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    בענין אשה מעוברתבענין אשה מעוברתבענין אשה מעוברתבענין אשה מעוברת

רבי אליעזר אומר ארבע נשים דיין שעתן ".) נדה ז(איתא במשנה 
ובהמשך  ".מעוברת משיודע עוברה' בתולה מעוברת מניקה וזקנה וכו

רבי יוסי אומר מעוברת ומניקה שעברו עליהן "יוסי ' המשנה הביא שיטת ר
, עונות של שלשים יום' עונות הם ג' הג, ולכאורה ".ן שעתןשלש עונות דיי

הקשה כמה :) ח(שהגמרא , כ קשה"אבל א. ימים' שסתם עונה הוא של ל
. חדשים' מאיר שהוא ג' הוא הכרת העובר ותירץ שסומכוס אמר משום ר

יוסי לגבי שיעור שאנו אומרים ' אליעזר ור' מה הוא החילוק בין ר, כ"א
' ט בפרק קמא דנדה משנה ה"יו' התוס? שה מעוברתדיה שעתה בשביל א

אליעזר ' תרץ ראשון הוא שר. תירוצים' אמר ב' ה רבי יוסי אומר וכו"בד
ימים ' אנו מונים כט, דהיינו. סבר שהחדשים הולכים אחרי ימי החודש

בחודש השלישי ואז אומרים דיה ' ימים בחודש הבא וכט' ל, בחודש זה
' חדשים של ל' שאנו מונים החדשים אנו מונים גכ, יוסי' אבל לפי ר. שעתה

וכן תירץ . י"א ור"ונמצא שיש חילוק של יום או יומיים בין ר. ימים
אם יהיה לה , א"ט שלפי ר"יו' ובתרץ השני תירץ התוס. התפארת ישראל

מה שאינו כן לפי , חדשים אז יהיה לה דין דיה שעתה' הכרת העובר קודם ג
אבל עיין במשנה אחרונה שם שהקשה עליו  1.יםחדש' יוסי שצריך כל ג' ר

' הוא אמר שלפי ר. כמה קושיות ומתוך קושיות הללו אמר עוד תרץ
' פ שראתה כל ג"חדשים דיה שעתה אע' אליעזר משהוכר עוברה לסוף ג

א "וכמו כן תירץ הרשב. עונות בלי ראיה' יוסי צריכה ג' אבל לפי ר, חדשים
' א צריכה ג"א כתב שלפי ר"הרשב.). יבדף (' שער ג' בתורת הבית בית ז

חדשים משום שמשעה שהוכרה עוברה ראשה כבד עליה ואבריה כבדין 
עונות ' יוסי סבר שצריך ג' ור. 'עליה אבל קודם לכן אין אבריה כבדין וכו

יוסי סבר ' שר, וזה הוא כמו שכתב המשנה אחרונה, אחרי הכרת העובר

                                                 

ת "אבל עיין בשו. ט לפי המשנה אחרונה"יו' זה הוא ההסבר בתרץ השני של התוס 1
  .שהסביר תירוצו באופן אחר' סימן קיד' שבט הלוי חלק ג
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חדשים ' עשית מסולקת אחרי גוהיא נ, עונות בלי ראיית דם' שצריך ג
א "מדברי הרשב, והנה 2.משהוכר עוברה וראשיה ואבריה כבדין עליה

נראה ברור שכל דין מעוברת שלה תלויה במה שאבריה כבדין עליה 
' מתרץ השני של התוס, וכן. חדשים' וראשה כבד עליה שרק בא אחרי ג

רת העובר ומשעה שיש לה הכ, ט אנו רואים שהכל תלוי בהכרת העובר"יו
אינו תלוי . אבל אפשר לומר באופן שלישית. אנו אומרים דיה שעתה

אלא הכל תלוי בהדין מעוברת שלה  בראשה כבד עליהאו  העובר בהכרת
אבל קודם לכן אין לה דין  ,שם מעוברת חדשים שאז יש לה' שבא אחרי ג

  .מעוברת

        טומאה מעת לעתטומאה מעת לעתטומאה מעת לעתטומאה מעת לעת

מה , דין מיוחדקודם כל צריך להסביר מנין לנו שמעוברת יש לה 
שהקשה על . ס בדף ט"א בהגליון הש"עיין ברע. שאין כן בסתם נשים

הגמרא כתב בענין אשה שראתה מיד קודם הכרת העובר שהיא . הגמרא
. טמאה כיון דבעידנא דחזאי אין ראשה כבד עליה ואין אבריה כבדין עליה

ואפילו מיד אחר הכרת , ומשמע שאם היתה ראייתה אחר הכרת העובר
א שאם יש אשה שראתה "הקשה רע. היינו אומרים דיה שעתה, וברהע

למה לא חיישינן שהדם . חדשים אמאי לא מטמאין לה מעת לעת' אחרי ג
כ אדרבה כיון "בא מעת לעת מקודם בשעה שלא הייתה עדיין מסולקת וא

רגלים לדבר יותר דהדם בא מאתמול כשלא היתה , דעתה מסולקת
' אבל עיין בקהלת יעקב בנדה סימן סה 3.א נשאר בקשיא"רע? מסולקת

שכתב בענין טומאה למפרע בשאר נשים שאילו היה הנידון רק על ראיה 
אחת בלבד לא הוינן מטמאין אותה למפרע דודאי מסתבר יותר לומר 

אבל אם נפסוק הדין לטהרה למפרע הרי יהיה הדין . דעכשיו הוא דראתה

                                                 

אפשר להסביר על פי הכסף משנה . ט"יו' ויש עוד אופנים לתרץ קושית התוס 2
א לא "יוסי ר' ם שר"א כתב בדעת הרמבשהו. 'הלכה ו' בהלכות משכב ומושב פרק ד

ובפרט במה , אבל עיין בהחכמת בצלאל שהקשה כמה קושיות על זה. נחלקו כלל
ואולי עוד יש לתרץ על פי . יוסי' ם בפירוש המשניות שלית הלכתא כר"שכתב הרמב

כ הוא הדין "וא, ימים' שמשמע שם שסתם חודש הוא כט.) יא(הגמרא בסנהדרין 
  .ימים' חדשים של כט' אומרים דיה שעתה אחרי ג א רק"הכא שלפי ר

  .ש מה שתירצו"וע, א"א שהקשו קושית רע"א ובהריטב"עיין בהרשב 3
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חייה יתכן שפיר שאחדות כן כל ימי חייה ובמשך הרבה ראיות בכל ימי 
שהמשך ימות , דהיינו. מהן היו מעת לעת קודם וכותלי בית הרחם העמידו

תשעים ותשע אחוז מהם . חיי האשה תהיה לה לדוגמה מאתיים ראיות דם
אבל אחד או שתיים יהיו באופן שנשאר הדם . יהיו ראיות שהדם יצא מיד

יהם משום חומר כ עשו סייג לדבר"ע. בבית החיצון והיא טמאה למפרע
תרומה וקדשים לטמאותה תמיד מעת לעת למפריע משום אותן פעמים 

נשים שבאמת ' אבל בהני ד. אחדות שיתכן שיארע כן במשך שנות חייה
הם גם עכשיו בחזקת מסולקות על להבא ואין הנידון רק על אותם ראייה 

ובזה . לא חששו חכמים לומר שאותה ראיה פרטית היה למפרע, פרטית
הטעם שלא חיישינן שהדם בא מעת לעת מקודם הוא . א"רץ קושית רעמתו

ובזה אין חשש שיצא , משום שהנידון באשה זו הוא על ראיה אחת פרטית
מדברי הקלת יעקב אנו רואים . הדם מאתמול וכותלי בית הרחם העמידוהו

והראיות שיש לה בימי עיבורה אינן , שאשה מעוברת נחשבת בפני עצמה
א גם מודה ליסוד זה של "ואולי רע. שיש לה בשאר ימי חייהבכלל הראיות 
אבל הוא חולק , שימי עיבורה של אשה מובדלת משאר ימיה, הקהלת יעקב

הקהלת יעקב אמר שבאמת אין חשש שיצא הדם . על החשש למפריע
אבל אנו מחמירים בתרומה וקדשים משום , וכותלי בית הרחם העמידוה

א "אבל אפשר לומר שרע. ך שנות חייההפעם או פעמיים שיארע כן במש
שיצא הדם למפרע וכותלי בית , אמר שכל פעם ופעם זה הוא חשש אמיתי

פ שהיא מובדלת מסתם "אע, באשה מעוברת, ולכן. הרחם העמידו הדם
' מ כשהיא ראה דם מיד אחרי שהגיעו הג"מ, אשה והיא מסולקת מדמים

תמול והיא טמאה שהדם יצא מא, ואפילו רגלים לומר, חדשים יש חשש
הגמרא . א עצמו בהדרוש וחידוש בכתובות"וכן מוכח מרע 4.מעת לעת

יהודה אומר דיה ' הגיורת שנתגיירה וראתה דם ר"כתב . בכתובות בדף לז
יוסי אומר הרי היא ככל הנשים ומטמאה מעת לעת ומפקידה ' שעתה ר
הדם אם יצא . יהודה' ה דיה שעתה הסביר שיטת ר"י שם בד"רש. "לפקידה

ואולי . מעת לעת למפרע אז זה דם כנענית ודם כנענית נחשב כדם בהמה
י כתב שהיכא "רש? יצא הדם אחרי טבילתה ויש לטמאה מפקידה לפקידה

דאיכא למגזר מעת לעת שלם גזור מפקידה לפקידה אבל היכא דלא גזור 

                                                 

א בסימן "צדדים הללו בענין הטומאה מעת לעת נמצים בביאורים בסוף הריטב' ב 4
  .'אות יב' א
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, למה צריך להך סברא, א"הקשה רע. מעת לעת לא גזור מפקידה לפקידה
. טו יש לומר דמשום הכי דיה שעתה משום דהוי ספק ספיקאדהא בפשו

שמא בא הדם מקודם במעת לעת וכותלי ביתה הרחם העמידוהו והיא 
ואם תמצא לומר שלא בא קודם במעת לעת . טהורה משום שזה דם כותית

משום הכי דיה שעתה דעל קודם לזה הוי . אז יש לומר שאולי בא עכשיו
א הוא "אבל קושית רע. י"ע על רש"בצ והוא נשאר. ספק ספיקא להתיר

דוקא אם יש חשש בכל ראית דם נדה שמא יצא הדם קודם לכן מעת לעת 
אבל אם אנו אמרים שטומאת מעת לעת הוא . וכותלי בית הרחם העמידוהו

ומשום הכי גזרו חכמים טומאה , רק סייג לטהרות שמא יקרה פעם כן
שבכל מקרה , ספק ספקיאהכא לא מהני . א"כ ליתא לקושית רע"א, למפרע

שיצא , כמו שיש בספק ספיקא, אם נדון על פי המציאות הוי חשש רחוק
הוא הדין , כ"א. ומכל מקום גזרו החכמים טומאה לטהרות, הדם מקודם

וזה . היה לנו לגזור על ראיתה לטמאה למפרע לטהרות משום סייג, בגיורת
קא אלא שהיכא יהודה עם ספק ספי' י לא הסביר שיטת ר"הוא הטעם שרש

  .דליכא מעת לעת ליכא נמי מפקידה לפקידה

עכשיו שאנו יודים שאשה מעוברת היא משונה בדיניה ובשמה 
, חדשים' אפשר לומר שהיא רק מקבלת השם מעוברת אחרי ג, מסתם ימיה

ויש כמה ראיות מהגמרא והמפרשים לענין . ורק אז אנו אומרים דיה שעתה
י שהיתה בחזקת מעוברת וראתה דם ר הר"ת"כתב : הגמרא בדף ח. זה

כ הפילה רוח או כל דבר שאינו של קיימא הרי היא בחזקתה ודיה "ואח
ורמינהי קשתה שנים ולשלישי הפילה רוח או "ואז הקשה הגמרא  ".שעתה

ואי אמרת לידה מעלייתא . כל דבר שאינו של קיימא הרי זו יולדת בזוב
. פפי הנח מעת לעת דרבנן אמר רב? קושי סמוך ללידה רחמנא טהריה, היא

רב פפא אמר מידי הוא טעמא אלא משום דראשה כבד עליה ואבריה כבדין 
ולכאורה צריך להסביר מה  ".הכא נמי ראשה ואבריה כבדין עליה, עליה

האם הוא חולק על מה שראשה ואבריה כבדין עליה גורם . סבר רב פפי
כבדין עליה ואפשר לומר שרב פפי מודה שראשה ואבריה ? לסילוק דם

אבל רב פפי סבר שזה לא מספיק כדי ליתן לה הדין של . גורם סילוק דם
ורק , רק אומרים דיה שעתה באשה שיש לה שם מעוברת. דיה שעתה

תירוצו של רב פפי , ולכן. חדשים שיש לה עובר' מקבלת שם זה אחרי ג
אבל כיון , הוא שבאמת היה לנו לומר שהיא טמאה מעת לעת למפרע

פפא ' פפי ור' נמצא שהמחלוקת בין ר. ת הוא מדרבנן יש להקלשמעת לע
או אם היא רק , חדשים כדי ליתן לה השם מעוברת' הוא אם היא צריכה ג
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הגמרא המשיך . ולפי זה מובן המשך הגמרא. צריכה ראשה ואבריה כבדים
. כ הוכר עוברה מהו"ראתה ואח, בעא מיניה רבי ירמיה מרבי זירא"וכתב 

דחזאי לא הוכר עוברה מטמיא או דלמא כיון דסמוך לה  כיון דבעידנא
ל מידי הוא טעמא אלא משום דראשה כבד עליה "א? חזאי לא מטמיא

בעידנא דחזאי אין ראשה כבד עליה ואין אבריה , ואבריה כבדין עליה
שכך הוא , ירמיה' מה היה שאלתו של ר, ן"והקשה הרמב ".כבדין עליה

סאה חסר קרטוב אינו יכול ' אה טבל ובמס' מ"ב. מידת כל שיעורי חכמים
רק אומרים דיה שעתה משהוכר עוברה ולא , כ הוא הדין הכא"וא, לטבול

ירמיה בענין גדר הדין של דיה ' ן הסביר שאלת ר"הרמב 5?מקודם לכן
ואפילו אם זה , האם הגדר הוא ראשה ואבריה כבדין. שעתה לגבי מעוברת

וקודם לכן , ההכרת העובר ממש או דלמא הגדר הוא, חדשים' בא קודם ג
ל שאף אבריה אינן כבדין עליה אלא משעת הכרת "וא. אינו מטהרתה

' פפי ור' צדדים של ר' ירמיה הם הב' הצדדים של ר' ואולי ב. העובר ממש
האם אנו הולכים אחרי ראשה ואבריה כבדין או דלמא אנו מצרכינן . פפא

תה משום שאין לה שם וקודם לכן לא אומרים דיה שע, חדשים דוקא' ג
פפי סבר ' ור, פפא סבר שהכל תלוי בראשה ואבריה כבדין' שר. מעוברת

וגם אפשר .  שרק אז מקבלת השם מעוברת, חדשים ממש' שהיא צריכה ג
כתב שאין ' ה דילדה לז"בד: י בדף ח"רש. י עם יסוד זה"להסביר דברי רש

ימיה דהיינו דשמא ניכר עוברה לשליש "חדשים ' ראיה מהפסוק שצריך ג
א "ועיין במהרש ".ל דאזלינן בתר רוב נשים"קמ, שני חדשים ושליש

ובין ביולדת ' חדשים בין ביולדת לט' שכתב שסומכוס בהגמרא מצריך ג
ששמא מספיק בשליש ימי עיבורה אבל ' ורק היה ספק לגבי יולדת לז' לז

 6.יםלא משום דאזלינן בתר רוב נש' ל שגם יולדת לז"וקמ' לא ביולדת לט
יש לה הכרת עובר ' פ שיולדת לז"שאע, י"ואפשר להסביר בדברי רש

, מ אזלינן בתר רוב נשים"מ, וראשה ואבריה כבדין עליה משליש ימיה
אין לה ' והוא הדין יולדת לז, חדשים' ורוב נשים אין להן שם מעוברת עד ג

וכמו זה כתב . חדשים ורק אז אומרים דיה שעתה' שם מעוברת עד ג

                                                 

שכולם אמרו תרץ אחר להסביר , ועיין שם. ן"א והר"א הריטב"כן הקשה הרשב 5
  .ירמיה' טת רשי

הוא הולך עם הבנת המדרש , שלא כתב כזה, י על התורה"א כתב שרש"והמהרש 6
י שם ובהחכמת בצלאל שאמרו פשט "ם על רש"אבל עיין בהרא. שהוא כנגד הגמרא

  .י הכא ומתוך כך הם הסבירו שאין מחלוקת בין הגמרא והמדרש"אחרת ברש
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שפשטות של הגמרא הוא , הוא הקשה. 'ק ב"ס' ד סימן קא"ביו א"החזו
' אין עוברה ניכר לשליש ימיה ומשום זה צריך להמתין עד ג' שיולדת לז

' שאם היה ניכר בשליש ימיה אז למה לא אומרים דיה שעתה מב, חדשים
כ למה לא הביאו האמוראים בסנהדרין בדף "אבל א. חדשים ושליש חודש

ותירץ ? ד שסבר שאין עוברה ניכר לשליש ימיה"יה לממ לרא"דברי ר. סט
והן הן  "דהעיקר תלוי בזמן ולא משגחינן בהכרה''א שאפשר לפרש "החזו

ואנו יודעים שהיא , אפילו אם עוברה ניכר לשליש ימיה, דהיינו. דברינו
חדשים שרק אז מקבלת השם ' מ לא אומרים דיה שעתה עד ג"מ', יולדת לז

ולפי כל זה אפשר לתרץ עוד . ין של דיה שעתהמעוברת שנותן לה הד
למה הוצרך סומכוס ליתן , הקשה' ע סימן ה"ט באה"המלבושי יו. קשיא

שהוא , למה לא מספיק לנו הזמן של המשנה. חדשים' לנו שיעורו של ג
אבל לפי דברינו אפשר לתרץ שסומכוס . ש מה שתירץ"ע? הכרת העובר

חדשים דוקא שרק ' שצריך ג אלא, בא לחדש שלא מספיק בהכרת העובר
ומה שכתב במשנה שזמנה משהוכרה עוברה . אז נעשית מעוברת בהלכה

וסמכות בא ואמר , חדשים' הוא על פי הרוב שבדרך כלל הוא רק אחרי ג
' וגם מהירושלמי אנו רואים שהעיקר הוא הג. חדשים' שהעיקר הוא הג

מי בנדה פרק הירושל. ולא הכרת העובר או ראשה ואבריה כבדים, חדשים
הפני . חדשים הוא הן ועיבוריהם' הביא שיטת שמואל שהג' הלכה ג' א

' חדשים הם כמו שהם שלמם בעבוריהן לפי סדרן א' משה הסביר שהג
ואם הולך לפי חשבון החדשים אז אפשר שאשה אחת  7.חסר' מלא וא

ימים ואשה שנית תהיה דיה שעתה ' וכט', ל', תהיה דיה שעתה אחרי כט
ומשמע שאינו תלוי בהכרת העובר או בראשה . ימים' ול', כט', אחרי ל

ד "ויש עוד מ. חדשים שרק אז נעשתה מעוברת' אלא בהג, ואבריה כבדין
חדשים הם רובו של ראשון ורובו של שלישי ' בהירושלמי שם שכתב שהג

' וכתב הפני משה שאחרי זמן זה כבר ניכר העובר והן סב. ואמצעי שלם
' קר הוא ההכרת העובר אז למה לא כתב שהזמן הוא סבאבל אם העי. יום

וההסבר הוא רוב ראשון ושלישי , חדשים' אלא משמע מהא דנקט ג? ימים
חדשים ' חדשים ורק יש לחלק אם זה ג' שהעיקר הוא הג, ואמצעי שלם

  .חדשים על פי רוב' שלמות או ג

                                                 

  .ט והתפארת ישראל"יו' כמו שהבאנו לעיל מהתוס 7
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        תענית ציבורתענית ציבורתענית ציבורתענית ציבור

האשה חדשים ורק אז נעשית ' שהכל תלוי בג, ולפי דברינו
. יש להסביר עוד דינים ששייכים לאשה כשהיא מעוברת, מעוברת בהלכה

שאז העובר , ימים' מ"כל דין שהוא תלוי בהעובר אז זמנו הוא מ, דהיינו
אמר שאם יש : הגמרא ביבמות סט, כגון. הולך ממים בעלמא לעובר גמור

בת כהן שהייתה נשואה לישראל ומת בעלה אז היא מותרת לאכול תרומה 
עד , שאפילו אם היא מעוברת, ימים' והיא רק אוכלת עד מ. אין לה ולד אם

יום לא תאכל ' אבל אחר מ. ארבעים יום אינו אלא מים בעלמא ולא עובר
' ואם לאחר זמן הוכר עוברה אז היא מקולקלת עד מ. שאנו חוששים לולד

ודין זה . שאם אכלה תרומה אחר ארבעים יום משלמת קרן וחומש, יום
שהאשה אוכלת כל זמן שאין לה , יום כיון שזה דין בהעובר' מ"בתלויה 

אבל . ולד אבל אחרי ארבעים יום כבר נקרא ולד והיא אינה אוכלת תרומה
. חדשים' אם יש דין שהוא תלוי בהאשה ובמה שהיא מעוברת אז זמנה מג

. כתב שאשה מעוברת אינה חייבת להתענות' א בסימן תקנ"הרמ, כגון
ויש . חדשים' שמסתמא היא נקראת מעוברת מג' ק ג"סב שם ב"וכתב המ

שכיון שזה הוא דין במה שהיא מעוברת שרק אשה מעוברת אינה , להסבר
חדשים כיון שעד זה אינה נחשבת להיות ' חייבת להתענות אז מתחלת מג

' ולכן זמנה מג, ולא בהעובר, וזה הוא דין שתלויה בהאשה. מעוברת
  .ימים' מ"חדשים ולא מ

        עוברעוברעוברעוברהריגת הריגת הריגת הריגת 

אפילו , חדשים' שהיא אינה מעוברת עד ג, ואנו אומרים יסוד זה
:. יש איסור לבן נח להרוג עובר במעי אמו כמו שכתב בסנהדרין נז. לקולא

כתבו שאין איסור לישראל : בנדה בדף מד' תוס? ומה הדין בשביל ישראל
 .נט(ובסנהדרין ) ה אחד"ד. לג(בחולין ' אבל תוס. להרוג עובר במעי אמו

? ומה הוא האיסור. כתבו שיש איסור אלא שאינו נהרג עליו) ה ליכא"ד
ואחרים אמרו שהאיסור הוא איסור ) 'וצט' סימנים צז' חלק א(ט "המהרי
החבצלת השרון בפרשת משפטים פרק . חבלה של מי, ויש לעיין 8.חבלה

                                                 

אם הוא איסור רציחה או איסור אחרת עיין , עוד בענין הריגת עובר במעי אמו 8
סימן (ץ "שאלת יעב, )'סימן לא(ת חות יאיר "שו, )'סימן נט( ת צפנת פענח"בשו
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אבל יש שהסבירו . כתב שזה פשוט שזה חבלה בהעובר' פסוק כב' כא
ולפי יסוד שלנו יש לדון מתי מתחיל . הוא חבלה בהאם שהאיסור חבלה

אולי מתחיל . בזה יש לומר בו כמה אופנים. איסור חבלה זאת בהאם
האיסור מיד כשהיא נתעברה כיון שבמה שהוא הורג העובר הוא עושה 

ויש מקום לומר שמתחיל אחרי ארבעים . דבר שאינו רגיל וזה נקרא חבלה
יות עובר ובהריגת העובר עושה חבלה יום כיון שאז נחשב העובר לה

שכיון , חדשים' אבל גם יש מקום לומר שרק מתחיל האיסור מג. בהאם
שזה הוא איסור חבלה בהאם אז יכול לומר שהיא רק נעשית מעוברת אחרי 

שכיון שזה דין בה במה . חדשים ורק מאז מתחיל האיסור חבלה בה' ג
ובמה שנהפכת , יםחדש' שהיא מעוברת אנו אומרים שרק מתחיל מג

שהאיסור הריגת , ושיטה זו. מאשה מעוברת לסתם אשה נחשב לחבלה
החות . הובא בכמה מקומות, חדשים' עובר במעי אמו רק מתחיל אחרי ג

' והציץ אליעזר בחלק ט', סימן נ' הפרי השדה בחלק ד', יאיר בסימן לא
, זאת כולם הביאו שיטה' וגם בסיכום באות יג' ק ט"ס' שער ג' סימן נא

' ואחר כך מצאתי מר. אבל לפי דברינו מובן. ולכאורה נראה מאד מוזר

 Leaves ofוגם בספרו  Tradition 25:4אהרן ליכטינשטיין בהספר 

Faith Volume 2 Chapter 11  שאמר שאם האיסור הוא איסור חבלה

חדשים כיון שרק אז נעשית ' בהאם אז יש מקום לומר שהאיסור מתחיל מג
וזה הוא ממש כדברינו וברוך , :שאנו רואים בנדה בדף ח מעוברת כמו

  .שכיוונתי

' ועדיין יש להקשות למה שם מעוברת שלה רק מתחילה מג
אין "כתב . הגמרא בקידושין בדף סב? ולא מקודם לכן או אחרי כן, חדשים

בעא מיניה . תורמין מן התלוש על המחובר ואם תרם אין תרומתו תרומה
ר פירות ערוגה זו תלושים יהיו תרומה על פירות יוחנן אמ' רב אסי מר

ערוגה זו מחוברים פירות ערוגה זו מחוברים יהיו תרומה על פירות ערוגה 
ל כל שבידו לאו כמחוסר מעשה "א? זו תלושים לכשיתלשו ונתלשו מהו

אין תורמין מן התלוש . תניא כותיה דרבי יונחן"כתב : ובאמצע סב "דמי
כיצד אמר פירות ערוגה זו . תרומתו תרומהעל המחובר ואם תרם אין 

תלושין יהיו תרומה על פירות ערוגה זו מחוברת פירות ערוגה זו מחוברת 

                                                                                                 
ת משפטי עוזיאל "שו, )'עמוד קעה(חמדת ישראל , )'סימן ב(מנחת אשר שמות , )'מג

ת אגרות משה "ושו, )'סימן ח' ק דאבן העזר חל(ת יביע אומר "שו, )'עמוד ריג(
  ). 'עא-'ב סימנים סט"מ ח"חו(
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אבל אומר . יהיו תרומה על פירות ערוגה זו תלושין לא אמר כלום
ר אליעזר בן יעקב אפילו "יתר על כן א. לכשיתלשו ונתלשו דבריו קיימין

, תרומה על פירות ערוגה זו מחוברת אמר פירות ערוגה זו תלושין יהיו
פרות ערוגה זו מחוברת יהיו תרומה על פירות ערוגה זו תלושין לכשיביאו 

, והמשיך הגמרא 9".שליש ויתלשו והביאו שליש ונתלשו דבריו קיימין
' ויש בזה ב, אליעזר בן יעקב' והביא מחלוקת בין רבה ורב יוסף בדעת ר

אליעזר בן יעקב אמר דינו ' ת אם רלפי הלישנא קמא יש מחלוק. לשונות
' הם נחלקו אם אמר ר, ולפי הלישנא בתרא. רק בשחת או אפילו באגם

. אליעזר בן יעקב דינו רק בשחת דבי כיבשא או אפילו בשחת דבי שקא
אליעזר בן יעקב שדבריו קיימין ' לדברי הכל רק אמר ר, ולפי הלשון הזה

והקשה . ה ראוי צריך להיותוחלקו כמ, אם הגיע לשחת שהוא ראוי לקצור
כמאן אזלא הא דתניא האומר לחבירו אם ילדה אשתך נקבה ", הגמרא

מקודשת לי לא אמר כלום ואמר רבי חנינא לא שנו אלא שאין אשתו 
לפי הלישנא קמא שיש  "?מעוברת אבל אשתו מעוברת דבריו קיימין כמאן

עובר יש מחלוקת רבה ורב יוסף אם צריך להיות ניכר או לאו אז גם ב
ולפי לישנא בתרא אז . מחלוקת אם צריך להיות אחרי הכרת העובר או לאו
' זה הוא ר, ולכאורה. לדברי שניהם רק מקודשת אם יש לה הכרת העובר

שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם כמו שכתב , אליעזר בן יעקב לשיטתו
שי ואנו לא סוברים כותיה לא לגבי תרומה ולא לגבי קידו, בהמשיך הסוגיא

ם "אבל הרמב. 'הלכה טז' ד בהלכות אישות פרק ז"וכן כתב הראב. עובר
. כתב שאם היתה אשת חבירו מעוברת והוכר העובר הרי זו מקודשת

אליעזר בן יעקב שאדם ' שבפשטות זה הוא רק לפי ר, ולכאורה זה קשה
מה הוא החשיבות , ועוד? ד"מקנה דבר שלא בא לעולם כמו שהשיג הראב

, ויותר קשה? הכרת העובר לגבי הדין של קידושי עובר של השיעור של
שאין תורמין מן "כתב ' הלכה ט' ם בהלכות תרומות בפרק ה"שהרמב

היו לו פירות ? כיצד. המחובר על התלוש ולא מן התלוש על המחובר
תלושין ואמר פירות אלו יהיו תרומה על פירות אלו המחוברים אפילו אמר 

רוגות ואמר פירות ערוגה זו תלושין יהיו לכשיתלשו או שהיו לו שתי ע
או שאמר פירות ערוגה זו מחוברים , תרומה על פירות ערוגה זו מחוברים

                                                 

שכתב שהדין : ויג. ה יג"השיעור של הבאת שליש לגבי תרומות הוא מהגמרא בר 9
של תרומות ומעשרות מתחיל אחרי הבאת שליש מדכתיב ועשית את התבואה לשלש 

  .אל תקרי שלש אלא שליש, השנים
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אבל אם אמר פירות . יהיו תרומה על פירות ערוגה זו תלושין לא אמר כלום
ערוגה זו תלושין יהיו תרומה על פירות ערוגה זו לכשיתלשו ונתלשו 

. ר מעשה ולכשיתלשו שניהם דבריו קיימיןהואיל ובידו לתלשן אינו מחוס
יוחנן בהגמרא ' והם הם דברי ר ".והוא שיביאו שתיהן שליש בעת שיאמר

כ יש "וא, אליעזר בן יעקב' ודלא כמו ר, בקידושין שצריך הבאת שליש
כבר הקשה סתירה זו בהכסף משנה והוא כתב ? ם"סתירה בפסקי הרמב

אליעזר בן יעקב בשיטה ' רנראה לי שרבינו סובר דכיון דאוקימנא "
אליעזר בן יעקב ורבי ורבי מאיר ' בהמשך הגמרא שם אמר אמר אביי ר[

לית הלכתא כוותיה ] כולהו סבירא להו אדם מקנה דבר שלא בא לעולם
והוכר עוברה . דבעינן שהביאו שליש) בהלכות תרומות(ומשום הכי פסק 

כמו הביאה  אפילו לרבנן מקודשת דחשיב בא לעולם) בהלכות אישות(
אין סתירה בין הלכות אישות . ובזה מיושב כל הקשיות. שליש בתבואה

יוחנן מודה בהלכות אישות ' ם סבר שגם ר"שהרמב, והלכות תרומות
' ם לא פסק כמו ר"הרמב, כ"וא. שהעובר היא מקודשת אם הוכר העובר

' אלא כמו ר, אליעזר בן יעקב שסבר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם
אבל משהוכר עוברה נעשית , אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולםיוחנן ש

וזה הוא החשיבות של הכרת העובר שזה הוא כמו הבאת . בא לעולם
ה כמאן "ד: ויותר ברור כתב הפני יהושע בקידושין סב. שליש בתבואה

שאשמעינן רבי חנינא דלתנא דברייתא נמי על כרחך ' אזלא הא דתניא וכו
דהכרת העובר נמי , דעובר כהביא שליש דמי ,ל דמקודשת"במעוברת ס

ל "ם ז"כ יפה כתב הרמב"ע מקודשת וא"לכו, כ"וא. היינו לשליש ימים
העולה מדברינו דצדקו דברי "י המשיך וכתב "והפנ. בחיבורו דמקודשת

ג דבתרומה גופא "ל במה שפסק דהוכר עוברה מקודשת אע"ם ז"הרמב
אליעזר בן יעקב דלא הוי ' ק דר"אליעזר בן יעקב אלא כת' פסק דלא כר

והיינו . תרומה אלא אם כן שכבר הביאו שליש בשעה שאמר הרי זו תרומה
אפשר לומר , ולכן'' .כדפרישית דהוכר עוברה הוא כמו הבאת שליש

שכשם שאחרי הבאת שליש נעשה העובר לדבר חשיב להחשיבו דבר שבא 
חשיבות זו כך אחרי שהאשה מגיעה לשליש ימי עיבורה נותן לה , לעולם

' כ מובן למה שם מעוברת שלה מתחיל רק אחרי ג"וא, לחשבה מעוברת
יוסף אינגל ' שגם ר, יעקב ששון' ר, כ הראה לי חבירי"ואח. חדשים

דימה הדין של הבאת שליש לגבי תרומות ' בהשארית יוסף אות רעג
להכרת העובר שהוא גם רק לשליש ימיה שאז חשוב הווה כבר כמו 

  .בשליש דתבואה
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        מעוברת בזמן הזהמעוברת בזמן הזהמעוברת בזמן הזהמעוברת בזמן הזה

ובזה אני חושב , אנו רק צריכים לברר הדין בזמן הזה, ועכשיו
חדשים היה ' יש שאומרים שכל הטעם של ג. מחנות בהאחרונים' שיש ג

ואם יודע שהיא מעוברת מקודם אומרים דיה , רק לידע שהיא מעוברת
וגם תרץ השני של ' ד סימן קסט"ס ביו"וזה הוא דעת החת. שעתה מקודם

ויש אחרונים שאמרו שבזמן . לפי דברי המשנה אחרונה, ט"יו' סהתו
חדשים שלמים אבל בזמן הזה לא צריך משום ' הגמרא הוצרכו להמתין ג

סימן ' ד חלק ג"משה באגרות משה יו' וכן הוא שיטת ר. שנשתנו הטבעים
' אבל יש אומרים שאפילו בזמן הזה רק אומרים דיה שעתה אחרי ג. 'נב

. נו יודים שהיא מעוברת ולפי הטבע היא מסולקת מדםפ שא"אע, חדשים
', אות ג' ד סימן רלח"והאבני נזר ביו', א בסימן קכח"וכן הוא שיטת רע

' עובדיה בטהרת הבית חלק א' ור', סימן קמח' והמשנה הלכות חלק ה
שכן היה )'אות פה(שמעון איידר ' ובהערות לספרו של ר', סעיף ז' סימן ב

ד "מ יו"אג(איידר ' משה שלח תשובה לר' וגם ר .אהרן קטלר' שיטת ר
מ כיון "פ שאינו מסכים לשיטה זו מ"וכתב שאע) 'אות א' סימן יז' חלק ד

ויש לומר שכל האחרונים . א והאבני נזר סברו כזה אז יש להחמיר"שרע
ולא אומרים נשתנו , ל לא רצו לחלוק על מה שכתוב בפירוש בגמרא"הנ

אז אולי , חדשים כדי להיות מעוברת' צריכה גש, אבל לפי דברינו. הטבעים
  .אפילו בזמן הזה, חדשים' זה הוא הטעם שצריכה להמתין עד ג




