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 :יא �ד בכורות

 ?מה הדי�, הלוקח טבלי� ממורחי� מ� הגוי

 

 ?מה הטע� ?מה הדי� 

�" ולא דיגו� עכו�" דגנ�" פטור ממעשרות מירח� הגוי בעצמו
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דאי� קני� לגוי להפקיע ממעשר חייב לעשר� אבל ה� שלו ישראל אריס של הגוי מירח
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 ?מה דינ� לגבי תרומה ושביעית, המפקיד פירותיו אצל כותי ואצל ע� האר� או אצל גוי

 

 אצל גויאצל כותי ואצל ע� האר� 

הרי ה� בחזקת� ק"לת
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 ולתת לכה� וללוי�צרי� לתרו�  
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 ומתבער 
 ותור� וה� שלו�הפירות ה� דמאי  הרי ה� בחזקת� שמעו� ' לר בשביעית
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1
 המירוח ולא  דהיינו שאתה עשית את�" מעשר דיגונ�" כאילו כתוב �" מעשר דגנ�"דדרשינ�  

 למעט �ל דגנ� "ד דס"שכל זה שיי� רק למ) ה דגנ�"בד(' וכבר העירו התוס. [מירוח של גוי שפטור
בודאי שחייב , �"בגדל ברשות העכו'  אפי�ד דמחייב דיגו� עכו� "אול� למ, �"דיגו� עכו
 .במעשרות

2
ירוח נעשתה  כיו� שפעולת המ�אחרי שמקבל האריס את חלקו הוא צרי� לעשר אות� , כלומר 
וא� של התבואה , )'י' קהלות יעקב סי' ע, מ משו� שמתברר שזה חלק של ישראל"וי(י ישראל "ע

מ ה� של "אול� התרו, "י להפקיע מיד מעשר"אי� קני� לגוי בא"ד הזה ש"של הגוי סובר המ
פ "הישראל משו� שאומר לכה� וללוי אני בא מי שאי� את� יכולי� להוציא ממנו את הפירות ע

 .ולכ� ג� ממני לא תוציאו, די�
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) כשהקפיד בשביעית פירות שאינ� של שביעית(ולא צרי� לעשר� וכ� לא צרי� לבער� בסו� השנה  
 . דלא חיישינ� שמא ה� החליפו אות��
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� "ד דמירוח העכו"אבל למ, � אינו פוטר וצריכי� מעשר"ל דמירוח העכו"ד דס"י דזה כמ"פירש 
 .ותיו ה� פטורי� ממעשרג� א� יחשבו כפיר, פטור

5
ק ודאי הגוי מחליפ� ולכ� צרי� לעשר� בתורת "דהיינו שלת, אלעזר את מחלוקת�' כ� פירש ר 

ש רק ספק א� מחליפ� ולכ� מעשר� כדמאי ולא נות� לכה� "ואילו לר, ודאי וליתנ� לכה� וללוי
' ור[חנינא לעיל ' אמר רכי לגבי מעשר כבר , וביאר אביי שכל הנידו� הוא לגבי תרומה גדולה. וללוי

 .בודאי הפירות של הגוי' שמעשר� וה� שלו אפי] יהושע ב� לוי לקמ�


