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ית ָחכְָמה יִ�ַאת ה'   ית ָחכְָמה יִ�ַאת ה'  �אִשׁ �אִשׁ

ֵשׂכֶל טֹוב לְכָל עֵֹשׂיֶהם ֵשׂכֶל טֹוב לְכָל עֵֹשׂיֶהם 
ְּתִהּלָתֹו עֶֹמֶדת לַָעדְּתִהּלָתֹו עֶֹמֶדת לַָעד

ר ֵאינֶּנּו פֹּה" נֹו פֹּה ... וְֵאת ֲאֶשׁ ר יְֶשׁ "כִּי ֶאת ֲאֶשׁ

Chumash: Parshas Netzavim - Sheini

All Yidden, from all times,

are a part of the promise with Hashem

to keep the Torah!

Yiras Shomayim
makes our Torah 

only bring to good things.



ית ָחכְָמה יִ�ַאת ה'   ית ָחכְָמה יִ�ַאת ה'  �אִשׁ �אִשׁ

ֵשׂכֶל טֹוב לְכָל עֵֹשׂיֶהם ֵשׂכֶל טֹוב לְכָל עֵֹשׂיֶהם 
ְּתִהּלָתֹו עֶֹמֶדת לַָעדְּתִהּלָתֹו עֶֹמֶדת לַָעד

ר ֵאינֶּנּו פֹּה" נֹו פֹּה ... וְֵאת ֲאֶשׁ ר יְֶשׁ "כִּי ֶאת ֲאֶשׁ

Tehillim: 108 - 112

Yiras Shomayim
makes our Torah 

only bring to good things.



״ִאי ֶאפְָׁשר לְִהיֹות ִמדֹות טֹובֹות ְּבלִי ּתֹוָרה 

וְִאי ֶאפְָׁשר לְּתֹוָרה ְּבלִי ִמדֹות טֹובֹות״

Tanya: Igeres Hakodesh Siman Yud-Ches

When a Yid does his best, he can get a 

special chayus from Hashem as a present!



״ִאי ֶאפְָׁשר לְִהיֹות ִמדֹות טֹובֹות ְּבלִי ּתֹוָרה 

וְִאי ֶאפְָׁשר לְּתֹוָרה ְּבלִי ִמדֹות טֹובֹות״

Hayom Yom: Chof-Gimmel Elul

We can't have Torah

without good midos!



"ְׁשלֹוָׁשה ׁשּוְּתפִים יֵׁש ָּבָאָדם 

ַהָקדֹוׁש ָּברּוךְ הּוא אִָביו וְִאימֹו"

מצות עשה קכ"ד:

 "ּוֶפ�ט ּכַ�ְמ� �א ְתלֵַּקט לֶָענִי וְלַּגֵר ַּתֲעזֹב אָֹתם" )פרשת קדושים(

מצות לא תעשה רי"ג:

 "ּוֶפ�ט ּכַ�ְמ� �א ְתלֵַּקט" )פרשת קדושים(

מצות עשה קכ"ב:

כְַחָּת עֶֹמר ַּבָּשׂדֶה �א ָתׁשּוב לְ�ְחּתֹו    "וְָשׁ
לַּגֵר לַּיָתֹום וְלַָאלְָמנָה יְִהיֶה" )פרשת כי תצא(

מצות לא תעשה רי"ד:

כְַחָּת עֶֹמר ַּבָּשׂדֶה �א ָתׁשּוב לְ�ְחּתֹו" )פרשת כי תצא(  "וְָשׁ

Rambam: Hilchos Matnos Aniyim

If we forget a bundle of wheat in the 

field, we need to leave it for the poor.



"ְׁשלֹוָׁשה ׁשּוְּתפִים יֵׁש ָּבָאָדם 

ַהָקדֹוׁש ָּברּוךְ הּוא אִָביו וְִאימֹו"

Inyana D'Yoma: Elul

Let's see how we're doing in the 

mitzvah of Kibud Av Va'eim!
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