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3 ◆   

הקדמה 

השנה זכינו שקדושת השבת נוספה לקדושת יו”ט, כך היה בפורים משולש ועתה 
בערב פסח שמקבל את קדושתו משבת בואכה לליל הסדר.

בכל מקום שבו ישנה תוספת קדושת השבת הדבר מהווה ביתר שאת אתגרים 
הלכתיים, וזאת כיון שקדושת השבת חמורה היא מכל קדושות הימים הטובים 
שנצטונו בהם ולכן ישנה דינמיקה הלכתית לתת מענה לאתגר תוספת קדושה זו.

כדרכנו בקודש, מכון צורבא מרבנן מאפשר לכלל הציבור ללמוד את ההלכה 
ממקרותיה ולהביאם לפתח כל דורש להלכה ולמעשה. 

ימי הפסח הינם ימי לבלוב וחידוש הבריאה אף אנו נערכים לחידוש לימוד מחזור 
הצורבא עם עשרות אלפי הלומדים בארץ ובעולם כן ירבו אי”ה, בלימוד מרענן 

ומלבב ביתר שאת מיד לאחר הפסח בחג מתן תורה.

שנזכה להתחדש ולהוסיף תוספת חיל וכח בלימוד המביא לידי מעשה 

בברכת פסח שמח וכשר לכל בית ישראל

ברב ברכה והלכה
בן ציון משה אלגאזי
ראש מכון צורבא מרבנן וראש ישיבת ר”ג



הלימוד בחוברת לעילוי נשמתהלימוד בחוברת לעילוי נשמת
 מרת סימה בת משה שמשון ז"ל

 נלב"ע א' אייר
 ת.נ.צ.ב.ה

 הוקדש ע"י בנה, ידיד המכון
 אוהב התורה ולומדיה

 ר' מישל שיינפלד הי"ו
בברכת הצלחה מרובה לכל בני המשפחה



 צורבא פסח ◆ 5

ערב פסח שחל בשבת  וגם  פורים משולש  מיוחדים:  לצירופים  זכינו  השנה 
מסוימת,  בצורה  שנה  בכל  לקיים  התרגלנו  אותן  הלכות  ישנן מספר  קודש. 

והשנה נקיימן בצורה מעט שונה בזכות שבת קודש.

מכירת חמץ 	. 
יש להזדרז למכור את החמץ לפני יום שישי, כדי לא לחכות לרגע האחרון. 
ניתן למכור  בירור עם הרבנות המקומית עד מתי  יערוך  מי שלא הספיק, 
באותו יום. בכל אופן המכירה תסתיים ביום שישי, כיוון שנכתב בשו"ת רבי 
עקיבא איגר סימן קה"ט שאסור למכור חמץ באופן שהמכירה תחול בשבת.

מכירת חמץ בשנה זו כבכל שנה, על פי נוסח המצוי בידי הרב המקבל את 
ההרשאה למכירה. 

תענית בכורות ב. 
השנה תענית בכורות תחול ביום חמישי י”ב בניסן, מכיוון שאין מתענים ביום 
אולם  שבת,  בערב  להתענות  שניתן  היא  ערוך  השולחן  דעת  אמנם,  שישי. 

למעשה נוהגים על פי הכרעת המגן אברהם שלא להתענות ביום זה.

 שולחן ערוך | או”ח רמט, ג1.

דרך אנשי מעשה להתענות בכל ערב שבת.

 מגן אברהם | שם, ס”ק ז1.

להתענות בכל ע”ש – והב”ח כתב בשם הפוסקים והירושלמי דאסור 

להתענות בע”ש, שלא יכנס לשבת כשהוא מעונה... וצריך לומר דהא 

דר’ אבין צם כל ערב שבת, היינו משום שהיה איסטניס ואם היה אוכל 

ביום לא היה אוכל בלילה לתיאבון כמ”ש סי’ ת”ע וכן עיקר.

א  הלכותאערבאפסחא	.
שחלאבשבת
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רוב הפוסקים, הבכורות מתענים או משתתפים בסעודת מצווה  לכן, לדעת 
ביום חמישי, ויש שנהגו לא להתענות כלל. מנהגים אלו הוזכרו בשו”ע.

 שולחן ערוך | או”ח תע, ב1.

אם חל ערב פסח בשבת, יש אומרים שמתענים הבכורות ביום ה’, ויש 

אומרים שאינם מתענים כלל. רמ”א: אבל יש לנהוג כסברא הראשונה. 

לפי הכלל שבידינו, השו”ע הכריע שבשנה זו הבכורות לא צריכים להתענות כלל. 

יש לציין כי הרב עובדיה יוסף כתב שראוי להשתתף בסיום מסכת ביום חמישי, 
כדי להיפטר מחיוב התענית. והוסיף שאב שרגיל להתענות בשביל בנו בשנה 

זו פטור מלהשתתף אפילו סיום.

 שו”ת יחוה דעת | א, צא1.

תענית בכורים בערב פסח שחל להיות בשבת – יש פוסקים שמצריכים 

ואומרים  חולקים  ויש  חמישי.  ליום  התענית  להקדים  הבכורים  את 

שהואיל ונדחה התענית ממקומו, שאי אפשר להתענות בשבת, ידחה 

לגמרי, ואין צורך להתענות כלל. ואף על פי שמרן השלחן ערוך פסק 

כדעה אחרונה להקל, מכל מקום אם אפשר לבכורות להשתתף בסיום 

מסכת או בשאר סעודות מצוה, כגון ברית מילה, ופדיון הבן, וסעודת 

חתן וכלה, טוב לעשות כן. ואב שרגיל להתענות בכל שנה בערב פסח 

בשביל בנו הבכור עד שיגדל, פטור לגמרי בשנה זו מהתענית.

יש נוהגים לסיים מסכת או להשתתף בסעודת מצוה גם ביום שישי. 

 מקראי קודש ]הרב פרנק[ | פסח ח”ב 1.

נכון לעשותו ביום חמישי ולאכול גם ביום שישי משיירי הסיום של אתמול 
כמבואר בירושלמי.

בסיום  להשתתף  די  לספרדים  וגם  לאשכנזים  שגם  נראה  ולמעשה:  להלכה 
מסכת ביום חמישי. 

בדיקת חמץ 	. 
י”ג  בניסן חל בשבת, בדיקת החמץ תעשה בליל שישי שהוא  י”ד  זו,  בשנה 

בניסן. כך פסק השו”ע. 
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 שולחן ערוך | או”ח תמד, א 1.

י”ד שחל להיות בשבת, בודקין ליל שלשה עשר. ומבערים הכל לפני 

השבת, ומברכין על הבדיקה בליל י”ג כבכל שנה. 

 משנה ברורה | שם, ס”ק א-ב1.

)א( בודקין וכו’ – וצריך לברך על הבדיקה וגם לבטל כמו בשאר שנים 

בליל י”ד.

)ב( ליל י”ג – שלמחר בע”ש אי אפשר לבדוק, דאין בודקין לאור החמה 

וכנ”ל.

לאחר הבדיקה יש לבטל את החמץ )בנוסח “כל חמירא”(, כפי שנוהגים בשאר 
השנים לבטל לאחר הבדיקה. 

 בן איש חי | א, פרשת צו, א1.

י”ד,  ליל  של  בבדיקה  לעיל  שכתבנו  ההלכות  כפי  י”ג  בליל  בודקין 

יטעום  בכור  הוא  הבודק  אם  כן  על  חמישי,  ביום  מתענים  והבכורות 

קודם הברכה פירות או מיני מזונות כדי שיבדוק בישוב הדעת ובנחת. 

אבל  י”ד.  בליל  עושים  שנה  שבכל  כמו  החמץ  יבטל  הבדיקה  ואחר 

ביטול של היום לא יבטל ביום ששי, אלא יבטל ביום שבת.

ביעור חמץד. 
השנה יש לבער את רוב החמץ הנמצא בבית ביום שישי, ולהשאיר ממנו מעט 

לסעודות השבת. 

 תלמוד בבלי | פסחים מט, א1.

מלפני  הכל  את  מבערין  בשבת  להיות  שחל  עשר  ארבעה  משנה. 

השבת, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים: בזמנו. רבי אליעזר בר צדוק 

אומר: תרומה – מלפני השבת, וחולין – בזמנן.

 רש”י | שם 1..

לשבת,  אכילתו  מכדי  חוץ  תרומה,  בין  חולין  בין   – הכל  את  מבערין 

אבל כל מה שעתיד לבער – יבער.
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הרמב”ם ובעקבותיו השו”ע פסקו כחכמים שאין צריך לבער הכל לפני השבת, 
והוסיפו שיש להשאיר מזון בשביל שתי סעודות בשבת.

 רמב”ם | חמץ ומצה ג, ג1..

חל ארבעה עשר להיות בשבת, בודקין את החמץ בלילי ערב שבת 

ומניח מן החמץ כדי לאכול ממנו עד ארבע  שהוא ליל שלשה עשר 

שעות ביום השבת, ומניחו במקום מוצנע והשאר מבערו מלפני השבת. 

ואם נשאר מן החמץ ביום השבת אחר ארבע שעות מבטלו וכופה עליו 

כלי עד מוצאי יום טוב הראשון ומבערו. 

 שולחן ערוך | או”ח תמד, א1..

י”ד שחל להיות בשבת, בודקין ליל שלשה עשר. ומבערים הכל לפני 

השבת, ומשיירין מזון שתי סעודות לצורך השבת...

יום  היום של  לפני חצות  לבער  יש  הוסיף שאת שאר החמץ  ערוך  השולחן 
שישי )12:44(, וזאת כדי למנוע טעויות בשנים הבאות.

 שולחן ערוך | או”ח תמד, ב1..

בשאר  לטעות  יבואו  שלא  כדי  חצות,  קודם  שבת  בערב  לבער  טוב 

שנים לבער אחר חצות. 

 משנה ברורה | שם, ס”ק ט1..

קודם חצות – לאו דוקא, ור”ל בתחלת שעה ששית כמו בשאר שנים.

מי שלא הספיק לבער עד חצות, יכול לבער ביום שישי עד כניסת השבת, כיוון 
שמן הדין כל יום שישי הוא זמן הביעור. 

כששורפים את החמץ ביום שישי אין לומר עם שריפתו “כל חמירא”, אלא רק 
לאחר סיום אכילת החמץ בשבת. כמו כן, אין לומר את ה’יהי רצון’ של ביעור 

החמץ אלא בשבת בסמוך לביטול.

 שולחן ערוך | או”ח תמד, ב1..

וביום השבת יבטלנו.
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 עטרת צבי | שם, ס”ק ג1..

וביום השבת יבטלנו. לפי שחוזר וזוכה בפת ששייר למאכלו, ויש לחוש 

שמא יישאר ממנו בבית ויעבור עליו כדלעיל סי’ תל”ד.

מי שטרוד ואינו יכול לשרוף את החמץ ביום שישי, יכול לשרוף אותו בליל י”ג 
)חמישי בערב(.

 שולחן ערוך | או”ח תמה, א1..

והמנהג לשורפו. וטוב לשרפו ביום דומיא דנותר שהיה נשרף ביום, אך 

אם רוצה לשורפו מיד אחר הבדיקה כדי שלא יגררנו חולדה, הרשות 

בידו.

טיפול בחמץ ביום שישיה. 
מן הראוי לדאוג שהחמץ שמשאירים לאכילה בסעודות השבת, יימצא במקום 

מוגדר ושמור, ולא יתפזר בבית אחרי בדיקת הבית וביעור החמץ.

וזהיר, כדי שלא  ואילך, כל אכילת החמץ תיעשה באופן מבוקר  ככלל, מכאן 
יתפזר ברחבי הבית, בפרט אם ישנם ילדים קטנים בבית. 

 בן איש חי | א, פרשת צו ג1..

יאכל סעודת הלילה ושל שחרית בשבת זו בחצר במקום אחד דוקא, 

נעשה  ואם  השלחן,  על  הרבה  פירורין  ובשחרית  בלילה  יעשו  ולא 

פירורין ישגיח עליהם לאכלם תכף קודם שיפול עליהם משקה וימאסו. 

ואחר אכילתם ינערו השלחן או המפה ברשות הרבים בשביל פירורין 

קטנים שאין נלקטים ביד לאכלם.

גם עוד אחר אכילה יכבדו ]=יטאטאו[ המקום שאכלו בו משום איזה פירורין 

שנפלו, וישליך הזבל לרשות הרבים, ולא יניח הזבל באשפה שבחצרו. 

חשוב להדגיש שכל ההיתר הוא לשייר מזון לשתי סעודות השבת ולא יותר, 
בכדי שלא יבואו לידי תקלות מיותרות. 

 שולחן ערוך | או”ח תמד, א1..

י”ד שחל להיות בשבת, בודקין ליל שלשה עשר. ומבערים הכל לפני 

השבת, ומשיירין מזון שתי סעודות לצורך השבת.
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 ביאור הלכה | תמד, א1..

ומשיירין מזון שתי סעודות – נקט שתי משום דמדינא אינו מחוייב 

שתי  רק  הביעור  בשעת  מניח  אינו  וא”כ  לשבת  סמוך  עד  לבערו 

סעודות לצורך השבת. 

הכנה לליל הסדר ביום שישיו. 
ישנן מספר הכנות חשובות לליל הסדר שלא ניתן לעשותן בשבת, ולכן יש 

לערוך אותן ביום שישי. 

אם הדבר אפשרי, כדאי להכין את שולחן הסדר על כל כליו כבר מיום . 1
שישי, כיון שלא ניתן להכינו בשבת. 

יש לבדוק ולהכין את עלי החסה לצורך המרור, מפני שאסור לבודקם . 2
ולשוטפם בשבת קודש.

טוב להכין ולצלות את הזרוע לקערת הסדר. . 3
יש להכין מערכת הדלקת נרות כפולה – לשבת ליום טוב.. 4
יש להכין נר שדולק כ-30 שעות, כדי שניתן יהיה להדליק ממנו את . 5

נרות החג ולהשתמש בו להבדלה. 
בליל . 6 ויאירו עד סוף הסעודה  נרות שידלקו  לליל הסדר  ראוי להכין 

הסדר, קרוב לחצות הלילה )12:44(. 
כל כלי החמץ יאופסנו במקומם כבר ביום שישי, ומן הראוי להשתמש . 7

בכלים חד פעמיים לסעודות שבת. 

סעודות השבת 	. 
ישנן כמה אפשרויות כיצד לקיים את סעודות שבת, שחובה לאכול בהן פת. 

אפשרות 1 – מצה עשירה

יש לבער את כל החמץ לפני השבת, ולקיים מצוות סעודת שבת ע”י מצה 
עשירה )דהיינו מצה שנילושה ביין, בשמן או דבש(. כיום, מצות אלו מיוצרות 
על ידי חברות המצויות בשוק ונמכרות ברשתות המזון. בשולחן ערוך מבואר 

שניתן לאכול בסעודה זו מצה עשירה. 

 שולחן ערוך | או”ח תמד, א1..

י”ד שחל להיות בשבת, בודקין ליל שלשה עשר. ומבערים הכל לפני 

השבת, ומשיירין מזון שתי סעודות לצורך השבת, דסעודה שלישית 
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זמנה אחר המנחה ואז אינו יכול לעשותה לא במצה ולא בחמץ אלא 

במצה עשירה, וצריך לעשותה קודם שעה עשירית.

 משנה ברורה | שם, ס”ק ה-ו1..

)ה( לא במצה – דהא אסור לאכול מצה בערב פסח, וכדלקמן בסימן 

תע”א.

)ו( מצה עשירה – היינו שנילושה במי פירות לבד.

כך נהגו חלק מקהילות ישראל, וכך מעיד הגר”ח פלאג’י שנהגו בעירו איזמיר. 

 שו”ת לב חיים | ב, סימן פח1..

...וכן השתרבב בעירנו איזמיר ודבר זה הוא גדר וסייג, שהרי אם ישאיר 

חמץ שמא יישארו פירורי לחם ושמא יבא לידי חילול שבת.

ואפילו מי שנוהג איסור במצה עשירה בפסח שמא יבא לידי חימוץ ... 

ודאי דיכול לאכול מצה זו בסעודת ליל שבת ושבת שחרית, דאפילו 

חמץ גמור אפשר לאכול, כ”ל שכן זו שאינו אלא ספק משום חימוץ. 

ואפילו בסעודה שלישית יכול לאכלה, ורק מהיות טוב יקיימה בדבר 

אחר.

אך האשכנזים הנוהגים איסור באכילת מצה עשירה בפסח )וכן חלק מעדות 
הספרדים(

בתחילת  לאוכלה  יש  אלא  בכלים,  עשירה  תיגע מצה  להיזהר שלא  צריכים 
הסעודה, ואחר כך לסעוד את סעודתם באוכל הכשר לפסח.

אפשרות 2 – מצה מבושלת או מטוגנת

אפשרות שניה היא לסעוד סעודות שבת על מצה מבושלת או מטוגנת, שלא 
יוצאים בה ידי חובת מצת מצווה בליל הסדר.

 שו”ת יחוה דעת | א, צא1..

והרה”ג ר’ אליהו חזן, רבה של אלכסנדריא של מצרים, כתב בשו”ת 

פסח  ערב  חל  התרל”ו  זו  בשנה  ד’(;  סי’  )חאו”ח  ח”א  לב  תעלומות 

זו  בשבת  שאירעו  והתקלות  האיסורים  על  בנפשי  צער  וכמו  בשבת, 
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מחמת אכילת החמץ, כי לא היו יכולים להיזהר היטב בעניין הפירורים 

של החמץ וכיבוד הבית וכיוצא, מלבד מניעת עונג שבת שהיו צריכים 

בשבת  להתפלל  מתאחרים  שרבים  ועוד  לכירים,  תנור  בין  לאכול 

וקיים חשש שיאכלו חמץ אחר זמן איסורו. ולכן עלה בדעתי להזהיר 

את העם לבער כל החמץ מערב שבת, ויקבעו סעודותיהם בשבת זו 

על מצה עשירה... 

זו, אם  ובאמת שיש עקולי ופשורי בענין ברכת מצה עשירה בשבת 

כל  המחיה,  ועל  מזונות  מיני  בורא  או  המזון,  וברכת  המוציא  יברך 

שאינו אוכל כשיעור ארבע ביצים, דהיינו שיעור ע”ב דרהם. 

פת,  תורת  מעליה  פקע  שלא  מבושלת  מצה  לעשות  נכון  יותר  לכן 

ומברכים עליה המוציא וברכת המזון.

גם לשתי שיטות אלו, בהן מבערים את החמץ לפני שבת, יש לשים לב לשני 
דברים: 

לא לשכוח לבטל שוב פעם את החמץ בשבת בבוקר.. 1
כדי . 2  ,)15:50( עשירית  שעה  לאחר  שלישית  סעודה  לאכול  אסור 

שיוכל בליל הסדר לאכול מצה לתאבון.

אפשרות 3 – לאכול לחם בשתי הסעודות

האפשרות השלישית היא לשייר פת לצורך לחם משנה לשתי סעודות בשבת 
בבוקר. 

מי שבוחר לנהוג כך, צריך לשים לב לכמה נקודות חשובות:

א. המשכימים להתפלל שחרית 
זו, ועדיף להתפלל נץ כותיקין ולהזדרז  משכימים להתפלל שחרית בשבת 

בתפילה. 

 משנה ברורה | תמד, ס”ק ד1..

לצורך השבת – ובשבת זה משכימים להתפלל ולא יאריכו הרבה כדי 

שיהיה להם שהות ולא יבואו לידי מכשול.
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ב. המאחרים להתפלל שחרית
אם סוף זמן אכילת חמץ מתקרב ואין די זמן לקרוא בתורה ולהתפלל מוסף, 
מכן  לאחר  מיד אחרי שחרית.  ויאכלו סעודת שבת  יקדשו  יסיימו שחרית 

יחזרו להשלמת הקריאה והתפילה בנחת.

ג. סעודת שחרית 
מיד לאחר התפילה יש להזדרז לקדש ולאכול סעודת שבת שחרית, ולסיימה 

קודם סוף זמן אכילת חמץ.

ד. ביעור החמץ בשבת

שולחן ערוך | או”ח תמד, ד1..

אחר שאכל בשבת זה סעודת שחרית, ינער המפה שאכלו בה ויקנח 

הקערות באצבעו ויטמנם מן העין עם שאר כלי החמץ. 

משנה ברורה | שם, ס”ק טו1..

ינער המפה – ואותן פירורין דקים וקינוח הקערות אין צריך להוציאן 

מרשותו דנדרסין ברגלים ומתבערים מאליהן.. 

ישנן כמה דרכים בהן ניתן לבער את החמץ בשבת: 
לתת את החמץ לגוי.. 1
לפורר את החמץ ולהשליך אותו לשירותים. . 2
להפקיר את החמץ ולהשליכו לרשות הרבים.. 3
לזרוק את החמץ לאשפה. אמנם מן הראוי שלא להשליך את החמץ . 4

מסוימת  בעלות  לו  שיש  מפני  הבניין,  של  או  הביתי  לפח  שנשאר 
עליהם. אלא יש להשליכו בפח שנמצא ברחוב. 

שו”ת אגרות משה | או”ח ג, נז1..

ולכן למעשה צריך לשרוף בהכרח לא מבעיא כשהזבל הוא בחצרו 

אף שהוא מופקר ליכנס שם כל הרוצה, אלא אף בהוציא הזבל לצידי 

רה”ר סמוך לביתו כיון דהוא מונח בכליו, שגם כן הוא כמונח ברשותו, 

יש להחמיר ולשרוף בע”פ בהגיע הזמן. משה פיינשטיין.
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למעשה, המנהג הטוב ביותר הוא לדאוג שישאיר בביתו ממש מעט חמץ, 
ואותו יש להשליך לשירותים. 

לאחר ביעור החמץ יש לעשות:
ניקוי הידיים. 1
ניקוי הבית . 2
ניקוי כלי האכילה . 3
ניקוי הבגדים. 4
ניקוי הפה והשיניים. 5

לאחר האכילה יש לבטל את החמץ בנוסח “כל חמירא”. יש לומר את הנוסח 
לפני סיום זמן הביעור. 

סוף זמן אכילת חמץ – 10:05
סוף זמן ביעור חמץ – 11:25 

סעודה שלישית ח. 
בשבת זו ישנן כמה אפשרויות לערוך סעודה שלישית.

אפשרות 1 – פיצול הסעודה
ניתן לפצל את סעודת שחרית לשניים: נוטלים ידיים, אוכלים פת בשיעור 
כביצה )כ-60 גרם(, מברכים ברכת המזון, עושים הפסקה ושוב נוטלים ידיים 

ואוכלים שוב כביצה עם שאר המאכלים.

לקיים את הסעודה השלישית  יש מפקפקים, מפני שעדיף  זו  דרך  על  אך 
לאחר חצות היום.

שולחן ערוך | או”ח רצא, א-ב1..

לקיים  יכול  שבע  הוא  אם  ואף  שלישית  סעודה  לקיים  מאד  זהיר 

אותה בכביצה, ואם א”א לו כלל לאכול אינו חייב לצער את עצמו. 

ליתן  כדי  הבוקר,  בסעודת  בטנו  ימלא  שלא  בראשו  עיניו  והחכם 

מקום לסעודה שלישית. הגה: ומי שלא אכל בליל שבת, יאכל שלש 

סעודות ביום השבת. 

זמנה משיגיע זמן המנחה דהיינו משש שעות ומחצה ולמעלה, ואם 

עשאה קודם לכן לא קיים מצות סעודה שלישית.
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אפשרות 2 – אכילה ללא מיני דגן
לאכול תבשילים הכשרים לפסח, דגים, בשר או עוף וכדומה.

בן איש חי | א, פרשת צו, ה1..

סעודה שלישית יעשנה בפירות אחר מנחה, וטוב לעשותה בפירות 

ג”כ  ויאמר  השלחן,  על  בקערה  לפניו  ויביאום  שלש,  מעין  שברכתן 

קודם שיאכל אתקינו סעודתא וכו’ כשאר שבת, ולא ירבה באכילתו 

כדי שיאכל בלילה לתאבון. 

כאמור לעיל, יש לסיים סעודה שלישית עד השעה העשירית )15:50(, כדי 
לאכול בליל הסדר מצה לתאבון.

אפשרות נוספת היא לאכול מצה עשירה עד השעה העשירית, אם כי ידוע 
שרבים אינם סומכים על כשרותה ולכן נמנעים מכך.

הלכות נוספותט. 
קיימת בעיה של הכנה משבת לחול, ולכן אסור לחמם את מאכלי הפסח או 
לערוך את השולחן בשבת. אמנם מותר להוציא את מאכלי השבת מהמקפיא, 

ובלבד שיטעמו מהם קצת בשבת עצמה.

רק לאחר צאת השבת )19:30(, יש לומר “ברוך המבדיל מקודש לקודש” ואז 
ניתן להכין את מה שדרוש לחג. 

בנוסף, בתפילת ערבית של ליל החג יש לומר “ותודיענו משפטי צדקך”. 

כמו כן, בקידוש של החג יש סדר מיוחד שמשלב קידוש והבדלה, והוא מוכר 
בראשי תיבות יקנה”ז )יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן(. 

	מני היוםי. 
חצות היום – 12:44 )עד זמן זה יש לשרוף את החמץ ביום שישי(

סוף זמן אכילת חמץ בשבת – 10:05
סוף זמן ביעור חמץ בשבת – 11:25 

שעה עשירית – 15:50 )עד זמן זה צריך לסיים סעודה שלישית(
צאת השבת – 19:30 )מזמן זה ניתן להכין את צרכי החג(

חצות הלילה – 12:44 )עד זמן זה צריך לסיים את אכילת האפיקומן(

שנזכה להתעלות מקודש לקודש ולאכול יחדיו במהרה מן הזבחים ומן הפסחים. 
ברכת פסח שמח וכשר ללומדי ומלמדי צורבא בארץ ובעולם ולכל בית ישראל!
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