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אמרו לו "מתה"

2

1

חייבת בייבום



צב.

 

צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צב

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

ֵזר ֶׁשֵאין אֹוֵכל Ÿַוֲהֵרי ַממ

ּוַמֲאִכיל

ַאַחר ָּכ ֵנ ו� רּו ָלּה ֵמ˙ ּב� ָאמ�

ָמה  ַייּב� Ÿ̇ ִנ ִלי ו� Ÿֵמ˙ ַּבע

רּו ָלּה ִחיּלּוף ָהיּו ַאַחר ָּכ ָאמ� ו�

ַהָּוָלד ִראׁשֹון ָבִרים ֵּתֵצא ו� ַהּד�

ֵזר Ÿַאֲחרֹון ַממ ו�

שמעון
י

משנה

אמרו לו "מתה"

ראובן

יעלחנה

דוד

2

1



צב.

 

צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צב

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

ֵזר ֶׁשֵאין אֹוֵכל Ÿַוֲהֵרי ַממ

ּוַמֲאִכיל

ַאַחר ָּכ ֵנ ו� רּו ָלּה ֵמ˙ ּב� ָאמ�

ָמה  ַייּב� Ÿ̇ ִנ ִלי ו� Ÿֵמ˙ ַּבע

רּו ָלּה ִחיּלּוף ָהיּו ַאַחר ָּכ ָאמ� ו�

ַהָּוָלד ִראׁשֹון ָבִרים ֵּתֵצא ו� ַהּד�

ֵזר Ÿַאֲחרֹון ַממ ו�

שמעון
י

משנה

אמרו לו "מתה"

שאול

ראובן

יעלחנה

דוד

2

1



צב.

 

צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צב

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

ֵזר ֶׁשֵאין אֹוֵכל Ÿַוֲהֵרי ַממ

ּוַמֲאִכיל

ַאַחר ָּכ ֵנ ו� רּו ָלּה ֵמ˙ ּב� ָאמ�

ָמה  ַייּב� Ÿ̇ ִנ ִלי ו� Ÿֵמ˙ ַּבע

רּו ָלּה ִחיּלּוף ָהיּו ַאַחר ָּכ ָאמ� ו�

ַהָּוָלד ִראׁשֹון ָבִרים ֵּתֵצא ו� ַהּד�

ֵזר Ÿַאֲחרֹון ַממ ו�

שמעון
י

שאול

משנה

אמרו לו "מתה"

יעלחנה

ראובן

דוד

1

2



צב.

 

צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צב

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

ֵזר ֶׁשֵאין אֹוֵכל Ÿַוֲהֵרי ַממ

ּוַמֲאִכיל

ַאַחר ָּכ ֵנ ו� רּו ָלּה ֵמ˙ ּב� ָאמ�

ָמה  ַייּב� Ÿ̇ ִנ ִלי ו� Ÿֵמ˙ ַּבע

רּו ָלּה ִחיּלּוף ָהיּו ַאַחר ָּכ ָאמ� ו�

ַהָּוָלד ִראׁשֹון ָבִרים ֵּתֵצא ו� ַהּד�

ֵזר Ÿַאֲחרֹון ַממ ו�

משנה

אמרו לו "מתה"

שמעון
י

שאול

יעלחנה

ראובן

דוד

1

2

נתן



צב.

 

צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צב

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

ֵזר ֶׁשֵאין אֹוֵכל Ÿַוֲהֵרי ַממ

ּוַמֲאִכיל

ַאַחר ָּכ ֵנ ו� רּו ָלּה ֵמ˙ ּב� ָאמ�

ַאַחר ָמה ו� ַייּב� Ÿ̇ ִנ ִלי ו� Ÿֵמ˙ ַּבע

רּו ָלּה ִחיּלּוף ָהיּו ָּכ ָאמ�

ַהָּוָלד ִראׁשֹון ָבִרים ֵּתֵצא ו� ַהּד�

ֵזר Ÿַאֲחרֹון ַממ ו�

שמעוןיעלחנה

שאול
נתן

ממזר

ממזר

משנה

אמרו לו "מתה"

ראובן

דוד

1

2

צריכה גט



צב.

 

צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צב

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

ֵזר ֶׁשֵאין אֹוֵכל Ÿַוֲהֵרי ַממ

ּוַמֲאִכיל

ִניֵּס˙ ִלי ו� Ÿרּו ָלּה ֵמ˙ ַּבע ָאמ�

רּו ָלּה ַקָּיים ָהָיה ַאַחר ָּכ ָאמ� ו�

ַהָּוָלד ִראׁשֹון ָוֵמ˙ ֵּתֵצא ו�

ֵזר Ÿָהַאֲחרֹון ֵאינֹו ַממ ֵזר ו� Ÿַממ

יעלחנה
משנה

אמרו לו "מתה"

ראובן



צב.

 

צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צב

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

ֵזר ֶׁשֵאין אֹוֵכל Ÿַוֲהֵרי ַממ

ּוַמֲאִכיל

ִניֵּס˙ ִלי ו� Ÿרּו ָלּה ֵמ˙ ַּבע ָאמ�

רּו ָלּה ַקָּיים ָהָיה ַאַחר ָּכ ָאמ� ו�

ַהָּוָלד ִראׁשֹון ָוֵמ˙ ֵּתֵצא ו�

ֵזר Ÿָהַאֲחרֹון ֵאינֹו ַממ ֵזר ו� Ÿַממ

יעלחנה
משנה

אמרו לו "מתה"

ראובן



צב.

 

צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צב

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

ֵזר ֶׁשֵאין אֹוֵכל Ÿַוֲהֵרי ַממ

ּוַמֲאִכיל

ִניֵּס˙ ִלי ו� Ÿרּו ָלּה ֵמ˙ ַּבע ָאמ�

רּו ָלּה ַקָּיים ָהָיה ַאַחר ָּכ ָאמ� ו�

ַהָּוָלד ִראׁשֹון ָוֵמ˙ ֵּתֵצא ו�

ֵזר Ÿָהַאֲחרֹון ֵאינֹו ַממ ֵזר ו� Ÿַממ

יעלחנה
משנה

אמרו לו "מתה"

ראובן



צב.

 

צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צב

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

ֵזר ֶׁשֵאין אֹוֵכל Ÿַוֲהֵרי ַממ

ּוַמֲאִכיל

ִניֵּס˙ ִלי ו� Ÿרּו ָלּה ֵמ˙ ַּבע ָאמ�

רּו ָלּה ַקָּיים ָהָיה ַאַחר ָּכ ָאמ� ו�

ַהָּוָלד ִראׁשֹון ָוֵמ˙ ֵּתֵצא ו�

ֵזר Ÿָהַאֲחרֹון ֵאינֹו ַממ ֵזר ו� Ÿַממ

משהיעלחנה
משנה

אמרו לו "מתה"

ראובן



צב.

 

צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צב

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

ֵזר ֶׁשֵאין אֹוֵכל Ÿַוֲהֵרי ַממ

ּוַמֲאִכיל

ִניֵּס˙ ִלי ו� Ÿרּו ָלּה ֵמ˙ ַּבע ָאמ�

רּו ָלּה ַקָּיים ָהָיה ַאַחר ָּכ ָאמ� ו�

ַהָּוָלד ִראׁשֹון ָוֵמ˙ ֵּתֵצא ו�

ֵזר Ÿָהַאֲחרֹון ֵאינֹו ַממ ֵזר ו� Ÿַממ

משהיעלחנה

שאול

משנה

אמרו לו "מתה"

ראובן



צב.

 

צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צב

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

ֵזר ֶׁשֵאין אֹוֵכל Ÿַוֲהֵרי ַממ

ּוַמֲאִכיל

ִניֵּס˙ ִלי ו� Ÿרּו ָלּה ֵמ˙ ַּבע ָאמ�

רּו ָלּה ַקָּיים ָהָיה ַאַחר ָּכ ָאמ� ו�

ַהָּוָלד ִראׁשֹון ָוֵמ˙ ֵּתֵצא ו�

ֵזר Ÿָהַאֲחרֹון ֵאינֹו ַממ ֵזר ו� Ÿַממ

משהיעלחנה

שאול

משנה

אמרו לו "מתה"

ראובן

"ַקָּיים ָהָיה..."



צב.

 

צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צב

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

ֵזר ֶׁשֵאין אֹוֵכל Ÿַוֲהֵרי ַממ

ּוַמֲאִכיל

ִניֵּס˙ ִלי ו� Ÿרּו ָלּה ֵמ˙ ַּבע ָאמ�

רּו ָלּה ַקָּיים ָהָיה ַאַחר ָּכ ָאמ� ו�

ַהָּוָלד ִראׁשֹון ָוֵמ˙ ֵּתֵצא ו�

ֵזר Ÿָהַאֲחרֹון ֵאינֹו ַממ ֵזר ו� Ÿַממ

משהיעלחנה

שאול

משנה

אמרו לו "מתה"

ראובן

"...ָוֵמ˙"



צב.

 

צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צב

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

ֵזר ֶׁשֵאין אֹוֵכל Ÿַוֲהֵרי ַממ

ּוַמֲאִכיל

ִניֵּס˙ ִלי ו� Ÿרּו ָלּה ֵמ˙ ַּבע ָאמ�

רּו ָלּה ַקָּיים ָהָיה ַאַחר ָּכ ָאמ� ו�

ַהָּוָלד ִראׁשֹון ָוֵמ˙ ֵּתֵצא ו�

ֵזר Ÿָהַאֲחרֹון ֵאינֹו ַממ ֵזר ו� Ÿַממ

משהיעלחנה

שאול

משנה

אמרו לו "מתה"

ראובן

נתן



צב.

 

צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צב

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

ֵזר ֶׁשֵאין אֹוֵכל Ÿַוֲהֵרי ַממ

ּוַמֲאִכיל

ִניֵּס˙ ִלי ו� Ÿרּו ָלּה ֵמ˙ ַּבע ָאמ�

רּו ָלּה ַקָּיים ָהָיה ַאַחר ָּכ ָאמ� ו�

ַהָּוָלד ִראׁשֹון ָוֵמ˙ ֵּתֵצא ו�

ֵזר Ÿָהַאֲחרֹון ֵאינֹו ַממ ֵזר ו� Ÿַממ

משהיעלחנה

שאול
נתן

משנה

אמרו לו "מתה"

ממזר

ראובן
צריכה גט

אינו ממזר



צב.

 

צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צב

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

ֵזר ֶׁשֵאין אֹוֵכל Ÿַוֲהֵרי ַממ

ּוַמֲאִכיל

ִלי Ÿרּו ָלּה ֵמ˙ ַּבע ָאמ�

ַאַחר ָּכ ָּבא ָׁשה ו� ַקּד� Ÿ̇ ִנ ו�

זֹור לֹו  Ÿָלּה מּוֶּתֶר˙ ַלח Ÿַּבע

ן ָלּה ַאֲחרֹון ַ̇ ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּנ

הּוָּנה ָסָלּה ִמן ַהּכ� ֵּגט א ּפ�

יעלחנה
משנה

אמרו לו "מתה"

ראובן



צב.

 

צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צב

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

ֵזר ֶׁשֵאין אֹוֵכל Ÿַוֲהֵרי ַממ

ּוַמֲאִכיל

ִלי Ÿרּו ָלּה ֵמ˙ ַּבע ָאמ�

ַאַחר ָּכ ָּבא ָׁשה ו� ַקּד� Ÿ̇ ִנ ו�

זֹור לֹו  Ÿָלּה מּוֶּתֶר˙ ַלח Ÿַּבע

ן ָלּה ַאֲחרֹון ַ̇ ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּנ

הּוָּנה ָסָלּה ִמן ַהּכ� ֵּגט א ּפ�

יעלחנה
משנה

אמרו לו "מתה"

ראובן



צב.

 

צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צב

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

ֵזר ֶׁשֵאין אֹוֵכל Ÿַוֲהֵרי ַממ

ּוַמֲאִכיל

ִלי Ÿרּו ָלּה ֵמ˙ ַּבע ָאמ�

ַאַחר ָּכ ָּבא ָׁשה ו� ַקּד� Ÿ̇ ִנ ו�

זֹור לֹו  Ÿָלּה מּוֶּתֶר˙ ַלח Ÿַּבע

ן ָלּה ַאֲחרֹון ַ̇ ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּנ

הּוָּנה ָסָלּה ִמן ַהּכ� ֵּגט א ּפ�

יעלחנה
משנה

אמרו לו "מתה"

ראובן



צב.

 

צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צב

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

ֵזר ֶׁשֵאין אֹוֵכל Ÿַוֲהֵרי ַממ

ּוַמֲאִכיל

ִלי Ÿרּו ָלּה ֵמ˙ ַּבע ָאמ�

ַאַחר ָּכ ָּבא ָׁשה ו� ַקּד� Ÿ̇ ִנ ו�

זֹור לֹו  Ÿָלּה מּוֶּתֶר˙ ַלח Ÿַּבע

ן ָלּה ַאֲחרֹון ַ̇ ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּנ

הּוָּנה ָסָלּה ִמן ַהּכ� ֵּגט א ּפ�

משהיעלחנה
משנה

אמרו לו "מתה"
קידושין

ראובן



צב.

 

צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צב

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

ֵזר ֶׁשֵאין אֹוֵכל Ÿַוֲהֵרי ַממ

ּוַמֲאִכיל

ִלי Ÿרּו ָלּה ֵמ˙ ַּבע ָאמ�

ַאַחר ָּכ ָּבא ָׁשה ו� ַקּד� Ÿ̇ ִנ ו�

זֹור לֹו  Ÿָלּה מּוֶּתֶר˙ ַלח Ÿַּבע

ן ָלּה ַאֲחרֹון ַ̇ ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּנ

הּוָּנה ָסָלּה ִמן ַהּכ� ֵּגט א ּפ�

משהיעלחנה ראובן

מותרת לראובן משנה

אמרו לו "מתה"
קידושין



צב.

 

צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צב

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

ֵזר ֶׁשֵאין אֹוֵכל Ÿַוֲהֵרי ַממ

ּוַמֲאִכיל

ִלי Ÿרּו ָלּה ֵמ˙ ַּבע ָאמ�

ַאַחר ָּכ ָּבא ָׁשה ו� ַקּד� Ÿ̇ ִנ ו�

זֹור לֹו  Ÿָלּה מּוֶּתֶר˙ ַלח Ÿַּבע

ן ָלּה ַאֲחרֹון ַ̇ ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּנ

הּוָּנה ָסָלּה ִמן ַהּכ� ֵּגט א ּפ�

משהיעלחנה ראובן

כשרה לכהונה משנה

אמרו לו "מתה"
קידושין


