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עריכה: הרב שמואל מקמל הגהה: הרב משה קורנוויץ

שניים מקרא 
ואחד  תרגום

קוראים רק את פרשת השבוע שניים מקרא ואחד תרגום ואין צורך לקרוא את פרשת שקלים, אך יש לקרוא את הפטרות: פרשת   
משפטים )למרות שאינה נקראת בציבור בשנה זו(, הפטרת שבת ראש חודש והפטרת שבת שקלים

 סדר
קריאת 
התורה

ס”ת שלישיס”ת שניס”ת ראשון

משפטים,    בפרשת  קרואים  ששה  קוראים 
העולה  אלא  ב”שביעי”,  מפסיקים  ולא 
ששי קורא עד סיום הפרשה. אחרי עליית 
השני  התורה  ספר  את  מניחים  הששי 
הספר  את  ומגביהים  הקריאה  שולחן  על 
יפתחו  לא  קדיש.  אומרים  אין  הראשון. 
את הספר השני ולא יסירו את המפה עד 

שיגללו את הראשון.

עולה השביעי, וקוראים – מתוך הקריאה של ראש חודש –   
את קרבנות מוסף שבת וראש-חודש: מ”וביום השבת” עד 
“ונסכו”. אחרי עליית השביעי – לפני הקדיש – מניחים את 
את  להניח  אין  הקריאה.  שולחן  על  השלישי  התורה  ספר 
הקדיש.  אמירת  בזמן  הקריאה  שולחן  על  הראשון  הספר 
הספר  כאשר  השני  הספר  את  ומגביהים  קדיש  אומרים 
הספר  את  יפתחו  לא  הקריאה.  שולחן  על  מונח  השלישי 

השלישי ולא יסירו את המפה עד שיגללו את השני.

המפטיר,    עולה 
וקורא את פרשת 
שקלים )בתחילת 
תשא(.  כי  פרשת 
את  מגביהים 

הספר השלישי.

בכל פעם שעושים הגבהת ס”ת, האוחז בספר תורה אחר יישאר לשבת ולא יעמוד

בית כנסת 
שיש בו שני 
ספרי תורה

יקראו בס”ת ראשון ששה קרואים בפרשת משפטים כנ”ל. אחרי עליית הששי מניחים את ספר התורה השני על שולחן הקריאה   
ומגביהים את הספר הראשון. בס”ת השני יעלה השביעי לקריאה של ראש חודש, ולאחר מכן יגידו קדיש מיד ללא הפסק. אחרי 
הקדיש והגבהת ספר התורה השני לוקחים שוב את הספר הראשון למפטיר בפרשת שקלים. אחרי המפטיר מגביהים שוב את 

ספר-התורה.

בית כנסת 
שיש בו ספר 

תורה אחד

יקראו את שלוש הקריאות באותו הספר, ויקפידו שלא להפסיק )בגלילת הספר או בכל דבר( בין סיום עליית “שביעי” לקדיש,   
אלא מיד בסיום הקריאה וברכת התורה יאמר חצי קדיש. ומגביהים את הספר רק פעם אחת – אחרי הקריאה האחרונה )של 

מפטיר(.

ההפטרה
קוראים את ההפטרה של שבת שקלים, ולאחר סיום ההפטרה – לפני הברכות – מוסיפים פסוק ראשון ופסוקים אחרונים של   

הפטרת ראש חודש )“כה אמר ה’ השמים כסאי”; “והיה מדי חודש”; “ויצאו וראו”, וחוזרים שוב על הפסוק “והיה מדי חודש”(.

 תפלת
מוסף

ו”מי שברך”, )א”א “אב הרחמים”, ואומרים( “אשרי”, ח”ק ומתפללים תפלת מוסף של שבת. אחר ברכת    “יקום פורקן”  לאחר 
“הא-ל הקדוש”, במקום “תקנת שבת” אומרים “אתה יצרת”.

טעה ואמר "תקנת שבת" – אם עדיין לא סיים את תפילתו, יחזור ויאמר "אתה יצרת", אולם אם כבר עקר רגליו חוזר לראש   
התפלה. ואם טעה רק בחתימת הברכה והזכיר רק שבת או רק ראש חודש, ישלים תוך כדי דבור, ואם עבר זמן זה לא יחזור.

שכח רצה 
ו/או יעלה 

ויבוא בברכת 
המזון

שכח לומר 'רצה' ו'יעלה ויבוא' ואמר שם ה' שבברכת "בונה ירושלים", יסיים הברכה, וכל זמן שלא התחיל עדיין ברכת 'הטוב   
והמטיב' – כוללן יחד ואומר "ָּברּוְך ַאָּתה ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשָּנַתן ַׁשָּבתֹות ִלְמנּוָחה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה ְלאֹות ְוִלְבִרית, 
ְוָראֵׁשי ֳחָדִׁשים ְלִזָּכרֹון, ָּברּוְך ַאָּתה ֲאֹדָני ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת ְוִיְׂשָרֵאל ְוָראֵׁשי ֳחָדִׁשים". אבל אם שכח רק אחד מהם, אומר בנוסח ברכה 

זו רק את מה ששכח )כדלהלן( ולא את ההזכרה השנייה.
שכח רצה, אומר: "ָּברּוְך ַאָּתה ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשָּנַתן ַׁשָּבתֹות ִלְמנּוָחה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה ְלאֹות ְוִלְבִרית, ָּברּוְך ַאָּתה   

ֲאֹדָני ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת".
ְלִזָּכרֹון" )ואינו חותם בהזכרת    ִיְׂשָרֵאל  ְלַעּמֹו  ֳחָדִׁשים  ֶׁשָּנַתן ָראֵׁשי  ֶמֶלְך ָהעֹוָלם  ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו  שכח יעלה ויבא אומר: "ָּברּוְך ַאָּתה 

שם ה'(.
התחיל ‘הטוב והמטיב’ ונזכר ששכח ‘רצה’ – יחזור לתחילת ברכת המזון.  
ואם אכל פת בסעודה שלישית ונזכר אחרי שהתחיל ‘הטוב והמטיב’ שלא אמר ‘רצה’, אינו חוזר.  
אם נזכר ששכח 'יעלה ויבוא' לאחר שהתחיל ‘הטוב והמטיב’, אינו חוזר.  

מקורות: שמו”ת: ראה שו”ע אדה”ז סרפ”ה ס”ט. ספר המנהגים ע’ 25 • קרה”ת: רמ”א סוף סי’ תרסט. שו”ע או”ח סתרפ”ה ס”א. כה”ח או”ח סתרס”ט סקמ”א. זרע יעקב )זאלאזניק( סי’ קלד. 
לקו”ש חל”ה ע’ 191 הערה 34. וראה בהרחבה ‘הלכה למעשה – מועדים’ )בהוצאת מכון הלכה חב”ד( חנוכה ופורים פי”ז • תפלת מוסף: ראה שו”ע אדה”ז או”ח סתפ”ז ס”ג. פסק”ת סרפ”ו 

אות ז ובהע’ שם • טעה בברכהמ”ז: סידור אדה”ז בסדר ברכת המזון; כה”ח או”ח סקפ”ח סקכ”ז; קצוה”ש סמ”ז בדה”ש סק”ז; וראה נטע”ג ר”ה פ”ל ס”ג-ח. 

 שלושים יום
קודם החג
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יו"ל ע"י מכון הלכה חב"ד )ע"ר(                                                                 מוגש לרגל חודש ניסן תשפ"א

סח
ת לחג הפ

קדמו
ת המו

ההכנו

מצווה על כל אחד ללמוד בעצמו את הלכות הפסח 	 
)החל מפורים(, ואף המחנכים והמלמדים ילמדו 

לתלמידיהם את הלכות החג וידגימו להם את מצוות 
ליל הסדר. בשנה זו בה ערב פסח חל בשבת, יש 

ללמוד גם את ההלכות המיוחדות לקביעות זו.
טוב לעיין בכל דבר שעושה, שלא יישאר דבוק בו 	 

חמץ שלא יוכל להסירו בקלות בערב-פסח )כגון 
לאכול חמץ תוך כדי שמעיין בספר(.

יש להיזהר מאכילת מצה )החל מפורים(.	 
עורכים מכירת חמץ, ליתר הרחבה יתבאר בתרשים 	 

נפרד אי"ה בעניין מכירת חמץ

סן
ש ני

דיני חוד

בכל ימי חודש ניסן אין אומרים תחנון, "למנצח" 	 
ו"תפלה לדוד"; וכן בשבתות חודש ניסן אין אומרים 
"אב הרחמים" ו"צדקתך". נוהגים מראש חודש ניסן 

עד י"ב ניסן, לקרוא בכל יום פרשת הנשיא שהקריב 
בכל יום. אחר אמירת הנשיא אומרים את ה"יהי רצון" 

הנדפס בסידורים, וגם כהנים ולויים אומרים אותו. 
ביום י"ג ניסן אומרים מ"זאת חנוכת המזבח" עד "כן 

עשה את המנורה" שהוא כנגד שבט לוי, ואין אומרים 
"יהי רצון".

בפעם הראשונה שרואה בחודש ניסן אילני מאכל 	 
שמוציאים פרח, מברך ברכת האילנות )ליתר הרחבה 

- ראה בתרשים נפרד בהוצאת מכון הלכה חב"ד(.
בקביעות שנה זו בה חל ערב פסח בשבת, מקדימים 	 

את "תענית בכורים" ליום חמישי י"ב בניסן.

ת
קדמ

ת חמץ מו
ק

בדי

היוצא מביתו לפני י"ג בניסן ודעתו לחזור לביתו בתוך 	 
ימי החג, חייב לבדוק את ביתו ללא ברכה לאור הנר, 

לילה לפני שיוצא לדרכו. 
הרוצה לבדוק את ביתו בניחותא, רשאי להתחיל 	 

בבדיקה כבר מספר לילות לפני ליל י"ד ניסן 
)באמצעות נר ונוצה, אך ללא ברכה(, אלא שעליו 

לשייר לפחות חדר אחד אותו יבדוק בזמנו. 
בימים שלפני ליל הבדיקה לאחר שמנקים את 	 

המקרר, יש לבדקו בלילה לאור הנר בלי ברכה; וכן 
מחסן מלא ארגזים או ציוד, או כל דבר שבשעת 

הבדיקה יהיה קשה להזיזו, יבדקו את החדר בלילה 
לאור הנר בלי ברכה בשעת הניקיון.

ת לחג
ת בהכנו

אגה לזול
ד

מנהג ישראל לאסוף כסף לקראת החג על מנת לרכוש 	 
את צרכי החג לנזקקים, מבעוד מועד. מעבר לכך 

הורה הרבי לדאוג שכל אחד יזכה את מכריו במכירת-
חמץ קודם הפסח, וכן לחלק להם מצה-שמורה 

)לפחות כזית( לליל הסדר, וכן לערוך סדרי פסח 
פומביים ולאפשר ליהודים לקיים את מצוות החג.

סח
ת בימי הפ

זהירויו

קבעו חכמי ישראל את איסור הקטניות כאיסור גמור 	 
בפסח )לבני אשכנז(, ואין משתמשים בהם ואף לא 

במוצרים שמעורב בהם קטניות.
נזהרים ביותר ממצה שרויה, ומצד החינוך גם עם 	 

הקטנים צריכים להיזהר בזה, אבל במקום הצורך ניתן 
להקל בזה לקטנים.

לא אוכלים מצות מכונה במשך כל ימי הפסח, ואף 	 
לילדים קטנים אין לתת מצות מכונה.

יש הנזהרים: שלא להשתמש כלל בתבלינים ומוצרים 	 
תעשייתיים בפסח. והמשתמשים בהם מקפידים 

לרכשם רק עם כשרות מהודרת לפסח; אוכלים רק 
פרי או ירק בעל קליפה ]מלבד המרור בליל הסדר[, 

ומקלפים אותו לפני האכילה. ויש המהדרים לעשות 
זאת בסכין המיוחדת לכך, שאין משתמשים בה 

לחיתוך מאכלים; שלא לאכול בפסח מאכל שנפל על 
הרצפה, ואם הוא דבר המתקלף והיה קר מקלפים 
אותו 	 מעבר לכך אצל חסידים מקובלים הידורים 

וחומרות שונות בהנהגת הבית והכנת המאכלים בחג 
הפסח.

עריכה: הרב שמואל מקמל.  הגהה: הרב משה קורנוויץ.

smslarav.co.il/donate :לתרומות והצטרפות לאגודת התומכים        |        mhalachachabad@gmail.com :דוא"ל

מקורות: ההכנות המוקדמות: פסחים ו, א. שו"ע אדה"ז או"ח סתכ"ט ס"א-ד, 
סת"ע ס"ז, סתל"ו סכ"ג; וראה ערוה"ש שם בסופו. אג"ק כ"ק אד"ש ח"ח ע' 

שיט, ח"י ע' שנ. שיחת ש"פ משפטים תשמ"א )שיחות קודש תשמ"א ח"ב ע' 
351-353( 	 מנהגי ניסן: שו"ע אדה"ז או"ח סתכ"ט ס"ח וסט"ו. סידור אדה"ז. 

סדר ברכה"נ פי"ג סי"ד. היום יום א' ניסן 	 בדיקת החמץ מוקדמת: שו"ע 
אדה"ז או"ח סתל"ג ס"ז, סתל"ו ס"א ואילך. יגדיל-תורה נ.י. גיליון נב ע' קנ 	 
דאגה לזולת: שו"ע אדה"ז או"ח סתכ"ט ס"ה-ז. וראה אג"ק כ"ק אד"ש חי"א 

ע' לה. התוועדויות תשמ"ו ח"ב ע' 851 	 הידורים: שו"ע אדה"ז או"ח סתנ"ג 
ס"ג וס"ה-ו. שו"ת אדה"ז ס"ו. מחזיק ברכה להחיד"א סתס"ז סק"ה. שו"ת 

מהר"ם שיק אורח חיים סי' רכז. סה"ש תרח"צ ע' 263, וסה"ש תש"ה ע' 91. 
ליקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ סדר ההגדה 'חרוסת'. היום יום כ' ניסן. ספר 

המנהגים – חב"ד ע' 41-2. תורת מנחם ח"ג ע' 7. התוועדויות תשמ"ח ח"ג ע' 
111 הע' 258. וראה ספר 'הלכה למעשה' )בהוצאת מכון הלכה חב"ד( מועדים – 

פסח פרקים: א, ג, ו ופי"ב.  

הסדרה הושלמה
הספר הרביעי והאחרון בסדרה!

חנוכה פורים ומועדי החורף

 ניתן לרכוש את ספרי הלכה למעשה
בחנויות הספרים המובחרות
מצטרפים לאחד ממסלולי התומכים של מכון הלכה חב"ד ומקבלים 
את הספרים )בהתאם למסלול( עם צאתם לאור עולם ישירות לבית

לפרטים והצטרפות: 02-3011770

ת! ו י ו ו בחנ מגיעים מוכנים לפורים.        עכשי


