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מבחן דף היומי בהלכה מס'  11 מסלול א  
 ( סימן ע" ט עד סימן צ'  סעיף ח' ) 

בס"ד

המתפלל ויש צואה בצדדין שלפניו ורואה אותה בלא הטיית הראש,  כמה צריך להרחיק?1

ד' אמות ממקום שכלה הריחא

ד' אמות ממקום הצואה.ב

כמלא עיניוג

מחלוקת אם מלא עיניו או ד' אמות.ד

חצר קטנה שנפרצה לגדולה במלואה,  וגדולה עודפת עליה מן הצדדים וצואה באחת מהן (ואינו רואהו),  היכן מותר לקרוא קר"ש?2

אם הצואה בגדולה קורא בקטנה, ואם הצואה בקטנה קורא בגדולה.א

אם הצואה בגדולה קורא בקטנה, ואם הצואה בקטנה אסור בשניהם.ב

אם צואה בקטנה מותר בגדולה (כשאין ריח רע), ואם בגדולה אסור בשניהם עד שירחיק כשיעור.ג

בכל גווני אסור לקרוא בשניהם.ד

צואת תרנגולים ההולכים בבית,  מה הדין לענין קריאת שמע?3

רק אם עיקר חיותן מה' מיני דגן דין צואה להם.א

אפי' אם עיקר חיותן מה' מיני דגן אין להם דין צואה (אלא אם כן יודעים שצואתן מסרחת)ב

אפי' עיקר חיותן אינו מה' מיני דגן, תמיד דין צואה להם.ג

אפי' צואתן מסרחת ממש אין להם דין צואה.ד

יצא לו ריח רע מלמטה,  האם מותר לקרוא קריאת שמע או דברי תורה כשלא כלה עדיין הריח?4

מותר.א

אסור.ב

קריאת שמע מותר דברי תורה אסורג

קריאת שמע אסור דברי תורה מותר.ד

המשהה עצמו מלהפיח,  האם עובר באיסור "בל תשקצו"?5

עד שיעור מיל מותר להשהות.א

עד שיעור כדי הילוך ד' אמות מותר.ב

אפי' משהו אסור להשהות.ג

אין איסור בזה כלל.ד

היה מתפלל במקום שהיה צריך להסתפק אם יש צואה וראה צואה כנגדו ואינו יכול ליזרקנה לאחוריו,  מה יעשה?6

ילך כדי שיניחנה מן הצדדין ד' אמות וממשיך ממקום שפסק.א

ילך כדי שיניחנה מן הצדדין ד' אמות וחוזר לראש.ב

ילך כדי שיניחנה מן הצדדין ד' אמות וממשיך ממקום שפסק וי"א שחוזר לראש, ובמ"ב מכריע להקל.ג

כיון שהוא רחוק מד' אמות אי"צ להרחיק.ד

מי רגלים שנבלעו בקרקע,  האם מותר לקרוא קריאת שמע כנגדם?7

מותר.א

אם עדיין מרטיבין היד אסור, ואם לאו מותר.ב

אם טופחין ע"מ להטפיח אסור ואם לאו מותר.ג

אם היו טופחין ע"מ להטפיח אסור ואם היו מרטיבין היד שלא ע"מ להטפיח לדעת השו"ע אסור לדעת הרמ"א מותר.ד

כמה צריך להרחיק בזמנינו מהמחיצות של בית הכסא שבבית,  כדי לומר דבר שבקדושה?8

אי"צ להרחיק כלל.א

ד' אמות הן לפניו והן לאחריו.ב

לפניו ד' אמות, לאחריו כלום.ג

לפניו כמלוא עיניו, לאחריו כלום.ד

אמר "בית זה יהיה לבית הכסא" ואמר על בית אחר "וגם זה",  האם מותר לקרוא קריאת שמע בשניהם?9

בשניהם מותר לקרוא קריאת שמע.א

בשניהם אסור לקרוא קריאת שמע.ב

בראשון אסור לקרוא קריאת שמע ובשני מותר.ג

בראשון אסור לקרוא קריאת שמע, ובשני ספק.ד

בבית הפנימי של המרחץ,  האם מותר בקריאת שמע ותפילה?10

מותר.א

מותר רק אם בפועל אין שם אנשים ערומים.ב

אסור תמיד.ג

קריאת שמע אסור ותפילה מותר, רק כשאין שם אנשים ערומים.ד
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היה קורא קריאת שמע והגיע למבואות המטונפות,  מה יעשה?11

ממשיך וקורא.א

יניח ידו על פיו וקוראב

לדעת השו"ע מפסיק, לדעת הרמ"א יכול להמשיך.ג

מפסיק מיד.ד

במה מותר להרהר בבית הכסא ובית המרחץ?12

אפי' בדברי תורה מותר.א

בדברי תורה אסור אך משקלי השמות של לשון הקודש מותר.ב

אפי' במשקלי השמות של לשון הקודש ושפלות האדם אסור.ג

בדברי תורה ומשקלי השמות של לשון הקודש  אסור ובשפלות האדם מותר.ד

האם הקורא קריאת שמע צריך להרחיק ממים שמסריח ששורין בהם פשתן או קנבוס?13

אין צריך להרחיק.א

ממי פשתן אין צריך להרחיק, ממי קנבוס דינם כצואה.ב

ממי פשתן דינו כצואה, ממי קנבוס אין צריך הרחקה.ג

מרחיקין כמו מצואה.ד

האם הקורא קריאת שמע צריך להרחיק מעביט של מי רגלים שעדיין לא השתמשו בו?14

של חרס דינו כצואה וצריך להרחיק, של זכוכית אין דינו כצואה, ואין צריך להרחיק.א

של זכוכית דינו כצואה וצריך להרחיק, של חרס אין דינו כצואה, ואין צריך להרחיק.ב

בין של חרס ובין של זכוכית דינם כצואה וצריך להרחיק.ג

אפילו של חרס אין דינו כצואה, ואין צריך להרחיק.ד

גרף ועביט של חרס ושל עץ שכפאן על פיו (ואין ריח רע נודף מהם),  האם צריך להרחיק מהם כדי לומר דבר שבקדושה?15

אין צריך להרחיק.א

צריך להרחיק ויש מתירין.ב

אם מנקים אותו בכל יום אין צריך להרחיק.ג

אם מנקים אותו מערב שבת לערב שבת אין צריך להרחיק.ד

מאימתי הוא זמן המצוה מן המובחר לתפילת שחרית?16

מעלות השחר.א

משהאיר פני המזרח.ב

קצת קודם הנץ החמה.ג

מהנץ החמה.ד

עד מתי יתפלל תפילת שחרית בדיעבד? (הכרעת המ"ב)17

עד פלג המנחה.א

בשוגג עד פלג המנחה, במזיד עד חצות.ב

עד שעה אחר חצות.ג

בין בשוגג בין במזיד עד חצות. (ובמזיד כשמתפלל בדיעבד עד חצות טוב שיתפלל בתורת נדבה)ד

כמה שיעור האכילה שמותר לאכול קודם תפילת שחרית?18

רק טעימה בעלמא מותר.א

כזית.ב

כביצה.ג

אפי' טעימה בעלמא אסור.ד

האם מותר לשתות שתיה עם סוכר קודם התפילה?19

מותר, אפילו שיכול לשתות בלי סוכר.א

מותר עד רביעית.ב

אסור, ואם נותן סוכר בפיו כדי שיוכל לשתות ויוכל לכוון דעתו בתפילה מותר. (ובזמנינו התירו הפוסקים)ג

אסור בכל גווני. (ובזמנינו התירו הפוסקים)ד

התחיל לשתות קודם עמוד השחר,  האם צריך להפסיק קודם התפילה?20

צריך.א

אין צריך.ב

מחלוקת, והעיקר כדיעה שצריך להפסיק.ג

מחלוקת והעיקר כדיעה שאין צריך להפסיק.ד
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האם מותר ליכנס לבית המרחץ ולהסתפר קודם עלות השחר?21

אסור.א

תספורת אסור, בית מרחץ מותר.ב

תספורת מותר, בית מרחץ אסור.ג

מותר.ד

ההולך בדרך וירא שיעבור זמן תפילת שחרית ואין השיירא ממתנת לו,  כיצד יתפלל?22

יתפלל תוך כדי הילוך מהלך או מיושב.א

חייב לעצור בצד ולהתפלל.ב

חייב להתפלל מעומד דווקא.ג

יתפלל בהרהור.ד

האם מותר להתפלל שמונה עשרה כשעומד על גבי כרים וכסתות?23

מותר.א

בפחות מג' טפחים מותר.ב

אסור.ג

בימות השנה אסור ובר"ה ויוכ"פ מותר.ד

בעה"ב שעובד על האילנות,  האם מותר להתפלל שם?24

מותר.א

שחרית אסור מעריב מותר.ב

על אילן זית ותאנה מותר, שאר אילנות אסור.ג

אסור.ד

האם מותר להתפלל במקום פרוץ כגון בשדה?25

מותר.א

רק ערבית. (ויש מקילין בצד הדרך, ובעוברי דרכים מותר ועדיף בין אילנות)ב

רק מנחה וערבית.ג

אסור. (ויש מקילין בצד הדרך, ועוברי דרכים מותר, ועדיף בין אילנות)ד

האם צריך שיהיו חלונות לכיוון ירושלים במקום שמתפלל?26
שאלת
רשות

לא.א

רק בבית הכנסת, אבל אם מתפלל בבית אין צריך.ב

רק בבית אבל בבית הכנסת אין שום ענין כזה.ג

בבית צריך ואפילו בבית הכנסת שמתפלל עם הציבור נכון ליזהר בזה.ד

שמירת לשון

האם המתגאה עובר בלא תעשה מן התורה?1

לא.א

מחלוקת.ב

כן.ג

היושב בחבורת לצים ואינו מתלוצץ עמהם,  האם עובר באיסור ומקבל פורענות כיוצא בהם?2

עובר באיסור אבל אינו מקבל פורענות כיוצא בהם.א

עובר באיסור ומקבל פורענות כיוצא בהם.ב

אינו עובר באיסור אבל מקבל פורענות כיוצא בהם.ג

איתא בגמרא,  שבניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים בעוון מסוים,  מהו העוון?3

לשון הרע.א

חילול שבת.ב

שנאת חנם.ג

אברהם אבינו שאל להקב"ה בעת חורבן הבית,  מפני מה גלו בני לבין אומות העולם,  מה השיב לו?4

מפני שעובדים עבודה זרה.א

מפני ששמחים במפלתם אלו על אלו.ב

שני התשובות נכונות.ג

מי שגינה את חבירו לתועלת על שסיפר לשה"ר,  ואח"כ עבר בעצמו על איסור לשון הרע,  האם יענש גם על הלשה"ר שדיבר בהיתר?5

לא.א

כן.ב

רק אם שניהם היו ביום אחד ייענש על שניהם.ג
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