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When is Shabbat Hagadol?
● Mishna Berurah - the week before (7 Nissan)
● Aruch Hashulchan - Shabbat Hagadol itself

ספר מהרי"ל (מנהגים) שלושים יום קודם לפסח
 ולעולם דורשים בשבת הגדול כשאין ערב פסח חל בו, דאז צריכין להקדים ולדרוש.

משנה ברורה סימן תכט ס"ק ב
 ועכשיו נוהגין לדרוש בשבת הגדול [כשאין ע"פ חל בו דאז צריך להקדים בשבת הקודם] ובשבת שובה [והעיקר להורות לעם

דרכי ה' ללמד המעשה אשר יעשון דהיינו דיני הגעלה וביעור חמץ ואפיית המצה ושאר הלכות פסח

ערוך השולחן אורח חיים סימן תל סעיף ה
 וכבר נתבאר שדורשין בשבת הגדול ויש שכתבו שכשחל ערב פסח בשבת שדורשין בשבת הקודם [ח"י] וזהו לדידהו שהיו
 אומרים דיני פסח בדרשה והיו צריכים להודיע להם קודם הפסח מה יעשו אבל לדידן שכל מי שיש לו שאלה שואל מהרב

 ודרשתינו הוי בעניינים אחרים אנו דורשים בשבת ערב פסח וכל הדינים אומרים בהפיוט של שבת הגדול



Taanit Bechorot

We hold it takes place on Thursday. Siyum works.

שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תע סעיף ב
 אם חל ערב פסח בשבת, יש אומרים שמתענים הבכורות ביום ה', ויש אומרים שאינם

 מתענים כלל. הגה: אבל יש לנהוג כסברא הראשונה.



Bedikat Chametz

We do this on Thursday night. Follow the same procedures.

שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תמד סעיף א
י"ד שחל להיות בשבת, בודקין ליל שלשה עשר.



Destroying Chametz

● This should be done on Friday before 11:58 AM for any chametz not used on 
Shabbos

● Any leftover Chametz on Shabbos should be disposed of by 11:58 AM that 
day
○ BITUL happens on Shabbos, not Friday
○ Can flush crumbs down the toilet
○ Pour bleach, bring trash outside

תלמוד בבלי מסכת פסחים דף מט עמוד א
משנה. ארבעה עשר שחל להיות בשבת מבערין את הכל מלפני השבת, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים: בזמנו.

שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תמד סעיף א
ומבערים הכל לפני השבת



Mechirat Chametz

● Will be taking place on Friday

● Leave your Shabbos items in separate location and should not be included 
in the sale



Melacha on Friday Afternoon

Since Friday is not really Erev Pesach, one can do melacha that one normally 
does on Friday afternoon and is not bound to the rules of Erev Pesach

ביאור הלכה סימן תסח סעיף א
 * מחצות ולמעלה - עיין מ"ב והוא ע"פ הירושלמי שהביאוהו הפוסקים דהטעם משום שחיטת הפסח ולפ"ז אם

חל פסח במ"ש מותר במלאכה מעיקר הדין עד המנחה כיון דשחיטת הפסח הוא למחר בשבת וכמו שכתב המהרי"
 ל ורש"י פירש עוד טעם כדי שלא יהא טרוד במלאכה וישכח ביעור חמצו וכו' ותיקון מצה לצורך הלילה וכו'

 ולפי טעם זה אפי' כשחל פסח במ"ש ג"כ יש ליזהר שלא לעשות מלאכה מחצות שהרי טרוד בביעור חמץ ותיקון
המצה לצורך מחר אלא דרוב הפוסקים תופסין טעם הירושלמי וא"כ אפשר דאין להחמיר:



Meals - Before 5th Hour on Shabbos Day

General Guidelines:

● May use challah for first two meals
○ May use egg matzah as well!

● No chametz may be consumed after 10:56 AM on Shabbos morning
● Best not to use chametz for the meals outside of challah
● Make sure to sweep, make sure no crumbs on clothes



Eating Matzah on Erev Pesach

שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תעא
 הגה: אבל מצה שיוצאין בה בלילה, אסורים לאכול כל יום ארבעה עשר.

משנה ברורה סימן תעא ס"ק יב
 (יב) כל יום י"ד - היינו מעמוד השחר ויש נוהגים שלא לאכול מצה מראש חודש.



Matzah Ashira
שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תסב סעיף א

 מי פירות בלא מים אין מחמיצין כלל. ומותר לאכול בפסח מצה שנלושה במי פירות אפילו שהתה כל היום, אבל אין יוצא בה
 ידי חובתו מפני שהיא מצה עשירה וקרא כתיב לחם עוני (דברים טז, ג).

שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תסב סעיף ד
 הגה: ובמדינות אלו אין נוהגין ללוש במי פירות, ואפילו לקטוף המצות אין נוהגין רק לאחר אפייתן בעודן חמין, ואין לשנות

 אם לא בשעת הדחק לצרכי חולה או זקן הצריך לזה.

משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תסב סעיף ד
 (טו) אין נוהגין ללוש וכו' - דחוששין לכתחלה לסברת הני פוסקים דס"ל דמי פירות בלחודייהו ג"כ מחמיצים וממהרין ג"כ

להחמיץ. וגם חוששין שמא נתערב בהם מעט מים דלכו"ע מחמיץ:



Seudat Shlishit and Matzah Ashira

● Three ways to do Seudat Shlishit
○ Eat in the morning - wash, eat challah, wait 10 min, wash, eat 

challah/rest of meal
○ Eat meat/fish/fruit for Seudat Shlishit
○ Matzah Ashira for seudat shlishit

● Between 1:33 PM - 4:08 PM



Seudat Shlishit and Matzah Ashira
שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תמד סעיף א

 ומשיירין מזון שתי סעודות לצורך השבת, דסעודה שלישית זמנה אחר המנחה ואז אינו יכול לעשותה לא במצה
 ולא בחמץ אלא במצה עשירה, וצריך לעשותה קודם שעה עשירית. הגה: ובמדינות אלו שאין נוהגין לאכול מצה
עשירה, כדלקמן סימן תס"ב סעיף ד' בהגה, יקיים סעודה שלישית במיני פירות או בשר ודגים כדלעיל סימן רצ"

 א סעיף ו' בהגה.

ערוך השולחן אורח חיים סימן תמד סעיף ה
 וכתב רבינו הרמ"א ובמדינות אלו שאין נוהגין לאכול מצה עשירה כדלקמן סי' תס"ב יקיים סעודה שלישית

 במיני פירות או בבשר ודגים עכ"ל ונראה שאין הכוונה דגם בערב פסח אין לאכול מצה עשירה לפי המנהג דאין
 שום טעם בזה אלא הכוונה כיון שאין מנהגינו לאכול בפסח מצה עשירה ממילא דאין מכינין אצלינו מצה עשירה

 ולהכין רק על סעודה שלישית אין דרך בני אדם להטריח על מאכל קטן כזה



Preparing for Seder

● Prepare seder items before Shabbos
○ Expedite beginning of Seder
○ Halachic issues with preparing some items

● Preparations may not begin before candle lighting
○ Napping is great - don’t say you’re doing it to stay up for Pesach!

● Say ברוך המבדיל בין קודש לקודש  or daven before lighting candles
○ Have yahrzeit candle to light
○ Make sure to say havdalah in kiddush


