
ָּפָרַׁשת ֻחַּקת ּפֹוַתַחת ַּבִּצּוּוי ֶׁשל ַהָּקָּב"ה ְלָהִכין ָּפָרה ֲאֻדָּמה ְּכֵדי ְלַטֵהר ְטֵמֵאי ֵמִתים ַעל ְיֵדי ֵאֶפר ַהָּפָרה. 
ִמְצָוה זֹו ִנְקֵראת 'חֹק', ּוִמָּכאן ַּגם ְׁשָמּה ֶׁשל ַהָּפָרָׁשה, ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ָלּה ַטַעם ְוֶהְסֵּבר, ֶאָּלא ַהָּדָבר ְּבֶגֶדר 
ַמִים ְוַהַּטַעם ָהֲאִמִּתי ֶנֱעַלם ֵמִאָּתנּו, ַוֲאִפּלּו ְּגדֹוֵלי ַהַּצִּדיִקים ְוַהֲחָכִמים ֶׁשְּבָכל ַהּדֹורֹות  ֻחָּקה ּוְגֵזָרה ִמן ַהּׁשָ
ֹלא ִהְצִליחּו ָלֶרֶדת ְלסֹוף ַטְעָמּה ֶׁשל ַהִּמְצָוה, חּוץ ִמּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשַהָּקָּב"ה ִּגָּלה לֹו ָרז ֶזה, ַוֲאִפּלּו ְׁשֹלמֹה 
ַהֶּמֶלְך, ֶׁשָהָיה ֶהָחָכם ִמָּכל ָאָדם, ָאַמר ַעל ִמְצָוה זֹו ְּבֵסֶפר קֶֹהֶלת: "ָאַמְרִּתי ֶאְחָּכָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמֶּמִּני". 
ְּדַהְינּו  ְטהֹוִרים,  ּוְמַטֵּמאת  ְטֵמִאים  ְמַטֶהֶרת  ָהֲאֻדָּמה  ֶׁשַהָּפָרה  ְּבָכְך  הּוא  ַהִּמְצָוה  ַּבֲהָבַנת  ַהּקִֹׁשי  ִעַּקר 
ְּבַכּמּות  ַהָּפָרה  ֵאֶפר  ֶאת  ְלצֶֹרְך  ֶׁשֹּלא  ַהּנֹוֵׂשא  ֲאָבל  ִנְטָהר,   - ָהֲאֻדָּמה  ַהָּפָרה  ֵמֵאֶפר  ָעָליו  ֶׁשַּמִּזים  ִמי 
ֶאת  ַהּנֹוֵגד  ָּדָבר  ֶׁשהּוא  ַהָּפָרה,  ֵאֶפר  ַּבֲהָכַנת  ָהעֹוְסִקים  ָּכל  ִנְטָמִאים  ְוֵכן  ִנְטָמא,   - ַלֲהָזָיה  ֶׁשַּמְסֶּפֶקת 
ַהִהָּגיֹון, חּוץ ֵמָהִאיׁש ַהַּמֶּזה ֶאת ֵאֶפר ַהָּפָרה ְּכֵדי ְלַטֵהר ְטֵמִאים ֶׁשֵאינֹו ִנְטָמא, ְּכִפי ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחַז"ל ֶאת 
ַהְּפסּוִקים ְּבָפָרָׁשֵתנּו. אּוָלם ַּגם ֶאת ַהִּמְצָוה ַהּזֹו, ַעל־ַאף ֶׁשֵאין ָלּה ֲהָבָנה ְוַטַעם, ִקְּימּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָׁשָעה 

ִליִׁשי.  ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים, ַוֲעִתיִדים ְלַקֵּים ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְּבִבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשְ
ְנִתיָנה, ּגֹוי ַּבַעל ַמֲעָמד ָחׁשּוב ָּבִעיר ַאְׁשְקלֹון, ֶׁשִּכֵּבד  ֶּבן  ַהְּגָמָרא ְּבַמֶּסֶכת ִקּדּוִׁשין ְמַסֶּפֶרת ַעל ָּדָמא 
ֶאת ָאִביו ְּבאֶֹפן ִנְפָלא. ִּבְרׁשּותֹו ָהָיה אֹוָצר ָּגדֹול ֶׁשל ֲאָבִנים ְיָקרֹות, ְוַכֲאֶׁשר ָראּו ַּפַעם ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל 
ִּכי ֶאֶבן ַהָּיְׁשֵפה ֶׁשְּבחֶֹׁשן ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ֶנֶאְבָדה, ָּבאּו ְלָדָמא ּוִבְקׁשּו ִלְקנֹות ִמֶּמּנּו ֶאת ָהֶאֶבן ַהְיָקָרה, ַאְך 
ָאִביו ַהָּזֵקן ָיַׁשן ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ַעל ַהִּמָּטה, ַּכֲאֶׁשר ַרְגָליו ָהיּו מּוָנחֹות ַעל ַהֵּתָבה ּוַמְפֵּתחֹות ַהֵּתָבה ַּתַחת 
ַהַּכר ֶׁשִּלְמַרֲאׁשֹוָתיו. ֹלא ָרָצה ָּדָמא ְלָהִעיר ֶאת ָאִביו ַהָּזֵקן ְוֶהֱעִדיף ְלַוֵּתר ַעל ַהֶּכֶסף ָהַרב ֶׁשל ְמִכיַרת 
ַהַּיֲהלֹום, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְלָהִעיר ֶאת ָאִביו. ָחְׁשבּו ַהֲחָכִמים ֶׁשְרצֹונֹו ְלַהֲעלֹות ֶאת ַהְּמִחיר ְוָלֵכן ִהִּציעּו לֹו ְסכּום 
ָּגדֹול ַהְרֵּבה יֹוֵתר, ַאְך הּוא ֵסַרב. ְלַאַחר ְזַמן ִהְתעֹוֵרר ָהָאב ַהָּזֵקן, ְוָדָמא ִמֵהר ְלהֹוִציא ֶאת ָהֶאֶבן ְוָרץ 
ַאֲחֵרי ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל. ְּכֶׁשְּפָגָׁשם, ִהִּציַע ָלֶהם ָּדָמא ֶאת ָהֶאֶבן, ּוְכֶׁשָרצּו ַהֲחָכִמים ְלַׁשֵּלם לֹו ֶאת ַהְּסכּום 
ַהָּגבֹוַּה ֶׁשֵהם ִהְבִטיחּו, ֵסַרב ְוָאַמר: "ַהִאם ֶאְמּכֹר ָלֶכם ֶאת ִמְצַות ִּכּבּוד ָאִבי, ִּבְׁשִביל ֶּבַצע ֶּכֶסף"? ְוָנַטל 
ֵמֶהם ַרק ֶאת ַהְּסכּום ָהִראׁשֹון ֶׁשִהִּציעּו. ָׁשָנה ְלַאַחר ִמֵּכן נֹוְלָדה ְּבֶעְדרֹו ָּפָרה ֲאֻדָּמה, ְוַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ָקנּו 
ַמִים ְּבָפָרה ֲאֻדָּמה? ַוֲהֵרי  אֹוָתּה ְּבֶכֶסף ַרב. ְוֶיׁש ְלִהְתּבֹוֵנן ְוַלְחׁשֹב, ַמּדּוַע ַּדְוָקא ִׁשְּלמּו לֹו ְלָדָמא ִמן ַהּׁשָ
ַהָּקָּב"ה ָיכֹול ָהָיה ְלַהֲעִׁשיר אֹותֹו ִּבְדָרִכים ַרּבֹות? ֶאָּלא ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשָּדָמא ִּכֵּבד ֶאת ָאִביו, ָהָיה ִקְטרּוג ָּגדֹול 
ַמִים: "ִהֵּנה ַּגם ּגֹוי ְמַכֵּבד ֶאת ָאִביו, ּוַמּדּוַע ָּתִמיד ַמְזִּכיִרים ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְלֶׁשַבח ַעל ֶׁשְּמַקְּיִמים ִמְצַות  ַּבּׁשָ
ִּכּבּוד ָאב"?! ָאַמר ָלֶהם ַהָּקָּב"ה: "ִמְצַות ִּכּבּוד ָאב ִהיא ִמְצָוה ִׂשְכִלית, ְוָכל ֶאָחד ֵמִבין ֶׁשָּצִריְך ְלַכֵּבד ֶאת 
ַההֹוִרים ֶׁשּכֹה טֹוְרִחים ַּבֲעבּוֵרנּו, ְוָלֵכן ַּגם ּגֹוִיים ְמַקְּיִמים אֹוָתּה. אּוָלם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּיִמים ֲאִפּלּו ִמְצֹות 
ֶׁשֵאין ָאָדם ֵמִבין אֹוָתן, ְּכמֹו ָּפָרה ֲאֻדָּמה, ְוַגם ֶאת ִמְצַות ִּכּבּוד הֹוִרים ֵהם ְמַקְּיִמים ַרק ִּבְגַלל ֶׁשָּכְך ִצּוִיִתי 
אֹוָתם". ָלֵכן ָׁשַלח ה' ְלָדָמא ָּפָרה ֲאֻדָּמה, ְלהֹוִכיַח ַלְּמַקְטְרִגים ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל מּוָכִנים ְלַׁשֵּלם ְסכּום ָּגדֹול 
ַעל ִמְצָוה ֶׁשֵאיָנם ְמִביִנים אֹוָתּה, ִּכי ֵהם ְמַקְּיִמים ֶאת ָּכל ִמְצֹות ה' ִמּתֹוְך ַאֲהַבת ה' ּוִבְגַלל ֶׁשָּכְך ִצּוָה 

אֹוָתם, ּוְמַקְּיִמים ַּגם ֶאת ַהִּמְצֹות ְוַהֻחִּקים ֶׁשֵאין ָּבֶהם ֵׂשֶכל ֱאנֹוִׁשי ְועֹוִׂשים אֹוָתם ַרק ִּבְגַלל ִצּוּוי ה'.
ְנֻקָּדה נֹוֶסֶפת ַּבִּסּפּור ֶׁשל ָּדָמא ֶּבן־ְנִתיָנה ְטעּוָנה ֵּברּור, ֶׁשֲהֵרי ַּגם ִאם ָראּו ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָאִביו ֶׁשל ָּדָמא 
ָנתֹו? ֲהֵרי  ָיֵׁשן ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלהֹוִציא ֶאת ָהֶאֶבן ֵמָהַאְרָּגז ֶׁשִּלְמַרֲאׁשֹוָתיו, ַמּדּוַע ֹלא ִהְמִּתינּו ַעד ֶׁשָּיקּום ִמּׁשְ
ְלָאִביו, ֹלא ָרצּו  ָּדָמא  ַהֲחָכִמים ֶאת ְמִסירּותֹו ֶׁשל  ְלֶאֶבן ַלחֶֹׁשן?! ֶאָּלא ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָראּו  ְזקּוִקים  ָהיּו  ֵהם 
ּוְלַאַחר  ֲאִביֶהם.  ְמַכְּבִדים ֶאת  ַהּגֹוִיים  ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַּגם  ַעל  ִקְטרּוג  ָהֶאֶבן, ֶׁשֹּלא ְלעֹוֵרר  ִמֶּמּנּו ֶאת  ִלְקנֹות 
ֶׁשּנֹוְלָדה לֹו ָּפָרה ֲאֻדָּמה ּוְמָכָרּה ִּבְסכּום ָּגדֹול, ִמָּיד ָקנּו אֹוָתּה ִמֶּמּנּו, ִּכי ְּבָכְך ֶהְרָאה ֶׁשהּוא רֹוֶצה ְלַקֵּבל 

ִּפּצּוי ַעל ֶהְפֵסדֹו ִּבְגַלל ְּכבֹוד ָאִביו ְוֵאינֹו ַמֲחִׁשיב ֶאת ַהָּדָבר ְּכִמְצָוה ְּגדֹוָלה, ְוהּוַסר ַהִּקְטרּוג ִמִּיְׂשָרֵאל. 

בס"ד

ַאַחת ַהִּמְצֹות ַהְיסֹוִדּיֹות ְוַהֲחׁשּובֹות ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל, 
ִנְצַטּוִינּו ַּבֲעֶׂשֶרת  ָעֶליָה  ָוֵאם,  ִהיא ִמְצַות ִּכּבּוד ָאב 
ַהִּדֵּבר  ְוֶאת־ִאֶּמָך".  ֶאת־ָאִביָך  "ַּכֵּבד  ַהִּדְּברֹות: 
ֵּבין  ַהִּדְּברֹות,  ְּבֶאְמַצע  ִנְמָצא  ָוֵאם,  ָאב  ִּכּבּוד  ֶׁשל 
ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ַלִּדְּברֹות  ַלָּמקֹום,  ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ַהִּדְּברֹות 
ַּגם  ֶנְחֶׁשֶבת  הֹוִרים  ִּכּבּוד  ֶׁשִּמְצַות  ְלַלֶּמְדָך  ַלֲחֵברֹו, 
ֶׁשֲהֵרי  ַההֹוִרים,  ְּכַלֵּפי  ְוַגם  ַהּבֹוֵרא  ְּכַלֵּפי  ְּכִמְצָוה 
ַהָּקָּב"ה ִהְׁשָוה ֶאת ְּכבֹודֹו ִלְכבֹוָדם ֶׁשל ָאב ָוֵאם, ְּכמֹו 
ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחַז"ל ֶאת ַהֶהֵּקׁש ֵּבין ַהִּמִּלים "ַּכֵּבד ֶאת־ה' 
ֵמהֹוֶנָך", ְו"ַכֵּבד ֶאת־ָאִביָך ְוֶאת־ִאֶּמָך". ְוָכַתב ָהִרי"ף, 
ֶׁשַהְמַכֵּבד הֹוָריו ֶיׁש לֹו ָׂשָכר ָּכפּול, ַעל ִּכּבּוָדם ְוַעל 
ִּכּבּוד ַהָּקָּב"ה. ִנְצַטּוִינּו ַּגם ְּבמֹוָרא ָאב ָוֵאם, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֶׁשְּבֶגֶדר  ֲחַז"ל  ְוָאְמרּו  ִּתיָראּו",  ְוָאִביו  ִאּמֹו  "ִאיׁש 
ָּכבֹוד ֵהם ַהַּמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים ֶׁשָאנּו ְמֻחָּיִבים ַלֲעׂשֹות 
ּוְלַהְׁשקֹות,  ְלַהֲאִכיל  ְּכמֹו  ְלַכְּבָדם,  ְּכֵדי  ְוָלֵאם  ָלָאב 
ְּבֶגֶדר  ּוְלהֹוִציא,  ְלַהְכִניס  ּוְלַכּסֹות,  ְלַהְלִּביׁש 
ַהְּפֻעּלֹות  ֵהם  ָוֵאם  ָאב  מֹוָרא  ְוִאּלּו  ַוֲעֵׂשה'.  'קּום 
ְּכגֹון  ְוַאל־ַּתֲעֶׂשה',  'ֵׁשב  ְּבֶגֶדר  ַלֲעׂשֹות  ָהֲאסּורֹות 
ֹלא ִלְסּתֹר ֶאת ִּדְבֵריֶהם, ֹלא ָלֶׁשֶבת ִּבְמקֹוָמם, ֹלא 
ְלִהָּכֵנס ְלִדְבֵריֶהם ְועֹוד. ִמְצַות ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם, ִהיא 
ֻמְבָטח  ֶׁשָעֶליָה  ַּבּתֹוָרה  ַהְיִחידֹות  ַהִּמְצֹות  ַאַחת 
ָׂשָכר ְלִמי ֶׁשְּיַקְּיֶמָּנה, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך", 
ְוַהַּכָוָנה ָלעֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו ָארְֹך ֶׁשהּוא ָהעֹוָלם ַהָּבא, ְּכִפי 
ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחַז"ל. ְּבִכּבּוד ָהָאב ְוָהֵאם, ָאנּו ַמִּביִעים ֶאת 
ֶׁשֵהִביאּו  הֹוֵרינּו  ְּכַלֵּפי  ָחִׁשים  ֶׁשָאנּו  ַהּטֹוב  ַהָּכַרת 
ָּכל  ֶאת  ָּבנּו  ְוִהְׁשִקיעּו  אֹוָתנּו  ִּגְּדלּו  ָלעֹוָלם,  אֹוָתנּו 
ּכָֹחם. ִמְצַות ִּכּבּוד הֹוִרים ַמְחִּדיָרה ְּבֵלב ָהָאָדם ֶאת 
ּוְמִביַאּתּו  ַהּטֹוב,  ַהָּכַרת  ֶׁשל  ְוַהְּתחּוָׁשה  ָהֱאמּוָנה 
ְלהֹודֹות  ּוַבּצֶֹרְך  ַהְּבִריָאה  ְּבַמֲעֵׂשי  ִהְתּבֹוְננּות  ִליֵדי 
ַלָּקָּב"ה ַעל ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר הּוא עֹוֶׂשה ִעּמֹו ְּבָכל ֶרַגע. 

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ת ֻחּקַ

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

ָּכל ַהְמַבֵּקׁש ָיִמים ְוָׁשִנים, 
ְועֶֹׁשר ּוְנָכִסים ְוָכבֹוד ְוַחִּיים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 

ְוַחִּיים ַרִּבים ָלעֹוָלם ַהָּבא, 
ַמִים  ַיֲעֶׂשה ְרצֹון ָאִביו ֶׁשַּבּׁשָ
ִויַכֵּבד ֶאת־ָאִביו ְוֶאת־ִאּמֹו.

)ילקוט שמעוני(

ַּתְדִּפיס
ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר "ִמּדֹות ִטיׁש"

ם  ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

בּוַע ַעל ָּפָרׁשֹות ַהּׁשָ

ִעם ַהְּמדֹוִרים ַהְּקבּוִעים 

ְוָהֲאהּוִבים



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ִאּמֹו  "ִאיׁש  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ּוְלַכְּבָדם,  ַההֹוִרים  ִמְּפֵני  ִליָרא  ַּבּתֹוָרה  ִנְצַטּוִינּו 
ְוָאִביו ִּתיָראּו ְוֶאת־ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו ֲאִני ה' ֱאֹלֵקיֶכם". ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם 
ִלְבָרָכה ָּדְרׁשּו ְּבַמֶּסֶכת ְיָבמֹות, ַמּדּוַע ִנְסַמְך מֹוָרא ֵאם ָוָאב ִלְׁשִמיַרת 
ָהֵאם  אֹו  ָהָאב  ֶׁשִאם  ַּבּתֹוָרה,  ָּגדֹול  ְּכָלל  אֹוָתנּו  ְלַלֵּמד  ְּכֵדי  ַׁשָּבת? 
ְמַבְקִׁשים ֵמַהֵּבן אֹו ַהַּבת ְלַחֵּלל ַׁשָּבת ִּבְׁשִביָלם, אֹו ַלֲעבֹר ָּכל ֲעֵבָרה 
ֶׁשִהיא ַעל ִצּוּוי ה' ְּכֵדי ְלַכְּבָדם, ֵאין ָלֶהם ִלְׁשמַֹע ְּבקֹול ַההֹוִרים, ִמְּפֵני 
ֶׁשַּגם ַההֹוִרים ַחָּיִבים ִּבְכבֹוד ה', ְוֶזהּו ִסּיּום ַהָּפסּוק "ֲאִני ה' ֱאֹלֵקיֶכם", 
ֶׁשה' ָחׁשּוב יֹוֵתר ֵמָהָאב אֹו ָהֵאם, ְוָלֵכן ְּבִמְקֶרה ֶזה ֵאין ִלְׁשמַֹע ְּבקֹוָלם. 
ַעל־ְמָנת ְלָהִבין ָּדָבר ֶזה, ָנִביא ֶאת ְמָׁשלֹו ַהָּנֶאה ֶׁשל ַהַּמִּגיד ִמֻּדְּבָנא, 

ֶׁשָּידּוַע ִּבְמָׁשָליו ַהּקֹוְלִעים ְוַהַּמְתִאיִמים. 
ֶהְחִליטּו  ְלָיִמים,  ֶזה.  ְלַיד  ֶזה  ַאִחים  ְׁשֹלָׁשה  ִהְתּגֹוְררּו  ַאַחת  ְּבִעיר 
ְוָלׁשּוב  ָוַדַעת,  ָחְכָמה  ִלְלמֹד  ְּכֵדי  ׁשֹונֹות  ִלְמִדינֹות  ִלְנּדֹד  ֹלָׁשה  ַהּׁשְ
ְלַאַחר־ִמֵּכן ְלִעיר ֻהַּלְדָּתם ִעם ַהָחְכָמה ֶׁשָרְכׁשּו ַּבּגֹוָלה. ָׁשָנה ְּתִמיָמה 
ָׁשהּו ָהַאִחים ִמחּוץ ְלֵביָתם, ְוָכל ֶאָחד ָלַמד ָחְכָמה ַאֶחֶרת. ְּכֶׁשָחְזרּו 
ַהַּבְיָתה, ִנְפְּגׁשּו ְׁשֹלֶׁשת ָהַאִחים ְוֵהֵחּלּו ְלַסֵּפר ַמִהי ַהָחְכָמה ֶׁשָרְכׁשּו 
ַּבְּזַמן ֶׁשָהיּו ִמחּוץ ְלֵביָתם. ָּפַתח ָהִראׁשֹון ְוִסֵּפר, ִּכי ְלַאַחר ֶׁשִהְׂשִּכיל 
ִמְׁשֶקֶפת  ִליצֹר  ְּבָידֹו  ָעָלה  ְלֵמָרחֹוק,  ָהְרִאָּיה  ְּבָחְכַמת  ְוֶהְחִּכים 
ְוִלְראֹות  ֲעצּוִמים  ְלֶמְרַחִּקים  ְלַהִּביט  הּוא  ָיכֹול  ֶׁשִעָּמּה  ְמֻׁשְכֶלֶלת 
ָהַאִחים  ְׁשֵני  ִהְתַּפֲעלּו  ִלְראֹות.  ִאי־ֶאְפָׁשר  ְרִגיָלה  ֶׁשְּבַעִין  ְּדָבִרים 
ִּדְבֵרי  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ְוִנְפנּו  ַהָּגדֹול  ֲאִחיֶהם  ֶׁשָּלַמד  ֵמַהָחְכָמה  ָהֲאֵחִרים 
ַהְּתעּוָפה  ְּבָחְכַמת  "ִהְׁשַּתַּלְמִּתי  ִני,  ַהּׁשֵ ָאַמר  "ֲאִני",  ִני.  ַהּׁשֵ ָהָאח 
ְלֶמְרַחִּקים  ָלעּוף  ֶׁשָּיכֹול  ְּביֹוֵתר,  ָמִהיר  ַטִיס  ְּכִלי  ִליצֹר  ְוִהְצַלְחִּתי 
ֲעצּוִמים ִּבְזַמן ָקָצר ְמאֹד". ׁשּוב ִהְתַּפֲעלּו ָהַאִחים ְוִהְקִׁשיבּו ְלִדְבֵרי 
ָהְרפּוָאה,  ְּבָחְכַמת  זֹו  ְּבָׁשָנה  ֶהְחַּכְמִּתי  "ֲאִני  ֶׁשָּבַאִחים:  ַהָּקָטן 
ְוִהְצַלְחִּתי ְלַהְרִּכיב ְּתרּוָפה ְמֻיֶחֶדת ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשֵּמִריַח אֹוָתּה ִמְתַרֵּפא 
ַהִּמְׁשֶקֶפת  ַּבַעל  ִהִּביט  ֶאָחד,  יֹום  ְּבגּופֹו".  ּוִמְתַחֵּזק  ַרּבֹות  ִמַּמֲחלֹות 
ְלֵמָרחֹוק, ְוִהֵּנה הּוא רֹוֶאה ֶׁשִעיר ַהְּמלּוָכה ְׁשרּוָיה ְּבֵאֶבל ָּכֵבד ֵעֶקב 
ַמֲחָלָתּה ֶׁשל ַּבת ַהֶּמֶלְך. ַהְּנִסיָכה ָחְלָתה ְּבַמֲחָלה ֲאנּוָׁשה ְוָהרֹוְפִאים 
ְוִסֵּפר  ַהִּמְׁשֶקֶפת  ַּבַעל  ַהָּגדֹול  ִנְבַהל ָהָאח  ִלְמצֹא ָלּה ְּתרּוָפה.  ִנְּלאּו 
ִני ֶאת ְּכִלי ַהְּתעּוָפה ֶׁשּלֹו,  ֶאת ְּדַבר ָהָאסֹון ִלְׁשֵני ֶאָחיו. ֵהִכין ָהָאח ַהּׁשֵ
ֹלָׁשה  ִהְזִמין ֶאת ְׁשֵני ָהַאִחים ְלִהְצָטֵרף ֵאָליו, ְוַעד ְמֵהָרה ָמְצאּו ַהּׁשְ
ֹלָׁשה ִמָּיד ֶאל ַאְרמֹון  ֶאת ַעְצָמם ְּבִעיר ַהְּמלּוָכה. ִעם ַהִּגיָעם, ָּפנּו ַהּׁשְ
ִנַּגׁש ֶאל ַהֶּמֶלְך  ִליִׁשי, ַּבַעל ַהְּתרּוָפה ַהְמֻיֶחֶדת,  ַהּׁשְ ְוָהָאח  ַהְּמלּוָכה, 
ְוִהִּציַע לֹו ְלַנּסֹות ְלַרֵּפא ֶאת ִּבּתֹו ְּבֶעְזַרת ַהְּתרּוָפה ַהּסֹוִדית ֶׁשְּבָידֹו. 
ַהֶּמֶלְך ָהָיה ָׁשבּור ְמאֹד ִמַּמַּצב ִּבּתֹו, ּוְכטֹוֵבַע ַהִּנְתָּפס ְּבַקׁש ִהְסִּכים 
ְלַבָּקַׁשת ָהרֹוֵפא ַהָּצִעיר, ְוָנַתן לֹו ְרׁשּות ְלַנּסֹות ְלַרֵּפא ֶאת ִּבּתֹו. ֹלא 
ָעְברּו ָיִמים ֲאֻרִּכים, ּוַבת ַהֶּמֶלְך ֵהֵחָּלה ְלִהְתאֹוֵׁשׁש ְּבֶדֶרְך ֵנס ָוֶפֶלא, 
ְמָחה  ָבה ְלֵאיָתָנה ְוִהְבִריָאה ַלֲחלּוִטין. ָקֶׁשה ְלָתֵאר ֶאת ַהּׂשִ ַעד ֶׁשּׁשָ
ְלהֹודֹות  ֵּכיַצד  ָיַדע  ֹלא  ְוַהֶּמֶלְך  ַהְּמלּוָכה,  ַּבֲחַצר  ְרָרה  ֶׁשּׂשָ ַהְּגדֹוָלה 

ִלְׁשֹלֶׁשת ָהַאִחים ֶׁשִהִּצילּו ֶאת ִּבּתֹו ַהְיָקָרה. 
יא ֶאת  "ִׁשְמעּו ָנא", ָּפָנה ַהֶּמֶלְך ֶאל ָהַאִחים ְוָאַמר, "ֶהְחַלְטִּתי ְלַהּׂשִ

ָלְׁשְּתֶכם, ֵּכיָון ֶׁשִּבְזכּוָתם ָּבָאה ַהְיׁשּוָעה ְלִבִּתי  ִּבִּתי ַהְיָקָרה ְלֶאָחד ִמּׁשְ
ְוִהיא ִהְבִריָאה ִמַּמֲחָלָתּה ָהֲאנּוָׁשה". ִמָּיד ָּפַרץ ִוּכּוַח ַעז ֵּבין ְׁשֹלֶׁשת 
ָהַאִחים, ְוָכל ֶאָחד ָטַען ֶׁשהּוא ַזַּכאי ָלֵׂשאת ֶאת ַּבת ַהֶּמֶלְך. "ִאּלּוֵלא 
ֲאִני", ָטַען ַהֵּבן ַהָּגדֹול, "ִאם ֹלא ָהִייִתי ַמִּביט ַּבִּמְׁשֶקֶפת ַהְמֻׁשְכֶלֶלת 
ֶׁשִּלי, ֹלא ֱהִייֶתם יֹוְדִעים ִּבְכָלל ֶׁשַּבת ַהֶּמֶלְך ָחְלָתה",  ָאַמר. "ּוִבְלָעַדי", 
ַּבְּזַמן,  ַהְּמלּוָכה  ְלִעיר  ְלַהִּגיַע  ַמְסִּפיִקים  ֱהִייֶתם  "ֹלא  ִני,  ַהּׁשֵ ָטַען 
ֶׁשֵּכן ַרק ִּבְזכּות ְּכִלי ַהְּתעּוָפה ַהְמֻׁשְכָלל ֶׁשִּלי, ִהְצַלְחנּו ֻּכָּלנּו ְלַהִּגיַע 
ְלִעיר ַהְּמלּוָכה ִּבְמִהירּות ִׂשיא". ָהַאֲחרֹון ָהָיה ָהָאח ַהָּצִעיר ֶׁשָאַמר: 
"צֹוְדִקים ַאֶּתם ְׁשֵני ַאַחי, אּוָלם ִאם ֹלא ַהְּתרּוָפה ַהְיָקָרה ֶׁשְּבָיִדי, ֹלא 
ְּבֶיְדֶכם  ָהָיה  ֹלא  ֶׁשֵּכן  ֶׁשָּלֶכם,  ַהְּתעּוָפה  ְוִלְכִלי  ַלִּמְׁשֶקֶפת  ֵעֶרְך  ָהָיה 
ְלִעיר  ְלַהִּגיַע  ֶׁשָּלֶכם  ַהְּגדֹוָלה  ַהִּטְרָחה  ְוָכל  ַהֶּמֶלְך  ַּבת  ֶאת  ְלַרֵּפא 
ְׁשֹלֶׁשת  ִּדְבֵרי  ֶאת  ַהֶּמֶלְך  ַמע  ְּכֶׁשּׁשָ ְוָלִריק".  ְוא  ַלּׁשָ ָהְיָתה  ַהְּמלּוָכה, 
ּוְלַבּסֹוף ָאַמר: "ַהַהְחָלָטה  ְּבִהְרהּוִרים ִמּתֹוְך ְמבּוָכה,  ָהַאִחים, ָׁשַקע 
ָקְׁשָתה ְּבָיִדי, ֶׁשֵּכן ֵאיִני יֹוֵדַע ִמי ִמֶּכם צֹוֵדק. ַמֲעִביר ֲאִני ֵאפֹוא ֶאת 
ָׁשְמָעה  צֹוֵדק".  ִמֶּכם  ִמי  ַּתֲחִליט  ְוִהיא  ִּבִּתי,  ֶׁשל  ְּבָיֶדיָה  ַהַהְחָלָטה 
ֶאָחד  ָּכל  ִּכי  ָסֵפק,  "ֵאין  ְּבָחְכְמָתה:  ְוָאְמָרה  ָהַאִחים  ִּדְבֵרי  ַהַּבת ֶאת 
ָעָׂשה, ֹלא ָהִייִתי ִמְתַרֵּפאת,  ֹלֶׁשת ָהַאִחים צֹוֵדק ֶׁשִּבְלֲעֵדי ַמה ּׁשֶ ִמּׁשְ
ַמִּביָטה  ֲאִני  ְלַמֲעִני. אּוָלם,  ְוֵאין ָסֵפק ֶׁשָּכל ֶאָחד ִמֶּכם ָעָׂשה ַרּבֹות 
ֹלא ַרק ְלָאחֹור ַעל ֶהָעָבר, ֶאָּלא ַּגם ַעל ֶהָעִתיד ָלבֹוא. ַמה ִּיְהֶיה ִאם 
ֹלֶׁשת ָהַאִחים יּוַכל ָאז ְלַסֵּיַע ִלי  ָחִליָלה ֶאֱחֶלה ׁשּוב ֶּבָעִתיד? ִמי ִמּׁשְ
ְּכֵדי ְלֵהָרֵפא ִמַּמֲחָלִתי ָחִליָלה? ַהִאם ִּתְהֶיה ִּלי ָאז ּתֹוֶעֶלת ַּבִּמְׁשֶקֶפת 
ַהְמֻׁשְכֶלֶלת אֹו ִּבְכִלי ַהְּתעּוָפה ֶהָחִדיׁש? ַוַּדאי ֶׁשֹּלא, ַהָּללּו ֹלא יּוְכלּו 
ְּבֵעת  ִלי  ַלֲעזֹר  ּתּוַכל  ַהָּצִעיר  ָהָאח  ֶׁשל  ַהְּתרּוָפה  ַרק  אֹוִתי.  ְלַהִּציל 

ָצָרה ָחִליָלה, ְוָלֵכן ּבֹו ֲאִני ּבֹוֶחֶרת ִמָּכל ָהַאִחים". 

ַהִּנְמָׁשל
ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָאְמרּו, ְׁשֹלָׁשה ֻׁשָּתִפים ָּבָאָדם. ַהָּקָּב"ה, ָאִביו 
ָּתִפים ֹלא ָהִיינּו ָּבִאים ָלעֹוָלם  ְוִאּמֹו. יֹוֵצא ֵאפֹוא, ֶׁשּלּוֵלא ְׁשֹלֶׁשת ַהּׁשֻ
ֶחְלָקם  ֶאת  ָנְתנּו  ֵאּלּו  ֻׁשָּתִפים  אּוָלם  ָּבנּו.  ֵחֶלק  ֵמֶהם  ֶאָחד  ּוְלָכל 
ֶּבָעָבר, ִּבְׁשַעת ִּביָאתֹו ֶׁשל ָהָאָדם ָלעֹוָלם, ַאְך ְלַאַחר ֶׁשָהָאָדם ְּכָבר 
ְוֵיׁש  ִּכי ַהַחי נֹוֵׂשא ֶאת ַעְצמֹו,  נֹוַלד, ֵאין לֹו ָּכל־ָּכְך צֶֹרְך ָּבָאב ּוָבֵאם, 
ְוַלְמרֹות זֹאת  ְוַקָּיִמים  ָחִיים  ָוֵאם  ְלָאב  ָזכּו  ַאף ֶׁשְּלַמְרֵּבה ַהַּצַער ֹלא 
זֹאת,  ְלֻעַּמת  ַעְצָמם.  ְּבכֹחֹות  ִלְגּדֹל  ְוִהְצִליחּו  ַיְתמּוָתם  ַעל  ִהְתַּגְּברּו 
ַהָּקָּב"ה הּוא ֻׁשָּתף ְּתִמיִדי ְּבַחָּייו ֶׁשל ָהָאָדם, ְוָכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ָזקּוק 
ַלָּקָּב"ה ְּבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע ֵמַחָּייו, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל: "ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר, 
ַעל ָּכל ְנִׁשיָמה ּוְנִׁשיָמה ֶׁשָאָדם ַמֲעֶלה, ַחָּיב ְלַקֵּלס ֶאת יֹוְצרֹו, ִמַּנִין? 
ֶׁשֶּנֱאַמר ּכֹל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה". ּוִמֵּכיָון ֶׁשָהָאָדם ָזקּוק ַלָּקָּב"ה ֶּבָעָבר, 
ַּבהֶֹוה ּוֶבָעִתיד, ֲאַזי ַּכֲאֶׁשר ָהָאב אֹו ָהֵאם ְמַצּוִים ְּדַבר־ָמה ֶׁשּנֹוֵגד ֶאת 
ָּתף ֶהָחׁשּוב  ִּדְבֵרי ַהָּקָּב"ה, ֵאין ָלֶהם ִלְׁשמַֹע ֶאָּלא ְלִדְבֵרי ה', ֶׁשהּוא ַהּׁשֻ

ָּתִפים, ְוֵאָליו ָזקּוק ָהָאָדם ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה.  ִמֵּבין ְׁשֹלֶׁשת ַהּׁשֻ
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• ִמְצַות ִּכּבּוד ּומֹוָרא הֹוִרים, ִהָּנּה ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשֵאיָנּה ְּתלּוָיה 
ַּבְּזַמן, ְוֶאָחד ַהֵּבן ְוֶאָחד ַהַּבת ַחָּיִבים ְּבִמְצָוה זֹו. ְוִהיא ֶנְחֶׁשֶבת 
ֲאִפּלּו  ְלַהִּגיַע  ְּכֵדי  ַרּבֹות  ְלִהְתַאֵּמץ  ֶׁשָּצִריְך  ָקָׁשה  ְּכִמְצָוה 
ְלַמֲחִציָתּה, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל ֶׁשִהיא "ֲחמּוָרה ֶׁשַּבֲחמּורֹות", 
ַאְך ְלפּום ַצֲעָרא ַאְּגָרא - ְלִפי ּגֶֹדל ַהַּצַער ְוַהִּטְרָחה, ָּכְך ּגֶֹדל 

ָכר ְלִמי ֶׁשְּמַכֵּבד ֶאת הֹוָריו.  ַהּׂשָ

• ִמְצָוה ַעל ָהָאב ְוָהֵאם ֶׁשֹּלא ַיְכִּבידּו ֶאת ֻעָּלם ַעל ֶצֱאָצֵאיֶהם 
ֵעיֵניֶהם  ְוַיֲעִלימּו  ְוִיְמֲחלּו  ִמְכׁשֹול,  ִליֵדי  ְיִביאּום  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי 

ֵמֶהם, ִמְּפֵני ֶׁשָהָאב ֶׁשָּמַחל ַעל ְּכבֹודֹו - ְּכבֹודֹו ָמחּול. 

ֶנְחָׁשִבים  ֵהם  ִאם  ְוַגם  ְּבָׁשֶוה,  ְוָהֵאם  ָהָאב  ֶאת  ְלַכֵּבד  ֵיׁש   •
ַּכֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים, ְצִריִכים ְּבֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם ְלַכְּבָדם ְּכַאְנֵׁשי 
ְוִאּמֹו  ְוַהְמַבֶּזה ֶאת ָאִביו  ְלַבּזֹוָתם ֲאִפּלּו ַּבֵּלב.  ְוָאסּור  ַמְעָלה 
ִמִּפי  ָארּור  ִּבְכַלל  ְוהּוא  ָּגדֹול  ֲעֹונֹו  ִּבְרִמיָזה,  ַוֲאִפּלּו  ִּבְדָבִרים, 
ָאַמר  ְוָעָליו  ְוִאּמֹו",  ָאִביו  ַמְקֶלה  "ָארּור  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהְּגבּוָרה, 
ִליְּקַהת  ְוָתבּוז  ְלָאב  ִּתְלַעג  "ַעִין  ְּבִמְׁשֵלי:  ַהֶּמֶלְך  ְׁשֹלמֹה 
ְּבָיָמיו  ָהָיה  ְוֵכן  ְבֵני־ָנֶׁשר",  ְויֹאְכלּוָה  עְֹרֵבי־ַנַחל  ִיְּקרּוָה  ֵאם, 
ֶׁשל ַּבַעל ַהֲחֵרִדים, ִעם ָאָדם ֶאָחד, ֶׁשָהָיה ָזן ֶאת ִאּמֹו ֶאָּלא 
ֶׁשָהְיָתה ַקָּלה ְּבֵעיָניו, ּוַפַעם ָנַסע ַּבָּים ּוֵמת ָּבֳאִנָּיה ְוַהְּמָלִחים 
ַעל  ְמָצאּוהּו  ְלָקְברֹו,  ְיהּוִדים  ּוְכֶׁשָּבאּו  ַהַּמְיָמה,  ִהְׁשִליכּוהּו 
ְׂשַפת ַהָּים ְוֵעינֹו ְמֻנֶּקֶרת ַעל־ְיֵדי ָהעֹוְרִבים, ַעל ֶׁשִּזְלֵזל ְּבִאּמֹו. 

ְוַלֲעזֹר  ְוִאּמֹו, ְלַׁשְּמָׁשם  • ַחָּיב ָאָדם ִמן ַהּתֹוָרה ִּבְכבֹוד ָאִביו 
ִלְׁשאֹל  ַּפַעם,  ִמֵּדי  ְלַבְּקָרם  ֵיׁש  ְוֵכן  ָצְרֵכיֶהם.  ְּבָכל  ָלֶהם 
ִּבְׁשלֹוָמם ְוִלְדאֹג ָלֶהם. ְוֵיׁש ְלַמֵּלא ַאַחר ְרצֹון ָהָאב אֹו ָהֵאם 
ּוְלַבֵּצַע ֶאת ָּכל ַּבָּקׁשֹוֵתיֶהם, ְוַרק ִאם ְמַבְקִׁשים ָּדָבר ֶׁשָאסּור 

ִמן ַהּתֹוָרה ֵאין ִלְׁשמַֹע ְּבקֹוָלם.

ְּכֶׁשרֹוֶאה  ְוִאּמֹו  ָאִביו  ִּבְפֵני  ַלֲעמֹד ְמֹלא קֹוָמתֹו  ָאָדם  ַחָּיב   •
אֹוָתם, ַוֲאִפּלּו ֶׁשֲעַדִין ֵאינֹו רֹוֶאה אֹוָתם ֶאָּלא ׁשֹוֵמַע קֹוָלם אֹו 
קֹול ְּפִסיעֹוֵתיֶהם, ְּכֵׁשם ֶׁשַחָּיב ַלֲעמֹד ִּבְפֵני ַרּבֹו, ְוֵכן ְּבָכל ִּדיֵני 
ִקיָמה ָׁשֶוה ָהָאב ָלַרב. ְוֵיׁש אֹוְמִרים, ֶׁשָּצִריְך ַלֲעמֹד ִּבְפֵניֶהם 
ָהֲעִמיָדה  ַעל  מֹוֲחִלים  ַההֹוִרים  ִאם  ְוַגם  ַּבּיֹום.  ַּפֲעַמִים  ַרק 

ִלְכבֹוָדם, ָצִריְך ְלָפחֹות ְלַהֵּדר ּוְלִהְתנֹוֵעַע ְמַעט ְּכֵעין ִקיָמה. 

ְוֵכן  ָהֵאם,  אֹו  ָהָאב  ֶׁשל  ַהְמֻיָחד  ַהִּכֵּסא  ַעל  ָלֶׁשֶבת  ָאסּור   •
ָמקֹום ַהְמֻיָחד ְלָאִביו ַלְּתִפָּלה, ָאסּור ָלֶׁשֶבת אֹו ַלֲעמֹד ָׁשם. 

ְוֵכן  ִמַּדְעּתֹו,  ַהֵהֶפְך  ְולֹוַמר  ָהָאב  ִּדְבֵרי  ֶאת  ִלְסּתֹר  ָאסּור   •
ֶׁשֹּלא לֹוַמר ְלָאִביו ֶׁשְּדָבָריו ְנכֹוִנים ְוצֹוְדִקים. 

ְלַאַחר  ְוֹלא  ְּבַחֵּייֶהם  ֹלא  ִּבְׁשָמם,  ַלהֹוִרים  ִלְקרֹא  ָאסּור   •

ָצִריְך  ִאּמֹו,  אֹו  ָאִביו  הּוא  ִמי  ְוִאם ׁשֹוֲאִלים אֹותֹו  ְּפִטיָרָתם. 
ְלהֹוִסיף ָלֶהם ּתַֹאר ְּכֵדי ְלַכְּבָדם. 

• ָאסּור ְלָהִעיר ָלָאב ֶׁשהּוא טֹוֶעה ִּבְדַבר ֲהָלָכה אֹו ֶׁשָעָׂשה 
ֶׁשֹּלא ַּכִּדין, ֶאָּלא ָצִריְך לֹוַמר ִּבְלׁשֹון ָּכבֹוד ּוְׁשֵאָלה: "ַהִאם ֹלא 
ָלַמְדנּו ָּכְך"? ְוָהָאב ָיִבין ֵמַעְצמֹו ֶׁשָּטָעה. ִאם ָהָאב ֵאינֹו ֵמִבין 
ַלֵּבן לֹוַמר ִּבְמפָֹרׁש ֶאת ַהִּדין, ַאְך  ֵאָלה, ֵיׁש  ֶאת ָהֶרֶמז ֵמַהּׁשְ

ֹלא יֹאַמר לֹו ֶׁשָּטָעה, ְוָעִדיף ֶׁשּיֹאַמר לֹו ֶּדֶרְך ָׁשִליַח. 

• ִאם רֹוֶאה ֶׁשָאִביו טֹוֶעה ְוחֹוֵׁשׁש ֶׁשִאם ֹלא ָיִעיר לֹו, ִיְגרֹם לֹו 
ַהָּדָבר ְלִבָּזיֹון, יֹאַמר לֹו ְּבֶדֶרְך ָּכבֹוד ְוַיִּציל אֹותֹו ִמן ַהָּטעּות. 

ֶאָּלא  ְּדַבר־ָמה,  ֵמֶהם  ּוְלַבֵּקׁש  ַּבהֹוִרים  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ָאסּור   •

ָאִביו  ֶאת  ְלַמּנֹות  ָאסּור  ָלֵכן  ַּבּיֹום־יֹום.  ְוָרִגיל  ְמֻקָּבל  ְּבָדָבר 
ִלְדַבר ְׁשִליחּות ַוֲאִפּלּו ִּבְדַבר ִמְצָוה. 

אֹותֹו,  ּוְמַצֲעִרים  ְּבָנם  ִעם  ַּכּשּׁוָרה  נֹוֲהִגים  ֶׁשֵאיָנם  הֹוִרים   •
ָיכֹול ְלִהָּמַנע ִמָּלבֹוא ִלְפֵניֶהם ְּכֵדי ִלְמנַֹע ֵּביֵניֶהם ַמֲחֹלֶקת. 

• ִמי ֶׁשָאִביו ָרָׁשע ְועֹוֵבר ֲעֵברֹות ְּבֵמִזיד, ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשֵאינֹו 
ִנָּיה,  ְמֻחָּיב ִּבְכבֹודֹו, ְוֵיׁש חֹוְלִקים, ְוָצִריְך ְלַהְחִמיר ַּכֵּדָעה ַהּׁשְ
ִּבְפָרט ְּבדֹוֵרנּו ֶׁשָהְרחֹוִקים ִמּתֹוָרה ּוִמְצוׂת ֶנְחָׁשִבים ְּכִתינֹוק 

ַמִים.  ֶׁשִּנְׁשָּבה ְוָצִריְך ְלַכְּבָדם ּוְלָקְרָבם ְלָאִבינּו ֶׁשַּבּׁשָ

• ְּבָכל ִעְנְיֵני ִּכּבּוד, ָהָאב קֹוֵדם ָלֵאם, ַאְך ִאם ִנְתָּגְרׁשּו ְׁשֵניֶהם 
ָׁשִוים ְוַיְקִּדים ֶאת ִמי ֶׁשִּיְרֶצה. 

ִמֶּמּנּו,  ְוָאִביו מֹוֵנַע זֹאת  ִּביִׁשיָבה  ִלְלמֹד ּתֹוָרה  ֵּבן ֶׁשרֹוֶצה   •
ֵאינֹו ָצִריְך ִלְׁשמַֹע ְּבקֹולֹו. ִאם ַההֹוִרים ּדֹוְרִׁשים ֵמַהֵּבן ִלְלמֹד 
ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ַּבּתֹוָרה,  ָחְׁשָקה  ַהֵּבן  ֶׁשל  ְוַנְפׁשֹו  חֹל  ִלּמּוֵדי 
הֹוָריו  ִעם  ֶׁשָּיבֹוא  ָהָראּוי  ִמן  אּוָלם  ַהֵּבן,  ַעל  ַּדְעָּתם  ִלְכּפֹות 

ְלַהְסָּכָמה ְוֹלא ְיַבֶּזה אֹוָתם ָחִליָלה. 

• ָאְמרּו ֲחַז"ל ֶׁשְּבֵני ָּבִנים ֲהֵרי ֵהם ְּכָבִנים, ְוָלֵכן ָלַדַעת ּפֹוְסִקים 

ַרִּבים, ָּכל ֶאָחד ְמֻחָּיב ִּבְכבֹוד ָסבֹו ְוָסָבתֹו, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשִחּיּוב 
ֲאֵליֶהם  ּוְלַדֵּבר  ִלְכבֹוָדם  ָלקּום  ְוָצִריְך  ַהּתֹוָרה,  ִמן  הּוא  ֶזה 
ְּבֶדֶרְך ָּכבֹוד ַוֲעָנָוה. אּוָלם ְּכבֹוד ָאִביו ְוִאּמֹו קֶֹדם ִלְכבֹוד ָסבֹו 
ְוָסָבתֹו, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשִּבְפֵני ָאִביו ְיַכֵּבד קֶֹדם ֶאת ֲאִבי־ָאִביו 

ְוַאַחר־ָּכְך ֶאת ָאִביו, ֶׁשֵּכן ַּגם ָאִביו ְמֻחָּיב ִּבְכבֹוד ָאב ֶׁשּלֹו. 

• ָצִריְך ְלַכֵּבד ַּגם ֶאת ֵאֶׁשת ָהָאב ּוַבַעל ָהֵאם, ְּדַהְינּו הֹוִרים 

חֹוְרִגים, ִויַדֵּבר ֲאֵליֶהם ְּבָכבֹוד ּוְבֶדֶרְך ֶאֶרץ. ּוְלַדַעת ַרֵּבנּו יֹוָנה, 
ִּבְדָבִרים  ְלַכְּבָדם  ְוָצִריְך  ְודֹוָדתֹו,  ּדֹודֹו  ִּבְכבֹוד  ַּגם  ָאָדם  ַחָּיב 
ְוֹלא ִלְקרֹא ָלֶהם ִּבְׁשָמם ַהְּפָרִטי ֶאָּלא ְּבתֹוֶסֶפת ּתַֹאר ְלָכבֹוד. 

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות

ִהְלָכתֹו" ּבּוד ָאב ָוֵאם" ְו"ִכּבּוד הֹוִרים ּכְ ְפֵרי ִהְלכֹות "ּכִ ט ִמּסִ ְמֻלּקָ
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