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  ערבי פסחים ת'הא ש'נת פ'דות

הן ידוע כי ישראל קדושים הם ונוהגים לדקדק בקלה כבחמורה ובפרט בעניני הזהירות ודקדוקים הנוגעים לחג הפסח הן בהכנה 
 דרבה בביעור החמץ והן בזהירות בחג הפסח עצמה כמסורה לנו מפי אבותינו ורבותינו מדור דור. 

חובה כפולה ומכופלת להקפיד בשנה זו ביתר ו ויחיינו, אך כאן המקום להדגיש כי עקב המצב הקשה שאנו שרויים בה ה' ישמרנ
פקוח נפש' ולשמור בכל משמר על בריאות בנינו ובני ביתנו ב'כם' ולהחמיר מאד יר עוז במצות 'ונשמרתם מאד לנפשותשאת וית

ומי  ,*ולכן אין לנקוט בחומרות שאינם מעיקרא דדינא באופן שהם על חשבון בריאות בניו ובני ביתו שיחיו,
שיש לו שאלה או ספק בדבר יעשה שאלת חכם, וידועים דברי חז"ל עה"פ 'ושמרתם את המצות' אל תקרא את המצות אלא את 

  ה.המצוות, ומצוה הבאה לידך אל תחמיצנ

כמו כן הננו להזהיר ולהתריע לכל אחב"י שחובה מוטלת על כל אחד ואחד לשמוע ולהקפיד על כל הוראות גורמי 
ובכן אין לעשות שום מנינים בחוץ בשום , ים בלי שום התחכמות והוראת היתר כלל וכללהרפואה והמומח

 .ואין לך דבר שעומד בפני פקוח נפשות, ומחללין את השבת אפילו על ספק פקוח נפש .תפלל כ"א בביתוויפנים ואופן, 

 .נוושע בישועת עולמים בביאת גוא"צ בב"אויה"ר שנזכה לחוג החג בדיצות וחדוה ולא יבוא המשחית אל תוך בתינו, ובמהרה 
 

 יהודא סילמן יעקב מאיר שטרן  משה שאול קליין  נפתלי נוסבוים  שריאל רוזנברג 

 שלמה ליב רוקח  יוסף ליברמן  שמאי קהת הכהן גרוס שמואל אליעזר שטרן מנחם מנדל הכהן שפרן  

  עקיבא הלוי ואזנר מאיר קסלר אברהם רובין  חיים אלעזר ווייס  בנימין אדלר 

  ודה כהןחיים יה שמחה רבינוביץ  מנחם מנדל פוקס  משה בראנדסדארפער יהושע שמעון בריזל  

 יצחק שובקס      אברהם שרגא שטיגליץ       אהרן דוד ניישטאט       חיים שמרלר       ברוך שטרנבוך       זושא הלוי הורביץ

לגמרי אלא ממנהגו שאינו חוזר דבכה"ג שאף שמשנה ממנהג טוב, כיון ס"א(  )יו"ד סי' רידחלק מהרבנים שליט"א ציינו לדברי הדגול מרבבה  *
 , אינו צריך התרת נדריםלשעתו בלבד

 לפי סדר קבלתן –סדר החתימות 


