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מבחן דף היומי בהלכה מס '  20 מסלול א   
 ( סימן קס " ב סעיף ב '  עד סימן קס " ח סעיף י ' ) 

בס"ד

נטל חצי יד וחזר ונטל חצי השני במים ראשונים,  האם עולה לו לנטילה?1

עולה לו לנטילה, אפילו נתנגבה היד.א

אם חצי היד שנטל עדיין טופח ע"מ להטפיח עולה לנטילה.ב

אם חצי הראשון עדיין רטוב, אפילו שאינו טופח על מנת להטפיח עולה לנטילה.ג

אינו עולה לנטילה בשום אופן.ד

נטל מים שניים חצי יד וחזר ונטל חצי השני,  האם מועיל לו הנטילה?2

לא.א

כן, ובלבד שחצי היד הראשון עדיין טופח ע"מ להטפיח.ב

כן, ובלבד שלא ניגב לגמרי את החצי הראשון.ג

כן, ואפילו ניגב חצי היד הראשון קודם שנטל חצי השני.ד

נטל ב' ידיו כאחת מרביעית ושפשפן זו בזו,  האם נטמאו ידיו?3

נחשב כמו יד אחת ואינם מטמאים זה את זה.א

צריך לחזור וליטול את ידו הימנית.ב

מטמאים זה את זה, וצריך לחזור וליטול.ג

מטמאים זה את זה, וצריך לנגבם ולחזור וליטול.ד

נטל ידו בפחות מרביעית ונתנגבו ומיד אחר כך נטל מים שניים,  האם נחשב לנטילה?4

אינו נחשב וצריך לחזור וליטול בשלישית.א

אינו נחשב וצריך לנגב ידו וליטול בשלישית.ב

נחשב לנטילה רק בשעת דחק גדול.ג

נחשב לנטילה.ד

נטל ידו פעם אחת בפחות מרביעית ונגבה בכותל,  וחזר ונגע במים שעל הכותל,  האם נטמא ידו?5

כיון שנטהרו ידיו, אינם חוזרים ונטמאים.א

לענין נטילה לשחרית חוזר ומטמא, אך לפת לא.ב

נטמא ידיו.ג

אם נגע ברוב ידו נטמא ואם נגע מקצת ידו לא נטמא.ד

מי שיש לו רטיה על אצבעו ואינו יכול להסירו מחמת כאב,  מה יעשה בנטילת ידים?6

אין לו תקנה.א

יטול היד ויזהר שלא יגע המים ברטיה, ואם נוטל מרביעית בבת אחת יטול גם על הרטיה.ב

יטול על הרטיה. אף שנוטל בפחות מרביעית.ג

לנטילה לפת חוצץ, אך לנטילה שחרית אינו חוצץ.ד

המאכיל לאחרים או אוכל על ידי אחר,  האם צריך ליטול ידיו?7

שניהם צריכים נטילה, המאכיל משום שנוגע והאוכל משום לא פלוג.א

שניהם אינם צריכים נטילה, המאכיל משום שאינו אוכל והאוכל משום שאינו נוגע.ב

המאכיל צריך ליטול משום שנוגע, משא"כ האוכל.ג

האוכל צריך ליטול משום שלא פלוג באכילה, משא"כ המאכיל שלא תקנו אלא להאוכל בלבד.ד

כשמתנה על הנטילה לכל היום,  האם צריך להתנות בפיו או מועיל לכוון בליבו?8

צריך להתנות בפיו.א

לכתחילה יתנה בפיו ובדיעבד מועיל שיכוון בליבו.ב

רק יכוון בליבו.ג

מתנה בפיו או מכוון בליבו.ד

מי שנגע באמצע הסעודה במקומות מכוסים או חיכך בראשו ופרוסה בפיו,  האם מותר להמשיך לאכול או שצריך ליטול ידיו שנית?9

מותר לבלוע הפרוסה שבפיו, אך אסור לו להמשיך לאכול.א

אם דעתו לאכול עוד לחם אסור לבלוע הפרוסה וצריך ליטול ידיו, אך שאר המאכלים אי"צ ליטול ידיו.ב

אפילו הפרוסה שבפיו אסור לבלוע עד שיטול.ג

בסעודה של חובה כגון שבת צריך ליטול ידיו אף שאין בדעתו לאכול לחם, אך בחול אי"צ.ד

מי שעשה צרכיו קודם הסעודה ונטל ידיו כדין ורוצה לאכול מיד,  איזה ברכה יברך קודם?10

מברך ענט"י, אשר יצר, ואח"כ המוציא.א

מברך ענט"י, המוציא, ואח"כ אשר יצר.ב

מברך אשר יצר, ענט"י, ואח"כ המוציא.ג

מברך אשר יצר, ויטול שוב משום הפסק ויברך ענט"י והמוציא.ד
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כשיש אנשים רבים בסעודה,  מתי הגדול נוטל ידיו? (משנ"ב)11

בתחילה.א

בסוף.ב

מתי שירצה.ג

אם מוציאם בהמוציא יטול בסוף, ואם כל אחד מברך לעצמו יטול תחילה.ד

האם מותר לענות אמן בין נטילת ידים לברכת המוציא?12

רק על אמן של נט"י שהוא על אותו ענין מותר.א

מותר לענות אמן על כל ברכה.ב

אין לענות אמן, ואם ענה צריך לחזור וליטול.ג

אין לענות אמן, ובדיעבד אין צריך לחזור וליטול.ד

האם צריך להסמיך את הנטילה לאכילה? (להלכה)13

כן, ואם שהה יותר מהילוך כ"ב אמה צריך לחזור וליטול.א

לכתחילה צריך להיזהר שמשניגב ידיו לא ישהה יותר מהילוך כ"ב אמה, ובדיעבד אפילו אם שהה יותר כל שלא הסיח דעתו א"צ לחזורב
וליטול ידיו.

אם יושב במקומו, יכול לשהות לכתחילה אפילו זמן רב.ג

אם נוטל ידיו ברביעית בבת אחת אין צריך להיזהר שלא להפסיק יותר מהילוך כ"ב אמה.ד

האם יש לחתוך פרוסת הבציעה קודם המוציא?14

צריך לבצוע מעט באופן שאוחז הככר עולה עמו הפרוסה.א

צריך לבצוע מעט באופן שאוחז הפרוסה עולה הככר עמו.ב

צריך לחתוך לגמרי כדי שלא יהיה הפסק בין ברכת המוציא לאכילה.ג

לא צריך לבצוע כלל.ד

איך טוב לתפוס את הפת בשעת הברכה?15

ביד ימינו, ואם הוא אטר יד יתפוס ביד שמאל.א

בשתי ידיו ובעשר אצבעותיו, ונכון שלא ילבש בתי ידיים בשעת הברכה.ב

בשתי ידיו ובעשר אצבעותיו, ואין שום ענין להסיר את בתי הידיים בשעת ברכה.ג

העיקר שיתפוס בשתי ידיו כנגד עשרת הדברות, ולא ילבש בתי ידיים בשעת הברכה.ד

אם שח המברך קודם שטעם בעצמו,  האם יצאו השומעים בברכתו?16

כיון שהם לא שחו, יצאו בברכתו.א

בברכת המוציא ומזונות יצאו יד"ח, אבל בשאר ברכות לא יצאו.ב

כיון שהוא לא יצא, לכאורה אף השומעים לא יצאו וצ"ע לדינא.ג

אף המברך יוצא יד"ח, כיון שחל הברכה על השומעים.ד

מי ששכח ולא בירך המוציא עד שהתחיל לאכול הפת,  מה יעשה?17

כיון שהתחיל לאכול מותר להמשיך.א

יברך כשנזכר ואפילו שאינו אוכל עוד.ב

כל זמן שלא גמר לאכול פת יברך, ואף אם גמר, אם יכול לאכול טוב שיברך ויאכל מעט.ג

כיון שהתחיל באיסור קנסוהו שלא יאכל בסעודה זו עוד.ד

כשהיו רוכבים ואמרו נאכל,  האם זה נחשב לקביעות?18

נחשב לקביעות אף אם ממשיכים ללכת.א

לא נחשב לקביעות עד שירדו ויתקבצו יחד לאכול.ב

אם עומדים במקום אחד אף שלא ירדו נחשב לקביעות, אבל אם הולכים לא נחשב לקביעות.ג

אם קשורים זה לזה נחשב לקביעות, ואם לא, צריכים לרדת ולהתקבץ לאכול.ד

מהו סדר הקדימה הנכון לבציעת הפת?19

תלמיד חכם, חתן ביום חתונתו, כהן.א

תלמיד חכם, כהן, חתן ביום חתונתו.ב

חתן ביום חתונתו, כהן, תלמיד חכם.ג

חתן ביום חתונתו , תלמיד חכם, כהן.ד

מתי מותר לברך לאחר ברכת הנהנין אפילו שהוא עצמו אינו אוכל?20

קטן לחנכו במצות, ובסעודה ראשונה בכל ג' רגלים.א

קטן לחנכו במצות, ובליל פסח ובליל סוכות שאכילת הפת הוא מדאורייתא.ב

קטן לחנכו במצות, וביו"ט ראשון ושני של פסח וסוכות בין בלילה בין ביום.ג

קטן לחנכו במצות, וקידוש של שבת ויו"ט, והמוציא בליל הראשון של פסח וסוכות.ד
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מי שיש לו שני לחמים מאותו המין אחד נקי ואחד קיבר,  על מה יברך?21

נקי קודם, ואם הקיבר גדול ממנו יברך עליו.א

נקי קודם, ואפילו הנקי קטן וקיבר גדול, וקיבר שלם קודם לנקי פרוס.ב

בכל אופן הנקי קודם לקיבר.ג

מברך על מה שרוצה.ד

מי שיש לו פת עכו"ם נקיה ופת ישראל קיבר,  על מה יברך?22

הפת הנקי קודם אף שמקפיד על פת עכו"ם.א

הפת של ישראל קודם אף שאינו מקפיד על פת עכו"ם.ב

אם מקפיד על פת עכו"ם יברך על של ישראל, ואם אינו מקפיד יברך על הנקי.ג

אם מקפיד על פת עכו"ם יסלק הפת ויברך על של ישראל, וי"א שא"צ וטוב להחמיר ולסלק, ואם אינו מקפיד יברך על מה שרוצה.ד

מתי מברכים המוציא על פת הבאה בכיסנין? (שו"ע)23

אם הוא שבע ממנו מברך המוציא אף שאחרים כמותו אינם שבעים מזה.א

כשאחרים קובעים סעודה עליהם מברך המוציא אף שהוא לא שבע ממנו.ב

לעולם ברכתו מזונות.ג

אם קובע עליו סעודה אף שהוא ואחרים לא שבעים מזה מברך המוציא.ד

מהו "פת הבאה בכיסנין"?24

פריך או נילוש במי פירות וי"א דווקא הרבה או ממולא.א

מבושל או נילוש במי פירות או פריך.ב

ממולא או מבושל או פריך.ג

בצק שבלילתו רכה או פריך או נילוש במי פירות.ד

האוכל פת פחות מכזית,  מה מברך?25

מברך לפניו המוציא, ולאחריו על המחיה.א

מברך לפניו מזונות ולאחריו על המחיה.ב

מברך לפניו המוציא ולאחריו אינו מברך כלום.ג

מברך לפניו מזונות ולאחריו אינו מברך כלום.ד

הנוטל ידיו עד מקום חיבור קנה היד עם הזרוע,  ובעודן רטובות נגע למעלה בזרוע,  האם נטמאו ידיו?26
שאלת
רשות

כן.א

לא.ב

לכתחילה אין לגעת, אך בדיעבד אין צריך לחזור וליטול.ג

לנטילה לפת לא נטמא, ולנטילה לתרומה נטמא.ד

אהבת חסד 

כשעני מבקש הלואה ויודע בבירור שמחר יבוא עני קרובו ללות ממנו,  האם מותר להשתמט היום מהעני?1

אסור.א

מותר להשתמט, ורק כשיודע בבירור שיבא העני למחר.ב

מותר להשתמט אף בספק שמא יבוא העני למחר.ג

מי שאין לו ממון לפרוע הלואתו,  האם כופין אותו להשכיר עצמו כדי להשתכר ויוכל להחזיר הלואתו?2

כופין.א

כופין אותו אבל הוא בעצמו אינו חייב להשכיר עצמו.ב

אין כופין אבל י"א שהוא חייב להשכיר עצמו.ג

האם יש איסור "בל תלין" בפועל קטן?3

כן.א

לא.ב

מחלוקת.ג

אם השכיר לא תובע הממון ואינו משלם לו,  האם עובר בבל תלין וכדו'? 4

אינו עובר.א

עובר.ב

בשכיר יום עובר ובשכיר לילה אינו עובר.ג

נתן טליתו לאומן לתקנה בקבלנות וגמרה ולא שילם,  האם עובר בבל תלין וכדו'? 5

אינו עובר כלל כשנותן לאומן בקבלנות.א

מיד כשגמרה ולא שילם עובר.ב

כל זמן שהטלית ביד האומן אינו עובר וכשנתנה לו עובר בלאו בעונה הבאה.ג
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