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בלקוטי טעמים ומנהגים
של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
על ההגדה של פסח
חלק ראשון
(הלכות פסח – 'כנגד ארבע בנים דברה תורה ..בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים')

לכבוד מלאת שבעים שנה לההוצאה לאור של "לקוטי טעמים ומנהגים"
של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו על הגדה של פסח ,שנדפס בשנת ה'תש"ו,
יוצא לאור ע"י מערכת
"קול אברהם"
ברוקלין ,נ.י.
שנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושש לבריאה
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בלקוטי טעמים ומנהגים של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו על ההגדה של פסח
ב"ה

פתח דבר
לכבוד מלאת שבעים שנה לההוצאה לאור של "לקוטי
טעמים ומנהגים" של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו על הגדה של
פסח ,שנדפס בשנת ה'תש"ו ,מוציאים אנו בזה לאור תדפיס
מהחיבור "שאלות לתינוקות של בית רבן בלקוטי טעמים
ומנהגים של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו על הגדה של פסח".
התדפיס מכיל תי"א שאלות (כמנין קודש (עם הכולל)) על
לקוטי טעמים ומנהגים של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו על
ההגדה של פסח של כ"ק אדמו"ר הזקן .ומכיל את השאלות
על תחלת ההגדה (מהתחלת הלכות פסח שבהגדה של פסח עד לסיום
הפיסקא 'כנגד ארבעה בנים דברה תורה ..את פתח לו שנאמר :והגדת לבנך

ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים') .שאפילו כולנו
חכמים כולנו נבונים וכולנו יודעים את התורה מצוה עלינו
לספר ביציאת מצרים.

מערכת "קול אברהם"
שושן פורים ה'תשע"ו
ברוקלין נ.י.

שאלות לתינוקות של בית רבן

בלקוטי טעמים ומנהגים של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו על ההגדה של פסח

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

הלכות פסח
איזה הלכות היו הראשונות שנדפסו משלחן ערוך אדמו"ר הזקן?
מי הביא לבית הדפוס את שולחן ערוך אדמו"ר הזקן בפעם
הראשונה?
באיזה עיר נדפס לראשונה הלכות פסח משלחן ערוך אדמו"ר
הזקן?
באיזו שנה נדפס לראשונה הלכות פסח משלחן ערוך אדמו"ר
הזקן?
היכן הי' אדמו"ר הזקן כאשר התחיל בכתיבת השלחן ערוך שלו?
היכן הי' אדמו"ר הזקן כאשר כתב הלכות ציצית מהשלחן ערוך
שלו?
איזה הלכות מהשלחן ערוך שלו נכתבו ונגמרו על ידי אדמו"ר
הזקן בהיותו יושב אצל המגיד ממעזריטש?
איזה שתי חיבורים בהלכה נדפסו על ידי אדמו"ר הזקן בעצמו?
האם הלכות תלמוד תורה וסדר ברכת הנהנין נדפסו ע"י אדמו"ר
הזקן כחלק מהשלחן ערוך שלו?

שבת הגדול
 .11למה נקראת השבת שלפני פסח בשם 'שבת הגדול'?
 .11איזה שבתות נוספות נזכרו במחזורים ישנים שבכתב יד בשם
'שבת הגדול'?
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מדוע נזכר השבת שלפני חג שבועות (במחזור רומני' ויון)
והשבת שלפני ראש השנה (במחזור כתב יד מאשכנז) בשם
'שבת הגדול'?
מתי מפטירים 'וערבה' ב'שבת הגדול'?
מדוע מפטירים 'וערבה' כאשר 'שבת הגדול' היא בערב פסח?
באיזה זמן בשנה (ובאיזה שנים) הוא זמן ביעור מעשרות?
מה אומרים ב'שבת הגדול' אחר מנחה?
איזה קטע מההגדה אומרים ב'שבת הגדול' אחר מנחה?
מדוע אומרים חלק מההגדה בשבת הגדול אחר מנחה?
מה דעת שער הכולל (הסבא של הרבי) אודות אמירת ההגדה
בשבת הגדול אחר מנחה?
האם אנו נוהגין לומר את ההגדה בשבת הגדול אחר מנחה?

סדר בדיקת וביעור חמץ
 .21מהו המקור לכך שהבודק את החמץ (בברכה' :אֲ ֶשר ִק ְד ָׁשנו
ותיו וְ ִצוָׁ נו עַ ל בִ יעור חָׁ מֵ ץ') קיים את המצוה כתיקונה גם
בְ ִמ ְצ ָׁ
אם לא מצא חמץ.
 .22האם מניחין פתיתי חמץ זמן מה קודם הבדיקה כדי שימצאם
הבודק?
 .23איזה טעמים כותב הרבי למנהג זה?
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אם לא מצא חמץ בבדיקתו מה יעשה כדי שלא ישכח חובת
הביעור לשנה הבאה?
מי שלא מצא חמץ בבדיקתו ,האם טוב שישרוף הכלי שלקח
לבדיקת חמץ?
הבודק את החמץ ומצא חמץ ,האם הוא צריך לשרוף גם את
הכלי שלקח לבדיקת חמץ.
פתיתי החמץ שמניחין בהבית זמן מה קודם הבדיקה ,הם קשים
או רכים?
מדוע משתמשים דווקא בפתיתים קשים?
מדוע מניחים עשרה פתיתי חמץ לפני הבדיקה?
היכן רמוז בגמרא הנחת עשרה פתיתים?
מהו מנהג בית הרב לגבי פתיתי החמץ שאנו מחביאים?
מי עוד נוהג להחביא עשרה פתיתי חמץ קשים עטופים בנייר
בבית?
מדוע עוטפים את עשרת פתיתי החמץ בנייר?
באיזה סוג נר משתמשים בבדיקת חמץ?
בנוסף לנר ולשקית קטן של נייר במה עוד אנו משתמשים
בהבדיקה?
בתוך מה מניח הבודק בבית הרב את החמץ שמוצא?
היכן מניח הבודק הנ"ל את השק (שבתוכו נמצאים פתיתי
החמץ) ואת הנוצה ושיירי הנר ,מה עוד מניחים בשקית?
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אם לא נשאר מאומה מהנר של שעוה הסיום הבדיקה ,האם יש
ענין להשים נר של שעוה אחרת להשליך להביעור חמץ?
במה מעטפים את השק הנוצה ושיירי הנר וקערורית הכף-עץ?
איזה חלק מהכף נשאר חשוף ובולט החוצה מהנייר?
כיצד מהדקים את הנייר עם השקית שבתוכו פתיתי החמץ,
הנוצה (ושיירי הנר) ,וקערורית הכף?
מדוע מברכים בליל הבדיקה '..על ביעור חמץ' אע"פ שבשעה זו
אינו מבער עדיין את החמץ?
האם הביעור חמץ שמתבצע בערב פסח ביום נפטר בהברכה
'..על ביעור חמץ' שאומרים בליל הבדיקה?
הברכה על בדיקת חמץ היא '..על ביעור חמץ' או ' ..לבער
חמץ'?
מדוע בודקין את החמץ לאור הנר?
מדוע יזהרו לבדוק תחלה בחדר הסמוך למקום ששמעו הברכה
(ולא ילכו לבדוק תיכף אחר הברכה בחדר אחר)?
האם הליכה מבית לבית חשובה הפסק בין הברכה לתחילת
עשיית המצוה?
מי תיקן לעשות ביטול חמץ אחר בדיקת חמץ?
מדוע תיקנו לבטל החמץ בליל הבדיקה (ולא ביום בשעת
הביעור)?
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מתי תיקנו לעשות ביטול חמץ גם לאחר שריפת החמץ ביום
ערב פסח?
באיזה לשון נאמר נוסח הביטול בתלמוד ירושלמי?
מדוע שינו הגאונים (בשאילתות דרב אחאי) נוסח הביטול
מלשון הקודש (שבתלמוד ירושלמי) ללשון ארמי ('כל חמירא?)'..
חמירא וחמיעא ,איזה מהם הכוונה לחמץ ואיזה מהם לשאור?
המבטל בלשון ארמי ,האם צריך להזכיר גם חמירא (שאור) וגם
חמיעא (חמץ)?
הנוסח שלנו הוא 'כל חמירא וכל חמיעא '..או 'כל חמירא
וחמיעא?'..
מדוע נראה שנכון יותר לומר 'כל חמירא וכל חמיעא '..מאשר
'כל חמירא וחמיעא?'..
ומדוע בכל זאת אנו אומרים 'כל חמירא וחמיעא'?
באיזה לשון אנחנו משתמשים (בנוסח הביטול שבלילה תיכף
אחר הבדיקה) :דלא חמיתי' ,או :דלא חזיתי'?
מדוע עלינו לומר בבדיקת חמץ בלילה 'ודלא ידענא ליה'?
מדוע אנו אומרים בביטול החמץ את הלשון 'כעפרא דארעא'
ולא מסתפקים במילה 'כעפרא'?
באיזה שנה הגיע אדמו"ר הזקן למעזריטש בפעם הראשונה?
באיזה שנה חזר אדמו"ר הזקן לביתו משהותו במעזריטש בפעם
הראשונה?

שאלות לתינוקות של בית רבן

בלקוטי טעמים ומנהגים של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו על ההגדה של פסח
.63
.64
.65
.66
.67
.68
.69

.71
.71
.72
.73

באיזה זמן בשנה חזר אדמו”ר הזקן הביתה לאחר הפעם
הראשונה שהגיע למעזריטש?
כשחזר אדמו"ר הזקן לביתו – ביום י"ג ניסן לא אכל ,מהו
ההוכחה שלא התענה ביום ההוא?
מדוע לא אכל אדמו"ר הזקן בי"ג ניסן כשחזר לביתו
ממעזריטש?
כמה זמן נמשכה בדיקת חמץ בביתו של אדמו"ר הזקן לאחר
חזרתו ממעזריטש?
כמה חדרים היו לו לאדמו"ר הזקן בביתו בשנת חזרתו
ממעזריטש?
כיצד הסביר אדמו”ר הזקן את המשנה "אור לארבעה עשר"...
[בריש מסכת פסחים] ,בשנה הראשונה לחזרתו ממעזריטש?
בהגדה של פסח כתב אדמו"ר הזקן "ביום י"ד בשעה ה'
[=חמישית] יעשה לו מדורה בפני עצמו וישרפנו ,"..כיצד
משערין שעות אלו?
מדוע צריכים לעשות מדורה מיוחדת לביעור החמץ?
בנוסח 'כל חמירא '..של ביעור חמץ ביום מה הכוונה במילה
חזיתי'?
בנוסח 'כל חמירא '..של ביעור חמץ ביום מה הכוונה במילה
חמיתי?'
האם בשריפת החמץ ביום צריכים גם כן עשרה פתיתים?
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באמירת יהי רצון שלאחר בדיקת חמץ האם אנחנו אומרים
"אלקינו ואלקי אבותינו "...או "אלוקי ואלוקי אבותי?"...
באמירת יהי רצון שלאחר ביעור חמץ מדוע אומרים "אלקינו
ואלוקי אבותינו "...בלשון רבים?
באיזה תפלה גם בנוסח אדמו”ר הזקן היהי רצון הוא בלשון
יחיד?
האם אנו אומרים ביהי רצון שלאחר ביעור חמץ "כעשן תכלה"
או "בעשן תכלה"?
באיזה עוד מקום אנו משתמשים בנוסח "בעשן תכלה" חוץ
מביעור חמץ?
ביהי רצון שלאחר שריפת החמץ האם אנו אומרים "בימים ההם
ובזמן הזה" או "בימים ההם בזמן הזה" ללא ו' החיבור?
באיזה נוסח משתמשים בכל התפלות.." :בזמן הזה" או "..ובזמן
הזה"?
מה כתוב בזוהר אודות אדם שאוכל חמץ בפסח?
האריז"ל אומר שמי שנזהר מחמץ בפסח מובטח לו שלא יחטא
כל השנה ,האם עדיין יש לו לאותו אדם בחירה חפשית?
מכיון שגם מי שנזהר מחמץ בפסח הוא עדיין בעל בחירה
חפשית ,אם כן מהו כוונת האריז"ל שמובטח לו שלא יחטא?
סדר קרבן פסח
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מדוע לא הזכיר בסדר קרבן פסח זמן ההקרבה בפרטיות (שבדרך
הרגיל הוא נשחט בשמנה שעות ומחצה ,ובערב פסח שחל
להיות בשבת מקדימין זמן שחיטת הפסח לשבע שעות ומחצה
)?
מדוע לא הזכיר בסדר קרבן פסח על מי מוטל החיוב להביא
קרבן פסח?
מדוע לא הזכיר שכאשר ערב פסח חל בשבת הפשטת העור
מתבצעת באופן שונה?
מדוע כתב בפשיטות בסדר קרבן פסח שהאליה קריבה ,ולא
התנה שזהו בכבש ,כי עז אין אליתה קריבה?
מדוע הושמטו בסדר קרבן פסח דיני צליית הפסח ,ניקורו
ואכילתו?
מדוע לא מוזכר דבר בסדר קרבן פסח אודות קרבן חגיגת
ארבעה עשר?
מהו הטעם שבקרבן פסח הכהן קודם לוקח את הכלי המלא ואז
מחזיר את הכלי הריק?
כאשר מביאים את קרבן הפסח ,מי קורא את ה"הלל"?
כאשר מקריבים את קרבן הפסח ,מי תוקע בחצוצרות?

סדר הגדה
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 .93מה אמר אדמו"ר הרש"ב לאדמו"ר הריי"צ לחשוב בזמן הסדר?
 .94במהלך הסדר צריכים לבקש על גשמיות או רוחניות?
 .95מה המקור לההגדה?
 .96איזה סידור הוא הראשון הולל נוסח ההגדה של פסח?
 .97באיזה ספרים נוספים (של ראשונים) נמצא נוסח ההגדה.
 .98היכן אפשר למצוא ביאור על סדר ההגדה בדרך הסוד?
 .99האם צריכים לקיים דברים בסדר ההגדה שנראה בעיני האדם
שאין הקפדה בהם?
 .111מדוע יש מקום לחשוב שגר אינו מחויב בפסח?
 .111האם גר יכול להביא ביכורים?
 .112האם גר יכול לקרוא את פרשת הביכורים?
 .113מדוע גר אינו יכול לקרוא את פרשת הביכורים?
 .114מהיכן אנו יודעים שגר חייב בפסח?
 .115מדוע גר מחויב במצות חג הפסח? הרי הוא לא יצא ממצרים!
 .116מה הם שני הביאורים על השם 'הגדה'?
 .117אנו מאייתים הגדה באות ה' .האם יש מי שמאיית 'אגדה' -
באות א'?
 .118לפי דעת הטור ,מתי צריכים לערוך את השולחן ומתי צריכים
להביא את קערת הסדר?
 .119לפי דעת הקול יעקב ,האם יכול לסדר את הקערה על השולחן
אחר שיחזור מבית הכנסת או אחרי אמירת קרבן פסח?
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לפי דעת הרב שבתי ראשקובער ,מתי עלינו לערוך את הקערה?
מתי אנו נוהגין לסדר הקערה?
ואיך משמע מסדר ההגדה של אדמו"ר הזקן?
מתי צריך לסדר הקערה לפי הפרי מגדים (במשבצות זהב או"ח
סי' תפ"ו)?
מדוע אנו מסדרין את הקערה בליל הסדר קודם קידוש? הרי
במסכת פסחים פרק י שנינו' :מזגו לו כוס ראשון ..הביאו לפניו
מטבל בחזרת ,'..ומשמע שרק אחרי שתיית כוס הראשון הביאו
לפניו הירקות לטבל בהן!
הא דתנן במסכת פסחים פרק י' :הביאו לפניו מטבל בחזרת',
האם הכוונה שהביאו לפניו ירקות או שהביאו לפניו שולחן
שעליו נמצאים כמה דברים (מצה חזרת וחרוסת).
איך הרבי מיישב את השאלה מהמשנה 'מזגו לו כוס ראשון..
הביאו לפניו מטבל בחזרת' על סידור הקערה בליל הסדר קודם
הקידוש ,על פי פירוש רבינו חננאל שהכוונה שהביאו לפניו את
השולחן?
איזה כוס של קידוש (והבדלה) היו מעמידים על השולחן בבית
הרב?
באיזו קערה השתמשו בבית הרב?
האם לאדמו"ר הזקן היו הרבה כלי כסף?
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מה קנו החסידים לאדמו"ר הזקן אחרי שכבר נהג בנשיאות במשך
מספר שנים?
איזו מתנה מכסף קיבל אדמו”ר הזקן מהמגיד ממעזריטש?
מה אמר המגיד לאדמו"ר הזקן כאשר נתן לו הדס מכסף?
ממי הגיע אותו הדס כסף שנתן המגיד לאדמו"ר הזקן?
ממי קיבל אדמו"ר הזקן קופסת טבק להרחה?
מדוע לא רצה אדמו”ר הזקן להשתמש בקופסת הטבק שקיבל?
מה אמר אדמו”ר הזקן כאשר קיבל את הקופסת טבק במתנה?
איך השתמש אדמו”ר הזקן במכסה של קופסת הטבק?
האם אדמו”ר הזקן שבר את המכסה מהקופסה או פירק אותו?
מתי השתמש אדמו”ר הזקן לאחרונה בגביע הקידוש שלו?
על מה הניחו הרביים את ג' המצות בבית הרב?
האם המסובים לשולחן בבית הרב השתמשו בקערת כסף תחת
הג' מצות?
פרט ב' טעמים להמנהג להניח ג' מצות בקערת הסדר?
מה מנהגנו לגבי אופן ההפסק בין שלשת המצות בסדר ליל פסח?
מהו סדר המצות לפי מנהגנו ,ישראל – לוי  -כהן או כהן – לוי -
ישראל?
מה הרמז בראשי תיבות כאשר הסדר הוא ישראל – לוי – כהן ?
מה הרמז בראשי תיבות כאשר הסדר הוא כהן – לוי – ישראל?
המצות רומזים לאורות או לכלים?
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ששת המינים שעל הקערה רומזים לאורות או לכלים?
מדוע נוהגים לקחת מצות כפופות קצת?
מדוע ששת המינים צריכים להיות על המצות?
מדוע לוקחין שני תבשילין?
מדוע נוהגין לקחת זרוע וביצה דוקא?
מה הסיבה שאנו משתמשים בביצה בקערת הסדר?
מדוע קשה לומר שהטעם שאנו משתמשים בביצה כאחד מהשני
תבשילין היא כזכר לחורבן?
לפי הדעה שהביצה באה כזכר לחורבן ,האם השתמשו בביצה גם
כאשר המקדש הי' קיים?
באיזה חלק של העוף אנו משתמשים בהשני תבשילין במקום
הזרוע?
מדוע אנו נזהרים שלא לאכול את הזרוע בסדר?
כמה מבשר הזרוע נהג לקלף הרבי הריי"צ (מעל העצמות)?
האם אנו משתמשים בביצה קשה או רכה לקערת הסדר?
האם כאשר ערב פסח יוצא בשבת אנו מביאים קרבן חגיגה?
כאשר ערב פסח יוצא בשבת ואין קרבן חגיגה ,האם אנו בכל זאת
מניחים ביצה בקערת הסדר?
איזה סברא יש שהמקום היותר הראוי להנחת המרור הוא
משמאל ולא באמצע כפי המנהג?
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לכאורה מאחר שהמרור הוא בבחינת גבורה היה צריך להיות בצד
שמאל של ששת המינים ,ומדוע נוהגין לשים את המרור באמצע?
לאיזה זכר מביאין את החרוסת?
האם צריך לתת בהחרוסת דבר של חמיצות?
באיזה סוג פירות אנו משתמשים לחרוסת?
איזה משקה אנו מוסיפים לחרוסת?
מדוע נוהגים להוסיף משקה אדום לחרוסת?
עפ"י מחזור ויטרי ,מה קרוי חרוסת?
היכן נאמר בתורה 'חרושת אבן וחרושת עץ'? ולמה זה רומז?
מהם חמשת המינים שהשתמשו בהם לחרוסת בזמן האריז"ל?
איזה מינים מתוך חמשת אלו ,מנהגנו לא לקחת כבר כמה שנים?
מצד איזה חשש אין אנו משתמשין כבר כמה שנים בקנמון עבור
החרוסת?
מצד איזה חשש אין אנו משתמשין כבר כמה שנים בזנגביל
(ג'ינג'ר) עבור החרוסת?
מדוע נקבע השם 'חרוסת'?
מדוע משתמשים בירק הכרפס עבור הטיבול הראשון בירקות?
איזה ירק אנו נוהגין ליקח עבור טיבול ראשון (שבזמן הראשונים
היו משתמשים ב"כרפס")?
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לפי המנהג שלנו ,מי שאינו רוצה לקחת בצל עבור הטיבול
הראשון ("כרפס") ,איזה מאכל הוא מטבל במי מלח ומברך עליו
בורא פרי האדמה?
מדוע כותב אדמו”ר הזקן בסדר ההגדה" :ותחת המרור :החזרת
שעושין כורך" (ולא "המרור שעושין כורך")?
האם מנהגנו ללבוש קיטל לסדר?
האם מנהגנו לשבת בכיוון מסוים בסדר?
סימן סדר פסח
איזו מילה מסימני הסדר נכתבת עם ו' בהתחלה?
מדוע הסימן "ורחץ" נכתב ב -ו' בתחילתו בשעה שכל יתר
הסימנים נכתבים ללא ו'?
אלו שאומרים "רחץ" בלי ו' ,באיזה נקודות הם משתמשים?
יש לומר ש"ורחץ" בא עם ו' בכדי להדגיש משהו ,מה זה בא
להדגיש?
מהו ההסבר עפ"י הרב לוי יצחק (אביו של כ"ק אדמו"ר) לכך
שכותבים "ורחץ" עם ו'?
מדוע מכל סימני הסדר רק "קדש ורחץ" הם בלשון ציווי?
מה רצו להגיה במקום "רחצה"?
מי כותב הטעם שאומרים בסימני הסדר "רחצה" ולא "רחץ"?
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קדש
האם קידוש הלילה בשבת ויו"ט נאמר בעמידה או בישיבה?
מדוע לא פירש אדמו"ר הזקן התיבות 'קדש ,הלל ,נרצה' מסימני
הסדר כשהובאו במקומם (בניגוד לשאר התיבות ,כגון' :ורחץ.
ונוטל ידיו ואינו מברך')?
מדוע לא העתיק אדמו"ר הזקן בסידורו מה שהביא בשולחן ערוך
שלו ש'אם אפשר ,טוב שלא ימזוג בעל הבית בעצמו ,אלא אחר
ימזוג לו'?
איזה יינות חזקים יותר ,זה שבזמן הרמ"א ,או זה שבזמן אדמו"ר
הזקן?
מדוע תירוץ ה'שער הכולל' שהדין ש'אחר מוזג לו' הוא דוקא
ביינות חזקים (משא"כ ביינות שלנו) צריך עיון?
האם נוהגין לדקדק בבית הרב שימזוג אחר את הכוס עבור בעל
הבית?
באיזה יד לוקחים את כוס היין אחרי שמוזגין אותו לקידוש?
ולאיזה יד מוסרין אותו? ועל איזה יד מעמידו (דרך הורדה
מלמעלה למטה)?
באיזו צורה צריכה כף היד הימנית צריכה להיות בשעת הקידוש?
איזה מאצבעות כף היד הימנית צריכים להיות מוגבהות בשעת
הקידוש?
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היכן צריכה להיות ממוקמת האגודל בשעת קיום הקידוש?
כמה טפחים צריכים להגביה את הכוס מעל גבי השולחן?
האם אומרים את הקידוש מעומד או מיושב?
חיוב הקידוש ביום טוב בלילה הוא מדאורייתא או מדרבנן?
האם קידוש בשבת בלילה הוא מדרבנן או שיש לו גם כן עיקר מן
התורה?
האם נוהגים בבית הרב בשאר ימות השנה באותו אופן של מזיגת
הכוס לקידוש והעמדתו על כף היד ,וקידוש מעומד ,והגבהת
הכוס מעל גבי השולחן; כבלילות ימים ראשונים של פסח.
מהם חמשת ההבדלים בין קידוש בשני לילות הראשונים של יום
טוב של פסח (בחוץ לארץ ,ובליל ראשון בלבד בארץ ישראל) לבין
קידוש בכל יום טוב?
האם יכולים לקדש על מצה בשני לילות הראשונים של יום טוב
של פסח?
האם אדם אחר מישראל יכול להוציא ידי חובתו בקידוש בליל
הראשון של פסח (וביום טוב שני של גליות בחוץ לארץ)?
האם דוחק אדם עצמו לשתות ד' כוסות (בלילות הראשונים של
פסח) אף שמזיקו?
מי שאין לו כסף עבור יין לארבע כוסות ,האם צריך למכור כסותו
כדי שיוכל לקנות את היין?
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בלילות הראשונים של פסח יכולים לקדש בתוספות יום טוב גם
כן או רק בלילה ממש?
מדוע בלילות הראשונים של פסח אינו מקדש אלא בלילה ממש
ולא בתוספות יום טוב?
האם יש לחוש בלילות הראשונים של פסח בשתיית הארבע
כוסות לדעת אלו האומרים שמצוה לשתות כל הכוס ועל כל
פנים רובו.
המצוה של שתיית ארבע כוסות הוא מדאורייתא או מדרבנן?
האם נשים חייבות בארבע כוסות?
מדוע חייבות נשים בארבע כוסות? הרי זו מצוה שהזמן גרמא!
מדוע אין מברכים ברכת המצוות על שתיית ארבע הכוסות (אשר
קדשנו במצותיו וצונו לשתות ארבע כוסות)?
מדוע תיקנו החכמים שתיית ארבע הכוסות?
כמה גזרות גזר פרעה על היהודים?
כמה קליפות אנו שוברים בשתיית ד' הכוסות?
כמה פעמים נזכר כוס פרעה בחלום שר המשקים?
מה נרמז באותו חלום (של שר המשקים)?
כמה מלכויות ישנם (ששעבדו את ישראל)?
כמה כוסות של פורענות משקה הקב"ה את אומות העולם?
כמה כוסות של נחמה משקה הקב"ה את ישראל?
כשחל יום טוב בשבת מהיכן מתחילים לומר את הקידוש?
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מדוע מתחילים את הקידוש מ"יום השישי "...למרות שזה אמצע
פסוק?
במה צריך האדם לתת את עיניו כשמתחיל (לומר 'יום השישי
ויכולו השמים' ב)קידוש ליל שבת?
במה צריך לתת את עיניו בשעת ברכת הקידוש?
מדוע אין להתחיל מתחלת המקרא [שמסתיימת ב'יום השישי]:
"וירא אלוקים כו'"?
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היכן כתוב טעם לאמירת "סברי מרנן"?
מדוע אין אומרים "סברי מרנן ורבנן"?
איך חג הפסח נקרא בכל התורה?
האיך אנו קורין את חג הפסח?
מדוע אנו קורין את היום טוב בשם 'פסח'?
מדוע נקרא חג הפסח בכל התורה בשם 'חג המצות'?
מהו ביאורו של ה'עטרת זקנים' על זה שהנהיגו את השם 'חג
הפסח'?
מדוע אנו אומרים בקידוש בשבת "באהבה מקרא קודש"?
היכן קיבלו ישראל על עצמם את השבת?
האיך קיבלו עליהם ישראל את המקרא קודש של יום טוב?
האם אנו אומרים "ומועדי קדשך" עם ו' גם כשחל יום טוב בחול
או רק כשחל יום טוב בשבת?
מדוע צריך לומר 'ומועדי קדשך ..הנחלתנו' סמוך לחתימת הברכה?
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מדוע אנו אומרים בקידוש "מקדש ישראל והזמנים" ולא "מקדש
ישראל והמועדים"?
באיזה מסכת מפרשים חז"ל סדר הברכות בקידוש ליל פסח שחל
להיות במוצאי שבת?
נִשנְ ָׁתה הנוסח של ברכת שהחיינו?
באיזה מסכת ְ
באיזה פסוק נמצאים ג' הילולי הקב"ה המרומזים בג' התיבות
'שהחיינו וקיימנו והגיענו'?
מדוע אין מברכים ברכת "שעשה נסים"?
האם ברכת "שעשה נסים" נאמרת רק על מצוה דרבנן או גם על
מצוה דאורייתא?
האם אנו אומרים "שהחיינו וגו' לִ זְ מַ ן הַ זֶה" או " ַלזְ מַ ן הַ ֶזה"?
איזה שלשה דברים נהגו שלא לעשות בבית הרב בהבדלת מוצאי
שבת שחל ביום טוב?
האם מקרבין הנרות ומאחדין השלהבת שלהם בהבדלת מוצאי
שבת שחל ביום טוב?
האם מביטים בצפרנים בעת ברכת בורא מאורי האש בהבדלת
מוצאי שבת שחל ביום טוב?
האם מסתכלים בנרות בעת ברכת בורא מאורי האש בהבדלת
מוצאי שבת שחל ביום טוב?
מדוע אומרים "מאורי האש" בלשון רבים?
על כמה הבדלות מורים התיבות "הבדלת וקידשת"?
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ההבדלה שבתיבות "הבדלת וקידשת" מרמז על ההבדלות בין
איזה ג' סוגים של בני ישראל.
האם צריך לכתחלה לשתות כל הכוס ,רוב רביעית או רוב כוס?
האם שותים בבת אחת את כל הכוס?
האם בשאר ג' כוסות נהוג גם כן לשתות את כל הכוס בבת אחת?
לאיזה צד עושים הסיבה?
הסיבת ימין ,על פניו ,או על גביו; האם זו הסיבה?
מהו הרמז בתורה שבערבי פסחים לא יאכל אדם מישראל עד
שיסב?
האם התקנה שלא יאכל אדם מישראל בליל פסח עד שיסב הוא
גם לעני שבישראל או רק לעשירים?
'ויסב אלקים את העם' – מהו 'ויסב'?
מהו "דבר שטיבולו במשקה"?
מי שבא לאכול דבר שטיבולו במשקה ,האם הוא צריך ניטילת
ידים תחלה.
מדוע אין מברכים על נטילת ידים לדבר שטיבולו במשקה.
מי שכל השנה כשבא לאכול דבר שטיבולו במשקה אינו נזהר
ליטול ידיו תחלה ,האם צריך ליטול את ידו בליל פסח כשבא
לטבל ירק ("כרפס") במשקה (מי מלח או חומץ)?
מדוע מטבלים ירק ("כרפס") במשקה בליל פסח?
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האם טיבול פחות מכזית ירק ("כרפס ") במשקה בליל פסח דיו
להתמיה התינוקות?
המטבל ירק ("כרפס") במשקה בליל פסח ,מדוע נוטל פחות
מכזית?
הטובל ירק במשקה בליל פסח ,האם יטבול תחלה את הירק
במשקה ואחר כך יברך או יברך ואחר כך יטבול?
מדוע בפסח אנו טובלים קודם את הכרפס במי מלח ורק אז
מברכים?
מדוע בסעודת כל השנה ,מברך המוציא ,ורק אח"כ טובל את
הלחם במלח?
בתוספות פסחים בנוגע לטיבול ירקות במשקה ,פירשו 'במי מלח
או בחומץ' או 'בחומץ או במים ומלח'?
מדוע לא יטבול את הכרפס בחרוסת?
איך כותבים "כִ יוֵן" בלשון עתיד – " ְי ַכוֵון" (בשני וא"וין) ,או
" ְיכַוִ ין".
איך יכול לכוון בהברכה על הטיבול ראשון ("כרפס") להוציא גם
את המרור? הלא מפסיק באמירת ההגדה!
כשמברך בורא פרי האדמה על הכרפס ,האם צריך לכוון להוציא
גם את המרור של כורך?
מדוע לא ציין אדמו"ר הזקן בהגדה אם יאכל את הכרפס בהסיבה
או שלא בהסיבה (משא"כ בהמרור ציין שיאכלנו שלא בהסיבה)?
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במקום שחיוב ההסיבה או הפטור מההסיבה אינו מוחלט (אלא
הרשות בידו שלא להסב ,והמסיב הרי זה משובח) ,האם הזכיר
אדמו"ר הזקן את זה בסדר ההגדה?
האם צריך הסיבה בכרפס לדעת רוב הפוסקים?
איך נוהגין לאכול את הכרפס – בהסיבה ,או שלא בהסיבה?
אחרי אכילת הכרפס ,האם מחזירין הנשאר מהכרפס על הקערה?
אחרי אכילת הכרפס ,כמה דברים נשארים על הקערה?
מדוע מקדים לפרוס את המצה קודם הגדה?
מדוע המצה השבורה צריכה להיות האמצעית ולא העליונה?
האם פורסין את המצה כשהיא בתוך המפה ,מכוסה (או מוציאין
את המצה מהמפה כדי לפרוס אותה לשנים)?
מדוע מניח את החלק הגדול לאפיקומן (כאשר פורס את המצה
האמצעית)?
האיך נוהגין לכרוך את החלק הגדול שמניח לאפיקומן?
מדוע נוהגין לכרוך את החלק הגדול שמניח לאפיקומן במפה?
היכן נוהגין להניח את החלק הגדול שמניח לאפיקומן אחרי
שכורכים אותו במפה?
מדוע מניח את החלק הגדול שמניח לאפיקומן בתוך הכרים?
לכמה חתיכות היה אדמו"ר הרש"ב שובר את האפיקומן?
כשאירע פעם שאדמו"ר הרש"ב שבר את האפיקומן לשש
חתיכות ,מה הוא עשה עם החתיכה הששית?
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מדוע היה אדמו"ר הרש"ב שובר את האפיקומן לחמש חתיכות?
איזה מצה נקראת אפיקומן?
מה פירוש התיבה אפיקומן בלשון יווני?
היכן יש רמז להנוהגין שהתינוקות חוטפין את האפיקומן (ופודין
אותו מהם תמורת איזה מתנה)?
מהו הערת כ"ק אדמו"ר על סיפור חותנו אדמו"ר הריי"צ איך
שפעם חטפה בתו הבכירה של אדמו"ר מהר"ש האפיקומן שלו?
איך נוהגין בחטיפת האפיקומן בבית הרב?
איזה מאמר חז"ל מסייע למנהג בית הרב שאין נוהגין בחטיפת
האפיקומן?
מדוע מניח את החלק הקטן של המצה האמצעית בין ב' המצות
(העליונה והתחתונה)?
מהו המקור למה שאמר אדמו"ר הזקן בהגדה שמגביה את הקערה
שיש בה המצות לפני אמירת "הא לחמא עניא?"..
האם מה שכתוב בפסחים (קטו ,ב) שצריך להגביה את השולחן,
מוסב על הגבהת הקערה שיש בה המצות קודם אמירת הא לחמא
עניא?
מה עושין בבית הרב קודם אמירת "הא לחמא עניא( "..האם
מגביהין את הקערה או רק מגלין מקצת המצות)?.
האם "הֵ א ַל ְחמָׁ א עַ נְ ָׁיא" מנוקד 'הֵ א' ('ה"א' בצירה) ,או "הָׁ א" ('ה"א'
בקמץ)?
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האם אומרים' :הא לחמא' ,או 'כהא לחמא'?
מדוע אומרים 'הא לחמא' ולא "כהא לחמא" אף שאין זה אותו
הלחם ממש?
מדוע אומרים "הא לחמא עניא "..בלשון ארמי?
האם אומרים ב"הא לחמא עניא "...את הנוסח 'לשנה הבאה בני
חורין' בלשון ארמי או בלשון הקודש?
מדוע אומרים ב"הא לחמא עניא" את הנוסח 'לשנה הבאה' בלשון
הקודש?
האם "מה נשתנה" ושאר ההגדה בלשון ארמי כמו "הא לחמא
עניא?"..
באיזה לשון נכתב ה"הא לחמא עניא" בסידור רב סעדיה גאון?
באיזה לשון נכתב ה"הא לחמא עניא" בנוסח ההגדה שבמשנה
תורה להרמב"ם?
לפי מחזור ויטרי איזה חלק מתחילת ההגדה נאמר ומתורגם?
לפי מנהגנו איזה חלק מתחילת ההגדה נאמר ומתורגם?
מדוע מנהגנו לתרגם את ה"מה נשתנה" לשפתנו ולא את "עבדים
היינו"?
מהו היישוב של מנהגנו שמתרגמים רק את "מה נשתנה"?
האם האדם שמקריא את ההגדה צריך להבין את הנאמר על ידו?
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מה משמעות המלים "כל דצריך ייתי ויפסח" ? האם זה מוסב על
אכילת קרבן פסח או על הסדר של ליל פסח (מצה של מצוה ,והד'
כוסות ,וכו')?
אמירת לשנה הבאה בפעם הראשונה היא מלעיל או מלרע?
אמירת לשנה הבאה בפעם השנייה היא מלעיל או מלרע?
מדוע מסלקין את הקערה עם המצות לצד אחר לפני שהבן שואל
"מה נשתנה"?
מדוע מוזגין את הכוס שני לפני אמירת "מה נשתנה"?
בסדר הגדה של אדמו"ר הזקן נדפס :ומוזגין לו כוס ב' ,האם
תיבת 'לו' הוא טעות הדפוס?
האם בסידור דפוס קאפוסט הראשון (שהגיהו אדמו"ר הזקן),
נמצא תיבת 'לו' אחרי 'ומוזגין' (לפני :כוס ב')?
איזה ענין מעורר למעלה זה שהתינוק דווקא שואל "מה נשתנה"?
בסדר ההגדה של אדמו"ר הזקן נדפס" :הבן שואל מה נשתנה",
היכן היה גם כן גירסא' :הבן שואל מה'?
לפי מנהגנו מה השואל מקדים לאמירתו" :מה נשתנה"?
האם אדם שאין לו אב גם כן צריך לומר" :טאטע איך וועל בא
דיר פרעגען פיר קשיות"?
מה נהג הרבי הריי"צ לעשות אחר אמירת "מה נשתנה" ע"י הקטן
שבמסובים?
היכן המקור לסדר שלנו של ה"מה נשתנה"?
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מה הסיבה לסדר של ארבעת הקושיות?
לפי ביאור הגר"א ,מדוע לא נזכרה קושיית מסובין במשנה
ובגמרא?
לפי הרמב"ם האם היו שואלים קושיית מסובין גם בזמן בית
המקדש?
סדר הקושיות מתאים לסדר העולמות אבי"ע מלמטה למעלה או
מלמעלה למטה?
מדוע אנו אומרים "אנו מטבילים שתי פעמים "..בזמן שבפועל
אנו מטבילין שלוש פעמים – כרפס ,מרור וחזרת?
האם עפ"י הנוסח שלנו אומרים "כולו מרור" או "מרור" בלבד?
מדוע הנוסח שלנו ב"מה נשתנה" הוא "הלילה הזה – מרור" ולא
'הלילה הזה – כולו מרור'?
איזה שאלה היו שואלים בזמן הבית ,ואין אנו שואלים כיום?
מדוע איננו שואלים על החיוב בשתיית ארבעה כוסות?
מדוע אנו שואלים אודות הסבה שהיא מצוה מדרבנן?
מדוע אנו שואלים אודות טיבול במשקה שהיא מדרבנן?
מדוע אנו מחזירין את הקערה ומגלין מקצת המצות לפני אמירת
"עבדים היינו"?
מה הפירוש "לחם עוני"?
מדוע אנו מתחילים את ההגדה ב"עבדים היינו"?
מה המחלוקת בין רב ושמואל אודות הפירוש 'מתחיל בגנות'?
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האם אנו אומרים את ההגדה כדעת רב (מתחלה עובדי עבודה
זרה היו אבותינו) או כדעת שמואל (עבדים היינו)?
איך אנו מתחילים :עבדים היינו? הרי יש לנו כלל :רב ושמואל –
הלכה כרב!
מדוע בעל ההגדה מדגיש "לפרעה" ב"עבדים היינו לפרעה?"...
מדוע מדגיש בעל ההגדה "במצרים"?
האם ב"עבדים היינו" אנו אומרים "ויוציאנו ה' משם" או
"ויוציאנו ה' ממצרים"?
בהפסוק כתוב :ויוציאנו ה' משם ,או :ויוציאנו ה' ממצרים?
מדוע אנו אומרים "הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו
לפרעה"? הרי הפרעה שהיה במצרים בזמן יציאת מצרים כבר
מזמן רב אינו בחיים!
האם "פרעה" הוא שם של מלך מסוים ,או כל מלך במצרים נקרא
בשם "פרעה"?
האם האבודרהם גורס "משועבדים היינו לפרעה במצרים" או רק
"משועבדים היינו במצרים"?
מהו ההסבר לנוסח שלנו שאומרים "משועבדים היינו לפרעה"?
מה אנו מוכיחים ע"י הזכרת הסיפור של רבי אליעזר?
האם בנוסח שלנו אנו אומרים "כולנו זקנים"?
האם נשים מחויבות במצווה של סיפור יציאת מצרים?
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האם החיוב של נשים בסיפור יציאת מצרים הנו מדאורייתא או
מדרבנן?
האם החיוב של נשים בסיפור יציאת מצרים הנו מדאורייתא או
מדרבנן עפ"י שו"ע הרב?
מה הוא הטעם הראשון שהובא על כך שאין מברכין על סיפור
יציאת מצרים?
כמה טעמים הובאו על כך שאין מברכין על סיפור יציאת מצרים?
מדוע אין מברכין אשר קדשנו במצותיו וצונו על ברכת המזון?
מה הוא הטעם החמישי שהובא על כך שאין מברכין על סיפור
יציאת מצרים?
האם מברכין ברכת המצות על מצוה שמפסיקים באמצע עשיית
המצוה באכילה ושתיה (כגון ארבע כוסות)?
מהו ההפרש בזכירת יציאת מצרים בין החיוב להזכיר יציאת
מצרים בכל יום ביום ובלילה לחיוב הזכרתה בליל פסח?
האם מספיק להזכיר יציאת מצרים בלב או שצריך להזכיר גם
בדיבור?
האם מספיק להזכיר ענין יציאת מצרים בזכירה בלבד ,או שצריך
להיות דוקא באופן של סיפור?
האם בפסח צריך סיפור יציאת מצרים דוקא להיות באופן של
תשובה לבן או לאחר?
האם מצות זכירת יציאת מצרים נמנית במנין המצות?
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באיזה זכירה של יציאת מצרים אנו מחוייבים גם בימות המשיח?
המספר ביציאת מצרים בתחלת ליל הפסח ,האם יש עליו חיוב
להמשיך בהסיפור כל הלילה (או לכל הפחות עד חצות)?
בהזכרת יציאת מצרים שבכל השנה ,אם הזכיר פעם אחת במשך
היום האם מצינו מצוה (עכ"פ מדרבנן) להזכיר עוד הפעם ביום
ההוא (ועד"ז בהזכרת יציאת מצרים שבלילות כל השנה ,אם
הזכיר פעם אחת במשך הלילה האם מצינו מצוה (עכ"פ מדרבנן)
להזכיר עוד הפעם בלילה ההיא)?
מה שאל הרבי הרש"ב את הרבי הריי"צ בצעירותו לגבי סיפור
יציאת מצרים?
הרבי הריי"צ סיפר שכאשר הי' קטן שאלו אביו ,הרבי הרש"ב,
שאלה מסוימת ולא ידע .ואמר לו אביו כי גם הוא נשאל ע"ז
מאביו [אדמו"ר מהר"ש] ולא ידע ,וא"ל אביו כי גם הוא נשאל ע"ז
מאביו [אדמו"ר הצ"צ] ולא ידע ,וא"ל אביו כי גם הוא נשאל ע"ז
מאביו זקנו [אדמו"ר הזקן] ולא ידע ,ודודו [אדמו"ר האמצעי]
שהי' באותו מעמד השיב לשאלה .מה היתה אותה שאלה ומה
היתה תשובת האדמו"ר האמצעי?
מה השיב אדמו"ר האמצעי על השאלה :למה אין מברכים על
סיפור יציאת מצרים?
מדוע אדמו"ר הזקן לא קיבל את תשובת בנו אדמו"ר האמצעי על
השאלה :למה אין מברכים על סיפור יציאת מצרים?
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מהו תירוץ אדמו"ר הזקן :למה אין מברכים על סיפור יציאת
מצרים?
את מי בא לכלול בנוסח "וכל המרבה לספר ביציאת מצרים?"...
מהי הקס"ד שהכהנים והלוים אינם מחוייבים בסיפור יציאת
מצרים?
המעשה ברבי אליעזר מוכיח שגם כהנים ,לוים וגרים מחוייבים
בסיפור יציאת מצרים בלילות .מי מבין התנאים המסובים בבני
ברק היה כהן ,לוי ובן גרים?
סיפור דומה לזה שאירע בבני ברק קרה בלוד ,עם מי אירע
הסיפור?
מדוע מקדים בעל ההגדה את ראב"ע לפני רבי עקיבא?
מדוע מקדים בעל ההגדה את רבי עקיבא לפני רבי טרפון?
מי הי' המרא דאתרא בבני ברק?
מדוע מזכיר בעל ההגדה שם העיר בני ברק?
מה שכתוב בתוספתא מעשה בלוד שהיו מספרים ביציאת מצרים
כל אותו הלילה ,מדוע נזכר בהתוספתא שם העיר לוד?
איך יודעים מהתוספתא שאפי' אם אין קרבן פסח עדיין צריכים
להזכיר יציאת מצרים?
בן כמה היה ראב"ע כשאמר :הרי אני שבעים שנה?
מדוע אמר "כבן שבעים שנה"?
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מדוע היה ראב"ע אמור לזכות שתאמר יציאת מצרים בלילות אם
הוא הי' איש צעיר??
איך החל להיראות ראב"ע כבן שבעים שנה?
מהן שני התרגומים האפשריים של המלים "ולא זכיתי"?
בן כמה הי' ראב"ע כאשר הזכיר ב' דעות לגבי סיפור יציאת
מצרים?
האם הנוסח שלנו הוא "כל ימי חייך להביא הלילות" או "כל
להביא הלילות"?
האם לדעת חכמים צריכים להזכיר יציאת מצרים?
מדוע פותחים ב"ברוך המקום"?
ד' הברכות ב"ברוך המקום" הן כנגד אלו ד' פסוקים?
מדוע פונים להקב"ה בכינוי "המקום"? [ב"ר פס"ח ,ט]
מי נקרא "מקום"?
איך מכנה הירושלמי את ה"תם"?
האם ארבעת הבנים מוזכרים בההגדה באותו הסדר שבו הם
מוזכרים בתורה?
מה סדר ארבעת הבנים בההגדה?
מדוע הם מוזכרים בסדר זה?
מה הרמז בכתוב "חכם מה הוא – אומר כו' רשע מה הוא – אומר
כו' "? [שיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר בחה"פ]
למי מתכוון הבן החכם באומרו "אתכם"?
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כיצד אנו יודעים שהחכם אינו מוציא את עצמו מהכלל באמרו
"אתכם"?
מה גרסת הירושלמי והמכילתא והרמב"ם במקום המילה "אתכם"
במשפט "חכם מה הוא אומר"?
מהו כוונת ההגדה' :ואף אתה אמור לו כהלכות הפסח אין
מפטירין אחר הפסח אפיקומן"?
מהו הפירוש "אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן"?
לפי הירושלמי למי אומרים "אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן"?
עפ"י הנוסח שהובא בפירוש שמחת הרגל למי משיבים "אין
מפטירין אחר הפסח אפיקומן"?
באיזה פרשה כתוב "בעבור זה"?
איזה תיבות מהתשובה להבן שאינו יודע לשאול ("בעבור זה עשה
ה' לי בצאתי ממצרים") נדרשו ברשע?
על מי מדברת התורה במלים "בעבור זה"?
הנוסח שלנו בהגדה "לי ולא לו" ,מהו הנוסח במכילתא?
מדוע אומרים לבן הרשע "לי ולא לו" ולא אומרים בלשון נוכח:
"לי ולא לך"?
לגבי הבן שאינו יודע לשאול ,מדוע נאמר "את פתח לו" בלשון
נקבה?
על איזה פסוק דרשו רז"ל שתשש כחו של משה כנקבה?
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