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קידושי ד לט.

1

כיצד גורסי בברייתא גבי איסור ערלה וכלאי בחו"ל?

לעולא אמר ר' יוחנ
לשמואל
למר בריה דרבינא

כלאי
ערלה
1
יורד ולוקט ובלבד שלא ילקוט ביד
יורד ולוקח אבל לא יורד ולוקט
או שבשניה :יורד ולוקח אבל לא יורד ולוקט  ולחומרא
או שבשניה :יורד ולוקט ובלבד שלא ילקוט ביד  ולקולא
או שבשניה :יורד ולוקט ובלבד שלא ילקוט ביד  ולקולא
מה אסור ומה מותר בערלה בחו"ל?

למתניתי
ללוי ,לרב אויא ורבה ב"ר חנ
לחריפי דפומבדיתא ,ולר"א

אסור
לישראל ללקוט ביד
לישראל ללקוט לעצמו


מותר
שגוי ילקוט לו
לישראל ללקוט לחברו
אי איסור ערלה בחו"ל
2

מה די כלאי בחו"ל?

הרכבת איל
כלאי זרעי

הא מותר לעשות
אסור ולוקי על זה
4
לרב יוס בתחילה :מותר
5
לרב יוס לבסו :אסור
3

הא מותר להנות
אסור מדברי סופרי
מותר להנות

 1פי' ,מותר לישראל רק לקנות מה שקט העכו"  שיש בזה רק ספק א בא מערלה ,אבל אסור לו
לרדת וללקוט ,דהיינו שלא יראה את העכו" לוקט מערלה.
 2ונחלקו א בפניו ג"כ מותר וכנ"ל.
יע ְִ #ל*יִ  ָ& ְד ָ %לֹא ִת ְז ַרע ְִ #ליִ " ,ודרש
 3הנה כתיב )ויקרא יט:יט( " ֶאת ח ַֹתי ִ0ְ -מֹרֶ +ְ /ה ְמ ְ %ָ -לֹא ַת ְר ִַ +
שמואלֶ " ,את ח ַֹתי ִ0ְ -מֹר  "/חוקי שחקקתי ל %כבר )דהיינו מה שאסור בשבע מצות בני נח ,דהרי ג
יע ְִ #ל*יִ ") .וסמי %ליה( ש" ְָ 2ד ָ %לֹא ִת ְז ַרע"  מה בהמת %בהרבעה,
בני נח הוזהרו על( – " ְֶ +ה ְמ ְ %ָ -לֹא ַת ְר ִַ +
א שד %בהרכבה )והיינו שדוקא הרכבת איל 3אסור ,שלוקח שני גופי ומחבר יחד כמו בכלאי בהמה(.
ומה בהמת %נוהג בי 3באר 4בי 3בחו"ל ,א שד %נוהג בי 3באר 4בי 3בח"ל.
 4ודרשינ 3לה מדכתיב בהאי קרא "שד ,"%דמשמע דוקא שד %המיוחדת ל %וזה דוקא בא"י ,כי בחו"ל לא
הקנה אותה ל %ה' .ההוא למעוטי זרעי שבחו"ל ,שלא נוהג איסור כלאי זרעי אלא בא"י ,והיינו איסור
כלאי הכר ,דהיינו שזורע זרעי בכר )דאיסור זרעי לא איצטרי %לאשמועינ ,3דהוא ודאי נוהג רק
באר 4כיו 3דהוי חובת קרקע ,ורק איסור כלאי הכר ס"ד למיל ליה בק"ו לאיסור מחדש כמו שאמר
רשב"י לעיל ד לח ,.בזה צרי %לאשמועינ 3שאינו נוהג( .וס"ל לרב יוס כש שאי 3איסור הנאה בכלאי
זרעי כ %אי 3איסור ג לזרוע אות בכלאי.
 5והביא ראיה מדברי רב שהיה זורע את הגינה של הבית המדרש ערוגות ערוגות ,וסבר רב יוס שטעמו
של רב משו שחשש לאיסור כלאי זרעי .אכ 3אביי דחה את הראיה ,ואמר שרב עשה כ 3כדי להקל על
השמש .ובתוס' )סו ד"ה לא קי"ל( פסקו כדחיית אביי שמותר לזרוע כלאי זרע בחו"ל ,וכמו שעשה רב
יוס בתחילה .עכ"פ נראה לה"ר שמואל מאיוור"א ,דטוב ליזהר שלא לזרוע זרעי סמו %לג' טפחי
לעיקר איל 3משו שנראה כמרכיב זרעי בתו %האיל ,3שאסור משו הרכבת איל.3
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העושה מצוות דלהל הא מטיבי לו ג בעול הזה?

לתנא דמתניתי
לתנא
דברייתא

4

2

לאביי
לרבא

5

6

כשעושה עבירה אחת
כשעשה מצוה אחת
כשעושה מצוה אחת
2
1
יתירה על עבירותיו
המשלמת למני זכויותיו
יתירה על זכויותיו
בסת מצוה :לא מטיבי לו
מטיבי לו
אי מטיבי לו
בכבוד אב וכו' :3מטיבי לו
אי מטיבי לו

עושי לו יו טב
מטיבי לו

אי מטיבי לו

 1כלומר ,שעשה מצוה אחת שהיא מכריעה את צד זכויותיו ,דהיינו שעד שעשה את המצוה הזו
היה מחצה על מחצה ,וע"י שעשה מצוה זו נעשה מני זכויותיו יתר על מני חובותיו.
 2כלומר שלא עשה יותר מחצי זכויות ג ע מצוה זו.
 3דהיינו המצוות שמנויי בריש מס' פאה ,וה :כבוד אב וא ,וגמילות חסדי ,והכנסת אורחי,
והבאת שלו בי אד לחברו ,ותלמוד תורה .ובמצוות אלו אפי' שעונותיו ומצוותיו שקולי 
בכל אופ יש בה כח להכריע.
 4בברייתא איתא :כל שזכיותיו מרובי מעונותיו  מריעי לו ,ודומה כמי ששר כל התורה כולה
ולא שייר ממנה אפילו אות אחת .וכל שעונותיו מרובי מזכיותיו  מטיבי לו ,ודומה כמי שקיי
כל התורה כולה ולא חיסר אות אחת ממנה .וזה לכאורה בדיוק היפ מתניתי.
 5אביי מפרש דהג שבברייתא נאמר לכאורה להיפ ממשנתנו ,בכל אופ כוונת אחת ומה
שאמרה משנתינו מטיבי לו הכוונה "דעבדי לו יו טב" דהיינו שמתקני לו איזה דבר רע כדי
להפרע ממנו מיעוט עוונותיו שעשה ,וזה טוב הוא לו שעי"ז יזכה לעוה"ב .ומה שאמרה משנתינו
ש"מריעי לו" היינו ד"עבדי ליה יו ביש" .דהיינו שמתקני לו איזה דבר טוב כדי להפרע ממנו
מיעוט זכויותיו שעשה ,וזה לרע לו שעי"ז מקבל שכרו בעול הזה.
 6רבא מפרש את הברייתא כפשוטה ,ושבאמת הברייתא סוברת היפ משנתנו ,וכדעת רבי יעקב
דאמר "שכר מצוה בהאי עלמא ליכא" ,והיינו א הוא צדיק שעושה מצוות אי לו שכר ,ורק
מריעי לו כנגד עוונותיו ,ורק מי שהוא רשע שרובו עבירות הוא מטיבי לו בעול הזה .ולא
כדעת משנתנו ,שאפי' מי שיש לו זכות אחת יתירה על זכויותיו בזה סגי לו כדי לקבל זכר טוב
בעול הזה.

