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ארמגה ירבדב " הקמעהו ןויע "ל" תובושתו תולאש " רחבמ

בי. ףד
תולאשה

תאטחל םייואר םניאש ונייהו , םהימדב אלא ןפוגב ןיצייקמ ןיאש ר"ש הדומ .1

אה השקו , הנשי המורת ושענש העשמ חבזמה ץיקל הלועל ועבקנש םושמ

המורתמ רוביצ תואטח יריעש איבהל ךירצד הס:ש-אה אמויב ראובמ

? הליחתכל קר אוה השדח

אה השקו , ןהכה עדיוהי לש ושרדממ איבהש המב יע' םשא שר"יד"ה .2

ץיקל וימדש הז ללכב ו העור םשאב התמ תאטחש לכש איה הקוספ הכלה

? ושרדמב שדיח המו , חבזמה

הנקתה ינהמ אל ןנברלד בץי רוה "מ ארגה תוהגהו שר"ש ,יע' ושקהש המב , ינאש דות"ה
. חבזמה ץיקל הברקה לש

ר"ש, ירבדמ ןנחוי יבר תאז דמל ןכיהמ שר"י יעו' , חבזמה תא ןיציקמ וכו' קחצי יבר רמא
. וירבדב ונש"נ "ש שרו "א בטיר יעו'

גע.ד"ה םי חספ ,בו םשא ד.ד"ה תוחנ מב ןאכ, סות' ,יע' קותינה דבין , וילעב ותמש םשא
. םשא

ע"ב
? ןושארה קוספהמ רתוי רמואו ה- ףיסומ אמי ,צו"ע הנבל עשפת זא רמואו .1

ויה"כ םצע לע יאק המ לע ליו"ע , הבעות םיעשר חבז הבושת דבע אלד יא .2

םיארקנש תונברק ולא יכו , השק םידדצה ינשל חל,ו תשמה ריעש לע וא

?" םיעשר חבז "

"ן במר ה לע השק למ"ת,ו לק השעד עמשמ ןאכמו וכו', השע תווצמ לע רבע .3

למ"ת? לודג השעד בתכש כ'ז', תומש

. ארביאמ ה שמ יבר םשב וצריתש המ "א בטירו אר"ש סות' אה,ע"ע דות"ה

ש המקואל יצמד םינפוא המכמ השקהש 'ד' דסש ךוניח תחנמ יעו' , הבושת דבע אלד יא
. עשר וניאו לו"ת השע לע רבע

אלב םג תרכ וב ןיאש לו"ת השע - תולקה לע רפכמ ריעשהד קספ א'ב', הבושת "ם במרב
שרא "לע הנשמה ךשמה לע ארמגה תיישוק הז יפל ראיב "מ חלבו םש, סכ"מ יעו' , הבושת

"יגי:. נפו ןאכ תויח "ץ ירהמ יעו' "ם, במרה ירבדל רוקמ וב יעו"ששתכ " הרותבש תוריב ע

סב"ד

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

וד' שר"שכו
ר תעדלש ץרית ט' בקעי תוליהקבו הל'ב', ןמיס ח"ב דוד שדקמה השקה ןכ .1

םש הנממ עקפ אל , התמ הילעב ורפכתנש רוביצ תאט חש הדוהי בי

הייערל תאטח רתומ ש ןנברכ ןייגוס לבא , היתווכ אמויב איגוסו תאטח

. ילזא

הניאש רמול האב אשרדה ית'ד ה:, םיחבז רגהי"ז ישודיחב השקה ןכ .2

םינושארה תעדלד םהרבא תכרב יעו' , חבזמה ץיקל אלא םתס הבדנל

" ייעו , השק ןיידע , ןנברד קר אוה העור ןידו , הלוע הבירקד שדחתנ הכלהבד

"ז. ירגב ץו רית דוע ש

ע"ב
התיה הדירמהש חכומו ריע התיה לדבהנ ית' ול: אמוי ירא תרובגב .1

ןב םרו יה רמא יב עשפ באו מ ךלמד ארקד ית' םש עדיוהי ןבבו , סיעכהל

. ץיברוה "מ ארגה יעו'יח' , קדקד אל וואיל באחא

חמיבי דמ-כ"ש מלנו ויה"כ םצע לע הנווכה תמאבד בתכו הזב, ןדש יע'נפ"י .2

סות' יע' חלתשמה ריעש רדגבו , רפכמ וניא בש אל םאד גגושב אוהש ןברק

גי:. ןמקל "א בשרו אר"ש

לבא יפט, הבישח השע תווצמה םויקבד ית' השמ רבדבו "א שרהמ ןוילג יע' .3

. רתוי רומח ל"ת תווצמה לע רובעלב

"ח עשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב םייח לע"נהבר
ליימב ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצנהל

םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל השקב חלש
םוי. ידימ תובושתהו תולאשה תא עומשל ןתינ וב ןופלט וק חתפנ חשד!

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

תא ןמזב תולעהל ונחלצה אל םינכט םיישק בקע בוש : תולצנתה
בורקה ןמזבש םיווקמ ונא , ןולעה תאצוה תא םג ומכ וקל, תולאשה
! החילסה םכתא , תרדוסמו האלמ תנוכתמל רוזחנ


