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בס"ד

Daf HaYomi B’Halacha

DAF HAYOMI B'HALACHA MISKAM INFORMATION PAGE
• The Daf HaYomi B'Halacha Miskam Test is a twice yearly review test on
the last 6 months of material.
• The test covers Track 1 material only. (No  ביאור הלכהand שער הציון.)
• There are no  ביאורים ומוספיםon the test.
• The Miskam test is offered at all regular Dirshu testing sites twice yearly
at the time of the Daf HaYomi B'Halacha monthly test.
• The test is comprised of 50 multiple choice questions on the past 6
months of material.
• There are no stipend payments for this test. There is a raffle for several
cash prizes. To be eligible for the raffle, you must have taken at least 4
of the 6 previous monthly Daf HaYomi B'Halacha tests. Even those test
takers not regularly eligible for stipends are included in this raffle.
• Raffle Prizes:
$1000 (1 winner)

$100 (10 winners)

$50 (20 winners)

THE NEXT DAF HAYOMI B'HALACHA MISKAM TEST
WILL TAKE PLACE ON APRIL 17 / ט' ניסן

 סימן ק"ד- 'סימן ל"ט סעיף ז
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בס"ד

מבחן דף היומי בהלכה מס'  12מסלול א
)סימן צ' סעיף ח' עד תחילת סימן ק"ד(

1

מי שיכול להתפלל בבית הכנסת ביחידות או בביתו בעשרה ,היכן עדיף להתפלל?
א תפילה בציבור עדיף.
ב תפילה בביהכנ"ס עדיף.
ג שניהם שוין ויתפלל היכן שרוצה.
ד אם יוכל אח"כ לשמוע קדיש וקדושה עדיף להתפלל בביהכנ"ס אפי' ביחידות ,ואם לא יוכל אח"כ לשמוע יתפלל בעשרה.

2

מי שצריך להתפלל ביחידות ,האם יש ענין להתפלל בבית הכנסת?
א אין הבדל בין תפילה בבית לתפילה בביהכנ"ס.
ב אם באותו יום היה מנין בביהכנ"ס ,עדיף להתפלל שם.
ג עדיף להתפלל בביהכנ"ס ,אבל אם הוא ת"ח ויש חשש חילול ד' שיראו שבא רק אחר התפילה יתפלל בביתו.
ד אפי' תלמיד חכם עדיף שיתפלל בביהכנ"ס בכל גוונא.

3

מי שנמצא בביתו ,עד כמה צריך ללכת כדי להתפלל תפילת שחרית בעשרה?
א עד שיעור מיל.
ב עד שיעור ד' מיל.
ג עד שיעור עשרה פרסאות.
ד אם הביהכנ"ס לכיון ירושלים צריך ללכת ד' מיל ,ואם הוא לשאר כיוונים רק עד מיל.

4

האם בפתח בית הכנסת צריך לכבד הגדול שיכנס תחילה?
א אין צריך לכבדו.
ב אם יש בו מזוזה צריך לכבדו ואם אין מזוזה א"צ.
ג אפי' אם אין בו מזוזה יש לכבדו ובתנאי שלא יפסיד בכך להיות מעשרה ראשונים.
ד אפי' אם אין בו מזוזה ואפי' אם יפסיד בכך להיות מעשרה ראשונים יש לכבדו.

5

איזה דבר נחשב חציצה בינו ובין הקיר בתפילת שמונה עשרה? )תוך ד' אמות(
א רק דבר שגבהו עשרה ורוחב ד' ואין צורך תפילה ואינו קבוע שם ,ויש חולקים דאף דבר קטן חוצץ.
ב דבר שגבהו עשרה ואפי' אם קבוע שם.
ג כל דבר שאין גבהו עשרה.
ד רק אדם ובעלי חיים חוצצים.

6

היה עומד בתפילה ותינוק השתין בביהכנ"ס ,מה עדיף לעשות?
א ימשיך להתפלל.
ב ימתין עד שיטילו מים על המי רגלים.
ג עדיף ללכת למקום אחר שמא ישהה כדי לגמור כולה ,וימשיך להתפלל שם.
ד יסתובב כדי שהמי רגלים יהיו לאחוריו אף שהן בתוך ד' אמותיו וימשיך להתפלל.

7

האם הנחת יד על הראש נחשב ל"כיסוי ראש"?
א לא.
ב יד של עצמו לא נחשב כיסוי דהם גוף אחד ,יד חבירו נחשב כיסוי.
ג ידו נחשב כיסוי דהם גוף אחד ,יד חבירו לא.
ד יד ימין נחשב כיסוי ,יד שמאל לא.

8

מלמד תורה לרבים או דורש ,שבאמצע נצטרך לנקביו ,האם צריך להפסיק באמצע?
א צריך להפסיק.
ב לא צריך להפסיק.
ג כשנצטרך לקטנים צריך להפסיק לגדולים לא צריך.
ד כשנצטרך לקטנים לא צריך להפסיק כשנצטרך לגדולים צריך להפסיק.

9

רחץ ידיו בבוקר והסיח דעתו ,האם צריך שוב נטילה לתפילת שחרית? )כשיש לו מים(
א לא.
ב אם יודע שידיו מלוכלכות צריך ,ואם אינו יודע אין צריך.
ג אפי' אם אינו יודע שהם מלוכלכות צריך ליטול בלי ברכה.
ד אפי' אם אינו יודע שהם מלוכלכות צריך ליטול וגם לברך.

 10מתי טוב ליתן צדקה בתפילה?
א בשעת קריאת התורה .ויש נוהגין ליתן כשמגיע לפסוק ואתה מושל בכל.
ב בשעת אמירת קדיש.
ג לפני ברכת כהנים.
ד לפני התפילה .ויש נוהגין ליתן כשמגיע לפסוק ואתה מושל בכל.
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 11מי שהיה עסוק בצרכי ציבור כל זמן תפילה של שחרית ולא יכל להתפלל ,האם צריך להשלימו? )דעת המשנ"ב(
א בדיעבד יתפלל שחרית בצהרים.
ב יתפלל מנחה שתים.
ג למחרת יכוון בתפילת שחרית גם עבור שחרית של אתמול.
ד אין חייב להשלים) .ונכון להתפלל בנדבה ולחדש בה דבר(
 12בית כנסת שצריכים להתפלל למזרח ואי אפשר היה לקבוע את ארון הקודש במזרח אלא לדרום ,לאיזה צד יתפללו?
א לכיוון מזרח.
ב לכיוון ארון הקודש.
ג הש"ץ לכוון מזרח ,והקהל לכוון ארון הקודש.
ד יעשו גורל לאיזה צד יתפללו.
 13הרוכב על החמור בדרך )וקשה עליו עיכוב הדרך( ,איך יתנהג בענין התפילה?
א פטור מתפילה.
ב חייב לרדת מהחמור ויתפלל.
ג יתפלל דרך הילוכו ויש מחמירין שבאבות צריך להעמיד החמור ,ובסוף התפילה יחזיר את החמור שלש פסיעות לאחוריה.
ד יתפלל דרך הילוכו ,ופטור מהסיומות שבסוף התפילה.
 14האם מותר לכתחילה לסמוך על עמוד או על חבירו בשעת התפילה?
א מותר.
ב אסור) .ובשעה"ד כשסומך על דבר שאם ינטל לא יפול מותר(
ג על עמוד מותר על חבירו אסור.
ד על עמוד אסור על חבירו מותר.
 15מי שצריך לצאת לדרך ברכב כשמתקרב תחילת זמן תפילת ערבית למשך כל הלילה ולא יוכל להתפלל בעמידה ,מתי עדיף שיתפלל
תפילת ערבית?
א יתפלל מפלג המנחה בעמידה.
ב עדיף להתפלל בלילה בישיבה.
ג יתחיל לפני הנסיעה ברכה אחת בעמידה ,ואח"כ יכנס לרכב וימשיך בישיבה.
ד איך שירצה מביניהם יעשה.
 16מי שנמצא במלון של עכו"ם ,ובכותל מזרחי תלויים גילולים ,לאיזה צד יתפלל?
א אעפ"כ יתפלל לצד מזרח.
ב יתפלל לצד אחר.
ג מוטב שלא יתפלל כלל.
ד יתפלל לצד מזרח ויתלה עיניו בקרקע.
 17האם מותר לאחוז ספר ביד ,בשעת קריאת שמע ותפילת שמונה עשרה?
א אסור) .חוץ מסידור שמתפלל בו(
ב מותר.
ג בשעת תפילה אסור )חוץ מסידור שמתפלל בו( בשעת ק"ש ופסוד"ז מותר.
ד בשעת תפילה וק"ש אסור )חוץ מסידור שמתפלל בו( בשעת פסוד"ז מותר להחזיק הכל.
 18הנושא משאוי על כתפיו והגיע זמן תפילה ,מה יעשה?
א יתפלל כשהמשאוי על גביו ובלבד שיכוון דעתו.
ב פחות מד' קבין מפשילו לאחוריו ומתפלל ,ד' קבין מניחו על גבי קרקע ומתפלל.
ג פחות מד' קבין יתפלל כרגיל ,ד' קבין יפשילו לאחוריו ויתפלל.
ד בכל גווני יניחו ע"ג קרקע ויתפלל.
 19האם מותר להתפלל על גבי דבר החוצץ בינו לקרקע?
א מותר.
ב פחות מד' טפחים מותר יותר מד' טפחים יש מתירין ויש אוסרין.
ג יותר מג' טפחים אסור פחות מג' טפחים יש מתירין ויש אוסרין) .וכרים וכסתות אסור בכל ענין ,ודבר הבטל לקרקע מותר(
ד בכל גווני אסור.
 20באיזה אופן כששתה רביעית יין )שלא בשעת הסעודה( ,מותר להתפלל לכתחילה?
א כשרגיל לשתות הרבה.
ב כששתה בשני פעמים או מזגו במעט מים.
ג דווקא כששתה בשלשה פעמים או מזגו ברביעית מים.
ד בכל גווני אסור.
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 21איזה תפילות צריך לכתחילה להסדיר קודם שיתפלל או להתפלל מתוך סידור? )משנ"ב(
א תפילות מועדים ,מוסף ר"ח ,יעלה ויבוא ועל הניסים.
ב תפילות שבת ויו"ט צריך ,תפילות ר"ח וחנוכה א"צ.
ג תפילות מוסף ר"ח ותפילת מועדים צריך ,אבל יעלה ויבוא ועל הניסים א"צ.
ד תפילות ר"ח ויו"ט צריך ,על הניסים בחנוכה ופורים א"צ.
 22המתפלל על חולה בפניו ,באיזה לשון יכול להתפלל?
א רק בלשון הקודש.
ב בכל לשון.
ג בכל לשון חוץ מארמית.
ד רק בלשון שהחולה מבין.
 23מי שמקשיב לחזרת הש"ץ ,האם מותר לו לשבת בצידו של המתפלל?
א אם מכוון לשמוע נחשב כמתפלל ומותר לו לשבת.
ב גם אם אינו מכוון מותר.
ג בכל אופן אסור.
ד מותר בתנאי שלא יענה אמן בקול רם שלא יפריע מדי.
 24רב שיושב ולומד עם תלמידים ובאו עשרה מתפללים ונעמדו להתפלל לאחריהם ,האם צריכים הרב והתלמידים לעמוד?
א צריכים לעמוד.
ב אין חיוב ,אבל מידת חסידות לעמוד.
ג אפי' ממידת חסידות אין צריכים לעמוד.
ד הרב צריך לעמוד ,אבל התלמידים לא יעמדו.
 25יצא ריח מחבירו ועדיין לא כלה הריח ,האם מותר בתפילה ודברי תורה?
א מותר בתפילה ואסור בד"ת.
ב מותר בד"ת ואסור בתפילה.
ג אסור בין בתפילה ובין בד"ת.
ד מותר בין בתפילה ובין בד"ת.
 26נפל ספר על הארץ באמצע תפילת שמונה עשרה ,האם מותר להגביהו?
שאלת א חייב להרימו מיד.
רשות
ב אם אינו יכול לכוון מותר להגביהו בין ברכה לברכה ,ואם יכול לכוון אסור להגביהו.
ג רק כשכורע לאמירת מודים יכול להרימו.
ד בכל אופן אסור להגביהו.

שמירת לשון
1

מה אמרו חז"ל על כל העוסק בתורה?
א מוחלין לו כל עוונותיו.
ב יסורין בדלין הימנו.
ג שני התשובות נכונות.

2

מי שנתחייב מיתה בידי שמים ,האם לימוד התורה מצלת אותו?
א לא.
ב לפעמים כן.
ג לימוד תורה ביחיד אינו מציל ,וברבים מציל.

3

איתא בחז"ל כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו ...עול דרך ארץ ,למתי הקבלה מועילה?
א שמעבירין ממנו עול מלכות שיהיה עליו רק מזמן הקבלה ואילך.
ב שמעבירין ממנו עול מלכות אפילו העול שהיה מלפני הקבלה.
ג שמעבירין ממנו עול מלכות רק העול שהיה מלפני הקבלה.

4

הפורש עצמו מדברי תורה ,מה גורם לבניו?
א בניו ימותו כשהם קטנים.
ב בניו יהיו מצורעים אבל לא ימותו.
ג בניו יהיו עניים אבל לא ימותו.

5

על מי מוטל חיוב להחזיק תורה בישראל?
א רק מי שאינו לומד בעצמו.
ב אפילו ת"ח מחויב ,אבל אינו בכלל ארור אם אינו מחזיק תורה.
ג אפילו ת"ח מחויב ואם אינו מחזיק הרי הוא בכלל ארור.
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