קהל עדת ישורון
ירושלים

בס"ד
שעור מורה מורינו הרב יהודה גנס שליט"א שבת יתרו תשע"ו:

בדי מצות כיבוד אב וא
הא היא מצוה שבי אד למקו או בי אד לחברו
א.

ב.

ג.
ד.

ה.

בספר מנחת חינו 1הסתפק במי שלא כיבד את אביו או אמו כראוי ,ובא לעשות
תשובה ,הא צרי לרצות ,או די לו בתשובה בינו לקונו.
דהנה במצוות שבי אד למקו כיו שעשה אד תשובה מוחלי לו ,אול במצוות
שבי אד לחבירו אי מוחליו לו עד שירצה את חברו .והסתפק המנ"ח הא כיבוד
או"א דינה כמצוה שבי אד לחבירו ,כיו שהצטוה האד לכבד את הוריו ,או
שמכיו שלכל אד אינו מחויב בכ ,ורק להוריו מחמת מצות הבורא לכבד ,די
מצוה זו כדי מצוה שבי אד למקו שדי לו בתשובה.
ולכאו' יש מקו להוכיח קצת שדי מצוה זו כדי מצוה שבי אד למקו ,מדברי
הרמב" 2והאב עזרא שכתבו שחמש הדברות הראשונות הינ מצוות שבי האד
למקו והחמש האחרונות הינ מצוות שבי אד לחברו) ,וביאר האב עזרא שלכ
בחמש דברות הראשונות הוזכר ש ה' ולא באחרונות( ,וביאר ש הרמב" דכיבוד
אב וא כבוד המקו הוא שכבודו הוא לכבד את ההורי שהשתתפו ביצירתו ,הרי
שכיבוד אב וא ממצוות שבי אד למקו היא ,וא"כ מסתבר שדי בתשובה ,כדי
מצוות שבי אד למקו.
אול יש לדחות כמוב ,שי"ל שכיבוד אב וא תרוייהו איתנהו ביה ,ג בי אד
למקו וג בי אד לחבירו ,ומחמת כבוד המקו הכלול במצוה זו נכללה בחמש
דברות הראשונות ,א $שיש בה ג את עני מצוות שבי אד לחבירו.
ונראה להוכיח קצת מדברי הגמרא בקידושי 3שכיבוד אב וא הוא מהמצוות
שהאד נעשה על יד טוב לשמי וטוב לבריות ,הרי שכיבוד אב וא הוא מצוה
שבי אד לחברו ,וכ מוכח מדברי החינו 4שכתב שמצות כיבוד אב וא שרשה
היא הכרת הטוב להוריו שהביאוהו לעול ,5הרי שבמצוה זו יש ג עני שבי אד
למקו וג עני שבי אד לחבירו.
והנה בספר חרדי 6ובחינו האריכו לבאר שמצות כיבוד אב וא אינה רק במעשה,
אלא עיקרה בלב להערי ולאהוב את הוריו כראוי ,7עייש"ה.
1

מצוה ל"ג אות ג'.
2
שמות כ' י"ג.
3
דף מ.
4
מצוה ל"ג.
5
וכן ראיתי שמביאים בשם המדרש שכיבוד או"א היא כפריעת חוב להוריו.
 6כלל ס"ז ס"א.
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ומסתבר שא $א ננקוט שמי שלא כיבד את הוריו כראוי חייב לבקש את מחילת,
אי זה אלא כשחטא כנגד במעשה או באי עשיה ,אול כל שחטא בלב וה לא
הרגישו בכ ,נראה פשוט שאי זה אלא בינו לבי קונו.
ו .ויש להסתפק בחובת הכיבוד לבעל אמו אשת אביו ואחיו שהתרבו א $ה למצות
כיבוד ,הא כלפיה המצוה היא כבוד במעשי גרידא או ג בה הצטווינו לכבד
א $בלב.
ז .ולכאו' נראה דהדבר תלוי בנידו הא חובת הכיבוד כלפיה היא חובה אישית או
מחמת כבוד האב והא ,דלגבי בעל אמו ואשת אביו לכו"ע כבוד אינו מחמת
עצמ אלא ע"י שמכבדי אות מתכבדי האב והא] ,וכמבואר ברמב"8
וברמב" ,[9ומאיד לגבי אחיו הגדול נחלקו הרמב" והרמב" א חובת כבודו היא
מחמת כבוד האב או חובת כבוד עצמי.
ומעתה נראה לכאו' ,דבבעל אמו ואשת אביו בודאי אי מצוה לכבד בלב ,שכל
הכבוד כלפיה הוא דר אי לכבד את ההורי ,ולגבי האח הגדול יהיה שנוי הדבר
במחלו' הרמב" והרמב" ,דלרמב" אי חובה לכבד בלב וכדי בעל אמו וכו',
ולרמב" מצוה לכבד בלב.

 7וע"ע בספר חוט שני שהביא מדברי הרמב"ם באיגרותיו שכתב שאין מצוה לאהוב את הוריו אלא רק לכבדם,
ורק בגר מצוה לאהבו כאהבת המקום ,הרי שהרמב"ם נחלק על החרדים והחינוך בזה .ומאידך בתוס' הרא"ש
בסוף פרק שני דקידושין כתב דמש"כ "ואהבת את ה' א-לוקיך" הוא לרבות את אביו ואמו שגם אותם חייב
לאהוב כשם שמצווה לאהוב את המקום ,הרי דנקט כחרדים והח"א.
ומסתבר לכאו' דגם לרמב"ם לא מצינו חובה לאהוב את הוריו ,אולם להעריכם ולכבדם בלב מחויב ,וכמש"כ
החרדים והחינוך שעיקר הכבוד בלב ,עיי"ש.
8
פרק סוף פרק ו' מהל' ממרים.
 9בהשגותיו על ס' המצוות שורש ב'.
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