בס"ד

יבמות מב) .ש (6עד מג) .הנקודתיי ש 14מהסו(
ביאורי מושגי
 24חודשי של מעוברת :יש שסברו שצרי #להמתי  24חודשי של שלושי יו )שנתיי עבריות ועוד  12יו( ,יש שסברו שהיא צריכה
להמתי  24חודשי ירח )שנתיי עבריות( ויש שסברו שהיא צריכה להמתי  24חודשי לועזיי )שנתיי של שנות חמה ולא שנות לבנה(

מדוע צרי #להמתי בי נישואי לנישואי
אביי' :להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך'  יש עניי לדעת מי הוא זרעו של מי
)הא הוא זרעו של פלוני או של אלמוני ,הא הוא זרע של קדושה או לא של קדושה(
רבא :כדי למנוע נישואי בתו #המשפחה ,ייבו שלא במקומו ,וכיו"ב) .שיגרמו מחוסר ידיעה מי הוא האב(

מדוע מעוברת לא תנשא )עד שנתיי אחרי הלידה(
מחשש שתתעבר שוב אחרי הלידה ולא יהיה לה חלב להניק את בנה )והאב החדש לא יטרח להעניק לתינוק שאינו שלו מזו חליפי(

מדוע מחכי דווקא שלושה חדשי
מדוע לא מספיק חודשיי וחצי :כיוו שיולדת לשבעה יולדת למקוטעי )היא יכולה ללדת אחרי שישה וחצי חודשי(

מדוע שלא תינשא ותבדק אחרי שלושה חודשי :בדיקה אקטיבית לא עושי  כדי שלא תתגנה על בעלה,
בדיקת הילוכה לא עושי  שהרי היא מחפה על עצמה )כדי שיירש בנה בנכסי
בעלה החדש(

ציטוט מהמשנה
ת"ק:

כול

 צריכות להמתי

ת"ק :אחרי נישואי תמיד צרי #לחכות )ג א אי סיכוי שהיא
בהריו(

ר' יהודה :מי שהיו ארוסות  ינשאו מיד )חו) מארוסות ביהודה(
מי שהיו נשואות  יתארסו מיד )וימתינו לפני הנישואי(

ר' יוסי:

גרושות  כמו ר' יהודה
אלמנה  צריכה לחכות )מפני האבל(

ר' יהודה ור' יוסי :צרי #לחכות רק כשיש חשש שהיא בהריו.

ר' יוחנ בתחילה :הלכה כר' יוסי ור' יהודה )כיוו שה
רבי ות"ק הוא יחיד  שיטת ר"מ(
ר' יוחנ בסו :הלכה כת"ק )כיוו שבברייתא סתמו
כמותו(

כללי פסיקה במחלוקות תנאי
בתו #המשנה
כשקוד הובאה המחלוקת )ואח"כ סת(:
הלכה כדעה שסתמו כמותה בהמש,#

במשנה וברייתא
כשבמשנה הובאה דעה סתמית )ובברייתא המח'(:
הלכה כדעה שסתמו כמותה במשנה

כשקוד הובאה הדעה שסתמו כמותה )ואח"כ המח'(:
אי הלכה כדעה שסתמו כמותה.

כשבמשנה הובאה מחלוקת )ובברייתא סת(:
ספק מה ההלכה,
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וא המשנה משובשת
או שממפורש בה שזו
רק דעה מסויימת 
הלכה כברייתא
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בס"ד
הא מחכי שלושה חדשי מלאי  לפני האירוסי
רחב"א:

מספיק לחכות רוב חודש ראשו ,חודש שני מלא ,ורוב חודש שלישי) ,מעט יותר מחודשיי(

אמימר :אפשר לארס כבר ביו התשעי,
להלכה :אפשר לארס רק ביו התשעי ואחת
אמימר מודה שלעניי נישואי ולעניי  24חודשי של מעוברת
צרי #לחכות את כל הימי.
)ומותר לישא רק ביו התשעי ואחת ולמעוברת רק אחרי
שמלאו  24חודשי(
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