה שהציווי של , כבודו מחול, נפסק להלכה שהאב שמחל על כבודו

והאב יש לו את הבעלות , כיבוד אב נאמר בגדר מצווה של בין אדם לחברו
למחול על  ולכן כאשר אינו מעוניין בזה יש לו זכות, והזכות על כבודו

הרי זו גמרא , ומעתה יש לדון מה ספקו של המנחת חינוך  .כבודו
  .מפורשת שמוכח שהמצווה היא מצווה של בין אדם לחברו

  גדר חיוב כבוד כלפי אביו
א שאפשר לחלק שיש "שמעון שליט' ג ר"אבל באמת שמעתי מבני הרה

ח אנו "ודווקא אצל כבוד ת, ח לחיוב כבוד האב"הבדל בין חיוב כבוד ת
הרי הסברא אומרת " תורתו דיליה"אומרים שלולי הפסוק שמגלה לנו ש

, ח באמת הכבוד אינו עצמי"משום שאצל ת. שאינו יכול למחול על כבודו
שמדיני כבוד התורה הוא , שכל מה שאנו מכבדים אותו הוא כבוד התורה

מתרבה ומתעלה כבוד , שכאשר מכבדים את לומדיה, לכבד את לומדיה
אלא אך ורק כבוד , ממילא עיקר כבודו אינו כבוד לאדם בעצמותו. התורה
הסברא הפשוטה היא , ולכן לולי הפסוק שאומר שתורתו דיליה, התורה

שהוא בעצמו אין לו שום זכות על הכבוד הזה , שאינו יכול למחול על כבודו
  .ואין בידו למחול ולוותר על זה

  

היא מצווה של בין אדם  אפילו אם נאמר שעיקר המצווה, אבל בכיבוד אב
עדיין אפשר להבין , ואין במצווה הזו חלק של בין אדם לחברו, למקום

משום שעיקר ויסוד ציווי התורה לכבד את . שהאב יכול למחול על כבודו
שהאב יקבל את הכבוד מהבן מצד מהותו שהוא , האב הוא מפני שהוא אבא

לכבד את האבא  הציווי הוא, וכאשר הבן מכבד את אביו. האבא של הבן
  .שלו באופן אישי מחמת זה שהוא אביו

אבל כיון , וממילא יש לדון ולומר שאפילו אם המצווה היא בין אדם למקום
כ האב יכול למחול "א, שהמצווה נאמרה כלפי האבא לכבדו מצד עצמותו

  .על כבודו ולומר שאינו מעוניין בכבוד הזה
אלא אך ורק כבוד התורה  ,ח כל ענין הכבוד אינו כבוד לו בעצמו"אצל ת

ח "ולכן אין לת. י שמכבדים את לומדיה מתעלה ומתרבה כבוד התורה"שע
היה צריך , ולולי ההלכה שתורה דיליה היא, שום שייכות לעצם הכבוד

  .להיות שאין לו זכות למחול על הכבוד
שעצם זה , אבל בכיבוד אב כל המצווה היא לכבד את האבא בעצמותו

והמציאות הזו שהאבא הוא האבא זה מציאות . לכבדו שהוא אבא זה מחייב
וממילא בוודאי שהאבא יש לו זכות בעלות על זה , בעצמותו של האבא

ולכן אפילו אם חיוב הכבוד של הבן הוא . ויכול למחול ולוותר על כבודו
אבל כיון שציווי המקום הוא לכבד את האבא , חיוב של בין אדם למקום

כ יש לו את הזכות למחול ולוותר על "ע, אמצד המציאות הזו שהוא אב
  .כבודו

  

  "איש אמו ואביו תיראו"
מצוות כיבוד אב ואם היא אחת מהמצוות החביבות ששכרה מפורש בתורה 

חמורה "ל הגדירו את המצווה הזו כ"ומצד שני חז, "למען יאריכון ימיך"

מאוד החכמים הקדמונים שהיו נזהרים ומהדרים ומצינו אצל , "שבחמורות

  .במצווה הזו
  

  רוץ לדואר
ל מספר "צ פלמן זצ"ל היה הגרב"ז מבריסק זצ"מרן הגרימעניין מעשה מ

  .ל לקיימם"ח מבריסק זצ"על דקדוקו בדברי אביו מרן הגר, בשיעורים

ח ללכת לקנות לו בול "ז ביקש ממנו אביו הגר"פעם אחת בילדותו של הגרי

ז "הגרי". דואר לקנות בולועלועל רוץ ל"ח היה "ולשונו של הגר, בדואר

  .די לקיים את ציוויו של אביושמע בקול אביו ומיד רץ אל הדואר כ

ח את "באמצע הדרך ראה אחד מבעלי החנויות הסמוכות לביתו של הגר

ז השיב לו שהוא "הגרי. הוא עצר אותו ושאלו להיכן הוא רץ, הילד רץ מהר

  .לרץ לדואר כדי לעשות את רצונו של אביו לקנות לו בו

, שקנה לעצמו יםשעה בדיוק היה לאותו בעל חנות בחנותו כמה בול באותה

אינך צריך , אתה יכול לקנות אותו ממני, הנה יש לי כאן בול"אמר לילד 

רוץ ", אבא אמר לי", ז"השיב לו הגרי          ".לרוץ כל כך רחוק עד לדואר

ם לקנות את מצוות כיבוד אב שלי היא ללכת לדואר וש, "לקנות בול לדואר

אלא ברצוני לקיים , ולכן אינני מעוניין לקנות במקום אחר את הבול, הבול

  ".את המצווה כלשונו של אבא לקנות את הבול בדואר ולא במקום אחר

ז מתוך זהירותו בקיום מצוות כיבוד אב היה מדייק את המילים של "הגרי

א לשנות בל" ככתבו וכלשונו"לקיים את דבריו בדיוק כמו שאמר , אביו

  .מאומה
  

הגאון רבי חזקיהו העיר  ,את העובדה הזו בשיעורצ "הגרביפר סבעת ש[

שעל פי הדין כאשר האב מבקש לקנות בול שיתכן א "מישקובסקי שליט

בית "והראיה לכך מדברי ה. אותו במקום קרוב יותר לקנות הבן יכול ,בדואר

שכתב שכאשר יעקב יצא מבאר שבע והלך , בתחילת פרשת ויצא "הלוי

הרי את מצוות כיבוד אם קיים בעיקר ביציאה מבאר שבע כיון , לחרן

פ שאמו אמרה לו ללכת לחרן "ואע. שכוונתה של אימו היתה שיברח מלבן

ה לברוח מבאר שבע ממילא זהו עיקר מ כיון שעיקר מטרתה הית"מ, ללבן

ז גם במעשה הזה כשהאב שולח לקנות בול "ולפ. קיום מצוות כיבוד אם

ומה שאמר שיקנה בדואר אין זה , בדואר עיקר המצווה היא קניית הבול

ו במצוות כיבוד תז מרוב חביבותו ודבקו"אלא שהגרי  .עיקר המצווה

  ].שלמותתכלית הבריו דייק את לשונו של אביו והידר לקיים את דב, אב
  

  שומר מצווה לא ידע דבר רע
ר כאש. ל משנות נערותו בבית הוריו"צ זצ"עובדה מעניינת סיפר פעם הגרב

אין , פעמים רבות הם הכריזו בשעות הלילה על עוצר, הבריטים שלטו בארץ

היו החיליים יורים , ומי שנתפס מסתובב ברחוב בשעות הללו. יוצא ואין בא

  .בלא דין ובלא משפט, בו מיד למוות

רב  -ל "הגאון רבי שמואל זצ, צ"באחד מלילות העוצר ביקש אביו של הגרב

בן ציון ללכת אל אחד ' מבנו הנער ר, ל אביבבת" היכל מאיר"בית הכנסת 

טרם (בימים ההם . מהשכנים שבבנין הסמוך כדי לקנות אצלו קופסת סיגריות

הסיגריה היתה אצל רבים חלק בלתי נפרד מהווית ) נודע הסיכון שבעישון

ריכוז המחשבה והעיון בסוגיא היו משתלבים בד בבד עם עישון . הלימוד

שמואל כי ' ה בליל העוצר באמצע הלימוד הבחין רוהנה בדיוק עת. הסיגריה

וכיון שחפץ להמשיך בלילה הזה את הלימוד בעיון , נגמרו לו הסיגריות

  .ביקש מבנו ללכת אל השכן מהבנין הסמוך שמכר סיגריות, הסוגיא בה עסק

ואם בדיוק , איך אפשר ללכת עתה ברחוב הרי יש עוצר, הבן שואל את אביו

  .ל באסון"הרי התוצאה יכולה להסתיים רחיעברו ברחוב חיילים 

כיון שאני צריך את הסיגריות , שומר מצווה לא יידע דבר רע", השיב האב

  ".ממילא מובטח לך שלא יאונה בדרך שום דבר רע, בשביל העיון בתורה

, בטח בהם בשלמות, צ שמע את הדברים יוצאים מפי אביו הגאון"הגרב

דבריו של "סיים ואמר , ואכן. ו של אביוובשלווה וברוגע יצא לקיים את רצונ

חזרתי הביתה לשלום , שומר מצווה לא יידע דבר רע, אבי התקיימו בשלמות

  ".ללא שום פגע
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