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  ו"ר הערשל גראס הי"הר )א(' כיתה ג

  

 שאלות אויף פרשת במדבר
 

      ? פארווָאס הייסט משה און אהרן ציילן די אידן. א
נאך ַא טעם האט מען מסביר . ב ציילט מען מער מאהלהאט לי'וואס מ ַא זאך און, אידןב די ווייל ער האט לי

 אבל זה לעולם לא - בשישים - הסברנו באריכות גדול דיני ביטול ברוב(געווען אז ַא דבר המנוי ווערט קיינמאל נישט בטל 

  .נישט בטל צווישן די מיליארדן אומות העולםאון זיי ווערן דבר המנוי א יעצט ן  הייסדי אידן )בטיל

  ? און ווער די צווייטע ? וועלכע שבט האט געהאט די מערסטע אידן . ב
    .און דן דער צווייטע, יהודה דער מערסטע

  ? ן וואס לערנען מיר פון דעם או? וועלכע פלא זעט מען ביי דן . ג
 זיך  זאלאידאון מען לערנט זיך אז ַא . אז ער האט נאר איין בן יחיד און איז געווען ַא טויבער און שטימער

געזונט האט ער געווען  נישט  איזאיין קינד אוןאז אפילו ער האט געהאט נאר , לנישט מייאש זיין קיינמא

  .געהאט אזא גרויסע שבט

  ?  האט מען נישט געציילט שבט לוי צוזאמען מיט די אנדערע שבטים פארוואס. ד
 האט דער אייבישטערווייל ) ב. רעכנט עקסטער'ווייל ַא שבט וואס דינט אין בית המקדש זענען חשוב און מ) א

  .געזעהן אז זיי וועלן נישט זינדיגן ביים עגל ווייל זיי זענען עקסטער געציילט געווארן

    ?און פון ווען שבט לוי ? לטער האט מען געציילט אלע שבטים פון וועלכע ע. ה
  .לט חודש אאון די לוים פון א, אלע שבטים פון צוואנציג יאהר

          ?ווי אזוי האט מען געציילט די לוים . ו
איז ארויס ַא בת קול פון טיהר וואס האט 'משה און אהרן זענען אריבער געגאנגען דער טוהר פון געצעלט און ס

  .איז דא אינעווייניג אין שטוב'עזאגט וויפיל סג

  ? ווי אזוי זענען שבט יששכר געווען אזעלכע גרויסע יראי שמים און תלמידי חכמים . ז
הסברנו באריכות . ( טוב לצדיק וטוב לשכנו- פון משה רבינו נעבןווייל זיי האבען געוואוינט און מדבר 

 וו מתחברים עם חברים רעים כמו חלק משבט ראובן שהי"חלהתחבר תמיד עם חברים טובים ואם שצריכים 

שני אחים אחד היה דר :  סיפור-ן מיט גוטע חברים תמיד 'זיך חברדארף 'מ – נתקלקלו ועדתו    קורחל ידע

  טובים י שכנים"י שכנים רעים ואחד ע"ע

    ? פארוואס איז דָא פינטלעך אויף די אותיות א ה ר ן . ח
  .עציילט צוזאמען מיט די לויםאז אהרן האט מען נישט ג

  
  

  

       ַא גוט שבת

  המלמד
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  ו" הימנשה ברוך קלייןר "הר )ב(' כיתה ג

  במדברשאלות לפרשת 
  

ואיזה סיבה גרם לכך שימנו אותם ? כיצד היו מונים אותם ? י במדבר "אימתי נמנו בנ. א

  ?בשנה השנית 

תוך הסיבה שמנו אותם מ, י שקלים כל שבט ושבט בנפרד"היו מונים אותם ע, )ח אייר"ר(באחד לחודש השני 

  .חיבתן לפניו ושהישרה שכינתו עליהם

  ?ומנין למדים זאת ? כיצד התייחס אדם שאביו ואמו היו בני שבטים שונים . ב

  ,"לבית אבתם"מי שאביו משבט אחד ואמו משבט אחר יקום על שבט אביו שנאמר 

  ?ועל שום מה הם קרואים כך ? " קרואי העדה"מי הם . ג

  .ם נקראים תמיד לכל התיעצותשה" קרואי העדה"ב הנשיאים הם "י

  ?כיצד הוכיחו הנפקדים לאיזה שבט הם משתייכים . ד

  .הם הביאו ספרי יחוסיהם

  ? ואיזה שבט הקטן ? איזה שבט היה המספר הגדול . ה

  .והקטן שבט מנשה. הגדול שבט יהודה

  ?ומאיזה את שבט לוי ? מאיזה גיל מנו את ישראל . ו

  .דשוהלוים מבן חו. ישראל מבן עשרים

  ?מדוע לא נפקד מטה לוי בכלל השבטים . ז

ועוד טעם מפני . מאחר שהם לגיונו של מלך שהם עומדים לשרת בבית המקדש לכך ראוים הם להימנות בנפרד

  .   לו אלו בכליומעלה אמר אל יה' שעתידה היתה להיגזר על כל אלו שהם מבני כ
  
  
  
  
  

  ַא גוט שבת
  

  המלמד
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ת  רַּפְרׁשַ ִמְדּבָ   ּבַ

ה ּתֹוָרה ַא   ּאֹויף ִדי ַפְרׁשֶ
  

ה ִאיׁש ֹראׁש  ּטֶ ְּוִאְתֶכם ִיְהיו ִאיׁש ִאיׁש ַלּמַ ּ
  :ְּלֵבית ֲאבָֹתיו הוא

  

ק ּסוּין ָפִא 'ִאיׁש'אל ויי ָמֵוייט ְצֵטואס ׁשְָואְרוער ַפֶויז ׁשְה ִאֶראֹוְכִל
ה' ּטֶ  'בָֹתיוִאיׁש רֹאׁש ְלֵבית ֲא'ייט ֵטעם ׁשְֶדאְכן ָנּאו', ִאיׁש ִאיׁש ַלּמַ
  .'ִאיׁש'אל ָמייְנאר ֵאָנ

יין יין ֵגֵרן ַאועְלים ֶויִאׂשִי ְנן ִדּוי פוֵואר ְצז ַאז ָנֶמַריז ְמס ִאאר ֶעָנ
ֵלב ִמַעׁשֻהֹוְי, לֵאָרׂשְץ ִיֶריין ֶאֵק ן ועְלע ֶויֶגעִריּבֶי ִאן ִדּאו, יט ּכָ
ן ּאו, יםִלְגַרי ְמן ִדּה פויֶרֵבי ֲען ִדועְגר ֶוּבְָדין ִמן ִאּבְאְרַטער ׁשְייֶדֵל
ט ּיְפיין ַא הֹוועט ֵזויי ֶוֵוי ְצן ִדּער פוייֶנֵא 'ִאיׁש רֹאׁש ְלֵבית ֲאבָֹתיו'
ל ֵאָרׂשְץ ִיֶריין ֶאן ֵקיְדי ִאן ִדיְריין ִפֵרועט ַאואס ֶו ָוַעׁשֻהֹויז ְיאס ִאָד
 ְאךן ָניְדי ִאן ִדּיג פוִהְנער ַמן ֶדּט אוּיְפער הֹויין ֶדועט ֵזר ֶון ֶעּאו
  .ּינוּבֵה ַרׁשֶמֹ
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  ּתֹוָרה ִדְבֵרי
  

  . ובנסוע המשכן יורידו אותו הלוים ובחנות המשכן יקימו אותו הלוים
ל בדרך צחות דהנה ידוע השותפות שהיו בין יששכר וזבולון דיששכר עסק "וי

, ששכרז היה לו חלק בתורה שלמד י"בתורה וזבולון החזיקו ונתן לו פרנסתו ועי
וכן בכל הדורות עשו ועושים שותפות בעלי בתים שמחזיקים את התלמידי 

ובעלי הבתים יש חלק בתורה , חכמים שיוכלו לעסוק בתורה בלי דאגות
והנה המשכן והארון הם רמז לתלמידי חכמים כי בהם התורה , ח"שלומדים הת

וים הם והל, ח שעוסק בתורה מונחת ומשומרת התורה"וכן בת, משומרת ומונחת
" ובנסוע המשכן"ק ד"ורמזה לנו התוה, רמז לזבולון כי הם החזיקו את המשכן

רק נוסע , ד ועוסק בתורה"ח אינו פונה מכל עסקיו ויושב כל היום בביהמ"אם הת
אז צריכים המחזיקים להוריד " יורידו אותו הלוים"פעם הוא כאן ופעם הוא כאן 

ח שפונה מכל "רומז לת" המשכןובחנות ", אותו מגדולתו דאינו ראוי לכבוד
עסקיו ואין לו שום עסק רק עסק התורה וחונה כל היום בבית המדרש ועוסק 

שצריכים המחזיקים " יקימו אותו הלוים"בתורה בעמל ויגיעה ואינו זז משם 
ולהעלותו ולכבדו , לבו פנוי מכל דאגות פרנסה' להקימו בהחזקה מרובה שיהי

דים את התורה הקדושה וגם נותנים חשק מעל כל אנשי הקהלה כי בזה מכב
  .                                      לצעירי הצאן להיות גדול בתורה

ר( פ ו ס תב    )כ
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   .כאשר יחנו כן יסעו' ונסע אוהל מועד וגו
 ונראה לפרש על פי מה דאיתא בגמרא במה שצוה יוסף לאחיו אל תרגזו

' פי, אמר להם אל תתעסקו בדבר הלכה שמא תרגז עליכם הדרך, בדרך
מתוך שיתעסקו בהלכה לא יתנו לבם על הדרך שהולכים בה והם 

לפיכך הזהירם שלא , עלולים לתעות מן הדרך או ליפול באחד הבורות
, עננים היו מקיפים את ישראל' והנה איתא במדרש דז, יתעסקו בהלכה

ואחד שהיה , ואחד למטה, אחד למעלה, לםארבע לארבעה רוחות העו
ימים והיה מכה לפניהם את הנחשים והעקרבים ' מהלך לפניהם מהלך ג

ואם היה מקום גבוה היה משפילו , ואם היה מקום נמוך היה מגביהו' וכו
היוצא לנו מזה דבמדבר לא היה שום מקום , ועושה את הארץ מישור

נני הכבוד היו מקיפים לחשוש שיתעו בדרך או יפלו בבורות שהרי ע
ואם כן היו , אותם מכל צד והיו מראים להם את הדרך ומיישרים אותו

ה כאשר יחנו "וזש, ישראל יכולים לעסוק בדבר הלכה גם בלכתם בדרך
  .דבמדבר היו יכולים לעסוק בתורה גם כשחנו וגם כשנסעו, כן יסעו

ל( א ו רי י   )דב
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ת ר ַּפְרׁשַ ִמְדּבָ   ּבַ

ֵר   ׁשייְטיין ֵטיי ֵזט ּבֵואְרי ָון ִדּות פי אֹוין ִדיֵר ַאייּבׁשְ
  

  

 

  

ען ָהֶו ֶגאט ֶמו ְלעֵצען  י ִדי ִאט  ְדי    ?ן י
  

  תרֹוכֹות ּבְכַּ ַמְאךָנ   ����
  םִיַרְצן ִמּיס פוֹוריז ַאִא'וען ְמֶו   ����
  לֶגי ֵע ִדְאךָנ   ����
  גְנּיידוׁשֵּפְי ָאט ִדְגעְנֶרעּבְאט ֶגָה'וען ְמֶו   ����

  ען ֶמּעקויז ֶגה ִאיֶנִכי ׁשְוען ִדֶו   ����
  זְנּן אוויׁשְִוען ְצֶהּרו  

  ירֶי ִאׁשֶד חֹואׁשרֹ   ����
  ןיָוִס ׁשֶד חֹואׁשרֹ   ����

ÄîzÉåÀêÄç ÈaéÈúï   לֶקע ׁשֶּבֶאְל ַהַא  

ÉåîÆðÉåà äÈúí    ןואְרעָוט ֶגעְלֶטעׁשְֶגיְפיז אֹוִא  

ÅìÇãéò    אלי ָצִד  

ÄîÀðÇéï    טאְפׁשַיּבְר ִלייֶען ֵזועְגֶו  

ÇäÉåðÈúÄøíé    עןעֶנעֶכ ֶרְיךאל ִזָז  

ÀìÇäÀLÉåøú    ןויְסט ִוְסְלאָז  

eäÇ÷í    עןֶנעְריר ֶלט ִמְמּס קוֶע  

Çãò    עעֶניּבִֶלעּבְֶגעְריּבֶי ִאן ִדּפו  

Èée÷í    ןויְס ִוּצו  

ÆaÇ÷ò    עןֶהּן רואְכ ַמּצו  

ÇîÄâãé    ייר ֵזט ֶעייְלֵצ  

 ג
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ּצו ַא ַפא   סּ
   ׁשייְטיין ֵט ֵזּצו

 

 
 
 
 

 
 

או   ����       ּׂשְ
  ����    ְּלֻגְלְגלָֹתם
ל ֹיֵצא   ����     כָּ
  ����      ָצָבא

  ����     ְלִצְבֹאָתם
ר   ����   ַּיַעְמדו ֲאׁשֶ
ר בו ֲאׁשֶ   ����     ִּנּקְ

  ����     ִּהְקִהילו
ַּוִיְתַיְלדו ּ     ����  
  ����    ּתֹוְלֹדָתם

  פ יסרֹוייט ַאואס ֵגער ָועֶד ֶיַא  ����
  פ טְנעְכעֶר ֶגְיךן ִזאּבְיי ָהן ֵזּאו  ����
  פ עריֶטיִלין ִמִא  ����
  פ טְלאְמעַזֶגְניייי ֵאן ֵזאּבְָה  ����
  פ ייןֵטן ׁשְאְליי ָזואס ֵזָו  ����
  פ טְנעְכעֶרֶגיְסען אֹועֶנואס ֶזָו  ����
  פ ערֶדיְנע ִקֶרייֶעֵז  ����
  פ יףס אֹוְטעְמֶנ  ����
  פ טאְפׁשַעְרר ֶהייֶע ֵזּצו  ����
פ אל ָצאּפר ָקייֶע ֵזּצו  ����
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ִּתְפְקדו ֹאָתם ּ   ����  

  ����     ַּוִיְפְקֵדם

  ����    ְּפֻקֵדיֶהם

  ����       ְּפֻקָדיו

íúåà åã÷ôúùë פ����  
   )י"רש (                                                   

  פ טייְלעֵציי ֶגאט ֵזר ָהן ֶעּאו  ����
 פֶווען ֶעְטץ ֶוועְטס ֵזיי ֵצייְלן   ����
 פ ןייְליי ֵצץ ֵזְטט ֶעאְלָז  ����
  פ עֶטייְלעֵצע ֶגֶרייֶעֵז  ����
פ  עֶטייְלעֵצע ֶגייֶנֵז  ����
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ּצו ַא ַפאס ּ  
יא ֶבט צו ֵזיין ָנׂשִ ּפון ֶיעֶדע ׁשֵ ּ   

יא צון ִדּן פוּאו   עאֶטיין ַט ֵזּי ָנׂשִ
  

 
 
 

 
 
 
 

  ����   :ְּראוֵבן
ְמעֹון    ����   :ׁשִ

  ����   :ּהוָדהְי

ׂשָכר   ����  :ִיּשָׂ

  ����  :ְּזבוֻלן

  ����  :ְפַרִיםֶא

ה ֶ   ����  :ְמַנּשׁ

  ����  :ִבְנָיִמן

  ����    :ָדן

ר   ����  :ָאׁשֵ

  ����    :ָגד
  ����  :ַּנְפָתִלי

ן   ����   ����  ...ֲאִחיַרע ּבֶ

ן   ����    ���� ...ֱּאִליצור ּבֶ

ֻלִמיֵאל   ���� ןׁשְ ����  ... ּבֶ    

ן  ����   ����  ...ֲאִביָדן ּבֶ

ן  ����   ����  ...ֲאִחיֶעֶזר ּבֶ

ן  ����   ����  ...ֱאִליָאב ּבֶ

ן  ����   ����  ...ֶאְלָיָסף ּבֶ

ן  ���� ָמע ּבֶ   ����  ...ֱאִליׁשָ

ן  ����   ����  ...ַּגְמִליֵאל ּבֶ

ן  ����   ����   ...ַנְחׁשֹון ּבֶ

ן  ����   ����   ...ְנַתְנֵאל ּבֶ

ן  ����   ����  ...ַּפְגִעיֵאל ּבֶ

   :ּצוָער   ����
  :ָעְכָרן  ����
  :ֵעיָנן  ����
ֵדיאור  ����   :ּׁשְ
  :ֵחלֹן  ����
ְּדעוֵאל  ���� ּ:  
יהוד  ����   :ַּעּמִ
ָדי  ���� יׁשַ   :ַּעּמִ
יָנָדב  ����   :ַעּמִ
ְּפָדהצור  ���� ּ:  
ָדי  ���� ּצוִריׁשַ ּ:  
  :ִניִּגְדעֹ  ����
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ּצו ַא ַפאס ּ  
ּפון ֶיעֶדע נו   וען עֶויז ֶגִא'יל ְסויִפער ִוֶמּ
  טֶבע ׁשֵיֶגִטיְכי ִר ִדּצו

  

  ����   ְּראוֵבן
ְמעֹון    ����   ׁשִ

  ����   ּהוָדהְי
ׂשָכר   ����  ִיּשָׂ
  ����  ְּזבוֻלן

  ����  ֶאְפַרִים
ה ֶ   ����  ְמַנּשׁ
  ����  ִבְנָיִמן

  ����    ָדן
ר   ����  ָאׁשֵ
  ����    ָגד

  ����  ַּנְפָתִלי
  ����  גרשון

  ����  קהת

  ����  מררי

����  57.400  ����  
����  54.400  ����  
����  62.700  ����  
����  8.600  ����  
����  46.500  ����  
����  74.600  ����  
����  59.300  ����  
����  40.500  ����  
����  45.650  ����  
����  32.200  ����  
����  6.200  ����  
����  35.400  ����  
����  41.500  ����  
����  53.400  ����  
����  7.500  ����  

ֲחֵמׁש   ���� ִעים ֶאֶלף ַו ה ְוַאְרבָּ ָ ּשׁ ׁשִ
  :ֵמאֹות

ים ֶאֶלף   ���� ִ ֲחִמּשׁ ָעה ַו ִּתׁשְ
לׁש ֵמאֹות   :ּוׁשְ

ׁש   ���� ׁשֵ ִעים ֶאֶלף ְו ה ְוַאְרבָּ ָ ֲחִמּשׁ
ים ִ ֲחִמּשׁ   :ֵמאֹות ַו

ׁש   ���� ׁשֵ ְבִעים ֶאֶלף ְו ׁשִ ָעה ְו ַאְרבָּ

  :ֵמאֹות
ים ֶאֶלף   ���� ִ ֲחִמּשׁ ָעה ַו ַאְרבָּ

ע ֵמאֹות   :ְוַאְרבַּ
ים ֶאֶלף   ���� ִ ֲחִמּשׁ ְבָעה ַו ׁשִ

ע ֵמאֹות   :ְוַאְרבַּ

ִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות  ����   :ַאְרבָּ
ַנִי  ���� ים ֶאֶלף וָמאָתִיםׁשְ לׁשִ ּם וׁשְ ּ:  

ים ֶאֶלף   ���� לׁשִ ה וׁשְ ָ ֲּחִמּשׁ
ע ֵמאֹות   :ְוַאְרבַּ

ַבע   ���� ים ֶאֶלף וׁשְ ִ ּשׁ ׁשִ ַנִים ְו ּׁשְ
  :ֵמאֹות

ֲחֵמׁש   ���� ִעים ֶאֶלף ַו ֶאָחד ְוַאְרבָּ

  :ֵמאֹות
ים ֶאֶלף   ���� ִ ֲחִמּשׁ ה ַו לׁשָ ׁשְ

ע ֵמאֹות   :ְוַאְרבַּ

ׁש ֵמאֹות  ���� ַנת ֲאָלִפים ְוׁשֵ מֹ   :ׁשְ
ת ֲאָלִפים וָמאָתִים  ���� ׁשֶ   :ּׁשֵ

ְבַעת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות  ����   :ׁשִ
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ֲאלֹות ת יף  אֹוׁשַ רַּפְרׁשַ ִמְדּבָ   ּבַ
  

יי ִדי ִריְכִטיֶגע ְתׁשוֶבה ַּמאך ַא ִסיֶמן ּבֵ ּ ְ  

א ו ֶד ָהּוו ט  ֵאא ר  יּבִע ֶגֶטיׁשְי ר  ֶרע ְדע וע צ ֹמּט  ה ׁשֶ 
וּבֵַר ?ּינ    

  ייַנג ִסאְרן ּבַיְפֹואי יַנר ִסּבְַדין ִמִא   ����

   דֵעל מֹוֶהין אֹוי ִאיַנר ִסּבְַדין ִמִא   ����

  ּ ִמחוץ ַלַמֲחֶנהייַנר ִסּבְַדין ִמִא   ����

  
ֶויִא ֶלן  ָטֶכוע ג ָהע  ֶדא ט  ֵאא ר  יּבִע ר ֶטיׁשְי ע

ֶרֶג ְדע וע צ מֹּט  ַרׁשֶ  וּבֵה    ? ּינ

  ירֶי ִאׁשֶד חֹואׁשרֹ   ����

  יִנח ׁשֵֶסּפֵ   ����

  רֶמעֹוג ּבָ"ַל   ����

  
ו וּפ א ו ו ֶלּן  ְר  ֶמְנע ַאט  ן  ֹוע ַאר ֶדיס  ר ז  ע

ּבִֵא ר ָהֶטיׁשְיי ֶגע ט  ֶרא ְדע וע צ ֹמּט  ִדׁשֶ  י ה 
ֶטֵוְצ ֹוויי ?ׁשֶדע ח    

ֶאָחד   ����   ַלחֶֹדׁש ּבְ

ִני   ���� ֵ   ַלחֶֹדׁש ַהּשׁ

ִנית   ���� ֵ ָנה ַהּשׁ ָ ּשׁ   ּבַ

  

ֶויִא ֶלן  ר ָהע ָיֶכוע ֶדא ט  ֵאא ר  יּבִע רֶטיׁשְי  ע
ֶרֶג ְדע וע צ מֹּט  ַרׁשֶ  וּבֵה    ? ּינ

ן יְדי ִאוען ִדן ֶוּאר פוע ָיֶטיויֵוְצ יִד   ����
   םִיַרְצן ִמּיס פורֹוען ַאעֶנֶז

ן יְדי ִאוען ִדן ֶוּאר פוָיע ֶטעְפיֶנִדי ִפ   ����
  םִיַרְצן ִמּיס פורֹוען ַאעֶנֶז

ן יְדי ִאוען ִדן ֶוּאר פוָיע עֶטיּבִֶדי ִז   ����
  םִיַרְצן ִמּיס פורֹוען ַאעֶנֶז

  
ֶמֶו ן ָהוע ֶמע ט  ֶגא ן  ֵצע ְלע   ? טיי

  יםִרָכי ְזאר ִדָנ   ����

  תבֹוֵקי ְנאר ִדָנ   ����

  עןעֶמֶלַא   ����

  
יִפן ִוּפו ָיו ר יל  ֶמָהא ֵצען ֶגאט  יְלע ִדי י ט 

ְדִא    ?ןי

  ׁשֶד חֹון ַאּפו   ����

  ּפון ֶצעְהן יאר   ����

   אריג ָיִצואְנָון ְצּפו   ����
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ֲאלֹות ת יף  אֹוׁשַ רַּפְרׁשַ ִמְדּבָ   ּבַ
  

יי ִדי ִריְכִטיֶגע  ְּתׁשוֶבהְַמאך ַא ִסיֶמן ּבֵ ּ  

ֹוַא ויִו ֶמי ָהז ט  ֶגא ן  ֵצע ְלע ִדיי ִאט  ְדי    ?ן י

יז צו ִדיען ֶגאְנעַג ֶגִאיזה ׁשֶמֹ   ����  ּבּטו ׁשְּּבִ
יל ויִפל ִות קֹו ּבַיס ַארֹויז ַאִא'ן ְסּוא

  איז ָדִא'ְסְִקיְנֶדעְרֶלעך 

  יםִלָקע ׁשְּבֶאְלט ַהְגעְנֶרעּבְאט ֶגָה'ְמ   ����

ך    ���� יָעה ֶאת ַעּמֶ   ָהֹוׁשִ

  

ֶלֶו ׁשֵֶכוע ֶמט ָהֶבע  ט  ֶגא ן  ֵצע ְלע ר ֶטְסְקט ֶעיי   ?ע

  ןֵבּאוט ְרֶבׁשֵ   ����

  יִוֵלט ֶבׁשֵ   ����

  ףֵסיֹוט ֶבׁשֵ   ����

  

ְרַפ אס ָהָוא ֶמו ט  ן א ֵצֶגֵזיי ע ְלע ר ֶטְסְקט ֶעיי   ?ע

   ערֶטיׁשְייּבִ ֵאעםען ֶדיֶנאִדן ּבַייֶעיי ֵגוייל ֵזֵו   ����

  טֶבע ׁשֵֶטעְסֶרי ְגען ִדעֶנֶזיי וייל ֵזֵו   ����

  הׁשֶוען ֹמעֶויז ֶגִאט ֶבׁשֵר ייֶען ֵזּפווייל ֵו   ����

  

ו ִוּפ ִפן  ל ָיוי ר י ֶמָהא ט  ֶגא ן  ֵצע ְלע ֵלֶבׁשֵט יי   ?י ִוט 

  ׁשֶד חֹון ַאּפו   ����

  ארע ָיּבֶאְל ַהפון ַא   ����

   אריג ָיִצואְנָון ְצּפו   ����

ֹוַא ויִו ֶמי ָהז ט  ֶגא ן  ֵצע ְלע ִדיי ֶנֵלְקי ט  ע יי
וֶדיְנִק פ ר  ׁשֵּע ֵלֶבן  ?יִוט     

יז צו ִדיען ֶגאְנעַג ֶגִאיזה ׁשֶמֹ   ����  ּּבִ
ל ת קֹו ּבַיס ַארֹויז ַאִא'ן ְסּו אּבּטוׁשְ
  איז ָדִא'ְסְִקיְנֶדעְרֶלעך יל ויִפִו

ע ּבֶאְלט ַהְגעְנֶרעּבְאט ֶגָהיעדער    ����
ער עֶטּפֶס ׁשְאט ֶעָה'ן ְמּ אויםִלָקׁשְ
  טייְלעֵצֶג

ך    ���� יָעה ֶאת ַעּמֶ   ָהֹוׁשִ

  

ֹוַא ויִו ֶמי ָהז ט  ֶגעא ון  ו וע ֶדט ֶיְסּא וע פ ר   ןּע
ֶלֶו ׁשֵֶכוע ִאט ֶעֶבע  ז ר    ?י

  עסייֶדי ֵזט ִדעְגֶרעְפאט ֶגָה'ְמ   ����

  יווִרס ּבְּחו ִיט ַאְגעְנֶרעּבְאט ֶגָה'ְמ   ����

  יםִלָגאט ְדעַהן ֶגאּבְיי ָהֵז   ����

  

ֶלֶו ֶגט ָהֶבע ׁשֵֶכוע ט  ִדאעַהא ֶמט  ְרי   עֶטְסע
  ?ן ׁשְְטעְנֶמ

  הָדּהוט ְיֶבׁשֵ   ����

  ָדן ט ֶבׁשֵ   ����

  הׁשֶַנט ְמֶבׁשֵ   ����



  ד"בס

  ד"בס

  

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

 ìàåé úéø÷-÷øá éðá   

ֲאלֹות ת יף  אֹוׁשַ רַּפְרׁשַ ִמְדּבָ   ּבַ
  

יי ִדי ִריְכִטיֶגע ְתׁשוֶבה ַּמאך ַא ִסיֶמן ּבֵ ּ ְ  

ֶלֶו ֶגט ָהֶבע ׁשֵֶכוע ט  ַהא ִדאע ֵוט  ְגִניויי   עֶטְסי
  ? ןׁשְְטעְנֶמ

  הָדּהוט ְיֶבׁשֵ   ����

  ָדן ט ֶבׁשֵ   ����

  הׁשֶַנט ְמֶבׁשֵ   ����

  

ִאָו אס  ֵטו ז  ְטי וְק ׁשיי ָהֵאּר   ?ה ָדֵעי 

  הֶדי ֵען ִדּע פוֶטועְלעֶוֶגיְסי אֹוִד   ����

  הֶדי ֵען ִדּפוע ֶטעְסֶרְגי ִד   ����

  הֶדי ֵען ִדּפוע עֶנֶפּערוֶגי ִד   ����

  

ֹו ֶול ט  ֶלי ֶוֶבע ׁשֵֶכוע ְרט  ֶמוע ֶגט  ן  ֶרע ְכע   ? ט ְנע

  ייטס ֵז'עאֶטי ַטן ִדּפו   ����

  ייטֵזעס אֶמַמי ן ִדּפו   ����

  ייטֵזס 'יּבִֶרי ן ִדּפו   ����

  

ו וּפ א ו ו ֶלּן  ְר  ֶמְנע ֶעט  ן  ַאע ֹוס  ס ר   ?י

חָֹתם   ���� ּפְ   ְלִמׁשְ

  ְלֵבית ֲאֹבָתם    ����

  ְּלֻגְלְגלָֹתם   ����

ו וּפ א ו ו ֶלּן  ְר  ֶמְנע ַאט  ן  ֹוע ס ר ְמַאי ט ָה'ז  א
ֶגיׁשְִנ ֵצט  ְלע ִדיי ֵמט  ְדי  ךֶליי ? ְע    

מֹות   ���� ר ׁשֵ ִמְסּפַ   ּבְ

ל ָזָכר   ����   כָּ

  ְּלֻגְלְגלָֹתם   ����
  

ו וּפ א ו ו ֶלּן  ְר  ֶמְנע ַאט  ן  ֹוע ַאר ס  ְמי ט ָה'ז  א
ֶגיׁשְִנ ֵצט  ְלע ִדיי ר ֶדיְנע ִקייֶנֵלְקי ט    ?ע

ל ָזָכר   ����   כָּ

ָנה    ���� ִרים ׁשָ ן ֶעׂשְ   ִמּבֶ

ִּתְפְקדו אָֹתם   ���� ּ  
  

ו א ו ֶלּו ְר  ֶמְנע ַאט  ן  ֹוע ַאר ט ה ָהׁשֶמֹז יס  א
ֶגיׁשְִנ ֵצט  ְלע ַאיי ן ֵלט    ?יי

ל ֲעַדת    ���� או ֶאת ֹראׁש כָּ   ּׂשְ

ֵצא ָצ   ���� ל יֹ   ָבא כָּ

  ַּאָתה ְוַאֲהרֹן   ����

חָֹתם   ���� ּפְ   ְלִמׁשְ

  ְלֵבית ֲאֹבָתם    ����

  ְּלֻגְלְגלָֹתם   ����

  



  ד"בס

  ד"בס

  

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

 ìàåé úéø÷-÷øá éðá   
  

  ֶקעְסֶטל ֶרעֶטעִניׁש

ֵּהייּב ָאן צו ֵגיין פון ִדי  או  ָוואְרטּ ן  ָוואְרטּ פון ִדי ּאוןּׂשְ סוִקיםּאון ְטֶרעף אֹויס ִדי  ָאְנֶגעֵצייְכְנטָוואס ִאיז ִמּבֶ   :ְּצֵוויי ּפְ

א ל ָזָכר ְלֻגְלְגלָֹתםׂשְ מֹות כָּ ר ׁשֵ ִמְסּפַ ֹחָתם ְלֵבית ֲאבָֹתם ּבְ ּפְ ָרֵאל ְלִמׁשְ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ּו ֶאת רֹאׁש כָּ ּ:  
ָרֵאל ִתְפְקדו ֹאָתם ְלִצְבאָֹתם ַאָתה ְוַאֲהרֹן ִיׂשְ ל יֵֹצא ָצָבא ּבְ ָנה ָוַמְעָלה כָּ ִרים ׁשָ ן ֶעׂשְ ִּמּבֶ ּּ:  

    ו  א  ש  

  ו  כ  ש  א  ר  ת  א  ת  כ  ל  ז  כ  ר  ם  ו

  ע  ל  ל  פ  ר  ש  מ  ו  י  ש  ר  י  ל  ת  י

  ד  א  ב  ס  מ  פ  ש  א  ב  ר  א  ע  ג  ל  ד

  ת  ת  ת  ם  ב  ח  מ  ב  א  י  ל  ת  ל  ג  י

  ב  י  ב  ל  ם  ת  ל  צ  ב  ש  י  פ  ק  ד  ו

  נ  י  י  ש  ר  א  ל  א  ר  ע  ה  א  ו  ט  א

  ה  ו  מ  י  ל  ל  י  צ  ט  נ  ר  א  ה  ה  ת

  נ  ד  ע  ל  ה  כ  י  א  י  ד  ם  א  ת  ב  ם

  ש  ם  י  ר  ש  ע  ן  ב  מ  ן  ת  א  ב  צ  ל
  
  
  

ן 'ֶווען ְמ ֵרייּבְ עֶנע אֹוִתיֹות און ֶעס ַאֵריין ׁשְ ִליּבֶ ער ֶגעּבְ ֶּעְנִדיְגט ַדאְרף ֶמען צוַזאם ֶנעֶמען ִדי ַאֶלע ִאיּבֶ ּ  

ְִאין ִדי קוֶמעְנִדיֶגע ֶקעְסְטֶלעך  ֶטער ֶגעֵהייְסןן עְפֶר ְטּטוועְסֶוּ יׁשְ   ַפאְרָוואס ָהאט ֶדער ֵאייּבִ

  אל ֵצייְלן ִדי ִאיְדןָזאל ָנאְכַאָמ'ְמ
  
  

                                      
                                      

                                      



  

  


