
 רםיעב גלי וינעל תורוקמ

1 ( 
 גחצ ומסי סחפ תוכלח םחיי "רוא יירע ןחלוש

 אףסעי

 דיימלת ותמ ומז ותואבש ינפמ ,רמועל ג I ל דע תיצעל חטפ ניב תשא אשיל אלש םיגהונ
 .ותוא וישנוע ןיא טנכו ץפקש ימ ,ימנ ןיאושנו .ימד ריפש ,שרקלו טואל לבא ;אביקע ינד
 .)םינהנמו י/נ' םהררובא( ירש לכה ךליאו ימועב ג'למ ןהימ :הגה

2 ( 
 בףסעי

 טוי דע רפתטהל ןיאו ,מימלמ יקספ זאש םנדמואש ,רמועל נ/י דע יפתטהל אלש טיגהוב
 :הנה .תנשה דונכ ינפמ וב ןירפתסמ זאש תגש גרע ג/י מוי לח כיאי אלא רקבנ ד I י

יםבו  ןיאו החמש תצק ונ םיברמו ('ל םויב (ריפתטמ אלא ,וירגדכ וינהוב ןיא ולא תונד
 .)םלנהנמו ל"ירהמ( ןונחת וב םלרמוא

3 ( 
 גחצ ומסי םחיי m ןא ארינח ריאינ

 :רגדמ יתמ וקספ ובש תינעת ףוטב ש"מכ .'וכ םיברמו

4 ( 
 ד רקפ תינעת תסבמ חנשמ

 םויכו באג רשע השמחכ לארשיל םינוט םימי ויה אל לאילמג ןכ ןועמש ןבר ומא
 לכ ול ויאש ימ תא שייבל אלש וילואש ובל ילכב תואצוי םלשווי תוגב ןהבש טירופכה
 אש רוחנ תידמוא ויה המו םימרכב תולןחן תןאצוי םילשורי תונבו הליגט ןינועט םילכה
 רקש )א"ל ילשמ( החפשמב ךיניע ןת יונב ךיגיע ותת לא ךל דריב התא המ הארו ךיניע אנ
 .ללהתת איה יה תארי השא יפויה לבהי וחה
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5 ( 

יענת תמסב ילנב ודמלת  ב דןםע ל ףד ת

 סויכן באב רשע השמחכ לארשיל םיביט םיםי ייה אל לאילמג ןב ןיעמש ןנר רמא
ייפכה  .םר
 תיחיל וב ןנתינש םוי יהללחמי החילס היב תיאד םישמ ,םירופכה םוי אמלשב
 ?איה לאמ באב רשע השםח אלא ,תונררחאה

 ולכ אלש דע :רמ רמאר ,רברמ יתמ ונ ילנש םיי ןנחוי יבר רמא הנח רב ךב הנר )ךמא(
 תןמל תמחלמה ישנא לכ ומת רשאכ יהיו רמאנש ,השם םע רןנד היה אל רבדמ יתמ
 .ךובדה היה ילא ,ילא וה ךנדיו

6 ( 

 ד קיפ תינתע תבסם םל'רםל חנשפה חןייפ

 .יפויל אלא השא ןיאש ךל ךךוב התא המ האוי ךיניע אנ אש תודמיא ייה ןהבש תואני
 ןת אלא יאוננ ךיניע ןתת לא תיומיא ןח ןיעה תיאדמב ןהל היה אל םא ןחבש תןסחוימו
 הקספ ןבש יפל באב רשע השמח םוי ןוחבי .םינבל אלא םשא ויאש החפשמב ךיניע

 לכ םהב הבותמ תןמח חיהש זפל ,םיעבואה ןמ הנירחאה הנשב רבדמ לתממ הפנמה
 וניבהו םבל חטב זאו דשחה יצח דע םיפצמ יואשנו ,קספ הניוחאה תנשבו .גאב העשת
 .החמש םוי זאמ יתיא ושע רכל .םחמ קלתסנו (ורחה רמגני ןיצות אנ רנכש

7 ( 
 חב רקפ רבדמב
 םו;רתt;ב יו.ן� f-קתtז יtז.� ?i � ל�ןקוי"'!ג 1\= ליג(ז ייו:ננ;וס-תtז בי W ס וטנס ןוסזזך� ו!!<לtזך� סו:ז�י�
 : יז:נtז�קt;ב ל�ןקוי:ג�-ת� יז:ניו�-אלו

8 ( 
 ב ודמע בס ףד תימבי תבסמ ילבב ודמלת

 ןלוכו ,סופטיבא רע תבנמ ,אניעק ינרל יל ייה םדיימלת םיגוז ףלא ושע םינש :וומא
 • הרית החכתשנש[ םמש םליעה תיהן ,הזל הז דובכ ונהנ אלש זנפמ דחא קרפב ותמ
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 יברו יסוי 'רו חדוחי 'רו מור םהל האנשו ,םורדבש ןביתובר לצא ע'ר אבש דע .]ייש"ר
זלא ינרו ןועמש  חספמ ותמ םלוכ :אנת .העש התוא הרות ודימעה םה םחו ,עומש ןב רע
 .תרצע דעו

9 ( 
 ב ודעם תס ףד תיחנס תסכמ ילנב דימלת

 .ןופרט יבר קתש .'יכי הימחב רב הדיתי וינפל רמא .'וכו חיל אישק אקי ןופרט יבר ביתי
 .הימחנ זב הדוחי יבר לש ]."רשי- חמש :ןינפ וכהצ[ ןינפ ןנהצ
יאת םא ינהמת ,ןקז תא תבשהש ך(נפ ובהצ ,הדוהי :אביקע יבר יל רמא  רמא .םלמי ךר
 :וירחא יתלאש תרצעל יתילעשכ ,היח חטפה טיפ קרפה ותוא :יאעלא יגרג הדוחי ינר
 .ןל ןלהו רטפנ :יל ןרמאו ןאוה ןכיה הימחנ ןב הדוהי

O ר( 
 סרינוי דיסב רפס

 לוד א'רגהבבי .שורעי חחמש תצק םישוע רמועב ג I י םויבד בתכ גצת ןמסי ח'ו'א א"מרב
 םיבוט םלמי ךל ויאד הנשמב ראובמ משד ושוריפו .ש/רעי תינעת ףיט /מגל ז''י וייצ םש
 םתל ררבוה זאד מושמ אוח באב ו'ט'ד אהד ורמאי .באב ו'ט'כן םירופיכה םויב לארשיל
 .ש/ו'עי רבדמ יתימ תוריזג התלכד
יל שיו יצמ יאצייי רח לכ תתימ חרמגנ ירהש ןיע  אלא .חחמשל הביט הז יוח עוומו מר

 והושע ןב לע ווצרה תרזחהו טעכה תרטח זא ושיגרהש בתבש מ/רהל מ"היפב ש'רעיר
 חוליג רתיה ןינעל רקבב ג'י דע ןיתמהל ךירצר אה תנתר .ןאב ןביי ז /f (פע .ש'רעי החמש
 םוקמ לכמו. ולוככ אוחד םויה תצקמ לטו ןיידע גוהינ שי ןכ לע ותמ ג'יב מגד םושמ והז
 היה חז סוינד ןאכ שנרוה םוקמ לכמ ותמ םלוכי םנה ןב לעו .זא םתתימ קטפה םג היה
 תצק תישע תביט והזו .םהל וןצרה תרזחהן הריתח דןבכ לוטינמ דלינש טעכה תרטה
 .יב החמש

 ,הרותה ייולינ תממש 'יפ ,ממש םלועה היה םתתימ י"עד יימא :בט ףד םש תומגיב חנהו
'  והזו .הרותח יוולינ תרזח ןאכ חתפנ םחל ווצרה תוזחו טעבה תרטהב חרכהב ירה כ'א

 .רמרעב ג'לי םייי דחולמה



 4 ימע רמוענ ג'י וינעל תוריקמ

 ) 1 ד
 א יימע סז דף וטיגי תסכמ ליבב ודמלת

יירמש ייתזדמ ונש יייננ :ודיימלתל סו'ר רמא ןכז  .ע'ר לסו ויתורימ תימורתמ תומירת ת

12 ( 
 לדי אריגח םשב לד םבררגה

יו  תקטפ לא קירצ עינמ ןתריטפ םזיבסו תויה ןכ לע הרותב קר אוהד עירי תוקיבדה רקע

 .ותלעמ
 ירברה לכ ןכיתר יזא חלינסו הרןת ירנרחנ המינפ יסופנד ןכית ותוא יןליגל הכז זא ןכ לענ

יוחאמ רתתסמה דוחיה רוט לכ רוריב אוה אטוז אריאי הרית  רפט- .םליעה תוציחמ ר

 םידסוי יוטנ

@S. Schatz 




