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 : כיבוד הורים!שיעור בנושא -דפי מקורות

 הסיבות למצוות כיבוד אב ואם:

 הרמב"ן:  ההורים שותפים להקב"ה ביצירה:

הנה השלים כל מה שאנו חייבין בדברי הבורא בעצמו ובכבודו, וחזר לצוות אותנו  .כבד את אביך

בורא משתתף ביצירה, כי השם אבינו  בעניני הנבראים, והתחיל מן האב שהוא לתולדותיו כענין

הראשון, והמוליד אבינו האחרון, ולכך אמר במשנה תורה )דברים ה טז( כאשר צויתיך בכבודי כן אנכי 

מצוך בכבוד המשתתף עמי ביצירתך. ולא פירש הכתוב הכבוד, שהוא נלמד מן הכבוד הנאמר למעלה 

לאמר על אדם אחר שהוא אביו, ולא יעבדנו  באב הראשון יתברך, שיודה בו שהוא אביו ולא יכפור בו

כבן לירושתו, או לענין אחר שיצפה ממנו, ולא ישא שם אביו וישבע בחיי אביו לשוא ולשקר. ויכנסו 

בכלל הכבוד דברים אחרים, כי בכל כבודו נצטווינו, ומפורשים הם בדברי רבותינו )קדושין לא:(, וכבר 

  :אמרו )שם ל:( שהוקש כבודו לכבוד המקום

המצוה הזאת היא בתחתונים, כן נתן שכרה באריכות ימים בארץ אשר יתן לנו. ועל דעת  וכאשר

יבטיח כי במצוה הזאת יהיו כל  ,למען יאריכון ימיך ועל האדמה רבותינו )קידושין לט:( ענין הכתוב

תהיה ימותינו ארוכים, כי ימלא השם ימינו בעולם הזה, ויהיו ארוכים בעולם הבא שכלו ארוך, ו

ישיבתינו לעד על האדמה הטובה שיתן לנו, ובמשנה תורה )דברים ה טז( פירש למען יאריכון ימיך 

 )פרק כ' ,יט(   :ולמען ייטב לך על האדמה, והנה הם שתי הבטחות

 ספר החינוך: לגמול חסד למי שגמל עמנו )לא להיות כפויי טובה להורים שעמלו בגדולנו(:

 .לג. מצות כיבוד אב ואם

אי  (קדושין לא, ב) כבד את אביך ואת אמך וגו'. ובא הפרוש (שמות כ יב) האב והאם, שנאמר כבדל

  .זהו כבוד, מאכיל ומשקה מלביש ומכסה מכניס ומוציא

מצוה זו, שראוי לו לאדם שיכיר ויגמל חסד למי שעשה עמו טובה, ולא יהיה נבל ומתנכר וכפוי  משרשי

לפני אלקים ואנשים. ושיתן אל לבו כי האב והאם הם סבת  טובה שזו מדה רעה ומאוסה בתכלית

היותו בעולם, ועל כן באמת ראוי לו לעשות להם כל כבוד וכל תועלת שיוכל, כי הם הביאוהו לעולם, גם 

יגעו בו כמה יגיעות בקטנתו, וכשיקבע זאת המדה בנפשו יעלה ממנה להכיר טובת האל ברוך הוא 

אדם הראשון, ושהוציאו לאויר העולם וספק צרכו כל ימיו והעמידו על שהוא סבתו וסבת כל אבותיו עד 

מתכנתו ושלמות אבריו, ונתן בו נפש יודעת ומשכלת, שאלולי הנפש שחננו האל, יהיה כסוס כפרד אין 

  .הבין, ויעריך במחשבתו כמה וכמה ראוי להזהר בעבודתו ברוך הוא

משל  (שם לב א) אם משל אב או משל עצמו, והלכה המצוה, כגון כבוד זה מנכסי מי חיב לעשותו דיני

ויאכיל אביו,  (עי' ירושלמי קידושין א ז) אב אם יש לו נכסים לאב ואם לאו יחזר הבן אפילו על הפתחים

וכבוד אב ואם אי זה קודם ועד היכן כבוד אב, ואם מחל על כבודו אם יהיה מחול. ואם יראנו עובר על 

, ואם יצוהו אביו לעבר על דברי תורה שלא יאמינהו בזה, וכי חיב דברי תורה באיזה לשון ימנעהו

לכבדו בחיו ובמותו, וכיצד הוא הכבוד במותו, ויתר פרטיה, מבוארים בקדושין וקצת מהן במקומות 

  .(יו''ד סימן ר''ס) אחרים מהגמרא

כל זמן שאפשר להן, כלומר בכל עת  (קידושין לא, א) בכל מקום ובכל זמן בזכרים ובנקבות ונוהגת

שלא ימנעו אותן בעליהן. והעובר עליה, בטל עשה וענשו גדול מאד שנעשה כמתנכר לאביו שבשמים, 

  .שבבטול עשה כופין בית דין (במצוה ו) ואם יש כח בבית דין כופין אותו כמו שכתבנו למעלה
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 תנאי להעברת מסורת התורה מדור לדור: אברבנאל:

ה הזאת הוא כדי שתהיה קבלת ההורים חשובה בעיני האדם , ויאמין בה ויסמוך עליה, יסוד המצוו

ולהיות כוח הדיבור הזה להאמין בקבלת הראשונים שהוא עיקר כולל בתורה ולא יצויר מציאות )של 

התורה ( בלתו, לכן הדיבור הזה מכלל הדבורים החמשה האלוקיים אשר בלוח האחד ולא היה 

 )פרשת יתרו( ים שהיו בלוח השנימהדיבורים האנושי

 

 תוספת הארה ותיקון למידות שעל ידם אנו עובדים את ה': –ר' נתן ברסלב:  כבוד אב ואם 

                                                                     ליקוטי הלכות יורה דיעה מצוות כיבוד אב ואם:

ות( שעל ידי זה האדם יכול לעבוד את ה' ולהרבות בכבדו ההורים נותנים את הלבוש לנשמה )המיד

 שמים, וע"כ כיבוד הורים מטהר ומוסיף כוח בלבוש הנ"ל:

ֶהם, ִכי ִעַקר ַהָכבֹוד ָּתלוי ַבהֹוָלָדה -ְוַעל ם, ִכי ִעַקר ַהָכבֹוד ִנְמָשְך מֵּ ד ָאב ָואֵּ ן ִצְוָתה ַהּתֹוָרה ְלַכבֵּ ַדְיָקא כֵּ

                                                                       ל ידי ההולדה מתווספות עוד נשמות עוד יהודים עובדי ה' ומתרבה כבודו ...(                                                        )שע ַכַנ"ל. 

י ָהֲאִר"י ְבסֹוד ִמְצָוה זֹו שֶ  ם ִנְמָשְך ְלבוִשים ְוֶזה ֶשּמוָבא ְבִכְתבֵּ ָאב ָואֵּ ְלַהָבִנים ֶשָכל )בנין המידות(  ּמֵּ

ּלו ַהְּלבוִשין -ַהִּמְצֹות ַנֲעִשין ַעל י אֵּ )המידות הן הבסיס לכל העשיה שלנו הרוחנית והגשמית (    ְידֵּ

ן ָשם.                                                                                          וִבְשִביל ֶזה ָצִריְך ְלַכְבָדם, ַעיֵּ

ם ְבִחיַנת ְכבֹוד ה' ִיְתָבַרְך. ְוָכל ַהָכבֹוד ֶשל ה' ִיְתָבַרְך ָּתלוי ְבָהָאָדם ָאב  ִכי ָכל ַהִּמְצֹות ֶשעֹוִשין הֵּ ַהנֹוָלד מֵּ

ם ַדְיָקא ַעל י ְבִחיַנת ִאְתָערוָתא ִדְלַתָּתא-ָואֵּ                                                                        ַכַנ"ל.  ְידֵּ

ין ַעל-ְוַעל ַרְך ַנֲעשִּ ְתבָּ יַנת ְכבֹודֹו יִּ ם ְבחִּ הֵּ ְצֹות שֶׁ ל ַהמִּ ן כָּ ם, ְדַהְינּו ַעל-כֵּ ב וָּאֵּ ּיּוַע אָּ י סִּ ין -ְידֵּ י ַהְלבּושִּ ְידֵּ

בֹוד  ַקר ַהכָּ י עִּ ם, כִּ הֶׁ לָּ א ַכַנ"לשֶׁ ם ַדְיקָּ הֶׁ לּוי בָּ  :תָּ

ן ָכבֹוד ְלָאִביו ְוִאּמֹו. ְוַעל  ם, ִכי ָכל ֶאָחד ָצִריְך ִלּתֵּ י-ְוֶזה ְבִחיַנת ִכבוד ָאב ָואֵּ ן ָלֶהם ָכבֹוד, -ְידֵּ             ֶזה ֶשנֹותֵּ

י-ַעל ש -ְידֵּ ַעְצמֹו ְבָגִדים ַהּצֹוִאים ְוִנְתַלבֵּ י ָכבֹוד וַמְפִשיט מֵּ י ָכבֹוד ְלִנְשָמתֹו ֶזה ִנְמָשִכין ָעָליו ְלבושֵּ ְבַמְלבושֵּ

ד.                         )יוצא שתיקון מידות הנפש שלנו תלוי בכיבוד הורים...(                                                                            ִבְבִחיַנת ִכי ְמַכְבַדי ֲאַכבֵּ

ינו זַ  ן ְכמֹו ֶשָאְמרו ַרבֹותֵּ ד. ִנְמָצא, ְכֶשנֹותֵּ ד ֶאת ַהְבִריֹות, ֶשֶנֱאַמר, ִכי ְמַכְבַדי ֲאַכבֵּ יֶזהו ְמֻכָבד ַהְמַכבֵּ "ל, אֵּ

ד,  ֶהם ָכבֹוד ִבְבִחיַנת ִכי ְמַכְבַדי ֲאַכבֵּ                                               ָכבֹוד ְלָאִביו ְוִאּמֹו. ֲאַזי ִנְמָשְך ָעָליו מֵּ

ים ים טֹובִּ ל ַהַמֲעשִּ קּון כָּ ּה ְותִּ ה כֻּלָּ ל ַהתֹורָּ לּוי כָּ ה תָּ זֶׁ ָאִביו ְוִאּמֹו, ַהְינו  ּובָּ ְכֶשּזֹוֶכה ְלַהְמִשיְך ְלַעְצמֹו ָכבֹוד מֵּ

ַעְצמֹו ַהְבָגִדים ַהּצֹוִאים ומַ  י ָכבֹוד ְלִנְשָמתֹו, ֶשָבֶזה ַמְפִשיט מֵּ י ְבִחיַנת ַמְלבושֵּ ְלִביש ֶאת ַעְצמֹו ְבַמְלבושֵּ

                                                                                                                                ָכבֹוד. 

ן ַאף-ְוַעל ל,-ַעל-כֵּ ד ֶאת ָכל ֶאָחד ִמִיְשָראֵּ יֶזהו ְמֻכָבד  ִפי ֶשָהָאָדם ְמֻחָיב ְלַכבֵּ ינו ַז"ל, אֵּ ְכמֹו ֶשָאְמרו ַרבֹותֵּ

י-ַעל-ַאףְוכו',  ם ַעל-פִּ הֶׁ יְך מֵּ י ְלַהְמשִּ מֹו, ְכדֵּ יו ְואִּ בִּ ן ְלאָּ תֵּ יְך לִּ רִּ בֹוד צָּ ַקר ַהכָּ ן עִּ י-כֵּ בֹוד -ְידֵּ י כָּ ה ְלבּושֵּ זֶׁ

י  ַכַנ"ל,  רִּ צָּ בֹוד שֶׁ י כָּ ַקר ְלבּושֵּ לּוי עִּ ם תָּ הֶׁ י בָּ י כִּ ים ְכפִּ יו ְתלּויִּ י ַמֲעשָּ קּונֵּ ל תִּ י כָּ ם, כִּ הֶׁ ל מֵּ ְך ְלַקבֵּ

מֹו, כִּ  יו ְואִּ בִּ אָּ ת מֵּ ל עֵּ ל ְבכָּ ה ְלַקבֵּ ּזֹוכֶׁ תֹו שֶׁ ְשמָּ ים ְלנִּ ּיּות ַהַמְלבּושִּ יד חִּ מִּ ין תָּ תֹו ְמַקְבלִּ ְשמָּ י נִּ י ְלבּושֵּ

ְרשֹו. ם שָּ י שָּ מֹו, כִּ יו ְואִּ בִּ אָּ                                                                                                     מֵּ

ד -ְוַעל י ָכבֹוד, ִבְבִחיַנת ִכי ְמַכְבַדי ֲאַכבֵּ י ֶשִיְהיו ַהְּלבוִשין ִבְבִחיַנת ְלבושֵּ ן ָצִריְך ְלַכְבָדן ְכדֵּ  ַכַנ"ל. כֵּ

ן כָ -ַגם ַעל י ֶשנֹותֵּ י-בֹוד ְלָאִביו ְוִאּמֹו ַעלְידֵּ                             ֶזה ַמֲחִזיר ֶאת ַהָכבֹוד ְלָשְרשֹו ֶשהוא ַהִיְרָאה, -ְידֵּ

ם הויה י אֹוִתיֹות ִראשֹונֹות ֶשל שֵּ ם ְבִחיַנת ְשּתֵּ ם הֵּ ֶרש ַהִיְרָאה, ִכי ָאב ָואֵּ ם הוא שֹׁ ֶצל ָאב ְואֵּ  ִכי ָשם אֵּ

ם יה                    ַכָידוַע, ְויה הוא ְבִחיַנת ִיְרָאה ְכמֹו ֶשָכתוב, ִכי ְבָיּה ה' צור עֹוָלִמים, ְוַתְרגומֹו, ְדִחילו ה'. ֶשהֵּ

א בֹׁ  ש, ָירֵּ אִשית ְבִרית אֵּ ֶשת, ִכי ַּתָּמן ִכי ִעַקר ַהִיְרָאה הוא ִבְבִחיַנת הֹוָלָדה, ִבְבִחיַנת ְבִרית, ִבְבִחיַנת ְברֵּ

א.  ר ַהְבִרית, ֶאת ָהֱאֹלִקים ֲאִני ָירֵּ ף ֶשָהָיה שֹומֵּ ֶצל יֹוסֵּ                                      ַּתְלָיא ִיְרָאה, ְכמֹו ֶשָכתוב אֵּ

ַאַחר ֶשָּזכו ְלהֹוָלָדה ִדְקֻדָשה -ְוַעל ן ָאִביו ְוִאּמֹו ֶשָּזכו ְלהֹוִלידֹו, ומֵּ ן ִזווָגם הוא ִבְבִחיַנת -ִמִּזווָגם, ַעלכֵּ כֵּ

ן ִהְזִהיָרה ּתֹוָרה, ִאיש ִאּמֹו ְוָאִביו ִתיָראו. ִכי ָשם ְמקֹום -ְשִמיַרת ַהְבִרית ֶשהוא ְבִחיַנת ִיְרָאה ַכַנ"ל. ְוַעל כֵּ

ן ָצִריְך ְלַכְבָדן -ַהִיְרָאה ְוַעל בֹוד ּוכֵּ י ְלַהֲעלֹות ַהכָּ ה ַכַנ"ל: ְכדֵּ ְראָּ הּוא יִּ ְרשֹו שֶׁ ירֹו ְלשָּ ן ֱהִקיָשן -ְוַעלְלַהֲחזִּ כֵּ

ם. ֶשַעל י-ַהָּמקֹום ִלְכבֹודֹו, ִכי ָכל ְכבֹוד ַהָּמקֹום ָּתלוי ְבִכבוד ָאב ָואֵּ ֶזה ַמֲעֶלה ֶאת ַהָכבֹוד ְלָשְרשֹו -ְידֵּ

י ָכבֹוד, שֶ  ם ִעַקר ְכבֹודֹו ִיְתָבַרְך ְוַכַנ"לוַמְלִביש ֶאת ִנְשָמתֹו ִבְלבושֵּ  :ָבֶזה ָּתלוי ָכל ִּתקון ַמֲעָשיו ַהּטֹוִבים ֶשהֵּ
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 הרב קוק זצ"ל : כיבוד אב ואם מרבה את החיים הרוחניים:

                                                                      כשם שהשפעת החיים בהתחלתם באה מאב ואם, 

                  כך כבוד אב ואם, המרבה את קישורם הנפשי במקורו אל יוצאי חלציהם מצד ערכם הנשמתי, 

                                                                                                                  מרבה את החיים. 

יכון ימיך, ופשיטא שאורך ימים זה משמש לעולם שכולו טוב וכולו כבד את אביך ואת אמך למען יאר
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