
הכנה למבחן הלכהבס"ד

 - יום ראשון ושנית מנחה של שבת, חנוכה,3
פורים, ימי צום

כמה עליות קוראים ביום חול או שאין מוסף?

- ראש חדש, חול המועד 4 כמה עליות קוראים ביום עם מוסף?
5 כמה עליות קוראים ביום טוב?
6 כמה עליות קוראים ביום כיפור?
7 כמה עליות קוראים בשבת?

 מתי קוריאם מגילת
אסתר?

פורים.

 מתי קוריאם מגילת שיר
השירים?

פסח.

 מתי קוריאם מגילת
קהלת?

סכת.

 מתי קוריאם מגילת
איכה?

תשע באב.

שבועות.מתי קוריאם מגילת רות?
 מהוא משנה תורה- יד

חזקה?
 ספר הלכה שכתב הרמב"ן. זה היה הספר הלכה הראשון שנסדר לפי

נושא.
 חלקים:4ספר הלכה שכתב רב יוסף קארו (המחבר)(ספרד). היה מהוא שולחן ערוך?

)daily life; time dependent- (אורח חיים●
)daily life; not time dependent- (יורה דעה●
- יחסים בין אנשים ונשיםאבן העזר●
civil law- courts, property, damagesחושן משפט- ●

 רב משה איסרליס- אשכנז. הוא כתב "פרוש" לשולחן ערוך לשולחןמי הוא הרמ"א?
 ערוך, והוסיף כל המנהגים האשכנזיים. הפרוש הזה הוא באותיות

קטנות וקלות, ויש המילה "הג"א" לפניו.
פרוש לספר "אורח חיים" בשולחן ערוך שכתב החפץ חיים.מה המשנה ברורה?

הלכות תבילת כלים
1.metalמדאוריתא, זכוכית- מדרבנן-
ברכה: ”על תבילת כלים".2
אומרים ברכה לפני תבילה- ”עובר לעשיתן".3
לא בשבת או יום טוב.4
כלי צריך להיות נקי לפני תבילה.5
6.Not borrowed from non-Jew

superviseילד יכול לבתל אם מבוגר .7
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הלכות מזוזה
מצוה מדאוריתא.1
”שמע" ו"והיה עם שמע" נכתב על הכלף.2
צד ימין.3
verticalמחבר- .4

slanted, top facing insideרמ"א- .5

6.hung at 2/3 height of doorway

7.

 טבט10● ימי צום שזוכרים חרבן בית המקדש?4מהם 
 תמוז17●
 אב9●
 תשרי3צום גדליה- ●

מדרבנן.האם הצמים מדאורייתא או מדרבנן?
תשובה. של ימי צום האלו?purposeמה ה
משה שבר את הלוחות.1 תמוז?17 הדברים שקראו ב5מהם 

הרומאים שיברו חומות ירושלים.2
היונים שפרו ספר תורה.3
סמו פסל בבית המקדש.4
קרבן תמיד עצרו.5

חרבן בית ראשון.1 אב?9 שהדברים שקראו ב7מהם 
חרבן בית שני.2
3.Romans knocked downהר הבית 
ביתר (מרד בר כוכבא).4
5.Expelled from Spain
6.WWI
מרגלים.7

 Gedalia, the governor of Israel on behalf of תשרי?3מה קרא ב
Nebuchadnezer, was assassinated. This led 

to the final exile of all Jews.
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.began בבל) by ירושלים (The siege of טבת?10מה קרא ב
 אם מישהוא אכל בשגיאה, הוא צריך לגמור את

הצום?
כן.

לא.חולה יכול לצום?
 עם מישהוא יכול לאכול, מה הוא לא יכול

לאכול?
 משהוא שהואה נהנה מאד מזה. הוא אוכל רק

לבראיות.
  שינויים בית תשע באב לבין צמים5מהם 

אחירים?
מתחילים לצום בלילה.1
לא לובשים נעלי עור.2
3.No body oils
אסור לרחוץ.4
5.No marital relations

יום ראשון.אם צום נופל בשבת, מתי צמים?
 טבת.10איזה צום לא יכול להיות בשבת?
 טבת.10איזה צום יכול להיות ביום ששי?

 לפי המחבר, ממתי אסור לספר השער או לכבס
בגדים?

השבוע של תשע באב.

ראש חודש אב.לפי הרמ"א, ממתי אסור לכבס בגדים?
 תמוז.17לפי הרמ"א, ממתי אסור לספפר השער?

 לפי הרמ"א, ממתי אסור לאכול בשר ולשתות
יין?

ראש חודש אב.

 לפי הרמא, מותר לשתות יין להבדלה ולברכת
המזון?

לא.

סעודת מצוה.מתי מותר לשתות יין ולאכל בשר?
 האם זה מותר לנשים לספר את שעריהן בזמן

הזה?
לא, אבל אפשר עם השער מפריע להם מאד.

. שבוע של תשע באב1מהם שני המנהגים של אסור רחיצה?
. מראש חדש אב2

כשמלוחלחים או בשבשיל שבת.מתי מותר לרחוץ?
.אסוראפשר לברך "שהחינו" בזמן הזה?

. ברית מליה1מהם הזמנים המותרים?
. שבת2
. פרי חדש3

סעודה המפסקת.מה הוא שם הסעדה שלפני תשע באב?
לכם ומים.מה אוכלים בסעודה ההיא?

בריצפה.איפה יושבים לסעודה הזאת?
תחנון (כי תשע באב נקרא מועד) איזה תפילה לא אומרים במנחה של ערב תשע
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באב?
 כן, אם לא אומירם "אתחיל לצום אחריאפשר לאכול אחרי סעדה המפסקת?

הסעדה". 
כן.צריכים לאמר בפה שמתחילים לצום?

אין.יש שינוי בין ליל תשע באב ויום?
  האסורים של תשע באב, חוץ מאכילה5מהם 

ושתייה?
1 .Oil
. רחיצה2
. נעלי עור3
. תלמוד תורה4
5 .Marital relations

אכילת בשר● אב?10איזה אסורים הם גם אסורים ביום 
שתיית יין●
כביסה●
רחיצה●
ספירה●

אבל הכל אפשר לכבוד שבת!!!
תחנון●איזה תפילות לא אומרים בתשע באב?

קל ארך אפים●
למנצח●
”תתקבל" של קדש●


