כיבוד אב וא
כלל גדול אמרו בחינו :כל בית שיש בו כיבוד אב וא יש בו חינו; אי בו כיבוד אב וא,
אי בו חינו.
אעפ"י שאמרו חכמי' :האב שמחל על כבודו ,כבודו מחול' )קדושי לב( ,אי זה אלא לגבי
לפטור מעונש .כלומר ,יכול האב להציל את בנו שלא יהא נענש בעוו אשר לא כיבד את
אביו ,א הוא מוחל על כבודו; אעפי"כ מצות כיבוד אב וא אינה בטלה ממנו וחייב בה
תמיד .ואול לעניי של חינו הבית ,אי ל דבר קשה מזה שהאב מוחל על כבודו ואינו
מרגיל את בניו בכיבוד אב וא; כי באי כיבוד בבית לאב ולא ,אי חינו בבית לב .אבל
בני שהוריה הרגילו בכיבוד אב וא ,אשריה הבני ואשרי ההורי; שכל לקח טוב
שה נותני לבני ,הבני מקבלי מה וזוכי בו ונוחלי שני העולמות.
וכ אתה אומר בהורי שבניה רואי ב שמכבדי להוריה הזקני ,הסב והסבתה –
א' ה זוכי ליטול שכר בעול הזה והקר קיימת לה לעול הבא .בני הנעורי נוטלי
מוסר מהוריה ואומרי :ומה א אבותינו שאינ תחת יד הוריה ,ולא עוד ,אלא
שהוריה אוכלי על שולחנ – כ ה מכבדי אב וא; אנו שתחת יד ואבותינו
שופעי עלינו כ"כ טובה – על אחת כמה וכמה שאנו חייבי בכבוד!
אבל א אי ההורי נוהגי כבוד באבותיה ,ג בניה לא ינהגו כבוד בה .אפילו נוהגי
בה כבוד ,רק למראה עי נוהגי כבוד ,ורק לשעה ,כל זמ שהנאת יוצאת לה מתחת יד
הוריה ,וכל זמ שמורא עליה; כיו שלא יצטרכו לה עוד ,מיד יהיו ג הוריה
מזולזלי בעיניה כש שהסב והסבתה מזולזלי בעיני האב והא.
ולא עוד ,אלא שג עתה בעוד נוהגי כבוד באבותיה ,אי הכבוד הזה כבוד ,אלא בזיו.
למאכל ולמשקה שנהני מהוריה ה מכבדי ולא לה .לכסות ולמעו שנהני
מאבותיה ה נותני כבוד ,ולאבותיה מולידיה אינ נותני כבוד .הרי שכל עיקר
האבהות והאמהות מושפל אצל עד לדיוטא התחתונה ,ואינו שוה בעיניה כמחיר הנאה
אחת בעול הזה ...אמור מעתה ,איזהו כיבוד אב וא? כל שהבני מכבדי להוריה,
אפילו אי לה הנאה מ ההורי.

שותפי להקב"ה
צא ולמד ,לא מצינו אזהרת הכבוד בכל התורה כולה ,אלא בהקב"ה ובאב וא בלבד .לא
נזכר הכבוד בתורה כחובה ,לא לעני חכמה ולא לעניי של גדלות ,אפילו לא כלפי מלכות.
והיכ נזכר? בהקב"ה ,ובאב וא .ולא עוד ,אלא שהקדי הקב"ה כבוד אב וא לכבודו.
'כבד את אבי ואת אמ' נאמר בעשרת הדברות ,ו'כבד את ה' מהונ' נאמר במשלי )פרק ג(.
ללמד שכבוד האבהות והאמהות אינו תלוי בשו דבר של מקרה ,לא בעושר ,לא בחכמה,
לא בגדולה ולא בשו דבר אחר שאב וא עושי לבניה .שהרי אפשר לאב וא שלא
יהיה בה מכל המדות הללו .לא צוותה התורה על הבני' :כבד את אבי ואת אמ' אלא
מפני דבר זה בלבד ,שהיו שותפי להקב"ה בלידת .די ל שהולידו!
אד טובל בחסדאל כל היו ,ומרובי חסדיו של המקו ע כל בריה ובריה בכל עת ובכל
שעה ,ואול אפילו ישתדל אד כל ימי חייו לשל לבוראו בעד חסדו הראשו שעשה עמו,
שבראו ,אינו יכול .החיי ה החסד הראשו שנעשה עמו והגדול מכל שאר החסדי .והרי
עשא הקב"ה לאב וא שיהיו שותפי בבריאת הב ובבואו אל החיי – לכ נאמר :כבד
את אבי ואת אמ ,ולא נאמר :גמול טובה ע אבי וע אמ ,שא באת לגמול ,אינ
יכול .לפחות ת כבוד למי שברא ,ודע שלעול תישאר חייב לה ולא ה חייבי ל!
)איש וביתו ,פרק כ"ה ,אליהו כי טוב(
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