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: ַהנֹוי יֵד ֹוריֵבִיל ּול ַהְצניֵמּוק

1.
: יֵריִד הַא יַתיִמַא יֵד ֹויִיליִֿפ ַהנֹוי הַא היֵדיֵמּוד יֵד ַהלֵיואַרַאּפ ּוֿפ ֵיא.1

 יִסֵיא יֵד הַרֵיּפֵיּפּוס הַמַאלְק ֵיא ַהנהְַרג הַדאַטִיצ ַהל ֶהְונִינ הַא ַאו יֵטַאוֵיל.2

: יִמ יִד ִיְצנַאניֵד ֹורּול ּולאַמ ּול ֹווִילאַס יֵק

 יֵסיֵש ֵיא תיֵדיֵמּוד יֵד ִיְצנַאניֵד אַד שיִשְרַת הַא יֵֵרייּוֿפ רֵיּפ ַהנֹוי ֹווַאוֵיל יֵס ֵיא.3

 ֵיא ֹואּוס ֹוציְֵרּפ ּול יֵטיֵד ֵיא שיִשְרַת הַא ַהוִינֵיו ַהוַאנ ֹווַאוּורְטַא ֵיא ֹוַֿפי הַא

: תיֵדיֵמּוד ִיְצנַאניֵד אַד שיִשְרַת ַהא יִסֵיא ןּוק יֵרִינֵיו רֵיּפ הַסֵיא ןיִא יֵסיֵש

 ןיִא ַהנאְַרג הַטְסֵיְּפניֵט ּוֿפ ֵיא ֹוראַמ ּול ַהא ֹונאְַרג ֹוְטנֵיו ֹוואִַטיי תיֵדיֵֵמּוד ֵיא.4

: הַטּור יֵריֵסֵיא ַהא ַהוַאְצנֵיּפ ַהוַאנ ַהל ֵיא ֹוראַמ ּול

 ִיל ֹוראִַטיי ֵיא ֹואּוס תיֵד ַהא ֹומּוא ֹוראַרּוא ֵיא יִרַאניִראַמ ִיל ֹוריֵמיֵט ֵיא.5

 ֵיא יִסֵיא יֵד הַרֵיּפּוס אַד יֵריִרֵיזִיל רֵיּפ ֹוראַמ ּול הַא ַהוַאנ ןיִא יֵק ִיליֵשַאו

: ֹוואַקיֵֿפֵינְרּוס ֵיא ֵיוּוקַאי ֵיא ַהוַאנ ַהל יֵד ִינִיציֵדֵיּפ הַא יֵסיֵש ַהנֹוי

 הַא יֵק ֹוסֵיא הַא יֵסיִד ֵיא ֹורַאניִראַמ ֹורּוייאַמ ּול ֹוסֵיא הַא ֹווַמיֵסיְֵרּפַא יֵס ֵיא.6

 ֹוטאְַטלּוו הַריֵס ַהצְרּוֿפ ֹואּוט תיֵד ּול ַהא הַמַאלְק יִטַאוֵיל ֹוטאַקיֵֿפֵינְרּוס יִט

: ֹומיֵריִדֵרֵיּפיֵד ֵיצ ןּונ ֵיא יִאּונ הַא תיֵד ּול הַא

 ֵיא יִטְרֹוס ֹומיֵראִַטיי ֵיא יִִטיי ֹואּוס ֹויְינַאְפנּוק ּול הַא ֹומֹוא ֹוריֵסיִד ֵיא.7

 ֹוראִַטיי ֵיא ִיאּונ הַא ֹוטְסֵיוּוק ֹולאַמ ּול יִק יֵד ַהנּושאַק רֵיּפ ֹומיֵרַאּפאַס

: ַהנֹוי הַרֵיּפּוס הַטְרֹוס ַהל יֵדאַק ֵיא יִטְרֹוס

 ֹוטְסֵיוּוק ֹולַאמ ּול יִק רֵיּפ יִק ןיִא יִאּונ ַהא ֹומ הַאִיְצנּונַא ֹוסֵיא הַא ֹוריֵסיִד ֵיא.8

 ֵיא הַאּוט הַריֵט הל יִק יִאֵיו ַהוּוד הַד ֵיא ַהוּוט הַרֵיּפֹוא ַהל ֵיא יִק יִאּונ הַא

: ּוט יִס ֹולֵיּפּוּפ ֹולַאוּוק יֵד

 יֵק ֹומיֵט וייִא  ילֵיצ ִיל יֵד תיֵד תיֵדיֵמּוד ֵיא וייִא ֹואיִדּוי יִסֵיא ֵהא יֵסיִד ֵיא.9

: הַקיֵס ַהל ֵיא ֹוראַמ ּול ֵיציֵֿפ

 ֹוטְסֵיוּוק יִק ֹוסֵיא הַא ֹוריֵסיִד ֵיא ַהנאְַרג ַהאִיְצניֵמיֵט ִיניֵמּוא ִיל ֹוריֵמיֵט ֵיא.10

 יֵק ַהויִאּוֿפ ֹוסֵיא תיֵדיֵמּוד ִיְצנַאניֵד אַד יֵק ִיניֵמּוא ִיל ֹורֵיּפאַס יִק יִטְסֵיצאַֿפ

: יִסֵיא הַא ֹווַאִיְצנּונַא
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 הַרֵיּפּוס הַד ֹוראַמ ּול הַרֵיצאַט ֵיא יִט ַהא ֹומיֵראַֿפ יִק ֹוסֵיא הַא ֹוריֵסיִד ֵיא.11

: ֹונאַטְסֵיְּפניֵט ֵיא ֹוַאו ֹוראַמ ּול יֵק יִאּונ יֵד

 ּול הַרֵיצאַט ֵיא ֹוראַמ ּול ַהא יִמ יִטיִִטיי ֵיא יִמ יִטִיְצלַא יִסֵיא הַא יֵסיִד ֵיא.12

 ַהנאְַרג הַטְסֵיְּפניֵט ַהל יִמ רֵיּפ יק ֹוייִא ֹוצאַס יֵק יִאּוו יֵד הַרֵיּפּוסאַד ֹוראַמ

: יִאּוו יֵד הַרֵיּפּוס הַטְסֵיוּוק

 ּול יֵק ֹוריֵטיֵדּוּפ ןּונ ֵיא הַקיֵס ַהל הַא יֵרַאנְרּוט רֵיּפ ִיניֵמּוא ִיל ֹורַאגֵיוַאנ ֵיא.13

: יִסֵיא יֵד הַרֵיּפּוס ַהואַטְסֵיְּפניֵט ֵיא ַהִויי ֹוראַמ

 ֹומיִדְרֵיּפיֵד ֵיצ  ֹומ ןּונ תיֵדיֵמּוד ֹומ ֹוריֵסיִד ֵיא תיֵדיֵמּוד הַא ֹוראַמַאלְק ֵיא.14

 ַהוּוְגנאַס ִיאּונ יֵד הַרֵיּפּוס יֵראַד ןּונ ֵיא ֹוטְסֵיוּוק ֹומֹוא ּול יֵד הַמִינַא רֵיּפ

: יִטְסֵיצאַֿפ יִטְסאְַטנַאלּוו יֵמּוק תיֵדיֵמּוד ּוט יֵק ַהנּומ

 הַריִא יֵד ֹוראַמ ּול יֵטיֵטְס ֵיא ּוראַמ ּול ַהא ֹוסֵיא ֹוראִַטיי ֵיא ַהנֹוי ֹורַאְצלַא ֵיא.15

: הַאֹוס

 ֹוראַקיֵֿפיֵרְקאַס ֵיא תֵיניֵמּוד יֵד ַהנאְַרג ַהאִיְצניֵמיֵט יניֵמּוא ִיל ֹוריֵמיֵט ֵיא.16

: יִטּוו ֹוראַטּוו ֵיא תיֵדֵיּוד הַא ֹואִיציִֿפיֵרְקאַס
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2.
 ןיִא ַהנֹוי ּוֿפ ֵיא ַהנֹוי יֵריִטּולֵיְגניִא רֵיּפ ֹונאְַרג ֹושֵיּפ תיֵדיֵמּוד ֹווַאלְקיֵרַאּפַא ֵיא.1

: יִטֹונ יֵרְט ֵיא יִד יֵרְט ֹושֵיּפ ּול יֵד ִיניְִטניֵטס

: ֹושֵיּפ ּול יֵד ִיניְִטניֵטְס הַד ֹואּוס תיֵד תיֵדיֵמּוד הַא ַהנֹוי ֹוואַרּוא ֵיא.2

 אַד יִמ יֵסּוּפְסיֵר ֵיא תיֵדיֵמּוד ַהא יִמ ַהא הַאיִטְסּוְגניִא יֵד ייִאַמַאלְק יֵסיִד ֵיא.3

: ַהאיֵמ ַהצּוו יִטְסֵיניְֵטניִא ייִאַדיְִרג הַסֹוּפ יֵד הַריְֵטנֵיו

 ִיל יִטּוט יִמ ַהואַרִיזַא ֹומּולְֿפ ֵיא יִראַמ יֵד ֹורֹוק ןיִא ֹונּוֿפיְֵרּפ יִמ יִטְסאִַטיי ֵיא.4

: ֹוראַקיֵרַאו יִמ יֵד הַרֵיּפּוס יִאּוט יְִדנּוא ִיל ֵיא יִאּוט יִטֹור

 ֹוְטנאַט יִאּוט ִיליֵקּוא ִיל הַריִטְ נּוק אַד ּוטַאצאַק יִאּוֿפ יִסיִד ֹוייִא ֵיא.5

: ֹואּוט ֹואיִרַאוּוְטנאַס יֵד ֹולֵיְּפניֵט ּול הַא יֵראַדְרַאוּוג הַא ֹוייאַרַאייּודַא

 ֹוטאַשאְַֿפניִא ֹוטֵינאַק יִמ ֹוואַרִיזַא ֹוסֵיווַא הַמִינַא ַהניִֿפ ִיוּוקַא יִמ ֹוראַרִיזַא.6

: ֹואיִמ ֹוּפאַק הַא

 יֵרֵיְּפניֵס הַא יִמ רֵיּפ יִאּוס יִמיִרַאְצניִא ִיל הַריֵט ַאל יֵסיֵש יְִטנּומ יֵד ִיניִֿפ הַא.7

: ֹואיִמ תיֵד תיֵדיֵמּוד ַהאיִמ הַטִיו הַסֹוֿפ יֵד יֵרִילאַס יִטְסֵיצאַֿפ ֵיא

 יֵמ תיֵדיֵמּוד הַאיֵמ הַמִינַא יִמ יֵד הַרֵיּפּוס ֹוטאַשּוְגנאַריֵטְס יֵריֵסֵיא ןיִא.8

 ּול יֵד ֹולֵיְּפניֵט ַהא ַהאיֵמ ַהנּואִיצאַרּוא יִט הַא ֵינֵיו ֵיא ִייִאַדְרּוקיֵר

: ֹואּוט ֹואיִרַאוּוְטנאַס

: ֹוניֵסַאל הַרּול הַאיִדְרֹוקיִריֵסיִמ הַדאַטֵיְצלאַֿפ יֵד יִאיְִטנאַקַאו ֹוניֵדְַרוּוג.9

 ייִאַטּוו יֵק ֹולֵיוּוק יִט הַא ֹוייאַראַקיֵֿפיֵרְקאַס הַטְסיֵֿפֵינאַמ יֵד ַהצּוו ןיִא ֹוייִא ֵיא.10

: תיֵדיֵמּוד הַא ַהנּואִיצַאְולאַס ֹוייאַרַאנאַמיֵד

: הַקיֵס ַהל ַהא ַהנֹוי ֹווֵיציֵר ֵיא ֹושֵיּפ הַא תיֵדיֵמּוד יֵסיִד ֵיא.11
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3.
: יֵריִד ַהא ַהנּוגיֵס ַהנֹוי הַא תיֵדיֵמּוד יֵד ַהלֵיואַרַאּפ ּוֿפ ֵיא.1

 ּול הַסֵיא הַא הַמַאלְק ֵיא ַהנאְַרג הַדאַטִיצ ַהל ֶהְונִינ הַא ַהו יִטִיוֵיל.2

: יִט הַא ֹולֵיואַֿפ ֹוייִא יֵק ֹוטְסֵיוּוק ֹוְטניֵמאַמַאלְק

 ֶהְונִינ ֵיא תיֵדיֵמּוד יֵד ַהלֵיואַרַאּפ ֹומּוק ֶהְונִינ הַא ֹווִיי ֵיא ַהנֹוי ֹונַאוֵיל יֵס ֵיא.3

: יִד יֵרְט יֵד ֹוייַאִיו תיֵדיֵמּוד הַא ַהנאְַרג הַדאַטִיצ הַרֵיא

 ֵיא ַהנּוא יֵד יֵד ֹוייַאִיו הַדאַטִיצ ַהל ןיִא יֵרִינֵיו הַא ַהנֹוי ֹווַאְצניֵמֹוק ֵיא.4

: הַטאְַטלּוויֵר הַריֵס ֶהונִינ ֵיא יִד הְַטנאַרַאוּוק הַרּוְקנַא יֵסיִד ֵיא ֹוואַמַאלְק

 ֵיא ֹונּוייֵד ֹוראַמַאלק ֵיא תיֵדיֵמּוד ןיִא ֶהְונִינ יֵד ִיניֵמּוא ִיל ֹוריֵסיֵרְק ֵיא.5

: ֹורּול ֹונֵיציִמ ַהניִֿפ ֹורּול ֹונאְַרג אַד יִקאַס ֹוריִטְסֵיו

 ֹואיִדיֵס ּול אַד ֹווַאוֵיל יֵס ֵיא ֶהְונִינ יֵד יֵר ּול הַא ַהלֵיואַרַאּפ ַהל ֹוואַקּוט ֵיא.6

 ֵיא ֹוסֵיא יֵד הַרֵיּפּוס הַד הַאֹוס ַהנִיוַאליֵקִק ַהל יֵראַקיֵרַאו ֵיציֵֿפ ֵיא ֹואּוס

: הַרֵינֵיצ ַאל הַרֵיּפּוס יֵדיֵס ֵיא ֹוקאַס ֹווִיּפּורְק

 ִינאְַרג ֵיא יֵר ּול יֵד הַטְרַאּפ הֵד ֶהְונִינ ןיִא יֵסיִד ֵיא הַדיִרְק ֵיציֵֿפ ֵיא.7

 יִרּוקֵיּפ ִיל ֵיא יִקַאו ִיל יִאיִטְסֵינ ִיל ֵיא ִיניֵמּוא ִיל יֵריִד הַא יִאּוס יִריֵטְֵסייאַמ

: ֹונאַרַאויֵב ןּונ ִיוּוקַא ֵיא ֹונאַריֵשַאּפ ןּונ ִיליֵביִק ֹונאַרַאייאַסַא ןּונ

 הַא ֹונאַראַמַאלְק ֵיא יִאיִטְסיֵב ִיל ֵיא ִיניֵמּוא ִיל יִקאַס יֵד יִטְרֵיּפּוק ֹונאַריֵס ֵיא.8

 ּול יֵד ֵיא הַאיִר הַאֹוס הַאִיו יֵד ֹומֹוא ֹונאַרַאנְרּוט ֵיא ַהציֵטְרּוֿפ ןיִא תיֵדיֵמּוד

: יִרּול ִינאַמ ןיִא יֵק ֹוטְרּוט

 הַריִא יֵד הַרַאנְרּוט ֵיא תיֵדיֵמּוד ֹוטַאלּוְצנּוקיֵר הַריֵס ֵיא הַרַאנְרּוט ֹואַס יֵק.9

: ֹומיֵריִדְרֵיּפיֵד ֵיצ ןּונ ֵיא ֹואּוס ֹורּורּוֿפ יֵד

 ֵיא הַאיִר ַהל הַרּול הַאִיו יֵד ֹורַאנְרּוט יֵק יִרּול יִרֵיּפֹוא ִיל תיֵדיֵמּוד יֵדִיו יא.10

 ֵיא יִסֵיא הַא יֵרַאֿפ הַא ֹווַאלֵיואַֿפ יֵק ֹולהַמ ּול רֵיּפ תיֵדיֵמּוד ֹווַאלּוְצנּוקיֵר יֵס

: ֵיציֵֿפ ןּונ
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4.
: ֹוסֵיא הַא ֹוואַריִַדא יֵס ֵיא ֹונאְַרג ֹולאַמ ַהנֹוי הַא ֹולאַמ ֵיצְרַאּפ ֵיא.1

 ַהלֵיואַרַאּפ ֹוטְסֵיוּוק ַהיי תיֵדיֵמּוד ֹומ יֵסיִד ֵיא תיֵדיֵמּוד הַא ֹוואַרּוא ֵיא.2

 הַא ִייַאּפֵיציֵדַא ֹוצ רֵיּפ ַהאיֵמ הַריֵט הַרֵיּפּוס ֹוייִא יֵריֵסֵיא ַהניִֿפ הַאימ

 ֹוְגנּול ֹוסּוטַאייּפיֵר ֵיא ֹוסּויְילּודְרּוג תיֵד ּוט יֵק ִיּפאַס יֵק שיִשְרַת הַא יֵריִאּוֿפ

 ּול הַרֵיּפּוס ַהלּוְצנּוקיֵר יֵס ֵיא ַהאיִדְרֹוקיִריִסיִמ יֵד ֹוְטלּומ ֵיא ֹורּורּוֿפ יֵד

: ֹולאַמ

 ֹואיִמ יֵריִרּומ ֹויְיליֵמ יֵק יִמ יֵד הַאיֵמ הַמִינַא ַהל ֹומ ִיְילּוט תיֵדיֵמּוד ֹומ ֵיא.3

: הַאיֵמ הַטִיו יֵק ּולּפ

: יִט ַהא ֹווַריִדַא יֵס ֹוְטלּומ יֵס תיֵדיֵמּוד יֵסיִד ֵיא.4

 ֵיא הַדאַטִיצ ַהל הַא חְַרזִמ הַד יֵטיֵטְס ֵיא הַדאַטִיצ ַהל הַד ַהנֹוי ֹוויִִשיי ֵיא.5

 ַהניִֿפ הַאיִריְֵבנּוא ןיִא הַסֵיא יֵד הַטּוס יֵטיֵטְס ֵיא ַהליֵסאַק ַהל ֹוסֵיא הַא ֵיציֵֿפ

: הַדאַטִיצ ַהל ןיִא הַרֵיא יֵק ֹולֵיוּוק ַהויֵדֵיו יֵק

 ַהנֹוי הַא הַרֵיּפּוס הַד ֹווִילאַס ֵיא ֹוראַקּוצ תיֵד תיֵדיֵמּוד ֹווַאלְקיֵרַאּפַא ֵיא.6

 ֹוסֵיא הַא יֵרַאְּפנאַקְס רֵיּפ ֹואּוס ֹוּפאַק ּול הַרֵיּפּוס הַאיִריְֵבנּוא יֵריֵסֵיא רֵיּפ

: ַהנאְַרג ַהציְֵרגֵילַא ֹוראַקּוצ ּול רֵיּפ ַהנֹוי ֹוואְַרגֵילַא יֵס ֵיא ֹואּוס ֹולאַמ יֵד

 יִד הַריְֵטלַא ַהל הַא ֹורּוְוַלא ּול יֵרִילאַס ןיִא ֹומְרֵיו תיֵדיֵמּוד ֹווַאלְקיֵרַאּפַא ֵיא.7

: ֹוואַקיֵס יֵס ֵיא ֹוראַקּוצ ּול ֹוויֵטאַב ֵיא

 ַהנִיציֵרְֿפ ֹוְטנֵיו תיֵדיֵמּוד ֹווַאלְקיֵרַאּפַא ֵיא ּולּוס ּול יֵריִרַאליֵקְס ֹומּוק ּוֿפ ֵיא.8

 ּוֿפ ֵיא ַהנֹוי יֵד ּוּפאַק ּול הַרֵיּפּוס ּולּוס ּול ֹוויֵטאַב ֵיא ֹוטִיצאַט

 ֹויְיליֵמ יֵסיִד ֵיא יֵריִרּומ ַהא הַאֹוס הַמִינַא ֹווַאנאַמּוד ֵיא ֹוטאַשּוְגנאַריֵטְס

: האיֵמ הַטִיו יֵק ּוְלּפ ֹוייִא יֵריִרּומ

 ֵיא ֹוראַקּוצ ּול רֵיּפ יֵט ַהא ֹוואַריִַדא יֵס ֹוְטלּומ יֵס ַהנֹוי הַא תיֵדיֵמּוד יֵסיִד ֵיא.9

: הַטְרֹומ ַהניֵֿפ יִמ הַא ֹוואַריִדַא יֵס ֹוְטלּומ יֵסיִד

 יֵט ןּונ יֵק ֹוראַקּוצ ּול הַרֵיּפּוס יִטְסַאיִילּודְרּוג ּוט תיֵדיֵמּוד יֵסיִד ֵיא.10

 ֵיא ּוֿפ הַטֹונ הַרֵיְֿפנֵיא יֵק ֹוסֵיא יִטְסִינאַרֵיְגניִא ןּונ ֵיא ֹוסֵיא ןיִא יִטְסַאגיִדאַֿפַא

: ֹוויִדְרֵיּפ יֵס הַטֹונ הַריְֵֿפנֵיא
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 ןיִא ֵיצ יֵק ַהנאְַרג הַדאַטִיצ ַהל ֶהְונִינ הַרֵיּפּוס ֹוייאַרַאיְילּודְרּוג ןּונ ֹוייִא ֵיא.11

 הַטיִריֵד הַריְֵֿפנֵיא יִשּונּוק ןּונ יֵק ִיניֵמּוא יֵד יִרַאיִדְריֵמ ִיציֵדּוד יֵד ּוְלּפ הַסֵיא

: יְִטלּומ יִאיִטְסיֵב ֵיא הַאֹוס הְַקנאַמ הַא הַאֹוס

: ַהנֹוי יֵד ֹוריֵבִיל ּול ֹוטִיניִֿפ


