
חתחת""תת
•

Haazinu

ThursdayHaazinu

ב"ה

יום חמישי

פרשת האזינו

י"א תשרי

ה'תשפ״ג

נאמען:



חומש: פרשת האזינו - חמישי עם רש"י

״ְראּו ַעָּתה ּכִי ֲאנִי ֲאנִי הּוא וְֵאין ֱאלִֹקים ִעָּמִדי ֲאנִי 

יל״ ָאִמית וֲַאַחּיֶה ָמַחְצִּתי וֲַאנִי ֶאְרּפָא וְֵאין ִמּיִָדי ַמִצּ

 אויב די אידן פאלגן נישט די תורה, 

ווערן די אידן געשטראפט דורך גויים

ביז זיי וועלן תשובה טאן

ה' גיט א איד א נסיון

מיט די כוונה 
אז ער זאלן ווערן בעסער

לְַמַען יֵָחלְצּון יְִדיֶדי� לְַמַען יֵָחלְצּון יְִדיֶדי� 
יָעה יְִמינְ� וֲַענֵנִי יָעה יְִמינְ� וֲַענֵנִיהֹוִשׁ הֹוִשׁ



תהלים: יום י"א  )ס' - ס"ה(

״ְראּו ַעָּתה ּכִי ֲאנִי ֲאנִי הּוא וְֵאין ֱאלִֹקים ִעָּמִדי ֲאנִי 

יל״ ָאִמית וֲַאַחּיֶה ָמַחְצִּתי וֲַאנִי ֶאְרּפָא וְֵאין ִמּיִָדי ַמִצּ

ה' גיט א איד א נסיון

מיט די כוונה 
אז ער זאלן ווערן בעסער

לְַמַען יֵָחלְצּון יְִדיֶדי� לְַמַען יֵָחלְצּון יְִדיֶדי� 
יָעה יְִמינְ� וֲַענֵנִי יָעה יְִמינְ� וֲַענֵנִיהֹוִשׁ הֹוִשׁ



תניא: אגרת הקדש סימן כ״א

"זְִריזּוֵתי׳ ְדַאְבָרָהם ִהיא ֶׁשָעְמָדה לָנּו"
ְצדָָקה ַּתִציל ִמָמוֶת

מיר דארפן געבן צדקה 

מיט זריזות

״ְּתפִלָה ֶּבֶאמּונָה ּפְׁשּוָטה ִאיז ְמַחֵּבר ַעְצמּות ַהנְָׁשָמה 

זַיין 
ִמיט ַעְצמּות ֵאין סֹוף, ַאז ַעְצמּות ֵאין סֹוף זָאל 

דֶער רֹופֵא חֹולִים אּון ְמָבֵרךְ ַהָׁשנִים״



היום יום: י"א תשרי

"זְִריזּוֵתי׳ ְדַאְבָרָהם ִהיא ֶׁשָעְמָדה לָנּו"
״ְּתפִלָה ֶּבֶאמּונָה ּפְׁשּוָטה ִאיז ְמַחֵּבר ַעְצמּות ַהנְָׁשָמה ְצדָָקה ַּתִציל ִמָמוֶת

זַיין 
ִמיט ַעְצמּות ֵאין סֹוף, ַאז ַעְצמּות ֵאין סֹוף זָאל 

דֶער רֹופֵא חֹולִים אּון ְמָבֵרךְ ַהָׁשנִים״

א איד שטייט פאר ה׳ און דאווענט מיט 

אמונה פשוטה אז ה׳ וועט עם העלפן 

אין וואס ער נויטיגט זיך



רמב"ם: הלכות בכורים

עס איז א מצוה צו מפריש זיין חלה

ווען מיר מאכן טייג

מצות עשה קל"ג:

ית ֲע�סֵֹתכֶם ַחּלָה ָּת�ימּו ְתרּוָמה" )פרשת שלח(  "�אִשׁ

מצות עשה קמ"ג:

ַּפט ַהּכֲֹהנִים ֵמֵאת ָהָעם ֵמֵאת זְֹבֵחי ַהּזֶַבח    "וְזֶה יְִהיֶה ִמְשׁ
ִאם ׁשֹור ִאם ֶשׂה" )פרשת שופטים(

מצות עשה קמ"ֿד:

ית ּגֵז צֹאנְ� ִּתֶּתן ּלֹו" )פרשת שופטים(  "וְ�אִשׁ

זֶה עֹוֵסק ְּבסּוּכָתֹו וְזֶה ְּבלּולָבֹו״״ּוִמיֹום ַהּכִּפּוִרים ַעד ַהַחג ּכָל יְִׂשָרֵאל ַעסּוִקין ְּבִמְצוֹות, 



ענינא דיומא: מבצעים

זֶה עֹוֵסק ְּבסּוּכָתֹו וְזֶה ְּבלּולָבֹו״״ּוִמיֹום ַהּכִּפּוִרים ַעד ַהַחג ּכָל יְִׂשָרֵאל ַעסּוִקין ְּבִמְצוֹות, 

אויב מיר זיינען פארנומען מיט די מבצעים 

אין די טעג פאר סוכות, 

מיר וועלן זיכער נישט זינדיקן!
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