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ORAYSA AMUD V’CHAZARA BECHINA #5A
  פסחים מב:-מז.

)optional( .חזרה פסחים לב: - לז

Please complete the bubble sheet and submit by 11אאpm tonight, Oct. 30th 

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 י”ט חשון / Nov 13 

on .פסחים מז: - נב and chazara questions on .פסחים לז: - מב 



מבחן אורייתא M O N T H L Y  T E N - B L A T T  B E C H I N A  F O R  T H E  O R A Y S A  A M U D  V ’ C H A Z A R A  P R O G R A M

בחינה חודשי על עשרה דפים
במסגרת לימוד עמוד וחזרה

BI-MONTHLY FIVE-BLATT BECHINA FOR THE ORAYSA AMUD V ’CHAZARA PROGRAM

בחינה דו חודשי על חמשה דפים
במסגרת לימוד עמוד וחזרה

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 א 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. מהו ‘חומץ האדומי’? 

א. חומץ הנעשה מיין של ענבים אדומים.

ב. חומץ העשוי מיינם של אדומיים שנתנו לתוכו שעורים. 

ג. חומץ שעשאו דואג האדומי ובני בניו אחריו. 

ד. חומץ שלא החמיץ כל צרכו ועדיין אדמימות היין ניכרת 
בו. 

2. לדעת רבי יהודה, העושה תמד משמרים של יין, שנתן בהם 
מים ומצא כדי מדתו, האם חייב במעשר? 

א. חייב במעשר. 

ב. פטור מן המעשר.

ג. תלוי בב’ הלישנות בגמ’. 

ד. ביהודה חייב במעשר, באדום אינו חייב במעשר.

3. ‘והא תנא רבי חייא ארבעה מיני מדינה ושלשה מיני 
אומנות’. מה הוכיחה הגמ’ מדברי רבי חייא? 

א. ששיכר המדי הוא שיכר שעושים אותו במדי. 

ב. שלא יתכן שעמילן של טבחים הוא פת שמניחים על פי 
הקדירה. 

ג. שלא יתכן שקולן של סופרים הוא טיפולן של בנות 
עשירים. 

ד. שלא יתכן שקולן של סופרים הוא פרורא דאושכפי )דבק 
של רצענים(. 

4. מה חמור יותר, חמץ נוקשה או חמץ גמור על ידי תערובת? 

א. חמץ נוקשה.

ב. חמץ גמור על ידי תערובת.

ג. מחלוקת. 

ד. ספק בגמ’ ולא נפשט. 

5. מדוע צריך ריבוי מיוחד לרבות נשים באיסור אכילת חמץ? 

א. לעבור עליו בשני לאוין.

ב. כי בלי ריבוי היינו אומרים שהאיסור לא נאמר על 
הנשים, כיון שבזכותן נגאלו ישראל.

ג. כי איסור אכילת חמץ הוא מצוות לא תעשה שהזמן גרמא, והייתי 
אומר שנשים פטורות. 

ד. כי בלי ריבוי היינו אומרים שכיון שאין הנשים מצוות באכילת מצה, 
אינן באיסור אכילת חמץ.

6. האוכל ֵחלב של תמימים הראויים ליקרב, או ֵחלב של בעלי מומין, או ֵחלב 
חולין, האם חייב כרת?

א. בכולם חייב כרת. 

ב. בֵחלב תמימים או ֵחלב חולין – חייב כרת. ֵחלב בעלי מומין – פטור 
מכרת.

ג. בֵחלב תמימים – חייב כרת. ֵחלב בעלי מומין או ֵחלב חולין – פטור 
מכרת.

ד. בֵחלב תמימים או ֵחלב בעלי מומין – חייב כרת. ֵחלב חולין – פטור 
מכרת.

7. האוכל חצי זית ֵחֶלב וחצי זית בשר, האם חייב? )רש”י(

א. פטור.

ב. חייב.

ג. מחלוקת. 

ד. אם החלב והבשר הם מאותה בהמה – חייב. מבהמה אחרת - פטור.

8. המקטיר שאור פחות מכזית על גבי המזבח, האם חייב? 

א. פטור. 

ב. חייב. 

ג. מחלוקת.

ד. ספק בגמ’ ולא נפשט.

9. אם כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא, מדוע פוטרים חכמים את מי 
שאכל שיעור פרס כותח הבבלי )כשאכלו בעין ולא בטיבול(? 

א. כי אין ההיתר מצטרף לאיסור.

ב. כי יש מקומות בכותח שלא נתערב בהם החמץ כלל.

ג. כי בשיעור פרס של כותח מעורב פחות משיעור כזית חמץ.

ד. כי בטלה דעתו אצל כל אדם.

 מבחן מסכת פסחים
דפים מב:-מז.
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10. אם כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא, מדוע אין חוששים 
שהמדוכה של תרומה נפלה לקדירה של חולין?

א. כי תרומת תבלין היא תרומה דרבנן. 

ב. כי מסתבר שכל אחד מהמדוכות נפל לקדירה הדומה לו.

ג. כי גם בדאורייתא תלינן לקולא בספק כגון זה.

ד. באמת למ”ד כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא יש לאסור את 
הקדירה.

11. ‘רבי עקיבא אומר נזיר ששרה פתו ביין ואכל כזית מפת ומיין 
חייב’. מה הוכיחה הגמ’ מדברי רבי עקיבא?

א. שרבי עקיבא סובר שבנזיר היתר מצטרף לאיסור.

ב. שרבי עקיבא סובר שטעם כעיקר דאורייתא.

ג. שבאיסורי נזיר משקין מצטרפים לאוכלין. 

ד. שלרבי עקיבא איסור חל על איסור, שהרי הנזיר חייב אפילו 
כשאכל הפת בפסח.

12. מדוע אין ללמוד את דין טעם כעיקר לכל התורה כולה מבשר 
בחלב? 

א. כי בשר בחלב שאני, שלוקין עליו אפילו שלא כדרך הנאתו.

ב. כי בשר בחלב שאני, שאסור אף בהנאה.

ג. כי בשר בחלב חידוש הוא – שכל אחד מהם מותר בפני עצמו, 
וביחד אסורים.

ד. כי בשר בחלב חידוש הוא – שאם שורה הבשר בחלב כל היום 
מותר, וכשמבשלו אסור. 

13. מדוע לא למדו חכמים את דין טעם כעיקר מגיעולי נכרים?

א. שאני גיעולי נכרים, דמאיסי )מאוסים הם(. 

ב. כי גיעולי נכרים הוראת שעה הייתה במלחמת מדין. 

ג. כי גיעולי נכרים חידוש הוא – שאסרה תורה אפילו נותן טעם 
לפגם.

ד. כי גיעולי נכרים חידוש הוא – שהרי התירתם התורה על ידי 
הגעלה.  

14. אם בנזיר אפילו היתר מצטרף לאיסור, מדוע צריך פסוק לרבות 
שאיסורי נזיר מצטרפים זה עם זה )כגון חרצנים וזגים(?

א. לעבור עליו בשני לאוין. 

ב. לומר שמצטרפים אפילו כשאכלם בזה אחר זה.

ג. ללמד ששני נזירים שאכלו ביחד כזית, מצטרפים זה עם זה 
וחייבים שניהם.

ד. ללמד שבנזיר חצי שיעור אינו אסור מן התורה.

15. בצק שבסידקי עריבה, ויש פחות מכזית במקום העשוי לחזק, האם 
חייב לבער? 

א. חייב לבער. 

ב. אינו חייב לבער. 

ג. מחלוקת אם חייב לבער או לא. 

ד. אם העריבה של נכרי – אינו חייב לבער.

16. לתירוצו של אביי )‘הא במקום לישה הא שלא במקום לישה’(, מה 
דין חמץ הנמצא בדפנות )דהיינו לא בשפה העליונה ולא בשולי הכלי(? 

)רש”י(

א. עובר אפילו בפחות מכזית.

ב. אינו עובר אפילו בכזית.

ג. מחלוקת הברייתות אם עובר בכזית או לא.

ד. כזית – עובר. פחות מכזית – אינו עובר.

17. שני חצאי זיתים הנמצאים בשני בתים זה לפנים מזה )ואין חוט 
מצרפן(, האם צריך לבערם?

א. חייב לבערם.

ב. אינו חייב לבערם.

ג. מחלוקת.

ד. ספק בגמ’ ולא נפשט. 

18. פת שעיפשה באופן שאפילו הכלב אינו יכול לאכלה, האם מטמאה 
טומאת אוכלין?

א. מטמאה. 

ב. אינה מטמאה. 

ג. מחלוקת. 

ד. ספק בגמ’ ולא נפשט.

19. להלכה, עריבת העבדנין שנתן לתוכה קמח, ונתן לתוכה עורות, האם 
חייב לבער?

א. אפילו נתן העורות בעריבה שעה אחת, אינו חייב לבער. 

ב. אם נתן הקמח לתוכה בתוך ג’ ימים – חייב לבער.

ג. אם הקמח קדם לעורות – חייב לבער. עורות קדמו לקמח – אינו 
חייב לבער. 

ד. אם העורות קדמו לקמח – חייב לבער. קמח קדם לעורות – אינו 
חייב לבער. 
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20. בצק פחות מכזית הדבוק לעריבה, ונגע שרץ בבצק בשאר ימות 
השנה, האם נטמאה העריבה?

א. נטמאה. 

ב. לא נטמאה. 

ג. מחלוקת. 

ד. אם מקפיד עליו – לא נטמאה העריבה. אם רוצה בקיומו – 
נטמאה העריבה.

21. כמה צריך אדם לילך לנטילת ידים? 

א. מיל.

ב. ד’ מילין.

ג. לפניו ד’ מילין, לאחריו פחות ממיל.

ד. לפניו ד’ מילין, לאחריו אינו צריך כלל.

22. האופה מיום טוב לחול, מה דינו?

א. לוקה. 

ב. אינו לוקה. 

ג. מחלוקת. 

ד. ספק בגמ’ ולא נפשט.

23. בהמה המסוכנת, ויש שהות ביום לאכול ממנה כזית צלי, האם 
מותר לשוחטה ביו”ט.

א. מותר. 

ב. אסור. 

ג. מחלוקת. 

ד. ספק בגמ’ ולא נפשט.

24. לדעת רב חסדא שמן התורה צרכי שבת נעשין ביו”ט, מדוע 
אסור לאפות את לחם הפנים ביו”ט שחל בערב שבת )לדעת ת”ק(? 

א. גזירה שמא יבואו לאפותו בשבת עצמה.

ב. כי לא הותר במקדש שבות רחוקה.

ג. כיון שצריך י”ב לחמים, יש לחוש שלא יספיקו לאפות כולם 
קודם השבת.

ד. גזירה אטו יום המעונן. 

25. האם אפיית שתי הלחם דוחה את יום טוב? 

א. דוחה. 

ב. אינה דוחה. 

ג. מחלוקת. 

ד. ספק בגמ’ ולא נפשט. 
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מבחן מסכת פסחים מב:-מז.
ליתר שאת על דברי התוספות

1. הגמ’ דריש היקש דכל שישנהו בקום אכול מצות ישנו בבל 
תאכל חמץ וס”ד למעט נשים, ולמסקנא דרשינן כל שישנו בבל 

תאכל חמץ ישנה בקום אכול מצה לרבות נשים. והק’ התוס’ למה 
לא מקשינן כלאים לציצית לדרוש כל שישנו בבל תלבש כלאים 
ישנו בחיוב ציצית, או איפכא דכל שאינו בחיוב ציצית אינו בבל 

תלבש כלאים. האיך תי’ תוס’ קושיא זו?

א. כנגד סמוכים זה יש לנו היקש שהוקשו כל התורה לתפילין 
ליפטר נשים ממצות עשה שהזמן גרמא וגם יש היקש לחייב 

איש כאשה בכל לאוין שבתורה והיקש עדיף מסמוכים

ב. בציצית יש מיעוט מיוחד וזכרתם את כל מצותי דכל שאינו 
בכל המצות אינו חייב בציצית

ג. ההקיש של כלאים לציצית צריך לכמה דרשות אחרות ולכן 
אין לילף מזה חיוב נשים 

ד. התוס’ הניח קושיא זו בלי תירוץ.

2. ומה נזיר שאין איסורו איסור עלום ואין איסורו איסור הנאה ויש 
היתר לאיסורו עשה בו טעם כעיקר, כלאים שאיסורו איסור עולם 

ואיסורו איסור הנאה ואין היתר לאיסורו אינו דין שיעשה טעם 
כעיקר, והוא דין לערלה בשתים. לשיטת תוס’ איזה שתי חומרות 

יש לערלה שאין בנזיר?

א. איסורו איסור הנאה ואין איסורו איסור עלום

ב. איסורו איסור הנאה ואין היתר לאיסורו

ג. איסורו איסור עולם ואין היתר לאיסורו

ד. יש מחלוקת ב’ בעלי תוס’, לחדא איסורו איסור הנאה ואין 
איסורו איסור עולם ולאידך איסורו איסור הנאה ואין היתר 

לאיסורו.

3. יקדש להיות כמוה שאם פסולה היא תפסל ואם כשרה היא 
תאכל כחמור שבה. לשיטת תוס’ האם כוונת הברייתא שמה שבולע 

החטאת תאכל כחומרי החטאת או מה שהחטאת בולע תאכל 
החטאת כחומרי מה שבלע?

א. מה שבולע החטאת תאכל כחומרי החטאת

ב. מה שהחטאת בולע תאכל החטאת כחומרי מה שבלע

ג. התוס’ גרס כחומר שבהן ושניהם אמת, דאם השלמים בלע 
חטאת תאכל כחומרי החטאת דרק ליום ולילה, ואם החטאת בלע 
השלמים ביום שני שלו תאכל כדיני השלמים ומותר רק עד הלילה

ד. התוס’ מסופק בכוונת הברייתא ולא הכריע בין ב’ הצדדים.

4. לא קשיא הא במקום לישה הא שלא במקום לישה. לשיטת תוס’ 
למה יש חילוק בין מקום לישה לשלא במקום לישה?

א. במקום לישה צריך יותר חיזוק מהעיסה ולכן בטל משא”כ שלא 
במקום לישה שאין צריך להעיסה כלל

ב. במקום לישה הוא יותר מקפיד שמפריע להלישה ולכן אינו בטל 
משא”כ שלא במקום לישה

ג. במקום לישה יש להחמיר יותר שיש לחוש שידבק מאותה 
עיסור לעיסה אחרת על ידי לישה או תבלע מן הטעם

ד. במקום לישה הוי כמו במין במינו שאינו חוצץ משא”כ שלא 
במקום לישה.

5. כופת שאור שייחדה לישיבה בטלה. לשיטת תוס’ האם זה כשראוי 
לאכילה או דוקא אם אינה ראויה לאכילה?

א. דוקא אם אינה ראויה לאכילה

ב. אע”פ שראויה לאכילה

ג. יש מחלוקת בבעלי תוס’, לבעל תוס’ א’ דוקא אם אינה ראויה 
לאכילה ולבעל תוס’ ב’ אע”פ שראויה לאכילה

ד. גבי טומאה תלוי אם הוא ראוי לאכילה אבל גבי חמץ תלוי אם 
ראוי לחמע בה עיסות אחרות.
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6. א”ר אבהו אמר ריש לקיש לגבל ולתפילה ולנטילת ידים ד’ 
מילים. לשיטת תוס’ מהו הפי’ לתפילה?

א. להתפלל בית הכנסת צריך לילך ד’ מילין

ב. לרחוץ ידיו לתפלה צריך לילך ד’ מילין

ג. לטבול טבילת עזרא אם הוא בעל קרי צריך לילך ד’ מילין

ד. לתפילה פי’ תפילת הדרך דאינו חייב אלא אם הולך בדרך 
ד’ מילין.

7. התוס’ הביא הא דאין מדליקין שמן שרפה ביום טוב דהיינו 
שמן של תרומה שנטמאת משום דאין שורפין קדשים ביום 

טוב. והק’ התוס’ דלמה אסור לשרוף אותה אם נהנה ממנו מי 
גרע שרפת תרומה טמאה משרפת חולין. האיך תי’ תוס’ קושיא 

זו?

א. הא דאין מדליקין בשמן שרפה מיירי שאין צריך להאור 
ואין מדליק אותה אלא משום המצוה

ב. כיון שאינו מותר לההנות ממנו אלא לבערה רק בשעת 
הביעור מותר ליהנות ממנו נמצא דאינו מדליק לצורך אוכל 
נפש אלא לצורך מצוה ורק שלא הקפידה התורה אם נהנה

ג. הוא דין דרבנן גזרה אטו שרפת קדשים

ד. שתי שיטות בתוס’, שיטה א’ דאסור משום שאינו נחשב 
צורך אכול נפש כיון דאינו מותר ליהנות ממנו אלא לבערה 

ורק אגב הביעור מותר ליהנות, ושיטה ב’ דהוא דין דרבנן 
גזרה אטו שרפת קדשים.

8. כיצד מפרישין חלה בטומאה ביום טוב רבי אליעזר אומר לא תקרא 
לה שם עד שתאפה. והק’ התוס’ למה לא יכול לקרות לה שם קודם 
ולאפותה אף אם אינו ראוי משום הגמ’ בביצה דאיתא שם ממלאה 

אשה תנור פת אע”פ שאינו צריכה אלא לככר אחד מפני שהפת נאפה 
יפה כשהתנור מלא. האיך תי’ תוס’ קושיא זו?

א. המשנה כאן לא מיירי בתנור אלא ע”ג גחלים

ב. המשנה כאן לא ס”ל כהגמ’ שם

ג. שם מיירי שכולם רואיים לו אלא שא”א לאכול כולם אבל אסור 
לאפות ככר שאינה ראוי לו כלל

ד. התוס’ הניח קושיא זו בלא תירוץ.

 

מבחן מסכת פסחים מב:-מז.
ליתר שאת על דברי התוספות
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1. האוכל תרומה פחות מכזית ואינה שוה פרוטה, מה 
דינו? 

א. משלם קרן ולא חומש. 

ב. משלם קרן, ומחלוקת אם משלם חומש.

ג. אינו משלם כלום. 

ד. מחלוקת אם משלם קרן, ולכו”ע אינו משלם חומש.

2. בשבת, נתכוין להגביה את התלוש וחתך את המחובר, 
מה דינו?

א. פטור. 

ב. חייב. 

ג. מחלוקת. 

ד. ספק בגמ’ ולא נפשט.

3. מדוע אין חוששין לתקלה בהדלקה בפת של תרומה 
שנטמאת )שמא יאכלנה(?

א. כיון שהאוכל תרומה טמאה במיתה, לא חיישינן 
שיבוא לאכלה.

ב. באמת אסור להדליק בפת של תרומה שנטמאת.

ג. כהנים זריזים הם. 

ד. כי זורקה לבין העצים, ונמאסת. 

4. האם היסח הדעת פסול הגוף או פסול טומאה? 

א. פסול הגוף.

ב. פסול טומאה. 

ג. מחלוקת. 

ד. ספק בגמ’ ולא נפשט.

5. טבל ולא העריב שמשו, מה דינו? 

א. אוכל בתרומה, אבל לא במעשר ובקדשים.

ב. אוכל במעשר, אבל לא בתרומה ובקדשים.

ג. אוכל במעשר ובתרומה, אבל לא בקדשים. 

ד. אינו אוכל לא במעשר ולא בתרומה ולא בקדשים.

6. מדוע יוצאים ידי חובה דוקא במצה העשויה מה’ מיני דגן )לתנא 
דמתניתין(?

א. הלכה למשה מסיני. 

ב. כי רק הם באים לידי חימוץ. 

ג. כי רק אותם אפשר לשמור משעת קצירה. 

ד. כי חמשה ‘מצות’ כתיבי – ללמד שאין יוצא אלא בחמשת מיני דגן.

7. האם מאכילין את העניים או את האכסניא דמאי? 

א. מאכילין את שניהם. 

ב. מאכילין את העניים, ומחלוקת אם מאכילים את האכסניא. 

ג. מאכילים את האכסניא, ומחלוקת אם מאכילים את העניים. 

ד. מחלוקת בשניהם. 

8. האם מותר ללוש את העיסה )של המצה( בפושרין?

א. מותר.

ב. אסור.

ג. מחלוקת.

ד. במצות מצוה – אסור. המצות של שאר הימים – מותר.

9. האם אפשר להביא ביכורים קודם עצרת )חג השבועות(? )רש”י(

א. מביא וקורא. 

ב. מביא ואינו קורא. 

ג. מחלוקת אם מביא או לא, ולכו”ע אינו קורא. 

ד. אין מביאים ביכורים קודם עצרת.

10. איזה סברא יש להחמיר בסריקין המצויירין של נחתומין יותר מסריקין של 
כל אדם? )רש”י(

א. שכיון שאין אוכלים הפת בעצמם, אינם נזהרים.

ב. שכיון שעושין לשם ממון, החמירו עליהם.

ג. שכיון שמקפידים על הנוי של הפת, שוהים יותר. 

ד. שכיון שיש להם הרבה פועלים, יש לחוש לחימוץ.

מבחן מסכת פסחים מב:-מז.
שאלות חזרה על פסחים דף לב’ – דף לז’
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* Tests submitted without a valid code may not be marked. 

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.

Was this test taken at a testing site?          Yes         No    Name of testing site: ______________________________________

מבחן מסכת פסחים דפים מב:-מז.
This test needs to be submitted by Sunday, Oct 30th before 11:00 pm  

in order to be eligible for a stipend. 

Name: __________________________________________________________   Oraysa Code: ___________* 
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