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ד. ףד
תולאשה

ןפואב וליפא , רוטפ לכא אלו לוכאל עבשנש עמשמ ןושלה דמ ובת ,כ לבא דות"ה .1

תארתה םושמ רוטפה םעטש ןכתי אל םיל,ואז רככה תא קרזש ינפל וב ורתהש

? השעמ וב ןיאש ואל בישח המל שהא"כ קש לאא , קפס

רוזעי אל השעל קתינה ואלש וט: תוכמב ר"ל תטישמ תושקהל ורזח ואב"ד, .2

אל ןאכ אליממו , קפס תארתה בשחיי אלש ידכ השעה לוטיב תעשב וב תורתהל

וניא השעה לוטיב םש אלה "א קער השקהו , רככה תקירז תעשב הארתה רוזעי

יוהו הליכאה תענמנ רככה תקירז תעב אכה וליאו , ןוקיתה תעינמ אלא הריבע

? יאדו תארתה

אלא הנשמה הבתכנ אל יבר ימיבד "ש שרה חיכוה ןאכמו שר"י, ,יע' המוקממ הזז אל הנשמו
הפ. לעב הרדס קר

קתינ יוה ערוצבד ית' "א בטירבו וכו', שדקמל סנכנשכ ערוצמ הקולד ושקה , תוארמ דות"ה
. בשיי דדבד השעל

םנמא , םצורית ,יע' רוהט עגנ תציצק לע םג הקולד עמשמד : בלק תבשמ ושקה , ץצוקב דות"ה
לא המל דועו המלש קשח יעו' הרוסא רוהט עגנ תציצק םגד איגוסד אטשפכ םש שר"י תטיש

. אכהמ ותטיש לע השקי

, וירבד לע ושקהש המ ' סותב שר"יו יע' וירבד רואבב ר"ע, ירבד םימעפ ינש םלענו םלענו
שר",ע"ע ירבד בושיב שמ"כ ,עו"ע רשיה רפסמ ותטיש רואב "ן במר ר"ת,יע' םשב ושריפו

"י. נפו "א שרהמ

ע"ב
כמבש היאר תורטש טעמל ארק ךירטציאדמד ןאכמ וחיכוהש המ םהירבדב ייע"ש ואצי דות"ה
בתוכש ירייא ןאכד ה, יארה תא החד וס'א' םימותבו הזב, ךיראהש ןאכ אר"ש סות' יעו' , ינהמ ר

. ונוידפ םוכס לע רטש ןהכל

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

תעינמ איה הריבעהד וצריתש "י הקו ןתיא הפצמ יעו' , עשוהי ינפה השקה ןכ .1

. הריבעה ףוגמ הניאו ךכל םרוג איה הקירזהו הליכאה

תקירז דםג ליעל יתה'ד יעכן "י) הקו קיש "ם רהמ ) םינורחאה וצרית וז הלאש לע םג .2

הארתה ינהת אל הזב םג אליממו רוסיאל םרוגה אלא םצעב רוסיאה וניא רככה

רל"ל.

ע"ה השמ גה"ר תב הביבא תרמ לע"נ

7652935@gmail.com
םוי ידימ ליימב ףדה תלבקל ,ו תוראהל
חלשי י ףדהו נה"ל תבותכל השקב חלש

םוי. ידימ לב"נ ך ילא

תולאשה תא עומשל ןתינ חשד!
: ןופלטב םוי ידימ תובושתהו

0795255901
תאו , רקוב ידימ עומשל ןתינ תולאשה תא
ןתינ היהי בורקב "צ, החא תועשב , תובושתה

. תובושת ריאשהל


