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ORAYSA AMUD V’CHAZARA BECHINA #3B
  פסחים כז:-לב.

)optional( .חזרה פסחים יז: - כב

Please complete the bubble sheet and submit by 11אאpm tonight, Sept 18th 

in order to be eligible for a stipend.  

Bubble Sheets can be submitted via one of the following options: 

:Mailא .1
Oraysa

122A East Harvard St.
Lakewood, NJ 0870א 

 

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 ז’ תשרי / Oct 2 

on .פסחים לב: - לז and chazara questions on .פסחים כב: - כז 
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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. What is the סברא to be מחמיר by a תנור שהסיקו בעצי הקדש 
more than by aתנור שהסיקו בקליפי ערלה?

a. Someone who is מועל בהקדש is משלם קרן וחומש
b. ערלה is בטלה במאתים and הקדש is not even בטל באלף
c. When someone is מסיק בעצי הקדש they are יוצאין לחולין
d. Someone who is מועל בהקדש brings an אשם מעילות

2. Complete the מימרא of ״כל הנשרפין אפרן מותר חוץ...״
a. מעצי אשירה, ואפר הקדש לעולם אסור
b. עצי אשירה ועצי שלמים
c. אפר הקדש ואפר תרומת הדשן
d. אפר הקדש ואפר שריפת חמץ

3. What were the חכמים טוען on רבי יהודה to say that we 
cannot learn that אין ביעור חמץ אלא בשריפה from a ק״ו from 
?נותר

a. נותר is a חיוב כרת
b. נותר is אסור באכילה and בהנאה
c. From that קל וחומר comes a קולא that if he does not 
have עצים he will be יושב ובטל
d. נותר has an איסור of בל תותירו

4. What is the ביאור of ״גירא בגירי מקטיל״?
a. The נגר who make סד for the רגלי אסירים gets placed in 
that סד
b. The כף that the אומן was חוקק is שורף his own לשון
c. The one who makes חיצים is נהרג with his own חיצים
d. The one who makes חיצים is like a רוצה because he 
causes the deaths of others

5. According to the חכמים, if someone is מבער חמץ by being 
?חמץ the מפרר does he first need to be ,זורה לרוח

a. He needs to be מפרר
b. He does not need to be מפרר
c. It depends on whether he is מפרר במקום that there is a 
or not רוח מצויה
d. It is a מחלוקת

6. Is someone עובר a לאו for אכילת חמץ בפסח on חמץ that was 
?נתחמץ ע״י דבר אחר

a. He is עובר בלאו
b. He is not עובר בלאו and it is מותר באכילה מן התורה
c. He is not עובר בלאו but it is אסור באכילה
d. There is a מחלוקת if he is עובר בלאו or not

7. Is there a חיוב מן התורה of אכילת מצה for an ערל or a טמא 
or someone who lives בזמן הזה (when there is no מקדש)?

a. All of them have a חיוב אכילת מצה מן התורה
b. The ערל and the טמא do not have a חיוב מן התורה, but 
חיוב there is a בזמן הזה
c. The ערל and the טמא do not have a חיוב מן התורה, and 
there is a מחלוקת if there is a חיוב בזמן הזה 
d. There is a מחלוקת if the ערל and the טמא have a חיוב מן 
 חיוב מן there is a בזמן הזה but everyone agrees that התורה
התורה

8. According to the מסקנת הגמרא, are חמץ של נכרי and חמץ 
?רבי יהודה according to של הקדש מותרים

a. They are both מותרים
b. They are both אסורים
c. Only the חמץ של נכרי is מותר
d. Only the חמץ של הקדש is מותר

9. According to רבא, why does רבי שמעון hold that חמץ של 
?אסור בהנאה is ישראל שעבר עליו הפסח

a. So one does not come to eat it
b. Not to be שוהה it until next פסח
c. אטו חמץ בפסח
d. It is a קנס on someone who was עובר בבל יראה ובל ימצא

10. Does the דין of קם ליה בדרבה מיניה apply to someone who 
is חייב כרת or מיתת בית דין?

a. It applies to both
b. It does not apply to either
c. It applies to מיתת בית דין and there is a מחלוקת if it 
applies to כרת as well
d. It applies to כרת and there is a מחלוקת if it applies to 
מיתת בית דין

 מבחן מסכת פסחים
דפים כז:-לב.
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11. According to רבי יהודה, what is the דין of חמץ שלא בזמנו 
?שנתערב שלא במינו בנותן טעם

a. The תערובת is אסור
b. The תערובת is not אסור
c. It is a מחלוקת אמוראים בדעת רבי יהודה if the תערובת is 
or not אסור
d. It is a ספק in the גמרא

12. What is the ראיה that רב אחא בר יעקב was חוזר from 
saying that חמץ של נכרי בפסח is מותר  according to רבי יהודה?

a. He said that according to רבי יהודה חמץ is not called a 
דבר הגורם לממון
b. He said that האוכל חמץ של הקדש is מעל according to רבי 
יהודה
c. It cannot be that any חמץ would be מותר בהנאה on פסח
d. From the דין of אין פודין את הקדשים להאכילם לכלבים

 what ,נתערב בהיתר was שאר איסורים if one of the ,להלכה .13
is the שיעור to אסור the תערובת?

a. ששים
b. במשהו
c. במינו בששים and שלא במינו במשהו
d. במינו במשהו and שלא במינו בששים

14. According to רבא, what is the דין of יחמץ שלא בזמנו שנתע
?רב בנותן טעם

a. The תערובת is אסור
b. The תערובת is not אסור
c. The תערובת is אסור באכילה but not בהנאה
d. The תערובת is אסור until he is זורק the שיעור of חמץ in it 
to the ים המלח

15. Is it מותר to be שוהה קדירות של חרס in order to use them 
?אחר הפסח שלא במינן

a. It is מותר לכולי עלמא
b. It is אסור לכולי עלמא
c. It is a מחלוקת
d. It is a ספק in the גמרא

16. According to the דעה that holds it is אפשר to be מכשיר a 
 with קדירת חרס a מכשיר why can’t we be ,תנור חרס ע״י הסקה
?היסק מבפנים

a. כלי חרס is בולע מדופן לדופן
b. כלי חרס is not considered a הפסד מרובה
c. There is a חשש that the בעלים will be חס on his כלים so 
they are not נפקע
d. By כלי חרס we say אינו יוצא מתוך דופיו לעולם

?פסח for מכשיר סכינים how are we ,להלכה .17
a. The קת is done with רותחין בכלי ראשון and the מתכת is 
done באש
b. The קת is done באש and the מתכת is done ברותחין בכלי 
ראשון
c. The קת and the מתכת are done באש
d. The קת and the מתכת are done ברותחין בכלי ראשון

18. What is the reason to be מחמיר by מאני דקוניא regarding 
?יין נסך more so than by חמץ בפסח

a. חמץ is תשמישו בחמין and יין is תשמישו בצונן
b. חמץ is אסור מן התורה and יין נסך is אסור מדרבנן
c. חמץ has קיהוי which is נבלע and יין נסך does not have 
קיהוי
d. We say כבולעו כך פולטו by יין נסך but not by חמץ

19. If someone is מלוה את חבירו and the לוה is משעבד נכסים 
to the הלוואה, what is the דין if the לוה is מוכר those נכסים?

a. The מלוה cannot be גובה from those נכסים
b. The מלוה can be טורף קרקע from the לקוחות without 
being משלם
c. The מלוה can be טורף קרקע from the לקוחות but he 
needs to be משלם דבר מועט
d. It is a מחלוקת אביי ורבא if he can be גובה קרקע from the 
or not לקוחות

20. If someone is מלוה את חבירו and the לוה is משעבד נכסים 
to the הלוואה, what is the דין if the מלוה is מקדיש those 
?נכסים

a. The מלוה cannot be גובה from the נכסים he was מקדיש
b. The מלוה can be גובה the קרקע from הקדש בחינם
c. The מלוה can be פודה the קרקע from הקדש but he needs 
to be משלם דבר מועט
d. It is a מחלוקת אביי ורבא if he can be פודה the קרקע from 
or not הקדש

21. In the case of חנות של ישראל ומלאי של ישראל where there 
are פועלים נכרים נכנסים לשם, what is the דין of חמץ שנמצא 
?שם אחר הפסח

a. It is מותר באכילה ובהנאה
b. It is אסור באכילה ובהנאה
c. There is a מחלוקת if it is מותר באכילה ובהנאה or not
d. It is מותר בהנאה but אסור באכילה
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22. What is the שיעור of כדי חפישת כלב by חמץ, and what is 
theשיעור שמירת כספים בקרקע?

a. חמץ is ג׳ טפחים and כספים is a טפח
b. חמץ is ג׳ טפחים and כספים is one אמה
c. חמץ is an אמה and כספים is ב׳ אמות
d. חמץ is ג׳ אמות and כספים is one אמה

23. If someone was אוכל תרומה that was שוה ד׳ זוזים and 
when he came to be משלם it was שוה זוז א׳, how much is he 
?קרן for the משלם

a. One זוז
b. ד׳ זוזים
c. It is a מחלוקת תנאים which is תלוי on whether he is 
לפי דמים or משלם לפי מידה
d. It is a מחלוקת תנאים whether we are מדמה תרומה to 
or not גזילה

24. What does the גמרא want to be מוכיח from אכל גרוגרות 
?ושילם לו תמרים תבוא עליו ברכה

a. That sometimes someone can be משלם חומש על חומש
b. אין הקדש יוצא לחולין בלא פדיון
c. לפי מדה משלם
d. לפי דמים משלם

25. Does the דין of בעל חוב קונה משכון apply to a case of 
?ישראל מנכרי

a. Even in this case we say בעל חוב קונה משכון
b. We do not say בעל חוב קונה משכון in this case
c. It is a מחלוקת
d. It is a ספק in the גמרא
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מבחן מסכת פסחים כז:-לב.
ליתר שאת על דברי התוספות

1. לשיטת תוס’ האם פסקינן כר’ יהודה דאין ביעור חמץ אלא שריי
פה?

א. כן
ב. לא 

ג. יש שתי שיטות בתוס’ לחד בעל תוס’ כן ולאידך לא 
ד. פסקינן אין ביעור חמץ אלא שריפה רק אם יש עצים אבל כל 

שאין עצים השבתתו בכל דבר.

2. לשיטת תוס’ לרבי שמעון דאמר חמץ לפני זמנו אינו עובר בלא 
כלום האם מותר לאוכלו?

א. כן אם בדיעבד שהה אותו 
ב. לא דתשביתו משמע שלא ע”י אכילה 

ג. מותר מדאורייתא אבל אסור מדרבנן 
ד. התוס’ הניח שאלה זו בספק.

3. לשיטת תוס’ מי שאינו מל משום שאינו יכול למול כגון מתו אחיו 
מחמת מילה האם נקרא ערל לאוסרו מתרומה וקדשים?

א. לא
ב. כן

ג. התוס’ הביא מחלוקת לחד בעל תוס’ הוי ערל ולאידך אינו ערל
ד. מדאורייתא אינו ערל אא”כ הוא יכול למול ומדרבנן הוי ערל אפי’ 

באונס.

4. האוכל חמץ של הקדש במועד יש אומרים לא מעל, מאן יש אומרים 
אמר ר’ יוחנן רבי נחוניה בן הקנה היא דסבר דגם בכרת אמרינן קם 
ליה בדרבא מיניה. וקשה דאם מיירי בשוגג הא ליכא כרת ואם מיירי 

במזיד ליכא מעילה. האיך תי’ תוס’ קושיא זו?
א. כגון שהיה מזיד על איסור חמץ ושוגג על איסור מעילה

ב. האי תנא סבר דגם במזיד יש דין מעילה
ג. האי תנא סבר דאף בשוגג דליכא חיוב כרת בפועל אמרינן קם 
ליה בדרבא מיניה כמו חייבי מיתות שוגגין שפטורין מן התשלומין

ד. התוס’ הניח קושיא זו בלא תירוץ.

5. לשיטת תוס’ האם פסקינן בכל איסורים שבתורה וכן בחמץ בפסח 
דמין במינו במשהו או בנותן טעם?

א. מין במינו במשהו בכולם ובחמץ מחמירים דאף שלא במינו 
במשהו 

ב. מין במינו בנותן טעם בכולם אף גבי חמץ 

ג. גבי כל איסורים שבתורה מין במינו בנותן טעם אבל בחמץ בפסח 
מחמירים דהוי במשהו אף שלא במינו 

ד. לגבי שאר איסורים מין במינו בנותן טעם ולגבי חמץ בפסח יש לתוס’ 
ב’ שיטות, שיטה א’ דמחמירים דהוי במשהו אף שלא במינו ושיטה ב’ 

דאף בחמץ בפסח הוי בנותן טעם.

6. ההוא תנורא דטחו ביה טחיא אסרה רבה בר אהילאי למיכליה לריפתא 
לעולם דלמא אתא למיכליה בכותחא. וקשה דאיתא בחולין דדגים שעלו 

בקערה מותר לאוכלו בכותח דהוי נותן טעם בר נותן טעם. האיך תוס’ 
תוס’ קושיא זו?

א. רבה בר אהילאי סבר כמ”ד דנותן טעם בר נותן טעם אסור
ב. שם מיירי בקערה דליכא טעם כולי האי אבל בנאפה בתנור יש יותר 

טעם ואסור
יג. התוס’ תי’ ב’ תירוצים, א’ דבנאפה בתנור יש יותר טעם מעלו בקע

רה וב’ דשם אסור משום דיש שמנונית בעין על התנור
ד. התוס’ הניח קושיא זו בלי תירוץ.

7. הני סכיני בפסחא היכי עבדינן להו וכו’ והלכתא אידי ואידי ברותחין. 
וקשה דבתוספתא דמס’ עבודה זרה איתא דצריך ללבן הסכין באור. האיך 

תי’ תוס’ קושיא זו?
א. הגמ’ כאן פסק דלא כהתוספתא שם

ב. שם מיירי בסיכנים ארוכים שצולין בהן בשר ע”ג האור משא”כ כאן 
דמיירי בסכינים קצרים שאינם משתמשים בהם ע”י אור

ג. שם מיירי לענין כלים שלקחן מגויים דאיסורא בלע משא”כ כאן 
דמיירי בחמץ בפסח דהיתריא בלע

ד. התוס’ תי’ ב’ תי’, תי’ א’ דשם מיירי בסכינים ארוכים דצולין בהן 
בשר ותי’ ב’ דשם גבי גויים מיירי דאיסורא בלע משא”כ כאן גבי חמץ 

היתרא בלע.

8. אלא הכא במאי עסקינן כשהרהינו אצלו וקמיפלגי בדר’ יצחק דא”ר ר’ 
יצחק מנין לבעל חוב שקנה משכון וכו’. וקשה דהדין של רבי יצחק הוא 
רק אם משכנו שלא בשעת הלואתו וכדמבואר במס’ בבא מציעא וכאן 

מיירי שמשכנו בשעת הלואה וכדתנן המלה על החמץ. האיך תוס’ תוס’ 
קושיא זו?

א. הגמ’ כאן סבר דדין של ר’ יצחק הא אף אם משכנו בשעת הלואה
ב. הגמ’ כאן מוקים המשנה שמשכנו שלא בשעת הלואה, דאף דתנן 

הלוה על החמץ מ”מ מה שהרהינו אצלו היה שלא בשעת הלואה
ג. כאן דמיירי דהלוה נכרי א”כ הישראל קונה המשכון אף בשעת 

הלואתו
ד. הגמ’ מדמה דכמו דלר’ יצחק שלא בשעת הלואה קונה המשכון קנין 
גמור א”כ אף בשעת הלואה קונה המשכון עכ”פ במקצת שיתחייב על 

בל ימצא דחשבינן ליה מצוי.
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1. According to רב פפא, why does ר׳ שמעון hold that משקי בית 
 שיעור where there is a מים only by טהורים are מטבחיא בקרקע
?רביעית

a. All דיני משקין שבתורה require a רביעית
b. A רביעית is ראוי לטבילת מחטים וצינוריות
c. Less than a רביעית is בטל to the קרקע of the עזרה and it is 
נטמא
d. There is a היקש between טומאה and כוס של ברכה which 
requires a רביעית

2. If רבי יהודה holds that משקין are מטמאין אוכלין מן התורה, what 
is the סברא to say that the מי חטאת that a פרה was שותה that 
was found in its מעיים is not evenמטמא טומאה קלה?

a. מי חטאת is not מטמא at all
b. Since they are not מטמא טומאה חמורה, the חכמים were 
טומאה קלה even the מטבל
c. It is a משקה סרוח which is not מטמא
d. A פרה is not מקבלת טומאה

3. Does a רביעי לטומאה פוסל בקדשים?
a. Yes
b. No
c. It is a מחלוקת
d. It is a ספק in the גמרא

4. What is the מקור from the תורה that a כלי is מצרף מה שבתוכו 
?לקודש

a. ואם מנחת מרחשת קרבנך – everything in the מרחשת is מנחה 
אחת
b. על מחבת בשמן תיעשה – everything in the מחבת is one 
מנחה
c. ולקח מדם הפר ומדם השעיר – the כלי is מצרף them
d. כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת – the תורה made everything 
in the כף to be אחת

5. What is the נפקא מינה in saying that the עזרה is a רשות 
?הרבים

a. It is אסור to be מוציא from the עזרה to a רשות היחיד
b. ספק טומאה in the עזרה is טהור
c. A סדר תעניות can be done in the עזרה בשנת בצורת
d. If someone is עובר עבירה in the עזרה it is a חילול השם 
בפרהסיא

6. If a מחט is נמצא בפרש של בהמה, we say הכל טהור. Why 
isn’t the פרש חוזר ומטמא את הבשר?

a. It was not נוגע בבשר
b. It is talking about פרש עבה which is not a משקה
c. פרש is a משקה סרוח and is not מקבל טומאה
d. Some say it is talking about פרש עבה, and some say 
that it is פרש which is considred a משקה סרוח

7. Are כלים מקבלים טומאה מאויר כלי חרס?
a. Yes
b. No
c. Only כלי מתכות would be, but not כלי עץ or כלי חרס
d. Only כלי חרס and כלי עץ would be, but not כלי מתכות

8. Why was רבי יהושע מתיר to be מטמא יין בידים by the חבית 
 if they הפסד מרובה from a מציל to be שנשברה בגת העליונה
can be used for זילוף and there would not be a הפסד?

a. It is talking about יין חדש which is not ראוי לזילוף
b. It is יין בכלי מאוס which is not ראוי לזילוף
c. Even though it is not a הפסד מרובה, we are even חושש 
for a הפסד מועט
d. It is אסור to be מזלף with יין שנשפך from a חבית שבורה

9. The משנה of כל שעה שמותר לאכול מאכיל is according to 
which תנא?

a. Like רבי מאיר who holds אוכלין כל חמש ושורפין בתחלת שש
b. Like רבי יהודה who holds אוכלין כל ארבע תולין כל חמש 
ושורפין בתחלת שש
c. Like רבן גמליאל who holds חולין נאכלין כל ארבע תרומה כל 
חמש ושורפין בתחלת שש
d. Like רבי יוסי הגלילי who holds חמץ מותר בהנאה even on 
פסח

10. What is the מקור in the תורה that חמץ בפסח is אסור 
?בהנאה

a. We learn it from שור הנסקל
b. It says לא יאכל - לא יהיה לך בו היתר אכילה
c. לא יאכל is כולל even an איסור הנאה
d. Some say from לא יאכל-  לא יהיה לך בו היתר אכילה, and 
some say that the לשון of לא יאכל itself is משמע an איסור 
הנאה בכל מקום
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