בס"ד
לקראת 'חודש הגאולה' ניס וחג הפסח הבעל"ט ,הנני מתכבד להגיש בפני הרבני

השלוחי ואנ"ש שיחיו במדינות חבר העמי ,מדרי קצר להליכות ומנהגי חודש ניס
וחג הפסח ה'תשס"ז.
וזאת למודעי ,שהזמני המופיעי במדרי ה לאזור מוסקבה.

המדרי היה למראה עיניו של הרה"ח הרב שלו דובער חייקי שליט"א ,שליח כ"ק

אדמו"ר זי"ע ומד"א בקהילת חב"ד קליוולאנד אוהיא .שהעיר את הערותיו החשובות
והמועילות ותודתנו נתונה לו על כ.

באיחולי לבביי לחג כשר ושמח ושנזכה בשנה זו לאכל מ הזבחי ומ הפסחי
בביהמ"ק השלישי.

"בניס נגאלו ובניס עתידי להיגאל"

יו שני ,ערב ראש חודש הגאולה  ניס ,ה'תשס"ז

הרב לוי יצחק מונדשיי
מזכיר

חמישי וש בע שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר זי " ע

נערך לע"נ אמי מורתי מרת רחל לאה ע"ה בת הרה"ת ר' דוד ע"ה

חודש ניס ה'תשס"ז
בכל החודש אי אומרי תחנו ובשבת אי אומרי "אב הרחמי" ו"צדקת צדק" ,ואי מתעני רק
תענית חלו וחת ביו חופתו והבכורי בערב פסח.
ברכת האילנות

מו
שלֹא ִח ּסַ ר ְּבעוֹ לָ ֹ
רוךֶ ׁ ..
היוצא בימי ניסן וראה אילנות שמוציאין פרח ,צריך לברך " ּ ָב ּ
לוםּ ,ובָ ָרא בוֹ ְּב ִריוֹ ת טוֹ בוֹ ת וְ ִאילָ נוֹ ת טוֹ בוֹ ת ֵליהָ נוֹ ת ּ ָבהֶ ם ְּב ֵני ָא ָדם".
ְּכ ּ
למנהגנו ,מברכי רק בחודש ניס .
יו שלישי ,א' ניס  ,ראש חודש

אמירת הנשיא  מר"ח ועד יו י"ב נוהגי לומר לאחר תפלת שחרית ואמירת שיעור תהלי היומי,
את הנשיא של היו בפרשת הנשיאי שבספר במדבר פרק ז' פסוק א' ואיל .אחר אמירת הנשיא
אומרי את ה'יהי רצו' וג כה ולוי אומרי אותו.
לימוד פסוק מפרק התהלי  "מנהג עתיק ללמוד בכל ראש חודש פסוק אחד עם פירוש רש"י ואפשר
להוסיף עם עוד פירושים ,מהקאפיטל )פרק( בתהלים שהוא מסומן במספר שנות חייו) "...ספר המנהגים(

יו רביעי ,ב' ניס

יו ההילולא של כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע  שמוני ושבע שנה להסתלקותו )תר"פ(

יו שישי ,ד' ניס  ,עש"ק ויקרא

הדלקת נרות  18:29

שבת קודש ,פ' ויקרא ,ה' ניס

אי אומרי "אב הרחמי" בתפלת השחר ,ו"צדקת צדק" בתפלת המנחה.
צאת השבת  19:45
בתפלת ערבית אומרי "ויהי נוע " ו"ואתה קדוש" כבכל מוצאי שבת.

יו שישי ,י"א ניס  מאה וחמש שני להולדת כ"ק אדמו"ר ,עש"ק פ' צו

מתחילי לומר קאפיטל ק"ו בתהילי.
נהוג לכתוב ולשלוח פ "נ בקשת ברכה ע"מ לקראו על הציו הק' )מס' הפקס' בבית אהל חב"ד
ליובאוויטש שע"י הציו הק' (17187234444 :
הדלקת נרות  19:43

שבת קודש פ' צו ,י"ב ניס  ,שבת הגדול

הפטרה לפ' צו בספר ירמיה פרק ז' פסוקי כאכח ,פרק ט' פסוקי כבכג" .כה אמר ה' גו'  אבדה
האמונה ונכרתה מפיה"" ,כה אמר ה' אל יתהלל גו'".
אי אומרי "אב הרחמי".
בתפלת מנחה קוראי בתורה לג' קרואי בפ' שמיני .אי אומרי "צדקת צדק".
אחרי תפלת מנחה  אומרי את ההגדה מ"עבדי היינו" עד "לכפר על כל עונותינו".
צאת השבת  21:00
בתפלת ערבית אי אומרי "ויהי נוע" "ואתה קדוש".

יו ראשו י"ג ניס

יו הילולא של כ"ק אדמו"ר הצ"צ נ"ע  מאה ארבעי ואחד שנה להסתלקותו )תרכ"ו(
לאחר תפלת שחרית ואמירת שיעור תהלי היומי ,אומרי היו "זאת חנוכת המזבח גו'" עד "כ
עשה את המנורה " )כהמש לאמירת הנשיא בימי שמראש חודש ניס ,א לא אומרי את ה"יהי
רצו" שלאחר אמירת הנשיא(.
הרשאה )מינוי רב לשליח( למכירת חמ  עדי ,לחתו אישית אצל הרב המוכר חמ ,-על שטר
הרשאה המייפה את כוח הרב למכור את החמ -לנכרי .כ כדאי ג לעשות ע הרב 'קני סודר' על
ייפוי הכוח] .טופס הייפוי כוח ,וכ בתרגו לרוסית מצור ,בסו ,המדרי[.
א אי אפשרות לכ ,נית לשלוח  בדואר רגיל או אלקטרוני ,או דר הפקס'  שטר ההרשאה חתו,
ע פירוט המקומות בה נמצא החמ -המיועד למכירה] .היות ומדובר במינוי שליח ולא בביצוע
המכירה עצמה ,מעיקר הדי די בגילוי דעת באופ כלשהו[.
המעוניי למכור את חמצו באמצעות הרב הראשי לרוסיה ,עליו לשלוח את טופס ההרשאה )המצור,
למדרי זה( למשרד הרבנות הראשית לא יאוחר מיו שני י"ד ניס שעה  10בבוקר )שעו מוסקבה(,
למספר פקס'  74952313031/3888או דר כתובת הדוא"ל  beis-din@mail.ruהגרי בערי שממזרח
למוסקבה ,צריכי לשלוח את הטפסי לא יאוחר מיו ראשו י"ג ניס ,שעה  7בערב.
בדיקת חמ  זמ בדיקת חמ -מיד לאחר צאת הכוכבי ) .(20:44המתפלל בציבור וכ מי שרגיל
להתפלל בציבור ועכשיו לא התפלל עמ ,יתפלל ערבית ביחיד ויל מיד לבדוק .אבל הרגיל להתפלל
ביחיד ,יבדוק תחלה ואחר כ יתפלל ערבית.
סדר הבדיקה מופיע בתחילת ההגדה .מנהגנו להצניע עשר חתיכות של לח כדי שימצא הבודק .לפני
תחילת הבדיקה מבר "ברו אתה ...אשר קדשנו במצותיו וצונו על בעור חמ ."-אי להפסיק בדיבור
בי הברכה לתחילת הבדיקה וכ יש להיזהר שלא לדבר בכל מש זמ הבדיקה .בשעת הברכה ,עומדי
בני הבית בסמו למבר .מתחילי לבדוק בחדר בו ביר את הברכה וממשיכי בשאר חדרי הבית .
הבדיקה נערכת לאור הנר ונר שעווה עדי ,על שאר נרות .ע סיו הבדיקה ,מבטלי את החמ-
ואומרי "כל חמירא" .ומכיו שעיקר הביטול הוא בלב ,צרי להבי את מה שאומרי ,ולכ מי שאינו
מבי ארמית ,יאמר ג בשפה שהוא מבי) .מבטלי את החמ -שלא יודעי ממנו ,א לא את החמ-
שהצניעו לאכילה או לשריפה(.
בדיקת חמ בבית הכנסת  הגבאי בודקי ג בבית הכנסת ובית המדרש ,ולא מסתפקי בכ
שניקו מקומות אלו .יכולי לבר על בדיקה זו ,א אי צור לבטל לאחר הבדיקה.

יו שני י"ד ניס  ערב חג הפסח

בתפלת שחרית אי אומרי "מזמור לתודה" )וכ בימי חול המועד(.
תענית בכורות  מי שהוא בכור ,או שיש לו ב בכור שלא הגיע לגיל חיוב במצוות ,חייב בתענית
בכורות .נהוג שהחייב בתענית ,או אבי הילד שחייב בתענית ,א עדיי לא הגיע לגיל שיכול להבי את
הסיו הנלמד ,משתת ,בסיו מסכת הנערכת בבית הכנסת )ודי בשמיעת סיו אחד א ג הוא וג
בנו חייבי בתענית( ומסיי את הצו בסעודת מצווה שלאחר הסיו ,או שיכול לסיי את הצו
בהשתתפות בסעודת מצוה אחרת ,כסעודת ברית מילה או פדיו הב.
סו זמ אכילת חמ  ) 11:22סו ,זמ תפלה(
שריפת חמ – את כל החמ -שלא נמכר לנכרי צרי לשרו ,עד השעה ) 12:28שעה זמנית לאחר סו,
זמ התפלה( לאחר השריפה מבטלי את החמ -באמירת "כל חמירא" ואומרי את ה "יהי רצו"
שלאחריו) .סידור עמ'  (407ג אלו שאינ נוכחי במקו שריפת החמ ,-חייבי בזמ זה בביטול
החמ -בשפה המובנת לו/לה .יש נוהגי לשרו ,את החמ -בערבה שחבטו אותה בהושענא רבא )שו"ע
אדמו"ר סימ תמה,סעי ,יב(.
כדאי לבדוק בכיסי הילדי ,שלא נותר בה כל חמ -של ממש ,או מיני מתיקה.

• מ הראוי להכי מבעוד מועד "בשמי" שלא הונחו ע החמ במש %ימות
השנה)למוצאי שבת חוה"מ(.
• נהוג שלא לאכול מהמיני שמה עושי את החרוסת והמרור ,מערב פסח עד לאחר
כור של הסדר השני.
• צליית ה'זרוע' לשני הסדרי ,צריכה להיעשות לפני החג.
הדלקת נרות  .19:50
מברכי שתי ברכות "ברו ..להדליק נר של יו טוב" ו"שהחיינו".
• יש לזכור להכי נרות שיספיקו להדלקת הנרות של ליל יו שני ,ולהשאיר אש דלוקה
עבור ההדלקה של מחר) .בחג אסור להדביק את הנרות לפמוטות(.
מיד לאחר תפלת מנחה ,טר שקיעת החמה ,יש לומר את "סדר קרב פסח" .הנדפס בסידור ובהגדות.

ליל א' דחג הפסח

תפלת ערבית  מתחילי מ"שיר המעלות" )סידור ,עמ'  .(134שמונה עשרה לשלש רגלי )עמ' .(251
לאחר תפלת שמונה עשרה ,אומרי "הלל של".
את הלכות ומנהגי הסדר נית למצוא בהגדה ע ליקוטי טעמי ומנהגי מכ"ק אדמו"ר ,ובהרחבה
בהגדה שבהוצאת "היכל מנח".
את האפיקומ צרי לאכול עד חצות הלילה בשעה .01:34
קריאת שמע שעל המטה  נוהגי לקרות רק פרשה ראשונה של "שמע" וברכת "המפיל".

יו שלישי ,ט"ו ניס  ,א' דחג הפסח

תפלת שחרית  לשבת ויו טוב .בעמ' " 170המאיר לאר ."-שמונה עשרה לשלש רגלי )עמ'.(251
אומרי "הלל של " .בעת פתיחת הארו אומרי י"ג מדות פע אחת ,ואח" כ "רבונו של עול" וכו' .
מוציאי שני ספרי תורה .בספר התורה הראשו קוראי לחמשה קרואי בפ' בא "משכו וקחו"
)שמות יב ,כאנא( .חצי קדיש .למפטיר קוראי בספר התורה השני בפ' פנחס "ובחדש הראשו"
)במדבר כח ,טזכה(.
תפלת מוס  לפני תפלת מוס ,לשלש רגלי )סידור עמ'  ,(256מכריז השמש "מוריד הטל" ומתחילי
להזכיר טל בתפלת העמידה) .שמע הכרזת "מוריד הטל" קוד שהתפלל שחרית  א אינו מתפלל
במני אחר  יאמר ג בשחרית "מוריד הטל"(.
תפלת טל  בתחלת חזרת הש" -מתפללי תפלת טל .סידור עמ' .(265
תפלת מנחה  שמונה עשרה לשלש רגלי )סידור ,עמ' .(251
הדלקת נרות  לאחר השעה  21:05מדליקי מאש הדולקת כבר ,מברכי שתי ברכות" :ברו..
להדליק נר של יו טוב" ו"שהחיינו".
תפלת ערבית  מתחילי מ"שיר המעלות" )סידור ,עמ'  .(134שמונה עשרה לשלש רגלי )עמ' .(251
לאחר תפלת שמונה עשרה ,אומרי "הלל של".
מתחילי לספור ספירת העומר.
סדר ההגדה כמו בלילה הראשו .אי צור להזדרז ולאכול את האפיקומ לפני חצות הלילה.
קריאת שמע שעל המטה  כמו בכל ליל שבת ויו "ט.

יו רביעי ,ט"ז ניס  ,ב' דחג הפסח

תפלת שחרית  כמו ביו הראשו של החג .מוציאי שני ספרי תורה .בספר התורה הראשו קוראי
לחמשה קרואי בפ' אמור " שור או כשב " )ויקרא כב ,כולג( .חצי קדיש .למפטיר קוראי בספר
התורה השני בפ' פנחס "ובחודש הראשו" )במדבר כח ,טזכה(.
תפלת מוס  לשלש רגלי) .סידור עמ' .(256
סעודת החג  טוב לעשות בסעודה זו איזה דבר לזכר לסעודת אסתר שהיתה ביו זה שבו נתלה המ .
)לוח כולל חב"ד עפ"י שו"ע אדמוה"ז סימ תצ ,סעי ,ב( הצעה :לומר לחיי ע כל בני הבית בשעת
הסעודה.
תפלת מנחה  שמו"ע לשלש רגלי )עמ' .(251
תפלת ערבית  לחול .בתפלת שמונה עשרה אומרי "אתה חוננתנו" ומתחילי לומר "ות ברכה".
אומרי "יעלה ויבא".
צאת החג  21:09
הבדלה  אומרי את נוסח ההבדלה הרגיל כפי שמופיע בסידור ,ללא ברכת הבשמי והנר .אי
אומרי "וית ל".

יו חמישי ,י"ז ניס  ,א' דחוה"מ

תפלת שחרית  אי אומרי "מזמור לתודה" .אומרי חצי הלל .מוציאי שני ספרי תורה .בספר
התורה הראשו קוראי לשלשה קרואי בפ' בא "קדש" )שמות יג ,אטז( ,ובספר התורה השני
קוראי לרביעי בפ' פנחס "והקרבת" )במדבר כח ,יטכה( .אחרי קריאת הרביעי  חצי קדיש.
מגביהי וגוללי את ספר התורה וממשיכי בסדר התפלה" :אשרי ובא לציו" ,חצי קדיש ,תפלת
מוס ,לשלש רגלי )סידור ,עמ' .(256
למנהגנו ,מתחילי היו בלימוד מסכת סוטה ,שנמש %במש %כל ימי הספירה ,ד ליו ד ליו.

יו שישי ,ח"י ניס  ,ב' דחוה"מ

יו הולדת כ"ק הרה"ק מוהר"ר לוי יצחק נ"ע אביו של כ"ק אדמו"ר )תרל"ח(
יו בו נכנס כ"ק אדמו"ר זי"ע בבריתו של אברה אבינו ע"ה )תרס"ב(
תפלת שחרית  אי אומרי "מזמור לתודה" .אומרי חצי הלל .מוציאי שני ספרי תורה .בספר
התורה הראשו קוראי לשלשה קרואי בפ' משפטי "א כס ,תלוה " )שמות כב ,כדל( ,ובספר
התורה השני קוראי לרביעי "והקרבת")במדבר כח ,יטכה( .אחרי קריאת הרביעי  חצי קדיש.
מגביהי וגוללי את ספר התורה וממשיכי בסדר התפלה" :אשרי ובא לציו" ,חצי קדיש ,תפלת
מוס ,לשלש רגלי )סידור ,עמ' .(256
הדלקת נרות  19:58
מברכי ברכה אחת "ברו ..להדליק נר של שבת קודש".
תפלת מנחה  אומרי "פתח אליהו" )ללא "הודו"(.
קבלת שבת ותפלת ערבית  מתחילי מ"מזמור לדוד" ) סידור ,עמ'  .(131ב"בואי בשלו " )עמ' (132
אומרי "ג בשמחה ובצהלה" .שמונה עשרה של שבת ומוסיפי "יעלה ויבא" )סידור ,עמ' (140
קידוש  כשבא מבית הכנסת אומר "שלו עליכ" ו"אשת חיל" בלחש .סדר קידוש ל ליל שבת )סידור,
עמ' .(146

ברכת המזו  מוסיפי "רצה והחליצנו" לשבת ו"יעלה ויבא" למועד .מוסיפי "הרחמ" לשבת ,א
אי אומרי "הרחמ" ליו טוב.

שבת קודש ,י"ט ניס  ,שבת חוה"מ פסח

שחרית  תפלת שמונה עשרה לשבת בהוספת "יעלה ויבא" .אומרי חצי הלל .מוציאי שני ספרי
תורה .בספר התורה הראשו קוראי לשבעה קרואי בפרשת "כי תשא" "ויאמר משה אל ה' ראה"
)שמות לג ,יבכג ,לד ,אכו( .חצי קדיש .למפטיר קוראי בספר התורה השני בפ' פנחס "והקרבת"
)במדבר כח ,יטכה( .בברכות ההפטרה אינו מזכיר יו"ט )לא בתחילה ולא בסיו( וחות "מקדש
השבת" לבד.
מוס לשלש רגלי )סידור עמ'  (256בהוספת המלי והקטעי השייכי לשבת.
אומרי "ולקחת סולת " כבכל שבת.
קידוש  אמירת "מזמור לדוד" וכו' בלחש.
תפלת מנחה  קוראי בתורה לשלושה קרואי בפ' "שמיני" .שמונה עשרה לשבת בהוספת "יעלה
ויבא" .אי אומרי "צדקת".
צאת השבת 21:15 -
תפלת ערבית  בתפלת שמונה עשרה אומרי "אתה חוננתנו" .אומרי "יעלה ויבא" .אי אומרי
"ויהי נוע" ו"ואתה קדוש".
הבדלה  סדר ההבדלה כרגיל) .בברכת ה"בשמי" לבר על בשמי שלא משתמשי בה במש ימות
השנה( .אמירת "וית ל" בלחש.

יו ראשו  ,כ' ניס  ,ד' דחוה"מ ,ערב שביעי של פסח

תפלת שחרית  אי אומרי "מזמור לתודה" .אומרי חצי הלל .מוציאי שני ספרי תורה .בספר
התורה הראשו קוראי לשלשה קרואי בפ' בהעלות "וידבר גו' במדבר סיני גו'" )במדבר ט ,אטו(,
ובספר התורה השני קוראי לרביעי "והקרבת")במדבר כח ,יטכה( .אחרי הרביעי  חצי קדיש.
מגביהי וגוללי את ספר התורה וממשיכי בסדר התפלה" :אשרי ובא לציו" ,חצי קדיש ,תפלת
מוס ,לשלש רגלי )סידור ,עמ' .(256
הדלקת נרות  20:02
מברכי ברכה אחת" :ברו ..להדליק נר של יו טוב" )אי מברכי שהחיינו(.
• יש לזכור להכי נרות ולהשאיר אש דלוקה להדלקת הנרות של ליל יו טוב שני) ,בחג
אסור להדביק את הנרות לפמוטות(.

תפלת ערבית  מתחילי מ"שיר המעלות " )סידור ,עמ'  .(134שמונה עשרה לשלש רגלי )עמ' .(251
קידוש  )סידור עמ'  (250/51אומרי "אתקינו סעודתא" ומתחילי הקידוש ב"סברי מרנ" .אי
מברכי "שהחיינו".
סדר ליל שביעי של פסח
נהוג בליובאוויטש להיות ערי כל הלילה וללמוד תורה .כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע עורר על המנהג
ללמוד בלילה זה את ד"ה "הי ראה וינוס" וד"ה "והני ,ידו" שבלקוטי תורה.

אחר הסעודה מסר כ"ק אדמו"ר ]מוהריי"צ[ :אם יהיה להם  -לאנ"ש שכל ,ילמדו עתה בליל שש" פ
ברבים את המאמר "הים ראה וינוס" ,ויהיו דבוקים ברבי ]אדמו"ר הזקן[ )ספר השיחות תש"ד עמ' (100

יו שני ,כ"א ניס  ,שביעי של פסח

תפלת שחרית  לשבת ויו טוב .בעמ' " 170המאיר לאר ."-שמונה עשרה לשלש רגלי )עמ' .(251
אומרי חצי הלל .בעת פתיחת הארו אומרי י"ג מדות פע אחת ,ואח"כ "רבונו של עול" וכו'.
מוציאי שני ספרי תורה .בספר התורה הראשו קוראי לחמשה קרואי בפ' בשלח )שמות יג ,יז –
שמות טו,כו( .בעת קריאת השירה )חמישי( עומד הקהל .למפטיר קוראי בספר התורה השני בפ' פנחס
"והקרבת" )במדבר כח ,יטכה(.
תפלת מוס לשלש רגלי )סידור עמ' .(256
תפלת מנחה  שמונה עשרה לשלש רגלי )סידור ,עמ' (251

ליל יו טוב אחרו של פסח

תפלת ערבית  מתחילי מ"שיר המעלות " )סידור ,עמ'  .(134שמונה עשרה לשלש רגלי )עמ' .(251
הדלקת נרות  לאחר השעה  21:18מדליקי מאש הדולקת כבר ,מברכי רק ברכה אחת" :להדליק
נר של יו טוב".
קידוש  )סידור עמ'  (250/51אומרי "אתקינו סעודתא" ומתחילי הקידוש ב"סברי מרנ" .אי
מברכי "שהחיינו".
סעודת יו טוב  מהדרי לאכול "שרויה" בסעודות החג ,בשטיפת "מי אחרוני" שוב מעבירי
המי על השפתיי כנהוג בכל ימות השנה.

יו שלישי ,כ"ב ניס  ,אחרו של פסח

תפלת שחרית  כביו אתמול .אומרי חצי הלל .בעת פתיחת הארו אומרי י"ג מדות פע אחת,
ואח"כ "רבונו של עול " וכו' .מוציאי שני ספרי תורה .בספר התורה הראשו קוראי לחמשה
קרואי בפ' ראה "כל הבכור" )דברי טו ,יט – כב ,טז ,איז( .למפטיר קוראי בספר התורה השני בפ'
פנחס "והקרבת" )במדבר כח ,יטכה(.
יזכור  בבית הכנסת "בית מנח"  מארינא ראשצא ,בשעה  12:00בצהריי.
תפלת מוס לשלש רגלי )סידור עמ' .(256
תפלת מנחה  בבית הכנסת "בית מנח "  מארינא ראשצ'א ,בשעה 19:00
סעודת משיח  סעודה זו נהוג לערו ה לגברי וה לנשי ,וכמוב בהפרדה הנדרשת עפ"י ההלכה.
סעודת אחרון-של-פסח היתה נקראת – אצל הבעש"ט – משיח'ס סעודה .סעודת משיח היא
באחרון של פסח .כי באחרון-של-פסח מאיר גילוי הארת משיח )היום יום(
במש הסעודה היו נוהגי לנג אצל הרבי את הניגו בעל שלוש הבבות המיוחס לבעש"ט ,לרב המגיד
ממזריטש ולאדמו"ר הזק ,את ניגונו של אדמו"ר הזק בעל ארבע הבבות ,וניגוני מכל רבותינו
נשיאנו הק' נ"ע .ובנוס ,ניגנו את ניגונו של ה'סבא' משפאלע "ה 54ק4ז3ק".
צאת החג  21:23
הבדלה  אומרי את נוסח ההבדלה הרגיל כפי שמופיע בסידור ,ללא ברכת הבשמי והנר .אי
אומרי "וית ל".
נית להוציא את כלי החמ -לאחר השעה ) 22:10לאחר ביצוע קנית החמ -מהנכרי ע"י הרב(.

יו שישי ,כ"ה ניס

הדלקת נרות 20:12 -

שבת קודש ,כ"ו ניס  ,פ' שמיני

משכימי לאמירת תהלי בציבור .אחרי לימוד שיעור חסידות ותפלת השבת ,עורכי התוועדות
חסידית.
מברכי החודש אייר .מולד :יו ג' שעה  45 ,12דקות 13 ,חלקי.
ראש חודש :ביו הרביעי וביו החמישי הבא עלינו לטובה .אי אומרי "אב הרחמי".
תפלת מנחה  קוראי בתורה שלושה קרואי בפ' תזריע .אי אומרי "צדקת צדק" .מתחילי
ללמוד פרקי אבות .עפ"י הוראת כ"ק אדמו"ר ,נוהגי ללמוד לכל הפחות משנה אחת בעיו.
צאת השבת  21:31

קי בריא ושמח!

אנחנו הבאים על החתום בחתימת יד או במסה" ק או ע"י שלוחינו וב"כ ,הננו נותנים בהרשאה זאת כח ורשות
להרב שלמה דובער פינחס לאזאר הדר ברחוב טיחווינסקי פער 9 .בעיר מאסקווא למכור במכירה גמורה
וחלוטה בלי שום תנאי ושיור בעולם כלל וכלל ,לכל מי שיוכשר בעיניו ועל האופנים שיוכשרו בעיניו ועל
האופנים שיוכשרו בעיניו כל מיני חמץ וחשש חמץ ותערובות חמץ וחשש תערובות ,חמץ נוקשה ממשם או
טעמם בין שאסור מדאורייתא בין מדרבנן או אפילו מחמת איזו חומרא שנוהגין בה ,דהיינו כל מיני תבואות
וכל מיני קמחים וסלתות גריסין וסובין ומורסנן וחלב חטה שהם חמץ או חשש חמץ וכל הדברים הנעשים
מהם ,בין אם חיים ,אפוים ,מבושלים ,צלוים ,מטוגנים ,כבושים ,שלוקים ומלוחים ,וכל מיני משקאות חמוצים,
יין שרף ,שכר ושאר משקאות וכל מיני שמרים מחמץ או מתערובת חמץ או מחשש חמץ ותערובת חמץ ,בין
פשוט בין מתוקן ומעורב עם מיני מתיקה ,העומדים לאכילת אדם או בע"ח ועופות ,או לשתי' או לרפואה ,או
לאיזה תשמיש והנאה ,כל מיני תמרוקי הנשים ובורית ומשחת שיניים ודבק או צבע או שאר דברים שיש
בהם תערובת או חשש תערובות חמץ גמור או נוקשה ,כל מיני בע"ח ועופות הניזונים מחמץ ואחריותם עלינו ,
וכל החנויות והעסקים שלנו או שיש לנו חלק בהם ונמכרים בהם חמץ ,וכל מיני כלים חמוצים שיש עליהם
ושנדבק בהם חמץ בעין ,הכלל כל מה שהפה יכול לדבר והלב לחשוב שיש בזה אפי' חשש חימוץ הנמצאים
במקומות הרשומים בשטרי הרשאות ושבמקומות אחרים בשדות ועל אם הדרך ביבשה או ביום או באויר או
בדואר ,ואף שיבואו לידינו עד כלות חג הפסח דהאי שתא ,בין שמיני חמץ הנ"ל הם שלנו בין אם יש לנו בהם
איזה חלק וזכות או שהם פקדון בידינו מיהודים אחרים ,ובכלל זה הוא כל המיני חמץ הנ"ל שיבואו אלינו
אחר חתימתנו על השטר הזה עד זמן הנ"ל אף שכעת איננו יודעים מזה ,כן להשכיר ולהחכיר את כל
המקומות שהמיני חמץ או כלים חמוצים מונחים שם או שעומדים שם הבע"ח הניזונים מחמץ על כל הנ"ל אנו
מרשים את הרב שלמה דובער פינחס לאזאר הנ"ל ונותנים לו כח ורשות למכור ולהשכיר ולהחכיר לכל מי
שיוכשר בעיניו ,ועל האופנים שיוכשרו בעיניו ,הוא בעצמו או שלוחו וב"כ שיוכשרו בעיניו בכל האופנים
היותר מועילים והקנינים המועילים עפ"י דת תוה"ק וחקי המדינה בער"פ דהאי שתא .ונעשה כתקנת הציבור
שכל מי שיבוא בשם איזה איש למכור חמצו להרב הנ" ל ולבוא על החתום ,יהי' נאמן כאלו יש לו בכתב
מהאיש ההוא ,וכל זכות ויפוי כח נתון לו מאתו ,וכל לשון מסופק בההרשאה הזאת יהי' נידון לטובת קיום
ותוקף ההרשאה הזאת .וכ"ז נעשה בכל אוהיו"מ עפ"י דין תוה"ק וחקי המדינה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי
דשטרא ,ולראי' באנו על החתום כל אחד ואחד ביומו בחדש ניסן דהאי שתא שנת חמשת אלפים ושבע
מאות וששים ושבע לבריאת העולם אנו בעצמנו או במסה"ק או ע"י שלוחינו ובאי כחנו פה עיר _ _ ____ _ _ ____ _ _ _ __ _ _ _ __ ___ _ _ _ ____ _ ____

נאו

בס"ד

ДОВЕРЕННОСТЬ

Я, нижеподписавшийся, уполномочиваю своей подписью главного раввина России Берла

Лазара полностью распоряжаться всем принадлежащим мне «квасным» (хомец), продуктами,

содержащими «квасное», а также посудой, неочищенной от него. В частности, во избежание
нарушения мной запретов Торы и мудрецов, я уполномочиваю раввина Берла Лазара продать

все указанные предметы и продукты питания до момента вступления в силу упомянутых запретов
по его собственному усмотрению выбранному им нееврею, а также сдать тому же нееврею в
аренду все помещения и территории, где находятся указанные предметы и продукты питания.
Настоящая

доверенность

распространяется

на

предметы

и

находящиеся в моем владении (кухня, веранда, шкаф, балкон, подвал и т.п.)

продукты

питания,

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
по адресу:

страна: _____________________________________________ город: _______________________________________
улица: _________________________________________________ дом: ____________

квартира: ___________

и в любом другом месте, находящиеся у меня или у других людей, принадлежащие мне
полностью или частично, а также находящиеся на хранении под моей ответственностью.

Все вышеупомянутые действия раввин может совершать по своему усмотрению лично,

либо посредством уполномоченных им лиц.

Я целиком и полностью согласен со всем вышесказанным и отказываюсь от любого права,

позволяющего мне впоследствии опротестовать данную доверенность.
Пожалуйста, отметьте, проживаете ли Вы:
в Москве или западнее Москвы
восточнее Москвы □

□

Дата ________________

Подпись _________________________________________

ВНИМАНИЕ! Этот документ должен быть заполнен и доставлен в офис главного раввината России по
адресу: г. Москва, 2-й Вышеславцев пер., 5а или отправлен по факсу (+7-495) 231-3031/3888 или e-mail
не позднее 10:00 2 апреля 2007 года, если Вы проживаете в Москве или западнее Москвы, и не позднее
19:00 1 апреля 2007 года, если Вы проживаете восточнее Москвы.

