
ההכנות 
המוקדמות 
לחג הפסח

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. 
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.

דיני חודש 
ניסן

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(.

בדיקת 
חמץ 

מוקדמת

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 בדיקת חמץ, כל חפץ שמזיז ממקומו שיודע שלא יוכל 	 

להזיזו ולבדוק בו ביסודיות בליל הבדיקה )כגון: מקרר, ארון בגדים גדול 
וכדומה(, או כל מקום שלא יוכל לבודקו ביסודיות בליל הבדיקה )כגון 

מחסן מלא ארגזים או ציוד( - יש לו לבדוק אותם בשעת הניקיון )בלילה, 
עם נר ונוצה וללא ברכה(.

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.  

שלושים יום קודם החג

דאגה 
לזולת 

בהכנות 
לחג

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.

זהירויות 
בימי הפסח

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.

תשפ״ב ניסן  חודש  )ע"ר(                                                                                                                                      חב"ד  הלכה  מכון  ע"י  יו"ל 

ב״ה


