שאלות על חודש תשרי.
 .4איזה חג נקרא
"יום הכסה",
ולמה?

 .5באילו ימים לא
יחול ראש השנה,
מה הסימן לכך?

 .1מהם השמות
הנוספים שיש
לחודש תשרי?

 .2מיהו איתן שעל
שמו קרוי החודש-
ירח האיתנים?

 .3מנה מועדים
החלים בחודש
תשרי.

 .9תן  3דוגמאות
לסימנים שעושים
בסעודת ליל ראש
השנה  .והסבר
למה.

 .10מדוע נוהגים לא
לאכול אגוזים
בראש השנה?

 .6מהם הראשי
תבות -צבו"ר?

 .7מדוע אין אומרים
הלל בראש השנה,
הרי הוא יום טוב?

 .8מדוע נהגו לברך
"לשנה טובה
תכתב ותחתם"
רק בלילה
הראשון של ר"ה?

 .14כמה תקיעות
חייבים
(מדאוריתא)
לשמוע?

 .11מדוע נוהגים שלא
לישון בראש
השנה?

 .12מדוע קוראים
בר"ה" -וה' פקד
את שרה",
ומפטירים
בתפילת חנה
ופקידתה?

 .15מדוע לא תוקעים
בשופר בשבת?

 .13מדוע קוראים
בראש השנה על
עקידת יצחק?

 .19כמה תפילות
מתפללים ביום
כיפור ,ומהן?

 .20מדוע נוהגים לא
ללבוש זהב ביום
כיפור?

 .16מהו "הצום
השביעי" ,מתי חל
ולמה נקרא כך?

 .17אלו ימים ידועים
בשם "בין כסה
לעשור"?

 .18איך נקראת
השבת שבין ראש
השנה ליום
כיפור? מדוע?

 .24מהם ארבעת
המינים?

 .25מהם שבעת
המינים?

 .21מדוע נוהגים
ללבוש לבן ביום
כיפור?

 .22למה מפטירים
במנחה ביום
כיפור בספר יונה?

 .23למה נוהגים קצת
שמחה בין יום
כיפור לסוכות?

 .29מה למדים
מהפסוק "ולישרי
לב -שמחה"?

 .30על מה אמרו
חז"ל" -מי שלא
ראה שמחה זו-
לא ראה שמחה
מימיו?"

 .26מיהם שבעת
האושפיזין?

 .27איזו הלכה של
הסכה נרמזת
במילה סוכה?

 .28כיצד ניתן
להמשיל את 4
המינים לישראל?

 .35אילו ימים
מיוחדים יש
בסוכות?

 .31מה היו מנסכים
בסוכות?

 .32איזו סוכה בונה
שלומית? 

 .33איזו מגילה
קוראים בשבת
חול המועד
סוכות?

 .34מה אומרים
בסוכות אחרי ה-
"הלל"?

 .40כמה פעמים
מקיפים את
הבימה עם
ארבעכת המינים
בהושענא רבא?

 .36איזה מין מ4 -
המינים זוכה
ליום מיוחד
משלו ,איך נקרא
היום?

 .37אילו חתנים יש
בשמחת תורה?

 .38מתי מתחילים
לומר "משיב
הרוח ומוריד
הגשם"?

 .39כמה פעמים
מקיפים את
הבימה עם
ארבעת המינים
בכל יום?

 .41כמה אתרוגים
צריך על מנת
לקיים את מצוות
ארבעת המינים?

 .42כמה לולבים צריך
על מנת לקיים את
מצוות ארבעת
המינים?

 .43כמה ערבות צריך  .44כמה הדסים צריך
על מנת לקיים את
על מנת לקיים את
מצוות ארבעת
מצוות ארבעת
המינים?
המינים?

 .45על מה נידונים
בסוכות?

תשובות לשאלות על חודש תשרי.
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החודש השביעי ,ירח האיתנים.
אברהם אבינו.
ר"ה ,צום גדליה ,יו"כ ,סוכות ,הושענא-רבה ,שמיני עצרת-שמחת תורה.
ר"ה ,שנאמר" -תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו" ,והלבנה מתכסית ביום זה (ובשאר החגים הלבנה
במלואה).
ראשון ,רביעי ושישי .הסימן -לא אד"ו ראש
צדיקים בינונים ורשעים.
משום שהוא יום דין ,ואין אומרים שירה כשספרי חיים ומתים לפני הקב"ה.
משום שצדיקים נחתמים לאלתר -מיד -לחיים טובים .ואם יברך כך ביום – יראה כאילו חושב שחברו
אינו צדיק גמור.
א .ראש של דג או כבש -שנהיה לראש ולא לזנב.
ב .תפוח בדבש -שתהיה שנה טובה ומתוקה
ג .רימון -שירבו זכויותינו כרימון.
ד .גזר -שיגזרו עלינו גזרות טובות
ה .כרתי -שיכרתו אויבנו  ,שונאינו וכל מבקשי רעתנו .וכו'....
בגלל שהגימטריה של אגוז היא חטא .ואין מזכירים חטא בראש השנה.
כי כתוב (בירושלמי) שמי שישן בשראש השנה -ישן מזלו.
משום שבראש השנה הן נפקדו.
כדי לעורר זכות על עם ישראל לפני הקב"ה.
מדאוריתא .9 -מדרבנן  30ואח"כ הוסיפו עד  )101( 100תקיעות.
מחשש שמא יטלטל מרשות לרשות.
"הצום השביעי" הוא -צום גדליה החל בג' תשרי .נקרא כך על שם החודש השביעי -בו הוא חל.
הימים שבין ר"ה ליום כיפור הידועים גם בשם עשרת ימי תשובה.
שבת שובה על שם ההפטרה – "שובה ישראל" או שבת תשובה כי היא ב  10ימי תשובה.
חמש תפילות :ערבית ,שחרית ,מוסף מנחה ,ונעילה.
משום שהזהב מזכיר את עוון העגל.
כדי להידמות למלאכי השרת.
כדי ללמד שאדם לא יכול לברוח מהקב"ה ולעורר תשובה כמו אנשי נינווה.
כי אלו ימים של חנוכת ביהמ"ק הראשון וגם כי אנו עסוקים במצוות לכבוד הקב"ה.
אתרוןג ,לולב ,הדס וערבה.
חיטה שעורה גפן תאנה רימון ,זית ותמר.
אברהם ,יצחק ,יעקב ,יוסף ,משה ,אהרן ודוד.
מספר דפנות הסוכה -ס 4-דפנות .כ 3 -דפנות .ה 2 -וקצת דפנות.
אתרוג -בעל מעש"ט ותורה .לולב -בעל תורה בלבד .הדס -בעל מעש"ט בלבד וערבה ריקה.
אחרי שמישרים את הלב ביום כיפור ניתן לשמוח בחג הסוכות -חג השמחה.
אמרו כך על שמחת בית השואבה בבית המקדש.
מים (ולא יין כתמיד)
"ואין זו סתם סוכה מוארת וירוקה ,שלומית בונה סוכת שלום!" 
מגילת קהלת.
הושענות
יום טוב ראשון ,הושענא רבא ,שמיני עצרת ושמחת תורה.
ערבה .הושענא רבא.
 .41אתרוג אחד
בראשית.
חתן תורה וחתן
 .42לולב אחד
במוסף של שמיני עצרת
 .43שתי ערבות
פעם אחת
 .44שלושה הדסים.
שבע פעמים.
 .45נידונים על המים

