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 קריאת שמע –טורק פ

מה הם שלושת הפרשיות  של קריאת שמע ובמה עוסקת כל פרשה?  .1

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

ה של פרשת  "ויאמר" לקריאת שמע? מה הן שתי הסיבות שהביאו לצירופ  .2

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 הסבר את פירוש חכמים:  .3

 -בשני יצרך" -א. "בכל לבבך

________________________________________________________ 

-אפילו נוטל את נפשך"  -ל נפשךב. "ובכ

     ________________________________________________________

 -בכל ממונך"  -ג. "ובכל מאודך

________________________________________________________ 

 -בכל מידה ומידה שהוא מודד לך הוי מודה לו במאוד מאוד" -ד. "ובכל מאודך

________________________________________________________ 

מה נלמד מכך להלכה?  -"על לבבך"והיו הדברים האלה ...  .4

________________________________________________________

________________________________________________________ 

מדוע אומרים "ברוך שם כבוד מלכותו ..." בלחש?  .5

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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על איזו כוונה מדובר?  -להלכה נפסק שכל המצוות צריכות כוונה .6

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

אלו שתי כוונות צריכות להיות בקריאת שמע?  .7

________________________________________________________

________________________________________________________ 

יאת פרשת "ויאמר"? ומדוע כה חשוב לדעת זאת? מהי הסיבה העיקרית לקר .8

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 כתוב האם יצא או לא יצא ידי חובת המצווה: .9

 אדם שקרא קריאת שמע עם השפתיים בשקט     יצא/ לא יצא .א

 יצא/ לא יצא  קריאת שמע עם העינייםאדם שקרא  .ב

 יצא/ לא יצא  אדם שקרא קריאת שמע ולא הקפיד על ח' וע' .ג

 יצא/ לא יצא אדם שקרא קריאת שמע ולא הקפיד על כל מילה והברה .ד

 יצא/ לא יצא   אדם שקרא קריאת שמע של שחרית בשכיבה .ה

. השלם והסבר את הטעם: "כל הקורה קריאת שמע בלא תפילין, כאילו 10

 __________________________________ ", מכיוון ש_________________

__. ___________________________________ 

כמה מילים יש בקריאת שמע? וכנגד מה הן?  .10

________________________________________________________

________________________________________________________ 

צד יגיע אשכנזי שמתפלל ביחידות לרמ"ח מילים? וכיצד ספרדי? כי .11

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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 ברכות קריאת שמע –טזרק פ

 

במה עוסקות ברכות קריאת שמע של שחרית?  .1

_______________________________________________________ 

מדוע אסור להפסיק בין פסוקי דזמרא לברכות קריאת שמע?  .2

_______________________________________________________ 

אם יש הודעה דחופה מתי יודיעו אותה? באמצע פסוקי דזמרא, לפני או אחרי  .3

"ישתבח" או אחרי הקדיש? וכיצד ימשיכו בתפילה? 

_______________________________________________________ 

השלם: לספרדים ____ צריך לעמוד באמירת קדיש ו"ברכו" אך אם עומד _____  .4

 ישב. ולאשכנזים ________ לעמוד בקדיש, ובעניית "ברכו" ________________

מדוע נוהג המתפלל ביחיד לומר את פסוקי קדושה בברכת "יוצר" במנגינה?   .5

________________________________________________________ 

ככלל, האם יענה אדם לקדיש, קדושה ו"ברכו" בזמן שהוא בקריאת שמע וברכותיה?  .6

)לא בשני הפסוקים הראשונים או באמצע הברכה( 

_______________________________________________________ 

אדם שלא בטוח אם מותר לו להפסיק לדבר שבקדושה כשהוא בקריאת שמע  .7

וברכותיה מה יעשה? 

_______________________________________________________ 

אם היום יש להפסיק בק"ש כדי לשאול אדם חשוב בשלומו? מה הדין בין הברכות?  .8

_______________________________________________________ 

אם עבר תלמיד חכם או רב כשאתה בפסוק "שמע", האם תעמוד לפניו? מדוע?  .9

_______________________________________________________ 

מדוע יש חזנים שמסיימים את ברכת "גאל ישראל" בלחש?   .10

________________________________________________________ 
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למה דומה המפסיק בין גאולה לתפילה?   .11

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 האם מותר בין גאולה לתפילה לענות לקדיש או לקדושה?   .12

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 


