
  בליעת כזיתי המצה בבת אחת
  קלט' תרומת הדשן סי

  .יראה דמצוה מן המובחר לבלוע כל הכזית כשהוא מרוסק בבת אחת

  קסז' ר סי"שוע
 מפי שראה , ולא גדולה יותר מכביצה בחול, מפי שראה כצר עין,מהלכות דרך ארץ שלא לבצוע פרוסה קטה ד

 כמו שיתבאר בסימן , ואין לחוש לרעבתות,פיק לו לכל הסעודה אבל בשבת מצוה לבצוע פרוסה גדולה שתס.כרעבתן
  .יש אומרים שהוא לא פחות מכזית ויאכלו כולו בבת אחת... ושיעור פרוסת המוציא  ד"רע

  קע' ע סי"שו
  .ואם אכל הרי זה גרגרן, לא יאכל אדם פרוסה כביצה ז

  .ואם שתה הרי זה גרגרן,  לא ישתה כוסו בבת אחתח

  עדר' סיר "שוע
מפי שראה כמחבב סעודת שבת שחפץ לאכול בה , מצוה לבצוע בשבת פרוסה גדולה שתספיק לו לכל הסעודה ג

מכל מקום הואיל ואיו עושה כן כל ימות החול אלא בשבת , פ שבחול אין לעשות כן מפי שראה כרעבתן"ואע, הרבה
  . יכר הדבר שאיו עושה בשביל רעבתות אלא בשביל כבוד השבת,בלבד

 , דהייו שאין להם לחם משה לפי כל אחד, אין המסובין רשאים לטעום עד שיטעום הבוצע אם הם זקוקים לככרוד
  . ואוכלים מאותו לחם משה,והם יוצאים ידי חובתם במה ששומעים ממו ברכת המוציא שמברך על לחם משה

  תנח' סיר "שוע
 , לפי שממה צריך כשי זיתים לכל אחד מבי ביתו,שלישיתהמצה השייה צריכה להיות יותר גדולה מהראשוה וה י

  .כזית אחד לברכת על אכילת מצה וכזית אחד לאפיקומן

  תס' סיר "שוע
  .פחות מטפח אפילו משהו מותר לעשותאבל ... אין עושין מצה עבה טפח  י

  תעב' ר סי"שוע
  .דהייו שישתה אותו בשתיה אחת ולא יפסיקו לשתי שתיות, צריך ליזהר לכתחלה לשתות רוב הרביעית בבת אחת כ

  תעה' סי א"מ
  . דהייו שיכיסם לפיהו בבת אחת,חדע דיאכלם בי"וש בש"ומ...  בבת אחת חדמשמע מלשוו דדי כשיבלע כזית א ד

  תעה' ר סי"שוע
 ,אחת בבת כולו אחד כזית בתחלה ויבלע ,בפיו ירסקם אלא אחת בבת לבולעם יךצר אין אבל. אחת בבת לפיו יכיסם ו
  .אחת בבת השי כזית יבלע אחר כךו

אם קשה עליו לבלוע כזית בבת , מכל מקום במרור, אף על פי שבמצה צריך לבלוע כל הכזית בבת אחת לכתחלה יד
  .יש לסמוך על מי שאומר שאין צריך לבלוע כל הכזית בבת אחת, אחת

ולכתחלה יזהר לבלוע כל הכזית מצה בבת אחת עם כל , המצה והמרור שבכריכה זו צריך לבלוע אותה בבת אחת כא
שאז יכול לבלוע מעט מכזית זה , הזיתים בבת אחת' אלא אם כן קשה עליו לבלוע ב, הכזית מרור כשהן מרוסקים בפיו

עד שיאכל כל השי ,  ומעט מכזית זה בבת אחתואחר כך יחזור ויבלע מעט מכזית זה, ומעט מכזית זה בבת אחת
  .זיתים

  תפו' סי" שוע
   .למעכו צריך אין כספוג ועשויה רכה היא אפילו במצה חלל אין אם ב

  ו' סיז "אדהת "שו
  .למהר מאד בלישה, שמקרוב זה עשרים שה או יותר תפשטה זהירות זו בישראל קדושים... בעיסה קשה 

  פסקי ההגדה
  .תיהן ויאכלם ביחדית מכל אחד משואחר כך יבצע כז

  לקוטי טעמים ומנהגים
  .כוסות' וכן בשאר ג.  מהג בית הרב–) א שם"מ(ובבת אחת , )ב"ח סתע"ב(כולו , שותה הכוס

  כאקקעו אות ' ד ע"אוצר מנהגי חב
  .בשלימותם" זיתים"והיה יכר שאיו בולע את ה. ואוכלן יחד בשתי ידיו


