
 

  .________  _______תפילת ערבית ל -

 
 

                             
 .אומרים הלל _______  -                            

 

 
                            

 אמירת ההגדה.   -                           

 כת המזון עם "_____"  " יעלה _____"בר   -                           

                        

   ליל ראשון של פסח )ליל הסדר( - קריאת שמע -                     

לדורות כי בלילה זה _________נקרא ליל                              

ֲחצות ה' ָעָשה את  _____ . לכן בקריאת שמע  אומרים __ מכת בַּ

".                                                         אחד... ___  "שמע ישראלרק את 

                                            . על _______ _______ ובשעריך" "ְוָאַהְבָת ..

 ". _______"ּוִברכת  "

  

                                                            

  
  י           

 

יום טוב  
 -ראשון 

 'מקרא קודש'
 )חמישי(

                 

 . שלושה רגליםיום טוב למתפללים תפילת    -                          
                       

    
 . _______אומרים הלל   -                          

    

        הטל" .________ מתחילים לומר "   -                          
 

                       

 ".ויבוא מוסיפים  "_______    -                         
 
 

 , מתחילים                                               חמישי בלילה -במוָצֵאי חג ראשון  -                         
 ________ _________.לספור                              

               

 ק.שמע    
 שעל המיטה 

 חול המועד  
 

-יום שישי )
   יום שלישי(

 

 תפילות חג 

 ברכת המזון 

 מוריד הטל 

 
 ספירת 
 העומר

                 
 

 "   לטַ הַ ה  "_______ ילָ גִ ית ר  ִר חֲ ם שַּ מתפללי   -                         

 ".ה _______ל  ע  "יַ ן _______ " ומוסיפים תֵ "ו                            

 

 )בלי התוספות( ______אומרים הלל   -                          

 

 הקרבן אומרים את  ,ל______ ______מוסף  -                          

 . חול המועד פסחשבת המתאים ל                             

 

 ._____ ______מוסיפים   -                           

 

 רים _______ כל ערב ספירת העומר.זוכ    -                           

 מוסף      

 
 ספירת 
  העומר

 ברכת המזון 

 

 לםהלל ש 

 הלל 

 
 ערבית של 

 שלושה רגלים 

 הלל שלם 

 ליל הסדר 

 
 שחרית 

 ליום חול

 ל הסדר לי

 -ליל הפסח 
 

' 'מקרא קודש
רביעי  )

   (  בלילה



 

שביעי של  
מקרא  ' -פסח 

 . ' קודש 
   (  רביעי )יום  

                   

 לזכר נס קריעת ים סוף נוהגים להיות  -                         

 ._______ כל הלילה וללמוד תורה                                 

 

 .               רגלים ______פילת יום טוב למתפללים ת -                          
  

                  

   .(בלי התוספות) ______אומרים הלל   -                  -

 

 כי ביום זה "שירת הים" קוראים בתורה את  -                 

 נעשה נס גדול ליהודים נס _________                     

                    _____.______ _ 

 

 ש הנס הגדול נס  חֵ רַּ ת  יום זה ִה ב                               

                               __  ._______ ____ ______                                                                              

 ראו בני ר שאז בָ בחסידות מוס         ף. ב      קריעת ים סו

 לי גבול" "ּבה חַּ ֹוישראל את  הּכ                                        

   ה טָ ּושה פ  חָ פ  אפילו ִש  .___של                                           

את האור ת אֹולר  ה  לָ כ  זכתה ויָ                                       

כל  _____יאיר ר זה משיח יבוא אושּכהזה.  המופלא

 מאיר אחר הצהרים   ביעי של פסחְש ּב  ה נָ כל שָ .  הזמן

. לכן אנו  אורו של משיח מיוחד בעולם,____ אותו 

אומרים ו___ כוסות  ושותים מצותאוכלים סעודה עם 

סעודה זו נקראת  .________לדברי תורה הקשורים 

 " . ________ "סעודת

זו ____ משיח צדקנו והלואי שנזכה השנה לאכול סעודה 

  אמן!!! ב______ ______!!!!
 

                       

                     

 

 

 סעודת משיח  

 תפילות חג  

  הלל

 
 קריאת 
 התורה

 
 לימוד תורה

 בלילה     

                  
 

ֲחִרית   -                           "   ַהַטל"_______   של שבתמתפללים שַּ

ֵתן _______ " ומוסיפים                            ל  "ו   ".ה _______"ַיע 

 

 ______ )בלי התוספות(אומרים הלל   -                          
                                          

 . קריאה לחול המועד פסח -                          
 

 הקרבןאומרים את  ,ל______ ______מוסף  -                          

 . ומוסיפים אתהמתאים לחול המועד פסח                            

 המילים המיוחדות של שבת.                               

 

 .: "רצה.." ו _____ ______מוסיפים   -                            

 

רים _______ כל ערב ספירת העומר.  -                             זוכ 

 מוסף      

 
 ספירת 
 העומר 

 ברכת המזון 

 הלל  

 
 שחרית 
 לשבת 

 
שבת חול  
 המועד  

 
 

 
קריאת    
 התורה


