DAIL Y QU I Z FOR R EVI EW AND R ETENTI ON

ע י ר וב ין מ ו .
 .1מהו התחום של מים ששאב מן הנהר?
 .aכרגלי אנשי אותה העיר
 .bכרגלי כל אדם
 .cאלפים אמה ממקום ששאב
 .dי״א כרגלי אנשי אותה העיר וי״א כרגלי כל אדם
 .2האם הלכה כר׳ יוחנן בן נורי?
 .aכן
 .bלא
 .cרק באדם
 .dרק בכלים
 .3האם הלכה כדברי המיקל בעירובין?
 .aרק ביחיד במקום יחיד או רבים במקום רבים
 .bכן אפילו ביחיד במקום רבים
 .cלא
 .dמחלוקת
 .4אשה )ילדה( שראתה דם אחר צ׳ יום:
 .aדיה שעתה
 .bמטמאה למפרע מעת לעת
 .cמחלוקת
 .dספק
 .5כמה ימים של אבילות יש )סך הכל( אחר שמועה רחוקה
 .aיום א׳
 .bז׳ ימים
 .cל׳ יום
 .dי״א יום א׳ וי״א ז׳ ימים
 .eי״א יום א׳ וי״א ל׳ יום
 .fי״א ז׳ ימים וי״א ל׳ יום
For questions and comments, please email info@oraysa.org
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חדודי אורייתא

חדודי אורייתא

DAIL Y QU I Z FOR R EVI EW AND R ETENTI ON

. ע י ר וב ין מ ו
1. What is the  תחוםof  מיםthat was taken from a ?נהר
a. כרגלי אנשי אותה העיר
b. כרגלי כל אדם
c.  אלפים אמהfrom where he was שואב
d. Some say כרגלי אנשי אותה העיר, some say כרגלי כל אדם
2. Is the  הלכהlike ?ר׳ יוחנן בן נורי
a. Yes
b. No
c. Only by אדם
d. Only by כלים
3. Do we say  הלכה כדברי המיקלby ?עירובין
a. Only by a  יחיד במקום יחידor a רבים במקום רבים
b. Yes, even by a יחיד במקום רבים
c. No
d. It is a מחלוקת
4. If an  אשה ילדהsaw  דםafter צ׳ יום, from when is she ?מטמאה
a. דיה שעתה
b. She is מטמאה למפרע מעת לעת
c. It is a מחלוקת
d. It is a ספק
5. How many total  ימי אבילותare  נוהגafter a ?שמועה רחוקה
a. 1
b. 7
c. 30
d. Some say 1, some say 7
e. Some say 1, some say 30
f. Some say 7, some say 30
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DAIL Y QU I Z FOR R EVI EW AND R ETENTI ON

חדודי אורייתא

ע י ר וב ין מ ו :
 .1באיזה עירובין מותר לערב שלא מדעת חבירו?
 .aעירובי תחומין
 .bעירובי חצירות
 .cמחלוקת
 .dעירובי תחומין ועירובי חצירות
 .2הניח עירוב תחומין לכמה שבתות ולאחר זמן נתמעט משיעור ב׳ סעודות:
 .aהעירוב כשר
 .bהעירוב פסול
 .cמחלוקת
 .dאיבעיא דלא איפשיטא
 .3באיזה תנא אמרו עליו שהלכה כמותו מחביריו?
 .aרבי עקיבא
 .bרבי יוסי
 .cרבי
 .dרבי יהודה
 .4לפי הכללים ,רבי מאיר ורבי שמעון הלכה כמי?
 .aרבי מאיר
 .bרבי שמעון
 .cמחלוקת
 .dאיבעיא דלא איפשיטא
 .5לפי המאן דאמר שיש כללי הפסק ,למה פסקו כרבי שמעון בג׳ חצירות?
 .aהלכה כדברי המיקל בעירוב
 .bהכלל נאמר רק במקום שלא אמרו הלכה כר׳ פלוני
 .cרבי יוחנן פסק כרבי יהודה בג׳ חצירות
 .dדין זה הוי תיובתא לאותו מאן דאמר
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DAIL Y QU I Z FOR R EVI EW AND R ETENTI ON

חדודי אורייתא

ע י ר וב ין מ ו :
?מערב שלא מדעת חבירו  do we say that one can beעירובין 1. By which
עירובי תחומין a.
עירובי חצירות b.
מחלוקת c. It is a
עירובי חצירות  andעירובי תחומין d. Both
נתמעט משיעור ב׳  and it wasשבתות  for severalעירוב תחומין  anמניח 2. If someone was
:סעודות
כשר  is stillעירוב a. The
פסול  isעירוב b. The
מחלוקת c. It is a
איבעיא דלא איפשיטא d. It is an
?כמותו מחביריו  isהלכה  was it said that theתנא 3. On which
רבי עקיבא a.
רבי יוסי b.
רבי c.
רבי יהודה d.
? likeהלכה , who is theרבי שמעון  andמחלוקת רבי מאיר , in aכללים 4. According to the
רבי מאיר a.
רבי שמעון b.
מחלוקת c. It is a
איבעיא דלא איפשיטא d. It is an
רבי  likeהלכה , why is theכללי הפסק  that holds of theמאן דאמר 5. According to the
?ג׳ חצירות  byשמעון
הלכה כדברי המיקל בעירוב a.
 is like the otherהלכה  that theבפירוש  only applies when it was not saidכלל b. The
תנא
ג׳ חצירות  by theרבי יהודה  is likeהלכה  actually holds theרבי יוחנן c.
כללים  to theתיובתא  is aג׳ חצירות  ofדין d. The
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DAIL Y QU I Z FOR R EVI EW AND R ETENTI ON

חדודי אורייתא

ע י ר וב ין מ ז .
 .1ישראל שהלך לשבות בעיר אחרת ולא עירב קודם שהלך:
 .aאוסר על בני החצר
 .bאינו אוסר על בני החצר
 .cמחלוקת
 .dאוסר ביתו עליהם אבל החצר מותרת
 .2למי התירו לערב ברגליו?
 .aעני
 .bעשיר
 .cלכל בני אדם
 .dמחלוקת
 .3כמה צריכה אלמנה להמתין קודם שתארס?
 .aי״א מותרת מיד וי״א ג׳ חדשים
 .bי״א מותרת מיד וי״א עד שתעבור ימי אבילות
 .cי״א מותרת מיד וי״א ג׳ חדשים וי״א עד שתעבור ימי אבילות
 .dי״א ג׳ חדשים וי״א עד שתעבור ימי אבילות
 .4האם איילנות צריכה להמתין ג׳ חדשים קודם שתארס?
 .aצריכה להמתין
 .bאינה צריכה להמתין
 .cמחלוקת והלכתא צריכה להמתין
 .dמחלוקת והלכתא אינה צריכה להמתין
 .5מה ההוה אמינא לומר שהלכה כר״מ בהמתנת ג׳ חדשים?
 .aר״מ היה חריף טפי
 .bי״א הלכה כר״מ בגזירותיו
 .cדין זה דרבנן ואזלינן לקולא
 .dי״א רבי מאיר ורבי יוסי הלכה כרבי מאיר
For questions and comments, please email info@oraysa.org

Answers: 1-C,2-D,3-C,4-D,5-B

חדודי אורייתא

DAIL Y QU I Z FOR R EVI EW AND R ETENTI ON

. ע י ר וב ין מ ז
1. If a  ישראלwent to be  שובתin a different  עירand he was not  מערבbefore he left:
a. He is  אוסרon the  בני החצרto be מוציא לחצר
b. He is not  אוסרon the  בני החצרto be מוציא לחצר
c. It is a  מחלוקתif he is  אוסרor not
d. It is  אוסרhis  ביתon them but the rest of the  חצרis  מותרתfor them
2. Who is allowed to be ?מערב ברגליו
a. Only an עני
b. Only an עשיר
c. Everyone
d. It is a מחלוקת
3. How long does an  אלמנהneed to be  ממתיןbefore ?אירוסין
a. Some say she does not need to wait, and some say ג׳ חדשים
b. Some say she does not need to wait, and some say until her  אבילותis over
c. Some say she does not need to wait, some say ג׳ חדשים, and some say until her
 אבילותis over
d. Some say ג׳ חדשים, and some say until her  אבילותis over
4. Does an  איילנותneed to be  ממתין ג׳ חדשיםbefore ?אירוסין
a. Yes
b. No
c. It is a מחלוקת, and the  הלכהis she needs to wait
d. It is a מחלוקת, and the  הלכהis she does not need to wait
5. What is the  הוה אמינאto say the  הלכהis like  רבי מאירby ?המתנה
a.  רבי מאירwas more  חריףso the  הלכהis like him
b. Some say that the  הלכהis like רבי מאיר בגזירותיו
c.  המתנהis a  דין דרבנןand we go לקולא
d. Some say רבי מאיר ורבי יוסי הלכה כרבי מאיר
For questions and comments, please email info@oraysa.org

Answers: 1-C,2-D,3-C,4-D,5-B

DAIL Y QU I Z FOR R EVI EW AND R ETENTI ON

חדודי אורייתא

ע י ר וב ין מ ז :
 .1מפני מה אמר רבי יוסי שאין מן הכל זוכה אדם ללמוד?
 .aשמא לא יקבלו אותו בבית המדרש
 .bשיש שאינו שונה בלשון קצר ואין משנתו סדורה
 .cשמא לא ירצה ללמוד מה שלומדים שם
 .dשמא יקפיד רבו עליו וישכח תלמודו
 .2לרבנן אליבא דשמואל ,האם חפצי נכרי קונין שביתה?
 .aכן
 .bלא
 .cמחלוקת
 .dאיבעיא דלא איפשיטא
 .3כלים ששלאו מן הנכרי ביום טוב:
 .aכרגלי אנשי העיר
 .bמותר רק להולכים לביתו ולהחזירם
 .cיש להם אלפים לכל רוח
 .dכרגלי השואל
 .4לפי שמואל ,כמי אמר רבי שמעון בן אלעזר נכרי שהביא פירות מחוץ לתחום לא יזיזנו
ממקומן?
 .aכרבנן
 .bכר׳ יוחנן בן נורי
 .cלכולי עלמא
 .dדעת עצמו
 .5מה הסברא לגזור על חפצי נכרי שקונין שביתה?
 .aאטו חפצי הפקר
 .bאטו חפצי ישראל
 .cשלא יביא נכרי מחוץ לחום בשביל ישראל
 .dלהרחיק בני ישראל מן העמים
For questions and comments, please email info@oraysa.org

Answers: 1-B,2-B,3-C,4-B,5-B

חדודי אורייתא

DAIL Y QU I Z FOR R EVI EW AND R ETENTI ON

: ע י ר וב ין מ ז
1. Why did  רבי יוסיsay ?אין מן הכל זוכה אדם ללמוד
a. They might not be  מקבלhim in the בית מדרש
b. The  רביmight not be  שונה בלשון קצרand his  שמועותmight not be סדורות
c. He might not want to learn what they are learning
d. His  רביmight be  מקפידon him and he will forget his learning
2. In the  רבנןaccording to שמואל, are ?חפצי נכרי קונין שביתה
a. Yes
b. No
c. It is a מחלוקת
d. It is an איבעיא דלא איפשיטא
3. If someone was  שואל כליםfrom a  נכריon יום טוב, what is their ?תחום
a. כרגלי אנשי העיר
b. He can only bring them to his  ביתand back to the נכרי
c. They have אלפים לכל רוח
d. They are כרגלי השואל
4. According to שמואל, when  רבי שמעון בן אלעזרsaid that if a  נכריwas  מביא פירותfrom
 חוץ לתחוםthat one should not be  מזיזthem ממקומן, which  שיטהdoes he hold like?
a. רבנן
b. רבי יוחנן בן נורי
c. Everyone
d. He said it בדעת עצמו
5. What is the  סבראto be  גוזרon  חפצי נכריto say they are ?קונה שביתה
a. It is אטו חפצי הפקר
b. It is אטו חפצי ישראל
c. So the  נכריdoes not bring חפצים לצורך ישראל
d. To be  מרחיק בני ישראלfrom the עמים
For questions and comments, please email info@oraysa.org
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DAIL Y QU I Z FOR R EVI EW AND R ETENTI ON

חדודי אורייתא

ע י ר וב ין מ ח .
 .1האם מחיצה תלויה מתרת?
 .aרק בחורבה
 .bרק במים
 .cמתרת בכל מקום
 .dאינה מתרת כלל
 .2מי שישן בדרך ולא ידע שחשכה – לרבי יהודה וחכמים כמה יש לו?
 .aד׳ לכל רוח
 .bד׳ לרוח אחת
 .cלר״י ד׳ לכל רוח ולחכמים ד׳ לרוח א׳
 .dלר״י ד׳ לרוח אחת ולחכמים ד׳ לכל רוח
 .3המחלוקת ר״מ ור״י בשמונה על שמונה שייך לאיזה דין?
 .aטלטול אבל בהילוך ד״ה יש לו שמונה על שמונה
 .bהילוך אבל בטלטול ד״ה יש לו ד׳ אמות לרוח א׳ בלבד
 .cטלטול אבל בהילוך ד״ה יש לו ד׳ לרוח א׳
 .dהילוך אבל בטלטול ד״ה יש לו שמונה על שמונה
 .4איך משערין השיעור ד׳ אמות ליוצא חוץ לתחום?
 .aבאמה שלו
 .bבאמה של הקדש
 .cבאמה שלו חוץ מעוג מלך הבשן וכיוצא בו
 .dבאמה שלו חוץ מננס
 .5לפי החכמים מה החילוק בין ג׳ שיצאו חוץ לתחום וג׳ חצירות?
 .aבחצירות שיש בהן דיורין הרבה אין לחוש שמא יוציא מחיצונה לחיצונה משא״כ בג׳
יחידים
 .bבחצירות שיש בהן דיורין הרבה יש לחוש שמא יוציא מחיצונה לחיצונה משא״כ בג׳
יחידים
 .cבחצר יש לחוש שמא יוציא לרשות הרבים אבל בג׳ מדכרי אהדדי
 .dביחידים יש לחוש שמא יוציא לרשות הרבים אבל בחצרות מדכרי אהדדי
For questions and comments, please email info@oraysa.org

Answers: 1-B,2-D,3-B,4-D,5-B

חדודי אורייתא

DAIL Y QU I Z FOR R EVI EW AND R ETENTI ON

. ע י ר וב ין מ ח
1. Is a ?מחיצה תלויה מתרת
a. Only by a חורבה
b. Only by מים
c. It is מתרת בכל מקום
d. It is never מתרת
2. According to  רבי יהודהand the חכמים, if someone was ישן בדרך וחשכה עליו, how far
can he go?
a. ד׳ אמות לכל רוח
b. ד׳ אמות לרוח א׳
c. According to  רבי יהודהhe can go  ;ד׳ לכל רוחaccording to the  חכמיםhe can go ד׳
לרוח א׳
d. According to  רבי יהודהhe can go  ;ד׳ לרוח א׳according to the  חכמיםhe can go ד׳
לכל רוח
3. Where do  רבי מאירand  רבי יהודהhave a  מחלוקתabout ?שמונה על שמונה
a. By  ;טלטולby  הילוךeveryone holds he has שמונה על שמונה
b. By  ;הילוךby  טלטולeveryone holds he has only ד׳ אמות לרוח א׳
c. By  ;טלטולby  הילוךeveryone holds he only has ד׳ אמות לרוח א׳
d. By  ;הילוךby  טלטולeveryone holds he has שמונה על שמונה
4. How are we  משערthe of  ד׳ אמותfor a ?יוצא חוץ לתחום
a. With his own אמה
b. With the אמה של הקדש
c. With his own  אמהexcept for someone like עוג מלך הבשן
d. With his own אמה, except for a ננס
5. According to the חכמים, what is the  חילוקbetween the 3 people who were יוצא חוץ
 לתחוםand the 3  חצירותnext to each other?
a. The  חצירותhave many  דיוריןand there is no  חששthat someone will be מוציא
from one  חיצונהto the other, but by the  יחידיםthere is a חשש
b. The  חצירותhave many  דיוריןand there is a  חששthat someone will be  מוציאfrom
one  חיצונהto the other, but by the  יחידיםthere is no חשש
c. By the  חצרthere is a  חששthat someone will be  מוציאto רשות הרבים, but the
 יחידיםwill remind each other
d. By the  יחידיםthere is a  חששthat someone will be יוצא ממקומו, but the בני החצר
will remind each other
For questions and comments, please email info@oraysa.org
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