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מבחן דף היומי בהלכה מס'  13 מסלול א  
 ( סימן ק" ד עד סימן קט" ז) 

בס"ד

האם מותר לרמוז באמצע תפילת שמונה עשרה?1

מותר.א

אם מלך ישראל שואל בשלומו מותר.ב

אם תינוק בוכה מותר לרמוז לו שישתוק.ג

בכל גווני אסור לרמוז באמצע התפילה.ד

כשנחש או עקרב כרוכים על עקבו,  האם מותר להפסיק בהליכה כדי להסירו באמצע שמו"ע? (מ"ב)2

מותר.א

בעקרב מותר ובנחש אסור.ב

בשניהם אסור.ג

בשניהם מותר אבל רק בין הברכות.ד

אם שח בשוגג באמצע שמו"ע,  מה דינו? (דעת המשנ"ב)3

חוזר לראש התפילה.א

ממשיך ממקום שהפסיק.ב

באמצע ברכה חוזר לראש התפילה, בין הברכות ממשיך ממקום שפסק.ג

באמצע ברכה חוזר לראש הברכה, בין הברכות ממשיך ממקום שפסק.ד

העומד באמצע ברכה בשמונה עשרה,  והש"ץ מגיע למודים,  מה יעשה?4

אומר מודים אנחנו לך.א

ישתוק ויכוון לצאת ע"י הש"ץ.ב

כורע אך אינו אומר מודים.ג

ממשיך בתפילתו.ד

האם אשה חייבת בתפילת שמונה עשרה?5

חייבת בג' תפילות ביום.א

פטורה מג' תפילות ביום.ב

חייבת בשחרית ומנחה ופטורה מערבית. ויש אומרים שבבקשה אחת בבוקר יוצאת.ג

חייבת בשחרית בלבד. ויש אומרים שבבקשה אחת בבוקר יוצאת.ד

המסופק בימות החול אם התפלל,  מה דינו?6

שחרית ומוסף חוזר ומתפלל מנחה ומעריב אינו חוזר ומתפלל.א

שחרית חוזר ומתפלל מוסף מנחה ומעריב אינו חוזר ומתפלל.ב

שחרית מנחה מעריב חוזר ומתפלל מוסף אינו חוזר ומתפלל.ג

בכל התפילות אינו חוזר ומתפלל.ד

המסופק אם התפלל והתחיל להתפלל ועשה תנאי ובאמצע נזכר שהתפלל כבר,  מה יעשה? (הכרעת המ"ב)7

יגמור תפילתו ועל הצד היותר טוב יש שכתבו שיחדש בה דבר.א

יגמור תפילתו.ב

יפסיק מיד.ג

יפסיק מיד חוץ מתפילת ערבית שיכול לגמור אפי' בלי לחדש דבר.ד

האם יכול הש"ץ לכוון בחזרת הש"ץ גם לתפילת השלמה לעצמו?8

יכול.א

אינו יכול.ב

בחול יכול בשבת אינו יכול.ג

בחול אינו יכול בשבת יכול.ד

האם תפילת התשלומין צריך להיות סמוך לתפילת החיוב? (הכרעת המ"ב)9

לכתחילה צריך להתפלל מיד אחר תפילת החיוב ואם לא התפלל מיד מ"מ יתפלל ונכון שישלים בתורת נדבה על תנאי.א

אם מתפלל קודם את ההשלמה צריך להתפלל סמוך אבל אם אחר תפילת החיוב אי"צ לסמוך.ב

אי"צ לסמוך כלל.ג

צריך לסמוך ואם לא סמך שוב אינו משלים.ד

מי שלא התפלל מוסף עד הלילה,  האם יש לו תשלומין?10

עד שחרית שלמחרת.א

אין להם תשלומין חוץ מתפילת מוסף דר"ה שיש לה תשלומין.ב

אפי' למוסף של ר"ה אין תשלומין.ג

אין לה תשלומין חוץ משל ר"ח שמשלים עד לאחר תפילת ערבית.ד
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מי שלא התפלל ערבית בראש חודש והשלים בשחרית ובהשלמה לא אמר יעלה ויבוא,  מה יעשה?11

אינו חוזר.א

חוזר.ב

ספק, ויתפלל שוב ויתנה שאם פטור יעלה לו לנדבה.ג

במנחה יהא חזן וישלים ע"י חזרת הש"ץ.ד

מי שהיה טרוד בעסקיו שלא יהיה לו הפסד או שתה יין ונשתכר (וחשב שיפוג יינו ויספיק להתפלל) ומחמת כך לא התפלל,  האם12
משלים תפילתו?

אם השתכר או התחיל עסקיו כשהגיע זמן תפילה אינו משלים.א

משלים תפילתו.ב

שיכור נחשב אנוס, והמתעסק אינו נחשב אנוס.ג

המתעסק נחשב אנוס שיכור אינו נחשב אנוס.ד

התפלל ערבית במוצ"ש והבדיל בתפילה ושכח לומר טל ומטר,  האם כשחוזר צריך שוב להבדיל בתפילה?13

חוזר ומבדיל שוב בתפילה שניה.א

יתכן שלא מבדיל, שכבר הותר במלאכה.ב

לא מבדיל, אך אסור במלאכה עד שיבדיל על הכוס.ג

חוזר ומבדיל באלוקי נצור.ד

התפלל תפילת מנחה בשבת ולא הזכיר בה של שבת,  מה דינו במוצאי שבת?14

כיון שאינו מזכיר של שבת במוצאי שבת מתפלל פעם אחת ודיו.א

כיון שלא הזכיר של שבת הרי זה כמי שלא התפלל מנחה ומשלים בערבית.ב

מחלוקת ולכן חוזר ומתפלל מספק, וצריך להתנות שאם פטור יהא נדבה, ואין צריך לחדש בה דבר.ג

יתפלל ב"פ ערבית ויזכיר של שבת בשמע קולינו.ד

הנכנס לבית הכנסת לתפילת מנחה ומצא שהציבור מתפללין שמו"ע ולא שמע קדושה,  האם מותר להתחיל מיד להתפלל?15

רק אם יסיים קודם שיגיע הש"ץ לקדיש תתקבל מותר להתחיל.א

רק אם יסיים קודם שיגיע הש"ץ לרצה מותר להתחיל.ב

רק אם יסיים קודם שיגיע הש"ץ לקדושה מותר להתחיל.ג

רק אם יסיים קודם שיתחיל חזרת הש"ץ מותר להתחיל.ד

מי שהוא בשעת הדחק בימות הגשמים,  האם צריך להתפלל כל תפילת שמונה עשרה או שמותר להתפלל ברכת הביננו?16

יתפלל ברכת הביננו במקום שמונה עשרה.א

מתפלל ג' ראשונות ותפילת הביננו.ב

מתפלל ג' ראשונות הביננו וג' אחרונות.ג

מתפלל כל תפילת שמו"ע.ד

תפילת הדרך,  האם אומרים אותה בלשון יחיד או בלשון רבים?17

בלשון יחיד. וי"א דמילת "ותתני לחן" יאמר בלשון רבים.א

בלשון רבים. וי"א דמילת "ותתני לחן" יאמר בלשון יחיד.ב

אם נוסע יחידי אומרה בלשון יחיד אם נוסע עם אחר עמו אומר בלשון רבים.ג

בעשרה אומר בלשון רבים, בפחות מזה בלשון יחיד.ד

האם צריך לברך תפילת הדרך סמוך לברכה אחרת? (מ"ב)18

אי"צ.א

צריך ומעכב בדיעבד.ב

לכתחילה צריך לסמוך בדיעבד אינו מעכב.ג

אי"צ אך יאמר פסוק קודם.ד

מה מותר לענות בין גאל ישראל לתפילת שמונה עשרה?19

קדיש וקדושה.א

קדושה.ב

אמן דכל הברכות.ג

אסור להפסיק לכל, חוץ מאמן דגאל ישראל של הש"ץ דיש מתירין בזה.ד

האם מותר לכרוע שלא באמצע תפילה והודאה של שבח והילול?20

אסור.א

מותר.ב

בשבת מותר בחול אסור.ג

בשבת אסור בחול מותר.ד
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מדוע מזכירים גשם בברכה שניה בתפילת שמונה עשרה?21

משום שמזכירין בה רופא חולים והגשם יש בו רפואה.א

משום שתחיית המתים יהיה ע"י הגשם.ב

משום שיש בה תחית המתים והגשמים חיים לעולם כתחית המתים.ג

משום שע"י הגשם ניכר גבורת ה' ומזכירין בה אתה גיבור.ד

מי שהזכיר מוריד הגשם בתפילת ערבית או שחרית של יו"ט אחרון של חג,  מה דינו?22

חוזר.א

אינו חוזר.ב

בערבית אינו חוזר בשחרית חוזר.ג

בערבית חוזר בשחרית אינו חוזר.ד

מי שאמר בימות החמה בתפילת שמו"ע "מוריד הגשם",  מה דינו? (להלכה)23

אינו חוזר אפי' עומד בברכת אתה גיבור.א

אם סיים הברכה אינו חוזר, לא סיים חוזר.ב

חוזר כל זמן שלא סיים התפילה ואם סיים התפילה אינו חוזר.ג

חוזר לאתה גיבור ואם סיים הברכה חוזר לראש התפילה.ד

כשאחד טעה בשמו"ע באופן שהדין הוא שחוזר לברכה שטעה בה,  האם הדין הוא גם במזיד? (להלכה)24

במזיד לעולם חוזר לראש התפילה.א

במזיד דינו כשוגג.ב

בשבת אינו חוזר בחול חוזר.ג

לעולם אינו חוזר חוץ מתפילות ר"ה ויוה"כ.ד

מי שאמר ביום ראשון של פסח "אתה גיבור וכו' מוריד הטל" מ"ה פעמים ואח"כ עבר ט"ו יום שהתפלל,  האם יש לו כבר חזקה25
שמתפלל כהוגן,  ולא יצטרך לחזור משום ספק?

צריך לחזור.א

יש לו חזקה ואינו חוזר.ב

לדעת השו"ע אינו חוזר לדעת הרמ"א חוזר.ג

לדעת השו"ע חוזר לדעת הרמ"א אינוחוזר.ד

מי שאמר בימות החמה בתפילת שמו"ע "ותן טל לברכה",  מה דינו?26
שאלת
רשות

חוזר.א

אינו חוזר.ב

למנהג אשכנז חוזר למנהג ספרד אינו חוזר.ג

למנהג חו"ל אינו חוזר למנהג אר"י חוזר.ד

שמירת לשון

עם הארץ שהחזיק תורה,  האם לעתיד לבא ידע את התורה?1

לא.א

כן.ב

החזיק תורה בארץ ישראל כן, ובחו"ל לא.ג

האם כשאפשר לאב ללמד את בנו בשכר,  מה מחויב ללמדו?2

משנה וגמרא.א

משנה גמרא והלכה.ב

משנה גמרא הלכה ואגדות.ג

השכר שיש למחזיקי תורה,  האם הוא גם למחזיק את בנו לתורה?3

כן.א

לא.ב

המחזיק לבנו לא, והמחזיק לבן בנו כן.ג

בפרשת העקידה כתוב "וילכו שניהם יחדיו",  מה פירש החפץ חיים על זה?4

ששניהם רצו לעלות לעולה.א

שרק שניהם היו שם ולא היו עוד אנשים.ב

שגם יצחק אבינו הלך לעקידה ברצון גמור.ג

הח"ח הקשה מדוע נתעכב יעקב אבינו י"ד שנה בלימוד התורה אצל שם ועבר,  והרי היה צריך לילך מיד לישא אשה,  מה תירץ?5

שהיה לפני קבלת התורה.א

כי לא יוכל לעמוד נגד הטומאה שיהיה בבית לבן בלי זכות קדושת התורה.ב

כי יצחק אבינו לא צוה שישא מיד אשה.ג
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