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"ם במרה לע השקו , ותוא ןיקנמו ותוא ןיקלמ הטמ לש ב"ד לבא .1

, הקול רקשל וא אושל עבשנהש "פ עאד בתכש בי'א') תועובש )

ה'" הקני "אל רמאנש יפל ולוכ, העובשה ןווע ול רפכתמ ןיא מ"מ

? ותוא ןיקנמ ב"ד תוקלמה עד"י ןאכ ראובמה דגנ הזד צו"ע

לבב רבוע "ע כלד בתכ תומנוק כ:ד"ה ליעל ' סותבו , לחי לבב רבוע לכוא אלו לכוא
איבה זפש' "ש בירב םנמא , רקשל ימשב ועבשת אלד ואלב אלא וקלחנ אלו , לחי
. לחי לב ןינעל אלא וקלחנ אלו וכל"ע רבוע " ועבשת בד"אל , ךפיהל "ם במרה תעדד

רמימ אנש יאמו , השעמ יוה ויתפש תמיקע אלה ר"י תעדל ושקהש המב ץוח, דות"ה
"קב"מצ:. מטישב "ד בארבו "ש, אגימו אר"ש,רו"י ' סותב םיצורית ,ע"ע ללקמו

ע"ב
תיזכב קרו ןיקלוח םימכחו , בייח והש לכ לכאו לכא אלש העובש .1

ןושל רחא ןנילזא תעובשו םירדנב אלה וקלחנ המב ליו"ע , בייח

? והש לכל וא תיזכל , םתנווכ המל יזחנו קופו םדא ינב

ס'(ע"ז ותה ובתכ הנהו , ףרצל יל המל רכ"שס"ל אמלעב ס"ד יאו .2

לכאיש דע ביח וניאד ר"ש הדומ תבורעתבד ( ךדיאו זס:ד"ה

יעב יאס"לכר"ש םג תבורעתב אוהש אכה ,או"כ רוסיאהמ תיזכ

? ףרצל

אבה דומעב תובושתה

סב"ד

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

וד' שר"שכו "א שרהמ

רפסמ ץר תל איבה םש הנשמ ףסכבו "ד, בארה םש השקה 1.ןכ

ןידמ לבא , תודעל ורישכהל קר תוקלמה ינהמ דאל םיתבה

םש, "ז בדרה בתכ הז ןיעכו , ונממ וערפיש דע הקנתמ וניא םימש

וז ןיאש חכומ " ותוא וקני " ביתכ אלדמד "מ סכה ףיסוה דועו

. םייח תרות ייע"ש,עו"ע , הרומג הרפכ

ע"ב
םתחבו , וצורית יע' ד'א'), תועובש ) ךלמל הנש מה השקה 1.ןכ

וקלחנו םהינש תויהל לוכי םתס ב םדא ינב ןושלד בתכ רפוס

לוכי הברדאש ,וא תיזכ הז הרות ןושלבש ללגב עירכנ הפ םאה

העובשבד ןנברל סד"ל בתכ דועו והש, לכל שוריפב ומצע רוסאל

כל"ש. םתנווכ םדא ינב ןושלב םג ארימחד ןויכ

ד םושמ ןועמש יבר לש ומעט רקיעד תוי' םינורחאה ושקה 2.ןכ

בישחה אלשכ תבורעתב ןכלו והש, לכל היבשחא דיזמה לכאשכ

, רתוי ובישחה ותבורעתב הברדא ריזנ ב ןאכ לבא , תיזכב רועישה

ןויכד בתכ "ץחתוי רהמ תח"ס,וב יע' , הנווכב ןכ השע ירהש

ינבא ,עו"ע בישחה ע"כשזה תיזכמ תוחפ ןיידע בוריעה רחאלש

אצ'). אמק "י(וי"ד בדונ (וש"תגי'),ו םיאולימ

"ע בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב םייח לע"נהבר
"ח עשת ולסכ וט'

ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצנהל
םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל השקב חלש ליימב

םוי. ידימ תובושתהו תולאשה תעימשל ןופלט וק חתפנ חשד!

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


