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שלום חברים יקרים!
איך החזרה לשגרה? בטח לא קל, אבל אנחנו בטוחים שניצלתם טוב את החגים 

 וצברתם כוחות מחודשים. העלון שלנו גם מתחדש!
המדור שעסק בהלכות תשובה ובחג הסוכות עובר לעסוק בהלכות דעות של 

 הרמב"ם, עוד מעט תכירו אותם...
שגרה ברוכה!

     שלכם,
איתן ורועי.  

מידות שונות

אוהבים  אנחנו  תמיד  מהמגרש.  יהודה  עם  חזרתי 
ללכת  כייף  וזה  שכנים  אנחנו  כי  למגרש  ביחד  ללכת 
שאל  מד'2?"  דניאל  את  מכיר  "אתה  ביחד.  ולחזור 

אותי היום יהודה כשחזרנו.

"היום ראיתי אותו משחק כדורסל. ואתה לא מאמין!" 
ככה זה אצל יהודה, תמיד יש לו סיפור מעניינים. והוא 

גם יודע לספר מעניין, כל דבר מרגש אותו.

זה  המשקפיים".  על  בדיוק  כדור  לו  זורק  מד'1  "דוד 
כבר באמת סיפור מעניין. יהודה המשיך ואמר שברוך 

ה' לא קרה לו כלום בפנים אבל המשקפים נשברו.

את  מרים  "דניאל  במרץ  יהודה  המשיך  מה",  "אבל 
המשקפיים, הולך לשטוף פנים, וזהו! אתה מבין? הוא 
לו.  ולא כלום. ראו שזה כואב  בכלל לא כעס על דוד 
בסדר  שזה  לו  אמר  ודניאל  סליחה  לבקש  בא  דוד 
ולא נורא. אם מישהו היה זורק עלי ככה, אני לא רוצה 
לחשוב מה הייתי עושה". אני גם לא רוצה לחשוב מה 
יהודה היה עושה. הוא רק סיפר את הסיפור הזה וכבר 

כאילו  נראים  היו  שלו  והאגרופים  בערו  שלו  העיניים 
הוא עומד להרביץ למישהו.

"דעות)=מידות( הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם, 
וזו משונה מזו ורחוקה ממנה ביותר:  יש אדם שהוא 
מיושבת  שדעתו  אדם  ויש  תמיד;  כועס  חמה,  בעל 
מעט  כעס  יכעוס  כעס,  כלל--ואם  כועס  ואינו  עליו, 
בכמה שנים".  הלכות דעות לרמב"ם פרק א' הלכה א'

כל  "באמת  ליהודה.  אמרתי  מעניין"  זה  "תשמע, 
הכבוד לו שהוא ככה מוותר. אבל אני מרגיש שזאת לא 
חכמה להשוות בינך לבין דניאל. לכל אחד יש תכונות 
אחרות, מידות אחרות. בוודאי שאפשר ללמוד ממנו 
על איפוק ועל איך לא לכעוס. אבל אני חושב שצריך 
ללמוד ממנו בלי 'וואי, איך אני כעסן והוא כזה ותרן'. 
כל אחד הוא אחר ולכל אחד יש מידות טובות ומידות 

שהוא צריך לתקן. וזה בסדר".

מהסיפור  נסער  היה  עדיין  הוא  איתי,  הסכים  יהודה 
הוא  צודק.  אתה  "תשמע  נרגע.  קצת  הלהט  אבל 

מה זה מידה?
חשבתם על זה פעם שלמילה 'מידה' יש כמה משמעויות. מידה של נעל או בגד, מידה של אורך או 

רוחב כמו 'המידות של השולחן' וגם מידות שהן תכונות אופי- שמחה, סבלנות, כעס וכו'. מה הקשר ביניהן?



ללמוד  צריך  שאני  ברור  כזה.  נולדתי  ואני  כזה  נולד 
דברים  יש  לדניאל  שגם  בטוח  אני  אבל  להתאפק 
להתרכז  צריך  אחד  כל  בהם.  להשתנות  צריך  שהוא 
עצמו  את  להשוות  לנסות  ולא  לו  שיש  במידות 

לאחרים כי כל אחד נולד שונה וזה בסדר"

"נכון, זה בסדר". הסכמתי איתו שהוא מסכים איתי.

"אבל זה שזה בסדר, לא אומר שלא צריך להתקדם 
להשתפר" הוספתי. 

"נכון" ענה לי יהודה בהנהון מלא משמעות "בסדר".

"וכל הדעות )=מידות( יש מהן דעות שהן לאדם מתחילת ברייתו לפי טבע גופו 
ויש מהן דעות שטבעו של אדם זה מכוון ועתיד לקבל אותם במהרה יותר משאר 
הדעות ויש מהן שאינן לאדם מתחלת ברייתו אלא למד אותם מאחרים או שנפנה 

להן מעצמו לפי מחשבה שעלתה בלבו או ששמע שזו הדעה טובה לו ובה ראוי 
לילך והנהיג עצמו בה עד שנקבעה בלבו."

 מה אתם אומרים?  הלכות דעות לרמב"ם פרק א' הלכה ב'
 אילו מידות טובות יש לכם? 

עם אילו מידות נולדתם ואילו רכשתם 
במהלך השנים?

?!

?!

?!

?!

?!

?!

?!

?!

?!

?!

?!

?!

?!

?!

?!

!?חידות ?!

?!
?!

?!

?!
?!

פרס שווה למי שיעלה בהגרלה!
 rambamlyeladim@gmail.com : את הפתרונות צלמו ושילחו אילנו לכתובת

ומבין כל מי שיענה נכון יוגרל פרס.  אז... קדימה לעבודה!
)אפשר לשלוח גם תשובה לאחת  החידות ולהיכנס להגרלה(.

שמחה
גאווה
ענווה

עצלות

רחמנות
קמצנות
נדיבות

סבלנות

גבורה
שלווה

חריצות
צניעות

עפלאוקכעוא
ציזשירענמע
לגמהדשנדשכ
ובמלפמכיצד
תוצירחרבעד
דרנרפהוואג
ההישרטותקי
שנעלחאדתנר
ושוומויתנש
סשתונצמקרמ
ולההוונעקש
דחחיתונלבס

עצות הרמב"ם לחיים בריאים:
"בימות החמה--אוכל מאכלים הקרים, ולא ירבה בתבלין, ואוכל את 
החומץ; ובימות הגשמים--אוכל אוכלין החמין, ומרבה בתבלין.. " 

הלכות דעות לרמב"ם פרק ד' הלכה ח'

  rambamlyeladim@gmail.com :נשמח לשמוע מכם, רמב"ם לילדים


