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 בס"ד. ניסן ה'תשפ"ב
 

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

 פ"ב תשה'תזכורת לחג הפסח 
 ראשון של חול המועד עד אחרי החגמיום ה – גחלק 

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

 ואדרבא, לגרום לשמחת החג.

 
 [, בלי רשות בכתב מהעורךאו קבוצת ווצאפ לפרסם בשום אתראסור ]

 
 מספרי הטלפון שלי:

 347 4151122 נייד:.  718 4936170בנוא יארק: בית: 
 Sichosacademy.orgאתר: 

 
 בבית המקדש השלישי! סעודת משיח ושנזכה לחגוג את 

 גרליקלוי יצחק 
 
 ישנם עוד המון פרטים. sichosacademy.org"תזכורת", ובאתר  רקכל הבא לקמן הוא * 
 כאן צוה ה' את הברכה. –זמנים עבור ימי החג. הזמנים הם רק עבור איזור שכונת המלך -ישנו הלוח 6בעמוד * 
 

*             *            * 
 י"ז ניסן –יום שני, יום א' דחול המועד 

 בתפלת שחרית:
 .1אין אומרים מזמור לתודה *

 בתפילת שמונה עשרה מוסיפים:
)של מחי' המתים( חוזר ל"אתה ה' שאמר ")ברוך אתה(  לפניאם נזכר  –שכח ואמר משיב הרוח ומוריד הגשם  מוריד הטל: .1

 .3עד שלושים יום חוזר לראש התפלה –המסופק  .2"מחי' המתים" חוזר לראש התפלה"ה'" של גבור", אבל אם אמר 
נה מתי נזכר, אפי' באמצע ברכת השנים( חוזר שטעה ואמר "ותן טל ומטר": אם נזכר לפני שסיים תפלת העמידה )ולא מ ותן ברכה: .2

 .4עד שלושים יום חוזר לראש התפילה –המסופק  לתחילת ברכת השנים. אם סיים תפלתו חוזר לראש התפלה.
אומר עוד ומר שם "יעלה ויבא" וא אם נזכר לפני שאמר "ה'" של "המחזיר שכינתו לציון" –שכח  ויבא:יעלה  יעלה ויבא: .3

. נזכר לפני שסיים "יהיו קודם "מודים" . אם אמר "ה" ונזכר קודם שאמר "מודים אנחנו לך" אומרו שםהפעם "ותחזינה"
  .  5תפלהחוזר לראש ה –לרצון" השני חוזר ל"רצה". סיים "יהיו לרצון" השני 

מוסף לשלש  . ]קריאת התורה[ אשרי ובא לציון,(6ר של יום )ולא אומרים בית יעקב רק מתחילים מהשיר של יוםיש * חצי הלל.
 עם ההוספות של חול המועד. רגלים

כשגדלתי באיטליא ראיתי מנהג יפה, שאחר התפילה הגבאי מכריז "היום יום...לעומר", עבור אלה שאולי  ספירת העומר:* 
 שכחו אמש וכו'.

 
  במשך היום

 
  .7יין)רביעית( המועד, שותים כוס -כל יום של חול כוס יין:* 
אם נזכר לפני שאמר ברוך של הברכה הבאה אומר הנוסח הנדפס בסדור  –בברכת המזון מוסיפים "יעלה ויבא". שכח  ברכת המזון:* 

 .8"ברוך..אשר נתן.." ואם התחיל הברכה הבאה אינו חוזר
 .9דף ב' מסכתא סוטה לומדים במשך היום:* 
 היום שלשה ימים לעומר. ספירת העומר: -בתפילת ערבית * 

                                                 
 סידור. 1
וראה  אבל בקצוה"ש מקשה ע"ז וצ"ע. שאמר "מחי' המתים"( יסיים "למדני חוקיך" ויתחיל מ"אתה גיבור". לפני)אבל ה' שאמר ")ברוך אתה(  אחריאם נזכר בלוח כולל חב"ד איתא ש 2

 .800האריכות בזה ב"התקשרות" גליון 
 לוח כולל חב"ד.  3
 לוח כולל חב"ד.  4
 פ.-דרך החיים פל"ג סעיפים עט 5
 .עוד. ובהנסמן בפסקי תשובות סקל"ב סי"א. וגראה שער הכולל פי"א סכ" 6
 (.75ת שמחת בית השואבה תשי"ט )תורת מנחם חכ"ד ע' ראה שיח 7
 סידור. 8
 .43ספר המנהגים ע'  9
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 ח"י ניסן -ם ב' דחול המועד פסח יום שלישי, יו
ברית "אביו של הרבי, ויום ה –יום הולדת הרה"ג הרה"ח והמקובל וכו' הרב לוי יצחק שניאורסאהן 

 .10של הרבי "מילה
 כמו אתמול.  בתפלת שחרית:* 

 במשך היום
 כדאתמול. כוס יין:* 
 כדאתמול. ברכת המזון:* 

 דף ג'. מסכתא סוטה * לומדים
 היום ארבעה ימים לעומר. – ספירת העומר -תפילת ערבית * ב
 

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

 במשך היום
 כדאתמול. כוס יין:* 
 כדאתמול. ברכת המזון:* 

 דף ד'. מסכתא סוטה * לומדים
 היום חמישה ימים לעומר. – ספירת העומר -תפילת ערבית ב *
 

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

 במשך היום
 כדאתמול. כוס יין:* 
 מול.כדאת ברכת המזון:* 

 דף ה'. מסכתא סוטה * לומדים
 

 !!!!!עירוב תבשיליןלזכור לעשות 
 דהיינו:

ואם אין לו, יכול ) 12בשר מבושלאו דג כמו חתיכת דבר מבושל שיכולים לבצוע עלי' לחם משנה בשבת( ו )עדיף 11שלימהמצה לוקחים  .א
  ,14כזיתשיש בו  (13ביצה מבושלתלקחת 

את העירוב, ואומר את הנוסח הכתוב בסידור )אני מזכה וכו'(, ומי שזוכה  שיזכהנותנים לאחד )אחרי בר מצוה( שלא מבני הבית,  .ב
 .15ואומר הברכה והנוסח בדין וכו')ומחזיק בידו העירוב ( נוטל בידו ומגביה טפח, והמזכה נוטלו חזרה 

ורק אומרים הברכה והנוסח  ,כותזנמצאים לבד בבתיהם וכו', אין צורך לש אלהאם אין מישהו שיכולים לזכות אותו, ובפרט  .ג
 הכתוב בסידור.

 .16צריך להבין פירוש המילות, ולכן מי שלא מבין ארמית, צריך לומר את זה בלשון שהוא מבין .ד
 (.איך נוהגים )ראה להלן בסעודות שבת את העירוב מצניעים עד יום השבת שאז אוכלים אותו .ה
ביו"ט לפני כניסת קודש  שבתהדלקת נרות העירוב תבשילין הוא לא רק עבור הבישול מיו"ט לשבת אלא גם עבור לזכור:  חשוב .ו

יעשו עירוב תבשילין עבור ולכן, אלה שלא אוכלים בבית ולא מבשלים מיום טוב לשבת )אבל מדליקים נרות שבת בבית(  .השבת
, אם אינם מבשלים כלום. מים חמים לבשל בעש"ק עבור הש"ק (על הפלאטה וכיו"ב) ישימולכה"פ הדלקת הנרות של שבת וש

 .17ישאלו לרב מורה הוראה מה לעשות
 נא לפנות לרב. –אלה בכל מקרה של ש .ז

 
 קרבנות, אשרי, ושמונה עשרה )מוריד הטל, ותן ברכה, יעלה ויבא( עלינו. תפילת המנחה:* 
 

 לפני כניסת החג
1. Carbon monoxide detector : הםמי שיש להם גז דולק, לוודא שהאוורור בבית הוא כדבעי ושיש ל carbon monoxide detector 

 וכו'. תקיןתקן וומ
להכין מספיק  -מי שמשתמש ב"נרונים" להדלקת נרות שבת ויום טוב, שמוכרח לנקות אותם לפני השימוש הבא  נרונים: .2

 .וכו'( ביום טוב ר הפחיתי)כי ישנה שאלה בנוגע להס ' ימי החגב"נרונים" עבור 

                                                 
 ראה בה"פתח דבר" למאמר "אשרי תבחר ותקרב" שזכינו שהוגה וי"ל לקראת "ח"י ניסן תנש"א".  10
 לוח כולל חב"ד. 11
 סידור. 12
 .סתקכ"ז סי"א 13
 .סתקכ"ז ס"ג 14
 סידור. 15
 סתקכ"ז ס"ה. 16
 אבל יש המדייקים מדברי אדה"ז בשולחנו )סתקכ"ז ס"ז( שיש לברך גם אם עושים ע"ת רק עבור הדה"נ.  .(ס"ח וש"נה בנ"ג פפ"א רא) שיש להניח בלי ברכה החיים סתקכ"ז סקי"גכף ראה ב 17
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 שבת הוא מתאים לב' לילות וימי החג.-לוודא שהשעון שעון שבת: .3
שני ימי החג, בכדי ליכט עבור -עם אש דולקת במשך שני ימי החג, צריך להדליק יארצייטז גלמי שאין לו/ה  יארצייט ליכט: .4

(. מי שיש לו/ה גז דולקת וגם משרתת בבית, גם כדאי קודש שבתערב הי' אש גם עבור הדלקת הנרות דיום השני של החג )תש
 ליכט, כי הרבה פעמים קורה שהמשרתת מכבה את הגז...-שתדליק היארצייט

 .18מדליקים נר ל"יזכור"שאין חב"ד הוא  גחרון של פסח אומרים "יזכור". מנהבא נר ל"יזכור": .5
 

 הדלקת הנרות
 .19נתינת צדקה לפני הדלקת הנרות עבור ב' פעמים )ב' ימי יו"ט( צדקה:* 

 (.אבל רק מאש דולקת!יכולה להדליק גם לאחרי זה ) -אם איחרה   )ראה בלוח המקומי(.דקות לפני השקיעה  18* מדליקין 
 .שלא לשכוח להדליק נרות להזכיר לאלה שהולכות לאכול אצל אחרים *

 .20ואין מברכים שהחיינו ,* בהדלקת נרות מברכים רק ברכה אחת: להדליק נר של יו"ט
 

 )ספר המנהגים(. שמחת שביעי של פסח ואחרון של פסח גדולה משאר ימי הפסח
 

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

 
 סעודת יום טוב

 הדליקו נרות. –ובפרט האורחות  –שכל הנשים והילדות  * לא להתחיל הסעודה לפני שברור
 .ואין אומרים שהחיינושל שלש רגלים, ומתחילים מ"סברי מרנן"  קידוש:* 
בית הסיפור עם הרבנית הצדקנית בימי ילדותה ה-בניבזמן המתאים, כדאי לקרוא )בשעת הסעודה וכיו"ב( עם  ספר השיחות ת"ש:* 
יט[. וישנו ביאור נפלא של הרבי על זה, בלקו"ש חלק ל"ז -ד ]וראה גם סעיפים טז-ג-סעיפים ב 71-72מספר השיחות קייץ ת"ש ע'   -

 ואילך. 14ע' 
 בברכת המזון:* 

אומר הנוסח  (,"הטוב והמטיב")של  אם נזכר לפני שאמר "ברוך" –המזון מוסיפים "יעלה ויבא". שכח  בברכת יעלה ויבא: •
 .אחר שהתחיל הברכה הבאה )אפי' אם רק אמר "ברוך"( צריך לחזור לראשאבל אם נזכר  הנדפס בסידור "ברוך..אשר נתן..".

 מוסיפים "הרחמן הוא ינחילנו ליום שכולו טוב". הרחמן: •
 
 הוא: )ראה בלוח המקומי( . עלות השחר21מנהג ליובאוויטש שנעורים כל הלילה ומתעסקים בלימוד בלילה:* 
 

 יום שישי, שביעי של פסח, ערב שבת קודש, כ"א ניסן 
 ראה בלוח המקומי. סוף זמן קריאת שמע:* 
 להכין את הילדים ללכת ל"ברכת כהנים" שתתקיים בסוף תפלת מוסף. ברכת כהנים:* 
 חצי הלל. הלל:* 
 .22עומדים –בקריאת התורה, כשקורין את השירה  שירת הים:* 
 

 סעודת החג
 הקידוש בסעודה הוא של שלש רגלים המתחיל עם "אתקינו וכו' אלה מועדי". הקידוש:* 
 בברכת המזון:* 

 ראה אתמול בלילה. –בברכת המזון מוסיפים "יעלה ויבא". שכח  יעלה ויבא: •
 מוסיפים "הרחמן הוא ינחילנו ליום שכולו טוב". הרחמן: •

 
 דף ו'. מסכתא סוטה לומדים במשך היום:* 

 .23תהלוכה"* המנהג בליובאוויטש הוא שהולכים ל"
 

 ההכנות לשבת 
דהיינו שיש מספיק זמן לאכול את הדברים עוד  בעוד היום גדול,כל הדברים לשבת  צריך לבשל ולהכין* מי שהניח עירוב תבשילין, 

 .24להתארגן באופן שגם הטשאלנט יהי' מבושל כל צרכו ומוכן לאכול זמן מה לפני כניסת השבתיש לכן, לפני כניסת השבת. 
 
 

                                                 
 אוצר מנהגי חב"ד תשרי ע' רכד. 18
 .315חכ"ח ע'  שלקו" 19
 ואילך. 14ראה הביאור באריכות בלקו"ש חל"ז ע'  20
 .42ספר המנהגים ע'  21
 .43ספר המנהגים ע'  22
 [. אוצר מנהגי חב"ד פסח ע' ריח. בריבוי שיחות של שש"פ ואחש"פ.221] 417ראה קובץ ליובאוויטש ע'  23
 סתקכ"ז ס"ח. 24
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  הכנת הקניידלאך לאחרון של פסח: *
מי  אבותיו ואלו ואלו דברי אלקים חיים. ישנם כמה מנהגים בזה )האם להכין אותם בערב שבת או לא(. ולכן כל אחד ינהג כמנהג

 לענ"ד מותר להכין קניידלאך עם הג' תנאים הבאים:שאין לו/ה מנהג מסויים, הנה 
 .אותם ל"טועמי'"[ לא טועמיםאוכלים אותם לפני השבת ואפי' ולא ] שמכינים אותם בערב שבת אחר חצות .א
אלא מצניעים אותם עד לשנה  י זה לשום דבר אחרשהכלים שמשתמשים בהם לעשות הקניידלאך לא ישתמשו בהם לאחר .ב

 . הבאה
 שזה רק לאלו שהניחו עירוב תבשילין! -ועיקר  .ג
 

 אחרון של פסח -ליל שבת ההכנות ל
 

 תפלת המנחה
 .26אבל אומרים "פתח אליהו" ו"ידיד נפש" 25*לפני תפלת המנחה אין אומרים "הודו"

 * תפלת המנחה היא של שלש רגלים.
 
במקום ציבורי )בית הכנסת או בית חב"ד וכו'(  ,יום השבת קודשבמחר , אלה שאוכלים סעודת משיחהכנות לסעודת משיח: * 

 שבת.כניסת הלפני את היין והמצות לשם  צריכים לזכור להביא
 

 הדלקת הנרות
כמו בשאר ודלא ) אסור להדליק –ואם איחרה  )ראה בלוח המקומי(. כמו כל ערב שבת.דקות לפני השקיעה  18* הדלקת הנרות היא 

 !כי היום הוא שבת( ,הימים טובים
 .שלא לשכוח להדליק נרות בזמן הנכון * להזכיר לאלה שהולכות לאכול אצל אחרים

 רק מאש הדולקת.* ההדלקה היא 
 ואין מברכים שהחיינו! להדליק נר של שבת ושל יום טוב* הברכה: 

 
 תפילת ערבית

 .27מתחילה מ"מזמור לדוד"תפילת ערבית  .1
 .28)ואין אומרים ברינה( ובצהלה" בשמחהב"לכה דודי" בהקטע של "בואי בשלום" אומרים "גם  .2
 .שבתבהוספת הנוסח של  שלש רגליםתפלת העמידה של  .3
 היום שבעה ימים שהם שבוע אחד לעומר. –ספירת העומר אחרי תפילת העמידה של שלש רגלים אומרים  .4

 
 סעודת החג

 .29הוא לצרף את המצה של העירוב תבשילין בתור לחם משנה אבל לא לאכלה עד למחר* המנהג 
 .30בלחש –* שלום עליכם, כי מלאכיו, אשת חיל, אתקינו 

 .ואין אומרים שהחיינוקידוש של שלש רגלים. מתחילים מ"יום השישי"  קידוש:* 
 .32ומכל מאכל 31מהדרין לאכול שרוי' )געבראקטס( בכל הסעודות של אחש"פ שרוי': -בסעודה * 
 .33במים אחרונים שוב מעבירים המים על השפתים מים אחרונים:* 
 בברכת המזון:* 

 יעלה ויבוא. ג. הרחמן של שבת. ד. הרחמן של יו"ט. א. רצה. ב. בברכת המזון מוסיפים: 
 :, אז"ברוך"( לא אמר דייןברכת הטוב והמטיב )דהיינו שע לא התחיל שכח "רצה" או "יעלה ויבא" או שניהם, ועדיין  א.

 אם שכח רק "רצה", אומר: "ברוך...שנתן שבתות...ברוך אתה ה' מקדש השבת" )ראה בסידור(. .1
 ישראל והזמנים" )ראה בסידור(. אם שכח רק "יעלה ויבא", אומר: "ברוך ... אשר נתן ימים טובים...מקדש .2
 .(בסידור)ראה שכח שניהם, אומר: "ברוך...שנתן שבתות למנוחה...וימים טובים...מקדש השבת וישראל והזמנים"  .3

 ברכת הטוב והמטיב )דהיינו גם אם רק אמר "ברוך"(:  והתחילשכח "רצה" או "יעלה ויבא" או שניהם, אם  ב.
 .35ואומר את שניהם 34לראש ברכת המזון חוזר

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

 
 אחרון של פסח, יום השבת קודש, כ"ב 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 חצי הלל. ל:הל* 

                                                 
 סידור. 25
 לוח כולל חב"ד. 26
 סידור. 27
 לוח כולל חב"ד. 28
 תקכ"ז סכ"ה.ס 29
 .38ספר המנהגים ע'  30
 .43ספר המנהגים ע'  31
 . ועוד.31לקו"ש חכ"ב ע'  32
 .43ספר המנהגים ע'  33
 ט. סידור.-סעיפים ח שו"ע אדה"ז סקפ"ח 34
 .60אה ספר המנהגים ע' ר 35
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אודות משיח באריכות שם מדובר לענ"ד כדאי שהאבא והמשפחה יעברו על ההפטרה )במשך החג( כי  :של אחרון של פסח הפטרה
  פסוקים מהפטרה זו. - אג"ק וכו'(וב) ויותריבוי פעמים בהתוועד - צדקנו. הרבי ציטט

 לפני תפלת מוסף אומרים יזכור. יזכור:* 
 .36ין מנהגינו להדליק נר ל"יזכור"א  .1
 .37אלה שלא יכולים/ות ללכת לבית הכנסת ל"יזכור" יכולים/ות לאומרו בבית ביחידות .2
 . 38"יזכור", אבל אין הם אומרים "יזכור" אבלים בתוך שנת האבלות אין יוצאים מבית הכנסת בשעה שהקהל אומרים .3

 מוסף לשלש רגלים.ו אשריואומרים . 39"אב הרחמים" יכולים לומראלה שלא אמרו "יזכור"(  גם* אחרי אמירת "יזכור", כל הקהל )
 
 .לפני שש זכירות 40אחרי מוסף אומרים "ולקחת סולת" ולקחת סולת:* 
 

 סעודת החג
, ובקביעות 42. ]יש כאלה שמשאירים אותה לסעודה שלישית41בתור לחם משנה * המנהג הוא להניח את המצה של העירוב תבשילין

 לא תמיד מתאפשר כי סעודת משיח, בדרך כלל, מתקיימת בבית הכנסת והעירוב תבשילין נמצא בבית[.)שאחש"פ חל בשבת( שנה זו 
 .43ילים בקול "אלה מועדי"אומרים בלחש. ומתח –* מזמור לדוד עד זכור את יום וגו' וינח ביום השביעי על כן וגו' 

 מהדרין לאכול שרוי' )געבראקטס( בכל הסעודות ומכל מאכל. שרוי':* 
 .44במים אחרונים שוב מעבירים  המים על השפתים מים אחרונים:* 
 
 בברכת המזון:* 

 יעלה ויבוא. ג. הרחמן של שבת. ד. הרחמן של יו"ט. א. רצה. ב. בברכת המזון מוסיפים: 
 ראה באתמול בלילה. "יעלה ויבא" או שניהם,שכח "רצה" או  •
 מוסיפים הרחמן של שבת ו"הרחמן הוא ינחילנו ליום שכולו טוב". הרחמן: •

 
 דף ז'. מסכתא סוטה לומדים במשך היום:* 
 

 מנחה
אין (עם ההוספות של שבת, שלש רגלים  ובא לציון, ואני תפלתי, קריאת התורה )פ' אחרי(, תפלת העמידה של קרבנות, אשרי* 

 ולאחרי זה עורכים סעודת משיח. -, עלינו לשבח אומרים צדקתך(
 

 סעודת משיח
 .)כביצהואוכלים לכה"פ  ,לפני השקיעהנוטלים ידים לסעודה ) .1
 , בקביעות שנה זו לאו דוקא שזה מתאפשר[.בסעודת היום יש הנוהגים לאכול המצה של עירוב תבשילין ]כנ"ל .2
 על הכוס הראשון. רקמברכים בורא פרי הגפן  .3
ה יהי' "יין של שזיין לבקש מאחד מחברי הנהלת תומכי תמימים להרים הבקבוק  באם אפשרי מים:יין של תומכי תמי .4

  .45מימים"תומכי ת
עם הכוונה שזה שייך לגאולה העתידה. אלה שספק אצלם אם שתו כל הד' כוסות בכוונה זו  –)מלאים(  שתיית ד' כוסות .5

)שזה שייך לגאולה העתידה( בודאי ישלימו, דשתיית ד' הכוסות צריכה להיות באופן ודאי וברור, וכאמור, שעי"ז מקרבים 
הכי"ק מהגהת הרבי על המאמר של אחש"פ העתק להלן בעמוד האחרון של ה"תזכורת" ראה  הגאולה העתידה.

  תשמ"ט )והחרים( אודות שתיית הד' כוסות.
 .47ו"האפ קאזאק" 46נוהגין לנגן הניגונים של כל הרביים גונים:ני .6
. צמאה לך 5 )ששרים ביוה"כ(.. כי אני עמך 4. דרכך אלוקינו. 3. והיא שעמדה. 2. צמאה לך נפשי. 1 הניגונים של הרבי: .7

. 12. הוא אלקינו. 11. טאוו יא פיטו. 10. אנעים זמירות. 9. אתה בחרתנו. 8. רחמנא דעני. 7. שאמיל. 6נפשי...עך טי דורין. 
 . האדרת והאמנונה.13 )השני(.כי אנו עמך 

משתתף בו, ולנו  מחול שיש לו שייכות והקדמה למשיח או שמשיחישנם ב' פירושים בזה: הרבי הסביר ש – משיח'ס טאנץ .8
  .48. וניגנו אז ניע זשוריצי כלאפצי, והרבי רקד אז בשמחה עצומהכדאי לבאר כאופן השני

ות הרבי הי' אומר כו"כ שיחות, מאמר, שיחה בקשר לה"כינוס תורה" וכו', ובסופה הרבי הי' מברך ברכת במשך ההתוועד .9
 רכה עד השעות הקטנות של הבוקר...המזון, מתפלל תפלת ערבית, הבדלה, וחילק בידו הק' מכוס של ב

 בברכת המזון:  .10
 יעלה ויבוא. ג. הרחמן של שבת. ד. הרחמן של יו"ט. א. רצה. ב. בברכת המזון מוסיפים: 

                                                 
 ע' רכד.תשרי ראה אוצר מנהגי חב"ד  36
 ב סעיף ה )ע' שלז(. ראה גשר החיים פרק לא סימן 37
 .59ספר המנהגים ע'  38
 כדרע'  תשרי אוצר מנהגי חב"ד 39
 לוח כולל חב"ד. 40
 סתקכ"ז סכ"ה. 41
 סתקכ"ז סכ"ה. 42
 וח כולל חב"ד.ל 43
 .43ע' ספר המנהגים  44
 ל"ד ועוד.אחש"פ תש 45
 ראה שיחת אחש"פ תש"נ. 46
 אוצר מנהגי חב"ד ע' רלז. 47
 אחש"פ תשי"ב. 48
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 ראה אתמול בלילה. – שכח "רצה" או "יעלה ויבא" או שניהם* 
 * אומרים הרחמן של שבת והרחמן של יום טוב.

 
 מוצאי אחרון של פסח 
 

 )ראה בלוח המקומי(.* תפלת ערבית ]או אמירת "ברוך המבדיל בין קודש לחול"[ אחרי השעה: 
אינו חוזר ]ואחר התפילה יאמר "ברוך  -אומרים אתה חוננתנו. שכח ונזכר אחרי שאמר "ה'" של "חונן הדעת"  בתפלת ערבית:* 

 המבדיל בין קודש לחול"[.
 * אומרים "ויהי נועם" ו"ואתה קדוש".

 היום שמונה ימים שהם שבוע אחד ויום אחד לעומר. –ירת העומר * ספ
עד שהרב זוכה ]* אחרי שהנשים מתפללות תפלת ערבית או עכ"פ אומרות "ברוך המבדיל בין קודש לחול" נוהגות לחכות קצת זמן 

 אחרי החג[. לפני פתיחת המקומות של החמץ וכו'. ]יש כאלה שנוהגות לחכות שעה אחת [את החמץ מהערב קבלן וכו'
 עודתא דדוד מלכא משיחא וכו'(.ס)ועורכים  מברכים על הבשמים ועל האש ואומרים ויתן לך הבדלה:* 
 

 ועוד מקומות. 770-משתתפים בכינוס תורה המתקיים ב אסרו חג:
 
 עד ב' אייר אין אומרים תחנון. תחנון:*
 

 
 בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל!!

 לוי יצחק גרליק
Sichosonline.org 
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 הגהות על המאמר והחרים תשמ"ט אודות שתיית ד' כוסות בסעודת משיח –יד קדשו של הרבי  בתכ
 
 
 
 
  

 
 


