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 הלכות חג הפסח

 

 חוברת עבודה

 שם התלמידה: ___________ 
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 תפילות וברכות מיוחדות בחודש ניסן

 השלימי את המשפטים הבאים בעזרת התרמילון:

 

 .__________ בכל חודש ניסן אין אומרים  .1

 במהלך חודש ניסן נוהגים לברך _____________________  .2

אחרי   .3 מוסיפים  ניסן  י"ב  עד  ניסן  חודש  שחרית מראש  תפילת 
 ______________ 

 בי"ג ניסן אחרי תפילת שחרית מוסיפים _______________  .4

אומרים  .5 הצהריים  אחר  פסח(  )ערב  ניסן  בי"ד 
 __________________ 

 וכל האומרו בכוונה גדולה כאילו _________________________  .6

7.   ___________________ מברכים  הראשון  בחג  נרות  בהדלקת 
 ____________ 

שמע א .8 בקריאת   _________________ רק  אומרים  הסדר  ליל  חרי 
 שעל המיטה. 

 אחרי תפילת שחרית של יום טוב ראשון אומרים ____________ .9

משנים   .10 ובמוסף  חג  תפילת  מתפללים  הסדר,  ליל  למחרת  ניסן,  בט"ו 
 ל_____________ ומתפללים תפילת _________ 

אומרים .11 השבועות  חג  עד  ראשון,  טוב  יום  ערב   ממוצאי  בכל 
 _____________ 

אם שכח לומר בערב, משלים _____________, וממשיך   .א
 . ______  לספור בכל הערבים

לספור  .ב ממשיך  היום,  במשך  גם  ושכח  בערב,  שכח  אם 
 .________ 

 בכל ימי חול המועד אומרים ___________________  .12

 בהדלקת נרות של שביעי של פסח מברכים רק ________________  .13

שאח .14 ולומדים משבת  אומרים  השנה  ראש  עד  פסח  רי 
     _________________ אחרי תפילת מנחה.

פרקי אבות, ברכת האילנות, פרשת המנורה, שמע ישראל, עם ברכה, קורבן פסח, הקריב  

, הלל, מוריד הטל,  קורבן, תפילת טל,להדליק נר של יום טוב, ספירת העומר, שהחיינו, תחנון

 ל, להדליק נר של יום טוב, לקורבנות הנשיאים, ללא ברכה, ללא ברכה, ה
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 ביעור חמץ הלכות 

חמץ טרם   -  ?מהו  בצקם  "את  עמו  נשא  העם  כך  מתוך  בחיפזון,  נעשתה  מצרים  יציאת 

זכר לכך מדי שנה בשנה, בכל שבעת ימי הפסח אנו נזהרים מאכילת חמץ ואוכלים    יחמיץ".

 מצות. 

 דקות ללא לישה.   18אחד מחמשת מיני דגן שבא במגע עם מים, ושהה מעל  חמץ הוא כל  

  גם מאכלים ומשקאות הנעשים ממינים אלו )בירה, שמרים, עוגיות ,ופלים וכד'( הם חמץ.

  איסור חמץ נאסר בכמה צורות: איסור אכילה, איסור ראיה, איסור שימצא ברשותו ואיסור 

 הנאה.

אסור באכילה או   ר שנמצא ברשותו של יהודי בפסח,כלומ  -  "חמץ שעבר עליו הפסח"גם  

 . אפילו לאחר הפסח הנאה

 

כתוב בתורה )שמות יג'(: "לא יראה לך   - נקיון הבית מחמץ

הפסח בחג  גבולך".  בכל   ... חמור    חמץ  באיסור  התורה  אסרה 

ה )גבולך(. יעל  האדם  של  מגוריו  בכל  חמץ  בכל  לכן,    מצאות 

חשש  שיש  חייבים    מקום  חמץ  מקום  שמצוי  אותו  את  לנקות 

כגון ארונות   היטב, אולם במקומות בהם אין שום חשש לחמץ 

צורך   אין  גבוהים,  צריך  ןבניקיובגדים  שלפסח  לזכור  יש   .

   לנקות את הבית מחמץ ולא מאבק !

 

ד ניסן, "ללילה שלפני י  הוהכוונ,   "אור לארבע עשר בודקים את החמץ"  -  בדיקת חמץ

 ר צאת הכוכבים ותפילת ערבית.  וצריך להתחיל בבדיקה מיד אח

בעל פתילה אחת, וקודם הבדיקה מברכים "ברוך אתה    השעוולאור נר    הבדיקה מתבצעת

 כיוון שמטרת הבדיקה הוא הביעור.   -חמץ" ביעור...על 

הילדים  בגדי  בכיסי  במיוחד  חמץ,  שם  שנמצא  חשש  שיש  המקומות  בכל  לבדוק  צריך 

המכוני   ובילקוטיהם, את  לבדוק  יש  ימצא וכן  לא  )אם  לבטלה  ברכה  לברך  שלא  כדי  ת. 

בבית להניח  נוהגים  יאבד   10  חמץ(,  שלא  כדי  אותם  )וסופרים  עטופות  חמץ  חתיכות 

 חתיכה(.

 

ואין יודעים על קיומו, מלבד    שברשותנואחר הבדיקה מבטלים את החמץ    -ביטול חמץ  

 ואומרים את הנוסח בארמית: "כל חמירא וחמיעא"  מה שרוצים לאכול.

 

בגלל הפסד ממון תיקנו למכור את החמץ לגוי, כאשר הרב הוא השליח   -  כירת חמץ מ

ועל פי  תנאי המכירה במוצאי הפסח חוזר החמץ לרשות היהודי. מרכזים את    של המוכר,

ואין לגשת אליו בפסח. אין צורך למכור כלים, מאכל אשר אין בו חמץ    החמץ במקום אחד

 ממש או קטניות. 

 

שעה חמישית   סוףלפני    לשרפו,  מץ שנשאר ברשותו צריך לבערוכל ח  -  שריפת חמץ 

השעה  )זמנית עד   ,_________ ביום  החמץ  את  נשרוף   ,_________ שנת  השנה   ,)

._________   
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ומוסיפים "דבערתיה ודלא    -ביטול חמץ   לאחר הביעור אומרים שוב את נוסח הביטול 

לאחר הבדיקה, מכל מקום יחזור  אף על פי שכבר אמר את נוסח הביטול בלילה    בערתיה" .

 ויבטלנו גם לאחר השריפה.

 

אוכלים אלו  -.  חרדל, שומשום, תירס ועוד  שעועית, אורז, פול, תירס, אפונה,  -  קטניות

בפסח.  לאוכלם  אוסרים  המזרח  מעדות  ומקצת  אשכנז  בעדות  אך  הדעות  לכל  חמץ  אינם 

ה רק חשש התירו לתינוק  שז   ןמכיוושמא הם התערבו עם גרעיני חיטה.    משום שיש חשש, 

יאכל  שלא  ובלבד  קטניות  שאוכלת  משפחה  אצל  לאכול  מותר  וכן  לאוכלו  לכך  הזקוק 

 מהקטניות עצמם.

 

 / עבודה ביעור חמץהלכות 

 

 " _____________ "לא יראה לך חמץ ... בכל גבולךא. הסביר בלשונך את המילים:  .1

 ______________ ב. כיצד אנו מקיימים פסוק זה? _____________________

 ________________________________________________________ 

 ______________________________________________ _ א. מהו חמץ?  .2

 ב. מדוע איננו אוכלים חמץ בפסח? _________________________________ 

 ___ א. מהו "חמץ שעבר עליו הפסח"? ______________________________  .3

 ________________________________________________________

 ב. האם מותר לקנות אחרי פסח, בחנות שלא מכרו בה את החמץ בפסח? מדוע? ___ 

 ________________________________________________________ 

 א. מתי בודקים את החמץ? ______________________________________  .4

 ברכים לפני הבדיקה? ומה אומרים לאחר הבדיקה? ________________ ב. מה מ

 ________________________________________________________ 

 ___________________________ _פרורי חמץ? _  10ג. מדוע נוהגים להחביא 

 א. מדוע מוכרים את החמץ? _____________________________________  .5

 ___________ _____________________________________________ 

 ב. למי מוכרים את החמץ? ______________________________________ 

 א. מהם קטניות? תני דוגמאות. ____________________________________  .6

 ב. כיצד נוהגים האשכנזים והספרדים לגבי אכילת קטניות בפסח? _____________ 

 ____________ ____________________________________________
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שהיא לחם עוני, היא מצוה מהתורה המיוחדת לליל   מצות אכילת מצה
, ומברכים על אכילה זו "על  ר בלבד, שנאמר "בערב תאכלו מצות" הסד

אכילת מצה". ואם לא התאפשר לו לאכול מצה בליל הסדר, אי אפשר  
ג. מפני שבשאר ימי החג אין מצוה  להשלים מצוה זו בשאר ימי הח

  באכילת מצה דווקא. אלא שלא יאכל חמץ. 

 _______________________________ מתי חלה מצות אכילת מצה?

הנלמדת מהפסוק "והגדת לבנך" היא מצוה מצות אמירת ההגדה, 
מהתורה, המיוחדת לליל הסדר בלבד ואי אפשר להשלים מצוה זו למחרת  

 -"בעבור זה"או באחד מימי הפסח. שהרי נאמר בהמשך הפסוק  
ומשמעותו, שצריך להגיד את ההגדה בשעה שיש מצה ומרור מונחים  

                                         לפניך,  וחיוב אכילת מצה הוא רק בלילה הראשון. 

 הסבירי את משמעות הפסוק "בעבור זה". 

 ___________________________________________________
 ___________________________________________________ 

מיוחדת לליל הסדר. אלא שמהתורה מצוה זו היא  מצות אכילת מרור  
ח שנאמר "על מצות ומרורים יאכלוהו"  דווקא באכילתו עם קורבן פס

וכיום, כיוון שאין לנו קורבן פסח, מצות מרור היא מדרבנן, זכר למרור  
 שאכלוהו עם קורבן פסח כשהיה כשבית המקדש היה קיים. 

 לזכר מה אוכלים מרור?
 ___________________________________________________

____________________________________ _______________ 

 

 

תיקנו חכמים שתיית ארבע כוסות בליל הסדר, כנגד ד' לשונות של גאולה.  
 חיוב זה חל על גברים ועל נשים.  

עושים עליה קידוש.                                                                                   -כוס א'
הגדה ואמירת חלק מההלל.                            שותים אותה לאחר אמירת ה -כוס ב' 
שותים אותה לאחר אכילת מצה וברכת המזון.                                           -כוס ג'
 שותים אותה לאחר סיום ההלל.   -כוס ד' 

 מצוות המיוחדות לליל הסדר 

 חיוב ארבעת הכוסות
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בליל הסדר עושים מספר דברים באופן שונה מהרגיל, כדי להתמיה את  
לשאול "מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?"  התינוקות ולגרום להם 

מחלקים להם אגוזים קודם עשיית הסדר, טובלים כרפס במי מלח קודם  
 הסעודה, מוזגים את הכוס בתחילת אמירת ההגדה.

   .הדגישי בקטע את הפעולות שעושים כדי להתמיה את התינוקות

 

 

מעורב  אין אומרים "מזמור לתודה" בחג הפסח מכיוון שבקורבן זה היה 
חמץ. בתפילת "שמונה עשרה מוסיפים "יעלה ויבוא" קוראים את ההלל  

 )לא שלם(. מתפללים תפילת שלוש רגלים. 

 . פות בתפילת חול המועד פסחוסהדגישי בקטע את הה 

 

 
בתפילת מוסף של יום טוב הראשון של פסח מתחילים לומר "מוריד  

ולכבוד יום  ". הטל" ובתפילת ערבית של מוצאי החג אומרים "ותן ברכה
זה שמברכים בו את הטל, נוהגים ששמש בית הכנסת מחליף את הפרוכת  

 של ארון הקודש לפרוכת בצבע לבן וכן את מעיל ספר התורה למעיל לבן. 
 
 
 
 

מפני שבבוקרו של שביעי של    שירת הים בתפילת שחרית קוראים את 
פסח אמרו בני ישראל את השירה, ונוהגים שכל הציבור עומד בזמן  

 קריאת השירה.  
הבעל שם טוב תיקן שבשביעי של פסח יערכו סעודה  -סעודת משיח

כוסות מתוך כוונה שכוסות אלו שייכים   4שלישית באכילת מצות ושתיית 
לגאולה העתידה. סעודה זו נקראת "סעודת משיח", מפני שביום זה מאיר  

  גילוי הארת המשיח אדמו"ר הרש"ב הנהיג לשתות ארבע כוסות כנגד
 בע כוסות שעתיד הקב"ה להשקות את ישראל בגאולה.  אר

 מתי אוכלים את סעודת משיח? מדוע? 

 להתמיה את התינוקות

 השינויים בתפילת חול המועד פסח 

 מוריד הטל, ותן ברכה 

 שביעי ואחרון של פסח 
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 סוגי מצות 
ישנם שני סוגי מצות: א. מצות עבודת יד. ב. מצות  

  מכונה. 
יד עבודת  שנעשות    –  מצות  מצות  הן  אלו  מצות 

ורדיה.   ֵחרור  רידוד,  ללישה,  עזר  כלי  בסיוע  בידיים 
 גולות בגלל צורתן העגולה. מצות אלו נקראות גם מצות ע

המיוחדת    –  מצות מכונה במכונה חשמלית  הן מצות שנעשות  מצות אלו 
צורתן   בגלל  מרובעות  מצות  גם  נקראות  אלו  מצות  מצות.  לאפיית 

 המרובעת. 
ולאכול    –יש הנוהגים לאפות מצות בערב פסח    -  מצת מצווה  י"ד בניסן, 

 וה. מצות אלו בליל הסדר. מצות אלו נקראות מצות מצו 
"ושמרתם את המצות"    –  מצה שמורה נאמר:  רצוי מאוד    –בתורה  לכן 

תהיינה   שמורותשהמצות  שנעשתה  מצות  מצה  היא  שמורה  מצה   .
רגילה שנשמרה  משעת קצירתןמחיטים שנשמרו מחמץ   להבדיל ממצה   ,
 מחמץ רק משעת הלישה.

 

 מעלותיהן של מצות עבודת יד
 מעלותיהן של מצות עבודת יד הן:

ת המצות ביד יש אפשרות להקפיד על כל דקדוקי הכשרות,  בזמן הכנ . א
 ולהוסיף הידורים מיוחדים, שלא ניתן לעשותם במכונה. 

ע"י   .ב מצוה,  מצת  תהיה  שהמצה  מכוונים  ביד,  המצה  את  כשמכינים 
 האמירה "לשם מצת מצוה", דבר שלא ניתן לעשות במצת מכונה.

 חשוב מאוד! 
 ה,  גם אלו הנוהגים לאכול כל הפסח מצת מכונ

מצה שמורה    בליל הסדרלפחות לאכול   להדריש להם 
 עבודת יד.

 הסבירי: .1

  _____________________________________ מצה שמורה   . א

  ___________________________________ מצת עבודת יד   .ב

  _____________________________________ מצת מכונה   .ג

  ______________________________________ מצת מצוה   .ד

 כתבי את שתי המעלות של מצות הנעשות בעבודת יד.  .2
  ______________________________________________ א.  
 ______________________________________________ ב. 
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 / סימן קי"ח סדר הקערה לפי מנהג חב"ד
 

 כתבי את סדר הקערה עפ"י מנהגי חב"ד,  
 162-166לכות והליכות, עמ' העזרי בספר ה

 
 
 
 

 

 לוקחים: _______________

_____________________ 

 הטעם: _______________

_____________________ 

_____________________ 

 

 

 לוקחים: _______________

_____________________ 

 הטעם: _______________

_____________________ 

_____________________ 

 

 

 לוקחים: _______________

_____________________ 

 הטעם: _______________

_____________________ 

_____________________ 

 

 

 לוקחים: _______________

_____________________ 

 הטעם: _______________

_____________________ 

_____________________ 

 

 

 לוקחים: _______________

_____________________ 

 ______הטעם: _________

_____________________ 

_____________________ 

 

 

 לוקחים: _______________

_____________________ 

 הטעם: _______________

_____________________ 

_____________________ 

 

 


