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זכ. ףד
רמאק היפוג יסוי יבר אלה השקו , המשל הלימ וניצמ ןכיה יכו יסוי יבר א"ל .1
ףיטהל ךירצ תוריגל לובטל אבו ומצע למש רמאו ונינפל אבש ימש ומ: תומביב

? המשל הלימ יעבד סד"ל עמשמו לוהמ ינועבג אוה אמש תירב םד ונממ
התוא אלו ותוא טועימש ,ע"כ לומל הרשכ הניא איהש רחאש וראיב , השא דות"ה .2
המצעב איהד ןויכ השקו , לוהמ היהי הנבש ךכל גוא דל הכירצ אל םגש טעמל אב
דבעימל והיא יצמ אלד ידימ לכד , לומיש חילש תושעל לכות אל םג לומל הלוספ

? חילש הייווש יצמ אל
יפב עולב השמ ירה , רמול הלכי לימ השקו , דבעו אנירחא שיניאל הרמאד .3

? םירצמב םידבעושמ לארשי לכו ךאלמה
ליחתה םאד הטיחשמ אנש יאמ ,צו"ע הרמגאו השמ אתאו אלחתאו יהיא איתא .4

(וי"דב'י')? הלוספ איהש לארשי הרמגו ירכנ
הזמו א"א, לש ותלימב ורמאנש םיקוספהמ רוקמהו וכו', הלוספ איהש "ם וכעב הלימל ןינמ
םהרבאל הנתינ אלש ןויכד , ירכנ ע"י הלימה תא עורפל ןידה המ , הדובע תדובעב קפתסמ

הלימ תשרפב ה ללכנ לארשי ינבל הנתינש רחאש וא , יארק יאאה הילע ור מאנ אל וניבא
ליו"ע. הרותב הרמאנש

םירתס םחלו םייח תרות ,יע' החמומ אפורב הלימ ריתיה ליעלש המו , לומי למה רמא רו"י

שר"י תקולחמל ןאכמ חיכוהש המ וירבדב יעו' , הרוטק ינבמ אובד "א בטיר ,יע' לוהמ ינונבגו
תא ןאכ לספ םאו םה, קר וא םהירחא םערזו םה לומל ווטצנ הרוטק ינבב םאה "ם במרהו
םניא לומל ווטצ נש ףאד קלחמ "ד בארבו , לומל הווטצנ אל םהירחא םערז ש היאר םתלימ
אלש קלחמ טמ' הירא תגאשב ,ו המלש קשחב בתכ הז ןיעכו רומשת יתירב תא התאו ללכב

. םיעורפ םמצע םה םא ףא םתלימ הלוספ הז קלחבו העירפה לע ווטצנ

תמחמ יואר וניאש ימ לש ורדגב ןדש ח"אכ'ו-ז תשחרמ ,יע' הלימ תמחמ ויחא ותמש לארשי
הלימ תמחמ אחוי ותמש לרעב בכ: םיחבז ' סותו ע. תומבי שר"י תקולחמב תאז הלת ו הנכס

ייע"ש. ה, מו רתב לוכאל ל וכי יא

םגש 'א' דסר "אוי"ד קער תוהגה יעו' , לומל לוכי תולרעל רמומ לארשי יא ונד , אכיא דות"ה
םתבתכו שקיה שי םתהד אוה קוליחהו , ןיליפתל לוספש ףא לומל כרש ןובאיתל אלש רמומב

. וידי לע פתיןיל לעופב רשוקש ימ קר רשכו םתרשקו

חצור לה' "ם במר ,יע' רוסא םסה תא ונממ חקיל וכו',ו ער ינולפ םס , הפי ינולפ םס ול רמא םא
. תויוצמ תוארוה הו תוחקופמו תורוגס תופורתהש המ לע וכמס הארנכ םויכו הנק', "י בבו בי'י',

ע"ב
אפיסהמ היארהו , בורה ךרד לע הנווכהש גא"מוי"דח"גול' יעו' ונל, טקי יאדוש , קפס שר"יד"ה

. ונימיב תואיצמה םע רדתסמ ךיא ךרואב ראיבש יעו"ש , ונליצי אמש ןיאפרתמ תמ יאדוב ש
ליצה ל ליבשב ותתימ ברקל לולעש ןכוסמ חותינ תושעל רתומ םאה םינורחא הברה ונד ןאכמו

"מוי"דח"ב גאו ג'ב', םירואיבו םישודיח זט', ח"בוי"ד רזעיחא וש"ת ,יע' העש ייחל הלוחה תא
טיר'. יצי"בוי"ד ירבד חנ',

יצעב םיאפרתמ ןיא הכ. םיחספב אתיאד אה ןכו , רמאנ הז יתמ סות' יעו' , אכשמד תונימ ינאש
עב"ז. הדומ וניאש ןפואב וליפא יאקד "שר"ן ייעו יאק, ןפוא הזיאב הרישא

"ת הוסי "ם במרהו , תווצמה ראשב ושפנ רוסמלו ע"ע רימחהל יאשרד ובתכש המב , לוכי דות"ה
יעו' םש, "ח בבו זנק' שיר יע'וש"ע הכלהלו , הנכסה רעש םדאה תרותב "ן במרה ןכו , קלוח ה'ד'

.' טצק ןשדה תמורת

הרשע ב יגס ם,וא יאור הרשע יעב אי וקלח נש םש הבושת יכרדו זנק'ד' ,יע'ש"ך איסהרפב
ה ריבעה ףוג די מתש תוירע ןיב קלחל שיש יוה,וא איסהרפ רתסא לצא השקמש ומכו םיעדוי

. תוריבע ראש ןיבל רתסב

איבהל הלולעש אלא , ןיללחמ וישכעש "אדאל בטירו אר"ה ,יע' תבש הילע ןיללחמש הכמ כל
. תבש לוליחל

זיקהל רתומ החמומ אפורבש ובתכ ש המו ,רו"ן, תומחלמב "ן במרו , רואמה לעב לכ,ע"ע דות"ה
ןכש בב"יוי"דקהנ'יו"א םהילע המתו וז, הכלה וטימשה "ם במרהו "ף ירהו , תואפרתהלו םד

"ע. ושב קספ ל,כון קהל םלועה גהנמ בה"חד בתכ ,ו החמומ גם רוסאל ימלשוריב אתיא

תובושתה
וד' שר"שכו "א שרהמ סות', ומכ ' מגב םיאבומה ולא דבלמ , םישרפמה ירבד תיצמת תא איבהל ונלדתשה

ךירצ אוהש רייג תהל אבש יוג ןיב קלחמ "ס תחבו םש, םינשי ' סותה הש קה ןכ .1

הלימה םויקו תירבל ו סנכנ רבכ לארשי לבא , תירבל סנכנ אל ןכש המשל הלימ

יגסש קלחל שי דועו , המשל אד"צ רל"י ס"ל הזב םלצא תווצמה יטרפמ דחא אוה

. הנווכ םוש אכיל לומינ ש יוגבו , לומינה וא להומה ןווכיש והיינימ דחב

חילש חוכמ אוה םתושעל חוכה לכש םישעמ שיד ץריתש וע'חי' תורעה ץבוק יע' .2

סחייתיש ידכ קר תו חילש תשרפל יעבד םישעמ שיו , וריבח תשא שרגל ומכ

וכו', דיבע יצמ אל והיאד אכיה לכ לש ללכה רמאנ אל הזבו , הבינג ומכו וריבחל

האצותה הלימבד רמאנ םא דוחיבו תוח, ילש יעב אל השעמה םצעל םג ןאכו

קר הזש וכו', יצמ אל והיא לש ןורסח ןיאש יאדו זאש השעמה םצע אלו הוצמה

"ה. אלב וילא תסחייתמ האצותה לבא , היישעה תא ול סחייל ליבשב

ירחא קר אוה הרוטק ינב לש ןורסחה לכש יתו'דצ"ל יבצ, ירמאה השקה ןכ .3

ינבו לארשי לש םבויח ןכל םדוק לבא יניס, ברה לארשי לצא הלימ שד חתנש

ליע. שמ"כל יעו' , הווש היה הרוטק

הטיחשה השעמ םצע םתהד אוה קוליחה הרואכלו , הדובע תדובעב השקה ןכ .4

לש האצותה אוה רקיעה אכה לבא , אשיר תורכ לש האצותה אלו , הוצמה אוה

. עבוקה אוה רמוגה אליממו הרטעה יוליג

"ח עשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב םייח יבר לע"נ
חלש ליימב ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצנהל
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