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חומש: פרשת שלח - ראשון עם רש"י

ַע״ ַע ִבּן נּון יְהֹוֻשׁ ה לְהֹוֵשׁ ״...וַיְִּקָרא מֶשׁ

)ִהְתּפַלֵל ָעלָיו יָ-ה יֹוִׁשיַעָך ֵמַעַצת ְמַרגְלִים - רש״י(

משה רבינו האט געגעבן הושע בן נון

די נאמען יהושע, אז ה' זאל עם ראטעווען

פון די פלענער פון די מרגלים

ּכְ�ֵחם ָאב ַעל ָּבנִים  ּכְ�ֵחם ָאב ַעל ָּבנִים  
�ַחם ה' ַעל יְ�ָאיו�ַחם ה' ַעל יְ�ָאיו

ה׳ האט רחמנות אויף אידן 
ווי א טאטע אויף זיינע קינדער



תהלים: יום כ'  )צ"ז - ק"ג(

ַע״ ַע ִבּן נּון יְהֹוֻשׁ ה לְהֹוֵשׁ ּכְ�ֵחם ָאב ַעל ָּבנִים  ּכְ�ֵחם ָאב ַעל ָּבנִים  ״...וַיְִּקָרא מֶשׁ
�ַחם ה' ַעל יְ�ָאיו�ַחם ה' ַעל יְ�ָאיו

ה׳ האט רחמנות אויף אידן 
ווי א טאטע אויף זיינע קינדער



תניא: שער היחוד והאמונה פרק ז׳

"ֵאין ֶמלֶךְ ְּבלֹא ָעם"

ה' האט באשאפן די וועלט

כדי צו קענען זיין איר קעניג

״דֶער ֵׂשכֶל אּון ִמדֹות גֶעּבֹוי פּון ַא ָחִסיד, 

ִאיז לְפִי ֶעֶרךְ זַיין ֶעְרְׁשֶטע יְִחידּות ַּבא זַיין ֶרִּבי'ן״



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  

היום יום: כ' סיון

"ֵאין ֶמלֶךְ ְּבלֹא ָעם"
״דֶער ֵׂשכֶל אּון ִמדֹות גֶעּבֹוי פּון ַא ָחִסיד, 

ִאיז לְפִי ֶעֶרךְ זַיין ֶעְרְׁשֶטע יְִחידּות ַּבא זַיין ֶרִּבי'ן״

דעם לעבן פון יעדער חסיד

איז לויט די וועג וואס דער רבי באווייזט עם

אין זיין ערשטע יחידות



רמב"ם: הלכות ברכות

נאכדעם וואס מען עסט,

דארף מען בענטשן.

מצות עשה י"ט:

ָבְעָּת ּוֵב�כְָּת ֶאת ה' ֱא��י�" )פרשת עקב( "וְָאכַלְָּת וְָשׂ



ענינא דיומא: עבודה

דער מיטלער רבי האט געוואלט אז ווען 

חסידים טרעפן זיך, זאל מען רעדן

וועגן יחודא עילאה און יחודא תתאה
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 לע״נ התינוק זאב ארי׳ ע״ה 
בן יבלט״א הרה״ח ר׳ שניאור זלמן שי׳ גליק


