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ידידנו הנכבדים,
שלום וברכה! תודה על השתתפותכם במפעל הדף היומי בהלכה מבחני משנה ברורה 

וספרי חפץ חיים ע"י דרשו.

בברכת הצלחה רבה, 
ההנהלה

1. מלא את כל הפרטים, צריך לרשום גם את מספר קוד דרשו. 
אין לפתוח ספר, מחברת או כל חומר אחר במשך זמן המבחן.    .2

המבחנים אינם מוחזרים. הציונים ישלחו בדואר.  .3
 cell phone.-4.  אסור לדבר או לצאת מהחדר מתחילת המבחן עד סופו. אין להשתמש ב

 .info@dirshunj.org / 732-987-3948 :האחראי או להתקשר למשרד שלנו    

המבחן על הביאורים ומוספים יהיה רק על הביאורים ומוספים המופיעים בעמוד המקביל לעמוד המ"ב. 

 אין מבחן על ביאורים ומוספים המופיעים כהשלמה בדף אחר או בסוף הספר. כשמופיע סוגריים 
בתוך המוספים אין חובה להתייחס לסוגריים.

מבחן הבא מס' 2 יתקיים בעזהשי"ת: 
ביום ראשון, ל' ניסן

.10:00pm 5.  זמן המבחן הוא עד
6.  דף התשובות יתחלקו ביום אחרי הבחינה. לקבל התשובות בתמידיות, בבקשה למלא את הטופס אצל 

.7

 מבחן מס' 1 
מסלול א'

משנה ברורה: סימן ח' סעיף י' עד סימן י"ד
מוסר: חפץ חיים הלכות לשון הרע כלל ב' אות ג' עד כלל ז' אות ט'

.

:לתשומת לבך, להלן מספר נקודות חשובות





 

    

 

 מסלול א 1מבחן דף היומי בהלכה מס' 

 )סימן א' עד סימן ח' סעיף י'(

  

איך מקיימים מצות 'שויתי ה' לנגדי תמיד'?    
 א. פעם ביום יכתוב פסוק זה על נייר.

 ב. יצייר בנפשו תמיד איך שהוא עומד לפני ה'.
 ג. רק אם יחזור ויאמר פסוק זה כל היום. 

 ד. רק אם הפסוק יהיה כתוב לפניו בכל עת.
 

1.

אדם בינוני העושה מצוה, האם עדיף שיעשהו בפרהסיא או בינו לבין עצמו?   
 א. בפרהסיא, כדי שילמדו ממנו.

 ב. בצינעא.
 ג. אין שום עדיפות, איך שירצה יעשה.

 ד. בפני גדולים טוב שלא יעשה אלא בינו לעצמו, ובפני בינונים טוב שיעשה בפניהם כדי שילמדו ממנו.
 

2.

 שבת אחרי חצות, או בסעודת מצוה בחול [כגון ברית וכדו'], האם אומר 'על נהרות בבל' או 'שיר המעלות'?    האוכל סעודה בערב
 א. בשניהם אומר 'על נהרות'.

 ב. בשניהם אומר 'שיר המעלות'.
 ג. בערב שבת אומר 'על נהרות', ובסעודת מצוה 'שיר המעלות'.

 על נהרות'.ד. בערב שבת אומר 'שיר המעלות', ובסעודת מצוה '
 

3.

האם אפשר לומר פרשת הכיור ופרשת תרומת הדשן בלילה? 
 א. מותר.
 ב. אסור.

 ג. פרשת הכיור אומרים, אך פרשת תרומת הדשן לא אומרים.
 ד. לכתחילה לא, ובשעת הדחק שאין לו פנאי יכול לאומרו.

 

4.

 וץ?  האם לכתחילה צריך לדקדק שלא ללבוש בגד הפוך, דהיינו כשהצד הפנימי בח
 א. אין צריך לדקדק בזה כלל.

 ב. רק בבגד עליון צריך לדקדק, אבל בבגד הפנימי אין צריך לדקדק.
 ג. לכתחילה צריך לדקדק בכל הבגדים.

 ד. בשבת לא צריך לדקדק, בחול צריך לדקדק.
 

5.

איזה מן הדברים הבאים קשים לשכחה?
 א. מניח מלבושיו מראשותיו.

 אחת.ב. לובש שני בגדים בבת 
 ג. קורא כתב שעל גבי הקבר.

 ד. כל התשובות נכונות.
 

6.

נעליים שאין בהם קשירה, איך הסדר לנועלם?  
 א. שמאל תחלה.

 ב. בשבת שמאל תחלה, בחול ימין.
 ג. ימין תחלה, ואם הזדמן לו שמאל קודם ימתין עד שיביאו לו ימין.

 ד. ימין תחלה, ואם הזדמן לו שמאל יכול לנועלו מיד.
 

7.

האם מועיל לכסות את הראש עם היד כדי להזכיר ברכות ודברים שבקדושה? 
 א. כן.

 ב. עם האצבעות לא, עם כף היד מועיל.
 ג. ביד של אחר מועיל, ובידו מועיל רק עם בגד ויש מתירין בשעת הדחק.

 ד. אפילו כיסוי יד של אדם אחר לא מועיל.
 

8.

    

    



 

    

    

האם מותר לילך בגילוי הראש פחות מד' אמות? 
 א. בתוך הבית מותר, בחוץ אסור.

 ב. שלש אמות אסור, פחות מכך מותר.
 ג. שתי אמות אסור, פחות מכך אפילו ממידת חסידות מותר.

 ד. מידת חסידות שלא לילך אפילו פחות מד' אמות, וי"א שבזמננו אסור מדינא אפילו לישב בביתו בגילוי ראש.
 

9.

מהם הטעמים שתיקנו "ברכה" כשנוטל ידיו בבוקר?   
 א. י"א משום ידים עסקניות ובודאי נגע במקומות המטונפים, ותיקנו חכמים ברכה לקר"ש ולתפילה.

 ב. י"א משום שנעשה בריה חדשה, ותיקנו בשחר ליטול ידים ככהן המקדש ידיו.
 ג. משום שיש רוח רעה בלילה השורה על ידיו.

 א' וב' נכונות. ד. תשובות
 

10.

אם נגע במאכל קודם הנטילה, מה דין המאכל? 
 א. המאכל נאסר.

 ב. אם נגע ביד אחת לא נאסר, אך אם נגע בב' ידים נאסר.
 ג. המאכל לא נאסר, וידיחנו ג' פעמים.

 ד. מחלוקת.
 

11.

שכשך ידיו בתוך כלי מים, האם מועיל לנטילה?  
 א. מועיל לק"ש אך לא לתפילה.

 ב. מועיל לתפילה אך לא לקר"ש.
 ג. מועיל לסלק את הרוח רעה, אך לא לתפילה.

 ד. מועיל לקר"ש ותפילה אבל לא לרוח רעה.
 

12.

אם היה ער כל הלילה, האם צריך ליטול ידיו בבוקר בברכה? (מ"ב)
 א. לכו"ע נוטל בברכה.

 ב. לכו"ע נוטל בלי ברכה.
 ך לברך.ג. אם עשה צרכיו קודם התפילה, לכו"ע צרי

 ד. אף אם עשה צרכיו קודם התפילה, מחלוקת אם יכול לברך.
 

13.

בנטילה של בוקר וכן בנטילה של אכילה, האם יכול ליטול ממי שלא נטל ידיו?  
 א. יכול.

 ב. לא יכול.
 ג. נטילה של בוקר לא יכול, נטילה של אוכל יכול.

 ד. נטילה של בוקר יכול, נטילה של אוכל לא.
 

14.

הישן ביום שיתין נשמין רצופין, האם צריך ליטול ידיו? 
 א. יטול ויברך, כי השינה גורמת לרוח רעה.

 ב. לא יטול, כיון שהלילה הוא הגורם לרוח רעה.
 ג. ספק אם צריך ליטול, ולכן יטול ידיו ולא יברך.
 ד. ביום חול יטול ולא יברך, ובשבת יטול ויברך.

 

15.

יעשה? (לענין ברכות)לכלך ידו בטיט ורפש, מה 
 א. יטול ידיו עד קשרי אצבעותיו.

 ב. יטול ידו עד הפרק.
 ג. די לקנח את ידו מהלכלוך.

 ד. די ליטול את ידו המלוכלכת.
 

16.

היוצא מבית הכסא, כמה פעמים צריך ליטול ידיו? 
 א. י"א ג' פעמים, ודעת המג"א שמספיק פעם אחת.

 ב. לכו"ע פעם אחת.
 ם.ג. לכו"ע ג' פעמי

 ד. לכו"ע ד' פעמים.
 

17.

    

    



נגע באמצע האכילה בראשו במקום המגולה או המכוסה, מהו? (מ"ב)
א. במקום המגולה אי"צ ליטול, ובמקום המכוסה יטול ולא יברך.

ב. בכל אופן צריך ליטול את ידיו אך לא יברך.
ג. בכל אופן צריך ליטול את ידיו ולברך.

 ידיו.ד. בכל אופן לא צריך ליטול את 

18.

הקם בבוקר וצריך ליטול ידיו ואין לו מים, כיצד ינהג לענין התפילה? (הכרעת המ"ב) 
א. ילבש כפפות למשך התפילה.

ב. יקנח ידיו בצרור או עפר ולא יברך.
ג. יקנח ידיו בצרור או עפר ויברך 'על נקיות ידים'.

 ד. יקנח ידיו בצרור או עפר ויברך 'על נטילת ידים'.

19.

ה הכוונה 'בחכמה' הנאמר בברכת אשר יצר?מ
א. שניתן חכמה לאדם לדעת ללמוד תורה.
ב. שניתן חכמה לאדם לדאוג לקיום גופו.

ג. שהתקין את מזונות האדם הראשון קודם שבראו.
 ד. כל הפירושים נכונים.

20.

כשאומר סליחות קודם אור הבוקר, מתי יברך על נטילת ידים? 
לפני הסליחות, ויברך אחרי הסליחות. א. יטול

ב. יטול לפני הסליחות ויברך מיד, או שלא יברך על הנטילה מיד שקם, אלא אחרי הסליחות יעשה צרכיו ויטול ויברך.
ג. יטול לפני הסליחות ויברך מיד, ויחזור ויעשה צרכיו קודם התפילה ויחזור ויברך.

 ד. לא יברך עד אחר התפילה.

21.

לא בירך 'אלוקי נשמה' עד אחרי התפילה, האם יכול לברך עוד?  
א. מחלוקת, והרוצה לסמוך על המקילין לא הפסיד, והרוצה לצאת ידי שניהם ישן מעט ביום וכשיתעורר יברך, ואם כיון בברכת מחיה המתים 

שלא לצאת, יכול לברך.
ן מעט ביום, ולכן בכל אופן יבקש מאחר שעדיין לא התפלל שיוציאו.ב. מחלוקת, ואין לסמוך על המקילים ולברך ולא מועיל מה שיש

ג. לכו"ע אינו יכול לברך.
 ד. לכו"ע יכול לברך.

22.

עשה צרכיו ושכח לברך אשר יצר, עד מתי יכול לברך? (עדיין לא נצרך לצרכיו שנית) (מ"ב) 
א. עד חצי שעה.
ב. עד סוף היום.

ג. עד שיעור זמן עיכול של אוכל.
 . אין שיעור.ד

23.

כתוב במ"ב שנהגו לעשות עטרה של משי לטלית, מדוע? 
א. כדי שיהיה היכר מהו הטלית שלו.

ב. משום הידור מצוה שמוסיף יופי לטלית.
ג. כדי שיהיה היכר איזה הם הציציות שמלפניו.

 ד. כדי שלא יקרע.

24.

כאשר כמה אנשים לובשים את טליתם בזמן אחד, איך יש לנהוג בברכה?   
א. אחד מוציא את כולם, משום ברוב עם, אף במקום שאין בקיאין לכוין לצאת ולהוציא.

ב. נוהגים שכל אחד מברך לעצמו.
ג. אם יש מנין, עדיף שאחד יוציא את כולם.

 ד. אם הם יותר משלש, עדיף שאחד יברך לכולם.

25.

היכן אומרים את הפסוק 'ושחט אותו על המזבח' וגו'? (מ"ב) 
א. אחרי פרשת העקידה, כי כל האומר פסוק זה הקב"ה זוכר לו עקידת יצחק.

ב. לאחר פרשת התמיד.
ג. לאחר פרשת הכיור.

 ד. לאחר פרק 'איזהו מקומן'.

26.



 

    

 

 
 

 
 חפץ חיים

 
מהם הסיבות שגורמים לאנשים לדבר לשון הרע? 

 א. שחושבים שאין איסור לשה"ר כשהדבר אמת.
 ב. שמטעים בעצמם בהיתרים שאין איסור לדבר על פלוני שהוא בעל מחלוקת וכדו'.

 ג. שתי התשובות נכונות.
 

1.

איזה עוון גדול יותר, רכילות או לשון הרע? 
 עוון יותר גדול, וכשמספר אמת רכילות עוון יותר גדול. א. כשמספר שקר, לשה"ר

 ב. לשון הרע.
 ג. שניהם באותו מעמד.

 

2.

הרואה אדם בינוני שעשה מעשה שאפשר לדונו לכף זכות, ואין המעשה נוטה יותר לחובה ודנו לכף חובה, האם עובר במצות עשה דאורייתא 
 של "בצדק תשפוט את עמיתך"?  

 ה על בית דין.א. לא עובר כי זה עש
 ב. אינו עובר במצות עשה כי זה רק מידה טובה בעלמא.

 ג. עובר.
 

3.

בעה"ב שמפציר בפועל שיספר לו לשה"ר [שאין בו היתר] ואם לא יספר לו יפטרהו מעבודתו ולא יהי' לו פרנסה, האם מותר לפועל לספר 
 הלשה"ר? 

 א. מותר.
 ב. אסור.

 לותר, ועל יותר משליש מותר לספר הלשה"ר. ג. עד שליש מפרנסתו מחוייב
 

4.

המספר לשון הרע ברמיזה, האם הוא באיסור לשון הרע? 
 א. עובר.

 ב. אינו עובר.
ג. אינו עובר, אבל ממידת חסידות יש להיזהר.

5.
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תשובות בהלכה
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תשובות במוסר

1
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ג ב א
 לתשומת לב: 

השאלות 
על מוסר 

נכללים 
בציון 

המבחן.

בבקשה למלא את כל הפרטים כדי שנוכל לציין ולשלם לבחינתך.

דרשו קוד:  _________________    ❒ עדיין לא קבלתי קוד       ❒ איני זוכר הקוד שלי

האם אתה "מוסמך" או בתכנית סמיכה באורח חיים?   ❒ כן      ❒ לא

שם )לכתוב באנגלית(: ______________________________________________ 

כתובת: __________________________________________________________

___________ :)zip( עיר: ___________________  מדינה: ____________ מיקוד

טל: ________________     סל: ________________    אמייל:  ____________________

❒ נא לציין פה אם הכתובת שלך השתנה מאז הבחינה הקודמת, כך נדע איך 
לעדכן הרשימות שלנו

 ❒ נשוי          ❒ בחור מגיל 18        ❒ בחור פחות מגיל 18
באופן שלא ציינו כלום, יחשב המלגה כבחור פחות מגיל 18.

❒ נא לציין פה אם סטטוס שלך השתנה, כך נדע איך לעדכן הרשימות שלנו 

לבחורי ישיבה: נא לשלח גם מכתב מראש הישיבה הנותן רשות להצטרפותך לתוכנית. 
לא נוכל להחזיר לך ציון או תשלום אם לא נקבל מכתב הסכמה.

1
2
3

4

x
x

x
x

דוגמא לאופן מילוי

ד ג ב א

נקודות נחוצות למלא הדף התשובות הזה:
נבחן יקר,

	1  יש לציין X רק בתשובה אחת בלבד לכל שאלה. .
אם מציינים יותר מאחד, לא יחשב תשובה לכלום.

	1  אם ברצונך למחוק ולשנות תשובה, נא למלא .
הריבוע הלא נכונה כזה -

	1  במקרה של תשובה נכונה שנתמלא, אין אפשרות .
לתקן זאת ויש למלא דף תשובות חדש. 

	1 ..)pencil - ( בלבד )לא בעיפרוןpen( יש להשתמש בעט

הערה: ___________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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