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חומש: פרשת אמור - שלישי עם רש"י

ר ּבֹו ר יְַק�יב ָק�ָּבנֹו ... ּכֹל ֲאֶשׁ "ִאיׁש ִאיׁש ... ֲאֶשׁ

מּום �א ַתְק�יבּו" )ִאיׁש ִאיׁש: לְַרּבֹות ֶאת ַהנָכְִרים -ַרִׁש"י(

א גוי מעג ברענגן א קרבן צו ה'

אבער עס טאר נישט האבן א מום

יִָמים ַעל יְֵמי ֶמלֶ� ּתֹוִסיף   יִָמים ַעל יְֵמי ֶמלֶ� ּתֹוִסיף   
ְׁשנֹוָתיו ּכְמֹו דֹר וָדֹרְׁשנֹוָתיו ּכְמֹו דֹר וָדֹר

אז יעדער איד זאל האבן א לאנגע לעבן!דוד המלך בעט ה' 



תהלים: יום י"א  )ס' - ס"ה(

ר ּבֹו ר יְַק�יב ָק�ָּבנֹו ... ּכֹל ֲאֶשׁ "ִאיׁש ִאיׁש ... ֲאֶשׁ

יִָמים ַעל יְֵמי ֶמלֶ� ּתֹוִסיף   יִָמים ַעל יְֵמי ֶמלֶ� ּתֹוִסיף   מּום �א ַתְק�יבּו" )ִאיׁש ִאיׁש: לְַרּבֹות ֶאת ַהנָכְִרים -ַרִׁש"י(
ְׁשנֹוָתיו ּכְמֹו דֹר וָדֹרְׁשנֹוָתיו ּכְמֹו דֹר וָדֹר

אז יעדער איד זאל האבן א לאנגע לעבן!דוד המלך בעט ה' 



תניא: ליקוטי אמרים פרק מ"ו

"וְזֶהּו ֶׁשאֹוְמרִים ַאֶׁשר קִדְָׁשנּו ּבְִמצְֹוָתיו

ָמּור"
ּכְאָדָם ַהְמקַדֵׁש ִאָׁשה לְִהיֹות ְמיּוחֶדֶת ִעמֹו ּבְיִחּוד ג

א מצוה איז אזוי ווי א חתונה

צווישן אידן און דער אויבערשטער!



היום יום: י"א אייר

"וְזֶהּו ֶׁשאֹוְמרִים ַאֶׁשר קִדְָׁשנּו ּבְִמצְֹוָתיו

ָמּור"
ּכְאָדָם ַהְמקַדֵׁש ִאָׁשה לְִהיֹות ְמיּוחֶדֶת ִעמֹו ּבְיִחּוד ג

ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ְׁשלֹוָׁשה ָׁשבּועֹות 
וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר: הֹוד ֶׁשְּבנֶַצח

מיר מוזן זיין אפגעהיט 

צו זאגן די ווערטער ריכטיג אין דאווענען!



רמב"ם: הלכות דעות - הלכות תלמוד תורה

מצות לא תעשה רנ"ו:

"ּכָל ַאלְָמנָה וְיָתֹום �א ְתַעּנּון" )פרשת משפטים(

מצות לא תעשה ש"א:

"�א ֵתלֵ� �כִיל ְּבַעֶּמי�" )פרשת קדושים(

מצות לא תעשה ד"ש:

"�א ִתּקֹם" )פרשת קדושים(

מצות לא תעשה ש"ה:

"וְ�א ִתּטֹר" )פרשת קדושים(

מען טאר נישט ארומגיין און דערציילן זאכן 

וואס מיר האבן געהערט פון אנדערע

״ְּבֵעת ּכַַעסֹו נְִסַּתלְָקה ִמֶמנּו ָהֶאמּונָה ּכִי ִאילּו ָהיָה 

ַמַאִמין ֶׁשֵמֵאת ה׳ ָהיְָתה זאֹת לֹו לֹא ָהיָה ְּבּכַַעס ּכְלַל״



ענינא דיומא: השגחה פרטית

״ְּבֵעת ּכַַעסֹו נְִסַּתלְָקה ִמֶמנּו ָהֶאמּונָה ּכִי ִאילּו ָהיָה 

ַמַאִמין ֶׁשֵמֵאת ה׳ ָהיְָתה זאֹת לֹו לֹא ָהיָה ְּבּכַַעס ּכְלַל״

מען דארף נישט ווערן אין כעס

ווייל אלץ איז בהשגחה פרטית!
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