בס"ד

שבת קלה) .ש 5מהסוף( עד קלז) .המשנה(
ביאורי מושגים
התנאים והאמוראים נחלקו במקומות שונים האם קניין פירות הינו קניין הגוף או לא .חפץ שגופו שייך לראובן אבל הפירות
שהוא מניב שייכים לשמעון  -מי מוגדר הבעלים על היישות של החפץ )על שם מי 'רשום' החפץ בטאבו(.
האם שמעון שהפירות שמניב החפץ שייכים לו מוגדר כבעלים על היישות  -קניין פירות כקניין הגוף,
או שראובן שגוף החפץ שייך לו מוגדר כבעלים על היישות  -קניין פירות לאו כקניין הגוף.

'נולד לא ברשותו'  -כשהתינוק נולד אימו לא היתה ברשותו.

שני סוגי עבדים:
מקנת כסף ' -נוצר' )אימו התעברה( ואחר כך נקנה.

דוגמאות למקנה כסף שלא ברשותו:
א .כשקנה את השפחה ותינוקה אחרי הלידה.
ב .כשקנה את העובר ואדם אחר קנה את השפחה.

יליד בית  -נקנה ואחר כך 'נוצר' )אימו התעברה(.

דוגמאות ליליד בית שלא ברשותו:

מילת תינוק של עבד:
נולד ברשותו  -נימול לשמונה.

א .כשקנה את השפחה רק לעניין העובר )הצעה זו תקפה רק אם
קניין פירות לא נחשב כקניין הגוף ,אם קניין פירות כקניין הגוף
האימא נחשבת ברשותו(.
ב .כשקנה את השפחה על מנת שלא להטבילה )ולכן הקניין שלו
בשפחה פגום(.

נולד שלא ברשותו  -נימול מיד.
לא היתה לידה הלכתית )לא הספיק להטביל את השפחה(  -ת"ק :נימול לשמונה.
ר' חמא :נימול מיד.

ר"ח ות"ק נחלקו בשאלה מהותית :האם
החיוב למול אחרי שמונה ימים תלוי בלידה
הלכתית ובטומאת לידה )ר' חמא(
או שאלו שני דינים מנותקים )ת"ק(.
נפ"מ :כל מקרה שבו לא היתה לידה הלכתית ולכן
האישה לא טמאה מהלידה )ניתוח קיסרי ,גויה
שהתגיירה(  -האם יש למול את הולד ביום השמיני
או מיד.

הערות:
 .1ר' אסי סבר כר' חמא.
 .2ר' אסי מודה שלפני מתן תורה גם כשלא היתה טומאת לידה
היו חייבים למול אחרי  8ימים )שרה לא היתה טמאת לידה ובכל
זאת יצחק אבינו נימול לשמונה(.

 .3ר' אסי :המחלוקת בין רב הונא לרב חייא האם מילת יוצא
דופן )שאימו לא טמאה כיוון שלא היתה לידה הלכתית( דוחה שבת
היא השלכה של המחלוקת האם יוצא דופן נימול ל 8או מיד.

ב 30הימים הראשונים:
מת מחולשה  -כולם מודים שנחשב נפל,
מת כתוצאה מאירוע חיצוני  -רשב"ג :נחשב נפל ,חכמים :נחשב בחזקת חי.

מעמד תינוק או ולד בהמה
נולד בחודש השביעי
עד  30יום באדם ועד  8ימים
בבהמה  -ספק,
אחרי זמן זה  -בחזקת חי.
נולד בחודש השמיני  -מת.
נולד בחודש התשיעי  -ודאי חי.

נפ"מ :אדם שמת כשבנו פחות מ .30אחר מות האב נפל התינוק מהגג ומת  -האם התינוק
בחזקת נפל והאשה חייבת בייבום ,או שהתינוק בחזקת חי והאשה פטורה מייבום.
הלכה :עקרונית פוסקים כרשב"ג .בשעת הצורך נחלקו האמוראים האם ניתן להקל
בדיעבד כחכמים או שתמיד יש להחמיר כרשב"ג.

התנאים נחלקו האם שחיטת ולד של חודש  8מועילה לטהרו מטומאת נבילה :רב אדא בר
אהבה הורה
אביי :התנאים נחלקו האם הנולד לשמונה נחשב חי או מת.
להלכה שנולד
לשמונה נחשב
רבא :כולם מודים שבן  8נחשב מת  -התנאים נחלקו האם למרות שהוא
נחשב מת תועיל השחיטה לטהר את גויתו מטומאת נבילה.
מת גמור.
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ציטוט מהמשנה
מילת אנדרוגינוס -
ת"ק :לא דוחה שבת.
ר' יהודה :דוחה שבת.

עקרונית מודה ר' יהודה שאנדרוגינוס לא נחשב זכר גמור )כך מצאנו
שהוא סובר לגבי ערכין ולגבי קידוש מי חטאת(.
במצות מילה יש ריבוי מיוחד 'כל זכר' ממנו אנו לומדים שיש חיוב
למול אנדרוגינוס בתורת ודאי.
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