'ג

'אסוּר ִל ְס ּתֹר ֶאת ִ ּד ְב ֵרי ָא ִביו' .הוּא ׁשוֹ ֵאלַ :ה ִאם וִ ּכו ִּחים ִעם ַא ָ ּבא
ָׁ 1.1שלוֹ ם ָל ַמד ַ ּב ֲה ָל ָכה ֶׁש ָ
ּ
נֶ ְח ָׁש ִבים ֵח ֶלק ֵמ ִא ּסוּר 'סוֹ ֵתר ֶאת ְד ָב ָריו'.
•נכלל באיסור.
•לא נכלל באיסור.
•מותר להתווכח עם אבא.
• מחלוקת ראשונים.

ְ 2.2ראו ֵּבן ָׁש ַמע ֶׁש ְּל ִפי ַה ֲה ָל ָכה ָאסוּר ַ ּגם לוֹ ַמר ְל ַא ָ ּבא ֶׁשהוּא צוֹ ֵדקִּ ,כי ֶזה ַמ ְר ֶאה ְּכ ִאלּ ּו ַא ָ ּבא
ָצ ִר ְ
יצד ֶזה ְמ ֻכ ֶ ּנה ַ ּב ֲה ָל ָכה?
יך ֶאת ָה ִא ּ ׁשוּר ֶׁש ָּלנוֵּּ .כ ַ
•אסור להכריע.
•אסור להסכים.
•אסור לצדד.
•אסור לפסוק.

ַ 3.3ה ִאם ֻמ ָּתר ְל ַה ִ ּגיד ָהפו ְּך ִמ ִ ּד ְב ֵרי ָה ַא ָ ּבא?
•תמיד אסור.
•בסתם דברים אסור ,בדברי תורה והלכה מותר.
•בסתם דברים אסור תמיד ,בדברי תורה יש מתירים שלא בפני האבא.
•בכל הנושאים בעולם מותר להגיד הפוך מהאבא  -שלא בפניו.

4.4יוֹ ֵאל חוֹ ֵלם ָל ֶׁש ֶבת ַעל ִּכ ֵּסא ַה ֶ ּנ ָהג ָ ּב ֶר ֶכב ֶׁשל ַא ָ ּבאַ .ה ִאם ַה ָ ּד ָבר ֻמ ָּתר?
•אסור .אבל יכול לבקש רשות.
•ברכב אין בעיה של 'מקום של אבא'.
•אסור ,כי יכול להזיק לאבא אם יקבלו קנס.
•אין שום היתר הלכתי לשבת על מקום של אבא.

ֻ 5.5מ ָּתר ָלנ ּו ָל ֶׁש ֶבת ְליַ ד ַא ָ ּבא ְ ּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת אוֹ ַ ּב ֲח ֻת ָ ּנה?
•אין בזה פחיתות כבוד ולכן מותר.
•אסור ,כי זה מראה כאילו אנחנו באותה הדרגה של אבא!
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טרוויה

'ג

•עדיף לרוץ ולהשתובב בחוץ.

6.6יִ ְר ִמי אוֹ ֵהב ָלבוֹ א ִל ְסנִ יף ַה ַ ּבנְ קָׁ ,שם ָא ִביו עוֹ ֵבדְ .ל ָא ִביו יֵ ׁש ָׁשם ִּכ ֵּסא ָ ּגדוֹ ל ו ִּמ ְס ּתוֹ ֵבב.
ֻמ ָּתר ְליִ ְר ִמי ָל ֶׁש ֶבת ַעל ַה ִּכ ֵּסא?
•אסור ,כי זה גם מקום קבוע.
•אסור ,כי זה במקום חשוב כמו בנק .אבל אם אביו עובד במכולת או נגריה  -אין בעיה.
•במקום העבודה אין דבר כזה 'מקומות קבועים'.
•מותר בכל מקום.

ּ ְ 7.7ב ָר ָכה ֶׁשל ַא ָ ּבא ְו ִא ָּמא ִהיא ֲח ׁשו ָּבה ַו ֲח ָז ָקה ְמאֹדָ ,ל ָּמה?
•כי הם מברכים מכל הלב.
•כי הם בדרך כלל גם מבטיחים פרס או חטיף טוב.
•כי זה כבוד בשבילם כשאנחנו מבקשים מהם ברכה ,ואנו זוכים במצוות כיבוד אב ואם.
•תשובה א' וג' נכונות.

ילה ֵאינוֹ ִמ ְת ַח ּ ֵׁשב ְ ּבהוֹ ָריו?
ַ 8.8על ֵא ֶיזה ִא ּסוּר ִמן ַה ּתוֹ ָרה עוֹ ֵבר ִמי ֶׁש ָח ִל ָ
•עובר על "איש אמו ואביו תיראו" ,כי זה מראה זלזול וחוסר מורא.
•עובר על "כבד את אביך ואת אימך" ,כי זה מראה על חוסר כבוד.
•עובר על "ארור מקלה אביו ואימו" ,כי זו קללה בשביל ההורים כשבנם מתנהג בחוסר
התחשבות.
•כאילו עובר על כל תרי"ג המצוות.

יהם ְק ָצת ַ ּב ֲע ַצ ִ ּבים ו ְּבח ֶֹסר
9.9נְ ֶח ְמיָ ה ִמ ְתנַ ֵהג ְ ּב ָכבוֹ ד ַלהוֹ ִריםֲ ,א ָבל ְ ּב ִל ּבוֹ הוּא חוֹ ֵׁשב ֲע ֵל ֶ
ָּכבוֹ דַ .ה ִאם נְ ֶח ְמיָ ה נוֹ ֵהג ַּכ ּ ׁשו ָּרה?
•נחמיה נוהג שלא כהלכה ,כי צריך "שידמה בעיניו שהם גדולים ונכבדי ארץ"  -וזה עיקר
הכיבוד!
•אינו עובר על דין התורה ,אבל אסור לזלזל בהורים במחשבה  -מדרבנן.
•מצוות כיבוד אב ואם היא רק במעשים ,ואין בעיה לחשוב עליהם בחוסר כבוד.
•ייזהר מאוד שלא להגיד מה הוא חושב.
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•מותר להתיישב לכמה דקות ,אבל לא לחצי שעה ומעלה.

'ג

•בכיבוד אם ,כי ילדים קטנים רגילים לקרוא לאמא בלי כבוד  -ולכן צריך להתרגל הפוך.
•בשניהם צריך להיזהר בשווה.
•בכיבוד אב ,כי גם אמא חייבת לכבדו.
•את מי שאוהב יותר.

ימי ַה ֶּפ ַסח ַלהוֹ ִריםָ .מה ָראוּי ֶׁש ַ ּי ֲע ֶשׂ ה
יע ִעם ָּכל ִמ ְׁש ַּפ ְח ּתוֹ ִל ֵ
1111יְ הוֹ ֻׁש ַעַ ,ה ֵ ּבן ַה ָ ּנשׂ וּיַ ,מ ִ ּג ַ
יְ הוֹ ֻׁש ַע ִל ְפנֵ י ֶׁש ָ ּבא ְל ֵבית ַההוֹ ִרים?
•ראוי ליהושע שישנן את הלכות כיבוד אב ואם.
•ראוי שימעיט בביקורים  -כי אולי זה קשה להורים.
•ראוי שיתכונן לעזור כמה שיותר.
•ראוי שיקנה מתנה גדולה  -כדי לשמח את ההורים.

ַ 1212ה ִאם ֵ ּבית ִ ּדין יְ כוֹ ִלים ְל ַח ֵ ּיב ְל ַכ ֵ ּבד ֶאת ָא ִביו ְו ִא ּמוֹ ?
•לא יכולים ,כי זו מצווה שמתן שכרה בצידה.
•יכולים לחייב ,כי זו מצווה שעליה עומד העולם.
•בארץ ישראל יכולים לחייב ,ובחו"ל לא יכולים.
•אם ההורים חייבים כסף לילד  -אינם יכולים לחייב.

ָ 1313א ֵׁשר ִ ּג ָּלה ְ ּבגִ יל ְׁשמוֹ נֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה ֶׁשהוּא יֶ ֶלד ְמ ֻא ָּמץַ .ה ִאם הוּא ַח ָ ּיב ְל ַכ ֵ ּבד ֶאת הוֹ ָריו
ַה ְמ ַא ְּמ ִצים?
•חייב מן התורה לכבדם.
•אין חיוב לכבדם ,אבל ראוי לעשות כך.
•חייב לקנות להם מתנה גדולה על השקעתם בו ,ולאחר מכן יהיה פטור מלכבדם.
•אם הם עשירים גדולים מאוד  -מחויב לכבדם.

יעהַ ,ה ִאם ֻמ ָּתר ַל ֲא ֶל ְּכ ַסנְ ֶ ּדר לוֹ ַמר ֶאת ֵׁשם ָא ִביו?
ָ 1414א ִביו ַה ָּז ֵקן ֶׁשל ֲא ֶל ְּכ ַסנְ ֶ ּדר הוּא ְּכ ַבד ְׁש ִמ ָ
•בפני אביו אסור ,שלא בפניו מותר.
•מותר לו לומר את שם אביו ,כי ממילא אינו יכול לשמוע.
•אין זה מכובד ,ולכן אסור.
מ'א ְב ָר ָהם' ,ו'יִ ְצ' מ'יִ ְצ ָחק').
'א ְב ָר' ַ
•מותר לומר את תחילת השם (כמו ַ
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1010מוּל ִמי ָצ ִר ְ
יך ִל ָּז ֵהר יוֹ ֵתרּ ִ ,ב ְכבוֹ ד ָה ַא ָ ּבא  -אוֹ ִ ּב ְכבוֹ ד ָה ִא ָּמא?

'ג

•ודאי ,זה ממש כיבוד אב מן התורה.
•יש בזה מנהג טוב ,אבל זו לא מצווה.
•עדיף לא לעשות כך ,כי זה נראה כאילו אביו זקוק לעזרה.
•אם אבא יראה את מעשיו של מאיר וישמח  -קיים מצוות 'כיבוד' ,אך אם לא  -אין בזה מצווה.

ַ 1616ה ִאם ֲאנִ י ְמ ֻח ָ ּיב ִל ְמזֹג ּכוֹ ס ַמיִ ם ְל ָא ִבי ְּ -כ ֶׁשהוּא יָ כוֹ ל ַל ֲעשׂ וֹ ת זֹאת ְ ּב ַע ְצמוֹ ?
•כיבוד הורים הוא גם בדברים כאלה!
•אם אבא יכול לעשות זאת בעצמו  -אינך מחויב.
•מחלוקת ראשונים.
•אינך מחויב ,אך יש בזה מצווה.

ָ 1717ה ַרב ִ ּד ֵ ּבר ַ ּב ּ ִׁשעוּר ַעל ֲח ִׁשיבוּת ַה ִ ּב ּקוּר ְ ּב ֵבית ַההוֹ ִרים ַה ְמ ֻב ָ ּג ִריםַ ,מ ּדו ַּע ֶזה ָּכל ָּכ ְך
ָח ׁשוּב?
•כי ההורים שמחים שהילדים עולים אליהם.
•כי בדרך כלל ההורים דואגים לשלום ילדיהם ,ועל ידי הביקור רואים שב"ה הכול בסדר.
•כי כשעולים להורים יש אפשרות לעזור להורים בדברים קטנים.
•כל התשובות נכונות.

ַ 1818ה ִאם ָא ָדם ָטרוּד ְמ ֻח ָ ּיב ְל ַט ְל ֵּפן ְלהוֹ ָריו ְ ּב ָכל יוֹ ם?
•אין חיוב בכל יום ,אבל אשרי המטלפן להוריו לפחות כמה פעמים בשבוע לספר מה
שלומו.
•אין חיוב כזה בכלל.
•חייבים פעם אחת בשבוע.
•חייבים לטלפן פעמיים ביום ,כי אם לא  -יש בזה צער להורים חלילה.

ְ 1919ל ַא ַחר ִ ּב ּקוּר ְ ּבחֹל ַה ּמוֹ ֵעד רוֹ ֶצה ר' ְׁש ַמ ְעיָ ה ָל ֶל ֶכת ְל ֵביתוֹ ַ ,ה ִאם ַח ָ ּיב ְל ַע ְד ֵּכן ֶאת הוֹ ָריו
ֶׁשהוֹ ֵל ְך?
•ראוי לעדכן אותם ,כדי שלא יצטערו ולא יבינו היכן הוא.
•ר' שמעיה מחויב לעדכן אותם.
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יפה ,ו ֵּמ ִאיר ַּכ ּמו ָּבן ִמ ְז ָ ּד ֵרז ַל ֲה ִס ָיר ּהַ .ה ִאם ִק ֵ ּים
ְ 1515ל ַא ָ ּבא ֶׁשל ֵמ ִאיר נִ ְד ְ ּב ָקה נוֹ ַצת יוֹ נָ ה ַל ֲח ִל ָ
ָ ּב ֶזה ֵמ ִאיר ִמ ְצ ַות ִּ
'כ ּבוּד'?

'ג

•ישאיר להם פתק של 'להתראות'.

ּ ֶ 2020בנְ ִצי ִק ֵ ּבל ּתוֹ ָצאוֹ ת ְמ ֻצ ָ ּינוֹ ת ַ ּב ִּמ ְב ָחןַ ,ה ִאם ָע ָליו ְל ַׁש ֵּתף ֶאת הוֹ ָריו ְ ּב ַה ְצ ָל ָחתוֹ ?
•ודאי! יש בזה מצווה גדולה ,כי זה כבוד להורים כשהילד שלהם מצליח.
•טוב שיודיע להם  -אבל אין בזה מצוות 'כיבוד אב ואם'.
•אם הצליח במבחן על דברי תורה  -חייב לספר להם ,אבל במבחן של לימודי חול אינו חייב
לעדכן.
•אין צורך לשתף ,ואדרבה ,יש בזה חשש גאווה.

יה ְו ִל ְקנוֹ ת ֲעבו ָּרם ֶאת ַה ְּקנִ ָ ּיה ַה ּ ְׁשבו ִּעית ַ ּב ּ
'סו ֶּּפר'ַ .ה ִאם
ּ ְ 2121ברו ְּריָ ה נוֹ ֶהגֶ ת ְל ַכ ֵ ּבד ֶאת הוֹ ֶר ָ
יה?
יכה ְל ַׁש ֵּלם ַעל ַה ְּקנִ ָ ּיה ְ ּב ַע ְצ ָמ ּה  -אוֹ ְל ַב ֵּק ׁש ֶאת ַה ַּת ְׁשלוּם ֵמהוֹ ֶר ָ
ְ ּברו ְּריָ ה ְצ ִר ָ
•אם הוריה של ברוריה הם עניים  -היא מחויבת לשלם בעצמה ,אך אם יש להם פרנסה -
נפסק להלכה כי אינה צריכה לשלם מכספה.
•הוריה של ברוריה צריכים לשלם  -תמיד!
•עדיף שתשלם מכיסה הפרטי ,אך אין בכך חיוב.
•אם מבקשת מהוריה תשלום  -יש עליה דין 'ארור' חלילה.

יאל ָקנָ ה ְׁשנֵ י ֶא ְתרוֹ גִ ים ֲ -עבוּרוֹ ַו ֲעבוּר ָא ִביוַ .ה ִאם ָע ָליו ָל ֵתת ְל ָא ִביו ֶאת
ַ 2222מר צו ִּר ֵ
ָה ֶא ְתרוֹ ג ַה ְמ ֻה ָ ּדר יוֹ ֵתר אוֹ יַ ְׁש ִאירוֹ ְל ַע ְצמוֹ ?
•מחלוקת בין פוסקי ההלכה בזמננו.
•חייב לתת לאביו את האתרוג היפה  -משום כיבוד אב.
•ישאיר את האתרוג המהודר לעצמו ,כי 'חייך קודמים'.
•עדיף לשאול את אביו איזה אתרוג מעדיף (ולא יגלה לו מה מהודר יותר).

ָ 2323א ָדם ָהעוֹ ֵסק ִ ּב ְפ ִעילוּת ֶׁשל ִז ּכוּי ָה ַר ִ ּבים אוֹ ְמ ִס ַירת ִׁשעוּרַ ,ה ִאם טוֹ ב ֶׁש ַ ּי ְז ִּכיר ֶאת ֵׁשם
הוֹ ָריו ִּ -כי ֶזה יְ ַכ ֵ ּבד אוֹ ָתם?
•ודאי טוב ומבורך! גם אני מזכיר לברכה את אבי מורי ר' שמואל צבי רוט ,שהוא מחנך
צדיק ,טוב לשמים וטוב לבריות ,ולאימי מורתי חיה שרה רוט ,אמא מסורה ,שתפילותיה
ומעשיה הטובים מלווים אותנו הילדים כל הימים.
•אסור להזכיר את שם ההורים ,ויהיה בזה מצווה הבאה בעבירה.
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•אין צורך לעדכן ,כי הוא כבר אדם גדול.

'ג

•יזכיר רק את שם המשפחה שלו.

יה?
ִ 2424א ּ ָׁשה נְ שׂ ו ָּאהַ ,ה ִאם ַח ֶ ּי ֶבת ָלקוּם ִ ּב ְפנֵ י ָא ִב ָ
•חייבת.
•פטורה.
•רק אם הבעל מסכים לה לקום.
•בפני אביה חייבת ,אבל בפני אימה פטורה.

ֵ 2525מ ֵא ֶיזה ִ ּגיל ַח ָ ּיב ַה ֶ ּי ֶלד ָלקוּם ִ ּב ְפנֵ י הוֹ ָריו?
•ילד מעל גיל .6
•ילד מעל חלאק'ה (גיל .)3
•בחור מעל בר מצווה.
•ילד מעל גיל .9

'מה ו ִּמ ְת ּכוֹ נֵ ן ְל ֵׁשנָ הְּ ,כ ֶׁש ְּל ֶפ ַתע נִ ְכנָ ס ָא ִביו ַל ֶח ֶדר.
ִ 2626שׂ ְמ ָחה ׁשוֹ ֵכב ַ ּב ִּמ ּ ָטהָ ,לבו ּׁש ְ ּב ִּפיגָ ָ
ַה ִאם ַח ָ ּיב ִשׂ ְמ ָחה ָלקוּם ִמן ַה ִּמ ּ ָטה?
•שמחה פטור.
•שמחה חייב לקום מהמיטה
•אם ישן לבדו בחדר חייב ,אבל אם ישנים לידו עוד אחים פטור  -כי אולי יעיר אותם.
•צריך להתיישב על המיטה.

'ע ִל ָ ּיה' ַל ּתוֹ ָרהַ ,ה ִאם ֲאנִ י ַח ָ ּיב ָלקוּם ִל ְכבוֹ דוֹ ?
ַ 2727א ָ ּבא ִק ֵ ּבל ֲ
•עלינו לקום לכבודו כשהולך אל הבימה וכשחוזר ממנה ,אבל כשעומד מול ספר התורה
אין צורך לעמוד.
•אין צורך לקום.
•חייבים לעמוד כל זמן שאבא עומד.
•ביום חול פטורים מלקום ,אך בשבת חייבים לעמוד.
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•בקבוצה קטנה טוב להזכיר ,אבל בקבוצה מעל מאה אנשים יש בזה חשש ביזיון.

'ג

•כי אלה דברים שבקדושה.
•כי מותר להעיר את ההורים.
•אסור להעיר! אך מותר להדליק מוזיקה ועל ידי כך יתעוררו.
•כי אין ספק שהם רוצים שנעיר אותם לדברים כאלה.

ַ 2929מה ַ ּי ֲע ֶשׂ ה יֶ ֶלד ֶׁשהוֹ ָריו ְמ ַס ְּפ ִרים לוֹ ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע ַעל ַה ּ ְׁש ֵכנִ ים ֶׁ -שלּ ֹא ְלצ ֶֹר ְך?
•ישתוק או ייצא מהחדר ,אבל אסור להוכיח את ההורים.
•ינסה למצוא כף זכות ולומר זאת להוריו ,ואם לא מצליח – יאמר כך כתוב בתורה שאסור
לדבר לשון הרע  -אפילו כשהסיפור אמיתי!'
•יצעק בקול גדול "לשון הרע! לשון הרע!" ולא יסכים להם לדבר.
•יקריא את פסק ההלכה של ה'חפץ חיים' כי אסור לקבל לשון הרע אפילו מההורים.

ּ ְ 3030ב ֶא ְמ ַצע ִׁשעוּר ַ ּ
'דף ַה ּיוֹ ִמי' ִמ ְת ַק ּ ֶׁש ֶרת ִא ּמוֹ ֶׁשל נָ ָתן ו ְּמ ַב ֶּק ֶׁשת ִמ ֶּמ ּנ ּו ֶׁש ִ ּי ְקנֶ ה ֲעבו ָּר ּה
ְמנַ ת א ֶֹכלַ .ה ִאם ַעל נָ ָתן ַל ֲעזֹב ֶאת ַה ּ ִׁשעוּר ְ -לטוֹ ַבת ִּכ ּבוּד ֵאם?
•עדיף לוותר על השיעור בשביל כיבוד אם.
•תלמוד תורה כנגד כולם! אסור לעזוב את השיעור  -בשביל שום מצווה!
•מותר לנתן לעזוב את השיעור ,אך אינו מחויב בכך.
•ינסה לבקש מאחיו שיביאו אוכל לאימם.
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יאת ְׁש ַמע
ּ ַ 2828ב ְ ּד ָב ִרים ַה ָ ּב ִאים ֻמ ָּתר ָלנ ּו ְל ָה ִעיר ֶאת ַההוֹ ִריםִ :ל ְק ַראת ַה ְּת ִפ ָּלה אוֹ ְז ַמן ְק ִר ַ
ישה ּו ָח ׁשוּב ִמ ְת ַק ּ ֵׁשר ְל ַא ָ ּבא אוֹ ִא ָּמא ְּ /כ ֶׁש ַא ָ ּבא נִ ְר ָ ּדם ִעם ְּת ִפ ִּלין ִ /אם רוֹ ִאים ֶׁש ִא ָּמא
ִ /מ ֶׁ
יהם?
ָה ֲעיֵ ָפה יְ ֵׁשנָ ה ְועוֹ ד ֶרגַ ע ְז ַמן ַה ְד ָל ַקת נֵ רוֹ ת ַׁש ָ ּבתָ .מה ַה ְמ ַכ ֶ ּנה ַה ְמ ֻׁש ָּתף ֵ ּבינֵ ֶ

