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 לוי יצחק גרליק –תזכורת לי' שבט ושבת פרשת בשלח/ט"ו בשבט תשע"ז 

 ע"זתש ג' שבטבס"ד. 

  

 בריסל –לכב' אנ"ש שי'  השלוחים שבק"ק שע"י האיחוד האירופאי 

 virtualcommunity@sichosonline.org-ו

 
 זע"תזכורת ליום הגדול והבהיר יו"ד שבט תש

 

 בעשויום קבלת הנשיאות של הרבי שנת השישים ו  -  )אדמו"ר הריי"צ(יום הסתלקות הרבי הקודם 

 

 נא לתלות על המקרר וכיו"ב.

 

*          *          *          * 

 מה להכין לפני י' שבט:

 

 שיהי' של שעוה. –ואם אפשר בקל  יארצייט ליכט, .1

)שהם  זותשל" ז"יוהמאמרים משנת תש ספר המאמרים באתי לגני :זתשל"-ז"שיבאתי לגני ת .2

 http://www.basilgani.comהכל נמצא על האתר  ' דבאתי לגני תש"י(.ומיוסדים על פרק 

 עלי' לתורה בבית הכנסת. יםמקבל והבנים בשבת שלפני י' שבט, האבא עלי' בשבת שלפני זה: .3

תי "באל המאמר וב' ש 'להכין מאנשי הקהילה מי שיחזור בע"פ בי' שבט אותיות א באתי לגני תש"י: .4

 " )אחרי תפלת ערבית(, אותיות ג' וד' )אחרי תפלת שחרית(, ואות ה' )אחרי תפלת המנחה(.תש"י לגני

הלינק שיכולים לצפות החזרה באתר )אחרי כל תפילה( ראה להלן  –באם אין מישהו שיכול לחזור  –

Sichosonline.org. 

 "פ"נ": כתיבת פדיון נפש ע"מ לקוראו בי' שבט ולשלחו לרבי. – פדיון נפש .5

 מהוריי"צ. השם של אדמו"ראותיות של העם המתחילים  פרקי משניות .6

 שנותנים לפני התפלות של שחרית ומנחה, הן עבור הבעל והן עבור האשה ושאר בני המשפחה.צדקה  .7

 שירה לעופות. -עבור הילדים לחלקם בערב שבת :שווארצע קאשע .8

 שירה. -בשלח בשבת : לאכול שווארצע קאשע .9

 לאכול בט"ו בשבט.פירות:  .10

 

 שקיעה: תיכף אחר הבערב, ט' שבט,  ראשוןביום 

 

 שידליק עד מחר לאחר צאת הכוכבים. יארצייט ליכטה* מדליקים 

 

 תפלת ערבית

 

 .באם אין חיוב, נכון לחלק שיהי' ש"ץ א' לערבית וא' לשחרית וא' למנחה ש"ץ:* 

 בשעת התפלות בבית הכנסת ידלקו חמש נרות. נרות:* 

 בי' שבט אומרים תחנון. תחנון:* 

 .דרבנן וקדישתניא  ,עם המשניות סייםל -אחרי התפלה בבית הכנסת  משניות:* 

. לאחרונה נהוג שחוזרים תש"י אחרי תפלת ערבית מישהו חוזר בע"פ חלק מד"ה באתי לגני באתי לגני:* 

הנה  –אם אין מישהו שיכול לחזור  ילמדו בפנים. -ואם אין מישהו שיודע בע"פ  הב' פרקים הראשונים.

 / legani-http://theonlinerabbi.com/sichosonline/bosi-5710ב:-עבור פרקים א  הלינק לאתר שלי

לעת, שכמובן יש -סוף ה"תזכורת" אודות הדברים שיש לעשותן במשך המעתבראה להלן  במשך הערב:* 

 גם בערב.)עכ"פ חלקן( לעשותן 
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 , י' שבטשנייום 

 

 תפלת שחרית

 לימוד פרק אחד תניא. –בבוקר לפני התפלה  תניא:* 

כל אחד  בעד עצמו ובעדירים כ"א תרומה )לצדקה( לענינים של הרבי  –בבוקר קודם התפלה  צדקה:* 

 .בני ביתו שי'מ

נתינת הצדקה בשייכות לי' שבט שייך גם לנשים, ואדרבה )מצד כמה טעמים( להן דבר הצדקה שייך 

 יותר.

 .א' לערבית וא' לשחרית וא' למנחה באם אין חיוב, נכון לחלק שיהי' ש"ץ ש"ץ:* 

 חמש נרות.בבית הכנסת בשעת התפלות ידלקו  נרות:* 

 .)אם אין חתן או ברי"מ וכיו"ב( בי' שבט אומרים תחנון תחנון:* 

 .דרבנן וקדישתניא עם המשניות סיים ל – בבית הכנסת אחרי התפלה משניות:* 

 יםמישהו חוזר בע"פ חלק מד"ה באתי לגני. לאחרונה נהוג שחוזרים פרק שחריתאחרי תפלת  באתי לגני:* 

הנה הלינק לאתר שלי:  –ול לחזור אם אין מישהו שיכ ילמדו בפנים. -ג' וד'. ואם אין מישהו שיודע בע"פ 
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 –באתי לגני מאמר אחרי תפלת הבוקר וחזרת ה פדיון נפש:* 

אבנט )גארטל(. אלו שזכו להכנס ליחידות או עכ"פ לראות  .  יקרא כל אחד פ"נ, וכמובן בחגירת1

 כאילו עומד לפניו. –בעת קריאת הפ"נ  –את הרבי יציירו לעצמם 

 . להניח הפ"נ בין דפי מאמר או קונטרס של הרבי.2

או  718 7234444)מס' הפאקס  על מנת לקראותו על הציון –אפשרי בו ביום  םבא –. לשלחו 3

  (.ohel@ohelchabad.orgאימייל 

וכמה מהם  .לעת-סוף ה"תזכורת" אודות הדברים שיש לעשותן במשך המעתבראה להלן,  במשך היום: *

 .ייתכן שייעשו כבר בהזמן שבין שחרית למנחה )או אחרי זה וכו'(

 

 תפלת המנחה

 

 מומלץ להתפלל מנחה מוקדמת מפני כל המנהגים הקשורים אלי'

 

בני כל אחד מבעד עצמו ובעד ירים כ"א תרומה )לצדקה( לענינים של הרבי  -קודם תפלת המנחה  צדקה:* 

 ביתו שי'.

נתינת הצדקה בשייכות לי' שבט שייך גם לנשים, ואדרבה )מצד כמה טעמים( להן דבר הצדקה שייך 

 יותר.

 .באם אין חיוב, נכון לחלק שיהי' ש"ץ א' לערבית וא' לשחרית וא' למנחה ש"ץ:* 

 חמש נרות.בבית הכנסת בשעת התפלות ידלקו  נרות:* 

 דרבנן. וקדישתניא עם המשניות  סייםל -בבית הכנסת פלה התאחרי  משניות:* 

אחרי תפלת המנחה מישהו חוזר בע"פ חלק מד"ה באתי לגני. לאחרונה נהוג שחוזרים פרק  באתי לגני:* 

הנה הלינק לאתר שלי:  –אם אין מישהו שיכול לחזור  ילמדו בפנים. -ה'. ואם אין מישהו שיודע בע"פ 
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 לימוד פרק אחד תניא.  – וחזרת המאמר אחרי תפלת המנחה תניא:* 

)או לעת, שכמובן יש לעשותן -להלן, אודות הדברים שיש לעשותן במשך המעת ראה במשך היום: *

 .להשלימן( גם אחרי תפלת המנחה

 

 :לעת-מעתבמשך ה

 .זותשל"ז "יבהמאמר באתי לגני, ובאתי לגני תש זלימוד פרק  באתי לגני:* 

 לעת לערוך/להשתתף בהתוועדות.-במשך המעת התוועדות:* 

 -לעת, לבאר לבני ביתו שי' אודות הרבי ועבודתו )ראה -לקבוע שעה במשך המעת ביאור אודות הרבי:* 

 בתחלת "היום יום" ובספר התולדות שלו וכו'(. -בקיצור 
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ענין ההתקשרות לרבי, ומהו רבי. א' מהמקומות  ובית-יום מסוגל להתבוננות ולהסביר לבני התקשרות:* 

נדפס הן באגרות קודש במקומו )ח"ג ע' שלא( והן בלקו"ש חי"א שהכי בולט הוא במכתב של ג' תמוז תש"י, 

  שלג.  ע'ח"א , ובספר המאמרים באתי לגני 209ע' 

לבקר בבתי כנסיות ובתי מדרשות בעיר, ולספר להם  אלה הראויים לזה,ביקור בבתי כנסיות ובתי מדרשות: * 

 , תהילים )ואיפה שמתאים, גם( תניא וכו'.אודות הרבי, האהבת ישראל שלו לכל יהודי, ואודות התקנה של חומש

לעשות כנ"ל גם במקומות של כינוסי הנוער החרדי, וגם אלה שלעת עתה אינם  ביקור בכינוסי הנוער:* 

חרדי, איך שהרבי הי' לו חבה יתירה להם, ותבע מהם, והתקוה והבטחון בהם, שסוף סוף ימלאו את תפקידם 

 בהחזקת היהדות והפצת התורה בכל המרץ החום והחיות שהם מסגולת הנוער.  

 של אותיות השם של הרבי הקודם.ללמוד פרקי משניות  משניות: *

 שיעורי חת"ת; מגבית י' שבט. :בי' שבט אודות הרבי הי' מעורר במשך השנים* 

 

 ט"ו בשבט/שבת שירה – ערב שבת קודש פרשת בשלחדברים השייכים ל

 

 להכין הפירות שיאכלו מחר לכבור ט"ו בשבט.*  פירות: 

בלקוטי שיחות ח"ב ולקרוא מה שכתוב אודות זה  ,לתת לילדים "קאשע" לחלק לעופות* קאשע לילדים: 

  .521עמוד 

 להכין שווארצע קאשע על מנת לאכלה בשבת שירה. קאשע לאכול בשבת:* 

 

 השבת שאחרי י' שבט שבת שירה, פרשת בשלח/ט"ו בשבט,

 

 לעת".-בי' שבט בהקטע של "במשך המעת לעילהכתובים ענינים כמה מה -מתאים לתנאי המקום  –להמשיך * 

 * לאכול שווארצע קאשע.

 * לאכול הפירות לכבוד ט"ו בשבט.

 

 מי יצאו בשבת ללקוט/לחפש המן )ששמו באמצע הלילה( ולא מצאו? והמקור?  – פרשת בשלח* חידה ל

 

 בתפלה ותקוה ובטחון שבשנה זו נזכה לשמוע את הפרק הבא של באתי לגני מבעל המאמר עצמו.

 

 לוי יצחק גרליק
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