'ד

ָ 1.1צדוֹ ק ַה ַּמ ְת ִמיד יוֹ ֵׁשב ְ ּב ָסלוֹ ן ַה ַ ּביִ ת ְ ּב ֶע ֶרב ַׁש ָ ּבת ְולוֹ ֵמדִ .א ָּמא ְמ ַב ֶּק ֶׁשת ִמ ֶּמ ּנ ּו ְלהוֹ ִריד ֶאת
ַשׂ ִּקית ַה ֶּז ֶבלַ .ה ִאם יַ ֲעצֹר ָצדוֹ ק ַה ַּמ ְת ִמיד ִמ ִּל ּמוּדוֹ ?
•צדוק מצווה לסייע לאימו.
•אם צדוק מתגורר בבית כל השבוע  -הוא מחויב בסיוע לאימו ,אך אם מתגורר בפנימיית
הישיבה  -פטור.
•המתמידים בתורה הם נזר הבריות  -ואסור להם לעזוב את הגמרא בשביל שום מצווה
אחרת!
•יתווכח עם אימו ויסביר לה שזו עברה חמורה להפריע לו מללמוד!

ָ 2.2צדוֹ ק ַה ַּמ ְת ִמיד אוֹ ֵהב ִל ְלמֹד ַעד ַה ּ ָׁשעוֹ ת ַה ְּק ַטנּוֹ ת ֶׁשל ַה ַּליְ ָלהֲ ,א ָבל הוֹ ָריו ְמ ַצ ִּוים ָע ָליו
ישֹן ֻמ ְק ָ ּדםַ .ה ִאם ְמ ֻח ָ ּיב ִל ְׁשמ ַֹע ָל ֶהם?
ִל ְׁש ַּכב ִל ׁ
•אי אפשר לוותר על לימוד התורה בשעות הלילה!
•צדוק אינו מחויב להקשיב להם מדין כיבוד הורים ,אך עליו להקשיב לעצתם הנבונה
ולשמחם.
•יתייעץ עם רופא שמבין בתחום השינה.
•חייב לשמוע בקול ההורים ,כי מיעוט השינה היא עצת היצר הרוצה להכשילו בכיבוד
הורים!

ַ 3.3מה ַ ּי ֲע ֶשׂ ה יֶ ֶלד ֶׁש ָא ִביו ְמ ַצ ֶּוה ָע ָליו ַל ֲעבֹר ַעל ִ ּד ְב ֵרי ַה ּתוֹ ָרה?
•אסור לו לשמוע בקולם ,אפילו במצוות דרבנן.
•במצוות דאורייתא אסור לשמע בקולם ,אך במצוות דרבנן עליו לציית להם.
•ינסה לקיים את המצוות בסתר.
•אם רק אחד ההורים מצווה  -אינו צריך לציית ,אך אם שניהם מורים לו לעבור על דברי
תורה ,מחויב לשמוע בקולם.

ִ 4.4א ּ ָׁשה נְ שׂ ו ָּאה ַח ֶ ּי ֶבת ְ ּב ִכ ּבוּד הוֹ ִרים?
•פטורה מכיבוד הורים.
•חייבת לכבדם  -חוץ מדברים המפריעים מאוד לבעלה.
•פטורה מכיבוד הורים אך מחויבת במורא אב ואם.
•חייבת רק בדברים קלים.
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טרוויה

'ד

•אם הוריו הם 'תינוקות שנשבו' חייב לכבדם ,אבל אם מחללים שבת במזיד  -אסור לו
לכבד אותם.
•אורן פטור מכיבוד הורים.
•אורן מחויב לכבדם.
•אורן צריך לעזוב את הבית.

יפינִ יםַ .ה ִאם הוּא ְמ ֻח ָ ּיב ְל ַכ ֵ ּבד ֶאת הוֹ ָריו
יל ִ
ַ 6.6א ְב ָר ָהם ֶ ּבן ַא ְב ָר ָהם הוּא ֵ ּגר ֶצ ֶדק ֶׁש ָע ָלה ֵמ ַה ִפ ִ
ַה ּגוֹ יִ ים?
•יכבד אותם מעט ,משום הכרת הטוב.
•על אברהם לנתק את הקשר עם הוריו.
•את אימו הוא חייב לכבד ,אבל אביו אינו קשור אליו יותר ולכן פטור.
•בתורה לא נאמר לכבד דווקא הורים יהודיים ,ולכן מחויב לגמרי בכבודם.

ֶ 7.7א ְפ ַריִ םַ ,ה ֵ ּבן ַה ָּק ָטן ,הוּא ַּת ְל ִמיד ָח ָכם ָ ּגדוֹ ל יוֹ ֵתר ִמ ְּמנַ ּ ֶׁשהָ ,א ִחיו ַה ָ ּגדוֹ לִ ,מי ְמ ֻח ָ ּיב ְל ַכ ֵ ּבד
ֶאת ִמי?
•אפרים הקטן מחויב לכבד את מנשה.
•מנשה חייב לכבד את אפרים התלמיד חכם.
•צריכים לכבד אחד את השני.
•ישאלו את אביהם מי יותר אהוב עליו ,ולפי זה ייקבע את מי צריך לכבד.

ַ 8.8ה ִאם ַק ְל ָמן ַה ָּק ָטן ַח ָ ּיב ְל ַכ ֵ ּבד ֶאת יוֹ ֶכ ֶבד ֲאחוֹ תוֹ ַה ְ ּגדוֹ ָלה?
•נחלקו הפוסקים אם חייבים לכבדה.
•אין חיוב לכבד אחות גדולה.
•ברור שחייבים לכבד אחות גדולה.
•רק אם מפנקת אותו ושומרת עליו כמו אמא קטנה.

ֶ 9.9את ַס ָ ּבא ָצ ִר ְ
יך ְל ַכ ֵ ּבד?
•לא חייבים.
•למדנו מנקדימון בן גוריון שכיבד את סבו ,ולכן מנהג טוב לכבד.
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5.5א ֶֹרן הוּא נַ ַער חוֹ ֵזר ִ ּב ְת ׁשו ָּבה .הוֹ ָריו ל"ע ֵאינָ ם ׁשוֹ ְמ ִרים ַׁש ָ ּבת ֲע ַדיִ ןַ .ה ִאם א ֶֹרן ְמ ֻח ָ ּיב
ִ ּב ְכבוֹ ָדם?

'ד

•להלכה חייבים.

יפא ָּכל ָּכ ְך אוֹ ֲה ִבים אוֹ תוֹ ! ֵהם רוֹ ִצים ְל ָׁש ֵרת אוֹ תוֹ  ,ו ִּב ְמקוֹ ם ֶׁש ִ ּי ַ ּג ׁש ְ ּב ַע ְצמוֹ
1010הוֹ ָריו ֶׁשל ִל ָּ
יפא ְל ִה ְׁש ַּת ֵּמ ׁש ָ ּב ֶהם?
יאים לוֹ ְק ָע ָרה ְונַ ְט ָלהַ .ה ִאם ֻמ ָּתר ְל ִל ָּ
ִל ּטֹל יָ ַדיִ ם ֵ -הם ְמ ִב ִ
•אסור ,כי ההורים אינם משרתים!
•ינסה לשאול אותם אם הם באמת באמת רוצים ,ואם כן  -מותר.
•עדיף להתחמק ולומר :איני רוצה ליטול ידים כעת...
•מותר ,כי רצונם של ההורים  -זהו כבודם.

ֻ 1111מ ָּתר ְל ָׁשאוּל ְל ַב ֵּק ׁש ֵמ ָא ִביו ֶאת ַה ֶּמ ַלח ִמ ְּק ֵצה ַה ּ ֻׁש ְל ָחן?
•מותר לבקש ברמז ,ישאל את אבא :האם יש מלח בקצה השולחן?
•אסור ,כי שאול יכול לקום ולהסתדר בעצמו.
•מותר ,כי ההורים נהנים כשטוב לילדיהם.
•מלח למצווה מותר (כמו להטביל את הפת במלח) ,אבל בשביל לתבל את המאכלים אסור.

יאל ְל ַב ֵּק ׁש ֶׁש ִ ּי ְקנֶ ה ֲעבוּרוֹ מו ָּצר ְמ ֻס ָ ּים
יאל הוֹ ֵל ְך ַל ַּמ ּכ ֶֹלתֻ .מ ָּתר ִל ַיר ְח ִמ ֵ
ַ 1212א ָ ּבא ֶׁשל יְ ַר ְח ִמ ֵ
 אוֹ ֶׁש ָע ִדיף ָל ֶל ֶכת ְ ּב ַע ְצמוֹ ?•אם ירחמיאל אינו יכול לצאת מן הבית  -מותר .אבל אם לא  -אסור.
•מותר לרמז ,אסור לבקש בפירוש.
•אם אביו של ירחמיאל תלמיד חכם אסור לבקש ממנו בשום אופן.
•כל התשובות נכונות.

"א ָּמאַ ,א ְּת יְ כוֹ ָלה ְ ּב ַב ָּק ָׁשה ְל ַכ ּבוֹ ת ֶאת ָהאוֹ ר?" ִ ּב ֵּק ׁש נַ ְח ָמן ִ ּבנְ ִעימוּתַ .ה ִאם נָ ַהג נַ ְח ָמן
ִ 1313
ַּכ ִ ּדין?
•נחמן נהג כשורה ,ואף שימח את אימו שרוצה לישון מוקדם.
•מותר רק אם נחמן עייף מאוד.
•אסור בשום אופן לבקש בקשות מאמא.
•אם יכול היה נחמן לכבות בעצמו את האור  -אסור לו לבקש מאימו .ואם אינו יכול לבדו -
עליו לבקש בדרך רמז.
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•אם הוא גר בחו"ל ,ובא בכל פעם עם מזוודות עמוסות  -ודאי שחייבים לכבד!

'ד

•אם אביו יודע הלכות כיבוד אב ואם  -אסור.
•אם זה יחסוך לאביו כסף ,מותר.
•יש בזה ביזיון ,ואסור בשום אופן.
•מותר בכל אופן.
•אם זה בגלל חשש איסור הקפת הראש מותר.

"אל ִּת ְׁש ִּתי ָק ֶפהֶ ,זה ל ֹא ָ ּב ִריא!" ִ ּב ְּק ָׁשה ִא ָּמא ִמ ּיוֹ ֶכ ֶבדַ .ה ִאם ְמ ֻח ֶ ּי ֶבת יוֹ ֶכ ֶבד ְל ַצ ֵ ּית ְל ִא ָּמ ּה?
ַ 1515
•מותר ליוכבד לשתות ,כי ההורים אינם יכולים לצוות על דברים אישיים.
•קפה נטול קופאין מותר.
•אסור ליוכבד לשתות קפה.
•מותר ליוכבד לשתות כוס קפה אחת ,אבל רק כשאימה אינה רואה.

'בר ִמ ְצוָ ה' וְ הוּא רוֹ ֶצה
ָּ 1616כל ַה ּ ָׁשנָ ה ְמ ַח ֶּכה יְ הו ָּדה ְלפו ִּריםַ .ה ּ ָׁשנָ ה הוּא ְּכ ָבר ַ ּבחוּר ַ ּ
ְל ִה ְׁש ַּת ֵּכר ִל ְכבוֹ ד ַה ּיוֹ ם .הוֹ ָריו ֶׁשל יְ הו ָּדה ׁשוֹ ְמ ִעים ַעל ָה ַר ְעיוֹ ן וְ אוֹ ְס ִרים ָע ָליו ִל ְׁש ּתוֹ ת יַ יִ ן.
ַה ִאם יְ הו ָּדה ְמ ֻח ָ ּיב ִל ְׁשמ ַֹע ְ ּבקוֹ ָלם?
•מותר ליהודה לשתות ולהשתכר  -כי זו מצוות היום.
•מותר ליהודה לשתות קצת  -בשביל המצווה.
•יעשה את עצמו שיכור.
•אסור ליהודה לשתות יין ,ויקיים את מצוות היום על ידי שינה.

'יסט ,עוֹ ֶשׂ ה ָמ ָסאז' ַל ֲאנָ ִׁשים ו ְּמ ַׁש ְח ֵרר ֶאת ַה ַ ּגב ַה ָּתפוּסַ .ה ִאם ֻמ ָּתר
1717נְ הוֹ ַראי הוּא ָמ ָס ִז ְ
ִלנְ הוֹ ַראי ַל ֲעשׂ וֹ ת ָמ ָסאז' ְל ָא ִביו ִ -אם ְמ ַב ֵּק ׁש?
•מותר ,אבל ייזהר שלא יפצע את אביו חלילה.
•אסור ,כי זה יכול לגרום לשטף דם או פצע לאביו.
•מותר בלי חשש ,כי אביו מבקש.
•מסאז' לצורך רפואה  -אסור ,מסאז' לצורך הנאה  -מותר.
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יאל רוֹ ֶצה ַל ֲעשׂ וֹ ת לוֹ ִּת ְס ּפ ֶֹרת ֶל ָחגֶ ,זה ֻמ ָּתר?
ַ 1414א ָ ּבא ֶׁשל יְ קו ִּת ֵ

'ד

•עובר כל 'כיבוד' אב ואם.
•יש עליו דין 'ארור'.
•חייב סקילה.
•חייב נידוי.

יע אוֹ תוֹ ְל ַביִ ת ֶׁשל ָח ֵברֻ ,מ ָּתר ְליוֹ ם-טוֹ ב ְל ַב ֵּק ׁש ֵמ ָא ִביו
1919יוֹ ם-טוֹ ב רוֹ ֶצה ֶׁש ָא ִביו יַ ִּס ַ
'ט ֶר ְמ ְּפ'?
ְ
•אם אביו אינו מתכנן מעצמו להגיע לשם  -אסור להטריחו.
•מותר ליום-טוב לבקש ,כי אין ספק שאביו ישמח להסיע אותו.
•בלילה אסור לבקש ,כי מן הסתם אביו עייף מעמל היום.
•יבקש בשקט מאימו שתשאל את אבא אם מסכים.

'פרוֹ ֶט ְק ִצ ָ ּיה'?
ֻ 2020מ ָּתר ְליֶ ֶלד ְל ַב ֵּק ׁש ֵמ ָא ִביו ֶׁש ַ ּי ְפ ִעיל ִ ּב ְׁש ִבילוֹ ְּ
•מותר רק בתשלום.
•מותר רק אחת לתקופה.
•מותר רק לדבר מצווה.
•מותר תמיד.

ֻ 2121מ ָּתר ְל ַב ֵּק ׁש ַה ְל ָו ָאה ֵמ ַא ָ ּבא?
•מותר.
•אסור.
•מותר רק אם אביו אדם עשיר.
•מותר ואינו חייב להחזיר.

ּ ָ 2222ברו ְּך ָל ַמד ַ ּב ּ ִׁשעוּר ֶׁש ַּכ ֲא ֶׁשר ִמ ְת ַל ִּוים ְל ַא ָ ּבא ַ ּב ֶ ּד ֶר ְך ָצ ִר ְ
יך ַל ֲעמֹד ְ ּב ַצד ְמ ֻס ָ ּיםַ ,ה ִאם
יכן?
ֵּת ְדע ּו ֵה ָ
•יש לעמוד בצד ימין של האב.
•יש לעמוד בצד שמאל של האב.
•יש ללכת מאחורי האב.
•צריך לרוץ לפני האב ולפנות מכשולים ולכלוכים מהדרך.
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1818יֶ ֶלד ַה ְמ ַב ֶּזה ֶאת הוֹ ָריו ְ ּב ֶר ֶמזַ ,מה ִ ּדינוֹ ?

'ד

•רק אם מקלל אותם בשם ה' ,עם עדים והתראה.
•רק אם מקלל אותם מול עדים ,ועם התראה.
•רק אם מקלל אותם בחייהם ,בהתראה ושני עדים.
•רק אם מקלל אותם עם ספר תורה ביד ,עם עדים והתראה.

ּ ַ 2424ב ּ ִט ּיוּל ַה ִּמ ְׁש ַּפ ְח ִּתי נִ ְת ַקע ְל ָא ִביו ֶׁשל נִ ִּסים קוֹ ץ ָ ּב ֶרגֶ לַ .ה ִאם ֻמ ָּתר ְלנִ ִּסים ְלהוֹ ִציא ֶאת
ַה ּקוֹ ץ?
•מותר כי זה רפואה לאביו.
•אסור בשום אופן ,כי 'מכה אביו' יש בזה חטא חמור ביותר.
•ניסים צריך לברוח בבהלה ולהתחבא  -עד שיטפלו באביו.
•אסור ,שמא ייצא מעט דם .אבל אם אין אדם אחר שיעשה זאת  -מותר.

2525יִ נּוֹ ן הוּא רוֹ ֵפא ִׁש ַ ּניִ ם ֻמ ְמ ֶחהֻ .מ ָּתר ְליִ נּוֹ ן ַל ֲעקֹר ֵׁשן ֵמ ִא ּמוֹ ?
•אסור משום 'מכה אביו ואימו'.
•מותר ,כי זה חוסך להם כסף .אך ראוי לבקש מחילה לפני הטיפול.
•עקירה אסור ,סתימה מותר.
•על ינון לשלם מכיסו לרופא שיניים אחר ,ולא יעשה זאת בעצמו.

ַ 2626ה ְמ ַד ֵ ּבר ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע ַעל ָא ִביו ְו ִא ּמוֹ יֵ ׁש ָע ָליו:
•ארור ,שנאמר 'ארור מקלה אביו ואמו'.
•איסור לאו.
•דין גהינום.
•דין רשע ,ואין לו מחילה עולמית.

יקי'ֻ ,מ ָּתר ִלי ִל ְקרֹא
ַ 2727ה ּ ֵׁשם ֶׁשל ַא ָ ּבא ֶׁש ִּלי הוּא יִ ְצ ָחק ְצ ִביֲ ,א ָבל ֻּכ ָּלם קוֹ ְר ִאים לוֹ ַ'ר ִ ּבי ְצ ִב ִ
ַל ֲאנָ ִׁשים ֲא ֵח ִרים ֶׁש ּ ְׁש ָמם 'יִ ְצ ָחק ְצ ִבי' ִ ּב ְׁש ָמם  -מוּל ָא ִבי?
•אסור ,כי זה שם אביך.
•אם כולם מבינים שאינך מתכוון לאביך  -מותר.
•מותר תמיד ,כי אביך ודאי ימחל.
•מותר לקרוא בשינוי ,כגון עם יד על הפה או בשיניים חשוקות.

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

משחק טרוויה

יתה?
'מ ַק ֵּלל ָא ִביו ְו ִא ּמוֹ מוֹ ת יו ָּמת'ָ ,מ ֵהם ַה ְּתנָ ִאים ְל ִח ּיוּב ִמ ָ
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