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ׁ ַש ֲאל ֹות א ּון ְי ִדיע ֹות
 א ֹויף

ּ ַפ ְר ׁ ַשת
ׁ ְשלַ ח
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 שלח

בס"ד

א .די מרגלים זענען געגאנגען צו לאנד כנען מיט די באפעל פון השי"ת אדער נאר מיט
רשות ?
מיט רשות.

ב .פארוואס איז כלב געגאנגען קיין חברון ?
מתפלל זיין ביי די מערת המכפלה ער זאל נישט איבער גערעדט ווערן פון די מרגלים.

ג .פארוואס איז יהושע נישט געגאנגען קיין חברון ?
ווייל ער האט באקומען שוין אַ ברכה פון משה רבינו.

ד .וועלכע שטאט איז געוועהן די וויניגסטע שיין אין ארץ ישראל ?
חברון.

ה .וועלכע איז די שענסטע שטאט פון מצרים ?
צֹעַ ן.

ו .וויפיל מאהל שענער איז געוועהן חברון מער ווי צֹעַ ן ?
זיבן מאהל.

ז .מיר האבן מסביר געווען דער טעם פארוואס די מרגלים האבן נישט געוואלט גיין קיין
ארץ ישראל ?
ווייל זיי האבען געוואלט בעסער עסען מן אַ עסען פון הימל וואס מאכט הייליג )גם הסברנו באריכות כי
הקב"ה רוצה שיאכלו מפירות הארץ ע"י שעושים מצוות כמו מעשר ,חלה ,תרומה ,וכדומה(.

ח .פארוואס האט מען קודם פארשפארט אין תפיסה דער וואס האט געהאקט האלץ אין
שבת?
ווייל מען האט נישט געוויסט וועלכע שטראף איהם צו געבען.

ט .וויפיל קניפן דארף מען מאכן אויף אַ ציצית ? און וויפיל פאדעם ?
פינעף קניפן .און אכט פאדעמעס.

י .פון וואס היט די ציצית ?
פון צרות און פון עבירות.
אַ גוט שבת

המלמד
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÷÷øá éðá - ìàåé úéø
בס"ד
בס"ד

כיתה ג' )ב( הר"ר מנשה ברוך קליין הי"ו

שאלות לפרשת שלח
א .למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים ?
כדי להודיענו רעת המרגלים שאחרי שראו עונשה של מרים שלקתה בצרעת ע"י שדברה לשה"ר באחיה ובכל
זאת הוציאו דיבת הארץ.

ב .מפני מה לא שלח משה מרגלים גם משבט לוי ?
מפני שלא נטל שבט לוי נחלה בארץ ישראל.

ג .איך נדרש השם יהושע עם תוספות האות יו"ד ? ומנין הוסיף משה האות יו"ד ? ומה
טעם נאמר בין בחיריק ולא בסגול כרגיל ?
י -ה יושיעך מעצת מרגלים .אותה יו"ד שהוסיף משה ליהושע היתה יו"ד זו של שרה אמנו שנקראת תחילה
שרי .לפיכך כתיב בן בחיריק כי היו"ד של שרי הרי לא היתה מנוקדת ומנין לקח משה את שתי הנקודות
הדרושות בשביל השוא שמתחת ליו"ד ע"כ נאמר בן בחיריק.

ד .מפני מה נאמר למרגלים לעלות תחילה הנגב ?
כי שם בנגב האדמה היא הגרועה ביותר של א"י לכן רצה שילכו לשם תחילה כמו שהסוחרים מראין תחלה
הסחורה הגרועה ואח"כ המשובחת.

ה .איזה סימן מסר משה למרגלים להכיר בעם אם הם חזקים או לא ?
אם בפרזים יושבים חזקים הם ואם בערים בצורות יושבים חלשים הם.

ו .באיזה אופן התחלקו ביניהם המרגלים משא פירות הארץ .ומי ביניהם לא רצו לשאת.
ומדוע ?
שמונה מרגלים נשאו את האשכול במוט בשנים ויתר שני המרגלים האחד לקח רימון והשני תאנה .ויהושע
וכלב לא רצו לקחת כלום לפי שידעו שכוונת שאר המרגלים בפירות האלה היא להוציא דבת הארץ שיאמרו
כשם שהפירות של הארץ משונים כך אנשיה משונים ואי אפשר כלל לנצחם.

ז .איך עלה בידי כלב להשתיק את המרגלים ולהשמיע דברו ?
כלב אמר להם וכי זה בלבד עשה לנו בן עמרם והם חשבו שהוא מתחיל לדבר רע על משה מפני ששמעו שהוא
קורא אותו בן עמרם שהוא לשון בזיון ומתוך שהיה בלבם על משה שתקו כלם לשמוע גנותו.

ח .כיצד נענשו המרגלים מדה כנגד מדה ?
כשם שהם דברו בלשונם לשה"ר על א"י כך הם נשתרבבה לשונם והגיעה עד לטבורם ותולעים יוצאים מלשונם
ובאים לתוך טבורם.

ָשׂ ָרי

יְ הוֹשֻׁ עַ בִּ ן נוּן
אַ גוט שבת

המלמד
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÷÷øá éðá - ìàåé úéø
בס"ד
בס"ד

ּ ַפ ְר ׁ ַשת ׁ ְשלַ ח

אַ ּתו ָֹרה אוֹיף ִדי ּ ַפ ְר ׁ ֶשה
משה
אֵ ֶּלה ׁ ְשמוֹת הָ אֲ נ ׁ ִָשים אֲ ׁ ֶשר ׁ ָשלַ ח ׁ ֶ
משה לְ הו ׁ ֵֹשעַ ִּבן נ ּון
לָ ת ּור אֶ ת הָ אָ ֶרץ וַ ּי ְִק ָרא ׁ ֶ
יְהו ׁ ֹֻשעַ :
פַ ְאר ָוואס ׁ ְשטֵ ייט ִּבן נ ּון מִ יט אַ חִ ִיריק ? ֵווייל ֶווען ֶדער
ייב ׁ ְישטֶ ער הָ אט ֶגעט ֹו ׁ ְישט ִדי ָנאמֶ ען פ ּון " ָׂש ַרי" א ֹויף
אֵ ִּ
עבלִ ְּיבן אִ ֶּיב ִעריג ִדי א ֹות י' פ ּון " ָׂש ָרה" ,א ּון ֶווען
" ָׂש ָרה" ,אִ יז גֶ ְּ
מֹ ׁ ֶשה ַר ֵּבינ ּו הָ אט צ ּוגֶ עלֵ יי ְגט ִדי א ֹות י' פַ אר "ה ֹו ׁ ֵשעַ " הָ אט
עֶ ר גֶ ענ ּומֶ ען ִדי י' פ ּון ָׂש ַרי ,אָ ֶּבער קֵ יין ִּפי ְנטְ לֶ ְעך הָ אט ָד ְ
אך ִדי
י' נ ׁ ְִישט גֶ עהַ אט ,הָ אט מֶ ען ֶגענ ּו ֶמען צְ ֵוויי ִּפי ְנטְ לֶ ְעך פ ּון ִדי
וארט " ֶּבן" א ּון ְמ'הָ אט עֶ ס ֶגעלֵ ייגְ ט אַ שְ וָ א א ּו ְנטֶ ער ִדי י' פ ּון
ָו ְ
וארט " ִּבן".
עבלִ ְּיבן אַ חִ ִיריק א ּו ְנטֶ ער די ָו ְ
יְה ֹו ׁ ֻשעַ ְּ ,במֵ ילֶ א אִ יז ֶג ְּ
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ּ ַפ ְר ׁ ַשת ׁ ְשלַ ח

ִדבְ ֵרי ּתו ָֹרה
ּו ָמה הָ אָ ֶרץ הַ ׁ ּ ְשמֵ נָה הִ וא אִ ם ָרזָה הֲ י ֶׁש ָּב ּה עֵ ץ אִ ם אַ יִן :פרש"י אדם כשר
שיגין עליהם בזכותו ,וקשה לפי זה מהו המשך הפסוק ולקחתם מפרי הארץ .ואפ"ל דהנה מה
שציוה עליהם לראות אם יש בהם אדם כשר זהו דבר קשה ביותר דיוכל להיות שהוא נראה
כצדיק כי הוא מעוטף בטליתו וכו' אבל תוכו אינו כברו ואיך ידע האדם אם הוא צדיק באמת.
אכן סימן מסור לנו שעפ"י רוב ניכר מהותו של האדם בהתנהגות בניו ותלמידיו ,שאם לבו
לשמים הוא כאילן עושה פירות ובניו ותלמידיו גם הולכים בדרכי ה' ,ואם אין תוכו כרו ובחוץ
מראה סימני טהרה ונראה כצדיק אבל בלבו הוא טמא ,אז פירותיו והם בניו ותלמידיו מגלים
את לבו שאינם מתנהגים בדרך התורה .וזהו שאמר הכתוב "היש בה עץ אם אין" ,שיראו אם
יש אדם צדיק שיגן בזכותו ,ומהיכן ידעו אם הוא צדיק ,ע"ז אמר הכתוב "ולקחתם מפרי הארץ"
שתראו את התנהגות בניו ותלמידיו ועל ידי זה תדעו אם הוא צדיק.
)דברי יואל(

אתי אֶ ְתכֶ ם ֵמאֶ ֶרץ מִ צְ ַריִם לִ הְ יוֹת לָ כֶ ם
אֲ נִי ה' אֱ לֹהֵ יכֶ ם אֲ ׁ ֶשר הוֹצֵ ִ
לֵ אלֹהִ ים :וי"ל דהנה איתא בספרים הקדושים 'בכל דרכיך דעהו' ,דצריך האדם לכוון כל
עשיותיו לשם שמים ,ואף בדברים הגשמיים צריך לכוון שהוא עושה אותם לשם שמים .הוא
אוכל כדי שיהיה לו כח ללמוד ,הוא ישן כדי שיהיה לו כח ללמוד וכו' .וזש"ה להיות "לכם"
לאלוקים ,שאדם צריך לעבוד את השי"ת שאף ה"לכם" הדברים הגשמיים יהיו "לאלוקים",
לשם שמים.
)ייטב פנים(

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

ּ ַפ ְר ׁ ַשת ׁ ְשלַ ח

בס"ד

סִ ּיפ ּו ֵרי קו ֶֹד ׁש
ַ ּד ֵּבר אֶ ל ְּבנֵי ִי ְׂש ָראֵ ל וְ אָ ַמ ְר ָּת אֲ לֵ הֶ ם וְ עָ ׂש ּו לָ הֶ ם צִ יצִ ת עַ ל
ַּכנְפֵ י בִ גְ ֵדיהֶ ם לְ ֹדר ָֹתם וְ נ ְָתנ ּו עַ ל צִ יצִ ת הַ ָּכנָף ּ ְפ ִתיל
ְּתכֵ לֶ ת :וְהָ יָה לָ כֶ ם לְ צִ יצִ ת ּו ְראִ ֶיתם אֹת ֹו ּוזְכַ ְר ֶּתם אֶ ת ָּכל
מִ צְ וֹת ד' וַ עֲ ִׂש ֶיתם א ָֹתם וְ לֹא ָתת ּור ּו אַ חֲ ֵרי לְ בַ בְ כֶ ם וְ אַ חֲ ֵרי
עֵ ינֵיכֶ ם אֲ ׁ ֶשר אַ ֶּתם זֹנִים אַ חֲ ֵריהֶ ם :לְ ַמעַ ן ִּתז ְְּכר ּו וַ עֲ ִׂש ֶיתם
דשים לֵ אלֹהֵ יכֶ ם:
אֶ ת ָּכל מִ צְ ו ָֹתי וִ הְ י ִֶיתם קְ ׁ ִ
סיפרנו שני סיפורים בסגולת הציצית:

במלחמת העולם בשנת ת"ש היה יהודי שקפץ מהרכבת והגיע בתוך יער
אחד אל בית אופה שהיה שם רשע ,וציוה לו לחפור בור כדי להיקבר שם,
ולא רצה להוריד את הציצית ושאל אותו למה ,אמר כי זה יעיד עליו מי
הרג אותו ,ופחד הרשע ונתן לו ללכת...
עוד סיפרנו איך שיהודי מכפר אחד עני גדול מסר נפשו כדי לקנות ציצית
לו ולבניו ואיך שהציצית הציל אותו מלאכול בשר שאינה כשירה...
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בס"ד

ּ ַפ ְר ׁ ַשת ׁ ְשלַ ח

בס"ד

וארט
ׁ ְש ֵרייבּ אַ ֵריין ִדי א ֹות פ ּון ִדי טֵ ייטְ ׁש ֵּביי ֵזיין וָ ְ
וְ ָי ֻתר ּו
ִּת ׁ ְשלָ ח ּו
לָ ת ּור
עֲ ל ּו זֶה
ַּב ֶנגֶ ב
וְ עַ לִ ֶיתם
ּו ְראִ ֶיתם
ַמה ה ּוא
הַ י ׁ ֵֹשב עָ לֶ יָה
הֶ חָ ָזק ה ּוא
הַ ָרפֶ ה
הַ ְמעַ ט ה ּוא
אִ ם ָרב
הַ ְּב ַמחֲ ִנים
אִ ם ְּב ִמבְ צָ ִרים
הַ ׁ ְש ֵמ ָנה ה ּוא
אִ ם ָר ָזה
וְ הִ ְתחַ ַז ְק ֶּתם
ּולְ ַקחְ ֶּתם

ר
כ
י
ן
מ
י
ב
י
נ
ם
ה
ו
ב

ָא ֶדער ַא ַס ְ
אך
ָא ֶדער ׁ ְשוַ ְ
ואך
צ ּו א ֹו ְיסק ּו ְקן
א ּון ֵזיי זָ אלְ ן א ֹו ְיסק ּו ְקן
ייטס ָדא ַארוֹ יף
גֵ ְ
אוֹ יף ָדרוֹ ם זֵ ייט
עֶ ר ִאיז ׁ ְש ַט ְארק
ִאיז ֶעס ָא ֶפענֶ ע ׁ ְש ֶטעט
ִזי ִאיז ֶפעט
עמען
א ּון ֶע ְט ץ זָ אלְ ְטס נֶ ֶ
זָ אלְ ְסט ּו ִאי ְהם ׁ ִש ְיקן
עֶ ר ִאיז וֵ ויינִ יג
ָא ֶדער ָמא גֶ ער

י

א ּון עֶ ְטץ ָזאלְ ְטס עֶ נְ ק ׁ ְשטַ ְאר ְק ן

י

א ּון ֶע ְט ץ זָ אלְ ְטס זֶ עהְ ן
א ּון ֶע ְט ץ זָ אלְ ְטס ַארוֹ יף גֵ יין
ָא ֶדער ַפ ְאר ַמאכְ ֶטע ׁ ְש ֶטעט
וָ ואס ָדאס ִאיז
וָ ואס ִזיצְ ט אוֹ יף ִאיר

ם
ע
מ
י
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בס"ד

וארט
ׁ ְש ֵרייבּ אַ ֵריין ִדי א ֹות פ ּון ִדי טֵ ייטְ ׁש ֵּביי ֵזיין וָ ְ
וְ ָי ֻתר ּו
ִּת ׁ ְשלָ ח ּו
לָ ת ּור
עֲ ל ּו זֶה
ַּב ֶנגֶ ב
וְ עַ לִ ֶיתם
ּו ְראִ ֶיתם
ַמה ה ּוא
הַ י ׁ ֵֹשב עָ לֶ יָה
הֶ חָ ָזק ה ּוא
הַ ָרפֶ ה
הַ ְמעַ ט ה ּוא
אִ ם ָרב
הַ ְּב ַמחֲ ִנים
אִ ם ְּב ִמבְ צָ ִרים
הַ ׁ ְש ֵמ ָנה ה ּוא
אִ ם ָר ָזה
וְ הִ ְתחַ ַז ְק ֶּתם
ּולְ ַקחְ ֶּתם

ר
כ
י

ָא ֶדער ַא ַס ְ
אך
ָא ֶדער ׁ ְשוַ ְ
ואך
צ ּו א ֹו ְיס ׁ ְש ִּפיָ אנִ ְירן

ן

א ּון זֵ יי זָ אלְ ן אוֹ ְיס ׁ ְש ִּפיָ אנִ ְיר ן

מ

ייטס ָדא ַארוֹ יף
גֵ ְ
אוֹ יף ָדרוֹ ם זֵ ייט
עֶ ר ִאיז ׁ ְש ַט ְארק
ִאיז ֶעס ָא ֶפענֶ ע ׁ ְש ֶטעט
ִזי ִאיז ֶפעט
עמען
א ּון ֶע ְט ץ זָ אלְ ְטס נֶ ֶ
זָ אלְ ְסט ּו ִאי ְהם ׁ ִש ְיקן
עֶ ר ִאיז וֵ ויינִ יג
ָא ֶדער ָמאגֶ ער

י

א ּון עֶ ְטץ ָזאלְ ְטס עֶ נְ ק ׁ ְשטַ ְאר ְק ן

י
ם

א ּון ֶע ְט ץ זָ אלְ ְטס זֶ עהְ ן
א ּון ֶע ְט ץ זָ אלְ ְטס ַארוֹ יף גֵ יין

ע

עס ִטיגְ ֶטע ׁ ְש ֶטעט
ָא ֶדער ַּבאפֶ ְ

מ

וָ ואס ָדאס ִאיז
וָ ואס ִזיצְ ט אוֹ יף ִאיר

י
ב
י
נ
ם
ה
ו
ב

י
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בס"ד

ׁ ְש ֵרייבּ אַ ֵריין ִדי א ֹות פ ּון ִדי הֶ ְמ ׁ ֶש ְך
וְ ָא ְמ ְר ָּת

ó

אוֹ ָתם

וְ ָע ׂש ּו לָ ֶהם

®

לְ צִ יצִ ית

ַעל ַּכנְ פֵ י

−

ֹאתוֹ

וְ נָ ְתנ ּו

ô

ַאלֵ יהֶ ם

ּ ְפ ִתיל

¾

ִּבגְ ֵדיהֶ ם

וְ הָ יָ ה לָ כֶ ם

¾

ַעל צִ יצִ ית

ּו ְר ִא ֶיתם

¼

ְּתכֵ לֶ ת

וַ ֲע ִׂש ֶיתם

š

צִ יצִ ית
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וֶ וער???

בס"ד
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ׁ ְשלַ ח לְ ָך ...................
וְ ָי ֻתר ּו .......................
וַ ִ ּי ְק ָרא מ ׁ ֶֹשה ל...........
וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח ......................
ֹאמר......................
וַ ּי ֶ
עֲ ל ּו זֶה ַּב ֶּנגֶ ב ..............
ּו ְר ִא ֶיתם ....................
וְ הִ ְתחַ ַ ּז ְק ֶּתם ..............
ּולְ ַקחְ ֶּתם ...................
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וֶ וער???
פִ יל ָאן ִדי או ִֹתי ֹות פ ּון ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע עֶ ְנ ְטפֶ ער

וַ ַ ּי ֲעל ּו ........................
וַ ָ ּיבֹא עַ ד חֶ בְ רוֹ ן .........
וַ ָ ּיבֹא ּו ........................
וַ ִ ּיכְ ְרת ּו ......................
וַ ַ ּי ְרא ּום ......................
וַ ּיֹצִ יא ּו ִ ּד ַּבת הָ ָא ֶרץ ....
וְ ׁ ָשם ָר ִאינ ּו ................
וַ ַ ּיהַ ס .........................
ָק ְרע ּו ִּבגְ ֵדיהֶ ם )....... (2
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וארט
ֶנעם ַאר ּום ֵּביי ֶי ֶעדע וָ ְ
וָ ואס אִ יז אַ לָ שוֹן "יָחִ יד"
א ּון וָ ואס אִ יז אַ לָ שוֹן ַ"ר ִּבים"

ֲאנ ׁ ִָשים

יָ ִחיד
ַר ִּבים

יָ ִחיד
ַר ִּבים

וַ עֲ לִ ֶיתם

ִא ׁיש

יָ ִחיד
ַר ִּבים

יָ ִחיד
ַר ִּבים

הֶ חָ זָק

ִּת ׁ ְשלָ ח ּו

יָ ִחיד
ַר ִּבים

יָ ִחי ד
ַר ִּבים

ָרב

וַ ּי ׁ ְִשלַ ח

יָ ִחיד
ַר ִּבים

יָ ִחיד
ַר ִּבים

הֶ עָ ִרים

ֻּכ ָּלם

יָ ִחיד
ַר ִּבים

יָ ִחיד
ַר ִּבים

ּולְ ַקחְ ֶּתם

וַ עֲ לִ ֶיתם

יָ ִחיד
ַר ִּבים

יָ ִחיד
ַר ִּבים

ִמ ּ ְפ ִרי
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úÉåáeLzÀ éãÄ ïeô úåé
É úÄ åà
É éãÄ ïééøÅ àÇ aééøÅ LÀ
úåìÂ
É àLÇ òøÆ òééÅ
Æ æ ééaÅ
אבן ִז ְיך
אבן גֶ ֶער ְעדט לָ ׁש ֹון ָה ָרע א ּון ָה ְּ
וֵ וייל ִדי ְמ ַרגְ לִ ים ָה ְּ
אפ גֶ עלֶ ְערנְ ט פ ּון ִמ ְריָ ם
נִ ׁ ְישט ַא ָר ּ
וֵ וייל ׁ ֵשבֶ ט לֵ וִ י ָהאט נִ ׁ ְישט ַּבאק ּו ֶמען
ַא נַ ֲח לָ ה ִאין ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵא ל
וֵ וייל ִדי אוֹ ת י' וָ ואס ֹמ ׁ ֶשה ָהאט צ ּוגֶ עלֵ ייגְ ט ַפאר ְיהוֹ ׁ ֻשע פ ּון שָׂ ַר י ָהאט
ִנ ׁ ְישט גֶ עהַ אט פִ ינְ טְ לֶ ע ְך א ּון יֶ עצְ ט ָה אט ֶמ ען ֶעס גֶ ַעד א ְר ְפט ּ ִפי ְנ ְטלֶ ען

וֵ וייל יְ ה ֹו ׁ ִשע הָ אט ׁש ֹוין ַּבאק ּו ֶמען ַא ְּב ַָרכֶ ה פ ּון מֹ ׁ ֶשה
וֵ וייל ָּכ לֵ ב ֶּבן יְ ֻפנֶ ה ָה אט נִ ׁ ְישט גֶ עוָ ואלְ ט ִמיט גֵ יין ִמיט ִדי
ׁ ְש לֶ עכְ ֶטע ֵעצוֹ ת פ ּון ִדי ְמ ַרגְ לִ ים

וֵ וייל ֹמ ׁ ֶשה ָהאט גֶ עוָ ואלְ ט ַאז ִדי ְמ ַר גְ לִ ים זָ אלְ ן קוֹ ֶדם זֶ עהְ ן ִדי
עֶ ְרגֶ ֶערע חֵ לֶ ק פ ּון ֶא ֶר ץ יִ שְׂ ָר ֵאל

וֵ וייל ָּכ לֵ ב הָ אט גֶ עוָ ואלְ ט ׁ ְשטִ יל ַמאכְ ן ִדי ְמ ַרגְ לִ ים
אבן גֶ ֶערע ְדט לָ ׁש ֹון הָ ָרע א ֹויף ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל
ֵווייל ִדי ְמ ַר ְג לִ ים הָ ְּ
עבן ַפאר ֶדער
וֵ וייל ְמ' ָהאט נִ ׁ ְישט גֶ עווא ּו ְסט וֶ ועלֶ כֶ ע ׁ ְש ְט ָראף צ ּו גֶ ְּ
אקט ָהאלְ ץ ִאין ׁ ַש ָּבת
וָ ואס ַה ְ
עהן ִאין ֶא ֶר ץ יִ שְׂ ָר ֵא ל ?
אבן גֶ עזֶ ְ
עפן וָ ואס ִדי ְמ ַרגְ לִ ים ָה ְּ
ועסט ּו ְט ֶר ְ
וֶ ְ

הָ אט ֶמען אִ יהְ ם ַפ ְאר ׁ ְש ּ ַפ ְארט
אִ ין ְּתפִ ֶיסה
ק
אִ יז ֶער גֶ עגַ א ְנגֶ ען ַד אוֶ וענֶ ען
ֵּביי ִדי ִקבְ ֵרי ָאבוֹ ת
ׁ ְש ֵטייט נָ אנְ ט ִדי ּ ַפ ְר ׁ ֶש ה
פ ּון ִדי ְמ ַר גְ לִ ים
צ ּו ִדי ּ ַפ ְר ׁ ֶש ה פ ּון ִמ ְריָ ם
ִאיז עֶ ר נִ ׁ ְיש ט גֶ עגַ א ְנ גֶ ען
ַד אוֶ וענֶ ען ֵ ּביי ִדי ִקבְ ֵרי ָאבוֹ ת

י

י

ד

אפט
עש ְט ָר ְ
זֶענֶ ען זֵיי גֶ ׁ ְ
ֵייע ֶרע צ ּו ְנג
וארן ִמ יט ז ֶ
גֶ עוָ ְ

נ

הָ אט עֶ ר גֶ ע ָזאגְ ט ֶ ּבן עַ ְמ ָרם
אַ ז ֹוי וִ וי עֶ ר ֶר ְעד ט ׁ ְשלֶ עכְ טְ ס
אוֹ יף אִ יהְ ם

ע

עש ְיק ט
הָ אט מ ׁ ֶֹש ה נִ ׁ ְיש ט גֶ ׁ ִ
ַא נָ ִ ׂשיא פ ּון ׁ ֵשבֶ ט לֵ וִ י
אוֹ ְיס ׁ ְש ּ ִפיָ א ִנ ְירן ִדי לַ אנְ ד

ל

עש ְיקט ק ֹו ֶדם
הָ אט ֶער זֵ יי גֶ ׁ ִ
א ֹויף ָדרוֹ ם זֵ ייט

ה

וערט ֶער ָאנְ גֶ ער ּו ְפן
וֶ ְ
יְ ה ֹו ׁ ֻשעַ ִּבן נ ּון

י
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אמער
ֶעדע ַש ֲאלֶ ה זֵיין ָנ ֶ
ֶנעם ַאר ּום ֵּביי י ֶ
וִ ויפִ יל ְמ ַרגְ לִ ים ֶזע ֶנען
גֶ עוֶ וען ?
וערטֶ ער ׁ ְש ֵטייט ֵ ּביי ִדי
ִוויפִ יל וֶ ְ
ּ ְפס ּו ִקים פ ּון ִדי נֶ ע ֶמ ען פ ּון ִדי
ְמ ַר גְ לִ ים ?

אבן
ויפיל ְמ ַרגְ לִ ים ָה ְּ
וִ ִ
עפט ִדי ְטרוֹ ְּיבן ?
עש לֶ ְּ
גֶ ׁ ְ
אבן
וִ ויפִ יל פ ּון ִדי ְמ ַרגְ לִ ים ָה ְּ
עפט ?
עשלֶ ּ ְ
גָ ְאר ִנ ׁ ְיש ט גֶ ׁ ְ
וִ ויפִ יל טֶ עג ֶזענֶ ען ִדי ְמ ַרגְ לִ ים
גֶ עוֶ וען אִ ין ֶא ֶרץ ְ ּכ ַנעַ ן ?

ויפיל ִריזִ יגֶ ע ֶמע ְנ ְט ׁ ְשן
וִ ִ
אבן ִדי ְמ ַרגְ לִ ים גֶ עזֶ ע ְהן ?
הָ ְּ
ויפיל אוֹ ִתיוֹ ת הָ אט ֹמ ׁ ֶשה
וִ ִ
צ ּוגֶ עלֵ ייגְ ט פַ אר ְיה ֹו ׁ ֻש ע ?
וִ ויפִ יל ָמ אל ׁ ֶשענֶ ער אִ יז
גֶ עוֶ וען ֶחבְ רוֹ ן ֶמ ער וִ וי צ ַֹען ?

אבן ִדי ִא ְידן
ויפיל יָ אר ָה ְּ
וִ ִ
ַּבאק ּו ֶמען ִדי ׁ ְש ְט ָראף ?
ֵ ּביי וִ ויפִ יל עֶ ְקן ִאיז ֶמ ען ְמח ּויֶ יב
ִמיט ִדי ִמצְ וֶ ה פ ּון צִ יצִ ית ?
פ ּון וֶ ועלֶ כֶ ע עֶ לְ טֶ ער ִאיז ֶמ ען
עש ָט ְאר ְ ּבן אִ ין ִמ ְד ָ ּבר א ּון
ֶג ׁ ְ
אבן נִ ׁ ְיש ט ז ֹו כֶ ה גֶ עוֶ וען
הָ ְ ּ
ַא ֵריינְ צ ּו גֵ יין ִאין ֶא ֶר ץ יִ ְ ׂש ָראֵ ל ?
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ׁ ַש ֲאלוֹ ת אוֹ יף ּ ַפ ְר ׁ ַשת ׁ ְשלַ ח
ַמ ְ
אך אַ ִס ֶימ ן ֵּביי ִדי ִר יכְ טִ יגֶ ע ְּת ׁש ּובֶ ה

ועןדי וֵ ויי ִניגְ ְס ֶטע ׁ ֵשיין ִאין ֶא ֶרץ
יש ֶטער הָ אט ַּבאפוֹ ילְ ן ַפאר מ ׁ ֶֹש ה צ ּו ׁ ִש ְיק ן ִד י וֶ ועלֶ כֶ ע ׁ ְש ָטאט ִאיז גֶ עוֶ ִ
ייב ׁ ְ
ֶדער ֵא ִּ
ִי ְׂש ָר ֵאל ?
ְמ ַרגְ לִ ים ?
יָ א
ֵניין

וֶ וער הָ אט גֶ עוָ ואלְ ט ׁ ִש ְיקן ִדי ְמ ַרגְ לִ ים ?
מ ׁ ֶֹשה
אַ ֲהרֹן
ִדי ִא ְיד ן

וָ ואס ֶזענֶען גֶ עוֶ וען ִדי ְמ ַרגְ לִ ים ?
כּ ֹהֲ ִנ ים
נְ ִׂש ִיאים
ַר ָּבנִים

ֶחבְ ר ֹו ן
ְּב ֵאר ׁ ָשבַ ע
יְ ר ּו ׁ ָשלַ ִי ם

וֶ ועלֶ כֶ ע ׁ ְש ָטאט ִאיז גֶ עוֶ וען ִדי ֶשענְ ְס ֶטע פוּן ִמצְ ַריִם ?
ּ ִפ יתֹם
ַר ֲע ְמ ֵס ס
צֹעַ ן

אבן גֶ עוֵ ויי ְנט?
וֶ ועלֶ כֶ ע נַאכְ ט ִאיז גֶ עוֶ וען וֶ וען ִדי ִא ְידן הָ ְּ
עֲ שָׂ ָרה ְּב ֵטבֵ ת
ׁ ִשבְ ָעה ָע ָׂשר ְּב ּ ַתמ ּוז
ִּת ׁ ְש ָעה ְּב ָאב

ויס ן
עבן ַפאר ִדי ְמ ַרגְ לִ ים צ ּו וִ ְ
וֶ ועלֶ כֶ ע ִס ֶימן ָהאט מ ׁ ֶֹשה גֶ עגֶ ְּ
אוֹ יבּ ִד י ֶמענ ְְט ׁ ְש ן פוּן ֶא ֶרץ ְּכנַ ַען זֶענֶ ען ׁ ְש ַט ְ
ייס ן ַפאר ִדי ְמ ַרגְ לִ ים קו ְּקן אוֹ יבּ
ארק ָא ֶדער וָ ואס ָהאט מ ׁ ֶֹשה גֶ עהֵ ְ
ׁ ְשוַ ְ
ואך ?
ְס ִ'איז ָדא ִאין ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ?
א ֹו יבּ זֵיי זֶענֶ ען אַ ַס ְ
אך ֶמענְ טְ ׁ ְשן אָ ֶד ער וֵ ויי ִנ יג
א ֹו יבּ ִדי ט ֹו יעֶ ְר ן זֶענֶ ען אָ פְ ן ָא ֶד ער ִדי ט ֹו ֶיע ְרן זֶענֶ ען
פַ ְאר ׁ ְש ּ ַפ ְארט
א ֹו יבּ זֵיי זֶענֶ ען הוֹי כֶ ע ֶמענְ טְ ׁ ְשן ָא ֶד ער ִנ ֶיד ִער יגֶ ע

עש ְיקט ִדי ְמ ַרגְ לִ ים?
פוּן ווא ּו ָהאט מ ׁ ֶֹשה גֶ ׁ ִ
פ ּון ִמ ְד ַּבר ִסי ַנ י
פ ּון ִמ ְד ַּבר ּ ָפ ָאר ן
פ ּון ִמ ׁ ְש ָ ּכ ן

ְמז ּוז ֹות
אפ לֶ ְ
עך
ִקינְ ֶד ער ִמ יט ַק ּ ְ
צַ ִד ִיקים

ייסן ַפאר ִדי ְמ ַרגְ לִ ים ְּב ֶרענְ גֶ ען פוּן
וָ ואס הָ אט מ ׁ ֶֹשה גֶ עהֵ ְ
ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ?
ּ ֵפ ירוֹ ת
ְס ָפ ִר ים
צִ יצִ ית
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עטענִ ׁיש אוֹ יף ּ ַפ ְר ׁ ַשת ׁ ְשלַ ח
עס ְטל ֶר ֶ
ֶק ְ
ׁ ְש ֵרייבּ אַ ֵריין ִדי ֶע ְר ׁ ְשטֶ ע ִדי גְ רוֹ יסֶ ע מ'

מ

1

2

3
1

נֶעם אַ ר ֹו יס ֶי ֶעדע ְד ִר יטֶ ע אוֹ ת
ועסט ּו טְ ֶרעפְ ן
א ּון ׁ ְש ֵר ייבּ עֶ ס אַ ֵר יין אִ ין ִדי קֶ ְעסטְ לֶ ְעך וֶ ְ
צְ וֵ ויי ִמצְ ווֹ ת וָ ואס ְס ׁ ְ'שטֵ ייט ִדי וָ ְ
ואך אִ ין ִדי ַּפ ְר ׁ ֶשה

2
3
1
2
3

ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ
ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ
עסטְ לֶ ְ
עבלִ ֶּיב ע ֶנ ע
עך ִדי ִא ֶּיב ערגֶ ְּ
ׁ ְש ֵר ייבּ ַא ֵריין אִ ין ִד י ק ּו ֶמענְ ִד יגֶ ע ֶק ְ
ועסט ּו ְט ֶר עפְ ן אַ ּ ָפ ס ּוק פ ּון ִד י וָ ואךְ
אוֹ ִתיוֹ ת וֶ ְ

