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 / שאלות סיכום ומורים הלכות כיבוד הורים

 כבוד הורים:

 –קמ"ג סימנים  –פרק שישי  -בספר הלכות והליכות  עייני  –מקרים מחיי היומיום לפנייך 
 :והשלימי את הטבלה הבאה דקמ"

 האם נהגו נכון או לא. כתבי מצאי את הסעיף בו מצויין הלכה זו, ו
 לנהוג. שהצורך תקני והסבירי כיצד יבמידת 

 תיקון במידת הצורך: :נכון / לא נכון סעיף: :המקרה
מנדי הולך לבית הכנסת בראש השנה, אביו בבידוד, ולכן 
מנדי יושב במקום של אביו היות ושם ניתן לשמוע את 

 .טוב יותר החזן

 
  

יעל היא יתומה, אביה התחתן שוב, יעל מכבדת מאד את 
 אשתו של אביה, ועוזרת לה להשתלב במשפחה שלהם.

   

 היפגש עם סבתא שלה ביום שני בערב.אסתי קבעה ל
אמא שלה בקשה ממנה לשמור על  ,בדיוק באותו הזמן

למרות בקשת אמה אסתי  האחים הקטנים ולא לצאת.
 –פגש עם סבתה שלה תוך כדי הסבר לאמה ייצאה לה

 וד הסבתא )אמא של אמה(יבת בכיבשהרי היא מחו

 

  

של יוסי נכנס קוץ אבא לתה בבית וימו של יוסי לא היא
    רופא.ורץ לקרוא מהר ל את הקוץ הוציא ברגל יוסי מהר

   

ובאמצע אמא של מושקי אמרה לה לשטוף את הבית 
 היות  כועס. הוא כנסירוצה להאבא שלה  השטיפה

אז הוא שואל את  .להחליק והשטיפה עלולה לגרום לו
 אומרת לאבא שלה "מושקי למה היא שוטפת אז מושקי 

מושקי לא מספרת לו  ר לך ללכת פה."אני יעזו אבא, בוא
 שהיא עושה כך בגלל ציווי אמה.

 

  

שלה. כשאמא שלה שמעה  חברהאסתי נפגעה מאד מה
לה: "אסתי, אף פעם על כזה אמרה  –ממה היא נפגעה 

היא הרי  – אכן לא סולחתאסתי  דבר אל תסלחי לה.."
 יבת בכיבוד הוריםמחו

 

  

 –תמיד כאשר הוריו של יוסף נכנסים לחדר בו הוא נמצא 
 תמיד קם לכבודם ונעמד. הוא 

   
 

 רבו ותלמידי חכמים:מורו, כבוד 

 עני על השאלות הבאות:

 חייבים בכבוד הרב יותר בכבוד האב. הסבירי מדוע .1

 י מהי החובה ההלכתית בעניין זה. וציינ מהו "שיבה".הגדירי  –"מפני שיבה תקום"  .2

 סדר החשיבות? החשוב ביותר ומהי ההשלכה ההלכתית בענייןמי  –"כהן, לוי וישראל  .3
 הביאי דוגמא. 

 האם מותר שכהן יהיה משרת? מתי מתאפשר בכל זאת? .4
 
 
 
 

 
 עבודה נעימה!!

 _____________________________עצמי בכיבוד הורים______על אקבל טובה שהחלטה 

 ___________________________________מוריםעצמי בכיבוד על אקבל טובה שהחלטה 

 


