
 הרב שמואל רוזנברג            בס"ד

 ~ 1~  שאלות לכתה ו' בהתאם לת"ל  -פורים         

 ו", לא"ל - א", כ'ז -' אסעיפים:  ד"סימן קי

  

איתור הלכה עלפי תוכן העניינים. הכרת מושגי בסיס וכללים הקשורים  :דרישות המפמ"ר בהלכה

לתכנים רבים בהלכה, כגון: מצוות עשה, מצוות לא תעשה, מצוות דאורייתא, מצוות דרבנן. מושגי תוכן, 

 .עם. ניתוח מקרה בהלכהטין דקרה, מכגון: מוקצה, על הניסים. זיהוי מבנה סעיף לפי: 

 

 ז', מחצית השקל, פרשת שקלים וזכור, תענית אסתר -סעיפים: א'  - ד"קיימן ס

 

 סעיף א', כתוב: .1

 לסעיף:_________________________________________________________ ותרתכ .א

 ח( מהי: "מצוה מן התורה":______________________________________________נ  )מּו .ב

: םיהסבר את הביטוי .ג

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

ברר את המטבע הנהוג בארצות הברית, צרפת, אנגליה, וכתוב כמה כסף צריכים היהודים הגרים באותם  .ד

 מקומות לתת זכר למחצית השקל במדינות אלו. 

      

 צית השקלחכסף יש לתת זכר למכמה  טבעהמ המדינה 

   ארצות הברית א

   צרפת ב

   אנגליה ג

 

 השלם בטבלה את זמני האפשרות בנתינת "זכר למחצית השקל". .ה

  

 

 

 

 

 

 

 

 זו?____________________________________________מהו הזמן המאוחר ביותר לנתינה  .ו

 

 

 

 

 

 זמן נתינת "זכר למחצית השקל" 

  א

  ב

  ג

  ד

  ה

  ו
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 ו", לא"ל - א", כ'ז -' אסעיפים:  ד"סימן קי

 :כתוב סעיף ב',  .2

 לסעיף:_____________________________________________ ותרתכא. 

    , לכתחילה דרך, המובחר מן ממצווה החל. ההלכה קיום טיב קובע את ִמְדַרג הלכתיב. 

 .בדיעבד וכלה, הדחק שעת    

 

        : קבלת מטבע     לפי הסדר ההלכתי הנכוןנתינת מחצית השקל המדרג ההלכתי ל השלם

 בשיעור מחצית השקל, נתינתו לתרומה בתוספת נדבה אישית. נתינת כסף בשווי    

 מחצית השקל שהיה בימי משה רבינו. נתינת מחצית מהמטבע הנהוג במקומו של 

 .הנותן

   1._____________________________________________________ 

   2._____________________________________________________ 

   3._____________________________________________________ 

 _________________________נוהגים בירושלים:______________ מה. ג

 :כתוב סעיף ג',  .3

 לסעיף:_____________________________________________ ותרתכא. 

 

 ב. את הדעות השונות לגבי החייבים בנתינת מחצית השקל.

    1_____________________________________________________ . 

    2_____________________________________________________. 

    3_____________________________________________________. 

    4_____________________________________________________. 

 :כתוב סעיף ד',  .4

 _________________________________משמיעים על השקלים:__ היו א. מתי

 לזמן זה:__________________________________________עם טב. מה ה

 :__)כתוב חומש, פרק פסוק( ?פסוק זה כאמור: "ונתנו איש כופר נפשו". היכן נאמרג. 

   _______________________________________________________ 

________________________________________הסבר את תוכן הפסוקד.   

 
 __________?_מחצית השקלל מטבע שיוחדה למצוות זכר לומר על כיום . מה אסורה

 ________________________________לאיסור זה:________ עםט. מה הו

 סעיף ה',  .5

 

 :כתוב

 פרשה קוראים בשבת  לפני ר"ח אדר:____________________________ א. איזו

 ב. מה כוללת קריאה זו:_________________________________________

  מפסוק, פרק, חומש כתוב) בשקל מחצית על הצו  מופיע בו בתורה המקום את צייןג. 

  ___________________________________________:_____(פסוק עד    

 _______":נחושת כיור ועשית" :עד: שבהלכה המילים את והסבר שם בפסוקים עייןד. 

   _______________________________________________________ 
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 :כתוב סעיף ו',  .6

 :)כתוב חומש, פרק, מפסוק עד פסוק("זכור"  :הצוציין את המקום בתורה בו מופיע א. 

    ______________________________________________________ 

 _________________________________________________:מצווה בלשונךלר ב  ס  ה   ב.

 , ספר"פקדתי את אשר עשה עמלק" )כתוב  :ההפטרה האת המקום בנביא בו מופיע. ג

 ________________________________________פסוק עד פסוק(מ ,פרק   

 _______________________________:____ן ההפטרהוכ  ת  ל  ם בקצרה ּוּכס  ד. 

   _______________________________________________________ 

 __________________________:השנה "תענית אסתר"באיזה יום בשבוע תהיה  ', זסעיף  .7

  

 

  .קריאת מגילה  ז"כ - א"כסעיפים:  - ד"קיימן ס

 

 , א"כסעיף  .1

 

 

 

 :כתוב

 ______________:_______________________________לסעיף ותרתכא. 

 יש לגבי קריאת המגילה: יניםדחמישה ב. 

    1_____________________________________________________. 

    2_____________________________________________________. 

 הקשורה לדין השני:____________ עםטמילת     

 בלשונך:________________________________________ עםטהסבר ל    

 שעת, לכתחילה דרך, המובחר מן ממצווה החל. ההלכה קיום טיב קובע את ִמְדַרג הלכתי

 .בדיעבד וכלה, הדחק

 :את המדרוג ההלכתיכתוב 

  1.______________________________________________________ 

  2.______________________________________________________ 

  3.______________________________________________________ 

 

 :כתוב ,ב"כסעיף  .2
 ____________:________________________________לסעיף ותרתכ א.

 

ר מהי:                      . ב _________________________________  ב  ס  )מונח( ה 

תּוב  ּכָּ  ג. לגבי ה 

 מדובר על:   דין  /  מנהג  /  רעיון טוב   

 הקשורה לעניין זה:____________ עםטד. מילת 

 בלשונך:________________________________________  עםטלה. הסבר 
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 ,ג"כסעיף  .3

 

 

 :כתוב

 לסעיף:_____________________________________________ ותרתכא. 

 __________________________________________:_____קרהמהמה ב. 

 :_________________________________________________יןדה. מה ג

 אם לא שמע מילה מהש"צ:________________________________ יןדמה ה. ד

  ד"כסעיף  .4

 

 

 כתוב

 לסעיף:_____________________________________________ ותרתכא. 

 במקרים הבאים: יןדאת הב. 

 ___________:_________________. טעות שאינה משנה את משמעות המילה1  

נָּה את משמעות המילה .2   ש  מ   __________________:______________טעות ה 

נָּה את משמעות המילה, וסיים את קריאת המגילה:_____3   ש  מ   __________. טעות ה 

       _____________________________________________________ 

 ______וב את המגילה מתחילתה:__________נוסף בו יצטרכו לקרוא ש קרהמ. 4  

     ______________________________________________________ 

 :כתוב  ה"כסעיף  .5

 לסעיף:_____________________________________________ ותרתכ. א

 

 _______________:רק והפסוק בו מופיע עשרת בני המןין את הפיעיין במגילה וצב. 

                          מה הם ארבעת הפסוקים אותם קוראים כל הציבור בקול רם.  ,חפש במקורות אחריםג. 

 ציין את שתי המילים הראשונות של כל פסוק וכן ציין פרק ופסוק.    

 _______________   ______________    :______פסוק :____רקפ .1   

 _______________   ______________    :______פסוק :____רקפ .2   

 _______________   ______________    :______פסוק :____רקפ. 3   

 _______________   ______________    :______פסוק :____רקפ. 4   

 

 ,ו"כ סעיפים .6

   ,ז"כ

 

 

 

 :כתוב

 לסעיף:_____________________________________________ ותרתכא. 

 מגילה כשרה עליה להיות:לגבי ב. 

   1_____________________________________________________. 

   2_____________________________________________________. 

  הבאים:קרים מבין דג. מה ה

 . אין למתפללים מגילה כשרה:__________________________________1   

 . מגילה מודפסת על קלף:______________________________________2   

 לדין:______________________________________ עםט. מילה המציינת  ד

 לדין:_______________________________________________ עםט. הה

 __לגבי הדפסת מגילות על נייר:____________________________ין דו. מה ה

 לדין:_______________________________________________ עםטז. ה
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 ~ 5~  שאלות לכתה ו' בהתאם לת"ל  -פורים         
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  .א, פורים דפרזים ומוקפים"ל - ח"כסעיפים:  - ד"קיימן ס
 

 ח"סעיף כ .1

 

 

 

 השלם לגבי זמני קריאת המגילה במקומות השונים:

 כרכים שהיו מוקפים חומה בימות יהושע בן נון:_______________________א. 

 כפרים הנראים עם כרכים אלו:_________________________________ ב.

 כפרים הסמוכים לכרכים אלו:__________________________________ ג.

 ה בימות יהושע בן נון:_____כרכים, כפרים ועיירות גדולות שלא היו מוקפים חומד. 

    ______________________________________________________ 

 מקומות שהם בספק אם היו מוקפים חומה בימות יהושע בן נון:_____________ ה.

       _____________________________________________________ 

 -ציין מקום שכיום קוראים מגילה בחפש במקורות אחרים וו. 

 ______________________________________________ ."ו באדרט. 1   

 ______________________________________ .ובט"ו באדר באדרי"ד . 2   

  _____________   _______________ מקומות שקוראים בי"ד באדר.  שני. 3   

 :כתוב  ט"כסעיף  .2

 _____________:________________________________לסעיף ותרתכ. א

 

 בסעיף:__________________________________________קרה ממה ה. ב

 ________                                 ___________                      -ש עםטג. מה ה

   _______________________________________________________ 

 ד.  השלם לגבי קיום מצוות הפורים בפורים המשולש:

 מצוות:_________________  ______________________ 2. ביום שישי 1   

 מצוות:_________________  _______________________ 2. ביום שבת 2   

 מצוות:_______________  _______________________ 2. ביום ראשון 3   

 ל' סעיף  .3

  

 :כתוב

 לסעיף:_____________________________________________ ותרתכא. 

 ב. על מה נחלקו פוסקי ההלכה:_____________________________________

 _________________________:______________של האוסרים עםטה. מה ג

 לגבי הבאת המגילה לבית הכנסת בפורים שחל במוצאי שבת:את המדרג ההלכתי . ד

 לכתחילה:_______________________________________________ .1   

 . בדיעבד:________________________________________________2   

 מה יכולה להיות הבעיה של מי שנוסע מעיר מוקפת חומה לעיר פרוזה ולהיפך  :כתוב           א"לסעיף  

 ________:_________________________________________בימים אלו                             

                            _________________________________________________________                         
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  שמחה שכרות והוללות .ו"סעיף: ל - ד"קיימן ס

 

 :כתוב , ו"לסעיף  .1

 ______________:_______________________________לסעיף ותרתכ. א

 _________________________:_________מה צריכה לכלול סעודת פורים ב. 

 

 _________________________________ג. כמה יין יש לשתות בסעודת פורים:

 ד. מה צריך להיות הסדר ביום פורים:_________________________________

   _______________________________________________________ 

 : פורים חל ביום שישי, קרהמה. 

 לגבי הסעודה:____________________ין ד. 1    

 המופיעה בסעיף לעניין הסעודה:______________עם ט. כתוב מילת 2    

 _______לעשיית סעודת פורים בשחרית:__________________ עםט. מה ה3    

 . במה חייבים בשני ימי הפורים:___________________________________ו

 . מה מוסיפים בתפילה ובברכת המזון:_______________________________ז

 אם נמשכה הסעודה עד הלילה:_____________________________ יןדמה ה ח.

 לדין זה:__________________ עםט. כתוב מילת ט

ר בלשונך י ב  ס   לדין זה:________________________________ עםטה את. ה 

 

 

 


