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נאמען:



חומש: פרשת ואתחנן - שביעי עם רש"י

א איד טאר נישט חתונה האבן

מיט א גוי

וֲַאנְַחנּו ַעְּמ� וְצֹאן ַמ�ִעיֶת� וֲַאנְַחנּו ַעְּמ� וְצֹאן ַמ�ִעיֶת� 
נֹוֶדה ּלְ� לְעֹולָם  נֹוֶדה ּלְ� לְעֹולָם  

לְדֹור וָדֹר נְַסּפֵר ְּתִהּלֶָת�לְדֹור וָדֹר נְַסּפֵר ְּתִהּלֶָת�

מיר זיינען אזוי גליקליך
צו זיין דער אויבערשטער'ס פאלק!



תהלים: יום ט"ז  )ע"ט - פ"ב(

וֲַאנְַחנּו ַעְּמ� וְצֹאן ַמ�ִעיֶת� וֲַאנְַחנּו ַעְּמ� וְצֹאן ַמ�ִעיֶת� 
נֹוֶדה ּלְ� לְעֹולָם  נֹוֶדה ּלְ� לְעֹולָם  

לְדֹור וָדֹר נְַסּפֵר ְּתִהּלֶָת�לְדֹור וָדֹר נְַסּפֵר ְּתִהּלֶָת�

מיר זיינען אזוי גליקליך
צו זיין דער אויבערשטער'ס פאלק!



תניא: אגרת הקדש סימן ה׳

ה' באשאפט עולם הבא מיט די אות י'

און עולם הזה מיט די אות ה'

גֵיין 
״ּפְנִיִמיּות ַהּתֹוָרה נְִקָרא ֵאׁש ... דַאְרף דֶער ַמְׁשּפִיַע 

צּום ְמַקֵּבל ָאן זָאגֶען ִאיהם: הָאב ֵקיין מֹוָרא נִיט 
וויַיל ה' ֶאלֶֹקיָך ֵאׁש אֹוכְלָה הּוא.״



היום יום: ט"ז מנחם אב

גֵיין 
״ּפְנִיִמיּות ַהּתֹוָרה נְִקָרא ֵאׁש ... דַאְרף דֶער ַמְׁשּפִיַע 

צּום ְמַקֵּבל ָאן זָאגֶען ִאיהם: הָאב ֵקיין מֹוָרא נִיט 
וויַיל ה' ֶאלֶֹקיָך ֵאׁש אֹוכְלָה הּוא.״

חסידות ווערט געגליכען צו פייער



רמב"ם: הלכות סוטה - הלכות איסורי ביאה

עס איז אסור צו חתונה האבן 

מיט א סאך פון אונזער קרובים

מצות לא תעשה ק"ה:

"וְ�א יִֵּתן ָעלָיו לְבֹנָה" )פרשת נשא(

מצות לא תעשה ש"�:

"ִאְּמ� ִהוא �א ְתגַּלֶה ֶע�וָָתּה" )פרשת אחרי(

מצות לא תעשה של"אֹ:

ת ָאִבי� �א ְתגַּלֵה: )פרשת אחרי( "ֶע�וַת ֵאֶשׁ

מצות לא תעשה של"בֹ:

"ֶע�וַת ֲאחֹוְת� ַבת ָאִבי� ... �א ְתגַּלֶה ֶע�וָָתן" )פרשת אחרי(

מצות לא תעשה של"ג:

ת ָאִבי� מֹולֶדֶת ָאִבי� ֲאחֹוְת� ִהוא   "ֶע�וַת ַּבת ֵאֶשׁ
�א ְתגַּלֶה ֶע�וָָתּה" )פרשת אחרי(

מצות לא תעשה של"ד:

"ֶע�וַת ַּבת ִּבנְ� אֹו ַבת ִּבְּת� �א ְתגַּלֶה ֶע�וָָתן" )פרשת אחרי(



ענינא דיומא: לערנען תורה

מען קען נישט נעמען א וואקאנץ

פון לערנען!
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