א'
'א

ִ 1.1ל ְפנֵ י ֲח ֻת ָ ּנתוֹ ִ ּג ָּלה ַז ְל ָמן ִּכי הוּא יֶ ֶלד ְמ ֻא ָּמץ ,הוּא ִח ֵּפשׂ וְ ִח ֵּפשׂ – ַעד ֶׁש ָּמ ָצא ִמי ֵהם הוֹ ָריו
ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּייםַ .ה ִאם ַז ְל ָמן ָּפטוּר ִמ ְּל ַכ ֵ ּבד אוֹ ָתם – ִּכי ל ֹא ִ ּג ְ ּדל ּו אוֹ תוֹ ָּכל ַה ּ ָׁשנִ ים?
•זלמן מחוייב לכבד אותם ,ולא משנה אם גידלו אותו
•זלמן פטור ,כי לא הם חינכו אותו.
•תלוי אם יש לזלמן קשר טוב איתם.
•אם הם עשירים וגרים בווילה יפה – מומלץ לכבד אותם.

יבה רוֹ ֶצה ִל ְקרֹא לוֹ ַל ֲע ִל ָ ּיה ַל ּתוֹ ָרהֲ ,א ָבל
יבה ָח ׁשוּבַ .ה ַ ּג ַ ּבאי ַ ּביְ ִׁש ָ
2.2יַ ֲעקֹב הוּא ַ ּבחוּר יְ ִׁש ָ
ַה ַ ּג ַ ּבאי ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ֶאת ֵׁשם ָא ִביוַ .ה ִאם ֻמ ָּתר ְליַ ֲעקֹב לוֹ ַמר ֶאת ַה ּ ֵׁשם ֶׁשל ַא ָ ּבא ְ ּב ִמ ְק ֶרה ָּכ ֶזה?
•אם אבא של יעקב קנה לו כובע חדש לפסח – אסור משום הכרת הטוב.
•מותר לומר 'יעקב בן רבי פלוני' – עם כינוי כבוד.
•כאשר מדובר בדבר מצווה כמו עליה לתורה – אין חולקים כבוד לאבא ,ומותר בלי שום
כינוי כבוד.
•בקול – יאמר עם כינוי כבוד ,בשקט – יכול לומר את שם אביו סתם.

'ה ַד ָּסה'ַ .ה ִאם ֻמ ָּתר ְל ִׁש ְפ ָרה ְל ַס ֵּפר ֶׁש ִ ּב ְּק ָרה ֶא ְתמוֹ ל חוֹ ִלים
ִ 3.3א ָּמא ֶׁשל ִׁש ְפ ָרה נִ ְק ֵראת ֲ
'ה ַד ָּסה' – אוֹ ֶׁש ֵ ּי ׁש ָ ּב ֶזה ח ֶֹסר ָּכבוֹ ד?
ְ ּב ֵבית ַהחוֹ ִלים ֲ
•אסור לשפרה לספר על כך ,כי זה ביזיון לאימה.
•מותר ,כי כולם מבינים שהיא מדברת על בית החולים.
•שפרה צריכה לבקש רשות מאימה.
•מותר לספר רק לחברות קרובות.

ְּ 4.4כ ֶׁש ַא ָּתה נִ ְצ ָר ְך לוֹ ַמר ֶאת ֵׁשם ָא ִב ָ
'א ִבי מוֹ ִרי ַר ִ ּבי
יךַ ,ה ִאם ַעל ִּפי ֲה ָל ָכה ַא ָּתה ְמ ֻח ָ ּיב לוֹ ַמר ָ
ְּפלוֹ נִ י'?
•ראוי לומר כך ,אבל אם לא אמר – אין בזה איסור.
•רק בפני אביו חייבים להגיד 'אבי מורי'.
•לחברים של אבא שמכירים אותו בשמו – אינו מחויב לומר 'אבי מורי' ,אבל לחברים בגילו
– מחויב לומר כך.
•אין שום עניין להגיד כך ,רק בברכת המזון 'הרחמן הוא יברך את אבי מורי'.
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'א

•סיפר לו בשם החפץ חיים שאמר על כך 'איני יודע אם מותר'.
•הרב פסק :ודאי שמותר! כי אבא אמר בפירוש שזה בסדר!
•הרב אמר לחזקיהו שבשום אופן אסור ,כי אב אינו יכול למחול על כבודו.
•הרב אמר :מותר לשבת עד חצי שעה.

'מ ְת ִמ ִידים' ֶׁשל ְז ֵאב ִמ ְת ַק ֵ ּים ְ ּב ֶע ְז ַרת ַה ָ ּנ ִׁשיםַ .ה ִאם ֻמ ָּתר ִל ְז ֵאב ָל ֶׁש ֶבת ַעל ָמקוֹ ם
ַ 6.6ה ַּ
ֶׁש ָר ׁשוּם ָע ָליו ַה ּ ֵׁשם ֶׁשל ִא ּמוֹ ?
•למה לא? אמא ודאי תשמח שלומדים תורה על המקום שלה!
•התורה אוסרת לעשות כך.
•אם אמא מגיעה כל שבת – אסור ,ואם מגיעה רק בזמנים מיוחדים – מותר.
•בדיעבד מותר ,שהרי לא ניכר שיושב על מקום אימו – כי הילדים סביבו לא יודעים שזה
מקומה!

7.7יִ ְצ ָחק ָשׂ ם ֵלב ֶׁש ֵ ּי ׁש ַּכ ָּמה ֲאנָ ִׁשים ָהרוֹ ִצים ִל ְת ּפֹס ֶאת ַה ָּמקוֹ ם ַה ָּקבו ַּע ֶׁשל ַא ָ ּבאַ .מה
ַ ּי ֲע ֶשׂ ה?
•אסור לו לשבת על המקום – ולכן עדיף שלא יתקרב למקום.
•יניח כובע או מעיל על הכיסא.
•יצחק מחויב לשבת כדי להציל את כבוד אביו.
•יושיב את אחיו הקטן – מתחת לגיל חינוך.

ֻ 8.8מ ָּתר ָל ֶׁש ֶבת אוֹ ִל ְׁש ַּכב ַעל ִמ ּ ָטה ֶׁשל ַא ָ ּבא?
•מותר רק בשעות היום.
•מותר ,כי מיטה זה לא כיסא.
•לא משנה כיסא או מיטה או כורסה .אסור!
•נחלקו הפוסקים ,ונראה שהמנהג להקל.
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ַ 5.5א ָ ּבא ֶׁשל ִח ְז ִק ָ ּיה ּו ָקנָ ה ָמקוֹ ם ַל' ָ ּי ִמים ַהנּוֹ ָר ִאים' ְ ּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסתּ ְ .ב ֶא ְמ ַצע ַה ְּת ִפ ָּלה הוּא
יחת ָה ָארוֹ ן'ִ .ח ְז ִק ָ ּיה ּו ָה ַל ְך ִל ְׁשאֹל ֶאת ַרב ֵ ּבית
'פ ִת ַ
ִ ּב ֵּק ׁש ִמ ְ ּבנוֹ ֶׁש ֵ ּי ֵׁשב ַעל ְמקוֹ מוֹ ִּכי הוֹ ֵל ְך ִל ְ
ַה ְּכנֶ ֶסת ַה ִאם ֻמ ָּתר לוֹ ָל ֶׁש ֶבת ַעל ְמקוֹ ם ָא ִביוַ .מה ֵה ִׁשיב לוֹ ָה ַרב?

'א

•אם יוסי הוא ביישן  -מותר.
•אסור ליוסי לשבת בראש השולחן בשום אופן.
•מותר ליוסי לשבת בראש השולחן.
•אם מרגיש חשוב – אסור ,אבל אם זוכר שאבא הוא כמו מלך בשבילו – מותר.

יחה
ימ ֶקה ֶׁש ָא ִביו ִמ ְת ַק ּ ֵׁשרַ .ה ִאם יַ ֲעבֹר ְל ִשׂ ָ
יחה ֵט ֵלפוֹ נִ ית ִעם ָח ֵבר רוֹ ֶאה ַח ִ ּי ְ
ּ ְ 1010ב ֶא ְמ ַצע ִשׂ ָ
ּ
ּ
ּ
ילה ִל ְפג ַֹע ֶ ּב ָח ֵבר?
יחה ִכי ֶזה יָ כוֹ ל ָח ִל ָ
ש ָ
ִעם ָא ִביו – אוֹ ָע ִדיף ְל ַס ֵים ֶאת ַה ּ ִ ׂ
•החבר עלול להיעלב ,ולכן יסיים מהר ואז יתקשר שוב לאבא.
•אם אבא של חיימקה אינו מקפיד על כך  -מותר לו לסיים לשוחח עם החבר.
•אין זה מכובד לדחות את אביו  -וחייב לעבור שיחה!
•נחלקו אחרוני הפוסקים בזה.

יאל
יח ֵ
יאל ְמ ַק ֵ ּים ֶאת ַה ֲה ָל ָכה ְונֶ ֱע ָמד ְ ּב ָכל ַּפ ַעם ֶׁש ָא ִביו נִ ְכנָ ס ַה ַ ּביְ ָתהַ .ה ִאם ֻמ ָּתר ִל ִ
1111יְ ִח ֵ
ּ
ּ
ְל ִה ּ ָׁש ֵען ַעל ִּכ ֵסא אוֹ ֻס ָלם ְּכ ֶׁשהוּא נֶ ֱע ָמד?
•חייבים לעמוד זקוף ,ולכן אסור.
•מותר!
•רק אם יחיאל לא מרגיש טוב חלילה.
•בדורנו לא חייבים לקום בפני אבא.

ַ 1212א ָּתה אוֹ ֵהב ְמאֹד ִל ְׁשמ ַֹע ֶאת ַקו ַה ִּס ּפו ִּרים .יוֹ ם ֶא ָחד ְ ּב ֶא ְמ ַצע ַה ַה ֲא ָזנָ ה הוֹ ֶר ָ
יך נִ ְכנְ ס ּו
ַה ַ ּביְ ָתהַ ,ה ִאם ַא ָּתה ְמ ֻח ָ ּיב ָלקוּם ֵמ ַה ִּכ ֵּסא  -אוֹ ֶׁש ֵהם ל ֹא יָ ִבינ ּו ֶׁש ֶּזה ִל ְכבוֹ ָדם וְ ָל ֵכן ֵאין צ ֶֹר ְך?
•לא משנה אם הם יודעים או לא .אני מחויב לעמוד לכבודם.
•צריך לנתק את השיחה ולרוץ לקראתם.
•ראוי לקום  -כדי להתרגל לכבדם.
•הם ממילא לא יבינו שזה לכבודם ,ולכן אין צורך.
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ַ 9.9א ָ ּבא ֶׁשל יוֹ ִסי ָקנָ ה ֻׁש ְל ָחן ָח ָד ׁש ְו ָר ָחבַ .ה ִאם ִ ּב ְסעו ַּדת ַה ּ ַׁש ָ ּבת ֻמ ָּתר ְליוֹ ִסי ְל ִה ְתיַ ּ ֵׁשב ְליַ ד
ֹאש ַה ּ ֻׁש ְל ָחן?
ַא ָ ּבא – אוֹ ֶׁש ָאסוּר ָל ֶׁש ֶבת ְ ּבר ׁ

'א

•יזמזם בשקט עד שאבא יתעורר.
•אין ספק שאבא ישמח אם שמולי יעירו  -ולכן מותר.
•ימשוך את הספר ויסגור אותו.
•אסור לשמולי להעיר את אביו ,כי כיבוד אב הוא מן התורה  -וכבוד הספרים הוא רק דין
דרבנן.

יחים אוֹ תוֹ ְמאֹדָּ .כל יוֹ ם ֵהם ְמ ַב ְק ִׁשים ִמ ֶּמ ּנ ּו ַ ּב ָּק ׁשוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת.
1414הוֹ ָריו ֶׁשל ר' ְׁשלֹמֹה ַמ ְט ִר ִ
ּ
ּ
ּ
יש
ַה ִאם ֻמ ָּתר ְלר' ְׁשלֹמֹה ַל ֲעבֹר ָלגוּר ְ ּב ִעיר ַא ֶח ֶרת ְכ ֵדי ֶׁש ַי ְפ ִסיק ּו הוֹ ָריו ְל ַה ְט ִריחוֹ (יֵ ׁש ְל ַה ְד ִג ׁ
ִּכי הוֹ ָריו ֵהם ֲאנָ ִׁשים נוֹ ְר ָמ ִל ִ ּיים ַל ֲחלו ִּטין)?
•מותר לעבור לעיר קרובה  -ויבוא לבקרם לפעמים.
•בוודאי שאסור.
•אם הם מאוד מטריחים אותו  -מותר.
•אם זה מפריע לפרנסה שלו  -מותר.

'ת ֲענִ ית ִ ּד ּבוּר'ַ .ה ִאם ְמ ֻח ָ ּיב ר'
1515ר' ַא ֲהרֹן ְמ ַק ֵ ּבל ֵט ֵלפוֹ ן ֵמ ִא ּמוֹ ְ ּב ֶא ְמ ַצע ֵס ֶדר ִל ּמוּד ֶׁשל ַּ
ַא ֲהרֹן ַל ֲענוֹ ת ְל ִא ּמוֹ ?
•תלמוד תורה כנגד כולם ולכן לא יענה באמצע ה'סדר'  -וכפי שראינו שיעקוב אבינו ויתר
על כיבוד הורים בשביל לימוד התורה.
•חייב לענות לאמו!  -רק יבקש ממנה בכבוד לאחר שיסיימו לדבר  -שבפעם הבאה תתקשר
לאחר ה'סדר'.
•אם זה טלפון פתאומי מותר  -אבל אם מתקשרת הרבה ,אסור.
•על ר' אהרן לבקש אישור מראש הכולל.

ִ 1616א ָּמא ֶׁשל ָצדוֹ ק ִ ּב ְּק ָׁשה ִמ ֶּמ ּנ ּו ְל ַק ֵּלף ְׁשל ֹ ִשׁים ַּת ּפו ִּחים ְל'קוֹ ְמ ּפוֹ ט'ּ ְ .ב ֶא ְמ ַצע ָה ֲעבוֹ ָדה
נִ ְכנַ ס ַא ָ ּבא ְוהוֹ ָרה ְל ָצדוֹ ק ָלרוּץ ַל ַּמ ּכ ֶֹלתַ .מה ַ ּי ֲע ֶשׂ ה ָצדוֹ ק?
•יסיים לקלף את התפוחים ואז ירוץ בשמחה  -כי אמא ביקשה לפני אבא.
•יפסיק הכול וירוץ למכולת  -כי כבוד אביו חשוב יותר (שהרי גם אמא של צדוק מחוייבת בכבוד אבא).

•אם זה מאוד דחוף לאמא  -יסיים לקלף ,אבל אם לא  -שירוץ מהר למכולת
•לא משנה מה יעשה ,כי בשניהם מקיים מצוות כיבוד ב ואם.

העצמה אישית והצלחה בחיים דרך כיבוד הורים
0548440701z@gmail.com 0548440701

משחק טרוויה

ַ 1313א ָ ּבא ֶׁשל ְׁשמו ִּלי לוֹ ֵמד ַעד ְׁשעוֹ ת ַה ַּליְ ָלה ַה ְמ ֻא ָחרוֹ ת ַ ּב ַ ּביִ תַ .ליְ ָלה ֶא ָחד ,כשעבר
שא ָ ּבא נִ ְר ָ ּדם ַעל ַה ֵּס ֶפר ּ ָ -ד ָבר ֶׁש ָאסוּר ִמ ּ ׁשוּם ְּכבוֹ ד ַה ְּס ָפ ִריםַ .ה ִאם
ַ
ְׁשמו ִּלי ַב ָּסלוֹ ןָ ,ר ָאה
יָ ִעיר ְׁשמו ִּלי ֶאת ָא ִביו?

'א

•בטח שמותר.
•מותר רק אם הילדים הם מתחת לגיל חינוך.
•מותר רק אם הילדים הם מתחת לגיל בר  /בת מצווה.
•צריך לומר 'נוסעים לסבתא מירושלים'  -ולא יזכיר את שמה  -כי היא אמא שלו!

'ש ַבע ְ ּב ָרכוֹ ת' .הוּא ׁשוֹ ֵאלַ :ה ִאם ֻמ ָּתר ִלי ָל ֶׁש ֶבת ַעל ַה ָּמקוֹ ם ֶׁשל
ימי הוּא ָח ָתן ְ ּב ֶׁ
ִׁ 1818ש ִ
(ח ִמי)?
'ש ֶוער' ָ
ַה ּ ְׁ
• ֵאין הבדל בין אבא ל'שווער' (חותן) ,ובשניהם אסור.
•מותר לשימי לשבת על מקומו.
•מותר רק אם חותנו הוא אדם נוח לבריות.
•לאשכנזים מותר ולספרדים אסור.

יאת ְׁש ַמע ֶׁ -ש ַעל
'ה ַּמ ִּפיל' ִ ּב ְק ִר ַ
יקי ָל ַמד ַ ּב ֵח ֶידר ֶׁש ָאסוּר ְל ַד ֵ ּבר ְּכלוּם ְל ַא ַחר ִ ּב ְר ַּכת ַ
ְ 1919צ ִב ִ
ְ
ּ
ּ
ּ
'איך ָהיָ ה ִ ּב ְמ ִס ַ ּבת ַה ִסיוּם'?
ַה ִּמ ּ ָטהַ .ה ִאם ֻמ ָתר לוֹ ַל ֲענוֹ ת ְל ָא ִביו ֶׁש ּ ׁשוֹ ֵאל אוֹ תוֹ ֵ
•ברור שחייב  -הרי זה מצווה דאורייתא.
•לא חייב לענות ,ויכול לסמן שאוחז אחרי 'המפיל'.
•תלוי אם האבא יודע שאסור לדבר לאחר 'המפיל'.
•אם צביקי רואה שאביו שואל שוב ושוב  -מותר.

יבה.
יע ְל ַבר ַה ִּמ ְצ ָוה ֶׁשל ֶ ּבן ַה ּדוֹ ד" ,הוֹ ָרה ַא ָ ּבא ְלנָ ִתיּ ַ ,בחוּר ַהיְ ִׁש ָ
"מאֹד ָח ׁשוּב ֶׁש ַּת ִ ּג ַ
ְ 2020
ּ
לּ
ַה ִאם נָ ִתי ְמ ֻח ָיב ָלבוֹ א ֲ -א ִפ ּו ִאם הוּא ָעסוּק ְמאֹד?
•אם נתי לא מעוניין  -הוא אינו מחויב להשתתף.
•נתי חייב לעזוב את ככל עיסוקיו ולבוא.
•מחויב לבוא רק לבני דודים ראשונים.
•אם הוא מכיר את בחור הבר מצווה  -הוא מחויב לבוא.
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'ס ְב ָּתא רו ָּח ָמה' ְּכ ֵדי ֶׁש ָ ּי ִבינ ּו
ַ 1717ה ִאם ֻמ ָּתר ְל ַא ָ ּבא ְל ַס ֵּפר ַליְ ָל ִדים ֶׁשנּוֹ ְס ִעים ְל ַׁש ָ ּבת ְל ַ
יה ְול ֹא ַל ַּס ְב ָּתא ַה ּ ְׁשנִ ָ ּיה?
ֶׁשנּוֹ ְס ִעים ֵא ֶל ָ

'א

•הרשי חייב להעיר את אבא ,כי זו מצווה חשובה.
•מחלוקת הפוסקים האם מותר להעיר את אבא  -כי אולי אבא ישמח בזה.
•לכולי עלמא אסור להעיר אבא בשביל שום דבר.
•בנר חנוכה שהיא אור לעולם  -חייבים להעיר (הלכה מיוחדת לנרות חנוכה).

יבה ְ ּגדוֹ ָלה'ּ ַ .ב ֲחצוֹ ת ַה ַּליְ ָלהְ ,ל ַא ַחר ִל ּמוּד ָמתוֹ ק ,נִ ְז ַּכר ֶׁש ֲע ַדיִ ן ל ֹא
'יש ָ
2222נ ַֹעם הוּא ָ ּבחוּר ִ ּב ִׁ
ּ
ּ
ִ ּד ֵ ּבר ִעם הוֹ ָריו ַה ּיוֹ ם ְּ -כ ִפי ֶׁשנּוֹ ֵהג .הוּא ְמ ֻס ָפק ִאם הוֹ ָריו יְ ֵׁשנִ ים אוֹ ֲע ַדיִ ן ֵע ִריםַ .ה ִאם ֻמ ָתר
לוֹ ְל ַט ְל ֵּפן ַה ַ ּביְ ָתה?
•יטלפן ויחכה שתי צלצולים ,ואם לא עונים  -ינתק מהר.
•עדיף שלא לקחת סיכון ,ולכן לא יתקשר.
•מותר להתקשר ,כי אולי הם ערים ומחכים לשיחת הטלפון שלו.
•יטלפן ,כי אפילו אם הם ישנים  -הם ישמחו לדבר איתו.

ופ ִלים ִ ּב ְצפוֹ ן ָה ָא ֶרץ ִא ָּמא
ֵ 2323ל ִוי נָ ַסע ִעם ַה ּדוֹ ִדים ְל ִט ּיוּלּ ְ .ב ֶא ְמ ַצע ִס ּיוּר ְמ ַר ֵּתק ְ ּב ִמ ְפ ַעל וָ ְ
ְ
ִמ ְת ַק ּ ֶׁש ֶרת ַל ּדוֹ ָדה ו ְּמ ַב ֶּק ֶׁשת ְל ַד ֵ ּבר ִעם ֵל ִויַ .ה ִאם ֵל ִוי ָאמוּר ַל ֲעצֹר ַ ּב ַ ּצד וְ ל ֹא ְל ַה ְמ ִׁשיך ַעד
יחה?
ש ָ
ֶׁש ְ ּי ַס ֵ ּים ֶאת ַה ּ ִ ׂ
•אם אמא יכולה להרגיש שלוי לא מרוכז זה עלול לפגוע בה ולכן ברור שאסור  -אלא אם
מודיע מראש.
•מותר ללוי להמשיך בסיור המרתק  -כי אמא וודאי מבינה שהוא עסוק.
•עדיף שיאמר לה "אין לי כוח לדבר עכשיו".
•הוופלים יותר מעניינים!

ַ 2424א ָ ּבא ֶׁשל ָ ּד ִוד עוֹ ֵסק ְ ּבנִ ְקיוֹ ן ִ ּבנְ יָ נִ ים ְל ַפ ְרנָ ָסתוֹ ַ .ה ִאם ֻמ ָּתר ְל ָדוִ דָ ,ה ַא ֲח ַראי ַעל וַ ַעד
לא ִביו ְלנַ ּקוֹ ת ֶא ְצ ָלם ְ ּב ַת ְׁשלוּם?
ַה ַ ּביִ ת ַ ּב ִ ּבנְ יָ ן ֶׁשלּ וֹ ְ ,ל ַהציע ָ
•זו מלאכה שתבזה את אביו ,ולכן אסור.
• מותר.
•מותר רק אם אבא של דוד דחוק מאוד לפרנסתו.
•עדיף שיסדר לאביו עבודה מכובדת אחרת  -ולא יבוא לשאול אותנו שאלות הלכתיות
שכאלה.
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יש טוֹ ב ֵמ ָאז ֶע ֶרב ֲחנֻ ָּכה .הוּא נָ ח וְ יָ ֵׁשן ַ ּב ִּמ ּ ָטה ִּכ ְמ ַעט ָּכל ַה ּיוֹ ם
ַ 2121א ָ ּבא ֶׁשל ֶה ְר ִׁשי ֵאינוֹ ַמ ְר ִ ּג ׁ
ְ ּב ֻח ְל ָׁשהַ .ה ִאם ֻמ ָּתר ְל ֶה ְר ִׁשי ְל ָה ִעיר אוֹ תוֹ ו ְּל ַה ְז ִּכיר לוֹ ְל ַה ְד ִליק נֵ רוֹ ת ֲחנֻ ָּכה?

'א

•אלימלך קיים רק מצווה אחת של 'כיבוד אב ואם'.
•אם הוא רוצה לזכות בשתי מצוות  -עדיף שיכניס כוס נפרדת לאבא ,יחכה שתי דקות -
ואס יכניס גם לאימו.
•לכל השיטות קיים שתי מצוות.
•מחלוקת הראשונים.

אשוֹ נָ ה ַעל ִמ ְצ ַות ִּכ ּבוּד הוֹ ִרים?
ָ 2626מ ַתי ָׁש ְמע ּו ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ִר ׁ
•במעמד הר סיני שמעו את מצוות 'כבד את אביך ואת אימך'.
•הם שמעו זאת ממשה רבינו במצרים.
•הם שמעו זאת במרה.
•כיבוד אב ואם היא מצווה דרבנן.

ְ 2727ז ַכ ְריָ ה ָל ַמד ֶׁש ֵ ּי ׁש ְׁשנֵ י ִח ּיו ִּביםְּ :כבוֹ ד ַההוֹ ִרים  -וּמוֹ ָרא ֵמ ַההוֹ ִריםְ .ז ַכ ְריָ ה ׁשוֹ ֵאלַּ :כ ָּמה
מצוות קיים מתוך תרי"ג המצוות ְּכ ֶׁש ֲאנִ י ְמ ַכ ֵ ּבד ְויָ ֵרא ֵמ ֶהם? ַה ִאם ְמ ֻד ָ ּבר ִ ּב ְׁש ֵּתי ִמ ְצווֹ ת
נִ ְפ ָרדוֹ ת  -אוֹ ְ ּב ִמ ְצ ָוה ַא ַחת?
•מצווה אחד  -כי שניהם מצווה אחת.
•תלוי אם יקיים זכריה מעשה אחד הכולל את שני החלקים.
•מחלוקת רש"י ותוספות.
•לכולי עלמא קיים שתי מצוות.

'א ְׁש ֵרי ִמי ֶׁשלּ ֹא ֲח ָמ ָאן' ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ןְ .ל ָמה ַה ַּכ ָּונָ ה?
ַ 2828
•אשרי מי שנולד להורים חיים  -ומסכן מי שנולד יתום ,כי הוא מפסיד את מצוות כיבוד
הורים.
•אשרי מי שלא כועס וחם מזג ,כי הכעס הוא מידה מגונה.
•אשרי מי שלא נולד  -כי קשה להתגבר על היצר הרע.
•אשרי מי שלא ראה את אביו ואימו  -כי מתו קודם שגדל.
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יהם ַ ּב ְק ּבוּק
יע ֶאת הוֹ ָריו ַה ּיוֹ ְׁש ִבים ַ ּב ָּסלוֹ ן ,וְ הוּא ַמ ְכנִ יס ֲא ֵל ֶ
ימ ֶל ְך ַמ ְח ִליט ְל ַה ְפ ִּת ַ
ֱ 2525א ִל ֶ
ְ
ימ ֶלך ִמ ְצ ָוה ַא ַחת אוֹ ְׁש ֵּתי ִמ ְצווֹ ת?
סוֹ ָדה ָק ָרהַ .ה ִאם ִק ֵ ּים ֱא ִל ֶ

'א

שאוס ִרים ָע ָליו ְ ּד ָב ִרים ְמ ֻס ָ ּי ִמים.
ְ
•כי ליתום אין הורים
•כי מאוד קשה לכבד אותם כהלכה.
•כי ליתומים יש פינוקים מיוחדים.
•רבי יוחנן לא אמר דבר כזה.

ֲ 3030חנַ נְ ֵאל ָל ַמד ֶׁש ֵא ֶצל ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ָח ׁשוּב ִּכ ּבוּד ָאב וָ ֵאם ְּכמוֹ ָּכבוֹ ד ְל:
•כמו כבוד לחסידים הראשונים.
•כמו כבוד לכהן גדול.
•כמו כבוד לדודים מחוץ לארץ.
•כמו כבוד השם בעצמו!
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'א ְׁש ֵרי ִמי ֶׁשלּ ֹא ֲח ָמ ָאן'?
ָ 2929ל ָּמה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ַ

