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 בפ"תשה' ניסן בס"ד. 
 בריסל -דקהילת אנ"ש שע"י האיחוד האירופאי לכב' משפחות אנ"ש שליט"א 

 virtualcommunity@sichosonline.org-ו
 

  בפ"תשה'תזכורת לחג הפסח 
 של חול המועדהבהיר י"א ניסן עד יום א' ום מי – בחלק 

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

 החג וכו', 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: 

 
 ושנזכה לחגוג את החג בבית המקדש השלישי!

 לוי יצחק גרליק
*             *            * 

 
 אדמו"ר הזקן כותב בשולחנו הזהב )בהלכות פסח בתחילתם( ששלושים יום קודם החג צריכים ללמוד הלכות החג. 

 
 ישנם עוד המון פרטים. sichosacademy.org"תזכורת", ובאתר  רקכל הבא לקמן הוא 

 עבור שכונת המלך. רקאבל הזמנים  בסוף התזכורת ישנו לוח
 

 שנה מאה ועשריםיום הבהיר י"א ניסן, יום ההולדת של הרבי,  – השלישייום 
 בתהילים. אקכאחרי התפילה מתחילים לומר פרק * 

יום התבודדות וקבלת החלטות טובות בכל עניני התקשרות וכו'. וכדאי לקרוא * ללמוד ה"היום יום" של היום וכו'. 
  )בסופו( בענין זה. 85מה שכתוב בספר המנהגים ע' 

 והעיקר: שעוד לפני זה נזכה להגאולה האמיתית והשלימה ונחגוג י"א ניסן עם משיח צדקנו!
 

 יום רביעי בערב
(, או שיש לו שיניים תותבות braces, ובפרט אם זה "גשר" שאינו יכול להסירם )retainers* מי שיש לו מיישר שיניים = 

ידבק, וינקה את השיניים היטב וכו' )וראה להלן מה לעשות  יזהר מלאכול חמץ מעכשיו או עכ"פ ישרה החמץ במים שלא -
 מחר בערב(.

 
 יום חמישי, י"ג ניסן, יום ההילולא של הצמח צדק.

 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 המנורה", ואין  נשיא:* 

 [.21הערה  21ע'  "ש חל"בראה לקו] אומרים ה"יהי רצון".

 
 :)ראה הזמן בלוח המקומי( בדיקת חמץ

 
 חמץ שהאבא מכר את החמץ!! לא להתחיל בדיקת חמץ עד שזה לא מסודר.-לוודא לפני בדיקת

 .1ערביתבודקים את החמץ אחרי תפלת  .1
סוגרים מצניעים את החמץ שמשאירים לאכילה עד מחר בבוקר במקום משומר שהקטנים לא יכולים לקחתו.  .2

 ומסמנים את המקומות הנמכרים לגוי.

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

                                                 
 .37המנהגים ע' ספר  1
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(, כל אחד מהם פחות 2מתפוררשיהיו ממשהו שלא  מניחים במקומות שונים בבית עשרה פתיתי חמץ קשה )טוב
מאשר להניחם  נשרף היטב. טוב להניחם בפינות החדרים אך לא בנייר כסף כי זה לא ,3מכזית, כ"א כרוך בפיסת נייר

 באמצע החדרים.
 .(דלקמן... 10)כדי לא להגיע למס'  ' מבני הבית יערוך רשימה היכן הניחו את פתיתי החמץ.כדאי שא .4
 .4הבדיקהיש הנוהגין ליטול ידים לפני  .5
 .5בבדיקה(יעמיד מבני ביתו לידו שישמעו את הברכה )וגם ישתתפו  .6
אין להפסיק בדיבור עד סוף הבדיקה. לעשות את הבדיקה במתינות, ויזהרו לבדוק תחילה בחדר  –אחר הברכה  .7

 .6הברכההסמוך למקום שעשו בו את 
 אין צריכים בדיקה. –המקומות הנמכרים לגוי וסגורים במשך החג  .8
 החמץ שמוצאים שמים בשק של נייר. .9

 דיקה.נא לצלצל לרב אחרי הב – לא נמצא אחד הפתיתים אם .10
וכו'. לוודא שיש  (7מעוטףבסוף הבדיקה אומרים "כל חמירא" ]הראשון[, וקושרים את השקית )יד הכף נשאר בלתי  .11

 .8לכה"פ כזית חמץ לשריפה
 : האבא מודה לאשה ולילדים על העבודה היפה שעשו בנקיון הבית לכבוד החג!תודה רבה! .12
 שה את זה עכשיו.שיעבחמץ(, אם האבא עדיין לא עשה בדיקת חמץ במשרד )וזה לא נמכר  .13
 .(flashlight)עם נר או  ברכבבדיקת חמץ   .14
 

 באשפה.ולשימה )ששאב חמץ(  vacuum cleaner-המאת השקית ציא וה* לזכור ל
עבור השיניים, יערה עליהם מים רותחים אם הם לא יינזקו מכך )עכ"פ מים חמים(. מי שיש לו שיניים  retainers* מי שיש לו 

 וכו' ישטוף את הפה במים חמים )או ע"י שתיית תה חם וכיו"ב(. bracesתותבות או 
 
כנ"ל, ליזהר מאוד מאוד עם החמץ הנשאר, הן לשריפה והן לאכילה בבוקר, לשים אותו במקום שמור * 

 .לא יוכלו להגיע אליווכו' ילדים שה

 
 מהשכמת הבוקר עד אחרי ביעור חמץ - יום הולדת הרמב"םערב חג הפסח,  -יום ששי, י"ד ניסן 

 
 סדר הבוקר:

 טבילה. .1
 אין אומרים מזמור לתודה. בתפלת שחרית: .2
 ,)הן מאב, הן מאם, הן אם נולד אחרי נפל והוא בכור לאביו אם ישנו בכור בבית :9וסיום מסכת תענית בכורות .3

פים משתת – ,האבא צם עבור בנו הבכורשהבכור הוא עדיין קטן, ואו , ((10)אם נולד בניתוח קיסרי ראה בהערה
 מביא גם את הילד לבית הכנסת.האב )הצם עבור בנו( בסיום מסכת שיתקיים לאחרי תפילת שחרית אי"ה ו

 מי שעדיין לא מכר את החמץ, להזדרז ולרוץ לרב לסדר את זה. מכירת חמץ: .4
 .11נטילת הצפרניים. עדיף לעשות את זה לפני חצות צפרניים: .5
 .12צריך להסתפר קודם חצות היום. )אחרי חצות מותר על ידי גוי(תספורת:  .6
 המקומי(. ראה הזמן בלוח) סוף זמן אכילת חמץ  אכילת חמץ: .7
 המקומי(.  ראה הזמן בלוח) להוציא את כל האשפה מהבית )לרחוב(  אשפה: .8

 
 
 
 
 

                                                 
 שו"ע אדה"ז סתל"ב סי"א. 2
 .37ספר המנהגים ע'  3
 שו"ע אדה"ז סתל"ב סי"ב. 4
 אג"ק חט"ו ע' קנז. 5
 הגדה. 6
 .37ספר המנהגים ע'  7
 .לוח כולל חב"ד 8
 שו"ע אדה"ז סת"ע. 9

אבל בכף החיים מסיק ש"כיון דאין זה כי אם חששא בעלמא ראה ח"י סת"ע סק"ב. נשמת אברהם יו"ד סש"ה בשם הגרשז"א. ישנם הפוסקים שצריך להתענות,  10
 ולכן הרוצה להחמיר כדאי שישמע סיום. שמא צריך להתענות אין צריך להתענות מספק".

 סתס"ח ס"ו. 11
 סתס"ח ס"ד. 12
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  ביעור חמץ:
 .13לבדוק הכיסים ובפרט של הילדים ובמעילים שלהם וכו' בדיקת הכיסים: .א
, כי אם משתמשים בנפט וכדומה אז הוא יוצא מגדר ראוי לאכילה, לא להשתמש בנפט לשריפה, רק אש רגילה .ב

 .14ביעור חמץ, ולכן לא לשפוך ישירות על החמץואי אפשר לקיים בו מצות 
 המקומי(. ראה הזמן בלוח) ביעור )שריפת( החמץ  .ג
 .15ו[כזית נם עשרה פתיתים]ישלוודא שגם בשריפת החמץ  .ד
 אומרים "כל חמירא" השני וה"יהי רצון". .ה

 
 מאחרי ביעור חמץ עד הערב –במשך היום 

תפוחים, ולא אוכלים מכל המינים הנכנסים בחרוסת ) 16במשך היום לא שותים יין ולא אוכלים מצה מה כן/לא אוכלים:* 
 כל הנ"ל הוא גם לקטנים. אדמה מותר לאכול.-אבל ביצים ותפוחי .17השניומרור עד אחר "כורך" של הסדר  אגסים ואגוזים(

 .לסדר שהילדים יישנו במשך היום בכדי שיוכלו להיות ערים בליל הסדר –באם אפשרי  שינת הילדים:* 
 לימוד בענינים הקשורים להרמב"ם. * יום הולדת הרמב"ם:

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

 
ם השנים מותר לעשותנא לזכור: בשנה זו ה"סדר" הראשון הוא בליל שבת והרבה דברים שבשאר 

 .ולכן צריך לעשותם בערב שבת ,ם( אסוריםביו"ט, בשנה זו )רוב
 

 :דהיינו
 .18בשני לילות הראשונות דחג הפסח לא אוכלים בשר או עוף צלוי צלי': .1
 .)בגלל ה"כורך" וכו'( לבדוק עלי החסה )מתולעים( ולרחצם ולנגבם בדיקת החסה: .2
 בתוך כלי סגור כדי שלא יפוג חריפותו.ים אותו נכסאלטחון החריין עבור המרור ויש המ חריין: .3
להכין את החרוסת. מערבים: תפוחים, אגסים ואגוזים. הרבי מביא לזה סימן יפה מספרי האריז"ל: כתוב  חרוסת: .4

מרככים  -ני טיבול המרור לפ -יסן. ]בשאר השנים, באמצע הסדר נארין ביפל אבתורה "חרושת אבן", אבן הוא ר"ת 
 .19חלק מהחרוסת ביין אבל[ בקביעות שנה זו מוסיפים יין לחרוסת בערב שבת

 לבשל את הביצים עבור הסדרים עד שיתקשו. הביצים:  .5
 זרוע עבור ב' הסדרים.לצלות  זרוע: .6
 מלח.-להכין המי מי מלח: .7
 .]הכפול, לזרוק[ פולות וכו'לפתוח ארגזי המצות ולבדוק שישנן מספיק שלימות ושאינן כ מצות: .8
לפתוח את הבקבוקים. ]יש הסוברים, שאלה שמערבבים יין לבן ביין אדום עבור הסדר שיעשו את זה לפני כניסת  יין: .9

 השבת[.

, לזכר לסעודת של יום השני של החג טוב לעשות איזה דבר בסעודת היוםלזכור ש סעודת אסתר:בסעודת יום טוב שני,  .10
 .20אסתר שהיתה ביום זה שבו ביום נתלה המן

 
 הכנות לחג:

 (.21מותר לאחר חצות – ?נטילת הצפרניים. עדיף לעשות את זה לפני חצות. )שכח צפרניים: .1
 שבת הוא מתאים לב' לילות הסדר.-לוודא שהשעון שעון שבת: .2
 לעשות עירוב חצרות )לצורך כל השנה(. –לאלה הצריכים  עירוב חצירות: .3
 השבת. לפנילהביא הדברים לזכור  אם אוכלים אצל אחרים: .4
5. Carbon monoxide detector : הםמי שיש להם גז דולק, לוודא שהאוורור בבית הוא כדבעי ושיש ל carbon 

monoxide detector וכו'. תקיןתקן וומ 

                                                 
 לוח כולל חב"ד. 13
 ראה נ"ג פ"נ ס"ט. 14
 לוח כולל חב"ד. 15
 ב.-סתע"ב ס"א 16
 שולחן עורך.. הגדה פיסקא 37ספר המנהגים ע'  17
 סתע"ו. 18
 סתע"ג סל"ד. 19
 .לוח כולל חב"ד משו"ע אדה"ז 20
 סתס"ח ס"ו. 21
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 :ממש לפני החג
לפני אחר תפילת המנחה, : מתפללין יותר מוקדם מכל ערב חג )כי צריכים לומר "סדר קרבן פסח" תפלת המנחה* 

 (.22השקיעה
 * לפני תפלת המנחה אומרים "הודו" ו"פתח אליהו". 

אומרים את "סדר קרבן פסח". וצריך האדם הירא והחרד לדבר ה'  –לפני השקיעה  –אחר תפילת מנחה  סדר קרבן פסח:* 
הקרבתו, וידאג על חורבן הבית ויתחנן לפני ה' בורא עולם שיבנה אותו במהרה  לקרות אותו בזמנו שתעלה קריאתו במקום

 .באריכות( 36אמן )ראה לקוטי שיחות חלק ל"ב ע'  בימינו
ליכט -ז עם אש דולקת במשך שני ימי החג, צריך להדליק יארצייטגלמי שאין לו/ה  נרות ארוכים )כמו יארצייט ליכט(:* 

רתת בבית, עבור השני ימי החג, בכדי שיהי' אש גם עבור הדלקת הנרות דליל השני של החג. מי שיש לו/ה גז דולקת וגם מש
 ליכט, כי הרבה פעמים קורה שהמשרתת מכבה את הגז...-גם כדאי שתדליק היארצייט

 
 הדלקת הנרות:

 נתינת צדקה לפני הדלקת הנרות עבור ב' פעמים )ב' ימי יו"ט(. * צדקה:
ודלא ) אסור להדליק –ואם איחרה  המקומי( ראה הזמן בלוח)דקות לפני כניסת השבת/החג,  23-18* מדליקים הנרות 

 !כי היום הוא שבת( ,כמו בשאר הימים טובים
 . שהחיינו.2. להדליק נר של שבת ושל יום טוב. 1 הברכות: *

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

 .23יברך בקידושאינו מברך שהחיינו עכשיו אלא * איש המדליק נרות 
 

 ליל הסדר הא':
בזמן שהאבא והילדים מתפללים תפילת ערבית בבית הכנסת, בני הבית מכינים הכל על השולחן  הכנת השולחן ל"סדר":* 

הכנסת האבא מיד בבואו מבית  )סידור השולחן, הכלים, הצעת המושבים להסיבה וכו'(, חוץ מה"קערה" שאותה מסדר
 קודם הקידוש.

 
  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 

 .עם ההוספות של שבת * תפלת ערבית של שלש רגלים
]קדיש  הלל שלםאומרים ( ואחרי זה ו"מגן אבות" "ברכה מעין ז'" אין אומרים* אחרי תפלת העמידה אומרים "ויכולו" )אבל 

אומרים , עלינו. ]אם בטעות התחילו הלל לפני אמירת "ויכולו", גומרים ההלל ואחרי זה ]ח"ק וברכו[ , מזמור לדודתתקבל[
 [.24"ויכולו"

  
 "סדרכנות ל"הה

* מנהג בית הרב, בקבלה מדור דור, להתחיל סדר הראשון תיכף אחרי תפלת ערבית ושלא להאריך בו, כדי לאכול האפיקומן 
 המקומי(. ראה הזמן בלוח)זמן חצות הלילה:  .25הלילה קודם חצות

 .26הלילות?"שינוי וישאלו "מה נשתנה הלילה הזה מכל  * לפני התחלת הסדר, מצוה לחלק לתינוקות אגוזים, כדי שיראו
 

 אם שכחו להכין את:
 . 27מבושל (תבשיל אחר של בשרזרוע )או לוקחים  הזרוע:* 
 .28לוקחים תבשיל אחר )מהמרק וכיו"ב( ושמים את זה במקום הביצה הביצה:* 
 .29קטנות לחתיכותעם סכין חותכים את החריין  המרור:* 
גדולות קצת מהרגיל ולא דק דק ויכינם סמוך לסעודה וטוב להחמיר  לחתיכותבסכין חותכים את הפירות  החרוסת:* 

 .30(תחילה וכו'שמים היין מרככים בשינוי,)ואח"כ  לעשות שינוים בגיבול עצמו דהיינו שיערבנו באצבעו או בכלי ולא בכף.
 .31ם שמים המלח ואח"כ המים()דהיינו כמה שמוכרח( ובשינוי )קוד קצתמכינים רק  מי מלח:* 

                                                 
 ה"ז. לוח כולל חב"ד.כך משמע מסידור אד 22
 לוח כולל חב"ד. 23
 שע"ת סתפ"ז ס"ט. 24
 .38ספר המנהגים ע'  25
 שו"ע אדה"ז סתל"ב סל"א. 26
 כה"ח סתע"ג סקס"ג. 27
 ע"פ סתע"ג ס"כ. 28
 ס"י. ע"פ שו"ע אדה"ז סשכ"א 29
 סתע"ג סל"ד. 30
 סתע"ג סי"ט. 31
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 .32.רההעבראה  חסה: *
 
 :"סדר"ה

 ]כל הפרטים של הסדר נדפסו בקובץ בנפרד[.
 המקומי(. ראה הזמן בלוח)זמן חצות הלילה:  .33הלילהקודם חצות האפיקומן יש לאכול * 

  .34השפתיםעל  אצבעות* במים אחרונים, עד אחרי שביעי של פסח, אין מעבירין את ה
 .35הולכים בלי נרות שפוך חמתך:* 
 .36המפיל: קורין רק פרשת שמע )עד ובשעריך( וברכת קריאת שמע שעל המטה* 

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

 המקומי(. ראה הזמן בלוח)* סוף זמן קריאת שמע: 
 להכין את הילדים ללכת ל"ברכת כהנים" שתתקיים בסוף תפלת מוסף. ברכת כהנים:* 
 אומרים הלל שלם.)עם ההוספות של שבת( של שלש רגלים , שחרית, אחרי תפלת העמידה הלל:* 
  מוריד הטל:* 

 לומר "מוריד  הטל".בתפלת מוסף, אחרי שמיעת הכרזת הגבאי, מתחילים  •

)של מחי' המתים( חוזר ל"אתה ה' שאמר ")ברוך אתה(  לפניאם נזכר  –שכח ואמר משיב הרוח ומוריד הגשם  •
עד שלושים יום חוזר לראש  –המסופק  .37"מחי' המתים" חוזר לראש התפלה"ה'" של גבור", אבל אם אמר 

 .38התפלה

 .39ואז יתפלל מוסף באמרו מוריד הטל ישער מתי מתפללים מוסף בבית הכנסתלכאו' מי שמתפלל בבית,  •
 ו"שש זכירות". 40אחר התפלה אומרים "ולקחת סולת" ולקחת סולת: *
 

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

 .41מועדי" וכו'
 בברכת המזון:* 

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

 :"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
 ם שכח רק "יעלה ויבא", אומר: "ברוך ... אשר נתן ימים טובים...מקדש ישראל והזמנים" )ראה בסידור(.א .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.
 .43ואומר את שניהם 42לראש ברכת המזון חוזר

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

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

 * במנחה: 
 * קוראים בתורה בפרשת אחרי מות.

 .אין אומרים צדקתך* 

                                                 
, אך אם יש אם לא בדק החסה בערב שבת, מותר לבדוק בשבת ש" (האתר שלנו)נמצא על  ראה מכתב הרב אוברלנדר ניסן ש.ז.ופי"ב ספ"ו. ( )להרב פרקשהלכה ראה שבת כ 32

 ."אלא יסירנה עם חלק מהעלה שמסביבה בה תולעת וכיו"ב אסור להסירה לבד משום בורר
 .38ספר המנהגים ע'  33
 .41ספר המנהגים ע'  34
 כפשוט. 35
 שו"ע אדה"ז סתפ"א ס"ב. 36
אבל בקצוה"ש  שאמר "מחי' המתים"( יסיים "למדני חוקיך" ויתחיל מ"אתה גיבור". לפני)אבל ה' שאמר ")ברוך אתה(  אחריאם נזכר בלוח כולל חב"ד איתא ש 37

 מקשה ע"ז וצ"ע.
 לוח כולל חב"ד.  38
 .ע"פ שו"ע אדה"ז סקי"ד ס"א 39
 לוח כולל חב"ד. 40
 לוח כולל חב"ד. 41
 ט. סידור.-שו"ע אדה"ז סקפ"ח סעיפים ח 42
 .60ראה ספר המנהגים ע'  43
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 יום א' לספירת העומר –ליל ב' של יו"ט  -מוצאי שבת קודש 
 בלוח המקומי(.הזמן )ראה : צאת הכוכבים* כל ההכנות עבור הסדר והסעודה מתחילות אחרי 

"ברוך המבדיל בין קודש לקודש", ורק אז יכולות להתחיל ההכנות )אפילו לפני הנשים צריכות לומר כבים, ואחרי צאת הכ* 
 תפלת ערבית(.

 
  תפילת ערבית:

 . תפילת ערבית מתחילה מ"שיר המעלות".1
"ברוך המבדיל בין  אומר חר התפלהינו חוזר אבל א. בתפלת העמידה מוסיפים "ותודיענו". )שכח לומר "ותודיענו" א2

 קודש לקודש"(.
 חרי תפילת העמידה של שלש רגלים אומרים הלל שלם.. א3
 ."היום יום אחד לעומר"ספירת העומר:  . 4

 
 ה"סדר" השני:

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

 מנהגה(.
 מאש דולקת.  .ב
 . "שהחיינו". 2. "להדליק נר של יו"ט" ו1מברכים  .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"היום  – ספירת העומרבית לספור -להזכיר להבני .א
אם אין מספיק נרונים לא להסתמך על זה שידליקו אח"כ בבית אלא  לברר שכל הנשים והנערות הדליקו נרות. .ב

 וידליקו לפני הסדר. ,נרונים בקשםל השכנים לילכו א
מנהג בית הרב, בקבלה מדור דור, שבלילה השני מאריכים יותר בסדר והרבי מאריך בביאור ההגדה ובעניני תורה  .ג

 .44ני חצות(לעבודה )ולכן אין מקפידין לאכול האפיקומן לפוהתעוררות 
 

 אם בערב שבת שכחו להכין את:
 . 45מותר לצלות את הזרוע אבל צריכים לאכול אותו מחר ביום ב' במשך היום )אבל לא בלילה כי בלילה אין אוכלים צלי( הזרוע:* 
, כמנהגנו, או עכ"פ למחרת במשך היום לפני סוף עודהמותר לבשל הביצה, אבל צריך לאכלה )או בתחילת הס הביצה:* 

 היום, כי אסור להכין מיו"ט לחול(.
  .(ר הבדלה, זמן)יין, קידוש, נ יקנה"זהוא  "סדר"של ה קידושר שהלזכו ה"ז:יקנ* 
 

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

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

 בכל יו"ט.כ - שעל המיטהקריאת שמע * 

 
 של יו"טהשני יום  -יום ראשון, ט"ז ניסן 

 המקומי(. ראה הזמן בלוח) סוף זמן קריאת שמע:* 
 להכין את הילדים ללכת ל"ברכת כהנים" שתתקיים בסוף תפלת מוסף. ברכת כהנים:* 
 אומרים הלל שלם.של שחרית אחרי תפלת העמידה  הלל:* 
 

 הסעודה
 הקידוש בסעודה הוא של שלש רגלים המתחיל עם "אתקינו וכו' אלה מועדי". קידוש:* 
  .46המןטוב לעשות איזה דבר בסעודת היום, לזכר לסעודת אסתר שהיתה ביום זה שבו ביום נתלה  סעודת אסתר:* 
 בברכת המזון:* 

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

 .צריך לחזור לראש

                                                 
 ועוד.. 94. ספר השיחות תש"א ע' 38ספר המנהגים ע'  44
 סתע"ג סכ"א. 45
 לוח כולל חב"ד. 46
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 מוסיפים "הרחמן הוא ינחילנו ליום שכולו טוב". הרחמן: •
 
לאט" וכמבואר בשיחת ערב חג השבועות מתחילים ללמוד מסכתא סוטה דף ליום. היום לומדים ה"שער ב מסכתא סוטה:* 

 תשמ"ה בארוכה )שכדאי ללומדה(.

 
 תפלת המנחה

 .תפלת העמידה של שלש רגלים •

 
 התחלת חול המועד  –מוצאי יום טוב ב' 

 דברים בשמונה עשרה: ארבעהבתפלת ערבית לזכור שמוסיפים 
" חוזר ל"אתה (מחי' המתים) ה'אמר "משיב הרוח ומוריד הגשם" ונזכר קודם שאמר ")ברוך אתה(  מוריד הטל: .א

 .47התפילהעד שלושים יום חוזר לראש  –חוזר לראש התפילה. המסופק  -גבור", אבל אם נזכר לאחרי זה 
ך המבדיל בין שכח ונזכר אחרי שאמר "ה'" של חונן הדעת אינו חוזר ]ואחר התפילה יאמר "ברו אתה חוננתנו: .ב

 .48קודש לחול"[
טעה ואמר "ותן טל ומטר": אם נזכר לפני שסיים התפלה  בתפלת ערבית זו מתחילים לומר ותן ברכה. ותן ברכה: .ג

 נה מתי נזכר, אפי' באמצע ברכת השנים( חוזר לתחילת ברכת השנים. אם סיים תפלתו חוזר לראש התפלה.שלא מ)
 .49חוזר עד שלושים יום –ובספק 

אומר עוד ומר שם "יעלה ויבא" וא אם נזכר לפני שאמר "ה'" של "המחזיר שכינתו לציון" –שכח  ויבא:יעלה  .ד
. נזכר לפני קודם "מודים" . אם אמר "ה" ונזכר קודם שאמר "מודים אנחנו לך" אומרו שםהפעם "ותחזינה"

  .  50תפלהחוזר לראש ה –שסיים "יהיו לרצון" השני חוזר ל"רצה". סיים "יהיו לרצון" השני 
 ."היום שני ימים לעומר" ספירת העומר:*  

 
  הבדלה:* 

 אין מברכים על הבשמים ולא על האש. •

 אין אומרים ויתן לך. •

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

 בתפלת שחרית:
 אין אומרים מזמור לתודה.מזמור לתודה:  *
 מוסיפים: בתפילת שמונה עשרה* 

 ראה לעיל במוצאי יו"ט. –שכח  מוריד הטל:* 
 ראה לעיל במוצאי יו"ט. –שכח  ותן ברכה:* 
   ראה לעיל במוצאי יו"ט –שכח  יעלה ויבא:* 

 חצי הלל.הלל: * 
 .)בנוסח של חול המועד( לשלש רגלים מוסף* 
 

  במשך היום
 .51המועד, שותים כוס יין )באמצע א' הסעודות(-כל יום של חול כוס יין:* 
אם נזכר לפני שאמר ברוך של הברכה הבאה אומר הנוסח  –בברכת המזון מוסיפים "יעלה ויבא". שכח  ברכת המזון:* 

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

 יופיע בעזה"י בימים הקרובים –ראשון של חול המועד עד סוף החג מיום ה –חלק ג' 

 

 בבית המקדש השלישי! "קרבן פסח"לאכול  בשנה זובברכה שנזכה 

 לוי יצחק גרליק

                                                 
 .36וראה לעיל הערה לוח כולל חב"ד.  47
 שו"ע אדה"ז סרצ"ד ס"ג. 48
 לוח כולל חב"ד. 49
 פ.-דרך החיים פל"ג סעיפים עט 50
 (.75שיחת שמחת בית השואבה תשי"ט )תו"מ חכ"ד ע'  51
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Beth Din of Cro\\'D Heights 

390AKingston Ave. Brooklyn, New York 11225 Telephone (718) 604-8000. fa't (718) 773-0186 

:t"!l\!.IJl'n ltJ') ,n":i 

: tJ\Jnn 1unp !U,:J\!.l:t lN:J O'N~Y.))J ,no!ln ln !lNip? o,~,n)n O')>'Jlnn n>J:J 1?n? 

Searching Thursday n':i1y n?!ln 1nN '\!J'>:Jn OP 'N~l)'.) '(>:Jn np,1::i 
for Chometz Aoril 14 After Maariv 10') l"' 

Latest time for Friday 
10:41 am 10') 1"' ''ll''ll OP '(nn n?':::>N 1m ')10 

eating Chometz April 15 
Latest Time for Friday 

11:48 am 10') 1"' ''ll''ll OP '(>:Jn 1 W':t 1>:J i ') 10 
burning Chometz April 15 

Midday Friday April 15 10') 1"' ''ll''ll OP m~n 

Isur Melocho and haircut. 12: 56 pm .!111!'.lo.rn n11r.n n:JN?n 1lO'N 

Isur of Cuttine: nails Lechatchila. .n?'nll:J? onn!l~ n?'UJ 1l0'N 
nr.i>?'ll nm't mm "'.\l no!l :i.1.\l:i. nn::m >:i.n>.\l ml!l.\l? lmr.in 1!in:i. o>n:i. •:i. 'll''ll'.:I 

I Eruv Chatzeros m? nm :J.l1>.\ln N>:i.n?1 ?u?u? m :in>.\J ''' ?.\l nnl'l!I ml!ln mn:i.'ll ?::i? n:i. 1•:i.1.\JY.ll nn~n ':t11'Y 
! (nO'll-lO'll llQ .ll"l'll:l i1N1 - 111.ll''lll :Jl1l,\Ji1 n»l!l,\J l!llN:J 0l)ljj1 ll)1!l) 

Shabbos Friday m1)np?1n 
&YomTov 

April 15 
7: 17pm 10') I"' ''ll''ll OP \J"l'l n:i'll 

candle lighting (ny>pl!ln 'l!l? mp1 18) 

Midnight m~n 

finish eating the April 16 12: 55 am nO!l1 'N ,,, n?':JN Dl'O 
"Afikoman" "1nlP'!lN" 

Latest "Sberna" April 16-23 9: 27 am 10') :i11 ::> - l"\J 
1m ')10 

Y>:J'll nN'1P 
Candle lighting Motzoei Shabbos After ,.,nM nO!:li 1:1 ,,, 
after nightfall April 16 \J"P nn) np?1n 

2nd night of Pesach 2nd night of Pesach 8: 19 pm cn:w 'N~1n> 

Yorn Tov is over 
Sunday 

8:21 pm 
1l'llN1 OP 'N~))'.) 

mnnN~ 
April 17 10') i"\J 

Thursday April 21 )>?>'l/:in :Jl1>,\J TTO 1tm 1::> ''ll'>:Jn 01' 
Eruv Tavshilin Erev Shvi'i Shel 1n•o:i N!iY.ll V?''ll:tn ::i.n'Y 

Pesach (Dpn '>ti .\l"l'll'.l - 0'1:l1!l) no!:> ?'ll 'Y':l 'll :i1y 

Yorn Tov Thursday April 21 10') 1::> ''ll'))'.)n Ol' """ m1) np?1n 
candle lighting Erev Shvi'i Shel 7:23pm 

no!! ?\!.I 'Y':l 'll :i1y 
111Jnnn\!J11 ''J. 

without "Shehecheyonu" Pesach (ny>pl!ln 'l!l? mp1 18) 

Dawn Shvi'i Shel Pesach 4: 39 am no!:> ?\!.I 'Y':l\!.I 1n'lln m?Y 

Earliest "Sberna" Shvi'i Shel Pesach 5: 14am no!:> ?\!.I 'Y':l'll 'll"P im n?mn 

Shabbos Friday April 22 nn)np?1n 
&YomTov 10') N11 ::> '\!.!'\!.! 01' 

candle lighting 
Erev last day 7: 24 pm no!:> ?\!.I innN :i1y \J"Pl n:t'll 

of Pesach 111Jnnn\!J11 ''J. 
without "Shehechevonu" 

Pesach is over 
Motzoei Shabbos 

8:28 pm 
n:t\!.I 'N~l>:J lnm n::i\!.ln nN~ 

April 23 )0') :J."::> 

nn\lj1 1\lj:> no£Jn ln n:>1:i:i 


	5782 Hebrew part 2
	List of halachik times for NYC

