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
ְּבהַ ר
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 בהר

בס"ד

א .די וויפלטע יאהר איז שמיטה ?
די זיבעטע יאהר.

ב .די וויפלטע יאהר איז יובל ?
די פיפציגסטע יאהר.

ג .וויפל שמיטות איז יובל ?
זיבן.

ד .וואס טאר מען נישט טוהן שמיטה ?
קיין שום ארבעט אין פעלד און אויך נישט פארקויפן די פירות פון שמיטה.

ה .מעג מען פרעג פון וואו וועלן מיר האבן עסן אויב מען ארבעט נישט ?
ניין! מען דארף וואס אז דער אייבישטער וועט מאכן וואקסן ווען מען ארבעט נישט.

ו .וואס איז טאמער איינער וועט ח"ו פרעגן ?
זאגט די תורה אז אין זכות וואס ער האלט שמיטה וועט מען איהם בענטשן פון הימל וועט ער וויסן מער נישט צו פרעגן.

ז .פארוואס גייען פעלדער און הייזער צוריק יובל צום בעל הבית פון די פעלד און פון די הויז ?
ווייל דער באשעפער לערנט אויס פאר אַ איד אז אלעס געהערט פאר די באשעפער "כי לי כל הארץ" און עס קען נישט
ווערן פארקויפט אויף אלע מאל.

ח .וואס דארף מען טוהן פאר איינער וואס זיינע געשעפטן זענען נישט מצליח און ער ווערט
ארעם?
מען מוז איהם העלפן מיט געלט אדער אַ גוטע עצה.

ט .וועלעכע עבירה האט מען טאמער מען טשעפעט אַ חבר
לא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוקיך.

י .ווען איינער בארגט פון זיין חבר הונדערט שקל אויף אַ יאר מעג ער בעטן ער זאל אפגעבן
הונדערט פינעף שקל ?
מען טאר נישט עס הייסט ריבית די שטראף איז זייער גרויס.

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 בהר

בס"ד

א .מתי חלה שנת השמיטה ?
כל שנה שביעית.

ב .מה אסרו לנו התורה בשנת השמיטה?
כל עבודות קרקע חרישה .זריעה .קצירה .זמירה) .כריתת ענפי אילן לתועלת האילן( בצירה וכדומה.

ג .מה נקרא ספיח ?
זרעים שנפלו בעת הקציר ונשתרשו וגדלו מעצמן.

ד .מתי מותר ללקוט פירות מהאילן בשמיטה ?
בזמן שהוא מפקיר אותם שגם אחרים ילקטו אבל אם הוא נוהג כבעה"ב שנועל הדלת מאחרים אסור ללקטם.

ה .מהו הפירוש של "ושבתה הארץ שבת לה'"?
שהארץ תשבות בשנת השמיטה אך ורק לשם צווי השי"ת ולא משום השבחת הקרקע.

ו .עד מתי מותר לאכול וליהנות מפירות שביעית בבית ?
כל זמן שנמצא עדיין מין זה בשדה וכשכלה אותו מין מהשדה חייבים להוציא הפירות )של אותו מין( מהבית ולהפקירם.

ז .במה נענשו ישראל על שלא קיימו מצות שמיטה בעת היותם בא"י ?
שגלו לבבל ע' שנים כנגד ע' שמיטות שלא קיימו בארץ.

ח .אחת לכמה שנים היא שנת היובל ?
אחת לחמישים שנים..

ט .מה הם דיני יובל ?
בשנה זה גם שובתת הארץ כבשמיטה וכל העבדים יוצאים לחירות .והקרקעות חוזרות לבעליהן.

י .באיזה יום ביובל משתחררים העבדים ?
משהגיע ר"ה של יובל היו העבדים משתחררים מעבודתם ויושבים ואוכלים ושותים ושמחים בבית אדוניהם ועטרותיהם
בראשיהם ולא היו הולכים לביתם עד יום כפור משנשמע שופרו של יובל ביום כפור היו מתפרדים מבית אדוניהם ושבים
איש איש לביתו ומשפחתו כבני חורין.

יא .מה מזהיר הכתוב "ולא תונו איש את עמיתו" ?
אונאת דברים ,שלא יצער אדם חבירו בדברים ,אם חבירו בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים ,ועון זה חמור
מעון אונאת ממון שהמאנה חבירו בממון יכול הוא למצוא תקנה לחטאו דהיינו שמחזיר לו אונאתו ,ואילו זה המאנה את
חבירו בדברים אינו יכול להחזיר הדברים שאמר.
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 ְּבהַ ר

אַ ּתו ָֹרה אוֹיף ִדי ּפַ ְר ׁ ֶשה
וְ ׁ ָשבְ ָתה הָ אָ ֶרץ ׁ ַש ָּבת לַ ה'ֵ ׁ :ש ׁש ׁ ָשנִים
ִּתז ְַרע ָׂש ֶד ָך:
ִדי יָאר פּון ׁ ְשמִ יטֶ ה אִ יז ִדי ז ִֶּיבעטֶ ע יָאר ,אוֹיב אַ זוֹי פַ ְארוָ ואס
ׁ ְשטֵ ייט אִ ין ּפָ ּסוק קו ֶֹדם "וְ ׁ ָשבְ ָתה הָ אָ ֶרץ" ּאון נָאכְ ֶדעם

" ׁ ֵש ׁש ׁ ָשנִים ִּתז ְַרע ָׂש ֶד ָך".

דור ְך ֶדעם וָ ואס ְמ'הִ יט אָ פ עֶ ְרלִ ְיך
ירוץ אִ יז אַ ז ּ ְ
נָאר ִדי ֶּת ּ
קומט אַ ֵריין ִדי ְּב ָרכָ ה אִ ין ִדי זֶעקְ ס יָאר ׁ ְש ּפֶ עטֶ ערּ ,און
ׁ ְש ִמיטֶ ה ּ ְ
ָדאס זָאגְ ט ִדי ּפָ ּסוק "וְ ׁ ָשבְ ָתה הָ אָ ֶרץ ׁ ַש ָּבת לַ ה'" ,א ֹויבּ
ּדו וֶ ועסְ ט אָ ּפְ הִ יטְ ן ׁ ְש ִמיטֶ ה ,וֶ ועט אַ ֵריין גֵ יין ִדי ְּב ָרכָ ה אִ ין ֵדיין
פֶ עלְ ד ּאון סְ ' ֶוועט קֶ ע ֶנען ֵזיין " ׁ ֵש ׁש ׁ ָשנִים ִּתז ְַרע ָׂש ֶד ָך".

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 ְּבהַ ר

אַ ּתו ָֹרה אוֹיף ִדי ּפַ ְר ׁ ֶשה
את ֵמאֱ לֹהֶ ָיך
וְ לֹא תו ֹּנו אִ ׁיש אֶ ת עֲ ִמית ֹו וְ י ֵָר ָ
ִּכי אֲ נִי ה' אֱ לֹהֵ יכֶ ם:
וֶ וען אֵ יי ֶנער וִ ויל טְ ׁ ֶשּעפֶ ענֶען אַ חַ בֶ ר ּאון עֶ ר הַ אלְ ט ִזְיך
ייב ׁ ְישטֶ ער
אקומט עֶ רֶ ,דער אֵ ִּ
אֵ יין ,וֶ ועלֶ עכֶ ע ְׂשכַ ר ַּב ּ ְ
און ָנ ְ
אך
עבט אִ יהְ ם עֶ ר ָזאל הָ ְּ
גֶ ְּ
אבן " ִי ְראַ ת ׁ ָש ַמ ִים"ּ ,
אַ ּפָ אר ָמאל וֶ ועט עֶ ר ׁש ֹוין קֵ יי ְנ ָמאל ִנ ׁ ְישט וֶ ועלְ ן
טְ ׁ ֶשּעפֶ ע ֶנען.
ָדאס זָאגְ ט ִדי ּפָ ּסוק "וְ לֹא תו ֹּנו אִ ׁיש אֶ ת עֲ ִמית ֹו" אַ ז
ִישט טְ ׁ ֶש ּעפֶ ענֶען ֵדיין חַ בֶ ר ,וֶ ועט ִדיר ֶדער
ּדו וֶ ועסְ ט נ ׁ ְ
את ֵמאֱ לֹהֶ ָיך' ּדו וֶ ועסְ ט
ייב ׁישטֶ ער ַּבאצָ אלְ ן אַ ז 'וְ י ֵָר ָ
אֵ ִּ
אבן י ְִראַ ת ׁ ָש ַמיִם.
הָ ְּ

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 ְּבהַ ר

בס"ד

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

א

ַא פְ ֵרייהֵ ייט

ִּת ְזמֹר

ב

פון ַא ׁש ֹופָ ר
אלו ְנג ּ
ַא ׁ ָש ּ

וְ ָא ַספְ ָּת

ג

ַאמלֶ ען
און ּדו ֶמעגְ ְסט ֵאיי ְנז ְ
ּ

לֹא ִת ְז ָרע

ד

און עֶ ְטץ ָזאלְ ְטס הֵ יילִ יגְ ן
ּ

לֹא ִת ְזמֹר

ה

צו ִריק ֶק ְערן
און עֶ ְטץ ָזאלְ ְטס ּ
ּ

לֹא ִת ְקצֹר

ו

טו ִנ ׁ ְישט ָא ְנ ֵזייעֶ ן
ָזאלְ ְס ּ

לֹא ִתבְ צֹר

ז

טו ִנ ׁ ְישט ָא ּפְ לֶ ע ְזן
ָזאלְ ְס ּ

ׁש ֹופַ ר ְּתּרועָ ה

ח

טו ָא ְנ ֵזייעֶ ן
ֶמעגְ ְס ּ

וְ ִק ַד ׁ ְש ֶּתם

ט

יידן
טו ָא ּפְ ׁ ְש ֵנ ְ
ֶמעגְ ְס ּ

ְדר ֹור

י

צו ֵזיין ַא ְר ְּב ֵטייל
ּ

וְ ׁ ַשבְ ֶּתם

יא

צו זֵיין ִמ ׁ ְש ּפָ ָחה
ּ

ֶאל ַא ֻח ָזת ֹו

יב

יידן
טו ִנ ׁ ְישט ָא ּפְ ׁ ְשנֵ ְ
ָזאלְ ְס ּ

ֶאל ִמ ׁ ְש ּפַ ְח ּת ֹו

יג

יידן
טו ִנ ׁ ְישט ׁ ְש ֵנ ְ
ָזאלְ ְס ּ

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

צו ַא ּפַ אס
ּ

בס"ד

ייט ׁש
צו ֵזיין ֵט ְ
ּ


וְ ׁ ָשבְ ָתה הָ ָא ֶרץ

ׁ ַש ָּבת לַ ה'

ׁ ַש ַּבת ׁ ַש ָּבתוֹן
ׁ ְשנַת ׁ ַש ָּבתוֹן


ׁ ַש ַּבת הָ ָא ֶרץ
ׁ ֶשבַ ע ׁ ַש ְּבתֹת ׁ ָשנִים 

ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִים

ׁ ֶשבַ ע ּפְ עָ ִמים
ׁ ֶשבַ ע ׁ ַש ְּבתֹת הַ ׁ ּ ָש ִנים 











ַא גַ אנְ צֶ ע ּרוהִ י ְנג
פון ּרוהִ י ְנג
ַא ָיאר ּ
צום א ֹו ֶּיב ְער ׁ ְש ְטן
ַא ּרוהִ ינְ ג ּ
און ִדי עֶ ְרד ָזאל ּרוהֶ ען
ּ
פון ִדי עֶ ְרד
ִדי ּרוהִ י ְנג ּ
ִז ְּיבן ָי ְארן
ִז ְּיבן ָמאל
ִז ְּיבן ׁ ְש ִמיטוֹ ת יָ ְארן
פון ִדי ִז ְּיבן ׁ ְש ִמיטוֹ ת ָי ְארן
ּ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

לָ כֶ ם
לְ ָך
ּולְ עַ בְ ְ ּד ָך
וְ לַ ֲא ָמ ֶת ָך
וְ לִ ְׂשכִ ְיר ָך
ּולְ תו ׁ ָֹשבְ ָך
וְ לִ בְ הֶ ְמ ְּת ָך
וְ לַ ַח ּיָה
עִ ָּמ ְך





















צו ִדי ַחיֶ ה
און ּ
ּ
עסע ֶנער
צו ֵדיין ַאלְ ט גֶ ע ֶז ֶ
און ּ
ּ
צו ֵדיין גֶ ִעדינְ גֶ ע ֶנעם
און ּ
ּ
צו ֵדיין ִדי ְנ ְסט
און ּ
ּ
צו ֵדיין ְק ֶנעכְ ט
און ּ
ּ
צו ֵדיינֶ ע ְּבהֵ מ ֹות
און ּ
ּ
ִמיט ִדיר
צו ִדיר
ּ
צו עֶ ְנק
ּ

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

צו ַא ּפַ אס
ּ

בס"ד

צו ֵזיין הֶ ְמ ׁ ֶש ְך
ּ


ִּתז ְַרע
ִּת ְזמֹר


שָׂ ְד ָך

וְ כַ ְר ְמ ָך
ֵאת ְספִ ַיח ְקצִ ְיר ָך 
וְ ֶאת עִ נְּ בֵ י נְ ז ִֶיר ָך 








ַּכ ְר ֶמ ָך
לֹא ִתבְ צֹר
לֹא ִת ְזמֹר
לֹא ִתז ְָרע
לֹא ִת ְקצוֹר
שָׂ ֶד ָך

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

נֶעם ַא ּרום

צום פֶ עלְ ד
ִדי ַא ְר ֶּבעט וָ ואס גֶ עהֶ ְערט ּ

ֵאיינְ ֵזייעֶ ן
ָא ְנ ׁ ְש ִמ ְירן
ַקאלֶ עכְ ן
ַא ֶק ְערן

ָקאכְ ן
יידן
ָא ּפְ ׁ ְש ֵנ ְ
אמלֶ ען
ֵאיינְ ַז ְ
ָא ּפְ לֶ ע ְזן
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בס"ד

ּפַ ְר ׁ ַשת ְּבהַ ר

בס"ד

ׁ ְש ֵרייבּ אַ ֵריין ִדי א ֹות ּפון ִדי ׁ ַשאֲ לֶ ה ֵּביי זֵיין ְּת ׁש ּובֶ ה
א( ִדי וִ ויפִ ילְ ְס ֶטע יָ אר ִאיז ׁ ְש ִמ ֶיטה?
ב( ִדי וִ ויפִ ילְ ְס ֶטע יָ אר ִאיז י ֹובֵ ל?
ג( ָנ ְ
אך וִ ויפִ יל ׁ ְש ִמ ֶיטה ָי ְארן ִאיז יוֹבֵ ל?
ד( וֶ ועלֶ כֶ ע ָיאר ְּבלָ א ְזט ֶמען ׁש ֹופָ ר י ֹום
יפור?
ִּכ ּ ּ
אבן ִדי ְק ֶנעכְ ט א ֹויפְ גֶ עהֶ ע ְרט
ה( וֶ וען הָ ְּ
צו ַא ְר ֶּבע ְטן?
ּ

ו( וֶ וען ֶזע ֶנען ִדי ְק ֶנעכְ ט ַאהֵ יים
גֶ עגַ אנְ גֶ ען?
ז( ִאין וֶ ועלֶ עכֶ ע לַ אנְ ד ַד ְארף ֶמען
פון ׁ ְש ִמ ֶיטה
ְמ ַק ֵיים ֵזיין ִדי ִמצְ ֶוה ּ
און י ֹובֵ ל?
ּ

ח( א ֹויף וֶ ועלֶ כֶ ע ַּב ְארג הָ אט ֶדער
ייב ׁ ְיש ֶטער גֶ ע ָזאגְ ט ִדי
ֵא ִּ
ִמצְ ו ֹות?

אש הַ ָשנָ ה
רֹ ׁ

י ֹובֵ ל

עטע
ָנאכְ ן ְּבלָ א ְזן י ֹום ִדי ִז ֶּיב ֶ
ִּכּיפּור
ָיאר

ִדי פּופְ צִ יגְ ְס ֶטע
ָיאר

ִאין ֶא ֶרץ
ִי ְׂש ָר ֵאל

ָנ ְ
אך ִז ְּיבן

א ֹויפְ ן ַּב ְארג
ִסינַ י
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בס"ד

וארט
ֶנעם ַאּרום ֵּביי ֶי ֶעדע וָ ְ

און וָ ואס ִאיז ַא לָ ש ֹון " ַר ִּבים"
וָ ואס ִאיז ַא לָ ש ֹון " ָי ִחיד" ּ

וְ ָספַ ְר ָּת לְ ָך

ָי ִחיד
ַר ִּבים

ָי ִחיד
ַר ִּבים

כִ י ִת ְמ ְּכ ּרו

וְ הַ עֲ בַ ְר ָּת

ָי ִחיד
ַר ִּבים

ָי ִחיד
ַר ִּבים

א ֹו ָקנֹה

ירו
ַּתעֲ בִ ּ

ָי ִחיד
ַר ִּבים

ָי ִחיד
ַר ִּבים

ַאל ּתו ֹּנו

וְ ִק ַ ּד ׁ ְש ֶּתם

ָי ִחיד
ַר ִּבים

ָי ִחיד
ַר ִּבים

ִּת ְקנֶה

אתם
ּ ְוק ָר ֶ

ָי ִחיד
ַר ִּבים

ָי ִחיד
ַר ִּבים

ַּת ְר ֶּבה

וְ ׁ ַשבְ ֶּתם

ָי ִחיד
ַר ִּבים

ָי ִחיד
ַר ִּבים

ַּת ְמעִ יט

ּתֹאכְ ּלו

ָי ִחיד
ַר ִּבים

ָי ִחיד
ַר ִּבים

הוא מֹכֵ ר לָ ְך
ּ
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בס"ד
בס"ד

וערטֶ ער ּפון ִדי ּפָ ּסוק וָ ואס ִדי טֵ ייטְ ׁש אִ יז:
נֶעם אַ ּרום ִדי וֶ ְ

אַ ז ָנאר ִאין ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ִאיז ִדי ִמצְ ֶוה ּפון ׁ ְש ִמיטֶ ה:

אַ ז ְמ' ַד ְארף הֵ יילִ יגְ ן ִדי ּפופְ צִ יגְ סְ טֶ ע ָיאר:

ַ ּד ֵּבר אֶ ל ְּבנֵי ִי ְׂש ָראֵ ל וְ אָ מַ ְר ָּת
אֲ לֵ הֶ ם ִּכי ָתב ֹּאו אֶ ל הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר
אֲ נִי נ ֵֹתן לָ כֶ ם וְ ׁ ָשבְ ָתה הָ אָ ֶרץ
ׁ ַש ָּבת לַ ה':

וְ קִ ַ ּד ׁ ְש ֶּתם אֵ ת ׁ ְשנַת הַ חֲ ִמ ׁ ּ ִשים
אתם ְ ּדרוֹר ָּבאָ ֶרץ
ׁ ָשנָה ּוקְ ָר ֶ
לְ כָ ל ׁ ְישבֶ יהָ יוֹבֵ ל הִ וא ִּתהְ יֶה
לָ כֶ ם וְ ׁ ַשבְ ֶּתם אִ ׁיש אֶ ל אֲ חֻ ּזָת ֹו
וְ אִ ׁיש אֶ ל ִמ ׁ ְש ּפַ חְ ּת ֹו ָּת ׁ ֻש ּבו:

אַ ז ְמ' ָזאל צֵ יילְ ן ִז ְּיבן ׁ ְש ִמיטוֹ ת ָי ְארן ִז ְּיבן ָמאל:

וְ סָ פַ ְר ָּת לְ ָך ׁ ֶשבַ ע ׁ ַש ְּבתֹת ׁ ָשנִים
ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִים ׁ ֶשבַ ע ּפְ עָ ִמים וְ הָ ּיו
לְ ָך י ְֵמי ׁ ֶשבַ ע ׁ ַש ְּבתֹת הַ ׁ ּ ָשנִים
ֵּת ׁ ַשע וְ אַ ְר ָּבעִ ים ׁ ָשנָה:

אַ ז חוֹ ֶד ׁש ִּת ׁ ְש ֵרי אִ יז ִדי ִז ֶּיבעטֶ ע חוֹ ֶד ׁש:

וְ הַ עֲ בַ ְר ָּת ׁשוֹפַ ר ְּת ּרועָ ה ַּבח ֶֹד ׁש
הַ ׁ ּ ְשבִ עִ י ֶּבעָ ׂשוֹר לַ ח ֶֹד ׁש ְּביוֹם
ירו ׁשוֹפָ ר ְּבכָ ל
הַ ִּכ ּפֻ ִרים ַּתעֲ בִ ּ
אַ ְרצְ כֶ ם:

אַ ז יוֹ בֵ ל אִ יז הֵ יילִ יג:

ִּכי יוֹבֵ ל הִ וא ק ֶֹד ׁש ִּתהְ יֶה לָ כֶ ם
מִ ן הַ ּ ָׂש ֶדה ּתֹאכְ ּלו אֶ ת
ְּת ּבואָ ָת ּה:
אַ ז ְמ'טָ אר ִנ ׁ ְישט אוֹ יסְ פָ ּ
אפְ ן אַ חַ בֶ ר:

וְ כִ י ִת ְמ ְּכ ּרו ִמ ְמ ָּכר לַ עֲ מִ ֶית ָך א ֹו
קָ נֹה ִמ ּיַד עֲ ִמ ֶית ָך אַ ל ּתו ֹּנו
אִ ׁיש אֶ ת אָ חִ יו:
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ֶנעם ַאּרום ִדי " ׁ ְש ִמ ֶיטה" ָי ְארן
תרצ"ח

תרצ"ט

ת"ש

תש"א

תש"ב

תש"ג

תש"ט

תש"ח

תש"ז

תש"ו

תש"ה

תש"ד

תש"י

תשי"א

תשי"ב

תשי"ג

תשי"ד

תשט"ו

תשכ"א

תש"כ

תשי"ט

תשי"ח

תשי"ז

תשט"ז

תשכ"ב

תשכ"ג

תשכ"ד

תשכ"ה

תשכ"ו

תשכ"ז

תשל"ג

תשל"ב

תשל"א

תש"ל

תשכ"ט

תשכ"ח

תשל"ד

תשל"ה

תשל"ו

תשל"ז

תשל"ח

תשל"ט

תשמ"ה

תשמ"ד

תשמ"ג

תשמ"ב

תשמ"א

תש"מ

תשמ"ו

תשמ"ז

תשמ"ח

תשמ"ט

תש"נ

תשנ"א

תשנ"ז

תשנ"ו

תשנ"ה

תשנ"ד

תשנ"ג

תשנ"ב

תשנ"ח

תשנ"ט

תש"ס

תשס"א

תשס"ב

תשס"ג

תשס"ט

תשס"ח

תשס"ז

תשס"ו

תשס"ה

תשס"ד

תש"ע

תשע"א

תשע"ב

תשע"ג

תשע"ד

תשע"ה

תשפ"א

תש"פ

תשע"ט

תשע"ח

תשע"ז

תשע"ו

תשפ"ב

תשפ"ג

תשפ"ד

תשפ"ה

תשפ"ו

תשפ"ז

תשצ"ג

תשצ"ב

תשצ"א

תש"צ

תשפ"ט

תשפ"ח
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בס"ד

éðéñî åøîàð úåöîä ìë àìäå éðéñ øä ìöà äèéîù ïéðò äî :øîàì éðéñ øäá äùî ìà 'ä øáãéå
(é"ùø) :éðéñî ïäé÷åã÷ãå ïäéúåììë åøîàð ïìåë óà éðéñî äé÷åã÷ãå äéúåèøôå äéúåììë åøîàð äèéîù äî àìà

ְֶעדע זַאך
ֶ נֶעם ַא ּרום ֵּביי י

"וָ ואס ִאיז ַא " ְּכלַ ל" ּאון וָ ואס ִאיז ַא " ּפְ ַרט" אּון וָ ואס ִאיז ַא " ִד ְק ּדוק
ָ וְ ִד ְקּדו ֶקיה- ָ ּו ּפְ ָרט ֹו ֶתיה- ְָּכלָ ל ֹו ֶתיה

דוק
ּ ִד ְק

ּפְ ַרט

ְּכלַ ל
ִדי ְקרוֹין
ִדי ּפַ ְאר ֶמעט
אטלֶ ער
ְ ִדי ַט
ִדי א ֹו ִתי ֹות
ִדי ֵספֶ ר ּת ֹו ָרה
ִדי ַמא ְנ ְטל
ִדי גַ ְאר ְטל
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עטע ִנ ׁיש
עס ֶטל ֶר ֶ
ֶק ְ
ְּבהַ ר ִסי ַני
ָׂש ְדָך
ַּכ ְר ְמָך
ׁ ְש ִמ ָיטה
ׁ ַש ַּבת ׁ ַש ָּבת ֹון
לֹא ִת ְז ָרע
לֹא ִת ְזמֹר
ו ו ל
ב ל א
ש ת ש
נ ו ה
ה ש ה
ה ב נ
ש ך ר
ב י ז
י ר ן
ע ח ע
ת ש ש
ת ב א

ּולְ ַא ָמ ֶתָך
וְ לִ ְׂשכִ ְירָך
ּולְ ת ֹו ׁ ָשבְ ָך
וְ לִ בְ הֶ ְמ ֶּתָך
וְ לַ ַח ָיה
ְּב ַא ְרצְ ָך
י ֹובֵ ל

לֹא ִת ְקצ ֹור
לֹא ִתבְ צֹר
ׁ ַש ָּבת לַ ד'
הֶ פְ ֵקר
ׁ ֵשש ׁ ָש ִנים
ּו ַּב ׁ ָש ָנה הַ ׁ ְשבִ יעִ ת
ּולְ עַ בְ ְדָך
א
ת
ד
כ
ג
ח
ת
ש
ו
י
ב
ר

מ ת ך ם
ב צ ר מ
ש ש ש נ
י י ה ל
י ל ע ע
א ר ב ך
מ ר ך כ
א ש ך מ
ב ר י ד
ו ב ל ם
ת ל ד ך
צ ך ן ו

ת
ז
י
י
ד
ו
י
ר
י
ש
ת
ת

ש
ת
ם
ב
ה
נ
ר
ע
מ
א
מ
ב

ד ק
א ל
ע י
ט ס
י ת
א י
ה ב
ת ו
ו ר
ך י
ה ב
ש ת

ׁש ֹופַ ר ְּתּרועָ ה
ַּת ׁ ַשע וְ ַא ְר ָּבעִ ים
וְ ִק ַד ׁ ְש ֶּתם
הַ ַח ִמ ׁ ִשים
י ֹום הַ ִּכ ּפּו ִרים

ו ש
מ ה
ר י
י ל
ח א
ר ת
ק ק
פ צ
ה ו
פ ר
ל ו
ב ש

פון ִדי צַ ִד ִיקים וָ ואס זֵיין יָ ְארצֵ ייט פַ אלְ ט א ֹויס ִאין חוֹ ֶד ׁש ִאיָ יר
וֶ ְ
טו ְט ֶרעפְ ן ֵאיינֶ ער ּ
ועס ּ

ב
י
ו
ם
ה
כ
פ
ו
ר
י
ם
ש
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בס"ד

עקס פֶ עלְ ֶדער
אובֵ ן הָ אט גֶ עהַ אט ֶז ְ
ְר ּ
עקס ְּבּרו ֶד ְער'ס
און עֶ ר הָ אט עֶ ס פַ ְארק ֹויפְ ט פַ אר ֵזיי ֶנע ֶז ְ
ּ
אך יוֹ בֵ ל ,פַ אר ׁ ִש ְמעוֹ ן ְד ֵרייצְ ן יָ אר נָ ְ
אך יוֹ בֵ ל ,פַ אר ַנפְ ָּתלִ י צֶ עהְ ן יָ אר נָ ְ
פַ אר לֵ ִוי פִ ינֶ עף יָ אר נָ ְ
אך יוֹ בֵ ל,
ייסיג יָ אר נָ ְ
אך יוֹ בֵ ל
און ְד ֵר ִ
הו ָדה ְד ֵריי ּ
בוּלון ַאכְ צְ ן יָ אר נָ ְאך יוֹ בֵ ל ,פַ אר ִי ָׂש ְׂשכָ ר זֶ ְעקס ּאון צְ וָ ואנְ צִ יג יָ אר נָ ְאך יוֹ בֵ ל ,פַ אר ְי ּ
פַ אר ְז ּ

אובֵ ן?
ׁ ְש ֵרייבּ ַא ֵריין ָנ ֶ
אמ ְערן ל ֹויט ִדי ֵס ֶדר וֶ וער ְס'צָ אלְ ט ִדי וֵ ויי ִניגְ ְס ֶטע גֶ עלְ ט פַ אר ְר ּ



ׁ ִש ְמע ֹון

 לֵ ִוי 

הו ָדה
ְי ּ



ִי ָׂש ְׂשכָ ר



ְזּבוּלון



ַנפְ ָּתלִ י

ישט ִדי ֶזעלְ ֶּבע ְסּכום גֶ עלְ ט?
ארוָ ואס צָ אלְ ן ֵזיי נִ ׁ ְ
פַ ְ
יימער
פון ִדי ֵּב ֶ
 וֵ וייל וִ וי ׁ ְש ּפֶ ֶ
אובֵ ן ַא ָר ּ
ענו ֶמען ִדי ּפֵ יר ֹות ּ
אפ גֶ ּ
עטער הָ אט ְר ּ
אובֵ ן
אבן ֵזיי וֵ ויי ִניגֶ ער ָי ְארן ִּביז י ֹובֵ ל וָ ואס ֶד ָ
עטער הָ ְּ
 וֵ וייל וִ וי ׁ ְש ּפֶ ֶ
צו ְר ּ
צו ִריק ַאלֶ ע פֶ עלְ ֶדער ּ
עמאלְ ְטס גֵ ייעֶ ן ּ
אבן ֵזיי ְקלֶ ע ֶנ ֶערע פֶ עלְ ֶדער
עטער הָ ְּ
 וֵ וייל וִ וי ׁ ְש ּפֶ ֶ

סוק
ֶנעם ַאּרום ִדי וֶ ְ
וער ֶטער ֵּביי ִדי ּפָ ּ

ַאז א ֹויבּ ְס' ִאיז ָדא ַא ַס ְ
צו ַּבאצָ אלְ ן
אך ָי ְארן ִּביז י ֹובֵ ל פַ ְאר ֶמ ְ
ערט ֶמען ּ
ּאון ַאז א ֹויבּ ְס' ִאיז ָדא וֵ ויינִ יג ָי ְארן ִּביז י ֹובֵ ל ַּבאצָ אלְ ט ֶמען וֵ ויינִ יגֶ ער

לְ פִ י רֹב הַ ׁ ּ ָשנִים ַּת ְר ֶּבה ִמ ְקנָת ֹו
ּולְ פִ י ְמעֹט הַ ׁ ּ ָשנִים ַּת ְמעִ יט ִמ ְקנָ ת ֹו
הוא מֹכֵ ר לָ ְך:
בואֹת ּ
ִּכי ִמ ְס ּפַ ר ְּת ּ
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בס"ד

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

יש ֶטער גֶ ע ָזאגְ ט פַ אר מֹ ׁ ֶשה ִדי
ייב ׁ ְ
וואו הָ אט ֶדער ֵא ִּ
ַא ּ
און יוֹ בֵ ל?
פון ׁ ְש ִמ ֶיטה ּ
ִמצְ ֶוה ּ

ִדי וִ ויפִ ילְ ֶטע ָיאר ִאיז יוֹ בֵ ל?
און פֶ ְערצִ יגְ ְס ֶטע
 ִדי נֵ יין ּ

 ִאין ִמצְ ַר ִים

פופְ צִ יגְ ְס ֶטע
 ִדי ּ

 ִאין ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל

פופְ צִ יגְ ְס ֶטע
און ּ
 ִדי ֵאיין ּ

 א ֹויפְ ן ַּב ְארג ִסינַ י
נָ ְ
אך וִ ויפִ יל ׁ ְש ִמיטוֹ ת ִאיז יוֹ בֵ ל?
פון ׁ ְש ִמ ֶיטה?
וואו ַד ְ
ארף ֶמען ְמ ַק ֵיים ֵזיין ִדי ִמצְ ֶוה ּ
ַא ּ

 נָ ְ
עקס
אך ֶז ְ

 ִאין ִמצְ ַר ִים

 נָ ְ
אך ִז ְּיבן

 ִאין ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל

 נָ ְ
און פֶ ְערצִ יג
אך נֵ יין ּ

 א ֹויף ִדי גַ אנְ צֶ ע וֶ ועלְ ט
ייסט ְספִ ַיח ְקצִ ְירָך?
וָ ואס הֵ ְ
ִדי וִ ויפִ ילְ ֶטע ָיאר ִאיז ׁ ְש ִמ ֶיטה?



ֶק ֶערעלֶ ְ
אפ
עך וָ ואס ִאיז ַא ָר ּ
גֶ עפַ אלְ ן ִאינְ ִמ ְיטן ׁ ְשנֵ י ְידן



ֶק ֶערעלֶ ְ
עך וָ ואס ְמ'הָ אט
ֵאיינְ גֶ עפְ לַ אנְ צְ ט צְ וֵ ויי ָמאל



ֶק ֶערעלֶ ְ
עך וָ ואס
עטּרונְ ֶקען ׁ ְש ִמ ֶיטה
ָאנְ גֶ ְ

עטע
 ִדי ִז ֶּיב ֶ
 ִדי צֶ ענְ ֶטע
און פֶ ְערצִ יגְ ְס ֶטע
 ִדי נֵ יין ּ
פופְ צִ יגְ ְס ֶטע
 ִדי ּ
פופְ צִ יגְ ְס ֶטע
און ּ
 ִדי ֵאיין ּ

ְמ'הָ אט
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בס"ד
בס"ד

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

פון ֵזיין
וֶ וען ֶמעג ֶדער ַּב ַעל הַ ַּביִ ת נֶ ֶ
עמען ׁ ְש ִמ ֶיטה ּ
פֶ עלְ ד?

צו
וֶ וען הָ ְּ
אבן ִדי ְקנֶ עכְ ט אוֹ יפְ גֶ עהֶ ְערט ּ
עטן יוֹ בֵ ל?
ַא ְר ֶּב ְ

 נָ אר ִאינְ ִמ ְיטן ִדי נַ אכְ ט

אש הַ ׁ ָשנָ ה
 רֹ ׁ

עמען פַ אר ַאלֶ ע ֶמענְ ְט ׁ ְשן
 וֶ וען עֶ ר לָ א ְזט נֶ ֶ

 י ֹום ִּכּיפּור

אש ָח ָד ׁ ִשים
 רֹ ׁ

סוכּ ֹות
 ּ

און ּפֵ ֶאה ִאיז ֶמען ְמ ַק ֵיים
פון לֶ ֶקט ׁ ִש ְּכ ֶחה ּ
ִדי ִמצְ ֶוה ּ
ׁ ְש ִמ ֶיטה?

וֶ וען ֶזענֶ ען ִדי ְקנֶ עכְ ט ַאהֵ יים גֶ עגַ אנְ גֶ ען?
אש הַ ׁ ָשנָ ה
 נָ אכְ 'ן ְּבלָ א ְזן רֹ ׁ

 ָיא

 נָ ְ
אך ִדי ְד ָר ׁ ָשה ׁ ַש ָּבת ׁשּובָ ה

 נֵ יין

 נָ אכְ 'ן ְּבלָ א ְזן י ֹום ִּכּיפּור

 נָ אר לֶ ֶקט
 נָ אר ׁ ִש ְּכ ֶחה
 נָ אר ּפֵ ֶאה

טוהְ ן יוֹ בֵ ל? )ְּ 3ת ׁשּובוֹ ת(
וָ ואס ַד ְ
ארף ֶמען ּ

 ְּב ֶרענְ גֶ ען ֶמער ָק ְר ָּבנ ֹות
 ִדי פֶ עלְ ֶדער ֶזענֶ ען הֶ פְ ֵקר

וֶ ועלֶ כֶ ע ָיאר ְּבלָ אזְ ט ֶמען ׁשוֹ פָ ר יוֹ ם ִּכּיפּור?
 ׁ ְש ִמ ֶיטה
 י ֹובֵ ל
 ַאלֶ ע ָי ְארן

 ִדי ְקנֶ עכְ ט גֵ ייעֶ ן ַאהֵ יים
 הַ כְ נָ ַסת ֵספֶ ר ּת ֹו ֶרה


צום
ִדי פֶ עלְ ֶדער גֵ ֶ
צו ִריק ּ
ייען ּ
ַּבעַ ל הַ ַּב ִית

