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שינויים  כמה  ישנם  בשבת,  פסח  ערב  חל  שבהם  בשנים 
מעשיים.  ומהם  הלכתיים,  מהם  שנה,  בכל  מהרגיל 
ה  יום  א(  ימים:  לשלשה  פסח'  'ערב  מתחלק  כזו,  בשנה 
ל'סדר'.  והכנות  חמץ  ביעור   - ו  יום  ב(  בכורות'.  'תענית   -
חמץ.  וביטול  והנאה,  אכילה  זמן  סוף   - קודש  שבת  יום  ג( 
לכך,  נוסף  ניסן.  יג  לליל  מוקדמת  חמץ',  'בדיקת  כן,  כמו 
פסח,  ערב  לשבת  הבישולים  לגבי  פרקטיות  שאלות  ישנן 
וכן  החמץ,  נאסר  השני  ובחלקה  חמץ,  אוכלים  שבחלקה 
נדירה  זו  שתופעה  היות  וכו'.  החמץ בשבת  לביעור  בנוגע 
יחסית )פעם שעברה הייתה בשנת תשס"ח, ופעם הבאה בתשפ"ה ואחר כך רק 
בשנת תת"ה(, ולא זוכרים כל כך מה צריך לעשות, ראוי להביא 

בקצרה את ההלכות והעצות כיצד ואיך לנהוג בימים אלה. 
ונציג את הדברים על פי סדר הימים1. 

שבת - ז' ניסן

דרשת 'שבת הגדול': זמנה בשבת זו, כדי שיוכלו להזהיר ולהורות 	. 
לציבור מבעוד מועד את ההלכות הנחוצות לפסח, ובפרט בהלכות 
ערב פסח שחל בשבת, שידעו כיצד לנהוג בהם )מהרי"ל, חק יעקב )תל, ב(, 

שו"ע אדמו"ר הזקן )תכט, ב((. 

ויהי נועם: במוצאי שבת, אומרים 'ויהי נועם' כמו בכל מוצאי שבת ב. 
כוננה",  ידינו  "ומעשה  נועם':  ב'ויהי  אומרים  כי  ג.  רצה,  הזקן  אדמו"ר  ושו"ע  רצה,  )שו"ע 

ובמשך  תמד.  סימן   - בשו"ע  שלם  סימן  ישנו  בשבת  שחל  פסח  ערב  דיני  על   .1
תרכ"ו,  בשנת  לראשונה  אלו.  הלכות  על  מיוחדים  קונטרסים  התפרסמו  השנים 
ובשנת תרנ"ו יצא קונטרס אחר בשם 'פסח מעובין', עם הערות והוספות מהגאון 
הלאה  וכך  ירושלים,  של  רבה  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  והגאון  ברלין,  חיים  רבי 
בשנים הבאות, ובכולם עצות איך לסדר את שני ההפכים - קיום מצות סעודת שבת 

בלחם, ומצות ביעור חמץ. 
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צריך שכל ששת הימים יהיו ראויים למלאכה, ואכן כל ששת הימים ראויים למלאכה(. 

יום חמישי - י"ב ניסן

תענית בכורות: השנה מקדימים את 'תענית הבכורות' לי"ב ניסן, ג. 
כי ערב פסח חל בשבת, ואי אפשר לצום בשבת, ובערב שבת לא 
לשבת  יכנס  ושלא  השבת,  כבוד  מפני  שנדחתה,  תענית  מתענים 

כשהוא מעונה. )מהרי"ל, רמ"א, תע, ב, שו"ע אדה"ז תע, ז(2. 

תענית, ד.  שבמקום  המנהג,  נפוץ  סיום:  בסעודת  השתתפות 
'סיום מסכת',  כגון בסעודת  משתתפים הבכורות בסעודת מצוה, 
ובזה נפטרים מהצום, ולכן יש להשתתף בסעודת מצוה ביום זה 

)שו"ע אדמו"ר הזקן, תע, ח, ליקוטי שיחות, יז, עמ' 67(3. 

ל	 התענה ול	 השתתף בסיום: הסתפקו הפוסקים במקרה שטעה ה. 
ואכל ביום זה, האם צריך להתענות ביום שישי. אבל מדברי הרבי 

2. אם ט' באב חל בשבת, מאחרים את התענית ליום ראשון )מגילה, ה, א(, כי היא 
תענית משום פורענות, אבל תענית זו ותענית אסתר, הם זכר לנס, ולכן מעדיפים 
הקדימו  ומדוע  פסח.  לאחר  אלא  לצום  יוכלו  שלא  ובפרט  לאחר,  ולא  להקדים 
ליום ה,  יותר טוב לדחות  זמנו,  ו(, שמכיון שאינו  )תע,  ? מבאר המשנ"ב  ביומיים 
ולא ביאר. והנה במקום אחר כותב המשנ"ב )תיז, ד, ותרפו, ג(, שאין קובעים תענית 
בערב שבת משום כבוד השבת, כי בתענית אומרים סליחות ולא ישאר זמן להכין 
והיה אפשר  אין אמירת סליחות,  ולהתכונן לשבת. אלא שבתענית של ערב פסח 
לקבוע לערב שבת, וכן מבואר בשו"ע תע, ב, שאם חל פסח בשבת, מתענים תענית 
בכורות בערב שבת !  ויתכן שהטעם בזה הוא כמ"ש המג"א רמט, ז, בשם הב"ח, 
שאין להתענות בער"ש כדי שלא יכנס לשבת כשהוא מעונה, וזה שייך גם בתענית 
בכורות אע"פ שאין בה אמירת סליחות. אבל לפי"ז גם כאשר חל פסח בשבת, לא 
היה צריך לקבוע את התענית בערב שבת ? אלא י"ל, שכאשר הוא זמנו, אז מתענים 
ביום שישי, כי סומכים שעיקר הסיבה שלא מתענים ביום שישי הוא משום כבוד 
השבת, ובתענית בכורות אין אמירת סליחות. אבל כאשר אינו זמנו, אז עדיף לדחות 
כוונת  אולי  וזו  מעונה.  כשהוא  לשבת  יכנס  שלא  השני  הטעם  בגלל  קודם,  ליום 

המשנ"ב )תע, ו(, שמכיון שאינו זמנו, טוב יותר לדחות ליום ה. 

לאכול  הבכורות  יכולים  ידוע  מנהג  שאין  "במקום  כותב:  שם,  אדה"ז  בשו"ע   .3
נהגו  כבר  אלו  במדינות  אבל  ברכה.  עליו  תבא  המחמיר  ומ"מ  מצוה,  סעודת  על 
ולכן  מצוה,  סעודת  על  ולסמוך  בזה,  להקל  המנהג  נפוץ  למעשה  אבל  להחמיר". 
המנהג  נתפשט  "וכבר   :67 עמ'  יז,  בלקו"ש  הרבי  כותב  וכך  מסכת,  סיום  עושים 

להשתתף בסעודת מצוה של סיום מסכת, ובזה נפקעה התענית". 
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לא  שהשוכח  יוצא,  זמנה,  וזהו  חמישי  ליום  'נעתקת'  שהתענית 
צריך לצום למחרת, או להשתתף בסיום. )אוצר מנהגי חב"ד, עמ' צא, ע"פ 

לקו"ש יז, עמ' 66-70(4.

ביום ו.  גם  'סיום'  יש שכתבו שיש לעשות  סעודת סיום ביום שישי: 
התענית  זמן  כי  בכך,  צורך  שאין  יוצא  הרבי  מדברי  אבל  שישי, 
נער  ודין  כזו,  בקביעות  בצום  מיוחדות  'קולות'  )שם.  חמישי.  ליום  ונקבע  נעתק 

שנעשה בר מצוה בשבת, ראה הערה5(. 

ליל שישי  - י"ג ניסן

בדיקת חמץ: מקדימים את בדיקת החמץ, ללילה זה, שבין חמישי ז. 
לשישי )כי אי אפשר לבדוק בליל שבת, שהרי אסור לטלטל את הנר, ואי אפשר לבדוק 
ביום לכתחילה(, ולגבי שאר דיני הבדיקה, הוא ככל שנה )וראה לעיל בדיני 

בדיקת חמץ(: א. מכינים ומנקים את הבית שיהיה מוכן לבדוק. ב. לפני 

ג. צריך לבדוק מיד בתחילת  וכו'.  הבדיקה, אסור ללמוד ולאכול 
'על ביעור חמץ'. ה. בודקים בכל מקום לאור  הלילה. ד. מברכים 

כותב  ואכל,  ושכח  מסוים,  יום  להתענות  שהנודר  נפסק  א,  תקסח,  בשו"ע   .4
ציבור  שבתענית  מבואר  ח,  ובמשנ"ב  אחר.  יום  להתענות  מחמירים  שיש  הרמ"א 
אם  שנה,  בכל  ולכן  ואכל.  שכח  עם  אחר  יום  להתענות  צריך  לא  קבועה,  שהוא 
שכח תענית בכורות לא צריך להתענות יום אחר. אבל בשנה זו, שהתענית ביום ה' 
אינה ביום הקבוע לתענית, וגם ביום שישי אפשר להתענות בעיקר הדין רק שלא 
קובעים לכתחילה בערב שבת )כנ"ל(, ואדרבה דעת כמה פוסקים שבקביעות כזאת 
מתענים ביום שישי, נמצא שאם שכח ואכל ביום חמישי, צריך להתענות למחרת 
)ראה ספר ערב פסח שחל בשבת לרב צבי כהן, שהסתפקו בזה הפוסקים ובסידור 
פסח כהלכתו ב, עמ' יד, הכריע שצריך לצום ביום שישי, ושהסכים עמו הגרי"ש 
אלישיב(. אמנם מדברי הרבי בלקו"ש י"ז עמ' 67 ואילך, שבשנה זו נעתק יום הצום 
ליום חמישי, ואינו רק השלמה, או אפשרות אחת מתוך כמה אפשרויות, יוצא, שגם 

אם שכח ולא צם, אין לו לצום ביום שישי. 

5. קשה לו לצום, ול	 יכול להשתתף ב'סיום': מכיון שמקילים בתענית של שנה 
זו, יותר משנים אחרות, מכיון שנדחתה ליום אחר, ולכן יש אומרים שאם קשה לו 
להתענות או להשתתף בסיום, ישאל רב אם אפשר להקל ולאכול. ונכון לפדות את 
עצמו בצדקה )עיין סידור יעבץ, וסידור פסח כהלכתו, ב, עמ' יח. וראה 'מבית לוי', 
הבכור  בנו  בשביל  לצום  בכור,  שאינו  למי  חובה  אין  זה  שביום  אומרים  ויש  טז(, 
שהוא קטן )כף החיים, תע, כב(.  מי שיעשה 'בר מצוה' בשבת, יששתפו האב והבן 

בסיום ביום חמישי )ע"פ לקו"ש שם(. 
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לאחר  ו.  ובשבת.  למחרת  חמץ  בו  שיאכלו  המקום  את  וגם  הנר, 
הבדיקה מבטלים את החמץ של	 מצ	נו, כפי הנוסח הרגיל אחרי 
החמץ  את  להצניע  נזהרים  ו.   .)'.  . חזיתיה  דלא   .  . חמירא  )'כל  הבדיקה 
שנשאר, שלא יהיה בהישג ידם של ילדים וכו', הן החמץ ששומרים 
לאכילה למחרת ובשבת, הן ה'פתיתים' של הבדיקה, ושאר החמץ 

המיועד לשריפה )שו"ע, ושו"ע אדמו"ר הזקן, תמד, א(6. 

יום שישי  - י"ג ניסן

תפילת שחרית: כרגיל, ואומרים 'מזמור לתודה' )לוח א"י(7. ח. 

השישית	.  השעה  תחילת  לפני  החמץ  את  שורפים  חמץ:   ביעור 
) 11:54 באזור פריז( . לאחר הביעור לא מבטלים את החמץ באמירת 
'כל חמירא' )'ביטול' זה, יעשה בשבת(, אך אומרים את ה'יהי רצון'. 
יטעו  שלא  כדי  שנה,  בכל  כמו  לעשות  רש"י  הנהיג  אבל  היום,  כל  לבער  אפשר  הדין,  )מן 

בשנים אחרות, ונפסק להלכה )שו"ע, ושו"ע אדה"ז, תמד(, אך לא 'מבטלים', כי את החמץ 

שלא מצא, כבר ביטל אתמול, והחמץ שנשאר, לא יכולים לבטל, שהרי צריכים אותו לשבת, 

אדה"ז שם, ו(8.  

6. אע"פ שבכל שנה, אם עוזב את ביתו לפני פסח, בימים הסמוכים לפסח, ובודק 
בלילה שלפני צאתו, לא מברך, ואפילו בליל יג, בכל זאת בקביעות זו, שזהו הזמן 
הקבוע לבדיקה מברך. )היוצא לדרך, לא צריך לבער למחרת, ולכן לא שייך לברך 
'על ביעור חמץ', אבל בנדו"ד, מבערים למחרת, ולכן אפשר לברך(. אם שכח לבדוק 
בליל י"ג, יבדוק למחרת לאור הנר )כמו בשנה רגילה, שהשוכח בודק למחרת לאור 

הנר( אלא שבשנה זו, אפשר לבדוק כל היום.  

7. כי הטעם שלא אומרים בערב פסח בשנה רגילה הוא, משום שלא היו מקריבים 
לחמי תודה בערב פסח, כי היו 'חמץ', ונמצא שממעט את זמן אכילתם, ואסור. אבל 

בקביעות כזו, לא ממעט את זמנם, שהרי אכילת חמץ מותרת כל היום(.

8. בכל שנה, זמן שריפת החמץ הוא לפני תחילת שעה שישית, כי את ה'ביטול' 
אפשר לעשות )מדרבנן( רק עד סוף שעה חמישית, אבל משהתחילה שעה שישית 
אבל  ולבטל.  לבער  שיספיק  כדי  מוקדם,  מספיק  מבערים  ולכן  לבטל.  אפשר  אי 
בקביעות כזו, שלא 'מבטלים' אחרי השריפה, אין לכאורה צורה להקפיד בזה. ואכן 
יש שדייקו כך בלשון הפוסקים. בשו"ע כותב: "טוב לבער בערב שבת קודם חצות", 
ובמשנ"ב  שביעית(,  שעה  תחילת  הוא  ודקה  )חצות  שישית  שעה  'סוף'  עד  משמע 
כותב: "רצונו לומר, בתחילת שעה שישית", הרי שגם המשנ"ב לא דייק לומר סוף 
בערב  לבערו  ליזהר  "טוב  היא:  ה(  )תמה,  הזקן  אדמו"ר  לשון  גם   ! חמישית  שעה 
חמישית  שעה  סוף  )ולא  שישית  שעה  סוף  עד  משמע  היום",  חצות  קודם  שבת 
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לווד	 של	 נש	ר חמץ: יש לוודא שלא נשאר חמץ ברשותו, כגון י. 
מלוכלכים  הם  ואם  האשפה,  בפחי  או  מלוכלכים,  אכילה  בכלי 
הנצרך  מלבד  ברשותו,  חמץ  ישאר  שלא  כך  אותם,  ינקה  בחמץ, 

למשך היום, וסעודות השבת. 

יש חמץ בפחי האשפה שברשותו, המובחר הוא י	.  פח 	שפה: אם 
אפשר  אי  ואם  שלו.  שאינו  למקום  או  הפקר,  למקום  להוציאם 
ראוי  יהיה  שלא  כך  החמץ,  על  אקונומיקה  ישפוך  זאת,  לעשות 
של  משותפים  אשפה  בפחי  החמץ  את  לזרוק  ואין  כלב.  לאכילת 
זמן  לאחר  למחרת  שם  יהיה  שהחמץ  יודע  אם  וגויים,  יהודים 
עדיין  שהחמץ  נמצא  כי  בצרפת(,  בבניינים  מצוי  )דבר  הביעור 
ברשותו, שהרי הוא 'שותף' בפח זה. ואם צריך לזרוק שם, ישפוך 
זכויותיו  כל  את  אנשים,  ג'  בפני  ויפקיר  החמץ,  על  אקונומיקה 

באותם פחים )ראה פרטי הדינים בזה, לעיל בדיני ערב פסח(. 

השעה יב.  לפני  הוא,  המכירה  של  זמנה  שנה,  בכל  חמץ:  מכירת 
השישית. אך בקביעות כזו, שהחמץ מותר עד למחרת, ישנם כמה 
שאצלו  הרב  אצל  לברר  יש  ולכן  המכירה,  עשיית  באופן  דרכים 
מכרו את החמץ, עד מתי יכולים להשתמש בחמץ שבמכירה, ועד 

מתי יכולים להוסיף חמץ למכירת החמץ9. 

וטעמו שכיון  )דעת תורה למהרש"ם,  יש שפסקו כך למעשה  ואכן  כמו כל שנה(. 
שכל זה הוא גזירה שלא יטעו בשנים אחרות, והטעם שכל שנה עושים בסוף שעה 
חמישית ואסור לבער בשעה שישית, הוא ג"כ גזירה שמא יטעו בשעה, ויעשו זאת 
בשעה שביעית, וא"כ הוא גזירה לגזירה(. ולמעשה, אע"פ שסתימת לשון אדמו"ר 
הזקן שאפשר עד חצות, כתבנו בפנים שיעשו כמו כל שנה, כי ככה נהוג, וגם הרי 
כל הטעם הוא כדי שלא יטעו עם שנים אחרות, וזה יכול להביא לטעות שיחשבו 
עמ'  תש"ע,  אירופה  רבני  בשו"ת  כותב  בלינוב,  ]הגרי"י  חצות.  עד  לבער  שאפשר 
קמג, שיש תח"י תשובה מאביו הגר"מ בלינוב, שהאריך להוכיח דלא כמהרש"ם[. 
וכן כתבו למעשה שצריך לבער לפני שעה שישית בכמה פוסקים )מאמר מרדכי, 
צל"ח, חיי אדם, כנה"ג, כף החיים. וכך נהוג עלמא, ע"פ הקונטרסים שיצאו לדיני 
שלא  בדיעבד  ועכ"פ  אלעזר.  והמנחת  זוננפלד,  הגרי"ח  מאת  בשבת  שחל  ער"פ 

הספיק לבער וכיו"ב אפשר לסמוך על המקילים.

ז,  כהן,  צבי  )הרב  בשבת'  שחל  פסח  'ערב  ספר  רצון',  ה'יהי  את  אומרים  אבל 
)כשם  החמץ  לשריפה  שקשורה  אז  שאומרים  התפילה  תוכן  משמעות  וכפי  ד(, 

שביערתי . . כך תבער . . וכו'(. 

9. בי	ור סדר המכירה: בקביעות כזו שערב פסח חל בשבת, התחבטו הפוסקים 
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	כילת חמץ 	חרי השריפה: מותר לאכול חמץ כל היום, גם אחרי יג. 
הביעור, אך צריך להיזהר שלא יתפזר חמץ בבית. )מאמר מרדכי, ביאור 

הלכה, תמד(.

עשיית מל	כה, להסתפר, לקצוץ ציפורניים: בערב פסח, אסורה יד. 
ולקצוץ את  גם אסור להסתפר  ולכן  עשיית מלאכה אחרי חצות, 
הציפורניים, אבל בשנה זו, שאינו ערב פסח, הדבר מותר, גם אחרי 

חצות )ביאור הלכה, תסח(10. 

מתי למכור את החמץ. יש סברא לומר, שכדאי למכור את החמץ מוקדם ביום לפני 
שעת הביעור וכמו כל שנה, כדי שלא יבואו לטעות בשנים אחרות, ויחשבו שאפשר 
למכור את החמץ אחרי חצות )שו"מ, מהר"ם שיק, מנחת אלעזר, ועוד(. אך יש סברא 
לומר, שמכיון שממשיכים להשתמש בחמץ במשך היום, כולל בחמץ שנמכר לגוי, 
הרי זה נראה כהערמה גדולה, שאם הוא נמכר לגוי איך אנחנו ממשיכים להשתמש 
שנמכר  בדבר  להשתמש  מתירים  לחולה,  כמו  הכלל,  מן  יוצאים  במקרים  )ורק   ?
לגוי, והרי זה כהלואה מהגוי, ו'מתחשבנים' אאתו אחרי פסח, אם יעמוד בקניה, וכך 
כותבים בשטר המכירה, לגבי בתי מרקחת שמוכרים תרופות חמץ, שהגוי מרשה 
להשתמש בחמץ שלו, ואחרי הפסח יעשו אתו חשבון(. ולסברא זו, עדיף למכור את 
החמץ לפני שעת הביעור בשבת, אלא שגם זה בעיה, שהרי אסרו חכמים לעשות 
מקח וממכר בשבת )או"ח שו(, ולכן אי אפשר למכור לגוי בשבת זו )שו"ע אדה"ז, 
תמח, טז(. ולכן יש שהציעו למכור את החמץ בזמן הרגיל כמו כל שנה )לפני השעה 
השישית(, בהוספת תנאי בשטר, שלפועל המכירה תחול סמוך לכניסת השבת. וכך 
הרווחנו א. שלא תהיה טעות בשאר שנים, כי המכירה הייתה בזמן הרגיל. ב. אם 
יש צורך, אפשר להמשיך להתעסק עם החמץ עד השבת כי עדיין אינו של הגוי. ג. 
לא נעשה קנין בשבת. אך כיון שסמוך לכניסת השבת, נמכר כל החמץ 'בכל מקום 
שהוא' )כנוסח השטר(, ואיך אפשר לאכול מהחמץ בשבת ? לכך מוסיפים בשטר, 
שהחמץ שצריכים לסעודות שבת, לא כלול במכירה.  )מהר"ם שיק, מהרש"ם, הר 
צבי ועוד(. ]עצה אחרת לבעיה זו )איך אפשר בשבת לאכול חמץ שכבר נמכר לגוי(: 
להתנות בשטר שבפועל החמץ נמכר לגוי, רק בשבת בסוף השעה החמישית, וכך 
עד אז, יכולים להשתמש בחמץ, כי הוא עדיין שלנו. ולדעתם אין בעיה של 'מקח 
וממכר' בשבת, כי מעשה המכירה כבר נעשה בערב שבת )שו"מ, מהרש"ג ועוד([. 
ויש שכתבו שאין לחשוש לטעות בשנים הבאות )שחשש זה נאמר רק לגבי הביעור 
את  ועושים  יטעו(,  לא  והם  הרבנים  ע"י  נעשית  בזמננו  המכירה  אבל  לכל,  שנתון 

המכירה סמוך לכניסת השבת )חתם סופר, אמרי יושר ועוד(.  

10. היתר מל	כה 	חרי חצות: ישנם כמה טעמים לאיסור מלאכה בערב פסח. 
שהביא  הטעם  וזה  א,  נ,  פסחים  בתוס'  הובא  א,  ד,  )פסחים,  הירושלמי  לדעת  א. 
אדמו"ר הזקן, תסח, א(, הוא משום שביום זה היו שוחטים את הקרבן פסח, וכאשר 
אדם מקריב קרבן, עושה את אותו יום 'יום טוב' בשבילו, ואסור בעשיית מלאכה. 
ולפי טעם זה, אין איסור זה שייך בקביעות כזו, שהרי שחיטת הפסח היא למחרת. 
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הכשרת השיניים: מי שיש לו סתימות, גשרים, כתרים וכדומה, לא 	ו. 
לו  מי שיש  זמן אכילת חמץ.  סוף  לפני  24 שעות  יאכל חמץ חם, 
טבעות שיניים )קוביות וכו'(, צריך להיזהר לנקות היטב היטב עם 
קיסם וכו', כי קשה מאוד לנקות, ויש לנקות שוב מחר, לפני סוף 

זמן אכילת חמץ.11

הכנת צרכי הסדר:

שצריך 	ז.  הסדר',  ל'ליל  הנצרכים  דברים  ישנם  שבת:  בערב  להכין 
להכין מערב שבת, כי אסור לעשותם בשבת )ולכתחילה אף ביו"ט(, 
ונוסף לכך, מצוה להתחיל את ה'סדר' מוקדם, כדי שהילדים יהיו 
ערים, ואם יצטרכו להכין אותם במוצ"ש, יתעכבו בהתחלת הסדר. 

מה מכינים: חסה: מומלץ לקחת חסה מגידול מיוחד 'בלי תולעים' יז. 
)ולא חסה רגילה, כי קשה מאוד לוודא שאין בה תולעים(. משרים אותה במים עם 

מעט סבון, למשך 3 דקות, ולאחר מכן שוטפים כל עלה תחת זרם 
מים )ואין להשאירה במים, עד למחרת, שאז יהיה 'כבוש', ולא יוצאים יד"ח, במרור כבוש, 
כמבואר בשו"ע אדה"ז תעג, כט(. חריין: מפררים את החריין, וסוגרים אותו 

היטב בכלי, כדי שלא תפוג החריפות. צולים את ה'זרוע', ומכינים 
את החרוסת ואת 'מי המלח'. ובמידת האפשר יש להכין כבר עתה 

טרוד  יהיה  שלא  כדי  והוא  מלאכה,  עשיית  לאיסור  נוסף  טעם  פירש  רש"י  אך  ב. 
טעם  ולפי  הסדר,  לליל  הנצרך  וכל  המצות  את  ולהכין  החמץ  את  לבער  וישכח 
ורק  איסור,  שאין  מהרי"ל  כתב  למעשה,  כזו.  בקביעות  גם  אסור  להיות  צריך  זה, 
הוסיף שיש מקום להחמיר משום 'לא פלוג', אבל בכנה"ג )פסח מעובין(, הביא את 
שמכיון  אמת,  זרע  בשו"ת  כתב  וכן  בזה.  נזהרים  ראה  שלא  וכתב  המהרי"ל  דברי 
שלרוב הפוסקים הטעם הוא משום קרבן, מותר. וכן הוא באליה רבה, כף החיים 
בספרי  למעשה  כתבו  וכך  להחמיר'(.  שאין  )'אפשר  הלכה  הביאור  מסקנת  וכך 

המלקטים, ראה 'ערב פסח שחל בשבת' )הרב צבי כהן, יב, כד(. 

11. כותב הגר"ש וואזנר )מבית לוי(: "מי שיש לו שיניים תותבות יזהר שלא יאכל 
בהם בתוך מעל"ע לסוף זמן אכילת חמץ מאכל חמץ חם. ולענין הכשרתם, אם יכול 
בכלי  יכשירם  קלקול,  חשש  יש  אם  אבל  טוב,  מה  ראשון  מכלי  בעירוי  להגעילם 
שני וינקם היטיב כמה פעמים. וכן מי שיש בפיו סתימות, כתרים, גשרים וכדומה, 
זמן אכילת חמץ. טבעות  יש לו להיזהר שלא לאכול חמץ חם בתוך מעל"ע לסוף 
שמלבד  לדעת,  להם  יש  השיניים  ע"ג  המורכבות  טבעות  להם  שיש  אלו  שיניים: 
ענין ההכשרה יש חשש חמץ בעין, שקשה מאד להוציאו לגמרי ע"י מברשת וקסמי 

שיניים". 
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לא  וכך  ליו"ט,  משבת  להכין  אסור  שהרי  הסדר,  צרכי  שאר  את 
יתעכבו במוצ"ש בהכנות ל'סדר'. 

שכח להכין בערב שבת: חריין: חותכו במוצ"ש, בסכין, לחתיכות יח. 
מבשל  ביצה:  ה'זרוע'.  במקום  מבושל  בשר  מניחים  זרוע:  דקות. 
מועטת  כמות  רק  אך  במוצ"ש,  להכין  מותר  חרוסת:  במוצ"ש. 
מפה(,  )על  בשינוי  זאת  לעשות  וצריך  הראשון,  ל'סדר'  הנצרכת 
ומותר להוסיף יין, כי אין איסור 'לש' ביו"ט. מי מלח:  מכין אותם 
הסדר  ליל  של  הטיבול  לצורך  מועטת,  כמות  רק  אך  במוצ"ש, 
הראשון. ויש מחמירים לעשות בשינוי, כלומר, קודם מים, ואח"כ 

מלח12. 

12. חסה: אם שכח לבדקה מתולעים בערב שבת, הרי שביו"ט מותר לבדקה עלה 
עלה, אלא שמשום איסור בורר, אם מוצא תולעת יש להסיר אותה יחד עם קצת 
מהעלה )ומלבד הקושי בבדיקת עלה עלה, ישנו קושי לבדוק בלילה לאור החשמל, 
תלוי  סבון,  במי  החסה  שריית  ולגבי  שבת(.  מערב  הכל  להכין  עדיף  בוודאי  ולכן 
במציאות, אם הוא 'פסיק רישיה' שיש תולעים ובהשריית החסה במי הסבון יהרוג 
אותם, אסור. אבל אם אינו פסיק רישיה וגם לא ספק פסיק רישיה, מותר. ומסתבר 
בשו"ע  מבואר  חריין:  בירור.  וצריך  רישיה'  'פסיק  אינו  מיוחד,  מגידול  שבחסה 
את  להפוך  או  השולחן,  על  אלא  כלי  לתוך  )לא  שינוי  ע"י  לפרר  שמותר  א,  תקד, 
המגרדת(, אבל לדעת המג"א ואדמו"ר הזקן )תקד, ד( גם ע"י שינוי אסור, ולכן יש 
לעשות בערב יו"ט ולסגור בכלי שלא יפיג החריפות )וראה משנ"ב תעג, לו. ולהעיר 
שהמשמשים בקודש אצל הרבי מספרים שהחריין היה נטחן בערב פסח, ולא היה 
לאכילה  ראוי  אינו  נחשב  מידי  חריף  שכשהוא  לשיטות  לחוש  )אולי  סגור  בכלי 
)ראה מועדים וזמנים, ז, קפב, שכך נהגו בבית הגרי"ז מבריסק, לקחת חריין שהיה 
גלוי כמה שעות( בכל זאת, כאשר חל ערב פסח בשבת, נראה שיש להשאיר בכלי 
סגור, כי אחרת יאבד את כל חריפותו, בירורי הלכה פרידמן, עמ' 51(. ואם לא עשה 
זאת, מותר לחתוך בסכין, שבצורה כזאת גם לדעת אדמו"ר הזקן מותר. זרוע: אע"פ 
)מג"א תעג,  יו"ט ממה שצלה  זה בתנאי שיאכל באותו  שמותר לצלות ביו"ט, הרי 
קל,  ב,  )אג"ק,  ה'זרוע'  את  כלל  לאכול  לא  שמנהגנו  כיון  אך  כא(,  תעג,  אדה"ז,  ח, 
וספר המנהגים עמ' 39, שלא יהיה שום דמיון לקרבן פסח(, אין היתר לצלותו ביו"ט, 
ששוב אינו צורך אכילה. ולכן העצה להניח בשר מבושל שיש לו כבר מוכן, שהרי 
הנוהגים  לשיטת  סג,  תעג,  החיים  )כף  מבושל  אלא  צלוי  שאינו  בבשר  גם  יוצאים 
אחרת,  עצה  לכאורה  יש  אמנם  ב(  בתעו,  שהביא  כמו  ביום,  גם  צלי  לאכול  שלא 
והוא לצלות את הזרוע, ולהסיר קצת מהבשר, ולאכלו למחרת ביום, שהרי המנהג 
לא לאכול בשר צלוי הוא רק בלילה, ומצד ההנהגה לא לאכול מהזרוע זהו כאשר 
אוכלים את הזרוע עצמו, אבל להסיר מהבשר, ולאכלה למחרת יתכן שאין בעיה 
)בירורי מנהגים, פרידמן, עמ'  51(. חרוסת: מותר לחתוך אותם דק דק ביו"ט, כי אם 
עושים זאת לפני יו"ט הם מאבדים קצת את הטעם )פמ"ג, תקי, ח. חיי אדם, פג, ג. 
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הכנת סעודות שבת

לחם: יש להכין לחם שלא מתפורר )פיתות וכיו"ב(, ל'לחם משנה', י	. 
ונשים  'שיעור' מספיק לכל אחד מבני המשפחה, אנשים  ושיהיה 

)שהוא יותר מ'כביצה' פת )כ60 גרם(, לכל סעודה(13.   

או כ.  )קטניות,  חמץ  שהם  תבשילים  מבשלים  לא  שבת:  תבשילי 
שרויה(, כי אם ישאר חמץ דבוק בכלים, יצטרך לנקות את הכלים 
בשבת, ואסור להדיח כלי בשבת כשאינו לצורך השבת )שו"ע אדמו"ר 
וכלי  החמץ  כלי  עירוב  חשש  )מצד  הרווח  והמנהג   .14 ח(  תמד  הזקן, 

משנ"ב, תקד, יט(. אך לגבי דיכה, צריך לעשות בשינוי )שו"ע, ושו"ע אדה"ז, תקד, א(, 
ולישה ביו"ט מותרת כמבואר בשו"ע תצה, א, ותקו, א. מי מלח: אין להכין בשבת, 
כי מכין משבת ליו"ט )פמ"ג, תעג, ד(. לעשות בשינוי, כך כתבו החייא אדם, והקיצור 
שו"ע ועוד, אבל העיר המסגרת השלחן, שסתימת הפוסקים אינה כך. ]ביצה: אע"פ 
שהביצה באה כזכר לקרבן חגיגה, וכשהיה חל ערב פסח בשבת, לא היו מקריבים 

אז קרבן חגיגה, בכל זאת לוקחים ביצה )טור, ב"ח שו"ע אדמו"ר הזקן, תעג כג([

13. ראה שו"ע אדמו"ר הזקן, רעד, ו, שצריך קצת יותר מכביצה ולכן כתבנו 60 
שאם  ומסיק  בכזית,  שדי  דעה  גם  שמביא  א,  רצא,  בסימן  בדבריו  ראה  אבל  גרם. 
וכן  מכביצה(.  יותר  קצת  )שצריך  הראשונה  כדעה  לכתחילה  להחמיר  יש  אפשר 
הוא בסימן תרלט, יט. ולהעיר, שמי שאכל פחות מכביצה פת, יזהר לא לברך את 
נט"י  )סדר  המזון  וברכת  'המוציא'  לברך  שצריך  למרות  ידיים',  נטילת  'על  ברכת 
לסעודה, הלכה יח(. ולגבי נשים, ראה שו"ע אדמו"ר הזקן, רצא, ח, שנשים חייבות 
בסעודה שלישית )וכל שכן בשתי הסעודות הראשונות(, וחייבות גם ב'לחם משנה' 
)אלא שדי ב'לחם משנה' אחד לכל בני המשפחה(, כי בלכ מעשה שבת איש ואשה 

שוים. 

לאחר  ולזרוק  וכדומה,  אלומיניום  בתבניות  חמץ  תבשילי  לבשל  עצה  ואין   .14
השימוש. כי יש תמיד חשש שנשאר חמץ דבוק עליהם, וחייב לזרוק אותם במקום 
לא  עירוב,  כשיש  )וגם  אותם  להוציא  יכול  לא  עירוב  שאין  ובמקום  הפקר,  שהוא 
תמיד יכולים למצוא מקום הפקר(. וגם הרי אי אפשר לזרוק אותם לשירותים )נטעי 

גבריאל, ער"פ שחל בשבת, יא, הע' ד(. 

והוספנו שאין לבשל קטניות או שרויה, אע"פ שאין בהם בעיה של בל יראה )עכ"פ 
הכלי  את  להשאיר  לכאורה,  אפשר  והיה  חומרא(,  רק  הוא  שרויה  וגם  בקטניות, 
מלוכלך, אך מאחר שהמנהג הוא לבשל בכלי הפסח, הרי אסור לבשל קטניות או 
שרויה בכלי הפסח )ראה לעיל בדיני קטניות, ושרויה(. אבל כמובן, שמי שמבשל 
את המאכלים בכלי החמץ, יכול לבשל מאכלים 'שרויה' )ער"פ שחל בשבת, להרב 
צבי כהן, ח, טו, כא, ה(. אלא שהמבשל בכלי החמץ, צריך להיזהר שלא יתערבבו 
עם הכלים של פסח. וכן להיזהר שיהיו נקיים מבחוץ כי מבשל על הכיריים הכשרים 
לפסח, ולהיזהר שלא יגלוש רוטב, שאם גלש, הרי הוא מעביר בליעה מכלי לכלי, 
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הפסח, וחשש בישול בכלי חמץ על כיריים של פסח(, לבשל את 
כל המאכלים, בכלי הפסח, ואפשר להוסיף תבלינים כשרים לפסח 
בבישולים של שבת )מג"א תמד, ד, ומחצה"ש, משנ"ב תמד, יד. תבלינים: ראה לעיל 

'חומרות והידורים' – 'תבלינים'(. 

לאכול כ	.  מומלץ  מכשול,  חשש  מכל  להימנע  כדי  הסעודה:  כלי 
גביע הקידוש.  מלבד  יד.  יא,  )נט"ג,  את סעודות השבת בכלים חד פעמיים 
הכלים  את  להביא  לא  ורצוי  החמץ(.  כלי  שאר  עם  מכניסו  הסעודה,  ובגמר 

לצקת  היעוצה,  והעצה  לשולחן,  וכו'(  מגשים  )סירים,  פסח  של 
את  ולהביא  וכיו"ב,  אלומניום  לתבניות  שבסירים  המאכלים  את 
התבניות לשולחן, ומתוכם יחלקו בכלים חד פעמיים, לצלחות חד 

פעמיות. )עצה טובה(.15. 

נרות שבת: הנרות צריכות להיות מונחות סמוך למקום האכילה, כב. 
שיש  כמו  ]ולא  הסעודה  בשעת  מאורן  להנות  שאפשר  במקום 
שנהגו בטעות, להדליק במטבח וכדו', במקום שאי אפשר לראות 
זו16.  בשבת  המומלצת  הדרך  וזו  הסעודה[,  בשעת  הנרות  את 

ויצטרך ללבן את הכיריים )וליבון קל מותר ביו"ט, הלכות המועדים ג, כג(. 

ממה  שנשארו  חמץ  שפירורי  חשש,  איזה  יש  אז  הפסח:  בכלי  אוכלים  אם   .15
)ונשארו בזקן, או על הבגדים, וכדומה, ובפרט אצל ילדים(, יפלו  שאכלו לפני זה 
לכלי הפסח, ואם המאכלים חמים, יבלע חמץ בכלים. ואם אוכלים בכלי חמץ: יש 
חשש של 'ניצוק' כאשר מערים מכלי הפסח, לכלי החמץ, ויאסרו כלי החמץ )ראה 
שעה"צ, תמד, ד(. ולכן הציעו הפוסקים במקרה כזה, לערות קודם ל'כלי שני' של 
פסח, ורק אחר כך לכלי החמץ )פמ"ג בשם אליה רבה(, או להמתין שלא יהיה חם 
ואז לערות לכלי החמץ. ויש שכתבו שאין חשש כאשר כלי החמץ אינו בן יומו )כף 
החיים, תנא, לו(. אבל כאשר אוכלים בכלים חד פעמיים, אין את שתי חששות אלה, 
כי גם אם יפול שם בטעות איזה פירור חמץ, הוא לא יאסור את הכלי ]אלא שאם 
יודע שיש שם חמץ, אסור לזרוק את הכלים החד פעמיים לפח האשפה שברשותו, 
אלא יש לזרוק את החמץ לשירותים, או לשפוך אקונמיקה על המקום שיש חמץ 
לפני שזורק באשפה, או – כשיש עירוב - להוציא את האשפה למקום הפקר[. ואם 
את החשש של 'ניצוק' כשמערה מכלי של פסח לכלי חמץ, כי כלים אלו אינם כלי 
חמץ. וכדי שלא להביא את כלי הפסח לשולחן שבו אכלו לפני זה חמץ )וגם אלה 
שאוכלים את החמץ במקום אחר, הרי יתכן שנדבק עליהם קצת חמץ(, לכן הצענו 
לשפוך את תכולת הסירים לתוך תבניות חד פעמיות וכיו"ב, וכך לא יהיו כלי הפסח 

בסעודה כלל. 

16. סמוך למקום ה	כילה: עיקר מצות נרות שבת )שמצד עונג שבת(, הוא שיאירו 
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והמקפידים להדליק על השלחן דווקא, יזהרו בכמה דברים, ראה 
הערה17. 

במקום הסעודה כמו שאמרו בגמ' )שבת כה, ב(: "הדלקת נר בשבת – חובה" ופירש 
רש"י: "חובה – כבוד שבת הוא, שאין סעודה חשובה אלא במקום אור". והתוס': 
פירוש, במקום הסעודה, דחובה הוא שיסעוד במקום הנר משום עונג", והיום שיש 
את אור החשמל בכל מקום, צריך להיזהר בזה עוד יותר, כי אין תועלת באור של 
יש אור, יש  'שלום בית', שכאשר  יש עוד ענין בנרות שבת, משום  ]אמנם,  הנרות 
צורך  אין  החשמל,  אור  את  שיש  כיום  אך  ואבן,  בעץ  נכשלים  שלא  בבית,  שלום 
זו, אא"כ במקום שאין אור חשמל דלוק, והעניין של 'תוספת  בנרות בשביל סיבה 
אורה' )שנהנים מכך שיש יותר אור(, שייך רק בהדלקה שמשום 'עונג שבת', ולכן 
דוקא  זהו  אור, אך  כי כל אחת מוסיפה  נשים להדליק במקום אחד,  יכולות כמה 
בנרות שמדליקים במקום האכילה, שיותר יש אור במקום האכילה יותר הוא עונג 
שבת )קצות השלחן, עד, הערה כב(. ולכן המדליקות במטבח, ויש שם אור חשמל, 
המלון,  של  בלובי  הנשים  כל  שמדליקות  מלון,  בבתי  גם  ומצוי  לחינם.  הדלקה  זו 
להדליק  צריכים  ואם  לבטלה.  וברכתן  המצוה,  קיימו  ולא  תועלת,  שום  בזה  ואין 
במטבח העצה היא, לכבות את החשמל ולהדליק שוב לפני הדלקת הנרות, ולכוין 
שהברכה היא גם על החשמל )ולגבי ההדלקה שמשום 'שלום בית', בוודאי מועיל 

אור החשמל(, או לאכול דבר מה לאור הנרות במטבח[. 

על  י(: "ועיקר הדלקה תלויה בנרות שמדליקין  על השולחן: כתב הרמ"א )רסג, 
השולחן". וכן אדמו"ר הזקן )שם, א(: "ועיקר מצותה הדלקת נרות הוא נר זה שאוכל 
ז: "כשהדליקה הנרות שעל השולחן, שהן עיקר המצוה", ובסעיף  אצלו". ובסעיף 
יד: "שעיקר המצווה הן הנרות שעל השולחן, שאוכלין לאורן". משמע שיש עניין 
בהנחה על השולחן ממש, ואכן הרבה מקפידים להניח על השלחן בדווקא )מנהג 
ישראל תורה, רסו, יב(. וכך נהגו רבותינו נשיאנו, ועל פי השמועה כך הורה הרבי 
)התקשרות, שפ עמ' 18. וראה 'אם המלכות' עמ' צב, בעת ביקור ב'מכון חנה' שאל 
אז  וואנדערט,  "מי  ואמר:  בצד  שולחן  על  שמונחים  לו  והראו  הנרות,  היכן  הרבי 
איר וייסט נישט, אז שבת ויו"ט דארפ'ן שטיין די ליכט אויפ'ן טיש" )"אני מתפלא על 
שאינכן יודעות כי בשבת ויו"ט הנרות צריכות לעמוד על השולחן"(. אלא שכמובן 
יפגעו  שהילדים  או  דליקה,  של  חשש  יש  אם  אך  מתאפשר,  שהדבר  באופן  זהו 
מהנרות, או המשתמשים ב'נרונים' שיש חשש של הבערה וכיבוי בהזזת השולחן, 
הסעודה  בשעת  מהן  שנהנים  כל  לשולחן,  סמוך  גם  להדליק  לכתחילה  ניתן 
)התקשרות, שם. והעיר מדברי הגרא"ח נאה )קצוה"ש, עד, יד(, לאחר שמביא את 
השלחן'  'שעל  נרות  דוקא  דלאו  "ופשוט  השולחן:  על  להדליק  שיש  אדה"ז  דברי 
שאפילו אין הנרות 'על השלחן' כלל, אלא עומדות סמוך לשלחן, כיון שהן הנרות 
של הסעודה שאוכלין אצלן, הן עיקר הנרות. ובזוה"ק מבואר שלא יעמוד הנרות 
על השלחן, אלא השלחן בצפון, ומנורה כנגדו בדרום והובאו דבריו בכף החיים"(. 

17. יש עדיפות להניח את הנרות על השולחן עצמו )ראה הערה, טז(, אלא שצריך 
יהיה  לא  השלחן  כך  חשוב,  ספר  השקיעה  לפני  השולחן  על  להניח  א.  לב:  לשים 
'מוצקה' )בסיס(, ויוכל להזיז את השולחן, על מנת לנקות את הריצפה וכו'. ב. אם 
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ביו"ט כג.  )לבישול  בבית  דולקת  אש  משאירים  לא  אם  שעות:   72 נר 
וכו'(, צריך להכין נר שדולק 72 שעות, בשביל הדלקת נרות יו"ט 

ראשון, ויו"ט שני. 

מנחה: כרגיל בערב שבת: 'הודו', 'פתח אליהו' וכו', לפני מנחה.כד. 

ליל שבת קודש - ערב פסח

תפילת ערבית: קבלת שבת כרגיל, מתחילים 'לכו נרננה', ואומרים כה. 
'גם ברינה ובצהלה'.

סעודת ליל שבת:כו. 

ועליה: 	  פעמית,  חד  ניילון  מפת  השלחן  על  מניחים   :	 	ופן 
ו'לחם משנה' מ'פיתות'  היין לקידוש, עם הגביע של כל השנה, 
כ60  מקבל  ונשים,  אנשים  הבית  מבני  אחד  כל  )'המוציא'(. 
בפיזור  למעט  כדי  שקית  בתוך  לאכול  ומשתדלים  פיתה,  גרם 
את  מעליו  אחד  כל  מנער  לאכול,  שסיימו  לאחר  הפירורים. 
בעדינות,  המפה  את  מסירים  בו,  נדבקו  שאולי  הפירורים 
ומנערים אותה, בתוך האסלה בשירותים ]מה שנשאר בשקיות, 
את  מטאטאים  בשירותים[.  ג"כ  לנער  או  למחר,  לשמור  אפשר 
החדר, במטאטא של כל השנה, וזורקים את הפירורים במרפסת, 
השבת  סעודת  את  אוכלים  מכן  ולאחר  בשירותים.  או  בחצר, 
)הכשרה לפסח, ושבושלה בכלים של פסח, והועברה לתבניות 
ברכת  לפני  הסעודה,  בסיום  פעמיים.  חד  בכלים  כנ"ל(,  וכדו', 
המזון, טוב שיאכל בעל הבית עוד כזית לחם )בזהירות הנדרשת(, 

הנרות מונחות על מגש, יש להניח עליו דבר, שחשוב יותר מהנרות והפמוטים, כך 
לא יהיה המגש מוקצה )ע"פ שו"ע אדה"ז, שט, ד, ואג"מ או"ח ג, נג(. ג. כדאי להניח את 
הנרות באופן כזה, שיוכל להסיר את המפה )בגמר אכילת החמץ(, בלי לטלטל את 
הנרות ]אע"פ שהמפה עצמה לא נעשית 'בסיס', ואכמ"ל[, ולדוגמא בקצה השולחן 
על מפה נפרדת מהמפה שאוכלים עליה, או בלי מפה, או לחתוך את המפה מניילון 
סביב הנרות )הגר"ש וואזנר, מבית לוי ה, עמ' יז(. לגבי דין טלטול נרות דולקים, הנה 
מן הדין מותר לטלטלם אם נזהר לטלטל בנחת, ראה שו"ע אדה"ז רעז, ג, משנ"ב שם 

יח בשם הפמ"ג 'ליזהר מאוד'. ויש חילוק בדין זה, בין סוגי הנרות ואכמ"ל. 
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ויברכו ברכת המזון18.  

חצר, 	  )מרפסת,  החמץ  את  יאכלו  שבו  מקום  מכינים  ב:  	ופן 

18. מעלת ה	ופן הר	שון: אופן זה מתאים למי שאין לו מקום נוסף שיכול לאכול 
בו את החמץ. ומרוויחים גם שהקידוש נעשה היכן שעושים את הסעודה, וכן הנרות 
מאירות בסעודה. החיסרון הוא בכך שיהיו אולי פירורים שיפלו על הריצפה בבית. 
אך אמנם פירורים אלו בטלים מאליהם, כיון שזהו מקום שדורכים עליהם )כדברי 
הרגלים,  דריסת  במקום  הדקים  הפירורין  "וישליך  ט:  תמד,  הזקן  אדמו"ר  שו"ע 
אפילו בתוך ביתו, דכשתגיע שעה שישית, כבר הן מבוערין ע"י דריסת הרגלים"(, 
"אותן  טו(:  )תמד,  המשנ"ב  כדברי  פירורים  אותם  את  להסיר  טוב  זאת,  בכל  אך 
מאליהן.  ומתבערים  ברגלים  דנדרסין  מרשותו  להוציאן  צורך  אין  דקים  פירורין 
ומכל מקום, טוב שיכבד הבית אחר כך". ומכיון שמעיקר הדין אין בעיה בפירורים 
וביעורו,  חמץ  )בדיקת  לחצר  או  למרפסת  בהוצאתם  די  הריצפה,  שעל  הקטנים 
לזרוק רק את פירורי הלחם לשירותים, לא  ולהעיר, שאם רוצה  לינדר, עמ' רפ(, 
יברור אותם משאר הלכלוכים, כי יש בזה איסור תורה של 'בורר' בשבת )שהרי לא 

'משתמש' בפירורים(. 

מה  כל  שאמנם  ב(,  קעז,  )שו"ע,  בהלכה  מבואר  הסעודה:  בסוף  כזית  	כילת 
שהוא  ולאחריו,  לפניו  לברך  צורך  אין  ולכן  ללחם,  טפל  הוא  בסעודה  שאוכלים 
הסעודה,  את  סיימו  אם  זאת,  בכל  וברהמ"ז.  הלחם  שעל  המוציא  בברכת  נפטר 
ו'סילקו את השלחן', ורוצים לאכול דברים אחרים )אפילו דברים שבדרך כלל הם 
דברים  כי  ואחריהם,  לפניהם  לברך  צריכים  המזון,  ברכת  לפני  מהסעודה(,  חלק 
אלה אינם חלק מהסעודה, שהרי כבר נגמרה הסעודה. אמנם כתבו הפוסקים )ב"ח, 
מג"א, א"ר, אדמו"ר הזקן, שם(, שבזמננו שלא 'מסלקים' את השלחן אחרי הסעודה, 
ונפטרים  הסעודה,  בתוך  עדיין  נחשב  בסעודה,  יותר  לאכול  שלא  החליט  אם  גם 
שרגילים  מה  על  זכות'  'לימוד  שהביא  שם,  הזקן  אדמו"ר  וכדברי  המאכלים.  כל 
ראוי  והיה  בפירות',  השלחן  ולערוך  הפת,  מן  ידיהם  'למשוך  גדולות:  בסעודות 
לברך כי הוא כמו עקירת השלחן, אלא מסביר:  'שלא הצריכו לברך בימיהם אלא 
. אבל כל מה שאכלין ושותין על השלחן שאכלו   . משום שנראה כסעודה אחרת 
עליו הפת – סעודה אחת היא עם הפת, ולכן נפטרין בברכותיה". אלא שיש שכתבו, 
בזמן הגמ', שהרי מפנים את  ל'עקירת השלחן' שהיה  דומה ממש  זה  זו,  שבשבת 
הלחם לגמרי מהשולחן, ומחליפים מפה וכו' )ובפרט באופן הב' שהולכים לאכול 
במקום אחר, ובשלחן אחר(, ולכן כל מה שאוכלים בהמשך הסעודה, צריך לברך 
י, חזר בו. גם המנח"י ו, מח, נוטה  עליו )שו"ת חשב האפוד, ב, קלא. אך בחלק ג, 
את  לסיים  כדי  הלחם  את  מסלקים  לא  שהרי  דומה,  אינו  שלכאורה  ואף  להקל(, 
הסעודה, אלא רק מחשש פירורים וכו' )סידור פסח כהלכתו, ב עמ' מז(, בכל זאת, 
כדי לצאת מכל חשש, רצוי לאכול שוב כזית לחם בסוף הסעודה, וכך נמצא שלא 
יג(,  ומספיק ש'בעל הבית' יעשה  סילקו ידיהם מהפת. )נט"ג, יט, ד, פסק"ת תמד, 
זאת, וכך כל בני הבית נגררים אחריו, ונחשב שגם הם לא סיימו את הסעודה )נט"ג 

שם, על פי כף החיים, קעז, יד(. 
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שם  מקדשים  חמץ(,  מפירורי  אותו  לנקות  שקל  אחר  מקום  או 
ואוכלים את הלחם )כ60 גרם לכל אחד מבני המשפחה(, מנערים 
המשך  את  לאכול  לשולחן  והולכים  וכו',  הזקן  הבגדים,  את 
את  שאכלו  למקום  הסעודה  בסוף  לחזור  וצריכים  הסעודה. 

הלחם, כדי לברך ברכת המזון19. 

יום שבת קודש  - ערב פסח

להספיק כז.  כדי  בתפילה,  מאריכים  ולא  מוקדם,  מתפללים  שחרית: 
לסיים את התפילה, ולאכול את סעודת שבת, לפני סוף זמן איסור 

אכילת חמץ. מפטירים 'וערבה'20. 

סעודת שבת: אופן האכילה כמו בליל שבת. סוף זמן אכילת החמץ כח. 
בסוף שעה רביעית. )באזור פריז: 10:50(. ולכתחילה יש לסיים את 
הסעודה בשעה זו. אמנם, אם לא סיים, יכול להמשיך לאכול את 
ברכת  יברך  לאכול,  יסיים  וכאשר  חמץ(,  )שאינה  הסעודה  שאר 
המזון. יש להזכיר, שלמנהג חב"ד לא אוכלים היום מכל מה שנכנס 

בחרוסת, ומרור. )סידור פסח כהלכתו, ב, עמ' נה. ספר המנהגים חב"ד עמ' 37(. 

ולפני כ	.  החמץ,  את  לאכול  שגמרו  לאחר  והשיניים:  הפה  ניקיון 
סוף זמן איסור חמץ, יש לרחוץ את הידיים )שמא יש עליהם חמץ 
החמץ  כל  את  להסיר  כדי  היטב,  הפה  את  לשטוף  לפיו(,  ויכניסו 

19. באופן זה מרוויחים שאין חשש שיתפזרו פירורי חמץ בבית, אלא רק במקום 
אין  סעודה',  במקום  'קידוש  ומצד  וכו'(.  חצר,  )מרפסת,  החמץ  לאכילת  שייחדו 
ב(  )קעח,  ברמ"א  המבואר  ומצד  הקידוש.  במקום  לחם  כזית  עכ"פ  אכלו  כי  בעיה 
שאין לעזוב את מקום הסעודה לפני שברך ברכת המזון, הרי לצורך מצוה הדבר 
מותר )ביה"ל שם(, ולא כדאי לברך ברהמ"ז מיד כשסיימו לאכול את הלחם, כי אז 
מה שימשיכו לאכול בבית לא יהיה חלק מסעודת שבת )אלא יהיה בזה רק משום 
'עונג שבת', נט"ג, יט, ה(. וטוב לראות את הנרות מהמקום שמקדש, כמבואר ברמ"א 
)רעא, י, ואדה"ז שם, יט(, שטוב להביט בנרות בשעת הקידוש והוא סגולה לרפואה 
לעיניים. אבל אינו מעכב, כל שהודלקו הנרות במקום הסעודה. אבל צריכים לחזור 
ב,  קעח,  בשו"ע  כמבואר  המזון,  ברכת  את  לברך  כדי  הלחם  את  שאכלו  למקום 
שהלחם הוא מהדברים ש'טעונין ברכה אחריהן במקומם', כלומר, שצריכים לברך 

את הברכה שאחריהם )ברהמ"ז(, במקום שאכלו אותם. 

20. בשנת תשל"ד המנין של הרבי היה בשעה 7:15, ובתשמ"א בשעה 6:50. ומובן 
שאין להאריך בתפילה )שו"ע אדמו"ר הזקן, תמד, ז(. 'וערבה': הגדה של הרבי. 
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אצלו  מוציא  לא  השיניים  שצחצוח  שיודע  ומי  בחניכיים,  הדבוק 
במים(,  הרטיב  )שלא  יבישה  שיניים  מברשת  לקחת  יכול  דם, 
אין  הצחצוח  )לאחר  שיניים  משחת  בלי  השיניים  את  ולצחצח 
עם  כך  יניחה  אלא  לחול,  'הכנה'  הוא  כי  המברשת,  את  לשטוף 
קיסם.  עם  השיניים  בין  לחטט  טוב  וכן  לגוי(.  שנמכרו  הדברים 
הוכשר  שלא  במקום  זאת  לעשות  )ראוי  הפה.  את  לשטוף  ואח"כ 

לפסח, אלא בחדר אמבטיה וכדומה(. 

לפני ל.  ברשותו  חמץ  שום  ישאר  שלא  לדאוג  צריך  החמץ:  ביעור 
סוף השעה החמישית )באזור פריז: 10:50(, ולכן, אם נשאר חמץ 
שלא נאכל, מפוררים אותו לחתיכות דקות, ומשליכים אותו בתוך 
האסלה בשירותים. כמו כן יש לנער את הבגדים, הזקן וכו', ולוודא 
את  אכלו  שבו  המקום  את  לטאטא  יש  חמץ.  פירורי  עליו  שאין 
החמץ, ולזרוק את פירורי החמץ בשירותים, או להניחם בשקית, 
ולשפוך עליהם אקונומיקה )אסור 'לברור' את פירורי החמץ מתוך 
הלכלוך, כדי לזרקם לשירותים לדוגמא, כי יש בזה משום 'בורר'( 
שנמכרו  הדברים  שאר  עם  המטאטא  את  מניחים  מכן,  ולאחר 
לגוי. )אסור לפרק את המברשת של המטאטא ולהחליף במברשת 
והברגה  'סותר',  משום  אסור  קבוע  דבר  של  הפירוק  כי  אחרת, 

באופן קבוע, אסורה משום 'בונה'(. 

לפני סוף ל	.  'מבטלים' אותו  בי	ול: לאחר שגמרו לבער את החמץ, 
הביטול  של  הנוסח  כפי   ,)11:53 פריז:  )באזור  החמישית   השעה 
וחמיעא  חמירא  "כל  הידוע(:  החמץ  את  גם  )שמבטלים  ביום 
דאיכא ברשותי, דחזיתיה ודלא חזיתיה, דחמיתיה ודלא חמיתיה, 
דארעא".  כעפרא  הפקר,  ולהוי  לבטל  בערתיה,  ודלא  דבערתיה 

)שו"ע אדמו"ר הזקן, תמד, יד(. 

להכין לב.  או  השלחן  את  לערוך  אסור  ליו"	:  משבת  הכנה  	יסור 
'ברוך  )ואמירת  הלילה  לפני  הסדר  צרכי  ושאר  היין  המצות,  את 
המבדיל'(, כי בעשיית דברים אלו 'מכין' משבת ליו"ט, ואסור. אבל 
שיהיה  כוונתו  אם  גם  יום,  כל  שרגיל  כפי  הבית  את  לסדר  מותר 
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'הכנה'  איסור  הערה21(.  )וראה  השבת  לצורך  נחשב  כי  ללילה,  מוכן 
הוא גם בדיבור, ולכן אין לומר 'אלך לישון כדי שאוכל להיות ער 
בליל הסדר' וכן אין לומר לילדים ללכת לישון מסיבה זו, אבל מותר 
ומצוה לנוח כדי להיות עירני בליל הסדר )על פי, מג"א, ושו"ע אדמו"ר הזקן, 

סימן רצ(. 

סעודה שלישית: גם בשבת זו צריך לאכול סעודה שלישית, והיא לג. 
הקטנים(,  והבנות  הבנים  על  חינוך  )ומדין  ונשים  לאנשים  מצוה 
יותר  אך אי אפשר לקיימה במיני מזונות, ולכן טועמים דבר מה, 
מ'כביצה' של בשר או דגים, ועל כל פנים 'כזית' פירות. )חיוב סעודה 
מנהג  ד.  צב,  קצוה"ש,  וכזית:  כביצה  רצא.  הזקן,  אדמו"ר  שו"ע  ונשים:  לאנשים  שלישית 

חב"ד: היום יום כב אדר א: "הא דסעודה שלישית היום לא גו', היינו שאין צריך פת, אבל 

צריך ל	עום 	יזה דבר". ובשבת זו: שו"ע אדה"ז תמד, ג, ד(22. 

מנחה: מקדימים קצת את תפילת מנחה כדי שיהיה זמן לומר  את לד. 
ההגדה,  ו'סדר קרבן פסח' לפני השקיעה. קוראים בתורה בפרשת 
את  אומרים  התפילה,  לאחר  'צדקתך'.  אומרים  ולא  הבא,  שבוע 
נוסח ההגדה מ'עבדים היינו' עד 'לכפר על כל עוונותינו", כי בשבת 
אומרים   וכן  ב(.  תל  אדה"ז,  )שו"ע  והניסים  הגאולה  התחלת  הייתה  זו, 

את 'סדר קרבן פסח' )לפני השקיעה, שאז הוא זמן ההקרבה(23. 

21. פר"ח ופמ"ג תמד. הלכות המועדים א, י. ויש מתירים להכין את השולחנות 
את  להכניס  שהתיר  תרסז,  המג"א  ע"פ  יב,  תמד,  תשובות,  פסקי  הסדר,  לליל 

השולחנות והספסלים בשמיני עצרת מהסוכה לבית לצורך שמחת תורה.

ע"פ  אבל  רצא(,  )שו"ע  מנחה  לפני  שלישית  סעודה  לאכול  יכולים  הדין  מן   .22
חיי  חי,  איש  בן  ד,  רצא,  ערוה"ש,  )ראה  מנחה  אחרי  דוקא  לעשותה  יש  האריז"ל 
וזמן לאכלה אחרי מנחה,  שרה(. אך מכיון שלפועל בהרבה מקרים אין אפשרות 
ובפרט בשבת זו, לכן העמדנו את דין סעודה שלישית, לפני מנחה. ולהעיר מדברי 
היה  במערה,  בהיותו  שרשב"י  הזוהר,  בשם  ב(,  תמד,  )סימן  אלו  בהלכות  המג"א 
משמע  להלכה,  המג"א  זאת  שמביא  ומכך  שלישית.  סעודה  במקום  בתורה  עוסק 
קצת שעניין זה שייך קצת גם לאנשים כערכנו. וראה דרכי חיים ושלום, אות תקסא. 

23. משיחת קודש תשמ"א משמע שמקדימים את ההגדה לסדר קרבן פסח, וכך 
כותב בהתקשרות. אמנם אם הזמן קצר עד השקיעה, יש להקדים את סדר אמירת 

קרבן פסח, שהרי כותב אדה"ז בסידור שיש לקרותו בזמנו, לפני השקיעה. 
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ערבית לה.  מתפללים  במוצ"ש,  שחל  שביו"ט  אע"פ  ערבית:  תפילת 
בזמן של 'מוצאי שבת' )כ10 דק' אחרי 'צאת הכוכבים'(, כי קדושת 
שבת עדיפה מקדושת יו"ט, ומוסיפים על השבת, הרי שבערב זה 
עדיף  ירדמו,  לא  שהקטנים  כדי  הסדר,  בעריכת  להזדרז  שמצוה 
ככל  'ותודיענו',  אומרים  בערבית  הכוכבים   בצאת  מיד  להתפלל 
נט"ג, ער"פ שחל בשבת, עמ'  סו,  ב, עמ  )סידור פסח כהלכתו,  יו"ט.  מוצ"ש שהוא 

ריד(24.

ברוך המבדיל: הנשים שלא מתפללות ערבית, צריכות לומר 'ברוך לו. 
לחג,  ההכנות  את  שמתחילות  לפני  לקודש'  קודש  בין  המבדיל 

והדלקת הנרות )שו"ע אדה"ז, רצט יז, יח(. 

ומברכים: לז.  דלוקה,  מאש  החג  נרות  את  מדליקים  נרות:  הדלקת 
'אשר קדשנו להדליק נר של יו"ט', ושהחיינו. )ויזהרו להדליק נרות גדולים, 
'שלחן עורך', שהרי צריכים להנות מאורן בשעת הסעודה, כמבואר בשו"ע  שידלקו בזמן 

אדה"ז, רעג, יב, ועוד(

הוא לח.  הקידוש  סדר  יו"ט.  שהוא  מוצ"ש  בכל  במו  הקידוש:  סדר 
יקנה"ז: יין )ברכת הגפן(, קידוש )ברכת הקידוש, אשר בחר בנו'(, 
מביטים  ולא  הנרות,  את  מקרבים  ולא  האש,  מאורי  )בורא  נר 
 ,)39 עמ'  המנהגים,  ספר  בנרות,  מסתכלים  אלא  בציפורניים, 

הבדלה )ברכת הבדלה( זמן )שהחיינו(. 

מן ל	.  שם  'ונאכל  אומרים  גאלנו',  'אשר  בברכת  ההגדה:  נוסח 
הפסחים, ומן הזבחים', ה'זבחים' הם קרבן 'חגיגה', ובקביעות כזו, 
שערב פסח בשבת, לא היו מקריבים את קרבן החגיגה היום אלא 
למחרת, ולכן יותר מדויק להקדים את הפסחים לזבחים. )שו"ע אדה"ז, 

תעג, מט, ובסידור שלו(. 

24. כך כותב אדמו"ר הזקן )תעב, א(: "אף אם הוא בבית המדרש )לומד תורה(, 
יקום מיד כשתחשך, שמצוה למהר להתחילר הסדר בשביל התינוקות שלא ישנו, 
כתבו  זה,  פי  ועל  שם.  בשו"ע  הוא  וכן  ההוא'.  ביום  לבנך  'והגדת  אמרה:  והתורה 

בספרים הנ"ל, שנראה שעדיף להזדרז, מאשר להוסיף מיו"ט על השבת. 


