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מבחן- הלכות פסח - מחוון

א. יש לי מושג.  30%  )כל תשובה - 5 נקודות(

לפניכם מושגים שונים הקשורים להלכות פסח בחרו את ההגדרה הנכונה של המושג מבין האפשרויות השונות.

1. קמחא דפסחא הוא:

א. הקמח שממנו אופים את המצות לכבוד חג הפסח

ב. קמח חמץ שאסור להשתמש בו בפסח.

ג. כסף שמחלקים עבור קניית מצות ושאר צרכי החג.

ד. קמח שעבר עליו הפסח ואסור להשתמש בו.

2. פרשת הנשיאים היא קטע מהתורה ש..

א. מוסיפים אחרי התפילה מר”ח ניסן עד יב’ ניסן

ב. קוראים בקריאת התורה ביום השביעי של חג הפסח

ג. אומרים לאחר תפילת שחרית בכל אחד מימות חול המועד פסח.

ד. אומרים בליל הסדר בהגדה של פסח.

3. ברכת האילנות

א. ברכה שמברכים לפני שקוצרים את החיטים לאפיית מצות

ב. ברכה שמברכים במהלך חודש ניסן כשרואים עצים המוציאים פרי

ג. ברכה שברכו בנ”י על הנס של העצים שצמחו בקריעת ים סוף.

ד. ברכה שמברכים כאשר רואים סוגים שונים של עצים.

4. שבת הגדול

א. שבת שלפני פסח 

ב. שבת של חול המועד פסח

ג.  כאשר היום הראשון של פסח חל בשבת.

ד. השבת שאחרי פסח כאשר שביעי של פסח חל ביום שישי.
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רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש
בנשיאות כ”ק אדמו”ר מליובאוויטש

רשת חינוך חב"ד בארץ ישראל



ב. נכון / לא נכון.  40%  )כל תשובה - 5 נקודות(
- ציינו ליד כל משפט האם הוא נכון או לא נכון

- הפכו את המשפטים הלא נכונים לנכונים.

נכון / לא נכון 1. בדיקת חמץ עורכים ביג’ בניסן לאחר צאת הכוכבים.      

_________________________________________________________________

נכון / לא נכון 2. אין צורך לערוך בדיקת חמץ ברכב המשפחתי אלא רק במקומות שגרים בהם.    

משפט נכון: יש צורך לערוך בדיקת חמץ גם ברכב

נכון / לא נכון 3. מברכים ברכת “אשר קידשנו במצוותיו ..על ביעור חמץ” לפני ששורפים את החמץ.   

משפט נכון: את הברכה הזו מברכים לפני בדיקת חמץ

נכון / לא נכון  4. ביום י"ד ניסן לאחר סוף זמן אכילת חמץ ועד ליל הסדר אסור לאכול חמץ ולא מצה.  

_________________________________________________________________

נכון / לא נכון 5. בליל הסדר יש להקפיד לאכול מצה בכמות של כזית מצה.      

משפט נכון: יש להקפיד לאכול כמות של 3 כזיתי מצה.

נכון / לא נכון 6. יש לברך ברכת שהחיינו בהדלקת נרות בשביעי של פסח.     

משפט נכון: לא מברכים שהחיינו בהדלקת נרות בשביעי של פסח אלא רק להדליק “נר של יו”ט”

נכון / לא נכון 7. יש צורך לערוך השנה עירוב תבשילין כי שביעי של פסח חל ביום שישי.    

_________________________________________________________________
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ג. הלכה למעשה.  30% )כל תשובה - 6 נקודות(
לפניכם אירועים שונים. קראו בעיון וענו על השאלות

1. ערב פסח בבוקר, אברמי מזדרז לסיים לאכול חמץ ומתכונן לרדת עם אביו לשריפת חמץ, הוא רואה את אביו 
מתעכב ואומר כי עליו לבדוק משהו.., ואז נזכר אברמי שגם הוא עדיין לא קיים את ההלכה.

- מהי ההלכה שאברמי נזכר שעליו לקיים?

ההלכה היא: שיש לבדוק את כיסי הבגדים בערב פסח בשעת הביעור ולא בשעת בדיקת חמץ, כי אולי הכניסו חמץ לכיסים 
אחרי הבדיקה

2. משפחת כהן מתארגנת לטיול בחול המועד. אמא מבקשת מברוך שיביא תיק גב מהארון לארגן בתוכו את 
האוכל לטיול. ברוך מביא את התיק, פותח אותו כדי להכניס את דברי האוכל ולפתע נפלטת צעקה מפיו: אוי ואבוי, 

שכחתי בתיק את הלחמניה מהנסיעה לכנס יא ניסן.

- מה עליו לעשות כעת?

צריך לשרוף את הלחמניה ולברך לפני כן על ביעור חמץ )כמו הברכה שלפני בדיקת חמץ( כי זה כמות גדולה מכזית.

3. רותי בקשה מאמה להתחדש לכבוד החג בתספורת חדשה אך הן לא הספיקו לעשות זאת לפני החג.

“לא נורא”- אמרה רותי לאמה- “בחול המועד יהיה לנו יותר זמן ונוכל ללכת לספרית...”

-מה ענתה לה אמא?

אמא ענתה לרותי שאסור להסתפר כי אסור להסתפר בחול המועד.

4. בלילה השני של חול המועד חזרה דינה עייפה מהטיול המשפחתי ושכבה לישון מבלי שספרה ספירת העומר, 
למחרת בבוקר נזכרה שלא ספרה והצטערה שהפסידה השנה את המצווה ולא תוכל להמשיך לספור בברכה.

- האם אכן היא הפסידה את המצווה? מה עליה לעשות?

דינה לא הפסידה את המצווה. עליה לברך בבוקר בלי ברכה ואז היא יכולה להמשיך לספור בשאר הלילות בברכה, אלא אם 
כן היא תשכח שוב ואז היא תמשיך לספור בלי ברכה
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בהצלחה!ציון סופי:


