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 ניסן תשע"ח בס"ד.
 

 בריסל –"א שע"י האיחוד האירופאי לכב' משפחות אנ"ש שליט

 virtualcommunity@sichosonline.org-ו

 

 חתשע"חלק שני לתזכורת חג הפסח 
 בבוקר עד מוצאי יום השני של החג. פסחמערב 

 

 להדפיס ולתלות על המקרר וכיו"ב.נא 

 ]נא לא לפרסם בשום אתר, בלי רשות בכתב מהעורך[

 
 מספרי הטלפון שלי:

 347 4151122.  פלפון: 718 4936170יארק: בית:  אבנו

 Rabbigarelik@sichosonline.orgאימייל: 

 sichosonline.orgאתר: 

 

 ושנזכה בשנה זו להביא הקרבן פסח בבית המקדש השלישי!

 לוי יצחק גרליק

 

*             *            * 

 מהשכמת הבוקר עד אחרי ביעור חמץ - יום הולדת הרמב"ם, ערב חג הפסח - , י"ד ניסןשישיום 
 

 :סדר הבוקר
 טבילה. .1

 אין אומרים מזמור לתודה. בתפלת שחרית: .2

האבא  –לאביו או לאמו והוא עדיין לפני בר מצוה  בכוראו יש לכם בן שהוא  -אם האבא הוא בכור  :עבור הבכורים מסכת סיום .3

 משתתף בסיום מסכת שיתקיים לאחרי תפילת שחרית אי"ה ומביא גם את הילד לבית הכנסת.

 מי שעדיין לא מכר את החמץ, להזדרז ולרוץ לרב לסדר את זה. מכירת חמץ: .4

 נטילת הצפרניים. עדיף לעשות את זה לפני חצות. צפרניים: .5

 )אחרי חצות מותר על ידי גוי(. להסתפר קודם חצות היום. צריךתספורת:  .6

 )ראה בלוח המקומי(. בנ.י. לפניסוף זמן אכילת חמץ  אכילת חמץ: .7

  )ראה בלוח המקומי(. בנ.י. לפנילהוציא את כל האשפה מהבית )לרחוב(  אשפה: .8

 לבדוק הכיסים ובפרט של הילדים ובמעילים שלהם וכו'. בדיקת הכיסים: .9

 

  ביעור חמץ:
 )ראה בלוח המקומי(.לפני ביעור )שריפת( החמץ  .א

 .לוודא שגם בשריפת החמץ ישנם עשרה פתיתים .ב

 נפט לשריפה, רק אש רגילה.אומרים "כל חמירא" השני וה"יהי רצון". לא להשתמש ב .ג
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 מאחרי ביעור חמץ עד הערב –במשך היום 
ומרור  תפוחים, אגסים ואגוזים()מכל המינים הנכנסים בחרוסת ולא אוכלים  מצהבמשך היום לא שותים יין ולא אוכלים  לא אוכלים:כן/מה * 

 כל הנ"ל הוא גם לקטנים. .אדמה מותר לאכול-אבל ביצים ותפוחי של הסדר השני. עד אחר "כורך"

 .לסדר שהילדים יישנו במשך היום בכדי שיוכלו להיות ערים בליל הסדר –באם אפשרי  שינת הילדים:* 

 להרמב"ם. יםהקשור בעניניםלימוד  הרמב"ם:* יום הולדת 

 

 בערב שבת.ההכנות עבור ה"סדרים" והסעודות צריכים להיעשות כולם 
 

נא לזכור: בשנה זו ה"סדר" הראשון הוא בליל שבת והרבה דברים שבשאר השנים מותר לעשותן ביו"ט, בשנה 

 אסורים.)רוב מהם( זו 

 

 ההכנות עבור ה"סדרים" והסעודות:

 
 בשני לילות הראשונות דחג הפסח לא אוכלים בשר או עוף צלוי. צלי': .1

 )מתולעים( ולרחצם ולנגבם. לבדוק עלי החסה בדיקת החסה: .2

 לטחון החריין עבור המרור ויש המכסים אותו היטב בתוך כלי סגור כדי שלא יפוג חריפותו. חריין: .3

מביא לזה סימן יפה מספרי האריז"ל: כתוב בתורה "חרושת  להכין את החרוסת. מערבים: תפוחים, אגסים ואגוזים. הרבי חרוסת: .4

מרככים חלק מהחרוסת ביין אבל[  -לפני טיבול המרור  -יסן. ]בשאר השנים, באמצע הסדר נארין ביפל אאבן", אבן הוא ר"ת 

 בקביעות שנה זו מוסיפים יין לחרוסת בערב שבת.

 לבשל את הביצים עבור הסדרים עד שיתקשו. הביצים:  .5

 עבור ב' הסדרים. לצלות את הזרוע זרוע: .6

 מלח.-להכין המי מי מלח: .7

 לפתוח ארגזי המצות ולבדוק שישנן מספיק שלימות ושאינן כפולות וכו'. מצות: .8

 ]יש הסוברים, שאלה שמערבבים יין לבן ביין אדום עבור הסדר שיעשו את זה לפני כניסת השבת[. לפתוח את הבקבוקים. יין: .9

 

 הכנות לחג:
 מותר לאחר חצות(. –נטילת הצפרניים. עדיף לעשות את זה לפני חצות. )שכחת  ים:צפרני .1

 לילות הסדר.ב' שבת הוא מתאים ל-לוודא שהשעון שעון שבת: .2

 לעשות עירוב חצרות )לצורך כל השנה(. –לאלה הצריכים  עירוב חצירות: .3

 

 :ממש לפני החג
 צריכים לומר "סדר קרבן פסח" לפני השקיעה(.: מתפללין יותר מוקדם מכל ערב חג )כי תפלת המנחה* 

 * לפני תפלת המנחה אומרים "הודו" ו"פתח אליהו". 

ו . וצריך האדם הירא והחרד לדבר ה' לקרות אות"סדר קרבן פסח"אומרים את  –השקיעה  לפני –אחר תפילת מנחה  :סדר קרבן פסח* 

)ראה לקוטי  אמן ויתחנן לפני ה' בורא עולם שיבנה אותו במהרה בימינוהקרבתו, וידאג על חורבן הבית  בזמנו שתעלה קריאתו במקום

 .באריכות( 36שיחות חלק ל"ב ע' 

 ימיהשני ליכט עבור -יארצייטלהדליק ז עם אש דולקת במשך שני ימי החג, צריך ג /הלמי שאין לו :(יארצייט ליכטנרות ארוכים )כמו * 

-דאי שתדליק היארצייטגם כמשרתת בבית, וגם ה גז דולקת ו/שיש למי  .השני של החג לליהחג, בכדי שיהי' אש גם עבור הדלקת הנרות ד

 ליכט, כי הרבה פעמים קורה שהמשרתת מכבה את הגז...

 נתינת צדקה לפני הדלקת הנרות עבור ב' פעמים )ב' ימי יו"ט(. * צדקה:

 

 :הדלקת הנרות
 * צדקה: נותנים לצדקה עבור ב' הימים של החג.
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אסור להדליק )כמו בשאר הימים טובים כי  –ואם איחרה  )ראה בלוח המקומי(דקות לפני כניסת השבת/החג,  23-18* מדליקים הנרות 

 !היום הוא שבת(

 שהחיינו.. 2. יום טובשבת ושל להדליק נר של . 1 הברכות: *

 דקות לפני השקיעה(! 23-18בזמן הנכון ) ותלא לשכוח להדליק נר * אלה שהולכות לאכול אצל אחרים )הורים, ידידים וכיו"ב(

 

 :ליל הסדר הא'
סידור ) ערבית בבית הכנסת, בני הבית מכינים הכל על השולחןתפילת  יםמתפללהאבא והילדים בזמן ש :"סדר"הכנת השולחן ל* 

 .קודם הקידוש בבואו מבית הכנסתהאבא מיד  "קערה" שאותה מסדרו'(, חוץ מהבה וכיהצעת המושבים להס ,הכלים, השולחן

 

  תפילת ערבית:

האבא יסדר את עצמו באופן שיחזור מיד אחרי התפילה להתחיל הסדר, אז די קינדער זאלן ניט איינשלאפן ווערן, ובפרט * 

 שבשנה זו שכבר הזיזו את השעון והסדר מתחיל מאוחר.
 * מתחילים מ"מזמור לדוד".

 ובצהלה". בשמחה* ב"בואי בשלום" אומרים "גם 

 תפלת ערבית של שלש רגלים.* 

"ברכה מעין ז'"( ואחרי זה הלל שלם, מזמור לדוד, עלינו. ]אם בטעות  אין אומריםהעמידה אומרים "ויכולו" )אבל תפלת * אחרי 

 התחילו הלל לפני אמירת "ויכולו", גומרים ההלל ואחרי זה אומרים "ויכולו"[.

  

 הסדר:
 י לאכול האפיקומן קודם חצותסדר הראשון תיכף אחרי תפלת ערבית ושלא להאריך בו, כד * מנהג בית הרב, בקבלה מדור דור, להתחיל

 )ראה בלוח המקומי(.חצות הלילה. . הלילה

 ."?שינוי וישאלו "מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות כדי שיראו ,הסדר, מצוה לחלק לתינוקות אגוזיםהתחלת לפני * 

 

 להכין את: ושכחאם 

 לוקחים תבשיל אחר של בשר מבושל )או מהמרק וכו'(.  הזרוע:* 

 לוקחים תבשיל אחר )מהמרק וכיו"ב( ושמים את זה במקום הביצה. הביצה:* 

 חותכים את החריין לחתיכות. המרור:* 

 חותכים את הפירות לחתיכות )ואח"כ שמים היין בשינוי(. החרוסת:* 

 )דהיינו כמה שמוכרח( ובשינוי )קודם שמים המלח ואח"כ המים(. קצתמכינים רק  מי מלח:* 

 

 הסדר:

 ]כל הפרטים של הסדר נדפסו בקובץ בנפרד[.

 )ראה בלוח המקומי(.* האפיקומן יש לאכול קודם חצות הלילה. 

 * במים אחרונים, עד אחרי שביעי של פסח, אין מעבירין את הידים על השפתים. 

 רות.הולכים בלי נ שפוך חמתך:* 

 .המפילברכת ופרשת שמע )עד ובשעריך( קורין רק  :קריאת שמע שעל המטה* 

 
 יום א' של יו"ט -יום השבת קודש, ט"ו ניסן 

 )ראה בלוח המקומי(.* סוף זמן קריאת שמע: 

 להכין את הילדים ללכת ל"ברכת כהנים" שתתקיים בסוף תפלת מוסף. ברכת כהנים:* 

 אחרי תפלת העמידה של שלש רגלים אומרים הלל שלם. הלל:* 

  מוריד הטל: *

 מתחילים לומר "מוריד  הטל" , אחרי שמיעת הכרזת הגבאי,בתפלת מוסף. 
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  ה' מחי' המתים" חוזר ל"אתה גבור" אבל אם נזכר אחרי שאמר  (ברוך אתה)אם נזכר לפני שאמר " –מוריד הגשם משיב הרוח ושכח ואמר

 ה' מחי' המתים" חוזר לראש התפלה. (ברוך אתה)"

 * מי שמתפלל בבית, ישער מתי מתפללים מוסף בבית הכנסת ואז יתפלל מוסף באמרו מוריד הטל.

 אחר התפלה אומרים "ולקחת סולת" ו"שש זכירות". ולקחת סולת: *

 

 סעודת החג:
 

"אלה מועדי"  בקול:מ"מזמור לדוד" עד "ויקדשהו" ואח"כ  בלחשהקידוש בסעודה הוא של שבת ושלש רגלים. אומרים  קידוש:* 

 וכו'.

 בברכת המזון:* 

 :כמו בכל שבת. רצה 

 :אם נזכר לאחר שהתחיל הברכה הבאה )אפי' אם רק אמר "ברוך"( צריך  –מוסיפים "יעלה ויבא". שכח  יעלה ויבא

 רוך..אשר נתן..".לחזור לראש, אבל אם נזכר לפני שאמר "ברוך" אומר הנוסח הנדפס בסידור "ב

 :בסוף ברכת המזון מוסיפים הרחמן של שבת ו"הרחמן הוא ינחילנו ליום שכולו טוב". הרחמן 

 

 : במשך היום* 
 * אסור להכין משבת ליו"ט, ולכן אסור להכין במשך היום שום דבר עבור הלילה )ליל הסדר הב'(.

 * במנחה: אין אומרים צדקתך.

 
 יום א' לספירת העומר – יו"טליל ב' של  -מוצאי שבת קודש 

 

 )ראה בלוח המקומי(.: מתחילות אחרי השעהוהסעודה הסדר עבור * כל ההכנות 

 .(אפילו לפני תפלת ערבית)יכולות להתחיל ההכנות רק אז "ברוך המבדיל בין קודש לקודש", ו צריכות לומר* הנשים 

 

  תפילת ערבית:
 .מ"שיר המעלות" הערבית מתחיל. תפילת 1

 בתפלת העמידה מוסיפים "ותודיענו". )שכח לומר "ותודיענו" אומר אחר התפלה "ברוך המבדיל בין קודש לקודש"(.. 2

 . אחרי תפילת העמידה של שלש רגלים אומרים הלל שלם.3

 .יום אחד לעומרהיום :  ספירת העומר. 4

 

 :שניה "סדר"ה

 : הדלקת הנרות

 או סמוך להתחלת ה"סדר" )כל אחת לפי מנהגה(. בלוח המקומי(.)ראה מדליקים את הנרות אחרי צאת הכוכבים  .א

 מאש דולקת.  .ב
 . שהחיינו". "2ו ""להדליק נר של יו"ט. 1מברכים  .ג

 לא יוציאוהו החוצה אא"כ מכוסה ]בכד וכיו"ב[ שלא יכבנו הרוח[. –]אם צריכים להביא נר דולק משכן  .ד

 לפני התחלת הסדר 
 .יום אחד לעומר – ספירת העומרלספור בית -נילהזכיר להב .א

קו אח"כ בבית אלא ילכו יאם אין מספיק נרונים לא להסתמך על זה שידל הדליקו נרות.ות נערוהלברר שכל הנשים  .ב

 .דרקו לפני הסיאצל השכנים לקבל נרונים וידל
והתעוררות לעבודה  מנהג בית הרב, בקבלה מדור דור, שבלילה השני מאריכים יותר בסדר והרבי מאריך בביאור ההגדה ובעניני תורה .ג

 ואין מקפידים לאכול האפיקומן לפני חצות וכו'.
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 להכין את: ושכחאם בערב שבת 

 מותר לצלות את הזרוע אבל צריכים לאכול אותו מחר ביום ב' במשך היום )אבל לא בלילה כי בלילה אין אוכלים צלי(.  הזרוע:* 

הסדר, כמנהגנו, או עכ"פ למחרת במשך היום לפני סוף היום, כי אסור מותר לבשל הביצה, אבל צריך לאכלה )או בתחילת  הביצה:* 

 להכין מיו"ט לחול(.

 אחרי עריכת הסדר
, ואומר כמה שיחות 1:30עד תשל"א, אחרי עריכת הסדר, הרבי הי' יורד למטה למקום ההתוועדות, בליל ב' דחג הפסח, לערך בשעה התוועדות: * 

 ויה"ר שנזכה לראות את זה בשנה זו. בעניני ההגדה )ולפעמים גם מאמר(. 

 כמו בכל יו"ט. - קריאת שמע שעל המיטה* 

 

 יום ב' של יו"ט -, ט"ז ניסן אשוןיום ר
 )ראה בלוח המקומי(. מן קריאת שמע:זסוף * 

 להכין את הילדים ללכת ל"ברכת כהנים" שתתקיים בסוף תפלת מוסף. ברכת כהנים:* 

 אחרי תפלת העמידה אומרים הלל שלם. הלל:* 

 

 הסעודה
 הקידוש בסעודה הוא של שלש רגלים המתחיל עם "אתקינו וכו' אלה מועדי". קידוש:* 

 טוב לעשות איזה דבר בסעודת היום, לזכר לסעודת אסתר שהיתה ביום זה שבו ביום נתלה המן.  סעודת אסתר:* 

 בברכת המזון:* 

 :אם נזכר לאחר שהתחיל הברכה הבאה )אפי' אם רק אמר "ברוך"(  –בברכת המזון מוסיפים "יעלה ויבא". שכח  יעלה ויבא

 צריך לחזור לראש, אבל אם נזכר לפני שאמר "ברוך" אומר הנוסח הנדפס בסידור "ברוך..אשר נתן..".

 :מוסיפים "הרחמן הוא ינחילנו ליום שכולו טוב". הרחמן 

 

ם ללמוד מסכתא סוטה דף ליום. היום לומדים ה"שער בלאט" וכמבואר בשיחת ערב חג השבועות תשמ"ה מתחילי מסכתא סוטה:* 

 בארוכה )שכדאי ללומדה(.

 
 התחלת חול המועד  –מוצאי יום טוב ב' 

 דברים בשמונה עשרה: ארבעהבתפלת ערבית לזכור שמוסיפים 

אמר "משיב הרוח ומוריד הגשם" ונזכר קודם שאמר ")ברוך אתה( ה' מחי' המתים" חוזר ל"אתה גבור", אבל אם  מוריד הטל: .א

 עד שלושים יום חוזר לראש התפילה. –חוזר לראש התפילה. המסופק  -נזכר לאחרי זה 

 המבדיל בין קודש לחול"[. שכח ונזכר אחרי שאמר "ה'" של חונן הדעת אינו חוזר ]ואחר התפילה יאמר "ברוך אתה חוננתנו: .ב

נה שטעה ואמר "ותן טל ומטר": אם נזכר לפני שסיים התפלה )ולא מ בתפלת ערבית זו מתחילים לומר ותן ברכה. ותן ברכה: .ג

 מתי נזכר, אפי' באמצע ברכת השנים( חוזר לתחילת ברכת השנים. אם סיים תפלתו חוזר לראש התפלה.

ה'" של "המחזיר שכינתו לציון" אומר שם "יעלה ויבא" וממשיך. אם אמר "ה" ונזכר קודם שאמר אם נזכר לפני שאמר " –שכח  יעלה ויבא: .ד

 חוזר לראש התפלה.   –"מודים אנחנו לך" אומרו שם. נזכר לפני שסיים "יהיו לרצון" השני חוזר ל"רצה". סיים "יהיו לרצון" השני 

 היום שני ימים לעומר. ספירת העומר:*  

 

  :הבדלה* 

  ולא על האש. מברכים על הבשמיםאין 

 .אין אומרים ויתן לך 

 -חלק ג' –המשך בעמודים הבאים  -

 !בברכת בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל

 לוי יצחק גרליק
Theonlinerabbi.com 


