
  ד"בס

  ר הזקן"אדמומבחן שלחן ערוך 
  רטו-רב; קסח-סימנים א: חלק ראשון

  הלכות השכמת הבוקר
  ?מה צריך ללמוד בין תיקון  חצות לבין אור היום. א

 .כ"לפסקי הסדור תשב, ר תהלים"לשוע  )א
 .פ"לפסקי הסדור תשבע, כ"ר תשב"לשוע  )ב
 .לפסקי הסדור זהר, פ"ר תשפע"לשוע  )ג

  ?י"שות קודם נטמה אסור לע, כשישן בבגדיו. ב
  .ב" אף בפה וכיו–ומחומרת הזוהר ,  לנגוע באוכל–מדין התלמוד   )א
 . אף במלבושיו–ומחומרת הזוהר , ב" אף בפה וכיו–מדין התלמוד   )ב
  .א אמות" לא ילך ד–ומחומרת הזוהר ,  אף במלבושיו–מדין התלמוד   )ג

  ?האם צריך לומר פרשת הקרבנות מעומד. ג
  .ף בישיבה א–ב "למהדו,  מעומד–ק "למהדו  )א
 . מעומד–ב "למהדו,  אף בישיבה–ק "למהדו  )ב
  .ב אף בישיבה"ק והן למהדו"הן להמדו  )ג

  ?איזה ינעול תחלה, מנעלים שיש בהם קשרים. ד
  .ינעל של שמאל תחלה ויחלוץ של ימין תחלה  )א
 .ינעל של ימין תחלה ויחלוץ של שמאל תחלה  )ב
  .ינעל של שמאל תחלה ויקשור של ימין תחלה  )ג

  ?ל הראש אם מועיל לכיסוי הראשכשמניח ידו ע. ה
  .מועיל לאיסור בחוקותיהם אבל לא לצניעות  )א
  .מועיל לצניעות אבל לא למדת חסידות  )ב
 .מועיל להיכר אבל לא להזכרת השם  )ג

  ?לאיזה צד לא יפנה, הנפנה במקום מגולה. ו
  .למזרח ולמערב  )א
 .נגד ירושלים ומקום המקדש  )ב
  .לא לזה ולא לזה  )ג

  ?באיזה יד לא יקנח. ז
 .א יקנח ביד ימיןלעולם ל  )א
  .לעולם לא יקנח בשמאל  )ב
  .כשמקנח באצבעותיו ממש לא יקנח בימין  )ג

  ?י בברכה בשחרית"מהו עיקר טעם נט. ח
  .ככהן הנוטל ידיו מהכיור  )א
 .הכנה לתפלה  )ב
  .שיוכל ליגע באוכלים ומשקים  )ג

  ?י"י לסעודה אם יברך ענט"כשאין לו מים הכשרים לנט. ט
  .ולסדור לא יברך, ק יברך תמיד"למהדו  )א
 .ולסדור לא יברך,  רק כשמתפלל מיד- ק "למהדו  )ב
  .ולסדור רק כשיתפלל מיד, ק יברך תמיד"למהדו  )ג



  ?כמה פעמים נוטל ידיו, כשנוטל צפרניו ויוצא מבית המרחץ. י
  .מדינא סגי בפעם אחת  )א
 .פ רצופים על כל יד"ג  )ב
  .פ בסירוגין"ג  )ג

  ?מה יכוין', ד ה"כשמזכיר השם שכתיבתו ביו. יא
  .אדון הכל  )א
 .'ה ויהיהו' הי  )ב
  .יכוין שניהם  )ג

  ?י לברכה"אם אפשר להפסיק בין נט. יב
  .אסור להפסיק בדיבור  )א
 .כל מה דאפשר לקרב הברכה לנטילה יקרב  )ב
  .י עם שאר ברכות השחר"וקודם התפלה יברך ענט, מותר להפסיק  )ג

  ?פותחת בברוך' מדוע לא תיקנו ברכת אלהי נשמה שתהי. יג
  .כיון שסמוכה לאשר יצר  )א
 .ודאהכיון שהיא ברכת ה  )ב
  .כיון שהיא ברכה קצרה  )ג

  ?כשאכל והטיל מים מה יברך קודם. יד
  .שהוא תדיר, אשר יצר  )א
 .ברכה אחרונה שהוא תדיר  )ב
 .איזה שירצה  )ג

  הלכות ציצית
  ?איזה ברכות צריך לברך מעומד. טו

 .רק ברכת הציצית צריכה להיות מעומד  )א
 . חוץ מברכת שחיטה והפרשת חלה-כל ברכות המצות   )ב
 .ץ מברכות הנהנין חו-כל ברכות המצות   )ג

  ?מהי כעטיפת הישמעאלים. טז
  .כיסוי הראש עם הפנים  )א
 .כיסוי הגוף  )ב
  .כיסוי הראש והגוף  )ג

  ?ציצית מחזיר לפניו' איזה ב, ציציות לצד שמאל' כשזורק כל הד. יז
 .הציצית של צד שמאל' ב  )א
  .עליון של שמאל ותחתון של ימין  )ב
  .ל"אחד משני אופנים הנ  )ג

  ?ת המצותמתי אפשר להוציא חברו בברכ. יח
  .כשמברך גם בשביל עצמו  )א
 .כשהשומע בור  )ב
  .ל"באחד משני אופנים הנ  )ג

  ?מתי צריך לבדוק הציצית קודם הברכה. יט
  .כל פעם שלובש  )א
 .פעם אחת ביום  )ב
  .אפשר להעמידן בחזקת כשרות  )ג

  ?מתי אינו צריך לברך על השניה, כשלובש טלית שניה. כ
  .כשלא הפסיק בדיבור ולא יצא מפתח ביתו  )א



 .בשעת הברכה שילבש גם השניכשהיה דעתו   )ב
  .כשהיה בדעתו בשעת הברכה וגם לא הפסיק  )ג

  ?מתי צריך לברך עליה, כשפושט הטלית ולובשה שוב. כא
  .כשהפסיק בדבור או יצא מפתח ביתו  )א
 .דעתו ללבשו אחר כמה שעות' כשעברו כמה שעות או שהי  )ב
  .ק"כשלא נשאר עליו ט  )ג

  ?ציתכמה נקבים צריך לעשות בטלית להכניס בהם הצי. כב
  .שני נקבים באלכסון  )א
 .נקבים' ג ב"ק נקב אחד ובט"בט  )ב
  .נקבים' ק ב"ג נקב אחד ובט"בט  )ג

  ?הגדיל תלוי לאורך או לרוחב הטלית' יהי, ג"בציצית העליונים של הט. כג
  .תלוי לפי אופן מנהג עטיפת הטלית  )א
  .תלוי לאורך הטלית' יהי  )ב
 .תלוי לרוחב הטלית' יהי  )ג

  ?םאיזה ציצית מטילים בבגד פשתי. כד
 . שניהם לא–ז "בזה.  של פשתן–מדרבנן ,  צמר או פשתן–ת "מה  )א
  . של פשתן–ז "בזה.  שניהם לא–מדרבנן ,  צמר או פשתן–ת "מה  )ב
  . צמר או פשתן–ז "בזה.  שניהם לא–מדרבנן ,  צמר או פשתן–ת "מה  )ג

  ?איזה ציצית מטילים בבגד משי. כה
  .ועל של משי לא יברך,  עדיף של צמר–להחמיר . מן הדין צמר או פשתן או משי  )א
 .ועל של צמר לא יברך,  עדיף של משי–להחמיר . מן הדין צמר או פשתן או משי  )ב
  .ועל של משי לא יברך,  עדיף של פשתן–להחמיר . מן הדין צמר או פשתן או משי  )ג

  ?אם חייבות בציצית, מטפחת הראש שקצותיה מכסות רוב הגוף. כו
 .כנפות חייבת' אם יש לה ד  )א
  .רובו חייבות בציציתאם מכסה ראשו ו  )ב
  .כיון שעיקרה לכסות הראש פטורה  )ג

  ?אם חייבת בציצית, כנפות' חולצה שיש לה ד. כז
  .כנפות חייבת' אם יש לה ד  )א
 .כיון שכל הכנפות הן לפניו פטורה  )ב
  .כיון שהצוארון אינו חתיכה אחת עם הבגד פטורה  )ג

  ?ב גודלין של אורך הציצית"מהיכן מתחילין למדוד י. כח
 .מהחור שבטלית  )א
 .מסוף הטלית  )ב
  .מסוף הקשר הראשון שבסוף הטלית  )ג

  ?אם שינוי החוזר לברייתו קונה בגזלן. כט
  .קונה עם יאוש בעלים  )א
 .קונה אף בלא יאוש  )ב
  .אינו קונה  )ג

  ?בעלי חיים שהשתחוו להם אם נאסרו. ל
  .לא נאסרו  )א
 .נאסרו למזבח ולציצית ולא להדיוט  )ב
  .נאסרו למזבח ולא לציצית  )ג



  ?חוטין' מה דין נפסקו ב, םלמנהגינו כדעת המחמירי. לא
  .ל בשניהם כדי עניבה" צ–ואם לאו , כשיוצאים מצד אחד כשר בנפסקו לגמרי  )א
 .מהם כדי עניבה' ל בא" צ–ואם לאו , כשיוצאים מצד אחד כשר בנפסקו לגמרי  )ב
  .ל  בשניהם" צ–ואם לאו , מהם' כשיוצאים מצד אחד סגי בכדי עניבה בא  )ג

  ?וט טליתו ולישאר ערוםאם צריך לפש, נפסל טליתו בשוק. לב
  .גדול כבוד הבריות שדוחה איסור של תורה  )א
  .ולא בשבת, בחול צריך לפשוט  )ב
 .ולא בחול, בשבת צריך לפשוט  )ג

  ?אם צריך לברך עליו, המתעטף בטלית חבירו שלא מדעתו. לג
  .מ להחזיר ומברך"הוי כמתנה ע  )א
 .מ אם רוצה יברך"לא הוי כמתנה ומ  )ב
  .לא הוי כמתנה ולכן אסור לברך  )ג

  ?אם צריך להתיר הציצית ולחזור ולהטיל בו, וחוזר ומחברם' נחתך הטלית לב. לד
  .א דסגי כשיש שיעור טלית בכל חלק"וי, תעשה ולא מן העשוי  )א
 .אצבעות בכל חלק' על ג' א דהיינו דוקא שיש ג"וי, יכול לתפרם יחד  )ב
  .שיעור טלית בכל חלק' א שצריך שיהי"וי, אצבעות בכל חלק' על ג' א דסגי בג"י  )ג

  ?מהו שיעור טלית  שחייבת בציצית. לה
  .ג"א בן י"וי, שנים מתכסה בו ראשו ורובו' א שבן ט"י  )א
 .א אמה על אמה"וי, שנים מתכסה בו ראשו ורובו' א שבן ט"י  )ב
  .אמות על אמה' א ב"א אמה על אמה וי"י, שנים מתכסה בו ראשו ורובו' שבן ט  )ג

  ?סדין שיושנים בו אם חייב בציצית. לו
 .הם גם בבוקר חייב לדברי הכלכיון שיושן ב  )א
  .כיון שעיקר השינה בלילה פטור לדברי הכל  )ב
 .א שפטור"כיון שאינם דרך לבישה י  )ג

  ?אם צריך לפשוט הקיטל כשנכנסים לשירותים. לז
  .ק כך אין פושטים הקיטל הקיטל"כמו שאין פושטים הט  )א
 .ג כך פושטים הקיטל"כמו שפושטים הט  )ב
  .ופ צריך לפשט"כיון שהוא מיוחד ליוהכ  )ג

  ?מתי מברך שהחיינו, כשקונה טלית ומטיל בה ציצית. לח
  .בשעה שקונה  )א
 .בשעה שמטיל הציצית  )ב
  .בשעת לבישה הראשונה  )ג

  הלכות תפלין
  ?מה לובש תחלה, תפלין מונחים על הטלית. לט

 .שהיא תדירה, טלית תחלה  )א
 .שיש בהם קדושה יתירה, תפלין תחלה  )ב
  .רין על המצותשאין מעבי, אם התפלין מונחים בגלוי התפלין תחלה  )ג

  ?מה מניח תחלה, י"ר מונחים על תש"תש. מ
  .שאין מעבירין על המצות, ר"תש  )א
 .שקודמת בתורה, י"תש  )ב
  .שיש בה קדושה יתירה, ר"תש  )ג

  ?י"מתי מברכים על תש. מא
  .קודם הנחה על הקיבורת  )א



 .קודם קשירה  )ב
  .אחר קשירה  )ג

  ?ר"י לתש"אם מותר לענות אמן בין תש. מב
  .אסור  )א
 .מותר  )ב
  .ת מותר"בתפלין של ר  )ג

  ?אם צריך לחזור ולברך, נשמטו התפלין ממקומם והחזירם. מג
 .צריך לחזור ולברך  )א
  .תלוי אם הזיזן בעצמו או שנשמטו שלא מדעתו  )ב
 .המנהג הוא שלא לברך בכל אופן  )ג

  ?מתי אין מברכין על הגזול. מד
  .כ תפלין"משא, ל שלו"ציצית צ  )א
 .גם תפלין אין מברכין מטעם מצוה הבאה בעבירה  )ב
  .נה ביאוש ושינוי רשות אין לברך עליו מטעם ובוצע ברךגם אם נק  )ג

  ?י"היכן צריך להניח תש. מה
  .בגובה חצי התחתון שבפרק הזרוע  )א
 .בתחתית חצי התחתון שבפרק הזרוע  )ב
  .בחצי העליון שבפרק הזרוע  )ג

  ?ל מכוסות"י צ"אם תש. מו
  .לך לאות ולא לאחרים  )א
 .י על הבשר אין צריך להיות מכוסה"אם התש  )ב
  .צ להיות מכוסה" הבגד אי על"גם כשתש  )ג

  ?ל מגולות"ר צ"אם תש. מז
  .סגי במגולות קצת  )א
 .ל מגולות לגמרי"צ  )ב
  .ל מגולות"אפילו בפני רבו צ  )ג

  ?ג השני"איזה מהם יניח ע, ר בכיסן"י ותש"כשמניח תש. מח
  .י"ר חמורה מתש"שקדושת תש, י"ר על תש"תש  )א
 .שיפגע בו תחלה כשיבוא להניחם, ר"י על תש"תש  )ב
  .רק זה לצד זה, ורשני האופנים אס  )ג

  ?אם מותר ללבוש תפילין בשבת שלא לשם מצוה. מט
  .ר אסור"י מותר וברה"ברה  )א
 .ר מותר"אף ברה  )ב
 .ר"ולצורך מותר אף ברה, י"שלא לצורך אסור אף ברה  )ג

  ?ממה עושים לכתחלה הדיו לכתיבת הפרשיות. נ
  .עשן שמן זית שרוי במי עפצים  )א
 .מי עפצים וקנקנתום  )ב
  .עפציםשאר מיני צבעונים במי   )ג

  ? כתב תם ושלם–" וכתבתם"מה לומדים מ. נא
  .ולא כאות אחרת, שצורת האות תיראה כהלכתה  )א
 .מוקפת גויל ולא תדבק בחברתה' שהאות תהי  )ב
  .לאות שיעור הכשר אורך אותיות' שיהי  )ג



  ?כתב בשמאל או בפה אם יש להכשיר. נב
  .שניהם פסולים  )א
 .שניהם כשרים  )ב
  .בשמאל כשר בדיעבד ובפה פסול  )ג

  ?ה דבר הפטור מתי נקרא הדיוטכשעוש. נג
  .כשעושה להידור מצוה או לחומרא או לסייג  )א
 .דוקא כשעושה לסייג או לחומרא  )ב
  .דוקא כשעושה לחומרא  )ג

  ?על איזה קלף אנו כותבים התפלין. נד
  .על הקלף במקום בשר  )א
 .אל הגויל שלנו שדינו כקלף  )ב
  .על הדוכסוסטוס  )ג

  ?ם"מהי קדושה הכי חמורה בסת. נה
  . ממזוזה- ותפלין , פליןת קדוש יותר מת"ס  )א
 . מתפלין-ומזוזה ,  קדוש ממזוזה–ת "ס  )ב
  .ת ממזוזה"וס, ת" מס–תפלין   )ג

  ?כמה ריוח צריך להשאיר בין התיבות. נו
  .ד"כמלא אות יו  )א
 .כחצי צפורן  )ב
  .כחוט השערה  )ג

   ? איך עושים סתומה בין פרשיות שמע והיה אם שמוע.נז
  .אותיות בסוף ובתחלה' ט –א "לקו. אותיות בסוף ובתחלה'  פחות מט-ר "לשוע  )א
 .אותיות בסוף ובתחלה'  ט–א "לקו. אותיות בתחלה ולא בסוף'  כדי ט-ר "לשוע  )ב
  .אותיות בסוף ובתחלה'  פחות מט-א "לקו. אותיות בסוף ובתחלה'  כדי ט-ר "לשוע  )ג

  ?היכן צריכות התפלין להיות מרובעות. נח
  .ארכן כרחבן  )א
  .גבהן כארכן  )ב
 .גבהם כרחבן  )ג

  ?שיותבמה כורכים הפר. נט
  .קלף ועליו שער עגל  )א
 .שער עגל ועליו קלף  )ב
  .שער עגל ועליו קלף ועליו שער  )ג

  ?היכן יוצא השער חוץ לבתים. ס
  .אם שמוע' פרשת קדש הפונה לוהי  )א
 .אם שמוע הפונה לקדש' פרשת והי  )ב
  .כי יביאך' פרשת קדש הפונה לוהי  )ג

  ?מתי אסור לקנות הגידים מנכרי. סא
 .נוטלין מבהמה טמאהכשקונה בבית הנכרי וידוע שמקצתן   )א
 .כשקונה בבית הנכרי אסור בכל אופן  )ב
  .כשידוע שמקצתן נוטלין מבהמה טמאה אסור בכל אופן  )ג

  ?ר"מהו שיעור לעכב אורך הרצועות תש. סב
  .של ימין עד הרגלים ושל שמאל עד הטבור  )א
 .של ימין עד הטבור ושל שמאל עד החזה  )ב
  .של ימין עד החזה ושל שמאל עד הטבור  )ג



  ?מהו סדר הפרשיות לצד הקורא, י"ר לרש"בתש. סג
  .'שמע והי' קדש והי  )א
 .שמע' והי' קדש והי  )ב
  .'קדש והי' שמע והי  )ג

  ?ס"ת או מד"איסור תשמיש חול בדברי קדושה הוא מה. סד
  .מן התורה  )א
 .מדברי סופרים  )ב
  .ת"במקום שיש מעילה איסורו מה  )ג

  ?ממתי נוהגים לחנך את הקטן להניח תפלין. סה
  .מזמן שיודע לשמור תפליו  )א
 .שערות' אף שלא הביא ב', ג שנה ויום א"ן ימב  )ב
  .חדשים קודם הזמן' וג' ב  )ג

  ?אם נשים יכולות לקיים מצות ציצית ותפלין. סו
  .מוחין בידן  )א
 .אם מקיימות יכולות לברך  )ב
  .ותפלין מוחין בידן, ציצית יכולות ללבוש ולברך  )ג

  ?מהו יום ראשון לאבלות שאסור להניח בו תפלין. סז
  .יום מיתה  )א
 .יום קבורה  )ב
  .יום אנינות  )ג

  ?מתי העוסק במצוה חייב במצוה אחרת. סח
  .כשאפשר לקיים שניהם  )א
 .כשאפשר לקיים שניהם בלא שום טורח  )ב
 .כשהתחיל באיסור  )ג

  ?הקורא בתורה אם הוא פטור מכל המצות. סט
 .י אחרים וחייב בתפלין"פטור ממצוה שאפשר לקיימה ע  )א
  .פטור מתפלין וחייב בשאר המצות  )ב
 .י אחרים"ר לקיימה עפטור מתפלין וממצוה שאפש  )ג

  ?לכתיבת תפלין,  מה דין מומר לכל התורה לתיאבון. ע
  .כיון שהוא רק לתיאבון מותר בכתיבת תפלין  )א
 .ס אסור"ת מותר ומד"מה  )ב
  .ת שהוא כנכרי לכל דבריו"פסול מה  )ג

  ?אם מותר לקנות  תפלין מהגנב ביותר מדמיהן. עא
 .לא יקנם אלא בדבר מועט  )א
  .ולא הרבה, כדי דמיהןמחוייבים לקנות במעט יותר מ  )ב
 .מותר לקנות עד כדי דמיהן ולא יותר  )ג

  ?ת או סידור בשלשלת"האם מותר לתלות תפילין או ס. עב
  .ת אסור"תפלין וס, סידור מותר  )א
 .ובלוחות אסור, בכיסן מותר  )ב
  .ת אסור אף בכיסן"ס, תפלין וסדור מותר בכיסן  )ג

  ?ןאם מועלת מחיצה בפני התפלין כדי להשתמש בו תשמיש בזיו. עג
  .טפחים' דוקא שגבוהה י  )א
 .דוקא שאין התפילין מגולין  )ב
  .טפחים ולא יהיו מגולין' גבוה י' שיהי, צריך שניהם  )ג



  ?אם מועלת הזמנתו לאסור להשתמש בו, קטן שהזמין כיס או קלף לתפילין. עד
  .במחשבה לא מועיל רק בדיבור  )א
 .אף בדיבור לא מועיל רק במעשה  )ב
  .אף במעשה לא מועיל  )ג

  ?אם מותר לכתוב עליו דבר אחר, כתוב עליו תפליןהזמין קלף ל. עה
 .דעות'  ב–וכתיבת מזוזה , כתיבת דבר חול אסור לדברי הכל  )א
 . מותר–וכתיבת מזוזה , כתיבת דבר חול אסור לדברי הכל  )ב
 . מותר–וכתיבת מזוזה , דעות' כתיבת דבר חול ב  )ג

  ?אם מותר לילך בתפלין שעל ראשו במבואות מטונפות. עו
  .כ מכסה התפילין"אא, אסור מדינא  )א
 .וטוב לכסות, מדינא מותר  )ב
  .צ לכסות"מותר וא  )ג

  ?ת או תפלין אם נהגו להתענות"נפל ס. עז
 .דוקא כשאינם בנרתיקן  )א
 .ת ולא בתפלין"דוקא בס  )ב
  . אף בכיסו–ת "בס,  דוקא כשאינו בכיסו–בתפלין   )ג

  ?ההולך בתפלין כמה צריך להרחיק מבית הקברות המוקף מחיצה. עח
  .ר ומחוץ למחיצה מותרבתוך המחיצה אסו  )א
 .אמות מחוץ למחיצה' ד  )ב
  .אמות מהקברים עצמם' ד  )ג

  ?האם מותר לברך במקוה ומרחץ ברכת הטבילה. עט
 .כשאין שם ערום, מותר אפילו במרחץ  )א
 .ובבית הטבילה מותר, במרחץ אסור אפילו אין שם ערום  )ב
  .אף בבית הטבילה אסור  )ג

  ברכות השחרהלכות 
  ?יוצא בברכה זו למילוי מאה ברכותמתי , כששומע ברכה ועונה אמן. פ

  .דוקא ששומע כל הברכה ועונה אמן  )א
 .אם יודע איזה ברכה מברך ועונה אמן, אפילו אינו שומע הברכה  )ב
 .אם עונה אמן, אפילו אינו יודע איזו ברכה מברך  )ג

  ?מי יש בכחו לתקן ברכה. פא
 .אחר חתימת התלמוד אין כח ביד שום אדם לתקן ברכה  )א
 .ונים אין לאמרהי הגא"אם לא נתקנה ע  )ב
  .י"גם בסוף התחינות ובקשות תיקנו לסיים בא  )ג

  ?על איזה לימוד צריך לברך ברכת התורה. פב
 .צ לברך"המהרהר א, הכותב ספרים צריך לברך  )א
 .דעות'  ב–המעתיק , הכותב ספרים לעצמו צריך לברך  )ב
  .צ לברך"המעתיק א, דעות'  ב–הכותב ספרים לעצמו   )ג

  ?התורהמה נקרא הפסק לענין ברכת . פג
  .דעות'  ב-ישן באמצע היום . ה"הפסיק בין ברכה לתורה הוי הפסק לד  )א
 .ה" לא הוי הפסק לד–ישן באמצע היום . דעות'  ב–הפסיק בין ברכה לתורה   )ב
  .דעות' בשניהם יש ב  )ג

  ?אם מותר לענות אמן באמצע ברוך שאמר. פד
 . אסור-והשאר , אמן של האל הקדוש ושומע תפלה מותר  )א



 .דעות'  ב–והשאר , ש ושומע תפלה מותראמן של האל הקדו  )ב
  .והשאר אסור, דעות' אמן של האל הקדוש ושומע תפלה ב  )ג

  ?ש"ז דומה לדין הפסק בברכות ק"אם דין הפסק בפסוד. פה
  .ולענין עניית אמן דינם קל יותר, לענין שאילת שלום דינם שוה  )א
 .ולענין שאילת שלום דינם קל יותר, לענין עניית אמן דינם שוה  )ב
  .ש"ז קל יותר מדין הפסק בברכות ק" שניהם דין הפסק בפסודלענין  )ג

  ?גדול' אם צריך עוד יום אחד שיהי, ג שנים"בן י. פו
  .מעת לעת' וצריך שיהי, ג שנים היום ומצקת היום שלאחריו"מספיק י  )א
 .ואי צריך מעת לעת, ג שנים ומקצת הבוקר שלאחריו"מספיק י  )ב
  . צריך מעת לעתואין, ג שנים ומקצת הליל שלאחריו"מספיק י  )ג

  ?ץ או הרב אם בנו יורש מקומו"מת הש. פז
  .אם הבן ראוי לכך הוא קודם לאחרים  )א
 .אבל לא ברבנות, ץ בנו קודם לאחרים"בש  )ב
  .ץ"אבל לא בש, ברבנות בנו קודם לאחרים  )ג

  ?מתי מותר להפסיק לצורך מצוה. פח
  .בין ישתבח לקדיש  )א
 .בין קדיש לברכו  )ב
  .בין ברכו ליוצר  )ג

  ?פני קדיש  דרבנןמה צריך לומר ל. פט
  .פ"הלכה בתורה שבע  )א
 .פ"דרשת הפסוק שבתורה שבע  )ב
  .פ"אגדה מתורה שבע  )ג

  ?אם יכול הקדושה וקדיש, ויצאו קצתן' ץ בי"התחיל חזרת הש. צ
  .אבל לא יאמר קדושה, יסיים חזרת השבת  )א
 .אבל לא קדיש שלם שאחר ובא לציון, אף יאמר קדושה  )ב
  .את התורהאבל לא קרי, אף קדיש שלם שאחר ובא לציון  )ג

  ?ג שנים ויום אחד ולא בדקו בשערות מה דינו"מלאו לו י. צא
  ?שערות' סומכין על החזקה שמהסתם הביא ב  )א
 .אבל לא לענין כתיבת תפלין דאורייתא, ס סומכין על החזקה"לתפלה שמד  )ב
  .שערות' יש לבדקו אם הביא ב  )ג

  ?עונים' או צריך ט, אם מספיק ברוב עונים. צב
  .עונים' צריך תמיד ט  )א
 .ספיק ברוב עוניםמ  )ב
 .עונים' ץ צריך ט"ובחזרת הש, בקדושה סגי ברוב עונים  )ג

  ?מה דינו בבית הכנסת, אדם שנידוהו מאצלם. צג
  .נ שהוא שם"ומותר להתפלל בביהכ, אינו מצטרף למנין  )א
 .נ שהוא שם"אסור להתפלל בביהכ  )ב
  .פ שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין"אע  )ג

  ?אם מצטרף למנין, ההעומד בחדר אחר ואין רואים זה את ז. צד
  .אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת  )א
 .ח בשמיעה ועניית אמן"אבל אינו יוצא י, יכול לענות עמהם  )ב
  .אבל אינו מצטרף לעשרה, יוצא בשמיעה ועניית אמן  )ג



  קריאת שמעהלכות 
  ?ס"ממתי הוא זמן קריאת שמע מד. צה
 .מנץ החמה  )א
 .משכיר בין תכלת ללבן  )ב
  .אמות' משיכיר חברו בריחוק ד  )ג

  ? ממתי–שעות בינוניות ' ש הוא ג"סוף זמן ק. צו
  .מנץ החמה  )א
 .ולסדור מנץ החמה, ר מעלות השחר"לשוע  )ב
 .ולסדור מעלות השחר, ר מנץ החמה"לשוע  )ג

  ?ש בזמנה אם יש לה תשלומין"לא קרא ק. צז
  .יקרא בערבית שתים  )א
 .ש אין לה תשלומין"ק  )ב
  .דעות' ב  )ג

  ?ש"מה מעכב בברכות ק. צח
  .בות שפרטו חכמיםוהתי, פתיחתה וחתימתה  )א
  .ומעין פתיחה סמוך לחתימה, פתיחתה וחתימתה  )ב
 .פתיחתה וחתימתה לבד  )ג

  ?שומעים ועונים אמן' ואיזה צריך ט, איזה ברכות יחיד מוציא חברו. צט
  .ש"ז ותפלה וברכות ק"אבל לא בהמ, נ וברכת המצות מוציא חברו"ברה  )א
 .חרש וברכות הש"אבל לא תפלה וברכות ק, ז מוציא חברו"גם בהמ  )ב
  .אבל לא תפלה וברכות השחר, ש מוציא חברו"גם ברכות ק  )ג

  ?ש ושאר מצות"ח ק"את יאם צריך כוונת לצ. ק
  . צריך-ש "ראשונה של קבפרשה , צ"א – ס"מד, ת צריך"במצות מה  )א
 . אין צריך- מואהבת ואילך ,  צריך-בפסוק ראשון   )ב
  .צ" א- ס"להאומרים שמד,  צריך-  ת"מהמואהבת ואילך להאומרים ש  )ג

  ?קרא ולא השמיע לאזניו אם יצא. קא
  .כיון שהרהור אינו כדבור לא יצא  )א
 .לא הוציא בשפתיו לא יצא, הוציא בשפתיו יצא  )ב
  .ח בהרהור"יוצא י, אם אינו יכול להוציא בשפתיו  )ג

  ?הולך או רוכב או יושב בעגלה אם צריך לעצור לפסוק ראשון. קב
  .אפילו מהלך –ובלכתך בדרך   )א
 .רוכב ויושב בעגלהאבל לא , הולך צריך לעמוד  )ב
  .אבל לא היושב בעגלה, הולך ורוכב צריכים לעמוד  )ג

  ?ש"אם מותר להראות באצבעו באמצע ק. קג
  .כ מותר לצורך מצוה"ואח, באמצע פסוק ראשון אסור  )א
 .כ מותר לצורך מצוה"ואח, בפרשה ראשונה אסור  )ב
  .כ מותר לצורך מצוה"ואח, בשני פרשיות ראשונות אסור  )ג

  ?ם יצאקרא שלא על הסדר ע. קד
  .שינה סדר הפסוקים לא יצא, שינה סדר הפרשיות יצא  )א
 .שינה סדר המילים לא יצא, שינה סדר הפסוקים יצא  )ב
  .שנאמר והיו בהוייתן יהו, אפילו שינה סדר הפרשיות לא יצא  )ג

  ?ל שצריך לקרות פסוק ראשון עם הצבור"מתי קיי. קה
  .ש"ת קז וברכו"אבל לא בפסוד, במקום שרשאי לפסוק יאמר פסוק ראשון  )א
 .ש"אבל לא באמצע ברכות ק, ז יאמר פסוק ראשון"אף באמצע פסוד  )ב



 .ש"אבל לא באמצע ק, ש יאמר פסוק ראשון"אף באמצע ברכות ק  )ג

  ?מתי תלמיד חכם הוא בכלל כבוד ומורא. קו
  .ואם הוא גדול ממנו הוא בכלל מורא, כל תלמיד חכם הוא בכלל כבוד  )א
 . מופלג בדור הוא בכלל מוראואם הוא, אם הוא גדול ממנו הוא בכלל כבוד  )ב
  .ואם הוא נשיא או מלך הוא בכלל מורא, אם הוא מופלג בדור הוא בכלל כבוד  )ג

  ?אם מותר לענות אמן של ברכה זו עצמה, ש"בברכות ק. קז
  .א שאסור"ובאמצע הפרק י, בין הפרקים מותר  )א
 . עונין אפילו באמצע הברכה–כיון שהוא אמן של ברכה זו עצמה   )ב
  .ש"הקדוש ושומע תפלה מותר לענות בברכות קרק אמן של האל   )ג

  ?ש אם צריך לחזור ולקרותה"שכח אם קרא ק. קח
  .ת"יקרא רק פרשה ראשונה שהיא מה  )א
 .ס"ש שהן מד"אבל לא ברכות ק, פרשיות' יקרא כל הג  )ב
  .פרשיות בברכותיה' יקרא כל הג  )ג

  ?אם אמירת הפיוטים חשובה הפסק. קט
  .בתפלה אין חשובים הפסק, דעות' ש ב"בק  )א
 .ולא בשאר הברכות, ראשונות חשובים הפסק' בג  )ב
  .גם בשאר הברכות חשובים הפסק  )ג

  ?ץ לחזור על התפלה"ומר הש אם יכול ל,לא התפללו ששה. קי
 .ץ"אם לא התפללו ששה אסור לומר חזרת הש  )א
 . קדושה יכול לחזור את התפלה לא שמע עדייןץ"אם הש  )ב
 .תפלה בשביל הקדושהובדיעבד יחזור על ה, יחזור אחר ששהולכן , דעות' ב  )ג

  ?ש וברכותיה"פרשיות ק'  אם הנשים חייבים בג.קיא
  .נכון שיקראו לפחות פסוק ראשון, יברכו ברכת אמת ויציב, מ"חייבות בזכירת יצי  )א
 .ש ולא בברכותיה"חייבות בק  )ב
  .ע שהזמן גרמא"מ כל יום וכל לילה היא מ"גם זכירת יצי  )ג

  ?ותפלהש וברכותיה " אם חייב האב לחנך בנו הקטן לק.קיב
  .ש וברכותיה ולתפלה"משהגיע לחנוך חייב לחנכו לק  )א
 .דעות'  ב–ש וברכותיה "לק,  חייב לחנכו-לתפלה   )ב
  .אף לתפלה אינו חייב לחנכו  )ג

  ?ש"צ פטור מק" אם העוסק בצ.קיג
  .כ לשם שמים"כ עכשיו שאין עוסקים כ"משא, רק בדורות הראשונים  )א
 .י אחרים"א לקיימה ע"עכשיו דוחה רק כשא  )ב
  .י אחרים דוחה עכשיו"ר לקיימה עגם כשאפש  )ג

  ?ש ותפלה" אונן שאין הקבורה מוטלת עליו אם חייב בק.קיד
  .כיון שאינה מוטלת עליו חייב בכל המצות  )א
 .בשבת חייב בכל המצות, דעות'  ב–בחול   )ב
  .ופטור מכל המצות, אפילו הוא בעיר אחרת לא חילקו חכמים  )ג

  ?או כל היום,  חיוב ברכות השחר הוא בקומו ממטתו.קטו
  .חיובו רק כשקם ממטתו  )א
 .חיובו כל היום  )ב
  .חיובו כל היום הוא תשלומין למה שהתחייב כשקם ממטתו  )ג

  ?ש" אם העוסקים בהלוית המת פטורים מק.קטז
  .הנושאים פטורים והמלוים חייבים  )א



 .גם המלוין פטורים  )ב
  .גם הנושאים חייבים  )ג

  ?או עד הבוקר, ח" עד שקה– חובת קבורה בו ביום .קיז
  .עד שקיעת החמה  )א
 .עד הבוקר  )ב
  .ח"ע לקבור עד שקה"מ,  עד הבוקר–לא תלין   )ג

  ?ס"ת או מד"מה,  איסור קריאת שמע במקום ערוה או טפח באשה.קיח
 .ס" מד–לבו רואה ערוה . ת" מה–רואה ערוה או טפח באשה   )א
  .ס" מד–או לבו רואה ערוה , טפח באשה, ת" מה–רואה ערוה   )ב
  .ס" מד–טפח באשה . ת" מה–רואה ערוה או לבו רואה ערוה   )ג

  ? האיסור הוא כשהוא רואה ערוה או גם כשאחרים רואים ערותו.קיט
  .כל אחד מהם אסור  )א
 .דוקא שהוא רואה ערוה  )ב
  .דוקא שהוא רואה ערוה או שלבו רואה ערוה  )ג

  ?אם יכול לברך,  העומד במים.קכ
  .דוקא כשהמים עכורים  )א
 .אם ראשו מחוץ למים, גם בצלולים  )ב
  .אם ראשו ולבו מחוץ למים, גם בצלולים  )ג

  ? אשה ערומה אם מותר לה לברך.קכא
  .כיון שראשן ולבן אין רואות את הערוה מותר בכל אופן  )א
 .שערותן מגולה לאחרים, מותר דוקא בישיבה ולא בעמידה  )ב
  .כיון שכל גופה מגולה וטפח באשה ערוה, אף בישיבה אסור  )ג

  ?ש ולהתפלל"אם מותר לקרות ק,  ערותו מכוסה ולבו מגולה.קכב
  . הערוה מותרכיון שאין לבו רואה  )א
 .כיון שלבו מגולה מותר  )ב
  .ש מותר ותפלה אסור"ק  )ג

  ? אם מועיל כשעוצם עיניו נגד ערוה.קכג
 .בטפח מגולה מועיל, בערוה לא מועיל  )א
  .כשרואה בהעברה' א שמועיל אפי"בטפח מגולה י, דעות'  ב–בערוה   )ב
  .דין טפח מגולה כדין ערוה מגולה  )ג

  ? אם שער באשה ערוה.קכד
  .בין בתולה בין נשואה, אשהאסור להתפלל נגד שער   )א
 .בתולה מותר בכל אופן, נשואה אסור בכל אופן  )ב
  .מותר, בארצות שרגילות לצאת חוץ מצמתן, אף בנשואה  )ג

  ?נכרי ובהמה,  מה דין ערות קטן.קכה
  .דעות'  ב–' קטן פחות מבן ט.  מותר–בהמה .  אסור–נכרי   )א
 .בהמה מותר, נכרי וקטן אסור  )ב
  .נכרי ובהמה מותר, קטן אסור  )ג

  ?אם מותר להתפלל כנגדן,  ערוה או צואה בעששית.קכו
  .צואה אסור, ערוה מותר  )א
 .צואה מותר, ערוה אסור  )ב
  .שתיהן אסורים  )ג



  ?ש ולהתפלל" צואה על בגדיו אם מותר אם מותר לקרות ק.קכז
  . אסור–על נעלו מבחוץ . דעות'  ב–על בשרו תחת בגדיו .  מותר–על בגדיו מבפניו   )א
 .דעות'  ב–אף כשהיא על בגדיו מבפניו   )ב
  . מותר–ומכסה עליה בגומא , אף כשנוגעת בנעלו מבחוץ  )ג

  ? אם מי רגלים יש להם דין צואה.קכח
  .דינם כמו צואה  )א
 .ומקילין במטיל בהם רביעית מים, ס אסור"ת מותר ומד"מה  )ב
  .אף בכלי המיוחד למי רגלים מועיל רביעית מים  )ג

  ? כמה צריך להרחיק מצואה.קכט
 .אמות'  ד–מצדדיו .  כמלא עיניו–מלפניו   )א
 .אמות'  ד–מצדדיו שלאחריו .  כמלא עיניו–מלפניו ומצדדיו שלפניו   )ב
  .אמות'  ד–מאחריו .  כמלא עיניו–מלפניו ומצדדיו   )ג

  ?ש ותפלה"אם מותר ללמוד ולקרוא ק,  ריח הפחה מלמטה.קל
  .יצא מחברו לא גזרו, יצא ממנו גזרו  )א
 .ש ותלמוד תורה"ולא בק, יצא מאחר גזרו בתפלה  )ב
  .ולא בתלמוד תורה, ש"גזרו בתפלה וקיצא מאחר   )ג

  ?ש ויתפלל בתפלין"אם יקרא ק,  מי שאינו יכול לעמוד על עצמו מלהפיח.קלא
  .ש ויתפלל בלא תפלין"יקרא ק  )א
 .ז"ולא יתפלל ולא פסוד, ש בלא תפלין"יקרא ק  )ב
  .גופו נקי' ש עד שיהי"אף לא יקרא ק  )ג

  ?ח"אם יצא י, כ ראה שהיתה שם צואה"ש והתפלל ואח" קרא ק.קלב
  .יחזור ויקרא ויתפלל, כיון שפשע ולא בדק, אמותיו' בין כנגדו ובין בד  )א
 .צ לחזור ולקרות ולהתפלל"וא, לא הטריחו לבדוק  )ב
  .אמותיו' אבל לא כנגדו חוץ מד,  צריך לחזור ולקרוא–אמותיו ' בתוך ד  )ג

  ?כ" אם אפשר להתפלל בחצר שיש שם ביה.קלג
  .כ אסור להתפלל כנגדו"אם יש צואה בתוך בה  )א
 .וכנגדו כמלא עיניו, אמות' צריך להרחיק ד, אין בו צואה' יאפ  )ב
  .צ להרחיק"א, אם הוא סגור ואין הצואה מגולה, יש בו צואה' אפי  )ג

  ?אם צריך להרחיק, כ או מרחץ ולא נשתמש בו עדיין" הזמינו חדר לבה.קלד
 .אין קריאת השם כדאי לאסור  )א
  . בתוכו אסור וכנגדו מותר–במרחץ .  אסור–כ "בבה  )ב
  . מותר- במרחץ .  בתוכו אסור וכנגדו מותר- כ"בבה  )ג

  ?כ"אם יש לו דין ביה, כ שהרעי מתגלגל ונופל למרחוק" ביה.קלה
  .אף בתוכו מותר לקרות  )א
 .אף בסמוך לו אסור לקרות  )ב
  .בתוכו אסור וכנגדו מותר  )ג

  ?כ"אם יש לו דין ביה, כ למי רגלים" ביה.קלו
  .אמות וכנגדו כמלא עיניו' צריך להרחיק ממנו ד  )א
 .אסור ומחוץ למחיצות מותרבתוכו   )ב
  .אף בתוכו אין איסור  )ג

  ?שקצתם עומדים ערומים,  מה דין חדר אמצעי במרחץ.קלז
  .שאילת שלום והרהור מותר.  אסור–ש ודברי תורה "ק  )א
  .שאילת שלום מותר. ש ודברי תורה והרהור אסור"ק  )ב
 .דברי תורה ושאילת שלום מותר. ש אסור"ק  )ג



  ?ז"ה נקרא בו בלע" מה דין שם שהקב.קלח
 .אבל לא לענין הזכרה לבטלה ומקומות המטונפים, כשמות הקודש לענין שבועה  )א
  .אבל לא לענין מקומות המטונפים ומחיקה, אף לענין הזכרה לבטלה  )ב
 .אבל לא לענין מחיקה, אף לענין מקומות המטונפים  )ג

  ?מה דינם, נקיים,  גרף ועביט שלצורך הילדים קטנים שבבית.קלט
  .אבל לא של עץ או מתכת או זכוכית,  צריך  להרחיק מהם-של חרס   )א
 .אבל לא של מתכת או זכוכית,  צריך להרחיק מהם–אף של עץ   )ב
 .אבל לא של זכוכית,  צריך להרחיק מהם–אף של מתכת   )ג

  ? איזו מחיצה מועלת בינו לבין צואה שבבית.קמ
  .וחוצצת מכותל לכותל, טפח לארץ' ומגיעה לפחות מג, ט"גבוהה י  )א
 .ת מכותל לכותלאפילו מטה שאינה חוצצ  )ב
  . דוקא מכותל לכותל–מטה , אינה מכותל לכותל'  אפי–מחיצה   )ג

  ? איזה כיסוי כלי מועיל לצואה שבבית.קמא
  .דוקא שמכוסה לגמרי ואין אוין בין כלי לקרקע  )א
 .טפחים' אפילו יש אויר פחות מג  )ב
  .אפילו אם הוא פתוח מלמעלה  )ג

  ? אם צריך מקוה כשרה לטבילת בעל קרי.קמב
  .י גשמים בקרקעסאה מ' דוקא מ  )א
 .אפילו שאובין בכלי גדול, סאה' דוקא מ  )ב
  .אפילו שאובין, סאה בקרקע' דוקא מ  )ג

  תפלההלכות 
  ?מי תיקן ברכת המינים. קמג
 .רבן יוחנן בן זכאי  )א
 .רבן שמעון בן גמליאל  )ב
 .רבן גמליאל  )ג

  ?מתי זמן תחלת תפלת שחרית למצוה. קמד
  .מנץ החמה  )א
  .מעלות השחר  )ב
 .משיאיר כל המזרח  )ג

  ?כול להתפלל שחריתעד מתי י. קמה
  .עד סוף שליש היום  )א
 .עד חצות  )ב
  .שאז הוא זמן מנחה, עד חצי שעה אחר חצות  )ג

  ?ממתי אסור להתעסק בצרכיו בבוקר. קמו
 .מחצי שעה קודם עלות השחר  )א
 . מעלות השחר- אבל בשחרית , לא גזרו חצי שעה אלא במנחה  )ב
  .ש" מעה–מרחץ ותספורת . ש" חצי שעה קודם עה–מלאכה   )ג

  ?אם יכול להתפלל שם,  מלאכה על האילןעלה לעשות. קמז
  .ב ירד למטה ויתפלל"בעה, אומן יתפלל שם  )א
 .אף אומן לא יתפלל שם אלא  בראש זית ותאנה  )ב
  .אף בזית ותאנה צריך האומן לירד למטה ולהתפלל  )ג

  ?לאיזה צד יתפלל, נ לצד צפון"כשעומד מבחוץ לביהכ. קמח
  .יכול להתפלל אף לצד צפון  )א



 .נ"כלפי ביהכ' יהישפניו , יתפלל לצד דרום  )ב
  .יתפלל לצד מזרח כמו הצבור  )ג

  ?אם מותר להקדים תפלת ערבית קודם צאת הכוכבים. קמט
 .התירו להתפלל ערבית מבעוד יום  )א
 .כ יחיד יתפלל בזמנה"משא, לא הקילו אלא משום טורח הצבור  )ב
 .אף בצבור לא יתפלל קודם צאת הכוכבים  )ג

  ?עד כמה צריך לילך כדי להתפלל בעשרה. קנ
  .לאחריו מיל, מיל'  לפניו ד–כשהולך בדרך , יר עד מילבתוך הע  )א
 .לאחריו מיל, מיל'  לפניו ד–כשהולך בדרך , מיל' בתוך העיר עד ד  )ב
  . אף לפניו מיל–כשהולך בדרך   )ג

  ?כשמתפלל אחורי רבו כמה צריך להרחיק. קנא
  .אמות' בכל מקום ירחיק ד  )א
 .פסיעות'  ג–בצבור , אמות'  ד–ביחיד   )ב
  .שיוכל רבו לפסוע לאחוריו, ותפסיע'  ג–בכל מקום   )ג

  ?אם הנחת יד מועלת לראש מגולה. קנב
  .יד אינה חשובה כיסוי  )א
 .יד אחרת חשובה כיסוי, ידו אינה חשובה כיסוי  )ב
  .אף ידו חשובה כיסוי לראשו  )ג

  ?כשצריך לנקביו מתי אסור לו להתפלל. קנג
  .באמצע תפלה'  יפסיק אפי–י להעמיד עצמו פרסה "כשא  )א
 . לא יתחיל–בשיעור פרסה . סיק באמצע תפלה יפ–בשיעור בל תשקצו   )ב
  . לא יתחיל–בשיעור פרסה . ש ולא בתפלה" יפסיק בק–בשיעור בל תשקצו   )ג

  ?ת"אם סתם ידים כשרות לתפלה ולברכה ולת. קנד
  .אבל לא לתפלה ולברכות, ת"כשרות לת  )א
 .דעות לתפלה' וב, כשרות אף לברכות  )ב
  .ה"כשרות אף לתפלה לד  )ג

  ?וך הכנעה או מתוך שמחהמת, איך עומדים לתפלה. קנה
  .מתוך אימה ולא מתוך שמחה  )א
 .מתוך יראה והלכה פסוקה ושמחה של מצוה  )ב
  .מתוך הלכה ופלפול  )ג

  ?לאן יחזיר פניו, ל"המתפלל בחו. קנו
  .ויכוין לירושלים ומקדש, י"יחזיר פניו לא  )א
 .ויכוין למקדש, יחזיר פניו לירושלים  )ב
  .ויכוין לבית קדשי הקדשים, יחזיר פניו למקדש  )ג

  ?מה יעשה, התחיל להתפלל למערב .קנז
 .י"יעקור רגליו ויעמוד כנגד א  )א
  .יהפוך פניו עד כמה שאפשר  )ב
  .כיון שהתחיל ימשיך תפלתו למערב  )ג

  ? בתפלהמדוע צריך לעמוד מיושר ברגליו. קנח
  .כדי שיכוין לבו בתפלה  )א
 .כדי להדמות למלאכים בתפלה  )ב
  .כעבד העומד לפני המלך  )ג



  ?היכן שכינה בעת תפלתו. קנט
 .לימינו, לפניו  )א
  .באמצעו, לפניו  )ב
  .לשמאלו, לפניו  )ג

  ?י לתפלה"ח או בכינה אם צריך נט"הנוגע בבע. קס
 .י לתפלה משום נקיות"ח טמאים צריך נט"הנוגע בבע  )א
  .אבל בכינה צריך, י"צ נט"ח טמאים א"בבע  )ב
  .י משום רוח רעה"אבל צריך נט, י לתפלה"צ נט"גם בכינה א  )ג

  ? תועבהתפלתו' כמה יין צריך לשתות כדי שתהי. קסא
 .שתה יותר מרביעית יין  )א
 .כשאינו יכול לדבר לפני המלך  )ב
  .כשכרותו של לוט שאינו יודע מהו עושה  )ג

  ?אם צריך לחזור, לא כיוון בתפלה. קסב
  .ראשונות' כ לא כיוון בג"אא, אין צריך לחזור  )א
 .כ לא כיוון בברכת אבות"אא, אין צריך לחזור  )ב
  .ש"אשון של קאלא בפסוק ר, אף בברכת אבות אין חוזרין עכשיו  )ג

  ?עד כמה צריך להתפלל בלחש. קסג
  .אמותיו' כדי שלא ישמעו חוץ לד  )א
 .רק שישמיע לאזניו בלבד, שלא ישמעו אפילו הסמוכים לו  )ב
  .אבל לא ישמיע לאזניו, שיוציא בשפתיו  )ג

  ?מה דין המתפלל בלבו. קסד
  .לא השמיע לאזניו לא יצא, השמיע לאזניו יצא  )א
 .יא בשפתיואם הוצ, אפילו לא השמיע לאזניו יצא  )ב
  .אפילו לא הוציא בשפתיו יצא  )ג

  ?המתפללמצדו של אם מותר לעבור ולישב . קסה
  . אוסר גם לעבורויש אוסרים, לישברק מדינא אסור   )א
 .כל זמן שהמתפלל יוכל לראותו אסור לישב ולעבור  )ב
  .אף מלאחריו אסור לישב ולעבור  )ג

  ?אם הליכה באמצע התפלה חשובה הפסק. קסו
  .אמצע מצוהכמו ב, חשובה הפסק בתפלה  )א
 .רק בתפלה, באמצע מצוה אינה חשובה הפסק  )ב
  .אלא שאין לזוז ממקומו כשעומד בפני המלך, גם בתפלה אינה הפסק  )ג

  ? לאן חוזר–בשוגג או באונס בדיבור בתפלה הפסיק . קסז
 . לראש הברכה–אחרונות ' בברכות אמצעיות וג,  לראש התפלה–ראשונות ' בג  )א
 . לראש הברכה–באמצעיות ,  לרצה–רונות אח' בג,  לראש התפלה–ראשונות ' בג  )ב
  . לראש התפלה–אף בברכות אמצעיות   )ג

  ?מה יעשה, ח"כששומע קדושה באמצע תפלת י. קסח
  .ימשיך בתפלתו ולא יענה  )א
 .אף שאינו עונה עמהם ואינו יוצא, ישתוק עד סיום קדושה  )ב
  .אף שאינו עונה אמן, י שומע כעונה"ישתוק ויתכוין לצאת ע  )ג

  ?ציאת מצרים בכל יוםמתי הוא חיוב י. קסט
  .ולא משנה מתי, פעם אחת ביום  )א
  .ופעם אחת בלילה, פעם אחת בזמן חיוב קריאת שמע שחרית  )ב
 .ולא משנה מתי, פעם אחת ביום ופעם אחת בלילה  )ג



  ?כמה יפסוק ויקרא, כשמלמד לרבים והגיע זמן קריאת שמע. קע
  .פסוק ראשון בלבד  )א
 .פרשה ראשונה בלבד  )ב
  .פסוק ראשון וזכרון יציאת מצרים  )ג

  ?אם מותר ללמוד, ש ותפלה ואין השעה עוברת"הגיע זמן ק. קעא
  .התחיל לא יפסיק, אם אין לו מנין קבוע לא יתחיל  )א
 .ש ולא לתפלה"התחיל באיסור יפסיק לק  )ב
  .יפסיק אף לתפלה  )ג

  ? אפשר להתפלל תפלת נדבהתפלותאיזה . קעב
  .ט"בשבת ויואבל לא תפלות , חולה כל תפלות  )א
 .אין מתפללים תפלת מוסף בנדבה) ח"ר(גם בחול   )ב
  .אלא כשמסופק אם כבר התפלל, גם שחרית אין מתפללים בנדבה  )ג

  ?מתי יכול להתפלל תפלת תשלומין. קעג
  .במשך זמן תפלה שלאחריה  )א
 .ולא לפניה, אחרי תפלה שלאחריה  )ב
  .כ"ולא אח, מיד אחרי תפלה שלאחריה  )ג

  ?ח"ולא הזכיר ר, ח"והשלים בליל ר, ח"לא התפלל מנחה בער. קעד
  .אמר בשני ולא בראשון צריך לחזור, צ לחזור"לא אמר בשניהם א  )א
 .אמר בראשון ולא בשני צריך לחזור, צ לחזור"לא אמר בשניהם א  )ב
  .צ לחזור"אף כשאמר באחד מהם א  )ג

  ?ש"מוצמתי יבדיל בתפלה ב, לא התפלל מנחה שבת. קעה
  .הבדיל בשתיהן יחזור, יבדיל רק בראשונה  )א
 .לא הבדיל בשתיהן יחזור, ראשונהיבדיל רק ב  )ב
  .הבדיל רק בשניה יחזור, יבדיל רק בראשונה  )ג

  ?איך יאמר קדושה, ץ מילה במילה"כשמתפלל עם הש. קעו
  .ץ מילה במילה"קדוש ברוך ימלוך יאמר עם הש  )א
 .ץ כל נוסח הקדושה כמו שהוא אומר"יאמר עם הש  )ב
  .הוברכת האל הקדוש ושומע תפל, ץ כל נוסח הקדושה"יאמר עם הש  )ג

  ? לכתחלהאם אמירת תפלת הדרך צריכה להיות מעומד. קעז
  .ולא יהלך, ולא ישבעמוד י  )א
 .ולא יהלך, יעמוד או ישב  )ב
  .ג בהמה"ולא יהלך ולא ישב בעגלה או ע, יעמוד או ישב  )ג

  ?מה טעם אין תפלת הדרך פותחת בברוך. קעח
  .כיון שהיא בקשת רחמים  )א
 .כיון שהיא ברכת ההודאה והשבח  )ב
  .ברתהכיון שהיא סמוכה לח  )ג

  ?שפתי תפתח'  היאם אפשר להפסיק קודם או אחר. קעט
  .אלא לאחריו, להסמיך גאולה לתפלהכדי  –לא יפסיק לפניו   )א
 .אלא לפניו,  שהוא חלק מהתפלה–אחריו ללא יפסיק   )ב
  .בעניני התפלה וצרכיה, ץ" אלא לפני חזרת הש,אף לפניו לא יפסיק בשחרית  )ג

  ?חרונותא' ראשונות וג' אם מותר לבקש צרכיו בג. קפ
  .אין לשאול בהן אלא צרכי צבור  )א
 .ב אמצעיות"אין לשאול אלא בי  )ב
  .אחרונות' ראשונות וג' ש אסור גם בג"להאוסרים פיוטים בברכות ק  )ג



  ?חוץ מאבות והודאה, אם מותר לכרוע בשאר הברכות. קפא
  .סופןאבל לא ב, מותר רק בתחלתן ואמצעיתן  )א
 .אבל לא בתחלתן וסופן, מותר רק באמצעיתן  )ב
  .יבות הסמוכות לסופן אסוראף בת  )ג

  ?היכן יכול לכרוע בשאר התפלה. קפב
  .אלא בשאר המקומות שרוצה לכרוע, לא יכרע במקום שנזכרת הודאה  )א
 .אלא במקום שנזכרת כריעה והשתחויה, לא יכרע בשאר התפלה  )ב
  .כ"ובהכהנים שביוה, בואנחנו כורעים ומשתחוים, לא יכרע אלא בקדיש  )ג

  ? וזוקףבאיזה מילים כורע ומשתחוה. קפג
  . יזקוף–' ה.  יכרע ברכיו–אתה ,  יכוף ראשו–ברוך   )א
 .כ ראשו" יזקוף גופו תחלה ואח–' ה.  ראשו–אתה .  ברכיו–ברוך   )ב
  .כ גופו" יזקוף ראשו תחלה ואח–' ה.  ראשו–אתה .  ברכיו–ברוך   )ג

  ?מתי היה צריך להתחיל לומר גשם, מעיקר הדין. קפד
  .ס" קללה בחהאלא שגשמים סימן, מיום טוב ראשון של חג  )א
 .נ"אלא שבערבית אין כל העם בביהכ, מליל שמיני עצרת  )ב
  . להכריז משום סמיכת גאולה לתפלהא"אלא שא, משמיני עצרת שחרית  )ג

  ?לאן יחזור, ונזכר קודם סיום הברכה, אמר בקיץ מוריד הגשם. קפה
 .מכלכל חיים בחסד  )א
 .אתה גבור  )ב
  .ראש התפלה  )ג

  ?ודם תחלת הברכה שלאחריהונזכר ק, ואם לא אמר מוריד הגשם בחורף. קפו
  .יחזור לראש התפלה  )א
 .יחזור למכלכל חיים בחסד  )ב
 .יאמרנה במקומו  )ג

  ?מתי חשוב משנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות. קפז
 .תחלת הברכהאו כששינה נוסח חתימת   )א
 .מעין החתימהשאינו , שינה סמוך לחתימהכשאף   )ב
  .אף כשדילג באמצעה ואמר במקומה נוסח אחר  )ג

  ?ות לרגל לירושליםעד מתי נהגו לעל. קפח
  .עד חורבן בית שני  )א
 .עד סוף זמן המשנה  )ב
  .גם בזמן הגאונים  )ג

  ?מתי חוזר לראש ברכת השנים, לא שאל מטר בגשמים. קפט
  .כשנזכר קודם שהתחיל ברכת תקע בשופר  )א
 .כשנזכר אחר שהתחיל ברכת תקע בשופר  )ב
  .כשנזכר אחר שהתחיל רצה  )ג

  ? יחזורלאן, השוכח ברכה אמצעית ונזכר אחר כמה ברכות. קצ
  .לברכת אתה חונן  )א
 .ומשם על הסדר, לאותה ברכה שהחסיר  )ב
  . על הסדרוימשיך ממקום שנזכר, יאמר אותה ברכה במקום שנזכר  )ג

  ?לפני שחוזר למקומו, פסיעות ביחיד' כמה זמן צריך לשהות בג. קצא
  .אמות' א ד"וי, ץ לקדושה"א בכדי שיגיע ש"י  )א
 . אמות'א ד"וי, ץ להתפלל בקול רם"א בכדי שיתחיל ש"י  )ב
  .א מיד"וי, אמות' א ד"י  )ג



  ?ץ כברכות לבטלה"מה עושה הקהל כדי שלא יראו ברכות הש. קצב
 .עונים אמן על ברכותיו' יזהרו שיהיו ט  )א
  .יזהרו לכוין לסוף הברכות שלא תהיה אמן יתומה  )ב
  .יזהרו לכוין גם לתחלת הברכות  )ג

  ?כשאינו שומע הברכה אם יכול לענות אמן. קצג
  .ב לשמוע מפיו הברכהכשרוצה לצאת בברכתו חיי  )א
 .ודע איזו ברכה בירך המברך יוצא בעניית אמןפילו אינו יא  )ב
  .כ שמע הברכה"אפילו ברכת התורה לעולה לתורה לא יענה אמן אא  )ג

  ?כיצד יעמוד באמירת קדוש קדוש קדוש. קצד
  .ירים גופו ועקביו למעלה  )א
 .אף יסגור עיניו  )ב
  .אף ישא עיניו למרום  )ג

  ?מה יעשה, ח"או רט "ץ ששכח הזכרת שבת ויו"ש. קצה
  .מפני טורח הצבור לא יחזור  )א
 .שכח בשחרית יסמוך על מוסף  )ב
  .אפילו נזכר קודם שהשלים תפלתו לא יחזור לעבודה ויסמוך על מוסף  )ג

  הלכות נשיאת כפים
  ?מה יעשה כהן שאינו רוצה לישא כפיו. קצו
  .ץ כהנים"שאינו עולה אפילו כשקורא הש, לא יעקור רגליו בעבודה  )א
 .ץ כהנים"נ כשקורא הש"אלא יצא מביהכ, ר דבר תורהבזה גורם לעקו  )ב
  .שלא יאמרו שהם פגומים, נ קודם רצה"עדיף שיצא מביהכ  )ג

  ?נטל ידיו שחרית אם צריך ליטול שוב לנשיאת כפים. קצז
  . יטול ויברך–ואם הסיח דעתו , דעות' ב  )א
 . נוהגים שמברך–ואם נגע במקום מטונף , גם בהסיח דעתו לא יברך  )ב
  .ונוהגים שאינו מברך, ף חייב לברך מעיקר הדיןנגע במקום מטונ  )ג

  ?אם הלוי הנוטל ידי הכהנים צריך ליטול ידיו קודם. קצח
  .כ הסיח דעתו"אא, סומך על נטילת ידיו שחרית  )א
 .כ נגע במקום מטונף"אא, י שחרית"גם הסיח דעתו סומך על נט  )ב
  .י שחרית"גם נגע במקום מטונף סומך על נט  )ג

  ?ם את נשיאות כפיםבאיזה סדר מסיימים הכהני. קצט
  .ירידה מדוכן, סיום שים שלום, כפיפת אצבעות, החזרת פנים להיכל, תחלת שים שלום  )א
 .סיום שים שלום, ירידה מדוכן, תחלת שים שלום, כפיפת אצבעות, החזרת פנים להיכל  )ב
  .סיום שים שלום, ירידה מדוכן, החזרת פנים להיכל, כפיפת אצבעות, תחלת שים שלום  )ג

  ?ן מחזירים פניהם מהיכל לצבורמאיזה כיוו. ר
 .דרך צד צפון  )א
  .דרך צד דרום  )ב
  .מאיזה שירצה  )ג

  ?מאיזה גיל יכול לישא כפיו לבדו. רא
  .שערות'  משהביא ב–בקביעות , ג שנה" משמלאו לו י–באקראי   )א
 .שנה'  משימלא זקנו או מלאו לו כ–בקביעות , שערות'  משהביא ב–באקראי   )ב
  .שנה' משימלאו לו כ –בקביעות ,  משימלא זקנו–באקראי   )ג

  ? ולנזירולמה הוקשה, למה הוקשה נשיאות כפים לעבודה. רב
  . כנזיר–לערל ולבעל מום ,  כעבודה– יין שתייתלעמידה ול  )א



 . כנזיר–לערל ולשתיית יין ולבעל מום ,  כעבודה–לעמידה   )ב
  . כנזיר–לערל ,  כעבודה–ולבעל מום ולשתיית יין  לעמידה  )ג

  ?ודואם כהן יכול למחול על כב. רג
  .אלא כשיש לו הנאה מזה, אינו יכול ליתן רשות להשתמש בו  )א
 .אבל לא יתן רשות לקרות בתורה לפניו, העיקר כמתירים אף בלי הנאה  )ב
  .אבל לא יחלל קדושתו לישא גרושה, אף זה יכול  )ג

  ?ץ אומר ברכת כהנים במנחה"אם הש. רד
  .אלא ביום הכיפורים, לא יאמרנה בחול  )א
 . בתענית צבוראלא, אף לא ביום הכיפורים  )ב
  .אף לא בתענית צבור שיש בו נעילה  )ג

  הלכות נפילת אפים
  ?קלא' מהי אמירת תחנון הנידונה בסי. רה
  .ח"וידוי שלאחר תפלת י  )א
 .תחינה שאומרים בשעת נפילת אפים  )ב
  .ג מדות הרחמים שאומרים אחר התפלה"י  )ג

  ?ת שלא בבית המקדש"השתחוואה מהבאיזה אופן נאסרה . רו
  .בפישוט ידים ורגלים  )א
 .ג אבנים"ת אלא ע"גם זה לא נאסר מה  )ב
  .ת אפילו בלי פישוט ידים ורגלים"ג אבנים נאסר מה"ע  )ג

  ?אם נופלים אפים בחצר ובשאר החדרים שליד בית הכנסת. רז
 . רק כשהוא פתוח–בחצר ובעזרה שלפניו , נ סגור"בעזרת נשים נופלים אף כשביהכ  )א
 . אין נופלים כלל–ה שלפניו ובחצר ובעזר, נ פתוח"בעזרת נשים נופלים רק כשביהכ  )ב
  . רק כשהוא פתוח–ובחצר , נופלים אף כשהוא סגורנ "בעזרה שלפני ביהכ  )ג

  ?ימי המשתה של החתן הם כרגל' עד מתי ז. רח
  .עד סוף יום השביעי לחופתו  )א
 .עד סוף יום השמיני לחופתו  )ב
  .עד מלאת שבעה מעת לעת מחופתו  )ג

  הלכות תלמוד תורה
  ? והקמצנותוה והכעסאיך לנהוג במדת התאוה הגא. רט
  . יטה עצמו לקצה האחרון–כ שטוף בזה "אא, דרך המיצוע  )א
  . דרך המיצוע–  וקמצנותתאות אכילה,  עד קצת האחרון–גאוה וכעס   )ב
 . דרך המיצוע–תאות אכילה וכעס ,  עד קצה האחרון–  וקמצנותגאוה  )ג

  הלכות משא ומתן
  ?כמה זמן מחויב ללמוד. רי

 .ותורתו קבע, י פרנסתו לבד כד–כל אחד יעשה מלאכתו ארעי   )א
 .והשאר יעסוק בתורה,  יעשה רק מעט–המתפרנס משל אחרים   )ב
  . יעסוק בתורה יומם ולילה ממש–המתפרנס משל אחרים   )ג

  ?מתי מותר להקניט יתומים. ריא
  .כשהם עשירים ינהג בהם מנהג כל אדם  )א
 .כדי לחנכם בדרך ישרה ינהג בהם מנהג כן אדם  )ב
  . לאחרים וינהלם ברחמיםאף כדי לחנכם יעשה הפרש בינם  )ג



  ? ומוציא שם רעמהו ההפרש בין רכילות ללשון הרע. ריב
 . שקר–מוציא שם רע ,  אמת וגנאי–ר "לה,  אמת ואינו גנאי–רכילות   )א
 . אמת וגנאי–מוציא שם רע ,  שקר–ר "לה,  אמת ואינו גנאי–רכילות   )ב
 . שקר–מוציא שם רע ,  אמת ואינו גנאי–ר "לה,  אמת וגנאי–רכילות   )ג

  הלכות נטילת ידים
  ?י על לחם"מתי צריך נט, למעשה. ריג
  . בברכה–יותר מכזית .  בלא ברכה–פחות מכזית   )א
 . בברכה–יותר מכביצה .  בלא ברכה–פחות מכביצה   )ב
  . בברכה–חתיכת כביצה .  בלא ברכה–כביצה פירורין דקין   )ג

  ?י"אם צריך נט, ליי כ" ע תמידטיבולו במשקה שרגילין לאכלו. ריד
  .י"אוכלו בידיו צריך נט, י"צ נט"י כף א"אוכלו ע  )א
 .אף אם נוגע בידו אינו צריך נטילת ידים  )ב
  . בכל אופןאם מים מצויין לפניו צריך ליטול  )ג

  ?י"אם צריך נט, י כלי"טיבולו במשקה שרגילין לאכלו לפעמים ע. רטו
  .י"אוכלו בידיו צריך נט, י"צ נט"י כף א"אוכלו ע  )א
 .דיםאף אם נוגע בידו אינו צריך נטילת י  )ב
  .אם מים מצויין לפניו צריך ליטול בכל אופן  )ג

  ?אם דבש חשוב משקה. רטז
  .ולא דבש דבורים, דבש תמרים חשוב משקה  )א
 .דבש דבורים חשוב משקה ולא דבש תמרים  )ב
  .שניהם חשובים משקה  )ג

  ?י"אם צריך נט, נטל ידיו לטיבולו במשקה ונמלך לאכול לחם. ריז
 .יחזור ויטול בלא ברכה  )א
  .יחזור ויטול ויברך  )ב
  .צ לחזור וליטול"הנטילה מועלת וא  )ג

  ?י"עד מתי יכול לברך ענט. ריח
  .עד שמנגב ידיו  )א
 . עד שמברך המוציא–גם אחרי ניגוב יברך   )ב
  . עד שיתחיל לאכול–גם אחרי ברכת המוציא   )ג

  ?מהיכן לומדים שצריך כלי לנטילת ידים. ריט
  .מקידוש ידים ורגלים  )א
 .מטהרת מי חטאת  )ב
  .משניהם גם יחד  )ג

  ? שצריך כח נותן בנטילת ידיםמהיכן לומדים. רכ
  .מקידוש ידים ורגלים  )ד
 .מטהרת מי חטאת  )ה
  .משניהם גם יחד  )ו

  ?אם אפשר ליטול מכלי שאינו עומד בלי סמיכה. רכא
  . אין נוטלין ממנו–כיון שאינו עומד בלי סמיכה   )א
 . נוטלים ממנו–אם מתחלה תקנוהו לכך   )ב
  . נוטלים ממנו–אף שלא תקנוהו מתחלה לכך   )ג

  ?ועלת לנקב בכלי עץאיזו סתימה מ. רכב
  .אבל לא של זפת או טיט או סמרטוט, דוקא של עץ  )א



 .אבל לא של טיט או סמרטוט, א אף של זפת"י  )ב
  .אבל לא של סמרטוט, א אף של טיט"י  )ג

  ?איזה נקב או סדק פוסל בכלי. רכג
  .א אף במוציא משקה"וי, כונס משקה  )א
 .אף במוציא משקה  )ב
  .א במוציא משקה"סדק או גיסטרא י, נקב בכלי שלם  בכונס משקה  )ג

  ?אם מועיל המשכה למקוה לטבילת הגוף או הידים. רכד
  .המשכה מועלת הן לטבילת הגוף והן לטבילת ידים  )א
 .ובטבילת ידים מועיל, א שמועיל רק ברוב מי גשמים"לטבילת הגוף י  )ב
  .אף לטבילת ידים אין מועיל אלא ברוב מי גשמים  )ג

  ?אם ניצוק חיבור למי הים לטבילת הגוף או הידים. רכה
 .ניצוק הוי חיבור  )א
  .ניצוק אינו חיבור  )ב
 .א דהוי חיבור"ולטבילת ידים י, לטבילת גופו לא הוי חיבור  )ג

  ?כלי המחובר לקרקע אי חשיב כלי. רכו
  .כיון שמחובר לקרקע אינו כלי  )א
 .חקקו ולבסוף קבעו חשיב כלי, חקק במחובר לא חשיב כלי  )ב
  .אף חקקו ולבסוף קבעו לא חשיב כלי  )ג

  ?י" או נותן לנטאם צריך דעת נוטל. רכז
  .צריך דוקא דעת נוטל  )א
 .צריך הן דעת נותן והן דעת נוטל  )ב
  .סגי או בדעת נותן או בדעת נוטל  )ג

  ?י"איזה שינוי פוסל במים לנט. רכח
  .אבל לא מחמת עשן, מחמת שנפל בתוכן פסולין  )א
 .אבל לא מחמת עפר וטיט, אף מחמת עשן פסול  )ב
  .אבל לא מחמת עצמן, אף מחמת עפר וטיט פסול  )ג

  ?י"זו מלאכה פוסל המים לנטאי. רכט
  .אבל לא כשנתן בהם דגים, הדיח בהן פירות פסולין  )א
 .אבל לא כשנתן בהם פירות מודחים, אף נתן בהם דגים פסולין  )ב
  .אף כשנתן בהם פירות מודחים פסולין  )ג

  ?מה דינם, נתערבו מים כשרים בפסולין. רל
  .י"כיון שיש בהם מים פסולים אסורין לנט  )א
 .אזלינן בתר רובא  )ב
  .בהם רביעית מלבד המים הפסולים' יך שיהיצר  )ג

  ?אם מותר ליטול במי טבריה. רלא
  .י ולטבילת ידים"כשרים לנט  )א
 .וכשרים לטבילת ידים אף כשהפסיקן מהמעין, י"פסולים לנט  )ב
  .רים לטבילת ידים דוקא כשהם במקום קביעותןוכש, י"פסולים לנט  )ג

  ?י"מתי צבע חוצץ בנט. רלב
 .משותאפילו אין בו מ, אם מקפיד חוצץ  )א
  .אפילו אינו מקפיד, יש בו ממשות חוצץ  )ב
  .אינו חוצץ אלא כשיש בו ממשות ומקפיד  )ג



  ?כמה פעמים נוהגים ליטול הידים. רלג
 .שני פעמים כל יד  )א
  .פ"וביש עליהם לכלוך ג, פ"בידים נקיות ב  )ב
  .פ"אף בידים נקיות ג  )ג

  ?מה יעשה, על חצי ידושפך . רלד
  .ישפוך שוב חצי ידו השניה  )א
 .כל הידיחזור וישפוך על   )ב
  .ינגב ידו ויטול שוב כל היד  )ג

  ?מי צריך ליטול ידיו, המאכיל לאחרים. רלה
 .המאכיל והאוכל  )א
  .המאכיל ולא האוכל  )ב
  .האוכל ולא המאכיל  )ג

  ?אם צריך לחזור וליטול ידיו ולברך, כשהפסיק באמצע סעודה. רלו
  .יחזור ויטול ויברך  )א
 .א שאם נגע במקום המטונף לא יברך"י  )ב
  .יברךא שאף בהסיח דעתו לא "י  )ג

  ?מתי יברך,  העושה צרכיו ורוצה לאכול. רלז
  .כ נטילה כשרה וברכה"ואח, יטול נטילה שאינה מכשרת לאכילה ויברך אשר יצר  )א
 .י"כ ענט"ויברך קודם אשר יצר ואח, יטול נטילה הראויה  )ב
  .כ אשר יצר"י ואח"ויברך קודם ענט, יטול נטילה הראויה  )ג

  בציעת הפתהלכות 
  ?צריך לחתוך הפרוסה שאוכלמתי , כשמברכים על הפת. רלח
 .כדי שלא להפסיק בין ברכה לאכילה, לפני הברכה  )ד
 .אחרי תחלת הברכה ולפני סיומה  )ה
  .אחר שתכלה כל הברכה ועניית אמן  )ו

  .איך יחתוך פרוסת המוציא, כשאוכל יחד עם בני ביתו. רלט
  .ב"א מב"כ יחתוך מהפת פרוסה לכ"ואח, קודם יבצע פרוסה קטנה לעצמו  )א
 .ב"א מב"כ יחתוך ממנה לכ"ואח, ה גדולה שיספיק לכולםקודם יבצע פרוס  )ב
  .לעצמו ולבני ביתו, כ יבצע מהנשאר בידו"ואח, קודם יחתוך הפת לשנים  )ג

  ?איך יאחז הפת בעת הברכה. רמ
  .יותר טוב שיאחוז אותה ביד ימין  )א
 .יותר טוב שיאחז הסכין בימין והפת בשמאל  )ב
  .יאחז בימיןובשאר פירות , בפת יניח עשר אצבעות ידיו על הפת  )ג

  ?מה יעשה, י"שמע ברכת המוציא מהמברך ונזכר שלא נט. רמא
  .כ יאכל בברכת המוציא ששמע קודם מהמברך"ואח, י"יטול ידיו ויברך ענט  )א
 .ויברך בעצמו המוציא, י הוי הפסק בין המוציא לאכילה"ברכת ענט  )ב
  .ויאכל בברכת המוציא ששמע מהמברך, י"יטול ידיו ולא יברך ענט  )ג

  ?יכול להוציא חברו בברכת הפתמתי אחד . רמב
  .יצא, שאפילו שמע חברו מברך בביתו, כמו בקידוש וברכת המצות  )א
 .דוקא כשהם שלושה ומברכים בזימון, כמו בברכת המזון  )ב
  .אלא דוקא כשנקבעו לאכול יחד בשלחן אחד, לא כזה ולא כזה  )ג

  ?איך מחלק בעל הבית הפרוסות מהפת. רמג
  .יתן לכל אחד בידו  )א



 .רוק הפרוסה לכל אחדכשהשלחן גדול יז  )ב
  .אלא יניח על השלחן לפני כל אחד, לא זה ולא זה  )ג

  ?מי שאינו אוכל ושותה אם יכול להוציא אחרים בברכתו. רמד
  .אינו יכול להוציא אלא למי שאינו בקי לברך בעצמו  )א
 .גם באינו בקי אינו יכול להוציאו אלא בקידוש ובאכילת מצת מצוה  )ב
  .ג והמוציא"ולא בברכת בפה, מצהגם בזה מוציאו רק בברכת הקידוש וה  )ג

  ?מתי אין צריך לבצע על השלמה, כשיש לו פתח שלמה וחתיכה. רמה
  .יכול לברך על הפרוסה שאצלו, אם השלמה בארון  )א
 .יכול לברך עליה, אם דעתו לאכול עתה רק הפרוסה, אף אם השלמה לפניו  )ב
  .אם הפרוסה גדולה מהשלמה יברך על הפרוסה, אפילו רוצה לאכול משתיהן  )ג

  ?ונחתך קצת מאחת מהן, חלות באפיה' מה יעשה כשנדבקו ב. רמו
  .כיון שנראין שתיהן כאחת, יברך על הגדולה  )א
 .ויברך ויחתוך ממקום שהיתה דבוקה, יפרידם כדי שתיראה שלמה  )ב
  .ויברך ויחתוך ממקום השלם שבה, יפרידם כדי שתיראה שלמה  )ג

  ?מהו השיעור לברך עליו. רמז
  . כזית–ז "בהמ.  משהו–המוציא   )א
 . כביצה–ז "בהמ.  כזית–המוציא   )ב
  . כדי שיעור קביעות סעודה–ז "בהמ.  כזית–המוציא   )ג

  ?מה יעשה, ונמלך לאכול כשיעור קביעות סעודה, מ ואכל"בירך במ. רמח
 .ז" המוציא ובהמ–לאכול עוד כשיעור . ז" סגי בבהמ–נמלך להשלים לכשיעור   )א
  .ז"והמוציא ובהמ'  מעין ג– לאכול עוד כשיעור. ז" המוציא ובהמ-להשלים לכשיעור   )ב
  .ז"כ המוציא ובהמ"ואח',  יברך תחלה מעין ג–אף בנמלך להשלים לכשיעור   )ג

  ?ע"אם צריך לברך בפה, ואוכל המילוי, פת ממולאת בפירות. רמט
  .אין מברכין על המילוי אף שאוכלו לבדו, כיון שנאפה יחד עם הפת  )א
 .ע"לוי לבד יברך בפהואם אוכל המי, אם אוכלו לבדו אחר שאכל הפת לא יברך  )ב
  .ע בכל אופן"כיון שאוכלו לבדו יברך בפה  )ג

  ?מ אם יצא"בירך על פת במ. רנ
  .מ"גם הלחם הוא בכלל מזון ויצא בברכת במ  )א
 .מ"הואיל ונשתנה לעילוי נשתנית ברכתו ואינו יוצא בברכת במ  )ב
  .ובספק יצא, בודאי לחם לא יצא  )ג

  ?ז" להצריך בהמאם מועלת קביעות סעודה, בלילה רכה אפויה בתנור. רנא
 . אינה מועלת–בלילה רכה מאד ,  מועלת-בלילה שאינה רכה מאד   )א
  .א שאינה מועלת" י–רכה ודקה מאד ,  מועלת- בלילה רכה מאד   )ב
  . מועלת–אף בלילה רכה ודקה מאד   )ג

  ?לחם שנתבשל מה מברכים עליו. רנב
  .נשאר כזית בכל פרוסה' אפי, מ"אם נימוח בבישול מברכים במ  )א
 .מ" במ–לא נשאר כזית , כים המוציאנשאר כזית מבר  )ב
  .אם נשאר בה תאר לחם מברכים המוציא, אפילו לא נשאר כזית בכל פרוסה  )ג

  הלכות ברכת הפירות
  ?מה יברך עליהם, י האור"פירות קטנים מרים שמיתקן ע. רנג
  .בורא פרי העץ  )א
 .בורא פרי האדמה  )ב
  .שהכל נהיה בדברו  )ג



  ?מי בישול פירות וירקות מה מברכים עליהם. רנד
  .מברכים ברכת הפירות והירקות, אם נוטעים כדי לבשלן ולשתות מימיהם  )א
 .מברכים ברכת הפירות והירקות, אם עיקר הבישול בשביל מימיהם  )ב
  .ה"מברכים שהכל לד, אף כשנוטעים ומבשלים כדי לשתות מימיהן לבדן  )ג

  ?פירות כתושים וטחונין מה מברכים עליהם. רנה
  . שהכל בכל אופן–כר לא ני, ע" בפה–ניכר עליהם תואר פרי   )א
 .דעות'  ב–אין דרכם בכך , ע" בפה–אם דרכם בכך , אף כשלא ניכר  )ב
  .ה"ע לד" בפה–אף אין ניכר ואין דרכם בכך   )ג

  ?מה מברכים עליהם, בשמים ותבלין שטיגן בדבש לאכלם יחד. רנו
  .הדבש עיקר ומברכים שהכל  )א
 .ים שהכלואם עשוי לתבלין מברכ, א"הבשמים עיקר ומברך בפה, אם עשוי לכך  )ב
  .א" מברכים בפה- אף אם עשוי לתבלין וטיגנוהו בדבש   )ג

  ?מה מברכים עליהם, פירות או מין דגן שעשוהו רך וראוי לשתיה. רנז
  .מ" כברכת הפרי או במ–ואם הוא עב קצת ,  שהכל–אם ראוי לשתיה   )א
 .כיון שנעשה רך מברכים שהכל  )ב
  .מ"כיון שנשתנה למעליותא  מברכים כברכת הפרי או במ  )ג

  ?אם צריך לברך, שותה להבליע משהו שנתקע בגרוןה. רנח
  .מברך עליה בתחלה ובסוף  )א
 .במים אינו מברך ובשאר משקים מברך  )ב
  .אף בשאר משקים אינו מברך  )ג

  ?אם צריך לברך על תרופות. רנט
  .כיון שמתרפא בהם יברך עליהם  )א
 .כיון שאינו אוכלם אלא מחמת אונס חליו לא יברך עליהם  )ב
  .לאתלוי אם טעמן טוב לחיך או   )ג

  ?לפני או אחרי הברכה, מתי יחתוך אותו, המברך על הפרי. רס
  . לפני ברכה–ואגוז , סתם פרי יחתוך אחר ברכה  )א
 .אפילו אגוז, כ יחתוך"תמיד יברך אל פרי שלם ואח  )ב
  .לכן יחתוך קודם ברכה, חתיכת הפרי היא הפסק בין ברכה לאכילה  )ג

  ? אם יחזור ויברך,מינים שלפניו' ונמלך לאכול גם מז, בירך על הפירות. רסא
 .אף שלא נתכוין בפירוש לפטרם, צ לחזור ולברך"כל ששניהם לפניו א  )א
 .כ נתכוין בפירוש לפטרם"אא, אף כששניהם לפניו צריך לחזור ולברך  )ב
  .אף כשנתכוין בפירוש לפטרם צריך לחזור ולברך אם אינם לפניו בשעת ברכה  )ג

  ?מה יעשה, בירך ונפל האוכל מידו ונאבד. רסב
  .יאמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, י שאמר שם השםאם נפל אחר  )א
 .בכל אופן יאמר למדני חוקיך  )ב
  .  יסיים למדני חוקיך–לא אמר אלהינו , ו" יאמר בשכמל–אמר אלהינו   )ג

  ?מה יברך, מהם עיקר' תערובת שני מינים שאין א. רסג
  .הולכים תמיד אחר הרוב  )א
 .ים זה בזהאין הולכין אחר הרוב אלא כשנתבשלו יחד או כשנבלל  )ב
  .תמיד צריך לברך על זה לחוד ועל זה לחוד  )ג

  ?את חברו שבבית אחר, מתי יכול להוציא בברכת היין. רסד
  .ג"ולא בברכת בפה, דוקא בברכת הקידוש  )א
 .אבל לא בסתם יין ששותה, ג של הקידוש"אף בברכת בפה  )ב
  .אף בסתם יין ששותה  )ג



  ?מתי יכול להוציא את חברו הבקי בברכה אחרונה. רסה
  .ולא בשאר ברכה אחרונה, ז כשמזמנים יחד"בהמדוקא ב  )א
 .ז צריך כל אחד לברך בעצמו"אף בבהמ  )ב
  .אף בשאר ברכה אחרונה יכול להוציא  )ג

  ?מתי יכול לצאת מחברו המברך ומתכוין להוציאו. רסו
  .וענה אמן, דוקא כששמע כל הברכה  )א
 .אפילו לא ענה אמן, דוקא כששמע כל הברכה  )ב
  .הברכהאפילו לא שמע כל , דוקא שענה אמן  )ג

  ?מתי חייב לענות אמן על ברכה ששומע. רסז
  .דוקא כששמע כל הברכה  )א
 .פ"דוקא ששמע סופה עכ  )ב
  .אפילו לא שמעה כלל רק שהוא יודע איזו ברכה היא  )ג

  ?א מברך לעצמו"אחד מברך לכולם או כ, רבים שעושין מצוה אחת. רסח
  .אחד יברך לכולם, א עושה המצוה לעצמו"אף שכ  )א
 .יברך לכולם' שאז עדיף שא, מקיימים המצוה ביחדכ כולם "אא, תלוי ברצונו  )ב
  .א לעצמו"אם רצו יברך כ', אף כשרבים עושים מצוה עבור אדם א  )ג

  ?בה שם ומלכות' אם כל ברכה צריך שיהי. רסט
 .כל ברכה צריכה הזכרת השם ומלכות  )א
 .בה הזכרת מלכות' אבל לא מוכרח שיהי, כל ברכה צריכה הזכרת השם  )ב
  .ח"חוץ מתפלת י,  גם מלכות–תחת בברוך ברכה הפו,  שם-בכל ברכה   )ג

  ?אם עונים אמן על ברכת התינוק. רע
  .אין עונים אמן על ברכת התינוק  )א
 . אין עונים–כשמברך להתלמד .  עונים–כשמברך למצוה שמקיים   )ב
  . עונים-אף כשמברך להתלמד   )ג

  ?ס"ת או מד"ברכה שאינה צריכה אסורה מה. רעא
  .ס"טלה אסורה מדברכה לב, ת"הזכרת השם לבטלה אסורה מה  )א
 .ס"אף הזכרת השם לבטלה אסורה רק מד  )ב
  .ת"אף ברכה לבטלה אסורה מה  )ג




