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  שאלות אויף פרשת ויקהל

             ויקהל          ? וועלכע סדרה גייט די וואך . א

  .ער האט געמאכט אנזאמלען          ? טש ויקהל וואס איז טיי. ב

  .משה רבינו        ? ווער האט געמאכט אנזאמלען . ג

  .די אידישע קינדער      ? וועמען האט משה רבינו אנגעזאמלט . ד

  .נאר מיט די מויל, ניין    ? מיט די האנט , ווי אזוי האט ער זיי אנגעזאמלט. ה

  אז מען זאל ברענגען זאכן צו איינס         ? וואס האט משה רבינו געזאגט . ו

  די צוויטע זאך אז שבת , מאכן די משכן                   

  .טאר מען נישט ארבעטן                   

  .ניין  ? מעג ַא איד אנצונדן ַא פייער אדער ַא לעקטער שבת . ז

  און ַא , ַא מזבח, ַא טיש, ַא קאסטן       ? וועלעכע כלים איז געווען אין משכן . ח

  .מנורה                   

  דער אייבישטער האט געהייסן פאר       ? ווי אזוי איז געמאכט געווארן די מנורה . ט

  משה רבינו ער זאל נעמען ַא שטיק                    

  גאלד אין עס אריין ווארפן אין פייער                    

  .אין אזוי איז ארויס די מנורה                   

  .די משכן? ם וואס האט מען געמאכט די ערשטע די משכן אדער די כלי. י

  ווייל מען זאל האבן גלייך ווי צו               ? פארוואס . יא

  .אריינלייגן די כלים                   

  ווייל ? פארוואס האט משה רבינו געהייסן מען זאל שוין אויפערן צו ברענגען זאכן פאר די משכן . יב

  די אידן האבן שוין געברענגט זייער ַא                    

  . איז געווען צו פילסאך און עס                   

  .ַא שוהל ווי צו לערנען די הייליגע תורה ?וואס האט מען געמאכט מיט די זאכן וואס איז געבליבן . יג
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  :די וואך האבן מיר פארציילט
  א מעשה פון שבת קודש די מעשה פון אריאל

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

מענטשן אויף אנדערע פעלצער צו ברענגען געלט פאר די מענטשן פון ארץ ישראל וואס האבן 

אין יענע , איינמאל האט מען געשיקט א מענטש מיטן נאמען אריאל, געלערנט די הייליגע תורה

איז געפארן מיט א 'נאר מ, איז געפרן מיט א מאשין'צייטן איז נישט געווען אזווי היינט אז מ

אין וועגן דעם איז מען , איז אריבער אסאך פוסטע און ליידיגע שרעקעדיגע וועלדער'מ, פערד

און אריאל , אריאל איז געפארן מיט נאך מענטשן, נישט געפארן אליין נאר מיט נאך מענטשן

אלט געלט פאר די מענטשן אז זיי זאלן נישט פארן אין שבת נאר זיי זאלן איהם האט געצ

זיי האבן איהם צו געזאגט אז גייען איהם ווארטן ווייל , ווארטן ביז ווען שבת וועט אריבער גיין

יעדער האט זיך מיט , זיי הייבן אן זיך ארויס צו לאזן אויפן וועג, ער האט זיי געגעבן געלט

אריאל האט אויך מיט , וועט אנקומען' אין טריקען אויף אפאר וואכן ביז ווען מגענומען עסן

גענומען עסן אויף שבת מיט לעכט מיט א ווייסע טישטעך מיט א טלית און אויך תפילין אויף 

איז אנגעקומען שבת קודש האט אריאל זיי דערמאנט אז זיי דארפן איהם 'ווען ס, יעדן טאג

, אבער די מענטשן האבן זיך אויסגעלאכט פון אריאל, עט אריבער גייןווארטן ביז ווען שבת וו

זיי , אין זיי האבן איהם געזאגט אונז גייען ווייטער אויב דו ווילסט קענסטו דא בלייבן אליין

זיי זענען טאקע אוועק געגאגען און אריאל איז געבליבן אליין , זענען געווען ליגנערס און גנבים

אט אראפ געלייגט א ווייסע טישטעך אויף די ערד און ער האט אנגעצונדן אריאל ה, אין וואלד

פלוצלינג הערט ער א , ליכט לכבוד שבת אין האט קידוש געמאכט און געזונגען זמירות

די לייב , אבער אריאל האט נישט מורא נאר פון די אייבישטער, שרעקעדיגע קול פון א לייב

זיצט נעבן איהם א גאנצע שבת 'נאר ס, ט איהם גארנישטאון די לייב מאכ, קומט אן נעבן איהם

אין אזוי איז , די לייב האט איהם נאר אכטוג געגעבן, און די לייב האט איהם גארנישט געמאכט

מוצאי שבת נאך הבדלה האט די לייב געוויזן פאר אריאל אז ער זאל , אריבער א גאנץ שבת

אין די לייב האט איהם געפירט ביז , אויף די לייבאריאל איז ארויף , ארויף גיין אויף זיין אקסל

ווען זיי האבן עס געזען האבן זיי זיך , די מענטשן וואס האבן איהם נישט געוואלט ווארטן

טן אריאל ווייל זיי האבן געזעהן עאון זיי האבן איבער געב, קן פון די לייב מיט אריאלאדערשר

  .  הם געמאכט בזכות די הייליגע שבתדי גרויסע נס וואס דער אייבישטער האט מיט אי


