לוח של חג הפסח שנת ה'תשע"ג
שם היום
כל חודש ניסן

היום בשבוע

היום בחודש
א' – ל'

אין אומרים תחנון
שם היום

היום בשבוע

היום בחודש
א' – יג'

לעשות את הרב לשליח למכור את החמץ לאינו יהודי
שם היום
שבת הגדול

היום בשבוע
יום שבת קודש

היום בחודש
י"ב

סוף זמן קריאת שמע (גר"א) 85:9
 )1הרב דורש בהלכות פסח
 )2אחר מנחה קוראים בהגדה מן "עבדים היינו" עד
"לכפר על כל עונותינו"
שם היום
מוצאי שבת קודש

היום בשבוע
יום שבת קודש בלילה

היום בחודש
י"ג

 )1אתה חוננתנו
 )2אין אומרים א) ויהי נועם ב) ואתה קדוש
שם היום
ערב פסח
אור לי"ד ניסן

היום בשבוע
יום ראשון בלילה

היום בחודש
י"ד

 )1בדיקת חמץ
א) אחרי צאת הכוכבים 95:8
( ::דקות אחרי שקיעת החמה)
(לכתחילה תיכף אחרי צאת הכוכבים)
ב) "...וצונו על ביעור חמץ"
 )2ביטול חמץ " -כל חמירא( "...בלשון שמבינים)
(ראה דף )7
שם היום
ערב פסח

היום בשבוע
יום שני בבוקר

נערך לפי התכנית שסידר הרב יהושע מרדכי גלר ז"ל

שם היום
ערב פסח

)1
)2
)8
)4
):
)5

)2
)8

היום בחודש
י"ד

סוף זמן קריאת שמע (גר"א) 85:5
 )1תפילת שחרית  -אין אומרים
ב) למנצח ...יענך
א) מזמור לתודה
 )2תענית בכורים
 )8סיום בכורים  -סעודת מצוה
 )4אסור לאכול חמץ אחרי השעה 1:584
 ):לפני השעה 11549
א) ביעור שריפת חמץ (ראה דף )7
ב) ביטול חמץ " -כל חמירא"...
(בלשון שמבינים)

)4

היום בחודש
י"ד

אסור לאכול מצה כל היום
להסתפר לפני חצות היום 15:2
להתרחץ ולהתלבש לכבוד יום טוב
לא לאכול מזונות או אכילה מרובה אחרי
השעה ( 45:8גר"א)
להכין בשביל הסדר
א) זרוע ב) ביצה ג) מרור ד) מי מלח ה) חרוסת
הדלקת הנרות  -בשעה 55::
א) " ...וצונו להדליק נר של יום טוב"
ב) " ...שהחיינו"...

שם היום
יום טוב
יום א' של פסח
ליל שימורים

)1

היום בשבוע
יום שני ביום

1

היום בשבוע
יום שני בלילה

היום בחודש
ט"ו

תפילת ערבית
א) של שלש רגלים
ב) מוסיפים לפני שמונה עשרה "וידבר משה"...
ג) (יש מקומות  -הלל שלם  -בברכה)
מברכים איש את רעהו "חג כשר ושמח"
סדר
א) אחרי צאת הכוכבים 95:4
( ::דקות אחרי שקיעת החמה)
ב) קידוש (יק"ז)
 )1יין ..." -בורא פרי הגפן"
 )2קידוש ..." -אשר בחר בנו"...
 )8זמן ..." -שהחיינו"...
ג) סוף זמן אכילת אפיקומן ( 15:2חצות הלילה)
ד) לכתחילה  -לגמור את ההלל לפני חצות
הלילה 15:2
קריאת שמע על המטה
א) ברכה ..." -המפיל"...
ב) פרשה ראשונה של שמע

אם קרא את קריאת שמע בבית הכנסת קודם
צאת הכוכבים צריך לקרוא כל שלש פרשיות
קודם חצות הלילה 15:2
שם היום
יום טוב
יום א' של פסח

חג כשר ושמח

היום בשבוע
יום שלישי בבוקר

היום בחודש
ט"ו

לוח של חג הפסח שנת ה'תשע"ג
)1
)2
)8
)4

):
)5

)7
)9
)8

סוף זמן קריאת שמע (גר"א) 85::
תפילת שחרית של שלש רגלים
הלל שלם
הוצאת שני ספרי תורה  -שלש עשרה מדות
קריאת התורה (שני ספרי תורה)
א) חמשה קרואים  -פרשת בא
(שמות יב ,כא  -נא) (משכו וקחו)
ב) מפטיר  -פרשת פינחס
(במדבר כח ,טז  -כה) (ובחודש הראשון)
הפטרה  -יהושע (ג ,ה  -ז) (ה ,ב  -ו ,א) (ו ,כז)
(ויאמר יהושע אל העם)
תפילת מוסף של שלש רגלים
א) אומרים "משיב הרוח ומוריד הגשם"
ב) (במקומות שאומרים "מוריד הטל" בקיץ
מכריזים "מוריד הטל" לפני מוסף ואין אומרים
במוסף "משיב הרוח ומוריד הגשם")
ג) תפילת טל
ד) נשיאת כפים (ברכת כהנים)
קידושא רבה של שלש רגלים
(ראה דף )9
סעודת יום טוב  -לחם משנה
ברכת המזון
ב) הרחמן (יום טוב)
א) יעלה ויבוא

שם היום
יום טוב
יום א' של פסח

היום בשבוע
יום שלישי
אחר הצהרים

היום בחודש
ט"ו

ב) ובא לציון
 )1תפילת מנחה א) אשרי
ג) שמונה עשרה של שלש רגלים
 )2אין אומרים "משיב הרוח ומוריד הגשם"
 )8לא לקבוע סעודה אחרי השעה ( 451:גר"א)
 )4אסור להכין שום דבר בשביל הלילה לפני 95::
( ::דקות אחרי שקיעת החמה)
שם היום
יום טוב
יום ב' של פסח
ליל שימורים

היום בשבוע
יום שלישי
בלילה

היום בחודש
ט"ז

 )1הדלקת הנרות
א) לא לפני השעה 95::
( ::דקות אחרי שקיעת החמה)
ב) שתי ברכות ." )1וצונו להדליק נר של יום טוב"
..." )2שהחיינו"...

נערך לפי התכנית שסידר הרב יהושע מרדכי גלר ז"ל

)2

)8

)4
):

)5

2

תפילת ערבית
א) של שלש רגלים
ב) מוסיפים לפני שמונה עשרה
"וידבר משה"...
ג) (יש מקומות  -הלל שלם  -בברכה)
ספירת העומר
א) "...וצונו על ספירת העומר"
ב) "היום יום אחד לעומר"
ג) "הרחמן"...
מברכים איש את רעהו "חג כשר ושמח"
סדר
א) אחרי הדלקת הנרות 95::
ב) קידוש (יק"ז)
 )1יין ..." -בורא פרי הגפן"
 )2קידוש ..." -אשר בחר בנו"...
 )8זמן ..." -שהחיינו"...
ג) סוף זמן אכילת אפיקומן ( 15:2חצות הלילה)
ד) לכתחילה  -לגמור את ההלל לפני חצות
הלילה 15:2
קריאת שמע על המטה
א) ברכה ..." -המפיל"...
ב) פרשה ראשונה של שמע

אם קרא את קריאת שמע בבית הכנסת קודם צאת
הכוכבים צריך לקרוא כל שלש פרשיות קודם חצות
הלילה 15:2
שם היום
יום טוב
יום ב' של פסח

היום בשבוע
יום רביעי
בבוקר

היום בחודש
ט"ז

סוף זמן קריאת שמע (גר"א) 85:4
 )1תפילת שחרית של שלש רגלים
 )2הלל שלם
 )8הוצאת שני ספרי תורה  -שלש עשרה מדות
 )4קריאת התורה (שני ספרי תורה)
א) חמשה קרואים  -פרשת אמור
(ויקרא כב ,כו -כג ,מד) (שור או כשב)
ב) מפטיר  -פרשת פינחס
(במדבר כח ,טז  -כה) (ובחודש הראשון)
 ):הפטרה  -מלכים ב ,כג (א  -ט) (כא  -כה)
(וישלח המלך) (לדלג באמצע מן פסוק י')
(וטמא את התפת) עד פסוק כא (ויצו המלך)

חג כשר ושמח

לוח של חג הפסח שנת ה'תשע"ג
)5
)7
)9
)8

תפילת מוסף של שלש רגלים
נשיאת כפים (ברכת כהנים)
קידושא רבה של שלש רגלים (ראה דף )9
סעודת יום טוב  -לחם משנה
ברכת המזון א) יעלה ויבוא ב) הרחמן (יום טוב)

שם היום
יום טוב
יום ב' של פסח

היום בשבוע
יום רביעי
אחר הצהרים

היום בחודש
ט"ז

תפילת מנחה א) אשרי ב) ובא לציון
ג) שמונה עשרה של שלש רגלים
שם היום
חול המועד
מוצאי יום טוב
יום ג' של פסח

היום בשבוע
יום רביעי
בלילה

היום בחודש
י"ז

 )1תפילת ערבית לא לפני השעה 95:5
( ::דקות אחרי שקיעת החמה)
ב) אתה חוננתנו
א) של חול
ג) אין אומרים "ותן טל ומטר לברכה"
אלא אומרים "ותן ברכה"
ד) יעלה ויבוא
 )2ספירת העומר
א) "...וצונו על ספירת העומר"
ב) "היום שני ימים לעומר"
ג) "הרחמן"...
 )8הבדלה  -רק על כוס יין (בלי נר ובשמים)
א) "...בורא פרי הגפן"
ב) "...המבדיל"...
שם היום
חול המועד
יום ג' ד' ו' של פסח

היום בשבוע
יום חמישי  /ששי
ראשון

נערך לפי התכנית שסידר הרב יהושע מרדכי גלר ז"ל

ב) מגדול (במקום "מגדיל")
 )5מברכים איש את רעהו
א) מועדים לשמחה (ועונים "חגים וזמנים לששון")
ב) מועד טוב
שם היום
חול המועד
יום ג' ד' של פסח

 )1תפילין א) יש נוהגים שלא להניח
ב) יש נוהגים להניח בלי ברכה
ג) יש נוהגים להניח בברכה בלחש
וחולצים לפני הלל (החזן  -אחרי הלל)
(יש נוהגין ביום ראשון של חול המועד שחולצים
את התפילין אחר קריאת התורה של "קדש לי")
 )2להתלבש בבגדים יפים לכבוד החג
 )8לאכול ולשתות לכבוד החג
 )4להיות שמח בכל מיני שמחה
 ):ברכת המזון א) יעלה ויבוא

היום בשבוע
יום חמישי  /ששי
בבוקר

היום בחודש
י"ז  /י"ח

סוף זמן קריאת שמע (גר"א)
יום חמישי  85:8יום ששי 85:2
 )1תפילת שחרית א) אין אומרים "מזמור לתודה"
ב) של חול
ג) יעלה ויבוא
 )2חצי הלל
 )8קריאת התורה (שני ספרי תורה)
א) שלשה קרואים
( )1יום חמישי) פרשת בא
(שמות יג ,א  -טז)
(קדש לי כל בכור)
( )2יום ששי) פרשת משפטים
(שמות כב ,כד  -כג ,יט)
(אם כסף תלוה)
ב) רביעי  -פרשת פינחס
(במדבר כח ,יט-כה) (והקרבתם)
 )4תפילת מוסף של שלש רגלים
שם היום
חול המועד
יום ג' של פסח

היום בחודש
י"ז  /י"ח  /כ'

3

היום בשבוע
יום חמישי
אחר הצהרים

היום בחודש
י"ז

תפילת מנחה של חול (יעלה ויבוא)
שם היום
חול המועד
יום ד' של פסח

היום בשבוע
יום חמישי בלילה

היום בחודש
י"ח

 )1תפלת ערבית של חול (יעלה ויבוא)
 )2ספירת העומר
א) "...וצונו על ספירת העומר"
ב) "היום שלשה ימים לעומר"
ג) "הרחמן"...
שם היום
חול המועד
יום ד' של פסח

היום בשבוע
יום ששי
אחר הצהרים

 )1להתרחץ ולהתלבש לכבוד שבת קודש

חג כשר ושמח

היום בחודש
י”ח

לוח של חג הפסח שנת ה'תשע"ג
)2
)8
)4
):

לא לקבוע סעודה אחרי השעה ( 4511גר"א)
הדלקת הנרות  -בשעה 55:8
א) "...וצונו להדליק נר של שבת"
תפילת מנחה של חול (יעלה ויבוא)
קבלת שבת
א) מתחילין מן "מזמור שיר ליום השבת"...
ב) אין אומרים "במה מדליקין"...

שם היום
חול המועד
שבת קודש
יום ה' של פסח

)1
)2

)8
)4
):

היום בשבוע
יום ששי
בלילה

היום בחודש
י”ט

תפילת ערבית
א( שמונה עשרה של שבת (יעלה ויבוא)
ספירת העומר
א) "...וצונו על ספירת העומר"
ב) "היום ארבעה ימים לעומר"
ג) "הרחמן"....
קידוש של שבת
סעודת שבת  -לחם משנה
ברכת המזון
ב) יעלה ויבוא
א) רצה
ג) הרחמן (שבת)

שם היום
חול המועד
שבת קודש
יום ה' של פסח

היום בשבוע
יום שבת קודש
בבוקר

נערך לפי התכנית שסידר הרב יהושע מרדכי גלר ז"ל

ב) יעלה ויבוא
א) רצה
ג) הרחמן (שבת)
שם היום
חול המועד
שבת קודש
יום ה' של פסח

סוף זמן קריאת שמע (גר"א) 85:1
 )1תפילת שחרית של שבת (יעלה ויבוא)
 )2חצי הלל
 )8קריאת המגילה  -שיר השירים
 )4הוצאת שני ספרי תורה
 ):קריאת התורה (שני ספרי תורה)
א) שבעה קרואים  -פרשת כי תשא
(שמות לג ,יב  -לד ,כו) (ראה אתה אומר)
ב) מפטיר  -פרשת פינחס
(במדבר כח ,יט  -כה) (והקרבתם)
 )5הפטרה  -יחזקאל לז ,א  -יד (היתה עלי יד ה)
 )7תפילת מוסף של שלש רגלים (שבת)
 )9קידושא רבה של שבת
 )8סעודת שבת  -לחם משנה
 )1:ברכת המזון

היום בשבוע
יום שבת קודש
אחר הצהרים

היום בחודש
י”ט

 )1תפילת מנחה
א) אשרי ב) ובא לציון
ג) קריאת התורה  -פ' שמיני  -שלשה קרואים
ד) שמונה עשרה של שבת (יעלה ויבוא)
 )2סעודה שלישית  -לחם משנה
 )8ברכת המזון
ב) יעלה ויבוא
א) רצה
ג) הרחמן (שבת)
שם היום
מוצאי שבת קודש
חול המועד
יום ו' של פסח

היום בחודש
י”ט

4

היום בשבוע
יום שבת קודש
בלילה

היום בחודש
כ'

 )1תפילת ערבית לא לפני השעה 95:8
( ::דקות אחרי שקיעת החמה)
א) של חול ב) אתה חוננתנו
ג) יעלה ויבוא
ד) אין אומרים
 )2ואתה קדוש
 )1ויהי נועם
 )2ספירת העומר
א) "...וצונו על ספירת העומר
ב) "היום חמשה ימים לעומר"
ג) "הרחמן...
 )8הבדלה (יין ,בשמים ,נר)
א) "...בורא פרי הגפן"
ב) "...בורא מיני בשמים"
ג) "...בורא מאורי האש"
ד) "...המבדיל"...
שם היום
חול המועד
יום ו' של פסח

היום בשבוע
יום ראשון
בבוקר

היום בחודש
כ'

סוף זמן קריאת שמע (גר"א) 85::
 )1תפילת שחרית א) אין אומרים "מזמור לתודה"
ב) של חול
ג) יעלה ויבוא
 )2חצי הלל

חג כשר ושמח

לוח של חג הפסח שנת ה'תשע"ג

שם היום
יום טוב
יום שביעי של פסח

 )8קריאת התורה (שני ספרי תורה)
א) שלשה קרואים
פרשת בהעלתך (במדבר יט ,א'  -יד)
(במדבר סיני)
ב) רביעי  -פרשת פינחס
(במדבר כח ,יט-כה) (והקרבתם)
 )4תפילת מוסף של שלש רגלים
שם היום
חול המועד
יום ו' של פסח
ערב יום טוב

)1
)2
)8
)4

)2

)8

)4
):
)5

היום בחודש
כ'

להתרחץ ולהתלבש לכבוד יום טוב
לא לקבוע סעודה אחרי השעה ( 4512גר"א)
הדלקת הנרות  -בשעה 75:1
"...וצונו להדליק נר של יום טוב (בלי שהחיינו)
תפילת מנחה של חול (יעלה ויבוא)

שם היום
יום טוב
יום שביעי של פסח

)1

היום בשבוע
יום ראשון
אחר הצהרים

היום בשבוע
יום ראשון
בלילה

נערך לפי התכנית שסידר הרב יהושע מרדכי גלר ז"ל

היום בחודש
כ "א

תפילת עדבית
א) של שלש רגלים
ב) מוסיפים לפני שמונה עשרה "וידבר משה"...
ספירת העומר
א) "...וצונו על ספירת העומר"
ב) "היום ששה ימים לעומר"
ג) "הרחמן"...
מברכים איש את רעהו
א) מועדים לשמחה
(ועונים"חגים וזמנים לששון")
ב) חג כשר ושמח
קידוש של שלש רגלים (י"ק) (בלי שהחיינו)
א) יין ..." -בורא פרי הגפן"
ב) קידוש ..." -אשר בחר בנו"...
סעודת יום טוב  -לחם משנה
ברכת המזון א) יעלה ויבוא
ב) הרחמן (יום טוב)

היום בשבוע
יום שני
בבוקר
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היום בחודש
כ "א

סוף זמן קריאת שמע (גר"א) 8548
 )1תפילת שחרית של שלש רגלים
 )2חצי הלל
 )8הוצאת שני ספרי תורה  -שלש עשרה מדות
 )4קריאת התורה (שני ספרי תורה)
א) חמשה קרואים  -פרשת בשלח
(שמות יג ,י"ז  -ט"ו ,כו)
(ויהי בשלח  -אז ישיר)
ב) מפטיר  -פרשת פינחס
(במדבר כח ,י"ט-כ"ה) (והקרבתם)
 ):הפטרה  -שמואל ב' ,כב (א'  -נ"א) (וידבר דוד)
 )5תפילת מוסף של שלש רגלים
נשיאת כפים (ברכת כהנים)
 )7קידושא רבה של שלש רגלים (ראה דף )9
 )9סעודת יום טוב  -לחם משנה
 )8ברכת המזון א) יעלה ויבוא
ב) הרחמן (יום טוב)
שם היום
יום טוב
יום שביעי של פסח

היום בשבוע
יום שני
אחר הצהרים

היום בחודש
כ "א

 )1לא לקבוע סעודת יום טוב
אחרי השעה ( 4518גר"א)
א) אשרי ב) ובא לציון
 )2תפילת מנחה
ג) שמונה עשרה של שלש רגלים
 )8אסור להכין שום דבר בשביל הלילה
לפני השעה  ::( 9511דקות אחרי שקיעת החמה)
שם היום
יום טוב
יום אחרון של פסח

היום בשבוע
יום שני
בלילה

 )1הדלקת הנרות
א) לא לפני השעה 9511
ב) "...וצונו להדליק נר של יום טוב"
(בלי שהחיינו)
 )2תפילת ערבית
א) של שלש רגלים
ב) מוסיפים לפני שמונה עשרה
"וידבר משה"...

חג כשר ושמח

היום בחודש
כ "ב

לוח של חג הפסח שנת ה'תשע"ג
)8

)4

):
)5
)7

ספירת העומר
א) "...וצונו על ספירת העומר"
ב) "היום שבעה ימים שהם שבוע אחד לעומר"
ג) "הרחמן"...
מברכים איש את רעהו
א( מועדים לשמחה
(ועונים "חגים וזמנים לששון")
ב) חג כשר ושמח
קידוש של שלש רגלים (י"ק) (בלי שהחיינו)
א) יין ..." -בורא פרי הגפן"
ב) קידוש ..." -אשר בחר בנו"...
סעודת יום טוב  -לחם משנה
ברכת המזון
א) יעלה ויבוא ב) הרחמן (יום טוב)

שם היום
יום טוב
יום אחרון של פסח

היום בשבוע
יום שלישי
בבוקר

נערך לפי התכנית שסידר הרב יהושע מרדכי גלר ז"ל

שם היום
יום טוב
יום אחרון של פסח

היום בחודש
כ "ב

 )1תפילת מנחה
א) אשרי ב) ובא לציון
ג) שמונה עשרה של שלש רגלים
שם היום
מוצאי יום טוב
אסרו חג

)1
)2
)8

היום בחודש
כ "ב

סוף זמן קריאת שמע (גר"א) 8549
 )1תפילת שחרית של שלש רגלים
 )2חצי הלל
 )8הוצאת שני ספרי תורה  -שלש עשרה מדות
 )4קריאת התורה (שני ספרי תורה)
א) חמשה קרואים  -פרשת ראה
(דברים ט"ו ,י"ט  -ט"ז ,י') (כל הבכור)
ב) מפטיר  -פרשת פינחס
(במדבר כח ,יט  -כה) (והקרבתם)
 ):הפטרה  -ישעיהו י ,לב -יב ,ו (עוד היום)
 )5יזכור (הזכרת נשמות)
 )7תפילת מוסף של שלש רגלים
נשיאת כפים (ברכת כהנים)
 )9קידושא רבה של יום טוב (ראה דף )9
 )8סעודת יום טוב  -לחם משנה
 )1:ברכת המזון
א) יעלה ויבוא ב) הרחמן (יום טוב)

היום בשבוע
יום שלישי
אחר הצהרים
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)4

היום בשבוע
יום שלישי
בלילה

היום בחודש
כ"ג

לא לפני השעה 9512
( ::דקות אחרי שקיעת החמה)
א) של חול
תפילת ערבית
ב) אתה חוננתנו
ספירת העומר
א) "...וצונו על ספירת העומר"
ב) "היום שמונה ימים שהם
שבוע אחד ויום אחד לעומר"
ג) "הרחמן"...
הבדלה  -רק על כוס יין (בלי נר ובשמים)
א) יין ..." -בורא פרי הגפן"
ב) הבדלה ..." -המבדיל"...

חג כשר ושמח

7

נערך לפי התכנית שסידר הרב יהושע מרדכי גלר ז"ל

לוח של חג הפסח שנת ה'תשע"ג

The search for Chametz ( )בדיקת חמץthis year
(5773 –  )ה'תשע"גis to be done on Sunday night,
March 24th, 2013
The Chametz is to be burnt on Monday morning
before 11:48 a.m.
After the search on Sunday night, the first  כל חמיראis said.
On Monday morning, before 11:48 a.m.,
after the  חמץhas been burnt the second  כל חמיראis said.
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חג כשר ושמח

לוח של חג הפסח שנת ה'תשע"ג

נערך לפי התכנית שסידר הרב יהושע מרדכי גלר ז"ל

קידושא רבה
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