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 , שלום וברכה תלמידים חביבים
   טחון בה'.י בטחון, יב  –  יםהיום נעסוק מעט בהבנת המושג

רעיונות שונים שעולים בכיתה.   כתבומילים אלו?  משמעותבצוותא מה  חישבו

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

____________________________________________________ ________ 

 

 לפניכם כמה שאלות למחשבה: 

או גם כשיש  שחסר לנוכרק  –עלינו לבטוח בה' שימלא את כל חסרוננו   מתי

 ? לנו מה שאנחנו צריכים

, )איוב ה,ז(" ָאָדם ְלָעָמל יּוָלדאדם צריך לעמול ולהתאמץ בעולם, כמו שנאמר: "

 נכון לבטוח בה' בלי להסיר מעלינו את חובת ההשתדלות?   איך

 

 : את הפסוקים הבאים קראוא.  .1

ְשְמרּו ַועֲ   " יח  ְשָפַטי תִׂ יֶתם ֶאת ֻחקַֹּתי ְוֶאת מִׂ יֶתם אָֹּתם  ַוֲעשִׂ  שִׂ

יַשְבֶתם ַעל ָהָאֶרץ ָלֶבַטח   :וִׂ

ַבע      יט  ְרָיּה ַוֲאַכְלֶתם ָלשֹּ  ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ פִׂ

יַשְבֶתם ָלֶבַטח ָעֶליה   )ויקרא פרק כה'( " וִׂ

 

את    הדגישו?  ונשמור את משפטיו  אם נעשה את חוקותיו, ה' מבטיח לנו מה. ב

 התשובה בתוך הפסוקים.
 

 : את הפסוקקראו א.  .2

ֹּאְמרּו  "       כ  י ת  ְוכִׂ

ת   יעִׂ ֹּאַכל ַבָשָנה ַהְשבִׂ  ַמה נ

ֹּא ֶנֱאסֹּף אֶ  ְזָרע ְול ֹּא נִׂ  " ת ְתבּוָאֵתנּוֵהן ל

  נדאג?מדוע  יכול להיות שנדאג בשנה השביעית שלא יהיה לנו מה לאכול. ב. 

 __________________________________________________________ 

 

 בטחון בה' בשנת השמיטה
 דוד מור יוסף דף עבודה לאחר צפיה בסרטון של הרב 
https://youtu.be/REEXHf7jly4 

 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90_%D7%9B%D7%94_%D7%99%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90_%D7%9B%D7%94_%D7%99%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90_%D7%9B%D7%94_%D7%9B
https://youtu.be/REEXHf7jly4


   את הפסוקים המצורפים: השלימוא.  .3

 ( תהילים לב' י')"  ְיסֹוְבֶבנּו _________   ַהבֹוֵטַח ַבה'   "

ְטחּו ַב___"  י ___בִׂ  ( ישעיהו כו' ד') _____"_______ צּור ____ _ ֲעֵדי ַעד כִׂ

 )תהלים פד' יג'( ___" ___  בֵֹּטחַ  ___ _____  ַאְשֵרי  ְצָבאֹותה' "

 פסוק אחד לפי בחירתכם.  בארוב. 

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________ 

הקשר בין מצוות השמיטה   מה  ,נת השבעעד כה בנושא ש  םמה שלמדת ל פיע .4

  __________________________________ ______ ________בה'?  טחוןילב

 __________________________________________________________ 

החקלאי עובד קשה בכל מלאכות   ,במשך שש השנים שקדמו לשנת השמיטה .5

בשנים אלו נדרשת גם  האםלדאוג לצמיחת והשבחת היבול.   ל מנת האדמה ע

 _____________________________ . וריהסבטחון בה'? ימהחקלאי מידת הב 

 ___________  _______________________________________________ 

 כתוב:  ביצה דף טז עמוד אבמסכת  .6

תָאְמרּו ָעָליו ַעל ַשַמאי ַהָזֵקן, ָכל ָיָמיו ָהָיה אֹוֵכל  " בָּ   .ִלְכבֹוד שַׁ

  .ָמָצא ְבֵהָמה ָנָאה אֹוֵמר: זֹו ְלַשָבת

אשֹוָנה -ָמָצא ַאֶחֶרת ָנָאה ֵהיֶמָנה   ָיה ְואֹוֵכל ֶאת ָהרִׂ יַח ֶאת ַהְשנִׂ  .ַמנִׂ

ָדה ַאֶחֶרת ָהְיָתה ֵלל ַהָזֵקן מִׂ  ,לֹו  ֲאָבל הִׂ

ם  .ֶשָכל ַמֲעָשיו ְלֵשם ָשַמיִׂ

רּוְך ה' יֹום יֹום'ֶשֶנֱאַמר   "   (תהלים ס"ח) 'בָּ

 
אנו יכולים ללמוד כיצד כבר מתחילת השבוע ראוי להתכונן לשבת.   משמאי הזקן

 שמאי קנה את האוכל המשובח כבר מיום ראשון.

 נהג לסמוך על כך שבסוף השבוע ה' יזמן לו אוכל משובח.    הלל

  __________________________ ?הלל מידה מתחזקת אצלנו מהנהגתו של איזו

 __________________________________ ________________________ 

https://www.sefaria.org/Beitzah.16a?lang=he&utm_source=mayim.org.il&utm_medium=sefaria_linker

