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Please complete the bubble sheet and submit by 11pm tonight, July 

24th in order to be eligible for a stipend.  

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

1. Mail:
Oraysa

122A East Harvard St.
Lakewood , NJ 08701 

2. Email:
bechinah@oraysa.org

3. Fax:
732-226-8745

Wishing you much hatzlacha on your bechina.

ORAYSA, THE AMUD V’CHAZARA INITIATIVE

Upcoming bechina Pesachim בa will take place י”ז אב / August 14דד

on :פסחים יב: - יד and chazara questions on :פסחים ב.-ה 
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לכבוד העוסקים באורייתא העומדים בכור המבחן, הי''ו

!’זה היום עשה ה

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

 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 first 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 a בהמת ארנונא that one cannot be מסלק the נכרים with 
?בכורה in ממון חייבת

a. It is פטורה
b. It is חייבת
c. It is תלוי in two לשונות in the גמרא
d. If there is a יד נכרי באמצע it is חייבת

2. According to רש״י, what is the case of the חמץ של נכרי that 
one makes a מחיצה עשרה for?

a. Where he was מקבל אחריות on it, and he makes the 
עובר בל יראה not to be מחיצה
b. Where he was מקבל אחריות, and he makes the מחיצה as 
a היכר so he does not come to eat it
c. Where he was not מקבל אחריות, and he makes the ־מחי
עובר בל יראה not to be צה
d. Where he was not מקבל אחריות, and he makes the ־מחי
so he does not come to eat it היכר as a צה

3. When do we say the כלל of אין מוקדם ומאוחר בתורה?
a. In כל התורה כולה
b. כלל this דוחה is גמרא the למסקנא
c. In two ענינים, but in one ענין what is written first
certainly preceded everything else
d. In one ענין, but in two ענינים what is written first
certainly preceded everything else

– הבודק צריך שיבטל .4 why is בדיקה insufficient?
a. He might find a גלוסקא יפה after the זמן האיסור
b. He might find a גלוסקא יפה during שעה ו׳, when it is 
already אסור דרבנן and not in his רשות
c. Because of the פירורין
d. In order to be מסיר the חמץ from his לב and מחשבה

5. Why were the חכמים not מתקן to be מבטל at the
beginning of שעה ו׳?

a. He might be טועה בשעות
b. It is already אסור משעה ו׳ and it is like it is not his and 
therefore he cannot be מבטל it
c. He is עוסק in שריפת חמץ at that time, and he might 
forget to be מבטל
d. He is עוסק in שריפת חמץ at that time, and if we make 
him be מבטל he may not be שורף יפה

6. According to רב פפא who holds we say על ביעור חמץ, what 
?ברית מילה should be said by a ברכה

a. למול
b. על המילה
c. If he is being מל אחרים, he should say על המילה; if he is 
למול his son, he should say מל
d. If he is being מל אחרים, he should say למול; if he is מל his 
son, he should say על המילה

7. According to רב פפי who holds we say לבער חמץ, what 
?שחיטה should be said by ברכה

a. לשחוט
b. על השחיטה
c. By שחיטת חולין he should say לשחוט; by שחיטת פסח 
על השחיטה he should say וקדשים
d. By שחיטת חולן he should say על השחיטה; by שחיטת פסח 
לשחוט he should say וקדשים

8. According to רש״י, when do we make a ברכה on טבילה?
a. A בעל קרי is מברך after טבילה; all others are מברך before 
טבילה
b. A בעל קרי is מברך before טבילה; all others are מברך after 
טבילה
c. Everyone is מברך after טבילה
d. Everyone is מברך before טבילה

9. In which places can one be בודק לאור החמה?
a. In an אכסדרה, and the צידי החדר that has an ארובה
b. In an אכסדרה, and directly under an ארובה
c. Only in a חדר that has an ארובה
d. Only in an אכסדרה

10. Does a מטה החולקת בתוך הבית need בדיקה?
a. If there are עצים ואבנים under it, it does not; if there are 
no עצים ואבנים under it, it does
b. If there are עצים ואבנים under it, it does; if there are no 
under it, it does not עצים ואבנים
c. If it is a מטה גבוהה it does not, but if it is נמוכה it does 
d. If it is a מטה גבוהה it does, but if it is נמוכה it does not

מבחן מסכת פסחים 
דפים ו.-יב.
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11. Do אוצרות יין and אוצרות דגים גדולים need בדיקה?
a. The אוצרות יין need בדיקה if they are מסתפק from them, 
and the אוצרות דגים גדולים do not need בדיקה
b. The אוצרות יין need בדיקה if they are מסתפק from them, 
and the אוצרות דגים גדולים do not need בדיקה if they are 
not מסתפק from them
c. The אוצרות יין need בדיקה even if they are not מסתפק 
from them, and the אוצרות דגים גדולים do not need בדיקה 
even if they are מסתפק from them
d. Wine needs but fish don't need

12. What is the דין of a חור בין יהודי לגוי?
a. He is בודק עד מקום שידו מגעת and is מבטל the rest
b. He is not בודק at all because of the סכנה
c. It is a מחלוקת
d. He is בודק ביום when there is no חשש of כשפים

13. According to the מסקנא, how do we know שלוחי מצוה 
are not ניזוקין בהליכתן?

a. From לא יחמוד איש את ארצך
b. If they are not ניזוקין בחזירתן, they certainly are not 
ניזוקין בהליכתן
c. If they were ניזוקין, they would have been מבטל עלייה 
לרגל
d. It is a ק״ו from בהמות ועופות – if they are not ניזוקין, 
certainly בני אדם would not be

14. Are גוים מטמאים באוהל, במגע and במשא? )רש״י(
a. There is aמחלוקת  if they are מטמא באהל as well as 
about מגע ומשא
b. They are not מטמא באהל and they are מטמא במגע ומשא
c. They are מטמא באהל and there is a מחלוקת if they are 
מטמא במגע ומשא
d. There is a מחלוקת if they are מטמא באהל but they are 
מטמא במגע ומשא

15. If a חבר dies and leaves a מגורה מלאה פירות, is it מותר for 
his בהמה or a יורש to eat the פירות? )רש״י(

a. It is מותר
b. It is only מותר for the בהמה, not the יורש
c. It is מותר for the בהמה; the יורש is מותר באכילת ארעי but 
אסור באכילת קבע

 and the יורש d. For both the מותר is בהמה – אכילת עראי 
and אכילת קבע is מותר

16. Why were the חכמים מטהר the כהן שהציץ בבור?
a. They were מצטרף the חזקת טהרה of the כהן with the 
ברדלס and חולדה of the ספק גרירה
b. The ספק גרירה of the חולדה וברדלס is מוציא מידי the ספק 
of the נפל בבור
c. The ודאי גרירה of the חולדה וברדלס is מוציא מידי the ודאי 
of the נפל בבור
d. B & C are correct

17. If there were nine ציבורין of מצה and one of חמץ, and a
took it, what is the עכבר from them and an פורש was חתיכה
?דין

a. He needs to be בודק
b. He does not need to be בודק
c. It is a מחלוקת
d. It is a ספק in the גמרא

18. If there is one ציבור of חמץ in front two בתים that were
בית and we do not know which חמץ took עכבר and an ,בדוקין
it went into, what is the דין?

a. If they come to be שואל בבת אחת, they both need to be 
 מחלוקת רבי יהודה ורבי it is a ,זה אחר זה if they come ;בודק
יוסי
b. If they come to be שואל בבת אחת, it is a מחלוקת רבי 
 they do not need to ,זה אחר זה if they come ;יהודה ורבי יוסי
be בודק
c. If they come to be שואל בבת אחת, they both need to be 
בודק they do not need to be ,זה אחר זה if they come ;בודק
d. They do not need to be בודק because of ספק דרבנן לקולא

19. If someone saw an עכבר take חמץ in the חצר, and the
בית went into the עכבר if the ידוע and it is not בדוק was בית
or not, what is the דין? )רש״י(

a. It needs בדיקה
b. It does not need בדיקה
c. According to רבי אליעזר it needs בדיקה; according to the 
it does not חכמים
d. It is an איבעיא דלא איפשיטא in the גמרא

20. If an עכבר is נכנס לבית with a ככר בפיו and upon entering 
the בית they find פירורין, what is the דין?

a. It needs בדיקה
b. It does not need בדיקה
c. It is a מחלוקת
d. It is an איבעיא דלא איפשיטא in the גמרא
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21. If an עכבר is נכנס לבית with a ככר בפיו and an עכבר is יוצא 
with a ככר בפיו, what is the דין?

a. It needs בדיקה
b. It does not need בדיקה
c. It is a מחלוקת
d. It is an איבעיא דלא איפשיטא in the גמרא

22. If the חבל דלי was נפסק, what is the דין according to רבי 
?and why ,יהודה למסקנא

a. It is אסור to be קושר it בעניבה because עניבה is
considered קשירה
b. It is אסור to be קושר it בעניבה because they were גוזר
עניבה אטו קשירה
c. It is מותר to be קושר it בעניבה, because we are not גוזר
by איסורי שבת because of דילמא אתי למיחלף
d. It is מותר to be קושר it בעניבה; since he is not עוסק in
מחליף he will not come to be קשירה

23. Is it מותר to be מקיז דם for a בכור where it will not make 
a מום?

a. It is מותר
b. It is אסור
c. It is a מחלוקת
d. According to the הוה אמינא it is אסור, but למסקנא it is 
מותר

24. Are we מקדרין and מקרצפין a בהמה on יום טוב?
a. We are מקדרין but not מקרצפין
b. We are מקרצפין but not מקדרין
c. We are מקדרין, and there is a מחלוקת about מקרצפין
d. We are not מקדרין, and there is a מחלוקת about מקרצפין

– רבן גמליאל אומר חולין נאכלין כל ארבע ותרומה כל חמש .25 what
is the חילוק? )רש״י(

a. טועה and they will not be זריזים are כהנים
b. People are בודל from תרומה and it will not result in a
תקלה
c. It is אסור to be מפסיד קדשים בידים while it is מותר באכילה
d. In order to be מבחין and make a הפרש between תרומה
and חולין
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מבחן מסכת פסחים ו.-יב.
ליתר שאת על דברי התוספות

1( יחד לו בית אינו זקוק לבערו. האיך מוקים תוס’ הלכה זו ומה 
הטעם? 

א( התוס’ מוקים שאינו מקבל אחריות והטעם הוא דלא אסרה 
תורה אלא אם מקבל אחריות 

ב( התוס’ מוקים שאינו מקבל אחריות ואעפ”כ אינו מותר אלא אם 
כן גם ייחד לו בית 

ג( התוס’ מוקים אפי’ אם קיבל אחריות והטעם הוא דלא חשיב 
מצוי והוי כמקבל אחריות על חמצו של נכרי בביתו של נכרי 

ד( התוס’ מוקים שמקבל אחריות של פשיעה אבל לא של גנבה 
ואבידה והטעם הוא דפשיעה כמזיק ואין זה נחשב קבלת אחריות.

2( שמא ימצא גלוסקא יפה ודעתיה עילויה. האיך פי’ תוס’ ודעתיה 
עלויה?

א( שרוצה לאוכלו
ב( שחס עליה ואינו רוצה לשורפו 

ג( שחס עליה ואינו רוצה לבטלו 
ד( שאינו בטל מאליו כמו פירורין.

3( כיון דאיסורא דרבנן עלויה כדאורייתא דמי ולאו ברשותיה קיימא 
ולא מצי מבטל דאמר רב גידל אמר ר’ חייא בר יוסף אמר רב המקדש 
משש שעות ולמעלה אפילו בחיטי קורדנייתא אין חוששין לקידושין. 

האיך פי’ תוס’ משש שעות ולמעלה ולמה הוי איסור דרבנן? 
א( משש שעות ולמעלה פי’ מתחילת שש והוי איסור דרבנן משום 

דחמץ לא נאסר מדאורייתא עד סוף שש 
ב( משש שעות ולמעלה היינו מסוף שש והוי איסור דרבנן משום 

דמיירי בחיטי קורדנייתא שהן חמץ נוקשה ואינו אסור אלא מדרבנן 
ג( משש שעות ולמעלה היינו מסוף שש והוי איסור דרבנן דאזלינן 

כמ”ד דחמץ אינו נאסר בהנאה מדאורייתא אלא מדרבנן 
ד( משש שעות ולמעלה היינו מתחילת שש וראיית הגמ’ הוא 

דאע”ג דהוי תרי דרבנן הן החמץ הוא חמץ נוקשה הן השעות הן 
דרבנן ואעפ”כ אין חוששין לקידושין.

4( לשיטת תוס’ האם מברכים ברכת להכניסו בבריתו של אברהם 
אבינו קודם מילה או אחר מילה? 

א( קודם מילה 
ב( אחר מילה 

ג( מחלוקת בבעלי תוספות לחד בעל תוס’ קודם מילה ולאידך בעל 
תוס’ לאחר מילה 

ד( בין מילה לפריעה.

5( מעשה בשפחתו של מציק אחד ברמון שהטילה נפל לבור ובא 
כהן והציץ בה לידע אם זכר אם נקבה. וקשה האיך יכול הכהן להציץ 

בה הא מוזהר שלא לטמאות למת. האיך תי’ תוס’ קושיא זו? 

א( הכהן היה קרוב להנפל ואינו מוזהר מלטמאות לקרובים 
ב( הכהן מוזהר מלטמא למתים ואין נפלים בכלל מתים לענין טומאת 

כהן 
ג( הכהן היה שוטה ועשה שלא כדין 
ד( התוס’ הניח קושיא זו בלא תירוץ.

6( תשע צבורין של מצה ואחד של חמץ ואתא עכבר ושקל ולא ידעינן אי 
מצה שקל אי חמץ שקל היינו תשע חנויות וכו’. והק’ התוס’ למה הוי קבוע 

מאי שנא נמצא בפי עכבר דאמרינן דהוי קבוע מנמצא ביד עכו”ם דחשיב 
פרוש. האיך תי’ תוס’ קושיא זו? 

א( עכו”ם שאני כיון דהוא בר דעת מיקרי פרוש 
ב( הכא ראינו כשלקח העכבר מן הקבוע והספק נולד בקביעות אבל 

התם לא ראינו שהעכו”ם לקחה מן החנות ולכן נחשב פרוש 
ג( הכא שאני דכל צבור ניכר במקומו ולכן הוי קבוע משא”כ התם שיש 

תערובות במקום הקביעות גופא 
ד( הכא מיקרי קבוע מדרבנן והתם הפי’ הוא דמדאורייתא לא הוי קבוע.

7( ספק על ספק לא על היינו בקעה. והתוס’ הק’ היאך מדמה חמץ 
לבקעה גבי בקעה הדין הוא דספק לחומרא ובחמץ הדין הוא דספק לקולא. 

האיך תי’ תוס’ קושיא זו? 
א( חמץ מיירי דלא ביטל ולכן הוי ספקו לחומרא 

ב( חמץ מיירי לענין אכילה ולכן הוי ספקו לחומרא 
ג( כיון דבדיקת חמץ נתקנה על הספק החמירו בכל הספקות כאילו הוא 

ספק דאורייתא 
ד( התוס’ השאיר קושיא זו בלא תירוץ.

8( וחכמים אומרים לא בדק אור י”ד יבדוק בי”ד לא בדק בי”ד יבדוק תוך 
המועד לא בדק תוך המועד יבדוק אחר המועד. לשיטת תוס’ מהו הפי’ 

בתוך המועד ואחר המועד? 
א( תוך המועד הוא תוך פסח ואחר המועד הוא אחר פסח 

ב( תוד המועד הוא ערב פסח מחצות עד חשכה ואחר המועד הוא תוך 
פסח 

ג( תוך המועד הוא שעה שישית ואחר המועד הוא מחצות עד חשכה
ד( תוך המועד הוא שעה שישית ואחר המועד הוא מחצות ערב פסח 

עד אחר פסח.
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מבחן מסכת פסחים ו.-יב.
שאלות חזרה על עירובין קא. - קה:

1. Is it מותר to be נועל the דלת of the מוקצה when it is קשורה
and תלויה andגבוהה מן הארץ?

a. It is מותר לכולי עלמא
b. It is אסור לכולי עלמא
c. According to אביי it is only מותר if it has a ציר and according
to רבא it is מותר if it had a ציר
d. It is an איבעיא דלא איפשיטא in the גמרא

2. What is the דין of a חנות that is פתוחה לרשות הרבים whose 
?למעלה מי׳ is מנועל

a. He should put the מפתח on the איסקופא on ערב שבת
b. He should put the מפתח on the מנעול on ערב שבת
c. He can put the מפתח wherever he wants
d. It is a מחלוקת

3. Is it מותר to be נועל with a נגר with a גלוסטרא בראשו that was 
?ניטל באגדו

a. It is מותר
b. It is אסור
c. It is תלוי in the מחלוקת of whether or not there is בנין
וסתירה בכלים
d. It is תלוי in the מחלוקת of whether or not it is a כלי לענין 
טומאה

4. Is it מותר to be פורק a כילת חתנים that does not have a טפח 
?בגגה

a. Yes
b. No
c. It is a מחלוקת
d. It is an איבעיא דלא איפשיטא

5. According to the מסקנא, is it מותר to be יוצא לרשות הרבים on 
)כובע שיש בו רוחב טפח? )רש״י with a שבת

a. It is אסור
b. It is מותר
c. If it is מהודק, it is מותר; if not, it is אסור
d. If it is מהודק, it is מותר; if not, it is a מחלוקת

6. If a רטיה fell onto the קרקע, is it מותר for someone במידנה
to be מחזיר it?
a. It is מותר לכולי עלמא
b. It is אסור לכולי עלמא
c. It is a מחלוקת, and להלכה it is מותר
d. It is a מחלוקת, and להלכה it is אסור

7. If a כהן was כורך a גמי or a צלצול קטן on an אבצע of his יד ימין 
that was במקום עבודה would his עבודה be כשרה?

a. Yes
b. No
c. It is a מחלוקת
d. If he was כורך גמי it would be כשרה but not if he was כורך 
צלצול

8. Why was רבה מתיר to be מקיש בדלת on שבת?
a. It is not a קול של שיר
b. It is a גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה
c. It is לצורך חולה
d. The man was מקיש with a שינוי from how he does it בחול

9. What is the מעלה in being מוציא the שרץ from the מקדש
with the היימנו של כהן?

a. This way they are not מרבה בטומאה
b. This way the כהן does not become טמא
c. This way they are not שוהה טומאה in the עזרה
d. This way others will not see the שרץ in the עזרה

10. Who has precedence in entering the קודש – a כהן טמא or 
a ישראל טהור?

a. The כהן טמא
b. The ישראל טהור
c. It is a מחלוקת
d. It is an איבעיא דלא איפשיטא
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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.

Core bechinah
גמרא\רש”י

Extra Credit #1: 
תופסות

מבחן מסכת פסחים דפים ו.-יב.
This test needs to be submitted by Sunday, July 24th before 11:00 pm 

in order to be eligible for a stipend. 

Name: ________________________________________________________________________________________    

Phone: _____________________________________ Email: __________________________________________

Oraysa Code: _______________

Extra Credit #2:  
Chazara Questions

עירובין קא. - קה:

a b c da b c d a b c d

a b c da b c d a b c d

a b c da b c d a b c d

a b c da b c d a b c d

a b c da b c d a b c d

a b c da b c d a b c d

a b c da b c d a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

ד ג ב א

ד ג ב א

ד ג ב א

ד ג ב א

ד ג ב א

ד ג ב א

ד ג ב א

ד ג ב א




