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ORAYSA AMUD V’CHAZARA BECHINA #6A
  פסחים נב:-נז.

)optional( .חזרה פסחים מב:-מז

Please complete the bubble sheet and submit by 11אאpm tonight, Nov. 27th 

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”ז כסלו / Dec 11 

on .פסחים נז: - סב and chazara questions on .פסחים מז: - נב  
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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 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. פירות שביעית שיצאו מא”י לחו”ל, האם צריך להחזירם 
למקומם כדי לבערם? 

א. מתבערים בכל מקום. 

ב. יחזרו למקומן ויתבערו.

ג. מחלוקת. 

ד. אם יצאו לסוריא – יחזרו למקומן. לבבל – יתבערו שם.

2. בעקבות איזה מעשה קרא רב יוסף על רב ספרא את הפסוק 
‘מקלו יגיד לו’?

א. על שהקיל להוציא פירות שביעית מא”י לחו”ל.

ב. על שהקיל שלא להחזיר פירות שביעית מחו”ל לבערם 
במקומן.

ג. על שהתיר לסמוך על חיות שבגליל להתיר פירות 
שביהודה.

ד. על שהקיל לקצוץ כפנייתא בשביעית.

3. גפנים שכבר צמח בהם בוסר, האם מותר לקוצצם 
בשביעית? 

א. מותר. 

ב. אסור. 

ג. מחלוקת. 

ד. אם כבר כלו פגי בית היני - אסור. אם לא כלו – מותר.

4. ‘סימן לשפלה שקמה’. למאי נפקא מינה?

א. למקח וממכר. 

ב. לביכורים. 

ג. לנחל איתן.

ד. לביכורים או למקח וממכר.

5. האם מותר לומר ‘בשר זה לפסח’ או ‘חיטים אלו לפסח’? 

א. מותר.

ב. אסור. 

ג. מחלוקת.

ד. בשר אסור, חיטים מותר. 

6. האומר ‘הרי עלי מנחה מן השעורים’, מה דינו לדעת רבי שמעון? 
)רש״י(

א. אין בדבריו כלום.

ב. מביא מנחה מן השעורים.

ג. מביא מנחה מן החיטים.

ד. מביא מנחה מן השעורים, ומוכרה ומביא בדמיה מנחה מן החיטים.

7. המטיל מלאי לכיס של תלמידי חכמים זוכה...

א. שתשרה עליו רוח הקודש.

ב. לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריה יכולים לשער.

ג. ויושב בישיבה של מעלה. 

ד. מקבל פני שכינה.

8. במקום שאמרו שלא להדליק נר בליל יוה”כ, מה הדין כשיום הכיפורים 
חל בשבת?

א. מדליקים. 

ב. אין מדליקים.

ג. מחלוקת. 

ד. מדליקים בבתי כנסיות, אבל לא במבואות האפלים.

9. האם מברכים על האור במוצאי יום הכיפורים? 

א. מברכים. 

ב. אין מברכים.

ג. על אור ששבת – מברכים. אור היוצא מעצים ואבנים – מחלוקת.

ד. על אור היוצא מעצים ואבנים – אין מברכים. אור ששבת – מחלוקת. 

10. למסקנא, מתי נברא אור של גיהנם? 

א. קודם שנברא העולם. 

ב. ביום שני.

ג. בערב שבת. 

ד. במוצאי שבת. 

 מבחן מסכת פסחים
דפים נב:-נז. 
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11. מהו ‘יום הנחמה’? )רש”י(

א. יום שיתנחם האדם מדאגתו.

ב. יום שינחמו את האדם על מתו.

ג. יום שינחם ה’ אבלי ציון וירושלים.

ד. יום שבו התנחם ה’ על בריאת האדם.

12. האם בין השמשות של תשעה באב מותר באכילה? 

א. מותר. 

ב. אסור. 

ג. מחלוקת. 

ד. בין השמשות של ליל ת”ב – אסור. בין השמשות של מוצאי 
ת”ב – מותר.

13. לדעת ר’ יוחנן, האם מותר להתפלל נעילה בתשעה באב או 
בשאר ימות השנה? )רש”י(

א. מותר. 

ב. אסור. 

ג. בתשעה באב – מותר. בשאר ימות השנה – אסור. 

ד. בתשעה באב – אסור. בשאר ימות השנה - מותר. 

14. איזה סברא יש שלא לחוש ליוהרא במי שאינו עושה מלאכה 
בתשעה באב?  

א. כי הרואים יחשבו שהוא חושש שמא יושיט אצבעו במים 
בתשעה באב.

ב. כי תשעה באב שוה ליום הכיפורים. 

ג. כי יש מקומות שהכל נוהגים שלא לעשות מלאכה.

ד. כי יש הרבה בטלנים בשוק. 

15. המנכש בי”ג ונעקרה השיבולת בידו, מדוע לא ישתלנה במקום 
הגריד?

א. כי יצטרך לעשות מלאכה גם ביום י”ד.

ב. כי אין דרכן של בני אדם לנכש בלילה ולשתול במקום הגריד. 

ג. כי לא תמהר להקלט שם.

ד. משום חשש כלאי זרעים. 

16. למסקנא, באיזה אופן מותר לעשות מלאכה בי”ד לר’ מאיר?

א. אם הוא לצורך המועד, אע”פ שלא התחיל קודם י”ד.

ב. אם התחיל קודם י”ד, והוא לצורך המועד. 

ג. אם התחיל בליל י”ד, אע”פ שאינו לצורך המועד.

ד. אם התחיל קודם י”ד, אע”פ שאינו לצורך המועד.

17. תרנגולת שברחה תוך שלשה למרדה ואחר שלשה לישיבתה, האם 
מחזירים אותה למקומה בחוה”מ? 

א. מחזירים.

ב. אין מחזירים.

ג. מחלוקת.

ד. ספק בגמ’ ולא נפשט.

18. למסקנת הגמ’, האם מוליכין כלים לבית האומן בי”ד בניסן ובחוה”מ 
)כשאינם לצורך המועד(?

א. בי”ד בניסן – אין מוליכין. בחוה”מ - מוליכין

ב. בי”ד בניסן – מוליכין. בחוה”מ – אין מוליכין. 

ג. אם מאמינו – אין מוליכין. אם אין מאמינו – מוליכין.

ד. אם אין מאמינו – מוליכין. אם מאמינו – בי”ד בניסן מוליכין, 
בחוה”מ אין מוליכין. 

19. מדוע התקינו שיהיו אומרים ‘ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד’ 
בחשאי ]מה מבואר בסוגייתנו[? 

א. כדי שלא יתקנאו בנו מלאכי השרת.

ב. כדי שלא להפסיק בין קבלת מלכות שמים לאהבת ה’.

ג. מפני תרעומת המינין. 

ד. משום שלא אמרו משה רבנו. 

20. האם קצירת אנשי יריחו היה ברצון חכמים? 

א. ברצון חכמים. 

ב. שלא ברצון חכמים. 

ג. לרבי מאיר – ברצון חכמים. לרבי יהודה – שלא ברצון חכמים.

ד. לרבי יהודה –ברצון חכמים. לרבי מאיר – שלא ברצון חכמים.

21. מדוע סברו בני יריחו שמותר להם להשתמש בגמזיות של הקדש של 
חרוב ושל שקמה?

א. כי כל העומד לישרף כשרוף דמי. 

ב. כי לא הקדישום אבותיהם אלא לשבע שנים.

ג. כי אין איסור להשתמש בגידולין של הקדש.

ד. כי אין קדושת דמים נתפסת בחרוב ובשקמה.
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22. אם מחלוקת אנשי יריחו וחכמים ]לענין האכלת נשר לעניים 
בשבת[ הייתה בשל בין הכיפין, במה תלויה מחלוקתם?

א. האם עניים פטורים מן המעשר או לא.

ב. האם גזרינן שמא יעלה ויתלוש או לא. 

ג. האם המוכן לאדם הוי מוכן לכלבים או לא.  

ד. האם המוכן לעורבים הוי מוכן לאדם או לא. 

23. מדוע אין חיוב פאה בתאנה? 

א. כי אין חיוב פאה בפירות האילן.

ב. כי אינה נלקטת כאחד. 

ג. כי אינם נכנסים לקיום.

ד. כי נכנסים לקיום על ידי דבר אחר. 

24. מדוע אמר אביו של בן בוהיין לעניים ‘לא מפני שעיני צרה’? 

א. כדי שלא יחשבו שאין כוונתו ליתן להם כלום.

ב. כדי שלא ליתן מקום לעין הרע לחול עליו.

ג. כי מי שעינו צרה נענש בקיצור ימים. 

ד. כי מי שעינו צרה מעשיו דומים למעשי אנשי סדום.

25. מדוע צווחה העזרה על יששכר איש כפר ברקאי שהיה כורך ידיו 
בשיראי בעת העבודה? )רש”י( 

א. כי חציצה פוסלת בקדשים. 

ב. כי זה בזיון. 

ג. כי חציצה פוסלת בקדשים, ועוד שזה בזיון. 

ד. כי על ידי זה אינו שוחט הבהמה כראוי.
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מבחן מסכת פסחים נב:-נז.
ליתר שאת על דברי התוספות

1. ״שלש ארצות לביעור יהודה ועבר הירדן וגליל ושלש ארצות בכל 
אחת ואחת.״ לשיטת תוס’, האם הדין של ג’ ארצות בכל אחת 

ואחת נוגע ג”כ הלכה למעשה לענין ביעור או לא?

א. לא, דהדין ביעור הוא בכל ארץ יהודה או גליל או עבר הירדן 
ואין נפק”מ בג’ ארצות בכל אחת ואחת לענין ביעור

ב. כן, דיש ג’ ארצות חלוקים בכל אחת דהיינו הר ושפלה ועמק 
וכל אחת ואת שבכל אחת ואחת יש לו דין ביעור לעצמו

ג. יש ב’ דיעות בתוס’ לדיעה א’ הדין הא דג’ ארצות בכל אחת 
ואחת אינו נוגע כלל לדינא לענין ביעור ולדיעה ב’ לענין ביעור 

כל ארץ וארץ ביהודה כמו הר ושפלה ועמק יש לו דין ביעור 
לעצמו

ד. לשיטת תוס’ דבר זה אם הא דג’ ארצות לכל א’ וא’ אם 
הוא לדינא לענין ביעור הוא המחלוקת בין הת”ק ור’ שמעון 
בן גמליאל דלת”ק כל א’ יש לו דין ביעור לעצמו ולרשב”ג כל 

יהודה יש לו דין ביעור א’ וכן גליל וכן עבר הירדן.

2. ״אסור לו לאדם לומר בשר זה לפסח מפני שנראה כמקדיש 
בהמתו ואוכל קדשים בחוץ.״ לשיטת תוס’, האם הפי’ שעכשיו 

הוא מקדיש הבשר או דנראה דהקדישו מחיים ואוכלו עכשיו?

א. שמקדישו עכשיו

ב. שמקדישו מחיים ואוכלו עכשיו

ג. יש ב’ דיעות בתוס’ אם הכוונה שמקדישו עכשיו או הכוונה 
שמקידשו מחיים ואוכלו עכשיו

ד. לשיטת התוס’ יש ב’ החששות ואם יכול להיות שמקדישו 
עכשיו אסור ואם יכול להיות שמקדישו מחיים ג”כ אוסר.

3. ״מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסור עצמן על קודשת השם 
לכבשן האש נשאו ק”ו בעצמן מן הצרדעים וכו’.״ והק’ התוס’ למה 

צריך ק”ו מהצפרדעים הא כיון דהוי בפרהסיא צריך למסרו עצמו 
למיתה אף על מצוה קלה. האיך תי’ התוס’ קושיא זו?

א. כוונת הגמ’ האיך היו יודעים שהקב”ה יצילם מן הכבשן 
האש, ועל זה נשאו ק”ו מן הצפרדעים שאותן שעלו להתנורים 

לא מתו

ב. הצלם של נבוכדנצר לא היה עבודה זרה אלא שנעשה 
לכבוד המלך ואין איסור להשתחוה לו

ג. קושיית הגמ’ מה ראו שלא ברחו להציל עצמן

ד. יש ב’ תירוצים בתוס’, חדא דהצלם של נבוכדנצר לא היה 
עבודה זרה, וב’ דקושיית הגמ’ מה ראו שלא ברחו להציל 

עצמן.

4. ״אין מברכין על האור אלא במוצאי שבת.״ והק’ התוס’ למה אינו 
מחוייב לברך כל פעם משום שאסור להינות מעולם הזה בלי ברכה. האיך 

תי’ תוס’ קושיא זו?

א. זה רק כשגופו נהנה וכאן אין גופו נהנה

ב. כיון שנהנה כל שעה ואין כאן הפסק הכל נכלל בברכת האור 
במוצאי שבת

ג. הנאה של כל יום ויום אין לה הפסק, והכל נכלל בברכה של יוצא 
המאורות שמברך כל יום

ד. יש ב’ תירוצים בתוס’, א’ שיוצא ברכת הנהנין בברכה על האור 
במוצאי שבת וב’ שיוצא ברכה הנהנין בברכת יוצר המאורות בכל 

יום.

5. ״אין בין תשעה באב ליום הכפורים אלא שזה ספקו אסור וזה ספקו 
מותר״ והגמ’ מוקי לה בקביעא דירחא. לשיטת תוס’ מהו הפי’ קביעא 

דירחא?

א. בני בבל דאינו יודע מתי נתקדש החדש צריך לעשות יום כפור ב’ 
ימים ולא תשעה באב

ב. המהלך במדבר ואינו יודע איזה יום הוא אפילו בארץ ישראל צריך 
להתענות ב’ ימים ביום כפור ולא בט’ באב

ג. יש ב’ דיעות בתוס’, לדיעה א’ מיירי בבני בבל דלעולם צריכים ב’ 
ימים יום כפור לדיעה ב’ מיירי רק גבי מהלך במדבר דרק אז צריך ב’ 

ימים ליום כפור

ד. מיירי שב”ד קבעו החדש בטעות, לגבי יום כפור מהני משום 
דדרשינן אתם אפי’ שוגגים אתם פי’ מוטעים ולגבי תשעה באב לא 

מהני כיון שהוא דרבנן.

6. ״מחלוקת בשל מכבדות אבל בשל בין הכיפין דברי הכל מותר.״ 
לשיטת תוס’ האם הסוגיא מיירי שהיה מחובר בין השמשמות ועכשיו 

הוא במכבדות או בין הכיפין או דהסוגיא מיירי שהיה במכבדות ובין 
הכיפין בין השמשות ועכשיו הוא על הקרקע?

א. לתוס’ הסוגיא מיירי שהיה במכבדות או בין הכיפין בין השמשות 
ועכשיו הוא על הקרקע

ב. לתוס’ הסוגיא מיירי שהיה מחובר בין השמשות ועכשיו הוא 
במכבדות או בין הכיפין

ג. לתוס’ מכבדות פי’ שהיו במכבדות בין השמשות ועכשיו הוא על 
הקרקע אבל בין הכיפין מיירי שהיו מחובר בין השמשות ועכשיו הוא 

בין הכיפין

ד. לתוס’ מכבדות מיירי שהיו מחובר בין השמשות ועכשיו הם 
במכבדות ובין הכיפין מיירי שהיו בין הכיפין בין השמשות ועכשיו הן 

על הקרקע.
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7. ״כלל אמרו בפאה כל שהוא אוכל ונשמר וגידולו מן הארץ 
ולקיטתו כאחת ומכניסו לקיום חייב בפאה.״ לשיטת תוס’ האם 

כלל זה הוא מדאורייתא ואם לא מה חייב מדאורייתא?

א. כלל זה הוא מדאורייתא דלפינן מקראי בתורת כהנים

ב. כלל זה הוא מדרבנן דמדאורייתא כל מילי חייב בפאה 
ורבנן פטרי אם אינו אוכל או אינו נשמר או אין גידולו מן 

הארץ או אין לקיטתו כאחת או אין מכניסו לקיום

ג. מדאורייתא חייב בכל דבר שהוא אוכל ונשמר וגידולו מן 
הארץ ורבנן הוסיף דצריך גם מכניסו לקיום ולקיטתו כאחת

ד. מדאורייתא אינו חייב אלא בזית וכרם ושדה ורבנן הוסיף 
דחייב גם בכל דבר שהוא אוכל ונשמר וגידולו מן הארץ 

ולקיטתו כאחת ומכניסו לקיום.

8. ״צא מיכן יששכר איש כפר ברקאי שמכבד את עצמו ומחלל 
קדשי שמים דהוי כריך ידיה בשיראי ועביד עבודה.״ ופי’ רש”י 

דהוי חציצה. והק’ בתוס’ דבמס’ סוכה איתא דיכול ליקח הלולב 
בסודר דלקיחה ע”י דבר אחר שמה לקיחה. האיך תי’ תוס’ 

קושיא זו?

א. התוס’ לא תירץ הקושיא אלא חולק על רש”י וסבר דלא 
הוי חציצה והחסרון כאן הוא משום דהוי בזיון להעבודה

ב. גבי לולב אין כאן פסול חציצה דכיון דלקיחה ע”י דבר 
אחר שמה לקיחה קרינן ביה ולקחתם לכם, אבל גבי עבודה 

כתיב ולקח הכהן ודרשינן בעצמו של כהן

ג. גבי לולב הוא אוחז הלולב ע”י הסודר דעושה הסודר בית 
יד להחזיק הלולב והסודר מסייע בהלקיחה ולכן לא הוי 

חציצה משא”כ כאן

ד. גבי לולב מיירי שהסודר אינו מכסה כל היד ויש נטילה 
בידו במקצת.

מבחן מסכת פסחים נב:-נז.
ליתר שאת על דברי התוספות
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1. איך דורשת הגמ’ את הפסוק ‘אמלאה החרבה’.
א. לא חרבה סדום אלא מפני שנתמלאה סאתה.

ב. אם מלאה זו )צור( חריבה זו )ירושלים(, וכן להיפך.
ג. נוטריקון ‘אם לא אעלה את חורבן ירושלים )על 

ראש שמחתי(’
ד. אם לאה הייתה נשאת לעשיו, היה נעשה חורבן.

2. מאחר ששנינו ‘כל שהוא מין דגן...’, למה מנו חכמים 
את אלו )כותח הבבלי, שיכר המדי וכו’(?

א. להגדיל תורה ולהאדירה.
ב. פרט וכלל, נעשה כלל מוסיף על הפרט. 

ג. כדי להזכיר שמותיהם של כל הגלויות )מצרים, 
בבל, מדי ואדום(

ד. כדי שיהא רגיל בהן ובשמותיהן, ליזהר בהם 
כשיביאום לפניו.

3. האם נשים חייבות באכילת מצה מדאורייתא? 
א. חייבות. 
ב. פטורות.

ג. מחלוקת.
ד. נשים חשובות – חייבות. נשים סתם – פטורות.

4. תרומת תבלין )בכל זמן(, או סתם תרומה בזמן הזה, 
האם חיובם מן התורה או מדרבנן? 

א. מן התורה. 
ב. מדרבנן. 

ג. תרומה בזמן הזה – מן התורה. תרומת תבלין – 
מדרבנן. 

ד. תרומת תבלין – מן התורה. תרומה בזמן הזה – 
מדרבנן. 

5. איזו קולא לא נאמרה )בסוגייתנו( בנזיר? 
א. אין איסורו איסור עולם.

ב. אין איסורו איסור הנאה.
ג. אין איסורו שוה בכל.

ד. יש היתר לאיסורו. 

6. האם חרצנים וזגין מצטרפים זה עם זה לשיעור כזית כשאוכלם הנזיר 
ביחד? 

א. מצטרפים.
ב. אין מצטרפים.  

ג. מחלוקת. 
ד. ספק בגמ’ ולא נפשט.

7. עריבת העבדנין שנתן לתוכה קמח יותר משלשה ימים קודם הפסח, ולא 
נתן לתוכה עורות, האם חייב לבערה? 

א. חייב.
ב. אינו חייב.
ג. מחלוקת. 

ד. ספק בגמ’ ולא נפשט.

8. מה שיעור המרחק בין מגדל נוניא לטבריא? 
א. מיל.

ב. פרסה. 
ג. 4 מילין. 

ד. חצי פרסה ועוד ארבעה חצאי מיל. 

9. האופה מיו”ט לחול, האם לוקה? 
א. לוקה.

ב. אינו לוקה.
ג. מחלוקת. 

ד. בליל יו”ט – לוקה. ביום טוב עצמו – אינו לוקה.

10. כיצד לחם הפנים נאכל לתשעה? 
א. כשב’ ימים של ר”ה חלו להיות קודם השבת.

ב. כשחל יו”ט להיות בערב שבת
ג. כשחל יו”ט להיות אחר השבת.

ד. כשנאכל כדרכו. 

מבחן מסכת פסחים נב:-נז.
שאלות חזרה על פסחים דף מב:-מז.
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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: ______________________________________
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This test needs to be submitted by Sunday, Oct 23rd before 11:00 pm  

in order to be eligible for a stipend. 
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