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30b  ( אבכל מצוות ה ) � 31b ( אשי רב אמר הכי אמר ואמוריה ) 

 ג פסוק יט פרק ויקרא :ֱא!ֵהיֶכ� ה' ֲאִני ִ�ְ�ֹמר� ַ�ְ�ֹתַתי ְוֶאת ִ�יָרא�ִ�יָרא�ִ�יָרא�ִ�יָרא�    ְו�ִביוְו�ִביוְו�ִביוְו�ִביו    ִא�וֹ ִא�וֹ ִא�וֹ ִא�וֹ     ִאי�ִאי�ִאי�ִאי� .1

 יא פסוק כ פרק ותשמ: ָל/ ֹנֵת- ֱא!ֶהי, ְיֹדָוד ֲאֶ�ר ָהֲאָדָמה ַעל ָיֶמי, ַיֲאִרכ�- ְלַמַע- ִאֶ�,ִאֶ�,ִאֶ�,ִאֶ�,    ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת    �ִבי,�ִבי,�ִבי,�ִבי,    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַ+ֵ�דַ+ֵ�דַ+ֵ�דַ+ֵ�ד .2

 ט פסוק ג פרק משלי :ְ�ב��ֶת, ָ+ל �ֵמֵראִ�ית ֵמהֹוֶנ,ֵמהֹוֶנ,ֵמהֹוֶנ,ֵמהֹוֶנ,    ה'ה'ה'ה'    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַ+ֵ�דַ+ֵ�דַ+ֵ�דַ+ֵ�ד .3

 יג פסוק ו פרק דברי� :2ָ�ִֵבעַ  �ִבְ�מוֹ  ַתֲעֹבד ְוֹאתוֹ  ִ�יָראִ�יָראִ�יָראִ�יָרא ֱא!ֶהי,ֱא!ֶהי,ֱא!ֶהי,ֱא!ֶהי,    ה'ה'ה'ה'    ֶאתֶאתֶאתֶאת .4

 יז פסוק כא פרק שמות: י�ָמת מֹות ְוִא�וֹ ְוִא�וֹ ְוִא�וֹ ְוִא�וֹ     �ִביו�ִביו�ִביו�ִביו    �ְמַק4ֵל�ְמַק4ֵל�ְמַק4ֵל�ְמַק4ֵל .5

 טו פסוק כד פרק ויקרא :ֶחְטאוֹ ֶחְטאוֹ ֶחְטאוֹ ֶחְטאוֹ     ְוָנ7ָאְוָנ7ָאְוָנ7ָאְוָנ7ָא    ֱא!ָהיוֱא!ָהיוֱא!ָהיוֱא!ָהיו    ְיַק4ֵלְיַק4ֵלְיַק4ֵלְיַק4ֵל    ִ+יִ+יִ+יִ+י    ִאי�ִאי�ִאי�ִאי�    ִאי�ִאי�ִאי�ִאי� ֵלאֹמר ְ�ַדֵ�ר ֵאלִי7ְרָ  ְ�ֵני ְוֶאל .6

 א פסוק סו פרק ישעיהו :ְמנ�ָחִתי ָמקֹו� ֶזה ְוֵאי ִלי ִ�ְבנ� ֲאֶ�ר ַבִית ֶזה ֵאי ַרְגָלי ֲהֹד� ְוָה�ֶר: ִ+ְסִאיִ+ְסִאיִ+ְסִאיִ+ְסִאי    ַה2ַָמִי�ַה2ַָמִי�ַה2ַָמִי�ַה2ַָמִי� ה' �ַמר ֹ+ה .7

 ג פסוק ו פרק ישעיהו :ְ+בֹודוֹ ְ+בֹודוֹ ְ+בֹודוֹ ְ+בֹודוֹ     ָה�ֶר:ָה�ֶר:ָה�ֶר:ָה�ֶר:    ָכלָכלָכלָכל    ְמ!אְמ!אְמ!אְמ!א ְצָבאֹות ה' ָקדֹו� ָקדֹו� ָקדֹו� ְו�ַמר הזֶ  ֶאל ֶזה ְוָקָרא .8

 ד פסוק קלח פרק תהלי� :ִפי, ִאְמֵרי ָ�ְמע� ִ+י �ֶר: ַמְלֵכי ָ+ל ה' יֹוד�, .9

 ב פסוק כ פרק שמות :ָ<ָני ַעל ֲאֵחִרי� ֱא!ִהי� ְל, ִיְהֶיה !א ֲעָבִדי� ִמֵ�ית ִמְצַרִי� ֵמֶאֶר: הֹוֵצאִתי, ֲאֶ�ר ֱא!ֶהי, ה' �ֹנִכי .10

 קס פסוק קיט פרק תהלי� :ִצְדֶק, ִמְ�ַ<ט ָ+ל �ְלעֹוָל� ֱאֶמתֱאֶמתֱאֶמתֱאֶמת    ְ?ָבְר,ְ?ָבְר,ְ?ָבְר,ְ?ָבְר,    ֹרא�ֹרא�ֹרא�ֹרא� .11

� ֶאת 7ָמ� ָקְדֶ�, ֵהיַכל ֶאת ִטְ�א� ְ�ַנֲחָלֶת, גֹוִי� ָ�א� ֱא!ִהי� ְל�ָס@ְל�ָס@ְל�ָס@ְל�ָס@    ִמְזמֹורִמְזמֹורִמְזמֹורִמְזמֹור .12  א פסוק עט פרק תהלי� :י�ְלִעAִ  ְיר�ָ�ַלִ

  

I Analysis of :משנה ז1א �/מורא אב וא�כיבוד אב וא (men and women are obligated) 

a v. 1- both are obligated (תיראוווו) – but איש mentioned because, when married, she doesn’t have financial 

independence to support parents (�if divorced, they are equally obligated)  

b vv. 2-3, 1-4, 5-6 equate honor, reverence and cursing of parents with that of 'ה 

i explanation: all 3 ('ה and both parents) are partners in creating him 

ii v. 1 vs. v. 2: (father or mother first) – since children love mother more and fear father more 

1 homily: on vv. 7-8, relating to respect for שכינה 

c ruling: honor for father comes before honor for mother 

i homily: on vv. 9-11, showing justice of 'ה’s word, in His concern for honor for parents 

d extent of honor: story of דמא ב- נתינה in -אשקלו 

i observation (ר' חנינא): how much more so if someone is obligated (גדול המצווה ועושה) 

1 reaction of @ר' יוס  (who was blind): originally, if told that blind are פטור, he’d rejoice thinking מצווה< אינו מצווה 

(a) now: he’d rejoice if told סומא is חייב, as per נינאר' ח   (גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה) 

(i) stories: about extent of כאו"א practiced by �חכמי 

  – such that he merited the famous homily on v. 12 (ר' אבהו) honored his father :אבימי .1

(ii) note: substance of honor is predicated on attitude, not value of gifts (i.e. he could offer a great 

meal with an ungrateful attitude and lose the value of the act; he could offer something very 

simple with nice words and gain much more)  

e honoring while alive and afterwards: 

i while alive: always use honor for father as reason for acting (e.g. “send me לכבוד אבא” , not "לכבודי")  

ii after death: when repeating something in his name: 

1 during first 12 months: אמר אבא מארי, הריני כפרת משכבו Eכ 

2 after 12 months: הבא �אמר אבא מארי, זכורנו לברכה לחיי העול Eכ 

f respect for father’s (and teacher’s) name:  

i when teaching: alter father’s and teacher’s name (whisper “אבא” or  "רבי" to -תורגמ, who then says it properly) 


