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38b ( י
שילוח עבד ) � 39b ( היא דשמעא טרחא משו
 נמי ואי ) 

1. ... 
�ֶר�    ְ�רֹורְ�רֹורְ�רֹורְ�רֹור    �ְקָראֶת
�ְקָראֶת
�ְקָראֶת
�ְקָראֶת��ֶר�ָ��ֶר�ָ��ֶר�ָ�ָ$תוֹ  ֶאל ִאי� ְוַ�ְבֶ"
 ָלֶכ
 ִ"ְהֶיה ִהוא יֹוֵבל ֹיְ�ֶביהָ  ְלָכל ָ ב� ִמְ�ַ'ְח"וֹ  ֶאל ְוִאי� ֲאח%  י פסוק כה פרק ויקרא :ָ"�%

 ה פסוק ב פרק מיכה :ה'ה'ה'ה'    ִ�ְקַהלִ�ְקַהלִ�ְקַהלִ�ְקַהל    ְ�גֹוָרלְ�גֹוָרלְ�גֹוָרלְ�גֹוָרל    ֶחֶבלֶחֶבלֶחֶבלֶחֶבל    ַמְ�ִלי/ַמְ�ִלי/ַמְ�ִלי/ַמְ�ִלי/ ְל. ִיְהֶיה -א ָלֵכ, .2

3ַֹתי    ֶאתֶאתֶאתֶאת .3 3ַֹתיח% 3ַֹתיח% 3ַֹתיח%  יט פסוק יט פרק ויקרא: ָעֶלי. ַיֲעֶלה -א ַ�ַעְטֵנז 5ְִל4ִי
 �ֶבֶגד 5ְִל�ִי
5ְִל�ִי
5ְִל�ִי
5ְִל�ִי
    ִתְזַרעִתְזַרעִתְזַרעִתְזַרע    -א-א-א-א    6ְָד.6ְָד.6ְָד.6ְָד. 5ְִל4ִי
5ְִל4ִי
5ְִל4ִי
5ְִל4ִי
    ַתְרִ�יעַ ַתְרִ�יעַ ַתְרִ�יעַ ַתְרִ�יעַ     -א-א-א-א    ְ�ֶהְמְ".ְ�ֶהְמְ".ְ�ֶהְמְ".ְ�ֶהְמְ".    ִ"ְ�ֹמר�ִ"ְ�ֹמר�ִ"ְ�ֹמר�ִ"ְ�ֹמר�    ח%

   לוקט יראנו שלא ובלבד וקחול יורד לאר� ובחוצה מותר ובסוריא אסור ישראל באר� ערלה ספק

   ביד ילקוט שלא ובלבד ולוקט יורד לאר� ובחוצה מותר ובסוריא אסור ישראל באר� לו חוצה נמכר וירק ירק נטוע כר

  ט: ג ערלה :סופרי
 מדברי והכלאי
 הלכההלכההלכההלכה והערלה מקו
 בכל התורה מ, אסור החדש

 

I Analysis of exceptions mentioned in earlier ברייתא (of ראב"ש): 
 though given afterwards, applying globally‘ ,שליוח עבדי

a Challenge: if obviously applies globally as it is :חובת הגו 

b Answer: סד"א as per v. 1  - only applies in Land – קמ"ל 

c Question: what is meaning of v. 1? 

i Answer: יובל applies globally, but only when it is enforced in the Land 

II Assessment of (ערלה ג:ט) משנה – text above 

a Meaning of הלכה (ערלה in חו"ל)  

i שמואל – custom they accepted on themselves 

1 challenge: if so, why is there a distinction between ערלה and 
  )משנה (first 2 lines of כלאי

(a) answer: ואלשמ  directed the תנא to read both rules the same (either יורד ולוקט as long as he doesn’t 

harvest himself; or יורד ולוקח but may not see the owner harvest it so that it is formally a ספק)  

(b) Note: disputes among אמוראי בבל as to how leniently to treat ערלה ו
כלאי  –  

(i) מר בריה דרבינא: ruled leniently in both cases – as long as the חבר doesn’t harvest it 

(ii) לוי: told שמואל “feed me without my seeing you harvest” ספק� for לוי (so, too ,ר' אויא ורבה בר רב חנ)  

(iii) בני רחבא דפומבדיתא: there is no איסור ערלה in חו"ל (!) 

יוחנ,ר'  .1 : ordered that they conceal the law of ספק, destroy the ודאי ערלה and applied v. 2 to בני רחבא 

a. בני רחבא: held like ר"א – no ערלה in חו"ל (in our משנה – read "חדש" without :א"”)   

ii ,הלכה למשה מסיני – ר' יוחנ  - includes rule that ספק מותר 

b ,ר' יוחנ: violation of בחו"ל 
  (!) מלקות � כלאי

i challenge: משנה rules that it is 
 מדברי סופרי

1 answer: משנה  refers to 
 :(on v. 3) שמואל (grafting) as per כלאי איל, was referring to ר' יוחנ,  ,כלאי הכר

(a) שדה::בהמה – just as the ban on בהמה is grafting (cross-breeding), so the איסור of שדה is grafting 

(i) and; just as איסור בהמה applies globally, so too with (,כלאי איל) איסור הרכבה 

(ii) stories: of 
 who wanted to excommunicate people who were mixing seeds, even in a אמוראי

vineyard, but ,רב חנ, ורב ענ refused to confirm – since we hold like ר' יאשיה that the violation is 

only if wheat, barley and grapes are sown at the same time and together.  

(iii) :ר' יוס: planted various seeds (not grapes) together, reasoning that 
 which carry ,כלאי הכר

  כלאי זרעי
 but not ,חו"ל to מד"ס were extended ,א"י in איסור הנאה

1. then: he rejected his own reasoning, based on רב’s custom of planting various seeds in 

different beds – he though it was to avoid 
  )בבל (in כלאי זרעי

2. rejection (אביי): perhaps it was just for aesthetics or to make maintaining them easier for the gardener. 
 

  


