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צ. ףד

תרימא רדסב המל השקו , הלועל ומדקיש תואטח לכל בא הנב הז .1

? תאטחה םדוק הלוע תרימא "ע שוטה ואיבה רקוב לכ תונברקה

ע"ב

הז ןיד רמאנ המל ןייעל שיו וכו', ןתליכאב תונשל םיאשר םינהכה ןלוכו .1

? ןברקב םילעב קלח םג שי אלה , םינהכ תליכאב אקווד

תובושתה

לארשימ םדא ךל ןיא יאדוש השע יבייח לע תרפכמ הלועד ץרית "א גמה .1

הב, בייוחמ וניאש ןכתי תאטח לבא ז., ליעל ראובמכ הב בייח וניאש

תמדוק הלוע הזבו הרטקה םג תללוכ הרימאהש ןויכד ית' המלש קשחבו

ןלהל ראובמה יפל וש"תוא"חב'ית' בקעי בשבו , תאטחה םדוק הונקת ןכל

דוע. ,יע"ש הליפתל הו"ה הרותה תאירקל ונייהו בותכה המידקה ארקמלד

ע"ב

םילוכי החשמל םהב ביתכד םינהכ ףאד שדחל אבש "קי'י' העמ למ"מ יע' .1

לש קלחבד ית' ץיוורוה אר"מ תוהגהבו סכ"מ, יע"ש , הרוצ לכב לוכאל

, אקוודב ילצ ונידש חספ ןברק ומכ ותליכאב תונשל אש"א םימעפ לארשי

י'ד'. לאקזחי ןוזח יעו' , הרפכה רמג איהו הוצמ אכיא ינהכ תליכאבש יו"מ

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

המ יעו"ש "ז, ירגה םשב תושקהל איבהש המ חכ' הק"י ,יע' ןיאו דות"ה

. ץריתש

םשל ,עו"ע הרוא ןרק ,יע"ש אמליד דות"ה וכ. ליעל וכו',יע' אפפ בר רמא

בל-גל. "קא' מהוספ "ם במרה קספ "או'ב',עו"ע וזחו ןתנ, קח , חבז

ח"גא'זכ- םהרבא רבד ,עי' ןירומיאל תוציחמ רדגבו , אצוי לוספ רדגב

חכ.

. שדוקה תרהטו תוריאמ םינפ , המלש תלוע אנמ,יע' דות"ה

ירזע יבא יתש',ע"ע המ הרוא ןרקו תוריאמ םינפ ,יע' ףועה אטח דות"ה

"קדי'ה'. העמ

םש ירזע יבא יעו' שר"י, תא בשי ש המ ר"אזג תנשמ ,יע' הארקמל דות"ה

ע"ב

. תוריאמ םינפו םישדק ןאצ יאמ,יע' דות"ה

ירפב אקווד והז יא םינורחאב היב,יע' ביתכ םטפשמכ ימנ גחד םירפ

, תמא תפש י'ב', הנשמב "א קער סות' ,יע' םילגרה תונברק לכב וא גחה

גל'זי', תוחנמ "א וזחו

ןאצו "ק מטיש ,יע' הדיבאל תאז ומידש תא דות"החט והל,יע' איעביא

. ןאכמ הדיבא טושפל שי יא םישדק

, םהירבדב ןתנ קחו "ק מטיש םישדק ןאצ ,יע' ערוצמ םשאמ ץוח דות"ה

שר"ש. יעו'

"מ, למו סכ"מ יעו"ש וחמ"כא'ה' "ם במר ,יע' בכעמ םא ערוצמ םשא ןידב

בי'ד' דוד שדקמבו , בכעמ וניאד טקנ תמאבד םש הנשמה תבכרמ ע"ע

אמוי סרטנוקבו "ם במרה לע יולה יר"ז ןרמ ,יע'ית',עו"עיח' אכהמ השקה

בכ'. מע'

"ץ בעי יעו' , ריאמ יבר תטישב שר"י ירבדב ושריפש המ ,יע' םימלש דות"ה

רואו פש"א ,יע' םימכחכ קספש ומת"סט'גי' "ם במר ,יע' םישדק ןאצו

םש, חמש

"ש. שרו ויות"ט יעו' , יונישה והמ שר"י ,יע' ןתליכאב תונשל

גכ. הרומת סות' יע' , הרזעב ןילוח םושמ הזב ןיא המלו , ןילוח ילבת

די'ח'. דוד שדקמו לק:, ןילוח ' סותו םש, "ק מטישבו

ןרקו שדוקה תרהט ,יע' קפסה רואבב יפנא ירת שר"י ,יע' שדוקמו רידת

קחו תוריאמ םינפ , המלש תלועו שר"ש םישדק ןאצ יעו' סות', ,יע' הרוא

ןתנ.
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