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  א"כבוד ההורים היקרים שליט

  - אב פרשת -
 

השבוע המשכנו לספר על המכות שקיבלו המצריים  -בא אל פרעה  �

אמר למשה בא אל פרעה ותזהיר אותו שאם לא ישלח את ' ה: במצרים

 .המכות הללוישראל הוא ישלח על מצרים 

  .חושך ואכלו את כל העשב'  שכיסה את כל ארץ מצרים ונהי-ארבה  �

יכול לקום ומי שעמד לא היה יכול לשבת '  מי שישב לא הי-חושך  �

  .ואילו לבני ישראל היה אור במושבותם

נכנס לכל בית מצרי והרג את הבכורות מאדם עד '  ה-מכת בכורות  �

מה 'מצע הלילה עם הפיזהבהמה והיו צעקות גדולות ופרעה רץ בא

לחפש את משה ושאל איפה גר משה והילדים צחקו ממנו והראו 

בידיהם ואצבעותיהם בשני הצדדים ואמרו שם גר משה עד שלבסוף 

מצא את משה ואמר אני נותן לכם רשות לצאת מיד אך משה אמר 

  .שרוצה לצאת רק באמצע היום

שפחה יקח שה אמר למשה שכל מ' ה -ויקחו להם איש שה לבית אבות  �

ולזרוק מן הדם על ויקשרו ברגל של המיטה ובערב פסח לשוחטו 

 .ולצלות אותו על אש ולאוכלו בשמחה רבההמשקוף של הדלת 

די וואך האבן מיר ממשיך  -חמשה עשר בשבט קומט שוין באלד אן  �

געווען צו פארציילן פאר די קינדער ווי אזוי מיר האבן צו עסן די פירות 

לייגט עס אריין 'מ, רייסט עס אראפ' אויפן בוים און מוואקסט'וואס ס

טראגט 'מ, נאכדעם קומט די משגיח ער נעמט אראפ מעשר, אין פושקע

און אין שטוב מאכט מען די , קויפט די פירות'עס אין געשעפט און מ

 .ברכה אויף די פירות
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  - שאלות -
            ? וועלכע סדרה גייט די וואך . א

  .בא

  

         ?איישעריקן אויפגעגעסןוואס האבן די . ב

  .אלעס פון די פעלדער

  

       ?פאר די אידישע קינדער איז אויך געווען טונקל. ג

  .ניין

  

   ? אמעס'וואס האט פרעה געשריגן אינמיטן די נאכט מיט די פיז. ד

  .)מיט די הענטזיי ווייזן ( אוואו וואוינט משה

  

           ? ווען זענען די אידן ארויס פון מצרים. ה

  .אינמיטן טאג

  

         ?וואס האבן די אידן געטוהן מיט די שעפעלע. ו

  .זיי האבן עס צוגעבינדן צו די בעט

  

           ?וועלכע ברכה מאכט מען אויף וויין. ז

  .בורא פרי הגפן

  
  ַא פרייליכן שבת

  

  המלמדים
    


