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לכב' משפחות דק"ק אנ"ש שע"י האיחוד האירופאי -בריסל
וקהילת Sichosonline.org

תזכורת עבור המשפחה  -לחודש אלול וסיום הרמב"ם תשע"ח
נא לתלות על המקרר וכיו"ב.

בברכת כתיבה וחתימה טובה ,לשנה טובה ומתוקה ושנזכה להיות בראש השנה בבית המקדש
השלישי ולשמוע את ה"שופר גדול"!
לוי יצחק גרליק Rabbigarelik@sichosonline.org -
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במשך חודש אלול:
.1
.2

.3
.4
.5
.6

לדוד ה' אורי :מיום א' דר"ח אלול ,בתפילת שחרית ומנחה ,מוסיפים לדוד ה' אורי.1
תקיעת שופר:2
א .במשך יום א' דראש חודש תוקעים להתלמד .ראה באתרינו  Sichosacademy.orgשיעור מאת הח"מ
על הענין של "להתלמד" ,מיוסד על ביאור נפלא שבלקו"ש חל"ד ע'  ,95ומה עושים בשנה זו שא' דר"ח
חל בשבת....
/http://theonlinerabbi.com/sichosonline/elul
ב .מיום ב' דר"ח ,כל יום אחרי התפלה תוקעים תשר"ת תש"ת תר"ת (חוץ משבת קודש וערב ראש השנה).
אם לא תקעו בשחרית (מאיזו סיבה שתהי') אזי תוקעים במשך היום .ב"ראלי'ס" [כינוסי צבאות ה' אצל
הרבי] תקעו אחרי תפלת המנחה.3
ג' פרקים תהילים :קבלה מהבעש"ט שמיום שני דר"ח אלול אומרים בכל יום שלשה פרקים תהלים (בנוסף
לשיעור היומי) ,ביום א' פרקים א-ג ,ביום ב' פרקים ד-ו וכו' .ומי שלא התחיל מיום שני דר"ח – יתחיל באותו
יום שהוא עומד בו ואת אשר החסיר ישלים.4
פרקי אבות :בשבתות שאומרים ב' פרקים ,הנה :בשבתות שלומדים פרקים א-ב וג-ד אומרים משנת כל ישראל
ור' חנני' בן עקשיא – רק פעם אחת 5אבל בשבת שלומדים פרקים ה-ו אומרים אותם לפני ואחרי כל פרק.6
בדיקת התפילין והמזוזות ,וכל אשר ימצאו בדק בשאר מצוות יתקנו .7ולפרסם את זה בכל מקום שידו מגעת.8
כתיבה וחתימה טובה :מברכים ומאחלים ,הן בע"פ והן בכתב (גם באגרות ואימייל) ,איש את רעהו ואשה את רעותה,
וכן ילדים ,ילד לחבירו וילדה לחברתה ,איחולים של כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.9

1ספר המנהגים ע'  .53סידור אדה"ז.
 2ספר המנהגים ע' .53
 3ראה התוועדויות :תנש"א ח"ד ע'  314הערה  .81תשמ"ג ח"ד ע'  .2003 .1954תשמ"ה ע'  2849ועוד .וראה ב"ימי תמימים" ח"ח ע'  97הוראת
הרב חודוקוב שבכל בתי הספר (של הרשת) יתקעו שופר במשך חודש אלול וגם בהטנקים שעושים מבצעים וכו' .ובשיחת ח"י אלול תשל"ו ועוד
עורר הרבי לתקוע שופר לבנ"י שבכל מקום ובפרט במחנות צבא וכו'[ .דהיינו ,לזכות יהודים בתקיעת שופר גם כשזה לא קשור עם התפילה].
 4היום יום א' אלול .ספר המנהגים ע' .54
 5ספר השיחות תש"נ ע'  681הערה  104ובשוה"ג.
 6התוועדויות תשמ"ז ח"ד ע' .400

 7ספר השיחות תשמ"ח ע'  620וש"נ.
 8ראה ספר השיחות שם ע' .610
 9שם ע' .620
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 .7חודש החשבון והתשובה :חודש אלול הוא החודש של החשבון והתשובה על כל השנה כולה.10
 .8צדקה :מרבים בצדקה בחודש אלול .11ובפרט לתת כסף לנצרכים עבור צרכי החג (כמו מעות חיטים לפסח).12
 .9דער אויבערשטער זאגט צו אידן  -איך גיב אייך ניין און צוואנציק-דרייסיק טעג :לקרוא השיחה הידועה בלקו"ש
ח"ב ע'  .626וריבוי השיחות אודות המשל המובא בלקו"ת (פ' ראה ,ע' לב ,ב ועוד) של המלך בשדה.
 .10י"א אלול :יום חתונת אדמו"ר הרש"ב.
 .11י"ג אלול :יום חתונת אדמו"ר הריי"צ.
 .12ט"ו אלול :יום התייסדות תומכי תמימים.
 .13ח"י אלול :יום ההולדת של שני המאורות הגדולים ,הבעש"ט ואדמו"ר הזקן ,והוא יום מסוגל וכו' .הרביים היו
אומרים "גוט יו"ט" .ונהגו לעשות אותו יום התוועדות בסיפור מעשי צדיקים ,חיזוק בדרכי החסידים בכלל
ובאהבת ישראל בפרט וקבלת החלטות בקביעות עתים ללימוד התורה – הנגלה והנסתר.13
 .14י"ב ימים מח"י אלול עד ר"ה :הי"ב ימים מח"י אלול עד ר"ה הם ימי חשבון הנפש של הי"ב חודש של השנה
העברה ,יום לחודש ..ח"י אלול הוא יום החשבון של חדש תשרי העבר ,וערב ראש השנה הוא יום הקבוע
לחשבון של חודש אלול.14....
 .15כ' אלול – סיום הרמב"ם מחזור הל"ז .באתרינו ישנם כו"כ שיעורים הן אודות תקנת לימוד הרמב"ם והן
כמה סיומי הרמב"ם.
 .16במוצאי שבת פ' כי תבוא :עורכים סליחות אחר חצות הלילה וממשיכים במשך השבוע בכל יום בבוקר לפני
תפלת שחרית עד ערב ראש השנה.
 .17כ"ג אלול :יארצייט הרה"ג וכו' ר' מאיר שלמה ינובסקי ,אבי הרבנית חנה.
 .18כ"ה אלול :הרבי אומר קדיש.
 .19שבת פרשת נצבים :אומרים כל התהילים כמו בכל שבת מברכים .במוצאי שבת אין אומרים ויהי נועם ולא
ואתה קדוש.
 .20כ"ט אלול :יום הולדת אדמו"ר הצמח צדק .בשנים תשל"ב-תשמ"ז הרבי התוועד בליל כ"ט אלול באמירת
מאמר דא"ח ושיחות.
ה"תזכורת" לראש השנה תופיע בעזה"י באמצע חודש אלול.
בברכת כתיבה וחתימה טובה
לוי יצחק גרליק
Sichosacademy.org

 10שם ע' .609
 11שם ע' .620
 12שם ע'  644ועוד.
 13ספר המנהגים ע'  .101-102לקוטי שיחות חכ"ד ע'  .518ועוד.
 14נסמן בספר השיחות תשמ"ח ח"ב ע'  634הערה .8
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