'ב

יאל הוּא נַ ַער ִמ ְּתקו ַּפת ַה ְ ּג ָמ ָרא .הוּא ָל ַמד ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ְׁשנֵ י ְּפסו ִּקיםַּ :
"כ ֵ ּבד ֶאת
ּ ַ 1.1ג ְמ ִל ֵ
ָ
ָ
ָ
ַה ּ ֵׁשם ֵמהוֹ נְ ך" ְו ַּ
"כ ֵ ּבד ֶאת ָא ִביך ְו ֶאת ִא ֶּמך"ַ .ה ִאם יֵ ׁש ֶק ֶׁשר ֵ ּבין ְׁשנֵ י ַה ְּפסו ִּקים?•אין שום קשר ביניהם.
•יש גזירה שווה בין כבוד השם לכבוד אב ואם.
•יש בזה קל וחומר.
•מחלוקת בין הראשונים האם יש ביניהם גזירה שווה או קל וחומר.

ּ ְ 2.2בל ֹ"ג ָ ּבע ֶֹמר ָל ְמד ּו ַ ּב ֵח ֶידר ֶׁש ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַ ּבר יוֹ ַחאי סוֹ ֵבר ֶׁש ִּכ ּבוּד הוֹ ִרים הוּא ָח ׁשוּב יוֹ ֵתר
יכן ָל ַמד זֹאת ַר ְׁש ִ ּב"י?
ִמ ְּכבוֹ ד ַה ּ ֵׁשםַ .ה ִאם ֵּת ְדע ּו ֵמ ֵה ָ
•רשב"י לא אמר זאת.
•כי לכבד את השם בכסף וקורבנות צריך רק אם יש לנו כסף  -ואילו בשביל לכבד הורים
צריך אפילו לעשות 'שנור'.
•זה סתם חידוש ,בלי מקור בתורה.
•לא רשב"י אומר זאת  -אלא רבי יהודה החסיד.

'אבוֹ ת ו ָּבנִ ים'ֵ .הם לוֹ ְמ ִדים ֶׁש ֵ ּי ׁש ִחלּ וּק ֵ ּבין ִּ
'כ ּבוּד ָאב וָ ֵאם'
3.3נַ ְפ ָּת ִלי לוֹ ֵמד ִעם ָא ִביו ְ ּב ָ
יהם ,וְ ֶזה ִ ּב ְכ ָלל ל ֹא נָ ִעיםִ .ע ְזר ּו ְלנַ ְפ ָּת ִלי
ְל'מוֹ ָרא ָאב ָו ֵאם'ֲ .א ָבל נַ ְפ ָּת ִלי ָׁש ַכח ֶאת ַה ֶה ְב ֵ ּדל ֵ ּבינֵ ֶ
ְל ִה ָּז ֵכר:
•'כיבוד' זה במעשים (כמו לקום כשאבא נכנס ,או להגיש כוס מים)  -ו'מורא' זה בלב
(לדעת שאבא הוא חשוב יותר ממני).
•'כיבוד' זה להגיש כיבוד ועוגות  -ו'מורא' זה ללמוד עם אבא (מלשון 'הוראה').
•'כיבוד' הוא גם בלב וגם במעשים  -ו'מורא' הוא רק בלב.
•תשובה א' וג' הם מחלוקת בין הראשונים.

יע ֶזר חוֹ ֵזר ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ַעל ָּכל ַה ַּמ ֲע ִשׂ ים ַהלּ ֹא ְראוּיִ ים ֶׁש ָע ָשׂ ה .הוּא רוֹ ֶצה
4.4ח ֶֹד ׁש ֱאלוּלֱ .א ִל ֶ
ּ
ָל ַד ַעתַ ,ה ִאם ְּכ ֶׁש ָ ּי ַׁשב ַעל ַה ִּכ ֵּסא ַה ִּמ ְשׂ ָר ִדי ֶׁשל ָא ִביו  -הוּא ָע ַבר ַרק ַעל 'מוֹ ָרא' ָאב אוֹ ַגם ַעל
ִּ
'כ ּבוּד' ָאב?
•אליעזר עבר כמובן רק על 'מורא' אב ואם.
•כשאליעזר ישב על הכיסא המשרדי  -זה היה זלזול בכבוד אביו ,ולכן עבר גם על
'מורא' וגם על 'כיבוד'.

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

משחק טרוויה

טרוויה

'ב

•אליעזר עבר רק על כיבוד אב ואם.

"א ָבל ָל ָּמה?"
יהםֲ .
אשוֹ נָ ה ְ ּב ַח ָ ּייו ֶׁש ַה ְ ּיהו ִּדים ְמ ַכ ְ ּב ִדים ֶאת הוֹ ֵר ֶ
5.5ג'וֹ ְרג' ׁשוֹ ֵמ ַע ַ ּב ַּפ ַעם ָה ִר ׁ
ישה ּו יָ כוֹ ל ְל ַה ְס ִ ּביר?
הוּא ל ֹא ֵמ ִביןִ .מ ֶׁ
•כשאני מכבד את אבי ואימי אני מכיר להם טובה על כל מה שעושים בשבילי.
•כשאני מקשיב בקול אבא ואמא אני מתחנך לקיים את רצון השם.
•כשאני מכבד הורים הם אוהבים אותי ויקנו לי מה שאני רוצה.
•תשובה א' וב' נכונות.

ּ ַ 6.6ב ֲא ַרם צוֹ ָבא נוֹ ֲהגִ ים ְל ַק ֵ ּדם ֶאת ַההוֹ ִרים ְ ּב ִׁש ָירה ְּכ ֶׁש ֵהם נִ ְכנָ ִסים ַה ַ ּביְ ָתהַ .ה ִאם ַמ ְסעוּד
 ּתוֹ ָׁשב ֲא ַרם צוֹ ָבא ַ -ח ָ ּיב ַל ֲעשׂ וֹ ת ָּכ ְך ְלהוֹ ָריו?•מסעוד חייב לשיר לכבוד הוריו.
•זה לא מנהג של כל עם ישראל  -ולכן אין חיוב.
•מנהג טוב אף למי שאינו מתגורר בארם צובא.
•במקום ציבורי חייב מסעוד לשיר לכבודם  -אבל בבית פטור.

יע ְל ֵביתוֹ הוֹ ָריו חוֹ ְל ִצים ֶאת
ייב הוּא ַמ ְת ִמיד ָעצוּםּ ְ .ב ָכל ַּפ ַעם ֶׁשהוּא ַמ ִ ּג ַ
ַ 7.7א ְריֵ ה ֵ -ל ּ
ייב ְל ַה ְס ִּכים ְלהוֹ ָריו ֶׁש ַ ּי ַע ְבד ּו
נַ ֲע ָליוְ ,מ ַכ ְ ּב ִדים אוֹ תוֹ ְועוֹ ְב ִדים ְל ַמ ֲענוֹ ַ .ה ִאם ָראוּי ְל ַא ְריֵ ה ֵ -ל ּ
ִ ּב ְׁש ִבילוֹ ?
•חס וחלילה ,זה איסור גמור!
•אם הם רוצים לעבוד בשבילו ולכבדו  -מחוייב אריה  -לייב להסכים!
•מותר רק כשאחים שלו לא רואים.
•מותר רק מלאכות קלות.

יאת ַה ּתוֹ ָרהְ .ל ֶפ ַתע ָׁש ַמע ִּכי ָא ִביו נִ ְק ָרא ַל ּתוֹ ָרה.
יקה ִל ְק ִר ַ
מ ֶשׁה נוֹ ֵהג ְל ַה ְק ִׁשיב ִ ּב ְׁש ִק ָ
ֹ 8.8
ַה ִאם ְמ ֻח ָ ּיב ַל ֲעמֹד ַעד ֶׁש ָ ּיבוֹ א ָא ִביו מוּל ֵס ֶפר ַה ּתוֹ ָרה?
•חובה.
•אם משה עשה  -קיים מצווה ,אבל לא חייבים.
•יש מקומות שנהוג לקום ויש מקומות שלא נהגו.
•אסור לקום בכל שעת קריאת התורה  -אלא אם זורקים סוכריות או
חפיסות ממתקים.
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•האיסור לשבת הוא רק על כיסא ביתי ,לא על כיסא משרדי המחובר לגלגלים ,כמובן.

'ב

•לא יכול .בפעם אחרת ישתדל לזכור מתחילה את גודל המצווה.
•בדיעבד יכול ישי להתחיל לכוון  -עד שלא מסיים את המשימה.
•ודאי שיכול להתחיל תמיד לכוון.
•אם נזכר בדרך הלוך יכול להתחיל לכוון  -אבל בחזור כבר פספס את ההזדמנות!

יבה ְק ַט ָ ּנה' .הוּא ָמ ַסר ִׁשעוּר ַעל ַהנּוֹ ֵשׂ א
יש ָ
'מ ִכינָ ה ִל ִׁ
יע ִל ְד ֹרשׁ ַ ּב ְ
יבה ִה ִ ּג ַ
ֹאש ַהיְ ִׁש ָ
1010ר ׁ
ּ
ּ
ּ
ּ
'ה ִאם ְּכ ֶׁשעוֹ ִשׂ ים ִמ ְצ ָוה ַח ָי ִבים ְל ַכ ֵּון ֶׁשעוֹ ִשׂ ים זֹאת ְל ֵׁשם ַה ִּמ ְצוָ ה'ְ .כ ֶׁש ִד ֵ ּבר ַעל ִכ ּבוּד ָאב
ַ
ְ
ּ
ּ
יבה? ַה ִאם ַח ָי ִבים ְל ַכ ֵּון ְל ֵׁשם ִכ ּבוּד הוֹ ִרים  -אוֹ ֵאין צ ֶֹרך?
ֹאש ַהיְ ִׁש ָ
ָו ֵאםָ ,מה ָא ַמר ר ׁ
•ראש הישיבה הסביר שכיבוד אב ואם היא מהמצוות שצריכות כוונה.
•הלכה למעשה  -שום מצווה אינה צריכה כוונה.
•יש אומרים שכיבוד אב ואם הוא מצווה ש'בין אדם לחברו'  -ואם כך אין צורך לכוון בכיבוד
הורים .ויש אומרים שהיא מצווה ש'בין אדם למקום'  -וודאי שצריך כוונה לשם מצווה.
•טוב מעט בכוונה  -מהרבה שלא בכוונה.

'א ֶׁשר ִק ְ ּד ָׁשנ ּו ְ ּב ִמ ְצווֹ ָתיו וְ ִצ ָּונ ּו ְל ַכ ֵ ּבד ָאב וָ ֵאם',
ְ 1111ל ַה ָּלן ַּכ ָּמה ִס ּבוֹ ת ָל ָּמה ֵאין ְמ ָב ְר ִכים ֲ
יכם ְל ַצ ֵ ּין ֵאיזוֹ ִמן ַה ִּס ּבוֹ ת ֵאינָ ּה נְ כוֹ נָ ה!
ֲע ֵל ֶ
•תשובה ראשונה שני טעמים:
 //כי מברכים רק על מצוות שתלויות במקיים המצווה לבדו ,וכאן זה תלוי גם באבא .כי
אם ימחל אבא על כבודו  -לא יהיה הבן מחויב במעשה הכיבוד!
 //כי מברכים רק על מצוות שיש להם זמנים מוגדרים  -וכיבוד אב ואם נמשך בלי הפסק
מהלידה עד מאה ועשרים!
•תשובה שניה :כי מברכים 'אשר קידשנו במצוותיו' רק על מצוות שמיוחדים לעם ישראל,
ומצוות כיבוד אב ואם היא גם על בני נח.
•תשובה שלישית :כי לא מברכים על מצווה המובנת מאליה בשכל האנושי  -כמו כיבוד אב
ואם שאפילו גויים (כמו דמא בן נתינא) מבינים את חשיבותו!
•תשובה רביעית :כי לא מברכים על מצווה שלפעמים קשה ואפילו מעצבן לקיים אותה.
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9.9יִ ַׁשי ָרץ ַל ַּמ ּכ ֶֹלת ִל ְקנוֹ ת ְל ִא ָּמא ְׁשנֵ י ִקילוֹ גְ ָר ִמים ֶק ַמחּ ְ .ב ֶא ְמ ַצע ַה ֶ ּד ֶר ְך נִ ְז ַּכר ֶׁש ָּל ְמד ּו
ַ ּב ַּת ְלמוּד ַה ּתוֹ ָרה ִּכי ָּכל ִמ ְצ ָוה ְמ ַק ֶ ּב ֶלת ֲח ִׁשיבוּת ְמיֻ ֶח ֶדת ְּכ ֶׁש ְּמ ַק ְ ּי ִמים אוֹ ָת ּה ְ ּב ַכ ָּונָ הַ .ה ִאם
יָ כוֹ ל ְל ַה ְת ִחיל ְל ַכ ֵּון ֵמ ַע ְכ ָׁשו?

'ב

•בשום מקום לא נאמר רק 'למען יאריכון ימיך'!
•בכיבוד אב ואם כתוב רק 'למען יאריכון ימיך' ,ובמצוות ביכורים נאמר גם 'למען ייטב לך'.
•בכיבוד אב ואם כתוב 'למען יאריכון ימיך  -ולמען ייטב לך' ,ובמצוות 'לא תגנוב' כתוב רק
'למען יאריכון ימיך'.
•שני הפסוקים מופיעים בעשרת הדברות בעניין כיבוד אב ואם .בפרשת יתרו  -מופיע רק
'למען יאריכון ימיך'  -ובפרשת ואתחנן נאמר גם 'ולמען ייטב לך'.

'ת ִביא ק ֶֹדם ּכוֹ ס ַמיִ ם ְל ִא ָּמא' ,וְ ִאלּ ּו ִא ָּמא ְמ ַב ֶּק ֶׁשת 'ל ֹא ,ק ֶֹדם
ַ 1313א ָ ּבא ֶׁשל ִׁש ְמ ִׁשי ְמ ַב ֵּק ׁש ָּ
אשוֹ ןַ .מה ָ ּנ ִׁשיב
יש ּכוֹ ס ַמיִ ם ִר ׁ
ָּת ִביא ְל ַא ָ ּבא'ִׁ .ש ְמ ִׁשי ַה ָ ּנבוֹ ְך ִמ ְתיַ ֵעץ ִא ָּתנ ּו ְ -ל ִמי ָע ָליו ְל ַה ִ ּג ׁ
לוֹ ?
•על שמשי להביא קודם לאימו  -כי זה ציווי של אביו!
•על שמשי לבדוק היטב מי מתכוון יותר ברצינות!
•כבוד האב קודם  -ולכן יביא קודם לאביו!
•יביא בקבוק מים ושני כוסות .שיחליטו בעצמם!

1414מוֹ ִטי ַה ָּק ָטן אוֹ ֵהב ָל ֶׁש ֶבת ַעל ַה ִּכ ֵּסא ַה ָ ּגדוֹ ל ֶׁשל ַא ָ ּבאִ ,עם ָה ִר ּפוּד ַה ְמיֻ ָחד וְ ַה ָ ּי ִד ּיוֹ ת.
ֹאש ַה ּ ֻׁש ְל ָחן ְ -מקוֹ מוֹ ַה ְמיֻ ָחד ֶׁשל ַא ָ ּבא?
ַה ִאם ֻמ ָּתר ְל ִה ְתיַ ּ ֵׁשב ָע ָליו ְּכ ֶׁשהוּא ֵאינוֹ ְ ּבר ׁ
•בשום אופן אסור.
•ברור שמותר ,כי זה כבר לא 'המקום של אבא'!
•בסלון הבית  -אסור .אבל אם לוקח את הכיסא לחדר אחר  -מותר!
•אם זה כיסא פלסטיק פשוט מותר ,ואם זה כיסא יוקרתי אסור.

שא
1515יוֹ נָ ָתן ִמ ְת ַר ֵ ּג ׁש ִל ְק ַראת ַ ּבר ַה ִּמ ְצ ָוהִּ ,כי ָאז יַ ְת ִחיל ,יַ ַחד ִעם ֲהנָ ַחת ַה ְּת ִפ ִּליןּ ַ ,גם ִל ּ ָ ׂ
אלי ֶׁשל ַה ַּמ ְד ֵרגָ ה
ש ָמ ִ
'ב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים' .יוֹ נָ ָתן ׁשוֹ ֵאלַ :ה ִאם ֻמ ָּתר ִלי ַל ֲעמֹד ַ ּב ַ ּצד ַה ּ ְ ׂ
ַּכ ַּפיִ ם ְל ִ
ְ
ּ
ישית ָׁ -שם ַא ָ ּבא ֶׁש ִלי עוֹ ֵמד ְ ּב ֶד ֶרך ְּכ ָלל?
ַה ּ ְׁש ִל ִׁ
•אסור לעמוד שם.
•אין בכך שום חשש.
•אם אבא עומד שם רק בשבתות  -מותר לעמוד שם בימות החול.
•אם האב אינו כהן מיוחס  -מותר.
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יכן ָּכתוּב ַ ּב ּתוֹ ָרה
"ה ִאם ֵּת ַדע ,זו ָּׁשאֵ ,ה ָ
ַ 1212ס ָ ּבא ּבוֹ ֵחן ֶאת זו ָּׁשא ַעל ֲח ִמ ּ ָׁשה ֻח ְּמ ֵׁשי ּתוֹ ָרהַ .
ְ
ָ
"ל ַמ ַען יַ ֲא ִרכוּן יָ ֶמ ָ
יטב ָלך"?" ַה ִאם
יכן יָ ֶמיך  -ו ְּל ַמ ַען יִ ַ
"ל ַמ ַען יַ ֲא ִר ֻ
יכן ָּכתוּב ְ
יך" ְל ַבדְ ,ו ֵה ָ
ְ
ּתו ְּכל ּו ְל ַה ְז ִּכיר ְלזו ָּׁשא ֶאת ַה ְּת ׁשו ָּבה?

'ב

•אם אבא של דוב רוצה ,ודוב מקבל על עצמו להיזהר בכבוד אביו  -מותר.
•אסור! עסק עם הורים יכול להביא לסכסוכים.
•עסק עם ההורים זה ברכה ,וכדאי לדוב לקבל על עצמו את העבודה.
•בחנות ממתקים אין חשש מסכסוכים ,אבל בחנות ירקות שיש צעקות  -אסור.

יאלַ .ה ִאם ַעל
יע ֶׁשל ַּכ ְת ִר ֵ
יטל' עוֹ ֵמד ִל ְמזֹג יַ יִ ן ְלתוֹ ְך ַה ָ ּג ִב ַ
'ק ְ
ֵ 1717ליל ַה ֵּס ֶדרַ .א ָ ּבא ֶה ָעטוּף ְ ּב ִ
יאל ַל ֲעצֹר ֶאת ָא ִביו ִּ -כי ֶזה ל ֹא ְמ ֻכ ָ ּבד ֶׁש ַא ָ ּבא מוֹ ֵזג ִל ְבנוֹ ?
ַּכ ְת ִר ֵ
•אם אבא מוזג לכולם  -מותר ,כי זה מצווה .ואם מוזג רק לעצמו  -אין זה לכתחילה.
•אבא הוא לא משרת ,אסור להשתמש באביו!
•בליל הסדר יש מצווה מיוחדת של 'והגדת לבנך' ,ולכן מותר.
•ילדים אינם שותים ארבע כוסות!

יבהַ .ה ִאם ֻמ ָּתר
יש ַצ ַּל ַחת ַח ִּמין ִל ְבנוֹ ַ ּבחוּר ַהיְ ִׁש ָ
ַ 1818ה ָ ּגאוֹ ן ַר ִ ּבי ֵא ִל ָ ּיהוַּ ,רב ָה ִעירַ ,מ ִ ּג ׁ
ַל ָ ּבחוּר ַה ָ ּי ָקר ֵל ָהנוֹ ת ִמ ַ ּצ ַּל ַחת ַה ַח ִּמין?
•מותר לו לאכול את החמין ,אבל לכתחילה לא ראוי לאב תלמיד חכם להגיש אוכל לבנו.
•אסור .ולכן הבחור היקר צריך להעביר את החמין לצלחת אחרת.
•הרב צריך לומר בפה מלא שמוחל על כבודו  -ורק אז יוכל הבחור ליהנות מהמאכלים.
•אין בזה שום בעיה.

'ה ְכנָ ַסת ַּכ ָּלה'"ָ ,א ַמר ָה ַא ְב ֵר ְך ֶׁש ַ ּב ֶ ּד ֶלתַ .ה ִאם ֻמ ָּתר ְל ֶמנְ ִ ּדי ְל ָה ִעיר
"אנִ י אוֹ ֵסף ְצ ָד ָקה ְל ַ
ֲ 1919
ּ
ּ
ֶאת ָא ִביו ַה ָי ֵׁשן ִּכי או ַּלי ָא ִביו יֵ ָהנֶ ה ְל ַק ֵים ִמ ְצ ַות ְצ ָד ָקה?
•עדיף שלא יעיר .אולם טוב שישאל מראש את אביו באילו מקרים להעיר אותו.
•מצוות צדקה חשובה ודוחה כל מצוות עשה שבתורה.
•ינסה לקרוא לאביו פעם אחת  -ואם לא התעורר לא ימשיך להעירו.
•אסור להעיר אבא  -בשביל שום דבר!
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'מ ְמ ַּת ּקוֹ ָל ָדה' ֶׁש ְ ּב ַב ֲעלוּתוֹ ַ .ה ִאם ַעל ּדֹב
ּ 1616דֹב ִק ֵ ּבל ַה ָ ּצ ָעה ֵמ ָא ִביו ְל ִה ָּכנֵ ס ַל ֲעבֹד ַ ּב ֲחנוּת ַה ַּ
ילה ִ ּב ְכבוֹ ד ָא ִביו?
ששׁ ֶׁש ָּמא ּתוֹ ְך ְּכ ֵדי ָה ֲעבוֹ ָדה יְ ַז ְל ֵזל ָח ִל ָ
ַל ְח ׁ ֹ

'ב

•סתם כך אסור ,אבל אם אמרו לו בעבר שבדרך כלל אין להם בעיה עם זה  -מותר.
•זה איסור גניבה!
•מותר ,כי ודאי שההורים מוחלים לבניהם.
•אם איציק מתחייב בליבו לכבדם מכאן ואילך  -אין בעיה.

יעה
יחת ֵט ֵלפוֹ ן ַה ַּמ ִ ּג ָ
'מן ו ָּבנָ יו ָׁשלוֹ ם!" נוֹ ֵהג יִ ְצ ָחקּ ְ ,בנוֹ ֶׁשל ָחנָ ןִ ,ל ְפ ּת ַֹח ָּכל ִשׂ ַ
"חנָ ן ֻּת ְרגְ ַ
ָ 2121
ּ
ְל ִמ ְשׂ ְר ֵדי ַה ֶח ְב ָרהַ .ה ִאם יִ ְצ ָחק נוֹ ֵהג ַכ ּ ׁשו ָּרה?
•אסור בשום אופן! זה ממש השם של אביו!
•חייב להוסיף 'חנן תורג'מן בע"מ ובניו'  -כדי שיבינו שמדובר בשם העסק.
•אין בעיה להזכיר את השם  -כי אין זה פחיתות כבוד.
•אם המתקשר יודע שהבן מדבר  -אסור ,אבל אם חושב שזה סתם מזכיר אחר  -אין בעיה.

ְ 2222ל ַא ַחר ַה ִּל ּמו ִּדים ָרץ יוֹ ָחנָ ן ַה ַ ּביְ ָתהּ ְ .ב ֶא ְמ ַצע ַה ֶ ּד ֶר ְך ָע ַצר אוֹ תוֹ יְ הו ִּדי ְמ ֻב ָ ּגר ֶׁש ִה ִּכיר
"צ ִ ּדיקֵ ,א ְ
יך קוֹ ְר ִאים ְל ַא ָ ּבא ֶׁש ְּל ָך?" הוּא ָׁש ַאלַ .ה ִאם ְליוֹ ָחנָ ן ֻמ ָּתר לוֹ ַמר?
ִמ ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסתַ .
•לא יאמר סתם את השם ,אלא יוסיף "לאבא קוראים פלוני" או "רבי פלוני".
•יברח מהר.
•יאמר ,ואין בכך פחיתות כבוד.
•אסור לומר בשום אופן!

"ר ִ ּבי ַא ְריֵ ה" ִ -עם
יבהֻּ .כ ָּלם קוֹ ְר ִאים ְל ָא ִביו ַ
ֹאש ַהיְ ִׁש ָ
2323יְ הו ָּדה הוּא ְ ּבנוֹ ֶׁשל ר' ַא ְריֵ ה ,ר ׁ
ּת ַֹאר ָּכבוֹ דַ .מה ַ ּי ֲע ֶשׂ ה יְ הו ָּדה ִאם ׁשוֹ ֲא ִלים אוֹ תוֹ ְל ֵׁשם ָא ִביו?
•לא יכול לומר סתם 'ר' אריה' ,כי כולם כבר קוראים לו כך  -ולא ייראה שיש בזה תוספת
כבוד .לכן צריך להוסיף תואר כבוד כמו "רבי ר' אריה".
•יאמר רק 'ר' אריה' ,כי זה כבר מספיק מכבד.
•לא יאמר כלום ,כי יש בזה כמה פרטי דינים.
•חייב להוסיף עוד שלושה תארים ,כמו "אדונינו מורינו ורבינו".
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יציק ָל ַק ַחת
יציק ַא ְר ָ ּגז ֶׁשל ֲח ִפיסוֹ ת ׁשוֹ קוֹ ָלדֻ .מ ָּתר ְל ִא ִ
ִ 2020ל ְפנֵ י ּפו ִּרים ָקנ ּו ַההוֹ ִרים ֶׁשל ִא ִ
ֲח ִטיף ֶא ָחד ְ ּב ִלי ְר ׁשוּת ַההוֹ ִרים?

'ב

•חייב להקליט מחדש ,כי זה ביזיון יותר גדול  -שהרי ההקלטה נשארת לתמיד.
•ברור שאינו חייב ,כי זה רצון אביו.
•אם הקול של דודי דומה לקול אביו  -אין בזה חשש איסור.
•יקבל על עצמו מהיום ואילך לא להקליט הודעות תא קולי.

ְ 2525לנָ ֳע ִמי ֲח ֵב ָרה טוֹ ָבה ְ ּב ֵׁשם ִצ ְביָ הַ .ה ִאם ֻמ ָּתר ְלנָ ֳע ִמי ְל ַס ֵּפר ְל ִא ָּמ ּה ַעל ִצ ְביָ ה ִ ּב ְׁש ָמ ּה ִּ -כי
ַ ּגם ָל ִא ָּמא קוֹ ְר ִאים ִצ ְביָ ה?
•אין בזה חשש ,כי גם אמא מבינה שהיא לא מתכוונת אליה.
•אסור לנעמי להזכיר את השם 'צביה' מול אמא ,אבל כשהיא לא ליד אימה  -מותר.
•מותר רק כשצביה (החברה נמצאת בביתם.
•תגיד בשינוי ,כמו 'צביקה'  -במקום 'צביה').

יצד ְמ ָב ְר ִכים ֶאת ַההוֹ ִרים ְ ּב ִב ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ן?
ֵּ 2626כ ַ
•אומרים "הרחמן הוא יברך את אבי מורי ואת אמי מורתי" .אולם הגאון רבי עובדיה יוסף
פסק לומר מגיל שש את "ברכת האורח".
•כולם אומרים רק "הרחמן הוא יברך את אבי וכו'".
•עד בר המצווה 'הרחמן' .מעל גיל מצוות 'ברכת האורח'.
•בימות החול 'הרחמן'  -ובשבת שיש סעודה משובחת יותר 'ברכת האורח'.

'ק ְל ָמן'.
ַ 2727א ָ ּבא ֶׁשל ְקלוֹ נִ ימוּס ָא ַמר ֶׁש ֵאין ְ ּב ָעיָ ה ִמ ִ ּצ ּדוֹ ֶׁש ְ ּבנוֹ יְ ַכ ֶ ּנה אוֹ תוֹ ִ ּב ְׁשמוֹ ַה ְּפ ָר ִטי ַ
ַה ִאם ְקלוֹ נִ ימוּס יו ַּכל ַל ֲעשׂ וֹ ת ָּכ ְך?
•מותר ,אך עדיף שלא לעשות כך.
•אסור בשום אופן!
•אם הוא מחל  -אין בעיה.
•אם האבא שומר תורה ומצוות אסור ,ואם הוא אינו שומר תומ"צ מותר.
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יחה ַל ָּתא ַה ּקוֹ ִלי.
ָ 2424מ ְר ְ ּד ַכיָ ,א ִביו ֶׁשל ּדו ִּדיְ ,מ ַב ֵּק ׁש ִמ ֶּמ ּנ ּו ְל ַה ְק ִליט ֲעבוּרוֹ הוֹ ָד ַעת ְּפ ִת ָ
"שלוֹ םִ ,ה ַ ּג ְע ֶּתם ְל ָמ ְר ְ ּד ַכי ,נִ ָּתן ְל ַה ְׁש ִאיר הוֹ ָד ָעה וְ ָא ׁשוּב ֵא ֶליךָ
ּדו ִּדי נַ ֲענֶ ה ְ ּב ָרצוֹ ן ו ַּמ ְק ִליטָׁ :
ַ ּב ֶה ְק ֵ ּדם"ִּ .פ ְתאוֹ ם נִ ְז ָּכר ֶׁשלּ ֹא ָא ַמר ֶאת ֵׁשם ָא ִביו ִעם ּת ַֹאר ָּכבוֹ דַ .ה ִאם ַעל ּדו ִּדי ְל ַה ְק ִליט
ֵמ ָח ָד ׁש?

'ב

•בזמנינו אין צורך.
•על פי הלכה חייבים לומר כך.
•רק ביום טוב שני של גלויות (בחו"ל) חייבים.
•אם האבא הוא תלמיד חכם  -חייבים.

ישים ֶאת ִ ּב ְר ַּכת ְ'ר ָפ ֵאנוּ'
ַ 2929א ָ ּבא ֶׁשל יִ ְשׂ ָר ֵאל עוֹ ֵמד ַל ֲעבֹר נִ ּתו ַּח ָ ּדחוּףּ ַ .ב ִּכ ָּתה ֻּכ ָּלם ַמ ְק ִ ּד ִׁ
ִל ְזכוּתוֹ ַ .ה ִאם ֻמ ָּתר ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְז ִּכיר ַ ּב ְּת ִפ ָּלה ֶאת ֵׁשם ָא ִביו ְ ּב ִלי ּת ַֹאר ָּכבוֹ ד?
•אסור לומר בלי תארי כבוד.
•חייבים לומר בלי תארי כבוד ,כי בפני הבורא כולם שווים (אבל יכול לומר סתם 'אבי').
•יעשה מה שרוצה.
•יאמר עם כמה תארי כבוד  -וזכות כיבוד אב תעמוד להם.

ילם ַה ּיוֹ ם ִל ְצ ָפת ְּכ ֵדי
3030ר' ֵמ ִאיר הוּא ַא ְב ֵר ְך ָח ׁשוּב .הוֹ ָריו ְמ ַב ְּק ִׁשים ִמ ֶּמ ּנ ּו ִלנְ ס ַֹע ִ ּב ְׁש ִב ָ
ְל ַס ֵ ּדר ְ ּד ַבר ָמה ֲ -א ָבל הוּא ֵאינוֹ ָּפנוּי ַה ּיוֹ ם ְ ּב ׁשוּם א ֶֹפןַ .מה ַ ּי ֲע ֶשׂ ה ר' ֵמ ִאיר?
•יסביר להם בצורה מכובדת שאינו יכול כעת ,ובהזדמנות אחרת ודאי יעשה זאת בחפץ לב.
•ינסה לא להרים לטלפונים שלהם באותו היום ,וזה עדיף מלומר 'לא' להורים.
•חייב לוותר על כל העיסוקים האישיים שלו  -ולנסוע לצפת אפילו שקשה.
•אם זו בקשה של אביו  -חייב מאיר לעשות זאת ,ואם של אימו  -פטור.
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"שלוֹ ם ָע ֶל ָ
יך ָא ִבי מוֹ ִרי"?
ְּ 2828כ ֶׁש ַא ָ ּבא נִ ְכנָ ס ַה ַ ּביְ ָתהַ ,ה ִאם ַח ָ ּי ִבים לוֹ ַמר ָׁ

