øàîèàñî ìàåé åðéáøã áì áèé äøåú ãåîìú
à"èéìù ÷"äâä åðéáø ïøî ÷"ë úåàéùðá - à"éëòåòéæ è"äå÷ä åðéáø ïøî ÷"ë úåãñééúäá

÷øá éðá - ìàåé úéø÷

בס"ד
בס"ד

און ְי ִדיע ֹות
ּ ׁ ַש ֲאל ֹות
  א ֹויף

ּפַ ְר ׁ ַשת
ֶאמוֹר
נאמען _________________ ני"ו

øàîèàñî ìàåé åðéáøã áì áèé äøåú ãåîìú
à"èéìù ÷"äâä åðéáø ïøî ÷"ë úåàéùðá - à"éëòåòéæ è"äå÷ä åðéáø ïøî ÷"ë úåãñééúäá

÷÷øá éðá - ìàåé úéø

בס"ד

כיתה ג' )א( הר"ר הערשל גראס הי"ו

שאלות אויף פרשת אמור

בס"ד

א .פאַרוואָס טאָר אַ כהן זיך נישט מטמא זיין צו אַ נפטר ?
ווייל ער טוט די עבודת הקודש אין בית המקדש.

ב .יעצט אין גלות ווען ס'איז נישטאָ אַ בית המקדש טאר אַ כהן אויך נישט זיך מטמא זיין ?
ניין ,ווייל די קדושת הכהנים איז יעצט אויך דאָ ,אויך מיר האפן אַז בקרוב בימינו וועט אויפגעבויעט ווערן די בית
המקדש.

ג .אם לאחד היה לו פרה עם עגל שנולד לפרה הזאת ושחט את הפרה למכור הבשר ובאותו יום
היה חסר עוד בשר האם מותר ביום זה לשחוט את העגל הזה ?
לא .כי אסור לשחוט ביום אחד הפרה עם עגל שלה )אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד(...

ד .פאַרוואָס ווערט דערמאנט שבת צווישן די מועדים ?
צו לערנען אז מען דארף אכטונג געבן צו היטן אויף די ימים טובים פונקט ווי מען היט שבת.

ה .וויפיל טאָג אין ניסן ברענגט מען דעם קרבן העומר ?
זעכצן טאָג אין ניסן די צווייטע טאָג פסח.

ו .נאך וואס מ'האט געברענגט דעם עומר וואס מעג מען שוין עסן ?
די נייע תבואה פון דעם נייעם יאהר.

ז .וועלכע מלאכות איז אסור אין שבת און יו"ט מעג מען ?
קאכן ,באקן ,מען מעג אויך צינדן אַ פייער פון אַ פייער וואס ברענט שוין.

ח .פאַרוואָס דארף מען ציילן ספירה ביינאכט און נישט אינדערפרי ?
ווייל ס'שטייט אין תורה תמימות תהיינה דאס מיינט גאנצע טעג מיטן נאכט.

ט .פאַרוואָס הייבט מען אָן צו ציילן ספירת העומר פון צווייטן טאָג פסח ,עס שטייט דאָך ממחרת
השבת ?
שבת מיינט פסח.

י .פאַרוואָס צווישן אלע קרבנות פון די ימים טובים האט דער תורה מפסיק געווען מיט די מצוה
פון לקט ופאה מען זאָל געבן פאר ארימע לייט ?
צו זאגן אויב מען געבט צדקה פאר ארימע לייט איז חשוב אין הימל כאילו עס וואלט געווען אַ בית המקדש און מען
ברענגט קרבנות וועגן דעם האבן צדיקים תמיד געגעבן פיל צדקה בפרט ערב יו"ט.

אַ גוט שבת

המלמד

øàîèàñî ìàåé åðéáøã áì áèé äøåú ãåîìú
à"èéìù ÷"äâä åðéáø ïøî ÷"ë úåàéùðá - à"éëòåòéæ è"äå÷ä åðéáø ïøî ÷"ë úåãñééúäá

÷÷øá éðá - ìàåé úéø

בס"ד

כיתה ג' )ב( הר"ר מנשה ברוך קליין הי"ו

שאלות לפרשת אמור

בס"ד

א .על שום מה כפל הכתוב "אמור ואמרת" ?
להזהיר את הכהנים הגדולים על הקטנים שלא יטמאו למתים.

ב .אלו הם שבעה בני משפחה שהכהנים רשאים להטמא ?
אשתו .אמו .אביו .בניו .בתו .אחיו .ואחותו.

ג .מהו הפירוש של "קדוש יהיה לך" ?
שמוטל עלינו החיוב לכבד את הכהן להקדים אותו בכל דבר שבקדושה בעליה לספר תורה ולברהמ"ז.

ד .אילו דברים אסורים לכהן גדול ומותרים לכהן הדיוט ?
להטמא לקרובים .ולישא אלמנה.

ה .מה היו מביאים במקדש ממחרת השבת .ומה ממחרת השבת השביעית ?
ממחרת השבת הביאו מנחת העומר מן השעורה החדשה וממחרת השבת השביעית הביאו שתי הלחם מנחה ראשונה
מהחטה החדשה.

ו .מהו איסור חדש ?
שאסור לאכול מהתבואה החדשה עד שנקרב העומר על גבי המזבח .ובזה"ז שאין עומר קרב אסור לאכול מן החדש עד
תחילת ליל י"ז בניסן.

ז .מהו הפירוש של ממחרת השבת .ואיזה פירוש מוטעה דוחה רש"י ? ומדוע ?
ממחרת יו"ט הראשון של פסח .ואי אפשר לפרש ממחרת שבת בראשית שאם כן לא ידעינן לאיזו שבת הכוונה.

ח .הנשאל משתקע החמה כמה ימים סופרים לעומר הערב מה הוא צריך להשיב ?
הנשאל צריך להשיב כמה ספרו אתמול והשואל יבין מעצמו כמה סופרים הערב .כי אם ישיב כמה סופרים היום יצא בכך
ידי חובת הספירה ויפסיד את הברכה.

ט .מה הדין אם שכח לספור בתחילת הלילה .ואם שכח כל הלילה .ואם שכח לםפור גם ביום ?
אם שכח לספור בתחילת הלילה מונה והולך כל הלילה .ואם שכח ולא מנה כל הלילה יכול לספור ביום אבל בלא ברכה
ובשאר הלילות בברכה .ואם שכח גם במשך היום כולו יספור בלילות הבאים בלא ברכה.

י .מדוע נוהגים אבילות בימי הספירה ?
שבהם מתו עשרים וארבע אלף מתלמידי התנא הגדול רבי עקיבא במגפה שפרצה בהם ,חז"ל אומרים שבאה להם זאת על
שלא נהגו כבוד זה בזה ,ואנו חייבים להתאבל עליהם ,על כן אין מתחתנים בהם ואין מסתפרים וכו' חוץ מל"ג בעומר שבו
ביום הפסיקו למות ,ובו ביום הוא היארצייט של התנא רבי שמעון בר יוחאי.
אַ גוט שבת

המלמד

øàîèàñî ìàåé åðéáøã áì áèé äøåú ãåîìú
à"èéìù ÷"äâä åðéáø ïøî ÷"ë úåàéùðá - à"éëòåòéæ è"äå÷ä åðéáø ïøî ÷"ë úåãñééúäá
בס"ד
בס"ד

÷÷øá éðá - ìàåé úéø

ּפַ ְר ׁ ַשת אֶ מוֹר

אַ ּתו ָֹרה אוֹיף ִדי ּפַ ְר ׁ ֶשה
משה אֱ מֹר אֶ ל הַ כּ ֹהֲ נִים ְּבנֵי אַ הֲ רֹן
ֹאמר ה' אֶ ל ׁ ֶ
וַ ּי ֶ
וְ אָ ַמ ְר ָּת אֲ לֵ הֶ ם לְ נֶפֶ ׁש לֹא י ּ ִַט ָּמא ְּבעַ ָּמיו:
ַר ׁ ִש"י ָזאגְ ט :אֶ מ ֹור וְ אָ ַמ ְר ָּת לְ הַ ְזהִ יר גְ ד ֹולִ ים עַ ל הַ קְ טַ ִניםֶ .דער ּפָ ׁשּוטֶ ער
ּפְ ׁ ַשט אִ יז אַ ז וֶ ועגְ ן ֶדעם ׁ ְשטֵ ייט צְ וֵ ויי מָ אל "אֶ מ ֹור" ּאון " ְואָ מַ ְר ָּת"ְּ ,כ ֵדי ִדי
גְ ר ֹויסֶ ע כּ ֹהֲ ִנים ָזאלְ ן לֶ ְערנֶען ִדי הַ לָ כוֹת מִ יט ִדי קְ לֵ יי ֶנע כּ ֹהֲ ִנים.
ייבט ִזְיך אָ ן ּפון אַ
וארטִ ,די ּפַ ְר ׁ ֶשה הֵ ְּ
ֶדער חֲ ַתם ס ֹופֶ ר ָזאגְ ט ֵזייעֶ ר אַ ׁ ֵשיי ֶנע וָ ְ
וארן ) ַרחְ מָ ָנא לִ יצְ לָ ן(ּ ,און אַ ז אַ כּ ֹהֵ ן טָ אר ז ְִיך
מֶ ע ְנטְ ׁש וָ ואס אִ יז ִנפְ טֶ ר גֶ עוָ ְ
וערט לֵ ֶיידער ִנפְ טֶ ר ֶזע ֶנען אַ לֶ ע
ִישט ְמטַ ֶמא ֵזיין ,וֶ וען אַ מֶ ע ְנטְ ׁש וֶ ְ
נ ְׁ
פַ ְארּנו ֶמען מִ יט ֶדעם ִנפְ טֶ ר אִ ים ּצו ַּבאעֶ ְר ִדיגְ ןּ ,און קֵ יי ֶנער ּקוקְ ט ִנ ׁ ְישט
עבלִ ְּיבן אַ לֵ ייןֶ ,ד ִער ֶּיבער ָזאגְ ט
ֶעבְעך גֶ ְּ
א ֹויף ִדי קְ לֵ יינֶע יְתוֹמִ ים וָ ואס זֶענֶען נ ֶּ
ִדי ּת ֹו ֶרה "לְ הַ ְזהִ יר גְ ד ֹולִ ים" אַ ז מְ ' ַד ְארף אָ ְנ ָזאגְ ן ִדי גְ ר ֹויסֶ ע מֶ ע ְנטְ ׁ ְשן וָ ואס
אשעפְ טִ יגְ ן ִזְיך מִ יט ִדי קְ ּבו ֶרה ּפון ֶדעם ִנפְ טֶ ר "עַ ל הַ קְ טַ ִנים" ֵזיי ָזאלְ ן
ַּב ׁ ֶ
ארוהִ יגְ ן ּאון מְ חַ ֶזק ֵזיין עֶ ס
א ֹוְיך ָז ְארגְ ן פַ אר ִדי קְ לֵ יי ֶנע ְית ֹומִ ים'לֶ ְעך ֵזיי ּצו ַּב ּ
ָזאל ֵזיי גָ ְאר ִנ ׁ ְישט פֶ עלְ ן.

øàîèàñî ìàåé åðéáøã áì áèé äøåú ãåîìú
à"èéìù ÷"äâä åðéáø ïøî ÷"ë úåàéùðá - à"éëòåòéæ è"äå÷ä åðéáø ïøî ÷"ë úåãñééúäá
בס"ד
בס"ד

÷÷øá éðá - ìàåé úéø

ּפַ ְר ׁ ַשת אֶ מוֹר

אַ ּתו ָֹרה אוֹיף ִדי ּפַ ְר ׁ ֶשה
משה ּלֵ אמֹרַּ :ד ֵּבר אֶ ל ְּבנֵי ִי ְׂש ָראֵ ל
וַ י ְַד ֵּבר ה' אֶ ל ׁ ֶ
או א ָֹתם ִמקְ ָראֵ י
וְ אָ ַמ ְר ָּת אֲ לֵ הֶ ם מוֹעֲ ֵדי ה' אֲ ׁ ֶשר ִּתקְ ְר ּ
ק ֶֹד ׁש אֵ ּלֶ ה הֵ ם מוֹעֲ ָדיֵ ׁ :ש ׁ ֶשת י ִָמים ֵּתעָ ֶׂשה ְמלָ אכָ ה
ּובַ ּיוֹם הַ ׁ ּ ְשבִ יעִ י ׁ ַש ַּבת ׁ ַש ָּבתוֹן ִמקְ ָרא ק ֶֹד ׁש ָּכל ְמלָ אכָ ה
לֹא ַתעֲ ש ּׂו ׁ ַש ָּבת הִ וא לַ ה' ְּבכֹל מו ׁ ְֹשב ֵֹתיכֶ ם:
וערט ֶד ְער ַמאנְט ׁ ַש ָּבת ֵּביי ֶדער עֶ ְר ׁ ְשטֶ ע ּפָ ּסוק ּפון ִדי ָי ִמים
פַ ְארוָ ואס וֶ ְ
טוֹבִ ים ,עֶ נְטְ פֶ ע ְרט ֶדער וִ וילְ נֶער גָ אוֹן זִכְ רוֹנ ֹו לִ בְ ָרכָ ה ,אַ ז אִ ין ִדי ּפְ ּסוק
ֶעקס
רומז ִדי אַ לֶ ע יָמִ ים טוֹבִ יםֵ ׁ " :ש ׁ ֶשת י ִָמים" ז ְ
ּפון ׁ ַש ָּבת זֶענֶען ְמ ּ ֶ
י ִָמים טוֹבִ ים זֶענֶען ָדאּ (1 :פֵ סֶ חְ ׁ (2 ,שבִ יעִ י ׁ ֶשל ּפֵ סֶ חְ ׁ (3 ,ש ּבועוֹת (4 ,ר ֹׁאש
הַ ׁ ָשנָהּ (5 ,סוכּ וֹתְ ׁ (6 ,ש ִמינִי עֲ צֶ ֶרתֵּ " ,תעָ ֶׂשה ְמלָ אָ כָ ה" מֶ עג ֶמען
מַ אכְ ן אַ ְמלָ אָ כָ ה ּפון "אוֹכֶ ל נֶפֶ ׁש" ָדאס ֵמיינְט אַ ז ְמ'מֶ עג יוֹם טוֹב ָקאכְ ן
עֶ סְ ןּ " ,ובַ ּיוֹם הַ ׁ ּ ְשבִ יעִ י" ּאון ִדי ִז ֶּיבעטֶ ע י ֹום ט ֹוב ,וָ ואס ָדאס אִ יז י ֹום
ִּכּיפּור " ׁ ַש ַּבת ׁ ַש ָּבת ֹון" טָ אר מֶ ען ִנ ׁ ְישט ּטוהְ ן קֵ יין ׁשּום ְמלָ אָ כָ ה.

øàîèàñî ìàåé åðéáøã áì áèé äøåú ãåîìú
à"èéìù ÷"äâä åðéáø ïøî ÷"ë úåàéùðá - à"éëòåòéæ è"äå÷ä åðéáø ïøî ÷"ë úåãñééúäá

÷÷øá éðá - ìàåé úéø

בס"ד

ּפַ ְר ׁ ַשת אֶ מוֹר

בס"ד

וארט ֵּביי ֵזיין טֵ ייטְ ׁש
ׁ ְש ֵרייבּ אַ ֵריין ִדי א ֹות פּון ִדי וָ ְ
א

ייסן
צו ֵר ְ
ָזאל עֶ ר נִ ׁ ְישט ּ

א

יקונְ ג
ֵזיי ָזאלְ ן נִ ׁ ְישט פְ לִ ְיקן ַא פְ לִ ּ

לֹא יִ ּ ַט ָּמא
ֲא ׁ ֶשר לֹא הָ ְי ָתה לְ ִא ׁיש
לָ ּה  -י ּ ִַט ָּמא

ג

חו ָק ְר ָחה
לֹא ְיִק ְר ּ

ו

עמען
ָזאל עֶ ר נִ ׁ ְישט נֶ ֶ
ואק ְסן
ָזאל עֶ ר נִ ׁ ְישט לָ א ְזן וַ ְ
ייסיג ֶטעג
ֶמער וִ וי ְד ֵר ִ
ֵזיי ָזאלְ ן נִ ׁ ְישט ָא ּפְ ׁ ֶש ְערן

חו
לֹא יְ גַ ּלֵ ּ
טו שָׂ ָר ֶטת
לֹא ִישְׂ ְר ּ

ו

וְ לֹא ְי ַח ּלְ ּלו

י

חו
לֹא ָּיִק ּ
לֹא יִ פְ ָרע
לֹא יִ פְ רֹם
לֹא יָ בֹא
לֹא יֵ צֵ א
וְ לֹא ְי ַח ּלֵ ל

י

וָ ואס הָ אט ָנ ְ
תונֶ ה גֶ עהַ אט
אך נִ ׁ ְישט ֲח ּ

נ

קו ֶמען
ָזאל עֶ ר נִ ׁ ְישט ּ

ן
פ

ייסונְ ג
ֵזיי ָזאלְ ן נִ ׁ ְישט ֵר ְ
ייסן ַא ֵר ּ
ָזאל עֶ ר ִזְיך נִ ׁ ְישט ְמ ַט ֶמא ֵזיין

צ

און ֵזיי ָזאלְ ן נִ ׁ ְישט פַ ְאר ׁ ְש ֶוועכְ ן

צ

לֹא ָּיִקח

ר

ו

עמען
ֵזיי ָזאלְ ן נִ ׁ ְישט נֶ ֶ
און עֶ ר וֶ ועט נִ ׁ ְישט פַ ְאר ׁ ְש ֶוועכְ ן
ּ
צו ַא ַמאן
ּ

ָזאל עֶ ר נִ ׁ ְישט ַאר ֹויס גֵ יין
צו ִאיר ִ -איז ַא ִמצְ ֶוה עֶ ר ָזאל ִזְיך
ּ
ָיא ְמ ַט ֶמא ֵזיין

פון ְספִ ֶירה
פון ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א ֶזע ֶנען נִ פְ ַטר גֶ עוָ ְ
וֶ ְ
וארן ִאין ִדי ֶטעג ּ
טו ְט ֶרעפְ ן וִ ויפִ יל ַּתלְ ִמ ִידים ּ
ועס ּ

ט ֹו י ְז נְ ט
וארן?
פון ַר ִּבי ֲע ִקיבֶ א נִפְ ֶטר גֶ עוָ ְ
פַ ְ
ארוָ ואס זֶענֶען ִדי ַּתלְ ִמ ִידים ּ

á
á
á

פון ַא ַחבֶ ר
טונְ ג גֶ עגֶ ְּ
וֵ וייל זֵיי הָ ְּ
עבן אוֹיפְ ן ָּכבוֹד ּ
אבן נִ ׁ ְישט ַאכְ ּ
צו צֵ יילְ ן ְספִ ַירת הָ עו ֶֹמר
אבן פַ ְארגֶ ְ
וֵ וייל זֵיי הָ ְּ
עסן ּ
סוכנְ ' ִדיגֶ ע עֶ ְסן
עסן ְמ ּ ְּ
אבן גֶ עגֶ ְ
זֵיי הָ ְּ
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בס"ד

ּפַ ְר ׁ ַשת אֶ מוֹר

בס"ד

וארט ֵּביי ֵזיין טֵ ייטְ ׁש
ׁ ְש ֵרייבּ אַ ֵריין ִדי א ֹות פּון ִדי וָ ְ
לֹא יִ ּ ַט ָּמא
ֲא ׁ ֶשר לֹא הָ ְי ָתה
לָ ּה יִ ּ ַט ָּמא
חו
לֹא ְיִק ְר ּ
חו
לֹא יְ גַ ּלֵ ּ
טו
לֹא ִישְׂ ְר ּ
וְ לֹא ְי ַח ּלְ ּלו
חו
לֹא ָּיִק ּ
לֹא יִ פְ ָרע
לֹא יִ פְ רֹם
לֹא יָ בֹא
לֹא יֵ צֵ א
וְ לֹא ְי ַח ּלֵ ל
לֹא ָּיִקח

א

ייסן
צו ֵר ְ
ָזאל עֶ ר נִ ׁ ְישט ּ

א

ֵזיי ָזאלְ ן נִ ׁ ְישט פְ לִ ְיקן

ג

עמען
ָזאל עֶ ר נִ ׁ ְישט נֶ ֶ

ו

ואק ְסן
ָזאל עֶ ר נִ ׁ ְישט לָ א ְזן וַ ְ

ו

ֵזיי ָזאלְ ן נִ ׁ ְישט ָא ּפְ ׁ ֶש ְערן

ו

עמען
ֵזיי ָזאלְ ן נִ ׁ ְישט נֶ ֶ

י

און עֶ ר וֶ ועט נִ ׁ ְישט פַ ְאר ׁ ְש ֶוועכְ ן
ּ

י

תו ֶנה גֶ עהַ אט
וָ ואס הָ אט ָנאכְ ִנ ׁ ְישט ֲח ּ

נ

קו ֶמען
ָזאל עֶ ר נִ ׁ ְישט ּ

ן
פ

ֵזיי ָזאלְ ן נִ ׁ ְישט ְק ַראצְ ן
ָזאל עֶ ר ִזְיך נִ ׁ ְישט ְמ ַט ֶמא ֵזיין

צ

און ֵזיי ָזאלְ ן נִ ׁ ְישט פַ ְאר ׁ ְש ֶוועכְ ן

צ

ָזאל עֶ ר נִ ׁ ְישט ַאר ֹויס גֵ יין

ר

צו ִאיר ִאיז ַא ִמצְ ֶוה עֶ ר ָזאל ִזְיך
ּ
ְמ ַט ֶמא ֵזיין

פון ְספִ ֶירה
פון ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א ֶזע ֶנען נִ פְ ַטר גֶ עוָ ְ
וֶ ְ
וארן ִאין ִדי ֶטעג ּ
טו ְט ֶרעפְ ן וִ ויפִ יל ַּתלְ ִמ ִידים ּ
ועס ּ

ט ֹו י ְז נְ ט
וארן?
פון ַר ִּבי ֲע ִקיבֶ א נִפְ ֶטר גֶ עוָ ְ
פַ ְ
ארוָ ואס זֶענֶען ִדי ַּתלְ ִמ ִידים ּ

á
á
á

פון ַא חַ בֶ ר
טו ְנג גֶ עגֶ ְּ
וֵ וייל זֵיי הָ ְּ
עבן אוֹיפְ ן ָּכבוֹד ּ
אבן ִנ ׁ ְישט ַאכְ ּ
צו צֵ יילְ ן ְספִ ַירת הָ עו ֶֹמר
אבן פַ ְארגֶ ְ
וֵ וייל זֵיי הָ ְּ
עסן ּ
סוכ ְנ' ִדיגֶ ע עֶ ְסן
עסן ְמ ּ ְּ
אבן גֶ עגֶ ְ
זֵיי הָ ְּ
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וערטֶ ער ּפון ִדי ּפָ ּסוק וָ ואס ִדי טֵ ייטְ ׁש אִ יז:
נֶעם אַ ּרום ִדי וֶ ְ

אַ ז ּצו ֵזיין וֵ וייבּ ֶמעג ִזְיך אַ כּ ֹהֵ ן ָיא ְמטַ ֶמא ֵזיין:

ִּכי אִ ם לִ ׁ ְשאֵ ר ֹו הַ קָּ רֹב אֵ לָ יו
לְ אִ ּמ ֹו ּולְ אָ בִ יו וְ לִ בְ נ ֹו ּולְ בִ ּת ֹו
ּולְ אָ חִ יו:
תונה גֶ עהַ אט
אַ ז ּצו ֵזיין ׁ ְשוֶ ועסְ טֶ ער וָ ואס ִאיז ָנאכְ ִנ ׁ ְישט חֲ ֶּ
ֶמעג ִזְיך אַ כּ ֹהֵ ן ָיא ְמטַ ֶמא ֵזיין:

אַ ז ְמ' ָזאל ִנ ׁ ְישט ְק ַראצְ ן ִאין ֵזייעֶ ר לֵ ייבּ :

ֹאשם
לֹא יִקְ ְר ּחו קָ ְרחָ ה ְּבר ׁ ָ
ּופְ אַ ת זְקָ נָם לֹא יְגַ ּלֵ ּחו
טו ָׂש ָרטֶ ת:
ּובִ בְ ָׂש ָרם לֹא ִי ְׂש ְר ּ
אמען ּפון ֶדער
אַ ז ֵזיי ָזאלְ ן ִנ ׁ ְישט פַ ְאר ׁ ְש ֶוועכְ ן ֶדעם ָנ ֶ
ייב ׁ ְישטֶ ער:
אֵ ִּ

דשים יִהְ ּיו לֵ אלֹהֵ יהֶ ם וְ לֹא
תולָ ה הַ קְּ רוֹבָ ה קְ ׁ ִ
וְ לַ אֲ חֹת ֹו הַ ְּב ּ
אֵ לָ יו אֲ ׁ ֶשר לֹא הָ י ְָתה לְ אִ ׁיש יְחַ ּלְ ּלו ׁ ֵשם אֱ לֹהֵ יהֶ ם ִּכי אֶ ת
אִ ׁ ּ ֵשי ד' לֶ חֶ ם אֱ לֹהֵ יהֶ ם הֵ ם
לָ ּה י ּ ִַט ָּמא:
מַ קְ ִריבִ ם וְ הָ ּיו ק ֶֹד ׁש:

יקונג אוֹ יף ֵזייעֶ ר הָ אר ּפון ָק ּ
אפ:
אַ ז ְמ' ָזאל ִנ ׁ ְישט ַמאכְ ן אַ פְ לִ ְּ

ֹאשם
לֹא יִקְ ְר ּחו קָ ְרחָ ה ְּבר ׁ ָ
ּופְ אַ ת זְקָ נָם לֹא יְגַ ּלֵ ּחו
ּובִ בְ ָׂש ָרם לֹא ִי ְׂש ְר ּטו ָׂש ָרטֶ ת:

אַ ז ְמ' ָזאל הֵ יילִ יגְ ן ֶדעם כּ ֹהֵ ן וֵ וייל ֶער אִ יז ַמ ְק ִריב ָק ְר ָּבנוֹ ת:

וְ קִ ַ ּד ׁ ְש ּת ֹו ִּכי אֶ ת לֶ חֶ ם אֱ לֹהֶ ָיך
ּהוא מַ קְ ִריב קָ ׁדש יִהְ יֶה ּלָ ְך ִּכי
קָ דו ֹׁש אֲ נִי ד' ְמקַ ִ ּד ׁ ְשכֶ ם:
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ּפַ ְר ׁ ַשת ֶאמוֹר
משה ֱאמֹר ֶאל הַ כּ ֹהֲ נִ ים ְּבנֵי ַאהֲ רֹן וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ הֶ ם לְ נֶפֶ ׁש לֹא י ִַט ָמא ְּבעַ ָמיו:
ֹאמר ה' ֶאל ׁ ֶ
וַ ּי ֶ
וער ֶטער וָ ואס ְס'פֶ עלְ ט
יידיגֶ ע ׁש ּורוֹ ת ִדי וֶ ְ
ׁ ְש ֵרייבּ ַא ֵריין ֵּביי ִדי לֵ ִ

ֶדער ________ זָאגְ ט פַ אר ________
עֶ ר זָאל זָאגְ ן פַ אר ִדי ________
פון ________
ִדי ִקינְ ֶדער ּ

ַמ ְ
אך ַא ִס ֶימן ֵּביי ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ְּת ׁש ּובֶ ה
צו וֶ ועלֶ כֶ ע ְקרוֹ בִ ים ֶמעג ַא כּ ֹהֶ ן הֶ ְדיוֹ ט ז ְִיך ְמ ַט ֶמא זֵיין ?
ּ
 áוֵ וייבּ
אטע
ַ áט ֶ
ָ ׁ áשכֵ ן
תו ֶנה גֶ עהַ אט
רודער וָ ואס הָ אט נָאכְ נ ׁ ְ
ְּ áב ּ ֶ
ִישט ֲח ּ
אמע
ַ áמ ֶ
תונֶה גֶ עהַ אט
ְ ׁ áשוֶ ְ
ועס ֶטער וָ ואס הָ אט ׁש ֹוין ֲח ּ
ּ áזוהְ ן
ָ áטאכְ ֶטער
תונֶ ה גֶ עהַ אט
ְ ׁ áשוֶ ְ
ועס ֶטער וָ ואס הָ אט נָאכְ נִ ׁ ְישט ֲח ּ
ֵ áמת ִמצְ וֶ ה
תונֶה גֶ עהַ אט
ְּ áב ּ ֶ
רודער וָ ואס הָ אט ׁשוֹין ֲח ּ
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úåáeL
É
zÀ éãÄ ïeô úåé
É úÄ åà
É éãÄ ïééøÅ àÇ aééøÅ LÀ
úåì
É àÂ LÇ òøÆ òééÅ
Æ æ ééaÅ
טוהְ ן ִדי עֲ בו ֶֹדה ִאין ֵּבית הַ ִמ ְק ָד ׁש
וֵ וייל זֵיי ַד ְארפְ ן ּ

וֵ וייל ְס' ׁ ְש ֵטייט ָקד ֹו ׁש
ִיהְ ֶיה לָ ְך

ע

וואו לֶ ְערנְ ט ֶמען ַארוֹ יס ַאז ִדי גְ ר ֹו ֶיסע כּ ֹהֲ ִנים ַד ְארפְ ן
פון ּ
ּ
ָא ְנזָאגְ ן פַ אר ִדי ְקלֵ יינֶע כּ ֹהֲ ִנים

פון ׁ ַש ֶּבת
וֵ וייל ְס' ׁ ְש ֵטייט ִדי ִמצְ ֶוה ּ
עבן ִדי ִמצְ ו ֹות פּון ִדי ַאנְ ֶד ֶערע
נֶ ְּ
ָי ִמים ט ֹובִ ים

ע

וואו לֶ ְערנְ ט ֶמען ַארוֹ יס ַאז ְמ' ַד ְארף ְמכַ ֶּבד זֵיין
פון ּ
ּ
צו זֵיין ִדי עֶ ְר ׁ ְש ֶטע
ַא כּ ֹהֶ ן ּ

ָט ְארן ֵזיי ִזְיך ִנ ׁ ְישט
ְמ ַט ֶמא ֵזיין

א

ואר ְנט
ִמיט וָ ואס ִאיז ַא כּ ֹהֶ ן גָ דוֹ ל ֶמער ַּבאוָ ְ
וִ וי ַא כּ ֹהֶ ן הֶ ְדיוֹ ט

וֵ וייל ְס' ׁ ְש ֵטייט ֶאמוֹ ר
וְ ָא ַמ ְר ָּת
פ

עבן אוֹיף ִדי
טונְ ג גֶ ְּ
וואו וֵ ְ
וייסט ֶמען ַאז ְמ' ַד ְארף ַאכְ ּ
פון ּ
ּ
י ִָמים טוֹבִ ים ַאזוֹ י וִ וי אוֹ יף ׁ ַש ָּבת

צֵ יילְ ט ֶמען ְספִ ֶירה
ֵּביינַאכְ ט
ר

וֵ וייל ְס' ׁ ְש ֵטייט ְּת ִמימוֹת וָ ואס ָדאס ֵמיינְט גַ אנְצֶ ע
ֶטעג ִמיט ִדי נַאכְ ט

עֶ ר ָטאר ז ְִיך נִ ׁ ְישט ְמ ַט ֶמא זֵיין ּצו
און עֶ ר ָטאר אוֹ ְיך
זֵיינֶ ע ְקר ֹ ׁובִ ים ּ
אבן ִמיט ַא ַאלְ ָמנָ ה
תונֶ ה הָ ְּ
נִ ׁ ְישט ֲח ּ

טו ְט ֶרעפְ ן וֶ ועלֶ כֶ ער כּ ֹהֵ ן ָטאר נִ ׁ ְישט ַמאכְ ן ִדי עֲ ב ֹו ָדה ?
וֶ ְ
ועס ּ

ַא כּ ֹהֵ ן וָ ואס הָ אט ...

ל
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או ְנ ֶטער ֶי ֶעדע ּנו ֶמער
ּ פִ יל ָאן
ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע א ֹות
200 300 1
6 50 300 4 100
6 10 400 6 90 40 2
30 70

6 50 6 90 6

400 200 10 80 60
200 40 6 70 5
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בס"ד

עס ְטל
פון ִדי ֶק ְ
און מ' וָ ואס ִאיז ֵּביי ִדי צְ וֵ ויי ֵז ְ
ייטן ּ
פון ִדי א ֹו ִתי ֹות ו' ּ
צו גֵ יין ּ
ֵטייעֶ ֶרע ּיונְ גְ ל ,הֵ ייבּ ָאן ּ
סוקים:
און ְט ֶרעף אוֹיס ִדי ּפְ ּ ִ
ּ

ּ ְוספַ ְר ֶּתם

לָ כֶ ם ִמ ָּמ ֳח ַרת הַ ׁ ּ ַש ָּבת ִמ ּיוֹם הֲ בִ ֲיאכֶ ם ֶאת ע ֶֹמר הַ ְּת ּנופָ ה
ׁ ֶשבַ ע ׁ ַש ָּבתוֹת ְּת ִמימֹת ִּתהְ יֶינָ ה:

עַ ד

ִמ ָּמ ֳח ַרת הַ ׁ ּ ַש ָּבת הַ ׁ ּ ְשבִ יעִ ת ִּת ְס ּפְ ּרו ֲח ִמ ׁ ּ ִשים יוֹם וְ הִ ְק ַרבְ ֶּתם ִמנְ ָחה
ֲח ָד ׁ ָשה לַ ד':
עַ
ּו

ְס

הֶ

ְנ

ִמ

ע

ַר

ְק

הִ

וְ

ַר

ֳח

ָמ

ִמ

ד

פַ

ה

ָח

ם

ֶּת

בְ

ְר

ה

ם

ת

הַ

ׁ ַש

ָּב

ת

ְר

ֲח

ן

ר

הַ

ְּת

מ

ָנ

ֹו

י

ם

י

ׁ ִש

הַ

ֶּת

ָד

עֹ

ֶמ

ּו

נ

ֶי

י

מֹ

י

ִמ

ְּת

ִמ ׁ ְש

ם ׁ ָש ת

ּו

פָ

ה

הְ

ִּת

ת

ִז

י

ת

ֲח

בִ

לָ

ה

ֶא

ם

ק

ׁ ֶש

בַ

ע

ׁ ַש

ָּב

ת

ֹו

ּו

י

כֶ

ל

ד

כֶ

ֲא

י

בִ

הֲ

ם

ֹו

י

ּפְ

ר

עִ

ם

ִמ

ָמ ֳח

ַר

ת

הַ

ׁ ַש

ָּב

ת

ִמ

ְס

ִּת

ת

פון ְספִ ֶירה
וֶ ְ
פון ִדי ַזאכְ ן וָ ואס ְמ' ָטאר נִ ׁ ְישט ִאין ִדי ֶטעג ּ
טו ְט ֶרעפְ ן ֵאיינֶ ע ּ
ועס ּ
פון ְספִ ֶירה?
ארוָ ואס ָטאר ֶמען ֶעס נ ׁ ְ
פַ ְ
טוהְ ן ִאין ִדי ֶטעג ּ
ִישט ּ

á
á
á

וארן
וֵ וייל ִדי ֵּבית הַ ִמ ְק ָד ׁש ִאיז ָח ּרוב גֶ עוָ ְ
מוקצֶ ה
וֵ וייל ְס' ִאיז ּ ְ
וארן
פון ַר ִּבי עֲ ִקיבֶ א זֶענֶ ען נִ פְ ֶטר גֶ עוָ ְ
וֵ וייל ִדי ַּתלְ ִמ ִידים ּ
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ׁ ַש ֲאלוֹת א ֹויף ּפַ ְר ׁ ַשת ֶאמוֹר
ַמ ְ
אך ַא ִס ֶימן ֵּביי ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ְּת ׁש ּובֶ ה

ארוָ ואס ׁ ְש ֵטייט גֶ ָעד ּ
אפְ לט ֶאמוֹ ר ִמיט וְ ָא ַמ ְר ָּת?
פַ ְ
 ַאז מֹ ׁ ֶשה ָזאל ָזאגְ ן צְ וֵ ויי ָמאל
וארענֶ ען ִדי
 ַאז ִדי גְ ר ֹו ֶיסע כּ ֹהֲ נִ ים ָזאלְ ן וָ ֶ
ְקלֵ יינֶ ע כּ ֹהֲ נִ ים
צו צְ וֵ ויי
 ַאז ְמ' ָטאר ִזְיך נִ ׁ ְישט ְמ ַט ֶמא ֵזיין ּ
ֵמ ִתים
ייסט ַא ֵמת ִמצְ ָוה?
וָ ואס הֵ ְ
עט ָראפְ ן
 ֵאיינֶ ער וָ ואס ֶמען הָ אט גֶ ְ
ט ֹו ֶיטערהֵ ייט ִאין וַ ואלְ ד
פון
 ֵאיינֶ ער וָ ואס עֶ ר ַמאכְ ט ַאלֶ ע ִמצְ ו ֹות ּ
ִדי ּת ֹו ֶרה
עש ָט ְאר ְּבן ִאינְ ִמ ְיטן
 ֵאיינֶ ער וָ ואס ִאיז גֶ ׁ ְ
ַמאכְ ן ַא ִמצְ ֶוה
יש ָטא ֵקיין ֵּבית הַ ִמ ְק ָד ׁש
ייטן וֶ וען ְס' ִאיז נִ ׁ ְ
הֵ יינְ ִטיגֶ ע צֵ ְ
ֶמעג ַא כּ ֹהֵ ן ִזְיך ָיא ְמ ַט ֶמא זֵ יין?
 ָיא
 נֵ יין
 א ֹויבּ עֶ ר וִ ויל

קוה ִמיט ִאיר ִקינְ ד ִדי ֶקעלְ ְּבל
ְמ' ֶמעג ׁ ֶש ְח ְט'ן ַא ּ
ִאין ֵאיין ָטאג?
 ָיא
 נֵ יין
 א ֹויבּ עֶ ר וִ ויל
און
סור ּ
וֶ ועלֶ כֶ ע ְמלָ אכוֹ ת וָ ואס ִאין ׁ ַש ָּבת ִאיז ָא ּ
מו ֶּתר )ְּ 2ת ׁשּובוֹ ת(?
יוֹ ם טוֹ ב ִאיז ֶעס ּ
 ָקאכְ ן
אקן
 ַּב ְ
עמל
 ַמאכְ ן ִדי ּפֵ יא ֹות ִמיט ַא ֶק ְ
וֶ וען הָ אט ֶמען ַמ ְק ִריב גֶ עוֶ וען ִדי ָק ְר ָּבן עוֹ ֶמר?
 י ֹום ט ֹוב ּפֵ ֶסח
וייטע ָטאג ּפֵ ֶסח
 ִדי צְ וֵ ֶ
 ׁ ְשבִ יעִ י ׁ ֶשל ּפֵ ֶסח
וָ ואס ֵמיינְ ט ִמ ָמ ֳח ַרת הַ ׁ ַש ָּבת?
פון ׁ ַש ָּבת הַ גָ ד ֹול
צו ָמ ְארגְ נְ ס ּ
 ּ
פון י ֹום ט ֹוב ּפֵ ֶסח
 ָּ
צומ ְארגְ נְ ס ּ
פון ׁ ַש ָּבת ח ֹול הַ מ ֹועֵ ד
 ָּ
צומ ְארגְ נְ ס ּ
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בס"ד
בס"ד

ׁ ַש ֲאלוֹת א ֹויף ּפַ ְר ׁ ַשת ֶאמוֹר
ַמ ְ
אך ַא ִס ֶימן ֵּביי ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ְּת ׁש ּובֶ ה

פון ּפֵ ֶסח?
צו ָמ ְ
ארגְ נְ ס ּ
וָ ואס הָ אט ֶמען ַמ ְק ִריב גֶ עוֶ וען ּ
פון ִדי נֵ ייעֶ וֵ וייץ
 ּ
פון ִדי נֵ ייעֶ גֶ ְער ׁ ְש ְטן
 ּ
פון ִדי נֵ ייעֶ ְטר ֹו ְּיבן
 ּ
פון
צומ ְ
וָ ואס הָ אט ֶמען ַמ ְק ִריב גֶ עוֶ וען ּ ָ
ארגְ נְס ּ
הַ ׁ ַש ָּבת הַ ׁ ְשבִ ִיעית?
פון ִדי נֵייעֶ וֵ וייץ
 ּ
פון ִדי נֵייעֶ גֶ ְער ׁ ְש ְטן
 ּ
ֹיבן
פון ִדי נֵייעֶ ְטרו ְּ
 ּ
וִ ויפִ יל ֶטעג צֵ יילְ ט ֶמען ְספִ ַירת הָ עוֹ ֶמר?
 ֶ 50טעג
 ֶ 149טעג
 ֶ 49טעג
וִ ויפִ יל וָ ואכְ ן צֵ יילְ ט ֶמען ְספִ ַירת הָ עוֹ ֶמר?
  17וָ ואכְ ן
  7וָ ואכְ ן
  10וָ ואכְ ן

צו צֵ יילְ ן ְספִ ֶירה נָ ְ
אך ַמ ֲע ִריב,
ארגֶ ְ
מ ׁ ֶֹשה הָ אט פַ ְ
עסן ּ
אר'ן ׁ ְשלָ אפְ ן ֶד ְער ַמאנְ ט ֶער ְ
זִיך ַאז ֶער הָ אט
פַ ְ
טוהְ ן?
צו צֵ יילְ ן ְספִ ֶירה  -וָ ואס ַד ְ
ארגֶ ְ
פַ ְ
ארף ֶער ּ
עסן ּ

 צֵ יילְ ן ָמ ְארגְ ן
 צֵ יילְ ן יֶעצְ ט
נִישט צֵ יילְ ן
 ְׁ
הֶ ְער ׁ ִשי הָ אט גֶ עפְ ֶרעגְ ט נָ ְ
אך ַמ ֲע ִריב פַ אר ֶאלִ ֶיעזֶ ר
ארף ֶאלִ ֶיע ֶזר
וִ ויפִ יל צֵ יילְ ט ֶמען הֵ יינְ ט  -וָ ואס ַד ְ
ֶע ְנְטפֶ ְערן?
 וִ ויפִ יל ְס' ִאיז גֶ עוֶ וען נֶעכְ ְטן



וִ ויפִ יל ְס' ִאיז גֶ עוֶ וען מוֹצְ ֵאי
ׁ ְשבִ יעִ י ׁ ֶשל ּפֵ ֶסח
וִ ויפִ יל ְס' ִאיז הֵ יינְ ט

צופְ ִרי ִאין ֵח ֶדר ַאז ֶער הָ אט
ׁ ָשלוֹ ם ֶד ְער ַמאנְט ִז ְיך ּ
ִישט גֶ עצֵ יילְ ט ְספִ ַירת הָ עוֹ ֶמר  -וָ ואס
נֶ עכְ ְטן נ ׁ ְ
טוהְ ן?
ַד ְ
ארף ֶער ּ
נִישט צֵ יילְ ן
 ְׁ
 צֵ יילְ ן ִמיט ַא ְּב ָרכָ ה
 צֵ יילְ ן ָאן ַא ְּב ָרכָ ה

