
 .1                בס"ד

   

   

 

  קיצור שולחן ערוך סימן קכ"ח
  

  (סעיף א')  .חודש אלול

ממתי עד מתי אלו ימי רצון?   
�

________
��

_________

  כמה ימים זה יוצא?____

  מתי ה' מקבל תשובה מן השבים אליו בלב שלם?___________

  ________________מכל מקום מה מיוחד בימים אלו יותר מכל השנה?___________

  _________________________ממתי הקדשו ימים אלו לימי רצון?_______

  מתי עלה משה רבינו לשמים לקבל לוחות שניות?___________

  שאז היה גמר כפרה -מתי משה ירד מהשמים?_____________ 

  ומאז הקדשו ארבעים ימים אלו ל_________ וי' בתשרי ליום ה________.

  

  (סוף סעיף א')  מה אמרו דורשי רשומות?

  .ראשי תיבות של אלולבהם יש שפסוקים ה השלם את

  ______.רמז ל  –____   ____  ____  ____        ��  ______.רמז ל  –____   ____  ___  _____        ��  ______.רמז ל  –זרעך...  ________  ___  _____  אלוקיך    ומל ה'"  ��  

  
  ללמדנו שבחודש זה צריך להזדרז ולהתאמץ ב:

  
1  .__________(2  .__________(3____________(  
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  (סעיף ב')  .חודש אלולתקיעת שופר ב

  מה נוהגים לעשות בחודש זה לאחר תפילת שחרית?______________

�����  _______, ______, _______, _______. אילו תקיעות? ���� ��� �� �� 	�
� 	
�
���
  באיזה יום מפסיקים לתקוע בשופר לאחר תפילת שחרית?__________

  מדוע?______________________________

��מה הפירוש?         ��� � ��
��
________________________  

                            
� ��
������________________________  

����������  מה סיבת התקיעות בחודש זה?___________________________ �������� ����� ��� ��� �� 
�
  כמו שנאמר: "__________________________________"

  (סעיף ב')   לדוד ה' אורי וישעי.

  ________"איזה מזמור נוהגים לומר בימי הדין והרחמים?  "_________

  ממתי ועד מתי אומרים מזמור זה? מ_________ עד ___________

  ונוהגים לאומרו לאחר תפילות:_________, __________.

  והוא על פי המדרש:

  ____ _____ב_ 

  ב__________   

  רמז ל__________   
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  (סוף סעיף ב')  כתיבה וחתימה טובה...

  לרמוז לחבירו מה צריךכשאדם כותב בימים אלו אגרת                

  בתחילתה או בסופה? _________________                

  את מה אנשי מעשה נוהגים לבדוק בחודש אלול?_________________________

  (סעיף ה')  סליחות.

��  ממתי מתחילים לומר סליחות בחודש אלול? ��� 	���� �� 
�
� 	�
��___________________________________  	�
� �� ��� 	�
� ���
�
���___________________________________  

  מה צריך לעשות כמשכימים לסליחות?______________________________

  (אם נטל הנטילה הראשונה קודם עלות השחר. משנ"ב)מה צריך לעשות לאחר הסליחות? 

  לומר __________. יבל __________________

  

������  (סעיף ו')   שאומר סליחות. שליח הציבור 
� �� � 
��� ���� 
 � ��
�� ���� ���
�� �
��
  איזה ספק יש לגבי ברכת הציצית?___________________________

  ולכן איזה טלית ילבש?__________ ולא של ____________________________


�  לומר סליחות וי"ג מידות בלי טלית?__________________ יכול הש"ץבאיזה אופן � ���	
���� ����� � ��
��� �� ��� �����	� ��� ��
��� �
 ________________________________  

  מיושב)?________________\באיזה אופן צריך האדם לומר את הסליחות (מעומד

  _______________________שקשה לו לעמוד באמירת הסליחות?_ אדםדין מה 



 .4                בס"ד

   

   

 

   ,בחירת שליח ציבור

  (סעיף ז')  .ניםהגובעל תוקע ומקֶרא 
   ולתפילות הימים הנוראים? איזה שליח ציבור צריך לדקדק לקחת לאמירת הסליחות

  "__________________________ הואאיש ש"

 -וגם שיהיה בן ___________ 
��� �� ��
 ____________________________  

 -____ ויהיו לו _____ יהא וגם 
� �� �����

 ___________________________  


	  את מי עוד ידקדקו לבחור שיהיו בעלי תורה ויראה? ______________________��
 ������ ����� � �
�
 ������ 
��� 
� ����
  (סעיף ט')   יחיד האומר סליחות.

  ?מותרליחיד להגיד שלוש עשרה מידות של רחמים ובאיזה אופן  אסורבאיזה אופן 

  __________________________________אסור:

  __________________________________מותר:

  ליחיד לומר אלא רק בעשרה? אסוראלו דברים 

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

  (סעיף י"ג)   קברי צדיקים.
  מתי נוהגים ללכת לבית הקברות להשתטח על קברי הצדיקים?_______________

  מדוע?_____________________________________________

_________________________________________________  

  דיקים?___________________מה יבקש מה' כשמשתטח על קברי הצ
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  (סעיף י"ד, ט"ו)     ערב ראש השנה.

   נהגו כולם להתענות בערב ראש השנה

  ______אחר  עד

  .שאז טועמים איזה דבר כדי שלא יכנס ליו"ט כשהוא _________

  במה יעסוק אדם כל אותו היום? 

  ב______, וב______ וב________

  מה צריך לעשות כבר בערב ראש השנה 

  ולא להמתין עד ערב יום הכיפורים?_________________________________

  מה צריך לעשות בערב ר"ה לכבוד יו"ט?_______________________

  וצריך להזהר ולהסתפר רק עד ______.

  אילו בגדים אנו לובשים בראש השנה?___________________________

  ___________________כדי להראות שאנו בטוחים ________________

 


