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 161דיני תפילת ערבית ודיני הבדלה / פרק ו', עמוד 

 :)צורות( , בשני אופנים__________בין __________ ל  , להבדיליש לעשות הבדלה במוצאי שבת,

 בברכה __________ __________מוסיפים את נוסח " -__________ __________הבדלה ב "

 .__________ __________הרביעית של תפילת 

  עם  ,__________אומרים את נוסח ההבדל על כוס  - __________הבדלה על__________ 

 .__________ו

 .__________ ____________________את תפילת ערבית, כדי  __________בת נוהגים שבמוצאי 

בתפילת ערבית, והוא עדין לא אמר סיים את ברכת "חונן הדעת" "אתה חוננתנו" ח ההבדלה את נוסמי ששכח לומר 

אבל אם נזכר אחרי שאמר את שם ה',  ברכה.האת  וממשיך ______________________________

 __________ -. הסיבה לכך __________ __________

______________________________. 

 קודם הבדלה. __________ __________ולא  __________ __________נזהרים מאוד לא 

מתפלל למחרת את תפילת העמידה של , __________או  __________כי במוצאי שבת אדם שלא התפלל ערבית 

 בתפילה. __________, אבל אינו __________ __________שחרית 

 __________"המזמור , __________ __________בכל מוצאי שבת אומרים לאחר תפילת שמונה עשרה 

במהלך השבוע, שבהם יש חג בועות ". בש__________ __________, וסדר קדושה של ""__________

______________________________. 

 

 דינים קודם הבדלה:

. מי __________שום דבר קודם  __________או  __________מזמן בין השמשות של מוצאי שבת, אסור 

 לו לאכול בזמן זה. __________שאכל סעודה שלישית ונטל ידיים, 

, יכול לעשות מלאכה, גם אם __________מלאכה לפני הבדלה, אבל מי שעשה הבדלה ב עושים שום __________

                                                                                           לל . מי שלא מתפ______________________________עדיין 

                                                                                          __________ערבית ורוצה לעשות מלאכות במוצאי שבת, יגיד: "

__________ __________ __________ __________ "                                                                                                          

 ואז מותר לעשות הכל.

 



 

 

, שיבוא לבשר על הגאולה. והסיבה __________במוצאי שבת אחרי  __________ __________מזכירים את 

שבת הוא לא בא כי , וב______________________________לכך היא כי בערב שבת אליהו לא בא כדי ש

 ן עכשיו הוא יכול לבוא. אמן!לכ, אז ______________________________

 

 הבדלה:

. אם אין יין להבדלה אפשר לעשות הבדלה על __________וב __________את השבת מקדשים על כוס יין ב

_______________________________________. 

 לשמוע הבדלה.  __________נשים 

 

ג . נוהגים להניח בבשמים הדס מח__________וה __________, __________בזמן הבדלה מברכים על 

. הנר בהבדלה צריך להיות ________________________________________הסוכות 

תכל על ים להס. נוהג______________________________

ם עאצ האש של ההבדלה מכבים  לאחר ברכת "בורא מאורי האש". ______________________________

 .______________________________, והטעם לכך ______________________________

, אבל לא יברך על ______________________________יכול להבדיל עד  -שבתבמוצאי  מי שלא הבדיל

 .__________ועל  __________

יבה לכך כול להבדיל יותר. הס, אינו י__________אם לא עשה הבדלה עד יום 

_____________________________________________________________________

_______________________________. 


