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יֹום ִִׁשִִׁשי

י״ג ֶאלּול 
 ֶעֶרב ִַׁשָָּבת קֹוֶדִׁש
ָּפָרִַׁשת ִִּכי ֵתֵצא

ֵׁשם:



יִּמָלֵא פִי ְּתהִּלֶָת�  יִּמָלֵא פִי ְּתהִּלֶָת�  
ּכָל ַהּיֹום ִּתְפאַ�ֶּת�ּכָל ַהּיֹום ִּתְפאַ�ֶּת�

נָה ֶאָחת  ״נִָקי יְִהיֶה לְֵביתֹו ָשׁ

ר לָָקח״ ּתֹו ֲאֶשׁ ח ֶאת ִאְשׁ ַמּ וְִשׂ

חוָּמׁש: ָּפָרִַׁשת ִִּכי ֵתֵצא - ִִׁשִִׁשי

ָחָתן ֶֶּׁשִהְתַחֵֵּתן ְוַעד ִָׁשָנה ִמּיֹום ַהֲחֻתָָּנה, 
ֵאיֶנָּנּו יֹוֵצא ַלִִּמְלָחָמה ֶאָָּלא ִנְִׁשַאר ִעם ִאְִׁשֵּתֹו.

ַהֶּפה ִֶׁשָָּלנּו ָצִריְך ִלְהיֹות 
ָמֵלא ַָּבְָּבָרָכה ְלה׳.



יִּמָלֵא פִי ְּתהִּלֶָת�  יִּמָלֵא פִי ְּתהִּלֶָת�  
ּכָל ַהּיֹום ִּתְפאַ�ֶּת�ּכָל ַהּיֹום ִּתְפאַ�ֶּת�

ִהִלים: יֹום י״ג  )ס״ט - ע״א( ּתְ

ַהֶּפה ִֶׁשָָּלנּו ָצִריְך ִלְהיֹות 
ָמֵלא ַָּבְָּבָרָכה ְלה׳.



ְנָיא: ִאֶגֶרת ַהֹקֶדִׁש ִסיָמן י״ד ַתּ

ְָּבָכל ִָׁשָנה, ָעֵלינּו ְלַטֵּפַח ַחּיּות ֲחָדִָׁשה 
ִָּבְנִתיַנת ַהְְּצָדָקה.



Yechidus is a private meeting between a Rebbe and a chossid.

It is a very important and serious time when the Rebbe's attention
is focused on a single person, and that person has a chance to ask the
Rebbe about anything he wantes.

Of course, a chossid prepares carefully for his special appointment
alone with the Rebbe.

Even many years after their Yechidus, chassidim can remember
every movement, every word that the Rebbe said to them.

TTHHEE  GGIIFFTT  OOFF  YYEECCHHIIDDUUSS   ״ּבְיְִחידּות ָהרִאׁשֹונָה ָהיְָתה ַהַעבָרַת ָהָערְלָה, ווָאס נִיט

ֶען.״
ווָאס, פּון ָערְלַת ַהלֵב ִאיז מֶען גְלַייך ּפָטּור גֶעווָאר

ַהיֹום יֹום: י״ג ֶאלּול

ַהְיִחידֹות ָהִראִׁשֹוָנה ִֶׁשל ֶהָחִסיד 
ְמִסיָרה ֶאת ָהָעְרָלה ֵמַהֵָּלב, ַהֵחֶלק ַהִּמֹוֵנַע 

ֵמִאֵָּתנּו ְלַהְרִִּגיִׁש ֶאת ַהְְּקדֹוִָׁשה.



צימוקים
צימוקים

מצות לא תעשה ר"ב:

ֶּתה" )פרשת נשא( �ת עֲנָבִים �א יְִשׁ  "וְכָל ִמְשׁ

מצות לא תעשה ר"ג:

 "וַעֲנָבִים לִַחים וכו' �א יֹאכֵל" )פרשת נשא(

מצות לא תעשה ד"ר:

ים �א יֹאכֵל" )פרשת נשא(  "וִיבִֵשׁ

״ם : ִהְלכֹות ְנִזירּות ַרְמּבַ

ְלָנִזיר ָאסּור ֶלֱאֹכל אֹו ִלְִׁשֵּתֹות ֲעָנִבים, 
ַיִין אֹו ִצִּמּוִקים



ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ַהּיֹום הּוא יֹום ַהִָּנּׂשּוִאין ִֶׁשל ָהַרִָּבי ָהַרַיי״צ 
ְוָהַרָָּבִנית ֶנָחָמה ִִּדיָנה.

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: ַחג ֲחִסיִדי

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: >>דרכי<<



תודה ל-
NCFJE

לילדיםחת"ת

 אם ברצונכם להקדיש יום בחת״ת לילדים 
לכבוד יום הולדת, לזכות או לכל מטרה אחרת 

www.KidsChitas.org

 מוקדש למען בטחונם 
של אחינו ואחיותינו בארץ הקודש

״ארץ אשר תמיד עיני ה׳ אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה״
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