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  .סז �ד יבמות

 צא� ברזלהא� יאכלו עבדי, הניסת לכה� ומת והניחה מעוברת
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  ? בתרומה

  

  בת כה� שניסת לכה�  בת ישראל שניסת לכה�  

לחכמי�
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  אוכלי�  אוכלי�  

לא אוכלי�  יוסי' לר
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  אוכלי�  

  לא אוכלי�  לא אוכלי�  "יוסי' אמרו לו לר"לסברת 

  

  ?� יאכלו עבדיה בתרומהבאופני� דלהל� הא, בת ישראל שניסת לכה� ומת

  

  עבדי צא� ברזל  עבדי מלוג  

הניח רק בני�
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  אוכלי�  אוכלי�  

הניח רק עובר
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  אינ� אוכלי�  

  אוכלי�  הניח בני� ועובר

  אינ� אוכלי�: יוסי' לר
  אוכלי�: לחכמי�

 אוכלי�:י"לרשב  אוכלי�  הניח רק זכרי� ועובר
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� אינ� אוכלי:י"לרשב  אוכלי�  הניח רק נקבות ועובר
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1
נה  הוא כדיולכ� הדי� שלה�, אכ� לגבי עבדי מלוג כיו� שמת בעלה ה� שלה ויוצאי� עמה בכתובתה 

אבל עבדי ). וכדלקמ� בסוגיא(שא� היא אוכלת בתרומה ג� ה� אוכלי� וא� אינה אוכלת אינ� אוכלי� 
 משו� שבח �שהדי� עמה :) ד� סו(לרב יהודה דאמר לעיל ' ואפי, ות� מוריש הבעל בירושהשאצא� ברזל 

בתה ה� ברשות כל זמ� שלא ג) ש�(מ הא למסקנא "מ, בית אביה שיכולה ליטול את עבדי צא� ברזל שלה
 .הבעל ויורשיו

2
וא� יש אחי� אחרי� , ולכ� אי� הוא מפריע לה� מלאכול בתרומה, ל לחכמי� שאי� לעובר זכייה"ס 

דהא כל זמ� שלא נולד העובר זוכה הקרוב , אוכלי� בשביל האחרי� וא� אי� אוכלי� בשביל המשפחה
דהרי , על סברא זו) ה אוכלי�"בד(' סאלא שתמהו התו. ממשפחת הכה� בעבדי� ואוכלי� ה� תרומה בגינו

  .עד שיולד העובר ה� לעובר ולא לבני המשפחהג� מסתמא מעשה ידיה� 
3

פירש  �והטע� שאינו מאכיל , ויש לעובר חלק בעבדי� ועבור לא מאכיל, סובר רב יוס� שג� עובר זוכה 
ילוד "ס� אמר משו� דורב יו.  ולכ� העובר לא יכול להאכיל�" עובר במעי זרה זר הוא" משו� ד,רבה

אכ� , ולדברי רבה מוב� החילוק בי� בת כה� שאינה זרה לבי� בת ישראל. "מאכיל שאינו ילוד אינו מאכיל
 .מה הטע� שמחלק רב יוס� ביניה�" קשיא"ב' לרב יוס� נשארה הגמ

4
דעבדי מלוג אוכלי� מכח האשה שאוכלת בתרומה מחמת שיש לה זרע , הטע� שכל העבדי� אוכלי� 

  .ועבדי צא� ברזל אוכלי� מחמת� דה� היורשי� שלה�, מכה�
5

עבדי מלוג אינ� אוכלי� דהאשה אינה אוכלת כיו� שהעובר , הטע� ששני סוגי העבדי� אינ� אוכלי� 
אכ� . כ לא אוכלי� כיו� שה� שייכי� לעובר ואינו יכול להאכיל"ועבדי צא� ברזל ג, אינו מאכיל את אמו

  .המשפחהשאר חכמי� חולקי� וסוברי� שה� אוכלי� משו� 
6

' ב' ונתבאר בגמ,  העבדי�וכא� יאכל � יוסי שאי� העובר מאכיל ' לדעת ר' ל שאפי"י ס"רשב, כלומר 
עבדי� הירש חלק משעובר זכר וכלומר שיהיה , דאי� חוששי� למיעוטא) א: אפשריות לבאר את דבריו

וסמו� למחצה נקבות מיעוט מפילות נמצא שזכרי� הוא ,  כיו� שמחצה זכרי� ומחצה נקבות,הוא מיעוט
' אכ� רבנ� ור. שעושי� תקנה לעובר כרב נחמ� שמחלקי� את חלק העבדי� לאחי� הילודי�) ב. מיעוט

ואילו , כשאי� בני�' וכלי� העבדי� אפידחכמי� סוברי� שבכל מקרה אי� העובר פוסל וא, יוסי חולקי�
 .יוסי סובר שבכל מקרה העובר פוסל ג� א� כול� זכרי�' ר

7
דא� הוא נקבה הרי יש לו חלק ע� , נ בי� א� העובר נקבה ובי� א� העובר זכר הוא פוסל"ממכיו� ש 

  .יוסי' ל כר"י ס"וא� הוא זכר הרי הוא עתיד לירש את הכל ורשב, אחיותיו
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  :יבמות ד� סז

  ?יוסי כשיש ב� ובת ועובר ונכסי� כדלהל� מה הדי�' אליבא דר

  

  בנכסי� מרובי�  בנכסי� מועטי�  

העבדי� אוכלי�  לאביי
1

  אי� אוכלי�  

אי� אוכלי�  למסקנא
2

  אי� אוכלי�  

  

  

                                                           

1
' ולכ� א� שלר, נכסי� מועטי� תיקנו חכמי� שהבנות יזונו והבני� ישאלו על הפתחי�דכיו� שיש  

דא� הוא זכר לא גרע מאחיו שכבר נמצא שהפקיעו ממנו , נ אי� לו" כא� ממ,יוסי העובר זוכה
הוא בת שמ� הדי� לא יורשת במקו� ב� אלא מכח תקנתא העובר וא� , חכמי� בנכסי� מועטי�

ולכ�  �ונמצא שעבדי� ברשות הבת הנמצאת , התקנה קוד� הלידהקנו רבנ� לא תיהא , דרבנ�
 .יאכלו בתרומה בזכותה

2
יוחנ� יתומי� שקדמו ומכרו ' אסי אמר ר' דהרי אמר ר, לא אמרינ� דנכסי� מועטי� דבנות ה� 

 .וכיו� שלעני� מכירה ה� ברשות� כיצד יאכלו העבדי�, בנכסי� מועטי� מה שמכרו מכרו


