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Yitro – Honoring one's parents: a bridge between worlds 

 מנחת חינוך מצוה לג  .א

 ב"םהוא ככל מצות שבתורה לענין תשובה דתשובה מכפר. ומכל מקום אני מסופק לפי המבואר ברמ שהעצוות ומ
אם כאן  ברו,חת דעבירות שבין אדם לחבירו לא מהני תשובה ולא יום הכפורים עד שירצה א ,ובש"ס ,תשובה תהלכו

אינו אלא במה  ברולחדם דבין א .ולא בין אדם לחבירו ואהרוך אפשר דהיא רק מצות המקום ב ...במצוה זו של כיבוד
כיון  ילמאדו א וא,הרוך אדם למקום ב אינו אלא כמצות שבין ןכם א ם,ואב אבל כאן הוא רק בא חד,אל שהוא שוה לכ

  .הוי בין אדם לחבירו ולא מהני תשובה אם לא שירצה את אב ואם ברולחדם ציוה זו המצוה בין א ברךיתם שהש

[The Mitzvha to honor one's parents] is as any other positive commandment, in the sense that Teshuvah can 
cleanse its violation. However, I am in doubt. For, as explained in Rambam's laws of repentance and in the 
Talmud, sins in the realm between man and his fellow are not being atoned by neither repentance nor Yom 
Kippur, till the offender will appease his friend. What should be the halacha regarding honoring one's 
parents?... it may be that this Mitzvah is between man and his G-d, and not between him and his fellow 
[=the parent], for a Mitzvah directed to his fellow should be equal to all; if it is not so, it should be 
categorized as a Mitvah between man and G-d. On the other hand, maybe because G-d commanded this 
Mitzvah to be conducted between man and his fellow it should be categorized so, and repentance will not 
suffice unless he appeased his father and mother. 

 שם, ו,ג  .ב

 לעמוד לו אפשר אי ואם, עליהן שירוחם עד דעתם כפי עמהם לנהוג משתדל אמו של או אביו של דעתו שנטרפה מי
  .להם כראוי להנהיגם אחרים ויצוה לו וילך יניחם ביותר שנשתטו מפני

  ?לשמרו יצוה למי לו ויניח ילך הוא אם נכונה הוראה זו אין :ד"הראב השגת

If the mind of his father or his mother is affected, the son should try to behave with them according to their 
mind until they will be given mercy. If it is impossible for him to remain with them because they have 
become very deranged, he should leave them, depart, and delegate others to give the parent proper care. 
Ravad: This is not a right instruction. If he will go, who will he leave to take care of them? 

 רמב"ם ממרים ג,ח  .ג

   .וייראו ישמעו נאמר בכולן שהרי, ומורה סורר ובן, והמסית, זוממין ועדים, ממרא זקן, הכרזה צריכין וארבעה

Regarding four [cases of capital punishment] an announcement is required: a rebellious elder; lying 
witnesses; an agitator [to Avoda Zara]; and the rebellious son – for in all of them it is said: they [Am Yisrael] 
shall hear and fear.  

 ירושלמי קידושין א,ז  .ד

אמר רבי אבון מה אם דבר שהוא כפריעת חוב כתיב בו למען ייטב לך ולמען יאריכון ימיך דבר שיש בו חסרון כיס וסיכון 
  נפשות לא כל שכן

Rabi Avon said: If a good and long life is promised for doing a Mitzva that is similar to returning a debt, then 
obviously it will be given for Mitzvot the include spending of money and risk of life for.  

 דברים לב,ז  .ה

  שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך

Ask your father and he shall recount to you, your elders, and they will tell you. 
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 ריב מצוה חינוך   .ו

נוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. ועובר עליה והיקל ביראתם ביטל עשה זה, אלא אם  ...מצות יראת אב ואם
  כן עשה מדעת האב ובמחילתו, שהאב שמחל על כבודו כבודו מחול.

 בודו,כל ר"ן קדושין דאף דיכול למחול ע ייןע מחול, ובודכ בודוכל שהאב שמחל ע ברחב המהר כתבשה ומ: מנחת חינוך
  ונו לא מהני מחילהעל צערו ובזי

The Mitzvah to revere one's parents… applies every place and in any time, to males and females alike. In 
case one had violated this Mitzvah and acted light headed towards them, he transgressed this positive 
commandment – unless it was done with the father agreement and following his pardon, for when a father 
forgoes his honor, his honor is indeed forgiven.  

 קידושין לא ע"ב  .ז

 - כיבוד; מכריעו ולא, דבריו את סותר ולא, במקומו יושב ולא, במקומו עומד לא - מורא? כיבוד ואיזהו, מורא איזהו
  ומוציא מכניס, ומכסה מלביש, ומשקה מאכיל

what is reverence, and what is honor? Reverence means that one may not stand his parent's place, and he 
may not sit at his place. He may not contradict his father's words, and he may not decide who is right [when 
his parent and another are debating]; Honor means that one must give his parent food and drink, dress him 
and cover him, bring him in and take him out. 

 קידושין ל ע"ב  .ח

בדברים,  תניא, רבי אומר: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שבן מכבד את אמו יותר מאביו, מפני שמשדלתו
לפיכך הקדים הקב"ה כיבוד אב לכיבוד אם; וגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שהבן מתיירא מאביו יותר מאמו, 

  מפני שמלמדו תורה, לפיכך הקדים הקב"ה מורא האם למורא האב

It was taught: Rebbi says: It is revealed and known to the One who spoke and the world came into being, 
that a son honors his mother more than his father, because his mother wins him over with pleasant words. 
Therefore, The Holy One, blessed is he, put the mention of honoring one's father before the mention of 
honoring one's mother. And it is revealed and known to the One who spoke and the world came into being, 
that a son is more reverent of his father then his mother, because his father teaches him Torah. Therefore, 
He put the mention of revering one's mother before the mention of revering one's father. 

 רמב"ן שמות, כ,יג  .ט

ל יתעלה, כי -... והנה עשרת הדברות, חמשה בכבוד הבורא יתברך וחמשה לטובת האדם. כי כבד את אביך כבוד הא
  לכבוד הבורא צוה לכבד את האב המשתתף ביצירה

Now, of the ten commandments, five of them are for the honor of the Creator, may he be blessed, and five 
of them are for the benefit of mankind. For 'honor your father' is for the honor of G-d. For it is for the glory 
of the Creator that He commanded us to honor the father, who is a partner in the formation of the child. 

 יאמשנה בבא מציעא ב,   .י

אבדתו ואבדת אביו אבדתו קודמת אבדתו ואבדת רבו שלו קודמת אבדת אביו ואבדת רבו של רבו קודמת שאביו הביאו 
 לעולם הזה ורבו שלמדו חכמה מביאו לחיי העולם הבא ואם אביו חכם של אביו קודמת

If his lost object and his father's lost object [are to be attended to], his lost object takes precedence; his own 
lost object and his teacher's lost object, his own takes precedence; his father's lost object and his teacher's 
lost object, his teacher's takes precedence, because his father brought him into this world, but his teacher, 
who taught him wisdom, brings him to live [in] the world to come; if his father is a sage, [the object] of his 
father takes precedence. 


