
 בס"ד

  מבחן בהלכות שמחות

  תשע"ו ניסן

  הוראות לנבחן:

  השאלות. 11מתוך  10יש לענות על 

  כל התשובות תיבדקנה.

  בכל תשובה יש לכתוב את מקורות הגמרא והראשונים ועד פסק ההלכה.

  יש לענות על כל סעיף בנפרד ולא תשובה אחת כוללת.

  נא להקפיד על כתיבה מסודרת וכתב קריא.

  התשובות בעמודים השמאליים בלבד.יש לכתוב את 

  בהצלחה!                                                                         

  

חייב אדם לקרוע על אביו או אמו: חולצה, סוודר,  אלו מהבגדים הבאים .1
 מעיל צמר, מעיל גשם, טלית קטן, גופיה, חליפה ? נמק!

חמץ? ב. בליל אחד הימים מספירת  כיצד יתנהג אונן: א. בליל בדיקת .2
העומר [במקרה ולא יוכל לספור ביום המחרת הואיל והקבורה רחוקה]? 

 ג. ביום פורים לגבי הסעודה? ד. נטילת ידים לאכילת לחם?
א. קיי"ל דעל מצוות עשה מוציא עד חומש מנכסיו ועל מצוות ל"ת מבזבז  .3

בכדי שלא להלין? . מה הדין בהלנת המת עד כמה צריך להוציא כל ממונו
ב. האם יש איסור הלנת המת באדם שלא שמר מצוות כל ימיו?            

  ג. האם יש אסור הלנת המת בנפלים?
ספק נפל, אחותו מאמו, אחיו  :לאילו מן המנויים להלן כהן מצווה ליטמא .4

 מאביו שהוא חלל, זקוקתו?
ס"מ. בנו קיר  50-שני בתים שגגותיהם בולטים על אויר החצר שביניהם כ .5

מטר [הקיר צמוד לבתים] במטרה לחלק  5ללא גג בין שני הבתים באורך 
את החצר המשותפת. באמצע הקיר פתחו פתח למעבר בין החצרות. 
נמצא מת באחד הבתים האם הטומאה עוברת לבית השני? האם יש 

 הבדל בדין אם הקיר סתום לגמרי ללא פתח? נמק!
אשה שנפטרה, האם מותרת ת א. פאה נכרית הקלועה בתוך שערו .6

עם הפאה?                                             בור את האשהבהנאה או שצריך לק
ב. תכריכי גויים האם אסורים בהנאה?                                            

 האם אסורה בהנאה? נפטרת,ג. טבעת שמהודקת בחוזקה לאצבע 



גוי המסיח לפי תומו שמת פלוני?                 א. האם מתאבלים על פי  .7
ב. האם מתאבלים על פי גוי שנשאל מה קרה לפלוני ואמר שמת?        
ג. האם מתאבלים על פי עד מפי עד?                                             

ד. קרא בעיתון שמת קרובו ואינו מצליח לברר אמיתות הדבר, האם 
 מתאבל?

רו אבלות ל' יום.                                                                מתי יגמ .8
ג' סיון?                                                                  - א. נפטר ונקבר ב

ב. נפטר ביום א' של ר"ה ונקבר ביום ב' של ר"ה?                                        
 נפטר בחוה"מ סוכות י"ז בתשרי ונקבר בו ביום? ג.

א. בן גדול הסמוך על שולחן אביו האם מותר בעשיית מלאכה כשאביו  .9
אבל?                                                                                             

                   ב. האם מותר לאבל לעשות מלאכתו ע"י אחרים?               
 אחר?אדם  שחב לולאבל להתדיין בבית דין על חוב  ג. האם מותר

א. אדם נפטר ונקבר ביום א', האם קרובו יכול לעלות לתורה  .10
בשבת שהוא יום השביעי לאבלותו בשחרית או במנחה? [השאלה 

מתייחסת לעיקר הדין ולא לדין אבלות בפרהסיא]                              
. כהן אבל האם יכול לעלות לתורה בימי שני וחמישי כשאין כהן אחר? ב

 ג. האם מותר לאבל לומר שיעור לרבים בהלכות אבלות בימי השבעה?
                                                א. האם מברין על שמועה רחוקה?  .11

                                                      ב. האם קורעין על שמועה רחוקה? 
ג. אדם נפטר ביום א' ונקבר ביום ב'. ביום השלושים לקבורה נודע לאחד 

                    מהקרובים על הפטירה. האם זו שמועה קרובה או רחוקה? 
שמע שמועה שקרובו נפטר שני עשר יום לאחר חג הסוכות [ד' ד. 

תשרי. האם זו שמועה י"ג ב - בבחשון]. השמועה היתה שנפטר ונקבר 
 רחוקה בגלל החג?

  

 


