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 בשבת שחל פסח ערבדיני

 ניסן ז'שבת
 ה' לעם )להורות ניסן ז' שבת הקודם בשבת לדרוש מקדימיןא[
 בשבת ולהערוה"ש סוסק"ג(, )תכ"ט בח"י במג"א שכ' כמו ה'(דרכי
 לתורה העם את ולהלהיב דיומא מעניינא לדרוש יש עצמוהגדול
וליראה.

 הגדול בשבת לאומרן נוהגים העולם רוב הפיוטים אמירת בנוגעב[
 שבפיוטים ההלכות ]מלבד והפמ"ג הא"ר שכ' וכמו פסח( בערב)דהיינו
 שבס' מהגה כדיוצא ניסן(, )ז' הקודם בשבת לאומרו נוהגיןשיש

 שמקדימין י"א אבל מהרי"ח([, לקוטי קושית מיושב )ובזהמהרי"ל
 ע' זצ"ל חיים דברי בעל מרן ]כמנהג הקודם בשבת הפיוטיםלומר
 מביא וכן יואל, דברי ובהגדה ושלום, חיים דרכי ובס' חייםדרכי
 בשבת לאומרו ז"ל לדוד הקרן רבו אצל ראה שכן ז"ל מפאפאהגה"ק
 בשבת שיאמרוהו זי"ע מסאטמאר מרן ציווה וכן אז[ שדורשיםהקודם
 להקדמת טעם ]ועוד תתקבל קדיש קודם הש"ץ חזרת גמר אחרהקודם
 יאמרנה אם להש"צ הפסק חשש שיש הקודם לשבת ההלכותאמירת
 ההלכות, מן גדול חלק נוגעין אין תו אז שהרי עצמה הגדולבשבת
 בעלזא ומנהג התפלה, באמצע לצורי שלא הפסק דהויממילא

 דושינסקי מהרי"צ נהג וכן בשבה"ג, הכל לומר סקוויראמונקאטש
ז"ל[.

 )שהוא הגדול בשבת רק זו, בשבת אומרים אין לכו"ע ההגדהאת
 להלן[. ע' אז גם אומרים שאין ]וישער"פ(
 במלאכה מותרין דהא נועם, ויהי אומרים ניסן( ז' )שבת במוצ"שג[

 חל דפסח א' כשיום ]משא"כ המעשה ימי ששת שיש נמצא הבאבער"ש
 שהוא דבער"ש משום שלפניו, במוצ"ש לומר שלא נוהגין ישבשבת
 מהרי"ח[. ולקוטי שע"ת ע' מלאכה לעשות אין חצות לאחרער"פ

 בכוריםתענית
 ק"י, סי' מהרי"ל ]שו"ת שמלפניו חמישי ביום מתענים הבכוריםד[
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 לו יש ה' ביום התענה לא שאם וי"א ס"ב[, ת"ע סי' שו"עלזכר,
 תרפ"ו סי' בשו"ע מוקדם אסתר דתענית )דומיא שישי ביוםלהתענות
 ניום להתענות לו יש סיום בסעודת ה' ביום השתתף אם שאף י"א כן ניעלסוס"ב(,
 בבעלזא, נהגו וכן ער"ש, ביום גם סיום לעשות ז"ל קה"י בעל נהג ומה"טשישי,
 הרה"ק נהג )וכן שכ"ד ע' קודש נאוה ביתו ע' בער"ש עשו הסיום עיקראדרבה

 להשתתף שיש רוד השבילי משם מביא תלפיות תל שבקובץ והראני ז"ל,מסקווירא
 ער"ש, ליום הסיום מסעודת מעט שיצניע עדק שנתן ויש הימים(, בשני סיוםבסעורת

 דמעיקרא י"ל ה' ביום דמתענים דנקטינן לרידן יתירה חומרא הוא זה דכלולענ"ד

 סי' בשו"ע כמובא כלל להתענות אי"צ כזו שבשנה י"א שבכלל ועוד נתקנה,הכי

 )או"ח אגר"מ בשו"ת גם שו"ר שמתענים, שמנהגינו העיר שהרמ"א אלא ס"ב,ת"ע

 לעשות בדעתו אם מהני לא )אבל ה' ביום שיעשה בסיום רסגי ר'( אות ס"ט ס"ח"ר
 בשבת שחל ער"פ ובסדר ברי"מ( סעודת יהיה ו' ביום שלמחר או ו', ביום רקסיום

 בממון התענית לפדות יכול בזמנו אינו שהתענית שהיות כ' ז"ל זוננפעלדלהגר"'ח
 ערכו([. )לפילצדקה

 בשבת ער"פ דכשחל כ' ע"א( )סי' פרובינצאלו משה רבי בשו"ת הדבר בעיקרמיהו

 רק בער"ש אסתר תענית מתענים שאין דמה בער"ש, בכורים תענית להתענותיש

 ותחנונים סליחות לומר בתענית שרגילין לפי ב.( רף מגילה )כמס' ה' ביוםמקדימין
 בטור כמובא שבת בצרכי לטרוח יוכלו לא שאז בער"ש לעשותו אפשר אי זהודבר
 יש תחנונים שם שאין בכורים בתענית א"כ והר"ן( והמרדכי )מהרא"ש תרפ"וסי'

 ועמש"כ בברכ"י והובא בשבת( )שהוא פסח לערב הקרוב ו' ביום ולעשותולהקדימו
 כהמהרי"ל. המנהג נתפשט כבר אבל )סק"כ( בכפה"חעליו

 סיום אצל לאכול עצמו סומך אינו השנים כל שבשאר דבכורנראה
 )כמו להקל יש מוקדם תענית שהוא זו בשנה וכו'( )כמג"אמסכת

 לו שיש למי אפילו ומקלינן נדחה( בתענית הרבה דמקלינןבעלמא
 בעלמא.מיחוש

 חמץ שם שמשאיר המקומות י"ג ביום למכור שנה בכל הרגילה[
 ביום למכור להחמיר לו יש זו בשנה גם בבדיקה( שם יתחייב)שלא
 בתר דזיל י"ג( ליום אור )שהוא זו בשנה בדיקה חיוב חלות קודםי"ב,

טעמא.

 דלמחרת מצות לאפיית שלנו מים לשאוב הולכין לערב סמוךו[
 המדוייק ומן ל"ח סי' ח"א והזמנים ישראל בס' בדברינו]וע'

 מים שישאבו מהו מוצ"ש בליל מצה האופים אותם ועעו"שלהשאיבה,
 השבת[. כניסת של בביהשמ"ש שלנו( מים)לצורך
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 חמץבדיקת
 כרגיל ברכה, עם י"ג( ליום )אור שישי בליל חמץ את בודקיןז[
 שאסורה הנר, לאור לבדוק אפשר אי שבת ]דבליל השניםבשאר

 כליל לבדוק שיוכל כדי יום מבעוד הבית נקיון לגמור ויראהבטלטול[,
 י"ג(. ליום )אורבלילה

 )וכ"מ הלילה בכניסת מיד החמץ לבדוק לדקדק יש זו בשנהואף
 הדירה ניקוי לגמור לדקדק יש כן ועל תמ"ד( רס"י הגר"אמביאור
 מלאכה בעשיית אסור הבדיקה זמן קודם שעה ומחצי הלילה,קודם
וכו'.

 של בבוקרו נבדקת אזי בלילה בדקה לא אם )שבעלמא אכסדרהגם
 אור בליל זו בשנה לכתחלה לבדוק יש נר( בלא היום לאור י"דיום
 בדקו כשלא בריעבד ויל"ע בביתפ, מצויים ארם שבני בשעה הנר, לאור י"גליום
 בבוקר בשבת לבורקו סגי או י"ג( )יום בער"ש היום( )לאור לבודקו צריך אםבלילה
 בשבת(. לברוק איסור אין נר בלא שם לבדוק שיכול)רכיון
 השנים, בשאר כמו חמץ, בדיקת מצות קיום קודם לאכול אסורח[
 ולאכול לטעום רשאי שהתענה בכור כן על מותר, גרידא טעימהאבל
 זמן אחר מיין חוץ משקה ולשתות ופירות הפת את המלפתיםדברים
 מותר וכן דמותר, טעימה בכלל הם אלה דכל הבדיקה, לפניצאה"כ
 הל' )ש"ר חי איש בן בס' ]וע' כביצה משיעור פחות ובפהב"כבפת
 הדעת בישוב שיברוק כדי שיטעום שראוי א'( אות בשבת שחלער"פ
 בזמנה לבדוק ימהר אלא וטעימה באכילה לשהות אין ומ"מובנחת[
 סק"א(. ובקו"א תל"א רס"י )עבה"ל הלילה בתחילתדהיינו
 בבדיקה( מצא )שלא החמץ את יבטל הבדיקה גמר לאחר מידט[

 סק"(. תמ"ד סי' )טו"ז השניםכבשאר

 מחרת ליום שמשאיר החמץ את להצניע צריך הבדיקה לאחרי[
 ולגררם להם להגיע תינוקות יוכלו שלא כדי ש"ק, וליום)ער"ש(
 הבדיקה אחר לתינוקות חמץ מאכיל ואם הבדיקה(, את מבטל)שבזה
 שדרך ואנה, אנה יוליכום שלא ולדקדק עליהם לעמוד חייבוהביעור
 חמץ לבדוק חייב )שמה"ט בידם ופתם למקום ממקום לרוץהתינוקות
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 שם מכניס אינו לעולם שגדול אף לשם הולכין שתינוקות מקוםבכל
 מסויים במקום לאכול ידקדק בבוקר למחרת שיאכל)ו( מה וכןחמץ(
 ומ"ב תל"ג סי' עשו"ע האכילה, גמר לאחר תיכף החמץ משם)ויבער
סקי"ט(.

 ניסן( )י"ג ק' שבתערב
 הנר לאור ביום יבדוק בלילה בדק ולא נאנס( )או ששכח מייא[

 זריזין )אבל כולו היום כל לבדוק זמן לו ויש ס"ב( תל"ג סי')עשו"ע
 דיחוי(. לידי יבוא שלא ועוד למצוות,מקדימין

 יעקב ובית יענך, ולמנצח לתודה, מזמור אומרים בבוקר בער"שיב[
 בהשכמה[. ולהתפלל לעמוד צריכין]ואין

 שנה כבכל שישית שעה קודם החמץ את ושורפים מבעריםיג[
 והרב המחבר לשון וצ"ע השנים, בשאר לטעות יבואו שלא כדי]והטעם
 כתבו )( והמ"ב )קכט-ט( והחיי"א )סק"ג( והמא"מ חצות", "קודםלבער
 להקל דאפשר מדוייק שהוא כ' דע"ת בס' אבל דוקא, לאו שהואעלה
 זו[.בשנה

 במג"א כ"ה חמירא" "כל הביעור בשעת אומרים אין זו בשנהיד[

 כרי לומר שטוב )וי"א ז"ל והגריח"ז )סק"י( ובמ"ב מרדכי ובמאמר)סק"ג(
 'דחמיתיה' לומר יכול שאינו מאחר נראה ולא השנים, בשאר לשכוחשלא

 ובשו"ת שנא, לא אחרים אצל בשבת שיאכל מי ואף השנים, בשאר כמו'דביערתיה'

 אינו המבטלו מ"מ בער"ש, לבטל שא"'צ רהגם כ' ע"א( )סי' פרובינצאלו משהרבי
 שתיקן רצון היהי את החמץ שריפת בשעת אומרים מ"מ אבלמפסיד[,
 )עד היום כל והולך שורף בדיעבד אבל היצה"ר(, את )לבערהחיד"א

 שמואל רבינו לרבו והוראות יוסף, לרבינו הלכות )יבפסקי לשקעה"ח(סמוך

 החמץ את לשרוף רבותינו הורו בשבת ער"פ כשחל ס"ח( אות בלוי, )הוצאתהרואה
 רבינו ואחיו שמואל ורבינו היום(, על שעות תשע או )עשר למנחה קודםבער"ש

 הבריקה[. אחר עשר שלשה בליל לאלתר ושורפין מבערין היו כהןמאיר

 תחילת קודם לבער לסמוך הצורך לעת יכולין זו בשנה אייל"ע
 שקעה"ח. ועד שמנצה"ח היום שעות חשבון לפי שישיתשעה

 לאכילת לו שנצרך מה רק חמץ משאירין אין הבדיקה לאחריד[
 הנ"ל(. בזמן לבער צריכין )והשאר ושבתער"ש
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 מרדכי, )מאמר היום כל בער"ש חמץ לאכול מותר הדין מעיקיטי[
 שיש מביא המנהגים טעמי בס' אבל וערוה"ש(, ומשיירין, ד"הבה"ל
 וכ"מ הלילה, עד שעות ד' אחר בער"ש חמץ לאכול שלאנוהגים
 יעקב מהישועות אר"ח בס' וכ"מ שע"ג( )אות מהר"שממנהגי
 ובאבוב שכ"ו( ע' קודש נאוה )ביתו בעלזא מנהג וכ"הלהחמיר,
 הפוסקים מלשון ונסתייעו השנים, בשאר לטעות יבואו שלא]והטעם
 וכ"ה יותר[ לא אבל דמשמעו סעודות" ב' "מזון בשיעור חמץשמשאיר
 בשו"ת וכ"ה להקל, העולם ומנהג זי"ע, מבוטשאטש הגה"קדעת

 ז"ל מפאפא מהגה"צ בשבת שחל לער"פ ]ובאזהרות )א-נט(מנח"א
 להחמיר[. ברבים לדרוש נכון ואינו להקל, העולםשמנהג
 היום כל להנכרי החמץ את 7'מכור הרב יכול שמדינא י"אטז[
 כ"ד סי' )ח"ד מלכיאל דברי ושו"ת קמ"ו( סי' )ח"א יושר אמרי]עשו"ת
 וכותבים פלוג([ לא בזה שנימא חז"ל תקנת אינו חמץ דמכירתסקמ"ט,
 יש אבל השבת, כניסת לפני קט שעה הקנין שיחול המכירהבשטר

 שכתבנו למה רומה השנים, כל בשאר כמו בבוקר למכורמחמירים
 כבשאר שישית שעה קודם החמץ לבער שצריכין י"ג באותלמעלה
 ושו"ת ל"ז( )דרוש לציון ]דורש מהביעור חלק הוא והמכירההשנים,
 וכ"כ בעין( בחמץ )עכ"פ פנים ייטב ובס' ר"ה( )סי' שיקמהר"ם
 חצות עד עכ"פ למכור המיקל ויש ק"ג([ )סי' ערוגה"ב בתשו'להחמיר
 חצות[, עד לבער גם שמיקל דע"ת מס' שם למעלה שכתבנו]וכמו
 מנח"א בשו"ת וכ"כ בער"ש, הביעור זמן קודם למכור להחמירוהמנהג
 ו'. שעה קודם להקדים עדיף אבל היום, כל שפי"ד דמדינא)ג-כו(

 שעה שהגיע אחר חמץ ימכרו לא לכתחלה חנויות בעלי כןועל
 שמ"מ כתבו אחרונים )ובאיזה להנכרי נמכר שכבר מאחרשישית
 יהא יצטרך שאם השבת, לכניסת סמוך הקנין חלות זמן בהשטרכותבים
 שמוכרים החנויות כן יעשו ובמיוחד הנשאר, החמץ מן לאכולרשאי
 למכור מקילים שלכתחלה ויש שבת(, לכבוד ער"ש יום במשךחמץ
 במשך בני"א שדרך )מאחר השבת לכניסת סמוך רק להנכריהחמץ
 יהא ולא להנכרי שמוכר והמקומות החמץ עם להשתמש שבתערב
 עשו"ת חנויות לבעלי עכ"פ מקילים ויש המכירה( לביטול בזהחשש
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 שערים בס' סברא וע"ע הנ"ל, ומנח"א ע"ב( סי' )ח"במהרש"ג
 בזה"ז חמץ במכירת להקל מק"ב( קט"ו סי' )קו"א בהלכהמצויינים

 לטעות כך כל למיהש וליכא לרבנים אלא אדם לכל מסור שאינוכיון

 ובמפתחות(. פ"ט )סי' חיים קב ועשו"ת השנים, שאראטו

 לא מ"מ דער"ש חצות אחר להנכרי החמק כל את למכור שמיקלרב

 לעשות הדעת וישוב זמן לו שיהיה כדי השבת לכניסת סמוך עדימתין
 )שנמשך הנ"ל מלכיאל דברי ]שו"ת יום מבעוד הקנינים כל הגויעם

 משום עלה לדון שכתב ויש ז"ל[ לב הייטל ובאזהרות שעה( חציבערך

 ול"נ. בער"ש, פרקמטיאאיסור

 בשבת יחול שהמכירה מכירה בהשטר לכתוב מהו האחרונים]ודנו

 שאול דברי שנס' בשבת( ומתן משא שנעשה )שנמצא שישית שעהקודם

 )א-קטו( יהודה זכרון בתשונות נזה וע' יתרו(, )פ' חן לוית ספר פי על בכה"גמתיר

 )או"ח מרדכי לנושי נ"ב( )סי' יהושע שרה )ג-סד( תליתאי אוריין )ב-פז( השדהפרי

 נ', סום"י ח"ו ומשינ השואל ע"פ שמיקל )ב-עב, מהרש"ג )ג-קכז( יקרה אבןע"ה(

 ק"ג( )סי' ערוגה"ב )א-יג( חסר תורת קל"א( וסי' ר"ה )סי' שיק מהר"ם וע' קי"ז(,סי'

 קל"א( סי' )חי"ב יוסף וילקט פ"ט( )סי' חיים קב צ"ח( )או"ח מבין פני )ג-ח(מנח"א

 דאף שמתיר, מ"ד, סי' )ה"ג אגר"מ שו"ת ע"ט( )סי' ישראל שמע י"ב( )סי' יוסףויצבר

 המו"מ[. שיתקייפ בשבת מעשה לעשות אלא אסר לארע"א

 שנמכר שאחר נחוצות( אזהרות קצת )בקונטרס דרכ"ת בעל כ'יח[

 מי כן על חמץ, עם וליתן ולישא ולמכור לקנות אין לנכריהחמץ
 )וצ"ע החמץ שנמכר שעה עד רק יקנה ק' שבת לכבוד חלותשצריך

 המכירה(. בשטר החלות את כוללכשאינו

 החמץ כל מעתה ג"כ לו שמוכר מכירה בהשטר שכותבים ישיט[

 ז"ל מפאפא הגה"ק )משם בשבת לאכול עתיד שהוא מה מלבדהנשאר

 וישראל אהרן בית בקובץ וכן ע"ז, מפקפקים ויש ס"ז(, פ"הבנט"ג

 כן על הנ"ל, על פיקפקו גדולים שהרבה מביא ע"ג( ע' צ"ג)גליון
 שבט ועשו"ת החג, אחר חשבון עמו יעשה בשבת שיאכל שמהיכתוב

 מה שרק בהמכירה שיתנה כ' תשובות ובפסקי קט"ו( מי' )ח"טהלוי

 115(. הערה מו דף )עיי"ש ממנו שיתעלם מה ולא שלוי הואשרואה

 חמצו למכור לו( עלתה לא )או ששכח במי הפוסקים נחלקויט-ב[

 יעקב החק רדעת עצמו, בשבת לגוי למוכרו מותר אי שבת מערבלגוי
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 שאין כיון בשבת מו"מ חשיב )ולא בשבת למוכרו להתיר יש רבריעבד סק"ח()תמ"ר
 ,ועיי"ש ובפמ"ג )סק"ז( במחצהש"ק להלכה והובא חמץ( מאיסור להנצל אלאכוונתו
 מדרבנן(, אלא שאינו גויים, של בכתב מכירה שטר ידו על לכתוב מותר שאףשנוטה
 התירו )שלא מרובה הפסד במקום אפילו לאסור כ' סט"ז( )תמ"ח הרב בשו"עאבל
 שיחזירנו כו שיורע ומיורעו )מכירו לגוי במתנה יתנהו רק מצוה( במקום אפילומו"מ
 ר"ר( )סי' שיק מהר"ם ]ובשו"ת בשבת מתנה ליתן התירו מצוה דלצורך לאחה"פ(לו

 הישראל, רשות סילוק מטעם רק הוא שלנו חמץ דמכירת המתירים דעתמיישב
 קל"ו( סי' )אה"ע מאיר מהבית מביא )סקי"א( ובשעה"צ לקנות[, מכווון אינורהגוי
 י"ז( )סי' שלמה בנין ועשו"ת הח"ס(, בהגהות )מובא הכ"ם עמו ושהסכיםלאיסור,
 צ"ד(. סי' )ח"ג משירים רובבובשו"ת

 שם( הנמצאים החמוצים דברים )עם שלם חדר לגוי שמשכיר מיכ[
 הנכרי עם יתנה )חמץ( שבת של הסעודות את בשבת שם לאכולורוצה

 החמץ מכירת )שהרי צהריים עד בשבת לשם ליכנס זכות לושמשאיר
 בער"ש(. ונגמרים נעשים הרשויות שכירותועמו

 יום )שהוא זו שבת בערב פסח( )של מצה לאכול מותר מדינאכא[
 שבכלל אלא לישראל[, חק וע' שמחמיר, השדה כהפרי ]דלאי"ג(

 מ"מ אבל ואילך, חודש מראש מצה לאכול שלא להחמירהמנהג
 )בי"ג( מצה להאכיל שמותר י"ל מצוה הבר לגיל הגיעו שלאלקטנים
 צורך כשהוא ובפרט )זה(, מנהג על חינוך חיוב כך כל שאיןשי"ל

להתינוקות.

 י"א אבל היום, כל חמוצים כלים להגעיל מותר זו בער"שכב[
 חמישית שעה קודם מחמירים ויש שישית, שעה קודםלהגעיל
 לנהוג יש שבפרהסיא דבר דכל ס"א( תנ"ב סי' ברמ"א)כבעלמא
 ממשהו רק הבלועים כלים אבל וטעות, פלוג לא משום השניםכבשאר
 היום. כל להקל ישחמץ
 שיניים או כספית שיניים לו שיש או זרים שיניים לו שיש מיכג[
 )פילינג"ס השיניים בתוך מילואים סתם או בלע"ז( )קראו"ן עטרהעם

 להגעיל שאין היות הפסח, קודם להגעילם יש פוסקים שלהרבהבלע"ז(
 לאכול צריך שהוא ואף מער"ש, יגעילם כן על להלן( )ע'בשבת
 אין תריף( דבר )שאינו צונן חמץ שאוכל כיון בשבת חמץסעודות
 ולאחר רתוחה, "גוש" חמץ בשבת לאכול שלא ידקדק וביותראיסור,
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 בנוגע קכ"ד קכ"ג אותיות להלן )וע' שיניו ינקר החמץ אכילתגמר
 בשבת(. לנקותםאיך

 השנים כל כבשאר חצות אחר בער"ש מצוה מצות לאפות נוהגיןכד[
 לשאר זכר הגר"א בביאור והטעם ס"א( תנ"ח סי' בשו"ע)המחבר
 טעמים עוד למצוא שנדחק נ"ט( סי' )ח"א מנח"א ועשו"תהשנים,
 )ודער"ש דער"פ באפיה כלל שבדרך טעם עוד ]והערני בער"שלאפיה

 מצוה"[. "מצות לשם יותר מכווניםזו(

 המצותי אפיית בשעת הנ"ל( מנח"א )תשו' הלל אומרים שאיןי"א
 מתוך הלל אמר ז"ל מבעלזא והרה"ק כרגיל, אמר זי"ע מסאטמארומרן
 ביתו בם' ]כמובא יום בכל הלל הקורא של חשש יהא שלא תהליםספר
 י"ב([. )סי' ישראל בהק וע' ש"ט( )דף קודשנאוה

 לאפות יש מה"ט בשבת שחל דבער"פ מבואר ראשונים בכמהאבל
 ורבותיו ז"ל הח"ס נהג ]וכן בער"ש לא דוקא מוצ"ש בלילהמצות
 כדי ע"ז מפקפקים שיש כ' בטור מיהו ז"ל[, ההפלאה ובעלהגרנ"א
 יבא שעי"כ וגם מער"ש, לעשות שיכול בדבר ביו"ט לטרוחשלא

 המצה. אכילת עםלהתאחר

 שלא לאמוקי רק הוא הנ"ל בשו"ע המחבר שכ' מה שאף י"אוכן
 )ולא דוקא חצות אחר בער"ש לאפות שצריך לא אבל במוצ"שילאפות
 להתעסק גדול ענין עכ"פ בלא"ה מיהו הרא"ש(, משם בטור כןמשמע
 ]יצ"ע ס"ב(, ת"ם )סי' בטושו"ע כמובא מצוה המצות באפייתבעצמו
 שאפיית היות זו בשנה להקל יש אי ביוקר עולין והמצות מצומצמת שפרנסתובמי
 חמץ לו יש עוד וכן הפסח, שחיטת זמן )שאינו מאוד קלוש ענינו זו בער"שמצות
 כל עצמו להטריה מחוייב אי בקושי לו עולה המצות שהשגת במי צ"ע וכןבביתו(,
 אלו ממצות יאכלו )הגדולים( בית הבני שכל לדקדק אי"צ שאולי זאת עוד בעדה,כך

 ההתעסקות הוא העיקר זו שבשנה העיר שליט"א זארגער והגרמ"ז בער"ש[,שאופין
 לא אבל דפרהסיא( מידי בכל השנים שאר של פלוג לא )משום בער"שבהמצות
 רק המצות בעשיית מתעסק אינו שבלא"ה במי וממילא בער"ש, הנאפה המצהאכילת
 לסייע בער"ש שילך שסגי להיפך אולי אבל לפקפק, ויש בזה, ענין אין והולךקונה

 להשו"ע דאף שי"ל העיר שליט"א גרצא"ז ח מהם, יקנה שלא אף המצותבאפיית
 וסגי היחיד, על לא אבל הציבור, חובת אלא אינו חצות אחר בער"פ זו בשנהלאפות
 )בער"פ(. השנים בשאר כרגיל בער"ש אופין המאפיה שבבתיבמה



י" בשבת שחל לער"פ הלכותקובץ
 שנאפה ממצה רק לאכול השנים כל בשאר דהנוהגין נראה זאתעוד
 זאת עוד זה, על כך כל להדר אין זו שבשנה חצות אחרבער"פ
 זו. בשנה זה בכל להקל שיש לעצמן חבורה תמידהמסדרין

 הפקר". יהיו "הפירורין המצות אפיית בשעת לומר אי"צ זובשנה

 השבת בכל להאכילה )שיכולין "במצה" חצירות עירובי מערביןכה[
 מותר י"ד( )ליל שבת דבליל ועוד קטנים, לקטני ובפרטלקטנים,
 לאכילה ראוי )שאינו "בחמץ" לערב מהני דלא וי"א מצה(,לאכול
 לקטנים דראוי מצה משא"כ לקטנים, אפילו ד' שעה אחרבשבת
 בער"פ מצה משא"כ מה"ת, אסורה חצות לאחר שחמץ ועודכנ"ל(,
 חלק"י ושו"ת )א-קלח( מישרים דובב ושו"ת מהרי"ל )ע' מדרבנן רקאסורה
 משום בחמץ שמיקל יש אבל ע"ח([, ע"ז )ם" ישראל שמע ועשו"ת)א-ריא(
 ושו"ת ס"ג( תמ"ד )סי' דע"ת )ע' ד'( שעה )עד השבת בכנימת לאכילהדראוי
 בבית ובפרט טפי, עדיף ]יהכי במצה לערב והמנהג כ"ז(ן, סי' )ח"ו ענגילמהר"ש
 והמערב גרגורות[ י"ח שיעור חמץ להשאיר שיצטרך דיירין הרבה בתוכהשיש
 בכניסת מונח העירו"ח של כשהפת העירוב מהני שלא יזכור חמץבפת
 אמות ד' שהוא לדירה הראוי בחדר מונח יהא אלא בהפרוזדור,השבת
 אמות[. ד'על

 שיניו להגעיל אין כן ועל בשבת, כלים להגעיל אסור בפשטותכו[
 רותח( חמץ לאכול שלא יזהר )ובשבת בער"ש רק  בשבת,התותבות

 ]עשו"ת הוא היתר זמן דעדיין בשבת להגעיל דמי דשפיר י"אאבל
 עליו שמה דחמץ דקיי"ל להחמיר ולענ"ד ל"ז(, סום"י )ח"חמנח"י
 שיניים פוסקים דלכמה כיון אחר מטעם שמיקל  ויש איסורא,ומיקרי
 ח"ב רבנו ארחות בס' ע' טבעיים, כשיניים כלל, בולעים אינםתותבות
 קכ"ו. אות להלן וע' סקכ"ה[פסח

 לכו"ע בלע"ז( )פילינג"ס מילואים בתוכם שיש הטבעיים שיניוכז[
 לשם ששותה ניכר )כשאינו חמה טיי שתיית ע"י בשבת להגעילםרשאי

 ההגעלה ניכר דאינו משום ופולט כשגומע אפילו מקילים וישהגעלה(,
 של קלח וס' ל"ז( סי' )ח"ח מנח"י ]עשו"ת פיו כמדיח רקשנראה
אזוב[.

 מי מעט )אבל והביצה הזרוע את יצלה החרוסת, יכין בער"שכח[
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 בדברינו וע' מלח, שלישי ב' ישום כשלא ביו"ט לעשות רשאיןמלח
 יכול מבער"ש הזרוע לצלות שכח ואם ש'( סי' ח"ד שבתבנשמת
 )ביום(. דחג ראשון ביו"ט לאוכלו ידקדק ואז החג בליללצלותו

 בהרבה ]ובזה"ז וכפולות מנפוחות המצות את בער"ש יבדוק וכןכט[
 בודקין[. עצמן הן מאפיהבתי

 סי' כפה"ח )וע' בשבת בערב התולעים מן החסא עלי את יבדוקוכן
 סקצ"א(.תע"ג

 מער"ש חריין( - )תמכא המרור את לטחון יכולין אם צל"על[
 להפיג שעלולין א'( וליל מוצ"ש ליל דהיינו החג ימי על)להניחו
 סקל"ו(, ומ"ב סקי"א תע"ג סי' שע"ת )ע' החג ליל עד )לגמרי(טעמן

 כלי בתוך לסוגרו כגון הרמטית, סגורה היטב לסוגרה יכול אםמלבד
 בס' וע' וקשורה( סגורה פלעסטיג-בעג בתוך או יפה, מגופהזכוכית

 נשאר עדיין מחריפותו פג אם אף שבכה"ג ע"ה, ע' )ח"ב רבינוארחות
 מרירות(. טעםבה

 ]ע' בשינוי )קטנה( במדוכה במוצ"ש לטוחנם רשאי הדיןומעיקר

 סקל"ג, שם ובשעה"צ סקי"ט תק"ד ובסי' סקל"ו, תע"ג סי'מ"ב
 לטחון יזהר אבל )ס"ד([, הרב ושו"ע )סק"ז( שם כמג"א ודלאוכהא"ר,

 הצורך. לפירק

 החג מערב שהוכנו במים רק בפסח להשתמש שלא הנוהגיןלא[
 הכנה משום מים לשאוב אסור יהא דבשבת בער"ש, עכשיויכינו

 דאיסור ת"ק( וסי' תק"ג )רס"י הפמ"ג דעת בצירוף גוי, ע"י בשבת להקל ישובדיעבד
 עכשיו עשייתו שזמן דדבר )א-סא( המהרש"ג סברת ובצירוף גוי, ע"י מותרהכנה
 ח"ר נשמ"ש שבספרי ואף הכנה, חשיב לא )במוצ"ש( בערב לעשותו יוכל ולאדוקא
 יש יחדיו שניהם בצירוף מ"מ הללו הקולות שני על פיקפקנו שפ"ב( וסי' שס"ד,)סי'

 ועור פסידא, כעין ג"כ והוא ג"כ, בשבת ממנו ליהנות שראוי בדבר ובפרטלהקל.
 היום( כל כוסות לשטוף בשבת מותר )שמה"ט מינייהו לשתות ראוי היוםשכל

 כי ורוק נכרי, ע"י אפשר בראי ישראל ע"י אפילו להקל לדון מקום שישוממילא
קצרתי.

 דעלמא( ער"ש בכל )כמו בער"ש היום בכל במלאכה מותרלב[
 תס"ח, רס"י בה"ל ]ע' היום כל צפרניו ונוטל והולך מסתפר כןוכמו



יג בשבת שחל לער"פ הלכותקובץ

 תע"ב, היום כל מלאכה לעשות שלא להחמיר שהרוצה כ' ברכ"יובס'
 מעובים פסח משם תמ"ד( )סוס"י בשע"ת וכמש"כ כןי המנהגואין
 מרדכי משיבת כשו"ת דלא וזה חומרא(, דרך אף נזהרים ראה)שלא

 שאוסר[. ס"ט( סי')אלפערט,

 יזהרו חמוצין( )בכלים חמץ תבשילי שבת בשביל מבשלין אםלג[
 כן על לנקרן(, אח"כ )שקשה להכלי הנדבקין חמץ מיני לבשלשלא
 ]כמבואר שעורים בתוכה שיש טשאלינ"ט זו שבת על לבשלאין

 להדיח יצטרך שאח"כ דייסא, זו לשבת לבשל שאין תמ"ד סי'בשו"ע
 שימוש לצורך שלא בשבת כלים להדיח ואסור הקערה, אוהקדירה
 לאקש'ן להכין מותר אבל סקי"ב[, מ"ב ע' ס"ו( שכ"ג סי' )עשו"עהיום
 הכלי(. לדופן מתדבק אינה)שזה

 אף לבשל רשאי הנזרקין באלומינום-פאו"ל יבשל שאם נראהוכן
 כ' ]וחכ"א החוצה( להוציאם בשבת אח"כ יוכל )אם הנדבקתבשיל
 פלוג[. לא משוםלאסור

 קטניות מן רק טשאלינ"ט לבשל מותר אבללד[
 ער"פ )בסדר ז"ל הגריח"ז וכ"כ אורז( או)טשאלינ"ט-באנדלי"ך,

 קטניות שום יבשל שלא כ' קפ"ח( סי' )באגרותיו החזו"א אבלבשבת(,
 אדמה. תפוחי מן טשאלינ"ט להכין שהמנהג וכמדומה אורו,ולא

 לפרוס כדי מספיק לו שיהיה פלעסטיק של מפות יקרע בער"שלה[
 אסור בשבת דאילו בשבת, למחרת חמץ שם שיאכל המקומותמתחת
 רמ"ב-ג' סי' ח"ז בנשמ"ש בדברינו כמבואר נכרי( ע"י )אפילולקרוע
 מצוה(. לצורך נכרי ע"י לקרוע)ועיי"ש

 את המנקין חוטין או שיניים, קיסמי מער"ש יכין כן כמולו[
 חמץ. אכילת גמר לאחר שיניו את בהם לנקות כדיהשיניים,
 יוכל )אם הסדר לעריכת השולחן את בער"ש יכין אפשר אםלז[

 אחר תיכף להתחיל שיוכל כדי אחר( במקום בשבת לאכוללהסתדר
 וכ"כ קצ"ג, סוס"י ווייל מהר"י )שו"ת הסדר עריכת עם דמוצ"שתפ"ע

 ז"ל(.הגריח"ז

 להוציא שיוכל כדי בער"ש עירוב לעשות שיכול למי הראוי מןלח[



 בשבת שחל לער"פ הלכותקובץיד

 בשבת להוציא להקל שיש להלן שכתבנו ,ואף לרה"ר החמץ שיורי אתבשבת
 פירורים אלא נשאר לא אם מ"מ מצוה, לצורך דשבות שבות רהוי מטעם נכריע"י
 למצב עצמו להכניס אין דלכתחלה ועוד לבערו, גמורה מצוה אינו מטונמיםדקים
 ועוד בפתיחה, ח"ה שבת בנשמת ברברינו ע' דשבות שבות היתר סמך עללהקל

 בשבת(. נכרי ליה יתרמי לאדרילמא

  שבדעתו מה )מלבד החמוצים הכלים כל בער"ש יצניעלט[
 והתיבות הארגזים כל יקשור או וידבק בשבת(י עמהםלהשתמש
 את וכדומה נייר-כסף עם ויכסה חמוצים, וחפצים כלים שםשמונחים

 השנה. במשך חמץ עם במגע שם שבא המקומותכל

 הביעור(, שעת )אחר השבת כניסת זמן עד זה כל לעשותורשאי
 זו בשנה גם מוכרום החמוצים כליו את בשבילו המוכר הרב אםמלבד
 חפצים ושאר כלים את לשם להכניס הוא צריך בבוקרבער"ש
 מה שכל השטר בתוך כותבים אם )ובפרט המכירה שחל קודםהחמוצים
 להנכרי(. נמכר פלוני תיבה אושבארון

 עד ידלקו העלעקטערי שהנרות שעות המורה את מער"ש יערוךמ[
 להתכבות שבת ליל על להעריכו ובנוגע הסדר, עריכת גמראחר
 בדברינו ע' הדלקתם להאריך כדי להניעו בשבת ואח"כ מוקדםבשעה
 )שעלול בזה להקל כדאי אין אבל בזה, פרטים כמה בח"ו שבתבנשמת
 ברמיזא(. לחכימא ודי מכשוללצאת

 )שלכתחלה חמץ שם שאוכל השולחן על שבת נרות מדליק אםמא[
 מפת על הנרות ישום לא אכילתו( במקום שבת נרות להדליקמצוה

 ]ובדיעבד חמץ אכילת זמן בסוף המפה לסלק יוכל למעןהפלעסטיק
 את לחתוך רשאי הפלעסטיק, מפת על הפמוטים את והדליקששכח

 רמ"ה סי' ח"ד שבת נשמת בס' בדברינו ע' להנרות מסביבהפלעסטיק
ודוק[.

 הנקראין נרות חמץ עליה שאוכלין השולחן על שידליק הרצוימן
 ב' הפמוטים, על חמץ פירורי יתדבק שלא )חדאטרעוולער"ס-ליכ"ט

 האשפה, לתוך ולזורקו הפסולות שאר עם לכורכו אח"כ שיוכלכדי(
 והשולחן המפה שיהיה כדי ספר או זמירות מער"ש השולחן עלוישים
 על להשים אין חלה אבל המפה( לטלטל )ויוכל ולאיסור להיתרבסיס
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 של זמן כל שומר שיעמיד לא )אם מצויים שתינוקות במקוםהשולחן
 לא אם ובדיעבד כבידה(, כלי עם היטב מכוסה שיהיה או השבת,כניסת
 נעשית לא דמפה הפוסקים סמך על להקל יש היתר דבר המפה עלשם
 כדאי אין שבעלמא ח"א שבת נשמת בשו"ת שכתבנו ]ואף שעליה, להנרותבסיס
 מעוטה, )ושמחתה( שאורה )טרעוולער"ם-ליכ"ט( כאלו בנרות שבת נרותלהדליק
 שולחן שעל ורק שבהבית, הגרול בשולחן הרגילים נרות ירליק זה בשבתמיהת
 זה[. ממין נרות ב' ידליק החמץ עליהשאוכל

 חמץ ופת הבית שבתוך החדר בתוך שבת של הנרות מדליק אםוכן
 על היתר דבר הבית בפנים לשום ידקדק מבחוץ ואוכל מחזיקהוא

 יום. מבעודהשולחן
 כמה עם המשותף ההאל"ל בתוך הפת לאכול שבדעתו מימב[
 בער"ש. חצירות עירובי מלערב ישכח לאדיורים

 את שיערוך הנכון מן בביתו חמץ של הסעודות אוכל שאינו מימג[
 בליל לשהות יצטרכו שלא כדי שבת, מבערב הסדר ללילהשולחן
 ס"א( תע"ב )סי' בשו"ע המבואר כעין השולחן, הערכת עםמוצ"ש

 כשתחשך. מיד לאכול כדי יום מבעוד שולחנו יערוךשבעלמא

 סעודות ב' על רק חמץ להשאיר שאין ז"ל יעקב הישועות דעתמד[
 שירצה, כמה להשאיר דרשאי משמע הפוסקים משאר אבל שבת,של

 ז"ל. יעקב קהלת בעל וכ"כ ותינוקות, מעכברים משומר שיהיהובלבד

 אומרים וכן השבתות( )כבשאר הודו אומרים מנחה תפלת קודםמה[
 המצות את אפו שכבר מאחר אומרים, אין )ובבעלזא נרננה לכומזמורי
 הסדר(. אצלשיאכלו

 שבבוקר כיון שבת בליל או בער"ש שמו"ת לקרוא יזדרזמו[
 קודם היום סעודת לאכול אין ולכתחלה להתפלל, וממהריםמשכימים
 קרא לא אם אבל ס"ד(, רפ"ה )סי' בשו"ע כמבואר שמו"תשיקרא
 תפלת עד זמנו שעיקר שיקרא, קודם בבוקר שיאכל דמי שפירעדיין
 שי"ז-שי"ט([. סי' ח"ב שבת נשמת בשו"ת בדברינו ]וע'מנחה

 הסכימו )ער"ש( י"ג )וביום( בליל החמץ בדק ולא ששכח מימז[
 נכרי שיוליך הנר אור ע"י שבת בליל החמץ את שיבדוקהאחרונים
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 במקום דשבות שבות על גזרו דלא ש"ז( )סי' בשו"ע כדקיי"לנשבילו,
 הבית חדרי בכל בהיר אור המאיר עלעקטערי נרות שיש בזמנינו ]ואפילומצוה
 היום( לאור שנבדקת לאכסדרה דמי )ולא לבדיקה הנר אור צריכין ערייןאעפ"כ
 הבית רהיטי תחת )כגון הבית בחררי שיש מוסתרין ומקומות וסרקין חוריןמחמת
 את תיכף יבטל הבדיקה ולאחר ורוק[, לתוכה מאיר העלעקטערי אור שאיןוכו'(
 על לברך לו יש וגם השנים(, כל בשאר )כמו מצא שלא ההמץכל

 לו אמור נכרי לו באין אבל תל"ה(, סי' שו"ע )וע' הזוהבדיקה
 בדיקה מצות לקיים כדי בשבת דולק נר לטלטל עצמולהישראל
 גרידא(. בביטול סגי דמה"ת ועוד דבריהם, העמידו דחכמים)כבעלמא

 לבקש לו מותר אי דולק נר לו אין אם מהו האחרוניםונחלקו

 אבני דמשו"ת החמץ, עמו לבדוק עמו ולהוליכו נר' 'להדליקמנכרי
 בל על יעבור שלא כדי שבות לו )דהתירו להיתר יוצא נ'( )סי'צדק
 לו שאסור העלה י"ט( )סי' היוצר בית בשו"ת אבל ימצא(, ובליראה
 אסרו דחכמים כבעלמא עמו ולהוליכו נר להדליק מעכו"םלבקש
 דאורייתא מצוה מקיום יתבטל כך ידי כשעל אפילו לעכו"םאמירה
 שכתבנו מה ]ועיין צ"ה( )מי' מבין פני בשו"ת וע"ע י"ח( בסי')ועעו"ש
 המצויינים שערים ובם' י"ד[, סי' ח"ה שבת נשמת בשו"ת זהביסוד
 הבית כל את היטב ומנקין שמכבדין דבזמנינו כ' קט"ו( )סי'בהלכה
 דפטורה חמץ שם מכניסין שאין כמקומות הבית כל חשיב ער"פקודם

 שבת. בליל לבדוק לו אין לבדוק כששכח כן על חמץ,מבדיקת

 שבת לילסעודת
 כל )ואוכלים שבת סעודות בשביל חם תבשיל להכין מצוהמח[

 בשבת קרים מאכלים לאכול ולא השנה, שבתות בשאר כמוהתבשילים(
 אוכלים שבבוקר כ' קפ"ח( )סי' באגרותיו ]והחזו"א רנ"ז( סי' )עשו"עזו

 )סקי"ד([. ועמ"ב קרים,מאכלים

 תנור גבי על הקדירה להניח לו אסור חמוצים בכלים מבשל אםמט[
 )בלע"ך( פח עם היטב היטב יכסנה אם ]וצ"ע לפסח הוכשרהשכבר

 קדירות[. כג' חשיב הלא בכה"ג אבל קדירות, בשתי  שמחמיריםשאף

 שם שיאכל שולחן על חמץ מאכלי יאכל לא זו שבשבת הראוי מןנ[
 וכו' הבית במרפסת או המדריגות בחדר מיוחד שולחן יכין אלאבפסח
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 ידקדק הרגיל שולחן על לאכול והמוכרח חמץ, של סעודותלאכילת
 המפות הסרת שלאחר שבודאי באופן כימויים כמה עם השולחןלכסות
 חמץ. פירור שם ישאר לא חמץ סעודות עליושאכלו

 הפת שם שיאכל בחדר שבת נרות להדליק לדקדק יש לכתחלהנא[
 בתוך לאכול וכשחושש הפת(, הוא שבת סעודת )שעיקר שבתבליל
 ידליק )האל"ל( המדריגות בחדר הפת ואוכל חמץ חשש משוםהבית
 במקום הנרות שיאירו או )דיספאוזעבע"ל( מיטלטלת נרות ב'שם

 עלעקטערי בנרות מגי זה דלענין לסמוך יכול קשה ואםהאכילה,
 השבת לכניסת סמוך שידליקום להדר )וראוי המדריגות בחדרשדולקים
 במקום לאכול דכשמצטער ס"ו( רע"ג )סי' שו"ע וע' שבת"("לכבוד
 שאר הנרות במקום יאכל אם )ובפרט הנרות אצל לאכול אי"צהנרות

התבשילים(.

 איזה להביא התבשיל לבית חמץ שם שאכלו משולחן ההולכיםנב[
 שיגעו מקודם חמץ מפירורי היטב הדק עצמן לנקות מאוד יזהרומאכל
 שם שיש )פרידזשידע"ר( בהמקרר שישתמשו או פסח, שללקדירה
 פסח.מאכלי

 שאוכלים מה )או חמץ של המאכלים כל את לאכול להדר ראוינג[
 קערות ובתוך )דיספאוזעבע"ל( הנזרק פלעסטיק מפת על פת( עםביחד

 שלא ]כדי האכילה בגמר הנורקים פלעסטיים כפות ועםפלעסטיים
 חמץ משיורי הכלים את להדיח( )או לקנח להטריח בשבתיצטרך
 את בשבת להדיח דאסור בפוסקים ומבואר סק"ד-ה', ומחצהש"קעטו"ז
 זו[. בהדחה היום צורך שאין כיון כרגיל החמוציםהכלים

 ועמש"כ פלעסטיק, כום על קידוש לעשות לכחתלה נכון איןאבל
 והכל בזה, להקל יש הצורך דלעת ט"ז( סי' )ח"ב שבת נשמתבשו"ת
 הענין.לפי

 )למקום העיר לרחוב הפלעסטיק המפת את יוציא הסעודה ולאחרנד[
 החוצה להוציאם אח"כ רשאי עירוב שם שאין במקום דר ואםהפקר(,
 דינו דידן שרה"ר לעכו"ם( אמירה לגבי )עכ"פ ]שסומכין נכריע"י

 ע' חמץ, ביעור מצות במקום דשבות שבות דהוי ונמצאככרמלית
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 שם אין ואם ק"ו[, אות להלן וע' ז', סי' ח"ה שבת בנשמתנדברינו
 הנייר יכרוך הפת שאכל ולאחר נעפקין נייר ע"ג הפת יאכלנכרי

 להרבות לכתחלה דמי דשפיר ]ומסתבר הכסא הבית לתוךויזרקנו
 מנת על גדולה פלעסטיק מפת על המשפחה בני לכל פתבאכילת
 מצוה ג"כ חשיב הפת אכילת דריבוי נכרי, ע"י החוצה אח"כלהוציאו
 במקום דשבות שבות היתר סמך על נכרי ע"י ההוצאה אח"כלהתיר
מצוה[.

 ומיד ותיכף מהחלות פירורים מלפרר להזהר ישתדל בכללנה[
 )ויש מיד ויאכלם בכף יקבצם השולחן על פירורים שמתקבץשרואה

 ואוכלים גדול בלע"ז( )בע"ג פלעסטיק שק בתוך הפת אתשמחזיקים
 בתוך מקובץ שמתפרר מה כל שאז הפלעסטיק, השק בתוך הפתאת
 נקב((. שום בו יהיה שלא )ויראההשק

 פסח של בקדירות שנתבשלו ממאכלים הסעודה בשעת אוכל אםנו[
 שלא להחמיר הנכון מן בפסח עמו שישתמשו המקרר בתוך שמונחאו

 ידיו ניקה כשלא בהם ליגע יבוא )שלא הסעודה באמצע פתיאכל
 חמץ(. מפירורי היטבוגופו

 שהדליקו )במקום דירתו שבתוך השולחן על קידוש שעושין ישנז[
 לבצוע )האל"ל( המדריגות חדר לתוך יוצאין ואח"כ שבת( נרותשם
 הבית לתוך חו~רין )ושוב הפת את שם ולאכול משנה לחם עלשם

 את יראה הקידוש שבשעת להדר להם ויש המאכלים( שארלאכול
 לטיבותא דבג' סעודה[ במקום קידוש בעינן ]דהא הסעודהמקום
 תחת לחדר( )מחדר הבית באותו הוא וגם שם שקידש המקום אתשרואה

 )עבה"ל(. לכתחלה אפילו מהני מתחלה כן דעתו והיה אחדגג

 אחד במקום קידש שאם ס"א( )רע"ג כהרמ"א נקטינן בדיעבדמיהו
 שפיר לקומה מקומה אפילו הבית באותו אחר במקום לאכול דעת''על
 ובמ"ב(. הרב בשו"ע שם שכ' כמו מחמרינן לכתחלה )אבלדמי

 - במרפסת )או 'בחצר' לאכול דעת' 'על בבית לקדש איןאבל
 את משם לראות יכול אם אפילו מגולה( פייער-עסקעי"פ אופארטש,
 הי"א )כשיטת יצא בדיעבד אבל סק"ז( שם מ"ב )ע' בו שקידשהמקום
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 חשיב גג עם מכוסה )פארט"ש( המרפסת אם אבל שם( בשו"עהמובא
 לחדר. מחדרכמו

 הדירה( )בתוך כולם ישתו קידוש שלאחר עצה עוד שישונתעוררתי
 ס"ה( רע"ג סי' )כשו"ע סעודה במקום קידוש יחשיבו שזה ייןרביעית
 ]וע' הדחק במקום אם כי זה על לסמוך שאין כ' שם בהגרע"אמיהו

 יין( )רביעית בזה מ"מ ק"כ([ סי' )ח"ב שבת נשמת בשו"תבדברינו
 רואה שאינו אף אחר במקום לאכול דעתו קידוש שבשעתובצירוף
 שלאחר ובצירוף לכתחלה, אף דמי שפיר הקידוש בשעת המקוםאותו
 ודגים בשר שם לאכול קידוש שעשה למקום חוזר בחוץ הפתאכילת
 במקום קידוש להתשיבו בשעה"ד מהני נמי שזה לדון מקוםשיש
 קכ"ה[. סי' שם שבת נשמת ]ע'סעודה

 ואוכלין האל"ל( )בלע"ז הבית בפרוזדור קידוש גם שעושין וישנח[
 של המאכלים יתר שם לאכול לביתם חוזרין ואח"כ הפת, אתשם

 ואחר הכי, למיעבד דמי דשפיר מ"ח( סי' )ח"ו מנח"י ועשו"תשבת,
 ברהמ"ז לברך כדי )להפרוזדור( לחוץ יחזרו הסעודה אכילתגמר

 הפת. אכילתבמקום

 ואח"כ קידוש לאחר מיד ברהמ"ז שם לברך נראה לא אבלנט[
 שבת שסעודת דבעינן שבת של התבשילים לאכול הבית לתוךליכנס
 עונג משום שבת סעודת )דחיוב ועונג" "כבוד דרך יהיה הפת''דהיינו
 עונג( תהא שם קריאה במקום עונג לשבת וקראת עה"פ חז"לכדדרשו
 תענוג סתם )רק שבת סעודת עונג מיקרי לא תו ברהמ"ז שבירךולאחר
 מיד )לברך כן לעשות הקטנים לילדים לצוות מותר אבל והבן,שבת(

 )אם הזמן כל עליהן להשגיח מאוד שקשה מפת( ידם ולסלקברהמ"ז
 הפת(. למקום לחזור אח"כיצטרכו

 שם לברך כדי הפת אכילת למקום יחזור סעודתו שגמר לאחרס[
 עמג"א במקומה( לאחריה ברכה טעונה דפת )דקיי"ל המזוןברכת
 ברכת בשעת דעתו כשהיה לחדר מחדר מהני אי קפ"ד( סי' )רישובמ"ב
 מקומו את משם ברואו ומהו אחרת, בחדר ברהמ"ז לברךהמוציא
 הדחק. בשעת לכאן לצרף וישהראשון,

 ואח"כ ברהמ"ז, בשעת השולחן על פת קצת להשאיר מצוהסא[
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 יבערנו. ברהמ"ז גמר אחר ובבוקריצניענו,
 לאכול כנ"ל העושין )וכן פת באכילת ממעטין זו שבשבת היותסב[
 פת לאכול ידקדקו פת( בלא בפנים הסעודה ולגמור בחוץ פתמעט

 כלשון לרוה"פ שבת סעודת שיעור שהוא )ועוד(, כביצהכשיעור
 שבת נשמת בשו"ת בדברינו וכמבואר ס"א( רצ"א )סי' בשו"עהמחבר
 פת מכביצה פחות כשאוכלין ענט"י מברכין שאין ועוד קמ"ז(, סי')ח"ב

 באכילת סגי ובשעה"ד ובדיעבד ס"ב(, קנ"ח )סי' בשו"עכמבואר
 קטנים לענין וכן ובשעה"ד דא שבכגון ונראה )עייב"ש(, כזיתשיעור
 ענט"י. לברך לא ידקדק שאז אלא זה, על לסמוךיכול

 שולחן על )לאכול הבית לתוך שחוזר קודם כנ"ל העושיןסג[
 היטב הדק זקנו( )ושערות ובגדיו גרפו לנער ידקדק בפסח( שםשיאכל
 פיו את היטב וידיח חניכיו את אצבעותיו עם יקנח וכן חמץ,מפירורי
 לפסח(. שהכינו בסינק )לא הכסא בבית שהואבהסינ"ק

 לשימוש ניקוהו שכבר שולחן על ישתמש לא כנ"ל העושיןסד[
 חמץ. מפירורי לנקרם מאוד  שקשה השנה כל של "זמירות" עםבפסח

 כדי החוצה ולצאת לחזור לו יש סעודתו בגמר אז כנ"ל העושיןסה[
 בדעתו היה מתחלה אם ואפילו הפת, שאכל במקום ברהמ"זלברך
 שם שיברך המקום על שיאכל צריך מ"מ השולחן על ברהמ"זלברך

 מעט יכניס שמבחוץ ג"כ ומהני פת, מכזית( פחות )אפילו מעטברהמ"ז
 דרך אבל השולחן, אצל יושב כשהוא אותה ויבלע פיו לתוךפת

 הראוי שמן ק"פ סי' בשו"ע מבואר דבלא"ה מובחר יותרהראשונה
 בחדר הם השולחנות )וכששני ברהמ"ז בשעת השולחן על פתשיהיה

 עליו(. שאכלו השולחן לאותו לחזור ואי"צ סגיא'

 כדי פת קצת עוה"פ יאכל בחוץ ברהמ"ז שיברך שקודם רצויסו[
 שבת סעודת של התבשילים שם לאכול הבית לתוך בכניסתושמתחלה

 על לברך צריך שאז הפת מן ידו ומושך כסילוק נחשב יהאלא
 ארחות בס' כעי"ז ]וע' ולאחריהם( )לפניהם אח"כ שיאכלהמאכלים

 לחם פרוסות משתי יותר אוכל שאינו הנהגה לו שיש במי פב( )ע'רבנו
 שקודם יש עצה עוד הסעודה[, בתחלת פרוסות שתי אכל וכברבסעודה
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 ולכוון משקה או מאכל איזה על שהכל ברכת יברך לפת ידיושיטול
 דבדיעבד נראה מיהו הסעודה, בתוך שיאכל מה כל את )מספק(לפטור
 לאכול דרך לו מזדמן היה שאילמלי סילוק חשיב לא דזה מעכבאינו
 אם ובפרט אוכל, היה לפסח שהוכשרו דברים להחמיץ חשש מבליפת

 עוד ממנו יאכל שלא בדעתו שהחליט אף השולחן. על פת השאירבמציאות
 פת, שום עור ולשכיניו לו אין ושוב הכל ואכל פת מעט רק לו היה אם בבוקר]ויל"ע
 שליט"א זארגער והגרמ"ז התשובה, עמק ובשו"ת )ב-קלא(, האפור תשבועשו"ת
 הפת[. מאכילת המשך ממש שהוא כלל סילוק ליכא ודגים בשר אכילת שלגביהעיר

 ממעל רק ויאכל להשולחן גופו שיסמיך כשיאכל להדר ראויסז[
 לכבדם אח"כ )שקשה הארץ ע"ג פירורים יפלו לא למעןהשולחן
היטב(.

 הוכשרו שכבר )מאחר פסח של בכלים המאכלים לבשל המנהגסח[
 פלעסטיק, קערות לתוך מהם המאכלים שיערה וראוי לפסח(התנורים

 הנזרקין באלומינום-פאו"ל שבת של התבשילים ישום שמער"שאו
 לכתחלה נכון אינו לפסח מיוחד מטבח לו שיש מי ]ואף השימושלאחר
 לפי השנה, כל של החמוצה במטבח חמוצים בכלים התבשיליםלבשל
 פסח של חדשים בכלים לבשל שטוב מהריו"ו משם במג"אהמובא
 הבשר יקבלו חמץ של בכלים בשר יבשל שאם במחצהש"ק]והטעם
 ליה סגי כשלא להדיחם )או לקנחם אח"כ ויצטרך מחמץ,בליעה

 ינצל החמוצה במטבח )שכשיאכל לו קשה אם אבלבקינוח([,
 זמן וקודם הנדבקים, מאכלים בהקדירה לבשל שלא יזהרממכשולות(
 לקנח אפשר אי ואם בנייר(, )או באצבעותיו הקדירות יקנחהביעור
 בהם יבשל לא שבכלל וטוב ויצניעם, החמץ שיעבור עד מעטידיחם
 )ובמחצהש"ק בשבת לנקותם אח"כ שקשה מאחר ממש, חמץתבשיל

 לקנחם( להטריח יצטרכו שלא כדי חמוצים בכלים משתמשין שאיןכ'
 שיש יומן בני שאינן חמוצים בכלי בשר של לבישול ישתמש אםואולי
 תמ"ז סי' עשו"ע שמיקל יש עצמו בפסח אפילו שהרי יותר,להקל
ס"י[.

 אוכל והוא פסח של בכלים שבת לכבוד המאכלים בישל אםסט[
 של הקדירות מן יערה שלא יזהר חמץ של בכלים )החמוצה(סעודתו
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 לחוש שיש ועוד ואוסרת, עולה )שהזיעה חמץ של קערות לתוךפסח
 ועוד פסח, של לקדירה החמוצה בקערה שנגע הרוטב בחזרה יתיזשמא
 ושעה"צ )סק"ד( ובמחצהש"ק פר"ח ע' לחומרא( חיבור ניצוקמשום
 ועכ"פ מיקל, שם ובמחצהש"ק בדיעבד בנוגע באחרונים ]וע')סק"ד(

 )והזיעה חמץ של הקערות ממעל הרבה גבוה הפסח קדירתכשהחזיק
 חמץ לכלי ישפוך לא שאף כתבו עוד להקל[ יש ים"ב היה לאהעולה
 שמיקל(. כהפר"ח )דלא שואבת כף של אמצעותע"י

 ומשם פסח של שני לכלי מקודם שיערה שמעדיפים באחרוניםויש
 יערה לא דעכ"פ נראה מ"מ אבל סק"ג(, א"ר )ע' החמוציםלכלים
 זארגער ]והגרמ"ז )כלאקשי"ן( ממש חמץ גבי על פמח של שנימכלי

 שני, כלי של ההיתר על מפקפק בשבת שחל ער"פ דיני בק'שליט"א
 פסח מכלי שיערה כ' ז"ל מפאפא מהגה"צ שבת לער"פובאזהרות
 ישתמש לא חמץ לכלי מתוכו שעירו והכלי אמצעי כלי ע"י חמץלכלי
 יצניענו[. אלא לפסחבו

 יערה )הנזרקין( אלומינום-פאו"ל מן העשויין כלים שמצויוכהיום
 יזרקום ואח"כ החמוצים לכלים ומשם הזה לכלי פסח של הכלימתוך

לאשפה.

 שטיחים( )שקוראים קארפע"ט ממעל חמץ מאכלי יאכל לאע[
 פלעסטיק, מפת מתחתיו יפרוס אחר מקום לו אין ואם לנקרם,שקשה

 מכבדות עם הקארפע"ט את אכילתו אחר ינקה שם( )שאכלובדיעבד
 שבת נשמת עשו"ת בקארפע"ט-סוויפע"ר לא אבל בלע"ז(,)בעזעם

 שאלת ישאל בלא"ה עובר אינו ]ואם ל"ה סי' ובח"ז רח"צ רצ"ז מי'ח"ו
 עייב"ש[.חכם

 בית להם שיש מפסלאות גבי על כשיושב יאכל שלא הראוי מןוכן
 מרופד כסא על או מפירורים( לנקרם )שקשה חריצים להם שיש אויד

 אכילה שבשעת ידקדק כאלו ספסלאות רק לו יש ואם קארפע"ט()כעין
 המפה. ממעל רק ויאכל להשולחן גופויסמיך

 או כספית שיניים לו שיש או זרים שיניים לו שיש שמי כאמורעא[
 השיניים בתוך מילואים סתם או בלע"ז( )קראו"ן עטרה עםשיניים



כג בשבת שחל לער"פ הלכותקובץ

 שלא ידקדק מער"ש, להגעילם יש פוסקים שלהרבה בלע"ז()פילינג"ם
 אפילו רתוחה גוש מאכל ולא ראשון, בכלי רתוחה חמץ בשבתיאכל
 רק פת שיאכל או מותר(, שני בכלי לח תבשיל )אבל שניבכלי

 קודם היטב הדק פיו וידיח שיניו היטב ינקר ואח"כ סעודתובתחילת
 החניכיים(. בין ונשאר הנדבק דבר הוא )שפת החמין התבשיליןשיאכל
 באופן וכדומה ברעיסע"ס לו שיש או בשיניו נקבים לו שיש מיעב[
 בשבת( אפשר אי )שזה אומן ע"י רק חמץ ממשהו לנקרם אפשרשאי
 או עשירה מצה על ובבוקר( )בלילה בשבת סעודותיו שיקבעעדיף
 לחתיכות ויחתכם הפת של הרך חלק רק שיאכל או מבושלת,מצה

 עצה עוד הרבה, ללעוס יצטרך שלא כדי לפיו שיכניסם קודםקטנות
 שבכה"ג )לבן( יין או מים בתוך החלה את ישרה האכילה שקודםיש
 כיון אדום ביין ישרנו לא לכתחלה ]אבל להשיניים כך כל נדבקאינו
 )סי' בשו"ע כמבואר מזונות מיני בורא עלה מברכין שבכה"גשי"א
 ועוד שבת, סעודת מצות בה יוצאין שאין וממילא סי"ב(קס"ח

 בשבת[. אוכלין מצביעת למנוע עדיףשלכתחלה

 )בזמן שיאכילום ורצוי בקל, המתפרר חמץ לקטנים יאכיל לאעג[
 וע' יראה( בבל קטניות על גזרו )שלא מקטניות העשוי דברההיתר(
 אין קטניות גם חמץ איסור )ולאח"ז מצה להאכילם בנוגעלהלן

 תע"א-ב(. יעקב כחקאוכלים

 שאוכלים הילדים על פקיחא עין לשום לו יש הסעודה כל משךעד[
 שבידם. החמץ עם למקום ממקום ילכו שלאחמץ

 את היטב לנער ידקדק לביתו שיכנם קודם האכילה גמר לאחרעה[
 הבית בתוך או לגוי, שייך כשהבית הבית בפרודדור או )ברחובבגדיו
 )בבית חמץ מפירורי פיו את היטב ידיח וכן הפירורים, מכלהכסא(
 לפסח(. בו שמשתמש בסינק ולא וכדומה,הכסא

 הכסא לבית מיד יזרק למחרת לאוכלו בדעתו שאין חמץופרוסות
 בהמה למאכל שחזיין כיון עדיין מוקצה אינן כזית בהם אין אם]ואפילו
 סכ"ז([. ש"ח סי')כשו"ע

 שמשאיר החמץ את להצניע ידקדק סעודתו גמר אחר שבת בלילעו[



 בשבת שוזל לער"פ הלכיוצקרבץכד

 יוכל שלא הבית לשמור חיוב יש ואילך חמץ בדיקת )שמן מחרבשביל
 הבית(. לתוך חמץ לגרור תינוקות אועכבר

 )השני סעודות ב' שבת "בליל" לאכול שנהג מחכ"א שמעתיעז[
 השבת יום סעודת יוצאין אין דלכו"ע נראה ולא היום(, סעודתבמקום
 כ"ט(. סי' )ח"א והזמנים ישראל בספרי ע' שבתבליל

 ער"פ בשבת מצה אכילתאיסור
 מתחיל ולרוה"פ פסח, בערב מצה לאכול אסור שנה בכל כמועח[
 כבעה"מ ]ולא בבוקר( בשבת )שהוא פסח ערב של מעלוה"שהאיסור
 ובבאר יעקב בחק שכ' וכמו חמץ[ אכילת איסור מזמן רק אסורשאינו
 י"ד בליל דאף )סק"ו( המג"א דברי משמעות אבל ובמ"ב,היטב

 )אות חיים ארחות בס' כן מובא וכבר אסור, שבת( ליל הוא זו)שבשנה
 פעלים רב בשו"ת וכ"כ י"א, משם קג:( )דף מועד אהל ובם'קי"ד(
 ח"א )או"ח אגר"מ בשו"ת וכ"פ כ"ו( אות צו )פ' חי איש בן ובס')ג-כז(
 קנ"ה(.סי'

 שהרי זו בשבת מוקצין המצות אין להמג"א אף מ"מ אבלעט[
 מחמת דמוקצין מצוה" "מצות מלבד קטנים, לקטני להאכילםרשאין
 שו"מ ועשו"ת בא"ח, ובס' )תמד-א( בפמ"ג שכ' כמו כיםחסרון

 דאפיית למעלה לפמש"כ שצלע"ק ]אלא ע"ז( סוס"י ח"ב)מהדו"ת
 א"כ השנים, שאר לזכר רק והוא הוא גמור ענין לאו זו בער"שהמצות
 כך, מלפני שאפה המצות משאר יותר אלו מצות נחשבין איפהבמה
 מצה אכילת מצות בהם לקיים וייחדם רב מחירם שסוכ"ם שכיוןוי"ל
 מחם"כ([. מוקצה הוי וממילא מאכילה, אותם מקצה כןעל

 שחרית סעודת מצות בהם לקיים חמץ לחם זו בשבת לו שאין מיפ[
 ]דלא שבת סעודות מצות עמהם לקיים מצה לאכול לו אסורדשבת

 בשו"ת וכ"כ פסח( הל' )על ח"ס חי' וע' בכה"ג, להקל שמספק"לכמי

 דם"ל )ובעה"מ( הראשונים על לסמוך נראה ולא )ג-צא(, השדהפרי
 בבוקר גם ויאכל חמץ[, אכילת איסור מזמן מתחיל מצה אכילתדאיסור
 סעודה מצות דיוצאין שלמ"ד לומר מקום קצת ]שיש ודגיםבשר
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 נמי כן כמו ס"ה( רצ"א סי' בשו"ע )י"א ודגים בבשר דשבתשלישית
 וצ"ע[. טעימו ד"ה קא. פסחים תוס' וע' הבוקר,בסעודת

 שבת בליל מצה לאכול לו מותר עכ"פ אי חמץ לו שאין מיויל"ע
 מובא שו"ר ע"ח(, אות )לעיל בלילה המקילים הפוסקים סמךעל

 בירור ס' ע' שבת בליל מצה אוכל היה ז"ל סאלאווייטשיקשהגרי"ז
 פת לו שאין במי ועכ"פ שם, ובהמצויין תע"א( סי' )מהדות"להלכה
 בזה. להקל לסמוך שיכולנראה

 בלילה( )שמספרים יצי"מ סיפור ענין מבינים שאינם לקטניםפא[
 ומשם ו', ה' גיל עד ]והיינו ביום )ער"פ( בשבת אף מצה להאכילמותר
 לשאול יודע אינו שעדיין כל שהיינו ראיתי שליט"א הלוי שבטבעל
 מה בע"פ חוזרין קטנים שקטני מה לדידיה דאף ומסתבר נשתנה,מה

 "יודעים" חשיב לא דזה הספר בבית שבועות כמה אותםשהירגילו
לשאול[.

 הקטן את שם להאכיל מקום לו ואין בשבת שחל פסח דבערבנראה
 מצוה חינוך דבמקום ד'( שעה )קודם מצה להאכילו שמותר חמץלחם

 ועוד דרבנן( איסור )ובפרט בידים איסור לקטן ספינן שבת()מעודות
 כיון מצה להאכילו אין ג' סעודה ]מיהו בעלמא, באקראי אלאשאינו

 אי"צ בקטנותו אף כן על כזו בשבת לאכול יוכל לאשכשיגדל
 בכך[.להרגילו

 לסעודת עשירה מצה לאכול יכולים חמץ אכילת היתר בשעתפב[
 הכל לבער יכול הרי לשבת סעודת ב' שישייר אמרו למה שהוקשה ]עב"ישבת
 לעשות ארפ כל בידי סיפוק שאין רכיון ותי' עשירה, מצה יאכל ובשבת השבתמלפני
 שבת סעודת והמקיים יעו"ש[, רבנן אטרחוהו לא סעודות הג' לכל עשירהמצה

 סעודה קביעת שיעור שיאכל דבעינן י"א פהב"כ, שהוא עשירהבמצה
 דאי"צ וי"א וברהמ"ז, המוציא עלה שמברכין פת בעינן שבתדסעודת
 קפ"ג( סי' )ח"ב שבת ]ובנשמת קובעת שבת סעודת בלא"הדאף

 עשירית( שעה קודם )אפילו חצות אחר לס"ג לא אבל בזה[,הארכנו
 )ם"א, הרמ"א שכ' וכמו לפסח, עשירה מצה לאפות שלאלמנהגינו

 ממהרין גרידא פירות מי אף שמא או מים, לתערובות שחוששיןמשום
 בער"פ להתיר דהמורה כ' כ"א( סי' )קמא נוב"י בשו"ת ]אבללהחמיץ(



 בשבת שחל לער"פ הלכותקןצ:ץכו
 לא וקטן( חולה צורך אינו )אפילו קצת לצורך הוא באם היוםנל

 )ס"ה, בערוה"ש נמי וע' עיי"ש לכתחלה להתיר יש חצות ועדהפסיד,
 אכילת איסור זמן אחר אפילו עשירה מצה לאכול מדינאשמתיר
 לאכול דאסור מבואר שבמהרי"ל )תמד-א( יעקב בחק ע' מיהוחמץ(,
 מ"מ עוני, לחם מצות בו יוצאין שאין דאף )וטעמו בער"פ עשירהמצה
 סי' ח"א )קמא שו"מ ועשו"ת מצות(, תאכלו בערב מצות בויוצא
 הרמ"א[. ע"ד שכתבו מהקע"ה(

 זה בשבת יאכלו שלא בארה"ב( ,פה מהרבנים אחד הורה שנים כמה מלפני]והנה
 הרבה אבל עשירה, מצה יאכלו בבוקר ובשבת )רגיל( מצה יאכלו שבת בליל רקחמץ,
 זו בשבת חמץ שאכלו הדורות כל ישראל מנהג לשנות שלא כנגדו יצאורבנים
 בו יש שבת בליל מצה שלאכול שכ' ויש להמג"א, מצה לאכול אסור שבת,ובליל
 מהגרצ"מ נמי ושמעתי הפרדס, בקובץ תשובותיהם ונדפסו תוסיף(, בל שלחשש

 שהוא שמה ז"ל אגר"מ בעל מהגאון ששמע אגוה"ר( לשכת )מנהל שליט"אגינזבורג
 אכילת היתר )בזמן עשירה מצה זו בשבת לאכול נמי הסכים קנ"ה( סוס"י )ח"אבספרו
 עשר של ברוכה משפחה לו שהיה מפני כך על ששאלו לשואל תשובה כ' זהחמץ(
 להכלל.[ כן להורות לא אבלילדים,

 מאוד שקשה הגדולים מלון ובבתי זקנים ובמושב חולים בבתיפג[
 את לבער אח"כ קשה )שיהא זו בשבת חמץ הדיורים לכללהאכיל
 שבת סעודת יקבעו והם עשירה מצה יאכילום הבנין( מכלהחמץ
 שעה"צ ]וע' המוציא( וברכת ענט"י עלה מברכין )שאזעליהם
 החג כניסת קודם עשירה מצה שיורי לבער צריכין אי וצ"ע)סק"א([,
 לא אם עשירה, מצה עם בפסח להשתמש שלא הרמ"א פי עללמנהגינו
 עצמו בפסח אף שאז מצה לאכול יכולין שאין זקנים אובחולים
 ס"ד(. תס"ב )סי' הרמ"א שכ' כמו עשירה" "מצה לאכולמותרין

 מצה בער"פ להאכיל שהקיל מובא שליט"א הלוי שבט בעלומשם
 בשעה"ד )לסמוך חמץ אכילת איסור שעת עד שבביה"ח לחוליםרגיל
 חמץ(. איסור מזמן מתחיל האיסור דזמן בעה"מעל

 "כפולה מצה לאכול מותר חמץ אכילת היתר שבזמן י"אפד[
 לאסור שנוהגים מה לא אבל מדינא, גמור חמץ )שהואונפוחה"
 במצות מיהו ת'(, )סי' שלמה לך האלף ועשו"ת בלבד(מחומרא
 בהם אין הדין מעיקר פוסקים שלהרבה כיון להקל אין שלנו'הדקות'
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 ז"ל, מבוטשאטש להגה"ק אברהם באשל )ע' כפולה או נפוחהאיסור
 רס"א(. סי' ח"ג וזמנים מועדים ובס' תם"א, סי' דע"תובס'

 "מצה דעלמא( )ובער"פ זה בשבת לאכול מותר להמג"אפה[
 לחם תואר שנשאר מכזית, יותר )והן ניכרות שפרוסותיהמבושלת"
 אלא הרב( ושו"ע הגרע"א דעת וכ"נ והמוציא, ענט"י עלהומברכין
 ומשמע המהרי"ל[ לשון ]והוא כן" נוהגין "שאין המג"א עלהשסיים
 כ' ערוה"ש ובס' כן, לנהוג רשאי שרוצה מי דמ"מ )ס"ד( הרבמשו"ע
 מבושלת. ממצה שלישית סעודה לעשות כן הרבה נוהגיןשאצלם

 שכ"ב( סי' שלמה לך ובאלף תע"א, )סי' שלמה ההכמת דעתאבל
 לאכלה שאסור וממילא מצה מצות בה יוצאים מכזית דביותרדאפשר
 שאסור הביאו הגר"א ומשם )תעא-לה(, כפה"ח בם' וכ"הבער"פ,
 לבתי מקילים ויש סק"א(, תמ"ד סי' )עשעה"צ מכזית בפחותאפילו
 סק"כ תע"א )סי' המ"ב מדברי להקל וכדיוצא זקנים, ומושבחולים

 סקי"ט(. שםושעה"צ

 )געבראקט"ס שרויה מלאכול בפסח שנזהרין לאותן יל"ע הנ"לולהמקילים
 ,סי' בהלכה מצויינים שערים שבס' מובא וראיתי חצות, אתר פסח בערב מהובלע"ז(
 והרי פסח של אחרון מן קיל יותר דער"פ בער"פ, שרויה במצה להקל כ' סק"ה(קט"ו

 התורה מן איסור ער"פ שהרי עליו תמה אבל עכ"ר, להקל המנהג פסח שלבאחרון
 ולק"מ רירחא(, בקיבעא רבקאינן )לרידן מדרבנן אלא אינו פסח של אחרוןמשא"כ
 מררבנן, אלא אינו ג"כ בפסח משהו והלא משהו חשש אלא ליכא היותר לכלדהרי
 להלכה פסח של באחרון ואילו במשהו, אינו אכתי חמץ רכער"פ ער"פ קילאומה"ט
 תיקנו(. ראורייתא כעין רבנן דתיקנו מה ,שכל במשהו חמץ איסוראכתי

 מכונה במצות בפסח להשתמש איסור הנוקטים אותן דאף 3ראהמך[
 בשו"ת בדברינו בארוכה ]ע' האוסרים שיטות פי על מצות""מאשין
 מ"מ בזה[ המחלוקה השתלשלות כל פ"ח-צ"א( )סי' ח"א דודויברך
 היתר בומן בבוקר )אפילו פסח בערב מכונה מצת לאכול להםאסור
 היתר זמן כל לאוכלן מותר גמור חמץ שהן באותן ]מיהו חמץ(אכילת
 חמץ[.אכילת

 שנאפה מצה בער"פ לאכול דמי שפיר אי זמנינו אחרוני דנופז[
 מי' )ח"ח מנח"י עשו"ת לאיסור והעלו מצוה מצות לשם שלאבכוונה
 ר"ס( סי' ח"ג בתשב"ץ ושכ"ה ל"ד, )סי' יששכר אהל ושו"תל"ז(



 בשבת שחל לער"פ הלכותקרבץכח

 ח"ד, נתן להורות ובשו"ת ס"ו( ע' כ"ב )גליון תמרים פריובקובץ
 שכ' החכם נגד חוצץ יצא ישיבות ראשי מגדולי ]וא' אחרוניםובעוד
 התורה[. מן אסור שחדש זה על וכ' זה,להתיר

 )שאין נכרים של בציקות שגם מבואר ער"פ( )ר"פובמהרש"א
 מדינא בפסח לאוכלן מותר אבל - מצה אכילת מצות עמהםיוצאין
 יש שבאמת ]אלא בער"פ לאוכלן אסור מ"מ( מחמצין, שאינןשחזקתן
 מובא י"ז( ע' קם"ד )קובץ שם שלמה כרם בקובץ וכן בזה,שמקילים

 בליל להתיר יש בשבת שחל דבער"פ ז"ל מאגליד צבי הג"רתשו'
 כותי[. מצת לאכול ער"פ( ליל )שהואשבת

 בבוקרשבת
 לעוררו המעורר שעות מורה מער"ש ]ויכין להתפלל משכימיןפח[

 )מסי' ח"ו שבת בנשמת בדברינו וע' כדת, להתפלל שיוכלבהשכמה
 המעורר[. שעות המורה הערכת בדין הלכות הרבהשם"ו-שע"ט(

 ברכות לומר יכולין האפשרי בהקדם להתפלל להקדים הרוציםפט[
 מיד להתחיל יכולין ופסוקד"ז השחר, עלות זמן שהגיע קודם אףהשחר
 זמן שהגיע לאחר רק הטלית על לברך אין אבל עלוה"ש,עם

 ואם נצה"ח(, קודם מינוט 50 בערך יארק בנוא )שהוא"משיכיר"
 טלית, בלא פסוקד"ז לומר יכולין התפלה להתחיל יותר למהרצריכין

 לא )והש"ץ ישתבח ברכת סיום לאחר הטלית על ולברךולהתעטף
 בין להפסיק להש"ץ שאין אמן, ויענה מאחר ישמע רק בעצמויברך
 נצה"ח זמן קודם שמונ"ע לומר אין שלכתחלה ומה לקדיש(,ישתבח
 באיסור יכשל שלא שמים לשם דכשכוונתו נראה ס"א( פ"ט סי')שו"ע
 דמי שפיר שמחה( כשיש או וכו' קטנים ילדים לו )שיש חמץאכילת
 צדדי כמה עוד ט' סי' ח"א והזמנים ישראל בס' בדברינו ]וע'להקדים
 בזה[.קולא

 כדי חסידים( )ספר וכו' ובניגונים בתפלה מאריכין אין זו בשבתצ[
 אחר לאכול מכשול לידי ח"ו יבואו ולא שבת, סעודות לאכולשיוכלו
 יזהירו כן על היום(, על ד' שעה סוף עד )שהוא חמץ אכילת איסורזמן
 ולא בקרה"ת, הוספות עם יאריכו לא וכן יאריך, שלא הש"ץאת
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 )בא"ח ובמרוצה בחפזון יתפללו לא מ"מ אבל שבירך", "מיבעשיית
 ב'(. אותשם

 הפיוטים זו בשבת שאומרים מהפמ"ג הבאנו ב'( )אות למעלהצא[
 הקודם, בשבת לאומרה שמקדימין שיש הבאנו ]אבל שחריתבתפלת
 הגרי"ח אבל זו, בשבת לאומרה יש שלפניו בשבת אמרוהווכשלא

 סעודת למהר כדי זו בשבת אותה אומרים שאין כ' ז"לזוננפעלד
 בשבת יאמרוהו לא שלפניו בשבת אמרוהו לא אם שאף משמעשחרית,
זה[.

 ]ע' וגו"' לה' "וערבה להפטיר בער"פ שחל בשבה"ג מנהגינוצב[
 הגר"א דעת אבל )ס"ג(, שם הרב ובשו"ע סק"א( ת"ל )סי' היטבבאר
 שלמה כרם ובקובץ ערוה"ש וע' השבוע, פרשת של הפטורהלומר
 פ"ו([.)גליון

 מוסף תפלת ויתפללו קרה"ת ויקראו שחרית יתפללו לכתחלהצג[
 סעודה לאכול אין שלכתחלה שבת, של הבוקר סעודה שיאכלוקודם

 )סי' בשו"ע כמבואר מוסף תפלת לפני שבת( )כסעודת"קבועה"
רפ"ו(.

 )קודם שבת סעודת ויאכל שחרית יתפלל לקום נתאחר אםאבל
 אף לאכול דמותר אחרונים הרבה העלו הלכה דמעיקר מוסף(תפלת
 שס"ב סי' ח"ב ובנשמ"ש הב"ח( שיטת )כידוע מוסף תפלת קודםסעודה
 כביצה( משיעור יותר שיאכל )אף בסעודתו קצת שימעט וטובהארכנו,
 ]כמש"כ מוסף תפלת לפני קבועה סעודה לאכול שלא המנהגלקיים
 תטוש אל משום המנהג להחזיק אדם כל וחייב למנוע, שהמנהגהב"ח
 נהגי[. לא דהכי דאדעתא להקל יש לביה דחליש מאן אבל אמיך,תורת

 לאכול לביתם ילכו שחרית שהתפללו לאחר נתאחרו הציבור אםוכן
 מוספין ולתפלת לקרה"ת ולהתאסף לחזור ואח"כ )ום"ג( שבתסעודת

 חק ]ובס' שנ"ג וסי' שנ"א סי' ח"ב שבת נשמת בשו"ת בדברינוע'
 ובשו"ת מותר, באקראי אבל אסור, דבקביעות דאף כ' יד( )דףלישראל
 וחושש בשבת ער"פ חל שאם הח"ס עפי"ד כ' ס"ג( )סי' דבריםמשיב
 )ועלול חמץ אכילת היתר זמן יעבור מוסף ותפלת קרה"תשע"י



 בשבת שחל לער"פ הלכותקובץל

 שבת סעודת שיאכל ונכון שרשאי הזמן( לאחר חמץ באכילתשיכשל
 מוסף[. ותפלת קרה"תלפני

 ס"ג במקום לשתים שחרית סעודתחילק
 היות אבל סעודות ג' בה לאכול מצוה דעלמא שבשבת הגםצד[

 )משש היום חצות לאחר רק הוא שלישית סעודה זמן ההלכהשמעיקר
 אסור כבר ואז ס"ב(, רצ"א )סי' בשו"ע כמבואר ולמעלה( ומחצהשעות
 בשבת כן על ער"פ( של היום כל לאכול אסור מצה )וכן חמץלאכול

 פת. של סעודות ב' רק אוכליןזו

 שיטת ידי לצאת כדי לשתים שחרית סעודת לחלק נוהגין והרבהצה[
 קודם אף שלישית סעודה אכל אם מהני דבדיעבד הסובר)הרא"מ(
 הגר"א, משם )סק"ח( ובמ"ב )סק"ב( והח"י )סק"א( ]מג"אחצות

 רצ"א רס"י ועמג"א י"א(, )אות הייט"פ ובאזהרות )קטו-ד(וקיצשו"ע
 צירוף שע"י כל לשבעה הראשונה סעודה אוכל כשאינו אף דמיששפיר
 הבוקר סעודת לחלק זי"ע מסאטמאר מרן נהג וכן ישבע[שניהם
 )אות ושלום היים דרכי בס' וכ"ה קכ"ב( אות לשבת דבר"י)זמירות
 כמה דדעת הבאנו תל"א( סי' )ח"ב שבת נשמת ]ובשו"תתקס"א(
 חצות[. קודם שלישית סעודה ידי"ח שיוצאיםראשונים

 המבואר לפי קצוצים וביצים דגים יאכל הראשונה שבסעודה]וטוב
 תבשילין, ב' שבת של סעודה בכל לאכול שיש רמ"ב( )רס"יבמג"א
 תמ"ב[. סי' ח"ב שבת נשמת ע' דגים, עוה"פ יאכל הב'ובסעודה

 רצ"א( )סי בשו"ע ההלכה דפשטות כן, לעשות חיוב אין הדין מעיקראבל
 המג"א, דברי את הביא לא כאן הרב ]ובשו"ע המנחה, לפני ס"ג יוצאין איןשממילא
 שהגה"ק מביא ע"ו( )סי' ישראל שמע ובשו"ת )במוסגר([, הביאו ס"ה רצ"א בסי'אבל
 השיב שם התשובה ובסוף לשתים, שחרית סעודת הפסיק לא זצ"ל הבשם ערוגתבעל
 הוי הסעורה יחלק אם )שבעיניו כן נוהג הוא שגם זצ"ל מררכי לבושי בעל הגאוןלו

 תפארת בזמירות מביא וכן חילק, לא ז"ל מבעלזא מהר"א הרה"ק וכן גסה(כאכילה
 אמרי בעל אבותיו נהגו שכן חילק, לא ז"ל מספינקא רשצ"ה שהרה"ק תי"ג( )ע'צבי
 שחל שבער"פ כ' מ:( ורף ח:, )דף הרמ"ז באגרות וכן זצ"ל, יצחק חקל ובעליוסף
 אין בשבת פסח של ראשון יו"ט כשחל )ואפילו בשבת ג' סעודה עושין איןבשבת
 שם )ויוצא יעו"ש שני( יו"ט של כער"פ הוי ראשון יו"ט דבחו"ל משום ס"געושין
 אין סעודות ג' עושין שאין ובשבת סעודות, ג' עושין אין בשבת שחל ר"ה כןשכמו



לא בשבת שחל לער"פ הלכותקובץ

 יותר עלול שעי"כ חושש דאם נראה כן על וצ"ע, חלות[, י"במסדרין
 בכך. להחמיר שאי"צ חמץ פירורילהתפרר
 לחינוך( )שהגיעו הקטנים בנים מ"מ להמחמירים דאף נראהצו[
 ס"ג, מצות כעת יוצא אינו לרוה"פ דבלא"ה )כיון בכך להחמיראי"צ
 בבית. חמץ לפרר עלולין שעי"כ יתירה( תומרא רקוהוא
 ]שאף בכך להחמיר כך כל צריכות אין נשים דאף נראה ויותרצז[
 בס' מביא הצהריים, סעודת לחלק ג"כ שהמנהג בשבת שחל ראשון' 'ביו"טבעלמא
 אין המסובים ששאר זי"ע חיים דברי בעל דהגה"ק משמיה רי"ח( ,אות החייםאוצר
 שאין ואף הסעורה, ומחלק ברהמ"ז מברך הכית שראש במה יוצאין והן לחלקצריכין
 מה וכעין נשים, לגבי להקל יש דהוק והזמן בשבת שחל בער"פ עכ"פ כן,המנהג
 לחומרא אלא אינו שממילא בזה ובפרט תמ"ו, סי' ח"ב שבת נשמת בשו"תשכתבנו
 יש ובציעות הנטילות ריבוי וע"י חצותן לפני ס"ג יוצאים אין הדין )שמעיקרבעלמא
 להקל הסוכות( )חג ישראל עבורת בם' שכ' מה לפי ועור פירורים, לפיזור יותרלחוש
 סי' ח"ב שבת נשמת ובשו"ת ל"ז( )סי' דור ויברך בשו"ת ברברינו וע' בס"ג,לנשים

 ב' בין מסויים שיעור להפסיק יראה כנ"ל מעודתו כשמפסיקצח[
 קיח. דף )שבת ]כתוס' צריכה שאינה ברכה ייחשב שלא כדיהסעודות

 בעל וכ' תמ"ו[, סי' ח"ב שבת בנשמת בדברינו ועיין במנחה(ד"ה
 וכן שעה, רבע ערך שישהה י'( אות נחוצות אזהרות )בקצת ז"לדרכ"ת
 )שהוא תהלים יום באמירת ביניהם להפסיק נהג זי"ע מסאטמארמרן
 שעה, כחצי להפסיק שיש כ' קפ"ח( )קוב"א והחזו"א שעה(, רבעבערך
 שאינה ברכה מותר שבת דלצורך כלל, הפסק דאי"צ מקיליםויש

 אחר מטעם לדון ויש י"ג(, וסי' ד' ' ס כ"ב כלל הרא"ש )תשו'צריכה
 א' כסעודה והוי הקודמת מסעודה הדעת והיסח הפסק הוי לאדמ"מ

 כן ועל שם, וטו"ז ס"א( פ"ט )סי' יו"ד ורמ"א סק"ו, רצ"א סי']עמג"א
 בינתיים לחוץ מעט וילך ממקומו שיקום שם רצ"א בסי' הפוסקיםכתבו
 ביניהם מפסיק אם ויל"ע שם(, דר שהוא הרחוב את לסבב טובה)ועצה
 ממקומו. שיקום נמי בעינן אי שעה חצי אורבע

 ברהמ"ן )ויברך הראשונה בסעודה שיקצר הראוי מן כנ"לכשעושה
 שלא כדי )השלישית( האחרת לסעודה ידיו יטול ואח"כ כנ"ל(ויפסיק
 הסעודה יאכל שלא )וגם חמץ אכילת זמן סוף שיגיע עד הזמןיתאחר



 בשבפ שחל לער"פ הלכותקרבץלב

 ראשונה סעודה בין לשהות יותר בניקל שאז ועוד גסה, אכילההשניה
לשניה(.

 ]חדא השניה לסעודה גם משנה לחם ליקה לו יש כנ"ל כשעושהצט[

 בנשמת בדברינו ]ע' לח"מ בעי וס"ג הג' סעודה הוא לחומראשהרי
 פוטרים[ שיש הרבה לטרוח שאי"צ שכתבנו אלא תל"ה, סי' ח"בשבת
 לבצוע צריך בשבת אוכל שהאדם וסעודה סעודה דכל קיי"ל דהריועוד
 יש הבית שלראש במה שמגי אלא קע"ט[, סי' שם נשמ"ש ]ע' לח"מעל

 יש )דבלא"ה לח"מ אחר לחזור שאי"צ להקל יש ובשעה"דלח"מ,
 לפני שהוא בכה"ג כש"כ לח"מ, אי"צ ג' מעודה שבעלמאדיעות
 נשמ"ש )ע' פרוסה לה שיצרף טוב שלימה א' חלה לו יש ואםחצות(,
 קפ"א(. וסי' קנ"ב סי'ח"ב

 ישאר שלא לדקדק שיש שהיות קפ"ח( )באגרותיו כ' ז"לוהחזו"א
 לח"מ בשביל מצה יצרף ורק לח"מ, מצות זה בשביל לבטל ועדיףחמץ,

 שניהם לקיים שיכול סעודה, בשיעור קטנים לחמים לעשות)והמנהג
 סעודתו(. בגמר חמץ לו ישאר ושלא לח"מ לושיהיה

 )ב-פח( השדה פרי ושו"ת צ"ז( סי' יו"ד )ח"א מהרש"ג עשו"תק[
 זו בשבת שיכול ז"ל קה"י ובעל החזו"א משם )ב-יא( רבנו ארחותובס'
 את שיכניס ועיי"ש לגדולים(, לאכילה שאסורה )אף ללח"מ מצהלצרף
 יד"ח יוצאים ג"כ כזה שבאופן בהחלה, תגע שלא ניילון לשקהמצה
 מצטרף אינו בשק מונח שהמצה מאחר ע"ז מפקפקין ויש משנה,לחם

 א' בידו חלה לאחוז יכול גם קס"ז(, סי' ח"ב שבת נשמת )וע'ללח"מ

 שאסורה מאחר ללח"מ מצה מהני שלא י"א מיהו השניה, בידוומצה
 )סי' דעניא אפרקסתא ובשו"ת ס"א(, )מי' הבדולח עין עשו"תבאכילה

 בשו"ת ובדברינו )ג-קי( החכמה בצל ועשו"ת בשעה"ד, מיקלקכ"ב(
 קס"ג-ה'-ז'[. סי' ח"ב שבתנשמת

 שיניים לו שיש או זרים, שיניים לו שיש שמי כתבנו כברקא[
 רותח חמץ יאכל לא בלע"ז( )קראו"ן עטרה עם שיניים אוכספית,

 לח תבשיל )אבל שני בכלי אפילו רותח גוש מאכל ולא ראשון,מכלי

 קודם היטב הדק פיו וידיח שיניו היטב שינקר או מותר( שניבכלי
 החמין. התבשיליןשיאכל



לג בשבת שחל לער"פ הלכותקובץ

 תבשיל שיאכל )סקי"ד( בהמ"ב המובא כהמנהג שיעשה הראויימן
 הסעודה שבאמצע מורה שהמציאות ס"ג( )לשם אחה"צ רק חמיןשל
 שבין שפירורים עד זמן )שלוקח השיניים את היטב לנקרקשה

 יאכל שבבוקר )קפ"ח( החוו"א באגרות וכ"כ עוברים(החניכיים
 אלא כהמ"ב שלא מנהגינו כלל שבדרך כמדומה ]מיהו קריםמאכלים
 הבוקר[. בסעודת גם חם תבשילאוכלין

 חמץ אכילת זמןסוף
 )שמאז חמישית שעה קודם הסעודות( )ב' סעודתו לגמור ימהרקב[
 ידו יסלק הסעודה גמר ולא הזמן נמשך ואם חמץ(, לאכול חכמיםאסרו
 גם דלמנהגינו יעקב החק מדברי ]ויוצא חמישית שעה קודם הפתמן

 אבל ד', שעה אחר לאכול אין מקטניות( טשאלינ"ט )וכגוןקטניות
 אין מיהו קטניות, לאכול מותר דבער"פ כ' סק"ב( א"א )תמ"דהפמ"ג
 ז"ל[. הגריח"ז וכ"כ כדבריו,המנהג

 שעות היום( על שעות )ד' אלו שעות לחשוב העולם מנהגקג[
 משום דרבנן שעות אלא שאינו ]ואפילו צאה"כ ועד מעלוה"שזמניות
 כפה"ח וע' המג"א כחשבון לחשוב העולם בכל נתקבל דחמץחומרא

 השנה כל שבמשך מי שכן וכל )א-סט([ מנח"א ושו"ת)תמג-כא(
 דרבנן. תפלה זמן סוף לחשבון גם המג"א כשיטתמחמיר
 אכל לא ועדיין תפלתו לגמור איחר אם בדיעבד מ"מ אבלקד[
 חשבון לפי שיאכל להקל יש אם שאל"ח ישאל )שחרית( שבתסעודת
 התניא ובעל הגר"א שיטת סמך )על שקעה"ח ועד מנצה"חהשעות
 מסו"ז מינוט 24 עם מאוחר הוא האכילה סו"ז ולדידהוודעימיה,
 מן הוא שבת דסעודת שי"א שהיות שי"ל המג"א( לחשבוןהאכילה
 הרחקה רק הוא ד' שעה אחר בער"פ חמץ אכילת איסור ואילוהתורה
 צריך אם שיל"ע ]אלא לקולא אזלינן מצוה במקום כן עלמדרבנן,
 רכל הדגו"מ עפ"י ואולי כהמג"א( נוהג שתמיד )על נדריםהתרת

 התרה[. אי"צ הראשון למנהגו לחזורשבדעתו
 הראשון זמן בתוך ראשונה סעודה לאכול הספיק שאם מסתברמיהת
 רשאי שאינו שלישית, סעודה לאכול כדי סעודתו לחלק שרוצהאלא



 בשבת שתל לער"פ הלכותקובףלן

 סי' מג"א לכלבים. או לנכרי להאכילה ראוי מ"מ באכילה שאסורדאף

 בשו"ע כמבואר מוקצין אינם דקים פירורים אף כן ועל סק"ג,תמ"ו
 כלבים שאין בזמנינו מחמיר )סנ"ד( שם בערוה"ש מיהו סכ"ז, ש"חסי'

 לתוך ככה לשומו מהני )קשה( חמץ כזית נשאר אם ואפילומצויים[
 ויזהר וי"ח, סק"ה( תמ"ה )סי' במ"ב כמבואר לפררו( )ואי"צביה"כ
 מוקצה החמץ ואילך שישית דמשעה שישית שעה קודם הכללבער

 לטלטלו. לוואסור

 הביה"כ לתוך הכל להכניס יכול שאינו חמץ הרבה נשאר ואםקט[

 תמ"ד מ"ב משיכה. או בהגבהה לו )ויקנהו לנכרי במתנה ליתנויכול

 יכול עירוב שיש ובעיר ויפקירו, לחוץ נכרי ע"י שיוציאנו אומק"כ(,
 במקום ברה"ר וכשמונחת לכל, הפקר במקום לרה"ר בעצמולהוציאו

 כל איסורו זמן לאחר החמץ את יראה אח"כ אם אפילו בה לן ליתהפקר
 וטו"ז סק"ז( תמ"ה )סי' עמג"א שישית שעה שהגיע קודם שםשהניחו

 הפסח, לאחר בה ולזכות לחזור בדעתו שאין כל סקי"ח(, ומ"ב)סק"ה(

 ו'. שעה משהגיע זה מהני לאאבל

 יזהר הבית שלפני החצר בתוך הוא האשפה שמקום במקומותקי[
 ששם שישית( שעה שהגיע )אחר החמץ את שם ולהניח להוציאשלא

 ביטל שכבר )ואפילו מרשותו החמץ את ביער שלא ונמצא חצירוהוא
 החמץ את משם יקחו לא שהממשלה משער ואם מהני(, לא החמץאת

 כנ"ל, משם להוציאו גוי אחר יחפש אז חמץ ביעור זמן קודם)האשפה(

 הישראל של בעלות אינו ששם סייד-וואק( )הנקרא הרחוב עלויניחו
 ושו"ת קל"ז( סי' )ח"א הלוי שבט ושו"ת נ"ז( סי' )ח"ד מנח"י]ועשו"ת

 ק"ט([. סי' )ח"ג החכמה בצל ושו"ת קס"ה( סי' )ח"ג יעקבחלקת

 מער"ש לסדר עירוב( שם )שאין גדולות בעיירות גדול תיקוןקיא[

 החמץ את להוציא הבתים כל דרך נכרי ילך חמישית שעהשאחר
 הרה"ר. של הרחוב לתוך הבתים שלפנימהחצירות

 צורת לעשות מער"ש הראוי שמן )באות...( למעלה כתבנווכבר

 דאורייתא(. רה"ר שאינו )במקום הזאת שבת עלהפתח

 שהפח באופן אף שלו, האשפה בפח החמץ ישאר שלא ידקדקקיב[
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 ישאר שלא כדי העיריה(, רשות על כגון )רק רשותו על מונח יהאלא
 פלעסטיק בשק ישימו אלא בו(, שותפות לו שיש בכלי )או בכליוחמץ

 הכלי. את גם יפקיר חמץ הרבה שר מונח כבר ואם הפקר,במקום
 הקרקע על ודקים קטנים פירורים נשאר אם אף הדין מעיקרקיג[
 מק"ו, )עמג"א הרגלים בדריסת מאיליהם שמתבערים לבערםאי"צ

 כן על הכל, לבער קדושים ישראל מנהג אבל בארוכה( יבוארובמק"א
 את היטב ויכבד הביה"כי לתוך הדקים הפירורים את ינער האכילהאחר
 גזרינן לא מרוצפין העיר בתי שרוב דבזה"ז )דנקטינן הביתרצפת
 שנדבקו מהפירורים המכבדת את ינער ואח"כ מרוצף( אינו אטומרוצף
 המכבדת בניעור יש אם ]וצ"ע לנכרי שנמכר בחדר יניחו אועליה
 אכל אם אבל ודוק[, ק"פ סי' ח"ד שבת בנשמת ע' בורר איסורמשום
 היה אפילו )ולכאורה גומות אשויי חשש משום שם לכבד אסורבחצר
 בבתים דרק של"ז, סי' כרמ"א מרוצף אינו אטו גזירה מרוצף,במקום
 דמותר(. הוא מרוצפין שכולם העירשבתוך

 רטובה מא"פ או מטלית או מפה  ע[ הרצפה להדיח אמורקיד[
 בח"ו ועיי"ש רכ"א-רכ"ג( )סי' ח"ד שבת בנשמת בדברינו]כמבואר

 ש'([.)סי'

 עליהם שיש מחשש הספסלים את יקנח האכילה גמר אחרקטו[
 סחיטה(. איסור )משום רטובה במפה לקנחם שלא יזהר אבלפירורים,
 גמר לאחר אזי רגילין קערות בתוך שבת סעודות את אכל אםקטו[
 שעליה החמץ להעביר כדי בנייר( )או באצבעו הקערות יקנחהאכילה
 להשתמש עתיד שאינו כלים בשבת להדיח שאסור במים ידיחה]ולא
 יצטרך כי זה, שבת על דייסא לבשל אין ומה"ט השבת, במשך עודבהם
 ידיחנו קינוח ע"י עוברת אינה ואם בדיעבד[ אבל שפי"ד, ולאוהדחה
 להדיחם שעדיף כ' )סק"ה( ]ובמחצהש"ק הכסא( שבהבית )בהמינקמעט
 רשאי גם הדחה[ ע"י אסור נקינוח אפשר שאם ועיי"ש נכרי,ע"י

 עליהן. ידיו יטול וגה"כ סינ"ק בתוך הכלים אתלהניח
 חמץ, של כלים שאר שם שהצניע במקום הכלים את יצניעואח"כ
 בחדר לסגרם )וטוב השנה כל שם לילך רגיל שאינו במקוםדהיינו
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 במרתף לשומם טובה ועצה ס"א(, תנ"א סי' שו"ע המפתח.ולהצניע
 שמונה המקומות דבק עם לדבק בשבת אסור אבל בלע"ז(,)סעללע"ר

 וקשר. תופר איסור משום בחוט לקשלו לא וכן חמוצים, כליםשם

 להשאיר וידקדק חמוצים, "בקדירות" השתמש אם יעשה וכןקיז[
 בידו בעודו ההדחה לאחר ואז ההדחה זמן עד התבשיל מן קצתבהם

 בטלטול שאסור לאיסור, שמלאכתו ככלי דינם )דקדירותיצניעם
 מהתבשיל שם נשאר כשעדיין מלבד ומקומו, גופו לצורךמלבד

 שהניחה ובדיעבד התבשיל( אגב לטלטלו מותר אז בתוכהשנתבשל

 ]ועשו"ת הכלי לצורך הטלטול שאין כיון להצניעה, כדי לטלטלהרשאי

 כ"ט-ל"א([. סימנים )ח"ח משה באר ושו"ת ט"ז( )סי' הלבכוונת

 ג"כ רשאי מכירה בהשטר פרט שלא חמץ בשבת מצא אםקיח[

 שמוכר מכירה בהשטר כתוב אם להנכרי, שמכר דברים ביןלהצניעו
 דייקא וצריך למפרע קנין אין בלא"ה אבל ברשותו, הנמצא חמץ כללו

לבערו.

 ינקה ואח"כ היטב, היטב באצבעותיו פיו ינקה האכילה אחרקיט[
 אבל מער"ש( )שהכין בדענטע"ל-פלא"ס או בקיסם השינייםבין

 שהוא באופן יהא שלא כדי ברפיון רק בחוזק, לנקות שלאידקדק
 טאול-פעיפע"ר(, )או מפה עם שיניו את וישפשף דם, שיצאפסק"ר
 דם. שיצא פסק"ר שאינו באופן בנחתויעשה

 רטובה )טאאט-ברא"ש( מברשת עם שיניו לשפשף אסור אבלקכ[
 עם לשפשפם שאסור שכן וכל שערות, סחיטת איסור משום)במים(
 נשמת בשו"ת בדברינו ע' ממרח, איסור משום )טאאט-פעיס"ט(משחה
 רע"ט(. וסי' רע"ז )מי' ח"דשבת

 תלוי מים( )בלא יבישה מברשת עם שיניו ולשפשף להדיחובנוגע
 בו להדיח יכול פסק"ר אינו )ואם דם יצא שעי"כ פסק"ר הוי אצלואם

 עליו רואה ואם החמוצים, כלים בין המברשת יצניע ולאח"כשיניו,
 ]ואף רע"ו( )סי' שם בנשמ"ש ע' שמצניעו( מקודם ידיחו חמץלכלוך
 שבכה"ג במים תשמישו )שדרך לאיסור שמלאכתו ככלי שדינהאת"ל

 לטלטלו רשאי מ"מ שערות( סחיטת דאסור כמו סחיטה משום בהיש
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 ומקומו[. גופולצורך

 עמג"א דחול, עובדא )משום לשבת מיוחדת מברשת לייחד הנכוןומן
 רע"ו-ז'-ח'. סי' ח"ד שבת בנשמת בדברינו וע' שכ"ז(סי'

 דם יצא לבסוף אם אפילו קיסמין, עם שיניו לנקר דמי שפירקכא[
 בדברינו ע' רם עכשיו שיצא פסק"ר אינו לעצמו שן שבכל מאחר השיניים,מאחת
 ומעשה. מעשה בכל מסק"ר הוי אא"כ פסק"ר חשיב רלא רס"ו, סי' ח"ו נשמ"שבס'

 )דענטעל-פלא"ס חוט חתיכת בשבת לחתוך אסור אבלקכב[
 משום ועוד מנא, כמתקן )דהוי ולנקותם שיניו בין להעביר כדיבלע"ז(
 ש"נ סי' ח"ד שבת בנשמת בדברינו וכמבואר לכמ"פ( קורעאיסור
 ובה"ל עפמ"ג קורע איסור אין דבחוט בזה, ליכא קורע איסור)אבל
 שי"ד(.סי'

 או יבישה במברשת שיניו ישפשף שאם בנפשו שיודע ומיקכג[
 עם פיו למלאות שרשאי להקל נראה דם, שיוציא פסק"ר הוא אזבקיסם
 לחוץ נסחטים לא שהמים דהיות במברשת, שיניו לשפשף וככהמים
 יש )ודב"ו שערות סחיטת גזירת בכה"ג שייך דלא י"ל ניכרבאופן
 הרטובות שערותיו לנגב מתירים אחרונים שאיזה ממה מכש"כללמוד

 מתוך מים העולם לאויר ומוציא כשסוחט דרק דס"ל מטעםבמטפחת,
 דממילא ובצירוף מדרבנן( ואסור כסחיטה דמיחזי הוא בהדיאשערותיו

 שיש לספוג דדומה מברשת שע"י וסחיטה השתמשות להתיר סבראיש
 לשם מכווין שאינו בכה"ג )בפרט סחיטה משום בה דאין אחיזה ביתלו

 רע"ח. סי' ח"ד שבת בנשמת בדברינו וע' שיניו( נקיון לשם רקסחיטה
 כלי לתוך לתוחבן יוכל לנקותן שקשה זרות שיניים לו שיש מיוכן
 בשבת שחל לער"פ )יבאזהרות המים שבתוך במברשת ינקנו וככה מיםעם

 משום וצ"ע מים, עם מברשת עם הזרים השיניים שינקה כ' ז"ל מפאפאמהגה"צ
 לשערות[. רומין פלעסטיק דשערות שער סחיטתאיסור

 וינקרם יוציאם להוציאו( )שיכולין תותבות שיניים לו יש אםקכד[
 יבישה. במברשת אותם ישפשף ואח"כ במים וידיחםהיטב

 וקנו שערות בין אצבעותיו להעביר מותר האכילה גמר לאחרקכה[
 השערות, בין להמצא שעלולין לחם פירורי משם ולהוציא לנערכדי
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 ע"י אבל ש"ג, סי' סוף ברמ"א כנ,בואר שער יתלוש שמא לחשושואין
 רך(. מסרק ע"י )אפילו אסורמסרק

 בשבת להגעילם יכול בער"ש שיניו את הגעיל לא אם בדיעבדקכו[

 בס' וכ"כ ההגעלה( ניכר אינו שבכה"ג )כיון חמה טיי שתייתע"י

 להגעיל כדי חמה טיי לשתות בשבת שרשאי כ"ט( ע' )ח"ב רבנוארחות

 לשתות. כוונתו כאילו שנראה בשבת כמגעיל חשיב שלא פיו,בזה

 )ח"ח מנח"י עשו"ת בשבת רותחין במים להדיחן אף מתיריםויש

 רנ"ה(. סוס"י )ח"ב יוסף ויען ושו"ת ל"ז(סוס"י

 את היום לאור ויבדוק כנ"ל בגדיו את היטב ינער וכןקכח[

 חמץ, פירורי שם נמצא לא אם )והכיסים( שבבגדיוהקיפולים

 חמץ בהם נכנס שמא השטריימ"ל את ג"כ ינערו שטריימ"לוהלובשים
 בורר[. מטעם ק"פ( )סי' ח"ד נשמ"ש]וע'

 "קרה" מקלחת ליקה ורוצה גופו על חמץ נדבק שמא החוששקכט[

 יזהר אופן ובכל קפ"ו[ סי' ח"ה שבת נשמת ]עשו"ת חכם שאלתישאל

 שערות. סחיטת לידי לבוא שלאמאוד

 אי בער"ש חמצו מכר ולא ששכח במי אות,,, לעיל בדברינו ע'קל[
 לאיסור. שנוטה יוצא )סק"כ( המ"ב ומדברי בשבת, לגוי למוכרומותר

 את )לבטל חמירא" "כל יאמר חמץ וביעור אכילת גמר לאחרקלא[

 שישית, שעה קודם לאומרו ויזהר השנים, בשאר כרגיל שנשאר(החמץ

 משה רני ]יבשו"ת לבטלו ברשותו אינו תו שישית שעה שהגיעשלאחר

 החמץ שאר יבטל החמץ ולבער לאכול שגמר לאתר שנשנת ע"א( )סי'פרובינצאלו

 לענין ריבור כאן "שאין בירו הרשות ג"כ בפה לומר רוצה ואם "נלבו",הנשאר

 מותר אי שו"ר( )ד"ה תפ"ה סי' ח"ו שבת נשמת בשו"ת בדברינו וע'מלאכה",

 דעיקרו ועוד הפקר, מטעם אינו ביטול ראשונים להרבה כאן מיהו בשבת,להפקיר

 הרמב"ן ונחי' עפר"ח, סגי, בגויה זכותא דליהוי ניח"ל דלא דעת ובגילויבלב,

 ר:([.)פסחים

 אכילת היתר זמן עבר שהתפלל ועד לקום שנתאחר דמי נראהקלב[

 שבת סעודת מצות לקיים כדי עשירה מצה לאכול לו דמותרחמץ

 אחרונים שכמה ובפרט שבת, סעודת מצות דוחה אינו עשירה מצה אכילת)שמניעת

 בשופי חצות ער ועכ"פ ס"ג( באות בדברינו ע' בער"פ עשירה מצה באכילתמקילים
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 סעורת מצות לקיים כדי רגילה מצה לאכול לו מותר אי שדנו ויש בכה"ג, להקליש
 נקטינן למעשה אבל )ג-קיא([ החכמה בצל ושו"ת )ג-צ"א( השדה פרי ]עשו"תשבת

 יש ואם תורה(, איסור הוא דלכמ"פ )ועוד שיתפלל קודם לאכול לו אסור אבללחומרא,
 ויאכל דשחרית ושמונ"ע קר"ש ברכות ויאמר פסוקר"ז רוב על ירלג זמן קצתלו

 דמצות י"ל חמץ אכילת לסו"ז ממש סמוך עד לקום נתאחר שאם ואולי שבת,סעורת
 ובפרט הרם( על תאכלו רלא )ל"ת התפלה לפני אכילה איסור רוחית שבתסעורת
 וכפרט )קר"ש(, שמים מלכות עול וקבלת ברכה"ת( )כגון קצרה תפלה שאמרלאחר
 )סעודת היום מצות קיום לשס כוונתו רק גיאות לשם אוכלו שאינו שמוכחבכה"ג
 ודוק. השבת את לענג עיקרו עונג, משום רהוא והגםשבת(

 הוא החמץ שאז שישית" "שעה שהגיע לאחר חמץ מצא אםקלג[
 לו אסור שוב בהנאה( שאסורה מאחר כאבן, גופו )מחמתמוקצה
 ואפילו הביה"כ, לתוך לשומו או לים, לזורקו כדי אפילולטלטלו
 דבשבת ס"ג תמ"ו סי' משו"ע )כדיוצא אסור אחר דבר ע"ילטלטלו
 מיקרי מביתו החמץ את להוציא דכדי משום בקנה( לדוחפו אסורויו"ט
 כדי פירורים עם מפה להוציא דאסור נמי וממילא האסור, דברצורך
 לשומו כדי אפילו או בעיר( עירוב כשיש )אפילו העיר ברחובלנערו
 חמץ, עם בלע"ז( )בע"ג שק החוצה להוציא אין וכן הפקר, במקוםככה
 מותר לכלוכים שאר גם השק( בתוך או המפה )על שם מונח אםמיהו
 המותר(. דבר לצורך הצד מן טלטול חשיב שפיר)דאז

 או קנה )ע"י שבידו אחר דבר ע"י החמץ לטלטל ובנוגעקלד[
 במקום בפסח להשתמש רוצה שהוא )כגון המותר דבר לצורךמכבדות(
 )לצורך רמותר )סי"ג( כאן הרב משו"ע יוצא שם( מונחשהחמץ
 הרב שו"ע לדעת אבל סקקט"ו(, ש"ח סי' ומ"ב מפמ"ג וכ"ימקומו(,

 המותר, דבר לצורך אפילו שבידו אחר דבר ע"י אסור ס"ם( ש"ח)סי'
 אריכתא[. כידו לו נעשה שבידודהחפץ

 )לבערו הביה"כ לתוך החמץ לשום לגוי לומר רשאי אבלקלה[
 חזי שאכתי כיון ביעור חשיב לא ביה"כ לתוך דנתינה וי"אבכך(

 למרחוק שנשטף שלנו דביה"כ מסתבר אבל החזו"א(, )וכ"דלכלבים
 כמבוער. דחשיב מודהכו"ע

 ]ליל יו"ט מוצאי עד כך ויניחנו כלי עליו כופה גוי לו אין ואםקלו[
 שני יו"ט בליל לבערו מקילים ]ויש העולכ מן יבערנו ואז דחוה"מ[א'



 בשבת שחל לער"פ הלכותקובץמן

 שיהיה נמי בעי פירות( או ודגים בשר )של זו אכילה גם אי תל"ט( סי' ח"בשבת
 הגרצ"א הערני הדבר ובעיקר ג', סעורה במקום שהוא כיון מנחה תפלתלאחר

 ס"ט )סי' הקיצשו"ע רברי פי על הנ"ל והגריח"ז הדרכ"ת בטעם שליט"אזארגער

 לקנוע שדעתו ננידו"ד ובפרט מנחה, תפלת לפני בטעימה גם להחמיר רנכוןס"ג(
 שכוונת ראיתי )אבל עראי בדרך בעלמא לטעום רק ולא ס"ג, לשם עליהםסעודה

 דגן(. מיני חמשת בטעימת רקהקיצשו"ע

 כזית כשיעור רק הפירות או והדגים הבשר מן שיאכל )סוסק"א( הפר"ה כתבקנ[

 והונא עשירית, שעה לפני כשאוכל אפילו דהיינו ומשמע לתיאבון(, מצה שיאכל)כדי

 )ג'( סעודה דשיעור משמע רצ"א( )סי' רמהשו"ע שכתב אלא )סק"ב(,במהצהש"ק

 מיירי דשם אלא עראי(, אכילת מיקרי מכך דפחות והטעם )ועוד, נכביצה הואדשבת
 הפת, את המלפתים ודברים פירות כשאוכל דכמו"כ המחצהש"ק והבין פת,מאכילת

 ביותר תועלת שאין וממילא עראי, אכילת הוי לעולם דבפירות לחלק ישמיהו

 קצוה"ש בם' האריך וכן בזה, גם להחמיר סק"ב( משב"ז )שם שבפמ"ג שו"רמכזית,

 וכ"כ קבע(, אכילת הוי פירות רכביצה )תרג"ב( ממחצהש"ק ומביא סק"ד, צ"ב)סי'

 )סק"ב(. תהל"ד בס'שם

 באכילת קצת להרבות רשאי יהא לא למה צ"ע הפר"ח ד'ובעיקר
 אלא עשירית, שעה לפני כשאוכל מיבעיא לא ופירות, ובשרדגים

 דאסור הוא מהם כריסו למלאות רק אז הא עשירית, שעה לאחראפילו

 שבת(. ועונג סעודת במקום בכה"ג)ובפרט

 לסעודה השייכות הזמירות את מזמרין זו שבסעודה נוהגין ישקנא[
 לזמן נתקן דהזמירות והטעם סקי"א, וכה"ח ה' אות )בא"חשלישית
 סעודה שאינו כיון "סעודתא" אתקינו קטע לדלג וטוב דרעוין,רעוא
 הזמירות יאמרו לא לשתים שחרית סעודת המחלקין ]ואותןגמורה(

 אין שלהשו"ע כיון השניה, בסעודה שלישית בסעודהשמזמרין
 היום[. חצות לפני ס"ג מצותמקיימין

 בריבוי מטוגנת או מבושלת מצה לס"ג לאכול מותר מדינאקנב[
 בער"פ עכ"פ או בפסח געבראקט"ס שאוכלים לאותן והיינו -שמן

 כן, המנהג שאין המג"א כ' אבל במשהו(, חמץ איסור אין)שעדיין

 טחונה מצה קמח של בתבשיל לקיימו שיכול כתבו ובדה"חובחיי"א

 טחונה מצה מקמח העשוי פהב"כ במין לקיימו יכול וכן)קניידליך(

 לאכול שנוהג שמי ]וממילא וביצים בשמן מטוגן)מצה-מעה"ל(
 יוצאים אין דלי"א כך, על יהדר בער"פ( עכ"פ )או בפסחגעבראקט"ס



מ" בשבת שחל לער"פ הלכותקובץ
 סעודת מצות לקייס כדי רגילה מצה לאכול לו מותר אי שרנו ויש בכה"ג, להקליש

 נקטינן למעשה אבל )ג-קיא([ החכמה בצל ושו"ת ,ג-צ"א( השדה פרי ]עשו"תשבת
 יש ואם תורה(, איסור הוא דלכמ"פ )ועוד שיתפלל קורם לאכול לו אסור אכללחומרא,

 ויאכל רשחרית ושמונ"ע קר"ש ברכות ויאמר פסוקך"ז רוב על ידלג זמן קצתלו
 דמצות י"ל חמץ אכילת לסו"ז ממש סמוך ער לקום נתאחר שאם ואולי שבת,סעודת
 ובפרט הדם( על תאכלו רלא ,ל"ת התפלה לפני אכילה איסור דוחית שבתסעודת
 ובפרט )קר"ש(, שמים מלכות עול וקבלת ברכה"ת( )כגון קצרה תפלה שאמרלאחר
 )סעודת היום מצות קיום לשם כוונתו רק גיאות לשם אוכלו שאינו שמוכחבכה"ג
 ורוק. השבת את לענג עיקרו עונג, משום דהוא והגםשבת(

 הוא החמץ שאז שישית" "שעה שהגיע לאחר חמץ מצא אםקלג[
 לו אסור שוב בהנאה( שאסורה מאחר כאבןי גופו )מחמתמוקצה
 ואפילו הביה"כ, לתוך לשומו או לים, לזורקו כדי אפילולטלטלו
 דבשבת ס"ג תמ"ו סי' משו"ע )כדיוצא אסור אחר דבר ע"ילטלטלו
 מיקרי מביתו החמץ את להוציא דכדי משום בקנה( לדוחפו אסורויו"ט
 כדי פירורים עם מפה להוציא דאסור נמי וממילא האסור, דברצורך
 לשומו כדי אפילו או בעיר( עירוב כשיש )אפילו העיר ברחובלנערו
 חמץ, עם בלע"ז( )בע"ג שק החוצה להוציא אין וכן הפקר, במקוםככה
 מותר לכלוכים שאר גם השק( בתוך או המפה )על שם מונח אםמיהו
 המותר(. דבר לצורך הצד מן טלטול חשיב שפיר)דאז

 או קנה )ע"י שבידו אחר דבר ע"י החמץ לטלטל ובנוגעקלד[
 במקום בפסח להשתמש רוצה שהוא )כגון המותר דבר לצורךמכבדות(
 )לצורך דמותר )מי"ג( כאן הרב משו"ע יוצא שם( מונחשהחמץ
 הרב שו"ע לדעת אבל סקקט"ו(, ש"ח סי' ומ"ב מפמ"ג וכ"ימקומו(,

 המותר, דבר לצורך אפילו שבידו אחר דבר ע"י אסור ס"ס( ש"ח)סי'
 אריכתא[. כידו לו נעשה שבידודהחפץ

 )לבערו הביה"כ לתוך החמץ לשום לגוי לומר רשאי אבלקלה[
 חזי שאכתי כיון ביעור חשיב לא ביה"כ לתוך דנתינה וי"אבכך(

 למרחוק שנשטף שלנו דביה"כ מסתבר אבל החזו"א(, )וכ"דלכלבים
 כמבוער. דחשיב מודהכו"ע

 ]ליל יו"ט מוצאי עד כך ויניחנו כלי עליו כופה גוי לו אין ואםקלו[
 שני יו"ט בליל לבערו מקילים ]ויש העולם מן יבערנו ואז דחוה"מ[א'



 בשבת שחל לער"פ הלכותקובץמב
 גליות[.של

 בדחיפה להוציאו בעצמו הוא יכול עירוב שם יש דאם ונראהקלז[
 סעיף סוף שי"א סי' בשו"ע המבואר לפי בגופו( טלטול ע"י )אוברגליו

 האסור. דבר לצורך אפילו מותר בגופו דטלטולח'

 אסור עולם קרקע גבי על חמץ של שבת סעודות אכל אםקלח[
 אם ואפילו גומות( אשויי חשש )משום אכילתו לאחר המקוםלכבד
 בשו"ע כמבואר מרוצף( אינו אטו מרוצף )גזירה אסור מרוצףהקרקע
 לישראל מותר )המרוצפין( הבית בתוך ]אבל ס"ב( של"ז )סי'וברמ"א
 נכרי ע"י שם יכבד רק מרוצפין[, דזמנינו הבתים שכל כיוןלכבד,
 שם(. כמבואר)דשרי,

 רשאי קארפע"ט ממעל חמץ אכל שאם כתבנו באות,,,ולמעלה
 קארפע"ט-סוויפע"ר. ע"י לא אבל מכבדת, ע"י תחתיולכבד

 שישית שעה שהגיע לאחר מוקצים הם החמוצים דכלים נראהקלט[
 מוקצין(, הן בהן להשתמש רשאי ואינו להצניען דמחוייב)דמאחר
 יומן בני שאינם כלים הן ואם ד', שעה שעבר לאחר מוקצין כברואולי
 להקל. לדוןיש

 איתא בטור ג"כ הובא א'( סי' כ"ד )כלל הרא"ש בתשו' איתאקמ[
 חמץ )מפירורי המפה לנער סגי אלא הבית מן המפה את להוציאשאי"צ
 הם שגם דקים לחם דפירורי עלה הוסיף וב"י ביתו( קרקעיתעל

 בהם שאין כיון במג"א וכ"ה מאיליהם, מתבערים והם ברגליםנדרסים
 יתדבקו לא יתכבדו אם דאף לחם דפירורי במחצהש"ק ומבוארשיעור,
 הבית בתוך דאף מוכח ביעור, אי"צ סק"ב( ת"ס סי' )כמג"אאהדדי
 לכו"ע אבל בביתו, פירור שום ישאר שלא מקפידים בזה"ז אבלמותר,
 ידרסוהו. אדם שבני במקום הארץ על בחוץ לפררומותר

 גמר )אחר בשבת חמץ לו נשאר אם והאחרונים הראשונים דנוקמא[
 דקיי"ל מה )לפי בשבת לרוח ולזרותו לפררו לו מותר איאכילותיו(
 מצות ומקיים חמץ, ביעור בכלל הוא לרוח ולזרות לפרר דגםכרבנן

 ולהטיל לרוח ולזרות לפרר דמי דשפיר כ' י"ד( ר"ה )טו: המאור דבבעלתשביתו(
 הרוקח בס' אבל ברה"ר(, אמורת ד' יעבירנו שלא )ובלבר מלאכה אב בזה ואיןלים



מג בשבת שחל לער"פ הלכותקובץ

 אלא דמותר, מבואר אלא( ד"ה תמ"ר )סי' ובב"ח בשבת, לרוח יזרה דלא רס"ז()סי'
 הכל את מבערין כן על לצורך, שלא שבת טורת משום ע"ז לסמוך איןדלכתחלה

 דלפרר תשובה( )בד"ה ועעו"ש בשבת, לו שצריך מה רק ומשיירין השבת,לפני
 לרשות הרוח אותו ישא שמא גם רחול, כעובדא בשבת טורח משום איכא לרוחולזרות
 אפשר אם לכלבים או לגוים ליתנו רהמנהג ומה( )בסוד"ה שם עור ]וכ"כהרבים
 ]כמבואר תורה איסור שהוא כ' סק"ב( תמ"ו )סי' המג"א אבל כנ"ל[ לפררושלא
 היינו זורה מלאכת דבפשטות הרמ"א ע"ד נתקשו שכבר אלא שי"ט([, )סום"יברמ"א
 שבת נשמת בשו"ת בזה והארכנו הרוח, אמצעות ע"י הפסולת מן האוכלכשבורר
 צרכיה )דמאז ולמעלה שישית משעה חמץ שמצא במי ג"כ ונפק"מ קפ"ג(. סי',ח"ד
 טוחן אור טוחן שאין ליכא טוחן ]ומשום נכרי ע"י לרוח לזרותו העולם( מןביעור
 שאסור להמל"מ ואף תוס"ש, משם שם המחצהש"ק כמש"כ דק, דק שזורהואפילו
 לרוח[. לזרותו על"מ היינו טוחן( אחר טותן יש )ראז רק רקלטוחנו

 )ולא נקיים לבגדים בגדיו שיחליף הנכון מן המץ עם להשתמש שגמר אחרקמב[
 חי. איש בן בס' וכ"כ הכנה(הוי

 )עם שבהמטבח )והקאונטער"ס( השולחנות את )אחה"צ( בשבת לכסות אסורקמג[
 הכיור לתוך פסח של )בלעכ'ן( הפחין את להניח אין וכן פסח, בשביל המיוחדכיסוי
 הכל יעשו רק החג( בשביל כוונתו )שעיקר הכנה איסור משום בשבת,)סינק(
 מגולה אחד )סינק( כיור השאיר רק מער"ש מכוסה המבטח כל אם ויל"עמער"ש,
 הפח לתוך לשום אחה"צ בשבת רשאי אם החמוצים יריו את שם לרחוץ שיוכלכרי

 בשבת המטה להצעת דומה )אם כראוי מסודר המטבח שיהא כדי פסח של)בלע"ך(
 מגונה החדר יהא שלא שבת לכבוד רחשיב דמותר שם שמשתמש בחרראתה"צ

ומבולבל(.

 )אחה"צ( השלישיתסעודה

 של שלישית סעודה מצות שיוצאין בפוסקים דיעות שיש היותקמד[
 וי"א בפירות( לא )אבל ודגים כבשר הפת את המלפתים בדבריםשבת
 כן על ס"ה( רצ"א סי' בשו"ע )כמבואר פירות באכילת יוצאיןשאף
 דברים שאר )או דגים או בשר לאכול יש ומחצה( )ו' מנחה זמןלאחר

 המג"א ]כ"כ פירות יאכל דגים או בשר לו אין ואם הפת(, אתהמלפתים
 צע"ק וכן בפירות, לעשותו שסתם הטור על וצ"ע לפירות, קודמים ודגים דבשרוש"א
 דבשר יוצא רצ"א סי' דמשו"ע ורגים, לבשר פירות שהקדים )שוש"א( הרמ"אעל

 דבשר עדיף דבפירות כ' והח"י השלה"ק, לשון וכ"ה פירות, לאכילת קודמיפודגים
 במחצהש"ק אבל פירות, משא"כ לתיאבון( מצה בלילה )ובעינן משכיעיםורגים
 קצוה"ש מס' שם והבאנו תמ"א, סי' ח"ב שבת נשמת בשו"ת מזה ועמש"כחולק[,
 נמי דסגי )וממילא הפת את בו המלפתים רברים ג"כ שהם ודגים כבשר רינםרביצים
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 אייער-מיט-צוויבעל(.נאנילת

 ]כ"ה המינים מהז' פירות יאכל בפירות מקיימו שאם וי"אקמה[
 שיש אלא הטוב[ ע"צ שכ"ה ה'( )אות בא"ח בס' וכ"הבשלה"ק,
 אבל לקולפם( אפשר שאי )כיון בפסח ענבים לאכול שלאמדקדקים
 מותר. חצות אחר דבער"פמסתבר

 כיון כן לעשות לו יש סעודות ב' בבוקר אכל כבר אםאפילו
 המנחה. לפני ס"ג מצות יוצאק אין ההלכהדמעיקר

 של קרים מאכלים אוכלין שבבוקר שהמנהג )סקי"ד( המ"ב וכ'קמו[
 ג'( סעודה בזה )ויוצאין החמין תבשילים אוכלים הצהריים ואחרחמץ,

 תרתי בזה שיש אדמה מתפוחי תבשיל באכילת הידור יש]ואולי
 פרי, שהוא ב' הפת, את בו שמלפתים מדברים ג"כ שהוא א'לטיבותא,

 פירות שהוא ועוד תרגימא, מיני כעין והוא שמשביע, דבר שהואועוד
 דרכי בס' וכ"כ מבושל, שאינו חי בפרי יוצא שאינו וי"אמבושלין,
 ורוטב[. תפו"א של בקיג"ל זו סעודה שערך תקס"א( )אות ושלוםחיים

 עשירית שעה שיגיע קודם זו סעודה לאכול יש לכתחלהקמז[
 3:00 בשעה בערך שהוא ומחצה( בט' שהוא מנחק"ט לפני ח"ש)דהיינו

 לפי שעתא( כהאי הקיץ מור"ש על 4:00 )ושעה הרגיל מור"שעל
 פירות אף ולמעלה עשירית משעה שבער"פ תע"א( )סי' בשו"עהמבואר

 אסור )ופת מהם כריסו ימלא לא אבל 'מעט' רק לאכול אין ירקותאו

 כן על הרבה לאכול ימשך ס"ג שבאכילת שעלול והיות לאכול(לגמרי
 ימלא שלא )בתנאי היום כל דמי שפיף בדיעבד אבל כנ"ל,יקדים
 כנ"ל(. מהםכרימו

 מקיימין שאין לעיקר רנקטינן רהיות )סום"א( בביאורו כהגר"א דלא הנ"לוכל
 לאכול אפשר אי חצות אחר שבער"פ כיון ממילא בפת, אם כי דשבת ג' סעודהמצות
 בער"פ נדחית זו רסעודה אמור( )פ' בזוה"ק ושכ"ה כלל, לדבר תקנה שאין נמצאפת
 וכל.מכל

 כמה יין לשתות רשאי עשירית שעה קודם זו סעודה אוכל אםקמח[
 לשתות רוצה והוא עשירית שעה שהגיע אחר עד נתאחר ואםשירצה,

 פחות או אלא ישתה לא בס"ג( יין לשתות בכהאריז"ל )וכמבואריין
 הרבה אבל סעיד, מיסעד 'יין' )דקצת כוסות משתי יותר או כוסמרוב
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 ובלבד סק"ו-ז'(  שם )ומ"ב ס"א תע"א סי' כבשו"ע המאכל( תאותגורר
 לדון כתבנו ]ובמק"א שם עטו"ז שישבע עד ממש הרבה ישתהשלא
 מיסעיד ג"כ אם בלע"ז( )גרעי"פ-דזשו"ס מגתו יין של דינומהו
 ושלום חיים דרכי ובס' המאכל[ תאות גוררת ג"כ ממנו הרבה ואםמעיד,
 שהיה אף )וכנראה כלל שולחנו על יין העלה לא זו שבסעודה איתא תקס"א()אות
 )בהגה והטעם זו, בסעודה יין לשתות שאסור ז"ל הגריח"ז וכ"כ עשירית( שעהקודם
 שאין )ועוד הרבה של השיעור ידוע אין מ"מ לשתות, מותר רהרבה רהגםשם(

 פי על שהוא ואולי לישרי, כוס( מרוב )פחות קצת דעכ"פ וצ"ע הסדר( קודם-להשתכר
 ער"פ של היום כל חזרת אפילו לאכול שלא ס"ב( תע"א )ם" ברמ"א המובאהמנהג
 גם מחמירים )ושיש לתיאבון מרור לאכול כרי היום( כל לאכול שאסור מצה)כמו
 וממילא לתיאבון[ החרוסת לאכול כרי דער"פ יומא כולא 'פירות' מאכילתלמנוע
 עריכת לצורך בו שמשתמשין המאכלים משאר גרע )רלא יין בשתיית נמי כןשכמו
 אכילת מניעת על רק קאי ההוא למנהג לחוש שאין שם הרמ"א שכתב ואףהסרר(
 בפשטות חשבתי שוב ודוק, סי"ב הרב בשו"ע עיי"ש מצוה באכילתו שאיןחרוסת
 אסור כוס( מרוב )פחות ממש מעט ראפילו וס"ל הנ"ל המ"ב על חולקיםשהם

 רשפיר היין לתוך מים( סתם )או סורה מי הרבה יערב שאם מסתבר מיהולשתות,
רמי.

 שאחר י'( אות נחוצות אזהרות )בקצת ז"ל דרכ"ת בעל כ'קמט[
 סעודה לאכול למהר כדי ס"ג ואוכלין מנחה תפלת מיד מתפלליןחצות
 בסדר וכן תקס"א( אות ושלום חיים דרכי )וע' עשירית שעה קודםג'

 כדי ומחצה בו' מנחה דמתפללים כ' ז"ל זוננפעלד להגרי"חער"פ
 וצ"ע היום, על תשיעית שעה סוף קודם שלישית סעודה לאכוללמהר
 ודגים בשר רק אוכלין שאין דכיון מנחה, תפלת להקדים צריכיןלמה
 מנחה תפלת קודם מותר טעימה והא טעימה בגדר אלא שאינו פירואו

 בזמן מנחה להתפלל בשבי"כ יקדימו ולמה קטנה( מנחה בזמן)אפילו
 גדולה.מנחה

 לפני מנחה תפלת להתפלל בעלמא המדקדקין דאף נראהולענ"ד
 ח"ב שבת נשמת בתשו' וע' ס"ב, רצ"א בסי' נכהרמ"א שלישית סעודהשיאכלו

 או בעיו"ט ז"ל מרן הקפיד שעפ"ד ח"ב ריש יואל רברי מחזור וע' תמ"ו, תל"טסי'
 אי"צ זו בשבת שאילו הג'[ סעורה קורם מנחה להתפלל בשבת שחל א'יו"ט

 ידיהם שנוטלין משום שא"ה זו, לאכילה מנחה תפלתלהקדים
 דעת לפי מהו ויל"ע בעלמא, טעימה אלא חשיב שלא זה משא"כלסעודה,
 בנשמת בדברינו )וכמובא המנחה תפלת לאחר רק ס"ג מצות יוצאים שאיןהמקובלים



 בשבת שחל לער"פ הלכותקובץמן

 שיהיה נמי בעי פירות( או ודגים בשר )של זו אכילה גם אי תל"ט( סי' ח"בשבת
 הגרצ"א הערני הדבר ובעיקר ג', סעודה במקום שהוא כיון מנחה תפלתלאחר
 ס"ט )סי' הקיצשו"ע דברי פי על הנ"ל והגריח"ז הדרכ"ת בטעם שליט"אזארגער

 לקבוע שדעתו בנירו"ד ובפרט מנחה, תפלת לפני בטעימה גם להחמיר דנכוןס"ג(
 שכוונת ראיתי )אבל עראי בדרך בעלמא לטעום רק ולא ס"ג, לשם עליהםסעודה

 דגן(. מיני חמשת בטעימת רקהקיצשו"ע

 כזית כשיעור רק הפירות או והדגים הבשר מן שיאכל )סוסק"א( הפר"ח כתבקנ[

 והובא עשירית, שעה לפני כשאוכל אפילו רהיינו ומשמע לתיאבון(, מצה שיאכל)כדי
 ,ג'( סעודה רשיעור משמע רצ"א( )סי' דמהשו"ע שכתב אלא )סק"ב(,במחצהש"ק

 מיירי דשם אלא עראי(, אכילת מיקרי מכך דפחות והטעם )ועוד, בכביצה הואדשבת
 הפת, את המלפתים ודברים פירות כשאוכל דכמו"כ המחצהש"ק והבין פת,מאכילת

 ביותר תועלת שאין וממילא עראי, אכילת הוי לעולם דבפירות לחלק ישמיהו
 קצוה"ש בס' האריך וכן בזה, גם להחמיר סק"ב( משב"ז )שם שבפמ"ג שו"רמכזית,
 וכ"כ קבע(, אכילת הוי פירות דכביצה )תרנ"ב( ממחצהש"ק ומביא סק"ד, צ"ב)סי'

 )סק"ב(. תהל"ד בס'שם

 באכילת קצת להרבות רשאי יהא לא למה צ"ע הפר"ח ד'ובעיקר
 אלא עשירית, שעה לפני כשאוכל מיבעיא לא ופירות, ובשרדגים
 דאסור הוא מהם כריסו למלאות רק אז הא עשירית, שעה לאחראפילו
 שבת(. ועונג סעודת במקום בכה"ג)ובפרט

 לסעודה השייכות הזמירות את מזמרין זו שבסעודה נוהגין ישקנא[
 לזמן נתקן דהזמירות והטעם סקי"א, וכה"ח ה' אות )בא"חשלישית
 סעודה שאינו כיון "סעודתא" אתקינו קטע לדלג וטוב דרעוין,רעוא
 הזמירות יאמרו לא לשתים שחרית סעודת המחלקין ]ואותןגמורה(
 אין שלהשו"ע כיון השניה, בסעודה שלישית בסעודהשמזמרין
 היום[. חצות לפני ס"ג מצותמקיימין

 בריבוי מטוגנת או מבושלת מצה לם"ג לאכול מותר מדינאקנב[
 בער"פ עכ"פ או בפסח געבראקט"ס שאוכלים לאותן והיינו -שמן

 כן, המנהג שאין המג"א כ' אבל במשהו(, חמץ איסור אין)שעדיין
 טחונה מצה קמח של בתבשיל לקיימו שיכול כתבו ובדה"חובחיי"א

 טחונה מצה מקמח העשוי פהב"כ במין לקיימו יכול וכן)קניידליך(
 לאכול שנוהג שמי ]וממילא וביצים בשמן מטוגן)מצה-מעה"ל(
 יוצאים אין דלי"א כך, על יהדר בער"פ( עכ"פ )או בפסחגעבראקט"ס
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 מה' בתבשיל או בפת אם כי הפת אה המלפתים בדברים ס"גמצות
 ת"מ[. סי' ח"ב שבת בנשמת בדברינו וע' שם( )כבשו"ע דגןמיני

 אף מכזית יותר מצה מחתיכות קניירל"ך עשה ראם יוצא סק"ח( )תע"א)ממג"א
 שמברכין כיון מצה מצות בה ריוצאין בער"פ לאוכלה אין בשמן ונילושהשנתבשלה

 רבעינן כיון מפוררת באינה דאף תמה שם רע"א בהגהות אבל המוציא, ברכתעלה
 ימותר צט( דף )פסחים החרש ח"ס בחי' וכן בער"פ, לאוכלה רמותר י"ל מצהטעם
 בער"פ[. קניירלךלאכול

 על עשירית שעה קודם לאכלו ליזהר צריך מדינא שאז שיל"דאלא
 ס"ב(. תע"א )כבסי'היום

 בדברי ס"ג מצות יצא שרשב"י הזוה"ק משם מביא והמג"אקנג[
 מנחה זמן אחר שיעסוק דהיינו זה, "גם" שיעשה כוונתו וכנראהתורה,
 את שמלפתים בדברים אף יוצא אינו פוסקים שלהרבה )מאחרבתורה
 תמ"ה. סי' ח"ב שבת בנשמת בדברינו וע' בפירות( לא וכש"כהפת,

 בני כל שיהיו כדי אחה"צ לישן המשפחה בני כל ישתדלוקנד[
 בליל האפשר ככל ער ולהיות הסדר, עריכת בשעת רגועיםהמשפחה

 מצות מקיים פסח בליל יצי"מ וסיפור ה' עבודת של רגע )שבכלפסח
 ששינה בשבת עכשיו ובפרט גדולות( והשפעות לאורות וווכההשי"ת
 כך(. על לדקדק צריך בער"פ שנה בכל )וגם תענוגבשבת

 בשעת ער להיות "כדי לישן לילך בית להבני לומר איןקנה[
 ליל בשביל כוונתו אם אפילו לישן מותר אמירה בלא אבלהסדר",
 אז ס' מתירים ויש שצ"א(, )סי' ח"ד שבת בנשמת בדברינו ]ע'הסדר
 ק"ה([. סי' )ח"ו משה באר ושו"ת מ"ו( סי' )ח"דנדברו

 גם יאמרו הגדול שבת בכל היינו עבדים לומר הנוהגים אותםקנו[
 זו(. בשבת שאוסר כהיעב"ץ דלא והפמ"ג, )כהב"ח זובשבת

 גם נקרב )שהיה פסח קרבן הקרבת סדר אומרים מנחה תפלתולאחר
 ז' ו' ה' פרקים ילמוד בריווח( ומן )שיש זו שבשבת וטוב ער"פ(,בשבת

 קר"פ. הקרבת ממצות המדבר פסחים מם' דמשניות ט'ח'
 לא וכן יו"ט, לכבוד השולחן את ולסדר להכין בשבת אסורקנז[
 לא ואפילו מבעו"י(, ממנו ליהנות שראוי דבר )אפילו וכו' הייןלהביא



 בשבת שחל לער"פ הלכותקובץמח

 יש אבל שם"ד, סי' ח"ד שבת בנשמת בדברינו )כמבואר נכריע"י
 נכרי(. ע"ימקילים

 )משום החג לקראת להכינם ההגדות את בשבת להוציא אסורקנח[

 מלבד בורר( משום גם בזה יש הספרים שאר בין הם ואם הכנה,איסור
 ביום(. בו לצורך חשיב )דאז יום מבעוד קצת בהם יעייןאם

 עירוב שם יש אפילו ההורים בבית הסדר לערוך ההולכיםקטו[
 וכו' ההגדות את או הקיט"ל או המצות את בשבת להביאאסורים

 ש"פ-שפ"ב סי' ח"ד שבת בנשמת בדברינו וע' הכנה( איסור)משום

 הדברים כל את אחד במקום להכין אסור הבית בתוך ואףבארוכה,
 בלילה.המצטרכים

 הפריזע"ר בתוך בלע"ז( )מאס"ט ענבים מיץ לו שיש מיקנט[
 לשתותו שיוכל כדי )שבת( יום מבעוד להוציאו צריך והוא)מקפיא(
 דלסברת שהגם שפ"ב סי' ח"ד שבת בנשמת בדברינו ע' הסדרבליל

 היות אבל הכנה, איסור בכה"ג ואין בשבת להוציאו מותרהמהרש"ג

 כן על כהמהרש"ג דלא משמע מקומות בכמה הפוסקיםשמדברי
 מבעו"י קצת ממנו לשתות שיוכל באופן גדול יום מבעודיוציאנו
)בשבת(.

 יכול מחדש המכובסים בגדים רק בפמח ללבוש לדקדק הנוהגקס[
 אחה"צ זו בער"ש מכובסים בגדים על )והכתונת( בגדיו אתלהחליף

 )שעי"כ מהם נהנה שלובשן לאחר מיד שכבר כיון הכנה, משום בו)ואין
 להכין הנשים רשאות נמי כן ועל היום(, כלצורך נחשב פרי"ש(מרגיש
 לכבוד ולהלבישם הצהריים משינת כשיקומו להילדים נקייםבגדים
 ודוק(. שצ"ח סי' ח"ד בנשמ"ש )וע'יו"ט

 הכנה ]משום יו"ט לבגדי שבת מבגדי זו בשבת להחליף איןאבל

 לשבת, זלזול דהוי ועוד יו"ט, בבגדי בשבת לילך רגילין שאיןכיון

 מה וצ"ע סנ"ב, לישראל חק ובס' ל"ג וסי' ד' מי' שאול חמדתועשו"ת
 מועד[. בגדי ילבוש מנחה שלאחר ד' אות חי איש בן בס'שכ'

 מה על להם יש היום לכבוד אחה"צ בשבת לטבול הנוהגיןקסא[
 להם יש שבת( בכל החסידים )כמנהג בבוקר טבלו כבר אם אבללסמוך,
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 ע' היום, לצורך שלא בשבת רחיצה ומשום הכנה, איסור )משוםלמנוע
 יש אבל קע"ח-ב( סי' וח"ה שצ"ה סי' ח"ד שבת בנשמתבדברינו
 עריכת קודם ערב לעת הטובלין אותן ובפרט במוצ"ש, לטבולנוהגין
 דמוצ"ש. צאה"כ זמן לאחר רק יטבלוהסדר

 של בביהשמ"ש אפילו אסור הכנה, משום שאסור הנ"ל בכלקמב[
 בביהשמ"ש שבות על גזרו שלא משום להקל )ואין השבתיציאת
 תל"ט(. סי' ח"ז שבת בנשמת שכתבנו וכמו מצוה,במקום

 שיהא כדי )שבת( יום מבעוד השולחן את לערוך אסור נמי כןוכמו
 סי' בשו"ע דמבואר השנים )כבשאר הלילה בתחילת מיד לקדשמוכן
 מיד לאכול כדי יום מבעוד ערוך שולחנו שיהיה ס"אתע"ב

כשתחשך(.

 החג בהלכות ידרוש שהרב צהריים אחר בשבת הנכון מןקסג[
 שתיקן ע"ה רבינו משה תקנת בזה לקיים היום קדושתומעניני
 בפסח פסח הלכות יום של בענינו ודורשין שואלין שיהיולישראל
 שבחג ובפרט לב.( דף מגילה )מס' בחג חג והלכות בעצרתעצרת
 והרבה הסדר(, מעריכת שעייפים )מחמת כך כל מספיק הזמן איןעצמו
 )אות בא"ח ובס' הגדול", שבת "דרשת זו בשבת לדרוש נוהגיםרבנים
 ערוה"ש בס' וע"ע ההגדה, על לדרוש נהג השבת שבזה כ'ה'(

 לתורה העם את ולהלהיב דיומא מעניינא לדרוש יש עצמושבשבה"ג
וליראה.
 החג ליל של תפ"ע להתפלל להקדים השנים בשאר הרגיל אףקסד[
 ב'( אות מ"ב )סי' ח"א והזמנים ישראל בס' בדברינו ]וע'מבעו"י

 זה הלל לומר מותר אם החג בליל בביהכ"נ הלל האומריםבאותן
 בשו"ע כמבואר להקדים אין מוצ"ש( ליל )שהוא זו בשנה מ"ממבעו"י[

 כדי ]חדא מבעו"י תפ"ע להתפלל להקדים אין שבמוצ"ש רצ"ג()סי'
 גם לעשות טעות לידי לבוא שלא ועוד הקודש, על מחוללהוציא
 של בביהשמ"ש לא ואף תק"ז(, )סי' ח"ב שבת נשמת בס' וע'מלאכה,
 תק"ח([. סי' )שםמוצ"ש

 עם מיד להתחיל שיוכלו כדי תפ"ע יתפללו מוצ"ש בזמן מידקסה[



 בשבת שחל לער"פ הלנותקובץג
 שנזהר במי ]וצ"ע ס"א( תע"ב )כבסי' התינוקות ישנו ולא הסדרעריכת
 על כשמקפיד ובפרט השבת, מן לצאת המאחרין מן להיות השנהכל

 ותוס"ש[. מוצ"ש בזמן המחמיריםשיטות

 לומר ותודיענו( ואמרו התפללו )שלא הנשים ידקדקו במוצ"שקסו[
 מלאכה איזה לעשות שיתחילו קודם לקודש קודש בין המבדילברוך
 שיאמרו להחמיר כ' ס"ה( תקצ"ט )סי' אפרים מטה ]ובם' יו"טבשביל
 ער"פ בסדר ז"ל הגריח"ז )וכ"כ ומלכות שם בלא ההבדלה נוסחכל

 )שעה"צ לחול" קודש בין המבדיל "ברוך רק לומר המנהג אבלשבת(
 סקמ"ז([. רצ"טסי'

 זמן אחר ומיד תיכף התבשילין בישול להתחיל יזדרזו הנשיםקסז[
 מביהכ"נ בבואו מיד הסדר להתחיל הבעל שיוכל כדי דמוצ"שצאה"כ
 שלא התינוקות בשביל למהר שמצוה ס"א( תע"ב )סי' בשו"עכמבואר
ישנו.

 מצה אכילת מצות לצורך מצות אופין כזה שבשנה שנוהגין ישקסח[
 עקולי כמה עם קשור שהדבר והיות דחג( א' )ליל שבת" מוצאי"בליל
 )סי' הרב ובשו"ע וחכמיהם, ישראל גדולי רק כן יעשו לא כן עלופשורי
 מצוי החטים שברוב לפי כלל", בפסח מצות לאפות שלא "שהמנהג כ' סק"ט(תנ"ג
 משא"כ בפמח, וניער דחוזר בישב יבש חשיב בקמח דקמח וי"א מחומציםחטים

 הפוסקים כל שהסכמת שצע"ג אלא עיי"ש, הפסח קודם ואפאוהו א' עיסהכשעשאוהו
 הטחינה, אחר כשנתערבו אלא נחלקו ולא בלח, לח דחשיב אהרדי החטיםדכשנטחנו
 מנהג כלל דבררך כדבריו האמת מיהו ודוק, בלח לח חשיב לרוה"פ בזהואפילו
 בפסח. מצות לאפות שלאהעולם

 אפיקומן אכילת עם להתאחר יבואו שלא כדי יזדרזו כןוהעושין
 דלהרבה ח"ו, המצה כזית אכילת עם לא שכן ]וכל לילה חצותלאחר

 מצות מקיים אינו לילה חצות לאחר הפוסקים גדולי ורובראשונים
 בארוכה מ"ב סי' ח"א והזמנים ישראל בם' בדברינו ויעויין כלל,מצה
 חצות[. אחר האפיקומן אכילת בנוגע ד'( )בפרק ויעו"שמזה,

 הכוס על )שאומרים יקנה"ז מקדשין מוצ"ש( )שהוא יו"ט בלילקסט[
 מברכין אין אבל )שהחיינו(( 'זמן' 'הבדלה', 'נר', 'קידוש', 'יין',ברכות
 בשמים.על



נא בשבת שחל לער"פ הלכותקובץ

 לחבר רשאין אי מהו באבוקה המצוה הבדלה שנר היות שאלה]ויש
 כך ידי על שהרי אבוקה, לעשותו לזה זה נרות שני שלהשלהבת
 )ע' כמכבה דהוי השמן ממנה שיטוף דולק נר כמטה והוי חלבמטפטף

 שמעיקר שנראה והגם אבוקה, בחתיכת ישתמש כן על ס"ב( תקי"דסי'
 ושורש יסוד ובס' רע[ תקרי אל טוב מהיות אבל בזה, להקל ישההלכה
 מצוי ובזמנינו לזה, זה הנרות להטות שיש כ' פ"ה( ט' )שערהעבודה
 ביו"ט אם מפקפקים ויש כאבוקה( )עשויה יקנה"ז בשביל מיוחד נרלקנות
 עליו ועמש"כ קל-טז, החיי"א על )תוס"ח הנר ברכת בשעת הצפרניים עלמסתכלים
 שלום(. רברי שבם' ז"ל מסטראפקוב הגרא"שבהגהות

 נוסח אומרים והבתולות הנשים שגם פסח בליל שנוהגים היותקע[
 קידוש בשעת שאומרים זו בשנה מ"מ המסובין, ראש עם ביחדהקידוש

 להבדיל רשאות אין נשים שבעלמא והיות )יקנה"ז( הבדלה ברכתגם
 פטורות הן שיטות דלהרבה כיון אחרת( ברירה כשאין לא )אםלעצמן
 על תקמ"ח[ סי' ח"ב שבת נשמת בשו"ת ]ע' דמוצ"ש הבדלהממצות

 מראש הבדלה ישמעו אלא הבדלה, ברכת עמו אתו הנשים יאמרו לאכן
 הבדלה, אומר שבעלה בשעה מידה הכוס שתניח שהורה )וישהמסובים

 )ובעל ההבדלה ברכת אחר אמן לענות דרשאית נראה ומ"מ נראה(,ולא
 הבדלה(. ברכת גם שיאמרו כ' שליט"א הלוישבט

 לא הנרות הדלקת בשעת שהחיינו ברכת שאמרו הנשיםקעא[
 במוצ"ש חל שיו"ט האידנא )וביותר קידוש אצל הפעם עודיאמרוהו
 ויש דמוצ"ש(, צאה"כ זמן לאחר רק יו"ט של הנרות מדלקתשבהחלט
 המקדשים אנשים של שהחיינו ברכת על אמן יענו לא שאפילושעורר
 הקידוש בתחילת הכוס על שבירכו היין ברכת בין הפסק חששמפני
 )ח"ב שש"כ בס' כתב נמי וכזה הפסק, הוי לא שענו בדיעבד]מיהו
 מ"ב([. הערהפמ"ח

 בשאר ]למנהגינו לעצמן לומר הנשים יכולים הנר ברכת אבלקעב[
 סוס"י בבה"ל כהמ"ב )דלא הנר ברכת מברכות שנשים השנה ימותכל

 כמי דלא וכן תק"צ, סי' ח"ב שבת נשמת בם' בדברינו וכמבואררצ"ו(
 קידוש[. של כוס שתיית לאחר הנר על שתברךשיעץ

 בשבת הקריבו שלא )כיון בשבת ער"פ כשחל מנהגים שינוי ישקעג[



 בשבת שחל לער"פ הלנווצקובץגב

 ולומר לשנות יש )במוצ"ש( גאלנו אשר בברכת אם הקר"פ( עםחגיגה
 וטו"ז וב"ח קצ"ג, סי' )מהריו"ו הזבחים" ומן הפסחים מן שם"ונאכל
 )שו"ת הפסחים" ומן הזבחים "מן השו*ם כבשאר אומרים וישומג"א(,

 ונהרא ונהרא סק"פ(, תע"ג סי' שעה"צ וע' ועוד, כ"ג סוס"יכנס"י
ופשטיה.

*** * * 
** * 




