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Daf HaYomi B’Halacha

בס"ד

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

בחינות 'מסכם' ללימוד הדף היומי בהלכה

בחינת ה'מסכם' הבאה תתקיים ביום ז' תשרי,  
על סימן ק"ד - סימן קנ"ח סעיף ו'

• בחינות ה'מסכם' מתקיימות פעמיים בשנה, כל בחינה על חומר הלימוד של 
ששה חודשים שעברו.

הבחינה היא רק על הנלמד במסלול א ]לא על ביאור הלכה ושער הציון[.  •

הבחינה אינו כוללת "הביאורים ומוספים" של דרשו  •

הבחינה נערכת באותו מקום וזמן שבו מתקיימת הבחינה החודשית.  •

הבחינה כוללת multiple choice 50 שאלות.  •

• אין מלגות מיוחדות עבור הבחינות האלו. אמנם, המשתתפים נכנסים להגרלה 
של פרסים כספיים. כדי להשתתף בהגרלה זו, צריך לקחת לכה"פ 4 בחינות 
חודשית במשך 6 החודשים שעברו. אף הנבחנים החודשיים שאינם מקבלים 

מלגות חודשיות עבור הבחינות, יכולים להשתתף בהגרלה זו.

הפרסים: $1,000 - פרס אחד; $100 - 01 פרסים; $50 - 20 פרסים.  •



מבחן דף היומי בהלכה מס'  18 מסלול א  
 ( סימן קנ" ג סעיף ו'  עד סימן קנ" ח סעיף ו' ) 

בס"ד

האם מותר למכור בית כנסת או ספר תורה להחזקת תלמידים או להשיא יתומים?1

למכור ביהכנ"ס מותר, אבל ס"ת אסור.א

למכור ביהכנ"ס אסור, אבל ס"ת מותר.ב

אסור.ג

מותר כשאי אפשר בענין אחר.ד

בית הכנסת שהפסיקו להתפלל בו,  האם מותר למוכרו? (אין ביהכנ"ס אחר בעיר)2

אסור.א

אם הוא של כרכין, אסור.ב

מותר, ואפילו של כרכין אם אינו ראוי להתפלל בו.ג

מותר, ואפילו שראוי להתפלל בו.ד

האם מותר לקחת ברשות ספסלים קלים של בית כנסת לשימוש פרטי?3

כן.א

לא.ב

רק לצורך מצוה כגון שבע ברכות.ג

רק אם ישלם על שימושו, שעי"ז נהנה ביהכנ"ס מזה.ד

יחיד שבנה בית הכנסת,  האם יכול לחזור בו?4

כל זמן שלא התפללו בו כלל יכול לחזור בו.א

כל זמן שלא התפללו בו באופן קבוע, יכול לחזור בו.ב

לעולם יכול לחזור בו, כי אין בזה קדושה.ג

אפילו לא התפללו בו כלל ואין בו עדיין קדושת בית כנסת אינו יכול לחזור בו.ד

אנשי כפר שמכרו בית הכנסת ממכר עולם,  מה מותר ללוקח לעשות בו?5

מותר לעשות בו רק דברים שבקדושה.א

באותו בנין מותר לעשות בו רק דברים שבקדושה, אך אם נחרב מותר לעשות בו כל תשמיש.ב

מותר לעשות בו כל מה שירצה חוץ מדברים מגונים מאד, ואף אם נחרב.ג

מותר לעשות בו דברי חול אבל דווקא לצרכי ציבור.ד

הקדיש קרקע על מנת לבנות עליו בית הכנסת ודר בעיר,  ולא הניחום העכו"ם לבנות הבית כנסת,  ורוצה את הקרקע בחזרה,  מה דינו?6

נתינתו בטלה דאדעתא דהכי לא הקדישו, ויכול ליטלו אך צריך לנהוג בו בקדושה.א

יכול ליטלו ולעשות בו מה שרוצה.ב

אינו יכול ליטלו, אך לבנות בו בית מדרש אם הוא מוחה אסור ויש מפקפקין, ורק על פי ז' טובי העיר במעמד אנשי העיר מותר.ג

אינו יכול ליטלו, ואין הציבור יכולים לעשות בזה מה שרוצים אף שאינו מוחה.ד

האם יכול אדם לאסור חלקו המשותף בבית הכנסת או בספרים,  על אחרים?7

על יחיד אינו יכול לאסור, על רבים יכול.א

על יחיד יכול לאסור, על רבים אינו יכול.ב

חלקו בספרים יכול, אבל חלקו בביהכנ"ס אינו יכול.ג

בין ספרים בין ביהכנ"ס אינו יכול לאסור בין על יחיד בין על רבים.ד

ישוב שלא היה להם ס"ת וקראו בס"ת של יחיד,  ואח"כ קנו הציבור ס"ת מהודר כמו הראשון,  וטוען ההדיוט שיש לו חזקה שיקראו8
בס"ת שלו,  מה הדין?

יש לו חזקה ויקראו רק בשלו.א

אין לו חזקה ויקראו רק בשל הציבור.ב

אין לו חזקה, אך אין למעט בכבוד של הס"ת הראשון, ויקראו בכל שבת בס"ת אחר.ג

יש לו מקצת חזקה, ויקראו בשלו בימות החול.ד

רחבה של עיר או בתים וחצרות שמתפללים בהם באקראי,  או עזרות ביהכנ"ס,  מה דינם?9

יש להם קדושת בית הכנסת.א

רחבה אין בה קדושה, אך בתים וחצרות ועזרות יש בהם קדושה.ב

רחבה ובתים וחצרות אין בהם קדושה, אך עזרות אם מתפללים בהם בקביעות יש להם קדושה.ג

רחבה ועזרה השייכים לציבור יש להם קדושה, אך בתים וחצרות הפרטיים אין להם קדושה.ד

תשמישי קדושה,  האם מותר להשתמש בהם או לזורקם לאשפה?10

מותר להשתמש בהם.א

כל זמן שראויים לתשמישם אסור, אך אם לא ראויים מותר.ב

אף אם אינם ראויים לתשמישם אסור להשתמש בהם, אבל מותר להשליכם לאשפה.ג

אף אם אינם ראויים לתשמישם אסור להשתמש בהם או לזורקם לאשפה, וחייב לגונזן.ד
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מה מותר לעשות עם מטפחות ספרי תורה שבלו?11

מותר להשליכם לאשפה.א

מותר לעשות תכריכים למת, וזהו גניזתו.ב

מותר לעשות תכריכים רק למת מצוה, וזהו גניזתו.ג

צריך לגנזו ואסור לעשות בו אפילו תכריכים.ד

הפרוכת שתולים על ארון הקודש,  איזה קדושה יש לו?12

כתשמישי קדושה.א

כתשמיש דתשמיש שאין בו קדושה כלל.ב

כתשמישי בית הכנסת.ג

כיון שהוא חלק מארון הקודש, דינו כספר תורה.ד

האם מותר להשתמש בספר קודש לצורך לימודו?13

להניח על ספר המונח שם מותר, אך להגן על הספר שלומד בו מפני החמה אסור.א

להניח על ספר המונח שם אסור, אך להגן על הספר שלומד בו מפני החמה מותר.ב

להניח על ספר המונח שם מותר, ולהגן על הספר שלומד בו, בשעת הדחק מותר.ג

בכל גוונא אסור.ד

האם מותר להניח חומשים בתוך ארון קודש שאינו בנוי בתוך קיר בית הכנסת?14

כשאין ס"ת בתוכו מותר.א

להניח לפי שעה מותר.ב

בכל אופן מותר.ג

בכל אופן אסור.ד

האם מותר להלביש עטרות ספרי תורה בראש בני אדם?15

בראשי חתנים מותר, אך בראש הקורא בסיום התורה אסור.א

בראש הקורא בסיום התורה מותר לכתחילה, אך בראש חתנים אסור.ב

בראש הקורא בסיום התורה אין מוחים בהם, אך בראש חתנים אסור.ג

בכל אופן אסור, ומוחים בהם.ד

המחלל שבת בפרהסיא שנדב לבית הכנסת נרות או מעות לכתוב ס"ת לשמו,  האם מותר להשתמש בהם לבית הכנסת?16

להשתמש בנרות מותר, אך לכתוב ס"ת לשמו אסור.א

להשתמש בנרות אסור, אך לכתוב ס"ת לשמו מותר.ב

בין הנרות ובין לכתוב ס"ת אסור.ג

בין הנרות ובין לכתוב ס"ת מותר.ד

מה מותר לקרוא לאור נרות שנדרו לבית הכנסת?17

רק דברים  של ציבור מותר אף ליחיד כגון קריה"ת ותפילות.א

מותר דברי תורה ולא בקריאה של דברי חול.ב

כיון שנתרם לציבור, מותר לקרוא בו אף דברי חול.ג

רק לש"ץ ולקריאת ספר תורה מותר.ד

שותפים שבנו בית ונתייקר,  ורוצה אחד להסתלק,  כמה מקבל מהשותפות?18

חייבים לתת לו עכשיו את חלקו כהשווי של עכשיו אף כשלא התנה.א

חייבים לתת לו עכשיו את מה שנתן בפועל אף כשלא התנה.ב

אם התנה שיקבל חלקו מתי שירצה להסתלק נותנים לו מה שנתן.ג

אם התנה שיקבל חלקו מתי שירצה להסתלק, נותנים לו עכשיו את חלקו כהשווי של עכשיו.ד

מי שלומד רק מעט,  במה יקבע את עיקר לימודו?19

בהלכות כדי שידע איך להתנהג למעשה.א

בתורה שבכתב, שהוא ניתן להיכתב.ב

בגמרא בעיון, ולפום צערא אגרא.ג

יעשה שאלת חכם.ד

מה נכלל במצות "ואהבת לרעך כמוך"?20

לספר בשבחו של חבירו ולחוס על ממונו, ולא להתכבד בקלונו.א

לתת לחבירו מכספו.ב

לקום בפני חבירו.ג

העיקר שלא להזיק את ממון חבירו.ד
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באיזה דברים עוברים על "לא תקום"? (שלא בצער הגוף)21

דוקא כשאינו משאילו כלי.א

דווקא כשאינו מלווהו מעות.ב

בכל דבר ממון ולא דוקא כלים.ג

דוקא באותו חפץ שלא רצה השני להשאילו.ד

מה טעם שתקנו נטילת ידים על כל איש מישראל?22

משום סרך תרומה.א

משום נקיות וקדושה.ב

משום סרך תרומה ומשום נקיות וקדושה.ג

דומיא לנט"י של כהנים מהכיור.ד

האוכל פת פחות מכזית כדי להפיג חריפות השתיה,  מה דינו למעשה? (מ"ב)23

יטול ידיו בברכה.א

יטול ידיו בלא ברכה.ב

אי"צ ליטול ידיו כלל.ג

בזה די ליטול יד אחת שאוחז בה הלחם.ד

המטבל בגבינה,  האם נחשב למשקה שיצטרך ליטול ידיו?24

כן.א

לא.ב

יש להחמיר.ג

יש ליטול רק יד שאוחז בו האוכל.ד

האוכל תבשיל שיש עליו רוטב והדרך לאוכלו בכף,  האם צריך ליטול ידיו?25

צריך ליטול היד שנוגע באוכל.א

צריך ליטול ידיו.ב

אם אוכל בכף ואינו נוגע בו אי"צ, אך אם נוגע בו, צריך.ג

אם אוכל בכף אף אם נוגע בתוך הכף בדרך מקרה אי"צ ליטול ידיו.ד

שכרו בית כדי ללמוד בו,  האם יש בו קדושה?26
שאלת
רשות

אם שכרו לחמש שנים יש בו קדושה.א

אם שכרו לעשר שנים, יש בו קדושה.ב

אם נעשה קבע גמור להתפלל וללמוד בו כבית המדרש, יש בו קדושה.ג

כיון שהוא לזמן, אין בו קדושה אף שנעשה קבע גמור להתפלל וללמוד בו כבית המדרש.ד

שמירת לשון

ספר תורה שחסר בה אות אחת,  איזה קדושה יש לה?1

קדושת ספר תורה.א

קדושת פרשיות.ב

קדושת תורה שבעל פה.ג

מה אמרו חז"ל על כל העונה "אמן יהא שמיה רבה" בכל כוחו?2

מוחלין לו אבל אם יש בו שמץ של מינות לא מוחלין.א

מוחלין לו אפילו אם יש בו שמץ של מינות.ב

אין אומות העולם יכולים לשלוט עליו.ג

כשמחותנים גמרו ביניהם כמה יתן כל אחד לשני וגמרו השידוך,  ואח"כ מפציר אחד לשני שיוסיף לו עוד,  האם עובר בלאו?3

לכאורה עובר בלא תגזול.א

לכאורה עובר בלא תחמוד.ב

אינו עובר בשום לאו.ג

כתוב במשלי בחסד ואמת יכופר עון,  מהו חסד ומהו אמת?4

חסד זו גמילות חסדים ואמת זו תורה.א

חסד זו גמילות חסדים ואמת זו כיבוד אב ואם.ב

חסד זו תפילה ואמת זו תורה.ג

מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח?5

יעסוק בתפילה וגמילות חסדים.א

יעסוק בתורה וגמילות חסדים.ב

יזהר שלא ידבר לשון הרע.ג
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