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יעקב

לאה

לוי שמעון יהודהראובן

רחל

בתו מאנוסתו

אחים מהאב

שמעוןתמנעראובן
כ שמעון אנס תמנע"ואחראובן אנס תמנע

יעקב

לוי שמעון יהודהראובן לאהרחל

מותר לראובן ליבם לאה אחייניתו ואסור לו ליבם רחל בתו מאנוסתו

מותר לשמעון ליבם רחל אחייניתו  
ואסור לו ליבם לאה בתו מאנוסתו

לוי התחתן  
לאחייניתו רחל  
ומת בלא בנים

יהודה התחתן  
לאחייניתו לאה  
ומת בלא בנים

אחיות מהאם

1



יבמות כחד"בס

www.swdaf.com

יעקב

לוי שמעון יהודהראובן

אחיו שלא היה בעולם 
שמעון' פ ר"ע

בשיתא  
אחים מהאב

רחל

יעקב

לוי זבולון יהודהיששכר לאהרחל

מותר לזבולון ליבם רחל אשת אחיו לוי שהיה בעולמו ואסור לו ליבם לאה 
)שנולד לפני שיהודה התייבם אותה(אשת אחיו יהודה שלא היה בעולמו 

לאהאחיות מהאב

לבן

זבולוןיששכר

יעקב

לוי שמעון יהודהראובן לאהרחל

יעקב

יהודה לוי יששכרשמעון רחל יעקבלאה

יששכר יהודה זבולוןלוי לאה רחל

:ויבם) ב( נולד) א( מת
כ יבם לוי רחל אשת ראובן"ואח) ב( ונולד יששכר) א( מת ראובן

:ויבם) ב( נולד) א( מת
כ יבם יהודה לאה אשת שמעון"מת שמעון ונולד זבולון ואח

①

②

③

④

מותר ליששכר ליבם לאה אשת אחיו יהודה שהיה 
בעולמו ואסור לו ליבם רחל אשת אחיו לוי שלא היה 

)שנולד לפני שלוי התייבם אותה(בעולמו 

יהודה נפטר בלא בנים
לוי נפטר  
בלא בנים

א ב

א ב
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יעקב

לוי שמעון ראובן

שמעון' פ ר"עאחיו שלא היה בעולם
ל ייבם יהודה בלא ייבום יהודה נמי"ל

בשיתא  
אחים מהאב

רחל

יעקב

לוי זבולון שמעוןיששכר לאהרחל

מותר לזבולון ליבם רחל אשת אחיו לוי שהיה בעולמו ואסור לו ליבם לאה 
)שנולד לפני שיהודה התייבם אותה(אשת אחיו שמעון שלא היה בעולמו 

לאהאחיות מהאב

לבן

זבולוןיששכר

יעקב

לוי שמעון לאהרחלראובן

יעקב

לוי יששכרשמעון רחל יעקבלאה

יששכר זבולוןלוי רחל

:ויבם) ב( נולד) א( מת
כ יבם לוי רחל אשת ראובן"ואח) ב( ונולד יששכר) א( מת ראובן

:נולד) א( מת
מת שמעון ונולד זבולון

①

②

③

④

מותר ליששכר ליבם לאה אשת אחיו שמעון שהיה 
בעולמו ואסור לו ליבם רחל אשת אחיו לוי שלא היה 

)שנולד לפני שלוי התייבם אותה(בעולמו 

נפטר בלא בניםשמעון 
לוי נפטר  
בלא בנים

א ב

א
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יעקב

לוי שמעון יהודהראובן בשיתא  
אחים מהאב

נעה

יעקב

לוי זבולון יהודהיששכר מחלהנעה

מותר לזבולון ליבם נעה אשת אחיו לוי שהיה בעולמו ואסור לו ליבם מחלה 
)שנולד לפני שיהודה התייבם לאה(צרת אשת אחיו יהודה שלא היה בעולמו 

אחיות מהאב

מחלה

צלפחד

זבולוןיששכר

יעקב

לוי שמעון יהודהראובן לאהרחל

יעקב

יהודה לוי יששכרשמעון נעה יעקבלאה

יששכר יהודה זבולוןלוי מחלה נעה

:ויבם) ב( נולד) א( מת
כ יבם לוי רחל אשת ראובן"ואח) ב( ונולד יששכר) א( מת ראובן

:ויבם) ב( נולד) א( מת
כ יבם יהודה לאה אשת שמעון"ואח) ב(זבולון ונולד ) א(מת שמעון 

①

②

③

④

מותר ליששכר ליבם מחלה אשת אחיו יהודה שהיה 
בעולמו ואסור לו ליבם נעה צרת אשת אחיו לוי שלא  

)שנולד לפני שלוי התייבם רחל(היה בעולמו 

יהודה נפטר בלא בנים
לוי נפטר  
בלא בנים

א ב

א ב
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שמעון' פ ר"עאחיו שלא היה בעולם
משום צרה –ל ייבם יהודה "ל

לאהרחל

לבן

מחלהנעה

מחלה רחל

לאהרחל

לאהרחל
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יעקב

לוי שמעון יהודהראובן

אחיות מהאב

מחלהנעה

צלפחד

יששכרגד

יעקב

לוי שמעון יהודהראובן לאהרחל

יעקב

יהודה לוי יששכרשמעון נעה לאה
:ויבם) ב( נולד) א( מת

כ יבם לוי רחל אשת ראובן"ואח) ב( ונולד יששכר) א( מת ראובן

①

א② ב
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שמעון' פ ר"עאחיו שלא היה בעולם
)חלק א(צרת צרתה 

לאהרחל

לבן

מחלהנעה

מחלה רחל

זבולון אשר

חנהיסכה

הרן

אשרגד חנהיסכה

אשרגד חנהיסכה
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יעקב

גד זבולון אשריששכר חנהיסכה

מותר לזבולון ליבם יסכה צרת צרתה לאשת אחיו לוי שהיה בעולמו ואסור לו 
ליבם חנה צרת צרתה לאשת אחיו יהודה שלא היה בעולמו

)שנולד לפני שיהודה התייבם לאה(

יעקב

יששכר יהודה זבולוןלוי מחלה נעה
:ויבם) ב( נולד) א( מת

כ יבם יהודה לאה אשת שמעון"ואח) ב(זבולון ונולד ) א(מת שמעון 

③

⑤

מותר ליששכר ליבם חנה צרת צרתה לאשת אחיו  
יהודה שהיה בעולמו ואסור לו ליבם יסכה צרת צרתה 

לאשת אחיו לוי שלא היה בעולמו
)שנולד לפני שלוי התייבם רחל(

אשר נפטר בלא בנים
גד נפטר  
בלא בנים

א
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שמעון' פ ר"עאחיו שלא היה בעולם
)חלק ב(צרת צרתה 

לאהרחל

מחלהנעה

אשרגד חנהיסכה

ב

יעקב

יששכר יהודה זבולוןלוי מחלה נעה

④

א
אשרגדלאהרחל חנהיסכה

ב

:ומתו לוי ויהודה בלי בנים 
)צרת רחל(ויבם גד את נעה אשת לוי ) א(

)צרת לאה(ויבם אשר את מחלה אשת יהודה ) ב(

א

ב


