
 ב"ה. ימי ניסן תשפ"ב
 

 תושבים נכבדים, שלום רב, 

 

 הלכות פסח תשפ"ב 

 

 לקראת החג הבא עלינו לטובה,    אני מתכבד להביא לידיעתכם את הלכות החג כדי להיערך 

 

. לפני החג חשוב מאד להסדיר את נושא מכירת החמץ. יש לדעת כי חמץ בפסח אסור  מכירת חמץ  .1

באכילה, בהנאה וגם בהשהיה. חמץ שנותר בבעלות יהודית באיסור בחג הפסח יהיה אסור באכילה  

עליו למוכרו לפני החג באמצעות    –ובהנאה גם אחרי החג. לפיכך המשאיר חמץ בביתו או בבעלותו  

ודי. כך לא יהיה איסור בהשהייתו וגם מותר יהיה לאוכלו אחרי צאת חג שביעי של  הרב למי שאינו יה 

פסח. את החמץ המכור יש לנעול היטב במקום שמור ומסומן על מנת שלא יאכלו ממנו בטעות, חלילה.  

 רצ"ב שטר הרשאה למכירת חמץ. מלאו נא את השטר והעבירו אלי. המכירה מתבצעת ללא תשלום. 

 

באפריל, בערב עורכים את בדיקת החמץ לאור הנר. לפני    14ביום חמישי י"ג בניסן,  .  . בדיקת חמץ 2

וציוונו על ביעור  הבדיקה מברכים: " ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו 

 ". חמץ

 

כל שאור וחמץ שיש ברשותי שלא  . בתום הבדיקה מבטלים את החמץ ואומרים: ". ביטול חמץ3

 ". יתבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ –ערתיו ושלא ידעתיו ראיתיו ושלא בי

 

באפריל בבוקר, אחרי תפילת שחרית בבית הכנסת המרכזי   15. ביום שישי, י"ד בניסן, . סיום מסכת 4

ובבית הכנסת "תפארת להבים" מסיימים לימוד של מסכת מן התלמוד. הסיום נועד לחסוך את "תענית  

 הבכורות" הנהוגה ביום זה. 

 

  10:20באפריל, מותר לאכול חמץ רק עד השעה    15. ביום שישי י"ד בניסן,  סוף זמן אכילת חמץ.  5

 בבוקר. 

 

. אחרי השריפה מבטלים את  11:20ביום שישי זה יש לשרוף את החמץ עד השעה    . שריפת חמץ. 6

" זה:  בנוסח  ושלא  החמץ  שביערתיו  ראיתיו,  ושלא  שראיתיו  ברשותי,  שיש  וחמץ  שאור  כל 

 ". יתבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ –ביערתיו 

 

 . הציבור מוזמן. 10:30תתקיים ברחבת המדורות החל מן השעה  שריפת חמץ ציבורית .  7

 

 . 18:48בשעה   . הדלקת נרות החג 8

 

גרם( מצה שמורה עבודת    30-: יש לאכול בהסיבה על צד שמאל "כזית" )כמצה.  א:  . מצוות ליל הסדר 9

גרם(. מומלץ לצרוך חסה מגידול מיוחד ללא תולעים שטופה    20-אוכלים חסה "כזית" )כ  : ב. מרוריד.   

כוסות של יין. כל כוס לא פחות    4: לפי סדר ההגדה שותים בהסיבה שמאלה  .  ג. ארבע כוסות היטב

: לספר תוך אווירת חג מרוממת את סיפור ההגדה ופירושיה. וכל  ור יציאת מצרים ד. סיפסמ"ק.   86-מ

 המרבה הרי זה משובח. 

 

פסח הוא חג החירות. ה"חירות" במובנה היהודי והאמיתי היא השחרור מן השעבוד אל החומר, החירות  

כך לימדונו    מן היצרים, והבחירה בקדוש ברוך הוא, במרחבי הקדושה האינסופיים בתורה ובמצוותיה.

 חכמינו "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה". 

 

 אשמח לעמוד לרשותכם בכל עת, 

 

 הרב נפתלי מרינובסקי 

 רב היישוב 

 nmarinovsky@gmail.com, 050-2041017, 6517637, טלפונים: 71רח' ורד 


