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 אסר כללות המי�  

דבר שאי� 
  זרעו כלה

   אסור:� וחליפי�גידולי  'קונ� פירות וכו
  מותר:� חליפי חליפי�גידולי גידולי

  מותר

מותר שאני אוכל שאני טוע�
2

  מותר  

  ' אסור אפי
 פי חליפי� חלי

� גידולי גידוליו

  

  :נדרי� ד� נז

  ? מבטלי� את העיקר�הא� גידולי, הזורע בצל
  

  עקרו בשביעית ונטעו בשמינית  
ורבו גידוליו
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 על עיקרו
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  לטרא בצל מתוק� שזרעה 

  גידוליה כיצד מתעשר ורבו

מותר ינאי' יצחק בש� ר' לר
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המתעשר כפי כול  
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אסור  יונת�' יוחנ� ור' לר
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יתכ� שלחומרא מתעשר כפי כולה  
8

 
  

                                                           

1
בכל מקרי� אלו שוינהו , שהזכיר ענבי� מסוימי� שבמקו� פלוני או של פלוני או אלו שלפניו', פי 

 .כהקדש ולכ� נאסר ג� בחילופיה� וגידוליה�

2
ד� (וכמבואר לעיל , ר משמע שבא לאסור יות� "שאני אוכל ושאני טוע�"הג� שבכל מקו� כשאומר  
אול� כלפי , מ כל זה בגו� הפרי עצמו שאסר"מ, במי� של הפרי' שכשאמר בלשונות אלו אסור אפי:) נב

משמע דוקא הפרי " שאני אוכל ושאני טוע�"שכשאמר , הוא להיפ�,  דהיינו חילופיו או גידוליו�פרי אחר 
 .ולכ� מותר בה�, עצמו ולא חילופיו וגידוליו

3
 א� בפי ששי� � כל אחד כדינו, שבמקו� אחר בעלמא אמרינ� היתר מבטל את האיסור, ל כ�רבו כ', פי 

 .או בפי מאה או בפי מאתי�

4
 השנההא� גידולי היתר של הבצל של , ) שאל בפיו� העלה בידו (ישמעאל איש כפר ימא ' בעיה זו שאל ר 

, �"וביאר הר.  או שאי� מבטלי�,)בצל הוי דבר שאי� עיקרו כלה(השמינית מבטלי� את עיקרו של הבצל 
 ודינ� כמוהו להיות �דאמרינ� שה� נמשכי� מ� העיקר ,  אסורי�גידולי�ג� ה � שעל הצד שאי� מבטלי�

  .שהעיקר מתבטל אחריה� �להיפ� ורק א� ה� מבטלי� אמרינ� , שביעיתגידולי 
5

 .הוא מותרש ,ורבו גידוליו על עיקרו, זרע בצל של תרומהש אד� בדי�דכ� מצינו שאמר  

6
וכיו� שה� מבטלי� את העיקר הרי שצרי� לעשר ג� את ,  מבטלי� את העיקרגידולי�ל ש"דס', פי 

 .ולכ� מתעשרת כפי כולה, העיקר כמו הגידולי�

7
 � יוחנ� מיירי בנטיעה ע� פירות ' לר: והנידו� שה� מדברי� הוא,  מעלי� את העיקרגידולי�ל דאי� "דס 

, וגדלו עתה פי מאתי� של פירות,  אותה על ע� זק� שאי� בו די� ערלהשהרכיב, שאסורי� משו� ערלה
בבצל , יונת� מיירי' ור.  משו� שאי� גידולי היתר מבטלי� את האיסור� אסורי� הפירות הראשוני� 

 . את העיקרגידולי� הרבה אי� מבטלי� ההבצלכ נעקר הכר� והוסי� "פ שאח"אע, שנטעו בכר� ונאסר

8
כ העיקר כבר מעושר ואי� צור� "וא, ל שאי� גידולי היתר מבטלי� את העיקר"א� א� נימא דס', פי 

.  מבטלי� את העיקר להצרי� אותו לעשר על כולוגידולי�בכל אופ� לחומרא מודו דאמרינ� ד, לעשרו
מעשר מ� העיקר על כשדדלמא מעשר מיניה וביה ו, דהרי זה חומרא הבאה לידי קולא, �"והקשה הר

 �הרי הוא מרבה במעשרותיו , א� מעשר ממקור אחרג�  ו. הפטור על החיובמ�הוי  �  גידולי�ה
, דהא כדי שפירות המעשר עצמ� יצאו מידי טבל צרי� שה� יהיו בדיוק עשירית(שהמעשרות מקולקלי� 

כי יש חלק ממנו שלא נתפס באמת  � המעשר מקולקל ,אבל א� לוקח חומש מהפירות ועושה מעשר
 שא� ,�"ותיר� הר).  המעשר מקולקל�כ� כא� כשמעשר על פירות פטורי� ו, בקדושת מעשר והוי טבל

וכמו שהעיקר פטור ,  הרי ה� נמשכי� מ� העיקר וה� כהעיקר עצמו�באמת אי� גידולי� מעלי� את העיקר 
 נמצא ,ולכ� א� יעשר את הגידולי� האלו מה� על עצמ�,  פטורי�גידולי� ג� ה�פ די� "מ� המעשר ע

 .על הפטור לחומרא ולא הוי שו� קלקולשמעשר מ� הפטור 


