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ׁ ַש ֲאל ֹות א ּון ְי ִדיע ֹות
  א ֹויף

ּ ַפ ְר ׁ ַשת
לֶ ְך לְ ָך
נאמען _________________ ני"ו

בס"ד
בס"ד


 

 

בס"ד

כיתה ג' )א( הר"ר הערשל גראס הי"ו

שאלות אויף פרשת לך לך

בס"ד

א .פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן ?
ווייל ער האט ליב געהאט צו הערן אברהם פרעגט צו ווייזן אז אברהם דארף אוועק גיין פון זיין הויז און ווייסט
נישט וואו און גייט בשמחה אָן צו וויסן וואו אהין ער גייט.

ב .וועמען האט אברהם מיט גענומען ?
שרי ,לוט ,די גרים וואס זיי האבען מגייר געווען ,און זייער פארמעגן.

ג .פארוואָס האט דער אייבישטער געמאַכט אַ הונגער אין כנען ?
כדי אברהם זאל גיין קיין מצרים.

ד .פארוואָס האָט דער אייבישטער געוואָלט אַז אברהם זאל גיין קיין מצרים ?
מעשה אבות סימן לבנים )הוסבר באריכות( אלע וואס איז געווען ביי אברהם אזוי אויך ביי די יודען ,אַ הונגער
אין ארץ כנען  -שבר במצרים  -צרות מיט שרי  -אויך די יודען קרעץ פאר פרעה  -מכות פאר מצרים  -ארויס
מיט אַ פארמעגן.

ה .איז דאס א ליגנט אז אברהם האט געזאגט אחותי את ? פארוואס ?
ניין ,ווייל זי איז אזוי ווי אַ שוועסטער ווייל זי איז געווען די טאכטער פון זיין ברודער הרן.

ו .פארוואס האט אברהם נישט געוואלט גיין מיט די פאסטעכער פון לוט ?
ווייל די פאסטעכער פון לוט האבן געלאזט פאשען די שעף אין פרעמדע פעלדער.

ז .פארוואס האט אברהם נישט געוואלט נעמען גארנישט פון מלך סדום ?
ער זאל נישט זאגן אז ער האט רייך געמאכט אברהם ,ווייל אברהם האט שוין אַ ברכה פון די אייבישטער.

ח .וואס האט מען זוכה געווען פון הימל ווייל ער האט נישט געוואלט נעמען אַ פאדעם און שיך
בענדל ?
די מצוה צו האבן רצועות פון תפילין און מצות ציצית.

ט .אברהם האט געבוירן דורך ָהגר אַ יונגל ווי אזוי האט ער געהייסן ?
ישמעאל.

י .ווי אלט איז אברהם אבינו געווען ווען דער אייבישטער האט איהם געהייסן מאכן אַ ברית ?
ניין און ניינציג.

 

 


 

 

בס"ד

כיתה ג' )ב( הר"ר מנשה ברוך קליין הי"ו


שאלות אויף פרשת לך לך

בס"ד

א .מאיזה מקום יצא אברם ? ולאן ?
אברם יצא מחרן לארץ כנען.

ב .בן כמה שנים היה אז אברם ?
בן שבעים וחמש שנה.

ג .מי הלך אתו ?
אשתו שרי ,לוט בן אחיו ,ועבדים ושפחות רבות.

ד .מה הן המקומות שבהן התיישב אברם ?
שכם ,בהר שבין בית קל ובין עי ,והנגבה.

ה .מה הן הבשורות הטובות שעליהן הודה אברם להשי"ת בבנין המזבח בשכם ?
בשורת הבנים ,שיהיו לו בנים – ובשורת הארץ שיתן לזרעו את הארץ.

ו .איך נקראה אז ארץ ישראל ? ומדוע ?
ארץ כנען ,כי הכנענים ישבו אז בארץ.

ז .למה כיון את נסיעתו הנגבה ?
שרצה ללכת לירושלים שהיא בדרומה של ארץ ישראל.

ח .למה ירד אברם למצרים ?
כי היה רעב בארץ.

ט .למה באותה הארץ לבדה היה הרעב ?
כדי לנסותו אם יהרהר אחר דבריו של הקב"ה שצוהו ללכת לארץ כנען וכו'.

י .מפני מה חשש אברם ?
אברם חשש שירצו להרגו מפני שיעכב לקחת את שרי להם לאשה.

יא .לאן לקחו את שרה ?
שרי נלקחה לביתו של פרעה

יב .ומה היה עונשו של פרעה ?
וה' נגע אותו ואת ביתו בנגעים גדולים.
[

אברם

הרן

 

 

לוֹט


 
בס"ד
בס"ד

 

ּ ַפ ְר ׁ ַשת לֶ ְך לְ ָך

אַ ּתו ָֹרה אוֹיף ִדי ּ ַפ ְר ׁ ֶשה
ֹאמר ד' אֶ ל אַ בְ ָרם לֶ ְך לְ ָך ֵמאַ ְרצְ ָך
וַ ּי ֶ
ו ִּמ ּמ וֹלַ ְד ּ ְת ָך ו ִּמ ֵּבית אָ בִ ָיך:
לִ כְ א ֹו ָרה פַ ְארוָ ואס ׁ ְשטֵ ייט מֵ אַ ְרצְ ָך ו ִּמ ּמוֹלַ ְד ּ ְת ָך וּמִ ֵּבית
אָ בִ ָיך ,סְ 'הָ אט גֶ ַעד ְארפְ ט ׁ ְשטֵ יין פַ ְארקֶ ְערט ,ק ֹו ֶדם גֵ ייט
מֶ ען אַ ר ֹויס פ ּון טַ אטְ ְנ'ס ה ֹויז  -מִ ֵּבית אָ בִ ָיך ,א ּון
ָנאכְ ֶדעם גֵ ייט מֶ ען אַ ר ֹויס פ ּון ׁ ְשטָ אט  -מִ ּמוֹלַ ְד ּ ְת ָך ,א ּון
ָנאכְ ֶדעם מֵ אַ ְרצְ ָך )אמרנו כמה תירוצים כמובא בספרים(.
ֶדער ּ ֵתיר ּוץ אִ יז אַ ז פַ אר וֶ וען מֶ ען פָ ְארט אַ וֶ ועק גֶ ע ֶזעגְ ְנט
מֶ ען ִז ְיך מִ יט ִדי מֶ ע ְנטְ ׁ ְשן וָ ואס מֶ ען טְ ֶרעפְ ט אִ ין ׁש ּוהְ ל
עשעפְ טָ ,נאכְ ֶדעם גֶ ע ֶזעגְ ְנט ֶמען ִז ְיך פ ּון ִדי
אָ ֶדער אִ ין גֶ ׁ ֶ
ָנא ְנטֶ ע פְ ֵריי ְנד ,מִ ּמוֹלַ ְד ּ ְת ָך ,א ּון ִדי לֶ עצְ טֶ ע גֶ ע ֶזעגְ ְנט ֶמען
ִז ְיך פ ּון טַ אטְ ְנ'ס ה ֹויז.


 

 

בס"ד

ּ ַפ ְר ׁ ַשת לֶ ְך לְ ָך

בס"ד

וארט ֵּביי ֵזיין טֵ ייטְ ׁש
ׁ ְש ֵרייבּ אַ ֵריין ִדי א ֹות פ ּון ִדי וָ ְ
ֵמ ַא ְרצְ ָך



אמען
אוּן ִא ְיך וֶ ועל גְ רוֹיס ַמאכְ ן ֵדיין נָ ֶ

ו ִּמ ּמוֹ לַ ְד ּ ְת ָך



אוּן אִ ְיך וֶ ועל ִדיר ֶּבענְטְ ׁ ְשן



אוּן ִא ְיך וֶ ועל ִדיר ַמאכְ ן

וְ ֶאעֶ שְׂ ָך



אוּן ִדי זֶעהְ לְ ן

וַ ֲאבָ ֶרכְ ָך



אר ֶמעגְ ן
אוּן זֵייעֶ ר גַ אנְצֶ ע פַ ְ

וַ ֲאגַ דְּ לָ ה ׁ ְש ֶמ ָך



אוּן עֶ ר הָ אט ָד ְארט גֶ עבּ וֹיט

ָאאֹר



אוּן פוּן ֵדיין גֶ עבּ ו ְּר ְטס ּ ְפלַ אץ

וְ ֶאת ָּכל ְרכו ׁ ָּשם



וָ ואס ִא ְיך וֶ ועל ִדיר וֵ וייזְן

ֲא ׁ ֶשר ָרכָ ׁש ּו



אבן פַ ְאר ָמאגְ ט
וָ ואס זֵיי הָ ְּ

וְ ֶאת הַ ֶּנפֶ ׁש



וֶ ועל ִא ְיך ׁ ֶשעלְ ְטן

לָ לֶ כֶ ת



פוּן ֵדיין לַ א ְנד

לְ ז ְַרעֲ ָך



צ ּו גֵ יין

וַ ּיִבֶ ן ׁ ָשם



צ ּו ֵדיינֶע ִקינְ ֶדער

ֲא ׁ ֶשר ַא ְר ֶאךּ ָ


 

 

בס"ד

ּ ַפ ְר ׁ ַשת לֶ ְך לְ ָך

בס"ד

וארט ֵּביי ֵזיין טֵ ייטְ ׁש
ׁ ְש ֵרייבּ אַ ֵריין ִדי א ֹות פ ּון ִדי וָ ְ
ֵמ ַא ְרצְ ָך



אמען
אוּן ִא ְיך וֶ ועל גְ רוֹיס ַמאכְ ן ֵדיין נָ ֶ

ו ִּמ ּמוֹ לַ ְד ּ ְת ָך



אוּן אִ ְיך וֶ ועל ִדיר ֶּבענְטְ ׁ ְשן



אוּן ִא ְיך וֶ ועל ִדיר ַמאכְ ן

וְ ֶאעֶ שְׂ ָך



אוּן ִדי ֶמענְ ְט ׁ ְשן

וַ ֲאבָ ֶרכְ ָך



אר ֶמעגְ ן
אוּן זֵייעֶ ר גַ אנְצֶ ע פַ ְ

וַ ֲאגַ דְּ לָ ה ׁ ְש ֶמ ָך



אוּן עֶ ר הָ אט ָד ְארט גֶ עבּ וֹיט

ָאאֹר



אוּן פוּן ֵדיין גֶ עבּ ו ְּר ְטס ּ ְפלַ אץ

וְ ֶאת ָּכל ְרכו ׁ ָּשם



וָ ואס ִא ְיך וֶ ועל ִדיר וֵ וייזְן

ֲא ׁ ֶשר ָרכָ ׁש ּו



אבן פַ ְאר ָמאגְ ט
וָ ואס זֵיי הָ ְּ

וְ ֶאת הַ ֶּנפֶ ׁש



וֶ ועל ִא ְיך ׁ ֶשעלְ ְטן

לָ לֶ כֶ ת



פוּן ֵדיין לַ א ְנד

לְ ז ְַרעֲ ָך



צ ּו גֵ יין

וַ ּיִבֶ ן ׁ ָשם



צ ּו ֵדיינֶע ִקינְ ֶדער

ֲא ׁ ֶשר ַא ְר ֶאךּ ָ


 

 

בס"ד

ׁ ְש ֵרייבּ ַא ֵריין נו ֶּמ ְערן
לוֹיט ִדי ֵס ֶדר

בס"ד

פסוק א'






ֶאל הָ ָא ֶרץ
ֵמ ַא ְרצְ ָך
ֲא ׁ ֶשר ַא ְר ֶאךּ ָ
ו ִּמ ּמוֹלַ ְד ּ ְת ָך
פסוק ב'  -ג'








וַ ֲאבָ ְרכָ ה ְמבָ ֲרכֶ ָיך
וַ ֲאבָ ֶרכְ ָך
וֶ הְ יֵה ְּב ָרכָ ה
וְ ֶאעֶ שְׂ ָך לְ גוֹי ָ ּגד ֹול
וַ ֲאגַ דְּ לָ ה ׁ ְש ֶמ ָך
כּ ֹל ִמ ׁ ְש ּ ְפחֹת הָ ֲא ָד ָמה




ו ְּמ ַק ֶּללְ ָך ָאאֹר
וְ נִ בְ ְרכ ּו בְ ָך
פסוק ה'






וְ ֶאת ָּכל ְרכו ׁ ָּשם
וְ ֶאת לוֹט ֶּבן ָא ִחיו
ֶאת שָׂ ַרי ִא ׁ ְש ּת ֹו
וְ ֶאת הַ ֶּנפֶ ׁש ֲא ׁ ֶשר עָ שׂ ּו
ַאבְ ָרהָ ם אִ ין ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל





ָדרוֹם זֵייט
ׁ ְשכֶ ם ֵ -אלוֹן מו ֶֹרה
וישן ֵּבית
א ֹויפְ ן ַּב ְארג צְ וִ ׁ ְ
ֵקל א ּון עַ י


 

 

בס"ד

נֶעם אַ רוּם ִדי ִריכְ טִ יגֶ ע עֶ ְנטְ פֶ ער

בס"ד

אטע?
ייסן ֵזיין ַט ֶ
אטעס ה ֹויז  -וִ וי ַאז ֹוי הָ אט גֶ עהֵ ְ
ו ִּמ ֵּבית ָאבִ ָיך פ ּון ֵדיין ַט ֶ
-----------------------------------------------------------------------

ַאבְ ָר ָהם

ָׂש ָרה

לוֹ ט

ּ ַפ ְר ֹעה

יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל

ְּכ ַנ ֲענִ י

ֶּת ַרח

עוֹ ג

-----------------------------------------------------------------------

וַ ֲאגַ דְּ

אמען?
ועמענְ ס נָ ֶ
אמען  -וֶ ֶ
לָ ה ׁ ְש ֶמ ָך א ּון ִא ְיך וֶ ועל גְ ר ֹויס ַמאכְ ן ֵדיין נָ ֶ

-----------------------------------------------------------------------

ַאבְ ָר ָהם

ָׂש ָרה

לוֹ ט

ּ ַפ ְרעֹה

יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל

ְּכ ַנ ֲענִ י

ֶּת ַרח

עוֹ ג

-----------------------------------------------------------------------

ועמען?
וְ נִבְ ְרכ ּו בְ ָך א ּון ֵזיי וֶ ועלְ ן ִז ְיך ֶּבענְ ְט ׁ ְשן ִמיט ִדיר ִ -מיט וֶ ֶ
-----------------------------------------------------------------------

ַאבְ ָר ָהם

ָׂש ָרה

לוֹ ט

ּ ַפ ְרעֹה

יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל

ְּכ ַנ ֲענִ י

ֶּת ַרח

עוֹ ג

-----------------------------------------------------------------------

וַ ּיִבֶ ן ׁ ָשם ִמז ְֵּבחַ

א ּון ֶער הָ אט גֶ עבּ וֹ יט ָד ְארט ַא ִמ ְז ֵּב ַח  -וֶ וער הָ אט גֶ עבּ ֹויט?

-----------------------------------------------------------------------

ַאבְ ָר ָהם

ָׂש ָרה

לוֹ ט

ּ ַפ ְרעֹה

יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל

ְּכ ַנ ֲענִ י

ֶּת ַרח

עוֹ ג

-----------------------------------------------------------------------

וֶ וער ִאיז גֶ עגַ א ְנגֶ ען ִמיט ַאבְ ָרם א ּון ִמיט שָׂ ַרי?
-----------------------------------------------------------------------

ַאבְ ָר ָהם

ָׂש ָרה

לוֹ ט

ּ ַפ ְרעֹה

יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל

ְּכ ַנ ֲענִ י

ֶּת ַרח

עוֹ ג

-----------------------------------------------------------------------

עמאלְ ְטס ִאין ֶא ֶרץ ְּכ ָנ ַען?
וֶ וער הָ אט גֶ עוואוֹ י ְנט ֶד ָ
-----------------------------------------------------------------------

ַאבְ ָר ָהם

ָׂש ָרה

לוֹ ט

ּ ַפ ְרעֹה

יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל

ְּכ ַנ ֲענִ י

ֶּת ַרח

עוֹ ג

-----------------------------------------------------------------------


 

 

בס"ד

ועמען וֶ ועט ֶמען הַ ְרגֶ ע ֶנען?
וְ הָ ְרג ּו א ִֹתי  -וֶ ֶ

בס"ד

-----------------------------------------------------------------------

ַאבְ ָר ָהם

שָׂ ָרה

לוֹ ט

ּ ַפ ְרעֹה

יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל

ְּכ ַנ ֲענִ י

ֶּת ַרח

עוֹ ג

-----------------------------------------------------------------------

עבן?
ועמען וֶ ועט ֶמען לָ א ְזן לֶ ְּ
וְ א ָֹת ְך יְחַ ּי ּו  -וֶ ֶ
-----------------------------------------------------------------------

ַאבְ ָר ָהם

ָׂש ָרה

לוֹ ט

ּ ַפ ְרעֹה

יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל

ְּכ ַנ ֲענִ י

ֶּת ַרח

עוֹ ג

-----------------------------------------------------------------------

וארן ְק ֶרעצִ יג?
וֶ וער ִאיז גֶ עוָ ְ
-----------------------------------------------------------------------

ַאבְ ָר ָהם

ָׂש ָרה

לוֹ ט

ּ ַפ ְרעֹה

יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל

ְּכ ַנ ֲענִ י

ֶּת ַרח

עוֹ ג

-----------------------------------------------------------------------

אמען?
ייב ׁ ְיש ֶטער צ ּוגֶ עלֵ ייגְ ט ַא א ֹות ֵּביי ֵזיין נָ ֶ
ועמען הָ אט ֶדער ֵא ִּ
פַ אר וֶ ֶ
-----------------------------------------------------------------------

ַאבְ ָר ָהם

ָׂש ָרה

לוֹ ט

ּ ַפ ְרעֹה

יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל

ְּכ ַנ ֲענִ י

ֶּת ַרח

עוֹ ג

-----------------------------------------------------------------------

אמען?
ייב ׁ ְיש ֶטער גֶ עט ֹו ׁ ְישט ַא אוֹ ת ֵּביי ֵזיין נָ ֶ
ועמען הָ אט ֶדער ֵא ִּ
פַ אר וֶ ֶ
-----------------------------------------------------------------------

ַאבְ ָר ָהם

ָׂש ָרה

לוֹ ט

ּ ַפ ְרעֹה

יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל

ְּכ ַנ ֲענִ י

ֶּת ַרח

עוֹ ג

-----------------------------------------------------------------------

ייסן ִדי י ּו ְנגְ ל פ ּון ַאבְ ָרהָ ם וָ ואס הָ גָ ר הָ אט גֶ עבּ ֹו ְירן?
וִ וי ַאז ֹוי הָ אט גֶ עהֵ ְ
-----------------------------------------------------------------------

ַאבְ ָר ָהם

ָׂש ָרה

לוֹ ט

ּ ַפ ְרעֹה

יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל

ְּכ ַנ ֲענִ י

ֶּת ַרח

עוֹ ג

-----------------------------------------------------------------------

וֶ וער הָ אט גֶ ע ָזאגְ ט פַ אר ַאבְ ָרהָ ם ַאז ְמ'הָ אט גֶ עפַ א ְנגֶ ען לוֹ ט?
-----------------------------------------------------------------------

ַאבְ ָר ָהם

ָׂש ָרה

לוֹ ט

ּ ַפ ְרעֹה

יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל

ְּכ ַנ ֲענִ י

ֶּת ַרח

עוֹ ג

-----------------------------------------------------------------------


 

 

וישן ִדי צְ וֵ ויי ִּבילְ ֶדער
ְ ׁ ִערש ְיידס צְ ו
ֵ ׁ ֶ א ּו ְנט3 טְ ֶרעף

אסטְ ן
ְ  ָׂש ַרי לִ יגְ ט אִ ין ִדי ַק- אַ בְ ָרם ִמיט לוֹט גֵ ייעֶ ן קֵ יין ִמצְ ַר ִים

בס"ד
בס"ד


 

 

בס"ד

 
  
 
 
 


 


  
 
  

בס"ד 


וֵ וייל
ֶדער
ייב ׁ ְיש ֶטער
ֵא ִּ
עבן
וִ ויל גֶ ְּ
וִ וי ֶמער
שְׂ כַ ר
פַ אר
ַאבְ ָרהָ ם

וֵ וייל
ֶדער
ייב ׁ ְיש ֶטער
ֵא ִּ
וִ ויל
אב ְירן
א ֹו ְיס ּ ְפ ָר ִּ
ַאבְ ָרהָ ם

וֵ וייל
ֶדער
ייב ׁ ְיש ֶטער
ֵא ִּ
וִ ויל ַאז
ַאבְ ָרהָ ם
ָזאל
ָאנְ קו ֶּמען ֵקיין
ִמצְ ַריִ ם

וֵ וייל
ַאבְ ָרהָ ם
הָ אט מוֹ ָרא
גֶ עהַ אט ַאז
ְמ'וֶ ועט
עמען
צוּנֶ ֶ
זֵיין וֵ וייבּ
שָׂ ָרה

ִאיז גֶ עוֶ וען ַא ה ּונְגֶ ער ה הָ אט ַאבְ ָרהָ ם גָ ְארנִ ׁ ְישט ה הָ אט ַאבְ ָרהָ ם ִמלְ חָ ָמה כ הָ אט ַאבְ ָר ָהם נִ ׁ ְישט גֶ עוָ ואלְ ט ר
אס ֶטעכֶ ער
גֵ יין ִמיט ִדי ּ ַפ ְ
גֶ עהַ אלְ ְטן ִמיט ִדי פִ יר
עמען פוּן ִדי
גֶ עוָ ואלְ ט נֶ ֶ
ִאין ֶא ֶרץ ְּכנָעַ ן
פוּן לוֹ ט
ֶקענִ יגְ ן
ֶמלֶ ְך ְסדוֹם
ייב ׁ ְיש ֶטער ב הָ אט ֶדער ֵא ִּ
הָ אט ֶדער ֵא ִּ
ייב ׁ ְיש ֶטער י
אש ְט ָראפְ ט ִאים
ַּב ׁ ְ
ִמיט זֵיין ׁ ְשטוּבּ

עמאכְ ט ַא הוּנְ גֶ ער
גֶ ַ
נָ אר ִאין ֶא ֶרץ ְּכנָ עַ ן

הָ אט ֶדער ֵא ִ ּ
ייב ׁ ְיש ֶטער ו הָ אט עֶ ר אִ יהְ ר גֶעהֵ ְ
ייסן ה

ִישט גֶ עזָאגְ ט גְ לֵ ְייך פַ אר
נְׁ
ַאבְ ָר ָהם ַאווא ּו צ ּו גֵ יין

זָאגְ ן אַ חו ִֹתי ָא ּת


וֵ וייל
ּ ַפ ְרעֹה
הָ אט
צוּגֶ ענו ֶּמען
שָׂ ָרה
פוּן
ַאבְ ָרהָ ם

וֵ וייל ִדי
אס ֶטעכֶ ער
ּ ַפ ְ
אבן
פוּן לוֹ ט הָ ְּ
גֶ עלָ א ְזט
אשען
ּ ַפ ׁ ֶ
ִדי שָׂ אף ִאין
עמ ֶדע
פְ ֶר ְ
פֶ עלְ ֶדער

וֵ וייל ִדי
פִ יר
ֶקע ִניגְ ן
אבן
הָ ְּ
צוּגֶ ענו ֶּמען
לוֹ ט ִמיט
ֵזיין
פַ ְאר ֶמעגְ ן

וֵ וייל ַאבְ ָרהָ ם
הָ אט ִנ ׁ ְישט
גֶ עוָ ואלְ ט ַאז
ֶדער ֶמלֶ ְך
פוּן ְסדוֹ ם ָזאל
ָזאגְ ן ַאז
ֶער הָ אט ִאים
עמאכְ ט
ֵר ְייך גֶ ַ

ייב ׁ ְיש ֶטער הָ אט צוּגֶ ע ָזאגְ ט פַ אר ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינ ּו
ועסט ּו ְט ֶרעפְ ן ֵאיינֶ ע פוּן ִדי ְּב ָרכוֹ ת וָ ואס ֶדער ֵא ִּ
וֶ ְ


 

 

בס"ד

ענִיש
עט ׁ
עס ְטל ֶר ֶ
ֶק ְ

בס"ד

י

ַא הָ

גָ

ר ְמ ּ ֶת ה

שָׂ

ַר

ַר

ִי

ם ַר ָר ָר

ִי

ַא ִמ צְ

ׁ ְש פֶ

בְ

ט ל ַא ח ְר ָח שָׂ

ָמ י

וֹ

ָר

וֹ

ְך ה ְּכ ָר ָד

ל ְר לָ

הָ

ר

עֵ

ֹע ֶמ ֹע

ן

א ַא בְ

ָר ם ם ִת ְד ְר עָ

ל ל ע

ְּכ ּ ַפ

וֹ

ג

ן

עַ

נָ

ָׂ ש ַרי
ָׂ ש ָרה
ַ אבְ ָרם
ַ אבְ ָרהָ ם
ִ י ׁ ְש ָמעֵ אל
 ל ֹוט
ֶ ּ ת ַרח
 הָ גָ ר
 ע ֹוג
ַ ּ פ ְרעֹה
ִ מצְ ַריִ ם
ְּ כ ָנעַ ן
 חָ ָרן

ֶעמען ִדי ִא ֶּיב ִעריגֶ ע או ִֹתיוֹת
ארף ֶמען צ ּוזַאם נ ֶ
וֶ וען ְמ'עֶ נ ְִדיגְ ט ַד ְ
עס ְטלֶ ְעך
אוּן עֶ ס ַא ֵריין לֵ ייגְ ן ִאין ִדי קו ֶּמענ ְִדיגֶ ע ֶק ְ
ועסט ּו ְט ֶרעפְ ן ִדי פִ יר ֶקענִיגְ ן וָ ואס אַ בְ ָרהָ ם הָ אט ִמלְ חָ ָמה גֶ עהַ אלְ טְ ן ִמיט זֵיי
וֶ ְ


 

 

בס"ד
בס"ד

וארט
ֶנעם ַארוּם ֵּביי ֶי ֶעדע וָ ְ
וָ ואס אִ יז ַא לָ שוֹן "יָ ִחיד"
אוּן וָ ואס אִ יז ַא לָ שוֹן ַ"ר ִּבים"

וְ ִנבְ ְרכ ּו

יָחִ יד
ַר ִּבים

יָחִ יד
ַר ִּבים

וַ ָ ּיבֹא ּו

ִמ ׁ ְש ּ ְפחֹת

יָחִ יד
ַר ִּבים

יָחִ יד
ַר ִּבים

וַ ּיִבֶ ן

וַ ּיֵלֶ ְך

יָחִ יד
ַר ִּבים

יָחִ יד
ַר ִּבים

וַ ּיַעְ ּ ֵתק

וַ ּי ִַּקח

יָחִ יד
ַר ִּבים

יָחִ יד
ַר ִּבים

וַ ּיֵט

ְרכו ׁ ָּשם

יָחִ יד
ַר ִּבים

יָחִ יד
ַר ִּבים

וְ ָא ְמר ּו

וַ ּיֵצְ א ּו

יָחִ יד
ַר ִּבים

יָחִ יד
ַר ִּבים

וְ הָ ְרג ּו


 

 

בס"ד
בס"ד

ׁ ְש ֵאלוֹת א ֹויף ּ ַפ ְר ׁ ַשת לֶ ְך לְ ָך
ַמ ְאך ַא ִס ֶימן ֵּביי ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ּ ְת ׁשוּבֶ ה

פוּן וֶ ועלֶ כֶ ע ּ ְפלַ אץ ִאיז ַאבְ ָר ָהם ַארוֹ יס

וָ ואס ָהאט ַאבְ ָר ָהם גֶ עבּ וֹ יט נָ ְאך וָ ואס ֶדער

גֶ עגַ אנְ גֶ ען?

ייב ׁ ְיש ֶטער ָהאט זִ ְיך ַּבאוִ ויזְ ן צ ּו ִאים?
ֵא ִּ

ֶ א ֶרץ ְּכנָ עַ ן

ַ א ִמז ְֵּב ַח

ָ ח ָרן

אס ְטן
ַ א ַק ְ

ֶ א ֶרץ ִמצְ ַריִ ם

ַ א חֵ ֶדר

צ ּו וֶ ועלֶ כֶ ע ּ ְפלַ אץ ִאיז ַאבְ ָר ָהם גֶ עגַ אנְ גֶ ען?
ֶ א ֶרץ ְּכנָ עַ ן
ָ ח ָרן
ֶ א ֶרץ ִמצְ ַריִ ם
וִ ויפִ יל יָ אר ִאיז ַאבְ ָר ָהם ַאלְ ט גֶ עוֶ וען
עמאלְ ְטס?
ֶד ָ
 פִ ינֶ עף ִאין ִז ֶּיבעצִ יג
 פִ ינֶ עף ִאין ַאכְ צִ יג
ֵ ניין ִאין נֵ יינְ צִ יג

ָנ ְאך וָ ואס ָהאט ַאבְ ָר ָהם גֶ עבּ וֹ יט ִדי ִמזְ ֵּב ַח?
ָ נ ְאך וָ ואס ֶדער א ֹו ֶּיב ְער ׁ ְש ֶטער
ייסן ַאר ֹויס גֵ יין פ ּון
הָ אט גֶ עהֵ ְ
אטעס ׁ ְשט ּובּ
ֵזיין ַט ֶ
ָ נ ְאך וָ ואס ֶדער א ֹו ֶּיב ְער ׁ ְש ֶטער
הָ אט צ ּוגֶ ע ָזאגְ ט ִא ְיך וֶ ועל
אמען
גְ ר ֹויס ַמאכְ ן ֵדיין נָ ֶ
ָ נ ְאך וָ ואס ֶדער א ֹו ֶּיב ְער ׁ ְש ֶטער
הָ אט צ ּוגֶ ע ָזאגְ ט צ ּו ֵדיינֶ ע
עבן ֶא ֶרץ
ִקינְ ֶדער וֶ ועל ִא ְיך גֶ ְּ
יִ שְׂ ָר ֵאל


 

 

בס"ד
בס"ד

ׁ ְש ֵאלוֹת א ֹויף ּ ַפ ְר ׁ ַשת לֶ ְך לְ ָך
ַמ ְאך ַא ִס ֶימן ֵּביי ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ּ ְת ׁשוּבֶ ה

וָ ואס ִאיז גֶ עוֶ וען ִאין ֶא ֶרץ ְּכנָ ַען?

עבן ַמ ָּתנוֹ ת פַ אר ַאבְ ָרם?
וֶ וען ָהאט ּ ַפ ְר ֹעה גֶ עגֶ ְּ

ַ א ִמלְ ָח ָמה

 וֶ וען אַ בְ ָרם אִ יז גֶ עק ּו ֶמען ֵקיין ִמצְ ַר ִים

ַ א הוּנְ גֶ ער

 וֶ וען ּ ַפ ְרעֹה הָ אט צ ּוגֶ ענ ּו ֶמען שָׂ ַרי

ַ א ֶרעגְ ן בּ וֹ יגְ ן

עבן שָׂ ַרי
 וֶ וען ּ ַפ ְרעֹה הָ אט צ ּו ִריק גֶ עגֶ ְּ

אהאלְ ְטן ָׂש ַרי?
ַאווא ּו ָהאט ַאבְ ָר ָהם ַּב ַ
אס ְטן
ִ אין ַא ַק ְ

אמד וָ ואס ַאבְ ָר ָהם
וארן פוּן ִדי זַ ְ
וָ ואס ִאיז גֶ עוָ ְ
וארפְ ן פַ אר ִדי פִ יר ֶקע ִניגְ ן?
ָהאט גֶ עוָ ְ

ִ אין ַא גְ ר ּובּ

אמ ֶּבעס
ָּ ב ְ

 א ּונְ ֶטער ַא ׁ ִש ֶירעם

ואסער
 וַ ֶ
ְ ׁ ש ֵטיינֶ ער

עהן ִמיט ּ ַפ ְרעֹה וֶ וען ֶער ָהאט
עש ְ
וָ ואס ִאיז גֶ ׁ ֶ
צוּגֶ ענו ֶּמען ָׂש ָרי?
עש ָט ְאר ְּבן
 עֶ ר ִאיז גֶ ׁ ְ
וארן ְק ֶרעצִ יג
 עֶ ר ִאיז גֶ עוָ ְ
וארן ְּבלִ ינְ ד
 עֶ ר ִאיז גֶ עוָ ְ

וִ ויפִ יל יָ אר ִאיז ַאבְ ָר ָהם ַאלְ ט גֶ עוֶ וען וֶ וען ֶדער
ייסן זִ ְיך ַמלְ 'ן?
ייב ׁ ְיש ֶטער ָהאט ִאים גֶ עהֵ ְ
ֵא ִּ
 פִ ינֶ עף ִאין ִז ֶּיבעצִ יג
 פִ ינֶ עף ִאין ַאכְ צִ יג
ֵ ניין ִאין נֵ יינְ צִ יג

