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ב. ףד
ה תנווכש ,וא לסופה אוה המש לה רדעה םאה רוק חל שי , המשל אלש וחבזנש .1

? תלסופה הנ ווכ איה " המשל אלש "
רחאמו , תובדנו םירדנ םללכב אה השקו , הבוח םשל םילעבל ולע אלש אלא .2

? ותבוחל הלע אל המל רשכ ונברקש
ןידה המ ליו"ע , םילוספ ךומנ םשל , םירשכ הובג םשל וכו', הירזע יחא ןועמש .3

? ןמשל אלש ולספייש הירזע יחא ןועמ ש הדומ םהב םאה תאטחו חספב

לכד "ט ויותה ב תכ םימכח ןושלב םנמא , חבז םיארקנ םימלש ו תולוע קר הרות ןושלב ם, יחבז
. םיחבז םיארקנ "ח עבמ םיאבה תונברקה

, םשה , חבוז , חבז : חבזנ חבזה םירבד ו' םשל הנשמב אתיא ומ: ןמקל לכ, 'ד"ה סותה םוכיס
יעב הטיחש ב םגד י ארקמ ןניפלי ד. ןמקלש אלא , הרטקהב ורמאנ ולא לכו , חוחינ חיר, , םישיא
הלבק הטיחש ) תודובע ד' לכו החיבזב ןכ םלוכ תא יעב הרטקה בש ומכ ןכלו , חבוזו חבז םשל

ד' ראשו , םילסופ דבל םהש ( םילעב םשלו המשל ) חבוזו חבז ינאשש אלא ( הקירזו הכלוה
ב ושייב ירזע יבא יעו' םש, הנשמ םחלבו "קד'אי' העמ "ם במר ,(יעו' דוחל הוצמל םה םירבד

"ם). במרה תטיש
םינורח אב יעו' , םדה קרזנ רבכש ןויכ הרטקהב לסופ וניא םילעב יונישד ס' ותה ובתכ ועד

חנש'. רשיה רפסב ,כו"כר"ת לסופד הארנ םינהכ תרותבו , ירפסבד

גמ:ד"ה '(ב"מ סותו ןוגכ), אמ:ד"ה שר"י( ,יע' דוחל הבשחמב יגס ,יא המשל אלש תבשחמ
יעו' , דוחל הבשחמב יגסד הארנ "קגי'א') מהוספ "ם( במרהמו , ויפמ איצויש יעבד ( בשוחה
"ז ירגה (יח' םינורחאב יעו' , רוביד יעבש תויאר ב ךיראהש ץנאש ' סותה םשב בב"מ םש "ק מטיש

תוליהקו הרוא ןרק ג', תוא וי"דד' רזעיחא דכ'ב', ח"א םי יקיפא יס'א', ךורב תחנמ ב:, תוחנמ
. וירבדב ונדש יס'א') בקעי

םתכשומ ןיכסש היפ"מ "ם במרה בתכ רוביצ תונברק לבא , הבוח םשל םילעבל ולע אלש
תפש ,יע' דיחיבכ רוביצב הנשי שדוק יוניש תבשחמד ד. ןמקל ראובמד אהו ויות"ט, ,יע' םירשכו
הטיחשב קרש ,וא רוביצב םג לסופ הליחתכלד בתכ "ש שרבו , תאטחב "ם במרה הדומש תמא
םילעב מל"ד קר "ם במרה ירבדד ראיב שדוקה תרהטבו , םתחשומ ןיכסד וז ארבס ןנירמא
הציב ,עו"ענפ"י המשלל ינהמ רוביצ תונברק לע םילעבה םהש ב"ד תבשחמ אליממו םילגפמ

כ:.

תא תרקל םי אב ולא ונברק ינשד זטק: םיחספ "אח"א שרהמב ראחב , תאטחהו חספה ןמ ץוח
. םירצמ תאמוט ע"י חספבו , ואטח יע' תאטחב הנממ קחרתנש רחא השודקל םדאה

המלש קשח ,יע' תונושלה רואבב וכו', ונמזב חספהו םשאה ףא רמוא ןמז,ר"א לכב תאטחהו
. ךייש הז ןפוא ה זיאב ,יעי"ש לספנ ונמזב אלש תאטח וליפאד שדחתנד

"ז. ירגה יעו'יח' , הירזע יחא ןועמש ירבדב תוינשמה לע "א קער ' סותב ,יע' הובג םשל דות"ה

םשל ןידב םג ,וא שדוק םשל ןידב קר הז םאה תוכלה יטוקיל יעו' וכו', ימייק והייתשודקב לבא
םנמא , ומשל קורזל ןיינע רבכ ןיא םילעבה לש ותבוחל הלוע אלש רחאל הרואכל םשד םילעב

. וירבדב ,יע' ןברקה ףוגב ןורסח הזש וניאר ליעל

בויחד חי'א' םשו וט'ג' "ק מהוספ "ם במר יעו' וכו', הב ינאשד םושמ ארבס אמיא תיעביא
ןמשלה ןידמ םתס בתכ אל המל ב: תוחנמ "ז ירגה יעו'יח' ," בשחיי מ"אל אוה ןמשל המלשהה
אמתסב יגס אלו תשרופמ הנווכ םג יעב הזבד אר"לח"בא' יחו' , תוכלה יטוקיל ,עו"ע םישדקב
שדחמש דבבויר ,עו"ע הליחתב התיהש המשל אלש הבשחמה ע"י רקענ רבכ אמתסהד ומשל
םינידה לכ ןכלו וגו', ךיתפש אצומד ארקמ דמלנש שדח ןברקל ל וספה תבשחמ רחאל השענש
עלהז. תויארב ךיראהו , ופוגל ןודינ ןיד לכו ויבגל םיכיישש חרכהב אל ליגרה ןברקה לש

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

בוק"ש , ךורב תחנמהו הרוא ןרקה , םללכבו ), םינורחאה לכ טעמכ ונד וז הריקחב .1

תטישד , תחא היאר בותכנו "קד'אי'), העמ "ז ירגה ' יחבו אר"לח"בא', בכ',יח' ח"ב

הלוע אוהש תאטח ןברק לע בשחש ייהונ , תועט ב הריקעד טמ. תוחנמב הבר

הניא ןאכש ןבומ תלסופה המשל אלשה תבשחמ םאו , הריקע הימש אל תועטב

ראובמ ןמקלד םינורחאה וחד םנמא ןאכ, רסחנ ירה המשל יעב יא לבא , תלסופ

הפו המשל אלש תבשחמ ע"י ורקעל ןתינש אלא ומשל אמתס ןברק לכד

לש תרחא הריקחל תוטישפ דמלנ וז ארבסמו , המשלה ראשנ תועטב הריקעהש

המב יגסש ,וא ולסופל ידכ רחא קלרןב אקווד ךירצ המשל אלש םאה , םינורחאה

אלש ןמז לכ ראשיי ה משל אמתסהש הארנ שמ"כ יפ הז,לו םשל אלש בשוחש

דיבע יא ןאכ לש"א המ מ חיכוהש המ טמ' םינומש תורובג יעו' , רחא והשמל בשח

ב-ב' הז ןיד "ם במרה איבהש המ ע"פ בש ייל בתכ "ז ירגה ןרמ ישודיחבו , ינהמ אל

יללכה המשל ןיד שי םיניד "קגי'א',ד-ב' מהוספבו "קד'י'-אי', העמ ' להב תומוקמ

, םיחבז ב רמאנד דחוימ המשל אלש לוספ ןידו , הרותה תווצממ הברהב שיש ומכ

יעו' , ינשה וידה קר אוה לסופהו יאק, המשל המיתסד ארבסה ינהמ ןושארה ןידלו

.( דועו המ' ח"א שדוק דב ר"איס'א', תנשמ ) וירבדב ונדש תובישיה ישא ר ירועיש

ןכש , רדנב יוציר יעבד רמימל אכילש ףאד םהירבד תנקסמו , םינורחאה ושקה ןכ .2

וניאש ןברק ה.,מ"מ ןמקל ראובמכ יוציר ךייש יאן םשו , התימ רחא ל ףא ינהמ

איבהו בכ.ד"ה ןילוח ' סותב ש ףאו , ורדנ תבוח אצי אל ןכלו ותומילשב רסח , הצרמ

בירקהשכד ח"בג' םהרבא רבדה ראיב , ןהכה לא ה אבהב יגס רדנ לד ראובמ

תבוח ידי םנמאד ראיב "קדי'ה' העמ ירזע יבאבו , ותאבה לטיב המשל אלש

. הברקהה דע אצי אל הרפכב לבא , האבהב אצי תונברקה לש ןוממה

םיצרמו םירשכ םאה אי: ןמקל ארמגה קפסב תאז ה לתו , הרוא ןרקב קפתסמ ןכ .3

חספבש םשל "ה דותמ וחיכוה תמא תפשהו םישדק ןאצבו , םיצרמ םניאש וא

. ךפיהל "ם במרל "מ היפמ חיכוה "ז ירגהו , הדומ תאטחו

ןסינ "על' בלנ צז"ל ןימינב הב"ר השמ יבר אלפומה ןואגה לע"נ
םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדה ל-gmail.com@7652935ו השקב חלש ליימב ה לבקל
םוי-0795255901 ידימ תובושתהו תולאשה תא עומשל ןתינ "וב טאלב עשבישי "וק
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ב: ףד
אלד ארקמ אוה םישדקב המשל אלש הבשחמ רוסיאד בתכ הבדנו "יד"ה שרב .1
בתכ הבדנו ב:ד"ה תוחנמב "י שרב ד השק טכ.,ו ןמקל ארמגב אוה ןכו , בשחי
םשל החיבז אהתש " ונברק םימלש חבז םא ד" מקאר הרוסא יוניש תבשחמש

? םימלש
ג. ןמקל ראובמ ןילוח םשל טחושה וליפא אה השקו נמ"ל, םירשכ אמתסב םיחבזו .2

? רשכש םולכל ןוויכ אלשכ כו"ש לסופ וניא

שר"ש. יעו' , רדנ םשל הנווכ יעבד יפש' ער"ב יעו' וכו', תישע תרדנש ומכ םא

דצל ןאכמ חיכוהש בכ'ז' בוק"שח"ב טגל,יע' םיחבז ןיב ןוימדה רואבב וכו', טגה לכ יהנימרו
אמתס אנקסמל לבא ןכ, טגב םגש ס"ד הזבו , תלסופ המשל אלשה תבשחמ קרש הריקחב

ב'. ףנע יס'ג' ךורב תחנמ ,עו"ע המשל תדחו ימ הנווכ יעב טגב לבא , םישדקב קר שי המשל

תולתל וצרש שיו , הטיחשב ןטק תנווכב ןורסחה רואבב שר"י לע וקלחנ םיחבז דות"ה
יעו' , המשל אלשה תבשחמ הוא משלה רסוח םאה לסופה המ ה עודיה הריקחב םתקולחמ
דס' אניינת "א קער יעו'וש"ת , לזאה ןבא ייע"ש מ"קא'ו', הסופ "ם במרהמ איב הש המ הרוא ןרק
"אכ'י'- וזחו א', ףנע ג' ךורב תחנמ יעו' , קסעתמ םעטמ ולוספד ' סותה תטיש לע ושקהש המ

"ז. ירגה יעו'יח' בי',

ןיאש םושמ אוהש "א קער ,יע' שרגתהל תדמוע הניא התניז וליפאש ובתכש המב , םתס דות"ה
ךכל, דמוע ארקנ הז ןיא הש עי לעבהש ךירצש ןויכ ןיפוכ םא ו ליפאד בתכ חבזמה שארבו , ןיפוכ
םוקמ היה ' סותה ירבד ילולד , בתכ הרוא ןרקבו ,( רבדל אמגוד ואל הכ:ד"ה הטוס סות' (יע'
הנווכ אוהש תווצמ ראשב המשל ןיבל ןברקה ףוגב לעופ אוהש םישדקב ה משלה ןיב קלחל

.' סותה ירבד ךשמהב הז יפל ראחבש המ יעו' , תינוציח

ןניעומשאל אבד אמינ אל יאמא םינורחא יעו' וכו', ןמשל אלש וחבזנש ןנתד אהמ אמיליא
םינפ ןהכ, הארמ פש"א, ,יע' םירשכ המשל אלש שוריפב טחש וליפא ת ונברק אר שבד את ובר

. םישדק ןאצו , תוריאמ

חספל תחא הדובעש וא , אמתסבו חספ ם שלב ירייא ךאיה םירואיב ב' ובתכ אה דות"ה
, חספ םשל הלוכ תא השועד הטיחשה תליחתב רמאיש ךירצש סד"ד וא אמ תסב תחא הדובעו

ר"איס'ג'. תנשמ יעו' , םהירבדב ונש"נ המ "א פשו הרוא ןרק יעו'

ץמוקב לגיפ זט. תוחנממ השקהש המ הרוא ןרק יעו' , השוע אוה הנושאר תעד לע השועה לכ
"ז. ירגה יעו'יח' וכו', הנובלב אלו

אלש וא בושחל הליחתכל ונקת םאהו ב"ד, יאנתש וכו', ובלב היה אלש ימ ףא , רמוא ר"י
"ש. שרו פש"א יע' בשוחל

פש"א, ,יע' תועטב הריקע יוה אה ושקה םינורחאבו , ינתא דות"ה יעו' וכו', רמימל יתא אמליד
. ונתא ןכלו כןא ןיא המשל היישעה תווצמ לוטי ב ןיידעש ר"אא'ג-ד' תנשמ יעו'

, םינורחאבו לזאה ןבא יעו"ש , הנווכ יעב הליחתכלד עמ"קד'אי' "ם במר ,יע' המשל אמתס ןידב
. חנעפ תנפצ ,עו"ע החיתפב הרוא ןרק יעו'

כ. ןיטיגבו בא, גי.ד"ה ןיבוריעב רתוי םיר אובמ םהירבדו , הטוסל טג ןיב וקלח , םירפוסב דות"ה
"כ אשמ השא םשל הנווכה דבלמ תותירכ םש ל הנווכ םג שי טגב ד קליח הרוא ןרקבו יאו, ד"ה

. הטוסב

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

לע קר יאק בשחי אל רוסיאד םש "י שרל סד"ל ית' ח"אל'וט' יולה תיבב .1

היאר הזל איבהו , ומוקמל וא ונמזל ץוח ומכ ןברקה תא תלסופה הבשחמ

, םישדקב םומ ליטמכ אוה רוסיאה רדגש חי'ב' "מ הוספ "ם במרה תא

לכש ראובמ וט'ה"ג קרפב אפוג "ם במרבד ע"ד השקה ה' ןמיס "י הקבו

"קד העמ יולה יר"ז ןרמ ' יחבו ייע"ש, , בשחי אל ללכב הנוכנ הניאש הבשחמ

תלסופה הבשחמו , המשל תבשחמ שי םיניד ד-ב' ודוסי תא ןאכמ קזיח 'אי'

הפצמו שדוקה תרהט ,עו"ע רחא ארקמ תדמלנ תחא לכו המשל אלשב

. ןתיא

םיחיכומ וישעמ ןיאש ירייאד " המלש תלוע יתו'ב" , םינורחאה ושקה ןכ .2

לבא , הלוע וניאש חיכומ וניאש תאטח תטיחשב ומכו חבז םשל אוהש

בשיחשכ ןמקלד איהה ירייא ןכו אמתס ינהמד טושפ םיחיכומ וישעמשכ

םיניד ב' שיד וכרד יפ לע ראיב "קד'אי' העמ "ז ירגה ןרמ ' יחבו , ןילוח םשל

אר"ליס'ב'. יעו'יח' "ד, ירגהמ םיחבז ירועיש יעו' ייע"ש, המשלב

" ימויה קוזיחה "
ז', םירמאמו םיבתכמב אבוה , פאקש "ש רגהל חלשש בתכמב יחםי ץפחה בתכ
אוה ןורחאה רודב ןויסנה רקיעד "ז, המזב תדחוימ תובישח שי םישדק רדס דומילבד
רקיעש םישדקבו , םדאה השעמב לכה תולתל םלועל הדריש הריפכהו תונימה דגנכ
רתויב ליעומ םהב תוקסעתהה חוכ אליממ םה', של ויהיש אוה םתיישעו םפוגב לודג
ףיסוהל שיו , הריפכה לש ערה חוכ תשלחהבו ותרות ב-ה'וב הנומאה קוזיחל
ורקיעש ןסינ שדו ח םויסב דימ םישדק רדס םיליח ת מו ונחכז ונלד רוזחמבדמה זב
תארקנ הצמהש רהוזב וניצמש ומכו הרות ןתמ םדוק לארשי ללכב הנומאה תרדחה
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