
 עיקרובצל שעקרו בשביעית ונטעו בשמינית ורבו גידוליו על  - ישמעאל איש כפר ימא
 ?מעלין את האיסור או לאאותן גידולי היתר  -כיון דרבו גידוליו מעיקרו 

 תירוץ / דחיה מסקנה המקרה והדין נושא מקור 

 מותר ו על עיקרונטעו ורבו גידוליבצל של תרומה ש תרומה ר' ינאי 1
 התיר רק בגידולי גידולין[ -]למסקנה 

  לקולא גידולין מבטלין העיקר

2 
)ר' אבהו בשם( 

  אין גידולין מבטלין העיקר אסור ה פירות אע"פ שהוסיפה מאתיםילדה שסיבכה בזקינה וב ערלה ר' יוחנן

  טלין העיקראין גידולין מב אסור בצל שנטעו בכרם ונעקר הכרם כלאי הכרם יונתןר'  3

4 
)ר' יצחק בשם( 

 ליטרא בצלים שתיקנה וזרעה מתעשרת לפי כולה טבל )רבה( ר' יוחנן
 [היתר שבהן להיכן הלך -]רב חסדא 

 עיקרהין מבטלין גידול
 אין גידולין מבטלין העיקר[ -]רב חסדא 

 נינהו אליבא דר' יוחנן(אמוראי  -)ר"ן 

 לחומרא

 לחומרא עיקרהמבטלין )אפי' כלשהו( ין גידול במינה שביעית )עיקר של ששית שנכנס לשביעית( אוסרת כל שהוא שביעית ר"ש -תניא  5

6 

 תנן

 שביעית תניא

… וצמחו אם היו עלין שלהן שחורין אסורין  גשמיםבצלים שירדו עליהם 
 מותרין וכנגדן למוצאי שביעית

 [הגדל בחיוב חייב הגדל בפטור פטור -רשב"ג ]

 [אבל היכא דקא טרח בטיל ברובא ,טרחדלא קא  רשב"ג פוטר דוקא-]רבה

 ולקולא לחומרא עיקרהמבטלין  יןגידול

 אין גידולין מבטלין העיקר: -רשב"ג 
 תמיד - רב חסדא    
 דוקא בדלא קא טרח -רבה     

 במדוכנין

אם ישראל חשוד על  - רשב"א… )לוף, שום, בצלים( בחסיות… המנכש שביעית תניא 7
 השביעית למוצאי שביעית מותר

 קולא גידולין מבטלין העיקר
 )קשה על ר' יוחנן ור' יונתן(

 רה ע"י קרקעשביעית הואיל ואיסו
 בטילתה נמי ע"י קרקע

תרומת  תניא 8
 מעשר

בקרקע והשביחה והרי היא כעשר ליטרין  זרעהליטרא מעשר טבל ש
חייבת במעשר ובשביעית ואותה ליטרא מעשר עליה ממקום אחר לפי 

 חשבון

 אין גידולין מבטלין העיקר
ואין בטילתו על  ,"י קרקעאיסורו עד)אע"ג 

 (ידי קרקע

 מעשר דיגון הוא דקא גרים ליה

 אע"ג דקא טרח,]
 ,שאני גבי מעשר דאמר קרא עשר תעשר וגו'

 [זרעי אינשי איסורא לא זרעי אינשיוהיתירא 

שאני אוכל ושאני טועם מותר בחילופיהן ובגידוליהן בדבר … קונם פירות נדרים נוימשנת 9
 אסורין שאין זרעו כלה אפילו גידולי גידולין אבל בדבר ,שזרעו כלה

 מצוה לאיתשולי עליהןדקונמות שאני  אין גידולין מבטלין העיקר )קשה על ר' ינאי(

 תרומה תנן 10
 תרומה גידולי תרומה

 (חוליןגידולי גידולין )

 ר' ינאי התיר רק בגידולי גידולין אין גידולין מבטלין העיקר )קשה על ר' ינאי(

 (חידש אפי' בדבר שאין זרעו כלה ר' ינאי)

 ל גידוליו מותרין בדבר שזרעו כלההטב טבל תנן 11
 אבל דבר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין

ואפי' גידולי  ,אין גידולין מבטלין העיקר
 )קשה על ר' ינאי( גידולין לא מבטלין

ר' ינאי חידש כשרבו גידולי גידולין על 
 א רבו(עיקרו, )והמשנה אסרה כשל

 
 אין גידולין מבטלין העיקר לקולא אלא לחומרא -[        /        ר' יונתן, ר' יוחנן, רבה "גידולין מבטלין העיקר גם לקולא ]"היתר שבהן להיכן הלך -)ר' ינאי(, רב חסדא 
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