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  חיים אורח

  ואם אב כיבוד הלכות

  רמ סימן
 מורא ואיזה כבוד איזהו

 ה"כ ּובוֹ , ודיניהם
  ְסִעיִפים:

ֵהר ָצִריךְ . א  ְמֹאד ִלּזָ
ְכבֹוד  ְוִאּמוֹ  ָאִביו ּבִ

  :ּוְבמֹוָרָאם
 ַיֲעֹמד ֹלא, מֹוָרא ֵאיֶזה. ב

ְמקֹומוֹ   ַלֲעֹמד לוֹ  ַהְמֻיָחד ּבִ
ם סֹוד ׁשָ  ִעם ְזֵקִנים ּבְ

 ַהְמֻיָחד ָמקֹום אוֹ , ֲחֵבָריו

ל לוֹ  ּלֵ ב ְוֹלא, ְלִהְתּפַ  ֵיׁשֵ
ָמקֹום  ְלָהֵסב לוֹ  ַהְמֻיָחד ּבְ
ֵביתוֹ   ֶאת סֹוֵתר ְוֹלא, ּבְ
ָבָריו  ֶאת ַמְכִריעַ  ְוֹלא ּדְ
ָבָריו ָפָניו ּדְ  ֲאִפּלוּ , ּבְ
ְבֵרי ִנְרִאין לֹוַמר א ּדִ , ַאּבָ
מוֹ  ִיְקָרֶאּנוּ  ְוֹלא ׁשְ  ֹלא, ּבִ
יובְּ  מֹותוֹ  ְוֹלא ַחּיָ א, ּבְ  ֶאּלָ

א: אֹוֵמר  ָהָיה. ָמאִרי ַאּבָ
ם ם ָאִביו ׁשֵ ׁשֵ , ֲאֵחִרים ּכְ

ה ּנֶ ָמם ְמׁשַ  הּוא ִאם, ׁשְ
ם הּוא ׁשֵ ְלִאי ׁשֶ ֵאין, ּפִ  ׁשֶ
  :ּבוֹ  ִלְקרֹות ְרִגיִלים ַהּכֹל
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 ָהָיה, מֹוָרָאם ֵהיָכן ַעד. ג
ן  ֲחמּודֹות ָלבּושׁ  ַהּבֵ

ב ֹרא ְויֹוׁשֵ ָהל שׁ ּבְ , ַהּקָ
 ְוָקְרעוּ  ְוִאּמוֹ  ָאִביו ּוָבאוּ 
ָגָדיו  ֹראׁשוֹ  ַעל ְוִהּכּוהוּ  ּבְ
ָפָניו ְוָיְרקוּ   ַיְכִלים ֹלא, ּבְ
א, אֹוָתם ּתֹק ֶאּלָ , ִיׁשְ
ֶלךְ  ִמן ְוִייָרא  ַמְלֵכי ּמֶ

ָלִכים הוּ  ַהּמְ ּוָ ּצִ ָכךְ  ׁשֶ   :ּבְ
בֹוד ֵאיֶזהוּ . ד  ַמֲאִכילוֹ , ּכָ

ֵקהוּ  ישׁ ַמלְ , ּוַמׁשְ , ּוְמַכֶסה ּבִ
ֶנּנוּ . ּומֹוִציא ַמְכִניס  ְוִיּתְ

ֵסֶבר לוֹ  ִנים ּבְ , ָיפֹות ּפָ
ֲאִפּלוּ  ָכל ַמֲאִכילוֹ  ׁשֶ  יֹום ּבְ

טּומֹות ִנים לוֹ  ְוֶהְרָאה ּפְ  ּפָ
  :ָעָליו ֶנֱעָנשׁ , זֹוֲעפֹות

ֲאִכילוֹ  ֶזה. ה ּמַ ֵקהוּ  ׁשֶ , ּוַמׁשְ
ל ֶ  ֵישׁ  ִאם, ָוֵאם ָאב ִמׁשּ
 ְוֵישׁ , ָלָאב ֵאין ְוִאם. לוֹ 

ן  ְוָזן אֹותוֹ  ּכֹוִפין, ַלּבֵ
ִפי ָאִביו הּוא ַמה ּכְ ֶ  ׁשּ
ן ֵאין ְוִאם. ָיכֹול , ַלּבֵ
ב ֵאינוֹ  ר ַחּיָ  ַעל ְלַחּזֵ

ָתִחים  ֶאת ְלַהֲאִכיל ַהּפְ
ב ֲאָבל. ָאִביו דוֹ  ַחּיָ  ְלַכּבְ
גּופוֹ  י ַעל ַאף, ּבְ  ּפִ

ּתֹוךְ  ּמִ ךְ  ׁשֶ ֵטל ּכָ  ּבָ
ַלאְכּתוֹ  ר ִיְצָטֵרךְ וְ , ִמּמְ  ְלַחּזֵ
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ָתִחים ַעל  ְוַדְוָקא. ַהּפְ
ִאית ן ּדְ  ְמזֹונֹות ַלּבֵ

, יֹוָמא ַההּוא ְלִאיְתזּוֵני
 ֹלא, ֵליהּ  ֵלית ִאי ֲאָבל
ב ל ְמֻחּיָ ַלאְכּתוֹ  ְלַבּטֵ  ִמּמְ
ָתִחים ַעל ְוַלֲחֹזר   :ַהּפְ

 ׁשּום ַעל ָצִריךְ  ָהָיה. ו
ָבר ִעיר ּדָ  ְויֹוֵדעַ , ּבָ

ִלי ׁשְ ּיַ ִביל ֶחְפצוֹ  מוּ ׁשֶ ׁשְ  ּבִ
י ַעל ַאף, ָאִביו ּיֹוֵדעַ  ּפִ  ׁשֶ
ם ּגַ ן ׁשֶ ִבילוֹ  ַיֲעׂשוּ  ּכֵ ׁשְ , ּבִ
ָבר ִלי ֲעׂשוּ : ֹיאַמר ֹלא  ּדָ

לֹוִני ִביִלי ּפְ ׁשְ א, ּבִ  ֶאּלָ
ִביל ֲעׂשוּ  ֹיאַמר ׁשְ א ּבִ , ַאּבָ

ֵדי בֹוד ִלְתלֹות ּכְ  ַהּכָ
ָאִביו   :ּבְ

ב. ז ֵני ַלֲעֹמד ַחּיָ . יוָאבִ  ִמּפְ
ְלִמיד ָהָאב ְוִאם נוֹ  ּתַ , ּבְ
ל  עֹוֵמד ֵמֶהם ֶאָחד ּכָ

ֵני ִני ִמּפְ ֵ   :ַהׁשּ
ּבּוד ֵהיָכן ַעד. ח  ָאב ּכִ

יס ָנְטלוּ  ֲאִפּלוּ , ָוֵאם  ּכִ
ל ּלוֹ  ְזהּוִבים ׁשֶ , ׁשֶ

ִליכוּ  ָפָניו ְוִהׁשְ ם ּבְ  ֹלא, ַלּיָ
 ְיַצֵער ְולא ַיְכִליֵמם
ְפֵניֶהם  ִיְכֹעס ְוֹלא ּבִ

ֶנגְ  םּכְ א, ּדָ ל ֶאּלָ ֵזַרת ְיַקּבֵ  ּגְ
תּוב ּתֹק ַהּכָ   :ְוִיׁשְ
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ב. ט דוֹ  ַחּיָ  ֲאִפּלוּ  ְלַכּבְ
יַצד. מֹותוֹ  ַאַחר  ָהָיה, ּכֵ
ַבר אֹוֵמר מּוָעה ּדְ יו ׁשְ , ִמּפִ
ךְ : אֹוֵמר א ָאַמר ּכָ  ַאּבָ
ַרת ֲהֵריִני ָמאִרי ּפָ  ּכַ

בוֹ  ּכָ  ּתֹוךְ  הּוא ִאם, ִמׁשְ
ֵנים ר ׁשְ  ִאםוְ , ֹחֶדשׁ  ָעׂשָ
ֵנים ְלַאַחר הּוא ר ׁשְ  ָעׂשָ
 ִזְכרֹונוֹ : אֹוֵמר, ֹחֶדשׁ 

  :ִלְבָרָכה
ְטְרָפה ִמי. י ּנִ ַעת ׁשֶ  ָאִביו ּדַ

ל, ִאּמוֹ  אוֹ  ּדֵ ּתַ  ִלְנֹהג ִמׁשְ
ֶהם ִפי ִעּמָ ם ּכְ ְעּתָ  ַעד ּדַ
ֻרַחם ּיְ  ִאי ְוִאם. ֲעֵליֶהם ׁשֶ

ר ֵני, ַלֲעֹמד לוֹ  ֶאְפׁשָ  ִמּפְ
עוּ  ּגְ ּתַ ׁשְ ּנִ  ֵיֵלךְ , יֹוֵתרבְּ  ׁשֶ

יֵחם לוֹ  ה, ְוַיּנִ  ִויַצּוֶ
ָראּוי ְלַנֲהָגם ַלֲאֵחִרים   :ּכָ

ָעַבר ָאִביו ָרָאה. יא  ַעל ׁשֶ
ְבֵרי  ֹיאַמר ֹלא, ּתֹוָרה ּדִ

ְבֵרי ַעל ָעַבְרתָּ : לוֹ   ּדִ
א, ּתֹוָרה : לוֹ  ֹיאַמר ֶאּלָ
א תּוב ַאּבָ ּתֹוָרה ּכָ ךְ  ּבַ  ּכָ
ִאּלוּ , ְוָכךְ   ׁשֹוֵאל הּוא ּכְ
ּנוּ מִ  ַמְזִהירוֹ  ְוֹלא ּמֶ , ּכְ

ַעְצמוֹ  ָיִבין ְוהּוא  ְוֹלא ּבְ
שׁ  ּיֵ  אֹוֵמר ָהָיה ְוִאם. ִיְתּבַ
מּוָעה ָטעּות ׁשְ  ֹלא, ּבְ
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ְלָחן ָערּוךְ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ י" ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ "ּוד ְלִלמּ  -" םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  הְלָחן ָערּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ְתֵני ָלא: לוֹ  ֹיאַמר  ּתִ
  :ָהִכי

ֵקִני: ָאִביו לוֹ  ָאַמר. יב  ַהׁשְ
 ַלֲעׂשֹות ְלָפָניו ְוֵישׁ , ַמִים
גֹון, עֹוֶבֶרת ִמְצָוה  ּכְ

 ִאם, ְלָוָיה אוֹ  תמֵ  ְקבּוַרת
ר ְצָוה ֶאְפׁשָ ה ַלּמִ ָעׂשֶ ּתֵ  ׁשֶ

 ַיֲעֹסק, ֲאֵחִרים ְיֵדי ַעל
ְכבֹוד  ֵאין ְוִאם. ָאִביו ּבִ

ם , ַלֲעׂשֹות ֲאֵחִרים ׁשָ
ְצָוה ַיֲעֹסק ּמִ יחַ  ּבַ בֹוד ְוַיּנִ  ּכְ
  :ָאִביו

ְלמּוד. יג דֹול ּתֹוָרה ּתַ  ּגָ
בֹוד   :ָוֵאם ָאב ִמּכְ

: לוֹ  אֹוֵמר ָאִביו. יד
ֵקִני  ְוִאּמוֹ , ַמִים ַהׁשְ
ֵקִני: אֹוֶמֶרת , ַמִים ַהׁשְ
יחַ  ְכבֹוד ְועֹוֵסק ִאּמוֹ  ַמּנִ  ּבִ
ת ִהיא ְוִאם. ָאִביו  ְמֹגֶרׁשֶ

ֵניֶהם, ֵמָאִביו ִוים ׁשְ  ׁשָ
ְרֶצה ֵמֶהם ּוְלֵאיֶזה ּיִ  ׁשֶ
ים   :ַיְקּדִ

 ַלֲעֹבר ָאִביו לוֹ  ָאַמר. טו
ְבֵרי ַעל ין, ּתֹוָרה ּדִ  ּבֵ
ה ְצָוהמִ  ין ֲעׂשֵ  ִמְצַות ּבֵ
ה ֹלא ֲעׂשֶ  ִמְצָוה ֲאִפּלוּ , ּתַ
ל ְבֵריֶהם ׁשֶ ַמע ֹלא, ּדִ  ִיׁשְ
  :לוֹ 



 ו

 

 ו
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ י" ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ "ּוד ְלִלמּ  -" םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  הְלָחן ָערּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ה ָהָאב. טז ּוָ ּצִ נוֹ  ֶאת ׁשֶ  ּבְ
ּלֹא ר ׁשֶ לֹוִני ִעם ְיַדּבֵ  ּפְ
ּלֹא  ְזַמן ַעד לוֹ  ִיְמֹחל ְוׁשֶ
ן, ָקצּוב  רֹוֶצה ָהָיה ְוַהּבֵ

ס ּיֵ ד ְלִהְתּפַ  ַאתַצוָּ  לּוֵלי ִמּיָ
 ָלחּושׁ  לוֹ  ֵאין, ָאִביו

ָאתוֹ    :ְלַצּוָ
 ְוֶאָחד ָהִאישׁ  ֶאָחד. יז

ה ָ ִוין ָהִאׁשּ ָכבֹוד ׁשָ  ּבְ
ל ּוְבמֹוָרא , ָוֵאם ָאב ׁשֶ

א ה ֶאּלָ ָ ָהִאׁשּ ָיָדהּ  ֵאין ׁשֶ  ּבְ
ִהיא, ַלֲעׂשֹות ֶדת ׁשֶ ְעּבֶ  ְמׁשֻ
 ִהיא ְלִפיָכךְ , ְלַבֲעָלהּ 
טּוָרה ּבּוד ּפְ  ָוֵאם ָאב ִמּכִ

 ְוִאם. ְנׂשּוָאה עֹוָדהּ בְּ 
ה ְרׁשָ , ִנְתַאְלְמָנה אוֹ  ִנְתּגָ

ֶבת   :ַחּיֶ
ב ַמְמֵזר. יח ְכבֹוד ַחּיָ  ּבִ

 ֲאִפּלוּ . ּוְבמֹוָראוֹ  ָאִביו
ע ָאִביו ָהָיה  ּוַבַעל ָרׁשָ

דוֹ , ֲעֵברֹות  ּוִמְתָיֵרא ְמַכּבְ
ּנוּ    :ִמּמֶ

יד ְלָאָדם ָאסּור. יט  ְלִהְכּבִ
ָניו ַעל ֻעּלוֹ  קוּ  ּבָ  ְלַדְקּדֵ

ְכבֹודוֹ  ֶהם ּבִ ּלֹא, ִעּמָ  ׁשֶ
, ִמְכׁשֹול ִליֵדי ְיִביֵאם
א  ֵעיָניו ְוַיֲעִלים ִיְמֹחל ֶאּלָ



 ז

 

 ז
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ י" ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ "ּוד ְלִלמּ  -" םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  הְלָחן ָערּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ָהָאב, ֵמֶהם ַחל ׁשֶ ּמָ  ַעל ׁשֶ
בֹודוֹ  בֹודוֹ , ּכְ   :ָמחּול ּכְ

ה. כ ּכֶ דֹול ִלְבנוֹ  ַהּמַ , ּגָ
ין ֲהֵרי, אֹותוֹ  ְמַנּדִ  עֹוֵבר ׁשֶ
ר ִלְפֵני ַעל  ןִתתֵּ  ֹלא ִעּוֵ
  :ְכׁשֹולמִ 

ב. כא ד ָאָדם ַחּיָ ת ְלַכּבֵ  ֵאׁשֶ
י ַעל ַאף, ָאִביו ֵאיָנהּ  ּפִ  ׁשֶ
ל, ִאּמוֹ  ָאִביו ְזַמן ּכָ  ׁשֶ
ם ב. ַקּיָ ד ְוַחּיָ ַעל ְלַכּבֵ  ּבַ
ל, ִאּמוֹ  ִאּמוֹ  ְזַמן ּכָ  ׁשֶ

ֶמת  ְלַאַחר ֲאָבל. ַקּיֶ
ב ֵאינוֹ , ִמיָתה  ַחּיָ

ְכבֹוָדם ל. ּבִ  ָמקֹום ּוִמּכָ

ָבר ָדם גּוןהָ  ּדָ  ַאף ְלַכּבְ
  :ִמיָתה ְלַאַחר

ב. כב ְכבֹוד ָאָדם ַחּיָ  ּבִ
דֹול ָאִחיו ין, ַהּגָ הּוא ּבֵ  ׁשֶ
ין ֵמָאִביו ָאִחיו הּוא ּבֵ  ׁשֶ
  :ֵמִאּמוֹ  ָאִחיו

דֹול ָאח. כג ֵחֵרף ּגָ ה ׁשֶ  ּוִבּזָ
הּוא ְלָאִחיו ְלִמיד ׁשֶ  ּתַ
ּנוּ  ְוָקָטן ָחָכם ִנים ִמּמֶ ׁשָ , ּבְ
ה ָטןהַ  ְוִנּדָ דֹול ּקָ  ָיֶפה, ַלּגָ
ה הוּ  ָעׂשָ ּדָ ּנִ ֵכיָון, ׁשֶ  ּדְ

ֵאינוֹ  א ׁשֶ  ָפִנים נֹוׂשֵ
ה ֵאינוֹ  ַלּתֹוָרה  עֹוׂשֶ



 ח

 

 ח
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ י" ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ "ּוד ְלִלמּ  -" םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  הְלָחן ָערּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ה ךָ  ַמֲעׂשֵ ב ְוֵאינוֹ  ַעּמְ  ַחּיָ
דוֹ    :ְלַכּבְ

ב. כד ד ָאָדם ַחּיָ  ְלַכּבֵ
  :ָחִמיו

ֵרת רֹוֶצה ָהָאב ִאם. כה  ְלׁשָ
ן ֶאת ר, ַהּבֵ ל ֻמּתָ  ְלַקּבֵ
נּ  א וּ ִמּמֶ ן ִאם ֶאּלָ  ָהָאב ּכֵ
ן ְלִמיד. ּתֹוָרה ּבֶ רֹוֶצה ּתַ  ׁשֶ

, ַאֵחר ְלָמקֹום ָלֶלֶכת
הּוא ְרֶאה ּבֹוֵטחַ  ׁשֶ ּיִ  ִסיַמן ׁשֶ
ָרָכה ַתְלמּודוֹ  ּבְ  ִלְפֵני ּבְ
ם ָהַרב ָ ׁשּ  מֹוֶחה ְוָאִביו, ׁשֶ
ּדֹוֵאג ְלִפי ּבוֹ  אֹוָתהּ  ׁשֶ ּבְ  ׁשֶ

 ּכֹוָכִבים ָהעֹוְבֵדי ָהִעיר

 ָצִריךְ  ֵאינוֹ , יםַמֲעִלילִ 
ֹמעַ  ֶזה ְלָאִביו ִלׁשְ   :ּבָ

  רמא סימן
 אביו ומקלל מכה דיני

  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , ואמו
ל. א , ִאּמוֹ  אוֹ  ָאִביו ַהְמַקּלֵ

ב, ִמיָתָתן ְלַאַחר ֲאִפּלוּ   ַחּיָ
ֵעִדים הּוא ִאם ְסִקיָלה  ּבְ

 ָהִאישׁ  ֶאָחד, ְוַהְתָרָאה
ה ְוֶאָחד ָ לְּ  ָהִאׁשּ ּקִ . לוּ ׁשֶ
ה ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ

לּום ּלְ ּקִ ם ׁשֶ ׁשֵ מֹות ּבְ ֵ  ֵמַהׁשּ
ָלם ֲאָבל, ַהְמֻיָחִדים  ִקּלְ

ִכּנּוי ב ֵאינוֹ , ּבְ א ַחּיָ  ֶאּלָ



 ט

 

 ט
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ י" ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ "ּוד ְלִלמּ  -" םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  הְלָחן ָערּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ָלאו מוֹ , ּבְ ל ּכְ  ֶאָחד ַהְמַקּלֵ
ָרֵאל ׂשְ   :ִמּיִ

הוּ . ב , ְוֵחְרׁשוֹ  ָאְזנוֹ  ַעל ִהּכָ
ב ִאי, ִמיָתה ַחּיָ ר ׁשֶ  ֶאְפׁשָ
יֵּ  הׁשֶ ֹלא ֵחֵרשׁ  ָעׂשֶ  ּבְ

ת, ַחּבּוָרה ִטּפַ ם ּדְ  יֹוֵצא ּדָ
ְפִנים ֹאֶזן ִמּבִ  ֶזה ְוַעל ּבָ
  :ִנְתָחֵרשׁ 

חּוב קֹוץ ָהָיה. ג , ְלָאִביו ּתָ
א, יֹוִציֶאּנוּ  ֹלא ּמָ  ָיֹבא ׁשֶ

 ְוֵכן. ַחּבּוָרה ּבוֹ  ַלֲעׂשֹות
יז הּוא ִאם ם ַמּקִ  אוֹ , ּדָ

יז ֹלא, רֹוֵפא ם ַיּקִ  ּדָ
 לוֹ  ַיְחּתֹךְ  ְוֹלא וְלָאִבי

י ַעל ַאף, ֵאֶבר ן ּפִ ַכּוֵ ּמְ  ׁשֶ
  :ִלְרפּוָאה

ִעים ְוִאּמוֹ  ָאִביו ָהיוּ . ד  ְרׁשָ
מּוִרים , ֲעֵבָרה ְועֹוְבֵרי ּגְ
יָנם ִנְגַמר ֲאִפּלוּ   ּדִ

, ֵלָהֵרג ְויֹוְצִאים ַלֲהִריָגה
 ְלַהּכֹוָתם לוֹ  ָאסּור

ָלם ה ְוִאם. ּוְלַקּלְ  ִהּכָ
ָלםקִ  אוֹ  אֹוָתם טּור ּלְ . ּפָ
ׁשּוָבה ָעׂשוּ  ְוִאם  ֲהֵרי, ּתְ
ב ֶזה  ֲעֵליֶהם ְוֶנֱהָרג ַחּיָ
י ַעל ַאף ּיֹוְצִאין ּפִ  ׁשֶ

  :ֵלָהֵרג



 י

 

 י
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ י" ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ "ּוד ְלִלמּ  -" םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  הְלָחן ָערּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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 ִאּמוֹ  אוֹ  ָאִביו ָעַבר. ה
ּלֹוִקים ֲעֵבָרה , ָעֶליהָ  ׁשֶ
ן ְוָהָיה ִליחַ  ַהּבֵ ִנים ׁשָ ּיָ , ַלּדַ
ה ֹלא  ִאם ְוֵכן. אֹוָתם ַיּכֶ

בוּ   ְיֵהא ֹלא, ּויִנדּ  ִנְתַחּיְ
ִליחַ   ְוֹלא. ְלַנּדֹוָתם ׁשָ
ה ְוֹלא ִיְרּדֹף  אֹוָתם ַיּכֶ

ִליחּות ׁשְ ית ּבִ ין ּבֵ  ַאף, ּדִ
י ַעל ְראּוִיים ּפִ  ְלָכךְ  ׁשֶ
ׁשּוָבה ָעׂשוּ  ְוֹלא   :ּתְ

ל. ו ה ּכָ , ְוִאּמוֹ  ָאִביו ַהְמַבּזֶ
ְדָבִרים ֲאִפּלוּ   ֲאִפּלוּ , ּבִ

ְרִמיָזה ְכלַ  ֶזה ֲהֵרי, ּבִ  לּבִ
י ָארּור בּוָרה ִמּפִ , ַהּגְ

ֱאַמר ּנֶ  ַמְקֶלה ָארּור: ׁשֶ
 ְלֵבית ְוֵישׁ  ְוִאּמוֹ  ָאִביו
ין ת ֶזה ַעל ְלַהּכֹות ּדִ  ַמּכַ

ִפי ְוַלֲעֹנשׁ  ַמְרדּות  ַמה ּכְ
ָראּוי ֶ   :ׁשּ

תּוִקי. ז ב ׁשְ ַאת ַעל ַחּיָ  ַהּכָ
ב ְוֵאינוֹ  ִאּמוֹ  ְוִקְלַלת  ַחּיָ

י ַעל ַאף. ָאִביו ַעל  ּפִ
ָקה ְבּדְ ּנִ ן: ְוָאְמָרה ִאּמוֹ  ׁשֶ  ּבֶ

לֹוִני  ֶנֱעָנשׁ  ֵאינוֹ , הּוא ּפְ
יהָ  ַעל   :ּפִ

נוֹ . ח ְפָחה ּבְ ִ  אוֹ  ֵמַהׁשּ
ב ֵאינוֹ  ֵמַהּכּוִתית  ֹלא ַחּיָ

. ִאּמוֹ  ַעל ְוֹלא ָאִביו ַעל



 יא

 

 יא
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ י" ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ "ּוד ְלִלמּ  -" םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  הְלָחן ָערּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ָהְיָתה ִמי ְוֵכן  הֹוָרתוֹ  ׁשֶ
ּלֹא ה ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ י ַעל ַאף ּבִ  ּפִ

ָדתוֹ  ּלֵ ְקדֻ  ׁשֶ הּבִ ָ   :ׁשּ
ר. ט ל ָאסּור ּגֵ  ָאִביו ְלַקּלֵ

. ּוְלַהּכֹותוֹ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד
הוּ  ְוֹלא ּלא, ְיַבּזֶ : ֹיאְמרוּ  ׁשֶ
אנוּ  ה ּבָ ָ ֻדׁשּ  ֲחמּוָרה ִמּקְ

ה ָ ה ִלְקֻדׁשּ  ֶעֶבד ֲאָבל. ַקּלָ
ְחֵרר ּתַ ׁשְ ּנִ , ִיחּוס לוֹ  ֵאין ׁשֶ

ִמי הּוא ַוֲהֵרי ֵאינוֹ  ּכְ  ׁשֶ
בָ  ְלָכל ָאִביו   :רּדָ

 רבו כבוד הלכות
  חכם ותלמיד

  רמב סימן
, הרב בפני להורות שלא

 על שמחל רב ודין
  ְסִעיִפים: ו"ל ּובוֹ , כבודו

ב. א ְכבֹוד ָאָדם ַחּיָ  ַרּבוֹ  ּבִ
ל יֹוֵתר ְוִיְרָאתוֹ  ׁשֶ  ִמּבְ
  :ָאִביו

ל. ב , ַרּבוֹ  ַעל ַהחֹוֵלק ּכָ
חֹוֵלק ִכיָנה ַעל ּכְ ְ  ְוָכל. ַהׁשּ
, ַרּבוֹ  ִעם ְמִריָבה הָהעֹושֶׂ 

ה עֹוׂשֶ ִכיָנה ִעם ּכְ ְ . ַהׁשּ
ְתַרֵעם ְוָכל , ָעָליו ַהּמִ

ִאּלוּ   ַעל ִמְתַרֵעם ּכְ
ִכיָנה ְ  ַהְמַהְרֵהר ְוָכל. ַהׁשּ



 יב

 

 יב
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ י" ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ "ּוד ְלִלמּ  -" םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  הְלָחן ָערּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ְמַהְרֵהר, ַרּבוֹ  ַאַחר  ַאַחר ּכִ
ִכיָנה ְ   :ַהׁשּ

, ַרּבוֹ  ַעל חֹוֵלק ֵאיֶזהוּ . ג
ל ּקֹוֵבעַ  ּכָ  ִמְדָרשׁ  לוֹ  ׁשֶ

ב ד ְודֹוֵרשׁ  ְויֹוׁשֵ  ּוְמַלּמֵ
ּלֹא ְרׁשּות ׁשֶ  ְוַרּבוֹ , ַרּבוֹ  ּבִ
ם י ַעל ַאף, ַקּיָ הּוא ּפִ  ׁשֶ

ְמִדיָנה   :ַאֶחֶרת ּבִ
 ְלהֹורֹות ְלָאָדם ָאסּור. ד

 ְוָכל, ְלעֹוָלם ַרּבוֹ  ִלְפֵני
ב ְלָפָניו ַהּמֹוֶרה . ִמיָתה ַחּיָ
 ֵמַרּבוֹ  ָרחֹוק הּוא ְוִאם

ַאל, ִמיל ב"י  ָדםאָ  לוֹ  ְוׁשָ
ַבר ֶדֶרךְ  ֲהָלָכה ּדְ , ִמְקֶרה ּבְ

יב ָיכֹול  ֲאָבל. ְלָהׁשִ
 ְלהֹוָרָאה ַעְצמוֹ  ִלְקּבֹעַ 
ב  ֲאִפּלוּ , ּוְלהֹורֹות ְוֵליׁשֵ
סֹוף הּוא  ָאסּור, ָהעֹוָלם ּבְ

מּות ַעד ְלהֹורֹות ּיָ  ַרּבוֹ  ׁשֶ
ן ַעד אוֹ  ּתֵ ּיִ . ְרׁשּות לוֹ  ׁשֶ
ַתְלִמיד אֹוְמִרים ְוֵישׁ   ּדְ

מּור ב ִמיל ב"י ֹוךְ תּ  ּגָ  ַחּיָ
. מֹוֶרה הּוא ִאם, ִמיָתה
טּור, ִמיל ב"ְלי חּוץ  ּפָ
ְלִמיד. ָאסּור ֲאָבל  ָחֵבר ּתַ
טּור, ִמיל ב"י ּתֹוךְ   ּפָ
 ב"ְלי וחוץ. ָאסּור ֲאָבל
ר, ִמיל י ַעל ַאף. ֻמּתָ  ּפִ



 יג

 

 יג
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ י" ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ "ּוד ְלִלמּ  -" םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  הְלָחן ָערּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ַטל ּנָ , ֶאָחד ֵמַרב ְרׁשּות ׁשֶ
ּטֹל ַעד, ָסֵגי ֹלא ּיִ  ׁשֶ

ל ְרׁשּות  ָתיוַרּבוֹ  ִמּכָ
ְבָהִקים   :ַהּמֻ

ְלִמיד ֵאין. ה  ָיכֹול ּתַ
ְמקֹום ֲאֵחִרים ִלְסֹמךְ   ּבִ
  :ַרּבוֹ 

ל ֹלא ִאם. ו ְסָמךְ  ִקּבֵ  ַהּנִ
ד ַהְסִמיָכה  ַההּוא ָהַרב ִמּיַ
א ַהסֹוֵמךְ   ְיֵדי ַעל ֶאּלָ
ִנים  ְוהּוא, ֲאֵחִרים ַרּבָ
ה  ֵאין, ְסִניף ָלֶהם ַנֲעׂשָ
רֵ  ָהַרב ְלאֹותוֹ  ּתָ  רְלִהׂשְ
ָלל ָעָליו   :ַרּבוֹ  ֵאינוֹ  ִאם ּכְ

א הֹוָרָאה ִמְקֵרי ֹלא. ז  ֶאּלָ
ּמֹוֶרה ׁשֶ ה ַעל ּכְ א ַמֲעׂשֶ ּבָ  ׁשֶ
ֲאלוּ  ִאם ֲאָבל, ְלָפָניו  ׁשָ

ִדְבֵרי ֲהָלָכה ְלַתְלִמיד  ּכְ
 ַמה לֹוַמר ָיכֹול, ִמי

ַדְעּתוֹ  ּבְ ֶ יָון, ׁשּ ֵאינוֹ  ּכֵ  ׁשֶ
ה ַעל מֹוֶרה א ַמֲעׂשֶ ּבָ  ׁשֶ
  :יוְלָפנָ 

א הֹוָרָאה ִמְקֵרי ֹלא. ח  ֶאּלָ
ָדָבר שׁ  ּבְ ּיֵ  ִחּדּושׁ  ּבוֹ  ׁשֶ

ֹוֵאל הֹוָרָאה ֲאָבל, ַלׁשּ  ּבְ
ִהיא ְידּוָעה ׁשּוָטה ׁשֶ  ּפְ
גֹון, ַלּכֹל  ַטַעם נֹוֵתן ּכְ
ל אוֹ  ִלְפָגם  ִאסּור ְלַבּטֵ



 יד

 

 יד
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ י" ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ "ּוד ְלִלמּ  -" םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  הְלָחן ָערּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ים ִ ׁשּ ׁשִ ֵאּלוּ  ְוַכּיֹוֵצא ּבְ , ּבָ
ר   :ֻמּתָ

ַתב ִמי ֵישׁ . ט ּכָ לשֶׁ , ׁשֶ  ּכָ
תּוב ְסָפִרים ַהּכָ ְסֵקי ּבַ  ִמּפִ

אֹוִנים  ְלהֹורֹות ָיכֹול ַהּגְ
יֵמי  יֹוֶרה ֹלא ַרק, ַרּבוֹ  ּבִ
ָבר ּבוֹ  ּדָ  ִיְסֹמךְ  ְוֹלא ִמּלִ
 ְלַדּמֹות ְרָאיֹוָתיו ַעל

ָתא ָתא ִמּלְ   :ֵמַעְצמוֹ  ְלִמּלְ
ַתב ִמי ֵישׁ . י ּכָ ָאסּור ׁשֶ  ׁשֶ

יר ְלָחָכם ָבר ְלַהּתִ  ּדָ
מ ְרֶאה ּוהַּ ַהּתָ ּנִ ים ׁשֶ  ָלַרּבִ

יר ִהּתִ   :ָהָאסּור ֶאת ׁשֶ

י. יא , ֵמִאסּוָרא ְלַאְפרּוׁשֵ
גֹון רֹוֶאה ּכְ  ָאָדם ׁשֶ

עֹוֵבר ֵני ֲעֵבָרה ׁשֶ  ִמּפְ
ֵאינוֹ  הּוא יֹוֵדעַ  ׁשֶ , ָאסּור ׁשֶ

ֵני אוֹ  ָעתוֹ  ִמּפְ ר, ִרׁשְ  ֻמּתָ
 לוֹ  ְולֹוַמר ְלַהְפִריׁשוֹ 

הּוא ְפֵני, ָאסּור ׁשֶ , ּבוֹ רַ  ּבִ
ָכל ּבְ שׁ  ָמקֹום ׁשֶ ּיֵ  ִחּלּול ׁשֶ
ם ֵ בֹוד חֹוְלִקין ֵאין ַהׁשּ  ּכָ
  :ָלַרב

ֵני ִאם. יב יתוֹ  ּבְ ל ּבֵ  ׁשֶ
ְלִמיד  ְלהֹוָרָאה ֻהְצְרכוּ  ּתַ
ֲאלוּ   יֹוֶרה ֹלא, לוֹ  ְוׁשָ
ְמקֹום ָלֶהם   :ַרּבוֹ  ּבִ



 טו

 

 טו
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ י" ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ "ּוד ְלִלמּ  -" םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  הְלָחן ָערּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ְלִמיד. יג ּלא ּתַ יעַ  ׁשֶ  ִהּגִ
 ֶזה ֲהֵרי, ּומֹוֶרה ְלהֹוָרָאה

ע ֹוֶטהשׁ  , רּוחַ  ְוַגס ָרׁשָ
י: ֶנֱאַמר ְוָעָליו ים ּכִ  ַרּבִ
יָלההִ  ָחָלִלים   :ּפִ

ל. יד יעַ  ָחָכם ּכָ ִהּגִ  ׁשֶ
, מֹוֶרה ְוֵאינוֹ  ְלהֹוָרָאה

 ּתֹוָרה מֹוֵנעַ  ֶזה ֲהֵרי
 ִלְפֵני ִמְכׁשֹולֹות ְונֹוֵתן
ים : ֶנֱאַמר ְוָעָליו, ַרּבִ

ל ַוֲעצּוִמים   :רּוֶגיהָ הֲ  ּכָ
 ִלְקרֹות ְלַתְלִמיד סּוראָ . טו

מוֹ  ְלַרּבוֹ  ׁשְ יו ֹלא, ּבִ ַחּיָ  ּבְ
מֹותוֹ  ְוֹלא  ַוֲאִפּלוּ , ּבְ

ָמם ַלֲאֵחִרים ִלְקרֹות ְ ׁשּ  ׁשֶ
מוֹ  ׁשְ  הּוא ִאם, ָאסּור ּכִ
ם ְלִאי ׁשֵ ֵאין ּפִ  ַהּכֹל ׁשֶ

  :ּבוֹ  ִלְקרֹות ְרִגיִלין
ן ֹלא. טז לֹום ִיּתֵ  ְלַרּבוֹ  ׁשָ

, לֹוםשָׁ  לוֹ  ַיֲחִזיר ְוֹלא
ֶדֶרךְ  ָאר ּכְ א, ָהָעם ׁשְ  ֶאּלָ
 לוֹ  ְואֹוֵמר ְלָפָניו ׁשֹוֶחה
ִיְרָאה לֹום: ּוְבָכבֹוד ּבְ  ׁשָ
י מֹוִרי ָעֶליךָ   ְוֹלא. ְוַרּבִ
יו ַיֲחֹלץ ִפּלָ  ַרּבוֹ  ִלְפֵני ּתְ
א, ְלָפָניו ָיֵסב ְוֹלא  ֶאּלָ
ב ב יֹוׁשֵ יֹוׁשֵ  ִלְפֵני ּכְ
ֶלךְ  ל ְוֹלא. ַהּמֶ ּלֵ  ִיְתּפַ



 טז

 

 טז
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ י" ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ "ּוד ְלִלמּ  -" םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  הְלָחן ָערּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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 ְוֹלא ְלַאֲחָריו ֹלא יוְלָפנָ 
ִצּדוֹ   לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין, ּבְ

ָאסּור ִצּדוֹ  ַלֲהֹלךְ  ׁשֶ , ּבְ
א . ַרּבוֹ  ְלַאַחר ִיְתַרֵחק ֶאּלָ
ן ְיֵהא ְוֹלא ֶנֶגד ְמַכּוֵ  ּכְ

א, ֲאחֹוָריו ד ֶאּלָ  ְיַצּדֵ
ין, ַאֵחר ְלַצד ַעְצמוֹ   ּבֵ

ל ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ין ִעּמוֹ  ּכְ  ּבֵ
הֹוֵלךְ  ׁשֶ ' ְלד ְוחּוץ. ִעּמוֹ  ּכְ

ר ַהּכֹל, ַאּמֹות  ְוֹלא. ֻמּתָ
ֵנס ְרָחץ ִעּמוֹ  ִיּכָ א ַלּמֶ  ֶאּלָ
ן ִאם . לוֹ  ָצִריךְ  הּוא ּכֵ
ב ְוֹלא  ַעד, ְלָפָניו ֵיׁשֵ

ּיֹאַמר ב: לוֹ  ׁשֶ  ְוֹלא, ׁשֵ

ּיֹאַמר ַעד, ַיֲעֹמד : לוֹ  ׁשֶ
ּטֹל ַעד אוֹ , ֲעֹמד ּיִ  ׁשֶ
ֵטר. ַלֲעֹמד ְרׁשּות ּפָ ּיִ  ּוְכׁשֶ
פָ   לוֹ  ַיֲחִזיר ֹלא ָניוִמּלְ

א, ֲאחֹוָריו ע ֶאּלָ  ִנְרּתָ
ֶנֶגד ּוָפָניו, ַלֲאחֹוָריו  ּכְ

ֵני ב ְוֹלא. ַרּבוֹ  ּפְ  ֵיׁשֵ
ְמקֹומוֹ   ַיְכִריעַ  ְוֹלא, ּבִ
ָבָריו ָפָניו ּדְ  ִיְסּתֹר ְוֹלא, ּבְ
ָבָריו ב. ּדְ  ַלֲעֹמד ְוַחּיָ
ָניו ְרֶאּנוּ , ִמּפָ ּיִ ֶ  ֵמָרחֹוק ִמׁשּ
ֶסה ַעד ֵעיָניו ְמֹלא ְתּכַ ּיִ  ׁשֶ
ּנוּ  ּלֹא ִמּמֶ , קֹוָמתוֹ  ֵיָרֶאה ׁשֶ
ךְ  ְוַאַחר ב ּכָ  ַוֲאִפּלוּ . ֵיׁשֵ



 יז

 

 יז
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ י" ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ "ּוד ְלִלמּ  -" םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  הְלָחן ָערּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן רמב הלכות כבוד רבו ותלמיד חכם
  

 

17

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 
 

 ַלֲעֹמד ָצִריךְ , ָרכּוב ָהָיה
ָניו יב, ִמּפָ ָחׁשִ ךְ  ּדְ ְמַהּלֵ   :ּכִ

ה. יז ֹלׁשָ ָהיוֹ  ׁשְ ִכים ׁשֶ  ְמַהּלְ
ֶרךְ  ּדֶ ֶאְמַצע ָהַרב, ּבַ , ּבָ
דֹול ָטן, ְלָיִמין ַהּגָ  ְוַהּקָ
מֹ    :אלִלׂשְ

 ְלַרּבוֹ  ָקְראוּ  ִאם. יח
ּתֹוָרה ִלְקרֹות ִצּבּור ּבַ , ּבְ
ל ַלֲעֹמד ָצִריךְ  ֵאינוֹ   ּכָ
ַרּבוֹ  ְזַמן   :עֹוֵמד ׁשֶ
ל. יט ָהֶעֶבד ְמָלאכֹות ּכָ  ׁשֶ

ה ְלִמיד ְלַרּבוֹ  עֹוׂשֶ  ּתַ
ה  הּוא ְוִאם. ְלַרּבוֹ  עֹוׂשֶ
ָמקֹום ֵאין ּבְ יִרין ׁשֶ  ַמּכִ

יןתְּ  לוֹ  ְוֵאין, אֹותוֹ   ִפּלִ
ֹראׁשוֹ  שׁ , ּבְ א ְוחֹוׁשֵ ּמָ  ׁשֶ
הּוא ָעָליו ֹיאְמרוּ  , ֶעֶבד ׁשֶ
 ְוֹלא ִמְנָעל לוֹ  נֹוֵעל ֵאינוֹ 

  :חֹוְלצוֹ 
ל. כ ְלִמידוֹ  ַהּמֹוֵנעַ  ּכָ  ּתַ

ׁשוֹ  ּמְ ׁשַ ּנוּ  מֹוֵנעַ , ִמּלְ  ִמּמֶ
ּנוּ  ּופֹוֵרק ֶחֶסד  ִיְרַאת ִמּמֶ

ַמִים ְלִמיד ְוָכל. ׁשָ  ּתַ
ַזְלֵזל ּמְ ל ָברדָּ  ׁשֶ בֹוד ִמּכָ  ּכְ

ִכיָנה ּגֹוֵרם, ַרּבוֹ  ְ  ַלׁשּ
ק ּלֵ ְסּתַ ּתִ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ   :ִמּיִ

בֹוד חֹוְלִקין ֵאין. כא  ּכָ
ְפֵני ְלַתְלִמיד א, ַרּבוֹ  ּבִ  ֶאּלָ



 יח

 

 יח
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ י" ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ "ּוד ְלִלמּ  -" םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  הְלָחן ָערּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ן ִאם  לוֹ  חֹוֵלק ַרּבוֹ  ּכֵ
בֹוד   :ּכָ

 ַעל עֹוֵבר ַרּבוֹ  ָרָאה. כב
ְבֵרי : לוֹ  אֹוֵמר, ּתֹוָרה ּדִ

ִני ְדּתַ נוּ  ִלּמַ ךְ  ַרּבֵ   :ְוָכךְ  ּכָ
ל. כג יר ְזַמן ּכָ ְזּכִ ּמַ  ׁשֶ

מּוָעה ָפָניו ׁשְ : לוֹ  אֹוֵמר ּבְ
ךְ  ִני ּכָ ְדּתַ נוּ  ִלּמַ   :ַרּבֵ
ָבר ֹיאַמר ֹלא. כד ּלֹא ּדָ  ׁשֶ

ַמע יר ַעד, ֵמַרּבוֹ  ׁשָ ְזּכִ ּיַ  ׁשֶ
ם   :אֹוְמרוֹ  ׁשֵ
מּות. כה ּיָ ׁשֶ  קֹוֵרעַ , ַרּבוֹ  ּכְ

ל ָעָליו ָגדָ  ּכָ  ַעד יוּבְ
ה ַגּלֶ ּמְ  ְוֵישׁ . ִלּבוֹ  ׁשֶ

ֵאינוֹ  אֹוְמִרים  קֹוֵרעַ  ׁשֶ
א  ְמַאֶחה ְוֵאינוֹ . ֶטַפח ֶאּלָ

ל. ְלעֹוָלם  ָעָליו ּוִמְתַאּבֵ
ֲחִליָצה יֵני ְוָכל ּבַ  ּדִ
 יֹום ִמְקָצת ֲאֵבלּות
יָתה  יֹום ִמְקָצת אוֹ  ַהּמִ

מּוָעה ְ   :ַהׁשּ
מּוָעה ֲאִפּלוּ . כו ׁשְ  ְרחֹוָקה ּבִ

ם ַרּבוֹ  ַעל עַ קֹורֵ  ׁשֵ  ּכְ
ּקֹוֵרעַ    :ָאִביו ַעל ׁשֶ

ַרּבוֹ  ִמי. כז ל ֵמת ׁשֶ  ֻמּטָ
ר אֹוֵכל ֵאינוֹ , ְלָפָניו ׂשָ  ּבָ
ִדין, ַיִין ׁשֹוֶתה ְוֵאינוֹ   ּכְ

תוֹ  ִמי ּמֵ ל ׁשֶ   :ְלָפָניו ֻמּטָ



 יט

 

 יט
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ י" ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ "ּוד ְלִלמּ  -" םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  הְלָחן ָערּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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יר. כח ְזּכִ ּמַ ׁשֶ  ּתֹוךְ  ַרּבוֹ  ּכְ
: לֹוַמר ָצִריךְ  ֹחֶדשׁ  ב"י

רַ  ֲהֵריִני ּפָ בוֹ  תּכַ ּכָ   :ִמׁשְ
ְפֵני ָרק. כט  הּוא, ַרּבוֹ  ּבִ

ְכַלל ל ּבִ ְנַאי ּכָ  ָאֲהבוּ  ְמׂשַ
  ָמֶות

ל. ל ָבִרים ֵאּלוּ  ּכָ  ַהּדְ
ָאַמְרנוּ  ִריךְ  ׁשֶ ּצָ ד ׁשֶ  ְלַכּבֵ

ֶהם  ָאְמרוּ  ֹלא, ַרּבוֹ  ֶאת ּבָ
א ַרּבוֹ  ֶאּלָ ַהְינוּ  ֻמְבָהק ּבְ  ּדְ
ֹרב ּנוּ  ָחְכָמתוֹ  ׁשֶ  ִאם, ִמּמֶ
ָנה ִאם, ִמְקָרא אִמְקרָ  , ִמׁשְ

ָנה ָמָרא ִאם, ִמׁשְ , ּגְ
ָמָרא  ָלַמד ֹלא ִאם ֲאָבל. ּגְ

ּנוּ  ָחְכָמתוֹ  ֹרב  ֵאינוֹ , ִמּמֶ
ב דוֹ  ַחּיָ ָכל ְלַכּבְ  ֵאּלוּ  ּבְ

ָבִרים  עֹוֵמד ֲאָבל, ַהּדְ
ָפָניו יעַ  ִמּלְ ּגִ ּיַ ֶ ע ִמׁשּ  ְלַאְרּבַ
, ָעָליו ְוקֹוֵרעַ  ַאּמֹוָתיו
ם ׁשֵ הּוא ּכְ  ַעל ֵרעַ קוֹ  ׁשֶ
ל ִתים ּכָ הּוא ַהּמֵ  ׁשֶ

ל  ֲאִפּלוּ . ֲעֵליֶהם ִמְתַאּבֵ
ּנוּ  ָלַמד ֹלא א ִמּמֶ ָבר ֶאּלָ  ּדָ

ין, ֶאָחד ין ָקָטן ּבֵ  ּבֵ
דֹול ָפָניו עֹוֵמד, ּגָ  ִמּלְ
  :ָעָליו ְוקֹוֵרעַ 

ל. לא ְלִמיד ּכָ  ָחָכם ּתַ
עֹוָתיו ּדֵ נֹות ׁשֶ  ֵאינוֹ  ְמֻכּוָ



 כ

 

 כ
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ י" ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ "ּוד ְלִלמּ  -" םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  הְלָחן ָערּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ר ְפֵני ְמַדּבֵ גָּ  ִמי ּבִ  דֹולׁשֶ
ּנוּ  ָחְכָמה ִמּמֶ  ַעל ַאף, ּבְ
י ּלֹא ּפִ ּנוּ  ָלַמד ׁשֶ  ִמּמֶ

לּום   :ּכְ
ְבָהק ָהַרב. לב ַחל ַהּמֻ ּמָ  ׁשֶ
בֹודוֹ  ַעל ָכל ּכְ ָבִרים ּבְ  ַהּדְ

ֶאָחד אוֹ , ָהֵאּלוּ  , ֵמֶהם ּבְ
ְלִמיָדיו ְלָכל  ְלֶאָחד אוֹ  ּתַ
בֹודוֹ , ֵמֶהם  ְוַאף. ָמחּול ּכְ
י ַעל ַחל ּפִ ּמָ  ַעל ָוהִמצְ , ׁשֶ

ְלִמיד רוֹ  ַהּתַ   :ְלַהּדְ
ְלִמיְדךָ  ְכבֹוד ְיִהי. לג  ּתַ

ךָ  ָעֶליךָ  ָחִביב ּלְ ׁשֶ   :ּכְ

 ַוֲאֵבַדת ָאִביו ֲאֵבַדת. לד
. קֹוֶדֶמת ַרּבוֹ  ֲאֵבַדת ַרּבוֹ 
קּול ָאִביו ָהָיה ְוִאם  ׁשָ
ֶנֶגד  ָאִביו ֲאֵבַדת, ַרּבוֹ  ּכְ

 ְוַרּבוֹ  ָאִביו ָהָיה. קֹוֶדֶמת
אִ  אֹוי יםנֹוׂשְ ְ יחַ , ַמׂשּ  ַמּנִ
ל ךְ  ְוַאַחר ַרּבוֹ  ׁשֶ יחַ  ּכָ  ַמּנִ
ל  ָאִביו ָהָיה. ָאִביו ׁשֶ
ֵבית עֹוְמִדים ְוַרּבוֹ   ּבְ
ִבי ְ  ַרּבוֹ  ֶאת ּפֹוֶדה, ַהׁשּ
ךְ  ְוַאַחר  ֶאת ּפֹוֶדה ּכָ
 ָאִביו ָהָיה ְוִאם. ָאִביו

ְלִמיד  ֶאת ּפֹוֶדה, ָחָכם ּתַ



 כא

 

 כא
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ י" ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ "ּוד ְלִלמּ  -" םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  הְלָחן ָערּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ךְ  ְוַאַחר ָאִביו  ֶאת ּפֹוֶדה ּכָ
  :ַרּבוֹ 
ל קֹוֶדֶמת ֲאֵבָדתוֹ . לה  ְלׁשֶ

ל ָאִביו   :ַרּבוֹ  ְוׁשֶ
 ֵאיִני: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. לו

ל ךָ  ְמַקּבֵ  ָהִייתָ  ִאם ִמּמְ
ה ֹמׁשֶ  אֹותוֹ  ַמְלִקין, ּכְ
ּום יֹון ִמׁשּ ּזָ   :ּבִ

  רמג סימן
 פטור היה חכם תלמיד

 סחורתו ומכירת, ממס
  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , מקדמת

ְלִמיֵדי. א  ֹלא ֲחָכִמים ּתַ
ַעְצָמם יֹוְצִאין ָהיוּ   ִעם ּבְ

ָאר ִבְנָין ַלֲעׂשֹות ָהָעם ׁשְ  ּבְ
 ְוַכּיֹוֵצא ָהִעיר ּוַבֲחִפירֹות

ֶזה ּלֹא, ּבָ ּזוּ  ׁשֶ ְפֵני ִיְתּבַ  ּבִ
י ֵהם ְוֵכיָון, ָהָאֶרץ ַעּמֵ  ׁשֶ

טּוִרים  ֲאֵחִרים ֲאִפּלוּ  ּפְ
ְמקֹוָמם   :ׂשֹוְכִרין ֵאין ּבִ

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ
ל ּכָ ׁשֶ  יֹוֵצא ָאָדם ּכְ
ַעְצמוֹ   ֵאין ִאם ֲאָבל. ּבְ
ַעְצָמם יֹוְצִאין א, ּבְ  ֶאּלָ

ְמקֹוָמם ֲאֵחִרים ׂשֹוְכִרים  ּבִ
ֵני ָממֹון ּגֹוִבים אוֹ   ִמּבְ



 כב

 

 כב
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ י" ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ "ּוד ְלִלמּ  -" םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  הְלָחן ָערּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ָבר ִאם, ַלֲעׂשֹותוֹ  ָהִעיר  ּדָ
ִריךְ  ּצָ י ׁשֶ גֹון ָהָאָדם ְלַחּיֵ  ּכְ
ֵארֹות  ְוַכּיֹוֵצא םַמיִ  ּבְ
ֶהם ִבים, ּבָ  ָלֵתת ַחּיָ

ָבר ֲאָבל. ֶחְלָקם הּוא ּדָ  ׁשֶ
ִמיַרת ָצִריךְ  , ָהִעיר ִלׁשְ
גֹון  ָהִעיר חֹומֹות ּכְ

לֹוֶתיהָ  ַכר. ּוִמְגּדְ  ּוׂשְ
ֹוְמִרים ִבין ֵאין, ַהׁשּ  ַחּיָ

לּום ָלֶהם ָלֵתת ֵאין, ּכְ  ׁשֶ
ִמיָרה ְצִריִכין ּתֹוָרָתן, ׁשְ  ׁשֶ

ִמיָרָתם טּוִרים ֵכןְולָ . ׁשְ  ּפְ
ל ין, ִמִסים ִמיֵני ִמּכָ  ּבֵ
צּוִבים ִמִסים ל ַעל ַהּקְ  ּכָ

ֵני ין, ָהִעיר ּבְ  ַמס ּבֵ
הּוא ל ַעל ָקצּוב ׁשֶ  ִאישׁ  ּכָ
ין, ְלַבּדוֹ  בּוִעים ּבֵ ין ַהּקְ  ּבֵ

ֵאיָנם ִבים, ְקבּוִעים ׁשֶ  ְוַחּיָ
ֵני  ִלְפֹרעַ  ָהִעיר ּבְ

ִביָלם ׁשְ בּוִעים ֲאִפּלוּ  ּבִ  ַהּקְ
ל לעַ  . ְוִאישׁ  ִאישׁ  ּכָ

ְלִמיֵדי ְוַדְוָקא  ֲחָכִמים ּתַ
ּתֹוָרָתם נּוָתם ׁשֶ  ֲאָבל, ֻאּמָ

נּוָתם ּתֹוָרָתם ֵאין , ֻאּמָ
ִבים  לוֹ  ֵישׁ  ִאם ּוִמיהוּ . ַחּיָ
נּות ְמַעט  ְמַעט אוֹ , ֻאּמָ
א ָ ן ַמׁשּ ְרֵנס ּוַמּתָ  ּבוֹ  ְלִהְתּפַ
ֵדי יו ּכְ ר ְוֹלא ַחּיָ ֵ , ְלִהְתַעׁשּ



 כג

 

 כג
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ י" ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ "ּוד ְלִלמּ  -" םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  הְלָחן ָערּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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הּוא ָעהשָׁ  ּוְבָכל נּוי ׁשֶ  ּפָ
ְבֵרי ַעל חֹוֵזר ֵמֲעָסָקיו  ּדִ
ִדיר ְולֹוֵמד ּתֹוָרה , ּתָ
נּותוֹ  ּתֹוָרתוֹ  ִנְקָרא   :ֻאּמָ

 ַהְמַזְלֵזל ָחָכם ְוַתְלִמיד. ג
ִמְצֹות  ִיְרַאת ּבוֹ  ְוֵאין ּבְ
ַמִים ַקל הּוא ֲהֵרי, ׁשָ  ּכְ

ּבּור ּצִ ּבַ   :ׁשֶ
ְלִמיד. ד שׁ  ָחָכם ּתַ ּיֵ  לוֹ  ׁשֶ
 ֵאין, ִלְמּכֹר חֹוָרהסְ 

יִחין  ִלְמּכֹר ָאָדם ְלׁשּום ַמּנִ
 ַעד ְסחֹוָרה ֵמאֹוָתהּ 
ְמּכֹר ּיִ ה הּוא ׁשֶ ִחּלָ  ֶאת ּתְ

ּלוֹ  א ְוַדְוָקא. ׁשֶ ֵליּכָ  ּדְ

ֵני ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ְמַזּבְ , ּדִ
א ִאי ֲאָבל  עֹוְבֵדי ִאיּכָ

ֵני ּכֹוָכִבים ְמַזּבְ , ֹלא, ּדִ
ָהא  ֻצְרָבאלְ  ְרָוָחה ֵלית ּדְ

ָנן ַרּבָ  ְלָהַנךְ  ְוַאְפסּוֵדי, ִמּדְ
ְכִדי   :ַמְפְסִדיָנן ָלא, ּבִ

ְלִמיד. ה שׁ  ָחָכם ּתַ ּיֵ  לוֹ  ׁשֶ
ין  ְועֹוֵמד ַאֵחר ִעם ּדִ

ן ִלְפֵני ּיָ ם ְוֵישׁ , ַהּדַ  ׁשָ
ֲעֵלי יִנים ּבַ  ֲאֵחִרים ּדִ

ְדמוּ  ּקָ ה ְלָפָניו ׁשֶ ִחּלָ , ּתְ
יִמים ינוֹ  ַמְקּדִ ל ּדִ  ׁשֶ

ְלמִ  יִבין, ָחָכם ידּתַ  ּומֹוׁשִ
  :אֹותוֹ 



 כד

 

 כד
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ י" ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ "ּוד ְלִלמּ  -" םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  הְלָחן ָערּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן רמג הלכות כבוד רבו ותלמיד חכם
  

 

24

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 
 

דֹול ָעֹון. ו  ְלַבּזֹות הּוא ּגָ
ְלִמיֵדי  אוֹ  ֲחָכִמים ּתַ

ְנאֹוָתן ה ְוָכל, ִלׂשְ  ַהְמַבּזֶ
 ֵחֶלק לוֹ  ֵאין ַהֲחָכִמים ֶאת

א ָלעֹוָלם  ְוהּוא, ַהּבָ
ְכַלל י: ּבִ ַבר ּכִ ָזה' ה ּדְ   ּבָ

ֵהִעידוּ  ִמי. ז ה ָעָליו ׁשֶ ּזָ ּבִ  ׁשֶ
ְלמִ   ֲאִפּלוּ , ֲחָכִמים יֵדיּתַ

ְדָבִרים ית ּבִ ין ּבֵ ין ּדִ  ְמַנּדִ
יִרים ְוֵאין אֹותוֹ   לוֹ  ַמּתִ
ָרֶצה ַעד ּיְ  ֶהָחָכם ׁשֶ

ּדּוהוּ  ּנִ ִבילוֹ  ׁשֶ ׁשְ  ְוִאם. ּבִ
ה ּזָ  ְלַאַחר ֶהָחָכם ֶאת ּבִ
ית, מֹותוֹ  ין ּבֵ ין ּדִ  ְמַנּדִ

יִרים ְוֵהם אֹותוֹ   לוֹ  ַמּתִ
ֲחֹזר ּיַ ֶ ְתׁשוּ  ִמׁשּ   :ָבהּבִ

ה ַעְצמוֹ  ֶהָחָכם. ח  ְמַנּדֶ
 ָהֶאֶרץ ְלַעם ִלְכבֹודוֹ 
ִהְפִקיר ֶנְגּדוֹ  ׁשֶ  ְוֵאין, ּכְ

 ְוֹלא ֵעדּות ֹלא ָצִריךְ 
יִרין ְוֵאין, ַהְתָרָאה  לוֹ  ַמּתִ

ה ַעד ַרּצֶ ּיְ  ְוִאם. ֶהָחָכם ׁשֶ
ִאים, ֶהָחָכם ֵמת ה ּבָ ֹלׁשָ  ׁשְ

יִרים  ָרָצה ְוִאם. לוֹ  ּוַמּתִ
 ְוֹלא לוֹ  ֹחלִלמְ  ֶהָחָכם
הוּ  ָידוֹ  ָהְרׁשּות, ִנּדָ   :ּבְ

י ַעל ַאף. ט שׁ  ּפִ ּיֵ  ְרׁשּות ׁשֶ
, ִלְכבֹודוֹ  ְלַנּדֹות ְלָחָכם



 כה

 

 כה
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ י" ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ "ּוד ְלִלמּ  -" םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  הְלָחן ָערּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ַבח ֵאינוֹ   ָחָכם ְלַתְלִמיד ׁשֶ
ְנִהיג ּיַ ָדָבר ַעְצמוֹ  ׁשֶ . ֶזה ּבְ

ה ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ
ֵחְרפּוהוּ  ֶסֶתר ׁשֶ  ֲאָבל. ּבַ

ַפרְ  ֵחְרפּוהוּ  ִאם , ֶהְסָיאּבְ
 ַעל ִלְמֹחל לוֹ  ָאסּור
בֹודוֹ  א, ּכְ  ְונֹוֵטר נֹוֵקם ֶאּלָ
ָבר ָנָחשׁ  ַהּדָ  ַעד, ּכְ

שׁ  ַבּקֵ ּיְ ּנוּ  ׁשֶ  ְמִחיָלה ִמּמֶ
  :לוֹ  ְוִיְסַלח

  רמד סימן
 חכם בפני והדור קימה
 ח"י ּובוֹ , רבו אינו אפלו

  ְסִעיִפים:

ה ִמְצַות. א  ָלקּום ֲעׂשֵ
ֵני ל ִמּפְ  ֲאִפּלוּ , ָחָכם ּכָ
א ָזֵקן ֵאינוֹ  יק ֶאּלָ  ַיּנִ

ים , ַרּבוֹ  ֵאינוֹ  ְוֲאִפּלוּ , ְוַחּכִ
ֵני ָלקּום ִמְצָוה ְוֵכן  ִמּפְ

יָבה ַהְינוּ , ׂשֵ ן ּדְ ְבִעים ּבֶ  ׁשִ
ָנה   ,ׁשָ

ב ֵמֵאיָמַתי. ב  ָלקּום ַחּיָ
ֵניֶהם יעַ , ִמּפְ ּגִ ּיַ ֶ  ְלתֹוךְ  ִמׁשּ
ע  ַעד ַאּמֹוָתיו ַאְרּבַ
ֲעֹבר ּיַ ָניו ֶנֶגדִמכְּ  ׁשֶ . ּפָ
ךְ  ְורֹוֵכב ְמַהּלֵ ֵמי ּכִ   :ּדָ

 ֵעיָניו ְלַהֲעִצים ָאסּור. ג
ּנוּ  יעַ  ֹקֶדם ִמּמֶ ּגִ ּיַ  ְלתֹוךְ  ׁשֶ



 כו

 

 כו
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ י" ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ "ּוד ְלִלמּ  -" םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  הְלָחן ָערּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ע ֵדי, ַאּמֹוָתיו ַאְרּבַ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
ָניו ָלקּום ִיְצָטֵרךְ   ִמּפָ
יעַ  ּגִ ּיַ ׁשֶ ע ְלתֹוךְ  ּכְ  ַאְרּבַ
  :ַאּמֹוָתיו

ֵניהֶ  עֹוְמִדים ֵאין. ד  םִמּפְ
ֵבית ֹלא ֵסא ּבְ  ְוֹלא ַהּכִ

ֵבית ְרָחץ ּבְ יב, ַהּמֶ ְכּתִ : ּדִ
קּום שׁ  ִקיָמה ְוָהַדְרתָּ  ּתָ ּיֵ  ׁשֶ
הּ    :ִהּדּור ּבָ

ֲעֵלי ֵאין. ה ִנּיֹות ּבַ  ֻאּמָ
ִבים ְפֵני ַלֲעֹמד ַחּיָ  ּבִ
ְלִמיד ָעה ָחָכם ּתַ ׁשָ  ּבְ

עֹוְסִקים ְמָלאְכָתן ׁשֶ . ּבִ
ְמֶלאֶכת עֹוֵסק הּוא ְוִאם  ּבִ

 ְלַהְחִמיר ְורֹוֶצה ֲאֵחִרים
ָניו ַלֲעֹמד ַעְצמוֹ  ַעל , ִמּפָ

אי ֵאינוֹ  ַ   :ַרׁשּ
 ְלָחָכם ָראּוי ֵאין. ו

ְטִריחַ  ּיַ ּבּור ַעל ׁשֶ ן ַהּצִ  ְלַכּוֵ
ַעְמדוּ  ִלְפֵניֶהם ַלֲעֹבר ּיַ  ׁשֶ
ָניו א, ִמּפָ  לוֹ  ֵיֵלךְ  ֶאּלָ
ֶדֶרךְ  ֵדי, ְקָצָרה ּבְ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
 יּוַכל ִאםוְ . ַלֲעֹמד ַיְרּבוּ 

יף ֶרךְ  ְלַהּקִ ֵדי ַהּדֶ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
 הּוא ְזכּות, ִלְפֵניֶהם ַיֲעֹבר

  :לוֹ 
הּוא ָחָכם ֲאִפּלוּ . ז , ֶיֶלד ׁשֶ

ְפֵני עֹוֵמד ֵקן ּבִ ְפָלג ַהּזָ  ַהּמֻ



 כז

 

 כז
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ י" ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ "ּוד ְלִלמּ  -" םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  הְלָחן ָערּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ִזְקָנה ב ְוֵאינוֹ . ּבְ  ַלֲעֹמד ַחּיָ
א, קֹוָמתוֹ  ְמֹלא ֵדי ֶאּלָ  ּכְ

רוֹ  , ּגֹוי ָזֵקן ַוֲאִפּלוּ . ְלַהּדְ
ִרים ְדָבִרים אֹותוֹ  ְמַהּדְ  ּבִ
  :ְלָסְמכוֹ  ָיד לוֹ  ְונֹוְתִנים

ֵני. ח ֵני ֲחָכִמים ׁשְ  ּוׁשְ
 ָצִריךְ  ֶאָחד ֵאין, ְזֵקִנים
ֵני ָלקּום א, ֲחֵברוֹ  ִמּפְ  ֶאּלָ
ה   :ִהּדּור לוֹ  ַיֲעׂשֶ

, עֹוֵבר ָחָכם ָהרֹוֶאה. ט
יעַ  ַעד עֹוֵמד ֵאינוֹ  ּגִ ּיַ  ׁשֶ
ע ְלתֹוךְ  , ּמֹוָתיואַ  ַאְרּבַ
ָעַבר ְוֵכיָון ָפָניו ׁשֶ  ִמּלְ
ב  ַרּבוֹ  הּוא ְוִאם. יֹוׁשֵ

ָפָניו עֹוֵמד, ֻמְבָהק  ִמּלְ
ב ְוֵאינוֹ  ֵעיָניו ְמֹלא  יֹוׁשֵ
ֶסה ַעד ְתּכַ ּיִ  אוֹ  ֵמֵעיָניו ׁשֶ
ב ַעד ׁשֵ ּיֵ ְמקֹומוֹ  ׁשֶ   :ּבִ

ָחְכָמה ֻמְפָלג הּוא ִאם. י , ּבְ
ינוֹ , ַרּבוֹ  ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ   ּדִ

  :ֻמְבָהק ַרּבוֹ כְּ 
ָעה ֲאִפּלוּ . יא ׁשָ הּוא ּבְ  ׁשֶ

ּתֹוָרה עֹוֵסק  ָצִריךְ , ּבַ
ָניו ַלֲעֹמד   :ִמּפָ

 ֻמְפָלג ֲאִפּלוּ , ָחָכם. יב
ָחְכָמה אי, ּבְ ַ  ַלֲעֹמד ַרׁשּ
ְפֵני הּוא ִמי ּבִ ַעל ׁשֶ  ּבַ

יםמַ    :ֲעׂשִ



 כח

 

 כח
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ י" ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ "ּוד ְלִלמּ  -" םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  הְלָחן ָערּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ית ַאב ָרָאה. יג ין ּבֵ , ּדִ
ָפָניו עֹוֵמד רְ  ִמּלְ ּיִ ֶ  ֶאּנוּ ִמׁשּ

 ַעד ֵעיָניו ְמֹלא ֵמָרחֹוק
ֲעֹבר ּיַ ָפָניו ׁשֶ ע ִמּלְ  ַאְרּבַ
  :ַאּמֹות

יא ֶאת ָרָאה. יד ׂשִ , ַהּנָ
ָפָניו עֹוֵמד  ְמֹלא ִמּלְ
ב ְוֵאינוֹ , ֵעיָניו  ַעד יֹוׁשֵ
ב ׁשֵ ּיֵ ְמקֹומוֹ  ׁשֶ  ַעד אוֹ  ּבִ

ֶסה ְתּכַ ּיִ ם. ֵמֵעיָניו ׁשֶ  ְוֻכּלָ
ֲחלוּ  ּמָ בֹוָדם ַעל ׁשֶ , ּכְ

 ַעל ְוַאף, ָמחּול בֹוָדםכְּ 
י ָדם ִמְצָוה ֵכן ּפִ  ְלַכּבְ

ֵניֶהם ְוָלקּום   :ְקָצת ִמּפְ

יא. טו ׂשִ ַהּנָ ׁשֶ  ְלֵבית ִנְכָנס ּכְ
ְדָרשׁ   ְוֵאיָנם עֹוְמִדים, ַהּמִ
ִבים ּיֹאַמר ַעד יֹוׁשְ  ׁשֶ

בוּ : ָלֶהם ַאב. ׁשְ ׁשֶ ית ּכְ  ּבֵ
ין ים, ִנְכָנס ּדִ  לוֹ  עֹוׂשִ

אן עֹוְמִדים ׁשּורֹות  ִמּכָ
אן ב ַעד, ּוִמּכָ ׁשֵ ּיֵ  ׁשֶ

ְמקֹומוֹ  ֶהָחָכם. ּבִ ׁשֶ , ִנְכָנס ּכְ
ל יעַ  ּכָ ּגִ ּיַ ע לוֹ  ׁשֶ ַאְרּבַ  ּבְ

ָפָניו עֹוֵמד ַאּמֹוָתיו , ִמּלְ
ב ְוֶאָחד עֹוֵמד ֶאָחד , יֹוׁשֵ
ְכָנס ַעד ּנִ ְמקֹומוֹ  ׁשֶ   :ּבִ
ֵני. טז  ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּבְ

ְזַמן, ֲחָכִמים ָהרַ  ּבִ יםׁשֶ  ּבִ



 כט

 

 כט
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ י" ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ "ּוד ְלִלמּ  -" םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ
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 ַמְפִסיִעים, ָלֶהם ְצִריִכים
י ַעל  ְוִנְכָנִסים ָהָעם ָראׁשֵ

ַבח ְוֵאין. ִלְמקֹוָמם  ׁשֶ
ֵנס ָחָכם ְלַתְלִמיד ּכָ ּיִ  ׁשֶ
ַאֲחרֹוָנה , ִלְצָרָכיו ָיָצא. ּבָ

  :ִלְמקֹומוֹ  ְוחֹוֵזר ִנְכָנס
ֵני. יז ֲאבֹוֵתיֶהם ֲחָכִמים ּבְ  ׁשֶ

ים ְרָנִסים ְמֻמּנִ  ַעל ּפַ
בּ  ְזַמן, ּורַהּצִ שׁ  ּבִ ּיֵ ֶהם ׁשֶ  ּבָ
ַעת ֹמעַ  ּדַ  ִנְכָנִסים, ִלׁשְ

ִבים  ֲאִביֶהם ִלְפֵני ְויֹוׁשְ
ֵניֶהם ְוהֹוְפִכים ֶנֶגד ּפְ  ּכְ
ֶהם ֵאין ְוִאם. ֲאִביֶהם  ּבָ

ַעת ֹמעַ  ּדַ  הֹוְפִכים, ִלׁשְ
ֵניֶהם י ּפְ ַלּפֵ   :ָהָעם ּכְ

ַיַחד ָהיוּ . יח  ָחָכם, ּבְ
ְפָלג ּמֻ ָחְכָמה ׁשֶ  הּואוְ  ּבְ
חּור ְפָלג ְוָזֵקן ּבָ ּמֻ  ׁשֶ
ִזְקָנה , ְקָצת ָחָכם ְוהּוא ּבְ

יָבה יׁשִ ל ּבִ ין ׁשֶ ל אוֹ  ּדִ  ׁשֶ
 ַאַחר הֹוְלִכים, ּתֹוָרה

יב ַהָחְכָמה  ֶהָחָכם ְלהֹוׁשִ
חּור ֹראשׁ  ּבָ ר ּבָ  ּוְלַדּבֵ
ה ִחּלָ ה. ּתְ ל ּוִבְמִסּבָ  ׁשֶ
ה ּתֶ ל אוֹ  ִמׁשְ ּוִאים ׁשֶ , ִנׁשּ
ְקָנה ַאַחר הֹוְלִכים  ַהּזִ
יבוֹ  ֹראשׁ  ְלהֹוׁשִ  ְוִאם. ּבָ



 ל

 

 ל
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  י ואם אב כיבודת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

 גליון
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ָחְכָמה ֻמְפָלג ֶהָחָכם  ּבְ
ֵקן  ֻמְפָלג ֵאינוֹ  ְוַהּזָ
ִזְקָנה ָכל, ּבְ  ָמקֹום ּבְ
. ַהָחְכָמה ַאַחר הֹוְלִכים

ֵקן ְוִאם ִזְקָנה ֻמְפָלג ַהּזָ  ּבְ
 ֻמְפָלג ֵאינוֹ  ְוֶהָחָכם
ָחְכָמה ָכל, ּבְ  ָמקֹום ּבְ

ְקנָ  ַאַחר הֹוְלִכים , הַהּזִ
. ְקָצת ָחָכם ְוהּוא הֹוִאיל
 ֵמֶהם ֶאָחד ׁשּום ֵאין ְוִאם

ָחְכָמה ֶזה ֹלא, ֻמְפָלג  ּבְ
ִזְקָנה ֶזה ְוֹלא ֵקן, ּבְ  ַהּזָ

ָכל קֹוֵדם   :ָמקֹום ּבְ

  


