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  ט פורים"שאלות אויף יו
  

  .שבת זכור        ? ווי אזוי הייסט די שבת . א

  .פורים    ? ט קומט יעצט "וועלעכע פרייליכע יו. ב

  און מען דאנקט , מען פריידט זיך        ? וואס מאכט מען פורים . ג

  פאר די אייבישטער אויף די גרויסע                    

  ניסים וואס ער האט געמאכט פאר                    

  .די אידן                   

  . מצוות4        ? וויפל מצוות איז דא פורים . ד

  .וויין        ? וואס טרינקט מען פורים . ה

  .המן טאשן          ? וואס עסט מען פורים . ו

   .די מגילה           ?וואס ליינט מען . ז

   .מתנות לאביונים          ?וואס טיילט מען . ח

   .משלוח מנות          ?וואס שיקט מען . ט

   .עסט א סעודה'מ          ? מאכט מען וואס. י

  .דארף זיין שטיל און נישט רעדן'מ  ? ליינט די מגילה 'וואס דארף אלע מאכן ווען מ. יא

  מען וועט קלאפן און דרייען מיט   ? " המן"און וואס מאכן אלע ווען מען וועט זאגן . יב

  .ס'גראגער                   

  .עלט זיךמען פארשט        ? וואס נאך טוט מען פורים . יג

  .ניין  ? קינדער מעגן גיין אליינס פורים און די גאס . יד

  ַא גרויסע , מאמע, מיט ַא טאטע      ? נאר מיט וועמען מעג מען גיין . טו

  אדער מיט ַא גרויסע , ברודער                   

  .שוועסטער                   

  .ַא פורים שפיל      ? וואס זאגן די קינדער פורים . טז

 .ַא פרייליכן לוסטיגן פורים        ?  מען פורים ווי אזוי גריסט. יז
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 øúñà úéðòú æéà âéèùðàã  

îòã ïñàô ñòèàè òìàà èéî ïãéà òìà éã ïáàä éëãøî ïåô ïèééö éã ïåà ìééåå ñèì

áàä äçðî ééá òùøä ïîä ïåô äøéæâ éã ïòååòâ æéàñ ïòåå èñàôòâ øòãðé÷ éã éã ï

 íòðééà ïãòé óéåà ì÷ùä úéöçî ééøã ä÷ãö øàô ïáòâòâ ñòèàè  

 øåëæ úáù  

 ïåô òãééæ éã ÷ìîò ï÷òî åö ñéåà ï÷ðãòâ óøàãî ãåëæ úáù èñééä íéøåô øàô úáù

òîàî éã åìéôà ìäåù ïåà ïééâ ïôøàã òìà òùøä ïîä'î ïåà êòìãééî ñ' éã èøòä

ã óéåà ïòî èôàì÷ íòãëàð ïåà ÷ìîò ïåô äùøôî åö ñéåà íéà øãò é'ï÷ò èîòðî 

÷ìîò ïåô ñðééà ïåà åö ïåô äùøô éã óéåà ñðééà úåøåú øôñ éååö ñéåøà  

 íéøåô  

ñ'ô àã æéàé úååöî øà ïëàî óøàã øòðééà øòãòé à ñàååéíéøåô âàè òñéåøâ éã ï:  

1( î äìéâî àø÷î'éååö ïøòä óøàãééøôåö ïåà èëàðééá äìéâî éã ìàî ,î ' øàè

éã øàô ïøòèùäìéâî éã ïøòä åö ïøòèìò , ìòá éã èëàî ïòðééì äìéâî ïøàô 

úåëøá ééøã àøå÷:äìéâî àø÷î ìò ,òù ù ïîæá íää íéîéá åðéúåáàì íéñð ä

äæä,åðéçäù ïåà  äæä ïîæì åðòéâäå åðîé÷å, ïåô ïòîàð éã èâàæ àøå÷ ìòá éã ïòåå 

 ï÷òîåöñéåà øòâàøâ à èéî ïòî èéééøã ïîääî øòáà òùøä ïî'øàè èùéð 

äìéâî éã ïøòä åö ïøòèù    
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4( î äçîùå äúùîî ïåà äãåòñ à èñò'åé òñéåøâ éã ãåáëì ïééåå è÷ðåøè" ïåà è

 íéñð òñéåøâ éã óéåà øòôòùàá íòã èáéåìî ïåà èâðéæî  

 ñàã øòãðé÷ éã ïåô êòìðòèùøàô éã èéåì äìéâî éã èìééö øàô øéî ïáàä êéåà

 íòã èéî ïìéôù ïòðò÷ ïìàæ øòãðé÷ éã ñàåå äìéâî à ïåà è÷éùòâ øòèñ÷ò  æéàñ

áàä øéîäøä ãîìî ïåô ïøàååòâ èâàæòâ êàð æéà ñàåå ìéôù íéøåô à èâàæòâ ééæ ï" ç

ø 'æ ïàîáìòâ êìîéìà éáö"ïâàæëàð èåâ øòééæ ñò ïòðò÷ øòãðé÷ éã ïåà ì  

 íéøåô ïùåù  

 éã óéåà êàð êéæ ïòî èééøô ñèìàîòã ïåà íéìùåøé ïåà íéøåô æéà íéøåô êàð âàè à

 èëàîòâ æðåà èàä øòèùéáééà øòã ñàåå íéñð òñéåøâ 

  

  דינסטיג פרשת שמיני 
  

   אזייגער9.00הייבט מען אן די חדר 
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  ט פורים"ניגונים אויף יו
 

' ב(משנכנס אדר מרבים בשמחה  •

  )אופנים

אורה ושמחה וששון ליהודים היתה  •

 )אופנים' ב(ויקר 

ליהודים ליהודים לאמיר טאנצן אין  •

, ט זיין משמח"לכבוד יו, די הייעך

ליהודים ליהודים מיט ַא גלעזל וויין 

אלע צרות שוין אוועק , ַא שארפן

ליהודים ליהודים עס וועט , ווארפן

מיר האבן דאך ַא , קומען גוטע צייטן

אונז וואס ער טוט , לעבעדיגן טאטן

העלפן אין יעדן דור ושמחה וששון 

  )בניגון ליהודים. (ויקר

ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך  •

ותפול לפני רגליו ותבך ותתחנן לו 

  ".קלי קלי למה עזבתנו"

ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים  •

  )אופנים' ב(המה בשונאיהם 

חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא  •

  ... ידע

ן שבת קודש של בניגו(תשועתם היית לנצח  •

 )חסידי תולדות אברהם יצחק

קוק , ניו געטרייער'ע טאטע"רבוש •

אראפ פון הימל און לעש שוין אויס 

שומר ישראל האב שוין , דאס פייער

און שיק שוין , אויף אונז רחמנות

 .משיח אויף משלוח מנות

מיר האבן , מיר אידן אינאיינעם •

נישט מורא פאר קיינעם נאר פארן 

ר איינער לאמיר אלע בורא עולם דע

לוסטיג זיין פרייליך זיין פרייליך 

 .זיין ווייל מיר זענען אידישע קינדער

  
  

 à ïåà úáù èåâ Çàíéøåô ïâéèñåì ïëéìééøô  
éçéù øòãðé÷ éã ïåô úçð êàñà ïåà'  

ãîìîäíé : óë ìàåé-õøàååù íäøáà ìàåé  
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  פורים שפיל

  נטש איך אייך אלעאוַא גוטן פורים וו

  מעלה ַא על אייך דערציילן מייןאיך וו

  קליין אינגעלע געווען ַא ווען איך בין

  האב איך אין חדר געמוזט גיין

  י"איך האב געלערנט חומש מיט רש

  הארבע קשיא ַא ן'איך האב געפרעגט דעם רבי

  שיעור ַא דער רבי האט מיר ליב געהאט אן

  געשטאנען מיטן שטעקעלע איבער מיר

  וואוילער יונג ַא  איך ביןדער טאטע האט געזען אז

  האט ער מיר געקויפט אלעס דינג

  גראף ַא דער טאטע האט מיר אנגעטוהן ווי

  און מיך געשיקט פארהערן ביים סאטמערער רב

  גרויסע תענית ַא אסתר תענית איז

  פורים שיקט מען משלוח מנות

  פלעשל ַא גלעזעלע וויין מיט ַא גיבט מיר

  עשלהמן ט ַא איבער צו בייסן מיט

  מרדכי הצדיק רייט אויפן פערד

  המן הרשע ליגט אין די ערד

  היינט איז פורים מארגן איז אויס

 דולר און ווארף מיר ארויס ַא געב מיר

 

  )ל"צבי אלימלך געלבמאן ז' ח ר"פון המלמד הרה(

 


