הרב צבי סבלפסקי

בס"ד

סעודות שבת בערב פסח
 .1תלמוד בבלי מסכת פסחים דף כח עמוד א – עמוד ב
מאי היא  -דתניא :חמץ בין לפני זמנו בין לאחר זמנו  -עובר עליו בלאו ,תוך זמנו  -עובר עליו בלאו וכרת ,דברי רבי
יהודה. . . .רבי שמעון אומר :חמץ לפני זמנו ולאחר זמנו  -אינו עובר עליו בלא כלום ,תוך זמנו  -עובר עליו בכרת
ובלאו. . . .
 .2תוספות מסכת פסחים דף כח עמוד ב
רבי שמעון אומר חמץ לפני זמנו ולאחר זמנו אינו עובר עליו בלא כלום  -נראה דלרבי שמעון נהי דאין עובר עליו בלאו
דחמץ לפני זמנו מודה הוא דאסור באכילה משש שעות ולמעלה. . . .ונראה דנפקא ליה מתשביתו ומאך חלק ומשמע
תשביתו שלא כדרך הנאה דהיינו אכילה. . . .
 .3תלמוד בבלי מסכת פסחים דף יא עמוד ב
משנה .רבי מאיר אומר :אוכלים כל חמש ,ושורפין בתחלת שש .רבי יהודה אומר :אוכלין כל ארבע ,ותולין כל חמש,
ושורפין בתחלת שש. . . .
 .4תלמוד בבלי מסכת פסחים דף צט עמוד ב
משנה .ערב פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך .אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב .ולא יפחתו לו
מארבע כוסות של יין ,ואפילו מן התמחוי.
 .5תוספות מסכת פסחים דף צט עמוד ב
לא יאכל אדם  -וא"ת ומה לא יאכל אי מצה אפילו קודם נמי אסור כדאמרינן בירושלמי כל האוכל מצה בערב הפסח
כאילו בועל ארוסתו בבית חמיו. . . .
 .6תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיז עמוד ב
תנו רבנן :כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת? שלש ,רבי חידקא ,אומר :ארבע .אמר רבי יוחנן :ושניהם מקרא אחד
דרשו ,ויאמר משה אכלהו היום כי שבת היום לה' היום לא תמצאוהו בשדה .רבי חידקא סבר :הני תלתא היום  -לבר
מאורתא ,ורבנן סברי :בהדי דאורתא.
 .7תוספות מסכת סוכה דף כז עמוד א
במיני תרגימא . . . . -ואין ללמוד מכאן שיועילו מיני תרגימא להשלים שלש סעודות של שבת דשאני התם דילפי' (שבת
דף קיז ):מדכתיב תלתא היום גבי מן שהוא במקום פת ואפי' באנו להשוותם לא נפיק בפירות כדפריש' דלא מהני גבי
סוכה.

