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  ו"טקקיצור שולחן ערוך סימן 


  

  (סעיף א')פסח שחל להיות בשבתערב 

  שריפת חמ וביטול חמ ,בדיקת חמזמני 

   בערב פסח שחל להיות בשבת 

  )א"פסח תשפ כמו השנה (
  

  

  

          

       

  

   

 )זמן אכילת חמץ ףסו(        ,_______ה לאחר בשבת    

 '.וכו "חמירא כל", ואומראת החמץ  _______

 

 :ואומר ,______ הבדיקה ואחר  החמץ את ________

מקדימים הסיבה שו(.בשנה רגילה כמו', וכו "______ כל"

מפני  ,ד שיוצא בשבת"בליל י החמץ כי אי אפשר לבדוק את ,ג"הבדיקה לליל י

)ג כי אין בודקים לאור היום"לא ביום יגם ו . ור טלטול הנרסאי

 

   . פסח _____ בכל רפווש שהוא בזמן את החמץ ______

 )לסעודות השבת חמץכי משאיר ("חמירא כל" לומר צריך _____ אבל   
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  ')ב(סעיף בכוריםתענית 

חל בשבת קודש שערב פסח בבערב פסח, אך  "תענית בכורות"שנה הבכורים מתענים בכל 

  ._____________?)בשבת לצוםאסור הרי ( הבכורים יתענו מתי

   ?קת חמץ בלילהייעשה אם קשה לו להתענות עד אחר בדמה 

  ._______________________או  ___________________

  ')ג(סעיף בשבת זו  המאכליםסוגי 

   .____________________ ?בשבת זו לא מבשליםתבשילים איזה 

  )י זה טרחה שלא לצורך השבתכ(. ______ואסור ל - ________________יכולים הם כי   

  לקדרות. ________שאינם  ?לשבת זו יבשלמאכלים איזה 

  ____________את המפה, ו ___________ ?שבתה סעודותיעשה לאחר אכילת מה 

________________________________________.  

  .___________________ ?סעודההה עם נשאר לו מעט פת משעימה 

  .________________________?_הפת לגויאת זהר כשנותן יצריך להממה 
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  ')ד(סעיף  ששבת קודיום 

  ____________________ ?צריך להתפלל בבוקר יום השבת מתי

   .באכילת חמץ ________הזמן ש את _______שלא כדי    

  )שצריך להספיק לאכול את סעודת השבת קודם סוף זמן אכילת חמץ(
      

 - סעודה שלישיתו יום השבת סעודת את אכילת קייםהספיק ללכדי  ,נכון לעשותמה 

   ?קודם סוף זמן אכילת חמץ

  ___________שיאכל חלק מהסעודה ויברך  :, כלומר______דתו לאת סעו ______ל

חשב הברכה הנוספת על הפת תכדי שלא (  ,_______או ב ______ובדברי  _________מעט בויפסיק 

 ._____כדי לקיים מצוות סעודה  - _____________________ווחוזר   )כברכה שאינה צריכה

  ), אלא יאכלו סעודה שלישית לאחר מנחה במאכלים שאינם חמץסעודה שלישית בבוקר י חובתיוצאים ידלא דעות שויש (

  ')ה(סעיף  בשבת זוהפטרה 

  _____שבנביא  " 'לה ____"___ ?ת בשבתפ שחל להיו"הפטרה נוהגים להפטיר בעראיזו 

  נא דיומא.ימענ שזה  "ֶאל ֵּבית ָהאֹוָצר ______ָהִביאּו ֶאת ָּכל הַ " :כי כתוב שם   

 המעשרות שהפריש את כלמביתו שצריך להוציא , המעשרות בשנה ברביעית ובשנה השביעית על ביעור שם ברושמד(

  )שחל בשבת פ"רבעולכן קוראים הפטרה זו  בערב פסחוביעור המעשרות חל  ,ולתנם אז ללוי

  ')ו(סעיף  ב שבתבהפרשת חלה בערזהירות 

  .___________________________ ?את בני ביתו יזהר אדם לשאול בערב פסחמה 

  מבוכה גדולה מה לעשות. ונזכרו בשבת, יש בזה _________כי אם לא  ?מדוע

מה  מחלוקתויש  )כי הם חמץ(  ________אסור ל. וגם ________________אסור  לכי 

  תרומות ומעשרות בערב שבת. ______לה היזהרעל כן יש ל ,לעשות במקרה כזה



 .4              בס"ד
   

  
 

  
                                                  

  "שערי ימי הפסח"ספר פ "ע                                                  

  :ממח מיליהשלמה 

 בת צריך להבדיל בתפילת שמונהשבמוצאי  שחלמעריב של ליל יום טוב בתפילת  א.

  בברכה האמצעית. "____________" שרה באמירתע

צריכות לומר יום טוב  שעושות מלאכה לצורך _____, שאינם מתפללות מעריב הנשים ב.

"לֶ  קֹוֶדׁש ֵּבין ַהַּמְבִּדיל ָּברּו"______.  

של  _____אומרים גם את ה ,ראשון של ארבע כוסותכוס על ל הסדר בקידוש של ליג. 

  ._____וגם את ההבדלה על אותו ט "יו

, כיון שענין ______אך אין מברכים על ה ,מברכים על הנר כמו בכל מוצאי שבת ד.

לאחר השבת, שניטלה ממנו  _____הבשמים הוא להשיב את הנפש הכואבת על הנשמה ה

 ש כיון שיש"במוצ ט"יו מברכים על הבשמים כשחל לא, ט אין נשמה יתירה"ואף שביו

  המיישבים דעתו כמו בשמים. טובים ________

  , ט זה"בליל יו בים יחדלוהמש הבדלהבקידוש ובסימן לסדר הברכות ל נתנו "חז ה.
  

  .הייןעל  "_____בורא פרי ה"ברכת  -   ין  :פירושוו . "ז"יקנה" :והוא

  .____של ליל יום  ידושקברכת  -  ידוש                                               

  מוצאי שבת.כמו בכל  "_ה__מאורי בורא "ברכת  -  ר                           

  )ט"ש שחל בליל יו"בנוסח מיוחד למוצ( הבדלההברכת  -  בדלה

  .שמברכים בליל יום טוב _______""ברכת  -  מן                           
  

  נוישהחי \ טוב \ יתרה \ קידוש \ לפני \  כוס \ ַוּתוִֹדיֵענּו \קודש  \ בשמים \מאכלים  \גפן  \אש 

 "בהבנההלכה "


