
  ד"בס

  ר הזקן"אדמומבחן שלחן ערוך 
  דמש-רנ' סי: חלק שני

  ?מתי מבטלין קביעות לימוד בערב שבת. א
 .אף שיש לו קצבה, כשהוא לומד ביחיד  )א
 .אף שהוא לומד ברבים, כשאין לו קצבה  )ב
  .דוקא לימוד שאין לו קצבה ולומד ביחיד  )ג

  ?אם אדם חשוב צריך להכין צרכי השבת בעצמו. ב
  .חומצוה בו יותר מבשלו  )א
 .אבל יעשה שום דבר לכבוד השבת, יסמוך על אחרים  )ב
  .כיון שאינו לפי כבודו יסמוך על אחרים  )ג

  ?מתי מותר לתקן בגדים בערב שבת מהמנחה ולמעלה. ג
  .בין לעצמו בין לחבירו, לצורך השבת בחנם  )א
 .לצורך השבת מותר אפילו לאחרים בשכר  )ב
  .לצורך אחרים אסור אפילו בחנם  )ג

  ?אל בערב שבת מהמנחה ולמעלהמתי מותר לספר ישר. ד
  .לצורך השבת בחנם אפילו לאחרים  )א
 .לצורך השבת מותר אפילו לאחרים בשכר  )ב
  .לצורך אחרים אסור אפילו בחנם  )ג

  ?אם מותר לתת צמר לתוך היורה מבעוד יום. ה
  .מותר בכל אופן  )א
 .דוקא כשהיורה עקורה מעל האש  )ב
  .דוקא כשהיא עקורה וטוחה בטיט  )ג

  ? קודם השבת לנכרי לתקנם בקבלנותאם מותר ליתן מנעליו. ו
 .כשאינו אומר שיעשה בשבת מותר בכל אופן  )א
 .דוקא כשקוצץ לו דמים או שעושה בטובת הנאה  )ב
  .'דוקא כשקוצץ דמים ונותן לו ביום ה  )ג

  ?כשרואה הנכרי מתקן מנעליו בשבת אם צריך למחות בו. ז
  .כשרואה צריך למחות בכל אופן  )א
 .ותכשעושה בטובת הנאה אינו צריך למח  )ב
  .צ למחות"כשקצץ א, כשעושה בטובת הנאה צריך למחות  )ג

  ?אם מותר להשתמש באורו, נכרי שהדליק מעצמו נר עבור הישראל. ח
 .אף שהנר הוא של נכרי, בכל אופן אסור  )א
  .ואם הוא של הנכרי מותר, אם הנר הוא של ישראל אסור  )ב
  .בכל אופן שעושה מעצמו מותר להשתמש באורו  )ג

  ?אם מותר לקחת ממנו בשבת בלי תשלום, דנכרי שסיים לתקן בג. ט
  .מבית האומן אסור, מחנוני מותר לקחת  )א
 .לצורך שבת מותר לקחת אף מבית האומן  )ב
  .אף מחנוני לצורך השבת, אסור בכל אופן  )ג

  ?אם מותר היין בשבת, הטוען קורות על ענבים ונסחטים בשבת. י
  .משקין שזבו בשבת אסור בכל אופן  )א
 .אם הטעין קודם השבת מותר  )ב



  .אם נתרסקו הענבים קודם השבת מותר  )ג

  ?אם הוא חייב, שכח חפץ בכיסו והוציאו בשבת. יא
  .כיון שהוא שוגג חייב חטאת  )א
 .אינה מלאכת מחשבת ופטור, כיון שלא חישב למלאכה  )ב
  .כיון שאינו מתכוין אינו עובר שום איסור  )ג

  ?כירה שאינה גרופה וקטומה מתי מותר להשהות עליה. יב
 . להחזירמותר להשהות אבל לא  )ד
 .מותר להשהות רק כשמבושל או כשהוא חי כשמגיע הלילה  )ה
  .אסור בכל אופן כל זמן שאינה גרופה וקטומה  )ו

  ?אם מותר להשהותם כמו חי או מבושל, פירות שנאכלים כמו שהן חיים. יג
  .שמותר להשהות, דינם כמו נתבשל כמאכל בן דרוסאי  )א
 .שמותר להשהות, דינם כמו חי  )ב
  .שבתמותר להחזירם אפילו ב  )ג

  ?אם מותר להשהותם כמו חי או מבושל, מים חיים על האש. יד
  .שמותר להשהות, דינם כמו נתבשל כמאכל בן דרוסאי  )ד
 .שמותר להשהות, דינם כמו חי  )ה
  .אסור להשהותם  )ו

  ?כירה שאינה גרופה וקטומה מתי מותר להחזיר עליה. טו
  .כשלא הסירה מידו  )א
 .כשהיה בדעתו להחזירה ולא הסירה מידו ולא נצטנן  )ב
  .אסור בכל אופן  )ג

  ?אם מותר לכסות בדבר שאינו מוסיף הבל, כשמשהה על האש באופן המותר. טז
  .מותר להטמין בדבר שאינו מוסיף הבל  )א
 .אסור אף בדבר שאינו מוסיף הבל  )ב
  .גם כיסוי הקדרה שעל האש נקראת הטמנה בדבר המוסיף הבל  )ג

  ?לפי המנהג, מתי חשובה הטמנה, קדרה עומדת על גחלים. יז
  .ת בגחליםכשנוגע  )א
 .כשהגחלים הם סביב דופני הקדרה  )ב
  .כשהגחלים הם סביב הקדרה ואינה מגולה למעלה  )ג

  ?אם מותר לכרכה בדבר שאינו מוסיף הבל, קדרה שהורידו מהאש. יח
 .אם פיה נשאר מגולה מותר לכרוך הדפנות  )א
  .אסור אף שאינו מוסיף הבל  )ב
  .אם אינו מוסיף הבל מותר  )ג

  ?וקטומה סמוך לחשכהאם מותר להחזיר לאינה גרופה . יט
 .כ יש שהות להרתיחה קודם קבלת שבת"יש אוסרים אא  )א
 .כ יש שהות להרתיחה קודם חשכה"יש אוסרים אא  )ב
  .לא אסרו אלא כשנצטננה הקדרה עד שאין שהות להרתיחה קודם חשכה  )ג

  ?השהה בשוגג אם מותר לאכלו בדיעבד. כ
  .לו אסור ולאחרים מותר  )א
 .גם לאחרים אסור עד מוצאי שבת  )ב
  .במוצאי שבת אסור עד בכדי שיעשוגם   )ג

  ?מתי התירו לאכול בדיעבד אם השהה. כא
  .כשחשב שהוא מותר  )א



 .כשהשהה בשוגג ואין לו מה לאכול בשבת  )ב
  .כשאין לו מה לאכול בשבת ואפילו השהה במזיד  )ג

מה דין בני ביתו או אחרים שנתבשל , דבר שאסור לו ומותר לאחרים. כב
  ?בשבילם

  .אלו ואלו אסורים כמותו  )א
 .נתבשל בשביל אחרים מותרים כמו אחרים, י ביתו אסורים כמותובנ  )ב
  .אלו ואלו מותרים כמו אחרים  )ג

  ?מהו החילוק בין בישול לצלי לענין שהיה. כג
  .בצלי אסור להשהות אפילו נצלה כל צרכו  )א
 .בצלי אסור להשהות אפילו בשר חי  )ב
  .בצלי אסור אפילו בגרופה וקטומה  )ג

  ?ול או צליבשר שנצלה בקדרה יש לו דין ביש. כד
  .בכל מקום שאסרו צלי אסור גם צלי קדר  )א
 .לענין גרופה וקטומה יש לו  דין בישול  )ב
  .יש לו דין בישול ולא דין צלי  )ג

  ?האם רדיה אסורה בשבת. כה
  .התירו רדיה בשינוי בשבת  )א
 .התירו רדיה לצורך שבת גם כדרכו  )ב
  .התירו רדיה בשבת בכל אופן  )ג

  ?שהדליק מבעוד יום, הםהשתמשות במדורה מדברים שהאור מסכסך ב. כו
 .או בזפת או גפרית, מותר כשהאור נאחז ברובו מבעוד יום  )א
 .שאם האור מסכסך בפתילה חוששים שמא יטה, דינו כמו נר  )ב
  .ולהשתמש לאורן אסור כמו בנר, להתחמם מותר  )ג

  ?דעות' ב, באיזה זמן צריכים בעלי מלאכות לסיים מלאכתם בערב שבת. כז
  ).ומחצה שעות קודם הלילה' ב(או במנחה קטנה ) צותחצי שעה אחר ח(במנחה גדולה   )א
 ).חצי שעה לפני קבלת שבת(במנחה קטנה או שעה קודם הלילה   )ב
  ).זמן קבלת שבת(שעה קודם הלילה או חצי שעה קודם הלילה   )ג

  ?דעות' ב, באיזה זמן צריכים לסגור החנויות בערב שבת. כח
  ).ומחצה שעות קודם הלילה' ב(או במנחה קטנה ) חצי שעה אחר חצות(במנחה גדולה   )א
 ).חצי שעה לפני קבלת שבת(במנחה קטנה או שעה קודם הלילה   )ב
  ).זמן קבלת שבת(שעה קודם הלילה או חצי שעה קודם הלילה   )ג

  ?עד מתי מותר להטמין חמין בדבר שאינו מוסיף הבל. כט
  .עד זמן הדלקת הנרות  )א
 .עד שקיעת החמה או עד שקיבל את השבת  )ב
  .שקיבל את השבתעד צאת הכוכבים או עד   )ג

  ?כשלא קיבל את השבת, עד מתי מותר לערב עירובי תחומין וחצרות. ל
  .שניהם עד שקיעת החמה  )א
  .ותחומין עד צאת הכוכבים, חצרות עד שקיעת החמה  )ב
 .וחצרות עד צאת הכוכבים, תחומין עד שקיעת החמה  )ג

  ?עד מתי מותר לומר לנכרי לעשות עבורו מלאכה. לא
  .ולצורך מצוה עד הזמן שכל ישראל קיבלו השבת, לצורך הרשות עד שמקבל שבת  )א
 .לצורך מצוה עד שקיעת החמה, לצורך הרשות עד הזמן שכל ישראל קיבלו השבת  )ב
  .לצורך מצוה עד צאת הכוכבים, לצורך הרשות עד הזמן שכל ישראל קיבלו השבת  )ג



  ?אם חשובה הטמנה, כפיית כלי על הקדרה. לב
  .מיד הטמנהאם דפנותיו נוגעים בצדי הקדרה חשובה ת  )א
 .כשהיא לשמור חומה וגם דפנותיו נוגעים בצדי הקדרה חשובה הטמנה  )ב
 .אם הוא כדי לשמור חומה חשובה תמיד הטמנה  )ג

  ?הטמין בדבר שאינו מוסיף הבל וגילהו אם יכול לשוב ולהטמינו. לג
 .תלוי אם היה מגולה בתחלת כניסת השבת  )א
  .תלוי אם היה בדעתו לחזור ולכסותו  )ב
  .שניה חמה יותר מהראשוןתלוי אם ההטמנה ה  )ג

  ?תבשיל בכלי שני אם מותר להטמינו בשבת. לד
  .מותר אפילו בדבר המוסיף הבל  )א
 .אסור בכל אופן  )ב
  .בדבר שאינו מוסיף הבל מותר  )ג

  ?הטמינו בבגדים שאין מוסיפים הבל אם מותר להניחו בכירה. לה
  .אם היא גרופה לא חשובה הכירה מוסיפה הבל  )א
 .א חשיב טמון בדבר המוסיף הבלאם אין הקדרה נוגעת בגחלים ל  )ב
  .י הכירה מוסיפים הבגדים הבל בקדרה"שע, בכל אופן אסור  )ג

  ?הטמינו בבגדים שאין מוסיפים הבל אם מותר להניחו על קדרה רותחת. לו
  .אם הקדרה רותחת היא כלי ראשון אסור  )א
 .אם התבשיל חם אסור ואם הוא קר מותר  )ב
  .ל אופןקדרה רותחת אינה חשובה מוסיפה הבל ומותר בכ  )ג

  ?מתי מותר לכסות בבגדים ולהטמין בתנור בלי חשש שהיה והטמנה. לז
  .כשכבר נתבשלו כמאכל בן דרוסאי  )א
 .כשפי התנור טוח בטיט  )ב
  .בגרופה וקטומה  )ג

  ?כשטח פי התנור בטיט אם מותר לסתור אותה בשבת. לח
  .אסור מטעם סתירה בשבת  )א
 .מותר לסתור בשבת דלתות המחובר לבנין  )ב
  .א באופן אחר"כשא, יום מותר לסתרהכיון שלא נעשית לק  )ג

  ?אם נעשה בסיס למוקצה, טמן או כיסה הקדרה במוקצה. לט
  .הקדרה היא בסיס לכיסוי אבל לא להטמנה  )א
 .הכיסוי בסיס להטמנה אבל לא הקדרה  )ב
  .ואין הקדרה בסיס להם, הכיסוי וההטמנה משמשים לקדרה  )ג

  ?לאלו המקפידים, מהו סדר נטילת הצפרנים. מ
  .ה" ימין בדאג,א"שמאל דבהג  )א
 .א"ימין דבהג, ה"שמאל בדאג  )ב
  .ה"וברגלים בדאג, א"בידים דבהג  )ג

  ?כ להפריש חלה"האם מותר לאכול ולשייר ואח. מא
  .כ מפריש"אוכל ומשייר ואח  )א
 .כ מפריש"ל נוהגים שאוכל ומשייר ואח"בחו  )ב
  .כ מפריש"ל אוכל ומשייר ואח"מעיקר הדין בחו  )ג

  ?מאיזה זמן מועלת קבלת תוספת שבת. מב
 .נחה קטנהממ  )א
 .מפלג המנחה  )ב
  .מילין קודם שקיעת החמה' מד  )ג



  ?כמה מפות טוב שיהיו על השלחן והחלות. מג
  .מפה אחת על החלות  )א
 .אחת על השלחן ואחת על החלות  )ב
  .שתים על השלחן ואחת על החלות  )ג

  ?מה צריך לעשות בערב שבת לכבוד שבת. מד
  .לרחוץ גופו משום כבוד ובגדי שבת משום ענג  )א
 . ענג ובגדי שבת משום כבודלרחוץ גופו משום  )ב
  .שניהם משום כבוד השבת  )ג

  ?ל שמקבלים את השבת"מתי קיי, כשמתפללים מבעוד יום. מה
  .מאמירת מזמור שיר ליום השבת  )א
 .מאמירת ברכו  )ב
  .מתפלת ערבית של שבת  )ג

  ?מה קודם, יש לו מעט מעות לסעודה או לנרות. מו
 .הסעודה קודמת לנרות  )א
 .הנרות קודמים לסעודה  )ב
 .ם לכל המאכלים חוץ מהפתהנרות קודמי  )ג

  .אם הדלקת הנר קשורה לקבלת שבת, מעיקר הדין וממנהג. מז
  .ומדינא צריך לקבל שבת סמוך להדלקה, המנהג שמקבלת בהדלקה  )א
 . בשעה שמברכת עליהן–ומדינא , המנהג שמקבלת בהדלקה  )ב
  . כשמדלקת- ומדינא ,  בשעה שמברכת–המנהג   )ג

  ?יכן יכולה להדליק בברכהה, ב"אורחת שאינה סמוכה על שלחן בעה. מח
  .ב לצרכי אכילה"אבל לא בחדר המיוחד לבעה, בחדר המיוחד לה  )א
 .ב"אבל לא בשלחן שמדלקת בעה, ב לצרכי אכילה"אף בחדר המיוחד לבעה  )ב
  .ב"אבל לא במנורה שמדלקת בעה, ב"אף בשלחן שמדלקת בעה  )ג

  ?היכן יכולה להדליק בברכה, ב"אורחת הסמוכה על שלחן בעה. מט
 .אפילו בחדר המיוחד להלא תברך   )א
  .ב לצרכי אכילה"המנהג שמברכת אפילו בחדר המיוחד לבעה  )ב
  .ב לצרכי אכילה"אבל לא בחדר המיוחד לבעה, המנהג שמברכת בחדר המיוחד לה  )ג

  ?אם יכולה לומר לנכרי להדליק ותברך, ש שלא הדליקה"נזכרה ביה. נ
 .אסור לומר לנכרי להדליק נרות שבת  )א
  .ולא תברך, על השלחן' תצוה להדליק רק נר א  )ב
  .ותברך קודם שתהנה לאורן' תצוה להדליק נר א  )ג

  ?אם מועיל תנאי לקבלת שבת. נא
 .תנאי אינו מועיל לא בהדלקת נרות ולא בתפלת ערבית ביום  )א
  .אבל לא בתפלת ערבית ביום, בהדלקת נרות מועיל  )ב
  .י הקהל"אבל לא בקבלת שבת ע, גם בתפלת ערבית ביום מועיל  )ג

  ?ה והתפלל ערבית אי הוי קבלת שבתסבר שהוא חשכ. נב
  .ה"ובצבור מועלת קבלתם לד, א שמועלת קבלתו"ביחיד י  )א
 .א שמועלת"ובצבור י, ביחיד אין קבלתו מועלת  )ב
  .והרוב שהתפלל מועלת קבלתם, א שהמיעוט אינו נמשך אחר הרוב"בצבור י  )ג

  ?אם מותר בשמנים ופתילות שאינם נמשכים, נר הכרוך על הפתילה. נג
 . אסור–כשהפתילה מדבר האסור , ת ושאר דברים הפסולים מותרכשכרך בזפ  )א
  .מותר בכל אופן, כשהוא כרוך על הפתילה כמו בנרות שלנו  )ב
  . אסור–גם כשכרך בדבר האסור   )ג



  ?ט בפתילה שהוא בגד"אם מותר להדליק ביו. נד
  .שנעשה מיד שבר כלי ואסור להדליק רוב היוצא מטעם נולד, אסור  )א
 .עות מצומצמות שאינן מקופלותאצב' אסור דוקא כשהוא ג  )ב
  .מותר אפילו אינה מקופלת  )ג

  ?אם מותר ליתן כלי תחת הנר לקבל השמן הנוטף ממנו. נה
  .אסור בכל אופן מפני איסור ביטול כלי מהיכנו  )א
 .בכל אופן מותר  )ב
 .ובשבת אסור, מבעוד יום מותר  )ג

  ?אם מותר ליגע במוקצה. נו
  . יתנדנד מנגיעתווכשתלוי אסור בכל אופן שמא, כשאינו מזיזו מותר  )א
 .אף כשתלוי מותר ליטול מעליו דבר היתר שעליו  )ב
  .אסור ליטול ממנו דבר היתר שעליו  )ג

  ?איזה גרם כיבוי אסור. נז
  .שאם יפלו עליו ניצוצות יכבר, ליתן כלי עם מים תחת הנר  )א
 .שכשיגיע להם האש יבקעו ומכבים, לתת כלי עם מים בדליקה  )ב
  . יע לשם האש לא ישרוףשכשיג, לתת משקה על הטלית רחוק מהאש  )ג

  ?למה התירו לתת כיסו לנכרי, החשיך בדרך. נח
 .במקום הפסד התירו אמירה לנכרי  )א
 .י נכרי יטלטל בעצמו"ואם לא נתיר ע, אדם בהול על ממונו  )ב
 .במקום מצוה התירו אמירה לנכרי  )ג

  ?מה עדיף, נכרי וחמור. נט
  .נכרי קודם לחמור  )א
 .חמור קודם לנכרי  )ב
  .או של חברותלוי אם החמור הוא שלו   )ג

  ?ת"מתי מחויב על שביתת בהמה מה. ס
  .רק כשהיא שלו  )א
 .רק כשהוא מחמר אחריה  )ב
  .ל"בשני אופנים הנ  )ג

  ?אם יש חילוק בפטור מצות של חרש שוטה וקטן. סא
  .חיוב שוטה הוא פחות משנים האחרים  )א
 .חיוב קטן הוא פחות משנים האחרים  )ב
  .חיוב חרש הוא פחות משנים האחרים  )ג

  ?לצורך אביו, ר"תן חפץ לבנו לטלטלו ברהאם מותר לאב לי. סב
  .ס"בהגיע לחנוך אסור מד  )א
 .כמו שאסור להאכילו איסר בידים, ת"אסור מה  )ב
  .ומלאכה דרבנן מותרת, ס"מלאכה דאורייתא אסורה מד  )ג

  ?מתי מותר לבטל כלי מהיכנו. סג
 .מ"בניצוצות ניתזים שאין בהם ממש מותר בהפ  )א
  .מ" בהפ- ם כשירצה כשיכול לשמט,  מותר בכל אופן-בניצוצות   )ב
  .מ" רק בהפ–י לשמטם "כשא,  מותר בכל אופן- כשיכול לשמטם כשירצה   )ג

  ?האוכל סעודת שבת בזמן תוספת שבת אם יצא. סד
  .כ"יש מחמירין שיאכל לפחות כזית אחר צה  )א
 .כ"יש מחמירין שיאכל לפחות כביצה אחר צה  )ב
  .יש מחמירין שיאכל כל הסעודה בלילה  )ג



  ?מה יעשה, כר באמצעהתחיל תפלה של חול ונז. סה
  .ט"כ יתחיל ברכה אמצעית של שבת ויו"ואח, יסיים הברכות של חול  )א
 .ט"כ יתחיל ברכה אמצעית של שבת ויו"ואח, יסיים הברכה שהתחיל  )ב
  .ט"ויתחיל ברכה אמצעית של שבת ויו, יפסיק באמצע הברכה  )ג

  ?אם יצא, התפלל בשבת אחת משאר תפלות שבת. סו
  .בית לא יצאבשחרית מנחה וער, במוסף יצא  )א
 .במוסף לא יצא, בשחרית מנחה וערבית יצא  )ב
  .סיים הברכה לא יחזור, נזכר באמצע הברכה יחזור לראש, אף במוסף  )ג

  ?בערבית' ט אם אומרים מעין ז"שבת שחל ביו. סז
  .ט" ומזכירין גם של יו', מעין זאומרים  )א
  .' בו מעין זאין אומרים  )ב
 .ט" אבל אין מזכירין בו של יו', מעין זאומרים  )ג

  ?ץ מוציא הקהל בחיוב תפלה"אם ש. סח
  .ובשבת אף את מי שאינו בקי,  רק הבקי- בחול מוציא   )א
 .ובערבית אף את מי שאינו בקי,  רק הבקי-בשחרית מנחה של שבת   )ב
  .ובחול אף את מי שאינו בקי, בשבת רק הבקי  )ג

  ?כ בביתו"אם יכול לקדש אח, נ"כשקידש בביהכ. סט
  .יתונ לא יקדש בב"אם יצא בקידוש בביהכ  )א
 .יקדש להוציא אשתו ובני ביתו אפילו יודעים לקדש בעצמם  )ב
  .יקדש להוציא אשתו ובני ביתו רק אם אין יודעים לקדש בעצמם  )ג

  ?אם חיוב קידוש בשבת הוא מן התורה. ע
  .ס"בביתו על היין מד, ת"בתפלה מה  )א
 .ס"בתפלה מד, ת"בביתו על היין מה  )ב
  .ס"ט מד"וביו, ת"שניהם מה  )ג

  ?אם יכול להוציא הגדול, שערות'  אם הביא בג שלא ידוע"בן י. עא
 .שערות' כיון שמלאו לו יג שנה סומכין על החזקה שהביא ב  )א
  .בקידוש דאורייתא אינו יכול להוציא הגדול  )ב
  .אף בתפלה דרבנן אינו יכול להוציא הגדול  )ג

  ?ם ליוםמילילה קודוסעודת האם יין , אין ידו משגת. עב
  .יום קודמים לשל לילהסעודת היין ו  )א
 .לילה קודמים לשל יוםסעודת היין ו  )ב
  . ביוםמת קודסעודהיין קודם בלילה ו  )ג

  ?פתשלחן ועל הלמה צריך מפה על ה. עג
  . יראה בשתו בשתיית הייןפת שלאועל ה, שלחן לכבוד השבתעל ה  )א
 . כמו הטל שתחת המן–ותחת הפת , על הפת שתיראה כאילו הובאה עתה  )ב
  .כל הטעמים האלו נאמרו  )ג

  ?ברכת היין והפת הפסק לאי חשיב, פורס מפה ומקדש. עד
  . לברכת הפת אי הוי הפסקדעות' וב, אינו הפסק לברכת היין  )א
 . אי הוי הפסק לברכת הייןדעות' וב, הוי הפסק לברכת הפת  )ב
  .דעות אי הוי הפסק לברכת היין ולברכת הפת' ב  )ג

  ?שכח לקדש בלילה איך יקדש ביום. עה
  .כמו בקידוש היום  )א
 .כמו בקידוש הלילה  )ב
  .ידוש הלילה מלבד ויכולוכמו בק  )ג



  ?בעת הקידוש יתן עיניו בנר או בכוס. עו
  . בכוס–ובברכת הקידוש ,  בנר–באמירת ויכולו   )א
 . בנר–ובברכת הקידוש ,  ביין–באמירת ויכולו   )ב
  .בשניהם יתן עיניו בכוס  )ג

  ?מי קודם, יש לו כוס אחד לקידוש והבדלה. עז
  .קידוש על היין קודם להבדלה על היין  )א
 .יין קודם לקידוש על הייןהבדלה על ה  )ב
  .קידוש על היין קודם להבדלה, יש לו שכר  )ג

  ?אם יצא, הפסיק בדבור בין קידוש לשתיה. עח
  .לא יצא ידי קידוש  )א
 .ג"יצא ידי קידוש ולא ידי ברכת בפה  )ב
  .ג"יצא אף ידי ברכת בפה  )ג

  ?מה דינו לקידוש, יין שריחו רע אבל טעמו וריחו יין. עט
  .וברכתו שהכל ואין מקדשין עלי  )א
 .ג ומקדשין עליו"ברכתו בפה  )ב
  .ג ואין מקדשין עליו"ברכתו בפה  )ג

  ?עדיף לקדש על הפת או על חמר מדינה, אין לו יין. פ
  .בלילה על הפת וביום על חמר מדינה  )א
 .בלילה על חמר מדינה וביום על הפת  )ב
  .חמר מדינה עדיף מפת  )ג

  ?אם יצא, יצא מהחדר בין קידוש לסעודה. פא
  .מבית לבית  הוי הפסק בנמלך, מחדר לחדר לא הוי הפסק  )א
 .אף מחדר לחדר הוי הפסק  )ב
  . אף בלא נמלך–מבית לבית , מחדר לחדר הוי הפסק בנמלך  )ג

  ?מהו קידוש במקום סעודה. פב
  .דוקא שאכל כזית פת או מזונות במקום הקידוש  )א
 .סגי ברביעית יין  )ב
  .סגי ברביעית חמר מדינה  )ג

  ?על איזו חלה צריך לבצוע, בלחם משנה. פג
  .ביום שבת זה לצד זה, על העליונהבליל שבת   )א
 .ביום שבת על התחתונה, בליל שבת על העליונה  )ב
  .ביום שבת על העליונה, בליל שבת על התחתונה  )ג

  ?אם חוששים לשמא יטה בנר שעוה. פד
  .חוששים כמו בנר שמן  )א
 .דעות' ב  )ב
  .אין חוששין  )ג

  ?אם מותר ליהנות ממנו בשבת, נכרי שהדליק נר לישראל בקבלנות. פה
  .נכרי מותרת בשבתקבלנות   )א
 .לא שייכת קבלנות בהדלקת הנר בשבת  )ב
  .כיון שגוף הישראל נהנה אסור אף בקבלנות  )ג

  ?אם מותר לומר לנכרי להדליק נר לצורך הסעודה בשבת. פו
  .אמירה לנכרי במקום מצוה מותרת בשבתל ש"קיי  )א
 .וה מותרת רק בשבותאמירה לנכרי במקום מצל ש"קיי  )ב
  .כל כךלסעודה אינה מצוה הדלקת נרות   )ג



  ?אם מותר לומר לנכרי לעשות מדורה בשבת להתחמם. פז
 .ורק פעם אחת ביום, לא התירו אלא כשהקור גדול  )א
 .אף בקור גדול לא התירו אלא בשבות  )ב
  .ומותר אף כשאין הקור גדול, הכל כחולים אצל הקור  )ג

  ?ט על גבי האילן"אם מותר להניח נר של שבת ויו. פח
  .ט מותר ובשבת אסור"ביו  )א
 .ט אסור"ר וביובשבת מות  )ב
  .ט"אסור הן בשבת והן ביו  )ג

  ?ס"אם איסורו מהתורה או מד, פסיק רישיה. פט
  .ס"כיון שאינו מתכוין למלאכה אין איסורה אלא מד  )א
 .ס"כיון שהיא מלאכה שאינה צריכה לגופה אין איסורה אלא מד  )ב
  .ת"אף שאינו מתכוין הוי מלאכה הצריכה לגופה וחייב עליה מה  )ג

  ? לדבר האסורמדוע המנורה בסיס. צ
  .המנורה בסיס לשלהבת הדולקת  )א
  .המנורה בסיס לשמן האסור  )ב
 .המנורה בסיס לפתילה האסורה  )ג

  ?מה יעשה, שכח לומר לאל אשר שבת ונזכר באמצע ברכת יוצר. צא
  .יאמרנה במקומה  )א
 .יחזור לראש הברכה בשבילו  )ב
  .יאמרנה אחר התפלה  )ג

  ?מתי התחילו לנהוג שכל העולים לתורה מברכים. צב
  .משנהבזמן ה  )א
 .בזמן הגמרא  )ב
  .בזמן הגאונים  )ג

  ?אם נוהגים שהמפטיר הוא ממנין הקרואים. צג
  .ט"פ ויו"רק ביוהכ, בשבת אינו ממנין הקרואים  )א
 .כ מנחה"צ ויוה"באב ות' רק בט, ט אינו ממנין הקרואים"בשבת ויו  )ב
  .צ אינו ממנין הקרואים"גם בת  )ג

  ?פרשיות שבאדר'  וד,ח שחל בשבת" רפרשתמי הנהיג קריאת . צד
  .אנשי כנסת הגדולה  )א
 .רבנן סבוראי  )ב
  .גאונים  )ג

  ?אם חובה על כל אחד לשמוע ולקרוא ההפטרה. צה
  .ולא ההפטרה, חובת השמיעה היא רק על קריאת התורה  )א
 .החובה על כל אחד לקרוא ההפטרה בעצמו  )ב
  .ויש נוהגים לקרוא בעצמם, חובה על כל אחד לשמוע ההפטרה  )ג

  ?י" פרשאיך קוראים שנים מקרא ואחד תרגום עם. צו
  .י"פעם אחת מקרא עם פרש  )א
 .י"עם פרש' ופעם הב, פעמים מקרא' ב  )ב
  .י"עם פרש' ופעם הג, פעמים מקרא' ג  )ג

  ?עד מתי הוא עיקר הזמן שטוב לתפלל מוסף. צז
  .עד חצות  )א
 .עד שעה אחר חצות  )ב
  .כל היום  )ג



  ?מתי יתענה תענית כפרה, המתענה תענית חלום בשבת. צח
  .כ לסכות" וימי ההגבלה ובין יוהאבל לא בחדש ניסן, דוקא ביום רגיל  )א
 . ח"אבל לא בחנוכה ופורים ור, ב"אף בחדש ניסן וכיו  )ב
  .אבל לא בחול המועד, ב"אף בחנוכה וכיו  )ג

  ?אם מותר לאכול קודם קידוש, אין לו על מה לקדש ומצפה שיביאו לו. צט
  .בקידוש הלילה ובקידוש היום לא יאכל עד שיביאו לו  )א
  . עד עלות השחרובלילה ימתין, ביום יאכל מיד  )ב
 .ובלילה ימתין עד חצות, ביום יאכל מיד  )ג

  ?ממתי הוא זמן סעודה שלישית. ק
  .מחצות היום ואילך  )א
 .מחצי שעה אחרי חצות ואילך  )ב
  .ממנחה קטנה ואילך  )ג

  ?במה יפסיק בין הסעודות', נמשכה סעודת הבקר עד זמן סעודה ג. קא
  .בהליכה וטיול  )א
 .בדברי תורה  )ב
  .בברכת המזון  )ג

  ?יאת התורה במנחה בשבתמי תיקן קר. קב
  .משה רבינו  )א
 .עזרא  )ב
  .אנשי כנסת הגדולה  )ג

  ?עד מתי צריך להוסיף מחול על הקדש במוצאי שבת. קג
  .כוכבים בינונים' עד צאת ג  )א
 .כוכבים קטנים' עד צאת ג  )ב
  .כוכבים רצופים' עד צאת ג  )ג

  ?אם יבדיל בתפלה, שכח ולא התפלל ערבית בשבת והבדיל על הכוס. קד
  .וס שוב לא יבדיל בתפלהכיון שהבדיל על הכ  )א
 .כשמתפלל שחרית שתים' שהיא תפלה ב, יבדיל בתפלת תשלומין  )ב
  .יבדיל בתפלה הראשונה שיתפלל בשחרית  )ג

  ?אם צריך לחזור ולהתפלל, שכח לאמר הבדלה בתפלה. קה
  .כ יבדיל על הכוס"ואח, יחזור ויתפלל ויבדיל בתפלה  )א
 .ויסמוך על הבדלה שעל הכוס, לא יחזור בשביל הבדלה  )ב
  .יחזור ויתפלל, אם אכל או עשה מלאכה קודם הבדלה על הכוס  )ג

  ?כמה צריך לשמוע כדי לצאת בהבדלה. קו
  .מספיק בשמיעת ברכת ההבדלה לבד  )א
 .צריך לשמוע גם  ברכת היין  )ב
  .צריך לשמוע גם הנה אל ישועתי  )ג

  ?אם יכול להוציא חברו בברכת בשמים, הבדיל כברמי ש. קז
  .ציא מי שאינו בקישיכול לברך ולהו, כמו ברכת המצות  )א
 .שיכול לברך ולהוציא מי שאינו בקי, כמו ברכת יין קידוש  )ב
  . מי שאינו בקימוציא אוכל אינו כשאינוש, כמו ברכת הנהנין  )ג

  ?אם צריך לחזר אחר נר להבדלה. קח
  .כ צריך לחזר אבל לא בשבת"ביוה  )א
 .כ"בשבת צריך לחזר אבל לא ביוה  )ב
  .כ"אין צריך לחזר לא בשבת ולא ביוה  )ג



  ? שהדליקו נכרי בשבת אם מברכין עליונר. קט
  .לצורך חולה אין מברכין, הדליקו לצורך עצמו מברכין  )א
 .לצורך חולה מברכין, הדליקו לצורך עצמו אין מברכין  )ב
  .בין הדליקו לצורך עצמו בין לצורך חולה, אין מברכין  )ג

  ?כיצד יבדיל', ה במוצאי יום ב"עד ליל ר, ש"לא הבדיל במוצ. קי
  .ש"ט שחל במוצ"כמו ביו, ז"יקנה  )א
 .כ יקדש"קודם יבדיל ואח  )ב
  .ויברך המוציא ויאכל, כ יבדיל"ואח, ישמע קידוש מאחרים  )ג

  ?מהיכן לומדים שהכנסה היא מלאכה. קיא
  .היתה במשכן  )א
 .דומה להוצאה שהיתה במשכן  )ב
  .לומדים מאיסור מן בשבת  )ג

  ?אם הוא חייב, היוצא בסייף החגורה במתניו. קיב
  .שאין זו דרך הוצאה, פטור  )א
 .שהוא תכשיט, פטור  )ב
  .שהיא דרך הוצאה ואינו תכשיט, חייב  )ג

  ? שלא לשם מצוה, שעל ראשותפליןצאת באם מותר ל. קיג
  .אסור משום גזירה שמא יסירו וישכח שהוא שבת  )א
 .אסור משום בל תוסיף  )ב
  .מותר בכל אופן  )ג

  ?אם חייב, היוצא במחט נקובה התחובה בבגדו במקום כפתור. קיד
  .חשוב לבוש ואינו חייב  )א
 .אה שלא כדרכה ופטורהיא הוצ  )ב
  .אינו חשוב לבוש והוי הוצאה כדרכה וחייב  )ג

  ?באיזה אופן מותר לצאת במפתח שבחגורתו. קטו
  .אף שאינו קבוע בו, כשעשוי לחגור בו  )א
 .אף שאינו עשוי לחגור בו, כשקבוע בו  )ב
  .דוקא כשקבוע בו ועשוי לחגור בו  )ג

  ? הגשם להציל צעיפה מטינוףכדי,  להתעטף בבגדאם מותר. קטז
  . מותראינו עב וגסאם   )א
 . מותרמתעטף בו ראשו ורוב גופואם   )ב
  . מצער הגשםולשמור גופכדי  לובשואינו מותר אלא כש  )ג

  ?באיזה אופן מותר לצאת במטפחת שמקנחין בו האף. קיז
  .י תפירה או קשר של קיימא"היא מחוברת לבגד עשכ  )א
 .המטפחת אינה חשובה ובטילה לגבי הכסותשכ  )ב
  .אל הכסותדוקא שהיא מחוברת וגם בטלה   )ג

  ?הנושא חפץ בכיסו אי חשיב כדרכו. קיח
  .ולענין מוקצה חשיב כלאחר יד, לענין הוצאה חשיב כדרכו  )א
 .אף לגבי הוצאה לא חשיב כדרכו  )ב
  .אף לגבי מוקצה חשיב כדרכו  )ג

  ?ר"ולהוציאו לרהסדין תעטף במותר להם א. קיט
 .דרך מלבוש מותר  )א
  .הםולא כשמוציאם כדי לישב עלי, דוקא כשצריך להתעטף בהם  )ב
  .ואפילו כשמוציאם לישב עליהם, דוקא כשמתעטף בהם ראשו ורובו  )ג



  ?אמות' לפני שהולך ד, אם צריך לנגב עצמו מהגשם או הנהר. קכ
  .וההולך בגשם התירו לו בכל ענין, היוצא מהנהר צריך להתנגב  )א
 .גם היוצא מהנהר לא הקפידו חכמים  )ב
  .גם הרטוב מהגשם צריך להתנגב תחלה  )ג

  ?מה איסורו,  שנשאר מאריגת בגד חדשהמסיר צמר וקשין. קכא
  .משום מלבן  )א
 .משום מכה בפטיש  )ב
  .משום שניהם  )ג

  ?אם יש בו משום טוחן, המשפשף טיט יבש שעל הבגד. קכב
  .ס"כשיש בו מראה טיט אסור מדו, ת"כשיש בו ממשות אסור מה  )א
 .כשיש בו מראה טיט מותרו, ת"כשיש בו ממשות אסור מה  )ב
  .ו מראה טיט מותרכשיש בו, ס"כשיש בו ממשות אסור מד  )ג

  ?אם יש בו משום כיבוס, השורה בגד או מנעל במים. קכג
  .ס"ובעור מד, ת"אסור מהשיש עליו לכלוך בבגד   )א
 .ובעור מותר, ת"אסור מהשיש עליו לכלוך בבגד   )ב
  .ובעור מותר, ס"אסור מדשיש עליו לכלוך בבגד   )ג

  ?אם מותר לילך בבית או בחצר עם חפץ בכיסו. קכד
  .ובמעורבת מותר, סורבחצר שאינה מעורבת א  )א
 .בחצר מעורבת אסור ובבית מותר  )ב
  .שמא ישכח ויצא לחוץ, אף בבית אסור  )ג

  ?אם מותר לשים אותה בצעיף, מחט שניטל עוקצה וחודה. קכה
  .מותר לשום אותה בצעיף ולצאת בה, לתפירה' כיון שאינה עשוי  )א
 .כ יחדה לכך"אא, אין עליו תורת כלי והוי מוקצה  )ב
  .ר"ואסור לצאת בה לרה, ה בצעיףכשיחדה לכך מותר להניח  )ג

  ?אם מותר לתת מרדעת על החמור וסוס. קכו
  .ובסוס אסור משום טורח שלא לצורך, בחמור מותר רק כשהקור גדול  )א
 .ובסוס אסור בכל אופן, בחמור מותר אף כשאין הקור גדול  )ב
 .ובסוס דוקא כשהקור גדול, בחמור מותר אף כשאין הקור גדול  )ג

  ?שמוליכה בהמהאם מותר לישב על עגלה . קכז
 .הוי כמשתמש בצדי בהמה ואסור  )א
  .חשוב צדי צדדים ומותר  )ב
  .רק רכיבה על הבהמה עצמה אסורה  )ג

  ?אם מותר לחלוב לתוך האוכל. קכח
 .דהוי מפרק אוכל מתוך פסולת, ט חייב"בשבת וביו  )א
  .דהוי מפרק אוכל מתוך אוכל, ט מותר"וביו, בשבת חייב  )ב
  .ט מותר"ס וביו"בשבת אסור מד  )ג

  ?רי לתוך האוכל אם מותר לאכלוחלבו נכ. קכט
  .אסור משום גזירת משקין שזבו  )א
 .ט מותר"בשבת אסור משום נולד וביו  )ב
  .ט אסור משום נולד"אף ביו  )ג

  ?באיזה מותר לילך מחוץ לעיר כדי לעשות מלאכה אחר השבת. קל
  .או לצורך מצוה, או שיש צד היתר בעולם לעשותו בשבת, כשלא ניכר הדבר  )א
 .וגם הוא צורך מצוה, היתר בעולם לעשותו בשבתוגם יש צד , כשלא ניכר  )ב
  .או שהוא צורך מצוה, וגם יש צד היתר בעולם לעשותו בשבת, כשלא ניכר  )ג



  ?אם יש בזה איסור, שכרו לחדש לשמור פירותיו. קלא
  .משום שכר שבת, בכל אופן אסור  )א
  .מטעם הבלעה, בכל אופן מותר  )ב
 .התנה לשלם לו בעד כל יום לא חשיב הבלעה ואסור  )ג

  ?אם מותר למדוד מקוה בשבת. קלב
  .מדידה בשבת אסורה  )א
 .מדידה לצורך מצוה מותרת  )ב
  .לא התירו אלא מדידה שלא לצורך כמתעסק  )ג

  ?באיזה אופן מותר לומר לנכרי לפתוח האגרת באופן האסור. קלג
  .כשהנכרי קבלן להביא האגרת ועושה זאת להשלים פעולתו  )א
 .ל זמן שאינה פתוחהשאינו יכול לקרוא כ, אלא אומר לו, כשאינו מרמז לו  )ב
  .וגם עושה זאת להשלים פעולתו כקבלן, דוקא שאינו מרמז לו בפירוש  )ג

  ?אם מותרת אמירה לנכרי במקום שיש צד היתר. קלד
 .צד היתר לא מועיל באמירה לנכרי  )א
  . כשיוכל להמצא צד היתר–ולאחר השבת ,  כשיש צד היתר-לעשות בשבת   )ב
  .צד היתר מועיל באמירה לנכרי  )ג

  ?מתי יכול לתובעו, ץ לחבירו ולא קבע לו זמןהמשאיל חפ. קלה
  .יום' ל  )א
 .שבוע  )ב
  .מיד  )ג

  ?אם מותר לומר לנכרי לעשות מלאכה לצורך עצמו. קלו
 .כיון שהוא לצורך עצמו מותר  )א
 .בחפציו של הישראל אסור  )ב
  .אם מגיע הנאה מזה לישראל אסור  )ג

  ?רואה החליבה וגיבוןכשישראל , של נכריגבינה אם מותר לאכול . קלז
  .הו מועיל בחליבה ולא בגיבוןישראל רוא  )א
 .ישראל רואהו מועיל בשל ישראל ולא בשל נכרי  )ב
   .מועיל אף בגיבון של הנכרי  )ג

  )שיח-שח' סי(שבת  הלכות –מבחן שלחן ערוך הרב 
  ?אם הוא מוקצה, נר ישן של חרס שמקצה אדם מחמת מיאוסו. קלח
 .ואסור בטלטול, מוקצה מחמת מיאוס  )א
 .ור בטלטולואס, כלי שמלאכתו לאיסור הדלקה  )ב
  .מותר לצורך גופו ומקומו, ואף שמלאכתו לאיסור, אף שמוקצה מחמת מיאוס  )ג

  ?אם הוא מוקצה, הכניסו לאוצר לסחורה ואינו מקפיד מלהשתמש בו. קלט
  .אם הוא כלי מותר ואם יש עליו תורת כלי אסור  )א
 .כיון שאינו מקפיד מלהשתמש בו מותר  )ב
  .כיון שהוא עומד לסחורה אסור  )ג

  ?אם מותר לטלטלן, ביתייםבעלי חיים . קמ
  .ואסור לטלטלן בכל אופן, אין עליהם תורת כלי  )א
 .ומותר לדדות מטעם צער בעלי חיים, אסור להגביהם משום מוקצה  )ב
  .עוף שראוי לשחק בו מותר לטלטלו  )ג

  ?כיצד ינהג, שכח ונטל מוקצה בידו. קמא
  .יכול לטלטלו לכל מקום שירצה  )א



 .צריך לזרקו מיד מידיו  )ב
  .מירדעות וטוב להח' ב  )ג

  ?אם תפלין הם מוקצה. קמב
  .מותר לטלטלן בכל אופן, כיון שמותר ללבשם שלא לשם מצוה  )א
 .דינם ככלי שמלאכתו לאיסור, כיון שאסור ללבשם לצורך מצוה  )ב
  .ואסור לטלטן בכל אופן, אין עליהם תורת כלי  )ג

  ?אם מותר לטלטלו, כלי שנשבר בשבת. קמג
  .ד ומותר אינו נול–אם ראוי לעשות מעין מלאכתו הראשונה   )א
 . מותר בשבת- אפילו ראוי לעשות מעין מלאכה אחרת שהוא נולד   )ב
  . הוא נולד ומותר בשבת-אפילו אינו ראוי לעשות לשום מלאכה   )ג

  ?שלא דלק בכניסת השבת, אם מותר לטלטל נר שעוה או חלב. קמד
 .ומותר רק לצורך גופו ומקומו, הוא כלי שמלאכתו לאיסור  )א
  .ואסור לטלטלו, אינו כלי  )ב
  .אינו כלי ואסור לטלטלו, לק כבר בחול או בשבת שעברהאם נד  )ג

  ?מה דינו, אבן או קורה שעשאו לתשמיש שאין דרכו בכך. קמה
  .וגם יחדו לכך לעולם, אינו מותר אלא כשתיקנו במעשה המוכיח  )א
 .או שיחדו במחשבה לכך לעולם, סגי במה שתיקנו במעשה ויחדו לשבת זו  )ב
  . מותר–א "יסוי פאו השתמש בו לכ, יחדו במחשבה לשבת זו  )ג

  ?מה דינו, אבן או קורה שעשאו לתשמיש שדרכו בכך. קמו
  .א"או שהשתמש בו פ, י להשתמש בהם בשבת זו"סגי במה שחשב מבעו  )א
 .אינו מותר אלא כשתיקנו במעשה המוכיח ויחדו לשבת זו  )ב
 . אינו מותר אלא כשיחדו לכך לעולם  )ג

  ? בגד שנפסק וראוי לתקנו אם מותר לטלטלו. קמז
  .נו ראוי לתקנו בשבת הוא מוקצהכיון שאי  )א
 .כיון שראוי לתקנו הוא עדיין כלי ואינו מוקצה  )ב
  .אף שאינו ראוי לתקנו הוא עדיין כלי ואינו מוקצה  )ג

  ?קליפות שאינן ראויות למאכל בהמה אם מותר להסירן מהשלחן. קמח
  .כיון שנתפרקו מהפירות דינן כנולד ומותרין בשבת  )א
 .י דבר אחר"מותר להסירן עאבל , אסורין בטלטול כעצים ואבנים  )ב
  .אלא מנער המפה עם הקליפות והן נופלות, גם זה אסור  )ג

  ?מתי נעשה המותר בסיס לדבר האסור. קמט
 .ד שישאר שם בשבת"דוקא כשהניחו עליו בכוונה ע  )א
  .כמו מפת השלחן שנעשית בסיס למנורה, אף כשהניחו באקראי  )ב
 .ושכח להסירו, אף אם הניחו עליו קודם כניסת השבת  )ג

  ?מתי מותר לטלטל ההיתר עם האיסור שעליו, כשאינו בסיס. קנ
  .ולא כשצריך למקומו או לצורך האיסור עצמו, דוקא לצורך גוף ההיתר  )א
 .ולא כשצריך לגוף האיסור, אף כשצריך למקומו  )ב
  .ולא כדי להצניעו, אף כשצריך לו האיסור להשתמש בו תשמיש המותר  )ג

  ?פירות שהניחו במוקצה לייבשם מה דינם. קנא
  .כיון שהודחו בידים הסיח דעתו מהם ונאסרו  )א
 .נאסרו, כיון שמסריחות בינתיים קצת, רק גרוגרות וצמוקים נאסרו  )ב
  .שאינן ראויין לאכילה עד שיתייבשו לגמרי, דוקא כשהסריחו לגמרי  )ג



  ?מתי הן מוקצין, פירות המחוברים של נכרי. קנב
  .כשלא נגמר בישולן קודם השבת  )א
 .כשלא חשב הנכרי לתלשן למחר  )ב
  .בכל אופן אסורים משום פירות הנושרים  )ג

  ?י גופו"באיזה אופן מותר לטלטל המוקצה ע. קנג
 .דוקא לצורך מקומו של מוקצה  )א
 .אבל לא כדי להצניעו, אפילו כדי להשתמש בגופו של מוקצה  )ב
  .אפילו כדי להצניע המוקצה  )ג

  ?איזה איסור דרבנן התירו משום כבוד הבריות. קנד
 .ולא איסור כרמלית, מחובראבל לא להשתמש ב, מוקצה התירו  )א
 .ואף איסור כרמלית, יש מתירין אף להשתמש במחובר  )ב
 .אלא כשכבר קינחו פעם באבן זו, אף טלטול אבנים לא התירו  )ג

  ?אם מותר לנעלה, פתח שעשוי לכניסה ויציאה לעתים רחוקים. קנה
  .שנראה כבונה, כיון שהוא רק לעתים רחוקים אסור בכל אופן  )א
 .נעלו בכל אופןאם יש לדלת ציר מותר ל  )ב
  .אף שיש בו ציר לא הותר אלא כשקשרן שם מבעוד יום  )ג

  ?משום מה אסור תיקון כלי. קנו
 .משום מכה בפטיש  )א
  .בבנין גרוע משום מכה בפטיש, בכלי גמור משום בונה  )ב
  .אף בבנין גרוע משום בונה  )ג

  ?אם הוא חייב, הקודח חור. קנז
  .בתלוש פטור, במחובר לקרקע חייב משום בונה  )א
 . אם הוא כדי להכניס ולהוציא בו– בתלוש חייב  )ב
  . בכל אופן–אף בתלוש חייב   )ג

  ?מתי מותר לחתוך נייר בשבת. קנח
  .אין בו משום מחתך ומותר בכל אופן, אם אינו מקפיד לחתכו במדה  )א
 .אינו תיקון כלי ומותר בכל אופן, אם אינו כדי להשתמש בנייר החתוך  )ב
  .שתמש בוואינו כדי לה, לא הותר אלא כשאינו מקפיד על המדה  )ג

  ?איזו מחיצת ארעי מותר לעשות בשבת. קנט
  .אבל לא כשעושה להפסיק בין אנשים לנשים, להגן מחמה וצינה ורוח ולצניעות  )א
 .אבל לא כשעושה בפני הספרים כשעושה צרכיו או משמש מטתו, גם זה מותר  )ב
  .אבל לא כשעושה כדי להתיר סוכה או טלטול, גם זה מותר  )ג

  ?ולא תחתיו, כדי להשתמש עליואם מותר לעשות אהל ארעי . קס
  .בשלחן מותר ובמטה אסור  )א
 .אבל אם יש להם גם מחיצות צריך לשנות, בשניהם מותר  )ב
  .על גביהן' רק כשמניח חבית בצד חבית וא, צ לשנות"גם בזה א  )ג

  ?מתי מותר לפתוח ולפשוט גג ארעי שנסגר. קסא
  .אבל מדף הקבוע בכותל אסור לפתחו, כסא מתקפל מותר  )א
 . אבל העמדת חופה מקופלת אסור,גם מדף מותר  )ב
  .גם העמדת חופה מקופלת מותרת  )ג

  ?מתי חייבים על צידת מי שאינו מחוסר צידה. קסב
  .אבל חיגר או זקן פטור, הצד ישן חייב  )א
 .אבל הצד ממקום שאינו מחוסר צידה פטור, גם הצד חיגר או זקן חייב  )ב
  .גם הצד ממקום שאינו מחוסר צידה חייב  )ג



  ?מה דינו, צוד עכבריםהמעמיד בשבת מצודה ל. קסג
  .כ עכבר יהיה חייב"אם תצוד אח  )א
 .כ פטור"ואם תצוד אח, אם תצוד בשעת פרישתו המצודה חייב  )ב
  .אם תצוד בשעת פרישתו פטור אבל אסור  )ג

  ?מתי חייב, החובל עד שנצרר הדם ולא יצא. קסד
 .אבל בבהמה חיה ועוף פטור, באדם חייב  )א
  .טוראבל בשמנה שרצים פ, גם בבהמה חיה ועוף חייב  )ב
 .אבל בשאר שקצים ורמשים פטור, גם בשמונה שרצים חייב  )ג

  ?מה נקרא קשר של קיימא שחייב עליו. קסה
  . חייב-להתירו למחר , דעות'  ב–להתירו במשך היום ,  פטור- מ להתירו מיד "ע  )א
 . חייב-ימים ' להתירו אחר ז, דעות'  ב-להתירו למחר , מ להתירו ביומו פטור"ע  )ב
  . חייב-לעולם , דעות'  ב–ימים '  להתירו אחר ז,מ להתירו למחר פטור"ע  )ג

  ?מה דין קשר שעושים בראש החבל. קסו
  .אפילו קשר אחד נקרא קשר של קיימא  )א
 .קשרים אסור' וב, קשר אחד מותר לקשרו  )ב
  .דברים ביחד' ולא אסרו אלא בקושר ב, קשרים מותר' אף ב  )ג

  ?אם מותר לו ליהנות מהמלאכה, העושה מלאכה דאורייתא. קסז
  . מותרת מיד-ובשוגג , אסורה לו בו ביוםבמזיד   )א
 . מותרת מיד-ובשוגג , במזיד אסורה לו עד מוצאי שבת בכדי שיעשו  )ב
  . עד מוצאי שבת מיד-ובשוגג , במזיד אסורה לו לעולם  )ג

  ?המבשל בתולדות האור או החמה מה דינו. קסח
 .ובסודר שהוחם בחמה מותר, בסודר שהוחם באור פטור  )א
  .ובסודר שהוחם בחמה פטור, בסודר שהוחם באור חייב  )ב
  .ובחמה עצמה פטור, בסודר שהוחם בחמה חייב  )ג

  ?אם מותר להניחו על קדרה חמה, כלי שבו דבר שלא נתבשל כל צרכו. קסט
 .ז לידי בישול"שבודאי לא יבא עי, מותר  )א
  .שמא יתחמם עד שתהא היד סולדת בו, אם אין היד סולדת בכלי אסור  )ב
  .ז לידי בישול"א עישמא יב, אף אם היד סולדת בכלי אסור  )ג

  ?י הבישול"אם יש בישול אחר בישול ביבש שנימוח ע. קע
  . יש–ולפסקי הסידור ,  אין-ר "לשוע  )א
 .כיון שחזר ונמחה יש בישול בלחלוחית המיחוי  )ב
  .כיון שהוא יבש אין בישול אפילו נימוח  )ג

  )כ-שיט' סי(שבת  הלכות –מבחן שלחן ערוך הרב 
  ?פסולתמתי חייבים על בורר אוכל מתוך . קעא
  . כדי לאכלו לאחר זמן–כשבורר בנפה וכברה   )א
 . לאכלו לאחר זמן–וביד ,  אף לאכלו לאלתר–בנפה וכברה   )ב
  . לאכלו לאחר זמן–וביד ,  אף לאכלו לאלתר–בקנון ותמכוי   )ג

  ?מתי חייבים על בורר אוכל מתוך אוכל. קעב
  . כשבורר בידו המין שיאכל לאחר זמן–בשני מינים   )א
 .ר בידו את החתיכות שאינו רוצה לאכול כשבור–אף במין אחד   )ב
  . כשבורר חתיכות גדולות מתוך קטנות–אף במין אחד   )ג

  ?אם יש בורר בכלים. קעג
 .ואפילו לאחר זמן, יקח בידו דוקא הכלים שצריך להשתמש בהם  )א



 .ודוקא לאלתר, יקח בידו דוקא הכלים שצריך להשתמש בהם  )ב
  .ך עתהואז יכול ליקח בידו הכלים שאינו צרי, דוקא לאלתר  )ג

  ?באיזה אופן חייב על פירוק הקטניות והשבלים בידו משום דש. קעד
  .שמחוברת לפרי, כשנוטל הפרי מתוך הקליפה הדקה שבפנים  )א
 .שאינה מחוברת לפרי, כשנוטל הפרי מתוך הקליפה העליונה שבחוץ  )ב
  .שמחוברת לפרי ואינה ראויה לאכילה, כשנוטל הפרי מתוך הקליפה העליונה  )ג

  ?יין מהשמרים שבואם מותר לסנן . קעה
 .כשמוסיף מים בשבת להצליל מותר, כשנותן בשבת חייב  )א
  .ס"כשמוסיף מים בשבת להצליל אסור מד, כשנותן בשבת חייב  )ב
 .כשמוסיף מים בשבת להצליל מותר, ס"כשנותן בשבת אסור מד  )ג

  ?אם מותר לערות בנחת כדי שהפסולת ישאר בשולי הכלי. קעו
  . אסור–לאכלו בו ביום . ות מותר עד שיגיע לניצוצ–לאכלו לאלתר   )א
 . אסור–למחר ,  עד שיגיע לניצוצות–לבו ביום .  מותר–לאכלו לאלתר   )ב
  . מותר עד שיגיע לניצוצות–לאכלו למחר .  מותר–אף לאכלו בו ביום   )ג

  ?י מפה מסננת"אם מותר לשתות בפיו ע. קעז
 .בעל נפש יחוש לדעת האוסרים מטעם שרייתו זהו כיבוסו  )א
  .י כלי"ל מתוך פסולת עאסור משום בורר אוכ  )ב
  .אסור משום שמא יסחוט  )ג

  ?אם מותר למצוץ פירות בפיו. קעח
  .מותר מטעם שאין דרך סחיטה בכך  )א
 .מותר מטעם שזו דרך אכילתן  )ב
  .ס כמו ביונק בפיו מהבהמה"יש אוסרים מד  )ג

  ?אם מותר לסחוט פירות כדי למתק הפרי. קעט
  .כיון שאינו כדי לשתות מותר  )א
 .ם ורימונים מותרבתותי, בזיתים וענבים אסור  )ב
  .בשאר פירות מותר, אף בתותים ורימונים אסור  )ג

  ?אם מותר לשתות משקין שזבו מפירות העומדים לאכילה. קפ
  .כיון שעומדים לאכילה אין חוששין שמא יסחוט  )א
 .בתותים ורמונים ושאר פירות מותר, בזיתים וענבים אסור  )ב
  .שמא ימלך עליהן לסחטן, גם בשאר פירות אסור  )ג

  ?מ"אם נאסר מטעם דשיל, בגיגית שיצא מהם יין ונתערבענבים ש. קפא
  .אינו בטל אפילו באלף, כיון שיש לו מתירין אחר השבת  )א
 .ובטל חד בתרי, מ"לא נאסר מטעם דשיל, כיון שלא היה ניכר עד שנתערב  )ב
  .ובטל בששים, מ"לא נאסר מטעם דשיל, כיון שלא היה ניכר עד שנתערב  )ג

  ?בל בהן אוכלאם מותר לסחוט פירות בשביל לט. קפב
  .הרי זה כמפריד אוכל מתוך אוכל, כיון שהוא בשביל לטבל בהן אוכל  )א
 .אבל בתותים ורמונים מותר, בזיתים ותותים אסור  )ב
  .אבל בשאר פירות מותר, אף בתותים ורמונים אסור  )ג

  ?אם מותר לסחוט פירות לתוך האוכל. קפג
  .אבל זיתים וענבים אסור, תותים ורמונים מותר  )א
 .אבל בוסר יש אוסרים, ם מותראף זיתים וענבי  )ב
  .אבל פירות שאין ראויין לאכילה אסור, אף בוסר מותר  )ג



  ?מה דין לימונים לסחוט מימיהם למשקה. קפד
  .דינם כתותים ורימונים, במקום שדרך לסחטן ללימונדה  )א
 .כשסוחטן ללימונדה דינם כסוחטן לתוך אוכל  )ב
  .דינם כשאר פירות, אף במקום שדרך לסחטן ללימונדה  )ג

  ? דין סחיטת כבשים ושלקותמה. קפה
 .כשאר פירות שמותר לסחטן כדי למתקן או כדי ליתן אוכל בימימהן  )א
 .כתותים ורמונים שאסור לסחטן כדי למתקן או כדי ליתן אוכל בימימהן  )ב
  .אבל לא כדי ליתן אוכל בימימהן, מותר לסחטן כדי למתקן  )ג

  ? אם מותר לגרום שיזובו מים מהקרח.קפו
  .תר לשבור חתיכה ממנואבל מו, אסור לרסק הקרח  )א
 .אבל מותר לשבור קרח ליטול מים מתחתיו, גם זה אסור  )ב
  .אבל מותר ליתן קרח לתוך כוס מים כדי לצננו, גם זה אסור  )ג

  ?מהו איסור סחיטת בגד. קפז
 .וביין לבן תולדת דש, במים משום מלבן  )א
  .וביין אדום תולדת דש, אף ביין לבן משום מלבן  )ב
  .אף במים תולדת דש  )ג

  ?או לסחוט בגד בחבית יין או מים, לשרות,  לפרוסאם מותר. קפח
 . מותר אף לסחטו–ביין אדום .  מותר לשרות בתוכו הבגד אבל לא לסחטו–במים   )א
  . אף לסחטו–ביין .  אף לשרותו–בבגד העשוי לכך .  מותר לפרוס עליו הבגד–במים   )ב
  .ותו מותר אף לשר–ביין אדום .  מותר–ובבגד העשוי לכך ,  אסור לפרוס-במים   )ג

  ?אם מותר לסחוט בגד מהיין שבו שהולך לאיבוד. קפט
  .ס" מד–בפסיק רישא דלא ניחא ליה , ת" אסור מה–כשמתכוין לסחטו   )א
  .ויש אוסרים אף בזה, ר"יש מתירין רק בפס, יש מתירין אף במתכוין  )ב
 .ל שמותר" קיי–ר דלא ניחא ליה "ובפס, ס"ל שאסור מד" קיי–כשמתכוין   )ג

  ? ונצבעו בגדיו ופניו וידיו והפתמה דין האוכל תותים. קצ
  .אין דרך צביעה בכך ומותר  )א
 .שאין צביעה כשדרכו בכך, כ פניו וידיו"משא, יש אוסרים בבגדים  )ב
  .שאין צביעה באוכלין, כ פת"משא, אף פניו וידיו אסור  )ג

  ?אם מותר למלוח בשר במי מלח מרובים. קצא
 .כדי שיתקיים זמן מרובה אסור, כדי לאכלו בשבת מותר  )א
  .די לאכלו בשבת אסוראף כ  )ב
 .ת"כדי שיתקיים זמן מרובה אסור מה, ס"כדי לאכלו בשבת אסור מד  )ג

  ?אם מותר לעשות מי מלח מרובים. קצב
  .פחות מותר,  אסור–שלישי מלח ' ב  )א
 .אבל כדי לטבול פתו מותר,  כדי לתת לתוכם כבשים–אף פחות אסור   )ב
  .וסמוך לסעודה', אף לטבול פתו לא הותר אלא לצורך סעודה א  )ג

  ?אם מותר למלוח מלפפון וצנון ודברים שרגילים למלוח. קצג
  .מותר למלוח רק חתיכה אחת, כשמולחה להפיג מרירותן  )א
 .לא הותר אלא כשאוכלה לאלתר,  חתיכה אחתאף כשמולח  )ב
  . אסור למלוח יותר מחתיכה אחת,אף כשמולחה ליתן טעם  )ג

  ?אם יש טחינה במה שאינו גידולי קרקע. קצד
  .לי קרקעחינה אלא בגידואין ט  )א
 . כשאינו ראוי לאכילה כמו שהוא-חינה גם כשאינו גידולי קרקע יש בו ט  )ב
  .י תערובת"כיון שראוי לאכול כמו שהוא ע, מותר לטחון מלח הגס  )ג



  ?מתי יש טחינה בגדולי קרקע. קצה
  .כשאינו ראוי לאכילה כמו שהואאין טחינה אלא   )א
 .ולא בסכין, אין טחינה אלא במדוך  )ב
  .ובמדוך אסור,  מידבסכין מותר כדי לאכול  )ג

  ?אם יש בהם משום לש, דברים שאינם בני גיבול. קצו
  .והתירו בשינוי, ס" רק מד–ובגיבול רך , דעות'  ב–בגיבול עב וקשה   )א
  .וברך מותר בלא שינוי, בעב צריך שינוי  )ב
 . הן בעב והן ברך–ה "שינוי מועיל לד  )ג

  ?מ לשלם לו אחר השבת"באיזה אופן מותר ליקח מחברו ע. קצז
 . אסור–במיוחד למדה , דעות'  בשאינו מיוחד למדהבכלי   )א
 .אסור - כשמזכיר לו שם מדה או דמים ,  דעות' ב–בכלי שמיוחד למדה   )ב
  .אסור -כשמזכיר סכום מדה או דמים , דעות'  ב–או דמים שמזכיר שם מדה כ  )ג

  ?אם מותר להכין מזון לפני בהמות ועופות. קצח
  .אם מזונותן עליך מותר בכל אופן  )א
 .ולא בשביל תענוג,  הותר אלא להכשירו למאכלאף בזה לא  )ב
  .אף להכשירו למאכל אסור בשבת  )ג

  ?אם מותר להאכיל מוקצה לבהמה. קצט
  .כ עומד בפניה שתאכל בעצמה"אא, ולא על התלוש, מותר להעמידה על המחובר  )א
 .אף במחובר לא הותר אלא לעמוד בפניה שתאכל בעצמה  )ב
  .גע במוקצהובלבד שלא י, מותר להעמידה על המוקצה התלוש  )ג

  ?ט"אם מותר לזמן נכרי לאכול אצלו בשבת ויו. ר
  .חשוב מזונותן עליך ומותר  )א
 .ט אסור"בשבת מותר וביו  )ב
  .שמא יעשה מלאכה עבורו, גם בשבת אסור  )ג

  ?ר"כשיודע שיוציאו לרה, אם מותר ליתן חפץ לנכרי בבית ישראל. רא
  .וליתן לפניו בחצר מותר, כשפושט הנכרי ידו לפנים אסור  )א
 .ולא בחפצים אחרים, תן בחצר מותר רק במזונותאף לי  )ב
  .כשיכול לאכלן בחצר, אף במזונות לא הותר ליתן אלא מעט  )ג

  ?אם קמח שאפאו נכרי בשבת הוא מוקצה. רב
  .קמח אינו ראוי לאכילה והוא מוקצה בשבת  )א
 .דעות'  ב–ושל נכרי , קמח של ישראל מוקצה  )ב
  .דעות'  ב–ואם התחיל לאפותו מבעוד יום , גם קמח נכרי מוקצה  )ג

  ?אם הם מוקצה, פירות שתלש נכרי מאילן שלו. רג
  . אינן מוקצה–ש שיתלשן בשבת "נגמר בישולן ואמר מע  )א
 . אינן מוקצה–עבור עצמו ,  מוקצה–תלשן עבור ישראל   )ב
  .אף תלשן עבור עצמו אסורים כמו פירות הנושרין מאליהן  )ג

  ?מתי מותר ליהנות ממנה, עשה נכרי מלאכה לישראל. רד
  . לו בכדי שיעשו ולאחרים מיד–ס "מד.  בכדי שיעשו–ת "מהמלאכה   )א
 .במוצאי השבת –ס "מד.  לו בכדי שיעשו ולאחרים מיד–ת "מלאכה מה  )ב
  . לו במוצאי שבת ולאחרים מיד–ס "מד  )ג

  ?אם מותר לומר לנכרי להביא מאכלים לצורך השבת מהרחוב. רה
  .ומותר, לצורך סעודת השבת הוי כדבר מצוה  )א
 . הוי שבות דשבות במקום מצוה שמותר–לית מכרמ, ר אסור"מרה  )ב
  .א לסעודת שבת בלעדם"אלא דברים שא, אף מכרמלית אין להתיר  )ג



  ?באיזה אופן מותר לרחוץ בשבת בחמין. רו
 .אלא פניו ידיו ורגליו, כשאינו רוחץ כל גופו  )א
  .אלא אבר אבר, כשאינו רוחץ כל גופו בבת אחת  )ב
  .יואלא שופך המים על, כשאינו מכניס גופו במים  )ג

  ?אם מותר לחוץ ידיו בסבון. רז
  .אסור משום ממחק  )א
 .משום גזירת משקין שזבו, אסור כמו שלג  )ב
  . גם סבון אסור, להאוסרים שלג מטעם נולד  )ג

  ?אם מותר לסוך ידיו ורגליו בשמן. רח
  .ורק כשהרגל אינו בתוך הנעל, רק כשרגילין לסוכו להנאה ולא לרפואה  )א
 .כוין לצחצח הנעלכשאינו מת, גם כשהרגל בתוך הנעל מותר  )ב
  .כשאינו מתכוין לרפואה, גם כשרגילין לסוכו לרפואה מותר  )ג

  ?מה מותר לעשות לרפואתו, נפל למשכב או נחלש כל גופו. רט
  .ס"י ישראל אסור אף מד"וע, י נכרי מותר לעשות מלאכה גמורה"ע  )א
 . מקילים כהמתירים- ולקיחת תרופות , י ישראל עושים מלאכה בשינוי"ע  )ב
  .ס" עושים כל מלאכה שהיא מדי ישראל"אף ע  )ג

  ?מה מותר לעשות לרפואה, ולא נפל למשכב, יש לו צער גדול. רי
  .י נכרי" עה אףומלאכה גמורה אסור. י ישראל עושים מלאכה בשינוי"ע  )א
 .אבל לקיחת תרופות אסורה, י נכרי" אף מלאכה גמורה עתמותר  )ב
  .מותרת אף לקיחת תרופות  )ג

  ?מה מותר לעשות לרפואה, דולואין לו צער ג, יש לו מקצת חולי. ריא
 .או לקחת תרופות, לעשות מלאכה בשינוימותר   )א
  .אבל מותר לקחת תרופות, אסור לעשות מלאכה בשינוי  )ב
  .שנכרי יעשה לו תרופה  מבחוץמותר אבל , אסור לקחת תרופות  )ג

  ?אם מותר לחולה לסייעו, כשהנכרי עושה עבור החולה. ריב
  .מסייע אין בו ממש ומותר  )א
  .ירה לנכרי אסור לסייע לואף שהתירו אמ  )ב
 .וכשהתירו אמירה לנכרי התירו גם מסייע, ס"מסייע אסור מד  )ג

  ?אם מותר לינק מן הבהמה. ריג
  .אסור משום מפרק  )א
 .לא חשיב כמפרק ומותר  )ב
  .שהתירו רק לגונח משום צערו, מפרק כלאחר ידחשיב   )ג

  ?מתי מקפחים הגל, מהם' נכרים שנפלה מפולת על א' ישראל וי. ריד
  .שספק נפשות להקל, מהם'  קבועים בחצר ונפלה מפולת על אדוקא שהיו  )א
 .שהרי נשארה הקביעות הראשונה, אף כשפירש אחד מהם ונפלה עליו המפולת  )ב
  .מהם לחצר אחרת ונפלה עליו מפולת' ונעקר א, נעקרו זה אחר זהכשאף   )ג

  ?אשה שילדה אם מחללין עליה את השבת. רטו
  . כחולה שיש בה סכנהואין דינה, אחת מאלף אינה מתה מחמת לידה  )א
 .מחללין עליה השבת כמו בחולה שיש בו סכנה  )ב
  .החמירו חכמים לשנות בכל האפשר, אף שמחללין עליה השבת  )ג

  ?עד מתי נחשבת יולדת כמסוכנת. רטז
 .משתשב על המשבר עד הלידה  )א
 .ימים מהלידה' עד סוף ג  )ב
  .ימים מהלידה' עד סוף ז  )ג



  ?באיזה אופן מותר להכין מכשירי מילה בשבת. ריז
  .י נכרי"או ע, י שינוי"הכנת תרופה ע  )א
 .י נכרי מותר אף במלאכה גמורה"וע, הכנת תרופה מותר בכל אופן  )ב
  .י שינוי"או ע, ס"י נכרי מותר רק מלאכה מד"גם ע  )ג

  ?אם מותר לטלטל איזמל של מילה. ריח
  .ומותר רק לצורך גופו ומקומו, דינו ככלים שמלאכתו לאיסור  )א
 .מיד אחר מילה צריך להניחו במקומוו, דינו כמוקצה מחמת חסרון כיס  )ב
  .כל זמן שאוחזו יכול לטלטלו לכל מקום שירצה, אף שהוא מוקצה  )ג

  ?אם מותר לפנות אוצר תבואה בשבת. ריט
  .ו סאין"מותר עד ט  )א
 .אפילו כולו, ו סאין"לדבר מצוה מותר עד ט, לדבר הרשות אסור  )ב
  .שמא ישוה גומות, אף לדבר מצוה לא הותר לפנות כולו  )ג

  ?רחים יש להם דין דבר מצוהאם או. רכ
  .אורחים הם כדבר מצוה  )א
 .כ באו מעיר אחרת"אורחים אינם כדבר מצוה אא  )ב
  .אורחים אינם כדבר מצוה  )ג

  ?כמה מותר להציל מדליקה בשבת. רכא
  .מוקצה'  אפי–מבית הסמוך , סעודות'  ג–מבית שהדליקה בו   )א
 .אף מפני הגשמים, ה"מ מותר לד"לטלטל מוקצה במקום הפ  )ב
  .אף להוציא דרך כרמלית, ה"ה מותר לדכשיש דליק  )ג

  ?ד ספרים על נייר ובכל כתב ובמיני צבעונים"אם התירו לכתוב כ. רכב
 .אבל לא במיני צבעונים, התירו על נייר ובכל כתב  )א
 .אבל דווקא בכתב ולשון אחר, התירו אף במיני צבעונים  )ב
  .ק"התירו אף במיני צבעונים בכתב אשורי ולה  )ג

  ?ואגרת, סדור,  בקמיעאם מותר לכתוב אזכרות. רכג
  . אסור–ובאגרות , דעות'  ב–בקמיע ,  מותר–בסדור   )א
  .באגרות אסור, דעות'  ב–בסדור וקמיע ,  מותר–פרשיות כדי ללמוד   )ב
 .דעות'  ב–באגרות ,  מותר–בסדור וקמיע   )ג

  ?אם צריך למחות בידם, נכרי או קטן שבאו לכבות הדליקה. רכד
  . שבא לכבותקטןב וכן, נכרי המושכר לו צריך למחות בידו  )א
 .אלא בקטן שהגיע לחנוך, אין צריך למחות  )ב
  .לא הגיע לחנוךף ש א–קטן צריך למחות ,  אף המושכר–צ למחות "נכרי א  )ג

  ?ת"אם יש משום הבערה וכיבוי מה, גחלת של מתכת. רכה
  .ת"ואין בה כיבוי מה, ולא משום הבערה, יש בה משום בישול  )א
 .ויאבל לא משום כיב, יש בה אף משום הבערה  )ב
  .אלא שהיא מלאכה שאינה צריכה לגופה, יש בה אף משום כיבוי  )ג

  ?ג העשבים ולהשתמש בהם"אם מותר לילך ע. רכו
  .שמא יתלוש, אבל לא ילך עליהם יחף, ט מותר להשתמש"כשהם פחות מג  )א
 .אבל לא יטיל עליהם מי רגלים, אף יכול לילך עליהם יחף  )ב
  .יו עליהםאבל לא יטול יד, אף יכול להטיל עליהם מי רגלים  )ג

  ?אם מותר להניחו על הקרקע, עציץ שעל היתדות. רכז
  .ס" אסור מד–באינו נקוב , ת" אסור מה–בעציץ נקוב   )א
 . מותר בכל אופן–באינו נקוב , ס" אסור מד–בנקוב   )ב
  .יש אוסרים בשל עץ ויש אוסרים בשל חרס, אף באינו נקוב  )ג



  ?אם מותר ליגע ולהשען על העץ. רכח
 .וליגע משום מוקצה,  משתמששען משוםלה – באילן שמתנדנד אסור  )א
  .ומותר ליגע בו אסור להשען שמתנדנדבאילן   )ב
 .באילן בריא אסור להשען ומותר ליגע בו  )ג

  ?מחשש שיעשה חריץ, אם מותר לגרור שלחן גדול בשבת. רכט
  .אינו מתכוין ומותר  )א
 .שלחן גדול בקרקע שאינו מרוצף הוי פסיק רישיה ואסור  )ב
  .ינו מרוצףאף בקרקע מרוצף גזרו משום א  )ג

  ?באיזה אופן אסור להשמיע קול בשבת. רל
  .דעות'  ב–וטבעת הקבועה להקיש בדלת ,  אסור–כלי שעושה קול נעים   )א
 . אסור משום השמעת קול–פעמונים התלוים בפרוכת   )ב
  . אסורה כמו בכלי זמר–שריקת שיר בפה   )ג

  ?במה נקנית הבתולה או האלמנה לבעלה. רלא
 . אף שהיא טמאה–י יחוד "ואלמנה ע, י חופה שלנו"בתולה ע  )א
  .י יחוד הראוי לביאה"ואלמנה ע,  אף שהיא טמאה–י יחוד "בתולה ע  )ב
  .א ביאה"א יחוד וי" י–אלמנה . א יחוד"א חופה וי" י–בתולה   )ג

  ?מתי חייב על הגוזז צפרנים או שערות. רלב
 . חייב-דוקא כשגוזז מהחי ולא מהמת   )א
 .הצריכה לגופהא שאף כשאינו צריך להם הוי מלאכה "וי, אף מהמת  )ב
  .א שאף התולש בידיו חייב"י  )ג

  ?אם מותר לכתוב כתב שאינו מתקיים. רלג
 .אבל באצבע יבשה על שלחן מותר, באצבע רטובה על השלחן אסור  )א
  .אבל כשחוקק בשומן קרוש אסור, אף באצבע רטובה על השלחן מותר  )ב
  .אבל בידו באויר מותר, אף באצבע יבשה על השלחן אסור  )ג

  ? ניירמתי אסור לקרוע. רלד
  .שאז אסור משום מחתך, דוקא כשמתכוין לחתכו במדה  )א
 .שאז אסור משום תיקון כלי, אף כשמתכוין כדי להשתמש בו איזה תשמיש  )ב
  .שאסור משום קורע, אף כשאינו מתכוין לזה  )ג

  ?איזה מלאכות התירו בבין השמשות. רלה
 .דוקא שבות דשבות במקום מצוה  )א
  .דול דוקא לצורך מצוה או לצורך ג–שבות התירו   )ב
  . אף לצורך שבת שאינו צורך גדול–שבות התירו   )ג

  ?מי חייב להפריש הקטן מלעבור על איסור. רלו
  .ת"האב חייב להפרישו מאיסור מה  )א
  .ת"איסור מהמוחים בו אלא בד "באין ו,  ס"אף מאיסור מד  )ב
 .ד מוחים בו"ב, ס"אף כשאינו מפרישו מאיסור מד  )ג

  ?שיית איסוראם מותר לאחרים להאכילו או להביאו לידי ע. רלז
  .ת"כשהגיע לחנוך אסור גם לאחרים להביאו לידי איסור מה  )א
 .ס"כשהגיע לחנוך אסור אף באיסור מד  )ב
  .ס" להאכילו או להרגילו בחילול שבת מדאף כשלא הגיע לחנוך אסור  )ג

  ?כשהוא לצורך התינוק אם מותר להאכילו. רלח
 .ס"בין איסורי מאכלות ובין איסור מלאכה מד, לצרכו מתירים להאכילו  )א
  .שמוחק בשבת, אבל לא יתן בפיו עוגה אם אותיות, דוקא באיסורי מאכלות  )ב
  . בשבת חפצים שידוע שיעשה בהם מלאכה לעצמואסור ליתן לתינוק  )ג



  ?מה יעשה, ההולך במדבר ואינו יודע מתי שבת. רלט
  .ויעשה מלאכה גמורה ביום שביעי מיציאתו, יקדש ביום שביעי מיום שנזכר  )א
 .ת"ולא יעשה בו מלאכה גמורה מה, אתויקדש ביום שביעי מיצי  )ב
 .אלא מפני פיקוח נפש, ס"כל שאר הימים לא יעשה אף מלאכה מד  )ג


