
מסכת ברכותהכנה למבחן משנהבס"ד

 צאת הכוכבים (כשהכהנים יכולים לאכולמה הזמן הכי מוקדם לקריאת שמע של ערב?
תרומה).

 של לילה.1/3סוף האשמורה הראשונה- מה הזמן הכי מאוחר, לפי רבי אליעזר?
חצות.לפי החכמים?

עמוד השחר.לפי רבן גמליאל?
להרחיק את האדם מהעבירה.למה החכמים אמרו זמן יותר מוקדם?

. Dawnמה הוא עמוש השחר?
.Sunriseמה היא שקיעת החמה?

.Middayמה היא חצות [היום]?
.Sunsetמה הוא הנץ החמה?

.Twilightמה הוא בין השמשות?
.Starts out- nightמה היא צאת הכוכבים?
.Midnightמה היא חצות [הלילה]?

 לפי התנא קמא, מתי הוא הזמן הכי מוקדם
לקריאת שמע של בוקר?

כשאפשר להבדיל בין תכלת ללבן.

כשאפשר להבדיל בין תכלת לירוק.לפי רבי אליעזר?
 לפי התנא קמא, מה הזמן הכי מאוחר לקריאת

שמע של בוקר? 
הנץ החמה.

 יום).1/4 שעות של היום (3עד סוף ליפ רבי יהושע?
  אומרים שמעpositionלפי בית שמאי, באיזה 

בערב?
מסובין.

עומדים.בבוקר?
”ובשכבך ובקומך".מה ההוככה?

מה שרוצאים.לפי בית הלל, בערב?
מה שרוצאים.בבוקר?

”ובלכתך בדרך".מה ההוככה?
”ברוך אתה...“ פעם אחת בברכה.מה זאת ברכה קצרה?
”ברוך אתה" בתחילת ובסוף הברכה.מה זאת ברכה ארוכה?

 קמה ברכות אומרים לפני קריאת שמע של
בוקר?

- יוצר המאורות (א) ואהבה רבה (ק).2

- גאל ישראל (ק)1אחרי קריאת שמע של בוקר?
-המעריב ארבים (א) ואהבת עולם (ק)2לפני קריאת שמע של ערב?

- גאל ישראל (ק) והשכיבנ (ק).2אחרי קריאת שמע של ערב?
  ברכה קצרה לפני, וברכה(ות)1 ברכה ארוכה ו1 של הברכות?compositionמה ה
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קצר(ות) אחרי.
להוסיף לברכה קצרה או לקצור ברכה ארוכה.מה אסור לעשות עם ברכה?

 לפי התנא קמא, אומירם הקטע השלישי בשמע
בערב?

כן.

מבן זומה.איפה רבי אליעזר בין עזריה למד את זה?
 [זוכרים את יציאת מצרים] ”כל ימי חייך"= יוםמה ההוככה?

ולילה.
 ”כל ימי חייך"= ימים, וימי המשיח. אז לאמה החכמים לומדים מהפסוק הזה?

אומרים הקטע השלישי בערב.
 עם לומדים שמע, איך יכולים להיות יוצא

במצוה קריאה?
 אם זה זמן קריאה והיה לו קוונה לעשות

המצווה.
צריכים לחשוב עם קוונה לעשות מצווה.?“מצוות צריכות כוונה"מה זה 

ללמוד>ללמד>לעשותמה הסיבה לסדר של שמע?
 . שמע ואהבת- מקבל עול מלכות שמים1

(ללמוד, ללמד, ולעשות)
 . והיה- מקבל מצוות ליום וללילה (ללמד2

ולעשות)
. ויאמר- מקבל מצוות, אבל רק ליום (לעשות)3

 לפי התנא קמא, יכולים להיות יוצא למצות
קריאת שמע אם לא שמע המילים שאומרים?

כן.

לא.לפי רבי יוסי?
 לפי רבי יוסי, יכולים להיות יוצא למצות קראית

 שמע אם הוא לא אמר את המילים בצורה
ברורה?

כן.

לא.לפי רבי יהודה?
 האם יכולים להיות יוצא במצות קריאת שמע

אם לא קרא את הקטעים בסדר הנכון?
 כן, אבל תמיד צריכים לקרוא את הפסוקים

בסדר הנכון.
חוזרים למקום השגיאה.מה עושים עם אומרים שגיאה בקריאת שמע?
 מה הם שלש הדברים המוזרים שעשה רבן

גמליאל?
. אמר שמע ביום של החתונה שלו1
. התרחץ בזמן שיבע2
. ישב לשיבע בשביל טבי3

 נכון שאתה אמרת שהדברים האלו הם נגדמה שאלו אותו תלמידיו?
הלכה? 

. אתה היה פטור ממצות שמע1
. אסור להתרחץ בזמן שיבע2
. לא יושים שיבע לעבדים3

...exceptionהוא היה מה הוא אמר?
. הוא לא רצה לשכוח את ה' אפילה לשניה1
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, צרך להתרחץ לבריאותdelicate. הוה היה 2
. טבי היה מיוחד, כי הוא היה תלמיד חכם3

.A mourner between death and burialמי הוא אונן?
כל מצוות עשה.מאיזה מצוות פטור אונן?

 מי הם שלש קבוצי אנשים שפטורים מקריעת
שמע?

נשים, עבדים, וקטנים.

מצוות עשה שהזמן גרמה.הם פטורים מאיזה מצוות אחירים?
לאועשהזמן

כבוד אב ואםזמן לא גרמה
חיבות

קשרות
חיבות

שופר, שמעזמן גרמה
פטורות

מלאכה בשבת
חיבות

מצות עשה שהזמן לא גרמהמאיזה מצוות הם חיבים?
מצות לא עשה

 מצות שנשים היו במקור (נשים חיבות בקריאת
מגילת אסתר כי הם היה חלק מנס פורים)

 כשרוצאים להתפלל, מה המרחק שצריכים
להיות בין המתפלל למקים טמא?

 אמות.4

 טמא ליום אחד, אז הולך למקבה, אם לא יכלמי הוא זב?
 ימי טהורות.7אז צריך 

 ימי טהורות.7 ימים או צריך 2 או 1טמא מי היא זבה?
טהור כשהוא רוחץ.מי הוא בעל קרי?

 שלה.period ימים אחרי התחלת ה7תמא למי היא נידה?
 יום של טהורות לכול יום של טמאות.1מה זה "שומרת יום כנגד יום"?

 לברכה קצרה.condensedכל שמונה עשרה מה זאת הביננו?
מוקדם:מהם הזמנים המאוחרים והמוקדמים לתפילה?

מוסףמעריבמנחהשחרית
 תנא
קמה

 הנץ
החמה

61/2 
שעות 

 הנץשקיעה
החמה

 הנץר' יהודה
החמה

61/2 
שעות

 פלג
המנחה

 הנץ
החמה

מאחר:
מוסףמעריבמנחהשחרית

 תנא
קמא

  שעות4עד 
ביום

עמוד השחרשקיעה
(כל הלילה)

שקיעה

 פלג)6חצות (ר' יהודה
המנחה

  שעות7עמוד השחר
ביום
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 לפי רבן גמלאיאל, מה חייבים לאמר משמונה
עשרה?

הכל.

הבייננו.לפי רבי יהודוע?
אם יודעם, הכל, ואם לא, הביננו.לפי רבי עקיבא?

 מה עשה רבי נחוניא בן הקנה כשהוא כנס ויצא
מבית המדרש?

התפלל תפילה קצרה.

כניסה- שלא יהיה לו תעות בהלכה.מה היתה התפילה?
יציאה- תודה שאפשר לו ללמוד.

רק עם מנין.לפי רבי אלעזר בן עזריה, מתי מתפללים מוסף?
אם יש או אין מנין.לפי חכמים?

אם יש מנין, הש"ץ מתפלל. אם אין, מתפללים.לפי רבי יהודה?
”משיב הרוח ומוריד הטל"מה היא גבורת גשמים?

statement.שה' נותן גשמים 
 בחלק הראשון של הש"ע (גבורת ה'), בברכה שלמתי אומרים, ולמה?

תחיית המיתים, כי גשם הוא מקור של חיים.
”ותן טל ומטר"מה הוא שואלין גשמים?

בקשה לגשמים.
 בחלק הראשון של הש"ע (בקשות), בברכתמית אומרים, ולמה?

 השנים, כי כאן מבקשים פרנסה וגשם הוא
מקור של פרנסה.

 בברכת "אתה חונן", כי צריכים דעת כתימתי אומרים הבדלה בש"ע, ולמה?
 להבדיל, וגם כי זה הברכה הראשונה שרק

אומרים בימי חול.
אומרים הבדלה כברכה לבד.לפי רבי עקיבה?
בברכת "מודים“.לפי רבי אליעזר?

 אם אדם שלח שליח, השליח כמו. למשל, החזןמה הוא הרעיון "שלוחו של אדם כמותו"?
הוא שליח של הקהל.

 איך פוטרים את הסתירה בין שני הפסוקים "לה'
 הארץ ומלואו" ו"השמים שמים לה' והארץ נתן

לבני אדם"?

 לפני שאומרים ברכה, ”לה' הארץ ומלואו,“
ואחרי שאומרים ברכה "...הראץ נתן לבני אדם".

”ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימוןמה הם שבעת המינים? (פסוק)
ארץ זית שמן ודבש". 

”בורא פרי העץ".מה הרברכה ראשונה לפרות?
”בורא פרי הגפן".מה היא ברכה ראשונה ליין?

”בורא פרי האדמה".מה היא ברכה ראשונה לפר האדמה?
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”המוצאי לחם מן הארץ". מה היא ברכה ראשונה ללחם?
 מה היא ברכה ראשונה לירקות, לפי התנא

קמה?
”בורא פרי האדמה". 

 מה ההלכה אם אמרו "בורא פרי האדמה" ולא
"בורא פרי האץ"?

ווצא, בדיעבד.

לא יוצא. צריכים לאמר עוד ברכה.מה ההלכה ההפוכה?
”שהכל".מה הברכה שמותר לכל מין אוכל?

דברים שלא גודלים.לכתחילה, לאיזה מין אוכל אומרים "שהכל"?
 לפי רבי יהודה, אם יש כמה מיני אכל, מה

הברכה שאומרים תחילה?
  מינים- ובין מין למין, מה שכתוב קרוב למילה7

"ארץ" בפסוק.
האכל שמעדיפים.לפי חכמים?

 "כל שהוא עיקר ועמו טפילה, מברך על העיקרמה הביטוי על עיקרים וטפילים?
.ופוטר את הטפילה"

בורא נפשותברכה אחת מעין שלשברכת המזון
 מינים7שלא ___מינים 7רבן גמליאל

 מינים7שלא מינים 7לחםחכמים
 מינים7חטיף שלא  מינים7חטיף של סעדהרבי עקיבה

 מה הברכה שיש לנו חיוב לאמר אותה מן
התורה?

ברכת המזון.

”ואכלת ושבעת וברכת...“מה ההוככה?
.3כמה אנשים צריכים לזימון?

אכל שלא בטוחים עם לחקו מעשר.מה הוא  דמאי?
 ללוי.10%מה הוא מעשר ראשון?

 מהלוי לכהן.10%מה היא תרומת מעשר?
1,2,4,5 לירושלים- שנות 10%מה הוא מעשר שני? 

3,6 לעניים- שנות 10%מה הוא מעשר עני?

  לבית המקדש. הוא שייךpledgedמשהוא שמה הוא הקדש?
לבית, אי אפשר להשתמש בו לדברים אחירים.

.Waiterמי הוא שמש?
 כשסנחרב, מלך אשור, כבש את מלכות ישראל,מי הוא כותי?

 הוא שלח את בני ישַָראל לגאולה ושלח אנשים
  לגור בארץ. הם היו עובדי עבודהCreteמהאי 

 זרע, אבל ה' שלח מחלת חיות רעות אליהם,
 שהם ידעו שאסור לעבוד עבודה זרע בארץ. הם

נקרא בשם "גירי האריות".  
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 פירות וירקות מהארץ לפני שלקחו תרומהמה הוא טבל?
ומעשר.

גוי.מי הוא נוכרי?
 מי הם שלש זוגי אנשים שלא יכולים להיות

בזימון?
נשים, עבדים, קטנים.

.10 או 3. לא מבדילים 20 או יותר מ6-9כמה אנשים צריכים להבדיל זימונים?
כשהם יכולים לראות אחת את השני.  לזימון?combineמתי שתי קבוצות יכולות ל

 הבדלים בין בית הלל ובית שמאי בהלכות שלמה הרעיון הגדול של פרק ח?
ארוכות.

. מקדש השבת1לפי בית שמאי, מה סדר הברכות בקידוש?
. בורא פרי הגפן2

. שבת>מחייב לאמר קדוש>מחייב לשתות יין1למה?
. אם לא היה שבת, לא היה שותים יין2

. בורא פרי הגפן1לפי בית הלל, מה סדר הברכות בקידוש?
. מקדש השבת2

. תדיר ושאנו תדיר, תדיר קודם1למה?
. אם לה היו שותים יין, לא היה אומרים קידוש2

 לפי בית שמאי, רוחצים ידים לפני או אחרי
קידוש?

לפני.

אחרי.לפי בית הלל?
"שברא מאור האש".לפי בית שמאי, מה הברכה לאש בהבדלה?

 האש הוא לזכור את מעשה בראשית והאשלמה?
 הראשון, שניתן לאדם הראישון במוצאי שבת. אז

אנו זוכרים האש האחד בברכה זו.
”בורא מאורי האש".לפי בית הלל?

 אנו מדברים על האש שאנו אושים עכשיו. ישלמה?
לאש הזה חלקים רבים.

בית שמאיבית הלל
נר, יין, בשמים, המבדילנר, בשמים, יין, המבדילמשנה
מבדילהר, נשמים, בין, יבריתא

- זאת ההלכהיבנה
יין, נר, בשמים, המבדיל

נהנים ממנו.מה עושים כשאומרים את הברכה לאש?
 מה ההלכה אם שחכו לאמר ברכת המזון, לפי

בית שמאי?
חוזרים למקום שאכלו.

אומרים ברכת במקיום שזוכרים.לפי בית הלל?
.digestעד שגומרים לעד מתי אפשר לאמר ברכת המזון?
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כוס שאומרים ברכת המזון עמו. מה זה כוס של ברכה?
 לפי בית שמאי, אם יש רק כוס של יין אחד,

חייבים להשתמש בה לכוס של ברכה?
לא.

כן.לפי בית הלל?
 על איזו ענינים מברכים "עושה מעשה

בראשית"?
).hillהר, נהר, מדבר, ים, גביע (

 על איזו ענינים מברכים "שכוכו וגברורתו מלא
עולם"?

).comet/meteorרוח, רעם, ברק, זוקי, זועות (

- ”העושה את הים הגדול".Medים איזב ים מקבל ברכה חדשה?
 כמה פעמים יכול לברך "עושה מעשה

בראשית"?
If you haven't seen it in 30 days.

”הטוב והמטיב".מה מברכים על הבשורות טובות? 
”ברוך דין אמת".מה מברכים על שמועות רעות?

בית חדש, בגדים חדשים- דברים חדשים.על מה מברים ברכות "שהחיינו"?
. privateדברים טובים ש

 מה מברכים על דבר שבמצב אחד אבל יהפך
לדבר אחר?

הברכה על ההוה.

תפילה על משהוא שכבר נקרא.מה היה תפילה שאו?
מהם שיש דברים שאסור לעשות בהר הבית?

parentheses*לשון המשנה ב

walking stick. מקל- 1
. ללכת עם נעלים (במנעלו)2
 (בפנדתו)money belt. ללבוש 3
 . ללכת עם אדמה על הרגלים (ובאבק שעל4

רגליו)
 (קפנדריה) shortcut. להשמש עם הר הבית כ5
)applies to shul(
6 .Spitting(רקיקה) 


