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חיוי פרשת

 במותו בענין כבוד אב

 

 (.נ' י"ב) "ויעשו בניו לו כן כאשר צום"

בשו"ת שואל ומשיב )מהדורה ב' ח"א סי' א'( הביא מדרשות מהר"י שועיב 

שכתב בשם הרמב"ן דמכאן למדו חז"ל דמצוה לקיים דברי המת. אמנם כבר הערתי 

ני ממונות בלבד ס"ז( דלא אמרו הלכה זו אלא בדי –במנחת אשר בראשית )סימן ס"ו 

אפשר דיש מכאן ראיה לדין כבוד אב במותו, וחייבים וולא בשאר הענינים והציווים. 

 הבנים למלאות בקשת אביהם בעניני הקבורה לאחר מותו.

 פלפול בהקדם שתי קושיות: מח משה בפרשתנו כתב דבר נפלא בדרךוביש

א מבואר א. למה השביע יעקב את יוסף ולא סמך שיוסף יעשה כבקשתו, והל

 בחז"ל ובפוסקים שאין מן הראוי לישבע אף על אמת.

ב. מה בין אברהם אבינו שהשביע את אליעזר עבדו עוד טרם ביקש ממנו לעשות 

 , ליעקב שקודם ביקש מיוסף לקברו בארץ ישראל ורק אח"כ השביעו.ושליחות

ת מתורצת בחברתה, דשבועת אליעזר היתה על שוא"ת, שלא חוכתב דקושיא א

אשה ליצחק מבנות הכנעני, ומותר לישבע על שוא"ת אבל שבועת יוסף ליעקב  ליקח

 היתה בקו"ע להעלות עצמותיו לקבורה בא"י, ואסור לישבע בקו"ע.

ומשו"כ קודם צווה עליו לעשות כן, ושוב הוי מצוה משום כיבוד אב, ושרי ליה 

 לאיניש לזרוזי נפשיה במצוות כמבואר בנדרים )ח' ע"א(, ודפח"ח.

 א

 הנה אמרו בקידושין )ל"א ע"ב(:

הנשמע בדבר אביו למקום, לא  ,בחייו כיצד .ת"ר מכבדו בחייו ומכבדו במותו"

יאמר שלחוני בשביל עצמי, מהרוני בשביל עצמי, פטרוני בשביל עצמי, אלא כולהו 

היה אומר דבר שמועה מפיו, לא יאמר כך אמר אבא, אלא  ,במותו כיצד .בשביל אבא
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הריני כפרת משכבו. והני מילי תוך שנים עשר חדש, מכאן ואילך,  כך אמר אבא מרי

 ."אומר זכרונו לברכה לחיי העולם הבא

ויש לעיין בכל עיקר הלכה זו וביסוד גדרה האם כבוד אב במותו אינו אלא להזכיר 

את שמו בכבוד ובגדולה וכמבואר בגמ' דאם אומר שמועה בשמו צריך לומר אבי 

, או שמא יש אף חיוב לעשות רצונו ולמלאות בקשותיו אף י הריני כפרת משכבומור

 לאחר מותו משום מצות כיבוד אב.

ועוד יש לעיין בכל עיקר מצות כבוד אב לאחר מותו, אם הוי מה"ת או שמא אינו 

 אלא מדרבנן.

 , ובמאי דסיימנא אפתח.הואבאר את הנלענ"ד בכל ז

 

 ב

 אם מצוה זו מה"ת

בתפארת ישראל על המשנה )קידושין פ"א מ"ז  הנה נחלקו האחרונים בשאלה זו,

ופסחים פ"ד מ"ט( נקט דאין מצוה זו מה"ת וכבוד או"א במותם אינה אלא מצוה 

דרבנן. אך מסתימת הראשונים והפוסקים בסוגיא זו משמע דהוי מצוה מדאורייתא, 

והראיות שהביא התפא"י אין להם  וכ"כ בשו"ת דברי מלכיאל )ח"ב סימן קל"ז(.

 בואר למעיין.הכרח כמ

והנה בכתובות )צ"א ע"ב( איתא דמצוה על היתומים לפרוע חוב אביהן, וכתב 

רש"י דהוי מצוה משום כבוד אביהן, אלא שאין בי"ד כופין אותן על מצוה זו כיון 

 שאינה אלא מדרבנן.

ולכאורה יש להוכיח מדבריו דכיבוד אב במותו אינו אלא מדרבנן. אך באמת נראה 

י דפריעת חוב אביהן אין בה עיקר מצות כיבוד אב במותו, דאין לנו יותר דכונת רש"

אבא מרי הריני כפרת במצוה זו אלא כעין שאמרו חז"ל שאם אמר דבר בשמו יאמר "

 ", אבל אין מצות כיבוד אב בפריעת חובו, וז"פ.משכבו
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 בגדר מצוה זו

ן שמת אדם ובאמת יש לעיין בגדר מצות כיבוד אב במותו, דמחד גיסא י"ל דכיו

עבר ובטל מן העולם וכל המצוה אינה אלא לכבד את שמו וזכרו, והוא שאמרו חכמים 

היה אומר דבר שמועה מפיו, לא יאמר כך אמר אבא, אלא כך אמר  ,במותו כיצד"

אבא מרי הריני כפרת משכבו. והני מילי תוך שנים עשר חדש, מכאן ואילך, אומר 

 ".זכרונו לברכה לחיי העולם הבא

כן בגוף הסוגיא דכשאמרו מכבדו בחייו מכבדו במותו, שאלו אורה מוכח ולכ

, פטרוני בשביל אבא, מהרוני בשביל אבאשלחוני בשביל מכבדו בחייו כיצד... אומר 

אבא, ולכאורה תמוה, דאטו זה עיקר מצות כיבוד אב, והלא אמרו )קידושין ל"א ע"ב( 

דיש ". וע"כ נראה דכונת הגמ' ציאמאכיל ומשקה, מלביש ומכסה, מכניס ומו -כיבוד "

להזכיר את אביו בדרך שבח וגדולה, וזה עיקר  כבוד אב בחייו מעין כבוד אב במותוגם 

 כבוד אב במותו.

אך מאידך י"ל דכשם שבחייו מצוה על הבן לשמוע בקול אביו ולעשות רצונו בכל 

גדולה, אלא הנוגע לאביו כך גם במותו, ולאו דוקא אמרו שמזכיר את אביו בכבוד וב

 כבוד אב במותו מעין כבודו בחייו.

וכבר העיר בזה הגרעק"א )שו"ת קמא סימן ס"ח( ונטה לומר דלאחר מות האדם 

אין מצוה לשמוע בקולו ולעשות מבוקשו, וכל דין כבוד אב במותו אינו אלא כעין 

 דברי הגמ' הנ"ל, לכבד את שמו וזכרו, עי"ש.

( לגבי מלוה ברבית דאם ע"אב"מ ס"ב אך באמת אמרו להדיא )ב"ק צ"ד ע"ב ו

ו משום כבוד אביהן, הניח להם אביהם דבר מסויים כגון פרה וטלית חייבין להחזיר

 בוד אב אף בענין אחר ולא רק להזכירו בדרך כבוד ושבח.הרי לן דיש כ

וכתב שם הגרעק"א בהמשך דבריו די"ל דאף זה דומה להזכרת שמו בדרך כבוד 

ת אף היא בכלל כבוד אב במותו, ושאני מעשיית רצונו ומילוי דמניעת בזיון מאביו המ

 בקשתו, עי"ש.
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, אלא ממש כיבוד אבמצות ולולי דבריו היה נראה דאפשר דאין דין זה משום 

הלכה מסויימת שתיקנו חז"ל משום כבוד אביו, וכמ"ש רש"י בכתובות לגבי מצוות 

 היתומים לפרוע חוב אביהם וכמבואר לעיל.

 ד

 וכבוד מתים איזה מהם עדיףכבוד חיים 

והנה נחלקו הב"י והרמ"א ביו"ד )סימן שע"ו( באב המוחה בבנו שלא יאמר קדיש 

על אמו שנפטרה לב"ע. לדעת הב"י שישמע בקול אביו כיון שאב קודם לאם, אך 

הרמ"א בדרכי משה )ס"ק ט'( כתב בשם הב"י דמ"מ מנהג העולם שיאמר קדיש נגד 

 )שם סעיף ד'(.רצון האב, וכך פסק הרמ"א 

ובשו"ת נודע ביהודה )תניינא אהע"ז סי' מ"ה( דן בשכיב מרע שצוה לפני מותו 

דעת לאשתו ולבתו שהבת לא תינשא לאחיו שחיזר אחריה לישאנה, ולאחר מותו 

לאחיו, והשאלה אם הבת מצווה לשמוע בקול אביה  מרוצה בנישואין אשתו ובתו

 שואין.שהתנגד לנישואין או בקול אמה שרוצה בני

וכתב הנודע ביהודה דכיון שמת האב שוב אינו קודם לאם דהו"ל כנתגרשו 

שמטיל את המים ביניהם, וכיון שאין האב קודם לאם, שוב קודמת האם לאב דכבוד 

 חיים קודם לכבוד מתים.

והנוב"י הוכיח כן מהמבואר בקידושין שם דרב אסי יצא לקראת אמו לחו"ל 

אמר שאילו היה יודע כן לא היה יוצא, הרי דאף וכשהגיע התברר לו שאמו מתה ו

הרי דמכבדו  שהיה יוצא לחו"ל לכבד את אמו בחייה, לא היה יוצא לכבדה במותה.

 בחייו מצוה גדולה מלכבדו במותו.

דאילו היה  הולכאורה יש לפקפק טובא בראיה זו, דלכאורה כונת רב אסי פשוט

מה כבוד יעשה לה במותה, ולא זוכה לקבל פניה בחייה היה משמחה ומכבדה, אבל 

 בהכרח שיש לה כבוד בעצם העובדא שיצא לקראתה.

מבין ריסי עיניך ניכר שבן אלמנה וגם מה שכתב במה שאמרו )שם ל"א ע"א( "

", ולא צריך אתה לשאלה זו, ואת"ל דכבוד מתים וכבוד חיים שקולין הם הרי יש אתה
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מותו והאם אומרת היפך בשאלה זו נפ"מ גם לאלמנה אם הבעל צוה דבר לפני 

 הדברים, וע"כ דלעולם יש לדחות כבוד המתים מפני כבוד החיים.

וגם ראיה זו יש לדחות דמ"מ אין לבן אלמנה נפ"מ בשאלה דאבא אומר השקני 

 בענין אחר, וז"פ.מעין זו מים ואמא אומרת השקני מים, אף שיש מקום לשאלה 

שיטא דלאחר מות אחד משני והנה גם הגרעק"א בתשובה הנ"ל הניח למילתא דפ

ודין מיתה כדין גירושין. ותמה על הבית יוסף שכתב בני הזוג שוב אין האב קודם לאם 

דהבן לא יאמר קדיש על אמו נגד רצון האב משום דאב קודם לאם, דכיון דהאם 

 נפטרה לבית עולמה שוב שקולין הם.

, דשאני גירושין כללוהנראה בדעת הבית יוסף דבאמת אין לדמות מיתה לגירושין 

שמפקיעה זיקת האישות והקנין מדעת המגרש ממיתה דבע"כ, ואף דבודאי שוב אין 

הם איש ואשתו ואין שלטון ביום המיתה, מ"מ נשאר זיקת האישות לגבי כמה ענינים, 

דזיקת יבמין הרי הוא כהמשך אישות המת, והמנהג לקבור איש ואשה זו ליד זה 

תאבלים זה על מותה של זו, וכבר כתב השואל משא"כ בגרושה, והבעל ואשתו מ

, עי"ש, שאני מיתה מגירושין דלגבי כמה ענינים בהלכה ובקבלהבנודע ביהודה שם 

 .ודו"ק היטב בכ"ז

אף אם נניח דיש כיבוד אב ואם לשמוע דאמנם לפי המבואר לעיל יש לטעון עוד, 

לא בחיים חיותם, בקולם בעניני הזיווג לשבט או לחסד, להרע או להטיב, אין זה א

 אבל במותם אין גדר המצוה אלא לכבד שמם וזכרם ולא לשמוע בקולם.

אמנם במסקנת דבריו אכן כתב הנוב"י דגם בחיים אין מצות כיבוד או"א בעניני 

 שידוכים, עי"ש היטב.

והנה בעצם הנחת הנוב"י דכבוד חיים קודם לכבוד מתים, יש לדון ביסוד הדברים, 

דכיבוד אב במותו אינה אלא מצוה דרבנן וכדעת התפאר"י דהא תינח אם ננקוט 

פשוט דמצוה דאורייתא קודמת למצוה דרבנן, אבל לפי המסתבר דגם כיבוד אב 

 במותו מה"ת היא, מה בין זה לזה.

ולכאורה היה נראה דאין זה משום דאלה חיים ואלה מתים אלא משום דהמצוה 

גדולה מהמצווה להוסיף להם כבוד לדאוג לצרכיהם הקיומיים כגון מאכילו ומשקהו 

וגדולה, דעיקר המצוה אינה אלא לדאוג לצרכיהם למעשה ולמנוע מהם חרפת רעב 
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, ומשו"כ כיבוד אב דחיים דהיינו מילוי צרכיהם גדולה מלומר אחרי וצער צינה וכדו'

 אביו הכ"מ.

אך אף אם הדברים נכונים לכשעצמם, אין זה כונת אביר הרועים הנוב"י, דהלא 

ידש למעשה דיש לשמוע בקול האם החפצה בשידוך ולעבור על בקשת האב ח

 להמנע ממנו.

אמנם באמת עדיין י"ל כעין דרך זו דהשומע בקול החי גורם לו הנאה וקורת רוח, 

ואף זה בכלל עיקר מצות כיבוד אב, אבל השומע בקול המת שעבר ובטל מן העולם 

ד לזכרו ולשמו, ומשו"כ כבוד החיים אינו גורם לו כל קורת רוח ואין בזה אלא כבו

 קודם לכבוד המתים.

ים וב"י דעיקר מצות כיבוד אב לחיאך מלבד כ"ז באמת נראה מפשטות דברי הנ

ניתנה ומה שאמרו מכבדו במותו אינו אלא תוספת מצוה וסלסול, ואף שדינא הוא 

ינים ולא מדת חסידות, מ"מ מצינו טובא כעי"ז בגדרי המצוות דיש עיקר המצוה וענ

 נוספים שהם מעין סניפים לה, ואכמ"ל.

והנה בשו"ת התשב"ץ )ח"ב סימן נ"ג( דן בראובן שנדר על דעת רבים שלא ידבר 

עם שמעון אחי אשתו, ואביו של ראובן ציווה עליו לפני מותו לדבר עם גיסו, ופלפל 

 אם הוי דבר מצוה לקיים מצות אביו, דהלא לצורך מצוה מתירין נדר שהודר על דעת

 רבים.

 ובתוך דבריו כתב:

ועוד שיש להתיישב בדבר זה אם מצו' לקיים דברי אביו ואם לא וכ"ש אחר "

 ".מיתתו

וראיתי מי שרצה להביא ראיה מדברי התשב"ץ לשיטת הנוב"י דכבוד אביו במותו 

אינו מצוה גדולה כבחייו. אך לענ"ד אין זה נכון דנראה יותר דכונתו להסתפק אם יש 

מתערב בחייו של בנו ומכתיב לו ארחות חיים במה שאינו האב כאשר  מצות כיבוד אב

נוגע לאב, ובזה הוא דכתב דאף אם נניח שבחיי האב יש בזה מצוה, עדיין יש להסתפק 

אם גם לאחר מותו יש בזה מצוה כיון שאין זה נוגע כלל לכבודו ולזכרו, וכמו שנתבאר 

 לעיל, ודו"ק בכ"ז.
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 ן האבבענין אמירת קדיש נגד רצו

ובגוף המחלוקת באב המצווה על בנו שלא לומר קדיש על אמו, שנחלקו בזה 

ות ם האב קודם לאם למר, ודנו בזה בעיקר בשתי שאלות, אהב"י, הרמ"א והגרעק"א

 שהמות הפרידה ביניהם, ואם כבוד חיים קודם לכבוד מתים.

ות אך רבינו המהרש"ל )ים של שלמה קידושין פ"א סי' ס"ג( כתב בזה נחרצ

דהו"ל כמצווה על בנו לחלל את השבת או לעבור על איסור דרבנן ופשוט שלא ישמע 

 לו. וז"ל:

מצאתי כתוב, שאם האב מוחה בבנו שלא יאמר קדיש על אמו, כי מקפיד עליו, "

מאחר שהוא חי, כבודו קודם. ולי נראה דאין לשמוע לו, מאחר שנהגו מאבותינו 

' עקיבא, שמורה ממנו שהוא זכות ונייח נפש הקדושים לומר קדיש יתום, מעובדא דר

לשוכני עפר לומר קדיש, הוי כאלו אומר לו שלא יעשה דבר שהוא מדברי סופרים, 

ובפרט מאחר שמצינו )ל"א ע"ב( שתקנו )לומר( שמחוייב לומר תוך שנה ראשונה 

הריני כפרת משכבו, כל שכן לומר קדיש, ועוד, אביו שמוחה בדבר, עובר על ואהבת 

ך כמוך, ואסור לו לשמוע בעניין זה. אכן מה שנהגו אבלים ללבוש שחורים לכבוד לרע

 ".המת, שאין זה כלל מן החיוב, פשיטא שיכול למחות בו

, דאם ואמו וחידוש יש בדבריו, דחובה גמורה יש על הבן לומר קדיש על אביו

 צריך לומר הריני כפרת משכבו ק"ו דמצווה הוא לומר קדיש.

שפירש אמירה זו דהריני כפרת משכבו דאכן הבן מקבל על עצמו ונראה מדבריו 

לכפר עוונות אביו, וא"כ יש ללמוד מזה דחייב לומר קדיש כיון שנתגלה בדברי 

הזוה"ק )סו"פ אחרי, והובא בבית יוסף( דיש בזה כפרה גדולה וסגולה נפלאה לזיכוי 

 נשמת האב.

ובלשון השו"ע והרמ"א  לומר קדיש תיקנוואף שלא מצינו בשום מקום שחכמים 

, ומשמע דאין זה אלא מנהג, נראה בדעת הרש"ל דאף שאכן כןשנהגו לא מצינו אלא 

אין זה תקנה אלא מנהג, מ"מ מאחר שכך נהגו שוב יש בזה מצוה גמורה וכאילו כך 

 תיקנו.
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ועוד כתב שם הרש"ל דהאב מבטל מצות עשה ד"ואהבת לרעך כמוך" בבואו 

גם בדבריו אלה יש חידוש, דגם המטיב עם המתים מקיים למנוע ממנה את הקדיש. ו

 מצוה זו וגם המתים בכלל רעך המה.

תקנת קדמונינו וחרם  שו"ע סימן תר"ו סעיף ג' "בענין איסור לה"ר במתים עיין )

בח"ח כלל ח' סעיף ט' ", ועי"ש במשנ"ב ס"ק ט"ז, שלא להוציא שם רע על המתים

מבואר שבלה"ר ישנו בכלל ואהבת לרעך  ובבאר מים חיים שם. ובעשין אות ב'

 (.כמוך

ובאמת מצינו במדרשות ענין נשגב דאמירת קדיש לטובת נשמת המתים 

וכמבואר בב"י, בשו"ע וברמ"א, והאריכו בזה כל הקדמונים וגם במעבר יבק, אך לא 

 מצד כיבוד אב. ראיתי בדבריהם להדיא דיש בזה מצוה

מה שנהגו כל יבור אות ו'( כתב כן דאך בספר דרך פקודיך )מצוה ל"ג חלק הד

וכן מבואר בדברי שעושה הבן לטובת נשמת אביו הוי בכלל מצות כיבוד אב, 

 המהרש"ל דאם מהכ"מ למדנו, הלא מפורש בגמ' דהכ"מ הוא מכבדו במותו, וז"ב.

 אמנם בכל עיקר אמירה זו הכ"מ מצינו שני פירושים בראשונים:

עלי יבא כל רע ( "ד"ה הריניב( כתב רש"י )בא. במקור הסוגיא בקידושין )ל"א ע"

 ומפשטות לשונו משמע דאכן הבן מקבל על עצמו את כל הרע ".וי לבא על נפשוהרא

 .הראוי לבא עלי אביו

". וכתב אמר ריש לקיש הריני כפרת רבי חייא ובניוב. אך במס' סוכה )כ' ע"א( "

ולשון כבוד הוא זה, כשהוא יסורין הבאין עלי לכפרתו של ר' חייא ובניו יהיו, רש"י "

 ".מזכיר אביו או רבו לאחר מיתתו צריך לומר כן

ומשמע מדבריו דבאמת אין זה מועיל כלל, ואיש בחטאו יומת ואין זה אלא 

 דהמזכיר שמו של אביו צריך להזכירו בדרך שבח וגדולה.

וכן משמע בפיה"מ להרמב"ם )נגעים פ"ב מ"א( דרבי ישמעל בן אלישע אמר "בני 

אל אני כפרתכם" וכתב הרמב"ם "שהוא מאמר יאמר אותו האומר לכבוד ישר

 אהבתו", עי"ש.
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ואי בדידי תליא הוי אמינא, דאין כל סתירה בדברי המורה הגדול רש"י ובמס' 

קידושין לא בא אלא לפרש את פירוש המילות וכפשטות הכונה, דהרי זה כאילו 

לתא דפשיטא דאין הבן חייב מקבל על עצמו כל הרע המגיע לאביו, אך לכאורה מי

לקבל על עצמו עונשי אביו, דאם בחייו אמרו דכיבוד אב משל אב ולא משל בן ואין 

הבן חייב להוציא הוצאות מכספו לכבד את אביו, ק"ו הדברים שאינו חייב לקבל על 

 .במשפט שמים עצמו ייסורי אביו

 וראיה זו גדולה עלי עד שלכאורה אין לה תשובה.

ולפי"ז אין ללמוד מצות אמירת הקדיש ממה שמצוה על הבן לומר הכ"מ, וצ"ע 

 בדברי המהרש"ל.

 ודו"ק בכ"ז.

 ו

 בכבוד בעל שקודם לכבוד אב

בשו"ת אגרות משה )יו"ד ח"א סי' רנ"ה( כתב להתיר לאשה תוך י"ב חודש למות 

"ב אביה ואמה להשתתף במסיבה משום כבוד בעלה, ויסוד דבריו דדין אבילות די

חודש משום כיבוד אב ואם הוא שהרי רק על אביו ואמו נוהג אבילות די"ב חודש 

וכבוד חיים גדול וקודם לכבוד המתים כמ"ש הנודע ביהודה תנינא )אהע"ז מ"ה( 

 עי"ש.

ולכאורה נראה ראיה לדבריו מהמבואר בש"ך )יו"ד סי' שמ"ד סק"ט( דאף שפסק 

אחריו אבלות מ"מ באב ואם שומעים הרמ"א שם דאין אדם יכול למחול שלא ינהגו 

להם, ונראה מזה דאבילות די"ב חודש משום כבודם הוא ואב שמחל על כבודו כבודו 

מחול, וא"כ מטעם זה יש לדחות אבילות זו שהוא משום כיבוד או"א משום כבוד 

 הבעל ושיעבודו.

אך באמת יש לדון במסקנת האג"מ לענ"ד, דאף אם נאמר דאבילות י"ב חודש 

כיבוד או"א הוא, מ"מ נראה לכאורה דכיון דמצוה דרבנן היא מדיני אבילות הוי  משום

ככל מצוה דרבנן אף אם שורשו וטעמו הוי משום כיבוד אב, וכיון שבכל מצוה אף 
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בדרבנן אין שומעין לאב לעבור על מצוה נראה פשוט דגם כבוד בעל אינו דוחה מצות 

 התורה ואפילו מצוה דרבנן.

בילות זו משום כיבוד אב ואם היא יש לפקפק, דלא אמרו בגמ' ובגוף ההנחה דא

דמכבדו במותו באבילות עליו, אלא נראה דאין זה דין כיבוד אב ממש אלא דכך תקנו 

שהחמירה התורה בכבודם, ומה שיש  ןוכמים להחמיר באבילות אביו ואמו כיח

ך מהני להוכיח מדברי הש"ך הוא רק דאבילות זו משום יקרא דשכבי הוא ולפיכ

מחילתן וכמ"ש בסנהדרין )מ"ו ע"ב( דאם הספידא או קבורה הוי יקרא דשכבי מהני 

בהו מחילת המת, ואטו נימא דכבוד אב או כבוד בעל ידחה קבורה או הספידא, דכיון 

שאינם אלא משום כבוד ידחו משום כבוד אב או בעל, וכן יש לתמוה לפי המבואר 

ן דיש לשמוע בקול כל מת שמצוה שלא בהגהות רעק"א שם שתמה על הרמ"א וטע

להתאבל עליו כיון דאבילות הוי יקרא דשכבי מדאין מתאבלין על מאבד עצמו לדעת, 

ואטו לפי דבריו ידחו כל דיני אבילות ואף בתוך שלשים משום כבוד בעל או אב, אלא 

נראה טפי דאף דדיני אבילות הוי יקרא דשכבי ואף אם נאמר די"ב חודש הוי משום 

וד או"א )מה שאינו מוכרח כלל כנ"ל( מ"מ כיון דהוי הלכות אבילות שתקנו כיב

חכמים כמצוה וכחובה הוי ככל דיני התורה שאינם נדחים משום כבוד אב או בעל, כך 

 לענ"ד.פשוט נראה לכאורה 

ושו"ר בשו"ת חיים שאל )ח"א סוף סימן כ"א( בענין אשה תוך י"ב חודש שבעלה 

ברית מילה של בנם, שכתב דכבודו עדיף מכבוד אביה וכעין הזמין כלי נגינה לשמחת 

דברי האג"מ, אך למסקנת ההלכה כתב כו"כ סברות, ומ"מ כתב גם כעין סברת 

 האג"מ.

אמנם אפשר דשאני הא דכלי זמר שאין הבעל כופה על אשתו לבטל אבילותה 

ביה, בקום ועשה אלא שאינה יכולה למחות בו משום דחייבת בכבודו יותר מבכבוד א

משא"כ בני"ד שכופה אותה ומצוה עליה שתבטל בקו"ע מצות האבילות וזה אין בידו 

 לעשות, ודו"ק בזה, ואני על משמרתי אעמודה.

ובאמת לא מצינו דכבוד בעל דוחה כבוד האב, ולא אמרו אלא דאשה אין סיפק 

למלאכות שחכמים הטילו עליה  משועבדת לבעלהבידה לעשות, משום שהיא 

לה ולביתה, אך אין האשה חייבת לכבד את בעלה יותר ממה שהבעל לעשות לבע
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 חייב לכבד את אשתו, דהלא עליו אמרו "ומכבדה יותר מגופו" ולא עליה. וכי כך יכבד

 עליה לבטל את מצוותה להתאבל. פהאת אשתו במה שיכ

ועוד דאף את"ל דכבוד בעל קודם לכבוד אב, מהי"ת דגם זה בכלל מצות כבוד 

 ת עמו לכל אשר יחפוץ ללכת.בעל להתלוו

 ומשום כ"ז אין נראה להתיר לה להתלוות אליו לשמחות תוך י"ב חדשי אבילותה.

 )ובכל עיקר גדר כבוד בעל הארכתי במק"א, ואכמ"ל(.

 

 



 דברי הספד ופרידה אחר מיטתו של הגה"ח רבי משה וייס זצ"ל

 יב

 דברי הספד ופרידה אחר מיטתו של

 הגה"ח רבי משה וייס זצ"ל

 (סליוז"ך כשליט"א במשא הלויה ביום רביעי מרן )דברים שנשא רבינו 

 

בשולחן בחנוכה אין אומרים דברי הספד, אבל לחכם בפניו נפסק 

)סי' תר"ע ס"ג( שמותר לומר דברי הספד, דברי חיזוק, ודברי  ערוך

 פרידה.

הלא היה גאון, היה חכם מובהק, הכ"מ ואבינו מורינו עטרת ראשינו 

 חכימא דיהודאי שאין חכם ממנו.

( שכשמת משה א"ה יוזאת הברכה פרש)דברים רבה מצינו במדרש 

( אבד חסיד מן הארץ ארץ בוכה 'שמים בוכין ואומרים )מיכה זרבינו "

 ".ואומרת )שם( וישר באדם אין

כשמשה רבינו עלה בסערה השמימה, השמים והארץ, כולם בכו. 

השמים בוכין ואומרים אבד חסיד מן הארץ, והארץ בוכה ואומרת וישר 

ם, היהודים השמימיים, באדם אין. השמים אלה היהודים המרוממי

היהודים שראשם מגיע השמימה. הם הבינו מי זה משה רבינו, הם 

הבינו את חסידותו, את צדקותו, את גדלותו. השמים אומרים אבד 

חסיד מן הארץ. והארץ אומרת, עמך בית ישראל, יהודים פשוטים, גם 

 הם הרגישו אבידה עצומה. וישר באדם אין.

ו של משה רבינו. השמים אומרים אבד אבי מורי, אתה נשאת את שמ

חסיד מן הארץ, היהודים המרוממים, הם הכירו אותך, הם הבינו אותך. 

כל גדולי הדור, כל צדיקי הדור שאתה היית חביבם, ידידם בנפש, הם 

תלמידי החכמים שהכירו את כח התורה שלך,  -שאלו לעצתך. השמים

שהיית מפלפל את גדלותך בתורה, כזאת אש של אהבת התורה... כ

בלימוד גיצי אש וזיקוקין דינור היה יוצאים מפיך. השמים אומרים אבד 

 חסיד מן הארץ.
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אבל כל אדם, כל ילד, כל בחור, כולם הרגישו קשר אליך... והארץ 

 אומרת וישר באדם אין.

איפה ניתן למצוא אדם עם כזה מח עצום, וכזה לב ענק. סמל ודוגמה 

 ה.לגדלות בתורה, לדביקות בתור

כשהיינו ילדים קטנים, והחיים היו קשים באמריקה, אבל כל מה 

שאנחנו זוכרים, אלו השבתות היפות המלאות בדברי תורה, בחידושי 

תורה, בשאיפות גדולות שדרשת מאיתנו. אתה דרשת מאיתנו, לא 

היית מסתפק במועט. דרשת מאיתנו, ואנחנו מנסים לחנך את ילדינו 

 ואת נכדינו לאורך הגדול.

לכולם היית חביב, לנו היית אבא! ולילדינו ונכדינו היית סבא אוהב 

 ואהוב. דאגת לכל אחד, לכל יחיד.

בסוטה דף י"ד ע"א אומרת הגמרא, משה רבינו נתאוה להיכנס לארץ 

ישראל. הוא כל כך התאמץ בתפילה, תקט"ו תפילות שפך כדי להיכנס 

אוה משה אלא לארץ ישראל. וכי לאכול מפירותיה היה צריך? לא נת

 לקיים מצוותיה.

אבי מורי, מה שראינו אצלך הוא הפירוש של חיבת המצוה. חכם לב 

היתה מסירות נפלאה  הכ"מ יקח מצוות. היו מצוות מסוימות שלאבינו

מה שהיתה עבורו ברכת כהנים... ממנין אחד,  -ברכת כהנים –אליהן 

ועל העבודה למנין שני ולשלישי... היית יושב בבית המדרש על התורה 

עד שכל המנינים גמרו להתפלל כדי לזכות בעוד ועוד ברכות כהנים. 

כשנסע לחוץ לארץ, היה ממנה ומשלם לאברכים שיכוונו עליו בברכת 

 כהנים.

אצלך ראו הילדים מהו "אמן". הילדים של רחוב מנחת יצחק היו 

עומדים בתור בכל בוקר לומר ברכות השחר לפניך, כי אתה ידעת מה 

ל מלך נאמן" )שבת קי"ט ע"ב, סנהדרין ק"י ע"א וזוה"ק -א –"אמן הוא 

 דברים עמוד רפ"ה ע"ב(.

ה"מעמדות" שהיית אומר בכל יום, ה"חק" ]חק לישראל[ שהיית לומד 
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בכל יום. יהודי שבקי בש"ס ובפוסקים, חריף עצום, היה אומר "חק 

 לישראל". חק בל יעבור. אצלך ראינו מהי חיבת המצוות...

! וישר באדם אין, זה כל אחד ראה. מתן בסתר יכפה אף, והחסד

הרגשת כאבו של כל יהודי, של כל לב שבור. איפה אפשר למצוא אדם 

 עם כזה מח עצום, וכזה לב ענק.

 אבי מורי, אי אפשר להיפרד. אי אפשר להיפרד...

היה מליץ יושר לאמא, שבעים שנה היא ליוותה אותך, וכל מה שהיה 

י מורי... אנא תבקש מהקב"ה שיתן לה אריכות ימים לה בעולם הוא אב

 ושנים. בבריאות. ושהקב"ה יתן לה כח לעמוד בצער הגדול.

היה מליץ יושר בעבורה, ובעבורינו ועבור ילדינו ונכדינו. ראית ברוך 

השם דור ישרים. בני שלשים ובני רבעים מאות נכדים, כולם אהובים 

וקים. היה מליץ יושר לכל כולם ברורים. כולם בני תורה יראי אל

 המשפחה.

ואני רוצה וחייב להודות לרופאים בבית החולים "שערי צדק" 

שהתמסרו בלב ונפש בעבורו, באהבה גדולה, במיוחד לפרופ' יונתן הלוי 

שהתמסר בידידות גדולה ובאהבה גדולה. ולד"ר סגל שהיה כמו אח 

 לאבינו במסירותו הנפלאה.

בילך עד מקום שידינו מגעת. ניסינו אבי מורי, כולנו השתדלנו בש

לעשות כל מה שאפשר. כל אחד מה שהוא יכול. במיוחד אחינו הרב 

הגאון ר' אברהם יצחק שליט"א, שיום יום, לא עבר יום אחד שבו לא 

 עמד לימינך פעמים רבות... 

אבל אני בטוח שלא יצאנו ידי חובה לפי גודל מעלתך. אבל אתה 

ה שפגעו בך בקינאתם, מחלת לאנשים תמיד היית מוחל. מחלת לאל

שגרמו לך עוול... היה לך כזה לב גדול, מחלת לכולם. מחל לילדיך, 

 למשפחתינו.

אבי מורי, היה מליץ יושר. אתה עולה לשמים, תפגוש את הסבים 
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הגדולים שלנו. ואצלך ייחוס תמיד היה ענין גדול. היתה בעיניך חשיבות 

רות. הם יבואו לקראתך... תעורר עצומה לכל אחד מהסבים, גדולי הדו

רחמי שמים לאמא, לכל המשפחה ולכל כלל ישראל. כלל ישראל צריך 

הרבה רחמים. רואים שיש מדת הדין. דם יהודי נשפך כמעט בכל יום, 

 בירושלים, בארץ ישראל...

היה מליץ יושר, תעורר את האבות הקדושים ואת כל הצדיקים שהיה 

לם ביחד יתפללו לפני הקב"ה, שיתמלא לך איתם כזה קשר עמוק, ושכו

רחמים עלינו, שנזכה במהרה למשיח צדקנו, יקיצו וירננו כל שוכני 

עפר, יבולע המות לנצח ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים. אמן 

 ואמן.
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 דברי נהי והספד

 אבי מורי הגאון החסיד הכ"מעל 

 (ככלות השבעהשליט"א מרן )דברים שנשא רבינו 

 

 (.כ"ד ט" )מ"ה אבן ישראלמשם רע"

 " )רש"י שם(.לשון נוטריקון אב ובן, אבהן ובנין"

זכה יעקב אבינו מה שלא זכו אברהם ויצחק, ומטתו שלימה, וכל 

ה כולם אהובים כולם ברורים, כולם קדושים -בניך למודי ה' י"ב שבטי י

 כולם טהורים, וכולם עושים באימה וביראה רצון קונם.

ין בנסתרות, והדברים מכבשונו של עולם, י"ל ואף שאין אנו עוסק

בפשטות עפ"י דברי הזוה"ק דשלשת האבות כנגד תורה עבודה וגמ"ח 

המה. אברהם אבינו עמוד החסד הוא וכמ"ש תתן חסד לאברהם, וממנו 

ד ת אורחים וגמילות חסדים. יצחק עמולמדנו הפלגת מצוות הכנס

ון לכל הקרבנות. העבודה ועקידת יצחק בהר המוריה היא ראש וראש

 ויעקב איש תם יושב אהלים עמוד התורה הוא.

לבל ידח ממנו ינח ולקדש ולטהר את כל נשמות  וזה כחה של תורה

 ישראל בשרשם.

שלשה המה עמודי תבל ועל שלש דברים העולם עומד, ואעפ"כ איתא 

 בזוה"ק שהתורה היא עמוד המרכזי, מימינו ומשמאלו העבודה והגמ"ח.

                               

משמת יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יהודה איש "
 " )משנה סוטה מ"ז ע"א(.ירושלים בטלו האשכולות

אמר רב יהודה אמר שמואל איש  ,מאי אשכולות"
 " )גמ' שם(.שהכל בו
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" )רש"י תורה ויראת חטא וגמילות חסדים -שהכל בו "
 תמורה ט"ו ע"ב(.

האשכולות היה, עלה ונתעלה בשלשת הדברים, אבי מורי הכ"מ איש 

 בתורה, בעבודה ובגמילות חסדים.

 תורה

ובהתמדתו, ובישיבת מונקאטש  כבר בצעירותו התלבט בכשרונותיו

 שבה למדו כארבע מאות בחורים היה נחשב כעילוי של הישיבה.

בשנות בחרותו כתב חידושים הרבה והכל נאבד בשנות הזעם, חבל על 

 דאבדין.

תש"ד בחג השבועות הגיע עם בני משפחתו לאושביץ, אביו בשנת 

ואמו וחמשת ילדיהם הצעירים עלו על המוקד בו ביום הי"ד, והוא 

 נשאר בחיים.

ביץ כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שלמחרת היום הגיע לאו

זצ"ל. אבא מארי עשה השתדלות תוך כדי סכנת נפשות לשכון לידו 

העלה בפני האדמו"ר קושיא  לראשונה באותו צריף, כאשר נפגשו

 בסוגיא דמצוות צריכות כונה.

זה מה שמעסיק אותך  ,מרן זצ"ל הסתכל עליו בתמהון ושאלו "בחור

פה, בגיא צלמות! ענה אבי מורי הלא אם לא נעסוק בתורה מנין נשאב 

משך חמישים שנה לאת הכוחות לשרוד ולהתגבר. חבקו מרן זצ"ל ומאז 

 דו, והיה יד ימינו בכל דבר וענין.לא זזה ידו מתוך י

לאחר השחרור עבר לגור בארה"ב והתיידד עם מרן האגרות משה, 

ציר בו לקבל על עצמו לשמש ברבנות. אף הציע לו משרה בהרי פשה

הקטסקיל בניו יורק. אמר הגרמ"פ לאבי מורי שבאותה עיירה יורד שלג 

יומם כבד כל החורף ואי אפשר לצאת מפתח הבית ותוכל ללמוד 

ולילה, ר' משה יקירי עם הכשרונות שלך, די לך בחורף אחד להיות גדול 

 בישראל!
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אך אבי מורי מיאן ופנה לעסקים כדי לפרנס את ביתו, אך נשאר 

דבוק בתורה בכל נימי נפשו והיא היתה משוש חייו. כל השיח והשיג 

בינו ובין הילדים לא היה אלא בפלפולה של תורה ובחדוותא 

 דשמעתתא.

קי נפלא היה בעיון ובהלכה, יה בור סיד שאינו מאבד טיפה ובה

 לא הכרתי "בעל בית" שהגיע לגדלות כזו בחריפות ובקיאות. ומעולם

ועד זקנה ושיבה התורה היתה משוש חייו ובאהבתה ישגה תמיד, 

וכאשר שכב על ערש דוי ומסובל ביסורים וכבר קשה היה לתקשר עמו, 

 עיניו.דבר תורה אורו לו כשהזכירו 

ביום א' דחנוכה יומיים לפני הסתלקותו כשהיה בתרדמה עמוקה 

הזכרתי לו קושיא של הגרי"ז, ומיד אורו עיניו והגיב שיש שתי תירוצים 

 על קושיא זו.

 העבוד

 מופלג היה בחיבוב מצוה, ובפרט בסדר עבודת התפילה.

היה מגיע מוקדם כל בוקר לבית הכנסת והיה נשאר עד המנין 

י לזכות פעמים רבות להתברך מפי הכהנים. ואף כשהיה האחרון כד

 בחו"ל שילם מכספו לאחרים שיכוונו לזכותו בברכה"נ.

היה עונה אמן מאות פעמים כל בוקר, וכל בחורי וילדי השכונה היו 

 עומדים בתור כדי לומר בפניו ברכת השחר ויענה אמן.

 כל יום הקפיד לומר צ"א פרקי תהלים כמנין אמן.

לנסוע לקברי אבות וקברי צדיקים לשפוך שיח ולהתפלל  היה מרבה

בהתרגשות גדולה. ואף לעת זקנותו כאשר קשה היתה עליו ההליכה 

 המשיך במנהגו זה במסי"נ.

מצות ד' מינים היתה חביבה עליו עד למאוד, והיה טורח טירחה 

 גדולה ומוציא כסף רב בכל שנה ושנה על ד' מינים מהודרים.
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הסוכות כשכבר לא היה יכול ללכת ברגליו והיה בשנה זו לפני חג 

מרותק לכסא גלגלים עליתי לביתו לבקרו ולתדהמתי אמרה לי אמי 

מורתי שתבדל לח"ט שהוא נסע לכפר חב"ד לקנות אתרוגים, כשראתה 

שהוא השבוע אמי מורתי את תדהמתי אמרה לי שזה כבר פעם השניה 

 נוסע.

 לה.וכך היתה כל עבודת ה' שלו בתמימות גדו

מאין ובעל בקורת מעולם לא ראיתי אדם שמחד הוא חריף וחכם 

 כמותו ומאידך תמים במעשיו וצדיק בדרכיו.

 גמילות חסדים

 גמילות חסדים בין בגופו ובין בממונו.במופלג היה 

נוהג היה לאסוף ברכבו את העומדים בצדי הדרכים והקפיד לקרב 

 ת בשלימות.אותם עד פתח ביתם ממש, באמרו שמצוה צריך לעשו

שמעתי מפלוני אלמוני שבא להתייעץ עם א"מ בענין כלשהו, בגמר 

השיחה שאלו להיכן הוא צריך להגיע, ופלוני אמר שהוא צריך להגיע 

הציע ולבני ברק. אבי מורי אמר לו שגם הוא צריך להגיע לבני ברק 

לקחתו. לקראת סוף הנסיעה התברר לפלוני שלאבי מורי אין כל סיבה 

 "ב אלא שמטוב לבו שמח להטות עמו חסד לקחתו לביתו.להגיע לב

 יום יום על אף שהיה עמוס מאוד בעבודה ובלימוד. וגהוכך היה מנ

ממון רב לצדקה ותמיד מתן בסתר בצינעא ללא פירסום, והיה  רפיז

 בורח מן הכבוד באופן קיצוני.

אכן איש האשכולות היה בתורה בעבודה ובגמ"ח, בין אדם למקום 

 ם לחבירו. חכם שמת מי יתן לנו תמורתו.ובין אד

שיהיה מליץ יושר לאמי מורתי שתחי', לכל בני המשפחה ולכל בית 

 ישראל.
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