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 ניסן  תשפ"א בס"ד,

 שחל בשבתהלכות ערב פסח 
 

הלכות הערב פסח שחל בשבת , )כמו השנה תשפ"א( היא תופעה די נדירה, ונביא להלן בקצרה את 
 והדינים שיש לנהוג בשנה זו :

 
 . 25.3.21 –מקדימים את בדיקת החמץ ליום חמישי בלילה )אור ליום שישי( י"ב ניסן תשפ"א  (א

 

( לפי שעון קיץ , הגם שממשיכים לאכול  חמץ גם 11:30יום שישי בבוקר )עד שעה  – ביעור חמץ (ב

 , למרות זאת , כאשר ערב פסח חל בשבת יש לבער את החמץ עד שעה חמישיתשישי ובשבתב

 )כולל( גזירה שלא יבואו לידי טעות בשנה רגילה . 

 
 :  לסיכום

, ביום שישי הרגיל בדיקת חמץ יום חמישי בערב )אור ליום שישי( ולאחריה מבטלים את החמץ בנוסח
  ואין אומרים ביטול.( שורפים את החמץ , 11:30בבוקר )עד 

 .(11:30חמץ יש לבטל בשבת )עד שעה את ה
 

 סעודות שבת :  (ג

 , עומדות בפנינו שתי אפשרויות לקיים מצוות לחם משנה בשבת זו .עקרונית

 , בכל אחת מהאפשרויות הללו קיימות בעיות : במצה או  בחמץ
  

, כדי שיאכל בלילה י ידוע שאסור לאכול מצה בערב פסח, ללא חמץ בכלל, יש בעיה שהראכילת מצה
מליל י"ד בניסן. לפי זה אין לאכול מצות  ויש גם פוסקים שאיסור זה מתחיל כבר .מצה לתאבון

 בסעודות שבת.
 

 חלקן הלכתיות וחלקן מעשיות פרקטיות :   –, באכילת חמץ בשבת זו כרוכות כמה בעיות אכילת חמץ
 מה עושים עם שאריות הלחם . (א

 אי אפשר לשטוף סירים וכלים שהשתמשו בהם בחמץ .  (ב

 רצוי שלא לאכול חמץ בשבת זו בכלל.  ה ז , לפיר לאכול חמץ בסעודה שלישיתברור שאי אפש (ג

 כרוך במאמץ ובכפוף לתנאים דלהלן :  מי שבכ"ז רוצה לאכול חמץ, הדבר
 

 לצפות בנייר כסף עבה את הפלטה , ורצוי לא להשתמש בנוזלים, רק באוכל יבש. (1

אין דרך לשטוף כלים שאין בהם שימוש בשבת , וכלים הנצרכים לשבת יש לשטוף בכיור  (2

, וכדי להתגבר על לאכול כלל חמץ בערב פסח שחל בשבתהאמבטיה, כאמור לעיל, רצוי שלא 

 בעיית לחם משנה ניתן לבחור באחד משני הפתרונות דלהלן : 

  

 אכילת מצה עשירה.:  1פתרון 
        )מצה  החמץ לפני שבת , ולצורך לחם משנה להשתמש במצה עשירהכלומר לבער את כל 

 היום יש להשיג מבחר מצות מסוג זה ., , ולא במים(, יין, ביצים וכד'שנילושה בשאר מיצים
ל ידי וע  המוציא""גרם, אז מברך עליה  260, אם קובע עליה סעודה דהיינו הברכה על מצה עשירה

 .מקיים מצוות סעודת שבת כך
 

( יאכל , ורק כזית לחם חמץ )רצוי פיתות למנוע פירורים: כל המאכלים יהיו כשרים לפסח 2פתרון 
 .רצוי להשתמש בכלים חד פעמיים .בזהירות ממגע עם כלי הפסח
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 יש לפורר ולהשליך לאסלה . – שאריות חמץ לאחר סעודת שחרית (ד

 

 לנקות היטב את הפה ולנער הבגדים. – אחרי הסעודה (ה

 

 . 10:00זמן האכילה עד שעה סוף 
 
 

 :סעודה שלישית  (ו

 

 ., בשר ודגיםאחרי מנחה בפירות : 1אפשרות 
 

: בבוקר אחרי סעודת שחרית , יעשה הפסקה ושוב יאכל כזית , לסעודה שלישית  2אפשרות 
 )כמובן לפני מנחה(.

 
 .10:00בכל מקרה יש לסיים כל אכילת חמץ , לא יאוחר מהשעה 

 .)לומר : כל חמירא דאיכא ברשותי וכו'(לבטל את החמץ עם סיום האכילה יש לזכור 
 

 הדלקת נרות יום טוב : 
והנרות עוד מיום שישי לפני שבת ולהדליק נרות רק עם צאת  מוטיםרצוי להכין את הפ (1

 ( 19:30השבת )שעה 

 .נר נשמה" לצורך שימוש בהעברת אש ביום טוב מאש לאש "יש לזכור להדליק  (2

 , ויש לאומרו מתוך הספר , בסדר : י,ק,נ,ה,ז.נוסח הקידוש שונה (3

 זמן . –הבדלה  –נר  –קידוש  –יין 
 

 מכירת חמץ                                                          
 

לפני הצהריים וכן ע"י רבני הישובים עד ליום  10:00 – 13:00במשרדי המועצה הדתית בין השעות 
נא לא לבצע את המכירה אלא באמצעות הרבנים והמשגיחים אשר  23.3.21 –י' ניסן תשפ"א  שלישי

 עמק הירדן . –מונו על ידי הרבנות הראשית 
 

 . 052-8966774הרב עמוס שושן , 050-5239175 –, הרב דידי 04-6757638טלפון לבירורים : 
 

 .10:00בשעה  27.3.21 –ביום שבת ערב פסח י"ד ניסן סוף זמן אכילת חמץ : 
 

 .11:30בשעה  26.3.21 –ביום שישי י"ג ניסן  סוף ביעור חמץ :
 
 

 בברכת פסח כשר ושמח                                                                                    
 
 

 הרב שלמה דידי                                                                                    
 עמק הירדן –הרב האזורי                                                                                     
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