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חומש: פרשת נח - ששי עם רש"י

נח איז געווארן שיכור

פון טרינקן וויין
קאפיטל כ'

זאגט מען יעדן טאג

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



תהלים: יום ג'  )י"ח - כ"ב(

קאפיטל כ'
זאגט מען יעדן טאג

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



תניא: אגרת הקדש סימן כ"ה

ַמיִם וְֶאת ָהָאֶרץ ֲאנִי ָמלֵא נְֻאם ה' ֲהלֹוא ֶאת ַהָשּׁ

יעדער איד האט אמונה 

אז ה׳ געפינט זיך אין יעדער ארט

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



היום יום: ג' מר-חשון

ַמיִם וְֶאת ָהָאֶרץ ֲאנִי ָמלֵא נְֻאם ה' ֲהלֹוא ֶאת ַהָשּׁ
ֶעג 

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

די מסירת נפש פון אברהם אבינו 

האט ער איבערגעגעבען בירושה צו אלע אידן



רמב"ם: הלכות מעשה הקרבנות

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

אויב מען מאכט א נדר צו ברענגן א קרבן

דארף מען עס טאן אין די ערשטע געלעגנהייט

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



ענינא דיומא: לעבן מיט דער צייט

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

א חסיד פירט זיך אלעמאל

אין די וועג וואס חסידות לערנט אונז!
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