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ORAYSA AMUD V’CHAZARA BECHINA #1A
:ה-.פסחים ב

Please complete the bubble sheet and submit by 11pm tonight, July 10th
in order to be eligible for a stipend.
Bubble Sheets can be submitted via one of the following options:
1. Mail:
Oraysa
122A East Harvard St.
Lakewood , NJ 08701

2. Email:
bechinah@oraysa.org
3. Fax:
732-226-8745

Wishing you much hatzlacha on your bechina.
ORAYSA, THE AMUD V’CHAZARA INITIATIVE

Please note: if you choose to take the online test you will receive your score
immediately. You can access the online bechina at Oraysa.org
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 הי''ו,לכבוד העוסקים באורייתא העומדים בכור המבחן
!’זה היום עשה ה
.בהתרגשות ובשמחה רבה אנו מגישים לפני לומדי וחברי 'אורייתא' את הבחינה הראשונה על מסכת פסחים
 כדי שנוכל להנציח ולהחדיר,הבחינות הן הזדמנות נפלאה המאפשר לחזור על החומר הנלמד באופן מעולה
 ע''י עמידה בכור המבחן אנו מחזקים את הקשר האמיץ שיש לנו.בנפשנו את הסוגיות הנלמדות מדי שבועיים
 לפני שממשיכים הלאה ללמוד הסוגיות החדשות, עם הדפים והחומר הנלמד.
!’תקוותנו שתהנו להיבחן ולהרגיש סיפוק רב ושתזכו לההכרזה מן השמים 'אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו

Dear Chaver Oraysa,
We are excited to present to you the first Bechina on Maseches Pesachim. The Bechina is a tremendous tool
to encourage a thorough chazara and kinyan on the 5 blatt learned over the last 2 weeks, before continuing
on to the next sugyos.
Taking a bechina demonstrates a strong determination and sense of  קביעותin your learning. This is an
inspiration and chizuk for Chavrei Oraysa worldwide! We hope you enjoy the bechina and wish you much
hatzlacha in your learning.
Please read the points below carefully before starting the Bechina.
To ensure best results, please:
•

Make sure to write your contact information clearly on the answer sheet.

•

Fill in your answer bubbles completely and try not to go outside the bubbles.

•

Ensure that your answer bubbles are dark when complete (don’t fill it in lightly).

•

Please be careful not to make any markings on the barcodes.

•

Each question only has one answer, if you mark two bubbles it will be wrong.

Please note, failure to follow these instructions might result in your test not being marked properly when
scanned by the computer. We will not be able to reach out and ask you to resend your exam nor will we
reprocess it. As such, kindly follow the instructions above as best as you can.
If you have not yet received a code please fill out your personal information and your code will be sent to you.
To be eligible for the stipend you must be regularly learning the Oraysa schedule of an amud and chazara,
take the test with a closed Gemara and complete the test in less than an hour and a half.
Wishing you much hatzlacha in your learning and kinyan of the Masechta!
בברכת התורה

Oraysa
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מבחן מסכת פסחים
:ה-.דפים ב
1. According to the  מאן דאמרthat  אורmeans לילה, what is the
 ביאורof ?״הבוקר אור ואנשים שולחו״
a. In the בוקר, which is אור, the men were sent off
b. When the  בוקרwas מאיר, the men were sent off
c. The men were sent off in the לילה, close to the  זמןof the
 אורof בוקר
d. The men were sent off in the בוקר, and they took אור
with them
2. The  גמראis  דוחהthe  פירושof  למאיר ובא קרא יוםbased on
what ?קושיא
a. The  יוםis not  – מאיר ובאit is מאיר בבת אחת
b. From  עלות השחרit is already  יוםeven though it is not
מאיר ובא
c.  הקב״הsummoned the  אורand appointed it to serve
during the יום
d. If this were the פירוש, we would have to say למחשיך ובא
קרא לילה, and we know that  לילהonly begins from צאת
הכוכבים
3. Why did the  גמראthink (in the  )הוה אמינאthat it is not
possible to say that  הללוהו כל כוכבי אורrefers to the כוכבים
?המאירים
a. Even the  כוכבים שאינם מאיריםare מהלל ה׳, as it says
הללוהו כל צבאיו
b. The  כוכביםare not  ;מאיריםthey merely reflect the אור
השמש
c. All  כוכביםare מאירים, so saying  כוכבים המאיריםis
redundant
d. We are  מרבהthe  כוכבים שאינם מאיריםfrom the word כל
in כל כוכבי אור
4. What is the  נפקא מינהin saying that the  אורof the כוכבים
is called ?אור
a. Regarding קידושי אשה
b. It is  מותרto be  דן דיני נפשותby the אור הכוכבים
c. If someone is  נודרnot to eat בזמן האור, it is  אסורto eat
even בלילה
d. If someone is  נודר מן האורit is  אסורfor him to be נהנה
from the אורן של כוכבים

5. Why was  דוד המלך חוששthat he would have  חושךin עולם
 הבאwhich is )דומה ליום? (רש״י
a. Because  דואגand  אחיתופלwere  מקטרגon him
b. Because his  בניםwere not הולך בדרכיו
c. Because of אוי לרשע אוי לשכנו
d. Because of his חטא
6. What is the  גמרא מוכיחfrom ״רבי יהודה אומר בודקין אור לי״ד
?ובי״ד שחרית ובשעת הביעור״
a.  רבי יהודהis  חייש למיעוטאby the  איסור כרתbecause it is a
חיוב כרת
b.  אור לארבעה עשרmeans  ליל י״דand not י״ד בבוקר
c. After 3 times the  ביתis בחזקת בדוק
d.  בדיקת חמץdoes not have to be לאור הנר
7. If an  אשהis  מפיל ביום שמונים ואחדafter a לידה, is she פטורה
with one  קרבןor is she  מחוייבתto bring two ?קרבנות
a. She only has to bring one קרבן
b. She needs to bring two קרבנות
c. It is a  מחלוקת בית שמאיand בית הלל
d. If she is  מפילone עובר, she brings one  ;קרבןif she is מפיל
two עוברים, she brings two קרבנות
8. Until when is the  קרבן שלמיםeaten, and when is it
burned?
a. It is eaten until the end of the third night להקרבה, and it
is  נשרףon the third day
b. There is a  מחלוקתif it is eaten even on the third night
להקרבה, but everyone agrees it is  נשרףon the third day
c. It is eaten until the end of the second day להקרבה, and
it is  נשרףon the third day
d. It is eaten until the end of the second day להקרבה, and
there is a  מחלוקתif it is  נשרףon the third night or the
third day
9. What  תפילהis said by  ערביתon ?מוצאי יום הכפורים
a. שמונה עשרה
b. מעין שמונה עשרה
c. It is a מחלוקת
d. If the  קהלwas  מאריךin נעילה, by  ערביתthey are מתפלל
מעין שמונה עשרה
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10. Which of the following is not given as a reason that the
 רכיבהsaid by  אביגילwas ?אורחא
a. Because of אימת הלילה
b. Because of  אימהof דוד המלך
c. Because of אימת ההר
d. Because of אימת הגמל
11. What is the  סבראin the  קושיאof the  גמראto say that
they did not find a  שמץ פסולin the ?כהן
a. If it were true, he would not have said הגיעני כזנב
הלטאה
b. אין בודקין מן המזבח ולמעלה
c. If it were true, his  חבריםwould not have eaten קדשים
with him
d. All of the above
12. Which of the following is not learned out from the הנה־
 גותof  ר׳ חייאin ?אבילות
a. An  אבלis  אסורin נעילת הסנדל
b. A  שמועה רחוקהis only for an  אבor an אם
c.  אבילותon a  שמועה רחוקהis only for one day
d. We say מקצת היום ככולו
13. When someone is  משכירa בית לחבירו, whose
responsibility is putting up the ?מזוזה
a. The שוכר, because  מזוזהis a חובת הדר, and he lives in
the בית
b. The משכיר, because  מזוזהis a חובת הבית, and it is his
בית
c. The משכיר, because the  תורהsays  ביתךwhich is נדרש
״ביאתך״, and the  משכירcomes sometimes to see the בית
d. It is a  מחלוקתif it is the  אחריותof the  שוכרor the משכיר
14. If someone is  משכירa  בית לחבירוon י״ד ניסן, and he said
that it was בדוק, is he ?נאמן
a. He is נאמן
b. He is not נאמן
c. It is a מחלוקת
d. If it is a place where people pay for  בדיקהhe is not
נאמן, but if it is a place where people do the בדיקה
themselves, he is נאמן
15. If someone is  משכירa  בית לחבירוthat is  בחזקת בדוקand
it is found to not be בדוק, what is the ?דין
a. If it is a place where people do not pay to have the
 בדיקהdone it is not aמקח טעות, but if it is a place where
people pay to have the  בדיקהdone it is a מקח טעות

b. If it is a place where people do not pay to have the בדי־
 קהdone it is a מקח טעות, but if it is a place where people
pay to have the  בדיקהdone it is not a מקח טעות
c. It is not a  מקח טעותin either place
d. It is a  מקח טעותin both places
16. If a  ביתis  מוחזקthat it was not  בדוקand נשים עבדים וקט־
 ניםsay that they were  בודקit, are they ?נאמן
a. No, because  בדיקת חמץis a טירחא
b. No, because the  חכמיםwere  מחמירby a potential איסור
כרת
c. It is a  מחלוקתif they are נאמן
d. They are נאמן, because  בדיקת חמץis דרבנן
17. From which  פסוקdoes  רב נחמן בר יצחקlearn that ראשון
?דמעיקרא משמע
a. ויצא הראשון אדמוני כולו כאדרת שער
b. הראשון אדם תולד
c. כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו
d. ראשון לציון הנה הנם
18. What does  רבאlearn from the  פסוקof לא תשחט על חמץ
?דם זבחי
a.  חמץis אסור מן התורה משש שעות ולמעלה
b. Everyone must be  מבערthe  חמץbefore the  שחיטהof
their קרבן פסח
c. It is  אסורto be  שוחטthe  פסחon a  טבלאthat had חמץ
on it
d.  שחיטהis an  אב מלאכהand it is  אסורon שבת
19. What is the  ביאורof ?הבערה לחלק יצאת
a.  הבערהis only a לאו, not a חיוב מיתת בית דין
b. If someone is  מבעירon  שבתthey are חייב מיתת בית דין
c. If someone does several  אבות מלאכותon שבת בשוגג,
they are  חייבa  חטאתfor each one
d. If someone does several  אבות מלאכותon שבת בשוגג,
they are only  חייבone חטאת
20. If a  נכריwas  מפקידhis  חמץby a ישראל, does the ישראל
need to be  מבערit?
a. He must be  מבערit
b. He is not  חייבto be  מבערit
c. It is a מחלוקת
d. If he was מקבל אחריות, he must be  מבערit; if he was
not מקבל אחריות, he is not  חייבto be  מבערit
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מבחן מסכת פסחים ב-.ה:
ליתר שאת על דברי התוספות
 )1תוס’ סבר דהטעם של בדיקת חמץ הוא שלא יבא לאוכלו.

ב) תוס’ מפרש דכוונת הגמ’ דכל אדם שבא במחתרת אף אם

והתוס’ הק’ מאי שנא חמץ דהחמירו לבערו יותר משאר

לא מכירו כלל נחשב ודאי שבא על עסקי נפשות ,ואם האב או

איסורי הנאה .האיך תי’ תוס’ קושיא זו?

שאר אוהב בא במחתרת של בנו זה נחשב ספק

א) חמץ חמור יותר דהוי בכרת

ג) תוס’ מפרש דהגמ’ מיירי באב שבא על מחתרת בנו ,ובכה”ג

ב) חמץ כיון שמותר כל השנה לא בדילי מיניה

אם הבן מכיר באביו שבא על עסקי נפשות אז מותר להורגו

ג) כיון שהחמירה תורה לעבור על בל יראה החמירו

אבל אם הבן מסופק אז אסור ,ובשאר כל האדם הוא להיפך

חכמים לבודוק ולבערו

דרק אם ברור שאינו בא על עסקי נפשות אסור

ד) תוס’ תי’ ב’ תי’ ,א’ דכיון דמותר כל השנה לא בדילי וב’

ד) תוס’ מפרש בבן שבא על מחתרת אביו ,שאם האב יודע

כיון שהחמירה תורה לעבור על בל יראה החמירו חכמים

שהבן בא על עסקי נפשות מותר להורגו ואם האב מסופק אינו

לבערו.

הורגו.

 )2כמאן דאמר צפרא נהר וכדרב יהודה אמר רב דאמר לעולם

 )4המשכיר בית לחבירו אם עד שלא מסר מפתחות חל י”ד על

יכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב .והק’ התוס’ דהכא

המשכיר לבדוק ,ואם משמסר מפתחות חל י”ד על השוכר

דרשינן זה מאחי יוסף ובבא קמא דרשינן זה מאותם לא

לבדוק .האיך מוקים תוס’ הלכה זו ומה הטעם?

תצאו .האיך תי’ תוס’ קושיא זו?

א) התוס’ מפרש דמסירת מפתחות הוי קנין שכירות ולכן כל

א) מהדרשה שם ילפינן דצריך להמתין עד עלות השחר

שמסר לו המפתח מחוייב משום הקנין שכירות

אבל כאן ילפינן דצריך להמתין עד הנץ החמה

ב) התוס’ מפרש דלא הוי עדיין קנין שכירות ומסירת מפתחות

ב) מהדרשה כאן ילפינן הטעם משום פחתים דכאן לא

אינו קנין שכירות ואעפ”כ כל שיש לו כבר המפתחות חייב

שייך מזיקין משום דהוי י”א ,ומשם ילפינן דהטעם של

לבדוק דרק הוא יכול ליכנס בביתו

מזיקין ונפק”מ דאפי’ מעירו צריך להמתין

ג) התוס’ מפרש דהיה כבר קנין שכירות ואעפ”כ כל שלא מסר

ג) התוס’ תי’ ב’ תי’ ,א’ דמשם ילפינן דצריך להמתין עד

עדיין המפתחות אין השוכר חייב לבדוק דכיון דהבית אינו שלו

עלות השחר וכאן עד הנץ החמה ,ועוד דכאן הטעם משום

רק שכור וגם אין לו המפתחות לא חייבו חכמים לבדוק

פחתים דאין שייך מזיקין דהוי י”א אנשים ,ושם הטעם

ד) התוס’ מפרש דאינו תלוי כלל במסירת מפתחות ותלוי בקנין

משום מזיקין ואיצטריך דאפי’ מעירו צריך להמתין

של כסף שטר וחזקה והגמ’ קאמר מסירת מפתחות לאו דוקא

ד) התוס’ הניח קושיא זו בלי תירוץ.

וכוונת הגמ’ קנין גמור בכסף שטר וחזקה.

 )3בגמ’ איתא אי פשיטא לך מילתא כנהורא דאנפשות קאתי
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
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מבחן מסכת פסחים ב-.ה:
ליתר שאת על דברי התוספות
 )5בגמ’ איתא הכל נאמנים על ביעור חמץ אפילו נשים

 )7ש”מ מרבי עקיבא תלת וכו’ וש”מ דהבערה לחלק יצאת.

אפילו עבדים אפילו קטנים מאי טעמא מהימני לאו

לשיטת תוס’ האיך ילפינן מרבי עקיבא דהבערה לחלק

משום דחזקתו בדוק .והק’ התוס’ מהו הס”ד ,אם חזקתו

יצאת?

בדוק למה בעינן נאמנות כלל .האיך תי’ תוס’ קושיא זו?

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

א) אע”פ שחזקתו בדוק כל שהוא בעיר צריך לשואלו

אב מלאכה

ואם העידו נשים עבדים או קטנים אין צריך לשואלו

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

ב) ס”ד דאיירי שהנשים עבדים או קטנים אומרים שהוא

טוב

לא בדק אבל אנו בדקנו ונאמנים מיגו דאי בעי שתקי

ג) יש ב’ תי’ בתוס’ ,תי’ א’ מדקרי ליה אב מלאכה ותי’ ב’

ג) התוס’ תי’ ב’ תי’ ,א’ דאע”פ שחזקתו בדוק צריך

מדאסור ביום טוב

לשאולו והם נאמנים דאין צריך לשואלו ,וב’ דמיירי

ד) מדאסר רבי עקיבא לשורפו ביום טוב ,דלמ”ד ללאו יצאת

דאומרים שהוא לא בדק אלא הם בדקו ונאמנים במיגו

אמרינן אתי עשה דתשביתו ודחי לא תעשה של ל”ת כל

דאי בעו שתקו

מלאכה.

ד) התוס’ הניח קושיא זו בלי תירוץ.
 )8שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה,
 )6רבי עקיבא אומר אינו צריך הרי הוא אומר אך ביום

אין לי אלא נכרי שלא כיבשתו ולא שרי עמך בחצר נכרי

הראשון תשביתו שאור מבתיכים וכתיב כל מלאכה לא

שכיבשתו ושרי עמך בחצר מנין ת”ל ולא ימצא .והק’

תעשו ומצינו להבערה שהוא אב מלאכה .והתוס’ הק’

בתוס’ למה גבי חמץ בעינן תרי קראי חד ללא כיבשתו וחד

דהא יכול לשרופו כדי לבשל בהגחלת שלו .האיך תי’

לכיבשתו ובשאר דרשות כמו ביתך דגנך שדך וכו’ לא בעינן

תוס’ קושיא זו?

מיעוט מיוחד לנכרי שכיבשתו .האיך תי’ תוס’ קושיא זו?

א) דאסור ליהנות מהחמץ אף אחר שנשרף כדתנן לקמן

א) התורה גלה כאן דאין חילוק בין כישתו או לא כיבשתו

לא יסיק בו תנור וכירים

ומזה ילפינן בכל מקום שאין חילוק

ב) הקרא מיירי אף אם אין צריך להגחלת לבשל עליו

ב) כיון דחמץ חמור שהוא בבל יראה ובכרת צריך ב’ קראי

ג) כיון שמתחלת הבערה אינו יכול ליהנות אע”ג שיש לו

ג) חמץ תלוי אם הוא מצוי לו דהיינו שיש על החמץ רשות

הנאה אחר כן אסור כמו נדרים ונדבות שאין קרבין אע”פ

כמו שמצינו שאף פקדון אסור ולכן בעי ב’ קראי

שיש בהן מאכל הדיוט

ד) התוס’ תי’ ב’ תירוצים א’ דחמץ יותר חמור שהוא בכרת

ד) התוס’ תי’ ב’ תי’ ,א’ שהקרא מיירי אף אם אין צריך

ובל יראה ,וב’ דחמץ תלוי אם הוא מצוי לו דהא אפי’ פקדון

להגחלת וב’ דכיון שמתחלת הבערה אינו יכול ליהנות

אסור ולכן ס”ד דכיבשתו הוי מצוי לו.

אע”ג שיש לו הנאה אח”כ אסור כמו נדרים ונדבות
שאסור אע”ג שיש בהן מאכל הדיוט.
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: ק- .שאלות חזרה על עירובין צו

1. If an  אשהfinds a  זוגof  תפיליןon שבת, can she be  לובשthem
to bring them into the ?עיר
a. No
b. If  לילה לאו זמן תפיליןthen it is  ;מותרif  לילה זמן תפיליןit is
אסור
c. If נשים סומכות רשות, it is  ;אסורif they are not allowed to be
 סומךit is מותר
d. According to the  מאן דאמרthat  תפיליןis not a מצות עשה
שהזמן גרמא, or according to the מאן דאמר נשים סומכות רשות,
it is מותר
2. Is  ר״ש מודהto the  חכמיםin the case of ?ילדתו אמו בשדה
a. Yes, and they are  מוליךthe  תינוקless than  ד׳ אמותat a time
b. Yes, and they pass the  תינוקfrom one person to the next
c. No; he holds they are  מוליךthe  תינוקless than  ד׳ אמותat a
time
d. No; he holds they pass the  תינוקfrom one person to the
next
3. If a  בעלת הביתborrows  מיםfrom her  חבירהfor an  עיסהor
קדירה, where can she bring the  עיסהor ?קדירה
a. According to the  חכמיםthe  עיסהis  כרגלי הבעלת הביתand
the  קדירהis ;כרגלי שתיהןaccording to  רבי יהודהthey are always
like the רגלי בעלת הבית
b. According to the  חכמיםthe  עיסהis  כרגלי שתיהןand the קדי־
 רהis  ;כרגלי בעלת הביתaccording to  רבי יהודהthey are always
like the רגלי בעלת הבית
c. According to the  חכמיםthey are  ;כרגלי שתיהןaccording to
 רבי יהודהthey are כרגלי בעלת הבית
d. According to the  חכמיםthey are  ;כרגלי שתיהןaccording to
 רבי יהודהthe  עיסהis  כרגלי בעלת הביתand the קדירהis כרגלי
שתיהן
4. If he cannot be  פורס בגדon the יריעה, is it  מותרto be מהפך
the  יריעהon the ?כתב
a. Yes
b. No
c. It is a מחלוקת
d. It is a  ספקin the גמרא, and we are מחמיר להלכה
5. Is ?מהלך כעומד דמי
a. Yes, both by  מעבירand זורק
b. Not by  מעבירnor by זורק

c. There is a  מחלוקתby  מעבירbut by  זורקeveryone agrees
that it is not
d. There is a  מחלוקתby  זורקbut by  מעבירeveryone agrees
that it is
6. If someone is  משתןfrom  רשות היחידto רשות הרבים, is he
 חייבa ?חטאת
a. Yes
b. No
c. It is a מחלוקת
d. It is an איבעיא דלא איפשיטא
7. If there is a  בור ברשות הרביםthat is  ד׳ טפחיםfrom a כותל
and its  חוליאis י׳ טפחים, is it  מותרto be  ממלאfrom it on ?שבת
a. Yes
b. No
c. It is a מחלוקת
d. If there is  י׳ טפחיםin the  בורitself it is מותר
8. Is it  מותרto be  משתמשwith  שרשי האילןthat grow above ג׳
 טפחיםbut come back down to within ?ג׳ טפחים
a. It is מותר
b. It is אסור
c. It is a מחלוקת
d. It is an איבעיא דלא איפשיטא
9. Is it  מותרto be  משתמשwith an  אילן יבשon ?שבת
a. Only if גזעו מחליף
b. Only if אין גזעו מחליף
c. Only  בימות החמהeven if אין גזעו מחליף
d. Only  בימות הגשמיםeven if אין גזעו מחליף
10. Where would we learn  מידותfrom if the  תורהwas not
given?
a. We would learn  צניעותfrom the  גזל, חתולfrom the ,יונה
 עריותfrom the נמלה, and  דרך ארץfrom the תרנגול
b. We would learn  צניעותfrom the  גזל, חתולfrom the ,נמלה
 עריותfrom the תרנגול, and  דרך ארץfrom the יונה
c. We would learn  צניעותfrom the  גזל, יונהfrom the ,נמלה
 עריותfrom the חתול, and  דרך ארץfrom the תרנגול
d. We would learn  צניעותfrom the  גזל, חתולfrom the ,נמלה
 עריותfrom the יונה, and  דרך ארץfrom the תרנגול
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This test needs to be submitted by Sunday, July 10th before 11:00 pm
in order to be eligible for a stipend.
Name: ________________________________________________________________________________________
Phone: _____________________________________ Email: __________________________________________
Oraysa Code: _______________

Extra Credit #2:
Chazara Questions
 ק- עירובין צו

Extra Credit #1:
תופסות
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To receive a stipend please confirm the following:
I have taken this test with closed Gemara
I regularly learn the daily Oraysa schedule of Amud V’chazara. (An occasional miss of the Amud is acceptable.)
This test was completed within the one and a half-hour time frame.

