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ַא� ְּבֶצלֶם יְִתַהּלֶ� ִאיׁש ַא� ְּבֶצלֶם יְִתַהּלֶ� ִאיׁש 
ַא� ֶהֶבל יֱֶהָמיּון ַא� ֶהֶבל יֱֶהָמיּון 

יְִצּבֹר וְ�א יֵַדע ִמי אְֹספָםיְִצּבֹר וְ�א יֵַדע ִמי אְֹספָם

Le Cohen Gadol porte 8 vêtements. 

Un Cohen ordinaire en porte 4.

‘Houmach : Parachat Tetsavé – Chlichi

מֶׁשה הּוא יְִׂשָרֵאל וְיְִׂשָרֵאל ֵהם מֶׁשה...
נִָׂשיא ַהדֹור הּוא ּכְכָל ַהדֹור

 ּכִי ַהנִָׂשיא הּוא ַהּכֹל

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire et 

la hilloula de Moché Rabbénou !

Inyané Déyoma : Zayin Adar



ַא� ְּבֶצלֶם יְִתַהּלֶ� ִאיׁש ַא� ְּבֶצלֶם יְִתַהּלֶ� ִאיׁש 
ַא� ֶהֶבל יֱֶהָמיּון ַא� ֶהֶבל יֱֶהָמיּון 

יְִצּבֹר וְ�א יֵַדע ִמי אְֹספָםיְִצּבֹר וְ�א יֵַדע ִמי אְֹספָם

Hachem nous fait penser à des 
choses qui nous donnent envie de 

vivre comme un Juif doit le faire !

Tehillim : 39-43

מצות עשה קצ"ו:

ַהֲענֵיק ַּתֲענִיק לֹו ִמּצֹאנְ� ּוִמּגָ�נְ� ּוִמּיְִקֶב� 
ֲאֶׁשר ֵּב�כְ� ה' ֱא��י� ִּתֶּתן לֹו (פרשת ראה)

מצות לא תעשה רל"ג:

וְכִי ְתַׁשּלְֶחּנּו ָחְפִׁשי ֵמִעָּמ� �א ְתַׁשּלְֶחּנּו �יָקם (פרשת ראה)

מצות עשה רל"ד:

וְֶהְפּדָּה (פרשת משפטים)

מצות עשה רל"ג:

ֲאֶׁשר לֹו יְָעדָּה וְֶהְפּדָּה (פרשת משפטים)

מצות לא תעשה רס"א:

�א יְִמׁשֹל לְָמכְ�ּה ְּבִבגְדֹו ָבּה (פרשת משפטים)

C’est une mitsvah pour le maître 

ou son fils d’épouser son esclave 

qui est une jeune fille juive.

Rambam : Hil’hot Avodim



"ִּתיַקר נַפְׁשֹו ְּבֵעינָיו 

לְִׂשמֹוַח ְּבִׂשְמָחָתה יֹוֵתר ֵמַהגּוף ַהנְִבזֶה 

ֶׁשלֹא לְַעְרֵבב ּולְַבלְֵבל ִׂשְמַחת ַהנֶפֶׁש ְּבִעָצבֹון ַהגּוף"

Ce n’est pas grave d’avoir un peu de 

saleté sur notre âme animale, car la seule 

chose importante est notre néchama !

Tanya : Likoute Amarim Perek Lamed-Aleph

"ַאז מֶען גֶעהט ִאין גַאס דַארף מֶען טרַאכטֶען 

ִדְבֵרי ּתֹוָרה ִצי ִאין ַמְחָׁשָבה ִצי ִאיןִ ִדּבּור"

Imbécile ! Comment peux-tu me 

marcher dessus si tu ne prononces 

pas de mots de Torah ?

Hayom Yom : Zayin Adar


