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לָָּמה ִאי�א ִּביֵמי �ע  לָָּמה ִאי�א ִּביֵמי �ע  
ֲעו ֹן ֲעֵקַבי יְסּוֵּבנִיֲעו ֹן ֲעֵקַבי יְסּוֵּבנִי

מַיְמָה ּוסְפֹר  "וַּיֹוצֵא אֹתֹו הַחּוצָה וַיֹּאמֶר ַהבֶּט נָא ַהָשּׁ

ְעֶךָ"
הַּכֹוכָבִים אִם ּתּוכַל לִסְפֹּר אֹתָם וַיֹּאמֶר לֹו כֹּה יִהְיֶה זַר

Chumash: Parshas Lech Lecha - Chamishi

Hashem promises Avraham Avinu that 

he will have more children than he can 

count — more than the stars in the sky!
We need to be careful

with all of our Chassidishe hanhagos!



לָָּמה ִאי�א ִּביֵמי �ע  לָָּמה ִאי�א ִּביֵמי �ע  
ֲעו ֹן ֲעֵקַבי יְסּוֵּבנִיֲעו ֹן ֲעֵקַבי יְסּוֵּבנִי

מַיְמָה ּוסְפֹר  "וַּיֹוצֵא אֹתֹו הַחּוצָה וַיֹּאמֶר ַהבֶּט נָא ַהָשּׁ

ְעֶךָ"
הַּכֹוכָבִים אִם ּתּוכַל לִסְפֹּר אֹתָם וַיֹּאמֶר לֹו כֹּה יִהְיֶה זַר

Tehillim: 49 - 54

We need to be careful
with all of our Chassidishe hanhagos!



"ַאז ַא ִאיד ַא ַצִדיק, צּו נַיין אּון נַיינְִציק יָאר ִאיז 

ַמְחלִיט ַאז ֶער דַאְרף זִיךְ ַמל זַיין, ִאיז ֶער ווֶעְרט ַאז 

דֶער אֹויּבֶעְרְׁשטֶער זָאל זִיךְ ּבַאווַייזֶען צּו ִאים"

ֲעלּומֹות ָחכְָמה )לְגַּלֹות(  ״וְכָל ִאיׁש יְִשָׂרֵאל יּוכַל לְגַּלֹות ַתּ

תֹו״
ָמ לִים נְִשׁ ָדָּבר לְַהְשׁ ּולְַחֵדׁש ֵשׂכֶל ָחָדׁש ... וְמחּויָיב ַבּ

Tanya: Igeres Hakodesh Siman Chof-Vov

Every Yid can find something 

new in Torah!



"ַאז ַא ִאיד ַא ַצִדיק, צּו נַיין אּון נַיינְִציק יָאר ִאיז 

ַמְחלִיט ַאז ֶער דַאְרף זִיךְ ַמל זַיין, ִאיז ֶער ווֶעְרט ַאז 

דֶער אֹויּבֶעְרְׁשטֶער זָאל זִיךְ ּבַאווַייזֶען צּו ִאים"

ֲעלּומֹות ָחכְָמה )לְגַּלֹות(  ״וְכָל ִאיׁש יְִשָׂרֵאל יּוכַל לְגַּלֹות ַתּ

תֹו״
ָמ לִים נְִשׁ ָדָּבר לְַהְשׁ ּולְַחֵדׁש ֵשׂכֶל ָחָדׁש ... וְמחּויָיב ַבּ

Hayom Yom: Tes Mar-Cheshvan

Even a little kid

can cry that he wants to see Hashem!



מצות לא תעשה קל"ב:

 "לֹא יֹאכַל כִּי קֹדֶׁש ֵהם" )פרשת תצוה(

Rambam: Hilchos Pesulei HaMukdashin

We are not allowed to eat "pigul" —

a korban that became posul because 

of what the kohen was thinking.



Inyana D'Yoma: Mivtzoyim

When we do mivtzoyim,

we get big brachos!
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