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Yud-Daled Iyar 
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ָמיִם   ָמיִם  ִמי לִי ַבָּשׁ ִמי לִי ַבָּשׁ

וְִעְּמ� �א ָחפְַצִּתי ָבָא�ץוְִעְּמ� �א ָחפְַצִּתי ָבָא�ץ

ְבַעת יִָמים" בּו ִשׁ "ַּבֻּסּכֹת ֵּתְשׁ

Chumash: Parshas Emor - Shishi

Today we learn

about the Yom Tov of Sukkos

"I don't want Your Gan Eden,
I don't want Your Olam Haba,

I just want YOU Hashem!"



ָמיִם   ָמיִם  ִמי לִי ַבָּשׁ ִמי לִי ַבָּשׁ

וְִעְּמ� �א ָחפְַצִּתי ָבָא�ץוְִעְּמ� �א ָחפְַצִּתי ָבָא�ץ

ְבַעת יִָמים" בּו ִשׁ "ַּבֻּסּכֹת ֵּתְשׁ

Tehillim: 72 - 76

"I don't want Your Gan Eden,
I don't want Your Olam Haba,

I just want YOU Hashem!"



"ּפֶַסח ֵׁשנִי ִענְיָנֹו ִאיז - ֶעס ִאיז נִיָטא ֵקיין 

"פַאְרפַאלֶען", מֶען קֶען ַאלֶע מָאל פַאִריכְטֶען"

"וְֵאין ָצִריךְ לֹוַמר ַהַמלְָאכִים ֵהן ִּבְבִחינַת גְבּול וְַּתכְלִית 
ּכִי יֵׁש גְבּול לְַהָׂשגָָתן ְּבאֹור ֵאין סֹוף ָּברּוךְ הּוא"

Tanya: Likutei Amarim Perek Mem-Ches

Hashem's koach is even too hard 

for the Malochim to understand!



ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר:
ֶחֶסד ֶׁשְּבהֹוד

"ּפֶַסח ֵׁשנִי ִענְיָנֹו ִאיז - ֶעס ִאיז נִיָטא ֵקיין 

"פַאְרפַאלֶען", מֶען קֶען ַאלֶע מָאל פַאִריכְטֶען"

"וְֵאין ָצִריךְ לֹוַמר ַהַמלְָאכִים ֵהן ִּבְבִחינַת גְבּול וְַּתכְלִית 
ּכִי יֵׁש גְבּול לְַהָׂשגָָתן ְּבאֹור ֵאין סֹוף ָּברּוךְ הּוא"

Hayom Yom: Yud-Daled Iyar

It's never to late

to fix something!



מצות לא תעשה י': "ַאל ִּתְפנּו ֶאל ָהֱאלִילִם" )פרשת קדושים(

 מצות לא תעשה מ"ז: "וְ�א ָתתּורּו ַאֲח�י לְַבְבכֶם 

וְַאֲח�י ֵעינֵיכֶם" )פרשת שלח(

מצות לא תעשה ס': "ֱא�ִקים �א ְת�ּלֵל" )פרשת משפטים(

מצות לא תעשה ו': "וְ�א ָתָעְבדֵם" )פרשת יתרו(

ַּתֲחוֶה לֶָהם" )פרשת יתרו( מצות לא תעשה ה': "�א ִתְשׁ

מצות לא תעשה ב': "�א ַתֲעֶשׂה ּלְ� ֶפֶסל" )פרשת יתרו(

מצות לא תעשה ג': "וֵא�ֵקי ַמֵּסכָה �א ַתֲעׂשּו לָכֶם" )פרשת קדושים(

 מצות לא תעשה ד': "�א ַתֲעׂשּון ִאִּתי ֱא�ֵקי כֶֶסף וֵא�ֵקי זָָהב 

�א ַתֲעׂשּו לָכֶם" )פרשת יתרו(

ַמע ַעל ִּפי�" )פרשת משפטים( מצות לא תעשה ט"ו: "�א יִָּשׁ

�ְפָּת ָבֵאׁש ֶאת ָהִעיר" )פרשת ראה( מצות עשה קפ"ו: "וְָשׂ

מצות לא תעשה כ"ג: "וְָהיְָתה ֵּתל עֹולָם �א ִתָּבנֶה עֹוד" )פרשת ראה(

מצות לא תעשה כ"ד: "וְ�א יִדְַּבק ְּביָדְ� ְמאּוָמה ִמן ַהֵח�ם" )פרשת ראה(

Rambam: Hilchos Avodas Kochavim

We need to stay away

from Avodah Zarah!



Inyana D'Yoma: Pesach Sheini

Pesach Sheini teaches us that we need 

to ASK Hashem to bring Moshiach now!
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 לע״נ התינוק זאב ארי׳ ע״ה 
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