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־מעי of דין what is the ,בית שמאי according to ,לפי המסקנא .1
?חלה regarding חליטה and סה

a. מעיסה is חייב and חליטה is פטור
b. מעיסה is פטור and חליטה is חייב
c. Some say they are both חייב, and some say they are 
both פטור
d. Some say מעיסה is חייב and חליטה is פטור, and some say 
חייב is חליטה and פטור is מעיסה

2. What did רבי יהודה learn from the פסוק of ואפו עשר נשים 
?לחמכם בתנור אחד

a. Even a very small לחם is called לחם and one can use it 
as מצה because it is לחם עוני
b. We are not חושש that they will mix up their עיסות and 
the מצה will not be שלכם
c. A מעשה אילפס that was subsequently baked in a תנור is 
called לחם
d. A מעשה אילפס that was subsequently baked in a תנור is 
not called לחם

3. Which דין is NOT mentioned by רב אסי in שיטת רבי מאיר, 
who holds מעשר שני is ממון גבוה?

a. According to רבי מאיר we do not bring ביכורים from מעשר 
שני
b. An עיסה של מעשר שני is פטור מן החלה according to רבי 
מאיר
c. מצה של מעשר שני cannot be used for the חיוב of מצה on 
פסח
d. An אתרוג של מעשר שני cannot be used for the חיוב ד׳ 
סוכות on מינים

4. According to the מסקנא, according to רבי עקיבא (who 
holds we are notממעט מעשר שני from לחם עוני), can one be 
?חלה של מעשר שני בירושלים with מצה of מצוה the יוצא

a. Yes
b. No
c. If he was מפריש it חוץ לירושלים, he is יוצא; if he was ־מפ
יוצא he is not ,ירושלים in ריש
d. If he was מפריש it חוץ לירושלים, he is not יוצא; if he was 
יוצא he is ,ירושלים in מפריש

5. What is the דין of לקוח בכסף מעשר שני שנטמא?
a. It needs שריפה
b. It needs קבורה
c. There is a מחלוקת if it is נפדה or נקבר
d. There is a מחלוקת if it is נקבר or נשרף

6. Are חלות תודה and רקיקי נזיר considered מצה עשירה, and for 
what reason?

a. They are מצה עשירה because there is שמן in them
b. They are מצה עשירה because חיבת הקודש makes them מצה 
עשירה
c. They are not מצה עשירה because there is no עשירות במקדש
d. They are not מצה עשירה because they only have a small 
amount of שמן

7. Can one be יוצא the מצוה of מצה with חלות תודה ורקיקי נזיר 
that were made to be נמכר בשוק?

a. Yes
b. No
c. Only with the חלות תודה
d. Only with the רקיקי נזיר

8. Can one be יוצא with מרור של טבל, and for what reason?
a. Yes, because the מצות עשה of מרור is דוחה the איסור טבל
b. Yes, because טבל by ירקות is only דרבנן
c. No, because it is a מצוה הבאה בעבירה
d. No, because the מרירות of the עבירה is מבטל the מרירות of 
the מרור

9. Why is one not יוצא the חיוב מרור with הירדוף (which is an עץ 
?(מר

a. It is תחילתו וסופו מר
b. מרור needs to be דומיא דמצה which is a מיו זרעים
c. אין פניו מכסיפים
d. It does not have שרף

10. Are חזרת ועולשין כלאים with each other?
a. They are not כלאים
b. They are כלאים
c. It is a מחלוקת
d. חזרת is כלאים with עולשי שדה but not with סתם עולשין

 מבחן מסכת פסחים
  דפים לז:-מב.
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11. Can one be יוצא the חיוב מרור with עלים יבשים?
a. Yes
b. No
c. It is a מחלוקת
d. It is an איבעיא דלא איפשיטא

12. Can one be יוצא the חיוב מרור with מעשר שני בירושלים?
a. He can be יוצא לכולי עלמא
b. He cannot be יוצא לכולי עלמא
c. It is a מחלוקת רבי עקיבא and רבי יוסי הגלילי
d. According to רבי עקיבא he is יוצא, and it is an איבעיא דלא 
רבי יוסי הגלילי of שיטה in the איפשיטא

13. If someone was מבשל a דבר אפוי, can it become חמץ?
a. It can become חמץ
b. It cannot become חמץ
c. If he was מבשל מיד it cannot, but if he is מבשל לאחר זמן 
it can
d. It is a מחלוקת

14. According to the מסקנא, is it מותר to be חורך ב׳ שבלים 
?פסח on יחדיו

a. It is מותר
b. It is אסור
c. It is a מחלוקת
d. It is an איבעיא דלא איפשיטא

15. Does רבא require שמירה קודם לישה?
a. Yes
b. No
c. It is a מחלוקת אמוראים אליבא דרבא
d. It is an איבעיא דלא איפשיטא

16. According to רש״י, why are we not חושש for a מכשול by 
a בגד שאבד בו כלאים, which is מותר for תכריכי המת?

a. The בגד המת is אסור בהנאה
b. תכריכים are מאוס and there is no חשש someone will 
use it as a בגד
c. They are קובר the מת מיד and there is no חשש that 
someone will take it out of the קבר
d. כבוד המת is דוחה the הרחקה דרבנן

17. Is it מותר to be מולל קמח in a תבשיל in such an אופן that 
he puts the קמח in before the חומץ?

a. It is מותר
b. It is אסור
c. It is a מחלוקת
d. It is מותר בקערה but it is אסור בתמחוי

18. If someone eats the קרבן פסח when it is צלי קדר, is he 
?לוקה

a. He is not לוקה
b. He is לוקה
c. It is a מחלוקת
d. It is an איבעיא דלא איפשיטא

19. Can one be יוצא their חיוב מצה with a רקיק that was שרוי?
a. Yes
b. No
c. It is a מחלוקת
d. It is an איבעיא דלא איפשיטא

20. Is it מותר to eat the קרבן פסח when it is חי לגמרי?
a. It is מותר
b. It is אסור
c. It is a מחלוקת
d. It is מותר if it did not reach מאכל בן דרוסאי

21. What is the דין of a מבשל בחמי טבריא regarding בישול 
?(for eating it חייב if he is) קרבן פסח and בשבת

a. Both are פטור
b. Both are חייב
c. On שבת he is פטור, on פסח he is חייב
d. On שבת he is פטור, on פסח it is a מחלוקת

22. If a נזיר was אוכל זג וחרצן, how many sets of מלקות is he 
?חייב

a. 3
b. According to 3 רבא, according to 2 אביי
c. According to 3 רבא, according to 1 אביי
d. According to 2 רבא, according to 1 אביי

23. Is it מותר to be מתפיס תמימין לבדק הבית?
a. It is מותר
b. It is אסור
c. It is a מחלוקת
d. In the בית ראשון it is מותר; in the בית שני it is אסור
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24. What was the טעות of the בני פפונאי regarding מים שלנו?
a. They thought מצה that was made with מי פירות does 
not need מים שלנו
b. They thought that מי תשמישו של נחתום was כשר for מים 
שלנו
c. They thought they needed to use the מים of רב מתנה
d. They thought that just like an אתרוג הגזול is not שלכם, 
so too מים גזולים is not שלנו

25. If an אשה was לש the מצות with חמין, but they did not 
become חמץ, what is the דין?

a. They are מותר באכילה
b. They are אסור באכילה
c. It is a מחלוקת
d. It is אסור for that אשה but it is מותר for everyone else
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מבחן מסכת פסחים לז:-מב.
ליתר שאת על דברי התוספות

1. ״ריש לקיש אמר הללו מעשה אילפס הם, ורבי יוחנן אמר מעשה 
אילפס חייבין והללו שעשאן בחמה.״ לשיטת תוס’ האם פסקינן כריש 

לקיש או כר’ יוחנן?
א. כריש לקיש

ב. כר’ יוחנן

ג. יש ב’ שיטות לבעל תוס’ א’ כריש לקיש ולבעל תוס’ ב’ כר’ 
יוחנן

־ד. לגבי חיוב חלה פסקינן כר’ יוחנן אבל לגבי לצאת ידי מצה פסקי
נן כריש לקיש.

2. ״חלות תודה ורקיקי נזיר עשאן לעצמו אינו יוצא ידי חובתו בפסח.״ 
לשיטת תוס’ האם מיירי שנשחט עליהם הזבח או שלא נשחט עליהם 

הזבח?
א. שנשחט עליהם הזבח

ב. שלא נשחט עליהם הזבח
ג. לרבה מיירי שלא נשחט עליהם הזבח ולרב יוסף מיירי שנשחט 

עליהם הזבח
ד. התוס’ נשאר בספק מה הדין בלא נשחט עליהם הזבח.

3. לשיטת התוס’ האם שליקה הוא יותר מבישול או פחות?

א. יותר מבישול
ב. פחות מבישול

־ג. כאן כוונת הגמ’ דהוא יותר מבישול אבל במקומות אחרים הכ
וונה הוא דהוי פחות מבישול

ד. יש ב’ דיעות בתוס’ אם הוא יותר מבישול או פחות מבישול.

4. ״בגד שאבדה בה כלאים עושין אותה תכריכין למת.״ והק’ התוס’ 
דהגמ’ מס’ מנחות איתא דצריך להטיל ציצית בתכריכי המת דלא”כ 

הוי לועג לרש ולמה לא הוי לועג לרש בלבישת כלאים. האיך תי’ תוס’ 
קושיא זו?

א. הגמ’ מנחות אזיל אליבא דהמסכת סופרים דסבר דצריך להסיר 
הציצית מתכריכי המת

ב. ציצית שאני דשקולה מצות ציצית כנגד כל התורה כולה
ג. יש לחלק בין מצות עשה למצות לא תעשה דרק במצות עשה 

שייך לועג לרש
ד. התוס’ הניח קושיא זו בלא תירוץ.

5. ״רבא מחו ליה לקדירה בחסיסי.״ לשיטת תוס’ מהו הפי’ חסיסי ולמה 
מותר?

א. קמח של חיטים ומותר משום דהחומץ אינו מניחם להחמיץ
ב. מורסן ולדעת רבא אינם באין לידי חימוץ בקדרה

ג. קמח של עדשים ואינן באין לידי חימוץ משום שאינם מהה’ מינים
ד. קמחא דאבשינא דהיינו שנתייבש ונקלה בתנור וכיון שנקלה בתנור 

שוב לא אתי לידי חימוץ.

6. ״רבי יוסי אומר יוצאין ברקיק השרוי אבל לא במבושל אע”פ שלא 
נימוח.״ לשיטת תוס’ למה אין יוצאין במבושל?

א. דהוי מצה עשירה
ב. דבטל מתורת לחם

ג. דיש חשש חימוץ
ד. דהוי שלא כדרך אכילתו.

7. ״אמר רבא אכלו נא לוקה שתים מבושל לוקה שתים נא ומבושל לוקה 
ג’, אביי אמר אין לוקין על לאו שבכללות, איכא דאמרי תרתי הוא דלא לקי 

חדא מיהת לקי וכו’.״ לשיטת תוס’ מהו הפי’ תרתי הוא דלא לקי חדא 
מיהת לקי?

א. אם אכל נא אינו לוקה אלא משום נא ולא משום כי אם צלי אש, אבל 
אם אכל חי או מבושל בחמי טבריה לוקה משום כי אם צלי אש

ב. אם אכל נא ומבושל אינו לוקה על כל א’ בפני עצמו אלא לוקה מלקות 
אחת על שניהם כיון דהוי חד לאו, אם אכל חי או מבושל בחמי טבריה 

אינו לוקה כלל

ג. אם אכל נא אם התרו בה משום נא לוקה משום נא ואם התרו 
בה משום כי אם צלי אש לוקה משום כי אם צלי אש אבל אינו לוקה 

שנים, ואם אכל חי או מבושל בחמי טבריה אינו לוקה כלל
ד. אם אכל נא ומבושל אינו לוקה על כל א’ בפני עצמו אלא לוקה מלקות 

אחת על שניהם כיון דהוי חד לאו, אם אכל חי או מבושל בחמי טבריה 
ג”כ לוקה אחת.

8. ״אלו עוברין בפסח וכו’,״ לשיטת התוס’ מהו הפירוש של הלשון עוברין?
א. עוברין בבל יראה ובל ימצא

ב. עוברין מן העולם דהיינו שצריך לבערם
ג. עוברין מעל השולחן דהיינו שאסור לאוכלם

ד. ב’ שיטות בתוס’, לחד בעל תוס’ עוברים מן העולם ולחד בעל תוס’ 
עוברין מעל השולחן.
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מבחן מסכת פסחים לז:-מב.
שאלות חזרה על פסחים דף כז’ – דף לב’

1. From where did רבי יהודה learn that אין ביעור חמץ אלא שריפה?
a. From נותר
b. From נבילה
c. From ֵחלב של שור הנסקל
d. All of the above are correct

2. Why does רב יוסף hold that if someone is זורק עבודה זרה לים 
he needs to be שוחק it first, but by חמץ he does not need to 
be מפרר?

a. Because of the חומר of עבודה זרה
b. Because חמץ before the זמן איסור is בטל בששים
c. By עבודה זרה there is a חשש that he might be נמלך 
afterwards and he will take it out of the מים
d. The מים dissolves the חמץ but it will not dissolve עבודה זרה

3. If someone is אוכל חמץ on ערב פסח after שש שעות, is he עובר 
?בלאו

a. Yes
b. No
c. It is a מחלוקת
d. He is עובר a לאו except on ערב פסח שחל להיות בשבת

4. According to the מסקנא in רבי יהודה, if someone is אוכל the 
?לוקה is he ,חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח

a. Yes
b. No
c. It is a מחלוקת
d. It is an איבעיא דלא איפשיטא

5. Complete the מימרא of רב ושמואל דאמרי תרוייהו כל איסורין 
...שבתורה

a. אסורין במשהו
b. אסורין בנותן טעם
c. במינו אסורין במשהו, שלא במינו בנותן טעם
d. שלא במינו אסורין במשהו, במינו בנותן טעם

6. What is the דין of פת made of large שיעור of עיסה שנילושה 
?תנור שטשו באליהin a נאפה that was פת or בָחלב

a. The פת is מותר באכילה
b. The פת is אסור באכילה

c. If it was נילושה בָחלב it is אסור but if it was נאפה in a תנור 
מותר it is שטשו באליה
d. If it was נילושה בָחלב it is אסור but if it was נאפה in a תנור 
מחלוקת it is a שטשו באליה

7. Is it מותר to use סתם כלים that were used for חמץ בצונן 
with מצה?

a. It is מותר
b. It is אסור
c. It is a מחלוקת
d. If they are כלים גדולים it is מותר but if they are כלים 
אסור it is קטנים

8. In which case would there be a נפקא מינה whether a בעל 
?מכאן ולהבא or גובה למפרע is חוב

a. If the לוה was טוען that he was פורע חצי ההלואה
b. If the לוה had two הלואות and he was משתעבד one 
piece of קרקע to both
c. If the לוה was מקדיש or was מוכר the קרקע that was 
הלואה to the משועבד
d. If the מלוה was מקדיש or was מוכר the קרקע that was 
הלואה to the משועבד

9. How do we know בעל חוב קונה משכון?
a. הלכה למשה מסיני
b. ולך תהיה צדקה
c. It is a סברא
d. השב תשיב לו את העבוט

10. According to the מאן דאמר that holds האוכל תרומה בשוגג 
is משלם לפי דמים, how do we explain the משנה that says 
 even though משלם קרן וחומש is האוכל תרומת חמץ בפסח בשוגג
?בר דמים is not a חמץ בפסח

a. It is talking about חמץ של נכרי אליבא דרבי שמעון who 
holds it is מותר בהנאה after פסח
b. It is a קנס for being מפסיד ממון כהן
c. The משנה is רבי יוסי הגלילי who holds חמץ בפסח is מותר 
בהנאה
d. The משנה is talking about חמץ נוקשה and according to 
the מאן דאמר that holds חמץ נוקשה is מותר בהנאה


