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 ויקרא פרק יט פסוק לב
ָיֵרא ֵני ָזֵקן וְּ ָת פְּ ָהַדרְּ ֵני ֵשיָבה ָתקּום וְּ קָוק:ִמפְּ  ָת ֵמֱאֹלֶהיָך ֲאִני יְּ

 

 רש"י 
יכול זקן אשמאי, תלמוד לומר זקן, אין  - מפני שיבה תקום

איזהו הדור, לא  - והדרת פני זקן זקן אלא שקנה חכמה:
ישב במקומו ולא ידבר במקומו ולא יסתור את דבריו. יכול 

יעצים עיניו כמי שלא ראהו, לכך נאמר ויראת מאלהיך, 
שהרי דבר זה מסור ללבו של עושהו, שאין מכיר בו אלא 

 הוא, וכל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלהיך:

 רמב"ן 
יכול מפני זקן אשמאי, תלמוד לומר  - מפני שיבה תקום

זקן, אין זקן אלא שקנה חכמה, לשון רש"י, ולשון תורת 
כהנים )פרק ז יא(. והוא השנוי בגמרא במסכת קדושין )לב 

ב(, תלמוד לומר זקן, אין זקן אלא חכם, שנאמר )במדבר יא 
י טז( אספה לי שבעים איש מזקני ישראל, ורבי יוסי הגליל
אומר אין זקן אלא שקנה חכמה, שנאמר )משלי ח כב( ה' 

 קנני ראשית דרכו. והנה לדברי שניהם אין המצוה אלא 
ואונקלוס אמר, מן קדם דסבר באורייתא תקום ותהדר אפי סבא, ומשמעות דבריו שגם הוא סובר כן. ועם כל זה,  בחכם:

ין לב ב( איסי בן יהודה אומר כל שיבה במשמע, ואמר רבי העולה מן הגמרא לפי פסק ההלכה אינו כן, שהרי אמרו )קידוש
יוחנן )שם לג א( הלכה כאיסי בן יהודה. והנה יצוה בכל שיבה אפילו על אשמאי שהוא הבור, ויחזור ויצוה על הזקן שהוא 

ן וגלי בשיבה הקונה חכמה ואפילו יניק וחכים. ויתכן שיהיה גם כן דעת אונקלוס, אבל יתרגם יניק וחכים בשיבה, דאתא זק
 שבכללה כל השיבות בין שיבת התורה בין שיבת הימים:

 

 רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ו
כל תלמיד חכם מצוה להדרו ואף על פי שאינו רבו שנאמר מפני שיבה תקום והדרת פני זקן זקן זה שקנה חכמה,  [א]

 נגד פניו. ומאימתי חייבין לעמוד מפניו משיקרב ממנו בארבע אמות עד שיעבור מכ
אין עומדין מפניו לא בבית המרחץ ולא בבית הכסא שנאמר תקום והדרת קימה שיש בה הידור, ואין בעלי אומניות  [ב]

חייבין לעמוד מפני תלמידי חכמים בשעה שעוסקין במלאכתן שנאמר תקום והדרת מה הידור שאין בה חסרון כיס אף 
עיניו מן החכם כדי שלא יראהו עד שלא יעמוד מפניו, שנאמר ויראת מאלהיך קימה שאין בה חסרון כיס, ומנין שלא יעצים 

 הא כל דבר שהוא מסור ללב נאמר בו ויראת מאלהיך.
 

 משנה מסכת אבות
משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה  ]פ"א מ"א[

 ו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה:הם אמרו שלשה דברים הו
 משנה מסכת אבות פרק ה

הוא היה אומר בן חמש שנים למקרא בן עשר למשנה בן שלש עשרה למצות בן חמש עשרה לתלמוד בן  פ"ה משנה כא[]
שמונה עשרה לחופה בן עשרים לרדוף בן שלשים לכח בן ארבעים לבינה בן חמשים לעצה בן ששים לזקנה בן שבעים לשיבה 

 לגבורה בן תשעים לשוח בן מאה כאילו מת ועבר ובטל מן העולם: בן שמונים
 

 מלכים א פרק יב
ָעֻצהּו: ֵקִנים ֲאֶשר יְּ ִביד ֶאת  )יג( ַוַיַען ַהֶמֶלְך ֶאת ָהָעם ָקָשה ַוַיֲעֹזב ֶאת ֲעַצת ַהזְּ ָלִדים ֵלאֹמר ָאִבי ִהכְּ ַדֵבר ֲאֵליֶהם ַכֲעַצת ַהיְּ )יד( ַויְּ

ֶכם ַוֲאִני ֹאִסיף  ַרִבים:ֻעלְּ ֶכם ָבַעקְּ ֶכם ַבּׁשוִטים ַוֲאִני ֲאַיֵסר ֶאתְּ ֶכם ָאִבי ִיַסר ֶאתְּ ָתה ִסָבה  ַעל ֻעלְּ לֹא ָשַמע ַהֶמֶלְך ֶאל ָהָעם ִכי ָהיְּ )טו( וְּ
ָעם בֶ  ַיד ֲאִחָיה ַהִּׁשיֹלִני ֶאל ָיָרבְּ קָוק בְּ ָברו ֲאֶשר ִדֶבר יְּ ַמַען ָהִקים ֶאת דְּ קָוק לְּ ָבט:ֵמִעם יְּ ָרֵאל ִכי לֹא ָשַמע ַהֶמֶלְך  ן נְּ א ָכל ִישְּ )טז( ַוַירְּ

ֹאָהֶליָך ִישְּ  ֶבן ִיַשי לְּ לֹא ַנֲחָלה בְּ ָדִוד וְּ ָך ָדִוד ַוֵיֶלְך ֲאֵליֶהם ַוָיִשבּו ָהָעם ֶאת ַהֶמֶלְך ָדָבר ֵלאֹמר ַמה ָלנּו ֵחֶלק בְּ ֵאה ֵביתְּ ָרֵאל ַעָתה רְּ
ֹאָהָלי ָרֵאל לְּ ָעם: פ ו:ִישְּ ַחבְּ ֹלְך ֲעֵליֶהם רְּ הּוָדה ַוִימְּ ָעֵרי יְּ ִבים בְּ ָרֵאל ַהֹישְּ ֵני ִישְּ ָעם ֶאת ֲאֹדָרם ֲאֶשר ַעל  )יז( ּובְּ ַחבְּ ַלח ַהֶמֶלְך רְּ )יח( ַוִישְּ

ַאֵמץ ַלֲעלות ַבמֶ  ָעם ִהתְּ ַחבְּ ַהֶמֶלְך רְּ ָרֵאל בו ֶאֶבן ַוָיֹמת וְּ מּו ָכל ִישְּ גְּ רּוָשָלִם:ַהַמס ַוִירְּ ָכָבה ָלנּוס יְּ  רְּ
 

 בראשית פרק ב פסוק ז
ֶנֶפש ַחיָ  ִהי ָהָאָדם לְּ ַמת ַחִיים ַויְּ ַאָפיו ִנשְּ קָוק ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה ַוִיַפח בְּ  ה:ַוִייֶצר יְּ

 

 תהלים פרק קלט פסוק ה
ָתִני ַוָתֶשת ָעַלי ַכֶפָכה:ָאחור וָ   ֶקֶדם ַצרְּ

 

 [ט"שנה תרנ] פרשת תזריעלשפת אמת 
במד' אחור וקדם כו' נוחל ב' עולמות. כפכה רמז לב' יודין דוייצר. שני יצירות בעוה"ז ובעוה"ב. דהגוף בעוה"ז אחור מכל 

ואברהם אבינו ע"ה הוציא זה מכח אל הפועל לבוא לבחי'  הברואים. אבל בנ"י הם בני עוה"ב בכח המילה זה היוד דקדם
קדם. ועליו דרשו מי הקדימני ואשלם. ובכלל ישראל שניתן להם התורה בהר סיני נתעלו לבחי' קדם. וע"ז כ' אמרתי בני 

"ש כעת עליון כולכם. אבל אאע"ה שזכה למילה קודם התורה כ' בו מי הקדימני. ולעתיד עתידין בנ"י להיות קדום לכל כמ
יאמר ליעקב כו' מה פעל אל. אבל גם בעוה"ז בכח המילה והתורה יכולין לזכות לבחי' קדם. כמ"ש מי יעלה לנו השמימה. 
וכן בש"ק דהוא מעין עוה"ב הוא בחי' קדם. ומ"מ כל איש ישראל הסדר שלו אחור ואח"כ קדם. ולכן היצה"ר בא מקודם 

אבל לבסוף צריכין להתעלות לימי קדם. וכמו שהיצה"ר שליט בלבדו  בחי' אחור ואח"כ נעשה גדול ויש ב' היצרים.
בקטנותו. כן בסוף צריך להיות נקי מיצה"ר ולהיות היצ"ט שליט בלבדו. לכן נק' זקן שקנה חכמה ומגרש היצה"ר לכן 

 והדרת פני זקן. ומי שזוכה בנערותו להיות נקי מיצה"ר נק' זקן מיד:
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