
שתלתם ניגונים
בית מדרש בין דורי על הקשר בין הורים וילדים

כיבוד הורים במקורות היהודיים והתאמתם להיום:

״כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך״            

 דברים פרק ה' ט"ז

"איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו"

ויקרא, י"ט, ג'

 התורה מצווה אותנו על כיבוד ומורא ההורים אך אינה מפרטת במה זה כרוך, 
ואילו חובות של הילדים להוריהם משתמעות מכך.

ומה בדבר חובות ההורים כלפי ילדיהם?
ומהי הדרך הטובה ביותר לקבל החלטות במסגרת המשפחתית?

לפניכם כמה מקורות שיעזרו לנו לדון בשאלות אלו ובאחרות: 

תנו רבנן איזהו מורא ואיזהו כיבוד 

מורא לא עומד במקומו ולא יושב במקומו 

ולא סותר את דבריו ולא מכריעו 

כיבוד מאכיל ומשקה מלביש ומכסה מכניס ומוציא

תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף ל"א עמוד ב'

מצות שהאב חייב לעשות לבנו: למולו לפדותו ללמדו תורה 

וללמדו אומנות להשיאו אשה רבי עקיבע 

אומר אף ללמדו לשוט על פני המים

תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף כט, ע"א

 דברים אלו נכתבו לפני כאלפיים שנה. מה, לדעתכם, תקף בימינו? הסבירו.
המקור מלמד שאסור לבן לסתור את דברי אביו, שאסור לו לשבת במקומו וכדומה. 

האם אתם מסכימים עם הדרישות ה האלה? 

במה מחוייבים כיום ההורים לילדים ובמה הילדים להורים?

חברו את הלכות כיבוד הורים וילדים בימינו

מצוות האם והאב לעשות לבנם וביתם:
.1      
.2      
.3      
.4      
 .5      

?

?



 2. מצוות כיבוד הורים:    

איזהו מורא? לא ____________ ולא ______________ ולא _______________ 
ואיזהו כיבוד: כן _______________ כן ______________ וכן ______________ 

כתבו

דמיינו שיכולתם להוסיף דיבר על היחס שההורים צריכים לתת לילדיהם. נסחו אותו:
________________________________________________ את בנכם ובתכם,
למען _________________________________________________________

"כשמדברים על הורות, מדברים בעצם על בית המלאכה שבו נבראת האנושות"

שי אור

"כבד את אביך ואת אמך" - לא ניתנה מצוה זו לבנים בלבד. גם ההורים בכלל מצוה זו. כיצד?

אומרים לאב: "קודם שהולדת בנים לא היית חייב בכבודך כמו עתה. עכשיו שנעשית אב, כבד את אביך - כלומר את

האב אשר בך, ואין לך כבוד שיכול האדם לכבד את האב שבו, ואת האם שבה, גדול מזה שהוא עצמו מכבד דבריו,

ונוהג בעצמו כאשר ירצה שינהגו בניו. ק

ר' אליהו כי טוב, איש וביתו - הליכות והלכות לבית היהודי

מה זה בעינכם לכבד את ההורים שבכם? במה זה מתבטא? 

"כאשר נבחר להפוך את האנושות לאנושית יותר, נעמיד את מעשה ההורות במרכזה. כשנסכים להפוך את הקשר בין ילדים להוריהם לציר שסביבו 

נעים חיינו, הזעקה המחרידה "הקשיבו לי!" שמטלטלת ומזעזעת את עולמנו – תירגע. בשקט שישתרר, ילדים ומבוגרים יתפנו להקשיב. ולהרגיש. 

ולתת בנדיבות ובנחישות את כל היופי, החכמה, העצמה והיצירתיות המופלאה שלהם - ללא מאבק." 

הורות כמעשה ניסים שי אור

כיצד מתאר שי אור את התפקיד של ההורים? 
האם אתם מסכימים איתו?

אבי היה אלוהים \\ יהודה עמיחי

ָאִבי ָהיָה ֱאלִהים וְלא יָדַע. הּוא נַָתן לִי

ֶאת ֲעֶׁשֶרת ַהּדְִּברֹות לא ְּבַרַעם וְלא ְּבזַַעם, לא ָּבֵאׁש וְלא ָּבָענָן

ֶאּלָא ְּבַרּכּות ּוְבַאֲהָבה. וְהֹוִסיף לִּטּוִפים וְהֹוִסיף ִמּלִים טֹובֹות,

וְהֹוִסיף "ָאּנָא" וְהֹוִסיף "ְּבַבָּקָׁשה". וְזִֵּמר זָכֹור וְָׁשמֹור

ְּבנִּגּון ֶאָחד וְִהְתַחּנֵן ּוָבכָה ְּבֶׁשֶקט ֵּבין ּדִֵּבר לְּדִֵּבר,

לא ִּתָּׂשא ֵׁשם ֱאלֹוֶהיָך לַָּׁשוְא, לא ִּתָּׂשא, לא לַָּׁשוְא,

ָאּנָא, ַאל ַּתֲענֶה ְּבֵרֲעָך ֵעד ָׁשֶקר. וְִחֵּבק אֹוִתי ָחזָק וְלַָחׁש ְּבָאזְנִי,

לא ִּתגְנֹוב, לא ִּתנְַאף, לא ִּתְרַצח. וְָׂשם ֶאת ּכַּפֹות יָדָיו ַהְּפתּוחּות

ַעל ראִׁשי ְּבִבְרּכַת יֹום ּכִּפּור. ּכֵַּבד, ֱאַהב, לְַמַען יֲַאִריכּון יֶָמיָך

ַעל ְּפנֵי ָהֲאדָָמה. וְקֹול ָאִבי לָָבן ּכְמֹו ְׂשַער ראׁשֹו.

ַאַחר-ּכָך ִהְפנָה ֶאת ָּפנָיו ֵאלַי ַּבַּפַעם ָהַאֲחרֹונָה

ּכְמֹו ַּביֹום ֶׁשּבֹו ֵמת ִּבזְרֹועֹוַתי וְָאַמר: ֲאנִי רֹוֶצה לְהֹוִסיף

ְׁשנַיִם לֲַעֶׂשֶרת ַהּדְִּברֹות:

ַהּדִֵּבר ָהַאַחד-ָעָׂשר, "לא ִּתְׁשַּתּנֶה"

וְַהּדִֵּבר ַהְּׁשנֵים-ָעָׂשר, "ִהְׁשַּתּנֵה, ִּתְׁשַּתּנֶה"

ּכְָך ָאַמר ָאִבי ּוָפנָה ִמֶּמנִי וְָהלְַך

וְנְֶעלַם ְּבֶמְרַחָּקיו ַהּמּוזִָרים.

?

?

?



 
אמי 

\\ יהודה עמיחי

ִאִּמי ָהיְָתה נְִביָאה וְלֹא יָדְָעה. 

לֹא ּכְמֹו ֵמִרים ַהּנְִביָאה ָהרֹוֶקדֶת ְּבֻתִּפים ובמצלתיים, 

וְלֹא ּכְמֹו ּדְבֹוָרה ֶׁשּיְָׁשָבה ַּתַחת הׂתמר וְָׁשְפָטה ֶאת ָהַעם, 

וְלֹא ּכְמֹו ֻחלְּדָה ַהּנְִביָאה ַהְּמנְַּבָאה ֲעִתידֹות, 

ֶאּלָא נְִביָאה ְּפָרִטית ֶׁשּלִי ְׁשֵקָטה וְַעְקָׁשנִית

וֲַאנִי ַחּיָב לְַקּיֵם ֶאת ַהּכֹל ּוזְַמן ַחּיַי עֹוֵבר. 

ִאִּמי ָהיְָתה נְִביָאה ּכְֶׁשָאְמָרה לִי ֶאת ּדְִבֵרי ַהּיֹום-יֹום, 

ְּפסּוִקים לְִׁשּמּוׁש ַחד ַּפֲעִמי: ַאָּתה ִּתְצַטֵער, 

זֶה יִָעיף אֹוְתָך, זֶה יֵָעֶׂשה לְָך טֹוב, ַאָּתה ַּתְרּגִיׁש

ּכְמֹו ָאדָם ָחדָׁש, ַאָּתה ֶּתֱאַהב ֶאת זֶה, ַאָּתה

לֹא ּתּוכַל , ַאָּתה לֹא ֶּתֱאַהב ֶאת זֶה,

ַאָּתה לֹא ַּתְצלִיַח לְִסּגֹר ֶאת זֶה, יָדְַעִּתי ֶׁשּלֹא ִּתזְּכֹר,

ֶׁשּלֹא ִּתְׁשּכַח, ִּתֵּתן, ִּתַּקח, ָּתנּוַח, ַאָּתה יָכֹול, ַאָּתה יָכֹול.

וכשאמי ֵמָתה ִהְצָטְרפּו ּכָל ַהּנְבּואֹות ַהְּקַטּנֹות

לִנְבּוָאה ּגְדֹולָה ֲאֶׁשר ַּתּגִיַע ֵעדֵי נְבּוַאת ַאֲחִרית ַהּיִָמים

שני השירים מתוך - "מלון הורי", פתוח סגור פתוח

כיצד לדעתכם תפסו הוריו של יהודה עמיחי את תפקידם? 
מה אתם חושבים על הקשר בין הורים, אלוהים ונביאים? 

ילֶֶד ּפְרָטִי 
\\ ּדַלְיָה וַיְנְְׁשֵטין

לָָּמה ְּבכָל ַּפַעם ּכְֶׁשָּבִאים ֵאלַי ֲחֵבִרים

ִאָּמא אֹוֶמֶרת: "ּכְָבר ֵהכַנְָתּ ִׁשעּוִרים?

ּוַמּדּוַע ַהֶחדֶר לֹא ְמֻסדָּר?

וְֶאת ַהֲחִביָתה ּגַָמְרָתּ ּכְָבר?"

וְָתִמיד, דַּוְָקא ַעל יַד ּכָל ַהֲחֵבִרים,

ִאָּמא נִזְּכֶֶרת ֶׁשיֵּׁש לִי ְּפָצִעים

וְָצִריְך לְִמרַֹח ַעכְָׁשו ִמְׁשָחה,

וְלֶָרדֶת לַַּמּכֹלֶת לְָהִביא ַחּלָה,

וְעֹוד ּכָל ִמינֵי דְָּבִרים ֲאֵחִרים –

ְּבדִּיּוק ּכְֶׁשֲאנִי רֹוֶצה לְַׂשֵחק ִעם ֲחֵבִרים.

האם יש קשר בין רוב התלונות של הילד?
מה, לדעתכם, הכי מפריע לילד שבשיר?

מה הייתם מציעים לו לעשות?
האם יש אפשרות לכבד גם את רצונותיו וגם את

דאגותיה ואת צרכיה של אימו?

?

?


