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1) Kidushin (30b)
It was taught in a baraita: It is said “Honor your father and
mother” (Exodus 20:12) and “Honor YHWH from your
wealth” (Proverbs 3:9) – the text equates honoring parents with
honoring G-d. It is said: “One should be in awe of his mother
and father” (Leviticus 19:3) and “You should be in awe of
YHWH, your G-d, and worship Him” (Deuteronomy 6:13) –
the text equates awe of parents with awe of G-d. It is said:
“One who curses his father or mother shall surely die” (Exodus
21:17) and “If a man shall curse his G-d, he will bear his sin”
(Leviticus 24:9) – the text equates “blessing” one’s parents
with “blessing” G-d. But with respect to [the prohibition of]
striking, it is certainly impossible [to equate the two]. And so
should the law be – since the three of them are partners in him.
It was taught in a baraita: There are three partners in [the
creation of] a person – G-d, one’s father, and one’s mother.
When one honors his parents, G-d says: I ascribe it to them as
if I had dwelled among them and they had honored Me.
2) Kiddushin (31b)
It was taught in a baraita: What is awe and what is honor? Awe
– One does not stand nor sit in his place, does not contradict
him nor support his position. Honor - Feed, give to drink,
clothe, cover, bring in and take out. (32b) From whose
resources? Rav Yehuda said: From the son’s; Rav Natan b.
Oshaya said: From the father’s. The Rabbis instructed Rav
Yirmiyah, and some say, the son of Rav Yirmiyah – to act
according to the opinion that says from the father’s.
3) Shulkhan Arukh (Yore Deah, 240)
5 - And the obligation to feed the parents – is from their means,
if they have. If the parent does not have means, but the child
does – we force the child to feed the parent according to his
means. But if the child does not have, he is not obligated to go
begging in order to feed his father. Rema – There are those
who say that the child is obligated to give the parent only the
amount that he is obligated to give to charity…Nevertheless, if
he has the means, may a curse come upon one who supports his
parents with his tzedaka funds! If one has many sons, we
calculate the support according to their means. But if some are
rich and some are poor – only the rich are obligated to support
the parent. Nevertheless, [the poor sons] are obligated to honor
the parent with personal service, even though this will result in
unemployment and force the child to go begging for his own
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sustenance. And this holds true only if the son has enough food
for that day. But if he does not have – then he is not obligated
to be unemployed and go around begging for his livelihood.

4) Ibid
Avimi, the son of R. Abahu, recited a baraita: One may give
his father pheasant and nevertheless this causes him [the son] to
be driven out of the world; whereas one may make his father
grind in a mill (31b) and this will bring him [the son] to the
world to come.
Tosafot – And he is driven out – That means that the son is
punished regarding the father because he gives him his meal in
a miserly way; whereas the one who makes his father grind in a
mill, which is harsh labor, will merit the world to come because
he honors his father by his words of consolation. And these two
examples are actually discussed in the Jerusalem Talmud
(Peah, Ch.1): There was once a man who was accustomed to
feed his father pheasant. One day the father asked him: How
are you able to afford this? The son replied: “Old man, what
difference does it make to you – grind and eat!” That is to say,
chew and eat like the dogs do. Hence the son was showing the
father what a burden this was upon him. Furthermore, there
was once man whose occupation was to grind in a mill. When
his aging father was summoned to the service of the king, the
son said to him: I will go in your stead because the service of
the king has no limit. Whether with regard to your dignity or
your personal well-being, you are better off grinding in the
mill.
5) Ibid (31b)
R. Abahu said: E.g. Avimi, my son, has fulfilled the mitzvah of
honoring. Avimi had five ordained sons in the lifetime of his
father, yet when R. Abahu would come and call out at his
[Avimi’s] door, he would run quickly to open it and call out:
“Yes, Yes” until he came. One day R. Abahu said to him:
Bring me a drink of water. By the time he brought it, R. Abahu
had dozed off. Thereupon he leaned over and stood over him
until he awoke. As a result, Avimi succeeded in interpreting the
psalm (Psalms 79) “A song of Asaph”...
R. Tarfon had a mother for whom, whenever she wished to
mount into bed, he would bend down to let her ascend; (and
when she wished to descend, she stepped down upon him). He
went and boasted thereof in the school. Said they to him, ‘You
have not yet reached half the honour [due]: has she then thrown
a purse before you into the sea without your shaming her?’
When R. Joseph heard his mother's footsteps he would say: ‘I
will arise before the approaching Shechinah.’
Tosafot (ibid – R. Tarfon) – There appears in the Jerusalem
Talmud: Once the mother of R. Tarfon lost her socks in the
yard, and she descended her bed to find them. R. Tarfon placed
his hands, on the ground, under the palms of her feet , so that
she would not dirty her feet, and she stepped all over his hands.
Furthermore, there appears: The mother of R. Yishmael,
whenever he would return from the Beit Midrash, would bathe
his feet and then drink the water. When R. Yishmael
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discovered what she was doing, he refused to comply. Until,
one day, she came before the Rabbis, and complained to them
that her son, R. Yishmael, was not fulfilling the mitzvah of
honoring [a parent]. The Rabbis were taken aback, and they
asked R. Yishmael to explain [his behavior], and he told them
the whole story. And they instructed him to leave her to do as
she pleases because, in this way [by acceding to her wishes]
she is honored.
6) Kiddushin (ibid)
R. Johanan said: Happy is he who has not seen them. R.
Johanan's father died when his mother conceived him, and his
mother died when she bore him. And Abaye was likewise…..
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