א'

עפ"י הספר כבוד אב ואם כהלכתו
'ע ֵשׂ ה' אוֹ 'ל ֹא ַּת ֲע ֶשׂ ה'?
ּ ֵ 1.1בן אוֹ ַ ּבת ֶׁש ֵאינָ ם ְמ ַכ ְ ּב ִדים הוֹ ִריםַ ,על ֵאיזוֹ סוּג ִמ ְצוָ ה ֵהם עוֹ ְב ִריםֲ ,
מצות עשה.
ַ 2.2מה ֻּמ ְב ָטח ַ ּב ּתוֹ ָרה ְל ִמי ֶׁש ְ ּי ַכ ֵ ּבד ֶאת הוֹ ָריו?
אריכות ימים.
יחה ָ ּד ָבר נוֹ ָסף ַעל ִּכ ּבוּד הוֹ ִרים  -חוּץ ֵמ ֲא ִריכוּת יָ ִמים?
ַ 3.3ה ִאם ַה ּתוֹ ָרה ַמ ְב ִט ָ
כן ,שהחיים הארוכים יהיו מלאים בטוב.
'ע ֵשׂ ה'
ילה ֵאינָ ם ִמ ְתנַ ֲהגִ ים ְ ּב'מוֹ ָרא' ָאב וָ ֵאםַ ,על ֵאיזוֹ סוּג ִמ ְצ ָוה ֵהם עוֹ ְב ִריםֲ ,
ּ ֵ 4.4בן אוֹ ַ ּבת ֶׁש ָח ִל ָ
אוֹ 'ל ֹא ַּת ֲע ֶשׂ ה'  -אוֹ ִ ּב ְכ ָלל ַעל ִמ ְצוָ ה ְ ּד ַר ָ ּבנָ ן?
מצות עשה דאורייתא.
ַ 5.5ה ִאם ִמ ְצוַ ת ִּכ ּבוּד הוֹ ִרים ִהיא ִמ ְצוָ ה ַק ָּלה אוֹ ִמ ְצוָ ה ֲחמו ָּרה?
חמורה שבחמורות.
ַ 6.6ה ִאם ִמ ְצוַ ת ִּ
'כ ּבוּד' ו ִּמ ְצוַ ת 'מוֹ ָרא' נֶ ְח ָׁש ִבים ִל ְׁש ֵּתי ִמ ְצווֹ ת ִמ ּתוֹ ְך ַּת ְריַ "ג ִמ ְצווֹ ת  -אוֹ ַרק ַא ַחת?
מצוה אחת.
ִ 7.7מי ֶׁש ְּמ ַכ ֵ ּבד ֶאת הוֹ ָריו וְ גַ ם ִמ ְתנַ ֵהג ְ ּבמוֹ ָרא מוּל הוֹ ָריוַּ ,כ ָּמה ִמ ְצווֹ ת הוּא ְמ ַק ֵ ּים?
שני מצוות.
ֵ 8.8א ֶצל ַה ּ ֵׁשם ָח ׁשוּב ִּכ ּבוּד הוֹ ִרים ְּכמוֹ ַה ָּכבוֹ ד ְל:
כמו כבוד השם.
ֵ 9.9א ֶצל ַה ּ ֵׁשם ָח ׁשוּב מוֹ ָרא ָאב וָ ֵאם ְּכמוֹ מוֹ ָרא ִמ:
כמו יראת שמים.
יכן לוֹ ְמ ִדים ֶׁש ּמוֹ ָרא וְ ִכ ּבוּד הוֹ ִרים ּדוֹ ִמים ְל ָכבוֹ ד וּמוֹ ָרא ֵמ ַה ּ ֵׁשם (לפי רש"י)?
ֵ 1010מ ֵה ָ
גזירה שווה.
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שאלות

א'

כיבוד הורים יותר חשוב.
ַ 1212ה ִאם נִ ְפ ַסק ְּכמוֹ ַר ְׁש ִ ּב"י ֶׁש ְּכבוֹ ד ַההוֹ ִרים ָח ׁשוּב יוֹ ֵתר ִמ ְּכבוֹ ד ַה ּ ֵׁשם?
לא.
ִּ 1313כ ּבוּד הוֹ ִרים הוּא ְ ּב ַמ ֲע ִשׂ ים אוֹ ְ ּב ַמ ֲח ָׁש ָבה?
מעשים בפועל.
1414מוֹ ָרא ָאב וָ ֵאם הוּא ְ ּב ַמ ֲע ִשׂ ים אוֹ ְ ּב ַמ ֲח ָׁש ָבה?
יראה בלב.
ַ 1515ה ִאם ָע ֵלינ ּו ְל ַכ ֵ ּבד ֶאת הוֹ ֵרינ ּו ַ ּגם ְ ּב ַמ ֲח ָׁשבוֹ ת?
כן
יה?
ָ 1616ל ָּמה ִמ ְצוַ ת ִּכ ּבוּד הוֹ ִרים ִהיא מו ֶּבנֶ ת ֵמ ֵא ֶל ָ
הכרת הטוב למטיבים איתנו.
ֵ 1717א ֶיזה ָ ּד ָבר ֲה ִכי טוֹ ב ָעשׂ ּו ִע ָּמנ ּו ַההוֹ ִרים?
הביאו אותנו לעולם.
ִּ 1818כ ּבוּד הוֹ ִרים הוּא ֵמ ַה ְ ּד ָב ִרים ֶׁש ֵ ּי ׁש ָל ֶהם ִׁשעוּר?
אין שיעור לכיבוד הורים.
ִ 1919אם נוֹ ֲהגִ ים ַ ּב ְּק ִה ָּלה ֶׁש ָּלנ ּו ְל ַכ ֵ ּבד ֶאת ַההוֹ ִרים ְ ּבצו ָּרה ְמ ֻס ֶ ּי ֶמת ֶׁש ֵאינָ ּה ְּכתו ָּבה ַ ּב ֲה ָל ָכהָ ,אנ ּו
ְמ ֻח ָ ּי ִבים ָ ּב ּה?
כן.
ַ 2020ה ִאם ְּכ ֶׁש ְּמ ַק ְ ּי ִמים ְּפ ֻעלּ וֹ ת ֶׁשל ִּכ ּבוּד הוֹ ִרים ָצ ִר ְ
יך ְל ַכ ֵּון ֶׁשעוֹ ִשׂ ים זֹאת ְל ֵׁשם ַה ִּמ ְצ ָוה?
כן.
ַ 2121ה ִאם יֵ ׁש ִמנְ ָהגִ ים ְל ָב ֵר ְך ַעל ִּכ ּבוּד הוֹ ִרים?
לא.
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ְ 1111ל ִפי ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַ ּבר יוֹ ַחאיַ ,ה ִאם ְּכבוֹ ד ַההוֹ ִרים הוּא ְּכמוֹ ְּכבוֹ ד ַה ּ ֵׁשם?

א'

כי חייבים בה .24/7
ִ 2323ס ָ ּבה נוֹ ֶס ֶפת ֶׁש ֵאין ְ ּב ָר ָכה ַעל ִמ ְצוַ ת ִּכ ּבוּד ָאב וָ ֵאם:
כי זו מצווה מובנת מאליה.
2424עוֹ ד ִס ָ ּבה ֶׁש ֵאין ְ ּב ָר ָכה ַעל ִמ ְצוַ ת ִּכ ּבוּד ָאב וָ ֵאם:
כי אי אפשר לקיימה בשלימות.
ַ 2525ה ִאם ִּכ ּבוּד הוֹ ִרים ִהיא ִמ ְצוָ ה ֶׁש ֵ ּבין ָא ָדם ַל ֲח ֵברוֹ אוֹ ֵ ּבין ָא ָדם ַל ָּמקוֹ ם?
מחלוקת ראשונים.
ַ 2626ה ִאם ֵ ּבית ִ ּדין יְ כוֹ ִלים ְל ַח ֵ ּיב ָא ָדם ְל ַכ ֵ ּבד ֶאת ָא ִביו וְ ִא ּמוֹ ?
אינם יכולים.
ְ 2727ל ֵאיל ּו ָ ּבנִ ים זוֹ ֶכה ַה ְמ ַכ ֵ ּבד ֶאת הוֹ ָריו?
בנים הגונים.
ַ 2828ה ִאם ֻמ ְב ָטח ְל ִמי ֶׁש ְ ּי ַכ ֵ ּבד הוֹ ִרים ֶׁ -ש ִ ּי ְז ֶּכה ְל ַה ְׁש ָר ַאת ַה ּ ְׁש ִכינָ ה?
כן.
ילה נֶ ֱא ַמר ַ ּב ִּמ ְד ָר ׁש ַעל ִמי ֶׁש ְּמ ַז ְל ֵזל ְ ּבהוֹ ָריו?
ֵ 2929א ֶיזה עֹנֶ ׁש ָח ִל ָ
קיצור ימים ח"ו.
ַ 3030ר ִ ּבי ַח ִ ּיים ָפ ָלאגִ 'י ֵמ ִעיד ֶׁש ָר ָאה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ִה ְק ִּפיד ּו ְמאֹד ַעל ִּכ ּבוּד הוֹ ִריםּ ַ ,ב ֶּמה ָזכ ּו אוֹ ָתם
ֲאנָ ִׁשים?
כבוד .עושר .בנים .אריכות ימים.
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ָ 2222מה ַה ִּס ָ ּבה ֶׁש ֵאין ְ ּב ָר ָכה ַעל ִמ ְצוַ ת ִּכ ּבוּד ָאב וָ ֵאם?

