בס"ד

דף חזרה הלכה יומית – 2חשון תשע"ט
הלכות השכמה ותפילה
מועד הבחינה  :יום רביעי כ"ט חשון תשע"ט.
מיקוד החומר למבחן:
עמוד
עמ' 5
עמ' 6-7
עמ' 8
עמ' 9
עמ' 11-11

הלכות
1-2
6-9
11-11
1-1
7-11

עמ'  ,5הלכות 1-2
 .1א -מדוע ראוי להקדיש את ראשית היום לעבודת ה' יתברך?
ב -אילו פעולות האדם עושה מיד בבוקר כדי להקדיש את תחילת יומו לעבודת ה'?
 .2א -אלו שתי פעולות אנו עושים עם הידיים?
ב -באילו מצבים צריך ליטול ידיים?
עמ'  6הלכות 6-9
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מהי הבעיה בעובדה שאדם יתעסק במלאכתו (עבודתו) ויצא לדרכו ויאכל קודם שיתפלל? (מה זה משדר?)
במידה ואין ברירה ואדם חייב לעסוק במלאכתו או לצאת לדרך לפני התפילה ,מה עליו בכל אופן לעשות
לפני שיעשה דברים אלו?
אילו פעולות אינן נחשבות פעולות של "גאוה" ולכן מותר לעשות אותם גם לפני שמתפללים?
למי מותר לשתות קפה לפני התפילה? למי מותר לאכול עוגה לפני התפילה? מדוע?
מדוע דווקא בשבת ויום טוב כדאי לכולם לאכול מעט לפני התפילה?
הסבירי מדוע כל אחת מהפעולות הבאות מותרת לפני התפילה? –
א .ללכת לבית של השכן החולה לעזור לו לצאת מהבית עם כסא הגלגלים שלו.
ב .לסדר מעט את המבטח לאחר שהכין סנדוויצ'ים לילדים לגן.

עמ'  ,8הלכות 11-11
 .9מדוע אסור להחזיק או להשתמש בדברים הבאים בזמן התפילה? –
א .שקית של ארוחת בוקר
ב .פלאפון בתור סידור
ג .תיק גב גדול
 .11באיזה מקרה עדיף שיחזיק את הדברים הנ"ל ביד או על גופו?
 .11מה ההבדל בין תפילה בבית כנסת שהתפוצץ בו ביוב לתפילה במושב שיש שם רפת? (התייחסי לדין בכל מקרה)

בס"ד

עמ'  ,9הלכות 1-1
 .12מה אנחנו עושים כל בוקר בכדי שלא נהיה כפויי טובה לכל מה שעושה עבורינו הקב"ה?
 .13האם נשים חייבות בברכות השחר? מדוע?
עמ'  ,11-11הלכות 4-6
 .14א-מהו הזמן הטוב ביותר לברך את ברכות השחר?
ב-מהו הזמן שמותר מלכתחילה?
ג-מהו הזמן בדיעבד?
 .15מי שנזכרה שלא אמרה את ברכות השחר עד אחרי שאמרה קריאת שמע וברכותיה ותפילה העמידה – האם
ומה עליה להשלים את ברכות השחר?
 .16מי שלא ישנה כל הלילה – מה עליה לברך? מלאי את הטבלה הבאה( :היעזרי גם בהלכה )7
הברכה

האם לברך ומה עושים

נטילת ידיים

ספרדים:
אשכנזים:

"אלוקי נשמה"
ו"המעביר שינה"
"אלוקי נשמה"
ו"המעביר שינה"  -כשאין
לידה חברה
ברכות התורה
ברכות התורה כאשר אין
סביבו אנשים שישנו

רוב ספרדים:

עמ'  11-11הלכות 7-11
 .17מדוע מתפללים בעמידה בחלקים מסויימים של פסוקי דזמרה?
 .18א-מאיפה מתחילים פסוקי דזמרה ואיפה מסתיימים?
ב -מה אסור לעשות בין שתי תפילות אלו ומה מותר לעשות?
 .19א .מהם קטעי התפילה מתוך פסוקי דזימרה שחשוב לומר כאשר אישה עסוקה בטיפול בתינוק והיא ממהרת
בתפילה?
ב .אם גם לזה אין זמן ,מה יש לומר?
ג .במינימום ,מה חובה עליה להגיד אם אין לה זמן אפילו לזה?(למה שכתבת בסעיף ב')

בהצלחה רבה בלימוד.

