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 , ם חביביםשלום וברכה תלמידי
: כתובמשנה י'   פרק ה' בפרקי אבות  

ם דָּ אָּ  : ַאְרַבע ִמּדֹות בָּ

אֹוֵמר  ִליהָּ ך  - "שֶׁ לָּ ִלי ְושֶׁ ך  – שֶׁ לָּ ה ֵבינֹוִנית ",שֶׁ  .זֹו ִמַּדת ְסדֹום  ְוֵיש אֹוְמִרים ִמּדָּ

ִלי  " ך  -שֶׁ לָּ ך ְושֶׁ לָּ ץ - שֶׁ רֶׁ אָּ ִלי", ַעם הָּ  . שֶׁ

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

ך" לָּ ִלי  - שֶׁ ִלי ְושֶׁ ִלי",  -שֶׁ עשֶׁ שָּ  . רָּ

 

 : המילים המודגשות במשנהאת  כם במילים של ור יהסב .1

 __________________________________________________________

 ___________ _______________________________________________  

 2. האם טבעי לנו לתת לזולת ללא ציפיה לתמורה? פרטו. 

 __________________________________________________________

__________ ______________ __________________________________  

  בשמחה? םשבעקבותיה נמלאת ה/ לספר על נתינה לחבר יםיכול  ם. האם את3

_______________________________________________ ___________

______________________________________ ____________________ 

 ? להגיב עליוכיצד  –אם מבקשים מאדם לתת משלו לאחרים   .4

 לא לתת כלל.   .א

 . לתת רק אם יהיה בטוח שנותנים לו בתמורה .ב

 . לתת רק למי שהוא עמו בקשרי חברות .ג

 לשמוח לתת בלב שלם.    .ד

  

 לתת לו משלך  

 אהרן כהן דף עבודה לאחר צפיה בסרטון של הרב 
 

https://youtu.be/3E28qsXmOos 

 

https://youtu.be/3E28qsXmOos


 

 :  וריוהסב  ,נכון או לא נכון  בוכת .5

  מוזמןשלכם, כל אחד הוא גם שלי בשנת השמיטה החקלאי אומר: "השדה  .א

 ___________________________________ -  אסוף מיבולי.."לבוא ול

 _____________________________________________________ 

בונה בעצמו את מידת   צווה לשמוט את הקרקעאת המ המקיים  אדם .ב

  ____________________________ _________________ - החסידות 

_____________________________________________________ 

 

 . (מלאכים כבני אדםמתוך הספר  )קוק זצ"ל   הרב סיפור בנושא צדקה על לפניכם  .6

 קראו אותו.  .א

ר:  ם הֹוִמינֶׁ הָּ  "ִסֵפר ר' ַאְברָּ

ם ַהְמַהֵלך ִבְכֵבדּות. יֹום  דָּ ה ֲאִני אָּ אִתי ְלַדְרִכי ְבחֹולֹות יָּפֹו, ְוִהֵנה רֹואֶׁ ד יָּצָּ חָּ  אֶׁ

ַני.  ַרב ְלפָּ ִאיִתי ְוִהֵנה הָּ יו, רָּ ַרְבִתי ֵאלָּ ר קָּ  ַכֲאשֶׁ

אן ֵבין ַהחֹולֹות?  ַרב כָּ ה לָּ ַמְהִתי: מָּ  תָּ

בֹוד: ך כָּ רֶׁ יו, ְשַאְלִתיו ְבדֶׁ ּגִעי ֵאלָּ ַרב, ְוֵאינֹו נֹוֵסַע?   ְבהֶׁ  ַמּדּוַע טֹוֵרַח ְכבֹוד הָּ

ַמר:   ִהְפַצְרִתי בֹו, אָּ ַרב, ּוְלַאַחר שֶׁ ַתק הָּ  שָּ

ֵעב ֲאִני, ַפְרְנֵסִני!  ַמר ִלי: ַרִבי! רָּ ִני, ְואָּ ַגש ִבי ְיהּוִדי עָּ  ְבֵראִשית ַּדְרִכי פָּ

ה ְליְָּדָך ַאל  אָּ ה ַהבָּ ַמְרִתי ְבִלִבי: ִמְצוָּ ר,אָּ בָּ ש ַבּדָּ פֶׁ ר ֵיש ַּגם ִפּקּוַח נֶׁ ְפשָּ ה. אֶׁ נָּ  ַתְחִמיצֶׁ

ה..."  ש ְרֵעבָּ פֶׁ ל, ּוִבְפרּוטֹוַתי ַאְשִביַע נֶׁ גֶׁ רֶׁ ב ְוֵאֵלך ֲאִני בָּ  מּוטָּ

 

 נמקו.   מתאים הסיפור?שבמשנה לאיזו מידה מארבע המידות   בוכת .ב

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________ 


