
 

 

 

 

                                
                                       

    .קיימא בן ולד יהא שמא, צרתה תנשא לא זו הרי -מעוברת ונמצאת, יבמתו הכונס' –ברייתא  .1

 ?וכיצד לריש לקיש ,לר' יוחנן כיצד מתפרש. 'העולם לאויר שיצא עד פוטרה אין והולד, פוטר ולד אלא פוטרת וחליצה ביאה ואין

 . תיפטר מזיקתהנפל, , ורק אם יולד שמא יהיה בן קיימא זיקתה עליה מעוברתש זמןכל  –]כפי שביאר רבא[  לר' יוחנן

 נפל. אם נולד ברת אינם מועילים אפילו עואו ביאת מחליצת למעשה ו –להגיה הברייתא יש  – לריש לקיש

 . העולם לאויר שיצא עד פוטר איןש כיון ,משום הולד שעתיד להוולדתיפטר צרתה ואין ללכת אחר רוב הנשים היולדות בר קיימא, ולכן 

 

 כשיטת ריש לקיש. וכיצד דחו אותו? המוכיחהמשנה  אלעזר 'רמצא היכן  .2

 .צרתה מעוברת שמא שתדע עד, תתייבם ולא תנשא לא - בעלך מת לה ואמרו ובאו ללא בנים[], הים למדינת וצרתה בעלה שהלך האשה :משנה

 ממה ט'  לאחר נשאלהוממיתת הבעל בתוך ט' חודשים  חלוץללכאורה נתיר לה  –ההוכחה  .אח שתאב ופגע .קיימא בן ולד יהא שמא - לאלייבם 

 נפטרה ביציאת הולד. מוכח שחליצה בתוך הזמן לא מועיל.  ,ולד ישאם  .בחליצתה נפטרה ,אין ולדאם נפשך, 

ויש להכריז שאינה היא א"כ, אינה 'חלוצה' ו, נולד שמא :אם צרתה מעוברת לדעת. אלא הטעם שצריכה אף לטעמך, שתחלוץ לאחר ט' –דחיה א' 

 . לכהן חלוצה התירוויחשוב ש ,ושמא יש אדם שלא שמע ההכרזה .פסולה לכהונה

 א תנשא ללא חליצה. אכן אם תחלוץ יועיל. כוונת המשנה של –דחיה ב' 

 

  מהי? המחלק נכסיו בפיו. בענין שכיב מרעבמחלוקתם ב.  חליצת מעוברת אינה חליצה. א.  - קומות נפסקה הלכה כריש לקיש, ולא כר' יוחנןמג' ב .3

 ון שנחשב כמתנה. כי, קיימין דבריו - הבכור את מיעטאם  כןו האחים, לאחד ריבה .א

 שכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל. , כלום אמר לא - ירושה משום אמר אם .ב

 .קיימין דבריו - ומתנהלשון ירושה בשטר אם הזכיר  .ג

  מתנה.  לשוןאף תיאמר צריך  שעל כל שדה  –לריש לקיש . 'פלוניתשמעון שדה תינתן לו פלוניתשדה  ראובןבאופן שכתב 'ירש אפילו  – לר' יוחנן

 

 במה נחלקו?, מותו לאחרמהיום ו לבנו נכסיו כל הכותבבענין  –לכה כריש לקיש שההמקום השלישי  .4

  .לאכול הפירות האב ברשות שהן מפני - למכור יכול אינו הבן ואת הפירות לאחר מיתה. ,שנתן לבן את הגוף מהיום מפני - למכור יכול אינו האב

  , ושימות הכל שלו. האב שימות עד כלום ללוקח אין - הבן מכר, באה שימות עדהלוקח לאכול פירות יכול  – האב מכר

  – האב בחיי הבן ומת, האב בחיי בןמכר ה

 נה לוקח[קמכיון שזכה הבן אף בפירות,  ,אברק במת הונשאר בבעלות האב. ]ו, דמי הגוף כקנין פירות קניןכיון ש, לוקח קנה לא :יוחנן' רל

 .הגוף כקנין אינו פירות קניןש כיון ,לוקח קנה לריש לקיש:

 

 ?ליעזראכר'  אירמשר'  להוכיח ו. מהיכן רצ, כיון שקנסוהו שנכנס לספק איסורבגט יוציא: חולק אליעזר רבי , יקיים.קיימא של הולד איןבמשנתנו: אם  .5

 .כ"דב כנוסיו, ה בגטיוציא :חכמיםלקנס.  - עולמית יחזיר ולא, יוציא מ:לר" ,נשא אםעד כ"ד חודש. , חבירו ומינקת חבירו מעוברת ישא לא :ברייתא

  .תורה משל יותר לדבריהם חיזוק עשו חכמיםש ,דרבנןב קונס רק מאיר רבייתכן ש ב. .דאורייתא אח אשתב קונס רק אליעזר' ריתכן ש א.: אביידחה 

 

 ?דה אמו ונתקדשהמוע 'מה הדין אם מת בתוך ל .צהי, ופוטר אמו מחלנפל אינו - יום' ל רשב"ג: תינוק בן .6

   ., כדי שלא לאוסרהוסומכים שהיה בן קיימא ,חולצת אינה - הןנתקדש לכ אם מספק שמא נפל היה. חולצת – ישראלל נתקדשה אם :רבאבשם  בינאר

 אך בבוקר חזר בו.  שאכן בלילה אמר רבא חולצת, רבינא ול אמרו ,תוחולצ שניהן :רבאבשם  משרשיא רב

 , יהי רצון שתתירו אף חלב...משרשיא רבאמר לו 
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