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אבל כל אחי הקטנים , נהוג לא לאכול לפני קידוש
מה ההיגיון  , וחוץ מזה.. ואני ממש רעבה, אוכלים

?בלצום לפני הקידוש

?  באילו מהמקרים הבאים קיים הקושי של קיום המצווה מתוך קבלת עול כמו במקרה של שאול
_____________________________:הסבירי מדוע. א

.הדגישי מקרים אלה. ב
..השלימי את המקרים לפי האופן בו הם ראויים להיעשות. ג

, המורה הושיבה לידי ילדה שלא כל כך כיף לי בחברתה
אני יודעת שצריך להתנהג באהבת ישראל ואני גם מבינה  

...אבל קשה לי. את הסיבה לחשיבות מצווה זו

אני לא מבינה למה מוזיקה לא חסידית היא לא  
..     ומאד קשה לי לשמוע רק מוזיקה חסידית, טובה

לציית  או , מיידית____ האם להקשיב לצו השעה שמחייבו לצאת , בליבו של שאול מאבק איתנים
:משכנע, ההגיוני יותר, הקול השני, לעומתו" ____תעשה אל : "קול אחד אומר. לפקודת שמואל

, ובכלל. אם כן ודאי שהמתנת שבעה ימים, ככולוומקצת היום נחשב _____, הרי חלפו כמעט "
..."יגיע ויראה שחיכית לו__ ובינתיים , בטרם היציאה לקרב___ לא יקרה כלום אם רק תקריב 

!!את העולה____ ו, הולך לפי ההיגיון, שאול לא עומד במצב

אבל ממש  , אני מבינה את הצורך והחשיבות בעזרה בבית
.קשה לי לוותר על העיסוקים שלי ולעזור

בזכות זה נשים רבות  -לחלק נרות שבת זה מאד חשוב
.זוכות במצווה חשובה זו

..אבל אני כל כך מתביישת לחלק

אני ! ?אני לא מבינה מה הקטע בלהגיד תניא כל יום
..לא מבינה את המילים כשאני קוראתבמילא
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