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

חלק שלישי לתזכורת חג הפסח תשע"ח
מיום א' דחול המועד עד סוף החג.
נא להדפיס ולתלות על המקרר וכיו"ב.
[נא לא לפרסם בשום אתר ,בלי רשות בכתב מהעורך]
מספרי הטלפון שלי:
בניו יארק :בית .718 4936170 :פלפון347 4151122 :
אימיילRabbigarelik@sichosonline.org :

אתרSichosacademy.org :
ושנזכה בשנה זו לחגוג סעודת משיח בבית המקדש השלישי!
לוי יצחק גרליק
*
*
*

יום שני ,יום א' דחול המועד – י"ז ניסן
בתפלת שחרית:
* אין אומרים מזמור לתודה.
בתפילת שמונה עשרה מוסיפים:
 .1מוריד הטל :אמר "משיב הרוח ומוריד הגשם" ונזכר קודם שאמר "ברוך אתה ה' מחי' המתים" חוזר ל"אתה גבור",
אבל אם נזכר לאחרי זה  -חוזר לראש התפילה .המסופק – עד שלושים יום חוזר לראש התפילה.
 .2ותן ברכה :טעה ואמר "ותן טל ומטר" :אם נזכר לפני שסיים תפלת העמידה (ולא משנה מתי נזכר ,אפי' באמצע ברכת השנים)
חוזר לתחילת ברכת השנים .אם סיים תפלתו חוזר לראש התפלה.
 .3יעלה ויבא :שכח – אם נזכר לפני שאמר "ה'" של "המחזיר שכינתו לציון" אומר שם "יעלה ויבא" וממשיך .אם אמר
"ה" ונזכר קודם שאמר "מודים אנחנו לך" אומרו שם .נזכר לפני שסיים "יהיו לרצון" השני חוזר ל"רצה" .סיים "יהיו
לרצון" השני – חוזר לראש התפלה.
* חצי הלל.
* מוסף לשלש רגלים.

במשך היום
* כוס יין :כל יום של חול-המועד ,שותים כוס יין (באמצע א' הסעודות).
* ברכת המזון :בברכת המזון מוסיפים "יעלה ויבא" .שכח – אם נזכר לפני שאמר ברוך של הברכה הבאה אומר הנוסח הנדפס
בסדור "ברוך..אשר נתן "..ואם התחיל הברכה הבאה אינו חוזר.
* במשך היום :לומדים מסכתא סוטה דף ב'.
* בתפילת ערבית  -ספירת העומר :היום שלשה ימים לעומר.

יום שלישי ,יום ב' דחול המועד פסח  -ח"י ניסן
יום הולדת הרה"ג הרה"ח והמקובל וכו' הרב לוי יצחק שניאורסאהן – אביו של הרבי ,ויום הברית מילה של הרבי.
* בתפלת שחרית :כמו אתמול.
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במשך היום
* כוס יין :כל יום של חול-המועד ,שותים כוס יין (באמצע א' הסעודות).
* ברכת המזון :בברכת המזון מוסיפים "יעלה ויבא" .שכח – אם נזכר לפני שאמר ברוך של הברכה הבאה אומר הנוסח הנדפס
בסדור "ברוך..אשר נתן "..ואם התחיל הברכה הבאה אינו חוזר.
* לומדים מסכתא סוטה דף ג'.


תפילת ערבית  -ספירת העומר – היום ארבעה ימים לעומר.

יום רביעי - ,יום ג' דחול המועד פסח ,י"ט ניסן
* תפלת שחרית :כמו יום א' דחול המועד.

במשך היום
* כוס יין :כל יום של חול-המועד ,שותים כוס יין (באמצע א' הסעודות).
* ברכת המזון :בברכת המזון מוסיפים "יעלה ויבא" .שכח – אם נזכר לפני שאמר ברוך של הברכה הבאה אומר הנוסח הנדפס
בסדור "ברוך..אשר נתן "..ואם התחיל הברכה הבאה אינו חוזר.
* לומדים מסכתא סוטה דף ד'.
* תפילת ערבית  -ספירת העומר – היום חמישה ימים לעומר.

יום חמישי ,כ' ניסן  -יום ד' דחול המועד ,ערב יו"ט שביעי של פסח
* בתפלת שחרית :כמו יום א' דחול המועד

במשך היום
* כוס יין :כל יום של חול-המועד ,שותים כוס יין (באמצע א' הסעודות).
* ברכת המזון :בברכת המזון מוסיפים "יעלה ויבא" .שכח – אם נזכר לפני שאמר ברוך של הברכה הבאה אומר הנוסח הנדפס
בסדור "ברוך..אשר נתן "..ואם התחיל הברכה הבאה אינו חוזר.
* לומדים מסכתא סוטה דף ה'.

*עירוב תבשילין:
לזכור לעשות עירוב תבשילין!!!!! דהיינו :לוקחים מצה שלימה ודבר מבושל כמו חתיכת דג או בשר מבושל שיש בו כזית ,ונותנים
לאחד (אחרי בר מצוה) שלא מבני הבית ,שיזכה את העירוב ,ואומרים את הנוסח הכתוב בסידור.
את העירוב מצניעים עד יום השבת (אחרון של פסח) שאז אוכלים אותו (וכדלהלן).
נא לזכור :העירוב תבשילין הוא לא רק עבור הבישול מיו"ט לשבת אלא גם עבור הדלקת נרות מיו"ט לשבת .ולכן ,אלה שלא אוכלים
בבית ולא מבשלים מיום טוב לשבת (אבל מדליקים נרות שבת בבית) מ"מ יעשו עירוב תבשילין עבור הדלקת הנרות של שבת ושישימו
לכה"פ מים חמים לבשל בעש"ק עבור הש"ק על הפלאטה וכיו"ב .ואם אינם מבשלים כלום ,יש להניח העירוב תבשילין בלי ברכה.
* תפילת המנחה :קרבנות ,אשרי ,ושמונה עשרה (מוריד הטל ,ותן ברכה ,יעלה ויבא) עלינו.

לפני כניסת החג
* פמוטים :לאלה שמשתמשות ב"נרונים" ,להכין מספיק נרונים גם עבור מחר להדלקת נרות שבת קודש.
* שעון שבת :לוודא שהשעון-שבת הוא מתאים לב' לילות וימי החג.
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* יארצייט ליכט :למי שאין לו/ה גז עם אש דולקת במשך שני ימי החג ,צריך להדליק יארצייט-ליכט עבור השני ימי החג ,בכדי
שיהי' אש גם עבור הדלקת הנרות דיום השני של החג (שבת) .מי שיש לו/ה גז דולקת וגם משרתת בבית ,גם כדאי שתדליק
היארצייט-ליכט ,כי הרבה פעמים קורה שהמשרתת מכבה את הגז...

הדלקת הנרות
* צדקה :נתינת צדקה לפני הדלקת הנרות עבור ב' פעמים (ב' ימי יו"ט).
* מדליקין  18דקות לפני השקיעה( .ראה בלוח המקומי) .אם איחרה  -יכולה להדליק גם לאחרי זה (אבל רק מאש דולקת!).
* להזכיר לאלה שהולכות לאכול אצל אחרים שלא לשכוח להדליק נרות.
* בהדלקת נרות מברכים רק ברכה אחת :להדליק נר של יו"ט ואין מברכים שהחיינו.

שמחת שביעי של פסח ואחרון של פסח גדולה משאר ימי הפסח

(ספר המנהגים).

תפילת ערבית:
 .1תפילת ערבית מתחילה מ"שיר המעלות".
 .2אחרי תפילת העמידה של שלש רגלים אומרים ספירת העומר – היום ששה ימים לעומר.

סעודת יום טוב
* לא להתחיל הסעודה לפני שברור שכל הנשים והילדות  -ובפרט האורחות – הדליקו נרות.
* קידוש :של שלש רגלים ,ומתחילים מ"סברי מרנן" ואין אומרים שהחיינו.
* ספר השיחות ת"ש :בזמן המתאים ,כדאי לקרוא (בשעת הסעודה וכיו"ב) עם הבני-בית הסיפור עם הרבנית הצדקנית בימי
ילדותה  -מספר השיחות קייץ ת"ש ע'  71-72סעיפים ב-ג-ד [וראה גם סעיפים טז-יט] .וישנו ביאור נפלא של הרבי על זה,
בלקו"ש חלק ל"ז ע'  14ואילך.
* בברכת המזון:
 יעלה ויבא :בברכת המזון מוסיפים "יעלה ויבא" .שכח – אם נזכר לאחר שהתחיל הברכה הבאה (אפי' אם רק אמר
"ברוך") צריך לחזור לראש ,אבל אם נזכר לפני שאמר "ברוך" אומר הנוסח הנדפס בסידור "ברוך..אשר נתן."..
 הרחמן :מוסיפים "הרחמן הוא ינחילנו ליום שכולו טוב".
* בלילה :מנהג ליובאוויטש שנעורים כל הלילה ומתעסקים בלימוד .עלות השחר בנ.י.??? :.

יום שישי ,שביעי של פסח ,ערב שבת קודש ,כ"א ניסן
* ברכת כהנים :להכין את הילדים ללכת ל"ברכת כהנים" שתתקיים בסוף תפלת מוסף.
* הלל :חצי הלל.
* שירת הים :בקריאת התורה ,כשקורין את השירה – עומדים.

סעודת החג
* הקידוש :הקידוש בסעודה הוא של שלש רגלים המתחיל עם "אתקינו וכו' אלה מועדי".
* בברכת המזון:
 יעלה ויבא :בברכת המזון מוסיפים "יעלה ויבא" .שכח – אם נזכר לאחר שהתחיל הברכה הבאה (אפי' אם רק אמר
"ברוך") צריך לחזור לראש ,אבל אם נזכר לפני שאמר "ברוך" אומר הנוסח הנדפס בסידור "ברוך..אשר נתן."..
 הרחמן :מוסיפים "הרחמן הוא ינחילנו ליום שכולו טוב".
* במשך היום :לומדים מסכתא סוטה דף ו'.
* המנהג בליובאוויטש הוא שהולכים ל"תהלוכה".

ההכנות לשבת
* מי שהניח עירוב תבשילין ,מבשל ומכין כל הדברים לשבת בעוד היום גדול ,דהיינו שיש מספיק זמן לאכול את הדברים עוד לפני
כניסת השבת .ולכן ,להתארגן באופן שגם הטשאלנט יהי' מבושל כל צרכו ומוכן לאכול זמן מה לפני כניסת השבת.
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* הכנת הקניידלאך לאחרון של פסח :ישנם כמה מנהגים בזה (האם להכין אותם בערב שבת או לא) .ולכן כל אחד ינהג כמנהג אבותיו
ואלו ואלו דברי אלקים חיים .מי שאין לו/ה מנהג מסויים ,הנה לענ"ד מותר להכין קניידלאך עם הג' תנאים הבאים .1 :שמכינים אותם
בערב שבת אחר חצות [ולא טועמים אותם ל"טועמי'"] .ב .שהכלים שמשתמשים בהם לעשות הקניידלאך לא ישתמשו בהם לאחרי זה
לשום דבר אחר אלא מצניעים אותם עד לשנה הבאה .ג.ועיקר  -שזה רק לאלו שהניחו עירוב תבשילין!

ליל שבת  -אחרון של פסח
*לפני תפלת המנחה אין אומרים "הודו" אבל אומרים "פתח אליהו" ו"ידיד נפש".
* אלה שאוכלים סעודת משיח במקום ציבורי (בית הכנסת או בית חב"ד וכו') צריכים לזכור להביא את היין והמצות לפני שבת.
הדלקת הנרות
* הדלקת הנרות היא  18דקות לפני השקיעה כמו כל ערב שבת( .ראה בלוח המקומי) .אם איחרה ,אסור להדליק.
* להזכיר לאלה שהולכות לאכול אצל אחרים שלא לשכוח להדליק נרות בזמן הנכון.
* ההדלקה היא רק מאש הדולקת.
* הברכה :להדליק נר של שבת ושל יום טוב ואין מברכים שהחיינו!
תפילת ערבית:
 תפילת ערבית מתחילה מ"מזמור לדוד".
 ב"לכה דודי" בהקטע של "בואי בשלום" אומרים "גם בשמחה ובצהלה".
 תפלת העמידה של שלש רגלים (בהוספת הנוסח של שבת).
 אחרי תפילת העמידה של שלש רגלים אומרים ספירת העומר – היום שבעה ימים שהם שבוע אחד לעומר.

סעודת החג
* המנהג הוא לצרף את המצה של העירוב תבשילין בתור לחם משנה אבל לא לאכלה עד למחר.
* שלום עליכם ,כי מלאכיו ,אשת חיל ,אתקינו – בלחש.
* קידוש :קידוש של שלש רגלים .מתחילים מ"יום השישי" ואין אומרים שהחיינו.
* בסעודה  -שרוי' :מהדרין לאכול שרוי' (געבראקטס) בכל הסעודות של אחש"פ ומכל מאכל.
* מים אחרונים :במים אחרונים שוב מעבירים המים על השפתים.
* בברכת המזון:
 רצה ויעלה ויבא :בברכת המזון מוסיפים רצה ו"יעלה ויבא" .שכח "יעלה ויבא" – אם נזכר לאחר שהתחיל הברכה
הבאה (אפי' אם רק אמר "ברוך") צריך לחזור לראש .אבל אם נזכר לפני שאמר "ברוך" אומר הנוסח הנדפס בסידור
"ברוך..אשר נתן."..
 הרחמן :מוסיפים הרחמן של שבת ו"הרחמן הוא ינחילנו ליום שכולו טוב".

אחרון של פסח ,יום השבת קודש ,כ"ב ניסן
* ברכת כהנים :להכין את הילדים ללכת ל"ברכת כהנים" שתתקיים בסוף תפלת מוסף.
* הלל :אחרי תפלת העמידה של שלש רגלים אומרים חצי הלל.
* יזכור :לפני תפלת מוסף אומרים יזכור .אלה שלא יכולים/ות ללכת לבית הכנסת (מאיזה סיבה שתהי') יכולים/ות לומר
בבית.
* ולקחת סולת :אחרי מוסף אומרים "ולקחת סולת".
סעודת החג
* המנהג הוא להניח את המצה של העירוב תבשילין בתור לחם משנה[ .יש כאלה שמשאירים אותה לסעודה שלישית ,ובקביעות שנה
זו לא תמיד מתאפשר כי סעודת משיח ,בדרך כלל ,מתקיימת בבית הכנסת והעירוב תבשילין נמצא בבית].
* מזמור לדוד עד זכור את יום וגו' וינח ביום השביעי על כן וגו' – אומרים בלחש .ומתחילים בקול "אלה מועדי".
* שרוי' :מהדרין לאכול שרוי' (געבראקטס) בכל הסעודות ומכל מאכל.
* מים אחרונים :במים אחרונים שוב מעבירים המים על השפתים.
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* בברכת המזון:
 רצה ויעלה ויבא :בברכת המזון מוסיפים "רצה" ו"יעלה ויבא" .שכח "יעלה ויבא" – אם נזכר לאחר שהתחיל
הברכה הבאה (אפי' אם רק אמר "ברוך") צריך לחזור לראש .אבל אם נזכר לפני שאמר "ברוך" אומר הנוסח הנדפס
בסידור "ברוך..אשר נתן."..
 הרחמן :מוסיפים הרחמן של שבת ו"הרחמן הוא ינחילנו ליום שכולו טוב".
* במשך היום :לומדים מסכתא סוטה דף ז'.

מנחה
* מתפללין תפילת המנחה (של שלש רגלים ואין אומרים צדקתך) ,ולאחרי זה עורכים סעודת משיח.

סעודת משיח
.1
.2
.3

.4
.5
.6

נוטלים ידים לסעודה (לפני השקיעה ואוכלים לכה"פ כזית לפני השקיעה).
יש הנוהגים לאכול המצה של עירוב תבשילין [כנ"ל ,בקביעות שנה זו לאו דוקא שזה מתאפשר].
שתיית ד' כוסות (מלאים) – עם הכוונה שזה שייך לגאולה העתידה .אלה שספק אצלם אם שתו כל הד' כוסות בכוונה
זו (שזה שייך לגאולה העתידה) בודאי ישלימו ,דשתיית ד' הכוסות צריכה להיות באופן ודאי וברור ,וכאמור ,שעי"ז
מקרבים הגאולה העתידה .ראה העתק הכי"ק מהגהת הרבי על המאמר של אחש"פ תשמ"ט (והחרים) אודות שתיית
הד' כוסות.
ניגונים :נוהגין לנגן הניגונים של כל הרביים ו"האפ קאזאק".
משיח'ס טאנץ  -ישנם ב' פירושים בזה :או מחול שיש לו שייכות והקדמה למשיח או שמשיח משתתף בו ,ולנו כדאי
לבאר כאופן השני.
בברכת המזון:
 רצה ויעלה ויבא :בברכת המזון מוסיפים רצה ו"יעלה ויבא" .שכח "יעלה ויבא" – אם נזכר לאחר שהתחיל
הברכה הבאה (אפי' אם רק אמר "ברוך") צריך לחזור לראש ,אבל אם נזכר לפני שאמר "ברוך" אומר
הנוסח הנדפס בסידור "ברוך..אשר נתן."..
 הרחמן :מוסיפים "הרחמן הוא ינחילנו ליום שכולו טוב".

מוצאי אחרון של פסח
* תפלת ערבית [או אמירת "ברוך המבדיל בין קודש לחול"] אחרי השעה( :ראה בלוח המקומי).
* בתפלת ערבית :אומרים אתה חוננתנו .שכח ונזכר אחרי שאמר "ה'" של "חונן הדעת"  -אינו חוזר [ואחר התפילה יאמר
"ברוך המבדיל בין קודש לחול"].
* אומרים "ויהי נועם" ו"ואתה קדוש".
* ספירת העומר – היום שמונה ימים שהם שבוע אחד ויום אחד לעומר.
* אחרי שהנשים מתפללות תפלת ערבית או עכ"פ אומרות "ברוך המבדיל בין קודש לחול" נוהגות לחכות קצת זמן עד שהרב
זוכה את החמץ מהערב קבלן וכו' לפני פתיחת המקומות של החמץ וכו'[ .יש כאלה שנוהגות לחכות שעה אחת אחרי החג].
* הבדלה :מברכים על הבשמים ועל האש ואומרים ויתן לך.

במוצאי החג מאחלים" :א געזונטן זומער און א פרייליכן תמיד".

בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל!!
הרב לוי יצחק גרליק
Sichosonline.org
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