ד'

ע"פ הספר כבוד אב ואם כהלכתו
ילה ֶׁש ְּמ ַד ְ ּב ִרים ַעל ָא ִבינ ּו ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע?
ֶ 1.1מה ָע ֵלינ ּו ַל ֲעשׂ וֹ ת ִאם נִ ְׁש ַמע ָח ִל ָ
למחות בהם.
2.2יֶ ֶלד ַה ִּמ ְתקוֹ ֵטט ִעם ֲא ֵח ִרים מוּל הוֹ ָריוַ ,מ ּדו ַּע ֶזה ָחמוּר יוֹ ֵתר ִמ ְּס ָתם ְק ָט ָטה?
זה ביזיון בשבילם.
"א ֶּתם" ָּ -כ ָראוּי ַל ֲאנָ ִׁשים ְמ ֻכ ָ ּב ִדים ,אוֹ ִ ּב ְל ׁשוֹ ן נוֹ ֵכ ַח
יצד יֵ ׁש ִל ְפנוֹ ת ְל ַא ָ ּבאַ ,ה ִאם ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַר ִ ּבים ַ
ֵּ 3.3כ ַ
"א ָּתה"?
ַ
"אתה".
יצד יֵ ׁש ִל ְפנוֹ ת ְ ּב ַב ָּק ָׁשה ְל ַא ָ ּבאַ ,ה ִאם ִ ּב ְל ׁשוֹ ן נִ ְס ָּתר "יָ קוּם ַא ָ ּבא" ָּ -כ ָראוּי ַל ֲאנָ ִׁשים ְמ ֻכ ָ ּב ִדים,
ֵּ 4.4כ ַ
"א ָּתה יָ כוֹ ל ָלקוּם"?
אוֹ ִ ּב ְל ׁשוֹ ן נוֹ ֵכ ַח ַ
בלשון נוכח.
ַ 5.5מה ַ ּי ֲע ֶשׂ ה ֵ ּבן ָהרוֹ ֶאה ֶאת ָא ִביו עוֹ ֵבר ַעל ֲה ָל ָכה ְמפ ֶֹר ֶׁשת?
ירמז בדרך כבוד.
ָ 6.6ע ֵלינ ּו ְל ַה ְח ִׁשיב ֶאת הוֹ ֵרינ ּו ְּכ ִאלּ ּו ֵהם:
גדולים ונכבדי הארץ.
ֵ 7.7א ְ
יך ֶא ְפ ָׁשר ְל ַכ ֵ ּבד הוֹ ִרים ֶׁש ֵהם ֲאנָ ִׁשים ְּפ ׁשו ִּטים?
יחפש בהם מעלה.
8.8יֵ ׁש ַה ּסוֹ ְב ִרים ִּכי ֵאין ִח ּיוּב ֶל ֱאהֹב ֶאת ַההוֹ ִרים ִמ ִ ּדין ִמ ְצ ַות ִּכ ּבוּד הוֹ ִריםַ .מ ּדו ַּע ְ ּב ָכל זֹאת ָאנ ּו
ְמ ֻח ָ ּי ִבים ֶל ֱאהֹב אוֹ ָתם?
מדין פירעון חוב ,כמו שאהבו אותנו.
ַ 9.9ה ִאם ִּכ ּבוּד ָאב וְ ִכ ּבוּד ֵאם ְׁשקו ִּלים ְ ּבג ֶֹדל ַה ִּמ ְצוָ ה?
כן.
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שאלות

ד'

אסור.
ָ 1111אב ֶׁש ָּמ ַחל ַעל ְּכבוֹ דוֹ  -ו ְּבנוֹ ְמ ַכ ֵ ּבד אוֹ תוֹ ְ ּב ָכל זֹאתַ ,ה ִאם ֲע ַדיִ ן ְמ ַק ֵ ּים ַה ֵ ּבן ִמ ְצ ָוה?
כן.
ָ 1212אב ֶׁש ָּמ ַחל ַעל ְּכבוֹ דוֹ ַ ,ה ִאם יָ כוֹ ל ְל ִה ְת ָח ֵרט?
כן.
ַ 1313ה ִאם ָאב יָ כוֹ ל ִל ְמחֹל ו ְּל ַה ִּתיר ִל ְבנוֹ ְל ַצ ֵער אוֹ תוֹ ?
אין מחילה על צער.
ַ 1414ה ִאם ִ ּב ְׁש ִביל ִל ְמחֹל ַעל ְּכבוֹ דוֹ ָצ ִר ְ
"מחוּל ְל ָך" ,אוֹ ַ ּדי ָ ּב ֶזה ֶׁש ּיו ַּבן
יך ָה ָאב לוֹ ַמר ְ ּב ֶפה ָמ ֵלא ָ
ִמ ּתוֹ ְך ְ ּד ָב ָריו ֶׁשהוּא מוֹ ֵחל?
די אם ניכר מדבריו.
יקה ְּכהוֹ ָד ָאה ְוזוֹ
1515יֶ ֶלד ֶׁש ּ ָׁש ַאל ֶאת ָא ִביו ִאם הוּא מוֹ ֵחל ַעל ְּכבוֹ דוֹ  -וְ ָה ָאב ָׁש ַתקַ ,ה ִאם ְׁש ִת ָ
ילה?
נֶ ְח ֶׁש ֶבת ִל ְמ ִח ָ
אין זה מחילה.
ִ 1616אם ל ֹא יִ ְהיֶ ה נָ ִעים ַלהוֹ ִרים ְּכ ֶׁש ְ ּנ ַכ ֵ ּבד אוֹ ָתםַ ,ה ִאם ָע ֵלינ ּו ְל ַכ ְ ּב ָדם ְ ּב ָכל זֹאת?
לא ,רצונם זהו כבודם.
ישים ָלנ ּו ֶע ְז ָרה ,נִ ְפ ַסק ַ ּב ֲה ָל ָכה ִּכי ֻמ ָּתר ָלנ ּו ְל ַק ֵ ּבל ֶאת ָה ֶע ְז ָרה .ו ְּב ָכל זֹאת,
ְּ 1717כ ֶׁש ַההוֹ ִרים ַמ ִ ּג ִׁ
יצד ָראוּי ְל ָהגִ יב ַלהוֹ ִרים?
ֵּכ ַ
לסרב מעט.
יש ָלנ ּו
ימה ְמ ֻס ֶ ּי ֶמת ֶׁשל ֵׁשרוּתְּ ,כמוֹ ְל ַה ִ ּג ׁ
ַ 1818ה ִאם ֻמ ָּתר ָלנ ּו ְל ַב ֵּק ׁש ֵמ ַההוֹ ִרים ֶׁש ַ ּי ַע ְזר ּו ָלנ ּו ִ ּב ְמ ִשׂ ָ
ּכוֹ ס ַמיִ ם וְ ַכ ּדוֹ ֶמה?
אסור.
ַ 1919מ ּדו ַּע ָאסוּר ֶׁש ַההוֹ ִרים יְ ָׁש ְרת ּו ֶאת ְ ּבנָ ם?
כי זה הפוך מרצון הבורא שהורינו יהיו מעלינו.
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ְּ 1010פ ֻע ָּלה ֶׁש ִּמ ַ ּצד ֶא ָחד ְּת ַכ ֵ ּבד ֶאת ַא ָ ּבא ֲ -א ָבל ְּת ַצ ֵער ֶאת ִא ָּמא ִמ ַ ּצד ֵׁשנִ יַ ,ה ִאם ָאנ ּו ְמ ֻח ָ ּי ִבים
ְל ַב ְ ּצ ָע ּה?

ד'

בדרך שאלה ורמיזה.
יעת ַה ֵ ּבןַ ,ה ִאם ַה ֵ ּבן עוֹ ֵבר ַעל ִּכ ּבוּד הוֹ ִרים ִאם ל ֹא יְ ַכ ֵ ּבד אוֹ תוֹ ?
ָ 2121אב ֶׁש ָּמ ַחל ִל ְבנוֹ ְ ּב ִלי יְ ִד ַ
מחלוקת הפוסקים.
ַ 2222ה ִאם יֵ ׁש ִמ ְצוַ ת ֲע ֵשׂ ה ְל ַב ֵּקר ֶאת ַההוֹ ִרים?
כן.
ַ 2323ה ִאם יֵ ׁש ִענְ יָ ן ְל ִה ְת ּגוֹ ֵרר ְ ּב ָסמו ְּך ַלהוֹ ִרים?
כן ,כי יוכל לשרתם.
אשוֹ ן?
ָ 2424אב ו ְּבנוֹ ִה ִ ּגיע ּו ְלאו ַּלם ְשׂ ָמחוֹ תִ ,מי יִ ָּכנֵ ס ִר ׁ
האב.
יאה ַל ֶ ּד ֶר ְך?
ַ 2525ה ִאם יֵ ׁש ִמ ְצוָ ה ְל ַב ֵּק ׁש ְ ּב ָר ָכה ֵמ ַההוֹ ִרים ִל ְפנֵ י יְ ִצ ָ
כן.
ְּ 2626כבוֹ ד ָא ִביו ו ְּכבוֹ ד ָסבוֹ ְּ ,כבוֹ ד ִמי ָע ִדיף?
כבוד אביו.
ְּ 2727כ ֶׁש ָא ִביו וְ ָסבוֹ נִ ְמ ָצ ִאים יַ ַחדֶ ,את ִמי יְ ַכ ֵ ּבד יוֹ ֵתר ו ַּמ ּדו ַּע?
את סבו ,כי זה מכבד גם את אביו.
'כ ֵ ּבד ֶאת' ְ -ל ַר ּבוֹ ת ָא ִח ָ
ַּ 2828
יך ַה ָ ּגדוֹ לַ .ה ִאם ַרק ֶאת ָה ָאח ַה ְ ּבכוֹ ר אוֹ ֶאת ָּכל ַה ְ ּגדוֹ ִלים ִמ ֶּמ ּנוּ?
מחלוקת.
ַ 2929ה ִאם ְק ָל ָלה ְ ּב ִלי ֵׁשם ַה ּ ֵׁשם נֶ ְח ֶׁש ֶבת ִל ְק ָל ָלה ְל ִענְ יַ ן עֹנֶ ׁש ַה ֵ ּבן?
לא.
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ְּ 2020פ ֻעלּ וֹ ת ְּפ ׁשוּטוֹ ת ְ ּב ֶד ֶר ְך ְּכ ָלל ֵאין ַלהוֹ ִרים ְ ּב ָעיָ ה ְל ַב ֵ ּצ ַע ְּ
(כמוֹ ְל ָק ֵרב ֶאת ַצ ַּל ַחת ַה ָּס ָלט ְו ַכ ּדוֹ ֶמה),
יצד יֵ ׁש ְל ַב ֵּק ׁש ֵמ ַההוֹ ִרים ַעל ָּכ ְך?
ֵּכ ַ

