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ִמי יְַמּלֵל ּגְבּורֹות ה'  ִמי יְַמּלֵל ּגְבּורֹות ה'  
ִמיַע ּכָל ְּתִהּלָתֹו ִמיַע ּכָל ְּתִהּלָתֹויְַשׁ יְַשׁ

כֹּן לֶָבַטח ָעלָיו  לְִבנְיִָמן ָאַמר יְִדיד ה' יְִשׁ

כֵן חֹפֵף ָעלָיו כָּל ַהּיֹום ּוֵבין כְֵּתפָיו ָשׁ

Chumash: Parshas Bereishis - Sheini

Hashem's shechinah will always rest

in the place the Beis Hamikdash is built!

When we say the whole Tehillim,
it brings us brachos from Hashem!



ִמי יְַמּלֵל ּגְבּורֹות ה'  ִמי יְַמּלֵל ּגְבּורֹות ה'  
ִמיַע ּכָל ְּתִהּלָתֹו ִמיַע ּכָל ְּתִהּלָתֹויְַשׁ יְַשׁ

כֹּן לֶָבַטח ָעלָיו  לְִבנְיִָמן ָאַמר יְִדיד ה' יְִשׁ

כֵן חֹפֵף ָעלָיו כָּל ַהּיֹום ּוֵבין כְֵּתפָיו ָשׁ

Tehillim: 106 - 107

When we say the whole Tehillim,
it brings us brachos from Hashem!



"וְכָל יִָחיד ַאל יִפְרֹוׁש ַעְצמֹו ִמן ַהִציּבּור
ַאפִילּו לִלְמֹוד ִענְיָן ַאֵחר ..."

Tanya: Igeres Hakodesh Siman Chof-Gimmel

When the minyan is learning together,

EVERYONE should join!



"וְכָל יִָחיד ַאל יִפְרֹוׁש ַעְצמֹו ִמן ַהִציּבּור
ַאפִילּו לִלְמֹוד ִענְיָן ַאֵחר ..."

Hayom Yom: Chof-Beis Tishrei

Our avodah on Rosh Hashana is in a very 

serious way, but on Simchas Torah we are 

able to do the same avodah — with simcha!



"וְָהיָה זַ�ֲע� ּכֲַעפַר ָהָא�ץ ּופָ�ְצָּת יָָּמה וֵָקְדָמה וְָצפֹנָה 
וָנֶגְָּבה וְנְִב�כּו ְב� ּכָל ִמְׁשּפְחֹת ָהֲאָדָמה ּוְבזַ�ֶע�"

מצות עשה כ"ג:

 "וְָעַבד ַהּלֵוִי הּוא ֶאת ֲעבֹדַת אֶֹהל מֹוֵעד" )פרשת קורח(

מצות לא תעשה ע"ב:

 "ִאיׁש ִאיׁש ַעל ֲעבֹדָתֹו וְֶאל ַמָּשׂאֹו" )פרשת במדבר(

מצות עשה ל"ב:

ּתֹו ּכִי ֶאת לֶֶחם ֱא�ֶקי� הּוא ַמְק�יב    "וְִקּדְַשׁ
ָקדֹׁש יְִהיֶה ּלָ�" )פרשת אמור(

מצות עשה ל"ו:

  " וְכִי יָבֹא ַהּלֵוִי וגו' ּוָבא ְּבכָל ַאּוַת נְַפׁשֹו וגו' 
ם לְִפנֵי ה' ֵחלֶק  ם ה' ֱא�ָקיו ּכְכָל ֶאָחיו ַהלְוִּיִם ָהעְֹמדִים ָשׁ �ת ְּבֵשׁ וְֵשׁ

ּכְֵחלֶק יֹאכֵלּו" )פרשת שופטים(

Rambam: Hilchos Klei HaMikdash

Kohanim and Leviim

aren't allowed to switch their avodah.



"וְָהיָה זַ�ֲע� ּכֲַעפַר ָהָא�ץ ּופָ�ְצָּת יָָּמה וֵָקְדָמה וְָצפֹנָה 
וָנֶגְָּבה וְנְִב�כּו ְב� ּכָל ִמְׁשּפְחֹת ָהֲאָדָמה ּוְבזַ�ֶע�"

Inyana D'Yoma: Hakafos

We say the posuk "Vehaya Zaracha" 

three times after we finish all of the 

other pesukim of Ata Hareisa.
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