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צא:

 

צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צא

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

ֵזר ֶׁשֵאין אֹוֵכל Ÿַוֲהֵרי ַממ

ּוַמֲאִכיל

שולהחנהראובן
ָכה ָהל� ּתֹו ו� Ÿִבמ ַהּכֹוֵנס ֶא˙ י�

ֵצא˙ זֹו Ÿִנמ ִנֵּׂשא˙ ו� ּה ו� ָ̇ ָצָר

ׇכל לֹוִני˙ ֵּתֵצא ִמֶּזה ּוִמֶּזה ו� Ÿַאי

ָרִכים ָהֵאּלּו ָּבּה ַהּד�

שמעוןיעלחנה

משנה בגיטין
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יעלחנה שמעון
י

פטורה משנה בגיטין
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