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חומש: פרשת נצבים - שני עם רש"י

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

אלע אידן פון אלע צייטן זיינען א חלק

פון דעם ברית מיט ה׳ 

צו היטן די תורה!

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

מיט יראת שמים 
וועט אונזער לערנען תורה
נאר ברענגן צו גוטע זאכען



תהלים: יום כ"ג  )ק"ח - קי"ב(

ר ֵאינֶּנּו פֹּה" נֹו פֹּה ... וְֵאת ֲאֶשׁ ר יְֶשׁ ית ָחכְָמה יִ�ַאת ה'  "כִּי ֶאת ֲאֶשׁ ית ָחכְָמה יִ�ַאת ה'  �אִשׁ �אִשׁ

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

מיט יראת שמים 
וועט אונזער לערנען תורה
נאר ברענגן צו גוטע זאכען



תניא: אגרת הקדש סימן י״ח

ווען א איד פירט זיך אויף אין די בעסטע וועג 

ווי ער קען, קען ער באקומען א ספעציעלע 

חיות פון ה׳ אלץ א מתנה

״ִאי ֶאפְָׁשר לְִהיֹות ִמדֹות טֹובֹות ְּבלִי ּתֹוָרה 

וְִאי ֶאפְָׁשר לְּתֹוָרה ְּבלִי ִמדֹות טֹובֹות״



היום יום: כ"ג אלול

״ִאי ֶאפְָׁשר לְִהיֹות ִמדֹות טֹובֹות ְּבלִי ּתֹוָרה 

וְִאי ֶאפְָׁשר לְּתֹוָרה ְּבלִי ִמדֹות טֹובֹות״

עס קען ניט זיין תורה

אן מידות טובות



רמב"ם: הלכות מתנות עניים

אויב א מענטש פארגעסט 

א בינטל פון תבואה אין פעלד,

דארף ער עס לאזן פאר די ארעמעלייט

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

"ְׁשלֹוָׁשה ׁשּוְּתפִים יֵׁש ָּבָאָדם 

ַהָקדֹוׁש ָּברּוךְ הּוא אִָביו וְִאימֹו"



ענינא דיומא: אלול

"ְׁשלֹוָׁשה ׁשּוְּתפִים יֵׁש ָּבָאָדם 

ַהָקדֹוׁש ָּברּוךְ הּוא אִָביו וְִאימֹו"

לאמיר זען ווי אזוי מיר היטן אפ די מצוה

פון כיבוד אב ואם
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