
 

 

 

 

 

  מתי נחשב ולד בר קיימא

)ונתברר שהוא בר רבן שמעון בן גמליאל אומר: כל ששהה שלושים יום באדם, אינו נפל  :תוספתא(ב) תניא )קל"ה ב'(

ה"  1, שנאמרקיימא( ְפּדֶּ ׁש ּתִ ן חֹדֶּ שמונת ימים בבהמה, אינו נפל  )שהה(. )לאחר שמתברר שהוא בר קיימא("ּוְפדּוָיו ִמּבֶּ
ַחת ִאּמֹו(" 2, שנאמרהוא ספק נפל( )אבל קודם לכן ְבַעת ָיִמים ּתַ ֵלד ְוָהָיה ׁשִ י ִיּוָ ב אֹו ֵעז ּכִ ש ֶּ ִמיִני ָוָהְלָאה )ׁשֹור אֹו כֶּ ְ  ּוִמּיֹום ַהׁשּ

ה ן  ֵיָרצֶּ ה ַלה'(ְלָקְרּבַ ֶּ  ". )ִאׁשּ

 ?! ו חל בשבת()כל תינוק, כששמיני שלהא לא שהה, ספיקא הוי?! מימהל היכי מהלינן ליה  )ומקשה()קל"ו א'( 

 )ְשחּוָטה(אמר רב אדא בר אהבה: מלין אותו ממה נפשך: אם חי הוא, שפיר קא מהיל. ואם לאו, מחתך בבשר 
 .)ואינה חבורה(הוא 

ספק בן שמונה, אין מחללין עליו את השבת,  )חודשים(: ספק בן שבעה )בתוספתא( דתניאואלא הא  )ומקשה(
 שפיר קא מהיל, ואם לאו מחתך בבשר הוא! אמאי?! נימהליה ממה נפשך: אם חי הוא 

. לא נצרכה אלא למכשירי מילה, ואליבא דרבי אליעזר )כשחל בשבת(מימהיל הכי נמי מהלינן ליה  )ומתרץ(
 . )שלדידיה גם מכשירי מילה דוחים שבת, בספק, אינם דוחים שבת(

תוך שלושים לאדם ושמונה לבהמה, מוחזק )וסוברים שגם באיבעיא להו: מי פליגי רבנן עליה דרבן שמעון בן גמליאל 

 , או לא? אם תמצי לומר פליגי, הלכה כמותו, או אין הלכה כמותו? כחי(

 תא שמע, דאמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. הלכה, מכלל דפליגי, שמע מינה. 

. כי פליגי בָנַפל מן הגג )פירוש ספק(א , דברי הכל מת הו)מעצמו בתוך שלושים(כשפיהק ומת : )למסקנה( אמר אביי
: מר )ובבהמה כגון ששחטוהו לפני ליל שמיני, שמיתתו באה ממקום אחר, ולרבן שמעון בן גמליאל הוי ספק נפל(ואכלו ארי 

 . )ודאי(סבר מת הוא. ומר סבר חי הוא 

ם, לרבן שמעון בן גמליאל צריכה )כשהניח ולד ומת בתוך שלושים יו? לפטור מן הייבום )לגבי אדם(למאי נפקא מיניה 

 . חליצה מספק(

בריה דרב דימי בר יוסף אתיליד ליה ההוא ינוקא. בגו תלתין יומין שכיב. יתיב קמתאביל עילויה. אמר ליה 
?! )הרי לפי רבן שמעון בן גמליאל ספק נפל הוא, והלכה כמיקל באבל(קבעית למיכל  )סעודת אבלים(אבוה: צוורוניתא 

 . )וודאי אינו נפל(לי ביה שכלו לו חדשיו  אמר ליה: קים

 שיטות הראשונים

 , שמלים ספק וריטב"א ,רשב"אבעל העיטור, סמ"ג, : דעת מילה בשבת לתינוק שנולד לספק שבעה ספק שמונה
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שהלכה כפשט הברייתא שאין מלים בשבת תינוק שספק אם נולד  רבינו חננאל. ודעת 3בשבת ממה נפשך
כתבו ברייתא דספק בן שבעה ספק בן שמונה  ורא"ש ורי"ףשינויא הוא ואשינויא לא סמכינן. בחודש השמיני, ד

שאין  5השו"עופסק  .4אין מחללין עליו את השבת, ולא כתבו הא דרב אדא בר אהבה דמלין אותו ממה נפשך
, אלא רו סימניו()אע"פ שלא נגמשמלים ספק , כבעל העיטורפסק  והרמ"א מלין ספק, אא"כ נגמרו שערו וצפורניו.
 שאין מחללים עליו שבת בשאר דברים.

, 6דלאו דוקא פיהק אלא הוא הדין לחלה ומת רבינו יונהבשם  הרשב"א: כתב כשפיהק ומת דברי הכל מת הוא
כתב דדוקא פיהק ומת דמוכחא מילתא דאית ביה ריעותא, אבל חלה ומת הרי הוא כאכלו ארי,  הר"ז הלויו

 ה וימות. דאפילו בן קיימא נמי יחל

השמיטו את דברי אביי שלדברי הכל מת הוא, לומר דאינה הלכה,  הרי"ף ורמב"ם: פיהק ומת בתוך שלושים
כרי"ף פסק  9והשו"ע. 8, פסקו כאבייוהרא"ש ,רבו בשםובה"ג, רבינו יונה, הרשב"א חולק עליו.  7וסוברים שרבא

 . ורמב"ם

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שלא(

ן ג.  ן ז' ָסֵפק  ּבֶּ ְמרּו, ֲאִפּלּו ִאם הּוא ָסֵפק ּבֶּ ת; ְוִאם לֹא ּגָ ּבָ ׁשַ ְרָניו, ָמִלין אֹותֹו ּבְ ָערֹו ְוִצּפָ ְמרּו ש ְ ן ח', ֵאין ָמִלין אֹותֹו. ח', ִאם ּגָ  ּבֶּ
 

                                                

כסברת רב אדא בר אהבה. וברייתא דספק בן שבעה וכו' אין מלין, לא נצרכה אלא למכשירי מילה ואליבא דרבי אליעזר. ועל פי זה  . 3
 ביאר הריטב"א את מה שהוא "מנהג פשוט בכל ישראל למול". 

והטור וב"י תמהו על דבריו.  . עיי"ש.ולפיכך הביא ברייתא זו בהלכותיו סתם ,רי"ף שאין מוהלין ספיקות בשבתוכתב הר"ן שדעת ה . 4
ואפילו הוא בן ח'  ,מחללין עליו את השבת לרי"ף ורא"ש ,דכל שגמרו שערו וציפרניועיי"ש. והב"י )או"ח שלא,ג( האריך, ומסקנתו, 

סמכו על מה שכתבו בפרק הערל  וכו',אין מחללין עליו את השבת  ונה,בן שמומה שכתבו ברייתא דספק בן שבעה ספק . ודאי
רמב"ן עוד וראה . , רא"ש סי' ו( דאוקמוה להאי ברייתא התם בגמרא בשלא גמרו שערו וציפרניוא בדפיו , רי"ף כה' ב')יבמות פ

 .רשב"או

שהמנהג למול  כתב ליה רבהאבל בא .ז דעתם לפסוק כהשו"עהנה בב"ח וט". וכתב המשנ"ב )שלא, ס"ק יא( ואו"ח שלא,ג; יו"ד רסו,יא . 5
ד"ה בן )קל"ה א', רש"י  -. מקורות ונהרא נהרא ופשטיה ב,הרדב"ז סימן ל. וכן כתב וגם במאירי כתב שכן דעת כל הגאונים. ספיקות

ד"ה  נד א ברי"ף,ר"ן ) נן ספיקות(.ד"ה ולעניין פסקא משמע לכאורה דמהליקל"ה ב', רמב"ן )(. קל"ו א')ח' אין מחללין עליו(. רשב"א 
 . העיטור )שער ג, הלכות מילה(. סמ"ג )עשין סי' כח(. ונראה(

דאל"כ מאי קאמר אכלו ארי או שנפל מן הגג מר סבר חי הוא, דאלמא לא נחלקו אלא בשאכלו ארי, דאי לא, לימא אבל חלה ומת.  . 6
 רשב"א.  

)יבמות ל"ז א'( נתקדשה אם אשת כהן היא אינה חולצת, ואוקימנא בריש פרק החולץ מת בתוך שלושים יום ועמדה ו, להלן, דאמר . 7

 . רשב"א בביאור השמטת הרי"ף. )גם בפיהק ומת ולא רק בנהרג(כרבנן דרבן שמעון בן גמליאל, דאלמא אפילו בשלא אכלו ארי פליגי רבנן 

לשיטתו לעיל הסובר שחלה הרי ) או כשאכלו ארי. והר"ז הלויוביארו דההיא דרבא )שאינה חולצת ודוקא כחכמים( בשנפל מן הגג  . 8
פירש דההיא דרבא בשחלה ומת, ולא אמרינן שמודים חכמים אלא  (בזה רבן שמעון בן גמליאל וחכמים הוא כמו שאכלו ארי, ונחלקו

ב"ם(. הובאו הדברים כשפיהק ומת. כן ביארו הראשונים את השמטת הרי"ף )והגר"א, או"ח שלא,ג, ביאר כן גם את השמטת הרמ
 ברמב"ן )מלחמות(, ברשב"א ובר"ן. והרמב"ן במלחמות )כאן( הביא גם דברי הבה"ג. הרא"ש במסכת יבמות )ד,ה(. 

 ראה ציטוט להלן. אה"ע קנו,ד.  . 9

 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז כ"ח
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ְמרּו  אי, ֲאִפּלּו לֹא ּגָ ַבע ַוּדַ ן ׁשֶּ אי. ְוִאם הּוא ּבֶּ ן ח' ַוּדַ ְרָניו ָמִלין אֹותֹו ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבֶּ ָערֹו ְוִצּפָ ָעה סי' רס"ו)ש ְ יֹוֵרה ּדֵ ן ּבְ  . (ְוַעּיֵ

 )יו"ד, הלכות מילה, סימן רסו(

ְרָניו. ֲאָבל ִמי ׁשֶּ  יא.  ָערֹו ְוִצּפָ ְמרּו ׁשְ ת ֲאִפּלּו ִאם לֹא ּגָ ּבָ ׁשַ ִביִעי, ָמִלין אֹותֹו ּבְ ְ ׁש ַהׁשּ חֹדֶּ ּנֹוַלד ּבַ ׁש הַ ִמי ׁשֶּ חֹדֶּ ִמיִני, ֵאין ּנֹוַלד ּבַ ְ ׁשּ
ן ׁשְ  ְבָעה ָסֵפק ּבֶּ ן ׁשִ ין ְלָסֵפק ּבֶּ ְרָניו. ְוהּוא ַהּדִ ָערֹו ְוִצּפָ ְמרּו ש ְ ן ּגָ א ִאם ּכֵ ּלָ ת אֶּ ּבָ ׁשַ ֵאין ָמִלין אֹותֹו ָמִלין אֹותֹו ּבְ מֹוָנה, ׁשֶּ

ְרָניו.  ָערֹו ְוִצּפָ ְמרּו ש ְ ן ּגָ א ִאם ּכֵ ּלָ ת אֶּ ּבָ ׁשַ ִלין ָעָליו ְוֵיׁש אֹוְמִרים דְּ  הגה:ּבְ ֵאין ְמַחּלְ א ּדְ ּלָ ְבָעה הּוא, אֶּ ן ׁשִ ַמֲהִליָנן ֵליּה הֹוִאיל ְוָסֵפק ּבֶּ

ָבִרים  ָאר ּדְ ׁשְ ת ּבִ ּבָ ַ ָמע ֵמָהִרי''ף ְוָהרֹא''ׁש ְוטּור(,ַהׁשּ ר. )ְסַמ''ג ְוֵכן ַמׁשְ ה ִלי ִעּקָ   ְוֵכן ִנְראֶּ

 )יו"ד, הלכות קריעה, סימן שמ(

לֹא ִקים לָ  ל.  ים, ֵאין קֹוְרִעין ָעָליוָקָטן ּדְ לֹׁשִ יֹום ׁשְ תֹוְך ל' אֹו ֲאִפּלּו ּבְ ת ּבְ ּמֵ יו, ׁשֶּ לּו לֹו ֳחָדׁשָ ּכָ ּה ׁשֶּ  .ן ּבֵ

 )יו"ד, הלכות אבילות, סימן שעג(

ם:  ד.  ֵמא ָלהֶּ ּטָ ּמִ רֹוִבים ׁשֶּ יו, אֹו ׁשֶּ ..ֵאּלּו ֵהם ַהּקְ לּו לֹו ֳחָדׁשָ ּכָ ִקים ֵליּה ׁשֶּ ים יֹום ָוֵאיָלְך, ֲאִפּלּו ֵהם .ְוִלְבנֹו ּוְלִבּתֹו ּדְ לֹׁשִ ְ ֵהם ִמׁשּ
ְפָחה אֹו ָנְכִרית ִ נֹו ּוִבּתֹו ִמׁשּ סּוִלים; חּוץ ִמּבְ  ...ּפְ

 )יו"ד, הלכות אבילות, סימן שעח(

לּו לוֹ  ו.  ּכָ ּה ׁשֶּ ֵלִמים, אֹו ִקים ֵלּה ּבֵ ים יֹום ׁשְ לׁשִ ן ׁשְ ן הּוא ּבֶּ ָלא ִאם ּכֵ יו. ֵאין ַמְבִרין ַעל ַהָקָטן אֶּ  ֳחָדׁשָ

 מת בתוך שלושים ועמדה ונתקדשה

)ללידתו, ולא היה לאביו בן אלא הוא, ונולד לאחר מיתת אביו, ועל ידו היו פוטרים אמו , מת בתוך שלושים איתמר)קל"ו ב'( 

  - )לאחר זמן, לפי שסבורה שאינה זקוקה ליבם(, ועמדה ונתקדשה מן החליצה אם היה בר קיימא(

. )מספק, שמא נפל היה(, חולצת )עכשיו, ומותר בעלה בחלוצה(יה דרבא: אם אשת ישראל היא אמר רבינא משמ (1)
 . )שסומכים על חכמים האומרים שלא היה נפל(אינה חולצת  )שאם תחלוץ, תהא אסורה לו(אם אשת כהן היא 

 ורב שרביא משמיה דרבא אמר: אחת זו ואחת זו חולצת.  (2)

 שיטות הראשונים

)שאשת כהן , שהלכה כרבינא לקולא ורא"ש ,רבינו חננאל, רי"ף, רמב"ם: דעת ועמדה ונתקדשה מת בתוך שלושים

 11והשו"ע .)כיון דשמואל פסק הלכה כרבן שמעון בן גמליאל(כתב שהלכה כרב שרביא לחומרא  והריטב"א. 10אינה חולצת(
 פסק לקולא.

 

 

                                                

אשתו, מספק  שאין אוסרין על זה. והרמב"ם כתב "בטעם הדין שסומכים על שיטת חכמים האומרים ודאי ולד היה כתבורש"י הרי"ף ו . 10
 .וגם לרבן שמעון בן גמליאל רק ספיקא הוי". דבריהם

 רמב"ם )הל' ייבום וחליצה ב,כא(. רי"ף )יבמות יא א בדפיו(.  -סד,ז. מקורות אה"ע ק . 11

 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז כ"ח
 ל"וק| דף:  י"ט| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 שולחן ערוך

 )אה"ע, הלכות ייבום, סימן קנו(

ָלד ַחי ַלֲאִוי ד.  ם. ְוִאם ָיְלָדה ְוָיָצא ַהּוָ ְתַיּבֵ יָלה, ֲהֵרי זֹו ּתִ ת, ִאם ִהּפִ רֶּ ּתֹו ְמֻעּבֶּ יַח ִאׁשְ ת ְוִהּנִ ּמֵ ָעה ִמי ׁשֶּ ׁשָ ר ָהעֹוָלם, ֲאִפּלּו ֵמת ּבְ
ְבֵרי סֹוְפִרים, עַ  ּבּום. ֲאָבל ִמּדִ טּוָרה ֵמַהֲחִליָצה ּוִמן ַהּיִ ּנֹוַלד, ֲהֵרי ִאּמֹו ּפְ ָעה ׁשֶּ יו ְונֹוַלד ְלִתׁשְ לּו לֹו ֳחָדׁשָ ּכָ אי ׁשֶּ ַוּדַ ַדע ּבְ ּוָ ּיִ ד ׁשֶּ

מּוִרים.  ים ּגְ יִעי ַרק הגה:ֳחָדׁשִ ׁשִ ׁש ַהּתְ חֹדֶּ ה ֲאִפּלּו לֹא ִנְכְנָסה ּבַ ַמן ַהּזֶּ ַבּזְ ָרה ּבֹו, ָהֵוי ְוַלד ְקָיָמא.  ֵיׁש אֹוְמִרים ּדְ ְתַעּבְ ּנִ ַבד יֹום ׁשֶּ ָחד ִמּלְ יֹום אֶּ

ַהחוּ ְוַאף  ים ׁשֶּ ה ַרּבִ ְמהּו ַעל זֶּ ָבר ּתָ ִעין, ּכְ ת ִלְמֻקּטָ דֶּ ָעה ֵאיָנּה יֹולֶּ ת ְלִתׁשְ דֶּ ְגָמָרא יֹולֶּ ָאְמִריָנן ּבַ ב ּדְ ָאנּו ְצִריִכין לֹוַמר ַעל ּגַ א ׁשֶּ ּלָ ה, אֶּ ׁש ַמְכִחיׁש זֶּ
ָבִרים  ה ּדְ ַכּמָ ה ָהִעְנָין, ְוֵכן הּוא ּבְ ּנָ ּתַ יו ִנׁשְ ַעְכׁשָ ׁשֵ ׁשֶּ ר ם ַהרשב''ץ(. )ב''י ּבְ ֵסדֶּ ִביָנן ְלהּו ּכְ ים יֹום, ְולֹא ַחׁשְ לׁשִ ָחד ׁשְ ל אֶּ י ָהִעּבּור ּכָ ִמיהּו, ָחְדׁשֵ

ִנים  ָ ם(. ַהׁשּ ָמע ׁשָ ן ַמׁשְ י ָאִביו ֵמַהֲחִליָצה )ּכֵ ה ְוַלד ְקָיָמא ּופֹוֵטר ְנׁשֵ ה נֹוַלד, ִאם ָחָיה ל' יֹום, ֲהֵרי זֶּ ֲאָבל ִאם לֹא נֹוַדע ְלַכּמָ
ּבּום. ּוֵמהַ  ָעָריו)ּיִ ְמרּו ש ְ ּגָ ְוָקא ׁשֶּ ְרָניו  ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּדַ ה ִלי.)טּור(, ְוִצּפָ   (ְוֵכן ִנְראֶּ

ג אֹו ֲאָכלֹו ֲאִר  ַפל ֵמַהּגַ ּנָ ין ׁשֶּ ת ֵמחִֹלי ּבֵ ּמֵ ין ׁשֶּ ים, ּבֵ לׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ים, ֲאִפּלּו ּבַ לׁשִ תֹוְך ׁשְ ל ָספֵ ְוִאם ֵמת ּבְ ן י, ֲהֵרי זֹו ְסֵפק ֵנפֶּ ק ּבֶּ
ם.  ְתַיּבֵ ְבֵרי סֹוְפִרים, ֲאָבל לֹא ּתִ  ְקָיָמא, ּוְצִריָכה ֲחִליָצה ִמּדִ

ת ְוֵיׁש אֹוְמִרים) מֶּ ת ְולֹא ִמְתַיּבֶּ צֶּ יו, חֹולֶּ לּו ֳחָדׁשָ ּכָ ק ׁשֶּ ּפֵ ֲאִפּלּו ִאם נֹוַלד ֵמת, ַוֲאִפּלּו ִאם ֵיׁש ְלִהְסּתַ ם ָהר''פ( (ּדַ ׁשֵ  )טּור ּבְ
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ּלֹא נוֹ  ז.  ְלָדה ָוָלד ׁשֶּ ּיָ גֹון ְיָבָמה ׁשֶּ ת ָיָבם ִאם ָלאו, ּכְ יָה ִזּקַ ם ִאם ֵיׁש ָעלֶּ ְבֵריהֶּ ִהיא ָסֵפק ִמּדִ ל ְיָבָמה ׁשֶּ יו ּכָ לּו לֹו ֳחָדׁשָ ּכָ ַדע ׁשֶּ
מ ם ּכְ ְבֵריהֶּ ֲחלֹץ ִמָסֵפק ִמּדִ ּתַ יָנּה ׁשֶּ ּדִ יֹום ל', ׁשֶּ תֹוְך ל' יֹום אֹו ּבְ את ּוֵמת ּבְ ֵ ה ְלַאֵחר אֹו ִנש ּ ׁשָ ֵאר, ִאם ָהְלָכה ְוִנְתַקּדְ ְתּבָ ּנִ ֹו ׁשֶּ

ֲחלּוָצה, ֵאינֹו ח הּוא ָאסּור ּבַ ה ְלכֵֹהן ׁשֶּ ׁשָ ְעָלּה. ְוִאם ִנְתַקּדְ ב ִעם ּבַ ם ֲחִליָצה, חֹוֵלץ ָלּה ְיָבָמּה ְוֵתׁשֵ ֵאין אֹוְסִרין קֹדֶּ ֹוֵלץ ָלּה, ׁשֶּ
ּום ְסֵפק  ּתֹו ִמׁשּ ה ִאׁשְ ם. ַעל זֶּ ְבֵריהֶּ לֹא ֲחִליָצה הֹוִאיל ּוְכָברּדִ ת לֹו ּבְ רֶּ ָרֵאל, ּוֻמּתֶּ ְעָלּה ִיש ְ ֵצא ִמּבַ ּלֹא ּתֵ אן, ׁשֶּ ָבם ּכָ ין ִאם ֵאין ַהּיָ  ְוהּוא ַהּדִ

ָאּה  ְתׁשּוָבה(.ְנש ָ ְך ּתִ  )ר''י ִמיְנץ ּבִ ה, ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ת ְלַכּתְ צֶּ ּה ַהּכֵֹהן אֹו ֵמת, ֲהֵרי זֹו חֹולֶּ ְרׁשָ ת ַלֲאֵחִריּגֵ רֶּ ה ֻמּתֶּ  ם.ְהיֶּ
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