
   פסחלילאפיית המצות ב
  

  רצד' ת הגאונים שערי תשובה סי"שו
פ "ואע... אל תאפו את המצה אלא למוצאי שבת ... ואופין את המצה בזמה במוצאי שבת 

  .דרו את המצוה ואפו במוצאי שבת בזמוזרו וִה ִח , שמותר לאפות מצה מערב שבת

  תנה' ר סי"שוע
ו באחד " אם חל ט,ח"ת' שיתבאר בסיו מטעם " הוהגים לאפות מצה של מצוה בליל טיא

 שאי . בבין השמשות של ליל ששי,סמוך לחשיכה'  צריכים הם לשאוב המים ביום ה,בשבת
 לפי שאסור להכין , אפילו מבאר שבחצר,אפשר להם לשאוב בבין השמשות של ליל שבת

 ובין השמשות ,ו"תי'  כמו שתבאר בסי, אפילו בדבר שאין בו מלאכה אסורהם טובמשבת ליו
  .ספק שבת הוא

סמוך לחשיכה קודם בין '  ישאב ביום ו,' ואם שכח ולא שאב בבין השמשות של ליל ויב
  . שיש לסמוך על האומרים שמותר לשאוב המים אפילו בעוד היום גדול,השמשות מעט

 ואף ... כרי ל ידיואם שכח ולא שאבו קודם בין השמשות וזכר בבין השמשות ישאב ע
 מכל מקום כאן שאי , כרי כמו שיתבארל ידישלכתחלה אין לשאוב המים של מצות מצוה ע

  .אפשר בעין אחר הרי זה כדיעבד

  תנז' ר סי"שוע
 מכל מקום , שאסור לאדם ללוש עיסתו פחות מכשיעור כדי לפוטרה מן החלהף על פי איז

 אין לחלה זו ,שאם ילוש כשיעור ויפריש ממה חלה...  ביום טוב של פסח התירו לעשות כן
ואם ייחה כך  ...  כיון שאין באפייה זו צורך אוכל פש, אסור לאפותה ביום טוב...תקה 
 יש לחוש שמא תחמיץ ויעבור עליה בבל יראה ,יא עיסה עד מוצאי יום טוב ואז ישרפהכשה

  .ובל ימצא

 אלא יאפה ממה מצות ויפריש , לא יפריש חלה מן העיסה, ואם אירע שלש שיעור חלהיח
  .ממצה אחת על כולן

 להפריש אותה לחלה אחר  אלא רוצה לאפות עוגה קטה,ואם איו רוצה לבצוע המצה
 אלא יקראה עוגה או מצה , צריך הוא ליזהר קודם אפייתה שלא יקרא לה שם חלה,תהאפיי

 שהרי בשעת אפיית עוגה זו יודע הוא שסופו שלא לאכול ממה ,אף שאין כאן היתר גמור... 
  . כיון שאי אפשר בעין אחר שיהיה בו היתר גמור, אף על פי כן התירו לו חכמים,ביום טוב

  תנח' ר סי"שוע
  . חל ערב פסח בשבת והגין ללוש בערב שבת אחר חצות היום ואםד

 וותין טעם למהגם לפי שחביבה מצוה . דהייו בליל יום טוב,ויש והגין ללוש במוצאי שבת
  .בשעתה

 לפי שצריך למהר האכילה בליל פסח מיד בכיסת הלילה כדי שלא ישו ,ואין ראוי להוג כן
ואם יתעסק בתחילת הלילה בלישת המצות ואפייתן  ,ב"תע' התיוקות כמו שיתבאר בסי

ועוד שהאופה מצות ביום טוב צריך להזהר בכמה הלכות האיך  .בודאי ישו התיוקות
 אלא יאפה הכל קודם ,ואף בחול המועד ראוי להוג שלא לאפות מצות... להפריש חלה מהן 

  .ג" מטעם שתבאר בסימן ת, אפשר לוהפסח אם

  סדר קרבן פסח
  .חשכה יצאו וצלו פסחיהם... אלא , כין את הפסח לבית כשחל בשבתאין מולי


