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1. אם ‘אור’ פירושו לילה, איך מתבאר הפסוק ‘הבוקר אור 
והאנשים שולחו’? 

א. בבוקר, שהוא אור, שולחו האנשים. 

ב. כשהבוקר האיר, שולחו האנשים.

ג. האנשים שולחו בלילה, כאשר התקרב זמן האור של 
הבוקר. 

ד. האנשים שולחו בבוקר, ולקחו איתם אור בידם.

2. מחמת איזו קושיא דחתה הגמרא את הפירוש ‘למאיר ובא 
קרא יום’?

א. הרי היום לא מאיר ובא, אלא מאיר בבת אחת.

ב. הרי כבר מעלות השחר נקרא יום, ואז עדיין אינו מאיר 
ובא. 

ג. הרי ה’ קרא לאור וציווהו לשמש ביום. 

ד. כי אם כן, צריך לפרש גם ‘למחשיך ובא קרא לילה’, והרי 
הלילה הוא רק מצאת הכוכבים.

3 מדוע לא יתכן ש’הללוהו כל כוכבי אור’ הכוונה ‘כוכבים 
המאירים’?

א. כי גם כוכבים שאינם מאירים צריכים להלל את ה’, 
שנאמר ‘כל צבאיו’.

ב. כי הכוכבים לא באמת מאירים, אלא רק מחזירים את 
אור השמש. 

ג. כי כל הכוכבים מאירים, ולומר ‘כוכבים מאירים’ הוא 
כפל לשון. 

ד. כי מהלשון ‘כל כוכבי אור’, מרבים אפילו כוכבים שאינם 
מאירים. 

4. מה הנפק”מ שהביאה הגמ’ בדין זה שאור הכוכבים נקרא 
אור? 

א. לענין קידושי אשה.

ב. שמותר לדון דיני נפשות לאור הכוכבים. 

ג. שהנודר שלא לאכול בזמן האור, אסור לאכול גם בלילה. 

ד. שהנודר מן האור אסור באורן של כוכבים.

5. מדוע חשש דוד שיהיה לו חושך בעולם הבא הדומה ליום? )רש”י(

א. משום שדואג ואחיתופל ילמדו עליו קטיגוריא

ב. מפני שבניו אחריו לא הלכו בדרכיו

ג. משום שאוי לרשע אוי לשכנו

ד. מפני חטאו

6. ‘רבי יהודה אומר בודקין אור לי”ד ובי”ד שחרית ובשעת הביעור’. מה 
הוכיחה הגמ’ ממשנה זו?

א. שרבי יהודה חייש למיעוטא באיסור חמץ מחמת חומרא דכרת.

ב. ש’אור לארבעה עשר’ הכוונה ליל י”ד, ולא י”ד בבוקר.

ג. שבג’ פעמים נחשב הבית ל’חזקתו בדוק’.

ד. שבדיקה אינה צריכה להיות לאור הנר.

7. המפלת ביום שמונים ואחד ללידתה, האם נפטרת בקרבן אחד או 
שחייבת ב’ קרבנות? 

א. נפטרת בקרבן אחד. 

ב. צריכה ב’ קרבנות. 

ג. מחלוקת בית שמאי ובית הלל. 

ד. אם הפילה עובר אחד –  קרבן אחד. אם הפילה שני עוברים - צריכה 
ב’ קרבנות.  

8. עד מתי נאכלים שלמים, ומתי שורפים אותם? 

א. נאכלים עד סוף ליל שלישי להקרבתם, ונשרפים ביום שלישי.

ב. מחלוקת אם נאכלים גם בליל שלישי, ולכו”ע נשרפים ביום שלישי.

ג. נאכלים עד סוף יום שני להקרבתם, ונשרפים ביום שלישי. 

ד. נאכלים עד סוף יום שני להקרבתם, ומחלוקת אם נשרפים בליל 
שלישי או ביום שלישי.

9. מה מתפללים בערבית של מוצאי יום הכיפורים?

א. שמונה עשרה.

ב. מעין שמונה עשרה. 

ג. מחלוקת. 

ד. אם האריכו הקהל בתפילת נעילה, מתפלל בערבית מעין שמונה 
עשרה. 

 מבחן מסכת פסחים
דפים ב.-ה:
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10. איזה טעם לא מובא בגמרא לבאר מדוע אצל אביגיל נחשבת 
הרכיבה ל’אורחא’? 

א. מחמת אימת הלילה. 

ב. מחמת אימת דוד המלך. 

ג. מחמת אימת ההר. 

ד. מחמת אימת הגמל. 

11. מדוע סברה הגמרא בקושייתה שלא יתכן שמצאו בכהן שמץ 
פסול? 

א. כי אם כן הוא לא היה אומר הגיעני כזנב הלטאה. 

ב. כי אין בודקין מן המזבח ולמעלה.

ג. כי אם כן לא היו חבריו אוכלים עמו בקדשים.

ד. כל התשובות נכונות.

12. איזה דין מהדינים הבאים לא למדנו מהנהגת רבי חייא באבלות? 

א. אבל אסור בנעילת הסנדל.

ב. אין שמועה רחוקה נוהגת אלא באביו ואמו. 

ג. שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד.

ד. מקצת היום ככולו.

13. המשכיר בית לחבירו על מי לעשות מזוזה? 

א. על השוכר, כי מזוזה זה חובת הדר, והוא גר בבית.

ב. על המשכיר, כי מזוזה זה חובת הבית, והבית שייך לו.

ג. על המשכיר, כי כתוב ‘ביתך’ ודרשינן ביאתך, והמשכיר בא 
לפרקים לראות את ביתו.

ד. מחלוקת אם על השוכר או על המשכיר. 

14. המשכיר בית לחבירו בי”ד ניסן, ואמר לו שהבית בדוק, האם 
נאמן? 

א. נאמן.

ב. אינו נאמן. 

ג. מחלוקת אם נאמן או לא. 

ד. באתרא דיהבי אגרא – אינו נאמן. באתרא דלא יהבי אגרא – 
נאמן. 

15. המשכיר בית לחבירו בחזקת בדוק ומצאו שאינו בדוק, מה דינו? 

א. באתרא דלא יהבי אגרא ובדקו – אינו מקח טעות. באתרא 
דיהבי אגרא ובדקו – מקח טעות. 

ב. באתרא דלא יהבי אגרא ובדקו –מקח טעות. באתרא דיהבי אגרא 
ובדקו – אינו מקח טעות. 

ג. בכל מקום אינו מקח טעות. 

ד. בכל מקום הוי מקח טעות. 

16. בית שמוחזק לנו שאינו בדוק, ונשים עבדים וקטנים אומרים שהם 
בדקוהו, האם נאמנים? 

א. לא נאמנים, כי הוא דבר שיש בו טורח. 

ב. לא נאמנים, כי החמירו חכמים באיסור הבא לכלל כרת. 

ג. מחלוקת אם נאמנים או לא. 

ד. נאמנים, כי בדיקת חמץ מדרבנן. 

17. מאיזה פסוק הוכיח רב נחמן בר יצחק ש’ראשון דמעיקרא משמע’? 

א. ויצא הראשון אדמוני כולו כאדרת שער.

ב. הראשון אדם תולד.

ג. כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו.

ד. ראשון לציון הנה הנם.

18. מה למד רבא מהפסוק ‘לא תשחט על חמץ דם זבחי’? 

א. שחמץ אסור מן התורה משש שעות ולמעלה.

ב. שכל אחד ואחד מישראל צריך לבער החמץ סמוך לשחיטת קרבן 
הפסח שלו. 

ג. שאסור לשחוט את הפסח ע”ג טבלא שהניחו בה חמץ. 

ד. ששחיטה היא אב מלאכה, ואסורה בשבת. 

19. באר: הבערה לחלק יצאת. 

א. שאין בהבערה מיתת בית דין אלא לאו בלבד.

ב. שהמבעיר בשבת חייב מיתת בית דין. 

ג. שהעושה כמה אבות מלאכות בשוגג בשבת, חייב על כל אחת 
ואחת.

ד. שהעושה כמה אבות מלאכות בשוגג בשבת, חייב על כולם חטאת 
אחת.

20. נכרי שהפקיד חמצו אצל ישראל, האם חייב לבערו? 

א. חייב לבערו. 

ב. אינו חייב לבערו. 

ג. מחלוקת. 

ד. אם קיבל עליו אחריות – חייב לבערו. לא קיבל עליו אחריות – אינו 
חייב לבערו.
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מבחן מסכת פסחים ב.-ה:
ליתר שאת על דברי התוספות

תוס’ סבר דהטעם של בדיקת חמץ הוא שלא יבא לאוכלו.   )1
והתוס’ הק’ מאי שנא חמץ דהחמירו לבערו יותר משאר 

 איסורי הנאה. האיך תי’ תוס’ קושיא זו? 
 א( חמץ חמור יותר דהוי בכרת 

 ב( חמץ כיון שמותר כל השנה לא בדילי מיניה 
ג( כיון שהחמירה תורה לעבור על בל יראה החמירו חכמים 

 לבודוק ולבערו 
ד( תוס’ תי’ ב’ תי’, א’ דכיון דמותר כל השנה לא בדילי וב’ 

כיון שהחמירה תורה לעבור על בל יראה החמירו חכמים 
לבערו.

כמאן דאמר צפרא נהר וכדרב יהודה אמר רב דאמר לעולם   )2
יכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב. והק’ התוס’ דהכא דרשינן 

זה מאחי יוסף ובבא קמא דרשינן זה מאותם לא תצאו. 
 האיך תי’ תוס’ קושיא זו? 

א( מהדרשה שם ילפינן דצריך להמתין עד עלות השחר 
 אבל כאן ילפינן דצריך להמתין עד הנץ החמה

ב( מהדרשה כאן ילפינן הטעם משום פחתים דכאן לא 
שייך מזיקין משום דהוי י”א, ומשם ילפינן דהטעם של 

 מזיקין ונפק”מ דאפי’ מעירו צריך להמתין 
ג( התוס’ תי’ ב’ תי’, א’ דמשם ילפינן דצריך להמתין עד 

עלות השחר וכאן עד הנץ החמה, ועוד דכאן הטעם משום 
פחתים דאין שייך מזיקין דהוי י”א אנשים, ושם הטעם 

 משום מזיקין ואיצטריך דאפי’ מעירו צריך להמתין 
ד( התוס’ הניח קושיא זו בלי תירוץ.

בגמ’ איתא אי פשיטא לך מילתא כנהורא דאנפשות קאתי   )3
רוצח הוא וניתן להצילו בנפשו ואי מספקא לך מילתא יהי 
בעיניך כגנב ולא ניתן להצילו בנפשו. האיך מפרש תוס’ 

 גמ’ זו? 
א( תוס’ מפרש כפשוטו דאין התיר להרוג בא במחתרת 

אלא אם כן הוא יודע ומכיר את הגנב שהוא בא על עסקי 
 נפשות 

ב( תוס’ מפרש דכוונת הגמ’ דכל אדם שבא במחתרת אף 
אם לא מכירו כלל נחשב ודאי שבא על עסקי נפשות, ואם 

 האב או שאר אוהב בא במחתרת של בנו זה נחשב ספק 
ג( תוס’ מפרש דהגמ’ מיירי באב שבא על מחתרת בנו, 
ובכה”ג אם הבן מכיר באביו שבא על עסקי נפשות אז 
מותר להורגו אבל אם הבן מסופק אז אסור, ובשאר כל 

האדם הוא להיפך דרק אם ברור שאינו בא על עסקי נפשות 
 אסור 

ד( תוס’ מפרש בבן שבא על מחתרת אביו, שאם האב יודע 
שהבן בא על עסקי נפשות מותר להורגו ואם האב מסופק 

אינו הורגו.

המשכיר בית לחבירו אם עד שלא מסר מפתחות חל י”ד   )4
על המשכיר לבדוק, ואם משמסר מפתחות חל י”ד על 

 השוכר לבדוק. האיך מוקים תוס’ הלכה זו ומה הטעם? 
א( התוס’ מפרש דמסירת מפתחות הוי קנין שכירות ולכן 

 כל שמסר לו המפתח מחוייב משום הקנין שכירות 
ב( התוס’ מפרש דלא הוי עדיין קנין שכירות ומסירת 
מפתחות אינו קנין שכירות ואעפ”כ כל שיש לו כבר 

 המפתחות חייב לבדוק דרק הוא יכול ליכנס בביתו 
ג( התוס’ מפרש דהיה כבר קנין שכירות ואעפ”כ כל שלא 
מסר עדיין המפתחות אין השוכר חייב לבדוק דכיון דהבית 
אינו שלו רק שכור וגם אין לו המפתחות לא חייבו חכמים 

 לבדוק 
ד( התוס’ מפרש דאינו תלוי כלל במסירת מפתחות ותלוי 

בקנין של כסף שטר וחזקה והגמ’ קאמר מסירת מפתחות 
לאו דוקא וכוונת הגמ’ קנין גמור בכסף שטר וחזקה.
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בגמ’ איתא הכל נאמנים על ביעור חמץ אפילו נשים   )5
אפילו עבדים אפילו קטנים מאי טעמא מהימני לאו 

משום דחזקתו בדוק. והק’ התוס’ מהו הס”ד, אם חזקתו 
 בדוק למה בעינן נאמנות כלל. האיך תי’ תוס’ קושיא זו? 

א( אע”פ שחזקתו בדוק כל שהוא בעיר צריך לשואלו 
 ואם העידו נשים עבדים או קטנים אין צריך לשואלו 

ב( ס”ד דאיירי שהנשים עבדים או קטנים אומרים שהוא 
 לא בדק אבל אנו בדקנו ונאמנים מיגו דאי בעי שתקי 
ג( התוס’ תי’ ב’ תי’, א’ דאע”פ שחזקתו בדוק צריך 

לשאולו והם נאמנים דאין צריך לשואלו, וב’ דמיירי 
דאומרים שהוא לא בדק אלא הם בדקו ונאמנים במיגו 

 דאי בעו שתקו 
ד( התוס’ הניח קושיא זו בלי תירוץ.

רבי עקיבא אומר אינו צריך הרי הוא אומר אך ביום   )6
הראשון תשביתו שאור מבתיכים וכתיב כל מלאכה לא 
תעשו ומצינו להבערה שהוא אב מלאכה. והתוס’ הק’ 

דהא יכול לשרופו כדי לבשל בהגחלת שלו. האיך תי’ 
 תוס’ קושיא זו?

א( דאסור ליהנות מהחמץ אף אחר שנשרף כדתנן לקמן 
 לא יסיק בו תנור וכירים 

 ב( הקרא מיירי אף אם אין צריך להגחלת לבשל עליו 
ג( כיון שמתחלת הבערה אינו יכול ליהנות אע”ג שיש לו 
הנאה אחר כן אסור כמו נדרים ונדבות שאין קרבין אע”פ 

 שיש בהן מאכל הדיוט 
ד( התוס’ תי’ ב’ תי’, א’ שהקרא מיירי אף אם אין צריך 

להגחלת וב’ דכיון שמתחלת הבערה אינו יכול ליהנות 
אע”ג שיש לו הנאה אח”כ אסור כמו נדרים ונדבות 

שאסור אע”ג שיש בהן מאכל הדיוט.

ש”מ מרבי עקיבא תלת וכו’ וש”מ דהבערה לחלק יצאת.   )7
 לשיטת תוס’ האיך ילפינן מרבי עקיבא דהבערה לחלק יצאת?

א( מדקרי ליה אב מלאכה דאם ללאו יצאת לא הוי קרי ליה אב 
 מלאכה 

ב( מדאסור ביום טוב דאם ס”ל ללאו יצאת לא הוי אסור ביום 
 טוב 

ג( יש ב’ תי’ בתוס’, תי’ א’ מדקרי ליה אב מלאכה ותי’ ב’ 
 מדאסור ביום טוב

ד( מדאסר רבי עקיבא לשורפו ביום טוב, דלמ”ד ללאו יצאת 
אמרינן אתי עשה דתשביתו ודחי לא תעשה של ל”ת כל 

מלאכה.

שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה, אין   )8
לי אלא נכרי שלא כיבשתו ולא שרי עמך בחצר נכרי שכיבשתו 

ושרי עמך בחצר מנין ת”ל ולא ימצא. והק’ בתוס’ למה גבי 
חמץ בעינן תרי קראי חד ללא כיבשתו וחד לכיבשתו ובשאר 

דרשות כמו ביתך דגנך שדך וכו’ לא בעינן מיעוט מיוחד לנכרי 
 שכיבשתו. האיך תי’ תוס’ קושיא זו? 

א( התורה גלה כאן דאין חילוק בין כישתו או לא כיבשתו ומזה 
 ילפינן בכל מקום שאין חילוק 

 ב( כיון דחמץ חמור שהוא בבל יראה ובכרת צריך ב’ קראי 
ג( חמץ תלוי אם הוא מצוי לו דהיינו שיש על החמץ רשות כמו 

 שמצינו שאף פקדון אסור ולכן בעי ב’ קראי 
ד( התוס’ תי’ ב’ תירוצים א’ דחמץ יותר חמור שהוא בכרת ובל 

יראה, וב’ דחמץ תלוי אם הוא מצוי לו דהא אפי’ פקדון אסור 
ולכן ס”ד דכיבשתו הוי מצוי לו.
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1. אשה המוצאת זוג תפילין בשבת, האם מותרת ללבשם כדי 
להכניסם לעיר?

א. לכו”ע אסור. 

ב. למ”ד שלילה לאו זמן תפילין – מותר. למ”ד שלילה זמן 
תפילין - אסור.

ג. למ”ד שנשים סומכות רשות – אסור. למ”ד נשים אין 
סומכות רשות – מותר. 

ד. למ”ד שתפילין זה מצוות עשה שלא הזמן גרמא, או 
למ”ד נשים סומכות רשות - מותר.

2. האם מודה ר״ש לחכמים בילדתו אמו בשדה?

א. מודה ומולכין התינוק פחות פחות מד׳ אמות

ב. מודה ונותנין התינוק לחבירו וכו׳

ג. חולק אפילו בתינוק וסבר שיש להוליכו פחות פחות מד׳ 
אמות

ד. חולק אפילו בתינוק וסבר שיש ליתן התינוק לחבירו וכו׳

3. בעלת הבית ששאלה מחבירתה מים לעיסה ולקדירה, לאן 
יכולה להוליך את העיסה או הקדירה?

א. לחכמים בעיסה כרגלי בעלת הבית ובקדירה כרגלי 
שתיהן. לרבי יהודה לעולם כרגלי בעלת הבית.

ב. לחכמים בעיסה כרגלי שתיהן ובקדירה כרגלי בעלת 
הבית. לרבי יהודה לעולם כרגלי בעלת הבית.

ג. לדעת חכמים כרגלי שתיהן, ולדעת רבי יהודה כרגלי 
בעלת הבית. 

ד. לדעת חכמים כרגלי שתיהן, ולדעת רבי יהודה בעיסה 
כרגלי בעלת הבית, ובקדירה כרגלי שתיהן.

4. כשאינו יכול לפרוס בגד על היריעה, האם מותר להפוך את 
היריעה על הכתב?

א. מותר.

ב. אסור.

ג. מחלוקת.

ד. ספק בגמרא, והלכתא לחומרא.

5. האם מהלך כעומד דמי?

א. כן, בין במעביר בין בזורק

ב. לא במעביר ולא בזורק

ג. מחלוקת במעביר אבל בזורק לכולי עלמא לאו כעומד דמי

ד. מחלוקת בזורק אבל במעביר לכולי עלמא כעומד דמי

6. השתין מרה”י לרה”ר, האם חייב חטאת?

א. חייב.

ב. פטור. 

ג. מחלוקת. 

ד. איבעיא דלא איפשיטא.

7. בור ברשות הרבים המופלג ד’ טפחים מן הכותל, וחולייתו י’ טפחים, 
האם מותר למלאות ממנו מים בשבת?

א. מותר. 

ב. אסור. 

ג. מחלוקת. 

ד. אם גם בתוך הבור יש עומק י’ טפחים – מותר.

8. האם מותר להשתמש בשרשי האילן הבאין מלמעלה מג׳ לתוך ג׳?

א. מותר

ב. אסור

ג. מחלוקת

ד. איבעיא דלא איפשיטא

9. האם מותר להשתמש באילן יבש בשבת?

א. רק אם גזעו מחליף

ב. רק אם אין גזעו מחליף

ג. רק בימות החמה אפילו אין גזעו מחליף

ד. רק בימות הגשמים אפילו אין גזעו מחליף
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10. “אלמלא ניתנה תורה היינו למדים....”

א. צניעות מחתול, וגזל מיונה, ועריות מנמלה, דרך ארץ 
מתרנגול.

ב. צניעות מחתול, וגזל מנמלה, ועריות מתרנגול, דרך ארץ 
מיונה.

ג. צניעות מיונה, וגזל מנמלה, ועריות מחתול, דרך ארץ 
מתרנגול.

ד. צניעות מחתול, וגזל מנמלה, ועריות מיונה, דרך ארץ 
מתרנגול.

מבחן מסכת פסחים ב.-ה:
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