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 בהצלחה

 1 יחידה                                                          

 דיני חודש אלול 

 סימן קכ"ח                                                                        

  .א

דֹוׁש ה ַהקָּ נָּ ל ַהשָּ י ְבכָּ צֹון. ְוַאף כִּ ה ְיֵמי רָּ ים, ֵהמָּ ּפּורִּ רּוְך-ֵמרֹאׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול ַעד ַאַחר יֹום ַהכִּ הּוא ְמַקֵבל -בָּ

ה,  ְתׁשּובָּ ים לִּ נִּ ים יֹוֵתר ּוְמֻזמָּ רִּ ים ֵאּלּו ֻמְבחָּ קֹום יָּמִּ ל מָּ כָּ ֵלם, מִּ יו ְבֵלב ׁשָּ ים ֵאלָּ בִּ ן ַהשָּ ה מִּ ם ְתׁשּובָּ ְהֹיתָּ לִּ

י ְברֹאׁש צֹון, כִּ יֵמי רָּ ים וִּ ה -ְיֵמי ַרֲחמִּ ְׁשֵתהָּ ּיּים, ְונִּ יַני ְלַקֵבל לּוחֹות ְׁשנִּ ה ֹמֶׁשה ֶאל ַהר סִּ לָּ ֹחֶדׁש ֱאלּול, עָּ

ים  ז ֻהְקְדׁשּו יָּמִּ ן אָּ ה. ּומִּ רָּ ז ְגַמר ַכּפָּ יָּה אָּ י, ֶׁשהָּ ְׁשרִּ ה ְבתִּ רָּ ַרד ַבֲעֹשָּ ים יֹום, ְויָּ עִּ ם ַאְרבָּ צֹון, ׁשָּ יֵמי רָּ ֵאּלּו לִּ

ְתַעּנֹות ְבֶעֶרב רֹאׁש ג ְבֹרב ַהְמקֹומֹות ְלהִּ ְנהָּ ים. ּומִּ ּפּורִּ י ְליֹום ַהכִּ ְשרִּ י ְבֹתִּ ירִּ ֹחֶדׁש ֱאלּול ְוַלֲעשֹות -ְויֹום ֲעשִּ

ּפּור ל רֹאׁש ֹחֶדׁש ַבַׁשבָּ -ֵסֶדר יֹום כִּ ם חָּ ה. ְואִּ ְתׁשּובָּ ם לִּ בָּ ינּו לִּ כִּ ן, ְכֵדי ֶׁשּיָּ טָּ י קָּ ישִּ ין ְליֹום ֲחמִּ ימִּ ת, ַמְקדִּ

ה לְ  ּנָּ ים אִּ ֱאֹלהִּ ה ְוהָּ דָּ ַתב, ַוֲאֶׁשר לֹא צָּ ה כָּ כָּ ְברָּ ְכרֹונֹו לִּ ק לּוְריָּא זִּ ְצחָּ י יִּ ַרב ֲאדֹוֵננּו ַרבִּ יו. הָּ נָּ י ֶׁשְּלפָּ יָּדֹו ְוַשְמתִּ

צֹון ְלַקֵבל י ֹחֶדׁש ֶזה, הּוא ֵעת רָּ אֵׁשי ֵתבֹות ֱאלּול, לֹוַמר כִּ ה.  ְלָך, רָּ נָּ ל ַהשָּ ה ְבכָּ שָּ ים ֶׁשעָּ אִּ ה ַעל ַהֲחטָּ ְתׁשּובָּ

ְמרּו דֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות, ּומָּ  ה ַבֹחֶדׁש ַהֶזה . עֹוד אָּ יְך ַלֲעשֹות ְתׁשּובָּ רִּ גֹות צָּ ל ה' ֱאֹלֶהיָך ְוַגם ֶרֶמז ֶׁשַגם ַעל ַהְשגָּ

אֵׁשי ֵתבֹות ֱאלּול. וְ  ְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך, רָּ יׁש ְלֵרֵעהּו ֶאת ְלבָּ אֵׁשי ֵתבֹות ֱאלּול. ְוֵכן אִּ י, רָּ י לִּ י ְודֹודִּ י ְלדֹודִּ ֵכן ֲאנִּ

ה, ֶׁשצְ  קָּ ה ּוְצדָּ ּלָּ ה, ְתפִּ ים, ֶׁשֵהם, ְתׁשּובָּ רִּ ה ְדבָּ ְׁשֹלשָּ אֵׁשי ֵתבֹות ֱאלּול. ֶרֶמז לִּ ים רָּ ֶאְביֹונִּ נֹות לָּ ין ּוַמתָּ יכִּ רִּ

ל ה'  ֶהם ְבֹחֶדׁש ֶזה. ּומָּ ֵרז בָּ ְזדָּ ים. ְלהִּ ַּנת דֹודִּ יא רִּ ה, ֶׁשהִּ ּלָּ ְתפִּ י וגֹו' רֹוֵמז לִּ י ְלדֹודִּ ה. ֲאנִּ ְתׁשּובָּ וגֹו' רֹוֵמז לִּ

ה. קָּ ְצדָּ ים, רֹוֵמז לִּ ֶאְביֹונִּ נֹות לָּ יׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמתָּ  אִּ

על פי מה שלמדת בסעיף זה מדוע הימים שחודש אלול מסוגלים לתשובה יותר משאר א. באר  .1
 ימות השנה?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 ?הרמזים שנלמדים מהפסוק "ואשר לא צדה וכו' שתימהם  .א

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 ?למדו זאת דורשי רשומותומנין  הדברים שצריך להזדרז בחודש אלול שלשתמהם  .ב

1________________________________________.______________________

2________________________________________.______________________

3.______________________________________________________________ 

 



 

 בהצלחה

 ב. 

ין בְ  ילִּ ר ְבֹחֶדׁש ֶזה. ּוַמְתחִּ ְתֹקַע ׁשֹופָּ ין לִּ ית -יֹום ב' ְדרֹאׁשנֹוֲהגִּ ַּלת ַׁשֲחרִּ ל יֹום ְלַאַחר ְתפִּ ין ְבכָּ ֹחֶדׁש ְותֹוְקעִּ

יע יק ֵבין ְתקִּ ין בֹו, ְכֵדי ְלַהְפסִּ יקִּ ה, ֶׁשַמְפסִּ נָּ ה, חּוץ ֵמֵעֶרב רֹאׁש ַהשָּ יעָּ ה. ְתקִּ ים ְתרּועָּ רִּ ה ְׁשבָּ יעָּ ֹות ְתקִּ

יעֹות ה. ְוַטַעם ַהְתקִּ ְצוָּ יעֹות מִּ ְתקִּ י ֵכן הּוא ַהֶטַבע ֶׁשל  ְרׁשּות לִּ ה, כִּ ְתׁשּובָּ ם לִּ עָּ ְבֹחֶדׁש ֶזה ְכֵדי ְלעֹוֵרר ֶאת הָּ

ין דּו. עֹוד נֹוֲהגִּ ם לֹא ֶיֱחרָּ יר ְועָּ עִּ ר בָּ ַקע ׁשֹופָּ תָּ ם יִּ תּוב, אִּ ַמר ַהכָּ יד, ְכמֹו ֶׁשאָּ ר ְלעֹוֵרר ּוְלַהְחרִּ ינֹות  ַהשֹופָּ ְמדִּ בִּ

ּיֹום ב' ְדרֹאׁש ְזמֹור  ֹחֶדׁש -ֵאּלּו מִּ ה, ֶאת ַהמִּ ּלָּ ֶעֶרב ְלַאַחר ַהְתפִּ ים ַבֹבֶקר ּובָּ י ֲעֶצֶרת, אֹוְמרִּ ינִּ ֱאלּול ַעד ְׁשמִּ

י, ְברֹאׁש ׁש, ה' אֹורִּ ְדרָּ י ַהמִּ י. ְוהּוא ַעל ּפִּ ְׁשעִּ י ְויִּ ד ה' אֹורִּ וִּ י  -ְלדָּ ְצְּפֵננִּ י יִּ ים . כִּ ּפּורִּ י ְביֹום ַהכִּ ְׁשעִּ ה. ְויִּ נָּ ַהשָּ

ְכַנס ֱאלּול ַעד יֹום ְבֻסֹכה, ֶרמֶ  ֶשּנִּ גֹו. מִּ ְנהָּ י מִּ קֹום ְלפִּ ל מָּ בּור ְבכָּ ים ַבצִּ ּלִּ ין לֹוַמר ְתהִּ ז ְלֻסכֹות. עֹוד נֹוֲהגִּ

ּה ֶׁשהּוא ְמַבֵקׁש עָּ  ּה אֹו ְבסֹופָּ תָּ ּלָּ ְתחִּ ּה בִּ ְרֹמז בָּ יְך לִּ רִּ ֶגֶרת ַלֲחֵברֹו, צָּ ם אִּ דָּ ים, ְכֶׁשכֹוֵתב אָּ ּפּורִּ יו ּוְמבָּ ַהכִּ ְרכֹו, לָּ

ים. ים טֹובִּ ֵתם ְבֵסֶפר ַחּיִּ ֵתב ּוְלֵהחָּ כָּ ה, ְלהִּ ים ְלטֹובָּ אִּ ין, ַהבָּ יֵמי ַהדִּ ְזֶכה בִּ  ֶׁשּיִּ

 מה הטעם   על פי פסוק זהא. הנביא עמוס אומר "היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו" הסבר  .2

 שתוקעים בשופר בחודש אלול?     

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 , ומדוע?תוקעים בשופר לאיום בחודש אלול באיזה  ב.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 ?נהגו לומר "מזמור לדוד ה' אורי וישעי"מדוע   ג.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

 בהצלחה

 פתח סידור או תהילים כ"ז ועיין במזמור "לדוד ה' אורי וישעי"  .ד

 ?בקשות אלו מתקשרות לחודש אלולכיצד וכתוב  את בקשותיו של המשוררצטט 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 ז.

יחַ  ְבחֹור ְׁשלִּ ה -ְיַדְקְדקּו לִּ דֹול ַבתֹורָּ גּון ְוגָּ יׁש ֶׁשהּוא הָּ ים, אִּ אִּ ים ַהנֹורָּ יחֹות ּוַביָּמִּ ְתַּפֵּלל ְסלִּ בּור ֶׁשּיִּ צִּ
ים ׁשָּ  ְהֶיה ֶבן ְׁשֹלׁשִּ ְמצֹא. ְוַגם ֶׁשּיִּ ר לִּ י ַמה ֶשֶאְפׁשָּ ים, ְכפִּ ים טֹובִּ ם ּוְבַמֲעשִּ יַחת ַהדָּ ה ְרתִּ חָּ ר נָּ ז ְכבָּ ה, ֶׁשאָּ נָּ

ים  יל ַתֲחנּונִּ בֹו ּוַמּפִּ ים, ֶׁשהּוא ׁשֹוֵפְך לִּ נִּ ְהיּו לֹו בָּ שּוי ְויִּ בֹו. ְוַגם ְיֵהא נָּ ְכַנע לִּ ירֹות ַהֵּלב. ֶׁשל ַבֲחרּותֹו ְונִּ קִּ מִּ
ר ְברֹאׁש ְתַקע ׁשֹופָּ ְבחֹור תֹוֵקַע ֶׁשּיִּ ה ַהשָּ -ְוֵכן ְיַדְקְדקּו לִּ ְהיּו ַבֲעֵלי תֹורָּ ְפֵני ַהתֹוֵקַע, ֶׁשּיִּ ה, ְוֵכן ַהַמְקֶרא לִּ נָּ

ל. וְ  הָּ ים ַלֹכל, ַרק ֶׁשְיֵהא ְמֻרֶצה ַלקָּ ֵאל ְכֵׁשרִּ ְשרָּ ל יִּ יהּו כָּ ְמצֹא. מִּ ֶהם לִּ ר לָּ י ַמה ֶשֶאְפׁשָּ ה, ְכפִּ ְראָּ ם ְויִּ אִּ
ְמַנע ַעְצמֹו ַאף ר, יִּ בָּ י ׁשֶ ּפִּ -ַעל-רֹוֶאה ַמֲחֹלֶקת ַבדָּ ְהֶיה מִּ גּוןי ֶׁשּיִּ  .ֵאינֹו הָּ

 ומדוע? ראוי לבחור לכתחילה להיות שליח ציבור בימים נוראיםא. את מי  .3

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 ? אם לא מצאוב. מה הדין 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 י"ג.

ין ֵליֵלְך ְבֶעֶרב רֹאׁש רֹו-נֹוֲהגִּ ית ְלֵבית ַהְקבָּ ַּלת ַׁשֲחרִּ ה ַאַחר ְתפִּ נָּ ים, ַהשָּ יקִּ ְבֵרי ַהַצדִּ ְׁשַתֵטַח ַעל קִּ ת ְלהִּ
ֶרץ ֵהמָּ  אָּ ים ֲאֶׁשר בָּ ים ַהְקדֹוׁשִּ יקִּ ים ְלעֹוֵרר ֶאת ַהַצדִּ ים ַתֲחנּונִּ ים, ּוַמְרבִּ ּיִּ ה ַלֲענִּ קָּ ם ְצדָּ ים ׁשָּ ה, ְונֹוְתנִּ

ין. ְוַגם ֵמֲחַמת ֶׁשהּוא ְמקֹום ְקבּוַר  יצּו טֹוב ַבֲעֵדנּו ְביֹום ַהדִּ הֹור, ֶׁשַּיְמלִּ דֹוׁש ְוטָּ קֹום הּוא קָּ ים, ַהמָּ יקִּ ת ַהַצדִּ
דֹוׁש ּה ַעל ַאְדַמת ֹקֶדׁש, ְוַיֲעֶשה ַהקָּ ְהיֹותָּ ם ְביֹוֵתר, בִּ ה ְמֻקֶבֶלת ׁשָּ ּלָּ רּוְך-ְוַהְתפִּ ְזכּות -בָּ הּוא ֶחֶסד בִּ

ם,  ים ׁשָּ ים ַהשֹוְכנִּ תֹו ֶנֶגד ַהֵמתִּ מָּ ים ֲמגָּ ל ַאל יָּשִּ ים. ֲאבָּ יקִּ ל ְודֹוֵרׁש ֶאל ַהַצדִּ ְכלָּ ְהֶיה בִּ ר ֶׁשּיִּ בָּ רֹוב ַהדָּ י קָּ כִּ
ים. ַאְך יְ  ַרְךַהֵמתִּ ְתבָּ יקִּ ש  ַבֵקׁש ֵמַהֵשם, יִּ ְזכּות ַהַצדִּ יו בִּ לָּ רמֹו, ֶׁשְיַרֵחם עָּ פָּ  .ים ׁשֹוְכֵני עָּ

 (2נוהגים ללכת לקברי צדיקים בערב ראש השנה?)א. מדוע  .4

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



 

 בהצלחה

 עזור לי לחזור בתשובה" דוד הגיע לקבר של ר' שמעון בר יוחאי וביקש, ר' שמעון! "ת ב.

 ומדוע? דוד נהג כהלכההאם     

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 ?כן ראוי לבקש ולהתפלל על קברי צדיקיםכתוב כיצד  .ג

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 _______________________________________________________________ 



 

 בהצלחה

 2יחידה 

 הלכות ראש השנה

  ג.

נָּה ל ַהשָּ ן רֹאׁשכָּ ט, חּוץ מִּ ְׁשּפָּ ה ּומִּ קָּ דֹוׁש, ֶמֶלְך אֹוֵהב ְצדָּ ֵאל ַהקָּ ה, הָּ ּלָּ ים ַבְתפִּ ה ַעד ְלַאַחר -, אֹוְמרִּ נָּ ַהשָּ
דֹוׁש-יֹום ֵאּלּו ַהקָּ ים הָּ י ֶׁשְביָּמִּ ט. ְלפִּ ְשפָּ דֹוש, ַהֶמֶלְך ַהֹמִּ ין לֹוַמר, ַהֶמֶלְך ַהקָּ יכִּ ים, ֶׁשְצרִּ ּפּורִּ רּוְך-ַהכִּ -בָּ

ֵאל הּוא מַ  ַמר הָּ ם אָּ ק אִּ דֹוׁש, אֹו ֶׁשהּוא ְמֻסּפָּ ֵאל ַהקָּ ַמר הָּ ה ְואָּ עָּ ם טָּ ם. אִּ עֹולָּ ְׁשֹּפט ֶאת הָּ ְרֶאה ַמְלכּותֹו לִּ
יְך ַלֲחזֹו רִּ דֹוׁש, ְוֵאינֹו צָּ בּור, אֹוֵמר ַהֶמֶלְך ַהקָּ ְזַכר תֹוְך ְכֵדי דִּ ם נִּ דֹוש, אִּ דֹוׁש אֹו ַהֶמֶלְך ַהקָּ  ר ְלרֹאׁש, ְוֵכןַהקָּ
יְך  רִּ דֹוׁש צָּ בּור, ֲאַזי ְבַהֶמֶלְך ַהקָּ ְזַכר ַעד ְלַאַחר ְכֵדי דִּ ם לֹא נִּ ל אִּ ט. ֲאבָּ ְׁשּפָּ ין ְבַהֶמֶלְך ַהמִּ ַלֲחֹזר ְלרֹאׁש ַהדִּ

ה,  ּלָּ אׁשֹונֹות נֶ  -ַהְתפִּ רִּ כֹות הָּ ְשֹלׁש ַהְברָּ ְּפֵני ֹׁשֶ א, מִּ ְסֵפקָּ ּלּו מִּ ת ֲאפִּ בֹות ְכֶאחָּ ן יט שְכמֹו  -ְחׁשָּ ימָּ תּוב ְבסִּ כָּ
יחַ  ּלּו ְשלִּ יף ב. ַוֲאפִּ עִּ ל -סָּ ית. ֲאבָּ ה ֵׁשנִּ ין לֹוַמר ְקֻדשָּ יכִּ רֹאׁש, ּוְצרִּ יְך ַלֲחזֹור לָּ רִּ ה צָּ ּלָּ ַרת ַהְתפִּ בּור ַבֲחזָּ ַהצִּ

ה, ֵכי כָּ ּה ְברָּ ּלּו ְלאֹותָּ יְך ַלֲחזֹור ֲאפִּ רִּ יד, ֵאינֹו צָּ ּלּו יָּחִּ ט, ֲאפִּ ְׁשּפָּ ה ְבַהֶמֶלְך ַהמִּ כָּ ְברָּ יר ֵתַבת ֶמֶלְך בִּ ְזכִּ ַון ֶׁשהִּ
ט, ֵא  ְׁשּפָּ דֹוׁש, ַהֶמֶלְך ַהמִּ ַמר, ַהֶמֶלְך ַהקָּ ה ְואָּ עָּ ם טָּ ה אִּ נָּ ל ַהשָּ יְך ַלֲחזֹורזֹאת. ְבכָּ רִּ  .ינֹו צָּ

 ?ומדועהשינויים בתפילת שמונה עשרה בעשרת ימי תשובה  מהם א.  .1

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

מה עליו טעה או שהוא מסופק אם אמר האל הקדוש או המלך הקדוש, ונזכר תוך כדי דיבור  .ב

 _________________________________________________________ לעשות?

 אם נזכר אחר כדי דיבור? מה הדין .ג

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 להאל הקדוש ? ,יש הבדל בדין בין המלך הקדוש מדוע .ד

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 בשליח ציבור שטעה? מה הדין .ה

_______________________________________________________________ 



 

 בהצלחה

 ה.

ם ׁשָּ  ַמר ֶא אִּ ן ֶׁשאָּ ה ה', ֵכיוָּ רּוְך ַאתָּ ַמר בָּ ְזַכר ַעד ֶׁשאָּ ים, לֹא נִּ מֹוָך, ּוְכֹתב, ְבֵסֶפר ַחּיִּ י כָּ ְכֵרנּו, אֹו מִּ ת ַכח זָּ

ַכח לֹוַמר ּוְבֵכן ֵתן ַּפְח  ם ׁשָּ יְך ַלֲחזֹור. ְוֵכן אִּ רִּ ְתַּפֵּלל ַכֵסֶדר, ְוֵאינֹו צָּ ה ּומִּ כָּ ַתם ְד ַהֵשם, גֹוֵמר ֶאת ַהְברָּ ָך ְוחָּ

ה ְבַחְר  דֹוׁש ְואֹוֵמר ַאתָּ ה ה', חֹוֵתם ַהֶמֶלְך ַהקָּ רּוְך ַאתָּ ן ַרק בָּ ַמר ֲעַדיִּ ּלּו לֹא אָּ דֹוׁש, ַוֲאפִּ נּו וכּוַהֶמֶלְך ַהקָּ  .תָּ

   ברכה מוסיפיםוכתוב באיזה התוספות שמוסיפים בשמונה עשרה בעשרת ימי תשובה א. מהם  .2

 __________________________________________________________? אותם    

_________________________________________________________________ 

 ?אם שכח לומר את התוספותב. מה הדין 

__________________________________________________________________ 

 ט.

ה, נֹו ְסעּוַדת ַהַּלְילָּ ַכל בִּ ׁש. ְוַאַחר ֶׁשאָּ ְדבָּ יא בִּ ין ְּפרּוַסת ַהמֹוצִּ ה. טֹוְבלִּ נָּה טֹובָּ ים ְלׁשָּ נִּ ימָּ ין ַלֲעשֹות סִּ ֲהגִּ

תֹוק  ת ַתּפּוַח מָּ ְך טֹוֵבל ְקצָּ ה. ְוַאַחר כָּ ה ּוְמתּוקָּ ה טֹובָּ נָּ ֵלינו ׁשָּ צֹון ֶׁשְתַחֵדׁש עָּ י רָּ ת, אֹוֵמר, ְיהִּ ְדַבׁש ַכַזיִּ בִּ

יו לָּ ֵרְך עָּ ין ֶלֱאֹכל רֹאׁש ֶׁשל ַבַעל ּוְמבָּ צֹון וכּו. ' ְונֹוֲהגִּ י רָּ ְך אֹוֵמר ַגם ֵכן ְיהִּ ֵעץ ְואֹוְכלֹו, ְוַאַחר כָּ י הָּ -בֹוֵרא ְּפרִּ

ְהֶיה ַגם ֵכן ֵזֶכר ְלֵאילֹו  ְהֶיה ְלרֹאׁש. ְוֵיׁש ְלַהֵדר ַאַחר רֹאׁש ֶכֶבש, ֶׁשּיִּ צֹון ֶׁשּנִּ י רָּ ים, ְיהִּ ק. ֶׁשל יִּ ַחי ְואֹוְמרִּ ְצחָּ

ק ְצחָּ ה. ְכמֹו ֵזֶכר ְלֵאילֹו ֶׁשל יִּ ה ַההוא ֵׁשם ַהמֹוֶרה ְלטֹובָּ ינָּ ֶהן ַבְמדִּ ן ֶׁשֵּיׁש לָּ ים אֹותָּ קֹות אֹוְכלִּ . ַגם ְוַגם ְירָּ

ן ים אֹותָּ ְמ -אֹוְכלִּ ה, ְכמֹו בִּ יא ֵׁשם ַהמֹוֶרה ְלטֹובָּ ה ַההִּ ינָּ ֶהם ַבְמדִּ קֹות ֶׁשֵּיׁש לָּ ֵתנּוַהְירָּ ינָּ מעהרען,  -ֶזר גֶ  דִּ

פְ  ים, ֶׁשֵּיׁש ֶרֶמז לִּ גִּ ין ַגם ֵכן ְלַהֵדר ֶלֱאֹכל דָּ ְרבּו ְזֻכּיֹוֵתינּו. ְוֵיׁש נֹוֲהגִּ צֹון ֶׁשּיִּ י רָּ ים ְיהִּ ְרבֹות ְכמֹו ְואֹוְמרִּ רֹות ְולִּ

י ירִּ ים אֹו ְמרִּ ים ֲחמּוצִּ רִּ ים ְדבָּ י ֵאין אֹוְכלִּ ם ְבֹחֶמץ, כִּ ים. ְוֵאין ְלַבֵשל אֹותָּ גִּ ין -ם ְברֹאׁשַהדָּ ה. ְואֹוְכלִּ נָּ ַהשָּ

ּיָּא ח"ט, וְ  ַמְטרִּ י ֱאגֹוז ְבגִּ ים, כִּ ים ְולּוזִּ ין ֶׁשּלֹא ֶלֱאֹכל ֱאגֹוזִּ ה. ַגם נֹוֲהגִּ יקָּ יֵני ְמתִּ ל מִּ ֵמן ְוכָּ ר ׁשָּ שָּ ים בָּ ַגם ַמְרבִּ

ה ַהְמ  יעָּ ה ְונִּ יחָּ ה(כִּ ּלָּ ים ֶאת ַהְתפִּ ן ת . ַבְטלִּ ְלֹמד ַעל ַהֻשְלחָּ יֹות ַמֶסֶכת ְוֵיׁש לִּ ְׁשנָּ ְלֹמד מִּ ת לִּ ין ְקצָּ ה. ְונֹוֲהגִּ ֹורָּ

נָּה-רֹאׁש  .ַהשָּ

 והסבר מדוע? דברים שנוהגים לאכול בליל ראש השנהארבעה ציין א.  .3

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 ומדוע? לא לאכול בליל ראש השנהב. מה נוהגים 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 ?יש לעשות בשעת הסעודהמה עוד  ג.

____________________________________________________________________________ 



 

 בהצלחה

 יא.

ֶזה ְכמֹו ַבֹחל ּוְביֹום-ְברֹאׁש ֶניָך, ֵאין ְלַהכֹות ְבֶאְגרֹוף ַעל ֶהחָּ אנּו ְלפָּ טָּ ינּו ַמְלֵכנּו חָּ בִּ ה ְכֶׁשאֹוֵמר אָּ נָּ -ַהשָּ
דּוי ְברֹאׁש ים וִּ י ֵאין אֹוְמרִּ ים, כִּ ּפּורִּ ינּו ַמלְ -ַהכִּ בִּ א ְיַכֵּון ַהֵּפרּוׁש, אָּ ה ֶׁשהּוא יֹום טֹוב. ֶאּלָּ נָּ אנּו ַהשָּ טָּ ֵכנּו חָּ

ה ְבדּו ֲעבֹודָּ ֶניָך ֶׁשעָּ ְטאּו ְלפָּ ֶניָך, ְכלֹוַמר, ֲאבֹוֵתינּו חָּ ֵכן -ְלפָּ ה. לָּ תָּ א אָּ נּו ֶמֶלְך ֶאּלָּ ל ֲאַנְחנּו ֵאין לָּ ה, ֲאבָּ רָּ זָּ
ינּו ַמְלֵכנּו, ֲעֵשה בִּ נּו ְלַמַען ְׁשֶמָך  אָּ מָּ  .עִּ

 ומדוע? ריםבאמירת אבינו מלכנו בראש השנה ליום הכיפוא. מה ההבדל  .4

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 ב. "אבינו מלכנו חטאנו לפניך", הסבר משפט זה לא בדרך ווידוי?

__________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ 

 

 יג.

ה ּלָּ יעֹות, ְלַכְתחִּ עּור ַהְתקִּ ים  ׁשִּ רִּ ים ַיֲעֶשה ג' ְׁשבָּ רִּ ים. ְוַהְׁשבָּ רִּ יא ט' ֹכחֹות ְקצָּ ה הִּ ְך, ַהְתרּועָּ ְהיֹות כָּ יְך לִּ ְצרִּ
ים ֵהם כְ  רִּ א ֶׁשַגם ַהְשבָּ ְמצָּ ה, ְונִּ ן ַהְתרּועָּ ים מִּ רִּ רֹוְך ְכמֹו ג' ֹכחֹות ְקצָּ ל ֶׁשֶבר ְיֵהא אָּ מֹו ט' ֶזה ַאַחר ֶזה, ְוכָּ

ֵהר ְמאֹ  זָּ יֲעַבד ֹכחֹות. ְויִּ ּלּו ְבדִּ ֶזה, ֲאפִּ י בָּ ל ֶׁשֶבר ְכמֹו ט' ֹכחֹות. כִּ ים ַעד ֶׁשְיֵהא כָּ רִּ ְשבָּ יְך בִּ ד ֶׁשּלֹא ְלַהֲארִּ
ל ְת  ה, ְתֵהא כָּ יעָּ ה ְתקִּ ים ְתרּועָּ רִּ ה ְׁשבָּ יעָּ רֹות ְּפׁשּוטֹות. ּוְבֵסֶדר ְתקִּ ה ֲהבָּ יעֹות ֵהמָּ ה, ֵאינֹו יֹוֵצא. ְוַהְתקִּ יעָּ קִּ

ה כְ  ל ֲאֻרכָּ ה, ְתֵהא כָּ יעָּ ים ְתקִּ רִּ ה ְׁשבָּ יעָּ ה, ְדַהְינּו ְכמֹו ח"י ֹכחֹות. ּוְבֵסֶדר ְתקִּ ם ַהְתרּועָּ ים עִּ רִּ מֹו ַהְשבָּ
ה. ַבְתקִּ  יעָּ ה ְתקִּ ה ְתרּועָּ יעָּ ים, ְדַהְינּו ְכמֹו ט' ֹכחֹות. ְוֵכן ְבֵסֶדר ְתקִּ רִּ ה ְכמֹו ַהְשבָּ ה, ֲאֻרכָּ יעָּ ֶדם יעֹות ֶׁשקֹ ְתקִּ

ֵכן ַהַמְקֶרא ַיְקֶרא ְבַפַעם ַאַחת  ת. ְולָּ ה ֶאחָּ ימָּ ְנׁשִּ ה בִּ ם ַהְתרּועָּ ים עִּ רִּ ף, ֵיׁש ַלֲעשֹות ַהְשבָּ ַּלת מּוסָּ ְתפִּ
ים רִּ קֹום לֹא-ְׁשבָּ ל מָּ כָּ ימֹות. ּומִּ ְׁשֵתי ְנׁשִּ ם בִּ ה ֵיׁש ַלֲעשֹותָּ ּלָּ ַרת ַהְתפִּ יעֹות ֶׁשְבתֹוְך ֲחזָּ ה. ּוַבְתקִּ יק  ְתרּועָּ ַיְפסִּ

ת  ֶזה, ְוַהַמְקֶרא ַיְקֶרא ַגם ֵכן ְׁשֵניֶהם ְבַפַעם ֶאחָּ ים ֶזה לָּ ְהיּו ְתכּופִּ א יִּ  .ֵביֵניֶהם ֶאּלָּ

 א. מהם ראשי תיבות תשר"ת, תש"ת, תר"ת? .5

__________________________________________________________________ 

 ________________________________?_______________השיעור של תרועהב. מה 

 ?_______________________________________________האורך של כל שברג. מה 

 ?_________________________אפילו בדיעבד אינו יוצא בתקיעת שבריםד. באיזה אופן 

 ין תשר"ת תש"ת תר"ת(ב? )פרט את ההבדל האורך של תקיעהה. מה 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

 בהצלחה

 ?בין תקיעות שקודם תפילת מוסף לתקיעות שבתפילת מוסףא. מה ההבדל  .6

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 ?ידוע לך על מנהג אחר, האם ם בתפילת לחש של מוסףתוקעיהאם  היכן שאתה מתפללב. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 טו.

ה בְ  ְתׁשּובָּ ז בִּ ְתעֹוֵרר אָּ ר הּוא ְלהִּ קָּ עִּ ֵלם ְוהָּ ה ּוְכמֹו -ֵלב ׁשָּ כָּ ְברָּ ְכרֹונֹו לִּ ַרְמַב"ם זִּ ַתב הָּ ה  -ֶׁשכָּ שּובָּ ְלכֹות ֹתְ ְבהִּ

ה ד, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ַאף כָּ ר ְברֹאׁש-ַעל-ֶּפֶרק ג ֲהלָּ יַעת ׁשֹופָּ י ֶׁשְתקִּ ּה, -ּפִּ תּוב, ֶרֶמז ֵיׁש בָּ ה ְגֵזַרת ַהכָּ נָּ ַהשָּ

קִּ  ים הָּ מִּ ְרדָּ ְשַנְתֶכם, ְונִּ ים מִּ ְת ְכלֹוַמר, עּורּו ְיֵׁשנִּ ְזרּו בִּ ַתְרֵדַמְתֶכם, ְוַחְּפשּו ְבַמֲעֵשיֶכם, ְוחִּ ה, יצּו מִּ ׁשּובָּ

ְכרּו בֹוְרֲאֶכם יל -ְוזִּ יק ֲאֶׁשר לֹא יֹועִּ רִּ ם ְבֶהֶבל וָּ תָּ ל ְׁשנָּ ים כָּ ן ְוׁשֹוגִּ ֱאֶמת ְבַהְבֵלי ַהְזמָּ ים ֶאת הָּ ֵאּלּו ַהשֹוְכחִּ

יטּו ְלַנְפׁשֹוֵתיֶכם, וְ  יל, ַהבִּ ה ּוַמְחַׁשְבתֹו ְולֹא ַיצִּ עָּ רָּ ֶכם ַדְרכֹו הָּ ד מִּ ל ֶאחָּ יבּו ַדְרְכיֶכם ּוַמַעְלֵליֶכם. ַיֲעֹזב כָּ ֵהטִּ

ה וכּוֲאֶׁשר לֹא טֹו  .בָּ

 ?בזמן התקיעותאת דברי הרמב"ם מה צריך להתבונן הסבר בלשונך  .7

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

 בהצלחה

 3יחידה 

  הלכות יום הכיפורים

 קל"ג–סימן קל"ב 

  .א

ל ין, ֶׁשֹקֶדם כָּ ינֹות ֵאּלּו נֹוֲהגִּ ְמדִּ ל ֵסֶפר-בִּ הָּ דֹול ֶׁשַבקָּ יא ַהגָּ ְדֵרי, מֹוצִּ ה, -נִּ ימָּ יב ַהבִּ מֹו ְסבִּ ה ּוְמַסֵבב עִּ תֹורָּ
ים ֶאת ֵסֶפר ים ּוְמַנְשקִּ ים ְמַחְבקִּ ׁשִּ ֲאנָּ ה ַעל ַמה-ְוהָּ יחָּ ה ּוְסלִּ ילָּ ים ְמחִּ ה, ּוְמַבְקׁשִּ ְכבֹוד  ַהתֹורָּ ְגמּו בִּ ֶשּפָּ

רּו סּוק אֹור זָּ ים ַהּפָּ מִּ ה ְּפעָּ ים ַכמָּ ּה ְואֹוְמרִּ ֶלֶכת ְבַדְרכָּ ים ֲעֵליֶהם ֵמַהּיֹום ְוֵאיֶלְך לָּ ה, ּוְמַקְבלִּ ַע וגֹו', ַהתֹורָּ
ם ֵסֶפר יחַ -ְועֹוֵמד עִּ ה ֵאֶצל ְׁשלִּ הָּ -ַהתֹורָּ ד ֵמֲחׁשּוֵבי ַהקָּ ינֹו, ְועֹוד ֶאחָּ ימִּ בּור מִּ ְשמֹאלֹו ַהצִּ ל עֹוֵמד ֶאְצלֹו מִּ
ם ֵסֶפר ה-ַגם ֵכן עִּ יבָּ ֹישִּ ן, בִּ ְשתָּ ים ְׁשלָּ ה, ְואֹוְמרִּ יחַ  ַהתֹורָּ ה וכּו', ּוְׁשלִּ ל-ֶשל ַמְעלָּ בור אֹוֵמר כָּ ְדֵרי -ַהצִּ נִּ

גּון ים ַבּנִּ מִּ ֹלש ְּפעָּ יח ׁשָּ ם ְׁשלִּ ם לֹוַמר עִּ דָּ ל אָּ ל-ַהיָּדּוַע, ְוֵיׁש ְלכָּ יל כָּ ַחׁש. ְוֵיׁש ְלַהְתחִּ בּור ְבלָּ ְדֵרי ְבעֹוד -ַהצִּ נִּ
יחַ  ַמר ְׁשלִּ ה. ּוְלַאַחר ֶׁשאָּ ְילָּ יְך בֹו ַעד ַהּלָּ ין ֶאת ֵסֶפר-יֹום, ּוְלַהְמׁשִּ ירִּ רּוְך וכּו', ַמֲחזִּ נּו בָּ ְרכּו, ְועָּ בּור בָּ -ַהצִּ

ת ַהתֹורָּ  יר ְליֹום ַהַשבָּ ְזמֹור ׁשִּ ַלת מִּ ן ְבַהְתחָּ ְמקֹומָּ ין ַלֲחזֹור לִּ ת, ְיכֹולִּ ן. ּוַבַשבָּ ְמקֹומָּ ין לִּ ל ְוחֹוְזרִּ  .ה ַלֵהיכָּ
 .ב

יחַ  כֹון ֶׁשַהשֹומֵ -ְכֶׁשְׁשלִּ קֹום נָּ ל מָּ כָּ בּור. ּומִּ יא ֶאת ַהצִּ נּו, ְיַכֵּון ְלהֹוצִּ ְרַכת ֶׁשֶהֱחיָּ בּור אֹוֵמר בִּ ּלֹא שֶ  ַע ְיַכֵּוןַהצִּ
יח ְרַכת ְׁשלִּ יחַ -ֵיֵצא ְבבִּ יַמֵהר ְלַסֵים ֹקֶדם ְׁשלִּ ֵרְך ְבַעְצמֹו ְבַלַחׁש, וִּ א ְיבָּ בור, ֶאּלָּ בור, ְכֵדי ֶשַיֲעֶנה -ַהצִּ ַהצִּ

יק ּוֵבַרְך ְדלִּ ם הִּ יׁש אִּ נּו, ְוֵכן אִּ ַקת ַהֵּנרֹות ֶׁשֶהֱחיָּ ים ֶשֵבְרכּו ְבַהְדלָּ ׁשִּ ֵמן. ְוַהּנָּ ה  אָּ ְרכּו ַעתָּ נּו, לֹא ְיבָּ ז ֶׁשֶהֱחיָּ אָּ
נּו   .ֶׁשֶהֱחיָּ

 ג.
ם-ֵליל יֹום ֶעד, ְבקֹול רָּ ם וָּ רּוְך ֵׁשם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹולָּ ים, בָּ ים ְויֹומֹו, אֹוְמרִּ ּפּורִּ  ַהכִּ

 ד.
ם ֶנְח  ל ַהיֹום. ְואִּ ית ְוכָּ ַּלת ַעְרבִּ ל ֵסֶדר ְתפִּ ים ַעל ַרְגֵליֶהם ְבכָּ ר. ֵיׁש ֶׁשעֹוְמדִּ בָּ ְסֹמְך ְלֵאיֶזה דָּ ים לִּ ְלׁשּו, ְיכֹולִּ

ַמד ַּפַעם ַאַחת ַעל ַדַעת י ֶׁשעָּ ה. מִּ ים לֹא ַתֲעֹמְדנָּ שִּ ֵכן ַהּנָּ ים. ְולָּ כִּ ְהיֹות ֻדְגַמת ַהַמְלאָּ ה, לִּ ידָּ ֲעמִּ  ְוַטַעם הָּ
ה רָּ יְך ַהתָּ רִּ ְך רֹוֶצה ַלֲחזֹור, צָּ יו ְוַאַחר כָּ ל יָּמָּ  ַלַעֹּשֹֹות ֵכן כָּ

  ה.

לּון ְבֵבית ֵיׁש נֹו ין לָּ יק ֶאת ַעְצמֹו -ֲהגִּ יׁשֹון, ַיְרחִּ יְך לִּ רִּ ה. ּוְכֶׁשצָּ ְילָּ ל ַהּלָּ חֹות כָּ ְׁשבָּ ירֹות ְותִּ ַהְכֶנֶסת ְולֹוַמר ׁשִּ
ה עָּ ה יֹאַמר ַאְרבָּ יבָּ ן. ֹקֶדם ַהְשכִּ ין קֹולָּ י ַעל ְיֵדי ֶזה ְמַאְבדִּ ים לֹא ֵיֹערּו, כִּ נִּ ן ֲארֹון ַהֹקֶדׁש. ְוַהַחזָּ ְזמֹוֵרי  מִּ מִּ

ֶהם ְׁשֹלש ֵמאֹות ְוֵׁשש ֵת  י ֵיׁש בָּ ן, כִּ ְצלָּ א לִּ נָּ י, ַרֲחמָּ ֶקרִּ ֵצל מִּ ּנָּ ים ְלהִּ לִּ ים, ֶׁשֵהם ְמֻסגָּ אשֹונִּ רִּ ים הָּ ּלִּ בּות ְתהִּ
ים, עֹולִּ  ְזמֹורִּ אֵׁשי ְוסֹוֵפי ַהמִּ י. ְורָּ ְנַין ֶקרִּ ֶעֶשר ְכמִּ ין ְׁשֹלש ֵמאֹות וָּ ים, עֹולִּ ְזמֹורִּ ה מִּ עָּ ים ְוַאְרבָּ ה ֶעְשרִּ ים ֵמאָּ

יַכֵּון ְלסַ  ֵאל, וִּ ן ַסמָּ ְניָּ ים ְוַאַחת, ְכמִּ ה ְׁשֹלשִּ ים ֵמאָּ ים ְוַהכֹוֵלל, ְבַיַחד עֹולִּ ְזמֹורִּ ה מִּ עָּ ֵׁשׁש, ְוַאְרבָּ יו. ֹוָּ לָּ ְּלקֹו ֵמעָּ
ין, ְועל תֹות ַהְמַחְממִּ ים ּוְכסָּ רִּ ְתַעֵטף ְבכָּ ל-ְוטֹוב ֶׁשלֹא יִּ ים לֹא ְיַכֶסה ַר -כָּ נִּ יוּפָּ  .ְגלָּ

 ומדוע? במה פותחים את תפילת יום הכיפוריםוכתוב  מחזור של יום כיפורא. פתח  .1

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 ?זמן אמירת כל נדרי מתי .ב

_______________________________________________________________ 

      



 

 בהצלחה

 ?מוציאים את ספרי התורה בשעת אמירת כל נדריג. מדוע 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 ?אומרים ביום הכיפורים ברוך שם כבוד מלכותו וכו' בקול רםמדוע  ד.     

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 ?הכיפוריםיש נוהגים לעמוד בזמן תפילות יום מדוע  ה.     

_______________________________________________________________ 

 סימן קל"ג

 א.

יָּה-יֹום ְׁשתִּ ה ּובִּ ילָּ סּור ַבֲאכִּ ים, אָּ ּפּורִּ יׁשַהכִּ ל, ּוְבַתְׁשמִּ יַלת ַהַסְנדָּ ְנעִּ ה, בִּ יכָּ ה, ְבסִּ יצָּ ְרחִּ סּור -, בִּ ה. ְואָּ טָּ ַהמִּ
ל ֵא  ים ְבכָּ ֵכן ֲאסּורִּ יף ֵמֹחל ַעל ַהֹקֶדׁש, לָּ ין ְלהֹוסִּ יכִּ ן ֶׁשְצרִּ ת. ְוֵכיוָּ ְלטּול, כמֹו ַבַשבָּ ה ְוטִּ אכָּ ל ְמלָּ ְבעֹוד ְבכָּ ּלּו מִּ

ן ֹקֶדם ֵבין ֵאי יֹום-יּום ֵאיֶזה ְזמָּ שֹות, ְוֵכן ְבמֹוצָּ ים-ַהְׁשמָּ בִּ ט ְלַאַחר ֵצאת ַהכֹוכָּ ים ְזַמן ֻמעָּ ּפּורִּ  .ַהכִּ

 ב.
זָּ  ר, ֹיֵש לִּ ם ֶאְפׁשָּ ין. ְואִּ ירִּ ין, ְוֵיש ַמְחמִּ ירִּ ים, ֵיש ַמתִּ ְקַטּנִּ ֵתת לִּ ין לָּ יכִּ ין ְכֶשְצרִּ ין ּוַמְׁשקִּ לִּ ֳאכָּ ַגע בָּ  .ֵהרלִּ

 
 .ג

יף ז, ח, ט. ְוַגם ְביֹום עִּ ן קכד סָּ ימָּ ה, ַעֵין סִּ יצָּ סּור ְרחִּ ה ֶׁשל ַתֲענּוג -אִּ צָּ ְרחִּ סּור ַרק בִּ ים ֵאינֹו אָּ ּפּורִּ  -ַהכִּ
ה ּומִּ  ילָּ ַּלת ְנעִּ ְתפִּ ח לֹו. ְולִּ ַמה ֶׁשֻמְכרָּ ְרַחץ יֹוֵתר מִּ ֵהר ְמֹאד ֶׁשּלֹא יִּ זָּ יְך לִּ רִּ ן קנט. ְוצָּ ימָּ הְוַעֵין עֹוד ְבסִּ  ְנחָּ

ל ַהיֹום ְבֵבית ן ֶׁשעֹוֵמד כָּ יב, ֵכיוָּ יו, ְולֹא -ּוַמֲערִּ ים, ֲהֵרי הּוא ְמַׁשֵמר יָּדָּ יּוטִּ ּלֹות ּופִּ ְתפִּ ַהְכֶנֶסת ְועֹוֵסק בִּ
ֵצם ְרחָּ  יִּ

 .ד
יַלת ין ְנטִּ יכִּ ן ְצרִּ ן ֶׁשַּלדוכָּ ן, ֵכיוָּ ים ַלדּוכָּ ים ֶׁשעֹולִּ ְט -ַהֹכֲהנִּ ם לֹא נָּ ם ַעד ַהְזרֹוַע, ְואִּ ַדיִּ ית יָּ לּו ְיֵדיֶהם ְבַׁשֲחרִּ

ֶהם  ה לָּ ילָּ יא לֹא הֹועִּ ה ַההִּ ילָּ ן ֶׁשַהְּנטִּ קֹום ֵכיוָּ ל מָּ כָּ ם, מִּ יִּ יַלת יָּדָּ ז ַעל ְנטִּ עֹות, ַאף ֶׁשֵבְרכּו אָּ ֶאְצבָּ ַרק הָּ
יִּ  דָּ יַלת יָּ ית ַעל ְנטִּ ֵרְך ֵׁשנִּ ין ְלבָּ יכִּ ה ַעד ַהְזרֹוַע, ְצרִּ ין ַעתָּ ם ֵכן ְכֶׁשּנֹוְטלִּ ן, אִּ ְטלּו ַלדּוכָּ ם. ְוטֹוב יֹוֵתר, ֶשיִּ

ית ֵרְך ֵׁשנִּ ה ְלבָּ ְרכּו ַעתָּ ְצטָּ ית ַעד ַהְזרֹוַע, ְולֹא יִּ  .ְיֵדיֶהם ַגם ְבַׁשֲחרִּ
 .ה

, ֶניהָּ ה, רֹוֶחֶצת ּפָּ ְשאָּ ֶֹּשּנִּ ים יֹום מִּ ה ְבתֹוְך ְׁשֹלשִּ ה, רּוֵחץ ְכַדְרכֹו. ַכּלָּ נָּ ּלו ֵאין בֹו ַסכָּ ֹ שְכֵדי  ַהחֹוֶלה, ֲאפִּ א ּל
ּה  ְתַגֶּנה ַעל ַבְעלָּ  .תִּ



 

 בהצלחה

 .ו
רֹוֶאה, ַחס י ְביּום-הָּ לֹום, ְקרִּ ְתַיֵבׁש, רֹוֵחץ -ְֹושָּ ר נִּ ם ְכבָּ ה. ְואִּ ם ַלח הֹוא, ְמַקְּנחֹו ְבַמּפָּ ים, אִּ ּפּורִּ ַהכִּ

ְרַחץ ְבֶבֶגד, ׁשֶ  ה. ְולֹא יִּ ינֹו ְכצֹואָּ ים ְלַבד, ְדדִּ כִּ ְטֹבל, ַאףְמקֹומֹות ַהְמֻלְכלָּ סּור לִּ ה. ְואָּ יטָּ יֵדי ְסחִּ -לֹא יָּבֹוא לִּ
יד-ַעל יַגֶּלה ַצְערֹו ְלַתְלמִּ ה. וִּ נָּ ר ְימֹות ַהשָּ ְׁשאָּ ְטֹבל בִּ יל לִּ גִּ י ֶׁשהּוא רָּ ם ַמה-ּפִּ כָּ דֹוׁש   חָּ ֶֹּשֵאַרע לֹו ַביֹום ַהקָּ

ְתַכֶּפר לֹו ְוַיאֲ  א, ְוהּוא יֹוֵרהֹו ַמה ַּלֲעשֹות, ֶׁשיִּ ים. ְוַהּנֹורָּ יְך יָּמִּ  רִּ
 .ז

ּלּו ֵאין בֹו  ת גּופֹו. ַאְך חֹוֶלה, ֲאפִּ ְקצָּ ּלּו ַעל מִּ ה, ַוֲאפִּ יר ַהֻזֲהמָּ יל ְלַהֲעבִּ ְׁשבִּ ּלּו בִּ ה, ֲאפִּ ה, ֲאסּורָּ יכָּ נָּה, סִּ ַסכָּ
סּוְך ים לָּ יאִּ ין ַהְברִּ ינֹוֵתינּו ֶׁשֵאין נֹוֲהגִּ ְמדִּ ים, בִּ טִּ י ֶׁשֶיׁש בֹו ֲחטָּ ְך ְכַדְרכֹו. ּומִּ שּום סָּ סּוְך, מִּ סּור לֹו לָּ  ַבֹחל, אָּ

ה ח שֶ ְדמּוכָּ  שּום ְרפּואָּ יא מִּ  .הִּ
 .ח

ל ֶשל ֵעץ ׁשֶ  ּלּו ְבַסְנדָּ ין ֲאפִּ ל, ֵיׁש אֹוְסרִּ יַלת ַהַסְנדָּ לְנעִּ פּוי ְבעֹור. ֲאבָּ ישֶ  ֵאינֹו חָּ ר.  ל ֶגמִּ ש אֹו ֶבֶגד, ֻמתָּ אֹו ֹקַ
ם, אָּ  ּלּו הֹוֵלְך ֵבין ַהגֹויִּ ים. ַוֲאפִּ מִּ יט ּוְגׁשָּ ְמקֹום ֶרֶפׁש ְוטִּ לּו בִּ ל ֲאפִּ יַלת ַהַסְנדָּ ְנעִּ יר בִּ ם ְוֵיׁש ְלַהְחמִּ סּור. ְואִּ

ְנעֹ  ל, יִּ י ַסְנדָּ ים ְבלִּ מִּ יט ּוְגׁשָּ ְמקֹום ֶרֶפׁש ְוטִּ ְצַטֵער ַהְרֵבה ֵליֵלְך בִּ ֵקב, אֹו הּוא מִּ י עָּ ים ֶׁשֵהם ְבלִּ לִּ ל ַסְנדָּ
ּלּוק ֵביֵניֶהם, ְולִּ  ם ֵיׁש חִּ ְשמֹאל אִּ ין לִּ ין ְוֶׁשל יָּמִּ יֵפם ֶׁשל ְשמֹאל ְליָּמִּ א ַיֲחלִּ ֵקב ֶאּלָּ ם עָּ ים ֶׁשֵהם עִּ לִּ ְנעָּ ְפֵני מִּ

ֶהם-ֶפַתח ֵבית ַגע בָּ ֵהר ֶׁשּלֹא לִּ זָּ יֵעם. ְויִּ ם ְוַיְצנִּ ֵרְך  ַהְכֶנֶסת ַיֲחֹלץ אֹותָּ ְצטָּ ה, ֶׁשּלֹא יִּ יצָּ ה ְולֹא ַבֲחלִּ ילָּ ְנעִּ לֹא בִּ
יו ְרחֹוץ יָּדָּ  לִּ

 ט
ר ַלֲעֹמד ַעל כָּ  ּלּו ֵהןֻמתָּ תֹות, ֲאפִּ ים ּוְכסָּ ַּלת ְׁשמֹונָּהשֶ  רִּ ְתפִּ ל בִּ סּור ַלֲעֹמד ַעל ׁשּום -ל עֹור, ֲאבָּ ֵרה, אָּ ֶעֹשְ

ר לֹו ַלֲעֹמד  ן, ֻמתָּ ֹיש ְמֻצּנָּ י ֶׁשהּוא אִּ ר . ַאְך מִּ בָּ ים דָּ בִּ ת ֲעשָּ  .ַעל ְקצָּ
 י

ל חֹוֶלה, ַאף ין -ַעל-כָּ רִּ ים, ֻמתָּ ל ְׁשֹלשִּ ה ְבַרְגלֹו, ְוֵכן ַהּיֹוֶלֶדת כָּ י ֶׁשֶיׁש לֹו ַמכָּ ה, אֹו מִּ נָּ י ֶׁשֵאין בֹו ַסכָּ ּפִּ
ל יַלת ַהַסְנדָּ ְנעִּ  .בִּ

 נוהגים ביום כיפור מלבד אכילה ושתיה?האיסורים ה  מהםא.  .2
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 בהצלחה

 עור ביום הכיפורים? על מותר לעמוד האם .ו
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 כא.

מֹות ְביֹום ין ְנׁשָּ ירִּ יַרת-ַמְזכִּ ְזכִּ שּום דִּ ים, מִּ ּפּורִּ י  ַהכִּ ם. ְועֹוד, ְלפִּ דָּ בֹו ֶשל אָּ ה לִּ יעָּ ים ְמַׁשֶבֶרת ּוַמְכנִּ ַהֵמתִּ

 , יתָּ דִּ ים. ֲאֶׁשר ּפָּ ֵאל, ֵאלּו ַהַחיִּ רָּ ֹשְ ְפֵרי, ַכֵּפר ְלַעְמָך יִּ א ְבסִּ יתָּ ְדאִּ ה, כִּ רָּ ין ַכּפָּ יכִּ ים ְצרִּ ֵאּלו ֶׁשַגם ַהֵמתִּ

ה. וְ  רָּ ין ַכּפָּ יכִּ ים ְצרִּ ים. ְמַלֵמד, ֶׁשַהֵמתִּ םַהֵמתִּ ה ַבֲעבּורָּ קָּ ים ְצדָּ ֶזה,  - .נֹוְדרִּ י ֶנֶדר. ְוֶסֶמְך לָּ ֶׁשֵיׁש לֹוַמר ְבלִּ

ילָּ  יש ֹכֶפר ַנְפשֹו ַלה'. ּומֹועִּ ְתנּו אִּ יְך ֵלּה, ְונָּ מִּ ה ְיַכֵּפר, ְוסָּ נָּ יב, ַאַחת ַבׁשָּ ַׁשת ְתַצֶּוה ְכתִּ רָּ ה ְבסּוף ּפָּ קָּ ה ַהְצדָּ

י ה' בֹוֵחן לְ  ים, כִּ ה. ְוַהַחי יָּכֹול ְלַבֵקׁש ַבֲעבּור ַהֵמתִּ קָּ יָּה נֹוֵתן ְצדָּ יָּה ֶזה ַהֵמת ַחי, ַגם ֵכן הָּ ם הָּ בֹות, ֶׁשאִּ בָּ

ֵאיֶהם  ים ַעל ֶצֱאצָּ יצִּ ים ְמלִּ יקִּ ים ַהַצדִּ לֹום ְוַהֵמתִּ ְתַּפֵלל ַעל ַאְבׁשָּ ד ֶׁשהִּ וִּ ין ַהֵמת, ְכמֹו דָּ ֵקל דִּ  .      ְלהָּ

ֶהם ַגם ְביֹום ַאֲחרֹוֹן ֶשל ֶּפסַ       ין בָּ י ֶׁשקֹורִּ מֹות, ְלפִּ ין ְנׁשָּ ירִּ י ֲעֶצֶרת, ַמְזכִּ ינִּ ְׁשמִּ בּועּות ּובִּ י ְדׁשָּ ח ּוְביֹום ֵׁשנִּ

ה קָּ ְצדָּ ין לִּ ן ֶׁשּנֹוְדרִּ ה. ְוֵכיוָּ קָּ ְצדָּ נֹות לִּ ין ַמתָּ ֵכן נֹוְדרִּ יׁש ְכַמְתַנת יָּדֹו. לָּ ם, אִּ יב ׁשָּ ל ַהְבכֹור, ּוְכתִּ ְתנָּּה כָּ ֲהגּו לִּ , נָּ

ְזֻכּיֹוֵתיֶהן. ְונֹוֲהגִּ ַבֲעבּו ה בִּ ֶהן ְלטֹובָּ מָּ ְזֹכר עִּ נּו יִּ ה, ְוַגם אֹותָּ ים ְלטֹובָּ ן ֱאֹלקִּ ְזֹכר אֹותָּ מֹות, ֶׁשיִּ י ר ַהְּנׁשָּ י מִּ ין כִּ

ֵבית ֵאם, יֹוֵצא מִּ ב וָּ אׁש-ֶׁשֶיׁש לֹו אָּ ה רִּ נָּ ין ֶׁשְבתֹוְך שָּ מֹות. ַגם נֹוֲהגִּ ַרת ְנׁשָּ ְשַעת ַהְזכָּ יַתת ַהְכֶנֶסת ֹבִּ ה ְלמִּ ֹונָּ

ֵבית ֵאם, יֹוֵצא ַגם ֵכן מִּ ב אֹו הָּ אָּ  .ַהְכֶנֶסת-הָּ

 

 טעמים 2מזכירים נשמות המתים ביום הכיפורים? מדועא.  .3
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 ?ומדועב. מתי עוד מזכירים נשמות המתים 
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 בהצלחה

 כד.

ַּלת נְ  ים. ְזַמן ְתפִּ בִּ ם ֵצאת ַהכוכָּ ּה עִּ ים אֹותָּ נֹות, ְכֵדי ֶׁשַיְׁשלִּ ילָּ אִּ יא ְברֹאׁש הָּ ה הִּ ה הּוא, ְכֶׁשַהַחמָּ ילָּ עִּ
ְסַתֵּלק ַעד ין מִּ י ֶׁשֵאין ַהדִּ ְתֵמנּו, ְלפִּ ים חָּ י אֹוְמרִּ כִּ לּו הָּ ה, ַוֲאפִּ ת ְבתֹוְך ַהַּלְילָּ ְמֶׁשֶכת ְקצָּ ים נִּ מִּ ְפעָּ ְגְמרּו  ְולִּ ֶׁשיִּ

ֵאל ֶא  רָּ ֹשְ שּום ַדֲהֵוי יִּ ים, לֹא יֹאַמר ֵכן, מִּ בִּ ְצאּו ַהכֹוכָּ ם יָּ ְפֶנה וכּו', אִּ רּוז :ַהיֹום יִּ ה. ְוֶהחָּ טָּ ְדֵריֶהם ְלמָּ ת סִּ
יחַ  ה. ְׁשלִּ נָּ א ּופָּ ה, ַהֶשֶמׁש בָּ נָּ א יֹאַמר, ַהּיֹום ּפָּ ים. ֶאּלָּ רִּ ים -דֹוֵבר ְׁשקָּ ים ְושִּ ְרַכת ֹכֲהנִּ בּור אֹוֵמר בִּ ַהצִּ

לֹום, ה-ַעל-ַאף ׁשָּ ְילָּ י ֶׁשהּוא לָּ  .ּפִּ

 ?זמן תפילת נעילהא. מתי  .4
__________________________________________________________________
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 ?שינויים יש בתפילת נעילהאיזה  ב.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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 בהצלחה

 4יחידה 

 דיני ישיבה בסוכה ונטילת ארבעת המינים

 סימן קל"ה 

 סעיף א

יב, ַבֻסֹכת ים. ְכמֹו  ְכתִּ ְבַעת יָּמִּ ה ׁשִּ ה, ֶׁשיָּדּור ַבֻסכָּ ה תֹורָּ ְמרָּ דּורּו ַבֻסכֹות. אָּ ים, ֵּפרּוׁש, תָּ ְבַעת יָּמִּ ֵתְׁשבּו ׁשִּ
ַקר ה עִּ ה, ֵכן ְתֵהא ַעתָּ נָּ ל ַהשָּ ר ְבֵביתֹו כָּ ים ּוַמצָּ -ֶׁשהּוא דָּ אִּ יו ַהּנָּ ּה ֵכלָּ יס ְלתֹוכָּ ה, ֶׁשַיְכנִּ תֹו ַבֻסכָּ ירָּ עֹות דִּ

ם ֲחֵברֹו, ְיַסֵּפר ַבֻסכָּ  ם ְמַסֵּפר עִּ ּלּו אִּ ה. ַוֲאפִּ ֵׁשן ַבֻסכָּ אֹות, ְואֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ְולֹוֵמד ּוְמַטֵיל ְויָּ ם ַהּנָּ ה. ְוֵכן אִּ
י ַבֻסכֹות הֹוׁשַ  יב, ְלַמַען ֵיְדעּו ֹדֹרֵתיֶכם כִּ ה. ְכתִּ ְתַּפֵּלל ְבתֹוְך ַהֻסכָּ ידּות, יִּ יחִּ ְתַּפֵּלל בִּ י ֶאתמִּ ֵאל -ְבתִּ רָּ ֹשְ ְבֵני יִּ

דֹוׁש נּו ַהקָּ ּוָּ ה, ֶשצִּ יַבת ַהֻסכָּ יׁשִּ ין ְלַכֵּון בִּ יכִּ ֵכן ְצרִּ ם, ְולָּ יִּ ְצרָּ ם ֵמֶאֶרץ מִּ י אֹותָּ יאִּ רּוְך-ְבהֹוצִּ הּוא ֵליֵׁשב -בָּ
י ַבֻסכֹות הֹו תּוב כִּ ַמר ַהכָּ ם. ְוֻסכֹות ֵאלּו ֶׁשאָּ יִּ ְצרָּ יַאת מִּ יצִּ ה ֵזֶכר לִּ י ַבֻסכָּ ים. ַרבִּ אִּ ֶהם ַתּנָּ י, ֶנְחְלקּו בָּ ַׁשְבתִּ

דֹוׁש ֶהם ַהקָּ יף בָּ קִּ בֹוד, ֶׁשהִּ ה ַעְנֵני ַהכָּ יֶעֶזר אֹוֵמר, ֵהמָּ רּוך-ֱאלִּ ֶמׁש. -בָּ ׁשָּ ב וָּ רָּ הּוא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו, ְלַבל ַיֵכם ׁשָּ
יָּ  ְׁשַעת ֲחנִּ ֶהם בִּ שּו לָּ ׁש, ֶׁשעָּ א אֹוֵמר, ֻסכֹות ַממָּ יבָּ י ֲעקִּ ה. ְוַאףְוַרבִּ ְּפֵני ַהַחמָּ ן מִּ ם -ַעל-תָּ ְצַריִּ מִּ אנּו מִּ י ֶׁשיָּצָּ ּפִּ

ל ץ, ְוֶדֶרְך כָּ ַלת ְימֹות ַהַקיִּ י ֶׁשהּוא ַהְתחָּ ן, ְלפִּ ה ְבאֹותֹו ַהְזמָּ נּו ַלֲעשֹות ַהֻסכָּ ּוָּ ן, לֹא צִּ יסָּ ם ַלֲעשֹות  ְבֹחֶדׁש נִּ דָּ אָּ
יא בְ  ֶכֶרת ֶׁשהִּ ה נִּ ְיתָּ ה ְלֵצל, ְולֹא הָּ ז ֻסכָּ ּה ַבֹחֶדׁש אָּ נּו ַלֲעשֹותָּ ה אֹותָּ ּוָּ ֵכן צִּ ַרְך ְׁשמֹו. לָּ ְתבָּ ְצַות ַהבֹוֵרא יִּ מִּ

ין מִּ  תֹו ְוֵליֵׁשב ְבֵביתֹו. ַוֲאַנְחנּו יֹוְצאִּ ֻסכָּ ֵצאת מִּ ם לָּ דָּ ל אָּ ים, ְוֶדֶרְך כָּ מִּ י, ֶׁשהּוא ְזַמן ַהְגׁשָּ יעִּ ת ַהְשבִּ ן ַהַביִּ
ֶאה  ֶזה ֵירָּ ה, בָּ ּהֵליֵׁשב ַבֻסכָּ ֵלינּו ַלֲעשֹותָּ יא עָּ ְצַות ַהֶמֶלְך הִּ י מִּ  .ַלֹכל, כִּ
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ים  ה ֵכלִּ יס ְלתֹוכָּ ֵכן לֹא ַיְכנִּ יו. ְולָּ לָּ ְצֹות ְבזּויֹות עָּ ְהיּו מִּ בֹוד, ֶׁשּלֹא יִּ ה ְבכָּ יק ֶאת ַהֻסכָּ יְך ְלַהֲחזִּ רִּ ם צָּ ֶׁשֵאינָּ
ים, ְכגֹון ְקֵדרֹות, ְוַכד ֶׁשש דִּ ים בֹוְמֻכבָּ ים ֹוֲאבִּ ם, ְוֵכלִּ ה ּוַמֲחַבת  ַמיִּ ה ְויֹורָּ ֶהם ֶקַמח, ַוֲעֵרבָּ ים בָּ ֶשַמְׁשהִּ

ְה  יָּה, יִּ ל ְכֵלי ְׁשתִּ ן ַלחּוץ. ֲאבָּ יאָּ יְך ְלהֹוצִּ רִּ ה צָּ ילָּ ֲאכִּ רֹות, ְלַאַחר הָּ ֶהן. ְוַגם ַהְקעָּ ה. ּוַמְכֶתֶׁשת ְוַכּיֹוֵצא בָּ יּו ַבֻסכָּ
ין ֶׁשּלֹא לְ  ּה ְונֹוֲהגִּ יס ְלתֹוכָּ יַפת ר נֵ ַהְכנִּ זּוי, ְכגֹון ְׁשטִּ יׁש בָּ ּה ַתְׁשמִּ יס. ְוֵכן לֹא ַיֲעֶשה בָּ אִּ ׁשּום ְדמָּ ֶשל ֶחֶרס, מִּ

 ֹ ל ְׁשֹטף. ְוכָּ ר לִּ ל כֹוסֹות, ֻמתָּ רֹות. ֲאבָּ י, ַאף-ְקֵדרֹות ּוְקעָּ ּלּו ְלתֹוְך ֶכלִּ ּה, ֲאפִּ ין בָּ סּור ְלַהְׁשתִּ י -ַעל-ֶׁשֵכן ְדאָּ ּפִּ
יׁשֶשעֹוֶשה ֵכן ְבתוְך  ל ַתְׁשמִּ יס -ֵביתֹו. ֲאבָּ ְכנִּ ם הִּ ְׁשתֹו. אִּ יׁש ְואִּ ּה אִּ תָּ ְצוָּ ַקר מִּ ה, ֶׁשֲהֵרי עִּ ר ַבֻסכָּ ה, ֻמתָּ טָּ ַהמִּ

ה, ַעד ׁשֶ  ֵרְך ֵליֵׁשב ַבֻסכָּ ּה, ֵאין ְלבָּ ה ֶשֵהם בָּ עָּ ְך. ַאְך ְבׁשָּ ְפֶסֶלת ְבכָּ ּה נִּ ים, ֵאינָּ ים ְבזּויִּ ּה ֵכלִּ יאּוםְלתֹוכָּ  .ּיֹוצִּ
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ל ה ַּפת ְלכָּ יְך ֶלֱאֹכל ַבֻסכָּ רִּ ה, ֶׁשצָּ יא חֹובָּ אׁשֹון הִּ רִּ ה הָּ ה ַבַלְילָּ ה ַבֻסכָּ ילָּ ְצַטֵער, -ֲאכִּ ּלּו מִּ ת. ַוֲאפִּ יִּ חֹות ַכזָּ ַהּפָּ
ים  ַחיָּב מִּ ים ְגׁשָּ ם יֹוְרדִּ ה. ְואִּ ה אֹו ְׁשֵתי  -ֶלֱאֹכל ַבֻסכָּ עָּ ְסקּו ְלַאַחר ׁשָּ ּפָּ ם ְמַדֶמה ֶׁשיִּ יף ט, אִּ עִּ ן סָּ ַעֵין ְלַקמָּ

ים, אֹו ׁשֶ  מִּ ְסקּו ַהְגׁשָּ ּפָּ ם רֹוֶאה ֶׁשּלֹא יִּ אּוי. ְואִּ רָּ ה כָּ ְך ְיַקֵדׁש ְויֹאַכל ַבֻסכָּ ין ְוַאַחר כָּ עֹות, ַיְמתִּ ין ְולֹא ׁשָּ ְמתִּ הִּ
ֵרְך לֵ  ל ֵאינֹו ְמבָּ ה, ֲאבָּ נּו ַגם ַעל ַהֻסכָּ ֵרְך ֶׁשֶהֱחיָּנּו, ּוְמַכֵּון ְבֶׁשֶהֱחיָּ ה ּוְמבָּ ְסקּו, ְמַקֵדׁש ַבֻסכָּ ה. פָּ יֵׁשב ַבֻסכָּ

יא, ְואֹוֵכל ֵרְך ַהמֹוצִּ יו ּוְמבָּ דָּ י ֶהְפֵסק, ְוהֹוֵלְך ְלתֹו ְונֹוֵטל יָּ ת ַּפת ְבלִּ ם ְכַזיִּ תֹו. ְוֶיׁש לֹו שָּ ת ְוגֹוֵמר ְסעּודָּ ְך ַהַביִּ
ת  יִּ יא, ֶׁשַדְעתֹו ֶלֱאֹכל ַגם ַבבָּ ְרַכת ַהמֹוצִּ ְׁשַעת בִּ ם ּובִּ ַדיִּ יַלת יָּ ְׁשַעת ְנטִּ יף  -ְלַכֵּון בִּ עִּ ן מב סָּ ימָּ ַעֵין ְלֵעיל סִּ

ְרַכת ים ֹקֶדם ֶׁשֵבַרְך בִּ מִּ ְסקּו ַהְגׁשָּ ם ּפָּ זֹון, -יט, כא. ְואִּ ה, ַהמָּ ֵרְך ֵליֵׁשב ַבֻסכָּ ה ּוְמבָּ הֹוֵלְך ׁשּוב ְלתֹוְך ַהֻסכָּ
ְרַכת ֵרְך בִּ ה ַּפת, ּוְמבָּ ַכֵביצָּ ת יֹוֵתר מִּ ְרַכת-ְואֹוֵכל ְקצָּ ים ְלַאַחר ֶׁשֵבַרְך בִּ מִּ ְסקּו ַהְגׁשָּ ם ּפָּ זֹון. ְואִּ זֹון, -ַהמָּ ַהמָּ

יו  דָּ ה, ְונֹוֵטל יָּ ֵרְך הֹוֵלְך ַגם ֵכן ְלתֹוְך ַהֻסכָּ ה, ּוְמבָּ ְרַכת ֵליֵׁשב ַבֻסכָּ ה ַּפת ְבבִּ ַכֵביצָּ ית, ְואֹוֵכל יֹוֵתר מִּ ֵׁשנִּ
ְרַכת ה ֶׁשּלֹו ַאף ְלַאַחר-בִּ ם ְבֻסכָּ זֹון. אִּ ְך, ְוֵיׁש  ַהמָּ ן ַהְסכָּ ין מִּ ם ְמַטְפְטפִּ ן ַהַמיִּ ים ֲעַדיִּ מִּ ְסקּו ַהְגׁשָּ ֶשּפָּ

ה ְמֻסגֶ  ְיתָּ ה ֶׁשהָּ תֹו ֻסכָּ ְׁשכּונָּ בבִּ תֹו ְבטּוב ֵלבָּ ה ְויֹאַכל ּפִּ מָּ ה, ֵיֵלְך ׁשָּ ְפְתחָּ ים נִּ מִּ  .ֶרת ְבַגג, ּוְלַאַחר ַהְגׁשָּ
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יַלת ֶקַבע  ם הּוא רֹוֶצה ֶלֱאֹכל ֲאכִּ א ֶׁשאִּ ה, ֶאּלָּ יּוב ֶלֱאֹכל ַבֻסכָּ ים, ֵאין חִּ ל ַהיָּמִּ ר ַהֵּלילֹות ְוֵכן ְבכָּ ְׁשאָּ אֹו בִּ
ֶליהָּ  ַבע עָּ ּלּו לֹא קָּ ה, ֲאפִּ ַכֵביצָּ יַלת ֶקַבע. ַּפת יֹוֵתר מִּ י ֲאכִּ ה. ּוַמהִּ יֹׁשן ַבֻסכָּ יְך ֶלֱאֹכל אֹו לִּ רִּ יֹׁשן, צָּ ּלּו  ,לִּ ַוֲאפִּ

ה ּו יו, ַחיָּב ַבֻסכָּ לָּ ַבע עָּ ה ְוקָּ ַכֵביצָּ ן יֹוֵתר מִּ גָּ ֵני דָּ שּוי ֵמֲחֵמֶׁשת מִּ יל ֶהעָּ ין. ְוֵכן ַתְבׁשִּ ְסנִּ יא ַּפת כִּ יו הִּ לָּ ֵרְך עָּ ְלבָּ
ר ֶלֱאכֹול חּוץ ַלסֻ  ַבע ֲעֵליֶהם, ֻמתָּ ַכל ַהְרֵבה ְוקָּ ּלּו אָּ ל ֵּפרֹות, ֲאפִּ ה. ֲאבָּ ר ֵליֵׁשב ַבֻסכָּ ן אֹו ְׁשאָּ ה. ְוֵכן ַייִּ כָּ

ם  ל אִּ ַבע ֲעֵליֶהם. ֲאבָּ א ְכֶׁשּלֹא קָּ ה. ְוַדְוקָּ ְׁשתֹות חּוץ ַלֻסכָּ ר ֶלֱאכֹול ְולִּ ה, ֻמתָּ ינָּ ר ּוְגבִּ שָּ ין אֹו בָּ רֹוֶצה ַמְׁשקִּ
י ר אֹו ְגבִּ שָּ ים ְבֶדֶרְך ֶקַבע, אֹו ֶׁשרֹוֶצה ֶלֱאֹכל בָּ ר ַמְׁשקִּ ן אֹו ְׁשאָּ ְׁשתֹות ַייִּ ה, ְולֹא לִּ יְך ֻסכָּ רִּ ה ֶדֶרְך ֶקַבע, צָּ נָּ

י ֶׁשמַ  ל מִּ א. ֲאבָּ ינָּ דִּ ל זֹאת, מִּ ֵרְך. ְוכָּ ה. ְוטֹוב ֶׁשיֹאַכל ֹקֶדם, ַּפת, ְכֵדי ֶׁשְיבָּ ֵרְך ֲעֵליֶהם ֵליֵׁשב ַבֻסכָּ יר ְיבָּ ְחמִּ
ם ֵאינֹו ַעל עַ  לּו ַמיִּ חְצמֹו ֶׁשֲאפִּ ה, ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשבָּ  .שֹוֶתה חּוץ ַלֻסכָּ

 עיף חס

ּלּו ְׁשַנת ַאְרַעי ֵא  ְצֹות, ֶׁשֲאפִּ ין ַבמִּ ין ַהְמַדְקְדקִּ ה. ְוֵכן עֹושִּ ה ֻסכָּ יכָּ א ְצרִּ ינָּ דִּ ּלּו ַאְרַעי, מִּ ה, ֲאפִּ ים ֵׁשנָּ ם ְיֵׁשנִּ ינָּ
כָּ  ְברָּ ם לִּ ְכרֹונָּ ים, זִּ ַאֲחרֹונִּ ְתבֹו הָּ ה, כָּ ֵקל ַבֵׁשנָּ ים ַהְרֵבה ְלהָּ ה ֶׁשּנֹוֲהגִּ ה. ְוַעתָּ ים, חּוץ ַלֻסכָּ מִּ ה ְטעָּ ה, ַכמָּ

יר ְוַלֲעש אּוי לֹו ְלַהְחמִּ ם, רָּ ַמיִּ ל ְיֵרא ׁשָּ ל כָּ ת ְזכּות ֲעֵליֶהם. ֲאבָּ דּור ְלַלֵמד ְקצָּ ה, ֶׁשיּוַכל לָּ ם ֹות ֻסכָּ ם עִּ ׁשָּ
חֹות ֶׁשְתֵהא ְראּו ל ַהּפָּ ר לֹו. ּוְלכָּ ם ֶאְפׁשָּ ּה, אִּ ה ֻכּלָּ נָּ ל ַהשָּ ר ְבכָּ ְׁשתֹו, ְכמֹו ֶׁשהּוא דָּ ם הּוא ְלַבדֹו. אִּ יֹׁשן ׁשָּ יָּה לִּ

ה יא ְפסּולָּ יֲעַבד, הִּ ּלו ְבדִּ ּה ֵכן, ֲאפִּ ם ֵאינָּ  .ְואִּ

 סעיף ט

יּו  ם הָּ ְך, ֶׁשהּוא ְמַׁשֵער, ֶׁשאִּ ל כָּ ם יְָּרדּו כָּ טּור? אִּ ים ּפָּ מִּ ה. ְבֵאיֶזה ְגׁשָּ ן ַהֻסכָּ טּור מִּ ים, ּפָּ מִּ ְרדּו ְגׁשָּ ים יָּ נֹוְפלִּ
יל, ְך ְלתֹוְך ַהַתְבׁשִּ ים ְלתֹוְך  כָּ יּו נֹוְפלִּ ם הָּ יל, אֹו ֶׁשהּוא ְמַׁשֵער, ֶׁשאִּ יו ַהַתְבׁשִּ נָּ ּלּו ֵאין ְלפָּ ְתַקְלֵקל, ֲאפִּ יָּה מִּ הָּ

יל ֶלֱאֹכל ַבסֻ  ְתחִּ ם הִּ ת. ְואִּ יִּ ה ַלבָּ ן ַהֻסכָּ ז יֹוֵצא ַגם מִּ ם ְלֶחֶדר ַאֵחר, אָּ שָּ יָּה יֹוֵצא מִּ ה, ַהֶחֶדר ֶׁשהּוא בֹו, הָּ כָּ
ְך  יל ְוַאַחר כָּ ְתחִּ ים הִּ מִּ ת, אֹו ֶׁשֵמֲחַמת ַהְגׁשָּ יל ֶלֱאֹכל ַגם ַבַביִּ ְתחִּ ת, ְוהִּ ְכַנס ְלתֹוְך ַהַביִּ ים ְונִּ מִּ יְָּרדּו ְגׁשָּ

ֶלֶכת ְבֶאְמ  ת ְוֵאינֹו ְמֻחיָּב לָּ תֹו ַבַביִּ ים, גֹוֵמר ְסעּודָּ מִּ ְסקו ַהְגׁשָּ ְך ּפָּ ת, ְוַאַחר כָּ ה ֶלֱאֹכל ַבַביִּ ּלָּ ְתחִּ ה ַצע ַהְסעּומִּ דָּ
ה ְואֹו ן ַהֻסכָּ טּור מִּ ה, ּפָּ ים ְבתֹוְך ַהֻסכָּ ׁשִּ ְקרָּ ים נִּ לִּ ֵעת ַקר ְוַהַמֲאכָּ ֶשהָּ ה. ְוֵכן ֹכְ ֵביתֹו ְלתֹוְך ַהֻסכָּ תמִּ יִּ  .ֵכל ַבבָּ

 סעיף י

א ם יָּצָּ ֵצאת. ְואִּ יֹׁשן, ְויָּכֹול לָּ ין ֲהֵוי ַצַער לִּ טִּ ים ֻמעָּ מִּ ה, ַגם ְגׁשָּ ה ַבֻסכָּ ְנַין ֵׁשנָּ יֹׁשן, ְוַאַחר  ְלעִּ ַכב לִּ ְלֵביתֹו ְוׁשָּ
ְסקּו, ֵאי ְך ּפָּ ים, ְוַאַחר כָּ מִּ ְּפֵני ַהְגׁשָּ יֹׁשן מִּ ַכב ְבֵביתֹו לִּ ּה ׁשָּ ּלָּ ְתחִּ ים, אֹו ֶׁשמִּ מִּ ְסקּו ַהְגׁשָּ ְך ּפָּ ין כָּ יחִּ ן ַמְטרִּ

ֵׁשן ְבֵביתֹו ַעד ַהֹבֶקר א יָּ ה, ֶאּלָּ ל ַהַּלְילָּ ה כָּ  .אֹותֹו ֵליֵלְך ַלֻסכָּ

 עיף יאס

, ְוֵאינֹו ַרשַ  ֶליהָּ ר עָּ כָּ א ֶהְדיֹוט, ְוֵאינֹו ְמַקֵבל שָּ ְקרָּ ם, נִּ ֹּשָּ ה, ְוֵאינֹו יֹוֵצא ֹמִּ ן ַהֻסכָּ טּור מִּ ֵרְך, ְכֶׁשהּוא ּפָּ אי ְלבָּ
ים, לֹא ְיַבֵעט ְבֻסכָּ  מִּ יל ַהְגׁשָּ ְׁשבִּ ה בִּ ן ַהֻסכָּ ה. ּוְכֶׁשיֹוֵצא מִּ לָּ ה ְלַבטָּ כָּ שּום ַדֲהֵוי ְברָּ א ֵיֵצא מִּ תֹו ְוֵיֵצא, ֶאּלָּ

יו נָּ יתֹון ַעל ּפָּ ַפְך לֹו ַרבֹו קִּ ַזג כֹוס ְלַרבֹו, ְוׁשָּ ה, ְכֶעֶבד ֶשמָּ עָּ  .ְבַהְכנָּ

 ?אכילה חייב לאכול בסוכה ומברך לישב בסוכה לפני האכילהא. איזה  .4
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 ?מברך לישב בסוכהואינו אכילה חייב לאכול בסוכה ב. איזה 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



 

 בהצלחה

 
 
 ?באכילת עראי ושינת עראי בסוכהמה הדין  .ג

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 ?השיעור של גשמים שפוטרים לאכול בסוכהמה  .ד
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 ?השיעור הגשמים שפוטרים שינה בסוכמה  .ה
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 ?צריך לחזור לסוכה כשפסקו הגשמיםהאם  .ו
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 סימן קל"ז

 
אוחז את ארבעת המינים בשעת הברכה?  א. כיצד .5

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 ?הברכות שמברך לפני נטילת לולבב. מה 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 ?ומדועהשנה ניטול לולב ביום טוב ראשון,  האם ג.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 בשבעת ימי החג? והאתרוגההדס מותר להריח את האם א.  .6
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 ?ומדועב. האם מותר לטלטל את ארבעת המינים בשבת 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 מותר ליטול לולב שאול בשבעת ימי החג? האםא.  .7

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 ע אין לתת לקטן ליטול את הלולב לפני שהגדול נטל ?מדו. ב
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 



 

 בהצלחה

 5יחידה 

 הלכות חנוכה

 סימן קלט

 ומה הגזרות שגזרו על    מי מלך באותה תקופה,באיזה תקופה אירע נס חנוכה,  ספר בקצרהא.  .1

 עם ישראל?     

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 נס פך השמן? מהוב. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 טעמים מדוע נשים נוהגות שלא לעשות מלאכה בזמן הדלקת נרות חנוכה?שני  כתוב .ג

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 מקום בבית מניחים את נרות החנוכה ומדוע?באיזה א.  .2

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 הגובה שצריך להניח את הנרות? מהב. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 זמן הנרות צריכים לדלוק? וכמהזמן הדלקת נרות חנוכה מהו א.  .3

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

 בהצלחה

 ?מה קודם ומדועב. הדלקת נר חנוכה והבדלה, 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 נרות חנוכה זקוקות ל"שמש"? מדוע ג.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 שמוסיפים בחנוכה? התפילות מהםא.  .4

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 אם שכח לומר על הניסים? מה הדיןב. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 אם שכח לומר על הניסים בברכת המזון ומדוע? מה הדין ג.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 "קיימא לן הדלקה עושה מצווה". 5

 א. הסבר משפט זה?      

     __________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________ 

 ב. כתוב שלוש דינים הנלמדים מכלל זה?     

     __________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________ 

       __________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 בהצלחה

 6יחידה 

 סימן צח – הלכות יום טוב

 ?מניןמלאכות אסורות בשבת, ומותרות ביום טוב,  אלו .ד

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 מלאכת הוצאה מרשות לרשות, ומלאכת הבערה, שונים משאר מלאכות שהותרו          במה .ה

            ביום טוב?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

     אסרו חכמים מלאכת קצירה ביום טוב?  מדוע .ו

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________                                                                                                

 ?  וכיצדתבלינים מותר לטחון ביום טוב, אלו  .ז

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 זה מותר ביום טוב? והאםלגרם כיבוי,  הבא דוגמא .ח

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  ( ?פרט) מותר לחמם מים ביום טוב לצורך רחיצההאם   .ט

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 לצורך תינוק? מה הדין .י

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 אסור לעשותו ביום טוב? ומדועמוגמר  מהו .יא

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 ?מניןמותר לבשל ביום טוב לצורך בהמה,  האם .יב

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  



 

 בהצלחה

 

 



 

 בהצלחה

 7  יחידה

 ושמחת יום טוב –תבשילין לכות ערוב ה

 קג -סימנים קב 

 ?ומדוע צריך לעשות ערוב תבשילין, מתי  .1

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 אם נאבד או נאכל, התבשיל של ערוב תבשילין? מה הדין .2

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 ?של ערוב תבשיליןפת אם נאבד או נאכל, ה מה הדין .3

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 לסמוך על ערוב של גדול העיר? למי מותר .4

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 יהיה קיים?צריך שהערוב  ועד מתיצריך לקחת לערוב תבשילין,  מה .5

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 שצריך לומר אחר הברכה ? מה הנוסחועל מצוות ערוב תבשילין,  מה מברך .6

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 ? לעשותעליו מה חל יום טוב ביום חמישי ושישי ונזכר ביום חמישי שלא הניח עירוב  .7

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 מקיימים מצוות שמחת יום טוב? כיצד .8

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 " יום טוב?                                                עונג" "וכבודמקיימים מצוות " כיצד .9

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 



 

 בהצלחה

 



 

 בהצלחה

 8יחידה  

 מבחן מסכם

 

  קר, מזג האוויר היה סוער ובבית משפחת לוי כבה תנור החימום ביום טוב,  .1

 דוד רצה להעביר אש כדי להסיק את התנור, אמר לו יוסי אולי עדיף שנקרא לגוי.

 אופן מותר להם להסיק את התנור? האם ובאיזה

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

שחל ביום השישי והתחילה בבישולים ובהכנת  סוכותחזרה מתפילת שחרית של חג רחל  .2

  .המאכלים לקראת שבת

 ?ומדועתנאי יהיה מותר לבשל מיו"ט לשבת  באיזה

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

    םמה םשנייב וכתלחודש אלול.  םהמתאימי םרעיונות אחדי זיםבאותיות "אלול" רמוא.  .3

 ?םרמוזי םה כיצד ןוציי     

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 רק עד אחר מנחה?  םבערב ראש השנה מתעני מדוע ב. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 ? םמהי "התרת נדריבערב ראש השנה.  ם"לעשות "התרת נדרי םנוהגיג. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



 

 בהצלחה

 

 

 החולה אומר שהוא צריך אך הכיפורים החולה צריך לאכול ביום רופא קובע שאין א. אם .4

 ? נמק למי יש לשמוע –לאכול 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

לומר  עליו והאם  סעודתו םלקדש קוד ךהאם צרי הכיפורים חולה שאוכל פת ביום ב.

 ? בברכת המזון"  "יעלה ויבוא

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 ורים?הכיפ הבדלה במוצאי יוםל הבדלה במוצאי שבת  בין הבדלים שלושה ציין . ג

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 הלכות הנלמדות מהכלל "הדלקה עושה מצווה"? שתיכתוב א.  .5

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 מקרים בהם מדליק מרות חנוכה בלי ברכה ? שניציין  ב. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 ? נמקאישה יכולה להוציא את בני ביתה בהדלקת נרות חנוכה,  האםג. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 


