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בס"ד
בס"ד

ׁ ַש ֲאל ֹות א ּון ְי ִדיע ֹות
 א ֹויף

ּ ַפ ְר ׁ ַשת
ְָּבהַ עֲ לו ְֹתך
נאמען _________________ ני"ו
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בס"ד

כיתה ג' )א( הר"ר הערשל גראס הי"ו

שאלות אויף פרשת בהעלותך

בס"ד

א .אויף וואס האט אהרן הכהן געהאט צער ?
אז אלע נשיאים פון יעדען שבט האבען געברענגט אַ קרבן צו די חנוכת הבית או ער האט גארנישט געברענגט.

ב .מיט וואס האט השי"ת איהם בארוהיגט ?
אז ער וועט טוהן אַ גרעסערע זאך ,ער וועט ארויף גיין און גוט מאכן די לעכט פון דעם מנורה.

ג .וואס האט אהרן געטוהן פאר אלע לוים ?
ער האט זיי אויפגעהויבן.

ד .ווער האט אנגעלענט זייערע הענט אויף די לוים ?
אַ ישראל.

ה .ווען איינער איז טמא געווען אדער ווייט געווען פסח און האט נישט געברענגט קיין
קרבן פסח וואס דארף ער טוהן ?
ער דארף ברענגען י"ד אייר אַ פסח שני.

ו .פון וואו האט מען געוויסט ווען מען דארף זיך ציען פון איין פלאץ צו די אנדערע ביי די
מסעות ?
ווען די וואלקען האט זיך געעפנט פאר די יודען און אנגעהויבען צו גיין און מען האט געבלאזען מיט די
חצוצרות.

ז .וואס האט מען געשיקט פאר די אלע וואס האבן געוואלט עסען פלייש ?
ְשלָו) .מיר האבן מאריך געווען און דער נידרקייט פון כפוי טובה און גרויסקייט פון הכרת הטוב(

ח .וואס איז זיי געשען פאר די אלע וואס האבען אנגעהויבן צו עסען ְשלָו ?
זיי זענען אלע גלייך פארשניטן געווארן.

ט .פארוואס האט משה רבינו געדארפט בעטן אַ רפואה פאר מרים ?
ווייל זי איז געווען אַ מצורעת.

י .פארוואס איז זי געווארן מיט קרעץ ?
ווייל זי האט גערעדט אויף משה רבינו.
אַ גוט שבת

המלמד
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בס"ד

כיתה ג' )ב( הר"ר מנשה ברוך קליין הי"ו

שאלות לפרשת בהעלותך

בס"ד

א .למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים?
לפי שכשראה אהרן בחנוכת המזבח שהשבטים הביאו קרבנות ולשבט לוי לא ציוה השי"ת ,נצטער הרבה אמר לו
השי"ת שלא יצטער שכן שבטו מעותד לגדולה יתירה מזו .שעתיד לתקן ולהדליק את המנורה .לכן נסמכה פרשה
זו של המנורה לקרבנות הנשיאים.

ב .מה הן שתי הסיבות שהדלקת נרות המנורה נקראת בתורה בשם העלאה?
מפני שצריך להדליק עד שתהא השלהבת עולה .עוד סיבה שמעלה היתה לפני המנורה והכהן עומד עליה ומיטיב.

ג.איך היו הפתילות דולקות ומדוע ?
הפתילות היו פונים נגד הקנה האמצעי הנקרא פני המנורה והטעם מפני שלא יאמרו לאורה הוא צריך.

ד .מה מלמדנו הלשון "וזה מעשה המנורה" ?
שהראהו הקב"ה באצבע מנורה של אש.

ה .מי עשה את המנורה?
בצלאל .ומדרש אגדה ע"י הקב"ה.

ו .מהו הפירוש של "קח את הלוים"?
קחם בדברים נעימים ואמור להם אשריכם שתזכו להיות שמשים למקום.

ז .תמורת מי עבדו הלוים את עבודת הקודש .ומדוע ?
הלוים עבדו את עבודת הקודש במקום הבכורים .ומשחטאו בעגל נפסלו והלוים נכנסו תמורתן.

ח .על מה מרמז הכתוב שבו נזכרו בנ"י ה' פעמים?
הפסוק מרמז שחיבתן של ישראל הוא רק בשביל שקבלו וקיימו חמשה חומשי תורה.

ט .מהו הפירוש של :ויעש משה .ואהרן .וכל עדת בנ"י :ללוים?
משה העמידם :אהרן הניפם :וישראל סמכו את ידיהם.

י .מה הן מעשה הלוים .מבן כה' עד ל' .מבן ל' עד נ' .ומבן נ' ומעלה?
מבן כ"ה עד ל' הוא בא ללמוד הלכות עבודה .מבן ל' עד נ' עושה עבודת משא .ומבן נ' נעשה עוזר ללוים ועובד
עבודות קלות .נעילת שערים .שירה במקדש.
אַ גוט שבת

המלמד
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ַּפ ְר ׁ ַשת ְּבהַ עֲ לו ְֹת ָך

אַ ּתו ָֹרה אוֹיף ִדי ַּפ ְר ׁ ֶשה
ְּבהַ עֲ ל ְֹת ָך אֶ ת הַ ֵּנרֹת אֶ ל מ ּול ּ ְפנֵי הַ ְּמנו ָֹרה יָאִ יר ּו
ׁ ִשבְ עַ ת הַ ּנֵרוֹת:
ַר ׁ ִש"י ָזאגְ ט ,פַ ְארוָ ואס ׁ ְשטֵ ייט ָנא ְנט ִדי ַּפ ְר ׁ ֶשה פ ּון ִדי מְ נ ֹו ָרה צ ּו ִדי ַּפ ְר ׁ ֶשה פ ּון ִדי
ְנ ִׂשיאִ ים ,וֵ וייל וֶ וען אַ הֲ רֹן הַ כּ ֹהֵ ן הָ אט גֶ ע ֶזעהְ ן וִ וי אַ ז ֹוי ִדי ְנ ִׂשיאִ ים ֶזע ֶנען מַ קְ ִריב ִדי
וישן
קָ ְר ָּבנ ֹות ,הָ אט אִ ים עֶ ס ֵזייעֶ ר וֵ ויי גֶ עט ּוהְ ן פַ ְארוָ ואס עֶ ר אִ יז ִנ ׁ ְישט גֶ עוֶ וען צְ וִ ׁ ְ
ייב ׁ ְישטֶ ער גֶ ע ָזאגְ ט ,ד ּו ִּבי ְזסְ ט
ֵזייִ ,נ ׁ ְישט עֶ ר א ּון ִנ ׁ ְישט ֵזיין ׁ ֵשבֶ ט ,הָ אט אִ ים ֶדער אֵ ִּ
גְ ֶרעסֶ ער וִ וי ִדי ְנ ִׂשיאִ ים ,וֵ וייל ד ּו צִ י ְנ ְדסְ ט אָ ן ִדי מְ נ ֹו ָרה.
עֶ ס ׁ ְשטֵ ייט אִ ין ִדי הֵ יילִ יגֶ ע סְ פָ ִרים פ ּון ַּתלְ מִ ֵידי הַ ַּבעַ ל ׁ ֶשם ט ֹוב הַ קָ ד ֹו ׁש,
אבן צַ עַ ר
עמאכְ ט אַ ז אַ הֲ רֹן הַ כּ ֹהֵ ן ָזאל הָ ְּ
ייב ׁ ְישטֶ ער גֶ ַ
פַ ְארוָ ואס הָ אט ֶדער אֵ ִּ
עב ֶרע ְנגְ ט אַ קָ ְר ָּבן פַ אר ִדי חֲ נ ּו ַּכת הַ ִמ ְז ֵּבחַ ָ ,זאגְ ן ִדי
פַ ְארוָ ואס עֶ ר הָ אט ִנ ׁ ְישט גֶ ְּ
אשעפֶ ער הָ אט לִ יבּ אַ לֵ ב ִנ ׁ ְש ָּבר ,אַ אִ יד וָ ואס הָ אט אַ
סְ פָ ִרים ,וֵ וייל ֶדער ַּב ׁ ֶ
עב ֶרע ְנגְ ט
צ ּו ְּב ָראכֶ ע ֶנע הַ ְארץ ,א ּון אַ הֲ רֹן הַ כּ ֹהֵ ן הָ אט גֶ ע ֶזעהְ ן אַ ז עֶ ר הָ אט ִנ ׁ ְישט גֶ ְּ
וערד צ ּו ְּב ֶרע ְנגֶ ען
אַ קָ ְר ָּבן מִ יט ִדי ְנ ִׂשיאִ ים ,הָ אט עֶ ר גֶ עמֵ יי ְנט אַ ז עֶ ר אִ יז ִנ ׁ ְישט וֶ ְ
אשעפֶ ער גֶ ע ָזאגְ ט ,וֵ וייל אַ הֲ רֹן
וארן ֵזייעֶ ר ְּבצַ עַ ר ,הָ אט ֶדער ַּב ׁ ֶ
אַ קָ ְר ָּבן ,אִ יז עֶ ר גֶ עוָ ְ
וערד צ ּו ט ּוהְ ן אַ גְ ר ֹויסֶ ע
הַ כּ ֹהֵ ן הָ אט ֶיעצְ ט אַ צ ּו ְּב ָראכֶ ע ֶנע הַ ְארץ ,אִ יז עֶ ר וֶ ְ
הֵ יילִ יגֶ ע ַז ְ
אך אָ ְנצִ י ְנ ְדן ִדי ְמנ ֹו ָרה ,וָ ואס ִדי מְ נ ֹו ָרה ְּב ֶרע ְנגְ ט אַ הֵ יילִ יגֶ ע לִ יכְ טִ יגְ קֵ ייט
א ֹויף ִדי גַ א ְנצֶ ע וֶ ועלְ ט.
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אַ ּתו ָֹרה אוֹיף ִדי ַּפ ְר ׁ ֶשה
ְּבהַ עֲ ל ְֹת ָך אֶ ת הַ ֵּנרֹת אֶ ל מ ּול ּ ְפנֵי הַ ְּמנו ָֹרה יָאִ יר ּו
ׁ ִשבְ עַ ת הַ ּנֵרוֹת:
ַר ׁ ִש"י ָזאגְ ט ,פַ ְארוָ ואס ׁ ְשטֵ ייט ָנא ְנט ִדי ַּפ ְר ׁ ֶשה פ ּון ִדי מְ נ ֹו ָרה צ ּו ִדי ַּפ ְר ׁ ֶשה פ ּון ִדי
ְנ ִׂשיאִ ים ,וֵ וייל וֶ וען אַ הֲ רֹן הַ כּ ֹהֵ ן הָ אט גֶ ע ֶזעהְ ן וִ וי אַ ז ֹוי ִדי ְנ ִׂשיאִ ים ֶזע ֶנען מַ קְ ִריב ִדי
וישן
קָ ְר ָּבנ ֹות ,הָ אט אִ ים עֶ ס ֵזייעֶ ר וֵ ויי גֶ עט ּוהְ ן פַ ְארוָ ואס עֶ ר אִ יז ִנ ׁ ְישט גֶ עוֶ וען צְ וִ ׁ ְ
ייב ׁ ְישטֶ ער גֶ ע ָזאגְ ט ,ד ּו ִּבי ְזסְ ט
ֵזייִ ,נ ׁ ְישט עֶ ר א ּון ִנ ׁ ְישט ֵזיין ׁ ֵשבֶ ט ,הָ אט אִ ים ֶדער אֵ ִּ
גְ ֶרעסֶ ער וִ וי ִדי ְנ ִׂשיאִ ים ,וֵ וייל ד ּו צִ י ְנ ְדסְ ט אָ ן ִדי מְ נ ֹו ָרה.
ייב ׁ ְישטֶ ער גֶ עעֶ ְנטְ פֶ ְערט פַ אר אַ הֲ רֹן
ֶדער ַר ְמ ַּב"ן פְ ֶרעגְ ט ,פַ ְארוָ ואס הָ אט ֶדער אֵ ִּ
ייב ׁ ְישטֶ ער ִנ ׁ ְישט גֶ ע ָזאגְ ט
הַ כּ ֹהֵ ן ּפ ּו ְנקְ ט פ ּון ִדי מְ נ ֹו ָרה ,פַ ְארוָ ואס הָ אט אִ ים ֶדער אֵ ִּ
ייב ׁ ְישטֶ ער
אַ ז עֶ ר אִ יז מַ קְ ִריב ֶי ְעדן טָ אג קָ ְר ָּבנ ֹות ,א ּון קְ ט ֹו ֶרת וְ כַ ד ֹו ֶמהָ ,נאר ֶדער אֵ ִּ
אבן טַ אקֶ ע מַ קְ ִריב גֶ עוֶ וען קָ ְר ָּבנוֹת ,אָ ֶּבער ָדאס
הָ אט אִ ים גֶ עזָאגְ טִ ,די ְנ ִׂשיאִ ים הָ ְּ
וערן
אִ יז גֶ עוֶ וען נָאר אֵ יין מָ אל ,א ּון ִּבכְ לַ ל ִדי עִ ְניָן פ ּון מַ קְ ִריב זֵיין קָ ְרבּ נוֹת גֵ ייט וֶ ְ
עבן אַ
וערן ,אָ ֶּבער פַ אר ִדיר וֶ ועט מֶ ען גֶ ְּ
ָּבטֵ ל וֶ וען ִדי ֵּבית הַ מִ קְ ָד ׁש וֶ ועט חָ ר ּוב וֶ ְ
ז ְ
ֶעדן טָ אג אָ נְצִ ינ ְְדן
ייביג ,צ ּו אָ נְצִ ינ ְְדן ִדי ְמנו ָֹרה ,אַ ז ד ּו גֵ ייסְ ט י ְ
ַאך וָ ואס וֶ ועט זֵיין אֵ ִּ
ייבן
וערן ,וֶ ועט או ְֹיך ְּבלֵ ְּ
ִדי ְמנו ָֹרה ,א ּון אַ פִ יל ּו וֶ וען ִדי ֵּבית הַ מִ קְ ָד ׁש וֶ ועט חָ ר ּוב וֶ ְ
ִדי מִ צְ וָ ה פ ּון אָ נְצִ ינ ְְדן ִדי מְ נו ָֹרהֵּ ,ביי ִדי חֲ נ ּו ָּכה לִ יכְ ט ,וָ ואס ִדי נֵס חֲ נ ּו ָּכה אִ יז
גֶ עוֶ וען ֵּביי ִדי חַ ׁ ְשמ ֹונָאִ ים ִדי הֵ יילִ יגֶ ע כּ ֹהֲ נִים ִדי אֵ יינִיקְ לֶ ְעך פ ּון אַ הֲ רֹן הַ כּ ֹהֵ ן.
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ִדבְ ֵרי ּתו ָֹרה לְ ַּפ ְר ׁ ַשת הַ ׁ ָשב ּועַ
אל מול פני המנורה .במדרש זהו שאמר הכתוב פתח דבריך יאיר ואתיא כמאן דאמר י"ז טפחים
הוי מנורה ,יש לפרש על פי מה דידוע דבמנורה הי' ז' קנים ט' פרחים י"א כפתורים כ"ב גבעים ובגבהה
של מנורה איכא פלוגתא חד אמר י"ז טפחים וחד אמר י"ח טפחים וזהו דברי המדרש פתח דבריך יאיר
היינו הפתיחות של התורה הקדושה מרומזין על מעשי המנורה ,כי בפסוק ראשון של ספר בראשית יש ז'
תיבות רמז לז' קנים ,ובפסוק ראשון של ספר שמות יש י"א תיבות רמז לי"א כפתרים ,ובפסוק ראשון
של חומש ויקרא יש ט' תיבות רמז לט' פרחים ,ובפסוק ראשון של ספר דברים יש כ"ב תיבות רמז לכ"ב
גביעים ,ובפסוק ראשון של ספר במדבר יש י"ז תיבות רמז לי"ז טפחים גבהה של מנורה ,וזה אתיא כמאן
דאמר י"ז טפחים הוי מנורה.
)הגה"ק ר' יעקב שמשון משפיטיווקא זצוק"ל(

ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה וכו' כאשר צוה ה' את משה .ופרשיז"ל
להגיד שבחו של אהרן שלא שינה ,והקשו המפורשים מהו השבח הגדול לאהרן קדוש ה' שלא שינה וכי
סלקא דעתך אפילו לפחותי ערך לשנות ממאמר ה' ,וי"ל עפי"מ שאיתא במדרש רבה )ויקרא( רבנן
אמרו חביב קרבנו של אהרן לפני הקב"ה כקרבנם של נשיאים ,וכו' ופי' המדרש כך הוא דהנה ידוע דאין
חסידות כחסידות בתחילתו ,דכל איש מישראל כשמתחיל לעשות מצוה או כשמתחיל ללמוד או
להתפלל בתחילה הוא עושה בהתלהבות ,אבל אחר עבור שעה נתקרר מהתלהבותו ואינו מחזיק את
ההתלהבות שהיתה לו בתחילה ,ומשונה הוא תחילת עשיית המצוה לגמרה ,וזש"ה דהנה קרבנן של
הנשיאים וודאי היה בהתלהבות גדול כי הקריבו רק פעם אחת בחנוכת המשכן ואיתא שם שההתלהבות
היתה כמו שישראל אמרו שירה בים ,וקמ"ל שאהרן אע"ג שהקריב שני פעמים בכל יום בכל זאת היתה
אצלו ההתלהבות לעשות המצוה בכל פעם כמו שעשה בפעם הראשונה ,ועל כן אמרו רבנן דחביב קרבנו
של אהרן כקרבנן של נשיאים ,דהתלהבות דאהרן בכל יום היתה כמו ההתלהבות של הנשיאים בחנוכת
המשכן ,וז"ש רש"י להגיד שבחו של אהרן שלא שינה דהיינו שלא שינה מהתלהבותו של יום הראשון,
ואע"פ שהיה מדליק את הנרות כל יום היתה אצלו ההתלהבות כל פעם בלי שינוי רק כמו בתחילה.
)ישמח משה(
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וֶ וער? פִ יל ָאן ִדי או ִֹתיוֹת פ ּון ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע עֶ נ ְְטפֶ ער

ַקח ֶאת הַ ...................................................
ִמ ּתו ְֹך ְּבנֵי ..................................................
ועמען צ ּו ֵריינִ יגְ ן? ..........................
לְ ַטהֲ ָרם  -וֶ ֶ
וְ הִ ְק ַרבְ ָּת ֶאת הַ  .....לִ פְ נֵי ֹאהֶ ל מוֹעֵ ד ...........
וְ הִ ְקהַ לְ ָּת ֶאת ָּכל עֲ ַדת ְּבנֵי ..........................
וְ ָס ְמכ ּו בְ נֵי .................................................
ֶאת י ְֵדיהֶ ם עַ ל הַ .........................................
וְ הֵ נִיף ַאהֲ רֹן ֶאת הַ ......................................
וְ הִ בְ ַ ּדלְ ָּת ֶאת הַ ...........................................
ִמ ּתו ְֹך ְּבנֵי ..................................................
וְ ַא ֲח ֵרי כֵ ן ָיבֹא ּו הַ ........................................
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נֶעם ַאר ּום וָ ואס ִאיז ַא לָ שוֹן " ָי ִחיד" א ּון וָ ואס ִאיז ַא לָ שוֹן ַ"ר ִּבים"

ְּבהַ עֲ ל ְֹת ָך

ָיחִ יד
ַר ִּבים

ָיחִ יד
ַר ִּבים

וְ לָ ְקח ּו

י ִָאיר ּו

ָיחִ יד
ַר ִּבים

ָיחִ יד
ַר ִּבים

ִּת ַּקח

הֶ עֱ לָ ה

ָיחִ יד
ַר ִּבים

ָיחִ יד
ַר ִּבים

וְ הִ ְקהַ לְ ָּת

ַקח

ָיחִ יד
ַר ִּבים

ָיחִ יד
ַר ִּבים

וְ ָס ְמכ ּו

וְ ִטהַ ְר ָּת

ָיחִ יד
ַר ִּבים

ָיחִ יד
ַר ִּבים

וְ הֵ נִיף

לְ ַטהֲ ָרם

ָיחִ יד
ַר ִּבים

ָיחִ יד
ַר ִּבים

י ְִס ְמכ ּו

וְ הֶ עֱ בִ יר ּו

ָיחִ יד
ַר ִּבים

ָיחִ יד
ַר ִּבים

וְ הַ עֲ ַמ ְד ָּת

וְ הִ ּ ֶטהָ ר ּו

ָיחִ יד
ַר ִּבים

ָיחִ יד
ַר ִּבים

ָיבֹא ּו
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ַמ ְ
ייט ְערס
אמ ֵּפ ֶ
עבלָ א ְזן ִמיט ִדי ְט ָר ְ
אך ַא ִס ְימן וֶ וען ְמ'הָ אט גֶ ְּ

á
 áוֶ וען ַאהֲ רֹן הָ אט ָאנְ גֶ עצִ ינְ ְדן ִדי
ְמנ ֹו ֶרה
 áוֶ וען ְס' ִאיז גֶ עוֶ וען ַא ִמלְ ָח ָמה
 áוֶ וען ְמ'הָ אט גֶ עצֵ יילְ ט ִדי ִא ְידן
 áוֶ וען ְמ'הָ אט ִז ְיך גֶ עצ ֹויגְ ן ִאין
ִמ ְד ָּבר
 áוֶ וען ְמ'הָ אט גֶ ער ּופְ ן ִדי ְנשִׂ ִיאים
אש הַ ׁ ָשנָ ה
 áרֹ ׁ
אמלְ ט ִדי
וֶ וען ְמ'הָ אט ֵאיי ְנגֶ ע ַז ְ
ִא ְידן

á
 áס ּוכּ ֹות
ִׂ áש ְמ ַחת ּת ֹו ֶרה
ִ áא ְסר ּו ַחג
ֲ áחנ ּו ֶּכה
ּ áפ ּו ִרים
ֵ ּ áפ ֶסח
ֵ ּ áפ ֶסח ׁ ֵש ִני
 áי ֹום הַ ְמי ּו ָחס
ְ ׁ áשב ּוע ֹות
ַ ׁ áש ָּבת ק ֹו ֶד ׁש
אש ח ֹו ֶד ׁש
 áרֹ ׁ
י ֹום ִּכ ּיפ ּור
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ַּפ ְר ׁ ַשת ְּבהַ עֲ ל ֹו ְת ָך

ׁ ְש ֵרייבּ אַ ֵריין ִדי אוֹת ֵּביי ִדי הֶ ְמ ׁ ֶש ְך פ ּון ִדי טֵ ייטְ ׁש
ê

ִא ֶירע לֶ עכְ ט
עסער
ַא גָ אל ֶמ ֶ

ועסט ָא ְנצִ ינ ְְדן
וֶ וען ד ּו וֶ ְ
זָאלְ ן לֵ ייכְ ְטן
הָ אט עֶ ר ָאנְגֶ עצִ ינ ְְדן
אפט
עקלַ ּ ְ
או ְֹיסגֶ ְ
נֶעם ִדי לְ וִ ים
ִאין זֵיי זָאלְ ן ַא ִר ֶּיבער פִ ְירן
ואשן
א ּון זֵיי זָאלְ ן וַ ׁ ְ
א ּון ד ּו זָאלְ ְסט גֶ ענֶע ֶנען
ַאמלֶ ען
א ּון ד ּו זָאלְ ְסט ֵאיינְ ז ְ

è

עמיינְ ֶדע פ ּון ִדי ִא ִידי ׁ ֶשע ִקינְ ֶדער
ִדי גַ אנְ צֶ ע גֶ ֵ

ð

ייב ׁ ְיש ֶטער
ִדי ַא ְר ֶּבעט פַ ְאר'ן ֵא ִּ
ִדי ז ְִּיבן לֶ עכְ ט
פ ּון גָ אלְ ד
זֵייעֶ ֶרע ְקלֵ ֶיידער
ַא א ֹויפְ הֵ ייבּ ּו ְנג
ִדי לֶ עכְ ט

¬

ייבן ִדי לְ וִ ִים
א ּון ַאהֲ רֹן זָאל אוֹיפְ הֵ ְּ

−

ִדי לְ וִ יִ ם

צ ּו ִדינֶען
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וישן ִדי ִא ִיד ׁ ֶישע ִקינְ ֶדער
פ ּון צְ וִ ׁ ְ

ë
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ï
ì

ָאמער ֵּביי זֵיין טֵ ייטְ ׁש
ׁ ְש ֵרייבּ אַ ֵריין ִדי נ ֶ
עַ ד י ְֵרכָ ה
עַ ד ּ ִפ ְר ָחה
ַּכ ַמ ְר ֶאה
וְ ִטהַ ְר ָּת אוֹ ָתם
וְ הַ עֲ ַמ ְד ָּת
וְ הִ בְ ַדלְ ָּת

1
2
3
4
5
6

ַאזוֹי וִ וי ִדי א ֹו ְיס ֶזען
א ּון ד ּו זָאלְ ְסט זֵיי ֵריינִיגְ ן
ֵסיי ִאיר ִדיכְ ט
א ּון ד ּו זָאלְ ְסט ַאוֶ ועק ׁ ְש ֶטעלְ ן
ֵסיי ִאיר ְּבל ּום
א ּון ד ּו זָאלְ ְסט ָא ּ ְפ ׁ ֵש ְיידן
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וערטֶ ער פ ּון ִדי ָּפס ּוק וָ ואס ִדי טֵ ייטְ ׁש אִ יז:
נֶעם אַ ר ּום ִדי וֶ ְ
אבן גֶ ַעד ְארפְ ט לֵ ייכְ טְ ן אוֹ יף ִדי ְּפ ֵני
אַ ז ִדי לֶ עכְ ט הָ ְּ
הַ ְמנוֹ ָרה:

אבן גֶ ַעד ְארפְ ט אָ ְנלַ א ֶנען ֵזייעֶ ֶרע הֶ ע ְנט
אַ ז ִדי אִ ְידן הָ ְּ
אוֹ יף ִדי לְ וִ ִים:

ַ ּד ֵּבר אֶ ל אַ הֲ רֹן וְ אָ ַמ ְר ָּת אֵ לָ יו
ְּבהַ עֲ ל ְֹת ָך אֶ ת הַ ֵּנרֹת אֶ ל מ ּול
ְּפנֵי הַ ְּמנו ָֹרה יָאִ יר ּו ׁ ִשבְ עַ ת
הַ ּנֵרוֹת:

וְ הִ קְ ַרבְ ָּת אֶ ת הַ לְ וִ ּיִם לִ פְ נֵי ד'
וְ סָ ְמכ ּו בְ נֵי ִי ְׂש ָראֵ ל אֶ ת י ְֵדיהֶ ם
עַ ל הַ לְ וִ ּיִם:

אַ ז ֹמ ׁ ֶשה הָ אט גֶ ַעד ְארפְ ט ֵריי ִניגְ ן ִדי לְ וִ ִים:

קַ ח אֶ ת הַ לְ וִ ּיִם ִמ ּתו ְֹך ְּבנֵי
ִי ְׂש ָראֵ ל וְ טִ הַ ְר ָּת א ָֹתם:
עמען ִדי לְ וִ ִים פַ ְארן אוֹ הֶ ל
אמ ֶנ ֶ
אַ ז ְמ'הָ אט גֶ ַעד ְארפְ ט צַ ְ
מוֹ עֵ ד:

אבן גֶ ַעד ְארפְ ט אָ ְנלַ א ֶנען ֵזייעֶ ֶרע הֶ ע ְנט
אַ ז ִדי לְ וִ ִים הָ ְּ
אוֹ יף ִדי ָק ּ
אפ פ ּון ִדי ּ ָפ ִרים:

וְ הַ לְ וִ ּיִם יִסְ ְמכ ּו אֶ ת י ְֵדיהֶ ם
עַ ל ר ֹׁאש הַ ָּפ ִרים וַ עֲ ֵׂשה אֶ ת
הָ אֶ חָ ד חַ ּ ָטאת וְ אֶ ת הָ אֶ חָ ד
עֹלָ ה לַ ד' לְ כַ ֵּפר עַ ל הַ לְ וִ ּיִם:
אַ ז ִדי לְ וִ ים ַמאכְ ן ֵזייעֶ ר אַ ְר ֶּבעט אַ ְנ ׁ ְשטָ אט ִדי
ְּבכוֹ ִרים:

ּ
ֵי
נ
פְ
לִ
ִם
י
וִ
לְ
הַ
ת
אֶ
ת
ָ
בְ
ר
ַ
קְ
הִ
וְ
ּ
אֹהֶ ל מוֹעֵ ד וְ הִ קְ הַ לְ ָת אֶ ת ָּכל ִּכי נ ְֻת ִנים נ ְֻתנִים הֵ ָּמה לִ י מִ ּתו ְֹך
ּ
ְּבנֵי ִי ְׂש ָראֵ ל ַּתחַ ת ִּפטְ ַרת ָּכל
עֲ ַדת ְּבנֵי ִי ְׂש ָראֵ ל:
ֶרחֶ ם ְּבכוֹר כּ ֹל מִ ְּבנֵי ִי ְׂש ָראֵ ל
לָ קַ חְ ִּתי א ָֹתם לִ י:
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וארט ֵּביי ֵזיין טֵ ייטְ ׁש
ׁ ְש ֵרייבּ אַ ֵריין ִדי א ֹות פ ּון ִדי וָ ְ
ֶאל מ ּול
הֶ עֱ לָ ה
ֵנר ֶֹתיהָ
ִמ ְק ׁ ָשה
עַ ד י ְֵרכָ ּה
עַ ד ּ ִפ ְר ָח ּה
ַּכ ַּמ ְר ֶאה
הַ ּזֵה עֲ לֵ יהֶ ם
וְ הֶ עֱ בִ יר ּו
וְ כִ ְּבס ּו
וְ הִ ּ ֶטהָ ר ּו
וְ הִ ְק ַרבְ ָּת
וְ הִ ְקהַ לְ ָּת
ְּבל ּולָ ה
ְּתנ ּופָ ה
וְ הַ עֲ ַמ ְד ָּת
וְ הִ בְ ַ ּדלְ ָּת
וְ ִטהַ ְר ָּת א ָֹתם
וְ הֵ נַפְ ָּת א ָֹתם

א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
יא
יב
יג
יד
טו
טז
יז
יח
יט

ַא א ֹויפְ הֵ ייבּ ּו ְנג
עמ ׁ ְישט
א ֹו ְיסגֶ ִ
אפט
עקלַ ּ ְ
א ֹו ְיסגֶ ְ
א ּון ד ּו ָזאלְ ְסט ַאוֶ ועק ׁ ְש ֶטעלְ ן
אמלֶ ען
א ּון ד ּו ָזאלְ ְסט ֵאיי ְנ ַז ְ
יידן
א ּון ד ּו ָזאלְ ְסט ָא ּ ְפ ׁ ֵש ְ
א ּון ד ּו ָזאלְ ְסט גֶ ענֶ ענֶ ען
ייבן
א ּון ד ּו ָזאלְ ְסט ֵזיי א ֹויפְ הֵ ְּ
א ּון ד ּו ָזאלְ ְסט ֵזיי ֵריי ִניגְ ן
א ּון ֵזיי וֶ ועלְ ן ֵזיין ֵריין
א ּון ֵזיי ָזאלְ ן ַא ִר ֶּיבער פִ ְירן
ואשן
א ּון ֵזיי ָזאלְ ן וַ ׁ ְ
ַאז ֹוי וִ וי ִדי א ֹו ְיס ֶזעהְ ן
ִא ֶירע לִ יכְ ט
הָ אט עֶ ר ָאנְ גֶ עצִ י ְנ ְדן
ֵסיי ִאיר ְּבל ּום
ֵסיי ִאיר דיכט
צ ּו ַא ֶקעגְ ן
ׁ ְש ּ ְפ ִריץ א ֹויף ֵזיי
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בס"ד
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וארט ֵּביי ֵזיין טֵ ייטְ ׁש
ׁ ְש ֵרייבּ אַ ֵריין ִדי א ֹות פ ּון ִדי וָ ְ
ֶאל מ ּול
הֶ עֱ לָ ה
ֵנר ֶֹתיהָ
ִמ ְק ׁ ָשה
עַ ד י ְֵרכָ ּה
עַ ד ּ ִפ ְר ָח ּה
ַּכ ַּמ ְר ֶאה
הַ ּזֵה עֲ לֵ יהֶ ם
וְ הֶ עֱ בִ יר ּו
וְ כִ ְּבס ּו
וְ הִ ּ ֶטהָ ר ּו
וְ הִ ְק ַרבְ ָּת
וְ הִ ְקהַ לְ ָּת
ְּבל ּולָ ה
ְּתנ ּופָ ה
וְ הַ עֲ ַמ ְד ָּת
וְ הִ בְ ַ ּדלְ ָּת
וְ ִטהַ ְר ָּת א ָֹתם
וְ הֵ נַפְ ָּת א ָֹתם

א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
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ַא א ֹויפְ הֵ ייבּ ּו ְנג
עמ ׁ ְישט
א ֹו ְיסגֶ ִ
אפט
עקלַ ּ ְ
א ֹו ְיסגֶ ְ
א ּון ד ּו ָזאלְ ְסט ַאוֶ ועק ׁ ְש ֶטעלְ ן
אמלֶ ען
א ּון ד ּו ָזאלְ ְסט ֵאיי ְנ ַז ְ
יידן
א ּון ד ּו ָזאלְ ְסט ָא ּ ְפ ׁ ֵש ְ
א ּון ד ּו ָזאלְ ְסט גֶ ענֶ ענֶ ען
ייבן
א ּון ד ּו ָזאלְ ְסט ֵזיי א ֹויפְ הֵ ְּ
א ּון ד ּו ָזאלְ ְסט ֵזיי ֵריי ִניגְ ן
א ּון ֵזיי וֶ ועלְ ן ֵזיין ֵריין
א ּון ֵזיי ָזאלְ ן ַא ִר ֶּיבער פִ ְירן
ואשן
א ּון ֵזיי ָזאלְ ן וַ ׁ ְ
ַאז ֹוי וִ וי ִדי א ֹו ְיס ֶזעהְ ן
ִא ֶירע לִ יכְ ט
הָ אט עֶ ר ָאנְ גֶ עצִ י ְנ ְדן
ֵסיי ִאיר ְּבל ּום
ֵסיי ִאיר פ ּוס
צ ּו ַא ֶקעגְ ן
ׁ ְש ּ ְפ ִריץ א ֹויף ֵזיי
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ׁ ְש ֵרייבּ ַא ֵריין נ ּו ֶמ ְערן ל ֹויט ִדי ֵס ֶדר
ַאהֲ רֹן ִאיז
ַמ ְק ִריב ַא
ָק ְר ָּבן ַח ְט ָאת
ִדי ִא ְידן לַ א ֶנען
ָאן ֵזייעֶ ֶרע הֶ ענְ ט
א ֹויף ִדי לְ וִ ִים
ִדי לְ וִ ִים לַ אנֶען ָאן
זֵייעֶ ֶרע הֶ ענְט
אוֹיף ֵזייעֶ ר ָק ְר ָּבן

ַאהֲ רֹן ִאיז
ַמ ְק ִריב ַא
ָק ְר ָּבן ע ֹולָ ה

ð

ואשן ִז ְיך
ִדי לְ וִ ִים וַ ׁ ְ
ואשן
ָא ּפ א ּון ֵזיי וַ ׁ ְ
א ֹו ְיך ָא ּפ ֵזייעֶ ֶרע
יידער
ְקלֵ ֶ

æ

é

ִדי לְ וִ יִ ם ׁ ְש ֶטעלְ ן
עבן ִדי
ִז ְיך ֶנ ְּ
א ֹוהֶ ל מ ֹועֵ ד

מֹ ׁ ֶשה ַר ֵּבינ ּו
עמט ִדי לְ וִ ִים
ֶנ ְ
ִמיט ֵרייד

î

â

ï

מ ׁ ֶֹשה ַר ֵּבינ ּו
ׁ ְש ּ ְפ ִריצְ ט א ֹויף
ֵזיי ֵמי ַח ְט ָאת

è

ייבט
ַאהֲ רֹן הֵ ְּ
אוֹיף ִדי
לְ וִ ִים
ִדי לְ וִ ִים ֶזע ֶנען
גֶ ֵעריי ִניגְ ט א ּון ֵזיי
ַמאכְ ן ִדי ַא ְר ֶּבעט
ִאין ִמ ׁ ְש ָּכן

ִדי לְ וִ ִים ׁ ֶש ְערן
ִז ְיך ָא ּפ ִדי
הָ אר

ø

ועסט ּו ְט ֶרעפְ ן וָ ואס ֵמיינְט ָדאס וָ ואס עֶ ס ׁ ְש ֵטייט צְ וֵ ויי ָמאל נְת ּונִ ים נְ ת ּונִים
וֶ ְ

(1

(2

ò

ï

à
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úåáeL
É
zÀ éãÄ ïeô úåé
É úÄ åà
É éãÄ ïééøÅ àÇ aééøÅ LÀ
úåì
É àÂ LÇ òøÆ òééÅ
Æ æ ééaÅ
עב ֶרע ְנגְ ט ַא ָק ְר ְּבן ִמיט
וֵ וייל ְס'הָ אט וֵ ויי גֶ עט ּוהְ ן פַ אר ַאהֲ רֹן ַאז עֶ ר הָ אט ִנ ׁ ְישט גֶ ְּ
ועסט ָא ְנצִ י ְנ ְדן ִדי ְמנ ֹו ֶרה ?
ייב ׁ ְיש ֶטער ַאז ד ּו וֶ ְ
ַאלֶ ע ְנ ִׂש ִיאים ָזאגְ ט ִאיהְ ם ֶדער ֵא ִּ

הָ אט ֹמ ׁ ֶשה גֶ ַעדאוְ ונְ ט א ֹויף
וארט
ִאיהְ ר א ּון ְמ'הָ אט גֶ עוַ ְ
ת
א ֹויף ִאיהְ ר

עפ ?
וֵ וייל ַאהֲ ֹרן הָ אט גֶ ַעדא ְרפְ ט ַאר ֹויף גֵ יין א ֹויף ְט ֶר ּ

הָ אט ֶמען גֶ ַעד ְארפְ ט
ֵאיינְ ֵּבייגְ ן ִדי ַאלֶ ע לִ יכְ ט
א ֹויף ִדי ִמ ְיטלְ ְס ֶטע לִ יכְ ט

אבן
ייב ׁ ְיש ֶטער ַד ְארף הָ ְּ
ִישט זָאגְ ן ַאז ֶדער ֵא ִּ
וֵ וייל ְמ'זָאל נ ׁ ְ
ִדי לִ יכְ ִטיגְ ֵקייט ?

ִאיז נָ אנְ ט ִדי ַּפ ְר ׁ ֶשה פ ּון ִדי
נְ שִׂ ִיאים צ ּו ִדי ַּפ ְר ׁ ֶשה פ ּון
ח
ִדי ְמנ ֹו ֶרה

ו

אבן
אבן ִז ְיך ְס ַּתם ָא ּ ְפגֶ ֶערע ְדט ַאז ֵזיי הָ ְּ
וֵ וייל ִדי ִא ְידן הָ ְּ
ִנ ׁ ְישט וָ ואס צ ּו עֶ ְסן ?

הָ אט זִי ַּבאק ּו ֶמען
ְק ֶרעץ

ר

וֵ וייל ִמ ְר ָים הַ ְנבִ י ֶאה הָ אט גֶ ֶערע ְדט לָ ׁש ֹון הָ ָרע א ֹויף
מֹ ׁ ֶשה ַר ֵּבינ ּו ?

וֶ וע ְרט ָא ְנגֶ ער ּופְ ן ִדי
ָא ְנצִ י ְנ ְדן ְּבהַ עֲ ל ֹו ְת ָך

צ

וֵ וייל ִמ ְר ָים הָ אט גֶ עהַ אט ְק ֶרעץ ?

אבן זֵיי ַּבאק ּו ֶמען שְׂ לָ ו
הָ ְּ
א ּון זֵיי זֶענֶ ען פ ּון ֶדעם
עש ָט ְאר ְּבן
גֶ ׁ ְ

צ

ייסן ַמאכְ ן פַ אר מ ׁ ֶֹשה ַר ֵּבינ ּו
ייב ׁ ְיש ֶטער הָ אט גֶ עהֵ ְ
ועסט ּו ְט ֶרעפְ ן וָ ואס ֶדער ֵא ִּ
וֶ ְ
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ׁ ַש ֲאלוֹת א ֹויף ּ ַפ ְר ׁ ַשת ְּבהַ עֲ ל ֹו ְתךָ
ַמ ְ
אך ַא ִס ֶימן ֵּביי ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ְּת ׁש ּובֶ ה

עמאכְ ט פ ּון?
ִדי ְמנוֹ ֶרה ִאיז גֶ עוֶ וען גֶ ַ
ִזילְ ֶּבער
גָ אלְ ד
ק ּו ּ ֶפער
וֶ וער הָ אט גֶ עוִ וי ְזן פַ אר מֹ ׁ ֶשה ַר ֵּבינ ּו וִ וי ַאזוֹ י
ִדי ְמנוֹ ֶרה ָזאל אוֹ ְיס ֶזעהְ ן?
ייב ׁ ְיש ֶטער
ֶדער ֵא ִּ
ַאהֲ ֹרן
ִדי לְ וִ יִ ם

יידער?
ייע ֶרע ְקלֵ ֶ
עמאכְ ט ִמיט ֵז ֶ
אבן ֵזיי גֶ ַ
וָ ואס הָ ְּ
וארפְ ן
ַאוֶ ועק גֶ עוָ ְ
ואשן
א ֹו ְיסגֶ עוַ ׁ ְ
צ ּו ׁ ְש ִנ ְיטן
וֶ וער הָ אט ָא ְנגֶ עלַ אנְ ט ִדי הֶ ע ְנט אוֹ יף ִדי
לְ וִ יִ ם?
ִדי ִא ְידן
ַאהֲ ֹרן
מֹ ׁ ֶשה

וֶ וער הָ אט אוֹ יפְ גֶ עהוֹ ְּיבן ִדי לְ וִ יִ ם?
וִ וי ַאזוֹ י הָ אט ֶמען גֶ ענ ּו ֶמען ִדי לְ וִ יִ ם?
ִמיט ׁ ִש ְיקן ַא ְּב ִריוו
ִמיט ֶר ְעדן
עפן
ִמיט ׁ ְשלֶ ּ ְ

ארפְ ט ׁ ְש ּ ְפ ִריצְ ן אוֹ יף
עד ְ
וָ ואס הָ אט ֶמען גֶ ַ
ִדי לְ וִ יִ ם?
ואסער
ׁ ְש ּ ְפ ֶרע ְנג וַ ֶ
ׁ ֶש ֶמן פ ּון ִדי ְמנוֹ ָרה
ואסער
ֶרעגְ ן וַ ֶ

מֹ ׁ ֶשה
ַאהֲ ֹרן
ֵאיין לֵ וִ י ַא ַחבֶ ר

אבן ִדי לְ וִ יִ ם ָאנְ גֶ עלַ אנְ ט
ועמען הָ ְּ
אוֹ יף וֶ ֶ
ייע ֶרע הֶ ענְ ט?
ֵז ֶ
אפ פ ּון ִדי ׁ ְש ִט ְירן
א ֹויף ִדי ָק ּ
א ֹויף ַאהֲ רֹן
א ֹויף ִדי ִא ְידן
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ׁ ַש ֲאלוֹת א ֹויף ּ ַפ ְר ׁ ַשת ְּבהַ עֲ ל ֹו ְתךָ
ַמ ְ
אך ַא ִס ֶימן ֵּביי ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ְּת ׁש ּובֶ ה

עא ְר ֶּבעט?
אבן ִדי לְ וִ יִ ם גֶ ַ
ועמען הָ ְּ
ַא ְנ ׁ ְש ָטאט וֶ ֶ
ַא ְנ ׁ ְש ָטאט ִדי ְּבכוֹ ִרים
ַא ְנ ׁ ְש ָטאט ִדי ְנ ִׂש ִיאים
ַא ְנ ׁ ְש ָטאט ִדי כּ ֹהֲ ִנים
וארן ּ ָפס ּול צ ּו
פ ּון וֶ וען ֶזע ֶנען ִדי ְּבכוֹ ִרים גֶ עוָ ְ
עטן?
ַא ְר ֶּב ְ
פ ּון ִדי ַמעֲ ֶׂשה פ ּון ִדי ְמ ַרגְ לִ ים
אבן ִז ְיך ָא ּ ְפגֶ ֶער ְעדט
פ ּון וֶ וען ֵזיי הָ ְּ
א ֹויף ִדי ָמן
פ ּון ִדי ֵח ְטא הָ עֵ גֶ ל
אבן ִדי
פ ּון וִ ויפִ יל יָ אר א ּון ִּביז וִ ויפִ יל יָ אר הָ ְּ
לְ וִ יִ ם גֶ עלֶ ְער ְנט ִדי הַ לָ כוֹ ת פ ּון ִדי ַא ְר ֶּבעט?
פ ּון ִדי צְ וָ ואנְ צִ יג יָ אר ִּביז פִ י ֶנעף
א ּון צְ וָ וא ְנצִ יג יָאר
פ ּון ִדי פִ י ֶנעף א ּון צְ וָ ואנְ צִ יג יָאר
ייסיג יָאר
ִּביז ִדי ְד ֵר ִ
פ ּון ִדי ַאכְ צְ ן יָאר ִּביז ִדי פִ י ֶנעף
א ּון צְ וָ וא ְנצִ יג יָאר

אבן ִדי
פ ּון וִ ויפִ יל יָ אר א ּון ִּביז וִ ויפִ יל יָ אר הָ ְּ
עא ְר ֶּבעט?
לְ וִ יִ ם גֶ ַ
פ ּון ִדי צְ וָ וא ְנצִ יג יָאר ִּביז
פִ י ֶנעף א ּון צְ וָ וא ְנצִ יג יָאר
פ ּון ִדי פִ י ֶנעף א ּון צְ וָ וא ְנצִ יג
ייסיג יָאר
יָאר ִּביז ִדי ְד ֵר ִ
פ ּון ִדי ַאכְ צְ ן יָאר ִּביז ִדי
פִ י ֶנעף א ּון צְ וָ וא ְנצִ יג יָאר
ייסיג יָאר ִּביז ִדי
פ ּון ִדי ְד ֵר ִ
פ ּופְ צִ יג ָיאר
אבן ִדי
פ ּון וִ ויפִ יל יָ אר א ּון ִּביז וִ ויפִ יל יָ אר הָ ְּ
עא ְר ֶּבעט גְ ִרי ְנגֶ ע ַא ְר ֶּבעט?
לְ וִ יִ ם גֶ ַ
פ ּון ִדי צְ וָ וא ְנצִ יג יָאר ִּביז
פִ י ֶנעף א ּון צְ וָ וא ְנצִ יג יָאר
פ ּון ִדי פִ י ֶנעף א ּון צְ וָ וא ְנצִ יג
ייסיג יָאר
יָאר ִּביז ִדי ְד ֵר ִ
פ ּון ִדי ַאכְ צְ ן יָאר ִּביז ִדי
פִ י ֶנעף א ּון צְ וָ וא ְנצִ יג יָאר
פ ּון ִדי פ ּופְ צִ יג יָ אר
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