מבצע משניות בעל פה
י' שבט – י"א ניסן
תש"פ

לה"ו ________________
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Learn mishnayos and Tanya baal
peh And bring Moshiach now!!
 The Rebbe writes in hayom yom on ( כ"א כסלוthe

third day of HaYom Yom):



,'מען זאל זיך אויסלערנען ִמשנַיוֹת ּבעַ ל פֶּ ה כָּל חַ ד לפּום ִשיעּורֵ י' ִדילֵי
 דערמיט וועט מען ז ֹוכֶּה זיין צו,און געהן אין גאס און חזר'ן ִמשנַיוֹת
. ַמקַ ּבֵ ל זיין פנֵי הַ מָּ ִשיח
Learn Mishna by heart, each person according to his capacity,
and then, while walking in the street, review Mishna from
memory; you will thereby merit welcoming Moshiach.
 A Chossid once went to the Rebbe in
Yechidus and asked:
What can I do to be mekushar to you?
The Rebbe answered him:
When I walk in the streets, I say Tanya
Baal Peh. When you go in the streets, you
should also chazer Tanya Baal Peh, and
this way you will be connected to me.
 Before the Alter Rebbe printed the Tanya,
he sent it to some of his friends, the
Tzadikim, Talmidei HaMaggid, that they
should give a Haskomo. Reb Zusha of
Annipoli said that with the Tanya, the
Yidden will go to greet Moshiach.
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בס"ד
, יום הבהירף יו"ד שבט תש"פ
יום הילולא של כ"ק אדמו"ר מוהרי"יצ נ"ע
ויום התחלת נשיאותו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
שבעים שנה
Dear Talmid 'שיחי
Once again Cheder Menachem will  אי"הbe having a school wide
Mishnayos Baal Peh Contest. The purpose of this contest is to enable us as
Talmidim and children of the Rebbe to give the Rebbe a birthday present in
honor of י"א ניסן שנת המאה ושמונה עשר, a present from which the Rebbe can
derive much נחת.
The contest also gives you, the Talmidim an opportunity to gain in your
personal knowledge and study of Torah and to be a part of those who bring
about change to the world and ultimately the revelation of Moshiach
through the study of Torah Baal Peh, as it is explained in the teaching of
Chassidus, and specifically the teachings of the  פריערדיקער רביand the
Rebbe.
The program also gives you the opportunity to earn wonderful Seforim as
prizes for you to add to your personal library in your ' חדר צבאות הas the
Rebbe so much wanted.
Enclosed in this booklet you will find the rules for the Mishnayos Baal Peh
Contest as well as many general knowledge concepts, which you can learn
by heart and earn points for.
Wishing you much הצלחה,

Rabbi Menachem M. Greenbaum

Rabbi Sholom Heidingsfeld
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MISHNAYOS BAAL PEH CONTEST RULES
1. The Mishnayos Baal Peh contest will start on Yud Shevat and
continue until Yud Alef Nissan.
2. You should first get tested on the 12 Pesukim, Asher Yotzar,
Borai Nefoshois, (and Al Hamichya for grades 3 and and up)
before proceeding to get tested on anything else.
3. You will be tested in order. Once you start learning a Perek of
Mishnayos Baal Peh you must work on completing that Perek
before continuing on to another Perek.
4. You may get tested by Rabbi Heidingsfeld, Rabbi Greenbaum, a
Rebbe in Cheder or by one of the designated testers who are
assigned.

You must be able to say what you want to be tested on by heart
perfectly, with no mistakes.
5. When saying Siddur, if you make a mistake, you must learn it
over, practice again, and when you are ready, be retested
6. In Mishnayos or Tanya, you will pass with a maximum of one
mistake per Mishna or per 3 lines of Tanya. If you make more
than one mistake, you must review and be retested.
7. If you are doing a Perek Bvas Achas you will pass with a
maximum of one mistake every three Mishnayos .

Requirements to earn 1 Blue

One line of Tanya = 3 lines of Mishnayos
KITAH ALEF




KITAH DALED
 3 Lines of Mishnayos
 1 Line of Tanya
 8 lines of Siddur

2 Lines of Mishnayos
2/3 lines of Tanya
4 lines of Siddur

KITAH BAIS
 2 ½ Lines of Mishnayos
 4/5 (0.83) lines of Tanya
 5 lines of Siddur

KITAH HEY
 3 ½ Lines of Mishnayos
 1 1/6 line of Tanya
 8 lines of Siddur

KITAH GIMMEL
 2 ½ Lines of Mishnayos
 4/5 (0.83) lines of Tanya
 5 lines of Siddur


KITA VOV, ZAYIN, CHES
 4 Lines of Mishnayos
 1 1/3 lines of Tanya
 10 lines of Siddur
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Minimum amount of lines to be tested on at one time;
MISHNAYOS
You have to be tested on at
least one full Mishna. (If it is a
long Mishna, the amount of at
least 2 blues at a time).

TANYA
Kita א & ב- 1 Line
Kita  – ג & ד2 Lines
Kita  – ה & ו3 Lines
Kita  – ז & ח3 Lines

BOOKLET
Grade 3 and Up:
You must be tested on at least
3 items at a time

 When you do a Perek Bvas Achas (in one shot), you get Double points.
 Whether you do it in one shot the first time getting tested, or you get tested
on each Mishna and then on the entire Perek, you will end up with the
same points.
 If you do a Masechta Bvas Achas, with no mistakes, you will get TRIPLE
points.
 For 3 Perakim of Tanya Bvas Achas, you get two and a half times points.
For 12 Perakim Bvas Achas, you get triple points.

Points
5 Blues = 1 Yellow

=

5 Yellows = 1 Red
5 Reds = 1 Gold

=
=

5 Golds = 1 Crown
5 Crowns = 1 Flag

=♔

♔♔♔♔♔

=

Prizes
The prizes that will be given as reward for you efforts will be in the form
of Sefarim.
Every blue learnt Baal Peh is worth 20 cents of prize money towards
Sefarim (yellow = $1.00, red = $5.00 etc.)
The price of Seforim for rewards is determined as the retail price of
Seforim here in Los Angeles.
At the end of the program, a list of Seforim and their worth will be given
to you and you will be able to choose the Seforim of your choice (up to
the amount you earned).
The prizes will IYH be presented at a special ceremony to be held
IYH around Shavuos time.
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Worth
2B
1B
2B
4B
3B
2
2
2
1
Same
amount

1Y

2Y2B
1B
1B
1B
1B
1B
3B
3B
1B
1B

1B

Item
translation -  אני מאמיןE-כט
ל
שבתות מיוחדות
לא
ימים טובים
לב
קריאת התורה
לג
ימי חב"ד
(without translation)ל"ט אבות מלאכות
First 11 Melachos about making bread
א-לד
13 Melachos about making clothes ב-לד
ג-לד
9 Melachos about preparing leather
6 more Melachos ד-לד
(translation) ל"ט אבות מלאכותEלד
(All 5 Seforim) פרשיות התורה
Each Sefer by itself is one
blue
מסכתות הש"ס
Each Seder is 2 Blues
בגדי כהן הדיוט
בגדי כהן גדול
סוגי הקרבנות
חמשה חלקי תניא
“Famous 4 “ Items
בורא נפשות
אשר יצר
'על המחי
Parts for Shabbos and Rosh
Chodesh in 'על המחי
Parts for the Yomim Tovim in
'על המחי
Additions if you ate fruit from
שבעת המינים, or drank wine or
grape juice and the
combinations
12 Pesukim – amount of
points depends on your grade
– see page 5

לה

לו
לז
לח
לט
מ

Worth
1B
2B
2B
2B
1B
1B
1B
2B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
3B
1B
2B
2B
3B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
2B
2B
2B
1B
2B
2B
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Item
תורה
נביאים
)...תרי עשר (הושע יואל
כתובים
חמש מגילות
ששה סדרי משנה
ד' חלקי שולחן ערוך
)ספרי הרמב"ם (יד החזקה
י"ב שבטים
עשרת המכות
שמות החדשים
תעניות
מתי מוציאים ב' ס"ת
מתי מוציאים ג' ס"ת
הלל שלם
עשרת המבצעים
רביים
שמות הנשיאים
הרבניות לדורותיהם
יום הולדת ויום ההילולא של הנשיאים
(Without translation) שבעת המינים

(- translation) שבעת המינים
(Without translation) חמשת מיני דגן

(- translation) חמשת מיני דגן
(Without שבע מצות דרבנן

א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
יא
יב
יג
יד
טו
טז
יז
יח
יט
כ
כא
E-כא
כב
E-כב
כג

translation)

(- translation)  שבע מצות דרבנןE-כג
כד
(Without translation) שבע מצות בני נח
(- translation)  שבע מצות בני נחE-כד
כה
(Without translation) שש זכירות
(- translation)  שש זכירותE-כה
כו
(Without translation)עשרת הדברות
(–translation) עשרת הדברותE-כו
כז
דברי ימי ישראל
כח
(Name and what It is For) סוגי ערוב
(- Explanation)  סוגי ערובE-כח
כט
אני מאמין

סידור
There are 4 levels
These apply for all siddur including bentching
Level 1 – 4 lines - כתה א
Level 2- 5 lines ג- כתה ב
Level 3- 8 lines ה-כתה ד
Level 4- 10 linesז-כתה ו
The following are the parts of Siddur that you can be tested on
 עץ. . וזאת התורה
חיים היא
ברכת המפיל
שמונה עשרה
מודים דרבנן
קדושה – ימות החול
קדושה – שבת שחרית
 כתר- קדושה

ישתבח
שמע
והיה אם שמע
ויאמר
אין כאלקינו
עלינו– אין עוד
 ושמו אחד- ועל כן

אשר יצר
אלו דברים
מה טבו
אדון עולם
ברוך שאמר
אשרי
הללוקה הללו
ויושע
אז ישיר

)'מעין שלש(על המחי
בורא נפשות

שמונה עשרה
YOU CAN BE TESTED ON EACH BRACHA SEPARATELY OR IF YOU ARE OVER GRADE 4
YOU CAN BE TESTED ON THE WHOLE SHMONE ESREH BVAS ACHAS AND RECEIVE AN
EXTRA 50% OF POINTS

ברכת המזון
ממרום
הרחמן הוא יזכנו
יראו
יעלה ויבא
רצה

ברכת הזן
נודה
ועל הכל
רחם
ובנה
הקל אבינו – אל יחסרנו..ברוך
הרחמן'ס

12 Pesukim – יב פסוקים
All the 12 Pesukim are equal to 30 lines of Siddur which means that if you say all the 12 Pesukim
Baal Peh and you are in Kittah  אyou will receive 7 blues, If you are in Kittah ג- בyou will receive 6
blues, if you are in Kittah ה- דyou will receive 4 blues, if you are in Kittah ח- וyou will receive 3
blues . Saying the 12 Pesukim in English also, gives you extra points.

The following table tells you how many lines each of the 12 Pesukim are
3 – יגעתי
2 – ואהבת
4 – וזה
4 -ישמח

2-כי קרוב
3 – והנה
1 – בראשית
2 – ושננתם
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1 -תורה
1-שמע
3-בכל
4-כל ישראל

ָּברּוְך ָּאַ תה ָּה' ָּאֱ ֹל ָּקינּו ָּמֶ לְֶך ָּהעוֹלםָּ,אֲ ֶשרָּ
יצַ ר ָּאֶ ת ָּהָאדם ָּבְּ חכְּ מהָּּ ,וברא ָּב ֹוָָּּ
נְּקבִ ים ָּנְּקבִ יםָּ ,חֲ לּולִ ים ָּחֲ לּולִ יםָּ .גלּויָּ
ּועָּלִ פְּ ניָּכִ סאָּכְּ בו ֶֹדָךָּ,
וְּ י ֽד ַָּ
ָּ ֶש ִאםָּיִ סתםָּאֶ חדָּמהֶ םָּ,
ָּא ָֹּוָּ ִאם יִ פתחַ ָּאֶ חדָּמהֶ םָּ,
שרָּלְּ ִה ְּת ַקיםָּאֲ פִ ילּוָּשעהָּאֶ חתָּ.
ָּ ִאיָּאֶ פְּ ַָּ
ברּוְךָּאַ תהָּה'ָּ,רוֹפאָּכלָּבשרָּּומַ פְּ לִ יאָּ
ַלעֲשוֹתָּ:
ּבֹורא נְפָׁשֹות
ֵ

מלְֶך ָּהעוֹלםָּ,
ברּוְך ָּאַ תה ָּה'ָּ ,אֱ ֹל ָּקינּו ָּ ֶָּ
בוֹרא ָּנְּפשוֹת ָּ ַרבוֹת ָּוְּ חֶ ְּסרוֹנןָּ,עַ ל ָּ ֹכָּל ָּמַ הָּ
אתָּלְּ הַ חֲ יוֹתָּבהֶ םָּנֶפֶ שָּכלָּחיָּ.ברּוְךָּ
ֶשבר ָּ
חי העוֹל ִמים.
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סדר ברכה אחרונה.
קינּוָּמֶ לְֶךָּהעוֹלםָּ,עַ לָּ
ברּוְךָּאַ תהָּה'ָּ,אֱ ֹל ָּ
עלָּפירותָּמשבעתָּ

עלָּא'ָּמחמשתָּמיניָּדגןָּ:

עלָּהייןָּ:

הַ ִמ ְּחיהָּוְּ עַ לָּ

ָּהַ גֶפֶ ןָּוְּ עַ לָּפְּ ִריָּ

המיניםָּ:

הַ כַלְּ כלהָּ,

הַ ֶָּגפֶ ן,

וְּ עַ לָּפְּ ִריָּהעץ,

ָּהעץָּ

(ָּאםָּאכלָּמהכל:עלָּהמחי'ָּועלָּהכלכלהָּועלָּהגפןָּועלָּפריָּהגפןָּועלָּהעץָּועלָּפריָּהעץ)

א ֶרץ ָּחֶ ְּמדה ָּטוֹבה ָּ ְּּורחבהֶ ָּ,שר ִציתָָּּ
וְּ עַ ל ָּ ְּתנּובַ ת ָּהַ ש ֶדהָּ,וְּ עַ ל ָּ ֶָּ
ֹע ָּ ִמּטּובּהַ ָּ .רחֶ םָּ
ת ָּלַאֲ בוֹתָּינּוָּ ,לֶאֱ כוֹל ָּ ִמפִ ְּריּה ָּוְּ לִ ְּש ֽבו ַָּ
חלְּ ָּ
וְּ ִה ְּנ ַָּ
ירָךָּ ,וְּ עַ לָּ
מָךָּ ,וְּ עַ ל ָּיְּ רּוש ַָּליִ ם ָּעִ ֶָּ
נאָּ ,ה'ָּ ,אֱ ֹלקָּינּוָּ ,עַ ל ָּיִ ְּשראל ָּעַ ֶָּ
ּובנה ָּיְּ רּוש ַלָּיִ םָּ
חָךָּ,וְּ עַ ל ָּהיכ ֶָּלָךְּ ָּ.
ִציוֹן ָּ ִמ ְּש ַכן ָּכְּ בוֹדֶָָּךָּ,וְּ עַ ל ָּ ִמזְּ בְּ ֶָּ
ק ֶדש ָּבִ ְּמהרה ָּבְּ ימָּינּוָּ ,וְּ הַ עֲלָּנּו ָּלְּ תוֹכּהָּ ,וְּ ַש ְּמחָּנּו ָּבָּּהָּ,
עִ יר ָּהַ ֽ ֹ
שהָּּובְּ טהֳ רה.
ּו ְּנב ֶרכְּ ָךָּבִ ְּקדֻ ָּ
בשבתָּ ְּּורצהָּוְּ הַ חֲ לִ יצָּנּוָּ ְּביוֹםָּהַ ַשבתָּהַ זֶ ה.
בראשָּחדשָּוְּ זכְּ רנּוָּלְּ טוֹבהָּ,בְּ יוֹםָּרֹאשָּהַ ֹֽח ֶדשָּהַ זֶ ה.
בראשָּהשנהָּוְּ זכְּ רנּוָּלְּ טוֹבהָּ ְּביוֹםָּהַ זִ כרוֹןָּהַ זֶ ה.
בפסחָּוְּ זכְּ רנּוָּלְּ טוֹבהָּבְּ יוֹםָּחַ גָּהַ ַמּצוֹתָּהַ זֶ ה.
בשבועותָּוְּ זכְּ רנּוָּלְּ טוֹבהָּ,בְּ יוֹםָּחַ גָּהַ שבֻעוֹתָּהַ זֶ הָּ.
בסוכותָּוְּ זכְּ רנּוָּלְּ טוֹבהָּ,בְּ יוֹםָּחַ גָּהַ סֻ כוֹתָּהַ זֶ ה.
בשמע"צָּושמח"תָּוְּ זכְּ רנּוָּלְּ טוֹבהָּ,בְּ יוֹםָּ ְּש ִמי ִניָּע ֽ ֲֶצ ֶרתָּהַ חַ גָּהַ זֶ ה.
ָּ

כִ יָּ ַאתהָּה'ָּטוֹבָּּומ ִטיבָּ ַלכֹלָּ,וְּ נֽ ו ֶֹדהָּלְּ ָךָּעַ לָּהָּ ֽא ֶרץָּוְּ עַ ל
הַ ִמ ְּחיהָּ.ברּוְךָּ
אַ תהָּה'ָּ,עַ לָּ

ָּ
עלָּהייןָָּּ:
פְּ ִריָּהַ ֽגפֶ ןָּ.ברּוְךָּ
אַ תהָּה'ָּ,עַ לָּ

הַ פרוֹתָּ.ברּוְךָּ
אַ תהָּה'ָּ,עַ לָּ

ה ֽא ֶרץָּוְּ עַ לָּ
הַ ִמ ְּחיהָּ.

ה ֽא ֶרץָּוְּ עַ לָּפְּ ִריָּ
הַ ֽגפֶ ן.

ה ֽא ֶרץָּ ְָּּועַ לָּ
הַ פרוֹתָּ.

עלָּא'ָּמחמשתָּמיניָּדגןָּ:

עלָּפירותָּמשבעתָּהמיניםָּ:

(אםָּאכלָּמהכלָּ:המחי'ָּועלָּפריָּהגפןָּוהפרותָּברוךָּאתהָּה'ָּעלָּהארץָּועלָּהמחי'ָּועלָּפריָּהגפןָּוהפרות)
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י"ב פסוקים
ּ .1תו ָֹּרה צִ ָּוה לָּנּו משֶּ ה מו ָֹּרשָּ ה קהִ ילַת ַיעֲקֹ ב.
 .2שמַ ע יִש ָּראֵ ל ה' אֶּ ֹלקֵ נּו ה' אֶּ חָּ ד.
ָאדם לִ ראוֹת אֶּ ת עַ צמ ֹו כאִ ילּו הּוא יָּצָּ א
ּ .3בכָּל דוֹר וָּדוֹר חַ יָּיב ָּ
ִמ ִמצ ָּריִם.
 .4כָּל יִש ָּראֵ ל יֵש לָּהֶּ ם חֵ לֶּק לע ֹולָּם הַ ּבָּ א שֶּ ֶּנאֱמַ ר ועַ מֵ ְך כּולָּם
ָארץ נֵצֶּ ר מַ טָּ עַ י מַ עֲשֵ ה י ַָּדי להִ תפָּ אֵ ר.
צַ ִד ִיקים לע ֹולָּם יִרשּו ֶּ
 .5כִ י קָּ רוֹב אֵ לֶּיך הַ ָּדבָּ ר מאוֹד ּבפִ יָך ּובִ לבָּ בָך לַעַ שוֹת ֹו.
ָארץ כבוֹד ֹו ּומַ ּבִ יט עָּ לָּיו
 .6והִ נֵה ה' נִצָּ ב עָּ לָּיו ּומֹלא כָּל הָּ ֶּ
ּובוֹחֵ ן כלָּיוֹת ָּולֵב אִ ם עוֹבד ֹו כ ָָּּראּוי.
ָארץ.
ֹלקים אֵ ת הַ שָּ מַ יִם ואֵ ת הָּ ֶּ
אשית ּבָּ ָּרא אֶּ ִ
ּ .7ב ֵר ִ
 .8ו ִשנַנּתָּ ם לבָּ נֶּיָך ו ִדּבַ רּתָּ ּבָּ ם ּב ִשבּתָך ּבבֵ יתֶּ ָך ּובלֶּכּתָך בַ ֶּד ֶּרך
ּובשָּ כּבָך ּובקּומֶּ יָך.
ָּ .9יגַעּתִ י וֹלא מָּ צָּ אתִ י ַאל ּתַ א ֲִמין ֹלא ָּיגַעּתִ י ּומָּ צָּ אתִ י ַאל ּתַ א ֲִמין
ָּיגַעּתִ י ּומָּ צָּ אתִ י ּתַ א ֲִמין.
 .11וָאהַ בּתָּ ל ֵרעַ ָך כָּמוָֹך ַרּבִ י עַ ִקיבָּ א אוֹמֵ ר זֶּה כלַל גָּדוֹל ּבַ ּתו ָֹּרה.
ָאדם ותַ כלִ ית ּב ִריָאת ֹו ּוב ִריַאת כָּל הָּ ע ֹולָּמוֹת
 .11וזֶּה ָּכל הָּ ָּ
עֶּ לי ֹונִים ותַ חּת ֹונִים לִ היוֹת ל ֹו ִד ָּירה ז ֹו ּבתַ חּת ֹונִים.
 .12יִשמַ ח יִש ָּראֵ ל ּבעוֹשָּ יו פֵ ירּוש שֶּ כָּל ִמי שֶּ הּוא ִמז ֶַּרע יִש ָּראֵ ל
יֵש ל ֹו לִ שמוֹחַ ּב ִשמחַ ת ה' אַ שֶּ ר שָּ ש ושָּ מֵ חַ ּב ִד ָּירת ֹו
ּבתַ חּת ֹונִים.
ּבָּ רּוְך אַ ּתָּ ה ה' ,אֱֹלקֵ ינּו מֶּ לְֶּך הָּ ע ֹולָּם,
ברכת המפיל:
הַ מַ פִ יל חֶּ בלֵי שֵ נָּה עַ ל עֵ ינַיּ ,ותנּומָּ ה עַ ל עַ פעַ פַ יּ ,ומֵ אִ יר לאִ ישוֹן ּבַ ת
עָּ יִן  .וִ יהִ י ָּרצוֹן ִמלפָּ נֶּיָך ה' אֱֹלקַ י וֵאֹלקֵ י אֲבוֹתַ י ,שֶּ ּתַ שכִ יבֵ נִי לשָּ לוֹם,
ותַ ע ֲִמ ֵידנִי לחַ יִ ים טוֹבִ ים ּולשָּ לוֹם  ,וַאל יבַ ֲהלּונִי ַרעי ֹונַי ַוחֲלוֹמוֹת
הּורים ָּרעִ יםּ ,ותהֵ א ִמטָּ תִ י שלֵמָּ ה לפָּ נֶּיָך ,והָּ אֵ ר עֵ ינַי פֶּ ן
ָּרעִ ים והִ ר ִ
אִ ישַ ן הַ מָּ ֶּות ּ.בָּ רּוְך אַ ּתָּ ה ה' ,הַ מֵ אִ יר לע ֹולָּם כֻּל ֹו ּבִ כבוֹד ֹו:
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

The 12 Pesukim in English
The Torah that Moshe commanded us is the heritage of the
congregation of Yaakov.
Hear O Israel, Hashem is our L-rd, Hashem is One.
In every generation one must look upon himself as if he
personally had gone out of Egypt.
All Israel have a share in the World To Come, as it is stated
(Yeshaya 60:21): 'And Your people are tzadikkim.' They shall
inherit the land forever. They are the branch of My planting, the
work of My hands, in which I take pride.
It is within your close reach to follow the Torah in speech,
feeling and deed.
Hashem stands over him, and the whole earth is full of His glory,
and he searches his mind and heart (to see) if he is serving Him
as is fitting.
In the beginning Hashem created the heavens and the earth.
And you shall teach the Torah to your children, and you should
speak about it when you are home and when you travel, before
you lie down to sleep and when you wake up.
If someone says, "I have worked hard, and I have not been
successful," don't believe him. If someone says, "I have not
worked hard and I have been successful," don't believe him. If
someone says, "I have worked hard, and I have been successful,"
believe him!!!
Rabbi Akiva says that, "To love your fellow as yourself," is a
great basic principle of the Torah.
The purpose of the creation of every Jew and of all the worlds is
to make a dwelling place for Hashem in this world.
The Jews should rejoice in their Maker. Every Jew should share
in Hashem's joy, Who rejoices and is happy in His dwelling place
in this world.
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א תורה

ד

כתוביםThe Kesuvim
ְת ִהלִ יםַ
ִמ ְשלֵיַ
ִאיוֹבַ
יריםַ
ִשירַה ִש ִ
רּותַ
אֵ יכָ הַ
קֹהֶ לֶתַ
אֶ ְס ֵתרַ
ָדנִ יאֵ לַ
עֶ זְ ָראַ
נְ חֶ ְמיָהַ
ִדבְ ֵַריַהי ִָמיםַא'ַ
ִדבְ ֵריַהי ִָמיםַב'

ה

חמשַמגילותַ
The 5 Megilos
יריםַ
ש ִ
ִשירַה ִַ
רּותַ
אֵ יכָ הַ
קֹהֶ לֶתַ
אֶ ְס ֵתרַ

Torah

ב ְֵּראשִׁ ית
שְּ מֹות
ַויִׁק ְָּרא
ַבמִׁדְּ בָר
דְּ ב ִָׁרים
נביאים The Neviem

ב

נ
ב
י
א
י
ם
ָָּּ
ָּ
ר
א
ש
ו
נ
י
םָּ
נ
ב
י
א
י
םַ

ַ

יְ הוֹשֻׁ עַַ
שו ְֹפ ִטיםַ
ְשמּואֵ לַא'ַ
ְשמּואֵ לַב'ַ
ְמלָכִ יםַא'ַ
ְמלָכִ יםַב'ַ
חא יְ שעְ יָהַ
ור יִ ְר ְמיָהַ
ינ יְ חֶ זְ ֵקאלַ
םַ ְת ֵריַעָ ָשרַ

ג ְת ֵריַעָ ָשרַַַַTrei Asar

 )1הוֹש ַעָּ
 )2יוֹאלָּ
 )3עמוֹסָּ
 )4עוֹבַ ְּדיה
 )5יוֹנהָּ
ִ )6מיכהָּ
 )7נַחּום
 )8חַ בַ קּוק
ְּ )9צפַ נְּיהָּ
 )11חַ גַי
 )11זְּ כַ ְּריה
 )12מַ לְּ ָאכִ י

ו

ַ
ששה סדרי משנה
Six Orders of the Mishnayos
(זמ"ן נק"ט)

זְ ָרעִ ים
מוֹעֵ ד
ָשים
נ ִַ
יקין
נְ זִ ִ
שים
ָק ָד ִַ
טהרוֹת
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ז ד' חלקי שולחן ערוך The
Four Parts of the Shulchan
Aruch

י

או ַֹרח חַ יִים
יו ֶֹּרה דֵ עָּ ה
אֶּ בֶּ ן הָּ עֶּ זֶּר
חֹ שֶּ ן מִ שפָּט
ח ספרי הרמב"ם(ידָּהחזקה)
Books of the Rambam
א

סֵ פֶּ ר הַ מַ ַדע
ַאהַ בָּ ה
זמַ נִים
נ ִָּשים
קדּושָּ ה
הַ פלָָּאה
ז ָּרעִ ים
עַ בו ָֹּדה
קָּ רּבָּ נוֹת
טַ הַ ָּרה
נזִ ִיקין
ִקניָּן
ִמשפָּ ִטים
שוֹפ ִטים

יא

ט י"ב שבטים The Twelve
Shevatim

ראּובֵ ן
ִשמעוֹן
לֵוִ י
הּודה
י ָּ
יִשָּ שכָּר
זבּולּון
ָּדן
נַפּתָּ לִ י
גָּד
אָּ שֵ ר
יוֹסֵ ףַ
ּבִ ני ִָּמיןַ

יב
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עשרת המכות The Ten
Makkos
ָּדם
צפַ רדֵ עַ
כִ נִים
עָּ ר ֹוב
ֶּדבֶּ ר
שחִ ין
ּבָּ ָּרד
ַארּבֶּ ה
חשֶּ ך
מַ כַת ּבכוֹרוֹת
שמות החדשים
Names of the Months
נִיסָּ ן
אִ יָּיר
סִ יוָּן
ּתַ מּוז
מנַחֵ ם ָאב
אֶּ לּול
ּתִ שרֵ י
מַ ר חֶּ שוָּן
כִ סלֵו
טֵ בֵ ת
שבָּ ט
ַאדר
ָּ
תעניות Fast Days
צוֹם ג ַדל ָּי'
יפּורים
יוֹם הַ כִ ִ
עַ שָּ ָּרה ּבטֵ בֵ ת
ּתַ עַ נִית אֶּ סּתֵ ר
שִ בעָּ ה עָּ שָּ ר ּבּתַ מּוזַ
ּתִ שעָּ ה ּבָאב

יג מתי מוציאים ב' ספרי תורה

טז

When do we read
from 2 Sifrei Torah

A way to remember
ָאמֵן ַּכחַּצ ֹת ֵטבֵת מָ לֵא

ִמבצַ ע אַ הַ בַ ת יִש ָּראֵ ל
.1
ִמבצַ ע מזּוזָּה
.2
ִמבצַ ע ֶּנשֶּ "ק (נֵרוֹת
.3
שַ ּבָּ ת קו ֶֹּדש)
ִמבצַ ע ַכשרּות
.4
ִמבצַ ע ִחינּוך
.5
ִמבצַ ע צ ָּדקָּ ה
.6
ִמבצַ ע ּתפִ ילִ ין
.7
ִמבצַ ע טַ הַ ַרת הַ ִמשפָּ חָּ ה
.8
ִמבצַ ע ּבַ יִת מָּ לֵא ספָּ ִרים
.9
ִ .11מבצַ ע ּתו ָֹּרה

שבת ראש חודש
שבת חנוכה
ר"ח טבת (חנוכה)
שבת של ד' פרשיות
יום טוב
חול המועד פסח
יד

מתי מוציאים ג' ספרי
תורה
When do we read from
3 Sifrei Torah
שמחת תורה
שבת ראש חודש טבת
(חנוכה)
שבת ראש חודש אדר
(פרשת שקלים)
שבת ר"ח ניסן (פרשת
החדש)

טו

עשרת המבצעים

ִ מבצַ ע מָּ ִשיחַ
ִ מבצַ ע לִ ימּוד הָּ ַרמּבַ "ם
ִ מבצַ ע אוֹת ּבסֵ פֶּ ר ּתו ָֹּרה
יז

הלל שלם
DAYS WE SAY FULL
HALLEL

(בבט"ח =  to rememberסימן)

פסח (ב' ימים ראשונים)
שבועות
סוכות-
שמיני עצרת-שמחת תורה
חנוכה
14

רביים Our Rebbeim
בעל שם טובָָּּ
מעזריטשער מגיד
אלטער רבי
מיטעלער רבי
צמח צדק
רבי מהר"ש
רבי רש"ב
פריערדיקער רבי
דער רבי שליט"א

יח

יט

שמות הנשיאים

בעל שם טוב
מעזריטשער
מגיד
אלטער רבי
מיטעלער רבי
צמח צדק
רבי מהר"ש
רבי רש"ב
פריערדיקער
רבי
רבי
דער
נשיא דורנו

ישראל
דובער

הרבניות לדורותיהם

בעל שם
טוב
מעזריטשער
מגיד
אלטער רבי
מיטעלער
רבי
צמח צדק

שניאור זלמן
דובער
מנחם מענדל
שמואל
שלום דובער
יוסף יצחק

רבי מהר"ש
רבי רש"ב

מנחם מענדל

פריערדיקער
רבי
דער רבי
נשיא דורנו

לאה
רחל
קיילא
סטערנא
שיינא
חי'
מושקא
רבקה
שטערנא
שרה
נחמה
דינה
חי'
מושקא

יום הולדת ויום הילולא של הנשיאים

כ
You do not need to say the years.

רבי

יום הולדת

בעל שם טוב

חג השבועות (ו'
ח"י אלול נח"ת
סיון) תק"כ
י"ט כסלו תקל"ג
(?)
כ"ד טבת תקע"ג
ח"י אלול קה"ת
ט' כסלו תקפ"ח
ט' כסלו תקל"ד
כ"ט אלול תקמ"ט י"ג ניסן תרכ"ו
י"ג תשרי תרמ"ג
ב' אייר תקצ"ד
ב' ניסן תר"פ
כ' מרחשון
תרכ"א
י' שבט תש"י
י"ב תמוז תר"מ
י"א ניסן תרס"ב ג' תמוז תשנ"ד

מעזריטשער מגיד
אלטער רבי
מיטעלער רבי
צמח צדק
רבי מהר"ש
רבי רש"ב
פריערדיקער רבי
רבי נשיא דורנו
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יום הילולא

E כא
The Seven Species
1. Wheat
2. Barley
3. Grapes
4. Figs
5. Pomegranates
6. Olives
7. Dates
FIVE TYPES OF GRAIN UPON WHICH
WE MAKE THE BRACHA MEZONOS
AND AL HAMICHYA

1.
2.
3.
4.
5.

H כא

H כב

E כב

שבעת המינים
חִׁטָ ה.1
עֹורה
ָ ְּש.2
 ֶגפֶן.3
תְּ אֵ נָה.4
 ִׁרימֹון.5
זַיִׁת.6
)דְּ בַש (תָ מָר.7
חמשת מיני דגן
חִׁטָ ה.1
עֹורה
ָ ְּש.2
ּכּו ְּסמִׁין.3
שִׁ יפֹון.4
שִׁ בֹולֶת שּועָל.5

Wheat
Barley
Spelt
Rye
Oats

The Seven Mitzvos E כג
Derabanan (GIVEN BY THE RABBIS)

H כג

שבע מצות דרבנן

) סימןto remember = (נָ"ע ְּבש ְמ ָח"ה

1. Washing our hands before
eating bread.
2. Making an Eiruv
3. Saying a Bracha before
eating, drinking or smelling a
spice or flower.
4. Lighting Shabbos and Yom
Tov candles.
5. Reading the Megillah on
Purim.
6. Lighting the Chanukah
menorah.
7. Saying the Hallel on special
days.

נְטִׁ ילַת יָדַ יִׁם.1
ערּובִׁין בְּשַ בָת
ְ .2
ּב ָרכֹות
ְ .3
שבָת
ְ נֵר.4
מגִׁילָה
ְ ק ְִּׁריַאת ַה.5
נֵרְחְנּוּכָה.6
הלֵל
ְ .7
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E כד

H שבע מצות בני נח כד

The Sheva Mitzvos B’nei Noach
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

( סימןto remember = 3  עבירותand
then ד,ג,ב,)א

Do not believe in or worship
idols
Lead a moral family life
Do not murder
Do not eat the meat of an
animal while it is still alive
Do not curse Hashem
Do not steal
Establish courts of justice &
enforce the 7 laws

עַ בו ָֹּדה ז ָָּּרה
גִ ילּוי עַ ָּריוֹת
שפִ יכּות ָּד ִמים
אֵ בֶּ ר ִמן הַ חַ י
ּבִ ר ַכת הַ שֵ ם
ֶּגזֶּל
ִדינִים

The Six Things to Remember
E כה

H כה

1. Our redemption from

שש זכירות

) יצִ יַאת ִמצ ַריִם1
) מַ עַ מָּ ד הַ ר סִ ינַי2
) מ ִחיַית עַ מָּ לֵק3
ש ָּראֵ ל
ֹ ) חֶּ טאֵ י ִי4
ּבַ ִמדּבָּ ר
) מַ עַ ֶֹּשה ִמריָּם5
ַ) שַ ּבָּ ת6

Mitzrayim
2. The Torah was given from

Hashem on Har Sinai
3. The evil caused by Amalek and
the Mitzvah to destroy him
4. The sins of the Jewish people in
the desert, especially the sin of
the Golden Calf
5. Miriam got “tzara’as” because

she spoke evil about Moshe
Rabeinu
6. We must remember the day of
Shabbos
ַ

ַעשרתַהדברות
ָאנֹ כִ י
ֹלא יִהיֶּה לָך
ֹלא תִ שָּ א
זָּכוֹר (שָּ מוֹר) אֶּ ת יוֹם הַ שַ ּבָּ ת
כַּבֵ ד אֶּ ת ָאבִ יָך
ֹלא תִ רצַ ח
ֹלא תִ נָאף
ֹלא תִ גנוֹב
ֹלא תַ ֲענֶּה
ַֹלא תַ חמוֹד

The Ten Commandments E כו
1.I am Hashem your Hashem who
took you out of Egypt
2.Do not serve idols
3.Do not use Hashem’s name in vain
4.Keep the Shabbos holy
5.Honor your father and your mother
6.Do not murder
7.Do not commit adultery
8.Do not kidnap
9.Do not be a false witness
10.Do not be jealous of your neighbors
property

H כו
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דברי ימי ישראל

כז

GENERAL PERIODS IN JEWISH HISTORY

 דורות מָאדָ ם עד11 .1
נ ֹ ַח
 דורות מנ ֹ ַח עד11 .2
ַאב ְָּרהָם
 דורות מַאב ְָּרהָם עד6 .3
משֶ ה ַרבֵנּו
 משֶ ה ַרבֵנּו.4
 יְּהֹושֻׁ ַע.5
 זְּ ֵקנִׁים.6
 נְּבִׁיאִׁ ים.7
 ַאנְּשֵ י ְּּכנֶסֶת ַהגְּדֹולָה.8
) תַ נָאִׁ ים (משנה.9
)ַאמֹוראִׁ ים (גמרא
ָ
.11
ְּבּוראִׁ י
ָ  ַר ָבנָן ס.11
 גְּאֹונִׁים.12
) ִׁראשֹונִׁים (ּפֹו ְּסקִׁים.13
 ַאחְּרֹונִׁים.14

1. 11 generations from Adam
until Noach
2.11 generations from Noach
until Avrahom
3. 6 generations from Avrahom
until Moshe
4.Moshe Rabbeinu
5.Yehoshua
6.Elders
7.Prophets
8.Men of the great assembly
9.Rabbis of the Mishna
10.Rabbis of the Gemorah
11.Rabonon Savura’ei
12.Geonim
13.Rishonim
14.Acharonim

THREE TYPES OF EIRUVIN
EXPLANATION

E כח

When Yom Tov is on Erev Shabbos. Take
one baked food (Challah or Matzah) and
one cooked food (fish, egg) and say the
special Bracha. This allows you to prepare
for Shabbos on Yom Tov-Erev Shabbos
When people have their own places to live,
and there is an area that all of them can use
(such as in an apartment building), to carry
outside one apartment (and into another
apartment), you collect from everyone and
put a Matzah or Challah in one of the
apartments.
If you need to walk past 2000  אמותout of
the city on Shabbos, you prepare food and
consider the place you put it as your
“home” for Shabbos, so you can walk a
further 2000  אמותfrom that spot.

WHAT IT IS FOR

ערוב
H כח

כח
NAME

To allow you to
cook on Yom
Tov for Shabbos.

עֵ רּוב ּתַ ב ִשילִ ין

If you wish to
carry from one
persons property
to another

עֵ רּוב חַ צֵ רוֹת

To allow you to
walk past the
boundaries (set by
the  )רבנןon שבת

חּומין
ִ עֵ רּוב ּת
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" "אני מאמין:י"ג עיקרים

H כט

-  שהקב"ה.א
 הוא לבדו עשה עושה ויעשה את המעשים,בורא ומנהיג הברואים
 הוה ויהיה,היה: אין יחידות כמוהו והוא לבדו אלקינו, שהקב"ה יחיד.ב
לא ישיגוהו משיגי הגוף ואין לו שום דמיון כלל, שהקב"ה אינו גוף.ג
 שהקב"ה ראשון ואחרון.ד
 ואין לזולתו ראוי להתפלל, שהקב"ה לו לבדו ראוי להתפלל.ה
 שכל דברי הנביאים אמת.ו
 שנבואת משה אמיתית ושהוא אב לנביאים לקודמים לפניו ולבאים אחריו.ז
 התורה שבידינו היא הנתונה למשה.ח
' שזאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת ה.ט
 שהקב"ה יודע מעשי בני אדם וכל מחשבותם.י
 שכר ועונש.יא
 ביאת המשיח.יב
 תחיית המתים.יג
The 13 Principles of Faith
E כט
I believe with complete faith that
1. Hashem creates and guides all creatures and that He alone has made,
does make and will make everything.
2.Hashem is one, there is no other unity like His, He alone is our G:d, He
was, He is and He always will be.
3.Hashem does not have a body, is not affected by the physical and there
is nothing whatsoever that resembles Him.
4.Hashem is without beginning and without end; He precedes all
existence.
5.It is only proper to Daven to Hashem and one may not Daven to anyone
else.
6.All the words of the Nevi’im are true.
7.The Prophecy of Moshe is absolutely true; he is the father of all Nevi’im
both before and after him.
8.The entire Torah now in our hands is the same one that was given to
Moshe.
9.This Torah will not be changed nor will there be another Torah given by
Hashem.
10.Hashem knows all deeds and thoughts of man.
11.Hashem rewards those who keep his commandments and punishes
those who violate them.
12.The coming of Moshiach and even though he may delay I anticipate
every day that he will come.
13.The dead will be brought back to life when Hashem wills it to happen.
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Shabbosim with special names
שבתות מיוחדות
ל שַ ּבָּ ת מבָּ רכִ ים :שבת לפני כל ראש חדש
שַ ּבָּ ת שּובָּ ה (תשובה) :שבת בעשרת ימי תשובה
שַ ּבָּ ת שִ ירָּ ה :שבת פרשת בשלח
שַ ּבָּ ת שקָּ לִ ים :שבת לפני ראש חדש אדר
שַ ּבָּ ת זָּכוֹר :שבת לפני פורים
שַ ּבָּ ת ָּפרָּ ה :שבת לפני פרשת החדש
שַ ּבָּ ת הַ חֹ דֶּ ש :שבת לפני ראש חדש ניסן
שַ ּבָּ ת הַ גָּדוֹל :שבת לפני פסח
שַ ּבָּ ת חַ זוֹן :שבת לפני תשעה באב
שַ ּבָּ ת נַחַ מּו :שבת אחרי תשעה באב
The Dates of the Yomim Tovim
לא ימים טובים
פסח – ט"ו ניסן ( 8ימים בחוץ לארץ)
שבועות – ו' סיון ( 2ימים בחוץ לארץ)
סוכות – ט"ו תשרי ( 7ימים)
שמיני עצרת:שמחת תורה – כ"ב  -כ"ג תשרי ( 2ימים בחוץ לארץ)
ראש השנה – א' תשרי ( 2ימים)
יום הכיפורים – י' תשרי
חנוכה – כ"ה כסלו ( 8ימים)
פורים – י"ד אדר
KRIAS HATORAH
לב קריאת התורה
שבת :פרשת השבוע

יום ב' ,יום ה' ושבת במנחה :פרשת השבוע ,עד שני (בערך)
ראש חודש:פרשת התמיד,שבת וראש חדש
תענית – ויחל (שחרית ומנחה)
ראש השנה יום א' – וה' פקד את שרה
ראש השנה יום ב'  :פרשת העקידה
יום כיפור:שחרית:עבודת יום הכיפורים .מנחה :פרשת עריות
ימים ראשונים של סוכות:פרשת המועדות(:שור או כשב)
שמיני עצרת:עשר תעשר
שמחת תורה:וזאת הברכה והתחלת פרשת בראשית
חנוכה:פרשת הנשיאים
פורים:ויבא עמלק
יום א' של פסח:פרשת קרבן פסח
יום ב' של פסח :פרשת המועדות (שור או כשב)
שביעי של פסח:קריעת ים סוף ואז ישיר
אחרון של פסח:כל הבכור
יום א' של שבועות:מתן תורה
יום ב' של שבועות:כל הבכור
תשעה באב שחרית :כי תוליד בנים .מנחה :ויחל.
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IMPORTANT DAYS IN CHABAD HISTORY

ימי חב"ד

The Yahrtzeit of the Rebbe Rashab
The Rebbe’s birthday
The Yahrtzeit of the Tzemach Tzedek
The birthday of the Rebbe’s father R’ Levi Yitzchok
Beginning of the

Rebbe’s “Moshiach Campaign”

The Rebbe Maharash’s birthday
The Rebbe and Rebbetzin arrive in America
Beginning of the Frierdiker Rebbe’s Geulah
The Rebbe’s Hiloulah
The Frierdiker Rebbe’s birthday and the day He
was released from prison
The Rebbe’s father, R’ Levi Yitzchok’s Yahrtzeit
The Baal Shem Tov’s birthday and the Alter
Rebbe’s Birthday

לג

ב' ניסן
י"א ניסן
י"ג ניסן
ח"י ניסן
כ"ח ניסן
ב' אייר
כ"ח סיון
ג' תמוז
י"ב תמוז
כ' מנחם אב
ח"י אלול

The Tzemach Tzedek’s birthday

ערב ראש השנה

The Rebbetzin Chana’s Yahrtzeit

ו' תשרי
י"ג תשרי
כ' מר חשון
ר"ח כסלו

The Rebbe Maharash’s Yahrtzeit
The Rebbe Rashab’s birthday
The Rebbe went home for the first time after
suffering from a heart attack
The Mitteler Rebbe’s birthday and Yahrtzeit
The Mitteler Rebbe was released from prison
The Rebbe and Rebbetzin’s wedding anniversary
The Alter Rebbe was released from prison and the
Maggid of Mezeritch’s Yahrtzeit
Didan Notzach
The Alter Rebbe’s Yahrtzeit
Rebbetzin Chana’s birthday
The Frierdiker Rebbe’s Yahrtzeit and the beginning
of the Rebbe’s leadership
The Rebbetzin Chaya Mushka’s Yahrtzeit
Rebbetzin Chaya Mushka’s birthday

ַ
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 א- לג

 ב- לג

ט' כסלו
י' כסלו
י"ד כסלו
י"ט כסלו
ה' טבת
כ"ד טבת
כ"ח טבת
י' שבט
כ"ב שבט
כ"ה אדר

 ג- לג

ל"טַמלאכות
א-לדE

First 11 Melachos about making bread

חֹו ֵרׁש
זֹו ֵר ַּע
קֹו ֵצר
ְמ ַּע ֵמר
דָ ׁש
זֹורה
ּבֹו ֵרר
טֹו ֵחן
ְמ ַּר ֵקד
ָלׁש
אֹופה

Plowing
Planting
Reaping
Sheaf making
Threshing
Winnowing
Selecting
Grinding
Sifting
Kneading
Baking

ב-לדE

א-לדH

ב-לדH

13 melachos about making clothes
Shearing
Bleaching/Laundering
Combing Raw Materials
Dying
Spinning
Weaving
Pulling two threads through

גֹוזֵז
ְמ ַּל ֵּבן
ְמנַּ ֵפץ
צֹו ֵב ַּע
טֹווה
ֵמי ַּסך
ׁשתֵ י ָּבתֵ י נירין
ְ עֹושה

the loom (making two loops)

אֹו ֵרג

Weaving two threads
Separating two threads

פֹו ֵצ ַּע

Tying a knot

שר
ֵ קֹו
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ַּמתיר
תֹו ֵפר
קֹו ֵר ַּע

Untying
Sewing
Tearing
ג-לדE

9 melachos about preparing leather

ָצד
ׁשֹו ֵחט
ַּמ ְפׁשיט
ְמ ַּע ֵּבד
ש ְר ֵטט
ַּ ְמ
ְמ ַּמ ֵחק
ְמ ַּחתֵ ך
כֹותֵ ב
מֹו ֵחק

Trapping
Shechting
Skinning
Tanning
Making Lines
Scraping
Cutting Shapes
Writing
Erasing
ד-לדE

ג-לדH

6 more melachos – kinds of work done
in the mishkan
Building
Demolishing
Kindling a fire
Extinguishing a fire –
The final hammer blow

Carrying from one domain
to another
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ּבֹונה
סֹותֵ ר
ַּמ ְבעיר
ְמ ַּכּבה
מַּכה ְּבפַּטיׁש
מֹוציא מ ְֵרׁשּות ל ְרׁשּות

ד-לדH

לה
1ספר ּברֵ אשִ ית 2ספר שמוֹת

אשית שמוֹת
ּב ֵר ִ

פרשיות התורה
3ספר ַויִק ָּרא

4ספר ּבַ ִמדּבָּ ר 5ספר דבָּ ִרים

ַויִק ָּרא

ּבַ ִמדּבָּ ר

דבָּ ִרים

נֹ חַ

ָּואֵ ָּרא

צַ ו

נָּשא

ָּואֶּ תחַ ַנן

לְֶּך לָך

ּבֹא

ש ִמינִי

ּבהַ עַ ֹלתָך עֵ קֶּ ב

ַוי ֵָּרא

ּבשַ לַח

תַ ז ִריעַ

שלַח

ראֵ ה

מצו ָֹּרע

קו ַֹרח

שוֹפ ִטים

ּתוֹלדוֹת ִמשפָּ ִטים ַאח ֲֵרי מוֹת חֻּ קַ ת

כִ י תֵ צֵ א

ַויֵצֵ א

ּתרּומָּ ה

קדו ִֹשים

ּבָּ לָּק

כִ י תָּ בוֹא

ַויִשלַח

ּתצַ וֶּה

אֶּ מוֹר

פִ נחָּ ס

נִצָּ בִ ים

ַויֵשֶּ ב

כִ י תִ שָּ א ּבהַ ר

מַ טוֹת

ַו ֵי ֶּלך

מַ סעֵ י

הַ אֲזִ ינּו

חַ יֵי שָּ ָּרה יִתר ֹו

ִמקֵ ץ

ַויַקהֵ ל

ַו ִיגַש

קּודי
פ ֵ

ּבחֻּ קֹ תַ י

וזֹאת הַ ּב ָּרכָּה

וַי ִחי

חמשה חלקי תניא
מ

לְקּוטֵי ַאמָרים
ׁשעַּר הַּיחּוד ְו ָה ֱאמּונָה
ַּ
אגרת הַּתְ ׁשּובָה
אגרת הַּקֹודׁש
קּונְטרס ַאחֲרֹון
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לו

מסכתות הש"ס

1סדרַזְ ָרעִַים

2סדרַמוֹעֵ ד

יקין
3סדרַנ ִָשים 4סדרַנְ זִ ִ

בְּ רכוֹתָּ

ַשבת

יְּ במוֹת

פָאהָּ

ערּובִ ין

אָּמ ִציעא ְּמנחוֹת
כְּ תּובוֹת ב ָּב ְּ

ְּדמַ איָּ

פְּ ס ִחים

נְּד ִרים

אָּקמא
בב ַ

5סדרַ ָק ָד ִשים

6סדרַטהרוֹת

זְּ ב ִחים

כלִ ים

בבאָּבַ ְּתרא חּולִ ין

ָאהלוֹת
נְּגעִ ים

ִכָּלְּ ַאיִםָּ

ְּשקלִ ים

נזִ יר

סַ נְּהֶ ְּד ִרין

בְּ כוֹרוֹת

פרה

ְּשבִ יעִ יתָּ

יּומא

סוֹטה

מַ כוֹת

עֶ ְָּּרכִ ין

טַ הַ רוֹת

ְּתרּומוֹתָּ

סּוכה

יטין
גִ ִ

ְּשבּועוֹת

ְּתמּורה

ִמ ְּקואוֹת

ִקדּו ִשין

עֶ ְּדיוֹת

כְּ ִריתוֹת

נִדה

מַ עַ ְּשרוֹתָּ ביצה

עַ בוֹדהָּזרה ְּמעִ ילה

מַ עַ שרָּשנִיָּ רֹאשָּהַ שנה

מַ כְּ ִש ִירין

חַ להָּ

ַתעַ נִית

ָאבוֹת

ת ִמיד

זבִ ים

ע ְּרלהָּ

ְּמגִ ילה

ֹריוֹת
הו ָּ

ִמדוֹת

ְּטבּולָּיוֹם

כּוריםָּ
בִ ִ

מוֹעדָּקטן

ִקנִים

י ַדיִם

ָּ

חַ גִ יגהָּ
לז

עּוק ִצין
ְּ

בגדי הכהנים

ארבעת בגדי כהן הדיוט
כְתֹונת Long Shirt -

.1
 .2מ ְכנָסַּים Pants -
 .3מגְ ַּּבעַּת Hat -
ַ .4א ְבנֵט Gartel -

לח
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

שמונת בגדי כהן גדול
כְתֹונת Long Shirt -

מ ְכנָסַּים Pants -
מ ְצנפת Hat -
ַא ְבנֵט Gartel -
ְמעיל Robe -
ׁש ָפט
חֹושן מ ְ
ֵאפֹוד ”Apron” -
ציץ Headband-
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סוגי הקרבנות

לט
ַּח ָטאת
עֹו ָלה
ׁשם
ָא ָ
תֹודָ ה
ׁש ָלמים
ְ
ֵאיל נָזיר
ְּבכֹור
שר ְּב ֵה ָמה
ַּמ ַּע ֵ
ָק ְר ַּּבן פ ַּסח

If you need more pages of Tanya with Nekudois, please ask Rabbi
Heidingsfeld. We have available Perek יב- אand פרק לב.
To listen to the Tanya with Niggunim, Perek ה- אand Perek – לב
www.chedermenachem.com/tbp
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The Rebbe writes in the Introduction to
HaYom Yom:

 וואס די,אין דער איצטיגער צייט פון הַ ַרת ע ֹולָם
,יח
ַ גאנצע וועלט טרייסעלט זיך פון די חֶ בְ לֵי מָ ִׁש
וואס הַ ֵשם י ְִׁתבָ ֵרך האט אנגעצונדען די גָלּות
 מאן און, איז די פליכט פון יעדען אידען..ווענט
: צו שטעלען די פראגע, אלט און יונג,פרוי
וואס האב איך געטאן און וואס טו איך אום צו
פארלייכטערען די חֶ בְ לֵי מָ ִׁשיחַ און ז ֹוכֶה צו זיין צו
?דער גְ אּולָה ְשלֵמָ ה דורך מָ ִׁשיחַ ִׁצ ְד ֵקנּו

At the present time, when the world trembles, when all
the world shudders with the birth-pangs of Mashiach, for
G-d has set fire to the walls of the Exile… it is the duty
of every Jew, man and woman, old and young, to ask
themselves:
WHAT HAVE I DONE AND WHAT AM I
DOING TO ALLEVIATE THE BIRTHPANGS OF MASHIACH, AND TO MERIT
THE TOTAL REDEMPTION WHICH
WILL
COME
THROUGH
OUR
RIGHTEOUS MASHIACH?



And what can we do to bring
Moshiach?
When we learn Mishnayos and Tanya Baal Peh,
we are helping to bring Moshiach NOW! (See front
inside cover)

27

WHICH PRIZES DO YOU WANT THIS YEAR?
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