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הקדמה
תמונה אחת שווה אלף מילים. תמונה עם מילים 

שווה מליונים. וכשהיא באה להדגים בצורה 
חיה דברי תורה, ערכה לא יסולא בפז. כמאמר 

המשורר בספר תהילים:

הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש 
ונפת צופים. )י"ט: י"א(

טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף.  
)קי"ט: ע"ב(

השגת דבר בעל ערך, לימוד תורה, הינו דבר 
רצוי ביותר. כולי תפילה שהחלק החדש של 

הסדרה התורנית, תמונות מספרות, תהווה 
תוספת  ראויה, משמחת ומאירת עיניים 

לספרית כל בית.

י"ח אלול התשע“ו
ירושלים
חיים נתן פירשט 

Foreword
A picture is worth a thousand words. Accompanied by words, 
it’s worth millions, and when it comes to illustrate and to 
bring to life the words of the Torah, it is priceless. As King 
David writes in Tehillim (Psalms): 

“More desired than gold, more than ne gold, and sweeter than honey 
and the honeycomb.” (119:72)

“The Torah of Your mouth is better to me than thousands of pieces of 
gold and silver.” (19:11)

Acquiring something so valuable, learning Torah, is most 
desirable. It is my prayer that this new addition to the Torah 
series, Every Picture Tells a Story, will be a precious acquisition 
for its readers and a vehicle for enlightening the mind and 
gladdening the heart.

18 Elul 5776 / September 21, 2016
Yerushalayim

Chaim Natan Firszt
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פרשת 
ויקרא 

שלב ראשון 
בהכנת מנחה: 

הבאת השמן 
וקמח סולת

פרשת 
ויקרא 

בעלי חיים 
הרואיים לשמש 
כקרבנות על 
מזבח ה'

Parshas 
Vayikra

Step One: 
Preparing the 

oil and the �our 
for the a�ernoon 
Mincha O�ering

Parshas 
Vayikra

Kosher animals 
and birds �t 
for o�erings on 
Hashem’s altar.

עזים 
Goats

כבשים 
Sheep

פרים ופרות
Bulls and Cows

יונים ותורים
Doves and Pigeons
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פרשת 
ויקרא 

שלב שני 
בהכנת המנחה: 
הוספת הלבונה

פרשת 
ויקרא 

שלב שלישי של 
המנחה: הפרשת 

אזכרתה ממנה

Parshas 
Vayikra

Step Two: 
Preparing the 
Mincha O�ering 
– Adding 
frankincense.

Parshas 
Vayikra

Step Three: 
Preparing the 

Mincha O�ering 
– Taking the 

Memorial 
Portion.
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פרשת 
ויקרא 

הכנת שמן זית 
לשימוש קדוש

פרשת 
ויקרא 

שלב רביעי של 
המנחה: העלאת 
אזכרתה על 
האש שעל מזבח 
הנחושת

Parshas 
Vayikra

Preparing the 
olive oil for 
holy usage.

Parshas 
Vayikra

Step Four: 
Putting the 
Mincha O�ering 
on the Fire on 
the Copper Altar.
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פרשת 
שמיני 

אהרן הכהן מברך 
את ישראל

פרשת 
שמיני 

סימני הטהרה 
של דגים 

כשרים – סנפיר 
וקשקשת

Parshas 
Shmini

Aharon, the 
Cohen Gadol, 
blesses the 
people.

Parshas 
Shmini

The identi�-
cation marks of 
a kosher �sh – 
�ns and scales.


