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חומש: פרשת לך לך - חמישי עם רש"י

מַיְמָה ּוסְפֹר  "וַּיֹוצֵא אֹתֹו הַחּוצָה וַיֹּאמֶר ַהבֶּט נָא ַהָשּׁ

ְעֶךָ"
הַּכֹוכָבִים אִם ּתּוכַל לִסְפֹּר אֹתָם וַיֹּאמֶר לֹו כֹּה יִהְיֶה זַר

ה' גיט אברהם אבינו א הבטחה אז ער וועט 

האבן קינדער מערער וויפיל מען קען ציילן,  

אזוי ווי די שטערענס אין הימל
אויך מיט אלע פון אונזער חסידישע הנהגותמיר דארפן זיין פארזיכטיג

לָָּמה ִאי�א ִּביֵמי �ע  לָָּמה ִאי�א ִּביֵמי �ע  
ֲעו ֹן ֲעֵקַבי יְסּוֵּבנִיֲעו ֹן ֲעֵקַבי יְסּוֵּבנִי



תהלים: יום ט'  )מ"ט - נ"ד(

מַיְמָה ּוסְפֹר  "וַּיֹוצֵא אֹתֹו הַחּוצָה וַיֹּאמֶר ַהבֶּט נָא ַהָשּׁ

ְעֶךָ"
הַּכֹוכָבִים אִם ּתּוכַל לִסְפֹּר אֹתָם וַיֹּאמֶר לֹו כֹּה יִהְיֶה זַר

אויך מיט אלע פון אונזער חסידישע הנהגותמיר דארפן זיין פארזיכטיג

לָָּמה ִאי�א ִּביֵמי �ע  לָָּמה ִאי�א ִּביֵמי �ע  
ֲעו ֹן ֲעֵקַבי יְסּוֵּבנִיֲעו ֹן ֲעֵקַבי יְסּוֵּבנִי



תניא: אגרת הקדש סימן כ"ו

ֲעלּומֹות ָחכְָמה )לְגַּלֹות(  ״וְכָל ִאיׁש יְִשָׂרֵאל יּוכַל לְגַּלֹות ַתּ

תֹו״
ָמ לִים נְִשׁ ָדָּבר לְַהְשׁ ּולְַחֵדׁש ֵשׂכֶל ָחָדׁש ... וְמחּויָיב ַבּ

יעדער איד קען אנטפלעקן 

באהאלטענע זאכן אין תורה

"ַאז ַא ִאיד ַא ַצִדיק, צּו נַיין אּון נַיינְִציק יָאר ִאיז 

ַמְחלִיט ַאז ֶער דַאְרף זִיךְ ַמל זַיין, ִאיז ֶער ווֶעְרט ַאז 

דֶער אֹויּבֶעְרְׁשטֶער זָאל זִיךְ ּבַאווַייזֶען צּו ִאים"



היום יום: ט' מר-חשון

ֲעלּומֹות ָחכְָמה )לְגַּלֹות(  ״וְכָל ִאיׁש יְִשָׂרֵאל יּוכַל לְגַּלֹות ַתּ

תֹו״
ָמ לִים נְִשׁ ָדָּבר לְַהְשׁ ּולְַחֵדׁש ֵשׂכֶל ָחָדׁש ... וְמחּויָיב ַבּ

"ַאז ַא ִאיד ַא ַצִדיק, צּו נַיין אּון נַיינְִציק יָאר ִאיז 

ַמְחלִיט ַאז ֶער דַאְרף זִיךְ ַמל זַיין, ִאיז ֶער ווֶעְרט ַאז 

דֶער אֹויּבֶעְרְׁשטֶער זָאל זִיךְ ּבַאווַייזֶען צּו ִאים"

אפילו א קליין קינד

קען וויינען אז ער וויל זען ה'!



רמב"ם: הלכות פסולי המוקדשין

מצות לא תעשה קל"ב:

 "לֹא יֹאכַל כִּי קֹדֶׁש ֵהם" )פרשת תצוה(

מען טאר נישט עסן "פיגול" -

א קרבן וואס איז געווארן פסול

צוליב די מחשבה פון די כהן



ענינא דיומא: מבצעים

ווען מיר טוען מבצעים

באקומען מיר גרויסע ברכות
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