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מבחן מס' 3
מסלול א'

ידידנו הנכבדים,

אנו שמחים עמכם בהשתתפותכם במבחן של 'דף היומי בהלכה' בה משתתפים אלפי עמלי תורה בכל רחבי 
העולם היהודי. תוכנית זו כוללת לימוד המשנ"ב למרן בעל החפץ חיים זצוק"ל ושאר ספרי המוסר שחיבר.

* מלא את כל הפרטים, חובה לרשום גם את מספר קוד דרשו. 
* המבחן עם ספרים סגורים. חל איסור מוחלט לשוחח עם אחרים בכל דרך שהיא, כמו כן אין לעיין בשעת 

המבחן בסיכומים או באמצעי עזר אחרים. העובר על סעיף זה ביטל את זכותו להשתתף בתכנית זו. 
* המבחנים אינם מוחזרים. 

ידיעות נחוצות חדשות:

בנוגע למתן שכר לאלו שיש להם סמיכה, דרשו שינה את הדרישות

1. אלו שיש להם סמיכה, או שמשתתפים בסדר לימוד של סמיכה, בחלקים אחרים בשלחן ערוך לבד מאורח 
חיים, יכולים עדיין לקבל מתן שכרה בצידה.

אלו שיש להם סמיכה או שלומדים בסדר של סמיכה בחלק אורח חיים, מקובלים להשתתף בתוכנית דף היומי 

בהלכה אבל לא יוכלו לקבל מתן שכרה בצידה.

2. התשלום לבחינות  "דף היומי בהלכה" במחזור החדש, לאלו שכבר נבחנו במחזור הקודם על הסימנים 
הנבחנים עתה, היא 50% פחות מהתשלום הרגיל.

בברכת הצלחה רבה,
ההנהלה

crosenbaum
Text Box
מבחן הבא מס' 4 יתקיים בעזהשי"ת ביום חמישי, ז'אב משנה ברורה: סימן כ"ו עד סימן ל"ב אמצע סעיף י"ח "וריש שעשאה" המ חמוסר: חפץ חייים הלכות לשון הרע כלל ב' אות  ה' עד כלל ח'  ז
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קוד #: ____________  q עדיין לא קבלתי קוד ** בבקשה למלא גם השאלות למטה q איני זוכר הקוד שלי

    q  אם זאת הבחינה הראשונה בתכנית הזה )אפילו אם כבר יש לך קוד( נא לציין פה

שם באנגלית: __________________________________________

כתובת: _______________________________________________________________

עיר: ____________________  מדינה: _________  מיקוד  

טל: ______________________________   סלולאר: ______________________________ ___

q נשוי_ q בחור מגיל q _18 בחור פחות מגיל 18 )רק באופן שקבלו רשות מהנהלת דרשו(

)באופן שלא ציינו כלום, יחשב המלגה כבחור(

q נא לציין פה אם הפרטים האישיים שלך השתנו )ולהקיף בעיגול הפרט שהשתנה(

הערה: _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________: (zip)

** שאלות אלו רק למשתתפים חדשים: 

א( האם אתה "מוסמך" באורח חיים?   q כן  q לא

ב( האם אתה רוצה שנשלח הלוח ופרטי הלימוד בדואר לכתובת שכתבת למעלה? q כן  q לא

   או דרך אימייל ל ______________

לבחורי ישיבה: נא לשלח גם מכתב מראש הישיבה הנותן רשות להצטרפותך לתוכנית. לא נוכל להחזיר 

לך ציון או תשלום אם לא נקבל מכתב הסכמה. בבקשה לשלח דרך פקס ל 732-987-3949 או בדואר ל: 

Dirshu, 212 Second St, Suite 404B, Lakewood, NJ 08701

בבקשה למלא את כל הפרטים, בדף הזה וגם בראש עמוד א', כדי שנוכל לציין ולשלם לבחינתך.

Daf HaYomi B’Halacha
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בס"ד

212 Second Street, Suite 404B, Lakewood, NJ 08701 • P: 888-5-Dirshu • F: 732-987-3949 • info@kolleldirshu.org

להבחינות הקיץ יהא אפשרות לעשות הבחינות גם במקומות דלהלן:

South Fallsburg:
ישיבה גדולה דסאוט פאלסברג
84 Laurel Park Rd.
South Fallsburg, NY 12779
בחדר שיעור של הראש ישיבה שליט"א

Kiameshe Lake:
בית מדרש וויזניץ – עזרת נשים
169 Barnes Blvd
Kiameshe, NY 12751

*הבחינות באלו המקומות מתחילים 7:30*
**ללוקחי בחינת חזרה חדשי:  הבחינה ינתן רק בישיבת סאוט פאלסברג**

תאריכים של בחינות הקיץ

**חזרה חדשי
 דף היומי
בהלכה

קנין תורה
 תאריך
אנגלית

תאריך אידיש

#97 -- -- July 19 ג' אב
-- #4 #36 July 23 ז' אב
-- -- מסכם #9 August 2 י"ז אב

#98 -- -- August 16 א' אלול
-- #5 #37 August 23 ח' אלול



מבחן דף היומי בהלכה מס'  3 מסלול א  
 ( סימן י" ד-  סימן כ" ו) 

בס"ד

גוי שהטיל ציצית בבגד,  מה דין הציצית?1

פסול אפי' ישראל עומד ע"ג.א

בישראל עומד על גביו כשר.ב

אם אמר בפה שעושה לשמה כשר.ג

כשר בכל גווני.ד

הטיל ציצית בבגד ועשה חוליא וקשר ראשון לשמה,  אך שאר חוליות וקשרים עשה שלא לשמה,  מה דין הציצית?2

כשר אף לברכה.א

כשר ולא לברכה.ב

פסול.ג

בטלית גדול פסול בקטן כשר.ד

השואל מחבירו טלית שאינה מצויצת (פחות מל' יום) והטיל בה ציצית,  מה דין הציצית?3

כשרה, ומותר לצאת בה בשבת אפילו ברה"ר.א

כשרה אך בשבת לא יצא בה לרה"ר.ב

כשרה אך בשבת לא יצא בה אפי' לכרמלית.ג

פסולה ואסור לצאת בה בשבת.ד

שאל מחבירו טלית כדי לצאת בה המצוה ונתקלקלה הטלית אצלו והחזירה כך,  האם יצא ידי חובתו?4

אם נתקלקלה בפשיעה לא יצא, ואם נתקלקלה באונס יצא.א

לא יצא אפי' נתקלקלה באונס.ב

יצא בכל גווני.ג

בטלית גדול לא יצא בקטן יצא.ד

טלית של שותפים,  האם חייבת בציצית?5

פטורה מציצית.א

אם שותפו הוא ישראל חייבת ומברך עליה ואם שותפו הוא גוי או אשה חייבת ואין מברכין עליה. (דלא כיש חולקים)ב

אפי' אם שותפו הוא גוי חייב בציצית ומברך עליה, אבל באשה לא יברך.ג

אפי' שותפו היא אשה חייב בציצית ומברך עליה, אבל בגוי לא יברך.ד

האם מותר להתיר את הציציות כדי ליתן במקומם חדשות?6

רק אם הראשונות נפסלו לגמרי.א

רק אם הראשונים נקרעו ואפי' נשאר בהם כדי עניבה.ב

מותר כאשר השניות יותר נאות ואפי' הראשונות כשרות.ג

מותר בכל גווני.ד

טלית מצויצת שחלקוה לשתים ונשאר בכל חלק שתי כנפות עם ציצית,  מה דינם? (יש שיעור טלית בכל חלק)7

צריך להתיר הציצית ולקשור מחדש ד' ציצית בכל חלק.א

אין צריך להתיר את הציצית אלא משלים עוד ב' ציציות בכל חלק.ב

אם דעתו לחברה בחזרה פטורים בינתיים מציצית.ג

צריך להתיר בכל חלק ציצית אחת כדי שיהיו רוב ציציות חדש.ד

מי שיש לו רק טלית קטן שאין בו שיעור,  מה יעשה?8

פטור מציצית.א

חייב בציצית זו.ב

מוטב ללבוש ציצית זו בלא ברכה ויש לו שכר על זה.ג

ראוי ללבוש ציצית זו ויברך עליה.ד

האם נשים ועבדים חייבים בציצית?9

חייבים.א

פטורים ואם עושים כך מחזי כיוהרא.ב

נשים פטורות ועבדים מחלוקת.ג

נשים פטורות עבדים חייבים.ד

מתי נחשב גיל חינוך של קטן היודע להתעטף?10

כשיודע לכוין לזכור כל המצוות.א

כשיודע לכוין לשם מצוה.ב

כשאינו מפשיט את הציצית.ג

כשיודע להניח שני ציציות לפניו ושנים לאחריו ויודע לאחוז בידו בשעת קריאת שמע.ד

המשך בעמוד הבאעמוד 1מבחן מס'  3 מסלול א ארה''ב



על איזה בגד מברכים על הציצית לכו"ע? (כשלובש אותו ביום)11

בגד המיוחד רק ליום.א

בגד המיוחד ליום או ליום ולילה.ב

בגד שאינו מיוחד ליום ואינו מיוחד ללילה.ג

בגד המיוחד רק ללילה.ד

מאימתי מברך על הציצית ביום לכתחילה?12

משיכיר בין תכלת שבה ללבן שבה.א

מעלות השחר.ב

ממתי שיש אור ממש בחוץ.ג

מחצות הלילה כבר נחשב ליום.ד

ממתי מברכין על קביעת מזוזה?13

משגמר לבנות הבית.א

משנכנס לדור בבית או משהכניס חפציו לשם.ב

רק כשישן בו שינת קבע.ג

שבוע אחר שנכנס שם שאז זה קביעות.ד

הלוקח טלית מצויצת מגוי והגוי אומר שלקחה מישראל,  האם הציצית כשר?14

פסול.א

כשר.ב

רק אם הוא תגר, נאמן.ג

רק אם הוא אינו תגר נאמן.ד

האם מותר למכור טלית לעכו"ם?15

רק אם הוא תגר.א

אפי' אינו תגר מותר.ב

אפי' הוא תגר אסור.ג

מותר אך אינו ראוי.ד

הקונה טלית גדול חדשה ועושה בו ציצית,  מתי מברך שהחיינו לכתחילה?16

בשעת עיטוף הראשון.א

בשעת קניה.ב

בשעת עשיית הציצית.ג

אין מברכין שהחיינו על טלית גדול מצויצת.ד

קנה טלית קטן חדשה,  מתי מברך שהחיינו?17

בשעת עיטוף ראשון.א

בשעת קניה.ב

בשעת עשיית הציצית.ג

אין מברכין שהחיינו על טלית קטן מצויצת.ד

האם מותר ליכנס לבית הקברות עם ציצית (בזמן הזה)?18

רק בטלית קטן מותר.א

אם תוחב חוטי הציצית ומסתירם מותר. (ויש מחמירים בטלית גדול)ב

אם מסתיר הבגד והחוטין מותר.ג

בכל גווני אסור.ד

האם מועיל לקשור חוטי הציצית זה לזה כשנכנסים בבית הקברות?19

אם קושר לכל הפחות שני כנפות יחד מועיל.א

רק אם קושר לכל הפחות ג' כנפות יחד מועיל.ב

רק אם קושר כולם יחד מועיל.ג

לא מועיל בכל גווני.ד

האם סומא יש לו לאחוז הציצית בידו בשעת קריאת שמע?20

אינו צריך.א

כן.ב

רק אם יש אחרים לידו שרואים אותו אוחז.ג

יאחז רק בשני פרשיות הראשונות.ד
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האם מותר לרקום פסוקים של תורה על הטלית ולברך עליה?21

אסור, ואם נרקם אין לברך עליה.א

אסור, ואם נרקם מותר לברך עליה.ב

מותר לרקום עליה ולברך.ג

רק פסוקים מהכתובים מותר לרקום עליה ולברך.ד

הרוצה להניח טלית ותפילין,  והתפילין מונחים לפניו והטלית בחדר אחר,  מה יעשה?22

יניח תפילין קודם.א

יניח טלית קודם.ב

אם נטל התפילין בידו תפילין קודם.ג

מה שירצה יעשה.ד

באיזה מקום מצוה מן המובחר ללבוש התפילין?23

בבית וילך כך לביכנ"ס.א

בחצר בית הכנסת.ב

בבית הכנסת.ג

אין בזה עדיפות.ד

פגע בתפילין של ראש לפני תפילין של יד,  איזה יניח קודם?24

של ראש.א

של יד.ב

איזה שירצה.ג

לדעת השו"ע של יד לרמ"א של ראש.ד

המניח תפילין דר"ת,  האם מותר להפסיק בדיבור בין תפילה של יד לראש?25

לכתחילה מותר.א

אסור.ב

מותר אך אין ראוי.ג

מחלוקת.ד

הטיל ציציות בבגד ועשה הקשרים והחוליות בלא כונה לשמה,  מה דין הציצית?26

שאלת רשות
כשר אף לברכה. (כשא"א להתירם ולחזור לקשרם לשמה)א

כשר לכתחילה ולא לברכה.ב

פסול.ג

באין לו ציצית אחר יש להכשירו (כשא"א להתירם ולחזור לקשרם לשמה) אך לא יברך.ד

חפץ חיים

המקבל לשון הרע,  האם עובר בלאו "לא תשא שמע שוא"?1

לא.א

כן.ב

אם שומע ברבים עובר ואם שומע ביחיד אינו עובר.ג

המספר לשון הרע על אלמנה עשירה,  האם עובר על "כל אלמנה ...  לא תענון"?2

כן.א

לא.ב

מדאורייתא לא, ומדרבנן כן.ג

המספר לשון הרע על זקן עם הארץ,  האם עובר בעשה של " והדרת פני זקן"?3

כן.א

לא.ב

אם יש לו שיעור קבוע בתורה עובר ואם לאו אינו עובר.ג

האם לדון את האדם לכף זכות נכלל במצות עשה של "בצדק תשפוט עמיתך"?4

לא.א

כן.ב

בדיינים כן, אבל אדם פרטי הוא רק מדרבנן ולא מדאורייתא.ג

הכותב לשון הרע,  האם עובר באיסור לשון הרע?5

מדאורייתא לא ומדרבנן כן.א

מדאורייתא לא ומדרבנן מחלוקת.ב

אפילו מדאורייתא עובר.ג
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