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מבחן מסכת פסחים
דפים כב-:כז.
 includes anלא יאכל , who holds thatרבי אבהו 6. According to
?, and for what reasonחדש מותר בהנאה, isאיסור הנאה
הוקש לתרומה  isחדש  becauseמותר a. It is
הוקש לדם  isחדש  becauseמותר b. It is
, which implies itקצירכם  saysתורה  because theמותר c. It is
שלכם is
ולחם קלי וכרמל לא תאכלו  saysפסוק  because theאסור d. It is
) isציר״ה  (with aלא יֵאכל  learn thatחזקיה 7. From where does
?איסור הנאה  anמשמע
אבר מן החי a. From
חדש b. From
דם c. From
שרצים d. From
ר׳  betweenנפקא מינה , what is theמסקנא 8. According to the
?חזקיה  andאבהו
 or notאסור בהנאה מדאורייתא  isחמץ בפסח a. If
 or notאסור בהנאה מדאורייתא  isחולין שנשחטו בעזרה b. If
 or notאסור בהנאה מדאורייתא  isשור הנסקל c. If
 between themנפקא מינה  there is noלמסקנא d.
״כל שבקודש פסול...״  ofמימרא 9. Complete the
אין לו תקנה אלא שריפה a.
בחולין כשר b.
בא הכתוב ליתן לא תעשב על אכילתו c.
וכל שבקדשי קדשים כשר d.
 ofאסור לאו , how can we learn theרש״י 10. According to
לא ביערתי ממנו בטמא  ofפסוק  from theאכילת מעשר שני שנטמא
?וידוי בעלמא which is talking about
איסור  that there is anמוכיח  isוידוי a. The
 which wasלא תוכל לאכול בשעריך  fromלאו b. We learn the
מעשר שני said even regarding
איסור עשה , only anאיסור לאו c. There is no
כל  andאיסור לא תעשה  imply anפן השמר ואל d. The words
לא ביערתי  ofלשון  aוידוי  if it says in theשכן

, and what is theבן נח  to aמושיט אבר מן החי  to beמותר 1. Is it
?דין reason for this
 regardingלפני עור  ofאיסור  because there is noמותר a. It is
בן נח a
איסור  in anבן נח  theמכשיל , because he is beingאסור b. It is
לפני עור  onעובר and by doing so he is
לפני עור  on whether there isתלוי  which isמחלוקת c. It is a
 or notבן נח regarding a
 is onlyאבר מן החי  on whetherתלוי  which isמחלוקת d. It is a
אסור בהנאה  or if it is evenאסור באכילה
?שור הנסקל מותר בהנאה  of aעור  and theבשר 2. Are the
אסור בהנאה a. They are both
מותר  or bothאסור  if they are bothמחלוקת b. It is a
עור  if theמחלוקת , and there is aאסור בהנאה  isבשר c. The
אסור בהנאה is also
בשר  if theמחלוקת , and there is aמותר בהנאה  isעור d. The
 or notאסור בהנאה is
?נטוע לרבים  that wasאילן  on anאיסור ערלה 3. Is there an
בהנאה  andאסור באכילה a. It is
מותר בהנאה  butאסור באכילה b. It is
אסור באכילה ובהנאה  if it isמחלוקת c. There is a
אסור בהנאה  if it isמחלוקת  and there is aאסור באכילה d. It is
as well
?קליפי אגוזים  apply toאיסור ערלה 4. Does the
אסור משום ערלה a. They are
מותר משום ערלה b. They are
 applies to themאיסור ערלה  if theמחלוקת c. There is a
 which is not answeredגמרא  in theספק d. It is a
נזיר  and for aתרומה  fromנהנה  to beישראל  for aמותר 5. Is it
?יין  fromנהנה to be
מותר a. Both are
אסור b. Both are
 forמותר בהנאה  isתרומה  andישראל  for aאסור בהנאה  isיין c.
ישראל a
 forאסור בהנאה  isתרומה  butישראל  for aמותר בהנאה  isיין d.
ישראל a
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11. How many sets of  מלקותdoes one get for eating a נמלה,
a פוטיתא, or a ?צרעה
a. 4 for the 5  נמלהfor the  פוטיתאand 6 for the צרעה
b. 4 for the 5  פוטיתאfor the  צרעהand 6 for the נמלה
c. 4 for the 5  צרעהfor the  פוטיתאand 6 for the נמלה
d. 4 for the 5  פוטיתאfor the  נמלהand 6 for the צרעה

17. How do we know that by a  רוצחit is ?מותר להצילו בנפשו
a. It is a  סבראof מאי חזית דדמא דידך סמוק טפי
b. It is a  – סבראdoing so will bring him to חיי העולם הבא
c. It is learned from נערה המאורסה
d. It is learned from בכל נפשך

12. What is the  דיןof someone who is  אוכל אימוריןeither
 בטומאת הגוףor ?בטומאת בשר
a. If he was  אוכל בטומאת הגוףhe gets  כרתbut if he was
 אוכל בטומאת בשרit is only a לאו
b. If he was  אוכל בטומאת בשרhe gets  כרתbut if he was
 אוכל בטומאת הגוףit is only a לאו
c. Both are a לאו
d. Both are a חיוב כרת

18. What is the  דיןof  הנאה הבאה לו לאדםthat is אפשר וקא
?מכוין
a. It is אסור לכולי עלמא
b. According to both  לשונותin the  גמראit is a מחלוקת אביי
ורבא
c. According to the  לישנא קמאit is  אסור לכולי עלמאand
according to the  לישנא בתראit is a מחלוקת אביי ורבא
d. According to the  לישנא קמאit is a  מחלוקת אביי ורבאand
according to the  לישנא בתראit is אסור לכולי עלמא

13. Why does  אבייhold that there is  מלקותfor כלאי בכרם
even ?שלא כדרך הנאתן
a. It is  הוקשto בשר בחלב
b. It never had a שעת הכושר
c. It does not say a  לשון אכילהby כלאי הכרם
d. It is a חיוב כרת

19. What type of  הנאהto we consider the  הנאהof the צילו
?של היכל
a. אפשר ומכוין
b. אפשר ולא מכוין
c. לא אפשר ומכוין
d. It is a  מחלוקתif it is  אפשר ולא מכויןor לא אפשר ומכוין

14. Is there  מלקותfor ?בשר בחלב שלא כדרך הנאתו
a. There is מלקות
b. There is no מלקות
c. It is a מחלוקת
d. It is a  ספקin the  גמראwhich is not answered

20. According to רש״י, what is the  ביאורof that which רבא
said ?שאני היכל דלתוכו עשוי
a. The  הנאהis  מותרbecause it is שלא כדרך הנאתו
b. It is  מותרbecause it is considered לא אפשר ולא קמכוין
c.  לפי האמתthey were not  יושב בצל ההיכלbecause the צל
is only בתוכו
d. Since it is  מותרto be  נהנהfrom the  צל בתוך ההיכלit is
also  מותרto be  נהנהfrom the  צלoutside the היכל

15. According to רש״י, how do we know that  כלאיםis בטל
?במאתים של היתר
a. It is a  חומראof the  חכמיםby  כלאיםbecause it is מצוי
b. It is a  חומראof the  חכמיםby  כלאיםbecause הנאתו מרובה
c. Other  איסוריםare  בטל בששיםand because of the חומר
of כלאים, they were 140  מוסיףtimes
d.  תרומהis  בטל במאהand the  איסור כלאיםis  כפולthat of
 תרומהbecause it is also אסור בהנאה

21. Is there  מעילהon the ?ריח הקטורת
a. There is no  מעילהat all
b. There is  מעילהbut no כרת
c.  אחר שתעלה תמרותוthere is מעילה
d.  קודם שתעלה תמרותוthere is מעילה

16. Is it  מותרto be  מתרפאwith  איסורי הנאהbesides for עבודה
 זרהif there is no ?סכנה
a. It is מותר
b. It is אסור
c. It is a מחלוקת
d. It is a  ספקin the  גמראwhich is not answered

22. Is a  פרה אדומה נפסלהif an  עוףwas  שכן עליהor if a  פרwas
?עולה עליה
a. The  עוףwould make it  פסולהbut not the פר
b. The  פרwould make it  פסולהbut not the עוף
c. It would be  כשרהfrom both
d. It would be  פסולהfrom both
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בישל ע״ג גחלים עוממות  that one wasפת  ofדין 23. What is the
?של קליפי ערלה
מותר לכולי עלמא  isפת a. The
אסור לכולי עלמא  isפת b. The
יש שבח עצים  on whetherתלוי  which isמחלוקת c. It is a
 or notבפת
 isזה וזה גורם  on whetherתלוי  which isמחלוקת d. It is a
 or notאסור

זה וזה גורם  holdרבי אליעזר , doesמסקנא 24. According to the
?אסור is
מותר  isזה וזה גורם  he holdsלמסקנא a.
אסור  isזה וזה גורם  he holdsלמסקנא b.
שאר  but byאסור  isזה וזה גורם  he holdsעבודה זרה c. By
מותר  he holds it isאיסורים
 isזה וזה גורם  ifמחלוקת בדעת ר״א  there is aעבודה זרה d. By
מותר  it isשאר איסורים  but byאסור

קערות וצלוחיות שצרפן בעצי  withמשתמש  to beמותר 25. Is it
?אשירה
מותר לכולי עלמא a. It is
אסור לכולי עלמא b. It is
יש שבח עצים  on whetherתלוי  which isמחלוקת c. It is a
 or notבפת
 isזה וזה גורם  on whetherתלוי  which isמחלוקת d. It is a
 or notאסור
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מבחן מסכת פסחים כב-:כז.
ליתר שאת על דברי התוספות
 .1לשיטת תוס’ ,האם פסול שאיבה דאורייתא או דרבנן?

א .דרבנן
ב .דאורייתא
ג .כולו שאוב הוא פסול דאורייתא ורוב כשר ומיעוט שאוב הוי פסול
דרבנן
ד .התוס’ הביא ב’ שיטות  -לחד בעל תוס’ בכל ענין הוי דאורייתא,
ולחד בעל תוס’ אם כולו שאוב הוא דאורייתא ואם רוב כשר הוא
דרבנן.
 .2רש”י הק’ דלמ”ד טומאת משקין לטמא אחרים דרבנן ,האיך מש�כ
חת לה רביעי בקדש .האיך תי’ תוס’ קושיא זו?
א .למ”ד טומאת משקים לטמא אחרים דרבנן לא משכחת רביעי
בקדש מדאורייתא וכל דין רביעי הוא דרבנן
ב .משכחת רביעי בקדש ע”י אוכל מטמא אוכל ולמ”ד אין אוכל
מטמא אוכל אפילו בקדשים לא משכחת רביעי בקדש אלא מדרבנן
ג .משכחת לה ע”י עצים ולבונה ולמ”ד חיבת הקדש אינו מועיל
למימני בה ראשון ושני לא משכחת לה אלא מדרבנן

ד .משכחת לה ע”י עצים ולבונה ולמ”ד חיבת הקדש אינו מועיל
למימנה בה ראשון ושני הוא יסבור דאוכל מטמא אוכל לקדש.
 .3״אלא דאיתכשר בחיבת הקדש.״ והק’ תוס’ אם קדשים לא בעו
הכשר משום חיבת הקדש ,א”כ למאי נפק”מ דמשקי בי מטבחיא אין
מכשירין  -הא לא בעו הכשר .האיך תי’ תוס’ קושיא זו?
א .מאן דדרש דמשקי בי מטבחיא אינם מכשירים סבר דלא מהני
חיבת הקדש לטמויי בלא הכשר

ב .נפק”מ אם מביא חולין לעזרה כגון ביכורים או כגון חולין
הנאכלים קודם הקדשים כדי שהקדשים יהיו נאכלים על השובע
ג .חיבת הקדש אינו נעשה ראשון ושני אבל אם היה מכשירים היו
נעשים ראשון ושני ד)
ד .התוס’ הניח קושיא זו בלא תירוץ.

 .4״כגון שהיה פרה של זבחי שלמים והעבירה בנהר ועדיין משקה
טופח עליה.״ לשיטת תוס’ ,האיך היה המשקה טופח מכשיר הבשר
לקבל טומאה?
א .המים נפל מהעור להבשר אחר השחיטה

ב .כיון שהמשקה על העור והעור הוא שומר לבשר מהני
ההכשר מדין שומר
ג .המשקה הכשיר את הבשר בעוד שלא שחט השלמים דהכשר
מועיל אף על בעל חי
ד .אע”ג שהבשר לא קיבל טומאה נפסל הבשר משום המשקה
שעליו שקיבל טומאה דמשקים לא בעו הכשר.

 .5בגמ’ מבואר דלר”ש אליבא דר’ יהושע יכול לשרוף תלויה עם הטמאה.
והק’ תוס’ אם מותר לטמאותה בידים א”כ מותר לשורפה ולמה קורין
אותה תלויה .האיך תי’ תוס’ קושיא זו?
א .אינו מותר לשורפה אלא אם כן הוא חמץ בפסח ואז מותר גם
לטמאותה
ב .אינו מותר לטמאותה רק לשורפה עם הטמאה וזה טומאה ממילא
ולא בידים

ג .אע”פ שמותר בין לשורפה בין לטמאותה אעפ”כ קורין אותה
תלויה משום שאינו מחוייב לשורפה
ד .התוס’ הניח קושיא זו בלא תירוץ.
 .6״כל שעה שמותר לאכול מאכיל לבהמה חיה ועוף.״ התוס’ הק’ האיך
יכול להאכיל לחיה הא הגמ’ קאמר דמה שמשייר מצנעא ליה והמשנה
תנן מה שמשייר יניחנו בצנעה כדי שלא תטול חולדה בפניו ויהא צריך
בדיקה אחריו וכ”ש דאסור ליתן בפניהם .האיך תי’ התוס’ קושיא זו?
א .הכא הקילו משום שצריך להאכיל החיות שברשותו
ב .כאן מיירי שביטל החמץ ולא יעבר עליו בבל יראה

ג .החיה לא מצנעא כולי האי כמו החולדה
ד .התוס’ הניח קושיא זו בלא תירוץ.
 .7״רבי יהודה אומר כותח וכל מיני כותח אסור למכור לנכרי שלשים יום
קודם פסח.״ לפי תוס’ למה אסור למכור הכותח.
א .דסבר כבית שמאי דלא ימכור אדם חמצו לנכרי אלא אם כן יודע בו
שיכלה קודם פסח
ב .חיישינן שמא הנכרי ימכור אותו לישראל ויעבר עליו בבל יראה
ג .דסבר דכשהגוי אוכל הכותח בפסח נמצא דהישראל נהנה מן החמץ
בפסח דהישראל רוצה בקיומו

ד .הכותח שם בעליו עליו והכל יודעים שהוא של ישראל ויחשבו
שמכר לנכרי בפסח.
 .8״שולח אדם ירך לנכרי וגיד הנשה בתוכו״ והגמ’ מוקי לה כר’ יהודה
דסבר דגיד הנשה מותר בהנאה .והק’ התוס’ הא ר’ יהודה סבר דגיד
הנשה אסור לבני נח והאיך יכול לשלוח לנכרי הא יש איסור לפני עור לא
תתן מכשול .האיך תי’ התוס’ קושיא זו?

א .אף ר’ יהודה דסבר דגיד הנשה אסור לבני נח מודה דזהו רק לבני
יעקב ולא קאמר דאסור לבני נח אלא שאסור אף קודם מתן תורה
ב .האי תנא סבר כר’ יהודה בהא דגיד הנשה מותר בהנאה ופליג עליה
בחדא דגיד הנשה אסור לבני נח
ג .הא דשולח אדם ירך לנכרי מיירי בחד עברא דנהרא ,דליכא לפני עור
ד .התוס’ השאיר קושיא זו בלא תירוץ.
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.כז-:מבחן מסכת פסחים כב
’שאלות חזרה על פסחים דף יב’ – דף יז

1. What is a person who ate after the  שעה שישיתwithout
being  טועםearlier in the day compared to?
a. לסטים
b. Being זורק אבן לחמת
c. Being כופר בטובתו של מקום
d. To being  מתענהa  תענית שעותwithout being  מקבלa תענית

6. Is there still an  אזהרהto be  שומרa  חבית של תרומהthat
was  נולדin it a ?ספק טומאה
a. There is still an אזהרה
b. There is no אזהרה
c. It is a מחלוקת
d. The  אזהרהto be  שומרit is only מדרבנן

2. Is it  מותרfor the  גבאי צדקהto be  פורט מעותfrom the כיס של
?צדקה
a. It is מותר
b. It is אסור
c. It is only  מותר לאחריםbut not לעצמם
d. It is only  מותר לעצמםbut not לאחרים

7. Do  פיגולand  נותרhave ?טומאה
a. They do not have טומאה
b. They have טומאה מדרבנן
c. They have טומאה מדאורייתא
d. They do, but there is a  מחלוקתif it is  דאורייתאor דרבנן

3. Why should we be  גורס על גג האיצטבאin the  משנהand not
?על גב האיצטבא
a. It is  אסורto put them  על גב האיצטבאbecause of מעילה
b. There was no  – גב האיצטבאonly a גג
c. That is how it is in the ספרים המדוקדקים
d. They could not be seen  מרוחקif they were על גב האיצטבא

4. Why can’t we say that the  עדותof  רבי חנינא סגן הכהניםwas
where there was  משקיןon the  בשרand that is how the בשר
was ?נטמא
a. If so, the  משנהshould have said עם הבשר ומשקין
b. The  משקין ע״ג הבשרwould be  בטלto the  בשרmaking it
כאוכל
c. There is a  חילוקbetween  משקה טופחand טופח על מנת
להטפיח
d.  משקיןare not מטמא אוכלין

5. Complete the  מימראof ״כל הפוסל את התרומה״
a. פוסל את הקדשים
b. אינו פוסל את החולין
c. מטמא משקין להיות תחילה
d. תרומה נפסלת על ידו

8. What is the  ביאורof the  מימראthat ?איל קמצא דכן
a. The  איל המילואיםis טהור
b. The  קרבןof  קמצאwas מותר להקריב לפי הדין
c. The  אילו של יצחקis  מכפרon טומאת המקדש
d. That  מין חגבis טהור לאכילה

9. Which  עווןis ( אהרן נושא (מכשירwith the ?ציץ
a. עוון טומאה
b. עוון פיגול
c. עוון נותר
d. עוון קדשים בחוץ

10. Did the  כהניםerr in the two  שאלותof ?חגי הנביא
a. According to  רבthey were  טועהin both, but according
to  שמואלthey were not  טועהat all
b. According to  רבthey were  טועהin one שאלה, but
according to  שמואלthey were not  טועהat all
c. According to  רבthey were  טועהin both שאלות, and
according to  שמואלthey were  טועהin one שאלה
d. According to  רבthey were not  טועהat all, and
according to  שמואלthey were  טועהin one שאלה

