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חומש: פרשת ראה - שני עם רש"י

מתנות פאר ה'

עסן מיר נאר אין א הייליקע ארט!

ָּברּו� ַאָּתה ה'  ָּברּו� ַאָּתה ה'  
לְַּמֵדנִי ֻח�ּי�לְַּמֵדנִי ֻח�ּי�

מען קען נוצן דעם פסוק
צו היטן פון זאגן ה'ס נאמען לבטלה



תהלים: יום כ"ה  )קי"ט )חלק א((

ָּברּו� ַאָּתה ה'  ָּברּו� ַאָּתה ה'  
לְַּמֵדנִי ֻח�ּי�לְַּמֵדנִי ֻח�ּי�

מען קען נוצן דעם פסוק
צו היטן פון זאגן ה'ס נאמען לבטלה



תניא: אגרת הקדש סימן ז׳

ווען מיר דאווענען,

פילן מיר ווי אלע מצוות זיינען א חלק פון ה'!

״נֵָׁשי ְּבַמאי זַכְייָן 

ְּבִאיְקרּויֵי כּו' ּוְבַאְתנּויֵי כּו' וְנְַטִרין כּו'.״



היום יום: כ"ה מנחם אב

״נֵָׁשי ְּבַמאי זַכְייָן 

ְּבִאיְקרּויֵי כּו' ּוְבַאְתנּויֵי כּו' וְנְַטִרין כּו'.״

א מיידל וואקסט צו תורה

דורך העלפן איר מאן און קינדער צו לערנען!



רמב"ם: הלכות מאכלות אסורות

מען טאר נישט עסן ז'וקעס,

אפילו די וואס וואקסן אין פרוכט.

מצות לא תעשה קע"ג:

�ץ יְִהיּו לָכֶם ִמְּבָשׂ�ם �א תֹאכֵלּו וְֶאת   "וְֶשׁ
ֵּקצּו" )פרשת שמיני( נְִבלָָתם ְּתַשׁ

מצות לא תעשה קע"ה:

�ץ ָהעֹוף ָטֵמא הּוא לָכֶם �א יֵָאכֵלּו" )פרשת ראה(  "וְכֹל ֶשׁ

מצות לא תעשה קע"ו:

�ץ הּוא �א יֵָאכֵל" )פרשת שמיני( �ץ ַעל ָהָא�ץ ֶשׁ �ץ ַהּשֹׁ  "וְכָל ַהֶּשׁ

מצות לא תעשה קע"ז:

ֵתיכֶם ְּבכָל ַהֶּשׁ  "וְ�א ְתַטְּמאּו ֶאת נְַפשֹׁ
�ץ ָהרֵֹמׂש ַעל ָהָא�ץ" )פרשת שמיני(

מצות לא תעשה קע"ח:

�ץ ַעל ָהָא�ץ �א תֹאכְלּום  �ץ ַהּשֹׁ  "לְכָל ַהֶּשׁ
�ץ ֵהם" )פרשת שמיני( ּכִי ֶשׁ

"ּכֵַּבד ֶאת ָאִבי� וְֶאת ִאֶּמ�"



ענינא דיומא: כיבוד אב ואם

"ּכֵַּבד ֶאת ָאִבי� וְֶאת ִאֶּמ�"

דערמאנען זיך שטענדיק 

וועגן די מצוה פון כיבוד אב ואם 

העלפט אונז צו היטן עס אין די בעסטע וועג



מזל טוב

יפה ברכה שתחי' אנטפלסקי
 אטלאנאט, ג׳ורג׳א

יום הולדת כ"ה מנחם אב

שנת ברכה והצלחה!
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