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ORAYSA AMUD V’CHAZARA BECHINA #3A
   פסחים כב:-כז. 

)optional( .חזרה פסחים יב: - יז

Please complete the bubble sheet and submit by 11pm tonight, September 4th 

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 כ”ב אלול / Sept 18 

on .פסחים כז: - לב and chazara questions on .פסחים יז: - כב 
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לכבוד העוסקים באורייתא העומדים בכור המבחן, הי''ו

זה היום עשה ה’!

בהתרגשות ובשמחה רבה אנו מגישים לפני לומדי וחברי 'אורייתא' את הבחינה הזאת על מסכת פסחים. הבחינות 

הן הזדמנות  נפלאה המאפשר לחזור על החומר הנלמד באופן מעולה, כדי שנוכל להנציח ולהחדיר בנפשנו  את 

הסוגיות הנלמדות מדי שבועיים. ע''י עמידה בכור המבחן אנו מחזקים את הקשר האמיץ שיש לנו עם הדפים 

והחומר  הנלמד , לפני שממשיכים הלאה ללמוד הסוגיות החדשות. 

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 following 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 קביעות in 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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1. Is it מותר to be מושיט אבר מן החי to a בן נח, and what is the 
reason for this דין?

a. It is מותר because there is no איסור of לפני עור regarding 
a בן נח
b. It is אסור, because he is being מכשיל the בן נח in an איסור 
and by doing so he is עובר on לפני עור
c. It is a מחלוקת which is תלוי on whether there is לפני עור 
regarding a בן נח or not
d. It is a מחלוקת which is תלוי on whether אבר מן החי is only 
אסור בהנאה or if it is even אסור באכילה

2. Are the בשר and the עור of a שור הנסקל מותר בהנאה?
a. They are both אסור בהנאה
b. It is a מחלוקת if they are both אסור or both מותר
c. The בשר is אסור בהנאה, and there is a מחלוקת if the עור 
is also אסור בהנאה
d. The עור is מותר בהנאה, and there is a מחלוקת if the בשר 
is אסור בהנאה or not

3. Is there an איסור ערלה on an אילן that was נטוע לרבים?
a. It is אסור באכילה and בהנאה
b. It is אסור באכילה but מותר בהנאה
c. There is a מחלוקת if it is אסור באכילה ובהנאה
d. It is אסור באכילה and there is a מחלוקת if it is אסור בהנאה 
as well

4. Does the איסור ערלה apply to קליפי אגוזים?
a. They are אסור משום ערלה
b. They are מותר משום ערלה
c. There is a מחלוקת if the איסור ערלה applies to them
d. It is a ספק in the גמרא which is not answered

5. Is it מותר for a ישראל to be נהנה from תרומה and for a נזיר 
to be נהנה from יין?

a. Both are מותר
b. Both are אסור
c. יין is אסור בהנאה for a ישראל and תרומה is מותר בהנאה for 
a ישראל
d. יין is מותר בהנאה for a ישראל but תרומה is אסור בהנאה for 
a ישראל

6. According to רבי אבהו, who holds that לא יאכל includes an 
?and for what reason ,חדש מותר בהנאהis ,איסור הנאה

a. It is מותר because חדש is הוקש לתרומה
b. It is מותר because חדש is הוקש לדם
c. It is מותר because the תורה says קצירכם, which implies it 
is שלכם
d. It is אסור because the פסוק says ולחם קלי וכרמל לא תאכלו

7. From where does חזקיה learn that לא ֵיאכל (with a ציר״ה) is 
?איסור הנאה an משמע

a. From אבר מן החי
b. From חדש
c. From דם
d. From שרצים

8. According to the מסקנא, what is the נפקא מינה between ר׳ 
?חזקיה and אבהו

a. If חמץ בפסח is אסור בהנאה מדאורייתא or not
b. If חולין שנשחטו בעזרה is אסור בהנאה מדאורייתא or not
c. If שור הנסקל is אסור בהנאה מדאורייתא or not
d. למסקנא there is no נפקא מינה between them

9. Complete the מימרא of ״כל שבקודש פסול...״
a. אין לו תקנה אלא שריפה
b. בחולין כשר
c. בא הכתוב ליתן לא תעשב על אכילתו
d. וכל שבקדשי קדשים כשר

10. According to רש״י, how can we learn the אסור לאו of 
 לא ביערתי ממנו בטמא of פסוק from the אכילת מעשר שני שנטמא
which is talking about וידוי בעלמא? 

a. The וידוי is מוכיח that there is an איסור
b. We learn the לאו from לא תוכל לאכול בשעריך which was 
said even regarding מעשר שני
c. There is no איסור לאו, only an איסור עשה
d. The words פן השמר ואל imply an איסור לא תעשה and כל 
לא ביערתי of לשון a וידוי if it says in the שכן

 מבחן מסכת פסחים
דפים כב:-כז.
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11. How many sets of מלקות does one get for eating a נמלה, 
a פוטיתא, or a צרעה?

a. 4 for the 5 נמלה for the פוטיתא and 6 for the צרעה
b. 4 for the 5 פוטיתא for the צרעה and 6 for the נמלה
c. 4 for the 5 צרעה for the פוטיתא and 6 for the נמלה
d. 4 for the 5 פוטיתא for the נמלה and 6 for the צרעה

12. What is the דין of someone who is אוכל אימורין either 
?בטומאת בשר or בטומאת הגוף

a. If he was אוכל בטומאת הגוף he gets כרת but if he was 
לאו it is only a אוכל בטומאת בשר
b. If he was אוכל בטומאת בשר he gets כרת but if he was 
לאו it is only a אוכל בטומאת הגוף
c. Both are a לאו
d. Both are a חיוב כרת

13. Why does אביי hold that there is מלקות for כלאי בכרם 
even שלא כדרך הנאתן?

a. It is הוקש to בשר בחלב
b. It never had a שעת הכושר
c. It does not say a לשון אכילה by כלאי הכרם
d. It is a חיוב כרת

14. Is there מלקות for בשר בחלב שלא כדרך הנאתו?
a. There is מלקות
b. There is no מלקות
c. It is a מחלוקת
d. It is a ספק in the גמרא which is not answered

15. According to רש״י, how do we know that כלאים is בטל 
?במאתים של היתר

a. It is a חומרא of the חכמים by כלאים because it is מצוי
b. It is a חומרא of the חכמים by כלאים because הנאתו מרובה
c. Other איסורים are בטל בששים and because of the חומר 
of כלאים, they were 140 מוסיף times
d. תרומה is בטל במאה and the איסור כלאים is כפול that of 
אסור בהנאה because it is also תרומה

16. Is it מותר to be מתרפא with איסורי הנאה besides for עבודה 
?סכנה if there is no זרה

a. It is מותר
b. It is אסור
c. It is a מחלוקת
d. It is a ספק in the גמרא which is not answered

17. How do we know that by a רוצח it is מותר להצילו בנפשו?
a. It is a סברא of מאי חזית דדמא דידך סמוק טפי
b. It is a סברא – doing so will bring him to חיי העולם הבא
c. It is learned from נערה המאורסה
d. It is learned from בכל נפשך

18. What is the דין of הנאה הבאה לו לאדם that is אפשר וקא 
?מכוין

a. It is אסור לכולי עלמא
b. According to both לשונות in the גמרא it is a מחלוקת אביי 
ורבא
c. According to the לישנא קמא it is אסור לכולי עלמא and 
according to the לישנא בתרא it is a מחלוקת אביי ורבא
d. According to the לישנא קמא it is a מחלוקת אביי ורבא and 
according to the לישנא בתרא it is אסור לכולי עלמא

19. What type of הנאה to we consider the הנאה of the צילו 
?של היכל

a. אפשר ומכוין
b. אפשר ולא מכוין
c. לא אפשר ומכוין
d. It is a מחלוקת if it is אפשר ולא מכוין or לא אפשר ומכוין

20. According to רש״י, what is the ביאור of that which רבא 
said שאני היכל דלתוכו עשוי?

a. The הנאה is מותר because it is שלא כדרך הנאתו
b. It is מותר because it is considered לא אפשר ולא קמכוין
c. לפי האמת they were not יושב בצל ההיכל because the צל 
is only בתוכו
d. Since it is מותר to be נהנה from the צל בתוך ההיכל it is 
also מותר to be נהנה from the צל outside the היכל

21. Is there מעילה on the ריח הקטורת?
a. There is no מעילה at all
b. There is מעילה but no כרת
c. אחר שתעלה תמרותו there is מעילה
d. קודם שתעלה תמרותו there is מעילה

22. Is a פרה אדומה נפסלה if an עוף was שכן עליה or if a פר was 
?עולה עליה

a. The עוף would make it פסולה but not the פר
b. The פר would make it פסולה but not the עוף
c. It would be כשרה from both
d. It would be פסולה from both
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23. What is the דין of פת that one was בישל ע״ג גחלים עוממות 
?של קליפי ערלה

a. The פת is מותר לכולי עלמא
b. The פת is אסור לכולי עלמא
c. It is a מחלוקת which is תלוי on whether יש שבח עצים 
or not בפת
d. It is a מחלוקת which is תלוי on whether זה וזה גורם is 
or not אסור

24. According to the מסקנא, does רבי אליעזר hold זה וזה גורם 
is אסור?

a. למסקנא he holds זה וזה גורם is מותר
b. למסקנא he holds זה וזה גורם is אסור
c. By עבודה זרה he holds זה וזה גורם is אסור but by שאר 
מותר he holds it is איסורים
d. By עבודה זרה there is a מחלוקת בדעת ר״א if זה וזה גורם is 
מותר it is שאר איסורים but by אסור

25. Is it מותר to be משתמש with קערות וצלוחיות שצרפן בעצי 
?אשירה

a. It is מותר לכולי עלמא
b. It is אסור לכולי עלמא
c. It is a מחלוקת which is תלוי on whether יש שבח עצים 
or not בפת
d. It is a מחלוקת which is תלוי on whether זה וזה גורם is 
or not אסור
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מבחן מסכת פסחים כב:-כז.
ליתר שאת על דברי התוספות

1. ״מנין שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר ואבר מן החי לבני נח ת”ל ולפפ
ני עור לא תתן מכשול.״ והגמ’ דייק מזה דאבר מן החי מותר בהנאה. 

והק’ התוס’ הא התם מיירי שהאבר מן החי הוא של הגוי וא”כ מהו 
ההנאה להושיט לו?

א. אפי’ אם הוא של נכרי יש הנאה להושיט לו דיכול לחייב דמים 
בשביל שכירות זה

ב. הגמ’ כאן סבר דמיירי שהאבר מן החי הוא של ישראל
ג. עיקר הראי’ דקאמר דומיא דכוס של יין לנזיר דמותר בהנאה

ד. התוס’ השאיר קושיא זו בלי תירוץ.

2. ״ציידי חיה ועופות ודגים שנזדמנו להם מינין טמאין מותרין למוכרן 
לנכרים וכו’ אי הכי אפילו לכתחלה נמי שאני הכא דאמר קרא יהיו 

בהווייתן יהו.״ והק’ התוס’ א”כ האיך מוכרין סוסים וחמורים לגויים. 
האיך תי’ תוס’ קושיא זו?

א. אינו מותר אא”כ נזדמנו לו 
ב. אינו אסור אלא אם כן עומדין לאכילה 

ג. יכולים למכור ע”י סרסור גוי 
ד. כיון שזהו עיקר פרנסה שלנו חשבו כנזדמנו.

3. הגמ’ אמר דאין נפק”מ להלכה בין חזקיה לר’ אבהו אלא חולין 
שנשחטו בעזרה. והתוס’ הק’ למה לא אמרינן דלר’ אבהו חמץ נוקשה 

או חמץ גמור ע”י תערובות אסור בהנאה דכתיב לא תאכלו ולחזקה 
מותר בהנאה. האיך תי’ תוס’ קושיא זו?

א. גם לחזקיה אסור בהנאה דילפינן מחמץ גמור 
ב. גם לר’ אבהו מותר בהנאה דדרשינן לכם 

ג. הגמ’ קאמר נפק”מ א’ וה”ה דיש עוד נפקי מיניה 
ד. התוס’ השאיר הקושיא בלא תירוץ.

4. ״אכל פוטיתא לוקה ארבעה נמלה לוקה חמש צרעה לוקה שש.״ 
והק’ רש”י ותוס’ למה אין לוקין גם מקרא לא תשקצו את נפשותיכם 
בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמוש האדמה אשר הבדלתי לכם לטמא. 

האיך תי’ תוס’ קושיא זו?
א. הקרא איירי בבהמה וחיה ולא בשרצים דתרמוש אינו לשון רחוש 

ב. הקרא תרמוש האדמה מיירי בנחש ולא בשרצים 
ג. הקרא איירי דוקא בשמנה שרצים שהם אב הטומאה דכתיב 

אשר הבדלתי לכם לטמא 
ד. לשיטת תוס’ זה א’ מן הלאוין שלוקין בפוטיתא נמלה וצרעה.

5. ״מה רוצח יהרג ואל יעבר אף נערה מאורסה תיהרג ולא תעבר.״ והק’ 
תוס’ דהנערה אין בה דין יהרג ולא יעבור דהא הוי קרקע עולם. האיך תי’ 

תוס’ קושיא זו?
א. גרסינן יהרג ואל יעבר ולא תיהרג ואל תעבור 

ב. יכול לגרוס תיהרג ואל תעבור דמיירי שעשתה מעשה דאומרים לו 
צריכה להביא הערוה עליה ואם לא תיהרג דליכא קרקע עולם 

ג. הדין של קרקע עולם הוא רק לגבי הדין של פרהסיא ולא לגבי הדין 
של ג’ חמורות 

ד. התוס’ הניח קושיא זו בלא תירוץ.

6. ״קול מראה וריח אין בה משום מעילה.״ וקאמר הגמ’ ״מעילה הוא 
דלית ביה אבל איסורא איכא.״ והק התוס’ הא תנן בסוכה דהאשה בוררת 

חיטין לאור של בית השואבה. האיך תי’ תוס’ קושיא זו?
א. אין כוונת המשנה דבוררת ממש אלא שיכולה לברור 

ב. השמן והפתילה לא היה משל הקדש 
ג. ברירת חיטין נחשב לא קמכוין 

ד. התוס’ השאיר קושיא זו בלא תירוץ.

7. ״עלה עליה זכר פסולה.״ והק’ התוס’ דהא תנן פרה מעוברת ר’ אליעפ
זר מכשיר וחכמים פוסלים. האיך תי’ תוס’ קושיא זו?
א. דהגמ’ עלה עליה זכר אזיל כהחכמים שפוסלים 

ב. הפסול של עלה עליה זכר הוא דוקא אם הבעלים ראו בשעת מעשה 
ג. התוס’ תי’ ב’ תירוצם חדא דהמשנה עלה עליה זכר אזיל כרבנן 

דפוסלי בפרה מעוברת ועוד דהפסול של עלה עליה זכר הוא דוקא אם 
הבעלים ראו בשעת מעשה 

ד. התוס’ השאיר קושיא זו בלי תירוץ.

8. ״ר’ יהודה אומר אין ביעור חמץ אלא שריפה.״ לשיטת תוס’ האם 
פסקינן כר’ יהודה?

א. כן 
ב. לא 

ג. יש מחלוקת בבעלי תוס’ לר”ת פסקינן כר’ יהודה ולר”י לא 
ד. התוס’ מסופק דיש סתם משנה כר’ יהודה אבל יש הוכחה דהוא 

דלא כר’ יהודה.
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שאלות חזרה על פסחים דף יב’ – דף יז’

1. What is a person who ate after the שעה שישית without 
being טועם earlier in the day compared to?

a. לסטים
b. Being זורק אבן לחמת
c. Being כופר בטובתו של מקום
d. To being מתענה a תענית שעות without being מקבל a תענית

2. Is it מותר for the גבאי צדקה to be פורט מעות from the כיס של 
?צדקה

a. It is מותר
b. It is אסור
c. It is only מותר לאחרים but not לעצמם
d. It is only מותר לעצמם but not לאחרים

3. Why should we be גורס על גג האיצטבא in the משנה and not 
?על גב האיצטבא

a. It is אסור to put them על גב האיצטבא because of מעילה
b. There was no גב האיצטבא – only a גג
c. That is how it is in the ספרים המדוקדקים
d. They could not be seen מרוחק if they were על גב האיצטבא

4. Why can’t we say that the עדות of רבי חנינא סגן הכהנים was 
where there was משקין on the בשר and that is how the בשר 
was נטמא?

a. If so, the משנה should have said עם הבשר ומשקין
b. The משקין ע״ג הבשר would be בטל to the בשר making it 
כאוכל
c. There is a חילוק between משקה טופח and טופח על מנת 
להטפיח
d. משקין are not מטמא אוכלין

5. Complete the מימרא of ״כל הפוסל את התרומה״
a. פוסל את הקדשים
b. אינו פוסל את החולין
c. מטמא משקין להיות תחילה
d. תרומה נפסלת על ידו

6. Is there still an אזהרה to be שומר a חבית של תרומה that 
was נולד in it a ספק טומאה?

a. There is still an אזהרה
b. There is no אזהרה
c. It is a מחלוקת
d. The אזהרה to be שומר it is only מדרבנן

7. Do פיגול and נותר have טומאה?
a. They do not have טומאה
b. They have טומאה מדרבנן
c. They have טומאה מדאורייתא
d. They do, but there is a מחלוקת if it is דאורייתא or דרבנן

8. What is the ביאור of the מימרא that איל קמצא דכן?
a. The איל המילואים is טהור
b. The קרבן of קמצא was מותר להקריב לפי הדין
c. The אילו של יצחק is מכפר on טומאת המקדש
d. That מין חגב is טהור לאכילה

9. Which עוון is (אהרן נושא )מכשיר with the ציץ?
a. עוון טומאה
b. עוון פיגול
c. עוון נותר
d. עוון קדשים בחוץ

10. Did the כהנים err in the two שאלות of חגי הנביא?
a. According to רב they were טועה in both, but according 
to שמואל they were not טועה at all
b. According to רב they were טועה in one שאלה, but 
according to שמואל they were not טועה at all
c. According to רב they were טועה in both שאלות, and 
according to שמואל they were טועה in one שאלה
d. According to רב they were not טועה at all, and 
according to שמואל they were טועה in one שאלה
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