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ה' עֹז לְַעּמֹו יִֵּתן  ה' עֹז לְַעּמֹו יִֵּתן  

לֹום לֹוםה' יְָב�� ֶאת ַעּמֹו ַבָּשׁ ה' יְָב�� ֶאת ַעּמֹו ַבָּשׁ

"וְַאָּתה ְּתַצּוֶה ֶאת ְּבנֵי יְִשׂ�ֵאל וְיְִקחּו ֵאלֶי� 

ֶמן זַיִת זָ� ּכִָתית לַָּמאֹור לְַהֲע�ת נֵר ָּתִמיד" ֶשׁ

Chumash: Parshas Tetzaveh - Rishon

Only the first oil from the olives

is kosher for the Menorah!
Hashem gives us Torah

so we can make Shalom in the world!



ה' עֹז לְַעּמֹו יִֵּתן  ה' עֹז לְַעּמֹו יִֵּתן  

לֹום לֹוםה' יְָב�� ֶאת ַעּמֹו ַבָּשׁ ה' יְָב�� ֶאת ַעּמֹו ַבָּשׁ

"וְַאָּתה ְּתַצּוֶה ֶאת ְּבנֵי יְִשׂ�ֵאל וְיְִקחּו ֵאלֶי� 

ֶמן זַיִת זָ� ּכִָתית לַָּמאֹור לְַהֲע�ת נֵר ָּתִמיד" ֶשׁ

Tehillim: 29 - 34

Hashem gives us Torah
so we can make Shalom in the world!



"וֲַאנְַחנּו ּכָל יְִׂשָרֵאל ְׁשלּוֵחי ְדַרֲחָמנָא ָאנּו, ִאיׁש ִאיׁש 

ּכֲַאֶׁשר גָזְָרה ָעלָיו ַהְׁשגָָחה ָהֶעלְיֹונָה, ֵאין ָחפְִׁשי 

ֵמֲעבֹוַדת ַהקֶֹדׁש, ֲאֶׁשר ָהֳעְמָסה ַעל ִׁשכְֵמנּו."

"ִמינֵיה ּוֵביה ַאָּבא לְַׁשֵדיה ֵּביה נְַרגָא"

Tanya: Likutei Amarim Perek Lamed-Alef

Sometimes we need to 

trick the Yetzer Hara 

with the same tricks he uses on us!



"וֲַאנְַחנּו ּכָל יְִׂשָרֵאל ְׁשלּוֵחי ְדַרֲחָמנָא ָאנּו, ִאיׁש ִאיׁש 

ּכֲַאֶׁשר גָזְָרה ָעלָיו ַהְׁשגָָחה ָהֶעלְיֹונָה, ֵאין ָחפְִׁשי 

ֵמֲעבֹוַדת ַהקֶֹדׁש, ֲאֶׁשר ָהֳעְמָסה ַעל ִׁשכְֵמנּו."

"ִמינֵיה ּוֵביה ַאָּבא לְַׁשֵדיה ֵּביה נְַרגָא"

Hayom Yom: Hey Adar

When we go anywhere

We work to make more tahor air

By saying words of Torah there!



ים עְֹמִדים״ ִטּ כָּן ֲעֵצי ִשׁ ְשׁ ים לִַמּ ָרִשׁ ״וְָעִשׂיָת ֶאת ַהְקּ
מצות עשה רמ"ה:

"וְכִי ִתְמכְּרּו ִמְמכָּר לֲַעִמיֶת� וגו'" )פרשת בהר(

Rambam: Hilchos Shluchim VeShutfim

There are special halachos

for partners in business!



ים עְֹמִדים״ ִטּ כָּן ֲעֵצי ִשׁ ְשׁ ים לִַמּ ָרִשׁ ״וְָעִשׂיָת ֶאת ַהְקּ

Inyana D'Yoma: Inyonei Geulah

The walls of the Mishkan will also stand

when Moshiach comes!
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