
 ו' פרק          ב"ה

ה ְלׁשֹונֹות  ַהְגֻאלָּ
 

ֵדי ַחסְּ נּו ד' בְּ ַחלְּ ַשת ִללְּמֹד ִהתְּ רָּ ִחילָּה ִהנֵה. וֵָּאֶרא פָּ ר, ַהגְֻּאלָּה ַמתְּ בָּ ה ּוכְּ ִחלָּתָּ תְּ  בְּ

ַצֶּוה הקב"ה נֵי לֹוַמר ַרֵבינּו מֶֹשה ֵאת מְּ ֵאל ִלבְּ רָּ ה יִשְּ יּו מָּ ַלִבים יִהְּ  ִבגְֻּאַלת ַהשְּ

ַריִם  . ִמצְּ

לָּה חָּ ִסיק ַבַהתְּ בּוד יַפְּ ֵאל ַעם יֵצְּאּו אח"כ, ַהִשעְּ רָּ ַריִם יִשְּ ַבּסֹוף, ִמִמצְּ  יָּמּותּו לְּ

ִרים אּו וְּכְָּך, ַהִמצְּ ַריִם ֵתצְּ ל ַאְך. ִמִמצְּ ִפיק ֹלא זֶה כָּ נָּם, ַמסְּ ַלִבים עֹוד יֶשְּ  שְּ

ר: ַבגְֻּאלָּה בָּ ַקבְּלּו – ִראשֹון דָּ ההַ  ֶאת תְּ כְָּך, תֹורָּ יּו ּובְּ ֵדי ִתהְּ ר, ד' ַעבְּ בָּ  – ֵשנִי דָּ

נְּסּו ֶאֶרץ ִתכָּ ת לָּ חָּ טָּ  .ַהֻמבְּ

 
תֹוב ְּ ָמעו ת ָמה כ  ְּ ל ַמש  ָ ֹונֹות ַאַחת כ  ש  ה ִמל ְּ ָ או ל   :ַהג ְּ

 

 ____________________________________________ - ְוהֹוֵצאִתי

.___________________________________________________ 

 ____________________________________________ - ְוִהַצְלִתי

.___________________________________________________ 

 _____________________________________________ - ְוגַָּאְלִתי

____________________________._______________________ 

ַקְחִתי  _____________________________________________- ְולָּ

 _____________________._____________________________ 

 _____________________________________________- ְוֵהֵבאִתי

 ____________________.______________________________ 

 

 משל ונמשל –שאלת בונוס 
 

נֶיָך פָּ ל לְּ שָּ ֹלֶשת ַקיָּמֹות בֹו, ֶכֶלב ַעל ִספּור - מָּ ִראשֹונֹות ַהגְֻּאלָּה לְּשֹונֹות שְּ  :הָּ

 

ד יֹום ֶפַתע, ֵמַהַביִת יָּצָּאִתי ֶאחָּ ן גָּדֹול ֶכֶלב ֵאַלי בָּא ּולְּ ֻסכָּ יָּה זֶה. אֹוִתי וְּנַָּשְך, ּומְּ  הָּ

אֹד ִחיד מְּ  .כֹוֵאב וְּגַם, ַמפְּ

 ה לְַּאַחר נִיֹות ַכמָּ זַב ַהֶכֶלב שְּ ת. אֹוִתי עָּ צָּ ִתי קְּ ַגעְּ ל, נִרְּ ֵרי ֹלא ֲאבָּ גַמְּ  ִכי, לְּ

ֵרי  .אֹוִתי וְִּלנְּשְֹך לָּשּוב יָּכֹל וְּהּוא, פֹה עֹוד ַהֶכֶלב הָּ

 ִתי ַרבָּה ִבזְִּהירּות, ִמֶכן לְַּאֵחר זַבְּ קֹום ֶאת עָּ ִתי, ַהמָּ ַלכְּ ֵבר וְּהָּ ֵעת. ֶלחָּ , כָּ

יִיִתי גּועַ  הָּ חֹוק ַהֶכֶלב, יֹוֵתר רָּ נָּה, ִמֶמנִי רָּ ֵבה וְַּהַּסכָּ ַטנָּה יֹוֵתר ַהרְּ  ַאְך. קְּ

ִתי ֲעַדיִן ַששְּ גֹש שּוב אּוַלי? יֹוֵדעַ  ִמי, חָּ  ?!וְּיִנְֶּשֵכנִי ַהזֶה ַבֶכֶלב ֶאפְּ

 ת ֳחרָּ מָּ רּו, לְּ ִעיִריָּה ִלי ִספְּ אֹד הּוא זֶה ֶשֶכֶלב יֹוַדַעת ֶשהָּ ן מְּ ֻּסכָּ ֶכן, מְּ  וְּלָּ

ה ִהיא ִליטָּ ִתי. אֹותֹו ַלֲהרֹג ֶהחְּ ַמחְּ ו, שָּ ר ַעכְּשָּ בָּ ַפֵחד ֵאינֶנִי כְּ ל מְּ לָּ  כְּ

 ! ֵמַהֶכֶלב
 

ל שָּ ל ַבמָּ שָּ  ַבנִמְּ

ר ַהֶכֶלב בָּ  נֹוֵשְך ֹלא כְּ

 אֹוִתי

 

 

 

ר ֲאנִי בָּ חֹוק כְּ  רָּ

 ֵמַהֶכֶלב

 

 

 

ִעיִריָּה גָּה הָּ רְּ  ֶאת הָּ

 ַהֶכֶלב
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 ו' פרק          ב"ה

ה ְלׁשֹונֹות  ַהְגֻאלָּ
 

ֵדי ַחסְּ נּו ד' בְּ ַחלְּ ַשת ִללְּמֹד ִהתְּ רָּ ִחילָּה ִהנֵה. וֵָּאֶרא פָּ ר, ַהגְֻּאלָּה ַמתְּ בָּ ה ּוכְּ ִחלָּתָּ תְּ  בְּ

ַצֶּוה הקב"ה נֵי לֹוַמר ַרֵבינּו מֶֹשה ֵאת מְּ ֵאל ִלבְּ רָּ ה יִשְּ יּו מָּ ַלִבים יִהְּ  ִבגְֻּאַלת ַהשְּ

ַריִם  . ִמצְּ

לָּה חָּ ִסיק ַבַהתְּ בּוד יַפְּ ֵאל ַעם יֵצְּאּו אח"כ, ַהִשעְּ רָּ ַריִם יִשְּ ַבּסֹוף, ִמִמצְּ  יָּמּותּו לְּ

ִרים אּו וְּכְָּך, ַהִמצְּ ַריִם ֵתצְּ ל ַאְך. ִמִמצְּ ִפיק ֹלא זֶה כָּ נָּם, ַמסְּ ַלִבים עֹוד יֶשְּ  שְּ

ר: ַבגְֻּאלָּה בָּ ַקבְּלּו – ִראשֹון דָּ ה ֶאת תְּ כְָּך, ַהתֹורָּ יּו ּובְּ ֵדי ִתהְּ ר, ד' ַעבְּ בָּ  – ֵשנִי דָּ
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