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מבחן דף היומי בהלכה מס'  14 מסלול א  
 ( סימן קט" ז עד סימן קכ" ח סעיף ט' ) 

בס"ד

יחיד הצריך לגשם בימות החמה,  האם מותר לו לבקש גשם בתפילת שמונה עשרה?1

אסור ובדיעבד חוזר.א

אסור ובדיעבד אינו חוזר.ב

מותר בברך עלינו בלבד.ג

מותר בשמע קולינו בלבד.ד

שאל "טל" בלא מטר או "מטר" בלי טל בברכת השנים בימות הגשמים,  מה דינו?2

חוזר.א

אינו חוזר.ב

הזכיר טל בלי מטר חוזר, מטר בלי טל אינו חוזר.ג

הזכיר טל בלי מטר אינו חוזר, מטר בלי טל חוזר.ד

האם מותר ליחיד להוסיף בקשות פרטיות באמצע ברכה בתפילת שמונה עשרה?3

אסור.א

מותר רק בשמע קולנו.ב

מותר בכל הברכות אך רק מעין הברכה ורק קודם ברוך אתה ה'.ג

מותר בכל הברכות מעין הברכה ואפי' באמצע הברכה, ולאחר ברוך אתה ה' נראה שאסור.ד

מי שטעה בברכת "רפאנו" וסיים "רופא כל בשר ומפליא לעשות",  מה דינו?4

בדיעבד יצא.א

לא יצא ואם תוכ"ד תיקן ואמר "רופא חולי עמו ישראל" יצא.ב

לא יצא ואפי' תיקן תוכ"ד.ג

בכל התפילות לא יצא חוץ מערבית שיצא.ד

ש"ץ ששכח לומר "עננו" ביום תענית,  ונזכר בברכת "ברך עלינו",  מה דינו? (מ"ב)5

יאמר מיד "עננו" וממשיך "רפאנו" ומשם מסיים כדרכו.א

יאמר מיד "עננו" וממשיך "ברך עלינו".ב

אומרה ב"שמע קולנו" בלי חתימה.ג

אינו אומרה.ד

היכן טוב יותר לקבוע תפילות על כל העניינים הצריכים לו,  לאחר שסיים שמו"ע (באלוקי נצור) או בשומע תפילה? (מ"ב)6

בשמע קולנוא

באלוקי נצור.ב

דבר קבוע עדיף ב"שמע קולנו" ועראי עדיף ב"אלוקי נצור".ג

במעריב ומנחה עדיף באלוקי נצור, בשחרית בשמע קולנו.ד

כמה שיעור הג'  פסיעות שבסוף תפילת שמונה עשרה?7

טפח.א

ב' טפחים.ב

לדעת השו"ע לכל הפחות גודל בצד עקב ועדיף גסות יותר, לדעת הרמ"א גודל בצד עקב דווקא.ג

אין שיעור.ד

מהו סדר הפסיעות ב"עושה שלום"? (משנ"ב)8

רגל שמאל תחילה אח"כ משוה רגל ימין לשמאל.א

רגל שמאל פסיעה קטנה, רגל ימין פסיעה גדולה ומשוה שמאל לימין.ב

רגל ימין תחילה אח"כ משוה רגל שמאל לימין.ג

רגל ימין פסיעה קטנה, רגל שמאל פסיעה גדולה אח"כ משוה ימין לשמאל.ד

האם מותר להוסיף לאחר "שמונה עשרה" יותר מג' פסיעות?9

מותר ד' פסיעות.א

מותר עד עשרה פסיעות.ב

מותר ללא גבול.ג

אין להוסיף פסיעות.ד

האם צריך הש"ץ לומר בתפילת שמונה עשרה "ה' שפתי תפתח" או "יהיו לרצון"?10

אי"צ.א

צריך.ב

"ה' שפתי" צריך "יהיו לרצון" אי"צ וי"א שצריך.ג

"ה' שפתי" אי"צ, "יהיו לרצון" צריך וי"א שאי"צ.ד
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ש"ץ שצריך לעמוד לפני התיבה,  אך עדיין לא התפלל תפילת לחש (ואין אחר שיכול להיות ש"ץ) מה יעשה?11

יתפלל חזרת הש"ץ ואח"כ ישלים תפילת לחש.א

יתפלל חזרת הש"ץ ויוצא בזה יד"ח בשביל עצמו.ב

יתפלל קודם בלחש והציבור ימתין עליו ואח"כ יתפלל חזרת הש"ץ.ג

אינו יכול להיות ש"ץ.ד

מי שסיים תפילתו אחר שהתחילו חזרת הש"ץ,  האם מחויב להקשיב לחזרת הש"ץ?12

מותר ללמוד בזמן הזה.א

מותר להשלים פסוקי דזמרה.ב

צריך להקשיב לכל מילה ואסור להתפלל או ללמוד בזמן הזה.ג

צריך להקשיב לסוף כל ברכה וברכה.ד

היוצא ידי חובתו בתפילת הש"ץ,  האם צריך לענות אמן אחריו?13

אסור לענות אמן.א

יענה רק אחר ברכה אחרונה.ב

יענה אחר ג' ראשונות וג' אחרונות בלבד.ג

יענה אחר כל ברכה.ד

מי שנזדמן לו לענות אמן על שני ברכות יחד,  מה עדיף לעשות?14

יענה אמן אחת ומכוין על שניהם.א

צריך לענות שני אמנים ויכון בכל אחת על הענין שעונה, ועדיף לענות אמן ואמן.ב

עונה ברוך הוא וברוך שמו.ג

אינו עונה כלל.ד

האם ראוי להביא קטנים לביהכנ"ס?15

ראוי אפי' מטרידין את הציבור, משום חינוך.א

אין ראוי אפי' הם יושבים בשקט ואינם מפריעים.ב

עד גיל חמש ראוי שלא להביא, ומגיל שש ראוי להביא.ג

ראוי להביא אך קטנים ביותר שרצים ושבים ומפריעים לא יביאם.ד

האם מותר לענות אמן כשאינו יודע על מה הוא עונה כשאינו יוצא ידי חובה באותה ברכה?16

אסור.א

מותר אך אינו חייב לענות.ב

חייב לענות.ג

לדעת השו"ע מותר לדעת הרמ"א אסור.ד

האם צריך לענות אמן אחר ברכת רפורמים?17

חייבים.א

אסור.ב

אם הם גברים מותר אם הם נשים אסור.ג

אם זה במקום תפילה אסור במקום אחר מותר.ד

השומע קדיש באמצע אמירת "קדוש קדוש",  האם מותר לענות?18

עונה מיד (ובמקו"א נשאר המ"ב בצ"ע).א

אמן אינו עונה, יהא שמיה עונה.ב

מסתבר שאינו מפסיק (ובמקו"א נשאר המ"ב בצ"ע)ג

מה שירצה יעשה.ד

ש"ץ שדלג ברכת "בונה ירושלים",  מה דינו?19

מסלקין אותו מיד.א

בארץ ישראל אין מסלקין אותו ובחו"ל מסלקין.ב

בארץ ישראל מסלקין אותו ובחו"ל לא מסלקין.ג

אין מסלקין אותו ואם יודעים שהוא כופר בגאולה העתידה מסלקין מיד.ד

ש"ץ שטעה בשחרית באמצע שמונה עשרה בלחש בדבר שהיחיד חוזר עליו ולא עקר רגליו,  האם חוזר?20

חוזר כדין יחיד.א

אינו חוזר.ב

אם הטעות בג' ברכות ראשונות חוזר ואם לאו אינו חוזר (וי"א שגם בג' הראשונות לא חוזר, והסומך עליהם לא הפסיד).ג

אם הטעות בג' ברכות ראשונות אינו חוזר ואם לאו חוזר (וי"א שגם בג' הראשונות חוזר, והסומך עליהם לא הפסיד).ד
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כשאין כהן והש"ץ אומר "או"א ברכנו בברכה וכו'",  מה עונים אחר סוף ברכה השלישית?21

אמן (ויש שמוסיפין בזכות יעקב).א

כן יהי רצון (ויש שמוסיפין בזכות יעקב).ב

ברוך הוא וברוך שמו.ג

אין עונים כלל.ד

האם מותר לזר לישא כפים? (הכרעת המ"ב)22

מותר.א

רק אם יש שם עוד כהנים.ב

רק אם אין שם עוד כהנים.ג

אסור.ד

כהן שנשא כפיו ביום ונזדמן לו ביום שוב לשאת כפיו,  האם מחויב בזה?23

מחויב.א

פטור אך מותר ולכן ישא כפיו בלי ברכה.ב

פטור אך אם נושא כפיו יש לו מצוה ולכן ישא כפיו בברכה.ג

אסור לישא כפיו שוב.ד

מתי צריך הכהן לעקור רגליו לדוכן?24

צריך עד רצה לעקור לכיון הנטילה ואם לא עקר עד אז אינו נושא כפיו.א

לכתחילה צריך לעקור רגליו בתחילת רצה ובדיעבד עד סיום ברכת רצה, ואם עקר לאחר שגמר ברכת רצה, אינו נושא כפיו.ב

צריך לעקור רגליו עד תחילת מודים ולכיוון הדוכן ואם לא עקר שוב אינו נושא כפיו.ג

לכתחי' צריך עד מודים ובדיעבד אף אם אח"כ עקר רגליו נושא כפיו.ד

כהן שנטל ידיו בשחרית,  ונוטל שוב ידיו כשעולה לדוכן,  האם צריך לברך ברכת "על נטילת ידים"?25

צריך.א

אין צריך אך אם נגע במקום המטונף חייב לברך.ב

אין צריך ואם נגע במקום מטונף מחלוקת ונהגו שלא לברך ולכן ראוי ליזהר שלא ליגע במקום מלוכלך.ג

אין צריך ואם נגע במקום מטונף מחלוקת ונהגו לברך, ולכן ראוי ליגע במקום המטונף כדי שיתחייב בברכה.ד

ש"ץ ששכח "יעלה ויבוא" בר"ח בשחרית או במנחה בחזרת הש"ץ ונזכר אחר שגמר התפילה,  מה דינו?26
שאלת
רשות

חוזר כיחיד.א

בשחרית אינו חוזר במנחה חוזר.ב

בשחרית חוזר במנחה אינו חוזר.ג

אינו חוזר.ד

שמירת לשון

הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה,  כמה זמן דנין אותו בגיהנום על זה?1

שלושים יום.1

ג' חודשים.2

שנים עשר חודש.3

מה אמרו חז"ל על מי שפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה?2

מאכילין אותו גחלי רתמים.1

כאילו אוכל מזבחי מתים.2

שתי התשובות נכונות.3

האם כהן גדול ונזיר מותרים לטמא עצמם למת מצוה שמונח בבזיון?3

כן.1

כהן גדול לא נזיר כן.2

נזיר לא כהן גדול כן.3

משום איזה עוון נחרב בית המקדש השני?4

משום שנאת חינם.1

משום לשון הרע.2

שני התשובות נכונות.3

איתא במדרש בשביל ארבעה דברים נגאלו אבותינו ממצרים,  מה הם?5

שלא שינו את שמם ולא שינו את לבושם ולא אמרו לשון הרע, ולא נמצא אחד מהם פרוץ בעריות.1

שלא שינו את שמם ולא שינו את לבושם ולא אמרו לשון הרע, וכיבדו את השבת.2

שלא שינו את שמם ולא שינו את לבושם ולא אמרו לשון הרע, וכיבדו את הוריהם.3
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