
 ב"ה  
 

 

 

 
 

ִבים ִבי ֲח ים  יִד ְלִמ ה תַּ כָׁ ְברָׁ ּו ֹום  ל  , שָׁ
ָנה י' ָכתּוב ק ה' ִמשְּ רֶּ ת ָאבֹות פֶּ כֶּ ַמסֶּ : בְּ  

ַבע ִמּדֹות ָבָאָדם  : ַארְּ

ִליָהאֹוֵמר  ָלך  - "שֶּ שֶּ ִלי וְּ ָלך  – שֶּ ִרים ִמָּדה ֵבינֹוִנית ",שֶּ ֵיש אֹומְּ דֹום  וְּ  .זֹו ִמַּדת סְּ

ִלי  " ָלך  -שֶּ שֶּ ָלך וְּ ץ - שֶּ ִלי", ַעם ָהָארֶּ  . שֶּ

י" לִּ ְך - שֶׁ לָּ ְך ְושֶׁ לָּ יד  - שֶׁ סִּ ְך", חָּ לָּ  . שֶׁ

ָלך" ִלי  - שֶּ שֶּ ִלי וְּ ִלי",  -שֶּ  . ָרָשעשֶּ

 

ָנה .1 ָגשֹות ַבִמשְּ דְּ ת ַהִמִלים ַהמֻּ ם אֶּ ָלכֶּ ִבירּו ַבִמִלים שֶּ  : ַהסְּ

 __________________________________________________________

 ___________ _______________________________________________  

ִמַּדת ַהֲחִסידּות   .2 ה בְּ ה ָבזֶּ ּנֹוֲהִגים זֶּ ֵני ַאִחים שֶּ תֹוך בּועֹות ַהִּדבּור ִשיַח ֵבין שְּ ִלימּו בְּ ַהשְּ

ָכתּו מֹו שֶּ ָנהכְּ  . ב ַבִמשְּ

 

 

 

ְלָך  ִמש ֶּׁ ת לֹו  ֵת  לָׁ

ל ָהַרב ַאֲהֹרן ֹכֵהן  טֹון שֶּ ִפָיה ַבִסרְּ ַאַחר צְּ  ַּדף ֲעבֹוָדה לְּ

https://youtu.be/3E28qsXmOos 

 

 

 

https://youtu.be/3E28qsXmOos


 

לֹו ַלֲאֵחִרים   .3 ִשים ֵמָאָדם ָלֵתת ִמשֶּ ַבקְּ ָהִגיב –ִאם מְּ  ? ֵכיַצד ָעָליו לְּ

ָלל .א  .  לֹא ָלֵתת כְּ

מּוָרה .ב ִנים לֹו ִבתְּ ּנֹותְּ  . ָלֵתת ַרק ִאם הּוא ָבטּוַח שֶּ

לֹו .ג  . ָלֵתת ַרק ַלֲחֵבִרים שֶּ

ָחד  .ד ָכל אֶּ ָחה לְּ ִשמְּ  .  ָלֵתת בְּ

 

בּו ָנכֹון אֹו לֹא ָנכֹו .4 ִלי הּוא ַגם  -ן ִכתְּ ה שֶּ ַלאי אֹוֵמר: "ַהָשדֶּ ִמָטה ַהַחקְּ ַנת ַהשְּ ִבשְּ

בּוִלי.."  ֱאֹסף ִמיְּ לֶּ ָמן ָלבֹוא וְּ זְּ ָחד מֻּ ם, ָכל אֶּ ָלכֶּ  _________________ _____ -שֶּ

 

ם ַמֲאַגר ִמִלים .5 ֵניכֶּ  : ִלפְּ

ק בֶּׁ , דֶּׁ ה ֹודָׁ ת ת ירַּ , ֲאִמ ק ְמתָׁ , מַּ ּוְך ּי , ִח ה יאָׁ ר ְקִר , ֵספֶּׁ ים ִע בָׁ  .ְצ

ת הַ  .א ָוֹרד אֶּ עּו בְּ ם ָלֵתת ַלֲאֵחִריםִצבְּ ַקל ָלכֶּ ָבִרים שֶּ  . ּדְּ

ם ָלֵתת ַלֲאֵחִרים .ב ה ָלכֶּ ָקשֶּ ָבִרים שֶּ ת ַהּדְּ ָצֹהב אֶּ עּו בְּ  .ִצבְּ

ָלה .ג הֹוִסיפּו אֹוָתם ַבַטבְּ ם ָלֵתת וְּ ה ָלכֶּ ַקל אֹו ָקשֶּ ָבִרים נֹוָסִפים שֶּ בּו ַעל ּדְּ  :ִחשְּ

ֵתת  י לָׁ ל ִל ֵתת  קַּ י לָׁ ה ִל שֶּׁ  קָׁ
 

 

 

 

 

 

ִמָטה ה'   .ד ַנת ַהשְּ שּו  ִבשְּ ִפָלה ּוַבקְּ רּו תְּ ָלנּו ַלֲאֵחִרים. ַחבְּ יָֻּחד ָלֵתת ִמשֶּ נֹוֵתן ָלנּו ֹכַח מְּ

ם ָלֵתת. ה ָלכֶּ ָקשֶּ ָבִרים שֶּ ת ַהּדְּ ַקלּות אֶּ ם ָלֵתת יֹוֵתר בְּ ּנּו ַלֲעֹזר ָלכֶּ    ִממֶּ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 


