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  א קרפ םיפכ תאישנו הליפת תוכלה ם"במר .1
 ז הכלה
 השקבו הנחת ףיסוהל ידכ דבלב תינעתה םויב המחה תעיקשל ךומס החנמ תלפת רחא הלפת ונקת ןכו
 יפל הרתסנו שמשה דעב םימש ירעש ולעננ רמולכ הליענ תלפת תארקנה הלפתה איה וזו תינעתה ינפמ
  .המחה תעיקשל ךומס אלא התוא ןיללפתמ ןיאש
 ח הכלה
 ,עברא םישדח ישארבו םידעומבו תותבשבו ,החנמו תירחשו תיברע ,שלש םוי לכב תולפתה ואצמנ

  .הליענ תלפתו ולא עברא ,שמח םירופיכה םויבו ,ןיפסומה תלפתו םוי לכ לש שלש
 
  א"ה/ ב רוט ז ףד ד קרפ תוכרב תכסמ ימלשורי דומלת .2
 הנענ הליפתב הברמה לכש ןאכמ הלפת וברת יכ םג יול ר"א הליענל ןיינמ
 
  א"ה/ ג רוט ז ףד ד קרפ תוכרב תכסמ ימלשורי דומלת .3
 ןנחוי יברו םימש ירעש תליענב רמא בר ןנחוי יברו בר ןוגלפתיא ןירמא ןירסיקד ןנבר הליענ איה יתמיא
  לכיה ירעש תליענב 'מא
 
  גכרת ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלוש .4
  ב ףיעס
 צ"ש ךירצו ;המחה תעיקשל  ךומס התוא םילשיש ידכ ,תונליאה שארב המחהשכ  הליענ תלפת ןמז 
 ךרדכ הביתו הבית לכ הליענ תלפתב ךושמל ול ןיא םגו ,הלפתה עצמאבש םיקוספו תוחילסב רצקל
  המחה תעיקש םדוק רומגיש ידכ ,תולפת ראשב ךשומש
 
  ג ק"ס גכרת ןמיס הרורב הנשמ .5
 יכ .םתחנו רכזנ 'וכו םייח רפסב רמאי ןכו םותחו רמאי בותכול עיגמשכ ןכו - ונבתכ םוקמב רמואו 
 לכ תילכת יכ וז הלפתב דאמ זרדזיו ערל וא בוטל םדא ינב לע ה"רב בתכנש ד"זגה תמיתח אוה הליענב
 יתמיא וישכע אל םאו םותיחה רחא ךלוה לכהש הליענ תלפת אוה כ"הוי תילכתו כ"הוי אוה ת"ישעה
 לבקלו הרורבו הכז הבשחמב ללפתהל ויצלח רובגכ רוזאי מ"מ תינעתה תמחמ אוה שלח םא ףא ןכלו
  .םיבוט םייח רפסב םתחיו ותוא ןיעייסמ רהטל אבהו תמאב הבושתה ירדנ ע"ע
 
 םירופיכה םוי ליל תליפתמ .6
 ברע דע וננונר האריו ,רקובמ ונתעוש אוביו ,ברעמ וננונחת הלעי
 
  גכ קוספ ב קרפ תומש .7
 לַעתַו ּוקָעְזיַו הָדֹבֲעָה ןִמ לֵאָרשִי יֵנְב ּוחְנָאיַו םִיַרְצִמ Pֶלֶמ תָמיַו םֵהָה םיבַרָה םיִמיַב יִהְיַו

  :הָדֹבֲעָה ןִמ םיִהWֱאָה לֶא םָתָעְוׁש
 
  ט קוספ ג קרפ תומש .7
  :םָתֹא םיִצֲחW םִיַרְצִמ רשֲא ץַחּלַה תֶא יִתיִאָר םַגְו יָלֵא הָאב לֵאָרשִי יֵנּב תַקֲעַצ הנִה התַעְו
 
  הכ קוספ ב קרפ תומש .8
  םיִהWֱא עַדיַו לֵאָרשִי יֵנב תֶא םיִהWֱא אְרַּיַו
 
  בל קוספ גכ קרפ ארקיו .9

 ּותבשת בֶרֶע דַע בֶרֶעֵמ בֶרֶעב ׁשֶדֹחַל הָעשִתב םֶכיֵתֹׁשְפַנ תֶא םֶתינִעְו םֶכָל אּוה ןֹותבש תבש
  :םֶכתבש
 

 הליענ תליפתמ .10
 םוי הנפ יכ ,רעש תליענ תעב ,רעש ונל חתפ
 ךירעש האובנ ,הנפיו אובי שמשה ,הנפי םויה
 


