קידושין דף ל"ב למסקנא

דף ל"ב ע"א

א .איזהו מורא? לא יעמוד במקום המיוחד לאביו לעמוד בסוד זקנים עם חביריו
בעצה ,ולא יֵשֵ ב במקומו ,ולא יסתור את דבריו .ולא יכריעו ,שאם היה אביו
וחכם אחר חלוקין בדבר הלכה ,לא יאמר נראים דברי פלוני .ואיזהו כיבוד?
מאכיל ומשקה ,מלביש ומכסה ,מכניס ומוציא .י"א משל בן .וי"א משל אב ,וכן
הלכה.
ב .נאמר כבד את אביך ואת אמך ונאמר כבד את ה' מהונך ,מה להלן בחסרון
כיס אף כאן בחסרון כיס .שגם לסובר שמכבדו משל אב ,יש לו ביטול מלאכה.
ג .שני אחים ,שני שותפין ,האב ובנו ,הרב ותלמידו ,פודין זה לזה מעשר שני,
ומאכילין זה לזה מעשר עני .ולסובר משל בן ,יאכיל את האב רק להעדפה,
אבל מה שחייב לו מעיקר הדין ,אסור לפרוע ממעשר עני .ולרבי יהודה תבוא
מאירה למאכיל את אביו מעשר עני גם אם זה להעדפה ,שהוא זלזול אצלו.
ד .עד היכן כיבוד אב ואם ,כדי שיטול ארנקי ויזרקנו לים בפניו ואינו מכלימו.
ולסובר משל אב ,בארנקי של האב והוא ראוי ליורשו.
ה .לא יעשה האב נגד בנו דבר שיכול להכעיסו ,משום לפני עור לא תתן
מכשול .ואם מחל על כבודו ,מותר.
ו .חייבי מיתות שבתורה שנתערבו ,ואין ידוע איזה מהן בקלה ואיזה מהן
בחמורה ,ידונו בקלה .ולפיכך אם נתערב אחד מן הנשרפים בנסקלים או
להיפך ,לרבי שמעון ידונו בסקילה שהשריפה חמורה ,ולחכמים בשריפה
שהסקילה חמורה.

ז .היה אביו עובר על דברי תורה ,אל יאמר לו אבא עברת על דברי תורה,
אלא אומר לו אבא מקרא כתוב בתורה כך )ואומר לו המקרא כמו שכתוב(.
ח .האב אומר השקיני מים ,ויש מצוה לעשות ,מניח כבוד אבא ועושה את
המצוה ,שהוא והאב חייב במצוה .וי"א ,שאם אפשר למצוה ליעשות על ידי
אחרים ,תיעשה על ידי אחרים וילך בכבוד אביו .וכן הלכה.
ט .האב שמחל על כבודו ,כבודו מחול .הרב שמחל על כבודו ,י"א שאינו מחול,
וי"א שמחול ,כי התורה לאחר שלמדה שלו היא ,שנאמר 'ובתורתו יהגה יומם
ולילה' .ואע"פ שמחל על כבודו ,צריך לעשות לו הידור ולהראות שרוצה לקום
מפניו.
דף ל"ב ע"ב

א .נשיא שמחל על כבודו ,י"א שכבודו מחול וי"א שאינו מחול .מלך שמחל על
כבודו ,אין כבודו מחול ,שנאמר 'שום תשים עליך מלך' שתהא אימתו עליך.
ב' .מפני שיבה תקום והדרת פני זקן'  -לתנא קמא צריך לקום רק מפני זקן
שקנה חכמה ,אבל לא לזקן אשמאי ,ולא ליניק וחכים .לרבי יוסי הגלילי צריך
לעמוד גם מפני יניק וחכים .ולאיסי בן יהודה צריך לעמוד גם לזקן אשמאי.
)שאר פרטי דינים בענין קימה והידור ,יתבארו בע"ה בדף לג.(.
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