
 ח   - עשין  

ן, ְוִגָנהּו ָבזֶׁה ְבָפָניו,  ר ַהָלשֹון ָהָרע אֹו ָהְרִכילּות הּוא ָזקֵּ ְמַספֵּ   )ח( ְוִאם ַעל ִמי שֶׁ
ר עֹוד ַעל   ץ, עֹובֵּ ן ַעם ָהָארֶׁ ה )ויקרא י"ט ל"ב( ְד"ְוָהַדְרָת  ֲאִפּלּו הּוא ָזקֵּ ִמְצַות ֲעשֵּ

יָבה"  ַרַז"ל ְדַא"שֵּ ְרשּו  פֵּ ְוָהַדְרָת  ַהאי  ָחָכם,  ַהְינּו  ִדְקָרא  ן  ָזקֵּ )ְוַאף שֶׁ ן",  ָזקֵּ ְפנֵּי 
י( ָקאֵּ י  ַנמֵּ ָכבֹוד  ,ִדְלָפָניו  ְך  רֶׁ ְבדֶׁ לֹו  ר  ְלַדבֵּ ְדַהְינּו  ְדָבִרים,  ִכבּוד  הּוא  ִהדּור   שֶׁ

ינֹו   ן ִאם הּוא ָחָכם, ֲאִפּלּו אֵּ ינֹו ְמַהְדרֹו. ְוכֵּ ְמַגנֵּהּו, ְבַוַדאי אֵּ ְוַאְדנּות. ּוְבָמקֹום שֶׁ
זֶׁה   ִכְדָדְרִשיַנן:  ָחָכם,  ַהְינּו  ִדְקָרא  ן  ְדָזקֵּ זֹו,  ה  ִמְצַות ֲעשֵּ ן ַעל  כֵּ ַגם  ר  ן, עֹובֵּ ָזקֵּ

ַכָמה ְפעָ  ָקָנה ָחְכָמה )ּוְלַבד ַמה שֶׁ ָחמּור, ִדְמַבזֶׁה שֶׁ י זֶׁה ָלִאסּור הֶׁ ִמים ָבא ַעל ְידֵּ
ַנֲאִריְך ָבזֶׁה   ס ַעל ִפי ִדין, ּוְלַקָמן  ִפיקֹורֵּ ִנְכָנס ָבזֶׁה ִבְכַלל אֶׁ י ֲחָכִמים, שֶׁ ַתְלִמידֵּ

ר ַעל ִמְצַות "ְוָהַדְרָת" ְבִכְפַלִים.  ן ְוַגם ָחָכם, עֹובֵּ ה ה'(. ְוִאם הּוא ָזקֵּ  ִאם ִיְרצֶׁ

 

ואם על מי וכו' אפילו הוא זקן   )ח( 
עם הארץ. כן נפסק ביורה דעה 

בסימן רמ"ד סעיף א' עיין שם, ומה  
שכתבתי דאשיבה וכו' דתקום  

והדרת נדרש לתרוייהו כדאיתא 
בסמ"ג במצות עשה י"ג וזה לשונו,  

וצריך לומר דתקום והדרת קיימי  
אשיבה שהוא כל שיבה ואזקן ולכן  

ב תקום  נכתבו בין שניהם ולא כת
מפני שיבה ופני זקן תהדר ואם כן  
מצינו שציוה הקב"ה קימה והידור  
לשניהם עכ"ל. ומ"ש דהוא כיבוד 

דברים כן כתב רש"י בקידושין )ל"ג  
ע"א( ד"ה מה הידור. ומ"ש לדבר 
בדרך וכו' כן כתב בספר חרדים 

 * בשם המפרשים  

ומ"ש בפנים דעובר היינו בד'  
  אופנים הראשונים ובפניו דוקא,
ולהמרגל בודאי, ולהמקבל צריך 

עיון, דאפשר כיון דהקפידה תורה  
על כבודו גם זה איננו בכלל הידור 

ששומע בזיונו בפניו ואינו מוחה  
 ויותר מזה שמקבלו לאמת.

ומ"ש וכן אם הוא חכם וכו' 
כדדרשינן כו' בקידושין )ל"ב ע"ב(.  

ומ"ש דעובר היינו באופנים שכתבנו  
עוד דבזה גבי זקן בודאי, ואפשר  

עובר גם המקבל וגם שלא בפניו,  

דבאמת עון חמור הוא מאד לשתוק 
על בזיון תלמיד חכם כדאיתא 

בהשוכר את הפועלים במעשה דרבי  
אליעזר בן שמעון ובכמה מקומות,  
וכל שכן לחרפו ממש אפילו שלא  
בפניו כמבואר ביורה דעה בסימן  

רמ"ג ס"ז דגם על זה היה צריך 
ו בברכות נידוי, וראה מה שאמר

)י"ט א'( בההוא דאשתעי בתריה  
דמר שמואל כו' ובזע לארנקי  

דמוחיה, ואף דשלא בפניו היה. אך 
אעפ"כ לענין עשה זו צריך עיון  

דאולי עשה זו לא קאי להכי. )באר 
 מים חיים( 

ומאוד יפלא לי על   הגה"ה:*
הראשונים וטור שולחן ערוך יורה 

דעה, שלא העתיקו מה שכתבו  
מה הוא הידור. וז"ל  בתורת כהנים 

התורת כהנים: איזו הידור לא ישב  
במקומו ולא ידבר במקומו ולא  

יסתור את דבריו, והובא זה ברש"י  
בחומש ומה שנזכר בקידושין ל"ב  

לענין מורא אב היינו אפילו אם  
 אביו איננו זקן וחכם וצע"ג. 


