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יִָמים ַעל יְֵמי ֶמלֶ� ּתֹוִסיף   יִָמים ַעל יְֵמי ֶמלֶ� ּתֹוִסיף   
ְׁשנֹוָתיו ּכְמֹו דֹר וָדֹרְׁשנֹוָתיו ּכְמֹו דֹר וָדֹר

ר ּבֹו ר יְַק�יב ָק�ָּבנֹו ... ּכֹל ֲאֶשׁ "ִאיׁש ִאיׁש ... ֲאֶשׁ

מּום �א ַתְק�יבּו" )ִאיׁש ִאיׁש: לְַרּבֹות ֶאת ַהנָכְִרים -ַרִׁש"י(

Chumash: Parshas Emor - Shlishi

A goy can bring a korban to Hashem,

but it can't have a mum.

Dovid Hamelech asked Hashem
that all Yidden should live a long life!



יִָמים ַעל יְֵמי ֶמלֶ� ּתֹוִסיף   יִָמים ַעל יְֵמי ֶמלֶ� ּתֹוִסיף   
ְׁשנֹוָתיו ּכְמֹו דֹר וָדֹרְׁשנֹוָתיו ּכְמֹו דֹר וָדֹר

ר ּבֹו ר יְַק�יב ָק�ָּבנֹו ... ּכֹל ֲאֶשׁ "ִאיׁש ִאיׁש ... ֲאֶשׁ

מּום �א ַתְק�יבּו" )ִאיׁש ִאיׁש: לְַרּבֹות ֶאת ַהנָכְִרים -ַרִׁש"י(

Tehillim: 60 - 65

Dovid Hamelech asked Hashem
that all Yidden should live a long life!



"וְזֶהּו ֶׁשאֹוְמרִים ַאֶׁשר קִדְָׁשנּו ּבְִמצְֹוָתיו

ָמּור"
ּכְאָדָם ַהְמקַדֵׁש ִאָׁשה לְִהיֹות ְמיּוחֶדֶת ִעמֹו ּבְיִחּוד ג

Tanya: Likutei Amarim Perek Mem-Vov

A mitzvah is like a chasuna

between Hashem and the Yidden!



ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ְׁשלֹוָׁשה ָׁשבּועֹות 
"וְזֶהּו ֶׁשאֹוְמרִים ַאֶׁשר קִדְָׁשנּו ּבְִמצְֹוָתיווֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר: הֹוד ֶׁשְּבנֶַצח

ָמּור"
ּכְאָדָם ַהְמקַדֵׁש ִאָׁשה לְִהיֹות ְמיּוחֶדֶת ִעמֹו ּבְיִחּוד ג

Hayom Yom: Yud-Alef Iyar

We need to be careful

to say the words of davening right!



״ְּבֵעת ּכַַעסֹו נְִסַּתלְָקה ִמֶמנּו ָהֶאמּונָה ּכִי ִאילּו ָהיָה 

ַמַאִמין ֶׁשֵמֵאת ה׳ ָהיְָתה זאֹת לֹו לֹא ָהיָה ְּבּכַַעס ּכְלַל״

מצות לא תעשה רנ"ו:

"ּכָל ַאלְָמנָה וְיָתֹום �א ְתַעּנּון" )פרשת משפטים(

מצות לא תעשה ש"א:

"�א ֵתלֵ� �כִיל ְּבַעֶּמי�" )פרשת קדושים(

מצות לא תעשה ד"ש:

"�א ִתּקֹם" )פרשת קדושים(

מצות לא תעשה ש"ה:

"וְ�א ִתּטֹר" )פרשת קדושים(

Rambam: Hilchos Deios - Hilchos Talmud Torah

We aren't allowed to go around

telling things we heard from other people!



״ְּבֵעת ּכַַעסֹו נְִסַּתלְָקה ִמֶמנּו ָהֶאמּונָה ּכִי ִאילּו ָהיָה 

ַמַאִמין ֶׁשֵמֵאת ה׳ ָהיְָתה זאֹת לֹו לֹא ָהיָה ְּבּכַַעס ּכְלַל״

Inyana D'Yoma: Hashgacha Protis

We never need to get upset

because everything is Hashgacha Protis!
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