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 הצגת הסוגיה

שבועות, אלא זהו ספק כללי הנוגע לאיסורי תורה לבסוגיא זו הגמרא עוסקת בענין שלא קשור כמעט לנדרים ו

 : רבים. היא מתחילה ממעשה שהיה

  ורבו  בשמינית  ונטעו  בשביעית  שעקרו   בצל   בידו  העלה  דימא  כפר  איש  לה   ואמרי  ימא  כפר  איש  "ישמעאל

  גידולי  אותן  ,מעיקרו  גידוליו  דרבו  כיון  אסור  ועיקרו  היתר  גידוליו  -  ליה מיבעיא  קא  והכי  עיקרו, על גידוליו

 .לא?" או האיסור את מעלין היתר

שמדובר בגידולים כעין בצל    ,אם כן מדובר בדבר איסור שנזרע בקרקע וגדלו ממנו גידולים. עוד יש לציין

 ושום שהעיקר הזרוע לא מתכלה אלא נשאר קיים בתוך האדמה ורק מגדל שורשים וירק. 

 

 מחלוקת הר"ן והרא"ש בביאור הספק 

ישמעאל   של  וספיקו  מותרים,  ודאי  שהגידולים  משמע  הספק  לשון  ימא  מפשטות  כפר  לגבי  איש  רק  הוא 

 : העיקר, האם הוא מתבטל לגידולים ומותר או שהוא נשאר אסור, ואכן כך מבאר הרא"ש בפירושו

 קא  כי  בחולין...  כדדרשינן  הגידולין  לבטל   יכול  אינו  העיקר  כי  רבו,  לא'  אפי  מותרין  דגדוליו  לי  "פשיטא

  היינו  גידולין  מבטל  לא  דעיקר  גב  על  ואף  ,ברוב  אותו  מבטלין  אם  העיקר  על  היתר  גידולי  רבו  אם   לי  מבעיא

  מבטלין  לא  נמי  הכי  לגידולין  עיקר  מבטל  דלא   היכי   כי  דילמא  או  והולכין,  גדלין  שתמיד  חשיבי  שגידולין  משום

  נתוספו  אלא  יחד   לגמרי  מתערבי  לא  דהנך  משום  ברוב  שמבטלין  איסורין  לשאר  דמי  ולא  לעיקר  גידולין

 . העיקר" על גידולין

מבאר  הר"ן  יהיו    את  אמנם  האסור  מהעיקר  שיוצאים  הגידולים  האם  דן  ישמעאל  שר'  אחר,  באופן  הספק 

הר"ן כותב שהוא  ,אסורים כמותו, או שמא הם לא תלויים בו והם יהיו מותרים. ואף שזהו דוחק בלשון הגמרא

 : היה מוכרח לבאר כך ומיד נסביר את דבריו

 דגידולין אמרינן אי ספיקיה דעיקר ל"ונ לא, או האיסור את מעלין היתר  גדולי  אי ליה  מספקא בגדולין "מיהו

  .האסור  את  ומעלין  כהיתר  להו  הוו  אי  ואסירי  כעיקר  להו  הוו  אי  כלה  שאינו  העיקר  מן  ויוצאין  שנמשכין  כיון

 את   מעלין  היתר  גידולי  דאי  תליא  בהא  הא  מיהו  אסירי  או  שרו  עצמן  גידולין  למיבעי  ליה  דהוה  הוא  ובדין

 מה  תראה  ובסמוך  ,בעיני  נראה  כך  ,מעלין  היו  שרו  דאי  דאסירי  פשיטא  מעלין  אין  ואי  דשרו  פשיטא  האיסור

 .כך" לפרש שהזקיקני



בענין פירות שישית שנזרעו בשביעית לאחר הביעור,   ( נח.) ה"הכרח" שעליו רומז הר"ן הוא ראיית הגמ' לקמן  

"נותן טעם",   שיעור של  יש בהם  ואף אוסרים את העיקר אם  רוצה הגמ' להוכיח שגידוליהם אסורים  ומזה 

רי במקרה זה הוא רק נאסר  לגידולים, שה  בטלוהנה אין כאן כל ראיה שהעיקר    . שהגידולים מעלין את העיקר 

 -שהדיון בסוגיא הוא על עצם דין הגידולים  לאכילה בפועל מחמת שגידולי האיסור מעורבים עמו, אלא ודאי

, ומדין שביעית מוכח שאינם נמשכים אחר העיקר  ולא על ביטול העיקר אליהם  האם הם נמשכים אחר העיקר,

   : המותר אלא הם נאסרים. וכך דברי הר"ן שם

  בנותן   במינן  שלא  בין  במינן  בין  באכילה  שרו  לא  תערובתן  אוסרים  יהו  שאם   הביעור  לאחר  נתערבו  אם  "כלומר

  ודאי  אלא  ,בגידוליה  שביעית  תאסור  היאך  ה"דא  כמוהו  להיות  העיקר  אחר  נמשכין  אינן  גדולין  אלמא  ,טעם

  לא  דאי  כעיקר   גידולין  כרחיך  על   מעלין  אין  דאי  לן  דסבירא  רואה  אתה  והרי  מעלין,   הלכך  כעיקר  גידולין   אין

 ."לעיל  כדפרשינן ודאי אלא מעלין אסורין דמדגדולין פשיט היכי

כמו ששם במציאות של איסור שביעית שיש לו   -אכן הרא"ש לשיטתו מבאר את ראיית הגמ' שם באופן אחר 

הע את  הגידולים  אוסרים  שהואקר  י מתירין  העיקר  בכל  את  הגידולים  יבטלו  היתר  בגידולי  כך  . אך  ברוב, 

יה מאיסור להיתר בענין זה, הרי יש סברא עצומה לחלק בין יכולת אמה הר  -לכאורה קשה עליו קושיית הר"ן

יכולתם    לאסורהגידולים   שהרי אפשר    לבטלו כלילאת העיקר לאכילה לבין  ולשנות את מעמדו ההלכתי, 

 שמחמת חשיבותו של העיקר לא יבטלוהו?! בכדי לתרץ קושיה זו נראה מחלוקת נוספת בין הרא"ש לר"ן. 

 

 במדוכנין  ודלמא

בהמשך הסוגיא דוחה הגמרא את אחת הראיות לכך שהעיקר מתבטל לגידולים )או לא גורם שיהיו מותרים  

  גריעי   נינהו  דמדוכנין  וכיון  הבצלים   ושחק  "שדך   -   ודלמא במדוכנין", ומבאר הר"ןלביאור הר"ן( בדחיה "  ,כמוהו

דווקא כאן העיקר בטל ולא משפיע על הגידולין מפני שמדובר שהוא  -בתרייהו". כלומר  גידולין ממשכי ולא

 . 1נזרע בקרקע לאחר שנשחק ונאבדה צורתו וחשיבותו

  והעיקר   דוליםיהג  יחד   ועירבן   שדרכן  "כגון   -  שצמחו הגידולים אמנם הרא"ש מבאר שמדובר בכלל לאחר  

 לבדו   עומד  אחד  שכל  לפי   מעורבין  להו  חשבינן  לא  דיכה  בלא  אבל  ,שבתורה איסורין  כשאר   בששים  ובטלים

 יחד".   מתערבין ואינן 

 

 סברות הראשונים 

לרא"ש הספק הוא האם    -   סוגיא זוכל  נראה לבאר שגם במחלוקתם כאן הולכים הראשונים ע"פ סברותיהם ב 

העיקר יתבטל לגידולים אחר שהוא לא ממש מעורב עמהם אלא יש לו מקום מיוחד והוא רק מחובר וקשור 

 אליהם, א"כ כאן שהעיקר והגידולים התערבו ביחד כדרך שאר התערובות של כל התורה ודאי יתבטל העיקר. 

דולים, האם מחמת חשיבותו ומשמעותו ואילו בר"ן נראה שסברת הספק היא חשיבותו של העיקר מול הגי

או שהם לא מושפעים ממנו, לכן דחיית הגמרא   ,המיוחדת הוא יגדיר גם את האיסור וההיתר של הגידולים

ד את חשיבותו ע"י שנשחק ומתקלקל ולכן לא יושפעו הגידולים מחמת בהיא למצוא מציאות בה העיקר מא 

 איסורו. 

 
יש לעיין כיצד ענין זה יתכן במציאות שיצמחו במצב כזה, ושמא לא נשחקו לגמרי אלא רק נאבדה צורתם החיצונית,  1

 וא"כ צ"ע מדוע זה מועיל.



האם עיקר וגידולים נחשבים כתערובת   -יתנו הוא בגדרי תערובותהעולה מדברינו הוא שלרא"ש הספק בסוגי 

שלא,   היטבואו  לעיל  הקושיה  מתורצת  זה  שהם   -לפי  מחמת  העיקר  את  אוסרים  שהגידולים  שכמו  ברור 

לכל  מועיל  זה  גדר  תערובת,  נקראת  שזו  שהוכחנו  אחר  שהרי  יבטלוהו,  גם  הם  כך  בו,  מעורבים  נחשבים 

יון בסוגייתנו הוא על חשיבותו של העיקר כנגד הגידולים, לכן ברור שלפי סברתו משמעויותיו. אמנם לר"ן הד

יש מקום לחלק בין מקרה שהעיקר נאסר מחמת שנתערב בגידוליו איסור, וכעת לא ניתן לאוכלו, למקרה שבו 

ילו הגידולים מבטלים את האיסור שבעיקר והופכים אותו להיתר ע"י שהם מבטלים אותו, שיתכן שבזה לא יוע

 גידולי ההיתר כנגד חשיבותו ומשמעותו של העיקר האסור. 

 

 רשב"ג אומר הגדל בחיוב חייב בגדל בפטור פטור

מתייחס הר"ן בעצמו, ותחילה   ( נט:) קושיות. לקושיה אחת מדברי הגמ' לקמן    על שי' הר"ן בסוגיא ישנן כמה

ידולים מבטלים את העיקר ממשנה  הגמ' מנסה להביא ראיה נוספת לכך שהג  -נקדים בקצרה את עיקרי הענין

מה שצמח   -   ובשביעית צמחו מהם עלים. לשיטת רשב"ג  ,בענין בצלים שהונחו רק לשמירה בקרקע בשישית

עוד בשנה השישית מותר, ומה שצמח בשביעית אסור. והנה לכאורה לשי' הר"ן שכל הגידולים נידונים ביחד  

יתכן, שהרי ממה נפשך, או ש הגידולים הולכים אחר העיקר, א"כ היו כל הגידולים  עם העיקר, דבר זה לא 

אמורים להיות מותרים, ואם הם לא הולכים אחר העיקר והם אסורים מדוע הם לא מבטלים את העיקר שיהיה  

 הוא אסור כמותם? וכך דברי הר"ן:  אף

  , אותו  דמבטלין  פשיטא  כעיקר  גידולין  אין  דאי  לן  דסבירא  שמעתין  בריש  לעיל  דכתיבנא  אמאי  לי  תקשי  ולא"

 פי על אף  אלמא פטור בפטור גדל קתני הכי ואפילו כעיקר גידולין אין אלמא חייב בחיוב דגדל אמרינן והכא

  להתבטל   דרכו שהאיסור  בטיל לא  דהיתרא משום  טעמא  היינו   דהכא  , אותו  מבטלין  אין   כעיקר  גידולים  שאין

   . "באו מאליהן  גידולין אלא עיקר  לבטולי  טרח דלא ועוד ההיתר ולא

הר"ן מתרץ שאכן הגמ' סוברת שם שהגידולים לא הולכים אחר העיקר, ולכן מה שגדל בשנה השביעית אסור, 

נקודתית העולה מדברי   סיבה  ראשית, מחמת  שתי סיבות:  שהעיקר לא מתבטל לגידולים הוא מחמת  ומה 

יחם בקרקע לשמירה, כמו במקרה דלעיל,  הגמרא שם, שכאשר האדם לא כיוון לזרוע את הבצלים אלא רק להנ

סברתית כללית שמחדש הר"ן  סיבה  ושנית, מחמת   -  הם לא מתבטלים, מפני שהאדם לא התכוון לבטלם. 

"שהאיסור דרכו להתבטל ולא ההיתר". סברא זו היא בניגוד למהלך הגמרא לעיל בתחילת הסוגיא שמסברא 

התנאים   - , אלא דווקא להיפך)נז:, נח.( ש"לחומרא שאני"   יותר פשוט שעיקר היתר יתבטל לגידולי איסור מפני

אסור  עיקר  מתוך  שצומחים  היתר  בגידולי  דווקא  זאת  יאמרו  העיקר  את  מבטלים  שגידולים  שסוברים 

ומבטלים אותו, מפני שכך דרך רוב הביטולים בתורה, שההיתר רבה על האיסור ומבטלו, ואילו במקרה כמו 

חו ממנו גידולי שביעית, אף שהגידולים לא ילכו אחר העיקר ולכן הם יהיו  שלפנינו שהעיקר הוא היתר וצמ

 אסורים, מ"מ הם לא יבטלו את העיקר והוא ישאר בהיתרו.

 

 ליטרא מעשר טבל 

 ן ושם הר"ן כלל לא מתייחס לקושי: "אמנם בדף נח: ישנה ברייתא נוספת מנה קשה על שי' הר 

  ובשביעית  במעשר  חייבת  ליטרין,  כעשר  היא  והרי  והשביחה  בקרקע  שזרעה  טבל  מעשר  ליטרא  "דתניא

 . חשבון" לפי אחר ממקום עליה מעשר ליטרא ואותה



( מהתערובת דווקא ממקום אחר, כלומר מפירות מעשר  תרו"מ  -להלןומבאר הר"ן שמפריש תרומת מעשר )

אחרים שיש לו, "אבל מיניה וביה לא, דכיון דליטרין דתוספת פטירי הוה ליה מן הפטור על החייב" )דברי ר"ן  

מה שנזרע בקרקע נשאר באיסורו שחייב בתרו"מ, ואילו הגידולים שאינם    -שם ד"ה "ואותה ליטרא"(, כלומר 

לכן צר  המעשר פטורים,  תרו"יך  שיעור  את  במדויק  לחשב  ביחד עם  בעלים  ולהפרישה  להפריש  שעליו  מ 

  לעיל   לפירושו   סותר   זה  "לכאורה  -תרו"מ שמפריש ממקום אחר. ואכן מקשה הרש"ש את הקושיה המתבקשת

מדוע גידולי ההיתר לא מבטלים את   -  "2כמוהו  הם  גם  כ"ע  מעלין   אין  דאי  להעיקר,  גידולין  בין   לחלק  דאין 

 שיהיה אף הוא כמותם? העיקר 

ביחס   שיטות  שתי  יש  כי  עולה  הסוגיא  למסקנת  שם.  הגמרא  דברי  על  נוספת  קושיה  נוסיף  שנתרץ  לפני 

גם   בכל דיני התורהחלק מהתנאים והאמוראים סוברים כי    -לשאלתו הראשונה של ישמעאל איש כפר ימא

זהו   כי  סוברים  יהיו מותרים, אמנם חלק מהתנאים והאמוראים  דין מיוחד גידולים שצומחים מעיקר אסור 

, ודווקא בענין איסור שביעית יתבטל  )נח:( ש"הואיל ואיסורה ע"י קרקע בטילתה ע"י קרקע"    לאיסור שביעית

י הבצל של ישמעאל איש כפר העיקר האסור ע"י זריעתו בקרקע וגידוליו יהיו מותרים. כך שלמעשה גידול

 ימא היו מותרים לכל השיטות אלא שנחלקו האם זה דין מיוחד לאיסור שביעית או לאו דווקא. 

  - והנה הגמרא מקשה דווקא לשיטה שסוברת שזה דין מיוחד לשביעית מהברייתא שהבאנו כעת בענין מעשר 

מתבטלי לא  קרקע"  ע"י  ש"איסורם  מעשר  כמו  איסורים  שגם  רואים  מדוע ממנה  והנה קשה,  זריעה.  ע"י  ם 

הגמרא לא מקשה כן גם לשיטה השניה דלעיל, הרי ברור שגם לשיטה זו שסוברת שדין זה הוא בכל דיני התורה 

 ללא כל חילוק, תהיה ברייתא זו קשה אף יותר! 

בין   עצום  חילוק  שיש  לייסד  נראה  כל קושיותנו  את  לתרץ  בחיובלבין    איסורבכדי  רצתה    ,הסוגיא  מהלך. 

את האיסור, היה שייך גדר זה דווקא באיסורים, כעין תרומה, שביעית    יבטלולחדש שגידולי ההיתר    הגמרא

ואף נדרים. אמנם כאן בברייתא מדובר בחיוב גברא להפריש תרו"מ ולתתה לכהן, וחיוב ממוני כעין זה ודאי  

שאכן בצל שנזרע באדמה לא שייך שיתבטל ע"י זריעת העיקר באדמה. לכן על השיטה שגם למסקנה סוברת 

קושיה   כל  אין  חשיבותו,  את  מאבד  שהוא  מפני  התורה  דיני  בכל  גידוליו  לגבי  מתבטל  גידולים  ומצמיח 

אכן הבצל מתבטל, אך רק לגבי דיני איסור והיתר, אבל חיובים התלויים בו ומוטלים על הגברא   - מהברייתא

 נותרו במקומם.

ים בהם התורה חידשה שגדר חיובם הוא "ע"י קרקע" חושבת  אמנם על השיטה שסוברת שיש איסורים מיוחד

הגמרא שגזירת הכתוב היא שכל גדר דין התורה יהיה תלוי בקרקע, וכמו שבשביעית האיסור בטל ע"י זריעה  

בקרקע, כך גם בדין תרו"מ יתבטל כל החיוב, ואף החיוב הממוני התלוי בו, ע"י זריעה בקרקע, אחר שזה מה 

 הגמרא מקשה מהברייתא דווקא לשיטה זו.  שגזרה התורה, ולכן

שדין  הר"ן  פסק  והיתר  בענייני איסור  שדווקא  הר"ן,  שיטת  הקושיה על  את  גם  תירצנו  זו  לים  והגיד  בדרך 

והעיקר אמור להיות שווה, אבל בדין כעין חיוב תרו"מ שיש בו חיוב ממוני, אפשר שאף שהגידולים לא יהיו  

 ברא מחמתו, והוא ישאר בעינו. גיוב שכבר הוטל על הכמו העיקר, מ"מ הם לא יבטלו את הח

 
 עיין בחידושיו מה שמתרץ ומקשה על תירוצו.  2


