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 ד"בס

 ,ה"עתששבט  ד"יום הבהיר יו

 ע"יצ נ"ר מוהרי"ק אדמו"של כ יום הילולא

 ר נשיא דורנו"ק אדמו"ויום התחלת נשיאותו של כ

 

Dear Talmid שיחי'  
 

Once again Cheder Menachem will  be having a school wide  ה"אי

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 עשר ושלשה מאהשנת הא ניסן "י , 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 רבי and 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 ות החדר צבא'  as 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 must 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 only get tested by Rabbi Heidingsfeld, Rabbi 
Greenbaum, your Rebbe 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 one 
mistake every three Mishnayos . 

       Requirements to earn 1 Blue 

One line of Tanya = 3 lines of Mishnayos 
 

KITAH  ALEF  

 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 GIMMEL                

 2 ½ Lines of Mishnayos 

 4/5 (0.83) lines of Tanya 

 5 lines of Siddur 
 

KITAH DALED                         

 3 Lines of Mishnayos 

 1 Line of Tanya 

 8 lines of Siddur 

 

KITAH HEY                                

 3 ½   Lines of Mishnayos 

 1 1/6 line of Tanya 

 8 lines of Siddur 
 

KITA VOV                                   

 4 Lines of Mishnayos 

 1 1/3 lines of Tanya 

 10 lines of Siddur 
 

KITAH ZAYIN                         

 4 ½ Lines of Mishnayos 

 1 ½ lines of Tanya 

 10 lines of Siddur 
 

KITAH CHES                           

 5 Lines of Mishnayos 

 1 2/3 lines of Tanya 
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Minimum amount of lines to be tested on at one time; 
 

TANYA     

Kita  ב& א - 1 Line 

Kita  ד& ג  – 2 Lines 

Kita  ו& ה  – 3 Lines 

Kita  ח& ז  – 3 Lines 

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). 

 

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

 Double points can be earned for doing a complete Perek Bvas 
Achas.  

 For example if a perek has 6 Mishnayos in it and each Mishna is 
worth 1 blue. If you do each Mishna separately you will earn 6 blues 
(1 Yellow and 1 blue). If you do the whole Perek at one time, you 
will get 12 blues (2 yellows, 2 Blues). 

 If you do each Mishna separately and earn the 6 blues and then do 
the Perek Bvas Achas, you will earn 6 more blues, when you do it 
Baal Peh, so you will also end up with 12 blues (2 yellows, 2 Blues). 

 Learning a whole Masechta at one time earns two and a half times 
points. 

 Learning an entire Seder of Mishnayos at one time earns 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. 



 4 

 Item 
Wort

h 
 1B   תורה א
 2B נביאים  ב
 2B ...(הושע יואל)תרי עשר  ג
 2B כתובים  ד
 1B חמש מגילות ה
 1B משנה סדרי ששה ו
 B 1 חלקי שולחן ערוך' ד ז

 B 2 (יד החזקה)ם "ספרי הרמב ח
 B 1 ב שבטים"י ט
 1B עשרת המכות י

 B 1 שמות החדשים יא
 B 1 תעניות יב
 B 1 ת"ס' מתי מוציאים ב יג
 B 1 ת"ס' מתי מוציאים ג יד
 B 1 הלל שלם טו
 B 3 עשרת המבצעים טז
 B 1 רביים יז

 B 2 שמות הנשיאים יח
 B 2 הרבניות לדורותיהם יט
 B 3 הנשיאים של ההילולא ויום הולדת יום כ

 1 B (Without translation)שבעת המינים  כא

 1 B (translation -)שבעת המינים  E-כא
 1 B (Without translation)חמשת מיני דגן  כב

 1 B (translation -)חמשת מיני דגן  E-כב
 1 B (Without translation)שבע מצות דרבנן  כג

 1 B (translation -)שבע מצות דרבנן  -Eכג
 1 B (Without translation)שבע מצות בני נח  כד

 1 B (translation -) נח בני מצות שבע E-כד
 1 B (Without translation)שש זכירות  כה

 1 B (translation -)שש זכירות  E-כה
 2 B (Without translation)עשרת הדברות כו

 2 B (translation–) עשרת הדברות E-כו
 B 2 דברי ימי ישראל כז

 1 B (Name and what It is For)סוגי ערוב  כח

 2 B (Explanation -)סוגי ערוב  E-כח
 B 2 אני מאמין כט

 Item 
Wort

h 
 translation 2 B -אני מאמין  E-כט

 B 1 שבתות מיוחדות ל
 B 2 ימים טובים לא
 4B קריאת התורה לב
 3B ד "ימי חב לג

  (without translation)ט אבות מלאכות"ל 

 First 11 Melachos about making bread 2 א-לד
 Melachos about making clothes 2 13 ב-לד
 Melachos about preparing leather 2 9 ג-לד
 more Melachos 1 6 ד-לד

 (translation)מלאכות אבות ט"ל Eלד
Same 

amount 

 1Y (All 5 Seforim) פרשיות התורה לה
 Each Sefer by itself is one blue  

 2Y2B ס"מסכתות הש לו
 Each Seder is 2 Blues  

 B 1 בגדי כהן הדיוט לז
 B 1 בגדי כהן גדול לח
 B 1 סוגי הקרבנות לט

 B 1 תניאחמשה חלקי  מ
 “Famous 4 “ Items  
 1B בורא נפשות 
 3B אשר יצר 
 3B 'על המחי 
 Parts for Shabbos and Rosh 

Chodesh in על המחי'  
1 B 

 Parts for the Yomim Tovim in 
'על המחי  

1 B 

 Additions if you ate fruit from 

 or drank wine or ,שבעת המינים
grape juice and the 

combinations 

1 B 

 12 Pesukim – amount of points 

depends on your grade – see 
page 5 
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 סידור
 

There are 4 levels 

These apply for all siddur including bentching 

  lines –Level 1 4 -כתה א  

  lines -Level 2 5ג -כתה ב 

 lines -Level 3 8ה -כתה ד

 lines -Level 4 10ז-כתה ו
The following are the parts of Siddur that you can be tested on 

 אשר יצר

 אלו דברים

 מה טבו

 אדון עולם

 ברוך שאמר

 אשרי

 הללוקה הללו

 ויושע

 אז ישיר

 ישתבח

 שמע

 והיה אם שמע

 ויאמר

 אין כאלקינו

 אין עוד –עלינו

 ושמו אחד -ועל כן 

 ('על המחי)מעין שלש

 בורא נפשות

וזאת התורה עץ חיים 

 היא

 ברכת המפיל

 שמונה עשרה

 מודים דרבנן

 ימות החול –קדושה 

 שבת שחרית –קדושה 

 כתר -קדושה 

 עשרה שמונה

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

 

 ברכת הזן

 נודה 

 ועל הכל

 רחם 

 ובנה

 אל יחסרנו –הקל אבינו ..ברוך

 ס'הרחמן

 ממרום

 הרחמן הוא יזכנו

 יראו

 יעלה ויבא

 רצה

 

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 א you will receive 7 blues, If you are in Kittah ג -ב  you will receive 6 
blues, if you are in Kittah ה -ד  you will receive 4 blues, if you are in Kittah ח -ו  you 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

1 -תורה  

1-שמע  

3-בכל  

4-כל ישראל  

2-כי קרוב  

3 –והנה   

1 –בראשית   

2 –ושננתם   

3 –יגעתי   

2 –ואהבת   

4 –וזה    

4 -ישמח  
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הָּרּוְךב ָּ עֹול םֶָּמֶלְךָּינּוק ֱָּאֹלָּ'הַָּאת  ֲָּאֶשר,ָּה 

ַצר םֶָּאתָּי  ָאד  הָּה  מ  כְּ ח  ָּבְּ א, ר  ָּבוָָֹּּּוב 

ִבים ק  ִביםָּנְּ ק  ָּנְּ ֲָּחלּוִליםֲָּחלּוִלים, לּוי. ָּג 

ֽדּועַָּ י  נ יָּוְּ אִָּלפְּ בֹוֶדָךִָּכס  ָּ,כְּ

דֶָּשִאםָּ םֶָּאח  ת  ֶהםִָּיס  ָּ,מ 

ד ִאםָּאוָָֹּּ ַחֶָּאח  ת  ֶהםִָּיפ  ָּ,מ 

ַשרִָּאיָּ ַקי םֶָּאפְּ ִהתְּ הֲָּאִפילּוָּלְּ ע  תָּש  .ֶָּאח 

רּוְך הָּב  א,ָּ'הַָּאת  לָּרֹופ  רָּכ  ש  ִליאָּב  ָּּוַמפְּ

ָּ:ַלֲעשֹות
 

 נְָפׁשֹות ּבֹוֵרא

רּוְך הָּב  ָּ'הַָּאת  עֹול םֶָּלְךמֶָָּּינּוק ֱָּאֹל, ,ָּה 

א שֹותָּבֹור  פ  רֹונ ןַָּרבֹותָּנְּ ֶחסְּ ַָּמהָּלכַָָֹּּעל,ָּוְּ

את ָּ ר  ַהֲחיֹותֶָּשב  ֶהםָּלְּ לֶָּנֶפשָּב  יָּכ  רּוְך.ָּח  ָּב 

י עֹול ִמים ח   .ה 
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 .אחרונה ברכה סדר

רּוְך הָּב  םֶָּמֶלְךָּינּוק ֱָּאֹל,ָּ'הַָּאת  עֹול   ַָּעל,ָּה 

ָּ:דגןָּמיניָּמחמשת'ָּאָּעל

י ה ַעלַָּהִמחְּ ָּוְּ

ה ל  כ   ,ַָּהַכלְּ

 ָּ:הייןָּעל

ַעלַָּהֶגֶפןָּ ִריָּוְּ ָּפְּ

 ,ֶפןַהגֶָּ

ָּמשבעתָּפירותָּעל

ץָָּּ:המינים ע  ָּה 

ַעל ִריָּוְּ ץָּפְּ ע   ,ה 

 (ועלָּהגפןָּועלָּפריָּהגפןָּועלָּהעץָּועלָּפריָּהעץועלָּהכלכלהָּ'ָּעלָּהמחי:אםָּאכלָּמהכל)ָּ

ַעל נּוַבתָּוְּ ֶדהָּתְּ ַָּהש  ַעל, הֶָּרץאֶָָּּוְּ ד  הֶָּחמְּ הָּטֹוב  ב  ח  ָּּורְּ ִצית ָּ, ֶָּשר 

חַָּ ִהנְּ ת ָּוְּ ָּינּוַלֲאבֹות ָָּּלְּ י ּהֶָּלֱאכֹול, ֽבֹועִַָָּּמִפרְּ ִלשְּ ּהָּוְּ ִָּמּטּוב  ַָּרֶחם.

ָּנ א ָּ'ה, ָּינּוק ֱָּאֹל, לַָּעל, א  ר  ָָּךַעמִֶָָּּישְּ ַעל, לַָָּּוְּ רּוש  ָָּךִעיֶרִָָּּיםיְּ ַעל, ָּוְּ

ַכןִָּציֹון בֹוֶדִָָּּמשְּ ַעל,ָָּךכְּ חֶָָּּוְּ בְּ ַעל,ָָּךִמזְּ לֶָָּּוְּ יכ  נ ה.ָָּךה  רּוָּּובְּ לַָּיְּ ִָּיםש 

ֶדשִָּעיר הַָּהֹקֽ ר  ה  י מ ִָָּּבמְּ ָּינּובְּ ַהֲעל ָּ, ּהָּנּווְּ תֹוכ  ָּלְּ ח ָּ, ַשמְּ ,ָּּהב ָָּּנּווְּ

ָך ֶרכְּ ב  הָּּונְּ ֻדש  הִָּבקְּ ֳהר  ט   .ּובְּ

הָּבשבת צ  ַהֲחִליצ ָָּּּורְּ יֹוםָּנּווְּ תָּבְּ  .ַהֶזהַָּהַשב 

נּוָּחדשָּבראש ר  כְּ ז  הָּוְּ טֹוב  יֹום,ָּלְּ ֶדשָֹּראשָּבְּ  .ַהֶזהַָּהֹחֽ

נּוָּהשנהָּבראש ר  כְּ ז  הָּוְּ טֹוב  יֹוםָּלְּ רֹוןָּבְּ  .ַהֶזהַָּהִזכ 

נּוָּבפסח ר  כְּ ז  הָּוְּ טֹוב  יֹוםָּלְּ  .ַהֶזהַָּהַמּצֹותַָּחגָּבְּ

נּוָּבשבועות ר  כְּ ז  הָּוְּ טֹוב  יֹום,ָּלְּ ֻבעֹותַָּחגָּבְּ  .ַָּהֶזהַָּהש 

נּוָּבסוכות ר  כְּ ז  הָּוְּ טֹוב  יֹום,ָּלְּ  .ַהֶזהַָּהֻסכֹותַָּחגָּבְּ

נּוָּת"ושמחָּצ"בשמע ר  כְּ ז  הָּוְּ טֹוב  יֹום,ָּלְּ ִמיִניָּבְּ ֶרתָּשְּ  .ַהֶזהַָּהַחגֲָּעֶצֽ
ָּ

הִָּכי ִטיבָּטֹובָּ'הַָּאת  ֽנֹוֶדה,ַָּלֹכלָּּומ  ָךָּוְּ ֶרץַָּעלָּלְּ א ֽ ַעלָּה   וְּ
ָּ:דגןָּמיניָּמחמשת'ָּאָּעל

י ה רּוְך.ַָּהִמחְּ ָּב 

ה ַָּעל,ָּ'הַָּאת 

ֶרץ א ֽ ַעלָּה  ָּוְּ

י ה  .ַָּהִמחְּ

ָָָּּּ:הייןָּעל
ִרי ֶפןָּפְּ רּוְך.ַָּהג ֽ ָּב 

ה ַָּעל,ָּ'הַָּאת 

ֶרץ א ֽ ַעלָּה  ִריָּוְּ ָּפְּ

ֶפן  .ַהג ֽ

ָּ:המיניםָּמשבעתָּפירותָּעל

רֹות רּוְך.ַָּהפ  ָּב 

ה ַָּעל,ָּ'הַָּאת 

ֶרץ א ֽ ַעלָּה  ָּוְּ

רֹות ָּ.ַהפ 
(ועלָּפריָּהגפןָּוהפרות'ָּעלָּהארץָּועלָּהמחי'ָּועלָּפריָּהגפןָּוהפרותָּברוךָּאתהָּה'ָּהמחי:ָּאםָּאכלָּמהכל)
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 ב פסוקים"י
ה מֹוָרָשה ּתֹוָרה ִצָוה ָלנּו מ .1  .ְקִהיַלת ַיֲעֹקבשֶׁ

ֹלֵקנּו ה' ְשַמע ִיְשָרֵאל ה .2 ָחד' אֶׁ  .אֶׁ

ת ַעְצמ .3 ֹו ְכִאילּו הּוא ָיָצא ְבָכל דֹור ָודֹור ַחָייב ָאָדם ִלְראֹות אֶׁ
 .ִיםִמִמְצָר 

נֱֶׁאַמר ְוַעֵמְך כּוָלם  .4 ק ְלעֹוָלם ַהָבא שֶׁ ם ֵחלֶׁ ָכל ִיְשָרֵאל ֵיש ָלהֶׁ
ץ ר ַמָטַעי ַמֲעֵשה ָיַדי ְלִהְתָפֵאר ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִיְרשּו ָארֶׁ  .ֵנצֶׁ

יך ַהָדָבר ְמאֹוד ְבִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלַעשֹותוֹ  .5  .ִכי ָקרֹוב ֵאלֶׁ

ץ ְכבֹודֹו ּוַמִביט ָעָליו ' ְוִהֵנה ה .6 ִנָצב ָעָליו ּוְמֹלא ָכל ָהָארֶׁ
 .ּובֹוֵחן ְכָליֹות ָוֵלב ִאם עֹוְבדֹו ָכָראּוי

ֹל .7 ץְבֵראִשית ָבָרא אֶׁ  .ִקים ֵאת ַהָשַמִים ְוֵאת ָהָארֶׁ

ך  .8 רֶׁ ְכְּתָך ַבדֶׁ ָך ּוְבלֶׁ ְוִשַנְנָּתם ְלָבנֶׁיָך ְוִדַבְרָּת ָבם ְבִשְבְּתָך ְבֵביתֶׁ
יָך  .ּוְבָשְכְבָך ּוְבקּומֶׁ

ָיַגְעִּתי ְוֹלא ָמָצאִתי ַאל ַּתֲאִמין ֹלא ָיַגְעִּתי ּוָמָצאִתי ַאל ַּתֲאִמין  .9
 .ֲאִמיןָיַגְעִּתי ּוָמָצאִתי ּתַ 

ה ְכַלל ָגדֹול ַבּתֹוָרה .11  .ְוָאַהְבָּת ְלֵרַעָך ָכמֹוָך ַרִבי ַעִקיָבא אֹוֵמר זֶׁ

ה ָכל ָהָאָדם ְוַתְכִלית ְבִריָאתֹו ּוְבִריַאת ָכל ָהעֹוָלמֹות  .11 ְוזֶׁ
ְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים ִלְהיֹות לֹו ִדיָרה זֹו ְבַתְחּתֹוִנים  .עֶׁ

ַרע ִיְשָרֵאל ִיְשַמח ִיְשָרֵאל  .12 הּוא ִמזֶׁ ָכל ִמי שֶׁ ְבעֹוָשיו ֵפירּוש שֶׁ
ר ָשש ְוָשֵמַח ְבִדיָרתֹו ' ֵיש לֹו ִלְשמֹוַח ְבִשְמַחת ה ַאשֶׁ

 .ְבַתְחּתֹוִנים

ְך ָהעֹוָלםקֵ ֱאֹל, 'ה הָברּוְך ַאּתָ                 :  ברכת המפיל לֶׁ , ינּו מֶׁ
ְבֵלי ֵשָנה ַעל עֵ  ּוֵמִאיר ְלִאישֹון ַבת , ּוְתנּוָמה ַעל ַעְפַעַפי, יַניַהַמִפיל חֶׁ

ַּתְשִכיֵבִני ְלָשלֹום, י ֲאבֹוַתיקֵ י ֵואֹלקַ ֱאֹל 'הִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶׁיָך ִוי . ָעִין , שֶׁ
לּוִני ַרְעיֹוַני ַוֲחלֹומֹות הֲ בַ ְוַאל יְ   , ְוַתֲעִמיֵדִני ְלַחִיים טֹוִבים ּוְלָשלֹום

ן , ּוְתֵהא ִמָטִתי ְשֵלָמה ְלָפנֶׁיָך , הּוִרים ָרִעיםָרִעים ְוִהְר  ְוָהֵאר ֵעיַני פֶׁ
ת  :ַהֵמִאיר ְלעֹוָלם כֻּלֹו ִבְכבֹודוֹ , 'הָברּוְך ַאָּתה   .ִאיַשן ַהָמוֶׁ
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The 12 Pesukim in English 

1. The Torah that Moshe commanded us is the heritage of the 

congregation of Yaakov. 

2. Hear O Israel, Hashem is our L-rd, Hashem is One. 

3. In every generation one must look upon himself as if he 

personally had gone out of Egypt. 

4. 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. 

5. It is within your close reach to follow the Torah in speech, 

feeling and deed. 

6. 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. 

7. In the beginning Hashem created the heavens and the earth. 

8. 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. 

9. 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!!! 

10. Rabbi Akiva says that, "To love your fellow as yourself," is a 

great basic principle of the Torah. 

11. The purpose of the creation of every Jew and of all the worlds is 

to make a dwelling place for Hashem in this world. 

12. 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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 Torah תורה

ית ֵראשִׁ  בְּ

מֹות  שְּ

ָרא  ַויִׁקְּ

ָבר דְּ  ַבמִׁ

ים ָברִׁ  דְּ
 

 The Neviem נביאים
נ
ב
י
א
י
ם
ָָּּ
ָּ
ר
א
ש
ו
נ
י
ָּם

עַ  ְַיהוֹשֻׁ
ַשוְֹפִטים
ַ'ְשמּוֵאלַא
ַ'ְשמּוֵאלַב
ַ'ְמָלִכיםַא
ַ'ְמָלִכיםַב

 

נ

ב

י

א

י

ַם 

א

ח

ר

ו

נ

י

ַם

ְעָיה ְַיש 
ִַיְרְמָיה

ְַיֶחְזֵקאל
ְַתֵריַָעָשר

ַ
 

Trei Asarְַַַַתֵריַָעָשר

עַָּ (1  הֹוש 

לָּ (2  יֹוא 

מֹוסָּ (3  ע 

י ה (4  עֹוַבדְּ

 יֹונ הָּ (5

הָּ (6  ִמיכ 

 ַנחּום (7

 ַחַבקּוק (8

י הָּ (9 ַפנְּ  צְּ

 ַחַגי (11

י ה (11 ַכרְּ  זְּ

ָאִכי (12  ַמלְּ

 The Kesuvim כתובים

ְַתִהִלים
ִַמְשֵלי
ִַאיוֹב

ִשיִרים ִַשירַה 
ַרּות

ֵַאיָכה
ַֹקֶהֶלת
ֶַאְסֵתר
ַָדִניֵאל
ֶַעְזָרא

ְַנֶחְמָיה
ָיִמיםַא ַ'ִדְבֵריַה 
ָיִמיםַב  'ִדְבֵריַה 

 
ַחמשַמגילות

 The 5 Megilos  

ִשַ ַיִריםִשירַה 
ַרּות

ֵַאיָכה
ַֹקֶהֶלת
ֶַאְסֵתר

 
ַ

 ששה סדרי משנה
Six Orders of the Mishnayos 

 )זמ"ן נק"ט(

 ְזָרִעים
 מוֵֹעד
 יםָנִשַ

 ְנִזיִקין
 יםָקָדִשַ

רוֹת ה   ט 

 

 

 ב

 א

 ג

 ד

 ה

 ו



 11 

 Theערוךחלקי שולחן ' ד

Four Parts of the Shulchan 

Aruch 

 אֹוַרח ַחִיים
ה ֵדָעה  יֹורֶׁ
ר זֶׁ ן ָהעֶׁ בֶׁ  אֶׁ

ן  ִמְשָפט ֹחשֶׁ

 (ידָּהחזקה)ם"ספרי הרמב
Books of the Rambam 

ר ַהַמַדע  ֵספֶׁ
 ַאַהָבה      
 ְזַמִנים      
 ָנִשים      
 ְקדּוָשה     
 ַהְפָלָאה     
 ְזָרִעים     
 ַעבֹוָדה     
 נֹותָקְרבָ      
 ַטַהָרה     
 ְנִזיִקין     
 ִקְנָין     
 ִמְשָפִטים     
 שֹוְפִטים     

  The Twelveב שבטים"י
Shevatim 

 ְראּוֵבן
 ִשְמעֹון

 ֵלִוי
 ְיהּוָדה

 ִיָששָכר
 ְזבּולּון

 ָדן
 ַנְפָּתִלי

 ָגד
 ָאֵשר
ַיֹוֵסף

ִַבְנָיִמין

 Ten The עשרת המכות

Makkos 

 ָדם
 ְצַפְרֵדעַ 

 ִכִנים
 ָערֹוב
ר בֶׁ  דֶׁ

 ְשִחין
 ָבָרד

ה  ַאְרבֶׁ
ך  חשֶׁ

 ַמַכת ְבכֹורֹות
 

 שמות החדשים

Names of the Months 

 ִניָסן
 ִאָייר
 ִסיָון

 ַּתמּוז
 ְמַנֵחם ָאב

לּול  אֶׁ
 ִּתְשֵרי

ְשָון  ַמר חֶׁ
 ִכְסֵלו
 ֵטֵבת
 ְשָבט
 ַאָדר

 

 Fast Days תעניות
 'צֹום ְגַדְליָ 

 יֹום ַהִכיפּוִרים 
 ַעָשָרה ְבֵטֵבת
ְסֵּתר  ַּתַעִנית אֶׁ

ִַשְבָעה ָעָשר ְבַּתמּוז
 ִּתְשָעה ְבָאב

 ז

ח

 א  

 ט

 י

 יא

 יב
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   ספרי תורה' מתי מוציאים ב
When do we read 

 from 2 Sifrei Torah 

 שבת ראש חודש

 שבת חנוכה

 (חנוכה)ח טבת "ר

 פרשיות' שבת של ד

 יום טוב

 המועד פסחחול 

 

ספרי ' מתי מוציאים ג

 תורה
When do we read from 

3 Sifrei Torah 

 שמחת תורה

שבת ראש חודש טבת 

 (חנוכה)

שבת ראש חודש אדר 

 (פרשת שקלים)

פרשת )ח ניסן "שבת ר

 (החדש

 

 

 שלם הלל

DAYS WE SAY FULL 

HALLEL  
 (סימן= to remember ח "בבט)

 (ראשוניםימים ' ב)פסח 

 שבועות
 -סוכות

 שמחת תורה-שמיני עצרת

 חנוכה

 עשרת המבצעים
A way to remember 

צֹת ֵטֵבת ָמֵלא  ָאֵמן כַּחַּ

 ַהַבת ִיְשָרֵאלאַ ִמְבַצע  .1

 זּוָזהְמ ִמְבַצע  .2

ֵנרֹות )ק "שֶׁ נֶׁ ִמְבַצע  .3
ש  (ַשָבת קֹודֶׁ

 ְשרּותכַ ִמְבַצע  .4

 ינּוךִח ִמְבַצע  .5

 ָדָקהצְ ִמְבַצע  .6

 ִפיִליןּתְ ִמְבַצע  .7

 ַהַרת ַהִמְשָפָחהטַ ִמְבַצע  .8

 ִית ָמֵלא ְסָפִריםבַ ִמְבַצע  .9

 ֹוָרהּתִמְבַצע  .11
 

  ִשיחַ מָ ִמְבַצע 

  ם"ימּוד ָהַרְמבַ לִ ִמְבַצע 

  ר ּתֹוָרהאִמְבַצע  ֹות ְבֵספֶׁ
 

 Our Rebbeim  רביים
ָָּּבעל שם טוב

 מעזריטשער מגיד
 אלטער רבי

 מיטעלער רבי
 צמח צדק
 ש"רבי מהר
 ב"רבי רש

 פריערדיקער רבי
 א"דער רבי שליט

 

 יג

 יד

 טו

 טז

 יז
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 הרבניות לדורותיהם             שמות הנשיאים       
 

בעל שם 
 טוב

לאה 
 רחל

מעזריטשער 
 מגיד

 קיילא

 סטערנא אלטער רבי
מיטעלער 

 רבי
 שיינא

' חי צמח צדק
 מושקא

 רבקה ש"מהררבי 
שטערנא  ב"רשרבי 

 שרה
פריערדיקער 

 רבי
נחמה 

 דינה
דער רבי 

 נשיא דורנו
' חי

 מושקא
 

 יום הולדת ויום הילולא של הנשיאים
You do not need to say the years.  

 יום הילולא יום הולדת רבי
' ו)חג השבועות  ת"חי אלול נ"ח  בעל שם טוב

 כ"תק( סיון
 ג"ט כסלו תקל"י (?)  מעזריטשער מגיד

 ג"ד טבת תקע"כ ת"הי אלול ק"ח  אלטער רבי
 ח"כסלו תקפ' ט ד"כסלו תקל' ט  מיטעלער רבי

 ו"ג ניסן תרכ"י ט"ט אלול תקמ"כ  צמח צדק
 ג"ג תשרי תרמ"י ד"אייר תקצ' ב  ש"מהררבי 
מרחשון ' כ  ב"רשרבי 

 א"תרכ
 פ"ניסן תר' ב

 י"שבט תש' י מ"ב תמוז תר"י  פריערדיקער רבי
 ד"תמוז תשנ' ג ב"א ניסן תרס"י  דורנורבי נשיא 

 

 

 ישראל בעל שם טוב
מעזריטשער 

 מגיד
 דובער

 שניאור זלמן אלטער רבי
 דובער מיטעלער רבי

 מנחם מענדל צמח צדק
 שמואל ש"רבי מהר
 שלום דובער ב"רבי רש

פריערדיקער 
 רבי

 יוסף יצחק

דער רבי 
 נשיא דורנו

 מנחם מענדל

 יט יח

 כ
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 שבעת המינים

ָטה.1  חִׁ

עֹוָרה.2  שְּ

 ֶגֶפן.3

ֵאנָה.4  תְּ

ימֹון.5  רִׁ

 זַיִׁת.6

ַבש.7  (ָתָמר) דְּ

 

The Seven Species 
1. Wheat 
2. Barley 
3. Grapes 
4. Figs 
5. Pomegranates 
6. Olives 
7. Dates 

 חמשת מיני דגן

 

ָטה.1  חִׁ

עֹוָרה.2  שְּ

ין.3 מִׁ  ּכּוסְּ

יפֹון.4  שִׁ

בֹוֶלת שּוָעל.5  שִׁ

 

 

FIVE TYPES OF GRAIN UPON WHICH 

WE MAKE THE BRACHA MEZONOS 

AND AL HAMICHYA 

1. Wheat 
2. Barley 
3. Spelt 
4. Rye 
5. Oats 

 

 שבע מצות דרבנן
 

 (סימן= to remember  ה"חָ מְ ש  ע ּבְ "נָ )

יַלת יַָדיִׁםנְ .1  טִׁ

ַשָבתעְ .2 ין בְּ  רּובִׁ

 ָרכֹותְ ּב.3

 ָבתשְ נֵר .4

יַאת הַ .5 רִׁ  גִׁיָלהמְ קְּ

 נּוָּכהחְ ְנֵר.6

 ֵללהְ .7

The Seven Mitzvos 

Derabanan (GIVEN BY THE RABBIS) 

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. 

 
 

H כא 

H כב 

E  כא  

E  כב  

H כג 
E  כג  
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 שבע מצות בני נח
 and עבירות to remember = 3 סימן)

then ד,ג,ב,א ) 

 ַעבֹוָדה ָזָרה

 ַעָריֹותִגילּוי 

 ְשִפיכּות ָדִמים

ר ִמן ַהַחי  ֵאבֶׁ

 םת ַהשֵ ִבְרכַ 

זֶׁל  גֶׁ
 ִדיִנים

 
The Sheva Mitzvos B’nei Noach 

 

1. Do not believe in or worship 

idols 

2. Lead a moral family life 

3. Do not murder 

4. Do not eat the meat of an 

animal while it is still alive 

5. Do not curse Hashem 

6. Do not steal 

7. Establish courts of justice & 

enforce the 7 laws 

 

 שש זכירות

 

 ְיִציַאת ִמְצַרִים (1
 ַמַעָמד ַהר ִסיַני (2
 ְמִחַיית ַעָמֵלק (3
ְטֵאי ִיֹשְ  (4 ָרֵאל חֶׁ

 ַבִמְדָבר
ה ִמְרָים (5  ַמַעֹשֶׁ

ַַשָבת (6

The Six Things to Remember 

 
1. Our redemption from 

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  

ַהדברותַעשרת
 ָאֹנִכי

 ֹלא ִיְהיֶׁה ְלָך
 ֹלא ִתָשא

ת יֹום ַהַשָבת( ָשמֹור)ָזכֹור   אֶׁ
ת ָאִביָך  ַכֵבד אֶׁ

 ֹלא ִתְרַצח
 ֹלא ִתְנָאף
 ֹלא ִתְגנֹוב
 ֹלא ַתֲענֶׁה

ַֹלא ַתְחמֹוד

ַ

The Ten Commandments 

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 כד 
E  כד  

E  כה  
H כה 

H כו E  כו  
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 דברי ימי ישראל

GENERAL PERIODS IN JEWISH HISTORY 

 

דורות מָאָדם עד  11 .1

 נֹחַ 

דורות מנַֹח עד  11 .2

ָרָהם  ַאבְּ

ָרָהם עד  6 .3 דורות מַאבְּ

 מֶשה ַרֵבנּו

 ַרֵבנּומֶשה  .4

עַ  .5  יְּהֹושֻׁ

 זְֵּקנִׁים .6

ים .7 יאִׁ  נְּבִׁ

נֶֶסת ַהגְּדֹוָלה .8  ַאנְֵּשי ּכְּ

ים  .9  (משנה)ַתנָאִׁ

ים  .11  (גמרא)ַאמֹוָראִׁ

י .11 בּוָראִׁ  ַרָבנָן סְּ

 גְּאֹונִׁים .12

אשֹונִׁים  .13 ים)רִׁ קִׁ  (ּפֹוסְּ

רֹונִׁים .14  ַאחְּ

 

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 

 

  IRUVINEHREE TYPES OF T  ערוב
EXPLANATION WHAT IT IS FOR                           NAME 

 
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 

To allow you to 

cook on Yom 

Tov for Shabbos.  

 

 ב ַּתְבִשיִליןרּועֵ 

 

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 wish to 

carry from one 

persons property 

to another 

 

 ב ַחֵצרֹותרּועֵ 

 

If you need to walk past 2000 אמות out 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 אמות from that spot.  

To allow you to 

walk past the 

boundaries (set by 

the רבנן) on שבת  

 ב ְּתחּוִמיןרּועֵ 

 

 כח

 כז

H  כח  E  כח  
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 י"ג עיקרים: "אני מאמין"
 הוא לבדו עשה עושה ויעשה את המעשים, ה בורא ומנהיג הברואים"שהקב. א
 הוה ויהיה, היה:אלקינואין יחידות כמוהו והוא לבדו , ה יחיד"שהקב. ב
 שום דמיון כלל ולא ישיגוהו משיגי הגוף ואין ל,ה אינו גוף"שהקב. ג
 ה ראשון ואחרון"שהקב. ד
 ואין לזולתו ראוי להתפלל, ה לו לבדו ראוי להתפלל"שהקב. ה
 שכל דברי הנביאים אמת. ו
 שנבואת משה אמיתית ושהוא אב לנביאים לקודמים לפניו ולבאים אחריו. ז

 תורה שבידינו היא הנתונה למשהה. ח
 'שזאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת ה. ט
 מעשי בני אדם וכל מחשבותם ה יודע"שהקב. י

 שכר ועונש. יא
 ביאת המשיח. יב
 תחיית המתים. יג

The 13 Principles of Faith 
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. 

H כט  

- 

E  כט  
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  Shabbosim with special names        מיוחדות שבתות
 ראש חדשכל שבת לפני : ְמָבְרִכיםַשָבת 

 שבת בעשרת ימי תשובה(: תשובה)ַשָבת שּוָבה 
  בשלח פרשת שבת: ַשָבת ִשיָרה

 שבת לפני ראש חדש אדר :ַשָבת ְשָקִלים
 שבת לפני פורים :ַשָבת ָזכֹור
 שבת לפני פרשת החדש :ַשָבת ָפָרה

ש  שבת לפני ראש חדש ניסן :ַשָבת ַהֹחדֶׁ
 שבת לפני פסח :ַשָבת ַהָגדֹול

 שבת לפני תשעה באב :ַשָבת ַחזֹון
 שבת אחרי תשעה באב :ַשָבת ַנַחמּו

   ovimTThe Dates of the Yomim ימים טובים
 (ימים בחוץ לארץ 8)ו ניסן "ט – פסח

 (ימים בחוץ לארץ 2)סיון ' ו – שבועות
 (ימים 7)ו תשרי "ט – סוכות

 (ימים בחוץ לארץ 2)ג תשרי "כ -ב "כ – שמחת תורה:שמיני עצרת
 (ימים 2)תשרי ' א – ראש השנה

 תשרי' י – יום הכיפורים
 (ימים 8)ה כסלו "כ – חנוכה
 ד אדר"י – פורים

 ORAHTAHRIAS K   קריאת התורה
 פרשת השבוע :שבת

 (בערך)עד שני , פרשת השבוע :ושבת במנחה' יום ה', יום ב

 שבת וראש חדש,פרשת התמיד:ראש חודש

 (שחרית ומנחה)ויחל  – תענית

 פקד את שרה' וה – 'ראש  השנה יום א

 פרשת העקידה :' ראש השנה יום ב

 פרשת עריות :מנחה. עבודת יום הכיפורים:שחרית:יום כיפור

 (שור או כשב):פרשת המועדות:ימים ראשונים של סוכות

 עשר תעשר:שמיני עצרת

 וזאת הברכה והתחלת פרשת בראשית :שמחת תורה

 פרשת הנשיאים:חנוכה

 ויבא עמלק:פורים

 פרשת קרבן פסח:של פסח' יום א

 (שור או כשב)פרשת המועדות  :של פסח' יום ב

 ת ים סוף ואז ישירעקרי:שביעי של פסח

 כל הבכור:אחרון של פסח

 מתן תורה:של שבועות' יום א

 כל הבכור:של שבועות' יום ב

 .חלוי :מנחה. כי תוליד בנים :תשעה באב שחרית

 לא

 ל

 לב
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 IMPORTANT DAYS IN CHABAD HISTORY ד"ימי חב

The Yahrtzeit of the Rebbe Rashab ניסן' ב 

The Rebbe’s birthday א ניסן"י 
The Yahrtzeit of the Tzemach Tzedek ג ניסן"י 

The birthday of the Rebbe’s father R’ Levi Yitzchok י ניסן"ח 

Beginning of the Rebbe’s “Moshiach Campaign” ח ניסן"כ 

The Rebbe Maharash’s birthday אייר' ב 
The Rebbe and Rebbetzin arrive in America ח סיון"כ 

Beginning of the Frierdiker Rebbe’s Geulah 
The Rebbe’s Hiloulah 

 תמוז' ג

The Frierdiker Rebbe’s birthday and the day He 
was released from prison  

 ב תמוז"י
 

The Rebbe’s father, R’ Levi Yitzchok’s Yahrtzeit מנחם אב' כ 

The Baal Shem Tov’s birthday and the Alter 
Rebbe’s Birthday 

 י אלול"ח

The Tzemach Tzedek’s birthday ערב ראש השנה 

The Rebbetzin Chana’s Yahrtzeit תשרי' ו 

The Rebbe Maharash’s Yahrtzeit ג תשרי"י 
The Rebbe Rashab’s birthday מר חשון' כ 
The Rebbe went home for the first time after 
suffering from a heart attack 

 ח כסלו"ר

The Mitteler Rebbe’s birthday and Yahrtzeit כסלו' ט 
The Mitteler Rebbe was released from prison כסלו' י 

 
 

The Rebbe and Rebbetzin’s wedding anniversary ד כסלו"י 
The Alter Rebbe was released from prison and the 
Maggid of Mezeritch’s Yahrtzeit 

 ט כסלו"י

Didan Notzach טבת' ה 
The Alter Rebbe’s Yahrtzeit ד טבת"כ 
Rebbetzin Chana’s birthday ח טבת"כ 
The Frierdiker Rebbe’s Yahrtzeit and the beginning 
of the Rebbe’s leadership 

 שבט' י

The Rebbetzin Chaya Mushka’s Yahrtzeit ב שבט"כ 
Rebbetzin Chaya Mushka’s birthday ה אדר"כ 

ַ

 לג

א -לג   

ב -לג   

ג -לג   
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 טַמלאכות"ל

First 11 Melachos about making bread 
Plowing  ׁשרֵ חֹו 
Planting  עַּ רֵ זֹו 
Reaping   רצֵ קֹו 
Sheaf making    ְרמֵ עַּ מ 
Threshing    ָׁשד 
Winnowing   הר  זֹו 
Selecting   ררֵ ֹוּב 
Grinding   ןחֵ טֹו 
Sifting    ְדקֵ רַּ מ 
Kneading    ָׁשל 
Baking   הפ  אֹו 

 

13 melachos about making clothes 
Shearing   זזֵ גֹו 
Bleaching/Laundering    ְןּבֵ לַּ מ 
Combing Raw Materials  ְץפֵ נַּ מ 
Dying   עַּ בֵ צֹו 
Spinning   הו  טֹו 
Weaving  ֵךיסַּ מ 

Pulling two threads through 

the loom (making two loops) 

 יןיר  י נ  תֵ י ּבָ תֵ ה ׁשְ ש  עֹו

Weaving two threads גרֵ אֹו 

Separating two threads   עַּ צֵ ֹופ 

Tying a knot    ֵרקֹוש 

א -לד H 

ב -לד H 

א -לד E 

ב -לד E 
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Untying    ַּירת  מ 

Sewing   רפֵ ֹות 
Tearing  עַּ רֵ קֹו 

 

9 melachos about preparing leather 
Trapping    ָדצ 

Shechting  טחֵ ֹוׁש 

Skinning    ַּיטׁש  פְ מ 

Tanning    ְדּבֵ עַּ מ 

Making Lines    ְטטֵ רְ שַּ מ 

Scraping    ְקחֵ מַּ מ 

Cutting Shapes   ְךתֵ חַּ מ 

Writing  בתֵ ֹוכ 

Erasing   קחֵ מֹו 

 

6 more melachos – kinds of work done 
in the mishkan 

Building   הנ  ֹוּב 

Demolishing   רתֵ סֹו 

Kindling a fire    ַּירע  בְ מ 

Extinguishing a fire –   ְהּב  כַּ מ 
The final hammer blow יׁש ט  כ ה ְּבפַּ  מַּ
Carrying from one domain 

to  another 

יא ֵמְרׁשּות ל ְרׁשּות  מֹוצ 

  

ד-לד H 

ג-לד H ג-לד E 

ד-לד E 
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 תורהפרשיות ה
 ְדָבִריםספר 5 ַבִמְדָבר ספר4 ַוִיְקָראספר 3 ְשמֹותספר 2 ְבֵראִשיתספר 1

 ְדָבִרים ַבִמְדָבר ַוִיְקָרא ְשמֹות ְבֵראִשית 

ְתַחנַ  ָנשא ַצו ָוֵאָרא ֹנחַ    ןָואֶׁ

ְך ְלָך  ב ְבַהַעֹלְתָך ְשִמיִני ֹבא לֶׁ  ֵעקֶׁ

 ְרֵאה ְשַלח ְזִריעַ תַ  ְבַשַלח ַוֵיָרא 

 שֹוְפִטים קֹוַרח ְמצֹוָרע ִיְתרוֹ  ַחֵיי ָשָרה 

ַקת ַאֲחֵרי מֹות ִמְשָפִטים ּתֹוְלדֹות   ִכי ֵתֵצא חֻּ

 ִכי ָתבֹוא ָבָלק ְקדֹוִשים ָמהְּתרּו ַוֵיֵצא 

ה ַוִיְשַלח  מֹור ְּתַצוֶׁ  ִנָצִבים ִפְנָחס אֶׁ

ב  ך ַמטֹות ְבַהר ִכי ִתָשא ַוֵישֶׁ  ַוֵילֶׁ

ֹקַתי ַוַיְקֵהל ִמֵקץ   ַהֲאִזינּו ַמְסֵעי ְבחֻּ

 ְוֹזאת ַהְבָרָכה   ְפקּוֵדי ַוִיַגש 

     ַוְיִחי 



חמשה חלקי תניא
ים  ְלקּוֵטי ַאָמר 

י חּוד ְוָהֱאמּונָה עַּר הַּ  ׁשַּ

ְתׁשּוָבה ת הַּ ג ר   א 

ׁש ת הַּקֹוד  ג ר   א 

ס ַאֲחרֹון  קּונְטר 

 

  

 לה

 מ
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 ס"מסכתות הש
 

רוֹתסדר6ַ ָקָדִשיםסדר5ַ ְנִזיִקיןסדר4ַ ָנִשיםסדר3ַ מוֵֹעדסדר2ַ ְזָרִעיםסדר1ַ ה   ט 

כֹות ר  תָּבְּ מֹות ַשב  ב  א יְּ אַָּקמ  ב  ִחים ב  ב  ִלים זְּ  כ 

ָאה רּוִביןָּפ  תּובֹות ע  ב ָּ כְּ אב  ִציע  נ חֹות אָּמְּ לֹות מְּ  ָאה 

ַמאי ִחיםָּדְּ ס  ִרים פְּ ד  א נְּ ר  אַָּבתְּ ב  ִעים חּוִלין ב  ג   נְּ

ַאִים ִליםִָּכלְּ ק  ִרין נ ִזיר שְּ ֶהדְּ כֹורֹות ַסנְּ ה בְּ ר   פ 

ִביִעית אָּשְּ ה יּומ  ָּ ַמכֹות סֹוט   ַטַהרֹות ִכיןֶערְּ

רּומֹות הָּתְּ בּועֹות ִגיִטין סּוכ  ה שְּ מּור  אֹות תְּ ו   ִמקְּ

רֹות הַָּמַעשְּ יצ  יֹות ִשיןִקדּו ב  ִריתֹות ֶעדְּ ה כְּ  ִנד 

ִני רָּש  נ הַָּמַעש  ה  ֹראשַָּהש  ר  הָּז  ִעיל ה ַעבֹוד  ִשיִרין מְּ  ַמכְּ

ִמיד ָאבֹות  ַתַעִניתַָּחל ה ִבים ת   ז 

ל ה רְּ ִגיל הָּע  בּולָּיֹום ִמדֹות יֹותהֹור ָּ  מְּ  טְּ

ןִָּבכּוִרים ט  דָּק  ַדִים ִקִנים   מֹוע   י 

הָּ ִצין   ַָּחִגיג   עּוקְּ

 בגדי הכהנים
 

 ארבעת בגדי כהן הדיוט

  - Long Shirt ְכתֹונ ת .1

י ם .2 ְכנָסַּ   - Pantsמ 

גְּבַּעַּת .3   - Hatמ 

  - Gartelַאְבנֵט .4

 

  גדולשמונת בגדי כהן 

  - Long Shirtְכתֹונ ת .1

י ם .2 ְכנָסַּ   - Pantsמ 

  - Hatתפ  נ  צְ מ   .3

  - Gartelַאְבנֵט .4

  - Robeילע  מְ  .5

 טפָ ׁשְ ן מ  ש  חֹו .6

  - ”Apron”דפֹואֵ  .7

  -Headband יץצ   .8

 

 סוגי הקרבנות

 אתטָ חַּ 

 הלָ עֹו

 םׁשָ אָ 

 הדָ ֹות

 יםמ  לָ ׁשְ 

 ירז  יל נָ אֵ 

 רכֹוּבְ 

 ה מָ הֵ ר ּבְ שֵ עַּ מַּ 

חסַּ ן פ  ּבַּ רְ קָ 

 לו

 לט
 לז לח



 24  If you need more pages of Tanya with Nekudois, please ask Rabbi 

Heidingsfeld. We have available Perek  יב-א  and פרק לב. 

To listen to the Tanya with Niggunim, Perek ה-א  and Perek לב – 

www.chedermenachem.com/tbp 


