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 הדלקת נרות, ליל הסדר,  פסח, חלק ג': הלכות 
 שני של גלויות ובטיום , וןזהמת הוספות בתפילה ובברכ

 

 ברכות:  ____בכל חג אנו מברכים בהדלקת נרות  .1
השנה החג הראשון של פסח יוצא . _________וברכת  להדליק נר של יום טוב,

 .להדליק נר של ______ ושל ________ מברכים בברכה הראשונה:לכן בשבת ו

כדי לצאת ידי חובת קפיד מהם עלינו לה שנייםליל הסדר מורכב מפרטים רבים. על  .2
, _________: תים" של מצה: בסימניםהמצווה! א. לאכול _______ "כזי

 .אפיקומן(ה)_________, _______, 
 86__ כוסות יין או מיץ ענבים, כל אחת בכמות של _________ )ב. לשתות _____

 .סמ"ק(
 

 רים מ__________, ולכן קוראים בוליל הסדר הוא לילה מיוחד, שבו אנו שמו. 3
 _________ וברכת _________.רק את פרשת  שמעבקריאת            

 _______יום טוב: _____ב  -כדי להודות לה' על הניסים אנו מוסיפים בתפילה. 4
 המועד: ___________ ויעלה ויבוא.  חול. ב__________ו      

 ____________" בתפילת _________,ביום טוב ראשון של פסח מתחילים לומר " _ .5
 "_____________" בחול המועד בברכת "ברך עלינו" אומרים .מוריד הגשם""במקום     
 במקום "ותן טל ומטר לברכה".    

 ובן, אך גם לא, מסוף זמן אכילת חמץ, לא אוכלים _______ כמיד בניסןערב פסח, ב .6
     _______!  

 שני של פסח,טוב ימים, כך יש להם יום שני  –ל יום טוב פעמיים ים כ. בחוץ לארץ חוגג7
 _______ נחגג יומייםפסח, וכך גם בשאר החגים. רק ___ ויום טוב שני של שביעי של    
  גם בארץ ישראל.    

 

 

 של הודיה! תפילה, וקבלי צבעי את המילים שכתבת בתשובות
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 ארבה פסח רחצה נרצה ביצה ערוב שחרית ברך הנביא


