כבוד אב ואם  -דף מקורות
הדיבר החמישי
"כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר ה' נתן לך (שמות כ)

כיבוד ומורא
ת"ר :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 ,ל"א)

כיבוד שבלב
יש שהוא מאכיל את אביו פטומות ויורש גיהנם ויש שהוא כודנו לריחים ויורש גן עדן כיצד?
מאכיל את אביו פטומות ויורש גיהנם  -איש אחד היה מאכיל את אביו תרנגולים מפוטמים .יום אחד אמר לו אביו :בני אלה מנין לך?
אמר לו זקן ,זקן אכול ושתוק .כלבים אוכלים ושותקים .נמצא מאכיל את אביו פטמות ויורש גיהנם.
כיצד כודנו בריחיים ויורש גן עדן?
איש אחד היה טוחן בריחיים ואביו נקרא לעבודת המלך .אמר לאביו :אבא בוא וטחון תחתיי ואני אלך לעבודת המלך .אם יגיע לידי ביזיון,
אתבזה אני ולא אתה .אם לידי מלקות ,אלקה אני ולא אתה .נמצא כודנו בריחיים ויורש גן עדן.

אמו של רבי טרפון
רבי טרפון הייתה לו אמא ,שכל אימת שרצתה לעלות למיטתה  -היה מתכופף ומעלה אותה ,כל אימת שהיתה יורדת -ירדה עליו ,בא והיה
משתבח בבית המדרש ,אמרו לו :עדיין לא הגעת לחצי כיבוד ,כלום זרקה ארנקי בפניך לים ולא הכלמתה?
(תלמוד בבלי מסכת קידושין ,ל"א)
אמו של רבי טרפון ירדה לטייל לתוך חצרה בשבת (ונקרע סנדלה) והלך רבי טרפון והניח שתי ידיו תחת פרסותיה והייתה הולכת עליהן
עד שהגיעה למיטתה ,פעם אחת חלה ונכנסו חכמים לבקרו .אמרה להן :התפללו על טרפון בני שהוא נוהג בי כבוד יותר מדאי .אמרו
לה :מה עשה לך? וסיפרה להם את המעשה .אמרו לה :אפילו עושה כן אלף אלפי פעמים עדיין לחצי כבוד שאמרה התורה לא הגיע( .
תלמוד ירושלמי ,מסכת פיאה ,פרק א)

רצונה הוא כבודה
אמו של רבי ישמעאל באה וקבלה עליו לרבותיו אמרה להן :געורו בישמעאל בני שאני נוהג בי בכבוד .באותה שעה נתכרכמו פניהן של
רבותינו אמרו איפשר לית רבי ישמעאל נוהג בכבוד אבותיו< אמרו לה :מה עבד ליך? אמרה :כאשר הוא בא מבית המדרש ,אני רוצה לרחוץ
את רגליו במים ולשתות מהם ,והוא לא מניח לי .אמרו לו :הואיל והוא רצונה הוא כבודה( .תלמוד ירושלמי ,מסכת פיאה .פרק א)

כיבוד אב ואם כבוד שמיים
ת"ר נאמר( :שמות כ) כבד את אביך ואת אמך ,ונאמר ( :משלי ג) כבד את ה' מהונך ,השווה הכתוב כבוד אב ואם לכבוד המקום :נאמר:
(ויקרא יט) איש אמו ואביו תיראו ,ונאמר (דברים ו) ואת ה' אלהיך תירא ואותו תעבוד ,השווה הכתוב מוראת אב ואם למוראת המקום ...וכן
בדין ,ששלשתן שותפין בו .ת"ר ,שלשה שותפין הן באדם :הקב"ה ,ואביו ,ואמו ,בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו ,אמר הקב"ה :מעלה
אני עליהם כאילו תדתי ביניהם וכבדוני( .תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לא)

שכינה
יוסף כאשר היה שומע קול רגלי אימו ,היה אומר :אקום מפני השכינה שבאה( .תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לא)

אשריי יתום אני
אמר רבי יוחנן :אשרי מי שלא חמאן (= ראה אותם) .רבי יוחנן ,כי עברתו אמו מת אביו ,ילדתו  -מתה אמו( .תלמוד בבלי מסכת קידושין לא)

ר' זעירא מצטער
רבי זעירא הוה מצטער ואמר הלוואי היה לי אבא ואמא ,שאכבדם ואירש גן -עדן ,כאשר שמע את שני המעשים הללו (על אימותיהם של
ר' טרפון ור' ישמעאל) אמר :ברוך ה' שאין לי אבא ולא אמא ,לא ההיתי יכול לעשות כרבי טרפון ולא הייתי מסוגל לקבל עליי כרבי ישמעל.
(תלמוד ירושלמי ,מסכת פיאה ,פרק א')

המרכז לכיבוד אב ואם בעם ישראל

ּקּוטים ִ -מ ְצוַ ת ּכִ ּבּוד ָאב וָ ֵאם
ִל ִ
יהם וְ ֹלא יִ כְ עֹס ּכְ נֶ גְ ָּדםֶ ,א ָּלא
ימם וְ ֹלא יְ ַצ ֵער ִּב ְפנֵ ֶ
הּובים ֶׁשּלֹו ,וְ ִה ְׁש ִליכּו ְּב ָפנָ יו ַלּיָ םֹ ,לא יַ כְ ִל ֵ
"עד ֵהיכָ ן הּוא ּכִ ּבּוד ָאב וָ ֵאם? ֲא ִפּלּו נָ ְטלּו ּכִ יס ֶׁשל זְ ִ
ַ
יְ ַק ֵּבל ּגְ זֵ ַרת ַהּכָ תּוב וְ יִ ְׁשּתֹק".
ַר ְמ ַּב"םַ ,מ ְמ ִרים ז ,ו

יֹוׁשב ְּברֹאׁש ִּב ְפנֵ י ַה ָּק ָהלָּ ,ובא ָא ִביו וְ ִאּמֹו וְ ָק ְרעּו ְּבגָ ָדיו ,וְ ִהּכּוהּו ְּברֹאׁשֹו ,וְ יָ ְרקּו ְּב ָפנָ יוֹ ,לא
לֹובׁש ְּבגָ ִדים ֲחמּודֹות וְ ֵ
מֹור ָאן? ֲא ִפּלּו ָהיָ ה ֵ
"וְ ַעד ֵהיכָ ן ָ
ימם ֶא ָּלא יִ ְׁשּתֹק וְ יִ ָירא וְ יִ ְפ ַחד ִמ ֶּמ ֶלְך ַמ ְלכֵ י ַה ְּמ ָלכִ ים ֶׁש ִּצּוָ הּו ְּבכָ ְך".
יַ כְ ִל ֵ
ַר ְמ ַּב"םַ ,מ ְמ ִרים ז ,ו

ָצ ִריְך ָא ָדם ְל ִה ְת ַא ֵּמץ ְּול ִה ְׁש ַּת ֵּדל ְמאֹד ְל ַק ֵּבל ֶאת ִּב ְרּכַ ת ָא ִביו וְ ִאּמֹוֶׁ ,ש ִּמ ְּל ַבד ֶׁש ִּב ְרכָ ָתם ְקר ָֹובה ְל ִה ְת ַקּיֵ ם ְל ִפי ֶׁש ֵהם ְמ ָב ְרכִ ים אֹותֹו ְּב ַא ֲה ָבה ְּוב ֵלב
עֹולם ַהּזֶ ה
ּטֹובה וְ ַה ַּמ ְמ ָלכָ ה ֶׁשּיֵ ׁש ְלזֶ ַרע ֵע ָׂשו ָּב ָ
ּתֹולדֹות קמו ,ב) ֶׁשּכָ ל ַה ָ
ָׁש ֵלםְ ,מ ַקּיֵ ם הּוא ְּבכָ ְך ִמ ְצוַ ת ּכִ ּבּוד ָאב וָ ֵאם .וְ ָא ְמרּו ֲחכָ ִמים ְ(ר ֵאה ז ַֹהר ְ
ֹאמר ְל ָא ִביו ָּב ֲרכֵ נִ י גַ ם ָאנִ י ָא ִבי".
ּומ ָרה ַעד ְמאֹד וַ ּי ֶ
אׁשית כז ,לד)" :וַ ּיִ ְצ ַעק ְצ ָע ָקה ּגְ ד ָֹלה ָ
ִהיא ַעל ֶׁש ֶה ְח ִׁשיב ִּב ְרּכַ ת ָא ִביוּ ,כַ ּכָ תּוב ְ(ּב ֵר ִ
יֹועץ' ֵע ֶרְך ְּב ָרכֹות
ֶ'ּפ ֶלא ֵ

ּומ ְת ָּב ֵרְך ְּב ֵמ ָאה ְּב ָרכֹות ְׁשמּורֹות ַּבּכֹל וַ ֲערּוכֹותִ ...מ ְצוֹות ַרּבֹות ָעׂשּו ַחיִ ל
נּוחה וְ ֶאל ַהּנַ ֲח ָלה ,וְ זֹוכֶ ה ִ
"ּכָ ל ַה ְמ ַקּיֵ ם ִמ ְצוַ ת ּכִ ּבּוד ָאב וָ ֵאם ,זֹוכֶ ה ֶאל ַה ְּמ ָ
ּומ ְצוַ ת ּכִ ּבּוד ָאב וָ ֵאם ָע ְל ָתה ַעל ּכֻ ָּלנָ ה ,וְ גָ דֹול ְמאֹד ּכ ָֹחּה וְ ַרב ֵח ָילּה"...
ִ
ֵ'מ ָאה ְׁש ָע ִרים' סֹוף ַׁש ַער ַה ֵּמ ָאה; ֵס ֶפר ּכַ ד ַה ֶּק ַמחּ ,כִ ּבּוד ָאב וָ ֵאם

ּיֹוסיף
עֹולם ַהּזֶ ה :אֹו ְּב ַׁש ְלוָ ה וְ ַה ְצ ָל ָחה ֶׁש ִ
ֹואים ָל ַעיִ ן ּכִ י יֵ ׁש ִּב ְׂשכָ ָרּה ֵּפרֹות ָּב ָ
"ּגָ דֹול ּכ ַֹח ִמ ְצוַ ת ּכִ ּבּוד ָאב וָ ֵאם וְ ִהיא ִמ ְצוָ ה ְּבחּונָ ה ּכְ זָ ָהב ,וְ ַה ְּב ִרּיֹות ר ִ
בּוע ְּב ִמ ְצוָ ה ַהּזֹאת".
לֹו ה' יִ ְת ָּב ַרְך ְּבכָ ל ַמ ֲע ָׂשיו ,אֹו ַּב ֲא ִריכּות יָ ִמים וְ הּוא ַה ָּׂשכָ ר ַה ָּק ַ
'ּכַ ד ַה ֶּק ַמח'ֵ ,ע ֶרְך ּכִ ּבּוד ָאב וָ ֵאם

(ׁשמֹות כ ,יב)ּ" :כַ ֵּבד ֶאת ָא ִביָך וְ ֶאת ִא ֶּמָך ְל ַמ ַען יַ ֲא ִרכּון יָ ֶמיָך" .נִ ָּתן ִל ְלמֹד ִמּכָ ְך ֶׁש ִּמי ֶׁש ֵאינֹו ְמכַ ֵּבד ֶאת ָא ִביו
ְׂשכַ ר ּכִ ּבּוד ָאב וָ ֵאם ְמפ ָֹרׁש ַּבּכָ תּוב ְ
הֹוריו
ּתֹורה ֶׁש ַה ְמכַ ֵּבד ֶאת ָ
ּומּתֹוְך ֶׁש ֵּפ ְר ָטה ַה ָ
ּדֹורׁש ָלאו"ִ .
"מּכְ ָלל ֵהן ַא ָּתה ֵ
ּתֹורה הּואִ :
וְ ֶאת ִאּמֹו ּכָ ָראּוי נֶ ֱענָ ׁש ְּב ִקּצּור יָ ִמיםֶׁ .שּכֵ ן ַהּכְ ָלל ְּב ִד ְב ֵרי ָ
זֹוכֶ ה ַל ֲא ִריכּות יָ ִמים ,נִ ָּתן ָל ַד ַעת ֶׁש ִּמי ֶׁש ֵאינֹו ְמכַ ְּב ָדם נֶ ֱענָ ׁש ְּב ִקּצּור יָ ִמים.
ְמכִ ְיל ָּתא יִ ְתרֹוַ ,מ ֶּסכְ ָּתא ְּד ַבח ֶֹדׁש פ"ח

אֹומ ִרים ַה ְּב ִרּיֹותַ :א ְׁש ֵרי
טֹוביםֶׁ ,שּזֶ הּו ַהּכָ בֹוד ַהּגָ דֹול ָל ָאבֹותֶׁ ,ש ְ
ּתֹורה ְּוב ַמ ֲע ִׂשים ִ
"מי ֶׁשהּוא ר ֶֹוצה ֶּב ֱא ֶמת ְלכַ ֵּבד ֶאת ָא ִביו וְ ֶאת ִאּמֹו ,יַ ֲעסֹק ַּב ָ
ִ
ימּנָ ה".
בּוׁשה ֶׁש ֵאין ּגְ ד ָֹולה ֵה ֶ
אֹותם ְּב ָ
בֹותיו יִ ְּׂשאּו ֶח ְר ָּפה ָע ָליו ,וְ הּוא ְמ ַבּיֵ ׁש ָ
הֹולְך ְּב ֶד ֶרְך ַהּיָ ָׁשרֲ ,ה ֵרי ֲא ָ
ְל ָאב וְ ֵאם ֶׁשּגִ ְּדלּו ֵּבן ּכָ זֶ הֲ .א ָבל ִאם ֵאין ַה ֵּבן ֵ
ימן קמגְ ,ס ִעיף כא
ִקּצּור ֻׁש ְל ָחן ָערּוְך ִס ָ

"מ ְצוַ ת ָה ָאב הּוא נֵ רּ .כָ ל ִמי ֶׁש ְּמ ַקּיֵ ם
תֹורה אֹור" ְמ ַד ֵּבר ַעל ִמ ְצוַ ת ּכִ ּבּוד ָאב וָ ֵאםֶׁ ,שּכָ ְך ֵּפ ֵרׁש ַר ִּׁש"י ָּפסּוק זֶ הִ :
(מ ְׁש ֵלי ו ,כג)ּ" :כִ י נֵ ר ִמ ְצוָ ה וְ ָ
ַה ָּפסּוק ִ
אֹורה ִהיא לֹו".
הֹור ַאת ִאּמֹו ָ -
נֹוטל נֵ ר ְּביָ דֹו ְל ַה ְד ִליק ִּב ְמקֹום ח ֶֹׁשְך ...וְ כֵ ן ִמי ֶׁשהּוא ְמ ַקּיֵ ם ָ
ִמ ְצוַ ת ָא ִביוּ ,כְ ִאּלּו ֵ
ימי
קֹורא ֶׁשּיִ ְפ ְּתחּו לֹו ֶאת ַה ַּׁש ַערֹ ,לא ָהיָ ה ֲא ִב ִ
ימיְּ ,בנֹו ֶׁשל ַר ִּבי ֲא ָבהּוָ ,היּו ֲח ִמ ָּׁשה ָּבנִ ים ְמ ֻבּגָ ִריםַ .ל ְמרֹות ּגִ ילֹוּ ,כַ ֲא ֶׁשר ָהיּו ָא ִביו ָּבא ְל ֵביתֹו ,וְ ֵ
ַל ֲא ִב ִ
ּומּיָ ד הּוא
ּבהכְ נָ ָעה ְל ָא ִביו ֶׁש ִהּנֵ ה ֵּתכֶ ף ִ
אֹומר ַ
יח ְל ֶא ָחד ִמ ָּבנָ יו ִל ְפּת ַֹחֶ ,א ָּלא ָהיָ ה ָרץ ְּב ַע ְצמֹו ִל ְפּת ַֹח ֶאת ַה ֶּד ֶלת ְל ָא ִביוּ .תֹוְך ּכְ ֵדי ִר ָיצתֹו ָהיָ ה ֵ
ַמּנִ ַ
ּפֹות ַח ְּב ָפנָ יו ֶאת ַה ֶּד ֶלת.
ֵ
ּדּוׁשין לא ב
ִק ִ

ימי
ימי ֶאת ַה ַּמיִ ם ִה ְתנַ ְמנֵ ם ָה ָאבֲ .א ִב ִ
ימיַּ :פ ַעם ִּב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו ַר ִּבי ֲא ָבהּו ָא ִביו ֶׁשּיַ ּגִ יׁש לֹו ַמיִ םַ .עד ֶׁש ֵה ִביא ֲא ִב ִ
עֹוד ְמ ֻס ָּפר ַעל ּכִ ּבּוד ָאב ֶׁשל ֲא ִב ִ
עֹורר ִמ ְּׁשנָ תֹו.
עֹומד ּכָ פּוף ְליַ ד ָא ִביו ְּב ֶמ ֶׁשְך זְ ַמן ַרבַ ,עד ֶׁש ִה ְת ֵ
נִ ְׁש ַאר ֵ
ּדּוׁשין ֹלא ב
ִק ִ

ֹלׁשה ֻׁש ָּת ִפין ֵהן ְּב ָא ָדםַ :ה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ,וְ ָא ִביו ,וְ ִאּמֹוִּ .בזְ ַמן ֶׁש ָא ָדם ְמכַ ֵּבד ֶאת ָא ִביו וְ ֶאת ִאּמֹוָ ,א ַמר ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואַ :מ ֲע ֶלה
"ּתנּו ַר ָּבנָ ןְׁ :ש ָ
ָ
יהם וְ כִ ְּבדּונִ י".
יהם ּכְ ִאּלּו ַּד ְר ִּתי ֵּבינֵ ֶ
ֲאנִ י ֲע ֵל ֶ
ּדּוׁשין ל ב
ִק ִ
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ּקּוטים ִ -מ ְצוַ ת ּכִ ּבּוד ָאב וָ ֵאם
ִל ִ
יה
ׁשֹומ ַע ֶאת קֹול ַרגְ ֶל ָ
יֹוסףֶׁ ,שּכַ ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ֵ
מֹורא ַרב ֵ
קֹומתֹו ּכַ ֲא ֶׁשר ָא ִביו אֹו ִאּמֹו נִ ְר ִאים ְל ָפנָ יוֲ .חכָ ִמים ְמ ַס ְּפ ִרים ַעל ָה ָא ָ
ַחּיָ ב ָא ָדם ַל ֲעמֹד ְמֹלא ָ
אֹומר'ֶ :א ֱעמֹד ִמ ְּפנֵ י ַה ְּׁשכִ ינָ ה ֶׁש ָּב ָאה ְלכָ אן'.
ֶׁשל ִאּמֹוָ ,היָ ה נֶ ֱע ָמד וְ ֵ
ּדּוׁשין לא ב; שו"ע יו"ד רמ ז
ִק ִ
(מגִ ָּלה יב ב)  ,וְ ִאם ּכֵ ןּ ,כִ ּבּוד ָאב וָ ֵאם
מֹוד ִדין לֹו ְ
מֹודד ָּבּה ְ
אֹותָך ָּבנֶ יָך ְּבזִ ְקנָ ְתָךּ ,כִ י ִהּנֵ ה ְּב ִמ ָּדה ֶׁש ָא ָדם ֵ
"אם ַא ָּתה ְּתכַ ֵּבד ְל ָא ִביָך ְּול ִא ְּמָך ,יְ כַ ְּבדּו ְ
ִ
עֹולם".
אֹותםּ ,כִ י ּגַ ְלּגַ ל הּוא ֶׁשחֹוזֵ ר ָּב ָ
תֹוע ֶלת ַה ֵּבן ַה ְּמכַ ֵּבד ָ
תֹוע ֶלת ַהּזְ ֵקנִ ים ַה ְּמכֻ ָּב ִדיםּ ,כִ י ּגַ ם הּוא ְל ֶ
ֵאינֹו ִּב ְל ַבד ְל ֶ
ַ'א ַּב ְר ַּבּנֵ אל' ְׁשמֹות כ יב
יהּודה',
'נֹודע ִּב ָ
ּנֹוד ִעים ַעל ְׁש ָמםֶ .את ִס ְפרֹו ָ
הֹוריו ְּב ָק ְראֹו ֶאת ְס ָפ ָריו ַה ָ
יהּודה'ּ ,כִ ֵּבד ֶאת ָ
'ּנֹודע ִּב ָ
ַר ָּבּה ַהּגָ דֹול ֶׁשל ְּפ ָרגַ ,ר ִּבי יְ ֶחזְ ֵקאל ַלנְ ָּדא ַּב ַעל ַה ָ
ּלֹומ ִדים ָ'צ ָל"ח'ָ ,ק ָרא ַעל
הּודה ַלנְ ָּדא ,וְ ִאּלּו ֶאת ִס ְפרֹו ִ'צּיּון ְלנֶ ֶפׁש ַחּיָ ה' ַ -הּנִ ְק ָרא ְּב ִפי ַה ְ
ֶׁש ַעל ְׁשמֹו הּוא נִ ְק ָרא וְ יָ ד ַּועָ ,ק ָרא ַעל ֵׁשם ָא ִביוַ ,ר ִּבי יְ ָ
ֵׁשם ִאּמֹו ַ -חּיָ ה.
ּכֹותב ָה'אֹור ַה ַחּיִ ים' ַה ָּקדֹוׁשּ ,כִ י ֵאין ָה ֲא ִריכּות יָ ִמים ָּב ָאה ּכְ ָׂשכָ רֶ ,א ָּלא
(ׁשמֹות כ ,יב)ּ" :כַ ֵּבד ֶאת ָא ִביָך וְ ֶאת ִא ֶּמָך ְל ַמ ַען יַ ֲא ִרכּון יָ ֶמיָך"ֵ ,
ַעל ַה ָּפסּוק ְ
"מ ְצוָ ה זֹוְ ,סגֻ ָּל ָתּה ִהיא ֲא ִריכּות יָ ִמיםִ ,מ ְּל ַבד ְׂשכָ ָרּה ֵמה'ּ ,כִ י יֵ ׁש ִמ ְצוֹות ֶׁשּיֵ ׁש ָּב ֶהן ְסגֻ ּלֹות נִ ְפ ָלאֹותִ ,מ ְּל ַבד ַה ָּׂשכָ ר
ּתֹוצ ָאה ִמ ִּקּיּום ַה ִּמ ְצוָ הֶׁ ,שּכֵ ן ִ
ִהיא ָ
אֹותּה ה'".
ֲא ֶׁשר ָק ַבע ָל ֶהן ה' ,וְ זֹו ִ[מ ְצוַ ת ּכִ ּבּוד ָאב וָ ֵאם] ּגִ ָּלה ָ
ּתֹוספֹות ֵּפרּוׁש נִ ְפ ָלא:
הּודה ֶּבן ַר ִּבי יִ ְצ ָחק ַה ֵּלוִ י ִמ ַּב ֲע ֵלי ַה ָ
(ׁשמֹות כ ,יב)ּ" :כַ ֵּבד ֶאת ָא ִביָך וְ ֶאת ִא ֶּמָך ְל ַמ ַען יַ ֲא ִרכּון יָ ֶמיָך"ְ ,מ ָפ ֵרׁש ַר ִּבי יְ ָ
ַעל ַה ָּפסּוק ְ
"א ָּלא ֶׁש ָא ִביְך וְ ִא ְּמָך ֵהם יַ ֲא ִריכּו ֶאת יָ ֶמיָךֶׁ ,שּכְ ֶׁש ְּתכַ ְּב ֵדם
הֹוריו ֵאינָ ּה ָׂשכָ ר ִמ ָּׁש ַמיִ ם ֲעבּור ִקּיּום ַה ִּמ ְצוָ הֶ ,
ֲא ִריכּות יָ ִמים ָּבה זֹוכֶ ה ִמי ֶׁש ְּמכַ ֵּבד ֶאת ָ
יְ ַב ְּקׁשּו ָּת ִמיד ַר ֲח ִמים ָע ֶליָך".
ַ'ּפ ְענֵ ַח ָרזָ א'ְׁ ,שמֹות כ ,יב
ׁשֹוא ִלין? ְלכּו וְ ַׁש ֲאלּו ֶאת ָּד ָמא ֶּבן נְ ִתינָ ה!" ָּד ָמא ָהיָ ה ַׂשר ָצ ָבאַּ .פ ַעם
"ׁש ֲאלּו ֶאת ַר ִּבי ֱא ִל ֶיעזֶ רַ :עד ֵהיכָ ן הּוא ּכִ ּבּוד ָאב וָ ֵאם? ָא ַמר ָל ֶהן :וְ ִלי ַא ֶּתם ֲ
ָ
ּכֹופף ָּד ָמאֵ ,ה ִרים ֶאת ַהּנַ ַעל וְ ֶה ְחזִ ָירּה ָלּהּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא ִּת ְצ ָט ֵרְך ְּב ַע ְצ ָמּה
ַא ַחת ִהּכְ ָתה אֹותֹו ִאּמֹו ִּב ְפנֵ י ּכָ ל ַחּיָ ָליו ְּבנַ ַעל ,וְ ִהיא נָ ְפ ָלה ִמּיָ ָדּהִ .ה ְת ֵ
ימּה.
ּכֹופף וְ ַל ֲה ִר ָ
ְל ִה ְת ֵ
ּוׁש ְל ִמי ֵּפ ָאה א ,א
יְ ר ַ
יה ,וְ כָ ְך ָה ְלכָ ה
יח ֶאת ְׁש ֵּתי יָ ָדיו ַּת ַחת ּכַ ּפֹות ַרגְ ֶל ָ
יה .נִ ּגַ ׁש ַר ִּבי ַט ְרפֹון וְ ִהּנִ ַ
ִאּמֹו ֶׁשל ַר ִּבי ַט ְרפֹון יָ ְר ָדה ְל ַטּיֵ ל ַּב ֲח ֵצ ָרּה ְּב ַׁש ָּבתְּ ,ול ֶפ ַתע נִ ְק ְרעּו נַ ֲע ֶל ָ
ּתֹורהֹ ,לא ִהּגִ ַיע"!
ֹוׂשה ּכֵ ן ֶא ֶלף ֲא ָל ִפים ְ[ּפ ָע ִמים]ֲ ,ע ַדיִ ן ַל ֲח ִצי ּכָ בֹוד ֶׁש ָא ְמ ָרה ָ
"א ִפּלּו ע ֶ
ֲע ֵל ֶיהם ַעד ֶׁש ִהּגִ ָיעה ְל ִמ ָּט ָתּהִ .מ ֶּׁש ָּׁש ְמעּו זֹאת ֲחכָ ִמיםָ ,א ְמרּוֲ :
ּוׁש ְל ִמי ֵּפ ָאה א ,א
יְ ר ַ
יהם ִצ ֲערּונִ י".
יהםֶׁ ,ש ִא ְל ָמ ֵלי ַּד ְר ִּתי ֵּבינֵ ֶ
יתי ֶׁשֹּלא ַּד ְר ִּתי ֵּבינֵ ֶ
"ּבזְ ַמן ֶׁש ָא ָדם ְמ ַצ ֵער ֶאת ָא ִביו וְ ֶאת ִאּמֹוָ ,א ַמר ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא :יָ ֶפה ָע ִׂש ִ
ִ
ּדּוׁשין לא ,א
ִק ִ
יה ַל ֲעלֹות ְל ִמ ָּטתֹו.
ּכֹופף ּכְ ֵדי ֶׁש ַּת ֲע ֶלה ָע ָליו ,וְ כָ ְך יֵ ַקל ָע ֶל ָ
ַר ִּבי ַט ְרפֹון ָהיָ ה נִ זְ ָהר ְמאֹד ִּבכְ בֹוד ִאּמֹוּ .כַ ֲא ֶׁשר ָהיְ ָתה ְמ ַב ֶּק ֶׁשת ַל ֲעלֹות ְל ִמ ָּט ָתּהָ ,היָ ה ִמ ְת ֵ
הֹוריוּ ,כְ לּום זָ ְר ָקה ִא ְּמָך ְּב ָפנֶ יָך ַא ְרנָ ק ָמ ֵלא ָמעֹות ַלּיָ ם,
ּכְ ֶׁש ָּׁש ְמעּו ַעל ּכָ ְך ֲחכָ ִמיםָ ,א ְמרּו לֹו'ֲ :ע ַדיִ ן ֹלא ִהּגַ ְע ָּת ַל ֲח ִצי ַהּכָ בֹוד ֶׁשּיָ כֹול ָא ָדם ְלכַ ֵּבד ֶאת ָ
בֹודּה ָׁש ַת ְק ָּת'?
ּומ ְּפנֵ י ּכְ ָ
ִ
ּדּוׁשין לא ,ב
ִק ִ
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