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"  חמישי, י' ניסן  מסכם #4 ומבחן #25   

 משנה ברורה:  סימן ר"ג סעיף ח' עד סימן ר"ט סעיף ב' 

אהבת חסד  חלק ג' פרק ו' "ועיקר מצוה" עד סוף שם עולם עד פרק ג' "ומה שאמר"

 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

7.

מסלול א

מסכם #4:  משנה ברורה סימן קנ"ח סעיף ו' עד סימן ר"ג סעיף ח
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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 '  24 מסלול א   
 ( סימן קצ " ז עד סימן ר " ג סעיף ח ' ) 

בס"ד

בזימון עשרה,  האם צריך שכולם יאכלו לחם?1

כן.א

רק אם ט' אוכלים לחם, אפשר לצרף עשירי האוכל מזונות.ב

אם ז' אוכלים לחם, אפשר לצרף ג' האוכלים ירק.ג

אם ששה שהם רוב אוכלים לחם, אפשר לצרף ד' האוכלים ירק.ד

מי שאכל כדי שביעה ולא שתה,  האם חייב לברך ברכת המזון מן התורה?2

אם אינו תאב לשתות חייב לכו"ע מה"ת, ואם תאב לשתות רק דעת המרדכי שאינו חייב עד שישתה.א

אפילו אם תאב לשתות חייב לכו"ע לברך, כיון שאכל כדי שביעה.ב

אפילו אם אינו תאב לשתות, רק דעת המרדכי שאינו חייב לברך מה"ת עד שישתה.ג

אפילו אם אינו תאב לשתות, אינו חייב לברך לכו"ע אלא אם ישתה.ד

שלשה שאכלו ומזמנים,  ונכנס אחד ושמע את המזמן אומר "נברך שאכלנו",  מה עונה? (מ"ב)3

אם אכל איזה דבר או שתה משקה חוץ ממים יכול לענות "ברוך שאכלנו".א

אם אכל איזה דבר יכול לענות "ברוך שאכלנו", אבל אם לא אכל אלא שתה איזה משקה, אינו עונה מאומה.ב

אפילו שתה מים יכול לענות "ברוך שאכלנו", אבל אם לא אכל ולא שתה מאומה עונה ברוך ומבורך שמו וכו'.ג

אפילו לא אכל ולא שתה כלום יכול לענות "ברוך שאכלנו".ד

האם אפשר לצרף עכו"ם לזימון?4

אם מתכוין לברך לאלוקי ישראל מצטרף.א

אינו מצטרף, ואם מל וטבל מצטרף ויכול לומר "על שהנחלת לאבותינו".ב

אם מל אפילו לא טבל מצטרף.ג

אפילו מל וטבל אינו מצטרף, כיון שאינו יכול לומר "על שהנחלת לאבותינו".ד

טומטום ואנדרוגינוס,  האם מצטרפים לזימון?5

כיון שהם מין בפנ"ע, מצטרפים כל אחד למינו.א

טומטום מצטרף למינו, אך אנדרוגינוס אינו מצטרף.ב

אינם מצטרפים לאחרים, אך טומטום ואנדרוגינוס מצטרפים יחד.ג

אנדרוגינוס מצטרף במינו, אך לא לב' אנשים אחרים, וטומטום אינו מצטרף אפילו למינו.ד

מי שנידוהו מחמת עבירה,  האם מצטרף לזימון?6

לזימון של שלשה אינו מצטרף, אך לשל עשרה מצטרף.א

לזימון של שלשה מצטרף, אך לשל עשרה אינו מצטרף.ב

מצטרף לזימון.ג

אינו מצטרף בשום אופן לזימון.ד

שלשה שאכלו יחד ושנים עשו זימון,  ולא ענה עמהם השלישי,  האם יצאו ידי חובת זימון?7

כיון שלא היו שלשה שענו לזימון, לא יצאו שלשתם יד"ח זימון.א

כיון שרובם ענו, יצאו כולם יד"ח זימון.ב

השנים שענו יצאו יד"ח זימון, אך השלישי שלא ענה לא יצא יד"ח.ג

בחול יצאו כולם, ובשבת לא יצאו שלשתם.ד

עד היכן צריך לשמוע בברכת הזימון?8

דעת השו"ע,עד לאחר ברוך שאכלנו וכו'. ודעת הרמ"א עד סוף ברכה ראשונה.א

דעת השו"ע, רק עד סוף ברכה ראשונה. ודעת הרמ"א עד סוף ברכת המזון.ב

עד לאחר ברוך שאכלנו וכו'.ג

עד סוף ברכת 'נודה לך'.ד

שלשה שאכלו כאחד והפסיק היחיד כדי לזמן עם השנים,  ובאו שנים אחרים ואכלו עמו,  האם מצטרף עמם? (מ"ב)9

אם זימן מרצונו מקודם אינו מצטרף ואם הפסיק בע"כ מצטרף. (ובביה"ל לעיל נשאר בצ"ע)א

אם מברך עמהם יכול לזמן עמהם, אבל אם ממשיך באכילתו אינו יכול להצטרף פעם שנית. (ובביה"ל לעיל נשאר בצ"ע)ב

אף אם ממשיך לאכול יכול להצטרף עמהם לזימון. (ובביה"ל לעיל נשאר בצ"ע)ג

בשבת מצטרף פעם שניה, אבל בחול שהוא אכילה קלה אינו מצטרף פעם שניה. (ובביה"ל לעיל נשאר בצ"ע)ד

עשרה שאכלו יחד,  האם צריכים ג' מהם להפסיק כדי לענות לזימון בשם? ואם הפסיקו האם יכולים לזמן עוד פעם ביניהם?10

אינם חייבים להפסיק, כיון שיכולים השאר עכ"פ לזמן בלי שם.א

צריכים להפסיק ולענות, ואפילו אם המשיכו לאכול אינם יכולים לזמן ביניהם.ב

צריכים להפסיק ולענות, ואם המשיכו לאכול יכולים לזמן ביניהם.ג

רק שלשה חייבים להפסיק, אבל אם היו ארבעה אינם חייבים להפסיק ואם הפסיקו אינם מזמנים על המשך אכילתם.ד
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האם יש חיוב להקדים כהן תלמיד חכם,  כשיש שם ת"ח גדול ממנו?11

יש בזה חיוב משום "וקדשתו".א

אסור להקדימו דמזלזל בזה בתלמיד חכם ומשניא את התורה בפני עם הארץ.ב

שווים בדרגתם, ויתנו למי שרוצים.ג

אין חיוב, אך טוב שיקדים את הכהן.ד

מדוע יש ענין להשתדל שיתנו לו כוס של ברכה לברך בברכת המזון? (בזמניהם שאחד מברך לכולם)12

כדי שיוכל לברך ברכת האורח.א

כדי שיברך בקול ויענו אחר ברכתו 'אמן'.ב

כדי שלא יהיה 'שומע כעונה', אלא שהוא יהיה המברך.ג

כדי שיברך ברכת המזון על הכוס.ד

עשה "קונדיטון" שעירב יין עם דבש ופלפלים ונשמר עדיין טעם יין,  מה ברכתו?13

אם נשתנה טעמו וריחו מברך שהנ"ב, ואם לא נשתנה מברך בפה"ג.א

אם רובו יין מברך בפה"ג, ואם הוא מיעוט, מברך שהנ"ב.ב

אפילו שיש שליש יין, ונשתנה טעמו וריחו מברך בפה"ג.ג

אם הרוב יין אפילו נשתנה טעמו וריחו מברך בפה"ג, ואם הוא מיעוט מברך בפה"ג, רק אם נשאר טעמו וריחו.ד

מי שיש לו פרי שספק אם מברך מעין שלוש או בורא נפשות,  מה יעשה?14

מברך מעין שלוש, שהיא ברכה מעולה.א

מברך בורא נפשות לכל הדיעות.ב

מה שירצה יברך.ג

לא יאכל מהם כשיעור שחייב ברכה אחרונה אלא בתוך סעודה כי מעין שלוש אינו פוטר בורא נפשות, וכן להיפך.ד

גרעיני פירות שהם מתוקים בטבעם,  מה מברך עליהם?15

כיון שאין הם עיקר הפרי לכו"ע מברך בפה"א.א

כיון שהם חלק מהפרי לכו"ע מברך בפה"ע.ב

מחלוקת, ואם אוכלם אחר הפרי נפטרים בברכת הפרי.ג

כיון שאין הם עיקר הפרי לכו"ע מברך שהנ"ב, ואף שאוכלם לאחר שאכל הפרי צריך לברך עליהם.ד

השותה רביעית שמן זית המעורב עם שאר משקה,  מה מברך בברכה אחרונה?16

באופן שמברך בתחילה בפה"ע מברך לאחריו מעין שלוש.א

אף באופן שמברך בתחילה בפה"ע, מברך בורא נפשות בברכה אחרונה.ב

אף באופן שמברך עליו בתחילה שהנ"ב, מברך מעין שלוש.ג

כיון שהוא ספק, לא יברך מאומה.ד

קליפות תפוזים שטיגנן בדבש,  מה מברך עליהם?17

כיון שאינו חלק מעיקר הפרי מברך שהנ"ב.א

כיון שאינו ראוי לאכילה מצד עצמו אין מברכין עליו כלל.ב

מחלוקת ולכן יברך שהנ"ב, ואם בירך בפה"ע או בפה"א יצא בדיעבד.ג

כיון שהוא טפל לפרי מברך לכו"ע בפה"ע.ד

פירות שדרכם לאכול חיים ולא לבשלם ושראן במים,  מה מברך על המים? (מ"ב)18

אם שראן י"ב שעות מברך עליהם כברכת הפרי, ואם לאו מברך שהנ"ב.א

אם שראן מעת לעת ונתן טעם גמור במים, לכו"ע מברך בפה"ע, ופחות מכן מחלוקת ויברך שהנ"ב, ובדיעבד אם בירך העץ יצא.ב

אם שראן מעת לעת ונתן טעם גמור במים, מחלוקת ויברך שהנ"ב, ובדיעבד אם בירך העץ יצא.ג

אף אם שראן מעת לעת ונתן טעם גמור במים מברך עליהם לכו"ע שהנ"ב.ד

בישל פירות שאין הדרך לבשלם במים,  ואוכל הפירות ושותה המים,  מה מברך? (הכרעת המ"ב)19

אם עיקר אכילתו הוא הפרי מברך על הפרי בפה"ע ופוטר את המים, ואם עיקר הוא המים מברך על הפרי בפה"ע, ועל המים שהנ"ב.א

אם עיקר אכילתו הוא הפרי מברך עליו בפה"ע ופוטר את המים, ואם עיקרו המים ובירך על הפרי בפה"ע צריך לפטור המים ע"י דברב
אחר בשהנ"ב.

מברך על הפירות בפה"ע ועל המים שהנ"ב.ג

בכל אופן מברך על הפרי ופוטר את המים, אף שעיקרו הוא המים.ד

השרה צימוקים במים והפרידם,  ויש טעם צימוקים במים,  מה מברך?20

אם היה דורך הצימוקים בלא שריה היה יוצא מהם לחלוחית ברכת המים בפה"ג, ואם לא היה יוצא מהם לחלוחית הוי המים זיעהא
וברכתו בפה"ע.

אם היה דורך הצימוקים בלא שריה היה יוצא מהם לחלוחית ברכת המים בפה"ג, ואם לא היה יוצא מהם לחלוחית הוי המים זיעהב
וברכתו שהכל.

בכל אופן ברכתו בפה"ג, כיון שהוא משקה חשוב.ג

כיון שסחטם וכבר יצא מהם המיץ לפני הבישול, הוי זיעה בעלמא וברכתו שהכל.ד
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המוצץ קני סוכר,  מה מברך? (הכרעת המ"ב)21

מברך שהנ"ב, ואם בירך בפה"א או בפה"ע לא יצא.א

מברך שהנ"ב, ואם בירך בפה"א או בפה"ע יצא.ב

מברך בפה"ע, ואם בירך בפה"א או שהנ"ב יצא.ג

מברך שהנ"ב, ואם בירך בפה"א יצא. אך אם בירך בפה"ע לא יצא.ד

האוכל פלפל וזנגביל יבש או מלח,  מה מברך?22

על הפלפל וזנגביל מברך בפה"א, ועל המלח מברך שהנ"ב.א

על הפלפל וזנגביל מברך שהנ"ב, ועל המלח אינו מברך כלל.ב

על הפלפל וזנגביל אינו מברך כלל, ואם אכלן עם סוכר מברך שהנ"ב ועל המלח מברך שהנ"ב.ג

על הפלפל וזנגביל אינו מברך כלל, ואם אוכלם עם סוכר מברך בפה"א ועל המלח מברך שהנ"ב.ד

המסופק על מאכל איזה ברכה לברך,  מה יעשה?23

אם לא למד ההלכות לא יאכל עד שישאל חכם, ואם למד ואינו יכול לברר מברך שהנ"ב.א

מברך כל הברכות שמסופק בהם, בלי שם ומלכות.ב

מברך שהנ"ב, וירא שמים לא יאכל ממנו.ג

בכל אופן מברך שהנ"ב.ד

מה מברכים על פירות של אילני סרק הגדלין מאליהן ואינם ראויים לאוכלן חיים?24

כיון שראויים לאכילה על ידי בישול, ברכתן בפה"ע.א

אם בישלן מברך בפה"ע, ואם אכלן חיים מברך שהנ"ב.ב

אם בישלן מברך בפה"ע, ואם אכלן חיים, מברך בפה"א.ג

כיון שהם גרועים שאינן ראויים לאכילה כשהם חיים, אף אם בישלם מברך שהנ"ב.ד

פירות שאינם ראויים לאכילה כשהם חיים,  והכשירן עכו"ם לאכילה על ידי בישול,  האם נאסר משום בישול עכו"ם?25

אם אינו ראוי לאכילה כמות שהוא, נאסר בכל אופן באכילהא

אינו נאסר באכילה, כיון שהדרך לאכלו ע"י בישול.ב

זנגויל הראוי לאכילה חי על ידי תערובת סוכר אינו נאסר באכילה, אך אם אינו ראוי כלל לאכילה כשהוא חי נאסר באכילה.ג

אפילו זנגויל הראוי לאכילה חי על ידי תערובת סוכר וערבו העכו"ם בסוכר נאסר באכילה.ד

הנכנס למקום ושומע שעונים "ברוך שאכלנו",  מה יעשה?26
שאלת
רשות

עונה אחריהם אמן.א

אינו עונה מאומה, כיון שלא שמע את המזמן.ב

אם אכל איזה מאכל עונה "ברוך שאכלנו", ואם לא אכל עונה "ברוך ומבורך שמו" וכו'.ג

אף אם לא אכל ושתה מאומה עונה עמהם "ברוך שאכלנו".ד

אהבת חסד 

במה גדולה הכנסת אורחים?1

יותר מקבלת פני השכינה.א

כהשכמת בית המדרש וי"א יותר מהשכמת בית המדרש.ב

שני התשובות נכונות.ג

מה אמרו חז"ל על מי שאינו מלווה את האורח?2

כאילו שופך דמים.א

כאילו גוזל את נשמתו.ב

כמתאכזר על בניו ובנותיו.ג

המבקר את החולה,  האם מותר לישב על ספסל גבוה מהחולה?3

לא.א

כן.ב

כשהחולה שוכב על הארץ אסור וכשהחולה שוכב על מטתו מותר.ג

האם קבורת המת היא מצות עשה מדאורייתא?4

כן.א

לא.ב

מדרבנן ואסמכוה רבנן אקרא.ג

האם הלנת המת (בסתם) הוא איסור מהתורה?5

כן.א

לא.ב

מדרבנן ואסמכוה רבנן אקרא.ג
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