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בתואל

רבקה כלב

ימואל

ראומה

החולץ ליבמתו

מריםמשה

אם אביה

יצחק

מלכה

מלכה

התחתן  ראובן 

עם רבקה אחרי  

שהתגרשה או 

התאלמנה מכלב

1

יעקבמעכה

שמעון יהודה לויראובן רבקה

①①①①

נעה

ראובן נפטר בלי  

בנים ואשתו 

רבקה נפלה  

ליבום לפני אחיו

②②②②

יהודה חלץ  

ליבמתו רבקה
③③③③

אם אמה

אבי אביו

בת בתהבת בנה

בתה

בן אחיו

אחיו האחרין

אביו

אביהאסור באמה ובאם אמה ובאם הוא 

בנהובבת בתה ובבת ובבתה 

קיימת  בזמן שהיא ובאחותה 

אביוובאבי אסורה באביו והיא 

באחיו ובבן אחיו  , ובבן בנוובבנו 

אסנת
אחותה

יסכה

אם אם אמה

;הוא אסור באמה ובאם אמה: ש"ת

קתני  לא  אם אם אמהואילו 

אביומיהא אבי קתני 

)בן יצחקרבקה כלת יעקב (בנו דהויא לה כלת , )יהודה(חולץ לאו משום מאי 

).  רבקה כלת יעקב בן יצחק(בנו דהויא לה כלת , )ראובן(מיתנא משום , לא

בנוובבן : ש"ת

אביואבי אשת לה דהויא ) יהודה(חולץ לאו משום מאי 

)רבקה אשת יהודה אבי אביו של חצרון(

אביולה אשת אחי אבי והויא ) ראובן(מיתנא משום , לא

)אביו של חצרוןאבי רבקה אשת יהודה (

פרץ

תמר

חצרון

בן בנו

בנו
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בתואל

רבקה כלב

ימואל

ראומה

החולץ ליבמתו

פרץמריםמשה

אם אביה

יצחק

מלכה

מלכה

התחתן  ראובן 

עם רבקה אחרי  

שהתגרשה או 

התאלמנה מכלב

2

יעקבמעכה

שמעון יהודה לויראובן תמררבקה

①①①①

חצרון נעה

ראובן נפטר בלי  

בנים ואשתו 

רבקה נפלה  

ליבום לפני אחיו

②②②②

יהודה חלץ  

ליבמתו רבקה
③③③③

אם אמה

אבי אביו

בת בתהבת בנה

בתה

בן בנו

בן אחיו

אחיו האחרין מהאב

אביו

בנו

אביהאסור באמה ובאם אמה ובאם הוא 

בנהובבת בתה ובבת ובבתה 

קיימת  בזמן שהיא ובאחותה 

אביואסורה באביו ובאבי והיא 

באחיו ובבן אחיו  , ובבן בנוובבנו 

אסנת
אחותה

יסכה

אם אם אמה

בנוובבן : ש"ת

!אמימר מכשר באשת אחי אבי אביוהא 

)אבי אביו של חצרוןראובן רבקה אשת (

להמוקי אמימר 

)יעקב(דסבא ) ימואל(בבר ברא 

)!ימואל(אחיו ובן ) שמעון(אחיו היינו , הכיאי 

)נדב(האם וקתני אחיו מן , )שמעון(האב אחיו מן תנא 

לאה

לאה אהרן

נדב

אחיו מהאם
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ימואל

ראומה

החולץ ליבמתו

מריםמשה

אם אביה

יצחק

מלכה

מלכה

התחתן  ראובן 

עם רבקה אחרי  

שהתגרשה או 

התאלמנה מכלב

3

יעקבמעכה

שמעון יהודה לויראובן רבקה

①①①①

נעה

ראובן נפטר בלי  

בנים ואשתו 

רבקה נפלה  

ליבום לפני אחיו

②②②②

יהודה חלץ  

③③③③ליבמתו רבקה

אם אמה

אבי אביו

בת בתהבת בנה

בתה

בן אחיו

אחיו האחרין

אביו

אסנת
אחותה

יסכה

אם אם אמה

בנוובבן : ש"ת

)יהודה(חולץ לאו משום מאי 

אביואבי אשת לה דהויא 

)רבקה אשת יהודה אבי אביו של חצרון(

)ראובן(מיתנא משום , לא

אביולה אשת אחי אבי והויא 

)אביו של חצרוןאבי רבקה אשת יהודה (

פרץ

תמר

חצרון

בן בנו

בנו

;וארבע מדברי סופרים, ארבע מדברי תורה: חייא' דתני ר, ש"ת

תורהמדברי  -) ימואל(אחיו ובן )שמעון(אחיו , )פרץ(ובנו ) יעקב(אב 

ס"מד -)חמול(בתו ובן )חצרון(בן בנו , )לבן(ואבי אמו )יצחק(אביו אבי 

אביומיהא אבי קתני 

)יהודה(חולץ לאו משום מאי 

בנולה כלת דהויא 

)בן יצחקרבקה כלת יעקב (

)ראובן(מיתנא משום , לא

בנולה כלת דהויא 

)  רבקה כלת יעקב בן יצחק(

לאה

לבן

אבי אמו

אמומיהא אבי קתני 

)יהודה(חולץ לאו משום מאי 

)רבקה כלת לאה בת לבן(בתו לה כלת דהויא 

)ראובן(מיתנא משום , לא

)  רבקה כלת לאה בת לבן(בתו לה כלת דהויא 

חמול

נעה

בן בתו
בתוובבן : ש"ת

אמולה אשת אבי דהויא ) יהודה(חולץ לאו משום מאי 

)רבקה אשת יהודה אבי אמו של חמול(

אמולה אשת אחי אבי דהויא ) ראובן(מיתנא משום , לא

)אמו של חמולראובן אחי אבי רבקה אשת (

דערוה לא גזרווהא גבי שניות 

)אשת אחי אבי אמו(

לאו משום חולץאלא 

בחלוצהגזרו שניות : מ"וש


