ַבּיּוֹם ַההוּא י ְִהיֶה ה' ְצ ָב-אוֹת לַ ֲע ֶט ֶרת ְצ ִבי וְ לִ ְצ ִפ ַירת ִתּ ְפ ָא ָרה לִ ְשׁ ָאר ַעמּוֹ( :ישעיהו כח ,ה)

עטרת
צבי
המחשה בציורים למסכת יבמות | חלק א

נערך ע"י יוני גוטמן
לע"נ אלימלך צבי (צביקה) גוטמן ז"ל
איורים :הדר גוטמן

סבא אברהם רייך ז"ל ניצול
שואת אירופה ממייסדי
מושב עין איילה איש אמת
רודף צדקה וחסד שחינוך
ילדיו לחיי תורה ומצוות
עמד בראש מעייניו

סבתא אדית רייך ז"ל
ניצולת שואת אירופה אשה
צנועה ועדינת נפש שהצ־
טיינה בפשטות הליכותיה
ובהארת פנים מיוחדת לכל
הסובבים אותה

סבא ברוך גוטמן ז"ל
איש תורה ועבודה ,איש
חסד גדול .מבוני הארץ
וממשכימי בית הכנסת
לתפילה וללימוד .מאמין
גדול ,טוב לב וטוב עין

סבתא יפה גוטמן ז"ל אוד
מוצל מאש שמאורעות
השואה לא כיבו את שמחת
חייה .מסרה נפשה על קיום
חיי תורה ומצוות ובנתה
משפחה של תורה עבודה
וגמילות חסדים

לזכרון
אלימלך צבי (צביקה)
גוטמן ז""ל איש חסד בעל
רגישות רבה לסביבה.
מאיר פנים ואוהב כל
אדם באשר הוא.
אוהב את הארץ בכל
ליבו ,את שביליה ואת
שורשיה .בן ואב למופת,
חי את מצוות כיבוד
הורים כדרך חיים

שלי ושלכם  -שלה הוא!

סמ""ר שמאי אלעזר ליבוביץ הי"ד אוהב
ארץ ישראל תורת ישראל ועם ישראל .
מחפש בלתי נלאה אחר האמת והצדק
וקרבת אלוקים .גדל בחברון עיר האבות.
מראשוני נוער הגבעות

עולם

עיצוב גרפי ועימוד :מיכל ביליה 054-8133470
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תוכן עניינים

הקדמה
בשעה טובה אני מגיש בפני לומדי הדף היומי חוברת ציורים "עטרת צבי" על מסכת יבמות
(לע"נ אמו"ר אלימלך צבי בן ברוך ז"ל).
זיכני רבש"ע להקליט שיעורים קצרים על הדף היומי (מופיעים באתר  -הדף היומי ב 20דקות)
כאשר אחד העקרונות שאני משתדל לשמור עליהם הינו הסבר קצר המלווה בהמחשה במידת האפשר.
ובאופן דומה  -העיקרון המנחה בציורים שבחוברת הוא הפשטה של המקרה
(על ידי דמויות ברורות וחלוקה לשלבים) כך שניתן להבין בצורה קלה את המקרה עליו מדובר.
בשאלה אילו מקרים לצייר נעזרתי בספר באר יעקב מאת הרב יעקב דב קנטור זצ"ל.
זו היא החוברת הראשונה (עד סוף פרק שלישי) ובעז"ה תצא בקרוב חוברת נוספת עד סוף המסכת.
אשמח מאוד שכל מי שמוצא טעות יאיר את עיניי למייל  dafyomi20@gmail.comובעזרת השם
אשתדל בהמשך להוציא מהדורה מעודכנת.
© כל הזכויות הן ע"פ דין תורה והן ע"פ החוק האזרחי שמורות למחבר.
החוברת מיועדת להפצה לכל המעוניין וניתן להעתיק ולפרסם חלקים ממנה במסגרת
שימוש אישי בלבד שאינו למטרות רווח .

שּת ַעזְ ֵרנִ י לִ לְ מֹד ּולְ לַ ֵּמד לִ ְׁשמֹר וְ לַ ֲעׂשֹות ּולְ ַקּיֵם ֶאת ּכָ ל ִּד ְב ֵרי ַתלְ מּוד
וי ְִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך ְי ָי ֱאֹלקיַ ,
ּתֹורה
ּתֹור ְתָך ְּב ַא ֲה ָבהּ ,וזְ כּות ּכָ ל ַה ַּתּנָ ִאים וְ ָאמ ָֹור ִאים וְ ַתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים י ֲַעמֹד לִ י ּולְ זַ ְר ִעי ֶׁשֹּלא ָתמּוׁש ַה ָ
ָ
ִמ ִּפי ִּומ ִּפי זַ ְר ִעי וְ זֶ ַרע זַ ְר ִעי ַעד עֹולָ ם ,וְ י ְִת ַקּיֵם ִּביְּ :ב ִה ְת ַהּלֶ כְ ָך ַּתנְ ֶחה א ָֹתְך ְּב ָׁשכְ ְּבָך ִּת ְׁשמֹר ָעלֶ יָך
וַ ֲה ִקיצ ָֹות ִהיא ְת ִׂש ֶיחָךּ :כִ י ִבי י ְִרּבּו י ֶָמיָך וְ י ִֹוסיפּו ּלְ ָך ְׁשנֹות ַחּיִים :א ֶֹרְך י ִָמים ִּב ִימינָ ּה ִּב ְׂשמֹאולָ ּה ע ֶֹׁשר
וְ כָ בֹודְ :י ָי עֹז לְ ַעּמֹו י ִֵּתן ְי ָי י ְָב ֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַב ָּׁשלֹום

בברכה
יוני גוטמן

משנה  :חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה
ומן היבום עד סוף העולם ואלו הן
ב ע״א
ב ע״א
ב ע״א
ב ע״א
ב ע״א
ב ע״א
ב ע״א
ב ע״א
ב ע״א
ב ע״א
ב ע״א
ב ע״א
ב ע״א
ב ע״א
ב ע״א
ב ע״א
ב ע״א
ב ע״א
ב ע״א
ב ע״א
ב ע״ב
ב ע״ב
ב ע״ב
ב ע״ב
ג ע"א
ג ע"א
ג ע"א
ג ע"א
ג ע"א
ח ע"א
ח ע"א

בתו
וגם צרת צרתה
בת בתו ובת בנו
וגם צרת צרתה
בת אשתו
וגם צרת צרתה
בת בנה בת בתה
וגם צרת צרתה
חמותו
וגם צרת צרתה
אם חמותו ואם חמיו
וגם צרת צרתה
אחותו מאמו
וגם צרת צרתה
אחות אמו
וגם צרת צרתה
דאחות אשתו
וגם צרת צרתה
אשת אחיו מאמו
וגם צרת צרתה
אשת אחיו שלא היה בעולמו
וגם צרת צרתה
כלתו
וגם צרת צרתה
תנא קורבי קורבי נקט
רש"י ד"ה  :למעלה דידה
רש"י ד״ה :כיון דבמקום מצות יבום הוא דאסירה
רש"י ד״ה :שלא במקום מצוה שריא
בשומרת יבם
״תינח היכא דנשא מת..״
״אלא נשא חי..״

5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65

ח ע"ב
ט ע"א
ט ע"א
ט ע"א
ט ע"ב

רש"י ד״ה :לכדר' שמעון
ליתני ט"ז ..אמו אנוסת אביו
ואיסור קדושה דפליגי ר"ע ורבנן
אמו אנוסת אביו
והרי אשת אחיו שלא היה בעולמו...

67
69
71
73
75

והאמר ר' יהודה ...בשתי אחיות הזקוקות ליבום יש  3אפשרויות  -א .שתיהן אסורות
להתייבם ב .אחת מותרת ואחת אסורה ג .שתיהן מתרות להתייבם
ט ע"ב
ט ע"ב
ט ע"ב
ט ע"ב
ט ע"ב
ט ע"ב
ט ע"ב
ט ע"ב
ט ע"ב
ט ע"ב
ט ע"ב
ט ע"ב
ט ע"ב
ט ע"ב
ט ע"ב
ט ע"ב
ט ע"ב
ט ע"ב
י ע״א
י ע״א
י ע״ב
י ע״ב
יב ע״ב
יג ע"א

א .שתי אחיות אסורות להתייבם
ב .אחת מותרת להתייבם ואחת אסורה
ג .שתי אחיות מותרות להתייבם...
בתו
בת בתו
בת בנו
בת אשתו
בת בתה
בת בנה
חמותו
אם חמותו
אחותו מאמו
אחות אמו
אשת אחיו מאמו
אחות אשתו
אשת אחיו שלא היה בעולמו
כלתו
אי יעקב ב׳ אחיות אנס..
א"ל רב אשי לרב כהנא..
נשואת אביו
אנוסת אביו פוטרת צרתה
לפי שאינה בצרת צרתה
ג׳ אחים נשואין ג׳ נוכריות.
ורמינהו ג׳ אחין שנים מהם..

77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123

שש עריות חמורות ..צרותיהן מותרות:
יג ע"א
יג ע"א
יג ע"א
יג ע"א
יג ע"א
יג ע"א

אמו
אשת אביו.
אחות אביו.
אחותו מאביו.
אשת אחי אביו.
אשת אחיו מאביו.

125
127
129
131
133
135

יג ע"א
יג ע"א
יז ע"א
יז ע״ב
יח ע"א
יח ע"א
יח ע"ב
יח ע"ב
יט ע"א
יט ע"א
יט ע"ב
כ ע"א
כ ע"א
כ ע"א

רבא אמר טעמייהו דבית שמאי..
אלא נשא חי...
אשת אחיו שלא היה בעולמו
אמר רב הונא שומרת יבם
איתיביה אביי שני אחים בעולם אחד
והתנן ארבעה אחים
דתנן רבן גמליאל אומר
שני אחין
דתנן ג אחין נשואין ג נכריות
אמר רבא שניה שבזוג זה..
מבעי
תניא כוותיה דרב פפא
אלא מעתה אחותו מאמו..
רש"י ד"ה אחותה...
רש"י ד"ה אחותה .. :כגון שהיא חמותו

137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165

ת"ר מה הם שניות?
כא ע"א
כא ע"א
כא ע"א
כא ע"א
כא ע"א
כא ע"א
כא ע"א
כא ע"א
כא ע"א
כא ע"א
כא ע"א
כא ע"א
כא ע"א

אם אימו
אם אביו
אשת אבי אביו
אשת אבי אימו
אשת אחי האב מן האם
אשת אחי האם מן האב
כלת בנו
כלת ביתו
ומותר אדם באשת חמיו
ומותר באשת חורגו ואסור בבת חורגו
וחורגו מותר באשתו וביתו
ואשת חורגו אומרת לו אני מותרת לך וביתי אסורה
אי הכי ,אשת חמיו נמי תימא:

164
164
164
165
165
169
170
171
173
175
177
179
181

אמר רב ארבע נשים...
כא ע"א
כא ע"א
כא ע"א
כא ע"א
כא ע"א
כא ע"א

183
א .אשת אחי האם מן האב ,שניה ואסורה
185
אבל אשת אחי אם אימו מותרת (רש"י ד"ה אשת)
187
ב .אשת אחי האב מן האם ,שניה ואסורה
אבל אשת אחי אבי אביו מן האם מתרת (רש"י ד"ה אשת) 189
190
ג .וכלתו (כלת ביתו,רש"י ד"ה וכלתו) שניה ואסורה
191
אבל כלת בת ביתו מותרת

אף זעירי מוסיף
כא ע"א

אף אשת אבי אימו שניה ואסורה

192

כא ע"א
כא ע"א
כא ע"א
כא ע"א
כא ע"א
כא ע"ב

ברש"י ,ושרינן אשת אבי אבי אימו
אבל שאר שניות אין להן הפסק (רש"י ,ד"ה ד נשים וד"ה וכלתו)
אבל שאר שניות אין להן הפסק (רש"י ,ד"ה ד נשים וד"ה וכלתו)
אשת אבי אביו
כלת בנו  /כלת בן בנו
איבעיא להו ,אשת אחי האם מן האם מהו?

192
192
193
193
193
195

אשת אחי האב מן האם ,אשת אחי האם מן האב ,דאיכא "צד אב" הוא דגזרו רבנן
כא ע"ב
כא ע"ב

א .אשת אחי האב מן האם
ב .אשת אחי האם מן האב

197
199

אמר רבא אטו כלהו לאו גזירה לגזירה נינהו ...אימו ערווה,
אם אימו שנייה --וגזרו על אם אביו משום אם אימו
כא ע"ב
כא ע"ב

א .אמו  /אם אימו
ב .אם אביו

200
201

אשת אביו ערווה ,אשת אבי אביו ,שנייה ,וגזרו על אשת אבי אימו משום אשת אבי אביו
כא ע"ב
כא ע"ב

אשת אבי אביו
אשת אבי אימו

202
203

אשת אחי האב מן האב ערווה
כא ע"ב
כא ע"ב
כא ע"ב

א .אשת אחי האב מן האב ,ערווה
ב .אשת אחי האב מן האם ,שנייה
ג .אשת אחי האם מן האב

205
207
209

ת"ש ...כל שבנקבה ערווה ,בזכר גזרו על אשתו משום שניה.
ואמר רבא ,וכללא היא ,בתמיה (רש"י)
כא ע"ב
כא ע"ב
כא ע"ב
כא ע"ב
כא ע"ב
כא ע"ב
כא ע"ב
כא ע"ב
כא ע"ב
כא ע"ב

{א}חמותו -ערווה
אשת חמיו מותרת
{ב}בת חמותו -ערווה
אשת בן חמותו -מותרת
{ג} בת חמיו -ערווה
אשת בן חמיו -מותרת
{ד} חורגתו -ערווה
אשת חורגו -מותרת
{ה} בת חורגו -ערווה
אשת בן חורגו -מותרת

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

והא דרב יהודה בר שילא לאיתויי מאי לאו לאיתויי אשת אחי
האם מן האם דכל שבנקבה ערוה בזכר גזרו אשתו משום שניה
כא ע"ב
כא ע"ב

בנקבה--ערווה
בזכר גזרו על אשתו

220
221

שלח ליה ר' משרשיא מתוסנייא...
כא ע"ב

{א} אשת אחי אבי האב ואחות אבי האב מהו?

222

כא ע"ב

{ב} אשת אחי אבי האב מהו?

223

תני דבי רבי חייא שלישי שבבנו ושבבתו ושבבן אשתו ושבבת אשתו "שניה" רביעי
שבחמיו ושבחמותו "שניה"
כב ע"א
כב ע"א
כב ע"א
כב ע"א
כב ע"א
כב ע"א
כב ע"ב
כג ע"ב
כג ע"ב
כג ע"ב
כד ע"א
כו ע"א
כו ע"א
כו ע"א
כו ע"ב
כו ע"ב
כז ע"א
כז ע"א
כח ע"א
כח ע"ב
כח ע"ב
כח ע"ב
כח ע"ב
כח ע"ב
כח ע"ב
כט ע"א
ל ע"א
ל ע"א
ל ע"א
ל ע"א
ל ע"א
ל ע"ב
לא ע"א
לא ע"ב

{א} שלישי שבבנו שניה
{ב} שלישי שבבתו שניה
{ג} שלישי שבבן אשתו שניה
{ד} שלישי שבבת אשתו שניה
{ה} רביעי שבחמיו שניה
{ו} רביעי שבחמותו שניה
ת"ר הבא על אחותו והיא בת אשת אביו
מתני' ,שנים שקידשו שתי אחיות ...ומתו
לזה (אח} אחד ולזה שניים...
לזה שניים ולזה שניים וכ'ו
פריך רב אחא ואימא למעוטי בוכרא דאמא
מתני' ארבעה אחין שנים מהם נשואין לשתי אחיות
היתה אחת מהן אסורה על האחד איסור ערווה
היתה אחת מהן אסורה לזה ...ואחת אסורה לזה
אמר רבא בר רב הונא אמר רב שלש אחיות יבמות
לא צריכה ,דנפול בזו אחר זו
אמר שמואל חלץ לזו...
והא תנן אסור אדם בצרת קרובת חלוצתו...
סלקא דעתך ,דנפלה חמותו תחילה...
בכולן אני קורא בהן..
כיון דבתו באונסין הוא דמשכחת ליה ..
ומשכחת לה בשיתא אחי
רש"י ד"ה ובלא ייבם יהודה
רש"י ד"ה ומשום צרה
צרה דצרה מאי איכא למימר ,דהדר יבמינהו גד ואשר
שלושה אחין ,שניים מהם נשואין...
משנה שלושה אחין...ואחד נשוי נוכרית
משנה שלושה אחין...ואחד נשוי נוכרית
משנה ב' שלושה אחין...ואחד נשוי נוכרית
משנה ג' שלושה אחין...ואחד נשוי נוכרית
משנה ד' שלושה אחין...ואחד נשוי נוכרית
האי חומרא דאתי לידי קולא
ולצריכא חליצה וכ'ו רש"י ד"ה מידע ידעי
מתני' :ג' אחין נשואין לג' נוכריות...

224
225
226
226
227
229
230
231
233
235
237
239
241
243
245
247
249
251
253
254
255
257
259
261
263
265
267
269
271
273
275
277
279
281

משנה :חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן
החליצה ומן היבום עד סוף העולם ואלו הן :
ב .לראובן בת ושמה רחל

א .ראובן ושמעון אחים

 | 1בתו
ד .שמעון מת -מרים ורחל נופלות לפני ראובן לייבום ,רחל בתו אסורה לראובן
ופוטרת את צרתה מרים

ב
ע"א
ג .שמעון מתחתן עם רחל ועם מרים

4

5

א .ראובן שמעון ולוי אחים

ב .לראובן בת ושמה רחל

ג .שמעון מתחתן עם רחל ועם ומרים .ולוי מתחתן
עם אסתר

ד .שמעון מת -לוי מייבם את מרים

 | 2וגם צרת צרתה
ה .לוי מת -מרים ואסתר נופלות לייבום לפני ראובן ,מרים צרת בתו נפטרת מן
הייבום ופוטרת גם את אסתר צרת צרתה

6

ב
ע"א

7

א .ראובן ושמעון אחים ,ולראובן נכדה (מבן/מבת) בשם רחל

 | 3בת בתו ובת בנו
ג .שמעון מת ,ומרים ולאה נופלות לייבום לפני ראובן  -ראובן לא יכול לייבם את
נכדתו (מבן/מבת) ולכן לא יכול לייבם את מרים צרתה

ב
ע"א
ב .שמעון התחתן עם מרים ועם רחל

8

9

א .ראובן שמעון ולוי ואחים ולראובן נכדה רחל

ב .שמעון התחתן עם מרים ועם חנה ,ולוי עם אסתר

 | 4וגם צרת צרתה
ד .לוי מת,כולן נופלות לפני ראובן לייבום ומשום רחל (בת בתו/בת בנו) נפטרת
מרים צרתה וכן אסתר צרת צרתה .צרת צרתה.

ב
ע"א
ג .שמעון מת ,ולוי ייבם את מרים

10

11

א .ראובן ושמעון אחים ,וללאה בת חנה מנישואין קודמים

 | 5בת אשתו
ג .ראובן מת ,מרים וחנה נופלות לייבום לפני שמעון -שמעון לא יכול לייבם את
חנה (בת אשתו) ומרים גם נפטרת.

ע

ב
ע"א
ב .ראובן מתחתן עם מרים וחנה

12

13

א .ראובן ,שמעון ולוי אחים ,ללאה בת חנה מנישואין
קודמים

ב .ראובן מתחתן עם מרים וחנה ,ולוי מתחתן עם
אסתר

 | 6וגם צרת צרתה
ד .לוי מת ,בנוסף למרים וחנה נופלת גם אסתר לייבום לפני שמעון ,שמעון אינו
יכול לייבם את חנה משום בת אשתו והיא פוטרת את מרים צרתה וכן את אסתר
צרת צרתה.

ב
ע"א
ג .ראובן מת ,מרים וחנה נופלות לייבום לפני לוי -לוי מייבם את מרים

14

15

א .ראובן ושמעון אחים,וללאה נכדה נעמי מנישואין קודמים.

 | 7בת בנה בת בתה
ג .ראובן מת ,בלהה ונעמי נופלות לייבום לפני שמעון -שמעון לא יכול
לייבם את נעמי (נכדת אשתו) ובלהה גם נפטרת.

ב
ע"א
ב .ראובן מתחתן עם בלהה ונעמי.

16

17

א .ראובן שמעון ולוי אחים ,שמעון התחתן עם לאה,
ולה נכדה נעמי מנישואין קודמים

ב .ראובן התחתן עם נעמי ועם בלהה,
לוי התחתן עם שפרה

 | 8וגם צרת צרתה
ד .לוי מת -נעמי בלהה ושפרה נופלות לייבום לפני שמעון -שמעון לא מביים את
נעמי בת /בן בתו והיא פוטרת את בלהה צרתה וכן את שפרה צרת צרתה

ב
ע"א
ג .ראובן מת ,לוי מייבם את בלהה

18

19

א .ראובן ושמעון אחים ,ראובן התחתן עם לאה וללאה בת חנה
מנישואין קודמים

 | 9חמותו
ג .ראובן מת ,לאה ורחל נופלות לייבום לפני שמעון -שמעון אינו יכול
לייבם את לאה שהיא חמותו ופוטרת את רחל צרתה

ב
ע"א
ב .ראובן התחתן גם עם רחל ,שמעון התחתן עם חנה

20

21

א .ראובן שמעון ולוי אחים .ללאה בת חנה
מנישואים קודמים

ב .שמעון מתחתן עם חנה ,ראובן עם רחל ולאה.
ולוי ומתחתן עם שרה

 | 10וגם צרת צרתה
ד .לוי מת -שמעון לא יכול לייבם את לאה חמותו והיא פוטרת את צרתה רחל
הפוטרת את צרת צרתה שרה

ב
ע"א
ג .ראובן מת ולוי מייבם את רחל

22

23

א .ראובן ושמעון אחים ,ראובן התחתן עם לאה וללאה נכדה צלה
מנישואין קודמים

 | 11אם חמותו ואם חמיו
ג .ראובן מת ,לאה ומרים נופלות לייבום לפני שמעון -שמעון אינו יכול לייבם את
לאה שהיא אם חמותו/חמיו ופוטרת את מרים צרתה

ב
ע"א
ב .ראובן התחתן עם מרים ,שמעון התחתן עם צלה

24

25

א .ראובן ,שמעון ולוי אחים ,ראובן התחתן עם לאה
וללאה נכדה צלה מנישואין קודמים

ב .ראובן התחתן גם עם מרים ,שמעון התחתן
עם צלה .לוי התחתן עם חנה

 | 12וגם צרת צרתה
ד .לוי מת -לאה מרים וחנה נופלות לפני שמעון לייבום ,לאה אסורה משום אם
חמותו/חמיו ,מרים נפטרת משום צרתה וחנה פטורה גם היא משום צרת צרתה

ב
ע"א
ג .ראובן מת ולוי מייבם את מרים

26

27

א .משה התחתן עם שפרה ופועה ,ולפועה בת
חנה מנישואין קודמים

ב .ראובן נולד לשפרה ושמעון נולד לפועה,
(אחים מן האב) חנה ושמעון אחים מן האם

 | 13אחותו מאמו
ד .ראובן מת ,חנה ואסתר נופלות לייבום לפני שמעון -שמעון לא יכול לייבם את
חנה (אחותו מן האם) ,ופוטרת את אסתר צרתה

ב
ע"א
ג .ראובן התחתן עם חנה ואסתר

28

29

א .משה התחתן עם פועה ,למשה ילדים (ראובן ושמעון)
מנישואים קודמים ,לפועה בת (חנה) מנישואים קודמים

ב .שמעון נולד למשה ופועה( ,ראובן ושמעון אחיו
מאביו וחנה אחותו מאמו)

ג .לוי התחתן עם מרים וראובן התחתן עם חנה ואסתר

ד .ראובן מת ולוי מייבם את אסתר

 | 14וגם צרת צרתה
ה .לוי מת ,אסתר ומרים נופלות לפני שמעון ליבום .חנה אסורה לשמעון משום
אחותו מאמו ופוטרת את אסתר צרתה ואת מרים צרת צרתה

30

ב
ע"א

31

א .אשר התחתן עם עדה וצילה ,ולצילה אחות רחל

ב .גד נולד לעדה ,משה נולד לצילה (אחים מן האב)

 | 15אחות אמו
ד .גד מת -חנה ורחל נופלות לפני משה לייבום .משה לא יכול לייבם את רחל
(אחות אמו) שפוטרת גם את לאה צרתה

ב
ע"א
ג .גד התחתן עם לאה ורחל

32

33

א .לאשר נוח וגד מנישואין קודמים ,אשר התחתן עם
צילה .צילה אחות רחל

ב .משה נולד לאשר וצילה( .גד ונח אחיו מאביו)

ג .נח התחתן עם חנה ,גד התחתן עם לאה ורחל

ד .גד מת -נח מייבם את לאה

 | 16וגם צרת צרתה
ה .נח מת -לאה וחנה נופלות לייבום לפני משה -משה לא יכול להתחתן עם רחל
(אחות אמו) ,היא פוטרת את צרתה לאה וכן את צרת צרתה חנה

34

ב
ע"א

35

א .ראובן ושמעון אחים

 | 17דאחות אשתו
ג .ראובן מת -חנה ועדה נופלות לייבום לפני שמעון ,שמעון לא מייבם את עדה
משום אחות אשתו והיא פוטרת את צרתה חנה מן הייבום

ב .ראובן התחתן עם חנה ועדה ,שמעון התחתן עם צילה .עדה וצילה אחיות

36

ב
ע"א

37

א .ראובן ,שמעון ולוי אחים

ב .ראובן התחתן עם חנה ועדה ,שמעון התחתן
עם צילה .עדה וצילה אחיות .ולוי התחתן עם אסתר

 | 18וגם צרת צרתה
ד .לוי מת -חנה אסתר ועדה נופלות לייבום לפני שמעון ,שמעון לא מייבם את עדה
משום אחות אשתו .היא פוטרת את חנה צרתה שפוטרת את אסתר צרת צרתה

ב
ע"א
ג .ראובן מת -לוי מייבם את חנה

38

39

א .יעקב התחתן עם רחל ולאה .וללאה בן שמעון
מנישואין קודמים

ב .יוסף נולד לרחל ,ראובן נולד ללאה (יוסף וראובן
אחים מן האב ,ראובן ושמעון אחים מן האם)

ג .יוסף התחתן עם חנה ,שמעון התחתן עם תמר

ד .שמעון מת/מתגרש .יוסף מתחתן עם תמר
אלמנתו/גרושתו של שמעון

 | 19אשת אחיו מאמו
ה .יוסף מת -תמר וחנה נופלות לייבום לפני ראובן .ראובן לא מייבם את תמר
(אשת אחיו מאמו) והיא פוטרת את חנה צרתה

40

ב
ע"א

41

א .ליעקב לוי ויוסף ,ללאה שמעון מנישואין קודמים

ב .ליעקב ולאה בן ראובן

 | 20וגם צרת צרתה
ו .לוי מת -נופלות כלן לפני ראובן לייבום ,תמר אסוקה לראובן משום אחותו מאמו
ופוטרת את חנה צרתה וכן את מרים צרת צרתה

ג .לוי יוסף ושמעון התחתנו עם מרים חנה ותמר
בהתאמה

ב
ע"א
ד .שמעון מת יוסף מייבם את תמר

ה .יוסף מת ולוי מייבם את חנה אשתו

42

43

א .ראובן ושמעון אחים

ב .ראובן התחתן עם אסתר ושמעון התחתן עם חנה

 | 21אשת אחיו שלא היה בעולמו
ו .שמעון מת -אסתר וחנה נופלות לייבום לפני לוי -לוי לא מייבם את אסתר משום
אשת אחיו שלא היה בעולמו ,והיא פוטרת את חנה צרתה

ג .ראובן מת

ד .לוי נולד

ב
ע"ב

ה .שמעון מייבם את אסתר אשת ראובן

44

45

א .ראובן ,שמעון ויהודה אחים

ב .ראובן התחתן עם אסתר ושמעון התחתן עם חנה
ויהודה התחתן עם שרה

ג .ראובן מת

ד .לוי נולד

ה .שמעון מייבם את אסתר

ו .שמעון מת -ויהודה מייבם את חנה

 | 22וגם צרת צרתה
ז .יהודה מת -שרה וחנה נופלות לפני לוי לייבום ,לוי לא יכול להתחתן עם אסתר משום
אשת אחיו שלא היה בעולמו ,והיא פוטרת את חנה צרתה וכן את שרה צרת צרתה

ב
ע"ב

46

47

א .שמעון וראובן אחים ,יוסף בן ראובן

ב .יוסף מתחתן עם אסתר ושמעון מתחתן עם חנה

 | 23כלתו
ד .שמעון מת -אסתר וחנה נופלות לייבום לפני ראובן -ראובן לא מייבם את אסתר
כלתו ,והיא פוטרת את חנה צרתה

ב
ע"ב
ג .יוסף מת/מתגרש ושמעון מתחתן עם אסתר

48

49

א .ראובן שמעון ולוי אחים .לראובן בן יוסף

ב .יוסף שמעון ולוי התחתנו עם אסתר חנה ומרים
בהתאמה

ג .יוסף מת -שמעון מייבם את אסתר

ד .שמעון מת -לוי מייבם את חנה

 | 24וגם צרת צרתה
ה .לוי מת -ראובן אסור באסתר כלתו והיא פוטרת את חנה צרתה וכן את מרים
צרת צרתה

50

ב
ע"ב

51

התנא מנה את הנשים לפי רמת הקירבה המשפחתית
אדום  -שריפה | כתום  -סקילה | צהוב  -כרת

 | 25תנא קורבי קורבי נקט

ג
ע"א

52

53

א .יעקב התחתן עם שרה ומרים

 | 26רש"י ד"ה :למעלה דידה
ג .שרה לעולם לא תפול לפני ראובן לייבום שהרי היא אשת אביו

ב .לשרה נולד ראובן ,ולמרים נולד שמעון

54

ג
ע"א

55

א .ראובן ושמעון אחים ,לראובן בת שמה רחל

 | 27רש"י ד״ה :כיון דבמקום מצות יבום הוא דאסירה
ג .שמעון מת ונופלות מרים ורחל לייבום לפני ראובן ,על אף המצווה אסורה מרים
בייבום משום שהיא צרת הבת

ג
ע"א
ב .שמעון התחתן עם מרים ועם רחל

56

57

א .ראובן ולו בת דינה

 | 28רש"י ד״ה :שלא במקום מצוה שריא
ג .משה מת -לראובן מותר לקחת את מרים אף שהיא צרת בתו משום שאין זה
מקום מצווה

ג
ע"א
ב .משה (זר לראובן) התחתן עם מרים ודינה

58

59

א .ראובן ושמעון אחים ,ולראובן בן ושמו חנוך

 | 29בשומרת יבם
ג .שמעון מת -אסתר אסורה לחנוך גם משום איסור דודתו וגם משום
"כנף הראוי לאביו"

ד
ע"א
ב .שמעון מתחתן עם אסתר

60

61

א .ראובן ושמעון אחים .רחל ולאה אחיות

ב .ראובן התחתן עם רחל תחילה

 | 30תינח היכא דנשא מת..
ד .ראובן מת  -מכיוון שאיסור אשת אחחל לפי איסור אחות אשתו אז כשמת
ראובן וחלה מצוות ייבום הותר איסור אשת אח ואז הותר גם איסור אחות אשתו

ח
ע"א
ג .ואז שמעון התחתן עם לאה

62

63

א .ראובן ושמעון אחים .רחל ולאה אחיות

ב .שמעון התחתן עם לאה תחילה

 | 31אלא נשא חי..
ד .ראובן מת -פה איסור אחות אשתו קדם לאיסור אשת אחיו ובנפילה לייבום לא
ניתן לומר שמכח שהותר איסור אשת אחיו הותר איסור אחות אשתו

ח
ע"א
ג .ואז ראובן התחתן עם רחל

64

65

א .ראובן שמעון ולוי אחים

 | 32רש"י ד״ה :לכדר' שמעון
ג .ראובן ושמעון מתים-לוי אינו מייבם אף אחת מהן משום שזיקת ייבום נחשבת
קצת כקידושין והוא לא יכול לייבם את אחות אשתו

ב .ראובן התחתן עם רחל ושמעון התחתן עם לאה (רחל ולאה אחיות)
ח
ע"ב

66

67

א .יעקב נשא את פועה

ב .נולד להם בן ראובן

 | 33ליתני ט"ז ..אמו אנוסת אביו
ו .ראובן מת .שפרה אמו של לוי פטורה מיבום ומחליצה והיא פוטרת את רבקה
צרתה

ג .יעקב אנס את שפרה

ט
ע"א
ד .מהאונס נולד בן לוי

ה .ראובן התחתן עם שפרה (אנוסת אביו) ועם רבקה

68

69

א .יעקב ודוד אחים

 | 34ואיסור קדושה דפליגי ר"ע ורבנן
ג .מת דוד  -לשיטת חכמים מרים בת יבום מדאורייתא אבל אסורה בייבום
מדרבנן ולכן חייבת חליצה מיעקב .לשיטת ר"ע מרים פטורה מייבום ומחליצה

ב .דוד מתחתן עם מרים שהיא ממזרת האסורה בלאו  -לחכמים
הקידושין תופסין ולר"ע הקידושין לא תופסין

70

ט
ע"א

71

א .לוי ומרים נשואים

ב .נולד להם בן ,שמעון

 | 35אמו אנוסת אביו
ו .מת שמעון ונפלה שפרה לפני בנה .מכיוון שמדובר במחלוקת (לפי ר' יהודה
שפרה אסורה לשמעון)

ג .לוי אנס את שפרה

ט
ע"א
ד .נולד לה בן מנשה

ה .שמעון נשא את שפרה (מותרת לו לפי רבנן)

72

73

א .ראובן ושמעון אחים

ב .ראובן נשא את אסתר

 | 36והרי אשת אחיו שלא היה בעולמו...
ו .שמעון מת .אסתר אסורה ללוי משום אשת אחיו שלא היה בעולמו במקרה הזה
גם לשיטת ר' שמעון

ג .ראובן מת

ט
ע"ב
ד .לוי נולד לפני שאסתר נתייבמה

ה .שמעון ייבם את אסתר

74

75

והאמר ר' יהודה ...בשתי אחיות הזקוקות ליבום יש  3אפשרויות  -א .שתיהן
אסורות להתייבם ב .אחת מותרת ואחת אסורה ג .שתיהן מתרות להתייבם
א .ארבעה אחים ,ראובן ,שמעון ,לוי ויהודה

ב .ראובן ושמעון התחתנו עם שתי אחיות רחל ולאה בהתאמה

76

 | 37א .שתי אחיות אסורות להתייבם
ג .ראובן ושמעון מתו .רחל ולאה זקוקות בו זמנית ליהודה ולוי .לכן ,כל אחת היא
אחות זקוקתו ולכן אסורה להתייבם כמו אחות אשתו

ט
ע"ב

77

א .ארבעה אחים ,ראובן ,שמעון ,לוי ויהודה

ב .ראובן ושמעון התחתנו עם שתי אחיות רחל ולאה
בהתאמה כאשר לרחל יש בת מנישואין קודמים

 | 38ב .אחת מותרת להתייבם ואחת אסורה
ד .ראובן ושמעון מתו.רחל אסורה ללוי מהיותה חמותו ולכן אינה זקוקתה ולאה
מותרת לו .אבל כלפי יהודה רחל ולאה זקוקות לו בו זמנית כמו במקרה הקודם
ולכן אסורות עליו.

ט
ע"ב
ג .לוי נשא את בת רחל

78

79

א .ארבעה אחים ,ראובן ,שמעון ,לוי ויהודה

ב .ראובן ושמעון התחתנו עם שתי אחיות רחל ולאה
בהתאמה כאשר לכל אחת מהן יש כבר בת

 | 39ג .שתי אחיות מותרות להתייבם...
ד .ראובן ושמעון מתו .רחל היא חמותו של לוי ולכן אינה זקוקתו ולכן לאה אינה
אחות זקוקתו ומותרת לו .כנ"ל רחל מותרת ליהודה

ט
ע"ב
ג .לוי נשא את בת רחל ויהודה נשא את בת לאה

80

81

א .ראובן שמעון לוי יהודה אחים

ב .ראובן אנס אישה ונולדה רחל

ג .שמעון אנס את אותה אישה ונולדה לאה

ד .לוי התחתן עם רחל ויהודה התחתן עם לאה

 | 40בתו
ה .לוי ויהודה מתו ללא ילדים -ראובן יכול לייבם את לאה משום שרחל אינה אחות
זקוקתו שהרי היא בתו וכן אצל שמעון מייבם את רחל

82

ט
ע"ב

83

א .ראובן שמעון לוי יהודה אחים

ב .ראובן הוליד את חנה ,שמעון הוליד את צלה

 | 41בת בתו
ו .לוי ויהודה מתו ללא ילדים -ראובן יכול לייבם את לאה משום שרחל הינה בת בתו ולכן
אינה זקוקה לו ,וכן שמעון מייבם את רחל שלאה היא בת בתו ואינה זקוקה לו.

ג .יוסף מתחתן עם חנה וצלה

ט
ע"ב
ד .חנה מולידה את רחל (בת בתו של ראובן) ,צלה
מולידה את לאה (בת בתו של שמעון)

ה .לוי התחתן עם רחל ויהודה התחתן עם לאה

84

85

א .ראובן שמעון לוי יהודה אחים

ב .ראובן הוליד את דוד ,שמעון הוליד את משה

ג .דוד התחתן עם שפרה והוליד את רחל.
(בת בנו של ראובן)

ד .דוד מתגרש משפרה

ה .משה מתחתן עם שפרה ומוליד את לאה.
(בת בנו של שמעון )

ו .לוי התחתן עם רחל ויהודה התחתן עם לאה

 | 42בת בנו
ז .לוי ויהודה מתו ללא ילדים -ראובן יכול לייבם את לאה משום שרחל הינה בת בנו
ולכן אינה זקוקה לו ,וכן שמעון מייבם את רחל שלאה היא בת בנו ואינה זקוקה לו.

ט
ע"ב

86

87

א .נחשון נשוי לשתי נשים  -אם רחל ואם לאה

ב .רחל ולאה נולדות לאימותיהן בהתאמה

 | 43בת אשתו
ד .לוי ויהודה מתים ללא ילדים -לאה אסורה לשמעון שהיא בת אשתו ולכן אינה
זקוקתו -שמעון מייבם את רחל .רחל אסורה לראובן שהיא בת אשתו ולכן אינה
זקוקתו וראובן מייבם את לאה.

ג .נחשון מת -אם רחל נישאת לראובן ,רחל נישאת ללוי ,אם לאה
נישאת לשמעון ולאה נישאת ליהודה

88

ט
ע"ב

89

א .עדה הולידה בת חנה ,צלה הולידה בת מרים

ב .משה התחתן עם חנה ועם מרים

ג .חנה הולידה את רחל ,ומרים הולידה את לאה

ד .ראובן לוי ויהודה ושמעון התחתנו עם עדה רחל
לאה וצילה בהתאמה

 | 44בת בתה
ה .לוי ויהודה מתו ללא בנים -ראובן אסור ברחל שהיא בת בתו ולכן אינה זקוקתו ומייבם
את לאה .שמעון אסור בלאה שהיא בת בתו ולכן אינה זקוקותו ומייבם את רחל.

90

ט
ע"ב

91

א .עדה הולידה בן יוסף  ,צלה הולידה בן אשר

ב .יוסף התחתן עם חנה ,והוליד את רחל.

 | 45בת בנה
ו .לוי ויהודה מתים -שמעון אסור בלאה שהיא בת בנו של אשתו ויכול לייבם את
רחל שאינה זקוקת אחיו .וראובן אסור ברחל שהיא בת בנו של אשתו ויכול לייבם
את לאה שאינה זקוקת אחיו..

ג .יוסף מתגרש .אשר לוקח את חנה.

ט
ע"ב
ד .אשר וחנה מולידים את לאה.

ה .ראובן לוי יהודה ושמעון אחים מתחתנין עם עדה
רחל לאה וצלה בהתאמה.

92

93

א .רחל ולאה אחיות ולהן חנה ושפרה בנות בהתאמה

 | 46חמותו
ג .לוי ויהודה מתים ללא ילדים-ראובן אסור ברחל חמותו ומייבם את לאה .שמעון
אסור בלאה חמותו ויכול לייבם את רחל.

ב .לוי ראובן שמעון ויהודה מתחתנים עם רחל חנה שפרה ולאה בהתאמה.
ט
ע"ב

94

95

א .רחל ולאה אחיות ,לרחל נכדה חנה .וללאה נכדה שפרה

 | 47אם חמותו
ג .לוי ויהודה מתים -ראובן אסור ברחל שהיא אם חמותו/חמיו ומותרת לו בייבום
לאה משום שאינה אחות זקוקתו .וכן שמעון אסור בלאה שהיא אם חמותו/חמיו
ומותר לייבם את רחל.

ב .לוי ראובן שמעון ויהודה (אחים) מתחתנים עם רחל חנה שפרה
ולאה בהתאמה.

96

ט
ע"ב

97

א .נחשון התחתן עם רחל ובלהה ,ולשתיהן נולדו
בנות( .אחיות מן האב)

ב .נחשון מת -ויעקב לוקח את רחל ובלהה.

ג .ונולדו להם ראובן שמעון לוי ויהודה .אחים.

ד .יהודה התחתן עם בת רחל .ולוי התחתן עם בת
בלהה.

 | 48אחותו מאמו
ה .לוי ויהודה מתים -ראובן אסור בבת רחל שהיא אחותו מאמו ומותר לייבם את בת בלהה
שהיא אינה אחות זקוקתו .וכן שמעון אסור בבת בלהה אחותו ומותר בבת רחל.

98

ט
ע"ב

99

א .כלב התחתן עם חלאה ונערה

ב .חלאה הולידה את חנה נערה הולידה את צלה

ג .כלב מת .ויחציאל מתחתן עם חלאה ונערה

ד .חלאה הולידה את רחל .ונערה הולידה את לאה.
(רחל וחנה אחיות מאם ,לאה וצלה אחיות מאם)

ה .יעקב מתחתן עם רחל ולאה

ו .רחל מולידה את ראובן .לאה מולידה את שמעון.

 | 49אחות אמו
ז .יעקב לוקח אשה אחרת

ח .היא מולידה לו את לוי ויהודה.

ט
ע"ב

ט .לוי מתחתן עם חנה .ויהודה מתחתן עם צלה

100

י .לוי ויהודה מתים -צלה וחנה נופלות לפני ראובן ושמעון
לייבום .ראובן לא זוקק את חנה שהיא אחות אמו ומייבם את
צילה .שמעון לא זוקק את צלה שהיא אחות אמו ומייבם את
חנה.

101

א .יעקב נשא את בלהה וזלפה ,כאשר יש להן בנים
מנישואים קודמים,נפתלי ויששכר בהתאמה

ב .בלהה ילדה את ראובן ולוי וזלפה את שמעון
ויהודה

 | 50אשת אחיו מאמו
ו .לוי ויהודה מתו .רחל אסורה על ראובן מהיותה אשת אחיו מאמו ,לכן לאה אינה
אחות זקוקתו ומותרת לו .אותו כנ"ל לאה אסורה על שמעון מהיותה אשת אחיו
מאמו ,לכן רחל אינה אחות זקוקתו ומותרת לו.

ג .נפתלי ויששכר נשאו את האחיות רחל ולאה
בהתאמה

ט
ע"ב
ד .נפתלי ויששכר מתו

ה .יהודה ולוי יבמו את רחל ולאה בהתאמה

102

103

א .נפתלי התחתן עם עדה וצלה

ב .עדה הולידה את דינה .צלה הולידה את נעמה.

ג .נפתלי מת

ד .איש אחר מתחתן עם עדה וצילה

ה .עדה מולידה את רחל (רחל אחות של דינה מהאם)
צלה מולידה את לאה (לאה אחות של נעמה מהאם)

ו .לוי ראובן שמעון ויהודה מתחתנים עם דינה רחל
לאה ונעמה בהתאמה.

 | 51אחות אשתו
ז .לוי ויהודה מתים ללא ילדים -דינה אסורה לראובן שהרי היא אחות אשתו ולכן
אינה נזקקת לו והוא מייבם את נעמה .נעמה אסורה לשמעון שהרי היא אחות
אשתו ואינה זקוקה לו ולכן שמעון מייבם את דינה.

ט
ע"ב

104

105

א .ראובן שמעון לוי ויהודה אחים

ב .ראובן התחתן עם רחל .ושמעון התחתן עם לאה
(רחל ולאה אחיות)

ג .ראובן מת

ד .ולאחר מכן נולד אח ישככר  ,לוי ייבם את רחל

ה .שמעון מת

ו .ולאחר מכן נולד אח זבולון ,יהודה מייבם את לאה

 | 52אשת אחיו שלא היה בעולמו
ז .יהודה ולוי מתים ללא ילדים -רחל ולאה נופלות לייבום לפני ישככר וזבולון -.רחל
אסורה על ישככר משום אשת אחיו שלא היה בעולמו ואינה זקוקה לו ולכן ישככר
יכול לייבם את לאה אחותה .וכן לאה אסורה על זבולון משום אשת אחיו שלא היה
בעולמו ולכן אינה זקוקה לו וזבולון מייבם את רחל.

ט
ע"ב

106

107

א .ראובן שמעון לוי ויהודה אחים

ב .לראובן בן יוסף ,לשמעון בן משה.

ג .יוסף התחתן עם רחל ,משה התחתן עם לאה.

ד .יוסף ומשה מתים .ולוי ויהודה מתחתנים עם רחל
ולאה בהתאמה.

 | 53כלתו
ה .לוי ויהודה מתים -רחל ולאה נופלות לייבום לפני ראובן ושמעון .ראובן אסור
ברחל כלתו ולכן אינה זקוקה לו ויכול לייבם את לאה אחותה .וכן שמעון אסור
בלאה כלתו ואינה נזקקת לו ומותר לייבם את רחל כלתה.

108

ט
ע"ב

109

א .ליעקב שני בנים ראובן ושמעון

ב .יעקב אונס את רחל ולאה אחיות

ג .לוי נולד לרחל ,יהודה נולד ללאה.

ד .ראובן ושמעון מתחתנים עם אנוסת אביהם רחל
ולאה בהתאמה

 | 54אי יעקב ב׳ אחיות אנס..
ה .ראובן ושמעון מתים רחל ולאה אסורות לייבום ללוי ויהודה משום שהן אמם
ואחות אמם.

110

ט
ע"ב

111

ב .יעקב אונס את שפרה כלתו

א .ראובן בן יעקב נשוי לשפרה ופועה

 | 55א"ל רב אשי לרב כהנא..
ד .ראובן מת .ומשום שלוי לא יכול לייבם את שפרה אמו ,נפטרת גם פועה צרתה.

ג .נולד לוי

112

י
ע"א

113

א .יעקב נשוי לנעמי וחנה

ב .ולהן נולדים ראובן ושמעון.

 | 56נשואת אביו
ד .שמעון מת -מכיוון שקידושי שמעון ונעמי לא תופסים שהיא הייתה אשת אביו
אינה פוטרת את צרתה רחל.

י
ע"א
ג .יעקב מת .ושמעון לוקח את נשואת אביו נעמי .ולו עוד אשה ושמה
רחל.

114

115

א .ליעקב בן שמעון הנשוי למרים

ב .יעקב אנס את אסתר

ג .ראובן נולד לאסתר

ד .שמעון התחתן עם אנוסת אביו אסתר

 | 57אנוסת אביו פוטרת צרתה
ה .שמעון מת ,אסתר אמו של שמעון אסורה בייבום והיא פוטרת את צרתה מרים.

116

י
ע"ב

117

א .ראובן שמעון לוי ויהודה אחים

ב .ראובן שמעון ולוי נשואים לרחל מרים ואסתר
בהתאמה.

ג .ראובן מת ושמעון חולץ לרחל.

ד .שמעון לוקח את רחל לאישה באיסור לאו
(הקידושין תופסים)

 | 58לפי שאינה בצרת צרתה
ה .שמעון מת ,לוי ויהודה אסורים לקחת רחל החלוצה בכרת ולכן צרתה מרים
נפטרת .ולכן לא קיימת אפשרות של צרת צרתה באסתר.

118

ב
ע"א

119

א .ראובן שמעון ולוי אחים.

ב .ראובן שמעון ולוי התחתנו עם רחל מרים ואסתר
בהתאמה.

 | 59ג׳ אחים נשואין ג׳ נוכריות
ד .שמעון מת  -רחל ומרים נופלות לייבום לפני לוי .לוי לא יכול לייבם את רחל
משום שיש עליה זיקת שני אחים ופוטרת את צרתה (מדברי סופרים) ולכן שתיהן
חולצות ולא מתייבמות

יב
ע"ב
ג .ראובן מת ושמעון עשה מאמר ברחל

120

121

א .ראובן שמעון ולוי אחים.

ב .נשאו את צלה רחל ולאה בהתאמה.רחל ולאה
אחיות

ג .שמעון התגרש מרחל

ד .ראובן מת ושמעון מייבם את צלה

 | 60ורמינהו ג׳ אחין שנים מהם..
ה .שמעון מת .רחל אסורה ללוי משום אחות אשתו אולם היא איננה אוסרת את
צלה ביבום משום שלא הייתה צרתה.

122

יג
ע"א

123

שש עריות חמורות ..צרותיהן מותרות:

 | 61אמו

א .משה נשוי לאסתר וחנה .לחנה בן מנישואין קודמים ראובן

ב .משה מת -ראובן מותר באסתר על אף שהיא צרת אמו.

יג
ע"א

124

125

א .יעקב נשוי לרחל ויש לו בן ראובן מנישואים קודמים

ב .יעקב מת ומשה לקח את רחל לאשה

 | 62אשת אביו
ד .משה מת .ראובן מותר באסתר על אף שהייתה צרת אשת אביו.

יג
ע"א
ג .למשה אשה נוספת אסתר

126

127

א .יעקב וחנה אחים .ליעקב בן ראובן.

ב .משה מתחתן עם חנה.

 | 63אחות אביו
ד .משה מת .ראובן מותר באסתר על אף שהייתה צרת אחות אביו.

יג
ע"א
ג .למשה אשה נוספת אסתר

128

129

ב .אשר התחתן עם דינה

א .ליעקב בן ראובן ובת דינה

 | 64אחותו מאביו
ד .אשר מת .ראובן מותר בשפרה על אף שהייתה צרת אחותו מאביו.

ג .לאשר אשה נוספת שפרה

130

יג
ע"א

131

א .ראובן ושמעון אחים .לראובן בן חנוך .שמעון התחתן
עם רחל.

ב .שמעון מת .דן לקח את רחל לאשה.

 | 65אשת אחי אביו
ד .דן מת .ראובן מותר בשפרה על אף שהייתה צרת אשת אחי אביו.

יג
ע"א
ג .לדן אשה נוספת שפרה.

132

133

א .ראובן ושמעון אחים ,שמעון התחתן עם לאה.

ב .שמעון מת ,משה התחתן עם לאה

 | 66אשת אחיו מאביו
ד .משה מת ,ראובן מותר באסתר על אף שהייתה צרת אשת אחיו מאביו.

ג .למשה אשה נוספת אסתר

134

יג
ע"א

135

א .ראובן ושמעון אחים.

ב .ראובן התחתן עם רחל ראשון .ויש לו אשה נוספת
מרים

 | 67רבא אמר טעמייהו דבית שמאי..
ד .ראובן מת .רחל נאסרה על שמעון משום אשת אחיו (ראובן) ולא חל עליה גם
איסור אחות אשתו ולכן אין היא פוטרת את צרתה .אשר על כן ,מותר לשמעון
לייבם את מרים.

יג
ע"א
ג .ואחר כך שמעון התחתן עם לאה אחותה של רחל

136

137

א .ראובן ושמעון אחים.

ב .שמעון התחתן עם לאה ראשון.

 | 68אלא נשא חי...
ד .ראובן מת ,במקרה זה איסור אחות אשה חל לפני איסור אשת אח ולכן רחל
אוסרת את צרתה מרים

יג
ע"א
ג .ואחר כך ראובן התחתן עם רחל אחותה של לאה .ולראובן אשה
נוספת מרים

138

139

א .ראובן ושמעון אחים

ב .ראובן ושמעון התחתנו עם אסתר וחנה בהתאמה

ג .ראובן מת

ד .לוי נולד  .שמעון ייבם את אסתר

 | 69אשת אחיו שלא היה בעולמו
ה .שמעון מת .אסתר אסורה על לוי משום אשת אחיו שלא היה בעולמו וחנה
אסורה על לוי משום צרתה

140

יז
ע"א

141

א .ראובן ,שמעון ולוי אחים

ב .ראובן התחתן עם רחל ולה אחות לאה

ג .ראובן מת ושמעון קידש את לאה לפני שרחל
נתייבמה

ד .דעת ר' יהודה בן בתירה :לרחל עדיין יש זיקה
לשמעון ולכן לאה אסורה עליו משום אחות זקוקתו

 | 70אמר רב הונא שומרת יבם
ה .דעת חכמים :אין זיקה ולאה מותרת לשמעון

142

יז
ע"ב

143

א .ראובן ושמעון אחים

ב .ראובן ושמעון התחתנו עם אסתר וחנה בהתאמה

ג .ראובן מת

ד .לוי נולד .שמעון מת .אסתר אסורה על לוי משום
אשת אחיו שלא היה בעולמו ולכן חנה מותרת לו

 | 71איתיביה אביי שני אחים בעולם אחד
ה .מקשה אביי ,איך חנה מותרת ,הרי אם יש זיקה ,היא צרת אסתר בזיקה (מהרגע
שאסתר נפלה לפני שמעון ונעשו צרות דרבנן) ולכן אסורה על לוי

144

יח
ע"א

145

א .ארבעה אחים ,ראובן,שמעון,לוי ויהודה

 | 72והתנן ארבעה אחים
ג .ראובן ושמעון מתו .רחל ולאה זקוקות בו זמנית ללוי ויהודה ולכן כל אחת היא
אחות זקוקתו ואסורה על כל אחד מהם כמו אחות אשתו

ב .ראובן ושמעון התחתנו עם זוג אחיות רחל ולאה בהתאמה
יח
ע"א

146

147

א .ראובן ושמעון אחים

ב .ראובן ושמעון התחתנו עם שתי אחיות גדולה
(קידושיה דאורייתא) וקטנה (קידושיה דרבנן) בהתאמה

 | 73דתנן רבן גמליאל אומר
ד .דעת רבן גמליאל שהזיקה לא דוחה .ממתינים עד שתגדל הקטנה ונישואיה יהיו
דאורייתא ותבטל את זיקת הגדולה

יח
ע"א
ג .ראובן מת .דעת ר' אליעזר שזיקת הגדולה מדאורייתא דוחה את קידושי
הקטנה .לכן ,מלמדים את הקטנה למאן בשמעון והוא ייבם את הגדולה

148

149

א .שני אחים ,ראובן ושמעון ,התחתנו עם אסתר וחנה
בהתאמה

ב .ראובן מת ושמעון ייבם את אסתר

 | 74שני אחין
ד .שמעון מת .אסתר אסורה ללוי משום אשת אחיו שלא היה בעולמו וחנה אסורה
משום צרתה

יח
ע"ב
ג .נולד לוי לאחר הייבום

150

151

א .ראובן ,שמעון ולוי אחים ,נשואים לשרה ,מרים וצילה בהתאמה

 | 75ג׳ אחים נשואין ג׳ נוכריות
ג .שמעון מת .מכיוון ששמעון עשה באסתר מאמר בלבד ,נשארה בה זיקה ללוי מכוחו של ראובן
ונוספה בה זיקה מכוחו של שמעון .לכן ,יש כאן שתי זיקות והן חולצות ולא מייבמות (גם מרים
משום היותה צרה של שרה בזיקה) .לפי ר' שמעון מייבם למי שרוצה ,שלשיטתו או שמאמר קונה
לגמרי ושרה אשתו של שמעון או שאינו קונה בכלל והיא אשת ראובן.

יח
ע"ב
ב .ראובן מת ושמעון עשה מאמר בשרה אשתו

152

153

א .שלושה אחים ראובן ,שמעון ולוי

ב .ראובן התחתן עם רחל ושמעון עם אחותה לאה

ג .ראובן התחתן עם אישה (זרה לשתי האחיות)
ושמעון התחתן עם הבת שלה

ד .ראובן מת .שתי נשותיו (רחל והאישה) נופלות
לפני לוי אבל לא לפני שמעון (רחל אסורה משום
לאה והאישה אסורה משום ביתה) .לכן ,אחת משתי
הנשים של ראובן נחשבת ככנוסה ללוי (לשיטת ר'
אושעיא אליבא דר' שמעון)

 | 76אמר רבא שניה שבזוג זה..
ה .שמעון מת ושתי נשיו נופלות לפני לוי .מכיוון שאחת מנשי ראובן נחשבת ככנוסה ללוי ,אחת מנשי
שמעון (או הבת או לאה) נפטרת מדין ערווה ולכן צרתה נפטרת מדין צרת ערווה .ברגע שלוי כונס
את אחת מנשי ראובן ,האישה השנייה נפטרת מדין "בית אחד הוא בונה ולא שניים" .זו כוונת דברי
רבא :השנייה שבזוג של נשות שמעון נפטרת מדין צרת ערווה והשנייה שבזוג של נשות ראובן נפטרת
מדין בית אחד ולא שניים

154

יט
ע"א

155

א .שלושה אחים ,ראובן שמעון ולוי .ישנן שלוש זוגות
של נשים  -זוג אחיות רחל ולאה ,אשה ובתה ,אשה
ובת בתה (נכדתה .חוה ושרה בהתאמה) ואשה ובת
בנה (נכדתה מבנה .מרים ורבקה בהתאמה)

ב .ראובן התחתן עם רחל ומרים .שמעון התחתן עם
לאה (אחות רחל) ורבקה (הנכדה של מרים מבנה)

ג .ראובן התחתן בנוסף עם האישה ועם חוה .שמעון
התחתן בהתאמה עם הבת של האישה ועם שרה
(הנכדה של חוה מביתה)

ד .ראובן מת .נשיו נופלות לפני לוי ליבום (אבל לא
לפני שמעון ,כל אחת אסורה עליו משום ערווה).
לכן ,אחת מנשותיו של ראובן נחשבת ככנוסה ללוי
(לשיטת ר' אושעיא אליבא דר' שמעון)

 | 77מבעי
ה .שמעון מת ונשיו נופלות לפני לוי .מכיוון שאחת מנשי ראובן נחשבת ככנוסה ללוי ,אחת מנשי
שמעון (או הבת או לאה או אחת הנכדות) נפטרת מדין ערווה ולכן כל צרותיה נפטרות מדין צרת
ערווה .ברגע שלוי כונס את אחת מנשות ראובן ,כל אחת מהנשים האחרות נפטרת מדין "בית אחד
הוא בונה ולא שניים".

156

יט
ע"א

157

א .ראובן ושמעון אחים

ב .ראובן התחתן עם שרה ושמעון התחתן עם מרים

ג .ראובן מת .לפני ששמעון הספיק לעשות מאמר
בשרה ,נולד להם אח ,לוי

ד .שמעון מת .שרה נפטרת משום אשת אחיו שלא
היה בעולמו ומרים או חולצת או מתיבמת

ה .מקרה שני ,שמעון הספיק לעשות מאמר בשרה
מיד לאחר מות ראובן

ו .לוי נולד לאחר עשיית המאמר

 | 78תניא כוותיה דרב פפא
ז .שמעון מת .שרה נפטרת משום אשת אחיו שלא היה בעולמו ומרים (שהיא צרת
שרה על ידי מאמר) חולצת ולא מתיבמת .דעת רבי שמעון במקרה הזה שביאת
אחת מהן או חליצתה של מרים (ולא של שרה ,בעלת המאמר) פוטרת את צרתה

כ
ע"א

158

159

א .משה התחתן עם מרים ונולד להם בן ראובן

ב .משה התחתן עם לאה .ללאה יש בת מנישואים
קודמים ,דינה.

ג .לראובן ולאה נולד בן ,שמעון

ד .ראובן התחתן עם אחותו החורגת ,דינה

 | 79אלא מעתה אחותו מאמו..
ה .ראובן מת .דינה נופלת לפני שמעון ליבום .מקשים לשיטת ר' שמעון ,שתתיבם
דינה לשמעון (אחיה מאמא)

160

כ
ע"א

161

א .שלושה אחים ראובן ,שמעון ולוי .לראובן יש בן

ב .זוג אחיות ,רחל ולאה .הבן של ראובן התחתן עם
רחל

ג .הבן של ראובן מת .שמעון התחתן עם רחל ,אלמנתו

ד .לוי התחתן עם לאה ,אחות רחל

 | 80רש"י ד"ה :אחותה...
ה .שמעון ולוי מתו .רחל היתה כלתו של ראובן ,לכן אסורה באיסור ערווה ואינה
זקוקה ליבום .לכן ,לאה אחותה או חולצת או מתיבמת

162

כ
ע"א

163

א .שלושה אחים ראובן ,שמעון ולוי.

ב זוג אחיות ,רחל ולאה .ללאה בת דינה מנישואים
קודמים

 | 81רש"י ד"ה :אחותה  ..כגון שהיא חמותו
ד .ראובן ושמעון מתו .לאה היא חמותו של לוי ולכן אסורה עליו איסור ערווה ואינה
זקוקה ליבום .לכן ,רחל אחותה או חולצת או מתיבמת

כ
ע"א
ג .ראובן התחתן עם רחל ,שמעון עם לאה ולוי עם דינה (הבת של לאה)

164

165

ת"ר מה הם שניות?

 82א .אם אמו

 82ב .אם אביו

 82ג .אשת אבי אביו

 83ד .אשת אבי אמו

אם אימו של ראובן אסורה עליו
מדין שניה

אם אביו של ראובן אסורה עליו
מדין שניה

מרים אשת אבי אביו של ראובן
אסורה עליו מדין שניה

שרה נשואה לאבי אימו של ראובן

 83ה .אשת אחי האב מן האם
ה 1.ראובן ושמעון אחים מן האם.
לראובן בן בשם חנוך

ה 2.חנה אשתו של שמעון אסורה
על חנוך

כא
ע"א

166

167

א .ליעקב יש שני ילדים ,יוכבד ונפתלי

ב .ליוכבד יש בן אהרון

 | 84אשת אחי האם מן האב
ד .שפרה אסורה על אהרון

ג .נפתלי ההתחתן עם שפרה

168

כא
ע"א

169

 85ז | כלת בנו

 85ח | כלת בתו

ליעקב יש בן בשם יוסף .ליוסף בן בשם מנשה .מנשה התחתן עם חנה .חנה אסו־
רה על יעקב

ליעקב בת בשם חנה .לחנה בן בשם מנשה .מנשה התחתן עם מרים .מרים אסו־
רה על יעקב.

כא
ע"א

170

171

ב .לאה ילדה את זלפה

א .יוסף התחתן עם לאה ואסתר

 | 86ומותר אדם באשת חמיו
ד .יוסף מת .משה מותר באסתר אשתו השנייה

כא
ע"א
ג .משה התחתן עם זלפה

172

173

א .אדם התחתן עם עדה .לעדה יש בן בנימין מנישואין
קודמים

ב .בנימין התחתן עם מרים

 | 87ומותר באשת חורגו ואסור בבת חורגו
ד .אדם מותר במרים ואסור בשפרה

כא
ע"א
ג .מרים ילדה את שפרה

174

175

א .אדם התחתן עם עדה וצילה .לעדה יש בן מנישואין קודמים ,בנימין

 | 88וחורגו מותר באשתו ובתו
ג .בנימין מותר בצילה ונעמה

כא
ע"א
ב .צילה ילדה את נעמה

176

177

א .אדם התחתן עם רחל ,שיש לה בן מנישואין קוד־
מים ,יוסף

ב .יוסף התחתן עם שפרה

 | 89ואשת חורגו אומרת לו אני מותרת לך ובתי אסורה
ד .שפרה יכולה לומר לאדם :אני מותרת לך וביתי נעמי אסורה לך

ג .שפרה הולידה את נעמי

178

כא
ע"א

179

א .משה התחתן עם שפרה ופועה

ב .שפרה הולידה את מרים ,פועה הולידה את אסתר

 | 90אי הכי ,אשת חמיו נמי תימא
ד .שפרה יכולה לומר לאדם :אני מותרת לך ומרים ביתי אסורה לך

כא
ע"א
ג .אסתר התחתנה עם אדם

180

181

ב .לוי התחתן עם שפרה

א .ליצחק שני ילדים ,רחל ולוי

 | 91א .אשת אחי האם מן האב ,שניה ואסורה
ד .שפרה ,שהיא אשת לוי ,שהוא אח של רחל מן האב ,אסורה על יוסף

ג .רחל ילדה את יוסף

182

כא
ע"א

183

א .ליצחק שני ילדים ,רחל ולוי

ב .לוי התחתן עם שפרה

ג .רחל ילדה את צילה

ד .צילה ילדה את יוסף

 | 92אבל אשת אחי אם אימו מותרת (רש"י ד"ה אשת)
ה .שפרה ,שהיא אשת לוי שהוא אח מן האב של רחל ,מותרת ליוסף

184

כא
ע"א

185

ב .שמעון התחתן עם חנה

א .ללאה שני בנים ,ראובן ושמעון

 | 93ב .אשת אחי האב מן האם ,שניה ואסורה
ד .חנוך אסור בחנה ,שהיא אשת שמעון שהוא אח אביו

ג .לראובן נולד בן ,חנוך

186

כא
ע"א

187

א .ללאה שני בנים ,ראובן ושמעון

ב .שמעון התחתן עם חנה

ג .לראובן נולד בן ,חנוך

ד .לחנוך נולד בן ,דוד

 | 94אבל אשת אחי אבי אביו מן האם מתרת (רש"י ד"ה אשת)

ה .דוד מותר בחנה ,שהיא אשת שמעון שהוא אח ראובן מן האם ,אבי אביו של
דוד

188

כא
ע"א

189

 | 95ג .וכלתו (כלת בתו ,רש"י ד"ה וכלתו) שניה ואסורה
א .ליעקב יש נכד בשם דוד (הבן
של חנה ,ביתו של יעקב)

ב .דוד התחתן עם מרים

ג .מרים אסורה על יעקב משום
כלת ביתו

 | 96אבל כלת בת בתו מותרת
יעקב הוליד את חנה ,חנה הולידה את אסתר ואסתר הולידה את דוד .דוד התחתן
עם מרים .יעקב מותר במרים שהיא כלת אסתר ,שהיא בת ביתו

כא
ע"א

190

191

אף זעירי מוסיף

 | 97אף אשת אבי
אימו שניה ואסורה
יעקב הוליד את צילה שהולידה
את דוד .יעקב התחתן עם לאה.
לאה אסורה על דוד ,מפני היותה
אשת אבי אימו

 | 98ברש"י ,ושרינן  | 99אבל שאר שניות
אין להן הפסק
אשת אבי אבי אימו
(רש"י ,ד"ה ד נשים וד"ה וכלתו)

יעקב הוליד את יוסף שהוליד את
צילה שהולידה את דוד .יעקב הת־
חתן עם לאה .לאה מותרת לדוד
משום היותה אשת אבי אבי אימו

לחנה בת בשם צילה ,לצילה בת
בשם מרים ,ולמרים בן בשם יוסף.
כשם שצילה אסורה על יוסף
מהיותה אם אימו ,כך גם חנה
אסורה עליו

 | 100אבל שאר שניות
אין להן הפסק

| 101
אשת אבי אביו

 | 102כלת בנו/
כלת בן בנו

ללאה בן בשם ראובן ,לראובן בן
בשם חנוך ,לחנוך בן בשם דוד.
כשם שלאה אסורה על חנוך
מהיותה אם אביו ,כך גם היא אסו־
רה על דוד מהיותה אם אבי אביו

יעקב הוליד את ראובן ,ראובן
הוליד את חנוך וחנוך הוליד את
דוד .יעקב התחתן עם רחל .כמו
שרחל אסורה לחנוך מהיותה אשת
אב אביו ,כך היא אסורה לדוד
מהיותה אשת אבי אבי אביו

אברהם הוליד את יצחק ,שהוליד
את יעקב שהוליד את ראובן .ראובן
התחתן עם תמר .כשם שתמר
אסורה על יצחק מהיותה כלת בנו,
היא אסורה על אברהם מהיותה
כלת בן בנו

(רש"י ,ד"ה ד נשים וד"ה וכלתו)

כא
ע"א

192

193

א .ללאה שני ילדים ,רחל ודוד .לרחל בן בשם יצחק

 | 103איבעיא להו ,אשת אחי האם מן האם מהו?
ג .מה דין חנה ליצחק מהיותה אשת אח אימו מהאם?

כא
ע"ב
ב.דוד התחתן עם חנה

194

195

אשת אחי האב מן האם ,אשת אחי האם מן האב,
דאיכא "צד אב" הוא דגזרו רבנן
א .ללאה שני בנים ,ראובן ושמעון .לראובן בן בשם חנוך

 | 104א .אשת אחי האב מן האם
ג .חנה אסורה על חנוך ,מהיותה אשת אח אביו מן האם

כא
ע"ב

ב .שמעון התחתן עם חנה

196

197

א .ליצחק שני ילדים ,רחל ולוי .לרחל בן בשם יוסף.

 | 105ב .אשת אחי האם מן האב
ג .שפרה אסורה על יוסף מהיותה אשת אח אימו מהאב

כא
ע"ב
ב .לוי התחתן עם שפרה

198

199

אמר רבא אטו כלהו לאו גזירה לגזירה נינהו ...אימו ערווה ,אם אימו
שנייה --וגזרו על אם אביו משום אם אימו

 | 107ב .אם אביו

 | 106א .אמו  /אם אימו

אם אביו של ראובן אסורה עליו משום אם אימו

אמו אסורה משום ערווה וגזרו על אם אימו של ראובן משום ששתיהן נקראות
באותו שם (דבי אימא רבתי) ויתבלבלו ביניהן

כא
ע"ב

200

201

אשת אביו ערווה ,אשת אבי אביו ,שנייה ,וגזרו על אשת אבי אימו
משום אשת אבי אביו

 | 109אשת אבי אימו

 | 108אשת אבי אביו

אסרו את שרה ,אשת אבי אימו של ראובן משום אשת אבי אביו

אשת אביו של ראובן אסורה עליו וגזרו גם על אשת אבי אביו ,מרים ,כי לשתיהן
קוראים באותו שם (דבי אבא רבתי) ויתבלבלו ביניהן

כא
ע"ב

202

203

א .ליעקב שני בנים ,ראובן ושמעון .לראובן בן חנוך

 | 110א .אשת אחי האב מן האב ,ערווה
ג .חנה אסורה על חנוך משום אשת אחי אביו מהאב

כא
ע"ב
ב .שמעון התחתן עם חנה

204

205

אשת אחי האב מן האב ערווה

 | 111ב .אשת אחי האב מן האם ,שנייה

א .ללאה שני בנים ,ראובן ושמעון .לראובן בן חנוך.

ב .שמעון התחתן עם חנה .חנה אסורה על חנוך  ,מהיותה אשת אחי אבי מהאם,
גזירה משום אשת אחי אביו מן האב

כא
ע"ב

206

207

 | 112ג .אשת אחי האם מן האב
א .ליצחק שני ילדים ,רחל ולוי .לרחל בן יוסף

ב .לוי התחתן עם שפרה .שפרה אסורה על יוסף משום אשת אחי האם מן האב ,גזירה בגלל
אשת אחי האב מן האם .גזרו מכיוון שלכולן קוראים באותו שם (דבי דודי)

כא
ע"ב

208

209

ת"ש ...כל שבנקבה ערווה ,בזכר גזרו על אשתו משום שניה .ואמר
רבא ,וכללא היא ,בתמיה (רש"י)

 | 113חמותו -ערווה

 | 114אשת חמיו מותרת
משה נשא את חנה ואביה של חנה ,יעקב ,נשא את רחל .רחל מותרת למשה.
כלומר ,במקום לאה חמותו שאסורה עליו ,יש כנגדה את רחל שמותרת לו.

משה נשא את חנה ולכן לאה אמא של חנה אסורה עליו

כא
ע"ב

210

211

{ | 115ב} בת חמותו -ערווה

 | 116אשת בן חמותו -מותרת

ללאה שתי בנות ,חנה ודינה .משה התחתן עם חנה ולכן דינה אסורה עליו משום
אחות אשתו

א .ללאה שני ילדים ,חנה ויצחק

כא
ע"ב
ב .חנה התחתנה עם משה ויצחק עם שפרה .שפרה מותרת
למשה (שלא כמו במקרה המקביל של בת חמותו)

212

213

{ | 117ג} בת חמיו -ערווה

 | 118אשת בן חמיו -מותרת

א .לדוד שתי בנות ,חנה וצילה

א .לדוד שני ילדים ,חנה ואשר

ב .משה נשא את חנה ולכן צילה אסורה עליו משום אחות אישה

ב .משה התחתן עם חנה ,אשר עם זלפה .זלפה מותרת למשה
(שלא כמו במקרה המקביל של בת חמיו)

כא
ע"ב

214

215

{ | 119ד} חורגתו -ערווה

 | 120אשת חורגו -מותרת

משה התחתן עם חנה שלה בת רחל (מנישואין קודמים) .רחל אסורה על משה

משה התחתן עם חנה שלה בן לוי (מנישואין קודמים) .לוי התחתן עם צילה .צילה
מותרת למשה (שלא כמו במקרה המקביל של חורגתו)

כא
ע"ב

216

217

{ | 121ה} בת חורגו -ערווה

 | 122אשת בן חורגו -מותרת

משה התחתן עם לאה ולה בת עדה (מנישואין קודמים) .לעדה בת אסתר .אסתר
אסורה על משה

משה נשא את חנה ולה בן יצחק (מנישואין קודמים) .ליצחק בן יעקב יעקב נשא
את בלהה .בלהה מותרת למשה (שלא כמו במקרה המקביל של בת חורגו)

כא
ע"ב

218

219

והא דרב יהודה בר שילא לאיתויי מאי לאו לאיתויי אשת אחי האם מן
האם דכל שבנקבה ערוה בזכר גזרו אשתו משום שניה

 | 124בזכר גזרו על אשתו

 | 123בנקבה-ערווה

א .אסתר ודוד הם ילדיה של לאה .לאסתר יש בן ,מנשה.

ללאה שתי בנות ,אסתר ומרים .מרים אסורה על מנשה ,בנה של אסתר משום
אחות אמו

כא
ע"ב
ב .דוד התחתן עם חנה .חנה אשת דוד אסורה על מנשה שגזרו
משום מרים אחות אימו

220

221

שלח ליה ר' משרשיא מתוסנייא...

{ | 125א} אשת אחי אבי האב ואחות אבי האב מהו?

{ | 126ב} אשת אחי אבי האב מהו?
מנשה וחנה אח ואחות .מנשה הוליד את דן ודן הוליד את דוד .האם חנה מותרת
לדוד?

ליוסף שני בנים ,גד ודוד .לגד בן ,משה ולמשה בן בשם יצחק .דוד התחתן עם
שפרה .האם שפרה מותרת ליצחק?

כא
ע"ב

222

223

{ | 127א} שלישי שבבנו שניה

תני דבי רבי חייא שלישי שבבנו ושבבתו ושבבן אשתו ושבבת אשתו
"שניה" רביעי שבחמיו ושבחמותו "שניה"

בת בן בנו של איש ,אסורה עליו משום שניות לעריות

{ | 128ב} שלישי שבבתו שניה
בת בן ביתו של איש אסורה משום שניה

כב
ע"א

224

225

{ | 129ג} שלישי שבבן אשתו שניה

{ | 130ד} שלישי שבבת אשתו שניה

איש התחתן עם אשה .בת בן בנה מנישואים קודמים אסורה עליו משום שניה

איש התחתן עם אישה .בת בן בת אשתו אסורה משום שניה

כב
ע"א

226

227

{ | 131ה} רביעי שבחמיו שניה

{ | 132ו} רביעי שבחמותו שניה

איש התחתן עם אישה .אמא של אמא של חמיו אסורה משום שניה

איש התחתן עם אישה .אמא של אמא של חמותו אסורה משום שניה

כב
ע"א

228

229

 | 134מתני' ,שנים שקידשו שתי אחיות ...ומתו

 | 133ת"ר הבא על אחותו והיא בת אשת אביו

א .שני זוגות אחים :ראובן ושמעון ,משה ואהרון.

ב .שמעון ומשה קידשו את חנה ואחותה ,אבל
לא ידוע מי קידש מי

יעקב התחתן עם שרה ומרים והן ילדו את ראובן וחנה בהתאמה .חנה היא אחות
ראובן מצד אב ובת אשת אביו (מרים)

כב
ע"ב

230

ג .שמעון ומשה מתו .ראובן חולץ גם לחנה וגם לאחותה וכנ"ל אהרון (אי
אפשר לחלוץ לאחת וליבם לשניה כי יתכן שחולץ ליבמתו ומייבם את
אחות חלוצתו שאסורה עליו)

כג
ע"ב

231

א .זוג אחים ושלושה אחים :ראובן ושמעון ,משה
,אהרון ואלעזר.

ב .שמעון ומשה קידשו את חנה ואחותה ,אבל לא
ידוע מי קידש מי

ג .שמעון ומשה מתו .ראובן חולץ גם לחנה וגם
לאחותה

ד .אהרון חולץ לחנה או לאחותה כדי לבטל את
זיקתה

 | 135לזה (אח} אחד ולזה שניים...
ה .אלעזר מיבם את השניה שלא נחלצה .אם היא יבמתו ,מצויין .אחרת ,היא אינה
כבר אחות זקוקתו כי זקוקתו נחלצה ע"י אהרון

232

כג
ע"ב

233

א .שתי קבוצות של אחים :ראובן ,שמעון ולוי ,משה,
אהרון ואלעזר

ב .שמעון ומשה קידשו את חנה ואחותה ,אבל לא ידוע
מי קידש מי

 | 136לזה שניים ולזה שניים וכו'
ד .לוי ואלעזר מיבמים את האחות השניה ( או שהיא יבמתו או שאינה אחות זקוק־
תו כי זקוקתו נחלצה ע"י אחיו)

כג
ע"ב
ג .שמעון ואהרון חולצים לחנה ואחותה בהתאמה

234

235

ב .רחל ילדה את ראובן

א .יעקב נשא את לאה ורחל

 | 137פריך רב אחא ואימא למעוטי בוכרא דאמא
ד .ראובן מת ולאחר מכן לאה ילדה את שמעון .מקשה רב אחא ,אולי זה בא
למעט שבכל זאת שמעון אינו מיבם את מרים למרות היותו בכור ללאה

כד
ע"א
ג .ראובן התחתן עם מרים

236

237

א .ארבעה אחים :ראובן ,שמעון ,לוי ויהודה.

 | 138מתני' ארבעה אחין שנים מהם נשואין לשתי אחיות
ג .ראובן ושמעון מתו .כל אחת משתי האחיות נופלת לפני לוי ויהודה .מכיוון שכל
אחת היא גם אחות זקוקה של השנייה ,הן חולצות ולא מתיבמות

ב .ראובן ושמעון התחתנו עם זוג אחיות רחל ולאה בהתאמה

238

כו
ע"א

239

א .ארבעה אחים :ראובן ,שמעון ,לוי ויהודה.

ב .ראובן ושמעון התחתנו עם זוג אחיות רחל ולאה
בהתאמה .לרחל יש בת מנישואים קודמים

 | 139היתה אחת מהן אסורה על האחד איסור ערווה
ד .ראובן ושמעון מתו .רחל אסורה על לוי משום חמותו ולכן לאה אינה אחות
זקוקתו ומותרת ללוי .שתיהן אסורות על יהודה בגלל שכל אחת אחות זקוקתו

כו
ע"א
ג .לוי התחתן עם בת רחל

240

241

א .ארבעה אחים :ראובן ,שמעון ,לוי ויהודה.

ב .ראובן ושמעון התחתנו עם זוג אחיות רחל ולאה
בהתאמה .גם לרחל וגם ללאה יש בת מנישואים
קודמים.

 | 140היתה אחת מהן אסורה לזה ...ואחת אסורה לזה
ד .ראובן ושמעון מתו .רחל אסורה על לוי משום חמותו ולכן לאה אינה אחות
זקוקתו ומותרת ללוי .וכך גם רחל אסורה על יהודה משום חמותו ולכן רחל אינה
אחות זקוקתו מותרת ליהודה.

כו
ע"א
ג .לוי התחתן עם בת רחל ויהודה עם בת לאה

242

243

א .חמישה אחים :ראובן ,שמעון ,לוי ,יהודה ,יששכר

 141א | אמר רבא בר רב הונא אמר רב שלש אחיות יבמות
ג .לוי ,יהודה ויששכר מתו .ראובן ושמעון חולצים לחגלה ותרצה בהתאמה ושניהם
חולצים למלכה.

ב .לוי יהודה ויששכר התחתנו עם שלוש אחיות :חגלה ,מלכה
ותרצה בהתאמה.

244

כו
ע"ב

245

א .חמישה אחים :ראובן ,שמעון ,לוי ,יהודה ,יששכר

ב .לוי יהודה ויששכר התחתנו עם שלוש אחיות:
חגלה ,מלכה ותרצה בהתאמה.

ג .לוי מת וראובן חלץ לחגלה

ד .יששכר מת ושמעון חלץ לתרצה

 141ב | לא צריכה ,דנפול בזו אחר זו
ה .יהודה מת ,תרצה היא אחות חלוצה גם לראובן וגם לשמעון ולכן מקבלת
חליצה משניהם

246

כו
ע"ב

247

א .שלושה אחים ,ראובן ,שמעון ולוי.

ב .ראובן התחתן עם חנה ורחל ,לוי התחתן עם לאה
ואסתר .רחל ולאה אחיותקודמים.

 | 142אמר שמואל חלץ לזו...
ד .חלץ לחנה ואסתר ,האחיות גם נפטרו ,כי חליצת האחיות יותר טובה
(ע"פ רש"י)

כז
ע"א
ג .ראובן ולוי מתו .אם שמעון חולץ קודם לאחיות ,הצרות עדיין זקוקות
ליבום מכיוון שלא היה יכול ליבם את האחיות (ע"פ רש"י)

248

249

א .שני אחים ,ראובן ושמעון

ב .שמעון התחתן עם לאה וחנה .ללאה יש אחות
רחל ולחנה יש בת מנישואין קודמים

ג .דוד התחתן עם מרים ורחל (אחות לאה)

ד .שמעון מת וראובן חלץ ללאה

 | 143והא תנן אסור אדם בצרת קרובת חלוצתו...
ה .ראובן אסור ברחל ,שהיא אחות לאה דהיינו קרובת חלוצתו וכן אסור במרים,
שהיא צרת קרובת חלוצתו .ומותר בחנה ואסתר

250

כז
ע"א

251

 | 144סלקא דעתך ,דנפלה חמותו תחילה...
א .ארבעה אחים :ראובן ,שמעון ,לוי ויהודה.

ב .ראובן ושמעון התחתנו עם שתי אחיות רחל ולאה
בהתאמה ,לרחל יש בת.

ה .הגמרא מעלה אפשרות שראובן מת ראשון
ונפלה רחל לייבום לפני האחים

ו .ואחריו מת שמעון ואז נפלה גם לאה ליבום לפני
האחים

ג .לוי התחתן עם הבת של רחל

ד .מתו ראובן ושמעון .רחל אסורה על לוי כי היא
חמותו ולכן לאה מותרת לו אבל שתיהן אסורות על
יהודה שכל אחת היא אחות זקוקתו.

ז .לוי יכול לייבם את לאה ואז רחל נחשבת
כיבמה שהותרה

ח .מדוע רחל לא תהיה מותרת ליהודה ? שאמנם נאסרה במות
שמעון משום אחות זקוקתו אך חזרה והותרה כאשר לוי ייבם
את לאה

כח
ע"א

252

253

 | 145בכולן אני קורא בהן..
חפשו באיורים 37-53

 | 146כיון דבתו באונסין הוא דמשכחת ליה..

א .ארבעה אחים :ראובן ,שמעון ,לוי ויהודה.

ב .ראובן אנס אישה ונולדה רחל מאותו אונס

ג .שמעון אנס את אותה אישה ונולדה לאה

ד .לוי התחתן עם רחל ויהודה עם לאה

ה .לוי ויהודה מתו .רחל אסורה על ראובן מכיוון שהיא בתו ולכן אינה זקוקתו של
ראובן כך שלאה אינה אחות זקוקתו של ראובן ומותרת לו .ובאותו אופן לגבי רחל
ויהודה  -לאה אסורה על שמעון מכיוון שהיא בתו ולכן אינה זקוקתו של שמעון כך
שרחל אינה אחות זקוקתו של שמעון ומותרת לו.

254

כח
ע"ב

255

א .ארבעה אחים :ראובן ,שמעון ,לוי ויהודה.

ב .ראובן ושמעון התחתנו עם שתי אחיות רחל ולאה
בהתאמה.

ג .ראובן מת ,רחל מותרת ללוי ויהודה ולא לשמעון
משום אחות אשתו

ד .יששכר נולד .רחל אסורה עליו מדין "אשת אחיו
שלא היה בעולמו"

ה .לוי ייבם את רחל

ו .שמעון מת .לאה מותרת ליהודה ויששכר ולא ללוי
משום אחות אשתו

 | 147ומשכחת לה בשיתא אחי
ז .נולד זבולון .לאה אסורה עליו משום "אשת
אחיו שלא היה בעולמו"

ח .יהודה ייבם את לאה

ט .לוי ויהודה מתו .רחל אסורה על יששכר ולכן לאה אינה אחות זקוקתו
ומותרת ליששכר וכן רחל לגבי זבולון

256

כח
ע"ב
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 | 148רש"י ד"ה :ובלא ייבם יהודה
א .שלושה אחים ,ראובן ,שמעון ולוי.

ב .ראובן ושמעון התחתנו עם שתי אחיות ,רחל ולאה
בהתאמה.

ה .לוי ייבם את רחל

ו .שמעון מת .לאה מותרת ליששכר ולא ללוי משום
אחות אשתו

ג .ראובן מת .רחל אסורה על שמעון משום אחות
אשתו ומותרת ללוי

ד .יששכר נולד .רחל אסורה עליו מדין "אשת אחיו
שלא היה בעולמו"

ז .נולד זבולון .לאה אסורה עליו משום "אשת
אחיו שלא היה בעולמו"

ח .לוי מת .רחל אסורה על יששכר ולכן לאה אינה אחות
זקוקתו ומותרת ליששכר וכן לאה שאסורה על זבולון ולכן רחל
אינה אחות זקוקתו ומותרת לזבולון.

כח
ע"ב

258

259

א .ארבעה אחים :ראובן ,שמעון ,לוי ויהודה.

ב .ראובן ושמעון התחתנו עם שתי אחיות ,רחל ולאה בהתאמה.
לוי ויהודה התחתנו עם שתי אחיות ,בלהה וזלפה בהתאמה.

ג.ראובן מת .רחל מותרת ללוי ויהודה ואסורה לשמ־
עון משום אחות אשתו

ד .יששכר נולד .רחל אסורה עליו מדין "אשת אחיו שלא
היה בעולמו".

 | 149רש"י ד"ה :ומשום צרה
ז .נולד זבולון .לאה אסורה עליו משום "אשת
אחיו שלא היה בעולמו"

ח .יהודה ייבם את לאה

ט .יהודה ולוי מתו .רחל אסורה על יששכר ולכן לאה מותרת לו וכן בלהה צרת
רחל אסורה לו ולכן זלפה מותרת ליששכר .ועל אותו משקל ,רחל ובלהה
מותרות לזבולון כי צרותיהן לאה וזלפה אסורות עליו.

ה .לוי ייבם את רחל

260

כח
ע"ב

ו .שמעון מת .לאה מותרת ליהודה ויששכר ולא ללוי
משום אחות אשתו

261

א .שישה אחים ,ראובן ,שמעון לוי ,יהודה ,גד ואשר התחתנו
עם שלושה זוגות של אחיות :ראובן ושמעון עם רחל ולאה,
לוי ויהודה עם זלפה ובלהה ,אשר וגד עם שפרה ופועה

ב .ראובן מת .רחל מותרת ללוי,יהודה,אשר וגד
ואסורה לשמעון משום אחות אשתו

 | 150צרה דצרה מאי איכא למימר ,דהדר יבמינהו גד ואשר
ז .אשר וגד מתו .שפרה היא צרתה של בלהה שהיתה צרתה של רחל .לכן שפרה
אסורה על יששכר ולכן פועה מותרת לו וכן פועה אסורה על זבולון ולכן שפרה
מותרת לו

262

ג .יששכר נולד ורחל אסורה עליו משום "אשת אחיו
שלא היה בעולמו"  .לוי ייבם את רחל

ד .שמעון מת .לאה מותרת ליהודה ,יששכר ,אשר
וגד ואסורה ללוי משום אחות אשתו.

ה .זבולון נולד ולאה אסורה עליו משום "אשת אחיו
שלא היה בעולמו" .יהודה ייבם את לאה

ו .לוי ויהודה מתו .אשר וגד ייבמו את זלפה ובלהה
בהתאמה

כט
ע"א

263

א .שלושה אחים ,ראובן ,שמעון ולוי.

ב .ראובן ושמעון התחתנו עם זוג אחיות רחל ולאה
בהתאמה

 | 151שלושה אחין ,שניים מהם נשואין
ד .ראובן מת .לדעת ב"ש המאמר קנה את לאה להיות אשתו של לוי ולכן רחל פטורה
משום אחות אישה .לדעת ב"ה המאמר לא קנה לגמרי ולכן זיקת רחל אוסרת את לאה.
צריך לתת ללאה גט וחליצה כדי להפקיע את המאמר והזיקה בהתאמה.

ג .שמעון מת ולוי עשה מאמר בלאה

264

כט
ע"א

265

א .שלושה אחים ,ראובן ,שמעון ולוי.

ב .ראובן ושמעון התחתנו עם זוג אחיות רחל ולאה
בהתאמה .לוי התחתן עם צילה (לא קרובה לאחיות)

 152א | משנה א' שלושה אחין...ואחד נשוי נוכרית
ד .לוי מת .לאה אסורה על ראובן משום אחות אישה וצילה פטורה מהיותה צרתה.

ג .שמעון מת ולוי ייבם את לאה

266

ל
ע"א

267

א .שלושה אחים ,ראובן ,שמעון ולוי.

ב .ראובן ושמעון התחתנו עם זוג אחיות רחל ולאה
בהתאמה .לוי התחתן עם צילה (לא קרובה לאחיות)

 152ב | משנה א' שלושה אחין...ואחד נשוי נוכרית
ד .ולכן כאשר לוי מת לאה אסורה על ראובן משום אחות אישה וצילה רק חולצת ולא
מתייבמת

ג .שמעון מת .אם לוי עשה מאמר בלאה ,אזי צילה נחשבת רק צרתה
במקצת (מאמר לא קונה לגמרי)

268

ל
ע"א

269

א .שלושה אחים ,ראובן ,שמעון ולוי.

ב .ראובן ושמעון התחתנו עם זוג אחיות רחל ולאה
בהתאמה .לוי התחתן עם צילה (לא קרובה לאחיות)

 | 153משנה ב' שלושה אחין...ואחד נשוי נוכרית
ו .לוי מת לאה אסורה על ראובן משום אחות אשה וצילה נחשבת צרתה במקצת
של לאה ולכן חולצת ולא מתייבמת

ג .לוי מת ושמעון ייבם את צילה

ל
ע"א
ד .לוי מת .לאה אסורה על ראובן משום אחות אישה
וצילה פטורה מהיותה צרתה

ה .אבל ,אם שמעון רק עשה מאמר בצילה ,צילה
נחשבת צרתה במקצת של לאה

270

271

א .שלושה אחים ,ראובן ,שמעון ולוי.

ב .ראובן ושמעון התחתנו עם זוג אחיות רחל ולאה
בהתאמה .לוי התחתן עם צילה (לא קרובה לאחיות)

 | 154משנה ג' שלושה אחין...ואחד נשוי נוכרית
ו .מכיוון שלאה כבר נאסרה על ראובן פעם ,נשארה אסורה עליו וצילה יוצאת
משום צרתה

ג .שמעון מת ולוי ייבם את לאה ,שאסורה על ראובן
משום אחות אישה

ל
ע"א
ד .רחל מתה

ה .לוי מת ונפלו לאה וצילה לפני ראובן

272

273

א .שלושה אחים ,ראובן ,שמעון ולוי.

ב .ראובן ושמעון התחתנו עם זוג אחיות רחל ולאה
בהתאמה .לוי התחתן עם צילה (לא קרובה לאחיות)

ג .שמעון התגרש מלאה

ד .לוי מת ושמעון ייבם את צילה

 | 155משנה ד' שלושה אחין...ואחד נשוי נוכרית
ה .שמעון מת .בגלל שלאה נתגרשה לפני ששמעון ייבם את צילה ,צילה אינה צרת
אחות אשתו של ראובן ומותרת לו

274

ל
ע"א

275

א .ראובן שמעון אחים (מאב) ולראובן בת/כלה רחל

ב .שמעון קידש את רחל מספק

ג .לשמעון יש אישה נוספת ,חנה

ד.שמעון מת .חנה היא ספק צרה לרחל ולכן אסורה
על ראובן

ה.מקשים בגמרא ,זה חומרא שמגיעה לקולא .נניח
ששמעון לא מת

ו .שמעון קידש בנוסף את לאה אחות רחל קידושי
ודאי ולשמעון אח מאם ,לוי

 | 156האי חומרא דאתי לידי קולא
ז .יקידושי שמעון את לאה תופסים מכיוון שהקידושין
של רחל היו מספק והיא נשארת בחזקתה הקודמת
שאינה מקודשת

ט .מקרה נוסף ,יתכן שאדם אחר יקדש את רחל
קידושי ודאי .הקידושין יתפסו בגלל שקידושי
שמעון היו רק מספק

276

ח .שמעון מת .מכיוון שאסרנו את חנה לראובן ,אנשים
יחשבו שזה בגלל שרחל מקודשת ודאי ולכן לאה
אינה מקודשת .זה יוביל לכך שיתכן שלוי ישא אותה
למרות שאסורה עליו

י .שמעון מת .מכיוון שאסרנו את חנה לראובן ,אנשים
יחשבו שזה בגלל שקידושי שמעון לרחל היו קידושי
ודאי ולכן רחל אינה מקודשת לאותו איש אחר ואינה
זקוקה לגט ממנו

ל
ע"ב

277

א .ראובן ושמעון אחים ,לראובן שתי בנות ,רחל ולאה

ב .שמעון נשא את לאה וחנה

ג .שמעון גירש מספק את לאה

ד .שמעון מת ונפלה חנה ליבום לפני ראובן

 | 157ולצריכא חליצה וכ'ו רש"י ד"ה :מידע ידעי
ה .שואלת הגמרא ,אולי נדרוש שראובן יחלוץ לחנה לחומרא ,על הצד שלאה
מגורשת?

278

לא
ע"א

279

א .שלושה אחים ,ראובן ,שמעון ולוי.

ב .ראובן ,שמעון ולוי התחתנו עם שרה ,מרים וצילה
בהתאמה

 | 158מתני' :ג' אחין נשואין לג' נוכריות...
ד .שמעון מת .מכיוון ששמעון עשה בשרה מאמר בלבד ,נשארה בה זיקה ללוי מכוחו של
ראובן ונוספה בה זיקה מכוחו של שמעון .לכן ,יש כאן שתי זיקות והן חולצות ולא מייבמות
(גם צילה משום היותה צרה של שרה בזיקה) .לפי ר' שמעון מייבם למי שרוצה ,שלשיטתו
או שמאמר קונה לגמרי ושרה אשתו של שמעון או שאינו קונה בכלל והיא אשת ראובן.

ג .ראובן מת ושמעון עשה מאמר בשרה

280

לא
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