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

:פ ס ח ים כ ז
1. On the  צדthat  רביholds אפילו לוחשות מותרין, according to the רבנן, what type of
 הנאהfrom  עצים של איסורis ?אסור
a. It is  אסורto be  נהנהfrom them until the גמר הביעור
b. It is  אסורto be  נהנהfrom them  בעיןbut it is  מותרto be  נהנהduring the ביעור
even כנגד האבוקה
c. It is  אסורto be  נהנהfrom them  בעיןbut it is  מותרto be  נהנהduring the  ביעורif it
is not כנגד האבוקה
d. They are אסור בכל אופן, and even the  אפרis אסור
2. Is there  מעילהby  עצי הקדשafter they were ?הוסק
a. There is no  מעילהafter היסק
b. There is always  מעילהeven after היסק
c. There is  מעילהby  עצי הקדשexcept for  עצי שלמיםif the  היסקwas  במזידaccording
to רבי יהודה
d. There is  מעילהby  עצי הקדשexcept for  עצי שלמיםif the  היסקwas  בשוגגaccording
to רבי יהודה
3. Why does it say )רש״י( ?ואפר הקדש לעולם אסור
a.  לעולם אסורis going on  עצי אשירהas well
b.  לעולם אסורis going on all of the נשרפין
c.  עצי אשירהhave a היתר
d. It means they are  לעולם אסורuntil he is  פודהthem
4. What is the “ ”קולאthat comes out from  שיטת רבי יהודהby ?ביעור
a. If he does not find  עציםhe will not be  מבערhis חמץ
b. If he does not have  עציםhe is  פטורfrom ביעור חמץ
c. If he is  שורף בגד חבירוduring the  ביעורhe is פטור
d.  שיטת רבי יהודהis only a חומרא, not a קולא
5. How was  רבי יהודה דוחהthe  פירכאfrom ?שור הנסקל
a.  שור הנסקלis not from the נשרפין
b.  שור הנסקלdoes not have an  עונש כרתassociated with it
c.  רבי יהודהbrings a  סיועfor his  שיטהfrom שור הנסקל
d. He was  חוזרand  דן דין אחרbecause of this פירכא
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Answers: 1-B,2-C,3-C,4-A,5-B

