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 הלכות חג הפסח 

 

 

 
 

 חוברת עבודה 
 שם התלמידה: ___________ 
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 תאריכים מיוחדים  –חודש ניסן 

 שבת  שישי חמישי רביעי  שלישי שני ראשון

 ז ו ה ד ג ב א

 יד  יג יב יא י ט ח

 כא כ טי יח יז טז טו

 חכ כז כו כה כד כג כב

      ל טכ

 
 כתבי את האירועים המיוחדים החלים בחודש ניסן   . א 

   .יומן חב"ד(העזרי ב)התרמילון שלפנייך ילפ
 

 . ( שני פריטים מופיעים שימי לב! ישנן משבצות בהן )תרמילון: 

 צמח צדקפטירת האדמו"ר   •

 יום הולדת הרבי שליט"א מה"מ  •

 שבת הגדול •

 בדיקת חמץ •

 ערב פסח  •

 סוף זמן מכירת חמץ  •

 שריפת חמץ  •

 ליל הסדר  •

 יו"ט ראשון של פסח  •

 תחילת ספירת העומר  •

 חול המועד  •

 שביעי של פסח  •

 סעודת משיח  •

 איסרו חג של פסח  •

 
 . בהם אסור לעשות כל מלאכה ימיםאת האדום ב צבעי .ב
 בהם מותר לעשות מלאכה לצורך החג.  -דימי חול המועאת כחול בסמני  .ג
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 מה ההבדל בין חמץ למצה? / שיחה של הרבי

ד. מהו המייחד את שניהם, החמץ והמצה, עשויים מקמח וממים שעורבבו יח  מהו ההבדל בין חמץ למצה?

 המצה לעומת החמץ? למה רומזים מצוות אכילת מצה, והאיסור של אכילת חמץ בפסח?

זהו החמץ. המצה היא בצק שטוח, דק  –החמץ הוא בצק שתפח. גוש בצק קטן שתופח, מתרומם וגדל מאוד 

 מאוד; גם לאחר שנאפתה, נשארת המצה באותו גובה.

מסמל התבלטות    החמץ  גאוה,  גדול התנשאות,  עצמו  את  שמרגיש  אדם  ומסמל  מתנפח  החמץ  ויוהרה. 

  וחשוב, והוא מתגאה ומתנשא על האנשים שסביבו.

וענווה. המצה הינה דקה ושטוחה, ומסמלת אדם שכולו בטל כלפי האחרים. ההפך   המצה מסמלת ביטול 

 הגמור מן החמץ. 

ו'מצה' 'חמץ'  הו  מורכבות כמעט מאותן אותיות.,  שתי המילים  ו  ח א באות אחת:  כל ההבדל   ה-ב'חמץ' 

 שתיהן מורכבות משלושה קווים, ולשתיהן פתח מלמטה.  דומות מאוד בצורתן. ח-ו הב'מצה'. שתי האותיות 

לחטא יש מקום להתפרץ ולהיכנס פנימה. החטא   –הפתח מלמטה רומז לפסוק 'לפתח חטאת רובץ', כלומר  

 חודר לתוכו של האדם, האדם החוטא. 

ב ההבדל  כל  נעוץ  החמץ  כאן  למצה.  חמץ  יכול   –  ח  –ין  אינו  מלמטה  שנכנס  החטא  הכיוונים.  מכל  סגור 

 לצאת, והוא נשאר בפנים. האדם שחטא מתקשה להיפרד מן החטא, לעזוב אותו ולהתרחק ממנו.

יש פתח קטן למעלה. פתח קטן שדרכו אפשר לעשות תשובה, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא.   –  ה  –במצה  

אולם מספיקה תנועה אחת של תשובה אצל היהודי, וכבר הקדוש ברוך הוא עוזר לו   אמנם הפתח קטן מאוד,

 ומקבל את תשובתו. 

רומז לו   החמץ  נאה  ולא  במעשיו  גאה  הוא  לחזור בתשובה.  לו  קשה  חוטא,  הוא  אם  ומנופח.  גאה  לאדם 

 ולת מוצא. בלי יכ חלהודות בטעותו. הוא תמיד ימצא תירוצים להצדיק את עצמו. הוא לכוד בתוך האות 

לאותו יהודי שהוא ענו, שפל ובטל. אם, חלילה, חטא, הוא איננו מנסה לתרץ   המצה רומזת  –מהי המצה?  

ואז   בקרבו.  נשבר  וליבו  התנהגותו,  על  מצטער  מיד  הוא  מעשיו.  את  ולהצדיק  עצמו  ניעור   –את  הוא 

והוא משפר את מעשיו  למעלה, מקרב אותו עוד יותר לקדוש ברוך הוא,    הבתשובה. הפתח הקטן שבאות  

 וחוזר בתשובה.
 –פקודי תשי"ב -)מעובד על פי שיחת ש"פ ויקהל

 ( 129-132נדפס ב'ליקוטי שיחות' חלק א' עמ' 

 בין החמץ למצה בטבלה הבאה, עפ"י השיחה של הרבי! י השוו          

 מצה מץח התבחינים:

   המרכיבים

   הצורה החיצונית 

   רמז למידות

   כתיבת המילה 

   מרמז ל
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 וברכות מיוחדות בחודש ניסן תפילות

 השלימי את המשפטים הבאים בעזרת התרמילון: 

 

 .__________ בכל חודש ניסן אין אומרים  .1

 במהלך חודש ניסן נוהגים לברך _____________________  .2

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

 ם _______________ בי"ג ניסן אחרי תפילת שחרית מוסיפי .4

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

 וכל האומרו בכוונה גדולה כאילו _________________________  .6

 בהדלקת נרות בחג הראשון מברכים ___________________ ____________  .7

 ה. אחרי ליל הסדר אומרים רק _________________ בקריאת שמע שעל המיט .8

 אחרי תפילת שחרית של יום טוב ראשון אומרים ____________ .9

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

 ל_____________ ומתפללים תפילת _________ 

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

, וממשיך לספור בכל אם שכח לומר בערב, משלים _____________ •

 . ______  הערבים

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

 בכל ימי חול המועד אומרים ___________________  .12

 בהדלקת נרות של שביעי של פסח מברכים רק ________________  .13

14.   _________________ ולומדים  אומרים  השנה  ראש  עד  פסח  שאחרי  משבת 

     לת מנחה.אחרי תפי

פר האילנות,  ברכת  אבות,  תפילת  פרקי  קורבן,  הקריב  פסח,  קורבן  ברכה,  עם  ישראל,  שמע  המנורה,  שת 

ללא   הנשיאים,  קורבנות  הטל,  מוריד  הלל,  תחנון,  שהחיינו,  העומר,  ספירת  טוב,  יום  של  נר  טל,להדליק 

 ברכה, ללא ברכה, ההל, להדליק נר של יום טוב, 
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 'א -חג הפסח ערב הלכות 

 

 שנים של שעבוד במצרים.  210בחג הפסח יוצא עם ישראל לחרות לאחר 

אורחות ל  במצרים למדו ישרא   -הרוחנית    וחירות הגופנית מקבל העם, אלא אף את    וחירות לא רק את  

י ויעבדוני", זהו עמ  "שלח את  -חיים מקולקלים. מטרתו של הקב"ה, כפי שביקש ממשה, שיעבדו את ה'  

 ". ולקחתי"והוצאתי והצלתי וגאלתי  -חלק מהגאולה 

את עצמו   "בכל דור ודור חייב אדם לראות  -יציאת מצרים צריכה להיות חרוטה על ליבו של עם ישראל  

 . "כאילו הוא יצא ממצרים

 

 ההכנות לחג 
צרכי החג     להם אתמנהג בקהילות ישראל לדאוג לעניי ישראל ולספק    -)=קמח לפסח(    קמחא דפסחא

הרבנים והגבאים מקפידים לעורר את   )מצות, יין וכו'(, בכך יוכלו גם הנזקקים להרגיש בני חורין בחג.

 זו.   הלמצווהציבור 

 

 כך נקראת השבת שלפני החג, וכמה סיבות לשם זה:  - שבת הגדול

זכר   הגדולא.  המיועד  לנס  השה  את  בנ"י  שקשרו  מצרים,  יציאת  שלפני  בשבת  פסח,   שקרה  לקורבן 

 והמצרים שראו את אלוהיהם )השה( קשור לא יכלו לעשות דבר. 

בהפטרה   האחרון  הפסוק  שם  על  בא  -ב.  לפני  הנביא  אליהו  את  לכם  שולח  אנכי  ה'    "הנה   הגדול יום 

 והנורא". 

 החג. י בעניינהרב דורש  -הקהל   שגדולנוהגים בשבת זו ג. 

  בשבת זו נוהגים לומר חלק מן ההגדה של פסח.

 

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

הפסח בחג  גבולך".  בכל   ... חמץ  לך  התורה    יראה  אסרה 

ה על  חמור  האדם יבאיסור  של  מגוריו  בכל  חמץ  מצאות 

מקום שיש חששלכן,    )גבולך(. חייבים   בכל  חמץ  שמצוי 

בהם אין שום   לנקות את אותו מקום היטב, אולם במקומות

. ןבניקיוונות בגדים גבוהים, אין צורך  חשש לחמץ כגון אר

יש לזכור שלפסח צריך לנקות את הבית מחמץ ולא מאבק  

!  

ניתן  ןבניקיולפני החג ניתן לנו חופש ארוך שמטרתו לעזור   לקיים בזה גם   הבית, ובנוסף להכנה לפסח 

 מצות כיבוד אב ואם.

 

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

 מדי שנה בשנה, בכל שבעת ימי הפסח אנו נזהרים מאכילת חמץ ואוכלים מצות.

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

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

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

אפילו   אסור באכילה או הנאה  כלומר שנמצא ברשותו של יהודי בפסח,  -  "חמץ שעבר עליו הפסח"גם  

 .לאחר הפסח
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 / עבודה  א' – חג הפסחערב הלכות 

 ________________ במה מיוחד חג הפסח מכל החגים? __________________ .1

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 ______________________ ________ -א. הסביר את המילים : "קמחא דפסחא"   .2

 ___________ ___________________ -ב. מי נותן "קמחא דפסחא"? ומי מקבל?  

 א. איזו שבת נקראת "שבת הגדול"? ________________________________  .3

 ב. מדוע היא נקראת בשם "הגדול"? _________________________________ 

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________ 

 ___________________ _ג. חפש בהגדה של פסח, עד היכן אומרים בשבת הגדול? 

 " ______________ "לא יראה לך חמץ ... בכל גבולךא. הסביר בלשונך את המילים:   .4

 ב. כיצד אנו מקיימים פסוק זה? _____________________________________ 

_______________________________________________ __________ 

 א. מהו חמץ? ________________________________________________  .5

 ב. מדוע איננו אוכלים חמץ בפסח? __________________________________  .6

 א. מהו "חמץ שעבר עליו הפסח"? ___________________________________  .7

_____________________________________________________ ____ 

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

 _________________________ _____________________________ ___ 
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 ב' -חג הפסח ערב הלכות 

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

חשש,  הדעות  שיש  משום  בפסח.  לאוכלם  אוסרים  המזרח  מעדות  ומקצת  אשכנז  בעדות  הם   אך  שמא 

ו לתינוק הזקוק לכך לאוכלו וכן מותר לאכול אצל  שזה רק חשש התיר  ןמכיווהתערבו עם גרעיני חיטה.  

 משפחה שאוכלת קטניות ובלבד שלא יאכל מהקטניות עצמם. 

 

ללילה שלפני    הוהכוונ,   "חמץאור לארבע עשר בודקים את ה"  -  בדיקת חמץ 

 , וצריך להתחיל בבדיקה מיד אחר צאת הכוכבים ותפילת ערבית.  ניסן ד"י

מתבצעת נר    הבדיקה  מברכים   השעוולאור  הבדיקה  וקודם  אחת,  פתילה  בעל 

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

ח שם  שנמצא  חשש  שיש  המקומות  בכל  לבדוק  בגדי צריך  בכיסי  במיוחד  מץ, 

ובילקוטיהם, לבטלה    הילדים  ברכה  לברך  כדי שלא  המכונית.  את  לבדוק  יש  וכן 

חתיכות חמץ עטופות )וסופרים אותם   10 )אם לא ימצא חמץ(, נוהגים להניח בבית

 כדי שלא יאבד חתיכה(. 

ואומרים   כול.ואין יודעים על קיומו, מלבד מה שרוצים לא  שברשותנואחר הבדיקה מבטלים את החמץ  

 את הנוסח בארמית: "כל חמירא וחמיעא" 

 

ועל    בגלל הפסד ממון תיקנו למכור את החמץ לגוי, כאשר הרב הוא השליח של המוכר,  -  מכירת חמץ

ואין לגשת   פי  תנאי המכירה במוצאי הפסח חוזר החמץ לרשות היהודי. מרכזים את החמץ במקום אחד

 ל אשר אין בו חמץ ממש או קטניות. אליו בפסח. אין צורך למכור כלים, מאכ

   לשרפו, כל חמץ שנשאר ברשותו צריך לבערו - שריפת חמץ

 

שית של היום )שעה זמנית(. השעה החמי  תחילתמ  -  זמן אכילת חמץסוף  

 _ שנת  חמץ    ___  ____ השנה  לאכול  נסיים   ________ השעה:  ביום  עד 

, שעה זו אסור לאכול חמץ, אבל עדיין מותר שיהיה ברשותומ  ._________

 מן החמץ.  תמשעה זו ואילך אסור ליהנו  . _______עד לשעה ___ 

בסיסי בהכשרת כלים הוא "כבולעו כך פולטו",  ה  ןהעיקרו  -  הכשרת כלים

יפלוט אותו.  כלומר באותו צורת חום ישנן כמה צורות הכשרה: השרייה במים, הגעלה   שבלע חמץ כך 

 במים רותחים, וליבון באש.

 כיון שהשתמשו בו לבישול במים רותחים צריך הגעלה במים רותחים.   -סיר  לדוגמא:

 כיון שבאו במגע עם האש צריכים ליבון. -הגז  כיריים של

יממות רצופות, כאשר   3במשך    שריה במים צונניםה, וזכוכית רגילה  ספיירקהגעלה לכלי    -זכוכית  כלי  

 כל יום מחליפים את המים. 

 אין להם הכשר שהתורה העידה עליהם שאינם פולטים.  -כלי חרס 

המנהג   לנס שנעשה לבכורי ישראל במכת בכורות.  הבכורות מתענים בערב פסח, זכר  -  תענית בכורות

 ואפילו סיום מסכת גמרא.  המצווכיום להקל להפסיק את התענית ע"י השתתפות בסעודת 

י  -  אכילת מצה בערב פסח ויש   אסור לאכול מצה, כדי שיאכל מצה לתיאבון בליל הסדר.  ד"ביום 

 יום קודם חג הפסח. 30הנוהגים שלא לאכול מצה כבר 
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 / עבודה ב'-ג הפסח הלכות ח

 א. מהם קטניות? תני דוגמאות. ____________________________________  .8

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

 _________________________________________________________ 

 _________________________ ג. מדוע נוהגים שלא לאכול קטניות בפסח? ____

 _________________________________________________________ 

 א. מתי בודקים את החמץ? ________________________________________  .9

 ב. מה מברכים לפני הבדיקה? ומה אומרים לאחר הבדיקה? __________________ 

_______________________________________ __________________ 

 פרורי חמץ? ______________________________  10ג. מדוע נוהגים להחביא 

 א. מדוע מוכרים את החמץ? _______________________________________  .10

 _________________________________________________________ 

 _______________ ב. למי מוכרים את החמץ? _________________________ 

 הסביר את צורת ההכשרה השונות, ותן דוגמא לכל אחד מהם:  .11

 __________________________________________________  -הגעלה  א.

 ___________________________________________________  -ב. ליבון  

 _________________________________________________  -ג. השרייה  

 __ הי תענית בכורות? מי צם אותה? ומדוע? ___________________________ מ .12

 _________________________________________________________ 

 לאכול מצה? מדוע? ________________________________   נוהגים שלאממתי  .13

 _________________________________________________________ 



 
 בס"ד 

 ~9   ~ 
 

 צותסוגי מ

  מצות מכונה.. ב. מצות עבודת ידישנם שני סוגי מצות: א. 

יד עבודת  עזר    –  מצות  כלי  בסיוע  בידיים  שנעשות  מצות  הן  אלו  מצות 

בגלל   עגולות  מצות  גם  נקראות  אלו  מצות  ורדיה.  ֵחרור  רידוד,  ללישה, 

 צורתן העגולה. 

מכונה המיוחדת    –  מצות  במכונה חשמלית  מצות שנעשות  הן  אלו  מצות 

צורתן   בגלל  מרובעות  מצות  גם  נקראות  אלו  מצות  מצות.  לאפיית 

 המרובעת.

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

 מצות מצווה. נקראות 

נאמר:    –  מצה שמורה . רותמצות שמורצוי מאוד שהמצות תהיינה  לכן    –  "ושמרתם את המצות" בתורה 

, להבדיל ממצה רגילה שנשמרה משעת קצירתןמצה שמורה היא מצה שנעשתה מחיטים שנשמרו מחמץ  

 מחמץ רק משעת הלישה. 

 מעלותיהן של מצות עבודת יד

 מעלותיהן של מצות עבודת יד הן: 

בזמן הכנת המצות ביד יש אפשרות להקפיד על כל דקדוקי הכשרות, ולהוסיף הידורים מיוחדים, שלא  .א

 עשותם במכונה.ניתן ל

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

 ניתן לעשות במצת מכונה.

 חשוב מאוד! 

 גם אלו הנוהגים לאכול כל הפסח מצת מכונה,  

 מצה שמורה עבודת יד.  בליל הסדרלאכול  להדריש להם 

 הסבירי:  .1

  _______________________________________________ מצה שמורה  .א

  _____________________________________________   מצת עבודת יד .ב

  _______________________________________________ מצת מכונה  .ג

  ________________________________________________ מצת מצוה  .ד

 . עבודת ידהנעשות ב כתבי את שתי המעלות של מצות .2

  ________________________________________________________ א. 

  ________________________________________________________ ב. 
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 סגולות המצה עפ"י הזוהר הקדוש 

 עני על השאלות הבאות: 

  _________________________________ מדוע כדאי מאוד לאכול מצה בפסח?  .1

 __________________________________________________________  

 הסבירי: מיכלא: ___________  .2

 מהימנותא: ___________ 

 אסוותא: ___________  

 

  ______ ית רפואה שנקרא "אסותא". מדוע, לדעתך, נקרא בשם זה? בתל אביב קיים ב .3

 ר' מרדכי לא רצה לשתות את היי"ש שהוצע לו. .4

  ________________________________________ מהו ההסבר שנתן לכך?   .א

  _____________________________ מהי, לדעתך, הסיבה האמיתית לסירובו?   .ב

מאכל המחזק את   מאכל של אמונה, –"  "ֵמיְכָלא ִדְמֵהיְמנּוָתא המצה נקראת בזוהר 

 האמונה. לכן כל האוכל מצה בפסח, אמונתו מתחזקת. 

מאכל של רפואה, מאכל המחזק את   –" ֵמיְכָלא ְדַאְסָוָתאהזוהר קורא למצה בשם נוסף: "

 בריאות הגוף. 

מסופר על הרב הקדוש ר' מרדכי, תלמידו של הבעש"ט שהיה נוהג לא לשתות יי"ש בפסח.  

 ול בפסח, וכיבדוהו שם ביי"ש. פעם אחת, הגיע לבקר פני גד 

אמר ר' מרדכי: "המצה נקראת בזוהר הקדוש "ֵמיְכָלא ְדַאְסָוָתא", ומי שמקבל רפואות אסור  

 לו לשתות יי"ש"... 
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 קערת ליל הסדר

 :מנהג חב"דלפי  סדרי את הקערה לליל הסדר .א

 מרור .1

 ביצה .2

 חרוסת .3

 זרוע .4

 חזרת .5

 כרפס .6

 

 

 

 

 ? )מתחי קו(שבקערה ניםיממניחים בקערה את כל אחד מן הס הלזכר מ .ב

 לאכילה כדי להתמיהה את התינוקות.     זרוע

 זכר לטיט     ביצה

 המרור עבור הכורך     מרור

 זכר לקורבן פסח    חרוסת

 וימררו את חייהם    כרפס

 זכר לקורבן חגיגה    חזרת

 

 אחד מן הסימנים שבקערה? )מתחי קו( ממה עשוי כל . ג

 חסה ו"חזרת" )חריין(    וסתחר

 תפוח אדמה או בצל    מרור

 חסה ו"חזרת" )חריין(     זרוע

 רסק תפוחים, אגסים, אגוזים )תמרים( ויין    חזרת

)גרו     כרפס מהעוף  חלק 
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 סימני ליל הסדר

מתחי קו מהציור אל ההסבר המתאים: 

מקדש על היין.  וכל אחד מהמשתתפים מכין לו כוס של 

 יין. וזו כוס ראשונה מארבע כוסות.

אינו מברך. משום שהבא לאכול דבר נוטל ידיים ו

 שטיבולו במשקה צריך לטול ידיו תחילה. 

נוטל פחות מכזית כרפס, וטובל במי מלח, מברך: "בורא 

 פרי האדמה". ועושים זאת כדי להתמיה את התינוקות.

לוקח את המצה האמצעית, ופורסה לשניים, החלק הגדול  

ן, והקטן מחזיר למצות. זכר ל: "משארותם לאפיקומ

 צרורות בשמלותם". 

אוכלים את האפיקומן שהחבאנו. זכר לקורבן הפסח  

 בשובע. ואין נוהגים לגנוב את האפיקומן.  הנאכל

אומר את ההגדה, מתחילים במילים: "הא לחמא עניא" עד 

ל: "גאל ישראל". מספרים על השעבוד , והגאולה  

 ממצרים. 

 נוטל ידיים לסעודה, ומברך: "על נטילת ידיים".

לוקח את המצה ומברך: "המוציא לחם מן הארץ" "אשר 

 קדשנו… על אכילת מצה". ואוכל כזית מצה. 

לוקח כזית מרור מן הקערה, טובל בחרוסת, ומברך: אשר 

 קדשנו…על אכילת מרור, ואוכל. 

לוקח מצה, וכורך בה כזית חזרת, טובל בחרוסת ואומר:  

 מצה ומרור…" ואוכל כן עשה הלל... היה כורך פסח, 

ומתחילים באכילת הביצה מן הקערה, אוכלים סעודת חג, 

 טבולה במי מלח. זכר לחורבן בית המקדש.

 ונהרים ביותר ממצה "שרויה".

מוזגים כוס שלישית, וברכים עליה ברכת המזון, בסיום 

 ברמה"ז מברך: "בורא פרי הגפן", ושותה. 

מוזג כוס של אליהו וכוס רביעית, פותחים את הדלת  

 לאליהו הנביא.

 אומרים הלל שלם, בשמחה על הגאולה. 

מרוצה  שותה כוס רביעית. ואם עשה כסדר הזה הוא 

 .לשמיים

 ואין מנהג חב"ד לומר פזמונים.
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 שעשועים לפסח 

שני את סדר האותיות במילים הבאות, ותקבלי דמויות ושמות עצם הקשורים בליל הסדר, חג הפסח, יציאת 

 מצרים, ואף ממכות מצרים. 

   _____________ -פאיןומק   .1

  ___ __________  -צביה  .2

  _____________  -הדגה  .3

  _____________  -זורע  .4

  _____________  -תזרח   .5

  _____________  -מחץ  .6

  _____________  -חסרות  .7

  _____________  -ספרך   .8

  _____________  -צמה  .9

  _____________  -. רומר  10

  _____________  -. הבאר 11

  __ ___________ -כרתו בו  .12

  _____________  -. דבר 13

  _____________  -. בדר 14

  _____________  -. מד 15

  _____________  -. שוכח  16

  _____________  -. מיכין  17

  _____________  -. בוער  18

  _____________  -. פרד עץ 19

  _____________  -. נחשי  20

  _____________  -. באבי 21

  _____ ________ -. רותח  22

  _____________  -. מוסיף 23

  ___________  -. תאיצי צרמים 24

  _____________  -. תצום  25

  _____________  -. סחף 26

  _____________  -. רמים 27

 _____________  -. העפר 28

 

 

 


