
 ברכות ומזוזההלכות  –שו"ת היכל שלמה 

 הקדמה
 

"אברכה את ה' בכל עת תמיד תהלתו בפי", שהחיינו וקיימנו והגיענו להוצאת ספר נוסף בסדרת שו"ת 
 הלכות ברכות ומזוזה. –היכל שלמה 

. נושא זה מקיף נושא חדש לבחינות הנדרשות לצורך קבלת כושר רב שכונההוכנס  בשנת ה'תשע"ז
 תפילה, קריאת התורה, בית כנסת, ברכות ומזוזה. – בבחינה אחת מגוון הלכות יומיומיות

ימנים מו עד קכז. מתוכם סימנים מו, מז, קז בעיון )טור ב"י סאור"ח החומר הנדרש בהלכות תפילה: 
 משנ"ב ובה"ל(. משנ"ב ובה"ל(, ושאר הסימנים בבקיאות )שו"ע רמ"אז מג"א ט"רמ"א שו"ע 

 קלה עד קמז. מתוכם סימן קמג בעיון.הלכות קריאת התורה: סימנים 
 הלכות בית כנסת: סימנים קנ עד קנו. מתוכם סימן קנא בעיון.

 יב בעיון.הלכות ברכות: סימנים קסח עד ריב. מתוכם סימנים קסח, קעו, קעח, רב, רג, רד, ריא, ר
 שו"ע רמ"א ש"ך ט"ז ופת"ש(. –הלכות מזוזה: יו"ד סימנים רפה עד רצא )הכל בבקיאות 

ספר זה מכיל תשובות לשאלות וסיכום החומר הנדרש בהלכות ברכות ומזוזה, ולצידו ספר נוסף על 
 הלכות תפילה קריאת התורה וביכנ"ס.

ת ככתבן וכלשונן. רוב השאלות נאספו ספר זה מכיל מאגר גדול של שאלות שנשאלו בבחינות הרבנו
מבחינות שנערכו לכושר קבלת רב עיר, במתכונת הקודמת, שבה נבחנו על הלכות תפילה ביכנ"ס 

 וברכות בבחינה אחת, ועל הלכות סת"ם )שבכללן קריאת התורה ומזוזה( בבחינה אחרת.
שמתבססות על עיון בסוגיות בסימני העיון מופיעות השאלות על סדר הסעיפים, לצד תשובות מפורטות 

הגמ' בדברי הראשונים והאחרונים עד למגוון רחב של פוסקי זמננו כראוי לנושא מעשי זה. בסעיפים 
 הסעיף מהגמ' עד לאחרונים. שבהם לא נמצאה שאלה מופיע סיכום

 רמ"א בלשונםשו"ע ו –ימני הבקיאות של הלכות ברכות מסוכמים בסגנון של סדרת "הלכה שנונה" ס
"ב והבה"ל הנוגעים לפשט שנ"ב והבה"ל, כאשר דברי המשנשל המבכתב מיוחד, וסביב להם תקציר 

בסגנון כתב שונה, ואילו הדינים המתחדשים או בסוגריים ו או הרמ"א שולבו בתוך דבריהםהשו"ע 
 ליים. בהערות שובפיסקאות נפרדות או "ב והבה"ל הובאו שנתוספת ביאור מהמ

הובאו בכתב שונה על הובאו אחרונים מרכזיים עד פוסקי זמננו. תוספות אלו בה"ל ו"ב שנבנוסף למ
מנת להדגיש שאינם מדברי המשנ"ב. לעיתים שולבו בתוך דברי המשנ"ב ולעיתים כפיסקה בפני עצמה 

במקומות בהם התוספת נדרשת לצורך תשובה מליאה על שאלת או הערת שוליים. תוספות אלו הובאו 
 יעת הלכה למעשה על פי המנהגים המרכזיים. הרבנות או לצורך יד

הובאו  – (בפרט בנוגע לחומר בקיאותיהנ"ל )שיש בו יתרונות רבים, על מנת לשמור על סגנון הסיכום 
השאלות בתחילת כל סימן. בסוף כל שאלה צויין הסעיף שבו מופיעה התשובה, ולעיתים תוספת 

מסויים כולל הן את הסעיף עצמו והן את הערות הכוונה או תשובה ישירה כפי הנדרש. הציון לסעיף 
השוליים שמסתעפות ממנו )לעיתים התשובה הישירה לשאלה נמצאת בהערת השוליים(. את התשובות 
לשאלות ניתן למצוא בתוך הסעיפים בקלות. בדרך כלל תשובה ישירה כתובה שם בצורה מפורשת. 

)יש המתעכבים על השאלות רק לאחר משתנה מלומד ללומד  הלך הלימודאופן שילוב השאלות במ
 לימוד כל הסימן או רק בחזרה אחרונה לקראת הבחינה(.  

הסימנים בהלכות מזוזה סוכמו באופן דומה לסימני הבקיאות של ברכות, אלא שבהלכות מזוזה כל 
. עם ציון מקור האחרונים שמסביב לשו"ע והרמ"א )ט"ז ש"ך פת"ש ואחרוני זמננו( מובאים באותו כתב

הוא שולב בתוך דבריהם ללא  –הרמ"א לדברי השו"ע או על הסבר פשוט או טעם מקובל  אשר מדוברכ
 ציון מקור. 

   תודה מראש לכל מי שיסייע בכל תיקון שנדרש בתוכן ובצורה.
 


