
 

  22 מס' ליוןג  פשנה"ל תש"  משפטים פרשת "ד,בס
 

 

 '...הדבר הכי גדול בעולם'  

 
 ר...משנכנס אד

השבוע יחול ראש חודש אדר. בחודש זה אנו מרבים בשמחה על 
 הניסים והנפלאות שעשה לנו ה' בימי מרדכי ואסתר.

 –ניתן ללמוד ממצוות הפורים  במה נזכה לשמחה השלימה?
המצוה היא לדאוג זה לזה,  – שלוח מנות איש לרעהומא. מצות 

 –לשמח את השני. כאשר אנו נותנים ומעניקים מתנה לאחר 
מתחזקת האהבה, מתחזקת האחדות, וממילא מתחזקת 

 השמחה.

המצוה היא לדאוג למעוטי  – מתנות לאביוניםב. מצות 
 היכולת, למי שאין בידו את הנצרך למחייתו ופרנסתו. 

יותר גדולה ויקרה ממצות משלוח מנות, כדברי מצוה זו עוד 
: "מוטב לאדם להרבות במתנות הי"ז(מהל' פורים )פ"ב הרמב"ם 

שאין שם לאביונים מלהרבות בסעודתו ובמשלוח מנות לרעיו, 
, שמחה מפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים

)ישעיהו נז,  , שנאמרדומה לשכינהשהמשמח לב אומללים האלו 

מהל' פ"ו ועי' גם ) "' ְלַהֲחיֹות רּוַח ְשָפִלים ּוְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדָכִאים' :טו(

 .הי"ח(יום טוב 
                     

 לעשות טוב למישהו אחר...
כי , הסביר מו"ר הגאון הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל

הכוונה על השמחה  – "מרבים בשמחה "משנכנס אדר
 !מח את האחריםלש ינוושנצטו

ולא רק ביום  !אדר חודש-אששמחה זו מוטלת עלינו כבר מר
 ".דומה לשכינה –. ו"המשמח לב אומללים אלו הפורים

 –וידועים דברי האדמו"ר מפיאסצנא, שהדבר הכי גדול בעולם 
 בחיזוק גשמי, נפשי או רוחני. –הוא לעשות טוב למישהו אחר 

                     

 מחה נצחיתש –פורים 
 !פורים לא יבטל, שאע"פ שהמועדים יבטלו, אמרו חז"ל

 מה הסבר הענין?
 ביאר מו"ר הגאון הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל,

אנו משמחים עניים ויתומים  –שהרי במצות השמחה של פורים 

 במתנות לאביונים, ובכך הרינו מתדמים לשכינה.
 כינה. הרי שהקדושה של ימי הפורים היא קדושת הש

לכן ימי הפורים 'לא יעברו  –וידוע שקדושת השכינה לא בטלה 
 מתוך היהודים'!

, שקדושת המקדש לא הט"זבפ"ו מהל' בית הבחירה רמב"ם ע"פ דברי ) 

 –בטלה, מפני שקדושתה היא מפני קדושת השכינה, ושכינה לא בטלה 

 .(מקום השראת השכינה הוא דבר יציב וקבוע לעולם
                     

לא רק בכך שאנו דואגים להיות  –השמחה האמיתית שלנו היא 
שמחים, אלא דווקא מתוך שאנו דואגים לשמח את האחרים, 

 לתת ולהעניק לכל אחד, ולחפש מי נזקק שצריך את עזרתנו.
 

יהי רצון שנזכה לימים של שמחה פנימית, המלאה באור 
 ת ה'.השכינה, והמרוממת להתחזקות גדולה בכלל עבוד

 שבת שלום ומבורך! הרב מיכאל

 

 

 

 

 

 

  

 זכות הלימוד בשבת קודש

 שעה מקום מלמד כיתה

 רועי בן ישעיהוהרב  ב
 13:30 כץמשפ'  – שעלבים

 13:30 משפ' ממונוב –נוף איילון ב' 

 15:00 כהןמשפ'  –מבוא חורון 

 הרב אהרן קופמן ג

 12:30 יעקב גרזוןמשפ'  –נוף איילון א' 

 12:30 איתן גנן משפ' –נוף איילון ב' 

 13:30 משפ' איתן שלום –שעלבים 

 9:20 משפ' אילון כהן –גמזו 

 13:30 משפ' אורי אינטרקט –מבוא חורון 

 הרב נועם שחור ד

 13:00 משפ' חנניה לסין –הרחבה  –שעלבנים 

 12:45 משפ' לביא הנדלר –נוף איילון ב' + ישיבה 

 12:45 משפ' לסרי –ון א' + קיבוץ נוף אייל

 14:00 משפ' שניאור דוד רוזנברג –מבוא חורון 

 13:00 משפ' יאיר אליהו –מודיעין 
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  פעילויות ואירועים
 

 הכנה ליום גוש קטיף

בנושא גוש קטיף, היסודי ביום ראשון השבוע עסקו כיתות 

 סיפורו, הניסים הרבים שהתרחשו בו, יישוב ארצינו,

 וההתמודדות בגירוש חבל ארצינו. זאת כהכנה ליום גוש קטיף.

 

 יום גוש קטיף

מתניה ליאור  ר'התאספנו בבית המדרש לשיחה של  ביום שני

שהראה לנו שיחה מאביו הגאון הרב דב ליאור על מעלתה 

וחשיבותה של ארץ ישראל וחובתינו ביישוב כלל ארצינו 

 הקדושה.

גירוש וההתמודדויות שהיו, וכן מתניה סיפר לנו על תקופת ה ר'

 על המסירות של משפחתו בהתקוממות נגד הגירוש.

 ',האוסף של ידידיה'( ראו את הסרט 'ח-'לבסוף הבוגרים )ה

המתאר את תחושותיו של ילד מנקודת מבטו על הגירוש בתוך 

 זמן ההתמודדות ועד לגירוש עצמו.

ם ( התאספו בבית המדרש ושמעו על הניסי'ד-'הצעירים )א

המדהימים שהיו בגוש קטיף ולמדו על העלייה לקרקע וראיית 

 הפרחת השממה כראשית צמיחת גאולתינו.

המתאר את הניסים 'מתגעגעים', לבסוף ראו הילדים סרט 

 יום בגוש ואת החקלאות הענפה.-הגדולים בחיי היום

 !יישר כח לכל העוסקים במלאכה

 

 פעילות גוש קטיף בהובלת כיתה ח'

עבדו כיתה ח' מהבוקר ועד הצהריים ברצף, במרץ ביום שלישי 

 ובחריצות ולימדו את כל ילדי התלמוד תורה על גוש קטיף.

כיתה ח' היקרים חילקו את בית המדרש לתחנות לפי נושאים 

וילדי הכיתות עברו ביניהם בסדר מופתי ולמדו מפי כיתה ח' על 

בתי הכנסת והקרדושה שבגוש קטיף, על החקלאות, על 

הנפש, על מיקום גוש קטיף והסכנות, על ההתמודדות  מסירות

 שבגירוש ועוד.

 

 'חסדי אנוש'התנדבות כיתה ז' ב

ביום חמישי נסעו ילדי כיתה ז' למבוא חורון למרכז לתשושי 

 והתנדבו באריזת מצרכי מזון לנזקקים.  'חסדי אנוש'נפש 

אנשי המקום והמנהלים התלהבו והתרגשו עד מאד מתלמידינו 

מהדרך ארץ שהראו ומחריצותם. התלמידים ארזו  היקרים,

ד מעם ומארזים ושימחו לבבות רבים מא 1,500למעלה מ

 ישראל. עולם חסד יבנה!

 

 שבת שלום ומבורך!

 הרב אריאל

 

 

 

 'הקיוסק של כיתה ח 
א' , החל מיום שלישי הקרוב(כנהוג מידי שנה בחודש אדר 

 ייפתח הקיוסק של כיתה ח'. (דר"ח אדר

 )נתון לשינוי(פיצה  – המעוניינים מוזמנים לקנות ארוחת צהריים
 

 המכירה תתבצע בהפסקת הצהריים בלבד,
 ומוגבלת עד גמר המלאי.

 

 רוב ההכנסות יוקדשו לפעילות חסד!
באותו יום  11:00להירשם אצל כיתה ח' עד שעה יש 

 )תלמידי כיתה ח' יעברו בין הכיתות(.
 עם ההזמנה. –התשלום 

 

   מחירון:
 .₪ 6 – 1משולש 

 .₪ 10 –משולשים  2
 .₪ 2.5 – טרופית

                                                                  

 כיתה ח'תלמידי    ,בברכת חודש אדר שמח
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 ?בעז"ה מה מתוכנן
  !המידע בלוח נתון לשינויים. יש לעקוב על העדכונים מידי שבוע.לתשומת ליבכם 

 שבת שישי חמישי רביעי לישיש שני ראשון
 29ד'  28ג'  27 ב' ב' דראש חודש    26 א' א' דראש חודש  25 ל' 24 כ"ט 23 כ"ח

 כיתה ה'
איסוף ממתקים 
לחלוקה בבית 

 חולים

 כיתה ו'
איסוף כסף למתן 

 בסתר
 ('חסד מודיעין')מטעם 

 
 'חכיתה 

 התנדבות במבוא חורון

תחילת 
 הקיוסק

 12:50 –סיום לימודים 
 

 ח'-יתות א'כ

הפתעת ר"ח 
 !אדר

 ו-כיתות א

תחנות 
  ספורטיביות

 ז' כיתה ע"יג': -א'
 

 ח'כיתה ע"י ו': -ד'

 
 "פיתקא טבא"

קט כתיבת יפרוי
פתקאות טובות על 

 החבר

 תרומה

 מגיעים בחולצה חגיגית לכבוד ר"ח!
 7י"א  6 י' 5  ט' 4 ח' 3ז'  2ו'  מרץ 1ה' 

 ח'-כיתות ה'
 – סדנה ייחודית

אומן ופייטן 
בינלאומי 

רב נסים ה
 אדרי

 הרקדה לכל הכיתות
 

 ג'-כיתות ב'
אריזת משלוחי 
 המנות לחולים

 

טורניר מורים 
 ותלמידים

 –סיום לימודים 

12:50 
 

 יום הבחירות
 

יום התחזקות בלימוד 
 תורה

 להצלחת עם ישראל
 

 ח'-כיתות ו'
 אבות ובנים

 
 

 ח'-כיתות א'
בין  – גמד וענק

 הכיתות כללי
 ח-ז; ד-ו; ג-ה; ב-א

 ארוחות בוקר
 

תרגיל התגוננות 
 ירי טילים  ארצי

 
 הכנת מאפים
 למשלוחי מנות

 כדורי שוקולד – ד-א
 אוזני המן – ח-ה

 ושמחתסדנה 

 אדר

 ע"י 
 הזמר והיוצר

 !סיני תור

 
 

 
 ת נציגות מהת"תנסיע

לאסף הרופא לחלוקת  
משלוחי מנות ולשמח 

  חולים
 

אריזת מצרכים למתן 
 בסתר

 
 ח'-תות ה'כי

שיחה: 'על 
  הניסים'

 
 

 ח'-כיתות א'

קבלת שבת 
 שבת זכור

 

הופעת 
 הלהקה

 תצווה
 שבת זכור 

 14י"ח  13 י"ז 12ט"ז  11ט"ו  10י"ד  תענית אסתר     9י"ג  8 י"ב

8:00-12:50 
 

 ח-כיתות א

תחפושות, 
שוק פורים, 

 קיוסק
 

 כיתה ו'
חלוקת מצרכי 

 מזון
 מתן בסתר
 לנזקקים

 –סיום לימודים 

12:50 
 

 חטיבה
 שיחה

 
ו: "צומו עלי" -א

מעמד תפילה 
 מעומק הלב

 
ה'; -ז'; ג'-ו'; ב'-א'

 ח'-ד'
 צעירים-בוגרים

 פורים

 איחודי כיתות

9:00-12:00 
 

 שושן פורים

 כי תשא  
 שבת פרה

 הורים יקרים!
מתוך רצון לחזק את עבודת 

 התפילה של בנינו היקרים
נשמח שמי שיכול להצטרף 
ולהתפלל איתנו בתפילת 

 שחרית/מנחה יגיע להשתתף.
הדבר יתן הרגשה של מעמד 

 רבות. מיוחד לבנים ויסייע
 זמני תפילות:
הכנה.  7:55 -שחרית 

 הודו. 8:00
 .14:00 -מנחה 

 בואו בשמחה!

 מזל טוב ליום ההולדת של:
 שבט ל' בוהדנה מלאכי

 א' אדר בראל דוד
 

לימוד  להקדשת
התורה של הבנים 

לרפואה, להצלחה או לעילוי 
 נשמת

 :ניתן לסרוק את הברקוד

 
 או ליצור קשר:

ttdvir@gmail.com  , 
 08-9259244או 

 אסיפת הורים פרטנית

 כ' אדר,"ה ביום שני איתתקיים 

 .17:00-20:30בין השעות 

 הלימודים ביום זה

 .12:50יסתיימו בשעה 

mailto:ttdvir@gmail.com
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 ד'(-)לכיתות א'מצעד הספרים 

 קוראים. בשמחה. תמיד!

 יוצא לדרך! –המבצע לעידוד הקריאה 

 עד יום חמישי ר"ח ניסן –החל מיום ראשון הקרוב, כ"ח שבט     

קריאת ספרים להנאה היא מרכיב משמעותי בקידום השפה.  קריאה להנאה היא תהליך למידה טבעי המשפיע על אוצר 

מילים, על ידע עולם, על מיומנויות ואסטרטגיות של קריאה, על כתיבה ועל ההבעה. ככל שהילד קורא יותר, כך גוברת 

 שליטתו בתחומים אלה והוא יכול להשתמש בהם.

 

 מה במבצע?
 ...?הכי הרבהמי קרא  –תחרות 

 את שם הספר, הסופר ומה אהב בספר.בה יתעד לאחר קריאת כל ספר , כל ילד מקבל כרטיסיה

 ...לחתום על הכרטיס: לעודד הבנים, ותפקידכם ההורים

 ביום חמישי למורה גלי(. –' יש להחזיר את הכרטיס בסוף כל שבוע למלמד )כיתה א 

 . "בלוח "מצעד הספריםיתועדו  –ריכוז הספרים שקראו ילדי הכיתה 

 

 תזכה בצ'ופר כיתתי! –הכיתה שקראה את מס' הספרים הגדול יותר  :ב'-כיתות א'התחרות בין 

  ,צ'ופרבכל התקופה, יקבל ספרים  8כל תלמיד שיקרא לפחות ובנוסף! 

 תזכה בצ'ופר כיתתי! –הכיתה שקראה את מס' הספרים הגדול יותר  :ד'-כיתות ג'התחרות בין 

  ,צ'ופרשיסיים את כל הכרטיסיה, יקבל  כל תלמידובנוסף! 

 ס.התחרות אינה כוללת ספרי קומיקשימו לב! 

 

 המלצה על ספר
 : ב'-כיתות א'

 ופר, הכי אהבתי ...ם הספר, שם הסכל ילד  בוחר ספר אחד שהכי אהב, כותב על כרטיס שיקבל מהמורה: ש 

 .ויוצר משהו בהשראת הסיפור שאהב 

של משהו  בניה, יצירה מחימר, פלסטלינהשל דמות/ מקום/ אירוע שאהב, דמות מ ציור – דוגמאות ליצירה בעקבות ספר

 שאהב מלגו. כל דבר יצירתי יתקבל בברכה.

 .יצירות הבנים יוצגו בפינת מצעד הספרים 

 ציגו את המלצתם בפני הכיתה.בכל שבוע מס' תלמידים י 

 

 :ד'-כיתות ג'

  המורה לעברית. ל ידינתנו עימחוון והנחיות שיעל פי המלצה על ספר יכתוב כל ילד 

 .את הדפים נאגד בקלסר המיועד לכך בפינת מצעד הספרים 

 .בכל שבוע מס' תלמידים יציגו את המלצתם בפני הכיתה 

 הכיתה לא תוכל לזכות בפרס! כלל הכיתה חייבת להמליץ, ללא המלצה 

 

 החידה השבועית

 ד'-בכל שבוע תוצג חידה לכיתות ב'

 את התשובות יש להכניס בתיבה הייעודית ליד הספריה

 יוגרל פרס! –בין הפותרים נכונה מידי שבוע 
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 ערב שבת קודש פר' משפטים התש"פ בס"ד

 

 להורי תלמידינו היקרים והאהובים די בכל אתר ואתר

 זקות בלימוד תורה ביום הבחירותקריאה להתח

עומדים כולנו בעת הזאת לקראת מערכת הבחירות העומדת בפתחנו כשבמרכזה מערכה גדולה על דמותה 

 וצביונה של מדינתנו.

ב"ה זכינו לראות בשוב ה' ציון, בקיבוץ נידחי ישראל ובחזרת השכינה לארצנו הקדושה. יחד עם קיבוץ 

ה לשכון במקומו המתאים, אך עדיין ארוכה הדרך עד אשר יתקיימו הנידחים גם שב וחוזר מרכז התור

בעז"ה במהרה דברי הנביא במלואם, בכל מרחבי ארצנו הגדולה והרחבה: "כי מציון תצא תורה ודבר ה' 

 מירושלים".

ביום גדול זה יודעים כולנו כי עיקרה של המערכה הינה המערכה הרוחנית ועל כן פונים אנו אליכם 

בנקודת הקודש הפנימית המחייה את מדינתנו ואשר תטה  –עמנו ביום זה, יום הבחירות  להתחזק יחד

 בלימוד תורתם של תשב"ר. -לטובה בעז"ה את המערכה כולה 

-לאומיים,  להתחזק  יחד וללמוד בתלמוד-לכן קיבלנו על עצמנו, מספר מנהלי תלמודי תורה ציוניים

ו מאמינים כי בזכות לימוד זה יגזור ה' עלינו גזירות טובות, תורה ביום הבחירות ביתר שאת וביתר עז. אנ

ויעמיד לנו הנהגה וממשלה שתפאר ותרומם קרן התורה העם והארץ, לתפארת ולהמשך בניין מדינתנו 

 וגאולתנו.

 אנו קוראים לכם ההורים, להיות שותפים עמנו ולשלוח את כל התלמידים ביום חשוב זה.   
 

 ובזאת באנו על החתום:

 רב יהודה ליבמן          הרב אברהם שבת            הרב יחזקאל כהן            הרב גולן בן דודה

 ת"ת אומץ, נצרת עילית   ת"ת מעוז חיים, לוד          ת"ת בן פורת יוסף, יצהר   ת"ת ארץ המוריה, ירושלים  
 

 הרב רוני פרידמן          הרב מיכאל בן שלמה        הרב שי בן שלום         הרב עמירם סבן  

 ת"ת דביר, שעלבים       ת"ת הדר יוסף, עלי      ת"ת נווה אריאל, אריאל       ת"ת מוריה, ירושלים
 

 הרב יששכר רקובר     הרב משה מגידיש       הרב אליהו לוי        הרב יאיר מנדלביץ'    הרב אליצור מימון

 ת"ת מעלה מכמש     ת"ת מוריה, פתח תקוה      ת"ת ערד     ת"ת מוריה, אלעד        ת"ת קרית גת  
 

 הרב יעקב בנימין            הרב ערן הנדל           הרב יובל גבריאלי          הרב משה כהניאן

 ת"ת שער השמים, בית אל    ת"ת זמרת הארץ, עמיחי     ת"ת עצמונה, שומריה      ת"ת מפי עוללים, איתמר
 

 רוסברגר   הרב נחום אריאל     הרב נריה צור      הרב אליהו קלרפלד      הרב אליאל שפנגנטלהרב שמואל ג

 ת"ת מעוז חיים, ירושלים   ת"ת מצפה רמון    ת"ת יסדת עז, ירושלים     ת"ת נווה     ת"ת מוריה, מעלה אדומים      
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 חטיבת הביניים של תלמוד תורה דביר

פותחת את שעריה לתלמידים חדשים לקראת 

 שנה"ל הבאה.
 

אם גם אתם רוצים להעניק לבנכם נ"י 

מקומכם איתנו -חינוך תורני איכותי  ! 
 

 - בנכם בכיתה ז' תשפ"א לשיריון מקום
 

 ההרשמה הינה עד יום חמישי ט"ז אדר
 

 ...מכריכם את לשתף מוזמנים ��
 

* ילדים הלומדים בת"ת, שעדכנו על המשך 

אינם צריכים למלא את טופס  -לימודיהם 

 ההרשמה המפורט...
 

 !תמיד בשמחה

 דביר תורה תלמוד בית

 הדורות ימאור
 רבי ישראל ליפקין מסלנט

בשנת ה'תק"ע בעיר זאגר )ליטא(. מצעירותו התפרסם כעילוי, נודע במידת ענוותנותו ובכושר זיכרון מופלא. בגיל  מייסד תנועת המוסר נולד

 היה בקי ברוב התלמוד הבבלי ומפרשיו. 10פה את חמישה חומשי התורה ובגיל -ידע בעל 5

ימה אשתו בית מסחר לאריגים ור' ישראל שקד יומם נשא לאישה את בתו של ר' יעקב הלוי אייזנשטיין מסלנט )ליטא(. לפרנסתם הק 14בגיל 

פה עד שנרדם ובעת ששוחח בענייני העולם הרגיל את עצמו לחשוב בענייני -ולילה על לימוד התורה, גם טרם ישן מעט המשיך ללמוד בעל

 תורה ויראת שמים.

ו )ר' יוסף זונדל( החל להפיץ את רעיון לימוד בתגובה לתנועת החסידות ולתנועת ההשכלה בה ראה סכנה תרבותית וחברתית ובהשפעת מור

המוסר על מנת לפתח את היראה, לא להסתפק בהתפעלות ולעצב את אישיות האדם ע"י "כיבוש היצר" והכנעת מידותיו הרעות. פרסם 

אמונה ומצוות גמילות מאמרים, שלח אגרות לחבורות של בעלי בתים ובדרשותיו הוכיח בעיקר על קיום מצוות שבין אדם לחברו, משא ומתן ב

 חסדים.

דחה את כל ההצעות למשרת רבנות בקהילות ברחבי ליטא ובשנת ה'ת"ר עבר עם משפחתו להתגורר בווילנה )ליטא( כיהן כראש ישיבה וכעבור 

ישיבה והנהיג זמן ייסד את 'ישיבת זריצה'. ביטל את המנהג שבחורי הישיבות אכלו בביתם של בעלי הבתים היות וראה בכך עלבון לבחורי ה

שכל הבחורים יאכלו באולם הישיבה, כמו כן ביטל את המנהג שבחורי הישיבות ישנו בבית המדרש ודאג למעונות מרווחים עבור מגוריהם. 

הקפיד שתלמידיו יתנהגו בנימוס ותלבושתם מכובדת. ראה באהבת הזולת ערך נעלה, השתדל לעזור לכל אדם וגם כאשר רצו להעניק לו סכומי 

 גדולים טען כי אינו נוטל דמי פדיון. השתדל להסתיר את גדלותו וגאונותו והתלבש בפשטות. כסף

 שיטתו לא מצאה חן בעיני חוגים שונים וישיבות אחדות אסרו את כניסת אנשי תנועת המוסר לחצרותיהן.

ה והסיוע לחולים, לאחר תפילת שחרית בשנת ה'תר"ח בעת שהשתוללה בווילנה מחלת הכולירה שכר בית חולים וארגן את כל עבודת ההצל

של יום הכיפורים פסק כי מותר וחובה לאכול ועל מנת שקהל המתפללים ילך לאכול, עלה על בימת בית הכנסת קידש על היין ברך על עוגה 

 ואכל לעיני הקהל.

לעבור עם בני משפחתו לקובנה וייסד  בעקבות לחצים מצד השלטון הקומוניסטי לכהן כראש 'בית המדרש לרבנים' שייסדו המשכילים, נאלץ

את 'ישיבת נבייזר'. בשנת ה'תרי"ז עבר לקניגסברג )אז בגרמניה( וביוזמתו יצא לאור לראשונה במזרח אירופה כתב העת התורני "תבונה". 

 ת.נלחם בתנועת ההשכלה ונדד בערים שונות על מנת להיפגש עם תלמידי האוניברסיטאות היהודים ולקרבם לתורה ומצוו

 בשנת ה'תר"ך עבר לעיר הנמל ממל )ליטא( והשפיע על תושביה להימנע מחילול השבת ולשמור מצוות.

 בשנת ה'תרמ"ב שב לקניגסברג ולאחר שחלה בחורף ה'תרמ"ג  כ"ה שבט השיב את נשמתו ליוצרה בערב שבת.

 הישיבה שהוקמה בסלבודקה )ליטא( נקראה על שמו "כנסת ישראל".
 

 נהגותיו הן:ה
 מת: אל תוציא מהפה דבר שאין הלב מעיד על אמיתותו.. א1
 . זריזות: אל תבטל רגע לבטלה, עשה את מה שדרוש לעשות.2

 . חריצות: את מה שהוחלט לעשות, עשה בשקידה ורגש.3

 . כבוד: הזהר בכבוד כל אדם גם אם אינו תמים דעה עמך.4

 . מנוחה: אין להיות מבוהל, יש לעשות כל דבר במנוחת הנפש.5

 . נחת: דברי חכמים בנחת נשמעים, להשתדל לדבר בנחת.6

 . ניקיון: ניקיון וטהרת הגוף והבגדים.7

 . סבלנות: לסבול במנוחה כל מקרה שפוקד בחיים.8

 . סדר: עשה את מעשיך בסדר ומשטר.9

 . ענווה: הכר בחסרונות עצמך והסח דעת מחסרונות חברך.10

 . צדק: וותר משלך.11

 יא פרוטה שלא לצורך.. קמוץ: אל תוצ12

 . שתיקה: חשוב על התועלת שבדבריך טרם תדבר.13
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