
סב"ד

" ימויה ףדה "-" טאלב עשיבישי "
ארמגה ירבדב " הקמעהו ןויע "ל" תובושתו תולאש " רחבמ

ה. ףד
תולאשה

? ונממ םלענ וישכעו הליחתמ קר עדי ירה השקו אימ, הל יקדב ימ עדי הוה יא .1

תח"ס. ,בו ןתיא הפצמ יעו' תוד, ד-גי'ימ אתיירבב הנמ אל המל ושקה , אנתד דות"ה

עדיש שריפ ,רו"ת אמטנש ובל םש אל וישכעו , אמט ץרשב עגונש דמלש "י שרל רוב, תיב תעידי
. אמט שדקמל סנכנהש עדי אל לבא הא מוט יניד תצקמ

"ס. תחו ' סותב יעו' , רחא ןפואב שריפ תבש שיכבו ןאכ, "י שרפ ,יע' עברא םייתש תבשה תואיצי

ע"ב
המו , תרהבו תחפס תאש ביתכ ארקב אלה השקו , עברא םהש םינש וכו' םיעגנ .1

תחפסמד "י שרפ םשו גי'ו' ארקיו ארקמ השק הליפט ןושל תחפסש שר"י שריפש

רו? הט עגנ םש

. רואמה לעב שוריפב דוע ייע"ש ב:, תבשבו ןאכ ' סותו שר"י ,יע' ינתק תויושר

א'א'. םיעגנ הנשמה לע אבר והילא יעו' , רחא ןפואב בשייש אר"ש סות' ,יע' תאש דות"ה

,עוי' עבר א םהש םיינש אנת ןאמ סרג רואמה לעבבו שר"י תסריג ,ןכ םיעגנ תוארמ אנת ןאמ
תב כרמו א'ג' תערצ תאמחט "ד בארו "ם במר ,עו"ע םישודיחב "ן רהו "ן במרב "ן,ו במרל תמחלמ

םש. הנשמה

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

, גגושב םג אוה ןוועמ םיקונמ םהינש ןידש ןאכמ חיכוה ב'ח' הטוס ךלמל הנשמב .1

"א. בטיר יעו'

ע"ב
ןושל קר הזש היאר םיאמט םיעגנ ינש ןיב ביתכד אכהד יתו' "י, נפה השקה ןכ .1

דוע. ,ליו"ע הליפט

יה"ו תימלוש ןב םהרבא תחלצ לה
ידימ ליימב ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצנהל

םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו נה"ל תבותכל השקב חלש םוי

םוי. ידימ תובושתהו תולאשה תא עומשל ןתינ וב ןופלט וק חתפנ חשד!

0795255901- וקה רפסמ
. תובושת ריאשהל ןתינ היהי בורקב "צ, החא תועשב , תובושתה ר- קוב ידימ ונתני תולאשה


