
 

 

 ?המודר מהנאה המביאה לידי מאכל, האם מותר לו לשאול נפה מהמדיר .1
 . אם רגילים להשכיר נפה אסור, ואם לאו מחלוקת . א
 . אם רגילים להשכיר נפה מחלוקת, ואם לאו מותר .ב
 . בכל אופן רבי אליעזר אוסר ויש מתירים .ג

 ? תורהבאיזה אופן מותר ליטול שכר על לימוד  .2
 . בכל אופן מותר, ואין האיסור אלא במדרש הלכות ואגדות  . א
 . מותר רק שכר שימור בבנים, ויש מתירים שכר פיסוק טעמים  .ב
 . שכר שימור מותר גם בבנות, ושכר פיסוק טעמים אסור .ג

 ?האם מותר לזון אשתו ובניו ובהמותיו של מודר הנאה .3
 . ובניו מותר, בהמה טהורה אסור, ובטמאה מחלוקת אשתו   . א
 . אשתו ובהמה טהורה אסור, ובניו ובהמה טמאה מותר .ב
 . אשתו ובניו מותר, ובבהמה אסור .ג

  ?אלו דברים נבראו לפני בריאת העולם .4
 . תורה ותשובה גן עדן וגיהנום וכסא הכבוד ובית המקדש ושמו של משיח  . א
 . לשון הקודש וישראל ומשיח  תורה ותשובה גן עדן וגיהנום  .ב
 . תשובה תפילה ותורה גן עדן וגיהנום ונשמות ישראל  .ג

 

   ?מודר הנאה המחזיר אבידה למדיר, האם מותר לו לקחת מה שהפסיד בזמן החזרת האבידה -רשות
 . מותר . א
 . אסור .ב
 . אין ראיה לדין זה מדברי הגמרא .ג
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בדף היומי –שבועי מבחן 
  לע"נ ר' ברוך ב"ר יוסף יום טוב ז"ל

מדוע לרב אושעיא אסור לבני כהנים כגדולים לפרוע חוב   .1
 ?המודר אף בלוה ע"מ שלא לפרוע

 .כיון דמ"מ פרע חובו .א

 . כיון שהמודר היה פורע מחמת בושה .ב

 . גזירה אטו הלואה על מנת לפרוע . ג

 ?מדוע י"א שמותר למדיר להחזיר אבידה למודר .2
 . משום שזה מצוה .א
 .דבר שכבר שלומשום שהוא מחזיר לו  .ב
 .לכו"ע אסור למדיר להחזיר אבידה למודר . ג

חל  .3 האם  הקדש,  זו  ככר  ואמר  הפקר  ככר  לפניו  היה 
 ?ההקדש

 .כן .א
 .לא .ב
 . ההקדש חל רק אם אמר זאת בפני שלשה  . ג

 ?האם לפי רבי מאיר יש מעילה ופדיון בקונמות .4
 .כן .א
 . יש מעילה ואין פדיון .ב
 . יש פדיון ואין מעילה . ג

 

הם שלוחי דידן, האם מותר לכהן   לפי הצד שכהנים .5
 ?להקריב קרבנות עבור מודר הנאה

 .מותר .א
 .מותר רק בקרבנות מחוסרי כפרה .ב
 .קרבנות מחוסרי כפרהחוץ ממותר  . ג

 

 ? האם אדם יכול להביא קרבן פסח על חבירו או על בניו  .6
 .כן .א
 . רק על בניו, ואפילו גדולים .ב
 .רק על בניו הקטנים . ג

 

 ?לתרום עבור המודר הנאהבאיזה אופן ודאי מותר  .7
רק בתורם משל המודר והמודר אמר כל הרוצה לתרום  .א

 .יבוא ויתרום
 . בתורם משל המודר מותר גם בשליחות המודר .ב
 .בתורם בלא שליחות מותר גם משל המדיר . ג

 

 ? באיזה אופן מותר ליטול שכר על עבודה בשבת .8
 .באופן שאינו אומר להדיא שזה שכר שבת .א
 . מהכששוכרו לשבוע שלם וכדו .ב

 .כשמשלם לו לפי מספר ימי העבודה . ג
 
 

 ?מנין לומדת הגמרא שמשה רבינו היה גיבור .9
 .ממה שהחזיק בידיו את הלוחות .א
 .ממה שפרס את היריעות על המשכן .ב
 .ממה שהרג את עוג מלך הבשן . ג

 

 ?האם מותר למודר הנאה לבקר את המדיר בביתו בחוליו  .10
 .מותר .א

 . בישיבה אסור ובעמידה מותר . ב
 .בעמידהאסור אפילו  . ג

 

 

 ?האם יש טומאת נגעים בעליה או בבית צבוע .1
 .כן . א
 . בעליה כן ובבית צבוע לא .ב
 . בבית צבוע כן ובעליה לא .ג

 ? לעשר )לרבי יוחנן. נ"ז:(הזורע בצלים מעושרים וגדלו, על מה הוא צריך  .2
 . רק על מה שגדל . א
 . גם על העיקר .ב
 . פטור מלעשר .ג

 ?בדק הבית( יש להם ביטול-אם מעשר שני והקדש ) .3
 .כן . א
 . לא, מפני שיש להם מתירים  .ב
 . מעשר שני כן והקדש לא .ג

   ?באיזה אופן לכולי עלמא גידולים מבטלים את העיקר .4
 . והמשיכו לגדול במוצאי שביעית מותריםפירות שגדלו אצל ישראל החשוד על השביעית  . א
 . זרע מעשר שלא הפריש ממנו תרומת מעשר וזה גדל בשביעית, אין הגידולים חייבים בתרומת מעשר .ב
 . הנודר מן הפירות מותר בגידוליהם .ג

 

   ?הנודר כל הזן עלי, במה הוא נאסר -רשות
 . רק בה' מיני דגן . א
 . גם ביין ושמן .ב
 .אסור בכל דבר חוץ ממים ומלח  .ג

  

 

 קב ב"ר יצחק אייזיק ז"ל לע"נ ר' ישראל יע

 155בחן מס' מ ~ס'עד  נ"דנדרים  ~מקץפרשת 

 ישי עד יום שני בלילה.שהמערכת הטלפונית נפתחת בכל שבוע, מיום 

 

 לרישום ועשיית המבחן, לפרטים נוספים ולנקודות ההפצה
 . 073-7289669ניתן לשמוע בקו הטלפון: 

 

 מילוי טפסים.-"לדעת"-בקופות נוספות-בעמדות נדרים פלוס גם ניתן לעשות המבחן
 כמו"כ ניתן לקבל ולעשות המבחן במייל באופן קבוע,

 .a0527692282@gmail.comע"י רישום בכתובת: 

 ההגרלה השבוע

 ₪  500 -על
 

 

 הגרלה נוספת 
 על מדור לדעת חכמה:

 

 ₪ 200שובר ע"ס 
 לבחירה:

 

בדף היומי –מבחן שבועי 
  לע"נ ר' ברוך ב"ר יוסף יום טוב ז"ל

באיזה אופן נחלקו ר"ע וחכמים האם הנודר מן הירק מותר   .1
 ? בדלועים

 . בנודר מן הירק .א

 . בנודר מירקי קדירה .ב

 .בנודר מירק המתבשל בקדירה . ג
 

 ?שליח שעשה שליחותו ויש בזה מעילה, מי המועל .2
 . השליח .א
 . המשלח .ב
 . לא השליח ולא המשלח . ג

 

 ? הנודר מן התבואה, במה הוא נאסר .3
 .בחמשת המיניםרק  .א
 .בחמשת המינים ובירקות .ב
 . בכל דבר שגודל בשדה . ג
 

 ? באיזה אופן הנודר נאסר בחלב וביצים .4
 .בנודר מפירות השנה .א
 .בנודר מפירות הארץ .ב
 . בנודר מגידולי שנה . ג

 

 ? הנודר מן העיר, עד היכן אסור לו להגיע .5
 . עד תחום אלפים אמה .א
 . עד עיבורה של עיר .ב
 . רק בתוך העיר ממש . ג

 

לאשתו מה שאת עושה איני אוכל עד הפסח, במה  האומר  .6
 ? הוא מותר אחרי פסח

 .רק במה שעשתה אחרי פסח .א
 . גם במה שעשתה לפני פסח .ב
 .אסור לעולם, שמא כוונתו לפסח הבא . ג

 

 ? תרומה שנתערבה בחולין, בכמה היא בטילה .7
 .ברוב .א
 .במאה .ב
 . אפילו באלף אינה בטילה מפני שאפשר להשאל עליה . ג

למעשר, האם מותר לאכול מגידוליו לפני  בל שהוקבעט .8
 ?שהוקבעו למעשר

 .כן .א

 .לא .ב

 .בדבר שזרעו כלה מותר, ובאין זרעו כלה אסור . ג
 

 ? הנודר מדבר מסוים בחודש זה, ממתי הוא מותר .9
 . מהיום הראשון של ראש חודש .א
 . מהיום השני של ראש חודש .ב
 . רק אחרי ראש חודש . ג

 

מה צריך  בצלים מעושרים שירד עליהם גשם וצמחו, על  .10
 ? לעשר

 . רק על מה שגדל .א

 . גם על העיקר . ב
 . פטור מלעשר . ג



 

 

 ?באזה אופן אסור למודר להכנס לבית המדיר אחרי שהמדיר מכרו לאחר .1
 . רק כשהמודר אמר קונם בית זה שאני נכנס . א
 . ונם בית זה שאתה נכנסרק כשהמדיר אמר ק .ב
 . בשני האופנים אסור .ג

 ?באיזה אופן הנודר נאסר גם בצלי )לכו"ע( .2
 . בנודר מן המבושל . א
 . באומר קונם תבשיל שאני טועם .ב
 . שתי התשובות נכונות  .ג

 ? האומר בשר זה עלי ונתערב הבשר במין אחר, האם הוא אסור באותו דבר .3
 . לא . א
 . אסור בנותן טעם .ב
 . אפילו באלף אינו בטל .ג

   ?האומר חיטה שאני טועם, האם מותר לאפות או לכוס .4
 . אסור . א
 . אסור לאפות ומותר לכוס .ב
 . אסור לכוס ומותר לאפות .ג

 

   ?מי שנדר הנאה מבית זה, ונפל הבית ונבנה מחדש, האם הוא אסור בהנאה מבית זה -רשות
 . מותר . א
 . אם בנאו באותו מקום ואותו גודל אסור ואם לאו מותר .ב
 . במקום אחר ובגודל אחר אסוראפילו אם בנאו  .ג
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בדף היומי –מבחן שבועי 
  לע"נ ר' ברוך ב"ר יוסף יום טוב ז"ל

האוסר דבר על חבירו, האם הוא מותר במה שגדל מאותו   .1
 ?דבר

 .אסור .א

 .מותר .ב

 .ספק . ג

האם מותר למודר הנאה להנות מדברים של בני העיר,  .2
 ?כשהמדיר כתב חלקו לנשיא או להדיוט ועשו קנין 

 .סורא .א
 .מותר .ב
 . בכותב לנשיא מותר ובכותב להדיוט אסור . ג

לאכול דבר שהמדיר נתנו במתנה האם מותר למודר הנאה   .3
 ? לאחר

 .אסור .א
 .מותר .ב
במתנה גמורה מותר, ואם מוכח שאין כוונתו למתנה  . ג

 .גמורה אסור
 

 ? מדוע פני רב יהודה היו מאירים .4
 .מפני שהיה מרבה בשתיית יין .א
 . מפני שהיה עשיר גדול .ב
 .חכמת אדם תאיר פניו . ג

 

 ? מי ביקש מר"ע ואשתו תבן  .5
 .עני אחד .א
 . אליהו הנביא .ב
 . אחד שרצה לפייסםאדם  . ג

 

מה ענה רבי יהושע בן חנניה כששאלה אותו בת הקיסר   .6
 ? איך יש תלמידי חכמים נאים

 .חכמת אדם תאיר פניו .א
 .אם לא היו נאים היו יודעים יותר .ב
 . שאינם לומדים תורה לשמה . ג

 

 ? באיזה אופן הנודר נאסר מכל דבר שנעשה בתנור .7
 . רק כשנדר מן היורד לתנור .א
 . מעשה תנוררק כשנדר מכל  .ב
 . בשני האופנים נאסר מכל דבר שנעשה בתנור . ג

 

 ? הנודר מן הדגה, באיזה דגים הוא נאסר .8
 .קטנים .א

 . גדולים .ב

 . קטנים וגדולים . ג
 
 

באיזה אופן מסתפקת הגמרא אם מי שאסור בעבנים אסור  .9
 ? גם ביין 

 .בנודר מן הענבים .א
 . באסר על עצמו ענבים אלו .ב
 . באומר זיתים וענבים שאיני טועם . ג

 

 ?הנודר מן התמרים, האם הוא מותר בדבש תמרים .10
 .מותר .א

 .אסור . ב
 .מחלוקת . ג

 

 

 ? האם מותר לרפא מודר הנאה או את בהמתו .1
 . אסור . א
 . אותו מותר ואת בהמתו אסור .ב
 . אותו אסור ואת בהמתו מותר .ג

 ?האם לפי רבנן הפקר יוצא מרשות המפקיר מיד .2
 . כן, ורבנן החמירו שלא . א
 . כן, וי"א שבהפקר לזמן לא .ב
 .בכל אופן ההפקר יוצא מרשות המפקיר מיד, לכו"ע לרבנן .ג

 ? שותפים שנדרו הנאה זה מזה, מה אסור להם לעשות בחצר המשותפת .3
 . להעמיד ריחים ותנור  . א
 . להכנס מחלוקת, ולהעמיד ריחיים ותנור אסור לכולי עלמא .ב
 . להכנס מותר לכו"ע, ולעמיד ריחיים ותנור מחלוקת .ג

   ?להנות מדבר של המדיר המושכר לאדם שלישיבאיזה אופן מותר למודר הנאה  .4
 . בכל אופן מותר . א
 .תלוי במחלוקת רבנן ורבי אליעזר בן יעקב .ב
 . במושכר למחצה שלישי ולרביע אסור, ובפחות מחלוקת .ג

 

   ?בפני כמה צריך להפקיר, להלכה -רשות
 . מדאורייתא בינו לבין עצמו, ומדרבנן בפני אחד . א
 .בפני שלשה מדאורייתא בפני אחד, ומדרבנן  .ב
 . בפני שלשה, מדאורייתא .ג
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מה צריך לעשות בביקור חולים בגלל שהשכינה למעלה  .1
 ?ממראשותיו של החולה

 . לעמוד .א

 . לשבת על הארץ .ב

 . לשבת סמוך למראשותיו . ג
 

 ?האם מותר לטבול בנהר שמימיו זורמים .2
 .אסור, שמא רוב המים הם מהגשם וכדומה .א
 . מותר, מפני שרוב המים הם ממעין .ב
 .מחלוקת . ג

 

 ?חולי מעיים מדוע אין מבקרים  .3
 .שמא יצטרך לנקביו ויתבייש .א
 . שמא יכביד חוליו ויתייאשו מלבקש עליו רחמים .ב
 .מפני שהדיבור מזיק לחולה מעיים . ג

 

באיזה אופן אסור למודר הנאה להכנס לשדה המדיר  .4
 ? בשביעית 

 .רק כאשר המדיר הדירו לפני שביעית .א
 .י"א שגם כאשר הדירו בשביעית עצמה אסור .ב
 .כיון שהשדה הפקרבכל אופן מותר  . ג

 
 

באיזה אופן אסור למודר הנאה לאכול מפירות המדיר   .5
 ? בשביעית 

רק כאשר המדיר הדירו לפני שביעית ואמר נכסים אלו   .א
 . עליך

 .כאשר הדירו לפני שביעית אסור אף כשאמר נכסי עליך .ב
 .גם כאשר הדירו בשביעית עצמה אסור . ג

 

באיזה אופן מותר למודר לקבל מזון מחנוני כאשר המדיר  .6
 ? משלם לו 

רק כשאומר לחנוני שאינו יודע מה לעשות והחנוני   .א
 . נותן למודר והמדיר משלם לחנוני

 .בכל אופן אסור .ב
בכל אופן מותר, ובלבד שלא ישלם לחנוני לפני שנתן   . ג

 .למודר
 

לפי באיזה אופן אסור למודר להנות ממה שהמדיר הפקיר,  .7
 ? רבי יוסי

 .בכל אופן .א
 .רק כשהפקיר אחרי הנדר .ב
 . רק כשהפקיר לפני הנדר ב . ג

 

המפקיר את כרמו ובבוקר עמד ובצרו, האם הוא חייב  .8
 ?בפרט עוללות שכחה ופאה

 . חייב .א

 .פטור .ב

 . חייב בפרט ובעוללות ופטור משכחה ופאה . ג
 

 

 ? מדוע מדרבנן צריך להפקיר בפני שלשה  .9
 .כדי שיתפרסם הדבר .א
 .יזכה ושנים יהיו עדיםכדי שאחד  .ב
 . מפני ששלשה הם כבית דין . ג

 

מי שנדר הנאה משותף, האם מותר לו להכנס לחצר  .10
 ? ברשות השותף השני 

 .מחלוקת .א

 .מותר לכולי עלמא . ב
 .אסור לכולי עלמא . ג
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