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        הפגות בהלכההפגות בהלכההפגות בהלכההפגות בהלכה
        ∗השלכות הלכתיות מהגדרת הולדותהשלכות הלכתיות מהגדרת הולדותהשלכות הלכתיות מהגדרת הולדותהשלכות הלכתיות מהגדרת הולדות

" ראשוני�"ומחלוקת� של " תנאי�"בי� פרק שעניינו מחלוקת� של 
ובי� פרק , ]א[בשאלת הגדרת הקריטריוני� הנצרכי� לקביעת הלכות כל ולד 

המוקדש , ממוק� פרק זה, ]ב[שעניינו שורשי פסיקת הלכות אותה מחלוקת 
. נובעות ומתחייבות מאותה מחלוקת,  השלכות המשתמעותלדיו� ולבירור

לא רק משו� שטמונה בו , מיקו� פרק זה במקו� זה מחוייב, דא�בנידו�
אלא ג� מאחר , הבהרה לאותה מחלוקת ומוטע� בו מיקודה אליבא דהלכתא
וסברו שפסיקת , ויש מ� הפוסקי� שהבחינו והבדילו בי� תחומי� שוני�

  .לפת בי� תחו� אחד למשנהוההלכה עצמה משתנה ומתח

, ל"ההשלכות הנובעות מאות� הגדרות וקריטריוני� שנימנו בפרק הנ
. נוגעות למכלול רחב מאוד של תחומי�, השלכות ישירות ועקיפות כאחד

הא� ולד זה המצוי לפנינו : כלפי כל אחת מנפקויות אלה תישאל השאלה
והליכותיו ודיניו של  – א� ודאי וא� ספק –קיימא �מוגדר הוא כנפל או כב�

  .אותו ולד ישתנו בהתא� לתשובת שאלה זו

                                                           
  .פרק מתו# חיבור כולל ומקי" לבירור עניינ� של פגי� ושל הפגות אליבא דהלכתא ∗.

  :ראה, פרקי� קודמי� אשר כבר פורסמו
 ;)'ד' א חוב"כר# י(ד "מ' חוב, ח"ניס� תשמ, אסיאאסיאאסיאאסיא –קריטריוני� המכריעי� מצב הולד . פרק א

  .)1995 (250�225' עמ, ספר אסיא חספר אסיא חספר אסיא חספר אסיא ח
 ;)'ד�'ג' ג חוב"כר# י(ב "נ�א"נ' חוב, ב"אייר תשנ, אסיאאסיאאסיאאסיא –שרשי הפסיקה ויסודותיה . פרק ב

  .)1995 (294�251' עמ, ספר אסיא חספר אסיא חספר אסיא חספר אסיא ח
, ט"טבת תשמ, אסיאאסיאאסיאאסיא –" בני שמונה"ל בנוגע לולדות "יטת חזפשר ש": ב� שמונה. "פרק ג
  .)1995 (314�300' עמ, ספר אסיא חספר אסיא חספר אסיא חספר אסיא ח ;)'ב�'א' ב חוב"כר# י(ו "מ�ה"מ 'חוב

תשרי , אור המזרחאור המזרחאור המזרחאור המזרח –המש# הריו� או טיפול רפואי : הגדרת השהות באינקובטור. פרק ד
  ).'ב�'א' ו חוב"כר# ל(ב "קכ' חוב, ח"תשמ

פרק ). 'א' ו חוב"כר# ל(ג "קל' חוב, ט"טבת תשמ, אור המזרחאור המזרחאור המזרחאור המזרח –י� פדיו� הב� של פג. פרק ה
ז "כר# ל(ה "קל�ד"קל' חוב, ט"תמוז תשמ�ניס�, אור המזרחאור המזרחאור המזרחאור המזרח –ביקור חולי� אצל פגי� . ו

  ).'ד�'ג' חוב
ג "רס' חוב, �"טבת תש, אור תורהאור תורהאור תורהאור תורה –בפטירת קטני� ) יארצייט" (יו� השנה"מנהגי . פרק ז

  ).'ד' ב חוב"כר# כ(
  .א"תמוז תנש',  המרחבי�מרחבי�מרחבי�מרחבי� –ל "י חז"פגי� במקרא ומעמד� עפ. פרק ח

  .' פרק ט– בעיקר –וש� . ה"ירושלי� תשנ, השתנות הטבעי� בהלכההשתנות הטבעי� בהלכההשתנות הטבעי� בהלכההשתנות הטבעי� בהלכה: ראה ג� ספרי
 , הגדרה הלכתית ואבחנה רפואית�" ב� שמונה"מבוא לסוגיית , הלפרי� מרדכי: עיו� נוס"[

 ב� ,רייס רוזמרי ,אש אבנר ;)1995 (299�295' עמ, ספר אסיא חספר אסיא חספר אסיא חספר אסיא ח ;96�92' עמ, מו�מהאסיא אסיא אסיא אסיא 
' עמ, ספר אסיא חספר אסיא חספר אסיא חספר אסיא ח ;117�112' עמ, מו�מהאסיא אסיא אסיא אסיא ,  מקורות קלאסיי� לאמונה עממית�שמונה 

  ] העור#–   ).1995 (320�315
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        ענייני חילול שבתענייני חילול שבתענייני חילול שבתענייני חילול שבת. . . . אאאא

. 1מרבית� של השלכות אלה התפרטו באותה תוספתא הנזכרת לעיל
  :בנוגע להלכות שבת', וכ# אמרו ש� בהלכה ה

ב� שמונה אי� דוחי� עליו את , ב� שבעה דוחי� עליו את השבת"
ב� שמונה . 2 אי� דוחי� עליו את השבתספק שבעה ספק ב� שמונה. השבת

  ".אבל אימו שוחה עליו ומניקתו, 3הרי הוא כאב� ואי� מטלטלי� אותו

ואול� למעשה קיימת מחלוקת עקרונית בשאלת יסוד , כ# התוספתא
הא� . בקשר לאיזה נושא נאמרה נפקות זו: כלפי פיסקא זו שבתוספתא

הכריעו שלא לחלל שבת ובזה , מדובר בחילול שבת לצור# הצלתו של הולד
או שמא אי� מדובר אלא רק בחילול ; עבור פיקוח נפשו של הנולד לשמונה

ואול� פשוט , ובזה אמרו שלא למולו בשבת, שבת לצור# קיו� מצות מילה
  .וברור שפיקוח נפשו דוחה שבת

התפרשה הסוגיא כולה בהקשר צר של ) ו"קל�ה"קל(בגמרא שבת 
א� : " ממה נפש# יותר למולו–ותמהו ש� מסיבה זו ג� שאלו . מילה בשבת

ומילתו , ככל ולד אחר ב� שמונה ימי� החייב במילה(חי הב� שפיר קא מהיל 
ואינו בגדר חבורה ( מחת# בבשר הב� –וא� לאו ) בזמנה דוחה שבת

 אי� בו – חיתו# הבשר –עד שנזקקו לומר כי אכ� עצ� המילה )". שנאסרה
לא נצרכה אלא למכשירי מילה "; "ממה נפש#"מחמת אותה טענת , איסור

  ".ואליבא דרבי אליעזר

אליעזר אשר קבע כי מילה דוחה שבת ' חידושו הידוע של ר, כלומר
חידוש זה אינו אמור , 4לא רק בקיו� המצוה עצמה אלא ג� בהכנת מכשיריה

  ".מסופקי�"ודאיי� ולא בולדות ' אלא רק בבני ט

                                                           
וראה שינויי גירסא קלי� , ועיי� והשווה ש� בי� המהדורות השונות;  לעיל פרק א1ראה הערה    1.

  ).ועוד; "'גורר טומאה וכו "–; "אי� גורר טומאה ";"ואסור לטלטלו "–" אי� מטלטלי� אותו("
ספק ב� שבעה ספק ("שהשמיט ולא התייחס לפיסקא זו של " ראשוני�"ראוי להעיר כי יש מ� ה  .2

והרי ג� אלה מעי� " ולא ספק, דערלתו ודאי דוחה שבת"וזאת מאחר שכללה בהא , "ב� שמונה
  .אפטוביצר ש�'  במהדו13הערה  ו355'  עמ–ו "רפ' א סי"ה ח"ראבי' ר! הספיקות ה�

:  מכלול טיפולי� שהיו נוהגי� לעשות לתינוק הנולד–ח ממסכת שבת "בסו" פרק י' עי  .3
ואכ� במדרש .  ועוד– כסגולה –וכ� הטמנת השיליה , ליפו", מליחה, רחיצה, חתיכת הטבור

אי� טומני� ו... אי� חותכי� את טיבורו"הוסיפו ואמרו כי ג� ' ג' פיס' במדבר רבה פרשה ד
אבל ,  הוא של חיי�–' הנולד ב� ז"וזאת מאחר שקבעו כי , של הנולד לשמונה" שלייתו

ג� טיפולי� אלה , א� כ�." לפיכ# אי� מחללי� עליו את השבת;  אינו של חיי�–' הנולד לח
יצויי� כי דעת רבי . (מתווספי� לאות� טיפולי� שנאסרה עשיית� בשבת כלפי אותו ולד

כמנינ� , תורה�ג נסמכה לדבר"ודעת רשב; הובאה ש� בסתמא, כמכריעי�" �סימני"בנוגע ל
' ב במדרש תנחומא במדבר סי"וכ� איתא כיו). יו�' שהיה רק אחר ל, של הבכורות לפדיית�

ועל כ# יש להוסי" ג� . ב"ש רמז תרצ"ילקו' ועי) ח" וברגילה י–ש באבער "ר' במהדו(א , כ
הרי בעצ� הולדתו יש , כי כל שלא כלו לו חודשיו, "סבר"ה "ו ד"ז כ"ע' את המשתמע מתוס

  ).ד"ופרק ל, ג"קמ'  עמתורת היולדתתורת היולדתתורת היולדתתורת היולדת' בס' ועי! (ו� איסור מלאכת גוזזמש
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  :  להבהרת התוספתאמכא� משתמעי� שני דברי� יסודיי� הנוגעי�
נפקות התוספתא אינה אמורה כלפי פיקוח נפשו והצלתו של הנולד . א

עצ� המילה יכולה , זאת ועוד. ב. אלא רק כלפי קיו� מצות מילה, לשמונה
רק א� מדובר בהכנת� של מכשירי . אפילו לנולד לשמונה, להיעשות בשבת

' ואילו לר'; י טא" לבנ,  לרבנ� הדבר אסור בכל מקרה–בזה , המילה בשבת
, בר�". מסופקי�"לולדות '  ישנו הבדל בי� בני ט– ובזה בלבד –בזה , אליעזר

הרי אז אי� כל , ש"א� מכשירי המילה עצמ� מוכני� ומזומני� כדבעי כבר מער
�ומכל', ה� בני ח, "מסופקי�" ה� ולדות –מניעה לדחות השבת ולמול כל ולד 

מ� הירושלמי נשמעת פרשנות דומה לכ# צרי# להוסי" כי ג� . 'שכ� בני ט
וא� כי ישנו ש� שינוי ניכר , וא" ש� העמידוה כלפי ענייני מילה, 5לתוספתא

א# ; והיא נאסרת בבני שמונה אליבא דהירושלמי, כלפי היתר המילה עצמה
שוו תרוייהו , לבד משינוי זה בנוגע להיתר מילה בשבת בולדות מסויימי�

  .ד הראשו� שוה לה�ונמצא היסו, באוקימתת התוספתא

אשר למעשה קיבלו פרשנות " ראשוני�"ומ� ה" גאוני�"ואכ� יש מ� ה
וסברו כי אי� כל מניעה לחלל שבת עבור הצלתו , זו שבגמרא לתוספתא
ראש המדברי� ונוקטי� .  אפילו זה הנולד בשמיני–ופיקוח נפשו של ולד 
תא מספיקא ולעני� אחלי שב "6ג אשר כתב מפורשות"כוו� זה הרי הוא הבה

 ציי� שכ� ג� דעת 7"העיטור"ו, "דקא אמרינ� כל ספק נפשות להקל, מחללינ�
  .8רבי�" ראשוני�"וכ� הביאו דברי� אלה , רב האי גאו�

                                                                                                                  
דאמרינ� וביו� , היינו טעמא דרבי אליעזר"' ב א"וש� קל; ש"ובנ, ט"ש ריש פרק י"עי   4.

פ שבמקומו "אעו) י ש�"רש' ר�מתו# הייתור " (ואפילו בשבת, השמיני ימול בשר ערלתו
למרות זאת אי� הלכה לדורות פסוקה ) 'ל א"ש ק"עי(א נהגו הלכה למעשה כשיטתו "של ר

  .ב"ו ס"רס' ד סי"ו ויו"א ס"של' ח סי"ע או"ובשו', ז�ו"ב ה"מילה פ' � הל"רמב' ור; כוותיה
, תינוקות ספיקות"כ הסתפקו בדינ� של "ש� ג, א"ראה דברי הירושלמי יבמות סו" פרק י  .5

ומ� ההמש# ש� מוכח כי כל הדיו� אינו נסוב בייחוד אלא על ; " לחלל עליה� את השבתמהו
למילה הוא , בעיקרו –" חילול"והרי זה מוכיח דפשיטא להו שאותו ; ש"עי, עניני מילה

 מכשירי מילה ואליבא –אמנ� ישנה הבחנה ניכרת ומשמעותית בי� האוקימתא כא� . מכוו�
האסורה מאחר שאי� לחתו# ) ולא מכשיריה(מילה עצמה  לעומת האוקימתא ש� ב–א "דר

הרי ש� העמידו , היינו לעומת מה שכא� העמידו במכשירי מילה בלבד. בשר שלא לצור#
' ח סי"או) לובלי� (תורת חסדתורת חסדתורת חסדתורת חסדת "בשו' ועי.  לא רק מכשיריה–והיא הנאסרת , במילה עצמה

  .ל"ואכמ, ועוד, ב אשר הארי# בזה"י
ע בהלכות "וע; 207' א עמ"ח, הילדסהיימר. ע'  מהדו–לכות מילה  ההלכות גדולותהלכות גדולותהלכות גדולותהלכות גדולותספר    .6

אלא , ולא מיבעיא חולה. "פ באכילתו של חולה" בעני� חילול יוהכ– 319' עמ,  ש�–פ "יוהכ
, וא" על גב דאמרינ� ספק הוא חי ספק מת; עוברה דידעינ� דאי לא אכלה מיתעקר ולדה' אפי

' ור." ' שאי� ל# דבר שעומד בפני פיקוח נפש וכו'דתניא וכו, שפיר דאמי למית� לה דאכלה
  .� לעני� סכנת העובר עצמו" דיוקו של הרמב–) 9להל� הערה 

ודאי איכא ' כלפי ב� ח' ע סבר דאפי"והו'; הלכות מילה חלק ג,  שער שלישיהעיטורהעיטורהעיטורהעיטורספר   .7
  .ש"עי, למימר דאשתהויי אשתהי

' ב עמ"ח, ד שעוועל"רח'  מהדו����""""רמברמברמברמבכתבי הכתבי הכתבי הכתבי ה(עני� הסכנה  – תורת האד�תורת האד�תורת האד�תורת האד�� בספר "ראה רמב  .8
וכ� , ג"ש יומא ש� סח י"וכ� ברא) ""בדפי הרי' ב' ג(� יומא פרק שמיני "בר' ועי) ט"כ�ח"כ

אשר הביא דברי ) 117' עמ(הלכות מילה , ב"ח) ב אויערב#"רצ' מהדו (האשכולהאשכולהאשכולהאשכולראה בספר 
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" מסופקי�"בפשטות נראה היה כי דברי� אלה מוסבי� דוקא לולדות 
  ע� זאת דיוקו של . א# לא כלפי זה שהוא ודאי נולד לשמונה

ג מלמדנו כי אפילו סכנתו של עובר אשר עודנו מצוי " בשיטת בה�9"הרמב

                                                                                                                  
ש "ועיי(ה לאימיה לו לא הוי סכנואפי, ג והסיק דג� בספק ב� קיימא ספק נפל מחללי�"הבה

וכ� עיי� ) 377' עמ –יו� הכפורי� (ה "שמ'  סימחזור ויטרימחזור ויטרימחזור ויטרימחזור ויטריר "עו). ד" סקנחל אשכולנחל אשכולנחל אשכולנחל אשכולב
 דכל הסוגיא רק לעני� מילה נאמרה א# בכל שאר הדברי� לדברי הכל, ה"במאירי שבת קל

ד"  –נר מצוה ' קונט, ד פלאצקי" להגרמחמדת ישראלחמדת ישראלחמדת ישראלחמדת ישראל' ע בס"וע. מחללי� עליו את השבת
ע "וע. ש"עיי, "אמר"ה "ד' ד ב"מ קי"ב' � מתוס"העיר לבאר דברי הרמב ש–' ח ב"פ

ישנה בחתיכת " מצות פרוש מדבריה�"אשר כתב מפורשות כי רק ' ד ב"א נדה מ"ברשב
ועוד הוסי" כי ג� כלפי עובר קיימת ; "במקו� דאיכא הצלת ולד חיישי רבנ�"בר� , הבשר
א "וכ� מבואר בריטב, " שבתות הרבהאמרה תורה חלל עליו שבת אחת כדי שישמור"סברת 
ב אשר צויי� בהערה הסמוכה " וסברא זו היא מיסוד דברי הנצי–� ש� "ג� ברמב' ש� ועי

 שער שבט מיהודהשבט מיהודהשבט מיהודהשבט מיהודה' וכ� בס, ה"רל�ג"רל' ד עמ" חיסודי ישרו�יסודי ישרו�יסודי ישרו�יסודי ישרו�' מה שהעירו בזה בס' ור(
ולהעיר ; )יסודית זו" ראשוני�"לברר יסודה שורשה וטעמה של מחלוקת ', ה�'ד' ראשו� סי

או "ה "ל סו" ד"ש' ל סי"ע בביה"וע. ש שצויי� ש�"הרא' ולתוס' א' ק ערכי� ז"עוד לשטמ
� אשר ג� הוא "וא" דייק לצר" לכ# דעת את הרמב, וש� מנה את הסוברי� כשיטה זו, "ספק

י המבאר את הסוגיא לעני� "וכ� משמע ג� מרש; ש"עיי, מסיב הסוגיא לעניני מילה דוקא
, מיירו דוקא כשגמרו שערו וצפרניו" ראשוני�"ר ש� לחלק ולומר דדברי האמנ� סב. מילה

' ור. ש"עיי, "סימני�"ודאי ובנולד חסר ' � שמא אינו מדבר בב� ח"וד� בביאור דברי הרמב
 לוית ח�לוית ח�לוית ח�לוית ח�' בס, א"ז סק"תרי' צ סי"כ בשעה"עוד מש' ור; א"עוד הערתו בדעת הריטב

  ).א"קס' עמ(ו "צ' סי) ע יוס""להגר(
א" על ג� דאמרינ� , אשה עוברה דידעינ� דאי לא אכלה מתעקר ולדה: "'א הנז"� בתוה"מבר  .9

שמע , ודקאמר נמי משו� סכנת ולד... שפיר דמי למית� לה, ספק ב� קיימא הוא ספק נפל
) ש�, ד שעוועל"ז מלצר והערת רח"הגהת הגרא'  ר–לדידה (ליכא למיחש ' מינה אפי

, מחללי� עליו, בר פחות מב� ארבעי� יו� שאי� לו חיות כללבהצלת עו' הלכ# אפי... מחללי�
פ א" כלפי ולדות "ג להתיר חילול שבת ויוהכ"נמצא מפרש שיטת בה". כדעת בעל הלכות

  !שבשעה זו אינ� ברי חיות כלל
לא לעובר לבדו , אמנ� הביא ש� את דעת החולקי� וסוברי� שרק משו� חשש דידה מחללי�

ג אשר "י' ש ש� סי"ורא', � יומא פרק ח"ובר, "איהו"ה "ד' ד א"ה מנד' בזה דברי התוס'  ור–
דלא משכחת סכנת עובר בלא סכנת , ולא ידעתי מה צור# לכל אלו הדקדוקי�: "העיר על כ#

וכפי שהעיר ג� , "דהמפלת בחזקת הסכנה היא, עוברה ולא סכנת עוברה בלא סכנת עובר
 קרב� נתנאלקרב� נתנאלקרב� נתנאלקרב� נתנאלוראה ש� קושייתו של (ור  בנוגע לדעת הט14וראה להל� הערה , ל"� הנ"הר

וכי לא ימצא אשה שמוחזקת בנפלי� ולא הזיק לה כל פע� "אשר תמה עליה� ' אות כ
ו הערה " פרק לתורת היולדתתורת היולדתתורת היולדתתורת היולדת' ע בס"וע', ס ה" שער ראשו� סושבט מיהודהשבט מיהודהשבט מיהודהשבט מיהודה' בס' ועי!" כלל

סו" , רכה ב–עמק שאלה עמק שאלה עמק שאלה עמק שאלה ב בה"והארי# לדו� בכל זה הנצי). קרב� נתנאלקרב� נתנאלקרב� נתנאלקרב� נתנאל לביאור דברי ה–' ה
ראוי לדעת שג� הדוחי� בכ# מודו דלאו "והוא ביאר כי ; ש"עיי, ז"ז אות י"שאילתא קס

וש� פלפל , ש� חילוקו בי� סוגי המפילות' ור, "'כללא הוא דסכנת הולד היא סכנת הא� וכו
וסיכומו ; ש"� עיי"וסבר לבארו באופ� שונה במקצת מ� הרמב, ג"באור# בביאור שיטת בה

פ על ודאי "ולחלל שבת ויוהכ, ולדה בו ריעותא צרי# להחזיקו כחי לכל דברדכל עוד לא נ
  .נ דידיה"פיקו

לעני� "הכותב בפשטות ) ט"נ' ב סי"ת חו"מהדו (יייי""""הנובהנובהנובהנובמכא� הערה ללשונו הכללית של 
וכ� מצויה לשו� , "א" שאי� מחללי� שבת בשביל העובר א� אי� סכנה לאמו, עוברי�

רבי� חלוקי� על " ראשוני�", כאמור,  והלוא– ש"עיי, א" ל'י סי"ת חוו"מקבילה לזה בשו
צי2 צי2 צי2 צי2 ת " ובשו;'א' ז סי"ד אהע" חיביע אומריביע אומריביע אומריביע אומרת "כ בזה בשו" מש'ור! הנחה פשוטה זו

להל� (ו "ל סקט"ש'  סיא"י המג" ושמא יש מקו� לבאר� עפ.ועוד, ג"ס מ"א סו" חיאליעזראליעזראליעזראליעזר
  .ק"ודו, בדלא ידעינ� דכלו חודשיו) 11הערה 
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פ "ואע. 10ג� סכנה זו בכוחה להצדיק חילול, ולאימו אי� כל סכנה, במעי אמו
שהרי מדובר ג� , שעדיי� אי� מעמד הלכתי משמעותי לחייו של העובר

 ובכל זאת –במקרה של עובר בתו# ארבעי� ימי� ראשוני� ליצירתו 
כי לשיטה , יתכ� א� כ�! ה בולד אשר כבר נולדועל אחת כמה וכמ, מחללי�

הג� שסיכויי חייו קלושי� , זו די בכוחה של סכנת הולד בכדי לגרו� חילול
  . 11ומפוקפקי�

וקבעה רק כלפי ,  שסייג שיטה זו וצמצמה צמצו� ניכר12אמנ� היה
ולא לאלה שנולדו ויש ספק במני� , ולדות אשר ידוע כי כלו חודשיה�

אי� , מאחר שיתכ� כי הינ� משוללי סיכויי חיי�, חרוני�באלה הא. חודשיה�
ואול� פשטותה של . בכדי להציל�) פ ומועד"או יוהכ(מקו� לחלל שבת 

 ואליבא דשיטה זו תחולל 13שיטה זו הוכרעה בפי מרבית פרשניה לקולא

                                                           
: בסוגיא זו של חילול שבת עבור עובר" ראשוני�"שהאריכו לדו� בשיטות ה" אחרוני�"המ�   .10

ד " חמנחת יצחקמנחת יצחקמנחת יצחקמנחת יצחקת "ד בשו"וראה עוד אריכו',  הנזיסודי ישרו�יסודי ישרו�יסודי ישרו�יסודי ישרו� וספר שבט מיהודהשבט מיהודהשבט מיהודהשבט מיהודהעיי� בספר 
וראה ש� הערתו על דברי (ג "מ' א סי" חלק יצי2 אליעזרצי2 אליעזרצי2 אליעזרצי2 אליעזרת " ובשו;א ואיל#"ג סקי"קכ' סי

 ;)'ו אות ט"ט' ח סי"ע בח" וע– 14להל� הערה '  ר–ע "יטות הטור והשוב ודיוקו סביב ש"הנצי
ז "חטנוע� נוע� נוע� נוע�  ;)ד"ל' ד סי"ג� ח' ור(ב "א סק"קמ' ד סי"וכ� יו, ז"ל' ח סי"ג או" חשבט הלוישבט הלוישבט הלוישבט הלוית "שו

 נשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה� ;ד"ס�ז"נ' ב עמ"ח) רגנשבורג (הלכה ורפואההלכה ורפואההלכה ורפואההלכה ורפואהספר , ט"ל' הרפואה עמ' קונט
, ב"ס�ב"נ' עמ'  גליו� ובשבילי הרפואהבשבילי הרפואהבשבילי הרפואהבשבילי הרפואה'  חוב;ט"ק י"ל סוס" ש'ו וסי" סקח ריש"שכ' ח סי"חאו
א" לשיטת , ששלל היתר חילול שבת, מז' ה סי" חשבט הלוישבט הלוישבט הלוישבט הלוית "וראה עוד בשו. ועוד
א� כי עיקר נימוקו היה שאינו ") תינוק מבחנה("כאשר מדובר בהפריה חו2 גופית , ג"הבה

, לדידו, א" שכנראה,  סיכויי ההצלחהב לדינא א� יירבו" וצ–נכלל ברוב עוברי� בני קיימא 
ובפרק שטר� פורס� בנוגע , וראה עוד להל� בפרק בעני� הצלה בשבת. לא תשתנה ההלכה

  .לגדרי עובר
' הללו אמנ� הוסבו לא לבני ח. ל"� הנ"הספק תלוי ועומד סביב שאלת פרשנות דברי הרמב  .11

ליו שבת אחת כדי שיקיי�  חלל ע–והנימוק שנית� ביחס לעובר " מסופקי�"אלא לולדות 
וע� זאת עובדה היא כי הלה מוגדר ',  עשוי ליצור לו עדיפות על פני ב� ח–שבתות הרבה 

מכא� התחבטות� של פוסקי� בשאלת השלכת .  לא יומת בידיי�–כמיא בעלמא ואילו הלה 
, ל"ל הנ"ש' ל שלהי סי"ראה ביה. � ג� ביחס לנולדי� בודאות בחודש השמיני"דברי הרמב

) צידד שדוקא הראשו� עיקר, ג"ק י"ס, ל"י הנ"ת מנח"ובשו(העלה בזה שתי אפשרויות ש
וראה ג� ; מוכח שה� מוסבי� ג� לנולד לשמונה, ל"ב סק"כמו ג� במשנ, ומשלהי דבריו ש�

  .ועוד; ל"ת צי2 אליעזר הנ"ובשו) אות צו(לוית ח� ש� 
" פ צרי# שידעו שכלו לו חדשיו"כ� ע"דלהרמב"המפרש , ו"ל סקט"ש' ח סי"א או"עיי� במג   .12

� עצמו "ונמצא דלהרמב, "דאיכא ריעותא שלא גמרו שערו וצפרניו"ולא אמר דבריו במקו� 
וראה ש� מה שתלה '; ו לא בב� ח"ועאכ,  לא בספקות–הדברי� אמורי� רק במקרה זה 

תוספת תוספת תוספת תוספת בהשגתו על פרשנות ה, ש ש�"במחצה' ועי. �"בדיעות החולקי� אשר הובאו ברמב
ק "ג ס"קס' ד סי" חמנחת יצחקמנחת יצחקמנחת יצחקמנחת יצחקת " ושו;ג"מ' א סי" חיצי2 אליעזרצי2 אליעזרצי2 אליעזרצי2 אליעזרת "ע שו" וע;ד" סקיבתבתבתבתשששש
  .ב ואיל#"י

 יד אפרי�יד אפרי�יד אפרי�יד אפרי�וכ� ' א הנז"מ על המג"וראה דגו; 10ראה באור# בכל אלה שנסמנו לעיל בהערה   .13
ש "ובאמת ערוה, ה"ק' ח סי"או) י" וילנא תר–זאב וואל" הלוי ' לר (עמק הלכהעמק הלכהעמק הלכהעמק הלכה'  ובס;ש�

� אמרינ� "דלהרמב –ל "ס ש"ל סו"וכ� דחה ג� בביה! א כתמוהי�"גדיר את דברי המגה) ש�(
וראה ) ש"עיי, לבד מזה דחזינ� שלא נגמרו שערו וצפרניו(דספק נפשות להקל בכל נולד 

  .9ל בהערה "ב הנ"סיכומו של הנצי
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לא נאמרה פיסקא זו . 14'א" ב� ח, השבת עבור פיקוח נפשו של כל ולד
היא עצמה או ( רק בנוגע לענייני מילה – כאמור –שבתוספתא אלא 

  ).ל" לירושלמי ולבבלי הנ–מכשיריה 

        ענייני הצלה ופיקוח נפשענייני הצלה ופיקוח נפשענייני הצלה ופיקוח נפשענייני הצלה ופיקוח נפש. . . . בבבב

וה� ג� ,  לענייני מילה, כאמור,ה�: היו שביארו הסוגיא במקביל, תע� זא
הסיבה העקרית שהובילה לפרשנות זו היתה . 15הצלה ופיקוח נפש�לענייני

                                                           
 )246' עמ,  שבת– ביאור ארו#– תוספתא כפשוטהתוספתא כפשוטהתוספתא כפשוטהתוספתא כפשוטה(ש ליברמ� "לפיכ# תמוהי� דבריו של ר  .14

, � בי� ולד שהינו ספק ב� שמונה ספק ב� תשעה"אשר נקט בפשיטות חילוק אליבא דהרמב
! רק על הראשו� יחללו ולא על השני; ובי� ולד שהינו ספק ב� שבעה ספק ב� שמונה

הרבי� שהזכירוהו ופלפלו " ראשוני�"� ובמכלול ה"והדברי� מרפסי איגרי לכל מעיי� ברמב
ובפרט שלא מצא סימוכי� לחילוק זה אלא רק . ל דעת� חילוק זהולא העלו ע, ודנו בדבריו

  ).א"ח סע"קכ, ויקהל (והזהירוהזהירוהזהירוהזהיר' מתו# דיוק בלשו� ס
אשר הזכיר חילוק מעי� זה בנוגע למילה אליבא ) ו"רפ' ג סי"ח(2 2 2 2 """"תשבתשבתשבתשבב' עי, יחד ע� זאת

) ח"ש'  עמ–ז "ז אות י"שאילתא קס, ש ברכה"העמ(ב "וכ� ראה הערת הנצי, �"דשיטת הרמב
אשר תחילה סבר ) 'ו א"שבת קל (ההשלמהההשלמהההשלמהההשלמהוראה עוד בספר . ""לדיוק מעי� זה בשיטת הרי

 אבל – דאזלינ� בתר רופא –' ספק ב� ט' לחלק חילוק שכזה ולחלל שבת רק עבור ספק ב� ח
בי� ספק ' ספק ח' דבי� ספק ט"ואול� מסקנתו החלטית , לא תחולל שבת' ספק ב� ח' לספק ב� ז

שבכל תינוק ... וכ� לכל חכ� וירא הוראה יש לו להורות... מחללי� עליו את השבת' ספק ח' ז
  ".'ספק ב� ח' בי� ספק ב� ז' ספק ב� ט' מחללי� את השבת בי� ספק ב� ח

 תורת חסדתורת חסדתורת חסדתורת חסדת "שו' עי; ב לעני� מילה"א� לחלק כיו" אחרוני�"קת עוד ראוי להעיר למחלו
 חבלי� בנעימי�חבלי� בנעימי�חבלי� בנעימי�חבלי� בנעימי�' בס' ולעומתו עי, א אשר מציי� חילוק שכזה"ב סק"י' ח סי"או) לובלי�(

ממפרשי ', והסתייע מתוס(שהסיק דאי� לחלק בזה " וא� כני�"ה "ד' ד' ת סי"חלק השו
ואי� בכל אלה החריגי� , ל"ס ש"ח סו"ו איד אפרי�יד אפרי�יד אפרי�יד אפרי�וראה עוד ). ש"עיי, ב"שלמי ומהרעהירו

ובפרט לא , אלא בכדי ללמד על כלל המרובי� אשר לא נקטו ולא זכרו חילוק מעי� זה
  .�"בשיטת הרמב

' את אוקימתת הגמ) ד בדפיו" נ–ט "שבת פרק י(" "דומה כי זו סיבת השמטתו של הרי  .15
ב� שבעה : "תא לבד�והוא לא הביא אלא את דברי התוספ; לתוספתא זו בענייני מילה

מאחר ולא . עיי� ש�, "'ב� שמונה אי� מחללי� עליו את השבת וכו, מחללי� עליו את השבת
משמע שסבר כי  –כלומר הסבת איסור החילול כלפי מילה בלבד  –ציי� פרשנות מגבילה 

ונותרת א� כ� , ס אינה עומדת במבח� הפסיקה להלכה ודחויה היא"אוקימתא זו שבש
� אשר הסיק מכ# מסקנות לגבי מילת "ש בר"ועיי. ( כפשוטה–כונה התוספתא על מ

  ). ובעני� זה ראה להל� בפרק שטר� פורס�–בשבת " ספיקות"
' ור, ש�(ע "ובשו) ל"ש' ח סי"או(הרי בטור , א� כא� לא נאמרו הדברי� במפורש; יתרה מזו

 מחללי� שבת וא" אי�" ספיקות"וכ� על ה' פסקו במפורש דעל בני ח) א"ו סי"ד רס"א יו"רמ
אמנ� בנוגע . דלאו בני חיי� ה� מכל וכל, ג� א� מדובר בפיקוח נפש�, אי� מטלטלי� אות�
היא או "ז לגבי עוברה שהריחה ועלולה להיסתכ� "תרי' כ בסי"ע למש"לדעת הטור צלה

והרי זו לכאורה סתירה בדעתו בנוגע ;  מאכילי� אותה–שא� אכ� יש סכנה בדבר , "וולדה
רצה ) ה"ג סק"מ' א סי"חי (צי2 אליעזרצי2 אליעזרצי2 אליעזרצי2 אליעזרת "ואכ� בשו! א� חיישינ� לנפשו,  עוברלדינו של

ו בנוגע לדעת "ש� בסק' ור(' ג הנז"ז שדעת הטור כשיטת בה"תרי' להסיק מהדיוק בסי
אשר ") או ספק"ה "ל ד"ש' סי(ל "ראה דבריו המפורשי� של ביה, ואול� לעומתו). ע"השו

,  הברייתא לעני� חילול שבת ממש לרפאותו ולהחיותומפרש הטור דכוונת: "...כותב ברורות
, דא� היה מפרש דהברייתא מיירי לעני� למולו בשבת לא היה מדייק מזה דאי� מחללי�

ל "כדקי, דמילה לא מהלינ� מספיקא ביו� השבת אבל חלול שבת לרפואה מחללינ� מספיקא
� כי לדידו שונה דעת� מכא). 16להל� הערה ' ור" ('בנפל גל ספק חי ספק מת מפקחי� וכו

וכפי שהארי# (ל "ג הנ" משיטת בה– להלכה –ע בפרשנות הסוגיא "של הטור ושל השו
ל "ובאשר לראיה הנ. ש"עיי', ד' סי'  שער אשבט יהודהשבט יהודהשבט יהודהשבט יהודה' וכ� נקט ג� בס). ש"עיי, ל ש�"ביה
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תוספתא שהיתה שורש כל הסוגיא , פשטות לשונה של התוספתא כשלעצמה
 לשו� סתמית –" ואי� מחללי� ... מחללי�"והלוא ש� נאמר בפשטות , כולה

למכשירי "ולאו דוקא , אשר פשטותה ודאי מורה על חילול שבת רגיל ומקובל
לפיכ# סברו שעיקר כוונת אותה תוספתא ודאי ". אליעזר' מילה ואליבא דר

אלא שמאחר ולא יכלו . 16 נפשו של הולדמכוו� לדי� חילול שבת לצור# פיקוח
                                                                                                                  

 ושאר –ש "ל דהטור ודאי אזיל בשיטת אביו הרא"י, ז"תרי' מלשונו של הטור בסי
וכפי ( דסבירא להו שאי� סכנת עובר בלא סכנת הא� המעוברת – 9ל בהערה "הנ" ראשוני�"

הרי תולי� אנו סכנה , לכ� ג� א� ידועה בבירור סכנה רק לולד). ח ש�"י וביאר הב"שהעיר ב
והולד אינו אלא סימ� , ואול� עצ� החילול נעשה בעיקרו משו� הא�; ומחללי�, ג� באימו

ולא כסיבה וכגור� , כסימני� להיתר חילול" יא או ולדהה"נמצא פירוש . לסכנתה של הא�
א כהנא שפירא "ר הגרא"ומפי מו). ש"עיי, ח הדבר דחוק"אמנ� בלשו� הב. (ק"ודו, לחילול
". הספיקות"א שמעתי כי יש סברא להעדי" עובר במעי אימו על פני ב� שמונה ו"שליט
אחר , ואילו ה�, לא שו� ריעותאהרי הוא כיר# דידה וחי ל, כל זמ� היותו במעי אמו, העובר
ולכ# הג� שאי� לחוש בשבת לחייה� של אות� . הרי ה� ע� ריעותא וסכנה לחייה�, שנולדו

כ יש לחוש לחיי העובר בהיותו עוד " אעפ–  אליבא דשיטה זו–" הספיקות"בני שמונה ו
י עצ� אמנ� הוסי" כ). יו� בה� טר� הוכנס לגדרי עובר' חלפו מ�ובלבד שעברו(במעי אמו 

  .אחר שדרכו לצטט ולהביא דברי אחרי�, הסתירה בדברי הטור אינה מהווה פליאה
ע חלוקה על "שדעת הטור והשושבט מיהודה שבט מיהודה שבט מיהודה שבט מיהודה ל ול"ל לביה"פשיט, כאמור, בכל אופ�

ס " אות ק–ג "ט מ"א בתוספותיו למשניות שבת פי"וא" מדברי רעק. ג לסוגיי�"פרשנות בה
) ו"ק ט"ד ש� ס"יו(# "כ הש"וראה עוד מש. ש" עיי,ע" מוכח שסבר כ� בדעת הטור והשו–

ללמוד מש� ) ט"ג סק"קכ' ד סי"ח (מנחת יצחקמנחת יצחקמנחת יצחקמנחת יצחק    ת"ובתחילה סבר בשו, א"בביאור דברי הרמ
ורק למדו מזה לעני� שאר , ס מיירו לעני� מילה דוקא"דא" כל הפוסקי� מודי� דהש"

) י"סק(ש� ' ר� רב; )ש" עיי–� והאשכול "ז רצה לדחות הראיה מהרמב"ועפי" (חילולי�
וכפי , נ של כל ולד"דבהכרח ישנ� שיטות המתירות חילול שבת עבור פיקו, מסקנתו

  .ש"עיי, ס"שמשתמע ג� מהחת
' ד (–ר "כפי שהיא באה לביטוי במדרש במדב" שיטת המדרש"סיוע ניכר יש לה לשיטה זו מ  .16

יקוח נפש והצלה ש� צויינו חילולי שבת הנוגעי� לפ) ח" י–רגיל ; א"כ(ותנחומא ) 'ג
 –ובאלה חילקו בי� הנולד לשמונה וכ� ספק ב� שמונה ) 'טלטול והנקה וכו, חתיכת הטבור(

ומתו# שלא העמידוה בעניני .  שמחללי�–ובי� הנולדי� לתשעה וא" לשבעה , שאי� מחללי�
 ואכ� לא יצילו נפשו של, נ הוא נדו�" בענייני פיקו–הרי מוכח שסברו כי אותו חילול , מילה
  ).פרשני המדרש ש�' אמנ� ר(החסר כל סיכויי חיי� ' ב� ח
ה "ט ברכות פ"עיי� תוי, ג דאי� למדי� הלכה ממדרש"אע"כי , ל העיר" הנשבט מיהודהשבט מיהודהשבט מיהודהשבט מיהודה' בס
מי� חיי� דזהו דוקא לעני� פסק הלכה כדברי מי היכי דלא ' ח בס"א# כבר פירש הפר, ד"מ

י "והגר, בכמה דוכתי דלמדי� ממדרשותאבל דינא דלא איתפריש מצינ� , ס"מפורש ההלכה בש
  ".ס ילפינ� הלכה ממדרש"מ דא� אי� לדי� זה סתירה בש"פיק בהגה ש� מביא מספרו יסל

' א סי"חא א א א """"ת הרשבת הרשבת הרשבת הרשב""""שושושושויש להעיר עוד למובא ב, בעני� זה של ילפותת הלכה ממדרש
ת ת ת ת מנחמנחמנחמנחת " שו;א"קס' ד סי" יוי תניינאי תניינאי תניינאי תניינא""""נובנובנובנוב תתתת""""שושושושו ;ז"תרמ' ב סי"ז ח""""ת הרדבת הרדבת הרדבת הרדב""""שושושושו ב;ה"של

ספר מחזיק ספר מחזיק ספר מחזיק ספר מחזיק א ל"א בקו"כ החיד"וראה מש'; א' 2 חיות סי"ת מהר"שו', ח' ג סי"ח    אלעזראלעזראלעזראלעזר
ושאר ספרי ... א ורבה"פרקי ר"לסמו# א" על     ––––ספר הישר ספר הישר ספר הישר ספר הישר ת ב"א מש� ר"נ' סיברכה ברכה ברכה ברכה 
,  כי עליה� יש לסמו# בדברי� שאינ� מכחישי� תלמוד שלנו אלא שמוסיפי�–... אגדה

; ל"ש סט"נ ופאה"ה וסק"האל" סצ' ח מער"ר שד"עו". 'והרבה מנהגי� בידינו על פיה� וכו
 –" ולית"ה "ד' א, ח"ברכות מ' תוס' ור; ה"ט סק"ק' ז סי"ט לאהע"ש ובה"פת. ח"פר' וכ� ר

ע "וע(בר� לולא כ� נית� היה לסמו# על מדרש , ס אי� הלכה כמדרש"מחמת הסתירה לש
ראשו� לציו� ראשו� לציו� ראשו� לציו� ראשו� לציו� ואנשי ש� אנשי ש� אנשי ש� אנשי ש� ' ' ' ' ססססתותותותו ואאאא""""רעקרעקרעקרעק ;ד"ה מ" ברכות פטטטט""""תויתויתויתוי' ור). ט"קמ' עמ,  אנוע�נוע�נוע�נוע�
'  סית בני� ציו�ת בני� ציו�ת בני� ציו�ת בני� ציו�""""שושושושו ;ד"ל' ב סי" חהלכות קטנותהלכות קטנותהלכות קטנותהלכות קטנות ;ט"קמ' ב סי" חת שבות יעקבת שבות יעקבת שבות יעקבת שבות יעקב""""שושושושו'  ור;ש�
 –ב "פל) ת זכר יהוס""בסו" שו(ז שטר� "לרי תהלוכות הגדות  תהלוכות הגדות  תהלוכות הגדות  תהלוכות הגדות ' ובקונט;ג"קע�ב"קע

 ניב המדרשיהניב המדרשיהניב המדרשיהניב המדרשיהב ובקוב2 "ס' עמ'  א''''תלמותלמותלמותלמו' ' ' ' אנציאנציאנציאנציעוד '  ור;באריכות גדולה ממקורות רבי�
  .ל"ואכמ, ועוד, 85�81' עמ) 'ח�ז"תשמ(א "כ�'כ
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להתעל� לחלוטי� מאותה סוגיא ערוכה בשבת אשר מפורשות הסיבה אותה 
 ולהחליט כי מדובר כא� 17לכ# סיכמו לאחד הנפקותות, תוספתא לעני� מילה

  .ה� הצלה וה� מילה: במשמעות כפולה לאותו חילול שבת

.  במחלוקתנתונה, נמצא כי הנפקות הצומחת מהלכה זו שבתוספתא
 לעומת זאת ענייני –הסיבוה לענייני מילה בלבד " ראשוני�"רוב ככל ה

. ויש שצירפו לכ# ג� ענייני הצלה; הצלה ופיקוח נפש כלל לא נידונו בה
מוב� שהכרעת דיני הצלת ולדות אלה בשבת משתנית ומתחלפת בכפו" 

  .ובהתא� לכ#

        ענייני טומאהענייני טומאהענייני טומאהענייני טומאה. . . . גגגג

פרט ולמנות השלכות באותה תוספתא המשיכה ל' ג� הלכה ו
ונפקותות הנובעות מאות� הגדרות וקריטריוני� שעניינ� בקביעת הגדרת בני 

ספק ב� שבעה ספק "וכ� " ב� שמונה" כלפי 18וכ# אמרו ש�. קיימא ונפלי�
  : אות� שנקבעו כחסרי סיכויי חיי�–" ב� שמונה

אי� מטמא לא בזיבה , אי� גורר טומאה מ� המת לא באד� ולא בכלי�"
ואינו מאכיל בתרומה , אי� זוקק לייבו� ואי� פוטר מ� הייבו�, בצרעתולא 

פרש ממנו אבר הרי הוא כאבר , ואינו נוחל ואינו מנחיל, ואי� פוסל בתרומה
  .19"הרי הוא כבשר מ� החי, ובשר, מ� החי

                                                           
מפורשת המבארת ' לגמ(ל דג� הטור מודה לזה "וי: "... 'ל הנז"זאת בעקבות ביאורו של ביה   .17

מדקאמר ש� לישנא , אלא דסובר דהברייתא כוללת שניה�) את הברייתא בנוגע למילה
א העיר לאותה "בר רעקובאמת כ; ש� מה שהקשה ותיר2 על ביאור זה' ור" (דסת� חילול

כ "וראה עוד מש;  ונדחק ביישובה–ס " אות ק–ג "ט מ"בתוספותיו למשנה שבת פי, קושיא
  ).ו בביאור אותה קושיא"ס רס"ד סו"ביוח ח ח ח """"בבבבה

וזאת , אלה" ספיקות"בנוגע לסברת אותה שיטה האוסרת לחלל שבת עבור פיקוח נפש� של 
שבט שבט שבט שבט ' בס'  הנה עי–" ספיקות" ג� על הנ מביא לחילול"ל דפיקו"כ הלוא קיי"למרות שדר

 –" וחי בה�"ונטה לבסו" לבאר שבכדי להיכלל ולהשתיי# למצות , שטרח בזה'  הנזמיהודהמיהודהמיהודהמיהודה
הרי ' ואילו ספק ב� ח,  הרי נצרכי� להיות בגדר חי בוודאות–נ "שהוא יסוד די� ספק פיקו

דר חי הג� שחסר הוא ולעומתו ספק נכרי הרי נכלל הוא בג! כלל אינו ידוע א� בר חיות הוא
כאשר אב� הבוח� היא , של הנכרי ביחס לאותו ולד" יתרונו"לפיכ# זהו . חזקת היתר חילול

, "וחי בה�"לצור# מצות " חי" ש� –וודאות החיי� כדמוכח מלשונה ומהקפדתה של תורה 
מנחת מנחת מנחת מנחת ת "כ בזה בשו"וראה עוד מש. ש"עיי. ולאו דוקא שייכות לחזקת היתר חילול שבת

ומה שביאר בנוגע לחילול עבור ספק חיי שעה וצירו" תרי ', כ�ט"ק י"ג ס"קכ' ד סי" חיצחקיצחקיצחקיצחק
  .ש"עי; ריעותות כלפי זה שלא נגמרו סימניו

 –ביאור ארו#( ש� תוספתא כפשוטהתוספתא כפשוטהתוספתא כפשוטהתוספתא כפשוטהמה שהעיר ב'  ר–י ובדפוסי� "על גירסאות שונות בכת  .18
  ".אי� פוסל"קו� במ" פוסל את התרומה"; "אי� גורר"במקו� " גורר): " ואיל247#' עמ

,  ש� בנוגע לדי� תינוק ב� יו� אחד–ג "ה מ"השוה משנה נדה פ, לסידר� של נפקותות אלה  .19
מטמא בזיבה ומטמא בנגעי� ומטמא בטמא מת וזוקק ליבו� ופוטר "אשר כבר משעת לידתו 

והרי הוא לאביו , מ� היבו� ומאכיל בתרומה ופוסל מ� התרומה ונוחל ומנחיל וההורגו חייב
כלפי " דקי� ליה שכלו לו חדשיו"והקביעה ', ב�'ד א"מ' ש בגמ"ועי; "ולאמו כחת� של�

  ").כמא�"ה "י ש� ד"רש(המשנה כולה 
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  :סיימו וסיכמו כלל� של דברי�

הרי הוא , מת. 20כל זמ� שהוא חי אינו לא כחי ולא כמת, זה הכלל"
  ."מת לכל דברכ

מה שדר# כלל אד� הנוגע במת נטמא בכ# הוא : פירוש� של דברי�
 הרי ולד זה אשר –ושב ומטמא בנגיעתו ה� אד� וה� כלי� , עצמו

ולד זה אינו נטמא הוא , "אינו בר קיימא"מוגדר כ, מעת לידתו, מלכתחילה
 לכ�. לא לאד� ולא לכלי�, וממילא ג� אינו גורר בעקבותיו טומאה 21עצמו

ואכ� כ# שנו . אינו מטמא, ג� א� נגע ולד זה במת ואחר כ# שב ונגע בזולתו
 וכלי האוכלי� חרס 22הגוי והבהמה וב� שמנה): "ד"א ה"פ(בתוספתא אהלות 

  ".כלי� הנוגעי� בה� טהור, והמשקי� הנוגעי� במת

                                                           
' ב כ"י ב"ב לשו� רש"וכיו" (לא כחי ולא כמת"הגדרה ייחודית זו /לביאור משמעות ביטוי  .20

 דבריו של הרב 'ר") ב� שמונה שהרי הוא כאב� לא חי ולא מת... עובד כוכבי�"ה "ד' א
והוא סבר  –ח "קס' ג סי" חמשנה הלכותמשנה הלכותמשנה הלכותמשנה הלכותת " כפי שהובאו משמו בשו–ר הלברשטא� "שיש

, אי� לו די� חי) דה יורי(באופ� חוקי , בב� שמונה: "כלומר. לחלק בי� הלכה ובי� מציאות
ובחינת " חי"ונמצא שיש לו לולד זה בחינת ; "יש לו די� חי) דה פאקטו(ובאופ� מציאותי 

והערתו ללשו� (ש� השגת המשיב ' ור. אלא שבמובני� ובמישורי� שוני� ונפרדי�, "מת"
הוא ש� סבור כי ". אותה המצאה"ודחייתו ל) הוי כמת' ש� משמע דב� ח, י בשבת"רש

ויחד ע� זאת אינו מטמא כבר עתה בטומאת , פירוש הדברי� הוא שב� שמונה ודאי אינו כחי
. שהרי דומה הוא לאב� שאינה מטמאה, "ו כמתאינ"ולפיכ# מוצדק כלפיו הביטוי , מת

עוד ' ור; "בי� לעני� חוקי או מציאותי, ודאי דאינו כחי לשו� דבר "–ואול� לעצ� ההגדרה 
וראה מה שהערנו וציינו , אמנ� עיי� להל� בפרק שטר� פורס� בעני� ההגדרה. ש� באור#

וה� ) ש"עי, א"רג שליטנ גולדב"וכיוו� לכ# ג� הגרז(צפנת פענח צפנת פענח צפנת פענח צפנת פענח לדבריו המפורשי� של ה
  .ל"בדומה לביאור הנ, אכ� סברו להגדיר אותו נפל כיצור ייחודי

' ר! על א" שהוא לכאורה יסוד ההלכה, ומה שלא הוקד� והודגש די� זה של טומאת עצמו  .21
דלדידיה בעצמו אי� שו� נפקותא ) " לאותה תוספתא–" ביאורי�("חזו� יחזקאל חזו� יחזקאל חזו� יחזקאל חזו� יחזקאל ' כ בס"מש

ונמצא שמעשי5ת ההלכה היא שעמדה , "י תני רק מה שנוגע לאחרי�ולהכ, א� יטמא או לא
2 2 2 2 """"תשבתשבתשבתשבכ ה"במקביל יש להעיר למש. ולאו דוקא ההגיו� העיוני, לנגד עיני מסדרי התוספתא

כל מה שנתמעט הוא שאינו "אלא , ע אינו טמא בטומאת מת"דפשוט שהו) ב"רמ' ג סי"ח(
טעמו של דבר נומק ". ' שאינו מקבל וכוטמא לא היינו צריכי� לומר' וא� הי, מקבל טומאה

ב� שמונה אינו מקבל טומאה כשהוא ") "...'ועובדי כוכבי� וכו"ה "ד' א' ב כ"ב(' י תוס"ע
  ".דלא איקרי אד�, חי

וגרסו ש� , צוקרמנדל לאותה תוספתא' הושמטה במהדו" ב� שמנה"אמנ� דוקא תיבה זו של   .22
כתבי יד דווקני� מורי� ברורות , ואול�". 'וכוהגוי והבהמה וכלי האוכלי� חרס והמשקי� "

' עמ'  חלק גתוספת ראשוני�תוספת ראשוני�תוספת ראשוני�תוספת ראשוני�ש ליברמ� בספרו "וכפי שהעיר על כ# ר, כי מדובר בהשמטה
י "ר' במהדו' י' עמ(� למשניות סדר טהרות "וכבר מפורש בהקדמת רמב). 17שורה  (96

 והאכלי� ובתחילת תוספת אהלות אמרו הגוי והבהמה וב� שמונה וכלי חרש) "קאפח
עני� אמר� כא� "והוסי" והבהיר כי " (כלי� הנוגעי� בה� טהורי�, והמשקי� הנוגעי� במת

מכא� ברור ללא ספק שג� דינו של ").  שאי� נעשה דינ� די� כלי� הנוגעי� בטמא מת–טהורי� 
ע בתוספתא אהלות "וע. הרי הוא כיוצא באלו שאינ� גוררי� ומעבירי� טומאה" ב� שמונה"
ב "ב' וכ� הוא בגמ, "הרי אלו ממעטי�' והגוי והבהמה ב� שמונה וכלי חרס וכו "...ה"ד ה"פי
ע "וע. משו� שאינו מקבל טומאה, וממעט שיעורו" ב� שמנה המונח בחלו�"בדי� ' א' כ

, ביו� השבת"ש� הדגיש כי מדובר (ב "ו ה"ד ופט"א סו" הי"טומאת מת פ' � הל"ברמב
  ").שהרי אסור לטלטלו
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 להיטמא –מעמדו הייחודי של ולד זה גור� לכ# שמחד גיסא אינו כחי 
 ולפיכ# הוא –ומאיד# גיסא ג� אינו כמת , 23מאה לאחרי�בעצמו ולהעביר טו
 .והרי זו תוצאת השתקפות מעמדו החריג בשדה ההלכה; 24עצמו אינו טמא כמת

                                                           
:  על אותה תוספתא– חזו� יחזקאלחזו� יחזקאלחזו� יחזקאלחזו� יחזקאל' שבס" ביאורי�"א� הערה קלה על הנרש� בדומה שמכ  .23

ומשמע שישנה ; " לעני� דיני טומאה–ולא כמת .  ליבו� ולתרומה ולנחלה–לא כחי "
 – כאמור –שהרי , ולא היא. כלפי ענייני טומאה" לא כחי"ואי� שייכות לפיסקא , חלוקה

ומתו# כ# נקבע , ג� כלפי ענייני טומאה" ילא כח"קיימת השפעה והשלכה מהגדרה זו של 
  !שאינו מקבל טומאה כחי וממילא ג� אינו גורר טומאה כחי

ראוי להעיר למחלוקת� של תנאי� בספרי , בהקשר זה של זיקתו של ב� שמונה חי לטומאה  .24
הנוגע "באופ� זה נדרש ש� הפסוק . בדי� טומאה לנוגע בב� שמונה מת) ה"קכ' פיס(חקת 

, משמע מביא את ב� שמונה ומביא את דמו...  להביא את ב� שמונה–נפש אד� במת לכל 
רבי עקיבא אומר לכל נפש אד� , ל בנפש האד� להוציא את דמו דברי רבי ישמעאל"ת

להביא את ב� "ב אשר גרס "וא" הנצי. האראוויט2 במהדורתו' כ� הוא לגיר" (להביא את דמו
' כ בפי"וכ.  חודשי�–" להביא את ב� ח"ולגרוס הרי ג� הוא הסכי� שצרי# לתק� " ימי�' ח
כל הנוגע "בהמש# הוסיפו ודרשו ).  מש� כל המפרשי�–ז "ש� אות י�על הספרי" ענ" הלל"

, "ימי�"וא" כא� יש לשמוט תיבת " ( זהו שאמרנו להביא את ב� שמונה–במת בנפש 
ב "וראה כיו). "!זהו שאמר להוציא את ב� שמונה ימי�"א היפ# הדברי� וגרס כא� "והגר

פ "שאע,  לרבות ב� שמונה–לכל נפש אד� ): "א"ט י"חקת י" (אדרת אליהו"א ב"דרשת הגר
עוד מרבה לכל נפש . אבל א� הוא מת מטמא אחרי�, שהוא אינו מיטמא כשנוגע בטומאה

ל "יכול אפילו דמו טהור ת, לפי שכל מעינות המת הוא טמא ומעינות ב� שמונה טהור, אד�
  ". לרבות דמו של ב� שמונה שטמא,לכל נפש אד�

ולכ# , "לכל"ביאר שיסוד דרשת הריבוי הרי היא תיבת ) לספרי ש�, בבבב""""עמק הנציעמק הנציעמק הנציעמק הנצי(ב "הנצי
' והרי זה דלא כפי(הרי כא� התרבה במותו , למרות שפשוט כי נפל אינו מקבל טומאה בחייו

את ). ב"נציוהדברי� דחויי� לביאור ה, "נפש"הנוקט מריבויא ד, לספרי ש�" תולדות אד�"
דבקט� , ב בשיעור ד� הנצר# במקרה שכזה בכדי לטמא"מחלוקת� בנוגע לדמו תלה הנצי

ב "ב מ"ע וחכמי� במשנה אהלות פ"ר'  והרי זה מקביל ודומה למחלו–שכזה אי� בו רביעית 
ע "ונמצא ר") כל"ה "ד' א א"יומא פ' ולהעיר לתוס(ש "עי', ג�ב"א ה"ובתוספתא ש� פ

ו "ע במשנה מכשירי� פ"וע. ישמעאל כשיטת� של חכמי�' ור, שהוא�לשיטתו שמטמא בכל
ונחלקו ש� בנוגע , שאינ� מטמאי�) כגו� רוק ומי רגלי�" (משקה ב� שמונה"ז בדי� "מ

ישמעאל בספרי ' והרי זה שוה לדעת ר(ה כשאר משקי� ואינו מטמא " ד� ה–ק "לת: לדמו
משנה משנה משנה משנה ' ש בפי"ועי. (ל"ע הנ"ו לריוסי מקביל בשיטת' ור) ל במשנה אהלות"ק הנ"ודעת ת
ובירושלמי ) א"י(ע בספרי זוטא חקת ש� "וע).  מה שהעיר בזה בנוגע לאחר מיתהאחרונהאחרונהאחרונהאחרונה
בדבר דמ� של '  על המחלוקת הנז–וש� בהמש# , ב לגבי נפל שאי� בו כזית"ז ריש ה"נזיר פ

,  יש להעירבהקשר זה. ש"עי, ז די� רקב של נפלי� א� מטמא"ולפי, נפלי� א� צרי# רביעית
, ישמעאל ד� הנפל אינו מטמא כלל' הרי אליבא דר, ל"כי לפירוש רבינו הלל בספרי הנ

 ;ל" הנבבבב""""עמק הנציעמק הנציעמק הנציעמק הנצי וב;ח" ש� אות יענ" הללענ" הללענ" הללענ" הללראה , ונ בדברי"וכבר נו! ברביעית' ואפי
וסבר שאי� ,  והוא חלק ונקט ביאור שונה–ב " אות תס– ש� כתר כהונהכתר כהונהכתר כהונהכתר כהונהג� בפירוש ' אמנ� ר

דכא� מתרי דוקא בד� הנפל , ל"קת שבספרי למחלוקת שבמשנה אהלות הנקשר בי� המחלו
באשר לדרשה . ד"ש� אריכו' ור, ואילו ש� מדובר במחלוקת כללית בשיעורי ד� לטומאה

שהוצרכו לריבוי מיוחד לומר דלא , ב ש�"בנצי' עי, "להביא את ב� שמונה"השניה שבספרי 
צינו הרבה טומאות מ� המת אשר אי� וזאת מאחר ומ; רק לטומאה נתרבה אלא ג� לכרת

וא" בפירוש . ש� באור#' ור; והוצרכו לרבות זאת במפורש, חייבי� עליה� בביאת מקדש
 ובהתא� –' כנז, א"י גירסתו השונה של הגר"עפ –זו ' הארי# לבאר פיס" כתר כהונה"

לא א. ב"טומאת מת ריש פ' � הל"ברמב' ולהלכה עי). ו"עיי� ש� אות תס(ל "לשיטתו הנ
כל דיקרב בשכיבא בבר נשא "הכותב ) ג"ט י"י" (תרגו� יונת�"שיש להעיר פליאה ביחס ל

 ותמוה שהצרי# –" 'ובוולדא בר תשעה ירחי� בגושמיה ובדמיה דימות ולא ידי עלוהי וכו
 כפי –א "ט י"ש� י' ור! (והלא כבר כנפל מטמא במותו, היות הולד ב� תשעה חודשי�

דיקרב בישכיבא לכל בר נשא ואפילו לוולדא בר תשעה ירחי�  "–רידר ש� ' שמובא במהדו
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 –ולד זה מופקע ואינו שיי# בטומאות אחרות , מאותה סיבה, כ# ג�  
דר# כלל אפילו תינוק ב� יומו שיי# בטומאות . כטומאת הזב וטומאת נגעי�

ולעומת זאת ולד ייחודי וחריג זה אשר אינו מוגדר , 25דתואלה כבר מעת לי
וא� הלכה זו נובעת ביסודה משלילת . ואינו מטמא, כחי אינו שיי# בה�

הרי מאיד# גיסא אותו ולד ג� מופקע מהגדרת מת א" , הגדרתו החיובית כחי
לפיכ# הוסיפו וסיימו כי א� פרש ממנו ! כשמדובר באות� ענייני טומאה

 והרי זו –רי דינ� שוה לפרישה מ� החי ולא לפרישה מ� המת אבר או בשר ה
  .26נפקות גדולה לדינא

        זיקה משפחתיתזיקה משפחתיתזיקה משפחתיתזיקה משפחתית. . . . דדדד

 – הורי� ואחי� כאחד –ג� יחסו של אותו ולד כלפי בני משפחתו 
אשר עדיי� , מעמדו זה. ומשתנה ונקבע על פיו, כפו" לאותו מעמד ייחודי
 לפטור את אימו מהיזקקות מביא לכ# שאינו יכול, אינו מגדירו כחי לכל דבר

, אשת אחיו, וג� אינו מחייב גיסתו) לכשמת אביו ויחיד הוא לאימו(לייבו� 
טע� הדבר הלא הוא מחמת שדוקא ב� ). לכשמת אחיו בלא בני�(בייבו� 

. 27וולד זה טר� נכלל בקטגוריא זו, ואח בני קיימא זקוקי� וזוקקי� לייבו�

                                                                                                                  
בר "ל "וצ, ואול� בתרגו� פסוק זה יתכ� שיש שיבוש". 'לגושמיה ובדמיה יהי מסאב וכו

וכבר תמה ). 29 הערה 74' ובחלק העברי ש� עמ, א4ל הערה "הנ' במהדו' ור; "תמניא ירחי�
חלק " 2 חיות"כל ספרי מהר"'  ר–ה בהער',  סימ� דאמרי בינהאמרי בינהאמרי בינהאמרי בינהבחלק (2 חיות "על כ# מהר

, דהרי אפילו הנפל מטמא כל שיצא לאויר העול�, ג"צע"וכתב שהדברי� ) ח"תתקי' עמ' ב
אבל מה עני� , מ לפדיו� בכור ולעני� מילה וכדומה"ה, מ כלו חדשיו בעינ�"ל בכ"א חז"ול

ש� , א"רס סימ� פנת פענחפנת פענחפנת פענחפנת פענחצת "בזה בשו' אמנ� עיי. ע"נשאר בצואכ� " ?טומאת מת לנפל
דורש דורש דורש דורש ובקוב2 ; 73�75' ה עמ" ניס� תשלהמעי�המעי�המעי�המעי�ע "וע! (ל"זאת בפלוגתת התנאי� הנתלה 
  ).'לד' עמ, ג" תשנ– באבוב – מציו�מציו�מציו�מציו�

שסבר תחילה לומר ) ב"ס רמ"ג סו"ח(2 " הסתפקות של התשב–עוד יש להעיר חידוש גדול 
...  באהל כדמוכחדאלו מת לא גרע מנפל שהוא מטמא, חי קא מיידי' בוראי בב� ח"שהספרי 

, חי א� מטמא' ז יימצא דנחלקו על דמו של אותו ב� ח"ולפי"! ודברי הברייתא צריכי� עיו�
והרי זה חידוש עצו� העומד בסתירה . פ שהוא חי"אע –ע מודו דהוא עצמו מטמא "א# כו

בר� ). ש"עיי', ה א"לשבת קל    סססס""""גליוני השגליוני השגליוני השגליוני הש על כ# בוכבר עמד! (ל"גמורה לתוספתא הנ
ואצטרי# לרבויי , נראה שכשנולד בשמיני מת איירי קרא"וכתב 2 2 2 2 """"תשבתשבתשבתשבזר בו הלמסקנא ח

משו� הכי אצטרי# לרבויי ... משו� שכשנולד חי אינו מקבל טומאה כלל כאד� אלא כאב�
מעתה הרי זה שב לכלל ). ה"רפ' ע ש� בסי"וע" (שא� נולד מת דינו כאד� לטמא אחרי�

  .הדברי� האמורי� לעיל
  

� "רמב' ור; "תנוק ב� יו� אחד מטמא בזיבה ומטמא בנגעי�"ג "ה מ" בנדה פכלשו� המשנה  .25
טומאת צרעת ' ובהל, "קט� ב� יו� אחד מטמא בזיבה"ד "א ה"מטמאי משכב ומושב פ' הל

  ".'הכל מתטמאי� בנגעי� אפילו קט� ב� יומו וכו"ט "ריש פ
בר מ� החי ומ� המת מחלוקת� של תנאי� בשיעור� של א'; ג�ב"ו מ"ראה במשנה עדיות פ  .26

ד "אריכו' ור(אי בעי כזית וא� צרי# להיות של� כברייתו בבשר וגידי� ועצמות , בכדי לטמא
ר "עו. ה"א מ"ה וכ� במשנה כלי� פ"ב מ"ז ופ"א מ"ע משנה אהלות פ"וע; ט ש�"בתוי

ולהלכה ראה , )'א' ד" ס, אהלות' על מס" סדרי טהרות"' ד ובירור השיטות בס"אריכו
  .ג ואיל#"ב מה"טומאת מת פ' ל� ה"ברמב

אחר שכבר הגיע , א# יש מקו� לומר שיבוא יו� ובגיל מבוגר כבר יוחלט להחשיבו ב� קיימא  .27
' אבהו ביבמות פ' וראה בזה דברי ר. ויהיה בו כדי לפטור ולחייב בייבו�, לגיל מתקד� שכזה
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הג� שבעצ� כבר נולד , יבת בייבו�עדיי� נותרת חי, אמו, הראשונה: לפיכ#
  .מאחר ואינה זקוקה לייבומו, מותרת לכל, גיסתו, השניה, ולעומתה; לה ב�

מכא� מתברר כי שלילת הגדרתו כחי לכל דבר מביאה וגורמת ישירות 
לכ� הוסיפו ואמרו כי ולד זה . לכל המשתמע מכ#" ב�"ג� לשלילת שמו כ

א� מדובר בבנה של א� , כלומר. "אינו מאכיל בתרומה ואי� פוסל בתרומה"
הרי במותו של בעלה פסקה זכותה לאכילת , ישראלית הנשואה לכה�

ואי� אותו ולד כה� , וזאת לפי שזיקתה לבעלה הכה� פסקה ע� מותו; תרומה
א� , מאיד#!  א" על פי שעודנו חי–לזכותה בתרומה מחמתו " בנה"חשוב 

במותו של בעלה פסקה הרי , מדובר בבנה של א� כהנת הנשואה לישראל
זה לעכבה משיבה אל בית אביה " בנה"ואי� בכוחו של , זיקתה הישראלית

  .ובכלל� אכילת תרומה, לדיניה הקודמי� ככהנת

כהלכה נוספת הנובעת מאותו שורש הוסיפו ואמרו על ולד זה כי 
הוא עצמו אינו בר זכות . שלילת הגדרתו כחי שוללת ממנו כל זיקת ירושה

דרכו " להתגלגל"ומתו# כ# ג� אי� אפשרות לירושה , וניתשל ירושה ממ
הוא : כלומר". אינו נוחל ואינו מנחיל"זהו מה שאמרו כי . ולעבור ליורשיו

ומשו� כ# אינו יכול להנחיל , עצמו מופקע מכל זכות נחלה וירושה מאימו
נמצא כי מחמת שהוא . 28 אחי אביו–ולזכות אותה ירושה להעבירה ליורשיו 

לכ� משבטל כוחו בטל מאליו , וט המקשר בי� אימו לאחי אביולבדו הח
  .ותשוב אותה נחלה ליורשי הא� ממשפחתה, אותו קישור

הרי , עוד תוצאה הצומחת מחסרו� זיקתו של ולד זה לכל ירושה ונחלה
בלא , היא השארת כל הירושה כולה בהגדרתה הראשונית כירושת האב

וכל אחיו הבכור ליטול חלקו ממילא י. העמדת חלקה כירושתו של הולד

                                                                                                                  
רנו בפרק קוד� וכבר הע, "ב� שמנה אי� עושי� בה� מעשה עד שיהו ב� עשרי�: "...'א

א� להגדרת ב� (בביאור דבריו כלפי מה ה� מוסבי� " ראשוני�"למחלוקת� העקרונית של ה
 על ההבדל שנאמר –' ו ב"ע ביבמות ל"וע. עיי� ש� באור#) קיימא או לקביעת גדלות בלבד
וראה בזה חלו" מנהגי� בי� אנשי אר2 ישראל ואנשי בבל ; בזה בי� אשת כה� לאשת ישראל

  .ולהלכה ראה בפרק שטר� פורס�, ה"ל' סי" צר חלו" מנהגי�או"'  ר–
  

אי בעי "ל "דהא בזה י, פשוט וברור כי אי� לדבר על ירושה מאביו להעבירה ליורשי האב  .28
י "רש" (ואיהו מאי אהני"', ד א"בנדה מ'  כדחיית הגמ–"מאבוה לירתי ואי בעי מיניה לירתי

ופירש ; "מ� האב,  בנכסי הא� להנחיל לאחיונוחל: "מ"עד שהוצרכו להעמיד ש� כנפ)! ש�
וכשמת הוא באי� אחיו מאביו ויורשי� , א� מתה אמו ביו� שנולד הרי הוא יורשה"י "רש

דב� נוחל את אמו אבל הא� אינה , דאי לאו איהו הוו שקלי ליה קרובי הא�, הימנו נכסי אמו
וכ� איתא ). ש לגבי עובר"ייוע" ('נוחלת את בנה וכל שכ� קרובי הא� שאי� נוחלי� אותו וכו

' ועי. 'א' ע בערכי� ז"וע) ""מדפי הרי' ו א"ס(י "� ובנמו"ש ברשב"ועיי', ב א"ב קמ"בב
וש� סבר דשעה אחת בחיי� מספקת לו לירש ולנחול , א"נחלות סו" פ' � הל"ברמב

' ועי, מ"מ ובלח"ד ש� ובמ" ראה ראב–וכבר העירו ודנו בדברי� אלה ; ולהעביר נחלה
מ מ מ מ """"נתיהנתיהנתיהנתיהוח ח ח ח """"קצוהקצוהקצוהקצוהוב, ה"ו ס"רע' מ סי"ע חו"ר שו"ועו, "ומצאתי"ה "ד' ב א"ב קמ" ב�"רמב

  .61הערה ) יסודות ההלכה(פרק ' ור, ש� ועוד
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 מה –ואינו צרי# להפריש חלק ממנה לאותו ולד , הכפול מ� הירושה כולה
  29שהיה מצמצ� ירושתו כבכור

נובעת " נפלי� אינ� קוני� את הקבר"דומה כי ג� הכרעת ההלכה כי 
כל שיש לו נחלה : "שהרי כבר אמרו. מאותו יסוד הגור� חסרו� זיקת נחלה

 אשר –"ב� שמונה"–ולולד זה ; " לו נחלה אי� לו גבולושאי�, יש לו גבול
וממילא כל הנאמר סביב הלאו ; "גבול"כאמור אי� לו נחלה הרי אי� לו ג� 

  .כולל קני� הקבר, 30אינו שיי# בו" לא תסיג גבול רע#"

        השלכות נוספותהשלכות נוספותהשלכות נוספותהשלכות נוספות. . . . הההה

עוד שתי , מ� הראוי להוסי" לנפקותות אלה אשר התפרטו בתוספתא
כפועל יוצא .  ה� מאותה הגדרה ייחודית של ולדות אלההשלכות הנובעות ג�

הרי כתוצאה , מ� העובדה שאות� ולדות לא הוגדרו בוודאות כחיי� לכל דבר
עתה .  למות� כאל מיתתו של חי בר קיימא– להלכה –מכ# לא נית� להתייחס 

אינ� נוהגות , דיני אבילות והלכותיה� הקבועות אחר מיתת החי: נמצאת אומר
מכא� נבעה תמיהת� של . ובר במותו של ולד אשר לא הוגדר כחיכאשר מד

אמוראי� על אותו שנהג מנהגי אבילות בעקבות מות בנו טר� שמלאו לו לולד 
עד שהוברר לה� כי מדובר במקרה נדיר של ולד בו ידוע , שלושי� יו�

הלכות מותו זהות , ורק בזה, בזה. 31ומוגדר כחי, בוודאות שכלו חודשיו

                                                           
 לומר שממעט בחלק –מר בריה דרב יוס" משמיה דרבא "בהעמדתו של ' ד ב"נדה מ' בגמ' ר  .29

 אח בכור ואח פשוט כגו� א� היה ב� יו� אחד כשמת אביו והיה לו: "י"וביאר רש; "בכורה
נוחל הוא מאביו את חלק רביעי שבנכסיו ומנחילו לשני אחיו וחולקי� , ומת הוא אחר אביו

דאי לאו איהו הוה , ונמצא ממעט בחלק הבכור, הבכור והפשוט את חלקו של זה בשוה
זהובי� ועכשיו נוטל ' מששה זהובי� ארבעה ופשוט נוטל ב, כגו�. שקיל הבכור תרי תילתי

זהובי� ' נמצאו ביד בכור ד, רבעי זהוב' זהובי� כנגד שני אחי� ומחלקו של זה ג' גהבכור 
ד "אריכו' ור', ב ב"ב קמ"וכ� איתא בב; "'זהובי� ורביע וכו' חסר רביע וביד פשוט ב

  .ה"ז ס"רע' מ סי"ע חו"ה ובשו"ב ה"נחלות פ' � הל"רמב' ועי. � ש�"ברשב
  

ושייכותו של זה , "לא תסיג גבול רע#" על הלאו –ח "פק' פיס) ד"ט י"י(ראה ספרי שופטי�   .30
א� כלפי נפל עובר , האראוויט2 ש� על הגירסאות השונות' ט במהדו"ועייה. לעני� קברי�

רב� שמעו� ב� גמליאל אומר נפלי� "ב "ז י"ובתוספתא אהלות פט. או אינו עובר בלאו זה
אי� "ז "או למשנה אהלות סו" פטש סירילי"וכתב ר; "אינ� קוני� את הקבר ואי� לה� תפיסה

כל שיש , דכתיב לא תסיג גבול רע# אשר גבלו ראשוני� בנחלת# אשר תנחל, קוני� את הקבר
בור שמטילי� "ולכ# אמרו באותה משנה " (לו נחלה יש לו גבול ושאי� לו נחלה אי� לו גבול

סנהדרי� ' ובגמ, ד"שמחות פי' ע במס"וע"). מלקט עצ� עצ� והכל טהור... לתוכו נפלי�
ב אשר כתב כ� "תכ' אבילות סי' ב הל"ז ח"ג� או' ור; י ש�"ורש' ז א"נדה נ' וגמ', ח א"מ

  .כלפי כל קט� שלא כלו לו חדשיו ולכ# אינו טעו� קבורה
, בריה דרב דימי בר יוס" אתיליד ליה ההוא ינוקא: "'ו א"שני מעשי� המובאי� בשבת קל' ר   31.

אמר ליה אבוה צוורוניתא קבעית למיכל , תאביל עילויהיתיב קמ, בגו תלתי� יומי� שכיב
אמר ליה קי� ) 'ב' ק כ"י מו"רש' ור, ש�' בתוס' ועי; מטעמי� שמאכילי� את האבל: י"רש(

, איתרע ביה מילתא בגו תלתי� יומי�, רב אשי איקלע בי רב כהנא. לי ביה שכלו לו חדשיו
 מר להא דאמר רב יהודה אמר שמואל אמר ליה לא סבר ליה, חזייה דייב וקא מתאבל עילויה
  ".אמר ליה קי� לי בגויה שכלו לו חדשיו, הלכה כרב� שמעו� ב� גמליאל
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בר� במקרי� השכיחי� של ולדות אשר אי� וודאות גמורה ; חילמיתת כל 
שכ� , באלה לא תנהג אבילות,  ובהגדרת� כחי גמור לכל דבר32במני� חודשיה�

  .הוא שמת כא�" חי"לא 

כלפי הריגתו של , מאותו שורש צומחת כמוב� השלכה הלכתית נוספת
והשל� של מאחר ואיננו מחשיבי� אותו כחי במוב� המלא : כלומר. אותו ולד
זה מה שאמרו . לכ� אי� להשוות הריגתו להריגת חי בר קיימא, ההגדרה

ל "ת,  שומע אני א" ב� שמונה במשמע–מכה איש ומת מות יומת "במכילתא 
שומעני א" ב� שמונה ... מגיד שאינו חייב עד שיהרוג ב� קיימא, מכה איש
מכא� . 33"מגיד שאינו חייב עד שיהרג ב� קיימא, ל מכה איש"ת, כמשמע

  .34ה� כניזק וה� כהרוג, הפקעתו של ב� שמונה מהלכות אלה

                                                                                                                  
 הרי הוא –תנוק ב� יו� אחד : "'שמחות ריש פרק ג' ובמס, ג"ה מ"וכ� שנו במשנה נדה פ  

אמר רב , למאי הלכתא"פירשו ) 'ד ב"מ(ש� ' ובגמ; "לאביו ולאמו ולכל קרוביו כחת� של�
". הכא במאי עסקינ� דקי� ליה ביה שכלו לו חדשיו... ג"כמא� דלא כרשב, א לעני� אבלותפפ
ב "נדרי� ל'  ר–המכוו� כלפי קט� הנימול " כחת� של�"ט על המינוח "וראה הערתו של תוי(
ואי� ברית האמורה בתורה שהוא , שהוא כחת� של� הנמול לשמונה" ובאו להשמיענו –

  ).ח ש�"ותו" משנה אחרונה"ע "וע". ולשמנה מעכבתו מלהתאבל עלי
דבכלל אי� " (" אי� מתעסקי� עמו בכל דבר–ב� שמונה חי "ז "א ה"שמחות פ' ע מס"וע  

' ועי; ז"א ה"אבל פ' מ הל" כס–" מתעסקי� עמה� בכל דבר הוי שאי� מתאבלי� עליה�
 כלפי � בביאור העני� א�"ג והרמב"מחלוקת� של הריצ' ור, ח"פ' סי' ק פרק ג"ש מו"ברא

שמחות בנוגע ' ד דמס"ומה שאמרו ש� בריש פ). ב או כלפי אבילות"הספד ותנחומי� וכיו
בכורות ' תוס' ועי, "הא"ה "ד' ו ב"יבמות ל' כמבואר בתוס, ד" אינו שיי# לנידו–" ספיקות"ל
  ".דקי� ליה"ה "סד' ד ב"נדה מ' ותוס, "כיו�"ה "סד' ט ב"מ
וכל שלא שהה , הנפלי� אי� מתאבלי� עליה�: "'ז�ו"א ה"אבל פ' � הל"וראה לשו� הרמב  

וא� נודע בודאי שנולד לתשעה חדשי� גמורי� אפילו מת ביו� ... שלשי� יו� הרי זה נפל
  ולהל� בפרק שטר� פורס�, ח"ד ס"שע' ד סי"ע יו"שו' ור; "שנולד מתאבלי� עליו

ראה להל� . י הולדעל נדירותה של תופעת הוודאות ההלכתית בדבר מני� מדוייק של חודש   .32
  .בפרק שטר� פורס�

'  מלמד עמ–אפשטיי� ' מהדו(י ש� "וראה ג� במכילתא דרשב'; מכילתא משפטי� פרשה ד  .33
שיכול אפילו הכה את הנפלי� , ל מכה איש"מה ת): "...125' צ הופמ� עמ"רד' ובמהדו, 169

לי� וב� שמונה מה איש מיוחד שהוא ב� קיימה יצאו נפ, ל איש"ת, וב� שמונה יהא חייב
' גמ' ועי. ש" עיי– כלפי נפלי� –כ "כ אמור ריש פ"וכ� הוא ג� בתו; "שאינ� בני קיימה

ואי כתב ... אצטרי# למיכתב מכה איש ואיצטרי# למיכתב כל מכה נפש"' ד ב"סנהדרי� פ
ד "נדה מ' ע בגמ"וע". צריכי, רחמנא כל מכה נפש הוה אמינא אפילו נפלי� אפילו ב� שמונה

  ".איש"ה "ובנדה ש� ד, "ג"ה"ה "ש� ד, בסנהדרי�' ה שהעירו על כ# תוסומ', ב
הנה במכילתא משפטי� , "מכה איש"אלא שלמרות הסכמת כל המקורות ללמוד הלכה זו מ  

לפי שהוא אומר כי יכה נפש "ואמרו " וכי ינצו אנשי�"דייקו זאת מלשו� המקרא ' פרשה ח
מגיד שאינו חייב עד שיהרג ב� של ,  אנשי�ל וכי ינצו"ת, שומע אני א" ב� שמונה, אד�

ב טע� "וצ.  אי� חייבי�–" איש של קיימא"אשר איננו בכלל " ב� שמונה"ואילו על ; "קיימא
  .ייתורה של דרשה נוספת זו

אחד ההורג את הגדול או את הקט� "ו "ב ה"רוצח ושמירת הנפש פ' � הל"וראה לשו� הרמב  .34
והוא . או גולה א� הרג בשגגה, זה נהרג עליו א� הרג בזדו�הרי , ב� יומו בי� זכר בי� נקבה

אבל א� נולד לפחות מתשעה חדשי� הרי הוא כנפל עד שישהה שלשי� . שכלו לו חדשיו
מצוה ) יו� שני(ק "וכ� מדוייקת לשו� הסמ". יו� וההורגו בתו# שלשי� יו� אינו נהרג עליו

י "ודייק הר; "א שבעול� קיימואמרו חכמי� שלא לרצוח שו� בר... שלא לרצוח: "ב"פ
דאינו קרוי בר , דהא לאפוקי מנפל שלא כלו לו חדשיו',  ש� אות בהגהות חדשותהגהות חדשותהגהות חדשותהגהות חדשותצייטליש ב
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, השלכות אלה הנובעות א" ה� מהגדרת ולדות אלה כלאו ברי קיימא
, כאמור. מצטרפות בזה למכלול הנפקותות שהתפרטו והתפרשו בתוספתא

וחלק� נובעות , חלק� נובעות משלילת הגדרת� של הולדות כחיי� לכל דבר
הצד השוה שבכול� הוא מצב הביניי� בו . מתי� לכל דברמשלילת הגדרת� כ
. ומצב זה הוא הוא הגור� והסיבה להלכותיה� הייחודיות, מצויי� ולדות אלה
ה� תחומי : הגדרה זו משפיעה על מיגוו� רחב של תחומי�, כפי שהתבאר כא�

ה� תחומי יורה דעה )  פיקוח נפש ומילה–כ ומועד "יוה, שבת(חיי� �אורח
ה� תחומי חוש� משפט ) ייבו� וחליצה(ה� תחומי אב� העזר ) וקבורהאבילות (
 –זיבה ונגעי� ,  מת–טומאה (וא" תחומי� נוספי� ) ירושה ונחלה, הריגה(

וא� כי אליבא דאמת ישנ� עוד תחומי� , )אכילת תרומה, פרישת אבר ובשר
 הרי מה שלא התפרטו כא� – אשר יתפרשו להל� במקומ� –המושפעי� מכ# 

בני "זה אלא משו� שאינ� מהוי� תוצאה ישירה מאותה הגדרה ייחודית לאי� 
  ".לא כחי ולא כמת: "עוד בחייה� כפי שהתבארה כא�" שמונה

  )1995 (63�49' עמ,  נואסיאאסיאאסיאאסיא: : : : מקורמקורמקורמקור

                                                                                                                  
דאמנ� פטור א# , הערתו ש�' ור(ו "א אות רל"פכ) ז"כר# י(ש משפטי� "ע בתו"וע. קיימא
כ "וד למשולהעיר ע. (ז"ד אות קט"פכ) ג"כר# ל(וכ� אמור , א והמקורות ש�"ואות ת) אסור
' � בנוגע לדי� החובל ה� בטריפה וה� בב� ח"המציי� לדברי ריב, ו"ד שבת קל"רי' תוס

' ועי. דפטור' בנוגע לב� חא# הודה , ד ש� בנוגע לטריפה"וחלק הרי, ופטור משו� שבת
  ).'ג סו" אות ג"ל' ג סי" חאחיעזראחיעזראחיעזראחיעזרת "בשו

שנמצא " ב� שמונה"ל חלל יוצא מכ# נובעת הלכה הקובעת שלא להביא עגלה ערופה ע�כפועל
  .ש� לגבי טריפה ועובר' ור, ב"א סק"ס' ג' נחל אית� סי' בס'  ור–" לא נודע מי הכהו"בשדה 


