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בס"ד

און ְי ִדיע ֹות
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  א ֹויף

ּפַ ְר ׁ ַשת
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ִמ ׁ ְשנַיוֹת
סוכה
ָּ ּ

נאמען _________________ ני"ו


 
בס"ד
בס"ד

 

ּ ַפ ְר ׁ ַשת חַ יֵי ָׂש ָרה

אַ מַ עֲ ֶׂשה אוֹיף ִדי ּ ַפ ְר ׁ ֶשה
וַ ַ ּי בְ ֵרְך הַ ְ ּגמַ ִּלים מִ חוּץ לָ עִ יר אֶ ל ְּבאֵ ר הַ ָּמיִם לְ עֵ ת עֶ ֶרב
לְ עֵ ת צֵ את הַ ׁ ּשֹאֲ בֹת:
וֶ וען ֶדער ֶר ִּבי ֶדער ִדבְ ֵרי י ֹואֵ ל זַצַ "ל אִ יז גֶ עוֶ ועהְ ן אַ ִקי ְנד א ּון גֶ עלֶ ְער ְנט
ואך ַ ּ -פ ְר ׁ ַשת חַ יֵי ָׂש ָרה  -ווא ּו ְמ' ֶר ְעדט פ ּון
אִ ין חֵ ֶדר ִדי ּ ַפ ְר ׁ ָשה פ ּון ִדי וָ ְ
עמלֶ ען ,וָ ואס אֶ לִ יעֶ ֶזר הָ אט גֶ ענ ּו ֶמען ִמיט ִז ְיך וֶ וען עֶ ר אִ יז
ִדי גְ ַמלִ יםֶ -ק ְ
עבן
גֶ עגַ א ְנגֶ ען ז ּוכְ ן אַ ַּכלָ ה פַ אר ִיצְ חָ ק ,א ּון ָנאכְ ֶדעם הָ אט ִרבְ קָ ה ֵזיי גֶ עגֶ ְּ
צ ּו טְ ִרי ְנקֶ ען.
וֶ וען עֶ ר אִ יז אַ הֵ יים גֶ עק ּו ֶמען פ ּון חֵ ֶדר הָ אט עֶ ר גֶ עפְ ֶרעגְ ט פַ אר ֵזיין
טַ אטֶ ע ֶדער הֵ יילִ יגֶ ער קְ ד ּו ׁ ַשת י ֹום ט ֹוב ַזצַ "ל" :וָ ואס אִ יז ָדאס
גְ ַמלִ ים?"  -עֶ ר הָ אט ִנ ׁ ְישט גֶ עווא ּוסְ ט וָ ואס ָדאס אִ יז ,וֵ וייל אִ ין ֶיע ֶנע
גֶ עגְ ְנט אִ יז ִנ ׁ ְישט גֶ עוֶ וען קֵ יין גְ ַמלִ ים.
הָ אט אִ יהְ ם ֶדער ְקד ּו ׁ ַשת י ֹום ט ֹוב גֶ עעֶ פְ ְנט ִדי פֶ ע ְנסְ טֶ ער ,א ּון עֶ ר הָ אט
גֶ עוִ ויזְן פַ אר ֶדער ֶר ִּבי וִ וי אַ ז ֹוי אַ ַס ְאך גְ ַמלִ ים גֵ ייעֶ ן אַ ִר ֶּיבער ,א ּון ֶדער
ועסט ּו ׁש ֹוין וִ ויסְ ן וָ ואס
קְ ד ּו ׁ ַשת י ֹום ט ֹוב הָ אט אִ ים גֶ ע ָזאגְ טֶ " :יעצְ ט וֶ ְ
ֵמיי ְנט גְ ַמלִ ים" ...א ּון עֶ ס אִ יז גֶ עוֶ וען אַ ווא ּו ְנ ֶד ְערלִ יכֶ ע ַז ְאך.


 

 

בס"ד

ּ ַפ ְר ׁ ַשת חַ יֵי ָׂש ָרה

בס"ד

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



וְ עֶ שְׂ ִרים ׁ ָש ָנה



וְ ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים



אוּן ַא ֵאיינְוואוֹינֶ ער

לִ ְס ּפֹד



אבן
אוּן ִא ְיך וֶ ועל ַּבאגְ ָר ְּ

וְ לִ בְ כּ ָֹתהּ



אוּן ִאיר צ ּו ַּבאוֵ ויי ֶנען

ֵ ּגר



עהטס פַ אר ִמיר
אוּן ֶּב ְ

וְ תו ׁ ָֹשב



אוּן ז ְִּיבן יָ אר

ֲא ֻח ּזַת ֶקבֶ ר



אוּן צְ וָ ואנְ צִ יג יָ אר

וְ ֶא ְק ְּב ָרה



ה ּונ ְֶד ְערט יָ אר

ׁ ְש ָמעֵ נ ּו



הַ לְ וַ ֵואי וָ ואלְ ְט ְסט ּו ִמ ְיך צוּגֶ עהֶ ְערט

לֹא יִ כְ לֶ ה



הֶ ער א ּונְז צ ּו

ׁ ְש ָמע ּונִי



הֶ ער ִמ ְיך צ ּו

וּפִ גְ ע ּו לִ י



הֶ ְער ְטס ִמ ְיך צ ּו

ׁ ְש ָמעֵ נִי הַ ּ ָשׂ ֶדה



וֶ ועט ִנ ׁ ְישט פַ ְאר ֵמ ְיידן

ל ּו ׁ ְש ָמעֵ נִי



אקלָ אגְ ן
צ ּו ַּב ְ

ַא ׁ ְש ִט ְיקל פַ אר ַא ֵקבֶ ר
עמ ֶדער
ַא פְ ֶר ְ


 

 

בס"ד

ׁ ְש ֵרייבּ ַא ֵריין ִדי אוֹת פוּן ִדי ּ ְת ׁשוּבֶ ה ֵּביי זֵיין ׁ ַש ֲאלֶ ה

בס"ד





ועמען ׁ ִש ְיקט ַאבְ ָרהָ ם זוּכְ ן ַא ַּכלָ ה פַ אר
וֶ ֶ
ִיצְ ָחק ?
עמען ַא
עמעגְ ט נֶ ֶ
פוּן ווא ּו הָ אט ֶאלִ יעֶ זֶר גֶ ֶ
פְ ר ֹוי פַ אר יִ צְ ָחק ?
עט ְארט
פוּן ווא ּו הָ אט ֶאלִ יעֶ ֶזר ִנ ׁ ְישט גֶ ָ
עמען ַא פְ ר ֹוי פַ אר יִ צְ ָחק ?
נֶ ֶ


אטע ?
 וֶ וער ִאיז ִרבְ ָקה'ס ַט ֶ
 וָ ואס הָ אט ְּבתו ֵּאל גֶ עלֵ ייגְ ט
וֶ וער ִאיז ִרבְ ָקה'ס ְּברו ֶּדער ?

פַ אר

ֶאלִ יעֶ זֶר ִאין זֵיין ֶטעלֶ ער ?



וִ ויפִ יל יָ אר ִאיז ַאלְ ט גֶ עוֶ וען ִרבְ ָקה וֶ וען ִזי
וארן ַא ַּכלָ ה ?
ִאיז גֶ עוָ ְ


 וִ ויפִ יל יָ אר ִאיז ַאלְ ט גֶ עוֶ וען יִ צְ ָחק וֶ וען
וארן ַא ָח ָתן ?
ֶער ִאיז גֶ עוָ ְ
 וָ ואס ִאיז ַאר ֹויף גֶ עקו ֶּמען ֶקעגְ ן ִרבְ ָקה ?
 וָ ואס הָ אט יִ צְ ָחק גֶ ַעדאוְ ונְ ט וֶ וען ִרבְ ָקה
עענְ ְטפֶ ְערט פַ אר
 וָ ואס הָ אט ִרבְ ָקה גֶ ֶ
עמלֶ ְעך הָ אט ֶאלִ יעֶ זֶר גֶ ענו ֶּמען ?
וִ ויפִ יל ֶק ְ

עטן צ ּו
עב ְ
ֶאלִ יעֶ ֶזר וֶ וען ֶער הָ אט ִאיר גֶ ֶּ
ְט ִרינְ ֶקען ?


פוּן ְּבנוֹת
ְּכנָעַ ן





צֶ ען

פֶ ְערצִ יג

ִמנְחָ ה

לָ בָ ן

ְד ֵריי







ִאיז גֶ עקו ֶּמען?







ואסער
ִדי וַ ֶ

ַסם

נֶ עם אוֹ ְיך פַ אר
עמלֶ ְעך
ִדי ֶק ְ

פוּן ַאבְ ָרהָ ם'ס
ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה

ֶאלִ יעֶ זֶר

ְּבתו ֵּאל







ֹישט ִדי ֶטעלֶ ער פוּן ֶאלִ יעֶ זֶר ִמיט ִדי ֶטעלֶ ער פוּן ְּבתו ֵּאל
ועסט ּו ְט ֶרעפְ ן וֶ וער ְס'הָ אט גֶ עטו ׁ ְ
וֶ ְ


 

 

ַמ ְאך אַ סִ ימֶ ן ֵּ ביי ִדי ִריכְ טִ יגֶ ע קֶ עסְ טְ ל
ְ ׁ ש ֵאלוֹת 

ַאבְ ָרהָ ם

ְּבנֵי ֵחת

ֶעפְ רוֹ ן

וֶ וער הָ אט ַמ ְס ּ ִפיד גֶ עוֶ וען ָׂש ָרה ?
וֶ וער הָ אט גֶ עזָאגְ ט ֵ ּגר וְ תו ׁ ָֹשב ָאנֹכִ י עִ ָּמכֶ ם ?
וֶ וער הָ אט גֶ עזָאגְ ט ְּב ִמבְ חַ ר ְקבָ ֵרינ ּו ְקבֹר אֶ ת ֵמ ֶת ָך ?
וֶ וער הָ אט גֶ עזָאגְ ט ִאם י ֵׁש ֶאת נַפְ ׁ ְשכֶ ם לִ ְקבּ ֹר ֶאת ֵמ ִתי
ִמ ְּלפָ נַי ?
וֶ וער הָ אט גֶ עזָאגְ ט הַ ּ ָ ׂש ֶדה נ ַָת ּ ִת י לָ ְך וְ הַ ְּמעָ ָרה אֲ ׁ ֶשר בּ ֹו
לְ ָך נ ְַת ּ ִתיהָ ?
וֶ וער הָ אט גֶ עזָאגְ ט ַא ְך ִאם ַא ּ ָתה ל ּו ׁ ְש ָמעֵ נִי נ ַָת ּ ִת י ֶּכ ֶסף
הַ ּ ָ ׂש ֶדה ַקח ִמ ֶּמ ּנִי ?
וֶ וער הָ אט גֶ עזָאגְ ט ֶא ֶרץ ַא ְר ַּבע ֵמאֹת ׁ ֶש ֶקל ֶּכ ֶסף ֵּבינִי
וּבֵ ינ ְָך ַמה הִ וא ?

עמען פ ּון א ּו ְנטְ ן ל ֹויט ִדי סֵ ֶדר פ ּון ִדי הֵ יילִ יגֶ ע אָ ב ֹות וְ אִ ָמה ֹות
פִ יל אָ ן ִדי ֶנ ֶ

ִיצְ חָ ק

חַ וָ ה

ָׂש ָרה

ַיעֲ קֹב

אָ ָדם

אַ בְ ָרהָ ם

לֵ אָ ה

ִרבְ ָקה


 

 
 


 


  
 
  

 
 
 
  
 


וֵ וייל
שָׂ ָרה
ִא ֵמינ ּו
ִאיז
גֶ עוֶ וען
ַא
ֶעלְ ֶט ֶערע
פְ ר ֹוי

וֵ וייל
ַאבְ ָרהָ ם
הָ אט
גֶ עוֵ ויינְ ט
וֵ ויי ִניג

הָ אט ֶמען ִאים
עט ְארט
ִנ ׁ ְישט גֶ ָ
ַאר ֹויס ְט ָראגְ ן פוּן
ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל

הָ אט ַאבְ ָרהָ ם
גֶ עוֵ ויינְ ט וֵ ויינִיג

וֵ וייל
ַאבְ ָרהָ ם
הָ אט ִנ ׁ ְישט
גֶ עוָ ואלְ ט ַאז
עמלֶ ְעך
ִדי ֶק ְ
ָזאלְ ן
ְטר ּונְ ֶקען פ ּון
עמד
ִדי פְ ֶר ְ

ש

ב



וֵ וייל
ִיצְ ָחק
ִאיז
גֶ עוֶ וען
הֵ יילִ יג

ִאיז ֶער גֶ עלָ אפְ ן
ֶר ְעדן ִמיט ִאיר
ׁ ְש ֵטייט ַא
ְקלֵ יינֶע כּ '

ב

א

וֵ וייל
ֶאלִ יעֶ ֶזר
הָ אט גֶ ע ֶזעהְ ן
ַאז ִדי
ואסער
וַ ֶ
קו ֶּמען
ַאר ֹויף ֶקעגְ ן
ִרבְ ָקה

הָ אט ֶער גֶ עלֵ ייגְ ט
אפ ְערס אוֹ יף
ׁ ְש ָט ּ ֶ
זֵייעֶ ר מוֹ יל

ִאיז ֶער גֶ עלָ אפְ ן
צ ּו ֶאלִ ֶיעזֶר

וֵ וייל
לָ בָ ן
הָ אט
גֶ ע ֶזעהְ ן
ִדי
צִ ירוּנְ גֶ ען

ר

ע

ועסט ּו ְט ֶרעפְ ן פ ּון ווא ּו ִאיז ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינ ּו גֶ עק ּו ֶמען ַמ ְס ּ ִפיד ֵזיין שָׂ ָרה
וֶ ְ
פוּן:
ארט?
וֶ וען הָ אט ז ְִיך ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינ ּו ַּבאזֶעצְ ט ָד ְ
עמלֶ 'ט  נָ ְאך ִדי ֲע ֵק ָידה  נָ ְאך ְּב ִרית ֵּבין הַ ְּב ָת ִרים
 נָ ְאך וָ ואס עֶ ר הָ אט ִז ְיך גֶ ַ


 

 

עטענִ ׁיש
עס ְטל ֶר ֶ
ֶק ְ





עֶ פְ ר ֹון

עֶ
פְ
ר
ֹו
ן
ׁ ֶש
ַא
ְמ

ֶא
לִ
י
עֶ
ֶז
ר
ְר
עָ






ַח ּיֵי שָׂ ָרה
ִק ְריַ ת ַא ְר ַּבע
ְּבנֵי ֵחת

ִק
ן
ׁ ֶש
ֶק
ל
ל
ַּב
ַר

ְר
בָ
ל
ְּב
י
ֵא
ע
ת

ַא ְר ַּבע ֵמאוֹ ת
ׁ ֶש ֶקל
ְמ ָע ַרת הַ ַּמכְ ּ ֵפלָ ה
ֶאלִ יעֶ זֶר

ַי
לָ
ת
ט
ז
ּו
ֵמ
הַ

ת
ה
ֹו
חֵ
ק
ת
א
ַמ

ַא
גֶ
ָק
חָ
י
ְּב
ֹו
כְ






ְּבתו ֵּאל

ְר
ע
צְ
בְ
הַ
ֵנ
ת
ּ ֵפ

ַּב
ִי
י
ִא
ִר
ם
ְּב
לָ

ִיצְ ָחק
ִרבְ ָקה
לָ בָ ן

ע
חַ
ֵי
י
ָׂש
ָר
ה
ה

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 ֶ
עט ָראפְ ן ִרבְ ָקה
ועסט ּו ְט ֶרעפְ ן וָ ואס ֶאלִ יעֶ ֶזר הָ אט גֶ ע ָזאגְ ט וֶ וען ֶער הָ אט גֶ ְ
עס ְטלֶ ְעך וֶ ְ
קו ֶּמענְ ִדיגֶ ע ֶק ְ


 

 

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"

וַ ָ ּיבֹא

יָחִ יד
ַר ִּבים

יָחִ יד
ַר ִּבים

וְ ֶא ְק ְּב ָרה

וַ ּי ָָקם

יָחִ יד
ַר ִּבים

יָחִ יד
ַר ִּבים

ִמ ְּלפָ ָני

וַ י ְַד ֵּבר

יָחִ יד
ַר ִּבים

יָחִ יד
ַר ִּבים

וַ ּיַעֲ נ ּו

עִ ָּמכֶ ם

יָחִ יד
ַר ִּבים

יָחִ יד
ַר ִּבים

ׁ ְש ָמעֵ נ ּו

ּ ְתנ ּו

יָחִ יד
ַר ִּבים

יָחִ יד
ַר ִּבים

ְּבתוֹכֵ נ ּו
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ְקבָ ֵרינ ּו

יָחִ יד
ַר ִּבים

יָחִ יד
ַר ִּבים

ְּבתוֹכֲ כֶ ם

ְקבֹר

יָחִ יד
ַר ִּבים

יָחִ יד
ַר ִּבים

עִ יר ֹו

וַ ּי ׁ ְִש ּ ַתח ּו

יָחִ יד
ַר ִּבים

יָחִ יד
ַר ִּבים

ׁ ְש ָמעֵ ִני

וּפִ גְ ע ּו

יָחִ יד
ַר ִּבים

יָחִ יד
ַר ִּבים

ְנ ַת ּ ִתיהָ

וְ י ּ ִֶתן

יָחִ יד
ַר ִּבים

יָחִ יד
ַר ִּבים

ֵּבי ִני

ָׂש ֵדה ּו

יָחִ יד
ַר ִּבים

יָחִ יד
ַר ִּבים

וַ ּי ׁ ְִשקֹל
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ׁ ְש ֵאלוֹת א ֹויף ּ ַפ ְר ׁ ַשת ַחיֵי ָׂש ָרה
ַמ ְאך ַא ִס ֶימן ֵּביי ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ּ ְת ׁשוּבֶ ה

ועמען ָהאט ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינ ּו גֶ עקוֹ יפְ ט ִדי ְמ ָע ַרת
וֶ וען ִאיז ַאוֶ ועק ִדי ְד ֵריי ִס ָימ ִנים פוּן ִדי גֶ עצֶ עלְ ט פוּן ָׂש ָרה? פוּן וֶ ֶ
 וֶ וען שָׂ ָרה ִאיז גֶ עגַ אנְגֶ ען זוּכְ ן יִ צְ ָחק

ַה ַמכְ ּ ֵפלָ ה?

וארן
 וֶ וען שָׂ ָרה ִאיז נִ ְפ ַטר גֶ עוָ ְ

 פוּן ֶאלִ יעֶ זֶר

 וֶ וען ִיצְ ָחק ִאיז גֶ עגַ א ְנגֶ ען צ ּו ִדי ֲע ֵק ָידה

 פוּן יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל

אמע ָׂש ָרה?
עבט ִדי ַמ ֶ
וִ ויפִ יל יָ אר הָ אט גֶ עלֶ ְּ
 ה ּו ְנ ֶד ְערט ַאכְ ט אוּן צְ וָ ואנְצִ יג ָיאר
 ה ּו ְנ ֶד ְערט ז ְ ִּיבן אוּן צְ וָ ואנְ צִ יג ָיאר
 ז ְ ִּיבן אוּן צְ וָ ואנְצִ יג ָיאר

 פוּן עֶ ְפר ֹון

וִ ויפִ יל גֶ עלְ ט ָהאט ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינ ּו ַּבאצָ אלְ ט אוֹ יף ִדי
ְמ ָע ַרת ַה ַמכְ ּ ֵפלָ ה?
 פִ יר ה ּו ְנ ֶד ְערט ׁ ֶש ֶקל

וֶ ועלֶ כֶ ע אוֹ ת ִאיז ַא ְקלֵ יינֶ ע אוֹ ת?

 פֶ ְערצִ יג ׁ ֶש ֶקל

 וְ לִ ְּבכּ ָֹתהּ
 וְ לִ ְ ּבכּ ֹ ָת ּה

 פִ יר ה ּו ְנ ֶד ְערט אוּן פוּפְ צִ יג ׁ ֶש ֶקל

 וְ לִ ְ ּבכּ ֹ ָתהּ

וֶ וען ִאיז צו ִּריק גֶ עקו ֶּמען ִדי ְד ֵריי ִס ָימנִים פוּן ִדי גֶ עצֶ עלְ ט

וערט ֶעס ָא ְנגֶ ערוּפְ ן ִק ְריַ ת ַא ְר ַּבע? )ְּ 2ת ׁשוּבוֹ ת(
ארוָ ואס וֶ ְ
פַ ְ

פוּן ָׂש ָרה?

 וֶ ועגְ ן ִדי פִ יר ִריזִיגֶ ע ֶמע ְנ ְט ׁ ְשן וָ ואס ִאיז גֶ עוֶ וען ָד ְארט

עט ָראפְ ן ִרבְ ָקה
 וֶ וען ֶאלִ יעֶ זֶר הָ אט גֶ ְ

ַ א ְנ ְט ֶקעגְ ן ִדי ִפיר ִא ָמהוֹ ת

ואסער ִאיז ַאר ֹויף גֶ עקו ֶּמען ֶקעגְ ן
 וֶ וען ִדי וַ ֶ

ַ א ְנ ְט ֶקעגְ ן ִדי ִפיר ּ ָפ ְארן וָ ואס לִ יגְ ן ָד ְארט
וֶ וער לִ יגְ ט ֵּביי ִדי ְמ ָע ַרת ַה ַמכְ ּ ֵפלָ ה? )ְּ 4ת ׁשוּבוֹ ת(

ָ א ָדם ִמיט חַ וָ ה
 נֹחַ ִמיט ׁ ֵשם

ִרבְ ָקה
אבן ֲחתוּנָ ה גֶ עהַ אט
 וֶ וען ִיצְ ָחק ִמיט ִרבְ ָקה הָ ְ ּ
א ּון ַא ֵריין גֶ עק ּו ֶמען ִאין ִדי גֶ עצֶ עלְ ט פ ּון שָׂ ָרה

עבט?
וִ ויפִ יל ָיאר הָ אט ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינ ּו גֶ עלֶ ְּ

ַ אבְ ָר ָהם ִמיט שָׂ ָרה

 ה ּו ְנ ֶד ְערט ֶזעכְ צִ יג יָ אר

 יִצְ ָחק ִמיט ִרבְ ָקה

 ה ּו ְנ ֶד ְערט פִ ינֶ עף אוּן ז ֶ ִּיבעצִ יג ָיאר

ַ י ֲעקֹב ִמיט ָר ֵחל

 ה ּו ְנ ֶד ְערט ַאכְ צִ יג יָ אר

ַ י ֲעקֹב ִמיט לֵ ָאה


 

 

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

עמלֶ ְעך
ְ עבט צ ּו ְט ִרינְ ֶקען פַ אר ִדי ֶק
ְּ ִֶרבְ ָקה ג
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סוכה
ׁ ְש ֵאלוֹת אוֹיף ִמ ׁ ְשנַיוֹת ּ ָּ
ּפֵ ֶרק א' ִ -מ ׁ ְשנֶ ה ט' י' י"א

סוכה ִנ ׁ ְישט ֵקיין
ִּביז וִ ויפִ יל ֶמעג זֵיין ַא ּרום ִדי ּ ָּ
ְסכַ ְך ?

פון ִדי עֶ ְרד ִּביז ִדי וַ ואנְ ט
וָ ואס ִאיז ֶדער ִדין אוֹיבּ ּ
סוכה פֶ עלְ ט ְד ֵריי ְטפָ ִחים ?
פון ִדי ּ ָּ
ּ
און לוֹ יט ַר ִּבי
סול ּ
 לוֹ יט ַּתנָא ַק ָמא ִאיז ּפָ ּ
יוֹ ִסי ִאיז ָּכ ׁ ֵשר
און לוֹ יט ַר ִּבי
 לוֹ יט ַּתנָא ַק ָמא ִאיז ָּכ ׁ ֵשר ּ
סול
יוֹ ִסי ִאיז ּפָ ּ

 פִ ינֶ עף ַאמוֹ ת

 פִ יר ַאמוֹ ת

סוכה
וָ ואס ִאיז ֶדער ִדין אוֹיבּ ֵאיינֶ ער ַמאכְ ט ַא ּ ָּ
ַאזוֹי וִ וי ַא צְ ִריף ?
סול
ּ פָ ּ
סול
ַ ר ִּבי ֶאלִ ֶיעזֶר זָ אגְ ט ַאז ס' ִאיז ּפָ ּ

פון ִדי ְסכַ ְך ִּביז ִדי וַ ואנְ ט
וָ ואס ִאיז ֶדער ִדין אוֹיבּ ּ
סוכה פֶ עלְ ט צֶ עהְ ן ְטפָ ִחים ?
פון ִדי ּ ָּ
ּ

ִישט ֵקיין ַד ְ
אך
 וֵ וייל ְס'הָ אט נ ׁ ְ
טומ ָאה
 וֵ וייל ְס' ִאיז ְמ ַק ֵּבל ּ ְ

סול ַ מ ֲחלוֹ ֶקת
ָּ כ ׁ ֵשר ּ פָ ּ

און ִדי ֲחכָ ִמים זָ אגְ ן ַאז ְס' ִאיז ָּכ ׁ ֵשר
ּ

פון ִדי וַ ואנְט ִּביז ִדי ְסכַ ְך
וָ ואס ִאיז ֶדער ִדין אוֹיבּ ּ
פֶ עלְ ט ְד ֵריי ְטפָ ִחים ?

סול ?
פַ ְארוָ ואס ִאיז ַא ְקלֵ יינֶ ע ַמ ֲחצֶ לֶ ת ּפָ ּ
פון ִדי ֶע ְרד
 וֵ וייל ְס'וַ ְ
ואק ְסט ּ
טומ ָאה
 וֵ וייל ְס' ִאיז ְמ ַק ֵּבל ּ ְ

סול ַ מ ֲחלוֹ ֶקת
ָּ כ ׁ ֵשר ּ פָ ּ

נֶעם ַא ּרום ָדאס וָ ואס ִאיז ִריכְ ִטיג
ַא ְקלֵ יינֶע ַמ ֲחצֶ לֶ ת

סול
ּפָ ּ

ָּכ ׁ ֵשר

ַא גְ רו ֶֹיסע ַמ ֲחצֶ לֶ ת
ַא ְקלֵ יינֶע ַמ ֲחצֶ לֶ ת וָ ואס ְמ'הָ אט
סוכה
עמאכְ ט לְ ׁ ֵשם ּ ָּ
עֶ ס גֶ ַ
ַא גְ רו ֶֹיסע ַמ ֲחצֶ לֶ ת וָ ואס ְמ'הָ אט
צו ׁ ְשלָ אפְ ן
עֶ ס גֶ ַ
עמאכְ ט ּ

סול
ּפָ ּ

ָּכ ׁ ֵשר

סול
ּפָ ּ

ָּכ ׁ ֵשר

סול
ּפָ ּ

ָּכ ׁ ֵשר

און
לוֹ יט ַּתנָא ַק ָמא ִאיז ָּכ ׁ ֵשר ּ
סול
לוֹ יט ַר ִּבי יוֹ ִסי ִאיז ּפָ ּ
און
לוֹ יט ַּתנָא ַק ָמא ִאיז ָּכ ׁ ֵשר ּ
סול
לוֹ יט ַר ִּבי יוֹ ִסי ִאיז ּפָ ּ
און
לוֹ יט ַּתנָא ַק ָמא ִאיז ָּכ ׁ ֵשר ּ
סול
לוֹ יט ַר ִּבי יוֹ ִסי ִאיז ּפָ ּ
און
לוֹ יט ַּתנָא ַק ָמא ִאיז ָּכ ׁ ֵשר ּ
סול
לוֹ יט ַר ִּבי יוֹ ִסי ִאיז ּפָ ּ

