
 פסוק השבוע- לשמוע קול תורה 

 פרשת קדושים

 ?מה הקשר

הוָאה  ֱא " י יְו נִא רא  ֲא מֹת יְו י  ִא תַׁש תֹת ת יַׁש ְו ירָא א וְו ֶא יו  ִא בִא יי  ִא ּמ וְו ָא  .(ג, ויקר  יט)" ֹלֵהיכֶאם- ִא

 ?מה הקשר בין שמירת שבתלכיבוד הורים

חכמינו זיכרונם לברכה למדו מפסוק זה ש ם הורים מבקשים מבנם לחלל  ת השבת סור לו לשמוע 

ועל כן –"  לוקיכם'  ני ה"משום ש, לימוד זה נכון ל  רק למצוות השבת  ל  לכל מצוות התורה. להם

 .גם  תם וגם הוריכם חייבים בכבודי ובשמירת מצוותי

מדוע בחרה התורה לציין במפורשדווק   ת מצוות השבת ול  מצווה . ועדיין הפסוק נש ר עלום

 ? חרת

גם . נשים לב כי  ין זה המקום היחיד בתורה שבו מופיעות יחדיו מצוות השבת ומצוות כיבוד הורים

קודם מופיע הציווי על השבת ו חריומצוות .   ך בסדר הפוך–בעשרת הדיברות הן סמוכות זו לזו 

 .כיבוד הורים

 . ו י  פשר לזו בל  זו, נר ה שיש קשר  מיץ בין שתי המצוות הללו

- מקומן של מצוות השבת ומצוות כיבוד ההוריםבעשרת הדיברות מעיד כי הן מצוות שבין  דם למקום 

שהרי שבת הי יום ,  ולם על פניו נר ות שתיהן כמצוות שבין  דם לחברו,שתיהן כתובות בלוח הימני

 .וכיבוד הורים מחייב יחס של כבוד לזולת, כעבד כ זרח,המנוחה לכול

החובה לכבד  ת ההורים  ינה נובעת מיחס של  מפטיה וחסד כלפי ! ך הבנה זו בטעות יסודה

 ת ,  ל  מהכרת התודה שעל כל  דם לחוש כלפי מי שהבי ו לעולם ונתן לו ת היקר מכול, הבריות

חובה מוחלטת כלפי מי שבלעדיו ל  , הור ה מלמעלה למטה, זוהי מצווה שבין  דם למקום. החיים

 . היינו בעולם

. בתורה מפורש כי השבת מזכירה לנו מי בר   ת העולםומי הוצי נו ממצרים. כך גם מצוות השבת

ושכל קיומנו תלוי בריבונו של , עלינולשבות יום שלם מכל מל כהמתוך הכרה ש יננו  דונים לעצמנו

 .עולם

ו חריו , "זכור  ת יום השבת לקדשו "–בסדר הגיוני, לכןבעשרת הדיברות הוב ו הדברים בסמיכות

ההורים הולידו . ועל כן כולנו מצווים לכבד  ת השבת, ל בר   ותנו-ה ". כבד  ת  ביך ו ת  מך"

 .ועל כן  נו מצווים לכבדם,  ותנו

ה דם בתחילת דרכו מכיר  ת  ביו . בהת ם למצבו הטבעי של ה דם, בפרשת קדושים הסדר הפוך

 .ולשמירת השבת- הכרה זו תוביל  ותו להכרה בבור  כול. ו ת  מוומחויב לכבדם

 


