MONT HL Y T E N- B L A T T B E CH INA F OR T H E OR A YSA A M U D V ’ CH A ZA R A P R O G R A M

מבחן אורייתא
בחינה חודשי על עשרה דפים
במסגרת לימוד עמוד וחזרה

מבחן מסכת פסחים
פסחים ב-.לא:

 .1לפי ההוה אמינא ,למאן דאמר אור היינו נגהי מתי בודקין את
החמץ?

 .6השוכר בית בחזקת אינו בדוק ואמרה אשה שהיא בדקה הבית:
 .aחייב לבדוק

 .aביום י״ג

 .bפטור מלבדוק

 .bבליל י״ד

 .cמחלוקת

 .cביום י״ד

 .dאיבעיא דלא איפשיטא

 .dאו בליל י״ד או ביום י״ד
 .7לר״ע מהו ההוכחה ש״אך ביום הראשון״ אינו ט״ו?
 .2האם יש ללמוד מהזמן איסור חמץ דרבנן לעשות גזירות
אחרות למקצת היום?
 .aכן
 .bלא
 .cמחלוקת
 .dרק אם יש חיוב כרת באיסור דאורייתא השייך לאותה
גזירה
 .3המפלת בליל פ״א ללידה ראשונה:
 .aחייבת קרבן א׳
 .bחייבת ב׳ קרבנות
 .cמחלוקת
 .dאיבעיא דלא איפשיטא
 .4למה אין מקפידין למסוק בטהרה? (רש״י)
 .aאין דעתו על היין היוצא ואינו מכשיר
 .bאין דעתו על השמן היוצא ואינו מכשיר
 .cמה שיוצא מן הענבים באותה שעה אינו חשוב ואינו
מכשיר
 .dמה שיוצא מן הזיתים באותה שעה אינו חשוב ואינו
מכשיר

 .aהוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים נכלל באיסור מלאכה ביו״ט
 .bמעביר ד״א ברשות הרבים נכלל באיסור מלאכה ביו״ט
 .cהבערה נכלל באיסור מלאכה ביו״ט
 .dהשבתה הוי׳ תיקון הבית ודומה למלאכה ביו״ט
 .8חמץ של הקדש ברשותו:
 .aחייב עליו
 .bאינו חייב עליו
 .cבבית חייב עליו אבל לא בשדה
 .dמחלוקת אם חייב עליו
 .9המוצא חמץ בביתו ביום טוב:
 .aכופה עליה כלי
 .bא״צ כלום דבדיל מיניה
 .cסתם חמץ כופה עליו כלי ,חמץ של הקדש א״צ כלום
 .dסתם חמץ עושה מחיצה ,חמץ של הקדש כופה עליו כלי
 .10מפני מה תיקנו לבטל אחר בדיקה?
 .aמפני הפירורים
 .bשמא ימצא ככר בפסח
 .cשלא יצטרך לבטל ביום

 .5מסר המפתח בי״ג – מי חייב לבדוק?
 .aהשוכר
 .bהמשכיר
 .cמחלוקת
 .dאם יש שם חמץ ידוע המשכיר חייב ,אין שם חמץ ידוע
השוכר חייב

 .dמפני שא״א לבטל בבוקר
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 .17האם מותר לאכול חמץ בשעה ה׳?

 .aודאי בדק התיבה לפני הפסח

 .aמותר לכל

 .bאינה ראויה לאכילת כלב ואינו עובר עליה

 .bרק חמץ של תרומה

 .cיש לומר שהפת חמה שנתנו עליה מיהר העיפוש

 .cמחלוקת

 .dבכה״ג יש להחמיר

 .dאסור לכל

 .12האם בית העצים ובית השעוה צריכות בדיקה?
 .aרק בית העצים
 .bרק בית השעוה
 .cשתיהן צריכות בדיקה
 .dשתיהן אינן צריכות בדיקה
 .13מי שיש לו ט׳ צבורין של מצה וא׳ של חמץ ונטל עכבר מא׳
מהן ונכנס לבית:
 .aצריך לבדוק מטעם ״קבוע״
 .bצריך לבדוק מטעם ״כל הפורש״
 .cא״צ לבדוק מטעם ״קבוע״
 .dא״צ לבדוק מטעם ״כל הפורש״
 .14ראה עכבר שנטל חמץ ויש ספק אם נכנס לבית:
 .aמחלוקת תנאים
 .bצריך בדיקה
 .cא״צ בדיקה
 .dאיבעיא דלא איפשיטא
 .15האם דרכו של תינוק או עכבר לפרר?
 .aשניהם מפררין
 .bשניהם אינ׳ מפררין
 .cרק העכבר מפרר
 .dרק התינוק מפרר
 .16לרבנן ,מהו החילוק בין איסור חמץ ואיסור חדש?
 .aחמץ לא בדיל מיניה משא״כ חדש

 .18לפי מה שטען רבא על שיטת אביי ,למה יש לדקדק בעדים?
 .aלהרחיק עדותן לקיים ״והצילו העדה״
 .bלקרב עדותן לקיים ״והצילו העדה״
 .cלהרחיק עדותן לקיים ״ושפטו העדה״
 .dלקרב עדותן לקיים ״ושפטו העדה״
 .19לפרש״י אימתי אמר ר״י אין ביעור חמץ אלא בשריפה?
 .aאחר זמן הביעור
 .bקודם זמן הביעור
 .cבכל זמן
 .dיש הידור לשרוף החמץ אבל אינו חיוב
 .20למה לא יבא אליהו בערב שבת או בערב יום טוב?
 .aמפני הטירדא ליסע לארץ ישראל
 .bמפני הטירדא להכין סעודת שבת
 .cי״ב מיל הוי תחום שבת דאורייתא
 .dמפני חביבות של יו״ט שני של גליות ,ומשום עונג שבת
 .21האם אוכל מטמא אוכל בקדשים?
 .aכן ,מן התורה
 .bכן ,מדרבנן
 .cמחלוקת אם אוכל מטמא אוכל בקדשים
 .dכן ,ויש מחלוקת אם הוא מן התורה או מדרבנן
 .22למה החמירו במשקין שהפוסל את התרומה עושה משקין
תחילה?

 .bבדיקת חמץ היא כדי לבערו ואין חוששין שמא יאכל ממנו

 .aמשום טבול יום

 .cחדש בחו״ל מותר משא״כ חמץ

 .bמשום מעיינות של זב

 .dלרבנן אין חילוק בין חדש וחמץ

 .cמשקין א״צ הכשר
 .dמשקין מצויין בכל מקום
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 .23חבית של תרומה העומדת במקום גלוי ויש בה ספק טומאה:

 .29מצא מחט בפרה שהיתה חסומה מחוץ לירושלים:

 .aיניחנה שם

 .aספק וטמא

 .bיצניע אותה

 .bספר וטהור

 .cמחלוקת

 .cספק ,ויש מחלוקת אם הוא טמא או טהור

 .dברשות הרבים יניחנה במקומה ברה״י יצניע אותו

 .dודאי טמא

 .24האם דם תמצית מכשיר?

 .30למסקנא ,האם חיבת הקודש מכשיר למנות או רק לפסול?

 .aרק בחולין

 .aלפסול

 .bרק בקדשים

 .bלמנות ראשון ושני

 .cלעולם מכשיר

 .cמחלוקת

 .dלעולם אינו מכשיר

 .dאיבעיא דלא איפשיטא

 .25חמישי בקודש:

 .31האם מותר לקיים חבית של יין תרומה שנטמא בשביל זילוף?

 .aטהור

 .aמותר

 .bטמא מן התורה

 .bאסור

 .cמחלוקת

 .cמחלוקת

 .dטמא מדרבנן

 .dמחלוקת בבית אבל בשדה אסור לכולי עלמא

 .26אוכל בכלי חרס ונפל שרץ לתוך אויר הכלי:

 .32למסקנא ,מהו ״כל שעה שמותר לאכול מאכיל״?

 .aהאוכל ראשון מספק שמא נגע בשרץ

 .aאם ישראל מותר לאכול מותר להאכיל לבהמתו

 .bהאוכל ראשון – הכלי כמאן דמליא שרצים דמי

 .bאם כהן מותר לאכול תרומה מותר אפילו לישראל להאכיל
לבהמתו

 .dהאוכל שני אע״פ שנגע בשרץ מגזירת הכתוב

 .cאם כהן מותר לאכול תרומה מותר לו להאכיל לבהמתו (אבל
ישראל אסור)

 .cהאוכל שני שנטמא מחמת הכלי שהוא ראשון

 .27שלישי בתרומה מנלן?
 .aק״ו מטבול יום
 .bמחולין
 .cמחלוקת
 .dמילתא דאתיא בק״ו טרח וכתב לה קרא
 .28למה לבונה מקבלת טומאה?
 .aאוכל היא
 .bהלכה למשה מסיני
 .cיש היקש בין המנחה ללבונתה
 .dחיבת הקודש

 .dאם חבר מותר לאכול מותר להאכיל לעם הארץ
 .33לרבי יהודה ,האם מותר ליהנות מחמץ כששורפו?
 .aמותר
 .bאסור
 .cמחלוקת
 .dאיבעיא דלא איפשיטא
 .34האם גיד הנשה של נבילה נחשב כנבילה לענין הנאה?
 .aכן ,ומותר בהנאה כבשר נבילה
 .bלא ,ואסור בהנאה כגיד של שחוטה
 .cרק למ״ד אין בגידין בנותן טעם
 .dרק למ״ד יש בגידין בנותן טעם
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 .35עורו של שור הנסקל:
 .aאסור בהנאה

 .41לרבא אליבא דרבי יהודה ,איך ישב רבי יוחנן בן זכאי בצילו של
היכל? (רש״י)

 .bמותר בהנאה

 .aאפשר ולא מכוין מותר

 .cמחלוקת

 .bלא אפשר ומכוין מותר

 .dתלוי במחלוקת חזקיה ור׳ אבהו

 .cלא נהנה דרך הנאתו
 .dמכאן יש תיובתא לרבא

 .36לחזקיה ,למה כתוב ״תרומתכם״ ,״קצירכם״?
 .aלהתיר הנאה

 .42קדרות שגמרו בעצי אשירה האם אסורות?

 .bאורחיה דקרא הכי

 .aי״א מחלוקת וי״א אסור לכולי עלמא

 .cלאסור הנאה

 .bי״א מחלוקת וי״א מותר לכולי עלמא

 .dהלשונות הנ״ל קושיות על חזקיה

 .cמחלוקת
 .dאיבעיא דלא איפשיטא

 .37מהו החומרא בגיד הנשה לעומת חֵ לב הנזכר בגמרא?
 .aגיד הנשה של נבלה אינו כבשר נבילה משא״כ חֵ לב נבילה

 .43האם יש מעילה בעצי הקדש אחר הסיקן?

 .bגיד הנשה נוהג בטמאה כטהורה משא״כ חֵ לב

 .aלעולם אין מעילה אחר היסק

 .cגיד הנשה נוהג בחיה משא״כ חֵ לב

 .bלעולם יש מעילה אחר היסק

 .dחייב על גיד הנשה פחות מכזית מדין בריה אבל אינו חייב על
החֵ לב אלא בכזית

 .cבשאר עצי הקדש חוץ מעצי שלמים אם הסיקן במזיד לרבי
יהודה

 .38האוכל חֵ לב חי:
 .aחייב לכולי עלמא
 .bפטור לכולי עלמא
 .cאיבעיא דלא איפשיטא
 .dתלוי בב׳ לשונות בגמרא (דרך אכילתן או דרך הנאתן)
 .39האם גופו של אדם חביב עליו מממונו?
 .aכן
 .bלא
 .cמחלוקת
 .dיש מי שגופו חביב עליו ,ויש מי שממונו חביב עליו
 .40מנלן שאסור להתרפאות ע״י שפיכות דמים?
 .aמנערה המאורסה
 .bמעבודה זרה
 .cמפורש בקרא
 .dסברא היא

 .dבשאר עצי הקדש חוץ מעצי שלמים אם הסיקן בשוגג לרבי
יהודה
 .44מהו הילוק בין פת וחיטין בביעור ע״י זריקה לים?
 .aלרב יוסף פת צריכה פירור ולא חיטין ,ולרבה כל חמץ צריך
פירור
 .bלרב יוסף חיטין צריכין פירור ולא פת ,ולרבה כל חמץ צריך
פירור
 .cלרבה פת צריכה פירור ולא חיטין ,ולרב יוסף כל חמץ צריך
פירור
 .dלרבה חיטין צריכין פירור ולא פת ,ולרב יוסף כל חמץ צריך
פירור
 .45האם עובר על דבר שנתחמץ מחמת דבר אחר?
 .aלכולי עלמא עובר
 .bלעולי עלמא אינו עובר
 .cמחלוקת ר״י ור״ש
 .dרק לרבי יוסי הגלילי
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 .46האוכל חמץ של הקדש בפסח:
 .aלר׳ נחוניא בן הקנה מעל
 .bאם המחלוקת בברייתא תלוי בפודין את הקדשים להאכילן
לכלבים ,למ״ד פודין לא מעל
 .cאם המחלוקת בברייתא תלוי בפודין את הקדשים להאכילן
לכלבים ,למ״ד פודין מעל
 .dלכולי עלמא לא מעל
 .47לשמואל ,חמץ שלא בזמנו במינו:
 .aאסור בנותן טעם
 .bאסור בנותן טעם ,כזירה אטו בזמנו במינו
 .cאסור בנותן טעם מעיקר הדין
 .dמותר ,דס״ל כר״ש
 .48לרבא ,האם מותר לקנות פת שאפו הנכרים בפסח אחר החג?
 .aמותר דפת כתערובת דמיא
 .bמותר כרבי שמעון
 .cמותר רק במקום צורך
 .dאסור
 .49לפי הברייתא ,נכרי שהלוה לישראל על חמצו האם הישראל עובר
עליו משום חמץ בפסח?
 .aעובר
 .bאינו עובר
 .cמחלוקת
 .dאיבעיא דלא איפשיטא
 .50מה השיעור לחיפוש כלבים ולשמירת כספים בקרקע?
 .aג׳ טפחים
 .bטפח א׳
 .cחיפוש כלבים ג׳ טפחים ,שמירת כספים טפח א׳
 .dחיפוש כלבים ג׳ טפחים ,ויש מחלוקת אם שמירת כספים ג׳
טפחים או אפילו טפח א׳

