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 זתשע" רבס"ד. שלהי אד
 

 בריסל –לכב' משפחות אנ"ש שליט"א שע"י האיחוד האירופאי 
 virtualcommunity@sichosonline.org-ו
 

  זתזכורת לחג הפסח תשע"
 מר"ח עד ערב פסח –חלק א 

 
כל יום השייך לו, בכדי להתכונן כדבעי ולמנוע  יקראו ביחד,הנסיון הראה, שכדאי שהבעה"ב והבעה"ב'סטע 

 היפך שמחת החג וכו', ואדרבא, לגרום לשמחת החג.
 

 נא להדפיס ולתלות על המקרר וכיו"ב.
 ]נא לא לפרסם בשום אתר, בלי רשות בכתב מהעורך[

 
 מספרי הטלפון שלי:

 347 4151122: נייד.  718 4936170בניו יארק: בית: 
 Rabbigarelik@sichosonline.orgאימייל: 

 יוניאן סט. )בין קינגסטאן לאלבאני עוו.( 1468מכירת חמץ: הכתובת שלי הוא 
 ובכלל,  כדאי לשלוח ווצאפ ולברר אם אני נמצא.בערב. לשעות אחרות,  5-11בדרך כלל בין השעות 

 
 ושנזכה לחגוג את החג בבית המקדש השלישי!

 לוי יצחק גרליק
*             *            * 

 
 מפני ריבוי הענינים, ובכדי להקל, ה"תזכורת" מחולקת לשלשה חלקים: 

 מר"ח ניסן עד אחרי בדיקת חמץ. .1
 החג. מערב החג בבוקר עד מוצאי יום השני של .2
 עד סוף החג. חול המועדמיום הראשון של  .3

 ישנם עוד המון פרטים. sichosacademy.orgאתר בכל הבא לקמן הוא רק "תזכורת", ו
 

 :כללי - במשך חודש ניסן
 אין אומרים תחנון.  תחנון: .1
 מר"ח עד יום י"ג ניסן אומרים כל יום את ה"נשיא". הנשיא: .2
 ברכה מיוחדת על האילנות, שהוציאו פרח.בחודש ניסן אומרים ברכת האילנות:  .3
להזכיר לו לגמור את המסכת ]או שהאבא צם עבור בנו הבכור[ אם ישנו בכור בבית,  תענית בכורות: .4

 יכול להשתתף בסיום שהרב יעשה בבית הכנסת בערב פסח. –לערב פסח. אם אינו מספיק 
מכונה או עשירה וכיו"ב הכשרה -לא אוכלים מצה שמורה עד ליל הסדר. מותר לתת לילדים מצת מצה: .5

 , אם לא משתמשים בה בפסח.)עד ערב פסח( לפסח
למכירים )ידידים,  שמורהשל הרבי, הי' לחלק מצה  הראשוניםמהמבצעים  מבצע מצה למכירים: .6

רופאים, שכנים וכו' שבאים אתם בקשר במשך השנה(. בכדי להקל, צא"ח בנ.י. פתחו אתר שדרכו 
  giftmatzah.comישלחו את המצות וכו':  יכולים לסדר את זה והם

 בזה(.  לתת מעות חיטים ובפרט האמא )ולחנך את הילדים מעות חיטים: .7
 ה"תזכורת"....(. –נהוג שהאבא והילדים מקדישים זמן ללמוד הלכות החג )עכ"פ  לימוד ההלכות: .8
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 לחזור עם הילדים את ה"ד' קושיות". ד' קושיות: .9
הולך לרב למכור את החמץ הן של הבית והן של המשרד, קאנטרי וכו'. אלה  האבאאחרי ר"ח  מכירת חמץ: .10

שנוסעים לצד מזרח, לדוגמא: מארה"ב לכיוון אירופא, אה"ק, מזרח הרחוק, או מאירופה לאה"ק, מזרח 
צריכים למכור את חמצם במקום שהם מגיעים. בני אה"ק או אירופאים שנוסעים לאמריקא  -הרחוק וכו' 
 לדבר עכ"ז עם הרב. –מערב( צריכים למכור במקום שהם יוצאים משם. בכל אופן )דהיינו לצד 

אלה שלא נשארים בביתם לחג הפסח, ואף א' לא ייכנס לביתם במשך החג, ומוכרים את  הנוסעים מביתם: .11
 ביתם/חמצם ע"י הרב, אין צריכים לבדוק את ביתם. וכדאי שידברו עם הרב אודות הפרטים בזה.

בעוד מועד אם צריכים עזרה בהכשרת המטבח. בנ.י.: ר' שאלתיאל שי' לבוביק סדר ל הכשרת המטבח: .12
1888gokosher . 

רח/ת לקחת אותם במשך החג. וא"כ מי שלוקח/ת תרופות, לברר אצל הרופא האם הוא/היא מוכ תרופות: .13
 !ולא לחכות עד הרגע האחרוןלהתקשר לרב בעוד מועד  -

 .86יארצייט של אדמו"ר הרש"ב. ראה המנהגים של יום ההילולא בספר המנהגים ע'  ב' ניסן: .14
 ההכנות המתאימות.לעשות  ט"ושנת הק י"א ניסן .15
להזכיר לאבא ולילדים להסתפר )ולא לחכות לערב פסח.... כי יש בזה כמה שאלות וכו'(, כי מערב תספורת:  .16

 להסתפר.חג הפסח אחר חצות עד ערב חג השבועות נוהגין שלא 
אם המשרד הוא רחוק מהבית, לברר אצל הרב מתי ואיך לעשות הבדיקת חמץ  בדיקת חמץ במשרד: .17

 במשרד.
 

 לקנות בהקדם:
ונייר וחוט לעטוף  סט של בדיקת חמץ )דהיינו: שק קטן של נייר, נר של שעוה, נוצת עוף וכף עץ סט: .1

 (.כל הנ"ל 
 לקנות מספיק מצות ללילות הסדרים ושמונת ימי החג, אורחים וכו'. מצות: .2
)עדיף אדום( ושמונת ימי החג, ד' כוסות של אחרון של פסח,  יםלקנות מספיק יין ללילות הסדר יין: .3

משרתת או עובדים שאינם יהודים וגם אלה שעושים בבית מי שיש אצלם  הצעה:אורחים וכו'. 
 אינו מבושל וכו'(.יין ש)ורק אם יוכלו ליזהר כדבעי אז שיקנו מבושל ין "סדר ציבורי", כדאי שיקנו י

הגדות חדשות עבור הילדים  –לקנות הגדות של פסח )עבור ההורים, האורחים( ובמיוחד  הגדות: .4
 ספר וכו'(.-)אם אין להם משנה העברה או מהבית כהוראת הרבי עם ציורים

 ידורים וברכונים שמשתמשים בהם במשך השנה.נהוג שלא להשתמש בבית בס סידורים וברכונים: .5
 לקנות חדשים מיוחדים עבור פסח.מומלץ ולכן 

 יש כאלה שקונים מאזניים )קטן( בכדי למדוד את השיעורים של מצה ומרור וכו'. מאזניים: .6
 , שמוכרח לנקות אותם לפני השימושובויום ט מי שמשתמש ב"נרונים" להדלקת נרות שבת נרונים: .7

 )כי ישנה שאלה בנוגע להסרת הפחית וכו'(. להכין מספיק "נרונים" עבור ב' ימי החג, - הבא
נרות ארוכים )עבור אש ליו"ט, עבור נש"ק ובישול וכו'(  2: לכה"פ נרות ארוכים )כמו יארצייט ליכט( .8

ת, אפי' אם יש גז דולק, כדאי להדליק גז דולק בבית. אבל אם יש משרתת בבי לא משאירלמי ש
 ליכט כי לפעמים המשרתת סוגרת את הגז....-צייטיאר

 ממונו ואפשריותו. : לקנות ליום טוב בגדים ותכשיטים לנשים כפיבגדים ותכשיטים .9
10. Carbon monoxide detectorגז דולק, לוודא שהאוורור בבית הוא כדבעי ושיש להם  משאיר: מי ש

carbon monoxide detector .'מתוקן ומעודכן וכו 
 פים השקית.יכי בערב פסח מחלחדשה : לקנות שקית vacuum cleanerהשקית עבור  .11

 
 לסדר את הקניות, עבור הדברים שיקנו יותר קרוב לחג, דהיינו:

 עופות. .1
 זרוע )עבור הקערה(, דהיינו ה"גערגל" )צואר העוף(. .2
 ביצים. .3
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 חסה. .4
 חריין/מרור. .5
 תפוחי אדמה. .6
 בצל. .7
 אגוזים. .8
ניסלאך(. ואם קונים פירות מארץ ישראל, ליזהר אגוזים=פירות עבור החרוסת )תפוחים, אגסים ו .9

מות תרו שהפרישו מהםערלה, ו ,רק אם יש עליהם הכשר טוב ושאין עליהם חשש שמיטה -לקנותם 
 וכו'.ומעשרות 

 דגים. .10
 

 , יום ההילולא של אדמו"ר הרש"בניסן ב' –רביעי יום 
 קטע "יום הילולא" אודות לימוד מתורתו והתוועדות וכו'. 86ראה בספר המנהגים ע'  *
 

 קט"ושנת ה, יום ההולדת של הרבי, יום הבהיר י"א ניסן – השישייום 
 .טז בתהיליםק פרקאחרי התפילה מתחילים לומר * 

יום התבודדות וקבלת החלטות טובות בכל עניני התקשרות וכו'. וכדאי לקרוא  .* ללמוד ה"היום יום" של היום
קביעות כמו בתרס"ב )הרבי נולד ה)בסופו( בענין זה. ובפרט שהשנה היא אותה  85מה שכתוב בספר המנהגים ע' 

  בערב שבת(.
 

 ניסן יב –שבת הגדול 
)בסוף  עונותינו" ינו" עד "לכפר על כל* אחר תפילת מנחה אומרים את ההגדה, דהיינו מן הקטע "עבדים הי

אתר שלנו ישנו שיעור ב"על אחת כמה וכמה"(. הרבי נהג לאמרה עם הציבור, בישיבה על מקומו. ]של קטע ה
ולמה קוראים ההגדה בשבת הגדול  נפלא )באנגלית( מיוסד על לקו"ש חל"ב, למה שבת זו נקרא שבת "הגדול"

 [.וכו'
hagodol-http://theonlinerabbi.com/sichosonline/shabbos/ 

 
 מוצאי שבת הגדול

 אומרים "ויהי נועם" ו"ואתה קדוש".  אין: בתפילת ערבית מוצאי שבת קודש ואתה קדוש-ויהי נועם* 
 קידוש לבנה.כעת אם עדיין לא קידשו הלבנה, והלבנה ניראית, עורכים  קידוש לבנה:* 
 אחרי הבדלה מצניעים את הבשמים )אם זה קנמון( בחמץ. הבדלה:* 

(, או שיש לו שיניים תותבות bracesשאינו יכול להסירם ) זה "גשר", ובפרט אם retainers מיישר שיניים = * מי שיש לו
או עכ"פ ישרה החמץ במים שלא ידבק, וינקה את השיניים היטב וכו' )וראה להלן מה יזהר מלאכול חמץ מעכשיו  -

 לעשות מחר בערב(.
 

 , י"ג ניסן, יום ההילולא של הצמח צדק.ראשוןיום 
 קטע "יום הילולא" אודות לימוד מתורתו והתוועדות וכו'. 86ראה בספר המנהגים ע'  *
בהמשך לאמירת הנשיא בימים שלפני זה, אומרים היום מ"זאת חנוכת המזבח" עד "כן עשה את  נשיא:* 

 המנורה", ואין אומרים ה"יהי רצון".

 
 :רב(בע 7:58 רי השעה)בנ.י אח בדיקת חמץ

 חמץ שהאבא מכר את החמץ!! לא להתחיל בדיקת חמץ עד שזה לא מסודר.-לוודא לפני בדיקת
 ערבית. בודקים את החמץ אחרי תפלת .1
מצניעים את החמץ שמשאירים לאכילה עד מחר בבוקר במקום משומר שהקטנים לא יכולים לקחתו.  .2

 סוגרים ומסמנים את המקומות הנמכרים לגוי.
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שבו כורכים  נייר. 4. נוצה. 3. כף של עץ. 2שבו שמים הפתיתים שמוצאים בשעת הבדיקה.  שקית. ה1מכינים:  .3
 , כדלהלן:עשרה פתיתים. 6לקשור את הנייר.  חוט. 5את כל הנ"ל אחרי הבדיקה. 

שיהיו ממשהו שלא מתפורר(, כל אחד מהם  מניחים במקומות שונים בבית עשרה פתיתי חמץ קשה )טוב
נשרף היטב. טוב להניחם בפינות  פחות מכזית, כ"א כרוך בפיסת נייר, אך לא בנייר כסף כי זה לא

 מאשר להניחם באמצע החדרים. החדרים
 א או הילדים יערכו רשימה היכן הניחו את פתיתי החמץ. כדאי שהאמ .4
 יש הנוהגין ליטול ידים לפני הבדיקה. .5
 יעמיד מבני ביתו לידו שישמעו את הברכה )וגם ישתתפו בבדיקה(. .6
אין להפסיק בדיבור עד סוף הבדיקה. לעשות את הבדיקה במתינות, ויזהרו לבדוק  –אחרי הברכה  .7

 את הברכה.בו תחילה בחדר הסמוך למקום שעשו 
 אין צריכים בדיקה. –המקומות הנמכרים לגוי וסגורים במשך החג  .8
 חמץ שמוצאים שמים בשק של נייר.ה .9

 נא לצלצל לרב אחרי הבדיקה. –אם נאבד אחד הפתיתים  .10
בסוף הבדיקה אומרים "כל חמירא" ]הראשון[, וקושרים את השקית )יד הכף נשאר בלתי מעוטף( וכו'.  .11

 כזית חמץ לשריפה.לוודא שיש לכה"פ 
 : האבא מודה לאשה ולילדים על העבודה היפה שעשו בנקיון הבית לכבוד החג!תודה רבה! .12
 אם האבא עדיין לא עשה בדיקת חמץ במשרד )וזה לא נמכר בחמץ(, הוא עושה את זה עכשיו. .13
 בדיקת חמץ ברכב.  .14

 באשפה. vacuum cleaner-* לזכור לשים את השקית של ה
מי שיש לו  )עכ"פ מים חמים(.אם הם לא יינזקו מכך  עבור השיניים, יערה עליהם מים רותחים retainers* מי שיש לו 

 וכו' ישטוף את הפה במים חמים )או ע"י שתיית תה חם וכיו"ב(. bracesשיניים תותבות או 
 

שמור כנ"ל, ליזהר מאוד מאוד עם החמץ הנשאר, הן לשריפה והן לאכילה בבוקר, לשים אותו במקום * 
 שהילדים לא יוכלו להגיע אליו וכו'.

 
מהשכמת הבוקר עד אחרי  - יום הולדתו של הרמב"ם ,י"ד ניסן, ערב חג הפסח, נייום ש

 בקיצור: –ביעור חמץ 
 

 טבילה. .1
  )אין אומרים מזמור לתודה(.שחרית  .2
 סיום מסכת עבור הבכורים.  .3
 .( 10:44 בנ.י. לפני) ראה בלוח המקומי.סוף זמן אכילת חמץ:  .4
 .(11:51 בנ.י. לפני) ראה בלוח המקומיסוף זמן ביעור חמץ:  .5

 
 – שבקובץ הבאהמשך בעמודים הבאים  -

 
 בברכת בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל

 לוי יצחק גרליק
Sichosacademy.org 


