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א. לדעת אביי, מדוע אוסר רבי יהודה לאכול חמץ כבר משעה 
חמישית?

1. משום שאדם טועה ב’ שעות חסר משהו

2. משום שכבר בשעה חמישית החמה נמצאת ‘בי 
קרנתא’

3. משום שחמץ מסור לכל, ומי שאינו בקי בשעות יכול 
לטעות

4. מחמת חומרא דחמץ

ב. לדעת רבי יהודה, באיזה אופן מבערים את החמץ? )לרש”י(

1. עד סוף שעה שישית – דוקא בשריפה. מתחילת שעה 
שביעית ואילך – בכל דבר. 

2. עד סוף שעה שישית – בכל דבר. מתחילת שעה 
שביעית ואילך – דוקא בשריפה. 

3. עד סוף שעה חמישית – דוקא בשריפה. מתחילת שעה 
שישית ואילך – בכל דבר. 

4. עד סוף שעה חמישית – בכל דבר. מתחילת שעה 
שישית ואילך – דוקא בשריפה. 

ג. באיזו שעה אוכלים פועלים, תלמידי חכמים וכל אדם? 

1. פועלים ברביעית, תלמידי חכמים בחמישית וכל אדם 
בשישית. 

2. פועלים ברביעית, כל אדם בחמישית, ותלמיד חכמים 
בשישית. 

3. כל אדם ברביעית, תלמידי חכמים בחמישית, ופועלים 
בשישית. 

4. כל אדם ברביעית, פועלים בחמישית ותלמידי חכמים 
בשישית. 

ד. עד אחד אומר קודם הנץ החמה, ועד שני אומר אחר הנץ 
החמה או בתוך הנץ החמה, מה הדין? 

1. עדותם קיימת. 

2. עדותם בטילה. 

3. אם העד השני אמר אחר הנץ החמה, עדותם בטילה. 
אם אמר בתוך הנץ החמה, עדותם קיימת. 

4. אם העד השני אמר אחר הנץ החמה, עדותם בטילה. 
אם אמר בתוך הנץ החמה, מחלוקת. 

ה. י”ד שחל להיות בשבת, כמה מזון משיירים מן התרומות התלויות? 

1. שורפים הכל בערב שבת, ואין משיירים כלום. 

2. משיירים מזון ב’ סעודות. 

3. משיירים גם לאורחים שלנו מחוץ לחומה. 

4. מחלוקת עם משיירים ב’ סעודות או משיירים הכל. 

ו. מי שהפקידו אצלו חמץ, והגיעה שעה חמישית, מה יעשה? 

1. ימכור את החמץ לנכרי.

2. ימכור את החמץ אפילו לישראל. 

3. לדעת ר”מ ימכור את החמץ לנכרי. לדעת רבי יהודה ימכור את 
החמץ אפילו לישראל. 

4. לדעת רבי יהודה ימכור את החמץ לנכרי. לדעת ר”מ ימכור את 
החמץ אפילו לישראל. 

ז. האם מותר לגבאי תמחוי למכור את המאכלים?

1. מותר למכור. 

2. אסור למכור. 

3. מותר למכור לאחרים אבל לא לעצמו. 

4. מותר למכור לאחרים, ומחלוקת אם מוכר לעצמו. 

ח. המפקיד פירות אצל חבירו ונחסרין יותר מכדי חסרונן, מה יעשה? 

1. ימכרם בבית דין. 

2. לא ימכרם. 

3. מחלוקת אם ימכרם או לא. 

4. ימכרם לעצמו ולא לאחרים. 

ט. לחמי תודה שלא נשחט הקרבן שלהם, האם נפסלים בלינה? )רש”י(

1. נפסלים. 

2. לא נפסלים. 

3. מחלוקת אם נפסלים או לא. 

4. לינת לילה אחד - אינה פוסלת, לינת ב’ לילות )ויותר( – פוסלת. 

 מבחן מסכת פסחים
דפים יב:-יז.
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י. אם כל העומד ליזרק כזרוק דמי, מה הדין של לחמי תודה שנשחט 
עליהם הזבח, ונתקבל הדם בכוס ונשפך? 

1. מותרים באכילה לעולם. 

2. מותרים באכילה לאותו היום ולאותו הלילה.

3. אסורים באכילה לעולם.

4. מחלוקת אם מותרים באכילה או אסורים באכילה. 

יא. ‘הכא בוולד וולד עסקינן, דהו”ל שלישי’. מה ההכרח של הגמ’ 
להעמיד את דברי ר”ח סגן הכהנים בוולד וולד?

1. כי אין אוכל מטמא אוכל בולד הטומאה אלא רק בוולד וולד.

2. כי אם מדובר בולד הטומאה, הרי לא נוסף טומאה בבשר זה.

3. כי בשר קדשים אינו נעשה ולד טומאה לעולם.

4. כי אם מדובר בולד הטומאה, אם כן מה הוסיף רבי עקיבא על 
דברי ר”ח סגן הכהנים.

יב. מה המקור לדין זה שטבול יום פוסל את התרומה? )רש”י(

1. מהפסוק ‘והנפש הנוגעת תטמא עד הערב’. 

2. מהפסוק ‘את משמרת תרומותי’. 

3. מיולדת, שפוסלת את התרומה בימי טומאתה. 

4. מיולדת, שפוסלת את התרומה בימי טהרתה. 

יג. כלי מתכת וכלי חרס שנטמאו מטמא מת, מה דינם? )רש״י(

1. כלי מתכת נעשה אב הטומאה, וכלי חרס נעשה ראשון 
לטומאה.

2. כלי מתכת נעשה אבי אבות הטומאה, וכלי חרס נעשה 
ראשון לטומאה. 

3. כלי מתכת נעשה אבי אבות הטומאה, וכלי חרס נעשה אב 
הטומאה. 

4. כלי מתכת נעשה אב הטומאה, וכלי חרס אינו נטמא כלל. 

יד. מדוע לא העמיד רב יהודה את משנתנו בנר של חרס? 

1. בכלים מאוסים לא קמיירי.

2. כי אם כן המשנה לא הייתה כותבת שהנר נטמא בטמא מת.

3. כי בחרס לא נאמר הכלל ש’חרב הרי הוא כחלל’.

4. כי סתם נר של מתכת הוא. 

טו. מדוע גזרו חז”ל שכל המשקין שנטמאו נעשים ראשון לטומאה? 
)רש”י(

1. משום שקשה ליזהר שלא יהיה המשקה טופח על מנת להטפיח.

2. גזירה אטו מי רגליו ורוקו של זב. 

3. משום שמשקין מקבלים טומאה שלא בהכשר.

4. גזירה אטו שכבת זרע של מצורע. 

טז. חבית של תרומה שנולד לה ספק טומאה, האם מותר לטמאותה 
בידים?

1. מותר. 

2. אסור. 

3. מחלוקת תנאים. 

4. איבעיא בגמרא, ולא איפשיטא. 

יז. חבית של יין של תרומה שנשברה בגת העליונה, ותחתונה חולין 
טמאין, ויכול להציל ממנה רביעית בטהרה, מה יעשה? 

1. יחזר אחר כלים טהורים להציל את הרביעית, אע”פ שבתוך כך 
ייאסרו החולין. 

2. יקבל את התרומה בכלים טמאים, כדי שלא ייאסרו החולין. 

3. מחלוקת תנאים אם יחזר אחר כלים טהורים או שיקבל את 
התרומה בכלים טמאים. 

4. יטול רביעית מן החולין בכלים טהורים, ויצילם. 

יח. מדוע סבר רבי יוסי )במשנתינו( שאין ראיה מדברי רבי יהושע לענין 
חבית שנשברה בגת, להתיר שריפת תרומה טהורה עם הטמאה בפסח? 

1. משום שאין למדים תרומה ותרומה, מתרומה וחולין. 

2. משום שגת מסורה לזריזים, אבל חמץ לכל מסור הוא. 

3. משום שאין למדים אוכל )חמץ( ממשקין )יין(.

4. משום שדוקא בחבית הנמצאת בגת התיר רבי יהושע, משום 
הפסד מרובה. 

יט. פת שעיפשה ואינה ראויה לאכילת כלב, האם מטמאה טומאת 
אוכלין? 

1. מטמאה. 

2. אינה מטמאה. 

3. מחלוקת אם מטמאה או לא. 

4. ספק בגמ’, ולא נפשט.
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כ. מה דינם של המשקין של בית המטבחים שבעזרה? 

1. אינם נעשים טמאים, ואינם מטמאים אחרים. 

2. אינם מטמאים אחרים, אבל נעשים טמאים. 

3. אינם נעשים טמאים, ומחלוקת אם מטמאים אחרים. 

4. אינם מטמאים אחרים, ומחלוקת אם נעשים טמאים בעצמם.

כא. האם דם )שאינו דם התמצית( מכשיר לקבלת טומאה? 

1. מכשיר. 

2. אינו מכשיר. 

3. דם חולין מכשיר, דם קדשים אינו מכשיר. 

4. דם קדשים מכשיר, דם חולין אינו מכשיר. 

כב. דם שנטמא במזיד וזרקו במזיד, האם הבעלים נתכפרו? )רש”י(

1. נתכפרו. 

2. לא נתכפרו. 

3. מחלוקת אם נתכפרו או לא. 

4. אם ידעו הבעלים – לא נתכפרו. 

כג. לדעת רב שאין משקין של בית המטבחים נטמאים, איזה עון 
נושא אהרן הכהן? 

1. עון פיגול. 

2. עון נותר.

3. עון טומאת דם. 

4. עון טומאת קמצים. 

כד. האם הכהנים בימי חגי טעו או לא? 

1. טעו. 

2. לא טעו. 

3. מחלוקת אם טעו בשאלה אחת או בב’ שאלות. 

4. מחלוקת אם טעו בשאלה אחת או שלא טעו בכלל. 

כה. לדעת שמואל, מדוע קרא חגי הנביא למעשה ידיהם של הכהנים 
‘טמא’? 

1. משום שהם טעו באחת מהשאלות. 

2. משום שקלקלו את מעשיהם. 

3. כוונתו הייתה בלשון תמיהה: וכי מעשיהם טמאים?!

4. משום שלא כיוונו ליבם לשמים. 
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מבחן מסכת פסחים יב:-יז.
ליתר שאת על דברי התוספות

1. ״אימתי שלא בשעת ביעורו אבל בשעת ביעורו השבתתו בכל 
דבר.״ לשיטת תוס’, מה נקרא ״שלא בשעת ביעורו״, ומה נקרא 

״בשעת ביעורו״?

א. שלא בשעת ביעורו הוא קודם שעה חמש ובשעת ביעורו 
הוא משעה שש ואילך

ב. שלא בשעת ביעורו הוא משעה שבע ואילך ובשעת ביעורו 
הוא בשעה שש

ג. שלא בשעת ביעורו הוא בשעה שש ובשעת ביעורו הוא 
משבע ואילך

ד. יש שתי דיעות בתוס’, לחד בעל תוס’ שלא בשעת ביעורו 
הוא משעה שבע ואילך ובשעת ביעורו הוא בשעה שש, 

ולאידך בעל תוס’ שלא בשעת ביעורו הוא בשעה שש ובשעת 
ביעור הוא משבע ואילך

2. ״ארבעה עשר שחל להיות בשבת מבערין את הכל לפני שבת 
ושורפין תרומות טמאות תלויות וטהורות.״ וקשה - האיך יכול 

לשרוף תרומה טהורה - הא יש איסור לשרוף מדכתיב את משמרת 
תרומותי. האיך תי’ תוס’ קושיא זו?

א. כיון דהתרומה הולכת לאיבוד בלאו הכי אין איסור לשורפה

ב. הדין של משמרת תרומותי הוא איסור לטמא תרומה אבל 
אינו איסור לשרוף תרומה

ג. הגמ’ מיירי בתרומה בזמן הזה דהוי דרבנן

ד. התוס’ הניח קושיא זו בלא תירוץ

3. לשיטת תוס’, האם בעינן שיעור רביעית של משקין טמאין 
לטמא אחרים?

א. כן

ב. מדאורייתא בעינן רביעית ומדרבן לא בעינן רביעית

ג. מחלוקת בין בעלי תוס’ לחד בעל תוס’ כן ולאידך לא

ד. מחלוקת בין בעלי תוס’ ג’ שיטות, לחד בעל תוס’ לא לאידך 
בעל תוס’ כן חוץ מהני משקין שעיקר טומאתן לאו דאורייתא 

ולבעל תוס’ שלישי מדאורייתא בעינן רביעית ומדרבנן לא 
בעינן רביעית

4. לשיטת תוס’, שלישי של תרומה או תרומה שנפסלה בטבול יום 
שנגעו בקדש האם פסלו הקדש?

א. לא, דרק שלישי של קדש יכול לעשות רביעי בקדש

ב. כן, דשלישי עושה רביעי בקדש

ג. שלישי של תרומה אינו פוסל אבל תרומה שנפסלה בטבול יום 
פוסל

ד. שלישי של תרומה פוסל אבל תרומה שנפסלה בטבול יום אינו 
פוסל

5. ״אמר ריש לקיש משום בר קפרא מתניתין באב הטומאה דאורייתא 
וולד הטומאה דאורייתא ומאי מדבריהם מדברי רבי אליעזר ורבי 

יהושע.״ והתוס’ הק’ למ”ד אין אוכל מטמא אוכל אף בקדשים - א”כ 
א”א לעשות שלישי אלא ע”י משקה וא”כ כבר הוא שני מדרבנן דכל 

הפוסל את התרומה מטמא משקין להיות תחלה, ומאי הוספה איכא. 
האיך תי’ תוס’ קושיא זו אליבא דריש לקיש?

א. ריש לקיש סבר כמ”ד אוכל מטמא אוכל בקדשים

ב. אכתי לא גזרו כל הפוסל את התרומה מטמא משקין להיות 
תחלה ומשכחת ליה ע”י משקין

ג. משכחת ליה ע”י עצים ולבונה

ד. התוס’ הניח קושיא זו בלי תירוץ

6. ״א”ר אסי א”ר יוחנן מחלוקת בשש אבל בשבע דברי הכל שורפין, 
נימא קסבר ר’ יוחנן מתניתין באב הטומאה דאורייתא ולד הטומאה 
דרבנן ומאי מדבריהם מדברי רבי חנינא סגן הכהנים.״ לשיטת תוס’, 

מה היה דיוק הגמ’ מדברי ר’ יוחנן שסבר כן?

א. מדהיתר לשרוף תרומה בשש לר’ מאיר ש”מ דס”ל דרב חנינא 
סגן הכהנים מיירי בולד טומאה דרבנן דאל”כ אף לר’ מאיר אינו 

מותר אלא בשבע שיש כבר איסור דאורייתא

ב. מדקאמר מחלוקת בשש ולא קאמר בד’ וה’ ש”מ דלא היתר ר’ 
מאיר אלא אם יש כבר איסור דרבנן וא”כ לא יליף מר’ יהושע דכל 

שאזיל לאיבוד שרי לטמאות

ג. מדפשיטא ליה דבשבע שורפין ש”מ דילפינן איסור מטומאה 
וא”כ מוכרח דילפינן מרב חנינא סגן הכהנים דאם יליף מר’ יהושע 

מנ”ל לר’ יוסי דאיסור דאורייתא הוי כמו טומאה

ד. מדקאמר מחלוקת בשש ש”מ דס”ל דלר’ יוסי אסור אף דיש 
כבר איסור דרבנן וא”כ מוכח דר”מ יליף מרב חנינא סגן הכהנים 
דולד טומאה דרבנן מותר ועל זה חולק ר’ יוסי, דאי ר’ מאיר יליף 

מר’ יהושע א”כ מנ”ל דר’ יוסי חולק כשיש כבר איסור דרבנן
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בחינה דו חודשי על חמשה דפים
במסגרת לימוד עמוד וחזרה

7. לשיטת תוס’, האם דם חיה ועוף מכשירים?

א. אין מכשירים דלא הוי דם שנשפך כמים כיון שטעון 
כיסוי הדם 

ב. מכשירים דכל דם שאין צריך לקבלו בכלי מיקרי שהוא 
נשפך כמים

ג. תלוי אם אמרינן דם קדשים אינו מכשיר דלמ”ד דם 
קדשים אינו מכשיר ה”ה דם חיה ועוף

ד. יש ב’ שיטות בתוס’ לחד מ”ד אין מכשירים דלא הוי 
נשפך כמים ולחד מ”ד מכשירים כיון דאין צריך קבלה בכלי.

8. ״הן ישא איש בשר קדש בכנף בגדו ונגע בכנפו אל הלחם 
ואל הנזיד ואל היין ואל השמן ואל כל מאכל היקדש וגו’ רב אמר 

אישתביש כהני רביעי בקדש בעא מינייהו וכו’.״ לשיטת תוס’, 
מה פי’ הקרא מה היה הסדר של הטומאות?

א. השרץ נגע להכנף בגדו, הבגד דנגע להלחם או הנזיד, 
הלחם או הנזיד נגע להיין או השמן, היין או השמן נגע לכל 

מאכל

ב. השרץ נגע להלחם, הלחם נגע להנזיד, הנזיד נגע להיין, 
והיין נגע להשמן או לכל מאכל

ג. השרץ נגע להכנף, הכנף נגע להלחם, הלחם נגע 
להנזיד, הנזיד נגע להיין, היין נגע להשמן או לכל מאכל

ד. השרץ נגע ללחם או לנזיד, הלחם או הנזיד נגע ליין או 
לשמן או לכל מאכל, היין או השמן או המאכל נגע בבשר 

קודש

מבחן מסכת פסחים יב:-יז.
ליתר שאת על דברי התוספות
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א. מה לומדים מהפסוק ‘הבוקר אור והאנשים שולחו’?

1. שלעולם יצא אדם בכי טוב. 

2. שהיום מתחיל מהנץ החמה. 

3. שלעתיד לבוא תזרח השמש לצדיקים.

4. שאסור לאדם לעסוק בדבר הלכה בדרך. 

ב. עד מתי אוכל ושותה בתענית? 

1. עד עלות השחר. 

2. עד הנץ החמה. 

3. מחלוקת אם עד עלות השחר או עד קרות הגבר. 

4. מחלוקת אם עד הנץ החמה או עד קרות הגבר. 

ג. מה לומדים מהפסוק ‘מן הבהמה אשר איננה טהורה’?  

1. שלעולם ישנה אדם לתלמידו בדרך קצרה. 

2. שכל בהמה שאין לה סימני כשרות, איננה טהורה. 

3. שדוקא לשון תורה הוא לשון נקי, ולא לשון חכמים. 

4. שאין להוציא דבר מגונה מפיו. 

ד. מדוע אין צריך למסוק זיתים בטהרה? )רש״י(

1. כי זיתים הם משבעת המינים ואינם מקבלים טומאה. 

2. כי המוהל היוצא מהזיתים אינו שמן גמור להכשירם לקבל 
טומאה. 

3. כי אין משתמשים בשמן זה להדלקת המנורה. 

4. כי במסיקת זיתים אין המוסק נוגע בזיתים עצמם אלא על 
ידי כלי. 

ה. איך הצליח רבי יהודה בן בתירא לגרום לחכמי ירושלים להבין 
שמדובר בנכרי? 

1. ששלח לו כבש שיש בו מום בדוקין שבעין. 

2. שגרם לו לבקש שהוא בעצמו ישחט את הפסח. 

3. שגרם לו לבקש שיאכילוהו מהאליה. 

4. שאמר לו לדבר בלשון לע”ז ולא בלשון הקודש. 

ו. למה בודקים חמץ בליל י”ד ולא ביום י”ד? 

1. מפני שאור הנר יפה לבדיקה, ובני אדם מצויין בבתיהם. 

2. מפני שאור הנר יפה לבדיקה. 

3. מפני שבני אדם מצויין בבתיהם. 

4. מחלוקת: יש אומרים – מפני שאור הנר יפה לבדיקה. ויש 
אומרים – מפני שבנ”א מצויין בבתיהם. 

ז. האם ניחא ליה לאיניש לקיומי מצוה בממוניה או בגופיה? 

1. ניחא ליה בגופיה אבל לא בממוניה. 

2. ניחא ליה בממוניה אבל לא בגופיה. 

3. ניחא ליה בגופיה ובממוניה. 

4. ניחא ליה בגופיה, ומחלוקת אם ניחא ליה בממוניה. 

ח. לאיזה דבר לא זוכים ישראל בשכר שלשה ראשון?  

1. להכרית זרעו של עשיו. 

2. לקולו של אליהו הנביא. 

3. לבנין בית המקדש. 

4. לשמו של משיח. 

ט. מה אמר רבא לבני מחוזא? 

1. שלא יאכלו חמץ בשעה חמישית. 

2. לבער את החמץ של גייס בית המלך מבתיהם. 

3. שלא יבדקו אכסדרה לאור החמה. 

4. שלא יצאו מהעיר בלילה. 

י. איך לומדים מדברי רבי עקיבא שאין אומרים הואיל והותרה הבערה 
לצורך הותרה נמי שלא לצורך? 

1. כי אם אומרים ‘הואיל’, יהיה מותר לבדוק את החמץ לאור 
האבוקה. 

2. כי אם אומרים ‘הואיל’, יהיה מותר לשרוף חמץ בער”פ שחל 
בשבת. 

3. כי אם אומרים ‘הואיל’, הוא הדין שמותר לאכול חמץ נוקשה 
בפסח. 

4. כי אם אומרים ‘הואיל’ אין ראיה ש’אך ביום הראשון תשביתו’ זה 
מערב יום טוב. 

מבחן מסכת פסחים יב:-יז.
שאלות חזרה על פסחים דף ב’ – דף ו’


