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ORAYSA AMUD V’CHAZARA BECHINA #2B
.כב-:פסחים יז

Please complete the bubble sheet and submit by 11pm tonight, August 21st
in order to be eligible for a stipend.
Bubble Sheets can be submitted via one of the following options:
1. Mail:
Oraysa
122 A East Harvard St.
Lakewood, NJ 08701

2. Email:
bechinah@oraysa.org
3. Fax:
914-353-3029

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

Upcoming bechina Pesachim בa will take place  ח’ אלול/ Sept 4
on . כז- : פסחים כבand chazara questions on . יז- :פסחים יב
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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 השלישי 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 third 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
דפים יז-:כב.
?קדשים  andתרומה  inמחוסר כפורים מותר 6. Is a
 in bothמותר a. He is
 in bothאסור b. He is
אסור בקדשים  butמותר בתרומה c. He is
מותר  if he isמחלוקת  but there is aמותר בתרומה d. He is
בקדשים
?משקין עלולין לקבל טומאה 7. Why do we say
)מי רגלים  andרוק  by them (byטומאת הזב a. We find
מטמא אוכלין מן התורה b. They are
פחות מרביעית  evenמקבל טומאה c. They are
מקבל טומאה בלא הכשר d. They are
 areמשקין  who holdרבי אלעזר  andרבי מאיר 8. According to
, how is it possible to have aמטמא דברים אחרים מן התורה not
)רביעי בקודש? (רש״י
פסול דרבנן  is only aרביעי בקודש a. They hold that
 at allפוסל בקודש  is notרביעי b. They hold that a
 which wasנוגע באוכל  which wasנוגע בכלי  wasשרץ c. If the
נוגע באוכל  which wasנוגע בכלי
נוגע בכלי אחר  which wasנוגע בכלי מתכות  wasמת d. If a
נוגע באוכל which was
?דרבנן  orדין דאורייתא  aקדשים  byצירוף כלי  ofדין 9. Is the
דאורייתא a. It is
דרבנן b. It is
מחלוקת c. It is a
דרבנן  it isלבונה וגחלים  but byדאורייתא  it isסולת וקטורת d. By
?טמא  orטהור , is itירושלים  was found inרוק 10. If
טהור a. It is always
טמא b. It is always
, but if it wasטמא  it isשוק העליון c. If it was found in the
טהור found elsewhere it is always
, but if it wasטמא  it isשוק העליון d. If it was found in the
 if itטהור  andאתחזק זב  if it wasטמא found elsewhere it is
אתחזק זב was not

 andשיעורים מדאורייתא , what is theרש״י 1. According to
?מקוה  for aמדרבנן
ארבעים סאה  it isמדרבנן  andכל שהוא  it is aמדאורייתא a.
כלים  forרביעית  it is aמדרבנן  andכל שהוא  it is aמדאורייתא b.
אדם  forארבעים סאה and
אדם  forארבעים סאה  andכלים  forרביעית  it is aמדאורייתא c.
כלים  andאדם  for bothארבעים סאה  it isמדרבנן and
 forארבעים סאה  andכלים  forכל שהוא  it is aמדאורייתא d.
כלים  andאדם  for bothארבעים סאה  it isמדרבנן  andאדם
נטמא ) that wasכרים וכסתות  (likeאחוריים ותוך  that hasכלי 2. A
?תוך טמא  – is theשרץ  by aמגבו
טהור a. It is
טמא b. It is
מחלוקת c. It is a
 or notחוזר  wasרבי יהודה  in whetherתלוי d. It is
 (when it is notמי חטאת מטמא אדם כלים אוכלין ומשקין 3. Is
?)סרוח
 all of thoseמטמא a. It is
 or notמטמא  if it isמחלוקת b. There is a
אדם וכלים , but notמטמא אוכלין ומשקין c. It is
 if it isמחלוקת  and there is aמטמא אוכלין ומשקין d. It is
מטמא אדם וכלים
וכל  fromרבי עקיבא דורש ” – what wasבו ביום דרש ר״ע וכו׳“ 4.
?כלי חרש אשר יפול...יטמא
מטמא אוכלין מדאורייתא  areמשקין a.
קודש  byרביעי makes aככר שלישי b. A
תרומה  byשלישי  makes aככר שני c. A
חולין  byשלישי  makes aככר שני d. A
משקין מטמאין כלים  areגמרא  of theמסקנא 5. According to the
?מן התורה
a. They are not
מחלוקת b. It is a
 which areמקשין סרוחין  except forמטמאין כלים  areמשקין c.
not
משקין הבאין מחמת שרץ  are not butמשקין הבאין מחמת כלי d.
are
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11. What is the  דיןof  כליםthat were found in ירושלים
regarding ?טומאה
a. They are always טהור
b. They are always טמא
c. If they were found in the  עירor on the  דרך עלייהfrom
the  בית הטבילהor in the ( גזייתאthe  )מבואות קטניםthen
they are טהורין, but if they were found on the  דרך ירידהto
the  בית הטבילהthey are טמאין
d. If they were found in the  עירor on the  דרך עלייהfrom
the  בית הטבילהthey are טהורין, but if they were found on
the  דרך ירידהor in the  גזייתאthey are טמאים
12. According to  רבwhy is a person not  נטמאfrom the מחט
that was found in the ?בשר הבהמה
a. There is a  ספקif he touched it, and the  עזרהis
considered a  רשות הרביםfor  טומאהand ספק טומאה ברשות
הרבים טהור
b. Because  מן התורהa  כליis not מטמא אדם
c. Because the  מחטis not a כלי, and therefore חרב הרי הוא
 כחללdoes not apply to it
d. Because it is טומאת בית הסתרים
13. What is the  דיןof a ( ספק טומאה הבאה בידי אדםthat is,
where he was  עוסקwith the  כליand there is a  ספקif it was
?)נטמא
a. It is טהור
b. It is טמא
c. In  רשות היחידit is  טמאbut in  רשות הרביםit is טהור
d. In  רשות הרביםit is  טהורand there is a  מחלוקתabout the
 דיןin רשות היחיד
14. Is something that was ?הוכשר בחיבת הקודש מטמא
a. It is מטמא
b. It is not מטמא
c. There is a מחלוקת
d. The  גמראhas a  ספקabout this and it is not answered
15. Is a  כלי מקבל טומאהfrom the  אוירof a  כלי חרסthat was
?נטמא בשרץ
a. It is מקבל טומאה
b. It is not מקבל טומאה
c. It is a מחלוקת
d. A  כלי מתכותis  מקבל טומאהin this way, but other כלים
are not

16. According to רבי יהושע, is it  מותרto be שורף תרומה תלויה
with ?תרומה טמאה
a. It is מותר
b. It is אסור
c. It is a מחלוקת
d. It is  מותרin  רשות הרביםbut it is  אסורin רשות היחיד
17. What is the  סבראto be  מחלקbetween  ייןand שמן
regarding the  חבית שנשברה בגת העליונהthat  ר״יwas  מותרto
be  מטמא בידיםby  ייןbut not by ?שמן
a.  ייןis a  הפסד מרובהbut  שמןis not a הפסד מרובה
b. They were מיקלby  ייןbecause it can be used for a כוס
של ברכה
c.  יין ישןcannot be  מתערבwith  יין חדשbut  שמןcan be
מתערב
d.  ייןwill not come to a  תקלהbut  שמןcan come to a תקלה
18. According to רש״י, why do we say אין הכרעת שלישית
?מכרעת
a. Only by  פסוקיםdo we say שיבוא השלישי ומכריע ביניהם
b. The first two  דעותdid not say that their  מחלוקתwas
 תלויin the  סבראof the third דעה
c. The first two  דעותare  חולקon the third, and we say
אחרי רבים להטות
d. The  דעת שלישיsays his own  סבראand does not say
what he heard מפי רבו
19. In which case would  רבי יהושעagree that it is  אסורto be
 מטמאa?חבית שנשברה בגת העליונה בידים
a. Where there are  נכריםto sell the  יין המדומעto and
there is no הפסד מרובה
b. Where there is a כלי שתוכו טהור וגבו טמא
c. Where the  שיעור חולין טמאיןis  ששיםtimes the יין של
תרומה
d. Where the  שיעור חולין טמאיןis  מאהtimes the יין של
תרומה
20. What is the  חידושin saying that it is מותר להאכיל
 עופותduring the fifth hour, being that the  משנהalready
mentioned ?בהמה וחיה
a. Since the  תנאtaught  בהמה וחיהit taught  עופותas well
b. We might have thought that since the  עוףis  מצניעwhat
it is משייר, it would be אסור
c. We might have thought that sometimes the  עוףwould
be  משיירand we would not realize
d.  בהמהis a דבר שהיה בכלל ויצא ללמד על הכלל כולו, and חיה
is בכלל בהמה, but  עוףis not

מבחן אורייתא

BI-MONTHLY
ORAYSA
MONT
HL Y T EFIVE-BLATT
N- B L A T T B EBECHINA
CH INA F FOR
OR TTHE
H E OR
A YSA AMUD
A M U D V’CHAZARA
V ’ CH A ZA R APROGRAM
PROGRAM

חמשה דפים
על עשרה
דפים
חודשי על
בחינהחודשי
בחינה דו
לימוד עמוד וחזרה
וחזרה
במסגרת לימוד
במסגרת
21. If someone is  שורף חמץduring the sixth hour, is it מותר
to be  מסיקthe ?תנור וכיריים על גבי האש
a. It is מותר
b. It is אסור
c. It is  מותרaccording to רבי יהודה, but it is  אסורaccording
to the חכמים
d. It is a  ספקin the  גמראwhich is not answered
22. If  חמץwas  נחרךbefore the זמן איסורו, is it  מותרto be
 נהנהfrom it after the  זמן איסורוarrives?
a. It is מותר
b. It is אסור
c. It is a מחלוקת
d. It is a  ספקin the  גמראwhich is not answered
23. Why do we need a  פסוקto tell us specifically that חולין
 שנשחטו בעזרהis ?אסור בהנאה
a. Since it was נשחט במקום קודש, there is a  הוה אמינאthat
it should be מותר בהנאה
b. Since the  שחיטהwas כשירה, there is a  הוה אמינאthat it
would be מותר בהנאה
c. The  איסור אכילהof  חולין שנשחטו בעזרהis not  מפורשin
the תורה
d. There is a  הוה אמינאthat it has the  דיןof שחוטי חוץ
24. According to רבי אבהו, who says that  לא יאכלis  משמעan
 איסור אכילהand an איסור הנאה, is ?גיד הנשה אסור בהנאה
a. It is מותר בהנאה
b. It is אסור בהנאה
c. If  יש בגידין בנותן טעםit is  אסורbut if  אין בגידין בנותן טעםit
is מותר
d. If  יש בגידין בנותן טעםit is  מותרbut if אין בגידין בנותן טעם
it is אסור
25. Is ?דם מותר בהנאה
a. It is מותר
b. It is אסור
c. It is a מחלוקת
d. It is an איבעיא דלא איפשיטא
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מבחן מסכת פסחים יז-:כב.
ליתר שאת על דברי התוספות
 .1לשיטת תוס’ ,האם פסול שאיבה דאורייתא או דרבנן?
א .דרבנן
ב .דאורייתא
ג .כולו שאוב הוא פסול דאורייתא ורוב כשר ומיעוט שאוב הוי פסול
דרבנן
ד .התוס’ הביא ב’ שיטות  -לחד בעל תוס’ בכל ענין הוי דאורייתא,
ולחד בעל תוס’ אם כולו שאוב הוא דאורייתא ואם רוב כשר הוא
דרבנן.
 .2רש”י הק’ דלמ”ד טומאת משקין לטמא אחרים דרבנן ,האיך מש�כ
חת לה רביעי בקדש .האיך תי’ תוס’ קושיא זו?
א .למ”ד טומאת משקים לטמא אחרים דרבנן לא משכחת רביעי
בקדש מדאורייתא וכל דין רביעי הוא דרבנן
ב .משכחת רביעי בקדש ע”י אוכל מטמא אוכל ולמ”ד אין אוכל
מטמא אוכל אפילו בקדשים לא משכחת רביעי בקדש אלא מדרבנן
ג .משכחת לה ע”י עצים ולבונה ולמ”ד חיבת הקדש אינו מועיל
למימני בה ראשון ושני לא משכחת לה אלא מדרבנן
ד .משכחת לה ע”י עצים ולבונה ולמ”ד חיבת הקדש אינו מועיל
למימנה בה ראשון ושני הוא יסבור דאוכל מטמא אוכל לקדש.
 .3״אלא דאיתכשר בחיבת הקדש.״ והק’ תוס’ אם קדשים לא בעו
הכשר משום חיבת הקדש ,א”כ למאי נפק”מ דמשקי בי מטבחיא אין
מכשירין  -הא לא בעו הכשר .האיך תי’ תוס’ קושיא זו?
א .מאן דדרש דמשקי בי מטבחיא אינם מכשירים סבר דלא מהני
חיבת הקדש לטמויי בלא הכשר
ב .נפק”מ אם מביא חולין לעזרה כגון ביכורים או כגון חולין הנאככ
לים קודם הקדשים כדי שהקדשים יהיו נאכלים על השובע
ג .חיבת הקדש אינו נעשה ראשון ושני אבל אם היה מכשירים היו
נעשים ראשון ושני ד)
ד .התוס’ הניח קושיא זו בלא תירוץ.
 .4״כגון שהיה פרה של זבחי שלמים והעבירה בנהר ועדיין משקה
טופח עליה.״ לשיטת תוס’ ,האיך היה המשקה טופח מכשיר הבשר
לקבל טומאה?
א .המים נפל מהעור להבשר אחר השחיטה
ב .כיון שהמשקה על העור והעור הוא שומר לבשר מהני ההכשר
מדין שומר
ג .המשקה הכשיר את הבשר בעוד שלא שחט השלמים דהכשר
מועיל אף על בעל חי
ד .אע”ג שהבשר לא קיבל טומאה נפסל הבשר משום המשקה
שעליו שקיבל טומאה דמשקים לא בעו הכשר.

 .5בגמ’ מבואר דלר”ש אליבא דר’ יהושע יכול לשרוף תלויה עם הטמאה.
והק’ תוס’ אם מותר לטמאותה בידים א”כ מותר לשורפה ולמה קורין
אותה תלויה .האיך תי’ תוס’ קושיא זו?
א .אינו מותר לשורפה אלא אם כן הוא חמץ בפסח ואז מותר גם
לטמאותה
ב .אינו מותר לטמאותה רק לשורפה עם הטמאה וזה טומאה ממילא
ולא בידים
ג .אע”פ שמותר בין לשורפה בין לטמאותה אעפ”כ קורין אותה תלויה
משום שאינו מחוייב לשורפה
ד .התוס’ הניח קושיא זו בלא תירוץ.
 .6״כל שעה שמותר לאכול מאכיל לבהמה חיה ועוף.״ התוס’ הק’ האיך
יכול להאכיל לחיה הא הגמ’ קאמר דמה שמשייר מצנעא ליה והמשנה
תנן מה שמשייר יניחנו בצנעה כדי שלא תטול חולדה בפניו ויהא צריך
בדיקה אחריו וכ”ש דאסור ליתן בפניהם .האיך תי’ התוס’ קושיא זו?
א .הכא הקילו משום שצריך להאכיל החיות שברשותו
ב .כאן מיירי שביטל החמץ ולא יעבר עליו בבל יראה
ג .החיה לא מצנעא כולי האי כמו החולדה
ד .התוס’ הניח קושיא זו בלא תירוץ.
 .7״רבי יהודה אומר כותח וכל מיני כותח אסור למכור לנכרי שלשים יום
קודם פסח.״ לפי תוס’ למה אסור למכור הכותח.
א .דסבר כבית שמאי דלא ימכור אדם חמצו לנכרי אלא אם כן יודע בו
שיכלה קודם פסח
ב .חיישינן שמא הנכרי ימכור אותו לישראל ויעבר עליו בבל יראה
ג .דסבר דכשהגוי אוכל הכותח בפסח נמצא דהישראל נהנה מן החמץ
בפסח דהישראל רוצה בקיומו
ד .הכותח שם בעליו עליו והכל יודעים שהוא של ישראל ויחשבו שמכר
לנכרי בפסח.
 .8״שולח אדם ירך לנכרי וגיד הנשה בתוכו״ והגמ’ מוקי לה כר’ יהודה
דסבר דגיד הנשה מותר בהנאה .והק’ התוס’ הא ר’ יהודה סבר דגיד
הנשה אסור לבני נח והאיך יכול לשלוח לנכרי הא יש איסור לפני עור לא
תתן מכשול .האיך תי’ התוס’ קושיא זו?
א .אף ר’ יהודה דסבר דגיד הנשה אסור לבני נח מודה דזהו רק לבני
יעקב ולא קאמר דאסור לבני נח אלא שאסור אף קודם מתן תורה
ב .האי תנא סבר כר’ יהודה בהא דגיד הנשה מותר בהנאה ופליג עליה
בחדא דגיד הנשה אסור לבני נח
ג .הא דשולח אדם ירך לנכרי מיירי בחד עברא דנהרא ,דליכא לפני עור
ד .התוס’ השאיר קושיא זו בלא תירוץ.

מבחן אורייתא

BI-MONTHLY
ORAYSA
MONT
HL Y T EFIVE-BLATT
N- B L A T T B EBECHINA
CH INA F FOR
OR TTHE
H E OR
A YSA AMUD
A M U D V’CHAZARA
V ’ CH A ZA R APROGRAM
PROGRAM

חמשה דפים
על עשרה
דפים
חודשי על
בחינהחודשי
בחינה דו
לימוד עמוד וחזרה
וחזרה
במסגרת לימוד
במסגרת

.כב-:מבחן מסכת פסחים יז
’ יב- ’שאלות חזרה על עירובין ז

1. What does the  גמראlearn out from the  פסוקof ויעבר מלכם
?לפניהם וה׳ בראשם
a. That a  מלךis  פורץ גדרto make a  דרךand no one can be
מוחה
b. That  הקב״הis  חולק מכבודוto בשר ודם
c. That  עובר לעשייתןmeans קודם עשייתן
d. That  עובר לעשייתןmeans אחר עשייתן
2.  – ״אין בודקין חמץ לאור אבוקה״which of the following  טעמיםis
not mentioned in the  גמראfor this ?דין
a. One cannot be  מכניסan  אבוקהinto the חורין וסדקין
b. The  אור האבוקהis לאחריו
c. The  אבוקהis heavy and he will come to be  מתעצלin the
בדיקה
d. With an אבוקה, people are afraid that it will burn the בית
down
3. From where do we learn that in a  מקוםthat is שכיח היזיקא
we do not say the  כללof ?שלוחי מצוה אינן ניזוקין
a. From  שמואל הנביאwho was  חוששfor שאול המלך
b. From  דודwho was  חוששfor גליית הפלשתי
c. From  משה רבינוwho was  חוששfor דתן ואבירם
d. From the  מעשהof someone who did  שילוח הקןon his
father’s  ציוויand died
4. How long does the  נכריhave to be  שוההin the  מדורto
require a  בדיקהfor ?נפלים
a. 30 days
b. 40 days
c. 60 days
d. 6 months
5. If a  קברwas  נאבדin a  שדהand it was not found, what is the
 דיןof smeone who is  נכנסinto that ?שדה
a. He is טהור
b. He is טמא
c. It is a מחלוקת
d. It is an איבעיא דלא איפשיטא

6. If someone was  חתיכות10  מניחof  חמץand he found 9,
what is the ?דין
a. He has to look for the last חתיכה
b. He has to look for 10 חתיכות
c. There is a  מחלוקתif he needs to look for the last חתיכה
or for all 10 חתיכות
d. There is a  מחלוקתif he needs to look for the last חתיכה
or if he does not need to be  בודקat all
7. Why is the  דיןof  בדיקת חמץonly ?מדרבנן
a.  לא ניתנה תורה למלאכי השרתwho can be  בודקevery זוית
b.  מן התורהwe are  סומךon the  חזקהthat there is no חמץ
c.  מן התורהwe are  סומךon רוב בתים בדוקים הם
d.  מן התורהit is enough to do ביטול
8. If an  עכבר לבןwas  נכנס לביתwith a  ככר בפיוand an עכבר
 שחורwas  יוצאwith a ככר בפיו, what is the ?דין
a. He needs to be  בודקthe בית
b. He does not need to be  בודקthe בית
c. It is a מחלוקת
d. It is a  ספקin the  גמראthat is not answered
9. If one  עֵ דsays  בב׳ בחודשand one says בג׳ בחודש, what is
the דין, and why?
a. Their  עדותis  קיימתbecause we assume that the מעשה
happened at  עלות השחרbetween the two days
b. Their  עדותis  קיימתbecause one was טועה בעיבור החודש
c. Their  עדותis  בטילהbecause a person is not טועה בימים
d. Their  עדותis  בטילהbecause the  תורהsays והצילו העדה
10. Why do we say by  חקירותthat אמר אחד איני יודע עדותן
?בטילה
a. The  תורהsays והצילו העדה
b. It is  מוכחthat he did not see the מעשה
c. It is עדות שאי אתה יכול להזימה
d. כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד
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