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מבחן דף היומי בהלכה מס'  27מסלול א
)סימן רי"ז עד סימן רכ"ו(

1

הנכנס לחנות של בושם ובירך על הבשמים ויצא מהחנות )בסתם( וחזר ,האם צריך לחזור ולברך?
א אם היה בדעתו לחזור מיד אינו צריך לברך ,ואם לא צריך לברך.
ב אם היה בדעתו לחזור אפילו לאחר זמן אינו צריך לברך ,ואם לא היה דעתו לחזור צריך לברך.
ג אין צריך לחזור ולברך אף שלא היה בדעתו לחזור.
ד צריך לחזור ולברך אף שהיה בדעתו לחזור.

2

מי שאין לו בשמים להריח בהבדלה ,האם יכול לברך על הריח שנדבק על הכלי שדכו בו הבשמים?
א יכול לברך ,כיון שהריח הגיע מבשמים.
ב לא יברך ואף שנשאר בו אבק של בשמים ,כיון שאין לו עיקר.
ג על הריח שנקלט בכלי אינו מברך כי אין לו עיקר ,אבל אם יש בו אבק משיורי הבשמים מברך.
ד אם מריחו ביותר מד' אמות יכול לברך.

3

בשמים של מת או של בית הכסא ,האם מברכים עליו?
א של בית הכסא מברך כי נעשה לכבוד החיים ,אבל של מת לא.
ב של בית הכסא אינו מברך כי הוא מקום מגונה ,אבל של מת מברך.
ג בשניהם אינו מברך ,אבל אם הולך רחוק ומריח בשמים אלו מברך.
ד בשניהם אינו מברך ואף אם הולך רחוק ומריח בשמים אלו אינו מברך כי הבעלים לא נתנוהו אלא להעביר ריח רע.

4

איך מונים את השלושים יום בין ראיה לראיה כדי להתחייב בברכת ההודאה?
א עם יום שראהו ועם יום שעומד בו.
ב עם יום שראהו וחוץ מיום שעומד בו.
ג חוץ מיום שראהו וחוץ מיום שעומד בו.
ד חוץ מיום שראהו אבל עם יום שעומד בו.

5

האם צאצאים מברכים על נס שאירע לאבותם? )הכרעת המ"ב(
א בן מברך אף אם נולד קודם שנעשה נס לאביו ,אבל צאצאיו אינם מברכים רק אם נולדו אחר הנס.
ב בן ונכד מברכים לנס שנעשה לאביו וזקנו אף אם נולדו קודם הנס ,אבל צאצאיהם אינם מברכים רק אם אבותיהם נולדו אחר הנס.
ג כל הצאצאים שנולדו בשעה שאירע הנס מברכים ,אבל הנולדים אחר כך אינם מברכים רק אם אביהם נולד אחר הנס.
ד מי שכבר נולד בשעה שאירע הנס אינו מברך ,אבל הנולדים אחר הנס מברכים.

6

באו גנבים אצלו בלילה שעלולים להרגו וזעק לעזרה וברחו ,האם מברך על מקום זה 'שעשה לי נס'?
א צריך לברך ,כיון שניצול ממיתה.
ב אינו צריך לברך ,כיון שניצול בדרך הטבע.
ג מחלוקת ,ולכן יברך בלי שם ומלכות.
ד מחלוקת ,ולכן אינו צריך לברך כלל.

7

הנוסע במדבר או בים ובאמצע הדרך עוצר ללילה ,האם כבר מחויב לברך הגומל?
א כיון שעד עכשיו היה בסכנה וניצול ממנה ,צריך להודות אף שממשיך במסעו.
ב כיון שעוד לא גמר את מסעו ולא ניצול מן הסכנה לגמרי ,אינו מברך.
ג יורדי הים שהיו בסכנה ממשית צריכים לברך ,אבל עוברי מדבריות לא.
ד עוברי מדבריות צריכים לברך ,אבל יורדי הים לא.

8

האם המברך ברכת הגומל צריך לעמוד בשעת הברכה?
א צריך לעמוד ,ובדיעבד יצא אף בישיבה.
ב צריך לעמוד ,ואם ישב לא יצא.
ג יכול לברך לכתחילה אפילו בישיבה.
ד י"א שצריך לכתחילה לישב ,וי"א שיש לעמוד לכתחילה .ולכן מה שירצה יעשה.

9

אם בירך ברכת הגומל בפחות מעשרה אנשים ,מה דינו? והאם המברך מצטרף לעשרה?
א י"א שיצא וי"א שלא יצא ,וטוב שיחזור ויברך לפני עשרה בלי שם ומלכות .והמברך מצטרף.
ב י"א שיצא וי"א שלא יצא ,ויחזור ויברך לפני עשרה בלי שם ומלכות .ואין המברך מצטרף.
ג לכתחילה צריך עשרה ,ובדיעבד יצא אף בפחות והמברך מצטרף.
ד לכתחילה צריך עשרה ,ובדיעבד יצא אף בפחות .ואין המברך מצטרף.

 10על מי אפשר לברך לכתחילה ברכת הגומל? )מסקנת המ"ב(
א רק על אביו ורבו.
ב אף על קרובו ואוהבו.
ג על כל אחד מישראל ושמח בהצלתו.
ד על כל אחד מישראל ,ואף שאינו שמח בהצלתו.
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עמוד 1

המשך בעמוד הבא

 11הלך בדרך שאין בה סכנה ,ופגעו בו לסטים וניצול ,האם מברך הגומל?
א מברך ,כיון שניצל ממות.
ב אינו מברך ,כיון שלא הוחזקה דרך זו בסכנה.
ג למנהג ספרד מברך ,ולמנהג אשכנז אינו מברך.
ד מברך בלי שם ומלכות.
 12מהם דיני הטבת חלום?
א יהיו המיטיבים אוהביו ,וטוב שייטיב בשחרית משום זריזין מקדימין ,אך אין ענין לזכור החלום בשעת ההטבה ,ובשבת אסור להיטיב.
ב יהיו המטיבים אוהביו ,וטוב שייטיב בשחרית משום זריזין מקדימין ,ויזכור החלום במחשבתו בשעת ההטבה ,ואף בשבת יכול להיטיב,
ומצוה להיות עם המיטיבים.
ג יהיו המטיבים אוהביו ,וטוב שיטיב יום אחר שחלם ,ואין צריך לזכור החלום במחשבתו בשעת ההטבה ,ובשבת אסור להיטיב.
ד אין עדיפות מי יהיו המיטיבים ,וטוב שייטיב בשחרית משום זריזין מקדימין ,ואף בשבת יכול להיטיב ,ואין ענין להיות עם המטיבים.
 13לפי הרמ"א מדוע לא נוהגים בזמן הזה לברך ברכת הגשמים? )מ"ב(
א כיון שלרוב העולם אין שדות ,אינם שמחים בירידת הגשמים ואינם מצטערים במניעתם.
ב כיון שבמדינותינו תדירים גשמים ואינם נעצרים כל כך ,אבל באופן שנעצרו הגשמים והיה העולם בצער ,צריך לברך.
ג כיון שאפשר להתפיל מים ולהשקות מהים אין ניכר חיסרון הגשמים ולא מצטערים בחסרונן.
ד כיון ששיירות מצויות ואפשר להביא מזון ממקומות אחרים לא ניכר החיסרון ביבול השדה כשאין גשם.
 14ראה את הנילוס כשהוא קטן ועתה רואהו כשהוא גדול ,האם מברך על ראיתו?
א אם יש לו שדה ונהנה ממימי הנילוס מברך ,ואם אינו נהנה ממימיו אף שיש לו שדה אינו מברך.
ב אם יש לו שדה אף שאינו נהנה ממימיו מברך ,אבל אם אין לו שדה אינו מברך.
ג אפילו שאין לו שדה מברך כיון שנהנה בראיתו ,אבל אם רואהו כל יום אף שרואה שהתרבו מימיו אינו מברך.
ד אפילו שאין לו שדה מברך כיון שנהנה בראיתו ,ואף שרואהו כל יום אם רואה שהתרבו מימיו מברך.
 15קיבל טובה וירא שיוולד מזה רעה ,או קיבל רעה ויתכן שיבוא מזה טובה ,האם מברך?
א בכל אופן מברך ,כי שמא לא יהיה כן.
ב בכל אופן אינו מברך כי אין הטובה מושלמת ואין הרעה מושלמת.
ג על דבר טוב אינו מברך כי אינו שמח בו אלא ירא מהדבר הרע ,אבל בדבר רע מברך כי סוף סוף מצטער.
ד על דבר טוב מברך כי סוף סוף שמח בו ,אבל בדבר רע אינו מברך כי אין צערו מושלם.
 16על איזה אדם שמת מברך 'דיין האמת'? )הכרעת המ"ב(
א רק על אשתו ואביו ,אבל על אמו ושאר קרובים ושאר כל אדם מברך בלי שם ומלכות.
ב רק על הוריו ואשתו ,אבל שאר קרובים ושאר כל אדם מברך בלי שם ומלכות.
ג על כל מי שחייב להתאבל עליו ,אבל על שאר אדם אפילו תלמיד חכם שמצטער במיתתו מברך בלי שם ומלכות.
ד על כל קרוביו שחייב להתאבל עליהם ,וכן על תלמיד חכם שצריך להתאונן ולהצטער על מיתתו מברך בשם ומלכות ועל שאר אדם
כשר נוהגין העולם לברך בלי שם ומלכות ,והמ"ב כתב דאינו נכון.
 17בנה בית מחדש ,האם מברך שהחיינו? )הכרעת המ"ב(
א רק אם נשרף ובנאו מחדש מברך ,אבל אם סתרו ובנאו מחדש אין מברך אף שהוסיף בגובה.
ב אם שינה את כל צורת הבית אף שלא הוסיף עוד שטח מברך שהחיינו.
ג אם נשרף ובנאו מחדש מברך ואם סתרו ובנאו מחלוקת אם מברך שהחיינו וספיקו להקל ,וכשהוסיף בגובה הבית מברך לכו"ע.
ד אף אם הוסיף בגובה הבית אינו מברך שהחיינו.
 18על איזה כלים חדשים מברך 'שהחיינו'?
א רק אם קנה כלי חדש ולא כשקונה כלי שדומה לכלי שיש לו בביתו.
ב על כלי חדש אפילו שהיה ברשותו ומכרו וחזר וקנאו ,כיון שהשמחה הוא בהשתמשות.
ג רק אם אין לו כלי כזה בביתו.
ד על כלים שחשובים אצלו ושמח בהם ,ודווקא שלא היו הכלים ברשותו מעולם.
 19קיבל מתנה מחברו ורק הוא נהנה ממנו ,מה מברך? )הכרעת המ"ב(
א קיבל כלים י"א הטוב והמטיב כי יש גם הנאה לנותן ,וי"א שהחיינו וכך יש לנהוג ,קיבל מעות אינו מברך.
ב קיבל כלים י"א שהחיינו וי"א הטוב והמטיב כי יש גם הנאה לנותן וכך יש לנהוג ,קיבל מעות אינו מברך.
ג קיבל כלים לכו"ע מברך שהחיינו ,קיבל מעות ,י"א הטוב והמטיב כי יש גם הנאה לנותן וי"א שהחיינו וכך יש לנהוג.
ד קיבל כלים לכו"ע מברך הטוב והמטיב ,קיבל מעות י"א הטוב והמטיב כי יש גם הנאה לנותן ,וי"א שהחיינו וכך יש לנהוג.
 20הסוברים שאין לומר על נעלי עור 'תבלה ותתחדש' ,באיזה אופן נאמר דין זה?
א רק בעור בהמה טהורה ,אבל בעור בהמה טמאה אומרים כן.
ב רק בעור בהמה טמאה ,אבל בעור בהמה טהורה ששוחטים לאכילה ,אומרים כן.
ג רק אם כל הנעל עשוי עור ,אבל אם עשוי ממין אחר ותפור תחתיו מעורות בהמה אומרים.
ד בכל אופן לא אומרים.
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 21על איזה חכם מחכמי אומות העולם מברך 'שנתן מחכמתו לבשר ודם'?
א הבקיא בשבע חכמות מברך עליו בשם ומלכות ,וחכמים בדתם מברכים בלי שם ומלכות.
ב הבקיא בשבע חכמות מברך עליו בשם ומלכות ,וחכמים בדתם אינו מברך עליו כלל.
ג הבקיא בשבע חכמות מברך עליו בלי שם ומלכות ,וחכמים בדתם מברך בשם ומלכות.
ד בין הבקיא בשבע חכמות ובין חכמים בדתם מברך עליו בשם ומלכות.
 22הרואה את חבירו לאחר י"ב חודש בשנה מעוברת ולא עבר ר"ה ויוה"כ ,האם מברך על ראיית חבירו?
א מברך מחיה המתים.
ב ספק ,ועל כן אינו מברך כלום.
ג מברך שהחיינו.
ד מברך מה שרוצה.
 23מי שלא ראה את חבירו מעולם אלא נעשו אוהבים על ידי מכתבים ששיגרו זה לזה ,האם כשרואהו מברך שהחיינו?
א מברך מחיה המתים.
ב מברך שהחיינו.
ג אינו מברך.
ד תלוי באהבתו ,אם אוהבו ביותר מברך מחיה המתים ,ואם אין אוהבו כל כך מברך שהחיינו.
 24על איזה פרי חדש מברכים 'שהחיינו'?
א כל פרי שלא אכל ממנו חצי שנה.
ב יש לו זמן קבוע לגידולו ודווקא שגדל פעם אחת בשנה ולא יותר.
ג יש לו זמן קבוע לגידולו ,ואפילו גדל פעמיים בשנה.
ד אף שאין לו זמן קבוע לגידולו ,ואפילו גדל פעמיים בשנה.
 25הרואה חיגר שנולד כך שלושים יום אחר שבירך על חיגר אחר שנולד כך ,האם מברך? )מסקנת המ"ב(
א מברך בלא שם ומלכות.
ב אינו מברך כלל.
ג מברך בשם ומלכות.
ד אם הוא חיגר שנולד כך מברך בשם ומלכות ,אבל אם נעשה כן אחר כך אינו מברך.
 26המחויב בברכת הגומל ,ובירך בנו בפניו 'ברוך וכו' אשר גמלך כל טוב' ,האם יצא האב בברכת הגומל?
שאלת א אם שמע את כל הברכה וענה אמן וכיון לצאת ,יצא.
רשות
ב אם שמע אפילו מקצת הברכה וכיון לצאת ,אף שלא ענה אמן יצא.
ג אם שמע את כל הברכה וכיון לצאת ,אף שלא ענה אמן יצא ,ואם שמע מקצתו וענה אמן יצא.
ד בכל אופן לא יצא יד"ח ,וצריך הוא בעצמו לברך.

שם עולם
1

האם מקיימים מצות אהבת ה' רק באמירת ואהבת את ה' וגו' שבקריאת שמע?
א לא.
ב כן.
ג מחלוקת.

2

האם עני המחזר על הפתחים חייב לקבוע זמן ללימוד התורה?
א לא.
ב כן.
ג בחור צריך ,וכשיש לו אשה וילדים לא צריך.

3

מי שלמד ולימד תורה ,והיה סיפוק בידו להחזיק תורה ולא החזיק ,במה הוא נכלל?
א בדבר ה' בזה.
ב זו מדת סדום.
ג ארור אשר לא יקים את דברי התורה.

4

המחזיק לתלמידי חכמים ,האם מקיים מצות עשה גמורה?
א מקיים רק מצות צדקה.
ב מקיים מצות עשה "ולדבקה בו".
ג מקיים מדרבנן ולדבקה בו ואסמכוה רבנן אקרא.

5

מה אמרו חז"ל על כל המטיל מלאי לכיסן של תלמידי חכמים?
א זוכה לאריכות ימים.
ב זוכה ויושב בישיבה של מעלה.
ג זוכה שיזכור מה שלומד.
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