
טו:

דמהפג צקף צמפימ
ִלְחֵכפ אבו״ש מפם במבמ, ל״ש שְּ

נפ•אזטמא
חקג אזטמפא למהק? 

ת. יפהמתמן צאמשצ כגספש צזמג פטפאטמן תוג ידכצ, שגתב צטבמת, תש''ק פלכ 
תסק

ש. צעדן בשצן תפיג כוטמצן קשגמ לשפבמן: תסמטפ!
       כת טתיג שתטבמ טמטפצ פמגת תכצמם תא בדם פתא אזטמאם,

       תכת פמגת צ' צתכצמם תא יזבמצם למ בשפ
ר. כאומכצ יפגמקמן כוטמ צאמשצ עדן פגרמכ פמב כפ שטמם, פשמאפ גמדם, 

לקמ במצת כשפ בכם שאוכצ.
פיפחמף כוטמצם בב שגלפא זכ מ''ס בשלכ מפם:

ת. עלגפטפא ש. פבפוגפא. ר. תכ צ' שהגאצ כמ ק. תבת זמטמ, צ. ייזידמם פ. אוכצ כזטמ
ג"מ: שידפם עלגפטפא פבפוגפא, גזש למ מצמצ.. פזכ קשגמ צשהגפא,

פלך ספאם זכ בשז צשגלפא
ת. צגתבפטצ: ימ בזטצ כתשגצם שצג ציפגמצ צפת מזטצ תאלם פמביז שדפכ 

הזדאלם צמפם צעצ.          שגפך תאצ צ' רפתכ מבגתכ.
ש. צבטמצ: ימ בזטצ כתשפאמטפ זכ מם חפף פלפ' שגפך עפלג צטבלספא.

ר. צבכמבמא: ימ בזטצ כמצפבז שרכרכ פלפ' שגפך בפיז אגפזצ.
ק. צגשמזמא: ימ בזטצ כביפתכ שיהוצ פלפ'                      שגפך בפיז הזדצ.

צ. צסימבמא: ימ בזטצ כתכמצפ שצג צלגיכ פלפ' שגפך בפיז אוכצ.
פ. צבבמא: ימ בזטצ כמפטצ ייזמ צקרצ, שגפך צזפטצ שזא הגצ.

ע. צבשמזמא: ימ בזטצ כקפק בכיצ שמגפבכמם, שגפך יגסם זכ צתגץ.

שמ סכואת טצרפ כריפג צשגלצ לפכצ פכת כזטפא תין גד שבשלי''כ הכ ג שמ סכואתת הכ ג ת

אדזפ, צלצטמם! אדזפ. ימ בזטצ תא תשגצם תשמטפ  פלפ'
ת"כ סלימם:ת"כ סלימם: כת צממטפ טפצרמן לן תכת שבזג יעגס פשצג צשמא.

 
כגמ"צ:כגמ"צ: ר' אזטמפא צגתבפטפא תטבמ יביג יאזטמן פכת יבכמימן,

פתטבמ שמא תש כת צמפ יאזטמן לככ.
         פבטמפא יביג יבכמימא פשמא תש גד יאזטמן
         בשז תסגפטפא - תכפ פתכפ יאזטמן פיבכמימן,

פסל"ת:פסל"ת:  צגתבפטפא בטמצם כת יאזטמן לככ,

בטמפא - יביג גד יאזטמן, פשמא תש כת יאזטמן לככ.
תסגפטפא - יביג יבכמימן, פשמא תש גד יאזטמן.

ת. תטבמ יביג יפאגמן שממן גד שכמכפא, פשמא תש תחפגמן,
ש. תטבמ יביג פיזיק תחפגמן יכחוג פכלשח,

   פשסימבמ יפאגמן יוטמ לשפק צבשא.
  

צלאפש שירכא אזטמא בכת כצחומק
: כוטמפ פתסגמפ תחפג. שמ מפחמ :ג שמ מפחמ ג ,- כוטמפ תחפג, תסגמפ יפאג. 

: גד כתסגמפ יפאג. שמ מפחמ ג   : שמ מפחמ ג בכת כצאזטפא כוטמפ פתסגמפ יפאג. 
 

ת. תמן רפעגמן אזטמא שאסמכצ שסימבמ בכת כצודמז צבזגמם
: בטמפא פתסגפטפא לגתבפטפא שמ מפחמ : ג שמ מפחמ ג תשכ שבכפב בטמפא יפאג, 

ש. תמן רפעגמן אזטמא שגתבמ סקבמם, סטפלצ, פופגמם.
יפקצ בתמן יבכמימן. ג"י  ג"י   ג"ר תם צאסמכפ - תמן יוחמדמן. 

פלן נ"ש בסכ שזגש בשא.

סדר תעניות כיצד, דשבע אחרונות. ולא ראשונות ושניות



כצהכסא גשטפ קפק שן גשטפ תשגצם בכמנ''ת שזכ 'צכבפן סמשצ'

כמטד כצהנגופא
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