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ORAYSA AMUD V’CHAZARA BECHINA #2A
פסחים יב:-יז.

Please complete the bubble sheet and submit by 11pm tonight, August 8th 

in order to be eligible for a stipend.  

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

1. Mail:
Oraysa

122 A East Harvard St.
Lakewood, NJ 08701 

 

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 כ”ד אב / August 21 

on .פסחים יז: - כב and chazara questions on .פסחים ז. - יב 
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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 השניה 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 second 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 



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

1. According to אביי, why does רבי יהודה hold it is אסור to eat 
?שעה ה׳ from חמץ

a. Because a person is טועה ב׳ שעות חסר משהו
b. Because from the 5th hour the חמה is in the בי קרנתא
c. Because חמץ was מסור לכל, and someone who is not a 
טועה could be בקי בשעות
d. Because of the חומר of the איסור חמץ

2. According to רש״י, how does רבי יהודה hold we are מבער 
?חמץ

a. Until the end of שעה ו׳, it must be done בשריפה; from 
the beginning of שעה ז׳, it can be done בכל דבר
b. Until the end of שעה ו׳, it can be done בכל דבר; from the 
beginning of שעה ז׳, it must be done בשריפה
c. Until the end of שעה ה׳, it must be done בשריפה; from 
the beginning of שעה ו׳, it can be done בכל דבר
d. Until the end of שעה ה׳, it can be done בכל דבר; from 
the beginning of שעה ו׳, it must be done בשריפה

3. When is the זמן of אכילת פועלים, תלמידי חכמים, and כל אדם?
a. פועלים eat ברביעית, תלמידי חכמים eat בחמישית, and כל 
בשישית eat אדם
b. פועלים eat ברביעית, כל אדם eat בחמישית, and תלמידי 
בשישית eat חכמים
c. כל אדם eat ברביעית, תלמידי חכמים eat בחמישית, and ־פוע
בשישית eat לים
d. כל אדם eat ברביעית, פועלים eat בחמישית, and תלמידי 
בשישית eat חכמים

4. If one ֵעד says קודם הנץ החמה, and the other ֵעד says אחר 
?דין what is the ,בתוך הנץ החמהor הנץ החמה

a. Their עדות is קיימת
b. Their עדות is בטילה
c. If the second ֵעד said אחר הנץ החמה, their עדות is בטילה; 
if he said בתוך הנץ החמה, their עדות is קיימת
d. If the second ֵעד said אחר הנץ החמה, their עדות is בטילה; 
if he said בתוך הנץ החמה, it is a מחלוקת if their עדות is 
or not קיימת

5. When י״ד falls out on שבת, how much מזון are we משייר 
from the תרומות התלויות?

a. We are not משייר any of it - we are שורף all of it on ערב 
שבת
b. We are משייר enough for ב׳ סעודות
c. We are משייר enough for the אורחים who were לן חוץ 
לחומה
d. It is a מחלוקת if we are משייר enough for ב׳ סעודות or if 
we are משייר all of it

6. If someone was מפקיד חמץ by his חבר and the שעה ה׳ 
arrived, what should the נפקד do?

a. He should sell it to a נכרי
b. He should sell it even to a ישראל
c. According to רבי מאיר he should sell it to a נכרי; 
according to רבי יהודה, he should sell it even to a ישראל
d. According to רבי יהודה he should sell it to a נכרי; 
according to רבי מאיר, he should sell it even to a ישראל

7. Is it מותר for the גבאי תמחוי to be מוכר the מאכלים?
a. It is מותר
b. It is אסור
c. It is מותר to be מוכר the מאכלים לאחרים, but not to 
himself
d. It is מותר to be מוכר the מאכלים לאחרים, and there is a 
to himself מוכר if he can be מחלוקת

8. If someone is מפקיד פירות אצל חבירו and they were נחסרין 
?do נפקד what should the ,יותר מכדי חסרונן

a. He should be מוכר the פירות in בית דין
b. He should not be מוכר the פירות
c. There is a מחלוקת if he should be מוכר the פירות or not
d. He should be מוכר the פירות to himself, but not to אחרים

9. According to רש״י, are לחמי תודה that did not have a קרבן 
?נשחט עליהן נפסלין בלינה

a. They are נפסלין בלינה
b. They are not נפסלין בלינה
c. It is a מחלוקת
d. They would not be נפסלין from לינת לילה אחת, but more 
than that they would be נפסלין

 מבחן מסכת פסחים
דפים יב:-יז.
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10. If כל העומד לזרוק כזרוק דמי, what is the דין of לחמי תודה 
that had a זבח נשחט עליהן, and the דם was נשפך after קבלה 
?בכלי

a. They are מותרין באכילה לעולם
b. They are מותרין באכילה ליום ולילה א׳
c. They are אסורין באכילה לעולם
d. There is a מחלוקת if they are מותרין באכילה or not

 הכרח What is the - ”הכא בוולד וולד עסקינן דהו״ל שלישי“ .11
of the גמרא to be מעמיד the case of רבי חנינא סגן הכהנים as 
talking about a וולד וולד?

a. אוכלין are not מטמא אוכלין בוולד הטומאה, only בוולד וולד
b. If the גמרא was talking about a וולד הטומאה, there 
would be no תוספת טומאה in the בשר
c. בשר קדשים cannot become a וולד הטומאה
d. If the גמרא was talking about a וולד הטומאה, רבי עקיבא 
would not have been מוסיף on רבי חנינא סגן הכהנים

12. What is the מקור that a טבול יום is פוסל תרומה? )רש״י(
a. From the פסוק of והנפש הנוגעת תטמא עד הערב
b. From the פסוק of את משמרת תרומותי
c. From a יולדת, who is פוסלת תרומה during the ימי טומאה
d. From a יולדת, who is פוסלת תרומה during her ימי טהרה

13. What is the דין by a כלי מתכת or a כלי חרס that were 
)נטמאו בטמא מת? )רש״י

a. The כלי מתכת becomes an אב הטומאה; the כלי חרס 
becomes a ראשון לטומאה
b. The כלי מתכת becomes an אבי אבות הטומאה; the כלי חרס 
becomes aראשון לטומאה
c. The כלי מתכת becomes an אבי אבות הטומאה; the כלי חרס 
becomes an אב לטומאה
d. The כלי מתכת becomes an אב הטומאה; the כלי חרס is 
not טמא

14. Why did רב יהודה not establish the משנה as talking about 
a נר של חרס?

a. The משנה is not talking about כלים מאוסים
b. If it was a כלי חרס, the משנה would not have said it was 
נטמא בטמא מת
c. We do not say חרב הרי הוא כחלל by a כלי חרס
d. A סתם נר is מתכת

15. Why were חז״ל גוזר that משקין שנטמאו become a ראשון 
)לטומאה? )רש״י

a. Because it is hard to be זהיר that the משקה should not 
be טופח על מנת להטפיח
b. It is a גזירה אטו מי רגליו ורוקו של זב
c. Because they are מקבל טומאה without הכשר
d. It is a גזירה אטו שכבת זרע של מצורע

16. If a חבית של תרומה had a ספק if it was נטמא, is it מותר to 
be מטמא it בידים?

a. It is מותר
b. It is אסור
c. It is a מחלוקת תנאים
d. It is an איבעיא דלא איפשיטא in the גמרא

17. If a חבית של יין of  תרומהwas נשברה in the גת העליונה, 
and there were חולין טמאין in the גת התחתונה, and he can be 
?what should he do ,תרומה בטהרה of the רביעית a מציל

a. He should try to get כלים טהורים to be מציל the רביעית 
אסור will become חולין even though the ,בטהרה
b. He should be מקבל the תרומה in כלים טמאים to prevent 
the חולין from becoming אסור
c. It is a מחלוקת תנאים if he should try to get כלים טהורים 
to be מציל a רביעית or if he should be מקבל the תרומה in 
כלים טמאים
d. He should take a רביעית of the חולין in כלים טהורים to be 
it מציל

18. Why does רבי יוסי in the משנה say there is no ראיה from 
 שורף to be מותר to say it is חבית שנשברה בגתby the רבי יהושע
?תרומה טמאה בפסח with תרומה טהורה

a. We cannot learn a case of תרומה ותרומה from a case of 
תרומה וחולין
b. Because the גת is מסורה לזריזים, but חמץ was מסור לכל
c. Because we cannot learn אוכלין (the חמץ( from משקין 
(the יין(
d. רבי יהושע was only מתיר by the חבית שנשברה because it 
is a case of הפסד מרובה

19. If פת was עיפשה and it is not ראויה לאכילת כלב, is it ־מט
?מאה טומאת אוכלין

a. It is מטמאה
b. It is not מטמאה
c. It is a מחלוקת
d. It is an איבעיא דלא איפשטא in the גמרא
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20. What is the דין of משקי בית מטבחיא in the עזרה?
a. They do not become טמא, and they are not מטמא 
אחרים
b. They are not מטמא אחרים, but they become טמא
c. They do not become טמא, and there is a מחלוקת if they 
are מטמא אחרים
d. They are not מטמא אחרים, and there is a מחלוקת if they 
become טמא

21. Is דם (that is not מכשיר אוכלין )דם תמצית to be מקבל 
?טומאה

a. It is מכשיר
b. It is not מכשיר
c. דם חולין is מכשיר, but not דם קדשים
d. דם קדשים is מכשיר, but not דם חולין

22. If דם was נטמא במזיד and נזרק במזיד, do the בעלים get a 
)כפרה? )רש״י

a. They get a כפרה
b. They do not get a כפרה
c. It is a מחלוקת if they get a כפרה or not
d. If the בעלים knew, they do not get a כפרה

23. According to רב, who holds משקי בית מטבחיא cannot be 
?נושא is אהרן that עֹון what is the ,נטמא

a. The עֹון of פיגול
b. The עֹון of נותר
c. The עֹון of טומאת דם
d. The עֹון of טומאת קמצים

24. Did the כהנים טעה in the times of חגי?
a. They were טועה
b. They were not טועה
c. It is a מחלוקת if they were טועה in one or two שאלות
d. It is a מחלוקת if they were טועה in one שאלה or if they 
were not טועה at all

25. According to שמואל, why did חגי say that the מעשה ידים 
of the כהנים was טמא?

a. They were טועה in one of his שאלות
b. They were מקלקל מעשיהם
c. He said it as a לשון תמיהה – “Were their מעשים טמאים?”
d. They were not מכוון לבם לשמים
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מבחן מסכת פסחים יב:-יז.
ליתר שאת על דברי התוספות

1. ״אימתי שלא בשעת ביעורו אבל בשעת ביעורו השבתתו בכל 
דבר.״ לשיטת תוס’, מה נקרא ״שלא בשעת ביעורו״, ומה נקרא 

״בשעת ביעורו״?
א. שלא בשעת ביעורו הוא קודם שעה חמש ובשעת ביעורו הוא 

משעה שש ואילך
ב. שלא בשעת ביעורו הוא משעה שבע ואילך ובשעת ביעורו הוא 

בשעה שש
ג. שלא בשעת ביעורו הוא בשעה שש ובשעת ביעורו הוא משבע 

ואילך
ד. יש שתי דיעות בתוס’, לחד בעל תוס’ שלא בשעת ביעורו הוא 
משעה שבע ואילך ובשעת ביעורו הוא בשעה שש, ולאידך בעל 

תוס’ שלא בשעת ביעורו הוא בשעה שש ובשעת ביעור הוא 
משבע ואילך

2. ״ארבעה עשר שחל להיות בשבת מבערין את הכל לפני שבת 
ושורפין תרומות טמאות תלויות וטהורות.״ וקשה - האיך יכול לשרוף 
תרומה טהורה - הא יש איסור לשרוף מדכתיב את משמרת תרומותי. 

האיך תי’ תוס’ קושיא זו?
א. כיון דהתרומה הולכת לאיבוד בלאו הכי אין איסור לשורפה

ב. הדין של משמרת תרומותי הוא איסור לטמא תרומה אבל אינו 
איסור לשרוף תרומה

ג. הגמ’ מיירי בתרומה בזמן הזה דהוי דרבנן
ד. התוס’ הניח קושיא זו בלא תירוץ

3. לשיטת תוס’, האם בעינן שיעור רביעית של משקין טמאין לטמא 
אחרים?
א. כן

ב. מדאורייתא בעינן רביעית ומדרבן לא בעינן רביעית
ג. מחלוקת בין בעלי תוס’ לחד בעל תוס’ כן ולאידך לא

ד. מחלוקת בין בעלי תוס’ ג’ שיטות, לחד בעל תוס’ לא לאידך בעל 
תוס’ כן חוץ מהני משקין שעיקר טומאתן לאו דאורייתא ולבעל 

תוס’ שלישי מדאורייתא בעינן רביעית ומדרבנן לא בעינן רביעית

4. לשיטת תוס’, שלישי של תרומה או תרומה שנפסלה בטבול יום 
שנגעו בקדש האם פסלו הקדש?

א. לא, דרק שלישי של קדש יכול לעשות רביעי בקדש
ב. כן, דשלישי עושה רביעי בקדש

ג. שלישי של תרומה אינו פוסל אבל תרומה שנפסלה בטבול יום 
פוסל

ד. שלישי של תרומה פוסל אבל תרומה שנפסלה בטבול יום אינו 
פוסל

5. ״אמר ריש לקיש משום בר קפרא מתניתין באב הטומאה דאורייתא 
וולד הטומאה דאורייתא ומאי מדבריהם מדברי רבי אליעזר ורבי יהושע.״ 
והתוס’ הק’ למ”ד אין אוכל מטמא אוכל אף בקדשים - א”כ א”א לעשות 

שלישי אלא ע”י משקה וא”כ כבר הוא שני מדרבנן דכל הפוסל את 
התרומה מטמא משקין להיות תחלה, ומאי הוספה איכא. האיך תי’ תוס’ 

קושיא זו אליבא דריש לקיש?
א. ריש לקיש סבר כמ”ד אוכל מטמא אוכל בקדשים

ב. אכתי לא גזרו כל הפוסל את התרומה מטמא משקין להיות תחלה 
ומשכחת ליה ע”י משקין

ג. משכחת ליה ע”י עצים ולבונה
ד. התוס’ הניח קושיא זו בלי תירוץ

6. ״א”ר אסי א”ר יוחנן מחלוקת בשש אבל בשבע דברי הכל שורפין, 
נימא קסבר ר’ יוחנן מתניתין באב הטומאה דאורייתא ולד הטומאה דרבנן 

ומאי מדבריהם מדברי רבי חנינא סגן הכהנים.״ לשיטת תוס’, מה היה 
דיוק הגמ’ מדברי ר’ יוחנן שסבר כן?

א. מדהיתר לשרוף תרומה בשש לר’ מאיר ש”מ דס”ל דרב חנינא סגן 
הכהנים מיירי בולד טומאה דרבנן דאל”כ אף לר’ מאיר אינו מותר אלא 

בשבע שיש כבר איסור דאורייתא
ב. מדקאמר מחלוקת בשש ולא קאמר בד’ וה’ ש”מ דלא היתר ר’ מאיר 

אלא אם יש כבר איסור דרבנן וא”כ לא יליף מר’ יהושע דכל שאזיל 
לאיבוד שרי לטמאות

ג. מדפשיטא ליה דבשבע שורפין ש”מ דילפינן איסור מטומאה וא”כ 
מוכרח דילפינן מרב חנינא סגן הכהנים דאם יליף מר’ יהושע מנ”ל לר’ 

יוסי דאיסור דאורייתא הוי כמו טומאה
ד. מדקאמר מחלוקת בשש ש”מ דס”ל דלר’ יוסי אסור אף דיש כבר 

איסור דרבנן וא”כ מוכח דר”מ יליף מרב חנינא סגן הכהנים דולד 
טומאה דרבנן מותר ועל זה חולק ר’ יוסי, דאי ר’ מאיר יליף מר’ יהושע 

א”כ מנ”ל דר’ יוסי חולק כשיש כבר איסור דרבנן

7. לשיטת תוס’, האם דם חיה ועוף מכשירים?
א. אין מכשירים דלא הוי דם שנשפך כמים כיון שטעון כיסוי הדם 

ב. מכשירים דכל דם שאין צריך לקבלו בכלי מיקרי שהוא נשפך כמים
ג. תלוי אם אמרינן דם קדשים אינו מכשיר דלמ”ד דם קדשים אינו 

מכשיר ה”ה דם חיה ועוף
ד. יש ב’ שיטות בתוס’ לחד מ”ד אין מכשירים דלא הוי נשפך כמים 

ולחד מ”ד מכשירים כיון דאין צריך קבלה בכלי.
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8. ״הן ישא איש בשר קדש בכנף בגדו ונגע בכנפו אל הלחם ואל 
הנזיד ואל היין ואל השמן ואל כל מאכל היקדש וגו’ רב אמר אישתביש 
כהני רביעי בקדש בעא מינייהו וכו’.״ לשיטת תוס’, מה פי’ הקרא מה 

היה הסדר של הטומאות?
א. השרץ נגע להכנף בגדו, הבגד דנגע להלחם או הנזיד, הלחם או 

הנזיד נגע להיין או השמן, היין או השמן נגע לכל מאכל
ב. השרץ נגע להלחם, הלחם נגע להנזיד, הנזיד נגע להיין, והיין נגע 

להשמן או לכל מאכל
ג. השרץ נגע להכנף, הכנף נגע להלחם, הלחם נגע להנזיד, הנזיד 

נגע להיין, היין נגע להשמן או לכל מאכל
ד. השרץ נגע ללחם או לנזיד, הלחם או הנזיד נגע ליין או לשמן או 

לכל מאכל, היין או השמן או המאכל נגע בבשר קודש
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1. What do we learn from the הבוקר אור והאנשים שולחו” - פסוק"?
a. That a person should be יוצא בכי טוב
b. That יום begins from נץ החמה
c. לעתיד לבוא, the שמש will be זורח for צדיקים
d. It is אסור to be עוסק in a דבר הלכה בדרך

2. Until when can one be אוכל ושותה on a תענית?
a. Until עלות השחר
b. Until נץ החמה
c. There is a מחלוקת if it is until עלות השחר or until קרות הגבר
d. There is a מחלוקת if it is until נץ החמה or until קרות הגבר

3. What do we learn from the פסוק of “מן הבהמה אשר איננה 
?”טהורה

a. One should be שונה to his תלמידים בדרך קצרה
b. Any בהמה that does not have סימני כשרות is not טהורה
c. Only the לשון התורה is דרך נקי, not the לשון חכמים
d. That one should not be מוציא דבר מגונה מפיו

4. Why is it not necessary to be מוסק זיתים בטהרה? )Rashi(
a. Because זיתים are from the שבעת המינים and they are not 
מקבל טומאה
b. The מוהל that comes out of the זיתים is not considered שמן 
so it is not מכשיר the זיתים to be מקבל טומאה
c. The שמן that is יוצא from them is not ראוי to be used for 
הדלקת המנורה
d. They use כלים to do מסיקה, and the זיתים do not touch their 
ידים

5. How did רבי יהודה בן בתירא allow the חכמי ירושלים to realize 
that the man he spoke to was a נכרי?

a. He sent him with a כבש that had a מום in the דוקין שבעין
b. He led the נכרי to ask them if he could do the שחיטת הפסח
c. He led the נכרי to ask them if he could be אוכל from the 
אליה
d. He told him to speak in לשון לע״ז and not in לשון הקודש

6. Why are we בודק on ליל י״ד as opposed to on יום י״ד?
a. The אור הנר is יפה לבדיקה, and בני אדם are מצוי בבתיהם at 
that time
b. Because the אור הנר is יפה לבדיקה
c. Because בני אדם are מצוי בבתיהם at that time
d. There is a מחלוקת if it is because the אור הנר is יפה לבדיקה 
or if it is because בני אדם are מצוי בבתיהם at that time

7. Is it ניחא for a person to be מקיים a מצוה with his ממון or with 
his גוף?

a. It is ניחא ליה to be מקיים a מצוה with his גוף, not his ממון
b. It is ניחא ליה to be מקיים a מצוה with his ממון, not his גוף
c. It is ניחא ליה to be מקיים a מצוה both with his גוף and with 
his ממון
d. It is ניחא ליה to be מקיים a מצוה with his גוף, and there is a 
ממון with his מצוה a מקיים to be ניחא ליה if it is also מחלוקת

8. Which of the following is not something that we will be זוכה 
to in the זכות of the three things that are called ראשון?

a. to be מכרית זרעו של עשיו
b. The קול of אליהו הנביא
c. The בנין בית המקדש
d. The שם of משיח

9. What did רבא tell the בני מחוזא?
a. Not to eat חמש during שעה ה׳
b. To be מבער the חמץ of the גייס בית המלך from their בתים
c. Not to be בודק the אכסדרה לאור החמה
d. Not to go out of the עיר בלילה

10. How do we learn from the words of רבי עקיבא that we do 
not sayהואיל והותרה הבערה לצורך הותרה נמי שלא לצורך?

a. If we said הואיל, it would be מותר to be בודק לאור האבוקה
b. If we said הואיל, it would be מותר to be שורף חמץ on ערב 
פסח שחל להיות בשבת
c. If we said הואיל, אכילת חמץ נוקשה would be מותר on פסח
d. If we said הואיל, there would be no ראיה that ־אך ביום הרא
ערב יום טוב is referring to שון
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