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לוח יומי, הלכה למעשה - לחג הפסח תש“פ ד

פתח דבר
על–פי בקשת רבים, מתפרסם בזה - מטעם הבד״צ - לוח הלכות ומנהגים 
לקראת חג הפסח, במתכונת של לוח יומי, מחמת קוצר היריעה והזמן לא 
באו כי אם עיקרי הלכות והמנהגים ללא מ״מ וציונים. מקורות להמובא 
חידושים  עם  פסח  של  הגדה  ונו״כ.  ערוך  בשולחן  למצוא  ניתן  בפנים 
וביאורים, ספר המנהגים–חב״ד. לוח כולל חב״ד. שיחות מאמרים ואגרות 
קודש. ועוד ועוד. כל הלכה הוזכרה בהזדמנות הראשונה המתאימה, אם 

כי כמה פעמים רלוונטית גם לימים הבאים, כפשוט. 
*  *  *

בשיחת יום ב׳ דר“ה תשנ“ב נאמר: “מצינו לאחרונה, שמדפיסים בלוחות 
הצריכות,  הלכות  הזמן,  לאותו  השייכות  הלכות  וכמה  כמה  השנה 
שתועלת מיוחדת בזה בפרט לאלו שאין להם ספרים מאיזו סיבה שתהי׳, 
או שיש להם ואינם יודעים היכן לחפש וכיו“ב, שע“י העיון בלוחות אלו 
- ע״ד לוח כולל חב״ד )ובב׳ האופנים או כפי שהוא תלוי על הקיר, או 
בתור ספר קטן( שמלוקטים בו המנהגים וההלכות הצריכות - מוצאים 
יעיין  הוא שכאו“א  ביותר  נכון  דבר  ולכן  בנקל את ההלכות האמורות. 
מפני  בזכרונו,  יחקקו  אלו  דימים  ההלכות  שכל  באופן  הנ“ל,  בלוחות 
שאסור  ומצב  במעמד  נמצאים  בזה  שאלה  כשמתעוררת  שלפעמים 
להפסיק ולשאול, או שאין את מי לשאול, ויתירה מזו - לפעמים אינו 

יודע כלל שצריך לשאול“.
*  *  *

מתוך  למשיחא״1,  ״הלכתא  מענייני  תזכורות  כמה  נדפסו  דא,  בכגון  כרגיל 

1 במדור ״הלכתא למשיחא״ נזכרו לפעמים גם דיני טומאה וטהרה, והוא ע״פ המבואר בתניא 
)ומצות בטלות  יצטרכו לידע הלכות טומאה וטהרה.  )אגה״ק סכ״ו - קמג, א( שלימות המשיח 
החזקה,  ביד  ברמב״ם  אלו  הלכות  שהובאו  מזה  וכ״מ  ואכ״מ(.  דוקא.  בתחה״מ  היינו   - לעת״ל 
דאל״ה מאי דהוה הוה )וכפי שהוכיחו עד״ז בכ״מ - ראה לדוגמא שו״ת הרי בשמים ח״ג סע״ה. 
ולהעיר, שמשה״ק שם בדין תק״ש בכ״מ שי״ב בי״ד שהביאו הרמב״ם - יש ליישב ע״פ שיחת ליל 
ג׳ דחה״ס תשמ״ח(. ולהעיר גם מצורת הבית להתוי״ט )יחזקאל מב, כ( בטעם התרחבות גבולי 
הר הבית לעת״ל. וכן מוכח גם ממאמר הגמ׳ שדיני נגעים ואהלות יקרין בעוה״ז, וקפויין - היינו 
קלים להבנה )חדא״ג מהרש״א שם. בניהו שם( - לעוה״ב. )אבל ראה מה שפי׳ במאירי שם. וראה 
גם הגהות יעב״ץ ומלא הרועים שם(. ועפ״ז, קיום היעוד ״את רוח הטומאה אעביר וגו״ )בשלימות 
עכ״פ( הוא בתקופה שני׳ דימוה״מ, בתחה״מ, וכמובן מכ״מ. וראה גם לקו״ש ח״א ע׳ 221. סה״מ 
ע׳  חי״ז  מאג״ק  ולהעיר  ועוד.   .108-9 ובהערות   576 ע׳  ח״ב  תנש״א  סה״ש  רפ.  ע׳  ח״ב  מלוקט 
- בפשטות  הל׳ שבת  גם  ללמוד  יצטרכו  263 שלא  ע׳  בלקו״ש חכ״ה  )ומש״כ  בזה.  ואכ״מ  שנז. 
קאי בתקופה שני׳ דוקא. אבל, לפ״ז צ״ע הכוונה בהע׳ 51 שם, שכפה״נ ר״ל שהל׳ שבת ונדה לא 
בטהרה  לאכול  רגילים  שיהיו  בכדי  בזה״ז  נט״י  מדין  להעיר  כן  החילוק(.  ועצ״ב  שם.  בתניא  נז׳ 
שיבנה  אחרי  נדה  לענין   - קפג  סוסי׳  יו״ד  ב״ח  גם  וראה  ס״א(.  קנח  סי׳  אדה״ז  )שו״ע  לעת״ל 
המקדש. )אבל באג״ק ח״ג ע׳ קנג שגם בתקופה ראשונה דימוה״מ ל״ש טומאת נדה, משא״כ שאר 
טומאות. וראה גם לקו״ש חי״ד ע׳ 27 הע׳ 59. וי״ל(. וראה זה פלא, בס׳ שערי ג״ע )אורח צדיקים 
דרך ז( שבסוף אלף הששי יתנוצץ אור תוס״ש ויעביר רוה״ט ויהיו קצת מצות בטלות כגון פרשיות 

טומאה וטהרה וכו׳. 
]והנה, בתניא שם )קמה, ב( שהנגלות יהיו גלוים וידועים לכל איש ישראל בידיעה בתחלה בלי 
שכחה וא״צ לעסוק בהם. ומשמעות הדברים, שצ״ל הלימוד בהם תחילה, פ״א עכ״פ, אבל א״צ 
עסק. וכן פי׳ בלקוטי ביאורים )קארף(. וכ״מ גם בסה״ש תנש״א )שם. וכן לעיל שם ע׳ 575, שהדגיש 

תיבת ״לעסוק״(. וכ״ה להדיא בר״ד משיחת ש״פ צו תשמ״ח. וראה גם ר״ד אחו״ק תשמ״ח(. 
אמנם, בהמשך הענין, ש״גם אפשר וקרוב הדבר שידעו מפנימיות התורה כל גופי התורה הנגלית 
כמו אברהם אבינו ע״ה ולכן א״צ לעסוק בהם כלל״. )ורק ערב רב שלא יזכו למטעם מאילנא דחיי 
בי׳  שלפי  ור״ל,  בהם(.  הדבוק  הס״א  כח  להתיש  במשנה  לעסוק  צריכים  התורה  פנימיות  שהוא 
זה, ת״ח א״צ כלל ללמוד הנגלות לעת״ל, והיינו גם ללא התעסקות. )עיי״ש בסה״ש בהערה 89. 
לקוטי ביאורים שם. וראה בשער האמונה פנ״ו בארוכה. וצע״ק שבכ״מ מבואר להדיא ע״ד לימוד 



היו“ל ע“י בית דין צדק דק“ק קראון הייטס

ציפיה ותשוקה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש2, שאז אפשר 
יהיה לקיימן כפשוטן להלכה למעשה מיוסד על הוראות כ״ק אד״ש בריבוי 

שיחות, ומהן:
״מדובר כמ״פ לאחרונה, אז לויט אלע סימנים שטייען מיר היינט אויף דעם 
שוועל פון דער גאולה, ווען ״הנה זה )משיח( בא״, ותיכף ומיד רגע לאח״ז - 
כבר בא. דערפון איז אויך מובן בנוגע צו דער עבודה פון אידן וואס פאדערט 
זיך . . אז א אידן׳ס אויפפירונג אין אלע ענינים אין זיין טאג טעגלעכן לעבן 
אויך בזמן הזה תיכף ומיד פאר דער גאולה - איז מעין ובדוגמת דעם לעבן 
הדגשה  און הנהגה פון אידן בימות המשיח ממש. ]וואס דאס איז אויך די 
המיוחדת בתקופה האחרונה בהנוגע דעם לימוד פון ״הלכתא למשיחא״, די 

הלכות וואס זיינען נוגע צו דעם לעבן פון אידן בזמן הגאולה3[״.
ע״י  גם  נעשה  זה  שענין   .  . להגאולה  והגעגועים  בהתשוקה  גם  ״מוסיפים 
ההוספה בלימוד התורה בעניני הגאולה וביהמ״ק, אשר, הלימוד בענינים אלו 
ממהר ומזרז עוד יותר קיומם בפועל ממש, כך, שמהלימוד יוצאים תיכף ומיד 
לפגוש את משיח צדקנו, ואומרים לו שזה-עתה סיימו ללמוד כמה הלכות 
הקשורות עם ביאתו! נוסף לכך שכיון ש״אחכה לו בכל יום שיבוא״, נכללים 
קרבנות  דהלכות  דינים  כו״כ  יום  בכל  ]לנשים[  להן״  הצריכות  ב״הלכות 

וכיו״ב״4.
ב״סדר  זיין  עוסק  זיך  זאלן  זיי  אז  אידן  ביי  זיך  בעט  אויבערשטער  ״דער 
קרבנות״ . . ובכלל זיך עוסק זיין בתורת עולה כו׳ )וואס דורכדעם איז כאילו 
הקריב כו׳( - און דאס וועט ברענגען דעם הקריב עולה וכו׳ כפשוטו - המלך 
המשיח כו׳ בונה המקדש כו׳ וחוזרין כו׳ מקריבין קרבנות כו׳ ככל מצותה 
האמורה בתורה במהרה בימינו ממש, וכנ״ל - ושם נעשה לפניך את קרבנות 

חובותינו כו׳ כמצות רצונך״5.

הנגלה לעת״ל - ראה לקו״ש חט״ז ע׳ 39 בשוה״ג להע׳ 45. ר״ד משיחת יום שמח״ת תשמ״ח. כ״ח 
חשון תשנ״ב. וכ״ה בכמה מאמרי דא״ח - ד״ה והמשכילים יזהירו תש״כ. הבאים ישרש תשל״ח. 
השמים כסאי תשמ״ח. ואולי הדיוק בתניא שם רק ״גופי התורה הנגלית״ )וכמ״ש לפנ״ז בתניא 
עיקר עסק התורה ג״כ בפנימיות המצות וטעמיהם הנסתרים״. ועד״ז הוא בכ״מ  שם, ש״יהי׳ גם 
)ראה גם סה״ש תש״ד ס״ע 107 ואילך. סד״ה והי׳ ביום ההוא תשכ״ב. ועוד(. ולהעיר מהמבואר 
בכ״מ )ראה דרך חיים סח, ד. חיים אדם לברך תרל״ח פכ״ג. סה״מ מלוקט ח״ה ע׳ עדר( במעלת 
לימוד הנפלאות דתורה מתוך גליא דתורה, בבחי׳ “ותלמודו בידו״(, משא״כ הפרטים המסתעפים, 
וכן שקו״ט ופלפולא דאורייתא, לאפשא לה בנגלה דתורה )ראה לקו״ש חכ״ז ע׳ 240. ולהעיר מד״ה 
הנה ישכיל עבדי תשל״ב בתחילתו. ולהעיר גם מסה״ש תש״נ ע׳ 357. וצ״ע בסה״ש תשנ״ב ס״ע 27 
)ואילך(, ששקו״ט בתושבע״פ יבטל לעת״ל. ובפשטות י״ל, שהכוונה שם לעמל ויגיעה )“במחשכים 
הושיבני״( לברר ההלכה, שזה ל״ש לעת״ל - ראה גם מאמרי אדמו״ר האמצעי דרושים לפסח )ע׳ 
קד(. ואולי קאי בתקופה שני׳ דוקא. וע״ד הנת׳ בסה״ש שם ע׳ 510 - ראה בכ״ז קובץ העו״ב לך 
גם  וראה  וצ״ע.  נגלה.  ישפיע  לא  מפורש שמשיח  ועצ״ע, שבשער האמונה שם  וחיי״ש תשע״ה. 

שיחת אחש״פ תשמ״ו. ולהעיר משיחת ליל ח״י אלול תשמ״ב(. 
רב[ לפרטי הלכות איסור  ]ערב  צריכים  יהיו  )לפנ״ז(, ש״למעשה  ועוד כתב באו״א בתניא שם 
וטומאה יותר מישראל שלא יארע להם פסול וטומאה ואיסור כי לא יאונה כו׳״. ולכאו׳ לפי בי׳ זה, 

עדיין צריכים לפרטי ההלכות, אבל לא כמו בערב רב. וילע״ע[.
2 ובס׳ שערים מצויינים בהלכה עמ״ס זבחים שי״ל ז״ע )מכת״י אאמו״ר, ובתוספת נופך מאחמו״ר 
הרה״ג הרמ״ש שליט״א( בפתיחה, האריך מאד בגודל החיוב ללמוד דיני הקרבנות הנהוגים לעת״ל. 
ובתוך הדברים הביא פרפרת נאה מס׳ אמרות טהורות )תהלים קיט, קסו( על מארז״ל )שבת לא, ב( 
שבשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו וכו׳ צפית לישועה פלפלת בחכמה כו׳, וצ״ב מה ענין זל״ז. 
וגם למה לא אמר ״פלפלת בתורה״. אלא דשניהם ענין אחד, שאם ישיב שציפה לישועה, ישאלו 
אותו ״פלפלת בחכמה״, דחכמה זה סדר קדשים )כמבואר בשבת שם(, דהיינו אם למד סדר קדשים, 
שהמצפה לישועה מפלפל בסדר קדשים, כי זולת זה על כרחך לא ציפה לישועה, דהא בהא תליא, 

והמצפה לישועה מפלפל בחכמה.
3 שיחת שמח״ת תשנ״ב - סה״ש תשנ״ב ע׳ 39. - חלק מההדגשות אינן במקור.

4 משיחה לנשי ובנות חב״ד, ספר השיחות ה׳תש״נ כרך ב ע׳ 485.
5 לקוטי שיחות חלק יח ע׳ 341.
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לוח יומי
י"ז ניסן - אסרו חג כ״ג ניסן

הערה כללית: הזמנים שנכתבו כאן הם לשכונת קראון הייטס. כיון שאי 
בזה,  גורמים היכולים להשפיע על הדיוק  וישנם כמה  אפשר לצמצם, 
לפיכך ראוי להקדים ]או לאחר, לפי הענין[ את הזמן במידת–מה - ולא 

לחכות לרגע האחרון1.

ליל שבת קודש, א' דחול המועד
קבלת שבת: מתחילים ממזמור לדוד. בבואי בשלום: ״בשמחה ובצהלה״ 
)אין אומרים ״ברנה״(. כגוונא. ערבית של שבת. יעלה ויבוא. ויכולו. ברכה 
מעין שבע. קדיש תתקבל. מזמור לדוד ה' רועי. חצי קדיש. ברכו בתרא. 

ספירת העומר. עלינו. קדיש יתום.  
חול  תפילות  בשאר  שכח  אם  וכן  ויבא״,  ״יעלה  אמר  ולא  הלילה  שכח 

המועד, ראה בהערה2.

טעה והתפלל תפלת יו״ט ]וכן בשאר תפלות היום[, ראה בהערה3.
נהוג לאחל איש לרעהו: גוט שבת. ולהעיר משיחת ליל ו' דחגה״ס תשמ״ט 

שיש לפתוח בברכה, הן ״גוט שבת״, והן ״גוט מועד״4. 
שלום עליכם, אשת חיל, מזמור לדוד, דא היא סעודתא - בלחש.

קידוש לשבת.
חמורה  שבת  קדושת  שהרי  מבדילין  אין  שבת  בערב  שחל  טוב  יום 

1( נתבאר בארוכה בכינוס תורה בבית חיינו ״770״, חוה״מ פסח תשע״ח. 
ה' מברכת  קודם שאמר  נזכר  אם  המועד[:  חול  ימי  בכל  ]וכן  ויבא"  "יעלה  ולא אמר  2( שכח 
"המחזיר" יאמר "יעלה ויבוא" וגם "ותחזינה". אם נזכר קודם שאמר "מודים" אחר שסיים הברכה 
אומר במקום שנזכר. אם התחיל כבר "מודים", ]אם נזכר לאחרי שאמר השם שבחתימת הברכה, 
לפני חתימת "הטוב שמך", יאמר "למדני חוקיך", וחוזר ל"רצה". וכן אם נזכר אחרי שאמר השם 
נזכר לפני שאמר  ו[אם  בחתימת ברכת "המברך את עמו ישראל בשלום", לפני חתימת הברכה. 
"יהיו לרצון" השני, חוזר ל"רצה". ואם אמר כבר "יהיו לרצון" השני והסיח דעתו מלומר תחנונים, 

חוזר לראש התפילה.
אמר יעלה ויבא וטעה והמשיך כנוסח ברכת המזון ואמר "ובנה ירושלים", יחזור ויאמר "ותחזינה 
עינינו". אם נזכר אחר שאמר שם השם בחתימת הברכה ועדיין לא אמר "בונה ברחמיו", יסיים 
ויאמר "המחזיר שכינתו לציון", ויצא. ואם סיים "בונה ברחמיו" חוזר לרצה. )ראה קצוה"ש סמ"ז 

סי"ב. לקט הקמח החדש סי' קכ סק"ב )השני(. חשוקי חמד בכורות נ, א בארוכה(.
3( טעה והתפלל תפלת יו"ט ]וכן בשאר תפלות היום - שחרית ומנחה[, לא יצא ידי חובתו. ואם 
]וא"צ לחזור לראש  נזכר באמצע ברכה אמצעית, פוסק מיד ומתחיל של שבת )"אתה קדשת"( 
התפלה, אף שה"ז שקר מוחלט. ראה תהל"ד סרס"ט סק"ט ואילך. ואכ"מ[. נזכר לאחר מכן, אם 
נזכר לפני שאמר "יהיו לרצון" השני, חוזר ל"אתה קדשת". ואם אמר כבר "יהיו לרצון" השני והסיח 
דעתו מלומר תחנונים, חוזר לראש התפילה של שבת. בתפלת ערבית, אם שמע ברכה מעין שבע 
מהש"ץ מראש ועד סוף יצא ידי חובתו. וטוב שיאמרנה עם הש"ץ כשיוצא בה ידי חובתו ]ויאמר 
אח"כ עושה שלום ויפסע ג' פסיעות[. אבל אם כבר אמרה ש"ץ אסור ליחיד לאמרה )היינו עם 
ביחיד  ואמרה  עבר  אם  מקום  ומכל  כנ"ל.  שבת,  של  התפלה  לראש  וחוזר  והחתימה(,  הפתיחה 

יצא ידי חובתו.
4( ולהעיר שבשולחן ערוך אדמו״ר הזקן הובא שגם האומרים ״במה מדליקין״ בכל שבת )ובסידור 
אדמו״ר הזקן לא הובא בכלל( - אין אומרים אותו ביו״ט )או בחוה״מ( שחל בשבת ״כדי למהר 

בשמחת יו״ט״. 
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מקדושת יום טוב. 
א'  עד  תבשילין  עירוב  של  הפת  מלאכול  להמתין  המובחר  מן  מצוה 
מצוה אחת  בו  שנעשה  דבר  שכל  עליו,  לבצוע  כדי  סעודות השבת  מג' 
ראוי לעשות בו מצוה אחרת. ויש נוהגין שלא לבצוע עליו עד סעודה ג' 
זה הככר ללחם משנה  בו מצות הרבה, שמניחין  כדי לעשות  של שבת, 
בוצעין  שלישית  ובסעודה  שבת,  של  שני'  ובסעודה  הראשונה  בסעודה 
עליו. ]באם אינו אוכל סעודה שלישית )וכמנהג חב״ד( יבצע עליו בשבת 

שחרית[. ופשוט שכן הוא גם בנוגע לאכילת התבשיל5.
הפת של עירובי חצרות ]באם אין משתמשים בו לשאר שבתות השנה 
להתיר הטלטול[ יש לבצוע עליו בשבת שחרית )ובחצאי-עיגול מוסיף 
אדה״ז: או בסעודת הלילה אם סועד משחשכה ודאי6( דהואיל ונעשית בו 

מצוה אחת יש לעשות בו ג״כ מצוה אחרת7.
בברכת המזון ]בכל סעודות היום[: רצה ואחר כך יעלה ויבוא. דין הטועה 

או שוכח, ראה בהערה8. הרחמן לשבת. אין אומרים הרחמן של יו״ט. 

יום שבת קודש, א' דחול המועד, י״ז ניסן
סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:37.   

שחרית לשבת. יעלה ויבוא. התפלל בטעות תפלת יו״ט - דינו כבערבית. 
שכח ולא אמר יעלה ויבוא - ראה בהערה9. 

חצי הלל10. קדיש תתקבל. שיר של יום, קדיש יתום. 

כגון  שבת  לסעודת  לו  המוכן  חשוב  תבשיל  יקח  וגם  מצוה(:  נר  סוכה  )מס'  בשל"ה  וראה   )5
חתיכת דג חשוב או בשר או תרנגול ומה שחננו ה' המוכן לו לסעודת שבת שחרית או לסעודה 
ג'. ועד"ז בסידור אדה"ז: יקח הפת משבת וגם תבשיל חשוב עמו כגון בשר או דג. וראה גם לקוטי 
שיחות חט"ז ע' 187 ואילך בדעת אדה"ז ]ועיי"ש בל'  מהרי"ל ומנהגי מהר"א טירנא[. וראה בא"ח 

שנה ראשונה פ' צו ס"ב. דרכי חו"ש מנהגי יו"ט סתקי"ז.
6( וראה בלקוטי שיחות )דלקמן – בהערה 41 שם( טעם הספק בזה.

7( וראה בלקוטי שיחות חלק טז בשיחה ד לפרשת בשלח טעם החילוק בין ערובי חצרות לערובי 
תבשילין בענין זה.

8( אמר יעלה ויבוא ואח"כ רצה יצא. אבל אם נזכר באמצע יעלה ויבוא קודם שאמר "את יום 
חג המצות הזה", שלא אמר רצה, פוסק ואומר רצה ואח"כ יעלה ויבוא. )ואפשר שגם בזה, וגם אם 

סיים יעלה ויבוא, יש להדר ולומר רצה ואח"כ יעלה ויבוא עוד פעם(.
שכח רצה - דינו כבכל שבת.

שכח "יעלה ויבוא" ]וכן בשאר ימי חול המועד[ ונזכר קודם שאמר "השם" בחתימת ברכת ״בונה 
ברחמיו ירושלים״ חוזר ל"יעלה ויבוא". אם אמר כבר ״השם״ חותם הברכה. ואחר כך אומר )כנוסח 
שבסידור( ״בא"י אמ"ה אשר נתן מועדים לעמו ישראל לששון ולשמחה את יום חג המצות הזה" 
)ואינו חותם "בא"י מקדש ישראל והזמנים״(. אבל אם נזכר אחרי התחלת ברכת "הטוב והמטיב", 

אפילו לא אמר רק תיבת ״ברוך״, אינו חוזר. )ואינו חוזר ואומרו ב"הרחמן"(. 
ונזכר קודם שאמר “השם״ בחתימת ברכת ״בונה ברחמיו ירושלים״ חוזר לרצה.  שכח שניהם, 
אם אמר כבר השם חותם הברכה. ואחר כך ]אם הוא קודם שקיעת החמה של יום השבת[ אומר 
)כנוסח שבסידור( בא״י אמ״ה שנתן שבתות למנוחה לעמו ישראל באהבה לאות ולברית ומועדים 
לששון ולשמחה את יום חג המצות הזה בא"י מקדש השבת וישראל והזמנים. אבל אם נזכר אחרי 
התחלת ברכת הטוב והמטיב, אפילו לא אמר רק תיבת ״ברוך״ חוזר לראש ]לבד מסעודה שלישית 

שאינו חוזר[.
אם טעה וסבר שע"פ דין צריך לחזור ולברך כשלא אמר יעלה ויבוא בחול המועד ונזכר באמצע 

ברכת המזון שאינו צריך לחזור ולברך, מפסיק אפילו באמצע הברכה.
9( דינו כנ"ל במעריב )בהערה שם(. אלא שאם נזכר לאחר שהתפלל מוסף, אינו חוזר ומתפלל 

שחרית.
10(  בנוגע לברכת הלל כשאין גומרין הלל - ראה בארוכה אצלנו בשו"ת באתרא דרב סי' ב'תשנ. 
י"א שצריך לומר בחול המועד. אבל למעשה לא  ולא אמר הלל שלם בימים הראשונים,  שכח 
וכו'  הראשון  טוב  ליום  טפלים  כולן  ס"ו(:  סת"צ  )שו"ע  אדה"ז  מלשון  ולהעיר  הכי.  לן  קיימא 
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אין נוהגים בקריאת מגלת שיר השירים בציבור11. 
״העצמות  מפטירין  הפטרה:  עולים(.   8 תורה.  ספרי   2( התורה  קריאת 
אין  בניסן12.  להיות  עתידה  המתים  שתחיית  לפי  ביחזקאל  היבשות״ 
השבת  ״מקדש  חותמין  ואין  ההפטורה  בברכת  טוב  יום  של  מזכירין 

וישראל והזמנים13״. 
יקום פורקן. אין אומרים אב הרחמים.

מוסף לשלש רגלים, היינו אתה בחרתנו ומפני חטאינו וכו'. אלא שצריך 
להזכיר של שבת קודם ליום המאורע, דהיינו שיאמר ותתן לנו ה' אלקינו 
את יום השבת הזה ואת יום חג המצות הזה כו' ואת מוספי יום השבת 
ושל  ״וביום השבת״,  פסוקי שבת,  )וכולל  כו'  הזה  חג המצות  ויום  הזה 
פסח, ״והקרבתם״(. ישמחו במלכותך. וסמוך לחתימה אומר שבת ומועדי 

קדשך, וחותם מקדש השבת וישראל והזמנים. 
דיני הטועה, ראה בהערה14.

על–פי הוראת כ״ק אדמו״ר )מהוריי״צ( נ״ע אומרים ״ולקחת סולת״15.
שש זכירות אחרי התפילה. 

בלחם  בשוה  המשמרות  כל  חולקין  החג  שבתוך  שבת  למשיחא:  הלכתא 
הפנים. ]לחם הפנים אינו יכול להיות חמץ, כי אם מצה )״חלות מצות״(16[.

עד  וכו'  לדוד  מזמור  שאומרים  נכתב  חב״ד  כולל  בלוח  הקידוש:  סדר 
ויקדשהו בלחש. סברי מרנן, בורא פרי הגפן.

ובהתחלת המועד הוא שתקנו לקרותו. ולהעיר מלקו"ש חל"ז ע' 17. 
11( בלשון הרב: "מעולם לא נהגו כן בחב"ד ובעוד כו"כ" ]מקומות לקרוא מגלת רות בביהכ"נ[ 
"כלל. וגם לא שה"ש וקהלת. ולא שמעתי שילמדו )או יקראו( אותן ביחידות בבית וכיו"ב ביו"ט 

הנ"ל דוקא".
12( וראה בשיחת אחש"פ תש"ל. ש"פ אחרי תשמ"ו.

13( ביחיד יש לומר גם את ההפטרה הקשורה עם פרשת השבוע, פרשת שמיני. אבל אין קוראים 
שנים מקרא ואחד תרגום בערב שבת, כפשוט, וכמפורש גם בסה"ש תנש"א ח"ב ע' 427 הערה 7. 

אבל להעיר משיחת יום ב' דחגה"ש תשמ"ו שיש שנהגו בזה.
14( טעה והתחיל ברכות אמצעיות של חול או של שבת, צריך לפסוק באמצע הברכה שנזכר בה 

ולהתחיל ברכה אמצעית של תפלת מוסף של יום טוב.
ישראל  ]השבת[  "מקדש  ונזכר בטרם שאמר שם השם בחתימת  ולא אמר פסוקי מוסף,  שכח 
והזמנים", יחזור ויאמר כתיקונו. נזכר לאחר שחתם בשם השם, לא יחזור. אבל אם אמר פסוקי 
שבת ולא פסוקי יו"ט, או להיפך, חוזר בכל אופן. ופשוט שאם אמר "ואת מוספי יום השבת" ולא 

אמר פסוקי שבת, דיצא. 
ויאמר כתיקונו. אבל אם המשיך ואמר  ימי החג, יחזור  ימי חול המועד בפסוקי  החליף פסוקי 
שם השם בהמשך הברכה )"אלקינו ואלקי אבותינו"( אינו חוזר )לפי שקרבנותיהן שוין, ולא רק 

במספרם, אלא היינו הך ממש(.
החליף פסוקי מוסף בפסוקי יו"ט אחר, ונזכר בטרם שאמר שם השם בחתימת "מקדש ]השבת ו[

ישראל והזמנים", יחזור ויאמר כתיקונו. ]וכן בשאר ימי הפסח[. 
נזכרה  יוצא  שאינו  האחרונים  ודעת  הפוסקים,  בזה  נחלקו  השם,  בשם  שחתם  לאחר  נזכר   

בפשטות )ובסתמא( בשיחת ש"פ נצו"י תשמ"ז )בלתי מוגה(. 
והארכנו בזה לעיל במוסף דיום א' דחגה"פ, עיי"ש.

באם הזכיר שבת ויום טוב באמצע הברכה, וחתם ביום טוב בלבד או בשבת בלבד, אם נזכר תוך 
כדי דיבור יאמר "מקדש השבת וישראל והזמנים". ואם נזכר לאחר כדי דיבור, נחלקו הפוסקים 
אם צריך לחזור לראש, כיון שכבר הזכיר שניהם באמצע הברכה קודם החתימה. וטוב לחוש שלא 

לחזור לראש שלא להכניס עצמו לידי ספק ברכה לבטלה. ולכן, אין מחזירין אותו.
15( ראה שיחת ש"פ אחרי תשמ"ו. ]ולהעיר שבקטע זה ניתוספו כמה מלים בכתי"ק[.'

נב, ב )במשנה(. רמב"ם מעשה הקרבנות פי"ב הי"ט. וראה שיחת ש"פ אחרי  16( ראה מנחות 
תשמ"ו. 
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בירך כבר בליל ראשון,  ליל שני, אפילו   שכח לברך ״שהחיינו״ בקידוש 
יום טוב  דהיינו עד סוף  ימי החג,  חייב לברך אימתי שנזכר בכל שבעת 

האחרון של גלויות. 
האנשים אין יוצאים ידי חובת שמחת יו״ט אלא ב]רביעית[ יין בכל יום17. 
כ״ק אדמו״ר )מהוריי״צ( נ״ע שתה רביעית יין בכל סעודה. והקטנים נותן 

להם קליות ואגוזים משום שמחת יום טוב. 
היום מתחילים ללמוד מסכת סוטה, דף ב.
פרטי איסור חדש - ראה בשו״ע אדה״ז18. 

מנחה: קריאת התורה )פרשת שמיני(. מנחה של שבת, יעלה ויבוא. אין 
אומרים צדקתך. 

מוצאי שבת קודש, ליל ב' דחול המועד
מוצאי שבת בשעה 48:1.

)בנוסף ל״מוריד הטל״ מתחילים הלילה  בתפלת ערבית: אתה חוננתנו, 
ויבא. קדיש שלם. ספירת העומר. עלינו. אין  יעלה  ״ותן ברכה״,  לומר:( 

אומרים ״ויהי נועם . . ואתה קדוש...״.
שכח ואמר ״ותן טל ומטר״ ודין המסופק, ראה בהערה19.

שכח יעלה ויבוא - ראה לעיל ליל שבת. 
או ותן  הגשם  מוריד  ואמר  בטעה  שכן  וכל  הערב,  ויבוא  יעלה  השוכח 
טל ומטר, שתפלתו מקולקלת, וחוזר ומתפלל, יאמר אתה חוננתנו עוד 

הפעם. 
 בהבדלה: נוסח ההבדלה כרגיל בכל מוצאי שבת. בנוגע לברכת הבשמים 

- מנהגנו שאין משתמשים בצפורן לבשמים בפסח20. 
״המבדיל בין קדש לחול״ ולא ״בין קדש לקדש״. טעה, ראה בהערה21. 

 ויתן לך - בלחש.
 מלוה מלכה.

בברכת המזון ]וכן בכל ימי חול המועד[: יעלה ויבוא. שכח, ראה בהערה22. 
17( ראה בארוכה האוצר גל' יד. ואכ"מ כעת. 

18( סימן תפט. ולהעיר משיחת אחש"פ תש"מ. ואכ"מ. 
למוד  מה שהוא  חזקה  יום,  עד שלושים   - ברכה  ותן  או  ומטר  טל  ותן  19(המסופק אם אמר 
]=רגיל[ הוא מזכיר. ]בנוגע לאופן חשבון שלושים יום, נתבאר בארוכה בחודש טבת תשע"ה, וי״ל 

בע״ה בגליון "באתרא דרב"[.
20( ע"ד החיוב בשמים במוצ"ש חוה"מ בכלל - כ"ה סתימת הפוסקים. ומפורש הוא במאירי 
פסחים קב, ב. וכן מוכח מהשקו"ט בראשונים בהדס של מצוה להבדלה בסוכות במוצ"ש )ראה 
חנוכה  הלכות   ח"ב  או"ז  בב"י סתרנ"ג.  הובא   - הרשב"א סקס"ז  שו"ת  מוצ"ש.  סדר  אבודרהם 
סשכ"ח. ועוד. וכ"ה בדרה"ח סצ"ה ס"ב(. וכ"כ במנהגי מהרא"ק סוכות סנ"ה. וראה בארוכה בשו"ת 
תפוצות  בכל  נהגו  שכך  וכתב  הביאו,  סק"ב  סתק"ל  חיים  וברוח  סי"ב.  פלורנטין  שמואל  עולת 
ישראל. וצ"ל שחיוב שמחת יו"ט בחוה"מ אינו משיב הנפש כ"כ כביו"ט. אבל להעיר שא"צ לחזר 
אחריהם כדרך שמחזרים אחר המצות. וראה גם שו"ת זהב שבא סט"ז למנהגם. ולהעיר גם מלשון 
יעקב  שושנת   .9 הע'  סרצ"ז   .11 הע'  סתצ"א  תשובות  פסקי  וראה  סתר"כ.  ח"ב  הרדב"ז  שו"ת 

רפפורט סכ"ה.
אחר  לו  אין  באם  מאחר.  הבדלה  שישמע  עדיף   - לקדש"  קדש  בין  "המבדיל  ואמר  טעה   )21
לשמוע ממנו הבדלה יחזור ויבדיל בעצמו. )ונתבאר בארוכה בכינוס תורה בחוה״מ פסח תשע"ד 

ונדפס בקובץ ״באתרא דרב״ גליון ג(.
22( השוכח יעלה ויבוא ונזכר קודם שאמר "השם" בחתימת ברכת ״בונה ברחמיו ירושלים״ חוזר 
ליעלה ויבוא. אם אמר כבר השם חותם הברכה . ואחר כך אומר )כנוסח שבסידור( בא"י אמ"ה 
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אין אומרים הרחמן של יו״ט. 
בסיום ברכת המזון אומרים: ״מגדול ]ולא ״מגדיל״[ ישועות מלכו״.

יום ראשון, ב' דחול המועד, ח״י ניסן
יום הולדת הרה״ג הרה״ח המקובל הרב לוי יצחק שניאורסאהן נ״ע, 

ויום הברית של כ״ק אד״ש.

סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:36. 
אומרים  אין  לחול,  שחרית  המועד.  בחול  תפילין  מניחים  אין  שחרית: 
״מזמור לתודה״ )עד סוף החג(. יעלה ויבוא )שכח, ראה בהערה23(. חצי 

הלל, קדיש תתקבל. שיר של יום, קדיש יתום. 
קריאת התורה )2 ספרי תורה. 4 עולים(. 

 אחרי קריאת התורה בספר ראשון )״קדש״( מניח ס״ת השני על הבימה 
שלא  השולחן  על  השניה  הניחו  שכבר  עד  הראשונה  מסלקין  אין  ]כי 
יפתחו  ]ולא  וגלילה לס״ת הראשון.  יסיחו דעתן מן המצוות24[. הגבהה 
השני ולא יסורו המפה עד שיגללו הראשון, שלא יהיו העוסקים בגלילת 
בהפשטת  להתחיל  שאין  בשני,  קריאה  לשמוע  ויוכלו  טרודים  הראשון 
השני לפני הקריאה, לפי שנמצא השני ערום בלתי מגולל ואין זה כבוד 
שבפינחס  המוספין  רביעי בפרשת  קוראים  השני,  בס״ת  תורה25[.  לספר 

)״והקרבתם״(. ואח״כ חצי קדיש. ]ועד״ז בשאר ימי חול המועד[.
 אחר קריאת התורה אומרים אשרי, ובא לציון. יהללו. חצי קדיש. מוסף 
לשלש רגלים )אומרים פסוקי ״והקרבתם״ בכל יום, ״ומנחתם ונסכיהם״(. 

דין הטועה - נתפרט לעיל ביום א' דחוה״מ. שש זכירות.
 שיעורי חומש )״חת״ת״( דשבוע זה - פרשת שמיני, בפעם השני'.

 בחול המועד אינו חייב לאכול פת אבל לכתחילה מצוה לאכול פת. גם 
בחול המועד - מצוה באכילת בשר משום שמחת יו״ט26. 

 ״אכילת מצה בששת ימים רשות, כמו שתפילת ערבית רשות, כך מצה 
זו . . לפי זה מובן דגם רשות יש בו קצת מצוה . . טוב יותר לאוכלה, ולא 

לאכול פירות ושאר דברים שאינן מצה כלל״. 
יום  ימי  כשאר  נקיה  ובכסות  ומשתה  במאכל  לכבדו  חייב  המועד  חול   

נזכר אחרי  אם  אבל  הזה.  חג המצות  יום  את  ולשמחה  לששון  ישראל  לעמו  מועדים  נתן  אשר 
התחלת ברכת הטוב והמטיב, אפילו לא אמר רק תיבת ״ברוך״ אינו חוזר.

23( שכח ולא אמר יעלה ויבוא, דינו כנ״ל במעריב ליל שבת. אם נזכר לאחר שהתפלל מוסף, 
אינו חוזר ומתפלל שחרית. 

24( מרדכי סוף הלכות קטנות בשם מהר"ם - הובא בב"י או"ח סוסי' קמז. תשב"ץ קטן סי' קפז. 
רמ"א שם ס"ח. מט"מ סרנ"ד )ושם הביא טעם אחר, ובשם הרר"י(. קצוה"ש ספ"ד בבדה"ש סק"ז.

ומקצת חכמים בעיניהם מתעקשים לומר שאי"ז מנהג חב"ד, וכאילו מנהגנו היפך השו"ע רח"ל. 
ומהם שמצדיקים עצמם באמתלא שלדבריהם לא ראו נוהגים כן ב-770. ואין טענה זו כדי להשיב 

עלי'.
25( ארחות חיים הל' קריאת ס"ת סנ"ד. כלבו סדר קריה"ת. מרדכי - הובא בב"י שם. תשב"ץ קטן 
שם. מט"מ סרנ"ה. שו"ע סי' קמז ס"ח. והטעם - בלבוש סוסי' קמז. וראה בשו"ת בעי חיי או"ח 
ח"ב ס"ג. ובביהגר"א שם סקי"ב, וכן במשנ"ב שם סקכ"ג, הוסיף טעם שאין עושים מצות חבילות 

חבילות. וראה במקו"ח שם שקו"ט אם צריך גמר הגלילה. וראה גם קצוה"ש שם בבדה"ש סק"ו.
26( ראה אר"ח הל' חוה"מ סל"ד. וכן מוכח מל' אדה"ז בשו"ע סתקכ"ט ס"ו-ז. וראה גם שו"ת 

בא"מ ח"ז ס"ג סק"ב. וראה שיחת הושע"ר תש"נ.
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טוב, שלא ינהג בהן מנהג חול. ולובשים בגדי שבת ויום טוב27. והמבזה 
את המועדות )עושה בו מלאכה או שנוהג בו מנהג חול באכילה ושתיה( 
אע״פ שיש בידו תורה ומעשים טובים אין לו חלק וכו' וכאילו עובד וכו'. 
 דוגמאות למלאכות האסורות בחול המועד: פרקמטיא, תפירה, כביסה 
)חוץ מבגדי תינוקות המלכלכים בגדיהם תדיר(, כתיבה )אלא אם צורך 
המועד. והמנהג לעשות בשינוי קל(, הדפסה, נטילת צפרניים, ותספורת. 

הוצאה והבערה מותרים.
ה״ז  אא״כ  דעות(,  )לכמה  אסורות  ושיהוי  טורח  בה  שאין  מלאכות  גם 
הדיוט  מעשה  שהן  המלאכות  רק  הותרו  כללי  באופן  המועד.  לצורך 
ואכ״מ[.  מהכלל.  יוצאים  ועוד  נפש  אוכל  בצרכי  ]אא״כ  המועד  ולצורך 
דינים  וחילוקי  פרטים  כמה  המועד״  ו״לצורך  הדיוט״  ״מעשה  בהגדרת 
בזה28. ולהלן עיקרי הדברים: גם מלאכה שהתוצאה שלה היא אומנותית, 
וכיוון  ידים  והיינו שאינה דורשת אימון  מותרת אם היא מעשה הדיוט, 
גדול. אבל כשהפעולה היא בגדר מעשה אומן אסורה גם כשנעשית ע״י מי 
שאינו אומן, וגם כשרוב בני אדם יודעים לעשותה. בכמה מקומות מצינו 
שדבר שאפשר בקל בלעדיו, או שאפשר לעשותו לאחר המועד, אינו בגדר 

צורך המועד. 
 בספר פלא יועץ29: ״בענין חול המועד רבים עברו, ומחמת שהותרו איזה 
מלאכות יותר מיום טוב נעשו כל המלאכות כהיתר ואין מבקש לידע מהו 
אסור ומהו מותר . . והאיש הירא לנפשו ידרוש מעל ספר או מפי סופרים 

איזו מלאכה אסורה ואיזו מותרת ולא יעבור״. 
אוכלים  שיהיו  כדי  אלא  מלאכה  לעשות  אסור  ״כלום  תורה:  מבצע   

ושותים ושמחים ויגעים בתורה30״. 

יום שני, ג' דחול המועד, י״ט ניסן
סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:35.

סדר התפלה כדאתמול ]לבד מהשינויים בקריאת התורה[. 

יום שלישי, ערב ״שביעי של פסח״, כ' ניסן
סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:35.   

 סדר התפלה כדאתמול ]לבד מהשינויים בקריאת התורה[. 
 בערב שביעי של פסח מותר להקיז דם לפי שהכל רגל אחד הוא ואינו 

ערב יום טוב אלא אמצע ימים טובים הוא. 
 נטילת צפרנים: אף מי שנוטל צפרניו בכל ערב שבת ויו״ט, לא יטלן היום 
במספריים או בסכין כי אם בידיו ובשיניו. אם נטל צפרניו בערב יום טוב 
)או שנטלן צפרניו לפני הרגל, ובערב יום טוב לא הי' לו מה ליטול ושוב 

גדלו בחול המועד(, מותר ליטלן היום.
יש להימנע מלקבוע סעודה משעה עשירית )4:15 לערך(ולמעלה, בכדי 

27( ראה מג"א סי' תקל סק"א. משנ"ב שם בשעה"צ סק"ד. נימוקי או"ח שם סק"ג. ולהעיר מר"ד 
ג' דחוהמ"ס תש"מ בהוספות לשיחות קודש.

28( ונתבאר בארוכה בכינוס תורה חוה"מ פסח תשע"ז. 
29( ערך חול המועד.

30( ירושלמי.
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שיוכל לאכול סעודת יום טוב לתיאבון.
לטהר עצמו ערב הרגל.

 בספר השיחות תש״ג31 מובא: בא אונזערע רביים האט מען געזען 
שש״פ גרויסע גילוים. דער סדר האט זיך אנגעהויבן פון נאך חצות היום 
ערב שש״פ. די טבילת טהרה פון ערב שש״פ איז געווען חלוק פון דער 
טבילת טהרה פון ערב שבת און ערב אנדערע מועדים, און אפילו פון 
דער טבילת טהרה פון ערב ר״ה וערב יום הכפורים ]ראה שם בארוכה, 
שטארק  איז  פסח  של  שביעי  ערב  פון  טהרה  טבילת  די  שם32:[  ועוד 
פון  די ספירות  דורכגעפירט אין  ווערן  וואס  ענינים,  די  פארבונדן מיט 

עולמות העליונים און אין די מדריגות נשמה וואס בכל אחד מישראל.

יש לסדר היום אש דולקת ]ואפשר אש מהגז[ עבור הדלקת נרות בערב 
שבת בשביל ליל שני של יום טוב. פרטים בנוגע להכנת הנרות, ראה לעיל 

ערב פסח. 
ימשמש בבגדיו עם חשיכה )שלא יהא בהם מוקצה33(, בפרט שלבשו בגדי 

שבת ויום טוב במשך היום.
לתת צדקה עבור שני ימי החג.

הברכה:  השקיעה(.  לפני  דקות   18(  7:16 בשעה  טוב  יום  נרות  הדלקת 
להדליק נר של יום טוב. אין אומרים ״שהחיינו״.

הלכתא למשיחא: לענין תקיעות בערב יו״ט - ראה בהערה34. 

אור ליום רביעי, ליל שביעי של פסח
 בספר השיחות תרח״ץ35: אמר אאמו״ר: ״שביעי של פסח איז ָאפן 
ה'  חשף  כמו  העצמות  התגלות  של  הזמנים  שיש  כמו  אלעמען,  פאר 
וואס  זרוע קדשו, הנה שביעי של פסח הוא אחד מהזמנים הללו,  את 
יעדערער נעמט. מען דארף מייקר זיין מיט יעדער רגע״. ]וראה בר״ד ליל 
שש״פ תשכ״ט שהכוונה שאין שומרים ואפשר לפעול הכל, ושם שהוא 

ע״ד תפלת נעילה[.

הוא ראש השנה  הובא פתגם הצמח צדק ששביעי של פסח  בכ״מ 
למסירת נפש. 

 שמחת שביעי של פסח ואחרון של פסח גדולה משאר ימי הפסח.
 ערבית: שיר המעלות. מעריב לשלוש רגלים. אין אומרים הלל. ספירת 

31( ע' 85. 
32( ע' 87. 

33( ראה שו"ע אדה"ז קו"א לסרנ"ב סקי"ד. 
34( שקו"ט בכ"מ, בנוגע לערב יו"ט )משא"כ בע"ש וערב פסח(, אם תוקעים גם להבטיל ממלאכה 
יו"ט האחרון, בין  וכן בנוגע לערב  יום(,  )נוסף ל21 שבכל  ולהבדיל בין קדש לחול, כבערב שבת 
חוה"מ ליו"ט - ראה פירש"י חולין כו, ב ד"ה תקיעה. פיר"ח שבת קטו, א בשם רה"ג. פי' הרע"ב 
חולין פ"א מ"ז. ק"נ ביצה פ"ה סק"ו. שפ"א סוכה נד, ב. ועוד - נסמנו באוצר מפרשי התלמוד סוכה 
נג, ב. קובץ בית אהרן וישראל גל' צא. ושוב איקלע לידי שו"ת שיח יצחק ח"ב שי"ל ז"ע מכת"י, 

וראה שם  סכ"ז מזה.
]בנוגע למספר שש תקיעות בחוה"מ שאין מניחין תפילין, ול"ש תקיעה לחלוץ תפילין  - ראה 

שו"ת גידולי ציון הורוויץ ס"ד )ובהסכמה בראש הספר( ע"פ חי' הצ"צ לרי"ו )בפס"ד - שנו, ד([. 
וראה עוד בנוגע לתקיעות בזמננו - להלן יום שביעי של פסח בהערה. 

35( ע' 270.
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העומר.
 באם לא הדליקו נרות החג לפני השקיעה, ניתן להדליק בחג רק מאש 

הדולקת מערב החג.
 בנוסח הקידוש מתחילים ״אתקינו סעודתא...״ )בנוסח המיוחד לשלוש 
והזמנים,  ישראל  מקדש  הגפן,  פרי  בורא  מרנן,  סברי  כך:  ואחר  רגלים( 
ואין אומרים שהחיינו. בשיחת אחרון של פסח תשמ״ג הובאה הנהגת 
רבותינו נשיאנו שבימים האחרונים דפסח היו מדברים אודות אי–אמירת 

״שהחיינו״ בימים האחרונים דפסח.
הנסמן  ראה   - דפסח  האחרונים  בימים  ״שהחיינו״  אי–אמירת  אודות   

בהערה36. 
 בברכת המזון: יעלה ויבוא. שכח, ראה בהערה37. הרחמן ליו״ט.

להתעסק  וצריכים  פסח.  של  שביעי  בליל  נעורים  היו  בליובאוויטש   
בלימוד כל הלילה.

 אדמו״ר מהר״ש אמר פעם בשביעי של פסח להיושבים )די זיצערס שלמדו 
בליובאוויטש אז( אז ביז נאך מקוה זאל מען ניט דרעמלען אפילו38.

גם סברא לאמר תיקון  נ״ע אמר: לא שמעתי  )מהוריי״צ(   כ״ק אדמו״ר 
]בדוגמת תיקון ליל שבועות[ בשביעי של פסח.

 אין ליובאוויטש איז געווען נעכט, וואס מען האט קיין קריאת שמע שעל 
המטה ניט געלייענט: שביעי של פסח וכו'. בכלל יעדע נאכט פלעגט זיך 
הוד כ״ק אאמו״ר הרה״ק נוהג זיין אז עס פלעגט קומען חצות לילה, האט 
ער געלייענט קר״ש, אפילו ווען ער פלעגט אויף זיין שפעטער, נאר מען 
האט עס ניט באמערקט39. אין די נעכט וואס ער פלעגט ניט לייענען קיין 
קרשע״ה – כנ״ל – איז אמאל פלעגט ער ריידן אין דעם ענין פון קר״ש און 

אמאל אין דעם פירוש המלות פון קר״ש40״.
 אף על פי שאמרו שטוב להיות ניעור כל הלילה, מכל מקום אם רואה 
שחבלי שינה נופלים עליו, וחושש פן לא יוכל עמוד בתפילה ועל כן שוכב 
מיושבת  דעתו  ותהא  עמוד  שיוכל  כדי  השחר  לעלות  סמוך  מעט  לנוח 
עליו בתפילה למצוה תחשב לו להתפלל בזמנה ובכוונה שלימה ולהיות 

עינא פקיחא שלא יתנמנם בקריאת שמע ובעמידה ויצא שכרו בהפסדו.
 אכילה: אסרו חכמים לאכול ולשתות לפני תפלת שחרית משהגיע זמן 
תפלה, היינו עלות השחר. אם אינו יכול לכוון דעתו בתפלתו עד שיאכל 
כך  כל  מכוונים  שאין  עכשיו  אפילו  ולשתות,  לאכול  מותר  שישתה,  או 

36( ראה שיחת אחש"פ תשכ"ג. לקוטי שיחות כרך לז ע' 19 הערה 43.
37( השוכח יעלה ויבוא הלילה ]וכן בשאר סעודות המחוייבות של חג[ ונזכר קודם שאמר "השם" 
ויבוא. אם אמר כבר השם חותם הברכה.  ירושלים״ חוזר ליעלה  ״בונה ברחמיו  בחתימת ברכת 
ואחר כך אומר )כנוסח שבסידור( בא"י אמ"ה אשר נתן ימים טובים לעמו ישראל לששון ולשמחה 
את יום חג המצות הזה בא"י מקדש ישראל והזמנים. אבל אם נזכר אחרי התחלת ברכת הטוב 

והמטיב, אפילו לא אמר רק תיבת ״ברוך״ חוזר ומברך ברכת המזון. 
38( ספר השיחות תרח"ץ ע' 274.

39( וראה גם סה"ש תרצ"ו ע' 1 ע"ד פסק הלכה מאדמו"ר מוהרש"ב נ"ע ע"פ כתבי האריז"ל )ראה 
נהר שלום )לרש"ש( לג, ג.  דברי שלום )לנכדו( מנהגי בית א-ל ס"י. שם סט, ג ואילך )ובמהדו"ח 
-  ע' 233  ואילך(( לומר פ' ראשונה מכוון בחצות. ובשיחת ליל שמח"ת תשי"ד, שכן מובא בספרים 
לומר כל  הג' פרשיות ולפחות פ' ראשונה. ולהעיר, שכאן נראה שמחלק שבלילות הנ"ל שצ"ל ניעור 
א"צ לקרוא קשעהמ"ט כלל. וכ"ה בחמ"י חלק שבועות פ"ב )בדיני תפלת ערבית(. אבל ראה בא"ח 

ש"א פ' פקודי סי"ד. שם פ' ברכה ס"ג )וראה שם פ' וארא ס"ב(. כה"ח תרס"ד סק"ד.
40( ספר השיחות תש"ב ע' 100.
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קבלה  ע״פ  יש  איסור  עוד  בזה.  נשיאינו  רבותינו  פתגם  וידוע  בתפלה. 
משום תוספת כח בסטרא–אחרא, ונחלקו בזה אם זמן האיסור הוא גם כן 
משהגיע זמן התפילה, היינו עלות השחר, או לפניו מחצות הלילה ואילך. 
וגם לדברי האוסרים מותר באם עושה לרפואה, לכוון דעתו כיו״ב. לדברי 
הכל, אין איסור לאכול קודם שעלה עלות השחר אם לא ישן עדיין, או 

שישן פחות משיעור ששים נשימות41.  
עלות השחר בשעה 4:50 לפנות בוקר42.

יום רביעי, יום שביעי של פסח
 הכנה לתפלה: מה ששואל, אם להתפלל בהשכמה כשניעור כל הלילה, 
או לישון מעט מקודם כדי שיוכל להכון לקראת אלקיו – תלוי בזה עד 
בזה, אבל,  יכול להתחזק שלא תחטפנו שינה, הוראה לא שמעתי  כמה 
בכלל,  הרי  התפלה,  פוסל  שהעדרה  בתפלה  כוונה  שיש  כיון  דעתי  לפי 
בענין  למדו  או  ואנ״ש ששמעו  חסידים  ובפרט  השני,  בדרך  לאחוז  טוב 

התפלה43.
 מה שכותב שיש ב' סברות במי שהי' ניעור כל הלילה אם להתפלל ואח״כ 
אפשר  אי  הנה  להתפלל,  ואח״כ  שעות  איזה  קודם  לישן  או  לנוח  לילך 
שיש  ואחד,  אחד  כל  של  הדעת  בצלילת  תלוי  זהו  כי  בזה  כללים  ליתן 
יישן  ויש שאדרבה שאם  בינתים,  יישן  אם  יותר  מיושבת  תהי'  ותפלתו 
רק איזה שעות ולא כדי צרכו הרי תתבלבל תפלתו אח״כ, וכיון שמלתא 
אלבושייהו יקירא הנה שמעתי פעם מכ״ק מו״ח אדמו״ר אשר לפעמים 
כ״ק אביו אדמו״ר )מהורש״ב( נ״ע בבקר אחרי ליל א שבועות ישן איזה 
לא  לפעמים,  רק  או  תמיד  מנהגו  זה  הי'  אם  התפלל.  ואח״כ  זמן  משך 

שמעתי44. 
 זמן קריאת שמע: כפשוט, שיש ליזהר בבוקר בקריאת שמע בזמנה. ואם 
חלילה לא יקרא קריאת שמע בזמנה הרי ממש יצא שכרו בהפסדו, ועל 

כגון דא נאמר: החכם עיניו בראשו.
עמוד  משעלה  הוא  התורה  מן  שחרית  של  שמע  קריאת  זמן  התחלת   
וגדר ותקנו שלא יקרא לכתחלה עד שעה  השחר וחכמים עשו הרחקה 
עד  כך  כל  היום  שיאיר  דהיינו  ממטתם  לקום  אדם  בני  רוב  של  שדרכן 
שיראה את חבירו ברחוק ד' אמות ויכירנו והוא שרגיל עמו קצת. ונמשך 
זמנה עד סוף ג' שעות זמניות מנץ החמה. ומי שהוא אנוס יכול לקרותה 
מיד שעלה עמוד השחר ואם קראה מיד שעלה עמוד השחר אע״פ שלא 

היה אנוס יצא שבדיעבד העמידוהו על דברי תורה בכל ענין.
 התחלת זמן קריאת שמע של קריאת שמע של שחרית: 5:25 )״משיכיר״. 
ומי שהוא אנוס יכול לקרוא מעלות השחר משעה 4:50(. סוף זמן קריאת 

שמע: 9:34.

41( וראה בכל זה באג"ק כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ג ע' עה–ו. ועיי"ש שבאשל אברהם )להרה"צ 
מבוטשאטש( סובר, שאם לא יהי' ניעור מעלות השחר עד זמן התפלה אלא ילך לישון עוד הפעם 
קודם עלות, מותר לו לאכול. ובאשל אברהם משמע שגם אם ילך לישן לאחרי עלות, מותר לאכול 

קודם נץ החמה.
42( 72 דקות לחשבון 16.1 מעלות.

43( אג"ק כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ג ע' תלד.
44( שם ח"ט ע' רלט.
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לו   נחלקו הפוסקים אם מותר ללכת לישון אחרי עלות השחר, כשאין 
כדעת  עיקר  נראה  להלכה  כי  ואם  ותפלה.  לקריאת-שמע  שיקיצנו  מי 
האומרים שאין איסור בדבר, פשוט שהיודע בעצמו שיש חשש שימשך 

בשינה ויעבור זמן ק״ש ותפלה, לא ילך לישן בלי לסדר מישהו שיקיצנו.
שאם  על-תנאי  השחר  בעלות  מיד  שמע  קריאת  לקרוא  ונכון,  וכדאי   
יעבור סוף זמן קריאת-שמע יצא ידי חובתו בקריאה זו, לפחות. וכדלעיל.
 ברכות השחר: לענין ברכות ״על נטילת ידים ו״אלקי נשמה״ כשניעור כל 
הלילה )ולא ישן שיעור שיתין נשמי( – הוראה בחשאי לאומרם. ]ובאם 
אפשרי, כדאי לאומרן לאחרי השינה45[. ברכות השחר מברך אפילו לא 
נתחייב בהן כגון שניעור כל הלילה לא פשט בגדיו ולא לבש אחרים. אלא 
שאם ניעור כל הלילה ולא נתחייב בהן אינו מברך אלא אחר שיעלה עמוד 
היום  כשיאור  מברך  הלילה  כל  ניעור  אם  התורה,  ברכות  וכן  השחר46. 
כמו כל ברכות השחר. ברכת ציצית אינו מברך עד לאחרי זמן ״משיכיר״ 

.)5:25(
ברכת התורה: צריך ליזהר בה מאד

 ואסור לדבר ולהוציא דברי תורה מפיו עד שיברך47. ואם ניעור כל הלילה 

45( ות"ל שמצאתי אח"כ שהעלה כן בשו"ת פרי אליעזר פולק ח"ב ס"א עיי"ש בטוטו"ד. 
46( בפי' "ולא נתחייב בהן" - ראה מה שכתבנו בארוכה בשו"ת באתרא דרב סי' א'תתקנז. וש"נ. 
47( בנוגע להמשיך ללמוד לאחרי שעלה עה"ש ללא ברכה"ת - אף שיש מקילים )ראה תוספת 
חיים על חיי"א כלל ט סקכ"ו )כשהולך לישון. וראה שו"ת עמק התשובה ח"ג ס"ו עד"ז מד"ע(. 
שו"ת מהרש"ג ח"א סס"ב )שלר"ת שצריך לברך גם בניעור, אין איסור ללמוד לפני ברכה"ת. ובפרט 
לפני נה"ח. ועדיף לברך ברכה"ת אחר שישן ואחר נה"ח(. שו"ת לב אברהם ח"א ס"ו )לענין אמירת 
ליל  )לענין  )להחיד"א( פכ"ב  )ראה כף אחת  ועוד( - מצינו בכ"מ שכתבו להדיא לאיסור  ק"ש(. 
שבועות(, שאחר עה"ש יזהר שלא יאמר שום פסוק עד שיברך ברכה"ת. והובא גם בשנות חיים 
)להגרא"ח ע"ה נאה( ס"א במקו"ח סקכ"ח. וכ"כ בבא"ח וישלח ש"א ס"ג. וראה שו"ת משיב דבר 
ח"א סמ"ז. שבה"ל ח"י סע"ז סק"ב(. וכ"ה גם בלוח כולל חב"ד )ליל הושע"ר(. ולהעיר גם מר"ד ליל 

ב' דחגה"ש תשכ"ז ע"ד ההנהגה בליובאוויטש(. 
ומה שכתבו בכ"מ מסברא, בכללות בגדר דחובת ברכה"ת, שאין איסור ללמוד ללא ברכה"ת כ"א 
חובת ברכה - להעיר מל' אדה"ז בסידורו )נעתק כאן בפנים. וראה אצלנו במקורות ועיונים להל' 
יומית אות תרב, ובמה שהובא שם משיחת אחש"פ תשל"א(. ואכ"מ. ובלא"ה, סברא זו כשלעצמה 
אינה מועילה, דסו"ס יש כאן חובת ברכה ואין לעשות מצוה ללא ברכה, וכדין ערום לא יתרום. 
]אלא שמקום לומר שכיון שבפועל מברך אח"כ לית לן בה. אבל להעיר מפמ"ג או"ח ס"ח במ"ז 
סק"ט. או"י בדעתם, דלית לן משום ערום לא יתרום בברכה"ת, שהוא בגדר ברכת השבח לדעתם 
)ראה שו"ת מהרש"ג שם. ועוד(. אבל בלקו"ש חי"ד ע' 148 הערה 6* )וראה גם בהמשך השיחה( 
שבברכה"ת יש גדר ברכת המצוות )נוסף לברכה על גוף נתינת התורה, מעין ברכת הנהנין. וראה גם 
אצלנו במקורות ועיונים להל' יומית אות שעז(. וי"ל דחמיר טפי משאר ברכת המצוות, שהברכה 
שייכת לגוף המצוה, והברכה נכללת בגוף מצות ת"ת, והיינו שהברכה היא דין וגדר בלימוד התורה 
ולא משום דין ברכה קאתינן עלה, ומעכבת המצוה. וראה שו"ת דבר אברהם ח"א סט"ז סקכ"ז. 

ובארוכה אצלנו במקורות ועיונים להל' יומית אות תרב הנ"ל. ואכ"מ[.  
יכול להקל,  איברא, שיש המצדדים לקולא מכמה טעמים אחרים, שבספק אם עלה השחר 
נה"ח בספק  ויש שהפליגו בדבר שעד  )אבל ראה בא"ח שם(.  בזמן עלוה"ש  והרי כמה דעות 
קאי. ובאו"א, שכיון שנסתפקו הפוסקים אם חייב ברכה"ת בניעור כל הלילה, יכול לסמוך בענין 
זה על המקילים. ]אלא שכ"ז רק להסברא שאין איסור עצמי בלימוד ללא ברכה"ת. אבל י"ל 
לאידך, שהאיסור הוא רק מחמת חיוב הברכה וכשא"י לברך )מחמת ספק בזמן עלוה"ש, או בגוף 
החיוב( ליכא איסורא. וראה שיחת אחש"פ תשל"א. ועדיין הדברים תלויים ועומדים בהשקו"ט 
אי קייל"ן סב"ל בברכה"ת, שלכמה דעות ה"ז מה"ת, ונפק"מ בספק אם בירך ברכה"ת אם חייב 
דליכא  הנ"ל,  בסברא  להנדז  דאיכא  בגווה,  איכא  ועוד  ואכ"מ(.  במק"א.  בזה  )והארכנו  לברך 
מבע"ק  וכדמוכח  דאורייתא,  דברכה"ת  למ"ד  הנ"ל  סברא  דל"מ  די"ל  לברך,  כשא"י  איסורא 
שמברך לאחריו כיון שהוא דאורייתא. ולהעיר ממאירי ברכות כ, ב ד"ה יש בטעם שלא חייבו 

להרהר בברכה"ת לפני ק"ש[.
אמנם, ילה"ע בדעת כמה מהמקילים, דס"ל מעיקר הדין שבניעור כל הלילה פטור מברכה, ורק 
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מברך לכשיאור היום48.
 צריכים ליזהר שלא לברך על הטלית קטן שהיה לבוש בו בלילה. וטוב 

שיברך על טלית אחר ויפטור גם את זה שלן בו.
 5:25 השעה  אחרי  בטלית  יתעטפו  בהשכמה,  שחרית  המתפללים 

)״משיכיר״(, ויתחילו תפילת העמידה בנץ החמה - 6:17.
 שחרית לשלוש רגלים. חצי הלל. קדיש תתקבל. שיר של יום. קדיש יתום.

מוציאין שני ספרי תורה. י״ג מדות ו״רבונו של עולם״. קריאת התורה.
 בעת קריאת השירה - עומדים.

 הפטרה: מפטיר בנביא בשמואל ״וידבר דוד את דברי השירה הזאת וגו'״ 
שהיא גם כן שירה כמו שירת הים שקראו בתורה וגם מדבר בה ביציאת 

מצרים ״וישלח חיצים וגו' ויראו אפיקי ים וגו'״.
פסח  של  אחרונים  לימים  מוסף  פסוקי  אומרים  רגלים.  לשלוש  מוסף   

)״והקרבתם״(.
 בחזרת הש״ץ: ברכת כהנים. שש זכירות אחרי התפילה. 

הלכתא למשיחא: אין מקריבים ״שלמי שמחה בשביעי של פסח )צ״ע( לפי 
לבחינת  לבוא  יכול  שאינו  כ״כ  גדול  פסח  של  שביעי  של  השמחה  שבחינת 
ימים  - לקוטי תורה ד״ה ששת  התגלות בבחי׳ פנימית שהוא בחי׳ אכילה״ 
הב׳. ואמר כ״ק אד״ש שה״צריך-עיון״ הנכתב בסוגריים הוא מאדמו״ר הצמח 

צדק49.

 קידוש: אתקינו סעודתא. אלה מועדי, בורא פרי הגפן.
 מצות שמחת ועונג יום טוב - פורטו לעיל ביום ראשון של פסח. 

בכדי לצאת ידי ספק כתבו שיש לשמוע מאחר ולהתכוון לצאת. ואמטו להכי, כשאין מי שיוציאנו, 
לדידן  אמנם,  בלימודו.  להמשיך  יכול  ושפיר  תורה,  מדברי  ולבטל  עליו  החמירו  לא  האי  כי  כל 
שקייל"ן לעיקר שמברך, ועד שמלכתחילה נוהגים בשופי לברך בעצמו, וה"ט שמעיקרא לא היה 

דעתו לפטור רק ליום ולילה )או מצד ברי' חדשה, וכדלקמן(, צ"ע להתיר להמשיך ללמוד בריוח. 
ועוי"ל שגם לדידן שנתחייב בברכה"ת, חיוב הברכה מצד בריה חדשה )ראה גם שיחת יט"כ וש"פ 
וישב תשט"ז( הוא על הגברא )"כמו כל ברכת השחר" - ל' אדה"ז בסידורו. וכ"ה גם בשו"ע שלו 
סמ"ז ס"ז: "כמו שאר ברכות השחר שנוהגין לברך אף על פי שלא נתחייב בהן". וראה מה שביארנו 
בזה בעניותין במקורות להל' יומית הנ"ל(, אבל עדיין יכול ללמוד על סמך ברכתו מיום שלפנ"ז. עוד 
יש לצרף באומר תהילים מדין תחנונים )ראה א"א מבוטשאטש סמ"ו ס"ט - בנדו"ד(, או באמירת 
מנין המצות, ללא טעמי ההלכות. ולחד מ״ד א״צ לברך לתלמוד ולמדרש )ברכות יא, ב. ועיי״ש 

ברי״ף. וראה גם במקורות ועיונים הנ"ל(. 
או מאמרי חגה"ש  אור הבוקר,  עד  ראי' מההנהגה בעת ההתוועדויות שנמשכו  ויש המביאים 
לפנות בוקר, וקשה לה"ר מכל כיו"ב, ובפרט - באופן של ידיעת השלילה, ובהעדר ידיעת כל פרטי 

הדברים על בוריין, ואין למדין הלכה מפי מעשה. 
ולהעיר, שגם את"ל כמקילים, צ"ע הסברא להקל ולא לברך, שע"כ לא מצאנו אלא באנוס וא"י 
לברך, אבל כאן הרי ברכה לפניו, ואמרינן לי' זיל וברוך, ולא להשתמט מקיום מ"ע דאורייתא )לכמה 
דעות(. וגם למקילים, היינו רק כשהוא באמצע לימודו שיש כאן גם דררא דביטול תורה, ולא באופן 
שהרבה בטלים לפניו, מאחר דמפסיק ומבטל בלא"ה, וכגון שטבל כבר במקוה וכדומה. ועוד ועיקר, 

שהרי אפשר בהרהור, וליכא משום ביטול תורה. 
דעת  לצאת  משינתו  שניעור  אחרי  רק  ברכה"ת  ולברך  להמתין  כדאי  האם  יל"ע,  שעדיין  ומה 
נכון  ולאידך,  לפנ"ז.  כשישן  רק  וכן שאינו מברך  בברכה"ת,  שינת קבע מחוייב  הסוברים שבישן 

שיקרא ק"ש קודם שינתו, וכן ראוי לחוש שלא לקרוא ק"ש ללא ברכה"ת לפני'. 
48( סידור אדה"ז. והמשך לשונו: "כמו כל ברכות השחר" ]ראה בהערה הקודמת[. וצ"ע ששינה 

בלשונו שבנוגע לברכה"ש כ' "אחר שיעלה עמוד השחר".
49( שקו"ט בזה בריש שו״ת דברי נחמיה חאה"ע בליקוט. ונתבאר בארוכה - בשיחת אחש״פ 

תשכ״ד.
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מנחה: תפלה לשלש רגלים.
שביו״ט  שנים  מכו״כ  נהוג  מובא:  ה'תנש״א  השיחות  בספר  תהלוכה:   
כדי  שכונות,  בכו״כ  מדרשות  ובתי  שבבתי–כנסיות  בנ״י  לבקר  הולכים 
להוסיף בשמחת החג )ע״י ההתאחדות עם רבים מבנ״י שבשאר שכונות(, 
נגלה  לב״(,  משמחי  ישרים  ה'  )״פיקודי  תורה  דברי  אמירת  ע״י  ובפרט 

דתורה ופנימיות התורה.
 יש להימנע מלקבוע סעודה משעה עשירית ולמעלה )4:15 לערך(, בכדי 
שיוכל לאכול סעודת יום טוב שני לתיאבון. ]ואם שכח או עבר ולא אכל 

סעודת יום טוב קודם שעה עשירית, יאכלנה אחר כך[.
 אסור להכין שום דבר לצורך יום שני של חג עד לשעה 8:19. )וגם ע״י 

נכרי - ראה לעיל ביום ראשון של פסח(. 

אור ליום חמישי, ליל אחרון של פסח
 באחרון–של–פסח מאיר גילוי הארת משיח. 

רבותינו  אצל  ראו  פסח  של  באחרון  תשד״מ:  אחש״פ  בשיחת   
תמימים  בתומכי  שהי'  הגילוי  כולל  כו',  ביותר  נעלים  גילויים  נשיאינו 
והנה,  ומפורסם.  כידוע  תרס״ו,  דשנת  פסח  של  באחרון  בליובאוויטש 
מה שנעשה אצל הרביים בחדרם אין אנו יכולים לדעת, מלבד מן המעט 
שגילה וסיפר כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו. אמנם, באחרון של פסח 

ניתן הי' לראות גילויים נעלים כו' יותר מבשאר ימי הפסח50.

)למנהגנו,  השעה 8:19( מאש הדלוקה לפני החג.  )אחרי  נרות   הדלקת 
שלא  בדוקא  להמתין  וסיבה  מקום  ואין  הנ״ל,  בזמן  מיד  ניתן להדליק 

להדליק עד לפני קידוש(.  
 בהדלקת נרות: ברכת להדליק נר של יום טוב. ואין אומרים ״שהחיינו״.

 פרטי דינים בענין הדלקה בליל יום טוב - פורטו לעיל בליל ב' דחג הפסח. 
 מעריב כדאתמול.
 קידוש כדאתמול.

 בסעודת ליל אחרון של פסח נוהגין לאכול שרויה וכן בסעודת יום אחרון 
של פסח. ומהדרין לשרות. בלקוטי שיחות51: מ'האט געזען די הנהגה פון 
ומאכל.  געווען לשרות בכל מאכל  זיי האבן מדייק  נשיאינו אז  רבותינו 
ונתבאר שם בארוכה. מנהגנו שאוכלים קניידלאך )ובלשון אדמו״ר הזקן 
געזעהן  איך  ״אזוי האב  ובשיחת אחרון של פסח תשי״ב:  ״עיגולים52״(. 
בא כ״ק מו״ח אדמו״ר, אז וואו נאר ער האט געקאנט האט ער ספעשעל 
אריינגעבראקט מצה, אין די פיש, אין די זופ - ניט באגנוגענט זיך מיט די 
קניידלאך וואס אין די זופ, אין די פלייש - די לחלוחית וואס אין די פלייש, 

און אין די קאמפאט.״
שמורה  )מצה  דפסח  ההידורים  לשאר  שבנוגע  קודש53  שיחות  בכמה   

וכיו״ב( הי' הדיוק בזה באותו התוקף כבכל ימי הפסח. 

50( ועיי"ש שענינים אלו שייכים לכאו"א מישראל. 
51( כרך כב ע' 31 ואילך.

52( ראה שיחת אחש"פ תשכ"ז.
53( ובשיחות קודש שהיו בזה שינויים במשך השנים. ואכ"מ. 



לוח יומי, הלכה למעשה - לחג הפסח תש“פ יח

 ברכת המזון כדאתמול.
 במים אחרונים שוב מעבירין המים על השפתים.

יום חמישי, אחרון של פסח
סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:33.   

 שחרית כדאתמול. 
היתה  פסח  שבליל  לפי  וגו'״  לעמוד  בנוב  היום  ״עוד  מפטיר  הפטרה:   
נצחונו  מבואר  זו  שבהפטרה  לפי  הפנימי,  הטעם  סנחריב.  של  מפלתו 
של חזקיה שביקש הקב״ה לעשותו משיח ובאחרון של פסח מאיר גילוי 

הארת משיח.
 אחרי ההפטרה וברכותי' - הזכרת נשמות, אב הרחמים. ״״אב הרחמים״ 
- אם יאמרו גם אלו שאין מזכירים נשמות - איז ווי זיי ווילען. דאס איז 
הזכרת נשמות פון א כלל, ולכן אין אומרים ביום שאין אומרים תחנון. 

אבל ביום שמזכירים נשמות פרטיות - גם זה יוכלו לומר54.״
 מוסף כדאתמול.

 קידוש כדאתמול.
כך  אחר  לקדש,  מהדרין  ״ביום:  פסח55:  של  לאחרון  יום'  היום  ב'לוח   
נוהגים  אין  בפועל  טוב״.  יום  כך סעודת  ואחר  מתפללין תפלת המנחה 

כן56. 
 מנחה כדאתמול.

 הבעל שם טוב היה אוכל ג' סעודות באחרון של פסח.
 סעודת אחרון של פסח היתה נקראת - אצל הבעל שם טוב - משיח'ס 

סעודה.
 סיפר כ״ק מו״ח אדמו״ר אשר הבעש״ט באחש״פ היה אוכל ג' סעודות, 
וסעודה השלישית )שהיתה לפנות ערב( היתה נקראת ״סעודת משיח״, כי 

באחש״פ מאיר גילוי הארת משיח.
תלמידי  אשר  הסדר,  התחיל  תרס״ו  בשנת  לאחש״פ:  יום'  היום  ב'לוח   
אחש״פ  סעודת   .  . הלימוד  בהיכל  בחה״פ  יחד  יאכלו  תומכי תמימים 
אכל אאמו״ר ]מוהרש״ב[ ביחד עם התלמידים, וציווה לתת לכל תלמיד 
ארבע כוסות. ואמר אז: דאס איז סעודת משיח. ובלקוטי שיחות57: מובן, 

שההוראה היתה לא רק עבור שנה ההיא, כי אם, עבור כל השנים58.

54( ר"ד משיחת אחש"פ תש"ב.
55( וב'ספר המנהגים - חב"ד' ע' 43.

56( ונתבאר בעת סעודת ליל שש"פ תשכ"ט.
ולהעיר, שכן נהגו בליובאוויטש גם בשמח"ת )וראה ר"ד בעת סעודת אחש"פ תש"ל(. וכנראה 

בכדי להמשיך ההתוועדות לתוך הלילה. 
וכן נהג כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע בכל שויו"ט. וקיים בזה ג' סעודות - ראה לקו"ש חכ"א ע' 84 
הע' 7. ואולי, זוהי ג"כ הסיבה לההידור בזה באחש"פ. ולהעיר, עפ"ז, שסעודת היום היתה סעודת 
משיח. אבל, בזמנינו נהוג שבלא"ה נוטלים ידים עוה"פ לפני השקיעה עבור סעודת משיח. ולהעיר 
)ולא בשר  ושאוכלים בה רק מצה  זו, סעודה שלישית,  ממשנ"ת בשיחות קודש במעלת סעודה 

ודגים וכו' - ראה שיחת אחש"פ תשמ"ו(.   
57( כרך ד ע' 1299 )משנת תשט"ז(.

58( וראה בלקוטי שיחות כרך ז ע' 277, מדוע נתחדשה הוראה זו דווקא בשנת תרס"ו. ובאג"ק 
חי"ג ע' קכא: בענין אחש"פ וד' כוסות - נתבארה דעתי בהתועדות דש"ז ]תשט״ז[ אחש"פ שעתה 
שייך זה לרבים. ונימוקי בארוכה אז. וראה ר"ד ליל אחש"פ בעת הסעודה תשכ"ז ויום אחש"פ בעת 
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בשיעור  )לפחות  מצה  ואוכלים  השקיעה,  לפני  ידים  שנוטלים  נהוג   
״כביצה״(, שותים ד' כוסות, ומנגנים ניגוני רבותינו נשיאינו. 

מברכים בורא פרי הגפן על יין שבתוך הסעודה. אבל אין מברכים על כל 
כוס וכוס59. 

בסעודה  כוסות  ד'  לשתיית  בנוגע  שונות  הוראות  ניתנו  שיחות  בכמה   
זו. להלן, ליקוט חלקי משיחות הנ״ל: להשתדל שיהיה דוקא מיין השייך 
להנהלת הישיבה. ובכמה שיחות קודש, שהנהלת הישיבה ובאי כוחם יתנו 
יין על חשבונם לכל המסובים. ובמק״א )בשנת תשכ״ב( שאפשר להקנות 
בבת  שלא  כוסות  הד'  לשתות  מהם.  וליקח  במתנה  הישיבה  להנהלת 
אחת, ובבת אחת אינו יוצא, ולהפסיק לכל הפחות בניגון ]אבל במק״א, 
שיכולים לשתות ד' כוסות עם הפסקות, או בלי הפסקות[. ובמק״א שאין 
אומרים שירה אלא על היין, ולכן צריך להיות ביחד עם שתיית ד' כוסות 
מלאים  כוסות  ד'  לשתות  ניגון שמחה.  ינגנו  ובודאי  שירה,  של  ענין  גם 
צריך  זה,  עם  ביחד  חמישי.  כוס  על  לחיים  ולומר  להוסיף  וניתן  דוקא. 
להיות באופן דזהירות משכרות על ידי שתיית רוב כוס וכיוצא בזה. לא 
שמעתי שיהדרו לשתות כל הכוס, ואפשר לשתות רוב הכוס, ולהוסיף יין 
ובפרט  דפסח(.  הראשונים  דלילות  כוסות  בד'  )משא״כ  הבא  כוס  עבור 
יגרום  שלא  בטוחים  אם  ואפילו  רצויות,  בלתי  לתוצאות  לגרום  שיכול 
יש צורך לשתות בדוקא  זה  לכך, לשם מה להיכנס לספיקות. ואם בכל 
מאמרי  ד'  בע״פ  לחזור  ברוחניות,  כן  לעשות  אפשר  שלמים,  כוסות  ד' 
חסידות, או ד' ענינים ביינה של תורה. בכמה מקומות להשלים גם בשבת 

שלאחרי מכן. 

 בד״ה והחרים תשמ״ט60: נוסף על זה שכל העניינים דתורה ומצוות 
סגולה  יש  העתידה,  גאולה  ומביאים  מקרבים  ועבודתינו(  )מעשינו 
אכילת  ומהם,  למשיח.  יותר  בגלוי  השייכים  אלה  בעניינים  מיוחדת 
דכמו  זו.  בסעודה  כוסות  ד'  ושתיית  פסח  של  באחרון  משיח  סעודת 
שד' הכוסות שבלילות הראשונים דפסח הם כנגד ד' לשונות של גאולה 
משיח  דסעודת  הכוסות  בד'  גם  הוא  עד״ז  מצרים(,  דיציאת  )הגאולה 
באחרון של פסח שהם שייכים לגאולה העתידה . . זה שבסעודת משיח 
הוא אותו מספר הכוסות שבלילות הראשונים דפסח הוא לרמז שבכח 
כ״א מישראל לבוא מיד מהגאולה דיציאת מצרים )ד' הכוסות דלילות 
פסח(,  של  דאחרון  הכוסות  )ד'  העתידה  לגאולה  דפסח(  הראשונים 
גאולה בפשטות למטה מעשרה טפחים. ובהערה61 שם: באמירת המאמר 
הוסיף כאן בתור ענין בפ״ע: ובוודאי שכל אחד ישלים ד' הכוסות, וגם 
אלה שספק אצלם אם שתו כל ד הכוסות בכוונה זו )שזה שייך לגאולה 
העתידה( בוודאי ישלימו, דשתיית ד' הכוסות צריכה להיות באופן ודאי 
וברור, וכאמור, שעי״ז מקרבים הגאולה העתידה. ]וראה בשיחת אחש״פ 
תשט״ז שאף ששתיית יין קשורה עם הנאת הגוף, הרי כיון שמצות לאו 

הסעודה תשכ"ט דיון ע"ד מקור המנהג, ואם נתחדש ע"י כ"ק אד"ש. ובארוכה - בשיחת אחש"פ 
תשל"ו באופן השתלשלות המנהג, ובההוראה מזה שהתחלת הענין היתה בנוגע לתלמידי הישיבה. 
וראה שיחת אחש"פ תשכ"ז  ובכ"מ.  וראה גם שיחת אחש"פ תשמ"ו בשלבי התפשטות המנהג. 
ולא  בטעם שאין בזה משום בל תוסיף. וראה שיחת אחש"פ תשכ"ב בטעם התקנה בד' כוסות 

במצה ומרור. ושם, שאמירת חסידות היא במקום סיפור יצי"מ.
59( טעם הפנימי  נת' בשיחת אחש"פ תשד"מ. 

60( ספר המאמרים - מלוקט כרך ג ע' קכח–קכט.
61( בהערה 20. 
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ליהנות ניתנו, צ״ל הכוונה בזה רק כדי לקרב ביאת המשיח[.

״סעודת  עושים  הגלות  שבזמן  מה  גופא  עי״ז  שיחות62:  בלקוטי   
פועלים   - גלות  דעם  ניט  אנערקענען  אידן  אז  מראים  משיח״, שבזה 
כ״ק  כפתגם  גלות  פון  ווענט  די  פארברענען  מען  וועט  ממש  שבקרוב 

מו״ח אדמו״ר ויתגלה משיח ויוליכנו קוממיות לארצנו.

צו  שייכות  א  האט  סעודה  די  תשי״ג:  אחש״פ  משיחת  בהנחה   
ווארום איצטער איז  גדולה,  זיין א שמחה  ודאי  משיח'ן דארף דאך א 
ימלא  פיו שחוק, משא״כ אויף לעתיד שטייט אז  אסור לאדם שימלא 
שחוק פינו. אזוי האט מען אויך געזעהן בא דעם רבי'ן, אז צו די סעודה 
)או שאמר אחש״פ( איז ער געווען ״ספעשיל״ אופגעלייגט, מער ווי א 
גאנצן פסח, אויסער די ערשטער נעכט צו די סדרים וואס יעמולט איז 
ער געווען ״ספעשיל״ אופגעלייגט, וויילע עס שטייט אין כתבי האריז״ל 
אז יעמולט דארף מען זיין בשמחה, אבער בכלל אין פסח, איז אחרון 
של פסח געווען א שמחה מיוחדת. זאגט לחיים, זאגט א פריילעכן ניגון!

 ובהנחה משיחת אחש״פ תשי״ב: כ״ק מו״ח אדמו״ר הנהיג לרקוד 
 - זה  מאמר  טאנץ״(.  )״משיח'ס  משיח  של  ריקוד  פסח  של  באחרון 
ששייך  ריקוד  )א(  אופנים:  בשתי  לפרש  אפשר   - טאנץ״  ״משיח'ס 
ומהוה הכנה למשיח, )ב( ריקוד שמשיח עצמו משתתף בו. וכיון שהדבר 
 - אונדז״(  לוינט  עס  )״ווי  לנו  שכדאי  כפי  נפרש  לפרש,  איך  בנו  תלוי 
כפירוש הב' - שמשיח נמצא כבר ומשתתף ורוקד יחד עמנו הריקוד 
ותחילה  כלאפצי״  זשוריצי  ״ניע   - שמח  ניגון  עתה  ינגנו  ולכן,  שלו... 
]כידוע  כלאפצי״  זשוריצי  ״ניע  ולאחריו  הזקן  הניגון של אדמו״ר  ינגנו 
אדמו״ר  ניגון  תחילה  מנגנים  לפעמים  היו  אדמו״ר  מו״ח  כ״ק  שאצל 
הזקן ולאחריו ״ניע זשוריצי כלאפצי״, ולפעמים ״ניע זשוריצי כלאפצי״ 
תחילה ולאחריו ניגון אדמו״ר הזקן[, וירקדו עם ניגון זה - ״ניע זשוריצי 
״א  לנגן  צוה  שליט״א  ארמו״ר  ]כ״ק  טאנץ״.  ״משיח'ס   - כלאפצי 
הארציגן ניגון״ בתור הקדמה לניגון אדמו״ר הזקן, ואח״כ ניגון אדמו״ר 
ינגנו ״ניע  הזקן, ולכפול בבא הרביעית ח' פעמים. ואח״כ אמר:[ עתה 
טאנץ״.  ״משיח'ס   - ריקוד  ומתוך  רבה,  בשמחה  כלאפצי״,  זשוריצי 
ובהתאם לב' הפירושים הנ״ל - יצייר כאו״א לעצמו, שמשיח שנאמר בו 
״ירום ונשא וגבה מאד״, למעלה גם מאדה״ר )ואפילו כפי שהיה קודם 
החטא( - רוקד יחד עמנו, וגם, שריקוד זה הוא הקדמה ויש לו שייכות 
למשיח. ]ניגנו ״ניע זשוריצי כלאפצי״, וכ״ק אדמו״ר שליט״א רמז בידו 
הק' שכאו״א ירקוד במקומו, וגם כ״ק אדמו״ר שליט״א רקד על מקומו 

בשמחה עצומה[.

 בכמה שיחות קודש נזכר המנהג לנגן ״האפ קאזאק״ באחרון של פסח63. 
 מי שנמשכה סעודתו במוצאי יום טוב האחרון של פסח עד לאחר צאת 
]וכמובן, לא בכלים של פסח[ אף  הכוכבים מותר לאכול חמץ בסעודה 
שעדיין לא התפלל ערבית ולא הבדיל כלל לפי שאיסור חמץ אינו תלוי 
בהבדלה כלל. ומזכיר בברכת המזון ״ביום חג המצות הזה״ )אא״כ הבדיל 

62( כרך ז ע' 274.
ובשיחת  ותש"ל,  תשכ"ז  אחש"פ  ליל  הסעודה  בעת  בר"ד  ונת'  קודש.  שיחות  בכו"כ  נז'   )63

אחש"פ תש"ל. 
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או התפלל ערבית(. ]נתבאר בלקוטי שיחות64. אבל בהנחה משיחה הנ״ל: 
איך האב דאס אבער פריער ניט געוואלט זאגען, ווארום דעמאלט וואלט 
ניט  איך  נשיאינו האב  רבותינו  ביי  און  דעם,  צו  געווען  מזמין  מיר  מען 
געזען מען זאל זיך אזוי פירן, אבער ע״פ דין מעג מען עסען חמץ כסעודת 

שלמה בשעתו פאר ברכת המזון, מתוך שמחה וטוב לבב[.

 בשיחת אחש״פ תשד״מ: ההוראה מאחרון של פסח, הממוצע בין 
חג הפסח לימי החול שלאחריו, שענינו לפעול חיבור בין חג הפסח לימי 
החול, עי״ז שמשפיע וממשיך את כל העילויים וההפלאות דחג הפסח 
על כל השנה כולה. ולכן אין ליהודי ליפול ברוחו כו', בידעו שכל עניני 

חג הפסח נמשכים על כל השנה כולה. 

 בשיחה הנ״ל: מצינו דבר פלא בהנהגת רבותינו נשיאינו, שמאמרי 
אינם  ככולם  רובם  הנה  פסח,  של  באחרון  שנאמרו  נשיאינו  רבותינו 
שייכים להמשך המאמרים דתקופה זו. המאמרים דימים ראשונים דחג 
הפסח, וכן המאמר דשביעי של פסח, ואפילו המאמר בשבת שלאחרי 
חג הפסח, הם בהמשך אחד, משא״כ המאמר דאחרון של פסח - הנה 
ל״המשך״.  שייכים  ואינם  בפ״ע  ענין  הם  המאמרים  של  ככולם  רובם 
נותנים את ה״כחב״ לאחרי  היו  נהוג שהרביים  הי'  מזו, כאשר  ויתירה 
אמירת המאמר - הנה, בנוגע למאמרים דימים ראשונים וכן שביעי של 
פסח היתה ההנהגה ע״ד הרגיל, משא״כ בנוגע למאמר דאחרון של פסח, 
שברובם ככולם לא ניתן ה״כתב״ ע״י הרביים, ולכן ממאמרים אלו ישנם 
רק הנחות שנכתבו ע״י החסידים וכיו״ב )כפי שרואים בפועל בכל ספרי 
השמיני  שיום  כשם  לכך:  הטעמים  א'  לומר  ויש  שנדפסו(.  המאמרים 
דפסת הוא יום בפ״ע שלמעלה משבעת ימי ההיקף, שמיני מלשון שומן 
)ואדרבה - ״אסתכל  זה  דיום  וכו' - מתבטא הדבר גם בעניני התורה 
באורייתא וברא עלמא״(, שמאמרי החסידות שנאמרו ביום זה הם ענין 
בפ״ע, כך שאינם מוכרחים לבוא בהמשך לשאר המאמרים דהתקופה זו. 
וכמו כן בנוגע לנתינת הכתב דמאמר זה -  שלהיותו ענין בפ״ע באופן 
נעלה יותר כו', הרי לאו דוקא שיבוא במדידה והגבלה דאותיות הכתב 

וכו'. 

 מוצאי יום טוב בשעה 8:20.
מיד במוצאי החג, ואין צורך לחכות.   ניתן ליהנות מהחמץ הנמכר לגוי 
ההתוועדות  באמצע  לצאת  הבד״צ  חברי  הרבנים  נוהגים  ומתמיד  מאז 

ב-770 כדי לקנות את החמץ מהגוי מיד במוצאי החג.
 כבר נתפרסם קול קורא מהבד״צ, ושם בקשר להתוועדות קודש זו, שאין 
ולהסריט בכל אופן שהוא עד לאחר שהציבור מתפללים תפילת  לצלם 

ערבית. ולשומעים יונעם.
 בתפלת ערבית: ״מוריד הטל״, ״אתה חוננתנו״, ״ותן ברכה״. אחרי תפלת 

העמידה, קדיש שלם. ספירת היום )״שמונה ימים לעומר״(. עלינו.
 בהבדלה: נוסח ההבדלה כרגיל, רק ללא ברכת הבשמים והנר.

יום ששי, ערב שבת קודש, כ״ג ניסן, אסרו חג הפסח                    
סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:32.   

64( כרך כב ע' 36 )משיחת אחש"פ תשכ"ז. ועוד(. 
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להטבילן  ממקומן  המקדש  כלי  מעבירים  הרגל  משעבר  למשיחא:  הלכתא 
ולטהר את העזרה מטומאת עמי הארץ שנגעו בהן ברגל65.

להבדיל  יכול  אם  הפוסקים  נחלקו  טוב,  יום  במוצאי  הבדיל  ולא  שכח   
למחרתו, וספק ברכות להקל66. 

תזכורת: ברכת האילנות )למי שעדיין לא בירך בתחילת החודש(.
בֹו  ּוָבָרא  ְכלּום  ְבעֹולָמֹו  ִחַסר  שֶֹלא  ָהעֹולָם  ֶמלְֶך  ֱא–ֹלקינּו  ה'  ַאָתה  ָברּוְך 

ְבִריֹות טֹובֹות וְִאילָנֹות טֹובֹות לֵיָהנֹות ָבֶהם ְבנֵי ָאדָם.
 חמץ דגן גמור של ישראל שעבר עליו הפסח בין שעבר עליו כל הפסח 
ובין שלא עבר עליו אלא מקצת הפסח הרי הוא אסור בהנאה לכל אדם 
ימצא  ובל  יראה  בבל  עליו  שעבר  על  חכמים  שקנסוהו  לפי  מישראל 
ואסרוהו על כל אדם. ולא עוד אלא אפילו היה בעל החמץ אנוס שלא 
היה יכול לבערו או שלא היה יודע ממנו כלל עד לאחר הפסח אף על פי 
כן אסרוהו בהנאה. אבל חמצו של נכרי שעבר עליו הפסח מותר אפילו 

באכילה.
 להסיר מכשול: אין לקנות בחנויות של יהודים שלא מכרו חמצם לפני 

הפסח.
 למען דעת: ישנם מוצרים רבים שנמכרים בסופרמרקטים עם תוית ״אפוי 
אחרי פסח״ וכדומה. כמה תוויות מציינים אפילו שהמוצר נאפה מקמח 
הנזהרים  אנשים  יש  כי  היא  אלה  לתוויות  הסיבה  פסח.  לאחר  שנטחן 
לא למכור חמץ גמור למשך הפסח, ולכן הם גם לא רוצים לקנות חמץ 
כזה לאחר פסח מאת מוכר שמכר אותו. עם זאת, המציאות היא כי אין 
חשש הלכתי במכירת חמץ גמור, וכל שכן שאין שום דבר לא בסדר עם 
קניית מוצרים שנאפו לפני פסח, כל עוד הם נמכרו בצורה הלכתית נכונה. 
למעשה  נאפו  אלה  פריטים  ההבטחות,  למרות  כי  יתכן  רבים,  במקרים 
לפני פסח, ואם אכן הם היו אפויים לאחר פסח, לעתים קרובות הבצק 
היה מוכן הרבה לפני פסח ורק אפוי אחרי פסח, אשר אינו עושה הרבה 
הבדל מנקודת מבט הלכתית. ברוב המקרים, הקמח היה טחון לפני פסח 
- וקמח הוא לעתים קרובות חמץ גמור; גם אם הקמח היה טחון אחרי 
פסח והבצק הוכן אחרי חג הפסח, מוצרי המאפה כמעט תמיד מכילים 
תוספת גלוטן, משפר אפייה ותוספות רבות אחרות, כולן חמץ גמור שהיו 
ברשות המאפייה לפני פסח. כמובן, כיון שכל הרעיון ״אפוי אחרי פסח״ 
לא מושרשת בהלכה, לא צריך להיות מודאג לגבי קמח או תוספים. יצוין 
גם כי ספקים רבים מוכרים את המוצרים ״אפוי אחרי פסח״ מיד לאחר 

פסח, ומוציאים את מוצרי ״פסח״ לשבועות הבאים67.
דהיינו שמרבה  ושתיה  )פירוש אגודה( לחג באכילה  כל העושה איסור   
עליו  מעלה  לחג  טפל  ועושהו  החג  ביום שלאחר  ושתיה  באכילה  קצת 
והקריב עליו קרבן שנאמר אסרו חג בעבותים  בנה מזבח  הכתוב כאלו 
במדינות  נוהגין  לפיכך  המזבח  קרנות  עד  ושמינות(  עבות  בהמות  )ופי' 
אלו להרבות קצת באכילה ושתיה ביום שלאחר החג ואין מתענין תענית 
יום שמת בו אביו ואמו ואיסור זה ]באסרו חג הפסח[ אינו אלא מנהג אבל 

65( וראה לקו"ש חל"ז פרשת שמיני באורך. 
66( ובמק"א הארכנו במשמעות דעת אדה"ז בזה. 

67( והארכנו בהסברת החומרא ושלילתה כנחלת הכלל במ"מ וציונים להלכה יומית אות רפח. 
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מעיקר הדין אין איסור כלל להתענות בו אלא שהמונע הרי זה משובח.
 יש ליזהר להזדרז לשלם דמי הזכרת נשמות. ובכמה אגרות קודש הפליא 
״בל  לגדר  )נוסף  הצדקה  דמי  בפרעון  הזריזות  לחובת  בנוגע  אדה״ז 

תאחר״(68. 
 כינוס תורה: בשיחת ב' דחה״ש תשמ״ט נאמר: המנהג שנקבע מכו״כ 
א'  לכל  ובסמיכות  לאחרי  תורה״  ״כינוסי  לערוך  מקומות  ובכו״כ  שנים 
משלש רגלים )שלש פעמים בשנה( . . וכפי שכבר הכריוו אודות הכינוס 
תורה כאן - בביהכ״נ וביהמ״ד זה, שמגדלין בו תורה ותפלה, בד' אמותיו 
של כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו, שבהם התפלל ולמד כו' במשך עשר 
חג״.  ״אסרו  וכו',  למחרת  שיתקיים   - ממקומה  זזה  לא  וקדושה  שנים, 
המקומות  שאר  בכל  וה  מנהג  בפירסום  שישתדלו  להציע  המקום  וכאן 
שעדיין לא נהגו כן - שגם במקומות אלו יערכו ״כינוסי תורה״ כהמשך 
ובסמיכות להימים טובים, ב״אסרו חג״ או בימים שלאח״ז, באופן שיוכל 

להיות ברוב עם, כפי תנאי המקום.

בחוץ  בעמדי  תשכ״ו  בשנת  שליט״א:  הרצל  ישעיהו  הרב  מספר 
פרידמן בשעת  ז״ל  יעקב  יחד עם חמי הרב  בחצרו של הרבי שליט״א 
הכינוס תורה באסרו חג דחה״ש פנה אלינו כ״ק אד״ש בשאלה: מדוע 
עומדים אתם בחוץ מהכנס תורה, ועל תשובתינו מפני חשיבות הענין 
מצד צרכי חתונה המתקרבים ובאים לא התייחס כלל, אלא העיר עוד 
הפעם: הלא זה באמצע תורה, ובעניני החתונה צריכים לגזול מן השינה! 
מאז הוחדר בי החשיבות להשתתף בכינוסים אלו אפילו כשקשה קצת. 
כשסיפרתי כל זה בכנס תורה דחגה״ש שמח מאוד הגאון הרב מנטליק 

ז״ל ואמר: למה השארת דבר חשוב כזה לסיום הכנס?

 בשיחת אחש״פ תשמ״ט )וש״פ אחרי תשמ״ט( נאמר שבקביעות שנה זו 
שאסרו חג הוא ערב שבת ״מתחיל ה״כינוס תורה״ בערב שבת, והמשכו 
ביום ראשון לאחרי השבת, שאז יוכלו להשתתף בה״כינוס תורה״ גם מערי 
בהכינוס  ולהשתתף  לבוא  יוכלו  שלא  שבת  בערב  כן  שאין  )מה  השדה 
תורה כדי שלא יגרע במעשיהם ועבודתם ופירותיהם במקום מושבם ביום 

השבת(, ואם יוסיפו גם לאחרי יום ראשון - מה טוב ומה נעים״.
והוא  ולא  תחנון  אומרים  אין  ניסן  חדש  שבכל  אלו  במדינות  נוהגין   
רחום בב' וה' ולא צו״צ ]צדקתך–וצדקתך–צדקתך[ שבמנחה בשבת ואין 
אומרים אב הרחמים ]ומנהג ספרד שאין אומרים למנצח יענך ולא תפלה 
לדוד[ ואין אומרים צדוק הדין ואין מספידין ואין מתענין בכל חדש ניסן 
אפילו תענית יחיד ואין מתענין אפילו בערב ר״ח אייר ואפילו תענית יום 

שמת בו אביו ואמו )שקורין יאר צייט( אין מתענין בכל החדש.
 נוהגין שלא לישא אשה ושלא להסתפר בין פסח לעצרת שמתאבלין על 
כ״ד אלפים מתלמידי רבי עקיבא שמתו בימים הללו. אבל מותר לעשות 
אבל  השידוכין  לאחר  סעודה  לעשות  ג״כ  ומותר  נשואין  בלא  שידוכין 
לא יעשו ריקודין ומחולות ואין צריך לומר שלא יעשו ריקודין ומחולות 
של רשות אבל מותר לעשות סעודת הרשות כגון שמחת מריעות בלא 

ריקודין ומחולות ושמחות יתירות.

לא אכל בשחרית  40( שבעל תרומת הדשן  ס"ע  )יו"ד  צדקה  הל'  יושר  לקט  מס'  ולהעיר   )68
באסרו חג עד ששלח דמי הזכרת נשמות לגבאים.
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  נוהגים שאין מברכים שהחיינו69 בימי הספירה, מלבד ביום השבת, ובל״ג 
בעומר. 

  זמן הדלקת נש״ק היום )18 דקות לפני השקיעה( 7:19. 

נוהג  הי'  אדמו״ר  מו״ח  כ״ק  תשי״א:  אחרי  ש״פ  משיחת  בהנחה   
לברך )בתקופה זו( קיץ בריא )״א געזונטן זומער״(. - בשנים הראשונות 
היה נוהג להקדים ולומר שבפולין נוהגים לברך קיץ בריא, אבל בשנים 
האחרונות לא היה אומר הקדמה או אמתלא, אלא היה מברך בפשטות: 
לענינים  בנוגע  רק  לא  היא  בזה  שהכוונה  להוסיף,  ויש  בריא״.  ״קיץ 
הוא  וכן   - שבעולם  בנוהג  רוחניים:  לענינים  בנוגע  גם  אלא  גשמיים, 
גם אצל בנ״י - שבימות הקיץ עוסקים בענינים של הבראת הגוף. וכיון 
ש״היות הגוף בריא ושלם מדרכי )עבודת( ה' הוא״ )כפס״ד הרמב״ם(, 
שיתוסף  באופן  להיות  צריכה  הקיץ  בימות  הגוף  שהבראת  מובן, 
בריא  קיץ  שליט״א:(  אדמו״ר  כ״ק  )וסיים  רוחניים.  לענינים  בנוגע  גם 

בגשמיות וברוחניות.

א געזונטן זומער!

69( בסה"ש תשמ"ט ח"ב ע' 745: על פרי חדש. ]ולפנ"ז שם: יש מקומות שנוהגים לברך שהחיינו 
על פרי חדש, אבל לא על בגד חדש, ותלוי במנהג המקום[. ובהמשך: אמנם, אלה הנוהגים לברך גם 

בימי הספירה - בודאי אין למנוע מהם כיון
שנהגו בכך, ואדרבה - ימשיכו ויברכו. 
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מילואים

א.

 הלכתא למשיחא: 
רשימת שינויים בליל הסדר בימות המשיח1: 

גם את הפסח שיהא  צריך להביא  בזמן שבית המקדש קיים   - סידור הקערה 
בשר  להביא  שצריך  הובא  לא   - אדה״ז  בשו״ע  ההגדה.  אמירת  בשעת  לפניו 
בשעת אמירת ההגדה2. ]באם הפסח מוגש חם לשולחן, מומלץ לעטוף  חגיגה 
בכלים  הנבלע  הבשר  שטעם  לפי  פעמיות,  חד  בעטיפות  שבקערה  הפסח  את 
מלבד  וביצה(  )זרוע  תבשילין  שני  מביאים  הבית  בזמן  כדלקמן[.  כנותר,  דינו 
טהורים בריאים שנמצאו בירושלים ונמנו על הפסח שמביאים הפסח עצמו. לפי 
כמה דעות, יוצא שהחייבים בקרבן פסח, משתמשים למצה העליונה משלשת 
)״ורחץ״(,  המצות בקערה )״כהן״( בסופגנין ]ראה לקמן[. בנטילת ידים לכרפס 
לכמה דעות, בזמן הבית נוטל ידיו ומברך )אף לפחות מכזית(. מכוון בברכת בורא 
פרי האדמה להוציא רק המרור של כורך ]כדלקמן, דמשמע שאוכלים מרור רק 
בכריכה[. ב״יחץ״, לכמה דעות, מניח חלק הגדול ל״כורך״ וכורכו במפה ומניחו בין 
הכרים, והקטן יניח בקערה לשם מצות הגדה על המצה. אין אומרים ״הא לחמא 
עניא״ בזמן הבית, או עכ״פ אומרים בשינוי נוסח ]וי״א שאומרים ״כל דצריך ייתי 
ויפסח״ מבעוד יום. ושקו״ט בזה בשיחות קודש. בנוגע לאמירת ״כל דכפין וכו'״ 
- ראה הנסמן בהערה3[. בנוסח ״מה נשתנה״ שואל: ״שבכל הלילות אנו אוכלין 
בשר צלי שלוק ומבושל הלילה הזה כולו צלי״. בקטע ״יכול מראש חודש״, בזמן 
״פסח  בקטע  לפניך״.  מונחים  ומרור  מצה  פסח  שיש  ״בשעה  אומרים:  הפסח 
שהיו אבותינו אוכלים בזמן וכו'״ אומרים: ״פסח זה שאנו אוכלים על שום מה״. 
אינו מגביה כבש הפסח )לדעת הרמב״ם(4. בסדר ההגדה להרמב״ם, בזמן הבית, 
אומר ״מרור זה״ לפני ״מצה זו״5. בברכת ״אשר גאלנו״, מסיים במלים: ״והגיענו 
הלילה הזה לאכול בו ]פסח[ מצה ומרור״. סדר הדברים מ״רחצה״ ואילך6: רחצה 
מצה  ויחזיק  סופגנין.  על  הארץ״,  מן  לחם  )״המוציא  מוציא  ידים(,  נטילת  )על 
״מוציא״  בין  שיחה  מהפסק  נזהרין  ואין  משנה(7.  לחם  )משום  בידו  השלישית 

1( "ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים". וראה סה"ש תנש"א ח"א ע' 434 הערה 66 על אפשרות 
לאכול מן הזבחים והפסחים שהקריב אליהו הנביא. 

פרטי דיני שחיטת, הקרבת וצליית הפסח, לא נזכרו כאן כ"א השייך לליל הסדר במיוחד. רשימה 
חלקית בלבד, ובכמה פרטים - כמה וכמה דעות, ולפעמים - שנוי במחלוקת הפוסקים מן הקצה 
אל הקצה. ותשבי יתרץ ספיקות, ולכשיבוא - משה ואהרן עמהם. לא הובאו בכ"מ כל הדעות. 

ולפעמים - )משמעות( ההכרעה בדברי רבותינו נשיאנו לכאן או לכאן.
2( וראה יבין שמועה להרשב"ץ מאמר חמץ ספכ"ו.

3( ראה סה"ש תש"נ ח"ב ע' 403 בהערה. 
4( כ"מ מזה שכתב כן במצה ומרור ולא בפסח. וראה כרוב ממשח לרמב"ם שם. ועוד. והארכנו 

מזה במק"א. וראה עוד תי' בס' והאר עינינו )פרידליס( ע' צ. 
5( וכבר העיר בזה מהרי"ל בסדר ההגדה. 

6( כמה דעות בזה. וי"א כדלקמן. וכן משמע דעת אדה"ז.
שיטה אחרת: שמברך על מצה מיד בתחילת הסעודה ועולה לו גם למצה שבכורך. וי"א שאוכל 

גם בתחילה אחר המצה מהפסח ומברך עליו אז. ועוד כמה דעות בזה. ואכ"מ. 
לחם  )משום  הפרוסה  על  היא  המוציא  שברכת  סופגנין,  פרוסת  על  המוציא  שמברך  וי"א   )7
עוני(. ולא ימלא כריסו מזה, בכדי שיאכל כזית מצה באחרונה לתיאבון. ולמנהג מדינות אלו שאין 
אוכלין סופגנין בפסח - על מיני בצקות של נכרים שנאפו לשם פסח אבל אינן שמורות לשם מצה 

]וכמבואר בראשונים. וראה בספר המנהיג[.
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כדי  בשיעור  הזבח״,  אכילת8  )״על  חגיגה  קרבן  עורך,  שלחן  עורך״(,  ל״שלחן 
)״לוי״(  האמצעית  ממצה  הגדול  ]החלק  מצה  כזית  פסח,  )כזית  כורך  שביעה(, 
שהונח בין הכרים9[. וכזית מרור מטובל בחרוסת ומנער החרוסת מיד(. ומברך 
״על אכילת פסח, מצה ומרור״10. בזמן שהפסח נאכל, גם הפטור מפסח, חייב 
באכילת  עורך  שולחן  מתחילין  אין  בכריכה.  ביחד  ואוכלן  מה״ת  ומרור  במצה 
הביצה )שהיא זכר לאבלות החורבן(. מים אחרונים - גם לעתיד לבא. הלל - נהגו 

לאומרו על הגגות. י״א שבזמן הפסח, חייב לגמור ההלל קודם חצות.  

פרטי מצות אכילת קרבן פסח ודיניהם ]וראה להלן ביום ראשון של פסח לדיני 
אכילת קדשים בכלל[: סתם ידים צריכים טבילה לקדשים11. מחנכים גם קטנים 
באכילת הפסח, כל שיכול לאכול כזית צלי. ומותר להאכיל פסח לקטן שהגיע 
לחינוך, אע״פ שלא נמנה עליו, ואינו בר מינוי, כיון שמתכוין לחנכו במצות. בלע 
צריך  בכלל,  וחגיגה  פסח  וקרבן  הקדשים,  כל  אכילת  יצא12.  פסח  קרבן  כזית 
והגדולים  שהמלכים  כדרך  לגדולה״(  )״למשחה  וגדולה  חשיבות  דרך  להיות 
אוכלים. מותר לטבל קרבן פסח במשקין ומי פירות או ״קטשופ״ )הכשר לפסח, 
מצה  עם  כשכורכו  אבל,  אוכלים.  שהמלכים  כדרך  זה  הרי   - ואדרבה  כמובן(, 
ומרור אין לעשות כן. בכלל, אחרי שנצלה הפסח כל צרכו מותר ליתנו על הפלטה 
נאכלים  בכלל,  והחגיגה  והפסח  קלים,  קדשים  במים.  יבשלו  לא  אבל  לחממו, 
ירושלים[. אסור לשבור עצם  ]וי״א: רק בקומת קרקע של  ירושלים  בכל העיר 
בקרבן פסח, ויש ליזהר בזה בעת חתיכתו, וכן שלא לעשות בעצם אפילו פגימה 
נאכל  שאינו  )״כל  רך  הוא  שכעת  אע״פ  להקשות,  שסופו  כל  הצפורן.  כחגירת 
בשור הגדול אחר שיתבשל״(, אין לאוכלו בקרבן פסח. דבר שאין דרך לאוכלו 
אין צריך לאכול13. לכמה דעות, נהגו איסור בשמנו של גיד הנשה ]ואינו איסור 
דרבנן ממש[ אף במקום מ״ע דאכילת פסח ולאו דנותר14. אסור לאכול מבשר 
הפסח  דעות,  לכמה  קטנים[.  כוכבים  ג'  הכוכבים,  ]צאת  הלילה  קודם  הפסח 
אכילה  לאוכלו  שלא  ליזהר  בעמידה[.  לאוכלו  שאין  שכן,  ]וכל  הסיבה  צריך 
גסה. מבחינה פרקטית, מומלץ לאכול הפסח והחגיגה המוגשים חמים לשולחן 

8( וי"א: "לאכול". 
שי"א  ועוד,  מצה.  מצות  בה  לקיים  השלימה,  בכזית ממצה השלישית  גם  להשתמש  וכדאי   )9

שמברך ברכת המצה על השלימה. 
10( עוד גירסאות ושיטות: "לאכול"; "פסחים"; "אכילת פסח על מצה ומרור". וי"א שמברך ברכה 

נפרדת על כאו"א.  
11( וכבר העירו )מקדש דוד טהרות סמ"ה( שלא נזכר ברמב"ם )חומ"צ פ"ח( ב"סדר עשיית מצות 

אלו בליל ט"ו". וראה מה שכתבו ליישב בכמה אנפי בס' והאר עינינו )הנ"ל( ע' פו. 
12( מנ"ח מצוה ו. וראה אבן יעקב מעסקין מגילה סי"ז. 

13( לגבי הרוטב היוצא מהבשר - בתוס' )פסחים עו, א ד"ה אלא( משמע שמצוה באכילת הרוטב 
)שישנו בבל תאכל נא וא"כ ישנו בקום אכול צלי(. וכ"מ בפירש"י שם עה, ב ד"ה נטף. וראה שו"ת 
שבה"ל ח"ה סנ"ה מה שהוכיח כן ע"פ חוו"ד סצ"ה סק"ד )אבל שם מיירי בבישל שלמים במים. ולא 
בליחה היוצאת מהבשר(. ויל"ע בדעת הרמב"ם ק"פ פ"ח הי"ב, שכתב שאינו צלי. ומשמע שאי"ב 

מצות אכילה. וראה קר"א נדרים נב, ב.
ולכו"ע אינו יוצא יד"ח אכילת פסח כשאכל רק הרוטב, שאינו מצטרף לכזית - ראה קר"א שם. 

קובץ שיעורים דלקמן. שו"ת שבה"ל שם.
]ולכאו' י"ל ולחלק, דק"פ שאני, ושבשאר קרבנות אי"ב מצוה כלל - ראה זבחים לה, א. רמב"ם 
סי'  ובקובץ שיעורים פסחים  סי' קכא.  קי סק"ד. שם  סי'  בי"צ  וה"ח. שו"ת  ה"ז  פי"ד  פסוהמ"ק 
קפח לא נחית לזה. והתם, מיירי בליחה היוצאת מהבשר ולא ברוטב שנתבשל עמו )וא"ש משה"ק 
בקובץ שיעורים שם(. אבל י"ל דרק לענין פגול לא חשיב, ומ"מ מקיים עי"ז מצוה, כבשר חי, ראה 
מנחות צט, ב - במשנה. פסחים מא, ב )שמקיים מצות אכילת קדשים )וק"פ( ולא מצות צלי אש([.
14( ולפ"ז, צ"ע בנוגע למנהג בני אשכנז בחלק האחוריים. וי"א, שכשאינו ראוי לאכילה מחמת 

איזה טעם, כיון דאינו עושה מחמת עצלות המצוה אינו בכלל נותר. 
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בכלי מתכות או בכלים חד–פעמיים ]שטעם הבשר הנבלע בכלים דינו כנותר, 
הפסח  לאכול  אסור  אחרים[.  מכלים  השולחן  את  לנקות  מומלץ  וכן  כדלקמן. 
בשני מקומות. נתנמנם באמצע האכילה - דינו כדין אפיקומן בזמן הזה. אסור 
להוציא בשר הפסח מהבית ומהחבורה. בשר הפסח שיצא חוץ לחבורה נאסר 
באכילה. שתי חבורות האוכלות בבית אחד - יעשו מחיצה ביניהם, וכל חבורה 
יראו מעורבבים )לדעת הרמב״ם(. אסור להאכיל  הופכת פני' לכיוון אחר שלא 
וגרי תושב, ומומרים. ומילתו ומילת בניו  ]וערלים,  מבשר הפסח לשלא למנויו 
מחלוקת  איחר,  )ואם  חצות  עד  אכילתו  זמן  הפסח[.  מלאכול  מעכבתו  ועבדיו 
הפסח  אחר  מפטירין  אין  עכ״פ15(.  הפסח  ברכת  בלא  לאוכלו,  אם  הפוסקים 
אפיקומן. צריך להשתדל שלא ישאיר ממנו עד חצות ]וי״א: עד הבוקר[. אם גמר 
אכילתו, י״א שיכול להניח אחרים האוכלים, ואינו עובר בלאו דנותר, כיון שסומך 
הפסח  יוותר.  שלא  להשגיח  מוטל  ועליו  קטנים,  על  לסמוך  אין  אבל  עליהם. 
ואין חייבים עליו  ]וי״א כשיעלה עמוד השחר[ מטמא את הידים.  לאחר חצות 
זמן  לאחרי  נותר[.  נעשה  שמחצות  ]וי״א  השחר  עמוד  שיעלה  עד  נותר  משום 
אכילתו דינו כמוקצה. מצוות לינה בירושלים בליל ראשון של יו״ט ]נוסף למצוות 
ימי הפסח16[. חגיגה נאכלת לשני  וי״א - כל שבעת  יו״ט ראשון.  לינה במוצאי 
ימים ולילה אחד )עד סוף יום ט״ו בניסן. ולכתחילה, עיקר מצותו ביום הראשון 
ובלילה שלאחריו(, אבל אם עלה על השולחן עם הפסח, מתבערים עמו, וכן כל 
התבשילים העולים עם הפסח ]כמו: מצה, ומרור. וי״א רק תבשילי בשר[. וגם הם 
אין נאכלים אלא עד חצות. הנותר מצותו בשריפה. זמן שריפה הוא רק בבקר, 
ואין שורפין בלילה. ואין שריפתו דוחה יום טוב. לפיכך, הנותר והגידים והעצמות 
)גם כשאין בהם מוח( של פסח נשרפים בירושלים בחצרותיהם בט״ז ניסן ]יום 
א' דחול המועד, באה״ק[. כלים שהשתמשו בהם לבשר הפסח והחגיגה בעודם 
חמים צריכים מריקה ושטיפה והגעלה בירושלים. וכלי חרס צריך שבירה. בכלי 
ובכלי פלסטיק  ולא לסמוך על מריקה ושטיפה.  זכוכית, יש מחמירים לשוברו 

ועטיפות פלסטיק, מחלוקת אם צריך מריקה ושטיפה או שבירה. 

ב.
הלכתא למשיחא: בזמן שבית המקדש קיים אוכלין ]כל שבעת ימי הפסח[ בשר 
המצוה״  ש״עיקר  אדה״ז,  שלדעת  שיחות17,  בלקוטי  ונתבאר  לשמחה.  שלמים 
דשמחת יום טוב )אצל אנשים( היא אכילת בשר שלמים, אין זו שמחה גשמית 
בלבד, אלא שמחה של מצוה, ושיש בה קדושה )אכילת קדשים(, עיי״ש באורך18. 

קצת דיני אכילת קדשים19: 

15( וראה מה שכתבנו בארוכה בבירור הלכה בענין אכילת מצה אחר חצות )נדפס בפ"ע - בגליון 
דשנת תשע"ח בסוף החוברת(. 

הערות  בקובץ  בזה   והאריך  לינה.  צריך  בזה  שגם  מצות שלמי שמחה  מצד  בזה  ושקו"ט   )16
דישיבת חזון אליהו תל אביב יט"כ אשתקד. ואינו תח"י כעת.

17( חל"ג ע' 62 ואילך. 
 - שם  הובא   - הצל"ח  ולדעת  בהקרבה.  גם  או  באכילה  רק  המצוה  אם  החקירה  וידועה   )18
המצוה להקריב פעם א' בחג. ועוד מצוה באכילה במשך החג. ]ולכאו' נ"ל לה"ר דתרוייהו איתנהו, 
מרמב"ם חגיגה פ"ב ה"ד, ממה שהצריך ב' הטעמים. ולע"ע ל"מ שיעירו מזה. שו"מ בס' קול בן 
לוי ס"ג ד"ה ואת זה )בדפו"ח - קיג, א ואילך( שעמד בזה. ויל"ע במפתחות ברמב"ם פרנקל ואינו 

תח"י כעת.
ומ"מ י"ל שכיון שהמצוה שיהא בשר קרבן צ"ל ראוי לביאה. והרי אצ"ל זביחה בשעת שמחה. 

ואכ"מ כעת[. 
בחג  לאכילה  השייך  כ"א  כאן  נזכרו  לא  השלמים,  והכנת  הקרבת  שחיטת,  דיני  פרטי   )19
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כבר נזכר לעיל שהכל חייבים לטהר עצמם ברגל20. י״א שברגל לא נכנסו לבתים 
בירושלים מחשש טומאת אהל, ולנו ברחוב. ]ואולי ברגל שכולם מטהרים את 
עצמם אין מקום לחשש[. ואיך שיהי׳, בודאי צריך ליזהר לא להיכנס לבית שיש 
כמה  גבוה  הבנין  אפי׳  המת,  באהל  שהי׳  כלי  בבית  נמצא  באם  טומאה.  חשש 
שאינם  וכסא  מטה  בבגד  לנגוע  שלא  יזהר  כן,  כמו  שם.  לשהות  אין  קומות, 
בדוקים מטומאה, שמא נגעה בהם נדה וכדומה. ניתן לישב על כסא פלסטיק, או 
מזרון מגומי וכדומה. כן, ניתן לאכול אוכלים שלא הוכשרו לקבל טומאה. מעלה 
תיקנו בקדשים שסתם ידים צריכים טבילה בארבעים סאה לקדשים. אין לאכול 
השלמים קודם ההקטרה, שהאימורים מתירים הבשר באכילה. אבל אם נטמאו 
או שאבדו, אינם מעכבים את האכילה, ומותר לאכול הבשר אחר זריקה. אכילת 
קדשים מצוה גם לבעלים ולא רק לכהנים. ומברכים על האכילה: אשר קדשנו 
במצותיו וצונו לאכול הזבח / על אכילת שלמים. מצות אכילת קדשים בכזית, 
ושאר הבשר אוכל בכדי שלא יהא נותר. וי״א שיש מצוה באכילת כולו. עוד מצוה 
בחג, אכילת השלמים משום שמחת יו״ט, כנ״ל. ומצוה זו מתקיימת בכזית )וי״א 
שצ״ל לשובע - בכביצה(. אשה בעלה משמחה שמקריב קרבן ונותן לה לאכול. 
הקדשים,  כל  אכילת  שמחה.  שלמי  מאכילת  פטורים  קטנים  חולקים[.  ]ויש 
לגדולה״( כדרך  )״למשחה  וגדולה  להיות דרך חשיבות  צריך  גם קדשים קלים, 
שהמלכים והגדולים אוכלים, וצריך להיות צלי בחרדל21. קדשים קלים, ושלמי 
שמחה בכלל, נאכלים בכל העיר ירושלים ]וי״א: רק בקומת קרקע של ירושלים[. 
מבחינה פרקטית, מומלץ לאכול השלמים המוגשים חמים לשולחן בכלי מתכות 
או בכלים חד–פעמיים ]שטעם הבשר הנבלע בכלים דינו כנותר, כדלקמן. וכן 
ישאיר ממנו  צריך להשתדל שלא  לנקות את השולחן מכלים אחרים[.  מומלץ 
האוכלים,  אחרים  להניח  שיכול  י״א  אכילתו,  גמר  אם  אכילתו.  זמן  סוף  אחרי 
ועליו  ואינו עובר בלאו דנותר, כיון שסומך עליהם. אבל אין לסמוך על קטנים, 
מצוות  הידים.  את  מטמא  האכילה  זמן  סוף  לאחר  יוותר.  שלא  להשגיח  מוטל 
יו״ט ראשון,  ]נוסף למצוות לינה במוצאי  יו״ט  לינה בירושלים בליל ראשון של 
ויש בזה ב׳ אופנים - משום הרגל או משום הקרבן. במדרש עה״פ במגילת רות 
״באשר תליני אלין״, משמע שמצות לינה שייכת גם בנשים, בקרבנות שלהן[. 
שלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד, היינו ביום הזריקה וכל הלילה וכל יום 
המחרת עד שתשקע החמה )ובנדון דידן, כשהוקרב בט״ו ניסן, עד סוף יום ט״ז 
מצותו  הנותר  שלאחריו(.  ובלילה  הראשון  ביום  מצותו  עיקר  ולכתחילה,  ניסן. 
בשריפה. זמן שריפה הוא רק בבקר, ואין שורפין בלילה. בקביעות שנה זו, נשרף 
ביום ח״י ניסן, ששריפת נותר אינה דוחה שבת. כלים שהשתמשו בהם לבשר 
וכלי חרס  בירושלים.  והגעלה  ושטיפה  צריכים מריקה  השלמים בעודם חמים 
צריך שבירה. בכלי זכוכית, יש מחמירים לשוברו ולא לסמוך על מריקה ושטיפה. 
ובכלי פלסטיק ועטיפות פלסטיק, מחלוקת אם צריך מריקה ושטיפה או שבירה.

במיוחד. רשימה חלקית בלבד, ובכמה פרטים - כמה וכמה דעות, ולפעמים - שנוי במחלוקת 
לא  עמהם.  ואהרן  משה   - ולכשיבוא  ספיקות,  יתרץ  ותשבי  הקצה.  אל  הקצה  מן  הפוסקים 
הובאו בכ"מ כל הדעות. ולפעמים - )משמעות( ההכרעה בדברי רבותינו נשיאנו לכאן או לכאן. 
20( לענין קיום מצות עונה ביו"ט מצד חובת שלמי שמחה - ראה הגהות חשק שלמה ערכין ג, ב. 
שו"ת מנחת ברוך רסי' עז. ועוד. ולהעיר מנחל קדומים )לחיד"א( סו"פ מצורע בישוב קושיית ברכת 

הזבח )הובא במג"א סר"פ( לענין עונה בשבת לאוכלי חולין בטהרה. והה"נ הכא. 
21( ולדעת התוס׳ באם ערב לו באופן אחר - רשאי לשנות באכילתן. ובמק״א - בקובץ הללו 
הכין  שלא  במי  שקו״ט  )ב-770(  תשע״ה  לחגה״ש  בדרשה  הרמב״ם.  בדעת  הארכנו   - ה׳  עבדי 
חרדל לשלמיו, אם מותר להוציא מרשות לרשות, או לכבות בגחלת של מתכת למתקו ביו״ט, כיון 

שאכילת חרדל אינו שוה לכל נפש.
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