
  ד"בס

  ר הזקן" אדמומבחן שלחן ערוך
  תרנא-תקפא' סי - כ וסכות"ה יוה"רהלכות : חלק רביעי

  ?מה יעשה, שכח המלך הקדוש והתחיל ברכה רביעית. א
 .ויתחיל שוב ברכה רביעית, יאמר המלך הקדוש  )א
 .יחזור לתחלת ברכה שלישית  )ב
  . יחזור לראש התפלה  )ג

  ?עשהמה י, שכח המלך המשפט והתחיל ברכה שלאחריה. ב
  .יחזור לראש ברכת השיבה  )א
 .רק לאחר שעקר יתפלל עוד הפעם נדבה, ולכן לא יחזור, דעות' ב  )ב
  .יסיים תפלתו ואין צריך לחזור, כיון שהזכיר לשון מלכות  )ג

  ?עד מתי מברכים על הכתיבה טובה. ג
 .של ראש השנה אחר חצות' עד יום ב  )א
 .עד מוצאי ראש השנה  )ב
  .עוד יום הכיפורים  )ג

  ?ה שחל בחול או בשבת"ינו מלכנו בראם אומרים אב. ד
  . מלבד פסוקי הזכרת חטא–ובשבת , בחול אומרים כולו  )א
 . אין אומרים כלל–ובשבת , הזכרת חטאפסוקי  מלבד –בחול   )ב
  . מלבד פסוקי הזכרת חטא–בחול ובשבת   )ג

  ?באיזה זמן מלין תינוק בראש השנה. ה
 .לפני התפלה  )א
  .לפני קריאת התורה  )ב
 .לפני תקיעת השופר  )ג

  ?ם צריך לעמוד בתקיעות מיושבא. ו
  .בתקיעות מיושב אין צריך לעמוד  )א
 .ס"והתוקע צריך לעמוד מד, השומעין יכולין לישב  )ב
  .ע"ש מספה"שלומדים מגז, ת"התוקע צריך לעמוד מה  )ג

  ?ואם יברך עליו, הגוזל שופר ותקע בו אם יצא. ז
 .אבל לא יברך, אפילו לא נתייאשו יצא  )א
  . ולא יברך נתייאשו הבעלים לא יצאלא,  ויברךנתייאשו הבעלים יצא  )ב
  .בין נתייאשו ובין לא נתייאשו יצא ויברך  )ג

  ?שופר שציפו זהב אם הוא כשר. ח
  .דוקא אם ציפהו במקום הנחת הפה הוא פסול מטעם חציצה  )א
 בצדו הצר או הרחב שבו, דוקא כשהוא הוספה משהו על האורך פסול  )ב
  .מחמת הציפוי אם נשתנה הקול –גם כשציפה רק בעובי השופר פסול   )ג

  ?בשביל מצות השופרט "אם מותר לחלל יו. ט
  .י נכרי"מותר רק ע  )א
 .מותר רק במלאכה שמדברי סופרים  )ב
  .י נכרי במלאכה שמדברי סופרים"מותר רק ע  )ג

  ?מתי הוא תחלת זמן תקיעת שופר ביום. י
  .מנץ החמה  )א
 .וחכמים הצריכו להמתין לנץ החמה, ת מעלות השחר"מה  )ב



  .משכיר בין תכלת ללבן  )ג

  ?ה שחל בשבת"מה טעם אין תוקעין שופר בר. יא
  .משום דהוי עובדין דחול  )א
 .ר"א ברה"גזירה שמא יעבירנו ד  )ב
  .'כי שמא יעבירנו כו, ש דוחה איסור עובדין דחול"הטעם שאין תק  )ג

  ?כשחל בחול או בשבת, אם מותר להשתמש בשופר. יב
  .ובשבת הוא כלי שמלאכתו לאיסור, בחול הוקצה למצותו  )א
  .ובשבת הוא כלי שמלאכתו לאיסור, לי שמלאכתו להיתרבחול מותר ככ  )ב
 .ובשבת מותר, בחול הוקצה למצותו  )ג

  ?אם יצאו ידי חובתם, חרש שתקע בשופר ושמעו אחרים. יג
  .ואינו מוציא אחרים, דוקא חרש שאינו שומע ואינו מדבר פטור  )א
 .גם חרש שמדבר ואינו שומע אינו מוציא אחרים  )ב
  .מוציא אחריםגם חרש ששומע ואינו מדבר אינו   )ג

  ?אם מותר לתקוע לנשים. יד
 .ואסור לתקוע להן, נשים פטורות  )א
  .ולברך בשבילן, התירו לתקוע להן  )ב
  .אבל לא יברך בשבילן, התירו לתקוע להן  )ג

  ?אם צריכים התוקע והשומע להתכוין לצאת. טו
  .כ שניהם מתכונים"אין יוצא אא  )א
 .אף שהשומע לא התכוין, אם התוקע התכוין יצא  )ב
 .אף שהתוקע לא התכוין, תכוין יצאאם השומע ה  )ג

  ?ת"ת עולה לתקיעה שבתחלת תש"אם תקיעה שבסוף תשר. טז
  .סדרים' שאין תקיעה אחת עולה לב, אינה עולה  )א
  .ת"אינו צריך לתקיעה שבסוף תשר, ת עיקר"שאם תש, ממה נפשך היא עולה  )ב
 .לא התנה כן אינו מועיל, אם התנה כן מועיל  )ג

  ?שברים'  מהגשיעור כל שברהוא עיקר כמה . יז
  .טרומיטין' ופחות מט, טרומיטין' יותר מג  )א
 .טרומיטין' ופחות מג', יותר מטרומיט א  )ב
  .דעות' ב  )ג

  ?ל בנשימה אחת"אם צ, ת"שברים ותרועה של תשר. יח
  .נשימות' אבל לא ב, יפסיק מעט ביניהם  )א
 .נשימות'  ב- ובתקיעות מעומד ',  בנשימה א-בתקיעות מיושב   )ב
  .' בנשימה א–ובתקיעות מעומד , מותנשי'  ב–בתקיעות מיושב   )ג

  ?אם יצא, ת כולם כאחד"אנשים תוקעים תר' שמע ג. יט
  .ולא יצא, קולות בבת אחת' א לשמוע ב"א  )א
 .מהם תקע  בחצוצרת' כ אם א"משא, כששניהם תקעו בשופר יצא  )ב
  .כיון שקול שופר חביב עליו הוא שומע קולו, בכל אופן יצא  )ג

  ?אי הוי הפסק, ת"תרועה בתשר-בריםתרועה בין תקיעה לש-תקע שברים. כ
  . הפסקהוי,  הפסיק בנשימה בין שברים לתרועהאו, אם הראשונים כשיעור  )א
 .לא הוי הפסק בכל אופן, אם אינם כשיעור  )ב
  .לא הוי הפסק בכל אופן, אם לא הפסיק בנשימה בין שברים לתרועה  )ג

  ?אי הוי הפסק, ת"תקע שברים בין תקיעה לשברים בתש. כא
  .ן השברים לא הוי הפסקכיון שהוא מעי  )א



 .הוי השברים השניים הפסק, והפסיק בנשימה, שיעורכאם הראשונים   )ב
  . מהם הפסק לחברו' הוי א, כל שהפסיק בנשימה  )ג

  ?ה"כמה ברכות אומרים בתפלת ר. כב
  .שבע ברכות בכל תפלה  )א
 .בשחרית שבע ובמוסף תשע  )ב
  .בשחרית שבע ובמוסף עשר  )ג

  ?ה"סף רח במו"אם מזכירין את קרבנות מוסף ר. כג
 .ח" שאינו ר–ולא ביום שני , ח" שהוא ר–מזכירין ביום ראשון   )א
  .הימים'  בב–ואין רומזין להם , אין מזכירין  )ב
 .הימים'  בב-אבל רומזין להם , אין מזכירין  )ג

  ?באיזו שעה טוב להתפלל מוסף. כד
  . עד שבע שעותשעות ביום' מג –ה "ר, מהבוקר עד שבע שעות –כל השנה   )א
 . ביוםשעות'  עד ג–ה "ר,  עד שבע שעותשעות ביום'  אחר ג–כל השנה   )ב
  .מהבוקר עד שבע שעותה "ר, שעות ביום'  עד ג–כל השנה   )ג

  ?הטעם שאין מפסיקים עד אחד תקיעות מעומד. כה
  .יש אומרים שאסור להפסיק באמצע המצוה שבירכו עליה  )א
 .ולכן אם מפסיק ביניהם חוזר ומברך, מצות' מיושב ומעומד הן ב  )ב
  .לפיכך רק לכתחלה אין להשיח, מצות' ונראין כב', הן מצוה א  )ג

  ?ה" ראם יכול להוציא חברו במוסף. כו
  .ומוציא אפילו מי שבקי, ץ במנין"אינו מוציא אלא בחזרת הש  )א
 .מוציא אפילו ביחידו, ינו מוציא אלא מי שאינו בקיא  )ב
  .ודוקא במנין, אינו מוציא אלא מי שאינו בקי  )ג

  ?א אריכתאה הם יומ"ימים דר' מה טעם ב. כז
  .י"במקום שלא הגיעו אליהם שלוחים בא, כי מנהג אבותינו בידינו  )א
 .הימים קדש' ונהגו ב, שהתקינו לא לקבל עדות מהמנחה ולמעלה  )ב
  .ומונים למועדים מיום ראשון, כי יום ראשון עיקר  )ג

  ?פ"מהו האיסור להתענות בערב יוהכ. כח
  .'שנאמר ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש גו, ת"אסור מה  )א
 .ואסור אפילו תענית שעות, ופסוק אסמכתא, ס"אסור מד  )ב
  .ותענית חלום מותר לשעות, ס"האיסור מד  )ג

  ?פ"מה דין אמירת תחנון בערב יוהכ. כט
  .תחנון אין אומרים, סליחות ותחינות אומרים  )א
 . רק המיוסד מקדמונים-תחינות ,  רק קודם עלות השחר–סליחות   )ב
  .יחות ולא תחינותאין אומרים כל היום לא תחנון ולא סל  )ג

  ?קריבאיזו מקוה צריך לטבול משום . ל
  .אבל לא בכלי, במים שאובין' אפי - או טבילה , קבין' לשפוך עליו ט  )א
 .או טבילה במי גשמים במקוה כשרה, קבין' ט  )ב
  . אפילו במים שאובין בכלי-או או טבילה , קבין' ט  )ג

  ?פ"מה דינו בערב יוהכ, פ מטבל גזירת שבעה"כשיוהכ. לא
  .וטבילה וישיבה על הספסל מותרים מחצות היום ואילךבחמין  רחיצה  )א
 . עד הלילה–ישיבה על הקרקע , עד סמוך לחשכה לאחר –רחיצה וטבילה   )ב
  .עד סמוך לחשיכהלאחר  –רחיצה וטבילה וישיבה על הקרקע   )ג



  ?אם צריך לעמוד בשעת הוידוי. לב
  .אבל לא נסמך ולא יושב, עומד  )א
 .אבל לא יושב, עומד או נסמך  )ב
  .מד או נסמך או יושבעו  )ג

  ?ת"מהו חיוב הוספה מחול על הקדש מה. לג
  .ולא לענין איסור מלאכה, לענין עינוי  )א
 .ט"ולא לענין שבת ויו, לענין עינוי ואיסור מלאכה  )ב
  .ט"כ שבת ויו"ביוה, לענין עינוי ואיסור מלאכה  )ג

  ?מתי אומרים מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידין. לד
  .ת" מהולא באיסור, ס"באיסור מד  )א
 .ולא במה שלמדו ממדרש הפסוקים, באיסור שמהלכה למשה מסיני  )ב
  .ולא באיסור המפורש בתורה, אף באיסור שלמדו ממדרש הפסוקים  )ג

  ?מתי מועיל קבלת תענית מבעוד יום. לה
  . מפלג המנחה ואילך–קיבל תענית ,  אפילו עוד היום גדול–אמר שלא יאכל   )א
 . מפלג המנחה–ר שלא יאכל אמ.  אפילו עוד היום גדול–קיבל תענית   )ב
  . מפלג המנחה–אמר שלא יאכל .  מחצות–קיבל תענית   )ג

  ?ת"פ מה"אם חמשת העינויים אסורים ביוהכ. לו
  .ולכן הקילו בהם כמה קולות, ס" והשאר מד,ת"אכילה ושתיה מה  )א
 .אלא שמסרם הכתוב לחכמים, ת" מה–והשאר , אכילה ושתיה חיוב כרת  )ב
  .תגם בשאר העינויים יש חיוב כר  )ג

  ?פ שחייב עליו כרת"מהו שיעור אכילה ביוהכ. לז
  .כגרוגרת  )א
 .ככותבת  )ב
  .כביצה  )ג

  ?פ שחייב עליו כרת"מהו שיעור שתיה ביוהכ. לח
  .כמלא לוגמיו  )א
 .חצי רביעית  )ב
  .רביעית  )ג

  ? אוכלים ומשקים להשלים לשיעורמצטרפיםאם . לט
  .מצטרפין לשיעור שתיה  )א
 . לשיעורשקין אין מצטרפיםאוכלין ומ -בכל אופן   )ב
  . מצטרפים לשיעור אכילה–המשקה בא להכשיר האוכל כש  )ג

  ?שתיות' אכילות או ב' בכמה זמן מצטרפין ב. מ
  . בכדי שתיית רביעית–שתיות ,  בכדי אכילת פרס-אכילות   )א
 .דעות'  ב–שתיות ,  בכדי אכילת פרס–אכילות   )ב
  . שתיהן בכדי אכילת פרס–אכילות ושתיות  )ג

  ? עד סוף קשרי האצבעותאם יטול ידיו, אחרי שהטיל מי רגלים. מא
  .אסור בכל אופן, אם לא שפשף בידיו  )א
  . וברכת כהניםאו קודם התפלה, יטול ידיו אם שפשף  )ב
 . כדי לברך אשר יצר בידים נקיות–בכל אופן יטול ידיו   )ג

  ? כשהולך לדבר מצוהאם מותר לעבור במים. מב
  .אבל לא בספינה, ואף בבגדיו, מותר ברגליו  )א
 .אף בספינה מותר  )ב
  .סור מטעם שרייתו זהו כיבוסובבגדיו א  )ג



  ?מה טעם מותר לילך בסנדל של עץ או גמי וקש ובגד. מג
 .כי מרגיש שהוא יחץ וגושי הארץ מגיע לרגליו  )א
 .כל שאינו עור אינו נקרא מנעל  )ב
  . אף מטעם הראשון–ובגמי וקש ובגד ,  רק מטעם השני–בעץ   )ג

  ?פ"אם מותר ליתן לקטן לאכול ביוהכ. מד
  .ולא האם,  האב מצווה על חנוך בנו–הגיע לחנוך , תרקודם שהגיע לחנוך מו  )א
 .דהרי זה כאלו מאכילתו בידים, ת" אסור גם לאם מה–כשהגיע לחנוך   )ב
  .גם קודם שהגיע לחנוך אסורה להאכיל בנה בידים  )ג

  ? חשוב גדול לענין תעניתמתי, פ"ג שנה ביוהכ"נשלמו לו י. מה
  .ג ויום אחד" לו יאחרי שימלאו  )א
 .רותאחרי שיביא שתי שע  )ב
  .חוששים שנשרו, שערות' ואף שאין לו ב, ג שנה"מיד שמלאו י  )ג

  ?איך מונין שלשה ימים ושבעה ימים ליולדת. מו
  .מונין אותן לפי סדר ימי בראשית  )א
 .מונין אותן מעת לעת מזמן הלידה  )ב
  . לסדר ימי בראשית–שבעה ימים .  מעת לעת–שלשה ימים   )ג

  ?ז"י בבהמ"יעואם צריך לקדש ולומר , פ"חולה שאוכל ביוהכ. מז
  .ז"י בבהמ"כיון שאוכל צריך לקדש ולומר יעו  )א
 .פ"לא תיקנו חכמים דברים אלו ביוהכ  )ב
  .ז"י בבהמ"אבל יאמר יעו, צ לקדש"א  )ג

  ?דיני התרת נדרים" כל נדרי"אם יש ל. מח
  .ל בשלשה"וצ, צריך להתחילו מבעוד יום, כיון שמתירין בו נדרים  )א
 .ם בו כמו בהתרת נדריםמ נוהגי"ומ, אינו אלא ביטול נדרים דלהבא  )ב
  .צ שלשה"אפשר להתחילו בלילה וא, כיון שהוא רק ביטול נדרים דלהבא  )ג

  ?איך אנו אומרים, ג שם המפורש"כל מקום שאמר כה. מט
  ".השם"אנו אומרים   )א
 .אנו אומרים בשם אדנות  )ב
  .מלבד כשהוא פסוק אומרים בשם אדנות, "השם"בכולם אומרים   )ג

  ?פ"אם אומרים ואני תפלתי ביוהכ. נ
  . כמו בשבת–אומרים   )א
 .פ בשבת"אומרים רק כשחל יוהכ  )ב
  .שאומרים אותו רק ביום שאוכלים ושותים, אין אומרים אפילו כשחל בשבת  )ג

  ?ץ אומר ברכת כהנים בנעילה"אם הש. נא
  .כ"כ אם הוא אחר צאה"משא, אם הוא קודם צאת הכוכבים אומר  )א
 .אף אם הוא אחר צאת הכוכבים אומר  )ב
  .כוכבים אינו אומראף אם הוא קודם צאת ה  )ג

  ?פ"אם מברכים על הבשמים בהבדלה של מוצאי יוהכ. נב
  .בין כשחל בשבת ובין כשחל בחול, פ"אין מברכין על הבשמים ביוהכ  )א
  .בין כשחל בשבת ובין כשחל בחול, פ"מברכים על הבשמים ביוהכ  )ב
 .אין מברכין על הבשמים אלא כשחל בשבת  )ג

  ?פ"י יוהכאם מברכין בהבדלה על נר שהדליקו במוצא. נג
  .פ"אם חל בשבת מברכים אף על נר שהודלק במוצאי שבת ויוהכ  )א
 .פ ושבת"מברכין רק על נר שהודלק מערב יוהכ, אף כשחל בשבת  )ב
  .פ"על נר שהודלק במוצאי יוהכאפשר לברך אף כשחל בחול   )ג



  ?או על נר שהודלק ממנו, עדיף לברך על הנר ששבת עצמו. נד
  .יברך על נר שהודלק ממנו, האיראם הוא נר שהודלק לכבוד היום ולא ל  )א
 .עדיף לברך על נר שהודלק ממנו, אף נר שהודלק כדי להאיר  )ב
  .עדיף לברך על הנר ששבת עצמו, נ"אף נר של ביהכ  )ג

  ?אם חמשה עינויים אסורים עד הבדלה. נה
  .אף שהוא קודם הבדלה, בכולם סגי בהוספה קצת מחול על הקודש  )א
 .בכולם צריך לחכות עד הבדלה  )ב
  .ולא לשאר עינויים, לחכות להבדלה אלא לאכילה ושתיהאין צריך   )ג

  ?איזו כוונה צריך להיות בעת הישיבה בסוכה. נו
  .ה"שמקיים מצוות הקב  )א
 .שמצות ישיבת סוכה היא זכר ליציאת מצרים  )ב
  .שהסוכה עשויה לצל בלבד  )ג

  ? שתחת האילןבסכך כשר, מתי כשרה הסוכה. נז
  .הפסול מצטרף להכשירו  –'  לדעה ב,  מרובה מחמתוצלו כש–'  לדעה א  )א
 .כשצלו מרובה מחמתו –'  לדעה ב,  כשינטל  מהכשר כשיעור הפסול–'  לדעה א  )ב
  . מרובה מחמתוצלו כש–'  לדעה ב,  כשינטל מהכשר מה שתחת הצל–'  לדעה א  )ג

  ?שלה  מרובהענפי אילן מעורבים בסכך כשרש, מתי כשרה הסוכה. נח
  . הפסול מצטרף להכשירו –'  לדעה ב, מרובה מחמתו צלוכש –'  לדעה א  )ד
 .כשצלו מרובה מחמתו –'  לדעה ב,  מכשר כשיעור הפסול  כשינטל–'  לדעה א  )ה
  . מרובה מחמתוצלוכש –  'לדעה ב, כשינטל מכשר מה שתחת הצל –'  לדעה א  )ו

  ? מחמת תעשה ולא מן העשויוכה הסתמתי נפסל. נט
 .כ הסיר הגג ונשאר הסכך הכשר"ואח, כשעשה סוכה תחת הגג  )א
  .כ הסיר הפסול ונשאר הכשר"ואח, ח הסכך על גבי סכך פסולכשהני  )ב
  .כשהסיר הרעפים מהגג ונשארו העצים והקורות שהרעפים מונחים עליהם  )ג

  ?מתי אסור לישב תחת הסדין בסוכה. ס
  .כל שיש בו גג טפח  )א
 .טפחים' כשגגו טפח וגבוה י  )ב
  .לסכך' ואינו נוי סוכה הסמוך בתוך ד, טפחים' כשגגו טפח וגבוה י  )ג

  ?מתי התחתונה פסולה, ג הסוכה"סוכה ע .סא
  .ויכול להשתמש בה ולא תפול בתחתונה, כל שהעליונה צלתה מרובה מחמתה  )א
 .טפחים' עליונה גבוהה יהצריך גם ש  )ב
  .צריך גם שתחתונה חמתה מרובה מצלתה  )ג

  ?אם יכול לסמוך צד אחד של הסכך על האילן. סב
  .ט" אסור ליכנס בה בשבת ויו- ועם סמך , אסור לסמוך  )א
  .ט"ואסור ליכנס בה בשבת ויו, מותר לסמוך  )ב
 .ולכתחלה יסמכם על דבר הראוי לסכך, ט"בזמנינו מותר ליכנס בה בשבת ויו  )ג

  ?אם מותר לסכך בכלי עץ שנשברו. סג
  .אסור לסכך בהם, אם קיבלו טומאה בהיותם כלים  )א
 .ס" אסור לסכך בהם לעולם מד,כל שהיו ראויים לקבל טומאה  )ב
  .ת אסור לסכך בהם לעולם"מה, ומאהכל שהיו ראויים לקבל ט  )ג

  ?מתי מותר להשתמש במחצלת לסכך. סד
  .או שעשאוה בסתם ולקחה לסיכוך, כל שעשאוה לסיכוך ולא לשכיבה  )א
 .שיש מראית העין, צריך גם שאין רוב העיר משתמשמים בה לשכיבה  )ב
  .צריך גם שאין רגילים להשתמש בה לתקרת הבית  )ג



  ?אם מותר להניח הסכך על גבי דפנות מחומר הפסול לסכך. סה
  .אלא על קרשים שעל החומה, לכתחלה אין מניחים הסכך על חומת אבנים  )א
 .אבל לא על דבר המקבל טומאה שעל החומה, מניח לכתחלה הסכך על החומה  )ב
  . אבל לא יניח דבר המקבל טומאה על הסכך שלא יפזרנו רוח, גם זה מותר  )ג

  ?אם מקבלים טומאה,  רחבים שראוי להניח עליהם דברפשוטי כלי עץ. סו
  .ס" מקבלים טומאה מד-אם מיוחדים לתשמיש   )א
 .ס" מקבלים מד–אינם מיוחדים , ת" מקבלים מה-מיוחדים לתשמיש   )ב
  .ת" מקבלים טומאה מה-אפילו אינם מיוחדים לתשמיש   )ג

  ?קשין של שבלים וזמורות של ענבים אם כשרים לסכך. סז
 . את השבלים וענבים כשרים לסיכוךאחרי שחותכים מהם  )א
  .פסולין בכל אופן, אם בשעה שקצרן היו עליהם השבלים והענבים  )ב
  .ואם קצרן מתחלה לסיכוך כשרות, אם קצרן מתחלה לאכילה פסולין  )ג

  ?מה צריך לעשות כדי להכשיר הסכך, סיכך במחובר. סח
  .כשקוצץ העץ נכשר הסכך  )א
 .כ לנענע הסכך"צריך לקצוץ העץ ואח  )ב
  .ולהחזירו בתור סכך כשר, ולהוריד הסכך מהסוכה, צוץ העץצריך לק  )ג

  ?אם מותר לסכך לכתחלה בנסרים רחבים. סט
  . מותר בכל אופן–פחות  ,  אסור בכל אופן–טפחים ' יש ברחבן ד  )א
 . מותר בכל אופן–פחות ,  מותר כשהשכיבן על צידן-טפחים ' ד  )ב
  .הן תקרה דרך לעשות מתלוי אם –פחות ,  אסור בכל אופן-טפחים ' ד  )ג

  ?מה דינה, וחלקה חמתה מרובה מצלתה, סוכה שצלתה מרובה מחמתה. ע
  .מותר לאכול רק במקום שצלתה מרובה מחמתה  )א
 .טפחים' על ז' אם אין בו ז, מותר לאכול אף במקום שחמתה מרובה מצלתה  )ב
  . מותר לאכול בכולה בכל אופן- אם בין הכל צלתו מרובה מחמתו   )ג

  ?מה דינה, ואחת ביניהם, ט"כנגדה זוש, ארוכה' סוכה שדופן א. עא
  .ומותר לישב עד כנגד הדופן הארוכה, הסוכה כשרה  )א
 .עד כנגד הדופן הקצרהומותר לישב , הסוכה כשרה  )ב
  .בקו שבין הדופן הארוכה והקצרה, הסוכה כשרה באלכסון  )ג

  ?טפחים' גמה דין הסוכה שיש באמצעה סכך פסול פחות מ. עב
  .ולחוץ מתחת הסכך הפס, כל הסוכה כשרה  )א
 .גם תחת הסכך הפסול, כל הסוכה כשרה  )ב
  . כל הסוכה את פוסלהסכך הפסול  )ג

  ?אם היא כשרה, ולא לשם סוכה, סכך שהניח לצל. עג
 . כשרה–ואם לאו ,  פסולה- אם דר בה כל השנה   )א
 .כיון שעשאה לצל כשרה  )ב
  .כיון שלא עשאה לשם סוכה פסולה  )ג

  ?באיזה סוכה גזולה אינו יוצא ידי חובתו. עד
  .ובא שמעון והוציאו מסוכתו וגזלה וישב בה, סוכה בחצרוראובן בנה   )א
 .אף שרוצה ליתן דמי העצים לנגזל, גזל עצים וסיכך בהם סוכתו  )ב
  .אף שרוצה ליתן דמי הסוכה לנגזל, גזל סוכה שבראש העגלה וישב בה  )ג

  ?אם מותר להשתמש בסכך הסוכה. עה
  . בהןאבל אסור ליטול מהן להשתמש, כשהם על הסוכה מותר להשתמש בהן  )א
 . מותר–כיון שנטלו משם , כשהם על הסוכה אסור  )ב
  . אסור להשתמש בהן–בין שהם על הסוכה ובין שנטלו משם   )ג



  ?אם מותר להסתפק ולטלטל נוי סוכה. עו
  .ט"אבל מותר לטלטלן אף בשבת ויו, אסור להסתפק מהן  )א
 .ט"כיון שאסור להסתפק מהן הם מוקצה ואסור לטלטלן בשבת ויו  )ב
  .והרי זה כאלו התנו עליהם, הגשמים והגנביםלהסירן מפני נהגו   )ג

  ?מה נקרא מצטער הפטור מלישון בסוכה. עז
  .דוקא במקומות הקרים שצער לישון בסוכה מחמת הקור  )א
 .אף כשטורח עליו להוציא את השלחן מהסוכה ולהכניס את כלי המטה  )ב
  .אף כשהסוכה קטנה מכדי לפשוט בה לגמרי את ידיו ורגליו בעת השינה  )ג

  ?ור אכילת עראימהו שיע. עח
  .כביצה  )א
 .פחות מכביצה  )ב
  .כזית  )ג

  ?מתי יחזור ויברך לישב בסוכה, היוצא מהסוכה וחוזר אליה. עט
 . אחר שעה ושתים–בשינה וטיול וקביעות לשתות .  מיד–בפת   )א
  . כל היום–בשינה וטיול וקביעות לשתות .  אחר שעה ושתים–בפת   )ב
  . כל היום–ת בשינה וטיול וקביעות לשתו. שעות' וג'  אחר ב–בפת   )ג

  ?מתי יחזור ויברך, היוצא מהסוכה ונכנס לסוכה הסמוכה. פ
  . כל היום–בשינה וטיול וקביעות לשתות .  מיד–בפת   )א
 . כל היום–אבל בקביעות לשתות ,  מיד–אף בשינה וטיול   )ב
  .אלא שיש מפקפקין. מן הדין,  מיד–אף בקביעות לשתות   )ג

  ?בסוכה וכמה בביתכמה פת חייב לאכול ', כשיורד גשם בליל א. פא
  . כזית בבית–' לדעה ב.  כזית בסוכה ועד יותר מכביצה בבית–' לדעה א  )א
 . כזית בסוכה והשאר בבית–' לדעה ב.  יותר מכביצה בסוכה–' לדעה א  )ב
  . כזית בבית–' לדעה ב.  יותר מכביצה בסוכה–' לדעה א  )ג

  ?אם יכולה האם להאכיל בנה הקטן שהגיע לחנוך חוץ לסוכה. פב
  .ולא האם, כיון שרק האב חייב לחנכו במצות, כילומותר להא  )א
 .שאסור להאכיל תינוק איסור בידים, אסור ליתן לפניו לאכול חוץ לסוכה  )ב
  .כל שאינה אומרת לו שיאכל חוץ לסוכה, מותר לה ליתן לפניו  )ג

  ?אם הוא חייב בסוכה, העוסק במצוה. פג
  .אם אפשר לקיים שניהם בלא עיכוב למצוה חייב  )א
 .כ סוכה מזומנת לפניו בלי טרחא"אא, יים שניהם חייבאפילו אפשר לק  )ב
  .אפילו סוכה מזומנת לפניו בלא טרחא פטור מסוכה  )ג

  ?אם צריך לשמרו תמיד ממגע נכרי, ישראל העושה יין בבית נכרי. פד
  .סגי במה שהישראל דר בחצר זו שהיין בו  )א
 .צריך ליות יושב ומשמר תמיד שלא יגע בו הנכרי  )ב
  .וכשהוא מנוח בחצרו סגי במה שהוא דר שם, ר תמידכשעושה היין צריך לשמו  )ג

  ?אם צריך לברך שהחיינו על עשיית או ישיבת הסוכה. פה
  .כ היא סוכה חדשה שלו"אא, יוצא בברכת שהחיינו שבקידוש היום  )א
 .ט בביתו"כ קידש בליל יו"אא, גם בסוכה שלו יוצא בקידוש היום  )ב
  .גם כשקידש בביתו מועלת גם על עשיית הסוכה  )ג

  ?ך מברכים לישב בסוכה עובר לעשייתןאי. פו
  .בקידוש קודם השתיה ובסעודה קודם האכילה  )א
 .כדי לא להפסיק בין המוציא לאכילה, בסעודה קודם ברכת המוציא  )ב
  .שהיא תחלת מצות לישב בסוכה, קודם שמתיישב בסוכה לאכול  )ג



  ?איזה פסול בלולב לומדים ממה שנאמר כפות תמרים. פז
  .תרחק מהשדרהלא נפסל עד שנתקשה כעץ ונ  )א
 .אף כשתלוים העלים למטה ולא נתקשו  )ב
  .אלא שהעלים נפרדו זה מזה, אף כשאינם תלוים ולא נתקשו  )ג

  ?מתי נפסל הלולב כשנחלקו עליו. פח
  .או עלה העליון בכל ארכו,  ברוב ארכןנחלקו רוב עליו  )א
 .בכל ארכן, או עלה העליון, דוקא שנחלקו רוב עליו  )ב
  .ברוב ארכן, העליוןאו עלה , אפילו נחלקו רוב עליו  )ג

  ?שאין שלושה עלים בכל קןהדס מתי נפסל . פט
  .עלים' אין יוצא מהם ג, כשכל הקינים שבו  )א
 .עלים' אין יוצא מהם ג, טפחים שבו' כשכל הקינים שבשיעור ג  )ב
  .עלים' אין יוצא מהן ג, טפחים שבו' כשרוב הקינים שבשיעור ג  )ג

  ?נשרו עליו מתי נפסל. צ
  .טפחים שבו' יו שבשיעור גכשנשר עלה אחד ברוב קינ  )א
 .טפחים שבו' כשנשרו רוב עליו שברוב קיניו שבשיעור ג  )ב
  .טפחים שבו' כשנשרו רוב עליו שבכל קיניו שבשיעור ג  )ג

  ?מתי הענבים שעל ההדס פוסלין אותו. צא
  .כל שהם שחורים  )א
 .טפחים שבו' כשהם שחורים ומנינם יותר ממנין העלים שבשיעור ג  )ב
  .טפחים שבו' ותר ממנין העלים שבשיעור גגם כשהן ירוקים ומנינם י  )ג

  ?מתי פוסל מדינא נקב באתרוג. צב
 .ל שאינו פוסל אלא כשיש בו חסרון ויש בו כאיסר"קיי  )א
  .אם יש בנקב כאיסר, העיקר כהסוברים שפוסל אף בלא חסרון  )ב
 .אם הוא מפולש מעבר לעבר, אף הנקב שאין בו חסרון ואין בו כאיסר פוסל  )ג

  ?נסדקמתי נפסל האתרוג ש. צג
  .כשנסדק כולו מצד אחד ברוב עובי הקליפה העבה  )א
 .אפילו נסדק רובו מצד אחד ברוב עובי הקליפה העבה  )ב
  .דוקא כשנסדק משני הצדדים ברוב עובי הקליפה העבה  )ג

  ?אם האתרוג כשר, ניטל חלק מהפיטמא. צד
  .כ ניטל כל הפיטמא"לא נפסל אא  )א
 .אפילו ניטל חלק מעביה בכל גבהה פסול  )ב
  . ניטל חלק מגבהה פסולל שאפילו"קיי  )ג

  ?אם האתרוג כשר, ניטל העוקץ. צה
  .אפילו נשאר כל שהוא פסול  )א
 .ל שפסול"ניטל כולו קיי, נשאר כל שהוא כשר  )ב
  .ל שכשר"אפילו ניטל כולו קיי  )ג

  ?מתי חזזית פוסלת האתרוג. צו
 .דוקא כשהחזזית היא ברוב האתרוג  )א
  .או רוב היקף ארכו, אפילו כשהיא ברוב היקף עובי האתרוג  )ב
 .מקומות' אינה פוסלת ברוב הקיפו אלא כשהחזזית היא בב  )ג

  ?אם מחצה על מחצה דינו כרובו פסול או כרובו כשר. צז
  . כרובו פסול–לענין מחיצות שבת וחזזית .  כרובו כשר–לענין סוכה   )א
 .דעות'  ב–ולענין חזזית ,  כרובו כשר–אף לענין מחיצות שבת   )ב
  .ה"אף לענין חזזית כרובו כשר לד  )ג



  ?בכמה זמן נפסל, רוג הכבוש בחומץאת. צח
  .כשהיה כבוש בו מעת לעת  )א
 .כבוש בו כדי שיתן החומץ על האור וירתיח' כשהי  )ב
  .אפילו במשהו  )ג

  ?אם מותר לקחת לולב חברו שלא מדעתו ולברך עליו. צט
 .נ"אפילו לקחת אותו מביתו לביהכ, מן הסתם אינו מקפיד  )א
  . הראשוןויוצא בו אף ביום, מותר רק במקום שהניחו בעליו  )ב
  .ויוצא בו רק מיום השני ואילך, מותר רק במקום שהניחו בעליו  )ג

  ?אם יכול לברך עליו, גזל לולב ושיפהו וקנאו בשינוי. ק
  .אינו כשר אלא מיום שני ואילך  )א
 .אבל לא יברך עליו, כשר אף ביום ראשון  )ב
  .יברך עליו אף ביום ראשון  )ג

  ?מינים מקרקע הנכרי' מתי מותר לקנות ד. קא
  .הנכרי מחזיק הקרקע מיד המלךדוקא כש  )א
 .דוקא כשנכרי קוצץ מקרקעו ומוכר לישראל  )ב
  .ח"אפילו כשהישראל קוצץ בעצמו כדי למכור לאחרים לצאת י  )ג

  ?מינים של אשרה' מתי יוצא בד. קב
  .דוקא כשביטלו הנכרי והותר בהנאה  )א
 .כשהישראל לא זכה בו אינו עומד לשריפה ; ואסור בהנאה לא ביטלו'אפי  )ב
 .מיום שני ואילךאלא  ו יוצא בוגם בזה אינ  )ג

  ?אם יוצא בו, ומודר הנאה, ערלה, אתרוג טבל. קג
 . רק ביום הראשון–טבל ומודר הנאה ', ערלה אינו יוצא בו כל ז  )א
 .רק מודר הנאה', גם טבל אינו יוצא בו כל ז  )ב
  .'גם מודר הנאה אינו יוצא בו כל ז  )ג

  ?מהו שיעור אורך הלולב. קד
  .שלושה טפחים  )א
 . חוץ מהעלים–טפחים השדרה שלושה   )ב
  . חוץ מהעלים–השדרה ארבעה טפחים   )ג

  ?אם חוט חוצץ בין ידו ללולב. קה
  .דוקא כשאוגד במינו אינו חוצץ  )א
 .דוקא האגוד שהוא לנוי אינו חוצץ  )ב
  .מינו אינו חוצץ אפילו אינו לנוי, אגוד לנוי אינו חוצץ אפילו אינו מינו  )ג

  ?ט"ג קשר ביו"אם מותר לעשות עניבה ע. קו
  .ג עניבה כשאינו לקיימא"ק עניבה עמותר ר  )א
 . רק כשאינו לקיימא–ג קשר "עניבה ע, ג עניבה מותר אפילו לקיימא"עניבה ע  )ב
 .ג קשר מותר אפילו עולמית"עניבה ע  )ג

  ?באיזה יד יטול הלולב והאתרוג, נקטעה ידו הימנית ונשאר זרועו. קז
 .הלולב בזרוע ימנית והאתרוג ביד שמאלית  )א
 .רוג בזרוע ימניתהלולב ביד שמאלית והאת  )ב
  .לולב ביד שמאלית ואתרוג בזרוע שמאלית  )ג




