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חומש: פרשת עקב - ששי עם רש"י

ְמעּו..." מַֹע ִּתְשׁ "וְָהיָה ִאם ָשׁ

אויב מיר פאלגן ה',

ער וועט מאכן די רעגן צו פאלן!

הֹדּו לַה' ּכִי טֹובהֹדּו לַה' ּכִי טֹוב
ּכִי לְעֹולָם ַחְסּדֹוּכִי לְעֹולָם ַחְסּדֹו

דער אויבערשטער 
באשאפט די וועלט אלעמאל - 

אפילו אויב מיר קענען דאס נישט זען!

ענינא דיומא:             שטות דקדושה

מיר פירן זיך אזוי ווי די תורה הייסט אונז - 

אפילו אויב מענטשן מיינען אז עס איז משוגע!



תהלים: יום כ"ב  (ק"ו - ק"ז)

ְמעּו..." מַֹע ִּתְשׁ הֹדּו לַה' ּכִי טֹובהֹדּו לַה' ּכִי טֹוב"וְָהיָה ִאם ָשׁ
ּכִי לְעֹולָם ַחְסּדֹוּכִי לְעֹולָם ַחְסּדֹו

דער אויבערשטער 
באשאפט די וועלט אלעמאל - 

אפילו אויב מיר קענען דאס נישט זען!

רמב"ם: הלכות איסורי ביאה

א כהן גדול מעג נאר חתונה האבן מיט א פרוי

וואס האט נישט פריער חתונה געהאט

מצות לא תעשה קס"א:

ה וֲַחלָלָה זֹנָה ֶאת ֵאּלֶה �א יִָּקח" (פרשת אמור)  "ַאלְָמנָה ּוגְרּוָשׁ

מצות לא תעשה קס"ב:

 "וְ�א יְַחּלֵל זַ�עֹו ְּבַעָּמיו" (פרשת אמור)

מצות עשה ל"ח:

ה ִבְבתּולֶיָה יִָּקח" (פרשת אמור)  "וְהּוא ִאָּשׁ

מצות לא תעשה ק"ס:

ּה �א יִָּקחּו" (פרשת אמור) ה ֵמִאיָשׁ ה ּגְרּוָשׁ  "וְִאָּשׁ

מצות לא תעשה קנ"ח:

ה זֹנָה וֲַחלָלָה �א יִָּקחּו" (פרשת אמור)  "ִאָּשׁ

מצות לא תעשה קנ"ט:

ה זֹנָה וֲַחלָלָה" (פרשת אמור)  "ִאָּשׁ



תניא: אגרת הקדש סימן ו׳

וואס מיינט "האבן אמת"?

צו פילן די אמת - אז אלץ איז ה'!

"ַאדֹונִי ָאִבי מֹוִרי וְַרִּבי ָאַמר: 

קֹוֶדם ְרִחיַצת ַהּפֶה ַׁשַחִרית, ֵאין לְָבֵרךְ 

- ִמלְַבד ִּביֵמי ַהַּתַענִיֹות - ִּבְרכֹות ַהַׁשַחר."

היום יום: כ"ב מנחם אב

"ַאדֹונִי ָאִבי מֹוִרי וְַרִּבי ָאַמר: 

קֹוֶדם ְרִחיַצת ַהּפֶה ַׁשַחִרית, ֵאין לְָבֵרךְ 

- ִמלְַבד ִּביֵמי ַהַּתַענִיֹות - ִּבְרכֹות ַהַׁשַחר."

מיר וואשן אויס די מויל

פארן זאגן ברכות אין די פרי


