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  א גוט שבת

  המלמד

  
  

  פארמעסט פוןמיר זענען ווייטער ממשיך מיט די 
  קומען בעצייטנס" רץ כצבי"

  

  
  
  

  
  .די אינהאלט פון די וואך איז בייגעלייגט אין דעם גליון

   

  
לערנט עס ארויס פון משה רבינו אז ער האט נישט געשלאגן ' מ–  הכרת הטוב 

ר האט געהאט מיט די שטעקן ביי מכת דם און ביי מכת צפרדע און כינים ווייל ע

און אויך פון די , א טובה פון די וואסער ווען ער איז ניצול געווארן אין די קאסטן

  .עט די מצרי'הרג'זאמד האט ער געהאט א טובה ווען ער האט גע

  
  
  

די , אנגעהויבן צו זינגען מיט די קינדער ניגונים פון די חומש סעודהמיר האבן 

עס איז זייער וויכטיג די עלטערן , "רוך הבאב: " די ניגוןגעזונגעןוואך האבן מיר 

  ...ן מיט די קינדער די ניגונים'חזר'זאלן איבער
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  אינהאלט פון די וואך
  וארא אל האבות

משה רבינו האט געזאגט פאר די אידן אז דער באשעפער גייט אויסלייזן 

, והצלתי, והוצאתי: ער האט געזאגט פיר לשונות פון גאולה, די אידן

  .ולקחתי, וגאלתי

די אידן האבן נישט געקענט צוהערן צו משה רבינו ווייל זיי זענען געווען 

פייניגט און פארפלאגט דערפאר האבן זיי נישט געקענט גארנישט זייער גע

אבער משה האט געמיינט אז די אידן , הערן וואס משה האט זיי געזאגט

הערן אים נישט אויס ווייל ער רעדט נישט קלאר ווייל ער האט 

וועט ער פאר פרעה אוודאי און אוודאי נישט קענען , פארשטאפטע ליפן

  .אים זיכער נישט אויסהערןרעדן ווייל ער וועט 

  תנו לכם מופת

און אהרן איז אלט געווען דריי , משה רבינו איז אלט געווען אכציג יאר

פרעה האט געזאגט פאר , און אכציג יאר ווען זיי זענען געקומען פאר פרעה

אז ענק האבן האבן א ] סימן[ס מיר א צייכן 'געבט: "משה מיט אהרן

ס שטעקן אויף די ערד און 'וארפן משההאט אהרן אראפ געו, באשעפער

ס זיי 'האט פרעה געהייסן פאר זיינע כישוף מאכער, איז געווארן א שלאנג'ס

און זיי האבן אראפ געווארפן זייערע שטעקענעס און , זאלן אויך אזוי טוהן

איז 'האט אהרן אנגעכאפט זיין שלאנג און ס, איז אויך געווארן שלענג'ס

און דער שטעקן האט איינגעשלונגען אלע שלענג , צוריק געווארן א שטעקן

  .ס'פון די כישוף מאכער

  עשר מכות

און , דריי וואכן האט מען געווארנט, יעדע מכה האט געדויערט א חודש

און יעדע מכה איז געווען מדה כנגד , איין וואך האט געדויערט די מכה אליין

  .מכה עקסטעראזוי ווי מיר וועלן ווייטער מסביר זיין יעדע , מדה
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  מכת דם 

זאג פאר אהרן ער זאל , דער באשעפער האט געזאגט פאר משה רבינו

שלאגן מיט זיין שטעקן אויך דער טייך און אלע וואסערן וועלן ווערן 

, און דוקא אהרן זאל קלאפן און נישט משה, איבערגעדרייט אויף בלוט

תיה האט אים ווייל משה איז געראטעוועט געווארן פון די וואסער ווען ב

פרעה מיט די מצריים זענען געשטראפט געווארן מיט בלוט , ארויס גענומען

  .ווייל ער פלעגט זיך וואשן מיט די בלוט פון די אידישע קינדער

  מכת צפרדע

איז ארויס א גרויסע צפרדע פון , איז געקומען די מכה פון צפרדע'ווען ס

ען די צפרדע האבן זיי די מצריים האבן געוואלט הרגענ, די טייך נילוס

, געקלאפט מיט שטעקענעס און פון יעדן קלאפ איז ארויס אסאך צפרדעים

דער באשעפער האט , האט זיך אנגעפילט גאנץ מצרים מיט צפרדעים'ביז ס

זיי געשטראפט מיט צפרדעים וואס איז אריין אין זייער גוף און געמאכט 

יי האבן געפייניגט די אידן קולות און זיי האבן נישט געקענט שלאפן ווייל ז

  .און נישט געלאזט די אידן שלאפן

  מכת כינים

דער באשעפער האט געהייסן פאר אהרן ער זאל קלאפן אויף די ערד 

, און אויך דא האט דווקא אהרן געקלאפט און נישט משה, מיטן שטעקן

ווייל משה האט געהאט א טובה פון די ערד ווען ער האט באהאלטן דעם גוי 

און נאכדעם וואס אהרן האט געקלאפט מיטן ,  האט געשלאגן א אידוואס

האט זיי 'און ס, שטעקן איז געווארן די גאנצע לאנד פיל מיט כינים

די מכה . געמוטשעט און געקראצט די קאפ און אויך דער גאנצער קערפער

פון כינים איז געקומען ווייל זיי האבן געמאכט שווער ארבעטן די אידן און 

אבן זייער שטארק געשוויצט און זיי האבן נישט געלאזט זיי זאלן זיך זיי ה

  .אפוואשן נאך די ארבעט
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  מכת ערוב

עס זענען אנגעקומען קיין מצרים אלע סארטן חיות צו שעדיגן די 

די מכה איז געווען מדה כנגד מדה ווייל די מצריים האבן גענוצט , מצריים

  .יי געווען שוועראיז ז'די אידן צו פאנגען חיות ווען ס

  מכת דבר

די מכה איז , אלע בהמות וואס זענען געווען אין פעלד זענען געשטארבן

געקומען אויף די מצריים אלס א שטראף ווייל זיי האבן געשוינט אויף 

זייערע בהמות זיי זאלן נישט צופיל ארבעטן און זיי האבן גענוצט די אידן 

  .צו ארבעטן די ארבעט פון די בהמות

   שחיןמכת

משה מיט אהרן האבן גענומען די פאדער פון הייסע קוילן און געווארפן 

איז געקומען 'האט זיך צושפרייט אויפן גאנצן לאנד און ס'צום הימל און ס

די מכה איז אויך געווען מדה כנגד מדה ווייל זיי , שחין אויף אלע מצריים

  .האבן געשלאגן די אידן

  מכת ברד

האט 'און ס, ויבן זיין שטעקן צום הימלמשה רבינו האט אויפגעה

די מצריים , אנגעהויבן צו פאלן גרויסע שטיקלעך האגל געמישט מיט פייער

וואס האבן געפאלגט און זיי האבן אריין גענומען די קנעכט מיט די בהמות 

די מכה איז געקומען אויף די , אין די שטובער זענען געראטעוועט געווארן

און וויבאלד דער , ן געווארפן שטיינער אויף די אידןמצריים ווייל זיי האב

באשעפער האט געוואלט ברענגען אויף פרעה מיט די מצריים אלע צעהן 

דעריבער האט ער שווער געמאכט די הארץ פון פרעה און ער האט , מכות

  .נישט געוואלט ארויס שיקן די אידן פון מצרים
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  שאלות מיט תשובות
  ? אךוועלכע פרשה איז די וו

  .וארא

  ? וואס איז טייטש וארא

  .ער האט זיך באוויזן

  ?ווער האט זיך באוויזן

  .דער באשעפער

  ? צו וועמען האט זיך דער באשעפער באוויזן

  .צו אברהם יצחק און יעקב

  ?פארוואס האבן די אידן נישט געקענט הערן משה רבינו

  .ווייל זיי זענען געווען זייער געפייניגט פון די מצריים

  ?וי לאנג איז געווען יעדע מכהו

  .א חודש

  ?ווער האט געשלאגן די וואסער מיטן שטעקן

  .אהרן הכהן

  ? פארוואס נישט משה רבינו

  .ווייל משה איז געראטעוועט געווארן פון די וואסער

פארוואס טאר נישט משה שלאגן די וואסער ווייל ער איז געראטעוועט 

  ?געווארן

  ).רהסב(דאס הייסט א כפוי טובה 

  ?פארוואס זענען די מצריים געשטראפט געווארן דוקא מיט בלוט

  .ווייל פרעה האט זיך געוואשן מיט אידיש בלוט

  ?וויפיל לשונות פון גאולה איז דא

  .פיר

  ?קענסטו אויסרעכענען

  .ולקחתי, וגאלתי, והצלתי, והוצאתי
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