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בס"ד

א .פאַרוואָס שטייט אין פסוק כי השבע השביע דאפלט ?
ווייל יוסף האט באשוואוירן די ברודער'ס און קינדער און זיי האבן באשוואוירן פאר די קינד'ס
קינדער וואס וועלן ארויס גיין פון מצרים און מיט נעמען זיין קערפער.

ב .פאַרוואָס האט דער ים זיך נישט געוואלט שפאלטן פאר די אידן ?
ווייל דער שלעכטער מלאך האט געזאגט אז די אידן האבן געדינט עבודה זרה.

ג .פאַרוואָס האט ער זיך ביים סוף געשפאלטן ?
ווייל די אידן האבן זיך מוסר נפש געוועהן איז אַ סימן אז זיי האבן אמונה אין די אייבישטער און
האבן תשובה געטוהן אויף די עבודה זרה.

ד .וויפיל טעג זענען די אידן נאך קריעת ים סוף געוועהן אָן וואסער ?
דריי טעג.

ה .ווי אזוי איז דער וואסער אין מרה געווארן זיס ?
משה האט אריין געווארפן אַ שטיקל האלץ מיט די נאמען פון השם )הסברנו הנס שהיה עץ מר לתוך
מים מרים ונמתקו(

ו .וועלכע מצוה האט מען געגעבן אין מרה ?
מצוה פון שבת ,כיבוד אב ואם ,פרה אדומה.

ז .וואָס האט די תורה צוגעזאגט אז ס'וועט זיין טאמער מען וועט היטן אלע מצוות
פּנאַרן קיין חבר ?
ְ
און נישט אָ
אלע מחלות וואס איז געוועהן אין מצרים וועט קיינמאל נישט קומען אויף דעם אָ פּנאַרעֶ ר )הארכנו
בענין לא לרמות לא בדיבור ובוודאי לא בחפצים(.

ח .פאַרוואָס פירן מיר זיך צו עסן שבת לחם משנה ?
ווייל דער אייבישטער האט געשיקט פרייטיג דאפלט מָ ן אויף פרייטיג און שבת.

ט .ווער איז געקומען מלחמה האלטן מיט די אידן ?
עמלק.

י .ווער האט געדארפט האלטן די הענט ארויף ? און ווער האט געהאלפן און אונטער
געהאלטן מיט זייערע הענט ?
משה רבינו האט געהאלטן די הענט און אהרן מיט חור האבן אונטער געלאנט זייערע הענט.
אַ גוט שבת

המלמד
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א .מהו שתי הדרכים המוליכות מארץ מצרים לאר"י ? ובאיזה דרך הסב השי"ת את העם ? ומדוע ?
א( דרך ארץ פלישתים ,ב( דרך המדבר לים סוף .השי"ת הסב את העם דרך המדבר משום שלא רצה שישובו למצרים אם
יקרה מלחמה מכיון שארץ פלישתים קרובה ונוח בדרך זו לשוב מצרימה.

ב .למה לקח אתו משה עצמות יוסף ?
כי יוסף השביע את אחיו שישבעו לבניהם להעלות את עצמותיו לארץ ישראל.

ג .במה שונה השבעתו של יעקב ליוסף מהשבעתו של יוסף לאחיו ? ומדוע ?
השבעתו של יעקב היה שישאוהו מיד והשבעתו של יוסף היה לכשיגאלו ויצאו משם .יעקב השביע ליוסף שישאוהו מיד
שהיה יכולת בידו לעשות זאת אבל יוסף חשש שהמצריים לא יניחו לבניו להעלותו.

ד .מאיזה לשון אנו למדים שאף עצמות שאר השבטים הועלו עם עצמות יוסף ?
מהלשון "אתכם".

ה .מה היה תפקידם של עמוד הענן ועמוד האש ?
עמוד הענן להורותם הדרך ,ועמוד האש להאיר להם.

ו .מדוע נצטוו בנ"י לשוב לאחוריהם לפני בעל צפון ?
כדי להטעות את המצריים.

ז .מה שבחם של בני ישראל הנלמד מ"ויעשו כן" ?
ששמעו לקול משה ולא אמרו איך נתקרב אל אויבינו אנו צריכים לברוח מהם.

ח .מה הפירוש של "ויהפך לבב פרעה ועבדיו" ?
נהפך ממה שהיה שהרי פרעה אמר להם "קומו צאו מתוך עמי" וכן עבדיו אמרו לו "עד מתי יהיה זה וכו' שלח את
האנשים" ועתה נהפך ליבם לרדוף אחריהם.

ט .מה עשה פרעה כדי לעורר בלב המצריים לרדוף אחרי בני ישראל ?
משכם בדברים ואמר להם בואו עמי ולא אתנהג כשאר מלכים אני אקדים לפניכם ואצא בראש וכן אחלק הרכוש שוה
בשוה.

י .למה הלך עמוד הענן מאחוריהם ולא הסתלק כדרכו ערב ערב ?
עמוד הענן ומלאך האלוקים הלכו מאחוריהם כדי לקבל האבנים והחצים שזרקו המצריים לעבר מחנה ישראל וכן כדי
להחשיך למצריים.

יא .מאיזה טעם נוהגים בשבת שירה לפזר בחוץ שיורי מאכל שיאכלו הצפרים ?
שדתן ואבירם לא שמעו לקול משה שהזהירם לא לצאת ללקוט ביום השבת משום שלא ירד המן בשבת והרשעים הללו רצו
להראות לבני ישראל שהמן כן יורד בשבת בזה שפיזרו בשבת מן כדי שיאמרו משה בדאי הוא שבודה מצוות מלבו ובאו
הציפרים ואכלו המן כדי שיאמנו דברי משה לכן ראויות הצפרים ליטול שכרן ביום שמזכירים את צדקתן.

יב .מה הטעם ללחם משנה בשב"ק וביו"ט ?
זכר למן שנלקט בערב שבת והיה משנה גם לשב"ק.

יג .מה הטעם לכיסוי החלות בשב"ק וביו"ט ?
זכר למן שהיה מכוסה בטל מלמעלה ומלמטה.
אַ גוט שבת
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אַ ּתו ָֹרה אוֹיף ִדי ַּפ ְר ׁ ֶשה
וַ ּיו ׁ ַֹשע ה' ַּב ּיוֹם הַ ה ּוא אֶ ת ִי ְׂש ָראֵ ל מִ ּיַד ִמצְ ָריִם וַ ּי ְַרא
ִי ְׂש ָראֵ ל אֶ ת מִ צְ ַריִם ֵמת עַ ל ְׂשפַ ת הַ ּיָם :וַ ּי ְַרא ִי ְׂש ָראֵ ל
אֶ ת הַ ּיָד הַ ְ ּגדֹלָ ה אֲ ׁ ֶשר עָ ָׂשה ה' ְּב ִמצְ ַריִם וַ ּי ְִירא ּו הָ עָ ם
משה עַ בְ ּד ֹו:
אֶ ת ה' וַ ּיַאֲ מִ ינ ּו בה' ּובְ ׁ ֶ
צ ּום הֵ יילִ יגְ ן צַ א ְנזֶער ָרב זי"ע אִ יז אַ מָ אל גֶ עק ּומֶ ען אַ אַ לְ טֶ ע אִ ֶידענֶע ,זִי אִ יז גֶ עוֶ וען
זֵייעֶ ר פַ ְאר'צָ ָרה'ט א ּון זִי הָ אט ז ְִיך אוֹיסְ גֶ עגָ אסְ ן אִ יר ִּביטֶ ער הַ ְארץ פַ ְאר'ן הֵ יילִ יגְ ן
אבן אַ י ְׁש ּועָ ה ,הָ אט ֶדער צַ א ְנזֶער ָרב אִ יר גֶ עזָאגְ ט אוֹיבּ זִי
צַ א ְנזֶער ָרב אַ ז זִי ַד ְארף הָ ְּ
אשעפֶ ער אַ ז עֶ ר קֶ ען
ייבן אִ ינֶעם הֵ יילִ יגְ ן ַּב ׁ ֶ
אבן "אֶ מ ּונָה" א ּון זִי וֶ ועט גְ לֵ ְּ
וֶ ועט הָ ְּ
ייב ׁ ְישטֶ ער הָ אט אַ לֶ ע ָמאל
ֶעדן אֵ יינֶעם פ ּון זֵיין צָ ָרה אַ זוֹי וִ וי ֶדער אֵ ִּ
אַ רוֹיס הֶ עלְ פְ ן י ְ
ייבן
גֶ עהָ אלְ פְ ן א ּון וֶ ועט וֵ וייטֶ ער הֶ עלְ פְ ן ִדי אִ ְידן ,א ּון אוֹיבּ זִי וֶ ועט ָדאס גְ לֵ ְּ
וערן ,הָ אט ִדי אִ ֶידענֶע
עמאלְ טְ ס וֶ ועט ק ּומֶ ען ִדי "י ְׁש ּועָ ה" א ּון זִי וֶ ועט גֶ עהָ אלְ פְ ן וֶ ְ
ֶד ָ
גֶ עזָאגְ ט אַ ז אִ ין ִדי ּתו ָֹרה ִדי וָ ְ
ואך זֶעהְ ט ֶמען פַ ְארקֶ ְערט ,קו ֶֹדם ׁ ְשטֵ ייט "וַ יו ׁ ַֹשע ה'"
ייב ׁ ְישטֶ ער הָ אט גֶ ע ׁ ִשיקְ ט ִדי "י ְׁש ּועָ ה" א ּון הָ אט גֶ עהָ אלְ פְ ן ִדי אִ ִיד ׁ ֶישע
אַ ז ֶדער אֵ ִּ
אבן גֶ עהַ אט "אֶ מ ּונָה"
קִ י ְנ ֶדער ,א ּון נָאכְ ֶדעם ׁ ְשטֵ ייט "וַ יַאֲ מִ ינ ּו ַּבה'" אַ ז ִדי אִ ְידן הָ ְּ
אשעפֶ ער .א ּון ֶדער הֵ יילִ יגֶ ער צַ א ְנ ֶזער ָרב הָ אט ֵזייעֶ ר
ייבט אִ י ֶנעם הֵ יילִ יגְ ן ַּב ׁ ֶ
א ּון גֶ עגְ לֵ ְּ
וארט.
הַ ָנאָ ה גֶ עהַ אט פ ּון ִדי וָ ְ
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ַּפ ְר ׁ ַשת ְּב ׁ ַשלַ ח

אַ ּתו ָֹרה אוֹיף ִדי ַּפ ְר ׁ ֶשה
וַ ֻ ּי ַ ּגד לְ ֶמלֶ ְך מִ צְ ַריִם ִּכי בָ ַרח הָ עָ ם וַ ּיֵהָ פֵ ְך לְ בַ ב ּ ַפ ְרעֹה
ֹאמר ּו מַ ה ּזֹאת עָ ִׂשינ ּו ִּכי ׁ ִש ַּלחְ נ ּו
וַ עֲ בָ ָדיו אֶ ל הָ עָ ם וַ ּי ְ
אֶ ת ִי ְׂש ָראֵ ל מֵ עָ בְ ֵדנ ּו:
ִדי אִ ְידן ֶזע ֶנען גֶ עוֶ וען אִ ין ִמצְ ַר ִים ָנאר צְ וֵ ויי ה ּו ְנ ֶד ְערט א ּון צֶ עהְ ן ָיאר ),(210
ייב ׁ ְישטֶ ער הָ אט גֶ ע ָזאגְ ט פַ אר אַ בְ ָרהָ ם אָ בִ ינ ּו אַ ז ֵזיי וֶ ועלְ ן ֵזיין
א ּון ֶדער אֵ ִּ
אִ ין מִ צְ ַר ִים פִ יר ה ּו ְנ ֶד ְערט ָיאר ).(400
אבן גֶ עאַ ְר ֶּבעט ֵזייעֶ ר ֵזייעֶ ר ׁ ְשוֶ וער אַ ז ֹוי וִ וי פִ יר
ִדי ִּתיר ּוץ אִ יז אַ ז ִדי אִ ְידן הָ ְּ
ה ּו ְנ ֶד ְערט ָיאר.
ָדאס ָזאגְ ט ִדי ּ ָפס ּוק וַ ֻ ּי ַ ּגד לְ ֶמלֶ ְך ִמצְ ַריִם ִּכי בָ ַרח הָ עָ ם" ,בָ ַרח"
ב –  2ר –  200ח – ַּ 8באטְ ֶרעפְ ט צְ וֵ ויי ה ּו ְנ ֶד ְערט א ּון צֶ עהְ ן )ִּ " ,(210כי
בָ ַרח הָ עָ ם" אַ ז ִדי פָ אלְ ק אִ יז גֶ עוֶ וען ָנאר צְ וֵ ויי ה ּו ְנ ֶד ְערט א ּון צֶ עהְ ן ָיאר,
אבן ֵזיי גֶ ע ָזאגְ ט ,מַ ה ּזֹאת עָ ִׂשינ ּו ִּכי ׁ ִש ַּלחְ נ ּו אֶ ת ִי ְׂש ָראֵ ל ,פַ ְארוָ ואס ֶזע ֶנען
הָ ְּ
אבן גֶ עאַ ְר ֶּבעט ׁ ְשוֶ וער
ֵזיי ׁש ֹוין אַ ר ֹויס פַ אר ִדי צֵ ייט" ,מֵ עָ בְ ֵדנ ּו" וֵ וייל ֵזיי הָ ְּ
)בשם החוזה מלובלין זי"ע(
אַ ז ֹוי וִ וי פִ יר ה ּו ְנ ֶד ְערט ָיאר
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ַּפ ְר ׁ ַשת ְּב ׁ ַשלַ ח
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וארט ֵּביי ֵזיין טֵ ייטְ ׁש
ׁ ְש ֵרייבּ אַ ֵריין ִדי א ֹות פ ּון ִדי וָ ְ
וְ לֹא נָחָ ם ֶאלו ִֹקים
ּ ֶפן ִי ּנָחֵ ם הָ עָ ם
וַ ּי ֵַּסב ֶאלו ִֹקים
וַ ֲח ֻמ ׁ ִשים
ֶא ְתכֶ ם
וְ הַ עֲ לִ ֶיתם
ִא ְּתכֶ ם
הֹלֵ ְך
לַ ְנח ָֹתם
לְ הָ ִאיר
לֹא י ִָמ ׁיש
נִכְ ח ֹו
ַת ֲחנ ּו
ְנבֻ כִ ים הֵ ם
ָסגַ ר
וַ ּיֵהָ פֵ ְך
ָּבח ּור
וְ ׁ ָשלִ ׁ ִשם

ê

עקלִ ֶּיבע ֶנע
או ְֹיסגֶ ְ
א ּון ַּבאוָ ואפְ נְט ִמיט גֶ עוֶ וער

è

עמאכְ ט אַ ר ּום ִרינְגְ לֶ ען
ייב ׁ ְישטֶ ער הָ אט גֶ ַ
א ּון ֶדער אֵ ִּ

ð

אשעפֶ ער הָ אט זֵיי ִנ ׁ ְישט גֶ עפִ ְירט
א ּון ֶדער ַּב ׁ ֶ

í

אשעפֶ ער הָ אט ִנ ׁ ְישט אָ ּ ְפגֶ עט ּוהְ ן
א ּון ֶדער ַּב ׁ ֶ

î

א ּון הֶ ְערן
ַא ֶקעגְ ן ִאיהְ ם
הָ אט גֶ עפִ ְירט
זָאלְ ט עֶ ְטץ ַארוֹיף ְּב ֶרענְגֶ ען
זָאלְ ט עֶ ְטץ ר ּוהֶ ן
זֵיי זֶענֶען פַ ְאר ְּבלָ א ְנ ְדז ׁ ְֶשעט
ֵזיי צ ּו ַמאכְ ן פִ ְירן

ë

ï
ì
¬
−
ê−
ë−
è−

אמער וֶ ועט זִיך ִדי פָ אלְ ק אִ ֶּיבער טְ ַראכְ טְ ן
טָ ֶ

ð−

ִמיט עֶ ְנק

¬î

וארן
עק ְערט גֶ עוָ ְ
ְס ִ'איז ִא ֶּיבער גֶ ֶ

¬ï
ï−
ì−

עֶ נְק
אסן
עֶ ר הָ אט פַ ְאר ׁ ְשלָ ְ
צ ּו ַּבאלֵ ייכְ ְטן
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פ ּון וֶ ועלֶ עכֶ ע ּ ָפס ּוק זֶעט ֶמען?
פסוק:

ִישט גֶ עפִ ְירט אוֹ יף ִדי גְ ִרי ְנגֶ ע וֶ ועג.........................
יש ֶטער הָ אט זֵיי נ ׁ ְ
ייב ׁ ְ
ַאז ֶדער ֵא ִּ
פסוק:

ַאז ִדי ִא ְידן זֶענֶען ַארוֹ יס פ ּון ִמצְ ַריִם ַּבאוָ ואפְ נְט ִמיט גֶ עוֶ וער...............................
פסוק:

ַאז מ ׁ ֶֹשה הָ אט גֶ ענ ּו ֶמען ִדי ֵּביינֶער פ ּון יוֹ ֵסף......................................................
פסוק:

ֶעמען פ ּון ִמצְ ַריִם..................
אשוואוֹ ְירן ַאז ְמ'זָאל ִאים ַארוֹ יס נ ֶ
ַאז יוֹ ֵסף הָ אט ַּב ׁ ְ

פסוק:

יש ֶטער הָ אט זֵיי גֶ עוִ וי ְזן ִדי וֶ ועג ַאווא ּו צ ּו גֵ יין.........................
ייב ׁ ְ
ַאז ֶדער ֵא ִּ

פסוק:

עבלִ ְּיבן ָאן ַא וָ ואלְ ְקן...........................................
ִישט גֶ ְּ
ַאז ִדי ִא ְידן זֶענֶען נ ׁ ְ

פסוק:

אר ְּבלָ א ְנ ְדז ׁ ְֶשעט....................................
ַאז ּ ַפ ְרעֹה וֶ ועט זָאגְ ן ַאז ִדי ִא ְידן זֶענֶען פַ ְ
פסוק:

ארץ פ ּון ּ ַפ ְרעֹה............................
ארק ַמאכְ ן ִדי הַ ְ
יש ֶטער וֶ ועט ׁ ְש ַט ְ
ייב ׁ ְ
ַאז ֶדער ֵא ִּ
פסוק:

וארן......................................
עק ְערט גֶ עוָ ְ
ארץ ִאיז ִא ֶּיבער גֶ ֶ
ַאז ּ ַפ ְרעֹה'ס הַ ְ

פסוק:

עש ּ ַפא ְנט זֵיין ֵרייט וָ ואגְ ן..........................................
ַאז ּ ַפ ְרעֹה הָ אט ֵאיי ְנגֶ ׁ ְ

פסוק:

עקס ה ּו ְנ ֶד ְערט ֵרייט וֶ ועגֶ ענֶער..............................
ַאז ּ ַפ ְרעֹה הָ אט גֶ ענ ּו ֶמען ֶז ְ

פסוק:

ַאז ּ ַפ ְרעֹה ִאיז נָאכְ גֶ עלָ אפְ ן ִדי ִא ְידן............................................................

פסוק:

אר ֵקייט.................................
ייען ַארוֹ יס ִמיט ַא הַ אנְט פ ּון ׁ ְש ַט ְ
ַאז ִדי ִא ְידן גֵ ֶ
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ַאהַ רֹן
ִמיט ח ּור
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ַאהַ רֹן
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ַאהַ רֹן
ִמיט ח ּור

מ ׁ ֶֹשה

מ ׁ ֶֹשה

מ ׁ ֶֹשה

מֹ ׁ ֶשה

מ ׁ ֶֹשה

מ ׁ ֶֹשה

מ ׁ ֶֹשה

מ ׁ ֶֹשה

מ ׁ ֶֹשה

מ ׁ ֶֹשה

מ ׁ ֶֹשה

מ ׁ ֶֹשה

ַר ֵּבינ ּו

ַר ֵּבינ ּו

ַר ֵּבינ ּו

ַר ֵּבינ ּו

ַר ֵּבינ ּו

ַר ֵּבינ ּו

ַר ֵּבינ ּו

ַר ֵּבינ ּו

ַר ֵּבינ ּו

ַר ֵּבינ ּו

ַר ֵּבינ ּו

ַר ֵּבינ ּו

יו ֵֹסף

יו ֵֹסף

יו ֵֹסף

יו ֵֹסף

יו ֵֹסף

יו ֵֹסף

יו ֵֹסף

יו ֵֹסף

יו ֵֹסף

יו ֵֹסף

יו ֵֹסף

יו ֵֹסף

וֶ וער הָ אט גֶ ענ ּו ֶמען ֶמער ָמן?
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נַ ְח ׁשוֹן ֶּבן
עַ ִמינָ ָדב

נַ ְח ׁשוֹן ֶּבן
עַ ִמינָ ָדב

נַ ְח ׁשוֹן ֶּבן
עַ ִמינָ ָדב

נַ ְח ׁשוֹן ֶּבן
עַ ִמינָ ָדב

נַ ְח ׁשוֹן ֶּבן
עַ ִמינָ ָדב

נַ ְח ׁשוֹן ֶּבן
עַ ִמינָ ָדב

נַ ְח ׁשוֹן ֶּבן
עַ ִמינָ ָדב

נַ ְח ׁשוֹן ֶּבן
עַ ִמינָ ָדב

נַ ְח ׁשוֹן ֶּבן
עַ ִמינָ ָדב

נַ ְח ׁשוֹן ֶּבן
עַ ִמינָ ָדב

נַ ְח ׁשוֹן ֶּבן
עַ ִמינָ ָדב

נַ ְח ׁשוֹן ֶּבן
עַ ִמינָ ָדב

וֶ וער הָ אט ִא ֶּיבער גֶ עלָ אזְט ָמן?

בס"ד

בס"ד

ִמ ְר ָים

ִמ ְר ָים

ִמ ְר ָים

ִמ ְר ָים

ִמ ְר ָים

ִמ ְר ָים

ִמ ְר ָים

ִמ ְר ָים

ִמ ְר ָים

ִמ ְר ָים

ִמ ְר ָים

ִמ ְר ָים

וֶ וער הָ אט ַא ֵריין גֶ עלֵ ייגְ ט ַא הָ אלְ ץ ִאין
וערן זִיס
ואסער זָאל וֶ ְ
ואסער ַאז ִדי וַ ֶ
ִדי וַ ֶ

ֶעדע ׁ ַש ֲאלֶ ה וֶ וער ְס ִ'איז גֶ עוֶ וען
ֶנעם ַאר ּום ֵּביי י ֶ

ָד ָתן ִמיט
ַאבִ ָירם

ָד ָתן ִמיט
ַאבִ ָירם

ָד ָתן ִמיט
ַאבִ ָירם

ָד ָתן ִמיט
ַאבִ ָירם

ָד ָתן ִמיט
ַאבִ ָירם

ָד ָתן ִמיט
ַאבִ ָירם

ָד ָתן ִמיט
ַאבִ ָירם

ָד ָתן ִמיט
ַאבִ ָירם

ָד ָתן ִמיט
ַאבִ ָירם

ָד ָתן ִמיט
ַאבִ ָירם

ָד ָתן ִמיט
ַאבִ ָירם

ָד ָתן ִמיט
ַאבִ ָירם

אשווא ֹו ְירן ַאז ְמ' ָזאל
וֶ וער הָ אט ַּב ׁ ְ
עמען ֵזיי ֶנע ֵּביי ֶנער?
ֶנ ֶ
וארן
ועמע ְנס הַ ְארץ ִאיז גֶ עוָ ְ
וֶ ֶ
עק ְערט?
ִא ֶּיבער גֶ ֶ
עמיי ְנט ַאז ִדי ִא ְידן
וֶ וער הָ אט גֶ ֵ
ְּבלָ אנ ְְדז ׁ ְֶשען?
עש ּ ַפאנְ ט זֵיין
וֶ וער הָ אט ֵאיינְגֶ ׁ ְ
ייטוָ ואגְ ן?
ֵר ְ
וֶ וער ִאיז ִדי עֶ ְר ׁ ְש ֶטע ַא ֵריין ִאין יַם
ס ּוף?
וֶ וער הָ אט גֶ עז ּו ְנגֶ ען ִמיט ִדי פְ רוֹיעֶ ן
ׁ ִש ֶירה?

פַ ְרעֹה

פַ ְרעֹה

פַ ְרעֹה

פַ ְרעֹה

פַ ְרעֹה

פַ ְרעֹה

פַ ְרעֹה

פַ ְרעֹה

פַ ְרעֹה

פַ ְרעֹה

פַ ְרעֹה

פַ ְרעֹה

וֶ וער הָ אט ִמלְ חָ ָמה גֶ עהַ אלְ ְטן ִמיט
ִדי ִא ְידן?
ֹיבן זֵיינֶע
וֶ וער הָ אט אוֹיפְ גֶ עהו ְּ
הֶ ענְט?
אפט ִדי הֶ ענְט
וֶ וער הָ אט ָאנְגֶ עכַ ּ ְ
פ ּון מ ׁ ֶֹשה ַר ֵּבינ ּו?

עַ ָמלֵ ק

עַ ָמלֵ ק

עַ ָמלֵ ק
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בס"ד

פִ יל ָאן ִדי א ֹו ִתי ֹות
פ ּון ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע עֶ ְנ ְטפֶ ער

בס"ד

ּ ֶפן ִי ּנָחֵ ם
ִּב ְרא ָֹתם ִמלְ ָח ָמה
וְ ׁ ָשב ּו ִמצְ ָר ְי ָמה
וַ ּי ֵַּסב
וַ חֲ ֻמ ׁ ִשים
הֹלֵ ְך לִ פְ נֵיהֶ ם
לְ הָ ִאיר לָ הֶ ם
לֹא י ִָמ ׁיש
וְ י ׁ ָֻשב ּו וְ יַחֲ נ ּו
ַתחֲ נ ּו עַ ל הַ ָ ּים
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בס"ד

צ ּו ַא ּ ַפאס

בס"ד

ט"ו נ ִָיסן
נִיסן
ט"ז ,י"ז ,י"ח ָ
י"ט ,כ' נ ִָיסן
כ"א נ ִָיסן ֵּביינַאכְ ט
ייטאג
כ"א נ ִָיסן ֵּב ָ

ִאיז ּ ַפ ְרעֹה נָ אכְ גֶ עלָ אפְ ן ִדי ִא ְידן
אבן ִדי ִא ְידן גֶ עז ּו ְנגֶ ען ׁ ִש ָירה
הָ ְּ
ֶזע ֶנען ִדי ִא ְידן ַאר ֹויס פ ּון ִמצְ ַר ִים
ֶזע ֶנען ִדי ִא ְידן ַא ִר ֶּיבער ִדי יַ ם ס ּוף
ֶזע ֶנען ִדי ִא ְידן גֶ עגַ א ְנגֶ ען ִאין ֶד ֶר ְך
הַ ִמ ְד ָּבר

) ׁ ְשבִ יעִ י ׁ ֶשל ּ ֵפ ֶסח(

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

וַ ּיו ׁ ַֹשע ה'
וַ ּי ֲַא ִמינ ּו
משה
י ׁ ִָשיר ׁ ֶ
ָר ָמה
עָ ּזִי
וַ ֲאר ֲֹמ ֶמנְה ּו

וארפְ ן
הָ אט עֶ ר ַא ֵריין גֶ עוָ ְ
ָדאס ׁ ְש ַט ְאר ֵקייט
ייבן
א ּון ִאיך וֶ ועל ֶאיהם ֶד ְערהֵ ְּ
ייבט
אבן גֶ עגְ לֵ ְּ
א ּון זֵיי הָ ְּ
ייב ׁ ְיש ֶטער הָ אט גֶ עהָ אלְ פְ ן
א ּון ֶדער ֵא ִּ

עט ַראכְ ט צ ּו זִינְ גֶ ען
הָ אט מ ׁ ֶֹשה גֶ ְ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

צ ּו ַא ּ ַפאס

פ ּון ִדי ׁ ְש ְט ָראף צ ּו ִדי עֲ בֵ ָירה
וערים
עק ָראכְ ן וֶ ִ
גֶ ְ

אבן גֶ עלֵ ייגְ ט ׁ ַש ָּבת
ֵזיי הָ ְּ

וארן וֵ ויי ִניגֶ ער
ְס ִ'איז גֶ עוָ ְ
ִדי פֵ ייגֶ עלֶ ְ
אבן עֶ ס
עך הָ ְּ

אבן ִא ֶּיבער גֶ עלָ א ְזט
ֵזיי הָ ְּ

עסן
א ֹויפְ גֶ עגֶ ְ

אבן גֶ ענ ּו ֶמען ֶמער
ֵזיי הָ ְּ
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בס"ד
בס"ד

וער ֶטער:
ֵטייעֶ ֶרע י ּונְ גְ ל ,עֶ ס ִאיז ָדא צ ּו ׁ ְש ּ ְפ ֵרייט או ִֹתיוֹת ְט ֶרעף אוֹיס ִדי וֶ ְ

עַ מ ּוד הֶ עָ ָנן
לֶ ֶחם ִמ ׁ ְשנֶ ה
ׁ ַש ָּבת ׁ ִש ָירה
פֵ ייגֶ עלֶ ְ
עך
ּפ ֹויק
ׁ ַש
עַ
ָמ
לֵ
ק
מ
ס
לֶ

ְק
ָּב
ָד
נ
רֹ
הֲ
ַא
ֶח

ִר
י
ת
ְח
ּפ
ֲא
ּו
מ

ֹמ ׁ ֶשה
ַאהֲ ֹרן
ִמ ְר ָים
ַנ ְח ׁש ֹון
ח ּור
ִמ
ּ ַפ
ן
ׁש
ֹו
בִ
פ
ִמ

ר
ְר
עַ
ֹו
י
י
ֹמ
ׁ ְש

ָד ָתן
ֲאבִ י ָרם
ּ ַפ ְרעֹה
עֲ ָמלֵ ק
ּו
עֹ
ָי
ן
ק
ָר
ׁ ֶש
ֶנ

ח
ה
ת
ם
ַי
ם
ה
ה

ועסט ּו ְט ֶרעפְ ן ֵאיינֶע פ ּון ִדי גְ רו ֶֹיסע נ ִִסים
וֶ ְ
עמאכְ ט פַ אר ִדי ִא ְידן
ייב ׁ ְיש ֶטער הָ אט גֶ ַ
וָ ואס ֶדער ֵא ִּ
וֶ וען זֵיי זֶענֶען ַארוֹיס פ ּון ִמצְ ַריִם....

ְך
ע
לֶ
ע
גֶ
י
י
פֵ

עֲ
מ
ּו
ד
הֶ
עָ
ָנ
ן
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וארט ִּביז ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ִּבילְ ד
צ ּו ַא ּ ַפאס פ ּון ִדי וָ ְ
ְיצִ ַיאת ִמצְ ַר ִים
ּ ַפ ְרעֹה לוֹיפְ ט
ָנ ְ
אך ִדי ִא ְידן
ִדי ִא ְידן גֵ ייעֶ ן
ַא ִר ֶּיבער ֶדעם ַים
וערן
ִדי ִמצְ ִריִ ים וֶ ְ
ֶד ְער ְט ָרא ְנ ֶקען
ִדי ִא ְידן ִזינְ גֶ ען ׁ ִש ָירה
עמט ִדי ָמן
ְמ'נֶ ְ
ָד ָתן וַ ֲאבִ ָירם
עמען ֶמער ָמן
ֶנ ֶ
ָד ָתן וַ ֲאבִ ָירם
לֵ ייגְ ן ִדי ָמן ׁ ַש ָּבת
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ׁ ְש ֵרייבּ ַא ֵריין ִדי או ִֹתיוֹת פ ּון ִדי ְּת ׁש ּובוֹת
ֵּביי זֵייעֶ ֶרע ׁ ַש ֲאלוֹת
ייב ׁ ְיש ֶטער הָ אט ִנ ׁ ְישט גֶ עוָ ואלְ ט ַאז ִדי
וֵ וייל ֶדער ֵא ִּ
ִא ְידן ָזאלְ ן ִז ְיך צ ּו ִריק ֶק ְערן ֵקיין ִמצְ ַריִ ם

עש ִריגְ ן פַ אר
אבן ִדי ִא ְידן גֶ ׁ ְ
הָ ְּ
ייב ׁ ְיש ֶטער
ֶדער ֵא ִּ

ת

וֵ וייל י ֹו ֵסף הָ אט מ ֹו ֶרא ַאז ִדי ִמצְ ִריִ ים וֶ ועלְ ן ִאיהְ ם
ִנ ׁ ְישט לָ א ְזן ַארוֹיס ְט ָראגְ ן זֵיינֶע ֵּביינֶער

אבן ִדי ִא ְידן גֶ עז ּונְ גֶ ען
הָ ְּ
ׁ ִש ֶירה

ש

אבן גֶ ע ֶזען פ ּון ֵאיין ֵזייט ִדי ִמצְ ִריִ ים
וֵ וייל ִדי ִא ְידן הָ ְּ
א ּון פ ּון ִדי ַא ְנ ֶדע ֶרע ֵזייט ִדי יַ ם ס ּוף

ייב ׁ ְיש ֶטער
הָ אט זֵיי ֶדער ֵא ִּ
אדע
ִישט אוֹיף ִדי גְ ָר ֶ
גֶ עפִ ירט נ ׁ ְ
וֶ ועג ד ּו ְר ְך לַ א ְנד ְּפלִ ׁ ְש ִּתים ש

אבן גֶ ע ֶזען ַאז ִדי ַים ס ּוף הָ אט
וֶ וען ִדי ִא ְידן הָ ְּ
עש ּ ִפיגְ ן ִדי ִמצְ ִר ִיים
א ֹו ְיסגֶ ׁ ְ

עקעלֶ ע ְך
לֵ ייגְ ט ֶמען ֵזיי ְּב ֶר ֶ
עֶ ֶרב ׁ ַש ָּבת

וֵ וייל ְמ' ָטאר ִנ ׁ ְישט הֶ ְערן פְ ר ֹויעֶ ן ִזי ְנגֶ ען

עֶ ְסט ֶמען לֶ ֶחם ִמ ׁ ְש ֶנה

וֵ וייל פְ ֵרי ִיטיג ִאיז גֶ עק ּו ֶמען צְ וֵ ויי ָמן
וֵ וייל ִדי פֵ ייגֶ עלֶ ְ
עסן ִדי ָמן וָ ואס ָד ָתן
אבן א ֹויפְ גֶ עגֶ ְ
עך הָ ְּ
אבן גֶ עלֵ ייגְ ט ׁ ַש ָּבת
ִמיט ַאבִ ָירם הָ ְּ
ועסט ּו ְט ֶרעפְ ן וָ ואס ִאיז ִדי וָ ְ
ואך ׁ ַש ָּבת
וֶ ְ

ה

ר
ייסן ַאז ְמ' ָזאל
הָ אט עֶ ר גֶ עהֵ ְ
ִאיהם ַאר ֹויף ְט ָראגְ ן ָנאר וֶ וען
ְמ'וֶ ועט ַאר ֹויס גֵ יין פ ּון ִמצְ ַר ִים ב

אבן ִדי פְ ר ֹויעֶ ן גֶ עז ּונְ גֶ ען
הָ ְּ
ִמיט ַא ּפ ֹויק

י
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בס"ד

ּ ַפ ְר ׁ ַשת ְּב ׁ ַשלַ ח

בס"ד

ׁ ְש ֵרייבּ אַ ֵריין ִדי א ֹות פ ּון ִדי ְּת ׁש ּובֶ ה ֵּביי זֵיין ׁ ַשאֲ לֶ ה
ִדי ִא ְידן ֶזע ֶנען ַאר ֹויס פ ּון ִמצְ ַריִ ם...
ֵאי ָתם ִאיז גֶ עוֶ וען...
ייטאג ִאיז גֶ עוֶ וען ַא וָ ואלְ ְקן...
ֵּב ָ
ֵּביי ַנאכְ ט ִאיז גֶ עוֶ וען ַא וָ ואלְ ְקן...
ִדי וָ ואלְ ֶקע ֶנעס ֶזע ֶנען ִנ ׁ ְישט ַאוֶ ועק
גֶ עגַ א ְנגֶ ען...
וארן...
ִדי הַ ְארץ פ ּון ּ ַפ ְרעֹה ִאיז גֶ עוָ ְ
ּ ַפ ְרעֹה הָ אט גֶ ענ ּו ֶמען...
ט
6

ט

י

וָ ואס הָ אט ּ ַפ ְרעֹה גֶ ע ָזאגְ ט וֶ וען
עֶ ר הָ אט גֶ עהֶ ְערט ַאז ִדי ִא ְידן
ֶק ְערן ִז ְיך צ ּו ִריק ִדי ְד ִר ֶיטע ָטאג...
מֹ ׁ ֶשה ַר ֵּבינ ּו הָ אט ַא ֵריין גֶ עוָ וא ְרפְ ן
עקן א ּון ִדי
אסער ַא ׁ ְש ֶט ְ
ִאין וַ ו ֶ
ואסער ִאיז...
וַ ֶ
עסן ִאין ִמ ְד ָּבר...
אבן גֶ עגֶ ְ
ִדי ִא ְידן הָ ְּ
ייטיג ִאיז גֶ עק ּו ֶמען...
פְ ֵר ִ
ייסן...
ִדי צְ וֵ ויי ַחלוֹת הֵ ְ
מ

ט

ק

ֶעקס
ז ְ
ַאז ִדי ִאי ְדן
ה ּונ ְֶד ְערט
אבן ז ְִיך
הָ ְּ
ייטוֶ ועגֶ ע ֶנער פַ ְאר ְּבלָ א ְנ ְדזֶעט
ֵר ְ

ִא ֶּיבער
עק ְערט
גֶ ֶ

ִּביז וֶ וען ְס ִ'איז
גֶ עק ּו ֶמען ִדי
ַא ְנ ֶד ֶערע וָ ואלְ ְקן

לֶ ֶחם
ִמ ׁ ְש ֶנה

צ ּו פִ ְירן
ִדי ִא ְידן

צ ּו ַּבאלֵ ייכְ ְטן
פַ אר ִדי ִא ְידן

ַּבאוָ ואפְ נְט

ִאין עֶ ק
פ ּונֶעם ִמ ְד ָּבר

ד

ל

ג

ע

צ

ו

ָמן

ָד ּ ְ
וארן
אפלְ ט גֶ עוָ ְ
ָמן
זִיס

ועסט ּו ְט ֶרעפְ ן ַאז ִדי ָמן ִאיז גֶ עוֶ וען…
וֶ ְ
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ׁ ַש ֲאלוֹת א ֹויף ּ ַפ ְר ׁ ַשת ְּב ׁ ַשלַ ח
ַמ ְ
אך ַא ִס ֶימן ֵּביי ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ְּת ׁש ּובֶ ה

פ ּון ווא ּו לֶ ְער ְנט ֶמען ַארוֹ יס ַאז יוֹ ֵסף הָ אט
אשוֶ וע ְרן
אשוואוֹ ְירן ֵזיי ֶנע ְּברו ֶּד ְער'ס ַאז ֵזיי ָזאלְ ן ַּב ׁ ְ
ַּב ׁ ְ
ֵזיי ֶע ֶרע ִקי ְנ ֶדער?
ֶאת עַ צְ מֹת י ֹו ֵסף
ִּכי הַ ׁ ְש ֵּבעַ הִ ׁ ְש ִּביעַ
ּ ָפקֹד ִיפְ קֹד
פ ּון ווא ּו לֶ ְערנְ ט ֶמען ַארוֹ יס ַאז ְמ'הָ אט ִמיט גֶ ענ ּו ֶמען
ִדי ֵּביי ֶנער פ ּון ַאלֶ ע ׁ ְשבָ ִטים?
ִּכי הַ ׁ ְש ֵּבעַ הִ ׁ ְש ִּביעַ ֶאת ְּב ֵני יִ ְׂש ָר ֵאל
ּ ָפקֹד ִיפְ קֹד ֶאלֹ ִקים ֶא ְתכֶ ם
וְ הַ עֲ לִ ֶיתם ֶאת עַ צְ מ ֹו ַתי ִמ ֶזה ִא ְּתכֶ ם
וֶ וען ִאיז ִדי ַע ּמוּד הֶ ָע ָנן ַאוֶ ועק גֶ עגַ א ְנגֶ ען ?
וארן ט ּו ְנ ְקל
וֶ וען ְס ִ'איז גֶ עוָ ְ
ָנ ְ
אך וֶ וען ִדי וָ ואלְ ְקן פ ּון ֵּביי ַנאכְ ט ִאיז
גֶ עק ּו ֶמען
וֶ וען ִאיז ִדי ַע ּמוּד הָ ֵא ׁש ַאוֶ ועק גֶ עגַ א ְנגֶ ען ?
וארן לִ יכְ ִטיג
וֶ וען ְס ִ'איז גֶ עוָ ְ
ָנ ְ
ייטאג ִאיז
אך וֶ וען ִדי וָ ואלְ ְקן פ ּון ֵּב ָ
גֶ עק ּו ֶמען

ארפְ ט צ ּו ִריק
אבן ִדי ִא ְידן ִז ְיך גֶ ַעד ְ
ארוָ ואס הָ ְּ
פַ ְ
ֶק ְערן א ּון ׁ ְש ֵטיין פַ אר ִדי ַּב ַעל צְ פוֹ ן?
אבן ִנ ׁ ְישט גֶ עהַ אט
וֵ וייל ֵזיי הָ ְּ
ַאווא ּו צ ּו גֵ יין
ַאז ּ ַפ ְר ֹעה ָזאל ֵמיי ֶנען ַאז ִדי ִא ְידן
אבן פַ ְאר ְּבלָ א ְנ ְד ְז ׁ ֶשעט
הָ ְּ
עסן ִאין
אבן פַ ְארגֶ ְ
וֵ וייל זֵיי הָ ְּ
ִמצְ ַריִם זֵייעֶ ר גֶ עלְ ט
פ ּון ווא ּו הָ אט ּ ַפ ְרעֹה גֶ עהַ אט פֶ ְער ְדן אוֹ יבּ ַאלֶ ע
אר ְּבן ֵּביי ַמ ַּכת ֶדבֶ ר?
עש ָט ְ
פֶ ְער ְדן ֶזע ֶנען גֶ ׁ ְ
עב ְארגְ ט פ ּון ְּכ ַנעַ ן
עֶ ר הָ אט גֶ ָּ
פ ּון ִדי וָ ואס ֶזע ֶנען גֶ עוֶ וען ִאין
ׁ ְשט ּובּ ִּב ׁ ְשעַ ת ִדי ַמ ֶּכה פ ּון ֶדבֶ ר
ייט ׁש וַ ֵיהָ פֵ ְך לְ בַ ב ּ ַפ ְרעֹה
וָ ואס ִאיז ֵט ְ
וארן
א ּון ּ ַפ ְר ֹעה'ס הַ ְארץ ִאיז גֶ עוָ ְ
עק ְערט
ִא ֶּיבערגֶ ֶ
וארן
א ּון ּ ַפ ְר ֹעה'ס הַ ְארץ ִאיז גֶ עוָ ְ
ִא ֶּיבערגֶ ֶער ְעדט
וארן
א ּון ּ ַפ ְר ֹעה'ס הַ ְארץ ִאיז גֶ עוָ ְ
ִא ֶּיבערגֶ עפִ ילְ ט
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ׁ ַש ֲאלוֹת א ֹויף ַּפ ְר ׁ ַשת ְּב ׁ ַשלַ ח
ַמ ְ
אך ַא ִס ֶימן ֵּביי ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ְּת ׁש ּובֶ ה

וָ ואס הָ אט ּ ַפ ְרעֹה גֶ עט ּוהְ ן ַא ְנ ֶד ְער ׁש וִ וי ַאלֶ ע ֶקע ִניגְ ן
צ ּו צ ּו ֶר ְעדן ִדי ִמצְ ִר ִיים ַאז ֵזיי ָזאלְ ן ק ּו ֶמען ִמיט ִאים
אפן ִדי ִא ְידן?
כַ ּ ְ
עבן גֶ עלְ ט
עֶ ר הָ אט ֵזיי גֶ עגֶ ְּ
עֶ ר ִאיז גֶ עגַ א ְנגֶ ען ִדי עֶ ְר ׁ ְש ֶטע
עֶ ר ִאיז גֶ עלָ אפְ ן
ָנ ְ
ישט צ ּו ִריק
אך וִ ויפִ יל ֶטעג וָ ואס ִדי ִא ְידן ֶזע ֶנען ִנ ׁ ְ
גֶ עק ּו ֶמען ִאיז ּ ַפ ְרעֹה ָנאכְ גֶ עלָ אפְ ן ִדי ִא ְידן?
ָנ ְ
אך צְ וֵ ויי ֶטעג
ָנ ְ
אך ְד ֵריי ֶטעג
ָנ ְ
אך פִ יר ֶטעג
ארוָ ואס וִ ויל ֶער ִז ְיך
ע'ט ֲע ֶנה'עט פַ ְ
וָ ואס הָ אט ִדי ַים גֶ ַ
ישט ׁ ְש ּ ַפאלְ ְטן?
ִנ ׁ ְ
אבן ִדי גֶ עלְ ט פ ּון ִדי ִמצְ ִר ִיים
וֵ וייל ִדי ִא ְידן הָ ְּ
אבן גֶ ִעדינְ ט עֲ ב ֹו ָדה ָז ָרה
וֵ וייל ִדי ִא ְידן הָ ְּ
אבן ִנ ׁ ְישט גֶ עהַ אט ֵקיין ׁ ְש ִטיוְ ול
וֵ וייל זֵיי הָ ְּ
אבן ִדי ִא ְידן גֶ עז ּו ְנגֶ ען ׁ ִש ָירה?
וֶ וען הָ ְּ
וֶ וען ֵזיי ֶזענֶ ען ַא ִר ֶּיבער ִדי יַ ם ס ּוף
אבן ִזיך ֶד ְער ְט ָרא ְנ ֶקען
וֶ וען ִדי ִמצְ ִר ִיים הָ ְּ
עש ּ ִפיגְ ן ִדי ִמצְ ִר ִיים
וֶ וען ִדי ַים הָ אט א ֹו ְיסגֶ ׁ ְ

ואסער?
וִ ויפִ יל ֶטעג ֶזע ֶנען ִדי ִא ְידן גֶ עוֶ וען ִאין ִמ ְד ָּבר ָאן וַ ֶ

צְ וֵ ויי ֶטעג
ְד ֵריי ֶטעג
פִ יר ֶטעג
ואסער גֶ עוֶ וען ִזיס?
וִ וי ַאזוֹ י ִאיז ִדי וַ ֶ
מֹ ׁ ֶשה הָ אט ַא ֵריין גֶ עלֵ ייגְ ט ַמצ ֹות
ואסער
ִאין ִדי וַ ֶ
מֹ ׁ ֶשה הָ אט ַא ֵריין גֶ עלֵ ייגְ ט ַא
אמען פ ּון ֶדער
הָ אלְ ץ ִמ ְיטן ָנ ֶ
ואסער
ייב ׁ ְיש ֶטער ִאין ִדי וַ ֶ
ֵא ִּ
מֹ ׁ ֶשה הָ אט ַא ֵריין גֶ עלֵ ייגְ ט ָמן ִאין
ואסער
ִדי וַ ֶ
אבן ִדי ִא ְידן ַּבאק ּו ֶמען ִאין ָמ ָרה?
וֶ ועלֶ כֶ ע ִמצְ ווֹ ת הָ ְּ
)ְּ 3ת ׁש ּובוֹ ת(

ִּביק ּור ח ֹולִ ים
אש ח ֹו ֶד ׁש
רֹ ׁ
הַ כְ נָ ַסת א ֹו ְרחִ ים
ִּכיבּ ּוד ָאב וָ ֵאם
ׁ ַש ָּבת
ּ ָפ ָרה ֲאד ּו ָמה
עמאכְ ט?
אבן ָד ָתן ִמיט ֲאבִ ָירם גֶ ַ
וֶ ועלֶ כֶ ע ַזאכְ ן הָ ְּ
)ְּ 3ת ׁש ּובוֹ ת(

אבן ִנ ׁ ְישט גֶ עז ּונְ גֶ ען ׁ ִש ָירה
ֵזיי הָ ְּ
אבן גֶ ענ ּו ֶמען ֶמער ָמן
ֵזיי הָ ְּ
אבן ִא ֶּיבער גֶ עלָ א ְזט ָמן
ֵזיי הָ ְּ
אבן ִנ ׁ ְישט גֶ עהַ אלְ ְטן ׁ ַש ָּבת
ֵזיי הָ ְּ
אבן גֶ עלֵ ייגְ ט ׁ ַש ָּבת פַ ְאר ָטאגְ 'ס
ֵזיי הָ ְּ
ָמן א ֹויף ִדי עֶ ְרד

