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 שאלות חזרה בהלכות פסח

 )מתוך הספר "קצור שולחן ערוך"(
 

 סימן ק"ז
 האם אומרים תחנון בחודש ניסן? .א
 מה דין "צדקתך" בשבתות ניסן? .ב
 מה נוהגים לקרות בכל יום מראש חודש ניסן? .ג
 מה הטעם למנהג הנ"ל? .ד
 עד היכן קוראים בי"ג ניסן? .ה
 לחנוכת המשכן?מדוע מזכירים בקריאה זו את המנורה, הרי היא לא שייכת  .ו
 האם מתענין בחודש ניסן? .ז
 מה דין תענית "יארצייט"? .ח
 מה דין תענית חלום? .ט
 איזו תענית מתענין בערב פסח? .י

 האם חתן וכלה מתענין בחודש ניסן? .יא
 האם חתן וכלה מתענין בראש חודש ניסן? .יב
 האם אומרים בשבת הגדול "ברכי נפשי"? .יג
 מה קוראים בשבת הגדול אחרי מנחה? .יד
 הנ"ל? מה הטעם למנהג .טו
 
 

 סימן ק"ח סעיף א'.
 מה למדין מהפסוק "ושמרתם את המצות"? .טז
 ממה צריכים לשמור את המצות? .יז
 האם השמירה צריכה להיות "לשמה"? .יח
 מאימתי מתחיל חיוב השמירה מעיקר הדין? .יט
 מאימתי חוששים המדקדקים לשימור החיטים? .כ

 אימתי מן הראוי לקצור את החיטים? .כא
 ובר עד שיתיבשו כל צרכן וילבינו?מדוע אין מניחים את החיטים במח .כב
 מה ראוי לעשות למי שאין בידו לקנות חיטים שמורות משעת קצירה לכל ימי החג? .כג

  
  

 סימן ק"ט
 מתי צריך לשאוב את המים לאפיית המצות? .כד
 כיצד מניח את המים לאחר השאיבה? .כה
 כמה זמן צריכים המים לעמוד במצב הנ"ל? .כו

 ( מה הדין בלילות הארוכים?1 
 בלילות הקצרים? ( מה הדין2 

 כיצד נקראים המים האלו? .כז
 מה יעשה מי שאינו יודע לשער את זמן בין השמשות בזמן שאיבת המים? .כח
 מה נוהגים לעשות למים לאחר שאיבתם? .כט

 ממה יש להיזהר כשמעבירים את המים ביום? .ל
 לכמה ימים מותר לשאוב מים מעיקר הדין? .לא
 לכמה ימים מצווה לשאוב את המים. .לב
 בכלי חרס ישן שאינו מצופה? ומדוע?האם מותר לשאוב  .לג
 האם מותר לשאוב בכלי חרס ישן מצופה? ומדוע? .לד
 ממה ראוי יותר לשאוב, מנהר או מבאר? .לה
 מה הטעם לדין הנ"ל? .לו
 האם אפשר להשתמש בגוי לשאיבת "מים שלנו"? .לז
 האם מותר לשים את המים בכלי שהיה בו דבש או מי פירות? .לח
 דבר חריף?האם מותר לשים את המים בכלי שהיה בו  .לט

 מה הטעם לדין הנ"ל? .מ
 האם מותר להשתמש בכלי שהיה בו דבר חריף והגעילו אותו אח"כ? .מא
 האם מותר לשים את המים בכלי נחושת? .מב
 מה יעשה מי שרואה שלא יספיקו לו "המים שלנו"? .מג
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 מהיכן ראוי להביא את המים שמוסיפים למים שלנו בדין הנ"ל? .מד
 מתי שואבים אלו האופים ביום ראשון? .מה
 יעשה מי שלא הספיק לשאוב את המים לפני יום שישי וצריך את המים לאפיה ביום ראשון?מה  .מו
 מה יעשו עם "מים שלנו" שהיו בבית שהיה שם מת? .מז

  
  

 סימן ק"י
 באיזה אופן מותר לאפות מצות בתנור שאפו בו חמץ? .מח
 מהו שיעור ליבון התנור? .מט

 מה יש להיזהר כאשר מוליכים את הגחלים על פני התנור? .נ
 מותר להשתמש בתנור מיד אחרי הליבון?האם  .נא
 האם צריך לנקות את התנור אחרי הליבון? .נב
 האם צריך להסיק את התנור פעם נוספת? .נג
 מדוע יש הנוהגים לטוח את התנור בקרקע חדשה? .נד
 באיזה עובי צריך שיהיה הטיח החדש? .נה
 מה דין תנור שלא ליבנו אותו וגם לא טחו את הקרקע מחדש? .נו
 ת בחצר?האם מותר ללוש את המצו .נז
 האם מותר ללוש את המצות ביום מול חלון? .נח
 האם מותר ללוש את המצות ביום מול חלון הסגור בזכוכית? .נט
 האם מותר לחמם את מקום אפיית המצות? .ס

 ס'? -מה הטעם לדינים בשאלות נ"ז  .סא
 מה הגודל המותר לעיסת המצות? .סב
 מה הטעם לדין הנ"ל? .סג
 מדוע אסור להניח חלק מהעיסה בלא עסק? .סד
 יותר, עיסה גדולה או עיסה קטנה?מה ראוי  .סה
 אם העיסה רכה, האם מותר להוסיף קמח כדי לעבותה? .סו
 האם מותר לדחוק את הקמח לפני הלישה? .סז
 מה הטעם לדין הנ"ל? .סח
 האם מותר לשים את הקמח באותו חדר עם המים? .סט

 לאלו דברים לא יתקרב מודד הקמח? .ע
 במה יזהרו בנגיעה בקמח? .עא
 סדק?מה דין כלי לישה שיש בו נקב או  .עב
 האם מותר להניח את כלי הלישה על כרים וכסתות? .עג
 כל כמה זמן צריך לרחוץ את הכלים? .עד
 מה הטעם לדינים הנ"ל? .עה
 מה יעשו אם נפל לעיסה דבר חריף? .עו
 מה יעשו אם נפל לעיסה גרעין של תבואה? .עז
 במה תלוי גודל העיסה שעושים? .עח
 מה יעשו עם שארית העיסה שלא היה ניתן לתיתם למרדדין? .עט

 ר לעשות את המצה בדמות איזו צורה?האם מות .פ
 מה יזהרו המרדדין שלא יהיה על שולחן הרידוד? .פא
 מה ישגיחו בידיהם? .פב
 מה עושין אחרי הרידוד? .פג
 מדוע צריך להיזהר ב"שהיה" בפי התנור יותר מאשר במקומות אחרים? .פד
 מה ראוי לדקדק שיהיה מושיט המצות לאופה? .פה
 מה הטעם לדין הנ"ל? .פו
 מה היא מצה ש"נכפלה"? .פז
 ה דין מצה שנכפלה?מ .פח
 מה דין מצה שנגעה בחברתה? .פט

 מה היא מצה שהתנפחה? .צ
 מה דין מצה שהתנפחה? .צא
 מה דין מצה שהתנפחה חלקה? .צב
 מה דין מצה שחלקה נכפל? .צג
 כמה שיעור אפיית מצה? .צד
 מה דין מרדה שהוציא בו מצה שלא נאפתה דיה? .צה
 מה דין מצה שיש ספק האם נאפתה דיה? .צו
 מה דין מצה שקרמו פניה? .צז
 אוי שכל ירא שמים יעמוד בעצמו באפיית המצות?מדוע ר .צח



 ס"ד

-3- 

 כיצד נקראות המצות הנאכלות בליל הסדר? .צט
 איזו מחשבה מיוחדת יש לחשוב במצות אלו? .ק

 האם מותר לקטן או קטנה לעבוד באפיית מצות? .קא
 מה יאמר בזמן העבודה במצות? .קב
 באיזה סוג מצות יש להחמיר יותר חומרות ממה שנזכר בקש"ע? .קג
 ?אימתי בודקים חמץ .קד
 האם מותר לאחר את בדיקת החמץ? .קה
 האם מותר לאכול קודם בדיקת חמץ? .קו
 הם מותר לעשות מלאכה קודם בדיקת חמץ? .קז
 האם יש דינים הקשורים לאכילה ועשיית מלאכה המתחילים עוד מי"ג בניסן? ממתי בי"ג? .קח
 ממה יהיה עשוי הנר שבודקים בו את החמץ? .קט
 האם מותר לבדוק בשתי נרות? .קי

 ר קלוע?האם מותר לבדוק בנ .קיא
 האם מותר לכתחילה לבדוק בנר של חלב? .קיב
 אלו חדרים צריכים בדיקה? .קיג
 מה דין המרתפים והעליות? .קיד
 מה דין החנויות? .קטו
 מה דין בית העצים? .קטז
 מה הטעם לדין הנ"ל? .קיז
 האם כלים צריכים בדיקה? .קיח
 מה יעשו קודם הבדיקה בכל המקומות שחייבים בדיקת חמץ? .קיט
 האם רפת של בקר צריכה בדיקה? .קכ

 ין הנ"ל?מה הטעם לד .קכא
 מה דין רפת של בקר שמאכילים בה את הפרות בכיכרות לחם? .קכב
 חדר שחייב בבדיקה, ויש בו חורין וסדקין, עד כמה שיעור חיוב הבדיקה? .קכג
 האם כיסי הבגדים צריכים בדיקה? .קכד
 מדוע צריך לנער את הכיסים בזמן ביעור חמץ? .קכה
 חדר שנמכר לגוי עם החמץ שבו, האם צריך בדיקה? .קכו
 ר לגוי בי"ג ניסן"?מה דין חדר שנמכ .קכז
 איזו ברכה מברכים בבדיקת חמץ? .קכח
 אימתי מברך על הבדיקה? .קכט

 כיצד יתכן לברך על בדיקת חמץ "על ביעור חמץ" הרי מבער רק למחרת? .קל
 מה עושים מיד לאחר בדיקת חמץ? .קלא
 לאיזה סוג של חמץ אנו אומרים שביטול החמץ הוי כביעורו? .קלב
 האם מותר לדבר בין הברכה לבדיקה? .קלג
 דבר באמצע הבדיקה?האם מותר ל .קלד
 כמה פעמים יברך מי שצריך לבדוק כמה בתים? .קלה
 מה יש הנוהגים להניח קודם הבדיקה? .קלו
 מה הטעם למנהג זה? .קלז
 מה דינו של מי שאינו בודק כראוי ורק אוסף את הפתיתים שהניח? .קלח
 היכן יניח את החמץ שמניח לאכילה למחרת? .קלט

 ?היכן יניח את החמץ שמוצא בבדיקת החמץ עד שישרוף למחרת .קמ
 מה עיקרו של ביטול חמץ? .קמא
 האם צריך לבטל את החמץ בפיו? .קמב
 מה יעשה מי שאינו מבין את הלשון של הביטול? .קמג
 האם מי שביטל את החמץ בלילה צריך לחזור ולבטלו גם ביום? .קמד
 איזה שינוי ישנו בין נוסחת הביטול של היום לבין נוסחת הביטול של הלילה? .קמה
להופכו למחסן שלא יהיה ניתן לבודקו כדינו בליל  מה יעשה בחדר שחייב בבדיקת חמץ, אך רוצה .קמו

 י"ד?
 מה דין מי ששכח לבדוק את המחסן הנ"ל ובדעתו לפנותו קודם זמן בדיקת חמץ? .קמז

I. ?מה דין מי ששכח לבדוק את המחסן הנ"ל ובדעתו לפנותו בימי הפסח 
 יום? מה דין העושה אוצר שדעתו לפנותו לאחר הפסח ועשה את האוצר קודם לחג יותר משלושים .א
I. ?מה דין העושה אוצר שדעתו לפנותו לאחר הפסח ועשה את האוצר קודם לחג בתוך שלושים יום 
 מה הטעם לדין הנ"ל? .א
 מה הדין במקרה הנ"ל אם שכח ולא בדק בדיעבד? .ב
מה דינו של מי שעשה אוצר בבור מחיטים שאינם מחומצות, ואח"כ החמיצו חלק מהחיטים  .ג

 מהלחות של הבור?
 ל?מה הטעם לדין הנ" .ד
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מה דינו של מי שעשה אוצר בבור מחיטים שאינם מחומצות, אבל היו ביניהם גם חיטים  .ה
 מחומצות?

 מה יש להיזהר כשמאכילים תרנגולים שלושים יום סמוך לחג? .ו
 מה יעשה מי שיוצא לדרך ולא יהיה בביתו בליל בדיקת חמץ? .ז
 הבית? א"כ באיזה נוסח? -האם שליח מבטל חמצו של בעל  .ח
 ית צריך לבטל במקום שנמצא?האם גם בעל הב .ט
 מה דין המוצא חמץ בחול המועד? .י

 מה דין המוצא חמץ ביו"ט עצמו? .יא
 האם מברכים על ביעור חמץ בחג? .יב
 מה דין המוצא חמץ ביו"ט אחרון? .יג
 האם מברכים על ביעור חמץ שעבר עליו הפסח? .יד
 
 

 סימן קי"ב
 האם מותר להשהות בפסח חמץ בעין? .קסה
 בת?האם מותר להשהות בפסח חמץ בתערו .קסו
 מה דין תבשיל שיש בו טעם חמץ? .קסז
 מה דין תבשיל שנתבשל בכלי חמץ בר יומו קודם הפסח? .קסח
 מה דין תבשיל שנתבשל בכלי חמץ בתוך הפסח? .קסט

 מה דין תבואה שמעורב בה גרעינים צמוחים או מבוקעים? .קע
 שנרחצה במים? -מה דין תבואה שמעורב בה תבואה שנפל עליה מים  .קעא
 מה דין דברים שנעשו מתבואה? .קעב
 מה יעשה המוכר לחברו תבואה שנתלחלחה? .קעג
 האם מותר למכור חיטים אלו לנכרי קודם הפסח? .קעד
 מה יעשה עם כלים שלא הכשירם אותם לפסח? .קעה
 היכן יאכסן כלים אלו בחג? .קעו

 
 

 סימן קי"ג
 אלו מזמורים אין אומרים בערב פסח? .קעז
 עד מתי מותר לאכול חמץ בערב פסח? .קעח
 לתו, ומה נחשב לסופו?כאשר מחשבים את אורך היום, מה נחשב לתחי .קעט

 עד מתי מותר להנות מהחמץ? .קפ
 מתי סוף זמן שריפת החמץ? .קפא
 מאימתי אסור לעשות מלאכה מעיקר הדין? .קפב
 אלו מלאכות מותר לעשות אחרי חצות היום? .קפג
 אימתי מסתפרים וקוצצים את הציפורנים? .קפד
 מה דין השוכח להסתפר בבוקר? .קפה
 מה דין השוכח לקצוץ ציפורניו בבוקר? .קפו
 מצה בי"ד ניסן? האם מותר לאכול .קפז
 האם מותר לתת לקטנים מצה בי"ד ניסן? .קפח
 האם מותר לאכול תבשילים העשויים מקמח מצה ביום י"ד ניסן? .קפט

 מה יעשה מי שרעב ביותר אחר תחילת השעה העשירית? .קצ
 מה יזהר מי שאוכל אחרי התחלת השעה העשירית? .קצא
 מי מתענה בי"ד בניסן? .קצב
 מה יעשה אביו של בכור קטן? .קצג
 ים בסעודת מצווה?האם בכורות אוכל .קצד
 מה יוסיף בתפילת מנחה בכור המתענה? .קצה
 מדוע לא יגש בכור להיות ש"ץ במנחה של י"ד? .קצו

 
 

 סימן קי"ד
 באיזה לאו עובר ישראל שמשהה ברשותו חמץ? .קצז
 כמה פעמים במשך החג עובר על איסור זה? .קצח
 מה דין חמץ שעבר עליו הפסח? .קצט

 האם חמץ שביטלו קודם הפסח מותר בהנאה? .ר
 שיש לו הרבה חמץ ואינו יכול לבערו?מה יעשה אדם  .רא
 עד מתי מותר למכור את החמץ לגוי? .רב
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 מה דין חמץ שנמכר לגוי בלי "גמירות דעת"? .רג
האם מותר למכור את החמץ ביוקר מן המחיר הראוי, וכאשר הגוי לא יפרע את חובו לבקש חזרה  .רד

 את החמץ?
 האם מותר להשאיר את החמץ שנמכר לגוי ברשות הישראל? .רה
 באיזה קנין נקנה החמץ לגוי כאשר נשאר ברשות הישראל? .רו
 אלו פרטים של החמץ צריך לכתוב בשטר המכירה? .רז
 מה צריך לקבל מהגוי לאחר המכירה? .רח
 מה יעשו לגבי המעות שהגוי לא משלם קודם החג? .רט
 מה צריך לתת לגוי קודם החג? .רי

 כאשר מוכרים לגוי חמץ הנמצא בתוך כלי, ממה יש להיזהר? .ריא
 
 

 וסימן קט"
 כל השאלות בסימן זה הם אם ערב פסח חל להיות בשבת )ליל הסדר במוצ"ש( 

 אימתי בודקים את החמץ? .ריב
 אימתי מבטלים את החמץ? .ריג
 אימתי שורפים את החמץ? .ריד
 במה שונה סדר ביעור חמץ בשנה שחל ע"פ בשבת מבשנה רגילה? .רטו
 אימתי מתענים הבכורות? .רטז
 ת?מה יעשה בכור שקשה לו לבדוק חמץ כשהוא שרוי בתעני .ריז
 מה המיוחד בתבשילים שמבשלים לשבת זו? .ריח
 מה יעשה עם המפה שאכלו בשבת זו? .ריט
 מה יעשה אם נשאר לו פת לאחר סעודות שבת? .רכ

 כיצד "מכבדים" את הבית לאחר הסעודות? .רכא
 מדוע צריך להתפלל בשבת זו מוקדם? .רכב
 כמה סעודות יעשה ביום? .רכג
 במה צריך להספיק בין הסעודות? מדוע? .רכד
 בת זו? מדוע?באיזו הפטרה מפטירין בש .רכה
 איזו מצוה ישנה בערב פסח של שנה רביעית ושביעית של השמיטה? .רכו
 מה צריך לשאול את בני ביתו בערב שבת לגבי החלות האפויות? .רכז
 מדוע צריך להיזהר יותר בשאלה זו בערב שבת שהיא י"ג בניסן? .רכח
 האם מותר להפריש חלה בשבת? .רכט

 מה יעשה עם החלות שלא הפרישו מהם חלה בשבת זו? .רל
 
 

 מן קט"זסי
 האם אפשר להכשיר כלי חרס? .רלא
 האם אפשר להכשיר תנורים וכיריים? כיצד? .רלב
 האם מועיל ליבון בתנורים שיש בבית החורף? .רלג
 מה יעשה אם רוצה להניח קדירה על תנור הנמצא בבית החורף? .רלד
 האם ישנו חילוק בין תנורים העשויים מאבנים ולבנים לבין תנורים העשויים מחרסים? .רלה
 שרת הכלים הבאים לפסח:פרט את הדין בהכ .רלו

 ( כלי עץ.1
 ( כלי מתכות.2
 ( כלי אבן.3
 ( כלי עצם.4

 מדוע לא מועילה הגעלה בכלים המודבקים בדבק? .רלז
 מה דינו של כלי שעשוי ממתכת אבל דבוק לו בדבק ידית? .רלח
 כיצד יגעיל כלי שיש בו חלודה? .רלט

 ישנם כלים שיש בהם "כתמים", כיצד יכשירו כלי כזה לפסח? .רמ
 בהכשרת כלי שיש בו גומות:כיצד ינהגו  .רמא

 ( לפני שמכשיר את הכלי?1
 ( אם אי אפשר לנקות את הגומות?2
 ( אם זה כלי מתכות?3
 ( מה הדין של הכלי אם א"א לעשות אף אחת מן העצות הנ"ל?4

 כיצד יכשירו סכינים עם קתות לפסח? .רמב
 מה היא מצווה מן המובחר בהכנת סכינים לחג הפסח? .רמג
 אלו כלים צריכים ליבון? .רמד
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 כיצד צריך להיות הליבון לכתחילה? .רמה
 מה דין המרדה של עץ? .רמו
 כיצד יגעילו כלי שיש בו טלאי? .רמז

 ( אם יש חשש שיש תחת הטלאי חמץ בעין?1
 ( אם הטלאי נעשה קודם שהשתמשו בכלי בחמץ?2
 ( אם הטלאי חובר בהתכת בדיל או כסף?3

 מה היא מדוכה? .רמח
 מה דין מדוכה? .רמט

 מהו ליבון קל? .רנ
 בה רק פלפלין?מה דין מדוכה שדכין  .רנא
 האם הגעלה רגילה מועילה לכלים שהיה בהם יין שרף? .רנב
 כיצד יגעילו את הכלים הנ"ל? .רנג
 כיצד מגעילין חביות? .רנד
 חביות שלנו, המחוברות מכמה חלקים, האם מועילה להם הגעלה? .רנה
 האם מועילה "נטילת קליפה" במקום הגעלה? .רנו
 מה דין כלי שאי אפשר לנקותו היטב לגבי הגעלה? .רנז
 שפיו צר?מה דין כלי  .רנח
 מה דין התיבות שמאכסנים שם אוכלים ולפעמים נשפך שם מרק? .רנט
 מה הטעם לדין הנ"ל? .רס

 כיצד מכשירין שולחנות? .רסא
 כמה זמן יש להמתין בין נקיון הכלי להכשרו? .רסב
 כיצד מכשירים ידיות של כלים? .רסג
 האם כלי שתיה ומידה צריכים הגעלה? .רסד
 מה המנהג בכלי זכוכית? .רסה
 תוך זכוכית?מה דין כלי מתכות המצופים בהי .רסו
 באיזה משקה מגעילין? .רסז
 מה יעשו אם הגעילו הרבה כלים עד שהמים נעכרו? .רסח
 מה יעשה מי שמכשיר כלי במחזקת צבת? .רסט

 כיצד הטוב ביותר לשים כלי לתוך היורה? .רע
 האם מותר להגעיל הרבה כלים בבת אחת? מדוע? .רעא
 מה הדין אם הגעילו שני כלים בבת אחת, וכלי אחד נגע בחברו? .רעב
 "?מהו "בן יומו .רעג
 האם מותר להגעיל כלי שהוא "בן יומו"? .רעד
 האם "היורה" יכולה להיות בת יומה? .רעה
 כיצד מגעילין את היורה עצמה? .רעו
 עד איזו שעה מותר להגעיל את הכלים בערב פסח? .רעז
 מה יעשו לכלי לאחר ההגעלה? .רעח
 בפני מי רצוי להגעיל את הכלים? .רעט

 סימן קי"ח
 באיזה יין ראוי להדר בליל הסדר? .רפ

 ום מיין לבן?מדוע עדיף יין אד .רפא
 באלו מדינות נמנעו מלקחת יין אדום? מדוע? .רפב
 כתוב שלושה סוגי דברים שאפשר לקחת לצורך כרפס? .רפג
 לכרפס יש להעדיף דבר שברכתו היא... ? .רפד
 איזה דבר חריף נוהגים לקחת למרור? .רפה
 האם מותר לפורר את המרור? .רפו
 ממה יזהרו כשמפוררים את המרור? .רפז
 מתי ראוי לפורר את המרור? .רפח
 ו בפרור המרור בליל הסדר שחל להיות בשבת?כיצד ינהג .רפט

 איזה דבר טוב יותר לקחת למרור? .רצ
 האם כמה סוגי מרור מצטרפים לכזית מרור? .רצא
 האם יוצאים ידי חובה בשורשים הקטנים המתפצלים מהגזע? .רצב
 האם יוצאים ידי חובה בשורש הגדול? .רצג
 האם יוצאים בעלים יבשים? .רצד
 האם יוצאים במרור כבוש או מבושל? .רצה
 ים בקלח יבש?האם יוצא .רצו
 האם החרוסת יכולה להיות דלילה? מדוע? .רצז
 מדוע ישפוך לתוך החרוסת יין או חומץ? )שתי סיבות( .רצח
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 מאיזה סוג פירות עושים את החרוסת? .רצט
 מדוע נותנים בחרוסת קנמון וזנגוויל? .ש

 כיצד ישפוך את היין לחרוסת בשבת? .שא
 אימתי יעשה את מי המלח לטיבול? .שב
 מו?כיצד יעשה את מי המלח ביו"ט עצ .שג
 אלו שני תבשילים תקנו חז"ל שיהיו על השולחן בליל הסדר? .שד
 אימתי תקנו את התקנה הנ"ל? .שה
 לזכר מה שני התבשילים האלו? .שו
 באיזה אופן יכינו את התבשילים הנ"ל? .שז
 אימתי צריך לבשלן? .שח
 מה יעשה אם שכח לבשלן קודם הסדר? .שט
 אימתי יאכלו את הצלי? מדוע? .שי

 ?מתי יכין את הכסא שישב בו בליל הסדר .שיא
 כיצד יכין את הכסא? .שיב
 על איזה צד מיסב? .שיג
 על איזה צד מטה איטר? .שיד
 מדוע צריך להכין את הקערה מבעוד יום? .שטו
 מדוע ממעטים בכל השנה בכלים נאים? .שטז
 מדוע בליל הסדר טוב להרבות בכלים נאים? .שיז
 כמה מצות צריך להניח מתחת לקערה? .שיח
 רשום את הסדר הנכון בקערה: .שיט

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אים שצריך להיות בכוסות המשמשים לד' כוסות?מה הם שלושת התנ .שכ
 מה נוהגים ללבוש בליל הסדר? .שכא
 .האם "אבל" לובש את הבגד הנ"ל? .שכב
 האם אבל חייב בהסבה? .שכג
 אבל שלא נהג אבילות כלל קודם הסדר, מיסב? .שכד
 האם בן אצל אביו חייב בהסבה? .שכה
 מה דין תלמיד אצל רבו. .שכו

 
 

 סימן קי"ט
 מדוע מותר בשבת להקדים את הקידוש? .שכז
 ם בליל הסדר מותר להקדים את הקידוש? מדוע?הא .שכח
 מתי זמן החיוב ד' כוסות? .שכט

 מה יחלקו לתינוקות בליל הסדר? מדוע? .של
 מאיזה גיל נותנים כוס לילדים? .שלא
 מה השם של הכוס הנוספת שמניחים על שולחן? .שלב
 מי ימזוג את הכוסות? מדוע? .שלג
 איזה כמות צריך לשתות מהכוס, מעיקר הדין? וכמה טוב לשתות? .שלד
 אופן ישתו את הכוסות? באיזה .שלה
 כמה צריך לשתות מהכוס הרביעית? .שלו
 מה צריך לכוון בליל הסדר? .שלז
 האם נשים חייבות במצוות הסדר? .שלח
 האם נשים חייבות בהסבה? .שלט

 מה עושים מיד לאחר הקידוש? .שמ
 כמה כרפס יתן לכל אחד מבני ביתו? .שמא
 במה טובלים את הכרפס? .שמב
 מה יכוונו בברכת בורא פרי האדמה של הכרפס? .שמג
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 פס צריך הסבה?האם הכר .שמד
 מהו ה"יחץ"? .שמה
 מה עושה בחלק הגדול? .שמו
 מדוע דווקא את הגדול? .שמז
 מדוע כורכים את האפיקומן במפה? .שמח
 מדוע יש הנוהגים לשים את האפיקומן על הכתף? .שמט

 מה יעשה עם החלק הקטן? .שנ
 מה יעשה עם המצות והקערה בזמן אמירת "הא לחמא עניא"? .שנא
 נשתנה?מה עושים קודם: מוזגים כוס שני, או שואלים מה  .שנב
 מה יעשו אם אין תינוק לשאול מה נשתנה? .שנג
 איזו שפה יש לפרש את ההגדה? .שנד
 מה יעשה באמירת ההגדה, מי שאינו מבין לשון הקודש? .שנה
 מדוע פשוט הוא שאת מאמר רבן גמליאל צריך להגיד בשפה שמבינים? .שנו
 מדוע צריך לכסות את המצות כשמגביהים את הכוס? .שנז
 ן"?מה יעשה כשמגיע ל"מצה זו שאנו אוכלי .שנח
 מה יעשה כשמגיע ל"מרור זו שאנו אוכלין"? .שנט
 מדוע כשאומר "פסח זה..." לא מגביה את הזרוע? .שס

 מה הדבר שעושים אחר "מגיד"? .שסא
 על כמה ככרות צריך לבצוע בכל יום טוב? .שסב
 מאיזו מצה יקיים את מצוות אכילת מצה? מדוע? .שסג
 כמה ברכות מברך על המצות? אלו? .שסד
 אלו מצות?בכמה מצות יחזיק בשעת ברכת המוציא?  .שסה
 באלו מצות יחזיק בברכת "על אכילת מצה"? .שסו
 כמה כזיתים צריך לאכול מהמצות? .שסז
 מהיכן צריך להיות כל כזית? .שסח
 האם צריך להיסב באכילת המצה? .שסט

 מה יעשה מי שקשה לו לאכול את הכזיתים בפעם אחת? .שע
 כמה יכול לשהות בין הכזיתים? .שעא
 האם טובלים את המצה במלח? .שעב
 וס את המצה?מה יעשה מי שאינו יכול ללע .שעג
 מי שזקן או חולה ואינו יכול לאכול את המצה שרויה במים, במה ישרה אותה? .שעד
 ממה צריך להזהר המשרה את מצת המצווה שלו? .שעה
 מה שיעור אכילת מרור? .שעו
 במה טובל את המרור קודם לאכילה? .שעז
 מדוע צריך לנער את החרוסת לאחר טבילת המרור? .שעח
 מה מברך על אכילת מרור? .שעט

 ה?האם המרור צריך הסב .שפ
 כיצד עושים "כורך"? .שפא
 האם טובלין גם את המרור שבכורך? .שפב
 כמה הוא שיעור כזית? .שפג
 מדוע בשיעור אכילת מרור אפשר לסמוך על השיטה המקילה? .שפד
 מה יעשה חולה שאינו יכול לאכול שיעור מרור? .שפה
 האם חולה שאוכל פחות משיעור מרור מברך על אכילת מרור? .שפו
 האם יש דין הסבה בסעודה? .שפז
 ל בסעודה?מה נוהגים לאכו .שפח
 ממה יזהר בסעודה מי שחכם ועיניו בראשו? מדוע? .שפט

 מדוע אין אוכלים בשר צלי? .שצ
 מה דין צלי עוף? .שצא
 מה דין בשר שבושל ואח"כ נצלה? .שצב
 האם מותר לאכול דברים טבולים בליל הסדר? מדוע?  שצג
 מה אוכלים בגמר הסעודה? זכר למה? שצד
 מדוע דווקא בסוף הסעודה אוכלים זאת? שצה
 כזיתים צריך לאכול מהאפיקומן לכתחילה? בדיעבד? כמה שצו
 כיצד אוכל את האפיקומן? שצז

 האם מותר לאכול אחר אכילת האפיקומן? שצח
 מתי מוזגים את הכוס השלישית? שצט

 מה יבדוק קודם המזיגה? ת
 מה ראוי להדר שיהיה לברכת המזון? תא
 האם מותר לעבור לבית אחר כדי ל"זמן"? תב
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 מי מזמן? תג
 אימתי שותים את הכוס השלישית? תד
 האם מותר לשתות בין הכוס השלישית לרביעית? תה
 מתי מוזגים את הכוס הרביעית? תו
 מדוע פותחים את הדלת ב"שפוך חמתך"? תז

 מה יקרה בזכות האמונה? תח
 כיצד אומרים "הודו"? תט
 מה יש לעשות אחר שתיית כוס רביעי? תי

 ?מה מותר לשתות אחר ד' כוסות תיא
 מה ראוי לומר לאחר ההגדה? תיב
 מה אומרים בקריאת שמע על המיטה? מדוע? תיג
 האם מי שאינו שותה יין כל השנה יכול לוותר על שתיית ד' כוסות בליל הסדר? תיד
 מה יעשה בדיעבד אם אינו יכול לשתות יין? תטו
 מה יעשו אם נאבד האפיקומן? תטז
 כר:מה יעשה מי ששכח לאכול אפיקומן ונז תיז

 ( קודם ברכת המזון אחר שנטל מים אחרונים? נמק!1 
 קודם ברכת המזון אחר שאמר "הב לן ונברך"? נמק!( 2
 נזכר לאחר ברכת המזון קודם שברך פרי הגפן על כוס ג'? נמק!( 3
 נזכר לאחר ברכת המזון וברך פרי הגפן ועדיין לא שתה? נמק!( 4

 


