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 מוסר:  אהבת חסד חלק ב' פרק כ"ד "וכמה יש" עד חלק ג' פרק ו' "ועיקר מצוה"

 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 '  23 מסלול א   
 ( סימן קפ " ד סעיף ה '  עד סימן קצ " ז ) 

בס"ד

עד מתי מותר לברך ברכה אחרונה?1

עד כדי שיעור עיכול.א

כל זמן שלא הסיח דעתו מלאכול מותר לברך.ב

עד שבעים ושתים דקות ואף שעדיין שבע ממה שאכל מותר לברך.ג

כל זמן שלא עקר ממקומו ועדיין מיסב על השולחן מותר לברך.ד

האם ברכת המזון נאמרת בשאר לשונות חוץ מלשון הקודש? (מדינא)2

ברכה ראשונה נאמרת דווקא בלשון הקודש, ושאר ברכות בכל לשון.א

נאמרת בשאר לשונות, ואף שאינו מבין מה שאומר.ב

נאמרת בשאר לשונות, ובלבד שמבין בשאר לשונות מה שאומר.ג

ג' ברכות דאורייתא נאמרת דווקא בלשון הקודש, וברכה רביעית שהיא מדרבנן נאמרת בכל לשון.ד

איזה עצה כתב המשנ"ב כדי שלא לשכוח רצה או יעלה ויבוא בברכת המזון?3

לברך מתוך הכתב.א

לבקש מאחר שיזכיר לו.ב

לברך בקול רם.ג

שיאכל באותו סעודה מאכל מיוחד.ד

מהו הסברא לפטור נשים מברכת המזון מן התורה?4

כמו כל מצות עשה שהזמן גרמא.א

כיון שלא קבלו נחלה בארץ ישראל, וי"א משום שאינן בברית ותורה.ב

כיון שלא ירד להם מן, וי"א שלא קיבלו נחלה בארץ ישראל.ג

כיון שיכול האדם לא להתחייב בהם ולא לאכול פת.ד

מי שלא הזכיר 'ארץ חמדה טובה ורחבה' ב"נודה לך",  או 'מלכות דוד' ב"רחם נא",  האם מעכב?5

ארץ חמדה טובה ורחבה אינו מעכב, ומלכות דוד מעכב.א

ארץ חמדה טובה ורחבה מעכב, ומלכות דוד אינו מעכב.ב

מעכב.ג

אינו מעכב.ד

מדוע לאחר ברכת "בונה ירושלים" עונה אמן אחר עצמו?6

כיון שהיא בקשה גדולה לסוף וקץ לכל גלותינו.א

מפני שהוא סיום ברכות דאורייתא וכן להפריד בין ברכות דאורייתא לדרבנן, ולכן אם חייב בברכהמ"ז מדרבנן לא יענה אמן.ב

מפני שהוא סיום ברכות דאורייתא וכן כדי להפריד בין ברכות דאורייתא לדרבנן, ואף כשחייב בברכהמ"ז מדרבנן יענה משום לא פלוג.ג

הוא חלק מנוסח הברכה ולכן יש לומר בונה ירושלים אמן בבת אחת.ד

מי שהקדים "יעלה ויבוא" ל"רצה",  האם יצא יד"ח?7

לא יצא, וצריך לחזור לאמרו לאחר רצה.א

יצא יד"ח.ב

ביו"ט יצא יד"ח ובר"ח לא יצא.ג

ביו"ט לא יצא יד"ח ובר"ח יצא.ד

המסופק אם אמר רצה או יעלה ויבוא,  מה דינו?8

תלינן דמסתמא בודאי הזכירם.א

תלינן דמסתמא בודאי לא הזכירם.ב

בשבת שיש שינוי בסעודתו מסתמא הזכירו, משא"כ ביעלה ויבוא.ג

יעלה ויבוא מסתמא הזכיר שהכריזוהו בביהכנ"ס, משא"כ רצה.ד

היודע לברך ברכת השלמה בברכת המזון רק תחילה וסוף ואינו יודע לומר האמצע,  מה יעשה?9

כיון שהוא ברכה קצרה כל מילה מעכבת.א

בשבת כל מילה מעכב, אך ביו"ט אף שאינו יודע את הנוסח במלואו אינו מעכבת.ב

בשבת שמזכירו בחתימת הברכה יאמר בלי האמצע, אך ביו"ט שצריך להזכיר את יו"ט פלוני ואינו מוזכר בפרטות בחתימה מעכב.ג

בין בשבת בין ביו"ט אין האמצע מעכב, ואף שאינו מזכיר את היו"ט בפרטות.ד

מי ששכח לומר יעלה ויבוא בראש חודש וסיים ברכת "בונה ירושלים",  מה יעשה?10

אינו אומר "אשר נתן", כיון שאין חיוב לאכול סעודת ר"ח אלא ממשיך ברכה רביעית.א

אומר "אשר נתן" רק ביום [שחוזר בו בתפילה] אבל לא בלילה.ב

אומר "אשר נתן" רק בלילה ולא ביום.ג

בין ביום בין בלילה אומר ברכת "אשר נתן".ד
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מי ששכח לומר יעלה ויבוא בחול המועד בברכת המזון,  האם דינו כיום טוב או כראש חודש?11

דינו כיום טוב, בין לענין הזכרת השם בברכת אשר נתן וכן לענין שמעכב.א

דינו כראש חודש, בין לענין הזכרת השם בברכת אשר נתן וכן לענין שאינו מעכב.ב

דינו כראש חודש רק לענין הזכרת השם בברכת אשר נתן, אך מעכב כמו יום טוב.ג

דינו כראש חודש לענין שאינו מעכב, אך דינו כיום טוב לענין הזכרת השם בברכת אשר נתן.ד

התחיל לאכול סעודה בשבת וסיים במוצאי שבת,  האם אומר רצה?12

כיון שעתה אינו שבת אינו אומר רצה.א

אם אכל כזית מבעוד יום, מזכיר רצה בלילה אם לא התפלל ערבית.ב

אפילו טעם מעט מבעוד יום מזכיר רצה בלילה אם לא התפלל ערבית.ג

אף שהתפלל ערבית של מוצ"ש קודם שבירך ברכהמ"ז מזכיר רצה.ד

התחיל סעודת שבע ברכות ביום בימות החול ונמשך לליל שמיני,  האם מברך שבע ברכות?13

כיון שהתחיל בשעת החיוב מברך.א

אינו מברך.ב

לכתחילה לא, ויש מקילין משום שמחת חתן וכלה.ג

אם התחיל ברכהמ"ז ביום, מברך ז' ברכות אף בליל שמיני לכל הדעות.ד

כמה יין יש לשתות מכוס של ברכת המזון? (הכרעת המ"ב)14

לכתחילה ישתה או פחות מכזית או רביעית כדי לא להיכנס לספק ברכה אחרונה.א

לכו"ע ישתה רוב רביעית שהוא מלוא לוגמיו ומברך ברכה אחרונה.ב

מדין כוס של ברכת המזון מספיק רוב רביעית, אך ישתה רביעית כדי שיוכל לברך ברכה אחרונה לכו"ע.ג

בסעודה שחייב לאכול כגון בשבת די בשתיית כזית, אך בסעודת רשות צריך שתיית רביעית.ד

המסובים הטועמים מכוס יין של ברכה וכיון המברך להוציאם,  האם צריכים לברך ברכה ראשונה?15

צריכים לברך.א

אינם צריכים לברך.ב

אם לא ידעו שיגיע הכוס אליהם צריכים לברך אפילו שכוונו בהדיא לצאת.ג

אם לא ידעו שיגיע הכוס אליהם צריכים לברך, אבל אם כוונו בהדיא שאם יגיע להם הכוס יצאו בברכתו, אינם צריכים לברך.ד

מה מותר לעשות בשעת ברכת המזון או שאר ברכות?16

אין לעשות שום תשמיש, אבל לעיין בד"ת מותר.א

אין לעשות שום תשמיש, אבל לעיין בד"ת בברכהמ"ז אסור ובשאר ברכות דרבנן מותר.ב

תשמיש קל מותר, וכן לעיין בד"ת.ג

אין לעשות כלום ואפילו תשמיש קל, וכן לעיין בד"ת אסור.ד

איך המנהג,  האם אומרים "ברוך הוא וברוך שמו" קודם ברכת המזון? (הכרעת המ"ב)17

אומרים רק בזימון, ורק המזמן אומר.א

אומרים רק בזימון, ואף העונים אומרים כן.ב

אומרים קודם ברכהמ"ז ואף ביחיד, והעונים לזימון בלי לברך לא יאמרוהו.ג

המנהג שלא לאומרו.ד

שש עשרה אנשים שאכלו יחד,  האם מחויבים לזמן יחד,  או שמותרים להם להיחלק ולזמן כמה ביחד?18

מותרים להיחלק, ובלבד שישאר באחד מהם עשרה.א

מותרים להיחלק למחצה, שבכך יש בכל אחד רוב עשרה.ב

בחול מותר כי אין חיוב לזמן, משא"כ בשבת.ג

אסור להיחלק כלל, כיון שכל אחד נתחייב בזימון עשרה.ד

היו רוכבים על הגמלים ואמרו "נאכל",  האם מצטרפים לזימון?19

כיון שכל אחד אוכל מככרו ואינם יושבים על שולחן אחד, אינם מצטרפים.א

כיון שאמרו "נאכל" אפילו רוכבים באמצע האכילה מצטרפים.ב

אם עמדו במקום אחד מצטרפים אפילו שכל אחד אוכל מככרו, אבל אם הולכים לא מצטרפים.ג

אם עמדו ואוכלים מככר אחד מצטרפים אף כשהם מפוזרים, ואם לאו אין מצטרפים.ד

מה נחשב לאכילה "ביחד",  כדי להתחייב בזימון?20

אם התחילו וגמרו יחד.א

אם התחילו או גמרו יחד.ב

בחול אם התחילו או גמרו ביחד, ובשבת רק אם התחילו וגמרו ביחד.ג

כל שאכלו יחד אפילו התחיל כל אחד לבד וגמר כל אחד לבד.ד
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שלשה שאכלו כאחד וברכו ברכת המזון כל אחד לעצמו,  האם יכולים לזמן למפרע?21

כל זמן שיושבים שם יכולים לזמן למפרע.א

אם שנים ברכו, יכול השלישי לזמן והם אינם יוצאים יד"ח למפרע.ב

רק אם אחד בירך יכולים השנים לצרפו לזימון, אך הוא אינו יוצא יד"ח למפרע.ג

אם אחד בירך יכולים השנים לצרפו לזימון, ואף הוא יוצא יד"ח למפרע.ד

שתי חבורות האוכלות בשני בתים (הסמוכים זה לזה בלי הפסק) ונכנסו על דעת להצטרף,  האם יכולים להצטרף לזימון?22

אם יש שמש ביניהם מצרפן אפילו אינם רואים זה את זה, ואם רואים זה את זה מצטרפין אף שאין להם שמש.א

אם יש שמש ביניהם, מצרפן אפילו אינם רואים זה את זה, ובלבד שאוכל משניהם.ב

אפילו רואים זה את זה אינם מצטרפים אלא אם כן שמש ביניהם מצרפן.ג

אם רואים זה את זה מצטרפים, ואם לאו אפילו יש שמש ביניהם אינם מצטרפים.ד

מי שאוכל דבר איסור שלא במקום סכנה,  האם מברך ברכה ראשונה?23

באיסור דרבנן מברך, ובאיסור דאורייתא אינו מברך.א

אפילו איסור דרבנן אינו מברך, אך אם הוא אסרו על עצמו מברך.ב

אפילו אסר על עצמו אינו מברך, ואם בירך אין עונים אחריו אמן.ג

מעיקר הדין אינו מברך, אבל אם בירך עונים אחריו אמן.ד

מי שאכל מאכל איסור,  האם מצטרף לזימון?24

אם אכל בשוגג מצטרף, אבל אם אכל במזיד אינו מצטרף.א

אם הוא איסור תורה אינו מצטרף, אבל אם הוא איסור דרבנן מצטרף.ב

אפילו אכל בשוגג איסור דרבנן אינו מצטרף.ג

אם הוא איסור שאסר על עצמו מצטרף, אבל שאר איסור אפילו דרבנן אינו מצטרף.ד

אחד אוכל פת וגבינה ושנים אוכלים פת ובשר,  האם מצטרפים לזימון?25

אינן מצטרפין, כיון שהאוכל בשר אינו יכול לאכול מהאוכל חלב.א

מצטרפין, כיון שהאוכל גבינה יכול להדיח פיו ולאכול מהאוכל בשר, והנוהג להמתין חצי שעה אין מצטרף וכן בגבינה קשה אין מצטרף.ב

אפילו כשאוכל גבינה קשה מצטרפין.ג

מצטרפין אף בסעודת מצוה שבין ר"ח לט' באב ואף שהאוכל חלב מקפיד שלא לאכול בשר, כיון שהוא רק מנהג.ד

אם עבר זמן רב לאחר שאכל פת,  ועדיין שבע משאר מיני מזונות שאכל אחר כך,  האם מותר לברך ברכת המזון?26
שאלת
רשות

מותר לברך, כיון שעדיין אינו תאב לאוכל אחר לא נחשב להיסח הדעת.א

אינו יכול לברך, כיון שכבר התעכל הפת שזה היה עיקר חיובו לברכהמ"ז.ב

אם אכל המזונות לאחר שהסיח דעתו מלאכול עוד אינו מצטרף, ואם לאו מצטרף ומותר לברך.ג

אם הסיח דעתו מלאכול עוד נחשב אכילת המזונות לעיקר הסעודה ומצטרף, ואם לאו אינו מצטרף ואסור לברך.ד

אהבת חסד 

מי שיש לו מעות מעשר אצלו ואין מזדמן לפניו עכשיו האנשים שרוצה לתת להם המעשר,  האם מותר להשתמש במעות עד שימצאם?1

לא.א

כן.ב

רק כשיש עדים שהשאילו לעצמו.ג

מי שנודע לו שנתן צדקה יותר ממעשר,  האם יכול לנכותו מהמעשר של שנה הבאה?2

יש מתירין ויש מחמירין.א

אסור.ב

מותר.ג

האם מותר לשלם שכר לימוד לבניו ממעות מעשר?3

כן.א

לא.ב

אם התנה קודם מותר, ואם לאו אסור.ג

האם מותר לקנות עליה לתורה ממעות מעשר כשהמעות לצורך בית הכנסת?4

כן.א

לא.ב

מחלוקת.ג

הנותן צדקה וחושב לקיים המצוה,  אבל מכוון גם שיהיה לו טובה מזה,  האם קיים מצות צדקה?5

לא.א

כן.ב

קיים מצוה אבל לא מצוה גמורה.ג
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