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 .1מה הדין במי שהתפלל כשהוא נצרך לנקביו?
א .יצא יד"ח בדיעבד.
ב .אם יכול להעמיד עצמו עד פרסה תפילתו תפילה.
ג .בכל גוונא לא יצא.

 .2למה אסור לפי רש"י לאחוז מעות בידו בזמן
התפילה?

 .6באיזה אופן יכול להשלים את התפילה בתפילה
שאחריה?
א .דווקא באותו יום.
ב .דווקא בשוגג.
ג .אפי' במזיד.

 .7כנגד מה תיקנו תפילת ערבית?

א .אינו כבוד לעמוד כך לפני הקב"ה.
ב .שמא יפלו ויתכופף להרימם.
ג .מפני שזה מפריע לו לכוון.

א .מפני שהיא רשות אינה כנגד קרבן.
ב .תרומת הדשן.
ג .אברים ופדרים שלא נתעכלו.

 .3האם מי שאינו יכול לכוון בתפילתו יכול להתפלל
בקול?

 .8עד היכן אסור לעבור כנגד המתפלל?
א .כמלוא עיניו.
ב .בתוך ד' אמות.
ג .דווקא כנגד רבו אסור.

א .מותר אף בציבור.
ב .מותר דווקא ביחיד.
ג .אסור בכל גוונא.

 .4מה אסור כשיש ריח רע שאין לו עיקר?
א .תפילה ותלמוד תורה בכל גוונא.
ב .אם הוא עצמו הפיח מותר אף בתפילה.
ג .אם הוא עצמו הפיח אסור גם בתלמוד תורה.

 .5לגבי מה עששית שקופה נחשבת כסוי?
א .ערוה.
ב .צואה.
ג .רק מי רגלים.

 .9למה לא מינו את רבי יהושע לנשיאות במקום רבן
גמליאל?
א .מפני שזה יצער יותר את רבן גמליאל.
ב .מפני שאין לו זכות אבות.
ג .מפני שלא היה מזרע דוד.

 .10מה נאמר על מי שמתפלל מוסף לאחר ז' שעות לפי
חכמים?
א .מעוות לא יוכל לתקון.
ב .צריך להשלים בתפילת מעריב.
ג .נקרא פושע.
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