
בס"ד
מבחן מסכת דמאי

 מדמאי ? האם חייב להפרישם ? באר !תתאיזה מתנות לא חייבים ל)1
מה הם "נובלות" תמרה ?)2
בדרך כלל אם חילל מעשר שני על מעות האם יכול לחלל הכסף על כסף אחר שוב?)3
 אם פדה מעשר שני על מטבעות של נחשת, האם מותר לחלל מטבעות הנחשת על)4

מטבעות נחשת אחרות ?
 במעשר שני אם פדה בדיעבד כסף מעשר שני על פרות חוץ לירושלים מה עליו)5

לעשות ?
 להאכיל לבהמתו האם חייב להפריש תרמות ומעשרות לפני שמאכילן ?טבל** קנה )6
 תרומה שנפלה לפחות ממאה חלקים כמותה של חולין ועם הארץ מכרה לכהן מחמת)7

התרומה שנתערבה בו, האם צריך הכהן לחשוש לדמאי ? 
 דינים שמזכיר המשנה שדמאי נחשב ל"אכילה" לגבי קביעות הלכות שונות?4מה הם )8
למה ניתן להפריש דמאי ערום ?)9
מהי הכוונה "ואלו מתעשרין בכל מקום" ?)10
 דברים שלפי ר' יהודה המקבל על עצמו להיות חבר אסור לו לעשות ?5מה הם )11
 נחתום חבר שקנה קמח מעם הארץ מה צריך להפריש לפני שמוכר הלחם ומה לא)12

צריך להפריש ? למה ?
המשפיע במדה גסה האם דינו כנחתום לענין מכירת דמאי ? הסבר !)13
מי האכיל את פועליו דמאי ? למה ?)14
מהו הפירוש "לחזום" ?)15
מצא פרות בדרך ולקחן לאכלן ונמלך להצניען, האם חייב לעשרן ? למה ? )16
 ** האם מותר לתת מתנה של טבל ? דייק ! למה אין כאן קל וחומר מדמאי שאיסורו)17

רק מדרבנן ?
 אדם המוליך חיטים שכבר הפריש מהם תרומות ומעשרות לטוחן כותי או עם הארץ)18

וקיבל מהם קמח, למה אינו חושש לענין מעשרות או איסור שביעית ? 
 אדם המפקיד חיטים שכבר הפריש מהם תרומות ומעשרות אצל כותי או עם הארץ)19

וקיבל אותם בחזרה, האם חושש לענין מעשרות או איסור שביעית ? 
 תרומת מעשר שנפלה שוב לתוך פרות הדמאי שממנו הופרש, והמוכר העם הארץ)20

אומר שמעולם לא היה צורך להפריש תרומת מעשר, האם נאמן ? 
 עם הארץ המדיר חברו שלא יהנה ממנו אם הוא לא יאכל אצלו בשבת, באיזה תנאי)21

יכול לאכול אצלו ?



 למה במעשרות של דמאי שהפריש מערב שבת או מעשר עני של ודאי כשנותנם לכהן)22
או העני הלמודים אצלו בשבת, צריך להודיעם ?

 "נאמן" האומר לעם הארץ שיקח לו פרות ממי שהוא נאמן ובא השליח ואומר שלקח)23
מאדם נאמן, האם נאמן או האם הפרות בחזקת דמאי ?

 הנכנס לעיר ואינו מכיר אדם ושואל מי בעיר נאמן, ואדם בא וטוען שאדם פלוני נאמן,)24
האם נאמן או האם הפרות שקנה מאותו "פלוני" בחזקת דמאי ?

 הנכנס לעיר ואינו מכיר אדם ושואל מי בעיר נאמן, ואדם בא וטוען שאדם פלוני נאמן,)25
 וכשהלך לאותו פלוני ה"נאמן, שאל מי מוכר תבואה ישנה וטובה ואמר לו המוכר
 שמי ששלח אותו אליו הוא מוכר תבואה ישנה, מהו החידוש בכך שעדיין הפרות

שקנה בחזקת מתוקנין ?
 שני חמרים שנכנסו לעיר ואחד אומר שהתבואה שלו עדיין טבל ואסור לאכול ושל)26

חברו מעושר ומותר באכילה ואין בו חשש דמאי, האם נאמן ?
 לסיכום, באיזה מקרה של "גומלין" בפרקנו חוששין ולא מאמינים ובאיזה מקרה לא)27

חוששין ? האם זה מוסכם ? באר !
מתי ישראל יפריש תרומת מעשר ולא הלוי ?)28
? הוכיח !להפרישו האם יכול לחלל מעשר שני בלא )29
מה הם "טפוסין" ובאיזה הקשר הוזכר ?)30
מי סובר שבלקח מנחתום אסור להפריש מן החמה על הצוננת ולהיפך ? למה ?)31
מי מודה למי בלוקח מן המנפול ? מה מודה ?)32
מהו החשש באדם הקונה מעני עם הארץ ?)33
מה נאמן סיטון עם הארץ לומר על תבואתו שמוכר ולמה ?)34
 מתי כותים מפרישים ומתי לא מפרישים לפי המשנה ? ואם כן במה חולקים ת"ק ורבי)35

אליעזר ? 
קנה פרות משני כותים, לפי מי לא ניתן להפריש מאחד על השני ? למה ?)36
תרם מן הגדל בעציץ שאינו נקוב על הגדל בעציץ נקוב, מה הדין ולמה ?)37
תרם מן הגדל בעציץ נקוב על הגדל בעציץ שאינו נקוב מה הדין ולמה ? הסבר טוב !)38
אדם הפריש תרומה מטבל ומתברר שלא חלה התרומה, מה דינו של החלק שהפריש?)39
באיזה הקשר הוזכר ענין שדה אבותיו ?)40
 ישראל שקיבל שדה מלוי מי מקבל חלק המעשר מחלקו של השדה ששייך לקבלן?)41

למה ?
 בריוח, מילמסוק וגם לדרוך זיתיו וגם למכרם ויחלקו ישראל המקבל מכהן או לוי )42

מקבל חלק המעשרות של הקבלן ? למה ? מי אומר כך ?
האם מותר למכור זיתים תלושין שטרם הוכרו לקבל טומאה למי שאינו חבר ? דייק!)43



על מה שנינו "צנועי בית הלל" ?)44
למה אסור לגר בשכבר בא העבודה זרה לרשותו לתתו ל"אחיו" תמורת כסף ?)45
 עם הארץ שמוכר פרות בסוריא ואומר שהם מארץ ישראל אך אומר שהם מעושרין,)46

למה אין חוששין לדמאי ?
 נאמן שזומן לביתו של עם הארץ לאכול בשבת, כיצד בדיוק יעשה לפני שבת כדי)47

שיוכל לאכול אצלו ?
 כשאומר "מה שאני עתיד לשייר בשולי הכוס הרי הוא מעשר" הסבר בדיוק מתי חל)48

המעשר ולמה לא נחשב שמעורב תרומת מעשר במה שהוא שותה ?
מי אומר ועל איזה מקרה "לא יחשוך מפני שממעט מלאכתו של בעל הבית" ?)49
 נתערבו שמונים פרות מעשר ראשון עם תשעים פרות שכבר הפריש תרומה גדולה אך)50

 לא הפריש שאר המתנות, כיצד מפריש מעשר ותרומת מעשר מהתערובת, למי
נותן מה שמפריש והאם יכול לבקש כסף על מה שנותן ? דייק !

בהצלחה !


