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 משנה ברורה:  סימן קפ"ד סעיף ה'  עד סימן קצ"ז

מוסר:  אהבת חסד חלק ב'  פרק י"ז "ואיתא באבות" עד פרק כ"ד "וכמה יש"

 המבחן על הביוארים ומוספים יהיה רק על הביאורים ומוספי'ם המופיעים בעמוד המקביל לעמוד
 המ"ב.  אין מבחן על ביאורים ומוספים המופיעים כהשלמה בדף אחר או בסוף הספר.

 כשמופיע סוגריים בתוך התשובה אין חובה להתייחס לסוגריים.  ל
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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

שינוי תאריך!

בחינת ה'מסכם' הבאה תתקיים ביום י' ניסן,  
על סימן קנ"ח סעיף ו' – סימן ר"ג סעיף ח' 

• 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 - 10 פרסים; $50 - 20 פרסים.  •



מבחן דף היומי בהלכה מס '  22 מסלול א   
 ( סימן קע " ו עד סימן קפ " ד סעיף ה ' ) 

בס"ד

מי שאכל תפוחי אדמה [שלא מברכים עליו בסעודה] קודם הסעודה,  האם צריך לברך עליהם ברכה אחרונה?1

אם אוכל ממנו בסעודה צריך לברך, ואם אינו אוכל ממנו נפטר בברהמ"ז.א

אם אינו אוכל ממנו בסעודה צריך לברך, ואם אוכל ממנו בסעודה נפטר בברהמ"ז.ב

בכל אופן אינו צריך לברך.ג

בכל אופן צריך לברך, ואם הוא בשביל להמשיך הלב לאכילה בכל אופן אינו צריך לברך.ד

מתי מועיל לאכול דברים שאינם באים מחמת הסעודה בתחילה וסוף עם פת,  כדי שיוכל לאכול באמצע בלי ברכה? (מ"ב)2

אם אוכלן ללפת הפת, נפטר באמצע מברכה, ואם אוכלן לשם קינוח צריך לברך באמצע. (ולכתחילה יברך על קצת פירות בפני עצמן)א

כשאוכל לקינוח מועיל, ואם אוכל ללפת הפת אפילו אם אוכל רק תחילה עם פת מועיל. (ולכתחילה יברך על קצת פירות בפני עצמן)ב

אינו מועיל אלא אם כיון להדיא בברכת המוציא לפטור. (ולכתחילה יברך על קצת פירות בפני עצמן)ג

בכל אופן מועיל, כיון שהאכילה האמצעית אינה עיקר וטפלה לסעודה. (ולכתחילה יברך על קצת פירות בפני עצמן)ד

הקובע סעודתו ללפת הפת בפירות,  האם צריך לברך על הפירות?3

כיון שהדרך לאוכלם לקינוח צריך לברך עליהם.א

כיון שהם עיקר סעודתו לא יברך עליהם.ב

כיון שהוא מחלוקת טוב שיאכל הפירות תחילה וסוף עם פת, ואין צריך לברך על האמצע.ג

כיון שהוא מחלוקת טוב שיאכל הפירות תחילה עם פת, ואין צריך לברך על ההמשך שאוכל בלי פת.ד

האם מותר לכתחילה לעקור ממקומו לפני ברכת המזון? (רמ"א)4

כן.א

לא. (ולדבר מצוה וי"א דווקא עוברת מותר)ב

לא, ואם מסופק אם צריך לברך יכול לעקור ממקומו להתחייב. (ולדבר מצוה וי"א דווקא עוברת מותר)ג

מחדר לחדר מותר אף אם לא כיון, אך מבית לבית לא. (ולדבר מצוה וי"א דווקא עוברת מותר)ד

מהו שינוי מקום? (לענין ברכות)5

דוקא אם הולך להמשיך לאכול במקום אחר, אבל אם חוזר למקומו אין זה שינוי מקום.א

דוקא אם הולך לזמן מרובה, אבל לזמן מועט אינו נחשב לשינוי מקום.ב

אם חוזר למקומו נחשב לשינוי רק אם הלך לזמן מרובה, אבל כשממשיך במקום אחר אפילו תיכף נחשב לשינוי.ג

אף אם חוזר למקומו ואף אם הוא לרגע אחד נחשב לשינוי מקום.ד

לדעת השו"ע,  האוכל פת ושינה את מקומו,  מה דינו?6

צריך לחזור למקומו הראשון ולברך המוציא על מה שממשיך לאכול, אך ברכהמ"ז מברך בסוף.א

מברך במקום שנמצא שם ברכהמ"ז, והמוציא על מה שממשיך לאכול.ב

חוזר למקום הראשון ומברך ברכהמ"ז, והמוציא על מה שממשיך לאכול.ג

חוזר למקום הראשון ומברך ברכהמ"ז, אך אינו צריך לברך המוציא על מה שממשיך לאכול.ד

לדעת הרמ"א,  האוכל פת ושינה את מקומו,  מה דינו?7

לא צריך לחזור למקומו הראשון ואין צריך לברך על מה שממשיך לאכול, וברכת המזון מברך בסוף אכילתו במקום השני.א

מברך במקום שנמצא שם ברכת המזון, ומברך המוציא על מה שממשיך לאכול.ב

חוזר למקום הראשון ומברך ברכת המזון, ומברך המוציא על מה שממשיך לאכול.ג

חוזר למקום הראשון ומברך ברכת המזון, אך אינו צריך לברך המוציא על מה שממשיך לאכול.ד

לרמ"א,  האם יש חילוק בין שינה מקומו בדבר הטעון ברכה במקומו,  לבין דבר שאין טעון ברכה במקומו והניח מקצת חברים?8

אין חילוק בינהם, ובשניהם אי"צ לחזור ולברך ברכה ראשונה ואחרונה.א

כשטעון ברכה במקומו אף כשאוכל עוד במקום אחר פטור מברכה, וכשאין טעון ברכה במקומו והניח חברים פטור מברכה רק כשחוזרב
למקומו.

כשאין טעון ברכה במקומו אף כשאוכל עוד במקום אחר פטור מברכה, וכשטעון ברכה במקומו פטור מברכה רק כשחוזר למקומו.ג

בדבר הטעון ברכה במקומו אף אם הפליג זמן רב אי"צ לחזור ולברך, משא"כ בדבר שאין טעון ברכה במקומו צריך לחזור ולברך.ד

המברך על פרי וקודם שאכל ממנו שינה מקומו מבית לבית,  האם צריך לחזור ולברך?9

צריך לחזור ולברך.א

אינו צריך לחזור לברך.ב

ספק ויצא יד"ח מאחר.ג

אם רוצה לאכול במקום ששינה צריך לברך, ואם חוזר למקומו אינו צריך לברך.ד

מי שאכל פת בשתי מקומות (ואינו רוצה לאכול עוד),  היכן יברך ברכת המזון? (מ"ב)10

היכן שאכל יותר שם צריך לברך.א

מברך היכן שגמר סעודתו.ב

אם כיון בתחילה על המקום השני יברך במקום השני, ואם לאו צריך לחזור למקומו.ג

מה שירצה שיעשה.ד
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הישן באמצע הסעודה,  האם נחשב להפסק?11

נחשב להפסק, כיון שאינו יכול לאכול תוך כדי שינה.א

אינו נחשב להפסק.ב

שינת עראי אפילו שעה אינו הפסק, ושינת קבע על מיטתו הוי הפסק.ג

שינת עראי מועטת אינו הפסק, אבל שינה של שעה או שינת קבע על מיטתו הוי הפסק.ד

גמר סעודתו ואמר "הב לן ונברך",  מה דינו לענין שתיה?12

מותר לשתות, דאין אמירתו סילוק אלא מאכילה.א

נחשב להיסח הדעת ואם רוצה לשתות צריך לברך עליו.ב

כיון שהוא ספק לכתחילה לא ישתה, ובדיעבד ספק ברכות להקל ולא יברך.ג

על שתיית יין צריך לברך שהסיח דעתו משום שעומד לברך עליו, משא"כ שאר משקים.ד

לסוברים ש"הב לן ונברך" הוא סילוק משתיה ולא מאכילה,  ואחר שאכל נגרר לשתיה,  האם צריך לברך?13

כיון שהסיח דעתו צריך לברך.א

על כל המשקים ששותה, אינו צריך לברך.ב

בשתיית שאר משקים שנגרר ליבו מחמת אכילה אי"צ לברך, אך שתיית יין שחשובה לעצמה צריך לברך.ג

כיון שהוא ספק, יצא יד"ח מאחר.ד

הנכנס למקום שלא הוזמן לשם,  והגישו לו כמה כוסות בזה אחר זה,  האם צריך לברך על כל כוס וכוס?14

אפילו אם כיון להדיא על כל מה שיביאו לו, צריך לברך על כל כוס וכוס.א

במקום שאין הדרך להושיט לכל מי שנכנס, אם לא כיון להדיא על כל כוס צריך לברך על כל כוס ובמקום שכן נוהגים כך אפילו סתמאב
אי"צ לברך וטוב שיכוין בשעת הברכה על הכל.

במקום שהדרך להושיט לכל מי שנכנס, מועיל כונה בשעת ברכה על הכל, ואם אין הדרך כך, אף כונה לא מועיל.ג

יכול לסמוך על דעת המסובים ואי"צ לברך על כל כוס וכוס.ד

האם יש להביא פת שלמה לשולחן לברכת המזון? (משנ"ב)15

לא, משום שנראה שעושה כן לעבודה זרה.א

בחול אין להביא, אבל בשבת טוב להביא לכתחילה.ב

אם יש פירורים על השולחן לא יביא, אבל אם אין פירורים מותר ואפילו טוב להביא.ג

יש להביא לכתחילה פת שלמה, משום כבוד ברכהמ"ז.ד

מי שיש לו מים מצומצמים או למים ראשונים או למים אחרונים ואין יכול להשיג עוד מים,  מה קודם? (בזמנינו)16

מים ראשונים קודמים, ואפילו שמקפיד על מים אחרונים.א

מים אחרונים קודמים, משום שחמירא סכנתא מאיסורא.ב

אם מקפיד על מים אחרונים עדיף מים אחרונים, ואם אינו מקפיד יעדיף מים ראשונים.ג

מה שירצה שיעשה.ד

באיזה מים יש ליטול ידיו מים אחרונים? (מ"ב)17

מותר בפושרים וי"א דוקא צוננים, ואם אין לו צוננים אין להחמיר ויכול ליטול בפושרים.א

דוקא צוננים, ואם היו חמים ונצטננו לא מועיל.ב

חמים שנצטננו מותר, אבל כשהם עדין פושרים לא מועיל לכו"ע.ג

אם נכוה מהם אסור, אבל ביד סולדת מותר.ד

איזה משקים כשרים למים אחרונים?18

כל המשקים חוץ מיין, ונוטלים בהם אף אם יש לו מים.א

כל המשקים חוץ מיין, ורק אם אין לו מים.ב

כל המשקים חוץ מיין שמן דבש וחלב, ורק אם אין לו מים.ג

כל המשקים נוטלים בהם לכתחילה, חוץ מיין שמן דבש וחלב, שנוטלים בהם רק אם אין לו מים.ד

למנהג העולם ומסקנת המשנ"ב,  האם ברכת המזון טעונה כוס?19

בשלשה שאכלו יש לחזר אחר כוס.א

בשלשה שאכלו יש לחזר אחר כוס, ואם יש לו יין בביתו אף ביחיד יברך על הכוס.ב

אפילו בשלשה אין מחזרים אחר הכוס, ואם יש לו יין בביתו והם שלשה יברך על הכוס.ג

בשנים שאכלו יש לחזר אחר כוס, אבל ביחיד רק אם יש לו יין בביתו יש לברך על הכוס.ד

יש לו שתי מיני חמר מדינה,  על מה יברך ברכת המזון?20

על מה שחביב אצלו.א

על מה שיותר יקר ויותר חשוב.ב

על מה שלא שתה ממנו בסעודה.ג

על מה שירצה.ד
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איך אפשר לתקן כוס יין פגום?21

מוסיף לתוכו דווקא מעט יין שאינו פגום. (ועדיף לשופכו אח"כ לקנקן)א

מוסיף בו כל משקה ואפילו מים שאינו פגום. (ועדיף לשופכו אח"כ לקנקן)ב

מוסיף בו אפילו פירור לחם. (ועדיף לשופכו אח"כ לקנקן)ג

מועיל קינוח במפה, אך צריך להדיחו או לקנח אפילו אם הוא נקי. (ועדיף לשופכו אח"כ לקנקן)ד

האם צריך שיהיה כוס של ברכת המזון שלם? (כשישאר בו רביעית)22

אם הוא פגום בשפתו אפילו מעט, פסול לכוס של ברכה בכל ענין.א

אם נסדק ואין בו חיסרון, מותר לכתחילה.ב

לכתחילה צריך שלא יהא בו חיסרון ולא יהא סדוק, ובדיעבד כשאין לו כלי אחר כשר.ג

צריך שישאר בו לפחות שני רביעיות ואם לאו פסול.ד

האם צריך לשבת בברכת המזון?23

אפשר לברך לכתחילה מעומד.א

צריך לשבת, ואם עמד צריך לחזור ולברך.ב

אם אכל בביתו בעמידה יכול לברך בעמידה, ואם אכל בישיבה צריך לשבת.ג

צריך לכתחילה לשבת בכל ברכהמ"ז ובדיעבד אם בירך מעומד יצא.ד

מה מותר לעשות בשעה שמברך ברכת המזון?24

תשמיש קל מותר לעשות.א

אם התחיל במלאכתו אינו צריך להפסיק.ב

מותר להרהר בדברי תורה.ג

אסור לעשות כלום.ד

המסופק אם בירך ברכת המזון,  מה דינו?25

כיון שהוא ספק דאורייתא צריך לחזור ולברך, חוץ מברכה רביעית שהיא דרבנן.א

אם אכל כדי שביעה, צריך לחזור על כל ברכהמ"ז, ואם לא שבע ואכל רק כזית, טוב שיטול ויאכל ויברך.ב

אף אם אכל רק כזית מחויב לכו"ע לחזור ולברך, משום שעיקרו דאורייתא.ג

יצא ידי חובה מאחר.ד

איך יש ליטול מים אחרונים?26
שאלת
רשות

צריך כלי אבל אי"צ כח גברא, וחציצה פוסלת.א

אי"צ כלי ולא כח גברא, ואין חציצה פוסלת.ב

אי"צ כלי אבל צריך כח גברא, וחציצה פוסלת.ג

אי"צ כלי ולא כח גברא, אבל חציצה פוסלת.ד

אהבת חסד 

מה הם הארבעה דברים שצריכים חיזוק?1

תורה, תפילה, מעשים טובים, כיבוד אב ואם.א

תורה, תפילה, מעשים טובים, שבת.ב

תורה, תפילה, מעשים טובים, דרך ארץ.ג

האם מידת החסד מועלת לאדם להאריך ימיו ולכפר עונותיו?2

כן.א

לא.ב

להאריך ימיו כן, ולכפר עונותיו לא.ג

היכול להלוות מעות או לעני או לעשיר,  למי יש מצוה גדולה יותר להלוות?3

לעשיר.א

לעני.ב

אין הבדל.ג

מה פירשו על הפסוק "ומבשרך אל תתעלם"? (תנא דבי אליהו)4

שהאדם לא יתעלם מלהיטיב לאשתו.א

שהאדם לא יתעלם מלהיטיב לבניו.ב

שהאדם לא יתעלם מלהיטיב על עצמו.ג

מי שסיפק בידו לעשות צדקה ואינו עושה,  לקיים נפשות ואינו מקיים,  האם גורם מיתה לעצמו?5

לא.א

כן.ב

אם עני ביקש ממנו הלואה גורם מיתה לעצמו, ואם עשיר ביקש הלואה ממנו לא גורם מיתה לעצמו.ג
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