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  שאלות אויף פרשת כי תשא
  .כי תשא      ? וועלעכע סדרה גייט די וואך  . א

  .ווען די וועסט ציילן        ? וואס איז טייטש כי תשא . ב

  .משה רבינו           ? ווער וועט ציילן . ג

  .די אידישע קינדער              ? וועמען . ד

  .ניין  ? י דריי יאיינס צוו? ווי אזוי האט ער געציילט . ה

  קען , י דריייווייל אז ער וועט ציילן איינס צוו            ? אס פארוו. ו

  .ו קראנק ווערן"מען ח                 

  , יעדער איינער האט געברענגט ַא האלבע שקל      ? איז ווי אזוי האט ער געציילט . ז

  .און מען האט געציילט די האלבע שקלים                 

  .ניין   ? האלבע שקל  ברענגען ווייניגער ווי ַאגעקענט  ארימאן וואס האט נישט קיין געלד האטַא. ח

  .ניין  ?  האלבע שקל  עושר וואס האט אסאך געלט מעג ברענגען מער ווי ַַאאון ַא. ט

  .וועלעכע האלבע שקל מען דארף צו ברענגען    ? וואס האט משה רבינו נישט געוויסט . י

  .ל פון פייערַא האלבע שק   ? וואס האט איהם דער אייבישטער געויזן . יא

  מען האט? וואס האט מען געמאכט מיט די אלע האלבע שקלים וואס די אידן האבן געברענגט . יב

  .געקויפט מיט דעם קרבנות פארן אייבערשטן                 

  .ַא כיור פון קופער? רבינו מען זאל מאכן  וואס האט דער אייבישטער געהייסן פאר משה. יג

  די כהנים האבן זיך געוואשט די הענט מיט די     ? די כיור וואס האט מען געמאכט ביי . יד

  פוס פאר זיי זענען געגאנגען מאכן די הייליגע                  

  .ארבעט און משכן                 
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  ק"מעניני שבל סיפרנו "בנוסף לשאלות הנ
 און די , טאג6האט באשאפן די וועלט און ווייל דער אייבישטער ? פארוואס האלט מען שבת •

  .פאר דעם האלט מער אונז שבת,  האט דער אייבישטער גערוהטע טאגזיבעט

  . איז ווי גלייך ווי ער האט געהאלטן די גאנצע תורה,  ערליך שבת האלטאון ווען איינער •

נאר . ניין? ווי אזוי האט דער אייבישטער באשאפן די וועלט דער אייבישטער האט געארבעט  •

מיט די ערד , די הימל, מיט די שטערן, די לבנה, ן די זוהן דער אייבישטער האט געזאגט סזאל זיי?

  . און אזוי האט דער אייבישטער באשאפן די גאנצע וועלט

די מאמע ,  פרייטיג גרייט אן די מאמע אלעס לכבוד שבת,יעצט פרייטיג איז ערב שבת •

ת טאר ווייל שב .אלעס לכבוד שבת. און די מאמע רוימט אויף די שטוב, די מאמע באקט ,קאכט

   . און זיך רוהען , עסן און טרינקען מיט א ברכה, און לערנען,מען גארנישט מאכן נאר דאווענען

דער טאטע גרייט אן פאר די מאמע די ליכט  .פרייטיג שערט מען זיך אפ די נעגל לכבוד שבת •

   .ן לכבוד שבת'דער טאטע גייט און מקוה זיך טובל . שבת'לכ

 ,אזוי ווי ווען מען גייט צו א קייסר, ן און מען פיצט אויס די שיךדי קינדער וואשן זין אפ שיי •

אזוי אויך שבת איז די קייסר פון די וואך דארף מען זיך  .יא? טוט מען זיך אן שיינע קליידער 

  .שיין אנטוהן לכבוד שבת

, ארנאכטס באטאפט מען זיך די טאשן מען זאל נישט האבן קיין מוקצה זאכן בלייעןפ •

   .'וכו, מדבקות, פארבן, ס'פעדער

ווייל מען קען , א גאנצע וואך טאר מען אויך נישט האבן שוועבלעך .חלילה ?און שוועבלעך  •

ווייל מען קען זיך חלילה צו , א מעסער שערל אדער אויך נישט חלילה א, זיך חלילה פארברענען

  .שניידן

לייגט ארויף די הענט  די מאמע , צינדט די מאמע ליכט לכבוד שבת,ווען מען הערט בלאזן •

 און די מאמע בעט ביי די שבת ליכט אז די אינגלעך זאלן אויסוואקסן ערליכע ,אויף די אויגן

  . און דעמאלס ווערט שבת ,אידן און גרויסע תלמידי חכמים
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מען גיבט א קוש פאר די מאמע אין די , ווען די מאמע האט גענדיגט גייט מען צו צו די מאמע •

  . ט שיין א גוט שבתהאנט און מען זאג

אין שוהל זיצט מען , נאך דעם גיבט מען די האנט פאר דער טאטע און מען גייט אין שוהל •

קדושה און , ש"ה וב"ב, ר"איהש, שיין מיט דרך ארץ און מען זאגט נאך אמן, נעבן די טאטע

און שטערן פאר די טאטעס צו , אדער מאכן א גרודער, נישט חלילה ארום לויפן אין שוהל .ברכו

  .דאווענען

  .ווען מען גייט אהיים פון שוהל נאכן דאווענען גריסט מען פאר יעדן איינעם א גוט שבת •

א , צוויי מלאכים ן' דעם טאטן באגלייט,ווען מען גייט אהיים פון שוהלפרייטיג צונאכט  •

די מאמע צינדט ליכט און  ,אוואו מען האלט ערליך שבת ,אך און א שלעכטער מלאךגוטער מל

איז דא אויפן טיש א ווייסע 'און ס , און די שטוב איז אויפגערוימט לכבוד שבת,שבתבוד לכ

און  ,ער בענטשט און , דער גוטער מלאך,גייט אריין און דעם שטוב, .וו.א.טישטעך און ליכט א

די שלעכטער אריין און אוואו מען האלט נישט שבת גייט , זאגט נאך אמןדער שלעכטער מלאך 

  . ו" חמלאך און ער שעלט

גוטער מלאך און ער  דער ?ווער קומט אריין . יא? און ביי אונז האלט מען שבת : קינדער  •

   .בענטשט אונז

 קיינער זאל נישט בעטן עסן אדער טרינקען פאר ווען טאטי האט געמאכט :אינגעלעך •

ש זאל קיינער נישט בעטן טרינקען אדער עסן פאר ווען טאטי האט "אזוי אויך מוצ. ידושק

  .געמאכט הבדלה

ש הבדלה מעג מען שוין עסן "אדער מוצ, נאר נאך ווען טאטי האט שוין געמאכט קידוש •

  .מיט א ברכהאדער טרינקען 

  .לחם משנה? וויי חלות ווי אזוי הייסן די צ .אויפן טיש איז אנגעגרייט צוויי חלות: קינדער  •

 ,געגאנגען פון מצרים ווייל ווען די אידן זענען ארויס? פארוואס הייסט דאס לחם משנה  •

דער  האט .האבן נישט געהאט וואס צו עסןאון זיי , געגאנגען אין מדבר פערציג יארזענען זיי 

 .אייבישטער געגעבן צו עסן מן
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  .פון די הימל? פון וואו איז געקומען די מן  •

  .די אידן מן א יעדן טאג איז אראפ געקומען פאר •

פרייטיג איז אראפ פאר צוויי מאל איינס וועגן , ניין ? שבת איז אויך אראפ געקומען מן  •

  . און וועגן דעם נעמט מען לחם משנה, פרייטיג און איינס וועגן שבת 

ויין און ער און נאך דעם פילט ער אן דעם בעכער מיט ו, דער טאטע זינגט שלום עליכם •

   .'וכו" יום השישי", מאכט קידוש

  . די אינגעלעך וועלן שיין נאך זאגן אמן •

  ". בורא פרי הגפן" דער טאטע גיבט אביסל וויין פאר יעדן און מען מאכט א ברכה •

און מען " על נטילת ידים"נאך דעם גייט מען זיך וואשן די הענט און מען מאכט א ברכה  •

  .זיצט שיין ביים שבת טיש

  ".המוציא לחם מן הארץ"מען מאכט א ברכה אויף די חלה  •

. פלייש, זיפ, און מען עסט שיין אויף אלעס וואס די מאמע גיבט לכבוד שבת קודש פיש  •

  . וו.א.א

און אויב טאטי רעדט דארף , שבת און מען דערציילט די סדרה' מען זינגט שיין זמירות לכ •

  .מען זיין שטיל נישט חלילה אריינרעדן

  .פאר די אייבישטער? פארוועמען . כן עסן בענטשט מעןנא •

  

 úáù èåâ Çà úëøáá  

éçéù øòãðé÷ éã ïåô úçð êàñà ïåà'  
  

ãîìîä  
  

  ווען איך וואלט געהאט כח וואלט איך געלאפן אין די גאסן: ניגון

  און איך וואלט געשריגן הויעך שבת הייליגער שבת
 ' שבת היום לה, שבת שבת שבת קודש
  

  השבוע' הי" שבת טאטע"ה
  

  תלמידינו היקר כמר 

ר יעקב מאי
  פייערווערגער

  ו"ני


