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

חדודי אורייתא

פ ס ח ים ה :
 .1מה החידוש במלאכת מבעיר?
 .aאין חיוב כרת עליה
 .bהעושה מבעיר ומלאכה אחרת בשוגג חייב על כל א׳ וא׳ משא״כ בב׳ מלאכות אחרות
 .cמלמדת שחייב על כל מלאכה ומלאכה
 .dי״א אינו חייב כרת עליה וי״א שהיא מלמדת שחייב על כל מלאכה ומלאכה
 .2מה המקור שחייב על חמץ שבמערות?
 .aבל יראה
 .bבבתיכם
 .cבכל גבולך
 .dבל ימצא
 .3חמץ של הקדש ברשותו:
 .aחייב עליו
 .bאינו חייב עליו
 .cבבית חייב עליו אבל לא בשדה
 .dמחלוקת אם חייב עליו
 .4באיזה נכרי יש חידוש לענין הפטור דשלך אי אתה רואה וכו׳?
 .aהדר עמו בחצר
 .bשאינו דר עמו בחצר
 .cמחלוקת אביי ורבא
 .dאין הו״א לחלק בין הנכרים
 .5באיזה פקדון מן הנכרי חייב עליה?
 .aכשקיבל עליה אחריות
 .bכשלא קיבל עליה אחריות
 .cכשקיבל עליה אחריות למ״ד דבר הגורם לממון כממון דמי
 .dתלוי במחלוקת אם דבר הגורם לממון כממון דמי
For questions and comments, please email info@oraysa.org

Answers: 1-D,2-C,3-B,4-A,5-A
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: פ ס ח ים ה
1. What is the  חידושin ?מלאכת מבעיר
a. There is no  חיוב כרתfor הבערה
b. If someone is  מעבירand does another  מלאכה בהעלם א׳they are חייב על כל א׳ וא׳
as opposed to by two other מלאכות
c. It teaches us that we are חייב על כל מלאכה ומלאכה
d. Some say there is no חיוב כרת, some say that it teaches that we are חייב על כל
מלאכה ומלאכה
2. From where do we learn that one is  חייבon ?חמץ שבמערות
a. בל יראה
b. בבתיכם
c. בכל גבולך
d. בל ימצא
3. If someone has  חמץ של הקדשin their רשות, are they  חייבbecause of it?
a. Yes
b. No
c. In the בית, not the שדה
d. It is a מחלוקת
4. By which  נכריis there a  חידושregarding the  פטורof ?שלך אי אתה רואה וכו׳
a. A  נכריthat is דר עמו בחצר
b. A  נכריthat is not דר עמו בחצר
c. It is a מחלוקת אביי ורבא
d. There is no  הוה אמינאto be מחלק
5. What type of  פקדוןfrom a  נכריwould one be  חייבon?
a. If he was מקבל אחריות
b. If he was not מקבל אחריות
c. If he was  מקבל אחריותaccording to the מאן דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי
d. It is  תלויin the  מחלוקתabout דבר הגורם לממון כממון דמי
For questions and comments, please email info@oraysa.org

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

