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מבחן מסכת עירובין
:צ-.דפים פא
1. According to those who hold we cannot be  מערבwith a
פרוסה, what is the  דיןif everyone was  מערבwith ?פרוסות
a. It is not an  עירובbecause there can still be  איבהif some
have bigger  פרוסותthan others
b. It is not an  עירובbecause of שמא יחזיר הדבר לקלקולו
c. The  עירובis  כשרbecause there is no  איבהif everyone is
 מערבwith פרוסות
d. The  עירובis  כשרbecause the  פרוסותare  מצטרףto a ככר
שלם
2. If a  נתחוםwas 1/48 מפרישth of a  ככרfor חלה, is the ככר
considered  שלםregarding ?עירוב
a. It is considered שלם
b. It is considered a פרוסה
c. It is a מחלוקת
d. It Is  תלויon whether he was  מפרישfrom the  עיסהor
from the  ככרafter אפייה
3. According to רבי יהודה, can one be  מערבfor his חבר שלא
?מדעתו
a. Yes
b. No
c. Only by עירובי תחומין
d. Only by עירובי חצרות
4. If someone tells the ”חנווני “ערב לי, can the  חנווניbe מערב
for him?
a. Yes
b. No
c. It is a מחלוקת
d. It depends on whether he is the  חנווני המכירוor a סתם
חנווני
5. If someone is  משחק בקוביאbut he has an אומנות, is he
?פסול לעדות
a. Yes
b. No
c. It is a מחלוקת
d. It is  תלויon what he spends  רובof his time on

6. If someone was told that someone was  מזכהthem an
עירוב תחומין, but they only found out at night, can they be
 סומךon the ?עירוב
a. Yes
b. No
c. Only if we hold יש ברירה
d. Only if he is הולך לדבר מצוה
7. Can a  קטן בן חמשbe  יוצאwith his mother’s ?עירוב
a. Yes
b. He needs his own עירוב
c. It is a מחלוקת
d. It is  תלויon whether he was  מגיע לעונת הפעוטותor not
8. Why does  רבי מאירhold that a person eats more on שבת
than ?בימות החול
a. Every  אכילהon  שבתis a מצוה
b.  אכילת שבתis not an אכילת תאוה
c.  בזמן הזהwe do not have the  ברכהof אוכל קמעא ומתברך
במעיו
d. כי רווחא לבסימא שכיח
9. Why doesn’t the  תנאof the  משנהmention the  שיעורof
 טומאת אוכליןas a ?חצי חצי חציה של ככר
a. That  שיעורis not  מדויקor מצומצם
b. The  משנהis not talking about איסורים
c. This  דיןis  נכללin the  דיןof בית המנוגע
d. The  מידות ירושלמיתand  ציפוריתare not  שייךby this שיעור
10. How much more is the  סאה ירושלמיתthan the סאה מדב־
?רית
a. A שליש
b. Almost מחצה
c. A שתות
d. ״חמשין ותמניא נכי תילתא״
11. What is the  שיעורof an  עיסהto be  חייבin ?חלה
a. Like an עיסת מדבר
b. 6 רבעי קב ירושלמיות
c. 5 רבעי קב של ציפורי
d. All of the above
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12. What is the  דיןin a case of ?לזה בשלשול ולזה בזריקה
a. It is a  מחלוקת רב ושמואלif they are both  מותרor if we give
it to the one who is בזריקה
b. It is a  מחלוקת רב ושמואלif they are both  אסורor if we give
it to the one who is בזריקה
c. It is a  מחלוקת רב ושמואלif they are both  מותרor if we give
it to the one who is בשלשול
d. It is a  מחלוקת רב ושמואלif they are both  אסורor if we give
it to the one who is בשלשול

17. Why do both  חצירותneed to be  מוציאa  זיזto the בור
between them? ()רש״י
a. We say  גוד אחיתbelow the זיז, which is a  קולאsaid only by
מים
b. As a היכר, so they do not come to be  משתמשwith a
different  רשותthat belongs to both of them without an
עירוב
c. The  זיזmakes it  תשמיש בשלשולand not בזריקה
d. As a  היכרso they do not take all of the מים

13. According to ( רבwho holds both are  אסורby לזה בשלשול
)ולזה בזריקה, to whom do we give a  בור עמוק י׳ מלא פירותthat is
in the ?חצר
a. To the בני החצר
b. If the  פירותare  טבלwe give it to the  ;בני מרפסתif the
 פירותare  מתוקניםwe give it to the בני החצר
c. If the  פירותare  טבלwe give it to the  ;בני החצרif the פירות
are  מתוקניםwe give it to the בני המרפסת
d. If the  פירותare  טבלwe give it to the  ;בני מרפסתif the
 פירותare  מתוקניםwe give it to both of them

18. Two  בתיםwith three  חורבותbetween them – why is it מותר
for each  ביתto use the  חורבהnext to it?
a. There is no  חששthey will take  כלים ששבתו בביתinto a
 מקוםthat is not משתמר
b.  לזה בשלשול ולזה בזריקהis מותר
c. A person is not אוסר על חבירו דרך אויר
d. A  בית הפרוץ לחורבהis not אסור

14. According to שמואל, to whom to we give a  זיזthat is יוצא מן
 הכותלbetween the top 10  טפחיםand the bottom 10 ?טפחים
a. It is  אסורfor everyone
b. It goes to the בני החצר
c. It goes to the בני העלייה
d. It is  מותרfor everyone
15. Regarding the ב׳ גזוזטראות, what did  רב אדא בר אהבהmean
when he said “?”בבאין בני התחתונה דרך עליונה למלאות
a. The reason they are both  אסורis because there is a חשש
they might bring  מיםfrom the  ביתto the גזוזטרא העליונה
b. The reason they are both  אסורis because there is a חשש
they might bring  מיםfrom the  גזוזטרא העליונהand bring it to
their בתים
c. The reason they are both  אסורis because we do not say
 גוד אחיתsince there is דריסת הרגל
d. The reason they are both  אסורis because they are both
 משתמשין בשלשולand רשות שתיהן שולטת בו
16. Regarding the ב׳ גזוזטראות, what did  אבייmean when he
said “?”כגון דקיימין בתוך עשרה דהדדי
a. Since they are  בתוך י׳of each other, there is no רשות שלי־
 שיתwithout each other
b. They can easy be  עולהfrom the  תחתונהto the עליונה
c. Since they are  בתוך י׳of each other, the  תחתונהis also
only משתמש בשלשול
d.  רשות היחידis עולה עד הרקיע, and  רשות הרביםis only  עולהto
י׳ טפחים

19. Is it  מותרto be  זורקfrom a  ביתto another  ביתthat is on the
other side of ?רשות הרבים
a. Yes
b. No
c. If they are the same height, it is  ;מותרotherwise, it is a
מחלוקת
d. If they are the same height, it is a  ;מחלוקתotherwise, it
is מותר
20. Can an  עירובbe placed in a בית שער של יחיד, and is it ?אוסר
a. It is  אוסרand the  עירובcan be placed there
b. It is not  אוסרand the  עירובcannot be placed there
c. It is  אוסרand the  עירובcannot be placed there
d. It is not  אוסרand the  עירובcan be placed there
21. Why was  רבי מכבדthe ?עשירים
a. They are  שומרthe  עולםbecause they give  מזונותto עניים
b. If  הקב״הmade them עשירים, He looks at them favorably
c. So they will give to תלמידי חכמים
d. To show that he was not being  מכבדthem for ממון
22. According to the הלכה, if someone goes to be  שובתby his
 בןor בת, is he  אוסרon the ?בני החצר
a. Yes
b. No
c. Only if he went to his בן
d. Only if he went to his בת
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23. If someone is  משלשל דפנות מלמעלה למטהfor a סוכה, and
they are above  ג׳ טפחיםfrom the קרקע, what is the ?דין
a. The  סוכהis פסולה
b. The  סוכהis כשרה
c. It is a מחלוקת
d. If there are  גדיים מצוייםit is פסולה, but if there are no
גדיים מצויים, it is כשרה
24. Is it  מותרto be  פורס סדינים לכתחילהto bring a ספר תורה
on ?שבת
a. Yes
b. No
c. It is a מחלוקת
d. Only if that is the only ספר תורה
25. According to ר׳ חנניא בן עקביא, what is the  שיעורof a נסר
 זקוףby a  כותלneeded to be  מתירthem to be ?דולה מים
a. 4  אמותby 4 אמות
b. 4  אמותlong and 11  ומשהוwide
c. 10  טפחיםtall and 6  טפחיםand 2  משהוייןwide
d. 10  טפחיםtall and 2  טפחיםand 2  משהוייןwide
26. If there is an  אמת המיםthat goes under the מחיצות החצר,
but they did not make a  מחיצת י׳by the  כניסהand by the
יציאה, can they be  ממלא מיםfrom the  אמהon ?שבת
a. Yes
b. No
c. It is a מחלוקת
d. If they made a  מחיצהby the  כניסהit is מותר, but if they
made it by the  יציאהit is אסור
27. Is it  מותרto be  מחליףbetween two  רשויותvia a מקום
?פטור
a. Yes
b. No
c. Only between רשויות דרבנן
d. It is  אסורby  רשויות דאורייתאand there is a  מחלוקתabout
רשויות דרבנן
28. Why did  רבי חנניא בן עקביאpermit the  אנשי טבריאto be
 חוקק בגזוזטראto be ?ממלא מים
a. The  ים של טבריאhas  אוגניםas well as עיירות וקרפיפות
surrounding it
b. It was a שנת בצורת
c. So they would not be מבטל מלאכתם
d. All of the above

29. What is the  חידושin saying that it is  מותרto bring an
 אלונטית בידוfrom one’s house? ()רש״י
a. We are not  חוששthat he will forget and be  סוחטit
b. We are not  חוששthat he will do so where there is no
עירוב
c. We are not  חוששthat he might bring it to the אוליירין
instead of to his בית
d. He is only allowed to bring it בידו, not on his כתף,
because people will make fun of him
30. What  דיןdo we derive from ״בארבע אמות אדם רוצה
?לזלפן״
a. If someone is  מרביץthe  עפרso the  אבקdoesn’t come
up, that is a  קיוםof his מחשבה
b. Even if the  מיםis יוצא לחוץ, it is not a  קיוםof his מחשבה
c. He will not use all of the מים
d. There is no  חששthat he might use the  מיםfor שתיה
31. Is it  מותרto be  שופך מיםin a  חצרthat is 2x8 without an
?עוקה
a. Yes
b. No
c. It is a מחלוקת
d. It is  תלויon whether he is  שופך לאורכהor לרחבה
32. If an  עוקהwas filled מערב שבת, is it  מותרto be  שופךinto
it on ?שבת
a. Yes
b. No
c. It is a מחלוקת
d. There is a  חילוקbetween  מי שופכיםand מי רגלים
33. Why does  ר״מhold that it is  אסורto be מטלטל מגג לגג
where one of them is 10  טפחיםhigher or lower than the
other?
a. Just as they are חלוקים למטה, so too they are חלוקים
למעלה
b. These  גגותare not considered תשמישן תדיר
c. It is a  גזירה אטוa תל ברשות הרבים
d.  למעלה מי׳is considered a כרמלית
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34. According to רבי מאיר, is it  מותרto be  מכתףon a מכתשת
or  אמת הריחייםin  רשות היחידthat is  גבוה י׳and ?רוחב ד׳
a. Yes
b. No
c. Only the אמת הריחיים
d. Only the מכתשת
35. According to the חכמים, is it  מותרto be  מטלטל ב׳ אמותon
one  גגand  ב׳ אמותon a different ?גג
a. Yes
b. No
c. Only according to שמואל
d. Only according to רב
36. If a  גג גדולwith a  מחיצה הראויה לדירהis next to a גג קטן
that does not have such a מחיצה, are the  בני הגדולallowed in
to ?קטן
a. They are  אסורin the קטן
b. They are  מותרin the קטן
c. It is  תלויon whether or not we say  גוד אסיקby מחיצות
שאינן ניכרות
d. It is  תלויon whether or not it is a מחיצה נדרסת
37. What is the  סבראto say that it should be  אסורto be מטל־
 טל ב׳ אמות בגגand ?ב׳ אמות באכסדרה
a. The  אכסדרהis not ראויה לדירה
b. They are not  שייךto the same בעלים
c. It is not like the  גגbecause of פי תקרה יורד וסותם
d. The  גגis a  כרמליתand the  אכסדרהis a רשות היחיד
38. According to רבי מאיר, what is the  דיןby  גגין שויןthat are
less than ?בית סאתים
a. It is  מותרto be מטלטל בכל הגגין
b. It is  אסורto be מטלטל בכל הגגין
c. It is a מחלוקת
d. It is  תלויon whether or not they were הוקף לדירה
39. According to רב, if someone was  מהפףa  ספינהto be דר
תחתיה, is it  מותרto be ?מטלטל על גבה
a. Yes
b. No
c. Only if it is less than בית סאתים
d. Only if he was  מהפךit on the ( יבשהand not in the )מים

40. Why is the question of “ורב אליבא דרבי מאיר ליטלטלי מגג
”לחצר, only  שייךto  רבand not שמואל
a. Because the  הלכהis כרב באיסורים
b.  רבis a תנא ופליג, not שמואל
c. According to שמואל, a  מחיצה שאינה ניכרתis a מחיצה,
and it is  חוצץbetween the  גגand the חצר
d. According to  ר״מ, שמואלwould say the גגis a כרמלית
and for that reason we cannot be  מטלטלfrom the  גגto
the  חצרwhich is a רשות היחיד

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 עירובין פא-.צ:
ליתר שאת על דברי התוספות
 )1אמר רבי יוחנן בן שאול ניטלה הימנה כדי חלתה וכדי
דימועה מערבין לו בה .לשיטת תוס’ האם דין זה רק

ד) לתוס’ השיעור לר’ יוחנן בן ברוקה הוא כביצה ולר’ שמעון
הוא כביצה ומחצה.

כשבאמת נטל לצורך הפרשת חלה או הוא בכל ענין?
א) רק כשבאמת נטל לצורך הפרשת חלה

 )4בור שבין חצירות מופלגת מכתל זה ארבעה ומכותל זה ארבעה

ב) בכל ענין אין כדי חלתה מעכב

זה מוציא זיז כל שהוא וממלא וזה מוציא זיז כל שהוא וממלא

ג) יש מחלוקת בבעלי התוס’ לשיטה א’ הוא רק כשבאמת

ורב אמר אין אדם אוסר על חבירו דרך אויר ומותר לכל א’ למלא

נטל לצורך הפרשת חלה ולשיטה ב’ הוא בכל ענין

בלא זיז .ורש”י פי’ דהבור הוא במבוי קטן בין החצירות .והק’

ד) צריך עכ”פ שהיה הפת טבול לחלה ואז מהני בכל ענין.

התוס’ למה אין המבוי קטן אסור דאין זה דרך אויר ויאסור משום
זה למלאות מן הבור .האיך תי’ תוס’ קושיא זו?

 )2קטן בן שש יוצא בעירוב אמו .והק’ התוס’ הא אין מערבין

א) מיירי שזה הבור מושך כל אורך החצירות ומפסיק בין הד’

אלא לדבר מצוה וקטן לאו בר מיעבד מצוה .האיך תי’

טפחים הסמוכים לחצר זו להד’ טפחים הסמוכים לחצר זו

התוס’ קושיא זו?

ב) מיירי דאותו הפסק הוי רשות הרבים או כרמלית ואינו נאסר

א) מיירי דהאם יש לה מצוה וא”א לה לעזוב הקטן משום

ע”י החצירות ומחיצות הבור גבוהים עשרה דמעביר הדלי דרך

דכרוך אחריה

מקום פטור

ב) בקטן נמי איכא מצוה לחנכו

ג) התוס’ תי’ ב’ תי’ הנ”ל ,או דמיירי שהבור מפסקי כל אורך

ג) התוס’ כתב ב’ התי’ הנ”ל ,דמיירי שא”א לה לעזוב

החצירות או דאותו הפסק הוא רשות הרבים או כרמלית

הקטן משום דכרוך עליה אי נמי בקטן נמי מצוה לחנכו

ד) הבור אינו נאסר בשביל החצר ואין לאסור לטלטל מן הבור

ד) התוס’ הניח הקושיא בלא תי’.

דרך אויר החצר דגם בזה אמרינן אין אדם אוסר על חבירו דרך
אויר.

 )3וחצי חצי חציה לטמא טומאת אוכלין .ופי’ רש”י דלר’ יוחנן
בן ברוקה חצי חציה הוא ביצה ומחצה ולכן שיעור טומאת

 )5לשיטת תוס’ אם יש חורבה שאין בה שום דיורין בחצר והא של

אוכלין הוא חצי מזה דהיינו ג’ רביע ביצה ,ולר’ שמעון חצי

בעלים אחרים לא מאותן החצר האם יכול בני החצר להכניס

חציה הוא ב’ ביצים וממילא השיעור של טומאת אוכלין

ולהוציא להחורבה?

הוא כביצה .האם תוס’ מסכים לרש”י זו?

א) אסור

א) כן ,ומה שמצינו בכל הש”ס דטומאת אוכלין הוא כביצה

ב) מותר

הוא רק אליבא דר’ שמעון

ג) מחלוקת חד בעל תוס’ סבר אסור וחד סבר מותר

ב) לא ,לתוס’ הברייתא של חצי חצי חציה לטמא טומאת

ד) תלוי במחלוקת רב ושמואל אם אדם אוסר על חבירו דרך

אוכלין אזל כר’ שמעון ולכו”ע בעינן כביצה

אויר.

ג) יש ב’ שיטות בתוס’ לשיטה א’ השיעור ביצה הוא
אליבא דר’ שמעון ולר”י ב”ב השיעור הוא ג’ רביע ביצה
וכרש”י ,ולשיטה ב’ השיעור ביצה הוא ככו”ע והברייתא
אזל כר’ שמעון
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מבחן אורייתא
בחינה חודשי על עשרה דפים
במסגרת לימוד עמוד וחזרה

מבחן מסכת עירובין פא-.צ:
ליתר שאת על דברי התוספות
 )6אמר רב יהודה אמר רב ומטו בה משום רבי חייא צריך

 )9התוס’ הק’ למה אסר הגמ’ לשפוך דרך מחיצות הגזוזטרא

שיראו ראשן של קנים למעלה מן המים טפח .לשיטת

משום דיוצא אל הים דהוי כרמלית הא הגמ’ מס’ שבת דף

תוס’ איפא בדיוק צריך להיות הקנים?

ק’ ע”ב איתא דלא גזר על כחו בכרמלית .האיך תי’ התוס’

א) מקרקעית הבור עד טפח למעלה מן המים

קושיא זו?

ב) י’ טפחים בתוך המים וטפח א’ עולה למעלה מן המים

א) הכא אין זה כחו אלא מעשה ממש

ג) טפח למעלה מן המים וכן טפח למטה מן המים

ב) הגמ’ שם אזיל למסקת הגמ’ ככאן דמתיר לשפוך דרך

ד) כל המחיצה הוא טפח א’ למעלה מן המים ותו לא.

מחיצות הגזוזטרא אל הים
ג) שם אין כאן חשש רשות הרבים אבל כאן פעמים המים

 )7המשנה אומרת גזוזטרא שהיא למעלה מן הים אין
ממלאין הימנה אא”כ עושין לה מחיצה עשרה .התוס’

יוצא מן הגזוזטרא לרשות הרבים ולכן אסרו בכל הגזוזטרואת
ד) התוס’ הניח קושיא זו בלא תירוץ.

הקשה למה הוי הגזוזטרא עצמה רשות היחיד הא אין
לה מחיצות .האיך תי’ תוס’ קושיא זו?

 )10אם יש גג בולט חוץ ממחיצות הבית וא”א לומר גוד אסיק

א) משום גוד אחית מחיצתא ואין כאן בקיעת גדיים

מחיצתא דאינה ניכרות לשיטת התוס’ האם יכול לטלטל על

דבקיעת דגים לא הוי בקיעה

הגג?

ב) מיירי דפתוח לרשות היחיד והוי חורי רשות היחיד

א) לא דהוי כרמלית כיון דרחב ד’ ואין לה מחיצות

וכרשות היחיד דמי

ב) כן דהוי מקום פטור משום שאין כרמלית למעלה מי’

ג) התוס’ כתב ב’ התי’ הנ”ל דהוי גוד אחית ובקיעת

ג) בתחילה רצה התוס’ להתיר מכח הבבלי ולבסוף הביא

דגים לא שמיה בקיעה א”נ דפתוח לרשות היחיד והוי

הירושלמי לאסור

חורי רשות היחיד

ד) תחילה כתב התוס’ דאסור ולבסוף הביא התוס’ ראי’

ד) התוס’ הניח הקושיא בלא תירוץ.

מהירושלמי דמותר.

 )8התוס’ הק’ מאי שנא גבי גזוזטרא דאסור למלאות אא”כ
עשו מחיצה וגבי ספינה מותר למלאות אם יש זיז כל
שהוא .האיך תי’ התוס’ קושיא זו?
א) גבי ספינה המים הם למעלה מי’ טפחים מקרקעית
הים והוי מקום פטור ובגזוזטרא פעמים הוא פחות מי’
טפחים
ב) גבי ספינה הקילו דיש יותר צורך דא”א לעשות
מחיצה
ג) התוס’ תי’ ב’ תי’ או דמיירי שאינה למעלה מי’ א”נ
בספינה הקילו יותר דא”א לעשות מחיצה
ד) התוס’ הניח הקושיא בלא תירוץ.

מבחן אורייתא
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בחינה חודשית על עשרה דפים
במסגרת לימוד עמוד וחזרה

מבחן מסכת עירובין
:צ-.עירובין פא

This test needs to be submitted by Wednesday, May 18th.
Please write all info clearly!
Name: _________________________________________________________________________________________
Phone: ________________________________________________________________________________________
Email: _________________________________________________________________________________________

Tosfos - Extra Credit
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