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

חדודי אורייתא

פ ס ח ים ט ו.
 .1לפי הצד שר״מ למד דינו מר״א ור״י ,מהו האוקימתא במשנה?
 .aאב דאורייתא וולד דרבנן
 .bאב דרבנן וולד דאורייתא
 .cשניהם דאורייתא
 .dשניהם דרבנן
 .2חבית של תרומה העומדת במקום גלוי ויש בה ספק טומאה:
 .aיניחנה שם
 .bיצניע אותה
 .cמחלוקת
 .dברשות הרבים יניחנה במקומה ברה״י יצניע אותו
 .3האם יש היתר לטמא תרומה להציל חולין מהפסד?
 .aיש מחלוקת במקום שאינו יכול להציל רביעית תרומה בטהרה
 .bיש מחלוקת אפילו אם יכול להציל רביעית תרומה בטהרה
 .cבכל אופן מותר לכולי עלמא
 .dבכל אופן אסור לכולי עלמא
 .4האוכל תרומה טמאה:
 .aעובר בלאו
 .bעובר בעשה דבשעריך תאכלנו וגו׳
 .cעובר בעשה דמשמרת
 .dמחלוקת אם יש לאו או איסור עשה
 .5מה החשש ״שמא יבא אליהו״?
 .aשיבא ויורה שדנין אותה תרומה תלויה כטהורה ע״פ הלכה
 .bשיבא ויאמר שלעולם לא נטמאה התרומה התלויה
 .cשיכול לטהר אוכלין טמאין
 .dשיבא ויורה איך לבטל תרומה תלויה בטהורה
For questions and comments, please email info@oraysa.org

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

חדודי אורייתא

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

.פ ס ח ים ט ו
1. According to the  צדthat  ר״מlearned his  דיןfrom  ר״אand ר״י, what is the case of the
?משנה
a. An  אב דאורייתאand a ולד דרבנן
b. An  אב דרבנןand a ולד דאורייתא
c. Both are דאורייתא
d. Both are דרבנן
2. What should be done with a  חבית של תרומהin a  מקום גלויthat has a ?ספק טומאה
a. He should leave it there
b. He should be  מצניעthe חבית
c. It is a מחלוקת
d. If it is in  רשות היחידhe should be  מצניעit, if it is in  רשות הרביםhe should leave it
there
3. Is there a  היתרto be  מטמא תרומהto prevent a  הפסדto ?חולין
a. There is a  מחלוקתif it is  מותרin a case where he cannot even save a  רביעיתof
תרומה בטהרה
b. There is a  מחלוקתif it is  מותרin a case where he can save a  רביעיתof תרומה
בטהרה
c. It is always מותר
d. It is always אסור
4. What is the  דיןof someone who is ?אוכל תרומה טמאה
a. He is עובר בלאו
b. He is  עוברthe  עשהof בשעריך תאכלנו וגו׳
c. He is  עוברthe  עשהof משמרת
d. There is a  מחלוקתif it is a  לאוor an איסור עשה
5. What is the  חששof ?שמא יבא אליהו
a. He will come and be  מורהthat the  תלויהis טהורה ע״פ הלכה
b. He will come and say that the  מציאותis that the  תרומה תלויהwas טהורה
c. He will come and be מטהר אוכלין טמאין
d. He will come and be  מורהhow to be  מבטלthe  תלויהin טהורה
For questions and comments, please email info@oraysa.org

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

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

חדודי אורייתא

פ ס ח ים ט ו:
 .1לבית שמאי ,למה אין שורפין הפיגול עם הטמא? )רש״י(
א .זה אפרו מותר וזה אפרו אסור ויש לחוש לתקלה
ב .אין לשרוף טומאה דרבנן עם טומאה דאורייתא
ג .מפני בזיון קדשים
ד .לבית שמאי שורפין הפיגול עם הטמא
 .2לרב נחמן למה אמר רבי יוסי שדברי רבי יהושע ״אינה מן המדה״?
א .זה פסול וטמא וזה טהור וטמא
ב .בחבית שנשברה הקילו משום הפסד תרומה משא״כ בחמץ הכל הולך לאיבוד
ג .בחבית שנשברה הקילו משום הפסד חולין משא״כ בחמץ הכל הולך לאיבוד
ד .בחבית אפשר להציל רביעית משא״כ בחמץ הכל הולך לאיבוד
 .3״נימא קסבר רבי יוחנן מתניתין וכו׳.״ לפי רש״י ,הגמרא מסופק אליבא דרבי יוחנן אם ר״מ
למד מרבי חנינא סגן הכהנים או מרבי יהושע – מה הנפקא מינה?
א .אם למד מרבי חנינא סגן הכהנים ,מותר לר״מ אפילו בשעה ד׳ או ה׳ ,ואם למד מר״י
אסור בד׳ וה׳
ב .אם למד מרבי יהושע ,מותר לר״מ אפילו בשעה ד׳ או ה׳ ,ואם למד מרבי חנינא סגן
הכהנים אסור בד׳ וה׳
ג .לרבי חנינא סגן הכהנים המשנה באב הטומאה דאורייתא ,ולרבי יהושע המשנה באב
הטומאה דרבנן
ד .לרבי יהושע המשנה באב הטומאה דאורייתא ,ולרבי חנינא סגן הכהנים המשנה באב
הטומאה דרבנן
 .4מה ההוכחה מברייתא דפת שעיפשה שהיא אליבא דרבי יוסי? )רש״י(
א .טומאת אוכלין תלויה בראוי לאכילת כלב לרבי יוסי
ב .שיעור טומאת אוכלין לרבי יוסי בכביצה
ג .לרבי מאיר אפילו פת הראויה לאכילת אדם נשרפת עם הטמאה
ד .הברייתא רבי מאיר היא ולא רבי יוסי
 .5האם אפשר לומר האוקימתא דרבי ירמיה )הכא בבשר שנטמא במשקין שנטמאו מחמץ שרץ(
אליבא דכל האמוראים לעיל יד .לגבי ״ואין עושה כיוצא בו טמא״?
א .כן
ב .רבי ירמיה בשיטת אביי אמר כן
ג .רבי ירמיה בשיטת רבינא אמר כן
ד .רבי ירמיה אמר דלא כרבינא
For questions and comments, please email info@oraysa.org

תשובות-1 :ב-2,ג-3,ב-4,ג-5,ד

חדודי אורייתא

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

:פ ס ח ים ט ו
1.

According to בית שמאי, why are we not  שורף פיגולwith ?טמא
a.  אפר פיגולis  מותרand  אפר טמאis  אסורand we are חושש לתקלה
b. We cannot be  שורף טומאה דרבנןwith טומאה דאורייתא
c. It is a בזיון קדשים
d. According to  בית שמאיwe can be שורף הפיגול עם הטמא

2.

According to רב נחמן, why did  רבי יוסיsay that the  שיטהof  רבי יהושעwas ?אינה מן המידה
a. One is  פסול וטמאand one is טהור וטמא
b. By the חבית,  רבי יהושעwas  מיקלbecause of  הפסד תרומהbut by  חמץeverything is הולך לאיבוד
c. By the חבית,  רבי יהושעwas  מיקלbecause of  הפסד חוליןbut by  חמץeverything is הולך לאיבוד
d. By the  חביתhe can be  מצילa  רביעיתbut by the  חמץeverything is הולך לאיבוד

3.

“ – ”נימא קסבר רבי יוחנן מתניתין וכו׳according to רש״י, the  גמראis  מסופקin  רבי יוחנןif רבי מאיר
learned from  רבי חנינא סגן הכהניםor from רבי יהושע. What is the?נפקא מינה
a. If  רבי מאירlearned from רבי חנינא סגן הכהנים, it would be  מותרeven during the 4th and 5th hour,
but if he learned from  רבי יהושעit would only be  מותרduring the 6th hour
b. If  רבי מאירlearned from רבי יהושע, it would be  מותרeven during the 4th and 5th hour, but if he
learned from רבי חנינא סגן הכהנים, it would only be  מותרduring the 6th hour
c. According to רבי חנינא סגן הכהנים, the  משנהis talking about anאב הטומאה דאורייתא, but
according to רבי יהושע, it is talking about an אב הטומאה דרבנן
d. According to רבי חנינא סגן הכהנים, the  משנהis talking about an אב הטומאה דרבנן, but according
to רבי יהושע, it is talking about an אב הטומאה דאורייתא

4.

What is the  הוכחהfrom the  ברייתאof  פת שעיפשהthat it is )רש״י( ?אליבא דרבי יוסי
a.  טומאת אוכליןis  תלויin being ראוי לאכילת כלב
b. The  שיעור טומאת אוכליןis כביצה
c. According to  רבי מאירeven  פתthat is  ראוי לאכילת אדםcan be  נשרףwith פת טמאה
d. The  ברייתאis רבי מאיר, not רבי יוסי

5.

Is it possible to say the  אוקימתאof  רבי ירמיהthat we talking about בשר שנטמא במשקין שנטמאו בשרץ
according to all of the  אמוראיםon . ידin the  מחלוקתregarding ?ואין עושה כיוצא בו טמא
a. Yes
b.  רבי ירמיהsaid this אליבא דאביי
c.  רבי ירמיהsaid this אליבא דרבינא
d.  רב ירמיהis not like רבינא

For questions and comments, please email info@oraysa.org

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

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

חדודי אורייתא

פ ס ח ים ט ז.
 .1האם יש לחלק בין כלים ואוכלין לענין ספק טומאת משקין?
א .ספק בכלים טהורים ובאוכלין טמאין
ב .לא – הכל טמא מספק
ג .לא – הכל טהור אפילו ברשות היחיד
ד .מחלוקת
 .2ליוסי בן יועזר איש צרידה ,האם יש טומאת משקין דרבנן? )רש״י(
א .יש טומאה לעצמן ולא לטמא אחרים בין בחולין בין בקדשים
ב .רק בחולין ולא בקדשים
ג .בחולין ,וי״א אפילו בקדשים לעצמן אבל לא לאחרים
ד .בחולין ,ובקדשים יש אומרים שאין להן טומאה וי״א יש להן טומאה אפילו לטמא אחרים
 .3מה הקשה רב הונא בר חיננא על שמואל אליבא דיוסי בן יועזר איש צרידה?
א .״בכל טמא״ משמע אפילו משקין מקבלין טומאה לעצמן
ב .״בכל טמא״ משמע אפילו בשר שנטמא במשקין
ג .״והבשר״ מרבה משקין לטומאה
ד .״לא יאכל״ ממעט משקין שאין שתייה בכלל אכילה
 .4איזו משקין מכשירין?
א .מחוברין
ב .תלושין
ג .מחוברין ותלושין
ד .תלושין ,וי״א אף מחוברין
 .5איזו משקין בית מטבחיא אינן מכשירין?
א .כולן אינן מכשירין
ב .דם אינו מכשיר
ג .דם וי״א אף מים
ד .מים אינן מכשירין
For questions and comments, please email info@oraysa.org

תשובות-1 :ד-2,ג-3,ב-4,ג-5,ב

חדודי אורייתא

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

.פ ס ח ים ט ז
1. Is there a  חילוקbetween  כליםand  אוכליןregarding ?ספק טומאת משקין
a. A  ספקin  כליםwould be  טהורand a  ספקin  אוכליןwould be טמא
b. There is no  – חילוקeverything is טמא מספק
c. There is no  – חילוקeverything is  טהורeven ברשות היחיד
d. It is a מחלוקת
2. According to יוסי בן יועזר איש צרידה, is there )רש״י( ?טומאת משקין דרבנן
a. There is  טומאת משקין לעצמן מדרבנןby  חוליןand קדשים
b. Only by חולין, not by קדשים
c. There is by חולין, and some say even by  קדשיםthere is  לעצמןbut not לאחרים
d. There is by חולין, and by  קדשיםthere is a  מחלוקתif there is no  טומאהor if there
is  טומאהeven לטמא אחרים
3. What did  רב הונא בר חיננאask on ?שמואל אליבא דיוסי בן יועזר איש צרידה
a. “ ”בכל טמאis  משמעthat even  משקיןare מקבל טומאה
b. “ ”בכל טמאis  משמעthat the  בשרcould have been נטמא במשקין
c. “ ”והבשרis  מרבה משקיןto טומאה
d. “ ”לא יאכלis  ממעט משקיןbecause  שתייהis not בכלל אכילה
4. Which  משקיןare ?מכשירין
a. מחוברין
b. תלושין
c. Both  מחובריןand תלושין
d. תלושין, and some say even מחוברין
5. Which  משקין בית מטבחיאare not ?מכשיר
a. None of them are מכשיר
b.  דםis not מכשיר
c. דם, and some say even מים
d.  מיםis not מכשיר
For questions and comments, please email info@oraysa.org

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

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

פ ס ח ים ט ז :
 .1האם דם תמצית מכשיר?
 .aרק בחולין
 .bרק בקדשים
 .cלעולם מכשיר
 .dלעולם אינו מכשיר
 .2מה הנפקא מינה במה שאמרו ״במזיד לא הורצה״?
 .aצריך להביא קרבן אחרת
 .bהבשר אינו נאכל
 .cהוי כאילו שחט חולין בעזרה
 .dמעלה עליו כאילו כיפר ואינו כיפר
 .3נטמא דם במזיד וזרקו בשוגג:
 .aהורצה
 .bלא הורצה
 .cמחלוקת אמוראים
 .dמחלוקת הברייתות
 .4לרש״י מהו ״עון פיגול״ ומהו ״עון נותר״?
 .aפיגול היינו אכילת בשר פיגול ,נותר מחשבת חוץ לזמנו
 .bפיגול מחשבת חוץ לזמנו ,נותר כפשוטו
 .cפיגול מחשבת חוץ למקומו ,נותר מחשבת חוץ לזמנו
 .dפיגול מחשבת חוץ למקומו ,נותר כפשוטו
 .5מהו ״הבשר קדש בכנף בגדו״?
 .aאימורים
 .bבשר קודש הראוי לאכילה
 .cבשר חולין שנעשה על טהרת הקודש
 .dבשר שרץ
For questions and comments, please email info@oraysa.org

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

חדודי אורייתא

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

חדודי אורייתא

פ ס ח ים ט ז.
?דם תמצית מכשיר 1. Is
חולין a. Only by
קדשים b. Only by
מכשיר c. It is always
מכשיר d. It is never
?”במזיד לא הורצה“  ofנפקא מינה 2. What is the
קרבן a. He needs to bring another
נאכל  is notבשר b. The
שחט חולין בעזרה c. It is as if he was
כיפר ואינו כיפר  isזבח d. The
:בשוגג  itזורק  wasכהן  and theנטמא במזיד  wasדם 3. If the
הורצה a. It is
הורצה b. It is not
מחלוקת אמוראים c. It is a
מחלוקת הברייתות d. It is a
?״עון נותר״  and״עון פיגול״ , what areרש״י 4. According to
מחשבת חוץ לזמנו  isנותר ;אכילת בשר פיגול  isפיגול a.
כפשוטו  isנותר ;מחשבת חוץ לזמנו  isפיגול b.
מחשבת חוץ לזמנו  isנותר ;מחשבת חוץ למקומו  isפיגול c.
כפשוטו  isנותר ;מחשבת חוץ למקומו  isפיגול d.
?״הבשר קדש בכנף בגדו״ 5. What is
אימורים a.
ראוי לאכילה  that isבשר קודש b.
נעשה על טהרת הקודש  that wasבשר חולין c.
בשר שרץ d.
For questions and comments, please email info@oraysa.org

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

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

חדודי אורייתא

פ ס ח ים יז .
 .1חמישי בקודש:
 .aטהור
 .bטמא מן התורה
 .cמחלוקת
 .dטמא מדרבנן
 .2לפי שמואל – הנזיד הנזכר בקרא היה:
 .aראשון
 .bשני
 .cשלישי
 .dרביעי
 .3האם טעו הכהנים בשאלת חגי אודות טומאת מת?
 .aטעו
 .bלא טעו
 .cמחלוקת
 .dאיבעיא דלא איפשיטא
 .4מי סובר שמשקין בית מטבחיא )בטי״ת( קתני?
 .aרב
 .bלוי
 .cרב ושמואל
 .dלוי ושמואל
 .5לפי התניא כוותיה דלוי – משקין בית מדבחיא )בדל״ת( שנטמאו בחוץ ונכנסו בפנים:
 .aטהורין
 .bטמאין
 .cמחלוקת
 .dדין זה נאמר במקשין בית מטבחיא )בטי״ת(
For questions and comments, please email info@oraysa.org

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

חדודי אורייתא

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

. פ ס ח ים יז
1. What is the  דיןof a ?חמישי בקודש
a. It is טהור
b. It is טמא מן התורה
c. It is a מחלוקת
d. It is טמא מדרבנן
2. According to שמואל, the  נזידin the  פסוקwas a:
a. ראשון
b. שני
c. שלישי
d. רביעי
3. Were the  כהנים טועיםin the  שאלהabout ?טומאת מת
a. Yes
b. No
c. It is a מחלוקת
d. It is an איבעיא דלא איפשיטא
4. Who holds that ?משקין בית מטבחיא )בטי״ת( קתני
a. רב
b. לוי
c.  רבand שמואל
d.  לויand שמואל
5. According to the תניא כוותיה דלוי, what is the  דיןby ( משקין בית מדבחיא )בדל״תthat
became  טמא בחוץand entered ?בפנים
a. They are טהורין
b. They are טמאין
c. It is a מחלוקת
d. This  דיןwas said about (משקין בית מטבחיא )בטי״ת
For questions and comments, please email info@oraysa.org

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

