
         בס"ד
 

 

 ִמְצוַת ַחג ַהפֶַּסח

 
ֵלם ְׁ ים ֶאת ַהש  ל ִּ   .ַהֲחֵסרֹות ַהמ ִּ

 
 

נו ִצוָּה ה' מֹר אֹותָּ ַריִם______  יֹום ֶאת לְׁדֹורֹות ִלשְׁ כָּל אֹותֹו וְַׁלֲחגֹג, ִמצְׁ נָּה בְׁ  ֵהֵחל שָּ

ֶמֶשְך______ , ב___   ִמַתֲאִריְך ______ ה וְַׁהּיֹום______ ה ַהּיֹום. יִָּמים_____  בְׁ

ִאים ֶשֵבינֵיֶהם וְַׁהּיִָּמים, טֹוִבים יִָּמים ִהנָּם רָּ יֹום____  _____.   יְֵׁמי נִקְׁ  ֵאין טֹוב בְׁ

לָּאכָּה עֹוִשים ֶלאֶכת חוץ, ַבַשבָּת כְׁמֹו, מְׁ ִשבְַׁעת_____  ____.  ִממְׁ  ָאסור ֵאֶלה יִָּמים בְׁ

ִראשֹון וַבַליְׁלָּה_____  ֶלֱאכֹל ה הָּ  _____. ֶלֱאכֹל חֹובָּ

נֵי ִראשֹון ַהּיֹום ִלפְׁ ִריְך הָּ ֵתינו_______  צָּ  ______.ה כָּל ֶאת ִמבָּ

 

 

ן ֵ ַיד  ַסמ  ט לְׁ ָּ פ  ְׁ ש  כֹון מִּ ַיד X-ו נָּ ט לְׁ ָּ פ  ְׁ ש  ֵאינוֹ  מִּ ֶ כֹון ש   .נָּ
 

נֵי כָּל__   ֵאל בְׁ רָּ ַות ֶאת ִקּיְׁמו יִשְׁ ן ִמצְׁ בָּ רְׁ ֻדּיָּק בְׁאֶֹפן ֶפַסח קָּ ל ִמן יֹוֵצא לְֹׁלא, מְׁ  .ַהכְׁלָּ

נֵי__   ֵאל בְׁ רָּ או יִשְׁ ַריִם ֵמֶאֶרץ יָּצְׁ  .בְׁכֹורֹות ַמַכת לְַׁאַחר ִמּיָּד, ַבַליְׁלָּה ִמצְׁ

עֹה__   יָּה, ַפרְׁ ַעצְׁמֹו ֶשהָּ אֹד ַפַחד, בְׁכֹור בְׁ ֵכן, לָּמות עֹוֵמד הוא ֶשַגם מְׁ ַלח וְׁלָּ נֵי ֵאת שָּ    בְׁ

ֵאל       רָּ  .יִשְׁ

ֵדל שום ֵאין__   ַריִם ֶפַסח ֵבין ֶהבְׁ ֶפַסח ִמצְׁ  .דֹורֹות לְׁ

ֶפַסח ַגם__   נִים דֹורֹות בְׁ ם נֹותְׁ זוזֹות ַעל דָּ קֹוף וְַׁעל ַהמְׁ  .ַהַמשְׁ

נָּה 034__   ִרית ֵמָאז, שָּ ִרים ֵבין בְׁ תָּ ה ה', ַהבְׁ ִתין ִצפָּ ַליְׁלָּה וְִׁהמְׁ ד לְׁ יֻחָּ ָאה בֹו, זֶה מְׁ   ֶהרְׁ

תֹו תאֶ         ַעמֹו ַאֲהבָּ  .לְׁ

ִפִלין__   ִשּיֹות כְׁתובֹות יָּד ֶשל ִבתְׁ ִפִלין ֶשכְׁתובֹות ֵמֵאֶלה שֹונֹות ַפרְׁ  .רֹאש ֶשל ִבתְׁ

ִפִלין__   ל כְׁתובֹות יָּד ֶשל ִבתְׁ ִשיֹות כָּ לָּף ַעל ַהַפרְׁ ד קְׁ ִפִלין ֶאחָּ   כְׁתובֹות רֹאש ֶשל וִבתְׁ

ִפים ַעל       לָּ ִדים קְׁ רָּ  .נִפְׁ
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