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O Talmud prescreve cinco modos de cumprir o preceito de Honrar o Pai e a
Mãe:
-

Levantar-se quando eles entram no recinto
Não os contradizer ou envergonhar diante dos outros
Alcançar-lhes algo como um copo d´agua, chinelos etc
Ajudá-los a sentar, entrar, levantar, sair, andar etc
Não sentar-se na cadeira onde eles geralmente sentam.

O rabino Naftali Shmuel Yonah no seu livro "Reverenciar os pais e honrá-los" cita mais um
preceito:
PENSAR BEM DO PAI E DA MÃE - somente com pensar bem dos nossos pais já estamos
cumprindo uma boa parte deste precioso mandamento:
O fator principal do quinto dos Dez Mandamentos, de honrar o pai e a mãe é honrá-los dentro
dos nossos corações - local onde ninguém afora o Altíssimo tem acesso.
Os nossos pais precisam ser importantes aos nossos olhos. É preciso imaginá-los como as
pessoas mais grandiosas e importantes do mundo, ainda que a maioria das pessoas não os
vejam deste modo.
A pessoa que pensa coisas não tão boas dos pais transgride este mandamento e precisa
mudar seu modo de pensar à respeito dos seus progenitores.
Sempre pensar coias boas do pai e da mãe, e sempre lembrar os bons momentos que
passaram juntos e lições aprendias com eles, consultá-los sobre como proceder com relação a
este ou aquele assunto.
Procurar aprender com eles lições de Torá e pedir a D-us que os guarde e conserve com
saúde.
Esquecer qualquer incidente do passado e desculpá-los constantemente.
Jamais dizer qualquer coisa ruim para eles ou deles para qualquer pessoa ou algo que possa
ser interpretado em detrimento do bom caráter ou integridade moral dos pais.
"Aquele que confia no Eterno, será sempre cercado por benevolência"
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