
 ב"ה

 / סימן קמ"א הלכות מגילה

  ___________________ כיצד משפיע הדבר על ענייני החודש? )א(  – "משנכנס אדר מרבים בשמחה" .1

 )ב,ג( תענית אסתר .2

  _______________ כיצד נקראת התענית?  .א

  ______________________________________________________ מתי צמים? מדוע?  .ב

  ___________________________________________________ מה הייתה סיבת הצום? .ג

  ___________________________________ ממי למדו על קביעת צום באירוע דומה? מתי?  .ד

  ___________________________________________________ מהי מטרת הצום כיום?  .ה

 פרטי את הפטורים והצריכים להתענות.–אינה תענית חובה  –התענית  .ו

  ____________________________________________________________  -פטורים 

  ____________________________________________________________  -צריכים 

  _________________________________________ מה הדין במקרה שפורים חל בראשון?  .ז

  ________________________ מה הדין אם ברית מילה יוצא ביום התענית )שהוקדם לחמישי(? .ח

  _________________________________________ מה הדין אם שכח להתענות בחמישי?  .ט

  __________________________ באיזה מקרה יכול לאכול,בתענית,  לפני קריאת המגילה? )ח(  .י

  _____________________________________________ מה עליו לעשות לכבוד המגילה? )ד(  .3

  _____ מדוע אומרים "אתה קדוש" שהוא במזמור "למנצח על איילת השחר" לאחר קריאת המגילה? )ד(  .4

 _____________________________________________________________________  

 )ה( מחצית השקל .5

  __________________________________________________________ מה המנהג?  .א

  ______________________________________________________ מה הטעם למנהג?  .ב

  ____________________________________________________ כמה יש לתת? מדוע?  .ג

  __________________________________________________________ מתי נותנים?  .ד

  ______________________________________________________ למי מיועד הכסף?  .ה

  __________________________________________________________ מה דין קטן? .ו

  ____________________________________________________ מאיזה גיל מחוייבים?  .ז

  __________________________________________________________ )ו(  הניסים""ועל  .6

  ________________________________________________________ מתי מוסיפים?  .א

  __________________________________ מה הדין אם שכח לומר )סימן קל"ט סעיף כ"א(?  .ב

 __________________________________________________________________  

 )ז( חיוב קריאת מגילה .7

  ________________________________________________________________   –נשים 

  _______________________________________________________________   –קטנים 

 

 



 

 )ט( מקום הקריאה .8

  _______________________________________ היכן מובחר לשמוע את הקריאה? מדוע?  .א

  _________________________________________ מה יעשה במקרה ואין הדבר אפשרי?  .ב

  _________________________________ מה הדין קרא את המגילה יחידי או בפחות ממנין?  .ג

  ____________________________________ כיצד פותח הקורא את המגילה בעת הקריאה? )י(  .9

 )יא( ברכות המגילה .10

    ___________________________________________________________ א.  –בתחילתה 

  ____________________________________________________________ ב.                    

  ____________________________________________________________ ג.                    

  ______________________________________________________________   –בסיומה 

  _____________________________________________ מה יש לכוון בברכת "שהחיינו"? )יב(  .11

 מה יעשה כדי לצאת ידי חובת שמיעת מגילה? )יג( .12

  _______________________________________________________________   –הקורא 

  ______________________________________________________________   –השומע 

  ________________________________________________________________   –נשים 

 יעשה הקורא בקריאת הפסוקים הבאים: )יד(מה  .13

  __________________________________________________________   –עשרת בני המן 

  ________________________________________________   –בלילה ההוא נדדה שנת המלך 

  _____________________________________________________________  –האגרת הזו 

  _________________________ מדוע אדם שיש בידו מגילה פסולה או חומש לא יקרא בקול? )טו(  .14

 _____________________________________________________________________  

  ______________________ מה הדין במקרה שהקורא שמע מגילה וקורא כדי להוציא אחרים? )טז(  .15

  __________________________________________________ מה דין המגילה בשבת? )יז(  .16

  _____________________ מדוע אין להביא את המגילה לביה"כ בשבת אם צריך לקרוא בה בראשון? 

  ___________________________ מה הדין אם הש"ץ אינו יודע את הטעמים בקריאת מגילה? )יח(  .17

  __________________________________________ מה הדין אם חסרות מילים במגילה? )יט(  .18

  _______________________________ באיזה מקרה יהיה אסור לקרוא במגילה? מה יעשה? )יט(  .19

  _______________________________________________ מה דין יחיד שאין לו מגילה?)יט(  .20

 )כב( ית ביום הפורים:סדר תפילת שחר .21

  _______________________________________________________  איזו פרשה קוראים?

    ____________________________________________________  מתי קוראים את המגילה?

  _______________________________________________________  מה אומרים בסיומה?

  __________________________________________________  מתי חולצים תפילין? מדוע?

  ________________________________________  מתי עושים ברית מילה במקרה ויש? מדוע?

  ___  מה ההבדל בין עיר מוקפת חומה לעיר שאינה מוקפת חומה )מימי יהושוע( לענין קריאת מגילה? )כג( .22

 _____________________________________________________________________  

 



 


