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דף מ"ז ע"א א

 .המפקיר עבדו יצא לחירות ,י"א שצריך גט שחרור ,וי"א שאין צריך .המפקיר עבדו ומת י"א שאין לו תקנה ,וי"א שהיורשים משחררין אותו.א .אסור לפרסם סיכום זה בלא רשות המערכת.

א  .מי שמכר עצמו לאומה ש אוכלים בני אדם  ,פודין אותו  .ואפילו אם הוא מומר
לתיאבון  .אבל אם אוכל מן האיסור כשיש איסור והיתר לפניו  ,הוא מומר
להכעיס ואין פודין אותו  .אבל אם הוא מעביר את החומר לאחרים  ,אסור .
ב  .ריש לקיש היה אוכל ושותה כל ימיו מה שהיה משתכר  ,ולא היה מצמצם
להצניע ליום מחר  .ו בשעת פטירתו לא הניח אלא קב של כרכום  ,וק רא על
עצמו ' ועזבו לאחרים חילם' .
ג .י " א שאין קנין לגוי בארץ ישראל להפקיע מידי חיוב מעשר  ,שנאמר כי לי
הארץ .ולפיכך ,התבואה שגדלה בקרקעו ,חייבת במעשר )אם מירחם ישראל .
אבל אם היו בשעת מירוח אצל גוי  ,פטור ים גם אם גדלו אצל ישראל  ,שנאמר
'דגנך ' ו דורשים ' דיגונך ' ולא של גוי (  .ויש לגוי קנין לחפור בה בורות שיחין
ומערות  ,שנאמר השמים שמים לה ' והארץ נתן לבני אדם  .ויש אומרים שאין
לגוי קנין להפקיע מ מעשר ,שנאמר דגנך ולא דגן עובד כוכבים ,אבל אין לו
קנין לחפור בה בורות  ,שנאמר לה' הארץ  .ואסור לפחד כלל .
ד  .לקט שכחה ו פאה של גוי שלא הפקירם  ,חייב ב מעשר ) לסובר ש 'אין לו קנין
להפקיע מחיוב מעשר(  .ואם הפקירם  ,פטור  .לקט שכחה ופאה של ישראל

שליקטם הגוי ,חייבים במעשר  ,שאינם הפקר רק לעניי ישראל  .ואם הפקירם
לגמרי  ,פטורים .
ה  .בסוריא שהוא כיבוש יחיד  ,ואין חיוב מעשר אלא מדרבנן  -לסובר שלא
חשוב כיבוש  -יש לגוי קנין להפקיע מחיוב זה  .ולפיכך  :אם קנה ישראל שדה מ ן
הגוי עד שלא הביאה שליש  ,וחזר ומכרה לו משהביאה שליש ,חייבת במעשר ,
שכבר נתחייבה כשהביאה שליש ביד הישראל )שהוא השיעור לחיוב מעשר
בתבואה וזיתים (  .אבל אם הביאה שליש ביד הגוי  ,פטור .
דף מ"ז ע" ב
א  .ישראל וגוי שלקחו שדה בסוריא בשותפות  .לרבי הם טבל וחולין מעורבין זה
בזה  ,כי אין ברירה .ולרבן שמעון בן גמליאל של גוי פטור ושל ישראל חייב ,כי
יש ברירה .
ב  .המוכר שדהו לעובד כוכבים ,קונה מן הגוי ומביא ביכורים מפני תיקון העולם .
ולסוב ר שה גוי אינו מפקיע מחיוב מעשר  ,חייב לקנות ולהביא מן התורה  .אלא
שמתחילה תיקנו חכמים שלא יקנה ויביא כדי שלא ימכרו השדות לגויים,
ולאחר שראו שלא ה ועיל  ,חזרו והעמידוהו על דין תורה .
ג .לרבי יוחנן קנין פירות כקנין הגוף ,ול ריש לקיש אינו כקנין הגוף  .ולפיכך:
של

ח ב יר ו

המוכר שדהו לפירות  ,לרבי יוחנן מביא ביכורים וקורא  ,שיכול לומר ' האדמה
אשר נתת לי ' ,ולריש לקיש מביא ואינו קורא  .נ א לא להפיצו  .תודה .
ד  .הכל מודים ש אדם מביא ביכורי אשתו וקורא  ,אע" פ שאין לו בה אלא קנין
פירות  ,שנאמר ולביתך .
ה  .הבוצר פירותיו  ,ושגרן ביד שליח  ,ומת שליח בדרך  ,מביא ואינו קורא
שנאמר ולקחת והבאת  ,שתהא לקיחה והבאה באחד  .אבל אם ביכורי אשתו
בידו ושמע שמתה אשתו וירשה וקנה גוף הקרקע  ,מביא וקורא .
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לומד יקר! אם לדעתך יש טעות בחומר ,שגיאת כתיב ,או כל הערה אחרת לשיפור התקציר ,לטובת הכלל ,דווח למערכת באמצעות שליחת
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 .7600235בכדי שנוכל לתקן את הצריך תיקון  .יש לציין מסכת ,דף ,ועמוד .תודה.
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