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 קל"א - ק"ל ניםקצוש"ע סימ

 

 שם: _____________________

 בס"ד
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  ק"לקיצור שולחן ערוך סימן 
  

  (סעיף א')  .עשרת ימי תשובה

  ____._שהם מיוחדים ל___  ?  של ימים אלו השםמה מֹוֶרה 

  ?מה מחויב כל אדם לעשות בימים אלו

  לשוב ב______  _______ לפני ה' _______ שמו               

  _____ ה_______.  - קודם בוא יום הגדול והנורא                 

  

  ְּב________"ה'  "ִּדְרׁשּו  ונאמר:  ה' _______",  "ִלְפֵני נאמר:

   על אלו ימים נאמרו פסוקים אלו?

  ______________ ל _______עשרה ימים שבין _____על 

  ___.__ממעשיו ה שובבמעשיו ול(לבדוק, לחפש)  בימים אלו ְלַפְׁשֵּפׁשלכן צריך האדם 

  בימים אלו? _________________ ַיְרֶּבהבמה 

  בימים אלו? _________________ ְיַמֵעטבמה 

  בימים אלו? ביותר מה צריך לתקן

  דברים שבינו לבין ______,

  אשר עליהם אין כפרה 

  עד שיחזיר את ה_____

  ואת ה______  

  ויפייסו ש_____ לו.
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  ד')-(סעיפים ב'מנהגים מיוחדים בימים אלו.  

  .ותחילת המשפט לסופמתח קו בין 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  מדוע ראוי לאדם שיתנהג בימים אלו בחומרות שאינו נוהג בהם בכל השנה?

  ___._____מה' יתברך שמו שיתנהג עמנו ב _________כי גם אנו 

  שצריך לנהוג בימים אלו?מביא הקיצור שולחן ערוך איזה דוגמא של חומרה 

  .______________יאכל בימים אלו:     (גוי)   _________האוכל כל השנה:

  

  ')ו(סעיף קידוש לבנה.  

  יום הכיפורים? אחרייום הכיפורים או  לפנימתי מקדשים את הלבנה, 

  יש נוהגים לקדש את הלבנה______ יום הכיפורים

  מדוע?_________________________________________________

  ויש שאומרים שאדרבה טוב לקדש את הלבנה ______ יום הכיפורים

  מדוע?_________________________________________________

יוהכ"פ כדי להרבות את מה נוהגים אנשי מעשה לקנות לפני 

  זכויותיהם?______________________________
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  קיצור שולחן ערוך סימן קל"א
  

  

  (סעיף א')כפרות.  

  .הבוקר __________ב _______________בערב מתי נוהגים לעשות כפרות?   

  מדוע מקדימים לעשות כפרות באשמורת הבוקר?__________________________

  ל"כפרות"? לוקחיםאיזה תרנגול 

  לוקחים:___________________ לנקבהלוקחים:__________________  לזכר

  _____.       על שם שנאמר:  בצבעאיזה תרנגולים עדיף לקנות?  

  )כשלג (יהיו נקיים ולבנים ַּכ______ ַיְלִּבינּו"  (חזקים כצבע אדום) ַּכָּׁשִנים ֲחָטֵאיֶכם ִיְהיּו "ִאם

                 

  העושה כפרות                                                                     

  לוקח תרנגול ביד ______                                                                                  

  ______" וכו' ואומר הפסוקים "ְּבֵני                                                                          

  ומסובבו סביב ______.                                                                                    

  סביב הראש שלו,  –אם מסובב לעצמו                                                               

  אומר שלושה פעמים:                                                                       

  _______ ֶזה ____, ___ ֶזה _____, __ "ֶזה                                   

  שחיטה) ל( ְל_______ ֵיֵל� ַהַּתְרְנגוֹל ֶזה                                           

  _____  ְלַחִּיים ָוֵאֵל� ֶאָּכֵנס ַוֲאִני                                                

  ּוְל_____" ֲאֻרִּכים                                                          

  אומר:ל אחר ש ראשואם מסובב סביב ו                                                           

  ___________" וכו' "ֶזה                                                                
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  כשעושה את הכפרות עם תרנגול?    שזוהי ______ ממש, אדםלא יחשוב מה 

  , ַהֶּזה____ ּבָ  ֶׁשעֹוִׂשין ַמה ָּכל ִּכי"  :ַיְחֹׁשב ֶאָּלא                                

  ַּבֲעֹונֹוָתיו___ ___ ָלֹבא ָראּוי ָהָיה                               

  ,_______ ַעל) ִיְצַטֵער( ְוִיְתאֹוֵנן                               

  _______." ְיַקֵּבל ְּבַרֲחָמיו_____  ָּברּו� ְוַהָּקדֹוׁש                                  

  סביב ראשם של האחרים, למי יעשה כפרות תחילה, אם מסובב את הכפרות גם 

  _________________לעצמו או לאחרים?

  את מה נוהגים לזרוק מאברי התרנגול שעשו בו "כפרות"?

  .את בני _______, ה______, וה_________

  על ה________ או ב_______   להיכן נוהגים לזרקם?

  מקום שהעופות יכולים לקחתם משם ולאכלם...   -

  מדוע? 

  לפי שראוי ל_____ על הבריות ביום זה                    

  כדי שירחמו עליו מן ה_____.                           

  

  

  מן ה_____ לכן זורק את האברים הללו.  (העופות) מפני שאכלו

  :וכל זה  ) הכלים המקבלים את הגזל שאוכל...בני המעיים הם הרי (ש
  

  שיתן האדם אל _____ להרחיק את עצמו מן ה_____"."כדי 

              

  אלו דברים נוספים                     

  יש כאלה שנוהגים לקחת  ל"כפרות"?         

   ___________________________________  

1 

2 
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  (סעיף ב')התפילות בערב יום הכיפורים.  

  מה אין אומרים בתפילה בערב יום כיפור?

1____(___________   .2   .___________(3.____________(  

  האם בתפילת שחרית אומרים "אבינו מלכינו"?

  אומרים "אבינו ________" בתפילת ________. - רק אם חל יום הכיפורים ב______ 

  

  (סעיף ג')סעודה בערב יום הכיפורים.  

  "מצוה להרבות ב_______ ולאכול ול________"

  נחשב לו כאילו ______________. - בערב יום הכיפורים לשם מצוה  וכל האוכל ושותה

  _________איזה דבר יש מצוה לאוכלו בסעודה הראשונה? 

  

  (סעיף ד')עבירות שבין אדם לחברו.  

  "ֶאת ֲחֵברוֹ _____ ְמַכֵּפר ַעד ׁשֶ _______________ ֵאין _____ ֲעֵברֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם לְ "

  שנאמר:  
  

ל " ְטָהרוּ ה' ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ִמּכָ      "ּתִ

  כלומר:

,(בין אדם למקום)   ה'ִלְפֵני שהם  ַחּטֹאֵתיֶכםרק   ְטָהרוּ   יום הכיפורים מכפר. -   ּתִ   

  אבל עבירות שבין _____ ל_________

   ֲחֵברוֹ! ֶאת ֶׁשְּיַרֶּצה ַעד ְמַכֵּפר ַהִּכּפּוִרים יוֹם ֵאין
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  (המשך סעיף ד') לפני יום הכיפורים?לכן, מה צריך כל אדם לעשות 
  

  העתק מתוך הקיצור:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ומחויב ללכת

  ב_____

  לפייסו!

  

  

  

  

  

  שילך בשבילו לפייס את חברו? אדם אחרבאלו מקרים יכול לשלוח 

  על ידי אמצעי (אדם אחר)... ________עליו,  או שהוא מבין כי יותר קרוב ש ______אם 

 מה יעשה?               

 אותו._____ לו ו:      _______שלא כדיןאם יש בידו ממון (כסף) של אחרים 

 מה יעשה?
  שלואם הוא שהוא מסופק בו אם יש בידו ממון 

יום  _____רוצה לעמוד עמו מיד לשהוא _____ יודיע ל  :לא שלועל פי דין או שהוא 

 ___.הכאשר יצא מפי בית ____ תורתנו הקדושה, ויקבל עליו באמת ל___ הכיפורים ל

 

 מה יעשה?

 ______.צריך ל(פגע בו, העליב אותו וכו')       בדבריםאם חטא כנגד חברו 
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  (המשך סעיף ד')האיש שמבקשים ממנו סליחה.  

  האיש אשר מבקשים ממנו סליחה? איך יתנהג             

  ______ בלב שלם ולא יהא _______,                     

  כי אין זה ממידת ______ אלא ממידת ______.             

  ___________  תפייסו?האלו אנשים מוזכרים שלא מחלו ולא     

  "...ֵהָּמה____  ______ ְוַהִּגְבעֹוִנים �א ִמ ולכן נאמר עליהם: "   

  

  מה דרכן של זרע ישראל?

  להיות קשה ל_________  (שלא יכעס בקלות)

  ונח ל________   (למחול ולהתפייס בקלות)

  

  ימחל בלב ______ ובנפש ______     וכשהחוטא מבקש ממנו למחול:

  ולא _____ ולא ______.  - ואפילו _____ לו הרבה  

  מה יעשה הנעלב אם החוטא כלפיו לא מתעורר לבוא אליו ולבקש סליחה?

____________________________________________  

  ביום הכיפורים (ולא מוחל)? שלא מעביר שנאהמה כתוב על אדם 

____________________________________________  

  (מוותר ומוחל)? המעביר על מידותיו עלמה כתוב  ומצד שני:

____________________________________________  

  (סעיף ה')אשר חטא כנגדו.  אם מת האיש 

מביא ______ אנשים,     נפטר, איך יבקש ממנו מחילה? - אם האיש שחטא כנגדו ופגע בו 

  לֹו" ָה______ ֶׁשָחָטאִתי ְוָלֶזה ֵל______ ִיְׂשָרֵאל ומעמידן על _______  ואומר: "ָחָטאִתי

  והם ישיבו לו  "__________, ___________, ___________"
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  (סעיף ז').  הדלקת נר

  _________היכן יש מנהג להדליק נר?         

  מפני שביום ה________ ירד ______ עם ה_______ השניות מדוע?            

  

  (סעיף ח')מנחה של ערב יום כיפור.  

  אלו בגדים נוהגים ללבוש לפני תפילת מנחה של ערב יום כיפור? ____________

  של מנחה? "______" המה אומרים לאחר תפילת שמונה עשר

מה הדין אם באמצע הוידוי הוא שומע קדושה, אמן ומודים, האם יכול לומר אותם עם 

  הציבור?_______, כיון שאמר "יהיו ל______".

  (סעיף ט')אופן אמירת הוידוי.  

  את הדין הנכון.  הקף בעיגול

  מיושב \צריך לומר את הוידוי   מעומד    .א

 .יהיה זקוף כמו בעלינו לשבח  \ ישחה (יתכופף) כמו במודים   .ב

  "_____ באגרוף על ה_____"  מה יעשה כשמזכיר את החטא שבוידוי?

  אתה _______ לי ש_______. -שכאילו אומר ללב   מדוע מכה על הלב?

  מה יעשה אם יודע שעשה עבירה מסוימת והיא לא מוזכרת בוידוי? 

אם יודע ויפרט את ה_____ ההוא ויתוודה עליו במרירות ה____ ובדמעות ______, 

   מרו יתמרמר עליו ביותר!!! ו, כשמגיע אליו לאוידויוב כתוב במפורשא ווה חטאשעשה 

אדם שהתוודה על חטאים ביום כיפור הקודם ויודע שלא עבר עליהם שוב, מאיזה פסוק לומדים 

  שנאמר "_________________"  "הרי זה משובח"? שנהעליהם שוב גם ה שאם יתווֶדה

  

  "____________" (סעיף י') מה לא אומרים לאחר חזרת הש"ץ של תפלת מנחה?
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  (סעיף י"ב)סעודה מפסקת.  

  לעת _____  מתי נוהגים לאכול סעודה מפסקת?

   בסעודה זו? אין אוכליםו מאכלים לוא זובסעודה  אוכליםמאכלים אלו 

  המנהג הנכון:  –את הדין     הקף 

  לא אוכלים  /  אוכלים  כמו בראש השנה טבולה בדבשפרוסת המוציא 

  לא אוכלים  /  אוכלים  לעיכול כגון: בשר בקר הקשיםמאכלים 

  לא אוכלים /   אוכלים  לעיכול כגון: בשר עוף הקליםמאכלים 

  לא אוכלים /   אוכלים  מאכלי דגים

  לא אוכלים /   אוכלים  המחממים את הגוף יםשתיה ומאכל

  

  מה צריך להיזהר מאוד כשאוכל סעודה זו?

  להוסיף מ_____ על ה______

  כלומר: שיפסיק מל_______ בעוד יום קצת קודם בין ה________

  וזריזין מקדימין להפסיק (לאכול) כמו _____ קודם הלילה.

  

  היום ודעתו להמשיךאם אדם רוצה לסיים את הסעודה מפסקת מבעוד 

  לאכול ולשתות אחר כך, מה יעשה על מנת שיוכל להמשיך לאכול גם לאחר ברכת המזון  

  שכבר קיבל על עצמו את התענית? ולא יחשב לו

  קודם ברכת ה______  (יעשה תנאי)צריך ש______ 

  ויאמר ב______, או לכל הפחות _______ בליבו

  שאינו מקבל עליו עדיין את ה_______.
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  (סעיף י"ד)כיבוד יום הכיפורים בכסות נקיה ובנרות.  

  ה' _______"ִלְקדֹוׁש " כתוב:                     

  ודרשו חז"ל שפסוק זה מדבר על ______________   

  ומצוה לכבדו בכסות _____ וב______.             

  גם בבית הכנסת מצעות ______ לכן מציעין         

  ה'"ַּכְּבדּו   (אור נרות)______ ּבְ שנאמר "  -שנקראו "______"   ומרבין ב______

  מה עושים קודם בין השמשות?

  פורסים _______ על השולחנות ומדליקים _____ כמו ב_____ שבת.

  

  איזו ברכה מברכים על הנרות?

  אם חל יום הכיפורים ביום חול 

  _______________"ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל "  מברכים:

  ואם חל יום הכיפורים בשבת 

  _________________"ְוֶׁשל _____ ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל ":   מברכים

  

  

  (סעיף ט"ו)הבגדים שלובשים ביום הכיפורים.  

  ______. שהוא בגד  -איזה בגד נוהגים ללבוש ביום הכיפורים?  "______"   

  _______.ו______ האדם  לב  - זה  שעל ידימדוע נוהגים ללבוש בגד זה?   

  לכבוד היום.______ ו______  בגדיםאלו בגדים לובשות הנשים ביום הכיפורים?   

  _____________________________מה לא יענדו הנשים מפני אימת הדין?
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  (סעיף ט"ז)ברכת הבנים והבנות.  

  המנהג שהאב והאם מברכים את ה______ ואת ה______ קודם שנכנסים

  _ שאז כבר חל קדושת ה_____ ושערי רחמים _______.לבית ה______ 

  על מה מתפללים בברכה זו?

  משוך קו בין משפט להמשכו.

  

  ְׁשְּתֻקַּבל ְּתִפָּלָתם                  ֶׁשֵּיָחְתמּו

  ְלַחִיים טוִֹבים           ְוֶׁשְּיֵהא ִלָּבם

  ה'ָנכוֹן ְּבִיְרַאת                                    ִמְתַחְּנִנים ִּבְבִכי ּוִבְדָמעוֹת 

  

                 

  וגם הבנים והבנות                      

  מתעוררים                           

  שילכו בדרך _______                  

  וארחות _______ ישֹמרּו.                

  

  (סעיף י"ז)                          

  נוהגים ללבוש את ה______           

  ויש להזהר ללבשו בעוד ____ ולברך עליו 

  מה הדין אם נתאחר עד בין השמשות ולא לבש ציצית,

        האם יברך על הציצית? _______________.     



 .12             בס"ד
   

   
 

 

 

 

  

  

  

  לצילום עבור תינוקות של רבן – לזיכוי הרבים
  

  

  

   :ניתן להשיג גם עבודות
  , אבותמסכת ברכותסדר מועד, (על כל במשנה 

  )בבא מציעא –סדר נזיקין: בבא קמא 
  )האזינו - וישלח (ובחומש 

  

 

  

  בהבנה" הלכה"

 d1234@okmail.co.il  מייל:




