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נאמען:



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

חומש: פרשת וזאת הברכה - שני עם רש"י

כֹּן לֶָבַטח ָעלָיו  לְִבנְיִָמן ָאַמר יְִדיד ה' יְִשׁ

כֵן חֹפֵף ָעלָיו כָּל ַהּיֹום ּוֵבין כְֵּתפָיו ָשׁ

די שכינה וועט אלעמאל רוהען 

אין די ארט פון די בית המקדש

ווען מען זאגט די גאנצע תהלים
ברענגט עס אונז ברכות פון ה'



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

תהלים: יום כ"ב  )ק"ו - ק"ז(

כֹּן לֶָבַטח ָעלָיו  לְִבנְיִָמן ָאַמר יְִדיד ה' יְִשׁ

כֵן חֹפֵף ָעלָיו כָּל ַהּיֹום ּוֵבין כְֵּתפָיו ָשׁ

ווען מען זאגט די גאנצע תהלים
ברענגט עס אונז ברכות פון ה'



תניא: אגרת הקדש סימן כ"ג

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

ווען די ציבור לערנט צוזאמען

אלע זאלן משתתף זיין!



היום יום: כ"ב תשרי

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

אויף שמחת תורה טוט מען אויף מיט שמחה 

וואס מען טוט אויף ראש השנה 

מיט ערענסטקייט



רמב"ם: הלכות כלי המקדש

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(

כהנים און לויים

טארן נישט בייטן זייערע עבודה

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



ענינא דיומא: הקפות

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

מיר זאגן די פסוק והי׳ זרעך... דריי מאל 

נאך דעם וואס מיר ענדיקן די אנדערע פסוקים
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