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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

Aujourd’hui, nous étudions 

la fête de Souccot.

‘Houmach : Parachat Emor – Chichi



ָמיִם   ָמיִם  ִמי לִי ַבָּשׁ ִמי לִי ַבָּשׁ

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

« Je ne veux pas de Ton Gan Eden, 

je ne veux pas de Ton Olam Haba, 

je ne veux que Toi, Hachem ! »

Tehillim : 72-76



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

La puissance d’Hachem est trop dure à 

comprendre, même pour les anges !

Tanya : Likoute Amarim Perek Mem-‘Heth



ַ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"

Il n’est jamais trop tard pour 

réparer quelque chose !

Hayom Yom : Youd-Daled Iyar



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(

Nous devons nous éloigner de l’idolâtrie !

Rambam : Hil’hot Avodat Ko’havim



Pessa’h Chéni nous enseigne que 

nous devons DEMANDER à Hachem 

d’amener Machia’h maintenant !

Inyané Déyoma : Pessa’h Chéni



Le'ilui nichmat

Rav Shmouel Azimov A"H ben Rav 'Haim Hillel

www.KidsChitas.org


