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נאמען:



חומש: פרשת כי תשא - שני עם רש"י

"ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאּפֶ� וְִהּנֵָחם ַעל ָה�ָעה לְַעֶּמ�"

משה בעט ה' צו פארגעבן די אידן

פאר די חטא העגל

יִָּמלֵא פִי ְּתִהּלֶָת�  יִָּמלֵא פִי ְּתִהּלֶָת�  
ּכָל ַהּיֹום ִּתפְַא�ֶּת�:ּכָל ַהּיֹום ִּתפְַא�ֶּת�:

ווען מיר מאכן א ברכה
אונזער מויל זאל זיין פול 

מיט לויב פון ה'!



תהלים: יום י"ג  )ס"ט - ע"א(

יִָּמלֵא פִי ְּתִהּלֶָת�  יִָּמלֵא פִי ְּתִהּלֶָת�  "ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאּפֶ� וְִהּנֵָחם ַעל ָה�ָעה לְַעֶּמ�"
ּכָל ַהּיֹום ִּתפְַא�ֶּת�:ּכָל ַהּיֹום ִּתפְַא�ֶּת�:

ווען מיר מאכן א ברכה
אונזער מויל זאל זיין פול 

מיט לויב פון ה'!



תניא: ליקוטי אמרים פרק ל"ג

"יְִׂשַמח יְִׂשָרֵאל ְּבעֹוָׂשיו ּפֵירּוׁש ֶׁשּכָל ִמי ֶׁשהּוא 
ִמזֶַרע יְִׂשָרֵאל יֵׁש לֹו לְִׂשמֹוַח ְּבִׂשְמַחת ה' 

ַאֶׁשר ָׂשׂש וְָׂשֵמַח ְּבִדיָרתֹו ְּבַתְחּתֹונִים"

א איד פרייט זיך

אין דעם אויבערשטענ'ס פרייד!

"אַז אַ חַסִידִיׁשעֶר אִיד זִיצְט אִין ּבֵית הַמִדְרָׁש, אּון 

לעֶרעֶנְט אָדעֶר חַזֶר'ט אַ חַסִידּות ּבָרַּבִים, אִיז אַ ִׂשמְָחה  

ּבַא דִי זֵיידעֶס, אּון זֵייעֶר ִׂשמְחָה אִיז מַסְּפִיק פאַר אִיהם, 

קִינְדעֶר אּון קִינְד'ס קִינְדעֶר רֹוב טּוב ּבְגְַׁשמִיּות ּובְרּוחָנִיּות."



היום יום: י"ג אדר

"יְִׂשַמח יְִׂשָרֵאל ְּבעֹוָׂשיו ּפֵירּוׁש ֶׁשּכָל ִמי ֶׁשהּוא 
ִמזֶַרע יְִׂשָרֵאל יֵׁש לֹו לְִׂשמֹוַח ְּבִׂשְמַחת ה' 

ַאֶׁשר ָׂשׂש וְָׂשֵמַח ְּבִדיָרתֹו ְּבַתְחּתֹונִים"

"אַז אַ חַסִידִיׁשעֶר אִיד זִיצְט אִין ּבֵית הַמִדְרָׁש, אּון 

לעֶרעֶנְט אָדעֶר חַזֶר'ט אַ חַסִידּות ּבָרַּבִים, אִיז אַ ִׂשמְָחה  

ּבַא דִי זֵיידעֶס, אּון זֵייעֶר ִׂשמְחָה אִיז מַסְּפִיק פאַר אִיהם, 

קִינְדעֶר אּון קִינְד'ס קִינְדעֶר רֹוב טּוב ּבְגְַׁשמִיּות ּובְרּוחָנִיּות."

אז א חסיד חזר'ט חסידות פאר אנדערע,

ברענגט עס ברכה פאר די גאנצע משפחה!



רמב"ם: הלכות שכירות - שאלה ופקדון

מצות לא תעשה רי"ט:

"לֹא ַתְחסֹם ׁשֹור ְבּדִיׁשֹו" )פרשת כי תצא(

מצות עשה רמ"ד:

ַאל ִאיׁש ֵמִעם ֵרֵעהּו" )פרשת משפטים( "וְכִי יְִשׁ

א בהמה מעג עסן פון די תבואה

מיט וואס ער ארבעט אין פעלד



ענינא דיומא: תענית אסתר

א איד דארף אלעמאל געדענקן

אז ער ווערט נאר גאנץ

ווען ער איז באחדות מיט א צווייטע איד
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