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מבחן דף היומי בהלכה מס'  19 מסלול א  
 ( סימן קנ" ח סעיף ו'  עד סימן קס" ב סעיף ב' ) 

בס"ד

השותה משקה,  האם צריך נטילת ידים? (להלכה)1

כן.א

לא.ב

השותה בכלי אי"צ, ובידו צריך.ג

השותה בידיו אי"צ, ובכלי שזה הרגילות צריך.ד

מאיזה גודל כלי מותר ליטול ידים ממנו?2

כלי שמחזיק רוב רביעית.א

כלי שמחזיק רביעית.ב

אם נוטל יד אחת מספיק שיחזיק חצי רביעית.ג

אם נוטל ב' ידיו צריך שיחזיק ב' רבעיות.ד

איזה סוגי כלים כשרים לנטילת ידים?3

כלי המקבל טומאת כלי מן התורה. (וכוס חד פעמי מחלוקת)א

כלי המקבל טומאת כלי אפילו מדרבנן. (וכוס חד פעמי מחלוקת)ב

כל כלי, אפילו שאינו מקבל טומאה מדרבנן. (וכוס חד פעמי מחלוקת)ג

כל כלי, חוץ מכלי גללים שאין להם שם כלי. (וכוס חד פעמי מחלוקת)ד

נודות של עור,  האם כשרים לנטילה?4

אם עשה בית מושב כשר, ואם לאו פסול.א

כיון שעשוי לקבל משקין אפילו לא עשה בהם בית מושב כשרים.ב

אפילו יעשו לו בית מושב פסול דדומה לשק.ג

כיון שהוא רך, צריך שיקבל שתי רביעיות.ד

כלי שאינו מקבל מים בלי סמיכה,  האם כשר לנטילה?5

כיון שאינו מקבל מים בלי סמיכה, פסול.א

אם תחילת תיקונו היה שיקבל מים רק על ידי סמיכה כשר, ואם לאו פסול.ב

אם יש לו את הכלי שסומך בו כשר, ואם לאו פסול.ג

רק אם מחזיק ב' רביעיות, כשר.ד

שפך מים לצינור,  ונתן ידיו בצינור כדי שיעלו עליו המים,  האם היא נטילה כשרה?6

כיון שהצינור נחשב לכלי נחשב שנטל ידיו מכלי וכשר, ואף שהכלי הראשון היה פסול.א

כיון ששפך בתחילה מכלי נחשב כל השפיכה לכח גברא וכשר, ודווקא שבאו מכלי הכשר לנטילה.ב

אם נוטל ידיו קרוב למקום השפיכה שהמים מקלחים מחמת הכלי כשר, ודווקא שבאו מכלי הכשר לנטילה.ג

כיון שאין הצינור נחשב לכלי פסול בכל אופן.ד

שפך מים על ידי כלי ושפכו ליד צינור ואח"כ המשיך המים לצינור (שאינו כלי) והטביל בהם ידיו,  האם ידיו טהורות?7

אם יש בהם ארבעים סאה ואינם זוחלים כשר.א

אם המשיכם טפח ע"ג הקרקע כשר.ב

אם המשיכם ג' טפחים ע"ג קרקע ויש בו ארבעים סאה ואינם זוחלים כשר.ג

כיון שהוא פסול לענין טבילת הגוף, פסול אף לטבילת ידים.ד

דלה מים מן היאור בכלי לתוך צינור וטבל ידיו בצינור,  האם ידיו טהורות? (הכרעת המ"ב)8

כיון שבאו המים מן היאור הכשר לטבילת הגוף כשר.א

אם טובל שתי ידיו בבת אחת כשר ואם לאו פסול.ב

אם יש בכלי נקב ככונס משקה וי"א כעדשה ומקלח מים מאחוריו ומחובר ליאור בניצוק מחלוקת, ובשעת הדחק יכול לטבול בו ידיו.ג

אם יש בו סאה מים, כשר.ד

האם מועיל ליטול ידים  על ידי חרש ושוטה?9

כן.א

לא.ב

מחרש כן משוטה לא.ג

מחרש לא משוטה כן.ד

הנוטל ידיו מאדם אחר והנוטל לא כיון לשם נטילה,  אך הנותן כיון,  האם עלתה לו לנטילה? (משנ"ב)10

כשר לכתחילה, אך אם הנותן פחות משש שנים אין מועיל כוונתו.א

כשר לכתחילה, ואף אם הנוטל הוא פחות משש שנים.ב

כשר בדיעבד, ואם יש לו מים אחרים יטול שוב את ידיו.ג

צריך כוונת הנוטל, ולכן לא עלתה נטילתו.ד
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הטובל ידיו במקוה שיש בו ארבעים סאה מים (שאינם שאובים),  האם עולה לו לנטילה?11

כן.א

לא.ב

כשר בשעת הדחק כשאין לו כלי.ג

רק אם טובל ידיו זה אחר זה, אבל בבת אחת פסול.ד

מי שנטל יד אחת בנטילה ואחת בטבילה,  האם מועיל?12

אינו מועיל אלא או שניהם בנטילה, או שניהם בטבילה.א

אם טובל ידו אחת תחילה ואח"כ נוטל ידו השניה כשר, ולהיפך פסול.ב

אם נוטל ידו אחת תחילה ואח"כ טובל ידו השניה כשר, ולהיפך פסול.ג

כשר, ולא משנה הסדר.ד

מים שנשתנו מראיהן על ידי דבר אחר (שאינו מגידול המים ולא יצולו),  האם כשרים לנטילה?13

כשר לכתחילה דאינו בגוף המים.א

בשעת הדחק כשר.ב

אם יש בו שתי רביעיות מים כשר.ג

פסול.ד

נתן במים דגים חיים שלא ימותו,  (ולא הסריחו המים),  האם כשרים לנטילה?14

כשרים לנטילה, ואם מת הדג בתוכו פסול.א

כשרים לנטילה, ואף שמת הדג בתוכו.ב

כשרים, ואם יש דגים יותר מהמים פסול.ג

פסולים לנטילה.ד

האם מועיל ליטול ידים ממים חמים? (הכרעת המ"ב)15

כן, ומ"מ ימתין שיצטנן קצת.א

לא, דכיון שרתחו בטל מהם שם מים.ב

במים שהיד סולדת בהם מחלוקת, וכשאין לו מים אחרים אין להחמיר, ומ"מ ימתין שיצטנן קצת, ובפושרים לכו"ע אין איסור.ג

במים שהיד סולדת בהם אסור לכו"ע, ובפושרים יש להחמיר לכתחילה.ד

המכבס בגדים במי מקוה או מעיין (ולא נשתנו המים),  האם נפסלו לנטילה?16

פסולים.א

כשרים.ב

במקוה פסולים במעיין כשרים.ג

במקוה כשרים במעיין פסולים.ד

האם מועיל טבילת ידים במים מלוחים שנמצאים בתוך כלי?17

מועיל רק אם יש בו שתי רביעיות.א

מועיל רק אם הכלי כשר לנטילה.ב

מועיל אף אם הכלי פסול לנטילה.ג

אינו מועיל.ד

מי שנגע במים ועדיין לא נטל ידיו,  האם נפסלו המים לנטילה?18

כיון שידיו טמאות, נפסלו המים.א

לתפילה נפסלו, אך לאכילת פת לא נפסלו.ב

לאכילת פת נפסלו, אך לתפילה לא נפסלו.ג

לא נפסלו.ד

האם מועיל ליטול ידים ביין ובמי פרות? (הכרעת המ"ב)19

כן.א

יין לא, ומי פרות אפשר להקל בשעת הדחק.ב

מי פרות לא, ויין אפשר להקל בשעת הדחק.ג

לא, ואפי' בשעת הדחק.ד

רביעית שאמרו בנטילת ידים,  האם זה לכל אדם?20

כן.א

רק לקטנים, אך לגדולים צריך שתי רביעיות.ב

רק לאדם קטן, אך לאדם בינוני צריך שתי רביעיות.ג

רק לאדם בינוני, אך לאדם גדול צריך שתי רביעיות.ד
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האם צואה (זוהמת ציפורנים) שתחת הציפורן חוצץ? (יותר ממעט מן המעט)21

דוקא כנגד הבשר חוצץ.א

דוקא שלא כנגד הבשר חוצץ.ב

בין כנגד הבשר בין שלא כנגד הבשר חוצץ.ג

בין כנגד הבשר בין שלא כנגד הבשר אינו חוצץ.ד

היה מקצת ידו צבוע בדבר שיש בו ממשות,  האם חוצץ?22

כיון שיש בו ממשות חוצץ.א

אינו חוצץ.ב

הרגיל לצבוע שאינו מקפיד שידיו מלוכלכות אינו חוצץ, אך אם אינו רגיל לצבוע ומקפיד חוצץ.ג

צבע לבן אינו חוצץ, שאר צבעים חוצץ.ד

נשים שדרכן לצבוע את כל היד לנוי,  האם הצבע חוצץ?23

אם היה רובו לא היה חוצץ, וכיון שהוא כל היד חוצץ.א

אפילו אם רובו צבוע חוצץ, כל שכן כל היד.ב

כיון שהוא לנוי הוי כגופן, ואפילו נקלף מעט אינו חוצץ.ג

כיון שהוא לנוי אינו חוצץ, ואם נקלף מעט חוצץ שאז מקפידות.ד

נטל ידיו ולא הגביהם,  האם עלתה לו לנטילה? (מ"ב)24

הגבהת הידים היא רק ענין, ואם לא הגביה אפילו לכתחילה יצא.א

יצא בדיעבד, ואם ודאי יצאו המים מהפרק וחזרו צריך ליטול ידיו שנית.ב

אם לא הגביה שתי ידיו לא יצא, אבל אם הגביה אפילו יד אחת יצא.ג

אפילו בדיעבד לא יצא.ד

הטובל ידיו,  האם צריך להגביה ידיו?25

כן.א

לא.ב

הטובל במקוה כן, במעיין לא.ג

הטובל במעיין כן, במקוה לא.ד

ראובן שפך מים על ידיו של שמעון,  ולוי נתן ידיו תחת ידי שמעון קודם שהתחיל ליטול,  ונשפך גם עליו מים,  האם עלתה לו לנטילה?26
שאלת
רשות

כיון שנטמאו המים על ידי שמעון, לא עלתה ללוי הנטילה.א

אם הגיע לידי לוי רביעית, עלתה לו לנטילה.ב

אף אם הגיע לידי לוי פחות מרביעית, עלתה לו לנטילה.ג

אם היו ידי לוי סמוך לידי שמעון בתוך אמה עלתה לו לנטילה, ואם לאו אינו עולה לו.ד

אהבת חסד

מהו מצוה גדולה יותר,  מצות צדקה או מצות הלואה?1

מצות צדקה.א

מצות הלואה.ב

בעשיר הלואה, ובעני צדקה.ג

כשהלוה אומר שלא יוכל לפרוע בבת אחת כי אם מעט מעט,  האם מחוייב להלוותו?2

מחוייב.א

אינו מחוייב.ב

מצד הדין אינו מחוייב אבל מצד אהבה ואחוה נכון להלוותו.ג

מי שעוסק בתורה ובא אחד ללוות ממנו,  האם צריך לבטל מלימודו בשביל מצוה זו?3

לא.א

כן.ב

אם אי אפשר למצוה זו להעשות ע"י אחרים צריך לבטל מלימודו.ג

כששונאו ואוהבו מבקשים הלואה ממנו ויש לו רק לאחד,  למי ילוה?4

למי שירצה.א

לשונאו.ב

אם שונאו כדין ילוה לאוהבו ואם שונאו שלא כדין ילוה לשונאו.ג

איש ואשה שרוצים ללוות מעות,  מי קודם? (אין פיקוח נפש)5

איש.א

אשה.ב

כששניהם עניים אשה קודמת, וכשאין שניהם עניים האיש קודם.ג
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