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 "פ גליון ק 

 "בית ההוראה" תכנית "קול ברמה" ב שודר בערוץ 

 בן גורג'יה זצוק"ל   עובדיה יוסףהעלון מוקדש לע"נ גאון עוזנו עטרת תפארת הפוסקים מרן רבנו 

  הוריםכיבוד  ות  הלכ

 נושאי השיעור: 

העסקת אם תוך אפשרות להערת  .  חילונייםכיבוד הורים  האב בניהול חתונה.    יכוח עםטעות של האב. ותיקון  

כיבוד הורים בדבר שעובר הסעת הורים למקום מרוחק. כשרצון האב והאם מנוגדים.  ישיבה במקום אביו.    .הערות

על דברי תורה. כיבוד הורים על חשבון שיעור תורה או עשיית חסד. כיבוד הורים כאשר הם מקפחים את בנם. זלזול  

 בתרבות האם. עמידה לכבוד האח כשעולה לתורה. 

 

 תיקון טעות של האב 

שאלה:  א כגון  .  בטעויות?  האב  את  לתקן  מותר  האם 

בדברים,    שהאב מדייק  שאינו  יודע  והבן  סיפור  מספר 

 לתקן אותו ולהעמיד דברים על דיוקם?  בןמותר ל האם 

 )סימן ר"מ ס"ב(  מרן בשלחן ערוך  כתבתשובת הרב:  

והאיסור הוא בין על    .י אביושאדם לא יסתור את דבר 

זו   כן  אם  אלא  תורה,  דברי  על  ובין  חולין    דבר דברי 

ממנ שאז    ושיוצא  בזה,  וכיוצא  בהלכה  צריך  טעות 

רב ובכבוד  בזהירות  בהם  להעיר  שאין  בדברים  אבל   .

אסור לסתור את דבריו ואפילו שמדובר    ,טעות בהלכה

 בדברי תורה. 

סיפו מספר  שהאבא  סיפור,  בסתם  וחומר  שהרב  קל  ר 

דרש בבית הכנסת והבן מתקן אותו, זה איסור גמור של  

  )רבנו יונה בספר היראה, ועוד(.   "לא יסתור את דבריו"

ו ואביו תיראו". מצות עשה מן התורה של "איש אמזו  ו

ל נמצאים  האלו  לתקן    אדםהדברים  הלשון,  קצה  על 

ככה,   בדיוק  שלא  ולומר  קל  בתיקון  לזכור  אותו  וחשוב 

 .1ות הללו שהדבר אסור בהחלט ומאד יש להיזהר בנקוד 

 ויכוח עם האב בניהול חתונה 

שאלה:  ב האב  .  עם  להתווכח  לבנים  מותר  האם 

 בהכנות לחתונה של אחד מבני המשפחה? 

הרתשוב הקודם,  ב:  ת  מהנידון  יותר  חמור  הוא  זה  כי 

ו לגמרי  דבריו  את  סותר  ותווכח.  מממש  מרן  הרמב"ם 

 
הוראיתי  ו  1 יושר  בבן הסתפש  (יד  סימן)יי  רבספר  למעשה  ק 

בקידושרגיל לצ ידי חובה  ידיש עאת  אין האב  אביו,    ל  בקי  אך 

ומדלג תיבות, האם מותר לבן לתקנו תוך כדי   ,באמירת הקידוש

 .אמירת הקידוש

פי הדין  והנה אם זה דברים המעכבים מותר להעיר לו ולתקנו, וכ

ואין עצה ואין תבונה    אמר לו אביו וכו'.  (ט"ועיף  סשלחן ערוך )ב

 נגד ה'. 

אם  של    אבל  עצה  יש  אך  לו,  יעיר  שלא  נראה  מעכב,  זה  אין 

הכוס   על  הקידוש  אמירת  זמן  בכל  שיסתכל  פעלים  רב  הגאון 

 במילה. ויאמר עמו כל נוסח הקידוש בלחש מילה 

 

 

 מעשיות הלכות
 שליט"אחי מאזוז -מצליחשיעורו של מורנו הגאון הרב  

 ט מ"קגליון 
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ולא מכריע את    ,ולא סותר את דבריו בזה הלשון:    וכתב

 . יו דבריו בפנ

" דבריוהאיסור  את  יכריע  ש  –  "לא  יאמר  הכוונה  לא 

. כי הוא נעשה כמו בפני האב "אבא שלי צודק"לאחרים 

 אדם חשוב ושופט שראוי להכריע בין אביו לאדם אחר. 

מנם מרן סיים והדגיש שהאיסור הוא דוקא בפניו, אבל  א 

שה אומרים  יש  אבל  מותר.  בפניו  רק שלא  זה  יתר 

"אבא שלי צודק" מותר שלא בפניו. אבל  לומר    ,להכריע

דבריו   אומרים  לסתור  ויש  )ש"ך(.  בפניו  אסור גם שלא 

ולכן  דוקא בפניו".  ,  לא סותר, ולא מכריע"שכוונת מרן  

 )ט"ז(.   מותר שלא בפניולסתור דבריו גם 

המילהה האם  בפוסקים  חוזר  דיון  על   "בפניו"  דוקא 

והכרע להכריע  אסור  בפניו  בפניו  אילו  ה, שדוקא  שלא 

אפילו שלא  מותר אסור  דבריו  את  לסתור  ומכל מקום   ,

דבריו,    או שהמילה "בפניו" חוזרת גם על סתירת  .בפניו

בפניו   ושלא  דבריו  את  לסתור  אסור  בפניו  שדוקא 

 מותר. 

למעשה מסקנת האחרונים היא שגם האיסור לסתור את  

כלומר, אם זה שלא בפניו, יכול  דוקא בפניו.  דבריו הוא  

וכתבו הפו אביו,  דברי  על  לחלוק  רק  סהאדם  שלא  קים 

דעלמא. במילי  גם  אלא  הלכה  פ'  )בא"ח    בדברי  ש"ב 

 שופטים ס"ג, ועוד(. 

דברים   אומר  האבא  אם  כגון  והולכן  אחרת,  חושב  בן 

והדברים  או אולם מסויימים לחתונה,  האב רוצה צלם  ש

 שייכים במציאות, כיצד ינהג הבן?  אינם

ולבקש ממנה שהיא תשכנע לגשת לאמא  יש אפשרות  

האבא,   לו  את  מותר  בפניו  שלא  זה  את  שעושה  וכיון 

 לסתור את דברי אביו. 

ביע  , כאשר מהעדינות והענווה  במלא הכבוד   ויעשה כן

 דעה נגד דעתו של אביו. 

האמא,   דרך  דברים  לפתור  אפשר  תמיד  לא  אבל 

מבקשת   האמא  ההיפך,  בדיוק  מולפעמים  ה  בניעזרה 

אבל אסור לסתור את  שהם מסוגלים לשכנע את האב,  

 במקרה כזה? דבריו בפניו, כיצד ינהגו  

דוקא  הוא  ביו"ד( שהאיסור  קמ"ט  )סי'  איש  החזון  כתב 

אד  אם    םאם  אבל  בצורה החלטית,  את הדברים  אומר 

רק מביע ספיקות ושאלות וכדומה, אין בזה איסור. ולכן  

של בצורה  לאביו  לפנות  ספק   יכול  להביע  שאלות, 

ושאלות בדבריו, כמו "אבא, כיצד נעשה כך וכך?! ומה  

בהחלטיות   יכריע  לא  אבל  ההוא?!",  הדבר  עם  יהיה 

 בר פלוני לא נכון ולא טוב. שד 

פת ערוך  עוד  הרב  דברי  פי  על  להציע  אפשר  רון 

שכל האיסור הוא דוקא כאשר אדם   )סעיף י"ג(   השולחן

הד  אבל  ממנו,  יבקש  שאביו  בלי  דעתו  את  בר  מביע 

דעתו   את  אביו לשמוע  רצונו של  מותר    –פשוט שאם 

דברי  לכתחילה   שסותר  פי  על  אף  דעתו  את  להשמיע 

 אביו. כך כתב בערוך השלחן.  

אתה   "אבא,  של  באופן  לאביו  לומר  הבן  יכול  זה  ולפי 

יאמר לו שרוצה לשמוע,  רוצה לשמוע את דעתי?", ואם  

לומר לו את דעתו אפילו שאומר שלדעתו זה  רשאי הבן

לשמוע  לא כדאי ולא שייך וכו', מפני שאביו ביקש ממנו  

 את דעתו.

דעתם לסיכום:   את  להביע  לילדים  פתרונות  כמה  יש 

 : נגד דעת האב

באמצעות  שי .  (א דעתם  אחר ביעו  ידי  כ   ,אדם  על  גון 

 פניו, מותר. אין זה בוכיון ש ,וכדומה האם

לאב  א .  (ב לומר  דעתו  פשר  החלטיתאת  בצורה    , לא 

 אלא בצורה של שאלות. 

את.  (ג לשמוע  רוצה  הוא  אם  האב  את  דעת   לשאול 

ין בדעתו, יכול לומר לו את דעתו יהבן, ואם אכן התענ

 בלי חשש. 

וכמו שאמרנו קודם, הדברים הללו צריכים זהירות רבה,  

ולא  ההורים  של  הדברים  את  לסתור  בצורה    לא  לדבר 
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נכונה  לשתוק.    ,לא  חייב  הללו  בולפעמים  יש  דברים 

 כיבוד הורים.  מצות

 כיבוד הורים חילוניים 

 יש חיוב לכבד הורים חילוניים?  האם שאלה:  .ג

של   לתפלות  מגיע  אבל  שבת  שומר  אינו  עדיין  אבי 

לבית   הגיע  הוא  בבית הכנסת. בשבת האחרונה  שבת 

התפ ולאחר  שישב,  עד  ועמדתי  אלי  הכנסת  ניגש  לה 

לו".   לעמוד  צריך  אין  אשמאי  ש"זקן  לי  ואמר  אברך 

 האם אכן כך צריך לנהוג? 

הרב:   פירתשובת  ואמרו "זקן אשמאי"  רשע,  אדם  ושו 

בגמרא במסכת קידושין )דף ל"ב ע"ב( על הפסוק מפני  

שיבה תקום והדרת פני זקן, שאם הזקן הזה זקן אשמאי  

אשמאי    – רש"י,  וביאר  לו.  לעמוד  צורך  אשם    -אין 

הארץ. ועם  גוריון    רשע  בן  את  תראה  עכשיו  אם  לכן 

 .2עובר, ודאי שלא תעמוד לו 

לכב חייב  אביו  את  מקום  בעל  ומכל  הוא  אם  אפילו  ד, 

 עבירות. 

ממזר חייב  כי מרן כתב בשלחן ערוך )סי' ר"מ סי"ח(: "

ובמוראו אביו  היה  בכבוד  אביו  אפילו  כך,  כדי  עד   ."

הוסיף:   ומרן  ממזר.  הוא  שבנו  עד  גדול  כך  כל  רשע 

הי" ומתי  ה אפילו  מכבדו  עברות  ובעל  רשע  רא  יאביו 

זה בסדר אדם שאינו אביו אין שום צורך לכבדו ו. "ממנו

גמור, אבל אם זה אביו חייב לכבדו ולנהוג בו בכל דיני  

 כיבוד הורים. 

)והרמ"א כתב שיש אומרים שאין חיוב לכבד את אביו  

 אם הוא רשע, אלא אם כן עשה תשובה(. 

 
ולמען האמת הוא הדין לכל המנהיגים החילוניים שאינם שומרים שבת    2

אותם.    –וטהרה   לכבד  צורך  וגם  אין  בריה,  לכל  הטוב  הכרת  לנו  יש 

אם   שכלפיהם  מה  עושים  לעשות הם  של    צריך  טובים  שלוחים  ושהם 

ההערצה אליהם והסגידה של אנשים כלפיהם  הקב"ה, אבל מאידך גיסא  

אין מקומה אתנו ועלינו להרחיק אותה. הקב"ה "עושה מלאכיו רוחות",  

משתמש בכל מי שרוצה כדי לקיים את רצונו, ואנחנו שמחים שהם אכן  

מאידך אבל  התורה.  את  לכבד  כדי  שצריך  מה  לנו    עושים  אסור  גיסא 

י זקן" לא נאמרה על אדם  להתבלבל, ומצות "מפני שיבה תקום והדרת פנ

 בעל עבירות. 

בנו   את  ומצער  מיצר  הדת,  את  חלילה  עוין  אביו  אם 

בספרו   יוסף  הגר"ע  מרן  כתב  בזה  מצוות,  השומר 

עמ' קכ"ב( שאינו חייב לכבדו, ומכל  הליכות עולם )ח"ח  

שלא   כדי  ממנו  יתרחק  רק  אלא  אותו,  יבזה  לא  מקום 

 יגיע לידי כך. 

 העסקת אם תוך אפשרות להערת הערות

שאלה:  ד מאד .  וזקוקה  לתינוקות  מעון  מנהלת  אני 

היא   כי  אצלי  לעבוד  מבקשת  שתחיה  אמי  לעובדות, 

של   נוקשים םכי יש נהלי ,זקוקה לכסף, אך אני מתלבטת

וגם העבודה שם היא לא קלה ואצטרך    משרד התמ"ת 

, אני חוששת ממצות כיבוד אב ואם, מה עלי  להעיר לה 

 לעשות? 

יש כאן משקל לשני הצדדים. מצד אחד תשובת הרב:  

של   גדולה  מאד  מצוה  כאן  ויש  לכסף  זקוקה  האמא 

חסדים הא )  גמילות  עם  רק  אדם   ם,לא  כל  עם  אלא 

יש גם מצות כיבוד אב  , וכאן  (שאפשר להכניס לעבודה

 ואם שאדם עוזר להוריו להתפרנס. 

שדואגים   כאלה  ויש  להורים  כסף  שנותנים  אנשים  יש 

אלה   של  היא  גדולה  היותר  המעלה  לעבודה.  להם 

 שדואגים להורים לעבודה. 

ש צדקה,  בהלכות  מתנהאמנם  הדין  היא    לעני  נתינת 

גדולה  דבמצוה  יש  אבל  מצדקה,  ,  גדול  יותר  יותר  ור 

המעלה הגבוהה  גדול ממעשרות, חומש או מתן בסתר,  

היא   יפול    -ביותר  שלא  יתמוטט,  שלא  לעני  העוזר 

ל להלוואה  בריות ויצטרך  לו  דואג  הוא  או  מכאן  . 

 שלא יזדקק. בזה גורם לו ו משם, לעבודה 

ערוך  כ בשלחן  מרן  כתב  צדקה  ך  סימן  )יו"ד  בהלכות 

מזו:    :(ס"ו  רמ"ט למעלה  זו  יש בצדקה,  מעלות  שמונה 

מעלה הגדולה שאין למעלה ממנה, המחזיק ביד ישראל  

או עושה שותפות, או  ונותן לו מתנה, או הלואה,    המך

לבריות   יצטרך  שלא  ידו  לחזק  כדי  מלאכה  לו  ממציא 

 ולא ישאל, ועל זה נאמר: והחזקת בו )במדבר כה, לה(. 
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ודאי שיש מצוה גדולה מאד לגרום לאמא שיהיה  בולכן  

 וח ובשפע. לה כסף והיא תוכל לפרנס את עצמה ברו

העבודה   שני  מצד  את    אינהאבל  להרים  קלה, 

התינוקות, ופעמים הילדים בוכים וצורחים, זה מימין וזה  

ו של    בנוסף משמאל,  נוקשים  נהלים  הפיקוח  יש 

האם לתת לה    -כיצד יש לנהוג באופן זה  ,  והשלטונות

 ? את העבודה הזו

(: איזהו כיבוד אב ס"ד  ר"מ מן)סי בשלחן ערוך כתב מרן

ו ומשקהו וכו', ויתננו לו בסבר פנים יפות,  ואם? מאכיל

אם   פטומות,  תרנגולות  יום  בכל  מאכילו  אם  שאפילו 

נענש על כך. וממשיך הרמ"א   –הראה לו פנים זועפות  

קשה,   לעבוד  לאביו  אדם  נותן  אם  להיפך,  הדין  שהוא 

קשה  מדבר  אביו  שיינצל  בזה  וכוונתו  בריחיים,  לטחון 

פנים   הוא מסביר  אבל  מזה,  ומדבר פיוסין  יותר  לאביו 

לטובה   שכוונתו  לו  מראה  לבו,  אביו  על  שמתרצה  עד 

 הרי זה נוחל עולם הבא.  –לטחון בריחיים 

הם מקור   הללו  בב  הדברים  )מסכת  גמרא  דף קידושין 

ב"ל קצרמא(  עולם  שפט  ונוחל  בריחיים  מטחינו  "יש   :

מב שם  רש"י  המובא הבא".  פי  על  בירושלמי    אר 

לעבוד    -  א למילואיםעל אדם שנקרא לבו שם(קידושין  )

ידע  שלו  והבן  מבוגר,  היה  הזה  האדם  המלך.  בצבא 

ומכריחים   רעים,  אנשים  הם  המלך  בצבא  שהמפקדים 

לעבוד בלי קצבה ובלי רחמנות, אין מי יאמר להם מה  

 תעשה ומה תפעל. 

לאביו   אמר  פתרון.  ומצא  לעשות  מה  חשב  הבן 

שהעבודה שהוא עובד לפרנסתו היא עבודה קשה מאד,  

והוא היה טוחן    טים או ח  יםם היו מביאים לו שעוראנשי

אף על פי כן  אותן בריחיים. זו עבודה מאד קשה, אבל  

שיעבוד   לו  לי,  ו במקומאמר  אוכל  ואילו    משפחה. ביא 

אלך   העבודה  במקומך  אני  אמנם  המלך.  בצבא  לעבוד 

אבל שם אתה יכול   ייתכן שהיא קשה יותר, של הריחיים

לובזמן שק לנוח  להחליט מתי   יכול  אתה  לך  עשות  שה 

הפסקות,   יכול  לעצמך  אתה  המלך  של  בצבא  אבל 

לפגוש איזה מפקד אכזר שלא יתן מנוחה בכלל, אין לזה  

יכול לספוג שם השפלות   גבולות, אתה  ואין לזה  קצבה 

ש"יש   אומרת  הגמרא  זה  על  נעימים.  לא  ודברים 

 מטחינו בריחיים והרי זה נוחל עולם הבא". 

זקוקה   האםהבת יודעת שאלה,  ולכן לגבי השאלה שנש

קשה   פיזית  עבודה  שזו  אפילו  לה    –לכסף,  לתת  עדיף 

 כסף.  חיה בעוני ללא את העבודה הזו מאשר שת

הרמ"א,   שכתב  כמו  לעשות  צריך  פנים  כל  על  אבל 

ניגשת   שהאמא  לפני  אביו.  לב  על  פיוסין  שידבר 

לעבודה הבת תסביר לה שזו עבודה קצת קשה ותספר  

העבודה, אם האמא אכן מעוניינת    לה מה המהות של

 להעסיק אותה. רשאית  כלל ו חשש אין בזה

ש והמנוכמובן  האחראית  היא  שהבת  פי  על    הלת, אף 

ציווי בלשון  אמה  עם  תדבר  לא  בצורה    הבת  אלא 

שילד   או  בוכה,  פלוני  שתינוק  לה  תאמר  יותר.  נעימה 

ורצוי   שראוי  בהחלט  הזה  באופן  מה,  לדבר  זקוק  אחר 

 לתת לאמא לעבוד יחד עם הבת. 

מעשית: שאלה  כאן  האם    יש  כאשר  לנהוג  כיצד 

הנהלים  על  כיבוד  עוברת  מצות  יש  אחד  שמצד   ,

 אידך יש נהלים שזקוקים לעמוד בהם?הורים, ומ

: ראה אביו  בשלחן ערוך )סי' ר"מ סי"א(  כעין זהמצאנו  

דברי  על  "עברת  לו  יאמר  לא  תורה,  דברי  על  שעבר 

וכך?",   כך  בתורה  כתוב  "אבא,  לו  יאמר  אלא  תורה", 

ולא כמזהירו יבין מעצמו    ,כאילו שואל ממנו  ולא  והוא 

 יתבייש. 

כאן. הבת כביכול תשאל את אמה האם    אף   הוא הדיןו

לפי הנהלים לא צריך לעשות כך וכך? כשהבת מדברת  

 . תעשה כןאת הדברים ו  ם תביןהא  ,כך

חי   איש  בן  סט"ז( הרב  שופטים  פ'  פתרון  יא  הב  )ש"ב 

ראה אותו עובר על  הבן עם הארץ ו  אביוהיה  אם    נוסף:

דברי תורה, יאמר לפניו מעשה שהיה באדם שכך וכך  
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ונמצא  עשה אסור,  ההוא  שהדבר  החכם  לו  ואמר   ,

 שמספר מעשה לפניו. 

בענינ  כן  אחת    נו,וכמו  עובדת  שהיתה  לה  תספר 

לה להעיר  צריכים  והיינו  וכך  כך  או    ,שעשתה 

לה העירה  בזה  ,שהמפקחת  מזה .  וכיוצא  שיוצא  כך 

אותה מצוה  לא  דבר    , שהבת  על  לה  מספרת  רק  אלא 

לשפר עליה  מה  עצמה  מצד  מבינה  והאמא  זו  שקרה   .

 נכונה לפי ההלכה. הדרך ה

 ישיבה במקום אביו 

שאלה:  ה  בבית  .  אביו  במקום  לשבת  לבן  מותר  האם 

האב  ואין  במתפללים,  עמוס  שהמקום  בשעה  הכנסת 

 נוכח בבית הכנסת? 

נוספת:   הוריו    אברךשאלה  לבית  אחר  שמגיע  בשעות 

נח    )וזה  ומתאמן בכתיבת סת"ם  הצהריים לכתוב  מאד 

ת(, האם מותר  הבית שם בביבשעה שאין איש מאנשי  

   לשבת במקום האב ב"שלחן סופרים"?

.  נצטווינו בתורה: איש אמו ואביו תיראותשובת הרב:  

כתב שההבדל בין   )ויקרא י"ט ג'( מה זה מורא? הרא"ם  

ואילו   דברים,  לעשות  הוא  שכבוד  הוא  למורא  כבוד 

 . מסוימים מורא זה לא לעשות דברים

מרן  ס"ב(  כתב  ר"מ  )סימן  ערוך  מו בשלחן  איזהו  רא?  : 

ד במקומו המיוחד לו לעמוד שם בסוד זקנים עם  לא יעמו

להתפלל  ,חבריו  לו  המיוחד  מקום  במקום    ,או  ישב  ולא 

 וכו'.  המיוחד לו להסב בביתו

לו   אסור  אכן  להתפלל,  לאביו  המיוחד  מקום  זה  אם 

  במתפללים,   בית הכנסת עמוסבשעה שלשבת שם, וגם  

 אין להתיר לו לשבת שם. 

חיד שנשאר פנוי,  זה המקום הימה יעשה אם בכל זאת  

יכול  והמקום נשאר פנוי לשוא?    ,אביו לא מתפלל איתם

שיעבור לשבת    ,מקום של אביוסמוך ללומר למי שיושב  

הכי בלאו  הוא  כי  אביו  של  והוא   אינו  במקומו  מגיע, 

 ישב במקום של אותו אדם.  

סת"ם  ואודות   לכתוב  שרוצה  האברך  של  השאלה 

מרן  אביו.  במקומו של שלא    אמנם  במקום  ישכתב  ב 

ברור   נראה  לכאורה  זה  ולפי  בביתו,  להסב  לו  המיוחד 

 אסור.  גם כאן הדברש

יש  באמת  אבל   באחרונים,  מחלוקת  יש  שלנו  בנידון 

בפני   או  אביו  בפני  דוקא  הוא  האיסור  שכל  אומרים 

זלזול, אבל אם הוא רוצה   אנשים אחרים, שאז יש בזה 

נמ לא  אחד  ואף  אביו  של  מקומו  על  שם  לשבת    –צא 

אוסריםתר,  מו ו ויש  בזה,  .  נחלקו  זמננו  אחרוני  יש  גם 

ויש אומרים שכיון שמדובר באיסור תורה מן   שמקלים, 

סימן חיו"ד  )ועי' בשו"ת יביע אומר ח"י    הראוי להחמיר.

 כ"א(.

מן הראוי שיבקש מאביו שיתן לו רשות לשבת    למעשהו

)ש"ע   כבודו מחול  –כי אב שמחל על כבודו    .וזה מועיל

סי"ט( ר"מ  מוראו ו,  סימן  על  שמחל  לאב  הדין    הוא 

  ורק אב שמחל על בזיונו אין בזיונו מחול .  שמוראו מחול 

ביזיון אלא    אין זהכאן  )עי' בשו"ת הריב"ש ס"ס ר"כ(.  

  מותר   לכל הדעות  –מורא, ולכן אם יבקש מאביו    דין  רק 

 . לשבת

ב שנתקלים  נוספים  אופנים  לפעמים  יש  הזו.  שאלה 

הורים נוסעים מחוץ לבית, וכדי לא להשאיר את הדירה  

ביתם.  בת וריקה הם מבקשים מאחד הילדים שיבוא לשב

בחדר   לישון  רוצה  שמגיע  מגיע ההבן  הוא  כי  הורים, 

  גם זה ? מותר לישן במיטת ההורים  עם כל הילדים, האם

במקומם   לשבת  מותר  האם  שהזכרנו  במחלוקת  שנוי 

 קש את רשות ההורים. לב, וטוב שלא בפניהם

 הסעת הורים למקום מרוחק 

שאלה:ו ל  .  פיש  היא  אמי  אבל  בעיר  יזיותרפיסטית 

ל דוקא  לנסוע  אחרת,מעוניינת  יש    עיר  שם  כי 

ממני   ומבקשת  יותר,  ונעימה  נוחה  פיזיותרפיסטית 

י עוד אחים, האם שדוקא אני אקח אותה ולמרות שיש ל

 ? הסיע את האםב ליאני מחוי
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הבן צריך להסיע את האם, אלא אם כן  תשובת הרב:  

 ות. הוא נצרך להוציא הוצאות כספי 

ס"ה(  ר"מ  )סימן  ערוך  בשלחן  כיבוד   מבואר  שחיוב 

ולכן   ההורים,  מממון  הוא  להאכיל  הורים  החיוב 

 לא זה דוקא מהכסף של ההורים וההורים,  ולהשקות את  

כופים  אלא  )  . סף שלוכמה כסף, שאז  אין להוריו  כן  אם 

  , מרן  הוסיף . ו(לזון את אביו כפי יכולתואת הבן וצריך  

ה  לגבי  דוקא  הוא  זה  חייב  ת  וצא שכל  בגופו  אבל  כסף, 

בטל ממלאכתו ויצטרך לחזר  מחמת כן ואפילו ש ,לכבדם

 . (ובתנאי שיש לבן אוכל לאותו היום) 3על הפתחים 

כת איתם למקום  לל  בנםאם ההורים מבקשים מלפי זה  

ל מבזבז  זה  אם  גם  רב  ואחר,  שעל,  זמן  ללכת    יוהרי 

או    איתם לאותם מקומות וזה לא משנה שיש עוד רופא 

יש אם  זה לא משנה  וגם  בזה,  וכיוצא  לו    פיזיותרפיסט 

הרי   אותם,  יקח  שהוא  להוריו  יותר  נח  אם  אחים,  עוד 

בעצמו  שמצוה  יש  ש מצותאותםיקח  הוא  וזה  כיבוד    . 

 הורים. 

ד'(   )סעיף  שם  הרמ"א  אביו  ש"ישמשכתב  גם   את 

ולכן   אדונו".  את  משמש  שהשמש  כמו  דברים  בשאר 

ורוצה   אותה  שיקח  מבנה  מבקשת  האם  אם  בהחלט 

של   דאורייתא  עשה  מצות  הזה  בדבר  יש  דוקא,  אותו 

יש מצוה    –  זמן רבוד אב ואם ואפילו שזה מבזבז לו  כיב

 לאדם לעשות כן. 

לו גורמת  הזו  הפעולה  עבודה,    אם  ימי  להפסיד 

עלולים   מפסיד כמה ימי עבודהששאדם    והמציאות היא 

ח"ט  )בשו"ת שבט הלוי    על זה כתב  לפטרו מהעבודה,

 אין חיוב, כי חייו קודמים. שנראה פשוט ש סימן קצ"ז(

אבל אם זה לא מגיע לכזה מצב, וכגון שמדובר בשעות  

הצהריים א אחר  להיעדר  ,  לו  מאפשרים  שבעבודה  ו 

 

הורים. אך  נם  דהיינו אמ   3 אינו חייב להוציא כסף מכיסו למצות כיבוד 

 במניעת רווח, חייב במצות כיבוד הורים. 

הזה עצמאי  ,בזמן  שהוא  את וכ   או  לקיים  חייב  דומה, 

 . רצון אמו

 כשרצון האב והאם מנוגדים 

שאלה:  ז לנהוג.  יש  והאם    כיצד  האב  רצון  כאשר 

  שמיע שירים לה  ממנו  מבקש  מנוגדים? כגון כאשר האב

גבוה,  שהדבר    בקול  בטענה  מתנגדת  האם  ומאידך 

ראש לכאבי  וגורם  לה  בקול  מפריע  לשמוע  יש  האם   .

 האב או האם? 

 ול האב. יש לשמוע בק תשובת הרב: 

שונות:   בדוגמאות  רבות  פעמים  נשאלה  הזו  השאלה 

שאל   ממנו  אחד  ביקש  שאביו  שמיטה(  בשנת  )לא 

להוריד את העצים כי זה מלכלך את החצר, ואילו אמו  

שאל  עוד  צל.  עושה  זה  כי  אותם  שישאיר  אדם   רוצה 

ון של גיל הזהב, והאמא שהאב מבקש ללכת למועד  אחד 

תישאר   היא  ילך  הוא  אם  כי  רוצה  בבית,  לא  לבד 

מה ביקשה  כן  כומחמת  אביו  את  יקח  שלא  די  בן 

 שיישאר איתה ביחד. 

סי"ד( ר"מ  )סי'  ערוך  בשלחן  מרן  אביו  כתב  לו  אמר   :

אמו   מניח  מים,  השקיני  לו  אומרת  ואמו  מים,  השקיני 

אביו בכבוד  ל"בגמרא  .  ועוסק  )דף  קידושין  א  במסכת 

הטעם   ע"א( מחוי  , זהלמבואר  אמו  שגם  בת  י מפני 

 ולכן עליו לשמוע בקול אביו.  ,בכבוד אביו

לה לא  להשתדל  צריך  לה אבל  ולא  כך,  לידי  כנס  גיע 

ה  יחד    ללו. לפינות  שיזרמו  אותם  לשדל  בחכמה  לנהוג 

וויכוח,   ייוצר  שלא  לא  כדי  עצמו  שהבן  ייזהר  ובעיקר 

שכביכול   ייראה  ושלא  מהויכוח  חלק  באחד יהיה  פוגע 

 ההורים. 

שניהם,   כדברי  לנהוג  אפשר  שאי  מה  ובמקרים  כגון 

מתנגדת   והאם  העצים  לעקור  רוצה  שהאב  ששאלו 
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לקיים את רצון האב כי  ומעונינת שיישארו העצים, יש  

 . 4גם האם חייבת לשמוע בקול בעלה 

 כיבוד הורים בדבר שעובר על דברי תורה 

ש מבנו  אב שאינו שומר תורה ומצוות ומבק ח. שאלה:  

, האם על הבן  הראש  בפאותאפס    שיספר אותו במספר 

 ים רצון אביו? לקי

 אסור. תשובת הרב: 

דבר   כל  לעשות  ממנו  מבקש  אביו  שאם  ברור  הדבר 

בהלכה  לשאסור  בהחלט  אסור  בקולו.,  רבותינו    שמוע 

)ה' ע"ב(  ויבמות  )ל"ב ע"א(  למדו   במסכת בבא מציעא 

ש ואת  תיראו  ואביו  אמו  "איש  מהפסוק  בתותי  זאת 

אמו  ש"איש  משמע  הפסוקים  שמסמיכות  תשמורו", 

ת שבתותואביו  "את  כן  פי  על  ואף  תשמורו",  יראו",  י 

)וכ"פ בש"ע סי' ר"מ סט"ו(.  שאתה והם חייבים בכבודי.  

ה'    ולפיכך לעבור על רצון  אם ההורים מבקשים מהבן 

 יתברך, לא יקיים דבריהם.  

 
ממוסדות  )בבני ברק  השתדך עם בת מסמינר "עטרת רחל"    בחור אחד  4

היא    הבת הזו לא לובשת תכשיטים, והוא ביקש לשאול מדוע   (,ישיבהה

לא לובשת תכשיטים. אמרתי לרעייתי שהבחור ביקש לברר מדוע הבת  

. הוא שאל אם הוא ירצה  השיבה שכך נוח לה , והיא לא לובשת תכשיטים 

היא תלבש או לא תלבש?   היא תלבש תכשיטים, האם  שלאחר החתונה 

את  אותה  שאלה  כך    אשתי  כל  ענתה  שהבת  והתשובה  הזו,  השאלה 

 בתי לרגע שהיא תענה תשובה כזו. הפתיעה אותי, לא חש

הבת אמרה שאותן בסמינר לימדו שאדם בכל רגע צריך לעשות את רצון  

שלאחר   ירצה  הוא  אם  ולכן  בעלה,  רצון  תעשה  שהאשה  ה'  ורצון  ה', 

 ודאי שאלבש, כי זהו רצון ה'.   –החתונה אלבש תכשיטים 

שכיון  הבת   אמרה  אלא  רוצה",  בעלי  כי  תכשיטים  "אלבש  ענתה  לא 

ה'  של היא תעשה את רצון  ימדו אותה בסמינר שצריך לעשות רצון ה', 

יראת   איזו  שם,  יש  חינוך  איזה  מדהים,  דבר  זה  בעלה.  לקול  ותשמע 

 שמים, כך שהדברים מוחדרים בבנות עמוק עמוק. 

של  בנו  את  פגש  הגר"א  של  התלמידים  שאחד  ושאל    מספרים  הגר"א, 

גאון וגם אני גאון, איך    שקד ואני שקדתי, אביך   ך אותו כיצד יתכן שאבי

 הוא הגיע להיכן שהגיע ואני לא הגעתי לשם? 

הוא   האם  הבן  אותו  שאל  לדבריו  לימודו בתשובה  על  ואחת    חזר  מאה 

שאל אותו הבן מדוע הוא   .והתלמיד השיב לו שאכן הוא למד כך  ?פעמים

במסכת חגיגה )דף  והתלמיד השיב לו שכתוב    ? םמד רק מאה פעמיא לל

ע"ב(  מאה  שאינו ט'  פרקו  מי ששונה  מאה    פעמים,   דומה  פרקו  לשונה 

, אבל אבי עשה כך  כך   . אמר לו הבן: אתה למדת כי כתובפעמים  ואחד

זה  את  שהרגיש  בגלל  אלא  שכתוב  בגלל  ששונה  לא  מי  דומה  שאינו   ,

 . יםפרקו מאה פעמים לשונה פרקו למאה ואחת פעמ

שעושה   מפני ,אפס ולכן אין לבן לספר את אביו במספר

 בזה איסור גמור בעצם התספורת. 

 ון שיעור תורה או עשיית חסד כיבוד הורים על חשב

אני משתתף בשיעור תורה קבוע מדי ערב,  ט. שאלה:  

והורי מבקשים ממני שאקפיץ אותם לאיזה אירוע בדיוק  

השתתפותי   את  לבטל  עלי  האם  השיעור,  של  בזמן 

בנוסף  ואם?  אב  כיבוד  מצות  קיום  מפני  אני  בשיעור   ,

ההורים   בזה  וגם  החולים,  בבית  בשבוע  פעם  מתנדב 

מה  מבקש וכדומה,  קניות  להם  שאערוך  פעם  מדי  ים 

 עדיף?

הרב:   תורה  תשובת  שיעור  מרן    –לגבי  בשלחן  כתב 

יותר מכיבוד אב  ערוך   י"ג( שתלמוד תורה גדול  )סעיף 

על מנת  הלך לחרן  ואם. הראיה לכך היא שיעקב אבינו  

אשה ממצות  ,  לישא  התבטל  כן  ומחמת  כיבוד  ומאחר 

משך  נו יוסף הצדיק בנענש על כך שנעלם ממאב ואם,  

שנים  ארבע עשרה    . אבל על אותםעשרים ושתים שנים

ששהה בבית שם ועבר, עליהם לא נענש, ומכאן למדו 

 רבותינו שגדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם. 

ס"ק י"ג, וע"ע   ליקוטיםומכל מקום, כתב הרב פרי חדש )

דוקא בדבר קבוע. לדוגמא,    זה ש  ק"ח(בפתחי תשובה ס

בישיבה,    בחור שהוריו מבקשים ללמוד  ילך  ממנו שלא 

ויכי הם צריכים שי  בקניות ובכל    עזור גור עמהם בבית 

ומרן   הגמרא  דברי  נאמרו  זה  על  נוספים,  דברים  מיני 

יותר מכיבוד   גדול תלמוד תורה  שלא ישמע אליהם כי 

וד קיים מצות כיבאב ואם, אבל בדבר שהוא חד פעמי, י

 בטל מלימוד תורה. אב ואם למרות שית

למצות  זאת  מדמה  שאדם   הוא  וכדומה,  לולב  נטילת 

שעליו   בודאי  תורה,  ללמוד  או  לולב  ליטול  או  לו  שיש 

 ליטול את הלולב למרות שעל ידי כן יתבטל מתורה. 

כאן,   גם  חד  ולכן  באופן  ממנו  מבקשים  ההורים  אם 

במ אותו  צריכים  הם  כי  לשיעור  ילך  שלא  שהו  פעמי 

הם    –מסוים   אם  אבל  לשיעור.  ילך  ולא  דבריהם  יקיים 

 , ילך לשיעור. באופן קבועים  ישים ממנו דבר מסומבק 

)עי' בספר  האחרונים    –  לגבי ההתנדבות בבית החולים 

ל"ו סעיף  השלחן  ועוד ערוך  מדברי  (  ,  מרן  מדייקים 

" נאמר  תורה  תלמוד  לגבי  תורה  שדוקא  תלמוד  גדול 

נדב בבית החולים, אף , אבל להת"יותר מכיבוד אב ואם

ד אב ואם גדולה על פי שזו מצוה יקרה מאד, מצות כיבו

בבית   יתנדב  שלא  ממנו  מבקשים  אם  ולכן  ממנה. 

רופא   הוא  אפילו  קניות,  לעשות  ילך  אלא  החולים 
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פנסיונר ויכול לתת חוות דעת חשובות וכיוצא בזה, אף 

 על פי כן יעשה מה שהוריו מבקשים ממנו. 

מתנדב   הוא  אם  עזר  וכן  וכמו  שונים,  חסד  בארגוני 

וכדומה את    הקורונהמגפת  בזמן    .מציון  הרבה  היה 

רצו   מחלימים  או  מחוסנים  שאנשים  הללו,  השאלות 

קורונה, אבל הוריהם   להתנדב בבית החולים אצל חולי 

התנגדו לכך מפני שחששו על חיי ילדיהם, ושאלו האם  

הם יכולים ללכת בניגוד לרצון הוריהם, ולמעשה מצות  

 ד אב ואם חזקה יותר ועליהם לשמוע אליהם. כיבו

, שעיקר ההשגה בחכמת  נו האריז"למהרח"ו מביא מרב

לה היא על ידי טבילה, ובלי זה אין כניסה לחכמה  בהק 

לו שבמשך ששה חודשים של   זו. וכתב מהרח"ו שידוע 

וזה   אחת,  פעם  אפילו  טבל  לא  האר"י  רבנו  החורף 

"קילה" שנקרא  )מה  שבר  לו  שהיה  והטבילה  משום   )

האר"י  רבנו  של  ואמו  לו,  להזיק  יכלה  הקרים    במים 

שבר,   לו  יש  כי  במקוה  לטבול  ילך  שלא  לו  אמרה 

ובאמת הוא לא טבל. ומעיד מהרח"ו שלא נעלמה ממנו 

שההורים   שבשעה  נמצא  חודשים.  אותם  כל  השגה 

לעשות   ולא  הוריו  בקול  לשמוע  הבן  חייב  לבן,  דואגים 

בתלמ ורק  רצונם.  נגד  בצורה  דברים  זה  אם  תורה,  וד 

 קבועה, בזה אינו חייב לקיים רצונם. 

כדי   ותוך  ההתנדבות  באמצע  הוא  ההורים  כך  אם 

לעזור   ויבוא  הכל  שיעזוב  ממנו  ומבקשים  מתקשרים 

המצוה  מן  פטור  במצוה  שהעוסק  כלל  יש  בזה    להם, 

ע"א( כ"ה  דף  הורים  )סוכה  כיבוד  מצות  הכי  לאו  הא   ,

 קודמת לכל. 

 לעמוד לאב או לאח הגדול בעליה לתורה 

שאלה:י לתורה,    .  עולים  הגדול  האח  או  האבא  כאשר 

 האם צריך לעמוד לכבודם בכל עלייה? 

הרב: סי"ח(    תשובת  רמ"ב  )סימן  ערוך  השלחן  מרן 

אינו   בציבור,  בתורה  לקרות  לרבו  קראו  "אם  כותב: 

רבו עומד וקורא בתורה, אלא רק צריך לעמוד כל זמן ש

לגבי   הדבר  אותו  ולכאורה  בלבד".  לידו  עובר  כשהוא 

אביו, שרק כאשר הולך לעלות לתורה ועובר דרכו צריך  

התלמיד   או  הבן  יכול  מכן  לאחר  ואילו  לכבודו,  לעמוד 

לשבת במקומם. אבל אף על פי כן מרן החיד"א בספר 

ש שמקומות  כותב  לד(  אות  ה'  )סימן  אמת  נהגו  לדוד 

לעמוד מפני רבו או אביו, כל זמן שהם עומדים וקוראים  

יעמדו  לא  שאם  עליהם,  חובה  הדבר  נעשה  בתורה, 

ובכל   ומוסיף:  ומורים.  הורים  בכבוד  כמזלזלים  נחשבים 

דומה  הדבר  כן,  עושה  אינו  אם  העם,  שנהגו  כיבוד 

)סי'   בספר חיים  חיים פלאג'י  רבי  גם  כותב  וכך  לביזוי. 

פ ועוד  סכ"ג(  רמ"ב  יא  סי'  לאלפים  בחסד  )עי'  וסקים 

נהגו   סק"ה, וע"ע בס' כיבוד הורים פ"ו(, שהיות שהיום 

לכן מחמת המנהג   כל העליה,  רבו במשך  לפני  לעמוד 

מעיקר   אבל  אביו.  לכבוד  הדין  והוא  בזה.  לנהוג  צריך 

לידו  עבר  האבא  כאשר  רק  הוא  לעמוד  החיוב  הדין 

 בדרכו לתורה. 

פשו לא  זה  הגדול,  האח  לעמוד  לגבי  שצריך  וברור  ט 

ר"מ   )סימן  ערוך  בשלחן  כי  לבית,  נכנס  כאשר  מפניו 

אבל   הגדול",  אחיו  בכבוד  אדם  "חייב  כתוב  סכ"ב( 

כמו   ממש  מפניו  לעמוד  שצריך  הכוונה  אם  השאלה 

אביו, או הכוונה רק לדבר בכבוד ולהשתדל לשרת אותו  

ולעזור לו וכיו"ב. ולהלכה, הרבה פוסקים כותבים שכיון  

זה  שזהו   גדול  אח  שכבוד  אומרים  ויש  דדינא  ספיקא 

נכנס   כאשר  ולעמוד  בדבר  להחמיר  צריך  דאורייתא, 

הקריאה   משך  בכל  עמידה  לגבי  אבל  הגדול.  האח 

שנהג   מי  תלוי במנהג,  הדבר  הגדול,  האח  בתורה של 

והפרסים   החאלבים  כמו  ומי    -להחמיר  בזה,  ימשיך 

ח גדול  יכול להקל. לגבי א   -שלא נהג כמו למשל אצלנו  

דיון   בזה  שיש  כיון  לכבודו,  לעמוד  ראוי  לבית,  שנכנס 

מהלכות   פ"ו  )סוף  הרמב"ם  בדברי  ]עי'  בפוסקים.  גדול 

ובס'   יב(  )ס"ק  ברכה  בשיורי  החיד"א  ולמרן  ממרים(. 

)סימן   ח"ד  יציב  דברי  ובשו"ת  )סק"נ(  אלישע  גדולות 

ק"ל(  ס"ס  מיו"ד  )ח"ב  משה  אגרות  ובשו"ת  קכ"ח( 

י ח"א )סי' רסב אות א( ובס' כיבוד  ובשו"ת שבט הקהת

   הורים )פט"ז ס"ו(. ע"ש[.
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