בס"ד
הכנה למבחן הלכה
מה השם של הרי''ף?

רבי יצחק אלפנזי

מה הוא כתב?

ספר הלכה )אחד מהראשונים(

מה כתב הרמב''ם?

יד חזקה-משנה תורה
ספר הלכה הראשונה ) 14ספרים( שנסדר לפי נושא

מה כתב הטור?

טור שולכן ערוך

מה היו הקטעים בטור שולחן ערוך?

אורח חייםdaily life-
יורה דעה-דברים שעושים כל הזמן ,כמו כשרות
אבן האזר-יחסיפ בין אנשים לנשים
חשן משפטProperty, damages, courts-

מה כתב המחבר )בית יוסף ,רב יוסף כרו(?

שולחן ערוך )ספרדי(

מי כתב פרוש לשולן ערוך?

הרמא )אשכנזי(

מי כתב המשנה ברורה?

חופץ חיים כפירוש על ספר "ערך חיים" של שולחן
הערוך.

מהם הספרים של המשנה ברורה?

א-סדר הבקר עד תחנון
ב-סדר שאר היום
ג-שבת
ד-שבת וראש חדש
ה-פסח ויום טוב בכלל
ו-כל החגים בפרט

מה המקור לאסור של בשר בחלב?

”לא תבשל גדי בחלב אמו"

כמה פעמים כתוב הפסוק הזאת?

3

למה?

יש שלש אסורים
(1אכילה
(2בישול
(3הנאה

למה האיסורים מהתורה הם על בישול?

האשורים בתורה הם רק אסורים אם הבשר והחלב
נבשלו ביחד

איך האסורים מהתורה שונים מהאישורים מדרבנן?
למה כתוב בתורה מין של הבהמה והחלב?

זה היה נורמלי בזמן.

בשר בחלב הוא איסור לאיזה מין של בשר או חלב?

מבהמה קשרה

לאיזה חיות או חלבים אין איסור הנאה לבשר בחלב? חיות ,עיף ,ובהמות שלא כשרות
לאיזה חיות אין איסור בשר בחלב?

דגים ו grasshoppers

עם משתמשים בחלב פרווה ,מה צריכים לעשות כדי
להראות שזה לא באמת חלב?

משהוא פזי ,כמי פתק או תמונה

אפשר לשים בשר על שולחן עם מישהו אוכל חלב?

לא

בס"ד
הכנה למבחן הלכה
אפשר לשים עוף על שולחן עם מישהו אוכל חלב?

לא

אפשר לשים בשר על שולחן הכנה ליד חלב?

כן

איזה אנשים לא יכולים לאכל בשר וחלב באותו
שולחן?

אנשים שמכירים אחד את השני

איך אנשים יכולים לאכל בשר וחלב באותו שולחן?

אנשים שלא מכירים אחד את השני
אם יש להם שני מפות
אם יש להם משהו על השולחן להבדיל ביניהם
)פרחים ,לחם(...

מה הם לא יכולים לעשות עם ההבדל ,אם הוא אוכל? לאכול אותו
לפי המחבר ,כמה זמן צריכים לחקות בין בשר וחלב?  6שעות
מה צריכים לעשות בזמן הזאת?

לנקות את השינים והפה

כמה זמק צריכים לחקות לפי הרמא?

 0זמן.

מה צריכים לעשות?

לברך ברכת המזון ולנקות השינים והפה.

מה היה המנהג בזמן הרמא?

לחכות שעה אחת.

מה חייבים לעשות בזמן הזאת?

לאמר ברכת המזון.

מתי מתחיל הזמן לחכות?

אחרי שמסימים.

מה הזמן הנכון לחכות בין בשר וחלב?

 6שעות.

כמה זמן חייבים לחכות בין חלב לבשר?

 0זמן.

מה חייבים לעשות לפני שאוכלים את השני?

לאכול משהו פרווה ,לשתות ,ולברך ברכת המזון.

תשרי?

 30-29יום .ראש השנה ,1 -צום גדליה ) ,(3יום
הכיפורים ) ,(10סכת ) ,(15שמיני עצרת )(22

חשון?

 30-29יום

כסלו?

 30-29יום .חנוכה )(25

טבת?

 29יום- .חנוכה ) ,(1-2,3עשרה בטבת )(10

שבט?

 30יום .טו בשבת ).(15

אדר?

 29יום .תענית אסתר ) ,(13פורים ) ,(14שושן פורים
)(15

אדר א?

 30יום .פורים קטן )(14-15

ניסן?

 30יום .פסח )(15

אייר?

 29יום .יום הזיכרון ) ,(4יום העצמעות ) ,(5פסח
שני ) ,(14ל''ג בעומר ) ,(18יום ירושלים ).(28

סיון?

 30יום .שבועות )(6

תמוז?

 30יום .שבעה עשר בתמוז )(17

בס"ד
הכנה למבחן הלכה
אב?

 30יום .תשע באב ) ,(9טו' באב )(15

אלול?

 29יום.

כמה נרות מדליקים לשבת? למה?

 ,2ל"זכור" ו"שמור"' ,אבל רק חייבים להדליק .1

מה עושים עם אישה שחקה להדליק?

היא חייבה להדליק עוד אחד לשער חייה.

למי חייוב מצוות הדלקת נרות?

נשים ואנשים.

מתי הזמן המקדם ביות להדליק נרות שבת?

פלג המנחה.

כולם אומרים אותו הברכה?

כן” -להדליק נר של שבת".

מתי אומרים הברכה?

אחרי שמדליקים

עיך משגימים ברעיון "עובר לעשייתן"

שמים הידים על העניים כדי שלא רואים ונהנים
מהאור לפני שאומרים הברכה.

מה המנהג לתחילת שבת?

נשים -מדליקים נרות
אנשים-מתפללים

מה הדין אם מישהו נכנס לבית הכנסת להתפלל
תפילת מנחה אחרי שהקהל כבר התחילו קבלת
שבת?

הוא חייב ללכת החוצה להתפלל ,כי אי אפשר
להיות שבת להם ולא בשבילו.

מתי לא יכולים להתפלל מנחה?

שמקבלים שבת

אם מישהוא כבר התחיל שבת ,אפשר לו לשאול
מאחר ,שלא מתחיל שבת ,לעשות מלאכה בשבילו?

כו.

אם מישהוא לא אמר הבדלה ,הוא יכול לשאול
מישהוא אחר ,שלא עשה הבדלה ,לעשות מלאכה
בשבילו?

כן.

מה הוא התפילה שלא אומרים במנחה של ערב
שבת?

תחנון.

מתי אפשר להתחיל שבת ,להתפלל ,ולאכול?

פלג המנחה.

מה עושים עם התחילו השמונה עשרה של חול ולא
של שבת?

מסימים את הברכה שאומרים וממשיכים לאמר
השמונה עשרה של שבת.

מה הדין עם לא זכרו שבת בשמונה עשרה?

אם לא גמר ,חוזרים להתחלה ,ואם גמר ,לא
חוזרים.

מה הדין עם אמרו השמונה עשרה של שבת אחר?

לא חוזרים.

ומה עם מוסף?

חוזרים.

למה נשים פטוריות מקדוש?

זה מצות עשה שהזמן גרמהץ

למה הן חייבות?

”זכור ושמור".

אישה יכולה להוצאי אדם ממצות קדוש?

כן.

מה אפשר לאכול לפני קדוש?

כלום.

מה עושים אם לא אמרו קדוש בלילה?

אומרים ביום ,ולא אומרים "ויכלו".

בס"ד
הכנה למבחן הלכה
כמה צריכים לשתות מהקדוש?

Cheekful

מה הדין עם מדברים בין קשוש לשתייה?

אומרים "בורא פרי הגפן" עוד פעם.

לפי רא"ש ,במה משתמשים לקדוש אם אין יין?

בלילה -לכם
ביוםbeer -

אפשר לאומר קדוש לאחירים אם לא אוכלים אמהם? כן.
בכמה כפת לכם אומרים המוצאי?

2

מאיזה  cutואוכלים בליל שבת?

מתחת

מה חייבים לאכול בשני סעודי שבת הראשונים?

חלה

מכמה ספרי תורה קוראים בשבת?

1

כמה עליות קוראים בשבת?

+7מפטיר

אפשר להוסיף?

כן.

מה המנהג להוספתות ביום טוב.

אפשר להוסיף אבל יש אומרים שאסור.

האם המפטור הוא אחת מהעליות?

לא

מה הוא הנשא של ההפטרה

הנשא של הפרשה.

מה המספר המנימלי לפסוקים בהפטרה?

 ,21כי  3פסוקים לעליה* 7עליות= 21פסוקים

מה מספר המנמלי לברכות שאומרים ביום?

100

איך אומים אותם בשבת?

שומעים ועונים "אמן" בברכות של תורה ,הפטרה,
והעליות.

מה הזמן הכי מאחר לתפיות מוסף?

לכתחילה 7-שעות אחרי תפילת שחירת
בדיעבד-אפשר ,אבל careless

אפשר להשלים מוסף שלא אמרו?

לא

אפשר להוצאי את עצמך בתפילת מוסף אם אומרים
לפני שחרית?

כן

בכמה חלות משתמשים בסעדה של יום שבת?

2

אפשר לאכול לפני קדוש?

לא

אפשר לשתות לפני תפילה?

כן

כמה סעדות חייבים לאכול בשבת?

3

אם לא אכלו בערב שבת ,מה עושים?

אוכלים  3פעמים ביום שבת.

בסעדה שלישית ,כמה חלות צריכים?

מחבר2-
רמא 2 -לכתכילה 1 ,בדיעבד.

האם נשים חייבות בסעדה שלישית?

כן.

מכמה ספרי תורה קוראים במנחה?

1

כמה עליות קוריאם?

3

בס"ד
הכנה למבחן הלכה
מה קוריאם מהתורה?

הפרשה של השבועה הבאה.

מתי אומרים "צדקתך צדק"?

אומרים כאשר אומרים תחנון.

מה הדין אם שחכו לאמר הבדלה בשמנה עשרה?

אומרים ,אבל לא חוזרים.

במה משתמשים להבדלה?

חמר מדינה.

נשים חייבות בהבדלה?

כן

מה הדין עם שחכו הבדלה במוצאי שבת?

אומרים הבדלה עד יום שלישי

איזה ברכות אומרים כך?

”בורא פרי הגפן" ו"המבדיל"

