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  [ד]

ת ַׁשְּבֹתַתי ִּתְׁשֹמרּו ֲאִני ה' ִאיׁש ִאּמוֹ ְוָאִביו ִּתיָראּו ְואֶ ) יט, ג(

ֵהיֶכם:   ֱא

                                                 
רבי , ח) "קדושים פרשה א[ד] תוכן דבריו, דהנה בתורת כהנים איתא ( 1

יכול מפני שהם מובחרים,  .ומר כבשים קודמים לעזים בכל מקוםשמעון א

מלמד ששניהם  ,אם כבש יביא קרבנו לחטאת ד, לב)( תלמוד לומר

בפיסקה ט הוא המשך דברי הספרא  ,[השייכות לפרשה זו כ.ע" "שקולים

תלמוד  ,יכול שכבוד האב עודף על כבוד האם ,האב קודם לאם בכל מקום"

מלמד ששניהם שקולים, אבל אמרו חכמים  ,לומר איש אמו ואביו תיראו

  .]"מפני שהוא ואמו חייבים בכבוד אביו ,האב קודם לאם בכל מקום

הקדימה תורה  ,כשיכול להקריב כבש או עז ,רהבכל המקומות בתו ,פירוש

 ,יכול שיש להקדים באמת כבש לעז כיון שהוא מובחר יותר .כבשים לעזים

הקדימה  ,בפרשה של קרבן חטאת פירוש, אם כבש. (ד, לב) תלמוד לומר 

אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחָּטאתֹו ) "ד, כחדכתיב לעיל מיניה ( ,תורה קרבן של עז לכבש

 ,"ְוֵהִביא ָקְרָּבנֹו ְׂשִעיַרת ִעִּזים ְּתִמיָמה ְנֵקָבה ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטאֲאֶׁשר ָחָטא 

ְוִאם ֶּכֶבׂש ָיִביא ָקְרָּבנֹו ְלַחָּטאת ְנֵקָבה ְתִמיָמה ) "ד, לבולאחר מכן כתיב (

שבכל מקום  ,זה מוכיח ,וכיון שהקדימה תורה פעם אחת עז לכבש ,"ְיִביֶאָּנה

  , ואין מצוה להקדימו.כבש אינו מובחר מעז

שעירה דדלמא דוקא בקרבן חטאת יש להקדים  ,ותמה על זה המשך חכמה

דחטאת  ,ניכר אם הוא זכר או נקבה ,כיון שכשמביא עז ,לכבש ,עזדהיינו 

 ,אלא שאינו ניכר שהוא חטאת ,הוא קדשי קדשים וקרב בצפון המזבח

דעולה  ,כראלא שיש הי שגם היא קדשי קדשים בצפון, דדלמא הוא עולה

והיכר הזכר או הנקבה ניכר לכל רק  ,הוא לעולם זכר וחטאת לעולם נקבה

אינו  ,אבל בכבש שנקבתו או זכרותו מכוסה בעליה ,שאין לו אליה ,בעז

 ,שעירהאם כן טפי עדיף להביא לקרבן חטאת  ,כבש או עזהוא ניכר אם 

טאת לפיכך דוקא בקרבן ח ,כיון דמיכסף ,לפרסם חטאו שיהיה לו כפרה

  .אבל בכל התורה באמת כבש מובחר מעז ,הקדימה תורה עז לכבש

 ,מדברי רבי שמעון גופיה ,שיש לפרסם חטאו ,שך חכמה יסוד זהמומוכיח ה

ן יוחי: מפני יוחנן משום רבי שמעון ב מר רביא) "ב ,לב( דגרסינן בסוטה

שלא לבייש את עוברי עבירה, שהרי לא חלק הכתוב  ,מה תיקנו תפלה בלחש

[א.ה.  והא איכא: דמים ,. ולא[א.ה. ששניהם בצפון] ום בין חטאת לעולהמק

התם כהן הוא  ,, דם חטאת למעלה ודם עולה למטהזריקת דם על המזבח]

ואינם רואים זריקת  ,אבל ישראל אין עומדים במקום המזבחא.ה. [ דידע

  לפרסם חטאו לאדם האם ראוי

, א פרשתא קדושים( 1כהנים בתורת. 'וכו ואביו אמו איש) גיט, (

 לומר תלמודכו'  לעזים קודמים כבשים אומר שמעון ביר) ח

[א.ה. ולא  התם מיכסיא באליה ,. והאיכא: חטאת נקבה, עולה זכרהדם]

 ,[א.ה. היינו עז שאין לו אליה . תינח כבשה, שעירההזכרות או הנקבות]ניכר 

התם איהו דקא מיכסיף  ,מאי איכא למימר אם כן ניכר בין זכר לנקבה]

דיכול  ,[א.ה. פירוש, התורה לא הכריחה את החוטא שיתפרסם חטאו נפשיה

, דאיבעי ליה והוא בעצמו רצה לפרסם חטאו והביא עז] ,להביא כבש

י כבשה וקא מייתי שעירה. חטאת דעבודת כוכבים דלא סגי דלאו לאיתוי

[א.ה.  התם ניכסיף וניזיל, כי היכי דנכפר ליה ,רה, מאי איכא למימרשעי

ויהיה  ,תורה שיהיה ניכר חטאוציותה  ,אבל בעבודה זרה מחמת חומרתה

אלא שלא הכריחה  ,שפרסום החטא הוא כפרה ,הנה מוכח ." ע"כלו כפרה]

צה יפרסם חטאו ויהיה לו ראם ישאלא  ,וטא שיפרסם חטאותורה את הח

  .כפרה

אלא רק בחטא תורה שיפרסם חטאו  ציותהדאף על פי שלא  ,אם כן יש לומר

ולכן  ,מכל מקום ראוי לו לפרסם חטאו שיהיה לו כפרה ,של עבודה זרה

אבל בכל התורה שהקדימה תורה  ,הקדימה תורה בקרבן חטאת עז לכבש

  , ויש להקדימו.ש מובחר יותרבמפני שכ מתבא הוא ,כבש לעז

ב) דאין ראוי לפרסם חטאו  דמבואר ביומא (פו, ,ומתרץ המשך חכמה

 רמי, כתיב ,אמר רב יהודה: רבדגרסינן "למקום, בעבירות שבין אדם 

[א.ה. אשרי אדם שלא נתגלה  אשרי נשוי פשע כסוי חטאה (תהילים לב, א)

מכסה פשעיו  (משלי כח, יג) כתיבו שלא ראוי לפרסם חטאו], שמעעונו, מ

לא קשיא: הא בחטא משמע שראוי לפרסם חטאו], א.ה. [לא יצליח 

טוב  -בחטא מפורסם : רש"י[ופירש  בחטא שאינו מפורסם -מפורסם, הא 

לא יגלה חטאו,  -בחטא שאינו מפורסם . לו שיודה ויתבייש, ולא יכפור בו

]. עוט כבוד שמים הואוכבוד השם הוא, שכל מה שאדם חוטא בפרהסיא מי

בעבירות שבין אדם לחבירו, כאן  -רב זוטרא בר טוביה אמר רב נחמן: כאן 

 -עבירות שבין אדם לחבירו  ,. [ופירש רש"יבעבירות שבין אדם למקום -

  ." ע"כ .]יגלה לרבים, שיבקשו ממנו שימחול לו

 ,שבעבירות שבין אדם למקום עדיף טפי שלא יתגלה חטאו ,הנה מבואר

שבין  ותעל עבירקרבן שאין  ,בן חטאת הוא על חטא שבין אדם למקוםוקר

  כדי לפרסם חטאו.לכבש אם כן אין לומר שראוי להקדים עז  ,אדם לחבירו

 ,ושניהם אמת ,ששני התירוצים בש"ס אינם חולקים ,[וסובר המשך חכמה
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 מה לפי ,עיון צריך. לחטאת קרבנו יביא כבש אם (ויקרא ד, לב)

 תקנו טעמא מאי שמעון ביר בשם ב, לב דף בסוטה דאמרינן

 כיוןכו' והאיכא כו' דשעירה נקבה ועולה זכר כו'  בלחש תפילה

 טפי דמובחר ,אפשר, כןעיין שם, אם  נפשיה ףימכס איהוד

 אך .אנפשיה ומכסיף ,דמכסא אליה דליכא ,שעירה קרבנו שיביא

 ,חטאה כסוי פשע דנשוי ב, פו דף ביומא לן דקיימא מה לפי

 3בזה עיין. שפיר ניחא, 2) [למקום]לחבירו( אדם שבין תבעבירו

  .4ודו"ק

                                                 

בין עבירה שבין אדם למקום ובין עבירה שבין אדם  ,שבחטא מפורסם

(ואין לומר שקרבן חטאת הוא  ,יודה ולא יתביישש ף לפרסם, עדילחבירו

ובחטא שאינו  ,דאין צורך לפרסמו שהוא כבר מפורסם) ,בחטא מפורסם

 ,אם הוא בין אדם לחבירו צריך לפרסם שיבקשו ממנו שימחול לו ,מפורסם

ותירוץ א' איירי בחטא שבין  ,ואם הוא בין אדם לחבירו לא יגלה ברבים

ומחלק בין עבירה  ,ץ ב' איירי בחטא שאינו מפורסםותירו ,אדם למקום

  .]שבין אדם למקום ובין עבירה שבין אדם לחבירו

שהרי קרבן חטאת הוא על  ,בנדפס: לחבירו. וללא ספק הוא טעות סופר 2

הפסוק אשרי נשוי אם סובר המשך חכמה, שעבירות שבין אדם למקום, ו

רות שבין אדם הוא בעבי ,פשע כו' שמשמעו שראוי לכסות החטאים

לחבירו, אבל עבירה שבין אדם למקום יש לפרסם חטאו, [וחולק על רש"י 

 אם הקושיא במקומה עומדת. ,ועל כל הראשונים בפירוש הגמרא יומא]
 ,כיון שאין ראוי לפרסם חטאו ,מה שכתב לעיין בזה, דבאמת יש לדקדק[ 3

כר שלא יהיה ני ,אם כן לקרבן חטאת עדיף להביא כבשה ולא שעירה

והרי ראוי  ה,אם כן מדוע הקדימה תורה שעירה לכבש ,שמביא קרבן חטאת

דכיון  ,ועל כורחך צריך לומר ,להביא כבשה לפני שעירה בקרבן חטאת

 חטאשלא כיון  ,אין בכך חילול ה' שמתפרסם שחטא ,ירי בחטא בשגגהישא

דכיון  ,דמעיקרא לא קשיא ,מדוע לא נתרץ ,אלא שאם כן יש לדקדק .במזיד

אלא  .ולא קשה מידי ,גהגאין צורך לפרסם חטא שבש ,איירי בשגגהש

ייתי אומר שגם , האם היה ראוי לפרסם חטא שבין אדם למקום ,שבאמת

אבל כיון  ,שסוך סוף מביא קרבן על שלא נזהר כראוי ,בשגגה יש לפרסם

אבל מכל  ,אין לתרץ דלכן הקדימה תורה שעירה לכבשה ,שאין ראוי לפרסם

זה חסרון מה שמתפרסם חטאו, כי הוא רק בשגגה, לכן כתב מקום, אין ב

 כתב "עיין בזה, ודו"ק"].
חטא ו ,דבריו: חטא שבין אדם למקום אין ראוי לפרסםתמצית  4

 ,שיבקשו ממנו ממנו שימחול לו ,בין אדם לחבירו ראוי לפרסםש

די לפרסם שהיא נקבה לכן אין מצוה להקדים קרבן חטאת מעז כ

יביא כבש שאין ניכר בין זכר  ,אלא להפך ,טאתומביא קרבן ח

  

  [ה]

ְׁשֹמרּו ֲאִני ה' ִאיׁש ִאּמוֹ ְוָאִביו ִּתיָראּו ְוֶאת ַׁשְּבֹתַתי ִּת ) יט, ג(

ֵהיֶכם:   ֱא

 כיבוד אב הוא מיסודות האמונה והמסורת היהודית

 ותמצ מכל אחת על לעבור ואמו אביו לו אמר אפילו 5יכול(יט, ג) 

(ספרא  תשמורו שבתותי ואת כו' לומר תלמוד, להם ישמע כו'

  מחמת האליה. ,לנקבה

 

האב וז"ל " ,תניא )י-, טפרשה א(ספרא קדושים בדהנה  ,[ה] תוכן דבריו 5

תלמוד לומר  ,יכול שכבוד האב עודף על כבוד האם .קודם לאם בכל מקום

קולים, אבל אמרו חכמים מלמד ששניהם ש ,איש אמו ואביו תיראו(יט, ג) 

יכול כו'  י שהוא ואמו חייבים בכבוד אביומפנ ,האב קודם לאם בכל מקום

אם אמר לו אביו ואמו לעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה ישמע 

" ואת שבתותי תשמורו, כולכם חייבים בכבודי(יט, ג) להם, תלמוד לומר 

  ע"כ

אביו כשאומר לו לעבור  מדוע צריך קרא שאין לשמוע בקול ,ויש לדקדק

שאמרו חכמים  ,כמו שאמרו לעיל מיניה ,והרי סברא היא ,על ציוי ה' יתברך

אם כן  ,מסברא שהאב קודם לאם מפני שהוא ואמו חייבים בכבוד אביו

 ,לעבור על כבוד המקום אינו חייב בכבודו אם אומר לו אביו ,מאותו טעם

שאל ) "א ,אתר בקידושין (לוכן מבואר ביו ,כי אביו גם חייב בכבוד המקום

אומרת בן אלמנה אחת את ר' אליעזר: אבא אומר השקיני מים ואימא 

אמר ליה: הנח כבוד אמך ועשה כבוד אביך,  ,השקיני מים, איזה מהם קודם

 ,[ומה שכתב המשך חכמה "דאמר" .כו' שאתה ואמך חייבים בכבוד אביך

דאמרו  ,דושיןאלא מוסיף עוד מקור מהגמרא בקי ,אין הכונה לספרא

  .דגם אמו חייבת בכבוד אביו] ,בסברא

 ,פרק ט א נדריםמשנה בהמשך חכמה על פי מה שאמרו חכמים ב ומבאר

ראו גידולים  אם היית יודע שיאמרו על אביך ,שאין פותחין בנדר לומר

אם היה נודר כיון שאפילו  ,האם היית נודר ,שבנכם מזלזל בנדרים ,שגדלתם

אין פותחין גם ש ,עוד מבואר במשנה .ש לומריתבייש ,כן לא יאמר ,גם כן

אם היית יודע שכל הנודר כאילו נודר  ,לא אומרים לוש ,בכבוד המקום

  .כיון שמתבייש לומר שאף על פי כן היה נודרהאם היית נודר,  ,במלך עצמו

 ,כיון שהחציף כל כך ,אם הדיר את אביו או את אמועוד מבואר במשנה, ש

אם היית יודע שיאמרו על אביך  ,ואומרים לו ,יו ואמופותחין לו בכבוד אב
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 לעיל כמו ,מסברא ליה פסיקא דלא ,נהה .קדושים פרשה א, י)

 אמר אבא גבי(קידושין לא, א)  דאמר, (ספרא שם, פסקא ט)

 משום. אביך בכבוד חייבים ואמך שאתה 'כו ואמו מים השקיני

 פותחין ואמו אביו ודכב מדוע א ,ט פרק נדרים בירושלמי דאמרו

 שבין בדבר המקום בכבוד לו יפתחו כן ,כו' אביו לבין שבינו בדבר

 אם ,מהני דלנפשיה משמע .עושה ניישא סוכה ,למקום אדם

 צריך אביולד כיון, הכא כן .כו' חטאת אם ,לו תתן מה צדקת

                                                 

 .לא ישקר כל כך שכיון שהחציף ,האם היית נודר ,ראו מה בנו עשה לו

דהיינו שהדיר אותם  ,שדוקא בדברים שבינו לאביו ואמו ,ומוכח במשנה

כגון  ,אפילו עשה נדר בינו למקום ,אבל בכבוד המקום ,פותחין ,וכדו'

אם היית יודע שאתה , לומר, אין פותחין לו ,השנשבע שאיני עושה סוכ

  .מזלזל במלך מלכי המלכים האם היית נודר

כיון שהחציף  ,מאי שנא מנדר בין אביו לאמו שפותחין ,ומקשה רבי ירמיה

 ,ומתרץ רבי ירמיה .ואם נדר בינו למקום אין פותחין ,כולי האי לא ישקר

כי לקדוש  ,נו למקוםביזה כדבר ש אין ,שגם מי שנודר שאינו עושה סוכה

מהמצוות והתועלת  ,אין תועלת ממעשי בני אדם ,כביכול ,ברוך הוא בעצמו

אינה פגיעה בקדוש ברוך הוא חלילה, אלא רק , והעבירה היא רק להם

משמע ליה "והמשך חכמה מביא לשון הירושלמי [ בעושה העבירה,

מהנה שאינו  ,משמע לן מהמקרא ופירש הפני משה, ."דלנפשיה הוא מהני

כהדא דמצינו אם  ,אלא לנפשו הוא דמהנה ,אדם למקום בעשיית המצות

איוב תיב בככד ],צדקת וגו' ואם חטאת מה תפעל בו אלא הכל לך ולעצמך

ִאם  ֶעי ַמה ַּתֲעֶׂשה ּלֹו:ִאם ָחָטאָת ַמה ִּתְפָעל ּבֹו ְוַרּבּו ְפׁשָ ) "ז-פרק לה, ו(

שכל העבירות שעושה  ,הנה מבואר ,"ְד ִיָּקחָצַדְקָּת ַמה ִּתֶּתן לֹו אֹו ַמה ִמּיָ 

   .אלא בעצמו בלבד ,פוגע בכבוד המקוםהאדם אין זה 

ולפי זה מיושב היטב מדוע אם אמר לו אביו לחלל שבת לא היינו לומדים 

, אינו פוגע ל שבתכי המחל ,זאת מסברא שגם אביו חייב בכבוד המקום

ואומר לו  ,אביו צריך אוכלוכיון ש בלבד, אלא פוגע בעצמו ,וד המקוםבכב

אם כן יחלל  ,ל בכבודו יתברךובזה זלז שכיון שאין ,הייתי אומר ,לבשל לו

  .שבת לכבוד אביו

לאחר שביאר הטעם שהוה אמינא שידחה כיבוד אב את  ,תוכן דבריו 6

ך הטעם ימפני שאין זה פגיעה בקדוש ברוך הוא, ולא שי ,שמירת השבת

מבאר המשך חכמה עוד טעם  ,ר לעילשאביו חייב בכבוד המקום כמבוא

על פי ההכרח בביאור הסוגיא דיבמות, ועל פי זה יתבאר  ,עמוק מאוד בזה

  עוד טעם נפלא על תמיהת המשך חכמה לעיל.

 ,אם עשה דוחה לא תעשה ,הגמרא דנה )ו, אביבמות (דהנה בסוגיא בעליה 

כתיב מד ,דתניא דאין בנין בית המקדש דוחה שבתומביא הש"ס ראיה מהא 

 סלקא, מידי מהני לא להמקוםו, בשבת בשל אמר והוא ,לאכול

 ובסוגיא .ופשוט, ןלשמע מא ק, אביו וןרצ דיעשה אמינא דעתך

 לא דוחה דעשה מיניה גמרינן אי וטרי לשקי ו, א) יבמות( ָעֶליהָ ד

 קראיו, שבת דחי דלא המקדש בית ומבנין מכאן, דכרת תעשה

 שכן הנך שאני ,ומשני, דלדחי אמינא הוה מסברא הא ,לזה כתיבי

 גב על אף, מצוה הכשר הוי המקדש בית בנין 6והנה. מצוה הכשר

, (שמות כה, ח) המקדש בית לבנות ותמצ מתריג מצוה גוף דהוא

כיבוד את שבתותי תשמרו שדכתיב מהא כן ילפינן ו ,רואת שבתותי תשמו

הוה אמרינן דעשה דכיבוד אב  ,דאי לאו קרא ,משמע ,אב אינו דוחה שבת

דשאני הכא  ,ודוחה הש"ס .שמע מינא דעשה דוחה לא תעשה ,דוחה שבת

 ,העשה של בנין בית המקדש ושל כיבוד אב ,פירוש .שהוא הכשר מצוה

לפיכך הוה אמינא דהוא דוחה  ,דהוא הכשר מצוה ,שה חשוב מאודהוא עו

מדוע עשה  ,וצריך ביאור .אבל סתם עשה אינו דוחה לא תעשה ,את השבת

[והאריכו בזה  .ועשה דכיבוד אב נחשב הכשר מצוה ,דבנין בית המקדש

ולא באנו אלא לבאר  ,ואין כאן מקומו להאריך בדבריהם ,הראשונים בסוגיא

  .כמה]דברי המשך ח

אף על פי שהוא מצוה מתריג  ,דבנין בית המקדש ,ומבאר המשך חכמה

מצות עשה לעשות , א "רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק אמצות [וכן כתב ה

בית ליי' מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות, וחוגגין אליו שלש פעמים 

עיקר המטרה  ,מכל מקום ,"]ועשו לי מקדש (שמות כה, ח) בשנה שנאמר

  .לכן מצוה זו נקראת הכשר מצוה ,שבו יראה ה'שיהיה מקום הוא 

שר מצוה כאיזה ה ,כשר מצוה הוא פלא גדולהוא ההטעם שכיבוד אב אבל 

   .יש בו [עיין רש"י מה שפירש]

וכדי להבין את  .ומחדש המשך חכמה ביאור נפלא במהות מצות כיבוד אב

דבבא  ,באלכאורה יש לתמוה טו ,דהנה .מקדים בשאלה עצומה ,דבריו

 ,את בבית הקברותצדכהן פטור להשיב מציאה הנמ ,תניא )ל, א(מציעא 

וכי  ,ופריך הש"ס .ללמד שלפעמים יש לו להתעלם ,"והתעלמת" דכתיב

מקמי ולא דחינן איסורא  ,הא השבת אבידה היא ממונא ,צריך על זה קרא

דפשיטא לגמרא שלעולם לא  ,שמע מינא . עד כאן תוכן הגמרא.ממונא

אם כן  ,איסוראד , את מצוהדהיאב בין אדם לחבירו כהשבתמצוה ש ידחה

ידחה איסורא  ,שהוא מצוה שבין אדם לחבירו ,מהיכי תיתי שכיבוד אב

מצות כיבוד אב אינה רק מצות בין אדם ד ,אלא על כורחך ,דחילול שבת

  , אלא היא מצוה של בין אדם למקום.ואינה בגדר "ממונא" ,לחבירו

הנה ד .ומאיר עינינו בעומק מושכל במצות כיבוד אב ,ומבאר המשך חכמה

 ,רה מדור לדורסומ ,כל אמיתות התורה היא הקבלה שקבל משה תורה מסיני

כיבוד האב הוא חלק בלתי  ,אם כן .וכך מדור לדור ,ולבן בנו ,ומאב לבן



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

 קרבנות בו שיקריבו משכן להקים הוא המצוה תכלית ,מקום מכל

 אחרי רק, הבנין בעת כעת אינו תכליתה, כן אם ,שמה ֵיָרֶאה 'וה

(יבמות ו, א  א"רשב יעויין[ מצוה הכשר נקרא וזה, בנוי שיהא

 הוא ,מצוה הכשר אב לכבוד דקרי הא כן]. כן פירש שלא ד"ה מה)

 שבין שמצות בשכל מצויר אינו דזה ,נא ושמע. מאוד מושכל ענין

 בבא( אמרו הגדר ובזה, תורה דברי איסור ידחה לחבירו אדם

 שבכבוד משום רק .דחינן לא ממונא מקמי איסורא) א, ל מציעא

 שכל, דק הרגש וזה, למקום לאדם שנוגע מה יש ואמו אביו

 למשה ונתנה ,הנאמנה הקבלה הוא סיני מהר קבלהה מוסדות

 לבני בנים והודיעו, אחריהם לזרעם דור אחר דור ומסרוה, מסיני

 ,אביו יבזה דור אםו .עולם עד וכן, בחורב עמדו אשר יום בניהם

 הגדר בזה ,ולכן .מישראל תורה פסק אז, הקבלה למוסרי וילעג

 לכן ,התורה וכללה'  ותמצ אל הנוגעים דברים גם אביו בכבוד יש

 גדר ,כן ואם .דחי דלא א משמע לןק, דלדחי אמינא דעתך סלקא

 .מצוה הכשר בגדר רק הוי, אב כבודד זו במצוה שיש המקום כבוד

 .7ודו"ק

                                                 

 הרי ,יבזה את אביו ואם חלילה ,ת האמונה במסורת ישראלונפרד מיסוד

יאמין ויכבד את  ,אם יכבד את אביו ,ךולהפ ,אביומסורת ילעג ל מימלא

שעל ידה  ,אם כן מצות כיבוד אב היא מצוה שבין אדם למקום ,מסורת אביו

  .האמיתית מדור לדור הוא קשור למסורת התורה והקבלה

מובן מדוע מצות עשה  ,וכיון שנתבאר שזה המושכל במצות כיבוד אב

ידה מאמין בקבלת חז"ל  שעל ,דהיא הכשר ,וד אב היא הכשר מצוהבדכי

לכן סלקא דעתך שידחה כיבוד אב  .ובאמונה במסורת הקבלה מדור לדור

אם כן אף על פי  מצוה את שמירת שבת, קא משמע לן קרא דאינו דוחה.

שמצות כיבוד אב הוא במצות של בין אדם לחבירו, ואינו הכשר מצוה, מכל 

הוא הכשר מצוה  ,המצוה של בין אדם למקום שיש במצות כיבוד אב ,מקום

  ולא מצוה בלבד.

אם אביו אומר לו  ,דלפי זה ,[אבל יש להוסיף ביאור לדברי המשך חכמה

מהיכי תיתי שיכבד  ,מזלזל במסורת התורהבעצמו ואביו  ,לעבור על התורה

אבל באמת לא  .הא בלאו הכי אביו מבזה את מסורת הקבלה ,את אביו בזה

אין הכונה  ,ביו שיחלל שבתדמה שאמרו חז"ל שאמר לו א ,קשה מידי

אלא איירי באב זקן שאין דעתו  ,רוצה שיחלל שבת ,שאביו בדעת צלולה

ואינו  ,והאב מבקש שיבשל לו ,ואין לו אוכל בשבילו רק אם יבשל ,צלולה

 ,ועל זה אמרה תורה ,ואינו מזלזל חלילה במסורת התורה ,מבין ששבת היום

  ].שאפילו בזה לא ישמע בקול אביו

שכל דברי המשך חכמה קשורים זה בזה, ולא בחינם מביא עוד ענין [וכיון 

  

  

  בב' כרכים -משך חכמה עם בינת החכמה 

משך חכמה עם "זכינו להוציא לאור שני כרכים  ,בסייעתא דשמיא

במדבר  –בראשית שמות ויקרא. כרך ב  –כרך א  ".ביאור בינת החכמה

 עם ,עד סוף שנת תשע"ה ,כל הגליונות שיצאו לאור :םוה דברים.

   ."בינת החכמה"מבוא המבאר את כללי ביאור ו ,תוספות רבות

  y.b.daskal@gmail.com  :יש לפנות במייל חינםלקבלת הספרים 

  "דבס בגליונות ובספרים שיצאו לאורם להנצחת קרובייש אפשרות 

ד טעם נפלא ליישב התמיה ובזה, אלא שכונתו לומר..] ועל פי זה, יתבאר ע

והרי  ,שכבוד אביו ידחה כבוד המקוםשהקשה בראש דבריו, מהיכי תיתי 

דכיון שכיבוד  ,ולפי המבואר לא קשיא מידי .גם אביו חייב בכבוד המקום

לפיכך הוה אמינא שכדי לכבד האב  ,הוא מיסודות האמונה והמסורתאביו 

ועל ידי  ,של תורה היא קיומה הכי ביטול ,מותר אפילו לעבור על התורה

שהיא יסוד היסודות  ,כבוד למסורת אביוההכיבוד לאביו יתחזק הקשר ו

כבוד  ,מכל מקום ,אף על פי שאביו גם חייב בכבוד המקום ,לכן ,באמונה

 ,אמונה והמסורת, ויסוד הכי כבוד אביו הוא כבוד המקום ,םאביו קוד

  לפיכך צריך קרא שאין כיבוד אב דוחה את מצוות התורה. והוא נפלא מאוד.

כיון  ,[והטעם שהביא המשך חכמה ענין הכשר מצוה דבנין בית המקדש

הוא כגדר הכשר מצוה של בנין  ,שביאורו בגדר הכשר מצוה של כיבוד אב

   שלו]ניהם הולכים באותה דרך ייחודית וש ,בית המקדש
 ,כיבוד אב הוא לא רק מצוה שבין אדם לחבירותמצית דבריו:  7

. שיסוד האמונה היהודית היא אלא הוא מצוה שבין אדם למקום

 ,מאב לבן ,שעוברת מדור לדור ,רת של קבלת התורה מסיניוסהמ

וכשבז  ,מסורת אביואמין בהוא מ ,וכשמכבד אביו .ולבן בנו

לכן כיבוד אב הוא יותר מסתם  ,הוא לועג למסורת אביו ,לאביו

ויסודות  ,שהוא הכשר לכל האמונה ,מצוה שבין אדם למקום

  האמונה.

  


