
 

 

 

 

 

 

 דיני המשנה?קונם פירות האם אסור אף בחילופיהן וגידוליהן? ומה הם יתר  .1

  .ובגידוליהן בחילופיהןאף  אסורכיון שפירט פירות מסוימים, הרי הם כהקדש ו - לפי הן קונם, פי על הן קונם, עלי האלו פירות קונם .א

  ., כיון שאינו אוכל מהפירות שאסר על עצמוובגידוליהן בחילופיהן מותר - טועם ושאני אוכל שאניקונם פירות שאני טועם 

  .כלה שזרעו בדברהיינו דווקא  []וכן גידולי גידולין שמשמע בדין א' שמותר ומה שמותר גידולין

 . כיון שלעולם מעורב בו מגוף הפירות הראשונים שנאסרו אסורין גידולין גידולי אפילו - כלה זרעו שאין בדבר אבל

  .ובגידוליהן בחילופיהן אסור - לפי הן קונם, פי על הן קונם, עלי ידיך מעשה קונם לאשתו האומר .ב

 . אסורין גידולין גידולי אפילו - כלה זרעו שאין דבר אבל, כלה שזרעו בדבר .ובגידוליהן בחילופיהן מותר - טועם שאני אוכל שאני

 . הפסח אחר ולהתכסות לאכול מותר - הפסח לפני עשתה ,הפסח עד מתכסה איני עושה שאת, הפסח עד אוכל איני עושה שאת .ג

 . הפסח אחר ולהתכסות לאכול אסור - הפסח לפני עשתה ,מתכסה איני הפסח עד עושה ושאת, אוכל איני הפסח עד עושה שאת

כיון שנתקיים התנאי וחל , הפסח עד בהנאתו אסורה - הפסח לפני הלכה, החג עד אביך לבית את הולכת אם ,הפסח עד לי נהנית שאת .ד

 . יחל לעוברת למפרע בב – הפסח לאחרהנדר.  

 . הפסח אחר לילך ומותרת, החג עד בהנאתו אסורה - הפסח לפני הלכה ,הפסח עד אביך לבית את הולכת אם ,החג עד לי נהנית שאת

 

האם וספו בו היו מרובים ממה שהיה הוא עצמו כשניטע. והגידולים שנתו בשמינית ונטעו בשביעית שעקרו בצל -ישמעאל איש כפר ימא הסתפק  .2

 ?, מנין פשטוגידוליו נחשבים היתר ומבטלין את עיקרו האסור או שאף גידוליו אסורין

 . , ואין בו משום איסורי תרומהמותר – עיקרו על גידוליו ורבו, שנטעו תרומה של בצל ר' יצחק נפחא פשט ע"פ הנאמר בשם ר' ינאי: .א

 ודחו מפני שעזב שתי דעות ופסק כאחד. ואלו הן שתי הדעות: .ב

אע"פ שהוסיפה הילדה לאחר  ,שנים שלש עליהבזקינה שעבר  אותה הרכיבויש בה פירות שהיא ערלה  ילדהנטיעה  :יוחנן 'רבשם  .א

מוכח שאף הגידולין אסורים ואינם  -]שיעור ביטול ערלה[ ממה שהיה בשעת ההרכבה אסור משום ערלה  200פי  ההרכבה גידולין

 מבטלים העיקר. 

 . 200, ואפילו אם גדל פי אסור -לגדול שלא במצב כלאים הבצל והמשיך  הכרם ונעקר]כלאים[  בכרם שנטעו בצל :יונתן 'רבשם  .ב

וספו עליהם שתלם שוב ונתוו הפריש מהם מעשרותש בצלים ליטרא :יוחנן' ר פשט ]לאחר שבתחילה לא היה ידו[ ע"פ הנאמר בשם אמי' ר .ג

 . עיקר מבטלין גידולין מוכח שאותן –חייבים לעשר הכל ואף את העיקר שכבר הופרש עליו  –גידולים 

  .שאני לחומראיתכן שונדחה: 

 שרצו לפשוט בהם.בדף הבא יובאו ראיות נוספות 
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 שע"הת באב 'ד שנייום 

 ז"נ – נדרים

 .  ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס        5709307-03פקס:    okmail.co.iln101@מייל:    

 

 בלבדלהפיץ לזיכוי הרבים תחת השם 'נר שמואל'  ניתן      
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