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שאלות לחזרה שבועית
שאלון מס' 1
שאלות חזרה על הלכות הפסק טהרה ושבעה נקיים
שלחן ערוך המקוצר סימן קנ"א

 .7האם צריך בדיקה לאחר עיסוי או " ַמ ַסגּ" ,וכן טיפולי
"רפלקסולוגיא" באצבעות הרגליים ,ומה הטעם?
 .8האם יש צורך שתספור ז"נ בפיה או שתספור במחשבה ,כתוב
מנהגינו בזה!

 .1הבא על הנדה או נגע דרך חיבה מה דינו?
 .9מהי העצה הטובה שלא יכאיב ה"מוך דחוק"?
 .2הסבר מה זה "הפסק טהרה"" ,מוך דחוק"?
 .10מתי חייבים לעשות מוך דחוק ומתי לא?
 .3מתי בודקים בז"נ לכתחילה ומתי בדיעבד ,פרט! דעת מרן הש"ע
ורבינו הרמב"ם?
 .4לפני איזה בדיקה יש צורך שתרחץ קודם ,והאם זה מעכב ומה
הטעם?

 .11איזה צבע הביגוד בז"נ צריך להיות :לבנים ,סדין ,כותונת ,כתוב
מנהגינו בזה!
 .12מי שמנהגן להחמיר למנות  6או  5ימים קודם ז"נ ,האם צריכים
התרת נדרים?

 .5כתוב דין בדיקה בשבת :משום צובע ,מוקצה ,טוחן!
 .13כתם ב 3 -ימים הראשונים של ז"נ ,מה דינו?
 .6אשה שבאה לבדוק בבוקר מה עליה לעשות לפני הבדיקה?

 .14מה הדין למנות ז"נ מיום המחרת לפסיקת הדם ,אף אם שימשה
לפני כן ,פרט!

 .10האם מותר לבעל לשתות שיורי כוס ששתתה או שיורי מאכלה?

 .15כמה ימים צריכה להמתין לפני ז"נ ,למנהגי הקהילות השונות?
 .16כשהבעל והאשה מקהילות שונות ,כמה תמתין לפני ז"נ?

 .11מהי דעת מרן הש"ע ורבינו הרמב"ם ומהרי"ץ לעניין מזיגת
והנחת כוס היין בפני הבעל?

 .17אלו צבע מראות דמים טהורים ואלו טמאים ,ואלו צריך להראות
למורה הוראה מומחה?

 .12מאכלים ומשקים )חוץ מיין( האם מותר לאשה להכין ולהגיש
לבעל?

 .18בדיקת העד :לאור יום ,אור הנר ,אור המנורה ,אור הפלורוסנט,
מנורה צהובה–אדומה ,מול קרני השמש ,מקום מוצל כנגד האור.
פרט דין כל אחד!

 .13מה דין אשה לעניין :ביקור בבית קברות ,תפילות וברכות ,תפילה
ליד הכותל המערבי?

 .19אשה שקשה לה לבדוק בעומק בחורים ובסדקים ,מה תעשה?
 .20האם צריך בדיקה לאחר טיפול בבדיקות רפואיות בתוך ז"נ?
 .21אלו  2דברים המוזכרים בסימן זה ,יש להיזהר מאביזרייהו
דעריות? )הע' ו' ,סעיף י"ט(
 .22הפסק טהרה לאחר השקיעה ,מה דינו?
 .23מוך דחוק ששהה עד אחרי צאת הכוכבים ,האם יחשב במקום
בדיקת יום ראשון של ז"נ?
 .24באיזה אופן אנו נוהגים:
כדעת מרן הש"ע )הע' ל"ה ד"ה לפיכך(
כדעת מרן הש"ע דלא כדעת רבינו הרמב"ם )הע' כ"ח(
כדעת מרן הש"ע דלא כדעת הרמ"א )הע' מ"ח(
כדעת רבינו הרמב"ם דלא מרן הש"ע )הע' ט' ,ד"ה ולדעת וד"ה
ובבארות(
דלא כדעת רבינו הרמב"ם )הע' ל"ה ,ד"ה ועכשיו(
כדעת הרמ"א דלא כדעת רבינו הרמב"ם ומרן הש"ע )הע' כ"ו(
דלא כדעת הרמ"א )הע' ל"ח(

שאלון מס' 2
שאלות חזרה על הלכות הרחקות בימי נידותה
שלחן ערוך המקוצר סימן קנ"ב
 .1מה הדין לתת לה מתנה ,לצלם אותה ,להתייחד עמה ,לשמוע
קול זמר שלה?

 .14באיזה אופן אנו נוהגים:
כדעת מרן הש"ע דלא כדעת הרמ"א )הע' י"ג(
כדעת רבינו הרמב"ם דלא מרן הש"ע )סעיף י"ב(
כדעת הרמ"א )הע' כ"ט(

שאלות חזרה על הלכות כלה ,לפני הנישואין ולאחריהם
שלחן ערוך המקוצר סימן קנ"ג
 .15האם כלה מברכת שהחיינו על הטבילה הראשונה בחייה?
 .16אם נשלמו ז"נ ונותרו כמה ימים עד הנישואין ,האם יכולה לדחות
את הטבילה?
 .17מאיזה גיל יכול קטן או קטנה להיות עם החתן והכלה לענין
יחוד?
 .18אם עברו ועשו את הנישואין במחזיר גרושתו לפני שנשלמו ז"נ,
האם מותר להם להתייחד?
 .19חופת נידה קונה או לא ,ומה הנפקא מינה?
 .20איך קובעים את זמן הנישואין?
 .21מהו שתבלע "גלולות" המונעות דם הוסת?
 .22מהו לבעול בתולה בשבת?
 .23באיזה אופן אנו נוהגים:
כדעת מרן הש"ע )הע' ל"ב(
כדעת רבינו הרמב"ם )הע' י"ג(
דלא כדעת הרמ"א )הע' כ"ד(

 .2מה דין להריח בשמים שלה ,פרט!
 .3האם נוהג דיני הרחקות כשראתה כתם?
 .4מה הם הזמנים שיש להמנע מתשמיש על פי האר"י ,והאם
נוהגים דיני הרחקות בימים אלו?
 .5האם נוהגים דיני הרחקות בעונה הסמוכה לוסת?
 .6האם מותר למסור אחד לשני תינוק אף על פי שיוצא מעצמו
מחיק האחד אל השני?
 .7האם מותר בפני אנשים רבים להושיט אחד לשני?
 .8הנוגע באשה נידה מה עליו לעשות?
 .9בעל ואשה ובנם המסובין על שולחן אחד ולפניהם קערה עם
חתיכות אבטיח ,האם צריכים לעשות הפסק ביניהם?

שאלון מס' 3
טבלת לימוד חשבון וסתות
על הלכות וסתות ,ופרישה סמוך לוסת  -שלחן ערוך המקוצר סימן קנ"ד
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שאלון מס' 4
שאלות חזרה על הלכות כתמים
שלחן ערוך המקוצר סימן קנ"ה

 .18מה פרטי הדינים של הכתמים הנמצאים על גבי הרגלים? )הע'
י"ב ד"ה ובתשובותי(

 .1מה ההבדל בין ראיית דם לבין מציאת כתם ,והאם טומאה זו
מדרבנן או מדאורייתא?

 .19האם צריך להיות בכתם סימני נתיזת הדם?

 .2מה דין אשה שבדקה בעד ונמצא כתם על העד פחות מכגריס,
ובדקה שוב לאחר מכן ונמצא נקי?

 .20האם אפשר לתלות כתמים שאינם ממנה אפילו ב 3-הימים
הראשונים של ז"נ? )סימן קנ"א סעיף כ"ג(

 .3כתם בבשרה או בבגדיה אוסרים או לא? פרט!

 .21באיזה אופן אנו נוהגים:
כדעת מרן הש"ע דלא כרבינו הרמב"ם )הע' ל"ג ד"ה ודין(

 .4כתם נמצא על גב ידיה .מה דינו? )הע' י"ב ד"ה ובכתם(
כדעת רבינו הרמב"ם דלא כמרן הש"ע ) הע' ו'(
 .5מה הדין אם הרגישה שנפתח פי הרחם להוציא דם ,ובדקה ולא
מצאה כלום?
 .6מהו השיעור לכתם הנמצא על הבגד שמטמא?
 .7האם בימי ליבונה תולים בכתמים?
 .8מהי הגדרת דבר שאינו מקבל טומאה?
 .9אם מצאה כתם על נייר שקינחה בו אחר הטלת מי רגלים ,מה
דינו?
 .10כתם על בגד צבעוני הסמוך לבשר ,מה דינו?
 .11מה דין כתם על בגד צהוב בהיר ,חום בהיר ,תכלת ,בגד צבוע?
 .12ראתה כתם במקום צבע הלבן בבגד שצבוע בחלקו האחר
בצבעים שונים ,מה דינו? )הע' כ"ח(
 .13מהו טעם להקל במציאת כתם על בגד צבוע? )הע' כ"ח(
 .14אם יש ספק אם יש בכתם שיעור כגריס וקשה לשערו בטביעות
העין מה העצה שיש לעשות? )הע' י"ט(
 .15כתם שמטמא מה דינו לעניין הפסק טהרה ,וממתי תתחיל לספור
ז"נ )הע' ל"ג( ואם נוהג דיני הרחקות?
 .16בהפסק טהרה מחמת כתם האם צריכה מוך דחוק? והאם בדיקת
שחרית מועילה להפסק טהרה?
 .17האם יש קביעות וסת ע"י מציאת כתמים באופן סדיר ג' פעמים?

שאלון מס' 5
שאלות חזרה על הלכות יולדת ומפלת
שלחן ערוך המקוצר סימן קנ"ו
 .1אם יש להקל ביולדת בדיני כתמים ע"י לבישת בגדים צבעונים?
)הע' ה' ד"ה וכיון(
 .2היולדת זכר או נקיבה ממתי יכולה לטבול ,פרט!
 .3האם יכולים תלמידי חכמים לעסוק יחדיו בהלכות נידה? )הע' י'
ד"ה והנה(
 .4באיזה אופנים אשה טובלת ולא מברכת? )ס' ו'(
 .5מתי נקראת יושבת על המשבר בזמנינו? )הע' א' ד"ה ופשוט(
 7 .6ימים לזכר ו 14-ימים לנקיבה האם עולים לה לז"נ?
 .7האם צריך לפרוש מאשתו בליל מ"א לזכר ,וליל פ"א לנקיבה ,לפי
מנהגינו? )הע' ח' ד"ה יש(
 .8מפלת – מתי מתחיל מניין הימים שצריכה לספור? )הע' ט' ד"ה
ופשוט(.

שאלות חזרה על הלכות חפיפה וחציצה
שלחן ערוך המקוצר סימן קנ"ז

שאלון מס' 6
שאלות חזרה על הלכות טבילה ומקוואות
שלחן ערוך המקוצר סימן קנ"ח

 .9שיער בית הערוה ,ושיער בית השחי האם נהגו להסירו? )הע' ד'
ד"ה ושיער(

 .1מהו שתטבול בחול המועד כשהיא באבילות על קרוביה?
 .10אם מותר לטובלת לאכול ביום הטבילה בשר עוף או בשר בהמה,
ומהו אם חל טבילתה במוצאי שבת או מוצאי יו"ט ושאר סעודות
של מצוה?

 .2מתי מברכת על הטבילה ,פרט!
 .3כמה פעמים טובלת ,ובאיזה חדר צריכה לברך?

 .11האם יכולה להתעסק בבצק ביום הטבילה?

 .4כשאין הבעל נמצא ,האם האשה תטבול או לא?

" .12חינא" האם חוצץ בטבילה?

 .5רווקות ,גרושות ואלמנות מותרות לטבול או לא?

 .13מתי היא צריכה לסרק את שיער ראשה?
 .14מאיזה זמן מותר לטבול למנהגינו מאחרי שקיעת החמה או
מאחרי צאת הכוכבים?
 .15לאחר שטבלה ,ממתי מותר לבעלה להתקרב אליה?
 .16באיזה אופן אנו נוהגים:
כדעת מרן הש"ע דלא כהרמ"א )סי קנ"ז הערה כ"א(
כדעת הרמ"א )סי קנ"ז הערה י"ג(
דלא כדעת הרמ"א )סי קנ"ז הערה י"א(

 .6חלה טבילתה במוצאי שבת ,מתי תעשה ההכנות לטבילה?
 .7חלה טבילתה בליל שבת או בליל יום טוב ,איך תנהג?
 .8בליל הטבילה מתי מועיל מחילה למצוות עונה? )הע' א' ד"ה
ובאופן(
 .9מה נקרא "זריעה" ומה נקרא "השקה"?
 .10באיזה אופן אנו נוהגים:
כדעת מרן השו"ע דלא כרבינו הרמב"ם )הע' ל"ו ד"ה ושם(
כדעת מרן השו"ע דלא כהרמ"א )הע' ט"ז ,י"ט ,כ"ו ד"ה אפשר,
הע' ל"ו(
כדעת רבינו הרמב"ם דלא כמרן הש"ע )הע' י"ד ד"ה כמו(
כדעת הרמ"א )סעיף ט' ,הע' ב' ,ט"ל ,מ"א(
דלא כדעת הרמ"א )הע' ו' ד"ה הרמ"א(

בהצלחה!
בשבח ספר "אור ההלכה"
דברי מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א בשיעורו השבועי מוצש"ק ראה ה'תשע"ב
יש לנו כאן את הספר "אור ההלכה" מהדורא שניה ,שיצא לאור ברוך ה' ע"י הרה"ג מאיר ליאור לוי שליט"א ,ואכן יש בזה כפליים
תושיה .דהיינו ,הוא הוסיף כהנה וכהנה על מה שהיה במהדורא הקודמת ,גם מבחינת העניינים של חיזוק מנהגינו בארצינו,
דברים המחזקים את מנהג קהילות תימן בארץ ישראל והקשור בכך ,גם את כל המנהגים לפי סדר משנה ברורה ,וגם טוב מראה
עיניים ,דהיינו יש בסוף הספר תמונות על כל הפרטים שבשו"ע אורח חיים .חלק יורה דעה זהו החלק השני ,אבל פה בחלק זה
הוא הוסיף ממש הרבה דברים.
תדעו לכם ,הוא השקיע פה ממש המון .כי עברו על זה רבים ,גם אני בעצמי עברתי על הספר ,ולא ויתרתי לו אפילו על קוצו של
יו"ד .הוא השקיע והפסיד פה הרבה כסף ,אמרתי לו שאלו דברים שמנציחים לדורות ,וכל דבר קטן חייב להיות מדוייק .והוא
שינה עוד פעם ועוד פעם ,החליף תמונה ושוב תמונה ,פעם ועוד פעם ,עד שברוך ה' יצא דבר מתוקן .הוא ממש לא חס על כספו,
בכדי שיצא דבר שאכן יהיה ניתן ללמוד ממנו ,גם מבחינת הדברים הכתובים וגם מבחינת הציורים .הדיוק פה הוא בכל דבר ודבר,
והספר ממש מנופה בשלש עשרה נפה.
ספר "אור ההלכה" הוא חשוב מאד ,זהו ספר שיכול להועיל ממש .בפרט בדור הזה ,שאין לו כ"כ את המסורת ,דור זה לא כ"כ ראה
את הדור שעבר ,אבל לפחות נתן לנו הקב"ה תמורת זאת את התמונות ,וזהו דבר שיכול לבוא במקום ,מתוך הספר יראו וכן יעשו:

ניתן להשיג  :בני ברק  , 03-5707991 ,ירושלם 02-6420535 ,

בית הוראה "פעולת צדיק" בראשות מרן הרב הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א – פוסק עדת תימן

ניתן לשאול שאלות במספר 1599-500-404

שלוחה מספר  2שיחת בזק רגילה.

***
לעידכון מלמדי חתנים או כלות עפ"י ספר שלחן ערוך המקוצר  /ספר קדושת ישראל ,נא ליצור קשר בטלפון02-6420535 :
***

שליחת הלכה יומית בדואר אלקטרוני

מסלול הלכה יומית ענייני אורח חיים  5 -הלכות ליום  /מסלול הלכה יומית ענייני יורה דעה  2 -הלכות ליום

חדש! מסלול הלכה יומית לנשואים  -ענייני טהרה בימי השובבי"ם בלבד ,להצטרפות שלח בקשה לכתובתor@shtaygen.co.il :
ההלכות נשלחות ע"י ארגון "אור ההלכה" להפצת מסורת חכמי תימן טל' 02-6420535

