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  סימן  קל"ב אמצע סעיף ב' "ואומרים קדיש" עד סימן קמ"ג סעיף

מוסר:  שמירת הלשון חלק ב' פרק י' עד פרק י"ז "לא תעמוד"
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מבחן מס' 15 
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  ולוח מבחני דרשו תשע"
  בהלכה היומי דף  קנין תורה  תאריך
Dateמוסר  משנה ברורה מספרמשניותדפיםמספר 

  האזינו' לפר' א יום
 תשרי' ז

Sunday, September 20 

 נזיר - . פו נדרים 38
 :כה

 -  א ה"פ אבות
 כא

' ה סעיף ג"ל סימן  6
 סימן עד
  'ז סעיף ט"ל

  

 רכילות הלכות חיים חפץ
   עד' ג אות' ה כלל

 הקדמה הלשון שמירת
 "אחד כל ובאמת"

תשרי ח"כ' א יום
Sunday, October 11 

8 הלכה קנין

תשרי ט"כ שני יום
Monday, October 12 

  6 ס"ש קנין
  :כה נזיר - .ב ברכות

  לך לך' לפ' א יום
חשון מר' ה  

Sunday, October 18 

 ט-א א"פ כלים:נה - . כו נזיר 39
 ג- א ג"פ ח-א ב"פ

' ז סעיף ט"ל סימן  7
 סעיף א"נ סימן עד
  'ד

 :1 מסכם מבחן
 סימן עד' א סימן
  'ז סעיף ט"ל

 הקדמה הלשון שמירת: 
 עד" אחד כל ובאמת"

' א חלק הלשון שמירת
 גם' "ז פרק הזכירה שער
  "שטמא בזה
 

 וישלח' לפר' א יום
כסלו' י  

Sunday, November 22 

 סוטה -. נו נזיר 40
 :כ

 ח-ד ג"פ כלים
- א ה"פ ד-א ד"פ
 יא

' ד סעיף א"נ סימן  8
  'ב סעיף ו"נ סימן עד

' א חלק הלשון שמירת
 גם' "ז פרק הזכירה שער
 ז"ט פרק עד" שטמא בזה

 וישב' לפר' א יום
 כסלו ז"י

Sunday, November 29 

  10 מסכם
 :כ סוטה -. נו נדרים

 ויחי' לפר' א יום
 טבת' ח

Sunday, December 20 

 גיטין -. כא סוטה 41
 ז"פ ד- א ו"פ כלים :ב

 י- א ח"פ ו- א

 עד' ב סעיף ו"נ סימן  9
  'ד סעיף ו"ס סימן

' א חלק הלשון שמירת
 עד ז"ט פרק הזכירה שער
 לכן' "ו פרק התבונה שער
 "מצינו

  בשלח' לפר' א יום
שבט' ז  

Sunday, January 17 

 ט"פ יא ח"פ כלים:לב -. ג גיטין 42
 ח- א י"פ ח- א
 ג -א א"פי

' ד סעיף ו"ס סימן  10
  ט"ע סימן עד

' א חלק הלשון שמירת
 לכן' "ו פרק התבונה שער
 וזה" ג"י פרק עד" מצינו
 "לשון

  תשא כי' לפר' א יום
'א אדר ב"י  

Sunday, February 21 

 ט- ד א"פי כלים:סב - . לג גיטין 43
 - א ג"פי ח- א ב"פי
 ו

 סימן עד ט"ע סימן  11
  'ח סעיף' צ

' א חלק הלשון שמירת
 וזה" ג"י פרק התבונה שער
 פרק התורה שער עד" לשון
 "יוחנן רבי' "ב

 צו' לפר' א יום
 'ב אדר' י

Sunday, March 20 

 -. סג גיטין 44
 :ג קידושין

 ח-ז ג"פי כלים
 ו"פט ח- א ד"פי
 ד - א ז"פט ו- א

 עד' ח סעיף' צ סימן  12
  ד"ק סימן תחילת

' א חלק הלשון שמירת
 רבי' "ב פרק התורה שער
 ובאמת' "ה פרק עד" יוחנן
 "מה

  תזריע' לפר' א יום
 'ב אדר ד"כ

Sunday, April 3 

  11 מסכם
 :ג קידושין -. כא סוטה

 ניסן' ט' א יום
Sunday, April 17 

 ח- ה ז"פט כלים:לג -. ד קידושין 45
 טז -א ז"פי

 סימן עד ד"ק סימן  13
  ז"קט
 :2 מסכם מבחן
' ז סעיף ט"ל סימן
  ד"ק סימן עד

' א חלק הלשון שמירת
' ה פרק התורה שער

' י פרק עד" מה ובאמת"
 "ובפרט"

ניסן ז"כ חמישי יום
Thursday, May 5  

9 הלכה קנין

 ניסן' ל ראשון יום
Sunday, May 8 

   7 ס"ש קנין
 :לג קידושין-. ב ברכות

בהר' לפר' א יום  
אייר' ז  

Sunday, May 15 

 יז ז"פי כלים:סג - . לד קידושין 46
 ט"פי ט-א ח"פי
 י- א

 סימן עד ז"קט סימן  14
  'ט סעיף ח"קכ
  

' א חלק הלשון שמירת
' י פרק התורה שער

 הלשון שמירת עד" ובפרט"
 "צריך גם"ו' א פרק' ב חלק

 שלח' לפר' א יום
 סיון ג"י

Sunday, June 19 

 -. סד קידושין 47
 :יב קמא בבא

 ז-א כ"פ כלים
 ב"פכ ג-א א"פכ
 י- א

' ט סעיף ח"קכ סימן  15
 ב"קל סימן עד

' ב סעיף אמצע
  "קדיש ואומרים"

  

 פרק' ב חלק הלשון שמירת
 'י פרק עד" צריך גם"ו' א

פנחס' לפר' א יום  
תמוז א"י  

Sunday, July 17 

 -. יג קמא בבא 48
 :מב

 ה-א ג"פכ כלים
 טו- א ד"פכ

 אמצע ב"קל סימן  16
 ואומרים' "ב סעיף
 סימן עד" קדיש
  'ד סעיף ג"קמ

 פרק' ב חלק הלשון שמירת
 "תעמוד לא" ז"י פרק עד' י

 מטות' לפר' ב יום
 תמוז ט"י

Monday, July 25 

  12 מסכם
 קמא בבא -. ד קידושין

 :מב
עקב' לפר' א יום

אב ז"י  
Sunday, August 21 

 - . מג קמא בבא 49
 :עב

 יז- טז ד"פכ כלים
 ו"פכ ט-א ה"פכ
 ט- א

' ד סעיף ג"קמ סימן  17
 סעיף ג"קנ סימן עד
  'ו

 פרק' ב חלק הלשון שמירת
 פרק עד" תעמוד לא ז"י
 ז"כ

 תבוא כי' לפר א' יום
אלול ו"ט  

Sunday, September 18 

  
50 

 - . עג קמא בבא
 :קב

 יב-א ז"פכ כלים
 ח-א ח"פכ

' ו סעיף ג"קנ סימן  18
 סעיף ח"קנ סימן עד
  'ו

 פרק' ב חלק הלשון שמירת
 תחילת חסד אהבת עד ז"כ

 הפתיחה

לתשומת לב:
 בלוח הבחינות שנשלחו למבחני דרשו, בטעות התאריכים רשומים לפי

פרשיות א"י ולא לפי הפרשה שקוראים בחו"ל. התאריך אמנם נכון אבל
לא הפרשה. ראה למטה הפרשיות הנכונות כפי מה שקוראים בחו"ל. 
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  ולוח מבחני דרשו תשע"
  בהלכה היומי דף  קנין תורה  תאריך
Dateמוסר  משנה ברורה מספרמשניותדפיםמספר 

  האזינו' לפר' א יום
 תשרי' ז

Sunday, September 20 

 נזיר - . פו נדרים 38
 :כה

 -  א ה"פ אבות
 כא

' ה סעיף ג"ל סימן  6
 סימן עד
  'ז סעיף ט"ל

  

 רכילות הלכות חיים חפץ
   עד' ג אות' ה כלל

 הקדמה הלשון שמירת
 "אחד כל ובאמת"

תשרי ח"כ' א יום
Sunday, October 11 

8 הלכה קנין

תשרי ט"כ שני יום
Monday, October 12 

  6 ס"ש קנין
  :כה נזיר - .ב ברכות

  לך לך' לפ' א יום
חשון מר' ה  

Sunday, October 18 

 ט-א א"פ כלים:נה - . כו נזיר 39
 ג- א ג"פ ח-א ב"פ

' ז סעיף ט"ל סימן  7
 סעיף א"נ סימן עד
  'ד

 :1 מסכם מבחן
 סימן עד' א סימן
  'ז סעיף ט"ל

 הקדמה הלשון שמירת: 
 עד" אחד כל ובאמת"

' א חלק הלשון שמירת
 גם' "ז פרק הזכירה שער
  "שטמא בזה
 

 וישלח' לפר' א יום
כסלו' י  

Sunday, November 22 

 סוטה -. נו נזיר 40
 :כ

 ח-ד ג"פ כלים
- א ה"פ ד-א ד"פ
 יא

' ד סעיף א"נ סימן  8
  'ב סעיף ו"נ סימן עד

' א חלק הלשון שמירת
 גם' "ז פרק הזכירה שער
 ז"ט פרק עד" שטמא בזה

 וישב' לפר' א יום
 כסלו ז"י

Sunday, November 29 

  10 מסכם
 :כ סוטה -. נו נדרים

 ויחי' לפר' א יום
 טבת' ח

Sunday, December 20 

 גיטין -. כא סוטה 41
 ז"פ ד- א ו"פ כלים :ב

 י- א ח"פ ו- א

 עד' ב סעיף ו"נ סימן  9
  'ד סעיף ו"ס סימן

' א חלק הלשון שמירת
 עד ז"ט פרק הזכירה שער
 לכן' "ו פרק התבונה שער
 "מצינו

  בשלח' לפר' א יום
שבט' ז  

Sunday, January 17 

 ט"פ יא ח"פ כלים:לב -. ג גיטין 42
 ח- א י"פ ח- א
 ג -א א"פי

' ד סעיף ו"ס סימן  10
  ט"ע סימן עד

' א חלק הלשון שמירת
 לכן' "ו פרק התבונה שער
 וזה" ג"י פרק עד" מצינו
 "לשון

  תשא כי' לפר' א יום
'א אדר ב"י  

Sunday, February 21 

 ט- ד א"פי כלים:סב - . לג גיטין 43
 - א ג"פי ח- א ב"פי
 ו

 סימן עד ט"ע סימן  11
  'ח סעיף' צ

' א חלק הלשון שמירת
 וזה" ג"י פרק התבונה שער
 פרק התורה שער עד" לשון
 "יוחנן רבי' "ב

 צו' לפר' א יום
 'ב אדר' י

Sunday, March 20 

 -. סג גיטין 44
 :ג קידושין

 ח-ז ג"פי כלים
 ו"פט ח- א ד"פי
 ד - א ז"פט ו- א

 עד' ח סעיף' צ סימן  12
  ד"ק סימן תחילת

' א חלק הלשון שמירת
 רבי' "ב פרק התורה שער
 ובאמת' "ה פרק עד" יוחנן
 "מה

  תזריע' לפר' א יום
 'ב אדר ד"כ

Sunday, April 3 

  11 מסכם
 :ג קידושין -. כא סוטה

 ניסן' ט' א יום
Sunday, April 17 

 ח- ה ז"פט כלים:לג -. ד קידושין 45
 טז -א ז"פי

 סימן עד ד"ק סימן  13
  ז"קט
 :2 מסכם מבחן
' ז סעיף ט"ל סימן
  ד"ק סימן עד

' א חלק הלשון שמירת
' ה פרק התורה שער

' י פרק עד" מה ובאמת"
 "ובפרט"

ניסן ז"כ חמישי יום
Thursday, May 5  

9 הלכה קנין

 ניסן' ל ראשון יום
Sunday, May 8 

   7 ס"ש קנין
 :לג קידושין-. ב ברכות

בהר' לפר' א יום  
אייר' ז  

Sunday, May 15 

 יז ז"פי כלים:סג - . לד קידושין 46
 ט"פי ט-א ח"פי
 י- א

 סימן עד ז"קט סימן  14
  'ט סעיף ח"קכ
  

' א חלק הלשון שמירת
' י פרק התורה שער

 הלשון שמירת עד" ובפרט"
 "צריך גם"ו' א פרק' ב חלק

 שלח' לפר' א יום
 סיון ג"י

Sunday, June 19 

 -. סד קידושין 47
 :יב קמא בבא

 ז-א כ"פ כלים
 ב"פכ ג-א א"פכ
 י- א

' ט סעיף ח"קכ סימן  15
 ב"קל סימן עד

' ב סעיף אמצע
  "קדיש ואומרים"

  

 פרק' ב חלק הלשון שמירת
 'י פרק עד" צריך גם"ו' א

פנחס' לפר' א יום  
תמוז א"י  

Sunday, July 17 

 -. יג קמא בבא 48
 :מב

 ה-א ג"פכ כלים
 טו- א ד"פכ

 אמצע ב"קל סימן  16
 ואומרים' "ב סעיף
 סימן עד" קדיש
  'ד סעיף ג"קמ

 פרק' ב חלק הלשון שמירת
 "תעמוד לא" ז"י פרק עד' י

 מטות' לפר' ב יום
 תמוז ט"י

Monday, July 25 

  12 מסכם
 קמא בבא -. ד קידושין

 :מב
עקב' לפר' א יום

אב ז"י  
Sunday, August 21 

 - . מג קמא בבא 49
 :עב

 יז- טז ד"פכ כלים
 ו"פכ ט-א ה"פכ
 ט- א

' ד סעיף ג"קמ סימן  17
 סעיף ג"קנ סימן עד
  'ו

 פרק' ב חלק הלשון שמירת
 פרק עד" תעמוד לא ז"י
 ז"כ

 תבוא כי' לפר א' יום
אלול ו"ט  

Sunday, September 18 

  
50 

 - . עג קמא בבא
 :קב

 יב-א ז"פכ כלים
 ח-א ח"פכ

' ו סעיף ג"קנ סימן  18
 סעיף ח"קנ סימן עד
  'ו

 פרק' ב חלק הלשון שמירת
 תחילת חסד אהבת עד ז"כ

 הפתיחה

בהעלותך

בלק

פנחס

Please Note:

FOR THE NEXT FEW  DIRSHU TESTS - THE LEARNING CALENDAR LISTS THE PARSHA OF THE TEST DATE 

ACCORDING TO ERETZ YISROEL AND NOT CHUTZ LA’ARETZ.   

THE DATE OF EACH TEST IS CORRECT. PLEASE SEE BELOW FOR CoRReCteD PaRsHa.



בס"ד

212 Second Street, Suite 404B, Lakewood, NJ 08701 • P: 888-5-Dirshu • F: 732-987-3949 • info@kolleldirshu.org

להבחינות הקיץ יהא אפשרות לעשות הבחינות גם במקומות דלהלן:

South Fallsburg:
ישיבה גדולה דסאוט פאלסברג
84 Laurel Park Rd.
South Fallsburg, NY 12779
בחדר שיעור של הראש ישיבה שליט"א

Kiameshe Lake:

 בית מדרש וויזניץ – עזרת נשים
169 Barnes Blvd
Kiameshe, NY 12751

*הבחינות באלו המקומות מתחילים 7:30*
**ללוקחי בחינת חזרה חדשי:  הבחינה ינתן רק בישיבת סאוט פאלסברג**

תאריכים של בחינות הקיץ

**חזרה חדשי
 דף היומי
בהלכה

קנין תורה
 תאריך
אנגלית

תאריך 

ד' תמוז

י"א תמוז

ג' אב
י"ט תמוז

י"ז אב

July 10

July 17

July 25

August 7

August 21
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מבחן דף היומי בהלכה מס'  15 מסלול א  
 ( סימן קכ" ח סעיף ט'  עד סימן קל" ב אמצע סעיף ב'  " ואומרים קדיש") 

בס"ד

טעה הש"ץ וסיים חזרת הש"ץ ולא הפסיק לברכת כהנים,  מה יעשו?1

יברכו הכהנים מיד קודם קדיש.א

יברכו הכהנים אחר קדיש.ב

אין הכהנים מותרים לברך.ג

יאמר שוב חזרת הש"ץ ויברכו הכהנים.ד

איך צריכים הכהנים צריכים לעמוד בשעת ברכת "אשר קדשנו"? (מ"ב)2

עומדים לכיון ההיכל ומברכים.א

עומדים לכיון העם ומברכים.ב

המדקדקים מתחילים לכיון ההיכל ובאמצע הברכה מסתובבים לכיון העם.ג

איך שרוצים יברכו הן לכיון ההיכל הן לכיון העם.ד

האם מותר לישא כפים בכל לשון?3

מותר בלשון הקודש בלבד.א

מותר בכל לשון ובלבד שמבין.ב

מותר בכל לשון ובלבד שהעם מבינים.ג

מותר בכל לשון אף שאין אחד מבין.ד

עד מתי צריכים הכהנים להשאיר ידיהם פרוסות?4

עד לאחר אמירת שלום.א

עד לאחר עניית הציבור אמן.ב

עד לאחר שהחזירו פניהם.ג

עד לאחר שגמר הש"ץ שים שלום.ד

ממתי מותר למקרא להקרות לכהנים את ברכת הכהנים?5

משתכלה אמן מפי רוב הציבור ושהכהנים יסיימו תיבה שלפניה.א

משתכלה אמן מפי הציבור אך יכול לומר תיבה קודם שיסיימו הכהנים את התיבה שלפניה.ב

מותר לומר קודם שתכלה אמן מפי הציבור אך לא יתחיל קודם שיסיימו הכהנים את התיבה שלפניה.ג

מותר לומר קודם שתכלה אמן וקודם שיסיימו את התיבה שלפניה.ד

אם הש"ץ כהן ואינו עולה לדוכן,  מי יהיה המקרא?6

ישראל יקריא גם "כהנים" וגם כל הברכה מילה במילה.א

הש"ץ מקריא "כהנים" וכל הברכה מילה במילה.ב

הש"ץ מקריא "כהנים" וישראל את הברכה מילה במילה.ג

הישראל מקריא "כהנים" והש"ץ את הברכה מילה במילה.ד

מי נכלל בברכת כהנים?7

רק מי שעומד לפניהם ממש ולא בצדדים שלפניהם.א

רק מי שעומד בפניהם ואין ביניהם מחיצה כלל.ב

מי שלפני הכהנים או בצידיהם, ואם הוא אנוס אפי' עומד אחריהם.ג

כולם נכללים בברכתם אפי' אינם אנוסים ועומדים אחוריהם.ד

בית הכנסת שכולם כהנים חוץ מישראל אחד,  האם יעלו לדוכן?8

לא יעלו לדוכן.א

אחד יעלה לדוכן.ב

אם הם עשרה יעלה אחד ואם הם חמש עשרה יעלו חמש וכן הלאה.ג

כולם עולים לדוכן אפי' הם עשרה.ד

האם כהן מותר לישא כפיו כמה פעמים ביום?9

מותר.א

אסור.ב

באותו בית כנסת אסור, במקום אחר מותר.ג

מותר ב' פעמים, אבל יותר מזה אסור.ד

כהן שבא לביהכנ"ס וראה ציבור מתפללין,  ואם יעלה לדוכן יעבור זמן קריאת שמע,  האם יעלה לדוכן?10

אינו עולה לדוכן אפי' אמרו לו עלה.א

עולה לדוכן אפי' לא אמרו לו עלה.ב

ילך לחצר ביהכנ"ס ויקרא קריאת שמע, ואם אמרו לו עלה יקרא פסוק ראשון ויעלה.ג

אם אמרו לו עלה עולה ואפי' פסוק ראשון אינו קורא.ד
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כהן שידיו צבועות במיני צבעים,  האם מותר לו לישא כפיו?11

אם הוא רגיל בעירו מותר.א

אם רוב אנשי העיר מלאכתן בכך מותר.ב

אם מנהג הכהנים לכסות ידיהם בטלית מותר.ג

כל התשובות נכונות.ד

כהן קטן שלא הביא ב' שערות,  מאימתי נושא כפיו עם גדולים?12

מגיל חמש.א

מגיל שש שבע.ב

כשיודע לישא כפיו כמנהגי הכהנים. (כגון לחלק אצבעותיו)ג

באקראי נושא כפיו מאיזה גיל שרוצה.ד

כהן שהביא ב' שערות,  מאימתי נושא כפיו ביחידות?13

מיד אפי' בקביעות.א

באקראי מיד ובקביעות משנתמלא זקנו או משיבא לכלל שנים שראוי להתמלאות זקנו.ב

משיבא לכלל שנים שראוי להתמלאות זקנו.ג

מבן י"ג.ד

כהן מומר לחלל שבת,  האם נושא כפיו?14

אין נושא כפיו.א

אם מחלל שבת בפרהסיא אינו נושא כפיו.ב

הוא לבדו אינו נושא כפיו אבל כשיש עוד כהן נושא את כפיו.ג

שתי התשובות האחרונות נכונות.ד

כהן שעקב חולשתו צריך לטעום קודם נשיאת כפים,  מה יעשה בשבת?15

לכתחילה יקדש ויטעום מעט וישא כפיו.א

לכתחילה יקדש וישתה רביעית וישא כפיו.ב

לכתחילה יבקש מאחר שיוציאנו בקידוש וישא כפיו.ג

יקדש וישתה רביעית ולא ישא כפיו.ד

כהן שנשא גרושה,  האם נושא כפיו?16

נושא כפיו.א

אינו נושא כפיו ואם גרשה נושא כפיו.ב

אינו נושא כפיו ואם מתה נושא כפיו.ג

אינו נושא כפיו אפי' מתה או גירשה עד שידור הנאה על דעת רבים מהנשים שאסור בהן.ד

מדוע נהגו לישא כפים בחוץ לארץ רק ביום טוב?17

משום טומאת ארץ העמים.א

משום שרק אז שרויים בשמחה.ב

משום שאין להם מסורת איך נושאים כפיים.ג

דומיא דעבודת בית המקדש שהיה בארץ ישראל.ד

האם מותר להשתמש בכהן בזמן הזה? (תשמיש שאינו בזוי)18

אסור אפי' מחל.א

אסור. (ואם מחל מותר וי"א דלא מהני מחילה רק כשיש לו הנאה מהשימוש)ב

מותר.ג

בירושלים אסור בשאר מקומות מותר.ד

כהן ששכח ועלה לדוכן במנחה,  האם ירד מהדוכן?19

ירד.א

לא ירד.ב

ביוה"כ לא ירד בימות החול ירד.ג

ביוה"כ ירד בימות החול לא ירד.ד

האם מותר לומר נפילת אפים מעומד?20

אסור.א

לשו"ע דוקא מיושב וי"א שאין קפידא בזה, ולכן בשעה"ד אפשר להקל.ב

מותר.ג

מותר ועדיף לעמוד.ד
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המתפללים בעזרת נשים ואין שם ספר תורה אך בבית הכנסת יש ס"ת,  האם נופלים אפים?21

אין נופלים אפים.א

אם יכולים לראות הארון קודש מהחלונות נופלים אפים.ב

רק במנין קבוע נופלים.ג

רק במנין ארעי נופלים.ד

האם בעלי הברית אומרים תחנון במנחה לאחר הברית?22

אומרים.א

אין אומרים.ב

רק אם מתפללים בסעודת המילה אין אומרים.ג

אומרים בכל גווני חוץ מהמוהל שאינו אומר.ד

כשיש ברית מילה ביום התענית,  האם אומרים סליחות ותחנון?23

אין אומרים סליחות ואין אומרים תחנון.א

אומרים סליחות ותחנון.ב

אומרים סליחות ואין אומרים תחנון, וי"א שאף מקצרין בסליחות.ג

אין אומרים סליחות ואומרים תחנון.ד

אם הציבור התחילו לומר "ואתה קדוש" והוא עדיין לא התחיל אשרי ולמנצח,  מה יעשה?24

יאמר כסדר.א

יאמרנה עם הציבור ואח"כ מתחיל אשרי וגומר כסדר וחוזר על הקדושה שוב.ב

יאמרנה עם הציבור ואח"כ מתחיל אשרי ומדלג מה שכבר אמר.ג

יאמרנה עם הציבור ואינו חוזר לאשרי.ד

האם מותר לצאת מבית הכנסת בתפילת שחרית קודם קדושא דסדרא?25

מותר לאחר חזרת הש"ץ.א

מותר לאחר קדיש שאחר חזרת הש"ץ.ב

אסור. (כשלא בשעת הדחק)ג

אם אומר קדושה דסדרא ביחידות מותר לצאת לפני אשרי ובא לציון ואם לאו לא יצא עד אחר קדושא דסדרא.ד

האם הש"ץ מותר לענות אמן אחר הכהנים?26
שאלת
רשות

מותר.א

אסור.ב

אחר ברכת כהנים רשאי רק כשמסתכל בסידור ומובטח שלא יתבלבל. (וי"א שבסידור מותר) ולאחר ברכת אשר קדשנו יש מחמיריןג
שלא יענה.

מותר לענות ובלבד שיסתכל בתוך הסידור.ד

שמירת לשון

מה דרשו חז"ל על הפסוק "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם"?1

אחרי לבבכם זה מינות ואחרי עיניכם זה גאוה.א

אחרי לבבכם זו מינות ואחרי עיניכם זו זנות.ב

אחרי לבבכם זו זנות ואחרי עיניכם זה גאוה.ג

האם מותר לקרות לתורה לעור או פסח בפרשיות שכתוב בהם מומין אלו?2

אין לקרותם בתורה בפרשיות אלו.א

עור לא פסח כן.ב

עור כן פסח לא.ג

כתוב בתורה "ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר",  ולכאורה והלא היה להם עונות גדולים אחרים כעבודה זרה?3

דע"י הלשון הרע נודע למעלה שאר העונות ע"י המקטרג.א

דמלשון הרע היה להם הנאה משא"כ עבודה זרה.ב

שני התשובות נכונות.ג

מי שהרגיל עצמו לדבר לשה"ר ובודאי נתעורר על ידו המקטרג לקטרג על העולם,  וכמה ירדו מנכסיהם על ידו או שמתו על ידו,  האם4
יתחייב בזה?

לא יתחייב על זה.א

ירדו מנכסיהם לא יתחייב אבל מתו על ידו יתחייב מדיני שמים.ב

בדיני אדם לא יתחייב אבל בדיני שמים יתחייב בזה.ג

מה אמר ר' יוחנן על כל המספר לשון הרע?5

כאילו חלל שבת אחת.א

כאילו חלל שני שבתות.ב

כאילו כפר בעיקר.ג
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