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דרשה על פרשת קדושים
"איש אמו ואביו תראו"  -מן המפורסמות ביהדות הוא הכבוד המיוחד שמצוה
אותנו התורה להורים ומורים עד שמורא רבך כמורא שמים ,והשוה הכתוב כבוד
אביו אמו לכבוד המקום.
אכן מעניין להתבונן עד כמה רואה התורה שזלזול בענין זה מבטה דרדור רוחני
עמוק יותר אצל הבן הנוהג בחוצפה בפני הוריו או מוריו .לדוגמא בבראשית )כד נ(
הכתוב מציין "ויען לבן ובתואל" – ושאלו רז"ל -מדוע כתוב לבן ואח"כ בתואל ?
פרש"י מכאן שלבן היה רשע וקפץ להשיב לפני אביו .ע"כ הרי שתופעה זו כ"כ
חמורה עד שקבעו חז"ל נחרצות שמכאן ידענו שלבן רשע הוא .כי החוצפה בפני
האב מסמלת על ריקבון רוחני.
וכמ"ש )כעין זה( המעשה ברבי אליעזר ור' יהושע ור"ע שהיו יושבים וראו נער בגילוי ראש עובר
לפניהם )ודבר חוצפה הוא זה( ...רבי אליעזר-ממזר .ור' יהושע-בן הנדה .ור"ע )תלמידם(-ממזר ובן
הנדה ,שאלו את ר"ע איך מלאכה לבך לחלוך על רבותיך אמר להם ר"ע-חייכם ...והלך לברר הענין
מצא את אמו של הנער שמוכרת...אמר לה אם תאמרי לי האמת כיצד נולד בנך והיא גילתה לו
שבן זה אינו מבעלה אלא ממזר הוא...באותה שעה אמרו ברוך ד' אלוקי ישראל שגילה סודו
לעקיבא בן יוסף...
האדמו"ר מבלזא רבי יששכר דב התאמץ לעורר את בנו אהרן לשאול מה נשתנה בליל הסדר
האדמו"ר חילק אגוזים לפני הסעודה הלך כשצרור מצות על שכמו ומותניו חגורים והוא שר כך
יצאו אבותינו ממצרים ועשה עוד כמה דברים מאד מתמהים האב ציפה שבנו אהרן שמילדותו
התבלט בקדושתו ובפיקחותו ישאל מה נשתנה אך הבן אהרן מביט באביו בסקרנות ושותק לאחר
שהבן שתק זמן ארוך שאלו אביו האם לא תמוהים בפניך כל הדברים שאני עושה הבן אהרן נשא
עיניו לאביו ואמר המעשים שאתה עושה אבא אינם מובנים לי כלל אך איני שואל עליהם כי על
אבא אין שואלים שאלות...
עד כמה המושג של כיבוד אב ואם ירד פלאים בדורות האחרונים וזה הזדמנות וחובה לעסוק
בסוגיות אלו ,בדרשות ושיעורי תורה כי בלי ללמוד הלכות כיבוד אב ואם לא יוכל אדם לקיים
המצוה כהלכתה ויה"ר שנזכה לקיים כבוד ומורא אב ואם ,ויתקיים בנו למען יאריכון ימיך.
שבת שלום ומבורך,
הרב אליהו אלחרר שליט"א
רב העיר מודיעין
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