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בס"ד

כיתה ג' )א( הר"ר הערשל גראס הי"ו

שאלות אויף פרשת יתרו

בס"ד

א .פארוואס זענען די ווייב און די קינדער פון משה רבינו געווען אין מדין ?
ווייל משה רבינו האט זיי צוריק געשיקט קיין מדין זיי זאלן נישט זיין אין מצרים צווישן די צרות.

ב .שטייט אז אהרן מיט אלע עלטסטע פון די אידן האבן געגעסן אַ סעודה מיט יתרו
פארוואס שטייט נישט אז משה איז דארט געווען ?
ווייל משה רבינו איז געשטאנען און באדינט יעדן.

ג .וועלכע עצה האט יתרו געגעבן פאר משה רבינו ?
ער זאל נישט אליין ענטפערן אויף אלע שאלות ,און ער זאל שטעלן אידן תלמידי חכמים וואס האבן יראת
שמים און קענען גוט לערנען און האבן נישט ליב קיין געלט.

ד .וואס האבן געוואלט די מלאכים אין הימל ?
זיי האבן געטענה'ט אז אזא הייליגע תורה קען מען נישט געבן פאר אַ מענטש וואס לעבט אויף די וועלט און
עסט און שלאפט ווייל מען דארף זיין הייליג צו לערנען תורה.

ה .וואס האט משה זיי גענטפערט פאר די מלאכים ?
וואס שטייט אין די תורה אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך "מארץ מצרים" ...זכור את "יום השבת" ...כבד
"את אביך ואת אמך" ...כלום בארץ מצרים הייתם ,כלום עבדתם ששת ימים ,כלום אב ואם יש לכם.

ו .וועלכע דברות האט מען געהערט פון דעם אייבישטער אליין ?
אנוכי  -ולא יהיה לך.

ז .ביי וועלכע דיבור האט דער גאנצער וועלט שטארק געציטערט ?
לא תשא )מען טאר נישט שווערן פאלש(.

ח .וועלכע פרשה שטייט "זכור" את יום השבת ? וועלכע פרשה שטייט "שמור" את יום
השבת ?
אין פרשת יתרו שטיייט "זכור" את יום השבת .און אין פרשת ואתחנן שטייט "שמור" את יום השבת.

ח .בנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך  -פארוואס שטייט וגרך נאך ובהמתך?
עס שטייט קודם אלע זאכן וואס געהערט צו איהם אליין.

דברי תורה:
 איך נתרפאו כל החולים במתן תורה? כי היו כולם כאיש אחד והי' כואב לכל אחד את הצער של
הזולת ,והתפללו עליהם כמו על עצמם ,ועל ידי זה קבלו תפילתם.
אַ גוט שבת

המלמד


 

 

בס"ד

כיתה ג' )ב( הר"ר מנשה ברוך קליין הי"ו

שאלות לפרשת יתרו

בס"ד

א .מה הן השבעה שמות של יתרו ?
רעואל  -יתר  -יתרו  -חובב  -חבר  -קיני  -פוטיאל.

ב .איזה נס היה הגדול ביותר מכל הנסים ? ומנין לומר זאת ?
נס יציאת מצרים .ולמדים זאת משום שהכתוב הוציאה מן הכלל "את כל אשר עשה".

ג .מתי שלח משה רבינו את אשתו לבית אביה ? ולמה ?
כשהלך בשליחות השי"ת אל פרעה להוציא את ישראל ממצרים .כי דבר זה לא מצא חן בעיני אהרן בטענה שעל הראשונים
אנו מצטערים ואתה בא להוסיף גם אותם ,לכן שלחה בחזרה לבית אביה.

ד .מה טעם לקריאת בניו של משה ,גרשם ,אליעזר ?
גרשם ,כי היה גר שם במדין שהיתה ארץ נכריה .אליעזר ,שאלוקי אבי בעזרי בשעה שפרעה רצה להרגני על שהרגתי את
המצרי וצווארי נעשה כמו שיש.

ה .מה שבחו של יתרו הנלמד מהלשון "אל המדבר" ?
שבהיותו שרוי בארמונו כמו מלך נדבו לבו לצאת למדבר שהוא מקום תוהו כדי לשמוע דברי תורה.

ו .כיצד נתקבל יתרו אצל משה ?
יתרו נתקבל בכבוד גדול שכל עם ישראל יצאו לקראתו כיון שראו שמשה ואהרן ובניו יוצאים לקראתו.

ז .כיצד היה משה שופט את העם ? ולמה לא מצא סדר זה חן בעיני יתרו ?
משה היה יושב כמלך וכל ישראל עומדים .וסדר זה היה קשה בעיני יתרו שיש בזה זלזול בכבוד ישראל להניח אותם
שיעמדו על רגליהם וגם שדבר זה כבד יותר מכוחו של משה.

ח .מה יעץ יתרו למשה ? ועל איזה תנאי נתן לו עצה זו ?
שיבחר מקרב העם אנשים צדיקים ויראי אלוקים וכו' שיעזרוהו לשפוט את העם .ועצה זו היה על תנאי שהקב"ה יסכים
לזה.

ט .במה שונה הנשר משאר העופות ? ומה דומה בקריעת ים סוף למעשה הנשר ?
שאר העופות נושאים את בניהם בין רגליהם שחוששים מעוף אחר הפורח על גביהם ,והנשר אינו חושש מעוף אחר הפורח
על גביו ואינו מתיירא אלא מן האדם שמא יזרוק בו חץ לכן נושא את גוזליו על כנפיו שלא יכנס החץ בהם .וכך היה
בקריעת ים סוף שהענן הלך מאחוריהם לקבל החצים והאבנים שזרקו המצריים לעבר מחנה ישראל.

אַ גוט שבת

המלמד


 

 

בס"ד
בס"ד

דיני הפרשת תרומות ומעשרות

)המשך(

א .איזה דברים חייבים בתרומות ומעשרות מן התורה ? ואיזה רק מדרבנן ? ובאיזה יש
מחלוקת ?
בתורה כתיב ראשית דגנך תירושך ויצהרך תתן לו ,דגן היינו חמשת מיני תבואה ,חטה ,שעורה ,שיפון ,כוסמין,
שבולת שועל" .תירושך" היינו יין או ענבים" .ויצהרך" היינו שמן או זיתים .ירקות אינם חייבים בתרומות ומעשרות
אלא מדרבן .ובפירות האילן חוץ מענבים וזיתים יש אומרים שחייב מן התורה ויש אומרים שאינו חייב אלא מדרבנן.

ב .באיזה שנים נוהג מעשר שני ? ובאיזה נוהג מעשר עני ? ומה הדין בשנת השמיטה ?
בשנה הראשונה ,ושניה ,ורביעית ,וחמישית לשנות השמיטה  -מעשר שני .למשל שנה זו שנת תשס"ח היא שנת
השמיטה אז בשנת תשס"ט ,תש"ע ,תשע"ב ,תשע"ג נוהג מעשר שני ,ובשנת תשע"א ,תשע"ד נוהג מעשר עני ,תשע"ה
היא שנת השמיטה ואין צריכים להפריש תרומות ומעשרות.

ג .על איזה מטבע יכולים לחלל מעשר שני ?
רק על מטבע ששוה פרוטה ,שאפשר לקנות בה דבר מאכל ולא על מטבע שפסלתו מלכות ורק על מטבע של מתכת ולא
על שטרות של נייר ורק על מטבע אחד ולא על שניים כגון על שני מטבעות של חמש אגורות.

ד .איזה ברכה עושים לפני הפרשת תרומות ומעשרות ? ומתי מפרישים בלי ברכה ?
לפני שמפריש תרומה אומר ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על הפרשת תרומות
ומעשרות ,לפני שמחלל מעשר שני אומר ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על פדיון
מעשר שני .ועל ספק טבל מפרישים בלי ברכה.

ה .מה נקרא ספק טבל ?
דמאי ,היינו דא-מאי שאין אנו יודעים אם הפירות מעושרים אם לאו.

ו .מה הן הדברים שצריכים להיזהר כשמפרישים תרומות ומעשרות ?
שכל התבואה או הפירות יהיו במקום אחד ואינו יכול להפריש על הפירות שנמצאים במקום אחר .ב( ילדים מתחת
לגיל בר מצוה לא יעשרו .ג( שלא יפריש מפירות של שנה זו על פירות שגדלו בשנה שעברה.

ז .מתי מתחיל שנה חדשה לתבואה ,ולירקות ? ומתי לפירות האילן ?
לתבואה ולירקות בא' בתשרי ,ולפירות האילן בחמשה עשר בשבט.


 
בס"ד
בס"ד

 

ּ ַפ ְר ׁ ַשת י ְִתר ֹו

אַ ּתו ָֹרה אוֹיף ִדי ּ ַפ ְר ׁ ֶשה
לֹא יוּכַ ל הָ עָ ם לַ עֲ לֹת אֶ ל הַ ר סִ ינָי ִּכי
אַ ּ ָתה הַ עֵ ד ָֹתה ָּבנ ּו לֵ אמֹר הַ גְ ֵּבל אֶ ת הָ הָ ר
וְ קִ ַ ּד ׁ ְש ּתוֹ:
"הַ גְ ֵּבל אֶ ת הָ הָ ר"ָ ,זאלְ ְסט ַמאכְ ן אַ גְ ֶרע ִניץ אַ ר ּום ֶדעם
ַּב ְארג סִ י ַני" ,וְ קִ ַ ּד ׁ ְש ּת ֹו" א ּון הֵ יילִ יגְ ן ֶדעם ַּב ְארג.
עמט ִדי צְ וֵ ויי א ֹו ִתי ֹות אַ ר ּום ֶדעם א ֹות ה' אִ ין
א ֹויבּ ֶמען ֶנ ְ
"אַ לֶ ף ֵּבית" אִ יז עֶ ס ד'-ו' ,א ּון ִדי צְ וֵ ויי א ֹו ִתי ֹות אַ ר ּום ֶדעם
ר' אִ יז ק'ׁ -ש' ,ק ּו ְמט אַ ר ֹויס "קָ ד ֹו ׁש"ָ ,דאס אִ יז ֶדער
עמען ִדי גְ ֶרע ִניצְ ן פ ּון "הָ ר",
טֵ ייטְ ׁש "הַ גְ ֵּבל" ָזאלְ סְ ט ֶנ ֶ
ק ּו ְמט א ֹויס "קָ ד ֹו ׁש"ָ ,דאס ֵמיי ְנט ֶדער ָּפס ּוק "וְ קִ ַד ׁ ְש ּת ֹו".


 
בס"ד
בס"ד

 

ּ ַפ ְר ׁ ַשת י ְִתר ֹו

אַ ּתו ָֹרה אוֹיף ִדי ּ ַפ ְר ׁ ֶשה
זָכוֹר אֶ ת יוֹם הַ ׁ ּ ַש ָּבת לְ קַ ְ ּד ׁשוֵֹ ׁ :ש ׁ ֶשת י ִָמים ּ ַתעֲ בֹד
וְ עָ ִׂש ָית ָּכל מְ לַ אכְ ּ ֶת ָך :וְ יוֹם הַ ׁ ּ ְשבִ יעִ י ׁ ַש ָּבת לַ ה' אֱ לֹהֶ ָיך
לֹא ַתעֲ ֶׂשה כָ ל מְ לָ אכָ ה אַ ּ ָתה וּבִ נְָך וּבִ ּ ֶת ָך עַ בְ ְ ּדָך וַ אֲ ָמ ְתָך
וּבְ הֶ ְמ ּ ֶת ָך וְ גֵ ְרָך אֲ ׁ ֶשר ִּב ׁ ְשעָ ֶר ָיך:
ֶדער ּ ָפס ּוק זָכוֹר אֶ ת יוֹם הַ ׁ ּ ַש ָּבת לְ קַ ְ ּד ׁש ֹו אִ יז ִדי ִז ֶּיבעטֶ ע ּ ָפס ּוק פ ּון ִדי
ייבט ִז ְיך א ֹו ְיך אָ ן ִמיט ִדי א ֹות ז' וָ ואס ָדאס
עֲ ֶׂש ֶרת הַ ִד ְּבר ֹות ,א ּון סְ 'הֵ ְּ
וערן ִז ְּיבן ֶד ְער ַמא ְנט (1 :אַ ּ ָתה (2 ,וּבִ נְָך (3 ,וּבִ ּ ֶת ָך,
אִ יז ִז ְּיבן ,א ּון א ֹו ְיך וֶ ְ
 (4עַ בְ ְ ּדָך (5 ,וַ אֲ ָמ ְתָך (6 ,וּבְ הֶ ְמ ּ ֶת ָך (7 ,וְ גֵ ְרָך אֲ ׁ ֶשר ִּב ׁ ְשעָ ֶר ָיך" ,וֵ וייל
ואך.
ׁ ַש ָּבת אִ יז ֶדער ִז ֶּיבעטֶ ער טָ אג פ ּון ִדי וָ ְ
או ְֹיך אִ יז ָדא אִ ין ִדי ּ ָפסוּק (1 :זָכוֹר  (2אֶ ת  (3יוֹם  (4הַ ׁ ּ ַש ָּבת  (5לְ קַ ְ ּד ׁש ֹו,
וערטֶ ער ,וֵ וייל אֵ יי ֶנער וָ ואס הִ יט עֶ ְרלִ ְיך ׁ ַש ָּבת ,אִ יז ְּכאִ יל ּו עֶ ר
פִ י ֶנעף וֶ ְ
הָ אט ְמקַ ֵיים גֶ עוֶ וען אַ לֶ עס וָ ואס סְ ׁ ְ'שטֵ ייט אִ ין ִדי גַ א ְנצֶ ע ּת ֹו ָרה ,אִ ין ִדי
פִ י ֶנעף ח ּו ָמ ׁ ִשים.


 

 

בס"ד

ּ ַפ ְר ׁ ַשת י ְִתר ֹו

בס"ד

וארט ֵּביי ֵזיין טֵ ייטְ ׁש
ׁ ְש ֵרייבּ אַ ֵריין ִדי א ֹות פ ּון ִדי וָ ְ
ַאחַ ר ׁ ִשלּ וּחֶ יהָ
ֵ ּגר הָ ִי ִיתי
ְּב ֶא ֶרץ נָכְ ִר ָ ּיה
ְּבעֶ ז ְִרי
ֲא ׁ ֶשר הוּא ֹח ֶנה ׁ ָשם
הַ ר הָ ֱאלֹהִ ים
לִ ְק ַראת ח ְֹתנוֹ
וַ ִ ּי ׁ ְש ּ ַתח ּו
וַ ִ ּי ׁ ּ ַשק לוֹ
וַ ִ ּי ׁ ְש ֲאל ּו
ִא ׁיש לְ ֵרעֵ ה ּו
עַ ל א ֹודֹת יִ שְׂ ָר ֵאל
ֵאת ָּכל הַ ּ ְתלָ ָאה
ֲא ׁ ֶשר ְמצָ ָא ַתם
ֲא ׁ ֶשר זָד ּו
עֲ לֵ יהֶ ם












עמ ֶדער ִּבין ִא ְיך גֶ עוֶ וען
ַא פְ ֶר ְ



אבן גֶ עפְ ֶרעגְ ט
אוּן זֵיי הָ ְּ



עק ׁ ְישט
אוּן עֶ ר הָ אט גֶ ִ



עב ְיקט
אוּן עֶ ר הָ אט ז ְִיך גֶ ִּ



ִאיז גֶ עוֶ וען ִאין ֵמיין הִ ילְ ף



ִאיז גֶ עקו ֶּמען אוֹיף זֵיי



ֵאיינֶער צוּם ַאנ ְֶד ְערן



עמד לַ אנְד
ִאין ַא פְ ֶר ְ



ַאנ ְְט ֶקעגְ ן זֵיין ׁ ְשוֶ וער



עטלִ יכְ ן ַּב ְארג
ַּביים גֶ ְ



ִדי ַאלֶ ע ִמ ְיד ֵקייט



עט ָראפְ ן
וָ ואס הָ אט זֵיי גֶ ְ



אבן גֶעוָ ואלְ ט ׁ ְשלֶ עכְ ְטס
וָ ואס זֵיי הָ ְּ
טוּהְ ן



וָ ואס עֶ ר רוּהְ ט ָד ְארט



וֶ ועגְ ן ִדי ִא ְידן



נָ אכְ ֶדעם וָ ואס עֶ ר הָ אט ִאיהְ ר ַאוֶ ועק
עש ְיקט
גֶ ׁ ִ


 
בס"ד

 



בס"ד

פִ יל ָאן ִדי א ֹו ִתיוֹ ת
פ ּון ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע עֶ ְנ ְטפֶ ער

וֶ וער הָ אט גֶ עזָאגְ ט ֵ ּגר הָ יִ ִיתי ְּב ֶא ֶרץ נָ כְ ִריָ ה?
וֶ וער הָ אט גֶ עזָאגְ ט ִּכי ֱאלֹהֵ י ָאבִ י ְּבעֶ ז ְִרי?
וֶ וער הָ אט גֶ עזָאגְ ט ֲאנִ י ח ֶֹתנְ ָך יִ ְתר ֹו ָּבא ֵאלֶ ָיך?
וֶ וער הָ אט גֶ עזָאגְ ט ָּברוְּך ה' ֲא ׁ ֶשר הִ ִ ּציל ֶא ְתכֶ ם?
וֶ וער הָ אט גֶ עזָאגְ ט ַמדּ וּעַ ַא ּ ָת ה י ֹו ׁ ֵשב לְ בַ דֶּ ָך?
וֶ וער הָ אט גֶ ענו ֶּמען ַא ע ֹולָ ה ִמיט זְבָ ִחים ?
עב ְיקט אוּן גֶ עקו ׁ ְּשט ?
וֶ וער הָ אט ז ְִיך גֶ ִּ
עמען ִדי הֵ יילִ יגֶ ע ּת ֹו ָרה ?
וֶ וער ִאיז ַאר ֹויף נֶ ֶ


 

 

בס"ד


בס"ד

ׁ ְש ֵרייבּ ַא ֵריין ַא נו ֶּמער
ל ֹויט ִדי ֵס ֶדר
וֶ וער ִאיז ַארוֹיס גֶ עגַ אנְגֶ ען ִדי עֶ ְר ׁ ְש ֶטע ַאנְ ְט ֶקעגְ ן ִי ְתר ֹו?


 נ ָָדב וַ ֲאבִ יהוּא


 מ ׁ ֶֹשה

ז ְִקנֵי ִי ְׂש ָר ֵאל

ַאהֲ רֹן

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

צ ּו ַא ּ ַפאס








וארן
ַאלֶ ע ְק ַראנְ ֶקע ֶזענֶ ען גֶ עוָ ְ
ִדי ַּב ְארג ִסי ַני ִאיז גֶ עוֶ וען ַארוּם גֶ ענו ֶּמען
ואק ְסן
א ֹויף ִדי ַּב ְארג ִסי ַני ִאיז גֶ עוַ ְ
וֶ וער הָ אט גֶ עוָ ואלְ ט ִדי ּתוֹ ָרה
וֶ וער הָ אט נִ ׁ ְישט גֶ עוָ ואלְ ט ִדי ּתוֹ ָרה













ִדי ג ֹויִם
ׁ ֵשיינֶע ְּבלו ֶּמען
גֶ עז ּו ְנט
ִמיט ַא גֶ ֶדר
ִדי ַמלְ ָאכִ ים

_________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________

את ָיך 
ֲא ׁ ֶשר הוֹ צֵ ִ

זָכוֹ ר

לְ ַקדְּ ׁשוֹ

ָּכל ְמלַ אכְ ּ ֶת ָך

וַ ָ ּינַח

ַי ֲא ִרכוּן

 אוּן עֶ ר הָ אט גֶ ערוּהְ ט
ִ איהְ ם צ ּו הֵ יילִ יגְ ן
ַ אלֶ ע ַדיינֶ ע ַא ְר ֶּבעט
 ד ּו זָאלְ ְסט גֶ ֶעדענְ ֶקען
 וָ ואס ִא ְיך הָ אבּ ִד ְיך ַאר ֹו ְיסגֶ ענו ֶּמען
וערן
 עֶ ס זָאל פַ ְארלֶ ענְ גֶ ְערט וֶ ְ


 
בס"ד
בס"ד

 
 
  
  
 
 
 


  
 
  

 
ייב ׁ ְיש ֶטער הָ אט
וֵ וייל יִ ְתרוֹ הָ אט גֶ עהֶ ְערט וָ ואס ֶדער ֵא ִּ
גֶ ע ַמאכְ ט פַ אר ִדי ִא ְידן

עגֶעבן
ָאמען גֶ ְּ
הָ אט מ ׁ ֶֹשה ַא נ ֶ
ֶאלִ יעֶ זֶר
ש

עמ ֶדע לַ אנְ ד
וֵ וייל מ ׁ ֶֹשה ַר ֵּבינ ּו ִאיז גֶ עוֶ וען ַא גֵ ר ִאין ַא פְ ֶר ְ

ֶעט ְארט
ִישט ג ָ
הָ אט ֶמען עֶ ס נ ׁ ְ
ָאנ ְִר ְירן
ש

וֵ וייל ֶאלֹ ֵקי ָאבִ י ְּבעֶ ְז ִרי

ִאיז עֶ ר גֶעקו ֶּמען צ ּו ִדי ִא ְידן אִ ין
ִמ ְד ָּבר
נ

וֵ וייל מ ׁ ֶֹשה ַר ֵּבינ ּו הָ אט ִנ ׁ ְישט גֶ עוָ ואלְ ט ַאז זֵיי ָזאלְ ן ִז ְיך
ּ ֵפיי ִניגְ ן ִמיט ִדי צָ רוֹ ת פוּן ִדי ִא ְידן

אבן זֵיי ַּבאקו ֶּמען צְ וֵ ויי
הָ ְּ
ְקרוֹינֶען

מ

וֶ וען מ ׁ ֶֹשה ַר ֵּבינ ּו הָ אט גֶ עהֶ ְערט ַאז יִ ְתר ֹו ִמיט ֵזיין וֵ וייבּ אוּן
ִקינְ ֶדער קו ֶּמען

עגֶעבן
ָאמען גֶ ְּ
הָ אט מ ׁ ֶֹשה ַא נ ֶ
גֵ ְר ׁשֹם
ע

אבן גֶ ע ֶזעהְ ן ַאז מ ׁ ֶֹשה ִמיט ַאהַ רֹן גֵ ייעֶ ן
וֶ וען ִדי ִא ְידן הָ ְּ
ַאר ֹויס ַאנְ ְט ֶקעגְ ן יִ ְתרוֹ

ֶעש ְיקט צִ ּיפו ֶֹרה ִמיט
הָ אט עֶ ר ג ׁ ִ
זֵיינֶע ִקינ ְֶדער ֵקיין ִמ ְדיָן ה

וֵ וייל ִדי ַּב ְארג ִסי ַני ִאיז הֵ יילִ יג

ִאיז עֶ ר אַ רוֹיס גֶ עגַאנְגֶ ען
ַאנְטְ ֶקעגְן זֵיי

ו

אבן גֶ ע ָזאגְ ט נַ ַעשֶׂ ה וְ נִ ׁ ְש ָמע
וֵ וייל ִדי ִא ְידן הָ ְּ

ִישט
אבן ִדי ַמלְ ָאכִ ים נ ׁ ְ
הָ ְּ
גֶ ֶ
עקענְט ַּבאקו ֶּמען ִדי ּתו ָֹרה ע

וֵ וייל ִאין ִדי ּתוֹ ָרה ׁ ְש ֵטייט ַּכ ֵּבד ֶאת ָאבִ ָיך וְ ֶאת ִא ֶמ ָך אוּן
אמע
אטע אוּן ַמ ֶ
אבן ִנ ׁ ְישט ֵקיין ַט ֶ
ֶענְ ק הָ ְּ

זֶענֶען זֵיי ַאלֶ ע ַארוֹיס גֶעגַ אנְגֶ ען
ַאנְטְ ֶקעגְן י ְִתר ֹו
נ

אבן גֶ ע ָזאגְ ט פַ אר ַק ָּבלַ ת הַ ּתוֹ ָרה
ועסט ּו ְט ֶרעפְ ן וָ ואס ִדי ִא ְידן הָ ְּ
וֶ ְ


 

 

בס"ד
בס"ד


  


  
 
  

 
   

ָאנֹכִ י ד' אֶ לֹ ֶק ָיך
לֹא ִיהְ ֶיה לְ ָך
לֹא ִת ָׂשא
ָזכ ֹור ֶאת
ַּכ ֵּבד אֶ ת
לֹא ִת ְרצָ ח
לֹא ִת ְנ ָאף
לֹא ִתגְ נֹב
לֹא ַתעֲ ֶנה
לֹא ַתחְ מֹד

ש

עֶ ס ָזאל ִנ ׁ ְישט ֵזיין צ ּו ִדיר

ר

ד ּו ָזאלְ ְסט ִנ ׁ ְישט ַג ְנבֶ ע ֶנען

ר

וערן
ד ּו ָזאלְ ְסט ִנ ׁ ְישט ׁ ְשוֶ ְ

ע

ייב ׁ ְישטֶ ער
אִ ְיך ִּבין ֶדער אֵ ִּ

ת

ד ּו ָזאלְ ְסט גֶ ֶעדע ְנ ֶקען

ד

ד ּו ָזאלְ ְסט ִנ ׁ ְישט הַ ְרגֶ ע ֶנען

ת

ד ּו ָזאלְ ְסט ִנ ׁ ְישט ְגל ּו ְסטְ ן

ה

ד ּו ָזאלְ ְסט מְ כַ ֶּבד ֵזיין

וערטֶ ער
ב ד ּו זָאלְ ְסט ִנ ׁ ְישט ֶר ְעדן ִמיאו ֶּסע וֶ ְ
ו
ועסט ּו ְט ֶרעפְ ן ִדי
וֶ ְ

ד ּו ָזאלְ ְסט ִנ ׁ ְישט ָזא ְגן עֵ ד ּות


 

 

בס"ד







בס"ד

עס ְטלֶ ְעך
ֵטייעֶ ֶרע י ּונְגְ ל ,הֵ ייבּ אָ ן צ ּו גֵ יין פ ּון ִדי א' וָ ואס ִאיז פ ּון א ֹויבְ ן פ ּון ִדי ֶק ְ
א ּון ְט ֶרעף אוֹיס ִדי עֲ ֶׂש ֶרת הַ ִד ְּברוֹת:

ָאנֹכִ י ד' :לֹא יִהְ יֶ ה :לֹא ִת ּ ָשׂ א :זָכוֹר ֶאתַּ :כ ֵּבד ֶאת:
לֹא ִת ְרצַ ח :לֹא ִתנ ְָאף :לֹא ִתגְ נֹב :לֹא ַתעֲ נֶ ה :לֹא ַתחְ מֹד:
ָא
נֹ
כִ
י
ע
לֹ
א
ִת
ְר
צַ

ד
ִד
ַר
ד
לֹ
ת
וָ
א
לֹ
ח

ֹל
ה
ֶי
א
ֶא
ְנ
ִת
גֶ
ּו

א
א
הְ
ִי
ד
ָא
פ
לֹ
ְנ

ִת
ְנ
ֶז
נ
ֵּב
ַּכ
ְר
א
ִת

שָׂ
א
ָז
כ
ֶא
ת
נ
ע
ג

י
ֶק
ע
ֹו
ר
ו
ַת
א
נֹ

ְק
ע
ֶנ
גֶ
ע
א
ֲע
לֹ
ב

ֹמ
ְח
ַת
א
לֹ
ה
ֶנ
ז
ט

ועסט ּו ְט ֶרעפְ ן ֵאיינֶ ע פ ּון ִדי נִ ִסים וָ ואס ִאיז גֶ עוֶ וען ֵּביי ַק ָּבלַ ת הַ ּת ֹו ָרה
וֶ ְ


 

 

בס"ד



ׁ ַש ֲאלוֹת א ֹויף ּ ַפ ְר ׁ ַשת ִי ְתר ֹו

בס"ד

ַמ ְאך ַא ִס ֶימן ֵּביי ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ּ ְת ׁשוּבֶ ה
וֶ ועלֶ כֶ ע צְ וֵ ויי נ ִִסים הָ אט יִ ְתרוֹ גֶ עהֶ ְערט אוּן ז ְִיך
גֶ עקו ֶּמען ְמגַ יֵ יר זֵיין?
ָ מן ִמיט ִמלְ חֶ ֶמת עֲ ָמלֵ ק
ְ ק ִריעַ ת יַם סוּף ִמיט ִמלְ חֶ ֶמת עֲ ָמלֵ ק
ְ ק ִריעַ ת יַם סוּף ִמיט ָמן
עמען פוּן יִ ְתרוֹ ? )7
ִיבן נֶ ֶ
וֶ ועלֶ כֶ ע זֶ ע ֶנען ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ז ְּ
ְּת ׁש ּובוֹ ת(












ְרעו ֵּאל
י ֶֶתר
י ְִתר ֹו
חוֹב
חוֹבָ ב
חֵ ֶדר
חֵ בֶ ר
ֵקינִי
ֹיטפַ ר
ּפו ִ
ּפו ִּט ֵיאל

ועמען ִאיז יִ ְתרוֹ גֶ עקו ֶּמען?
ִמיט וֶ ֶ
ִ מיט צִ ּיפו ָֹרה
ַ אלֵ יין
ִ מיט צִ ּיפו ָֹרה אוּן ִמיט ִא ֶירע ִקינ ְֶדער

ייט ׁש וַ יַ צִ ילֵ נִי?
וָ ואס ִאיז ֵט ְ
אפט
 אוּן עֶ ר הָ אט ִמ ְיך ָאנְגֶ עכַ ּ ְ
עבן
 אוּן עֶ ר הָ אט ִמ ְיך ַאכְ ט ּונְג גֶ עגֶ ְּ
אטעוֶ ועט
 אוּן עֶ ר הָ אט ִמ ְיך גֶ ַער ֶ
עמאכְ ט וֶ וען ֶער הָ אט
וָ ואס הָ אט מ ׁ ֶֹשה גֶ ַ
גֶ עהֶ ְערט ַאז יִ ְתרוֹ קו ְּמט ִאין ִמ ְד ָּבר?
עש ְיקט ַא ְּב ִריוו
 עֶ ר הָ אט ִאים גֶ ׁ ִ
עש ְיקט ֶמענ ְְט ׁ ְשן זָאלְ ן
 עֶ ר הָ אט גֶ ׁ ִ
ִאים ְמ ַק ֵּבל ּ ָפנִים זֵיין
 עֶ ר ִאיז ַארוֹיס ַא ֶקעגְ ן ִאים
ייט ׁש וַ יִ ַחד יִ ְתרוֹ ?
וָ ואס ִאיז ֵט ְ
 אוּן י ְִתר ֹו הָ אט גֶ עזֶעהְ ן
 אוּן י ְִתר ֹו הָ אט מו ָֹרא גֶ עהַ אט
 אוּן י ְִתר ֹו הָ אט ז ְִיך גֶ עפְ ֵריי ְדט
עמאכְ ט לְ כָ בוֹ ד יִ ְתרוֹ ?
וָ ואס הָ אט ֶמען גֶ ַ
ָ ק ְר ָּבנוֹת
ַ א ְסעו ָּדה
ַ א ַּבר ִמצְ וָ ה


 

 

בס"ד

ׁ ַש ֲאלוֹת א ֹויף ּ ַפ ְר ׁ ַשת י ְִתר ֹו

בס"ד

ַמ ְאך ַא ִס ֶימן ֵּביי ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ּ ְת ׁשוּבֶ ה
עמאכְ ט אוּן ְס ִ'איז ִנ ׁ ְישט גֶ עפָ אלְ ן
וָ ואס הָ אט מ ׁ ֶֹשה גֶ ַ
פַ אר יִ ְתרוֹ ?
ַ אז עֶ ר ֵטיילְ ט אוֹיס ִדי ְסעו ָּדה
ַ אז מ ׁ ֶֹשה זִיצְ ט אוּן ִמ ׁ ְש ּ ֶפט ִדי ִא ְידן אוּן
ואר ְטן
ַאלֶ ע ִא ְידן ׁ ְש ֵטייעֶ ן אוּן וַ ְ
ֶעמען ִדי ּתו ָֹרה
ַ אז נָאר עֶ ר גֵ ייט ַארוֹיף נ ֶ

עבן ִדי
ייב ׁ ְיש ֶטער גֶ עגֶ ְּ
ארוָ ואס הָ אט ֶדער ֵא ִּ
פַ ְ
ארג ִסינַי?
ּתוֹ ָרה אוֹ יף ִדי ַּב ְ
 וֵ וייל ְס'הָ אט ז ְִיך גֶ עהַ אלְ ְטן ְקלֵ יין
 וֵ וייל ְס ִ'איז גֶ עוֶ וען ִדי ׁ ֶשענ ְְס ֶטע ַּב ְארג
 וֵ וייל ְס ִ'איז גֶ עוֶ וען ִדי ׁ ְש ֶט ְער ְק ְס ֶטע
ַּב ְארג

עבן פַ אר מ ׁ ֶֹשה?
וֶ ועלֶ כֶ ע ֵעצָ ה הָ אט יִ ְתרוֹ גֶ עגֶ ְּ
ַ אז עֶ ר זָאל זִי ְך ָא ּ ְפרוּהֶ ען
ֶעמען ֶמענ ְְט ׁ ְשן זָאלְ ן ִאים
ַ אז עֶ ר זָאל נ ֶ
הֶ עלְ פְ ן
ַ אז עֶ ר זָאל עֶ ְסן

אבן ִדי ִא ְידן ַּבאקו ֶּמען צְ וֵ ויי
וֶ ועגְ ן וָ ואס הָ ְּ
ְקרוֹ ינֶען?
 וֶ ועגְ ן ִדי לֶ חֶ ם ִמ ׁ ְשנֶה
ֵ איינְס ַא ֶקעגְ ן זָכוֹר אוּן ֵאיינְס
ַא ֶקעגְ ן ׁ ָשמ ֹור
ֵ איינְס ַא ֶקעגְ ן נַעֲ ֶׂשה אוּן ֵאיינְס
ַא ֶקעגְ ן נ ׁ ְִש ָמע

ארפְ ט
וֶ ועלֶ כֶ ע ֶמענ ְְט ׁ ְשן הָ אט מ ׁ ֶֹשה ַר ֵּבינ ּו גֶ ַעד ְ
יבן? )ְּ 2ת ׁש ּובוֹ ת(
אוֹ ְיס ְקלוֹ ְּ







אבן לִ יבּ ָּכבוֹד
ֶמענ ְְט ׁ ְשן וָ ואס הָ ְּ
אבן פֵ יינְט גֶ עלְ ט
ֶמענ ְְט ׁ ְשן וָ ואס הָ ְּ
ֶמענ ְְט ׁ ְשן וָ ואס ֶקענֶען גוּט לֶ ְערנֶען
ֶמענ ְְט ׁ ְשן וָ ואס ַדאוֶ וענֶען עֶ ְרלִ ְיך
אבן לִ יבּ גֶ עלְ ט
ֶמענ ְְט ׁ ְשן וָ ואס הָ ְּ
אבן פֵ יינְט ָּכבוֹד
ֶמענ ְְט ׁ ְשן וָ ואס הָ ְּ

ייב ׁ ְיש ֶטער גֶ עזָאגְ ט
וֶ ועלֶ כֶ ע ֵרייד הָ אט ֶדער ֵא ִּ
אוּן וֶ ועלֶ כֶ ע ֵרייד הָ אט מ ׁ ֶֹשה גֶ עזָ אגְ ט?
ייב ׁ ְיש ֶטער ִדי עֶ ְר ׁ ְש ֶטע אוּן
ֶ דער ֵא ִּ
מ ׁ ֶֹשה ִדי ַאנ ְֶד ֶערע נֵיין
ייב ׁ ְיש ֶטער ִדי עֶ ְר ׁ ְש ֶטע פִ ינֶעף
ֶ דער ֵא ִּ
אוּן מ ׁ ֶֹשה ִדי ַאנ ְֶד ֶערע פִ ינֶעף
ייב ׁ ְיש ֶטער ִדי עֶ ְר ׁ ְש ֶטע צְ וֵ ויי
ֶ דער ֵא ִּ
אוּן מ ׁ ֶֹשה ִדי ַאנ ְֶד ֶערע ַאכְ ט

