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נא לשמור על קדושת הגיליון

רשימת סניפי בנות אחת
אור יהודה > אלעד: בית כנסת חב"ד, בית ספר חב"ד, לבנות 
על יסודי בבית חב"ד משפחת פלדמן > אשדוד > אשדוד 
רובע ז' > באר שבע בית מנחם > באר שבע נשים > באר 
שבע נחל בקע > באר שבע נווה זאב > באר שבע שכונה ו' 
החדשה יסודי ונשים > ביתר עילית גבעה A > ביתר עילית 
נשים > בני ברק אברהם > בני ברק בית מורשת מרן > בני 
ברק  מרכז > בני ברק נוה אחיעזר > בני ברק-פרדס כץ> 
בני ברק שיכון ה' > בנגקוק- תיאלנד > גבעתיים > חדרה > 
חולון > חיפה- הדר > חריש > ינוב > ירושלים- נווה יעקב 
> ירושלים רמות > ירושלים- רמת שלמה >  כפר גדעון > 
כפר חב"ד בנות ונשים > כפר חב"ד ב' > לוד > מגדל העמק 
 < נהורה   < בית כנסת מרכזי  > מגדל העמק-  נוף העמק 
 < חן  נתניה רמת  נתניה צפון,  נתניה: דרום, מרכז, מזרח, 
עמנואל > פתח תקוה – הדר גנים > פתח תקוה כפר גנים 

אוקריינה  קייב-    < גת  קרית  מרכז,   תקוה  פתח   <
> קרית גת נשים ונערות > קרית אתא > קרית ים > 

ראשון לציון > רחובות > רחובות - נשים > רמת גן יהודה 
הנשיא > רמת גן - עמידר > רמת השרון > שוהם > שערי 

תקוה > תל אביב יד אליהו > תל אביב כוכב הצפון > תל 
אביב מרכז > תל אביב שכונת מזרח > תל אביב צפון  הישן 

> תל אביב- רמת אביב

ג’�תשרי�תקנ”ג
את  מסרה  הזקן,  אדמו”ר  של  בתו  לאה,  דבורה  הרבנית 
לשמש  להמשיך  יוכל  שהרבי  בכדי  אביה,  עבור  נפשה 

כאדמו”ר לחסידיו למרות הקטרוג הגדול שהיה עליו.

ו’�תשרי�תשכ”ה
הסתלקות הרבנית הצדקנית חנה, אם הרבי.

י”ג�תשרי�תרמ”ג
הסתלקות אדמו”ר המהר”ש.

אצל רבותינו נשיאנו היה סדר שבערב ר”ה נכנסים לרבנית 
אדמו”ר  נכנס  שנה  באותה  מילים.  מס’  לומר  שלהם 
מילים  לה  ואמר  רבקה,  הרבנית  אשתו,  אל  המהר”ש 
הרבי  שנה  שבאותה  מהמילים  הבינה  הרבנית  אחדות. 
יסתלק מהעולם. שאלה הרבנית - הרי יש ילדים קטנים? 
הרבי לא ענה, רק אמר לה - אני אעלה 32 מדרגות, ואת 
שלו  שהמדרגות  הסביר  הרבי  למטה.  מדרגות   32 תרדי 
32 שנה  היו “דרושים” בליקוטי תורה, והמדרגות שלה היו 

שהמשיכה לחיות לאחר הסתלקותו. 

נטמן בליובאויטש.

כ”ג�תשרי�תרפ”ז�-�שמחת�תורה
כ”ק אדמו”ר הריי”צ מכריז על תקנת אמירת תהילים בכל 

יום כפי שנחלק לימי החודש.

כ”ד�תשרי�תקנ”ט
אדמו”ר הזקן נלקח למאסר הראשון בפטרבורג.

כ"ה�תשרי�תק"ע
הסתלקות הרה"צ ר' לוי יצחק מברדיטשוב.

בנות אח"ת ע"ר מספר 58-051-2408
לעמותת בנות אח"ת יש ניכוי מס לסעיף 46

 לתרומות בנק מרכנתיל
  סניף ר' עקיבא – מס' סניף 745 
חשבון מס' 15966, ע"ש בנות אח"ת
ניתן לתרום גם בכרטיס אשראי



ר”ה�
קשור�

עם�גילוי�
מתן�תורה�

שקשור�
עם�הגילוי�
שלעתיד�

לבוא.

מגישה דבורה לויטין

ההמשכה�בר”ה�מעין�ודוגמא�לעתיד�לבוא
ב”י  כי בראש השנה  ר”ה תרס”ו(   יו”ט של  )המשך  אומר הרבי הרש”ב 
ממשיכים ומגלים את מלכותו של הקב”ה בעולם, וזה מעין הגילוי שיהיה 
לעתיד לבוא, שהקב”ה התאווה שתהיה לו דירה בתחתונים, ומשמעותה 

שתתגלה מלכותו יתב’ בעיני בשר.

ההסבר לכך טמון בכוונת בריאת העולמות, שזהו בעצם עניינו של ר”ה 
תכלית  כי  בתניא,  ומבואר  לר”ה(.  )מוסף  מעשיך”  תחילת  היום  “זה 
זה לצורך העולמות  אין  וירידתם מדרגה לדרגה,  השתלשלות העולמות, 
העליונים, כי בהם עצמם יש ירידה מאורו יתב’,  אלא התכלית היא  בעולם 

הזה הגשמי והכי תחתון שבו תתגלה עצמותו של הקב”ה לעתיד לבוא.

ישראל,  של  בעבודתם  תלויה  העליונים  העולמות  של  עלייתם  לפיכך, 
דירה  לו  שעושים  ישראל,  של  לעבודתם  נכסף  ובעצמו  בכבודו  והקב”ה 

בתחתונים )“למעשה ידיך תכסוף”(.

כמו  בעולם,  הקב”ה  עצמות  גילוי  היא,  בתחתונים  דירה  של  השלימות 
שנאמר “וראו כל בשר ... כי פי ה’ דיבר” - נוכל לראות כיצד הקב”ה מחייה 

ומקיים את העולם, וזהו ייעודו של העולם ולשם כך נברא.

הרבי הרש”ב מסביר במאמר הנ”ל שכבר היה גילוי זה בעולם בעת מתן 
תורה, אבל זה היה זמני בלבד, לצורך נתינת התורה, אבל לעתיד לבוא זה 
יהיה קבוע ונצחי. מעין גילוי זה נפעל בר”ה, לכן  בפסוקי שופרות שבתפילת 
מוסף לר”ה, מזכירים את פסוקי השופרות של מתן תורה )“אתה נגלית 
ר”ה  כלומר,  הופעת”(,  עליהם  השופר  ובקול  סיני...  הר  על  כבודך  בענן 

קשור עם גילוי מתן תורה שקשור עם הגילוי שלעתיד לבוא כנ”ל.

עוזך  גאון  “והופע בהדר  עניין הגילוי העתידי  ר”ה, מודגש  ואכן בתפילות 
בזמן  שיהיו  הגילויים  שלימות  את  מבטא  וזה  ארצך”,  תבל  יושבי  כל  על 

הגאולה.

ושיהיה עכשיו ממש.
 )מבוסס על התוועדויות תשמ”ז ח”א עמ’ 34. 
מובא בשערי מועדים ר”ה עמ’ פ”ד- פ”ו(

מזל טוב לרכזת ביתר גבעה
גב' שרה�רוחמקין שתחי' לשדוכי הבן

מזל טוב  לרכזת סניף ירושלים רמת שלמה 
גב' דבורה�וייספיש שתחי' לשדוכי - נשואי הבת

מזל טוב לידידי בנות אח"ת 
הרה"ח יהודה�ורבקה�מנדלזון שיחי' 

להולדת הבן תרבו שמחות ורוב נחת

לע”נ 
האשה החשובה מרת שרה�רבקה ע”ה

בת צבי�הכהן ז”ל מנדלזון
נלב”ע  בד’ תשרי תשע”ה

לע”נ
ר’ יוסף בן גרשון ז”ל

אלפרוביץ
נלב”ע  בי”ב תשרי



ברכת הרבי אחרי קבלת הפדיון נפש הכללי, 
ערב ראש השנה, התנש"א

תרגום מאידית

הקדוש ברוך הוא בעצמו מברך את חודש תשרי
רבינו הזקן סיפר מה ששמע מרבו המגיד ממעזריטש בשם רבו הבעל שם טוב:

חודש תשרי, החודש הראשון לחודשי השנה - מברכו הקדוש ברוך הוא בעצמו בשבת מברכים, שהוא יום השבת 
האחרון של חודש אלול, ובכוח ברכתו זו של הקדוש ברוך הוא, מברכים בני ישראל את שאר חודשי השנה.

)היום יום כ"ה אלול(

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתקוה בגשמיות ורוחניות. 

מפני הטורח הציבור הרי לא כעת הזמן לקרא את הפדיונות.
וכלפי שמיא גליא - במילא ידוע כל מה שנכתב בפדיונות בפרטיות,

והקדוש ברוך הוא, "שומע תפילה" בוודאי יקיים את תפלת עמו ישראל, מידו המלאה הפתוחה הקדושה 
והרחבה, כולל כל העניינים שאודותם כתבו בפדיונות.

עדי התפילה והבקשה הכי כללית - גאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.
והן  ברוחניות  והן  ברוחניות,  והן  בגשמיות  הן  פרטיות,  הבקשות  כל  מילוי  גם  בזה  נכלל  ממילא  ובדרך 

בגשמיות,
כולל גם - ברוחניות ובגשמיות גם יחד. אשר כולם נכללים באותיות האל"ף בי"ת:

זכיות  טוב, שנת  ועד  והדר, שנת  הוד  דיצה, שנת  גאולה, שנת  ברכה, שנת  אורה, שנת  שתהיה שנת 
גדולות, שנת חיים טובים וארוכים, שנת טובות גדולות בטוב הנראה והנגלה, שנת יעוד טוב, שנת כלכלה, 
שנת לימוד בהצלחה מופלגה, שנת מילוי משאלות לבב כל אחד ואחת בתוך כלל ישראל בכח הציבור, 
והן  בגשמיות  הן  העניינים,  בכל  דשמיא  סייעתא  שנת  כלליים,  וגם  פרטיים  ניסים  גדולים,  ניסים  שנת 
ברוחניות, שנת עוז והדר לכל יהודי ולכל בני ישראל, בחייו הפרטיים ובחייו הכללים וביהדותו ביתר שאת 
וביתר עוז, שנת פדות, שנת צדקה, שנת קדושה, שנת קוממיות, שנת רוממות, שנת שמחה, שנת ששון, 

שנת תורה, שנת תפילה, שנת תשובה ושנת תהילה.
המלאה  מידו  ישראל,  כלל  בתוך  ואחת,  אחד  כל  לבב  משאלות  מילוי  של  שנה   – )כאמור(  ובכללות 

הפתוחה הקדושה והרחבה.
עד מילוי משאלות לבב - גם היא של כל אחד ואחד מישראל - השאלה ובקשה הכי עיקרית, אל מי שאליו 

"קוינו כל היום": גאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.
ויוליכנו קוממיות לארצנו, לארצנו הקדושה, "בנערינו ובזקנינו גו' בבנינו ובבנותינו", ובתוכם )כפשוט( - כל 

אלה שמסרו כאן את פדיונותיהם, יחד עם בני ביתם ומשפחותיהם, מושפעים ומושפעות,
לבית המקדש השלישי, עד  עיר הקודש,  בירושלים   - גופא  ושם  כולם, כאמור לארץ הקודש,  והולכים 

לקודש הקודשים, 
ב"מקדש אד' כוננו ידיך, הוי' ימלוך לעולם ועד"
בגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש.

וכולנו יחד בתוך כלל ישראל בכל קצוי תבל, נחגוג את ראש השנה בארצנו הקדושה בירושלים עיר הקודש 
]יום אחד ראש השנה או שני ימים )בהתאם לזמן ביאת העדות(, ובכל אופן ה"ז תמיד "כחד יומא אריכא"[.

ועד ש"יומא אריכא" הזה נעשה תיכף ומיד התחלת ה"יומא אריכא" )יום שכולו ארוך( דחיים נצחיים, בלי 
הפסק בינתיים, נשמות בגופים דווקא.

ו"הקיצו ורננו שוכני עפר", ונשיא דורנו בתוכם, ובראשינו.
בבית המקדש,  ידיך"  כוננו  אד'  ב"מקדש  עיר הקודש,  בירושלים  בארצנו הקדושה,   – )כאמור(  זה  וכל 

בקודש הקודשים, ותיכף ומיד ממש.



מאת הרה"ג ר' יוסף יצחק שליט"א בלינוב
 ראש ישיבת "תומכי תמימים" המרכזית בארה"ק רב ואב"ד מרכז ב"ב וקהילת חב"ד דבני ברק

לשתות� שלא� להקפיד� צריכות� נשים� שאלה: האם�
כלום�לפני�ששומעות�“תקיעת�שופר”�בראש�השנה?

תשובה: לא. אפשר לשתות תה, קפה וכו'.

שאלה:�האם�כן�הוא�גם�לגבי�אכילה?
תשובה: הרבה נשים צדקניות נוהגות שלא לאכול כלום 
לפני תק"ש. אבל אישה שקצת קשה לה להמתין מלאכול 
המטופלת  אישה  ובפרט  תק"ש,  שתשמע  אחרי  עד 

בילדים או אישה מבוגרת, יכולה לאכול גם לפני תק"ש.

שאלה:�האם�כן�הוא�גם�בנוגע�למצוות�לולב?
תשובה: כן

אישה�שרוצה�לברך�ברכת�"ליישב�בסוכה"�כמה� שאלה: 
לחם�או�עוגה�תאכל,�כדי�שתוכל�לברך�ברכה�זו?

תשובה: לכל הפחות יותר מכביצה, דהיינו כ: 60 גרם.

שאלה: מה�גיל�הבנות�שיתחילו�לצום�ביום�הכפורים?
תשובה:

ילדה מגיל 9, באם יכולה, תצום מספר שעות, ואם קשה לה, 
אינה חייבת כלל לצום, ותנסה לצום מספר שעות מגיל 10.

ילדה מגיל 11, באם יכולה תצום את כל הצום. ואם קשה לה, 
מספיק עבורה לצום מספר שעות ובע”ה תצום כל הצום מגיל 
בת מצוה )12(. כמובן אם הילדה חלשה וכדו’ יש לשאול רב איך 

תתנהג.
וזלה”ק:  ס”י(  תרט”ז  )ס’  בשו”ע  אדה”ז  כ”ק  פוסק   9 גיל  לפני 
קטן שהוא פחות מבן תשע שנים שלמות אין מענין )ר”ל לא צם( 
ביוהכ”פ, ואפילו אם הקטן רוצה להחמיר על עצמו מוחין בידו... 

עכ”ל.
לכן לילדה פחות מגיל 9 ניתן לצום רק עד הבוקר )כי כבר אכלה 
ארוחת ערב בסעודה המפסקת. ואם היא צמאה בלילה מחוייבת 

לשתות( ובבוקר תאכל מיד.

בברכת�כתיבה�וחתימה�וגמר�חתימה�טובה�לשנה�טובה�
ומתוקה,�לכאו”א�בכל�המצטרך�בגשמיות�וברוחניות�ונזכה�

ל”תקע�בשופר�גדול�לחרותנו...�
מקבץ�נדחי�ישראל”

חברה יקרה! 
לפנייך חידה על מדור ההלכה מהחודש 

הקודם חודש אלול:

מתי אין צורך לבדוק מזוזות בחודש אלול?

בשנה  שנבדקו  מהודרות  מזוזות  אלו  אם   .1
שעברה

2. אם אלו מזוזות מהודרות שנבדקו השנה
 5 לפני  שניקנו  מהודרות  מזוזות  אלו  אם   .3

שנים

כדאי לבדוק מזוזות יותר מפעם בשנה – נכון 
או לא נכון?

1. נכון זו חומרה
2. נכון זה מונע פסילות

3. לא נכון זה מזיק למזוזה

תפילין  לבדיקת  בנוגע  הרבי  אמר  מה 
ומזוזות בחודש אלול?

מלמעלה  ברכה  לתוספת  כשזקוקים   .1
עדיף לבדוק מידי שנה בשנה

כדאי  ברכה  לתוספת  כשזקוקים   .2
לבדוק את המזוזה

המקור  היא  ומזוזות  תפילין  בדיקת   .3
לכל הברכות

התשובות ג,א,ג
משתתפות: 44
עונות נכון: 41

זוכה: דבורה גורארי’ חולון
איזורים: אלעד-8. אשדוד-2. באר שבע-1. 

ביתר עלית-1. בני ברק-9.חולון-16. 
רמת גן-1. תל אביב-6.

תשובות למדור הלכה אפשר לענות כך:
להקליט הודעה בתא קולי: 08-9492579      בקישור,     לסמס הודעה: 058-4107271

יש לציין : שם, משפחה, גיל, סניף, בקול ברור.
 ניתן להשאיר תשובות החל מהשעה אחרי צאת השבת ועד השעה 11 בלילה. 

לא תתקבלנה תשובות בשעות/ימים אחרים  |  בין הפותרות נכונה תתקיים הגרלה. וכן מי שתתמיד 
 להשאיר תשובה נכונה במשך השנה תזכה בפרס בכנס השנתי.  

בהצלחה!
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הסיפורשמאחורי פרק מ”ז
פרק מ”ז )הפרק שנא’ לפני התקיעות(

  

הריעו  כף  תקעו  העמים  כל  מזמור.  קורח  לבני  “למנצח 
לאלוקים בקול רינה”

בגאולה  שתהיה  הגדולה  השמחה  את  לנו  מתאר  זה  מזמור 
העתידה, שאז ייגאלו ב”י מכל אויביהם ושונאיהם בימי הגלות, 

והשליטה עליהם תהיה בידי ישראל.

ולפעמים  נפש,  חשבון  לעשות  נהוג  אלול  בחודש  ולפניו  בר”ה 
כראוי.  שאינו  הרוחני  המצב  מפאת  לייאוש  להיכנס  עלולים 
באדמה,  נבלעו  כאשר  קורח,  בני  שגם  המזמור  אותנו  מלמד 
תשובה,  ועשו  בגהינום  מקום  להם  ונתבצר  בתשובה,  הרהרו 

ושרתה עליהם רוח הקודש.

כידוע, המזמור הזה נאמר שבע פעמים לפני התקיעות,  כי ביום 
כאן  נרמזו  וכן  מרון,  כבני  לפני הקב”ה  כל העמים  עוברים  זה  

שלושה טעמים לתקיעת שופר.

בימות  ב.  בו.   מלך  והקב”ה  העולם  בריאת  זמן  הוא  ר”ה  א. 
המשיח הקב”ה ימלוך ויפרסם מלכותו בעולם.  ג. לקרוא לעם 

לעשות תשובה.

וזהו שנא’ במזמור “כל העמים”, הכוונה לכל שבטי ישראל, הכ”ף 
בר”ה.  שתוקעים  הקולות  למאה  מרמזת  מאה,  בגימטרייא    -
“הריעו לה’  בקול רינה” -  מרמז להמלכת המלך הגדול והנורא , 
וגם יש פה רמז ל”שופר הגדול” שייתקע בבוא המשיח והגאולה. 
לביהמ”ק  רמז  מהווה  יעקב”  גאון  את  נחלתנו  את  לנו  “יבחר 
השלישי והנצחי, שהוא כנגד יעקב שקרא למקום המקדש בית. 
)“אין זה כי אם בית אלוקים”(  ו”עלה  אלוקים בקול תרועה” עלה 
- רמז לתשובה, מקול השופר עולה ומסתלקת מידת הדין. “ה’ 

בקול שופר” – רומז על ירידת מידת הרחמים.

בע”ה  שיתקיימו מילות המזמור עכשיו ממש.

)מבוסס על ילקוט מעם לועז א-נ עמ’ תכ”ד תכ”ה תל”א(

וזכות אמירת 
תהילים  תעמוד לו 
ולכל חבריו  בחברת 

תהילים... להנצל מחבלי 
משיח ולזכות לקבל 

 פני משיח צדקנו 
בקרוב ממש. 

)אגרות קודש כרך א' עמ' נה(

יום  מוצאי  ועד  אלול  מר"ח 
ספר  את  מסיימים  הכיפורים 
מ-א'  הבא:  באופן  התהילים 
אומרים  בתשרי  ט'  ועד  באלול 
פרקים  שלושה  הסדר,  פי  על 
קי"ד(  ועד  מ-א'  )בסה"כ  ליום 
וכן בכל אחד מהזמנים הבאים 
פרקים:  תשעה  עוד  אומרים 
'כל  לפני  הכיפורים,  בערב 
השינה  לפני  קכ"ג(;  )עד  נדרי' 
בעצם  ולמחרת,  קל"ב(;  )עד 
יום הכפורים אחרי 'מוסף' )עד 
קמ"א(; ואחרי 'נעילה' )עד ק"נ(.

הודעה�חשובה!�חובה לוודא את הנוכחות החודשיות. חברה שתשכח ולא תוודא את השתתפותה 
אין מחויבות להכנס להגרלה החודשית ולפרס בכנס השנתי.

בנות שאינן לומדות בבית ספר חב"ד יש לעדכן את שמן וחודש הולדתן אצל הרכזת סיגל  בסניף�אלעד-�
פלדמן במס' 052-6187704  כדי שתוכלנה לקבל פרס בכנס הארצי על התמדתן באמירת התהלים מידי 
יום  יש להתקשר עד  נוכחות ומשפיעה על מנת להיכנס להגרלה  - לדווח  בסניף�בני�ברק� שבת מברכים. 

ראשון  לטל' 072-2835581,  054-6577091 
בסניף�בני�ברק�אברהם לאחר כל שבת  מברכים לעדכן  נוכחות עד יום שני בערב.

שרהל'ה - 053-3409570, בתיה - 054-5387018, בסניף�רחובות�-עד יום שני לטל': 054-9545770, -077
3293214.  �זכרו�האחריות�בידכן!

מגישה: דבורה לויטין



הסיפורשמאחורי פרק מ”ז
מאת מוסי גאלדמאן

אחד מחסידי אדמו"ר הזקן היה עובד לפרנסתו בתור 
מלמד לילדיו של אחד הכפריים. בהגיע חודש אלול, 
שהוא  לכפרי  המלמד  הודיע  הנוראים,  הימים  לפני 

עוזב את הכפר למשך הימים הנוראים. 

חשבתי  ולמה?  מדוע  "לאן?  ושאלו:  הכפרי  התפלא 
שתהיה כאן, ויבואו עוד אנשים מישובים שונים, ואתה 
תהיה לנו לחזן ולתוקע. אנשים פשוטים אנחנו, ומדוע 

עוזב אתה אותנו?"

לא  הכפרי  אך  שלו,  לרבי  הוא  שהולך  ענה  המלמד 
הבין זאת. הוא ובני ביתו כינו את המלמד בשם ''רבי'', 
לו שיש  רבי? המלמד הסביר  יש  לו  יתכן שגם  וכיצד 
הוא  זה  וצדיק  אליו.  באים  רבים  ואנשים  גדול  צדיק 
שבראש  הראוי  מן  ולכן  ישראל,  נשמות  של  הראש 

השנה יבואו אליו.

בשמוע זאת הכפרי אמר למלמד מיד שגם הוא רוצה 
עני  שהיה  משום  המלמד  מאוד  שמח  אתו.  לנסוע 
והתכונן ללכת אל הרבי ברגל, אולם עכשיו יוכל לנסוע 
עם בעל הבית שלו, שהרי יש לו סוס ועגלה. וכך היה.

בהגיעם לבית הכנסת של אדמו''ר הזקן הכירו כולם 
את המלמד, ניגשו אליו, לחצו את ידיו לשלום ושוחחו  
פנה  לא  מוכר  הבלתי  הכפרי  אל  אך  בידידות,  איתו 

איש וחרה לו על זאת.

ליחידות,  הרבי  אל  נכנסים  שכולם  ראה  הזמן  בבוא 
וביניהם גם המלמד. אמר הכפרי למלמד שרצונו גם 

להיכנס, אף על פי שלא ידע ''יחידות'' מה היא. 

ידע מה לומר. הוא עמד  כשנכנס אל חדר הרבי לא 
חיכה  הזקן  אדמו''ר  ושתק.  עמד  הרבי,  לפני  שם 
שיאמר דבר-מה אך הוא שותק. אמר אדמו''ר הזקן: 
"נו", והוא שותק. אמר שוב אדמו''ר הזקן: "נו...", ואז 
הכפרי  לו  ענה 

גון  בני
"רבי!  קפידה:  של 

מה אתה אומר ''נו'' ?"

עובר  שיהודי  "קורה  בניגון:  הזקן  אדמו''ר  לו  אמר 
עבירה, קורה שעובר על לאו זה או על לאו זה וכו'..." 
– והרבי מנה לפניו את כל הדברים שהוא נכשל בהם. 
אשר  המלמד  שבוודאי  חשב  הכפרי  זאת  כששמע 
לרבי,  זאת  סיפר  זה,  כל  את  ויודע  לרבי  לפניו  נכנס 
שהוא  העבירות  הן  מה  הרבי  יודע  מנין  כן  לא  שאם 

נכשל בהן בתוך ביתו? 

אותו:  ולגדף  לחרף  והתחיל  המלמד,  אל  הכפרי  רץ 
"אתה נמצא בביתי בכבוד, מאומה לא חסר לך, והנה 
הם  מה  לרבי  וסיפרת  הלכת  נבלה!  מעשה  עשית 
יכול  מעשי. מהיום אינני רוצה לראותך על סף ביתי. 

אתה לחפש מקום עבודה אחר!"

משרתו  על  לו  היה  צר  נבהל.  המלמד  זאת  בשמוע 
הטובה. הוא נכנס שוב אל הרבי, וביקש ממנו להגיד 
לבעל הבית שלו שהוא לא סיפר לרבי מאומה. קרא 
על  כעס  שלחינם  לו  ואמר  לכפרי  הזקן  אדמו''ר 
המלמד, הוא לא סיפר לו מאומה עליו. שאל הכפרי: 

"אם כך, מנין ידועים לך כל מעשי?"

עשית  שאתה  אמרתי  "האם  הזקן:  אדמו''ר  לו  אמר 
זאת? אני אמרתי רק במה מסוגל האדם להיכשל, אך 
מנין לי לדעת שאתה עברת על כל העבירות הללו?" 

הכפרי התפעל וענה בתדהמה: "האמנם אף אדם לא 
גילה לך? שומו שמים! רבי! חטאתי את כל החטאים 

הללו, כך וכך עשיתי וכו' וכו'".

לאחר שהודה במעשיו סידר לו אדמו''ר הזקן תיקוני 
אדמו"ר  של  ממקורביו  לאחד  נעשה  והוא  תשובה. 

הזקן.

הזוכות�בגורל�
בין המשתתפות באמירת תהילים בשבת מברכים חודש אלול:

בסניף�אשדוד�רובע�ז’: ברכה מאור, רבקי כהן | בסניף�בני�ברק�מרכז: קבוצת גן-  רבקה מזל אמור, קבוצת יסודי –  דבורה לאה 
וילהלם, קבוצת על יסודי –  חנה שוורץ, קבוצת הנשים –  שקד ענבר | בסניף�באר�שבע��נשים:�שירה כהן | סניף�באר�שבע�שכונה�

ו’�החדשה: נעמי בוכניק |  סניף�באר�שבע�נחל�בקע: אירנה שמוביץ | בסניף��ביתר�לע”נ�חיה�מושקא�רוחמקין�ע”ה: בתכשיט 
יוקרתי זכתה שני ברוצקי 

מאין יודע הוא...?



"השיבנו ה' אליך ונשובה..."
כוחו של תשרי עם הרבי, מוגש לרגל חודש החגים.

קומיקס: כתיבה אסתי דייטש, איור רחלי דויד

תשרי, תש”נ

נו אבא, מה כל 
כך נורא אם אהיה 
בברוקלין בחגים?

אבא בבקשה!! 
המון חברות 

נוסעות.. רק אני 
לא יכולה??

ובכל זאת?
אז אפשר אבא?

נו, שיהיה. 
את תמיד 
מנצחת 

בוויכוחים האלו

את יודעת 
שחסידים החשיבו 

את יום בואם 
לרבי- כיום ההולדת 

החסידי שלהם...

תשרי בחצרות קדשנו
כדאי לך לחשוב 
מראש מה בדיוק 

אכן, כבר תבקשי מהרבי
חשבתי...

רבי, רצוני 
שאבא שלי 
יחזור בתשובה

אמן
זה בשבילך

וזה בשביל אבא

ובקרוב ממש
לאחר שעות של המתנה

אכן, כבר 
חשבתי...

מעולם לא חשתי 
כזו התרגשות. פעם 

ראשונה לעמוד 
ממש מול הרבי..

כדאי שנזדרז. כמה 
שנקדים, עוד יהיה לפנינו 

תור ארוך מאוד..

ביום ההולדת 
האמיתי שלי, אני 
מתרגשת הרבה 

פחות..

לאחר מה שעברתי איני 
מסוגל לחשוב על אמונה ויהדות. 

אבל אפרת כ”כ מתעקשת...
אני לא מבין, 

מה מושך אותך 
לשם? את יכולה 
להצטרף אלי 

לטיסה לרומניה. 
זה הרבה יותר 

מוצלח...

אין על מה לדבר. את לא 
נוסעת לשום ראביי! מספיק 

עברת לבית ספר דתי!



כעבור שבוע..

בנות! חלוקת 
דולרים כעת, 
כדאי לכן 
להזדרז!

הפעם אבקש 
ברכה עבורי..

חשון, תש”נ, ארץ ישראל

ברוכה הבאה 
אפרת!

אני לא מאמינה. אבא 
שומע שירים באידיש 
של העיירה היהודית

איזו מוזיקה יפה
 בחרת אבא

 כעבור 11 שנה..

אפרת שלי, אני 
כבר בן 70.. 

הגיע הזמן לחזור 
לשורשים

אבא אתה... 
רציני?

למחרת
שלום עליכם, שמי דוד 
קרץ. באתי לזכות אותך 

בהנחת תפילין

אני מבין שבתי שלחה 
אותך...

תהיה זו הפעם הראשונה 
בחיי!

אבא, הרבי ידע שתחולל 
מהפך בחייך, הרבי ברך 

אותך!
הדולר הזה הוא שלך!

לאט לאט, אביה של אפרת החל לשוב ליהדות

אך הצעד המשמעותי הגיע בחלוף שנים...

איני מצליחה 
להוציא מילה 

מפי...

זה עבורך וזה 
עבור אחותך. 
ברכה והצלחה

במחשבה שניה, 
אחותי זקוקה לברכה 
לא פחות.. היא הרי 
אינה שומרת מצוות

משפחתה של אפרת, אביה, אימה ואחיותיה החלו לקיים מצוות ושבו לצור מחצבתם.



רשמים בעקבות
הכנס השנתי

ה-18 של הארגון
בכל שנה, כשניצני האביב מורגשים 
באוויר, מתחילים להריח את הכנס 
נכתב  התאריך  המתקרב.  השנתי 
ביומן, המודעה נתלית על המקרר, 
הכרטיס נרכש וההסעות מכל רחבי 

הארץ סגורות ומוכנות להקפצה.

לא  שונה,  היה  הכל  השנה,  אך 

מוכר ולא צפוי.

בתסמיני  התערבבו  האביב  ניצני 
את  לבטל  ואיימו  המגיפה, 
לאירועים  בדומה  האירוע,  קיום 

ותכנונים רבים וטובים.

מוכנים  היו  לא  הארגון,  בהנהלת 
הזה,  השנתי  המפגש  על  לוותר 
הסניפים  בנות  את  שמפגיש 
מהארץ ומהעולם עם העוצמה, עם 
הסגולה, עם הכוח הנשי המתפרץ 
כל  את  לרתום  והחליטו  הזה, 

הקיימים  הדיגיטליים  האמצעים 
בכדי לקיים כנס שנתי וירטואלי.

הכרטיסים הרבים שנרכשו, העידו 
בנות  של  והרצון  הצימאון  על  גם 
החוויה  על  לוותר  לא  הארגון 

השנתית הזו.

מספר סניפים התכנסו יחד לצפייה 
משותפת, בליווי כיבוד ופינוקים,

אמהות ובנות התיישבו יחד לשעת 
היתה  החוויה  משפחתית.  איכות 

נהדרת.

הכנס הח"י עמד בסימן "והריקותי 
את  נס  על  והעלה  ברכה"  לכם 
אמירת  תקנת  של  סגולותיה 
כמקור  מברכים  בשבת  תהילים 

ברכה ושפע לכל המשפחה.

ר' אלאור ולנר ובניו, הכניסו אותנו 
עת  מברכים,  שבת  של  לאווירה 

בר"ה עדיף תהילים 
מלימוד דא"ח:

 פעם אחת בראש־השנה, נכנסו בני 
אדמו"ר הצמח צדק נ"ע והחסידים 
אמרו  והקהל  דא״ח,  לבקש  לכ"ק 
הפתח  את  כ״ק  ופתח  תהלים.  אז 
ואמר: הקהל אומרים תהלים ואתם 
לומר  יותר  טוב  דא"ח?!  מבקשים 
וכן עשו. בשני הלילות  תהלים כו'! 
לומר  ערבית,  תפילת  אחר  דר"ה, 
פרק  שבתהלים:  המזמורים  שני 
השכינה,  גלות  בענין  המדבר  ע"ד 
מעלת  בענין  המדבר  צ"א  ופרק 

ישראל. 

לקבוע  דר”ה  הלילות  בשני 
תהלים,  באמירת  משמרות 
תפילת  עד  ערבית  תפילת  מאחר 
דר”ה  הימים  בשני  וכן  שחרית. 
תהלים  באמירת  משמרת  תהיה 
בצבור. להתפלל בקול רם כמבואר 
והמחזור.  הסידור  ומתוך  ברדב”ז, 
ויקבעו לימוד בדברי מוסר או דברי 
חסידות, איש איש לפי גזעו לעורר 
ימי  עשרת  בכל  לשמים.  לבו  את 
דאמירת  קבוע  סדר  יהיה  תשובה 
אמירת  זמן  קודם  בלילה  תהלים 
סליחות. בערב יום הכיפורים יאריכו 
בהתעוררות  המנחה  בתפילת 
תשובה מעומק הלב, וביום הקדוש 
יקבעו  יוהכ״פ  בליל  הנה  ביוהכ״פ, 
משמרת באמירת תהלים בציבור. 

לפניך ציור שמביע פסוק בתהילים, 
מהו�הפסוק?�והיכן�הוא�מופיע?

)צריך לציין את הפרק והפסוק(

הפתרון מחודש אלול :  פרק כ”ז פס’ ד’ 
“אחת�שאלתי�מאת�ה’�...�שבתי�בבית�ה’�כל�ימי�חיי”

הזוכה:��חיה�מושקא�גולדווסר�סניף�באר�שבע

סה”כ תשובות ברורות ונכונות:  47
אלעד-8, אשדוד רובע ז’2-, באר שבע-1, בני ברק מרכז-9,  חולון- 16 , 

קרית גת-1, רמת גן-1, תל אביב מרכז- 6

תשובות�למדור�הלכה�אפשר�לענות�כך:
להקליט הודעה בתא�קולי: 03-6345770              לסמס�הודעה: 054-6577091

יש לציין : שם, משפחה, גיל, סניף, בקול ברור.

 ניתן להשאיר תשובות החל מהשעה אחרי צאת השבת ועד השעה 11 בלילה. 
לא תתקבלנה תשובות בשעות/ימים אחרים  |  בין הפותרות נכונה תתקיים הגרלה. וכן מי שתתמיד להשאיר 

 תשובה נכונה במשך השנה תזכה בפרס בכנס השנתי.  
בהצלחה!



רשמים בעקבות
הכנס השנתי

ה-18 של הארגון
בכל שנה, כשניצני האביב מורגשים 
באוויר, מתחילים להריח את הכנס 
נכתב  התאריך  המתקרב.  השנתי 
ביומן, המודעה נתלית על המקרר, 
הכרטיס נרכש וההסעות מכל רחבי 

הארץ סגורות ומוכנות להקפצה.

לא  שונה,  היה  הכל  השנה,  אך 

מוכר ולא צפוי.

בתסמיני  התערבבו  האביב  ניצני 
את  לבטל  ואיימו  המגיפה, 
לאירועים  בדומה  האירוע,  קיום 

ותכנונים רבים וטובים.

מוכנים  היו  לא  הארגון,  בהנהלת 
הזה,  השנתי  המפגש  על  לוותר 
הסניפים  בנות  את  שמפגיש 
מהארץ ומהעולם עם העוצמה, עם 
הסגולה, עם הכוח הנשי המתפרץ 
כל  את  לרתום  והחליטו  הזה, 

הקיימים  הדיגיטליים  האמצעים 
בכדי לקיים כנס שנתי וירטואלי.

הכרטיסים הרבים שנרכשו, העידו 
בנות  של  והרצון  הצימאון  על  גם 
החוויה  על  לוותר  לא  הארגון 

השנתית הזו.

מספר סניפים התכנסו יחד לצפייה 
משותפת, בליווי כיבוד ופינוקים,

אמהות ובנות התיישבו יחד לשעת 
היתה  החוויה  משפחתית.  איכות 

נהדרת.

הכנס הח"י עמד בסימן "והריקותי 
את  נס  על  והעלה  ברכה"  לכם 
אמירת  תקנת  של  סגולותיה 
כמקור  מברכים  בשבת  תהילים 

ברכה ושפע לכל המשפחה.

ר' אלאור ולנר ובניו, הכניסו אותנו 
עת  מברכים,  שבת  של  לאווירה 



התחזנו בברכת החודש המרגשת.

החכמנו מקטעי הוידאו המעניינים 
שסקרו את ייסוד התקנה מתקופת 

הרבי הריי"ץ ועד ימינו.

התעוררנו מהרצאתו של הרב ברוד 
שהוסיפה משנה תוקף לסגולותיה 
תהילים  פרקי  אמירת  של  הרבות 
התקנה  בקיום  אותנו  וחיזקה 

בקביעות ובחיות.

ניגון  לצלילי  והתרוממנו  שרנו 
שביצעו  ברכה"  לכם  "והריקותי 
בניצוחה  במחול,  לוד  סניף  בנות 

של הגב' גלייזר.

התרגשנו לשמוע את בנות משפחת 
רוחמקין שחשפו בפנינו את המקום 
הזה  שהארגון  והמשפחתי  האישי 
שזוכות  הברכה  ואת  אצלן,  תופס 
לראות בעשייתן בכל פעם מחדש.

נהננו לצפות בקטע אומנות בחול 
ששזר את יום ח"י אלול המתקרב 
בחובו  ונשא  הכנס  לנושא  אלינו 
ההודיה  חשיבות  בדבר  אמירה 
לקב"ה על כל הטוב המקיף אותנו.

מנשים  מעשיים  טיפים  קיבלנו 
ובנות בסרטון 'זום' מיוחד.

בכיכובה  הסטנדאפ  בקטע  צחקנו 
של מיכל לויטין.

לסניפים  כפיים  ומחאנו  פרגנו 
והעולם,  הארץ  ברחבי  הפזורים 
ולזוכות  הארגון  למצטיינות 
בהגרלה בשכבת הצעירות ובשכבת 

הבוגרות.

מחוזקות  הזה  מהכנס  יצאנו 
את  ליישם  ורצון  כוחות  ומלאות 
ומתוך שמחה  כל החלטות הכנס, 

וטוב לבב.

החודש,  שברכת  אנחנו,  בטוחות 
מה  כל  את  מקפלות  שמילותיה 
בנו  יתקיימו  מבקשות,  שאנו 

ובזרענו בטוב הנראה והנגלה- 

עמו  ועל  עלינו  הקב"ה  "יחדשהו 
בית ישראל, לחיים ולשלום, לששון 
ונאמר  ולשמחה, לישועה ולנחמה 

אמן!"

המעשה הוא העיקר!
החלטות הכנס:

תהילים . 	 באמירת  להתמיד 
לרכזת  ולדווח  מברכים  בשבת 

הסניף במוצאי שבת.

במידה ואינך משויכת לסניף , 
פני למוסיה או לחנה כדי לקבל 

את הקישור לדיווח.

מוסיה- 	054657709

חנה- 0549323496

נו. 2 ובנות  נשים  על  ־להשפיע 
בשבת  התהילים  לאמר  ספות 

מברכים.

להשתדל לומר התהילים לפני . 3
אדמו"ר  תקנת  כפי  התפילה 

הריי"צ. 

והריקותי לכם ברכה – לכוון על . 4
חברה בשעת באמירת התהילים 
לה,  המצטרך  כל  להמשכת 
ולכוון  ברוחניות  בגשמיות 

לגאולה האמיתית והשלמה.

לקרא בעיון את העלון החודשי . 5
ולהשתדל  אח"ת  בנות  של 

להפיצו בכל דרך אפשרית.

ואלה יעמדו על הברכה!
להודות  מבקשת  הארגון  הנהלת 
בהצלחת  הרבים  השותפים  לכל 
האירוע ולכל התומכים במהלך כל 

השנה:

תרומות:
הרה"ח חיים רייכמן- דפוס חיש

הרה"ח מענדל כץ

ר' בנצי רובר- אומנות בעור
ר' מענדי אשכנזי- שיינדי תכשיטים

ר' מנחם מענדל וצביה מנדלזון
ר' פנחס וחנה מנדלזון
ר' יוסף ופרומי ריבקין
גב' חנה גוטמן שתחי'

גב' חנה ברונשטיין
גב' שרי קיסוס

גב' דבורה לויטין
גב' פייגי בוקיעט

חברות ההנהלה:
גב' מוסיה מנדלזון- יו"ר הארגון
גב' שיפי נפתלין- מנכ"ל הארגון

גב' דבורה לויטין- משפיעת הארגון
גב' חנה ברונשטיין- הנהלת הארגון
גב' רחל מנדלזון- קשרת הסניפים

גב' לאה וייספיש
גב' סיגל פלדמן

גב' לירז נחמיאס
גב' נחמה דינה לוין

הפקה:
רחלי רוזן

הלוקחים חלק בתוכנית:
הרב אליעזר ברוד

ר' אלאור ולנר ובניו
גב' טובה, גב' שרה וריקי רוחמקין

גב' מיכל לויטין
גב' אילנה בן ישראל

גב' דבורי יצחק
סניף קייב

בנות החוג של חיה גלייזר



התחזנו בברכת החודש המרגשת.

החכמנו מקטעי הוידאו המעניינים 
שסקרו את ייסוד התקנה מתקופת 

הרבי הריי"ץ ועד ימינו.

התעוררנו מהרצאתו של הרב ברוד 
שהוסיפה משנה תוקף לסגולותיה 
תהילים  פרקי  אמירת  של  הרבות 
התקנה  בקיום  אותנו  וחיזקה 

בקביעות ובחיות.

ניגון  לצלילי  והתרוממנו  שרנו 
שביצעו  ברכה"  לכם  "והריקותי 
בניצוחה  במחול,  לוד  סניף  בנות 

של הגב' גלייזר.

התרגשנו לשמוע את בנות משפחת 
רוחמקין שחשפו בפנינו את המקום 
הזה  שהארגון  והמשפחתי  האישי 
שזוכות  הברכה  ואת  אצלן,  תופס 
לראות בעשייתן בכל פעם מחדש.

נהננו לצפות בקטע אומנות בחול 
ששזר את יום ח"י אלול המתקרב 
בחובו  ונשא  הכנס  לנושא  אלינו 
ההודיה  חשיבות  בדבר  אמירה 
לקב"ה על כל הטוב המקיף אותנו.

מנשים  מעשיים  טיפים  קיבלנו 
ובנות בסרטון 'זום' מיוחד.

בכיכובה  הסטנדאפ  בקטע  צחקנו 
של מיכל לויטין.

לסניפים  כפיים  ומחאנו  פרגנו 
והעולם,  הארץ  ברחבי  הפזורים 
ולזוכות  הארגון  למצטיינות 
בהגרלה בשכבת הצעירות ובשכבת 

הבוגרות.

מחוזקות  הזה  מהכנס  יצאנו 
את  ליישם  ורצון  כוחות  ומלאות 
ומתוך שמחה  כל החלטות הכנס, 

וטוב לבב.

החודש,  שברכת  אנחנו,  בטוחות 
מה  כל  את  מקפלות  שמילותיה 
בנו  יתקיימו  מבקשות,  שאנו 

ובזרענו בטוב הנראה והנגלה- 

עמו  ועל  עלינו  הקב"ה  "יחדשהו 
בית ישראל, לחיים ולשלום, לששון 
ונאמר  ולשמחה, לישועה ולנחמה 

אמן!"

המעשה הוא העיקר!
החלטות הכנס:

תהילים . 	 באמירת  להתמיד 
לרכזת  ולדווח  מברכים  בשבת 

הסניף במוצאי שבת.

במידה ואינך משויכת לסניף , 
פני למוסיה או לחנה כדי לקבל 

את הקישור לדיווח.

מוסיה- 	054657709

חנה- 0549323496

נו. 2 ובנות  נשים  על  ־להשפיע 
בשבת  התהילים  לאמר  ספות 

מברכים.

להשתדל לומר התהילים לפני . 3
אדמו"ר  תקנת  כפי  התפילה 

הריי"צ. 

והריקותי לכם ברכה – לכוון על . 4
חברה בשעת באמירת התהילים 
לה,  המצטרך  כל  להמשכת 
ולכוון  ברוחניות  בגשמיות 

לגאולה האמיתית והשלמה.

לקרא בעיון את העלון החודשי . 5
ולהשתדל  אח"ת  בנות  של 

להפיצו בכל דרך אפשרית.

ואלה יעמדו על הברכה!
להודות  מבקשת  הארגון  הנהלת 
בהצלחת  הרבים  השותפים  לכל 
האירוע ולכל התומכים במהלך כל 

השנה:

תרומות:
הרה"ח חיים רייכמן- דפוס חיש

הרה"ח מענדל כץ

ר' בנצי רובר- אומנות בעור
ר' מענדי אשכנזי- שיינדי תכשיטים

ר' מנחם מענדל וצביה מנדלזון
ר' פנחס וחנה מנדלזון
ר' יוסף ופרומי ריבקין
גב' חנה גוטמן שתחי'

גב' חנה ברונשטיין
גב' שרי קיסוס

גב' דבורה לויטין
גב' פייגי בוקיעט

חברות ההנהלה:
גב' מוסיה מנדלזון- יו"ר הארגון
גב' שיפי נפתלין- מנכ"ל הארגון

גב' דבורה לויטין- משפיעת הארגון
גב' חנה ברונשטיין- הנהלת הארגון
גב' רחל מנדלזון- קשרת הסניפים

גב' לאה וייספיש
גב' סיגל פלדמן

גב' לירז נחמיאס
גב' נחמה דינה לוין

הפקה:
רחלי רוזן

הלוקחים חלק בתוכנית:
הרב אליעזר ברוד

ר' אלאור ולנר ובניו
גב' טובה, גב' שרה וריקי רוחמקין

גב' מיכל לויטין
גב' אילנה בן ישראל

גב' דבורי יצחק
סניף קייב

בנות החוג של חיה גלייזר



הנחיה:
גב' חוי כץ

גרפיקה:
פנינה גודמן

צילום ועריכת וידאו:
רחלי אופנר

דבורי לוינסון
מוסי דמיחובסקי

רותי וייספיש
מנדי טורקוב

עיבוד מוזיקלי:
גב' לירון ערד

כתיבת קטע הומוריסטי:
גב' מאירה נחימובסקי

כתיבה בחרוזים:
שרהלה בינשטוק

הקלטות:
יפוש ברכהן

אומנות בחול:
גב' חני אלפנביין

קריינות:
עדי הרפז

סיוע בהפקה:
מוסי לוין

עדי אדרעי

מכירת כרטיסים:
חברת טיקצ'אק

שידור הארוע:
ר' יוסי רבקין

הזוכות בגורל:

מחשב נייד/ עוזרת נקיון ל-8 
לבחירת  בהתאם  שבועות 

הזוכה
הינדא וילהלם

הצעירה  השכבה  מצטיינות 
15 כרטיסים- סט  שצברו עד 

תכשיטים
רייזל טייסלר, חיפה

הצעירה  השכבה  מצטיינות 
 - כרטיסים   15 מעל  שצברו 

סט ספרים + תכשיט
רותי עבוד, חולון

הבוגרת-  השכבה  מצטיינת 
תכשיטים/ ספרים בסך 1500 

ש"ח לפי בחירת הזוכה

רבקי חדד, בנקוק

לשנה הבאה, בירושלים הבנויה!


