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  .מדד�  נדה
  ].ה אמר"תוד [?מה די
 עובר ובי
 יו� אחד לעני
 לפסול מהתרומה

  
  1 בב� גרושהלפסול את עבדי אביו  בת כה�לפסול את אמו   

כשיש עוד בני� 
  מאשה אחרת

  לרבנ�  ב" יו� אחד פוסל עובר לא
כשאי� עוד בני� 

  אחרתאשה מ
  3פוסלי�' ב" יו� אעובר ו :לרב ששת

  4 ב" יו� אחד פוסל עובר לא:לשמואל
  יוסי' לר

  
  בי" עובר 

  ובי" ב" יו� אחד 
  2פוסלי�

  בי" עובר ובי" ב" יו� אחד פוסלי�
  

  ].ה איהו"תוד [? בדלהל
, כשמתה אמועוברמה די
 אליבא דרב ששת 
  

את  להוריש �לעני� ירושה   
  נכסי הא� לאחיו מאביו

 להביא סכי� �לעני� שבת 
  לקרוע כרס אמו בשבת

  מחללי" את השבת  5אינו מוריש  תחילה מת שהעובר � במיתה טבעית
  מחללי" את השבת  מוריש  תחילה שהא� מתה �בהרגוה 

  
  :נדה ד� מד

  ].ה הא"תוד[? מתי אמרינ
 על ולד שאינו נפל
  

  חדשי�' בנולד לח  חדשי�' בנולד לט  
  הוי נפליו� ' ה להש' אפי ד%לא אמרינ"   ב" יו� אחד' אפי  לרבנ� 

  6יו�' כששהה ל   או דקי� ליה דכלו חדשיו%יו� ' כששהה ל  ג"לרשב
  

                                                           
יו ואיזה ה� והדי� הוא שא� יש לו חלק בעבדי� ואינו מבורר איזה ה� עבד,  חלל�כגו� שהוא ב� גרושה  1

 .כול� לא יכולי� לאכול בתרומה מפני חלקו בעבדי�, עבדי� של אחיו
, "ִ�ְנע�ֶריָה ְוָ�ָבה ֶאל ֵ*ית (ִביָה ְוֶזַרע ֵאי� ָל� ַבת %ֵֹה� ִ%י ִתְהֶיה "ְלָמָנה  ְגר ָ�ה " )יג:ויקרא כב(כתוב  2

. עכב אותה מלחזור לתרומת בית אביהב� יו� אחד מ'  שאפי�" וזרע אי� לה"ודרשינ� מהא דכתיב 
' מבארת למה צרי, ב' והגמ. א� היא מעוברת אינה יכולה לחזור ולאכול' דרשינ� שאפי" כנעוריה"ומ

 .פסוקי�
ל לרבנ� דאינו פוסל בעבדי אביו "והטע� דס, ל שג� לרבנ� יש לעובר זכייה"דרב ששת ס' ביארו התוס 3

וכיו� שכ� ,  שאז הדי� שא� העובר נקבה אינו יורש�שנו הוא דוקא כשיש עוד בני� מאשה אחרת ליר
, ולכ� אוכלי� העבדי� בתרומה לרבנ�, נגד המיעוט שיהיה עובר זכראזלינ� בתר הרוב של נקבות ונפלי� כ

 שג� א� העובר נקבה הוא �אול� כשאי� עוד בני� מאשה אחרת ). יוסי חיישינ� למיעוט זכרי�' ולר(
  . ג� רבנ� מודי� דאי� העבדי� אוכלי� בתרומה, יורש

  .כולה בכל עני�ל לשמואל דלרבנ� אי� זכייה לעובר ואוכלי� בשביל כל המשפחה "ס 4
בזה ודאי שיתכ� , יושבת על המשבר שכבר נעקר הולד ש� שא� מתה אמו בשעת לידה ' אכ� כתבו התוס 5

ז מה שאמר בסוגיי� " ולפ. היות שיש לו כבר חיות בפני עצמו�תחלה שא0 במיתה טבעית לא ימות הולד 
פ� שכבר יושבת על המשבר לאו דוקא אלא דבעובר לא פסיקא לה מילתא דרק באו, דעובר אינו מוריש

  .'ולכ� נקטה המשנה דוקא ב� יו� א, שבכל מקרה מוריש' כ ב� יו� א"משא, מנחילאינו 
בלא כלו חדשיו תמיד מהני מה ששהה ' ל דאפי"ג ס"ולרשב, ג"דבתרתי פליגי רבנ� ורשב' מבואר בתוס 6
  .הוא ורק אשתהויי אשתהי' מ שב� ז" דא� ראינו שהוא חי ש� יו� ' ל
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  :נדה ד� מד
  ].ה דקי�"תוד[? הא� הרי זה נפל, ולד ב
 יו� אחד שמת

  
  בלא קי� ליה דכלו חדשיו  בקי� ליה דכלו חדשיו  

  הרי זה ב" קיימא  בנפל מ� הגג או אכלו ארי  הרי זה ב" קיימא  לרבנ�
  הרי זה נפל  ג"לרשב

  פלהרי זה נ  בפיהק ומת
  
  

  ?מאמתי קטנה ראויה להתקדש בביאה
  

  יוחנ�' לר  ינאי' לר  
  1שני�' בת ג  מאיר' לר  2בת שנתיי� וחדש  :'לברייתא א
  3בת שנתיי� ויו� אחד  :'לברייתא ב

  4שני� ויו� אחד' בת ג  לחכמי�
  

                                                           
ה הרי שהיו� "" א� נולדה ברווכג, שני� ראויה להתקדש' ג� ביו� שמשלימה בו את הג, 'פי 1

ואינה צריכה , שני� הוא ערב ראש השנה וכבר ביו� זה עצמו יכולה להתקדש' שמסיימת בו ג
 .מ לרבנ" הוא יו� אחד"מ בי" ר"ז הנפ"ולפ. שני� ויו� אחד' ות למחרת להיות בת גכלח

 % יוחנ" ג� בברייתא זו דסגי ביו� אחד בשנה ' דהא דלא קאמר ר, )שלשי�ה "בד(' וביארו התוס 2
 ובשביל יו� אחד בשנה %" שני�' בת ג"משו� דנקט בברייתא זו . ואז לא היו חולקות הברייתות

  .ולכ- על כרח- דנחלקו הברייתות, אלא בשביל חדש, שני�' לא היה קורא לה בת ג
שלשי� יו� בשנה "מ בכלל הא� "ו הברייתות בדעת ריוחנ" נחלק' שאליבא דר' ומבואר בגמ 3

ינאי שלא מפרש את דעת ' אכ" אליבא דר". יו� אחד בשנה חשוב שנה"' או אפי" חשובי� שנה
מ צרי- לכל השנה "ל שג� לר"אלא ס, מ בברייתא הראשונה בטע� שחלק מהשנה חשוב שנה"ר

 .מ"הברייתות בדעת ר' נשאר קשה במה נחלקו ב, השלישית
שני� ' כלומר שא� נולדה בשתי� בצהרי� אינה בת ג(" לא בעינ" מעת לעת משעת לידתה אכ 4

  .אלא כיו" שנכנסה שעה אחת מיו� אחד בשנה הרביעית סגי, )ויו� אחד עד שעה שתי�


