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

ב. ףד
תולאשה

תועובש יבג אלו תועידי טקנ האמוט יבג קר המל השקו וכו', האמוטה תועידי .1

? תבשו

ידי אצי אל רישע ןברק איבהש ינעד בתכ גכק' ךוניחב הנהו , דרויו הלועב הז ירה .2

ןברק ינע איבמ ערוצממ נשא יאמ השקו , אציש י'גי' תוגגש "ם במרכ אלד , ותבוח

די'בי')? םיעגנ (ר"ש הליחתכל רישע

טקנ ד וצרית ב. תבשב ' סותבו ה:, ןמקל סות' ,יע' תבשה תואצוה וטקנ אלד אלו , תבשה תואיצי
, תוכאלמ (ב' םינפוא ל-ד' םקליח המל ' סותה תיי שוקבו ," ומוקממ שיא אציי "לא ארקד אנשיל
ינשמ םידמלנה םה םירוסיא ינשד ית' "ן במרבו , םשו ןאכ סות' יע' תוי) ושר ב-ב' דמועשו

ןית. ינתמ ב.ד"ה תבש "א בשר יעו' , םיקוספ

נ"מ הניאש ןויכ הכלהל קספנ אלד "מ הפב "ם במרה בתכ , רפכמ המ םיאנתה תקולחמב
"י נפהד רכ"י,ב. וז תקולחמב הכלה קספ טי'א' תוגגש תוכלהבש א. לעוי ושקהו , השעמל
ייע"ש הנשה שארב ר"ח ריעש םיריכזמ םאה וז תקולחמב נד"מ ובתכ ר"הח: ןבא ירוט הו

אס'. תב ש יולה רמשמ א'א',ו לאקזחי ןוזח ',ויע' סותב

ע"ב
לארשי לע םיריעשה םירפכמש המד אלא שר"יד"ה יעו' וכו' ריעשה םדש םשכ .1

םוקמב חא"כ ברקי י ךיא , ןוציחה ריעש דבאנב א"כ השקו , םינהכ לע רפה רפכמ

? לארשי ליבשב קר שרפוה אלה םילגרה ריעש

השקהו , רבד לכו רעת ןיעכ םירפסמ שארה תפקהב רוסאל ובתכ בייח דות"ה .2

וניאר אלו , שלתיש אשיר קיספש םוקמב שארה אפות קורסל רסאיי אד"כ "א קער

ןכ? םיגהונש

זט'זי' ארק וי המכח ךשמב ראיב , תדחוימ הרפכ םינהכל יעבש המו , רפכמ רפ לש יוו דיו ךכ

, םימש ידיב םהל הייוצמ םסנרפש ללגב ש דועו , םתובישח ללגב םסרופמ רתוי םאטחש ללגב

. תעדלו דומלל םהל היה

, םצורית ,יע' םתס "כ חאו תקולחמ ןינעל קר הזד יתו' , הנשמל רדס ןיא ירה והמת , ידכמ דות"ה
. שאגימ "ארו"י בטיר "ן במר עו"ע

םעט ,בו שארה תפקהב רעת ןיעכ םירפסמ רוסיא שי יא ונדש סות' יעו' , םייתש שארה לע בייח
ונזא, ירחאל ויעדצ ירמגל םיוושמ םניאש ,א. םימעט ב' איבה אכ.ש תוכמ "א בטיר יע' םיריתמה

םישועש ינטיה רו טקלמב נ"מ שיו , רסאנ רעת קרד ןקז תתחשהמ ודמלש ,ב. קלח השענ וניאש
. רימחהל יוארש הכלהו , רעת וניאו קלח

סב"ד

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

יא אישוקה לכו , הירחאלש וא הינפלש , האמוטב ירייא תועידי ולא די: ןמקל יע' .1

עברא םהש םיתש שי תבשו תועובשבש ב. תבש סות' יעו' , ףוסבש תועידב ירייא

אלש ףאו הינפלש העידיב שודיח שי האמוטב קרש ראיב ןאכ "ן במרבו הז, ילב

." תועידי " םשב שודיח שי ןפוא לכב הנשמה הרבד םהילע

ןאכ, לש רפכמ ןיבל , ערוצמבש רישכמ ןיב קלחל שיד ית' . בלק תבש "ס תחב .2

אמ: אמוי תמא תפשהו , רתוי איבהל ךייש אלו ובצמ יפל עבקנ ובויח לכ רפכמבד

ךייש אל תאטח קר רישעלו הלועו תאטח תונברק ינש ינעל דרויו הלועב ית'ד

. תונשל

ע"ב
, םילגרה ריעש םוקמב םג םינהכל רפכמ וי"כ לש רפהד יתו' "ס תחה השקה ןכ .1

ית' ןכ ,לו לארשיל כומ הרפכ ינמז םינהכל ונתינ אלש ןכתי אלד השקה "י הקבו

קלח םהד ןכ, םה םינהכה ןברק ןפוא לכב , םינהכל הרפכל אל םהש ףאד

. רפכמ םג םילגרב אבשכו , םויה תדובעמ

הקירסבו , םיעברא יעב ןנברדמו , תורעש ב-ב' יגס "ת המש ' טלק "סוי"ד תחה בתכ .2

, ןנברד אוה ינטיהרו טקלמ ש דועו , םיעברא ראשי י אלש עד ךכ לכ ולפי אל יאדו

. תונוילגב בקעי תול הק עו"ע

הדוהי ןב ןועמש יברו , ריאמ יבר , ןועמש יבר , הדוהי יבר תעד - הנשמה םוכיס
. םייתניב םלעהו ףוסבו הליחתב העידי לע וכל"ע - דרויו הלוע ןברק

מוק"ק. תאמוט ןודזו ףוס, ב אלו הליחתב העידי לע רפכ וכל"עמ וי"כ- לש ימינפה ריעש
ןיא לע "י-םג בשרו רל"מ , הליחתב אלו ףוסב העידי לע וכל"ע וי"כ- לש ןוציחה ריעש

. אמטה תא לכאש רוהט לעו , ללכב העידי
"מ רלו , אמטה תא לכאש רוהט לע םג "י בשרל ללכ, העידי ןיא לע וכל"ע - םילגרה יריעש

. הליחתב אלו ףוסב העידי לע םג
העידי םג ףיסומ ,רו"מ אמטה תא לכ אש רוהט לע "מ רלו "י בשרו ר"ח-רל"ש יריעש

שדוקה תא לכאש אמט אלל ללכ, העידי ןיא לע קר ללכ,ורל"י העידי ןיאו ףוסב
שדקמ תאמוט ןודזו , ףוסב אלו הליחתב העידי לע רפכמ םינפב השענה -רפ םינהכל

. לארשי לככ חלתשמה ריע רל"יש , םינפ רפ יודיו "י בשרל תוריבע ראש , וישדקו

ירשת "עד' בלנ ע"ה השמ גה"ר תב הביבא תרמ לע"נ
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


