
 בס"ד 

ַסח  ִהְלכֹות  מבצע פסח!  מבצע פסח!    מצות פסח  – ּפֶ

ְכָלָלן ֵישׁ  מֹוֶנה ּבִ ֹלשׁ , ִמְצֹות ׁשְ ה ִמְצֹות ׁשָ ה ֹלא ִמְצֹות ְוָחֵמשׁ  ֲעׂשֵ ָרָטן: ְוֶזהוּ , ַתֲעׂשֶ   ּפְ

ּלֹא  )א יֹום ָחֵמץ ֶלֱאֹכל ׁשֶ   ּוְלַמְעָלה. ַהּיֹום ֵמֲחצֹות ד" י ּבְ
  על קרבן פסח."לא תאכל עליו חמץ" 

  ּוְלַמְעָלה. ַהּיֹום ֵמֲחצֹות ָהעֹוָלם ִמן ָחֵמץ ְלַבֵער  )ב
תשביתו שאור מבתיכם" "לא תשחט על חמץ  (לפני שבעת הימים) "אך ביום הראשון

  דם זבחי"

ּלֹא ג) ל ָחֵמץ ֵיָרֶאה ׁשֶ ְבָעה. ּכָ   ׁשִ

  "ולא יראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימים"

ּלֹ ד) ֵצא אׁשֶ ל ָחֵמץ ִיּמָ ְבָעה. ּכָ   ׁשִ

  (אין הבדל ביניהם רק לעבור בשני איסורים) "שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם"

ּלֹא ה) ל ָחֵמץ ֶלֱאֹכל ׁשֶ ְבָעה. ּכָ   ׁשִ

  "ולא יאכל חמץ"

ּלֹא ו) ל ֶלֱאֹכל ׁשֶ ְבָעה ּכָ ֲעֹרֶבת ׁשִ שׁ  ּתַ ּיֵ ִית ּבוֹ  ָחֵמץ ׁשֶ ּזַ ְכֵדי ּכַ ָרס ֲאִכיַלת ּבִ  ּפְ
ֲעֹרֶבת, י ַעל ַאף ֵמַהּתַ ֲאִכיַלת ּפִ ּבַ ֲעֹרֶבת ׁשֶ ָלל טֹוֲעִמים ֵאין ַהּתַ תֹוכוֹ  ֶהָחֵמץ ּכְ ּבְ  ְוֵאין, ׁשֶ

תֹוכוֹ  נֹוְתִנים א ֶהָחֵמץ ֶאת ּבְ ָעְלָמא ְלִקּיּוָהא ֶאּלָ גֹון, ּבְ רּושׁ ( ּכּוָתח ּכְ  ַנְסיֹוָבא ּפֵ
ֲחָלָבא) ְבִלי, ּדַ ָפְרִרין ַהּבַ ּמְ תֹוכוֹ  ׁשֶ רּוֵרי ּבְ ֵאין, ְלַהֲחִמיצוֹ  ָחֵמץ ֶלֶחם ּפֵ ּכּוָתח ׁשֶ  ַטַעם ּבַ
ֶחם א, ַהּלֶ ֶחם ֲחִמיצּות ֶאּלָ ּיֹוֵצא, ַהּכּוָתח ֶאת ֶהֱחִמיץ ַהּלֶ ּכַ ֶזה ׁשֶ ָאר ּבָ ׁשְ  ֵאין ִאּסּוִרין ּבִ
אן ָחֵמץ ַהּתֹוָרה, ֲאָבל ִמן ִאּסּור ּכָ ֶפַסח ּבְ ל " ְוָאְמָרה. ּתֹוָרה ֶהֱחִמיָרה ּבְ  ֹלא ַמְחֶמֶצת ּכָ

ֲעָרְבּתוֹ  ֲאִפּלוּ  ",ֹתאֵכלוּ  ֵרת ֲאָבל. ּתַ ב ֵאינוֹ  ּכָ א, ַחּיָ ן ִאם ֶאּלָ ַתֲעָרְבּתוֹ  ֵישׁ  ּכֵ  ַטַעם ּבְ
מוֹ  ָחֵמץ ָאר ּכְ ׁשְ ֵאר ּוְכמוֹ , ִאּסּוִרים ּבִ ְתּבָ ּיִ ִסיָמן ׁשֶ ָעה ב ּוְביֹוֶרה" תמ ּבְ   א."צ  ִסיָמן ּדֵ

ה ֶלֱאֹכל ז) ֵליל ַמּצָ ִניָסן. ו"ט ּבְ    ּבְ

(אין מצוה לאכול מצה בכל  בערב תאכלו מצות"בראשון בארבעה עשר יום לחודש "
  הימים רק לא לאכול חמץ)

ר ח) יִציַאת ְלַסּפֵ אֹותוֹ  ִמְצַרִים ּבִ ְיָלה. ּבְ   ַהּלַ

  בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים" "והגדת לבנך ביום ההוא לאמר

  

  



 בס"ד 

  שם: _____________                 דבס"

  -מבצע פסח-

  חזרה שאלות

  למדו את ההלכות וענו על השאלות

  

באיזה תאריך יש מצווה לאכול מצה?    )א

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

סן?  מאיזה פסוק לומדים שצריך לאכול מצה בט"ו ני  ) ב

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

מאיזה תאריך אסור לאכול חמץ?    ) ג

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

מה פרוש המילה 'מחמצת' ?    ) ד

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 כמה ימים אסור לאכול חמץ? ____________  ) ה

 ____________ כמה ימים אסור שיראה חמץ בבית?   ) ו

 

  כל תשובה נכונה מזכה בנקודה אחת במבצע 

  

  בהצלחה!!


