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 הלכות שבת -ספר פניני הלכה

 זמני השבת   - פרק ג'

 היממה מתחילה בלילה ולכן היום השביעי מתחיל עם תחילת הלילה.  

   שקיעה        בין השמשות        צאת הכוכבים                                                                                                                                    

                                                                 ?מהו הזמן שהוא ספק יום, ספק לילה .1
 ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________

___________ _______________________________________________________________________________ 
 

 _______________________________________     ?כיצד מכונה זמן זה .2
                                                                 

 ___________________________________________________?כמה דקות אורך זמן זה .3
 

 מתי השבת נכנסת?   נמקי.   .4
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ _______________________ 
 

 

 דקות לפני השקיעה. מדוע זה כך?   41-21בלוחות השנה ובעיתונים זמני קבלת השבת כתובים בין  .5

 ___________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________ _____________________________________

 _____________________________________________________________________________________ 

 כמה אפשר ?  -הרוצה להקדים את קבלת השבת לפני השקיעה, מוקדם יותר מהכתוב בלוחות .6

_________________________________________________________ __________________________________
 ___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________   

 ______________________________________ ___כמה דקות לאחר השקיעה יש להוציא את השבת ? .7

 מה אמור לראות ?    -זמן יציאת השבת+ תוספת השבת מי שמסתכל על השמים כדי לזהות את  .8

 ___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________ __________________________________________

 _______________________________________________________________________________________ 

 כיצד הנשים נוהגות לקבל את השבת?   .9
 _________________________________________________________ 

 
 השבת? כיצד הגברים נוהגים לקבל את  .10

_____________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________ 
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 44-53ספר פניני הלכה עמ' 

 מצוות הדלקת נר שבת - א

 

 מנין החיוב להדליק נרות שבת? .1

_____________________________________________________________ 

 מהם שלושת הטעמים להדלקת נרות לכבוד שבת? .2

_______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 אדם שיש לו מעט כסף ואין לו מספיק לקנות אוכל נרות ויין מה קודם בקנייה לכבוד שבת ומדוע? .3

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 הסבר דברים אלה.  -נרות השבת מסמלים את ההשגחה האלוקית .4

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 מהו שכרו של המהדר בהדלקת נרות לכבוד שבת? .5

_______________________________________________________________________________ 

 

 מקום ההדלקה ועל מי מצווה להדליק. -ב

 היכן מצווה האדם להדליק נרות לכבוד שבת ומדוע? .6

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 מעיקר המצווה היכן יש להדליק נרות לכבוד שבת? נמק  .7

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 , וכיצד יש לנהוג כיום?ות לדלוק? הבחן מלכתחילה ובדיעבדכמה זמן צריכים הנר .8

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 __________________________________________מי חייב במצוות הדלקת נרות?    .9

 __________________________________________________________מי קודם בהדלקת נרות ומדוע?  .10

 __________________________________________מתי רצוי שהבעל או אחד מן הילדים ידליק את הנרות?  .11

 ____________________________________________מה למדים מכך שאשה קודמת בהדלקת נרות לאיש? .12

 על מי מוטלת המצווה ומדוע? יבה כל שהיא אשה הנעדרת מן הבית מס .13

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 ?(46)עיין בהערה למטה בעמ'  האם יש לחנך הבנות להדליק נרות לכבוד שבת? ציין מנהגים שונים .14
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______________________________________________________________________________ 

 במה מדליקים וכמה נרות. -ג

 התייחס בתשובתך לתנאים הנדרשים לשמן ולפתילה.  -במה מדליקים נרות שבת .15

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 _____________________________התנאי המתייחס  לשמן הראוי נקבע בגלל חשש מסויים מהו החשש?  .16

 ______________________________________________ מדוע שמן זית הוא המובחר לקיום המצווה?  .17

 _____________________________________________כמה נרות יש חיוב מצד הדין? מהו המנהג טעמו?  .18

 ציין מנהגים נוספים שנהגו במספר הנרות שהדליקו וכתוב את טעמיהם.  .19

_______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________ 

 אשה המתארחת בבית אחר כמה נרות עליה להדליק ומדוע? .20

_______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________ 

 אשה ששכחה להדליק נרות שבת, מה עליה לעשות? כיצד נוהגים היום? .21

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 ברכת ההדלקה -ד

 וציין את ההסבר לכל אחת מן השיטות.  לזמן שבו על  האשה לברך על הדלקת הנרותמה שני המנהגים  .22

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 מדוע  נוהגים הנשים לכסות את עיניהן בעת הברכה? .23

 _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 כיצד ינהג גבר רווק או אלמן לגבי הזמן שעליו לברך ומדוע? .24

 _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 האם אפשר לצאת בתאורה חשמלית.  -ה

 האם אדם יכול לצאת ידי חובת בהדלקת נורות חשמליות? הבא את המנהגים השונים ונימוקיהם.  .25

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 כיצד פסקו רוב הפוסקים לגבי  מצוות הדלקת נרות  בנורה חשמלית ומדוע?   .26

 _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 במה עדיף לקיים את המצווה בנרות או בנורות חשמל ומדוע? .27

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 מדוע רצוי לכבות  את התאורה החשמלית לפני הדלקת הנרות? פרט סדר הפעולות והסבר.  .28
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_______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________ 

 שתי משפחות שאוכלות יחד כיצד ידלקו. -ו

,  הצג  שני המנהגים   משפחה המתארחת בבית אחר , מה דין  האשה המתארחת לגבי הדלקת נרות בברכה ומדוע?  .29

 ומהו הנימוק לכל אחד מן המנהגים?

 _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 המתארחת, כיצד ניתן להתגבר על הספק?אשה  לשיטת הספרדים יש ספק לגבי החיוב בברכה של  .30

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 המתארחת בהדלקת נרות ומדוע?האישה משפחה המתארחת, אך ייחודה לה דירה נפרדת, מה דין  .31

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 נרות שהודלקו בבית אחר שאין אוכלים בו, אלא רק ישנים על מה יש להקפיד ומדוע? .32

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 הדלקת נרות בבית מלון כיצד יש לנהוג? כיצד יש לנהוג לפי מנהג ספרד ולפי מנהג אשכנז?  .33

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 הרב מלמד מביא עצה נוספת לגבי הדלקת נרות בבית מלון מהי? הסבר את הנימוק לנהוג כך.  .34

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________מדוע אין לברך על נורת ניאון?  .35

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 דין נשוי ורווק השובת מחוץ לביתו.  ז.

 שני  גדרים מהם? החיוב להדליק נרות בברכה מצריך את קיומם של  .36

 _______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

שני הגדרים שציינת בתשובה  גבר נשוי או רווק המתארח בשבת, מה דינו לגבי חיוב הדלקת הנרות? בדוק זאת על פי  .37

 . הקודמת

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 רווק הישן בדירה נפרדת ואוכל על שלחן מארחיו, מה הדין? .38

_______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________ 
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 _____________________________________________________, מה דינו? סועד בליל שבת בחדר משלו .39

_______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________ 

 המתגוררים בפנימיות וחולים  -ח

 מה דינם של בחורי ישיבה בפנימייה בהדלקת נרות? פרט  .40

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 מה דינם של בנות החיות בפנימייה להדלקת נרות? פרט  .41

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 מה דינם של חולים המאושפזים להדלקת נרות? פרט  .42

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  


