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  .מה �ד סוטה 

  ? או לאדי� עומר שכחהבהא� יש למעט טמו� בדי� עגלה ערופה או 

  

  בדי� עומר שכחה  בדי� עגלה ערופה  

  1 פרט לטמו��" ְוָ!ַכְחָ� עֶֹמר ַ�ָ�ֶדה"   פרט לטמו��" באדמה"   יהודה' לר

   לרבות לטמו��" ַ�ָ�ֶדה"  2 פרט לטמו��" באדמה"  לרבנ�

  

  ?ש בה� די� שכחהעומרי� דלהל� הא� י

  

  שצפו ועפו לש��בשדה חברו   בשדה שלו  

 "ְבָ$ֶדָ#" בעינ� �לא הוי שכחה   הוי שכחה  בנמצאי� על גבי קרקע

 "ְבָ$ֶדָ#" בעינ� �לא הוי שכחה   3ירמיה' ספק של ר  בנמצאי� על אב� או עמוד

  

  ?תו� ומה די� העליו�מה די� התח, "עומר שהחזיק בו להוליכו לעיר והניחו על גבי חברו ושכחו"

  

  העליו�  התחתו�   

  הוי שכחהלא   הוי שכחה  לתנא קמא

  לא הוי שכחה  לא הוי שכחה  ש" בש� רשמעו� ב� יהודה' לר

  

  ? מי המחייב עגלה ערופה וממי הוא מודד�חללי� זה על גב זה ' מה צדדי השאלה בב

  

  ממי מודד   החלק השני  החלק הראשו� 

  מעליו�   העליו� חייב �מי� במינו לא הוי צ�  חתו� פטור הת�מי� במינו הוי טמו�  א

  מתחתו�  התחתו� חייב �מי� במינו לא הוי טמו�    העליו� פטור�מי� במינו הוי צ�  ב

  לא מודד   העליו� פטור�מי� במינו הוי צ�   התחתו� פטור�מי� במינו הוי טמו�  ג

                                                           

 � מה קציר בגלוי , דאמרינ� שכחה דומיא דקציר, יהודה הוא' למסקנא ביאור הלימוד אליבא דר 1
 �דרשינ� " ַ�ָ�ֶדה"ותיבת .  ותמעט טמו��א� שכחה בעומר גלוי דוקא , דהתבואה הנקצרת היא בגלוי

  .שג� א� שכחה באיזה זוית לקצור את הקמה ג� א� בכלל די� שכחה, לרבות שכחה קמה
מפרש רב שכל דרשא נלמדת כפי ענינו , והג� שמצאנו שלגבי עומר השכחה דורשי� חכמי� לרבות טמו� 2

ִ/י ִתְקצֹר ְקִציְרָ* ְבָ+ֶדָ* ְוָ#ַכְחָ% עֶֹמר ַ�ָ�ֶדה לֹא ָת#!ב ) "יט:דברי� כד(מר כתיב ודהנה גבי ע, ל קראש
א� די� שכחה , ה הנקצרת היא בגלוי דהתבוא�מה קציר הוא בגלוי , א שכחה דומיא דקציר"והו, "ְלַקְח0%

אכ� כא� גבי .  לרבות את הטמו�� " ַ�ָ�ֶדה"ולהכי אתא קרא ,  והייתי ממעט טמו�� מיירי בעומר בגלוי 
, "ִ/י ִי3ֵָצא ָחָלל ָ�ֲאָדָמה) "א:דברי� כא(דהא כתיב , עגלה ערופה אדרבה מענינו של קרא הוא להיפ*

למעט שדוקא " ָ�ֲאָדָמה"ובא קרא ד, א� הוא טמו�' � שימצא אפיכי ימצא משמע באיזה אופ"ומשמעות 
  .כשהוא נמצא על האדמה ולא טמו�

 עומר שהחזיק בו להוליכו לעיר והניחו על גבי חבירו ושכחו :לפשוט מברייתא דאיתא הת�' ורצתה הגמ 3
. ו עומד על הקרקע ולכאורה הטע� משו� שהוא צ� על עומר אחר ואינ�  )ע"לכו (העליו� אינו שכחה' וכו

כ מדוע אמרה הברייתא שהטע� "ומקשה א. זכה ביה �  דאחזיק ביהשהטע� הוא משו� ' ודוחה הגמ
, כלומר. כ"ע, "כצ�"אימא מפני שהוא ' ודוחה הגמ. כ חוזרת הראיה שיש לפטור"וא, "מפני שהוא צ�"

ומה שאמר , ה בו כבראלא הפטור משו� שזכ, שלעול� אי� פטור מה שעומר צ� על גבי דבר אחר בשדהו
 .כוונתו לומר שכיו� שתפס בו לזכות בו הרי הוא כצ� על הקרקע ואינו בקרקע ולכ� פטור" הרי הוא צ�"
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  :סוטה ד� מה

 �" יק בו להוליכו לעיר והניחו על גבי חברו ושכחועומר שהחז"במה נחלקו התנאי� דלהל� גבי  
  ?)הטמו�(מה די� התחתו� 

  

  לדחייה  יהודה דטמו� פטור' ע כר"לאביי דכו  

   �לתנא קמא 
  הוי שכחה

  �מי� במינו לא הוי טמו� 
   והתחתו� חייב

   �רבנ� כ
  שג� טמו� הוי שכחה

   �יהודה ' רשמעו� ב' לר
  לא הוי שכחה

   �מי� במינו הוי טמו� 
  והתחתו� פטור

  �יהודה ' כר
   לא הוי שכחה1שטמו�

  

  ?במה נחלקו התאני� דלהל� בדיני עגלה ערופה

  

  עקיבא' אליבא דר  אליעזר' אליבא דר  

  ����3  2מביאות שתי עגלות נמצא מכוו� בי� שתי עיירות שתיה�

  4 דלא נתחלקה ירושלי� לשבטי��פטור   נמצא קרוב לירושלי�

  וגופונמצא ראשו במקו� אחד 
   לעני� מת מצוה� במקו� אחר

  � מוליכי� הראש אצל הגו�
  5וקנה המת במקו� הגו�

  �אצל הראש  מוליכי� הגו�
 6וקנה המת במקו� הראש

  7מחוטמו  מטיבורו   לעגלה ערופהמאי� היו מודדי�
  

                                                           

  .במי� במינו הוי טמו�' וברייתא זו באה לאשמועינ� את כוחו שמחדש שאפי 1
� שתיה� ולכ, אליעזר שאפשר לצמצ� את המדידה ושיהיה בדיוק מכוו� בי� שתי עיירות' ל לר"ס 2

דהיינו , קרובות'  דאפי�" והיה העיר הקרובה) "ג:דברי� כא(מביאות שתי עגלות ודריש לקרא 
  .שקרובות מביאות שתי�

מבואר " אליעזר' דברי ר"אכ� מלשו� המשנה , עקיבא' במשנה שלפנינו לא מפורש מה דעת ר 3
דיש , וקת בדעת�ויש מחל, מובא את דעת חכמי�.) ד� יח(ואכ� בבכורות . שחכמי� חולקי�

 .ויש סוברי� שמביאי� שתי עיירות ביחד עגלה אחת, סוברי� שאי� מביאות בכלל
 � וג� לא מבואר מי התנא שאמר את המימרא הזו , ג� כא� לא נזכר במשנה סברת מי שחולק 4

אכ� טע� הדבר הפטור משו� שסבר שירושלי� לא נתחלקה . ומשמע שהוא סת� תנא דמתניתי�
דירושלי� נתחלקה לשבטי� חולק ג� כא� וסובר שהיא .) ביומא יב(ל "התנא דסז "ולפ. לשבטי�

 .מביאה עגלה ערופה
צמת מצוה "אחד מעשרה תנאי� שהתנה יהושע ע� ישראל כשהוריש לה� את האר+ הוא ש 5

 .א� זו קרקע פרטית' דהיינו שאיפה שנמצא המת מצוה ש� קוברי� אותו אפי" קונה מקומו
+ גופא הוא דרו,  ולכ� מקו� הראש קנה�רישא היכא דנפיל נפיל תו היא דשסבר' ומבואר בגמ 6

מתגלגל רישא ו,  וקונה מקומו�גופיה בדוכתיה נפיל אליעזר סובר ד' ור.  עד שנופלאזילוממשי# ו
  . אחרבמקו�ונפיל 

 דהוא המקו� �אליעזר ב� יעקב שמודדי� מצוארו ' והיא דעת ר, ובמשנה נזכר עוד דעה שלישית 7
  .עשה חלל מש�שנ


