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משחקי כבוד: כיבוד האח הבכור ואחים גדולים

הבן הבכור של יעקב אבינו – הבן הראשון שנולד לו – היה ראובן. אך למרות זאת, הבכור בפועל, 

זה שנטל חלק כפול בירושה, היה יוסף – ששני בניו )מנשה ואפרים( זכו למעמד של שבטים.

למרות שהפסיד את המעמד הבכיר ליוסף, היה זה דווקא ראובן שהציל את אחיו מידי אחיו, 

שביקשו להרגו: "וישמע ראובן ויצלהו מידם". ראובן שכנע את אחיו להשליך את יוסף לבור ולא 

להרגו, ובכך הציל את חייו ואת עתידו של עם ישראל.

בכלל,  אחים  בין  ביחסים  העוסקת  בראשית  בספר  הראשונה  אינה  ואחיו  יוסף  של  הפרשיה 

ובמתח בין האח הבכור לאח הצעיר בפרט. במאמר הנוכחי, נעסוק אפוא בנושא ההלכתי של 

כבוד האח הבכור, וכן של אחים ואחיות גדולים. 

כיבוד  בחובת  ותלוי  קשור  הגדול  האח  את  לכבד  החיוב  האם  זו?  כיבוד  חובת  של  גדרה  מהי 

הורים? באיזו נסיבות אין חובת כיבוד כלפי אח גדול? האם דין כבוד נאמר רק על הבכור, או גם 

ביחס לכל אח )וגם אחות( גדול? נדון בשאלות אלו, ועוד, בהמשך הדברים.

כבוד יעקב לעשיו

למרות העוינות העמוקה ששררה ביניהם, לא מנע יעקב כבוד מעשו אחיו. 

בתחילת פרשת וישלח, שולח יעקב אל עשו: "כה אמר עבדך יעקב" )בראשית לב, ה(. הרמב"ן 

מפרש את דבריו: "ודע כי הכבוד הזה שהיה יעקב עושה לאחיו... בעבור כי המנהג בצעיר לתת 

מעלה וכבוד אל הבכור, כאלו הוא אביו, כאשר רמזה לנו גם התורה, לרבות אחיך הגדול". 

הרמב"ן ממשיך לבאר שאמנם יעקב לקח את בכורתו של אחיו הגדול, אך כעת נהג כאילו לא 

נעשה מאומה, ועדיין עליו לכבדו כאחיו הגדול.

עוד מצאנו במדרש בפרשת ויצא )בראשית רבה, סימן עד, ד( שרחל מתה תחילה מפני שדיברה 

בפני אחותה הגדולה, כעדות הכתוב "ותען רחל ולאה". כאן למדנו חז"ל את חומר העניין של 

חובת כבוד האח הגדול, שנענשה רחל עבור מה שלא כיבדה כראוי את לאה אחותה.

דין תורה או דברי סופרים

מקורות אלו חשובים, אך אינם מהווים מקור הלכתי מובהק. מה גישת ההלכה לשאלה זו?

פרשת וישב תשע"ז

האח  את  לכבד  המצווה  של  טיבה  מה  גדולים.  אחים  לכבד  במצוות  דן  השבוע  מאמר 

הבכור? האם חובת הכבוד חלה על הבכור לבד, או גם על שאר אחים גדולים? האם יש 

מצווה לכבד אחיות גדולות? האם מותר לקרוא לאח הבכור בשמו? בשאלות אלו, ועוד, 

נדון במאמר השבוע.
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וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קוראים יקרים!

את  מוצאים  אנו  השבוע  בפרשת 

הצדיק.  יוסף  של  סיפורו  תחילת 

יעקב אבינו נותן ליוסף מעמד מיוחד 

חכמתו,  את  לו  מוסר  אחיו,  בקרב 

אולם, הטיפוח  לגדלות.  אותו  ומכין 

קנאת  את  מעורר  יוסף  של  המיוחד 

אחיו, ולאחר שמחליטים שלא ליטול 

את נפשו, נופלת ההכרעה למכור את 

היורדים  ישמעאלים  לשיירת  יוסף 

מצרימה.

במצרים,  יוסף  חיי  אודות  נלמד  טרם 

לבנו  תשובת  את  הפסוקים  מסיתה 

ליהודה: "ויהי בעת ההוא וירד יהודה 

מאת אחיו ויט עד איש עדלמי ושמו 

התורה  שמשלימה  לאחר  רק  חירה". 

)שבה  ותמר  יהודה  פרשיית  כל  את 

התורה  חוזרת  במאמר(,  נוגעים  אנו 

להמשך סיפורו של יוסף: "ויוסף הורד 

מצרימה".

הבולט:  הסדר  על  רש"י  עומד  כבר 

מה רואה התורה לקבוע את פרשיית 

הדברים  סיפור  באמצע  ותמר  יהודה 

רש"י  עונה  כך  על  יוסף?  בעניין 

שהאחים ראו את יהודה כאחראי על 

את  שראה  כיון  יוסף.  מכירת  מעשה 

יהודה  את  הורידו  בכך,  שנגרם  הנזק 

כן באים דברי הפסוק:  ועל  מגדולתו, 

"וירד יהודה מאת אחיו".

מסר  בפסוקים  שגלום  ייתכן  אולם, 

יוסף,  את  גידל  אמנם  יעקב  נוסף. 
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לבניו  רבי  הוראת  על  מסופר  בה  א(,  קג,  )כתובות  הגמרא  דברי  הוא  לשאלה  המרכזי  המקור 

בשעת פטירתו. אחת מהוראות רבי הייתה: "הזהרו בכבוד אמכם". על כך מקשה הגמרא שהרי 

מצוות כיבוד אם היא אחת ממצוות התורה, ואינה צריכה להוראת רבי! הגמרא מתרצת ש"אשת 

אב הואי" – כלומר, מדובר באשת רבי שלא הייתה אם בניו. 

על כך חוזרת הגמרא ומקשה שגם כיבוד אשת האב הוא מצוות התורה: "אשת אב נמי דאורייתא, 

יתירה  וי"ו  זו בעל אמך,  זו אשת אביך; ואת אמך,  דתניא כבד את אביך ואת אמך; את אביך, 

]כלומר, האות ו' במלה "ואת" אמך[ לרבות אחיך הגדול". הגמרא מתרצת: "הני מילי ]שחייב 

בכבוד אשת אביו[ בחיים, אבל לאחר מיתתו, לא".

בדרך אגב, לכאורה מבואר בדברי הגמרא כי החיוב לכבד את אחיו הגדול הוא מהתורה, ונלמד 

מייתור הכתוב "ואת אמך". 

הרמב"ם )הלכות ממרים, פרק ו, הלכה טו( פסק: "חייב אדם לכבד את אשת אביו אע"פ שאינה 

אמו, כל זמן שאביו קיים, שזה בכלל כבוד אביו וכו', ומדברי סופרים שיהיה אדם חייב בכבוד 

אחיו הגדול ככבוד אביו". לשון הרמב"ם שחיוב זה הוא "מדברי סופרים" יכול להתפרש כחיוב 

מדרבנן בלבד. אולם, ברדב"ז משמע שמדובר בחיוב דאורייתא, אלא שהרמב"ם מכנהו "מדברי 

סופרים" כיון שאין פסוק מפורש המורה עליו. כך כתב ביתר הרחבה במנחת חינוך )מצוה לג(: 

"אחיו הגדול נמי מדאורייתא, רק הרמב"ם קורא לה מדברי סופרים, אבל המצוה היא מן התורה". 

גם בספר 'חפץ חיים' )פתיחה, עשין י( נקט בתוך דבריו שמי שמדבר לשון הרע על אחיו הגדול 

עובר על איסור תורה נוסף, ש"עובר גם כן על מצות עשה דכיבוד אב ואם" )ע"ש ב'באר מים 

חיים' שביאר שמדובר בדין תורה(. כך גם דעת הסמ"ק, כמו שהביא ב'חיי אדם' )כלל סז, סעיף 

כג(, וכן כתב בספר חרדים )פרק יב, סעיף ג(.

מן  וסמכוה  סופרים,  מדברי  מצוה  זה  "ודבר  שם(:  )כתובות,  המאירי  כתב  אלו,  לדעות  בניגוד 

סמך".  דרך  אלא  אמרוה  לא  דאורייתא,  אב  אשת  שכבוד  זו  בסוגיא  שהזכירו  ואע"פ  המקרא. 

מבואר שסבר המאירי שלא מדובר במצוות התורה, וייתכן שכך הבין אף בדעת הרמב"ם. 

אולם, בוודאי שלאור הדעות הנ"ל יש להתייחס לכיבוד אחיו הגדול כאל מצוות התורה, ולהחמיר 

בו במקום ספק ככל דיני התורה.

חובת כבוד עצמאית

מדברי הגמרא הנ"ל מבואר שהחיוב לכבד את אשת אביו ובעל אמו הוא רק מחיים, וכן נפסק 

ב'שולחן ערוך' )יו"ד סימן רמ, סעיף כא(. לאור ציווי רבי לבניו לכבד את אשתו גם לאחר מיתתו, 

סיים שם: "ומכל מקום דבר הגון לכבדם אף לאחר מיתה". 

ב'מנחת חינוך' )שם( דייק מתוך דברי הגמרא שרק בחיוב כיבוד אשת אביו ובעל אמו הוגבלה 

זו,  הגבלה  נאמרה  לא  הגדול,  אחיו  כבוד  לחיוב  בנוגע  והאם.  האב  חיי  לתקופת  הכיבוד  חובת 

וחייב האח הקטן לכבד את אחיו הגדול גם לאחר מיתת הוריהם. כך דייק שם הלכה זו אף מדברי 

הרמב"ם )הובאו דבריו לעיל(, שבדין כבוד אשת אביו ובעל אמו כתב שהחיוב הוא "כל זמן שהם 

קיימים", ואילו בחיוב כבוד אחיו הגדול סתם את דבריו, ש"חייב אדם בכבוד אחיו הגדול". דיוק 

זה נכון גם בדברי ה'שולחן ערוך', שהביא )שם, סעיף כב( את החובה לכבד את אחיו הגדול ללא 

סייג. 

לפי דעה זו, מבואר אפוא שחובת כיבוד אחיו הגדול היא חובה עצמאית, שאינה קשורה לחובת 

כיבוד הורים. גם בהעדר חובת כיבוד הורים )לאחר מיתתם, כאשר אין לומר שחייב לכבד את 

אחיו מפאת כבוד הוריו(, ממשיכה להתקיים חובת כיבוד אחיו הגדול.

חובה הנגזרת מכבוד ההורים

ובעל  האב  כיבוד אשת  חיוב  שכמו  ב(  שורש  המצות,  )ספר  סובר  הרמב"ן  הנ"ל,  לדעה  בניגוד 

האם, חובת כיבוד אחיו הגדול נאמר רק בחיי האבות, ומהווה חלק מחובת כיבוד ההורים: "אבל 

אותו  והכין  זקונים,  כבן  אותו  טיפח 

הגיע  לא  יוסף  לבסוף,  אך  למלוכה. 

אם  כי  ישראל,  על  מלוכה  לעמדת 

במצרים,  כמלך  מצרים.  על  למלוכה 

אביו  ירדו  שבה  הדרך  את  יוסף  סלל 

ואחיו מצרימה. 

דווקא  נטל  בישראל  המלכות  את 

המלכות  התכלית,  נקודת  יהודה. 

בישראל שהיא היא גילויו של מלכות 

בית  במלכות  מיוצגת  בעולם,  שמים 

יהודה - במלכות דוד המלך.

נראה שאף משום כן מקדימה התורה 

את פרשת יהודה ותמר לפרשת יוסף 

במצרים. טרם נלמד על הדרך, קובעת 

על  לומדים  טרם  היעד.  את  התורה 

של  דרכו  את  התורה  מתארת  יוסף, 

ראשית  עם  יחד  למלכות,  יהודה 

שושלת המלוכה. 

 - ממני"  "צדקה  יהודה  שאמר  כיון 

חברו  את  עליו  להמליך  שזכה  כיון 

יצאו  "ממני  ואמרה:  יצאה בת קול   -

שהודה,  כיון  ב(.  י,  )סוטה  כבושים" 

זכה למלכות.

של  שמו  על  מחד  נקרא  ישראל  כלל 

יהודה.  של  שמו  על  ומאידך  יוסף, 

לי  יקיר  "הבן   - אפרים  נקראים  אנו 

שתי  יהודים.  ונקראים   - אפרים" 

גנוזות בקרבנו: הדרך מחד,  התכונות 

והיעד מאידך. יוסף, וגם יהודה. 

יוסף, דרך של כבישת  הדרך היא של 

בניסיון,  עמידה  של  הרע,  היצר 

ועלייה לגדלות. היעד הוא של יהודה: 

האפשרות להודות, לכופף את הראש 

לפני מלך מלכי המלכים.

ויה"ר שנזכה בקרוב לשילוב המובטח 

אש,  יעקב  בית  "והיה  בפסוק:  לנו 

יוסף להבה, ובית עשו לקש" –  ובית 

ואז: "והיתה לה' המלוכה".
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האבות,  בחיי  אלא  כן  כמצוה  שאין  הראשונים  חשבו  אם  הגדול,  אחיך 

לפי שהוא גנאי להם שיתבזו תולדותם והם מצטערים בזה הרבה, ומנהג 

כל האנשים לייסר בניהם לנהוג כבוד בגדוליהם" )ראה גם ב'ברכי יוסף', 

סימן רמ, ס"ק יז, מה שדייק לדעת ראשונים נוספים(.

חשיבותו  מפני  לא  הגדול  אחיו  את  לכבד  אדם  חייב  הרמב"ן,  לדעת 

שיתבזו  להם  "גנאי  כי  ההורים,  רצון  הוא  שכך  מפני  אלא  המהותית, 

תולדותם". הרמב"ן ממשיך לבאר שכך עולה ממקור הלכה זו, שנלמדה 

סניף  הוא  הגדול  האח  כבוד  אמך":  "ואת  בתיבת  וי"ו  אות  של  מריבוי 

)בביאור המחלוקת ראה ב'פתחי תשובה',  כיבוד ההורים  וחלק מחובת 

יו"ד שם, ס"ק יח, ובמפרשים לספר המצוות(. דעת המהרי"ק )סימן מד( 

אף היא כשיטת הרמב"ן. 

הגדול  אחיו  כבוד  את  לדמות  יש  אם  הראשונים  שנחלקו  אפוא  נמצא 

לכבוד אשת האב ובעל האם, שחיובם נובע ונמשך מחיוב כבוד ההורים, 

או שאין לדמות חיובים אלו זה לזה, ובנוגע לאחיו הגדול מדובר בחובת 

כבוד עצמאית, שאינה תלויה בחובת כיבוד ההורים.

נוספת  השלכה  הוריו,  מות  לאחר  הגדול  האח  כבוד  שאלת  על  בנוסף 

כבוד  לוותר על  היא אם רשאים ההורים  הנ"ל  העולה מתוך המחלוקת 

האח הגדול. אם יסוד החיוב הוא מפני כבוד ההורים, יש לומר שיכולים 

למחול על כך, כמו שיכולים למחול על כבוד עצמם. כבר העיר בזה בדרכי 

משה )סימן רמ, אות ו(, והניח את שאלת מחילת ההורים לדעת הרמב"ן 

בצריך עיון. כמובן שאם מדובר בחיוב בפני עצמו, שאינו קשור לחובת 

כבוד ההורים, אין ההורים יכולים למחול על כבוד בנם הגדול. 

בדרכו,  וההולכים  הרמב"ם  כדעת  להלכה  הכריע  )שם(  יוסף'  ב'ברכי 

זה  ולפי  ההורים,  מות  לאחר  אפילו  קיימת  הגדול  אחיו  כבוד  שחובת 

להלכה בוודאי שלא תועיל מחילת ההורים על כבוד בנם הגדול. 

כבוד אחותו הגדולה ואחיו הגדול שאינו בכור

לאחיות,  בנוגע  אף  נאמרה  הגדול  אחיו  כבוד  חובת  אם  הדעות  נחלקו 

או שמא לא נאמר אלא באחים. כמו כן נחלקו בעניין אחיו הגדול שאינו 

בכור: האם חיוב כבוד אחיו הגדול נאמר רק באחיו הבכור, או שמא יש 

חובה לכבד כל אח שגדול ממנו.

שבות  שו"ת  לדברי  יט(  ס"ק  )שם,  תשובה'  ב'פתחי  ציין  אלו  בשאלות 

יעקב )חלק א, סימן עו(, שנקט שאין אדם מחויב בכבוד אחותו הגדולה, 

הבכור.  שהוא  ביותר,  הגדול  באח  רק  המצווה  עיקר  שנאמרה  כן  וכמו 

בטעם הדבר ביאר שם שיסוד המצווה הוא לכבד את הבן )הבכור( היורש, 

ולכן לא  שכך הוא כבוד ההורים לכבד הבן הבכור שממשיך את דרכם, 

נאמר החיוב אלא בבן זכר, ובבכור ממש.

יוסף' )שם( חלק עליו הן בנוגע לכבוד אחותו הגדולה והן  אולם ב'ברכי 

בנוגע לאח גדול שאינו בכור, ונקט שנאמרה המצווה גם באחותו הגדולה 

וגם בכל אח שגדול ממנו. את יסוד דבריו תמך בדברי הרמב"ן שהובאו 

בין  נכונה  זו  לעיל, שכן "שגנאי לאביו ואמו שיתבזו תולדותם", וסברא 

בבן ובין בבת, וגם בכל האחים שגדולים ממנו.

בספר 'יושר הורי' הביא בשם ספר 'יד שאול' )סימן רמ, ס"ק טו( שהביא 

ראיה מדברי הגמרא )עבודה זרה יז, א( שיש חובת כבוד לאחיות גדולות, 

שכן עולא כיבד את אחיותיו הגדולות. 

להלכה, מסיק ב'ברכי יוסף "דחייב לכבד כל אחיו הגדולים ממנו, זכרים 

מסתמות  הפשט  לפי  משמע  והכי  ואם.  אב  מיתת  לאחר  ואף  ונקבות, 

דברי הפוסקים, והן לפי דרך האמת שכתב רבינו האר"י ז"ל". וכבר הבאנו 

לעיל את דברי המדרש בפרשתנו, ממנה משמע שיש חיוב לכבד אף את 

האחות הגדולה.

יש לציין שהחיוב לכבד את האח הגדול נאמר הן באחיו מאביו והן באחיו 

יודה רעה רמ, כב(. הרמ"א  ו; שולחן ערוך  מאמו )תשובות הרא"ש טו, 

חייב  עדיין  חכם,  תלמיד  שהינו  צעיר  באח  מדובר  כאשר  שגם  מוסיף 

בכיבוד אחיו הגדול )ועי' להלן(.

דיני כבוד ומורא באחיו הגדול

בספר 'עיקרי הדינים' )סימן כז, אות ז( הסתפק אם חייב אדם אף במוראו 

שממנו  הפסוק  )שכן  לכבדו  אלא  החיוב  אין  שמא  או  הגדול,  אחיו  של 

רבתה הגמרא דין כבוד אחיו הגדול מדבר בחובת כבוד(, ולא לירא ממנו. 

יש בכך השלכה לכל דיני מורא המבוארים בגמרא )קידושין לא, ב(, כגון 

מה שאסור לעמוד במקומו, לישב במקומו, לסתור את דבריו, וכך הלאה 

)מתוך דברי המדרש בעניין רחל ולאה, משמע שיש גם עניין של מורא 

ולא רק כבוד, אבל כמובן לא מדובר במקור הלכתי מובהק(.

בספר יושר הורי )סימן יט( פשט ספק זה מדברי שו"ת הרא"ש )כלל טו, 

סימן ז(, שהורה שיפה עשה אח קטן תלמיד חכם במה שנידה את אחיו 

הגדול שביזה אותו. בספר 'בית מאיר' הקשה שהרי בנוגע לאב, מבואר 

ב'שולחן ערוך' )יו"ד סימן רמא, סעיף ה( שאין הבן נעשה שליח לנדות 

ב'בית  יישב  כך  על  הגדול.  אחיו  את  לנדות  לאח  הותר  ואיך  האב,  את 

מאיר' שאיסור נידוי האב נגזר מחובת מורא, וחובה זו לא נאמרה בנוגע 

לאח גדול.

לאחים  לקרוא  שלא  להיזהר  נהגו  שלא  כך  על  עמד  חינוך'  ב'מנחת 

לאביו  שמחויב  הכבוד  דכל  "נראה  לבאר:  וכתב  הפרטי,  בשמם  גדולים 

אך  הגדול[.  ואחיו  אשת  אמו,  ]בעל  הנ"ל  באישים  כן  גם  חייב  ולאמו, 

מצד הסברא, כיון דכיבוד מסרו הכתוב לחכמים, אם כן באביו ואמו שייך 

בכבוד שלא לקרוא אותו בשמו וכדומה, המבואר כאן בר"מ ה"ג ושו"ע 

נזהרים  שיהיו  מצינו  ולא  הכבוד,  בכלל  זה  דאין  אפשר  אחיו  אבל  ס"ב, 

בזה, כמו שמוזהרים באביו ובאמו". 

לדבריו, כיון שנמסר לחכמים לקבוע את פרטי הדין של כבוד הוריו ושאר 

דין שלא לקרותו בשמו.  גזרו חכמים שבנוגע לאחיו הגדול אין  קרוביו, 

יישוב זה דחוק במידה מסוימת, שכן לא הזכירו חז"ל את מה ש"נמסר 

הדבר לחכמים" ושום חלוקה בין דיני הכבוד.  

לפי האמור לעיל, יש לומר שאין איסור לקרוא את אחיו בשמו מפני שדין 

זה אינו מדין כבוד אלא מדין מורא, וכאמור אין דין מורא באחיו הגדול.
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אורח במוצאי שבת חנוכה - מקום ההדלקה

שאלה:

אדם שנוסע להתארח בשבת זו )שמדליקים במוצ"ש( ו/או בשבת הבאה )שמדליקים גם בערב שבת וגם במוצ"ש( אצל אחרים.

איך עליו לנהוג בעניין ההדלקה?

היכן מדליק?

כמה זמן עליו להישאר במקום במוצאי שבת לאחר ההדלקה?

 והאם יכול לכבות את הנר בזמן שרוצה לחזור לביתו?

תשובה:

שלום רב

למנהג האשכנזים, דעת רוב הפוסקים וכן נהגו, שמדליקין בין בערב שבת ובין במוצאי שבת במקום שמתארחים, אולם ידועה דעת הרב אלישיב זצ"ל 

שיש לעשות שליח להדליק בבית הרגיל בין בערב שבת ובין במוצאי שבת, אך לא נהגו כן.

למנהג הספרדים עליך להשתתף בפרוטה ואין צריך להדליק בפני עצמו.

מקורות:

החילוק בין האשכנזים לספרדים הוא שלאשכנזים אף במקום שיש אפשרות להשתתף בפרוטה רשאי להדליק מדין "מהדרין מן המהדרין" להדליק 

בפני עצמו, אך למנהג הספרדים מצות ההדלקה על הבעל בית, והאורחים עליהם להשתתף בפרוטה ]ואין זה קשור למה שכתב הכה"ח סי' תרעז 

סק"כ שבן אצל אביו וחתן אצל חמיו אינו צריך להשתתף שמדובר באופן שכל הוצאותיו על חשבון האב או החותן ]"אוכל קעסט"[, אבל מתארח לפי 

שעה דינו כאכסנאי לכל דבר, ודלא כמי שראיתי מי שטעה בזה[, הליכות שלמה )חנוכה, עמ' רלח(, אשרי האי"ש חנוכה.

וז"ל הגרש"ז אויערבך במנחת שלמה: המתארח בבית אחרים אפילו ליום אחד זהו מקום הדלקתו. ואם נמשכה שהותו שם עד תחילת הלילה הבא 

כפי שמצוי במוצאי שבת, טוב שידליק שם ]ואע"פ שיכול לשוב לביתו ולהדליק, הכי עדיף טפי, שהרי כבר הגיע זמן ההדלקה[, ובלבד שישהה שם 

חצי שעה אחר הדלקתו ]ומ"מ אינו צריך לסעוד שם לאחר ההדלקה[.

עדות בבימ"ש של המדינה בתיק תאונת דרכים

שאלה:

נהג ברכב שנסע בכיוון הנגדי ממולי, איבד  ירד גשם לאחר תקופה ללא גשם,  בעת שנהגתי ברכב בכביש עירוני מפותל, בשעת ערב, שבמהלכו 

 Total-שליטה, והרכב החליק במהירות לתוך הנתיב שלי, ופגע ברכב שלי חזיתית. הרכב בו נהגתי ניזוק קשות )ואף הורד מהכביש לאחר שהוגדר כ

.)loss

הרכב בו נהגתי היה רכב חברה, שייך לחברת ליסינג, ואילו לרכב הפוגע, למיטב הבנתי, לא היה ביטוח נזקים צד ג', כך שכעת חברת הליסינג או חברת 

הביטוח שלה תובעת אישית את הנהג הפוגע לשלם את נזקי הרכב הנפגע )שלי(. התביעה נידונית בבית משפט, ואני הוזמנתי מטעם התביעה לתת 

עדות לגבי השתלשלות האירוע, בהיותי הנהג ברכב הנפגע.

שאלתי: האם ע"פ הלכה מותר לי ללכת ולהעיד שם? קודם כל, מצד עצם הדיון בערכאות.

שנית, איני יודע האם בדיניהם דנים תביעה זו ע"פ דיני התורה, ואם לא, אזי אם אני מבין נכון, אני עשוי להיות שותף להוצאת ממון מהנהג הפוגע, 

שלא כדין.. אולי ע"פ דין תורה הנהג שהחליק אמור להיות פטור, אף שדנים מסתמא מצד אדם המזיק, אולם ייתכן שיש מקום לדונו כאונס גמור? 

מצד שני, הרי על כל נהג מוטלת החובה להיזהר בכביש שלא להחליק, ובפרט לאחר מה שנקרא "גשם ראשון", ועובדה שרוב הנהגים אכן מצליחים 

להיזהר ולא להחליק, כך שאולי אין זה בגדר אונס?

ועוד )לגבי עצם הטענות בדיון(, נמסר לי שהנהג שכאמור החליק וסטה לנתיב שלי, טוען שאני נסעתי במהירות גבוהה מן המותר, ולפיכך גם כשכבר 

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון
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ניסה "לברוח" ולפנות בחזרה לנתיב שלו, הזמן לא הספיק, ולפיכך אירעה ההתנגשות. על הצד שיש לחייבו מטעם אדם המזיק ואינו נידון כאנוס, 

האם יש ממש בטענתו זו ע"פ דין תורה, גם אם לא להטיל את חיוב הנזק עלי, אולם לפחות לפטור אותו?

תשובה:

שלום רב,

נחלקו האחרונים בישראל שתובע את חברו בערכאות במקרה שהנתבע חייב בדינינו אם מותר להעיד אמת לטובת התובע דעת הרמ"א בתשובה נב 

וכן דעת היש"ש הובא ברעק"א שאסור ודעת שער משפט בריש סימן כו שמותר וכבר הסיגו עליו לכן אם הנתבע הוא ציית דינא יש להימנע מלהעיד 

ובפרט שבמקרה זה אפשר שיוציאו ממון שלא כדין ואז לכל השיטות אסור להעיד וחייבים לשלם לו על הפסדו ובמקרה שנהגת במהירות מופרזת 

בפשטות  אפשר לדון שהוא כשניהם שלא ברשות והוזקו שפטורים כמבואר בסימן שעח ועי"ש בדרישה אבל אפשר שכל שנכנס לנתיב הנגדי נקרא 

שלא ברשות גם ביחס למי שנוהג במהירות יותר מן המותר  וקשה לעמוד על  הדבר.

הדלקת נר חנוכה במלון כשמדליקים עליו בביתו

שאלה:

אני נוסע בחו״ל בד׳ ימים אחרונים של חנוכה - האים אני צריך להדליק במלון ? ומה לגבי אשתי שנשארת עם ילדי בבית ?

תשובה:

שלום רב

בס' פסקי תשובות כתב בשם המהרש"ם ח"ד סי' קמו, שאדם שנמצא במלון, כיון שהוא משלם על הארוחות והלינה אין דינו כאכסנאי וחייב להדליק 

בברכה, והסתמך בכך על הוראתו של הג"ר יעקב בלוי בספרו חובת הדר, וראה עוד במקורות משא ומתן שהיה בענין זה בכתובים בין הגר"ש רבינוביץ 

שליט"א בעל פסקי תשובות, לגרא"ח שטרנבוך שליט"א, שניהם מרבני מרכז בית ההוראה ווינרעב שע"י אוצר הפוסקים ירושלים. ]ברור שבני ביתך 

חייבים להדליק בברכה[.

מקורות:

הג"ר אליהו שטרנבוך, מרבני בית ההוראה הנ"ל כתב כך:

בשו"ת מהרש"ם )ח"ד סי' קמ"ו( נשאל במי שנוסע בבאהן ]מסילת הברזל[ האם מותר להדליק נ"ח, והשיב דאין הדבר מבואר אבל הלא שילם בעד 

כל הלילה הוי כשכר לו בית דירה לאכול ולישן שם וחייב בנ"ח, ומ"ש רש"י ביושב בספינה, י"ל שהי' אז ספינות פתוחות בלא קירוי והרוח מנשב ולא הי' 

בגדר בית כלל. ואף דהבאהן אינו עומד במקום א', לא נמצא בשום מקום שיהי' צריך בית קבוע למה שמצותו בשביל פרסומי ניסא. והנה המהרש"ם 

לא הזכיר דבאמת יוצא בהדלקת אשתו, מכמה טעמים, חדא דהוא גמ' מפורשת והלכה פסוקה, ולא הי' צריך להזכיר גמ' מפורשת להשואל שהי' רב 

בלייפציג,  ויתכן שהשואל כתב בשאלתו שאשתו לא הדליקה בבית, ועוד דהא כתב הרמ"א דמותר להחמיר על עצמו, ויתכן שהשואל רצה להחמיר, 

ועוד דכתב בשו"ע )ס"ג( דאם הוא במקום שאין בו ישראל מדליק בברכות, אעפ"י שמדליקין עליו בתוך ביתו, ומבאר הרמ"א כי חייב לראות הנרות. 

וא"כ כיון שנוסע במסילת הברזל ואינו רואה נרות חייב להדליק, ולכן שאל אם מותר להדליק כיון דאינו בית.

ובספר חובת הדר )נ"ח פ"ב ס"ט( כתב דאורחים  בבית מלון צריכים להדליק. ובהערות )סקל"ט( מבאר דאע"ג לכאורה דינם כאכסנאי ] ורק צריכים 

להשתתף בפריטי[ נראה שאין דין אכסנאי אלא כשנמצא יחד עם בעל הבית בביתו, אבל בבית מלון שבדרך כלל אין בעה"ב דר שם, לא מסתבר שיהא 

טפל ונגרר אחר בעה"ב, אח"כ כתב דאפילו מדליקין עליו בביתו חייב להדליק בבית מלון, ואפי' כשבעה"ב דר שם ומדליק שם אינו יכול להשתתף, 

דמשמע מהמהרש"ם שאם דר שם בשכר נעשה שם ביתו,  ולכן הנוסע במסלת הברזל מדליק כיון ששכר לכל הלילה וע"כ המהרש"ם מיירי במי 

שמדליקין עליו בביתו דאל"כ חייב להדליק מדין חובת הגוף, וכיון שפסק המהרש"ם דמדליק מוכח דאם שכר דירה לא נפטר בהדלקת אשתו. ]ומה 

שלמד מזה החובת הדר דאין לו דין אכסנאי גם כלפי השתתפות, דאם ע"י השכירות נעשה ביתו דאינו יוצא בהדלקת אשתו, ה"נ אינו יכול להשתתף 

דהוי כשני בעה"ב, ונחלקו הפוסקים אם שני בעה"ב יוצאים בשיתוף עי' פמ"ג )א"א סי' תרעז סק"ח( שמביא מתלוקת הלבוש והפר"ח ועי' בה"ל[ עוד 

כתב דלולי  דברי המהרש"ם נראה שאינו תלוי אם משלם שכר,אלא אפי' אינו משלם שכר אם בעה"ב דר שם, נפטר בהדלקת בעה"ב,אבל כשאין שם 

בעה"ב שמדליק מוטל עליו חובת הבית. והיינו הקולא דאכסנאי הוא רק אם יש שם בעה"ב, ולכן אם בעל המלון דר שם ואוכלים ביחד אתו ומדליק 

יתכן שכל האורחים יש להם דין אכסנאי.והיוצא לפי דבריו דלדעת מהרש"ם מי ששוכר אין לו דין אכסנאי, וצריך להדליק בעצמו, ולדעת החובת הדר 
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גם אם אינו משלם הוי ביתו וכל דין אכסנאי בין לענין שיוצא בהדלקת ביתו ובין לענין שסגי בהשתתפות זה רק אם יש שם בעה"ב, אבל אם דר שם 

לבד הוי ביתו ואין לו דין אכסנאי.

דין אכסנאי אא"כ נתקיימו בו שני תנאים: א.  וכתב דאין לאורח  כן בספרו  ידידי הגאון בעל הספר הנפלא "פסקי תשובות" שליט"א קבע  ומע"כ 

שמתאכסן בבית האחר בלא תשלום ]וציין מקור מהמהרש"ם הנ"ל[ ב.שבעה"ב ששם מתאכסן האורח נמצא שם ומדליק נרות חנוכה.]וציין מקור 

חובת הדר הנ"ל[ ולפי"ז העלה כמה פסקי הלכות א. המתארח בבית מלון נעשה חדרו כקנוי לו ודינו כבעה"ב ומדליק שם בברכה, אף אם אשתו 

מדלקת נר חנוכה בביתו. ב. המתאכסן בבית הכנסת אורחים ואין בעה"ב נמצא שם עם האורחים אעפ"י שאין משלמין שכר חייבים להדליק בעצמן 

אעפ"י שמדליקין עליהם בביתם, כיון שאין בעה"ב עמהם, נעשה שם ביתם. ג. הנמצא בבית הוריו או בבית חבירו והם אינם נמצאים בבית ולא ידליקו 

מדליק שם בברכה אעפ"י שאשתו מדלקת עליו. ד.חולה המאושפז בביה"ח וכן נשים הנמצאות בבית החלמה חייבים בהלקת נרות אעפ"י שהבעל 

מדליק בביתו.

לו דין אכסנאי מלבד שחידוש כזה הי' צריך להיות מפורש בפוסקים  נכון להלכה.  ומה שהוכיח מדברי מהרש"ם ששוכר אין  ולענ"ד  כל זה אינו 

,והו"ל למהרש"ם לפרש כן בהדיא, אבל בלא"ה ברור לענ"ד שהמהרש"ם בכלל לא נכנס בשאלה זו אלא רק אם אפשר להדליק במסילת הברזל, וכפי 

שהארכתי לעיל. ובכלל, איך אפשר לומר בדעת המהרש"ם שכיון ששכר הוי ביתו, וכי יתכן שמי שנוסע במסלת הברזל לילה אחת זה ביתו וזה מפקיע 

ביתו הקבוע אתמהה.

והנה מה שנקט הגאון בעל חובת הדר בפשיטות דאין צריך בית בכלל, ולכן אם אין מדליקין בביתו ממילא צריך להדליק מדין חובת הגוף, הנה מפורש 

בתוס' דצריך בית שכ' בסוכה )מו.( דלכן תיקנו ברכת הרואה דוקא בנר חנוכה משום שיש בני אדם שאינם יכולים לקיים המצוה בגלל שאין להם בית. 

ואפי' להצד דאינו חובת בית אבל עכ"פ צריך בית להדליק. אבל אפי' אם נימא כדבריו דא"צ בית ויש גם ראי' לזה מדברי הרמב"ם )הל' ברכות( ועוד, 

אבל אכתי אין ראיה לחידוש זה דשפיר י"ל כמש"כ או שרצה להחמיר או שזה מקום שאין בו נרות.

ומה שהק' על המהרש"ם דלמה צריך לשכור וכי מי שדר בבית הפקר אינו ביתו, לפמש"כ ל"ק דהא בא לחדש דגם אם נוסע יש לזה דין בית לענין 

פרסומי ניסא, ולזה כתב דדוקא אם שכר המקום דאל"כ לא הוי בכלל בית דהא נמצא שם רק לצורך נסיעה ולכן כ' ששוכר המקום. ואמנם מי שגר 

בבית הפקר בודאי חייב להדליק כי שם ביתו ואינו תלוי אם משלם או לא, אבל כיון שנוסע בדרך סובר המהרש"ם דרק אם שכר המקום יש לזה דין 

בית.

ומש"כ דאם בעה"ב לא נמצא עמם ביחד אפי' אינם משלמים נעשה ביתם כיון דאין שם בעל הבית וצריכים להדליק בברכה. זה מיוסד על הסברא 

דזה נהיה ביתו , אבל לפי"ד שהמהרש"ם בכלל לא נתכוין לזה שפיר יש לו דין אכסנאי שיוצא בהדלקת אשתו. ואמנם מסתבר מש"כ דאם בעה"ב לא 

נמצא שם אינו יכול להשתתף אתו , אבל בודאי יוצא בהדלקת ביתו וכמשנ"ת.

.ולסיכום, אם נמצא בבית מלון או ל"ע בביה"ח ואשתו מדלקת בביתו אינו יכול להדליק בברכה רק אם מקדים,  ויולדת בביה"ח או בבית החלמה 

מותרת להדליק, אבל המנהג שיוצאת בהדלקת הבית.

ואם אינו מדליק בביתו כגון שמתאכסן אצל אביו או חמיו נחלקו פוסקי דורנו דדעת מרנן הגרשז"א והגריש"א זצ"ל דאינה נגררת אחריו ודעת מרנן 

השבט הלוי זצ"ל ויבדלח"ט הגרא"ל שטיינמן שליט"א דאשה נטפלת לבעלה בכל מקום, ולענ"ד דאם גם תגור שם לאחר שיוצאת מביה"ח או מבית 

החלמה, נמצא דבעצם עברו לגור שם וזהו ביתם ומתקיים בזה נר איש וביתו..

ולענין ברכת שעשה נסים ושהחיינו כשרואה, הרי מבואר בשו"ע )סי' תרעז ס"ג( דאם מדליקין עליו בתוך ביתו אינו מברך, והגם שדעת המרדכי 

שמברך ןכן כתב המהרש"ל ,הכריעו המג"א )סק"א( והט"ז )סק"ד(  דספק ברכות להקל וכן פסק המ"ב  ואם אפשר תשמע הברכות מאחר שמדליק 

שם.

השיב על כך הגר"ש רבינוביץ שליט"א בעל הפסקי תשובות, אף הוא מחברי בית ההוראה הנ"ל:

בענין מה שהאריך ידידי הגרא"ח שטערנבוך שליט"א לחלוק על הגאון האדיר בעל 'חובת הדר' זצ"ל, וס"ל דאין חוב להדליק נר חנוכה אא"כ יש לו 

בית, ולכן למד באופן אחר דברי המהרש"ם, ומכח זה השיג על מש"כ בספר פסקי תשובות.

לכאורה אינו נכון, אלא אף מי שאין לו בית כלל חייב להדליק נ"ח, עי' פס"ת תרע"ז אות ג' בשם ציץ אליעזר ואז נדברו שהוכיחו כן מדברי ראשונים, 

וכמ"ש הר"ן להדיא )שבת כג.(, ומה שהוכיח מדברי התוס' אינו ראי', דאפשר שמיירי דכיון שאין לו בית אין לו מציאות להדליק כיון דיכבנו הרוח 

ודו"ק ואכמ"ל.

וכיון שנפל היסוד נפל הבנין, ולכן ודאי כמו שהבין בעל חובת הדר דמי ששכר לו חדר במלון או בבית החלמה חייב מדינא להדליק שם נ"ח בברכה )או 

להשתתף בפריטי עכ"פ( אע"פ שמדליקין עליו בביתו.

באעה"ח שמחה בן ציון אייזיק רבינוביץ.
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