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  ויקהלשאלות אויף פרשת 
  .ויקהל    ? וועלעכע סדרה גייט די וואך  . א

  .ער האט געמאכט איינזאמלען       ? ויקהלוואס איז טייטש . ב

  .משה רבינו     ? האט געמאכט איינזאמלעןווער . ג

  .די אידישע קינדער   ? האט משה רבינו איינגעזאמלטוועמען. ד

  .ער האט זיי גערופן, נאר מיט די מויל, ניין? י האנטמיט ד, איינגעזאמלטווי אזוי האט ער . ה

  .אז שבת דארף מען רוהען? וואס האט משה רבינו געזאגט פאר די אידן. ו

  .א לעקטער, אנצינדן א פייער   ? און וואס טאר מען נישט מאכן שבת. ז

  .משכןזאל ברענגען א אפשיידונג פאר די 'אז מ  ? וואס נאך האט משה געזאגט פאר די אידן. ח

  .שבת קודש ?ווען האט מען נישט געטארט מאכן די משכן. ט

  .די משכן   ?וואס האט מען געמאכט די ערשטע זאך . י

  .די כלים           ? און נאכדעם. יא

  .מזבחַא , מנורהַא , טישַא , קאסטןַא      ? כלים איז געווען אין משכןוועלכע . בי

  .פאס-טדי האנ     ? און וואס איז געווען אין חצר. גי

  . א שטיק גאלד?וואס האט משה אריין געווארפן אין פייער. די

  .א מנורה      ?און וואס איז געווארן פון דעם. טו

  . די מאמעס?ווער האט געשטריקט די דעקעס פאר די משכן. טז

  . א שוהל צו לערנען די הייליגע תורה?וואס האט מען געטוהן מיט די זאכן וואס איז געבליבן. יז
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  �די וואך האבן מיר פארציילט
  ויקהל משה

נאך וואס משה איז געווען פערציג יאר אין הימל און ער האט דארט געלערנט מיט דער אייבישטער די 

ער אייבישטער האט אים הייליגע תורה מאכט ער איינזאמלען די אידן ער רופט אלע אידן און זאגט זיי וואס ד

טאר מען עס נישט מאכן שבת טאר מען גארנישט , דארף מאכן די משכן אבער אין שבת'געהייסן אז אפילו מ

אנצינדן א לעקטער אין , קומט די הייליגע שבת דארף מען רוהען'א גאנצע וואך ארבעט מען און ווען ס, מאכן

  .שבת איז זייער א גרויסע עבירה

  המשכן וכליו
וואס אלע אידן האבן געברענגט א אפשיידונג גאלד מיט זילבער און קופער בלוי וואהל פערפל נאך 

האט משה רבינו מיטן באפעל פונעם אויבערשטן גערופן בצלאל אז ער זאל , וואהל און נאך אסאך זאכן

 איז געווען און נאכדעם די כלים די קאסטן וואס, אנפאנגען מיט זיינע געלונגענע הענט צו בויען די משכן

איז געווען דריי קאסטענעס און ביי די דריטע קאסטן איז געווען די צוויי לוחות און אויף 'ס, געמאכט פון גאלד

די קאסטן האט בצלאל געמאכט א דעקל און אויף דעם צוויי פייגעלעך און א שולחן וואס אויף דעם האט מען 

כהן האט יעדן טאג אנגעצינדן די מנורה מיט ריינע שמן געמאכט די צוועלעף חלות און די מנורה וואס אהרן ה

די מנורה האט משה רבינו נישט געוואוסט ווי אזוי צו מאכן און דער אייבישטער האט אים געוויזן א , פון זיתים

און , און די צוויי מזבחות פון די קרבנות, מנורה פון פייער און די זעלבע מנורה פון גאלד האט מען נאכגעמאכט

, די מאמעס האבן געשטריקט די דעקעס פאר די משכן, ך האט ער געמאכט די אלע ברעטער פר די משכןאוי

זאל 'מיט די זאכן וואס איז געבליבן האט מען געמאכט א שוהל אז מ. די משכן האט געהאט דריי דעקעס

  .דארט קענען לערנען
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  �די וואך האבן מיר פארציילט
  אויף שבת קודשא מעשה 

קויפט דארט ' מאודוד וואס האט געהאט א קרעטשמע וו' ייסן רהעס איז געווען א איד וואס האט גע

איז געקומען צו דוד זינגט זמירות מיט זיינע קינדער '  איינמאל שבת ביינאכט אינמיטן די סעודה ווען ר,וויין

דוד האט אים '  ר,אים און שטוב א באדינער פון די הויפט פאליציי אז ער וויל קויפן א פלאש וויין פאר זיין הער

 ,פערט אז שבת איז זיין געשעפט פארשפארט און ער קען אים יעצט נישט פארקויפן נאר נאך שבתטגעענ

דוד האלט היינט שבת און ' פט פאליציי און זאגט אים אז רער די הויהדער באדינער איז צוריק געגאנגען צו זיין 

'  דער הויפט פאליציי איז געווארן זייער שטארק אויפגערעגט אויף ר,ער קען אים יעצט נישט פארקויפן די וויין

דוד אז אויב ער וועט אים '  זאל שנעל צוריק גיין זאגן פאר ר ערייסן פאר זיין באדינערהדוד און ער האט גע

דוד און זאגט ' דער באדינער איז צוריק געגאנגען צו ר, ענען'ט פארקויפן יעצט קיין וויין וועט ער אים הרגניש

דוד האט זיך זייער ' ר, ענען אויב ער וועט אים נישט פארקויפן יעצט וויין' הער וועט אים הרגןאים אז זיי

ר זאל אליין גיין נעמען פון די קרעטשמע ן באדינער אז ע'דערשראקן און ער האט געגעבן זיינע שליסלעך פאר

'  הויפט פאליציי צו רער נאכדעם איז אנגעקומען ד,וויין  און ער איז טאקע אליין געגאנען נעמען פון דארט וויין

נט איז שבת יידוד האט נישט געוואלט נעמען די געלט ווייל ה' דוד אים צו באצאלן געלט אויף די וויין אדער ר

  .  מוקצהאיז'קודש און ס

איינמאל איז אנגעקומען פאליציי צו ר דוד און קרעטשמע און זיי זוכן דארט אויף אפאר שלעכטע 

מענטשן וואס זיי ווילן מאכן א מלחמה מיטן קעניג אבער די פאליציי האט דארט קיינעם נישט געטראפן האבן 

האלטן זיך די שלעכטע מענטשן וואס אב אוסה ביז ווען ער וועט זיי אויסזאגן אווין תפידוד א' זיי גענומען ר

  .דוד האט געדאוונט און געזאגט תהלים און תפיסה' זענען געווען און קרעטשמע ר

וועט טוהן מיט אים 'גייט אים מאכן א משפט וואס מ'דוד און מ' איין טאג האט מען ארויס גענומען ר

ן און אזוי עענגהפידארף אים או' אז מדוד האט געזאגט' זאגט וואס צו מאכן מיט ר'דער שופט דער וואס ס

  .וועט ער שטארבן

דוד האט נישט געוואלט נעמען פון אים געלט און שבת  האט זיך אנגערופן אז ' די הויפט פאליציי וואס ר

אס האלט ערליך שבת  די שלעכטע מענטשן זענען און ער איז א ערליכע מענטש וויסט נישט אוואודוד ווי' ר

  .אלטן ערליך די הייליגע שבתהן זכות פון וד געראטוועט געווארן איד' רה און אזוי איז רע תומיט די הייליג


