בס"ד

מבצע פסח!

כות ּ ֶפסַ ח – מצות פסח
ִהלְ ֹ

מבצע פסח!

מונֶ ה ִמ ְצ ֹותָׁ ,של ֹׁש ִמ ְצ ֹות עֲ ֵ ׂשה ְוחָ מֵ ׁש ִמ ְצ ֹות לֹא ַתעֲ ֶ ׂשהְ ,וזֶה ּו ּ ְפ ָר ָטן:
י ֵׁש ִ ּב ְכלָ לָ ן ְ ׁש ֹ
ֲצות הַ ּי ֹום ו ְּל ַמ ְעלָ ה.
א( ֶׁש ּלֹא לֶ אֱ כֹל חָ מֵ ץ ְ ּב ֹיום י"ד מֵ ח ֹ
"לא תאכל עליו חמץ" על קרבן פסח.
ֲצות הַ ּי ֹום ו ְּל ַמ ְעלָ ה.
עולָ ם מֵ ח ֹ
ב( ְלבַ ֵער חָ מֵ ץ ִמן הָ ֹ
"אך ביום הראשון )לפני שבעת הימים( תשביתו שאור מבתיכם" "לא תשחט על חמץ
דם זבחי"
ג( ֶׁש ּלֹא י ֵָר ֶאה חָ מֵ ץ ָּכל ִ ׁש ְב ָעה.
"ולא יראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימים"
לא יִ ּ ָמצֵ א חָ מֵ ץ ָּכל ִ ׁש ְב ָעה.
ד( ֶׁש ּ ֹ
"שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם" )אין הבדל ביניהם רק לעבור בשני איסורים(
ה( ֶׁש ּלֹא לֶ אֱ כֹל חָ מֵ ץ ָּכל ִ ׁש ְב ָעה.
"ולא יאכל חמץ"
ֵש בּ ֹו ַּכ ַ ּזיִ ת ִ ּב ְכ ֵדי אֲ ִכילַ ת ּ ְפ ָרס
ו( ֶׁש ּלֹא לֶ אֱ כֹל ָּכל ִ ׁש ְב ָעה ּ ַתעֲ רֹבֶ ת חָ מֵ ץ ֶׁש ּי ׁ
כוְ ,ואֵ ין
תו ֹ
טועֲ ִמים ְ ּכלָ ל הֶ חָ מֵ ץ ֶׁש ְ ּב ֹ
מֵ הַ ּ ַתעֲ רֹבֶ תַ ,אף ַעל ּ ִפי ֶׁש ַּבאֲ ִכילַ ת הַ ּ ַתעֲ רֹבֶ ת אֵ ין ֹ
גון ּכו ָּתח ) ּ ֵפרו ּׁש נַ ְס ֹיובָ א
כו אֶ ת הֶ חָ מֵ ץ אֶ ּ ָלא ְל ִק ּיו ָּהא ְ ּב ָעלְ ָמאְּ ,כ ֹ
תו ֹ
ֹנו ְתנִ ים ְ ּב ֹ
יצוֶׁ ,שאֵ ין ַּב ּכו ָּתח ַט ַעם
כו ּ ֵפרו ֵּרי לֶ חֶ ם חָ מֵ ץ ְלהַ ח ֲִמ ֹ
תו ֹ
דַּ חֲלָ בָ א( הַ ַּב ְב ִליֶׁ ,ש ְּמפָ ְר ִרין ְ ּב ֹ
הַ ּ ֶלחֶ םֶ ,א ּ ָלא ח ֲִמיצוּת הַ ּ ֶלחֶ ם הֶ ח ֱִמיץ ֶאת הַ ּכו ָּתחֶׁ ,ש ַּכי ֹּוצֵ א ָּבזֶה ִ ּב ְ ׁש ָאר ִא ּסו ִּרין ֵאין
ָּכאן ִא ּסוּר ִמן הַ ּת ֹו ָרה ,אֲ בָ ל ְ ּבחָ מֵ ץ ְ ּבפֶ ַסח הֶ ח ֱִמ ָירה ּת ֹו ָרה ְו ָא ְמ ָרהָּ " .כל מַ ְחמֶ צֶ ת לֹא
ינו חַ ּיָב ,אֶ ּ ָלא ִאם ֵּכן י ֵׁש ְ ּב ַתעֲ ָר ְב ּת ֹו ַט ַעם
תֹאכֵ ל ּו" ,אֲ ִפ ּל ּו ּ ַתעֲ ָר ְב ּת ֹו .אֲ בָ ל ָּכ ֵרת ֵא ֹ
מו ֶׁש ִ ּי ְת ָּבאֵ ר ְּב ִסימָ ן תמ"ב ו ְּב ֹיו ֶרה דֵּ ָעה ִסימָ ן צ"א.
מו ִ ּב ְ ׁש ָאר ִא ּסו ִּרים ,ו ְּכ ֹ
חָ מֵ ץ ְ ּכ ֹ
ז( לֶ אֱ כֹל מַ ָּצה ְ ּבלֵ יל ט"ו ְ ּבנִ יסָ ן.
"בראשון בארבעה עשר יום לחודש בערב תאכלו מצות" )אין מצוה לאכול מצה בכל
הימים רק לא לאכול חמץ(
תו הַ ּ ַליְ לָ ה.
או ֹ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ְ ּב ֹ
יצ ַ
ח( ְלסַ ּ ֵפר ִ ּב ִ
"והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים"

בס"ד

בס"ד

שם_____________ :

מבצע פסח-שאלות חזרה
למדו את ההלכות וענו על השאלות

א( באיזה תאריך יש מצווה לאכול מצה?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
ב( מאיזה פסוק לומדים שצריך לאכול מצה בט"ו ניסן?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
ג( מאיזה תאריך אסור לאכול חמץ?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
ד( מה פרוש המילה 'מחמצת' ?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
ה( כמה ימים אסור לאכול חמץ? ____________
ו( כמה ימים אסור שיראה חמץ בבית? ____________

כל תשובה נכונה מזכה בנקודה אחת במבצע

בהצלחה!!

