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Acharei Mot—Kedoshim 5778  

I. Thesis:  

 The Ten Commandments שמות פרק כ

ה ֲאֶשר־יְקָֹוֵּ֥ק ֱאֹל ל ָהֲאָדָמֶ֔ יָך עַַּ֚ ןַ֙ יֲַּאִר֣כּון יֶָמֶ֔ עַּ ַ֙ ָך ְלמַּ יָך וְֶאת־ִאֶמֶּ֑ ד ֶאת־ָאִבִ֖ ֵּ֥ ן ָלְָֽך:ק)יב( כַּב  ֵּ֥  יָך נֹת 

 דברים פרק ה
ָך  יָךַ֙ וְֶאת־ִאֶמֶ֔ ד ֶאת־ָאִבַ֙ ֵּ֤ ק ֱאֹל)טז( כַּב  ר ִצּוְָךִ֖ יְקָֹו֣ ה ֲאֶשר־יְקָֹוֵּ֥ק  1יָךקכֲַּאֶשֵּ֥ ל ָהֲָֽאָדָמֶ֔ ְך עַַּ֚ ב ָלֶ֔ יטַּ ןַ֙ ִי֣ עַּ ַ֙ יָך ּוְלמַּ ן יֶָמֶ֗ ֣ ן׀ יֲַּאִריכ  עַּ ֣ ְלמַּ

ן ָלְָֽך:קֱאֹל ֵּ֥  יָך נֹת 

 

  Parashat Kedoshim ויקרא פרק יט

אּו ֹו וְָאִביוַ֙ ִתיָרֶ֔ יש ִאמֵּ֤  2...)ג( ִא֣

                                                           
 שמות פרק טו1 

ם ל   ם ָשֵּ֥ יִם ָש֣ ָמֶּ֑ ּו הַּ ָֽיְִמְתקִ֖ יִם וַּ מֶַּ֔ ְךַ֙ ֶאל־הַּ ץ וַּיְַּשל  הּו יְקֹוָקַ֙ ע ֶ֔ ֵּ֤ ק וַּיֹור  ֶָ֗ ק ֶאל־יְקֹו ֣ ם נִָסָֽהּו:)כה( וַּיְִצעַּ ט וְָשֵּ֥ ק ּוִמְשָפִ֖ ֵֹּ֥  ֹו ח
   רש"י

 פרשיות של תורה שיתעסקו בהם, שבת ופרה אדומה ודינין:במרה נתן להם מקצת  -)כה( שם שם לו 
   דעת זקנים מבעלי התוספות

 )כה( חק ומשפט. חק שהוא משפט זהו כבוד אב ואם:

 ויקרא רבה )וילנא( פרשת קדושים פרשה כד2 
  שרוב גופי תורה תלויין בהה תני ר' חייא פרשה זו נאמרה בהקהל מפני 

וכתיב  "לא יהיה לך( "2 ";יכםקאני ה' אל"וכתיב הכא  "יךקאנכי ה' אל“ (1 :כלולין בתוכהמפני שעשרת הדברות ר' לוי אמר 

את "וכתיב הכא  "זכור את יום השבת( "4"; ולא תשבעו בשמי"וכתיב הכא  "לא תשא( "3 ";ואלהי מסכה לא תעשו לכם"הכא 
לא תעמוד "וכתיב הכא  "לא תרצח( "6 ; "תיראואיש אמו ואביו "וכתיב הכא  "כבד את אביך ואת אמך( "5"; שבתתי תשמורו

 "לא תענה" (9"; לא תגנובו"וכתיב הכא  "לא תגנוב" (8"; מות יומת הנואף והנואפת"וכתיב הכא  "לא תנאף( "7"; על דם רעך
 "...ואהבת לרעך כמוך"וכתיב הכא  "לא תחמוד" (10"; לא תלך רכיל"וכתיב הכא 

 
 ויקרא פרק יט

יש  (5)ג(  אּוִא֣ ֹו וְָאִביוַ֙ ִתיָרֶ֔ רּו (4 ִאמֵּ֤ ֶֹּ֑ י ִתְשמ ִ֖ ְבתֹתַּ ק ֱאֹל (1 וְֶאת־שַּ י יְקָֹוֵּ֥  :יֶכָֽםקֲאִנִ֖
ם  ֱאִליִלֶ֔ ם (2)ד( ַאל־ִתְפנּוַ֙ ֶאל־ָה֣ ּו ָלֶכֶּ֑ ֲעשִ֖ א תַּ ה ֹלֵּ֥ ָכֶ֔ ס  יַ֙ מַּ ָֽאֹלה  ק ֱאֹל ו  י יְקָֹוֵּ֥  ֶכָֽם:קיֲאִנִ֖

ק ִלָֽ  יקָֹוֶּ֑ ים לַּ ח ְשָלִמִ֖ בַּ ּו ֶזֵּ֥ י ִתזְְבח  ָֽהּו:)ה( וְִכִ֧ ם ִתזְָבח   ְרצֹנְֶכִ֖
ף: ָֽ ש יִָשר  ִ֖ י ָבא  ְשִליִשֶ֔ ד־֣יֹום הַּ ּנֹוָתרַ֙ עַּ ת וְהַּ ָמֳחָרֶּ֑ ל ּוִמָֽ ִ֖ ם י ָאכ  ֹום זְִבֲחֶכ   )ו( ְביִ֧

א י ָרֶצָֽה: ּוא ֹלֵּ֥ ּול הִ֖ י ִפגֵּ֥ ְשִליִשֶּ֑ ֣יֹום הַּ ל בַּ ִ֖ ל י ָאכ  ֵֹּ֥ ָאכ ם ה   )ז( וְִא 
א  ְכָליוַ֙ ֲעֹו֣נֹו יִָשֶ֔ ָֹֽ ֶמָֽיָה:)ח( וְא עַּ וא מ  ִהִ֖ ֶּנֵֶּ֥פש הַּ ה הַּ ל וְנְִכְרָת  ֶּ֑ ק ִחל  ֶדש יְקָֹוִ֖ ֵֹּ֥  ִכָֽי־ֶאת־ק

ט: ָֽ ק  א ְתלַּ ֶקט ְקִצָֽיְרָךִ֖ ֹלֵּ֥ ר וְֶלֵּ֥ ֶֹּ֑ ת ָשְדָךִ֖ ִלְקצ ֵּ֥ ה ְפאַּ ֶל  א ְתכַּ ם ֹלִ֧ יר ַאְרְצֶכֶ֔ ְצְרֶכםַ֙ ֶאת־ְקִצ֣  )ט( ּוְָֽבק 
ֶרט כְַּרְמָךִ֖ ֹ֣לא ל ּוֶפֵּ֥ ְרְמָךַ֙ ֹ֣לא ְתעֹול ֶ֔ ק ֱאֹל )י( וְכַּ י יְקָֹוֵּ֥ ם ֲאִנִ֖ ב אָֹתֶ֔ ֹ֣ ֲעז ג רַ֙ תַּ י וְלַּ ָעִנֵּ֤ ט ֶלָֽ ֶּ֑ ק   יֶכָֽם:קְתלַּ

בּו (8)יא(  ֶֹּ֑ א ִתְגנ ֹו: ֹלִ֖ ֲעִמיתָֽ יש בַּ ּו ִאֵּ֥ ְקרִ֖ א־ְתשַּ ּו וְֹלָֽ  וְֹלא־ְתכֲַּחשֵּ֥
ֶקר (3)יב(  ָשֶּ֑ י לַּ ּו ִבְשִמִ֖ א־ִתָשְבעֵּ֥ ם ֱאֹל וְֹלָֽ ֵּ֥ ְלָת  ֶאת־ש  ָֽק:יָך ֲאִנֵּ֥י קוְִחלַּ  יְקָֹו

ֶקר: ָֹֽ ד־ב יר ִאְתָךִ֖ עַּ ת ָשִכ  ֵּ֥ לַּ ין ְפע  א־ָתִלִ֞ ל ֹלָֽ ֶֹּ֑ ֲעָךִ֖ וְֹ֣לא ִתְגז ָֽ ק ֶאת־ר  ֵֹּ֥ ֲעש א־תַּ  )יג( ֹלָֽ
ֱאֹל אָת מ  ֵּ֥ ל וְיָר  ֶֹּ֑ ן ִמְכש ִ֖ א ִתת  ר ֹלֵּ֥ י ִעּו ֶ֔ ֣ ש וְִלְפנ  ר ֶ֔ ל ח  ֣ ל  ָֽק:ק)יד( ֹלא־ְתקַּ י יְקָֹו  יָך ֲאִנֵּ֥

מִ  וֶלַ֙ בַּ ּו ָעַ֙ ֲעשֵּ֥ ט ֲעִמיֶתָָֽך:)טו( ֹלא־תַּ ֵֹּ֥ ֶדק ִתְשפ ֹול ְבֶצִ֖ ֣י ָגדֶּ֑ ר ְפנ  ִ֖ א ֶתְהדַּ ל וְֹלֵּ֥ א ְפנ י־ָדֶ֔ ט ֹלא־ִתָש֣  ְשָפֶ֔
יָך (9)טז(  ֶמֶ֔ ְך ָרִכילַ֙ ְבעַּ ֵּ֤ ל  ָך  (6 ֹלא־ת  ֶעֶּ֑ ם ר  ֣ ל־דַּ ד עַּ ִֹ֖ ֲעמ א תַּ ָֽק:ֹלֵּ֥ י יְקָֹו  ֲאִנִ֖

י חַּ תֹוִכַ֙ ֵּ֤ ָך הֹוכ  יָך ִבְלָבֶבֶּ֑ א־ִתְשָנֵּ֥א ֶאת־ָאִחִ֖ ְָֽטא:)יז( ֹלָֽ יו ח  א ָעָלִ֖ ָך וְֹלא־ִתָשֵּ֥  חַַּ֙ ֶאת־ֲעִמיֶתֶ֔
ָך  ֶמֶ֔ י עַּ ֣ א־ִתטֹרַ֙ ֶאת־ְבנ  ם וְֹלָֽ ֵֹּ֤ א־ִתק ֹוָך (10)יח( ֹלָֽ ֲעָךִ֖ ָכמֶּ֑ ְבָתֵּ֥ ְלר  ָֽק: וְָאָֽהַּ י יְקָֹו  ֲאִנִ֖

ע  ֣ יִם ָשְדָךִ֖ ֹלא־ִתזְרַּ יעַּ ִכְלאֶַּ֔ ְרִב֣ ֘י ִתְשמֹרּוּ֒ ְבֶהְמְתָךַ֙ ֹלא־תַּ קֹתַּ יָך: פ)יט( ֶאָֽת־ח  ה ָעֶלָֽ א יֲַּעֶלִ֖ ז ֹלֵּ֥ ְטנ ֶ֔ עַּ ָֽ יִםַ֙ שַּ ַ֙ ֶגד ִכְלאַּ יִם ּוֶבֵּ֤  ִכְלָאֶּ֑
ָתה הַ֙ ֹ֣לא נְִפָדֶ֔ יש וְָהְפד  ֶפת ְלִאֶ֔ וא ִשְפָחהַ֙ נֱֶחֶר֣ ע וְִהֵּ֤ רַּ ת־ֶזֶ֗ ה ִשְכבַּ ב ֶאת־ִאָשָּׁ֜ ִאיש ִכָֽי־יְִשכַַּּ֨ ֶרת ִתְהֶי ה ֹלֵּ֥  )כ( וְְ֠ ִֹ֧ ּה ִבק ן־ ָלֶּ֑ ה ֹ֣לא נִתַּ ְפָשִ֖ ֹו ח  א אֵּ֥

ָפָָֽשה: א ח  ּו ִכי־ֹלֵּ֥  יּוְמתִ֖
ם: יל ָאָשָֽ ִ֖ ד א  ֶּ֑ ֶהל מֹוע  ֹ֣ ח א תַּ ק ֶאל־ֶפִ֖ ֶָ֔ יקֹו ָֽ יא ֶאת־ֲאָשמֹוַ֙ לַּ ִבֵּ֤  )כא( וְה 

ָטא חַּ ֹו מ  ח לֶ֔ ֣ א וְנְִסלַּ ר ָחָטֶּ֑ ֹו ֲאֶש֣ ָטאתִ֖ ל־חַּ ק עַּ ֶָ֔ ֣י יְקֹו יל ָהָָֽאָשםַ֙ ִלְפנ  ֵּ֤ ן ְבא  כֹה ָּׁ֜ יו הַּ ר חָ )כב( וְִכֶפ֩ר ָעָלַּ֨ ֹו ֲאֶשֵּ֥  ָטָֽא: פתִ֖
ים יִ  ֹו ָשֹ֣לש ָשנִֶ֗ ֹו ֶאת־ִפְריֶּ֑ ם ָעְרָלתִ֖ ְלֶתֵּ֥ ל וֲַּערַּ ֲאָכֶ֔ ץ מַּ ֣ ְעֶתםַ֙ ָכל־ע  ֶרץ ּונְטַּ אּו ֶאל־ָהָאֶ֗ ֹ֣ ָֽל:)כג( וְִכי־ָתב א י ָאכ  ים ֹלֵּ֥ ִלִ֖ ם ֲער  ה ָלֶכ   ְהֶיֵּ֥

ָֽק יקָֹו ים לַּ ֶדש ִהלּוִלִ֖ ֵֹּ֥ ֹו ק ה ָכל־ִפְריֶּ֑ ת יְִהֶיִ֖ ָשנָהַ֙ ָהְרִביִעֶ֔  :)כד( ּובַּ
יֶכָֽם: י יְקָֹוֵּ֥ק ֱאֹלה  ֹו ֲאִנִ֖ ם ְתבּוָאתֶּ֑ יף ָלֶכִ֖ ֹו ְלהֹוִסֵּ֥ אְכלּוַ֙ ֶאת־ִפְריֶ֔ ָֹֽ ת ת ֲחִמיִשֶ֗ ָשָנ֣ה הַּ  )כה( ּובַּ

ָֽנּו: א ְתעֹונ  ּו וְֹלֵּ֥ א ְתנֲַּחשִ֖ ם ֹלֵּ֥ ָדֶּ֑ ל־הַּ ּו עַּ א תֹאְכלִ֖  )כו( ֹלֵּ֥
 ֵּ֥ ת ְפאַּ ִ֖ ית א  ְשִחֶ֔ ם וְֹ֣לא תַּ ת רֹאְשֶכֶּ֑ ִ֖ פּו ְפאַּ ִקֶ֔ ָָֽך:)כז( ֹ֣לא תַּ  ת זְָקֶנ
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 Deriving from a pagan exemplary respect for parents לא עמוד א תלמוד בבלי מסכת קידושין דף

אמר להם: צאו וראו מה עשה   43Values clarification exerciseבעו מיניה מרב עולא: עד היכן כיבוד אב ואם? 

עובד כוכבים אחד באשקלון ודמא בן נתינה שמו, פעם אחת בקשו חכמים פרקמטיא בששים ריבוא שכר, והיה 

מפתח מונח תחת מראשותיו של אביו, ולא ציערו. אמר רב יהודה אמר שמואל, שאלו את ר' אליעזר: עד היכן 

וכבים אחד לאביו באשקלון ודמא בן נתינה שמו, בקשו ממנו כיבוד אב ואם? אמר להם: צאו וראו מה עשה עובד כ

חכמים אבנים לאפוד בששים ריבוא שכר, ורב כהנא מתני: בשמונים ריבוא, והיה מפתח מונח תחת מראשותיו של 

                                                           
ָֽק: י יְקָֹו ם ֲאִנִ֖ ּו ָבֶכֶּ֑ א ִתְתנִ֖ ע ֹלֵּ֥ ֲעקֶַּ֔ ָֽ ֶבת קַּ ֹ֣ ם ּוְכת ְרֶכֶ֔ א ִתְתנּוַ֙ ִבְבשַּ ֶפש ֹלֵּ֤ ֶרט ָלנֶֶ֗  )כח( וְֶש֣

ֶרץ זִָמָֽה: ה ָהָאִ֖ ֶרץ ּוָמְלָאֵּ֥ ּה וְֹלא־ִתזְֶנ֣ה ָהָאֶ֔ זְנֹוָתֶּ֑ ל ֶאָֽת־ִבְתָךִ֖ ְלהַּ ֵּ֥ ל   )כט( ַאל־ְתחַּ
י תִ  ֣ ְבתֹתַּ ָֽק:)ל( ֶאת־שַּ י יְקָֹו אּו ֲאִנִ֖ י ִתיָרֶּ֑ רּו ּוִמְקָדִשִ֖ ֶֹ֔  ְשמ

יֶכָֽם: י יְקָֹוֵּ֥ק ֱאֹלה  ם ֲאִנִ֖ ה ָבֶהֶּ֑ ּו ְלָטְמָא֣ ְקשִ֖ ים ַאל־ְתבַּ יְִדעֹנִֶ֔ ּו ֶאל־ָהאֹבֹתַ֙ וְֶאל־הַּ  )לא( ַאל־ִתְפנֵּ֤
יָך ֱאֹלֶהִ֖ אָת מ  ֵּ֥ ן וְיָר  ֶּ֑ ֣י זָק  ְרָתִ֖ ְפנ  ּום וְָהדַּ יָבהַ֙ ָתקֶ֔ י ש  ֵּ֤ ָֽק:  )לב( ִמְפנ  י יְקָֹו    ֲאִנֵּ֥

 ויקרא פרק כ
ר: ָֹֽ אמ ה ל  ק ֶאל־מֶֹשֵּ֥ ר יְקָֹוִ֖ ֵּ֥ ב   )א( וַּיְדַּ

 ִ֧ ר יִת  ל ֲאֶשַּ֨ ר ְביְִשָרא ֶ֗ ָג֣ ר׀ הַּ ֣ ג  ל ּוִמן־הַּ י יְִשָרא ָּׁ֜ יש ִאי֩ש ִמְבנ ַּ֨ רּ֒ ִא֣ ֘ל תֹאמַּ י יְִשָרא  ֣ ם )ב( וְֶאל־ְבנ  ֵּ֥ ת עַּ ֶלְך ֣מֹות יּוָמֶּ֑ ִֹ֖ מ ֹו לַּ ְרע  ַַּ הּו ן ִמ ֵּ֥ ֶרץ יְִרְגמ  ָהָאִ֖
ֶבן:  ָבָאָֽ

ֶלְך ֶֹ֔ מ ן לַּ ֣ ְרעֹוַ֙ נָתַּ ַַּ י ִמ ֹו ִכֵּ֤ מֶּ֑ ֶרב עַּ ֹו ִמֶק֣ י אֹתִ֖ ִתֵּ֥ ּוא וְִהְכרַּ הֶ֔ יש הַּ ן ֶאת־ָפנַּיַ֙ ָבִא֣ ֵּ֤ י ֶאת  י: )ג( וֲַּאנִִ֞ ם ָקְדִשָֽ ֵּ֥ ל ֶאת־ש  ִ֖ ל  י ּוְלחַּ אַ֙ ֶאת־ִמְקָדִשֶ֔ מ  ן טַּ עַּ  ְלמֶַּ֗
ּו֩  ם יְַּעִלימָֽ ֣ ְעל  ם הַּ ֹו: )ד( וְִאִ֡ ית אֹתָֽ י ָהִמֵּ֥ ֶלְך ְלִבְלִתִ֖ ֶֹּ֑ מ ֹו לַּ ְרעִ֖ ַַּ ֹו ִמ ּוא ְבִתתֵּ֥ הֶ֔ יש הַּ ינ יֶהםַ֙ ִמן־ָהִא֣ ָֽ ֶרץ ֶאת־ע  ם ָהָאָּׁ֜  עַַּּ֨

ִַֹנ֣ים ַאֲחָרֶ֗  ת׀ ָכל־הַּ ֣ ֹו וְא  י אֹתָּׁ֜ ִתַּ֨ ֹו וְִהְכרַּ ְחתֶּ֑ ּוא ּוְבִמְשפַּ הִ֖ יש הַּ י ָבִאֵּ֥ י ֶאת־ָפנַּ  י ֲאִנִ֧ ְמִתַּ֨ ֹות ַא)ה( וְשַּ ָמָֽם:יו ִלזְנ  ֶרב עַּ ֶלְך ִמֶקֵּ֥ ִֹ֖ מ י הַּ ֵּ֥  ֲחר 
ֶּנ֣פֶ  י ֶאת־ָפנַּיַ֙ בַּ ִתֵּ֤ ם וְנָתַּ יֶהֶּ֑ ת ַאֲחר  ִֹ֖ ים ִלזְנ יְִדעֹנִֶ֔ ה ֶאל־ָהָֽאֹבֹתַ֙ וְֶאל־הַּ ר ִתְפֶנֵּ֤ ֶפש ֲאֶשַּ֨ ּנֶֶ֗ ֹו:)ו( וְהַּ מָֽ ֶרב עַּ ֹו ִמֶקֵּ֥ י אֹתִ֖ ִתֵּ֥ וא וְִהְכרַּ ִהֶ֔  ש הַּ

ם ְקדִֹשֶּ֑  ם וְִהיִיֶתִ֖ ִדְשֶתֶ֔ ְתקַּ יֶכָֽם:)ז( וְִהַּ֨ ק ֱאֹלה  י יְקָֹוִ֖ י ֲאִנֵּ֥  ים ִכ 
ִדְשֶכָֽם: ק ְמקַּ י יְקָֹוִ֖ ם ֲאִנֵּ֥ ם אָֹתֶּ֑ י וֲַּעִשיֶתִ֖ קֹתֶַּ֔ ְרֶתםַ֙ ֶאת־ח   )ח( ּוְשמַּ

ֹו: יו בָֽ ל ָדָמֵּ֥ ִ֖ ֹו ִקל  יו וְִאמ  ת ָאִבִ֧ ֹו ֣מֹות יּוָמֶּ֑ יו וְֶאת־ִאמִ֖ ל ֶאת־ָאִב  ִ֧ ל  ר יְקַּ יש ֲאֶשַּ֨ יש ִאֶ֗  )ט( ִכָֽי־ִא֣
הּו )י( וְ  ֶּ֑ ע  ֶשת ר  ֣ ף ֶאת־א  ִ֖ ר יִנְאַּ יש ֲאֶשֵּ֥ ֶשת ִאֶ֔ ֣ ר יִנְַאףַ֙ ֶאת־א  יש ֲאֶשֵּ֤ ּנָֹאֶָֽפת( 7ִאֶ֗ ף וְהַּ ִ֖ ּנֹא  ת הַּ ֵּ֥ ֹות־יּומַּ  :מָֽ

3 VALUES CLARIFICATION By Nugent, Pam M.S. April 29, 2013  
1. any procedure aimed to advocate for a person's awareness and comprehension of their moral standards and 
ethical priorities and their correlation to actions. 2. with regard to psychotherapy, a sequence of exercises utilized 
to assist a person in identifying their personal worthiness and assess their effect on something or their place in 
everyday life. 

 Nugent, Pam M.S., "VALUES CLARIFICATION," in PsychologyDictionary.org, April 29, 2013, 
https://psychologydictionary.org/values-clarification/ (accessed April 16, 2018). 

 כ עמוד א—תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יט עמוד ב4 
 -“אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה' “ –אמר רב יהודה אמר רב: המוצא כלאים בבגדו פושטן אפילו בשוק, מאי טעמא 

 כל מקום שיש חלול השם אין חולקין כבוד לרב. 
 -באין עמו בטהורה, בא בטמאה  -מתיבי: קברו את המת וחזרו, ולפניהם שתי דרכים, אחת טהורה ואחת טמאה, בא בטהורה 

תרגמה רבי אבא בבית הפרס דרבנן. דאמר  ”ד ה'.אין חכמה ואין תבונה לנג“באין עמו בטמאה, משום כבודו. אמאי? לימא: 

 רב יהודה אמר שמואל: מנפח אדם בית הפרס והולך; ואמר רב יהודה בר אשי משמיה דרב: בית הפרס שנדש טהור. 
, דאמר רבי אלעזר בר צדוק: מדלגין היינו על גבי ארונות של מתים לקראת מלכי ישראל, ולא לקראת מלכי ישראל תא שמע

יבחין בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם. אמאי? לימא:  -אלא אפילו לקראת מלכי אומות העולם, שאם יזכה  בלבד אמרו

חוצץ בפני הטומאה,  -! כדרבא, דאמר רבא: דבר תורה, אהל, כל שיש בו חלל טפח ”אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'“

רונות יש בהן חלל טפח, וגזרו על שיש בהן משום שאין בהן, ומשום כבוד אינו חוצץ בפני הטומאה, ורוב א -ושאין בו חלל טפח 
 מלכים לא גזרו בהו רבנן. 

 -! ”אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'“: גדול כבוד הבריות שדוחה ]את[ לא תעשה שבתורה. ואמאי? לימא: תא שמע
דאורייתא היא! אמר רב כהנא: גברא  ”לא תסור”לאו ד. אחיכו עליה: ”לא תסור”תרגמה רב בר שבא קמיה דרב כהנא בלאו ד

 , ומשום כבודו שרו רבנן. ”לא תסור”רבה אמר מילתא לא תחיכו עליה, כל מילי דרבנן אסמכינהו על לאו ד
פעמים שאתה מתעלם מהם ופעמים שאין אתה מתעלם מהם; הא כיצד? אם היה כהן והיא בבית  -: והתעלמת מהם תא שמע

אין “זקן ואינה לפי כבודו, או שהיתה מלאכתו מרובה משל חברו, לכך נאמר: והתעלמת. אמאי? לימא: הקברות, או היה 

 איסורא מממונא לא ילפינן.  -. וליגמר מינה! ”והתעלמת מהם“! שאני התם, דכתיב: ”חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'
 -למול את בנו ושמע שמת לו מת, יכול יחזור ויטמא : ולאחתו מה תלמוד לומר? הרי שהיה הולך לשחוט את פסחו ותא שמע

  לאחותו הוא דאינו מטמא, - ”ולאחותו“אמרת לא יטמא. יכול כשם שאינו מטמא להם כך אינו מטמא למת מצוה, תלמוד לומר: 
וליגמר  - ”וולאחות“שאני התם, דכתיב  - ”אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'.“אבל מטמא הוא למת מצוה, אמאי? לימא: 

 שב ואל תעשה שאני. -מינה! 

https://psychologydictionary.org/author/pam/
https://psychologydictionary.org/procedure/
https://psychologydictionary.org/advocate/
https://psychologydictionary.org/awareness/
https://psychologydictionary.org/correlation/
https://psychologydictionary.org/psychotherapy/
https://psychologydictionary.org/values-clarification/
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אביו, ולא ציערו. לשנה האחרת נתן הקדוש ברוך הוא שכרו, שנולדה לו פרה אדומה בעדרו. נכנסו חכמי ישראל 

להם: יודע אני בכם, שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם אתם נותנין לי, אלא אין אני מבקש מכם אצלו, אמר 

כך, מצווה ועושה עאכו"כ,  -אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא. וא"ר חנינא: ומה מי שאינו מצווה ועושה 

 דאר"ח: גדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה.

 

 bsorbing abuse from a disturbed parent A:טושת דברים פרשה אדברים רבה )וילנא( פר

 דמה בן נתינהא"ר אבהו שאלו תלמידיו את רבי אליעזר הגדול אי זהו כיבוד אב ואם אמר להם צאו וראו מה עשה 

 .באשקלון והיתה אמו חסרת דעת והיתה מסטרתו בין חביריו ולא היה אומר לה אלא דייך אמי

 ידושין דף לא עמוד אתלמוד בבלי מסכת ק
אמר: פעם אחת היה לבוש סירקון של זהב והיה יושב בין גדולי רומי, ובאתה אמו וקרעתו ממנו,  רב דימיכי אתא 

 וטפחה לו על ראשו וירקה לו בפניו, ולא הכלימה.

 

 The basis of extraordinary respect for parents an equation with  תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לא עמוד ב

the Divine?                                                                                                                                                   

 -גחין וסליק לה, וכל אימת דהות נחית  -מת דהות בעיא למיסק לפוריא רבי טרפון הוה ליה ההיא אמא, דכל אי

נחתת עלויה, אתא וקא משתבח בי מדרשא, אמרי ליה: עדיין לא הגעת לחצי כיבוד, כלום זרקה ארנקי בפניך לים 

 ולא הכלמתה? רב יוסף כי הוה שמע קל כרעא דאמיה, אמר: איקום מקמי שכינה דאתיא.
 

 A “dark” comment reflecting how difficult it is to properly observe these laws. (Is the same true שם

about properly expressing respect for God?)                                                                                     

 מתה אמו; -ן. רבי יוחנן, כי עברתו אמו מת אביו, ילדתו אמר רבי יוחנן: אשרי מי שלא חמא

 

   .Suggesting respecting parents and God are equivalent ל עמוד ב  תלמוד בבלי מסכת קידושין דף

, השוה הכתוב כבוד אב ואם לכבוד ”כבד את ה' מהונך)משלי ג:ט( “, ונאמר: ”כבד את אביך ואת אמך“ת"ר נאמר: 

, השוה הכתוב ”יך תירא ואותו תעבודקאת ה' אל“ )דברים ו:יג( , ונאמר:”איש אמו ואביו תיראו“המקום; נאמר: 

איש “ )ויקרא כד:טו( , ונאמר:”מקלל אביו ואמו מות יומת“ )שמות כא:יז( מוראת אב ואם למוראת המקום; נאמר:

 ודאי אי אפשר;  -, השוה הכתוב ברכת אב ואם לברכת המקום; אבל בהכאה ”יו ונשא חטאוקאיש כי יקלל אל

הן באדם: הקדוש ברוך הוא, ואביו, ואמו, בזמן שאדם מכבד  5וכן בדין, ששלשתן שותפין בו. ת"ר, שלשה שותפין

 .כאילו דרתי ביניהם וכבדוניאת אביו ואת אמו, אמר הקדוש ברוך הוא: מעלה אני עליהם 

                                                           
 תלמוד בבלי מסכת שבת דף י עמוד א5 

תנא להו רב חייא בר רב מדפתי: ויעמד העם על משה מן הבקר עד הערב, וכי תעלה על דעתך שמשה יושב ודן כל היום כלו? 
מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף  -תורתו מתי נעשית? אלא לומר לך כל דיין שדן דין אמת לאמיתו אפילו שעה אחת 

העם על משה מן הבקר עד הערב, וכתיב התם ויהי ערב ויהי בקר יום להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כתיב הכא ויעמד 
 אחד.

 
 ויקרא פרק יא

י ֲאִנ֣י יְקֹוָ֘ק ֱאֹלָֽ  נִייֶכםּ֒ ק)מד( ִכ֣ ֹוש ָאֶּ֑ י ָקדִ֖ ים ִכֵּ֥ ם ְקדִֹשֶ֔ ִדְשֶתםַ֙ וְִהיִיֶת֣ ֶרץ: וְִהְתקַּ ל־ָהָאָֽ ש עַּ ֵּ֥ ֶרץ ָהרֹמ  ֶשִ֖ ם ְבָכל־הַּ יֶכֶ֔ ת  ֹ֣ ְמאּוַ֙ ֶאת־נְַּפש א ְתטַּ  וְֹלֵּ֤

 שם

י ֲאִנ֣י יְקֹוָ֘ק ֱאֹלָֽ  נִיֶכםּ֒ ק)מד( ִכ֣ ֹוש ָאֶּ֑ י ָקדִ֖ ים ִכֵּ֥ ם ְקדִֹשֶ֔ ִדְשֶתםַ֙ וְִהיִיֶת֣ ש עַּ  וְִהְתקַּ ֵּ֥ ֶרץ ָהרֹמ  ֶשִ֖ ם ְבָכל־הַּ יֶכֶ֔ ת  ֹ֣ ְמאּוַ֙ ֶאת־נְַּפש א ְתטַּ ֶרץ:וְֹלֵּ֤  ל־ָהָאָֽ
אֹל ם ל  ת ָלֶכִ֖ ֵֹּ֥ יִם ִלְהי ֶ֔ ֶרץ ִמְצרַּ ֶא֣ ה ֶאְתֶכםַ֙ מ  ֲעֶלֵּ֤ ָֽמַּ ק הַּ ֶָ֗ י יְקֹו י׀ ֲאִנ֣ נִיים ק)מה( ִכ֣ ֹוש ָאָֽ י ָקדִ֖ ים ִכֵּ֥ ם ְקדִֹשֶ֔  :וְִהיִיֶת֣

 פרק יט שם
ם  ֶהִ֖ ְרָתֵּ֥ ֲאל  ל וְָאמַּ ת ְבנ י־יְִשָרא   ִ֧ ר ֶאל־ָכל־ֲעדַּ ב ִ֞ ּו כִ֣ )ב( דַּ ים ִתְהיֶּ֑ ק ֱאֹלְקדִֹש֣ י יְקָֹוֵּ֥ ֹוש ֲאִנִ֖  יֶכָֽם:קי ָקדֶ֔

 פרק כ שם
ק)כו(  ֹוש ֲאִנ֣י יְקָֹוֶּ֑ י ָקדִ֖ ים ִכֵּ֥ יֶתם ִליַ֙ ְקדִֹשֶ֔ י: וְִהִיֵּ֤ ֹות ִלָֽ ים ִלְהיֵּ֥ ִמִ֖ ם ִמן־ָהָֽעַּ ל ֶאְתֶכ   וַָאְבִדֵּ֥

 פרק כא שם

ֶחם ֱאֹל ֹו ִכָֽי־ֶאת־ֶלֵּ֥ ְשתֶ֔ יב ק)ח( וְִקדַּ ְקִרֶּ֑ ְָֽהיֶהיָך ֣הּוא מַּ ִדְשֶכָֽםָקדֹשַ֙ ִי ק ְמקַּ ֹוש ֲאִנֵּ֥י יְקָֹוִ֖ י ָקדֶ֔ ְך ִכ֣  :־ָלֶ֔
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 By Commanding respect for parents, credibility is lent to the מסכת קידושין דף לא עמוד אתלמוד בבלי 

                                                                                                        .Command to Respect HaShem 

? ”יודוך ה' כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך“ )תהילים קלח:ד( תיב:דרש עולא רבה אפיתחא דבי נשיאה, מאי דכ

, אמרו אומות ”לא יהיה לך”ו ”אנכי“, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא ”אמרי פיך“לא נאמר אלא  ”מאמר פיך“

, חזרו והודו למאמרות הראשונות. רבא אמר, ”כבד את אביך ואת אמך“העולם: לכבוד עצמו הוא דורש, כיון שאמר 

ראש ”? אלא, מסוף דברך ניכר ש”סוף דברך“ולא  ”ראש דברך“, ”ראש דברך אמת“ )תהילים קיט:קס( מהכא:

 ”דברך אמת.

 

II. Antithesis.  

 ויקרא פרק יט
י יְקָֹוֵּ֥ק ֱאֹל רּו ֲאִנִ֖ ֶֹּ֑ י ִתְשמ ִ֖ ְבתֹתַּ אּו וְֶאת־שַּ ֹו וְָאִביוַ֙ ִתיָרֶ֔ יש ִאמֵּ֤  יֶכָֽם:ק)ג( ִא֣

  תורה תמימה 
יכול יהא כבוד אב ואם דוחה שבת, תלמוד לומר   Values clarification exerciseתניא,  -תשמרו ואת שבתתי 

 [:יבמות ה' ב'] י(איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני ה' כולכם חייבים בכבודי
 תורה תמימה הערה י

ר"ל לכך סמך מצות שבת לכבוד או"א לומר שאסור לשמוע לאביו לחלל שבת. והנה כבר הקשו מפרשים  י(

ל"ל בכלל דרשה זו, תיפק ליה דכיון דמצוהו לחלל שבת הרי הוא אינו עושה מעשה עמך ואינו חייב כלל 

בקיום אותו בכבודו, ופלפלו הרבה בזה. ולי נראה לפרש דאיירי כשמצוהו לעשות דבר אחד בסתמא ורק 

הדבר תלוי חלול שבת והאב אינו יודע כלל מתנאי זה, והרבותא בזה דהו"א דהוי ככל דבר שאינו מתכוין 

וצריך לשמוע לו, קמ"ל. ונראה שכן דעת הרב המגיד בזה, שעל מ"ש בב"מ ל"ב א' יכול אמר לו אביו 

יירי שאמר לו שיביא לו איזה היטמא או אל תחזיר אבידה ישמע לו וכו' פירש הוא בפי"א ה"ט מאבידה דא

דבר, עכ"ל. ונראה כונתו כמש"כ דלא שאמר לו מפורש לבטל מצוה דאורייתא אלא שיתעסק למענו באיזה 

דבר, ובזה הוא מתבטל ממצות השבת אבידה או שבהכרח יטמא כדי לקיים מצות כיבוד האב, ועיין 

 בדרשה הבאה:

 

ו היטמא או שאמר לו אל תחזיר אבידה שלא ישמע לו, ת"ל ת"ר, מניין שאם אמר לו אבי -ואת שבתתי תשמרו 

 [:ב"מ ל"ב א']א( כולכם חייבים בכבודיי -איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו 
 תורה תמימה הערה יא

עיין מש"כ בדרשה הקודמת דלא שאמר לו מפורש להיטמא או שלא להחזיר אבידה, דבכהאי גונא הוי  יא(

ינו מחויב כלל לשמוע לו, אלא איירי כשמצא הבן אבידה והיא בבה"ק והוא כהן אינו עושה מעשה עמך, וא

או נזיר ואמר לו שישיב האבידה ]ולא ידע שהיא בבה"ק[ או שאמר לו להתעסק באיזה דבר וע"י זה ממילא 

יתבטל מהשבת אבידה, ומפרש בגמ' דהו"א כיון דהוקש כבודם לכבוד המקום ]כמבואר בדרשה לעיל[ 

, קמ"ל, והנה עם טעם זה אינו מבואר הכרח הסברא שתדחה מצות כיבוד או"א למצות המקום, לציית ליה

דהא עכ"פ רק שקולים הם, ומאי עדיפותיה. אבל בירושלמי פאה פ"א ה"א איתא הלשון גדול כיבוד אב 

ואם ואם שהעדיפם הקדוש ברוך הוא יותר מכבודו, שכל המצות, סוכה ולולב וכו' אם יש לך אתה חייב בם 

לאו אינך חייב, אבל כבוד או"א אפי' אתה מחזיר על הפתחים ותן להם, ומסמיך זה בירושלמי על פסוקים 

שונים, ולפי"ז הכונה מבואר דהו"א כיון שהעדיף הקדוש ברוך הוא את כבודם יותר משלו לציית ליה קמ"ל, 

 ואולי צ"ל גם בבבלי שהועדף:

 

  Is this a matter of being able to reach closure when there is a clash of interests or must the 

substantive difference always be kept in mind, and the “partnership” is not an equal one?6 

                                                           
 עומד ב—תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לב עמוד א6 

אין כבודו מחול;  -כבודו מחול, הרב שמחל על כבודו  -א"ר יצחק בר שילא א"ר מתנה אמר רב חסדא: האב שמחל על כבודו 
מחול, שנאמר: ויי' הולך לפניהם יומם. אמר רבא: הכי השתא, התם הקדוש כבודו  -ורב יוסף אמר: אפי' הרב שמחל על כבודו 
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 צלם אלקים =  אלקים

 

   כבוד אב ואם ככבוד שמים
 דוד דב לבנון הרב

 

 נערך על ידי הרב
 מוקדש לעלוי נשמת

 שמחה בת חנה
 

מצוה שבין אדם לחברו או בין אדם למקום -כבוד אב ואם   
מצוה שבין אדם למקום.  המנחת חינוך מצוה ל"ג מסתפק האם מצות כבוד אב ואם היא מצוה שבין אדם לחברו או

ונפקא מינה אם לא כבדו, אם זה נחשב לפגיעה בו, שאין יוה"כ מכפר עד שירצה את אביו, או שהיא מצוה שבין 

 .אדם למקום שדיה בתשובה בינו לבין קונו, והניח שאלה זו בצ"ע

 

ב כבוד ההורים נובע נראה ששתי האפשרויות הנ"ל נכונות. המצוה ביסודה היא מצוה של "בין אדם לחברו", חיו

מחיוב הבן כלפיהם ממה שהביאוהו לחיי העולם הזה, וצריך להכיר להם טובה על כך. כמו שאומר החינוך שם 

"שראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה. ולא יהיה נבל ומנכר וכפוי טובה, שזו מידה רעה ומאוסה 

  ."בתכלית לפני אלקים ואנשים

 

בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אמר " ( :קדושין ל) 'אך יש במצוה זו גם כבוד המקום, כמו שמובא בגמ

בגמ' שם על אחד החכמים ששמע את קול אמו הקב"ה: מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכבדוני", וכן מסופר 

הזקנה מהלכת קם בפניה ואמר שהוא קם מלפני השכינה. מכל זה נראה שבכבוד אביו ואמו הוא כבוד המקום. 

מפני שמכבוד אביו הוא לומד לכבד את אביו שבשמים, ומה אביו שהביאו לחיי העולם הזה חייב לכבדו, אביו 

שעה על אחת כמה וכמהשבשמים שמקיימו בחיים בכל שעה ו . 

 

 ראש דברך אמת
  (.קידושין לא) 'מובא בגמ

יודוך ה' כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך?  (תהלים קלח) :דרש עולא רבה אפיתחא דבי נשיאה, מאי דכתיב"

אנכי ולא יהיה לך, אמרו אומות העולם:  (שמות כ) מאמר פיך לא נאמר אלא אמרי פיך, בשעה שאמר הקב"ה

כבד את אביך ואת אמך, חזרו והודו למאמרות הראשונות. רבא  (שמות כ) לכבוד עצמו הוא דורש, כיון שאמר

ראש דברך אמת, ראש דברך ולא סוף דברך? אלא, מסוף דברך ניכר שראש דברך  (תהלים קיט) :אמר, מהכא

 ."אמת

 

ל מצוות שבין אדם למקום, וחושבים ש"לכבוד עצמו הוא דורש", אבל מתוך שמראים אומות העולם קשה להם לקב

הם באים להבין גם מצוות שבין אדם למקום, ובפרט  ,להם כמה התורה מחייבת לקיים מצוות שבין אדם לחברו

אם נקודת המוצא היא מצוה שיש בה הגיון רב ככבוד אב ואם, שיש כלפיהם כזה חיוב של הכרת הטוב על 

  .שהביאוהו לחיי העוה"ז, וגדלוהו וחנכוהו עד שנעשה לאיש

 

על  .קידושין ל"א 'ומצאנו שאומות העולם היו מצוינים במצוות כבוד אב ואם כמו שמצאנו אצל עשו, ובדוגמאות בגמ

אמנם דא עקא, מסופר שאח"כ ) .דמא בן נתינה הגוי שמאשקלון, שחכמי ישראל התפעלו ממידת כבוד אב שלו

נולדה לו פרה אדומה ובקש במכירה את כל מה שהפסיד את כל מה שהפסיד בכבוד אב שלו. וא"כ אותו הגוי לא 

 .(!מחל על הפסד מכבוד אב שלו

 

                                                           
הכא תורה דיליה היא? הדר אמר רבא: אין, תורה דיליה היא,  מחיל ליה ליקריה, -ב"ה עלמא דיליה הוא ותורה דיליה היא 

 דכתיב: ובתורתו יהגה יומם ולילה.

https://www.yeshiva.org.il/midrash/?orderby=64&cat=0
https://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=בבלי-קידושין&perek=ל&pasuk=ב
https://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=בבלי-קידושין&perek=לא&pasuk=א
https://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=תנ%22ך-תהלים&perek=קלח&pasuk=
https://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=תנ%22ך-שמות&perek=כ&pasuk=
https://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=תנ%22ך-שמות&perek=כ&pasuk=
https://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=תנ%22ך-תהלים&perek=קיט&pasuk=
https://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=בבלי-קידושין&perek=לא&pasuk=א
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של הלל הזקן עם אותו גר שבא להתגייר ואמר "גיירני על מנת שתלמדני כל הדבר הזה מזכיר את ההנהגה 

התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת". והלל קבלו וגיירו "אמר לו: דעליך סני לחברך לא תעביד זו כל התורה 

ורש"י שם כנראה התקשה בדבר איך באהבת הרע כל התורה כולה שיש בה (.שבת לא) "כולה ואידך זיל גמור

 -מצוות שבין אדם למקום? ותירץ שהכוונה של הלל היתה לקב"ה שנקרא גם כן רע וז"ל "רעך ורע אביך אל תעזוב

ור חבירך על דבריךזה הקב"ה, אל תעבור את דבריו, שהרי עליך שנאוי שיעב ".  

 

ולכאורה אפשר להקשות על דברי רש"י: אם כוונתו של הלל למצוות שבין אדם למקום, קשה לאידך גיסא, היכן 

רמז לו על מצוות שבין אדם לחברו? ועוד האם הגר הבין זאת שהכוונה לקב"ה? ונראה לומר שבאמת הלל התכוון 

הבת המקום. שמתוך התחזקות באהבת הרע יבוא לכלל תחילה לאהבת הרע כפשוטו, אלא שכלול בזה גם א

אהבת המקום שגם הוא נקרא "רעך ורע אביך", וכמובא בספרי חסידות על הפסוק "ואהבת לרעך כמוך אני ה'" 

שמאהבת ישראל מגיעים לאהבת "אני ה'" סיפא דקרא. וזו כוונת חז"ל במדרש שבפרשתנו, "שמסוף דברך )כבוד 

אנכי ה'( אמתאו"א( ניכר שראש דברך ) ". 

 

 היכן נאמר טוב בעשרת הדברות
  (.ב"ק נה) 'מובא בגמ

שאל רבי חנינא בן עגיל את רבי חייא בר אבא: מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב, ובדברות "

האחרונות נאמר בהם טוב? אמר לו: עד שאתה שואלני למה נאמר בהם טוב, שאלני אם נאמר בהן טוב אם לאו, 

ל אצל ר' יהושע בן לוי, שהיה בקי שאיני יודע אם נאמר בהן טוב אם לאו, כלך אצל ר' תנחום בר חנילאי, שהיה רגי

באגדה. אזל לגביה, א"ל: ממנו לא שמעתי, אלא כך אמר לי שמואל בר נחום אחי אמו של רב אחא ברבי חנינא, 

ואמרי לה אבי אמו של רב אחי ברבי חנינא: הואיל וסופן להשתבר. וכי סופן להשתבר מאי הוי? אמר רב אשי: חס 

תוד"ה "תרוויהו", שמכאן יש  .ושלום, פסקה טובה מישראל. מפני שסופן להשתבר". )מובא במסכת ב"ב קי"ג

רת הדברות, ונראה ולכאורה קשה שלא יהיו בקיאים בעש .ללמוד שחכמי הגמ' לא היו בקיאים בפסוקי התורה

  .("שהסיבה לכך כאן היא בגלל שבתורה לא כתוב "טוב", אלא "למען ייטב לך

 

מדברי חז"ל אלו נראה שלא יתכן לומר "טוב" על דבר שסופו להשתבר. משום ש"טוב" מהותו יציבות וקיום מצאנו 

ר בה טוב, עד שגמר את שלא נאמ ,שעל כל מעשה בראשית נאמר טוב "וירא אלקים כי טוב" חוץ מבריאת האדם

כל היצירה ביום השישי "וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד". מפני שהוא עדין לא מושלם ותלוי 

מצא "במעשיו. וכן הרגיש האדם עצמו "לא טוב היות האדם לבדו", ורק אחרי בהשלמת זווגו הוא טוב, כמו שנאמר 

  ."אשה מצא טוב

 

משמים היו ברמה גבוהה, שהייתה שייכת לבני אדם כמלאכים, כמו שנאמר "אני והנה לוחות ראשונות שהיו אבן 

אך אז פרחה נשמתם, ולא יכלו לעמוד ברמה זו זמן רב,  .('תהילים פב ו),"אמרתי אלקים אתם ובני עליון כולכם

ולכן לא שייך להאמר על זה טוב. משא"כ לוחות שניות שהיו אבן מלמטה, היו מתאימים יותר להלקט אצל ישראל, 

 .ונקבעו בלבם לעולם, ולכן נאמר בהם טוב, שכביכול נגמר הזווג בין כנסת ישראל וקוב"ה

 

ב ואם לרמז את המקום שהוא המבחן לקיום הלוחות. והנה המילה "טוב" נאמרה בלוחות שניות אצל מצוות כבוד א

והוא במצות כבוד או"א שהיא מצוה המקשרת בין המצוות שבין אדם למקום למצוות שבין אדם לחברו. כמו 

שהסברנו לעיל, וכך כתב הרמב"ן בפר' יתרו שמצוה זו היא הדבר החמישי בלוח שבו נכתבו מצוות שבין אדם 

ואחריהם חמשת הדברות שעוסקות במצוות שבין אדם לחברו. וז"ל שם )כ, יב( למקום "אנכי ולא יהיה לך",   
" הנה השלים כל מה שאנו חייבין בדברי הבורא בעצמו ובכבודו, וחזר לצוות אותנו בעניני  -כבד את אביך 

ינו הנבראים, והתחיל מן האב שהוא לתולדותיו כענין בורא משתתף ביצירה, כי השם אבינו הראשון, והמוליד אב

כאשר צויתיך בכבודי כן אנכי מצוך בכבוד המשתתף עמי  (דברים ה טז) האחרון, ולכך אמר במשנה תורה

 ."ביצירתך

 

ים וארץ, בין חיובו של אדם לבוראו, לבין חיובו כלפי חברו. ובלוחות ובלוחות הראשונות היה רופף הקשר בין שמ

שניות שירדה התורה לארץ להכתב באבן מלמטה מתחזק קשר זה ונאמר בהן "טוב" שמקום החבור שבתורה בין 

https://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=בבלי-שבת&perek=לא&pasuk=א
https://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=בבלי-בבא-קמא&perek=נה&pasuk=א
https://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=בבלי-בבא-בתרא&perek=קיג&pasuk=א
https://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=בבלי-בבא-בתרא&perek=קיג&pasuk=א
https://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=תנ%22ך-תהלים&perek=פב&pasuk=ו
https://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=תנ%22ך-דברים&perek=ה&pasuk=טז
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 .שני חלקיה אלו

 

בקולו של אבא -אלקי אביך   
גלה לו בתואר בגמט' סני(, נת -בפעם הראשונה שהקב"ה נתגלה למשה בסנה, )הסנה  אלקי אביך", ואמרו "

במדרש )שמ"ר( שפנה אליו בפיתוי בקולו של אביו כדי שישמע ויתקבלו הדברים בלבו. למדנו מכאן שכל אדם יש 

 ."לו את המסילה שלו לתורה לפי שורש נשמתו, ולפי ירושה שקבל מאבותיו, וזהו "בקולו של אבא

 

  (שמ"ר כט,א) מובא במדרש

השמע עם קול אלקים, המינין שאלו את ר' שמלאי א"ל אלוקות הרבה יש בעולם  (דברים ד) אנכי ה' אלקיך, הה"ד"

ים, אמר להם שמא כתוב מדברים אלא מדבר, אמרו לו קאמר להם למה אמרו לו שהרי כתיב השמע עם קול אל

ים, כיצד קתלמידיו רבי לאלו דחית בקנה רצוץ לנו מה אתה משיב, חזר ר' לוי ופירשה אמר להם השמע עם קול אל

ה כתוב קול ה' בכחו לא היה העולם יכול לעמוד, אלא קול ה' בכח, בכח של כל אחד ואחד, הבחורים לפי אילו הי

כחן והזקנים לפי כחן והקטנים לפי כחן, אמר הקב"ה לישראל לא בשביל ששמעתם קולות הרבה תהיו סבורין שמא 

יךק/דברים/ ה( אנכי ה' אליך, שנא' )שם קות הרבה יש בשמים אלא תהיו יודעים שאני הוא ה' אלקאלו ".  

 

עד שהיה נראה  ,יסוד גדול אמור כאן, שכל אחד שמע בסיני את הקול מדבר אליו לפי כוחו שלו, ופי שורש נשמתו

ות הרבה, והיה צריך לומר להם שאחד הוא קלהם כאילו יש בסיני אלו  ."אנכי ה' אלוקיך"

 

 :וכן במדרש הבא שם

" רים ה'/( פנים בפנים דבר ה' עמכם, אמר ר' אבדימי דמן חיפה כ"ב אלף ירדו יך הה"ד )שם /דבקד"א אנכי ה' אל

רכב אלקים רבותים אלפי שנאן, הנאים והמשובחים, יכול אע"פ שהיו רבים  (תהלים סח) עם הקב"ה לסיני שנאמר

דחוקים היו ת"ל שנאן שאנן והשקט, אדני בם אין כתיב ביו"ד אלא באל"ף דל"ת אדונו של כל העולם בהם, ]ד"א ה' 

ים היה מעורב קבם אמר ר' לוי שהיה טבלא של שם המפורש כתוב על לבם[ ד"א ה' בם, רבנן אמרין שמו של אל

"ה לישראל לא בשביל שראיתם פנים הרבה תהיו סבורין שמא עם כל אחד ואחד מיכאל וגבריאל, אמר הקב

יךקות הרבה בשמים, דעו שאני הוא ה' אחד שנא' אנכי ה' אלקאלו ".  

 

אם כן הגילויים השונים  ,כ"ב אלף מלאכי השרת, הם אלו שקשרו לכל אחד מישראל שני כתרים כנגד נעשה ונשמע

נשמות ישראל. והחיבור של כל ישראל יחד יוצר את של שכינה נבעו מחילוקי התפיסות בתורה לפי שורש 

 .השלימות בגילוי ההויה של השכינה בעולם

 

לכבוד המקום -מהלכות כבוד אב   
הלכה היא שאם אביו צווהו לעבור על דברי תורה לא ישמע לו שנאמר: "איש אמו ואביו תראו ואת שבתותי 

והקשה התוס' ד"ה "כולכם חייבים בכבודי", למה לי קרא סברא הוא,  .(:יבמות ה) "תשמרו- כולכם חייבים בכבודי

אביו אומר השקיני, ואמו אומרת השקני, הנח כבוד אמך ועשה כבוד אביך, " :(.קידושין לא) 'כמו שאמרו בגמ

שאתה ואמך חייבים בכבוד אביך", וכן כאן אתה ואביך חייבים בכבוד המקום? ומתרץ התוס' שסברא זו נלמדה מן 

  .הפסוק הזה

 

ים. בודאי סברא פשוטה היא שהאב משועבד לקב"ה, ואינו יכול לצוות שלא וצריך להבין מה ההשוואה בין המקר

לכבדו, זאת ועוד, מצות כבוד אב היא מצות המקום, ואם האב מבטל את התורה הרי הוא מבטל את המקור לחיוב 

של הבן לכבד אותו. אבל ביחס לכבוד אביו ואמו, הרי הבן חייב לכבד את שניהם בשווה, כמבואר בגמ' שם 

תגרשה שניהם שווים", ומה שיש להעדיף את האב על האם הוא קשר מקרי שנובע משעבודי הנישואין, וכיצד זה "נ

  ?מחייב את הבן, הרי מן התורה כבוד שניהם שווים? ועוד אם סברא היא, למה צריך פסוק ללמדנו זה

 

ו של אב לצוות לעבור עבירה, נראה לומר שהחידוש שמלמדנו הפסוק "כולכם חייבים בכבודי", הוא שאין זה כבוד

שכן גם הוא מחויב בכבוד המקום. וממילא אין הבן מחויב לעשות את מבוקשו זה, שאין הוא מכבדו בזה אלא 

https://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=מדרשי-אגדה-שמות-רבה&perek=כט&pasuk=א
https://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=תנ%22ך-דברים&perek=ד&pasuk=
https://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=תנ%22ך-תהלים&perek=סח&pasuk=
https://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=בבלי-יבמות&perek=ה&pasuk=ב
https://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=בבלי-קידושין&perek=לא&pasuk=א
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אדרבה גורם לאביו זלזול, וממילא אינו מצווה לשמוע בקולו בדבר שיגרום לו בזיון. הוא הדין כאשר האם מצוה על 

לפי בעלה אין זה כבודה, ולכן אין מצוה לכבדה בכך! )כמו שאמרו איזהו בנה לעשות דבר שסותר את מחויבותה כ

ואם יצווה שלא לכבדם נמצא שהוא עצמו הפסיד כבוד. וכמו שאין מצוה לקום בפניו  -מכובד המכבד את הבריות 

 .(בבית המרחץ שאין זה מקום שבו מכבדים, כך במקרה דידן

 

בענין אלישע בן אבויה ששמע בת קול מאחורי הפרגוד "שובו  ונראה על פי זה להסביר את הנאמר בגמ' חגיגה

בנים שובבים חוץ מאחר", ור"מ התוכח עמו ואמר לו שאין לו להשגיח בבת קול זו. והמהרש"א הסביר ע"פ הכלל 

האמור "כל אשר אומר לך בעה"ב עשנה חוץ מצא", שהכונה לקב"ה שאם אומר לך "צא ממחיצתי" ואל תקיים 

לומצוות לא ישמע  . 

 

ובאור הדבר שכבוד המקום נלמד מכבוד אב ואם, כפי שהוכחנו לעיל, וא"כ כאשר האב מצוה שלא לכבדו, אין לבן 

 .מצוה לשמוע לו, כך גם כלפי הקב"ה שאין מצוה לשמוע לו כשאומר לנו לא לכבדו

 


