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  בשם די טייערע קינדער שיחיו ווילן מיר זיך באדאנקען 
   שיחיומשפחת מאשקאוויטש פאר 

   חלקים1000פון " קליקס"וואס האבן מנדב געווען א פושקע שפילערייען 
  

  דער אויבערשטער זאל העלפן זיי זאלן זוכה זיין צו זעהן אסאך נחת פון זייערע קינדער מתוך אושר ועושר און הרחבת הדעת 

  
 



  ו"ר יואל כף הי" הר' במכינה  ד"בס

  

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

 ìàåé úéø÷ -÷øá éðá   

  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

  .ו קראנק ווערן"ח קעןווייל מען           ? ס פארווא. ו

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

  .און מען האט געציילט די האלבע שקלים                 

  ניין ? האלבע שקל געקענט ברענגען ווייניגער ווי ַא  ארימאן וואס האט נישט געלד האטַא. ח

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

  .ַא האלבע שקל פון פייער ?  פאר משה רבינויזןווואס האט דער אייבישטער געו. יא

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

  .וואסער      ? די כיור ביי  איז געוועןוואס . גי

  .די כהנים זאלן זיך קענען וואשן   ? צו וואס האט מען געדארפט די וואסער. די
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  שאלות אויף פרשת כי תשאהמשך 
  ווייל דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט      ? פארוואס האלטן מיר שבת . יח

  האט דער , און די זיבעטע טאג, אין זעקס טאג                 

  וועגן דעם האלטן מיר , ערוהטאייבישטער ג                 

  .שבת                 

    .קידוש      ?וואס מאכט די טאטע יעדע וואך שבת . יט

  .אויף וויין     ? אויף וואס מאכט מען קידוש . כ

  .ניין      ? מעג מען עסן פאר קידוש . כא

  מע מאאון עסן שיין וואס די , ט דרך ארץמי ?ווי אזוי דארף א אינגל זיצן ביים שבת טיש . כב

  .גיבט לכבוד שבת                 

  . לכבוד שבת קודש ?וו.א.עסט פיש פלייש א'וואס זאגט מען ביי די סעודה פאר ווען מ. גכ

  האט שוין געמאכט אויף די חלה 'ווייל מ    ?פארוואס מאכט מען נישט קיין ברכה. דכ

  .אנהייב סעודה                 

  .לחם מן הארץהמוציא     ?וועלכע ברכה מאכט מען אויף די חלה. הכ
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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
  

  ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג: ניגון

  אידעלעך שרייט שבת , תאידעלעך שרייט שב
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  �די וואך האבן מיר פארציילט
  כי תשא את ראש בני ישראל 

טאר נישט ציילן 'ווייל דער אייבישטער האט ליב די אידן הייסט ער פאר משה אז ער זאל זיי ציילן אבער מ

האט געציילט וויפיל האלבע 'ר איינער געדארפט ברעגען א האלבע שקל און מהאט יעדע, איינס צווי דריי פיר פינעף

האט געציילט נאר די וואס זענען געווען 'מ, איז דא'איז דא און אזוי האט מען געוואוסט וויפיל אידן ס'שקלים ס

 ער האט אסאך איינער וואס איז א עושר און, מיט די האלבע שקל האט מען געקויפט קרבנות, העכער צוואנציג יאר

און א ארימאן וואס האט נישט קיין געלט האט געדארפט , געלט האט נישט געטארט ברענגן מער ווי האלבע שקל

  .ברענגן א האלבע שקל און נישט ווייניגער

דארף ברענגען האט איהם דער אייבישטער 'משה רבינו האט נישט געוואוסט וועלכע סארט האלבע שקל מ

  .דארף ברענגען'פון פייער און אזוי האט ער געוואוסט וועלכע מגעוויזן א האלבע שקל 

  ועשית כיור 
זאל מאכן א כיור פון קופער אז די כהנים זאלן זיך וואשן פאר ווען זיי מאכן די 'דער אייבישטער האט געוואלט מ

  .די כהנים האבן זיך געוואשן די אנט מיט די פוס צוזאמען, הייליגע ארבעט אין משכן

  ה פון די עגלדי עביר
ווען משה רבינו איז ארויף אויבן און הימל נעמען די הייליגע תורה איז ער געווען דארט פערציג טעג און ער 

האט דארט געלערנט מיט דער אייבישטער די תורה ווען די אידן האבן געזעהן אז משה רבינו קומט נישט צוריק האבן 

איז געווען שלעכטע מענטשן פון די אידן וואס 'און ס, ארן אין הימלדי אידן געמיינט אז משה רבינו איז נפטר געוו

ו ווייל משה רבינו איז "דארף האבן א נייע רבי ח'איינגערעדט די אידן אז מ און זיי האבן" ערב רב"האט זיי גערופן 'מ

ר זאל זיי מאכן א נייע דער יצר הרע האט זיי אזווי פארדרייט און זיי האבן געשריגן פאר אהרן ע, נישט צוריק געקומען

, ס ברענגען די צירונגען פון די פרויען'גייט: און אהרן האט פראבירט זיי צו בארוהיגן וועגן דעם האט ער געזאגט, רבי

האט מען גענומען פון די מענער ווייל זיי האבן נישט געוואלט מאכן די עבירה און די פרויען האבן נישט געוואלט געבן 

און דער אייבישטער האט געזאגט פאר משה , איז געווארן א קעלבל'נגעווארפן אין פייער און סהאט עס אריי'און מ

און משה רבינו איז אראפ , א קעלבלא עבירה זיי האבן געמאכט די אידן האבן געמאכט , גיי שנעל אראפ, רבינו

און האט פארברענט און הימל געגאנגען און געזעהן דעם קעלבל האט ער צובראכן די לוחות וואס ער האט באקומען 

זענען אלע ערליכע אידן געקומען צו משה און מהאט גהארגעט אסאך " אלי' מי לה"געזאגט און ער האט די קעלבל 

שלעכטע אידן און נאכדעם איז משה צוריק ארויף און הימל צו נעמען נאכאמאל די הייליגע תורה און ווען משה איז 

    .ט די צווי לוחות האט זיין פנים זייער שטארק געלויכטן אז מהאט נישט געקנט קוקן אויף איםאראפ געקומען מי
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  �די וואך האבן מיר פארציילט
  

  די מעשה פון אריאלא מעשה פון שבת קודש 
  

און יעדע יאר האט מען געשיקט מענטשן אויף , אין די שטאט ירושלים האבן געוואוינט ארימע מענטשן

איינמאל , ר צו ברענגען געלט פאר די מענטשן פון ארץ ישראל וואס האבן געלערנט די הייליגע תורהאנדערע פעלצע

איז געפרן מיט א 'אין יענע צייטן איז נישט געווען אזווי היינט אז מ, האט מען געשיקט א מענטש מיטן נאמען אריאל

אין וועגן , ן ליידיגע שרעקעדיגע וועלדעראיז אריבער אסאך פוסטע או'מ, איז געפארן מיט א פערד'נאר מ, מאשין

און אריאל האט , אריאל איז געפארן מיט נאך מענטשן, דעם איז מען נישט געפארן אליין נאר מיט נאך מענטשן

געצאלט געלט פאר די מענטשן אז זיי זאלן נישט פארן אין שבת נאר זיי זאלן איהם ווארטן ביז ווען שבת וועט 

זיי הייבן אן זיך ארויס צו ,  איהם צו געזאגט אז גייען איהם ווארטן ווייל ער האט זיי געגעבן געלטזיי האבן, אריבער גיין

אריאל , וועט אנקומען'יעדער האט זיך מיט גענומען עסן אין טריקען אויף אפאר וואכן ביז ווען מ, לאזן אויפן וועג

שטעך מיט א טלית און אויך תפילין אויף יעדן האט אויך מיט גענומען עסן אויף שבת מיט לעכט מיט א ווייסע טי

ווען סאיז אנגעקומען שבת קודש האט אריאל זיי דערמאנט אז זיי דארפן איהם ווארטן ביז ווען שבת וועט , טאג

אין זיי האבן איהם געזאגט אונז גייען ווייטער אויב , אבער די מענטשן האבן זיך אויסגעלאכט פון אריאל, אריבער גיין

זיי זענען טאקע אוועק געגאגען און אריאל איז , זיי זענען געווען ליגנערס און גנבים, סט קענסטו דא בלייבן אלייןדו וויל

אריאל האט אראפ געלייגט א ווייסע טישטעך אויף די ערד און ער האט אנגעצונדן ליכט , געבליבן אליין אין וואלד

אבער , פלוצלינג הערט ער א שרעקעדיגע קול פון א לייב, ותלכבוד שבת אין האט קידוש געמאכט און געזונגען זמיר

נאר , און די לייב מאכט איהם גארנישט, די לייב קומט אן נעבן איהם, אריאל האט נישט מורא נאר פון די אייבישטער

, ןדי לייב האט איהם נאר אכטוג געגעב, זיצט נעבן איהם א גאנצע שבת און די לייב האט איהם גארנישט געמאכט'ס

מוצאי שבת נאך הבדלה האט די לייב געוויזן פאר אריאל אז ער זאל ארויף גיין , אין אזוי איז אריבער א גאנץ שבת

אין די לייב האט איהם געפירט ביז די מענטשן וואס האבן איהם נישט , אריאל איז ארויף אויף די לייב, אויף זיין אקסל

און זיי האבן איבער געבטן , ן זיי זיך דערשרקן פון די לייב מיט אריאלווען זיי האבן עס געזען האב, געוואלט ווארטן

  .  אריאל ווייל זיי האבן געזעהן די גרויסע נס וואס דער אייבישטער האט מיט איהם געמאכט בזכות די הייליגע שבת
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