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 )סעיף א'( סימן ק"ח 

 מה הפירוש: "מצה שמורה"? .1

 מנין למדים שיש צורך לשמור על המצות שלא יגעו במים? .2

 ממתי צריך לשמור על המצות שלא יגעו במים )מהו המנהג, וכיצד נוהגים המחמירים(? .3

 מתי כדאי לקצור את השיבלים, ומדוע? .4

 

 עיף א'( )ססימן ק"ט 

 מה הפירוש: "מים שלנו"? .1

 ?שעות   12שעות ומתי יותר מ  12  צריכים ה"מים שלנו" להיות בכלי   מתי  .2

 

 ט"ו(-)סעיפים י"דסימן ק"י 

 איזו החמרה מומלצת לכל "ירא שמים" בנוגע לאפיית המצות? .1

 איזה מצות נקראות "מצות מצוה"? .2

 מאיזה גיל? האם מותר לנשים לאפות מצות?  .3

 לומר בעת אפיית המצות?איזה משפט צריך  .4

 ממתי יש לומר משפט זה? .5

 

 סימן קי"א

 ?'בדיקת חמץ ' מתי )באיזה תאריך( עושים   .1

 ?' בדיקת חמץ ' מתי )באיזה זמן במשך היום( עושים את ה  .2

 ?'בדיקת חמץ ' אם איזה נר עושים את ה  .3

 את איזה חדרים צריכים לבדוק? .4

 את החדרים לפני שבודקים אותם? מדוע יש לנקות  .5

 לעשות 'בדיקת חמץ' ברפת של פרות ומתי לא? מתי צריכים  .6

 מדוע צריך לבדוק גם בכיסים של הבגדים )בפרט של ילדים(? .7

 האם צריך לעשות 'בדיקת חמץ' בחדר שמוכרים אותו לפני פסח לגוי? .8

 מדוע מברכים לפני הבדיקה "על ביעור חמץ", הרי את החמץ שורפים רק למחרת בבוקר? .9

 א צריך לברך על כל בית ובית או פעם אחת עבור כולם ביחד?אדם שבודק שלשה בתים. האם הו .10

 פתיתי חמץ לפני הבדיקה?  10מהו הטעם למנהג שמניחים   .11



 הפתיתים?  10האם אדם יכול לצאת ידי חובת בדיקה ע"י איסוף זריז של כל   .12

 היכן צריך להניח את אותו חמץ שנמצא בעת ה'בדיקת חמץ'? .13

 לב / בפה / בשריפה )כתוב גם את תקנת חכמים בזה(?ב   – כיצד מבטלין את החמץ לאחר הבדיקה   .14

 מה פירוש המילים: "כל חמירא וחמיעא"? .15

 לבטל את החמץ, ומתי? עלינו כמה פעמים   .16

 פסח? אחרי לעשות בדיקת חמץ בחדר, מיד    יצטרך   יהודי מתי יתכן מקרה ש  .17

 האם מותר לתת לתרנגולים גרעיני תבואה במקום לח? מדוע? .18

כיצד  ב(  כיצד יעשה בדיקת חמץ?  א(    – ולא יהיה בבית בערב פסח, מה עליו לעשות    אם אדם נוסע למקום רחוק  .19

 יבטל את החמץ?

 כיצד יש לנהוג אם באמצע פסח )בחול המועד( יהודי מצא חמץ בתוך ביתו? .20

 האם במקרה הנ"ל יש צורך לברך על בעור חמץ? .21

 בשבת!( יהודי מצא חמץ בתוך ביתו?  - כיצד יש לנהוג אם באמצע פסח )  .22

 באמצע החג האחרון )שביעי של פסח( הוא מצא חמץ בבית?  – יצד יש לנהוג אם בסוף פסח כ  .23

 

 )סעיף ו'( סי( קי"ב 

 כיצד יש לנהוג עם אותם כלים של חמץ שלא מתכוונים להשתמש איתם בפסח? .1

 

 סי( קי"ג

 איזה שני דברים אין אומרים בערב פסח בתפילה? .1

 ותר ליהנות מהחמץ?עד מתי מותר לאכול חמץ בערב פסח, ועד מתי מ  .2

 עד מתי אפשר למכור את החמץ לגוי? .3

 איזה מלאכות מותר לעשות בערב פסח, אחרי חצות היום? .4

 האם מהבוקר ועד חצות היום כן מותר לעשות מלאכה? .5

 האם מותר להסתפר ולקצוץ צפרניים בערב פסח אחר חצות היום? .6

 מדוע אין לאכול כלום משעה עשירית ואילך? .7

 ערב פסח?מי צריך להתענות ב  .8

 כיצד יכולים הבכורים לפטור עצמם מתענית בערב פסח? .9

 מדוע לא נותנים לבכור )שמתענה בער"פ( להיות חזן במנחה? .10

 איזה הידור ישנו לגבי אפיית המצות בערב פסח, ומהו הטעם להידור זה? .11

 

 

 

 



 

 

 

 דקי" מןסי

 מתי עוברים על איסור "בל יראה ובל ימצא"? .1

 חמץ שהיה של יהודי בפסח?האם מותר אחרי פסח להנות מ  .2

 מה יעשה יהודי שיש לו הרבה חמץ ואינו יכול לבער אותו לפני פסח? .3

 כיצד עלינו להתייחס למכירת החמץ? .4

(  1נסה לפרט בנוגע ל:    – מלכתחילה, איזה דברים מומלץ לעשות כדי להראות שהמכירה היא 'רצינית' )סעיף ב'   .5

 ( מפתח(?5( ערבים.   4( הקשר עם הקונה.   3( הפרטים הכתובים בשטר.   2מיקום החמץ.   

 מה ניתן לעשות כאשר אין אפשרות להשכיר לגוי את כל החדר עם החמץ )סעיף ד'(? .6

אפשר   האם מותר להתנות מראש עם הגוי, שאחרי הפסח הוא יחזיר את כל החמץ? )סעיף ו'(. )פרט מה כן  .7

 לעשות(?

 האם מותר למכור את החמץ ליהודי מומר? מדוע? .8

, ואיננו יודעים אם הוא מכר את אצל יהודי לא שומר מצוות בפסח כיצד יש לנהוג לאחר הפסח, בחמץ שהיה  .9

 החמץ לגוי או לא?

 


