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 שנת הקהל - גה'תשפ" בס"ד. שלהי אדר

 בריסל -דקהילת אנ"ש שע"י האיחוד האירופאי לכב' משפחות אנ"ש שליט"א 
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 שנת הקהל - גתשפ"ה'תזכורת לחג הפסח 
 (ניסן ג"י שלישייום לפני בדיקת חמץ )עד ניסן מר"ח  –חלק א 

 
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.

 

 ]אסור לפרסם בשום אתר או קבוצת ווצאפ, בלי רשות בכתב מהעורך[
 

 מספרי הטלפון שלי:

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

 onlineSichos.אתר: 

 

 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. sichos.onlineכל הבא לקמן הוא רק "תזכורת", ובאתר 

 
 כללי: -במשך חודש ניסן 

 . 1אין אומרים תחנון כל החודש תחנון: .1

 .2מר"ח עד יום י"ג ניסן אומרים כל יום את ה"נשיא" הנשיא: .2

 .3בחודש ניסן אומרים ברכה מיוחדת על האילנות, שהוציאו פרחברכת האילנות:  .3

)אם נולד בניתוח קיסרי ראה אם ישנו בכור בבית )הן מאב, הן מאם, הן אם נולד אחרי נפל והוא בכור לאביו,  :4תענית בכורות .4

 או שהבכור הוא עדיין קטן, והאבא צם עבור בנו הבכור, צריך להזכיר לו לגמור את המסכת לערב פסח.  (,5בהערה

יכול להשתתף בסיום שהרב יעשה בבית הכנסת בערב פסח. ולכן, היות ונשארו מספיק ימים ללמוד מסכתא  –אם אינו מספיק 

 ריות שהיא יב דפים( אז כדאי לגמור אותם  ולעשות סיום.... ליין )כמו מס' תמיד שהיא רק ח דפים או הו-ויכולים ללומדם און

וכיו"ב  8מכונה או עשירה-מצת 7עד ליל הסדר. מותר לתת לילדים 6משלושים יום קודם החג לא אוכלים מצה שמורה מצה: .5

 .אם לא משתמשים בה בפסחעד בכלל(  ולאהכשרה לפסח )עד ערב פסח 

למכירים )ידידים, רופאים, שכנים וכו'  שמורהלחלק מצה  ,הי' 9של הרבי הראשוניםמהמבצעים אחד  מבצע מצה למכירים: .6

  .718-9531000-יכולים לעזור בזה. נא להתקשר לשבאים אתם בקשר במשך השנה(. בכדי להקל, צא"ח בנ.י. 

                                                 
 לוח כולל חב"ד. 1
 מהיום יום א ניסן.  לוח כולל חב"ד 2
 סדר ברכת הנהנין פי"ג סי"ד. 3
 שו"ע אדה"ז סת"ע. 4
 ישנם הפוסקים שצריך להתענות, ראה ח"י סת"ע סק"ב. נשמת אברהם יו"ד סש"ה בשם הגרשז"א. אבל בכף החיים מסיק ש"כיון דאין זה כי אם חששא 5

 בעלמא שמא צריך להתענות אין צריך להתענות מספק". ולכן הרוצה להחמיר כדאי שישמע סיום.
 אג"ק ח"ח ע' שיט. 6
 (.ועוד 16מץ גמור ישנם רבנים האוסרים וישנם המתירים )עי' פ"ת סתע"א הערה בנוגע למבוגרים, מצות שהם ח 7
 .שו"ע אדה"ז סתע"א ס"ד 8
 .37ראה ספר המנהגים ע'  9
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 בזה(.  )ולחנך את הילדים 10לתת מעות חיטים מעות חיטים: .7

 ה"תזכורת"....(. –שים זמן ללמוד הלכות החג )עכ"פ נהוג שהאבא והילדים מקדי לימוד ההלכות: .8

 לחזור עם הילדים את ה"ד' קושיות". ד' קושיות: .9

  מכירת חמץ: .10

מומלץ להביא את הילדים  וכו'. "קאנטריבית ב"האחרי ר"ח האבא הולך לרב למכור את החמץ הן של הבית והן של המשרד,  .א

  נויכולים לבוא לרב, יכולים למלאות השטר על האתר שלאלה שמשום סיבה כלשהיא לא שיראו את המכירה. 

.onlinesichos  .לכתחילה כדאי לבוא לרב ולמכור את החמץ ע"י קנין.ולחתום עליו ולשלחו חזרה אלי 

בני אה"ק או אירופאים הנמצאים בארה"ב או להיפך, ואלה שיש להם חמץ במדינות אחרות, ישאלו את הרב מה לעשות בנוגע  .ב

 למכירה.

מצם ע"י אלה שלא נשארים בביתם לחג הפסח, ואף א' לא ייכנס לביתם במשך החג, ומוכרים את ביתם/ח הנוסעים מביתם: .ג

 בדיקת חמץ וכו'(.וגם בנוגע להרב, כדאי שידברו עם הרב אודות הפרטים בזה )

יוניאן סט. בין הרחובות קינגסטאן  1468הכתובת:  בערב. 9עד  3אני אהי' במשרד שלי החל מיום א', ד' ניסן בצהריים משעה  .ד

 ואלבאני.

, ולא להסתמך שיכשירו לברר ולוודא עם הבעה"ב שהבית נקי, ושהבעה"ב הכין התנור והכלים כשרים לפסח השוכרים בית לפסח: .ה

 אותם בערב פסח...

ישנם ריבוי . 1888gokosherבעוד מועד אם צריכים עזרה בהכשרת המטבח. בנ.י.: ר' שאלתיאל שי' לבוביק לסדר  הכשרת המטבח: .ו

 sichos.onlineהוראות איך להכשיר כלים על האתר שלנו 

להתקשר לרב בעוד  -רח/ת לקחת אותם במשך החג. וא"כ מי שלוקח/ת תרופות, לברר אצל הרופא האם הוא/היא מוכ תרופות: .ז

 ולא לחכות עד הרגע האחרון! כי לפעמים לוקח זמן לברר וכו'.מועד 

 .86 יארצייט של אדמו"ר הרש"ב. ראה המנהגים של יום ההילולא בספר המנהגים ע' ב' ניסן: .ח

 להזכיר לאבא ולילדים להסתפר ולא לחכות עד ערב פסח... אחרי זה אין מסתפרין עד ערב חג השבועות.תספורת:  .ט

לברר אצל הרב מתי ואיך לעשות הבדיקת וישתמשו במשרד בחול המועד,  אם המשרד הוא רחוק מהבית, בדיקת חמץ במשרד: .י

 חמץ במשרד.

ללמוד ה"מכתב כללי" לחג הפסח תשכ"ז )נדפסה בהגדה של פסח של הרבי( בהסברת השייכות של הקהל  פסח:חג ההקהל ו .יא

 לחג הפסח.

 

 לקנות בהקדם:
סט של בדיקת חמץ )דהיינו: א. שק קטן של נייר, ב. נר של שעוה, ג. נוצת עוף, ד. כף עץ, ה. שק קטן של נייר, ו. חוט  סט: .1

 .11ונייר לעטוף כל הנ"ל(

 ת מספיק מצות ללילות הסדרים ושמונת ימי החג, אורחים וכו'.לקנו מצות: .2

( ושמונת ימי החג, ד' כוסות 12(אם אין הלבן משובח ממנו) לקנות מספיק יין ללילות הסדרים )לליל הסדרים עדיף אדום יין: .3

מי שיש אצלם בבית משרתת או עובדים שאינם יהודים וגם אלה שעושים "סדר  הצעה:של אחרון של פסח, אורחים וכו'. 

 יין מבושל )ורק אם יוכלו ליזהר כדבעי, אז אפשר לקנות יין שאינו מבושל וכו'(. רקציבורי", כדאי שיקנו 

ציורים כהוראת הגדות חדשות עבור הילדים עם  –לקנות מספיק הגדות של פסח )עבור ההורים, האורחים( ובמיוחד  הגדות: .4

 ספר וכו'(.-)אם אין להם משנה העברה או מהבית 13הרבי

נהוג שלא להשתמש בבית בסידורים וברכונים שמשתמשים בהם במשך השנה. ולכן מומלץ לקנות  סידורים וברכונים: .5

 חדשים מיוחדים עבור פסח.

  בכדי למדוד את השיעורים של מצה ומרור וכו'. ושאינו מוקצה(-ן מאזניים )קטמשתמשים ביש כאלה ש מאזניים: .6

להכין מספיק "נרונים"  -מי שמשתמש ב"נרונים" להדלקת נרות שבת ויום טוב, שמוכרח לנקות אותם לפני השימוש הבא  נרונים: .7

 .של החג ועבור ב' ימים האחרוניםוהשבת שלאחריהם וכו'(  ביום טוב ר הפחיתי)כי ישנה שאלה בנוגע להס ' ימי החגבעבור 

בישול וכו'( לצורך  ואנש"ק הדלקת נרות ארוכים )עבור אש ליו"ט, עבור  3 : לכה"פנרות ארוכים )כמו יארצייט ליכט( .8

כי לפעמים גם אם יש משרתת בבית, אפי' אם יש גז דולק, ליכט -למי שלא משאיר גז דולק בבית. אבל כדאי להדליק יארצייט

 המשרתת סוגרת את הגז....

 ממונו ואפשריותו. : לקנות ליום טוב בגדים ותכשיטים לנשים כפי14יטיםבגדים ותכש .9

                                                 
 ז ובריבוי שיחות.-שו"ע אדה"ז סתכ"ט ס"ה 10
 הגדה של פסח של הרבי )בעמוד הראשון( פיסקא "מנהג בית הרב". 11
 שו"ע אדה"ז סתע"ב סכ"ו. 12
 ועוד. .343ותשמ"ח ע'  349ראה ספר השיחות תשמ"ז ע'  13
 שו"ע אדה"ז סתקכ"ט ס"ז. 14
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10. Carbon monoxide detector מי שמשאיר גז דולק, לוודא שהאוורור בבית הוא כדבעי ושיש להם :carbon 

monoxide detector .'מתוקן ומעודכן וכו 

 .הישנה שאולי נשאב בה חמץ השקית: לקנות שקית חדשה כי בערב פסח מחליפים vacuum cleanerשקית עבור ה .11

 

 לסדר את הקניות, עבור הדברים שיקנו יותר קרוב לחג, דהיינו:
 דגים. .1

 עופות. .2

 זרוע )עבור הקערה(, דהיינו ה"גערגל" )צואר העוף(. .3

 ביצים. .4

 חסה. .5

 חריין/מרור. .6

 תפוחי אדמה. .7

 בצל. .8

 אגוזים. .9

רק אם יש עליהם  -קונים פירות מארץ ישראל, ליזהר לקנותם פירות עבור החרוסת )תפוחים, אגסים ואגוזים=ניסלאך(. ואם  .10

 שאין עליהם חשש שמיטה, ערלה, ושהפרישו מהם תרומות ומעשרות וכו'.כך  ,הכשר טוב

 

 פ' צו, י' ניסן  -יום השבת קודש/שבת הגדול 
  .15צו והן של שבת הגדול[פרשת ]בשנים מקרא וא' תרגום קורין ב' ההפטרות, הן של  .א

 .16"שבת הגדול דרשה"הרב אומר  .ב

 :דהיינו 17אחר תפילת מנחה אומרים את ההגדה הגדה: .ג

 )בסוף הקטע של "על אחת כמה וכמה"(.  עונותינו" מן הקטע "עבדים היינו" עד "לכפר על כל .1

 הרבי נהג לאמרה עם הציבור, בישיבה על מקומו.  .2

ישנו שיעור נפלא )באנגלית( מיוסד על לקו"ש חלק ל"ז, למה שבת זו נקרא שבת "הגדול"  sichos.online]באתר  .3

 /hagodol-http://theonlinerabbi.com/sichosonline/shabbos  ולמה קוראים ההגדה בשבת הגדול וכו'[.

 . 18"ואתה קדוש"-אין אומרים "ויהי נועם" ו שבת בתפילת ערביתבמוצאי  ד.

 אם עדיין לא קידשו הלבנה, והלבנה ניראית, עורכים כעת קידוש לבנה. קידוש לבנה: ה.

 אחרי הבדלה מצניעים את הבשמים )אם זה קנמון( בחמץ. הבדלה:ו.    

 

 .יום הבהיר יא ניסן, יום ההולדת של הרבי –יום  ראשון 
 התפילה מתחילים לומר פרק קכב בתהילים. אחרא. 

יום התבודדות וקבלת החלטות טובות בכל עניני התקשרות וכו'. וכדאי לקרוא מה ללמוד ה"היום יום" של היום וכו'.  ב.

 )בסופו( בענין זה. 85שכתוב בספר המנהגים ע' 

  

 בערב -יב ניסן  -יום שני 
יזהר  -(, או שיש לו שיניים תותבות bracesובפרט אם זה "גשר" שאינו יכול להסירם ), retainers* מי שיש לו מיישר שיניים = 

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

 

 יום שלישי, יג 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 אומרים  נשיא:* 

 .19ה"יהי רצון"

 חלק ב' יופיע בעז"ה אחרי ראש חודש

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

                                                 
 וראה אוצר מנהגי חב"ד ע' יז. לוח כולל חב"ד. 15
 ראה אוצר מנהגי חב"ד ע' יז. 16
 .37ספר המנהגים ע'  17
 .ג-שו"ע אדה"ז סרצ"ה סעיפים א 18
 ז.ראה בארוכה אוצר מנהגי חב"ד ע'  19

http://theonlinerabbi.com/sichosonline/shabbos-hagodol/
http://theonlinerabbi.com/sichosonline/shabbos-hagodol/
http://theonlinerabbi.com/sichosonline/shabbos-hagodol/

