
 בס"ד
 

 דיני __________________ סימן מט'

 כתוב רשימת היתרים לומר פסוקים בעל פה.  .א

 מה דינו של דבר ששגור בפיו אבל בפי אחרים אינו שגור [ס"ק ד'] .ב

 מתי אין להקל בשום אופן ? .ג

 מנה דוגמאות שאדם רוצה להוציא את הרבים בפסוקים בעל פה. .ד

 

 דיני ______________________ סימן נ'

 ע קבעו לומר פרשת התמיד [שו"ע]מדו .א

 מדוע קבעו לומר איזהו מקומן [שו"ע]  .ב

 מדוע קבעו לומר ברייתא של רבי ישמעאל [שו"ע]  .ג

מדוע קבעו לומר דוקא ברייתא של רבי ישמעאל ולא ברייתא אחרת [ס"ק ב'  .ד

 בהתחלה]

 מדוע קבעו לומר דוקא משנה איזהו מקומן [טעם א' מ"ב ס"ק ב']  .ה

 וקא משנה איזהו מקומן [טעם ב' מ"ב ס"ק ב'] מדוע קבעו לומר ד .ו

 מדוע צריך להבין את המשנה והברייתא ? .ז

 איזה ניגון עושה כשלומד המשניות ובריתות ? .ח

 מתי בתפילה אומרים משניות וברייתות ? .ט

 

 דיני פסוקי דזמרה סימן נא'

על סימן זה ענה תשובות מלאות שלא יהיה ניכר שנכתב כתושבות לשאלות אלא 

 עצמי.כסיכום 

 מי תקן ברוך שאמר ומדוע ?  .א

תשובה : א. אנשי כנסת הגדולה תיקנו לומר ברוך שאמר, ע"י פתקא שנפלה מהשמים 

 ומצאוהו כתוב בו.

כמה מילים יש בברוך שאמר ? מה הסימן לזה בפסוק ? ומדוע אומר בפה עמו ולא  .ב

 בפי עמו ?

 מה עושה בציצית בזמן ברוך שאמר, ומה עושה אחר שמסיים ? .ג



 צד אומרו עומד או יושב ?כי .ד

אמן של ברוך שאמר  המקום שאוחז

שאינו ברכה שהוזכרה 

 בגמרא

אמן של כל 

 הברכות

 הטעם

בתחילת ב"ש עד ברוך 

 אתה ה'

   

 באמצע הברכה

 

   

באמצע הסיום באופן 

שאם יפסיק מקלקל 

 את הסיום

   

 המסיים ברכה עם אחר מתי עונה אמן ומתי לא ?  .ה

 

 ו :הפסק בין ב"ש להוד

 האם אמן הוי הפסק ?  .ו

 האם דיבור הוי הפסק ומה הדין של מילה אחת ומה יעשה ? .ז

 זהר מהפסק בשתיקה ?יהאם צריך לה .ח

 

 דיני הפסק באמצע פסוקי דזמרה

 האם מותר להפסיק לצורך מצוה ? [רמ"א] .ט

 ך ה' פעמיים נוספות באמצע פסוקי דזמרה ? [ס"ק ז']ומי אומר את פסוקי בר .י

 ברוך הוא וברוך שמו עונה או לא ?  .יא

 ברכת אשר יצר  .יב

 מודים דרבנן שמע ישראל קדיש קדושה ברכו .יג

 ס"ק יב'  כתוב את דינו של הדרך החיים ? .יד

 מה הן אמצע הפרקים בהודו ? .טו

 

 סעיף ז' : דיני פסוק פותח את ידך

 מה הטעם שצריך לכווין בפסוק זה.  .טז



 ? לא התחיל פרק אחר מה עושה מי שלא כיון ועדין .יז

 מה עושה אם התחיל פרק אחר ? .יח

 

 דיני שירת הים

 ס"ק יז' מדוע יש להפסיק בין במים, אדירים ? .יט

 השלם : ויאמר שירת הים .. .כ

 וידמה בדעתו ... .כא

 והאומר בשמחה .... .כב

 דזמרהפסוקי אמירת 

 מתי נהגו לעמוד ? [שו"ע סעיף ז' ומ"ב ס"ק יח'] .כג

 סעיף ח' : העתק את הסעיף. .כד

 ס"ק כ' מה הטעם ? .כה

 ט' העתק את השו"ע. שים לב מה הטעם.סעיף  .כו

 כתוב כלל אחד מתי א"א מזמור לתודה. .כז

 מדוע ביו"ט אומרים גם את המילים מזמור שיר ליום השבת ? .כח

  [שערי תשובה בסוף הסימן]? האם מזמור לתודה אומרים מעומד  .כט

 

 

 סימן נג' 

 הן.כל הטו' שבחין שבישתבח מן שיר ושבחה עד מעתה יזהר מאד שלא להפסיק ביני

 והמפסיק עונשו גדול.

 אבל אין צריך שיהא בנשימה אחת. [ס"ק א']

 

 ש. גמר פסד"ז ועליו להמתין האם ימיתין לפני ישתבח או לאחריו ?

 יאמר מיד ישתבח בשביל שלא לעשות הפסק בין פסד"ז לישתבח. –ת. יחיד 

 ימתין בכדי להסמיך את הקדיש לישתבח. [ס"ק ט'] –שליח ציבור 

שץ סיים כבר ישתבח, כגון שלא חשב שיהיה ש"ץ או שטה, אין זה מעכב בדיעבד אם ה

 ויכול לומר קדיש. 

 שאלה מתי חייב לומר שלושה פסוקים אחרי ישתבח ?



 ת. אם לא היה מנין בית הכנסת, והטעם בכדי שיהיה לקדיש על מה לחול.

 

 דיני שליח ציבור

בירות, ויש בזה ב' דרגות שליח ציבור צריך שיהא הגון ואיזהו הגון שיהא ריקן מע .א

עשה תשובה ולא עשה, לא עשה תשובה אפילו בעבירה קלה, נפסל להיות ש"ץ 

 אפילו באקראי [לא קבוע]. 

 ואם עשה תשובה  .ב
 

 

 

  

 


