â"ðù ïåéìéâ
)('ç äðù
à"òùú åøúé úùøô
ìù åúåëæì íéàöåé ìáú éáçøá úåðåéìâä

àâééô äéç úá äëìî ìãðééù úøîå íéøî ïá êåøá áøä

‡Â¯˙È ÌÚ Ï‡¯˘È È ˜Ê ÏÎÂ Ô¯‰‡ ÂÏÎ‡ ÍÈ
?‰ÏÈÎ‡· ¯ÂÒ‡˘ ¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ ‰È‰ ‰Ê È¯‰
· Ô˙˘¯Ùי''ח י''ב Ô˙ÂÁ ÌÚ ÌÁÏ ÏÂÎ‡Ï Ï‡¯˘È È ˜Ê ÏÎÂ Ô¯‰‡ ‡·ÈÂ
.ÌÈ˜ÂÏ‡‰ È ÙÏ ‰˘Ó
.ÌÚ‰ ˙‡ ËÂÙ˘Ï ‰˘Ó ·˘ÈÂ ˙¯ÁÓÓ È‰ÈÂ ‚''È ˜ÂÒÙ·Â
 ˘¯„Ó‰ Ì˘· È''˘¯·Âשזה היה מוצאי יום כפורים יוצא דזה
שאכלו עם חותן משה היה ביום כיפור
 :˙Â˘˜‰Ï ˘Èאיך היה מותר לאהרן ולזקני ישראל לאכול ביום
כיפור ,הרי כבר ניתנה תורה א''כ איך אכלו,

כך מקשה במושב זקינים

לבעל התוס' ,וכן הרמב''ן ,וכן הרא''ם ,וכן בתורת משה בפרשתן.

‡:ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ
‡ .אין הכונה מחרתו ממש יום אחד אחר יום הכפורים ,רק יש
מחרת לאחר זמן כמו כי ישאלך בנך מחר ,וכונת הפסוק
דאחר יום הכפורים איזה ימים ישב לשפוט את העם,
והקרבת הקרבנות והסעודה היה אחר יום הכפורים קודם
המחרתו שישב לשפוט את העם ,כך תירץ הרמב''ן.
‡· ÂÈÏÚ ‰Ó˙ Ì''‡¯‰ Ïוז''ל ואינו מחוור ,שאין מלת
"ממחרת" כמלת מחר הנאמר על מחר ממש ועל הזמן
שאחריו ,כמו דכתוב שמות י''ג ,י''ג "כי ישאלך בנך מחר" דאין
הכונה למחר ממש ,אבל מלת "ממחרת" אינה נאמרת רק על
מחרתו ממש.
 :„ÂÚÂשמלשון ספרי ששנו "מוצאי יום הכפורים היה" ,למדנו
שלמחרת יום הכפורים ממש היה ,כי מלת "מוצאי" בכל
מקום לא נמצא רק על היום הראשון הבא אחריו ,כמו
מוצאי שבתות ומוצאי ימים טובים ובמוצאי יום הכפורים,
שאינן אלא הלילה הראשון שאחריהם .ולפי פירושו של
הרמב"ן ז"ל יהיה לשון המכילתא חולק עם לשון ספרי ,ואין
לומר זה ,כל שכן שמלת "ממחרת" גם כן מורה על מחרת
ממש ,כמלת מוצאי.
 :„ÂÚÂשאי אפשר לומר שמשה רבינו עליו השלום עכב שעה
אחת מלהודיע משפטי ה' ותורותיו אשר צווה בהן להודיען.

é"ò ì"é
"øùà éðãòî" ïåëî

· .הרי מצינו שאכלו ביום הכפורים כשנבנה הבית ,כדאיתא
בגמ' מועד קטן ט' ע''א וקל וחומר ביום שהוריד התורה והלוחות,
שמותר לאכול ,כך תירץ הרא''ם בפרשתן.
‡· ·‰Ê È¯ÂË‰ Ïבספרו דברי דוד בפרשתן „ :‰Ê ıÂ¯˙ ‰Áדהא בגמ'
מו''ק ט' ע''א משמע ששלמה היה ראוי באמת ראוי לעונש על זה,
דאיתא התם דמחל להם על מה שאכלו ביום כיפור ,חזינן
דהיה צריכים כפרה על זה.
 :‰Ê ıÂ¯˙ ÏÚ ‰˘˜‰ „ÂÚÂדאצל שלמה לא קיבלו התענית
עליהם בהכנסת היום ,משא''כ כאן דבהכנסת היום לא היו
יודעים שיבא משה למחר ובודאי קבלו עליהם והאיך אכלו
אח''כ.
‚ .לא יתכן לומר שעשו צום כפור באותה שנה ,שעדיין לא נצטוו
בו ישראל ,רק אחר רדתו מן ההר ,שירידתו היה ביום
הכפורים עצמו ,כך תירץ הרא''ם ,וכן בגור אריה.
‡· :‰Ê ÏÚ ‰˘˜Ó Ê''Ë‰ Ïדאע''ג דלא נצטוו עדיין מ''מ לא
גרע מהאבות שקיימו כל התורה עד שלא ניתנה ,וא''כ בודאי
משה ואהרן קיימו התורה עד שלא ניתנה.
„ .הם אכלו במוצאי יום כפורים ,ואתי שפיר ויהי מיום המחרת
וישב לשפוט את העם ,כך תירץ הטורי זהב בספרו דברי דוד.
 .‰כיון שירד משה ביום הכפורים ולא קיבלו התענית מאתמול
לא התענו בשנה ההיא ואכלו בו עם חותן משה ,ומשום הכי
לא אכל משה רבינו ע''ה עמהם כי הוא קיבל תענית מבערב
והתענה ,כך תירץ החתם סופר.
‡· ‰˘Ó ¯·„ÈÂ ¯ÙÒ· Ïמהגאון רבי משה פולק זצ''ל מביא בפרשת אמור
על הפסוק אך בעשור לחדש השביעי הזה ,ששמע מאביו בשם
החתם סופר שמשה ירד עם לוחות שניות ביום הכפורים
בחצי היום ממילא לא היה זה יום הכפורים זה אלא עד חצי
היום משה שנצטוו וזה שאמר "אך" דאיתא בגמ' פסחים ה' ע''א
אך חלק בעשור לחודש הזה דווקא ,אמנם לדורותיכם מערב
עד ערב תשבתו.
 :¯˘‡ È „ÚÓנראה דב' שיטות בחתם סופר תלוי בחקירת
הפוסקים במי שהיה חולה ביום הכפורים ואכל ,ואחר
האכילה הבריא ,האם יש לו חיוב להתענות ,או דילמא כיון
שכבר אכל אינו שייך אצלו ועניתם ,עיין בספר מעדני אשר פרשת אמור
תשס''ט אריכות גדולה בענין זה.

ãáëðä áéãðä åðéãéãé é''ò áãåð äæ ïåéìâ
à''èéìù ñééåå éáö ïøäà äùî éáø â''äøä
äéðøåôì÷ – ñ÷åà ïàîøòù ã''áç çéìùå áø

åîà úîùð éåìéòì
ä''ò éëãøî øèìà úá íéøî úøî äáåùçä äùàä
.ä.á.ö.ð.ú à''òùú èáù ùãåç ùàø äøèôð

'ä íùá íéàáä íéëåøá
äëøáá åðà íéîã÷î

à''èéìù ÷ñðéîáåðî ø''åîãàä ïøî ÷''ë éðô úà
ùãå÷ä õøàá øå÷éáì åàåá ìâøì
úåãäéäå äøåúä úîøäì äëøáì åàåá àäé

÷''äøàá åéãéîìú íéëøáîä

?˙·˘· ÔÂÈÚ „ÂÓÏÏ ¯ÂÒÈ‡ ˘È Ì‡‰
· Ô˙˘¯Ùכ' ח' .Â˘„˜Ï ˙·˘‰ ÌÂÈ ˙‡ ¯ÂÎÊ
ÔÂÚË ‰Ê˘ ÔÂÈÎ ˙·˘· ÔÂÈÚ „ÂÓÏÏ ¯ÂÒÈ‡ ˘È Ì‡‰ ¯Â˜ÁÏ ˘È
.¯ÂÒÈ‡ ‡ÎÈÏ ‡ÓÏÈ„ Â‡ ˙·˘ ‚ ÂÚÓ ÏË·Ó ‰ÊÂ ‰¯È˙È ‡Á¯ÈË
 ı"·ÚÈ ÔÂ‡‚‰ ‰ ‰בסידורו כתב שתלמיד חכם העוסק בעיון
בשבת ,הרי הוא ,מחלל שבת.
 :‰È‡¯ ‡È·ÓÂמהא דאיתא בגמ' שבת קי''ט ע''ב ר' זירא כי חזי זוזא
דרבנן אמר לא תחללוניה ,חזינן שאסור ללמוד בעיון בשבת.
 Ò''˘‰ ÏÚ ı''·ÚÈ‰ ˙Â‰‚· ·˙Î ÔÎÂגיטין ס' ע''מ א' על הא דאיתא
התם בגמ' ר' יוחנן ור"ש בן לקיש מעייני בספרא דאגדתא
בשבתא ,וז''ל ולא היו מעיינין בימות החול אלא בדינין והלכות
לדעת מה יעשה בישראל ובשבת לא היו עוסקין בדינין והלכות
דתקיפי למיגמרייהו וכי הא דאמרינן אין שונין בתחילה בשבת
אגב דיקירי והיו מעייינין בשבת בדברי אגדה שמושכת את הלב
מפני עונג שבת וקדושת ניום מסייעת להשכיל ולהבין בחכמה
הנעלמת.
 ˘·„· ˙ÈÁÈÙˆ ˙"Â˘· ÔÎÂהספרדי סי' כ''ג אוסר לימוד העיון בשבת,
מפני שמייגע את עצמו ,ומונע עונג שבת.
 :‰È‡¯ ‡È·‰Âמהא דכתב המאירי שבת קי''ח שכתב וז"ל בירושלמי
אמרו במה מענגו מר אמר בשינה ,ומר אמר בתלמוד תורה ,ולא
פליגי כאן בתלמיד כאן בבעה"ב ,ופירשו בה רבותי ז"ל שהתלמיד
מענגו בת"ת ובעה"ב בשינה והמאירי כתב על זה וז"ל ואני אומר
היפך הדברים ,שהתלמיד ששונה כל השבוע מקיים בשבת עונג
שינה ,שלא יהיה שכלו נלאה יותר מדאי ,שודאי שהוא טורח לו
הרבה והנה מכבדו בשינה ,אבל בעה"ב שמתעסק כל ימות החול
בעסקו במו"מ ודאי שראוי לו להתעסק מעט בשבת בתלמוד
תורה שהת"ח יתענגו יותר בעונג שבת ,ובע"ב שאין להם פנאי
בכל השבוע יעסקו בשבת בת"ת ,חזינן מדברי המאירי דתלמיד
חכם מענגו בשינה מטעם שהתעסקות בתורה בעיון עמוק לא
עונג הוא לו.
‡· ‡''„ÈÁ‰ Ïבספרו מחזיק ברכה סימן ר''ץ סק"ו „:ı''·ÚÈ‰ È¯·„ ˙‡ ‰Á
על פי מה שפירש שם רש"י וז''ל מהדר אזוזי דרבנן ,כשהיה
רואה אותם זוגות זוגות ומדברים בתורה ,מחזר אחריהם ואומר
להם במטותא מנכון לכו והתעסקו בעונג שבת ,ולא תחללוניה
לבטל תענוגים ,וא"כ אין זה איסור עצמי מחמת העיון בתורה,
רק הוכיחם על שלא היו מפנים את עצמם גם להתענג בשבת,
אבל תלמיד חכם המתענג שבת באכילה ושתיה וקודם חצות ,אז
אחר שסעד יוכל לעיין ולפלפל שהעיון עצמו אין בו סרך איסור,
וכ"ש דלא הוי חילול שבת ח"ו.
 :‡''„ÈÁ‰ „ÈÚ‰Âדבעיר קושטא בזמן גדולי הדור שלפנינו ,היו
בכ"מ קובעים ישיבה ומפלפלים בש"ס ,ושמענו כי עוד היום כה
יעשו ,וכן בעה"ק ירושלים היו נוהגים כן בישיבת הפר"ח לפלפל
בעומק הדין וכן נהגו אחריו ראשי ישיבה הרבנים ז"ל שהיו
מפלפלים בספיקא דדינא כפעם בפעם ,והביא דברי הר"ן כתובות
פרק אע"פ שכן דרך הת"ח לטרוח בלימודים ולנדד שינה מעיניהם
אף בליל שבת.
 ‰Ó˘Ï ‰¯Â˙ ˙"Â˘· ÔÎÂסימן ק''י נשאל שחכם אחד עובר אורח בא
אצלנו ומצא חברים לומדים ביום שבת קודש סוגיות עמוקות
בש"ס בדרך שקלא וטריא˘È˘ ¯Á‡Ó Â¯ÓÂ‡· ‰Ê· ˜Ù˜ÙÂ ,
ÔÈ‡ ‰·¯‰ Â· ÔÈÈÚÏ ÍÈ¯ˆ˘ ‡È¯ËÂ ‡Ï˜˘„ ‰Ê „ÂÓÈÏ· ‰ÏÂ„‚ ‡Á¯Ë

ÔÂÎ ˘„Â˜ ˙·˘· ÈÎ ˙·˘ ‚ ÂÚ ÌÂ˘Ó ˙·˘ ÌÂÈ· Â· „ÂÓÏÏ ÔÂÎ
„ÂÓÈÏ Ô‰ Ú"Â˘‰ ¯„Ò· ˙ÂÎÏ‰ È˜ÒÙ Ô‰ ÈË˘Ù „ÂÓÈÏ „ÂÓÏÏ
 ,˙Â˘¯„Ó· Ô‰ ‡È¯ËÂ ‡Ï˜˘ ‡Ï· ˙Â‡È˜· Í¯„· ‡¯Ó‚‰וע"פ
השערת השכל לא מצאנו דבריו נכונים בזה כי הנראה לנו הוא
שאין לחלק בענין לימוד ועסק התורה בין חול לשבת ומותר
ללמוד בכל מיני לימוד בשבת ,אך אנחנו נרצה שנביא ראיה
סותרת לדברי החכם הנזכר מן הגמרא או מן הפוסקים
הראשונים ולא מצד הסברא בלבד על כן יורינו אם יש איזה
ראיה מן הגמרא לסתור דבריו או לאו.
 :‰Ó˘Ï ‰¯Â˙‰ Ì‰Ï ‰ ÚÂתשובה איתא בגמרא זבחים ב' א"ל
רבינא לרב פפא לא הוית גבן באורתא בתחומא בי חרמך דרמי
רבא מילי מעלייתא אהדדי ושני להו מאי מילי מעלייתא תנן כל
הזבחים וכו' ופירש"י לא הוית גבן באורתא בתחומא כלומר חבל
על שלא היית אמש בשבת אצלנו בתוך התחום שתוכל לבוא
ולשמוע וכו' תו רמי מלתא אחריתי מי א"ר יהודה א"ר חטאת
ששחטה וכו' ורמא מילתא אחריתי מי אר"י וכו' נמצא דהיה
דרכם ללמוד ביום שבת שקלא וטריא בסוגיות עמוקות הרי לכם
ראיה מן הגמרא לסתור דברי המפקפק בלימוד הצריך עיון.
 ‰ ¯ Û Î ˙"Â˘·Âחיו"ד בקונטרס מין כנף סימן מ''ד ı"·ÚÈ‰ È¯·„ ‡È·‰
וכתב שאע"פ שהאחרונים דחו דבריו מהלכה ,מ"מ יש להתבונן
בטעמו שאין זה משום שטירדת העיון מונעת מעונג שבת,
שמניעת העונג אינו חילול ,אבל טעמו כי העיון היא מלאכת
חכמה לברור אוכל מפסולת ,כסוד המקובלים במלאכת בורר.
 ¯ÊÚÏ‡ ˙Á Ó ˙''Â˘·Âח"ד סי' מ''ה ˙ ÏÚ ‰Óהצפיחית בדבש ,שאסר
לת"ח להתעמק בלימודו ,וללמוד בעיון .והביא ראיתו מההיא
דאיתא בגמ' נדרים ל''ז גבי אין קורין לתינוקות בתחלה בשבת,
ודחה דזה שייך דוקא לתינוקות ששכלם חלש ,משא"כ לת"ח
גדול בשנים דפשיטא שעונג הוא לו.
?·‰Ê Ï˘ ˙Â ÁÏÂ˘ Â ÓÊ· ˙Â ·Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰
· Ô˙˘¯Ùכ' כ' .'Â‚Â È˙‡ ÔÂ˘Ú˙ ‡Ï
·‚ 'Óר"ה כ''ד ילפינן מהכא לא יעשה אדם בית תבנית היכל,
אכסדרה תבנית אולם ,חצר כנגד עזרה ,שולחן כנגד שולחן וכו'.
 'ÒÂ˙‰ Â·˙ÎÂיומא נ''ד דלא אסירי אלא דוקא במדת ארכם ורחבם,
דאי לא"ה לא יוכל שום אדם לעשות בית ושלחן וכלים לפי
שהיו במקדש ,אלא ודאי שלא אסרה תורה אלא כמותן ממש.
 ¯ÙÂÒ Ì˙Á‰ ‰ ‰Âבתורת משה ס"פ יתרו כתב דדוקא למ"ד עושים כלי
שרת של עץ ,יש להתיר לעשות שלחן כשאינו שוה ממש בארכו
ורחבו לשלחן בהמ"ק ,דאי לא"ה לא שבקת חיי לכל בריה ,ויהיה
אסור לעשות שלחן ,אבל למאי דקי"ל שאין עושים כלי שרת של
עץ ,א"כ מותר להדיוט לעשות שלחן של עץ ,ולכן של מתכות
אסור אפי' אינו שוה לשל מקדש בארכו ורחבו והכי קי"ל.
‰·Â˘˙ ÈÎ¯„·Â
לפני ר"ח שלחנות של זהב.

סוף סימן קמ''א

הקשה עליו מגמ'
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?‡·‡ ÂÈ·‡Ï ‡Â¯˜Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ‡·‡ ÂÏ ÌÈ¯Â˜ ÂÈ·‡˘ ÈÓ
· Ô˙˘¯Ùכ' י''ב .ÍÓ‡ ˙‡Â ÍÈ·‡ ˙‡ „·Î
˜Ï''ÓÈ

Èור''ד סימן ר''מ ס''ק ב'

שאסור להזכיר את שם אביו בשמו,

 :¯ÂÒÈ‡ ÈÓ ˘È ÂÈ·‡ Ì˘ ·Â˙ÎÏ Ì‡‰ ÔÈ Ú·Âעיין אריכות במעדני אשר פרשת ויחי תשס''ו

ÂÈ·‡ ÌÚ ‚¯· ËÂ¯Ó Ì''¯‰Ó‰ ˘‚Ù ‡Ï ÚÂ„Ó
?Â„Â·Î ÏÚ ÏÂÁÓÏ ÏÂÎÈ ‰È‰ È¯‰
 'Ó‚· ‡˙È‡ ‰ ‰קדושין ל''א ע''ב איבעיא להו בנו והוא רבו מהו
לעמוד מפני אביו ולא איפשיטא ,איבעיא להו בנו והוא רבו מהו
לעמוד אביו מפניו ,ולא נפשט.

 ÂÈ·‡ Ì˘ ¯ÈÎÊ‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡ ‰ÏÂÁÏ Í¯·˘ ÈÓ· ÔÈ Ú·Âעיין מעדני אשר פרשת בעלותך תשס''ו.
 ,ÂÓ˘· ‡Â¯˜Ï ¯˙ÂÓ ÏÂ„‚‰ Á‡Ï Ì‡‰ ÔÈ Ú·Âעיין בספר מעדני אשר פרשת יתרו תשס''ז.

 ¯Â˜ÁÏ ˘Èאדם ששמו של אביו הוא אבא האם מותר לקרוא לו
אבא כמו כל בן שקורא לאביו אבא או דילמא אסור.
'Ó‚· ‡˙È‡ ‰ ‰

יומא פ''ז

דרב אזיל לגבי ההוא טבחא לפיוסי

במעלי יומא דכפורי ,ופגע ביה רב הונא ,ואמר ,אזיל אבא
למיקטל נפשא.
 ÌÈ ˘È 'ÒÂ˙· Â˘˜‰Âתימה לרבי לפירוש הערוך שפירש כי רב
היה שמו אבא ,ובני בבל קראוהו רב מפני כבודו ,כמו ר' יהודה
הנשיא שקראוהו רבי ,ושמואל חבירו היה והיה קוראו אבא,
אבל רב הונא דהכא שהיה תלמידו גמור היאך היה קוראו בשמו,
והא אמרינן בגמ' סנהדרין ק' מפני מה נענש גיחזי מפני שקרא את
רבו בשמו ,וי"ל דשמא היה אבא דרך כבוד ,כמו אבי אבי רכב
ישראל ,לפי הנ''ל אפשר נמי דבן מותר לקרוא לאביו אבא.
‡·‡"„ÈÁ‰ Ï

בספרו שם הגדולים ערך אבא

כתב שאיש אשר שמו אבא

וכ"ע הכי קרו ליה ,נראה דאסור לבנו לקרותו אבא ,ואין ראיה
ממה שכתב התוס' ישנים יומא פ''ז דלכן היה מותר לרב הונא
לקרוא לרב בשמו דשמא היה אבא דרך כבוד ,דשאני התם דכ"ע
קרו ליה רב ונשתקע שם אבא ,ובכה"ג יכול תלמידו לקרותו
אבא דרך חשיבות ,אבל איניש דעלמא דכ"ע קרו ליה אבא
בשמו ,נראה דאסור לבנו לקרותו אבא .ועוד דהתוס' בל' שמא
אמרוהו .עכ"ל בקיצור.
‰Î¯· È¯ÂÈ˘ Â¯Â·Á· ·˙Î ÔÎÂ

יורה דעה סימן רמ''ב

וז''ל כתבו תוספות

ישנים יומא פ"ז ,אהא דאמר רב הונא לרב אזיל אבא למקטל גברא,
דאע"ג דרב שמו אבא ,ורב הונא תלמידו ,שמא דרך כבוד כמו
אבי קורהו כן ,ולפ"ז אחד ששמו אבא ,תלמידו ובנו יכולים
לקרותו אבא בשמו ,כיון דיש במשמע אבי דרך כבוד .כדמוכח
מהש"ס יומא שם ודברי תוספות ישנים .וכן משמע קצת מדברי
התוספות בחולין דף ל"ח .וגם מדברי רש"י שם משמע קצת הכי,
ויש לדחות ,ומסתא כוונת הדחייה כמו שכתב בשם הגדולים.
¯ÓÂ‡ ÚÈ·È ˙"Â˘·Â

חלק ב יורה דעה סימן ט''ו

פסק באב ששמו אבא

שהדבר קשה על הבן לכנותו תמיד בתאר אבי וכדומה ,ולשנות
תמיד מדרך ומנהג העולם שקוראים לאב אבא ,לכן אפשר להקל.
והמחמיר תע"ב.
 :‰È‡¯ ‡È·ÓÂמהא דאיתא בגמ'

קידושין לג ע''ב

רב נחמן משדר

גוזאי ,אמר אי לאו תורה כמה נחמן בר אבא איכא בשוקא,
ומוכח ששמו רב נחמן בר אבא ,וכן הוא בגמ' ע"ז לט רע"א מאי
חילק אמר רב נחמן בר אבא אמר רב זו סולתנית ,ואשכחן בגמ'
ב''מ ט''ז אמר רב נחמן אבא מן ספרי דייני דמר שמואל הוה ,הרי
שמותר לקרוא לאביו ששמו אבא בתואר אבא .ודוחק לחלק בזה
בין בפניו לשלא בפניו.

 :‰ÎÏ‰ÏÂקימ''ל יור''ד סימן ר''מ ס''ק ז' חייב אדם לעמוד מפני אביו
ואם האב תלמוד בנו כל אחד מהם עומד מפני השני.
 ˘''‡¯‰ ‰ ‰קדושין פרק א' סימן נ''ז כתב מפני זה אמרו עליו על רבינו
מאיר מרוטנבורג שמיום שעלה לגדולה לא הקביל פני אביו ולא
רצה שאביו יבא אליו ,שלא רצה שאביו יקום מפניו.
 ·ÈˆÈ È¯·„ ˙"Â˘·Âיורה דעה סימן רל''ד  ‰Ê ÈÙÏ ‡ÏÙ ¯·„ ·˙Îדאולי
י"ל דזה הטעם שיוסף בא ליעקב רק כשהוגד לו אביך חולה,
ומדוע לא הלך לאביו עד היום ,ע"ד דמצינו רא"ש פ"ק דקידושין סי' נ"ז
במהר"מ מרוטנברג שמיום שעלה לגדולה לא הקביל פני אביו
ולא רצה שאביו יבא אליו ,וכן יוסף נתיירא מזה שלא יכבדהו
אביו.
 Ê"·„¯ ˙"Â˘· ‰ ‰Âחלק ח' סימן קס''ה הקשה על זה וז''ל תמיהה לי
מילתא על מה שאמרו על רבינו מאיר מרוטנבורג ז"ל ,משעלה
לגדולה לא ראה פני אביו ,ולא רצה שאביו יבוא אצלו ,דכיון
דכבוד אב ואם מן התורה למה לא רצה שיבוא אביו אצלו ויקום
מפניו אפילו שהיה רבו ,מה בכך ספק דאוריתא לחומרא ,וכי
תימא דאיכא זלזול תורה אי קם מקמיה אבוה ,ליתא חדא,
מדאורייתא היא ,ותו דהא מצי למיחל ,דקיימא לן קדושין ל"ב ע"א
וע"ב הרב שמחל על כבודו כבודו מחול דאורייתא דידיה היא
דכתיב ובתורתו יהגה יומם ולילה.
 :ı¯˙ÓÂדאיהו לא הוה אזל לקמיה אבוה כדי שלא יקום אביו
מפניו ,ואיכא זלזול בכבוד אביו דהוי מן התורה ודילמא דינא
הוא שלא יקום אביו מפניו דהא לא איפשיטא ,וגם לא היה
רוצה שיבא אביו אצלו דאיכא נמי זלזול שיבא אביו להקביל
פניו והוא לא ילך לבית אביו ,כל זה כתתבי לתת טעם למה
שהיה עושה הרב הנז' ז"ל ,אבל אין ראוי לאדם אפילו גדול
כמשה לבטל מעליו כבוד אביו ,אלא ילך להקביל פניו ולעמוד
לפניו ,ואם ירצה אביו לכבדו אין בזה זלזול שאביו עושה מה
שמוטל עליו.
 ‰ÓÏ˘ Ï˘ ÌÈ· ÔÎÂקידושין פרק א' כתב והרא"ש סימן נ"ז כתב ,מאחר
דלא נפשטו הבעיות ,ספיקא דאורייתא לחומרא ,ויעמדו זה מפני
זה ,וכתב עוד ,אמרו עליו על רבינו מאיר מרוטנבורג מיום שעלה
לגדולה ,לא הקביל פני אביו ,ולא רצה שיבא אביו אליו ע"כ,
ותמיהני ,מאחר שפסקנו לעיל ל"ב ע"א שהאב והרב שמחלו על
כבודם כבודם מחול ,אם כן ה"ל למהר"ם למחול על כבודו,
ולקום מפני אביו ,ונראה בעיני ,משום דמסקינן לעילל"ב ע"ב
אפילו היכי שמחלו על כבודם ,מכל מקום הידור בעי למיעבד,
ואם כן היה חוכך להחמיר ,דשמא הלכה הוא ,שהאב צריך
לעמוד מפני הבן ,ואף אם ימחול הבן ,מכל מקום הוה בעי
למיעבד ליה הידור ,והוא לא רצה שאביו יעשה לו הידור ,ונראה
בעיני ,דוודאי למאן דאפשר ליה כמהר"ם ,שלא היו דרים יחד,
אבל למאן דלא אפשר ,משום הכי אין צריך לעקור מדירת אביו,
ובפרט היכי שאביו חושק בו ,ופרידתו קשה עליו כמות ,אם כן
הוא יעמוד מפני אביו ,וימחול הבן על כבודו ,ואביו לא יעשה לו
אלא הידור לחוד ,ועיין בדרכי משה יור''ד סימן ר''מ שנמי הקשה כן.
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åì ä÷åçã äòùäù éîã úáù úåëìä ùéø ò''ùåèá àúéàã äî ô''ò õøúì äàøð ãåò
ùé ïëì úåãåòñ 'â ìåëàì øåèôå úåéøáì êøèöú ìàå ìåç úáù äùò ïðéøîà øúåéá
â''òà ïîçð áø ì''î÷ã øîåì ùé ë''à úåãåòñ 'âì åì àäéù éãë íéîéä øàùá íöîöì
øàùá íöîöî ïë ìò ìåç úáù äùò àì éëä åìéôà ìåãâ ÷çåãá éçù íéðîæ åì äéäù
.úåãåòñ 'âì åì àäéù éãë íéîéä
÷øá éðá à''èéìù èå÷ éëãøî áøä
'â äãåòñáã íé÷ñåôä åáúëù äî ô''ò éáö úãîç ú''åùá àúéàã õåøú ãåò ïééöì äàøð
åðééäã äååù ïôåàá úåãåòñ 'â éúîéé÷ù éì éúéúã ïîçð áø øîà÷ äæ ìò ,ãçà øëéëá éâñ
.úåøëë éðù úåãåòñä ìëá

úáùá ìåëàì áåéç ùé éøä úáùá íåöì àðéáøã äéøá øîì øúåî äéä êéà
àðéáøã äéøá øî 'á î''ò ç''ñ íéçñô 'îâá àúéàã àä ìò íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî
òîùî ,éøåôéëã àîåé éìòîå àéøåôå àúøöòî øáì ,àúéðòúá áéúé äåä àúù äìåë
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.íéðôåà òáøàá íúöøúå ,úáùá úåãåòñ 'â ìåëàì áåéç
íéìùåøé íééç òôù æðàö úáéùé å''éð åàãðì ãåã ç''äáä
àéáîã á''îø ïîéñ úáù úåëìä ùéøá ì÷ùä úéöçîá àúéàã äî ô''ò õøúì äàøð
úåðòúäì øúåî åì âåðòú úéðòúä íà íéøîåà ùéã ì''æå úáùä úà ãáëì éáâì íù
.äðòúä êéà øéôù éúà ë''à âðòúî àåäù äîá íãàä òáè øçà êìåä ìëä éøä úáùá

äæ ìò êøáìå íå÷î ìëî åúåùòì áééç íàä ìëä øáë ìùéáù ïéìéùáú áåøéòì êøöð åðéàù éî
êéøöù äî ìë ïéëä øáëå úáù áøò ìçù è''åé ïåãéðá íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äî
áåøéò úåùòì áåéç åì ùé íàä ,÷åìã øð åì ùéù íâå ,úáù êøåöì ìùáìå úåôàì
.äìèáì äëøá àéåä àîìéã åà êøáìå ïéìéùáú
à''èéìù é÷ñøòååè ãåã éáø ïåàâä
à''èéìù íééç ïá íäøáà ïåàâä
áúë íù íééçä óëä åàéáä ç''é ÷''ñ æ''ë÷ú ïîéñ éëãøî øîàî øôñáù øéòäì äàøð
è''åéî úåôàìå ìùáì åúòãá ïéà íà ,úáùì è''åéî úåøð ÷éìãäì êéøöù éî åìéôàù
è''éñ íù ò''ùá úåòã éúù ùéù ïåéë ïéìéùáú áåøéò ìò êøáì ìåëé àì àåä ,úáùì
å''÷ ë''à ,ì÷äì úåëøá ÷ôñå ,ïéìéùáú áåøéòì ä÷å÷æ úáùì è''åéî úåøð ú÷ìãä íà
.êøáì åì ïéàù úáùì è''åéî íåìë úåùòì êéøö àìù éîù
à÷ååéøèñîçø éãéñçã áø

íééç éèôùî ñ''çî íåìù úáäà ã''éáá ö''îåã
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