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חומש: פרשת עקב - חמישי עם רש"י

ךְ  ֵאל ֵמִעָמּ ״וְַעָּתה יְִשָׂרֵאל ָמה ה׳ ֱאלֶֹקיָך שֹׁ
כִּי ִאם לְיְִרָאה ֶאת ה׳ ֱאלֶֹקיָך״

דער אויבערשטער מאנט פון אונז

נאר צו האבן יראת שמים

וַיִֵּתן לֶָהם ַא�צֹות ּגֹויִםוַיִֵּתן לֶָהם ַא�צֹות ּגֹויִם
וֲַעַמל לְֻאִּמים יִי�ׁשּווֲַעַמל לְֻאִּמים יִי�ׁשּו

דער אויבערשטער האט געהאלטן

ארץ ישראל פאר די אידן

ענינא דיומא:             כ׳ אב

חסידות וואס קומט מיט מסירות נפש

האט א קיום!



תהלים: יום כ"א  (ק"ד - ק"ה)

ךְ  ֵאל ֵמִעָמּ ״וְַעָּתה יְִשָׂרֵאל ָמה ה׳ ֱאלֶֹקיָך שֹׁ
וַיִֵּתן לֶָהם ַא�צֹות ּגֹויִםוַיִֵּתן לֶָהם ַא�צֹות ּגֹויִםכִּי ִאם לְיְִרָאה ֶאת ה׳ ֱאלֶֹקיָך״

וֲַעַמל לְֻאִּמים יִי�ׁשּווֲַעַמל לְֻאִּמים יִי�ׁשּו

דער אויבערשטער האט געהאלטן

ארץ ישראל פאר די אידן

רמב"ם: הלכות איסורי ביאה

א איד טאר נישט חתונה האבן

מיט א גוי

מצות לא תעשה נ"ב:

 "וְ�א ִתְתַחֵּתן ָּבם" (פרשת ואתחנן)

מצות לא תעשה נ"ג:

 "�א יָבֹא ַעּמֹונִי ּומֹוָאִבי ִּבְקַהל ה'" (פרשת כי תצא)

מצות לא תעשה נ"ה:

 "�א ְתַתֵעב ִמְצ�י" (פרשת כי תצא)

מצות לא תעשה נ"ד:

 "�א ְתַתֵעב ֲאדִֹמי ּכִי ָאִחי� הּוא" (פרשת כי תצא)

מצות לא תעשה שנ"ד:

 "�א יָבֹא ַמְמזֵר ִּבְקַהל ה'" (פרשת כי תצא)

מצות לא תעשה ש"ס:

ְפכָה ִּבְקַהל ה'" (פרשת כי תצא)  "�א יָבֹא ְפצּוַע ּדַּכָא ּוכְרּות ָשׁ

מצות לא תעשה שס"א:

 "ּוְבַא�ְצכֶם �א ַתֲעׂשּו" (פרשת אמור)



תניא: אגרת הקדש סימן ו׳

עס איז א גרויסע רחמנות אויף די נשמה 

אז זי זעט נישט די אמת פון ה׳ אין וועלט

לְכֹו 
"ַהִהְתַעְסקּות ְּבַדְרּכֵי ַהַחִסידּות הּוא, ֲאֶׁשר גַם ְּבָה

ַּבׁשּוק ָטרּוד ַּבַעָסָקיו יְַחׁשֹוב ַמה הּוא יָכֹול לֲַעׂשֹות 
ַּבַעד ִענְיָנֵי ַהַחִסידּות וְטֹוַבת ַהַחִסיִדים"
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היום יום: כ"א מנחם אב

לְכֹו 
"ַהִהְתַעְסקּות ְּבַדְרּכֵי ַהַחִסידּות הּוא, ֲאֶׁשר גַם ְּבָה

ַּבׁשּוק ָטרּוד ַּבַעָסָקיו יְַחׁשֹוב ַמה הּוא יָכֹול לֲַעׂשֹות 
ַּבַעד ִענְיָנֵי ַהַחִסידּות וְטֹוַבת ַהַחִסיִדים"

יעדער חסיד דארף זיין

א שליח פאר חסידות!


