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
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