חבל נחלתו
המולדות והעיבורים אלא צריך שיהיו
מישראל בא "י ,וכש "כ לשיטת הרמב "ם
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הקדמת ערבית וקידוש בליל הסדר
שאלה

את

תפילת

האם מותר להקדים
הערבית ותחילת הסדר )קידוש טיבול
ראשון( בליל הסדר? )הדבר נצרך בקהילה
שהזוגות צעירים וילדיהם קטנים ובימינו כאשר

מתחילים שעון קיץ לפני פסח ,התחלת ליל

הסדר מתאחרת מאד והילדים הרכים ירדמו ,וכן
חיילים היוצאים לפעולות צבאיות עם רדת

החשיכה(.

א .תפילת ערבית מוקדמת בכל יום
עפ "י המחלוקת בין ר "י וחכמים
במסכת ברכות )כז ע"א( ,פסק הטור )או "ח
סי' רלג(=) dpnfe" :של תפילת המנחה( yyn
ixac dlild cr dlrnle dvgne zery
dgpnd blt cr xne` dcedi iax ,minkg
`ede riax xqg zery `"i seq cr `edy
`zkld wqtp `le ,dlild mcew riaxe dry

.3

xnk carc :`pwiq`e .ediipin cgk `icda
mlerl dyriy `ede ,car xnk carce car
lltzne opaxk dyr m`y .ediipin cgk
lltzdl leki epi` aey dlild cr dgpn
oeikc ,dlrnle dgpnd bltn ziaxr
epi` dgpnd zltz oiprl mei eze` aiygnc
oke ,ziaxr zltz oiprl dlil ezeyrl leki
`bltn ziaxr lltzne i"xk dyer `ed m
lltzi `ly xdfil jixv dlrnle dgpnd
."dry dze`a dgpn
למדנו מדבריו שכיון שזו מחלוקת
תנאים ,נפסק בה שאדם יכול לעשות
כאחד החולקים או כר' יהודה ולהתפלל
תפילת מנחה כל יום עד פלג המנחה
)=שעה ורבע קודם צאת הכוכבים( ומיד אחר
פלג המנחה להתפלל תפילת ערבית ,או
לעשות כחכמים ולהתפלל ערבית רק
בלילה ולא לפני כן ואז יכול להתפלל
מנחה עד שקיעת החמה.

הערת הגר "י אריאל רב העיר רמת גן :בתשובתך על תוקפם של המועדים בימינו אתה מתקשה
בהבנת דעת הרמב "ם שיהודי א "י למרות שאינם ביה "ד הגדול הם הקובעים את החודשים לכל
ישראל ,למרות שרק ביה "ד הגדול מוסמך לקדש חודשים .הסבר נאה לכך אומר בעל האור שמח
בספרו משך חכמה )שמות יב ,א( שהרמב "ם הולך לשיטתו המיוחדת שהציבור בא "י יכול לחדש
את הסמיכה .כלומר ,כשאין בי"ד בפועל חוזרת הסמכות לציבור בא "י .נמצא שציבור זה מכיל
בתוכו בכוח את סמכות ביה "ד לכן בסמכותו גם לקדש חודשים .ולענ "ד זו גם כוונת מרן הראי"ה
במשפט כהן סימן קמג לעניין סמכות המלכות .בהעדר מלך בישראל חוזרות סמכויותיו לכלל
ישראל ולכן למנהיגות כלל ישראלית יש סמכות ממלכתית.
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חבל נחלתו
iaxk `l `zkld `wiqti` `l eyexit ikd
iaxk lkd dyri dvxiy in opaxk `le dcedi
ly `lew qetziy `le opaxk lkd e` dcedi
oke eliwd dltz oiprlc xnel yie mdipy
t"r`e .( ד"ה ולענין."` )בayxd ok mb azk
seqae y"`xdl mz epiax ixac e`xp `ly
aehy ii`d epiax azky dn lr eixac
bltn ziaxr zltz xeaivd mr lltzdl
cigia lltziy dnn dcedi iaxk dgpnd
d`xp edin azk ,dltzl dle`b jenqie
zltz lltzi `ly xdfil jixv jk bdepdc
aiygc oeik dlrnle dgpnd bltn dgpnd
mewn lkn axrd zltz oiprl dlil dil
."mz epiax zrc lr mikneq mlerd
נראה מן הדברים שאף שלכתחילה אין
 העולם נהגו באותו יום,ראוי לנהוג כן
להתפלל מנחה אחר פלג המנחה ולהתפלל
 וסמכו על,ערבית מיד לאחריה ולפני צה "כ
ר"ת שלענין תפילה הקילו אע"פ שק"ש של
.ערבית צריך לחזור ולאומרה בזמנה
 א( לאחר שהביא שצריך,ובשו "ע )רלג
eiykre" :לנהוג כחד מן התנאים סיים
oi` ,dlild cr dgpn zltz lltzdl ebdpy
;dngd zriwy mcew ziaxr zltz lltzdl
bltn ziaxr zltz lltzd carica m`e
leki ,wgcd zryae .`vi ,dlrnle dgpnd
dgpnd bltn ziaxr zltz lltzdl
."dlrnle
 שכיון שנהגנו להתפלל מנחה עד,היינו
השקיעה אין להתפלל ערבית קודם שקיעה
ורק בשעת הדחק מותר להתפלל ערבית
.קודם שקיעה
zryae" :והמשנה ברורה )ס"ק יא( העיר
cinz ekxc m` s`c l"x ± 'eke wgcd
lltzdl leki n"n blt xg` dgpn lltzdl
lwdl oi` n"ne ,dfd onfa k"b ziaxr zltz

ובאר הבית יוסף שנחלקו הטור
 לדעת הטור זמן מנחה הוא.והרמב"ם
.משש שעות ומחצה וכ "נ מדברי הרא "ש
אולם לפי הרמב"ם זמן מנחה הוא כנגד
זמן הקרבת תמיד של בין הערביים שהוא
בכל יום בתשע וחצי שעות וכן זהו זמן
 ורק בגלל שבערב פסח,מנחה לכתחילה
תמיד נשחט בשש וחצי שעות אף תפילת
.מנחה גדולה )מוקדמת( בדיעבד מתקבלת
`ede y"ne" :ומבאר הב "י את ההכרעה
eazk ok .'eke ediipin cgk mlerl dyriy
( )סי' גy"`xde ( ד "ה דעבד: )יחdpei x"d my
 )שער התפלה דרךcren lde` xtqa aezk oke
azk jk xg`e ii`d epiax mya (ב נתיב ב
ici lr ebdpy eiykry dnlydd lra mya
minrte dcedi iaxk minrt miyery wgcd
z`vl mikydn rxb `lc inc xity opaxk
azk dpei x"de .l"kr `xewe micwny jxcl
zltz lltzdl epbdpny oeik eiykre ()שם
epl oi` opaxk dgpnd blt xg` dgpnd
dngd zriwy mcew ziaxr zltz lltzdl
edin opaxk lkd zeyrl `l` dcedi iaxk
dpeeka ziaxr zltz lltzd m` carica
`le `vi jli`e dgpnd bltn z`vl
."l"kr lltzdle xefgl dil opiaiign
t"r`e jka lwdl mlerd ebdp eiykre"
dgpnd blt xg` dgpn zltz milltzny
dze`a ok mb ziaxr lltzdln erpnp `l
iccd` oxzqc ilew ixz eedc b"r`e dry
yixa y"`xd azky dn lr mikneqy xyt`
edine :l"fe ,mz epiax zrcl ( )סי' אzekxa
opicar dgpnd zltz oiprlc dyw zvw
xg` dgpnd zltz minrt milltzne opaxk
dil opiayg rny z`ixw oiprle dgpnd blt
oxzqc ilew ixz iede dcedi iax enk dlil
car xnk carc onwl opixn`c `de iccd`
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נראה על כן שלדידן בארץ ישראל אין
להתפלל תפילת ערבית מוקדמת לפני
 כיון שאנו מתפללים מנחה,צאת הכוכבים
 וכיון,עד שקיעת החמה ונוהגים כחכמים
שבדרך כלל )חוץ ממצבים מיוחדים( ניתן
.לאסוף את הציבור ולהתפלל בלילה

 תפילת ערבית מוקדמת בכל שבת.ב

פסק הטור )או"ח סי' רסז( לגבי ערב
zltz oilltzne k"dal oiqpkpe" :שבת
oi`y `l` legd zeni x`ya enk dgpn
ziaxr lltzdl oinicwne mdipt lr oiltep
 )פסחיםopixn`ck legd zeni x`yan xzei
iqei x"`e ,dil oinicwn `nei ileir ( ב,קה
` )שבתixaha zay iqipkn mr iwlg `di
meid cerae wnra zayei dzidy (קיח ע"ב
'qezd eyxite .axr mdl dncp did lecb
xpd wilcdl leki dlrnle dgpnd bltny
oizniy wx ziaxr zltza zay lawle
miakekd z`v `edy dzper cr rny zexwl
df oi`c micwi `ly calae meyn dfa oi`e
dze`a zayd eilr lawny oeik dncwd
laiw ixdy dk`lna xeq` lltzdyne dry
."dry dze`a zayd eilr
ובאר הבית יוסף לגבי הקדמת הדלקת
.הנר שכן כתבו הראשונים
:ולגבי תפילה מוקדמת בערב שבת כתב
.dzper cr rny zexwl oizniy wx y"n"
ly ilv axc opixn` (.` )ברכות כזxnba my
df lr ( )שםy"`xd azke ,zay axra zay
dgpnd bltn zay axra zay ly ilv
`xew did miakekd z`ivi xg`le dlrnle
jneq did `ly t"r`e dzpera rny z`ixw
devnl oiekn didy oeik dltzl dle`b
dkinql yiig `l ycewd lr legn siqedl
dltz zekldn b"ta m"anxd k"ke ,l"kr
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dgpn lltzd meid eze`a t"kr m` wx dfa
`teb meid eze`a m` la` blt mcew
el xeq` aey blt xg` dgpn lltzd
izxz iedc dlild mcew ziaxr lltzdl
lltzn m` f"ke ,`teb mei eze`a ixzqc
ekliyke dgpn elltzdy xeav la` ,icigia
zltzl zipy mvawl gxeh didi mzial
eliwd ixnbl xeavd zltz lhazie axr
jenq ziaxr lltzdl xzeny mipexg`d
."`"q d"lx oniqa onwl oiire dgpnl
el` zepicna ocicle" :והרמ "א הוסיף
oi` ,dgpnd bltn ziaxr lltzdl oibdepy
e` caricae ;jk xg` dgpn lltzdl el
cr dgpn lltzn m` `vi ,wgcd zrya
 )בית יוסףmiakekd z`v cr epiidc dlild
."(בשם אהל מועד ורשב"א
ונראה שהרמ"א הוסיף שבמדינות
אירופה שנהגו להקדים תפילת ערבית היה
מן הראוי שלא להתפלל מנחה עד הלילה
,ובכ"ז יוצאים כשעת הדחק של השו "ע
.וכדברי המשנ "ב לעיל
:ובשולחן ערוך )או"ח סי' רלה ס"א( פסק
z`ivi zryn dlila rny z`ixw onf"
opern mei `ed m`e ,miphw miakek dyly
d`xw m`e ;ealn wtqd `viy cr oizni
;zekxa `la dze` `xewe xfeg ,okl mcew
ceran y"w zexwl minicwn xeavd m`e
dizekxae rny z`ixw mdnr `xwi ,mei
z`ixw `xew ,onf ribiyke ,mdnr lltzie
."zekxa `la rny
lltzie xefgi `l edine" :והרמ "א הוסיף
iptl daxd minicwn xeavdy t"r` dlila
zeyixt x`ya libx `ed k"` `l` ,dlild
xefgiy dn `xdeik ifgzn `l f`c zeciqge
 )מרדכי ריש ברכות והגהות מיימוני פ "גlltzie
."(מהלכות תפלה ותרומת הדשן ס"א

חבל נחלתו
,1 התירו להקדים קודם צאת הכוכבים
ומשמע מדבריו כאן שהיו קוראים את
שמע וא "כ אף סומכים גאולה לתפילה
אלא שלא היו יוצאים בכך י"ח לכל הדעות
.ולכן קוראים אותה בשנית אחר צה "כ
בהמשך מביא מהטור בסי' רצג את דעת
opaxk l`xyi lk ebdpy oeiky" :הרי "צ גיאת
oi` dkygyn `l` ziaxr oilltzn oi`y
ly `le zay axra zay ly lltzdl
oiprle" : ומסיק הב "י..."zaya zay i`ven
minikqn y"`xde m"anxdy oeik dkld
'o u"ixk `lce opihwp ikd zg` zrcl
."z`ib
אמנם המגן אברהם )סי' רסז ס"ק א( העיר
שהכס"מ )הוא הב"י( פסק שאין הבדל בין
שבת לחול ולרבנן אף בערב שבת אסור
 ומביא.להקדים ולהתפלל קודם צאה "כ
מתלמידי רבינו יונה שבער"ש מותר
 ומסיק עפ "י בה "ג שלאחר.להקדים
שהגמרא הכריעה שדעביד כמר עביד מותר
להתפלל בער"ש קודם צאה "כ ואעפ"כ אין
 ולכן צריך,לעשות ביום אחד תרתי דסתרי
.להקדים תפילת ערבית קודם צאה"כ
ומביא המג "א טעם להקדמת תפילת
aeh zzl l"pe" :הערבית בלילי שבתות
cbpk dpwzp ziaxr zltz `dc mrh
zayae dlila oilkrzny mixcte mixai`
zaya leg zler `le opixn`c opzil xeq`
."c"w sc zaya 'i`ck
ולמסקנה נראה כמג "א שמותר להקדים
תפילת ערבית בלילי שבתות וימים טובים
 אולם ראוי להקדים תפילת,קודם צאה"כ
.מנחה קודם פלג המנחה באותו יום

ly ziaxr zltz lltzdl el yie :l"fe ()ה"ז
dngd rwyzy mcew zay axra zay ilil
,zaya zay i`ven ly ziaxr lltzi oke
oiwcwcn oi` zeyx ziaxr zltzy itl
."dpnfa rny z`ixw `xwiy calae dpnfa
היינו הב "י מביא מהרא "ש והרמב "ם
שהיו מתפללים תפילת עמידה מוקדמת
ללא ק"ש וברכותיה ואחר צה"כ היו
 וכל זאת כדי לקבל את.קוראים את שמע
.השבת מוקדם ולהוסיף מחול על הקודש
ולא העלו את בעית הסתירה בין זמן
.מנחה לזמן ערבית
adea` i"xdn oe`bd azke" :מוסיף הב "י
zay lawl lekiy d`xi dlawd z`fe l"f
wxta xne`y miwqta d`xp jk cin lek`le
iaxr wxt yixae ( )רא"ש שםxgyd zltz
`ed dvn zlik` `wecy ( )סי' בmigqt
zay zlik` la` gqtl ywzi`c jygzyn
,l"kr onfd dfa elit` lek`l lekiy d`xp
m`e .("` )סו ע"גga mgexi epiax azk oke
ici witpe cin lek`l lekiy b"r` xn`z
lek`l xqinl `ki` mewn lkn zay zcerq
yixa opixn`ck rny z`ixw `xwiy mcew
lke`e izial jl` xn`i `l (: )דzekxa
z`ixw `xw` k"g`e `rniw dzy`e `rniw
iwqtc `zeeax `ki`c oeikc xnel yie rny
rny z`ixw onf ied jli`e dgpnd bltnc
lr s` ( )סי' אzekxa yixa y"`xd azkcke
`lc dil `xiaqc o`n `ki`c meync ab
dzexwl xfeg miakekd z`v cr dpnf ied
mcew lke` ixwin `l mewn lkn ,jygzyn
."l"pk rny z`ixw
עולה מדבריו שאף קידוש וסעודת שבת

.עי' לקמן לגבי סעודה מוקדמת

.1
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zay axra zay ly mc` lltzn l`eny
elit`e xn`w cin qekd lr yeciw xne`e
ici lr zaya lek`l xzene jygzy mcew
."df yeciw
וכן פסק בשולחן ערוך )או "ח סי' רעא
.(ס"א
קידוש וסעודה קודם צאה "כ מעוררים
שאלה נוספת אותה מעלה האור זרוע
awri x"d dywde" :( הל' ערב שבת סי' יד,)ח"ב
ztqezy li`edc l"vf yecwd liaxewc
dzrn opaxc mdiptl miaeh minie zay
milke`e zay yeciw miycwn ep` ji`d
ax xn` xgyd zltz 'tc eze [mei] ceran
zay ly mc` lltzn l`eny xn` dcedi
zra k"re qekd lr dyecw xne`e y"ra
oi` l`eny xn` migqt iaxr t"xe lke`d
ycwp ji` dzrn dcerq mewna `l` yecw
`"k zay epi`y i"ran zay zcerq cerqpe
zay zcerqe yeciwn g"i `vpe opaxc
xg`lc z"`e ?`ziixe`c `idy dxenb
on ik `ziixe`c dilr ied f` dlaiwy
e`l `d ,opaxl renyl oiaiig ep` dxezd
ira zekxaa ezny in wxtc `id `zlin
ewtn `le opaxc f"ndaa miypc xninl
mkzay ezayzn silick eze .g"i mixg`
oia 'iptly 'tqez` oiac xninl `ed `xaq
."sili 'ixg`ly 'tqez`
 הלא הקידוש:האו "ז מעלה את השאלה
והסעודה הם חלק ממצוות השבת ואם
תוספת שבת מדרבנן איך הוא מקיים את
.מצוות השבת בזמן שחייב בו אך מדרבנן
ztqez l`rnyi 'xlc yxtl l"pe" :ומשיב
oia 'iptl oia edpip i`xw miaeh minie zay
mkzay ezayzc rnyny enk dixg`l
dpin silie dixg`l oia 'iptl oia daxn
...zeay xn`py n"k wiqnck inp ziriay
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 סעודת לילי שבת ויו "ט קודם.ג
חשיכה
xtq l"fe" :(מוסיף הב "י )או"ח סי' רסז
( עיי "ש,' )שער התפילה דרך ב נתיב הcren ld`
m`e zay axra zay ly mc` lltzn
i`ven ly lltzne ,qekd lr ycwn dvxi
`"i xg`l mixen` mixac dna ,zaya zay
dlcad xne` dvxi m`e riax zegt dry
m"xde epiax oe`bd zrc oke qekd lr
mipe`bdn yiy t"r` xwir oke ecinlz
."axrd cr lican `le ycwn epi`y exn`y
:(וכ "פ בשולחן ערוך )או"ח סי' רסז ס"ב
zenian xzei ziaxr lltzdl oinicwn"
lawle wilcdl leki dgpnd bltae ,legd
."cin lek`le ziaxr zltza zay
`aiyke" :וכן הטור )או"ח סי' רעא( פסק
."cin lek`l xdni ezial
xdni ezial `aiyke" :ובאר הבית יוסף
migqt iaxr wxta `ipzc ± cin lek`l
lr edxkf [eycwl] zayd mei z` xekf (.)קו
xnel epiidc epiax yxtne .ezqipka oiid
azk oke oiid lr eycwl jixv qpkpy skizy
( )ברכות פ "ד סי' וxgyd zltz wxta y"`xd
zezayac ( )סי' בmigqt iaxr wxt yixae
ycewd lr legn siqedl leki miaeh minie
wxta opixn`ck jygzy mcew lek`le
zay ly mc` lltzn (: )כזxgyd zltz
azk oke ,qekd lr yeciw xne`e zay axra
mc`l el yi ( )הי"אh"k wxta m"anxd
`ly t"r` mei ceran zay axr ycwl
dxikf zevny 'eke lican oke zayd qpkp
oia ez`ivie ezqipk zrya oia dxn`l
yixa `"ayxd azke :hrnk ef dryl mcew
( ד "ה הא דאמר שמואל: )כזxgyd zltz wxt
xn`c `dc c"a`xde i`d epiax mya

חבל נחלתו
z`v xg`l lk`i ezcerq xnb mei cerany
zler axd dywd ± 'eke xery ick miakekd
lawc oeike `ziixe`c zay zetqezc zay
`vnpe zay ied zetqezd eze` i"ran zay
axde `ax edil` axd evxize .zaya crqy
`zlzn ol `wtp zecerq 'bc zay ztqez
dcerqdy ira jkle `xwa iaizkc meid
."f"qx oniq y"r mei ly enevra didz
azk" :(וכן הביא הט "ז )או"ח סי' תעב
legn siqeny h"ie y"r lka b`xtn l"xdn
dcerqd xnb didzy jixv t"kr ycewd lr
dlila `cge meid `zlz aizkc 'lila
mcew ezlik`n wiqtnyke `ziixe`cn
`wec dkixv dlik`c `vi `l dkiyg
 וכ "כ הב "ח )או"ח סי' תעב( בשם."dlila
.מהר"ל
'k" :(וכך מסיק המג "א )סי' רסז ס"ק א
xzen licad e` yciw i"rany t"r` n"nd
zeyrle lek`le df yeciwa lek`l axrl el
on zvw zrc dfe ,ef dlcada dk`ln
epiax ixacke mipexg`d on k"ke mipe`bd
mya `"xr 'iq i"a k"ke .l"kr xwir oke
c"nc azk dlibnc a"t ikcxnae `"ayx
dkiygyn `vei d"t` opaxc zay 'etqez
k"g` `eai ycwny dryac oeik df yeciwa
`dc r"ve :jix`dy y"r `ziixe`c aeigl
e"tw 'iq y"nk lecbd `iven epi` ohw
`ziixe`c aeig icil k"g` `aiy b"r`e
d"lya aezk .a"q `"qx 'iq y"nre y"r
zifk lek`l jixv n"nc miciqg xtq mya
k"ke zaya zecerq 'b miiwl ick dlila
la` ,b`xtn l"x mya a"rz 'iq g"ad
dcerqd xenbl lekic rnyn y"`xe 'qeza
`"g e"ixa n"ke '` 'iq d"zd k"ke i"ran
dlil opiayg dgpnd blt xg`c `nrhe
."xingdl aeh n"ne

liaxewc awri iax axd 'it xazqn jkld
ztqez oeyny x"d ixacl s` edine yecwd
xity iz` jkld `ziixe`c k"deie zay
inp ez`e zay axra zay ly lltzny
milke`e qekd lr miycwn ep`y xity
dlawe li`edc mei ceran zay zcerq
 ומוכיח."`ziixe`c zay dil `ied dilr
.את תשובתו מדברי חז"ל
אולם בספר חסידים )סי' רסט( חלק
axra lecb meid ceran lk`y in" :וכתב
e`xp `le q"pkdan e`viy skiz oebk zay
ezcerq xnb mei cerny oeik miakek 'b
xeriy ick miakekd z`v xg`l lk`i
'b zevn miiwl ick oefnd zkxa jxaiy
zecerq 'bl dlri ji` ik ,zaya zecerq
dryn exn`y dne lk` mei ceray dn
itl zay axra ozt oilke` mc` ipay
eidiy ick zekex` zexp miaxl oi`y
cere .miakekd z`v xg`l oizndl miwlec
milltzn eid `l mzlik` miakrn eid m`
ick mei ceran lltzdl devne dkiyg cr
oke ycewd lr legn siqedl zay lawiy
miakekd z`v xg`l mpicy dizekxae y"w
mei ceran lltzdl xeavl egipi dlild ()עד
eid lltzdl mpnf cr midey eid m` ik
oixew miny i`xie migkeye mcew oilke`
elk`i oke odizekxae miakekd z`v xg`l
miakekd z`v xg`l dkxa xeriy ick cr
."zay lila
עולה מדבריו שאמנם תפילה ואף
קידוש סבור ספר חסידים שמותר וראוי
 אבל צריך לאכול שיעור,קודם חשיכה
סעודה בשבת עצמה ולא בזמן תוספת
' ואין תוספת שבת כשבת לענין ג,שבת
.סעודות
oeik" :ובברית עולם לרב חיד "א העיר
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dry ivgk lek`l ligzdl el xeq` (שמע
 )אלא א "כ הוא שעתmiakekd z`vl jenq
'iqa y"nk (הדחק( )שיכבו הנרות עד הלילה
 )שהרי הוא לא יצא ידי חובתו כלל בקריאתd"lx
."(שמע שקרא מבעוד יום
והוסיף הגר "ז בקונטרס אחרון )סי' רסז
oendd iwet`l .'ek lltznd" :(הערה א
oi`e ,reayd lk mei ceran oilltzny
y"nk zeiyxt 'a dlila oixewe mixfeg
zexwl mixingnd elit`e ,d"lx oniq `"bnd
mei ceran milke` mzhn lr zeiyxt 'a
zrc lr mikneqc meyn ,my `"bnd y"nk
.b"wq my f"ha x`ean i"yxc dinrhe ,i"yx
oiekzdl mlerl libxy in `wec epiide
'a zexwl ezhn lry rny z`ixwa z`vl
z`va reayd lk lltznd la` ,zeiyxt
z`ixwa z`vl oeekzn epi`y ,miakekd
zay axra lek`l xeq` ,dhnd lry rny
.cin miakekd z`vay rny z`ixw mcew
oiwizedl oicd `ede .o`k `"bnd oiekzp dfle
z`va zexwl oibdepy my `"bnd azky
k"b xdfil mikixv ,reayd lk miakekd
."zay axra

 הקדמת ליל הסדר קודם חשיכה.ד

בניגוד להקדמת תפילת ערבית וקידוש
 הרי אפשרות,בליל שבת שנזכרה בש"ס
הקדמת ליל הסדר קודם צאת הכוכבים
לא נזכרה במפורש בש"ס אולם היא
.רמוזה
axr" :בפסחים )צט ע"ב( נאמר במשנה
cr mc` lk`i `l dgpnl jenq migqt
 לכאורה המשנה לא באה לבאר."jygzy
את זמן תחילת הסדר אלא באה לאסור
אכילה בין סמוך למנחה לבין תחילת
.הסדר כדי שיכנס לליל הסדר כשהוא רעב
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:(וכך פסק בשו "ע הגר "ז )או"ח סי' רסז ס"ג
oiprl exn` jk dltz oiprl exn`y myk"
bltn lek`le ycwl lekiy meid yeciw
lltzd `l m` elit` dlrnle dgpnd
`vei mei cerany ef dlik`ae oiicr ziaxr
aiigy zecerq 'bn zg` dcerq zaeg ici
 )כיון שכבר קיבל עליו תוספתzaya lek`l
yie (שבת נעשה אצלו כשבת עצמה לכל דבר
envr dlila ezcerq jiyniy mixingn
ick miakekd z`v xg` zegtl zifk lk`iy
'by oeikc dnvr zaya zecerq 'b miiwiy
'b xn`py dnn minkg mecnl el` zecerq
jkitl zaya ond zlik` lv` meid minrt
eztqeza `le mei ly dnevira olk`l jixv
."mdixacl yegl aehe
'בעיה נוספת מעלה המגן אברהם )סי
xeq`c l"iw `d i"axd dywd" :(רסז ס"ק ב
i"ran `xwy oeik l"ie y"w mcew lek`l
c"n `ki`c b"r` jli`e dgpnd bltn
i`yx n"n jygzyn zexwle xefgl jixvc
y"`xd y"n d`x `le .l"kr mcew lek`l
dle`b jnq `le d"v xg` y"w `xw axc
ligzdy epiid y"w mcew lk`y dne dltzl
g"l k"ke dpnf mcew dry ivg lek`l
lltzdl mibdepd t"kre :d"lx 'iq y"nre
dry ivg ribiyk n"n i"ran y"ra ziaxr
mdc lek`l ligzdl oixeq` y"w onfl jenq
."`nnic y"wa llk iwtp `l
עולה מדברי המג"א שאם הזמן שרוצה
להתחיל לאכול בו הוא חצי שעה לפני
צאת הכוכבים אסור להתחיל בסעודה
 ובאר זאת.משום שחייב בק "ש של ערבית
.(בביאור הלכה )סי' רעא ד"ה מיד
:(וכ "פ בשו"ע הגר "ז )או"ח סי' רסז ס"ד
")המתפלל ערבית בזמנה כל ימות החול ובערב
שבת מתפלל מבעוד יום( )אע"פ שקרא גם קריאת

חבל נחלתו
olke` izni`ne zg` zaa oilke` xexne
gqtd ( )דף קכ בonwl inp `ipze jygzyn
gqtl ywzi` dvne .dlila `l` lk`p epi`
."edelk`i mixexne zevn lr aizkc
,וכן המרדכי )פסחים תוספת מערבי פסחים
רמז תריא( הביא את דברי הראשונים
.'כתוס
עפ "י דברי הראשונים לא הובהר האם
 טיבול ראשון ואמירת ההגדה,גם קידוש
צריכים להיות לאחר צאת הכוכבים או רק
.האכילות של פסח מצה ומרור
:([ ]ז, סדר ההגדה,ומובא במהרי "ל )מנהגים
lr ipira dabyp d`ilt l"bq i"xdn xn`"
cr xcqd mr oizndl t"ra mikixvy dn
oiicr `de "elk`z axra" meyn i` .dlild
i"r ,dlild mcew xzeie dry ligzi m` s`
mxh dlil didi dcbdd xetiqe yeciwd
zeqekd ziizy meyn z"ke .dvn elk`iy
,dvnc `inec dlila zeidl inp oikixvy
xg`lc mipexg`d zeqek ipy lr jl dywz
mcew zezyl miaiiegn k"b eidi dlik`
dvexy c"n `zi` oke .dvn jxck zevg
.df mrhn xzqpe dvne zeqek 'c yiwdl
zlik`y meyn `nrh eipira d`xpy xn`e
k"` ,zewepiz el`yiy ornl `z` zewxi
 )שמותdf xeara aizkc dlila zeidl jixv
,jiptl migpen xexne dvny drya ,( ח,יג
dlila dcbdde ( שם, )שםjpal zcbde aizke
yeciw i"re i"ran ligzi oiicr z"ke .`id
.yeciwa jix`n oi`y mc` jl yic ,jyni
xetiq mcew yeciw xg` cin oey`x leahe
."dcbd
 המהרי "ל הסיק שמצד דין ארבע,היינו
כוסות אין חיוב שיהיה בלילה אבל מצד
הטיבול הראשון ומצות ההגדה הם צריכים
 ולכן אף הקידוש צריך,להיות דוקא בלילה

אולם הראשונים פרשו זאת אף על חיוב
.איחור ליל הסדר עד אחר צאת הכוכבים
(התוספות )פסחים צט ע"ב ד "ה עד שתחשך
jygzy cr jixhvi` i`n` miywn" :כתבו
minie zezay iab `xnbac cere ,`hiyt
l"iaxewn i"xd xne`e ,dil ipzw `l miaeh
jygzy cr opira `weec dvn iabc
xexne dvne gqtd :`ztqeza `ipzck
aizkc meyn `nrhe jygzyn ozevn
dvne dfd dlila xyad z` elk`e ()שמות יב
zay zcerq la` ,gqtl eywzi` xexne
mei ceran edl lik` ivn miaeh minie
(: )ברכות דף כזxgyd zltz wxta xn`ck
xne`e zay axra zay ly mc` lltzn
..."mei ceran meid yeciw
מתבאר מתוס' שאכילת פסח מצה
.ומרור צריכה להיות דוקא בלילה
:ובתוספות רי"ד )פסחים צט ע"ב( כתב
jygzy cr mc` lk`i `l dgpnl jenq"
cr zayd z`ivi 'ta opz mei lka el`
cr lk`i `l lltzdy t"r` `kde lltziy
 משמע שאת התפילה בליל החג."jygzy
 אבל את האכילה,ניתן להקדים לצאה "כ
.אין להתחיל קודם שתחשך
'וביתר ביאור כתב הרא "ש )פסחים פ "י סי
cr `pz i`n` dniz jygzy cr" :(ב
mini iaxrae zezay iaxran ith jygzy
dgpnd on lk`i `l `l` ipzw `lc miaeh
s` opirny`l `z`c l"ie ?`l eze dlrnle
leki miaeh mini x`yae zezayac ab lr
mcew lek`le ycwd lr legd on siqedl
 )דף כזxgyd zltz wxt opixn`ck jygzy
xne`e zay axra zay ly mc` lltzn (ב
lik` ivn `l gqtd axra qekd lr yeciw
( )בירושלמיrnyn oke .jygzy cr
dvn gqt xn`wc [a"t idliy `ztqeza]
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lek`l ick ,mei ceran jexr epgly didi"
,yxcnd ziaa `ed m` s`e ;jygzyk cin
liaya lek`le xdnl devny iptn mewi
yeciw xn`i `l la` ,epyi `ly zewepizd
ה( הביא- ובמשנ "ב )ס"ק ד ו."jygzy cr
את טעמי הראשונים ודקדק שצאה"כ
.הכוונה לאחריה ולא בבין השמשות
אמנם הרשב "ץ בספר יבין שמועה )מאמר
k"b jixvy d`xpe" :חמץ אות קלג( כתב
z`v xg` didzy dvn lek`l zkxaa
drax` ziizy mbe .wtq oi` dfae .miakekd
z`v xg` mlk eidiy jixvy zeqek
yecw ly qeka wcwcl bdpn oi`e .miakekd
 היינו אף."ycewd lr legn oitiqeny itl
בליל הסדר נהגו להוסיף מחול על הקודש
 ולפי זה אף,ולהתחיל בסדר לפני צאה"כ
לגבי טיבול ראשון ותחילת הגדה היו
.מקדימים קודם צאה "כ
וכן החתם סופר )פסחים צט ע"ב( כתב
בחידושיו שאף קידוש וטיבול ראשון ומגיד
יכול להיות קודם צאה "כ ורק אכילת
המצה ושאר הסעודה צריכים להיות לאחר
`wec dlik`lc c"rlp" : וכתב,שתחשך
ycwl leki n"n la` ,jygzy cr 'ictw
jix`ie h"ie zay lka enk dngd rwyzyn
."lk`i f`e jygzy cr dcbd ixetiqa
 וקצת תמוה.ומדייק כן מהסוגיא בפסחים
שלא הזכיר שחולק על תרוה"ד ופסיקת
.השו"ע
(בשו "ת משנה הלכות )חי "א סי' שעז
מסביר את דברי החת "ס שלא בא להורות
הלכה אלא הסביר שמדינא דגמרא מותר
להתחיל ולהגיע עד האכילות קודם
 ורק חכמים הם שגזרו שלא יתחיל,צאה"כ
 שמא אף האכילות תהיינה לפני,לפני כן
' אולם בשו "ת דברי יציב )או "ח סי.צאה "כ
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 והביא זאת החק יעקב.להתחיל בלילה
.()א"ח סי' תע"ב סק"ג
axra" :בתרומת הדשן )סי' קלז( שאל
mei oiicr ziaxra p"kdan mi`veiyk gqt
xcqd ligzdle qekd lr ycwl ixy ,`ed
?e`l e` mei ceran
,ikd carinl ixy `lc d`xi" :ועונה
mya eazk t"r yix ixiy`e ikcxne 'qezdc
oi`c ,( )=אצלנו הר"י מקורבילy"pilxe`c i"xd
k"`e .ynn dlila `l` xexne dvn zevn
ribie ( )ההגדהdcb`d miiqiy mcewc b"r`
qek n"n ,ynn dlil didi xexne dvn lek`l
zlik` mb zeqek 'cn cg` `edy yeciw ly
ick `picarc iepiy xzie zewxi x`y
ira dnvr dcb`d y"ke ,zewepizd el`yiy
,xexne dvn lek`l ie`xy zrya iedilc inp
opixnbe ,ikiiy xexne dvn zevn` ipd lkc
`l df xeara 'ek jpal zcbde opiyxce
migpen xexne dvn yiy drya `l` izxn`
,xexne dvn lek`l ie`xy drya l"x .jiptl
.eiptl gipdl leki did inp mei ceran `dc
mcew ( )ההגדהdcb`d xnel oi` k"r k"`e
ick jxc o`k oi` inp iepiyde ,ynn dlild
inp yeciwe .a`d el cibie oad l`yiy
mifenxd on zeqek 'c llka eqeke li`ed
k"` ,zexigl xkf `idy dvna dle`b oeyla
."ynn dlil `diy oikixv edlek
עולה מדברי תרוה "ד שלא רק אכילת
פסח מצה ומרור צריכים להיות לאחר
 טיבול ראשון,צאה"כ אלא אף קידוש היום
ואמירת ההגדה צריכים להיות לאחר
 משום שהם חלקים חשובים של,צאה"כ
 דברי. וקשורים לכל מצוות הלילה,הסדר
'הראשונים מובאים בבית יוסף )או"ח סי
.(תעב
:(וכך פסק בשו "ע )או"ח סי' תעב ס"א

חבל נחלתו
רז( סבור שזוהי דעתו הלכה למעשה של
החת"ס.
המג "א )סי' תעב ס"ק א( והט "ז )או "ח סי'
תעב ס"ק א( כתבו שאף הקידוש צריך
להיות אחר צאה "כ .המג"א הביא זאת
מתרוה "ד והט "ז כתבgqtc `inec dvnc" :
gqtde edelk`i mixexne zevn lr aizkc
`'idiy jixv yeciwde dlila `l` lk`p epi
 ."dvnl die`x zryaומביא את דעת
המהר"ל מפראג שבכל שבת ויו"ט צריך
לאכול לפחות כזית אחר צאה"כ ,ומדגיש
שלדעת המהר"ל אף הקידוש בליל הסדר
צריך להיות אחר צאה"כ.
נראה למעשה ,שבשעת הדחק ,כגון
חיילים היוצאים למארב וכד' מותרים
להתפלל ערבית אחר פלג המנחה וקודם
צאה"כ ,ולגבי התחלת ליל הסדר קודם
צאה"כ – אם הם דחוקים מאד בזמן
מותרים להתחיל ליל הסדר קודם צאה "כ
ולסמוך על הרשב"ץ ,אולם אכילת מצה
ומרור חייבים לאכול אחר צאה"כ ,וכן
קריאת שמע צריכים לחזור ולקרות .ולגבי
מקום שנוהגים להתפלל ערבית בערבי
חגים קודם צאה "כ בזמן שנוהג שעון קיץ
נראה שמותר להתפלל קודם צאה "כ
ולחזור ולקרות שמע אחרי חשיכה אבל
את ליל הסדר לא יתחילו לפני צאה "כ,
ולכן לפני הקידוש יקראו ק"ש כפי שכתב
המג"א.

ה .הקדמת תפילת ערבית של ליל
הסדר

בספר מנורת המאור )פ"ב תפילה הלכות
חג המצות עמוד  (262מבאר כי בליל הסדר
חובה להקדים את התפילה קודם צאה "כ
כדי שיוכל לשבת לסדר מיד בצאה "כ.
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וז "לcin lk`iy ick ,lltzdl xdnie" :
iptn ,zewepizd epyi `ly liayae ,jygzyk
,gqtd lil xcqa oiaiige oikixv zewepizdy
,migqt iaxr opzc .el`yie iepy e`xiy ick
jygzy cr mc` lk`i `l ,dkygl jenq
miaeh minie zezay x`yay t"r`e .'eke
epi` gqta ,ycwd lr legn siqedl leki
`l` devn ly dvn zlik` onf oi`y ,i`yx
 ."zevn elk`z axra '`py ,dlilaוא"כ
הוא רשאי להקדים אולם לא יותר מדי
מפני שאת הסדר חייב לעשות בלילה ולא
ביום.
אולם בשו "ת דברי יציב )או"ח סי' רז( יצא
לדון האם אמירת הלל בבית הכנסת צריך
להקפיד ולאומרו אחר צאה "כ דר"ת .ותורף
דבריו הוא על מה נתקן ההלל בבית
הכנסת .וכך כתב:
"liaya ezxin` m` migqt ilila t"kre
.dlil i`ceyk qpd onfa xnel jixv ,qpd
`lltzdl exnb xak m` carica mpn
z"xc k"d`v onf ribd `l oiicre ziaxr
`owzpy eazky mipey`xd lr jenql xyt
oiir ,gqtd zhigya exn`y lldd xkfl
bdpndy a"r f"hw migqt mzknd xtqa
dgpn oia t"xra q"pkdiaa lld xnel did
oi`xew l`xyi eidy ycwnl xkf ziaxrl
`oke ,'eke gqtd zhigy zrya lldd z
ixac xe`iaa `"r f"iw sc my ixi`na
lldd z` zxhet dkxadye ,inlyexid
ezexwl epbdpnny mbde ,y"iir dcbday
`meyn ezxin`c opihwpc d`xp ziaxr xg
l"pd zehiydl sxvl xyt` n"n ,n"ivic qp
,dlil xak ied mipe`bd zhiylc `d mb
'iq c"eia oiire ziaxr elltzd xaky hxtae
oniq oldl r"re] ,dny j"yae `"q e"vw
 ."[e"hxומביא את דברי הרשב"ץ והחת"ס

הקדמת ערבית וקידוש בליל הסדר
exn` jkitle ycwnl xkf `nlra opaxcn
xetql aeh `id opaxcnc oeikc zetqeza
ray eidiy ick dkyg wtqa oey`x meia
qipkiy oekp df oi`e ixnbl zeninz zezay
zeninz meyn i`e dlgzkl wtqa envr
`edy dfd onfa zeninza xingdl oi`
lk `l` `ziixe`c dxitqn ith opaxcn
."dia opixw zeninz dlila xteqy
x"d azk" :ובהמשך הוסיף הבית יוסף
ixhie xefgna aezk ( )עמ' רמבmdxcea` cec
ceran xeaivd mr lltznd (301 ')ח"א עמ
m` xn` xnin dkxa `la mdnr dpen mei
oick jxa`e xefg` iziaa dlila xekf`
ixd gky` m`e dlhal izkxia `ly `vnpe
azk la` .devnl zereaye mini izipn
dpn m` ( )תמידין ומוספין פ"ז ה' כהm"anxd
xdfil jixv jkitle xwir oke `vi jxia `le
dxitqd ini dnk exiag eze` l`eyy in
xne` m`y jke jk eid lenz` el xn`iy
leki epi`e dpn xaky `vnp jke jk meid el
onf ribdyk `wece dkxaa zepnle xefgl
l`y m` la` zeynyd oia epiidc dxitqd
epl didi dnk el xn`e mei ceran eze`
jke jk el xnel leki dlild df dxitqdn
 נראה שבכל."l"kr yyg dfa oi`e md
מקרה בלילה השני אף למי שמקפיד לברך
ספירת העומר סמוך לחשיכה אינו יכול
להקדים בסמוך לפלג המנחה אלא צריך
.לברך בבין השמשות וסמוך לצאה"כ
ופסק בשו"ע )או"ח סי' תפט( שזמן ספירה
לאחר חשיכה אבל אם ספר בבין השמשות
יצא י "ח ולכן המעוניינים להקדים בחו"ל
תפילת ערבית ביו "ט שני של חג ראשון
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שהובאו לעיל שאפשר אף להתחיל את
 ומסיק שאם זה לא.הסדר קודם חשיכה
יגרום למחלוקת יש לקרוא את הלל של
.בית הכנסת לאחר צאה"כ דר"ת
'ואני בעניי הסקתי בספרי 'חבל נחלתו
)ח"ז סי' יד( עפ"י דברי הרמב"ן והרשב "א
שהלל של בית הכנסת נתקן עבור אלו
שאינם יודעים לקרוא את ההלל בהגדה
 ובעל.שהוא כנגד הלל של אכילת הפסח
המכתם והמאירי סברו שהוא הלל שנתקן
על עשיית קרבן הפסח כבהקרבת הפסח
)וכן העירני שם הגר"א נבנצל רב העיר העתיקה

 אולם לא מצאנו להלכה שנאמר.(ירושלים
 ולכן נראה לי,על נס יצי"מ בליל הפסח
.שאי"צ להחמיר לקוראו אחר צאה"כ

 הקדמת תפילת ערבית ביו"ט שני.ו
(של ליל הסדר )בחו "ל
בהקדמת תפילת ערבית לפני הסדר
השני בחוץ לארץ ישנה בעיית ספירת
.העומר
dne" :(פסק הבית יוסף )או"ח סי' תפט
elit`e dlild zlgzn dxitqd onfe azky
oileki dkiyg wtq `l` ynn dlil epi`
y"`xd azk migqt zkqn seqa .xetql
oi`e jxal leki dkyg wtqc d`xpe ()שם
oeik dlil i`ce `diy cr oizndl jixv
ith sicrc d`xp cere opaxc `witq iedc
edine .zeninz meyn dkygl jenq
 ד "ה. )סוl`rnyi iax wxta eazk zetqezd
azk ( דבור ראשון. )כחo"xde ,d`xp epi`c (זכר
xnerd zxitqc minikqn miyxtnd aex
`l` dpi` oaxw `le d`ad `kilc `zyd

חבל נחלתו
.2 סמוך לחשיכה

של פסח צריכים לאחר את ספירת העומר

סימן יד

מצות שמחה ברגלים
milbxa genyl epevy `id c"pd devnde"
.jbga zgnye ( )ס"פ ראהdlrzi exn` `ede
zevn ylyd on ziyilyd devnd `ide
eil` fenxd oey`xd oiprde .lbxa zebdepd
lk lr minly oaxw aixwiy `ed dfd ieeva
dbibg inly lr mitqep minlyd el`e .mipt
.dgny inly ( ב, )שם זcenlza mi`xwp mde
 קדושין. ב, )שם וexn` el` minly zaxwdne
`a xake .dgnya zeaiig miyp ( א,לד
my zlk`e minly zgafe ( )תבוא כזaezkd
ex`azd xake .jicl` i"i iptl zgnye
.( )ב; י ב; יז אdbibga k"b ef devn ihtyn
k"b exn`y dn jbga zgnye exn`a lleke
xya lek`l dfne .dgny ipin lka gny
micba yealle oii zezyle miaeh minia
miphwl dwizn ipine zexit wlgle miycg
ycwna cewxle oebip ilka wegyle .miyple
 )סוכה נ–נגda`eyd zia zgny `ide cal
.jbga zgnye exn` zgz qpkp elek df .(ב
ik cal oiid ziizy xzei mdn aiigziy dne
migqt xnb oeyle .dgnya cgein xzei `ed
ezia ipae eipa gnyl mc` aiig ()קט א
`ipz exn` mye .oiia ognyn dna lbxa
ziay onfa xne` `xiza oa dcedi iax
xn`py xyaa `l` dgny oi` miiw ycwnd
eiykr zgnye my zlk`e minly zgafe

 הרמב "ם פותח את הלכות חגיגה.א
:()פ"א ה"א
lbx lka l`xyi eehvp dyr zevn yly"
d`xi xn`py dii`xd :od el`e milbx ylyn
,jidl` 'dl begz xn`py dbibgde ,jxekf lk
izye ...jbga zgnye xn`py dgnyde
miypd oi` dbibgde dii`xd ody el` zeevn
`id milbxa dxen`d dgnyde ,oda zeaiig
el`e ,dbibg inly lr xzi minly aixwiy
xn`py dbibg zgny inly mi`xwpd md
'd iptl zgnye my zlk`e minly zgafe
."1 ef devna zeaiig miype ,jidl`
zg` zenec el` zeevn yly dxe`kl
dpeyd lr cenrp oldl mixaca mle` ,dipyl
dbibge di`x oial milbxa dgny zevn oia
.m"anxd zhiy itl
( תוספות במועד קטן )יד ע"ב ד"ה עשה.ב
כתבו שבאופי המצוה מן התורה אין הבדל
 ורק חכמים.בין מצות שמחה לחברותיה
il d`xp edin" :הוסיפו מיני שמחות
epiid zgnye opaxc inp lbxd zgnyc
 אולם."(. )חdbibga `zi`ck dgny inlya
 וכתב.הרמב"ם והחינוך לא סברו כן
במנ"ח )מצ' תפח( שכדעה זו פסק השאג "א
.()סי' סה
: הרמב"ם כתב בספר המצוות.ג

 ויש הנוהגים לספור בליל ב' דפסח:הערת הרה "ג אביגדר נבנצל רב העיר העתיקה ירושלים
.בחו "ל רק אחר המצה וכו' בפיוטים שבסוף ההגדה
.בשאלת חיוב הנשים במצות שמחה עי' בספרי ח "ז סי' טז
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