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ביאור:
משמש את אבא - עוזר לו ומטפל בו.  .1

אחד ממאה - כלומר: לא הצלחתי להתקרב   .2
ו(. לרמת הכיבוד )של ֵעָשׂ

בבגדי מלכות - בגדים מכובדים ונקיים.  .3

ביאור:
ל מאד  ַקּ מצוה קלה שבקלות - ֶשׁ  .1

לקיים אותה.
חמורה שבחמורות - שאורכת שנים   .2

רבות וקשה ְלַקְייָמּה.
י המצוות כתוב. ֵתּ ְשׁ ובשתיהן כתיב - ִבּ  .3

ָכר גדול על קיומה. ושכרה מרבה - יש ׂשָ  .4

ביאור: 
עד היכן - כמה צריך להקריב למען המצוה?  .1

לאפוד - שלבש הכהן הגדול.  .2
ְסכּום כסף גדול מאד. בששים רבוא שכר - ִבּ  .3

ֶפת(. ֶסּ והיה מפתח - של הקופסה )ַהכַּ  .4
ן. ָיַּשׁ ר של אביו ֶשׁ תחת מראשותיו של אביו - תחת ַהכַּ  .5

ָנתֹו, והפסיד מונח תחת מראשותיו של אביו, ולא ציערו - להעירו ִמְשּׁ  .6 
משום כך את העיסקה.

יג כמותה. ׂ פרה אדומה - בהמה נדירה שקשה ְלַהִשּ  .7
כל ממון שבעולם - סכומים גדולים ביותר.  .8

ן. אותו ממון שהפסדתי... - סכום הכסף שהפסדתי בשנה שעברה כשאבא ָיַשׁ  .9
ה אותה ִמְצָוה זו ְועֹוֶשׂ שאינו מצווה ועושה - הגוי שאינו חייב ְבּ  .10 

ָכר כזה. למרות שאינו חייב וזוכה ְלָשׂ
ִמְצַות כיבוד אב ָוֵאם. מצווה ועושה - יהודי, שחייב ְבּ  .11

ָכר טוב. ה ְלָשׂ ִיְּזכֶּ אי ֶשׁ ַוַדּ על אחת כמה וכמה - ְבּ  .12

ביאור:
רֹות הקודמים. ְבּ ִדּ הזהירו עד עתה - ַבּ  .1

האב הראשון - הקב"ה.  .2
האב האחרון התחתון - ָאִביו של האדם.  .3

ְכבֹוד ה'. בכבודי - ִבּ  .4
יִציָרתֹו של הבן. שותפין עמי ביצירתך - ההורים שותפים ִבּ  .5

ד את הוריו. וסתם הכתוב - בתורה לא כתוב כיצד צריך ְלַכֵבּ  .6
מכבוד האב הראשון יתעלה - מהכבוד שנותנים לה'.  .7

18א. רמב"ן על שמות פרק כ פסוק יב 
ים  עֹוָלם ַהֶזּה, ְוִיְהיּו ֲאֻרִכּ ם ָיֵמינּו1 ָבּ א ַהֵשּׁ י ְיַמֵלּ ים, ִכּ ל ְימֹוֵתינּו ֲאֻרִכּ ְצָוה ַהֹזּאת ִיְהיּו ָכּ ִמּ י ַבּ ... ַיְבִטיַח ִכּ

י ַהְבָטחֹות. ֵתּ ה ֵהם ְשׁ ן ָלנּו... ְוִהֵנּ ֵתּ ִיּ יָבֵתינּו ָלַעד ַעל ָהֲאָדָמה2 ַהּטֹוָבה ֶשׁ א... ְוִתְהֶיה ְיִשׁ עֹוָלם ַהָבּ ָבּ

19א. פירוש קהתי
עֹוָלם ַהֶזּה. יו ֵאּלּו ָבּ ִרי ַמֲעָשׂ ָאָדם ֶנֱהֶנה ִמְפּ ָבִרים, ֶשׁ רּוׁש ַהְדּ שאדם אוכל פרותיהן בעולם הזה - ֵפּ א. 

ְצָוה. ַכר ַהִמּ והקרן - ּוְשׂ ב. 
ָך... ְלַמַען ַיֲאִריכּון ָיֶמיָך ּוְלַמַען ִייַטב ָלְך',  ד ֶאת ָאִביְך ְוֶאת ִאֶמּ ֵבּ ֱאַמר: 'ַכּ ֶנּ כיבוד אב ואם - ֶשׁ ג. 

יָך. ַחֶיּ א, 'ּוְלַמַען ִייַטב ָלְך' - ְבּ "י: 'ְלַמַען ַיֲאִריכּון ָיֶמיָך' - ָלעֹוָלם ַהָבּ ּוֵפֵרׁש ָרִשׁ

ּבּוד ָאב ָוֵאם ִכּ
ּתֹוָרה. ר ְמקֹומֹות ַבּ ִמְסָפּ ּבּוד ָאב ָוֵאם ִהיא ִמְצָוה ֲחׁשּוָבה ְמֹאד ַהמֹוִפיָעה ְבּ  ִמְצַות ִכּ

ֲחסּו ְלִמְצָוה זֹו. ִיּ ה ֶשׁ יבּות ָהַרָבּ הֹוֵריֶהם, ְוַעל ַהֲחִשׁ דֹול ְבּ בֹוד ָגּ ֲהגּו ָכּ ָנּ ָרֵאל ֶשׁ דֹוֵלי ִיְשׂ ים ַעל ְגּ ָנם ִסּפּוִרים ַרִבּ ים, ֶיְשׁ ְדָרִשׁ ְלמּוד ּוַבִמּ ַתּ ָנה, ַבּ ְשׁ ִמּ ַבּ
ּבּוד ָאב ָוֵאם. ב. מֹוָרא ֵאם ָוָאב. ִעְנָין ֶזה: א. ִכּ ּתֹוָרה ְבּ רֹות ַבּ ְזָכּ י ִמְצוֹות ַהִנּ ֵתּ ְשׁ ָרֵאל ִהְבִחינּו ִבּ  ַחְכֵמי ִיְשׂ

יֵניֶהם. ֵבּ ִלים ֶשׁ ֶהְבֵדּ ְצוֹות ּוְלַהְבִחין ַבּ י ַהִמּ ֵתּ ה ִלְלֹמד ַעל ְשׁ ַדף ֶזה ְנַנֶסּ ְבּ

ּבּוד ְוָטֲעָמּה ִמְצַות ַהִכּ
ת ִיְתרֹו. ָפָרַשׁ רֹות ְבּ ְבּ ֶרת ַהִדּ ֲעֶשׂ ּתֹוָרה ַבּ ָבה ָלִראׁשֹוָנה ַבּ ִמְצָוה זֹו ִנְכְתּ

ַכר האדם שמכבד את הוריו? מה יהיה ְשׂ  .1
ַכר העם כולו, אם ְנַקֵיּם ִמְצַות כיבוד הורים? מה יהיה ְשׂ  .2

ו הרשע לכבוד גדול? מה לומד מכך המדרש מדוע זכה ֵעָשׂ  .3 
ָכָרם של יהודים המקיימים מצות כיבוד הורים? על ְשׂ

ָכרֹו? ה של דמא בן נתינה ומה היה ְשׂ ֲעֶשׂ ַמּ מה המיוחד ַבּ  .4
מה אנו יכולים ללמוד מן הסיפור על דמא בן נתינה?  .5

מדוע מצות כיבוד אב ואם היא מצוה 'חמורה'  .6 
ומצות שילוח הקן היא מצוה 'קלה'?

ִדים ָאב ָוֵאם ל ַהְמַכְבּ ָכָרם ֶשׁ ְשׂ
18. שמות פרק כ פסוק יב

ר ה' ֱאֹלֶקיָך ֹנֵתן ָלְך. ָך ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשׁ ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶמּ ֵבּ ַכּ

19. משנה מסכת פאה פרק א 
עֹוָלם ַהֶזּהא  רֹוֵתיֶהן ָבּ ָאָדם אֹוֵכל ֵפּ ֵאּלּו ְדָבִרים ֶשׁ

א:  ֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהָבּ ֶרןב ַקֶיּ ְוַהֶקּ
ּבּוד ָאב ָוֵאםג, ּוְגִמילּות ֲחָסִדים...  ִכּ

ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו... לֹום ֵבּ ַוֲהָבַאת ָשׁ

21. מדרש תנחומא פרשת קדושים סימן טו
"ה,  ָבּ ה ֲחִביָבה ִלְפֵני ָהָקּ ָמּ ּבּוד ָאב ָוֵאם, ַכּ ּבֹוא ּוְרֵאה, ִמְצַות ִכּ

ע1.  ין ָרָשׁ יק ֵבּ ין ַצִדּ ָכרֹו, ֵבּ ַח ְשׂ "ה ְמַקֵפּ ָבּ ֵאין ָהָקּ ֶשׁ
"ה  ָבּ ד ֶאת ָאִביו3, ָנַתן לֹו ָהָקּ ֵבּ ִכּ ע, ַעל ֶשׁ ו ָהָרָשׁ ְמָנָלן?2 ֵמֵעָשׂ

ד ֶאת ָאִביו,  ֵבּ ִכּ ע ֶזה ַעל ֶשׁ בֹוד ַהֶזּה4... ּוָמה ִאם ָרָשׁ ל ַהָכּ ֶאת ָכּ
ה ִמְצֹות  ד ֶאת ֲאבֹוָתיו ְועֹוֶשׂ ַכֵבּ "ה, ַהְמּ ָבּ ם( לֹו5 ָהָקּ ֵלּ ַרע )ִשׁ ַמה ָפּ

ה6. ה ְוַכָמּ ָמּ ֲאֵחרֹות, ַעל ַאַחת ַכּ

22. מדרש רבה בראשית פרשה סה פסקה טז 
א1 ׁש ֶאת ַאָבּ ֵמּ ל ָיַמי ָהִייִתי ְמַשׁ ְמִליֵאל: ָכּ ן ַגּ ְמעֹון ֶבּ ן ִשׁ ָאַמר ַרָבּ

ו ֶאת ָאִביו. ׁש ֵעָשׂ ֵמּ ִשּׁ ָאה2 ֶשׁ י אֹותֹו ֶאָחד ִמֵמּ ִתּ ְשׁ ַמּ ְוֹלא ִשׁ
ָהִייִתי יֹוֵצא  ָעה ֶשׁ ְבָגִדים ְמֻלְכָלִכין, ּוְבָשׁ ְמׁשֹו ִבּ א ָהִייִתי ְמַשׁ ׁש ֶאת ַאָבּ ֵמּ ָהִייִתי ְמַשׁ ָעה ֶשׁ ָשׁ ֲאִני ְבּ

ם. ְבָגִדים ְנִקִיּ ֶרְך ָהִייִתי יֹוֵצא ִבּ ַלֶדּ
ִבְגֵדי ַמְלכּות3. א ְבּ ְמׁשֹו ֶאָלּ ׁש ֶאת ָאִביו ֹלא ָהָיה ְמַשׁ ֵמּ ָהָיה ְמַשׁ ָעה ֶשׁ ָשׁ ו - ְבּ ֲאָבל ֵעָשׂ

23. תלמוד ירושלמי מסכת פאה דף ג עמוד ב 
תּוב ִמְצָוה  ָוה ַהָכּ ַהָנה: ִהְשׁ ר ָכּ א ַבּ י ַאָבּ ָאַמר ַרִבּ
ֲחמּורֹות2.  ַבּ ּלֹות1 ְלִמְצָוה ֲחמּוָרה ֶשׁ ַקּ ַבּ ה ֶשׁ ַקָלּ

ן, ּלּוַח ַהֵקּ ּלֹות ֶזה ִשׁ ַקּ ַבּ ה ֶשׁ ִמְצָוה ַקָלּ
ּבּוד ָאב ְוֵאם,  ֲחמּורֹות ֶזה ִכּ ַבּ ּוִמְצָוה ֲחמּוָרה ֶשׁ

ִתיב3: 'ְוַהֲאַרְכָתּ ָיִמים'א. יֶהן ְכּ ֵתּ ּוִבְשׁ

24. תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לא עמוד א
ּבּוד ָאב ָוֵאם?  י ֱאִליֶעֶזר: ַעד ֵהיָכן1 ִכּ ֲאלּו ֶאת ַרִבּ ָשׁ

ְקלֹון  ַאְשׁ ה עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ֶאָחד ְלָאִביו ְבּ ָאַמר ָלֶהם: ְצאּו ּוְראּו ֶמה ָעָשׂ
מֹו.  ן ְנִתיָנה ְשׁ ְוָדָמא ֶבּ

ָכר3...  ים ִרּבֹוא ָשׂ ִשּׁ ִשׁ ּנּו ֲחָכִמים ֲאָבִנים ָלֵאפֹוד2 ְבּ ׁשּו ִמֶמּ ְקּ ִבּ
ל ָאִביו5, ְוֹלא ִצֲערֹו6.  ַחת ְמָראׁשֹוָתיו ֶשׁ ח ַתּ ַח4 ֻמָנּ ְוָהָיה ַמְפֵתּ

ֶעְדרֹו.  ה7 ְבּ ָרה ֲאֻדָמּ ּנֹוְלָדה לֹו ָפּ ָכרֹו, ֶשׁ "ה ְשׂ ָבּ ָנה ָהַאֶחֶרת ָנַתן ָהָקּ ְלָשׁ
ִאם ֲאִני  ֶכם, ֶשׁ ָרֵאל ֶאְצלֹו, ָאַמר ָלֶהם: יֹוֵדַע ֲאִני ָבּ ִנְכְנסּו ַחְכֵמי ִיְשׂ
א ֵאין ֲאִני  ם נֹוְתִנין ִלי, ֶאָלּ עֹוָלם8, ַאֶתּ ָבּ ל ָממֹון ֶשׁ ם ָכּ ׁש ִמֶכּ ְמַבֵקּ

א9.  בֹוד ַאָבּ ִביל ְכּ ְשׁ י ִבּ ִהְפַסְדִתּ א אֹותֹו ָממֹון ֶשׁ ם ֶאָלּ ׁש ִמֶכּ ְמַבֵקּ
ְך - ה10 ָכּ ה ְועֹוֶשׂ ֵאינֹו ְמֻצֶוּ י ֶשׁ י ֲחִניָנא: ּוַמה ִמּ ְוָאַמר ַרִבּ

ה12. ה ְוַכָמּ ָמּ ה11, ַעל ַאַחת ַכּ ה ְועֹוֶשׂ ְמֻצֶוּ

25. רבינו בחיי על שמות פרק כ פסוק יב 
ְכבֹוד ָהָאב ם ַהּלּוַח ִבּ ה ָרָצה ַלֲחֹתּ ְכבֹוד ָהָאב ָהִראׁשֹון2... ְוַעָתּ ה1 ִבּ ִהְזִהירֹו ַעד ַעָתּ

ָך ַהּיֹום ן ֲאִני ְמָצְוּ ְכבֹוִדי4, ֵכּ יִתיָך ִבּ ִוּ ִצּ ם ֶשׁ ֵשׁ ְחּתֹון3. ְוָאַמר ְכּ ָהַאֲחרֹון ַהַתּ
יִציָרְתָך5.  י ִבּ ִפין ִעִמּ ָתּ ֵהם ֻשׁ ָך, ֶשׁ ְכבֹוד ָאִביָך ְוִאְמּ ִבּ

ה7…  ּבּוד ָהָאב ָהִראׁשֹון ִיְתַעֶלּ י ֵיׁש ִלְלֹמד אֹותֹו ִמִכּ ה, ִכּ ּבּוד ַהֶזּ ֵרׁש ַהִכּ תּוב6 ְוֹלא ֵפּ ְוָסַתם ַהָכּ

1. שמות פרק כ פסוק יא
ָך ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך1 ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶמּ ֵבּ ַכּ

ר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן2 ָלְך. ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשׁ

ו: ד אֹוָתנּו ַמה הּוא ָלַמד ֵמֵעָשׂ ְמִליֵאל ְמַלֵמּ ן ַגּ ְמעֹון ֶבּ ן ִשׁ ַרָבּ

ֶרְך(. ֶדּ ֵקן ַבּ ָצאנּו ְבּ ָמּ ִרים ֶשׁ ֹלַח ִצֳפּ ן )ִלְשׁ ּלּוַח ַהֵקּ ּבּוד ָאב ָוֵאם ְוִשׁ ָכָרן ֲאִריכּות ָיִמים: ִכּ ׂ ְשּ י ִמְצוֹות ֶשׁ ֵתּ רֹות ְשׁ ּתֹוָרה ִנְזָכּ ַבּ
ֶהן: ָלּ ָכר ֶשׁ ׂ כֹון ְלִקּיּום ִמְצוֹות ְוַלָשּ ַחס ַהָנּ ְך ַעל ַהַיּ ֲחָכֵמינּו ָלְמדּו ִמָכּ

ד ֶאת הֹוָריו: ֵבּ ִכּ ל ּגֹוי ֶשׁ ָכרֹו ַהּטֹוב ֶשׁ ִדים ַעל ְשׂ ֲחָכֵמינּו ְמַלְמּ

רֹות ְבּ ֶרת ַהִדּ ֲעֶשׂ ְצָוה ַבּ ל ַהִמּ ְמקֹוָמּה ֶשׁ
רֹות.  ְבּ ֶרת ַהִדּ ֲעֶשׂ ּבּוד ָאב ָוֵאם ִנְכֶלֶלת ַבּ י ִכּ ָרִאינּו ִכּ

ְרַצח''ָאֹנִכי ה'' 'ֹלא ִתּ
'ֹלא ִתְנָאף''ֹלא ִיְהֶיה ְלָך'

א' ׂ ָשּ 'ֹלא ִתְגֹנב''ֹלא ִתּ
'ֹלא ַתֲעֶנה''ָזכֹור ֶאת'
ד ֶאת' ֵבּ 'ֹלא ַתְחֹמד''ַכּ

ביאור:
ה לחיים ארוכים. ְזכֶּ יאריכון ימיך - ִתּ  .1
האדמה... נותן - אדמת ארץ ישראל.  .2

ביאור:
מצות עשה גדולה - מצוה חשובה מאד.   .1

שקל אותן הכתוב - התורה מחשיבה אותם כמו...  .2
בֹוד לקב"ה ְוַהִיְרָאה ממנו.  בכבודו ובמוראו - ַהכָּ  .3

ְצָוה לכבד את ה'. ִמּ כדרך שציוה - באותה מידה ֶשׁ  .4
כבודם ומוראם - לכבד ְוִליָרא מההורים.  .5

3. רמב"ם )רבי משה בן מימון( הלכות ממרים פרק ו הלכה א 
ְכבֹודֹו ּוְבמֹוָראֹו3. תּוב2 ִבּ ַקל אֹוָתן ַהָכּ דֹוָלה1, ְוֵכן מֹוָרא ָאב ָוֵאם, ָשׁ ה ְגּ ּבּוד ָאב ָוֵאם, ִמְצַות ֲעֵשׂ ִכּ

ָך',  ד ֶאת ָאִביְך ְוֶאת ִאֶמּ ֵבּ תּוב: 'ַכּ ָכּ
ד ֶאת ה' ֵמהֹוְנָך',  ֵבּ ְוָכתּוב: 'ַכּ

יָראּו',  תּוב: 'ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִתּ ּוְבָאִביו ְוִאּמֹו ָכּ
יָרא',  ְוָכתּוב: 'ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך ִתּ

בֹוָדם ּומֹוָרָאם5. ה ַעל ְכּ ְך ִצָוּ דֹול ּומֹוָראֹו, ָכּ מֹו ַהָגּ בֹוד ְשׁ ה4 ַעל ְכּ ָוּ ִצּ ֶדֶרְך ֶשׁ ְכּ

ביאור:
ימלא השם ימינו - ייתן לנו   .1

חיים ארוכים.
ישיבתנו לעד על האדמה -   .2
ֵאר בארץ ישראל. תמיד ִנָשּׁ

ביאור: 
שמשמע מעצמם - עצם קיום המצוה מאריכה את ימיו של האדם.  .1

ן. ָכר שה' ִיֵתּ ׂ מלבד שכרה מה' - בנוסף על ַהָשּ  .2
ִמְצַות  ֵיּׁש ְבּ ָכר ֶשׁ ׂ ה את הסגולה ְוַהָשּ ָלּ וזו גלה אותה ה' - הקב"ה ִגּ  .3

ּבּוד הורים. כִּ

ביאור: 
ָכר שאין הקב"ה מקפח... - ה' נותן ָשׂ  .1 

לכל מי שמקיים ִמְצָוה זו.
מנלן - מהיכן לומדים זאת?  .2

שכיבד את אביו - שכיבד את יצחק.  .3
ים.  ֵיְּצאּו ממנו עמים ַרִבּ ר, וזכה ֶשׁ כל הכבוד הזה - ֹעֶשׁ  .4

מה פרע לו - ה' נתן לו שכר גדול.  .5
ָכר טוב. אי שה' ישלם לו ָשׂ ַוַדּ על אחת כמה וכמה - ְבּ  .6

ן מֹוִפיַע ִצּוּוי ּדֹוֶמה. ת ָוֶאְתַחַנּ ָפָרַשׁ רֹות ְבּ ְזָכּ רֹות ַהִנּ ְבּ ֶרת ַהִדּ ֲעֶשׂ ַבּ

ְצָוה זֹו ֲחׁשּוָבה ְמֹאד: ִמּ ְך ֶשׁ ׁשּורֹות ְלַאֲהַבת ה'. ָאנּו לֹוְמִדים ִמָכּ ְצוֹות ַהְקּ ִמּ ם ַבּ ִבּטּוִיים ּדֹוִמים ַגּ ת ְבּ ֶשׁ ֶמּ ַתּ ַהּתֹוָרה ִמְשׁ

מקור אתגרי:
ים ֲאִריכּות ַהָיִּמים ִהיא ְלַדַעת ֵחֶלק ֵמַהְמָפְרִשׁ

ְצָוה. ל ֵמה' ַעל ִקּיּום ַהִמּ ַקֵבּ ְנּ ָכר ַהּטֹוב ֶשׁ ׂ נֹוָסף ַלָשּ ְבּ

מקור אתגרי:

20. אור החיים על שמות פרק כ פסוק יב 
ְרֶצה לֹוַמר ִיּ ָמע ֵמַעְצָמם1... אּוַלי ֶשׁ ְשׁ ַמּ 'ְלַמַען ַיֲאִרכּון' - ָאַמר 'ַיֲאִריכּון', ֶשׁ

י ֵיׁש ִמְצֹות ָכָרּה ֵמה'2, ִכּ ַבד ְשׂ ָתּה ִהיא ֲאִריכּות ָיִמים ִמְלּ י ִמְצָוה זֹו ְסֻגָלּ ִכּ
ה אֹוָתּה ה'3. ָלּ ר ָקַבע ָלֶהם ה', ְוזֹו ִגּ ָכר ֲאֶשׁ ַבד ָשׂ ֶהם ְסֻגּלֹות ִנְפָלאֹות ִמְלּ ׁש ָבּ ֵיּ ֶשׁ

23א. פני משה )הרב משה מרגלית(
ֶדָך  ובשתיהן כתיב והארכת ימים - ְלַלְמּ א. 

ָכר ִמְצָוה, ְוִלְפָעִמים  ָשׂ ֵאין ִקְצָבה ְבּ ֶשׁ
ה4. ָכָרה ְמֻרָבּ ה ְוְשׂ ה רֹוֶאה ִמְצָוה ַקָלּ ַאָתּ

ִמְצָוה זֹו: ר ַהְבָטחֹות ְבּ ִמְסָפּ ים ַמְבִחיִנים ְבּ ַהְמָפְרִשׁ

ִמְצָוה זֹו: ידּו ְבּ ִהְקִפּ ִעים ֶשׁ ן ֲאִפּלּו ִלְרָשׁ ַתּ ִנּ ָכר ֶשׁ ׂ ר ִלְלֹמד ֵמַהָשּ ם ִמְצָוה זֹו ֶאְפָשׁ ל ְמַקֵיּ ָכרֹו ֶשׁ דֹול ְשׂ ה ָגּ ָמּ ַעד ַכּ

ביאור:
ָעׂשּו ְלַמֲענֹו. נבל ומתנכר - אדם שאינו ַמֲעִריְך את מה ֶשׁ  .1

כּוָנה לא טובה.  מידה רעה ומאוסה - ְתּ  .2
ים לב.  ושייתן אל לבו - יבין ְוָיִשׂ  .3

ְזכּות אביו ְוִאּמֹו. ן ַקָיּם ִבּ סיבת היותו בעולם - ַהֵבּ  .4
הֹוָריו צריכים והוא יכול ַלֲעׂשֹותֹו. ָבר ֶשׁ תועלת שיוכל - כל ָדּ  .5

יגעו בו - השקיעו בו ְוָטְרחּו ְלַמַענֹו.  .6

4. ספר החינוך )רבי אהרן הלוי( מצוה לג
ה  ָעָשׂ יר ְוִיְגֹמל ֶחֶסד ְלִמי ֶשׁ ִכּ ַיּ ָראּוי לֹו ְלָאָדם ֶשׁ ... ֶשׁ

ר1 ּוְכפּוי טֹוָבה,  ִעּמֹו טֹוָבה, ְוֹלא ִיְהֶיה ָנָבל ּוִמְתַנֵכּ
ַתְכִלית ִלְפֵני ֱאֹלִהים  ה ָרָעה ּוְמאּוָסה2 ְבּ ּזֹו ִמָדּ ֶשׁ

ים.  ַוֲאָנִשׁ
ת ֱהיֹותֹו  י ָהָאב ְוָהֵאם ֵהם ִסַבּ ן ֶאל ִלּבֹו3 ִכּ ֵתּ ִיּ ְוֶשׁ

ל  ֱאֶמת ָראּוי לֹו ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ָכּ ן ֶבּ עֹוָלם4, ְוַעל ֵכּ ָבּ
י ֵהם ֱהִביאּוהּו ָלעֹוָלם, ּיּוַכל5, ִכּ בֹוד ְוָכל ּתֹוֶעֶלת ֶשׁ ָכּ

ַקְטנּותֹו. ה ְיִגיעֹות ְבּ ָמּ ם ָיְגעּו ּבֹו6 ַכּ ַגּ

ה ה'. ְך ִצָוּ ָכּ ֵני ֶשׁ ִמים ֶאת ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ִמְפּ י ָאנּו ְמַקְיּ ָידּוַע ִכּ
ר ְטַעִמים ְלִמְצָוה זֹו: נּו ִמְסָפּ ַיַחד ִעם ֹזאת, ִנְתּ

ַגן ֵעֶדן. בּו ְסמּוִכים ֶזה ָלֶזה ְבּ ב ֵיְשׁ ָצּ ס ַהַקּ הּוא ְוַנַנּ ם ָחַלם ֲחלֹום ֶשׁ ן ַאָלּ ַע ֶבּ י ְיהֹוֻשׁ ַרִבּ
ֵכן? יַצד ֶזה ִיָתּ א. ֵכּ ֵלּ ָנתֹו ְוִהְתַפּ ַע ִמְשּׁ י ְיהֹוֻשׁ ֵהִקיץ ַרִבּ

י ּתֹוָרה,  י ִמְצוֹוָתיו, ָלַמְדִתּ ַמְרּתִ ְלִדי ָיֵראִתי ֶאת ה', ָשׁ ּיֹום ִהָוּ ִמּ ֲאִני ֶשׁ
ע  א ָלֶלֶכת ַאְרַבּ ֹלּ יד ֲאִני ֶשׁ ְלִמיִדים, ַמְקִפּ מֹוִנים ַתּ י ְשׁ ֶהֱעַמְדִתּ

יו  י ְלַמֲעָשׂ ִוים ֶאת ַמֲעַשׂ יַצד ַמְשׁ ין ְוִציִצית. ֵכּ ִפִלּ ַאּמֹות ְלֹלא ְתּ
ב ֶאָחד ַלֲעׂשֹות? ל ַקָצּ ֻסָגּ ב?! ַמה ְמּ ׁשּוט, ַקָצּ ל ָאָדם ָפּ ֶשׁ

ְלִמיָדיו  ׁש ִמַתּ ֵקּ ב, ִבּ ָצּ ס ַהַקּ ל ַנַנּ ֵדי ַלֲעֹמד ַעל ִטיבֹו ֶשׁ ְכּ
ב ּוְלָהִביאֹו ֵאָליו. ָצּ ׂש ֶאת ַהַקּ ְלַחֵפּ

ים, ַאְך ְלַבּסֹוף  ב ֹלא ָהיּו ַקִלּ ָצּ ים ַאַחר ַהַקּ ַהִחּפּוִשׂ
אּו ְמֹאד - ְלּ ב ִהְתַפּ ָצּ ל ַהַקּ ֵני ִעירֹו ֶשׁ ְמָצאּוהּו. ְבּ

ׁשּוט הּוא! ב, ֲהֵרי ָאָדם ָפּ ָצּ ס ַהַקּ יק ּוְלַנַנּ ִדּ ַצּ ַמה ַלּ
ים ְלַרּמֹות אֹותֹו ַנִסּ ְמּ ב ֶשׁ ב ָחַשׁ ָצּ ׂשֹו. ַהַקּ ַע ְמַחְפּ י ְיהֹוֻשׁ ַרִבּ ַמע ֶשׁ ָשּׁ ֶשׁ ב ִנְדַהם, ְכּ ָצּ ם ַהַקּ ַגּ

יק.  ִדּ ְוֹלא ָרָצה ָלֹבא ֶאל ַהַצּ
ה?" ה ַאָתּ ים טֹוִבים עֹוֶשׂ ָאלֹו: "ֵאּלּו ַמֲעִשׂ ב ּוְשׁ ָצּ ַעְצמֹו ֶאל ַהַקּ ַע ְבּ י ְיהֹוֻשׁ ָלֵכן ָהַלְך ַרִבּ

ּמֹו:  ר ְלִפי ֻתּ ב ְוִסֵפּ ָצּ ס ַהַקּ יב ַנַנּ ֵהִשׁ
ם יֹום יֹום ְודֹוֵאג ְלָכל ַמְחסֹוָרם". יָשׁ "ָאב ָוֵאם ֵיׁש ִלי ְוֵהם ְזֵקִנים ְוחֹוִלים. ֲאִני רֹוֲחָצם ּוַמְלִבּ

י, ִוים ְלַמֲעַשׂ יָך ָשׁ ֵרי ּגֹוָרְלָך, ַמֲעֶשׂ ֶריָך ְוַאְשׁ ִני, ַאְשׁ ַע ְוָאַמר: "ְבּ י ְיהֹוֻשׁ ק לֹו ַרִבּ ָנַשׁ
ִכיִתי ִלְהיֹות  ָזּ ַרי ֶשׁ י. ַאְשׁ ָחַלְמִתּ ר ַהֲחלֹום ֶשׁ ֶשׁ ה ֵמִבין ֲאִני ֶאת ֵפּ י. ַעָתּ ִלּ ּוְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֶשׁ

ַגן ֵעֶדן!" ֲחֵבְרָך ְבּ

ָהָיה ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ

ֹמאל? ַצד ְשׂ ּלּוַח ְבּ בּו ַבּ ְכְתּ ִנּ ְצוֹות ֶשׁ ף ַלִמּ ָתּ ַצד ָיִמין ּוַמה ַהְמֻשׁ ּלּוַח ְבּ בּו ַבּ ְכְתּ ִנּ ְצוֹות ֶשׁ ף ַלִמּ ָתּ ַמה ַהְמֻשׁ
ין ָאָדם ָלֱאֹלִקים( קֹום )ֵבּ ין ָאָדם ַלָמּ ֵבּ ַצד ָיִמין מֹוִפיעֹות ִמְצוֹות ֶשׁ ְבּ

ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו. ֵבּ ֹמאל מֹוִפיעֹות ִמְצוֹות ֶשׁ ּוְבַצד ְשׂ
ַצד ָיִמין  ן ַמּדּוַע ִהיא ִנְמֵצאת ְבּ ין ָאָדם ַלַחֵבירֹו, ִאם ֵכּ ֵבּ לֹוַמר ִמְצָוה ֶשׁ ּלֹו ְכּ ין ָאָדם ַלהֹוִרים ֶשׁ ֵבּ ּבּוד ָאב ָוֵאם ִהּנֹו ִמְצָוה ֶשׁ ִכּ

קֹום? ין ָאָדם ַלָמּ ֵבּ ְצוֹות ֶשׁ ִעם ַהִמּ

2. דברים פרק ה פסוק טו

ר ה' ֱאֹלֶקיָך ֹנֵתן ָלְך. ָך ה' ֱאֹלֶקיָך ְלַמַען ַיֲאִריֻכן ָיֶמיָך ּוְלַמַען ִייַטב ָלְך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשׁ ר ִצְוּ ֲאֶשׁ ָך ַכּ ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶמּ ֵבּ ַכּ

לא נכנס הכל, יש לצמצם עמוד זה
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5. רמב"ם הלכות ממרים פרק ו הלכה ז
ּבּוד ָאב ָוֵאם?  ַעד ֵהיָכן הּוא ִכּ

ם - ֹלא ַיְכִליֵמם3 ָפָניו ַלָיּ ִליכּו ְבּ ּלֹו ְוִהְשׁ ל ְזהּוִבים2 ֶשׁ יס ֶשׁ ֲאִפּלּו ָנְטלּו1 ִכּ
ק. ֹתּ תּוב5 ְוִיְשׁ ֵזַרת ַהָכּ ל ְגּ א ְיַקֵבּ ֶנְגָדם, ֶאָלּ ְפֵניֶהם4 ְוֹלא ִיְכעֹוס ְכּ ְוֹלא ְיַצֵער ִבּ

ה  ָמּ ם סֹוֵער, ָחְזרּו ַכּ ֶשׁ ַרד ֶגּ ָיּ ה, ְלַאַחר ֶשׁ ֵאירֹוָפּ ים ְבּ ִשּׁ ילֹות ַהֹחֶרף ַהַקּ ֶאָחד ִמֵלּ ְבּ
ל ְיהּוִדי,  מּות ֶשׁ יֶהם. ְלֶפַתע ָראּו ְדּ ל ָהִעיר ַסָלְנט ְלָבֵתּ ְדָרׁש ֶשׁ ית ַהִמּ ְיהּוִדים ִמֵבּ

ר ֶאת ָהֲאָדָמה. חֹוֵפר ּוְמַעֵדּ ֶשׁ
ָעה ָשׁ יו ְבּ ֲעָשׂ ל ִמי ֶזה ָהִאיׁש ּוַמה ַמּ ֵכּ ֵדי ְלִהְסַתּ קֹום ְכּ ים ַלָמּ ִהְתָקְרבּו ָהֲאָנִשׁ

ר ָהַעז. ה ְמֻאֶחֶרת ּוַבֹקּ ֹכּ
ים. אּו ָהֲאָנִשׁ ְלּ ָלְנט?" ִהְתַפּ י זֹוְנֶדל ִמַסּ נּו ַרִבּ "ָהֵאין ֶזה ַרֵבּ

ָניו,  ָידֹו, ֵזָעה יֹוֶרֶדת ַעל ָפּ ר ְבּ י, ַמְעֵדּ ְמִעיל ָחְרִפּ י זֹוְנֶדל - ָעטּוף ִבּ ן, ָהָיה ֶזה ַרִבּ ֵכּ
ה. ֶשׁ ֲאָמץ ַהָקּ ְוהּוא ָעֵיף ִמן ַהַמּ

הּוִדים ֶזה ֶאל ֶזה. ְמהּו ַהְיּ נּו?" ָתּ ל ַרֵבּ יו ֶשׁ ר ַמֲעָשׂ ֶשׁ "ַמה ֵפּ
ר ָלֶהם: ִמיָהָתם ְוִסֵפּ יק ֶאת ְתּ ִדּ י זֹוְנֶדל ַהַצּ ָרָאה ַרִבּ

ֶנֶסת. ר ִהיא הֹוֶלֶכת ְלֵבית ַהְכּ ֲאֶשׁ י, ַכּ ֶדֶרְך זֹו עֹוֶבֶרת ִאִמּ "ְבּ

ֶרְך ׁשּו ֶאת ַהֶדּ ְבּ ִמים ָהַאֲחרֹוִנים, ִשׁ ָיּ ְרדּו ַבּ ָיּ ָלִגים, ֶשׁ ִמים ְוַהְשּׁ ָשׁ ַהְגּ
ֹבץ ְוִלְכלּוְך. ה ְבּ ְוִהיא ְמֵלָאה ַעָתּ

קֹום. ָמּ ָלֵכן, ֲאִני חֹוֵפר ַבּ
י ְרצֹוִני ְלַנּקֹות ּוְלַפּנֹות ְלִאִמּ

ִית ֶרְך נֹוָחה ּוְנִעיָמה ִמן ַהַבּ ֶדּ
ה ִטְרָחה ָנּ ֵדי ִלְמֹנַע ִמֶמּ ֶנֶסת, ְכּ ְלֵבית ַהְכּ

ֶקר ֹבּ ְוִאי ְנִעימּות ָמָחר ַבּ
ה". ִפָלּ ֵלְך ַלְתּ ֵתּ ֶשׁ ְכּ

6. תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לא עמוד ב
ּבּוד?1  ... ְוֵאיֶזהּו ִכּ

ֶקה2, ... ַמֲאִכיל ּוַמְשׁ
ה3, יׁש ּוְמַכֶסּ ַמְלִבּ
ַמְכִניס ּומֹוִציא4.

7. רמב"ם הלכות ממרים פרק ו הלכה ג
בֹוד?  ... ֵאי ֶזהּו ָכּ

ל ָהָאב1.  ה ִמֶשּׁ יׁש ּוְמַכֶסּ ֶקה, ַמְלִבּ ַמֲאִכיל ּוַמְשׁ
ן, ְוִאם ֵאין ָממֹון2 ָלָאב ְוֵיׁש ָממֹון ַלֵבּ

הּוא ָיֹכל.  ִפי ַמה ֶשּׁ ּכֹוִפין אֹותֹו3 ְוָזן4 ָאִביו ְוִאּמֹו ְכּ
ָבִרים... ָאר ַהְדּ ְשׁ ׁשֹו5 ִבּ ְמּ ּומֹוִציא ּוַמְכִניס ּוְמַשׁ
ֵני ַרּבֹו6. הּוא עֹוֵמד ִמְפּ ֶדֶרְך ֶשׁ ָניו ְכּ ְועֹוֵמד ִמָפּ

ּבּוד ָאב ָוֵאם? )מקור 4( לאיזו מידה טובה ְמַחֶנֶכת אותנו ִמְצַות ִכּ  .1
מהיכן לומדים על החשיבות הגדולה  .2 

של מצות כיבוד אב ואם? )מקור 3(

שאלות אתגר:
ד ולהודות לקב"ה? ּבּוד ָאב ָוֵאם ְלַכֵבּ כיצד מביאה אותנו ִמְצַות ִכּ  .3
ה חשובה? )מקור 3( ִין לנו שמצוות כיבוד הורים היא ִמְצַות ֲעֵשׂ ִמַנּ  .4

ד את אביו ְוִאּמֹו? כיצד צריך אדם ְלַכֵבּ  .1
ֶקה אותם, ַיֲּאִכיל ְוַיְשׁ ִריִאים ואינם צריכים ֶשׁ מי שאביו ְוִאּמֹו ְבּ  .2 

ּבּוד ָאב ָוֵאם? )מקור 7, 11( כיצד הוא מקיים ִמְצַות ִכּ
ַמע את ִאּמֹו? ָשּׁ ֶשׁ מדוע רב יוסף היה עומד ְכּ  .3

שאלת אתגר:
עיינו בסיפור על רבי טרפון )מקור 10(.  .4

ַהִאם הוא היה חייב לנהוג בצורה שנהג? א. 
מה חשבה ִאּמֹו על הדרך שהוא מכבד אותה? ב. 

רֹו? אּו ְלַבְקּ ָבּ ׁשּו ְלִאּמֹו החכמים ֶשׁ מה ִחְדּ ג. 

ְלמּוד: ַתּ ְבֵרי ֲחָכֵמינּו ַבּ "ם ַמְרִחיב ֶאת ִדּ ַהַרְמַבּ

יַצד? ּבּוד ָאב ָוֵאם ֵכּ ִכּ
ים ְלַמַען ַההֹוִרים ְוִלְכבֹוָדם: ים ִחּיּוִבִיּ ת ַמֲעִשׂ ַיּ ֲעִשׂ ְצָוה ִהיא ַבּ ל ַהִמּ ָרּה ֶשׁ ִעָקּ

ביאור:
נטלו - ָלְקחּו.  .1

ֶסף. ה כֶּ כיס של זהובים - ארנק ּובֹו ַהְרֵבּ  .2
לא יכלימם - לא ְיַבֵיּׁש את הוריו.  .3

ְפֵני הוריו שהוא עצוב ן ְלַהְראֹות ִבּ ולא יצער בפניהם - אסור ַלֵבּ  .4 
ָעׂשּו. על מה ֶשׁ

ָכל ִמְקֶרה. ד את הֹוָריו ְבּ ּוּוי של ה' ְלַכֵבּ גזירת הכתוב - ַהִצּ  .5

ביאור:
ִדים )את הֹוֵרינּו(? ואיזהו כיבוד? - כיצד ְמַכְבּ  .1

מאכיל ומשקה - נותן ְלהֹוָריו לאכול ולשתות.  .2
ומכסה - דואג לבגדים ומלביש אותם )אם   .3

זקוקים לעזרתו(.
מכניס ומוציא - לוקח אותם ומחזיר אותם   .4

לכל מקום שהם צריכים להגיע.

ביאור:
ם. ְסָפּ משל האב - צריך לעזור ויכול לקנות ְלהֹוָריו את הדברים ִמכַּ  .1

ֶסף. ממון - כֶּ  .2
ֶסף ְלהֹוָריו. ן ָלֵתת כֶּ כופין אותו - מכריחים את ַהֵבּ  .3

ן צריך לקנות מזון להוריו לפי יכולתו, ִאם הוריו צריכים. זן - ַהֵבּ  .4
ומשמשו - עוזר לאב ולאם בכל דבר שצריך.  .5

ועומד מפניו... - כמו שחייבים ָלקּום ִלְכבֹוד הרב חייבים ָלקּום ִלְכבֹוד ההורים.  .6

ים ַמֲעִשׂ ָוָּנה ְבּ ַהַיַּחס ְוַהַכּ
ְצָוה. ַעת ִקּיּום ַהִמּ ְשׁ כֹון ַלהֹוִרים ִבּ ַחס ַהָנּ יד ַעל ַהַיּ בֹוד ְלהֹוֵרינּו, ָחׁשּוב ְמֹאד ְלַהְקִפּ ל ָכּ ים ֶשׁ נֹוָסף ְלחֹוָבֵתינּו ַלֲעׂשֹות ַמֲעִשׂ ְבּ

ְגָמאֹות ְלָכְך: ְלִמי מּוָבאֹות ֻדּ ְלמּוד ַהְירּוַשׁ ַתּ ַבּ

מקור אתגרי:
ָך(. ִוּכּוַח ִאְתּ א צֹוֵדק" )ְבּ ֵהר ֲאִפּלּו ִמּלֹוַמר: "ַאָבּ ִריְך ְלִהָזּ ָצּ ְך ֶשׁ ל ָכּ י ַההֹוִרים ֲחׁשּוָבה ָכּ ַלֵפּ בֹוד ְכּ ִיְרַאת ַהָכּ

14. שולחן ערוך )רבי יוסף קארו( יורה דעה, סימן רמ הלכה ב
א"1... ְבֵרי ַאָבּ ָפָניו, ֲאִפּלּו לֹוַמר: "ִנְרִאין ִדּ ָבָריו ְבּ ...ְוֹלא ַמְכִריַע ֶאת ְדּ

ִכּבּוד הֹוֵריֵהם י ֲחָכִמים ְבּ ַמֲעֵשׂ
ִכּבּוד ַההֹוִרים.  ידּו ְבּ ה ֲחָכֵמינּו ִהְקִפּ ָמּ ָתֲאִרים ַכּ ים ַהְמּ ָנם ִסּפּוִרים ַרִבּ ְלמּוד ֶיְשׁ ַתּ ַבּ

ה ִסּפּוִרים: ַכָמּ ן ְבּ ְנַעֵיּ

9. על פי תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לא עמוד ב
ל ִאּמֹו,  ר ָהָיה ׁשֹוֵמַע ֶאת קֹול ְצָעֶדיָה ֶשׁ ָאֶשׁ ר, ָכּ ַרב יֹוֵסף ָהָיה ִעֵוּ

"ה(. ָבּ ִדים ֶאת ָהָקּ ַכְבּ ְמּ מֹו ֶשׁ ד ֶאת ִאּמֹו ְכּ ֵבּ לֹוַמר: ַרב יֹוֵסף ִכּ ִכיָנה )ְכּ ָהָיה אֹוֵמר: ֶאֱעֹמד ִלְפֵני ַהְשּׁ

10. על פי תלמוד ירושלמי מסכת פאה פרק א הלכה א
ל. ְנָדּ ת, ְוִנְקַרע ַלה ַהַסּ ָבּ ַשׁ ל ְלתֹוְך ֲחֵצָרּה ְבּ י ַטְרפֹון ָיְרָדה ְלַטֵיּ ל ַרִבּ ִאּמֹו ֶשׁ
ֶכת ֲעֵליֶהן ְרסֹוֶתיָה1, ְוָהְיָתה ְמַהֶלּ ַחת ַפּ י ָיָדיו ַתּ ֵתּ יַח ְשׁ י ַטְרפֹון ְוִהִנּ ָהַלְך ַרִבּ

ָתּה.  יָעה ְלִמָטּ ִהִגּ ַעד ֶשׁ
רֹו. י ַטְרפֹון(, ְוִנְכְנסּו ֲחָכִמים ְלַבְקּ ַעם ַאַחת ָחָלה )ַרִבּ ַפּ

אי2.  בֹוד יֹוֵתר ִמַדּ י ָכּ הּוא נֹוֵהג ִבּ ִני ֶשׁ לּו ַעל ַטְרפֹון ְבּ ְלּ ָאְמָרה ָלֶהן: ִהְתַפּ
ה ִלְכבֹוֵדְך?  ָאְמרּו ָלּה: ֶמה ָעָשׂ

ה ְלַמַעָנּה.  ָרה ָלֶהם ֶמה הּוא עֹוֶשׂ ְוִסְפּ
יַע. ָאְמָרה ּתֹוָרה ֹלא ִהִגּ ּבּוד ֶשׁ ן ֶאֶלף ֲאָלִפים3, )ֲעַדִין( ַלֲחִצי ִכּ ה ֵכּ ָאְמרּו ָלּה: ֲאִפיּלּו עֹוֶשׂ

ָהָיה ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ

ביאור:
ְדֹרְך על הקרקע. ּפֹות ַרְגֶליָה, כדי שלא ִתּ תחת פרסותיה - תחת כָּ  .1

כבוד יותר מדאי - מכבד אותי ְמֹאד.  .2
ה יותר מכך. ה ַהְרֵבּ אלף אלפים - אפילו אם היה עֹוֶשׂ  .3

ִחים, ָבּ ן ַמֲאִכיל ֶאת הֹוָריו ַמֲאָכִלים טֹוִבים ּוְמֻשׁ ם ִאם ַהֵבּ ַגּ ין )דף לא( אֹוֶמֶרת ֶשׁ ֶכת ִקּדּוִשׁ ַמֶסּ ָמָרא ְבּ ַהְגּ
ָכר ַעל ִמְצָוה זֹו. ל ָשׂ ִנים ָיפֹות ּוְבַאֲהָבה, ְוִאם ֹלא, הּוא ֵאינֹו ְמַקֵבּ ֵסֶבר ָפּ ָעָליו ַלֲעׂשֹות ֹזאת ְבּ

בֹוד ְוַאֲהָבה. ִנים, ִמּתֹוְך ָכּ ִחּיּוְך ּוִבְמאֹור ָפּ ָתם, ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ֹזאת ְבּ ָשׁ ָקּ ִאים ֶאת ַבּ יִבים ְלהֹוֵרינּו ּוְמַמְלּ ָאנּו ַמְקִשׁ י ֶשׁ א ַדּ ֹלּ ִנְמֵצינּו ְלֵמִדים, ֶשׁ
)על פי הספר 'הלכה ומעשה' - הרב זאב זלצר(

12. ויקרא פרק יט פסוק ג

מֹרּו ֲאִני ה' ֱאֹלֵקיֶכם. ְשׁ ֹתַתי ִתּ ְבּ יָראּו ְוֶאת ַשׁ ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִתּ

13. תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לא עמוד ב
ֵאיֶזהּו מֹוָרא1...? 

ְמקֹומֹו,  ... ֹלא עֹוֵמד ִבּ
ְמקֹומֹו2,  ב ִבּ ְוֹלא יֹוֵשׁ

ָבָריו3,  ְוֹלא סֹוֵתר ֶאת ְדּ
ְוֹלא ַמְכִריעֹו4.

15. על פי מקור חיים חלק ה פרק רנא )רבי חיים דוד הלוי(
ל, ֵלּ ֻיָחד1 לֹו )ְלָאִביו אֹו ְלִאּמֹו( ְלִהְתַפּ קֹום ַהְמּ ָמּ ֹלא ַיֲעֹמד ַבּ

ֵביָתם2... ֻיָחד ָלֶהם ְלָהֵסב ְבּ קֹום ַהְמּ ָמּ ב ַבּ ְוֹלא ֵיֵשׁ
ְפֵני3 ָאִביו ְוִאּמֹו... א ִבּ ֹלּ ָבִרים ֵאּלּו ֲאִפּלּו ֶשׁ ְחִמיר ַלֲעׂשֹות ְדּ ַמּ ְוֵיׁש ִמי ֶשׁ

הּוא ִאּסּור ּתֹוָרה. יָון ֶשׁ ְוָצִריְך ָלחּוׁש ְלִדְבֵריֶהם4, ֵכּ
מֹותֹו, יו ְוֹלא ְבּ ַחָיּ מֹו6 ֹלא ְבּ ְשׁ ָבָריו5... ֹלא ִיְקְרֶאּנּו ִבּ ְוֹלא סֹוֵתר ְדּ

י מֹוָרִתי". א אֹוֵמר: "ֲאִבי מֹוִרי", "ִאִמּ ֶאָלּ

11. קיצור שולחן ערוך )הרב שלמה גאנצפריד( סימן קמג סעיף כא
ד ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו, ֱאֶמת ְלַכֵבּ הּוא רֹוֶצה ֶבּ ִמי ֶשׁ

דֹול ָלָאבֹות, בֹוד ַהָגּ הּו ַהָכּ ֶזּ ים טֹוִבים, ֶשׁ ּתֹוָרה ּוְבַמֲעִשׂ ַיֲעֹסק ַבּ
ֶזה!  ן ָכּ לּו ֵבּ ְדּ ִגּ ֵרי2 ָלָאב ּוָלֵאם, ֶשׁ ִרּיֹות1: ַאְשׁ אֹוְמִרים ַהְבּ ֶשׁ

ה4 ָעָליו, אּו ֶחְרָפּ ׂ ר3, ֲהֵרי ֲאבֹוָתיו ִיְשּ ֶשׁ ֶרְך ַהֹיּ ן הֹוֵלְך ֶדּ ֲאָבל ִאם ֵאין ַהֵבּ
ׁש אֹוָתם... ְוהּוא ְמַבֵיּ

ביאור:
בֹוד(. ָוָּנה ְלִיְרַאת כָּ ַחד )ַהכַּ מורא - ַפּ  .1

ֶבת או ַלֲעֹמד. לא עומד... ולא יושב במקומו - המקום שאביו או ִאּמֹו רגילים ָלֶשׁ  .2
ְבֵריֶהם אינם נכונים. ִדּ ולא סותר את דבריו - לא יאמר ְלִאּמֹו או לאביו ֶשׁ  .3

ולא מכריעו - אם אביו תלמיד חכם ויש חכמים שחולקים עליו,  .4 
ן לומר שאביו ֵאינֹו צודק ואין ֲהָלָכה כמותו. אסור ַלֵבּ

ביאור:
במקום המיוחד - המקום הקבוע של אבא או אמא לתפילה.  .1

להסב בביתם - מקום ישיבתם הקבוע סביב השולחן.  .2
אפילו שלא בפני - גם כשהם אינם נמצאים במקום.  .3

לחוש לדבריהם - כדאי להקפיד בכך.   .4
סותר דבריו - אומר להוריו: "אין זה נכון, ְטִעיֶתם" וכו'.  .5

ָמם  ְשׁ ָמם הפרטי, וגם לא יזכיר אותם ִבּ ְשׁ לא יקראנו בשמו - לא ִיְפֶנה להוריו ִבּ  .6
ָרה", "אבי יעקב" וכדו'. י ָשׂ הפרטי. וכששואלים את שם הוריו יאמר: "ִאִמּ

ביאור:
ן לומר  נראין דברי אבא - אסור ַלֵבּ  .1
בנוכחות אביו "אבא צודק בויכוח", 

שגם זה נראה כחוסר כבוד.

ביאור:
הבריות - האנשים, ַהֶחְבָרה מסביבנו.  .1

אשרי - מאושרים ההורים.  .2
אין הבן הולך דרך היושר - הבן עושה   .3

מעשים רעים.
יו. ישאו חרפה - יתביישו בגלל ַמֲעָשׂ  .4

ִמְצֹות מֹוָרא ֵאם ָוָאב
י ַההֹוִרים: ַלֵפּ ִריָכה ִלְהיֹות ָלנּו ְכּ ְצּ בֹוד ֶשׁ ׁשּוָרה ְלִיְרַאת ַהָכּ ּבּוד הֹוִרים, ֵיׁש ִמְצָוה ַהְקּ נֹוָסף ְלִמְצַות ִכּ ְבּ

ב. ִמיד ּוְבָכל ַמָצּ ֶמת ָתּ ד ֶאת הֹוֵרינּו ַקֶיּ חֹוָבֵתינּו ְלַכֵבּ ּמּוָבן ֶשׁ ַכּ
ים אֹו ֹלא ְנִעיִמים: ִבים ָקִשׁ ּקֹוִרים ַמָצּ ֶשׁ ם ְכּ ק ּוְלַהְבִליג ַגּ ֹתּ ב אֹוָתנּו ִלְשׁ בֹוד ְלהֹוֵרינּו ְמַחֵיּ ַהָכּ

משימה:
א ְלִכּבּוד הֹוִרים: ּפּור ַהָבּ ין ַהִסּ ר ֵבּ ֶשׁ ַנּסּו ִלְמֹצא ֶאת ַהֶקּ

ֲאֵסַפת הֹוִרים. יָחה ִעם ַהּמֹוֶרה ַבּ י ִנְכַנס ְלִשׂ ל ַשׁ ָאִביו ֶשׁ
ִית. עּוֵרי ַהַבּ ט ְוֵאינֹו ֵמִכין ֶאת ִשׁ יב, ְמַפְטֵפּ י ֵאינֹו ַמְקִשׁ ַשּׁ ר ֶשׁ ַהּמֹוֶרה ִסֵפּ

ֵעיָניו. ה ּוְדָמעֹות ְבּ ִגיָשׁ ְך ְוָעצּוב ֵמַהְפּ י ָיָצא ְמֻדְכָדּ ל ַשׁ ָאִביו ֶשׁ

ל ִאיָלן. ן ִנְכַנס ָאִביו ֶשׁ ְלַאַחר ִמֵכּ
יב ֵהיֵטב  ַמן ּוַמְקִשׁ ל ֶאת ַהְזּ ְלִמיד ְרִציִני ַהְמַנֵצּ ִאיָלן ַתּ ַהּמֹוֶרה ָאַמר לֹו ֶשׁ

עּוִרים.  ִשּׁ ַבּ
נֹו עֹוֵבד ְוָעֵמל. ְבּ ֹמַע ֶשׁ ַמח ִלְשׁ ל ִאיָלן ָשׂ ָאִביו ֶשׁ

יַצד? ַהִאם ִסּפּור ֶזה ָקׁשּור ְלִכּבּוד ָאב ָוֵאם? ֵכּ

ֵהר ֵמֵהם: ׁש ְלִהָזּ ֵיּ ים ֶשׁ ָנה ִהיא ְלַמֲעִשׂ ָוּ ֲחָכֵמינּו ְמָבְרִרים ַמִהי אֹוָתּה 'ִיְרָאה'. ַהַכּ

י: ְוָאֵכן ּפֹוְסֵקי ַהֲהָלָכה ָקְבעּו ִכּ

16. רמב"ם הלכות ממרים פרק ו הלכה ז
ָהל2, ְפֵני ַהָקּ ֹראׁש ִבּ ב ָבּ ָגִדים ֲחמּודֹות1, ְויֹוֵשׁ ... ְוַעד ֵהיָכן מֹוָרָאן? ֲאִפּלּו ָהָיה לֹוֵבׁש ְבּ

ק ְוִייָרא ְוִיְפַחד ֹתּ א ִיְשׁ ָפָניו - ֹלא ַיְכִליֵמם3, ֶאָלּ ָגָדיו... ְוָיְרקּו ּבְ ּוָבא ָאִביו ְוִאּמֹו ְוָקְרעּו ְבּ
ה הּוא ְמַצֵער ָיֶתר ִמֶזּ ָבר ֶשׁ ַזר ָעָליו ָדּ ר ָוָדם ָגּ ָשׂ ִאּלּו ֶמֶלְך ָבּ ָכְך. ֶשׁ הּו ְבּ ָוּ ִצּ ָלִכים ֶשׁ ֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ִמֶמּ

ְרצֹונֹו. ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם5 ִכּ ָבר4, ַקל ָוֹחֶמר ְלִמי ֶשׁ ָדּ ס ַבּ ֹלא ָהָיה ָיֹכל ְלַפְרֵכּ

ביאור:
בגדים חמודות - בגדים יקרים ומכובדים.  .1

בפני הקהל - על במה בפני ציבור.  .2
לא יכלימם - לא יבייש אותם )לעיני כולם(.  .3

לפרכס בדבר - להרהר או להתווכח.  .4
למי שאמר והיה העולם - זה רצונו של ה'.  .5

נּו: ם ִאם ֵהם ּפֹוְגִעים ָבּ ק ַגּ ֹתּ ֶבת אֹוָתנּו ְלַהְבִליג ְוִלְשׁ י ַההֹוִרים ֵמַחֶיּ ַלֵפּ בֹוד ְכּ ִיְרַאת ַהָכּ

מקור אתגרי:
ֹמרּו'. ְשׁ ֹתַתי ִתּ ְבּ יָראּו', 'ְוֶאת ַשׁ ְסִמיכּות: 'ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִתּ י ִמְצוֹות ִבּ ֵתּ יָרה ְשׁ ַהּתֹוָרה ַמְזִכּ

ֹמַע ַלהֹוִרים. ֶהם ֵאיֶנּנּו ְמֻצִוּים ִלְשׁ י ֵיׁש ִמְקִרים ָבּ ְך ִכּ ֲחָכֵמינּו ָלְמדּו ִמָכּ

17. רמב"ם הלכות ממרים פרק ו הלכה יב
ה ֲעֶשׂ ָאַמר לֹו ַלֲעֹבר ַעל ִמְצַות ֹלא ַתּ ין ֶשׁ ְבֵרי ּתֹוָרה, ֵבּ ָאַמר לֹו ָאִביו ַלֲעֹבר ַעל ִדּ ִמי ֶשׁ

ַמע לֹו, ְבֵריֶהם, ֲהֵרי ֶזה ֹלא ִיְשׁ ל ִדּ ה, ֲאִפּלּו ֶשׁ ל ִמְצַות ֲעֵשׂ אֹו ְלַבֵטּ
ְכבֹוִדי. ִבין1 ִבּ ֶכם ַחָיּ ְלּ ֹמרּו' - ֻכּ ְשׁ ֹתַתי ִתּ ְבּ יָראּו ְוֶאת ַשׁ ֱאַמר: 'ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִתּ ֶנּ ֶשׁ

ביאור:
כולכם חייבין - גם ההורים חייבים לכבד את ה'.  .1

תנו דוגמאות נוספות לקיום ִמְצַות מורא אם ואב!  .1
בִמְצַות כיבוד אב ואם, התורה ְמַצָוּה מה _____ ַלֲעׂשֹות ְלהֹוֵרינּו,   .2

      ּוְבִמְצַות מֹוָרא ָאב ָוֵאם, התורה ְמַצָוּה אותנו מה _____ ַלֲעׂשֹות ְלהֹוֵרינּו.
ֶבת במקום של אמא כשהיא לא נמצאת בבית? )מקור 15( האם מותר ָלֶשׁ  .3

שאלת אתגר:
מתי אין לפעול על פי רצון ההורים? מדוע?  .4

8. על פי תלמוד ירושלמי פאה, פרק א, הלכה א
ן ֵעֶדן. ה( ְויֹוֵרׁש ַגּ ּזֹו ֲעבֹוָדה ָקָשׁ ֵרַחִים - ֶשׁ ֵרַחִים )נֹוֵתן לֹו ִלְטֹחן ֶקַמח ְבּ יִהּנֹום, ְוֵיׁש ַמְטִחינֹו ְבּ ִחים( ְויֹוֵרׁש ֵגּ ָבּ ִמים )ַמֲאָכִלים ְמֻשׁ ְרְנגֹוִלים ְמֻפָטּ ֵיׁש ַמֲאִכיל ֶאת ָאִביו ַתּ

ִמים. ְרְנגֹוִלים ְמֻפָטּ ָהָיה ַמֲאִכיל ְלָאִביו ַתּ ֶאָחד ֶשׁ ה ָבּ יַצד? ַמֲעֶשׂ ֵכּ
ֹתק...' ִין ְלָך? ָאַמר לֹו: 'ָזֵקן, ָזֵקן! ֱאֹכל ּוְשׁ ה ִמַנּ ְרְנגֹוִלים ֵאֶלּ ִני ַתּ ַעם ַאַחת ָאַמר לֹו ָאִביו: ְבּ ַפּ

ּזּוי ָאִביו(. יִהּנֹום )ֶנֱעַנׁש ַעל ִבּ ִמים ְויֹוֵרׁש ֵגּ ְרְנגֹוִלים ְמֻפָטּ ִנְמָצא ַמֲאִכיל ֶאת ָאִביו ַתּ
ן ֵעֶדן? ֵרַחִים ְויֹוֵרׁש ַגּ ְוֵכיַצד ַמְטִחינֹו ְבּ

ֶלְך(. ְטֲחנּו ֲעבּור ַהֶמּ ִיּ ים ֶשׁ ֶלְך ְלָהִביא טֹוֲחִנים ַלֲעבֹוָדתֹו )ֲאָנִשׁ ַלח ַהֶמּ ֵרַחִים. ָשׁ ָהָיה טֹוֵחן ְבּ ֶאָחד ֶשׁ ה ָבּ ַמֲעֶשׂ
ה. ֶזּה ֲאִני ְוֹלא ַאָתּ ת ֶאְתַבּ ֶשׁ ֶלְך ֲעבֹוָדה ְמַבֶיּ יל ָעַלי ַהֶמּ ֶלְך, ִאם ַיִטּ נּו( ַוֲאִני ֵאֵלְך ַלֲעבֹוַדת ַהֶמּ ָלּ ִית ֶשׁ ַבּ ְמקֹוִמי )ַבּ ֵנס ּוְטחֹון ִבּ א, ִהָכּ ן ְלָאִביו: 'ַאָבּ ָאַמר ַהֵבּ

ן-ֵעֶדן. ֵרַחִים ְויֹוֵרׁש ַגּ ן ַמְטִחינֹו ְבּ ַהֵבּ ה'. ִנְמָצא ֶשׁ ה אֹוִתי( ֶאְלֶקה ֲאִני ְוֹלא ַאָתּ ֶלְך )ַיֶכּ ִאם ַיְלֶקִני ַהֶמּ
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5. רמב"ם הלכות ממרים פרק ו הלכה ז
ּבּוד ָאב ָוֵאם?  ַעד ֵהיָכן הּוא ִכּ

ם - ֹלא ַיְכִליֵמם3 ָפָניו ַלָיּ ִליכּו ְבּ ּלֹו ְוִהְשׁ ל ְזהּוִבים2 ֶשׁ יס ֶשׁ ֲאִפּלּו ָנְטלּו1 ִכּ
ק. ֹתּ תּוב5 ְוִיְשׁ ֵזַרת ַהָכּ ל ְגּ א ְיַקֵבּ ֶנְגָדם, ֶאָלּ ְפֵניֶהם4 ְוֹלא ִיְכעֹוס ְכּ ְוֹלא ְיַצֵער ִבּ

ה  ָמּ ם סֹוֵער, ָחְזרּו ַכּ ֶשׁ ַרד ֶגּ ָיּ ה, ְלַאַחר ֶשׁ ֵאירֹוָפּ ים ְבּ ִשּׁ ילֹות ַהֹחֶרף ַהַקּ ֶאָחד ִמֵלּ ְבּ
ל ְיהּוִדי,  מּות ֶשׁ יֶהם. ְלֶפַתע ָראּו ְדּ ל ָהִעיר ַסָלְנט ְלָבֵתּ ְדָרׁש ֶשׁ ית ַהִמּ ְיהּוִדים ִמֵבּ

ר ֶאת ָהֲאָדָמה. חֹוֵפר ּוְמַעֵדּ ֶשׁ
ָעה ָשׁ יו ְבּ ֲעָשׂ ל ִמי ֶזה ָהִאיׁש ּוַמה ַמּ ֵכּ ֵדי ְלִהְסַתּ קֹום ְכּ ים ַלָמּ ִהְתָקְרבּו ָהֲאָנִשׁ

ר ָהַעז. ה ְמֻאֶחֶרת ּוַבֹקּ ֹכּ
ים. אּו ָהֲאָנִשׁ ְלּ ָלְנט?" ִהְתַפּ י זֹוְנֶדל ִמַסּ נּו ַרִבּ "ָהֵאין ֶזה ַרֵבּ

ָניו,  ָידֹו, ֵזָעה יֹוֶרֶדת ַעל ָפּ ר ְבּ י, ַמְעֵדּ ְמִעיל ָחְרִפּ י זֹוְנֶדל - ָעטּוף ִבּ ן, ָהָיה ֶזה ַרִבּ ֵכּ
ה. ֶשׁ ֲאָמץ ַהָקּ ְוהּוא ָעֵיף ִמן ַהַמּ

הּוִדים ֶזה ֶאל ֶזה. ְמהּו ַהְיּ נּו?" ָתּ ל ַרֵבּ יו ֶשׁ ר ַמֲעָשׂ ֶשׁ "ַמה ֵפּ
ר ָלֶהם: ִמיָהָתם ְוִסֵפּ יק ֶאת ְתּ ִדּ י זֹוְנֶדל ַהַצּ ָרָאה ַרִבּ

ֶנֶסת. ר ִהיא הֹוֶלֶכת ְלֵבית ַהְכּ ֲאֶשׁ י, ַכּ ֶדֶרְך זֹו עֹוֶבֶרת ִאִמּ "ְבּ

ֶרְך ׁשּו ֶאת ַהֶדּ ְבּ ִמים ָהַאֲחרֹוִנים, ִשׁ ָיּ ְרדּו ַבּ ָיּ ָלִגים, ֶשׁ ִמים ְוַהְשּׁ ָשׁ ַהְגּ
ֹבץ ְוִלְכלּוְך. ה ְבּ ְוִהיא ְמֵלָאה ַעָתּ

קֹום. ָמּ ָלֵכן, ֲאִני חֹוֵפר ַבּ
י ְרצֹוִני ְלַנּקֹות ּוְלַפּנֹות ְלִאִמּ

ִית ֶרְך נֹוָחה ּוְנִעיָמה ִמן ַהַבּ ֶדּ
ה ִטְרָחה ָנּ ֵדי ִלְמֹנַע ִמֶמּ ֶנֶסת, ְכּ ְלֵבית ַהְכּ

ֶקר ֹבּ ְוִאי ְנִעימּות ָמָחר ַבּ
ה". ִפָלּ ֵלְך ַלְתּ ֵתּ ֶשׁ ְכּ

6. תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לא עמוד ב
ּבּוד?1  ... ְוֵאיֶזהּו ִכּ

ֶקה2, ... ַמֲאִכיל ּוַמְשׁ
ה3, יׁש ּוְמַכֶסּ ַמְלִבּ
ַמְכִניס ּומֹוִציא4.

7. רמב"ם הלכות ממרים פרק ו הלכה ג
בֹוד?  ... ֵאי ֶזהּו ָכּ

ל ָהָאב1.  ה ִמֶשּׁ יׁש ּוְמַכֶסּ ֶקה, ַמְלִבּ ַמֲאִכיל ּוַמְשׁ
ן, ְוִאם ֵאין ָממֹון2 ָלָאב ְוֵיׁש ָממֹון ַלֵבּ

הּוא ָיֹכל.  ִפי ַמה ֶשּׁ ּכֹוִפין אֹותֹו3 ְוָזן4 ָאִביו ְוִאּמֹו ְכּ
ָבִרים... ָאר ַהְדּ ְשׁ ׁשֹו5 ִבּ ְמּ ּומֹוִציא ּוַמְכִניס ּוְמַשׁ
ֵני ַרּבֹו6. הּוא עֹוֵמד ִמְפּ ֶדֶרְך ֶשׁ ָניו ְכּ ְועֹוֵמד ִמָפּ

ּבּוד ָאב ָוֵאם? )מקור 4( לאיזו מידה טובה ְמַחֶנֶכת אותנו ִמְצַות ִכּ  .1
מהיכן לומדים על החשיבות הגדולה  .2 

של מצות כיבוד אב ואם? )מקור 3(

שאלות אתגר:
ד ולהודות לקב"ה? ּבּוד ָאב ָוֵאם ְלַכֵבּ כיצד מביאה אותנו ִמְצַות ִכּ  .3
ה חשובה? )מקור 3( ִין לנו שמצוות כיבוד הורים היא ִמְצַות ֲעֵשׂ ִמַנּ  .4

ד את אביו ְוִאּמֹו? כיצד צריך אדם ְלַכֵבּ  .1
ֶקה אותם, ַיֲּאִכיל ְוַיְשׁ ִריִאים ואינם צריכים ֶשׁ מי שאביו ְוִאּמֹו ְבּ  .2 

ּבּוד ָאב ָוֵאם? )מקור 7, 11( כיצד הוא מקיים ִמְצַות ִכּ
ַמע את ִאּמֹו? ָשּׁ ֶשׁ מדוע רב יוסף היה עומד ְכּ  .3

שאלת אתגר:
עיינו בסיפור על רבי טרפון )מקור 10(.  .4

ַהִאם הוא היה חייב לנהוג בצורה שנהג? א. 
מה חשבה ִאּמֹו על הדרך שהוא מכבד אותה? ב. 

רֹו? אּו ְלַבְקּ ָבּ ׁשּו ְלִאּמֹו החכמים ֶשׁ מה ִחְדּ ג. 

ְלמּוד: ַתּ ְבֵרי ֲחָכֵמינּו ַבּ "ם ַמְרִחיב ֶאת ִדּ ַהַרְמַבּ

יַצד? ּבּוד ָאב ָוֵאם ֵכּ ִכּ
ים ְלַמַען ַההֹוִרים ְוִלְכבֹוָדם: ים ִחּיּוִבִיּ ת ַמֲעִשׂ ַיּ ֲעִשׂ ְצָוה ִהיא ַבּ ל ַהִמּ ָרּה ֶשׁ ִעָקּ

ביאור:
נטלו - ָלְקחּו.  .1

ֶסף. ה כֶּ כיס של זהובים - ארנק ּובֹו ַהְרֵבּ  .2
לא יכלימם - לא ְיַבֵיּׁש את הוריו.  .3

ְפֵני הוריו שהוא עצוב ן ְלַהְראֹות ִבּ ולא יצער בפניהם - אסור ַלֵבּ  .4 
ָעׂשּו. על מה ֶשׁ

ָכל ִמְקֶרה. ד את הֹוָריו ְבּ ּוּוי של ה' ְלַכֵבּ גזירת הכתוב - ַהִצּ  .5

ביאור:
ִדים )את הֹוֵרינּו(? ואיזהו כיבוד? - כיצד ְמַכְבּ  .1

מאכיל ומשקה - נותן ְלהֹוָריו לאכול ולשתות.  .2
ומכסה - דואג לבגדים ומלביש אותם )אם   .3

זקוקים לעזרתו(.
מכניס ומוציא - לוקח אותם ומחזיר אותם   .4

לכל מקום שהם צריכים להגיע.

ביאור:
ם. ְסָפּ משל האב - צריך לעזור ויכול לקנות ְלהֹוָריו את הדברים ִמכַּ  .1

ֶסף. ממון - כֶּ  .2
ֶסף ְלהֹוָריו. ן ָלֵתת כֶּ כופין אותו - מכריחים את ַהֵבּ  .3

ן צריך לקנות מזון להוריו לפי יכולתו, ִאם הוריו צריכים. זן - ַהֵבּ  .4
ומשמשו - עוזר לאב ולאם בכל דבר שצריך.  .5

ועומד מפניו... - כמו שחייבים ָלקּום ִלְכבֹוד הרב חייבים ָלקּום ִלְכבֹוד ההורים.  .6

ים ַמֲעִשׂ ָוָּנה ְבּ ַהַיַּחס ְוַהַכּ
ְצָוה. ַעת ִקּיּום ַהִמּ ְשׁ כֹון ַלהֹוִרים ִבּ ַחס ַהָנּ יד ַעל ַהַיּ בֹוד ְלהֹוֵרינּו, ָחׁשּוב ְמֹאד ְלַהְקִפּ ל ָכּ ים ֶשׁ נֹוָסף ְלחֹוָבֵתינּו ַלֲעׂשֹות ַמֲעִשׂ ְבּ

ְגָמאֹות ְלָכְך: ְלִמי מּוָבאֹות ֻדּ ְלמּוד ַהְירּוַשׁ ַתּ ַבּ

מקור אתגרי:
ָך(. ִוּכּוַח ִאְתּ א צֹוֵדק" )ְבּ ֵהר ֲאִפּלּו ִמּלֹוַמר: "ַאָבּ ִריְך ְלִהָזּ ָצּ ְך ֶשׁ ל ָכּ י ַההֹוִרים ֲחׁשּוָבה ָכּ ַלֵפּ בֹוד ְכּ ִיְרַאת ַהָכּ

14. שולחן ערוך )רבי יוסף קארו( יורה דעה, סימן רמ הלכה ב
א"1... ְבֵרי ַאָבּ ָפָניו, ֲאִפּלּו לֹוַמר: "ִנְרִאין ִדּ ָבָריו ְבּ ...ְוֹלא ַמְכִריַע ֶאת ְדּ

ִכּבּוד הֹוֵריֵהם י ֲחָכִמים ְבּ ַמֲעֵשׂ
ִכּבּוד ַההֹוִרים.  ידּו ְבּ ה ֲחָכֵמינּו ִהְקִפּ ָמּ ָתֲאִרים ַכּ ים ַהְמּ ָנם ִסּפּוִרים ַרִבּ ְלמּוד ֶיְשׁ ַתּ ַבּ

ה ִסּפּוִרים: ַכָמּ ן ְבּ ְנַעֵיּ

9. על פי תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לא עמוד ב
ל ִאּמֹו,  ר ָהָיה ׁשֹוֵמַע ֶאת קֹול ְצָעֶדיָה ֶשׁ ָאֶשׁ ר, ָכּ ַרב יֹוֵסף ָהָיה ִעֵוּ

"ה(. ָבּ ִדים ֶאת ָהָקּ ַכְבּ ְמּ מֹו ֶשׁ ד ֶאת ִאּמֹו ְכּ ֵבּ לֹוַמר: ַרב יֹוֵסף ִכּ ִכיָנה )ְכּ ָהָיה אֹוֵמר: ֶאֱעֹמד ִלְפֵני ַהְשּׁ

10. על פי תלמוד ירושלמי מסכת פאה פרק א הלכה א
ל. ְנָדּ ת, ְוִנְקַרע ַלה ַהַסּ ָבּ ַשׁ ל ְלתֹוְך ֲחֵצָרּה ְבּ י ַטְרפֹון ָיְרָדה ְלַטֵיּ ל ַרִבּ ִאּמֹו ֶשׁ
ֶכת ֲעֵליֶהן ְרסֹוֶתיָה1, ְוָהְיָתה ְמַהֶלּ ַחת ַפּ י ָיָדיו ַתּ ֵתּ יַח ְשׁ י ַטְרפֹון ְוִהִנּ ָהַלְך ַרִבּ

ָתּה.  יָעה ְלִמָטּ ִהִגּ ַעד ֶשׁ
רֹו. י ַטְרפֹון(, ְוִנְכְנסּו ֲחָכִמים ְלַבְקּ ַעם ַאַחת ָחָלה )ַרִבּ ַפּ

אי2.  בֹוד יֹוֵתר ִמַדּ י ָכּ הּוא נֹוֵהג ִבּ ִני ֶשׁ לּו ַעל ַטְרפֹון ְבּ ְלּ ָאְמָרה ָלֶהן: ִהְתַפּ
ה ִלְכבֹוֵדְך?  ָאְמרּו ָלּה: ֶמה ָעָשׂ

ה ְלַמַעָנּה.  ָרה ָלֶהם ֶמה הּוא עֹוֶשׂ ְוִסְפּ
יַע. ָאְמָרה ּתֹוָרה ֹלא ִהִגּ ּבּוד ֶשׁ ן ֶאֶלף ֲאָלִפים3, )ֲעַדִין( ַלֲחִצי ִכּ ה ֵכּ ָאְמרּו ָלּה: ֲאִפיּלּו עֹוֶשׂ

ָהָיה ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ

ביאור:
ְדֹרְך על הקרקע. ּפֹות ַרְגֶליָה, כדי שלא ִתּ תחת פרסותיה - תחת כָּ  .1

כבוד יותר מדאי - מכבד אותי ְמֹאד.  .2
ה יותר מכך. ה ַהְרֵבּ אלף אלפים - אפילו אם היה עֹוֶשׂ  .3

ִחים, ָבּ ן ַמֲאִכיל ֶאת הֹוָריו ַמֲאָכִלים טֹוִבים ּוְמֻשׁ ם ִאם ַהֵבּ ַגּ ין )דף לא( אֹוֶמֶרת ֶשׁ ֶכת ִקּדּוִשׁ ַמֶסּ ָמָרא ְבּ ַהְגּ
ָכר ַעל ִמְצָוה זֹו. ל ָשׂ ִנים ָיפֹות ּוְבַאֲהָבה, ְוִאם ֹלא, הּוא ֵאינֹו ְמַקֵבּ ֵסֶבר ָפּ ָעָליו ַלֲעׂשֹות ֹזאת ְבּ

בֹוד ְוַאֲהָבה. ִנים, ִמּתֹוְך ָכּ ִחּיּוְך ּוִבְמאֹור ָפּ ָתם, ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ֹזאת ְבּ ָשׁ ָקּ ִאים ֶאת ַבּ יִבים ְלהֹוֵרינּו ּוְמַמְלּ ָאנּו ַמְקִשׁ י ֶשׁ א ַדּ ֹלּ ִנְמֵצינּו ְלֵמִדים, ֶשׁ
)על פי הספר 'הלכה ומעשה' - הרב זאב זלצר(

12. ויקרא פרק יט פסוק ג

מֹרּו ֲאִני ה' ֱאֹלֵקיֶכם. ְשׁ ֹתַתי ִתּ ְבּ יָראּו ְוֶאת ַשׁ ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִתּ

13. תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לא עמוד ב
ֵאיֶזהּו מֹוָרא1...? 

ְמקֹומֹו,  ... ֹלא עֹוֵמד ִבּ
ְמקֹומֹו2,  ב ִבּ ְוֹלא יֹוֵשׁ

ָבָריו3,  ְוֹלא סֹוֵתר ֶאת ְדּ
ְוֹלא ַמְכִריעֹו4.

15. על פי מקור חיים חלק ה פרק רנא )רבי חיים דוד הלוי(
ל, ֵלּ ֻיָחד1 לֹו )ְלָאִביו אֹו ְלִאּמֹו( ְלִהְתַפּ קֹום ַהְמּ ָמּ ֹלא ַיֲעֹמד ַבּ

ֵביָתם2... ֻיָחד ָלֶהם ְלָהֵסב ְבּ קֹום ַהְמּ ָמּ ב ַבּ ְוֹלא ֵיֵשׁ
ְפֵני3 ָאִביו ְוִאּמֹו... א ִבּ ֹלּ ָבִרים ֵאּלּו ֲאִפּלּו ֶשׁ ְחִמיר ַלֲעׂשֹות ְדּ ַמּ ְוֵיׁש ִמי ֶשׁ

הּוא ִאּסּור ּתֹוָרה. יָון ֶשׁ ְוָצִריְך ָלחּוׁש ְלִדְבֵריֶהם4, ֵכּ
מֹותֹו, יו ְוֹלא ְבּ ַחָיּ מֹו6 ֹלא ְבּ ְשׁ ָבָריו5... ֹלא ִיְקְרֶאּנּו ִבּ ְוֹלא סֹוֵתר ְדּ

י מֹוָרִתי". א אֹוֵמר: "ֲאִבי מֹוִרי", "ִאִמּ ֶאָלּ

11. קיצור שולחן ערוך )הרב שלמה גאנצפריד( סימן קמג סעיף כא
ד ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו, ֱאֶמת ְלַכֵבּ הּוא רֹוֶצה ֶבּ ִמי ֶשׁ

דֹול ָלָאבֹות, בֹוד ַהָגּ הּו ַהָכּ ֶזּ ים טֹוִבים, ֶשׁ ּתֹוָרה ּוְבַמֲעִשׂ ַיֲעֹסק ַבּ
ֶזה!  ן ָכּ לּו ֵבּ ְדּ ִגּ ֵרי2 ָלָאב ּוָלֵאם, ֶשׁ ִרּיֹות1: ַאְשׁ אֹוְמִרים ַהְבּ ֶשׁ

ה4 ָעָליו, אּו ֶחְרָפּ ׂ ר3, ֲהֵרי ֲאבֹוָתיו ִיְשּ ֶשׁ ֶרְך ַהֹיּ ן הֹוֵלְך ֶדּ ֲאָבל ִאם ֵאין ַהֵבּ
ׁש אֹוָתם... ְוהּוא ְמַבֵיּ

ביאור:
בֹוד(. ָוָּנה ְלִיְרַאת כָּ ַחד )ַהכַּ מורא - ַפּ  .1

ֶבת או ַלֲעֹמד. לא עומד... ולא יושב במקומו - המקום שאביו או ִאּמֹו רגילים ָלֶשׁ  .2
ְבֵריֶהם אינם נכונים. ִדּ ולא סותר את דבריו - לא יאמר ְלִאּמֹו או לאביו ֶשׁ  .3

ולא מכריעו - אם אביו תלמיד חכם ויש חכמים שחולקים עליו,  .4 
ן לומר שאביו ֵאינֹו צודק ואין ֲהָלָכה כמותו. אסור ַלֵבּ

ביאור:
במקום המיוחד - המקום הקבוע של אבא או אמא לתפילה.  .1

להסב בביתם - מקום ישיבתם הקבוע סביב השולחן.  .2
אפילו שלא בפני - גם כשהם אינם נמצאים במקום.  .3

לחוש לדבריהם - כדאי להקפיד בכך.   .4
סותר דבריו - אומר להוריו: "אין זה נכון, ְטִעיֶתם" וכו'.  .5

ָמם  ְשׁ ָמם הפרטי, וגם לא יזכיר אותם ִבּ ְשׁ לא יקראנו בשמו - לא ִיְפֶנה להוריו ִבּ  .6
ָרה", "אבי יעקב" וכדו'. י ָשׂ הפרטי. וכששואלים את שם הוריו יאמר: "ִאִמּ

ביאור:
ן לומר  נראין דברי אבא - אסור ַלֵבּ  .1
בנוכחות אביו "אבא צודק בויכוח", 

שגם זה נראה כחוסר כבוד.

ביאור:
הבריות - האנשים, ַהֶחְבָרה מסביבנו.  .1

אשרי - מאושרים ההורים.  .2
אין הבן הולך דרך היושר - הבן עושה   .3

מעשים רעים.
יו. ישאו חרפה - יתביישו בגלל ַמֲעָשׂ  .4

ִמְצֹות מֹוָרא ֵאם ָוָאב
י ַההֹוִרים: ַלֵפּ ִריָכה ִלְהיֹות ָלנּו ְכּ ְצּ בֹוד ֶשׁ ׁשּוָרה ְלִיְרַאת ַהָכּ ּבּוד הֹוִרים, ֵיׁש ִמְצָוה ַהְקּ נֹוָסף ְלִמְצַות ִכּ ְבּ

ב. ִמיד ּוְבָכל ַמָצּ ֶמת ָתּ ד ֶאת הֹוֵרינּו ַקֶיּ חֹוָבֵתינּו ְלַכֵבּ ּמּוָבן ֶשׁ ַכּ
ים אֹו ֹלא ְנִעיִמים: ִבים ָקִשׁ ּקֹוִרים ַמָצּ ֶשׁ ם ְכּ ק ּוְלַהְבִליג ַגּ ֹתּ ב אֹוָתנּו ִלְשׁ בֹוד ְלהֹוֵרינּו ְמַחֵיּ ַהָכּ

משימה:
א ְלִכּבּוד הֹוִרים: ּפּור ַהָבּ ין ַהִסּ ר ֵבּ ֶשׁ ַנּסּו ִלְמֹצא ֶאת ַהֶקּ

ֲאֵסַפת הֹוִרים. יָחה ִעם ַהּמֹוֶרה ַבּ י ִנְכַנס ְלִשׂ ל ַשׁ ָאִביו ֶשׁ
ִית. עּוֵרי ַהַבּ ט ְוֵאינֹו ֵמִכין ֶאת ִשׁ יב, ְמַפְטֵפּ י ֵאינֹו ַמְקִשׁ ַשּׁ ר ֶשׁ ַהּמֹוֶרה ִסֵפּ

ֵעיָניו. ה ּוְדָמעֹות ְבּ ִגיָשׁ ְך ְוָעצּוב ֵמַהְפּ י ָיָצא ְמֻדְכָדּ ל ַשׁ ָאִביו ֶשׁ

ל ִאיָלן. ן ִנְכַנס ָאִביו ֶשׁ ְלַאַחר ִמֵכּ
יב ֵהיֵטב  ַמן ּוַמְקִשׁ ל ֶאת ַהְזּ ְלִמיד ְרִציִני ַהְמַנֵצּ ִאיָלן ַתּ ַהּמֹוֶרה ָאַמר לֹו ֶשׁ

עּוִרים.  ִשּׁ ַבּ
נֹו עֹוֵבד ְוָעֵמל. ְבּ ֹמַע ֶשׁ ַמח ִלְשׁ ל ִאיָלן ָשׂ ָאִביו ֶשׁ

יַצד? ַהִאם ִסּפּור ֶזה ָקׁשּור ְלִכּבּוד ָאב ָוֵאם? ֵכּ

ֵהר ֵמֵהם: ׁש ְלִהָזּ ֵיּ ים ֶשׁ ָנה ִהיא ְלַמֲעִשׂ ָוּ ֲחָכֵמינּו ְמָבְרִרים ַמִהי אֹוָתּה 'ִיְרָאה'. ַהַכּ

י: ְוָאֵכן ּפֹוְסֵקי ַהֲהָלָכה ָקְבעּו ִכּ

16. רמב"ם הלכות ממרים פרק ו הלכה ז
ָהל2, ְפֵני ַהָקּ ֹראׁש ִבּ ב ָבּ ָגִדים ֲחמּודֹות1, ְויֹוֵשׁ ... ְוַעד ֵהיָכן מֹוָרָאן? ֲאִפּלּו ָהָיה לֹוֵבׁש ְבּ

ק ְוִייָרא ְוִיְפַחד ֹתּ א ִיְשׁ ָפָניו - ֹלא ַיְכִליֵמם3, ֶאָלּ ָגָדיו... ְוָיְרקּו ּבְ ּוָבא ָאִביו ְוִאּמֹו ְוָקְרעּו ְבּ
ה הּוא ְמַצֵער ָיֶתר ִמֶזּ ָבר ֶשׁ ַזר ָעָליו ָדּ ר ָוָדם ָגּ ָשׂ ִאּלּו ֶמֶלְך ָבּ ָכְך. ֶשׁ הּו ְבּ ָוּ ִצּ ָלִכים ֶשׁ ֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ִמֶמּ

ְרצֹונֹו. ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם5 ִכּ ָבר4, ַקל ָוֹחֶמר ְלִמי ֶשׁ ָדּ ס ַבּ ֹלא ָהָיה ָיֹכל ְלַפְרֵכּ

ביאור:
בגדים חמודות - בגדים יקרים ומכובדים.  .1

בפני הקהל - על במה בפני ציבור.  .2
לא יכלימם - לא יבייש אותם )לעיני כולם(.  .3

לפרכס בדבר - להרהר או להתווכח.  .4
למי שאמר והיה העולם - זה רצונו של ה'.  .5

נּו: ם ִאם ֵהם ּפֹוְגִעים ָבּ ק ַגּ ֹתּ ֶבת אֹוָתנּו ְלַהְבִליג ְוִלְשׁ י ַההֹוִרים ֵמַחֶיּ ַלֵפּ בֹוד ְכּ ִיְרַאת ַהָכּ

מקור אתגרי:
ֹמרּו'. ְשׁ ֹתַתי ִתּ ְבּ יָראּו', 'ְוֶאת ַשׁ ְסִמיכּות: 'ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִתּ י ִמְצוֹות ִבּ ֵתּ יָרה ְשׁ ַהּתֹוָרה ַמְזִכּ

ֹמַע ַלהֹוִרים. ֶהם ֵאיֶנּנּו ְמֻצִוּים ִלְשׁ י ֵיׁש ִמְקִרים ָבּ ְך ִכּ ֲחָכֵמינּו ָלְמדּו ִמָכּ

17. רמב"ם הלכות ממרים פרק ו הלכה יב
ה ֲעֶשׂ ָאַמר לֹו ַלֲעֹבר ַעל ִמְצַות ֹלא ַתּ ין ֶשׁ ְבֵרי ּתֹוָרה, ֵבּ ָאַמר לֹו ָאִביו ַלֲעֹבר ַעל ִדּ ִמי ֶשׁ

ַמע לֹו, ְבֵריֶהם, ֲהֵרי ֶזה ֹלא ִיְשׁ ל ִדּ ה, ֲאִפּלּו ֶשׁ ל ִמְצַות ֲעֵשׂ אֹו ְלַבֵטּ
ְכבֹוִדי. ִבין1 ִבּ ֶכם ַחָיּ ְלּ ֹמרּו' - ֻכּ ְשׁ ֹתַתי ִתּ ְבּ יָראּו ְוֶאת ַשׁ ֱאַמר: 'ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִתּ ֶנּ ֶשׁ

ביאור:
כולכם חייבין - גם ההורים חייבים לכבד את ה'.  .1

תנו דוגמאות נוספות לקיום ִמְצַות מורא אם ואב!  .1
בִמְצַות כיבוד אב ואם, התורה ְמַצָוּה מה _____ ַלֲעׂשֹות ְלהֹוֵרינּו,   .2

      ּוְבִמְצַות מֹוָרא ָאב ָוֵאם, התורה ְמַצָוּה אותנו מה _____ ַלֲעׂשֹות ְלהֹוֵרינּו.
ֶבת במקום של אמא כשהיא לא נמצאת בבית? )מקור 15( האם מותר ָלֶשׁ  .3

שאלת אתגר:
מתי אין לפעול על פי רצון ההורים? מדוע?  .4

8. על פי תלמוד ירושלמי פאה, פרק א, הלכה א
ן ֵעֶדן. ה( ְויֹוֵרׁש ַגּ ּזֹו ֲעבֹוָדה ָקָשׁ ֵרַחִים - ֶשׁ ֵרַחִים )נֹוֵתן לֹו ִלְטֹחן ֶקַמח ְבּ יִהּנֹום, ְוֵיׁש ַמְטִחינֹו ְבּ ִחים( ְויֹוֵרׁש ֵגּ ָבּ ִמים )ַמֲאָכִלים ְמֻשׁ ְרְנגֹוִלים ְמֻפָטּ ֵיׁש ַמֲאִכיל ֶאת ָאִביו ַתּ

ִמים. ְרְנגֹוִלים ְמֻפָטּ ָהָיה ַמֲאִכיל ְלָאִביו ַתּ ֶאָחד ֶשׁ ה ָבּ יַצד? ַמֲעֶשׂ ֵכּ
ֹתק...' ִין ְלָך? ָאַמר לֹו: 'ָזֵקן, ָזֵקן! ֱאֹכל ּוְשׁ ה ִמַנּ ְרְנגֹוִלים ֵאֶלּ ִני ַתּ ַעם ַאַחת ָאַמר לֹו ָאִביו: ְבּ ַפּ

ּזּוי ָאִביו(. יִהּנֹום )ֶנֱעַנׁש ַעל ִבּ ִמים ְויֹוֵרׁש ֵגּ ְרְנגֹוִלים ְמֻפָטּ ִנְמָצא ַמֲאִכיל ֶאת ָאִביו ַתּ
ן ֵעֶדן? ֵרַחִים ְויֹוֵרׁש ַגּ ְוֵכיַצד ַמְטִחינֹו ְבּ

ֶלְך(. ְטֲחנּו ֲעבּור ַהֶמּ ִיּ ים ֶשׁ ֶלְך ְלָהִביא טֹוֲחִנים ַלֲעבֹוָדתֹו )ֲאָנִשׁ ַלח ַהֶמּ ֵרַחִים. ָשׁ ָהָיה טֹוֵחן ְבּ ֶאָחד ֶשׁ ה ָבּ ַמֲעֶשׂ
ה. ֶזּה ֲאִני ְוֹלא ַאָתּ ת ֶאְתַבּ ֶשׁ ֶלְך ֲעבֹוָדה ְמַבֶיּ יל ָעַלי ַהֶמּ ֶלְך, ִאם ַיִטּ נּו( ַוֲאִני ֵאֵלְך ַלֲעבֹוַדת ַהֶמּ ָלּ ִית ֶשׁ ַבּ ְמקֹוִמי )ַבּ ֵנס ּוְטחֹון ִבּ א, ִהָכּ ן ְלָאִביו: 'ַאָבּ ָאַמר ַהֵבּ

ן-ֵעֶדן. ֵרַחִים ְויֹוֵרׁש ַגּ ן ַמְטִחינֹו ְבּ ַהֵבּ ה'. ִנְמָצא ֶשׁ ה אֹוִתי( ֶאְלֶקה ֲאִני ְוֹלא ַאָתּ ֶלְך )ַיֶכּ ִאם ַיְלֶקִני ַהֶמּ
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5. רמב"ם הלכות ממרים פרק ו הלכה ז
ּבּוד ָאב ָוֵאם?  ַעד ֵהיָכן הּוא ִכּ

ם - ֹלא ַיְכִליֵמם3 ָפָניו ַלָיּ ִליכּו ְבּ ּלֹו ְוִהְשׁ ל ְזהּוִבים2 ֶשׁ יס ֶשׁ ֲאִפּלּו ָנְטלּו1 ִכּ
ק. ֹתּ תּוב5 ְוִיְשׁ ֵזַרת ַהָכּ ל ְגּ א ְיַקֵבּ ֶנְגָדם, ֶאָלּ ְפֵניֶהם4 ְוֹלא ִיְכעֹוס ְכּ ְוֹלא ְיַצֵער ִבּ

ה  ָמּ ם סֹוֵער, ָחְזרּו ַכּ ֶשׁ ַרד ֶגּ ָיּ ה, ְלַאַחר ֶשׁ ֵאירֹוָפּ ים ְבּ ִשּׁ ילֹות ַהֹחֶרף ַהַקּ ֶאָחד ִמֵלּ ְבּ
ל ְיהּוִדי,  מּות ֶשׁ יֶהם. ְלֶפַתע ָראּו ְדּ ל ָהִעיר ַסָלְנט ְלָבֵתּ ְדָרׁש ֶשׁ ית ַהִמּ ְיהּוִדים ִמֵבּ

ר ֶאת ָהֲאָדָמה. חֹוֵפר ּוְמַעֵדּ ֶשׁ
ָעה ָשׁ יו ְבּ ֲעָשׂ ל ִמי ֶזה ָהִאיׁש ּוַמה ַמּ ֵכּ ֵדי ְלִהְסַתּ קֹום ְכּ ים ַלָמּ ִהְתָקְרבּו ָהֲאָנִשׁ

ר ָהַעז. ה ְמֻאֶחֶרת ּוַבֹקּ ֹכּ
ים. אּו ָהֲאָנִשׁ ְלּ ָלְנט?" ִהְתַפּ י זֹוְנֶדל ִמַסּ נּו ַרִבּ "ָהֵאין ֶזה ַרֵבּ

ָניו,  ָידֹו, ֵזָעה יֹוֶרֶדת ַעל ָפּ ר ְבּ י, ַמְעֵדּ ְמִעיל ָחְרִפּ י זֹוְנֶדל - ָעטּוף ִבּ ן, ָהָיה ֶזה ַרִבּ ֵכּ
ה. ֶשׁ ֲאָמץ ַהָקּ ְוהּוא ָעֵיף ִמן ַהַמּ

הּוִדים ֶזה ֶאל ֶזה. ְמהּו ַהְיּ נּו?" ָתּ ל ַרֵבּ יו ֶשׁ ר ַמֲעָשׂ ֶשׁ "ַמה ֵפּ
ר ָלֶהם: ִמיָהָתם ְוִסֵפּ יק ֶאת ְתּ ִדּ י זֹוְנֶדל ַהַצּ ָרָאה ַרִבּ

ֶנֶסת. ר ִהיא הֹוֶלֶכת ְלֵבית ַהְכּ ֲאֶשׁ י, ַכּ ֶדֶרְך זֹו עֹוֶבֶרת ִאִמּ "ְבּ

ֶרְך ׁשּו ֶאת ַהֶדּ ְבּ ִמים ָהַאֲחרֹוִנים, ִשׁ ָיּ ְרדּו ַבּ ָיּ ָלִגים, ֶשׁ ִמים ְוַהְשּׁ ָשׁ ַהְגּ
ֹבץ ְוִלְכלּוְך. ה ְבּ ְוִהיא ְמֵלָאה ַעָתּ

קֹום. ָמּ ָלֵכן, ֲאִני חֹוֵפר ַבּ
י ְרצֹוִני ְלַנּקֹות ּוְלַפּנֹות ְלִאִמּ

ִית ֶרְך נֹוָחה ּוְנִעיָמה ִמן ַהַבּ ֶדּ
ה ִטְרָחה ָנּ ֵדי ִלְמֹנַע ִמֶמּ ֶנֶסת, ְכּ ְלֵבית ַהְכּ

ֶקר ֹבּ ְוִאי ְנִעימּות ָמָחר ַבּ
ה". ִפָלּ ֵלְך ַלְתּ ֵתּ ֶשׁ ְכּ

6. תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לא עמוד ב
ּבּוד?1  ... ְוֵאיֶזהּו ִכּ

ֶקה2, ... ַמֲאִכיל ּוַמְשׁ
ה3, יׁש ּוְמַכֶסּ ַמְלִבּ
ַמְכִניס ּומֹוִציא4.

7. רמב"ם הלכות ממרים פרק ו הלכה ג
בֹוד?  ... ֵאי ֶזהּו ָכּ

ל ָהָאב1.  ה ִמֶשּׁ יׁש ּוְמַכֶסּ ֶקה, ַמְלִבּ ַמֲאִכיל ּוַמְשׁ
ן, ְוִאם ֵאין ָממֹון2 ָלָאב ְוֵיׁש ָממֹון ַלֵבּ

הּוא ָיֹכל.  ִפי ַמה ֶשּׁ ּכֹוִפין אֹותֹו3 ְוָזן4 ָאִביו ְוִאּמֹו ְכּ
ָבִרים... ָאר ַהְדּ ְשׁ ׁשֹו5 ִבּ ְמּ ּומֹוִציא ּוַמְכִניס ּוְמַשׁ
ֵני ַרּבֹו6. הּוא עֹוֵמד ִמְפּ ֶדֶרְך ֶשׁ ָניו ְכּ ְועֹוֵמד ִמָפּ

ּבּוד ָאב ָוֵאם? )מקור 4( לאיזו מידה טובה ְמַחֶנֶכת אותנו ִמְצַות ִכּ  .1
מהיכן לומדים על החשיבות הגדולה  .2 

של מצות כיבוד אב ואם? )מקור 3(

שאלות אתגר:
ד ולהודות לקב"ה? ּבּוד ָאב ָוֵאם ְלַכֵבּ כיצד מביאה אותנו ִמְצַות ִכּ  .3
ה חשובה? )מקור 3( ִין לנו שמצוות כיבוד הורים היא ִמְצַות ֲעֵשׂ ִמַנּ  .4

ד את אביו ְוִאּמֹו? כיצד צריך אדם ְלַכֵבּ  .1
ֶקה אותם, ַיֲּאִכיל ְוַיְשׁ ִריִאים ואינם צריכים ֶשׁ מי שאביו ְוִאּמֹו ְבּ  .2 

ּבּוד ָאב ָוֵאם? )מקור 7, 11( כיצד הוא מקיים ִמְצַות ִכּ
ַמע את ִאּמֹו? ָשּׁ ֶשׁ מדוע רב יוסף היה עומד ְכּ  .3

שאלת אתגר:
עיינו בסיפור על רבי טרפון )מקור 10(.  .4

ַהִאם הוא היה חייב לנהוג בצורה שנהג? א. 
מה חשבה ִאּמֹו על הדרך שהוא מכבד אותה? ב. 

רֹו? אּו ְלַבְקּ ָבּ ׁשּו ְלִאּמֹו החכמים ֶשׁ מה ִחְדּ ג. 

ְלמּוד: ַתּ ְבֵרי ֲחָכֵמינּו ַבּ "ם ַמְרִחיב ֶאת ִדּ ַהַרְמַבּ

יַצד? ּבּוד ָאב ָוֵאם ֵכּ ִכּ
ים ְלַמַען ַההֹוִרים ְוִלְכבֹוָדם: ים ִחּיּוִבִיּ ת ַמֲעִשׂ ַיּ ֲעִשׂ ְצָוה ִהיא ַבּ ל ַהִמּ ָרּה ֶשׁ ִעָקּ

ביאור:
נטלו - ָלְקחּו.  .1

ֶסף. ה כֶּ כיס של זהובים - ארנק ּובֹו ַהְרֵבּ  .2
לא יכלימם - לא ְיַבֵיּׁש את הוריו.  .3

ְפֵני הוריו שהוא עצוב ן ְלַהְראֹות ִבּ ולא יצער בפניהם - אסור ַלֵבּ  .4 
ָעׂשּו. על מה ֶשׁ

ָכל ִמְקֶרה. ד את הֹוָריו ְבּ ּוּוי של ה' ְלַכֵבּ גזירת הכתוב - ַהִצּ  .5

ביאור:
ִדים )את הֹוֵרינּו(? ואיזהו כיבוד? - כיצד ְמַכְבּ  .1

מאכיל ומשקה - נותן ְלהֹוָריו לאכול ולשתות.  .2
ומכסה - דואג לבגדים ומלביש אותם )אם   .3

זקוקים לעזרתו(.
מכניס ומוציא - לוקח אותם ומחזיר אותם   .4

לכל מקום שהם צריכים להגיע.

ביאור:
ם. ְסָפּ משל האב - צריך לעזור ויכול לקנות ְלהֹוָריו את הדברים ִמכַּ  .1

ֶסף. ממון - כֶּ  .2
ֶסף ְלהֹוָריו. ן ָלֵתת כֶּ כופין אותו - מכריחים את ַהֵבּ  .3

ן צריך לקנות מזון להוריו לפי יכולתו, ִאם הוריו צריכים. זן - ַהֵבּ  .4
ומשמשו - עוזר לאב ולאם בכל דבר שצריך.  .5

ועומד מפניו... - כמו שחייבים ָלקּום ִלְכבֹוד הרב חייבים ָלקּום ִלְכבֹוד ההורים.  .6

ים ַמֲעִשׂ ָוָּנה ְבּ ַהַיַּחס ְוַהַכּ
ְצָוה. ַעת ִקּיּום ַהִמּ ְשׁ כֹון ַלהֹוִרים ִבּ ַחס ַהָנּ יד ַעל ַהַיּ בֹוד ְלהֹוֵרינּו, ָחׁשּוב ְמֹאד ְלַהְקִפּ ל ָכּ ים ֶשׁ נֹוָסף ְלחֹוָבֵתינּו ַלֲעׂשֹות ַמֲעִשׂ ְבּ

ְגָמאֹות ְלָכְך: ְלִמי מּוָבאֹות ֻדּ ְלמּוד ַהְירּוַשׁ ַתּ ַבּ

מקור אתגרי:
ָך(. ִוּכּוַח ִאְתּ א צֹוֵדק" )ְבּ ֵהר ֲאִפּלּו ִמּלֹוַמר: "ַאָבּ ִריְך ְלִהָזּ ָצּ ְך ֶשׁ ל ָכּ י ַההֹוִרים ֲחׁשּוָבה ָכּ ַלֵפּ בֹוד ְכּ ִיְרַאת ַהָכּ

14. שולחן ערוך )רבי יוסף קארו( יורה דעה, סימן רמ הלכה ב
א"1... ְבֵרי ַאָבּ ָפָניו, ֲאִפּלּו לֹוַמר: "ִנְרִאין ִדּ ָבָריו ְבּ ...ְוֹלא ַמְכִריַע ֶאת ְדּ

ִכּבּוד הֹוֵריֵהם י ֲחָכִמים ְבּ ַמֲעֵשׂ
ִכּבּוד ַההֹוִרים.  ידּו ְבּ ה ֲחָכֵמינּו ִהְקִפּ ָמּ ָתֲאִרים ַכּ ים ַהְמּ ָנם ִסּפּוִרים ַרִבּ ְלמּוד ֶיְשׁ ַתּ ַבּ

ה ִסּפּוִרים: ַכָמּ ן ְבּ ְנַעֵיּ

9. על פי תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לא עמוד ב
ל ִאּמֹו,  ר ָהָיה ׁשֹוֵמַע ֶאת קֹול ְצָעֶדיָה ֶשׁ ָאֶשׁ ר, ָכּ ַרב יֹוֵסף ָהָיה ִעֵוּ

"ה(. ָבּ ִדים ֶאת ָהָקּ ַכְבּ ְמּ מֹו ֶשׁ ד ֶאת ִאּמֹו ְכּ ֵבּ לֹוַמר: ַרב יֹוֵסף ִכּ ִכיָנה )ְכּ ָהָיה אֹוֵמר: ֶאֱעֹמד ִלְפֵני ַהְשּׁ

10. על פי תלמוד ירושלמי מסכת פאה פרק א הלכה א
ל. ְנָדּ ת, ְוִנְקַרע ַלה ַהַסּ ָבּ ַשׁ ל ְלתֹוְך ֲחֵצָרּה ְבּ י ַטְרפֹון ָיְרָדה ְלַטֵיּ ל ַרִבּ ִאּמֹו ֶשׁ
ֶכת ֲעֵליֶהן ְרסֹוֶתיָה1, ְוָהְיָתה ְמַהֶלּ ַחת ַפּ י ָיָדיו ַתּ ֵתּ יַח ְשׁ י ַטְרפֹון ְוִהִנּ ָהַלְך ַרִבּ

ָתּה.  יָעה ְלִמָטּ ִהִגּ ַעד ֶשׁ
רֹו. י ַטְרפֹון(, ְוִנְכְנסּו ֲחָכִמים ְלַבְקּ ַעם ַאַחת ָחָלה )ַרִבּ ַפּ

אי2.  בֹוד יֹוֵתר ִמַדּ י ָכּ הּוא נֹוֵהג ִבּ ִני ֶשׁ לּו ַעל ַטְרפֹון ְבּ ְלּ ָאְמָרה ָלֶהן: ִהְתַפּ
ה ִלְכבֹוֵדְך?  ָאְמרּו ָלּה: ֶמה ָעָשׂ

ה ְלַמַעָנּה.  ָרה ָלֶהם ֶמה הּוא עֹוֶשׂ ְוִסְפּ
יַע. ָאְמָרה ּתֹוָרה ֹלא ִהִגּ ּבּוד ֶשׁ ן ֶאֶלף ֲאָלִפים3, )ֲעַדִין( ַלֲחִצי ִכּ ה ֵכּ ָאְמרּו ָלּה: ֲאִפיּלּו עֹוֶשׂ

ָהָיה ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ

ביאור:
ְדֹרְך על הקרקע. ּפֹות ַרְגֶליָה, כדי שלא ִתּ תחת פרסותיה - תחת כָּ  .1

כבוד יותר מדאי - מכבד אותי ְמֹאד.  .2
ה יותר מכך. ה ַהְרֵבּ אלף אלפים - אפילו אם היה עֹוֶשׂ  .3

ִחים, ָבּ ן ַמֲאִכיל ֶאת הֹוָריו ַמֲאָכִלים טֹוִבים ּוְמֻשׁ ם ִאם ַהֵבּ ַגּ ין )דף לא( אֹוֶמֶרת ֶשׁ ֶכת ִקּדּוִשׁ ַמֶסּ ָמָרא ְבּ ַהְגּ
ָכר ַעל ִמְצָוה זֹו. ל ָשׂ ִנים ָיפֹות ּוְבַאֲהָבה, ְוִאם ֹלא, הּוא ֵאינֹו ְמַקֵבּ ֵסֶבר ָפּ ָעָליו ַלֲעׂשֹות ֹזאת ְבּ

בֹוד ְוַאֲהָבה. ִנים, ִמּתֹוְך ָכּ ִחּיּוְך ּוִבְמאֹור ָפּ ָתם, ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ֹזאת ְבּ ָשׁ ָקּ ִאים ֶאת ַבּ יִבים ְלהֹוֵרינּו ּוְמַמְלּ ָאנּו ַמְקִשׁ י ֶשׁ א ַדּ ֹלּ ִנְמֵצינּו ְלֵמִדים, ֶשׁ
)על פי הספר 'הלכה ומעשה' - הרב זאב זלצר(

12. ויקרא פרק יט פסוק ג

מֹרּו ֲאִני ה' ֱאֹלֵקיֶכם. ְשׁ ֹתַתי ִתּ ְבּ יָראּו ְוֶאת ַשׁ ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִתּ

13. תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לא עמוד ב
ֵאיֶזהּו מֹוָרא1...? 

ְמקֹומֹו,  ... ֹלא עֹוֵמד ִבּ
ְמקֹומֹו2,  ב ִבּ ְוֹלא יֹוֵשׁ

ָבָריו3,  ְוֹלא סֹוֵתר ֶאת ְדּ
ְוֹלא ַמְכִריעֹו4.

15. על פי מקור חיים חלק ה פרק רנא )רבי חיים דוד הלוי(
ל, ֵלּ ֻיָחד1 לֹו )ְלָאִביו אֹו ְלִאּמֹו( ְלִהְתַפּ קֹום ַהְמּ ָמּ ֹלא ַיֲעֹמד ַבּ

ֵביָתם2... ֻיָחד ָלֶהם ְלָהֵסב ְבּ קֹום ַהְמּ ָמּ ב ַבּ ְוֹלא ֵיֵשׁ
ְפֵני3 ָאִביו ְוִאּמֹו... א ִבּ ֹלּ ָבִרים ֵאּלּו ֲאִפּלּו ֶשׁ ְחִמיר ַלֲעׂשֹות ְדּ ַמּ ְוֵיׁש ִמי ֶשׁ

הּוא ִאּסּור ּתֹוָרה. יָון ֶשׁ ְוָצִריְך ָלחּוׁש ְלִדְבֵריֶהם4, ֵכּ
מֹותֹו, יו ְוֹלא ְבּ ַחָיּ מֹו6 ֹלא ְבּ ְשׁ ָבָריו5... ֹלא ִיְקְרֶאּנּו ִבּ ְוֹלא סֹוֵתר ְדּ

י מֹוָרִתי". א אֹוֵמר: "ֲאִבי מֹוִרי", "ִאִמּ ֶאָלּ

11. קיצור שולחן ערוך )הרב שלמה גאנצפריד( סימן קמג סעיף כא
ד ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו, ֱאֶמת ְלַכֵבּ הּוא רֹוֶצה ֶבּ ִמי ֶשׁ

דֹול ָלָאבֹות, בֹוד ַהָגּ הּו ַהָכּ ֶזּ ים טֹוִבים, ֶשׁ ּתֹוָרה ּוְבַמֲעִשׂ ַיֲעֹסק ַבּ
ֶזה!  ן ָכּ לּו ֵבּ ְדּ ִגּ ֵרי2 ָלָאב ּוָלֵאם, ֶשׁ ִרּיֹות1: ַאְשׁ אֹוְמִרים ַהְבּ ֶשׁ

ה4 ָעָליו, אּו ֶחְרָפּ ׂ ר3, ֲהֵרי ֲאבֹוָתיו ִיְשּ ֶשׁ ֶרְך ַהֹיּ ן הֹוֵלְך ֶדּ ֲאָבל ִאם ֵאין ַהֵבּ
ׁש אֹוָתם... ְוהּוא ְמַבֵיּ

ביאור:
בֹוד(. ָוָּנה ְלִיְרַאת כָּ ַחד )ַהכַּ מורא - ַפּ  .1

ֶבת או ַלֲעֹמד. לא עומד... ולא יושב במקומו - המקום שאביו או ִאּמֹו רגילים ָלֶשׁ  .2
ְבֵריֶהם אינם נכונים. ִדּ ולא סותר את דבריו - לא יאמר ְלִאּמֹו או לאביו ֶשׁ  .3

ולא מכריעו - אם אביו תלמיד חכם ויש חכמים שחולקים עליו,  .4 
ן לומר שאביו ֵאינֹו צודק ואין ֲהָלָכה כמותו. אסור ַלֵבּ

ביאור:
במקום המיוחד - המקום הקבוע של אבא או אמא לתפילה.  .1

להסב בביתם - מקום ישיבתם הקבוע סביב השולחן.  .2
אפילו שלא בפני - גם כשהם אינם נמצאים במקום.  .3

לחוש לדבריהם - כדאי להקפיד בכך.   .4
סותר דבריו - אומר להוריו: "אין זה נכון, ְטִעיֶתם" וכו'.  .5

ָמם  ְשׁ ָמם הפרטי, וגם לא יזכיר אותם ִבּ ְשׁ לא יקראנו בשמו - לא ִיְפֶנה להוריו ִבּ  .6
ָרה", "אבי יעקב" וכדו'. י ָשׂ הפרטי. וכששואלים את שם הוריו יאמר: "ִאִמּ

ביאור:
ן לומר  נראין דברי אבא - אסור ַלֵבּ  .1
בנוכחות אביו "אבא צודק בויכוח", 

שגם זה נראה כחוסר כבוד.

ביאור:
הבריות - האנשים, ַהֶחְבָרה מסביבנו.  .1

אשרי - מאושרים ההורים.  .2
אין הבן הולך דרך היושר - הבן עושה   .3

מעשים רעים.
יו. ישאו חרפה - יתביישו בגלל ַמֲעָשׂ  .4

ִמְצֹות מֹוָרא ֵאם ָוָאב
י ַההֹוִרים: ַלֵפּ ִריָכה ִלְהיֹות ָלנּו ְכּ ְצּ בֹוד ֶשׁ ׁשּוָרה ְלִיְרַאת ַהָכּ ּבּוד הֹוִרים, ֵיׁש ִמְצָוה ַהְקּ נֹוָסף ְלִמְצַות ִכּ ְבּ

ב. ִמיד ּוְבָכל ַמָצּ ֶמת ָתּ ד ֶאת הֹוֵרינּו ַקֶיּ חֹוָבֵתינּו ְלַכֵבּ ּמּוָבן ֶשׁ ַכּ
ים אֹו ֹלא ְנִעיִמים: ִבים ָקִשׁ ּקֹוִרים ַמָצּ ֶשׁ ם ְכּ ק ּוְלַהְבִליג ַגּ ֹתּ ב אֹוָתנּו ִלְשׁ בֹוד ְלהֹוֵרינּו ְמַחֵיּ ַהָכּ

משימה:
א ְלִכּבּוד הֹוִרים: ּפּור ַהָבּ ין ַהִסּ ר ֵבּ ֶשׁ ַנּסּו ִלְמֹצא ֶאת ַהֶקּ

ֲאֵסַפת הֹוִרים. יָחה ִעם ַהּמֹוֶרה ַבּ י ִנְכַנס ְלִשׂ ל ַשׁ ָאִביו ֶשׁ
ִית. עּוֵרי ַהַבּ ט ְוֵאינֹו ֵמִכין ֶאת ִשׁ יב, ְמַפְטֵפּ י ֵאינֹו ַמְקִשׁ ַשּׁ ר ֶשׁ ַהּמֹוֶרה ִסֵפּ

ֵעיָניו. ה ּוְדָמעֹות ְבּ ִגיָשׁ ְך ְוָעצּוב ֵמַהְפּ י ָיָצא ְמֻדְכָדּ ל ַשׁ ָאִביו ֶשׁ

ל ִאיָלן. ן ִנְכַנס ָאִביו ֶשׁ ְלַאַחר ִמֵכּ
יב ֵהיֵטב  ַמן ּוַמְקִשׁ ל ֶאת ַהְזּ ְלִמיד ְרִציִני ַהְמַנֵצּ ִאיָלן ַתּ ַהּמֹוֶרה ָאַמר לֹו ֶשׁ

עּוִרים.  ִשּׁ ַבּ
נֹו עֹוֵבד ְוָעֵמל. ְבּ ֹמַע ֶשׁ ַמח ִלְשׁ ל ִאיָלן ָשׂ ָאִביו ֶשׁ

יַצד? ַהִאם ִסּפּור ֶזה ָקׁשּור ְלִכּבּוד ָאב ָוֵאם? ֵכּ

ֵהר ֵמֵהם: ׁש ְלִהָזּ ֵיּ ים ֶשׁ ָנה ִהיא ְלַמֲעִשׂ ָוּ ֲחָכֵמינּו ְמָבְרִרים ַמִהי אֹוָתּה 'ִיְרָאה'. ַהַכּ

י: ְוָאֵכן ּפֹוְסֵקי ַהֲהָלָכה ָקְבעּו ִכּ

16. רמב"ם הלכות ממרים פרק ו הלכה ז
ָהל2, ְפֵני ַהָקּ ֹראׁש ִבּ ב ָבּ ָגִדים ֲחמּודֹות1, ְויֹוֵשׁ ... ְוַעד ֵהיָכן מֹוָרָאן? ֲאִפּלּו ָהָיה לֹוֵבׁש ְבּ

ק ְוִייָרא ְוִיְפַחד ֹתּ א ִיְשׁ ָפָניו - ֹלא ַיְכִליֵמם3, ֶאָלּ ָגָדיו... ְוָיְרקּו ּבְ ּוָבא ָאִביו ְוִאּמֹו ְוָקְרעּו ְבּ
ה הּוא ְמַצֵער ָיֶתר ִמֶזּ ָבר ֶשׁ ַזר ָעָליו ָדּ ר ָוָדם ָגּ ָשׂ ִאּלּו ֶמֶלְך ָבּ ָכְך. ֶשׁ הּו ְבּ ָוּ ִצּ ָלִכים ֶשׁ ֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ִמֶמּ

ְרצֹונֹו. ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם5 ִכּ ָבר4, ַקל ָוֹחֶמר ְלִמי ֶשׁ ָדּ ס ַבּ ֹלא ָהָיה ָיֹכל ְלַפְרֵכּ

ביאור:
בגדים חמודות - בגדים יקרים ומכובדים.  .1

בפני הקהל - על במה בפני ציבור.  .2
לא יכלימם - לא יבייש אותם )לעיני כולם(.  .3

לפרכס בדבר - להרהר או להתווכח.  .4
למי שאמר והיה העולם - זה רצונו של ה'.  .5

נּו: ם ִאם ֵהם ּפֹוְגִעים ָבּ ק ַגּ ֹתּ ֶבת אֹוָתנּו ְלַהְבִליג ְוִלְשׁ י ַההֹוִרים ֵמַחֶיּ ַלֵפּ בֹוד ְכּ ִיְרַאת ַהָכּ

מקור אתגרי:
ֹמרּו'. ְשׁ ֹתַתי ִתּ ְבּ יָראּו', 'ְוֶאת ַשׁ ְסִמיכּות: 'ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִתּ י ִמְצוֹות ִבּ ֵתּ יָרה ְשׁ ַהּתֹוָרה ַמְזִכּ

ֹמַע ַלהֹוִרים. ֶהם ֵאיֶנּנּו ְמֻצִוּים ִלְשׁ י ֵיׁש ִמְקִרים ָבּ ְך ִכּ ֲחָכֵמינּו ָלְמדּו ִמָכּ

17. רמב"ם הלכות ממרים פרק ו הלכה יב
ה ֲעֶשׂ ָאַמר לֹו ַלֲעֹבר ַעל ִמְצַות ֹלא ַתּ ין ֶשׁ ְבֵרי ּתֹוָרה, ֵבּ ָאַמר לֹו ָאִביו ַלֲעֹבר ַעל ִדּ ִמי ֶשׁ

ַמע לֹו, ְבֵריֶהם, ֲהֵרי ֶזה ֹלא ִיְשׁ ל ִדּ ה, ֲאִפּלּו ֶשׁ ל ִמְצַות ֲעֵשׂ אֹו ְלַבֵטּ
ְכבֹוִדי. ִבין1 ִבּ ֶכם ַחָיּ ְלּ ֹמרּו' - ֻכּ ְשׁ ֹתַתי ִתּ ְבּ יָראּו ְוֶאת ַשׁ ֱאַמר: 'ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִתּ ֶנּ ֶשׁ

ביאור:
כולכם חייבין - גם ההורים חייבים לכבד את ה'.  .1

תנו דוגמאות נוספות לקיום ִמְצַות מורא אם ואב!  .1
בִמְצַות כיבוד אב ואם, התורה ְמַצָוּה מה _____ ַלֲעׂשֹות ְלהֹוֵרינּו,   .2

      ּוְבִמְצַות מֹוָרא ָאב ָוֵאם, התורה ְמַצָוּה אותנו מה _____ ַלֲעׂשֹות ְלהֹוֵרינּו.
ֶבת במקום של אמא כשהיא לא נמצאת בבית? )מקור 15( האם מותר ָלֶשׁ  .3

שאלת אתגר:
מתי אין לפעול על פי רצון ההורים? מדוע?  .4

8. על פי תלמוד ירושלמי פאה, פרק א, הלכה א
ן ֵעֶדן. ה( ְויֹוֵרׁש ַגּ ּזֹו ֲעבֹוָדה ָקָשׁ ֵרַחִים - ֶשׁ ֵרַחִים )נֹוֵתן לֹו ִלְטֹחן ֶקַמח ְבּ יִהּנֹום, ְוֵיׁש ַמְטִחינֹו ְבּ ִחים( ְויֹוֵרׁש ֵגּ ָבּ ִמים )ַמֲאָכִלים ְמֻשׁ ְרְנגֹוִלים ְמֻפָטּ ֵיׁש ַמֲאִכיל ֶאת ָאִביו ַתּ

ִמים. ְרְנגֹוִלים ְמֻפָטּ ָהָיה ַמֲאִכיל ְלָאִביו ַתּ ֶאָחד ֶשׁ ה ָבּ יַצד? ַמֲעֶשׂ ֵכּ
ֹתק...' ִין ְלָך? ָאַמר לֹו: 'ָזֵקן, ָזֵקן! ֱאֹכל ּוְשׁ ה ִמַנּ ְרְנגֹוִלים ֵאֶלּ ִני ַתּ ַעם ַאַחת ָאַמר לֹו ָאִביו: ְבּ ַפּ

ּזּוי ָאִביו(. יִהּנֹום )ֶנֱעַנׁש ַעל ִבּ ִמים ְויֹוֵרׁש ֵגּ ְרְנגֹוִלים ְמֻפָטּ ִנְמָצא ַמֲאִכיל ֶאת ָאִביו ַתּ
ן ֵעֶדן? ֵרַחִים ְויֹוֵרׁש ַגּ ְוֵכיַצד ַמְטִחינֹו ְבּ

ֶלְך(. ְטֲחנּו ֲעבּור ַהֶמּ ִיּ ים ֶשׁ ֶלְך ְלָהִביא טֹוֲחִנים ַלֲעבֹוָדתֹו )ֲאָנִשׁ ַלח ַהֶמּ ֵרַחִים. ָשׁ ָהָיה טֹוֵחן ְבּ ֶאָחד ֶשׁ ה ָבּ ַמֲעֶשׂ
ה. ֶזּה ֲאִני ְוֹלא ַאָתּ ת ֶאְתַבּ ֶשׁ ֶלְך ֲעבֹוָדה ְמַבֶיּ יל ָעַלי ַהֶמּ ֶלְך, ִאם ַיִטּ נּו( ַוֲאִני ֵאֵלְך ַלֲעבֹוַדת ַהֶמּ ָלּ ִית ֶשׁ ַבּ ְמקֹוִמי )ַבּ ֵנס ּוְטחֹון ִבּ א, ִהָכּ ן ְלָאִביו: 'ַאָבּ ָאַמר ַהֵבּ

ן-ֵעֶדן. ֵרַחִים ְויֹוֵרׁש ַגּ ן ַמְטִחינֹו ְבּ ַהֵבּ ה'. ִנְמָצא ֶשׁ ה אֹוִתי( ֶאְלֶקה ֲאִני ְוֹלא ַאָתּ ֶלְך )ַיֶכּ ִאם ַיְלֶקִני ַהֶמּ
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ביאור:
משמש את אבא - עוזר לו ומטפל בו.  .1

אחד ממאה - כלומר: לא הצלחתי להתקרב   .2
ו(. לרמת הכיבוד )של ֵעָשׂ

בבגדי מלכות - בגדים מכובדים ונקיים.  .3

ביאור:
ל מאד  ַקּ מצוה קלה שבקלות - ֶשׁ  .1

לקיים אותה.
חמורה שבחמורות - שאורכת שנים   .2

רבות וקשה ְלַקְייָמּה.
י המצוות כתוב. ֵתּ ְשׁ ובשתיהן כתיב - ִבּ  .3

ָכר גדול על קיומה. ושכרה מרבה - יש ׂשָ  .4

ביאור: 
עד היכן - כמה צריך להקריב למען המצוה?  .1

לאפוד - שלבש הכהן הגדול.  .2
ְסכּום כסף גדול מאד. בששים רבוא שכר - ִבּ  .3

ֶפת(. ֶסּ והיה מפתח - של הקופסה )ַהכַּ  .4
ן. ָיַּשׁ ר של אביו ֶשׁ תחת מראשותיו של אביו - תחת ַהכַּ  .5

ָנתֹו, והפסיד מונח תחת מראשותיו של אביו, ולא ציערו - להעירו ִמְשּׁ  .6 
משום כך את העיסקה.

יג כמותה. ׂ פרה אדומה - בהמה נדירה שקשה ְלַהִשּ  .7
כל ממון שבעולם - סכומים גדולים ביותר.  .8

ן. אותו ממון שהפסדתי... - סכום הכסף שהפסדתי בשנה שעברה כשאבא ָיַשׁ  .9
ה אותה ִמְצָוה זו ְועֹוֶשׂ שאינו מצווה ועושה - הגוי שאינו חייב ְבּ  .10 

ָכר כזה. למרות שאינו חייב וזוכה ְלָשׂ
ִמְצַות כיבוד אב ָוֵאם. מצווה ועושה - יהודי, שחייב ְבּ  .11

ָכר טוב. ה ְלָשׂ ִיְּזכֶּ אי ֶשׁ ַוַדּ על אחת כמה וכמה - ְבּ  .12

ביאור:
רֹות הקודמים. ְבּ ִדּ הזהירו עד עתה - ַבּ  .1

האב הראשון - הקב"ה.  .2
האב האחרון התחתון - ָאִביו של האדם.  .3

ְכבֹוד ה'. בכבודי - ִבּ  .4
יִציָרתֹו של הבן. שותפין עמי ביצירתך - ההורים שותפים ִבּ  .5

ד את הוריו. וסתם הכתוב - בתורה לא כתוב כיצד צריך ְלַכֵבּ  .6
מכבוד האב הראשון יתעלה - מהכבוד שנותנים לה'.  .7

18א. רמב"ן על שמות פרק כ פסוק יב 
ים  עֹוָלם ַהֶזּה, ְוִיְהיּו ֲאֻרִכּ ם ָיֵמינּו1 ָבּ א ַהֵשּׁ י ְיַמֵלּ ים, ִכּ ל ְימֹוֵתינּו ֲאֻרִכּ ְצָוה ַהֹזּאת ִיְהיּו ָכּ ִמּ י ַבּ ... ַיְבִטיַח ִכּ

י ַהְבָטחֹות. ֵתּ ה ֵהם ְשׁ ן ָלנּו... ְוִהֵנּ ֵתּ ִיּ יָבֵתינּו ָלַעד ַעל ָהֲאָדָמה2 ַהּטֹוָבה ֶשׁ א... ְוִתְהֶיה ְיִשׁ עֹוָלם ַהָבּ ָבּ

19א. פירוש קהתי
עֹוָלם ַהֶזּה. יו ֵאּלּו ָבּ ִרי ַמֲעָשׂ ָאָדם ֶנֱהֶנה ִמְפּ ָבִרים, ֶשׁ רּוׁש ַהְדּ שאדם אוכל פרותיהן בעולם הזה - ֵפּ א. 

ְצָוה. ַכר ַהִמּ והקרן - ּוְשׂ ב. 
ָך... ְלַמַען ַיֲאִריכּון ָיֶמיָך ּוְלַמַען ִייַטב ָלְך',  ד ֶאת ָאִביְך ְוֶאת ִאֶמּ ֵבּ ֱאַמר: 'ַכּ ֶנּ כיבוד אב ואם - ֶשׁ ג. 

יָך. ַחֶיּ א, 'ּוְלַמַען ִייַטב ָלְך' - ְבּ "י: 'ְלַמַען ַיֲאִריכּון ָיֶמיָך' - ָלעֹוָלם ַהָבּ ּוֵפֵרׁש ָרִשׁ

ּבּוד ָאב ָוֵאם ִכּ
ּתֹוָרה. ר ְמקֹומֹות ַבּ ִמְסָפּ ּבּוד ָאב ָוֵאם ִהיא ִמְצָוה ֲחׁשּוָבה ְמֹאד ַהמֹוִפיָעה ְבּ  ִמְצַות ִכּ

ֲחסּו ְלִמְצָוה זֹו. ִיּ ה ֶשׁ יבּות ָהַרָבּ הֹוֵריֶהם, ְוַעל ַהֲחִשׁ דֹול ְבּ בֹוד ָגּ ֲהגּו ָכּ ָנּ ָרֵאל ֶשׁ דֹוֵלי ִיְשׂ ים ַעל ְגּ ָנם ִסּפּוִרים ַרִבּ ים, ֶיְשׁ ְדָרִשׁ ְלמּוד ּוַבִמּ ַתּ ָנה, ַבּ ְשׁ ִמּ ַבּ
ּבּוד ָאב ָוֵאם. ב. מֹוָרא ֵאם ָוָאב. ִעְנָין ֶזה: א. ִכּ ּתֹוָרה ְבּ רֹות ַבּ ְזָכּ י ִמְצוֹות ַהִנּ ֵתּ ְשׁ ָרֵאל ִהְבִחינּו ִבּ  ַחְכֵמי ִיְשׂ

יֵניֶהם. ֵבּ ִלים ֶשׁ ֶהְבֵדּ ְצוֹות ּוְלַהְבִחין ַבּ י ַהִמּ ֵתּ ה ִלְלֹמד ַעל ְשׁ ַדף ֶזה ְנַנֶסּ ְבּ

ּבּוד ְוָטֲעָמּה ִמְצַות ַהִכּ
ת ִיְתרֹו. ָפָרַשׁ רֹות ְבּ ְבּ ֶרת ַהִדּ ֲעֶשׂ ּתֹוָרה ַבּ ָבה ָלִראׁשֹוָנה ַבּ ִמְצָוה זֹו ִנְכְתּ

ַכר האדם שמכבד את הוריו? מה יהיה ְשׂ  .1
ַכר העם כולו, אם ְנַקֵיּם ִמְצַות כיבוד הורים? מה יהיה ְשׂ  .2

ו הרשע לכבוד גדול? מה לומד מכך המדרש מדוע זכה ֵעָשׂ  .3 
ָכָרם של יהודים המקיימים מצות כיבוד הורים? על ְשׂ

ָכרֹו? ה של דמא בן נתינה ומה היה ְשׂ ֲעֶשׂ ַמּ מה המיוחד ַבּ  .4
מה אנו יכולים ללמוד מן הסיפור על דמא בן נתינה?  .5

מדוע מצות כיבוד אב ואם היא מצוה 'חמורה'  .6 
ומצות שילוח הקן היא מצוה 'קלה'?

ִדים ָאב ָוֵאם ל ַהְמַכְבּ ָכָרם ֶשׁ ְשׂ
18. שמות פרק כ פסוק יב

ר ה' ֱאֹלֶקיָך ֹנֵתן ָלְך. ָך ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשׁ ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶמּ ֵבּ ַכּ

19. משנה מסכת פאה פרק א 
עֹוָלם ַהֶזּהא  רֹוֵתיֶהן ָבּ ָאָדם אֹוֵכל ֵפּ ֵאּלּו ְדָבִרים ֶשׁ

א:  ֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהָבּ ֶרןב ַקֶיּ ְוַהֶקּ
ּבּוד ָאב ָוֵאםג, ּוְגִמילּות ֲחָסִדים...  ִכּ

ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו... לֹום ֵבּ ַוֲהָבַאת ָשׁ

21. מדרש תנחומא פרשת קדושים סימן טו
"ה,  ָבּ ה ֲחִביָבה ִלְפֵני ָהָקּ ָמּ ּבּוד ָאב ָוֵאם, ַכּ ּבֹוא ּוְרֵאה, ִמְצַות ִכּ

ע1.  ין ָרָשׁ יק ֵבּ ין ַצִדּ ָכרֹו, ֵבּ ַח ְשׂ "ה ְמַקֵפּ ָבּ ֵאין ָהָקּ ֶשׁ
"ה  ָבּ ד ֶאת ָאִביו3, ָנַתן לֹו ָהָקּ ֵבּ ִכּ ע, ַעל ֶשׁ ו ָהָרָשׁ ְמָנָלן?2 ֵמֵעָשׂ

ד ֶאת ָאִביו,  ֵבּ ִכּ ע ֶזה ַעל ֶשׁ בֹוד ַהֶזּה4... ּוָמה ִאם ָרָשׁ ל ַהָכּ ֶאת ָכּ
ה ִמְצֹות  ד ֶאת ֲאבֹוָתיו ְועֹוֶשׂ ַכֵבּ "ה, ַהְמּ ָבּ ם( לֹו5 ָהָקּ ֵלּ ַרע )ִשׁ ַמה ָפּ

ה6. ה ְוַכָמּ ָמּ ֲאֵחרֹות, ַעל ַאַחת ַכּ

22. מדרש רבה בראשית פרשה סה פסקה טז 
א1 ׁש ֶאת ַאָבּ ֵמּ ל ָיַמי ָהִייִתי ְמַשׁ ְמִליֵאל: ָכּ ן ַגּ ְמעֹון ֶבּ ן ִשׁ ָאַמר ַרָבּ

ו ֶאת ָאִביו. ׁש ֵעָשׂ ֵמּ ִשּׁ ָאה2 ֶשׁ י אֹותֹו ֶאָחד ִמֵמּ ִתּ ְשׁ ַמּ ְוֹלא ִשׁ
ָהִייִתי יֹוֵצא  ָעה ֶשׁ ְבָגִדים ְמֻלְכָלִכין, ּוְבָשׁ ְמׁשֹו ִבּ א ָהִייִתי ְמַשׁ ׁש ֶאת ַאָבּ ֵמּ ָהִייִתי ְמַשׁ ָעה ֶשׁ ָשׁ ֲאִני ְבּ

ם. ְבָגִדים ְנִקִיּ ֶרְך ָהִייִתי יֹוֵצא ִבּ ַלֶדּ
ִבְגֵדי ַמְלכּות3. א ְבּ ְמׁשֹו ֶאָלּ ׁש ֶאת ָאִביו ֹלא ָהָיה ְמַשׁ ֵמּ ָהָיה ְמַשׁ ָעה ֶשׁ ָשׁ ו - ְבּ ֲאָבל ֵעָשׂ

23. תלמוד ירושלמי מסכת פאה דף ג עמוד ב 
תּוב ִמְצָוה  ָוה ַהָכּ ַהָנה: ִהְשׁ ר ָכּ א ַבּ י ַאָבּ ָאַמר ַרִבּ
ֲחמּורֹות2.  ַבּ ּלֹות1 ְלִמְצָוה ֲחמּוָרה ֶשׁ ַקּ ַבּ ה ֶשׁ ַקָלּ

ן, ּלּוַח ַהֵקּ ּלֹות ֶזה ִשׁ ַקּ ַבּ ה ֶשׁ ִמְצָוה ַקָלּ
ּבּוד ָאב ְוֵאם,  ֲחמּורֹות ֶזה ִכּ ַבּ ּוִמְצָוה ֲחמּוָרה ֶשׁ

ִתיב3: 'ְוַהֲאַרְכָתּ ָיִמים'א. יֶהן ְכּ ֵתּ ּוִבְשׁ

24. תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לא עמוד א
ּבּוד ָאב ָוֵאם?  י ֱאִליֶעֶזר: ַעד ֵהיָכן1 ִכּ ֲאלּו ֶאת ַרִבּ ָשׁ

ְקלֹון  ַאְשׁ ה עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ֶאָחד ְלָאִביו ְבּ ָאַמר ָלֶהם: ְצאּו ּוְראּו ֶמה ָעָשׂ
מֹו.  ן ְנִתיָנה ְשׁ ְוָדָמא ֶבּ

ָכר3...  ים ִרּבֹוא ָשׂ ִשּׁ ִשׁ ּנּו ֲחָכִמים ֲאָבִנים ָלֵאפֹוד2 ְבּ ׁשּו ִמֶמּ ְקּ ִבּ
ל ָאִביו5, ְוֹלא ִצֲערֹו6.  ַחת ְמָראׁשֹוָתיו ֶשׁ ח ַתּ ַח4 ֻמָנּ ְוָהָיה ַמְפֵתּ

ֶעְדרֹו.  ה7 ְבּ ָרה ֲאֻדָמּ ּנֹוְלָדה לֹו ָפּ ָכרֹו, ֶשׁ "ה ְשׂ ָבּ ָנה ָהַאֶחֶרת ָנַתן ָהָקּ ְלָשׁ
ִאם ֲאִני  ֶכם, ֶשׁ ָרֵאל ֶאְצלֹו, ָאַמר ָלֶהם: יֹוֵדַע ֲאִני ָבּ ִנְכְנסּו ַחְכֵמי ִיְשׂ
א ֵאין ֲאִני  ם נֹוְתִנין ִלי, ֶאָלּ עֹוָלם8, ַאֶתּ ָבּ ל ָממֹון ֶשׁ ם ָכּ ׁש ִמֶכּ ְמַבֵקּ

א9.  בֹוד ַאָבּ ִביל ְכּ ְשׁ י ִבּ ִהְפַסְדִתּ א אֹותֹו ָממֹון ֶשׁ ם ֶאָלּ ׁש ִמֶכּ ְמַבֵקּ
ְך - ה10 ָכּ ה ְועֹוֶשׂ ֵאינֹו ְמֻצֶוּ י ֶשׁ י ֲחִניָנא: ּוַמה ִמּ ְוָאַמר ַרִבּ

ה12. ה ְוַכָמּ ָמּ ה11, ַעל ַאַחת ַכּ ה ְועֹוֶשׂ ְמֻצֶוּ

25. רבינו בחיי על שמות פרק כ פסוק יב 
ְכבֹוד ָהָאב ם ַהּלּוַח ִבּ ה ָרָצה ַלֲחֹתּ ְכבֹוד ָהָאב ָהִראׁשֹון2... ְוַעָתּ ה1 ִבּ ִהְזִהירֹו ַעד ַעָתּ

ָך ַהּיֹום ן ֲאִני ְמָצְוּ ְכבֹוִדי4, ֵכּ יִתיָך ִבּ ִוּ ִצּ ם ֶשׁ ֵשׁ ְחּתֹון3. ְוָאַמר ְכּ ָהַאֲחרֹון ַהַתּ
יִציָרְתָך5.  י ִבּ ִפין ִעִמּ ָתּ ֵהם ֻשׁ ָך, ֶשׁ ְכבֹוד ָאִביָך ְוִאְמּ ִבּ

ה7…  ּבּוד ָהָאב ָהִראׁשֹון ִיְתַעֶלּ י ֵיׁש ִלְלֹמד אֹותֹו ִמִכּ ה, ִכּ ּבּוד ַהֶזּ ֵרׁש ַהִכּ תּוב6 ְוֹלא ֵפּ ְוָסַתם ַהָכּ

1. שמות פרק כ פסוק יא
ָך ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך1 ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶמּ ֵבּ ַכּ

ר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן2 ָלְך. ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשׁ

ו: ד אֹוָתנּו ַמה הּוא ָלַמד ֵמֵעָשׂ ְמִליֵאל ְמַלֵמּ ן ַגּ ְמעֹון ֶבּ ן ִשׁ ַרָבּ

ֶרְך(. ֶדּ ֵקן ַבּ ָצאנּו ְבּ ָמּ ִרים ֶשׁ ֹלַח ִצֳפּ ן )ִלְשׁ ּלּוַח ַהֵקּ ּבּוד ָאב ָוֵאם ְוִשׁ ָכָרן ֲאִריכּות ָיִמים: ִכּ ׂ ְשּ י ִמְצוֹות ֶשׁ ֵתּ רֹות ְשׁ ּתֹוָרה ִנְזָכּ ַבּ
ֶהן: ָלּ ָכר ֶשׁ ׂ כֹון ְלִקּיּום ִמְצוֹות ְוַלָשּ ַחס ַהָנּ ְך ַעל ַהַיּ ֲחָכֵמינּו ָלְמדּו ִמָכּ

ד ֶאת הֹוָריו: ֵבּ ִכּ ל ּגֹוי ֶשׁ ָכרֹו ַהּטֹוב ֶשׁ ִדים ַעל ְשׂ ֲחָכֵמינּו ְמַלְמּ

רֹות ְבּ ֶרת ַהִדּ ֲעֶשׂ ְצָוה ַבּ ל ַהִמּ ְמקֹוָמּה ֶשׁ
רֹות.  ְבּ ֶרת ַהִדּ ֲעֶשׂ ּבּוד ָאב ָוֵאם ִנְכֶלֶלת ַבּ י ִכּ ָרִאינּו ִכּ

ְרַצח''ָאֹנִכי ה'' 'ֹלא ִתּ
'ֹלא ִתְנָאף''ֹלא ִיְהֶיה ְלָך'

א' ׂ ָשּ 'ֹלא ִתְגֹנב''ֹלא ִתּ
'ֹלא ַתֲעֶנה''ָזכֹור ֶאת'
ד ֶאת' ֵבּ 'ֹלא ַתְחֹמד''ַכּ

ביאור:
ה לחיים ארוכים. ְזכֶּ יאריכון ימיך - ִתּ  .1
האדמה... נותן - אדמת ארץ ישראל.  .2

ביאור:
מצות עשה גדולה - מצוה חשובה מאד.   .1

שקל אותן הכתוב - התורה מחשיבה אותם כמו...  .2
בֹוד לקב"ה ְוַהִיְרָאה ממנו.  בכבודו ובמוראו - ַהכָּ  .3

ְצָוה לכבד את ה'. ִמּ כדרך שציוה - באותה מידה ֶשׁ  .4
כבודם ומוראם - לכבד ְוִליָרא מההורים.  .5

3. רמב"ם )רבי משה בן מימון( הלכות ממרים פרק ו הלכה א 
ְכבֹודֹו ּוְבמֹוָראֹו3. תּוב2 ִבּ ַקל אֹוָתן ַהָכּ דֹוָלה1, ְוֵכן מֹוָרא ָאב ָוֵאם, ָשׁ ה ְגּ ּבּוד ָאב ָוֵאם, ִמְצַות ֲעֵשׂ ִכּ

ָך',  ד ֶאת ָאִביְך ְוֶאת ִאֶמּ ֵבּ תּוב: 'ַכּ ָכּ
ד ֶאת ה' ֵמהֹוְנָך',  ֵבּ ְוָכתּוב: 'ַכּ

יָראּו',  תּוב: 'ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִתּ ּוְבָאִביו ְוִאּמֹו ָכּ
יָרא',  ְוָכתּוב: 'ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך ִתּ

בֹוָדם ּומֹוָרָאם5. ה ַעל ְכּ ְך ִצָוּ דֹול ּומֹוָראֹו, ָכּ מֹו ַהָגּ בֹוד ְשׁ ה4 ַעל ְכּ ָוּ ִצּ ֶדֶרְך ֶשׁ ְכּ

ביאור:
ימלא השם ימינו - ייתן לנו   .1

חיים ארוכים.
ישיבתנו לעד על האדמה -   .2
ֵאר בארץ ישראל. תמיד ִנָשּׁ

ביאור: 
שמשמע מעצמם - עצם קיום המצוה מאריכה את ימיו של האדם.  .1

ן. ָכר שה' ִיֵתּ ׂ מלבד שכרה מה' - בנוסף על ַהָשּ  .2
ִמְצַות  ֵיּׁש ְבּ ָכר ֶשׁ ׂ ה את הסגולה ְוַהָשּ ָלּ וזו גלה אותה ה' - הקב"ה ִגּ  .3

ּבּוד הורים. כִּ

ביאור: 
ָכר שאין הקב"ה מקפח... - ה' נותן ָשׂ  .1 

לכל מי שמקיים ִמְצָוה זו.
מנלן - מהיכן לומדים זאת?  .2

שכיבד את אביו - שכיבד את יצחק.  .3
ים.  ֵיְּצאּו ממנו עמים ַרִבּ ר, וזכה ֶשׁ כל הכבוד הזה - ֹעֶשׁ  .4

מה פרע לו - ה' נתן לו שכר גדול.  .5
ָכר טוב. אי שה' ישלם לו ָשׂ ַוַדּ על אחת כמה וכמה - ְבּ  .6

ן מֹוִפיַע ִצּוּוי ּדֹוֶמה. ת ָוֶאְתַחַנּ ָפָרַשׁ רֹות ְבּ ְזָכּ רֹות ַהִנּ ְבּ ֶרת ַהִדּ ֲעֶשׂ ַבּ

ְצָוה זֹו ֲחׁשּוָבה ְמֹאד: ִמּ ְך ֶשׁ ׁשּורֹות ְלַאֲהַבת ה'. ָאנּו לֹוְמִדים ִמָכּ ְצוֹות ַהְקּ ִמּ ם ַבּ ִבּטּוִיים ּדֹוִמים ַגּ ת ְבּ ֶשׁ ֶמּ ַתּ ַהּתֹוָרה ִמְשׁ

מקור אתגרי:
ים ֲאִריכּות ַהָיִּמים ִהיא ְלַדַעת ֵחֶלק ֵמַהְמָפְרִשׁ

ְצָוה. ל ֵמה' ַעל ִקּיּום ַהִמּ ַקֵבּ ְנּ ָכר ַהּטֹוב ֶשׁ ׂ נֹוָסף ַלָשּ ְבּ

מקור אתגרי:

20. אור החיים על שמות פרק כ פסוק יב 
ְרֶצה לֹוַמר ִיּ ָמע ֵמַעְצָמם1... אּוַלי ֶשׁ ְשׁ ַמּ 'ְלַמַען ַיֲאִרכּון' - ָאַמר 'ַיֲאִריכּון', ֶשׁ

י ֵיׁש ִמְצֹות ָכָרּה ֵמה'2, ִכּ ַבד ְשׂ ָתּה ִהיא ֲאִריכּות ָיִמים ִמְלּ י ִמְצָוה זֹו ְסֻגָלּ ִכּ
ה אֹוָתּה ה'3. ָלּ ר ָקַבע ָלֶהם ה', ְוזֹו ִגּ ָכר ֲאֶשׁ ַבד ָשׂ ֶהם ְסֻגּלֹות ִנְפָלאֹות ִמְלּ ׁש ָבּ ֵיּ ֶשׁ

23א. פני משה )הרב משה מרגלית(
ֶדָך  ובשתיהן כתיב והארכת ימים - ְלַלְמּ א. 

ָכר ִמְצָוה, ְוִלְפָעִמים  ָשׂ ֵאין ִקְצָבה ְבּ ֶשׁ
ה4. ָכָרה ְמֻרָבּ ה ְוְשׂ ה רֹוֶאה ִמְצָוה ַקָלּ ַאָתּ

ִמְצָוה זֹו: ר ַהְבָטחֹות ְבּ ִמְסָפּ ים ַמְבִחיִנים ְבּ ַהְמָפְרִשׁ

ִמְצָוה זֹו: ידּו ְבּ ִהְקִפּ ִעים ֶשׁ ן ֲאִפּלּו ִלְרָשׁ ַתּ ִנּ ָכר ֶשׁ ׂ ר ִלְלֹמד ֵמַהָשּ ם ִמְצָוה זֹו ֶאְפָשׁ ל ְמַקֵיּ ָכרֹו ֶשׁ דֹול ְשׂ ה ָגּ ָמּ ַעד ַכּ

ביאור:
ָעׂשּו ְלַמֲענֹו. נבל ומתנכר - אדם שאינו ַמֲעִריְך את מה ֶשׁ  .1

כּוָנה לא טובה.  מידה רעה ומאוסה - ְתּ  .2
ים לב.  ושייתן אל לבו - יבין ְוָיִשׂ  .3

ְזכּות אביו ְוִאּמֹו. ן ַקָיּם ִבּ סיבת היותו בעולם - ַהֵבּ  .4
הֹוָריו צריכים והוא יכול ַלֲעׂשֹותֹו. ָבר ֶשׁ תועלת שיוכל - כל ָדּ  .5

יגעו בו - השקיעו בו ְוָטְרחּו ְלַמַענֹו.  .6

4. ספר החינוך )רבי אהרן הלוי( מצוה לג
ה  ָעָשׂ יר ְוִיְגֹמל ֶחֶסד ְלִמי ֶשׁ ִכּ ַיּ ָראּוי לֹו ְלָאָדם ֶשׁ ... ֶשׁ

ר1 ּוְכפּוי טֹוָבה,  ִעּמֹו טֹוָבה, ְוֹלא ִיְהֶיה ָנָבל ּוִמְתַנֵכּ
ַתְכִלית ִלְפֵני ֱאֹלִהים  ה ָרָעה ּוְמאּוָסה2 ְבּ ּזֹו ִמָדּ ֶשׁ

ים.  ַוֲאָנִשׁ
ת ֱהיֹותֹו  י ָהָאב ְוָהֵאם ֵהם ִסַבּ ן ֶאל ִלּבֹו3 ִכּ ֵתּ ִיּ ְוֶשׁ

ל  ֱאֶמת ָראּוי לֹו ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ָכּ ן ֶבּ עֹוָלם4, ְוַעל ֵכּ ָבּ
י ֵהם ֱהִביאּוהּו ָלעֹוָלם, ּיּוַכל5, ִכּ בֹוד ְוָכל ּתֹוֶעֶלת ֶשׁ ָכּ

ַקְטנּותֹו. ה ְיִגיעֹות ְבּ ָמּ ם ָיְגעּו ּבֹו6 ַכּ ַגּ

ה ה'. ְך ִצָוּ ָכּ ֵני ֶשׁ ִמים ֶאת ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ִמְפּ י ָאנּו ְמַקְיּ ָידּוַע ִכּ
ר ְטַעִמים ְלִמְצָוה זֹו: נּו ִמְסָפּ ַיַחד ִעם ֹזאת, ִנְתּ

ַגן ֵעֶדן. בּו ְסמּוִכים ֶזה ָלֶזה ְבּ ב ֵיְשׁ ָצּ ס ַהַקּ הּוא ְוַנַנּ ם ָחַלם ֲחלֹום ֶשׁ ן ַאָלּ ַע ֶבּ י ְיהֹוֻשׁ ַרִבּ
ֵכן? יַצד ֶזה ִיָתּ א. ֵכּ ֵלּ ָנתֹו ְוִהְתַפּ ַע ִמְשּׁ י ְיהֹוֻשׁ ֵהִקיץ ַרִבּ

י ּתֹוָרה,  י ִמְצוֹוָתיו, ָלַמְדִתּ ַמְרּתִ ְלִדי ָיֵראִתי ֶאת ה', ָשׁ ּיֹום ִהָוּ ִמּ ֲאִני ֶשׁ
ע  א ָלֶלֶכת ַאְרַבּ ֹלּ יד ֲאִני ֶשׁ ְלִמיִדים, ַמְקִפּ מֹוִנים ַתּ י ְשׁ ֶהֱעַמְדִתּ

יו  י ְלַמֲעָשׂ ִוים ֶאת ַמֲעַשׂ יַצד ַמְשׁ ין ְוִציִצית. ֵכּ ִפִלּ ַאּמֹות ְלֹלא ְתּ
ב ֶאָחד ַלֲעׂשֹות? ל ַקָצּ ֻסָגּ ב?! ַמה ְמּ ׁשּוט, ַקָצּ ל ָאָדם ָפּ ֶשׁ

ְלִמיָדיו  ׁש ִמַתּ ֵקּ ב, ִבּ ָצּ ס ַהַקּ ל ַנַנּ ֵדי ַלֲעֹמד ַעל ִטיבֹו ֶשׁ ְכּ
ב ּוְלָהִביאֹו ֵאָליו. ָצּ ׂש ֶאת ַהַקּ ְלַחֵפּ

ים, ַאְך ְלַבּסֹוף  ב ֹלא ָהיּו ַקִלּ ָצּ ים ַאַחר ַהַקּ ַהִחּפּוִשׂ
אּו ְמֹאד - ְלּ ב ִהְתַפּ ָצּ ל ַהַקּ ֵני ִעירֹו ֶשׁ ְמָצאּוהּו. ְבּ

ׁשּוט הּוא! ב, ֲהֵרי ָאָדם ָפּ ָצּ ס ַהַקּ יק ּוְלַנַנּ ִדּ ַצּ ַמה ַלּ
ים ְלַרּמֹות אֹותֹו ַנִסּ ְמּ ב ֶשׁ ב ָחַשׁ ָצּ ׂשֹו. ַהַקּ ַע ְמַחְפּ י ְיהֹוֻשׁ ַרִבּ ַמע ֶשׁ ָשּׁ ֶשׁ ב ִנְדַהם, ְכּ ָצּ ם ַהַקּ ַגּ

יק.  ִדּ ְוֹלא ָרָצה ָלֹבא ֶאל ַהַצּ
ה?" ה ַאָתּ ים טֹוִבים עֹוֶשׂ ָאלֹו: "ֵאּלּו ַמֲעִשׂ ב ּוְשׁ ָצּ ַעְצמֹו ֶאל ַהַקּ ַע ְבּ י ְיהֹוֻשׁ ָלֵכן ָהַלְך ַרִבּ

ּמֹו:  ר ְלִפי ֻתּ ב ְוִסֵפּ ָצּ ס ַהַקּ יב ַנַנּ ֵהִשׁ
ם יֹום יֹום ְודֹוֵאג ְלָכל ַמְחסֹוָרם". יָשׁ "ָאב ָוֵאם ֵיׁש ִלי ְוֵהם ְזֵקִנים ְוחֹוִלים. ֲאִני רֹוֲחָצם ּוַמְלִבּ

י, ִוים ְלַמֲעַשׂ יָך ָשׁ ֵרי ּגֹוָרְלָך, ַמֲעֶשׂ ֶריָך ְוַאְשׁ ִני, ַאְשׁ ַע ְוָאַמר: "ְבּ י ְיהֹוֻשׁ ק לֹו ַרִבּ ָנַשׁ
ִכיִתי ִלְהיֹות  ָזּ ַרי ֶשׁ י. ַאְשׁ ָחַלְמִתּ ר ַהֲחלֹום ֶשׁ ֶשׁ ה ֵמִבין ֲאִני ֶאת ֵפּ י. ַעָתּ ִלּ ּוְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֶשׁ

ַגן ֵעֶדן!" ֲחֵבְרָך ְבּ

ָהָיה ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ

ֹמאל? ַצד ְשׂ ּלּוַח ְבּ בּו ַבּ ְכְתּ ִנּ ְצוֹות ֶשׁ ף ַלִמּ ָתּ ַצד ָיִמין ּוַמה ַהְמֻשׁ ּלּוַח ְבּ בּו ַבּ ְכְתּ ִנּ ְצוֹות ֶשׁ ף ַלִמּ ָתּ ַמה ַהְמֻשׁ
ין ָאָדם ָלֱאֹלִקים( קֹום )ֵבּ ין ָאָדם ַלָמּ ֵבּ ַצד ָיִמין מֹוִפיעֹות ִמְצוֹות ֶשׁ ְבּ

ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו. ֵבּ ֹמאל מֹוִפיעֹות ִמְצוֹות ֶשׁ ּוְבַצד ְשׂ
ַצד ָיִמין  ן ַמּדּוַע ִהיא ִנְמֵצאת ְבּ ין ָאָדם ַלַחֵבירֹו, ִאם ֵכּ ֵבּ לֹוַמר ִמְצָוה ֶשׁ ּלֹו ְכּ ין ָאָדם ַלהֹוִרים ֶשׁ ֵבּ ּבּוד ָאב ָוֵאם ִהּנֹו ִמְצָוה ֶשׁ ִכּ

קֹום? ין ָאָדם ַלָמּ ֵבּ ְצוֹות ֶשׁ ִעם ַהִמּ

2. דברים פרק ה פסוק טו

ר ה' ֱאֹלֶקיָך ֹנֵתן ָלְך. ָך ה' ֱאֹלֶקיָך ְלַמַען ַיֲאִריֻכן ָיֶמיָך ּוְלַמַען ִייַטב ָלְך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשׁ ר ִצְוּ ֲאֶשׁ ָך ַכּ ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶמּ ֵבּ ַכּ

לא נכנס הכל, יש לצמצם עמוד זה
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ביאור:
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חמורה שבחמורות - שאורכת שנים   .2

רבות וקשה ְלַקְייָמּה.
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ָכר גדול על קיומה. ושכרה מרבה - יש ׂשָ  .4

ביאור: 
עד היכן - כמה צריך להקריב למען המצוה?  .1

לאפוד - שלבש הכהן הגדול.  .2
ְסכּום כסף גדול מאד. בששים רבוא שכר - ִבּ  .3

ֶפת(. ֶסּ והיה מפתח - של הקופסה )ַהכַּ  .4
ן. ָיַּשׁ ר של אביו ֶשׁ תחת מראשותיו של אביו - תחת ַהכַּ  .5

ָנתֹו, והפסיד מונח תחת מראשותיו של אביו, ולא ציערו - להעירו ִמְשּׁ  .6 
משום כך את העיסקה.

יג כמותה. ׂ פרה אדומה - בהמה נדירה שקשה ְלַהִשּ  .7
כל ממון שבעולם - סכומים גדולים ביותר.  .8

ן. אותו ממון שהפסדתי... - סכום הכסף שהפסדתי בשנה שעברה כשאבא ָיַשׁ  .9
ה אותה ִמְצָוה זו ְועֹוֶשׂ שאינו מצווה ועושה - הגוי שאינו חייב ְבּ  .10 

ָכר כזה. למרות שאינו חייב וזוכה ְלָשׂ
ִמְצַות כיבוד אב ָוֵאם. מצווה ועושה - יהודי, שחייב ְבּ  .11

ָכר טוב. ה ְלָשׂ ִיְּזכֶּ אי ֶשׁ ַוַדּ על אחת כמה וכמה - ְבּ  .12

ביאור:
רֹות הקודמים. ְבּ ִדּ הזהירו עד עתה - ַבּ  .1

האב הראשון - הקב"ה.  .2
האב האחרון התחתון - ָאִביו של האדם.  .3

ְכבֹוד ה'. בכבודי - ִבּ  .4
יִציָרתֹו של הבן. שותפין עמי ביצירתך - ההורים שותפים ִבּ  .5

ד את הוריו. וסתם הכתוב - בתורה לא כתוב כיצד צריך ְלַכֵבּ  .6
מכבוד האב הראשון יתעלה - מהכבוד שנותנים לה'.  .7

18א. רמב"ן על שמות פרק כ פסוק יב 
ים  עֹוָלם ַהֶזּה, ְוִיְהיּו ֲאֻרִכּ ם ָיֵמינּו1 ָבּ א ַהֵשּׁ י ְיַמֵלּ ים, ִכּ ל ְימֹוֵתינּו ֲאֻרִכּ ְצָוה ַהֹזּאת ִיְהיּו ָכּ ִמּ י ַבּ ... ַיְבִטיַח ִכּ

י ַהְבָטחֹות. ֵתּ ה ֵהם ְשׁ ן ָלנּו... ְוִהֵנּ ֵתּ ִיּ יָבֵתינּו ָלַעד ַעל ָהֲאָדָמה2 ַהּטֹוָבה ֶשׁ א... ְוִתְהֶיה ְיִשׁ עֹוָלם ַהָבּ ָבּ

19א. פירוש קהתי
עֹוָלם ַהֶזּה. יו ֵאּלּו ָבּ ִרי ַמֲעָשׂ ָאָדם ֶנֱהֶנה ִמְפּ ָבִרים, ֶשׁ רּוׁש ַהְדּ שאדם אוכל פרותיהן בעולם הזה - ֵפּ א. 

ְצָוה. ַכר ַהִמּ והקרן - ּוְשׂ ב. 
ָך... ְלַמַען ַיֲאִריכּון ָיֶמיָך ּוְלַמַען ִייַטב ָלְך',  ד ֶאת ָאִביְך ְוֶאת ִאֶמּ ֵבּ ֱאַמר: 'ַכּ ֶנּ כיבוד אב ואם - ֶשׁ ג. 

יָך. ַחֶיּ א, 'ּוְלַמַען ִייַטב ָלְך' - ְבּ "י: 'ְלַמַען ַיֲאִריכּון ָיֶמיָך' - ָלעֹוָלם ַהָבּ ּוֵפֵרׁש ָרִשׁ

ּבּוד ָאב ָוֵאם ִכּ
ּתֹוָרה. ר ְמקֹומֹות ַבּ ִמְסָפּ ּבּוד ָאב ָוֵאם ִהיא ִמְצָוה ֲחׁשּוָבה ְמֹאד ַהמֹוִפיָעה ְבּ  ִמְצַות ִכּ

ֲחסּו ְלִמְצָוה זֹו. ִיּ ה ֶשׁ יבּות ָהַרָבּ הֹוֵריֶהם, ְוַעל ַהֲחִשׁ דֹול ְבּ בֹוד ָגּ ֲהגּו ָכּ ָנּ ָרֵאל ֶשׁ דֹוֵלי ִיְשׂ ים ַעל ְגּ ָנם ִסּפּוִרים ַרִבּ ים, ֶיְשׁ ְדָרִשׁ ְלמּוד ּוַבִמּ ַתּ ָנה, ַבּ ְשׁ ִמּ ַבּ
ּבּוד ָאב ָוֵאם. ב. מֹוָרא ֵאם ָוָאב. ִעְנָין ֶזה: א. ִכּ ּתֹוָרה ְבּ רֹות ַבּ ְזָכּ י ִמְצוֹות ַהִנּ ֵתּ ְשׁ ָרֵאל ִהְבִחינּו ִבּ  ַחְכֵמי ִיְשׂ

יֵניֶהם. ֵבּ ִלים ֶשׁ ֶהְבֵדּ ְצוֹות ּוְלַהְבִחין ַבּ י ַהִמּ ֵתּ ה ִלְלֹמד ַעל ְשׁ ַדף ֶזה ְנַנֶסּ ְבּ

ּבּוד ְוָטֲעָמּה ִמְצַות ַהִכּ
ת ִיְתרֹו. ָפָרַשׁ רֹות ְבּ ְבּ ֶרת ַהִדּ ֲעֶשׂ ּתֹוָרה ַבּ ָבה ָלִראׁשֹוָנה ַבּ ִמְצָוה זֹו ִנְכְתּ

ַכר האדם שמכבד את הוריו? מה יהיה ְשׂ  .1
ַכר העם כולו, אם ְנַקֵיּם ִמְצַות כיבוד הורים? מה יהיה ְשׂ  .2

ו הרשע לכבוד גדול? מה לומד מכך המדרש מדוע זכה ֵעָשׂ  .3 
ָכָרם של יהודים המקיימים מצות כיבוד הורים? על ְשׂ

ָכרֹו? ה של דמא בן נתינה ומה היה ְשׂ ֲעֶשׂ ַמּ מה המיוחד ַבּ  .4
מה אנו יכולים ללמוד מן הסיפור על דמא בן נתינה?  .5

מדוע מצות כיבוד אב ואם היא מצוה 'חמורה'  .6 
ומצות שילוח הקן היא מצוה 'קלה'?

ִדים ָאב ָוֵאם ל ַהְמַכְבּ ָכָרם ֶשׁ ְשׂ
18. שמות פרק כ פסוק יב

ר ה' ֱאֹלֶקיָך ֹנֵתן ָלְך. ָך ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשׁ ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶמּ ֵבּ ַכּ

19. משנה מסכת פאה פרק א 
עֹוָלם ַהֶזּהא  רֹוֵתיֶהן ָבּ ָאָדם אֹוֵכל ֵפּ ֵאּלּו ְדָבִרים ֶשׁ

א:  ֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהָבּ ֶרןב ַקֶיּ ְוַהֶקּ
ּבּוד ָאב ָוֵאםג, ּוְגִמילּות ֲחָסִדים...  ִכּ

ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו... לֹום ֵבּ ַוֲהָבַאת ָשׁ

21. מדרש תנחומא פרשת קדושים סימן טו
"ה,  ָבּ ה ֲחִביָבה ִלְפֵני ָהָקּ ָמּ ּבּוד ָאב ָוֵאם, ַכּ ּבֹוא ּוְרֵאה, ִמְצַות ִכּ

ע1.  ין ָרָשׁ יק ֵבּ ין ַצִדּ ָכרֹו, ֵבּ ַח ְשׂ "ה ְמַקֵפּ ָבּ ֵאין ָהָקּ ֶשׁ
"ה  ָבּ ד ֶאת ָאִביו3, ָנַתן לֹו ָהָקּ ֵבּ ִכּ ע, ַעל ֶשׁ ו ָהָרָשׁ ְמָנָלן?2 ֵמֵעָשׂ

ד ֶאת ָאִביו,  ֵבּ ִכּ ע ֶזה ַעל ֶשׁ בֹוד ַהֶזּה4... ּוָמה ִאם ָרָשׁ ל ַהָכּ ֶאת ָכּ
ה ִמְצֹות  ד ֶאת ֲאבֹוָתיו ְועֹוֶשׂ ַכֵבּ "ה, ַהְמּ ָבּ ם( לֹו5 ָהָקּ ֵלּ ַרע )ִשׁ ַמה ָפּ

ה6. ה ְוַכָמּ ָמּ ֲאֵחרֹות, ַעל ַאַחת ַכּ

22. מדרש רבה בראשית פרשה סה פסקה טז 
א1 ׁש ֶאת ַאָבּ ֵמּ ל ָיַמי ָהִייִתי ְמַשׁ ְמִליֵאל: ָכּ ן ַגּ ְמעֹון ֶבּ ן ִשׁ ָאַמר ַרָבּ

ו ֶאת ָאִביו. ׁש ֵעָשׂ ֵמּ ִשּׁ ָאה2 ֶשׁ י אֹותֹו ֶאָחד ִמֵמּ ִתּ ְשׁ ַמּ ְוֹלא ִשׁ
ָהִייִתי יֹוֵצא  ָעה ֶשׁ ְבָגִדים ְמֻלְכָלִכין, ּוְבָשׁ ְמׁשֹו ִבּ א ָהִייִתי ְמַשׁ ׁש ֶאת ַאָבּ ֵמּ ָהִייִתי ְמַשׁ ָעה ֶשׁ ָשׁ ֲאִני ְבּ

ם. ְבָגִדים ְנִקִיּ ֶרְך ָהִייִתי יֹוֵצא ִבּ ַלֶדּ
ִבְגֵדי ַמְלכּות3. א ְבּ ְמׁשֹו ֶאָלּ ׁש ֶאת ָאִביו ֹלא ָהָיה ְמַשׁ ֵמּ ָהָיה ְמַשׁ ָעה ֶשׁ ָשׁ ו - ְבּ ֲאָבל ֵעָשׂ

23. תלמוד ירושלמי מסכת פאה דף ג עמוד ב 
תּוב ִמְצָוה  ָוה ַהָכּ ַהָנה: ִהְשׁ ר ָכּ א ַבּ י ַאָבּ ָאַמר ַרִבּ
ֲחמּורֹות2.  ַבּ ּלֹות1 ְלִמְצָוה ֲחמּוָרה ֶשׁ ַקּ ַבּ ה ֶשׁ ַקָלּ

ן, ּלּוַח ַהֵקּ ּלֹות ֶזה ִשׁ ַקּ ַבּ ה ֶשׁ ִמְצָוה ַקָלּ
ּבּוד ָאב ְוֵאם,  ֲחמּורֹות ֶזה ִכּ ַבּ ּוִמְצָוה ֲחמּוָרה ֶשׁ

ִתיב3: 'ְוַהֲאַרְכָתּ ָיִמים'א. יֶהן ְכּ ֵתּ ּוִבְשׁ

24. תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לא עמוד א
ּבּוד ָאב ָוֵאם?  י ֱאִליֶעֶזר: ַעד ֵהיָכן1 ִכּ ֲאלּו ֶאת ַרִבּ ָשׁ

ְקלֹון  ַאְשׁ ה עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ֶאָחד ְלָאִביו ְבּ ָאַמר ָלֶהם: ְצאּו ּוְראּו ֶמה ָעָשׂ
מֹו.  ן ְנִתיָנה ְשׁ ְוָדָמא ֶבּ

ָכר3...  ים ִרּבֹוא ָשׂ ִשּׁ ִשׁ ּנּו ֲחָכִמים ֲאָבִנים ָלֵאפֹוד2 ְבּ ׁשּו ִמֶמּ ְקּ ִבּ
ל ָאִביו5, ְוֹלא ִצֲערֹו6.  ַחת ְמָראׁשֹוָתיו ֶשׁ ח ַתּ ַח4 ֻמָנּ ְוָהָיה ַמְפֵתּ

ֶעְדרֹו.  ה7 ְבּ ָרה ֲאֻדָמּ ּנֹוְלָדה לֹו ָפּ ָכרֹו, ֶשׁ "ה ְשׂ ָבּ ָנה ָהַאֶחֶרת ָנַתן ָהָקּ ְלָשׁ
ִאם ֲאִני  ֶכם, ֶשׁ ָרֵאל ֶאְצלֹו, ָאַמר ָלֶהם: יֹוֵדַע ֲאִני ָבּ ִנְכְנסּו ַחְכֵמי ִיְשׂ
א ֵאין ֲאִני  ם נֹוְתִנין ִלי, ֶאָלּ עֹוָלם8, ַאֶתּ ָבּ ל ָממֹון ֶשׁ ם ָכּ ׁש ִמֶכּ ְמַבֵקּ

א9.  בֹוד ַאָבּ ִביל ְכּ ְשׁ י ִבּ ִהְפַסְדִתּ א אֹותֹו ָממֹון ֶשׁ ם ֶאָלּ ׁש ִמֶכּ ְמַבֵקּ
ְך - ה10 ָכּ ה ְועֹוֶשׂ ֵאינֹו ְמֻצֶוּ י ֶשׁ י ֲחִניָנא: ּוַמה ִמּ ְוָאַמר ַרִבּ

ה12. ה ְוַכָמּ ָמּ ה11, ַעל ַאַחת ַכּ ה ְועֹוֶשׂ ְמֻצֶוּ

25. רבינו בחיי על שמות פרק כ פסוק יב 
ְכבֹוד ָהָאב ם ַהּלּוַח ִבּ ה ָרָצה ַלֲחֹתּ ְכבֹוד ָהָאב ָהִראׁשֹון2... ְוַעָתּ ה1 ִבּ ִהְזִהירֹו ַעד ַעָתּ

ָך ַהּיֹום ן ֲאִני ְמָצְוּ ְכבֹוִדי4, ֵכּ יִתיָך ִבּ ִוּ ִצּ ם ֶשׁ ֵשׁ ְחּתֹון3. ְוָאַמר ְכּ ָהַאֲחרֹון ַהַתּ
יִציָרְתָך5.  י ִבּ ִפין ִעִמּ ָתּ ֵהם ֻשׁ ָך, ֶשׁ ְכבֹוד ָאִביָך ְוִאְמּ ִבּ

ה7…  ּבּוד ָהָאב ָהִראׁשֹון ִיְתַעֶלּ י ֵיׁש ִלְלֹמד אֹותֹו ִמִכּ ה, ִכּ ּבּוד ַהֶזּ ֵרׁש ַהִכּ תּוב6 ְוֹלא ֵפּ ְוָסַתם ַהָכּ

1. שמות פרק כ פסוק יא
ָך ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך1 ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶמּ ֵבּ ַכּ

ר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן2 ָלְך. ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשׁ

ו: ד אֹוָתנּו ַמה הּוא ָלַמד ֵמֵעָשׂ ְמִליֵאל ְמַלֵמּ ן ַגּ ְמעֹון ֶבּ ן ִשׁ ַרָבּ

ֶרְך(. ֶדּ ֵקן ַבּ ָצאנּו ְבּ ָמּ ִרים ֶשׁ ֹלַח ִצֳפּ ן )ִלְשׁ ּלּוַח ַהֵקּ ּבּוד ָאב ָוֵאם ְוִשׁ ָכָרן ֲאִריכּות ָיִמים: ִכּ ׂ ְשּ י ִמְצוֹות ֶשׁ ֵתּ רֹות ְשׁ ּתֹוָרה ִנְזָכּ ַבּ
ֶהן: ָלּ ָכר ֶשׁ ׂ כֹון ְלִקּיּום ִמְצוֹות ְוַלָשּ ַחס ַהָנּ ְך ַעל ַהַיּ ֲחָכֵמינּו ָלְמדּו ִמָכּ

ד ֶאת הֹוָריו: ֵבּ ִכּ ל ּגֹוי ֶשׁ ָכרֹו ַהּטֹוב ֶשׁ ִדים ַעל ְשׂ ֲחָכֵמינּו ְמַלְמּ

רֹות ְבּ ֶרת ַהִדּ ֲעֶשׂ ְצָוה ַבּ ל ַהִמּ ְמקֹוָמּה ֶשׁ
ְרַצח''ָאֹנִכי ה'' 'ֹלא ִתּ

'ֹלא ִתְנָאף''ֹלא ִיְהֶיה ְלָך'
א' ׂ ָשּ 'ֹלא ִתְגֹנב''ֹלא ִתּ
'ֹלא ַתֲעֶנה''ָזכֹור ֶאת'
ד ֶאת' ֵבּ 'ֹלא ַתְחֹמד''ַכּ
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מצות עשה גדולה - מצוה חשובה מאד.   .1

שקל אותן הכתוב - התורה מחשיבה אותם כמו...  .2
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ְצָוה לכבד את ה'. ִמּ כדרך שציוה - באותה מידה ֶשׁ  .4
כבודם ומוראם - לכבד ְוִליָרא מההורים.  .5

3. רמב"ם )רבי משה בן מימון( הלכות ממרים פרק ו הלכה א 
ְכבֹודֹו ּוְבמֹוָראֹו3. תּוב2 ִבּ ַקל אֹוָתן ַהָכּ דֹוָלה1, ְוֵכן מֹוָרא ָאב ָוֵאם, ָשׁ ה ְגּ ּבּוד ָאב ָוֵאם, ִמְצַות ֲעֵשׂ ִכּ

ָך',  ד ֶאת ָאִביְך ְוֶאת ִאֶמּ ֵבּ תּוב: 'ַכּ ָכּ
ד ֶאת ה' ֵמהֹוְנָך',  ֵבּ ְוָכתּוב: 'ַכּ

יָראּו',  תּוב: 'ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִתּ ּוְבָאִביו ְוִאּמֹו ָכּ
יָרא',  ְוָכתּוב: 'ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך ִתּ

בֹוָדם ּומֹוָרָאם5. ה ַעל ְכּ ְך ִצָוּ דֹול ּומֹוָראֹו, ָכּ מֹו ַהָגּ בֹוד ְשׁ ה4 ַעל ְכּ ָוּ ִצּ ֶדֶרְך ֶשׁ ְכּ
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לכל מי שמקיים ִמְצָוה זו.
מנלן - מהיכן לומדים זאת?  .2

שכיבד את אביו - שכיבד את יצחק.  .3
ים.  ֵיְּצאּו ממנו עמים ַרִבּ ר, וזכה ֶשׁ כל הכבוד הזה - ֹעֶשׁ  .4

מה פרע לו - ה' נתן לו שכר גדול.  .5
ָכר טוב. אי שה' ישלם לו ָשׂ ַוַדּ על אחת כמה וכמה - ְבּ  .6

ן מֹוִפיַע ִצּוּוי ּדֹוֶמה. ת ָוֶאְתַחַנּ ָפָרַשׁ רֹות ְבּ ְזָכּ רֹות ַהִנּ ְבּ ֶרת ַהִדּ ֲעֶשׂ ַבּ

ְצָוה זֹו ֲחׁשּוָבה ְמֹאד: ִמּ ְך ֶשׁ ׁשּורֹות ְלַאֲהַבת ה'. ָאנּו לֹוְמִדים ִמָכּ ְצוֹות ַהְקּ ִמּ ם ַבּ ִבּטּוִיים ּדֹוִמים ַגּ ת ְבּ ֶשׁ ֶמּ ַתּ ַהּתֹוָרה ִמְשׁ

מקור אתגרי:
ים ֲאִריכּות ַהָיִּמים ִהיא ְלַדַעת ֵחֶלק ֵמַהְמָפְרִשׁ

ְצָוה. ל ֵמה' ַעל ִקּיּום ַהִמּ ַקֵבּ ְנּ ָכר ַהּטֹוב ֶשׁ ׂ נֹוָסף ַלָשּ ְבּ

מקור אתגרי:

20. אור החיים על שמות פרק כ פסוק יב 
ְרֶצה לֹוַמר ִיּ ָמע ֵמַעְצָמם1... אּוַלי ֶשׁ ְשׁ ַמּ 'ְלַמַען ַיֲאִרכּון' - ָאַמר 'ַיֲאִריכּון', ֶשׁ

י ֵיׁש ִמְצֹות ָכָרּה ֵמה'2, ִכּ ַבד ְשׂ ָתּה ִהיא ֲאִריכּות ָיִמים ִמְלּ י ִמְצָוה זֹו ְסֻגָלּ ִכּ
ה אֹוָתּה ה'3. ָלּ ר ָקַבע ָלֶהם ה', ְוזֹו ִגּ ָכר ֲאֶשׁ ַבד ָשׂ ֶהם ְסֻגּלֹות ִנְפָלאֹות ִמְלּ ׁש ָבּ ֵיּ ֶשׁ

23א. פני משה )הרב משה מרגלית(
ֶדָך  ובשתיהן כתיב והארכת ימים - ְלַלְמּ א. 

ָכר ִמְצָוה, ְוִלְפָעִמים  ָשׂ ֵאין ִקְצָבה ְבּ ֶשׁ
ה4. ָכָרה ְמֻרָבּ ה ְוְשׂ ה רֹוֶאה ִמְצָוה ַקָלּ ַאָתּ

ִמְצָוה זֹו: ר ַהְבָטחֹות ְבּ ִמְסָפּ ים ַמְבִחיִנים ְבּ ַהְמָפְרִשׁ

ִמְצָוה זֹו: ידּו ְבּ ִהְקִפּ ִעים ֶשׁ ן ֲאִפּלּו ִלְרָשׁ ַתּ ִנּ ָכר ֶשׁ ׂ ר ִלְלֹמד ֵמַהָשּ ם ִמְצָוה זֹו ֶאְפָשׁ ל ְמַקֵיּ ָכרֹו ֶשׁ דֹול ְשׂ ה ָגּ ָמּ ַעד ַכּ
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ָעׂשּו ְלַמֲענֹו. נבל ומתנכר - אדם שאינו ַמֲעִריְך את מה ֶשׁ  .1

כּוָנה לא טובה.  מידה רעה ומאוסה - ְתּ  .2
ים לב.  ושייתן אל לבו - יבין ְוָיִשׂ  .3

ְזכּות אביו ְוִאּמֹו. ן ַקָיּם ִבּ סיבת היותו בעולם - ַהֵבּ  .4
הֹוָריו צריכים והוא יכול ַלֲעׂשֹותֹו. ָבר ֶשׁ תועלת שיוכל - כל ָדּ  .5

יגעו בו - השקיעו בו ְוָטְרחּו ְלַמַענֹו.  .6

4. ספר החינוך )רבי אהרן הלוי( מצוה לג
ה  ָעָשׂ יר ְוִיְגֹמל ֶחֶסד ְלִמי ֶשׁ ִכּ ַיּ ָראּוי לֹו ְלָאָדם ֶשׁ ... ֶשׁ

ר1 ּוְכפּוי טֹוָבה,  ִעּמֹו טֹוָבה, ְוֹלא ִיְהֶיה ָנָבל ּוִמְתַנֵכּ
ַתְכִלית ִלְפֵני ֱאֹלִהים  ה ָרָעה ּוְמאּוָסה2 ְבּ ּזֹו ִמָדּ ֶשׁ

ים.  ַוֲאָנִשׁ
ת ֱהיֹותֹו  י ָהָאב ְוָהֵאם ֵהם ִסַבּ ן ֶאל ִלּבֹו3 ִכּ ֵתּ ִיּ ְוֶשׁ

ל  ֱאֶמת ָראּוי לֹו ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ָכּ ן ֶבּ עֹוָלם4, ְוַעל ֵכּ ָבּ
י ֵהם ֱהִביאּוהּו ָלעֹוָלם, ּיּוַכל5, ִכּ בֹוד ְוָכל ּתֹוֶעֶלת ֶשׁ ָכּ

ַקְטנּותֹו. ה ְיִגיעֹות ְבּ ָמּ ם ָיְגעּו ּבֹו6 ַכּ ַגּ

ה ה'. ְך ִצָוּ ָכּ ֵני ֶשׁ ִמים ֶאת ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ִמְפּ י ָאנּו ְמַקְיּ ָידּוַע ִכּ
ר ְטַעִמים ְלִמְצָוה זֹו: נּו ִמְסָפּ ַיַחד ִעם ֹזאת, ִנְתּ

ַגן ֵעֶדן. בּו ְסמּוִכים ֶזה ָלֶזה ְבּ ב ֵיְשׁ ָצּ ס ַהַקּ הּוא ְוַנַנּ ם ָחַלם ֲחלֹום ֶשׁ ן ַאָלּ ַע ֶבּ י ְיהֹוֻשׁ ַרִבּ
ֵכן? יַצד ֶזה ִיָתּ א. ֵכּ ֵלּ ָנתֹו ְוִהְתַפּ ַע ִמְשּׁ י ְיהֹוֻשׁ ֵהִקיץ ַרִבּ

י ּתֹוָרה,  י ִמְצוֹוָתיו, ָלַמְדִתּ ַמְרּתִ ְלִדי ָיֵראִתי ֶאת ה', ָשׁ ּיֹום ִהָוּ ִמּ ֲאִני ֶשׁ
ע  א ָלֶלֶכת ַאְרַבּ ֹלּ יד ֲאִני ֶשׁ ְלִמיִדים, ַמְקִפּ מֹוִנים ַתּ י ְשׁ ֶהֱעַמְדִתּ

יו  י ְלַמֲעָשׂ ִוים ֶאת ַמֲעַשׂ יַצד ַמְשׁ ין ְוִציִצית. ֵכּ ִפִלּ ַאּמֹות ְלֹלא ְתּ
ב ֶאָחד ַלֲעׂשֹות? ל ַקָצּ ֻסָגּ ב?! ַמה ְמּ ׁשּוט, ַקָצּ ל ָאָדם ָפּ ֶשׁ
ְלִמיָדיו  ׁש ִמַתּ ֵקּ ב, ִבּ ָצּ ס ַהַקּ ל ַנַנּ ֵדי ַלֲעֹמד ַעל ִטיבֹו ֶשׁ ְכּ

ב ּוְלָהִביאֹו ֵאָליו. ָצּ ׂש ֶאת ַהַקּ ְלַחֵפּ
ים, ַאְך ְלַבּסֹוף ְמָצאּוהּו.  ב ֹלא ָהיּו ַקִלּ ָצּ ים ַאַחר ַהַקּ ַהִחּפּוִשׂ

ׁשּוט הּוא! ב, ֲהֵרי ָאָדם ָפּ ָצּ ס ַהַקּ יק ּוְלַנַנּ ִדּ ַצּ אּו ְמֹאד - ַמה ַלּ ְלּ ב ִהְתַפּ ָצּ ל ַהַקּ ֵני ִעירֹו ֶשׁ ְבּ
ׂשֹו. ַע ְמַחְפּ י ְיהֹוֻשׁ ַרִבּ ַמע ֶשׁ ָשּׁ ֶשׁ ב ִנְדַהם, ְכּ ָצּ ם ַהַקּ ַגּ

יק.  ִדּ ים ְלַרּמֹות אֹותֹו ְוֹלא ָרָצה ָלֹבא ֶאל ַהַצּ ַנִסּ ְמּ ב ֶשׁ ב ָחַשׁ ָצּ ַהַקּ
ה?" ה ַאָתּ ים טֹוִבים עֹוֶשׂ ָאלֹו: "ֵאּלּו ַמֲעִשׂ ב ּוְשׁ ָצּ ַעְצמֹו ֶאל ַהַקּ ַע ְבּ י ְיהֹוֻשׁ ָלֵכן ָהַלְך ַרִבּ
ּמֹו: "ָאב ָוֵאם ֵיׁש ִלי ְוֵהם ְזֵקִנים ְוחֹוִלים. ֲאִני רֹוֲחָצם  ר ְלִפי ֻתּ ב ְוִסֵפּ ָצּ ס ַהַקּ יב ַנַנּ ֵהִשׁ

ם יֹום יֹום ְודֹוֵאג ְלָכל ַמְחסֹוָרם". יָשׁ ּוַמְלִבּ
י,  ִוים ְלַמֲעַשׂ יָך ָשׁ ֵרי ּגֹוָרְלָך, ַמֲעֶשׂ ֶריָך ְוַאְשׁ ִני, ַאְשׁ ַע ְוָאַמר: "ְבּ י ְיהֹוֻשׁ ק לֹו ַרִבּ ָנַשׁ
ִכיִתי  ָזּ ַרי ֶשׁ י. ַאְשׁ ָחַלְמִתּ ר ַהֲחלֹום ֶשׁ ֶשׁ ה ֵמִבין ֲאִני ֶאת ֵפּ י. ַעָתּ ִלּ ּוְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֶשׁ

ַגן ֵעֶדן!" ִלְהיֹות ֲחֵבְרָך ְבּ

ָהָיה ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ

ֹמאל? ַצד ְשׂ ּלּוַח ְבּ בּו ַבּ ְכְתּ ִנּ ְצוֹות ֶשׁ ף ַלִמּ ָתּ ַצד ָיִמין ּוַמה ַהְמֻשׁ ּלּוַח ְבּ בּו ַבּ ְכְתּ ִנּ ְצוֹות ֶשׁ ף ַלִמּ ָתּ ַמה ַהְמֻשׁ
ין ָאָדם ָלֱאֹלִקים( קֹום )ֵבּ ין ָאָדם ַלָמּ ֵבּ ַצד ָיִמין מֹוִפיעֹות ִמְצוֹות ֶשׁ ְבּ

ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו. ֵבּ ֹמאל מֹוִפיעֹות ִמְצוֹות ֶשׁ ּוְבַצד ְשׂ
ין ָאָדם ַלַחֵבירֹו, ֵבּ לֹוַמר ִמְצָוה ֶשׁ ּלֹו ְכּ ין ָאָדם ַלהֹוִרים ֶשׁ ֵבּ ּבּוד ָאב ָוֵאם ִהּנֹו ִמְצָוה ֶשׁ ִכּ

קֹום? ין ָאָדם ַלָמּ ֵבּ ְצוֹות ֶשׁ ַצד ָיִמין ִעם ַהִמּ ן ַמּדּוַע ִהיא ִנְמֵצאת ְבּ ִאם ֵכּ

2. דברים פרק ה פסוק טו

ר ה' ֱאֹלֶקיָך ֹנֵתן ָלְך. ָך ה' ֱאֹלֶקיָך ְלַמַען ַיֲאִריֻכן ָיֶמיָך ּוְלַמַען ִייַטב ָלְך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשׁ ר ִצְוּ ֲאֶשׁ ָך ַכּ ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶמּ ֵבּ ַכּ


