
 בס"ד

ן ִמְצַות ַסח ָקְרב ָ ֶּ  פ 
 

ָרֵאל ַעם ַרִים ֵצאתו   ֶטֶרם, ָזָכה ִיש ְׂ צְׂ ת ִממ ִ ַטו ו  ִהצְׂ ן לְׂ ָהמו  ְׂ  ב 
ת וו  ב. ִמצְׂ ת  ְׂ ַיד כ  ת לְׂ וו  צְׂ ת ַהמ ִ או  ָ ו   ַהב  ת ֵהן ֵאל  וו  ה ִמצְׂ ו   ֲעש ֵ  וְֵׂאל 

ת ֵהן וו  א ִמצְׂ ה ל  ֲעש ֶ ַ      ת 

ת                וו   ... ִמצְׂ

ב) ת  ְׂ ה: כ  א או   ֲעש ֵ ה ל  ֲעש ֶ ַ  (ת 
 

יִם:  ַעְרבָׁ ֵאל ֵבין הָׁ ֲחטּו אֹתֹו כֹל ְקַהל ֲעַדת יְִשרָׁ  _________________.  ְושָׁ

 _________________.  ם ְונְָׁתנּו ַעל ְשֵתי ַהְמזּוזֹת ְוַעל ַהַמְשקֹוף ְולְָׁקחּו ִמן ַהדָׁ  (ז)

ר ַבַליְלָׁה ַהזֶה ְצִלי ֵאש  (ח)  _________________.   ְוָאְכלּו ֶאת ַהבָׁשָׁ

 _________________.     ּוַמּצֹות ַעל ְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו: 

 _________________.     ַאל תֹאְכלּו ִמֶמּנּו נָׁא  (ט)

יִם  ל ַבמָׁ ֵשל ְמֻבשָׁ  _________________.     ּובָׁ

יו ְוַעל ִקְרבֹו:  עָׁ  _________________.   ִכי ִאם ְצִלי ֵאש רֹאשֹו ַעל ְכרָׁ

 _________________.    ְוֹלא תֹוִתירּו ִמֶמּנּו ַעד בֶֹקר  (י)

ר ִמֶמּנּו ַעד בֶֹקר בֵָׁאש ִתְשרֹפּו:   _________________.    ְוַהּנֹתָׁ

זֹון ֶפַסח הּוא לַ   _________________.    : ה'ַוֲאַכְלֶתם אֹתֹו ְבִחפָׁ

ֻגהּו:  ה'ְוַחגֶֹתם אֹתֹו ַחג לַ   _________________.  ְלדֹרֵֹתיֶכם ֻחַקת עֹולָׁם ְתחָׁ

ֵתיֶכם  ִראשֹון ַתְשִביתּו ְשאֹר ִמבָׁ  _________________.   ַאְך ַבּיֹום הָׁ

א קֶֹדש  (טז) ִראשֹון ִמְקרָׁ  _________________.    ּוַבּיֹום הָׁ

ֶהם  ֶשה בָׁ  _________________.     כָׁל ְמלָׁאכָׁה ֹלא יֵעָׁ

ֶעֶרב תֹאְכלּו ַמּצֹת  (יח) ר יֹום ַלחֶֹדש בָׁ ה עָׁשָׁ  _________________.  ְבַאְרבָׁעָׁ

ֵתיכֶ  (יט) ֵצא ְבבָׁ  _________________.   ם ִשְבַעת יִָׁמים ְשאֹר ֹלא יִמָׁ

 _________________.     כָׁל ַמְחֶמֶצת ֹלא תֹאֵכלּו  (כ)
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ָרֵאל ַעם ַרִים ֵצאתו   ֶטֶרם, ָזָכה ִיש ְׂ צְׂ ת ִממ ִ ַטו ו  ִהצְׂ ן לְׂ ָהמו  ְׂ  ב 
ת וו  ב. ִמצְׂ ת  ְׂ ַיד כ  ת לְׂ וו  צְׂ ת ַהמ ִ או  ָ ו   ַהב  ת ֵהן ֵאל  וו  ה ִמצְׂ ו   ֲעש ֵ  וְֵׂאל 

ת ֵהן וו  א ִמצְׂ ה ל  ֲעש ֶ ַ      ת 
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ב) ת  ְׂ ה: כ  א או   ֲעש ֵ ה ל  ֲעש ֶ ַ  (ת 
 

יִם:  ַעְרבָׁ ֵאל ֵבין הָׁ ֲחטּו אֹתֹו כֹל ְקַהל ֲעַדת יְִשרָׁ  _________________.  ְושָׁ

ם ְונְָׁתנּו ַעל ְשֵתי הַ  (ז)  _________________.  ְמזּוזֹת ְוַעל ַהַמְשקֹוף ְולְָׁקחּו ִמן ַהדָׁ

ר ַבַליְלָׁה ַהזֶה ְצִלי ֵאש  (ח)  _________________.   ְוָאְכלּו ֶאת ַהבָׁשָׁ

 _________________.     ֹות ַעל ְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו: ּוַמּצ

 _________________.     ַאל תֹאְכלּו ִמֶמּנּו נָׁא  (ט)

ל ַבמָׁ  ֵשל ְמֻבשָׁ  _________________.     יִם ּובָׁ

יו ְוַעל ִקְרבֹו:  עָׁ  _________________.   ִכי ִאם ְצִלי ֵאש רֹאשֹו ַעל ְכרָׁ

 _________________.    ּו ַעד בֶֹקר ְוֹלא תֹוִתירּו ִמֶמּנ (י)

ר ִמֶמּנּו ַעד בֶֹקר בֵָׁאש ִתְשרֹפּו:   _________________.    ְוַהּנֹתָׁ

זֹון ֶפַסח הּוא לַ   _________________.    : ה'ַוֲאַכְלֶתם אֹתֹו ְבִחפָׁ

ֻגהּו:  ה'ְוַחגֶֹתם אֹתֹו ַחג לַ   _________________.  ְלדֹרֵֹתיֶכם ֻחַקת עֹולָׁם ְתחָׁ

ֵתיֶכם  ִראשֹון ַתְשִביתּו ְשאֹר ִמבָׁ  _________________.   ַאְך ַבּיֹום הָׁ

א קֶֹדש  (טז) ִראשֹון ִמְקרָׁ  _________________.    ּוַבּיֹום הָׁ

ֶהם  ֶשה בָׁ  _________________.     כָׁל ְמלָׁאכָׁה ֹלא יֵעָׁ

עָׁ  (יח) ֶעֶרב תֹאְכלּו ַמּצֹת ְבַאְרבָׁ ר יֹום ַלחֶֹדש בָׁ  _________________.  ה עָׁשָׁ

ֵתיֶכם  (יט) ֵצא ְבבָׁ  __________._______   ִשְבַעת יִָׁמים ְשאֹר ֹלא יִמָׁ

 _________________.     כָׁל ַמְחֶמֶצת ֹלא תֹאֵכלּו  (כ)
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