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ידידנו הנכבדים,
שלום וברכה! תודה על השתתפותכם במפעל הדף היומי בהלכה מבחני משנה ברורה 

וספרי חפץ חיים ע"י דרשו.

בברכת הצלחה רבה, 
ההנהלה

1. מלא את כל הפרטים, צריך לרשום גם את מספר קוד דרשו. 
אין לפתוח ספר, מחברת או כל חומר אחר במשך זמן המבחן.    .2

המבחנים אינם מוחזרים. הציונים ישלחו בדואר.  .3
 cell phone.-4.  אסור לדבר או לצאת מהחדר מתחילת המבחן עד סופו. אין להשתמש ב

 .info@dirshunj.org / 732-987-3948 :האחראי או להתקשר למשרד שלנו    

המבחן על הביאורים ומוספים יהיה רק על הביאורים ומוספים המופיעים בעמוד המקביל לעמוד המ"ב. 

 אין מבחן על ביאורים ומוספים המופיעים כהשלמה בדף אחר או בסוף הספר. כשמופיע סוגריים 
בתוך המוספים אין חובה להתייחס לסוגריים.

מבחן הבא מס' 3 יתקיים בעזהשי"ת: 
ביום ראשון, כ"ח אייר

.10:00pm 5.  זמן המבחן הוא עד
6.  דף התשובות יתחלקו ביום אחרי הבחינה. לקבל התשובות בתמידיות, בבקשה למלא את הטופס אצל 

.7

מבחן מס' 2  
מסלול א'

סימן י"ד עד סימן כ"ז סעיף ד'       משנה ברורה: 
             מוסר: חפץ חיים הלכות לשון הרע כלל ז' אות ט' עד הלכות רכילות כלל ה' אות ג'

.

:לתשומת לבך, להלן מספר נקודות חשובות





 
 בס"ד

 מסלול א 2מבחן דף היומי בהלכה מס' 

 (סימן ח' סעיף י' עד סימן י"ד)

 

 הלובש טלית קטן ואחריו טלית גדול, על מה יברך? 
 א. על שניהם.

 ב. על הטלית קטן, ויכוין לפטור את הטלית גדול.
 ת קטן.טליג. על הטלית גדול, ויכוין לפטור את ה

 ד. על הטלית גדול, ואין צריך לכוין לפטור את הטלית קטן.
 

1. 

 הלובש טלית וברך בבית ורגיל ללבוש טלית נוספת בבית הכנסת, האם צריך לחזור ולברך, ומדוע? 
 א. י"א שצריך, או משום הפסק הליכה או משום שינוי מקום, ויש מחמירים שלא לברך אא"כ היה בית הכנסת רחוק.

 ב. צריך, משום מקומות המטונפים המפסיקים בין המקומות.
 יבור נחשב להפסק.ג. לא צריך, כי רק ד

 ד. לא צריך, ואף אם דיבר אינו הפסק.
 

2. 

 לדעת השו"ע, הפושט את טליתו וחוזר ולובשו, האם צריך לחזור ולברך? )לא חשב בשעת ברכה שיפשיטנו ויחזור וילבשנו( 
 א. אם היה דעתו לחזור וללבוש מיד לא צריך.

 עליו טלית קטן.ב. אפילו דעתו לחזור וללבוש מיד צריך, ובלבד שלא נשאר 
 ת קטן.ש מיד צריך, ואפילו נשאר עליו טליג. אפילו דעתו לחזור וללבו

 ד. אפילו היה דעתו לחזור וללבוש לאחר זמן, אינו צריך לברך.
 

3. 

 פשט טלית על מנת ללבוש לאחר זמן מרובה, ונמלך ולבשו מיד, מהו?  
 א. לכו"ע לא יברך.

 קטן. ב. לכו"ע יברך ודוקא אם אין עליו טלית
 ג. לכו"ע יברך ואפילו יש עליו טלית קטן.

 ד. מחלוקת.
 

4. 

 נתערב לו ציצית שטווי לשמן בשלא לשמן, ואין לו ציצית אחרים מהו? 
 א. מותר להשתמש בהם בספק.

 ב. אסור להשתמש בהם מספק לכו"ע.
 ג. בטלית דרבנן ]לשו"ע בשאר מינים[ יכול להקל, ובטלית מן התורה צריך להחמיר.

 בחול מותר להשתמש, ובשבת אין להשתמש משום משוי.ד. 
 

5. 

 היה השתי של הבגד עשוי מ'משי', והערב מצמר גפן, איזה ציצית יתנו עליו?  
 א. או ממשי או מצמר גפן.

 ב. אם רוב ממשי, יעשה ממשי, ואם רוב מצמר גפן יעשה מצמר גפן.
 ג. אין תקנה אלא בציצית מצמר, או בשל פשתים בשעת הדחק.

 ד. שתי ציציות ממשי ושתי ציציות מצמר גפן.
 

6. 

 טלית שיש לה פחות או יותר מארבע כנפות, האם חייב בציצית?  
 א. חייב בציצית לכו"ע.
 ב. פטור מציצית לכו"ע.

 ג. פחות מארבע פטור, יותר מארבע חייב לתת בכל כנף, ויש פוטרין, ולכן לכתחילה לא יעשה חמש.
 ר מארבע יתן רק על ארבע כנפות, ויש פוטרין, ולכן לכתחילה לא יעשה חמש.ד. פחות מארבע פטור, יות

 

7. 

  

  

  

  

  



 

  

  

 אם כפל את הטלית ולא תפרו ולובשו כפול, היכן נותן את הציצית? )מ"ב(
 א. מחלוקת, ומסקנת האחרונים שלכתחילה יתפור ויטיל על הכפולים.
 ב. מחלוקת, ומסקנת האחרונים שלכתחילה יתן על הכנפות הפשוטות.

 ג. מחלוקת, ומסקנת האחרונים שלכתחילה יתן על הכנפות הכפולות אף שלא תפרם.
 ד. לכו"ע נותן על הכנפות הניכרות לעין.

 

8. 

 כשיש לבגד כנפיים עגולות, האם חייב בציצית? 
 א. חייבים בציצית.
 ב. פטורים מציצית.

 ג. אם רוב כנפיים מרובעים חייבים, ומברך עליה.
 ולות חייבים, אך אין מברך עליה.ד. אם רוב כנפיים עג

 

9. 

 מצנפת שיש בה ד' כנפות, האם חייב בציצית? )מ"ב( 
 א. חייבת בציצית.

 ב. אם מכסה את ראשו ורובו חייב בציצית.
 ג. אפילו מכסה ראשו ורובו פטור מציצית.

 ד. מצנפת של שבת פטורות מחמת משוי, ושל חול חייבת.
 

10. 

 טויין או מנופצים לשמן? האם החוטים חייבים להיות 
 א. שניהם מעכבים, ואם לא עשה כן פסול.

 ב. ניפוץ מעכב, וטויין אינו מעכב.
 ג. טויין מעכב, ניפוץ אינו מעכב.

 ד. שניהם אינם מעכבים.
 

11. 

 האם בשעת עשיית החוטים צריך לומר שעושה לשמה, או די לחשוב? )מ"ב( 
 א. די במחשבה לכתחילה.

 דיעבד צריך עיון אם מועיל במחשבה לבד.ב. צריך דיבור, וב
 ג. כיון שמוכח ממעשיו שזה לשם מצוה, אינו צריך כלום.

 ד. בכל פעם צריך לומר, ולא די לומר בתחילה ולעשות על דעת כן.
 

12. 

 אשה ועכו"ם שטוו ציצית, ואמרו שטוו לשמה, האם נאמנים? 
 א. כן.
 ב. לא.

 ג. אשה נאמנת, עכו"ם לא נאמן.
 לא נאמנת, כיון שזה טרחה, אך עכו"ם נאמן. ד. אשה

 

13. 

 כשכל חוט היה שזור כפול לשמונה, והתפרקו לששה עשר, מהו?  
 א. פסול.

 ב. אם נשתייר כדי עניבה כשר.
 ג. אם חוט אחד נפתח כשר, אך אם כולם נפתחו פסול.

 ד. אפילו נפתחו כולם כשר.
 

14. 

 האם חייבים לעשות את כל הכריכות עם חוט אחד? 
 א. כן.

 ב. מותר לעשות עם שלושה חוטים ולא יותר.
 ג. אחד מן הכנפות צריך לעשות רק מחוט אחד.

 ד. אפשר לעשות כל כריכה מחוט אחר, ויש אומרים שטוב להימנע מלכרוך יותר מב' חוטים.
 

15. 

  

  

  



 

  

 המשתחוה לבהמה, מה הדין הבהמה והצמר? 
 סול לקרבן וכשר לחוטי הציצית.א. פ

 ב. כשר לקרבן, ופסול לחוטי הציצית.
 ג. פסול לקרבן ולחוטי הציצית.
 ד. כשר לקרבן ולחוטי הציצית.

 

16. 

 עשה נקב למעלה מג' אצבעות, וקשר את הציצית והתקפלו הכנפות למטה מג', מהו? 
 א. כשר.
 ב. פסול.

 ג. אם זה רק בכנף אחד כשר.
 י עשיית החוליא הראשון כשר, ואם התקפלו לאחר החוליא הראשון פסול.ד. אם התקפלו לפנ

   

17. 

 כמה חוטי ציצית עושים בכל כנף? )שו"ע(  
 א. שניים כפולים שהם ארבעה, ומותר להוסיף.
 ב. ארבעה כפולים שהם שמונה, ומותר להוסיף.
 ג. שניים כפולים שהם ארבעה, ואסור להוסיף.

 ואסור להוסיף. ד. ארבעה כפולים שהם שמונה,
 

18. 

 אם יש גדיל בסוף הבגד, מהיכן מודדים את מיקום הציצית? 
 א. עולה לשיעור מלא קשר גודל וג' אצבעות, וטוב למדוד את שיעור מלא קשר הגודל ללא הגדיל, ואת הג' אצבעות עם הגדיל.

 ב. מצטרף לשיעור מלא קשר גודל, אך לא לשיעור ג' אצבעות.
 צבעות אך אינו מצטרף לשיעור מלא קשר גודל.ג. עולה לשיעור ג' א

 ד. אינו עולה לשיעור מלא קשר גודל ולא לשיעור ג' אצבעות.
 

19. 

 קשר את הציצית, ואח"כ חתך את ראשי החוטים לעשותם שמונה, מהו?  
 א. רק אם השלים את כל הקשרים לפני שחתכן פסול.

 ב. רק אם חתך קודם שקשר את רוב הקשרים כשר.
 תכו קודם שקשר קשר הראשון הסמוך לבגד כשר לכו"ע.ג. אם ח

 ד. רק אם חתכם קודם שהכניסם בבגד כשר.
 

20. 

 מהו שיעור כדי עניבה? )להכשיר חוטי ציצית שנפסקו( 
 א. רק אם נשתייר בהם טפח כשר.

 ב. רק אם נשתייר בהם כשיעור ג' אצבעות כשר.
 ג. אם נשתייר בהם כדי עניבה של החוטים הגדומים כשר, ולחזו"א כדי להקיף את החוטים המכשירים את הטלית.

 ד. אפילו נשאר רק כדי לכרוך חוט אחד כשר, כיון שבתחילה היה להם שיעור.
 

21. 

 יצית?  חוטי הציצית שנפסקו קודם שתלאם על הבגד וחזר וקשרן, האם מותר לתלותן על הבגד ולעשות מהם צ
 א. פסולים.
 ב. כשרים.

 ג. בחוט אחד כשר, אך אם יש כמה קשרים לציצית אחת פסול.
 ד. בשני חוטים כשר, אך יותר מכך פסול.

 

22. 

 באופן שנפסלו לו הציצית מן התורה, מה עליו לעשות? 
 א. אסור ללכת עמהם ד' אמות, אך יכול לעמוד במקומו עמהם.

 גד עליו.ב. יכול לתקן את הבגד בעוד שהב
 ג. אפילו עומד במקומו אסור, וצריך לפושטו ולתקנו, וכשחוזר ולובשו מברך.

 ד. אפילו עומד במקומו אסור, וצריך לפושטו ולתקנו, וכשחוזר ולובשו אינו מברך.
 

23. 

  

  

  

  



 אם אין ציצית בבגד בכל הד' כנפות, האם מותר לצאת בשבת לרה"ר?  
 ציציות מותר לצאת בו בשבת.א. אם יש את רוב הציצית, דהיינו ג' 

 ב. אם יש בו שתי ציציות מותר, ובלבד שדעתו להוסיף את השאר אחרי שבת.
 ג. אפילו אם יש בו רק ציצית אחת מותר.

ד. אפילו יש בו ג' ציציות, אסור לצאת בו לרה"ר, כל זמן שאינה מצויצת כהלכתה.

24.

לו שציציותיו של הטלית גדול פסולות?  איזה עצה יש לאדם הנמצא בבית הכנסת ביום חול ונודע
 א. יפקיר את הבגד, ובבית יחזור ויזכה.

 ב. מפני כבוד הבריות אין שום ענין לעשות עצה, ומותר לישאר לבוש בו.
 ג. יעביר את כל הד' כנפות לפניו, ואז פטור מהציצית.

 ד. יכוין שלא לקיים מצות ציצית בלבישה זו.

25.

שות טלית של פשתן וציצית של פשתן? )מ"ב(האם בזמן הזה מותר לע
 א. אם אין לו אחר מותר, אך לא יברך.

 ב. אם אין לו אחר מותר, ויברך.
 ג. לא יעשה אפילו בדיעבד.

 ד. יכול לעשות כן אפילו לכתחילה.

26.

חפץ חיים

בפני שלושה על יהודה, האם מותר לשמעון לספר זאת, ע"י ההיתר של "באפי תלתא"? )עדיין לא  ראובן סיפר לשמעון, שלוי סיפר לשה"ר
נתפרסם לכל( 

 א. י"א שאף בזה יש ההיתר של "באפי תלתא".
ב. באופן כזה לכו"ע אין ההיתר של "באפי תלתא".
ג. באופן כזה לכו"ע יש ההיתר של "באפי תלתא".

1.

ואין מספר מי האיש, אבל מתוך הענין והסיפור מבינים על מי מדובר, האם זה בכלל לשה"ר? המספר לשה"ר על חבירו
 א. כן.
 ב. לא.

 ג. זה מידה מגונה מאוד, אבל לא איסור לשה"ר.

2.

 מי שדיבר לשה"ר על חבירו ובא לעשות תשובה, מה יעשה? 
קבל שלא לעשות כן, אבל לא צריך לבקש מחילה מחבירו.א. אם השומעים דחו דבריו וחבירו לא נתגנה, צריך להתחרט ויתודה וי

 ב. אף אם השומעים דחו דבריו וחבירו לא נתגנה, צריך להתחרט ויתודה ויקבל שלא לעשות כן, וצריך לבקש מחילה מחבירו.
 ג. לעולם לא צריך לבקש מחילה מחבירו, אלא רק לשוב בתשובה ולהתחרט ויתודה ויקבל על עצמו שלא לעשות כן.

3.

 מי שעבר ושמע לשה"ר והאמין בליבו ]ולא סיפר לאחרים[ ובא לעשות תשובה, מה יעשה? 
 א. יפייס את חבירו ויתחזק להוציא הדברים מליבו, ויקבל על עצמו שלא לקבל עוד לשה"ר ויתודה ע"ז.

, אבל יתחזק להוציא הדברים מליבו, ויקבל על עצמו שלא לקבל עוד לשה"ר ויתודה ע"ז.ב. אין צריך לפייס את חבירו
ג. שילך למחות למספר הלשה"ר, ויתחזק להוציא הדברים מליבו, ויקבל על עצמו שלא לקבל עוד לשה"ר ויתודה ע"ז.

4.

 השומע לשה"ר משני אנשים יחד, האם מותר להאמינם ולהחליט שהדבר אמת? 
 להאמינם, כי "על פי שנים עדים יקום דבר".א. מותר 

 ב. אסור להאמינם.
ג. אם העדים נעשים רשעים ע"י סיפורם אסור להאמינם, ואם לא נעשו רשעים ע"י סיפורם מותר להאמינם ולהחליט שהדבר אמת.

5.
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ג ב א
 לתשומת לב: 

השאלות 
על מוסר 

נכללים 
בציון 

המבחן.

בבקשה למלא את כל הפרטים כדי שנוכל לציין ולשלם לבחינתך.

דרשו קוד:  _________________    ❒ עדיין לא קבלתי קוד       ❒ איני זוכר הקוד שלי

האם אתה "מוסמך" או בתכנית סמיכה באורח חיים?   ❒ כן      ❒ לא

שם )לכתוב באנגלית(: ______________________________________________ 

כתובת: __________________________________________________________

___________ :)zip( עיר: ___________________  מדינה: ____________ מיקוד

טל: ________________     סל: ________________    אמייל:  ____________________

❒ נא לציין פה אם הכתובת שלך השתנה מאז הבחינה הקודמת, כך נדע איך 
לעדכן הרשימות שלנו

 ❒ נשוי          ❒ בחור מגיל 18        ❒ בחור פחות מגיל 18
באופן שלא ציינו כלום, יחשב המלגה כבחור פחות מגיל 18.

❒ נא לציין פה אם סטטוס שלך השתנה, כך נדע איך לעדכן הרשימות שלנו 

לבחורי ישיבה: נא לשלח גם מכתב מראש הישיבה הנותן רשות להצטרפותך לתוכנית. 
לא נוכל להחזיר לך ציון או תשלום אם לא נקבל מכתב הסכמה.
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דוגמא לאופן מילוי

ד ג ב א

נקודות נחוצות למלא הדף התשובות הזה:
נבחן יקר,

	1  יש לציין X רק בתשובה אחת בלבד לכל שאלה. .
אם מציינים יותר מאחד, לא יחשב תשובה לכלום.

	1  אם ברצונך למחוק ולשנות תשובה, נא למלא .
הריבוע הלא נכונה כזה -

	1  במקרה של תשובה נכונה שנתמלא, אין אפשרות .
לתקן זאת ויש למלא דף תשובות חדש. 

	1 ..)pencil - ( בלבד )לא בעיפרוןpen( יש להשתמש בעט

הערה: ___________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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לכבוד משתתפי דרשו

 היות שלפעמים יש לנו הודעה חשובה להודיע לחברי  דרשו, דבר נחוץ  שיהיה 
לנו מספר טלפון הכי טוב וזמין איך להגיע עליכם, או כתובת אימייל אם יש.

נא למלאות טופס דלמטה שנוכל להיות בקשר במקום צורך.
בתודה מראש ובהצלחה רבה

קוד דרשו

מספר סלפון
אימייל

,

!
              ___________ 
      _______________________

___________________________

L’chvod Dirshu Participant,

As we have important messages to convey from time to time, it is 
important that we have the best number to reach you at and an email 
address if applicable.
Please fill in the below so we can reach you easily when necessary. 
Thank you and wishing you much continued Hatzlacha!
Dirshu Code:  __________________
Cell Phone number _______________________________  
Email  ___________________________________________ 
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