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מבחן דף היומי בהלכה מס'  17 מסלול א  
 ( סימן קמ" ג סעיף ד'  עד סימן קנ" ג סעיף ו' ) 

בס"ד

נמצא טעות בספר תורה מיד לאחר ברכה ראשונה,  והוציאו ספר תורה אחר (ולא שח בנתיים),  האם צריך לחזור ולברך?1

בשבת שלפעמים מוציאים כמה ספרים אין צריך לברך, אך בחול צריך לברך.א

מעיקר הדין צריך לברך, ויש נוהגים שלא לברך ואין למחות בידם.ב

מעיקר הדין אין צריך לברך, ויש נוהגים לברך ואין למחות בידם.ג

כו"ע מודו שצריך לחזור ולברך, כיון שדעתו לא היה בתחילה על ספר תורה אחר.ד

נמצא טעות בספר תורה באמצע קריאת המפטיר,  מה יעשו?2

יסיים הקריאה ואין צריך להוציא ספר תורה אחר להשלימו.א

במפטיר של שבת צריך להשלימו בספר תורה אחר, אך במפטיר של יו"ט אינו צריך.ב

במפטיר של שבת אין צריך להשלימו בספר תורה אחר, אך בשל יו"ט ופרשת זכור ופרה צריך להשלימו בספר תורה אחר.ג

במפטיר של שבת אין צריך להשלימו בספר תורה אחר, אך בשל יו"ט וכל ד' פרשיות וכדו' צריך להשלימו בספר אחר.ד

מהו הכלל,  מתי צריך להוציא ספר תורה אחר משום פסול ומתי לא צריך?3

כל מקום שהוזכר בהלכות ספר תורה שהוא פסול ודאי, בשבת צריך להוציא ספר תורה אחר ובחול לא צריך.א

כל מקום שהוזכר בהלכות ספר תורה שהוא פסול ודאי צריך להוציא ספר תורה אחר, ואם הוא מחלוקת הפוסקים יש להקל, משוםב
שיש קצת פוסקים המכשירים קריאה בספר תורה פסול.

אפילו במקום שהוא מחלוקת הפוסקים אם הוא פסול, צריך להוציא ספר תורה אחר, מלבד אם הפוסל הוא דעת יחיד.ג

כל מקום שהוזכר בהלכות ספר תורה שהוא פסול ודאי, אם קראו את רוב הקריאה לא צריך ואם לאו צריך להוציא.ד

במקום שצריך לכתוב בספר תורה אותיות גדולות או קטנות ונכתבו בצורה רגילה,  האם צריך להוציא ספר תורה אחר?4

כיון שהוא הלכה למשה מסיני הרי זה פסול, וצריך להוציא ספר תורה אחר.א

אם הוא במקום הקריאה של שבוע זה הרי זה מעכב, ואם לא אין זה מעכב.ב

אותיות גדולות מעכבות, קטנות לא מעכבות.ג

בכל ענין אין צריך להוציא ספר תורה אחר.ד

האם מותר לדלג בקריאת התורה מפרשה לפרשה?5

לא, ואפילו בענין אחד שלא תתבלבל דעת השומעים.א

כן, ואפילו בשני ענינים משום דכל התורה ניתנה מסיני.ב

כן, רק אם הוא ענין אחד ואפילו יש הפסק גדול ביניהם, אבל בשני ענינים לא.ג

כן, רק אם הוא ענין אחד וכתובים באותו פרשה, אבל אם הם בשתי פרשיות או שהם שני ענינים לא.ד

בית הכנסת שיש בו רק ספר תורה אחד,  מה יעשו כשצריך לקרוא מפטיר במקום אחר?6

אין לגלול הספר תורה מפני טורח הציבור, ויקרא המפטיר מתוך חומש.א

אין לגלול הספר תורה מפני טורח הציבור, ויקראו מפטיר מהמקום שעומדים בו.ב

מותר לגלול הספר תורה משום שהציבור מוחלים כדי לשמוע קריאת מפטיר כדין.ג

בשבת שלא הוזכר בקריאה הראשונה ענין המפטיר מותר לגלול, אך ביו"ט שהוזכר ענין המפטיר בקריאה הראשונה אסור.ד

האם מותר לנשים לצאת באמצע קריאת התורה?7

כשיש צורך בכך מותר.א

לא.ב

רק אם כבר שמעו קריאת התורה מותר.ג

רק בין גברא לגברא.ד

האם בקריאת פרשת זכור ופרה,  אפשר להקל בענין שמיעת הקריאה כבשאר קריאת התורה?8

כן.א

לא.ב

פרשת זכור לא משום שהוא דאורייתא, ופרשת פרה כן משום שהוא דרבנן.ג

אנשים כן ולנשים לא.ד

מתי יש לעמוד מפני הספר תורה מעיקר הדין?9

בתוך ד' אמות של הספר תורה צריך לעמוד, אף כשמונח על הבימה.א

רק בעת קריאת התורה.ב

כשנושאים אותו צריך לעמוד עד שתתכסה מעיניו או שיגיע המוליך למקומה של הס"ת.ג

כשנושאים אותו צריך לעמוד רק אם הוא בתוך ד' אמותיו.ד

אם יש שני מתפללים שיש להם יארצייט באותו יום,  ואי אפשר לתת לשניהם עליה,  במה יש לכבדם?10

אחד יקבל עליה, ואחד יקבל הוצאה והכנסה.א

אחד יקבל עליה, ואחד יאמר הקדיש.ב

אחד יקבל עליה, ואחד יקבל הגבהה.ג

אחד יקבל עליה, ואחד יאמר "קל מלא רחמים".ד
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מה יותר מצוה,  להגביה הספר תורה או לגלול או להושיט המעיל?11

א. הגבהה ב. גלילה ג. הושטת המעיל.א

א. הגבהה ב. גלילה והושטת המעיל שוים.ב

א. גלילה ב. הגבהה ג. הושטת המעיל.ג

שלשתם שוים.ד

האם מותר לפתוח הספר תורה השני קודם גלילת ספר תורה הראשון?12

כן.א

לאחר גלילת הספר תורה קודם נתינת המפה מותר.ב

רק לאחר גלילת הספר תורה ונתינת המפה עליה מותר.ג

בשבת אסור ביו"ט מותר.ד

למי יש למסור הספר תורה השני להחזיקו בזמן הקריאה בספר תורה הראשון,  והיכן יישב? (משנ"ב)13

יש למוסרו לבן דעת, ומותר לו לישב מאחורי הקוראים בתורה.א

יש למוסרו לבן דעת, ולא יישב מאחורי הקוראים בתורה אלא יצדד קצת.ב

ניתן למוסרו אף לקטן, ומותר לו לישב מאחורי הקוראים בתורה.ג

ניתן למוסרו אף לקטנים, ולא יישב מאחורי העולה, אלא יצדדו קצת.ד

האם יש חיוב לבנות בית הכנסת?14

לא.א

במקום שיש עשרה חייבים, אך המיעוט אינם יכולים לכפות את הרוב.ב

היכן שיש עשרה חייבים, והמיעוט יכולים לכפות את הרוב.ג

אפילו אחד הגר לבדו בעיר, מחוייב לבנות בית הכנסת.ד

הבונה כנגד חלון בית הכנסת,  כמה צריך להרחיק?15

אין צריך להרחיק כלל.א

ד' אמות.ב

יותר מד' אמות ודאי צריך, ובח' אמות ודאי מותר לבנות.ג

יותר מד' אמות ודאי צריך, ובי' אמות ודאי מותר לבנות.ד

היכן יש לעשות את הבימה בבית הכנסת?16

בסמוך לארון קודש, כדי שהזקנים היושבים שם ישמעו הקריאה היטב.א

באמצע ביהכנ"ס.ב

בדרום ביהכנ"ס כי הרוצה להחכים ידרים.ג

באחורי בית הכנסת כדי שישמעו כולם את הקריאה.ד

מה יכול לקרות לבית הכנסת שנוהגים בו קלות ראש?17

יחרב חס ושלום.א

לא יהיה בו מתפללים.ב

יהפך לבית עבודה זרה חס ושלום.ג

יפול בו דליקה חס ושלום.ד

האם בחדרי הלימוד בתלמוד תורה של תשב"ר יש להם קדושת בית מדרש?18

כן.א

לא.ב

יש לו קדושה כקדושת בית הכנסת.ג

יש לו קדושה פחות מקדושת בית המדרש.ד

האם מותר להיכנס לבית הכנסת מפתח אחד ולצאת מפתח שני כדי לקצר דרכו? (לא היה שם מעבר מקודם)19

אסור אבל שלא בשעת התפילה מותר.א

אסור ואם לא יהיה ניכר מותר.ב

אסור וכשאין שום אדם בביהכנ"ס מותר.ג

אסור אבל אם נכנס להתפלל מותר ומצוה לצאת מפתח אחר.ד

חדר שנבנה על גג בית הכנסת,  האם מותר לישון שם?20

אפילו שינה דרך עראי ומקרה אסור, אך אם יחדו בית זה לשאר תשמישים מותר אפילו דרך קבע, ויש מקילין אפילו בקבע שלא ע"גא
הארון קודש.

לשכב שם דרך מקרה מותר, ויש מקילין אפילו בקבע שלא ע"ג הארון קודש, ואם בשעה שבנו הבית כנסת נבנה החדר כדי לדור שםב
מותר אפילו דרך קבע.

בשעת התפילה אסור, ושלא בשעת התפילה מותר רק דרך עראי, ויש מקילין אפילו בקבע שלא ע"ג הארון קודש.ג

אפילו אם יחדו חדר זה לשאר תשמישים אסור.ד
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האם מותר לסתור בית הכנסת או בית מדרש כשרוצים לבנות אחר,  או שצריך קודם לבנות השני?21

אם בונים אותו דבר צריך לבנות קודם שמא לא יבנה, אבל לבנות אחר יותר מפואר מותר.א

אם סותרים ע"מ לבנות בית הכנסת צריך לבנות קודם את שני, אבל לבנות בית המדרש שקדושתו גדולה מבית הכנסת, לא צריך.ב

אם דעתם לבנות מיד מותר, אבל אם דעתם לבנות לאחר זמן אסור.ג

יבנו קודם את השני ואח"כ יסתרו את הראשון.ד

האם מותר לסתור מחיצה בבית הכנסת על מנת להרחיבו ולבנות מחיצה חדשה קודם שיבנה החדש?22

מותר. (וכשאפשר בלא"ה אסור)א

מספיק שיתחיל מעט מהמחיצה החדשה, (וכשאפשר בלא"ה אסור)ב

רק אם הוא יותר מפואר מותר. (וכשאי אפשר בלא"ה מחלוקת)ג

אסור. (וכשאי אפשר בלא"ה מחלוקת)ד

האם מותר לשנות בית הכנסת של יחיד לבית מדרש של יחיד,  או להיפך?23

כן.א

לא.ב

מבית הכנסת לבית המדרש כן ולהיפך לא.ג

מבית המדרש לבית הכנסת כן ולהיפך לא.ד

האם מותר לכתחילה למכור דבר קדוש (של ציבור) על מנת לקנות כיוצא בו?24

כן.א

לא.ב

ספר תורה שקדושתו חמורה לא, אך שאר דברי קדושה כן.ג

בית הכנסת שקדושתו חמורה לא, אך ספרי קודש מותר.ד

המפריש מעות לבית הכנסת,  האם מותר ללוותו או לחזור בו קודם שבא ליד גבאי?25

אינו יכול לחזור בו, ולא ללוותם.א

אינו יכול לחזור בו, ומותר ללוותם אך ורק לצרכי קדושה.ב

אינו יכול לחזור בו, אך מותר ללוותם לצרכיו ואפילו של חול.ג

מותר אפילו לחזור בו, כי עדיין לא חל בהם קדושה.ד

אם מצאו טעות בספר תורה לאחר שגמרו כל הקריאה,  האם צריך לחזור ולקרוא?26
שאלת
רשות

בחול, יצאו בדיעבד, אך בשבת צריך לחזור על כל הפרשה משום שהוא עיקר הקריאה.א

בחול שהוא קריאה קצרה צריך לחזור, אך בשבת משום טירחא דציבורא אין צריך לחזור.ב

בין בחול בין בשבת, צריך לחזור ולקרוא.ג

בין בחול בין בשבת אין צריך לחזור ולקרוא, משום שסומכים על מקצת פוסקים שמועיל קריאה בספר תורה פסול.ד

שמירת לשון

הרואה את חבירו טובע בנהר,  האם מחויב להצילו או לשכור אנשים כדי להצילו?1

חייב.א

להציל בעצמו חייב אבל לשכור לאחרים אינו מחויב.ב

להצילו בעצמו חייב ולשכור אחרים חייב רק עד כדי חומש ממונו.ג

האם מותר להלבין פני חבירו ברבים,  כשהוא בדרך תוכחה?2

כן.א

לא.ב

בפני שלושה אנשים מותר ובפני עשרה אסור.ג

מי שדיבר לשון הרע על איש שהוא עניו ושפל רוח ואינו מקפיד שדיברו עליו,  האם עובר באיסור?3

לא.א

כן.ב

דיבר בפני רבים עובר באיסור, אבל אם דיבר בפני יחיד אינו עובר באיסור.ג

מתי המדבר לשון הרע נגעים באים עליו,  ומתי המעיל או הקטורת מכפרים?4

אהני מעשיו נגעים באים, לא אהני מעשיו, דיבר בצנעא קטורת מכפרת, דיבר בפרהסיא מעיל מכפר.א

דיבר בצנעא קטורת מכפרת, דיבר בפרהסיא ואהני מעשיו נגעים באים עליו, ולא אהני מעשיו מעיל מכפר.ב

דיבר בפרהסיא נגעים באים עליו, דיבר בצנעא ואהני מעשיו מעיל מכפר, לא אהני מעשיו קטורת מכפרת.ג

מדוע גדולה אונאת דברים יותר מאונאת ממון?5

שזה בגופו וזה בממונו.א

שזה ניתן להישבון וזה לא ניתן להישבון.ב

שני התשובות נכונות.ג

עמוד 3מבחן מס'  17 מסלול א ארה''ב



 



 




