
אורייתא חדודי D A I L Y  Q U I Z  F O R  R E V I E W  A N D  R E T E N T I O N

יז.שבת   

מה הדין בכלי עצמו? –כלי המאהיל על המת  .1  
a. טמא טומאת ז׳ דאורייתא אם שיעורו טפח 
b. טמא טומאת ז׳ דרבנן בכל שהוא 
c. טמא טומאת ז׳ דאורייתא בכל שהוא 
d. טמא טומאת ערב דאורייתא בכל שהוא 

על האדם הנושא אותן? סמן כל התשובות  את הטומאה מה הדין במטלטלין המביאין .2
 הנכונות

a. אם עבי׳ של המטלטלין טפח, לכו״ע מטמא טומאת ז׳ דאורייתא 
b. אם הקיפו טפח, מחלוקת אם מטמא טומאת ז׳ 
c. לכו״ע מטמא אדם הנושא טומאת ערב 
d. מחלוקת אם מטמא הנושא אותו טומאת ז׳ 

 הבוצר לגת: .3
a. שמאי אומר לא הוכשר, הלל אומר הוכשר 
b. ר הוכשר, הלל אומר לא הוכשרשמאי אומ  
c. הלל ושמאי גזרו וקבלו מינייהו 
d. אין זה מהי״ח גזירות 

הבוצר לגת: –סמן כל התשובות הנכונות  .4  
a. מדאורייתא הוכשרו בקופות שאינן מזופפות 
b. מדרבנן הוכשרו בקופות המזופפות 
c.  זירה משום נושכותגמדרבנן הוכשרו  
d. מדרבנן הוכשרו שמא יבצרנו בקופות מזופפות 

Answers: 1-C, 2-ABC, 3-B, 4-CD 



אורייתא חדודי D A I L Y  Q U I Z  F O R  R E V I E W  A N D  R E T E N T I O N

יז.שבת   

1. What is the דין regarding a כלי that was מאהיל on a מת? 
a. If the כלי had a שיעור טפח, then it is טמא טומאת ז׳ מה״ת 
b. It is טמא טומאת ז׳ מדרבנן, even if it was only a כל שהוא 
c. Even if it is only a כל שהוא, it is מטמא טומאת ז׳ מה״ת 
d. Even if it is only a כל שהוא, it is מטמא טומאת ערב מה״ת 

2. What is the דין regarding מטלטלין that are מביאין את הטומאה onto someone who is 
:them? Select all that apply נושא

a. If they have a שיעור טפח, everyone agrees they are מטמא טומאת ז׳ מה״ת 
b. If they are ו טפחהקיפ , it is a מחלוקת whether or not they are מטמא טומאת ז׳ 
c. Everyone agrees they are מטמא the נושא טומאת ערב 
d. There is a מחלוקת if they are מטמא the נושא טומאת ז׳ 

3. Which of the following is true about הבוצר לגת? 
a. According to שמאי it is not הוכשר; according to הלל it is הוכשר

b. According to שמאי it is הוכשר; according to הלל it is not הוכשר

c. Both הלל and שמאי were גוזר, and their גזירה was accepted
d. This is not one of the 18 גזירות

4. Select all that apply to הבוצר לגת: 
a.  קופות שאינן מזופפות in a case of הוכשר it is מדאורייתא
b.  קופות מזופפות in a case of הוכשר it is מדרבנן
c.  גזירה משום נושכות they made a ;הוכשר it is מדרבנן
d.  קופות מזופפות in בוצר because he might be הוכשר it is מדרבנן

Answers: 1-C, 2-ABC, 3-B, 4-CD 



אורייתא חדודי D A I L Y  Q U I Z  F O R  R E V I E W  A N D  R E T E N T I O N

יז:שבת   

 למה גזרו על גדולי תרומה? .1
a. כדי שלא יזרע תרומה ויבטלה מתורת תרומה 
b.   א׳ פוטרת את הכרי הטמפני שח  
c. שלא ישהה תרומה טמאה ביד כהן 
d. כדי להרבות תרומה לכהנים 

למה? -״מי שהחשיך לו בדרך נותן כיסו לנכרי״  .2  
a. שלא ילך ד׳ אמות ברה״ר עם הכיס 
b.  פחות מד׳ אמותשלא ילך פחות  
c. שלא יתן לישראל
d. שלא יאחר לקבל שבת בזמנו 

 גזרו על פתן, שמנן, יינם, ובנותיהם. כמה גזירות יש כאן? .3
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

 ״גזרו על בנותיהם משום דבר אחר״ מאי דבר אחר? )רש״י( .4
a. יחוד עם נכרית
b. להתחתן עם נכרית
c. עבודה זרה
d. ביאה עם נכרית

למה? -״אין טוענין עמו ואין מגביהין עליו״  .5  
a. משום שאסור לגוי לעשות מלאכה בשבת 
b. משום שנראה כמסייעו להוליך בשבת 
c. משום שאסור לעשות מלאכה סמוך לשבת 
d. אסור לעזור לנכרי

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



אורייתא חדודי D A I L Y  Q U I Z  F O R  R E V I E W  A N D  R E T E N T I O N

יז:שבת   

1. Why were they גוזר on גדולה תרומה? 
a. To prevent a ישראל from being מבטל the תרומה by planting it
b. Because one ִחטה is פוטרת the entire כרי

c. To prevent the כהן from being משהה תרומה that is טמאה 
d. In order to give the כהנים more תרומה

2. Why does someone who was החשיך לו ברדך have to give his כיס to a נכרי? 
a. So that he does not go ד׳ אמות in רשות הרבים with the כיס 
b. So that does not travel פחות פחות מד׳ אמות with the כיס 
c. So he does not give it to a ישראל

d. So that he does not delay in being בל שבתמק  at the proper זמן 

3. What is the total number of גזירות made regarding פתן, שמנן, יינם, and בנותיהם? 
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

4. The גמרא says they were גוזר on בנותהים because of “דבר אחר”. What is the  דבר

 (רש״י) ?אחר
a. Being מייחד with a נכרית

b. Marrying a נכרית

c. Serving ע״ז
d. Having ביאה with a נכרית

5. What is the reason for the דין of אין טוענין עמו ואין מגביהין עליו? 
a. It is אסור for a גוי to do מלאכה on שבת

b. It looks like he is helping the נכרי to travel on שבת

c. It is אסור to do מלאכה close to שבת

d. It is אסור to help the גוי

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



אורייתא חדודי D A I L Y  Q U I Z  F O R  R E V I E W  A N D  R E T E N T I O N

יח.שבת   

 על מה אמר ר׳ יוסי ברבי יהודה שאינו חייב עד שיגבל? .1
a. בקמח ומים, ויש אומרים גם בדיו ומים 
b. בדיו ומים, ויש אומרים גם בקמח ומים 
c. למסקנת הגמרא חזר בו ר׳ יוסי ברבי יהודה 
d. בדברים שאינ׳ בני גיבול 

שאומר גם באפר סבר יוסי ברבי יהודה אינו האם יש ראיה מהברייתא  –למסקנת הגמרא  .2
?חייב עד שיגבל אפילו בדבר שאינ׳ בר גיבול  

a. כן
b. לא
c. מחלוקת
d. ספק

למה אין נותנין חטין לתוך הריחים של מים אלא בכדי שיטחנו מבעוד יום? ומה הדין בריחים  .3
 של חמור?

a. משום שביתת כלים, אבל ריחים של חמור מותר 
b. אבל לא מהאי טעמא מור אסור ג״כמשום שביתת כלים, וריחים של ח  
c. משום שריחים מוקצה, אבל ריחים של חמור אינו מוקצה 
d. לכו״ע אסור בריחים של מים משום השמעת קול, אבל ריחים של חמור שאין בו קול לא 

נותנין חטין...? למסקנת הגמרא. מאן תנא דברייתא דאין .4  
a. הברייתא ב״ה, ומשנתינו ב״ש 
b. משנתינו ב״ה, והברייתא ב״ש 
c. רוייהו ב״שת
d. תרוייהו ב״ה

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



אורייתא חדודי D A I L Y  Q U I Z  F O R  R E V I E W  A N D  R E T E N T I O N

יח.שבת   

1. Regarding what did ר׳ יוסי ברבי יהודה say that there is no חיוב until גיבול? 
a. It was said about קמח and מים, and some say even דיו and מים

b. It was said about דיו and מים, and some say even קמח and מים

c. According to the מסקנא, he was חוזר

d. Only about things that are not בני גיבול 

2. Is there a ראיה from the ברייתא that says גם באפר that ר׳ יוסי ברבי יהודה holds that 
there is no חיוב unless he does גיבול even by something that is not a בר גיבול? 

a. Yes
b. No
c. מחלוקת
d. ספק

3. Why can’t one put חטים in the ריחים של מים unless they will be completed מבעוד יום? 
Also, what is the דין by ריחים של חמור? 

a. It is אסור because of שביתת כלים, but של חמור is מותר 
b. It is אסור because of שביתת כלים, and של חמור is also אסור but for a different 

reason
c. It is אסור because the ריחים are מוקצה, but של חמור are not 
d. It is אסור because of השמעת קול, but של חמור do not make a noise 

4. According to the מסקנא, who is the תנא of the ברייתא of אין נותנין חטין וכו׳? 
a. The ברייתא is ב״ה, and our משנה is ב״ש

b. The ברייתא is ב״ש, and our שנהמ  is ב״ה

c. They are both ב״ש

d. They are both ב״ה

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



אורייתא חדודי D A I L Y  Q U I Z  F O R  R E V I E W  A N D  R E T E N T I O N

יח:שבת   

למה? –גיגית ונר שרו ב״ש  .1  
a. מנח אארעא
b. דמפקר להו
c. לא עביד מעשה
d. משום צורך גדול

 מאן תנא דקתני לא תמלא אשה קדרה עססיות ותורמסין ותניח לתוך התנור ע״ש עם חשכה .2
a. ב״ש

b. ב״ה
c. ב״ש וב״ה
d. לא כב״ה ולא כב״ה 

הנכונות:מתי אין חשש שמא יחתה בגחלים? סמן כל התשובות  .3  
a. דבר דקשי להו זיקא 
b. קדרה חייתא
c. מבושלת כל צרכה
d. בשיל ולא בשיל

 האם יש חשש שמא יחתה בגדיא ושריק? .4
a. אין חשש
b. יש חשש
c. מחלוקת

 האם יש חשש שמא יחתה בגדיא דלא שריק? .5
a. אין חשש
b. יש חשש
c. מחלוקת

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



אורייתא חדודי D A I L Y  Q U I Z  F O R  R E V I E W  A N D  R E T E N T I O N

יח:שבת   

1. Why were ב״ש מתיר by גיגית and נר? 
a. They are placed on the ground
b. He is מפקר them
c. He did not do a מעשה

d. These are cases of a צורך גדול 

2. Who is the תנא of the ברייתא that says that an אשה should not fill a קדרה with
 ?תנור עם חשכה and place it in the עססיות ותורמסין

a. Only ב״ש

b. Only ב״ה

c. Both ב״ש and ב״ה

d. Neither ב״ש nor ב״ה

3. When are we concerned one might be יחתה בגחלים? Choose all correct answers: 
a. Something that will be affected by זיקא

b. A case of קדרה חייתא 
c. Something that is cooked  צרכהכל  
d. Something that is “בשיל ולא בשיל” 

4. Is there a concern of חיתוי by גדיא ושריק? 
a. No
b. Yes
c. It is a מחלוקת

5. Is there a concern of חיתוי by גדיא דלא שריק? 
a. No
b. Yes
c. It is a מחלוקת

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



אורייתא חדודי D A I L Y  Q U I Z  F O R  R E V I E W  A N D  R E T E N T I O N

יט.שבת   

 לפי פרש״י, למה אין להשכיר כליו לנכרי בערב שבת? .1
a. שמא ישכיר לנכרי בשבת עצמה 
b. משום שנראה שמשכירו לו לצורך השבת 
c. משום שביתת כלים 
d. משום בנותיהם

 מתי מותר לשלח איגרת ביד נכרי בערב שבת? סמן כל התשובות הנכונות .2
a. אם לא קצץ לו דמים 
b. אם קצץ לו דמים
c. אם לא קצץ לו דמים וקביע בי דואר במתא 
d. אם לא קוצץ לו דמים ולא קביע בי דואר במתא 

 לדברי בית שמאי, אם קצץ לנכרי דמים, האם מותר לשלח איגרת בידו בערב שבת? .3
a. מותר בכל אופן
b. אסור בכל אופן
c. מותר אם אפשר לו להגיע לביתו 
d. מותר אם אפשר לו להגיע לבית הסמוך לחומה 

בספינה פחות מג׳ ימים קודם לשבת? מתי מותר לפלג .4  
a. לדבר רשות
b. לדבר מצוה
c. כשפוסק עמו על מנת לשבות 
d. כשאינו פוסק עמו על מנת לשבות 

 למה לא גזרו ב״ש בקורות בית הבד ועיגולי הגת? סמן כל התשובות הנכונות .5
a. לא גזרו אלא בדברים שאם עשאם בשבת יש חיוב חטאת 
b. בשבת אינו חייב חטאת לא גזרו אלא בדברים שאם עשאם  
c. כל דבר דאתי ממילא אין בו איסור תורה 
d. לא גזרו ב״ש על שביתת כלים 

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



אורייתא חדודי D A I L Y  Q U I Z  F O R  R E V I E W  A N D  R E T E N T I O N

 
יט.שבת   

 

 
1. According to רש״י, what is the reason for the איסור to be משכיר one’s כלים to a  נכרי

on ערב שבת? 
a. He might come to be משכיר on שבת 
b. It looks like he is being משכיר the כלים for use on שבת 
c. It is included in שביתת כלים 
d. It is a גזרה because of בנותיהם 

 
2. When is it מותר to send an איגרת with a נכרי on ערב שבת? Select all that apply: 

a. If he was not קוצץ 
b. If he was קוצץ 
c. If he was not קוצץ, but there is a בי דואר in the city 
d. If he was not קוצץ and there is no בי דואר in the city 

 
3. According to בית שמאי, is it מותר to send an איגרת with a נכרי on ערב שבת? 

a. It is always מותר 
b. It is always אסור 
c. It is מותר if he is be able to reach his בית 
d. It is מותר if he is able to reach the בית סמוך לחומה 

 
4. When is it מותר to travel on a ספינה within 3 days of שבת? 

a. It is מותר for a דבר רשות 
b. It is מותר for a דבר מצוה 
c. If he is פוסק with them לשבות 
d. If he is not פוסק with them לשבות 

 
5. Why were בית שמאי not גוזר on קורות בית הבד and עיגולי הגת? Select all that apply: 

a. They were only גוזר on that which would result in a  חטאתחיוב  if it was done on 
 itself שבת

b. They were only גוזר on that which would NOT result in a חיוב חטאת if it was done 
on שבת itself 

c. They were not גוזר on things that happen by themselves 
d. They were not גוזר on שביתת כלים 

 

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