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 בס"ד
 

 1חידה י

 הלכות השכמת הבוקר

 א'סימן 

 מקורות

הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים"... כי אין ישיבת האדם ותנועתו -"שויתי ה' לנגדי תמיד" .א

      ועסקיו והוא לבדו בביתו, ...כמו בהיותו לפני מלך גדול".

  )סימן א סעיף א(                        

  כארי לעשות רצון אביך שבשמים."                                                                                      "יהודה בן תימא אומר: הוי עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגבור .ב

 משנה מסכת אבות פרק ה משנה כ                                                                                      

 י לעמוד בבוקר לעבודת בוראו. ואף אם ישיאנו יצרו בחורף לאמר"לכן צריך האדם להתגבר כאר .ג

איך תעמוד בבקר כי הקור גדול או ישיאנו בקיץ לאמר איך תעמוד ממטתך ועדיין לא שבעת משנתך, 

התגבר עליו לקום שתהא אתה מעורר השחר ולא יהא הוא מעירך כמו שאמר דוד עליו השלום: 

       אני מעיר השחר ואין השחר מעיר אותי."                                                                                           -שחר"  "עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה

 ורח חיים סימן אטור א                                                                                                               

 

 הסבר בלשונך את הפסוק: "שויתי ה' לנגדי תמיד"?   .1

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

                

של  וההבנה של "שויתי ה' לנגדי תמיד", משנה את התנהגותו  לפי הכתוב בהלכה זו, הזכרון מדוע .2

 האדם בכל רגע ורגע ? )תוכל להיעזר במשל המופיע בהלכה(

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

       

מהחיים שלך או של משהוא אחר, להתנהגות שונה של אדם הנמצא בנוכחות אדם  דוגמאתן  .3

 מכובד, מאשר התנהגותו של אותו אדם, כאשר הוא נמצא לבדו? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 '(בהמטרה של האדם בחיים לפי רבי יהודה בן תימא? )מקור  מהי .4

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 



 בס"ד
 

 '(גברי רבי יהודה בן תימא? )מקור כיצד על האדם להתנהג בקומו על פי ד באר בלשונך .5

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 '(גהקור בחורף או החום בקיץ עבור האדם כשהוא צריך להשכים בבוקר? )מקור  את השפעת תאר .6

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 '(גלמדים ממנו? )מקור  מהו בהלכההפסוק מתהילים המוזכר את  צטט .7

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 "שיויתי ה' לנגדי תמיד"

                                                                    "יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו שיהא הוא מעורר השחר."

 שולחן ערוך, סימן א, קיצור                                                                                                   

 

 ?פתח את ספרו בהלכות אלו שולחן ערוך קצור אתה למד מכך שה מה -

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

המעידות על מכשולים שמקשים על האדם להתעורר מוקדם  הלכההדוגמאות המובאות ב שתי מהןא. 

 בבוקר?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 לדברים שמקשים על האדם להשכים מוקדם בבוקר! משלךדוגמאות נוספות  שתיכתוב ב. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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 2יחידה 

 הלכות קריאת שמע

 י"ז סימן

  מקורות

התחלת זמן קריאת שמע של שחרית הוא כמו זמן תפילין. ונמשך זמנה עד רביעית היום, בין  .א

 שהיום ארוך, בין שהוא קצר. ונחשב היום מן עלות השחר עד צאת הכוכבים.

מעט קודם  ומצווה מן המובחר לקרות כותיקים )המחבבים את המצוות(, שהיו מכוונין לקרותה .ב

הנץ החמה, כדי שיסיים קריאת שמע וברכותיה עם הנץ החמה, ויסמוך לה התפילה. ומי שיוכל 

 לכוין לעשות כן, שכרו מרובה מאד.

ועל כל פנים צריכין ליזהר מאוד שלא לאחר הזמן מרביעית היום, ובפרט בימות הקיץ, כשהיום  .ג

 ית.במדינתנו לפעמים סוף הזמן הוא קודם השעה השביע ארוך.

ומכל מקום בדיעבד אם עבר הזמן, מותר לקרות קריאת שמע עם ברכותיה עד שליש היום. אבל  .ד

 .לאחר שליש היום, אסור לומר הברכות, אלא אומר קריאת שמע לבד, ואפילו כל היום

 )ויש אומרים דגם הברכות יכול לומר כל היום(            

 

 את המושגים הבאים המוזכרים בהלכה זו הסבר.  1

 ___________________________________________________עלות השחר .א

 _____________________________________________________נץ החמה .ב

 וותיקים_____________________________________________________ .ג

 _________________________________________________שקיעת החמה  .ד

 __________________________________________________צאת הכוכבים .ה

 

 "התחלת זמן קריאת שמע של שחרית כמו זמן תפילין"

 ?מתי הוא זמן התחלת הנחת תפיליןציין 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 זה מתאים לאחד הזמנים בשאלה קודמת?האם 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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 שעות זמניות . 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וקריאת שמע?לפי איזה שעות קובעים את זמני התפילות  .1
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

  ב:שַ חַ ובעיון את ההקדמה  קרא .2

 

 עון שלנו ושקיעת החמה בשבע בערב.אם הנץ החמה בשעה חמש בבוקר לפי הש

 _______זמנית?____________________כמה דקות היא כל שעה  .א

 _________רביעית היום?______________________באיזה שעה  .ב

 _______באיזה שעה שליש היום?_________________________ .ג

 ______באיזה שעה חצות היום?__________________________ .ד

 

 

 

 ,השעהַהםַהיוַמסתכליםַעלַהשמיםכדיַלדעתַמהַַ,םפעםַלאנשיםַלאַהיוַשעוני

 הםַידעוַלקבועַאתַהזמן.ַלפיַהשמש,ַהירחו

 להיפגשַבזמןַהשקיעה,ַאוַכאשרַהשמשַבאמצעַהשמיים.ַאדםַהיהַקובעַעםַחברוַלמשלַ

 חלקים.12ַ-כאשרַרצוַלדייקַיותרַהיוַמחלקיםַאתַהיוםַל

 השחרַעדַצאתַהכוכביםמעלותַמג"אַולשיטתַַגר"א,ַעדַהשקיעהַמהנץַהחמההיוםַנחשבַהזמןַ

 נקראַ"שעהַזמנית".12ַ-כלַחלקַמתוךַה

 לאַניתןַלראותַבצורהַברורהַאתַהשעהַלפיַהשמש.

 לשםַכךַהשתמשוַלפעמיםַבשעוןַשמש!

 יוצרתַעלַגביַהמשטח.ַהשעוןַמראהַאתַהזמןַלפיַהצלַשהשמש

 האורךַשלַשעהַזמניתַמשתנהַביןַהחורףַלקיץ.

 לךַומתקצרַולכןַכלַשעהַזמניתַמתקצרתַכלַיום.בחורףַהזמןַביןַהזריחהַלשקיעהַהו

 בקיץַהזמןַביןַהזריחהַלשקיעהַהולךַומתארךַולכןַגםַכלַשעהַזמניתַמתארכתַכלַיום.

 :זאתַאומרת

 .ַ)חוץַמיומייםַבשנה(."ַבדרךַכללרגילהלאַשווהַבאורכהַלשעהַ"ַזמניתששעהַַ
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 זה קשור למה שלמדת?וכיצד   מה ידוע לך על תמונה זו כתוב .3

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 וענה על השאלות הבאות הסעיפים הבאיםלמד היטב את 
 
 ז.

', נוטל את הציצית בידו, ואוחזן בשעת קריאת שמע ביד קודם קריאת שמע, כשאומר "והביאנו" וכו

שמאל בין קמיצה לזרת כנגד ליבו. וכשמגיע ל"ויאמר", שהיא פרשת ציצית, אוחזן גם בימינו. 

וכשאומר "וראיתם אותו", נותנם על העיניים, ומסתכל בהם ונושקן.ונוהגין שבכל פעם שאומר תיבת 

 ד", שאז נושקן ומניחן מידיו."ציצית", נושקן.ואוחזן עד "ונחמדים לע

 .ח

באמרו "אני ה' אלהיכם", יאמר מיד גם תיבת "אמת", שלא להפסיק ביניהם. וגם השליח צבור אומר 

כן, וחוזר ואומר: "ה' אלהיכם אמת". ויכוין כל אחד לשמוע שלוש תיבות אלו מפי השליח צבור, כי 

 מ"ח איברים שבאדם.באלו שלוש תיבות נשלמו רמ"ח תיבות בקריאת שמע, כנגד ר

 ומתחילין אחר כך "ויציב", אבל אסור לומר עוד הפעם "אמת".

ות אלו מניין ומי שמתפלל ביחידות, יאמר קודם קריאת שמע: "אל מלך נאמן", להשלים בשלוש תיב

 רמ"ח.
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 .ט

 אם הפסיק באמצע קריאת שמע )דהיינו מן שמע ישראל עד על הארץ( מחמת אונס, שהיה מכרח

לעשות צרכיו, או שנמצא צואה בבית: אם שהה משך זמן, שהיה הוא יכול לומר כל קריאת שמע, 

 צריך לחזור לתחילת קריאת שמע.

 .י

קרא קריאת שמע, ונכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שקורין קריאת שמע, צריך לקרות עמהם כל 

ביריו; ויקבל שכר כקורא קריאת שמע, שלא ייראה כאילו אינו רוצה לקבל עול מלכות שמים עם ח

בתורה. והוא הדין אם הוא בבית הכנסת, ואומר דברי תחנונים או פסוקים, במקום שרשאי להפסיק 

וכן שאר דברים שהציבור אומרים, כגון "תהלה לדוד" ו"עלינו" וכדומה, ואפילו פיוטים, אומר 

 עמהם, ואל יפרוש את עצמו מן הציבור.

ע, קורא גם כן עם הציבור, אבל צריך שיתכוין שלא לצאת ידי ואם הוא עדיין לא קרא קריאת שמ

וכן שאר דברים שהציבור אומרים, כגון "תהלה לדוד"  חובתו, כדי שיקרא אחר כך עם הברכות.

 ו"עלינו" וכדומה, ואפילו פיוטים, אומר עמהם, ואל יפרוש את עצמו מן הציבור.

 
 וברכותיה קריאת שמע  .4

 ?ומה הטעםמצווה מן המובחר לקרוא קריאת שמע,  מתי .א

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 ?וממתי לאקורא קריאת שמע בברכותיה  עד מתי .ב

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 ? מה צריך דוד לעשותא. דוד נכנס לבית הכנסת וראה שכל הקהל קורא "שמע ישראל".   .5

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 במקרה הנ"ל?  יעשה דוד מה", אאמצע "פסוקי דזמרנמצא בב. אם דוד 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 אם עוד לא קרא קריאת שמע? מה הדיןג. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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 3יחידה 

 מדות שירגיל בהם האדם את עצמו
 

 סימן כ"ט
 א. 

 האנשים חלוקין הם בדעותיהם )פרוש: בטבעיהם(. 
יש אדם, שהוא בעל חמה וכועס תמיד; ויש אדם, שדעתו מיושבת עליו ואינו כועס כלל, או 
שהוא כועס פעם אחת בהרבה שנים. יש אדם, שהוא גבה לב ביותר; ויש שהוא שפל רוח 

 ביותר. 
לא תשבע נפשו מהלך בתאוה; ויש שהוא בעל לב טהור ולא יתאוה  –יש שהוא בעל תאוה 

 הגוף צריך להם. אפלו לדברים מעטים, ש
יש בעל נפש רחבה, שלא תשבע נפשו מכל ממון שבעולם, כענין שנאמר: אהב כסף לא ישבע 

 כסף; ויש מקצר נפשו, ודי לו אפילו דבר מעט, שלא יספיק לו, ולא ירדוף להשיג די צרכו. 
יש שהוא מסגף עצמו ברעב וקובץ על ידו, ומה שהוא אוכל משלו אוכלו בצער; ויש שהוא 

כל ממונו. וכן כל המדות והדעות, כגון מהולל ואונן, כילי ושוע, אכזר ורחמן, רך לב  מפזר
 ואמיץ לבב, וכיוצא בהן.

 
 ?קרא היטב את ההלכה והסבר מדוע עבודת המידות אינה שווה אצל כל אדםא.  .1

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 ב.           
הדרך הטוב והישר הוא, שירגיל האדם את עצמו ללכת בדרך אמצעי. לא יתאוה אלא לדברים, 
שהגוף צריך להם ואי אפשר לחיות זולתן, כענין שנאמר: צדיק אוכל לשובע נפשו. וכן לא 

בעסקיו, אלא להשיג דבר, שצריך לו לחיי שעה, כענין שנאמר: טוב מעט לצדיק. יהיה עמל 
ולא יקפוץ ידיו ביותר, וגם לא יפזר ממונו, אלא יתן צדקה כפי מסת ידו ומלוה כראוי למי 
שצריך. ולא יהא מהולל ושוחק ולא עצב ואונן, אלא שמח כל ימיו בנחת, בסבר פנים יפות.וכן 

 הולך בדרך האמצעי נקרא חכם.מי ש –בשאר רוב המדות 
 

 על פי סעיף זה מה הדרך הראויה להנהגת האדם במדותיו? הסבר .ב
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 )עיין בסעיף ז'( דוגמא לתשובתך? הבאביחס לאכילה ושתיה, דרך האמצע  מהי .ג
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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 ג.          
אך הגאווה היא מידה רעה מאוד, ואסור לאדם לנהוג בה אפילו במועט, אלא ירגיל את עצמו 
להיות שפל רוח, כמו שציוו חז"ל: "מאוד מאוד הוי שפל רוח". ואיך תרגיל את עצמך להיות 

שפל רוח? כל דבריך יהיו בנחת, ראשך כפוף, עיניך יביטו למטה, וליבך למעלה. וכל אדם עניו ו
יהא חשוב בעיניך שהוא גדול ממך. אם הוא תלמיד חכם יותר ממך, הרי אתה מחוייב לכבדו. 
וכן אם הוא עשיר ממך, גם כן אתה מחוייב לכבדו, כדמצינו: רבי היה מכבד עשירים. ותחשוב 

ברך נתן לו עושר, מסתמא ראוי הוא לכך. ואם הוא קטן ממך בחכמה או בהיות כי השם ית
נחשב כשוגג ואנוס,  –בעושר, תחשוב כי הוא יותר צדיק ממך, כי הוא אם עובר איזה עבירה 

 אתה מזיד. אם כה תחשוב תמיד, לא תוכל להתגאות, וטוב לך. –ואתה אם עברת עבירה 
 

 ד.                
רעה מאוד, וראוי לאדם להתרחק ממנה מאוד. וירגיל את עצמו שלא וכן הכעס היא מידה 

יכעוס אפילו על דבר שראוי לכעוס. ואם צריך להטיל אימה על בניו ובני ביתו, יראה עצמו 
 בפניהם שהוא כועס, כדי ליסרם, ותהא דעתו מיושבת בינו לבין עצמו.

תחטי )לא תכעוס, שמתוך  אמר ליה אליהו לרב יהודה אחוה דרב סלא חסידא: לא תרתח ולא
הכעס אתה בא לידי חטא(; לא תרווי )לא תשתכר ביין( ולא תחטי. עוד אמרו רז"ל: כל הכועס 
כאילו עובד עבודה זרה, וכל מיני גיהנם שולטין בו, שנאמר: "הסר כעס מלבך והעבר רעה 

 מבשרך", ואין רעה אלא גיהנם, שנאמר: "וגם רשע ליום רעה".
הם חיים. לפיכך ציוו להתרחק מן הכעס, עד שינהיג עצמו שלא ירגיש אפילו בעלי כעס, אין חיי

שהן עלובין ואינם עולבין, שומעין  –לדברים המכעיסים. וזו היא דרך הטובה. ודרך הצדיקים 
חרפתם ואינן משיבין, עושין מאהבה ושמחים ביסורים, עליהם הכתוב אומר: "ואוהביו 

 כצאת השמש בגבורתו".
 

 את השוני בין כל המידות למידת הגאווה והכעס? הסברא.  .2
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 תקון מידת הגאווה על פי המובא בסעיף ג'?את הדרך ל תאר .ב

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 ?למי שעובד עבודה זרהדומה הכועס מדוע  הסבר בלשונך .ג

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

הפנימי שעשית  ומה התהליךמה הוביל אותך לכעוס, כתוב חבר.  הזכר במקרה אחד בו כעסת על .3

 ?עם עצמך כדי להעביר את כעסך על החבר

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 בס"ד
 

 יד.

. על חברו שעשה לו רעה. ודוקא בדאית ליה דיינא בארעא לבקש דין מן השמיםאסור לאדם 

וכל הצועק על חברו הוא נענש תחלה. וי"א דאפילו לית ליה דיינא בארעא, אסור לצעוק עליו 

 אלא אם כן הודיעו תחלה.

 ?את המילים המודגשותהסבר א.  .4

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 ?מוטל על האדם לעשות כשחברו עשה לו רעהמה . ב 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בס"ד
 4יחידה 

 רכילות ולשון הרע, נקימה ונטירהאסור 

 סימן ל'

     

 :באיםהסבר את המושגים ה .1

 רכילות.  .א

__________________________________________________________

__________________________________________________________   

 לשון הרע.   .ב

__________________________________________________________

__________________________________________________________   

 מוציא שם רע.     .ג

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 לשון הרע.     אבק .ד

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 הרע לבין מוציא שם רע.   א. הסבר את ההבדל בין לשון  .2

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 איסור "אבק לשון הרע".    שלוש דוגמאות ל בוב. כת     

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 שלוש מהן.    ן ינה". ציימקבלות "פני שכ ג. ארבע כתות אינן     

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 



 בס"ד
 דוגמא לכל אחד.ן בין לשון הרע לאבק לשון הרע? תא. מה  .3

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 .מתי מותר לספר בגנות הזולת? נמק .ב

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 השתמש בדוגמא לצורך הסבר.? נקימה ומהי נטירה מהי רהסבא.  .4

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 "אם תרצה להנקם מאויבך... ובזה ממילא תנקם משונאך..." )קצור שולחן ערוך, סימן ל'(.      

"ממילא תנקם  ומדועהמחבר ממליץ שיעשה אדם המבקש להנקם מאויבו, מה  .ב

 משונאך"?    

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

כתב ספר הכולל את כל פרטי הלכות לשון הרע ורכילות , איך קוראים לספר ובאיזו  מי .5

 תקופה חי המחבר ?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

     

 

 



 בס"ד
 5חידה  י                                                         

 כשרות הכלים והמאכליםהלכות 

 ל"ח–סימן ל"ז 

 מדוע? כלים צריך לטבול לפני השימוש,איזה  .1

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 סוג צריך טבילה ואיזה לא, והאם מברך?לפניך סוגי כלים ציין איזה  .2

 כלי עץ______________________________________ .א

 כלי מתכת___________________________________  .ב

 כלי זכוכית __________________________________ .ג

 כלי חרס ____________________________________ .ד

 ______כלי עץ שמשולב בהם מתכת_________________ .ה

 כלים מפלסטיק_______________________________ .ו

 כלי פורצלן __________________________________ .ז

 

     ?ומדועצריך טבילה  האםקנקן זכוכית שמוזגים בו שתיה,  .3

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________                 

 ?אם שכחשה ומה יע מותר לטבול כלים בשבת,האם  .4

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 ? דברים יש בהם משום בישולי נכריםשעל פיהם קובעים איזה ציין שני כללים  .5

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 על פי הכללים בשאלה קודמת?והסבר מדוע בישולי נכרים  של מאכלים שאין בהם דוגמאות 2הבא  .6

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



 בס"ד
 

 

 , באיזה אופן הפת מותרת באכילה?יהודי שנתן לגוי לאפות לו פת .7

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

                            

 אסור? ומתימותר לשתותו באיזה אופן חלב שחלבו נכרי  .8

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



 בס"ד
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בס"ד
 6חידה  י

 סעודההלכות 

 מ"ד – סימן מ"ב

הנהגות של דרך ארץ בשעת הסעודה?  3כתוב  .1

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 עליו להזהר? ממהוהקורא על השלחן מתוך ספר  שעת הסעודהאין לשוחח במדוע  .2

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 )פרט(מותר להשתמש בפת לא לצורך אכילה?האם  .3

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 ?נהגו להתירמה עליו לעשות, ובאיזה אופן  צא מהבית באמצע סעודתוי .4

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

      ?ליטול ידיו שובוהאם צריך  סח הדעת באמצע הסעודה,ילההבא שתי דוגמאות  .5

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________      _________________________ 

 

 (2)שלא מסירים את המפה והלחם מהשלחן לפני ברכת המזון?מה הסיבה  .6

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 



 בס"ד
 ?בשבתומה הדין  מסירים את הסכינים מהשלחן בשעת ברכת המזון,מדוע  .7

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 ?לחם צריך לאכול ויצטרך לברך ברכת המזוןכמה  .8

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 הדרך הראויה לברך ברכת המזון?כיצד  .9

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בס"ד
  7יחידה                                                               

 מלאכת בורר סימן פ'                                                          

 סעיף טו

ם ֶאת ֹאֶכל ַהְמֹעָרב ִעם ְפֹסֶלת, ֻמָתר ִלְברֹור ֶאת ָהֹאֶכל ִמתֹוְך ַהְפֹסֶלת, ֲאָבל לֹא ֶאת ַהְפֹסֶלת ִמתֹוְך ָהֹאֶכל. ְוגַ 
 -ּו ְבַמֲאָכִלים ָהֹאֶכל, ָאסּור ִלְברֹור ַעל ְיֵדי ְכִלי, ֶאָלא ַדְוָקא ַבָיד. ְוַדְוָקא ַמה ֶשהּוא ָצִריְך ֶלֱאכֹול ִמָיד. ַוֲאִפל

ים שאין בהם פסולת ֶשרֹוִצים ִלְברֹור ַמה ֶשיֹאְכלּו ַעָתה ִמַמה ֶשַיְשִאירּו, ְצִריִכין ִלָזֵהר ִלְברֹור ַמה ֶשרֹוצִ 
שּוב אשֶ ֶלֱאכֹול ַעָתה, ְולֹא ִלְברֹור ַמה ֶשרֹוִצים ְלַהִניַח. ִכי ַמה  רֹוִצים ְלַהִניַח, ה של. ּומַ כֶ ורֹוִצים ֶלֱאכֹול ַעָתה, ֹחָ

שּוב ְפֹסֶלת. ֲאִפלּו ִלְקלֹוף שּום אֹו ְבָצִלים ּוְלַהִניָחם, ָאסּור ִמשּום בֹוֵרר, ְוֵאינֹו ֻמָתר ִלְקלֹוף ֶאלָ  א ַמה ֹחָ
ֲחָלִקים, ֵיש ֶלֱאסֹור ַלֲהִסיָרּה ֲאִפלּו ְלֹצֶרְך ְוַהְקִלָפה ָהֶעְליֹוָנה ֶשַעל ַהשּום ַהְמַסֶבֶבת ָכל הַ  ,ֶשְצִריִכין ֶלֱאכֹול ִמָיד

ֶשל ַאְבָרָהם ָסִעיף ָקָטן ח' ִהִניח  -ֲאִכיָלה ִמָיד, ִמשּום ַדֲהֵוי ְמָפֵרק, תֹוָלָדה ְדִדיָשה  ְפִרי ְמָגִדים ִסיָמן שי"ט. ֹאֵ
 .ְבָצִריְך ִעיּון

 טזסעיף 

ַבר ֲאִכיָלה ַשָיְך ִאסּור ְבִריָרה, ְכגֹון ְבֵכִלים ְוַכיֹוֵצא ָבֶהם ְדַמה ֶשהּוא רֹוֶצה ְלִהְשַתֵמש בֹו  ֲאִפלּו ְבִמֵדי ְדָלאו
ְשָאר ֲהֵוי ְכמֹו ְפֹסֶלת  .ַעָתה, ֲהֵוי ְכמֹו ֹאֶכל, ְוֹהַ

 זסעיף י

י ִדיִנים. ֲאָבל ֻמָתר ִלְשתֹות ַעל ְיֵדי ַמָפה, ְדלֹא ַשָיְך בֹוֵרר ֶאָלא ֵאין ְלַסֵנן שּום ַמְשֶקה, ִכי ֵיש ָבֶזה ַכָמה ִחלּוֵק 
ֵנס ְלתֹוְך ִפיו. ִבְמַתֵקן ָהִעְנָין ֹקֶדם ֲאִכיָלה אֹו ְשִתָיה. ֲאָבל ְבִעְנָין ֶזה, ֵאינֹו ֶאָלא ְמַעֵכב ֶאת ַהְפֹסֶלת ֶשלֹא ִתכָ 

ַמִים ָכְך ַעל ְיֵדי ַמָפה, ֵיש אֹוְסִרין ִמשּום ִכבּוס. ְוֵיש ְלָהֵקל ִבְשַעת ַהְדָחק ְכֶשֵאין לֹו ַמִים  ּוִמָכל ָמקֹום ִלְשתֹות
 .ִיְסֹחט ָיד ִמן ַהְכֹתֶנת ֶשלֹו, ְדָבֶזה ִאָכא ְלֵמיָחש ְטֵפי, ֶשָמא -ְנִקִיים ִלְשתֹות. ּוִמָכל ָמקֹום לֹא ִיְשֶתה ֶדֶרְך ֵבית

 חסעיף י

ָמִרים אֹו ְשָאר ַמְשֶקה ַהָקֶפה ֶשֵיש ְבַתְחִתיתֹו ַהָקֶפה ַמָמש ֶשהּוא ַהְפֹסֶלת, ְוֵכן ְשָאר ַמְשֶקה ֶשֵיש ְבַתְחִתיתֹו ְש 
ִלָזֵהר ֶשלֹא ְלָערֹות ָכל ַהָצלּול, ֶאָלא ַיְשִאיר ְמַעט ֵאֶצל ַהְפֹסֶלת. ְוָחָלב ֶשָהֳעַמד  ְפֹסֶלת ְכֶשְמִעִרין אֹותֹו, ְצִריִכין

סמעטין, ַרק ַמה ֶשָצִריְך ֶלֱאכֹול ַעָתה ְוַגם ָבֶזה ִיָזֵהר ֶשלֹא ִיַקח  - תַשֶמנֶ  ָאסּור ִלְקלֹוט ַמה ֶשְלַמְעָלה ַהִנְקָראֹ 
 .ְשִאיר ְקָצת ַעל ֶהָחָלב ַהַתְחתֹוןַהֹכל, ַרק יַ 

 יטסעיף 

ֵמַהַמֲאָכל ִאם ָנַפל ְזבּוב ְוַכדֹוֶמה ְלתֹוְך ַהַמֲאָכל אֹו ַהַמְשֶקה, לֹא ָיִסיר ֶאת ַהְזבּוב ְלַבדֹו, ֶאָלא ִיַקח ַגם ְקָצת 
 .אֹו ְמַהֵמְשֶקה ְוִיְזֹרק ִעמֹו 

 

 .אסורה מן התורה בשבתההגדרה כוללת למלאכת בורר  כתוב בלשונך .1

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 ?'הברירה דרך אכילזאת כ'שלשת התנאים המחשיבים  מהםמותרת,  'ברירה דרך אכילה' .2

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 ?הסבר מדועו באיזה אופןסור בורר בשני מיני מאכלים, ייש א האם .3

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



 בס"ד
 

 ?ענה על פי מה שלמדת מה הדין בכל אחד מהמקרים ,מקרים 7לפניך  .4

 

מותר להוציא את האגוזים  האם ,שקדים ואגוזים המעורבים בצלחת ורוצה לאכול את השקדים .א

 ?מדוע, לצלחת אחרת

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 ?כיצד יאכל, הגישו לדוד סלט ירקות ואינו אוהב את הבצל שבסלט .ב

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 ?להפריד את גרעיני התירס שבקופסת שימורים מהנוזלים  האם מותר .ג

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

האם דוד רוצה לקחת מהדג, סרדינים, ועליהם בסעודת שבת הגישו קערה ובה נתחי דג אמנון  .ד

 ?יש כאן איסור בורר, מדוע

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 ?כיצד ינהגדוד רוצה לאכול את מנת הדג אך נתקל בהרבה עצמות ורוצה להפרידם מהדג,  .ה

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 יכול להוציאם כדי לשתות מרק צלול?האם בצלחת המרק היו חתיכות קטנות של עוף וירקות,  .ו

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 יוכל להוציאה? באיזה אופןקליפת ביצה שנמצאה בסלט ביצים,  .ז

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 



 בס"ד
 8יחידה 

 מבחן מסכם

 נקודות 4כל תשובה 

 : וברכותיה מה נוהגים לעשות כשמגיעים למילים אלו בק"שכתוב  .1

 "והביאנו" ________________________________ א.      

      "וקשרתם לאות על ידך" ב. 

      . "והיו לטוטפות בין עיניך"ג

 _____     . "וראיתם אותו"ד

        . "ציצית"ה

        ונחמדים לעד" ". ו

 

 איזה הלכות או הנהגות נלמדות מהפסוקים הבאים: כתוב בקצרה .2

 

 ובו תדבק   ________________________________________________________ַ.א

 ואהבת לרעך כמוך  __________________________________________________ַ.ב

 לא תשנא את אחיך בלבך ______________________________________________ַ.ג

 הוכח תוכיח את עמיתך _______________________________________________ַ.ד

 _________________כל אלמנה ויתום לא תענון ____________________________ַ.ה

 והייתם נקיים מה' ומישראל  ___________________________________________ַ.ו

 לא תונו איש את עמיתו _______________________________________________ַ.ז

 ?לטבילת כלים ומה הטעם הגעלת כליםלחיוב  מה הטעםכתוב  .3
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

תיישב לאכול ולשתות יחד עם אביו, ואביו אמר לו יוסף גידל בביתו כבשים ותרנגולים, יום אחד ה .4

ומה התכוון האב  לאיזה איסורלשתות אתה יכול אבל  "אתה עלול לעבור איסור אם תאכל כעת"  

 בין אכילה לשתיה? ההבדל

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 נאים לבורר דרך אכילה?הת שלשתמהם ציין בורר דרך אכילה מותר בשבת,  .5

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 בהצלחה


