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רחל

אחיות מהאב

לאה

לבן

יעקב

לוי שמעון חנהלאהרחלראובן

שנים מהם נשואים שתי אחיות ואחד נשוי נכריתאחין שלשה 

מת אחד מבעלי אחיות

יעקב

לוי חנהרחללאהשמעון

ומת) ב( נשוי נכרית את אשתווכנס ) א(

בא

,יוצאה משום אחות אשה) רחל( הראשונה

צרתהמשום ) חנה( ושניה

ומת) ב( בה מאמרעשה ) א(

יעקב

לוי חנהרחללאהשמעון

בא

מתייבמתולא חולצת ) חנה( נכרית

אחאאין זיקה ואפילו בחד : זאת אומרת, רב נחמןאמר 

יעקב

לוי חנהרחללאהשמעון

בא

אם

יש זיקה

בזיקה) לאה( אשתו) רחל( היתה נעשית חנה צרת אחות

הא לא עבד בה מאמר) א( מאמרטעמא דעבד בה 

)שמעון( יבומי נמי מייבמה) חנה( נכרית) ב( 

①①①①

②②②②

③③③③

④④④④
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שנים מהם נשואים שתי אחיות ואחד נשוי נכריתאחין שלשה 

הנשוי נכרית מת 

יעקב

ראובן חנהרחללאהשמעון

ומת) ב( אשתואת מבעלי אחיות וכנס אחד ) א(

א ב

,יוצאה משום אחות אשה) רחל( הראשונה

צרתהמשום ) חנה( ושניה

ומת) ב( בה מאמרעשה ) א(

יעקב

ראובן חנהרחללאהשמעון

א ב

מתייבמתולא חולצת ) חנה( נכרית

①①①①

②②②②

③③③③

!היינו הך? תו למה ליהא 

)חנה( לנכריתהויא צרה ) רחל( אשהומה התם דאחות השתא 

אסורה) חנה( נכריתאמרת 

!ש"לא כ) רחל( אשהצרה לאחות הויא ) חנה( דנכריתהכא 

ושריאוהך חזיא להתירא , הך תנא ברישאתנא 

אקדמהואיידי דחביבה ליה , חזיא לאיסוראוהדר 

. לא זזה ממקומהומשנה 

'משנה ב
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שנים מהם נשואים שתי אחיות ואחד נשוי נכריתאחין שלשה 

מת אחד מבעלי אחיות

יעקב

לוי חנהרחללאהשמעון

אשתו של שני ומתה ) ב( ,נשוי נכרית את אשתווכנס ) א(

א ב

מת נשוי נכרית כ "ואח

יעקב

לוי חנהרחללאהשמעון

עולמיתעליו אסורה ) רחל( זוהרי 

אחתונאסרה עליו שעה הואיל 
)כאשר רחל נפלה מראובן(

①①①①

②②②②

③③③③

:רב יהודה אמר רבאמר 

עליהיבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילה יבמה יבא כל 

.היא כאשת אח שיש לה בנים ואסורההרי 

עולמיתעליו אסורה ) רחל( זוהרי : תנינא? ל"קממאי 

!)כאשר רחל נפלה מראובן( אחתונאסרה עליו שעה הואיל 

ראשונההני מילי היכא דלא איחזיא לה בנפילה , דתימאמהו 

ל"קמ, אימא תישתרי -היכא דאיחזיא לה בנפילה ראשונה אבל 

מהםמת אחד , שני אחין נשואין שתי אחיות: נמי תנינאהא 

עולמיתהרי זו אסורה עליו  -מתה אשתו של שני כ "ואח

התם הוא דאידחי לה , מהו דתימא! ונאסרה עליו שעה אחתהואיל 

,  אבל הכא דלא אידחי לה מהאי ביתא לגמרי, מהאי ביתא לגמרי

ל  "קמ, )שמעון( להאינשוי נכרית חזיא נמי ) לוי( להאימיגו דחזיא : אימא

'משנה ג
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שנים מהם נשואים שתי אחיות ואחד נשוי נכריתאחין שלשה 

נשוי נכרית ומת ) ב( אחד מבעלי אחיות את אשתוגירש ) א(

יעקב

שמעון ראובן לאהחנה

ומת ) ב( וכנסה המגרש) א(

בא

:היא שאמרוזו 

)חנה( מותרותצרותיהן  -) רחל( נתגרשואו וכולן שמתו 

מותר לשמעון ליבם חנה

①①①①

②②②②

③③③③ א
ב

X

יעקב

לוי שמעון חנהלאהרחלראובן

א
ב

X

)לוי( מתואחר כך ) ראובן את רחל( טעמא דגירש

גירשכך ואחר ) ב( מת) א( אבל

)  חנה לשמעון( אסורה–) ראובן( וראובן יבם לחנה ומת) ג(

 בזיקה) לאה(אשתו ) רחל(כי חנה צרת אחות 

יש זיקה אפילו בתרי אחי : זאת אומרת, רב אשיאמר 

צרת אחות אשתו בזיקה

)ראובן( ומת) ג) (ראובן את רחל( ולא גירש) ב(מת ) א(

Xג

יעקב③③③③

לוי שמעון חנהלאהרחלראובן

א
ב

צרת אחות אשתו בזיקה Xג
)שמעון ליבם חנה( י אסורה"פ רש"לרבא ע

בזיקה) לאה( אשתו) רחל( כי חנה צרת אחות

'משנה ד


