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÷øá éðá - ìàåé úéø÷

בס"ד
בס"ד

ׁ ַש ֲאל ֹות א ּון ְי ִדיע ֹות
  א ֹויף

ּ ַפ ְר ׁ ַשת
ְּבח ּוקו ַֹתי
נאמען _________________ ני"ו
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÷÷øá éðá - ìàåé úéø

בס"ד

כיתה ג' )א( הר"ר הערשל גראס הי"ו

שאלות אויף פרשת בחוקותי

בס"ד

א .וואס מיינט אם בחוקותי תלכו ?
זיך פלאגן צו לערנען תורה.

ב .פארוואס הייסט עס נישט טוהן די מצוות ?
ווייל ס'שטייט נאכדעם ואת מצוותי תשמרו.

ג .וואס איז טייטש ואכלתם לחמכם לשובע ?
זעט.
מען וועט עסן ברויט צו ֶ

ד .וואס דארף שטיין לשובע אויב מען עסט גענוג ברויט ווערט מען זיכער זאט ?
צו זאגן אז מען וועט עסן אַ קליין שטיקל ברויט און מען ווערט זאט .דאס איז אַ ברכה) .הוסבר שאם לומדים
תורה ועושים מצוות ועובדים את ה' לא צריכים הרבה אוכל(.

ה .פארוואס מוז זיין דער ברכה פון ונתתי שלום בארץ ?
ווייל אויב ס'איז נישט דא קיין שלום איז די אנדערע זאכן גארנישט ווערט נישט קיין שום זאך.

ו .וויפיל יודען וועלן נאכלויפן הונדערט גוים ?
פינעף שוואכע יודען.

ז .וואס איז דער ברכה אז מען וועט עסן אלטע תבואה ?
אז עס וועט זיין אַ גרויסע ברכה אין די תבואה אז וואס עלטער ,ווערט עס בעסער.

ח .ווען איינער האט צוויי בהמות איינע אַ קדשים און איינע נישט קדשים און זאגט איך
וויל טוישן דער זאל זיין קדשים און די קדשים זאל זיין חולין וועלכע ווערט הייליג ?
ביידע.

ט .וואס מוז מען זאגען אלע מאל ווען מען זאגט איינעם עפעס צו ?
בלי נדר.

י .פארוואס ?
ווייל טאמער מען זאגט צו איז עס אזוי ווי אַ נדר און טאמער ח"ו מען איז עס נישט מקיים קומט שטארקע
שטראפן פון הימל.

יא .פארוואס זאגט מען חזק ...ווען מען ענדיגט אַ חומש ?
שטייט אין ספרים אז ווען מען ענדיגט אַ חומש ווערט מען שטערקער אין תורה ,דעריבער זאגט מען חזק חזק
ונתחזק און מ'בעט עס זאָל מקוים ווערן.

אַ גוט שבת

המלמד
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כיתה ג' )ב( הר"ר מנשה ברוך קליין הי"ו

שאלות לפרשת בחוקותי

בס"ד

א .מהו הפירוש של "אם בחוקותי תלכו" ?
שתהיו עמלים בתורה.

ב .איזה פירוש על זה דוחה רש"י ? ומדוע ?
שהכוונה היא על קיום המצוות ,כי הרי כתיב אחר זה "ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם".

ג .מה מבטיח הכתוב אם יקיימו את המצוות ?
שירדו גשמים בעתם ,והאדמה תוציא פירות בשפע ,ובני ישראל ישבו במנוחה בארצם וכו'.

ד .כמה כסף צריך הנודר ליתן אם אמר ערך נפש אדם:
 מבן חודש עד חמש שנים  -לזכר ,ולנקבה ?
 מבן חמש עד בן עשרים שנה  -לזכר ,ולנקבה ?
 מבן עשרים עד בן ששים שנה  -לזכר ,ולנקבה ?
 מבן ששים ומעלה  -לזכר ,ולנקבה ?
מבן חודש עד בן חמש :לזכר  -חמשה שקלים ,ולנקבה  -שלשה שקלים.
מבן חמש עד בן עשרים :לזכר  -עשרים שקלים ,ולנקבה  -עשרה שקלים.
מבן עשרים עד בן ששים :לזכר  -חמישים שקלים ,ולנקבה  -שלושים שקלים.
מבן ששים ומעלה :לזכר  -חמשה עשר שקלים ,ולנקבה  -עשרה שקלים.

ה .מה הדין אם הנודר הוא עני ואין ידו משגת ליתן את ערך הנדר ?
הכהן מעריך נכסיו של הנודר וקובע כפי יכלתו כמה הוא חייב לשלם.

ו .אם אחד הקדיש בהמה והיא קיבלה מום ,מה דינו ?
מעמידים את הבהמה לפני הכהן כדי שיעריך אותה ומוכרה בסכום הערכת הכהן והכסף הזה הקדש לבדק הבית.

אַ גוט שבת

המלמד

øàîèàñî ìàåé åðéáøã áì áèé äøåú ãåîìú
à"èéìù ÷"äâä åðéáø ïøî ÷"ë úåàéùðá - à"éëòåòéæ è"äå÷ä åðéáø ïøî ÷"ë úåãñééúäá

בס"ד
בס"ד

÷÷øá éðá - ìàåé úéø

ּ ַפ ְר ׁ ַשת ְּבח ּוק ֹו ַתי

אַ ּתו ָֹרה אוֹיף ִדי ּ ַפ ְר ׁ ֶשה
אִ ם ְּבחֻ קּ ַֹתי ֵּתלֵ כ ּו וְ אֶ ת מִ צְ ו ַֹתי ִּת ׁ ְש ְמר ּו
וַ עֲ ִׂש ֶיתם א ָֹתם :וְ נ ַָת ִּתי גִ ׁ ְש ֵמיכֶ ם ְּבעִ ָּתם וְ נ ְָתנָה
הָ אָ ֶרץ יְב ּולָ ּה וְ עֵ ץ הַ ּ ָ ׂש ֶדה י ִֵּתן ּ ִפ ְרי ֹו:
אבן פַ ְארצֵ יילְ ט אַ ַמעֲ ֶׂשה פ ּון אַ צַ ִדיק וָ ואס הָ אט גֶ ע ָזאגְ ט
ִמיר הָ ְּ
פַ אר ֵזיין אֵ יי ִניקְ ל וָ ואס אִ יז גֶ עפָ ְארן קֵ יין אֶ ֶרץ ִי ְׂש ָראֵ ל פַ אר
ה ּו ְנ ֶד ְערט ָיאהְ ר צ ּו ִריק ְּכ ֵדי צ ּו ֵזיין לַ "ג ָּבע ֹו ֶמר אִ ין ִמיר ֹון ,אַ ז עֶ ר ָזאל
ִדי עֶ ְר ׁ ְשטֶ ע ַז ְ
אך ֶּבעטְ ן א ֹויף הַ בָ ָנה אִ ין לֶ ְער ֶנען ,א ּון נָאכְ ֶדעם קֶ ען עֶ ר
ׁש ֹוין ֶּבעטְ ן א ֹויף אַ לֶ ע ַּבקָ ׁש ֹות א ֹויף ְי ׁש ּוע ֹות א ּון ְרפ ּוא ֹות פַ אר אַ לֶ ע
אִ ְידן  -הָ אט עֶ ר גֶ ע ָזאגְ ט "אִ ם ְּבחֻ קּ ַֹתי ֵּתלֵ כ ּו" א ֹויב ד ּו גֵ ייסְ ט
צ ּו ֶּבעטְ ן א ֹויף לֶ ְער ֶנען ּת ֹו ֶרה ...וְ נ ַָת ִּתי גִ ׁ ְש ֵמיכֶ ם ְּבעִ ָּתם ...וְ עֵ ץ
הַ ּ ָ ׂש ֶדה י ִֵּתן ּ ִפ ְרי ֹו ...א ּון אַ לֶ ע ְּב ָרכ ֹות.
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בס"ד

÷÷øá éðá - ìàåé úéø

ּ ַפ ְר ׁ ַשת ְּבח ּוק ֹו ַתי

ִדבְ ֵרי ּתו ָֹרה
אם בחוקותי תלכו וגו ונתנה הארץ יבולה וגו' והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג
את זרע וגו' ,פירשיז"ל אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה .וי"ל עפמ"ש הישמח משה בפרשת

בשלח )הובא בפרשת בהר אות ח( דהנה נגזר על האדם גזירת בזיעת אפיך תאכל לחם .וכל אדם צריך לקיים
הגזירה ,אך מי שזוכה ומקיימה בלחם התורה דהתוה"ק נקראת לחם וכשעוסק בה בעמל ויגיעה הוא פטור
מלעמול למען הלחם הגשמי .ומי שאינו זוכה ואינו עוסק בתורה בעמל ויגיעה מוכרח לקיים גזירת בזיעת
אפיך למצוא טרף לביתו בלחם הגשמי .וזש"ה אם בחוקותי תלכו פרש"י שתהיו עמלים בתורה .עמלים
דייקא ,אז תקיימו בזה את גזירת בזיעת אפיך תאכל לחם ולא תצטרכו לעמל על הלחם הגשמי "ונתנה
הארץ יבולה והשיג דיש את בציר" בלי שום קושי חוץ לדרך הטבע .כי קיים הגזירה בעמל התורה.
)עצי חיים(

אם בחוקותי תלכו וגו' ואכלתם לחמכם לשובע וגו' ,והקשו המפרשים הא איתא באבות
דאסור לעשות המצוות על מנת לקבל פרס וכאן משמע לכאורה שיעסקו בתורה על מנת שיאכלו לחם
לשובע וכו' ,וי"ל דהנה איתא בספה"ק דנסיון העושר גדול יותר מנסיון העוני ,כי אם יש לאדם עשירות וכל
ההשפעות הטובות האמורות בפרשה הרבה יש לדאוג שיתגאה באלו כמ"ש חז"ל דהעשיר יענה עזות ,ולא
יהי' לו שום הכנעה בלבבו להשי"ת ותורתו ,אמנם אם יעסוק בתורה בעמל ויגיעה על מנת לשמור ולעשות,
גדול כח התוה"ק שתביא אותו לידי הכנעה אמיתית והכרת ערכו ולא יזיק העשירות ,וזו כוונת הכתוב "אם
בחקותי תלכו" פירש"י שתהי' עמלים בתורה אז לא יזיק לו "ואכלתם לחמכם לשובע" וגו' ואין כוונת
הכתוב שיעבדו ע"מ לקבל פרס.
)דברי יואל(

אם בחוקותי תלכו ,ובמדרש איתא הה"ד חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך .אמר דוד רבש"ע
בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני אני הולך ולבית דירה פלונית אנכי הולך ,והיו רגלי
מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות הה"ד ואשיבה רגלי אל עדותיך ,פי' המדרש שדהע"ה היה
חושב כל יום ללכת אל בתי שחוק ובתי לצים אבל רגליו היו מוליכות אותו לבית המדרש .וזש"ה "חשבתי
דרכי" שחשבתי ללכת אל דרכי העולם הזה "ואשיבה רגלי אל עדותיך" אבל חזרתי בי ורגלי היו מוליכות

øàîèàñî ìàåé åðéáøã áì áèé äøåú ãåîìú
à"èéìù ÷"äâä åðéáø ïøî ÷"ë úåàéùðá - à"éëòåòéæ è"äå÷ä åðéáø ïøî ÷"ë úåãñééúäá

בס"ד
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אותי אל התורה שהוא עדותיך .והמדרש הזה הוא הפלא ופלא איך יצויר לומר על דוד המלך ע"ה
בס"ד שבתחילה הי' מחשבתו לילך אל המקומות האלו ,הלא אף היהודי הפשוט ביותר תחילת מחשבתו היא
לילך לבית המדרש ולעסוק בתורה אך היצה"ר מתגבר עליו אח"כ ומונע מעשות זאת ,ואיך אפשר לומר על
דהמע"ה שהי' גרוע יותר מהיהודי הפשוט.
וי"ל דהנה אם ברצון האדם לדעת איזהו הדרך האמיתית שילך בה ,צריך לדעת שני דברים .האחד איך
שהתנהגו אבותינו ורבותינו הקדושים והוא ילך בדרכיהם .הדבר השני שצריך לדעת היא שכל דרכיו יהיו
ההפך מדרכי הרשעים .ומדרך הרשעים יוכל לרוב יותר טוב לדעת את הדרך האמת מללמוד את זה מדרך
הצדיקים ,כי דרך הצדיקים יכול להיות שיש להם סמיות עינים .ואפשר שלא כונו אל האמת כל כך ,אבל
לרשעים אין סמיות עינים כי אין מי שיסמא את עיניהם והם בוודאי כונו אל השקר הגמור וההיפך
ממעשיהם הוא ודאי אמת .וכן פי' הקדושת יו"ט זי"ע הפ' )בתהילים קיט( מאויבי תחכמני מצותיך .פי'
שמהתנהגות משנאי ה' אחכם ואדע איך להתהנג במצוותיך כי כשאתבונן במעשיהם אדע להתנהג היפך
דרכם.
וזה אפ"ל בדברי המדרש .דדוד המלך ע"ה רצה ללכת אל בתי הרשעים ולהתבונן במעשיהם ומהם יקח
לדעת הדרך האמיתי שהוא ממש היפך דרכם .אבל רגליו היו מוליכות אותו לבהמ"ד דהוא לא הוצרך לזה
כי בכח קדושתו השיג בבהמ"ד את הדרך האמיתי בתכלית מבלי התבוננות בדרכי הרשעים.
)דברי יואל(

אם בחוקותי תלכו .ואפשר לומר על פי מה דאיתא במדרש רבה דבמלת "אם" נרמזים כל אלו שגאלו
את ישראל ואלו שיגאלו את ישראל לעתיד ,גאולת מצרים" :אהרן ומשה" ,גאולת בבל" :אסתר ומרדכי",
גאולה העתידה" :אליהו ומשיח" ,וזהו שאמר הכתוב "אם הבנים שמחה" דכשבאו וכשיבואו הגואלים
הרמוזים ב"אם" אז הבנים שמחים .ובא הכתוב ללמדנו דהשי"ת ישלח את הגואלים רק אם יעסקו בתורה
וישמרו את המצוות ,וזהו שאמר הכתוב "אם" הגואלים הרמוזים בתיבת "אם" יבואו רק "בחוקותי תלכו
ואת מצותי תשמרו וגו'".
)מנחה בלולה(

ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו .פרש"י הן אילני סרק ועתידין לעשות פירות ,וקשה מנא
ליה לרש"י זאת .וי"ל דאיתא בגמ' ברכות דאם בירך על פרי האדמה בורא פרי העץ ,לא יצא .דפרי האדמה
אינו צומח על עץ ,אבל בירך על פרי העץ בורא פרי האדמה יצא .לפי שגם העץ יוצא .לפי שגם העץ יוצא מן
האדמה .ולפי זה אפ"ל דהי' קשה לרש"י דכיון דאמר הכתוב ונתנה הארץ יבולה גם פירות העץ בכלל זה תו
למה ליה ליכתב ועץ השדה יתן פריו אלא ודאי בא שגם אילני סרק יתנו פירות.
)ילקוט האורים(
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ֶדער צְ וֵ ויי א ּון פֶ ְערצִ יג ּ ְפ ׁ ָשטִ ים פ ּונֶעם
אוֹר הַ חַ יִים הַ קָ דו ֹׁש אוֹיפְ ן ּ ָפס ּוק
"אִ ם ְּבח ּוקו ַֹתי ֵּתלֵ כ ּו"
ֶעדע וָ ְ
ואך פְ ֵרייטִ יג עֶ ֶרב ׁ ַש ָּבת קוֹיפְ ן אַ
ֶדער אוֹר הַ חַ יִים הַ קָ דו ֹׁש פְ לֶ עגְ ט י ֶ
ְּבהֵ ֶמה א ּון עֶ ס ׁ ֶשחְ טְ 'ן ,נָאכְ ֶדעם הָ אט עֶ ר אוֹיסְ גֶ עטֵ יילְ ט ִדי פְ לֵ ׁייש פַ אר
אבן פְ לֵ ׁייש לְ כָ בוֹד ׁ ַש ָּבת.
אַ לֶ ע ַּתלְ ִמ ֵידי חֲ כָ מִ ים פ ּון ׁ ְשטָ אט אַ ז זֵיי זָאלְ ן הָ ְּ
אֵ יין וָ ְ
ואך אִ יז אַ רוֹיסְ גֶ עק ּומֶ ען אַ קְ ַראנְקֵ ייט ֵּביי אַ לֶ ע ְּבהֵ מוֹת פ ּון ׁ ְשטָ אט,
ע'שחְ טְ 'ן לְ כָ בוֹד ׁ ַש ָּבת זֶענֶען גֶ עוֶ וען
א ּון אַ לֶ ע ְּבהֵ מוֹת וָ ואס ְמ'הָ אט גֶ ׁ ָ
טְ ֵריפֶ ה ,א ּון נָאר ִדי ְּבהֵ ֶמה וָ ואס ֶדער אוֹר הַ חַ יִים הַ קָ דו ֹׁש הָ אט
גֶ ׁ ָ
ע'שחְ טְ 'ן אִ יז גֶ עוֶ וען ָּכ ׁ ֶשר ,עֶ ס אִ יז גֶ עוֶ וען אִ ין ׁ ְשטָ אט אַ גְ רוֹיסֶ ער עו ׁ ֶֹשר
א ּון וֶ וען עֶ ר הָ אט גֶ עהֶ ְערט אַ ז ֶדער אוֹר הַ חַ יִים הַ קָ ד ֹו ׁש הָ אט יָא
גֶ עטְ ָראפְ ן ָּכ ׁ ֶש ֶר'ע פְ לֵ ׁייש אוֹיף ׁ ַש ָּבת ,אִ יז עֶ ר גֶ עק ּו ֶמען צ ּו אִ ים א ּון הָ אט
עבן פְ לֵ ׁייש אוֹיף ׁ ַש ָּבת א ּון עֶ ר וֶ ועט אִ ים
עבעטְ ן אַ ז עֶ ר זָאל אִ ים גֶ ְּ
אִ ים גֶ ֶּ
ַּבאצָ אלְ ן זֵייעֶ ר אַ סַ ְ
אך גֶ עלְ ט.
ֶדער אוֹר הַ חַ יִים הַ קָ דו ֹׁש הָ אט נִי ׁ ְשט ַמסְ ִּכים גֶ עוֶ וען אִ ים צ ּו פַ ְארקוֹיפְ ן
ִדי פְ לֵ ׁייש ,א ּון הָ אט אִ ים גֶ עזָאגְ ט אַ ז ִדי פְ לֵ ׁייש אִ יז נָאר פַ אר ִדי ַּתלְ ִמ ֵידי
חֲ כָ ִמים ,א ּון אַ זוֹי ֶר ְעדנ ְִדיג ִמיט ֶדעם עו ׁ ֶֹשר אִ יז גֶ עק ּומֶ ען אֵ יינֶער פ ּון ִדי
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ֶעמען זֵיינֶע פְ לֵ ׁייש פ ּון ֶדעם אוֹר הַ חַ יִים הַ קָ דו ֹׁש,
ַּתלְ מִ ֵידי חֲ כָ ִמים אָ ְּפנ ֶ
א ּון ֶדער אוֹר הַ חַ יִים הַ קָ דו ֹׁש הָ אט אִ ים זֵייעֶ ר ׁ ֵשיין אוֹיפְ גֶ ענ ּו ֶמען א ּון אִ ים
עבן זֵיין פְ לֵ ׁייש.
גֶ עגֶ ְּ
וארן זֵייעֶ ר אוֹיפְ גֶ ֶערעגְ ט א ּון הָ אט אָ נְגֶ עהו ְֹּיבן צ ּו
ֶדער עו ׁ ֶֹשר אִ יז גֶ עוָ ְ
עבן קֵ יין פְ לֵ ׁייש ,א ּון פַ אר
ִישט גֶ ְּ
ׁ ְש ֵרייעֶ ן :פַ ְארוָ ואס פַ אר ִמיר קֶ ען מֶ ען נ ׁ ְ
ֶדעם אָ ּ ְפגֶ ִעריסֶ ענֶער אָ ִר ַימאן וָ ואס גֵ ייט ִמיט צ ּו ִריסֶ ענֶע קְ לֵ ֶיידער פַ אר
אִ ים אִ יז יָא ָדא פְ לֵ ׁייש ,א ּון זֵייעֶ ענ ְִדיג ׁ ְשטַ ְארק אוֹיפְ גֶ ֶערעגְ ט הָ אט עֶ ר
עמט ֶדעם אָ ִר ַימאן.
וֵ וייטֶ ער גֶ ׁ ְ
עש ִריגְ ן א ּון פַ ְאר ׁ ֶש ְ
ִישט גֶ עוָ ואלְ ט טַ עֲ נֶה'ן ִמיט ֶדעם
ֶדער אוֹר הַ חַ יִים הַ קָ דו ֹׁש הָ אט ז ְִיך נ ׁ ְ
ִישט גֶ עעֶ נְטְ פֶ ְערט ,א ּון וֶ וען ֶדער עו ׁ ֶֹשר הָ אט
עו ׁ ֶֹשר הָ אט עֶ ר אִ ים גָ ְארנ ׁ ְ
ִישט הֶ עלְ פְ ן ִדי אַ לֶ ע ׁ ְש ֵרייעֶ ֵרייעֶ ן אִ יז עֶ ר
גֶ עזֶעהְ ן אַ ז עֶ ס וֶ ועט אִ ים גָ ְארנ ׁ ְ
אַ וֶ ועק פ ּון ָד ְארט אוֹיפְ גֶ ֶערעגְ טֶ ְערהֵ ייט.
אִ ין יֶענֶע נַאכְ ט הָ אט ֶדער אוֹר הַ חַ יִים הַ קָ דו ֹׁש גֶ ע'חָ לוֹמְ 'ט אַ ז עֶ ס אִ יז
וארן אִ ין הִ ְימל אַ גְ רוֹיסֶ ער ט ּומְ ל אוֹיף ֶדעם וָ ואס עֶ ר הָ אט גֶ עהֶ ְערט
גֶ עוָ ְ
ִישט אָ נְגֶ ענ ּו ֶמען
עמט אַ ַּתלְ מִ יד חָ כָ ם א ּון עֶ ר הָ אט ז ְִיך נ ׁ ְ
וִ וי אַ זוֹי מְ 'פַ ְאר ׁ ֶש ְ
פַ אר אִ יםֶ ,ד ִער ֶּיבער הָ אט ֶמען ג ֹוזֵר גֶ עוֶ וען אוֹיף אִ ים אִ ין הִ ְימל אַ ז עֶ ר
ִישט מוֹחֶ ה
וֶ ועט ַד ְארפְ ן גֵ יין אִ ין גָ ל ּות אַ יָאר צֵ ייט ,וֵ וייל עֶ ר הָ אט נ ׁ ְ
גֶ עוֶ וען אוֹיף ֶדעם וָ ואס ֶדער עו ׁ ֶֹשר הָ אט ְמבַ זֶה גֶ עוֶ וען אַ ַּתלְ ִמיד חָ כָ ם.
ֶדער אוֹר הַ חַ יִים הַ קָ דו ֹׁש הָ אט אָ נְגֶ ענ ּומֶ ען ִדי גְ ז ֵֶירה א ּון גְ לֵ ְ
ייך מוֹצְ אֵ י
ׁ ַש ָּבת אִ יז עֶ ר אַ רוֹיס פ ּון ׁ ְשט ּובּ א ּון הָ אט אָ נְגֶ עהו ְֹּיבן צ ּו וַ ואנ ְֶד ְערן פ ּון אֵ יין

øàîèàñî ìàåé åðéáøã áì áèé äøåú ãåîìú
à"èéìù ÷"äâä åðéáø ïøî ÷"ë úåàéùðá - à"éëòåòéæ è"äå÷ä åðéáø ïøî ÷"ë úåãñééúäá

בס"ד
בס"ד

÷÷øá éðá - ìàåé úéø

ִישט גֶ עוֶ וען ֶמער וִ וי אֵ יין נַאכְ ט אוֹיף אֵ יין
ּ ְפלַ אץ צ ּום צְ וֵ וייטְ ן ,עֶ ר אִ יז נ ׁ ְ
ּ ְפלַ אץ ,נָאר גְ לֵ ְ
ייך צ ּו ָמ ְארגְ נְס אִ יז עֶ ר וֵ וייטֶ ער גֶ עגַ אנְגֶ ען זֵיין וֶ ועג אוֹיף אַ
צְ וֵ וייטֶ ע ּ ְפלַ אץ ,עֶ ס אִ יז גֶ עוֶ וען טֶ עג וָ ואס עֶ ר הָ אט ַמ ֶמש גֶ עה ּונְגֶ ְערט
אוֹיף אַ ׁ ְשטִ יקְ ל ְּברוֹיט ,אָ ֶּבער עֶ ר הָ אט אַ לֶ עס אָ נְגֶ ענ ּו ֶמען ְּבאַ הֲ בָ ה ,צ ּו
עמט אַ ַּתלְ מִ יד חָ כָ ם.
מְ כַ ֵּפר זֵיין אוֹיף וָ ואס מְ 'הָ אט פַ ְאר ׁ ֶש ְ
אֵ יין וָ ְ
ואך עֶ ֶרב ׁ ַש ָּבת גֵ ייעֶ נ ְִדיג אִ ין גָ ל ּות ,אִ יז ֶדער אוֹר הַ חַ יִים הַ קָ דו ֹׁש
עבן אַ ׁ ְשטָ אט ,א ּון הָ אט ז ְִיך אַ ָראפּ גֶ עזֶעצְ ט
אָ נְגֶ עק ּו ֶמען צ ּו אַ וַ ואלְ ד לֶ ְּ
ז ְִיך אָ ּ ְפר ּוהֶ ען אוֹיף אַ ׁ ְשטֵ יין ,א ּון אַ זוֹי זִיצְ נ ְִדיג הָ אט עֶ ר ְמחַ ֶד ׁש גֶ עוֶ וען
צְ וֵ ויי א ּון פֶ ְערצִ יג ֵּפיר ּו ׁ ִשים אוֹיפְ ן ּ ָפס ּוק "אִ ם ְּבח ּוקו ַֹתי ֵּתלֵ כ ּו".
אָ נְק ּו ֶמענ ְִדיג אִ ין ׁ ְשטָ אט אִ יז עֶ ר אַ ֵריין אִ ין ֵּבית הַ מֶ ְד ָר ׁש א ּון הָ אט ז ְִיך
אַ ָראפּ גֶ עזֶעצְ ט ֵּביי ִדי לֶ עצְ טֶ ע ַּבאנְק ָד ְארט ווא ּו עֶ ס פְ לֶ עגְ ן זִיצְ ן אַ לֶ ע
ִישט ֶד ְערקֶ ענְט א ּון עֶ ר הָ אט
עפער'ס וֵ וייל קֵ יינֶער הָ אט אִ ים נ ׁ ְ
ׁ ְשלֶ ּ ֶ
אוֹיסְ גֶ עק ּוקְ ט וִ וי אַ ּ ָפ ׁש ּוטֶ ער אָ ִר ַימאן ,נָאכְ 'ן ַדאוֶ וענֶען הָ אט אֵ יינֶער פ ּון
ִדי עֲ ׁ ִש ִירים פ ּון ׁ ְשטָ אט אִ ים גֶ ער ּופְ ן צ ּו ז ְִיך עֶ ר זָאל ק ּו ֶמען ֵּביי אִ ים עֶ סְ ן
אוֹיף ׁ ַש ָּבת ,נ ְ
ָאך ִדי סְ ע ּו ֶדה הָ אט אִ ים ֶדער ַּבעַ ל הַ ַּביִת גֶ עזָאגְ ט" :ק ּום
אמיר גֵ יין צ ּו ִדי טִ ׁיש פ ּון ֶדעם ָרב פ ּון ׁ ְשטָ אטֶ ,דער ָרב אִ יז זֵייעֶ ר אַ
לָ ִ
חָ ׁש ּובֶ ער א ּון עֶ ְרלִ יכֶ ער מֶ ענְטְ ׁש ,א ּון ֵּביים טִ ׁיש זָאגְ ט עֶ ר ּתו ֶֹרה וָ ואס
מְ 'זָאגְ ט אוֹיבְ ן אִ ין הִ ְימל".
ַאמען
א ּון אַ זוֹי אִ יז טַ אקֶ ע גֶ עוֶ ועןֶ ,דער ַּבעַ ל הַ ַּביִת מִ יטְ ן גַ אסְ ט זֶענֶען צ ּוז ֶ
אבן זֵיי ז ְִיך אַ ָראפּ גֶ עזֶעצְ ט ֵּביים
גֶ עגַ אנְגֶ ען צ ּו ִדי טִ ׁיש ,אָ נְק ּו ֶמענ ְִדיג הָ ְּ
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אבן ז ְִיך צ ּוגֶ עהֶ ְערט צ ּו ִדי הֵ יילִ יגֶ ע ּתו ֶֹרה וָ ואס ֶדער ָרב
טִ ׁיש א ּון זֵיי הָ ְּ
הָ אט גֶ עזָאגְ ט ,פֶ ְערצְ ן ְּפ ׁ ָשטִ ים אוֹיפְ ן ּ ָפס ּוק "אִ ם ְּבח ּוקו ַֹתי ֵּתלֵ כ ּו" ,א ּון
וֶ וען ֶדער ָרב הָ אט גֶ עעֶ נ ְִדיגְ ט ִדי ּתו ֶֹרה הָ אט עֶ ר גֶ עזָאגְ ט"ִ :די הֵ יילִ יגֶ ע
ָאמען פ ּונֶעם אוֹר
ּתו ֶֹרה הָ אט מֶ ען נָאכְ גֶ עזָאגְ ט אוֹיבְ ן אִ ין הִ ימְ ל אִ ין נ ֶ
הַ חַ יִים הַ קָ דו ֹׁש ֶדער הֵ יילִ יגֶ ער צַ ִדיק ַר ֵּבינ ּו חַ יִים ֶּבן עֲ טַ ר"ֶ ,דער גַ אסְ ט -
וָ ואס עֶ ר אִ יז גֶ עוֶ וען ֶדער אוֹר הַ חַ יִים הַ קָ דו ֹׁש אַ לֵ יינְס  -הָ אט ז ְִיך ִמיט זֵיין
עשטֶ עלְ ט א ּון ז ְִיך אָ נְגֶ ער ּופְ ן "חַ יִים ֶּבן עֲ טַ ר" אָ ן ִדי
גְ רוֹיס עֲ נִיו ּות אוֹיפְ גֶ ׁ ְ
וארט ַ"ר ִּבי".
וָ ְ
ִישט גֶ עווא ּוסְ ט וֶ וער עֶ ר אִ יז  -זֶענֶען
אבן נ ׁ ְ
אַ לֶ ע ֶמענְטְ ׁ ְשן  -וָ ואס הָ ְּ
וארן פ ּון ִדי גְ רוֹיסֶ ע ח ּוצְ ָּפה ,וִ וי ֶד ְערוַ ואגְ ט ז ְִיך ֶדער
ֶד ְערצִ יטֶ ְערט גֶ עוָ ְ
ָאמען פ ּונֶעם הֵ יילִ יגְ ן
אָ ִר ַימאן אַ זוֹי אַ רוֹיסְ צ ּוזָאגְ ן ִמיט אַ זַא זִלְ ז ּול ֶדעם נ ֶ
אוֹר הַ חַ יִים הַ קָ דו ֹׁש ,זֵיי זֶענֶען גֶ עק ּומֶ ען ִמיט טַ עֲ נוֹת או ְֹיך צ ּו ֶדעם ַּבעַ ל
עב ֶרענְגְ ט אַ הֶ ער אַ זַא מֶ ענְטְ ׁש וָ ואס הָ אט
הַ ַּביִת פַ ְארוָ ואס עֶ ר הָ אט גֶ ְּ
פַ ְאר ׁ ֶש ְ
עמט ֶדעם גְ רוֹיסְ ן ָרב א ּון ֶדער ָּכבוֹד פ ּונֶעם אוֹר הַ חַ יִים הַ קָ דו ֹׁש.
ֵּביי ִדי ִמיטָ אג סְ ע ּו ֶדה פ ּון ׁ ַש ָּבת הָ אט ֶדער ָרב נָאכְ אַ ָמאל גֶ עזָאגְ ט ּתו ֶֹרה
א ּון הָ אט וֵ וייטֶ ער גֶ עזָאגְ ט נ ְ
ָאך פֶ ְערצְ ן ְּפ ׁ ָשטִ ים אוֹיפְ ן ּ ָפס ּוק "אִ ם
ְּבח ּוקו ַֹתי ֵּתלֵ כ ּו" ,א ּון וֶ וען ֶדער ָרב הָ אט גֶ עעֶ נ ְִדיגְ ט ִדי ּתו ֶֹרה הָ אט עֶ ר
גֶ עזָאגְ ט"ִ :די הֵ יילִ יגֶ ע ּתו ֶֹרה הָ אט מֶ ען נָאכְ גֶ עזָאגְ ט אוֹיבְ ן אִ ין הִ ימְ ל אִ ין
ָאמען פ ּונֶעם הֵ יילִ יגְ ן צַ ִדיק ַר ֵּבינ ּו חַ יִים ֶּבן עֲ טַ ר"ֶ ,דער גַ אסְ ט הָ אט ז ְִיך
נ ֶ
עשטֶ עלְ ט א ּון ז ְִיך אָ נְגֶ ער ּופְ ן "חַ יִים ֶּבן עֲ טַ ר" .עֶ ס אִ יז
נָאכְ אַ ָמאל אוֹיפְ גֶ ׁ ְ
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אבן גֶ עוָ ואלְ ט אוֹיפְ ׁ ְשטֵ יין
וארן אַ גְ רוֹיסֶ ער גֶ עט ּומְ ל ,אַ לֶ ע מֶ ענְטְ ׁ ְשן הָ ְּ
גֶ עוָ ְ
ה'דיגְ ן אָ ִר ַימאן וָ ואס וַ ואגְ ט ז ְִיך ׁשוֹין ִדי צְ וֵ וייטֶ ע
א ּון ׁ ְשלָ אגְ ן ֶדעם ח ּוצְ ֶּפ ִ
ָמאל צ ּו פַ ְאר ׁ ֶשעמֶ ען ִדי ָּכבוֹד פ ּון אַ זַא הֵ יילִ יגְ ן צַ ִדיק ,אָ ֶּבער ָדאס ָמאל
הָ אט ֶמען אִ ים נ ְ
ָאך ְמוַ ֶּותר גֶ עוֶ וען אָ ֶּבער ְמ'הָ אט אִ ים גֶ עוָ ְ
וארנְט אַ ז אוֹיבּ
עֶ ס וֶ ועט נָאכְ אַ ָמאל זֵיין אַ ַזא ז ְ
אשטְ ָראפְ ן.
ַאך וֶ ועט מֶ ען א ּון ׁ ְשטַ ְארק ַּב ׁ ְ
ֵּביי ִדי סְ ע ּו ֶדה פ ּון ַרעֲ וָ א ְד ַרעֲ וִ וין הָ אט ֶדער ָרב וֵ וייטֶ ער נָאכְ גֶ עזָאגְ ט נ ְ
ָאך
פֶ ְערצְ ן ְּפ ׁ ָשטִ ים אוֹיפְ ן ּ ָפס ּוק "אִ ם ְּבח ּוקו ַֹתי ֵּתלֵ כ ּו" ְּכ ֵדי צ ּו עֶ נ ְִדיגְ ן ִדי צְ וֵ ויי
א ּון פֶ ְערצִ יג ּ ְפ ׁ ָשטִ ים וָ ואס ֶדער אוֹר הַ חַ יִים הַ קָ דו ֹׁש הָ אט מְ חַ ֶד ׁש גֶ עוֶ וען
אִ ין וַ ואלְ ד אוֹיפְ ן ׁ ְשטֵ יין ,א ּון הָ אט צ ּוגֶ עעֶ נ ְִדיגְ ט אַ ז ִ"די ּתו ֶֹרה הָ אט ֶמען
ָאמען פ ּונֶעם הֵ יילִ יגְ ן צַ ִדיק ַר ִּבי חַ יִים ֶּבן
נָאכְ גֶ עזָאגְ ט אִ ין הִ ימְ ל אִ ין נ ֶ
עבלִ ְּיבן א ּון הָ אט
ִישט ׁ ְשטִ יל גֶ ְּ
עֲ טַ ר"ֶ ,דער גַ אסְ ט אִ יז או ְֹיך ָדאס ָמאל נ ׁ ְ
עשטֶ עלְ ט א ּון גֶ עזָאגְ ט "חַ יִים ֶּבן עֲ טַ ר" ,אָ ֶּבער ָדאס ָמאל הָ אט
ז ְִיך אוֹיפְ גֶ ׁ ְ
ויבאלְ ד עֶ ס אִ יז ׁשוֹין גֶ עוֶ וען ֶדער
ִישט מְ וַ ֶּותר גֶ עוֶ וען ,א ּון וִ ַּ
מֶ ען אִ ים ׁשוֹין נ ׁ ְ
זְמַ ן פ ּון מוֹצְ אֵ י ׁ ַש ָּבת הָ אט ֶמען אִ ים גֶ ענ ּו ֶמען א ּון פַ ְאר ׁ ְש ּ ַפ ְארט אִ ין אַ
ט ּונְקֶ עלֶ ע צִ ֶימער א ּון ְמ'הָ אט אִ ים גֶ עוָ ואלְ ט לֵ ייגְ ן אִ ין חֵ ֶרם אוֹיף ֶדעם
עמט אַ זַא גְ רוֹיסְ ן צַ ִדיק.
וָ ואס עֶ ר הָ אט פַ ְאר ׁ ֶש ְ
א ּון אִ ינֶעוֵ ויינִיג אִ ין ש ּוהְ ל הָ אט מֶ ען וֵ וייטֶ ער ַמ ְמ ׁ ִש ְיך גֶ עוֶ וען ִמיט ִדי
עבענְטְ ׁ ְשט א ּון גֶ ַעדאוְ ונְט מַ עֲ ִריב.
סְ ע ּו ֶדה פ ּון ַרעֲ וָ א ְד ַרעֲ וִ וין ,מְ 'הָ אט גֶ ֶּ
ּ ְפל ּוצְ לִ ינְג הָ אט אָ נְגֶ עהו ְֹּיבן צ ּו ְּבלָ אזְן ׁ ְשטַ ְארקֶ ע ׁ ְשט ּו ֶרעם וִ וינְטְ ןֶ ,דעכֶ ער
וארן פ ּון זֵייעֶ ר ּ ְפלַ אץ
זֶענֶען אַ וֶ ועק גֶ עפְ לוֹיגְ ןֶּ ,ב ְערג זֶענֶען אוֹיסְ גֶ ע ִריסְ ן גֶ עוָ ְ
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וארן ,עֶ ס הָ אט ַמ ֶמ ׁש אוֹיסְ גֶ עק ּוקְ ט אַ ז
א ּון ׁ ְשטֵ יינֶער זֶענֶען צ ּונ ּו ֶמען גֶ עוָ ְ
וארן פ ּון
וערןִ ,די ׁש ּוהְ ל אִ יז פִ יל גֶ עוָ ְ
ִדי וֶ ועלְ ט גֵ ייט חָ לִ ילֶ ה חָ ר ּוב וֶ ְ
וייבער א ּון קִ ינ ְֶדער ֶזענֶען גֶ עק ּו ֶמען צ ּו לוֹיפְ ן צ ּום ָרב
מֶ ענְטְ ׁ ְשן ,או ְֹיך ִדי וֵ ֶּ
אשיצְ ן אוֹיף זֵיי ִמיט זֵיין צִ ְדקוֹת עֶ ס זָאל זֵיי חָ לִ ילֶ ה
אַ ז עֶ ר זָאל ַּב ׁ ִ
ִישט ַּפאסִ ְירןֶ ,דער ָרב הָ אט גֶ עפְ ֶרעגְ ט אוֹיבְ ן אִ ין הִ ְימל וָ ואס ָדאס
גָ ְארנ ׁ ְ
ֶעדע וָ ְ
עשט ז ְִיך ִדי
ואך ׁ ַש ֶּבת פַ ְארלֶ ׁ ְ
מֵ יינְט ,א ּון מְ 'הָ אט אִ ים גֶ עזָאגְ ט אַ ז י ֶ
פֵ ייעֶ ר פ ּון גֵ יהֶ נוֹם ,א ּון מוֹצְ אֵ י ׁ ַש ֶּבת וֶ וען ֶדער אוֹר הַ חַ יִים הַ קָ דו ֹׁש ַמאכְ ט
ויבאלְ ד ֶדער אוֹר הַ חַ יִים
הַ בְ ָדלֶ ה צִ ינ ְְדט ז ְִיך ִדי גֵ יהֶ נוֹם צ ּו ִריק אָ ן ,א ּון וִ ַּ
ִישט ַמאכְ ן
הַ קָ דו ֹׁש אִ יז פַ ְאר ׁ ְש ּ ַפ ְארט ֵּביי עֶ נְק ָדא אִ ין צִ ֶימער קֶ ען עֶ ר נ ׁ ְ
עמאכְ ט אַ ַרעַ ׁש
קֵ יין הַ בְ ָדלֶ הֶ ,ד ִער ֶּיבער הָ אט ֶדער ַׂשר פ ּון ִדי גֵ יהֶ נוֹם גֶ ַ
ייבן זֵיין אַ ְר ֶּבעט ,א ּון ָדאס אִ יז ִדי סִ ֶּיבה
ִישט אָ נְהֵ ְּ
א ּון ט ּו ְמל אַ ז עֶ ר קֶ ען נ ׁ ְ
פ ּון ִדי ׁ ְשטַ ְארקֶ ע וִ וינְטְ ן וָ ואס ָדאס אִ יז פ ּון ֶדעם ַׂשר פ ּון גֵ יהֶ נוֹם.
גְ לֵ ְ
ייך הָ אט ֶדער ָרב גֶ עעֶ פְ נְט ִדי צִ ֶימער פ ּונֶעם אוֹר הַ חַ יִים הַ קָ דו ֹׁש ווא ּו
עבעטְ ן אוֹיף
עֶ ר אִ יז גֶ עוֶ וען פַ ְאר ׁ ְש ּ ַפ ְארט ,א ּון עֶ ר הָ אט אִ ים אִ ֶּיבער גֶ ֶּ
ִישט מְ כַ ֶּבד גֶ עוֶ וען וִ וי עֶ ס ּ ַפאסְ ט ,א ּון ֶד ָ
עמאלְ טְ ס
וָ ואס עֶ ר הָ אט אִ ים נ ׁ ְ
ויבאלְ ד מְ 'הָ אט
הָ אט ֶמען מו ִֹדיעַ גֶ עוֶ וען פַ ְאר'ן אוֹר הַ חַ יִים הַ קָ דו ֹׁש אַ ז וִ ַּ
עמט ִדי וָ ְ
ִישט
ואך ׁ ַש ָּבת ַד ְארף עֶ ר ׁשוֹין ֶמער נ ׁ ְ
אִ ים אַ זוֹי ׁ ְשטַ ְארק פַ ְאר ׁ ֶש ְ
גֵ יין אִ ין גָ ל ּות א ּון עֶ ר קֶ ען ׁשוֹין אַ הֵ יים גֵ יין צ ּו ִז ְיך אִ ין ׁ ְשט ּובּ א ּון וֵ וייטֶ ער
לֶ ְערנֶען ִדי הֵ יילִ יגֶ ע ּתו ֶֹרה ִמיט זֵיינֶע ַּתלְ מִ ִידים צ ּו ַּבאלֵ ייכְ טְ ן ִדי וֶ ועלְ ט.
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ּ ַפ ְר ׁ ַשת ְּבח ּוקו ַֹתי

אַ מַ עֲ ֶׂשה אוֹיף ִדי ּ ַפ ְר ׁ ֶשה

וְ נ ַָת ִּתי גִ ׁ ְש ֵמיכֶ ם ְּבעִ ָּתם:
ֶדער הֵ יילִ יגֶ ער צַ ִדיק ֶדער "צֶ ַמח צֶ ֶדק" פ ּון לִ י ֹו ַּבאוִ ויטְ ׁש פְ לֶ עגְ ט
פַ ְארצֵ יילְ ן אַ ַמעֲ ֶׂשה :אִ ין אַ ָד ְארף לֶ ְּ
עבן ְיר ּו ׁ ָשלַ ִים הָ אט גֶ עווא ֹוי ְנט אַ
ּ ָפ ׁש ּוטֶ ער אִ יד אַ עַ ם הָ אָ ֶרץ וָ ואס הָ אט ִנ ׁ ְישט גֶ עקֶ ע ְנט קֵ יין לֶ ְער ֶנען א ּון
הָ אט אַ פִ יל ּו ִנ ׁ ְישט גֶ עווא ּוסְ ט וָ ואס מְ ' ָזאגְ ט ֵּביים ַדאוֶ וע ֶנען ,א ּון עֶ ר הָ אט
ואך אִ יז עֶ ר אַ ֵריי ְנגֶ עפָ ְארן אֵ יין ָמאל אַ וָ ְ
ִז ְיך גֶ עפִ ְירט אַ ז ֶי ֶעדע וָ ְ
ואך קֵ יין
ְיר ּו ׁ ָשלַ ִים א ּון אִ יז גֶ עגַ א ְנגֶ ען צ ּו אֵ יי ֶנע פ ּון ִדי ַר ָּב ִנים פ ּון ְיר ּו ׁ ָשלַ ִים א ּון ֶדער
עש ִר ְּיבן א ֹויף אַ צֶ עטְ ל פ ּו ְנקְ טְ לִ ְיך וָ ואס עֶ ר ָזאל
ָרב הָ אט אִ ים א ֹויפְ גֶ ׁ ְ
ַדאוֶ וע ֶנען ֶי ְעדן טָ אג.
עבעטְ ן פַ ְאר'ן ָרב אַ ז עֶ ר ָזאל אִ ים
אֵ יי ְנ ָמאל וִ וי ְנטֶ ער הָ אט ֶדער אִ יד גֶ ֶּ
ייבן ִדי סֵ ֶדר פ ּון ַדאוֶ וע ֶנען א ֹויף אַ ּ ָפאר וָ ואכְ ן ,וֵ וייל עֶ ס אִ יז ָד ְ
אך
א ֹויפְ ׁ ְש ֵר ְּ
וִ וי ְנטֶ ער א ּון סְ 'אִ יז אִ ים ׁ ְשוֶ וער צ ּו ק ּומֶ ען אִ ין ִדי קֶ עלְ ט ֶי ֶעדע וָ ְ
ואך
עש ִר ְּיבן
ָנאכְ אַ ָמאלֶ ,דער ָרב הָ אט מַ סְ ִּכים גֶ עוֶ וען א ּון הָ אט אִ ים טַ אקֶ ע גֶ ׁ ְ
א ֹויף אַ ּ ָפאר וָ ואכְ ן וָ ואס צ ּו ַדאוֶ וע ֶנען.

øàîèàñî ìàåé åðéáøã áì áèé äøåú ãåîìú
à"èéìù ÷"äâä åðéáø ïøî ÷"ë úåàéùðá - à"éëòåòéæ è"äå÷ä åðéáø ïøî ÷"ë úåãñééúäá

בס"ד

÷÷øá éðá - ìàåé úéø

בס"ד אִ י ְנ ִמיטְ ן ִדי צֵ ייט אִ יז אִ ים א ֹויסְ גֶ עק ּו ֶמען אֵ יי ְנ ָמאל אַ ז עֶ ר הָ אט ָיא
עשעפְ טְ ן
גֶ ַעד ְארפְ ט פָ ְארן קֵ יין ְיר ּו ׁ ָשלַ ִים ,א ּון עֶ ר הָ אט גֶ ע ֶזעהְ ן אַ ז אַ לֶ ע גֶ ׁ ֶ
ֶזע ֶנען פַ ְאר ׁ ְש ּ ַפ ְארט ,הָ אט ִז ְיך ֶדער אִ יד ֵזייעֶ ר ֶד ְער ׁ ְש ָראקְ ן א ּון עֶ ר הָ אט
מ ֹו ֶרא גֶ עהַ אט אֶ פְ ׁ ֶשר הָ אט עֶ ר אַ טָ ע ּות גֶ עהַ אט ִמיט ִדי חֶ ׁ ְשבּ ֹון א ּון סְ 'אִ יז
ׁ ַש ָּבת הֵ יי ְנטְ ּ ,פל ּוצְ לִ י ְנג הָ אט עֶ ר גֶ ע ֶזעהְ ן אַ אִ יד גֵ ייט אִ ין ׁש ּוהְ ל ִמיט ִדי
טַ לִ ית א ּון ְּתפִ ילִ ין ,הָ אט עֶ ר ִז ְיך אַ ִּביסְ ל ַּבאר ּוהִ יגְ ט אַ ז סְ 'אִ יז ִנ ׁ ְישט ׁ ַש ָּבת,
אָ ֶּבער עֶ ר הָ אט ִז ְיך ָנ ְ
אך אַ לְ ץ גֶ עווא ּו ְנ ֶד ְערט פַ ְארוָ ואס עֶ ּ ֶפעס ֶזע ֶנען אַ לֶ ע
עשעפְ טְ ן פַ ְאר ׁ ְש ּ ַפ ְארט ,אִ יז עֶ ר צ ּוגֶ עגַ א ְנגֶ ען צ ּו ֶדעם אִ יד א ּון הָ אט אִ ים
גֶ ׁ ֶ
עשעפְ טְ ן ,הָ אט אִ ים
גֶ עפְ ֶרעגְ ט פַ ְארוָ ואס אִ יז הֵ יי ְנט פַ ְאר ׁ ְש ּ ַפ ְארט אַ לֶ ע גֶ ׁ ֶ
ֶיע ֶנער גֶ עעֶ ְנטְ פֶ ְערט אַ ז הֵ יי ְנט אִ יז אַ ַּ"תעֲ ִנית צִ יבּ ּור" אַ טָ אג וָ ואס אַ לֶ ע
ֶמע ְנטְ ׁ ְשן פַ אסְ טְ ן.
ֶדער אִ יד הָ אט ִז ְיך ֵזייעֶ ר גֶ עווא ּו ְנ ֶד ְערט א ֹויף ֶדעם ָרב ,פַ ְארוָ ואס הָ אט עֶ ר
עש ִר ְּיבן א ֹויפְ ן צֶ עטְ ל אַ ז הֵ יי ְנט פַ אסְ ט ֶמען ,א ּון עֶ ס הָ אט אִ ים
אִ ים ִנ ׁ ְישט גֶ ׁ ְ
ֵזייעֶ ר וֵ ויי גֶ עט ּוהְ ן אַ ז עֶ ר הָ אט גֶ עגֶ עסְ ן אִ ין אַ פַ אסְ ט טָ אג א ּון עֶ ר הָ אט
ִנ ׁ ְישט גֶ ע ָזאגְ ט ֵּביים ַדאוֶ וע ֶנען ִדי אַ לֶ ע ְּתפִ יל ֹות וָ ואס ְמ' ָזאגְ ט ֵּביי אַ פַ אסְ ט
טָ אג ,פ ּון גְ ר ֹויס וֵ וייטָ אג הָ אט עֶ ר אַ לֶ עס אִ ֶּיב ְערגֶ עלָ א ְזט ֵזיין אֵ יי ְזל ִמיט ִדי
ּ ֶפעקְ לֶ ְעך אִ י ְנ ִמיטְ ן גַ אס ,א ּון אִ יז גְ לֵ ְ
ייך גֶ עלָ אפְ ן צ ּו ִדי ׁ ְשט ּוב פ ּון ֶדער ָרב,
וֶ וען עֶ ר אִ יז אָ ְנגֶ עק ּו ֶמען צ ּום ָרב'ס ׁ ְשט ּובּ הָ אט עֶ ר אִ ים ִנ ׁ ְישט גֶ עטְ ָראפְ ן
אִ ין ׁ ְשט ּובּ  ,הָ אט עֶ ר גֶ עפְ ֶרעגְ ט ווא ּו אִ יז ֶדער ָרב? ,הָ אט ֶמען אִ ים גֶ ע ָזאגְ ט
אַ ז עֶ ר אִ יז אִ ין ׁש ּוהְ ל ,אִ יז עֶ ר גֶ עלָ אפְ ן אִ ין ׁש ּוהְ ל ,א ּון אִ יז צ ּוגֶ עלָ אפְ ן צ ּום
עב ָראכְ ן אִ ין אַ ִּביטֶ ְערן גֶ עוֵ וייןַ ,ר ִּבי ,וָ ואס הָ אסְ ט ּו ִמיר
ָרב א ּון הָ אט א ֹויסְ גֶ ְּ
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בס"ד גֶ עט ּוהְ ן ,הֵ יי ְנט אִ יז ָד ְ
אך אַ פַ אסְ ט טָ אג א ּון ֶדער ָרב הָ אט ִמיר ִנ ׁ ְישט
עש ִר ְּיבן א ֹויפְ ן צֶ עטְ ל גָ ְאר ִנ ׁ ְישט ,הָ אט אִ ים ֶדער ָרב ַּבאר ּוהִ יגְ ט א ּון
א ֹויפְ גֶ ׁ ְ
גֶ ע ָזאגְ ט ,עֶ ס אִ יז ִנ ׁ ְישט קֵ יין גֶ עהֶ ִעריגֶ ע פַ אסְ ט טָ אג ,עֶ ס אִ יז ָנאר אַ פַ אסְ ט
טָ אג פ ּון "עֲ צִ ַירת גְ ׁ ָש ִמים" ,הָ אט ֶדער אִ יד גֶ עפְ ֶרעגְ ט :וָ ואס אִ יז ָדאס אַ
אבן גֶ עהֵ ייסְ ן
"עֲ צִ ַירת גְ ׁ ָש ִמים"? ,הָ אט אִ ים ֶדער ָרב גֶ ע ָזאגְ ט אַ ז ִדי ַר ָּב ִנים הָ ְּ
ְמ' ָזאל פַ אסְ טְ ן ָנאר אִ ין ְיר ּו ׁ ָשלַ ִים וֵ וייל סְ 'ק ּו ְמט ִנ ׁ ְישט אַ ָראפּ קֵ יין ֶרעגְ ן ,א ּון
ְמ'קֶ ען חָ לִ ילָ ה א ֹויסְ גֵ יין פַ אר ה ּו ְנגֶ ער א ֹויבּ עֶ ס וֶ ועט ִנ ׁ ְישט ֵזיין קֵ יין וַ ואסֶ ער.
הָ אט ִז ְיך ֶדער אִ יד ֵזייעֶ ר גֶ עווא ּו ְנ ֶד ְערט א ּון גֶ עפְ ֶרעגְ ט ֶדעם ָרב" :וֶ ועגְ ן אַ ַזא
ַז ְ
אך ַד ְארף ֶמען פַ אסְ טְ ן?" ,הָ אט ֶדער ָרב גֶ עפְ ֶרעגְ טָ " :נאר וָ ואס ֶדען ַד ְארף
ֶמען ט ּוהְ ן?" ,הָ אט ֶדער אִ יד גֶ עעֶ ְנטְ פֶ ְערט ִמיט גְ ר ֹויס ְּת ִמימ ֹות" :וֶ וען אִ ְיך
וִ ויל אַ ז עֶ ס ָזאל ֶרעגֶ ע ֶנען ְּכ ֵדי ֵמיי ֶנע פֶ עלְ ֶדער ָזאלְ ן וַ ואקְ סְ ן ,גֵ יי אִ ְיך אַ ר ֹויס
ייבט אָ ן
אִ ין פֶ עלְ ד א ּון אִ ְיך ָזאג 'טַ אטֶ ע! ,אִ ְיך ַד ְארף ֶרעגְ ן' ,א ּון אַ ז ֹוי הֵ ְּ
אַ ָראפּ צ ּו גֵ יין ֶרעגְ ן".
וערטֶ ער פ ּו ֶנעם אִ יד ,הָ אט עֶ ר ִז ְיך אָ ְנגֶ ער ּופְ ן
וֶ וען ֶדער ָרב הָ אט גֶ עהֶ ְערט ִדי וֶ ְ
אב ְירן צ ּו ֶּבעטְ ן פַ אר ֶדער
א ּון אִ ים גֶ ע ָזאגְ ט" :א ֹויבּ אַ ז ֹוי ,גֵ יי ֶיעצְ ט א ֹו ְיך ּ ְפ ָר ִּ
ייב ׁ ְישטֶ ער אַ ז עֶ ס ָזאל ק ּו ֶמען ֶרעגְ ן".
אֵ ִּ
ֶדער אִ יד אִ יז טַ אקֶ ע אַ ר ֹויס אִ ין חָ צֶ ר פ ּון ׁש ּוהְ ל ,א ּון הָ אט אָ ְנגֶ עה ֹו ְּיבן צ ּו
וֵ ויי ֶנען" :טַ אטֶ ע! ,ד ּו וִ וילְ סְ ט אַ ז ֵדיי ֶנע קִ י ְנ ֶדער ָזאלְ ן א ֹויסְ גֵ יין פַ אר ה ּו ְנגֶ ער?,
אך אַ ז ֵזיי ַד ְארפְ ן ֶרעגְ ן" ,א ּון גְ לֵ ְ
ד ּו ֶזעהְ סְ ט ָד ְ
ייך הָ אט טַ אקֶ ע אָ ְנגֶ עה ֹו ְּיבן
אַ ָראפּ צ ּו גֵ יין אַ סַ ְ
אך ֶרעגְ ן.
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בס"ד

ּ ַפ ְר ׁ ַשת ְּבח ּוק ֹו ַתי

בס"ד

וארט ֵּביי זֵיין הֶ ְמ ׁ ֶש ְך
ׁ ְש ֵרייבּ אַ ֵריין ִדי א ֹות פ ּון ִדי וָ ְ
עֶ נְ ֶקער ֶרעגְ ן

א

עבן
ִדי עֶ ְרד וֶ ועט גֶ ְּ

ב

ִאיר ְּתב ּו ֶאה
ִישט ֶד ְער ׁ ְש ֶרעקְ ן
א ּון קֵ יינֶער וֶ ועט ז ְִיך נ ׁ ְ

עבן
ִדי בּ וֹים פ ּון פֶ עלְ ד וֶ ועט גֶ ְּ

ג

ה ּונְ ֶד ְערט

עשן וֶ ועט ֶד ְערגְ ֵרייכְ ן
ִדי ְד ֶר ׁ ְ

ד

ִאין זֵייעֶ ר צֵ ייט

ִדי לֶ עז וֶ ועט ֶד ְערגְ ֵרייכְ ן

ה

ַא ׁ ְשלֶ עכְ ֶטע ַחיֶה פ ּון לַ א ְנד

ְמ'וֶ ועט עֶ ְסן עֶ נְ ֶקער ְּברוֹיט

ו

צֶ ען טוֹיזְנְ ט

ְמ'וֶ ועט זִיצְ ן צ ּו זִיכֶ ער
עבן פְ ִר ְידן
ִא ְיך וֶ ועל גֶ ְּ

ז

זֵיין פְ ר ּוכְ ט

ח

ִאין לַ אנְ ד

ועטס ר ּוהֶ ען
א ּון עֶ ְטץ וֶ ְ
א ּון ִא ְיך וֶ ועל פַ ְאר ׁ ְש ֶט ְערן

ט

וערד
פַ אר עֶ נְ ק צ ּו ַא ׁ ְשוֶ ְ

י

ֹיבן
ִדי לֶ עז פ ּון ִדי ְטרו ְּ

וערד
א ּון ַא ׁ ְשוֶ ְ

יא

עֶ ְנ ֶק ֶערע פֵ יי ְנט

ועטס ָנאכְ ָיאגְ ן
א ּון עֶ ְטץ וֶ ְ

יב

ִדי ָא ְנזֵייעֶ ן

א ּון זֵיי וֶ ועלְ ן פַ אלְ ן

יג

ִישט אַ ִר ֶּיבער גֵ יין אִ ין עֶ נְקֶ ער לַ אנְד
וֶ ועט נ ׁ ְ

פִ ינֶעף וֶ ועלְ ן נָ אכְ ָיאגְ ן

יד

ִאין עֶ נ ְֶקער לַ אנְ ד

א ּון ה ּונְ ֶד ְערט וֶ ועלְ ן נָ אכְ ָיאגְ ן

טו

וערן
צ ּו זַאט וֶ ְ
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בס"ד

ּ ַפ ְר ׁ ַשת ְּבח ּוק ֹו ַתי

בס"ד

וארט ֵּביי ֵזיין טֵ ייטְ ׁש
ׁ ְש ֵרייבּ אַ ֵריין ִדי א ֹות פ ּון ִדי וָ ְ
ìÉåëÈé

א

וֶ ועגְ ן ֶדעם

øîÉ
Å åà àeäLÀ kÀ

ב

א ּון ְמ ַקיֵים זֵיין

eøîÀ LÀ zÄ

ג

א ּון עֶ ְטץ זָאלְ ְטס ָא ּ ְפהִ ְיטן

øeîàÈ

ד

ַאז עֶ ְטץ זָאלְ ְטס עֶ נְ ק ּ ְפלָ אגְ ן

íéÅé÷Ç îÀ éÄðàÂ äîÇ àäÈ

ה

וארן
ִאיז ׁשוֹין גֶ עזָאגְ ט גֶ עוָ ְ

íéìÄ îÂ
Å ò eéäÀ zÄ LÀ

ו

ִא ְיך וָ ואלְ ט גֶ ע ֶקענְ ט ֵמיינֶ ען

úÇðîÀ ìòÇ

ז

ָא ּ ְפצ ּוהִ ְיטן

øÉåîLÀ ìÄ

ח

ַארוֹיס צ ּו גֵ יין

íéÅé÷Ç ìe
À

ט

וָ ואס וֶ ועל ִא ְיך ט ּוהְ ן

ízÆ øÀ îÇ Le
À

י

וֶ וען ֶדער ּ ָפס ּוק זָאגְ ט

íúÉ
È åNÂòìÇ

יא

זָאלְ ט עֶ ְטץ ָא ּ ְפהִ ְיטן

úàÅöìÈ

יב

זֵיי צ ּו ט ּוהן

ïÉåâkÀ

יג

לְ ָמ ֶשל
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וֶ וער???
פִ יל ָאן ִדי או ִֹתיוֹת פ ּון ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע עֶ נְ ְטפֶ ער

ִאם ְּב ֻח ּק ַֹתי ֵּתלֵ כ ּו ...........
וְ נָ ַת ִּתי גִ ׁ ְש ֵמיכֶ ם ְּבעִ ָּתם ....
וִ ׁ ַישבְ ֶּתם לָ בֶ ַטח ...............
וְ נָ ַת ִּתי ׁ ָשלוֹם ....................
ּו ׁ ְשכַ בְ ֶּתם וְ ֵאין ַמ ֲח ִריד ......
וְ הִ ׁ ְש ַּב ִּתי ַח ּיָה ָרעָ ה ...........
ּו ְר ַדפְ ֶּתם ֶאת ֹאיְבֵ יכֶ ם ......
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וֶ וער???
פִ יל ָאן ִדי או ִֹתיוֹת פ ּון ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע עֶ נְ ְטפֶ ער

ּופָ נ ִִיתי ֲאלֵ יכֶ ם ................
וַ הֲ ִקימ ִֹתי ֶאת ְּב ִר ִיתי ִא ְּתכֶ ם...
וַ ֲאכַ לְ ֶּתם י ׁ ָָשן נו ׁ ָֹשן ..........
וְ לֹא ִתגְ עַ ל נַ פְ ׁ ִשי ֶא ְתכֶ ם ...
וָ ֶא ׁ ְשבּ ֹר מֹטֹת עֻ ְּלכֶ ם .......
וְ הִ ְתהַ ַּלכְ ִּתי ְּבתוֹכֲ כֶ ם ......
וָ אוֹלֵ ְך ֶא ְתכֶ ם קו ֲֹמ ִמ ּי ּות...
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בס"ד
בס"ד

וארט
ֶנעם ַאר ּום ֵּביי ֶי ֶעדע וָ ְ

וָ ואס ִאיז ַא לָ ש ֹון " ָי ִחיד" א ּון וָ ואס ִאיז ַא לָ ש ֹון ַ"ר ִּבים"

ֵּתלֵ כ ּו

י ִָחיד
ַר ִּבים

י ִָחיד
ַר ִּבים

ֹאיְבֵ יכֶ ם

ִּת ׁ ְש ְמר ּו

י ִָחיד
ַר ִּבים

י ִָחיד
ַר ִּבים

וְ הִ ׁ ְש ַּב ִּתי

י ִֵּתן

י ִָחיד
ַר ִּבים

י ִָחיד
ַר ִּבים

ּו ְר ַדפְ ֶּתם

וַ ֲאכַ לְ ֶּתם

י ִָחיד
ַר ִּבים

י ִָחיד
ַר ִּבים

ּופָ ִנ ִיתי

וְ נָ ַת ִּתי

י ִָחיד
ַר ִּבים

י ִָחיד
ַר ִּבים

וַ הֲ ִקימ ִֹתי

ְּב ַא ְרצְ כֶ ם

י ִָחיד
ַר ִּבים

י ִָחיד
ַר ִּבים

ִת ׁ ְש ְמע ּו

ּו ׁ ְשכַ בְ ֶּתם

י ִָחיד
ַר ִּבים

י ִָחיד
ַר ִּבים

עֲ בָ ִדים
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__________

ֶנעם ַאר ּום

__________

עבן א ֹויבּ עֶ ר ָזאגְ ט צ ּו
וִ ויפִ יל ַד ְארף ַא ֶמענְ ְט ׁש גֶ ְּ
וערד
עבן פַ אר הֶ ְק ֶד ׁש ִדי גֶ עלְ ט וִ ויפִ יל עֶ ר ִאיז וֶ ְ
צ ּו גֶ ְּ
ָזכָ ר
פ ּון ַא ח ֹו ֶד ׁש
ִּביז פִ ינֶ עף
ָיאר
פ ּון פִ י ֶנעף ָיאר
ִּביז צְ וָ ואנְ צִ יג
ָיאר
פ ּון צְ וָ וא ְנצִ יג
ָיאר ִּביז זֶעכְ צִ יג
יָאר
פ ּון זֶעכְ צִ יג
יָאר
א ּון הֶ עכֶ ער

50
15
50
15
50
15
50
15

30
5 10
30
5 10
30
5 10
30
5 10

ְנ ֵקבָ ה

20
3
20
3
20
3
20
3

50
15
50
15
50
15
50
15

30
5 10
30
5 10
30
5 10
30
5 10

וערד ִאיז ?
עבן וִ ויפִ יל זֵ יין וֶ ְ
אוֹ יבּ ַא ָא ִר ַימאן הָ אט נִ ׁ ְישט צ ּו גֶ ְּ
עבן
ַ ד ְארף עֶ ר ִנ ׁ ְישט גֶ ְּ
עבן
ֶ דער כּ ֹהֵ ן ׁ ַשאצְ ט ֵזיי ֶנע ְנכָ ִסים וִ ויפִ יל צ ּו גֶ ְּ
עבט ָנאר ְד ֵריי
 עֶ ר גֶ ְּ

20
3
20
3
20
3
20
3
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בס"ד
בס"ד

ׁ ַש ֲאלוֹת א ֹויף ּ ַפ ְר ׁ ַשת ְּבח ּוק ֹו ַתי
ַמ ְ
אך ַא ִס ֶימן ֵּביי ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ְּת ׁש ּובֶ ה

עבן ֶע ְנ ֶקער ֶרעגְ ן ִאין?...
וְ ָנ ַת ִּתי גִ ׁ ְש ֵמיכֶ םִ ...א ְיך וֶ ועל גֶ ְּ

ִ איר ְּתב ּו ֶאה
ִ אין זֵייעֶ ר צֵ ייט
ִ אין עֶ ְנ ֶקער לַ א ְנד
עבן?...
וְ ָנ ְת ָנה הָ ָא ֶרץ יְב ּולָ ּה ...אוּן ִדי ֶע ְרד וֶ ועט גֶ ְּ

ִ איר ְּתב ּו ֶאה
ִ אין זֵייעֶ ר צֵ ייט
ִ אין עֶ ְנ ֶקער לַ א ְנד
עבן?...
וְ עֵ ץ הַ ּ ָשׂ ֶדה י ִֵּתן ...אוּן ִדי בּ וֹ ים פוּן פֶ עלְ ד וֶ ועט גֶ ְּ

 זֵיין פְ ר ּוכְ ט
ִ איר ְּתב ּו ֶאה
ִ די לֶ עז
עשן וֶ ועט ֶד ְערגְ ֵרייכְ ן?...
שיג לָ כֶ ם ַ ּדי ִׁש ...אוּן ִדי ְד ֶר ׁ ְ
וְ הִ ּ ִ ׂ

 זֵיין פְ ר ּוכְ ט
ִ איר ְּתב ּו ֶאה
ִ די לֶ עז

וַ ֲאכַ לְ ֶּתם לַ ְח ְמכֶ םְ ...מ'וֶ ועט ֶע ְסן ֶענְ ֶקער ְּברוֹ יט?...

ִישט ֶד ְער ׁ ְש ֶרעקְ ן
 א ּון קֵ יינֶער וֶ ועט ז ְִיך נ ׁ ְ

ִ אין זֵייעֶ ר צֵ ייט
וערן
 צ ּו זַאט וֶ ְ
ישבְ ֶּתם לָ בֶ ַטחְ ...מ'וֶ ועט זִ יצְ ן צ ּו זִ יכֶ ער ִאין?...
וִ ׁ ַ

ִישט ֶד ְער ׁ ְש ֶרעקְ ן
 א ּון קֵ יינֶער וֶ ועט ז ְִיך נ ׁ ְ

 עֶ ְנ ֶקער לַ אנְ ד
ִ אין זֵייעֶ ר צֵ ייט
וְ ָנ ַת ִּתי ׁ ָשלוֹםִ ...א ְיך וֶ ועל פְ ִר ְידן ִאין?...

ִ אין לַ א ְנד
וערן
 צ ּו זַאט וֶ ְ
ִ אין זֵייעֶ ר צֵ ייט
ועטס רוּהֶ ען?...
ּו ׁ ְשכַ בְ ֶּתם ...אוּן ֶע ְטץ וֶ ְ

ִ אין עֶ ְנ ֶקער לַ א ְנד
ִ אין זֵייעֶ ר צֵ ייט
ִישט ֶד ְער ׁ ְש ֶרעקְ ן
 א ּון קֵ יינֶער וֶ ועט ז ְִיך נ ׁ ְ
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בס"ד
בס"ד

ׁ ַש ֲאלוֹת א ֹויף ּ ַפ ְר ׁ ַשת ְּבח ּוק ֹו ַתי
ַמ ְ
אך ַא ִס ֶימן ֵּביי ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ְּת ׁש ּובֶ ה

אר ׁ ְש ֶט ְערן?...
וְ הִ ׁ ְש ַּב ִּתי ...אוּן ִא ְיך וֶ ועל פַ ְ

ִ די לֶ עז
ַ א ׁ ְשלֶ עכְ ֶטע ַחיֶה פ ּון לַ אנְד
 עֶ ְנ ֶק ֶערע פֵ יי ְנט
וערד?...
וְ ֶח ֶרב ...אוּן ַא ׁ ְשוֶ ְ

 וֶ ועט ִנ ׁ ְישט ַא ִר ֶּיבער גֵ יין ִאין עֶ ְנ ֶקער לַ א ְנד

ִ אין זֵייעֶ ר צֵ ייט
וערן
 צ ּו זַאט וֶ ְ
ועטס נָ אכְ יָ אגְ ן?...
ּו ְר ַדפְ ֶּתם ...אוּן ֶע ְטץ וֶ ְ

ַ א ׁ ְשלֶ עכְ ֶטע ַחיֶה
 עֶ ְנ ֶק ֶערע פֵ יי ְנט
ִ אין לַ אנְד
וְ ָר ְדפ ּו ִמ ֶּכם ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ...פִ ינֶ עף וֶ ועלְ ן נָ אכְ יָ אגְ ן?...

 פ ּופְ צִ יג
 ה ּונ ְֶד ְערט
 צֶ ען טוֹיזְנְ ט

ּו ֵמ ָאה ִמ ֶּכם...י ְִר ּדֹפ ּו ..הוּנְ ֶד ְערט וֶ ועלְ ן נָ אכְ יָ אגְ ן?

 פ ּופְ צִ יג
 ה ּונ ְֶד ְערט
 צֶ ען טוֹיזְנְ ט
עקענְ ט ֵמיינֶ ען ַאז ִאם ְּבח ּוקוֹ ַתי
ָיכ ֹול ִ -א ְיך וָ ואלְ ט גֶ ֶ
ֵּתלֵ כ ּו ֵמיינְ ט?

 צ ּו לֶ ְער ֶנען ִדי ִמצְ ו ֹות
 צ ּו ְמ ַק ֵיים ֵזיין ֵדי ֵמצְ ו ֹות
 צ ּו גֶ ֶעדע ְנ ֶקען ִדי ִמצְ ו ֹות
ייען נִ ׁ ְישט ַארוֹ יס?
וֶ וען ִאיז ִדי ֵס ֶדר ַאז ֶמענְ ְט ׁ ְשן גֵ ֶ

 מ ֹוצְ ֵאי ׁ ַש ָּבת
ייטיג צ ּונַ אכְ ְט'ס
 פְ ֵר ִ
ְראוּבֵ ן ִאיז גֶ עוֶ וען ָט ֵמא ִאין יוֹ ם טוֹ ב ּ ֵפ ֶסח אוּן ֶער
עקענְ ט ַמ ְק ִריב ֵזיין ִדי ָק ְר ְּבן ּ ֵפ ֶסח ִאין
ישט גֶ ֶ
הָ אט נִ ׁ ְ
ארף ֶער ַמ ְק ִריב זֵ יין ִדי ָק ְר ְּבן ּ ֵפ ֶסח?
יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם  -וֶ וען ַד ְ

ַ ׁ ש ָּבת חוֹל הַ מוֹעֶ ד ּ ֵפ ֶסח
ְ ׁ שבִ יעִ י ׁ ֶשל ּ ֵפ ֶסח
ֵ ּ פ ֶסח ׁ ֵשנִ י
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בס"ד

עטע ִנ ׁיש
עס ֶטל ֶר ֶ
ֶק ְ

בס"ד

ְּב ֻח ּק ַֹתי
ִמצְ ו ַֹתי
גִ ׁ ְש ֵמיכֶ ם
ְּבעִ ָּתם
הָ ָא ֶרץ
יְב ּולָ ּה
הַ ּ ָשׂ ֶדה
ּ ִפ ְרי ֹו
דַּ ִי ׁש
ָּבצִ יר
ז ַָרע
וַ ֲאכַ לְ ֶּתם
לַ ְח ְמכֶ ם
לָ ׂשבַ ע
וִ ׁ ַישבְ ֶּתם
לָ בֶ ַטח
ְּב ַא ְרצְ כֶ ם
ׁ ָשלוֹם
ּו ׁ ְשכַ בְ ֶּתם

ו
ה
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עבלִ ֶּיבענֶע או ִֹתיוֹת
עמען ִדי ַאלֶ ע ִא ֶּיבער גֶ ְּ
וֶ וען ְמ'עֶ ְנ ִדיגְ ט ַד ְארף ֶמען צ ּוזַאם נֶ ֶ
עס ְטלֶ ְ
ועסט ּו ְט ֶרעפְ ן
עך וֶ ְ
ייבן ִאין ִדי ק ּו ֶמע ְנ ִדיגֶ ע ֶק ְ
א ּון עֶ ס ַא ֵריין ׁ ְש ֵר ְּ
ַא ּ ָפס ּוק פ ּון ִדי וָ ְ
ואך וָ ואס וֶ וען ְמ'לֵ יי ְנט ִדי ּ ָפס ּוק פִ ְירט ֶמען ִז ְיך צ ּו ׁ ְש ֵטיין
א ּון ֶדער ַּבעַ ל ק ֹו ֵרא ָזאגְ ט עֶ ס ִמיט ַא הֶ עכֶ ְערן ק ֹול

ה
ב
ע
ת
ם
ה
מ
ה
י
ח
ה
מ
י

וְ הִ ׁ ְש ַּב ִּתי
ַח ָ ּיה
ָרעָ ה
ּו ְר ַדפְ ֶּתם
לִ פְ נֵיכֶ ם
ֲח ִמ ׁ ּ ָשה
ֵמ ָאה
ְרבָ בָ ה
ּופָ ִנ ִיתי
וְ הִ פְ ֵר ִיתי
וְ הִ ְר ֵּב ִיתי
ְּב ִר ִיתי
ִא ְּתכֶ ם
י ׁ ָָשן
נו ׁ ָֹשן
ָח ָד ׁש
ִמ ׁ ְש ָּכ ִני
ֹמטֹת
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וישן ִדי צְ וֵ ויי ִּבילְ ֶדער
ערש ְיידס צְ וִ ׁ ְ
טְ ֶרעף ִדי א ּו ְנטֶ ׁ ֵ
ערש ְיידס
נֶעם אַ רוּם ִמיט אַ ִרינְגְ ל ִדי א ּו ְנטֶ ׁ ֵ

יכם ְ ּב ִע ָּתם...
יתם א ָֹתםְ :ונָ ַת ִּתי גִ ׁ ְש ֵמ ֶ
ִאם ְ ּב ֻח ּק ַֹתי ֵּת ֵלכ ּו ְו ֶאת ִמ ְצו ַֹתי ִּת ׁ ְש ְמר ּו ַו ֲﬠ ִשׂ ֶ

øàîèàñî ìàåé åðéáøã áì áèé äøåú ãåîìú
à"èéìù ÷"äâä åðéáø ïøî ÷"ë úåàéùðá - à"éëòåòéæ è"äå÷ä åðéáø ïøî ÷"ë úåãñééúäá

÷øá éðá - ìàåé úéø÷

בס"ד



בס"ד

øàîèàñî ìàåé åðéáøã áì áèé äøåú ãåîìú
à"èéìù ÷"äâä åðéáø ïøî ÷"ë úåàéùðá - à"éëòåòéæ è"äå÷ä åðéáø ïøî ÷"ë úåãñééúäá

÷÷øá éðá - ìàåé úéø

בס"ד

עטע ִנ ׁיש
עס ֶטל ֶר ֶ
ֶק ְ

בס"ד

עס ְטלֶ ְ
עך
הֵ ייבּ ָאן צ ּו גֵ יין פ ּון ִדי א ֹות ו' וָ ואס ִאיז פ ּון אוֹיבְ ן ִאינְ ִמ ְיטן פ ּון ִדי ֶק ְ
א ּון ְט ֶרעף אוֹיס ִדי ֶס ְדרוֹת פ ּון ח ּו ֻמ ׁש וַ ִי ְק ָרא

דשים ,אֶ מֹרְּ ,בהַ ר ְּבחֻ ק ַֹתי:
וַ ּיִקְ ָרא ,צַ וְ ׁ ,ש ִמינִיַ ,תז ְִריעַ ְ ,מצ ֹו ָרע ,אַ חֲ ֵרי ,קְ ׁ ִ
ֶמען ֶקען גֵ יין :גְ לֵ ְ
ייךַ ,ארוֹ יףַ ,א ָר ּ
ישט גֵ יין
ייען ִאי ְנ ִמ ְיטןָ ,א ֶּבער ׁ ִשיף ֶקען ֶמען ִנ ׁ ְ
אפֶ ,רעכְ ְט'ס ,אוּן לִ י ְנ ְק'סֶ ,מען ֶקען ִז ְיך אוֹ ְיך ְד ֵר ֶ
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עבלִ ֶּיבע ֶנע
עמען ִדי ַאלֶ ע ִא ֶּיבער גֶ ְּ
וֶ וען ְמ'עֶ נְ ִדיגְ ט ַד ְארף ֶמען צ ּו ַזאם ֶנ ֶ
עס ְטלֶ ְ
ועסט ּו
עך וֶ ְ
ייבן ִאין ִדי ק ּו ֶמענְ ִדיגֶ ע ֶק ְ
א ֹו ִתי ֹות א ּון עֶ ס ַא ֵריין ׁ ְש ֵר ְּ
ְט ֶרעפְ ן וָ ואס ְמ' ָזאגְ ט ָנאכְ 'ן לֵ יינֶ ען פִ יר ׁ ַש ָּב ִתים ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך ַא ָיאר

øàîèàñî ìàåé åðéáøã áì áèé äøåú ãåîìú
à"èéìù ÷"äâä åðéáø ïøî ÷"ë úåàéùðá - à"éëòåòéæ è"äå÷ä åðéáø ïøî ÷"ë úåãñééúäá

בס"ד
בס"ד

÷÷øá éðá - ìàåé úéø

חֲ ז ָָרה אוֹיף ח ּו ֻמ ׁש וַ יִקְ ָרא
ֶנעם אַ ר ּום ָדאס וָ ואס סְ 'אִ יז ִריכְ טִ יג
ויקרא
ויקרא
ויקרא

ויקרא

צו

שמיני

צו

שמיני

תזריע
תזריע

מצורע

צו

שמיני

תזריע

מצורע
מצורע

אחרי

קדושים

אחרי

קדושים

אמור
אמור

צו

שמיני

תזריע

מצורע

אחרי

קדושים

אחרי

קדושים

אמור
אמור

בהר
בהר
בהר
בהר

ויקרא

צו

שמיני

תזריע

מצורע

אחרי

קדושים

אמור

בהר

בחקותי

ויקרא

צו

שמיני

תזריע

מצורע

אחרי

קדושים

אמור

בהר

בחקותי

ויקרא

צו

שמיני

תזריע

מצורע

אחרי

קדושים

אמור

בהר

בחקותי

ויקרא

צו

שמיני

תזריע

מצורע

אחרי

קדושים

אמור

בהר

בחקותי

ייבט ז ְִיך ָאן ַאז
ֵּביי וֶ ועלֶ כֶ ע ּ ַפ ְר ׁ ֶשה הֵ ְּ
ייב ׁ ְיש ֶטער הָ אט גֶ ער ּופְ ן?
ֶדער ֵא ִּ
ייבט ז ְִיך ָאן ַאז
וֶ ועלֶ כֶ ע ּ ַפ ְר ׁ ֶשה הֵ ְּ
ייסן
ייב ׁ ְיש ֶטער הָ אט גֶ עהֵ ְ
ֶדער ֵא ִּ
פַ אר מ ׁ ֶֹשה זָאל זָאגְ ן?
ייבט ז ְִיך ָאן ַאז
וֶ ועלֶ כֶ ע ּ ַפ ְר ׁ ֶשה הֵ ְּ
ייסן
ייב ׁ ְיש ֶטער הָ אט גֶ עהֵ ְ
ֶדער ֵא ִּ
פַ אר מ ׁ ֶֹשה זָאל ַּבאפֶ עלְ ן?
ֵּביי וֶ ועלֶ כֶ ע ּ ַפ ְר ׁ ֶשה ׁ ְש ֵטייט ִדי
ִמצְ וֶ ה פ ּון ְספִ ַירת הָ עו ֶֹמר?

בחקותי

ַאמען?
וֶ ועלֶ כֶ ע ּ ַפ ְר ׁ ִשיוֹת גֵ ייעֶ ן צ ּוז ֶ

בחקותי

ֵּביי וֶ ועלֶ כֶ ע ּ ַפ ְר ׁ ֶשה ׁ ְש ֵטייט ֵּביי ִדי
וארט ַא ְקלֵ יינֶע אוֹת?
עֶ ְר ׁ ְש ֶטע וָ ְ

בחקותי

ָאמער?
וֶ ועלֶ כֶ ע ּ ַפ ְר ׁ ֶשה ִאיז ַא נ ֶ

בחקותי

ֵּביי וֶ ועלֶ כֶ ע ּ ַפ ְר ׁ ֶשה ׁ ְש ֵטייט ַאז
ְמ ַ'מאכְ ט ַא ְּב ִרית ִדי ַאכְ ֶטע ָטאג?

