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 נטילת ידיים שחרית –חרק פ

 

כתוב שתי סיבות לנטילת ידיים של שחרית )דעת הרא"ש ודעת הרשב"א(.  .1

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

האם אישה שלא מתפללת שחרית צריכה ליטול ידיים?  .2

 ______________________________________________________________ 

האם יברך על נטילה זו?  –האם מי שלא ישן בלילה צריך ליטול ידיו בבוקר? _____ אם כן  .3

. ________ 

כיצד יכול לברך אשכנזי שלא ישן בלילה?  .4

______________________________________________________________ 

כיצד גם ספרדי יכול לצאת ידי חובה?  .5

______________________________________________________________ 

 . במה אסור לנגוע לפני נטילת ידיים בבוקר?6

 ________ג. ______    __ _____ב. ______     ________א. ____   

ידיים בשחרית?  כיצד נוטלים .7

______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

דני הלך לישון למשך שעה וחצי בצהרים. האם כשיתעורר יצטרך ליטול ידיו? _______   .8

 האם יצטרך לברך על נטילה זו? _________

וחצי לפנות בוקר מרוב צימאון וכעת הוא רוצה לשתות כוס מים. מה  2משה התעורר בשעה  .9

עליו לעשות לכתחילה לפני שיוכל לברך "שהכל" על המים? 

______________________________________________________________ 
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אם מותר לאכול בהמשך דוד התעורר בבוקר, ועוד לפני שנטל ידיו נגע בטעות בכיכר לחם. ה .10

היום מהלחם הזה? ____ הסבר מדוע. 

______________________________________________________________ 

 מאיזה גיל חובה ליטול ידים בבוקר? ______. מאיזה גיל כדאי וראוי ליטול? ________ .11

 לפי הגאון מווילנא, בעקבות איזה אירוע בטל כוחה של הרוח הרעה? .12

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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 ברכות השחר -פרק ט' 

הסבר מדוע חכמים תקנו לברך ברכות השחר.  .1

______________________________________________________________ 

מה השינוי שחל בימינו לגבי זמנה של כל ברכה וברכה מברכות השחר? )הסבר מה היה  .2

מקובל בתקופת חז"ל ומה קורה היום( 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

כתוב שלוש סיבות לשינוי זה.  .3

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

ר נפצע בתאונת דרכים, והוא לא יכול לזקוף את גבו למשך כמה שבועות. האם יברך בכל עופ .4

בוקר את ברכת "זוקף כפופים"? מדוע? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 ים הבאים:פסוק הלכה למעשה במקר .5

ישעיהו שכח לברך את ברכות השחר לפני התפילה, ונזכר אחרי שהתפלל. האם יוכל לברך  .א

את כל ברכות השחר אחרי התפילה? פרט. 
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______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

לברך את ברכות השחר לפני התפילה כי איחר קצת לקום ומיהר להתפלל  ישעיהו שכח .ב

במניין. אחרי התפילה הוא שכח שלא בירך, ונזכר בשעה שלוש אחה"צ. האם יוכל אז לברך? 

אילו ברכות? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

מהו הזמן המוקדם ביותר שבו ניתן לברך את ברכות השחר? ________ האם מי שברך  .6

 אותן לפני זמן זה יצא ידי חובה בדיעבד? ______ .

אלו ברכות יברך בבוקר ואלו לא יברך ואלו  –סכם את ההלכות לגבי מי שהיה ער כל הלילה  .7

 בה?ישמע ממישהו אחר שכן ישן ויצא ידי חו

 לספרדים _______________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 __________________________________________________לרוב האשכנזים 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 


