ַ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 ב

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 החוברת השניה מפרק רביעי 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

לז ע"ב
לז ע"ב
לח ע"א
לח ע"א
לח ע"א
לח ע"א

ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי מיתנא
ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי מיתנא/יבם..
ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי הסבא
ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי הסבא
סבא ויבם שבאו לחלוק בנכסי ספק
סבא וספק שבאו לחלוק נכסי היבם

295
297
299
301
303
305

משנה :החולץ ליבמתו הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו
מ ע"ב
מ ע"ב
מ ע"ב
מ ע"ב
מ ע"ב
מ ע"ב
מ ע"ב

היא אסורה באביו ובאבי אביו
ובבנו ובבן בנו
ובאחיו ובבן אחיו
ומותר אדם בקרובת צרת חלוצתו..
ואמימר ..מוקי לה בבר ברא דסבא.
וקתני אחיו מן האם
ת"ש ,אבי אמו

307
309
311
313
315
317
319

ת"ש ובן בנו  ..לא משום מיתנא  -עיין עמודים  304-307איורים 164-165
מ ע"ב
מא ע"א
מא ע"א
מא ע"א
מא ע"א
מב ע"א
מב ע"ב
מב ע"ב
מד ע"א
מט ע"א
נ ע"א
נ ע"א
נ ע"א
נ ע"ב
נא ע"ב
נב ע"ב
נד ע"ב
נד ע"ב

ת"ש ,ובן בתו
מתני' ,החולץ ליבמתו וכו'
וכן המגרש את אשתו
שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה וכו'
מתיב רב המנונא :ג' אחים..
רבא אמר :גזירה שמא ישא אחותה מאביו
וייבם אשת אחיו מאמו
ויוציא את אמו לשוק..
רש"י ד"ה  :הכתוב קראו ביתו..
בשומרת יבם הכתוב מדבר
אין גט וכו'
בשני יבמין
רש"י ד"ה :מאמר לזו ובעל את זו
נגזור חליצה אחר הגט..
שלושה אחים שניים מהם נשואים לשתי אחיות ..
נתן גט למאמרו
והדתנן אמרו לו מתה אשתך..
ופוטרות צרותיהן

321
323
325
327
329
331
333
335
337
339
341
343
345
347
349
351
353
355

נח ע"ב
סב ע"ב
סב ע"ב
סב ע"ב
סו ע"א
סט ע"ב
סט ע"ב
סט ע"ב
פד ע"א
פד ע"א
פד ע"א
פד ע"א
פד ע"א
פד ע"ב
פד ע"ב
פד ע"ב
צה ע"א
צה ע"א
צה ע"א
צה ע"ב
צה ע"ב
צו ע"א
צו ע"א
צו ע"ב
צז ע"ב
צז ע"ב
צז ע"ב
צז ע"ב
צז ע"ב
צז ע"ב
צז ע"ב

העושה מאמר ביבמתו
בני בנים הרי הם כבנים
כי תניא ההיא להשלים
דכו"ע תרי מחד לא
והרי ממזר שאין אוכל ומאכיל
מתני'  :עבד ...ואינו פוסל משום זרע
ממזר פוסל ומאכיל
כהן גדול פעמים שהוא פוסל
ואלו מותרות לבעליהן ואסורות ליבמהן
ואלו מותרות ליבמהן ואסורות לבעליהן
ואלו אסורות אלו לאלו
שניה לבעל ולא שניה ליבם
שנייה לזה ולזה
מצרי שנשא מצרית ראשונה
שתי מצריות אחת ראשונה ואחת שניה
ואי איפוך ונסיב
אותה שכיבתה אוסרתה ..והלא דין הוא
אמר רב חסדא :מחזיר גרושתו משנשאת
אלא אמר ר"ל יבמה
רבי יצחק נפחא אמר לעולם אסיפא
ואמר רב הונא..
והדתנן אמרו לו מתה אשתך..
ופוטרות צרותיהן
ויעשו ביאת ט' כמאמר בגדול
(א) אח מאב ולא מאם
(ב)אח הוא וברי הוא
(ג)שלמא לך ברי
(ד) דהאי דדרינא
(ה) בייא בייא
(ו) אנא ואת אחי
(ז) אנא ואת בני אחי

357
359
360
361
363
365
367
369
370
372
374
377
379
381
383
385
387
389
391
393
395
397
399
401
403
405
407
409
411
413
415

ת"ש :גר שהיה לידתו בקדושה והורתו שלא בקדושה יש לו שאר האם ואין לו שאר
האב .כיצד ? א .נשא אחותו מן האם  -יוציא .ב .מן האב  -יקיים
צח ע"א
צח ע"א
צח ע"א
צח ע"ב
צח ע"ב
צח ע"ב

ג .אחות האב מן האם  -יוציא
ד .אחות האם מן האב  -יקיים
ה .אחות האם מן האם  -יוציא.
ו .אחות האם מן האב  -לר"מ  -יוציא  /לחכמים  -יקיים
ז .ומותרבאשת אחיו (אפילו מאמו)
ח .ומותר באשת אחי אביו

416
417
418
419
420
421

צח ע"ב
צח ע"ב
צח ע"ב

מתני' חמש נשים
מן האם חולצין ..מן האב מייבמין
מן האם חולצין ..מן האב מייבמין

423
424
427

ת"ר  :יש חולץ לאמו מספק..
צט ע"א
צט ע"א
צט ע"א
צט ע"א
צט ע"א
צט ע"א
צט ע"א
צט ע"א
ק ע"א
ק ע"א
ק ע"א
ק ע"ב
קח ע"ב
קח ע"ב
קי ע"א
קי ע"א
קי ע"א
קי ע"א
קי ע"א
קי ע"א
קי ע"ב

לאמו [רש"י ד"ה אמו ואשה אחרת]
לאחותו [רש"י ד"ה לאחותו מספק {א}]
רש"י ד"ה לאחותו מספק ..ל"א {ב}
רש"י ד"ה אשתו ואשה אחרת {א}
רש"י ד"ה אשתו ואשה אחרת ..מור"י {ב}
פעמים שמולידין חמש אומות
האשה שנתערב ולדה
מתו הכשרים..
היו לה בנים מן הראשון
היו לה בנים מן הראשון
היו לו אחים מן הראשון
היו לו אחים מן הראשון
ברם כך שאלו
רש"י ד"ה מהו שתמאן
והתנן שני אחין
והתנן שני אחין
אלא איבעי לך
אלא איבעי לך
איתיביה
איתיביה
אלא איבעי לך

429
431
433
435
437
439
441
443
445
447
449
451
453
455
457
459
461
463
465
467
469

דתניא  :שני אחים נשואין שתי אחיות יתומות ,קטנה וחירשת...
קיא ע"א
קיא ע"א
קיא ע"ב
קיא ע"ב

מת בעלה של קטנה
מת בעלה של חירשת
על הראשונה וחזר ובא על השניה
או שבא אחיו על השניה

471
473
475
477

קטנה וחירשת ...
קיא ע"ב
קיא ע"ב
קיא ע"ב
קיא ע"ב

על הקטנה וחזר ובא על החירשת
או שבא אחיו על החירשת
על החירשת וחזר ובא על הקטנה
או שבא אחיו על הקטנה

479
481
483
485

מתני'  :חירש שנשא..
קיא ע"ב
קיא ע"ב

שני אחים חירשים
שני אחים אחד חירש ואחד פיקח

487
489

קיב ע"ב
קיב ע"ב
קיב ע"ב
קיב ע"ב
קיב ע"ב
קיב ע"ב
קיב ע"ב
קיב ע"ב
קיב ע"ב
קיב ע"ב

שני אחים פקחים..
שני אחים פקחים..
אחד חירש ואחד פיקח
אחד חירש ואחד פיקח
אחד חירש ואחד פיקח
אחד חירש ואחד פיקח
שני אחים פקחים..
שני אחים פקחים..
אחד חירש ואחד פיקח
אחד חירש ואחד פיקח

491
493
495
497
499
501
503
505
507
509

הכל נאמנים להעידה מלבד חמותה ,בת חמותה וצרתה ויבמתה ובת בעלה
קיז ע"א
קיז ע"א
קיז ע"א
קיז ע"א

חמותה ,בת חמותה וצרתה
יבמתה  /ובת בעלה
ר"י מוסיף אף אשת האב והכלה
חמותה הבאה לאחר מכן

511
513
515
517

א .ראובן ושמעון אחים ,ראובן התחתן עם מרים

 | 159ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי מיתנא
ג .נולד ילד שהוא ספק בנו של ראובן ספק בנו של שמעון ולכן כאשר הילד ושמעון (היבם) באים
לרשת את המת (ראובן) הם חולקים את ממון הירושה מדין ממון המוטל בספק .

לז
ע"ב
ב .ראובן מת ושמעון מייבם את מרים בתוך שלושה חודשים
למיתת אחיו

294

295

א .ראובן ושמעון אחים ,ראובן התחתן עם מרים

ב .ראובן מת ושמעון מייבם את מרים בתוך שלושה
חודשים למיתת אחיו

 | 160ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי מיתנא/יבם..
ד .שמעון מת והילד הספק ובני שמעון (משה ואהרון) חולקים בנכסי ראובן ושמעון

לז
ע"ב
ג .נולד ילד שהוא ספק בנו של ראובן ספק בנו של שמעון

296

297

א .ליעקב שני בנים (ראובן ושמעון)
ושמעון התחתן עם מרים

ב .ראובן מת ושמעון מייבם את מרים בתוך שלושה
חודשים למיתת אחיו

 | 161ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי הסבא
ד .יעקב (הסבא) מת והילד הספק ושמעון חולקים בנכסי הסבא

ג .נולד ילד שהוא ספק בנו של ראובן ספק בנו של שמעון

298

לח
ע"א

299

א .ליעקב שני בנים ראובן ושמעון ,ראובן התחתן עם
מרים ,ולשמעון שני בנים (משה ואהרון)

ב .ראובן מת ושמעון מייבם את מרים בתוך שלושה
חודשים למיתת אחיו

 | 162ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי הסבא
ד .יעקב (הסבא) מת וגם שמעון מת והילד הספק ובני שמעון היבם (משה ואהרון)
באים לחלוק בנכסי הסבא

לח
ע"א

ג .נולד ילד שהוא ספק בנו של ראובן ספק בנו של שמעון

300

לח
ע"א

301

א .ליעקב שני בנים ראובן ושמעון,
ראובן התחתן עם מרים

ב .ראובן מת ושמעון מייבם את מרים בתוך שלושה
חודשים למיתת אחיו

 | 163סבא ויבם שבאו לחלוק בנכסי ספק
ד .מת הספק ואומרת הגמרא שיעקב (הסבא) והיבם (שמעון) חולקים את נכסי
הספק מדין ממון המוטל בספק

ג .נולד ילד שהוא ספק בנו של ראובן ספק בנו של שמעון

302

לח
ע"א

303

א .ליעקב שני בנים :ראובן ושמעון.
ראובן התחתן עם מרים

ב .ראובן מת ושמעון מייבם את מרים בתוך שלושה
חודשים למיתת אחיו

 | 164סבא וספק שבאו לחלוק נכסי היבם
ד .שמעון מת ,ואומרת הגמרא שהסבא (יעקב) והספק חולקים את נכסי שמעון (היבם)
מדין ממון המוטל בספק

ג .נולד ילד שהוא ספק בנו של ראובן ספק בנו של שמעון

304

לח
ע"א

305

משנה :החולץ ליבמתו הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו

 | 165היא אסורה באביו ובאבי אביו

א .ליצחק יש בן ששמו יעקב .ליעקב שני בנים :לוי ושמעון.
לוי התחתן עם צלה.

ג .שמעון חולץ לצלה ולכן היא אסורה ליעקב כי נחשבת ככלתו,
ואסורה גם ליצחק כי נחשבת ככלת בנו

מ
ע"ב

ב .לוי מת ללא בנים

306

307

א .שמעון ולוי אחים .לוי התחתן עם צלה .לשמעון יש בן(פרץ)
ולפרץ יש בן(דוד)

 | 166ובבנו ובבן בנו
ג .צלה היא חלוצת שמעון ולכן היא אסורה לפרץ כי נחשבת כאשת אביו,
ואסורה גם לדוד בנו כי היא נחשבת כאשת אבי אביו

מ
ע"ב
ב .לוי מת ללא בנים ,ושמעון חולץ לצלה אשת אחיו

308

309

א .ראובן שמעון ולוי אחים .לראובן יש בן(חנוך) ולוי התחתן עם
צלה

 | 167ובאחיו ובבן אחיו
ג .שמעון חולץ לצלה ולכן היא אסורה לראובן מדין אשת אח
ואסורה לחנוך מדין אשת אחי אביו

מ
ע"ב
ב .לוי מת ללא בנים

310

311

א .ראובן ושמעון אחים.לשמעון יש שתי נשים :לאה וחנה .לחנה בת (אסתר) מנישואים
קודמים .ללאה אחות ושמה רחל .דוד התחתן עם רחל ועם מרים.

 | 168ומותר אדם בקרובת צרת חלוצתו...
ב .שמעון מת ללא בנים ,וראובן אחיו חלץ ללאה יבמתו ולכן חנה צרת חלוצתו ,אסתר(בת חנה) היא
קרובת צרת חלוצתו של ראובן ומותרת לו .לעומת זאת ,רחל(אחות לאה) היא קרובת חלוצתו של
ראובן ,ומרים היא צרת קרובת חלוצתו של ראובן ואסורה לו.

מ
ע"ב

312

313

א .ליצחק יש בן(יעקב) ולו שלושה בנים :ראובן שמעון ולוי.
לראובן בן( חנוך) .לוי התחתן עם צלה

 | 169ואמימר ..מוקי לה בבר ברא דסבא
ג .שמעון חלץ לצלה יבמתו .צלה אסורה ליעקב (אבי שמעון) מדין כלתו ,ואסורה ליצחק (סב שמעון)
מדין כלת בנו ,ואסורה לראובן מדין אשת אחיו ואסורה על חנוך (בנו) מדין אשת אחי אביו.

מ
ע"ב
ב .לוי מת ללא בנים

314

315

א .משה וחנה נשואים .לחנה יש בן מנישואים קודמים
(ראובן)

ב .חנה הולידה למשה שני בנים :גד ואשר.
אשר התחתן עם צלה .לראובן יש בן (חנוך)

 | 170וקתני אחיו מן האם
ד.

ג .אשר מת ללא בנים ,וגד אחיו חלץ לצלה יבמתו

316

מ
ע"ב

317

א .ליעקב בת ושמה לאה .ללאה שני בנים :ראובן ושמעון .שמעון
התחתן עם חנה

 | 171ת"ש ,אבי אמו
ג .ראובן חלץ לחנה ולכן היא אסורה ליעקב (אבי אמו)

מ
ע"ב
ב .שמעון מת ללא בנים

318

319

ת"ש ובן בנו  ..לא משום מיתנא  -עיין עמודים  304-307איורים 164-165
א .ראובן ושמעון אחים .לראובן יש בת (עדה) ויש לה בן (זרח).
שמעון התחתן עם חנה

 | 172ת"ש ,ובן בתו
ג .ראובן חלץ לחנה אשת שמעון .חנה(חלוצת ראובן) אסורה לזרח (בן בתו)

מ
ע"ב
ב .שמעון מת ללא בנים

320

321

א .ראובן שמעון ולוי אחים .שמעון התחתן עם רחל

ב .שמעון מת ללא בנים

ג .ראובן חלץ לרחל אשת שמעון

ד .לוי התחתן עם לאה אחות של רחל

 | 173מתני' ,החולץ ליבמתו וכו' מתני' ,החולץ ליבמתו וכו'
ה .לוי מת ללא בנים .לאה אסורה לראובן מדרבנן מדין אחות חלוצתו ,לכן ראובן צריך לחלוץ לחנה

322

מא
ע"א

323

א .ראובן ושמעון אחים .ראובן התחתן עם רחל

ב .ראובן גירש את רחל

 | 174וכן המגרש את אשתו
ד .שמעון מת ללא בנים .לאה אסורה לראובן מדין אחות גרושתו

ג .שמעון אחיו התחתן עם לאה אחות רחל

324

מא
ע"א

325

א .ראובן שמעון ולוי אחים .אחל ולאה אחיות .ראובן התחתן עם
רחל

 | 175שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה וכו'
ג .לפי ר' יהודה בן בתירה "יש זיקה" ולכן לאה אסורה לשמעון מדין אחות זקוקתו עד שלוי ייבם או
יחלוץ לרחל אחותה .ולפי חכמים "אין זיקה" ולכן לאה מותרת לשמעון

מא
ע"א
ב .ראובן מת ללא בנים ,לכן אשתו חנה נופלת ליבום לפני שמעון
ולוי .שמעון קידש את לאה אחות רחל לפני שהתייבמה רחל

326

327

א .ראובן שמעון ולוי אחים .ראובן התחתן עם רחל
ושמעון התחתן עם לאה אחותה

ב .שמעון מת ללא בנים

 | 176מתיב רב המנונא :ג' אחים ,ב' נשואים וכו'
ד .רחל מתה לפני שלוי כנס אחת מהן .הדין הוא שלאה אסורה ללוי (למרות שעשה בה מאמר)
מכיוון שלאה היא אחות זקוקתו וכיוון שנאסרה עליו לשעה אחת  -נאסרה עליו לעולם,
ולכן טעונה חליצה

מא
ע"א
ג .לוי עשה מאמר בלאה אשת שמעון שמת.
לאחר מכן גם ראובן מת ללא בנים

328

329

א .יצחק התחתן עם שרה

ב .יצחק התגרש משרה

ג .שרה התחתנה עם יעקב תוך  3חודשים מהגירושין

ד .נולד ראובן שהוא ספק בנו של יצחק
וספק בנו של יעקב

 | 177רבא אמר :גזירה שמא ישא אחותה מאביו
ה .ליצחק יש בת מאשה אחרת (אסתר) .אסתר אסורה לראובן מספק אחותו מאביו

330

מא
ע"א

331

א .יצחק התחתן עם שרה

ב .יצחק התגרש משרה

 | 178וייבם אשת אחיו מאמו
ו .משה מת ללא בנים ,מרים אסורה לראובן שמא הוא הבן של יצחק
ומרים היא אשת אחיו מאמו שלא מאביו

ג .שרה התחתנה עם יעקב תוך  3חודשים מהגירושין

מב
ע"ב
ד .נולד ראובן שהוא ספק בנו של יצחק וספק בנו
של יעקב
ה .לשרה ויעקב נולד בן(משה) ומשה התחתן
עם מרים

332

333

א .יצחק התחתן עם שרה

ב .יצחק התגרש משרה

 | 179ויוציא את אמו לשוק...
ו .אהרון מת ללא בנים .אם ראובן (הספק) הוא בנו של יעקב ,הרי שרה לא צריכה
ייבום או חליצה והיא מותרת לשוק .ואם ראובן (הספק) הוא בנו של יצחק הרי מרים
זקוקה לו ליבום/חליצה ואסורה לשוק.

ג .שרה התחתנה עם יעקב תוך  3חודשים מהגירושין

מב
ע"ב
ד .נולד ראובן שהוא ספק בנו של יצחק וספק בנו
של יעקב
ה .יעקב מת .ליצחק יש בן (אהרון) ואהרון התחתן
עם מרים

334

335

א .ראובן שמעון ולוי אחים ,שמעון התחתן עם רחל

ב .שמעון מת ,ראובן חולץ לרחל

 | 180רש"י ד"ה :הכתוב קראו ביתו..
ד .לוי מת  -לאה אסורה מדרבנן על ראובן כי היא אחות חלוצתו

מד
ע"א
ג .לוי מתחתן עם לאה (אחות רחל)

336

337

א .לראובן בן חנוך .שמעון אחי ראובן נושא את אסתר לאישה

 | 181בשומרת יבם הכתוב מדבר
ב .שמעון מת .אסתר שומרת יבם של ראובן ,ואסורה לחנוך משום אשת אחי אביו

מט
ע"א

338

339

א .ראובן ושמעון אחים .לראובן שתי נשים – חנה ולאה

 | 182אין גט וכו'
ג .לאחר מכן נותן שמעון גט ללאה .שמעון מותר בקרובות לאה

נ
ע"א
ב .ראובן מת .שמעון נותן גט לחנה

340

341

א .ראובן ,שמעון ולוי אחים .ראובן התחתן עם לאה

 | 183בשני יבמין
ג .ולאחר מכן נותן לוי גט ללאה .לוי מותר בקרובות לאה.

נ
ע"א
ב .ראובן מת .שמעון נותן גט ללאה

342

343

א .ראובן ושמעון אחים .ראובן התחתן עם שרה ורבקה

 | 184רש"י ד"ה :מאמר לזו ובעל את זו
ג .אח"כ שמעון ייבם את רבקה  -הדין שרבקה ושרה צריכות חליצה

נ
ע"א
ב .ראובן מת .שמעון עשה מאמר בשרה ופסל בכך את רבקה
לייבום

344

345

א .ראובן ושמעון אחים .ראובן התחתן עם שרה,
רבקה ורחל

ב .ראובן מת .שמעון נתן גט לשרה ובכך פסל את
שלושת הנשים לייבום

 | 185נגזור חליצה אחר הגט..
ד .ואח"כ עשה שמעון מאמר ברחל (ואין המאמר עושה קידושין בגלל החליצה
לרבקה שפטרה את רחל מזיקת הייבום)

נ
ע"ב
ג .ואח"כ שמעון חלץ לרבקה (חליצה פסולה שהרי אסורה בייבום)

346

347

א .ראובן ,שמעון ולוי אחים .רחל ולאה אחיות.
ראובן נשא את רחל ושמעון נשא את לאה

 | 186שלושה אחים שניים מהם נשואים לשתי אחיות ..
ג .ראובן מת .רחל נופלת לייבום לפני לוי .בית שמאי אומרים שהמאמר קנה את לאה
לאשתו ולכן רחל פטורה מיבום/חליצה (משום אחות אשתו)

נא
ע"ב
ב .שמעון מת ולוי קיים מאמר בלאה

348

349

א .ראובן ,שמעון ולוי אחים נישאו לשרה מרים וצלה

 | 187נתן גט למאמרו
ג .שמעון מת ושרה ומרים נופלות לפני לוי .שרה לא נופלת לייבום (זיקה מכח שני אחים) ולכן שתיהן
חולצות ולא מתייבמות .

נב
ע"ב
ב .ראובן מת ושמעון עושה מאמר בשרה אלמנתו

350

351

א .יעקב נשא את לאה ונולדה להם בת (דינה)

ב .יעקב גירש את לאה והלכה והתחתנה עם חצרון
ונולדה להן בת (יוכבד) ולחצרון אשה נוספת
(קטורה) ונולדה להם בת (שרה)

ג .גירש חצרון את קטורה והלכה והתחתנה עם
בתואל ונולדה להם בת (רבקה) ולבתואל אשה
נוספת (חנה) ונולדה להם בת (מלכה)

ד .ראובן נשא את מלכה והפליג למדינת הים

ה .אמרו לראובן שמתה מלכה ונשא את רבקה
(אחותה מאביה)

ו .אמרו לראובן שמתה רבקה ונשא את שרה
(אחותה מאמה)

 | 188והדתנן אמרו לו מתה אשתך..
ז .אמרו לראובן שמתה שרה ונשא את
יוכבד (אחותה מאביה)

ח .אמרו לראובן שמתה יוכבד ונשא את
דינה (אחותה מאמה)

ט .ואמרו לראובן כולן קיימות (חטף התקף לב )..ומותר במילכה ,שרה ודינה

352

נד
ע"ב

353

ופוטרות צרותיהן
א .ראובן נשא עוד שתי נשים (רחל ומרים) ולראובן אח (שמעון)

 | 189ופוטרות צרותיהן

(המשך מ)188-

ג .חלץ/יבם שמעון לאחת מהשלוש (דינה/מלכה/שרה)
נפטרו מייבום/חליצה שאר ארבעת הנשים

ב .מת ראובן .דינה ,מלכה ,שרה ,רחל ומרים נופלות ליבום לפני
שמעון

354

355

א .ראובן ,שמעון ולוי אחים כהנים .ראובן נשא את לאה בת משה הכהן לאשה

 | 190העושה מאמר ביבמתו
ב .ראובן מת ושמעון עשה מאמר בלאה ,הרי לאה פסולה מן התרומה שהרי היא
מצד אחד מקודשת לשמעון (מדרבנן) אך במקביל היא משתמרת לביאתו של לוי

נח
ע"ב

356

357

א .ליעקב בן ראובן ובת דינה .לראובן בן חנוך ולדינה בת מרים

 | 191בני בנים הרי הם כבנים
ג .מתה דינה ,מרים נחשבת כבת יעקב לענין קיום מצוות פו"ר

סב
ע"ב
ב .ראובן מת .חנוך נחשב כבן ליעקב לענין קיום מצוות פו"ר.

358

359

 192א | כי תניא ההיא להשלים

 192ב | דכו"ע תרי מחד לא

ליעקב בן (ראובן) .ראובן נשא את חנה לאישה ונולדה להם בת אסתר .הרי אסתר
מצטרפת עם אביה לעניין קיום מצוות פו"ר ע"י ראובן

אברהם התחתן עם שרה ונולדו לו בן (יצחק) ובת (רחל) .רחל מתה.
וליצחק נולדו בן (אבי) ובת (חנה)  .למסקנת הסוגיא לכל הדעות אברהם לא קיים מצוות פו"ר

סב
ע"ב

360

361

א .רחל (בת ישראל) שנישאה לאהרון הכהן
והולידה את חנה

ב .חנה נישאה לקרח הממזר והולידה את דותן

 | 193והרי ממזר שאין אוכל ומאכיל
ד .ולאחר מכן מת הכהן .הרי רחל עדיין אוכלת בתרומה בשביל דותן ,אך דותן עצמו לא אוכל בתרומה
כי הוא זר

סו
ע"א
ג .מתה חנה (ורחל עדיין אוכלת בתרומה בגלל בעלה הכהן)

362

363

א .רחל (בת ישראל) שנישאה לאהרון הכהן והולידה את ראובן

 | 194מתני'  :עבד ...ואינו פוסל משום זרע
ג .מת אהרון הכהן (סבא של ישמעאל) ומת גם ראובן (אביו של ישמעאל)
הרי רחל לא אוכלת בתרומה כי ישמאל (נכדה העבד) לא מתייחס אחריה

ב .ראובן בא על הגר השפחה והולידה את ישמעאל (עבד)

364

סט
ע"ב

365

א .רחל (בת ישראל) נישאה לאהרון הכהן והולידה את חנה.

 | 195ממזר פוסל ומאכיל
ג .מת אהרון הכהן (סבא של קרח) ומתה גם חנה (אמו של קרח)
הרי רחל אוכלת בתרומה כי קרח (נכדה הממזר) מתייחס אחריה

ב .חנה נישאה לאליפז (עבד/גוי) והולידה את קורח הממזר.
סט
ע"ב

366

367

א .ישראל נשא את יהודית (בת כהן) וילדה לו את חנה

 | 196כהן גדול פעמים שהוא פוסל
ג .מת אלעזר (אביו הכהן) ומת אבי אימו(הישראלי) .הרי פנחס מאכיל את חנה אימו בתרומה,
ופוסל את יהודית אם אימו (בת אהרון הכהן) מלחזור לאכול בתרומת בית אביה (כיוון שיש לה זרע)

ב .חנה נישאה לאלעזר הכהן וילדה לו את פנחס
(הראוי להיות כהן גדול)

368

סט
ע"ב

369

 197א | ואלו מותרות לבעליהן ואסורות ליבמהן
יבמה אלמנה לכה"ג
א .אלעזר (כהן חלל) ואהרון (כהן גדול) אחים.
אלעזר נשא את אסתר (האלמנה)

יבמה לממזר
א .אבי ורון אחים .רון ממזר .אבי נשוי לאסתר

ב .מת אבי .אסתר אסורה לרון (ממזר אסור בבת
ישראל)

ב .מת אלעזר .אסתר אסורה לאהרון אחיו (אלמנה
לכה"ג)

פד
ע"א

יבמה חללה לכהן הדיוט
א .אלעזר (כהן חלל) ואהרון (כהן הדיוט) אחים.
אלעזר נשא את אסתר

370

ב .מת אלעזר .אסתר אסורה לאהרון אחיו (חללה
לכהן הדיוט)

יבמה ממזרת לישראל
א .אבי ורון אחים .אבי ממזר .אבי נשוי לאסתר

ב .מת אבי .אסתר אסורה לרון (ישראל אסור
בממזרת)

371

 197ב | ואלו מותרות ליבמהן ואסורות לבעליהן
יבמה אלמנה מאירוסין לכהן
א .אהרון (כה"ג) ואלעזר (כהן הדיוט) אחים .אהרון
(כה"ג) קידש באיסור(ללא ביאה) את אסתר
(האלמנה) .

יבמה ממזרת לממזר
א .אבי ורון אחים .רון ממזר .אבי נשוי (באיסור)
לאסתר (הממזרת)

ב .מת אבי .אסתר מותרת לרון (ממזר מותר
בממזרת)

ב .מת אהרון  .אסתר מותרת לאלעזר

פד
ע"א

יבמה חללה לכהן חלל
א .אלעזר (כהן כשר ואהרון (כהן חלל) אחים.
אלעזר נשא (באיסור) את אסתר (החללה)

372

ב .מת אלעזר .אסתר מותרת לאהרון אחיו (חללה
לכהן חלל)

יבמה אלמנת ממזר לישראל
א .אבי ורון אחים .אבי ממזר .אבי נשוי (באיסור)
לאסתר.

ב .מת אבי .אסתר אסורה לרון (ישראל אסור
בממזרת)

373

 197ג | ואלו אסורות אלו לאלו
אלמנה לכהן גדול וחללה לכהן הדיוט
א .שלושה אחים  -אלעזר (כהן הדיוט)  ,לוי (כה"ג)
ואהרון (כה"ג) ,אהרון נשא (באיסור) את אסתר
(האלמנה) ונתחללה בביאתו

ישראל לממזרת
א .אבי ורון אחים .אבי נשוי (באיסור) לאסתר
(הממזרת)

ב .אבי מת .אסתר אסורה לרון (ישראל אסור
בממזרת)

ב .מת אהרון .אסתר אסורה ללוי (אלמנה וחללה
לכה"ג) ואסורה גם לאלעזר (חללה לכהן הדיוט)

פד
ע"א

כשרה לממזר
חללה לכהן הדיוט
א .אלעזר ואהרון אחים (כהנים) ,אלעזר נשא
(באיסור) את אסתר (החללה)

374

א .אבי ורון אחים (ממזרים) .אבי נשוי (באיסור)
לאסתר

ב .אבי מת .אסתר אסורה לרון (ממזר אסור בבת
ישראל)

ב .מת אלעזר .אסתר אסורה לאהרון (חללה לכהן
הדיוט)

375

א .משה נשא את רחל ונולד להם בן (ראובן) ,וראובן נשא גם
אשה אחרתונולד להם בן (שמעון)

 | 198שניה לבעל ולא שניה ליבם
ג .ראובן מת .רבקה מותרת לשמעון

פד
ע"א
ב .ראובן נשא (באיסור) את רבקה (אם אמו)

376

377

א .משה נשא את רחל ונולד להם שני בנים (ראובן ושמעון)

 | 199שנייה לזה ולזה
ג .ראובן מת .רבקה אסורה לשמעון (אם אמו)

פד
ע"א
ב .ראובן נשא (באיסור) את רבקה (אם אמו)

378

379

א .ראשון (מצרי שהתגייר  -דור  )1שהוליד בן (שני  -שהוא דור )2

 | 200מצרי שנשא מצרית ראשונה
ב .שני נשא ראשונה (מצרית שהתגיירה  -דור  )1ונולד להם בן (שגם הוא דור )2

פד
ע"ב

380

381

א .ראשון (מצרי שהתגייר  -דור )1
שהוליד בן (שני  -שהוא דור )2

ב .שני נשא ראשונה (מצרית שהתגיירה דור )1
וגם שניה (מצרית דור )2

 | 201שתי מצריות אחת ראשונה ואחת שניה
ו .מת השני .אלמנתו אסורה לאחיו מאביו (דור  2אסורה לדור )3

ג .לאשה הראשונה נולד בן שני (דור )2
ולאשה השניה נולד בן שלוש (דור )3

פד
ע"ב
ד .נשא הבן השני שניה (דור )2
ונשא הבן השלישי ישראלית

ה .מת השלישי .אלמנתו אסורה לאחיו מאביו
(ישראלית אסורה לדור )2

382

383

א .ראשון (מצרי שהתגייר  -דור )1
שהוליד בן (שני  -שהוא דור )2

ב .שני נשא ראשונה (מצרית שהתגיירה דור )1
וגם שניה (מצרית דור )2

 | 202ואי איפוך ונסיב
ו .מת השני .אלמנתו מותרת לאחיו מאביו (דור  3לישראלית)

ג .לאשה הראשונה נולד בן שני (דור )2
ולאשה השניה נולד בן שלוש (דור )3

פד
ע"ב
ד .הבן השני נשא (באיסור) ישראלית והבן השלישי
נשא (באיסור) שניה (דור )2

ה .מת השלישי .אלמנתו מותרת לאחיו מאביו
(דור  2לדור )2

384

385

א .משה ורחל נישאו

ב .רחל הפליגה למדינת הים

 | 203אותה שכיבתה אוסרתה ..והלא דין הוא
ד .רחל חוזרת ומותרת לחזור למשה ,שנאמר "אותה".

צה
ע"א
ג .אמרו למשה שרחל מתה .ומשה התחתן עם אחותה לאה.

386

387

א .משה ומרים נשואים

ב .משה גירש את מרים

 | 204אמר רב חסדא :מחזיר גרושתו משנשאת
ד .ואם התגרשה מדוד ובא עליה משה ,היא אסורה לדוד .מוכח מכאן שאם עבר
"הנאסר" (משה) על איסור קל (החזיר את גרושתו) ה"אוסר" נאסר מזה .אז קל וחומר שאם עבר
על איסור חמור(כמו במקרה הקודם של אחות אישה) שתאסר "האוסרת" ,שהיא אשתו.

צה
ע"א
ג .דוד התחתן עם מרים (ונאסרה על משה).

388

389

א .ראובן ושמעון אחים .וראובן התחתן עם מרים.

 | 205אלא אמר ר"ל יבמה
ג .מנשה בא על מרים  -זה איסור קל משום שאשת המת אסורה לאדם זר (שהוא לא היבם).
אם כן ,קל וחומר שאם במקרה כזה של איסור קל שנאסר האוסר(שמעון) .אז העובר על איסור
חמור(כמו אשת אחות) לא כל שכן?!

צה
ע"א
ב .מת ראובן ללא בנים .ונפלה מרים ליבום משמעון

390

391

א .רחל ולאה אחיות .רחל נישאה למשה ולאה
נישאה לדוד.

ב .והפליגו רחל ודוד למדינת הים

ג .אמרו להם שרחל ודוד מתו אז משה נשא את
לאה

ד .רחל ודוד חזרו לארץ .לפי ת"ק לאה אסורה.
לפי ר"י מותרת

 | 206רבי יצחק נפחא אמר לעולם אסיפא
ה .ואם משה רק אירס את רחל ,הרי גם לשיטת רבי יוסי לאה תהיה אסורה על דוד.

392

צה
ע"ב

393

א .שמעון וראובן אחים .ושמעון נשוי למרים.

ב .שמעון הפליג למדינת הים

 | 207ואמר רב הונא..
ד .שמעון חזר לארץ .רב אומר -שמרים היא אשת איש הנשאת לאחר ואסורה לחזור לשמעון.
שמואל אומר -לא חוששין ל"שמא יאמרו" ולכן מותרת להחזירה

צה
ע"ב
ג .ראובן שמע ששמעון מת ונשא את מרים

394

395

א .יעקב נשא את לאה ונולדה להם בת (דינה)

ב .יעקב גירש את לאה והלכה והתחתנה עם חצרון
ונולדה להן בת (יוכבד) ולחצרון אשה נוספת
(קטורה) ונולדה להם בת (שרה)

ג .גירש חצרון את קטורה והלכה והתחתנה עם
בתואל ונולדה להם בת (רבקה) ולבתואל אשה
נוספת (חנה) ונולדה להם בת (מלכה)

ד .ראובן נשא את מלכה והפליג למדינת הים

ה .אמרו לראובן שמתה מלכה ונשא את רבקה
(אחותה מאביה)

ו .אמרו לראובן שמתה רבקה ונשא את שרה
(אחותה מאמה)

 | 208והדתנן אמרו לו מתה אשתך..
ז .אמרו לראובן שמתה שרה ונשא את
יוכבד (אחותה מאביה)

ח .אמרו לראובן שמתה יוכבד ונשא את
דינה (אחותה מאמה)

ט .ואמרו לראובן כולן קיימות (חטף התקף לב )..ומותר במילכה ,שרה ודינה

396

צו
ע"א

397

א .ראובן נשא עוד שתי נשים (רחל ומרים) ולראובן אח (שמעון)

 | 209ופוטרות צרותיהן

(המשך מ)208-

ג .חלץ/יבם שמעון לאחת מהשלוש (דינה/מלכה/שרה)
נפטרו מייבום/חליצה שאר ארבעת הנשים

צו
ע"א
ב .מת ראובן .דינה ,מלכה ,שרה ,רחל ומרים נופלות ליבום לפני
שמעון

398

399

א .ראובן ,לוי ושמעון (הקטן) אחים ,ראובן התחתן
עם שרה

ב .מת ראובן ובא שמעון (הקטן) על שרה פעם
אחת ולא יותר

 | 210ויעשו ביאת ט' כמאמר בגדול
ד .מת שמעון ושואלת הגמרא לשיטת רבי יוחנן נחשיב את ביאת שמעון כשהיה קטן כמו
מאמר שעושה גדול כך שעל שרה יש זיקת שני אחים ופוטרת גם את שרה צרתה

צו
ע"ב
ג .גדל שמעון ונשא את מרים

400

401

א .ליעקב בן בשם ראובן .יעקב אנס את דינה ונולדה להם בת (אסנת)

( | 211א) אח מאב ולא מאם
ב .ראובן התחתן עם דינה אנוסת אביו ,ואומרת אסנת שראובן הוא אחיה מאב והיא בת אשתו

צז
ע"ב

402

403

א .עשיו (גוי) הוליד את מחלת

( | 212ב) אח הוא וברי הוא
ב .עשיו בא עליה .ומחלת אומרת על הנולד שהוא גם אחיה וגם בנה

צז
ע"ב

404

405

א .עשיו הוליד את הגר שהולידה את בשמת

( | 213ג) שלמא לך ברי
ב .עשיו אנס את בשמת ונולד להם בן .בשמת אומרת לבנה:
"אתה בני ואני הבת של אחותך מאבא".

צז
ע"ב

406

407

א .עשיו הוליד את אליפז שהוליד את בשמת

( | 214ד) דהאי דדרינא
ב .עשיו אנס את בשמת ונולד להם בן .בשמת אומרת לבנה:
"אתה בני ואני הבת של אחיך מאב"

צז
ע"ב

408

409

א .אב זקן ובשמת הולידו את נכרי

( | 215ה) בייא בייא
ג .נכרי בא על הגר וגם אב זקן בא על הגר ונולדו להן שני בנים .הגר אומרת על נכרי :הוא אחי מבש־
מת ,ואבי ,ובעלי(שבא עליה) ,והבן של זה שבא עלי(אב זקן) ,ובעלה של אימי(שבא על בשמת) ,ואני בת
אשתו .והוא לא נותן לחם לאחיו היתומים -בניה שהם אחים שלו מאב זקן.

ב .נכרי בא על בשמת ונולדה הגר
צז
ע"ב

410

411

א .בשמת הולידה את נכרי

( | 216ו) אנא ואת אחי
ג .נכרי בא על בלטריקס ונולד להם בן (הארי).
אלזה אומרת להארי" :אני ואתה אחים מאב (מהנכרי) ,ואני אחות אביך מהאם (בשמת),
ואני ואמך (בלטריקס) אחיות".

ב .נכרי בא על בשמת ונולדו להן בנות (אלזה ובלטריקס)
צז
ע"ב

412

413

ת"ש  :גר שהיה לידתו בקדושה והורתו שלא בקדוש היש לו שאר האם ואין
לו שאר האב .כיצד ? א .נשא אחותו מן האם  -יוציא .ב .מן האב  -יקיים

א .שמעון ראובן ולוי אחים .לראובן שתי בנות (רחל ולאה) ,וללוי בן (יחצאל)

( | 217ז) אנא ואת בני אחי
ב .שמעון התחתן עם רחל ונולד נחשון .יחצאל נישא ללאה ונולד להם חצרון.
נחשון אומר לחצרון" :אני ואתה בני שתי אחיות ,ואני ואביך בני אחים(שמעון ולוי),
ואני ואמך גם בני אחים (שמעון וראובן).

צז
ע"ב

414

415

 | 219ד .אחות האם מן האב  -יקיים

 | 218ג .אחות האב מן האם  -יוציא

צח
ע"א

416

צח
ע"א

417

 | 221ו .אחות האם מן האב  -לר"מ  -יוציא  /לחכמים  -יקיים

 | 220ה .אחות האם מן האם  -יוציא

צח
ע"א

418

צח
ע"ב

419

 | 223ח .ומותר באשת אחי אביו

 | 222ז .ומותר באשת אחיו (אפילו מאמו)

צח
ע"ב

420

צח
ע"ב

421

א .לחמש נשים (חנה ,רחל ,אסתר ,רבקה ושירה)
חמש בנים (דוד ,אהרון ,יצחק ,יהודה ,גרשון)

ב .ולכל אשה נולד בן נוסף (אבי ,בני ,גד ,דור ,הלל)
והתערבבו הבנים ולא ידוע מי אמו של מי

ג .והתחתנו אבי ,בני ,גד ,דור ,הלל עם צלה ,מרים,
ציפורה ,זלפה וחנה בהתאמה

ד .ומתו אבי ,בני ,גד ,דור ,הלל

ה .אהרון ,יצחק ,יהודה וגרשון חולצין לצלה ודוד
מייבם אותה

ו .דוד ,יצחק ,יהודה וגרשון חולצין למרים ואהרון
מייבם אותה

 | 224מתני' חמש נשים
ז .דוד ,אהרון ,יהודה וגרשון חולצין לציפורה
ויצחק מייבם אותה

ח .דוד ,אהרון ,יצחק וגרשון חולצין לזלפה
ויהודה מייבם אותה

ט .דוד ,אהרון ,יצחק ויהודה חולצין לחנה וגרשון מייבם אותה

422

צח
ע"ב

423

 225א | מן האם חולצין ..מן האב מייבמין
א .ראובן התחתן עם חנה ורחל ,ונולד לו בן מרחל
(יוסף )

ב .ראובן גירש את רחל

ג .בועז התחתן עם רחל ויש לו בן מנישואים קודמים
(משה)

ד .לאסתר בן יצחק ,לרבקה בן יהודה ,לשרה בן
גרשון

ה .חנה ילדה בן לראובן ,רחל ילדה בן לבועז,
ולאסתר ,רבקה ושרה נולד בן נוסף לכל אחת.
והתערבבו הבנים ולא ידוע מי אימו של מי

ו .גדלו הבנים (אבי ,בני ,גד ,דור ,הלל) ונשאו נשים
(צלה ,מרים ,ציפורה ,זלפה ,חנה)

צח
ע"ב
ז .מתו הבנים (אבי ,בני ,גד ,דור ,הלל)

424

ח .יוסף חולץ לכל האלמנות כי אחת מהן היא אשת
אחיו מאביו ואינו יכול ליבם כי אחת מהן היא אשת
אחיו מאמו

425

ט .יצחק ,יהודה וגרשון חולצין למרים ומשה מייבם
אותה

י .משה ,יהודה וגרשון חולצין לציפורה ויצחק מייבם
אותה

יא .משה ,יצחק וגרשון חולצין לזלפה ויהודה מייבם
אותה

יב .משה ,יצחק ויהודה חולצין לחוה וגרשון מייבם
אותה

 225ב | מן האם חולצין ..מן האב מייבמין
יג .משה ,יצחק ,יהודה וגרשון חולצין לצלה והיא מותרת להנשא לשוק (או
ששלושה מהאחים יחלצו לה והרביעי ייבם אותה)

426

צח
ע"ב

427

א .ליעקב ורחל בן יוסף ולחנה וראובן בן חצרון

ב .ונולד בן נוסף ליעקב ורחל (אבי) ונולד בן נוסף
לחנה וראובן (בני) והתערבבו הבנים ולא ידוע מי
אימו של מי

ת"ר  :יש חולץ לאמו מספק..

 | 226לאמו [רש"י ד"ה אמו ואשה אחרת]
ו .אבי חולץ לרחל ולחנה מספק אמו/יבמתו וכאותו כנ"ל בני
ג .יעקב וראובן מתו

צט
ע"א
ד .יוסף התחתן עם חנה וחצרון התחתן עם רחל

ה .מתו יוסף וחצרון

428

429

א .יעקב התחתן עם רחל ונולד להם בן (לוי) וליעקב
שני בנים מנישואים קודמים (ראובן ושמעון)

ב .מת יעקב (או גירש את רחל)

ג .משה התחתן עם רחל ועם לאה

ד .למשה ורחל נולדה אסתר ולמשה ולאה נולדה
בתיה והבנות התערבבו ולא ידוע מי אימה של מי

ה .ראובן התחתן עם אסתר ושמעון התחתן עם
בתיה

ו .מתו ראובן ושמעון

 | 227לאחותו [רש"י ד"ה לאחותו מספק] {א}
ז .לוי חולץ לאסתר ולבתיה מספק אחותו מאימו

צט
ע"א

430

431

א .ליעקב ולאה בן ראובן וליעקב בן מנישואים
קודמים (שמעון)  ,ולרחל ומשה בן חצרון ולמשה בן
מנישואים קודמים (גרשון)

ב .מתו יעקב ומשה

ג .דוד התחתן עם לאה ואשר התחתן עם רחל

ד .לדוד ולאה נולדה בת (אסתר) ולאשר ורחל נולדה
בת (בתיה) והתערבבו הבנות ולא ידוע מי אימה של מי

ה .שמעון התחתן עם אסתר וגרשון התחתן עם
בתיה

ו .מתו שמעון וגרשון

 | 228רש"י ד"ה לאחותו מספק ..ל"א {ב}
ז .ראובן חולץ לאסתר וחצרון חולץ לבתיה או להיפך (וזה נקרא
חולץ לספק אחותו)

צט
ע"א
ח .ראובן חולץ לאסתר ולבתיה וכן חצרון ( וזה נקרא חולץ לאחותו מספק)

432

433

א .יעקב יצחק וראובן אחים ,יעקב נשוי ללאה וכן
כלב אשר ומשה אחים וכלב נשוי לרחל

ב .לראובן ולאה נולדה בת (אסתר)  ,לרחל וכלב
נולדה בת (בתיה) והתערבבו הבנות ולא ידוע מי
אימה של מי

 | 229רש"י ד"ה אשתו ואשה אחרת {א}
ו .אשר ומשה מתו ,כלב חולץ לאסתר ובתיה ("חולץ לבתו מספק")

ג .יעקב התחתן עם אסתר ויצחק התחתן עם בתיה

צט
ע"א
ד .יעקב ויצחק מתו ,ראובן חולץ לאסתר ובתיה
("חולץ לבתו מספק")

ה .וכן המקרה המקביל  -אשר התחתן עם אסתר
ומשה התחתן עם בתיה

434

435

א .יצחק וראובן אחים ויעקב התחתן עם לאה ,כלב
ואשר אחים וכלב התחתן עם רחל

ב .לראובן ולאה נולדה בת (אסתר)  ,לרחל וכלב
נולדה בת (בתיה) והתערבבו הבנות ולא ידוע מי
אימה של מי

ג .יצחק התחתן עם אסתר ואשר התחתן עם בתיה

ד .יצחק ואשר מתו

 | 230רש"י ד"ה אשתו ואשה אחרת ..מור"י {ב}
ה .ראובן חולץ לאסתר וכלב חולץ לבתיה ("חולץ לבתו מספק",
ולפי רש"י זה נקרא "חולץ לספק בתו")

צט
ע"א

436

437

א .אדון ישראלי קנה את עשו (עבד גוי) ואת בשמת
(שפחה גויה) ונולדו להם שני ילדים (גוים)

ב .אחד הילדים התגייר

ג .הטביל האדון את עשו ובשמת לשם עבדות ונולד
להם בן שלישי שגם הוא עבד

ד .שחרר האדון את השפחה והרי היא ישראלית
לכל דבר והילד שנולד עכשיו הינו ממזר

 | 231פעמים שמולידין חמש אומות
ה .שחרר האדון את העבד והרי הוא ישראלי לכל דבר והילד שנולד עכשיו הינו ישראל

צט
ע"א

438

439

א .יצחק נשוי לחנה ולהם שני ילדים (גד ואשר)

ב .אשר התחתן עם רחל ונולד להם בן (מנשה)

ג .חנה ילדה את אבי ורחל ילדה את בני והתערבבו
הילדים ולא ידוע מי אימו של מי

ד .אבי התחתן עם אסתר ובני התחתן עם מרים

 | 232האשה שנתערב ולדה
ה .מתו אבי ובני .בני הכלה (מנשה בן רחל) חולץ ולא מייבם שמא האלמנה
היא אשת אחיו/אשת אחי אביו .בני הזקנה (גד בן חנה) רשאי לייבם אלמנה משום אשת
אחיו יבמתו  /אשת בן אחי המותרת לו.

צט
ע"א

440

441

א.יצחק נשוי לחנה ולהם שני ילדים (גד ואשר) וגד
התחתן עם חנה

ב .אשר התחתן עם רחל ונולד להם בן (מנשה)

ג .מנשה התחתן עם רבקה

ד .חנה ילדה את אבי ורחל ילדה את בני והתערבבו
הילדים ולא ידוע מי אימו של מי

 | 233מתו הכשרים..
ה .מתו גד ומנשה .אבי ובני חולצים לחנה (אשת בן הזקנה) שמא היא אשת אחי אביו.
לעומת זאת ,לרבקה (אשת בן הכלה) אבי מייבם משום אשת אחיו ובני חולץ משום אשת בן אחיו
(או להיפך)

צט
ע"א

442

443

א .יצחק נשוי לשרה ולהם בן (שמעון)

ב .גירש יצחק את שרה והתחתנה עם יעקב תוך ג'
חודשים

 234א | היו לה בנים מן הראשון
ו .ראובן מת .שמעון ולוי חולצין לדינה שמא היא אשת אחיו מאביו
אך לא מייבמין שמא היא אשת אחיו מאמו

ג .כעבור  7חודשים נולד ראובן שהוא ספק בן
תשעה חודשים ליצחק או בן שבעה חודשים ליעקב

ק
ע"א
ד .אח"כ נולד לשרה ויעקב בן (לוי)

ה .ראובן (הספק) התחתן עם דינה

444

445

א .יצחק נשוי לשרה ולהם בן (שמעון)

ב .גירש יצחק את שרה והתחתנה עם יעקב תוך ג'
חודשים

 234ב | היו לה בנים מן הראשון
ו .שמעון ולוי מתו .ראובן (הספק) חולץ לאלמנותיהם שמא הן אשת אחיו מאביו
אך לא מייבם שמא הן אשת אחיו מאמו

ג .כעבור  7חודשים נולד ראובן שהוא ספק בן
תשעה חודשים ליצחק או בן שבעה חודשים ליעקב

ק
ע"א
ד .אח"כ נולד לשרה ויעקב בן (לוי)

ה .שמעון התחתן עם מרים ולוי התחתן עם אסתר

446

447

א .יצחק נשוי למרים ולהם בן (שמעון) ויצחק נשוי גם
לשרה

ב .גירש יצחק את שרה והתחתנה עם יעקב תוך ג'
חודשים ,ויעקב נשוי גם לאסתר ולהם בן (לוי)

ג .כעבור  7חודשים נולד ראובן שהוא ספק בן
תשעה חודשים ליצחק או בן שבעה חודשים ליעקב

ד .ראובן (הספק) התחתן עם דינה

 235א | היו לו אחים מן הראשון
ה .ראובן מת .בשלב ראשון שמעון/לוי חולץ לדינה שמא היא יבמתו ובשלב שני לוי/שמעון
יכול ליבמה או משום שהיבם חלץ לה או שהיא יבמתו.

448

ק
ע"ב

449

א .יצחק נשוי למרים ולהם בן (שמעון) ויצחק נשוי גם
לשרה

ב .גירש יצחק את שרה והתחתנה עם יעקב תוך ג'
חודשים ,ויעקב נשוי גם לאסתר ולהם בן (לוי)

ג .כעבור  7חודשים נולד ראובן שהוא ספק בן
תשעה חודשים ליצחק או בן שבעה חודשים ליעקב

ד .שמעון התחתן עם רחל ולוי התחתן עם לאה

 235ב | היו לו אחים מן הראשון
ה .שמעון ולוי מתו .ראובן (הספק) חולץ/מייבם את אלמנותיהם כי או שהן אשת
אחיו מאביו או שנכריות כלפיו.

450

ק
ע"ב

451

א .יעקב התחתן עם שרה ונולד להם בן (שמעון) ,יעקב
התחתן גם עם רחל (אחות דן) ונולד להם בן (ראובן)

ב .דן התחתן עם אסתר (הקטנה)

 | 236ברם כך שאלו
ד .שמעון מת .ושאלו את ר"ע האם אסתר (הקטנה) יכולה למאן למפרע בנישואיה לדן כך שלא תהיה
שניה לראובן ויוכל ליבם אותה

קח
ע"ב
ג .דן מת ושמעון התחתן עם אסתר (הקטנה)

452

453

א .יעקב התחתן עם שרה ונולד להם בן (שמעון) ,יעקב
התחתן גם עם רחל ונולד להם בן (ראובן) ולרחל בן
(דן) מנישואים קודמים

ב .דן התחתן עם אסתר (הקטנה)

 | 237רש"י ד"ה מהו שתמאן
ד .שמעון מת .אסתר (הקטנה) אסורה לראובן כי מיאון למפרע לא עוקר איסור אשת אחיו מאמו

קח
ע"ב
ג .דן מת ושמעון התחתן עם אסתר (הקטנה)

454

455

א .אבי (הפיקח) נשוי לשירה (הפיקחת) ואחיו רון (החירש) נשוי לטליה (החירשת)

 238א | והתנן שני אחין
ב .מת רון (החירש) .מייבם אבי (הפיקח) את טליה (החירשת) ולא חולץ לה

קי
ע"א

456

457

א .אבי (הפיקח) נשוי לשירה (הפיקחת) ואחיו רון (החירש) נשוי לטליה (החירשת)

 238ב | והתנן שני אחין
ב .מת אבי (הפיקח) .מייבם רון (החירש) את שירה (הפיקחת) ולא יכול לגרשה לעולם

קי
ע"א

458

459

א .אבי (הפיקח) נשוי לשירה (הפיקחת) ואחיו רון (החירש) נשוי לטליה (החירשת)

 239א | אלא איבעי לך
ב .מת אבי (הפיקח) .מייבם רון (החירש) את שירה (הפיקחת) ולא יכול לגרשה לעולם

קי
ע"ב

460

461

א .אבי (הפיקח) נשוי לשירה (הפיקחת) ואחיו רון (החירש) נשוי לטליה (החירשת)

 239ב | אלא איבעי לך
ב .מת אבי (הפיקח) .מייבם רון (החירש) את שירה (הפיקחת) ולא יכול לגרשה לעולם

קי
ע"ב

462

463

א .אבי (הפיקח) נשוי לשירה (הפיקחת) ואחיו רון (החירש) נשוי לטליה (החירשת)

 240א | איתיביה
ב .מת אבי (הפיקח) .מייבם רון (החירש) את שירה (הפיקחת) ולא יכול לגרשה לעולם

קי
ע"ב

464

465

א .אבי (הפיקח) נשוי לשירה (הפיקחת) ואחיו רון (החירש) נשוי לטליה (החירשת)

 240ב | איתיביה
ב .מת אבי (הפיקח) .מייבם רון (החירש) את שירה (הפיקחת) ולא יכול לגרשה לעולם

קי
ע"ב

466

467

א .אבי (החירש) נשוי לשירה (הפיקחת/החירשת) ואחיו רון
(החירש) נשוי לטליה (הפיקחת/החירשת)

 | 241אלא איבעי לך
ג .ואם שירה וטליה נכריות זו לזו הרי אבי (החירש) מייבם את טליה (ואח"כ יכול לגרשה בגט)
אך לא חולץ לה

קי
ע"ב
ב .מת רון .טליה אלמנתו פטורה מחליצה/ייבום

468

469

דתניא  :שני אחים נשואין שתי אחיות יתומות ,קטנה וחירשת...

 | 242מת בעלה של קטנה

א .ראובן נשא את שירה (הקטנה) ואחיו שמעון נשא את אחותה טליה (החירשת)

ב .מת ראובן .טליה(החירשת) יוצאת בגט משום זיקת אחותה (הקטנה) ,ושירה אחותה (הקטנה)
תחלוץ כשתהיה גדולה

קיא
ע"א

470

471

א .ראובן נשא את שירה (הקטנה) ואחיו שמעון נשא את אחותה טליה (החירשת)

 | 243מת בעלה של חירשת
ב .שמעון מת .שירה (הקטנה) יוצאת בגט משום זיקת אחותה וטליה (החירשת) אסורה לעולם.

קיא
ע"א

472

473

א .ראובן ושמעון אחים .ראובן התחתן עם שירה וטליה (אחיות קטנות יתומות)

 | 244על הראשונה וחזר ובא על השניה
ב .מת ראובן ושמעון אחיו בא על שירה (א) ואח"כ בא על טליה (ב) לא פסל את שירה

קיא
ע"ב

474

475

א .ראובן ,שמעון ולוי אחים .ראובן התחתן עם שירה וטליה
(אחיות קטנות יתומות)

 | 245או שבא אחיו על השניה
ג .ואח"כ לוי בא על טליה (ב) לא פסל את שירה

קיא
ע"א
ב .מת ראובן ושמעון אחיו בא על שירה (א)

476

477

קטנה וחירשת ...

 | 246על הקטנה וחזר ובא על החירשת

א .ראובן ושמעון אחים .ראובן נשא את שירה (הקטנה)
ואת טליה (החירשת)

ג .ואח"כ בא לוי על טליה (החירשת)  -פסל את שירה (הקטנה)

קיא
ע"ב

ב .מת ראובן .בא שמעון על שירה (הקטנה )

478

479

א.ראובן ,שמעון ולוי אחים .ראובן נשא את שירה (הקטנה) ואת
טליה (החירשת)

 | 247או שבא אחיו על החירשת
ג .ואח"כ בא לוי על טליה (החירשת)  -פסל את טליה (החירשת)

קיא
ע"ב
ב .מת ראובן .בא שמעון על שירה (הקטנה )

480

481

א .ראובן ושמעון אחים .ראובן נשא את שירה (הקטנה) ואת טליה
(החירשת)

 | 248על החירשת וחזר ובא על הקטנה
ג .ואח"כ בא שמעון על טליה (הקטנה) -פסל את טליה (החירשת)

קיא
ע"ב
ב .מת ראובן .בא שמעון על טליה (החירשת )

482

483

א .ראובן ,שמעון ולוי אחים .ראובן נשא את שירה (הקטנה) ואת
טליה (החירשת)

 | 249או שבא אחיו על הקטנה
ג .ואח"כ בא לוי על שירה (הקטנה)  -פסל את טליה (החירשת)

קיא
ע"ב
ב .מת ראובן .בא שמעון על טליה (החירשת )

(ואותו דין אם טליה פקחת ושירה חירשת או טליה גדולה ושירה קטנה)

484

485

מתני'  :חירש שנשא..

א .אבי ורון אחים חירשים הנשואים לשירה וטליה (בהתאמה),
שהן שתי אחיות חירשות/פיקחות

 | 250שני אחים חירשים
ג .אם טליה ושירה נוכריות זו לזו  ,טליה מתייבמת לאבי
(אך לא חולצת כיוון שאין חליצה בחירש)

קיא
ע"ב

ב .רון מת וטליה נופלת לפני אבי .טליה פטורה מייבום או חליצה.

486

487

א .שני אחים  -אבי (פיקח) ורון (חירש) הנשואים לשירה וטליה
(בהתאמה) אחיות פיקחות

 | 251שני אחים אחד חירש ואחד פיקח
ג .אם אבי (האח הפיקח) מת .רון מוציא את טליה בגט ושירה אסורה להינשא לכל אדם

קיא
ע"ב
ב .אם רון (האח החירש) מת .טליה יוצאת בלא כלום

488

489

א .אבי (הפיקח) נשוי לשירה (חירשת) ואחיו רון (הפיקח) נשוי לאחותה טליה (הפקחת)

 252א | שני אחים פקחים..
ב .מת אבי .תצא שירה (משום אחות אשה)

קיב
ע"ב

490

491

א .אבי (הפיקח) נשוי לשירה (חירשת) ואחיו רון (הפיקח) נשוי לאחותה טליה (הפקחת)

 252ב | שני אחים פקחים..
ב .ואם מת רון ,אבי יגרש את שירה בגו ויחלוץ לטליה

קיב
ע"ב

492

493

א .אבי (הפקח) נשוי לשירה (הפקחת) ואחיו רון (החירש) נשוי לאחותה טליה (ההחירשת)

 253א | אחד חירש ואחד פיקח
ב .מת רון (האח החירש) ,תצא טליה (משום אחות אשה)

קיב
ע"ב

494

495

א .אבי (הפקח) נשוי לשירה (הפקחת) ואחיו רון (החירש) נשוי לאחותה טליה (ההחירשת)

 253ב | אחד חירש ואחד פיקח
ב .אם מת אבי (האח הפיקח)  ,מגרש רון את טליה בגט ושירה אסורה לכל אדם

קיב
ע"ב

496

497

א .שני אחים  -אבי (פיקח) ורון (חירש) הנשואים לשירה וטליה (בהתאמה) פיקחות

 254א | אחד חירש ואחד פיקח
ב .אם רון (האח החירש) מת .אבי חולץ/מייבם את טליה

קיב
ע"ב

498

499

א .שני אחים  -אבי (פיקח) ורון (חירש) הנשואים לשירה וטליה (בהתאמה) פיקחות

 254ב | אחד חירש ואחד פיקח
ב .אם אבי (האח הפיקח) מת .רון מיבם את טליה ולא יכול לגרשה לעולם

קיב
ע"ב

500

501

א .אבי (הפיקח) נשוי לשירה (חירשת) ואחיו רון (הפיקח) נשוי לטליה (הפקחת)

 255א | שני אחים פקחים..
ב .מת אבי  .רון מייבם את שירה (אין חליצה לחרשת)

קיב
ע"ב

502

503

א .אבי (הפיקח) נשוי לשירה (חירשת) ואחיו רון (הפיקח) נשוי לטליה (הפקחת)

 255ב | שני אחים פקחים..
ב .ואם מת רון ,אבי חולץ/מייבם את טליה

קיב
ע"ב

504

505

א .אבי (הפקח) נשוי לשירה (הפקחת) ואחיו רון (החירש) נשוי לטליה (ההחירשת)

 256א | אחד חירש ואחד פיקח
ב .מת רון (האח החירש) ,אבי מייבם את טליה (אין חליצה לחרשת)

קיב
ע"ב

506

507

א .אבי (הפקח) נשוי לשירה (הפקחת) ואחיו רון (החירש) נשוי לטליה (ההחירשת)

 256ב | אחד חירש ואחד פיקח
ב .אם מת אבי (האח הפיקח) ,רון מייבם את שירה ולא יכול לגרשה לעולם

קיב
ע"ב

508

509

הכל נאמנים להעידה מלבד חמותה ,בת חמותה וצרתה ויבמתה ובת בעלה

 | 257הכל נאמנים להעידה...

א .רחל ויעקב נשואים ולהם בן ראובן ובת רבקה

בראובן נשא את דינה ותמר .רחל (חמות דינה) ,רבקה (בת חמותה של דינה)
ותמר (צרת דינה) פסולות מלהעיד לדינה שראובן מת

קיז
ע"א

510

511

א .יעקב התחתן עם רחל ונולד להם בן (ראובן) ,וליעקב בן
מנישואים קודמים (שמעון ) ולדינה בת מנישואים קודמים (רבקה)

 | 258יבמתה  /ובת בעלה
ג( .ובת בעלה)
לראובן יש בת (לאה) מנישואים קודמים  .לאה לא יכולה להעיד על דינה (משום אשת אביה)

ב( .יבמתה)
שמעון התחתן עם חנה ,ראובן התחתן עם דינה .חנה ודינה לא נאמנות
להעיד זו על זו שהרי עלולות ליפול לייבום לפני שמעון/ראובן

512

קיז
ע"א

513

א .יעקב התחתן עם רחל ונולד להם בן (ראובן).

ב .ולראובן בת מנישואים קודמים (לאה)

 | 259ר"י מוסיף אף אשת האב והכלה
ד .דינה אינה נאמנת להעיד על כלתה (לאה)  /על חמותה (רחל) שמת בעלה (משה/יעקב)

קיז
ע"א
ג .ראובן התחתן עם דינה ולאה התחתנה עם משה.

514

515

א .יעקב נשוי לרחל ולמרים

 | 260חמותה הבאה לאחר מכן
ג .במידה וראובן ימות ושמעון יבם את דינה הרי מרים הופכת לחמותה

ב .ליעקב ולרחל בן (ראובן) וליעקב ומרים בן (שמעון)
וראובן התחתן עם דינה.

516

קיז
ע"א

517

