(מתאים לנתיבות בנות)
[קרדיט למעיין רייך]
פתיחה
נרשום בעזרת הצייר על הלוח "כיבוד הורים".
נשאל את החניכות:
•

מה המשמעות של המצווה הזאת?

•

עד כמה הן מייחסות לה חשיבות בחיי היום יום?

מתודה
נראה את הסרטון האב ,הבן והציפור https://www.youtube.com/watch?v=iKpx17O-Oj4 -

נספר את הסיפור על רבי טרפון:
לְ ַר ִּבי טַ רפ ֹון הָ יְיתה ִּאמָ א ְזקֵ נה .על אַ ף ר ֹוב ְשנ ֹותֶ יהָ הָ יו ָפנֶיהָ ְמאירים וְחָ כמָ ָתה ְ
ניבטה מֵ עֵ ינֶיהָ ַ .ר ִּבי טַ רפ ֹון
יבד א ֹותהָ .תמיד ֵ
אָ הב אֶ ת ִּאמ ֹו ְמא ֹוד וְכִּ ֵ
סיפר ַל ֲחב ֵָריו הַ חֲ כָמים על טוב ליבה וְעל חָ כמָ תה הָ ַרבה .הוא
הָ יָה מוכָן לַע ׂ
ש ֹות ִּבשבילה כָל ָדבר ֶשבָע ֹולָםְ .כ ֶשמֵ ת אָ בִּ יוִּ ,הזמין ַר ִּבי טַ רפ ֹון את ִּאמ ֹו לָגור ְבבֵית ֹו עִּ ם ְבנֵי
ִּמש ַפחת ֹו .הִּ סכימה הָ אֵ ם ְב ִּ ׂ
שמחה וְעָ ברה לָגור עִּ ימָ םִּ .מסָ ביב לְ בֵית ֹו של ַר ִּבי טַ רפ ֹון הָ יְיתה חָ צֵ ר גְ ד ֹולה
ובה גינַת ְפ ָר ִּחים וְעֵ ציםִּ .מ ֵדי ב ֹוקֶ ר הָ יְיתה ִּאמ ֹו נ ֹוהֶ גת לָצֵ את אֶ ל הֶ חָ צֵ ר ולְ טַ יֵיל בַגינָה.

ְבב ֹוקֶ ר י ֹום ַשבת אֶ חָ ד יָצאה ִּאמ ֹו של ַר ִּבי טַ רפ ֹון ַל ֲחצַ ר הַ ַביִּת לְ טַ יֵיל ְכהֶ רגֵלה בַגינה .לְ ַרגלֶיהָ הָ יו סַ נ ְְדלֵי
הָ ע ֹור הַ חֲגיגִּ ייםֶ ,שהיא נָהגה לִּ נע ֹול ַרק ְב ַשבָתְ .בא ֹו ָתה עֵ תַ ,ר ִּבי טַ רפ ֹון יָשב ְבצֵ ל אַ חד הָ עֵ צים וְעָ סק
ַבת ֹורהִּ .מ ֵדי ַפעם ָנ ׂ
שא אֶ ת עֵ ינָיו ו ְִּהביט ְב ִּאמ ֹו הַ ְמטַ יֶילת בַגינהִּ .פתא ֹום ָראה ֶשהיא נֶעצֶ רת ו ִּמתכ ֹופֶ פת.

"מה קָ רה לְ ִּאמָ א? מֵ ע ֹולָם לֹא עָ ׂ
שתה כָך ְבאֶ מצַ ע ִּטיול הַ ב ֹוקֶ רָ ",תמה ַר ִּבי טַ רפ ֹון וְאָ מר לְ עַ צמ ֹו ִּבדאָ גה.
ִּמיָד קָ ם ומיהֵ ר אֵ לֶיהָ ְ .כ ֶשהִּ תקָ ֵרב אֶ ל ִּאימ ֹו ָראה כי אַ חד הַ סַ ָ
נדלים ֶשהיא כל כך אָ הבה לִּ נע ֹול ,נ ְִּק ַרע.
ברי הַ ָפסוק" :ל ֹא ַתעֲ ֶ ׂ
נדל ,אֲ בל א ֹות ֹו הַ י ֹום ַשבת הָ יה ,ובְ ַדעת ֹו עָ לו ִּד ֵ
ָרצה ַר ִּבי טַ רפ ֹון לְ ַתקֵ ן אֶ ת הַ סַ ָ
שה כל
ְמלָאכָה"...

כָרע ַר ִּבי טַ רפ ֹון על ַרגלָיו ,הֵ נִּיח אֶ ת כַפ ֹות י ָָדיו על ְשביל הֶ חָ צָ ץ ֶשהָ יה בַגינה ,וְאָ מַ ר לְ ִּאמ ֹו" :הָ ניחי אֶ ת
כַפ ֹות ַרג ַליִּיך על י ַָדיי וַאֲ ני א ֹוליך א ֹו ָתך עַ ד מיטָ ֵתך .אֵ יני ר ֹוצֶ ה ֶשכַפ ֹות ַרג ַליִּיך ָ
ייפגעו מֵ אַ בנֵי הֶ חָ צץ".
הֵ ניחה הָ אֵ ם את כַפ ֹות ַרגלֶיהָ על כַפ ֹות י ָָדיו של ְבנה ,וְהוא ה ֹולִּ ְ
יך א ֹו ָתה לְ חַ דרה ,צַ עד אַ חר צַ עדְ .בכָל
ִּסרטו כַפ ֹות י ָָדיו ִּמן הָ אֲ ָבניםְ .כ ֶשהִּ גיעו הַ ַביְתהָ ,ראתה הָ אֵ ם את י ְֵדי ְבנה וְאָ מרה ל ֹוְ :
צַ עד נ ְ
"בנִּי הָ אָ הוב,
ְראֵ ה אֵ יך נ ְִּס ְרטו כַפ ֹות י ֶָד ָ
יך ,לֹא הָ ָ
יית צָ ריך לְ ה ֹוליך א ֹותי ֲעלֵיהֶ ן" .עָ נה לה ְבנה" :אַ ל ל ְָך לִּ דא ֹוג לי ַָדיי ,הֵ ן
י ֵָירפאו ִּבמהֵ רה; ָ ׂ
שמֵ חַ אֲ ני ֶש ַרגלַייך לֹא נִּפגְ עו" .עָ ברו יָמים .י ֹום אֶ חָ ד חָ לה ַר ִּבי טַ רפ ֹון ְונָפל לְ ִּמשכָבָ .באו
חֲ ב ֵָריו הַ חֲ כָמים לְ ַבקר ֹו .הִּ כניסה א ֹו ָתם הָ אֵ ם לְ חַ דר ֹו ,ו ְ
ביקשה מֵ הם" :אָ נאַ ,רב ֹו ַתיי הַ ְמכו ָב ִּדים ,הִּ ְת ַפללו
לְ הַ חלָמת ֹו של ְבניֶ ,שהוא בן ט ֹוב וְנ ֹוהֵ ג בי כָב ֹוד י ֹותֵ ר ִּמ ַדי "ָ .שאלו א ֹו ָתה הַ חֲ כָמים ִּבתמיהָ ה" :מֶ ה עָ ׂ
שה
סיפרה לָהֶ ם הָ אֵ ם כֵיצַ ד ְב ַשבת אַ חתְ ,כ ֶשנ ַ
לָך ְבנֵךֶ ,שאַ ת ְסבורה ֶשהוא נ ֹוהֵ ג בָך כָב ֹוד י ֹותֵ ר ִּמ ַדי "? ְ
ְקרע
נדלה ,ה ֹוליך א ֹותה ְבנה על כַפ ֹות י ָָדיו אֶ ל מיטָ תה ְכ ִּאילו הָ יְיתה חֵ פץ ָשביר ְויָקר .כַפ ֹות יָ ָדיו נ ְ
סַ ָ
ִּסרטו
מֵ אַ בנֵי

הֶ חָ צֵ ר,

וְהוא

לֹא

ָׂ
שם

לֵב

ל ַָדבר.

אָ מרו

לָה

הַ חֲ כָמים:

" ִּמצוַות כיבוד אָ ב וָאֵ ם אֵ ין לה גבול! וַאֲ פילו ִּאם הָ יה ְבנֵך מ ֹוליך א ֹו ָתך על כַפ ֹות י ָָדיו כָך אֶ לֶף א ֹו אַ לְ ַפ ִּיים
ַפעַ םֲ ,ע ַדיִּין לֹא הָ יִּינו א ֹו ְמרים ֶשכי ֵבד אֶ ת ִּאמ ֹו י ֹותֵ ר ִּמ ַדי".

דיון
נציג בפני החניכות את הסיטואציות הבאות:
 .1אמא ביקשה ממך לזרוק את הזבל ,אם תעשי זאת את תאחרי לפעולה ,ויכול להיות שלא
יכניסו אותך .מה תעשי?
 .2אבא חוזר מהעבודה ומבקש שתחתכי לו סלט ,את באמצע שיחה סופר חשובה עם חברה,
ובכל מקרה את מותשת ואין לך כח .האם תפסיקי את השיחה עם חברה באמצע? או שתגידי
לאביך שיבקש ממישהו אחר?
 .3הבטחת לאמא שתשמרי על אחייך ,ובדיוק החברה שלך הודיעה לך שיש לה בית ריק ,והיא
רוצה לעשות מסיבת פיג'מות .מה תעשי? תפרי את הבטחתך?
 .4את נמצאת בעשר דק האחרונות של הסרט ,אמא מבקשת שתכבי את הסרט עכשיו ,האם
תפספסי את סוף הסרט?
נשאל:

האם בכל הסיטואציות הייתן בוחרת לכבד את דברי הוריכן? או שהייתן דואגות לצרכים האישיים
שלכם?
למה זה לא מובן לנו מאליו שרצון ההורים שלנו קודם לרצוננו?

סיכום
מצוות כיבוד הורים מופיעה כאחת מעשרת הדברות ,ומכאן אנו יכולים ללמוד כמה היא בסיסית
ומרכזית.
בפעילות הזו התעוררנו להבחין בכל הטוב שהורינו מעניקים לנו ,וכמו שאמר בעל ספר החינוך,
בשורש מצוות כיבוד הורים נמצאת הכרת הטוב שלנו כלפיהם .מתוך הכרת הטוב כלפי ההורים
נתעורר

גם

להכרת

הטוב

כלפי

הקב"ה

על

החיים

שנתן

לנו.

במיוחד בזמן הזה ,שאתן נכנסות לעול מצוות ,והעבירות הן עליכן ולא על גב הוריכן ,עליכן לזכור
שמצוות כיבוד הורים היא מצווה ענקית,ועלינו לשים לב טוב טוב ליחס שלנו כלפיי הורינו ,ולדעת כי
לכבד אותם זה מעל הכל.

