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  י"לק

 ז"ע המקוצר ח"מבחנים לחתנים על ש

 !בהצלחה. ו"בעריכת הרב מאיר ליאור לוי יצ. מבחן לשבוע,  הלכות ליום למשך חודשיים2על פי הספק לימוד 

 
  

  ' ט-' ו  סעיפים א"  סימן ר-'  מבחן א
  

   ?ומהו סדר החופה שהיה בתימן, מה נקרא חופה למנהגינו .1
   ?ומה נהוג בזמנינו, מה מנהג תימן בזה, לההאם אשה יכולה להתקדש במטבע לכתחי .2
  ?אירוסין ומה סדרם, נישואין, הסבר מה זה קידושין .3
  ?בין המצרים, ימי ספירת העומר, פורים, חנוכה, ח"ר, מ"חו, ט"ביו, בשבת: האם מקדשים ונושאים במקרים דלהלן .4
  ?ת"האם מקדשים ונושאים בחודש אלול ובעשי .5
  ?ים ומה סימנםמהם החודשים המוצלחים לנשוא .6
האם אפשר לעכב הנישואין בעבור זאת , מהם עשרים וארבע ימים בשנה שהם ומנוסים שהנושא בהם אשה לא יצליח .7

  ?או לעשות חופת נדה
 ?מה הם המזלות של שלושת השעות הראשונות בלילות השבוע .8

 

  ט" י-' ו  סעיפים י"  סימן ר-'  מבחן ב
  

   ?מה נקרא חופת נדה ומה מנהגינו .1
   ? הוא אופן מסירת הקידושין לכלה כשהיא נדהאיך .2
  ?על מה צריך להקפיד בכתיבת ההזמנות של החתונה והחנא .3
  ?"שבת .ְלִּבְּדע" "שבת ההתחלה"מה נהוג לעשות ב .4
  !פרט, בבית החתן או בבית הכלה, או בשמחת ליל החנא יאמרו בזימון שהשמחה במעונו" שבת ההתחלה"האם ב .5
  ?האם יש בצביעה על הגוף משום לא ילבש, יש לצמח החנא קדושת שביעיתהאם -"ליל החנא"בענין  .6
  ?מה הטעם, שהיה נהוג בתימן והאם ראוי היום לעשות חנא לחתן" ליל החנא"מהו סדר  .7
 , מי מוזהרת שלא ללוש את עיסת החנא .8
  ?האם יש לחשוש בצביעת החנא לחציצה בטבילה ובנטילה, האם סעודת החנא נחשבת לסעודת מצוה .9
 ?מי שקשה עליו התענית מה יעשה. ודוי, האם יאמרו עננו, מה מנהגינו לגבי תענית בערב החופה לחתן ולכלה .10

 
  ב" ל-' ו  סעיפים כ"  סימן ר- '  מבחן ג

  
וכמה זמן לפני החתונה אין החתן והכלה נפגשים , מה הטעם, האם מותר לקשט את מכוניותיהן של החתן והכלה .1

   ?כלל
  ?האם העדים טועמים מכוס הקידושין.  בזמן החופה ומה הטעםמה נהוג לומר לעדים .2
  ?היכן עומדים שני העדים כיום .3
  ?האם העדים צריכים לראות את פניה, האם פני הכלה מכוסות או לא .4
  ?למי יש את זכות סדור הקידושין וקריאת הכתובה לצד החתן או הכלה .5
ומה מוטל על הרב מסדר הקידושין בעניין , ת החופהמהי העצה היעוצה בדבר התערבות אנשים ונשים בזמן עריכ .6

  ?זה
  ?והאם זה מוכרח, מתחת כיפת השמים או בתוך האולם, היכן הוא מקום עריכת החופה .7
  ?והאם ראוי להשליך פיסות נייר צבעוניים על החתן והכלה, מי מכסה את פני הכלה קודם הקידושין .8
  ?דמעות ללא הרףת צנעא היה עיני החתן זולגות "באיזה מעמד בעי .9
  ?עד מתי פני הכלה צריכים להיות מכוסות .10
  ?פ מנהגינו"מהו סדר הקידושין והנשואין והנלווה אליהן ע .11
  ?איזה בגד לבש החתן בתימן ומהי ההנהגה הראויה בימינו .12
 ?בזמן שהכלה באה לחופה מאיזה שיר ראוי להמנע ולמחות מלאומרו .13

 

  
 ו" מ–ג "ו  סעיפים ל"  סימן ר-'  מבחן ד

  

   ?ומהו הסימן, "לנו"בברכת האירוסין האם אנו גורסים את הנשואות  .1
   ?החתן עצמו או הרב מסדר הקידושין, בברכת האירוסין מיהו המברך .2
  ?מהו סדר קירוי ברכת אירוסין שנהגו בקהילותינו .3
  ?חתן הרוצה לברך ברכת האירוסין לעצמו האם יש למחות בידו .4
  ?האם הכלה טועמת מכוס זו, בכוס ברכת האירוסין מהו שיעור שתיית היין .5
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עם . או מרובעת מבחוץ ועגולה מבפנים, עגולה מבפנים ומבחוץ. נחושת, זהב, כסף, טבעת הקידושין ממה עשויה .6
  ?חלקה או חרוטה. יהלום או בלי

  ?יםעל הרב מסדר הקידושין והעד, מה מוטל על החתן, בענין טבעת הקידושין .7
האם עלול להיות להם משמעות . מֻקדשת בשורק או מַקדשת בפתח, ֲהֵרי בצירי או ֲהִרי בחירק, היכי גרסינן זֹו או זּו .8

  ?אחרת
  ?י הרב או שהחתן עצמו יכול לומר לבד"האם הוא דוקא ע, מהו סדר הקירוי בנוסח הקידושין .9
  ]שתיית הכוס, מסירת הכוס לכלה, קירוי! [הקדושיםפ מנהג מנהגי אבותינו "כתוב את סדר הקידושין ביין שבכוס ע .10
  ?מהו הפירוש לנוסח הקידושין בלשון ארמי .11
, האם אפשר לקדש על בקבוק יין שמביא בעל האולם. על מי מוטל לרכשו על החתן או הכלה, ממה עשוי היין לקידושין .12

 !פרט
 

  ' ע–ז "ו  סעיפים מ"  סימן ר-'  מבחן ה
  

   ?מהי צורת עטיפת החתן, תמתי זמן עטיפת החתן בטלי .1
   ?אלו בגדים לבשו החתן והכלה .2
  ?מיהו קורא את הכתובה .3
  !ומה נוסחו, הסבר מה נקרא קנין סודר .4
  ?מתי זמן עשיית קנין סודר .5
האם החתן או הרב מסדר הקידושין חותמים אף הם , מתי זמנם לחתום, מה מוטל על העדים כשחותמים על הכתובה .6

  ?על הכתובה
  ?ופן הקירוי במסירת הכתובה לידי הכלה ומה פירושומהו נוסח וא .7
  ?כמה מספר ברכות הנישואין למנהיגנו. האם צריך דוקא הדס, מתי מברכים על הבשמים .8
 !פרט? מדוע, את מי ראוי לכבד, האם יותר טוב שאחד יאמר את כולן, מי המברכים את ברכות הנישואין .9

 

  א" י– א –ז " סימן ר–א "ו  סעיפים ע"  סימן ר-'  מבחן ו
  

והאם מותר לומר שבע ברכות , או אפילו שלא אכל ולא שתו מאומה. האם אמירת שבע ברכות תלויה דווקא בסעודה .1
   ,שבת-קודם סעודה שלישית של

   .ובאלו לא נהגו, באיזה סעודות נהגו להלביש את החתן בגד תפארתו המיוחדים .2
  ?יב צוארוהאם יש משום לא ילבש גבר שמלת אשה בלבשת המטפחת סב .3
  כתוב בקצרה את סדר הסעודות בשבעת ימי המשתה .4
  ?והאם בכלל חייבת לשמוע את השבע ברכות, האם הכלה נכנסת לחדר שבו האנשים כדי לשמוע שבע ברכות .5
  ?אלו ברכות מברך המזמן, ממה צריך להיזהר בזמן שבע ברכות בסיום הסעודה .6
  ?ן מצטרף לעשרה למחרת שבע ברכותהאם קט, מי הוא המשגר כוס לכלה בסוף שבע ברכות .7
  מי שלא אכל פת האם הוא נחשב למנהגינו כפנים חדשות .8
  ?אלא בכרות מברכים ומה סדרם, האם רק שלושה איש .9
, ומה מזלפים לידיו של כל אחד ואחד, ומי קודם חתן או יארצייט או בר מצוה, איזה עליה מקבל החתן בשעת החתונה .10

  ?ומה ברכתו
  ".שבת אלזיארה, "שבת אלגליה", "שבת לאבדע", "ערסשבת אל"מה נקרא  .11
  "!זפה"כתוב מהו סדר ליווי החתן בשבת החתונה  .12
  ?האם שבע הברכות נחשבות להפסק בין ברכת הגפן לשתיית הכוס, בקידוש לש שחרית של השבת החתונה .13
  ?בעת סעודת שבת מה אומרים לחתן ומה משיב להם .14
  ?והאם אומרים בסעודת שלישית שבע ברכות, אומרים צדקתךהאם ,  החתונה-שבת-בתפילת מנחה של .15
  ?האם מותר לטעום מכוס של ברכת המזון שבע ברכות כשהחשיך וגם לפני ההבדלה .16
 ?מה נהגו בזמנינו לעשות לאחר ההבדלה במושך של החתונה .17

 


