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ׁ ַש ֲאל ֹות א ּון ְי ִדיע ֹות
  א ֹויף

ּ ַפ ְר ׁ ַשת
וַ י ֵָרא
נאמען _________________ ני"ו

בס"ד
בס"ד


 

 

בס"ד

כיתה ג' )א( הר"ר הערשל גראס הי"ו

שאלות אויף פרשת וירא

בס"ד

א .פארוואָס האט אברהם געהייסן פאר די געסט זיך וואשן די פיס ?
ווייל ער האט געמיינט אז זיי זענען אראבער וואס דינען און ביקן זיך צו די שטויב פון די פיס.

ב .וויפיל אָקסן האט אברהם גע'שחט'ן פאר די געסט ?
דריי  -כדי צו געבן פאר יעדן אַ צינג.

ג .פאר וועמען האט אברהם געגעבן צו טיילן די עסן פאר די געסט ? און פארוואס ?
פאר ישמעאל  -כדי איהם צו מחנך זיין אז מען דארף טוהן מצוות.

ד .וויפיל מלאכים זענען געוועהן ? און פארוואס ?
דריי  -איינער מבשר צו זיין שרה ,איינער אויסצוהיילן אברהם ,און איינער צו איבערקערן סדום.

ה .וועלכע מלאך האט מציל געווען לוט ?
מלאך רפאל וואס איז געקומען אויסהיילן אברהם.

ו .וועלכע מלך האט געוואלט אוועק נעמען שרה פאר זיך ?
אבימלך מלך ְג ָרר

ז .ווי אלט איז יצחק געווען ווען אברהם האט איהם געמאכט די ברית ?
אכט טעג.

ח .פארוואָס האט שרה נישט געוואלט אז ישמעאל זאל בלייבן אין זייער שטוב ?
ווייל ער האט געטוהן עבירות און זי האט נישט געוואלט אז יצחק זאל זעהן אזעלכע זאכן ח"ו.

ט .פארוואָס האט הקב"ה אויסגעהערט אַ תפילה פון אַ רשע ישמעאל ?
ווייל בשעת ער האט געוויינט האט ער תשובה געטוהן.

י .וועמען האט אברהם מיט גענומען ווען ער איז געגאנגען צו די עקידה ?
אליעזר און ישמעאל.

יא .האט ער זיי מיט גענומען ביז צו די פלאץ פון די עקידה ?
ניין ,ווייט פון דארט האבן זיי געוואַרט.
 סיפרנו עוד הרבה מדרשים על הפרשה ועל העקידה.

 

 


 

 

בס"ד

כיתה ג' )ב( הר"ר מנשה ברוך קליין הי"ו


בס"ד

שאלות אויף פרשת וירא
א .מתי נראה השי"ת אל אברהם ? ולמה ?
ביום שלישי למילתו  -לבקרו מפני שהיה חולה.

ב .מה עשה אז אברהם ? ומדוע ?
אברהם ישב בפתח אהלו לראות אם יש עובר ושב שיכניסם בביתו

ג .מדוע היה באותו היום חום גדול ?
כדי שלא להטריחו באורחים.

ד .ולמה הביא הקב"ה את המלאכים ?
לפי שהקב"ה ראהו מצטער שלא יוכל להכניס אורחים לביתו שלח את המלאכים בדמות אנשים.

ה .מה היה שליחותו של כל אחד משלושת המלאכים ?
אחד לבשר את שרה ,ואחד להפוך את סדום ,ואחד לרפאות את אברהם.

ו .למה אמר אברהם "אל נא תעבור" )לשון יחיד( רק לאחד המלאכים הרי הם היו שלושה ?
אברהם אמר לגדול שבהם וכיון שלא יעבור הוא יעמדו חבריו עמו.

ז .איך ידע אברהם מי הוא הגדול שבהם ?
מכיון שהמנהג הוא שהגדול הולך באמצע לכן הבין שהוא הגדול שבהם.

ח .איך מוכח שצריך אדם לחנך את בנו במצוות אע"פ שהוא עדיין קטן ?
מהלשון "ויתן אל הנער" שאברהם נתן לישמעאל לעשות אותו כדי שיהיה לו חלק במצוה.

ט .כיצד קיבלה שרה הבשורה על הולדת יצחק ?
בצחוק ובתמיהה כי לא האמינה שבגיל זיקנה כזו יולד לה בן.

 

 


 
בס"ד
בס"ד

 

ּ ַפ ְר ׁ ַשת וַ י ֵָרא

אַ ּתו ָֹרה אוֹיף ִדי ּ ַפ ְר ׁ ֶשה
לשה אֲ נ ׁ ִָשים ִנ ָ ּצבִ ים עָ לָ יו
וַ ִ ּי ּ ָ ׂשא עֵ ינָיו וַ ּי ְַרא וְ הִ ּנֵה ׁ ְש ׁ ָ
אתם מִ ּ ֶפ ַתח הָ אֹהֶ ל וַ ּי ׁ ְִש ּ ַתח ּו אָ ְרצָ ה:
וַ ּי ְַרא וַ ּי ָָרץ לִ קְ ָר ָ
אתי חֵ ן ְּבעֵ ינ ֶָיך אַ ל נָא ַתעֲ בֹר
וַ ּיֹאמַ ר אֲ דֹנָי אִ ם נָא מָ צָ ִ
מֵ עַ ל עַ בְ ֶ ּדָך:
ַר ׁ ִש"י אִ יז מַ סְ ִּביר ֶדעם ּ ָפס ּוק אַ ז אַ בְ ָרהָ ם אָ בִ ינ ּו הָ אט גֶ ע ָזאגְ ט פַ אר ֶדער
וארטְ ן א ּון
ייב ׁ ְישטֶ ער וָ ואס אִ יז אִ ים גֶ עק ּומֶ ען ַּבאז ּוכְ ן ,אַ ז עֶ ר ָזאל אִ ים וַ ְ
אֵ ִּ
עֶ ר ָזאל ִנ ׁ ְישט אַ וֶ ועק גֵ יין ִּביז וִ וילַ א ְנג עֶ ר וֶ ועט גֵ יין א ֹויפְ ֶנעמֶ ען ִדי גֶ עסְ ט.
פ ּון ֶדעם לֶ ְער ֶנען חַ ַז"ל אַ ר ֹויס וִ וי גְ ר ֹויס אִ יז ִדי מִ צְ וָ ה פ ּון הַ כְ ָנסַ ת
ייב ׁ ְישטֶ ער
א ֹו ְרחִ ים ,אַ ז עֶ ס אִ יז ָנ ְאך גְ ֶרעסֶ ער וִ וי צ ּו א ֹויפְ ֶנעמֶ ען ֶדעם אֵ ִּ
ייב ׁ ְישטֶ ער
אַ לֵ יין ,וֵ וייל אַ בְ ָרהָ ם אָ בִ ינ ּו הָ אט אִ ֶּיבער גֶ עלָ א ְזט ֶדעם אֵ ִּ
אַ לֵ יי ְנס א ּון אִ יז גֶ עגַ א ְנגֶ ען מְ קַ ֵיים ֵזיין מִ צְ וַ ת הַ כְ ָנסַ ת א ֹו ְרחִ ים.
מִ יט ֶדעם אִ יז א ֹו ְיך פַ ְארעֶ ְנטְ פֶ ְערט ִדי קַ ׁ ְש ָיא פַ ְארוָ ואס מְ 'מַ אכְ ט ִנ ׁ ְישט
קֵ יין ְּב ָרכָ ה א ֹויף ִדי מִ צְ וָ ה פ ּון הַ כְ ָנסַ ת א ֹו ְרחִ ים ,וֵ וייל מֶ ען ַד ְארף ִנ ׁ ְישט
וארטְ ן קֵ יין אֵ יין מִ ינ ּוט אַ ז ֹוי וִ וי מְ 'הָ אט גֶ ע ֶזעהְ ן אַ ז אַ בְ ָרהָ ם אִ יז גֶ עלָ אפְ ן
וַ ְ
ייב ׁ ְישטֶ ער אַ לֵ יין אִ יז גֶ עוֶ וען ֵּביי אִ ים.
אַ קֶ עגְ ן ֵזיי אַ פִ יל ּו וֶ וען ֶדער אֵ ִּ


 
בס"ד
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ּ ַפ ְר ׁ ַשת וַ י ֵָרא

חידו"ת לפרשת וירא
ותצחק שרה בקרבה "לאמר" אחרי בלותי היתה לי עדנה וגו' .וקשה להבין תיבת
לאמר שפי' לאמר לאחרים ולכאורה אין לזה פירוש כאן.
גם צריך להבין שצדקת כזה כמו שרה אמנו לא תאמין להבטחת השי"ת ,וכמו כן צ"ב מה
שאמרה אח"כ "ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראה ויאמר לא כי צחקת" ,וקשה איך
יתכן שתכחש שרה דברי הקב"ה.
וי"ל דבאמת האמינה שרה אמנו בכל לבה בהבטחת הקב"ה ,אך חששה שמא כשיוודע לבני
האדם ידברו בפלא הגדול וישלוט בה עין הרע ,כי אשכחן בכתובים ובדברי חז"ל שדבר
היוצא מגדר הטבע טוב להסתירו מבני האדם ומן המקטריגים שלא ישלוט בו עין הרע,
פירש"י ז"ל בפרשת כי תשא דהלוחות הראשונות שנתנו בקולות וברקים שלטה בהם עין
הרע ונסתבב הדבר שנשתברו על כן נתנו הלוחות השניות בצנעה .לכן כדי להסתיר הדבר
מבני האדם אמרה כאילו שאינה מאמינה ,ואמרה זאת בקול כדי שישמעו בני אדם באמרה
אחרי בלותי היתה לי עדנה וגו' .וזהו שאמר הכתוב "ותצחק שרה בקרבה לאמר" דכל
מחשבתה הי' כדי "לאמר" שישמעו בני אדם באמרה אחרי בלותי וכו' וכשישמעו ששרה
מסופקת אם יהי' דבר זה גם הם לא יאמינו ולא ידברו בזה כלל ובמילא לא ישלוט בה עין
הרע.
והשתא מיושב על נכון הפסוק ותכחש שרה וגו' ,דשרה הבינה דאברהם שואל אותה למה
שצחקה מחמת חסרון אמונה על זה השיבה "לא צחקתי" שלא צחקתי מחמת חסרון אמונה
ח"ו" ,כי יראה" דהטעם שצחקה הי' מפני שיראה מעין הרע שיתנו בה בני אדם ,ועל זה השיב
דלא הי' לה לעשות את זה באופן כזה שיחשבו שהיא אינה מאמינה כי אין זה כבוד שמים,
וזהו "ויאמר לא כי צחקת" כי בעיני בני אדם הי' נראה שאת צוחקת מחמת חסרון אמונה,
וזהו ממעט כבוד שמים ,אבל ח"ו לומר ששרה אמנו לא האמינה.
)דברי יואל(


 

 

בס"ד

ּ ַפ ְר ׁ ַשת וַ י ֵָרא

בס"ד

וארט ֵּביי ֵזיין טֵ ייטְ ׁש
ׁ ְש ֵרייבּ אַ ֵריין ִדי א ֹות פ ּון ִדי וָ ְ
ְּכחֹם הַ יּוֹ ם



אוֹיבּ הָ אבּ ִאי ְך יֶ עצְ ט גֶ עפִ י ֶנען

וַ ִ ּי ּ ָשׂ א ֵעינָיו



עמען
אוּן ִא ְיך וֶ ועל נֶ ֶ

ִנ ָ ּצבִ ים



ואשט'ס עֶ נְ ק
אוּן וַ ׁ ְ

וַ ָ ּי ָרץ



אבן גֶ עזָאגְ ט
אוּן זֵיי הָ ְּ

אתם
לִ ְק ָר ָ



אוּן לַ אנְ ְטס עֶ נְ ק ָאן

וַ ּי ׁ ְִש ּ ַתח ּו



אוּן לַ אנְ ְטס עֶ נְ ק ָאן

אתי
ִאם נָ א ָמצָ ִ



אוּן עֶ ר ִאיז גֶ עלָ אפְ ן

ֵחן



ֹיבן זֵיינֶע אוֹיגְ ן
אוּן עֶ ר הָ אט אוֹיפְ גֶ עהו ְּ

ַאל נָ א ַתעֲ בֹר



עב ְיקט
אוּן עֶ ר הָ אט ז ְִיך גֶ ִּ

וְ ַר ֲחצ ּו



ַא ֶקעגְ ן זֵיי

וְ הִ ׁ ּ ָשעֲ נ ּו



וֶ וען ִדי טָ אג ִאיז גֶ עוֶ וען הֵ ייס

וְ ֶא ְק ָחה



ִישט ַא ִר ֶּיבער גֵ יין
זָאלְ ְסט נ ׁ ְ

וְ ַסעֲ ד ּו



לִ ְּיב ׁ ַשאפְ ט

ֹאמר ּו
וַ ּי ְ



ְק ֶנעט

לו ׁ ִּשי



ייען
ׁ ְש ֵט ֶ


 

 

בס"ד

ּ ַפ ְר ׁ ַשת וַ י ֵָרא

בס"ד

וארט ֵּביי ֵזיין טֵ ייטְ ׁש
ׁ ְש ֵרייבּ אַ ֵריין ִדי א ֹות פ ּון ִדי וָ ְ
ְּכחֹם הַ יּוֹ ם



עט ָראפְ ן
אוֹיבּ הָ אבּ ִא ְיך יֶ עצְ ט גֶ ְ

וַ ִ ּי ּ ָשׂ א ֵעינָיו



עמען
אוּן ִא ְיך וֶ ועל נֶ ֶ

ִנ ָ ּצבִ ים



ואשט'ס עֶ נְ ק
אוּן וַ ׁ ְ

וַ ָ ּי ָרץ



אבן גֶ עזָאגְ ט
אוּן זֵיי הָ ְּ

אתם
לִ ְק ָר ָ



אוּן לַ אנְ ְטס עֶ נְ ק אוּנְ ֶטער

וַ ּי ׁ ְִש ּ ַתח ּו



אוּן לַ אנְ ְטס עֶ נְ ק ָאן

אתי
ִאם נָ א ָמצָ ִ



אוּן עֶ ר ִאיז גֶ עלָ אפְ ן

ֵחן



ֹיבן זֵיינֶע אוֹיגְ ן
אוּן עֶ ר הָ אט אוֹיפְ גֶ עהו ְּ

ַאל נָ א ַתעֲ בֹר



עב ְיקט
אוּן עֶ ר הָ אט ז ְִיך גֶ ִּ

וְ ַר ֲחצ ּו



ַא ֶקעגְ ן זֵיי

וְ הִ ׁ ּ ָשעֲ נ ּו



וֶ וען ִדי טָ אג ִאיז גֶ עוֶ וען הֵ ייס

וְ ֶא ְק ָחה



ֶּבעט ִא ְיך ִדיר גֵ יי ִנ ׁ ְישט אַ ִר ֶּיבער

וְ ַסעֲ ד ּו



לִ ְּיב ׁ ַשאפְ ט

ֹאמר ּו
וַ ּי ְ



ְק ֶנעט

לו ׁ ִּשי



ייען
ׁ ְש ֵט ֶ


 

 

בס"ד

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

בס"ד

וַ ּי ּ ִֵת ן ֶאל הַ ּנַעַ ר וֶ וער ִאיז ֶדער נַ עַ ר?
------------------------------------------------------------------------------

ַאבְ ָר ָהם

ָׂש ָרה

יִ צְ ָחק

לוֹ ט

ְרפָ ֵאל

יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל

ֶאלִ ֶיעזֶ ר

ֲאבִ ֶימלֶ ְך

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

אבן ַא ִקי ְנד?
וֶ וער הָ אט גֶ עלַ אכְ ט וֶ וען ֶער הָ אט גֶ עהֶ ְערט ַאז ֶער גֵ ייט הָ ְּ
------------------------------------------------------------------------------

ַאבְ ָר ָהם

ָׂש ָרה

יִ צְ ָחק

לוֹ ט

ְרפָ ֵאל

יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל

ֶאלִ ֶיעזֶ ר

ֲאבִ ֶימלֶ ְך

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

ייב ׁ ְיש ֶטער פַ ְארצֵ יילְ ט ַאז עֶ ר גֵ ייט ִא ֶּיבער ְד ֵרייעֶ ן
ועמען הָ אט ֶדער ֵא ִּ
פַ אר וֶ ֶ
ִדי ׁ ְש ָטאט ְסדוֹ ם?
------------------------------------------------------------------------------

ַאבְ ָר ָהם

ָׂש ָרה

יִ צְ ָחק

לוֹ ט

ְרפָ ֵאל

יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל

ֶאלִ ֶיעזֶ ר

ֲאבִ ֶימלֶ ְך

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

וֶ ועלֶ כֶ ע ַמלְ ָא ְך הָ אט ַמצִ יל גֶ עוֶ וען לוֹ ט פ ּון ְסדוֹ ם?
------------------------------------------------------------------------------

ַאבְ ָר ָהם

ָׂש ָרה

יִ צְ ָחק

לוֹ ט

ְרפָ ֵאל

יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל

ֶאלִ ֶיעזֶ ר

ֲאבִ ֶימלֶ ְך

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

וארן ַא ׁ ְש ִטיק ַזאלְ ץ וֶ וען ִזי הָ אט ִז ְיך א ֹו ְיסגֶ ְעד ֵרייט?
ועמע ְנס פְ ר ֹוי ִאיז גֶ עוָ ְ
וֶ ֶ
------------------------------------------------------------------------------

ַאבְ ָר ָהם

ָׂש ָרה

יִ צְ ָחק

לוֹ ט

ְרפָ ֵאל

יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל

ֶאלִ ֶיעזֶ ר

ֲאבִ ֶימלֶ ְך

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


 

 

בס"ד

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

בס"ד

עמען ָׂש ָרה?
וֶ וער הָ אט גֶ עוָ ואלְ ט צ ּו ֶנ ֶ
------------------------------------------------------------------------------

ַאבְ ָר ָהם

ָׂש ָרה

יִ צְ ָחק

לוֹ ט

ְרפָ ֵאל

יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל

ֶאלִ ֶיעזֶ ר

ֲאבִ ֶימלֶ ְך

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

וארן ּ ֵפ ֶסח?
וֶ וער ִאיז גֶ עבּ ֹו ְירן גֶ עוָ ְ
------------------------------------------------------------------------------

ַאבְ ָר ָהם

ָׂש ָרה

יִ צְ ָחק

לוֹ ט

ְרפָ ֵאל

יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל

ֶאלִ ֶיעזֶ ר

ֲאבִ ֶימלֶ ְך

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

וֶ וער ִאיז ִמיט גֶ עגַ א ְנגֶ ען ִמיט ַאבְ ָרהָ ם א ּון יִ צְ ָחק צ ּו ִדי עֲ ֵק ָידה?
------------------------------------------------------------------------------

ַאבְ ָר ָהם

ָׂש ָרה

יִ צְ ָחק

לוֹ ט

ְרפָ ֵאל

יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל

ֶאלִ ֶיעזֶ ר

ֲאבִ ֶימלֶ ְך

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

וייטנְ ס ִדי וָ ואלְ ְקן א ֹויף ִדי ַּב ְארג?
וֶ וער הָ אט גֶ עזֶעהְ ן פוּן ֶד ְערוֵ ְ
------------------------------------------------------------------------------

ַאבְ ָר ָהם

ָׂש ָרה

יִ צְ ָחק

לוֹ ט

ְרפָ ֵאל

יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל

ֶאלִ ֶיעזֶ ר

ֲאבִ ֶימלֶ ְך

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

וַ יֵלְ כ ּו ׁ ְשנֵיהֶ ם יַחְ ָדיו  -זֵיי זֶענֶען ֵּב ֶיידע גֶ עגַ א ְנגֶ ען ִאינְ ֵאיי ֶנעם ,וֶ וער?

)(2

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

ַאבְ ָר ָהם

ָׂש ָרה

יִ צְ ָחק

לוֹ ט

ְרפָ ֵאל

יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל

ֶאלִ ֶיעזֶ ר

ֲאבִ ֶימלֶ ְך

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


 
בס"ד
בס"ד

 

מַ ְאך אַ סִ ֶימן ֵּ ביי ִדי ִריכְ טִ יגֶ ע קֶ עסְ טְ ל
ְ ׁ ש ֵאלוֹת 
וֶ ועלֶ כֶ ע ָטאג נָ אכְ 'ן ִז ְיך ַמלֶ 'ן ִאיז ֶדער
ייב ׁ ְיש ֶטער גֶ עק ּו ֶמען ַּבאז ּוכְ ן ַאבְ ָרהָ ם
ֵא ִּ
ָאבִ ינ ּו?
וִ ויפִ יל ַמלְ ָאכִ ים ֶזענֶ ען גֶ עק ּו ֶמען צ ּו ַאבְ ָרהָ ם
ָאבִ ינ ּו?
וִ ויפִ יל ִטיהְ ְרן הָ אט ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינ ּו גֶ עהַ אט
ֵּביי ֵזיין גֶ עצֶ עהְ לְ ט?
וִ ויפִ יל ִרי ְנ ֶדער הָ אט ַאבְ ָרהָ ם גֶ ענ ּו ֶמען פַ אר
ִדי ַמלְ ָאכִ ים?
וִ ויפִ יל ׁ ְשלִ יח ּות הָ אט ֶדער ַמלְ ָא ְך ְרפָ ֵאל
עמאכְ ט?
גֶ ַ
וִ ויפִ יל יָ אר ִאיז ַאלְ ט גֶ עוֶ וען ַאבְ ָרהָ ם וֶ וען
וארן?
ִיצְ ָחק ִאיז גֶ עבּ ֹו ְירן גֶ עוָ ְ
וִ ויפִ יל יָ אר ִאיז ַאלְ ט גֶ עוֶ וען שָׂ ָרה וֶ וען
וארן?
ִיצְ ָחק ִאיז גֶ עבּ ֹו ְירן גֶ עוָ ְ
עמלֶ 'ט
ִדי וִ ויפִ ילְ ְס ֶטע ָטאג הָ אט ַאבְ ָרהָ ם גֶ ַ
ֵזיין ז ּוהְ ן יִ צְ ָחק?

2

3

4
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וישן ִדי צְ וֵ ויי ִּבילְ ֶדער
ְ ׁ ִערש ְיידס צְ ו
ֵ ׁ ֶ א ּו ְנט4 טְ ֶרעף

"? "עֶ ְנק ֶזעהְ ן ִדי וָ ואלְ קְ ן א ֹויפְ ן ַּב ְארג:אַ בְ ָרהָ ם הָ אט גֶ עפְ ֶרעגְ ט פַ אר אֶ לִ יעֶ ֶזר א ּון ִי ׁ ְש ָמעֵ אל
."ִישט
ְ ׁ  ִמיר זֶעהְ ן גָ ְארנ, "נֵיין:אבן זֵיי גֶ עעֶ נְטְ פֶ ְערט
ְּ ָה

בס"ד
בס"ד


 

 

בס"ד

 
   
 
 


 


  
 
  

בס"ד 


וֵ וייל אַ בְ ָרהָ ם אָ בִ ינ ּו ִאיז גֶעוֶ וען ְק ַראנְק?

ִאיז גֶ עוֶ וען ֵזייעֶ ר
ׁ ְש ַט ְארק הֵ ייס
האט דער אייבישטער געשיקט

עגֶעבן אַ עֵ צָ ה פַ אר אַ בְ ָרהָ ם אַ ז עֶ ר זָאל ז ְִיך ַמלֶ 'ן?
וֵ וייל ַמ ְמ ֵרא הָ אט גֶ ְּ

ייב ׁ ְיש ֶטער
ִאיז אִ ים ֶדער ֵא ִּ
גֶ עק ּו ֶמען ְמבַ ֵקר חוֹ לֶ ה ֵזיין

וֵ וייל אַ בְ ָרהָ ם הָ אט לִ יבּ גֶעהַ אט צ ּו טוּהְ ן ִמצְ וַ ת הַ כְ נ ַָסת או ְֹרחִ ים?

ייב ׁ ְיש ֶטער
הָ אט ֶדער ֵא ִּ
עש ְיקט ַמלְ ָאכִ ים
גֶ ׁ ִ

ִישט גֶעוָ ואלְ ט ַאז אַ בְ ָרהָ ם זָאל ז ְִיך
ייב ׁ ְיש ֶטער הָ אט נ ׁ ְ
וֵ וייל ֶדער ֵא ִּ
ֶעסט?
ַמ ְט ִריחַ זֵיין ִמיט ג ְ

פ

י

ת

ייב ׁ ְיש ֶטער
הָ אט ִז ְיך ֶדער אֵ ִּ
ַּבאוִ וי ְזן ֵּביי ֵזיין חֵ לֶ ק
ש

ִישט ֵקיין
וֵ וייל ַאבְ ָרהָ ם הָ אט ז ְִיך ִמצְ ַטעֵ ר גֶ עוֶ וען ַאז עֶ ס קו ֶּמען נ ׁ ְ
ֶמענ ְְט ׁ ְשן?

ייסן
הָ אט עֶ ר ִאים גֶ עהֵ ְ
עסט
ֵטיילְ ן עֶ ְסן פַ אר ִדי גֶ ְ

ה

אבער'ס?
עסט זֶענֶען ַא ַר ֶּ
גֶעמיינְט ַאז ִדי גֶ ְ
וֵ וייל אַ בְ ָרהָ ם הָ אט ֵ

הָ אט עֶ ר גֶ עהַ אט ֵּביי ֵזיין
גֶ עצֶ עלְ ט פִ יר ִטיהְ רן

ב

ע'שחְ ְט'ן ְד ֵריי
הָ אט עֶ ר גֶ ׁ ָ
ָא ְק ְסן

א

ֶעדן ַמלְ ָא ְך ַא צִ ינְג?
עבן פַ אר י ְ
וֵ וייל ַאבְ ָרהָ ם הָ אט גֶ עוָ ואלְ ט גֶ ְּ

ייסן
הָ אט עֶ ר ֵזיי גֶ עהֵ ְ
ואשן ִדי פ ּוס
וַ ׁ ְ

ח

וֵ וייל ִדי ֶמענ ְְט ׁ ְשן פוּן ְסדוֹם זֶענֶען ׁ ְשלֶ עכְ ט?

הָ אט שָׂ ָרה ִנ ׁ ְישט גֶ עוָ ואלְ ט ַאז
ייער ׁ ְשט ּובּ
ייבן ֵ ּביי ֵז ֶ
עֶ ר ָזאל ְ ּבלֵ ְ ּ

וֵ וייל י ׁ ְִש ָמעֵ אל הָ אט גֶ עטוּהְ ן עֲ בֵ ירוֹת?

ייב ׁ ְיש ֶטער ַא ַמלְ ָא ְך
ׁ ִש ְיקט ֶדער ֵא ִּ
ייען ִדי ׁ ְש ָטאט
ֶער זָ אל ִא ֶּיב ער ְד ֵר ֶ

האט ער גע'שחט'ן דריי אקסן

וֵ וייל אַ בְ ָרהָ ם הָ אט גֶ עוָ ואלְ ט ְמחַ נ ְֵך זֵיין י ׁ ְִש ָמעֵ אל צ ּו ַמאכְ ן ִמצְ ווֹת?

האט ער זיי געהייסן וואשן די

ל

ה

ייב ׁ ְיש ֶטער הָ אט ז ְִיך צ ּו ִאים ַּבאוִ ויזְן
ועסט ּו ְט ֶרעפְ ן ַאווא ּו ִאיז ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינ ּו גֶ ע ֶזעצְ ן וֶ וען ֶדער ֵא ִּ
וֶ ְ
___

__

____


 

 

בס"ד

עטע ִנ ׁיש
עס ְטל ֶר ֶ
ֶק ְ

בס"ד

עס ְטל
פַ אנְ ג ָאן צ ּו גֵ יין פ ּון ִדי אוֹ ת י' וָ ואס ִאיז ֵּביי ִדי זֵייט פ ּון ִדי ֶק ְ
וער ֶטער:
א ּון ְט ֶרעף אוֹ יס ִדי וֶ ְ

י ַֻּקח נָא ְמעַ ט ַמיִם וְ ַר ֲחצ ּו ַרגְ לֵ יכֶ ם וְ הִ ׁ ּ ָשעֲ נ ּו ּ ַת ַחת הָ עֵ ץ:
ט

ַמ

ֻי

ַק
א

ְמ

עַ

ִי

ל

ח

ָנ

ׁ ָש

ּו

ם

ּ ַת

ּו

נ

עֲ

וַ

וְ

חַ

ׁ ִש

י

וְ

הִ

ַר

ת

ץ

עֲ

ם

ִׂש

י

הָ

עֵ

י

כֶ

עֻ

צ

חֲ

ג

ֹו

לֵ

גְ

ַר

ּו

ת

אוֹתיוֹת אוּן ֶעס ַא ֵריין לֵ ייגְ ן ִאין ִדי
עמען ִדי ִא ֶּיב ִעריגֶ ע ִ
וֶ וען ְמ'עֶ נְ ִדיגְ ט ַד ְארף ֶמען צ ּוזַאם נֶ ֶ
ייסן ַמאכְ ן פַ אר שָׂ ָרה
ועסט ּו ְט ֶרעפְ ן וָ ואס הָ אט ַאבְ ָרהָ ם גֶ עהֵ ְ
עס ְטלֶ ְעך וֶ ְ
קו ֶּמענְ ִדיגֶ ע ֶק ְ
ִמיט ִדי ׁ ְשל ֹׁש ְס ִאים ֶק ַמח סֹלֶ ת


 

 

בס"ד

עטע ִנ ׁיש
עס ְטל ֶר ֶ
ֶק ְ

בס"ד

וער ֶטער:
ֵטייעֶ ֶרע י ּו ְנגְ ל ,עֶ ס ִאיז ָדא צו ׁ ְּש ּ ְפ ֵרייט א ֹו ִתיוֹתְ ,ט ֶרעף א ֹויס ִדי וֶ ְ







וַ י ֵָרא
ַאבְ ָרהָ ם
ָׂש ָרה
ַמלְ ָאכִ ים
יִצְ חָ ק







ְרפָ ֵאל
ַמ ְמ ֵרא
ְסדֹם
לוֹט
אֹהֶ ל

וַ
ַמ

ַא
ֵי

בְ
ָק

ָר
א

הָ
ק

מ
חָ

ִד
צְ

י
ִי

לְ
ָא
כִ
י

ִמ
ֶט
מ
י

ָר
דֹ
ּו
ֹא

ְס
א
ן
הֶ

ל
ע
ִד
ל

ִמ
ֹו
ה
ָר

י
פ
ט
חֵ

ְר
פָ
ֵא
ל

מ

ַמ

ְמ

ֵר

א

ָׂש

ֶד

ר


 

 

בס"ד
בס"ד

ועמען זָאגְ ט ֶמען
וֶ וער זָאגְ ט אוּן פַ אר וֶ ֶ
נֶעם אַ רוּם ִדי ִריכְ טִ יגֶ ע קֶ עסְ טְ ל
ַאל נָ א ַת ֲעבֹר ֵמ ַעל
ַעבְ דֶּ ָך?

ֶדער
ייב ׁ ְיש ֶטער
ֵא ִּ
פַ אר ַאבְ ָרהָ ם

ֶדער
ייב ׁ ְיש ֶטער
ֵא ִּ
פַ אר ִדי ַמלְ ָאכִ ים

ַא ְב ָר ָהם פַ אר
ִדי ַמלְ ָא ְך

ַא ְב ָר ָהם פַ אר
שָׂ ָר ה

ִדי ַמלְ ָאכִ ים
פַ אר ַאבְ ָרהָ ם

ַא ְב ָר ָהם פַ אר
ִדי ַמלְ ָאכִ ים

ֵּכן ּ ַת ֲעשֶׂ ה ַּכ ֲא ׁ ֶשר
דִּ ַּב ְר ּ ָת ?

ֶדער
ייב ׁ ְיש ֶטער
ֵא ִּ
פַ אר ַאבְ ָרהָ ם

ֶדער
ייב ׁ ְיש ֶטער
ֵא ִּ
פַ אר ִדי ַמלְ ָאכִ ים

ַא ְב ָר ָהם פַ אר
ִדי ַמלְ ָא ְך

ַא ְב ָר ָהם פַ אר
שָׂ ָר ה

ִדי ַמלְ ָאכִ ים
פַ אר ַאבְ ָרהָ ם

ַא ְב ָר ָהם פַ אר
ִדי ַמלְ ָאכִ ים

ַמהֲ ִרי ׁ ְש ׁלש ְס ִאים
ֶק ַמח סֹלֶ ת?

ֶדער
ייב ׁ ְיש ֶטער
ֵא ִּ
פַ אר ַאבְ ָרהָ ם

ֶדער
ייב ׁ ְיש ֶטער
ֵא ִּ
פַ אר ִדי ַמלְ ָאכִ ים

ַא ְב ָר ָהם פַ אר
ִדי ַמלְ ָא ְך

ַא ְב ָר ָהם פַ אר
שָׂ ָר ה

ִדי ַמלְ ָאכִ ים
פַ אר ַאבְ ָרהָ ם

ַא ְב ָר ָהם פַ אר
ִדי ַמלְ ָאכִ ים

ַא ֵ ּיה שָׂ ָרה?

ֶדער
ייב ׁ ְיש ֶטער
ֵא ִּ
פַ אר ַאבְ ָרהָ ם

ֶדער
ייב ׁ ְיש ֶטער
ֵא ִּ
פַ אר ִדי ַמלְ ָאכִ ים

ַא ְב ָר ָהם פַ אר
ִדי ַמלְ ָא ְך

ַא ְב ָר ָהם פַ אר
שָׂ ָר ה

ִדי ַמלְ ָאכִ ים
פַ אר ַאבְ ָרהָ ם

ַא ְב ָר ָהם פַ אר
ִדי ַמלְ ָאכִ ים

הִ ֵּנה בָ אֹהֶ ל?

ֶדער
ייב ׁ ְיש ֶטער
ֵא ִּ
פַ אר ַאבְ ָרהָ ם

ֶדער
ייב ׁ ְיש ֶטער
ֵא ִּ
פַ אר ִדי ַמלְ ָאכִ ים

ַא ְב ָר ָהם פַ אר
ִדי ַמלְ ָא ְך

ַא ְב ָר ָהם פַ אר
שָׂ ָר ה

ִדי ַמלְ ָאכִ ים
פַ אר ַאבְ ָרהָ ם

ַא ְב ָר ָהם פַ אר
ִדי ַמלְ ָאכִ ים

ׁשוֹ ב ָא ׁשוּב ֵאלֶ ָיך?

ֶדער
ייב ׁ ְיש ֶטער
ֵא ִּ
פַ אר ַאבְ ָרהָ ם

ֶדער
ייב ׁ ְיש ֶטער
ֵא ִּ
פַ אר ִדי ַמלְ ָאכִ ים

ַא ְב ָר ָהם פַ אר
ִדי ַמלְ ָא ְך

ַא ְב ָר ָהם פַ אר
שָׂ ָר ה

ִדי ַמלְ ָאכִ ים
פַ אר ַאבְ ָרהָ ם

ַא ְב ָר ָהם פַ אר
ִדי ַמלְ ָאכִ ים

לָ ָּמה ּזֶה צָ ֲח ָקה
שָׂ ָרה?

ֶדער
ֵאי ִּיב ׁ ְיש ֶטער
פַ אר ַאבְ ָרהָ ם

ֶדער
ייב ׁ ְיש ֶטער
ֵא ִּ
פַ אר ִדי ַמלְ ָאכִ ים

ַא ְב ָר ָהם פַ אר
ִדי ַמלְ ָא ְך

ַא ְב ָר ָהם פַ אר
שָׂ ָר ה

ִדי ַמלְ ָאכִ ים
פַ אר ַאבְ ָרהָ ם

ַא ְב ָר ָהם פַ אר
ִדי ַמלְ ָאכִ ים

ייב ׁ ְיש ֶטער
ַאז ֶדער ֵא ִּ
גֵ ייט ִא ֶּיבער ְד ֵרייעֶ ן
ְסדוֹם?

ֶדער
ייב ׁ ְיש ֶטער
ֵא ִּ
פַ אר ַאבְ ָרהָ ם

ֶדער
ייב ׁ ְיש ֶטער
ֵא ִּ
פַ אר ִדי ַמלְ ָאכִ ים

ַא ְב ָר ָהם פַ אר
ִדי ַמלְ ָא ְך

ַא ְב ָר ָהם פַ אר
שָׂ ָר ה

ִדי ַמלְ ָאכִ ים
פַ אר ַאבְ ָרהָ ם

ַא ְב ָר ָהם פַ אר
ִדי ַמלְ ָאכִ ים


 

 

בס"ד

ׁ ְש ֵאלוֹת א ֹויף ּ ַפ ְר ׁ ַשת וַ י ֵָרא

בס"ד

ַמ ְאך ַא ִס ֶימן ֵּביי ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ּ ְת ׁשוּבֶ ה
ַאווא ּו ָהאט ִז ְיך ֶדער אוֹ ֶּיב ְער ׁ ְש ֶטער ַּבאוִ ויזְ ן צ ּו ַאבְ ָר ָהם

ַאווא ּו ָהאט ַאבְ ָרהָ ם גֶ ע ֶזעצְ ט ִדי ַמלְ ָאכִ ים ?

 א ּו ְנ ֶטער ְסכַ ְך

ָאבִ ינ ּו ?
ִ אין ְסד ֹום

 א ּונ ְֶטער ַא בּ ֹוים

ִ אין ֵאלֹנֵי ַמ ְמ ֵרא

ִ אין גֶ עצֶ עלְ ט

ִ אין חָ ָרן
ייט ׁש וַ ַ ּי ְרא ?
וַ ִ ּי ּ ָ ׂשא ֵעי ָניו וַ ַ ּי ְרא ,וָ ואס ִאיז ֵט ְ

וייטער גֵ יין,
ַא ַחר ַּת ֲעבֹר ּו ,נָ אכְ ֶדעם וֶ ועט ֶע ְטץ ֶקענֶ ען וֵ ֶ
נָ ְאך וָ ואס?

 עֶ ר הָ אט פַ ְאר ׁ ְש ַטא ֶנען

ואשן ִדי פ ּוס
ָ נאכְ ן וַ ׁ ְ

 עֶ ר הָ אט ֶגע ֶזעהְ ן

ָ נאכְ ן פַ ְארצֵ יילְ ן אַ ז אַ בְ ָרהָ ם גֵ ייט
אבן ַא ִקי ְנד
הָ ְּ

 עֶ ר הָ אט ֶגעפְ ֶרע ְגט

ָ נאכְ ן עֶ ְסן
ייט ׁש וַ ַ ּי ְרא?
ִנ ָ ּצבִ ים ָעלָ יו וַ ַ ּי ְרא ,וָ ואס ִאיז ֵט ְ
 עֶ ר הָ אט פַ ְאר ׁ ְש ַטאנֶען
 עֶ ר הָ אט גֶעזֶעהְ ן
 עֶ ר הָ אט גֶעפְ ֶרעגְט
פַ אר וֶ ועלֶ כֶ ע ַמלְ ָא ְך הָ אט ַאבְ ָרהָ ם גֶ עזָ אגְ ט ַאל נָ א
ַת ֲעבוֹ ר ַמ ַעל ַעבְ ֶד ָך ?

אבן
עמאכְ ט וֶ וען ִדי ַמלְ ָאכִ ים הָ ְּ
וָ ואס הָ אט ַאבְ ָרהָ ם גֶ ַ
עסן?
גֶ עגֶ ְ

עסן
 עֶ ר הָ אט ִמיט גֶ עגֶ ְ
 עֶ ר הָ אט ֶג ַעדאוְ ו ְנט
עש ַטא ֶנען הֶ עכֶ ער ֵזיי
 עֶ ר אִ יז ֶג ׁ ְ
ארג פ ּון ִדי ֲע ֵק ָידה?
וָ ואס ִאיז גֶ עוֶ וען אוֹ יף ִדי ַּב ְ

עס ֶטע
 פַ אר ִדי גְ ֶר ְ

ַ א וָ ואלְ ְקן

 פַ אר ִדי ְקלֶ ע ְנ ְסטֶ ע

ַ א הֶ ְער ׁש

 פַ אר ַאלֶ ע

עסער
ַ א ֶמ ֶ

בס"ד



