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ORAYSA AMUD V’CHAZARA BECHINA #5B
.נב-:פסחים מז

)optional( . מב- :חזרה פסחים לז
Please complete the bubble sheet and submit by א11pm tonight, Nov. 13th
in order to be eligible for a stipend.
Bubble Sheets can be submitted via one of the following options:
1. אMail:
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  ג’ כסלו/ Nov 27
on . נז- : פסחים נבand chazara questions on . מז- :פסחים מב
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 הי''ו,לכבוד העוסקים באורייתא העומדים בכור המבחן
!’זה היום עשה ה
 הבחינות.בהתרגשות ובשמחה רבה אנו מגישים לפני לומדי וחברי 'אורייתא' את הבחינה הזאת על מסכת פסחים
 כדי שנוכל להנציח ולהחדיר בנפשנו את,הן הזדמנות נפלאה המאפשר לחזור על החומר הנלמד באופן מעולה
 ע''י עמידה בכור המבחן אנו מחזקים את הקשר האמיץ שיש לנו עם הדפים.הסוגיות הנלמדות מדי שבועיים
. לפני שממשיכים הלאה ללמוד הסוגיות החדשות, 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 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  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
.נב-:דפים מז
1. If someone is  חורשa regular ( שדהof  )עפרon יום טוב, is he
 לוקהfor the ?חרישה
a. He is לוקה
b. He is not לוקה
c. It is a מחלוקת
d. If he had many  צפוריםto שחט, he is not לוקה, but if not,
he is לוקה
2. What is the  גמרא מוכיחfrom the  מימראof  רבי חייאthat we
are ?לוקין שתים על אכילתו ושלש על בישולו
a.  גיד הנשהis not אסור בהנאה
b. The  ברייתאcannot be talking about גיד הנשה של נבילה
c. The  ברייתאcannot be talking about מבשל בעצי מוקצה
d.  בישולis more  חמורthan אכילה
3. If they were  מביאa  שה מאפרand it was  נשחט לתמידon יום
טוב, what is the ?דין
a. They can be  מקריבit
b. They cannot be  מקריבit
c. It is a  מחלוקתif they can be  מקריבit
d. If it is a  כבשor an  אילthey cannot be  מקריבit, but if it
was a  פלגסthey can
4. If someone is  מבשלwith  עצי אשירהor עצי הקדש, is he
?לוקה
a. He is not לוקה
b. He is לוקה א׳
c. For  עצי אשירהhe is  לוקה א׳and for  עצי הקדשhe is לוקה ב׳
d. For  עצי הקדשhe is  לוקה א׳and for  עצי אשירהhe is לוקה
ב׳
5. What is the  שיעור עיסהfor ?חיטין מעולות
a. Two קבין
b. Three קבין
c. It is a  מחלוקתif the  שיעורis two or three קבין
d. It is a  מחלוקתif the  שיעורis three or four קבין
6. According to רבי אליעזר, who holds that the  סלis מצרף
לחלה, is a  טבלא שאין לה לזבזין מצרףfor ?חלה
a. It is מצרף
b. It is not מצרף

c. It is a מחלוקת
d. It is an איבעיא דלא איפשיטא
7. Is it  מותרfor three  נשיםto be  לשtheir  מצות כאחתand be
?אופה בתנור א׳
a. It is מותר
b. It is אסור
c. It is a מחלוקת
d. If they are  זריזותit is מותר, but if they are not it is אסור
8. When  י״דis חל להיות בשבת, when are we ?מבער תרומה
a. Before שבת
b. On שבת
c. It is a מחלוקת
d. It is an איבעיא דלא איפשיטא
9. If someone is going to be  אוכלthe second סעודת אירוסין בבית
 חמיוand he remembers there is חמץ בתוך ביתו, but if he is חוזר
to be  מבערthere will not be enough time to be חוזר לסעודה,
what should he do?
a. He should be מבטל בלבו
b. He should be חוזר לביתו ומבער
c. He should make a  שליחto be מבער
d. It is a  מחלוקתif he is  חוזר ומבערor if he can be מבטל בלבו
10. What does the  גמראsay about the  זיווגof a  בת כהןand a
?תלמיד חכם
a. It is not עולה יפה
b. He will be מתעשר
c. He brings  גלותupon himself
d. One of them will be  קוברthe other
11. About whom was it said ?ארור שוכב עם בהמה
a. The בנות של עמי הארץ
b. A  תלמיד חכםwho is מרבה סעודתו בכל מקום
c. A  כהןwho is  נושאa בת ישראל
d. A שנה ופירש
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12.  רבי עקיבאsaid כשהייתי עם הארץ אמרתי מי יתן לי תלמיד חכם
ואנשכנו כחמור. Why did he say  כחמורand not ?ככלב
a. As a  רמזto  שכם בן חמורwho was מענה דינה בת יעקב
b.  הקב״הis not  מקפח שכרfrom the  כלביםbecause they
did not bark at  בני ישראלin מצרים
c. One is  טעון ברכהand one is not
d. The  חמורis  נושך ושובר עצםand the  כלבis not שובר עצם
13. If 3 people were  אוכלtogether and they each had a
שיעור כביצה, are they ?חייבין בזימון
a. They are חייבין בזימון
b. They are not חייבין בזימון
c. It is a מחלוקת
d. It is an איבעיא דלא איפשיטא
14. Which of the following is not a  פירושsaid in the  גמראfor
?יקרות וקפאון
a.  אורis  יקר בעולם הזהand is קפוי לעולם הבא
b.  נגעים ואהלותare  יקרין בעולם הזהand are קפויין לעולם הבא
c.  תלמידי חכמיםare  יקרין בעולם הזהand are קפויין לעולם הבא
d.  בני אדםare  יקרין בעולם הזהand are קפויין לעולם הבא
15. How was  יהודה נושאa  בת איש כנעניdespite his אבות
warning their children against it?
a. Even though  אברהםwas  מזהיר יצחקand  יצחקwas מזהיר
יעקב, the  בני יעקבwere not  מוזהרby their father about it
b.  איש כנעניhere means איש תגר
c. Since they were  מורידhim from his גדולה, he was נכשל
d. It was  מותרbecause he was מכוון לשם שמים
16. Is it  מותרto do  מלאכהon ?ערב פסח אחר חצות
a. It is מותר
b. It is אסור
c. It is a מחלוקת
d. It is  תלויin the מנהג המדינה
17. Who is called a ?שפר ונשכר
a. One who does  מלאכה כל השבועand even on ערב שבת
b. Someone who does  מלאכה כל השבועbut not on ערב
שבת
c. Someone who only does  מלאכהon ערב שבת
d. Someone who does not do any מלאכה
18. Do  כותבי תפילין ומזוזותsee a  סימן ברכהin their ?שכר
a. Yes
b. No

c. It is a מחלוקת
d. Only if they are עוסק לשמה
19. Is it  מותרfor a  תלמידto be  רוחץwith his  רביif his רבי
needs him?
a. It is מותר
b. It is אסור
c. It is a מחלוקת
d. It is only  מותרin the בית החיצון, not in the בית הפנימי
20. What did the  בני רבן גמליאלdo in  ביריwhen they were
 לועזon them for being  יוצא בקורדקיסוןon ?שבת
a. They did not react
b. They told the  בני המדינהit was מותר
c. They were  שומטthem and they gave them to their
עבדים
d. They went to the בית החיצון
21. Are ?ספיחי כרוב מותרים
a. Yes
b. No
c. It is a מחלוקת
d. They are  מותר בהנאהbut not באכילה
22. According to רבא, why are we not  חוששfor  מחלוקתby a
 הולך ממקום שאין עושין מלאכהto a ?מקום שעושין מלאכה
a. They know he is not from the בני העיר
b. They will say he does not have  מלאכהto do
c. He stays  בביתוand is not יוצא לרחוב העיר
d. We are not  חוששfor  מחלוקתon ערב פסח
23. Is  נידויmore  חמורthan ?מלקות
a.  נידויis more חמור
b.  מלקותis more חמור
c. It is a מחלוקת
d. In  ארץ ישראל נידויis more  חמורbut it  בבל מלקותis more
חמור
24. לפי רש״י, in the איכא דאמרי, why didn’t  רב יוסףbut רב נתן
in  נידויfor being  הולך לפומבדיתאon ?יום טוב שני
a. We are not  מנדהin בבל
b. He wanted to give him  מלקותwhich is more חמור
c.  רב נתןwas a  תלמיד חכםand it was  מותרfor him to be
סומך על שמועתו
d. He was  חוששfor כבוד התורה
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25. If someone is  הולך ממקום שלא כלוto a  מקום שלא כלוand
he heard that the  מיןwas כלו במקומו, what is the ?דין
a. He is חייב לבער
b. He is not חייב לבער
c. It is a  מחלוקתif he is  חייב לבערor not
d. He should be  חוזר למקומוand  אוכלthere
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מבחן מסכת פסחים מז-:נב.
ליתר שאת על דברי התוספות
 )1מי אמרינן הואיל והא תנן יש חורש תלם א’ וחייב עליה משום
שמנה לאוין וכו’ ואי אמרינן הואיל אחרישה לא לחייב הואיל וחזי לכסויי
דם צפור .והק’ התוס’ למה אינו חייב על חרישה משום דחזי לכסויי דם
צפור הא איתא בגמ’ שבת דאין אומרים עשה דוחה לא תעשה ביום
טוב דיום טוב הוא עשה ולא תעשה ואין עשה דוחה ל”ת ועשה .האיך
תי’ תוס’ קושיא זו?
א) כשאומרים אין עשה דוחה לא תעשה ועשה מ”מ הוא
דוחה הלא תעשה אלא שאינו יכול לעשותו לכתחלה משום
העשה אבל א”א לחייבו משום חרישה דהל”ת נדחה מפני
העשה
ב) הא דפטור אם חזי לדם צפור אינו משום עשה דוחה לא
תעשה אלא הוא משום דהוי כמו חופר גומא ואין צריך אלא
לעפרה דפטור משום דהוא מלאכה שאין צריכה לגופה
ג) הא דהקשה הגמ’ אחרישה לא מחייב קאי על חרישת
כלאים דלא הוי אלא לא תעשה גרידא לא על חרישת יו”ט
דהוי ל”ת ועשה
ד) יש ב’ תי’ בתוס’ ,א’ דהפטור אם חזי לכסויי דם צפור
הוא משום חופר גומא ואין צריך אלא לעפרה דפטור משום
דהוי מלאכה שאין צריכה לגופה וב’ דהגמ’ הק’ על חרישה
דכלאים דהוי לא תעשה גרידא ואמרינן עשה דוחה לא
תעשה.
 )2וכן מי שיצא מירושלים ונזכר שיש בידו בשר קדש אם עבר צופים
שורפו במקומו ואם לאו שורפו לפני הבירה מעצי המערכה .לשיטת
תוס’ למה יש חיוב לשורפו לפני הבירה מעצי המערכה?
א) דילפינן מקרא בקדש באש תשרף דצריך לשורפו במקום
אכילתו
ב) הקרא של בקדש באש תשרף איירי בפסולי קדשי
קדשים שצריך לשופרן בעזרה וחז”ל הצריכו קדשים קלים
גזרה אטו קדשי קדשים
ג) חז”ל תקנו לשרוף לפני הבירה שלא יבא לאכול פסולי
קדשים
ד) חז”ל תקנו לשרוף לפני הבירה כדי לבייש מי שהניח
הקדשים לפסול.

 )3עם הארץ מותר לנוחרו ביום הכפורים שחל להיות בשבת .לשיטת תוס’
למה מותר להרוגו?
א) עם הארץ מיירי בכופר להכעיס דו”ל הריגתו כמו פקוח נפש
שהוא לסטין וחשוד על הדמים
ב) הגמ’ דיבר דרך גוזמא שיש לשנוא אותו כ”כ עד שראוי לנוחרו
ביום כפורים שחל להיות בשבת אבל באמת אין היתר הן מצד
רציחה הן מצד חלול שבת
ג) התוס’ תי’ ב’ תירוצים א’ דמיירי בכופר להכעיס דהוי כמו רודף
וב’ דדיבר דרך גוזמא ובאמת אינו מותר
ד) מיירי ע”י פסק ב”ד דב”ד מכין ועונשין אפי’ אינו כדברי תורה
אם כוונתן לעשות סייג לתורה.
 )4לשיטת תוס’ למה אסור לעשות מלאכה בערב פסח אחר חצות?
א) כדי שיהיה פנוי להכין כל מה שצריך לצורך הסדר
ב) מפני שהוא זמן הקרבת הפסח וא’ שמביא קרבן הוי יום טוב
לו ואסור במלאכה ,ואף בזמן הזה שאין כאן הקרבה כיון שאסור
אז אסור לעולם
ג) כדי לחזק איסור המלאכה בחול המועד שיחשוב האדם אם אף
ערב פסח אסור כ”ש בחולו של מועד
ד) האיסור הוא רק בזמן הבית כדי שלא יטרד במלאכה וישכח
מלהביא הקרבן פסח.
 )5בגמ’ כאן איתא כי גדול עד שמים חסדך בעושים שלא לשמה וכדרב
יהודה דאמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אע”פ
שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה .והק’ התוס’ מהגמ’ מס’ ברכות
כל העוסק בתורה שלא לשמה נוח לו שלא נברא .האיך תי’ תוס’ קושיא זו?
א) יש מחלוקת אמוראים אם מותר ללמוד תורה שלא לשמה,
ולכו”ע מותר לעשות מצות שלא לשמה
ב) הגמ’ כאן מיירי בעשיית מצות ולא גרסינן יעסוק בתורה ובמצ־
וות אלא יעסוק במצוות ושם מיירי בלימוד התורה
ג) יש שני גווני שלא לשמה ,הגמ’ שם מיירי שלומד להתיהר
ולקנטר ולקפח את חבירו בהלכה אבל הכא אינו מתכוין לשום
רעה אלא לומד ע”מ לקבל שכר
ד) הגמ’ שם מיירי שתוהה על הראשונות דאם לא יקבל השכר
שרוצה מתחרט על שעשה כן ,והגמ’ כאן מיירי שרוצה התורה
והמצוות אלא שעושה כן לקבל שכר אבל אם לא יקבל השכר
אינו מתחרט.
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ליתר שאת על דברי התוספות
 )6דברים המותרים ואחרים נוהגים בהן איסור אי אתה רשאי להתירו
בפניהם ,ובגמ’ מקומינן לזה בכותאי או באנשים שאינן בני תורה
דלמא מיסרכי מילתא ומזלזלין יותר .והק’ התוס’ הא ממשנה מבואר
שאסור מדינא דנותנים עליו חומרי מקום שיצא משום וחומרי מקום
שהלך לשם .האיך תי’ תוס’ קושיא זו?
א) משנתינו שנוהגים כן משום חומרא שיועדים שהוא
מותר ואעפ”כ מחמירים ולכן חייב לנהוג כן מעיקר הדין
ודברים המותרים נוהגים כן משום שטועים בדין וסוברים
שהוא מותר ולכן אינו מחוייב לנהוג כן אלא בפניהם שלא
יזלזלו
ב) משנתינו במנהג חשוב שהנהיגו ע”פ תלמידי חכמים
ולכן חייב לנהוג כן ודברים המותרים ואחרים נוהגים בהן
איסור הוא שנוהגים מעצמם בלא התלמידי חכמים ולכן
אינו מחוייב לנהוג כן אלא בפניהם
ג) משנתינו אם אין דעתו לחזור ולכן צריך לנהוג כחומרי
מקום שהלך לשם אבל דברים המותרים ואחרים נוהגים
בהן איסור מיירי שדעתו לחזור
ד) תוס’ תי’ ב’ תירוצים ,א’ לחלק בין מנהג שנהיגו ע”פ
תלמידי חכמים למנהג שהנהיגו מעצמם וב’ לחלק בין אין
דעתו לחזור שמחוייב לנהוג כמנהגם ובין דעתו לחזור.
 )7רב אשי אמר אפילו תימא מארץ ישראל לבבל הני מילי היכא דאין
דעתו לחזור ורבה בר בר חנה דעתו לחזור הוה .לשיטת תוס’ לפי
תירוץ של רב אשי באיזה ענין יש להאדם ב’ החומרות חומרי מקום
שהלך וחומרי מקום שיצא משם באותו הציור?
א) לשיטת תוס’ אין ציור שיש לו ב’ החומרות באותו ענין,
אלא אם דעתו לחזור יש לו רק החומרות של מקום שיצא
משם ואם אין דעתו לחזור יש לו רק החומרות של מקום
שהלך לשם
ב) באין דעתו לחזור יש ב’ החומרות אבל בדעתו לחזור
אין לו חומרי מקום שהלך לשם
ג) בדעתו לחזור יש ב’ החומרות אבל באין דעתו לחזור אין
לא חומרי מקום שיצא משם
ד) ב’ שיטות בתוס’ לשיטה א’ דוקא באין דעתו לחזור
יש ב’ החומרות ולשיטה ב’ דוקא בדעתו לחזור יש ב’
החומרות.

 )8המוליך פירות שביעית ממקום שכלו למקום שלא כלו או ממקום שלא
כלו למקום שכלו חייב לבער .והק’ תוס’ המוליך ממקום שכלו למקום שלא
כלו האיך יכול לבער הא אל ישנה אדם מפני המחלוקת .האיך תי’ תוס’
קושיא זו?
א) לא שייך מחלוקת אלא בדבר שתלוי בגוף האדם אבלב בפי־
רות לא שייך מחלוקת דאמרינן ממקום שכלו באו
ב) כיון דמדאורייתא חייב לבער משום מחלוקת לא יעבור על
דברי תורה
ג) התוס’ תי’ ב’ תירוצים ,א’ דלא שייך מחלוקת אלא בדבר הת־
לוי בגוף האדם ולא בפירות ב’ דאינו יכול לעבור על דאורייתא
משום מחלוקת
ד) התוס’ הניח קושיא זו בלי תירוץ.
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שאלות חזרה על פסחים דף לז’ – דף מב’

 isפיו  (itsסחיפא  that isחצבא דאבישונא  in aמותר לקלות 6. Is it
?)זקוף כדרכו  and it is notכפוי למטה
מותר a. It is
אסור b. It is
מחלוקת c. It is a
איבעיא דלא איפשיטא d. It is an

פטור מן  isמעשה אילפס  who holdsריש לקיש 1. According to
?חוזר ואפאה בתנור  if it he wasדין , what is theהחלה
פטור מן החלה a. It is
חייב בחלה b. It is
מחלוקת c. It is a
איבעיא דלא איפשיטא d. It is an

 gaveהוראה רבא , what was theמסקנא 7. According to the
?נטבע בנהר חישתא  that wasחיטין  ofספינה about the
חיטין כדרכו תמיד  theמוכר a. He could be
אסור למכור החיטין b. It is
מוכר החיטין לנכרים c. He could be
 in small amounts toמוכר החיטין לישראלים d. He could be
each one

 theיוצא , who holds one is notרבי יוסי הגלילי 2. According to
חלה של  withיוצא , is oneמעשר שני בירושלים withמצה  ofמצוה
?מעשר שני בירושלים
יוצא a. He is
יוצא b. He is not
מחלוקת c. It is a
איבעיא דלא איפשיטא d. It is an

נתבשל בשאר  that wasקרבן פסח  aאוכל 8. If someone was
?אל תאכלו ממנו וגו׳ ובשל מבושל  onעובר , was heמשקין
a. Yes
b. No
מחלוקת c. It is a
איבעיא דלא איפשיטא d. It is an

חלות תודה ורקיקי  withמצה  ofמצוה  theיוצא 3. Why can one be
?נמכר בשוק  that were made to beנזיר
 ones that hadמוכר  that no one would beחזקה a. There is a
חשש חמץ a
b. He had in mind that if he does not sell them, he would
לשם מצה  themשומר  and he wasחיוב  hisיוצא use them to be
מיקל במקום הפסד ממון  wereחכמים c. The
 would beחלות תודה ורקיקי נזיר  soמיקל  wereחכמים d. The
מצוי בשוק

?חייב , is heקרבן פסח צלי מבעוד יום  theאוכל 9. If someone was
פטור a. He is
חייב b. He is
מחלוקת c. It is a
איבעיא דלא איפשיטא d. It is an
?כותח הבבלי מסמא את העינים 10. Why is
 in itנסיובי דחלבא a. Because of the
 in itמלח b. Because of the
 in itקומניתא דאומא c. Because of the
 in itירק חי d. Because of the

?שם חסא  in theמרומז 4. What is
 them to ourמזמין  and beעניים  on theחס a. We need to be
בתים בליל הסדר
)אכלה חרב סביבך (ירמיהו מו:יד  ofראשי תיבות b. It is the
 foreverמצרים  inכמעט נשתקע  we wereחס ושלום c.
חס עלינו  wasהקב״ה d.
?פסח  onותיקא מותר באכילה 5. Is
מותר a. It is
אסור b. It is
 but if it was madeמותר  it isשמן ומלח c. If it was made with
אסור  it isמים ומלח with
 but if it was madeמותר  it isמים ומלח d. If it was made with
אסור  it isשמן ומלח with

מבחן אורייתא
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