בס"ד

יבמות לג) :המשנה( עד לד) :ש 6מהסו(
ביאורי מושגי
טומאת שכבת זרע  שכבת זרע מטמאת את הנוגע בה .התורה קבעה כי אישה ששכבה ע איש  תטמא )למרות שמצד טומאת מגע
היא לא אמורה להיטמא כיוו שהמגע היה במקו נסתר ומגע במקו נסתר אינו מטמא( עצ העובדה שהאיש שכב ע האישה מטמאת את
האישה .הגמרא מביאה מספר מקרי חריגי )העראה שלא כדרכה וביאה ראשונה לפי דעה אחת( שבה האישה לא נטמאת.

משנה
שני שהחליפו )למרבה הצער( את נשותיה ע כניסת לחופה
חייבי משו אשת איש
במקרה רגיל:
חייבי משו אשת איש ומשו אשת אח,
א היו אחי:
א ג ה היו אחיות :חייבי משו אשת איש ,משו אשת אח ,ומשו אחות אשה,
א ה היו ג נידות:

המקרה המזעזע
שהוזכר במשנה היה
כמוב בטעות.אחרת
לנשותיה יהיה אסור
לחזור אליה ג
לאחר שלושה חדשי.

חייבי משו אשת איש ,משו אשת אח ,משו אחות אשה ,ומשו נידה

ובנוס:
א ה בוגרות  מפרישי אות שלושה חדשי לפני חזרת לבעליה) ,קטנות אינ בנות עיבור ולכ פטורות(
א ה בנות כה  ה אסורות בתרומה )אפילו א נתאלמנו וחזרו לבית אביה(

אמנ אישה לא
מתעברת בביאה
ראשונה  א $כא
מדובר כשבעלו שוב
ולכ יש חשש.

מי שנה את המשנה )שחייבה על כמה איסורי יחד(

אפשרות א'
ר' מאיר  שסבר שתמיד איסור חל על איסור )ג כשאינו מוסי או כולל(

אפשרות ב'
אפילו ר' שמעו  כיוו שהמשנה מתייחסת למקרה שבו האיסורי חלו בבת אחת

לכ מדובר דווקא כש:
א .קידשו על ידי שליח
ב .האחי והאחיות נכנסו למצוות באותו יו

תמר ,ער ואונ
א .ער ואונ עשו הכל כדי למנוע הריו ,ולכ שימשו שלא כדרכה )ער  כדי שההריו לא יפגע ביופיה ,אונ כדי לא להקי ש לאחיו(
ב .תמר עשתה הכל כדי להתעבר ,לכ מיעכה את בתוליה )כדי שתתעבר בביאה ראשונה מיהודה(

מתי האישה לא נטמאת מהזרע של הבועל )עיי ביאור(
'שכבת זרע אותה'

א .ביאה שלא כדרכה
ב .העראה )כשהאבר לא נכנס פנימה(
ג .ר' יהודה :ביאה ראשונה) ,חכמי חלקו(

'אותה' למעט שלא כדרכה,
חכמי' :שכבת זרע'  למעט העראה,
ר"י' :שכבת זרע'  למעט העראה ושלא כדרכה' ,אותה' למעט ביאה ראשונה,

אישה שהתאלמנה ושהתה יותר מעשר שני
לא יכולה להתעבר יותר )אבל א בינתיי נבעלה בזנות או שחשבה להתחת יכולה להתעבר(
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