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לְַמנֵַּצַח ִמזְמֹור לְָדוִד :לְַמנֵַּצַח ִמזְמֹור לְָדוִד :
יַַענְ� ה' ְּביֹום ָצ�ה  יַַענְ� ה' ְּביֹום ָצ�ה  

ם ֱא�ֵקי יֲַעקֹב ם ֱא�ֵקי יֲַעקֹביְַשּׂגְֶב� ֵשׁ יְַשּׂגְֶב� ֵשׁ

Chumash: Parshas Noach - Shishi

Noach got drunk

from drinking wine.
We say Kapitel Chof

every day!



לְַמנֵַּצַח ִמזְמֹור לְָדוִד :לְַמנֵַּצַח ִמזְמֹור לְָדוִד :
יַַענְ� ה' ְּביֹום ָצ�ה  יַַענְ� ה' ְּביֹום ָצ�ה  

ם ֱא�ֵקי יֲַעקֹב ם ֱא�ֵקי יֲַעקֹביְַשּׂגְֶב� ֵשׁ יְַשּׂגְֶב� ֵשׁ

Tehillim: 18 - 22

We say Kapitel Chof

every day!



ֶעג 
״ִדי ֶאֶמת פְֵריילִיכֶע ווָאךְ ִאיז ּפָָרַׁשת לֶךְ לְָך, ַאלֶע ט
פּון דֶער ווָאךְ לֶעְּבט מֶען ִמיט ַאְבָרָהם ָאִבינּו״

ַמיִם וְֶאת ָהָאֶרץ ֲאנִי ָמלֵא נְֻאם ה' ֲהלֹוא ֶאת ַהָשּׁ

Tanya: Igeres Hakodesh Siman Chof-Hey

Each Yid has Emunah

that Hashem is EVERYWHERE!



ֶעג 
״ִדי ֶאֶמת פְֵריילִיכֶע ווָאךְ ִאיז ּפָָרַׁשת לֶךְ לְָך, ַאלֶע ט
פּון דֶער ווָאךְ לֶעְּבט מֶען ִמיט ַאְבָרָהם ָאִבינּו״

ַמיִם וְֶאת ָהָאֶרץ ֲאנִי ָמלֵא נְֻאם ה' ֲהלֹוא ֶאת ַהָשּׁ

Hayom Yom: Gimmel Mar-Cheshvan

The Mesiras Nefesh of Avraham Avinu

is a present passed down

to every Yid!



ִריךְ 
״ּכְֵׁשם ֶׁשַהָחכָם נִיּכָר ְּבָחכְָמתֹו ּוְבֵדעֹוָתיו ... ּכַךְ ָצ
ֶׁשיְִהיֶה נִיּכָר ְּבַמַעָׂשיו ְּבַמַאכָלֹו ּוְבַמְׁשַקהּו...״

מצות לא תעשה קכ״ד:

י" )פרשת צו( י אָֹתּה ֵמִאָשּׁ  "לֹא ֵתָאֶפה ָחֵמץ ֶחלְָקם נַָתִתּ

מצות עשה פ״ח:

ָאכֵל" )פרשת צו( נָּה יֹאכְלּו ַאֲהרֹן ּוָבנָיו ַמּצֹות ֵתּ  "וְַהּנֹוֶתֶרת ִמֶמּ

מצות עשה פ״ג:

ה עֹלֵֹתיכֶם" )פרשת ראה( ָמּ ה: וֲַהֵבאֶתם ָשׁ ָמּ כְנֹו ִתדְְרׁשּו ּוָבאָת ָשּׁ  "לְִשׁ

מצות לא תעשה קנ״ה:

לְּמֹו" )פרשת כי תצא(  "כִּי ִתדֹּר נֶדֶר לַה' ֱאלֶֹקיָך לֹא ְתַאֵחר לְַשׁ

Rambam: Hilchos Maaseh HaKorbanos

If you promise to bring a korban,

you need to bring it as soon as you can.



ִריךְ 
״ּכְֵׁשם ֶׁשַהָחכָם נִיּכָר ְּבָחכְָמתֹו ּוְבֵדעֹוָתיו ... ּכַךְ ָצ
ֶׁשיְִהיֶה נִיּכָר ְּבַמַעָׂשיו ְּבַמַאכָלֹו ּוְבַמְׁשַקהּו...״

Inyana D'Yoma: Lebn Mit Di Tzeit

A Chossid ALWAYS acts

the way Chassidus teaches us!
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