
בס"ד

שאלות חזרה הלכות יבום וחליצה
פרק א':

מי ראוי ליבם ואשתו של מי ?)1
**האם יש מצוה ליבם אשת אחיו מאמו ?)2
האם יש מצוה ליבם אשת אחיו מאביו ?)3
מהו יבום ?)4
האם יש חיוב יבום אם האח המת רק אירס את אשתו וטרם נשאה לפני שמת ?)5
בעל שמת, מהו הגורם העיקרי שאשתו תתחייב ביבום ?)6
האם מן התורה יבם שרוצה ליבם אשת אחיו המת צריך לקדשה תחלה ?)7
למה מן התורה יבם שרוצה ליבם אשת אחיו המת אינו צריך לקדשה תחלה ?)8
על מי אומר הרמב"ם "שזו אשתו שהקנו לו מן השמים" ?)9
כיצד מיבם יבם ליבמתו ?)10
מהי כתובה ?)11
האם יש ליבמה שנתיבמה כתובה ?)12
יבמה שנתיבמה, על נכסים של מי מוטל תשלום כתובתה כשמת היבם או יגרשנה ?)13
יבם שלא רצה ליבם את יבמתו, מה יכול לעשות ?)14
יבמה שאמרה שאינה רוצה להתיבם, מה ניתן לעשות ?)15
האם אחרי חליצה יכולה יבמה לינשא לאחר ?)16
**האם קודם חליצה יכולה יבם להנשא לאחר ?)17
האם ישנו מצוה מן התורה לחלוץ ?)18
באיזה מצב ישנו מצוה מן התורה לחלוץ ?)19
האם ראוי ליבם או לחלוץ כשיש ליבם שתי האפשריות ?)20
מי שמת ולא השאיר בן אך יש לו בת, האם אשתו זקוקה ליבום או לחליצה ?)21
 אין לו" על המת, האם הכוונה דוקא לבן ?ובןכשאמר בתורה ")22
 מי שמת ולא השאיר בן או בת אך יש לו נכד (מבן או בת שמתו לפניו), האם אשתו זקוקה)23

ליבום או לחליצה ?
 מי שמת ויש לו זרע מאישה אחת אך לא מאשה אחרת, האם האשה שלא ילדה זקוקה ליבום)24

או לחליצה ?
מהו ממזר ?)25
מי שמת ויש לו בן ממזר, האם אשתו שלא ילדה לו זקוקה ליבום או לחליצה ?)26
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מי שמת ויש לו בן עובד עבודה זרה, האם אשתו זקוקה ליבום או לחליצה ?)27
מי שמת ויש לו בן משפה כנענית, האם אשתו זקוקה ליבום או לחליצה ?)28
מי שמת ויש לו בן מאשה גויה, האם אשתו זקוקה ליבום או לחליצה ?)29
מי שמת ויש לו בן משפה כנענית, למה אשתו זקוקה ליבום או לחליצה ?)30
מי שמת ויש לו בן מאשה גויה, למה אשתו זקוקה ליבום או לחליצה ?)31
מי שיש לו בן משפחה כנענית,האם להלכה נחשב לבנו ?)32
מי שיש לו בן מגויה,האם להלכה נחשב לבנו ?)33
מנין שבנו של ישראל משפחה אינו נחשב לבנו ?)34

 פרק א':יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
על מי נאמר "האשה וילדיה תהיה לאדניה" ומה נלמד מכך לענין דיני יחוס ?)35
על מי נאמר "כי יסיר את בנך מאחרי" ומה נלמד מכך לענין דיני יחוס ?)36
מי שבא על גויה, האם הולד ישראל ?)37
מי שבא על שפחה כנענית, האם הולד עבד או ישראל ?)38
מי שבא על גויה והולד התגיר, האם נחשב לבנו ?)39
מי שבא על שפחה כנענית ואז השתחרר הולד, האם נחשב לבנו ?)40
 ישראל שבא על שפחתו הכנענית והולידה בן ואז שחררה ונשאה ומת הבעל ללא זרע, האם)41

האשה חייבת ביבום או חליצה ?
 ישראל שבא על שפחתו הכנענית והולידה בן ואז שחררה ונשאה ומת הבעל ללא זרע, למה)42

האשה חייבת ביבום או חליצה ?
מי שמת והשאיר אשה מעוברת והפילה אחרי מותו, האם אשתו מתיבמת או חולצת ?)43
מי שמת והשאיר אשה מעוברת ונולד הולד ומת מיד, האם אשתו מתיבמת או חולצת ? דייק!)44
 מי שמת והשאיר אשה מעוברת ונולד הולד ומת מיד, האם מן התורה אשתו מתיבמת או)45

חולצת ?
 מי שמת והשאיר אשה מעוברת ונולד הולד ומת מיד, האם מדרבנן אשתו מתיבמת או)46

חולצת ? דייק !
 ?מתיבמתמי שמת והשאיר אשה מעוברת ונולד הולד ומת מיד, האם מדרבנן אשתו )47
מי שמת והשאיר אשה מעוברת ונולד הולד ומת מיד, מתי מדרבנן אשתו חולצת ?)48
מי שמת והשאיר אשה מעוברת ונולד הולד ומת מיד, מתי מדרבנן אשתו אינה אפילו חולצת ?)49
באר המושג "כלו לו חדשיו".)50
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 מי שמת והשאיר אשה מעוברת ונולד הולד ומת מיד אך ברור שנולד אחרי תשעה חדשי)51
עיבור שלמים, האם מדרבנן אשתו מתיבמת או חולצת ?

 מי שמת והשאיר אשה מעוברת ונולד הולד ומת מיד ולא ברור שנולד אחרי תשעה חדשי)52
עיבור שלמים, האם מדרבנן אשתו מתיבמת או חולצת ? דייק !

 מי שמת והשאיר אשה מעוברת ונולד הולד ומת מיד ולא ברור שנולד אחרי תשעה חדשי)53
 ?מתיבמתעיבור שלמים, האם מדרבנן אשתו 

  ולא ברור שנולד אחרי תשעה חדשימידמי שמת והשאיר אשה מעוברת ונולד הולד ומת )54
 ? חולצתעיבור שלמים, האם מדרבנן אשתו 

 מי שמת והשאיר אשה מעוברת ונולד הולד ומת ולא ברור שנולד אחרי תשעה חדשי עיבור)55
 ? דייק !חולצתשלמים, מתי מדרבנן אשתו 

 מי שמת והשאיר אשה מעוברת ונולד הולד ומת תוך שלשים יום ולא ברור שנולד אחרי)56
 ? חולצתתשעה חדשי עיבור שלמים, האם מדרבנן אשתו 

 מי שמת והשאיר אשה מעוברת ונולד הולד ומת אחרי שלשים יום ולא ברור שנולד אחרי)57
 ? חולצתתשעה חדשי עיבור שלמים, האם מדרבנן אשתו 

 מי שמת והשאיר אשה מעוברת ונולד הולד ומת ביום שלשים ללידתו ולא ברור שנולד אחרי)58
 ? חולצתתשעה חדשי עיבור שלמים, האם מדרבנן אשתו 

 פרק א':יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 מי שמת והשאיר אשה מעוברת ונולד הולד ומת ביום שלשים ללידתו או קודם על ידי שנפל)59

 ? חולצתמגג ולא ברור שנולד אחרי תשעה חדשי עיבור שלמים, האם מדרבנן אשתו 
 **מי שמת והשאיר אשה מעוברת ונולד הולד ומת ביום שלשים ללידתו או קודם על ידי שנפל)60

 ? חולצתמגג ולא ברור שנולד אחרי תשעה חדשי עיבור שלמים, למה מדרבנן אשתו 
 מי שמת והשאיר אשה מעוברת ונולד הולד ומת ביום שלשים ללידתו או קודם על ידי שאכלו)61

 ? מתיבמתאריה ולא ברור שנולד אחרי תשעה חדשי עיבור שלמים, האם מדרבנן אשתו 
 מי שמת והשאיר אשה מעוברת ונולד הולד ומת ביום שלשים ללידתו או קודם על ידי שאכלו)62

אריה ולא ברור שנולד אחרי תשעה חדשי עיבור שלמים, למה אין אשתו מתיבמת ?
 מי שמת והשאיר אשה מעוברת ונולד הולד ומת ביום שלשים ללידתו ולא ברור שנולד אחרי)63

 ?מתיבמתתשעה חדשי עיבור שלמים, האם מדרבנן אשתו 
 מי שמת והשאיר אשה מעוברת ונולד הולד ומת ביום שלשים ללידתו ולא ברור שנולד אחרי)64

תשעה חדשי עיבור שלמים, למה אין אשתו מתיבמת ?
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 מי שמת והשאיר אשה מעוברת ונולד הולד ומת ביום שלשים ללידתו או קודם על ידי שנפל)65
 ?מתיבמתמגג ולא ברור שנולד אחרי תשעה חדשי עיבור שלמים, האם מדרבנן אשתו 

 מי שמת והשאיר אשה מעוברת ונולד הולד ומת ביום שלשים ללידתו או קודם על ידי שנפל)66
מגג ולא ברור שנולד אחרי תשעה חדשי עיבור שלמים, למה אין אשתו מתיבמת ?

 מי שמת והשאיר אשה מעוברת ונולד הולד ומת ביום שלשים ללידתו או קודם על ידי שאכלו)67
 ?מתיבמתאריה ולא ברור שנולד אחרי תשעה חדשי עיבור שלמים, האם מדרבנן אשתו 

 מי שמת והשאיר אשה מעוברת ונולד הולד ומת ביום שלשים ללידתו או קודם על ידי שאכלו)68
אריה ולא ברור שנולד אחרי תשעה חדשי עיבור שלמים, למה אין אשתו מתיבמת ?

לסיכום, מהי ההגדרה של ספק נפל ?)69
מי שמת ללא זרע ויש לו אח ממזר, האם אשת המת זקוקה ליבום וחליצה ?)70
מי שמת ללא זרע ויש לו אח עובד עבודה זרה, האם אשת המת זקוקה ליבום וחליצה ?)71
מי שמת ללא זרע ויש לו אח קטן, האם אשת המת זקוקה ליבום וחליצה ?)72
מי שמת ויש לו אח שיצא ראשו מיד טרם שמת, האם אשת המת זקוקה ליבום וחליצה ?)73
מי שמת ויש לו אח שנולד רובו מיד טרם שמת, האם אשת המת זקוקה ליבום וחליצה ?)74
 מי שמת ויש לו אח שנולד מאביו שבא על שפחה כנענית, האם אשת המת זקוקה ליבום)75

וחליצה ?
 מי שמת ויש לו אח שנולד מאביו שבא על שפחה כנענית, למה אין אשת המת זקוקה ליבום)76

וחליצה ?
מי שמת ויש לו אח שנולד מאביו שבא על גויה, האם אשת המת זקוקה ליבום וחליצה ?)77
מי שמת ויש לו אח שנולד מאביו שבא על גויה, למה אין אשת המת זקוקה ליבום וחליצה ?)78
 מי שמת ויש לו אח שנולד מאביו שבא על גויה ונתגיירה טרם שנולד ה"אח", האם אשת המת)79

זקוקה ליבום וחליצה ?
 מי שמת ויש לו אח שנולד מאביו שבא על גויה ונתגיירה טרם שנולד ה"אח", למה אין אשת)80

המת זקוקה ליבום וחליצה ?

 פרק א':יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 מי שמת ויש לו אח שנולד מאביו שבא על שפחה כנענית אך נשתחררה טרם שנולד ה"אח",)81

האם אשת המת זקוקה ליבום וחליצה ?
 מי שמת ויש לו אח שנולד מאביו שבא על שפחה כנענית אך נשתחררה טרם שנולד ה"אח",)82

למה אין אשת המת זקוקה ליבום וחליצה ?
לגבי מה נחשבים אחים מן האם שלא מאותו אב לאחים ?)83
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האם אחים מאותו אם שלא מאותו אב מתאבלים זה על זה במיתתם ?)84
האם אחים מאותו אם שלא מאותו אב פסולים להעיד זה לזה ?)85
לגבי מה לא נחשבים אחים מן האם שלא מאותו אב לאחים ?)86
האם אחים מן האם שלא מאותו אב נחשבים לאחים לענין ירושה ?)87
האם אחים מן האם שלא מאותו אב נחשבים לאחים לענין יבום או חליצה ?)88
שני גוים שהם אחים שנתגיירו, האם יש דין אחוה ביניהם כלל ?)89
שתי עבדים שהם אחים שנשתחררו, האם יש דין אחוה ביניהם כלל ?)90
גויה שנתעברה והתגירה וילדה בן ואז ילדה עוד בן, האם יש דין אחוה ביניהם כלל ?)91
גויה שנתעברה והתגירה וילדה בן ואז ילדה עוד בן, למה אין דין אחוה ביניהם כלל ?)92
שפחה שנתעברה ואז נשתחררה וילדה בן ואז ילדה עוד בן, האם יש דין אחוה ביניהם כלל ?)93
שפחה שנתעברה ואז נשתחררה וילדה בן ואז ילדה עוד בן, למה אין דין אחוה ביניהם כלל ?)94
גויה שנתעברה ואז נתגיירה וילדה בנים תאומים, האם יש דין אחוה ביניהם כלל ?)95
גויה שנתעברה ואז נתגיירה וילדה בנים תאומים, למה אין דין אחוה ביניהם כלל ?)96
שפחה שנתעברה ואז נשתחררה וילדה בנים תאומים, האם יש דין אחוה ביניהם כלל ?)97
שפחה שנתעברה ואז נשתחררה וילדה בנים תאומים, למה אין דין אחוה ביניהם כלל ?)98
גויה שנתגיירה ואז נתעברה וילדה תאומים, האם יש דין אחוה ביניהם ?)99
שפחה שנשתחררה ואז נתעברה וילדה תאומים, האם יש דין אחוה ביניהם ?)100
מי שהיו לו הרבה נשים ומת ללא זרע, כמה מנשותיו חייבות ביבום או חליצה ?)101
 מי שהיו לו הרבה נשים ומת ללא זרע, האם יבום או חליצה של אחת הנשים יתיר את כולם)102

לינשא לכל מי שרוצות ?
מי שהיו לו הרבה נשים ומת ללא זרע, האם ניתן ליבם שתים מנשותיו ?)103
מי שהיו לו הרבה נשים ומת ללא זרע, מנין ניתן ליבם שתים מנשותיו ?)104
 אחיו" ?ביתמה נלמד לענין כמה נשות המת מותר ליבם ממה שנאמר "אשר לא יבנה את )105
על מה אומר הרמב"ם "בית אחד הוא בונה ואינו בונה שתי בתים" ?)106
 מי שהיו לו הרבה נשים ומת ללא זרע ויש לו כמה אחים, האם ניתן לשתים מאחים ליבם)107

שתים מנשותיו ?
 מי שהיו לו הרבה נשים ומת ללא זרע ויש לו כמה אחים, כמה מנשותיו בסך הכל צריכות)108

יבום או חליצה ?
מי שהיו לו הרבה נשים ומת ללא זרע, האם יש עדיפות לאיזה מנשותיו ליבם ?)109
מי שהיו לו הרבה נשים ומת ללא זרע, האם יש עדיפות לאיזה מנשותיו לחלוץ ?)110
מי שהיו לו הרבה נשים ומת ללא זרע, איזה עדיפות יש לאיזה מנשותיו לחלוץ ?)111
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מי שהיו לו הרבה נשים ומת ללא זרע, למה אם בא ליבם יכול ליבם לכל אשה שרוצה ?)112
**האם אלמנה אסורה לינשא לכהן ?)113
האם חלוצה אסורה לינשא לכהן ?)114

 פרק א':יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 מי שהיו לו הרבה נשים ומת ללא זרע, למה אם בא לחלוץ ויש ביניהן אשה שכבר אסורה)115

לכהן יש להעדיף לחלוץ לה ?
 הרבה אחים שכולם מתו ללא זרע ונשאר אח אחד, האם חייב ליבם או לחלוץ לאחת מנשות)116

כל אח ואח ?
 הרבה אחים שכולם מתו ללא זרע ונשאר אח אחד, האם יש לו ליבם אשה אחת מנשות כל אח)117

ואח ?
 הרבה אחים שכולם מתו ללא זרע ונשאר אח אחד ואינו יכול ליבם אשה אחת מנשות כל אח)118

ואח, מה יש לו לעשות ?
 הרבה אחים שכולם מתו ללא זרע ונשאר אח אחד ואינו יכול ליבם אשה אחת מנשות כל אח)119

ואח, האם יכול לחלוץ לאשה מנשות כל אח ואח ?
 הרבה אחים שכולם מתו ללא זרע ונשאר אח אחד ואינו יכול ליבם אשה אחת מנשות כל אח)120

ואח, האם יכול ליבם אשת אח אחד ולחלוץ לאשתו של אחיו האחרים ?
 הרבה אחים שכולם מתו ללא זרע ונשאר אח אחד ואינו יכול ליבם אשה אחת מנשות כל אח)121

ואח, האם יכול ליבם מקצת מאשת אחיו ולחלוץ לנשות אחיו האחרים ?
באר המושג "צרה" ?)122
 ראובן מת ללא זרע והשאיר שני נשים ויבם שמעון אחיו אחת הנשים, האם יכול לישא האשה)123

השניה ?
 ראובן מת ללא זרע והשאיר שני נשים ויבם שמעון אחיו אחת הנשים, האם יכול לישא האשה)124

השניה אם ימות הראשונה ?
 ראובן מת ללא זרע והשאיר שני נשים ויבם שמעון אחיו אחת הנשים, האם יכול לוי האח)125

השני לישא האשה השניה ?
 ראובן מת ללא זרע והשאיר שני נשים ויבם שמעון אחיו אחת הנשים, אם יבא שמעון על)126

האשה השניה באיזה איסור עובר ?
 ראובן מת ללא זרע והשאיר שני נשים ויבם שמעון אחיו אחת הנשים, אם יבא לוי האח השני)127

על האשה השניה באיזה איסור עובר ?
" ?עליהאיזה איסור נלמד מהפסוק "יבמה יבא )128
מהו "לאו הבא מכלל עשה" ?)129

6



האם לאו הבא מכלל עשה דינו כלאו או כאיסור עשה ?)130
 ראובן מת ללא זרע והשאיר שני נשים וחלץ שמעון אחיו לאחת הנשים, האם יכול לישא אותה)131

אחר כך ?
 ראובן מת ללא זרע והשאיר שני נשים וחלץ שמעון אחיו לאחת הנשים, האם יכול לישא)132

האשה השניה ?
 ראובן מת ללא זרע והשאיר שני נשים וחלץ שמעון אחיו לאחת הנשים, האם יכול לוי האח)133

השני לישא את החלוצה ?
 ראובן מת ללא זרע והשאיר שני נשים וחלץ שמעון אחיו לאחת הנשים, האם יכול לוי האח)134

השני לישא את האשה השניה ?
 ראובן מת ללא זרע והשאיר שני נשים וחלץ שמעון אחיו לאחת הנשים, איזה סוג איסור יש)135

לשמעון לישא האשה שחלץ לה ?

 פרק א':יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 ראובן מת ללא זרע והשאיר שני נשים וחלץ שמעון אחיו לאחת הנשים, איזה סוג איסור יש)136

לשמעון לישא האשה השניה ?
 ראובן מת ללא זרע והשאיר שני נשים וחלץ שמעון אחיו לאחת הנשים, איזה סוג איסור יש)137

ללוי האח השני לישא האשה שחלץ לה שמעון ?
 ראובן מת ללא זרע והשאיר שני נשים וחלץ שמעון אחיו לאחת הנשים, איזה סוג איסור יש)138

ללוי האח השני לישא האשה השניה ?
 בדרך כלל (שלא במקום יבום) אם ראובן מת, האם קידושי שמעון או לוי אחיו יתפסו בנשות)139

המת ?
 בדרך כלל (שלא במקום יבום) אם ראובן מת, למה קידושי שמעון או לוי אחיו אינן תופסין)140

בנשות המת ?
 ראובן מת ללא זרע והשאיר שני נשים וחלץ שמעון אחיו לאחת הנשים, למה מן התורה תופס)141

קידושי שמעון באשה שחלץ לה ?
 ראובן מת ללא זרע והשאיר שני נשים וחלץ שמעון אחיו לאחת הנשים, למה מן התורה תופס)142

קידושי שמעון באשה השניה ?
 ראובן מת ללא זרע והשאיר שני נשים וחלץ שמעון אחיו לאחת הנשים, למה מן התורה תופס)143

קידושי לוי האח השני באשה שחלץ לה שמעון ?
 ראובן מת ללא זרע והשאיר שני נשים וחלץ שמעון אחיו לאחת הנשים, למה מן התורה תופס)144

קידושי לוי האח השני באשה השניה ?
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ראובן מת ללא זרע וחלץ שמעון לאשתו, האם יכול שמעון לישא אמה של החלוצה ?)145
ראובן מת ללא זרע וחלץ שמעון לאשתו, האם יכול שמעון לישא בתה של החלוצה ?)146
 ראובן מת ללא זרע וחלץ שמעון לאשתו, האם יכול שמעון לישא אמה של החלוצה מן)147

התורה ?
 ראובן מת ללא זרע וחלץ שמעון לאשתו, האם יכול שמעון לישא בתה של החלוצה מן)148

התורה ?
ראובן מת ללא זרע וחלץ שמעון לאשתו, למה לא יכול שמעון לישא אמה של החלוצה ?)149
ראובן מת ללא זרע וחלץ שמעון לאשתו, למה לא יכול שמעון לישא בתה של החלוצה ?)150
ראובן מת ללא זרע וחלץ שמעון לאשתו, האם יכול בנו של שמעון לישא את החלוצה ?)151
 ראובן מת ללא זרע וחלץ שמעון לאשתו, האם יכול אחיו של שמעון מאמו (ואינו אחיו של)152

ראובן ששמעון וראובן היו אחים מן האב) לישא את החלוצה ?
 ראובן מת ללא זרע וחלץ שמעון לאשתו, האם יכול בנו של שמעון לישא את החלוצה מן)153

התורה ?
 ראובן מת ללא זרע וחלץ שמעון לאשתו, האם יכול אחיו של שמעון מאמו (ואינו אחיו של)154

ראובן ששמעון וראובן היו אחים מן האב) לישא את החלוצה מן התורה ?
ראובן מת ללא זרע וחלץ שמעון לאשתו, למה לא יכול בנו של שמעון לישא את החלוצה?)155
 ראובן מת ללא זרע וחלץ שמעון לאשתו, למה לא יכול אחיו של שמעון מאמו (ואינו אחיו של)156

ראובן ששמעון וראובן היו אחים מן האב) לישא את החלוצה ?
ראובן מת ללא זרע וחלץ שמעון לאשתו, האם יכול שמעון לישא בת בתה של החלוצה ?)157
ראובן מת ללא זרע וחלץ שמעון לאשתו, למה לא יכול שמעון לישא בת בתה של החלוצה ?)158

 פרק א':יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
מה הם "שניות" ?)159
ראובן מת ללא זרע וחלץ שמעון לאשתו, האם יכול שמעון לישא בת בת בתה של החלוצה ?)160
 ראובן מת ללא זרע וחלץ שמעון לאשתו, למה לא יכול שמעון לישא בת בת בתה של)161

החלוצה ?
ראובן מת ללא זרע וחלץ שמעון לאשתו, האם יכול בן בנו של שמעון לישא את החלוצה ?)162
ראובן מת ללא זרע וחלץ שמעון לאשתו, האם יכול בן בן בנו של שמעון לישא את החלוצה ?)163
ראובן מת ללא זרע וחלץ שמעון לאשתו, למה לא יכול בן בנו של שמעון לישא את החלוצה ?)164
 ראובן מת ללא זרע וחלץ שמעון לאשתו, למה לא יכול בן בן בנו של שמעון לישא את החלוצה)165

?
באר המושג "זקוקה" ?)166
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ממתי עד מתי נחשבת אשה שמת בעלה ללא זרע ל"זקוקה" ?)167
 ראובן מת ללא זרע וטרם שחלץ שמעון לאשתו או יבמה מתה האשה, האם יכול שמעון לישא)168

אמה ?
 ראובן מת ללא זרע וטרם שחלץ שמעון לאשתו או יבמה מתה האשה, האם יכול שמעון לישא)169

בתה ? 
 ראובן מת ללא זרע וטרם שחלץ שמעון לאשתו או יבמה מתה האשה, האם יכול שמעון לישא)170

אמה מן התורה ?
 ראובן מת ללא זרע וטרם שחלץ שמעון לאשתו או יבמה מתה האשה, האם יכול שמעון לישא)171

בתה מן התורה ?
 ראובן מת ללא זרע וטרם שחלץ שמעון לאשתו או יבמה מתה האשה, למה לא יכול שמעון)172

לישא אמה ?
 ראובן מת ללא זרע וטרם שחלץ שמעון לאשתו או יבמה מתה האשה, למה לא יכול שמעון)173

לישא בתה ?
באר המושג "צרת חלוצה".)174
 ראובן מת ללא זרע והשאיר שתי נשים וחלץ שמעון אחיו לאחת השנים, האם יכול לישא)175

האשה השניה ?
 ראובן מת ללא זרע והשאיר שתי נשים וחלץ שמעון אחיו לאחת השנים, האם יכול לישא אמה)176

של האשה השניה ?
 ראובן מת ללא זרע והשאיר שתי נשים וחלץ שמעון אחיו לאחת השנים, האם יכול לישא בתה)177

של האשה השניה ?
 ראובן מת ללא זרע והשאיר שתי נשים וחלץ שמעון אחיו לאחת השנים, האם יכול לישא)178

אחותה של האשה השניה ?
 ** ראובן מת ללא זרע והשאיר שתי נשים וחלץ שמעון אחיו לאחת השנים, למה יכול לישא)179

קרובותיה של האשה השניה ?
 ראובן מת ללא זרע והשאיר אשה ויש לראובן שני אחים שמעון ולוי וטרם ייבמו או חלצו)180

לאשתו, האם יכולים שמעון או לוי לישא קרובת האשה ?
 פרק א':יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 

 ראובן מת ללא זרע והשאיר אשה ויש לראובן שני אחים שמעון ולוי וטרם ייבמו או חלצו)181
לאשתו, למה לא יכולים שמעון או לוי לישא קרובת האשה ?

 ראובן מת ללא זרע והשאיר אשה ויש לראובן שני אחים שמעון ולוי ושמעון ייבם או חלץ)182
לאשה, האם יכול שמעון לישא קרובת האשה ?
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 ראובן מת ללא זרע והשאיר אשה ויש לראובן שני אחים שמעון ולוי ושמעון ייבם או חלץ)183
לאשה, למה לא יכול שמעון לישא קרובת האשה ?

 ראובן מת ללא זרע והשאיר אשה ויש לראובן שני אחים שמעון ולוי ושמעון ייבם או חלץ)184
לאשה, האם יכול לוי לישא קרובת האשה ?

 ראובן מת ללא זרע והשאיר אשה ויש לראובן שני אחים שמעון ולוי ושמעון ייבם או חלץ)185
לאשה, למה יכול לוי לישא קרובת האשה ?

ראובן מת ללא זרע ויבם שמעון את אשתו, אם שמעון יגרשנה האם יכול להחזירה ?)186
 ראובן מת ללא זרע ויבם שמעון את אשתו, מהו החידוש בכך שאם שמעון מגרשה שיכול)187

להחזירה ?
מאיזה גיל נחשב ביאתו של איש לביאה ?)188
מנין שמבן תשע שנים ויום אחד דין ביאת איש כביאה ?)189
 ראובן מת ללא זרע ובא אחיו שמעון שהוא קטן אך יותר מבן תשע שנים ויום אחד על היבמה,)190

האם נחשב ליבום ? דייק !
 ראובן מת ללא זרע ובא אחיו שמעון שהוא קטן אך יותר מבן תשע שנים ויום אחד על היבמה,)191

מה יעשה ?
 ראובן מת ללא זרע ויש לו אח שמעון שהוא קטן אך יותר מבן תשע שנים ויום אחד, האם יכול)192

שמעון לחלות ליבמה ?
מאיזה גיל יכול יבם לחלוץ ליבמתו ?)193
למה צריך אח גדול כדי לחלוץ ולפטור יבמה ?)194
 ראובן מת ללא זרע ובא אחיו שמעון שהוא קטן ופחות מבן תשע שנים ויום אחד על היבמה,)195

האם נחשב ליבום ?
 ראובן מת ללא זרע ובא אחיו שמעון שהוא קטן ופחות מבן תשע שנים ויום אחד על היבמה,)196

האם נחשב לקנין כלל ?
 ראובן מת ללא זרע ובא אחיו שמעון שהוא קטן אך יותר מבן תשע שנים ויום אחד על היבמה,)197

האם נחשב ליבום שלם ?
 ראובן מת ללא זרע ובא אחיו שמעון שהוא קטן אך יותר מבן תשע שנים ויום אחד על היבמה,)198

האם יכול לגרשה ולהתירה לזר לפני שיגדיל היבם ?
 ראובן מת ללא זרע והשאיר אשה קטנה אך יתרה מבת שלש שנים ויום אחד, האם ניתן)199

ליבמה ?
 ראובן מת ללא זרע והשאיר אשה קטנה אך יתרה מבת שלש שנים ויום אחד, האם ניתן לחלוץ)200

לה ?
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מאיזה גיל ניתן לחלוץ ליבמה ?)201
האם מספיק שהיבמה תהיה בת שתים עשרה שנה ויום אחד ?)202
חוץ מגיל של שתים עשרה שנה ויום אחד, מה עוד צריכה יבמה כדי לחלוץ לה ?)203
יבם שהוא קטן שבא על יבמה שהיא קטנה, מה יעשו ?)204

 פרק א':יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
ראובן מת ללא זרע, האם מיד ניתן לחלוץ או ליבם לאשתו ?)205
ראובן מת ללא זרע, למה לא ניתן ליבם או לחלוץ לאשתו מיד ?)206
ראובן מת ללא זרע, כמה זמן צריכים להמתין לפני שחולצים או מיבמים לאשתו ?)207
כיצד מחשבים תשעים יום כדי להתיר ליבם או לחלוץ ליבמה ?)208
למה אסור ליבם יבמה תוך תשעים יום ממיתת הבעל ?)209
 ליבמה תוך תשעים יום ממיתת הבעל ?לחלוץמה קשה בכך שאסור )210
 ליבמה תוך תשעים יום ממיתת הבעל ? לחלוץלמה אסור)211
באר הכלל "כל שאינה עולה ליבום אינה עולה לחליצה".)212
מנין לכלל "כל שאינה עולה ליבום אינה עולה לחליצה" ?)213
מה נלמד ממה שהתורה אמרה "ואם לא יחפוץ האיש לקחת.... וחלצה נעלו" וכו' ?)214
כיצד הכלל "כל שאינה עולה ליבום אינה עולה לחליצה" משפיע על מתי ניתן לחלוץ ?)215
מי שיבם יבמה תוך תשעים יום ממיתת בעלה, האם היבום חל ? דייק !)216
מי שיבם יבמה תוך תשעים יום ממיתת בעלה, באיזה תנאי יועיל היבום ?)217
מי שחלץ ליבמתו תוך תשעים יום ממיתת בעלה, האם בדיעבד מועילה החליצה ?)218
 מי שחלץ ליבמתו תוך תשעים יום ממיתת בעלה ואז נמצאת שהיא מעוברת וילדה ולד של)219

קיימא, האם החולץ מותר בקרובות החלוצה ?
 מי שחלץ ליבמתו תוך תשעים יום ממיתת בעלה ואז נמצאת שהיא מעוברת וילדה ולד של)220

קיימא, למה החולץ מותר בקרובות החלוצה ?
האם חלוצה מותרת לכהונה ?)221
האם אלמנה מותרת לכהונה ?)222
 מי שחלץ ליבמתו תוך תשעים יום ממיתת בעלה ואז נמצאת שהיא מעוברת וילדה ולד של)223

קיימא, האם החלוצה מותרת לכהונה ?
 מי שחלץ ליבמתו תוך תשעים יום ממיתת בעלה ואז נמצאת שהיא מעוברת וילדה ולד של)224

קיימא, למה החלוצה מותרת לכהונה ?
 מי שחלץ ליבמתו תוך תשעים יום ממיתת בעלה ואז נמצאת שהיא מעוברת אך הפילה, האם)225

צריכה חליצה שוב ?
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 מי שחלץ ליבמתו תוך תשעים יום ממיתת בעלה ואז נמצאת שהיא מעוברת אך הפילה, האם)226
צריכה חליצה שוב דוקא מאותו האח שחלץ לה ?

 מי שחלץ ליבמתו תוך תשעים יום ממיתת בעלה ואז נמצאת שהיא מעוברת אך הפילה, למה)227
צריכה לחלוץ שוב ?

 מי שחלץ ליבמתו תוך תשעים יום ממיתת בעלה ואז נמצאת שהיא מעוברת וילדה אך מת)228
הולד תוך שלשים יום ולא ידוע אם כלו לו חדשי ההריון, האם צריכה חליצה שוב ?

 מי שחלץ ליבמתו תוך תשעים יום ממיתת בעלה ואז נמצאת שהיא מעוברת וילדה אך מת)229
 הולד תוך שלשים יום ולא ידוע אם כלו לו חדשי ההריון, האם צריכה חליצה שוב דוקא

מאותו האח שחלץ לה ?
 מי שחלץ ליבמתו תוך תשעים יום ממיתת בעלה ואז נמצאת שהיא מעוברת וילדה אך מת)230

הולד תוך שלשים יום ולא ידוע אם כלו לו חדשי ההריון, למה צריכה לחלוץ שוב ?
 ראובן מת ללא זרע והשאיר שתי נשים ואחת מהן מעוברת, האם האשה השניה יכולה לינשא)231

לאיש זר ?
 פרק א':יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 

 ראובן מת ללא זרע והשאיר שתי נשים ואחת מהן מעוברת, למה האשה השניה אינה יכולה)232
לינשא לאיש זר ?

 ראובן מת ללא זרע והשאיר שתי נשים ואחת מהן מעוברת, אם חלצו האחים למעוברת האם)233
האשה השניה יכולה לינשא לאיש זר ?

 ראובן מת ללא זרע והשאיר שתי נשים ואחת מהן מעוברת, אם חלצו האחים למעוברת למה)234
אין האשה השניה יכולה לינשא לאיש זר ?

 ראובן מת ללא זרע ויבם שמעון אחיו את אשתו בלא להמתין תשעים יום ואז נמצאת)235
מעוברת, מה הדין ?

 ראובן מת ללא זרע ויבם שמעון אחיו את אשתו בלא להמתין תשעים יום ואז נמצאת)236
מעוברת, למה מפרישים שמעון מהיבמה ?

 ראובן מת ללא זרע ויבם שמעון אחיו את אשתו בלא להמתין תשעים יום ואז נמצאת מעוברת)237
ובית דין הפרישו שמעון מהיבמה ואז הפילה, האם יכול שמעון לחזור ליבמה ?

 ראובן מת ללא זרע ויבם שמעון אחיו את אשתו בלא להמתין תשעים יום ואז נמצאת מעוברת)238
ובית דין הפרישו שמעון מהיבמה ואז הפילה, למה יכול שמעון לחזור ליבמה ?

 ראובן מת ללא זרע ויבם שמעון אחיו את אשתו בלא להמתין תשעים יום ואז נמצאת מעוברת)239
 ובית דין הפרישו שמעון מהיבמה ואז ילדה ולד אך מת ביום שנולד, האם יכול שמעון

לחזור ליבמה ?
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 ראובן מת ללא זרע ויבם שמעון אחיו את אשתו בלא להמתין תשעים יום ואז נמצאת מעוברת)240
 ובית דין הפרישו שמעון מהיבמה ואז ילדה ולד אך מת ביום שנולד, למה לא יכול שמעון

לחזור ליבמה ?
 ראובן מת ללא זרע ויבם שמעון אחיו את אשתו בלא להמתין תשעים יום ואז נמצאת מעוברת)241

 ובית דין הפרישו שמעון מהיבמה ואז ילדה ולד אך מת תוך שלשים יום משנולד, האם
יכול שמעון לחזור ליבמה ?

 ראובן מת ללא זרע ויבם שמעון אחיו את אשתו בלא להמתין תשעים יום ואז נמצאת מעוברת)242
 ובית דין הפרישו שמעון מהיבמה ואז ילדה ולד אך מת תוך שלשים יום משנולד, למה לא

יכול שמעון לחזור ליבמה ?
 ראובן מת ללא זרע ויבם שמעון אחיו את אשתו בלא להמתין תשעים יום ואז נמצאת מעוברת)243

 ובית דין הפרישו שמעון מהיבמה ואז ילדה ולד אך מת תוך שלשים יום משנולד, מה הדין
?

 ראובן מת ללא זרע ויבם שמעון אחיו את אשתו בלא להמתין תשעים יום ואז נמצאת מעוברת)244
 ובית דין הפרישו שמעון מהיבמה ואז ילדה ולד אך מת תוך שלשים יום משנולד, האם

חייב שמעון לגרשה ?
 ראובן מת ללא זרע ויבם שמעון אחיו את אשתו בלא להמתין תשעים יום ואז נמצאת מעוברת)245

 ובית דין הפרישו שמעון מהיבמה ואז ילדה ולד אך מת תוך שלשים יום משנולד, למה
חייב שמעון לגרשה ?

 ראובן מת ללא זרע ויבם שמעון אחיו את אשתו בלא להמתין תשעים יום ואז נמצאת מעוברת)246
 ובית דין הפרישו שמעון מהיבמה ואז ילדה ולד אך מת תוך שלשים יום משנולד, אחרי

ששמעון מגרשה מה צריכים לעשות ?

 פרק א':יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 ראובן מת ללא זרע ויבם שמעון אחיו את אשתו בלא להמתין תשעים יום ואז נמצאת מעוברת)247

 ובית דין הפרישו שמעון מהיבמה ואז ילדה ולד אך מת תוך שלשים יום משנולד, למה חוץ
מלגרשה אותה חייבים לחלוץ לה כדי להתירה לאיש זר ?

 ראובן מת ללא זרע ויבם שמעון אחיו את אשתו בלא להמתין תשעים יום ואז נמצאת מעוברת)248
 ובית דין הפרישו שמעון מהיבמה ואז ילדה ולד של קימא, האם שמעון צריך לגרש את

היבמה ?
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 ראובן מת ללא זרע ויבם שמעון אחיו את אשתו בלא להמתין תשעים יום ואז נמצאת מעוברת)249
 ובית דין הפרישו שמעון מהיבמה ואז ילדה ולד של קימא, למה אין שמעון צריך לגרש את

היבמה ?
 ראובן מת ללא זרע ויבם שמעון אחיו את אשתו בלא להמתין תשעים יום ואז נמצאת מעוברת)250

 ובית דין הפרישו שמעון מהיבמה ואז ילדה ולד של קימא, האם מעולם חל יבום של
שמעון ?

 ראובן מת ללא זרע ויבם שמעון אחיו את אשתו בלא להמתין תשעים יום ואז נמצאת מעוברת)251
 ובית דין הפרישו שמעון מהיבמה ואז ילדה ולד של קימא, למה מעולם לא חל יבום של

שמעון ?
 ראובן מת ללא זרע ויבם שמעון אחיו את אשתו בלא להמתין תשעים יום וילדה ששה חדשים)252

אחרי שנתיבמה, מהו הספק שבדבר ?
 ראובן מת ללא זרע ויבם שמעון אחיו את אשתו בלא להמתין תשעים יום וילדה ששה חדשים)253

אחרי שנתיבמה וספק אם הולד הינו זרע של ראובן או של שמעון, מה הדין ?
 ראובן מת ללא זרע ויבם שמעון אחיו את אשתו בלא להמתין תשעים יום וילדה ששה חדשים)254

 אחרי שנתיבמה וספק אם הולד הינו זרע של ראובן או של שמעון, האם מותר שמעון
ביבמה ?

 ראובן מת ללא זרע ויבם שמעון אחיו את אשתו בלא להמתין תשעים יום וילדה ששה חדשים)255
 אחרי שנתיבמה וספק אם הולד הינו זרע של ראובן או של שמעון, למה אסור שמעון

ביבמה ?
 ראובן מת ללא זרע ויבם שמעון אחיו את אשתו בלא להמתין תשעים יום וילדה ששה חדשים)256

אחרי שנתיבמה וספק אם הולד הינו זרע של ראובן או של שמעון, האם הולד ממזר ?
 ראובן מת ללא זרע ויבם שמעון אחיו את אשתו בלא להמתין תשעים יום וילדה ששה חדשים)257

 אחרי שנתיבמה וספק אם הולד הינו זרע של ראובן או של שמעון, האם הולד ספק
ממזר ?

 ראובן מת ללא זרע ויבם שמעון אחיו את אשתו בלא להמתין תשעים יום וילדה ששה חדשים)258
 אחרי שנתיבמה וספק אם הולד הינו זרע של ראובן או של שמעון, למה אין הולד ספק

ממזר ?
 ראובן מת ללא זרע ויבם שמעון אחיו את אשתו בלא להמתין תשעים יום וילדה ששה חדשים)259

 אחרי שנתיבמה וספק אם הולד הינו זרע של ראובן או של שמעון, האם חייב שמעון לתת
גט ליבמה ?
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 ראובן מת ללא זרע ויבם שמעון אחיו את אשתו בלא להמתין תשעים יום וילדה ששה חדשים)260
 אחרי שנתיבמה וספק אם הולד הינו זרע של ראובן או של שמעון, למה חייב שמעון לתת

גט ליבמה להוציאה ?
 פרק א':יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 

 ראובן מת ללא זרע ויבם שמעון אחיו את אשתו בלא להמתין תשעים יום וילדה ששה חדשים)261
 אחרי שנתיבמה וספק אם הולד הינו זרע של ראובן או של שמעון, ושמעון קיים את

היבמה והוליד זרע לשמעון, מה דינם של זרע אלו ?
 ראובן מת ללא זרע ויבם שמעון אחיו את אשתו בלא להמתין תשעים יום וילדה ששה חדשים)262

 אחרי שנתיבמה וספק אם הולד הינו זרע של ראובן או של שמעון, ושמעון קיים את
היבמה והוליד זרע לשמעון, למה אותם הזרע דינם ספק ממזר ?

פרק ב':
מן התורה, האם יבם צריך לקדש את היבמה לפני שבא עליה לשם יבום ?)263
מדרבנן, האם יבם צריך לקדש את היבמה לפני שבא עליה לשם יבום ?)264
מה נקרא קידושי יבם ליבמה ?)265
מהו מאמר ?)266
כיצד עושים מאמר ?)267
בפני כמה עדים צריכים לעשות מאמר ?)268
האם מאמר קונה ביבמה קנין גמור להיות כנשואה ליבם ?)269
מי שעשה מאמר ביבמה שלא מדעתה, האם חל המאמר ?)270
למה מי שעשה מאמר ביבמה שלא מדעתה לא עשה כלום ?)271
האם ניתן לקדש אשה שלא לרצונה ?)272
ארוסה קטנה שמת בעלה ללא זרע, לדעת מי צריך היבם לעשות מאמר ?)273
ארוסה קטנה שמת בעלה ללא זרע, האם היבם צריך לעשות מאמר לדעת אביה ?)274
ארוסה קטנה שמת בעלה ללא זרע, למה היבם צריך לעשות מאמר לדעת אביה ?)275
האם יבם עושה ברכות נישואין כשמיבם יבמתו ?)276
האם יבם חייב לכתוב כתובה ליבמתו ?)277
יבם שבא על יבמתו ללא עשיית מאמר, האם קנה אותה לגמרי ?)278
יבם שבא על יבמתו ללא עשיית מאמר, האם צריך לעשות מאמר אחר כך ?)279
יבם שבא על יבמתו ללא עשיית מאמר, האם בית דין מענישים אותו ?)280
יבם שבא על יבמתו ללא עשיית מאמר, כיצד בית דין מענישים אותו ?)281
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מהן הן מכת מרדות ?)282
**יבם שבא על יבמתו ללא עשיית מאמר, למה בית דין מכין אותו מכת מרדות ?)283
יבם שבא על יבמתו ללא עשיית מאמר, האם חייב לכתוב לה כתובה אחר כך ?)284
יבם שבא על יבמתו "בשוגג" האם קנאה ?)285
יבם שבא על יבמתו בחשבו שהיא אשתו, הם קנאה ?)286
יבם שבא על יבמתו "במזיד", האם קנאה ?)287
יבם שבא על יבמתו לשם זנות, האם קנאה ?)288
יבם שבא על יבמתו "באונס", האם קנאה ?)289
יבם שרצה לבא על אשתו ותקפה אותו היבמה והביאה אותו עליה, האם קנאה ?)290
יבם שרצה לבא על יבמתו לשם זנות והיא לא ידעה שזוהי יבמתה, האם קנאה ?)291
יבם שחשב שיבמתו היא אשתו והיבמה התכוונה לשם זנות, האם קנאה ?)292
יבם שבא על יבמתו כשהיא ישנה, האם קנאה ?)293

':ב פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
יבם שבא על יבמתו שלא כדרכה, האם קנאה ?)294
מהי "העראה" ?)295
יבם שרק הערה ביבמתו, האם קנאה ?)296
מהו התנאי כדי שביאה של יבם ביבמתו יקנה ?)297
יבם שנפל מן הגג באופן שנתקע ביבמתו ובכך בא עליה, האם קנאה ?)298
יבם שנפל מן הגג באופן שנתקע ביבמתו ובכך בא עליה, למה לא קנאה ?)299
יבם שהיה שיכור באופן שאינו מכיר כלום ובא על יבמתו, האם קנאה ?)300
יבם שהיה שיכור באופן שאינו מכיר כלום ובא על יבמתו, למה לא קנאה ?)301
יבם ישן שבא על יבמתו, האם קנאה ?)302
יבם ישן שבא על יבמתו, למה לא קנאה ?)303
יבם שנתכוון להטיח אברו בכותל ונתקע ביבמתו, האם קנאה ?)304
יבם שנתכוון להטיח אברו בכותל ונתקע ביבמתו, למה לא קנאה ?)305
יבם שנתכוון לבא על בהמה ובא על יבמתו, האם קנאה ?)306
יבם שנתכוון לבא על בהמה ובא על יבמתו, למה קנאה ?)307
 יבמה שנכנסה לביתו של היבם וטוענת שלא בעלה היבם ולכן לא קנאה, האם היא נאמנת?)308

דייק !
יבמה שנכנסה לביתו של היבם וטוענת שלא בעלה היבם ולכן לא קנאה, מתי היא נאמנת?)309
יבם שלא בא על יבמתו וכתב לה גט, האם מותרת לינשא לזר ?)310
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יבם שלא בא על יבמתו וכתב לה גט, למה אינה מותרת לינשא לזר ?)311
 יבמה שנכנסה לביתו של היבם וטוענת שלא בעלה היבם ולכן לא קנאה והיבם טוען שבא)312

עליה ונתן לה גט, מה הדין ? דייק !
 יבמה שנכנסה לביתו של היבם וטוענת שלא בעלה היבם ולכן לא קנאה והיבם טוען שבא)313

עליה ונתן לה גט וטרם עברו שלשים יום, מה הדין ?
 יבמה שנכנסה לביתו של היבם וטוענת שלא בעלה היבם ולכן לא קנאה והיבם טוען שבא)314

עליה ונתן לה גט וטרם עברו שלשים יום, האם כופין אותו שיחלוץ ?
 יבמה שנכנסה לביתו של היבם וטוענת שלא בעלה היבם ולכן לא קנאה והיבם טוען שבא)315

עליה ונתן לה גט וטרם עברו שלשים יום, למה כופין אותו שיחלוץ ?
 יבמה שנכנסה לביתו של היבם וטוענת שלא בעלה היבם ולכן לא קנאה והיבם טוען שבא)316

עליה ונתן לה גט וטרם עברו שלשים יום, האם יכול ליבם אותה ?
 יבמה שנכנסה לביתו של היבם וטוענת שלא בעלה היבם ולכן לא קנאה והיבם טוען שבא)317

עליה ונתן לה גט וטרם עברו שלשים יום, למה אינו יכול ליבם אותה ?
 יבמה שנכנסה לביתו של היבם וטוענת שלא בעלה היבם ולכן לא קנאה והיבם טוען שבא)318

עליה וטרם עברו שלשים יום, מה הדין ?
 יבמה שנכנסה לביתו של היבם וטוענת שלא בעלה היבם ולכן לא קנאה והיבם טוען שבא)319

עליה וטרם עברו שלשים יום, האם כופין אותו לחלוץ או ליבם ולגרש ?
 יבמה שנכנסה לביתו של היבם וטוענת שלא בעלה היבם ולכן לא קנאה והיבם טוען שבא)320

 היבם לחלוץ לה ?כופיןעליה וגרשה וכבר עברו שלשים יום , האם 
 יבמה שנכנסה לביתו של היבם וטוענת שלא בעלה היבם ולכן לא קנאה והיבם טוען שבא)321

 היבם לחלוץ לה ?כופיןעליה וגרשה וכבר עברו שלשים יום , למה אין 
':ב פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 

 יבמה שנכנסה לביתו של היבם וטוענת שלא בעלה היבם ולכן לא קנאה והיבם טוען שבא)322
עליה וגרשה וכבר עברו שלשים יום , מה הדין ?

 יבמה שנכנסה לביתו של היבם וטוענת שלא בעלה היבם ולכן לא קנאה והיבם מודה וכבר)323
 היבם לחלוץ לה או ליבמה ?כופיןעברו שלשים יום , האם 

יבמה שנכנסה לביתו של היבם וטוענת שנבעלה והיבם טוען שלא בעלה, מי נאמן ?)324
 יבמה שנכנסה לביתו של היבם וטוענת שנבעלה והיבם טוען שלא בעלה, למה נאמנת)325

היבמה ?
 יבמה שנכנסה לביתו של היבם וטוענת שנבעלה והיבם טוען שלא בעלה, האם היא צריכה גט)326

או גם חליצה ?
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 יבמה שנכנסה לביתו של היבם וטוענת שנבעלה והיבם טוען שלא בעלה, למה צריכה רק גט)327
להתירה לזר ולא חליצה ?

מי שמת ללא זרע והניח אחים רבים, על מי מהאחים מוטל מצות היבום בראשונה ?)328
 מי שמת ללא זרע והניח אחים רבים, מנין שהמצוה על גדול האחים ליבם או לחלוץ)329

בראשונה ?
מה נלמד ממה שנאמר ביבום "והיה הבכור אשר תלד" ?)330
 יקום על שם אחיו המת" ?הבכור אשר תלדבפשטות על מה נאמר הפסוק "והיה )331
 יקום על שם אחיו המת" ?הבכור אשר תלדמפי השמועה על מה נאמר הפסוק "והיה )332
מי שמת והניח אחים רבים וגדול האחים לא רצה ליבם, מה עושים ?)333
 מי שמת והניח אחים רבים וגדול האחים לא רצה ליבם וגם שאר האחים לא רצו ליבם, מה)334

עושים ?
האם באופן כללי כופין יבם ליבם דוקא ?)335
יבם שאינו רוצה ליבם, האם ניתן לכופו לחלוץ ?)336
 מי שמת והניח אחים רבים וגדול האחים לא רצה ליבם וגם שאר האחים לא רצו, וחזרו לגדול)337

 ובקשו ממנו שייבם או יחלוץ וטוען הגדול שימתינו עד שיגדל אחד האחים שעדיין קטן
שמא הוא ירצה ליבם ואם לא יסכים לחלוץ, האם ממתינים ?

 מי שמת והניח אחים רבים וגדול האחים לא רצה ליבם וגם שאר האחים לא רצו, וחזרו לגדול)338
 ובקשו ממנו שייבם או יחלוץ וטוען הגדול שימתינו עד שיפקח אחד האחים שעכשיו חרש

שמא הוא ירצה ליבם ואם לא יסכים לחלוץ, האם ממתינים ?
  להמתין לאחחייביםמי שמת והניח אחים רבים וגדול האחים נמצא במדינת היבם, האם )339

הגדול להגיד אם רוצה ליבם או לחלוץ ?
 מי שמת והניח אחים רבים וגדול האחים נמצא במדינת היבם, האם רשאי אח יותר קטן)340

הנמצא לדחות היבום או החליצה עד שיחזור אחיו הגדול ?
יבמה הכשרה ליבום שרצה היבם לבא עליה והיא אינה מסכימה, מה הדין ?)341
 יבמה הכשרה ליבום שרצה היבם לבא עליה והיא אינה מסכימה, האם כופין היבם לחלוץ)342

לה ?
 יבמה הכשרה ליבום שרצה היבם לבא עליה והיא אינה מסכימה, האם הפסידה כתובתה)343

כשיחלוץ לה היבם ?
 מי שמת והניח נשים רבות והיבם רצה ליבם אחד מהם והיא מסרבת וטוענת שהרי יכול ליבם)344

אחרת, האם דינה כמורדת ?
':ב פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
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 מי שמת והניח נשים רבות והיבם רצה ליבם אחד מהם והיא מסרבת וטוענת שהרי יכול ליבם)345
אחרת, האם היבם יכול לחלוץ לה ולהפסיד כתובתה ?

 מי שמת והניח כמה אחים וגדול האחים רוצה ליבם היבמה והיא חפצה באח אחר, האם דינה)346
כמורדת אם לא תסכים להתיבם לגדול ?

 מי שמת והניח כמה אחים וגדול האחים לא רצה ליבם ואח אחר רצה ליבם והיא חפצה באח)347
שלישי, האם דינה כמורדת אם לא תסכים להתיבם לאח שרוצה ליבמה ?

 מי שמת והניח כמה אחים וגדול האחים לא רצה ליבם ואח אחר רצה ליבם והיא חפצה באח)348
 שלישי וגם הוא חפץ בה, למה אין דינה כמורדת אם לא תסכים להתיבם לאח שרוצה

ליבמה ?
גדול האחים שלא רצה ליבם, האם יש קדימה לאח שני יותר מאח שלישי ?)349
 מי שמת והניח כמה אחים וגדול האחים לא רצה ליבם ואח אחר רצה ליבם והיא חפצה באח)350

 שלישי הנמצא במדינת הים וטוענת שימתינו לו עד שיחזור, האם דינה כמורדת אם לא
תסכים להתיבם לאח שרוצה ליבמה ?

 מי שמת והניח כמה אחים וגדול האחים לא רצה ליבם ואח אחר רצה ליבם והיא חפצה באח)351
 שלישי הנמצא במדינת הים וטוענת שימתינו לו עד שיחזור, למה אין דינה כמורדת אם לא

תסכים להתיבם לאח שרוצה ליבמה ?
 מי שמת והניח כמה אחים וגדול האחים לא רצה ליבם ואח אחר רצה ליבם והיא חפצה באח)352

 שלישי הנמצא במדינת הים וטוענת שימתינו לו עד שיחזור, האם יכול האח השני לחלוץ
לה בלא להמתין לאח הנמצא במדינת הים ?

 מי שמת והניח כמה אחים וגדול האחים לא רצה ליבם ואח אחר רצה ליבם והיא חפצה באח)353
 שלישי הנמצא במדינת הים וטוענת שימתינו לו עד שיחזור, אם כשחזר אותו האח אינו

רוצה ליבמה, האם דינה כמורדת מאח השני הרוצה ליבמה אם אינה מסכימה ?
 מי שמת והניח כמה אחים וגדול האחים לא רצה ליבם ואח אחר רצה ליבם והיא חפצה באח)354

 שלישי הנמצא במדינת הים וטוענת שימתינו לו עד שיחזור, אם כשחזר אותו האח אינו
רוצה ליבמה, למה דינה כמורדת מאח השני הרוצה ליבמה אם אינה מסכימה ?

יבמה שעל פי הלכה דינה לחלוץ ולא להתיבם, האם נוטלת כתובתה אחרי החליצה ?)355
יבמה שעל פי הלכה דינה לחלוץ ולא להתיבם, כמה כתובה יש לה ? דייק !)356
יבמה שנפלה לפני יבם מוכה שחין, האם נותנים לו ליבמה ?)357
יבמה שנפלה לפני יבם מוכה שחין ולכן כופין אותו לחלוץ, האם יש לה כתובה ?)358
 יבמה שנפלה לפני יבם בעל מום מאלו מומים שיכול אשה רגילה לכוף בעלה לגרשה, האם)359

נותנים לו ליבם ליבמה ?
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יבמה שנפלה לפני יבם בעל מום באופן שכופין אותו לחלוץ, האם יש לה כתובה ?)360
 יבמה שנולדו בה מומים כשהיא שומרת יבם וגורמים שלא רצה היבם ליבמה ולכן חלץ לה,)361

האם יש לה כתובה ?
 ** יבמה שנולדו בה מומים כשהיא שומרת יבם וגורמים שלא רצה היבם ליבמה ולכן חלץ לה,)362

למה יש לה כתובה ?
 אשה נשואה שנדרה הנאה מיבמה בעוד שהיתה נשואה לבעלה ואז מת הבעל, האם יכול)363

היבם ליבמה ?

':ב פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 אשה נשואה שנדרה הנאה מיבמה בעוד שהיתה נשואה לבעלה ואז מת הבעל, האם כופין את)364

היבם לחלוץ לה ?
 אשה נשואה שנדרה הנאה מיבמה בעוד שהיתה נשואה לבעלה ואז מת הבעל, האם כשכופין)365

את היבם לחלוץ לה נוטלת כתובה ?
 ** אשה נשואה שנדרה הנאה מיבמה בעוד שהיתה נשואה לבעלה ואז מת הבעל, למה)366

כשכופין את היבם לחלוץ לה נוטלת כתובה ?
 אשה נשואה שנדרה הנאה מכל היהודים מתשמיש בעוד שהיתה נשואה לבעלה ואז מת)367

הבעל, האם יכול היבם ליבמה ?
 אשה נשואה שנדרה הנאה מכל היהודים מתשמיש בעוד שהיתה נשואה לבעלה ואז מת)368

הבעל, האם כופין את היבם לחלוץ לה ?
 אשה נשואה שנדרה הנאה מכל היהודים מתשמיש בעוד שהיתה נשואה לבעלה ואז מת)369

הבעל, האם כשכופין את היבם לחלוץ לה נוטלת כתובה ?
 ** אשה נשואה שנדרה הנאה מכל היהודים מתשמיש בעוד שהיתה נשואה לבעלה ואז מת)370

הבעל, למה כשכופין את היבם לחלוץ לה נוטלת כתובה ?
יבמה שנדרה הנאה מיבם אחרי מות בעלה, האם יכול היבם ליבמה ?)371
יבמה שנדרה הנאה מיבם אחרי מות בעלה, למה אין היבם יכול ליבמה ?)372
יבמה שנדרה הנאה מיבם אחרי מות בעלה, האם כופין את היבם לחלוץ לה ?)373
יבמה שנדרה הנאה מיבם אחרי מות בעלה, למה אין כופין את היבם לחלוץ לה ?)374
יבמה שנדרה הנאה מיבם אחרי מות בעלה, מה עושים ?)375
יבמה שנדרה הנאה מיבם אחרי מות בעלה ולא רצה היבם לחלוץ לה, מה הדין ?)376
 יבמה שנדרה הנאה מיבם אחרי מות בעלה ולא רצה היבם לחלוץ לה, האם כופין אותו לחלוץ)377

לה ?
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 יבמה שנדרה הנאה מיבם אחרי מות בעלה ולא רצה היבם לחלוץ לה, האם כשכופין אותו)378
לחלוץ לה מפסידה כתובתה ?

 ** יבמה שנדרה הנאה מיבם אחרי מות בעלה ולא רצה היבם לחלוץ לה, למה כשכופין אותו)379
לחלוץ לה מפסידה כתובתה ?

 אשה נשואה שנדרה הנאה מיבמה בעוד שהיתה נשואה לבעלה וברור שכיוונה כדי שלא יוכל)380
ליבמה כשימות הבעל ואז מת הבעל, האם כופין את היבם לחלוץ לה ?

 אשה נשואה שנדרה הנאה מיבמה בעוד שהיתה נשואה לבעלה וברור שכיוונה כדי שלא יוכל)381
ליבמה כשימות הבעל ואז מת הבעל, למה אין כופין את היבם לחלוץ לה ?

 אשה נשואה שנדרה הנאה מיבמה בעוד שהיתה נשואה לבעלה וברור שכיוונה כדי שלא יוכל)382
ליבמה כשימות הבעל ואז מת הבעל ולא רצה היבם לחלוץ לה, מה הדין ?

 אשה נשואה שנדרה הנאה מיבמה בעוד שהיתה נשואה לבעלה וברור שכיוונה כדי שלא יוכל)383
 ליבמה כשימות הבעל ואז מת הבעל ולא רצה היבם לחלוץ לה, האם כשכופין אותו לחלוץ

לה מפסידה כתובתה ?
 יבם שרצה לחלוץ לבימתו והיא אינה רוצה לחלוץ וטוענת שלא תגבה כתובתה אלא תשב)384

בבית אביה כזקוקה ליבום, מה הדין ?
 יבם שרצה לחלוץ לבימתו והיא אינה רוצה לחלוץ וטוענת שלא תגבה כתובתה אלא תשב)385

בבית אביה כזקוקה ליבום, למה אין שומעין לה ?
':ב פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 

 יבם שרצה לחלוץ לבימתו והיא אינה רוצה לחלוץ וטוענת שלא תגבה כתובתה אלא תשב)386
בבית אביה כזקוקה ליבום ותפרנס את עצמה ותשאר עגונה, האם שומעין לה ?

 יבם שרצה לחלוץ לבימתו והיא אינה רוצה לחלוץ וטוענת שלא תגבה כתובתה אלא תשב)387
בבית אביה כזקוקה ליבום ותפרנס את עצמה ותשאר עגונה, למה אין שומעין לה ?

האם קל יותר לישא אשה לאדם שנשוי כבר או לאדם רווק ?)388
 יבם שרצה לחלוץ לבימתו והיא אינה רוצה לחלוץ וטוענת שלא תגבה כתובתה אלא תשב)389

 בבית אביה כזקוקה ליבום ותפרנס את עצמה ותשאר עגונה וכבר יש ליבם אשה, האם
שומעין לה ?

 יבם שרצה לחלוץ לבימתו והיא אינה רוצה לחלוץ וטוענת שלא תגבה כתובתה אלא תשב)390
 בבית אביה כזקוקה ליבום ותפרנס את עצמה ותשאר עגונה וכבר יש ליבם אשה, למה

אין שומעין לה ?
 אשה שהיתה אסורה לבעלה באופן שאין לה כתובה ממנו ומת הבעל והיא מותרת ליבם, האם)391

היבם יכול ליבמה ?
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 אשה שהיתה אסורה לבעלה באופן שאין לה כתובה ממנו ומת הבעל והיא מותרת ליבם, האם)392
יש לה כתובה מהיבם ?

 אשה שהיתה אסורה לבעלה באופן שאין לה כתובה ממנו ומת הבעל והיא מותרת ליבם, למה)393
אין לה כתובתה מהיבם ?

מהי תוספת כתובה ?)394
 אשה שהיתה אסורה לבעלה באופן שאין לה כתובה ממנו ומת הבעל והיא מותרת ליבם, האם)395

יש לה תוספת כתובה מהיבם ? דייק !
 אשה שהיתה אסורה לבעלה באופן שאין לה כתובה ממנו ומת הבעל והיא מותרת ליבם, מתי)396

יש לה תוספת כתובה מהיבם ?
 אשה שהיתה אסורה לבעלה באופן שאין לה כתובה ממנו אך היה לה תוספת כתובה ומת)397

הבעל והיא מותרת ליבם, האם יש לה תוספת כתובה מהיבם ?
 אשה שהיה מגיע לה כתובה מבעלה ראשון אך מעולם לא כתב לה ומת, האם יש לה כתובה)398

מהיבם ?
 אשה שהיה לה כתובה מבעלה אך מכרה כתובתה ואז מת בעלה, האם יש לה כתובה שוב)399

מהיבם ?
 אשה שהיה לה כתובה מבעלה אך מחלה כתובתה לבעלה ואז מת בעלה, האם יש לה כתובה)400

מהיבם ?
באופן כללי, יבמה שדינה לקבל כתובה מהיבם, כמה כתובה כותב לה ?)401
יבמה שלא ייבמה היבם או חלץ לה, האם מותרת לינשא לאיש אחר ?)402
יבמה שלא ייבמה היבם או חלץ לה, איזה איסור יש לה לינשא לאיש אחר ?)403
על מה נאמר "לא תהיה אשת המת החוצה איש זר" ?)404
** יבמה שלא ייבמה היבם או חלץ לה, האם קידושי זר תופסין בה ?)405
יבמה שלא ייבמה היבם או חלץ לה ונשאת לאיש זר ובעל אותה, מה הדין ?)406
יבמה שלא ייבמה היבם או חלץ לה ונשאת לאיש זר ובעל אותה, מה העונש לבעל וליבמה?)407
יבמה שלא ייבמה היבם או חלץ לה ונשאת לאיש זר ובעל אותה, האם חייב לגרשה ?)408

':ב פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
יבמה שלא ייבמה היבם או חלץ לה ונשאת לאיש זר ובעל אותה, למה חייב לגרשה ?)409
 יבמה שלא ייבמה היבם או חלץ לה ונשאת לאיש זר ובעל אותה, אחרי שמגרשה האם היא)410

מותרת ליבם ליבום ?
 יבמה שלא ייבמה היבם או חלץ לה ונשאת לאיש זר ובעל אותה, אחרי שמגרשה למה היא)411

אסורה ליבם ליבום ?
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 יבמה שלא ייבמה היבם או חלץ לה ונשאת לאיש זר ובעל אותה, אחרי שמגרשה האם עדיין)412
זקוקה לחליצה ?

 יבמה שלא ייבמה היבם או חלץ לה ונשאת לאיש זר ובעל אותה, אחרי שמגרשה אם יחלוץ)413
לה היבם האם מותרת לחזור לבעלה ?

 ** יבמה שלא ייבמה היבם או חלץ לה ונשאת לאיש זר ובעל אותה, אחרי שמגרשה אם יחלוץ)414
לה היבם למה אסורה לחזור לבעלה ?

 יבמה שלא ייבמה היבם או חלץ לה ונשאת לאיש זר ובעל אותה, אחרי שמגרשה אם יחלוץ)415
לה היבם האם מותרת לינשא לאיש אחר ?

 יבמה שלא ייבמה היבם או חלץ לה ונתקדשה לאיש אחר ולא בא עליה, האם נאסרה ליבם)416
ליבמה ?

יבמה שלא ייבמה היבם או חלץ לה ונתקדשה לאיש אחר ולא בא עליה, מה הדין ?)417
 יבמה שלא ייבמה היבם או חלץ לה ונתקדשה לאיש אחר ולא בא עליה, האם צריכה ממנו)418

גט ?
 יבמה שלא ייבמה היבם או חלץ לה ונתקדשה לאיש אחר ולא בא עליה, למה צריכה ממנו)419

גט ?
 יבמה שלא ייבמה היבם או חלץ לה ונתקדשה לאיש אחר ולא בא עליה ואז גירשה, האם יכול)420

היבם ליבמה ?
 יבמה שלא ייבמה היבם או חלץ לה ונתקדשה לאיש אחר ולא בא עליה אך היבם כהן, האם)421

ישנו אפשרות שיוכל ליבמה ?
 יבמה שלא ייבמה היבם או חלץ לה ונתקדשה לאיש אחר ולא בא עליה אך היבם כהן, למה)422

לא יוכל ליבמה ?
 יבמה שלא ייבמה היבם או חלץ לה ונתקדשה לאיש אחר ולא בא עליה אך היבם כהן, האם)423

כופין המקדש לגרשה ?
 יבמה שלא ייבמה היבם או חלץ לה ונתקדשה לאיש אחר ולא בא עליה אך היבם כהן, למה)424

כופין את המקדש לגרשה לפני שיחלוץ לה היבם ?
 יבמה שלא ייבמה היבם או חלץ לה ונתקדשה לאיש אחר ולא בא עליה אך היבם כהן, אחרי)425

שהיבם חולץ לה האם מותרת לחזור לבעל ?
 יבמה שלא ייבמה היבם או חלץ לה ונתקדשה לאיש אחר ולא בא עליה אך היבם כהן, אחרי)426

שהיבם חולץ לה למה אסורה לחזור לבעל ? הסבר !
הסבר הענין של "שלא יהא חוטא נשכר" ?)427
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 יבמה שלא ייבמה היבם או חלץ לה ונתקדשה לאיש אחר ולא בא עליה והיבם כהן וחלץ לה)428
אחרי שגירשה, אם שוב נשאת לאותו שקדשה, האם מוציאים אותה ממנו ?

 ** יבמה שלא ייבמה היבם או חלץ לה ונתקדשה לאיש אחר ולא בא עליה והיבם כהן וחלץ)429
לה אחרי שגירשה, אם שוב נשאת לאותו שקדשה, למה אין מוציאים אותה ממנו ?

':ב פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 יבמה שלא ייבמה היבם או חלץ לה ונשאת לאיש זר ובעל אותה, אחרי שמגרשה אם יחלוץ)430

לה היבם אם שוב נשאת לאותו שקדשה, האם מוציאים אותה ממנו ?
 יבמה שלא ייבמה היבם או חלץ לה ונשאת לאיש זר ובעל אותה, אחרי שמגרשה אם יחלוץ)431

לה היבם אם שוב נשאת לאותו שקדשה, למה מוציאים אותה ממנו ?
אשת איש שנשאת לאחר ואז בא בעלה, מה דינה ?)432
יבמה שטרם יבמה היבם וזינתה עם אחר שלא לשם קידושין, האם עדיין יכול היבם ליבמה?)433
 יבמה שטרם יבמה היבם וזינתה עם אחר שלא לשם קידושין, מהו החידוש בכך שעדיין יכול)434

היבם ליבמה ?
תן דומגא של אשה שהיא ספק זקוקה ליבם.)435
 אשה שמת בעלה ואז ילדה ולד שלא כלו לו חדשיו ומת בתוך שלשים יום ללידתו, מה דינה)436

לענין יבום ?
 אשה שמת בעלה ואז ילדה ולד שלא כלו לו חדשיו אך נולד שלם בשערו וצפרניו ומת בתוך)437

 שלשים יום ללידתו ונתקדשה לאיש זר קודם שחלץ לה היבם, האם צריכה להתגרש קודם
שיחלוץ לה היבם ?

 ** אשה שמת בעלה ואז ילדה ולד שלא כלו לו חדשיו אך נולד שלם בשערו וצפרניו ומת בתוך)438
 שלשים יום ללידתו ונתקדשה לאיש זר קודם שחלץ לה היבם, למה אין צריכה להתגרש

קודם שיחלוץ לה היבם ?
 אשה שמת בעלה ואז ילדה ולד שלא כלו לו חדשיו אך נולד שלם בשערו וצפרניו ומת בתוך)439

שלשים יום ללידתו ונתקדשה לכהן, מה הדין ?
 אשה שמת בעלה ואז ילדה ולד שלא כלו לו חדשיו אך נולד שלם בשערו וצפרניו ומת בתוך)440

שלשים יום ללידתו ונתקדשה לכהן, האם צריכה חליצה מהיבם ?
 אשה שמת בעלה ואז ילדה ולד שלא כלו לו חדשיו אך נולד שלם בשערו וצפרניו ומת בתוך)441

שלשים יום ללידתו ונתקדשה לכהן, למה אינה צריכה חליצה מהיבם ?
האם מותר לכהן לישא חלוצה ?)442
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 אשה שמת בעלה ואז ילדה ולד שלא כלו לו חדשיו אך נולד שלם בשערו וצפרניו ומת בתוך)443
 שלשים יום ללידתו ונתקדשה לכהן ואז מת הכהן, האם צריכה חליצה מהיבם לינשא

לאחר ?
 **אשה שמת בעלה ואז ילדה ולד שלא כלו לו חדשיו אך נולד שלם בשערו וצפרניו ומת בתוך)444

 שלשים יום ללידתו ונתקדשה לכהן ואז מת הכהן, למה צריכה חליצה מהיבם לינשא
לאחר ?

 אשה שמת בעלה ואז ילדה ולד שלא כלו לו חדשיו אך נולד שלם בשערו וצפרניו ומת בתוך)445
 שלשים יום ללידתו ונתקדשה לכהן ואז גירשה הכהן, האם צריכה חליצה מהיבם לינשא

לאחר ?
 **אשה שמת בעלה ואז ילדה ולד שלא כלו לו חדשיו אך נולד שלם בשערו וצפרניו ומת בתוך)446

 שלשים יום ללידתו ונתקדשה לכהן ואז גירשה הכהן, למה צריכה חליצה מהיבם לינשא
לאחר ?

פרק ג':
בעל שמעיד על אדם שהוא בנו, האם נאמן לפטור את אשתו מן היבום לכשימות ?)447

':ג פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
בעל שמעיד שיש לו בנים, האם נאמן לפטור את אשתו מן היבום לכשימות ?)448
 בעל שאין לו בנים המעיד על אדם שהוא אחיו, האם נאמן לזקוק את אשתו ליבום וחליצה)449

לכשימות ?
 בעל שאין לו בנים המעיד שיש לו אחים, האם נאמן לזקוק את אשתו ליבום וחליצה)450

לכשימות ?
 בעל שאין לו בנים המעיד על אדם שהוא אחיו, למה אינו נאמן לזקוק את אשתו ליבום וחליצה)451

לכשימות ?
 בעל שאין לו בנים המעיד שיש לו אחים, למה אינו נאמן לזקוק את אשתו ליבום וחליצה)452

לכשימות ?
 מי שהיה מוחזק שיש לו אחים ואמר בשעת מיתתו שאין לו אחים, האם נאמן לפטור את)453

אשתו מיבום וחליצה כשימות ?
 ** מי שהיה מוחזק שיש לו אחים ואמר בשעת מיתתו שאין לו אחים, למה אינו נאמן לפטור)454

את אשתו מיבום וחליצה כשימות ?
 בעל שאחד מוחזק שהוא אחיו ואמר הבעל עליו שאינו אחיו, האם נאמן בכך לפטור את אשתו)455

מיבום וחליצה כשימות ?
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 ** בעל שאחד מוחזק שהוא אחיו ואמר הבעל עליו שאינו אחיו, למה אינו נאמן בכך לפטור)456
את אשתו מיבום וחליצה כשימות ?

 בעל שלא היה מוחזק באחים ויצא קול שיש עדים שיכולים להעיד שיש לו אחים אך הם)457
 במדינת הים והבעל בשעת מיתתו אומר שאין לו אחים, האם נאמן לפטור את אשתו

מיבום וחליצה כשימות ?
 בעל שלא היה מוחזק באחים ויצא קול שיש עדים שיכולים להעיד שיש לו אחים אך הם)458

במדינת הים והבעל בשעת מיתתו אומר שאין לו אחים, מה תעשה כשימות הבעל ?
 בעל שלא היה מוחזק באחים ויצא קול שיש עדים שיכולים להעיד שיש לו אחים אך הם)459

 במדינת הים והבעל בשעת מיתתו אומר שאין לו אחים, עד מתי צריכה להמתין כשימות
הבעל ?

מי שזנה עם אשה פנויה ונתעברה וטוען הבועל שהולד ממנו, האם נאמן לענין ירושה ?)460
 מי שזנה עם אשה פנויה ונתעברה וטוען הבועל שהולד ממנו והיא מסכים, האם נאמן לפטור)461

את אשתו מיבום וחליצה כשימות ?
 מי שזנה עם אשה פנויה ונתעברה וטוען הבועל שהולד ממנו והיא מסכים, למה אינו נאמן)462

לפטור את אשתו מיבום וחליצה כשימות ?
מי שזנה עם אשת איש ונתעברה וטוען הבועל שהולד ממנו, האם נאמן לענין ירושה ?)463
 מי שזנה עם אשת איש ונתעברה וטוען הבועל שהולד ממנו והיא מסכים, האם נאמן לפטור)464

את אשתו מיבום וחליצה כשימות ?
 מי שזנה עם אשת איש ונתעברה וטוען הבועל שהולד ממנו והיא מסכים, למה אינו נאמן)465

לפטור את אשתו מיבום וחליצה כשימות ?
 מי שזנה עם אשה פנויה ונתעברה וטוען הבועל שהולד ממנו והיא מסכים, מה דינה לענין)466

יבום וחליצה כשימות ?
 מי שזנה עם אשת איש ונתעברה וטוען הבועל שהולד ממנו והיא מסכים, מה דינה של אשתו)467

לענין יבום וחליצה כשימות ?
':ג פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 

 מי שזנה עם אשה פנויה ונתעברה וטוען הבועל שהולד ממנו והיא מסכים, למה אשתו חולצת)468
ולא מתיבמת כשימות ?

 מי שזנה עם אשת איש ונתעברה וטוען הבועל שהולד ממנו והיא מסכים, למה אשתו חולצת)469
ולא מתיבמת כשימות ?

אשה שמעיד לה עד אחד שמת בעלה, האם נאמן העד להתירה להתיבם לאחיו ?)470
האם נאמן עד אחד להעיד שמת יבם כדי להתיר אשה שהיתה זקוקה ליבום להנשא לשוק?)471
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האם נאמן עד אחד להעיד שיש לאיש בן כדי להתיר אשתו שלא תהא זקוקה ליבום ?)472
אשה שמעיד לה עבד שמת בעלה, האם נאמן העד להתירה להתיבם לאחיו ?)473
האם נאמן עבד להעיד שמת יבם כדי להתיר אשה שהיתה זקוקה ליבום להנשא לשוק ?)474
אשה שמעידה לה אשה אחרת שמת בעלה, האם נאמן העד להתירה להתיבם לאחיו ?)475
האם נאמנת אשה להעיד שמת יבם כדי להתיר אשה שהיתה זקוקה ליבום להנשא לשוק ?)476
האם נאמן גוי להעיד שמת יבם כדי להתיר אשה שהיתה זקוקה ליבום להנשא לשוק ? דייק!)477
באר המושג "משיח לפי תומו" ?)478
מתי נאמן גוי להעיד שמת יבם כדי להתיר אשה שהיתה זקוקה ליבום להנשא לשוק ?)479
 האם נאמן גוי מסיח לפי תומו להעיד שמת יבם כדי להתיר אשה שהיתה זקוקה ליבום להנשא)480

לשוק ?
 האם נאמן גוי שמתכוון להעיד שמת יבם כדי להתיר אשה שהיתה זקוקה ליבום להנשא לשוק)481

?
באר המושג של החמש נשים שאינן מעידות זו לזו שמת בעלה של אחת מהן.)482
**מי הן החמש נשים שאינן מעידות זו לזו שמת בעלה של אחת מהן ?)483
 האם החמש נשים שאינן מעידות זו לזו שמת בעלה של אחת מהן נאמנות להעיד שמת היבם)484

כדי להתירה לינשא לשוק ?
 באופן כללי מה הם הגדרים של עדות מיתת היבם כדי להתיר אשה לינשא לשוק לענין מי)485

נאמן ועד אחד וכדומה ?
מה הן "שתי יבמות" ?)486
האם בדרך כלל נאמנת אשה להעיד שמת בעלה ?)487
 ראובן ושמעון הם אחים, האם נאמנת אשת שמעון להעיד לאשת ראובן שמת בעלה או להיפך)488

?
 ** ראובן ושמעון הם אחים, למה אינה נאמנת אשת שמעון להעיד לאשת ראובן שמת בעלה)489

או להיפך ?
 ראובן ושמעון אחים ואין להם עוד אח והיו נשואים לשתי נשים ובאו שתי הנשים וכל אחת)490

העידה שמת בעלה, האם מותרות לינשא לזרים ?
 ראובן ושמעון אחים ואין להם עוד אח והיו נשואים לשתי נשים ובאו שתי הנשים וכל אחת)491

העידה שמת בעלה, למה אסורות לינשא לזרים ?
 ראובן ושמעון אחים ואין להם עוד אח והיו נשואים לשתי נשים ובאו שתי הנשים וכל אחת)492

 העידה שמת בעלה ולאשת ראובן יש גם עד אחד המעיד שמת ראובן, האם אשת ראובן
מותרת לינשא לשוק ?
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':ג פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 ראובן ושמעון אחים ואין להם עוד אח והיו נשואים לשתי נשים ובאו שתי הנשים וכל אחת)493

 העידה שמת בעלה ולאשת ראובן יש גם עד אחד המעיד שמת ראובן, האם אשת שמעון
מותרת לינשא לשוק ?

 ראובן ושמעון אחים ואין להם עוד אח והיו נשואים לשתי נשים ובאו שתי הנשים וכל אחת)494
 העידה שמת בעלה ולאשת ראובן יש גם עד אחד המעיד שמת ראובן, למה אשת ראובן

אסורה לינשא לשוק ?
 ראובן ושמעון אחים ואין להם עוד אח והיו נשואים לשתי נשים ובאו שתי הנשים וכל אחת)495

 העידה שמת בעלה ולאשת ראובן יש גם עד אחד המעיד שמת ראובן, למה אשת שמעון
מותרת לינשא לשוק ?

 ראובן ושמעון אחים ואין להם עוד אח והיו נשואים לשתי נשים ולראובן יש בנים ואילו)496
 לשמעון לא היו בנים ובאו שתי הנשים וכל אחת העידה שמת בעלה, האם אשת ראובן

מותרת לינשא לשוק ?
 ראובן ושמעון אחים ואין להם עוד אח והיו נשואים לשתי נשים ולראובן יש בנים ואילו)497

 לשמעון לא היו בנים ובאו שתי הנשים וכל אחת העידה שמת בעלה, האם אשת שמעון
מותרת לינשא לשוק ?

 ראובן ושמעון אחים ואין להם עוד אח והיו נשואים לשתי נשים ולראובן יש בנים ואילו)498
 לשמעון לא היו בנים ובאו שתי הנשים וכל אחת העידה שמת בעלה, למה אשת ראובן

מותרת לינשא לשוק ?
 ראובן ושמעון אחים ואין להם עוד אח והיו נשואים לשתי נשים ולראובן יש בנים ואילו)499

 לשמעון לא היו בנים ובאו שתי הנשים וכל אחת העידה שמת בעלה, למה אשת שמעון
אסורה לינשא לשוק ?

 ראובן ושמעון אחים ויש להם עוד אח והיו נשואים לשתי נשים ולא היו להם בנים, ובאו שתי)500
הנשים וכל אחת העידה שמת בעלה, מה הדין ?

 ראובן ושמעון אחים ויש להם עוד אח והיו נשואים לשתי נשים ולא היו להם בנים, ובאו שתי)501
הנשים וכל אחת העידה שמת בעלה, האם האח יכול ליבם לשניהם ?

 ראובן ושמעון אחים ויש להם עוד אח והיו נשואים לשתי נשים ולא היו להם בנים, ובאו שתי)502
הנשים וכל אחת העידה שמת בעלה, למה האח יכול ליבם לשניהם ?
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 ראובן ושמעון אחים והיו נשואים לשתי נשים ולא היו להם בנים ויש להם עוד אח לוי, ובאו)503
 שתי הנשים וכל אחת העידה שמת בעלה, ולוי ייבם לשתיהם ומת לוי ואין עוד אח, האם

מותרות לינשא לשוק ?
 ראובן ושמעון אחים והיו נשואים לשתי נשים ולא היו להם בנים ויש להם עוד אח לוי, ובאו)504

 שתי הנשים וכל אחת העידה שמת בעלה, ולוי ייבם לשתיהם ומת לוי ואין עוד אח, למה
אסורות לינשא לשוק ?

 ראובן ושמעון אחים והיו נשואים לשתי נשים ולא היו להם בנים ויש להם עוד אח לוי, ובאו)505
 שתי הנשים וכל אחת העידה שמת בעלה, ולוי ייבם לשתיהם ואז גירש את שתיהן, האם

מותרות לינשא לשוק ?
 ראובן ושמעון אחים והיו נשואים לשתי נשים ולא היו להם בנים ויש להם עוד אח לוי, ובאו)506

 שתי הנשים וכל אחת העידה שמת בעלה, ולוי ייבם לשתיהם ואז גירש את שתיהן, למה
מותרות לינשא לשוק ?

':ג פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 אשה הזקוקה ליבם וטרם יבמה, האם נאמנת להעיד עליו שמת כדי להתיר עצמה לינשא)507

לשוק ?
 אשה הזקוקה ליבם וטרם יבמה, למה אינה נאמנת להעיד עליו שמת כדי להתיר עצמה לינשא)508

לשוק ?
אשה הזקוקה ליבום ונשאת לשוק, איזה דרגת איסור יש בדבר ?)509
אשת איש שנשאת לאחר, איזה דרגת איסור יש בדבר ?)510
האם שמעון נאמן להעיד בפני עצמו שמת ראובן אחיו כדי להתיר ליבם את אשת ראובן ?)511
למה שמעון אינו נאמן להעיד בפני עצמו שמת ראובן אחיו כדי להתיר ליבם את אשת ראובן ?)512
ראובן שהיה נשוי לרחל, מה צריך לקרות כדי שיוכל לישא לאה אחותה ?)513
האם לאה נאמנת להעיד שמתה רחל אחותה שהיה נשוי לראובן כדי שתוכל היא לישא אותו ?)514
האם נאמן עד אחד להעיד שמתה אשה כדי להתיר בעל לישא קרובתה ?)515
למה אין עד אחד נאמן להעיד שמתה אשה כדי להתיר בעל לישא קרובתה ?)516
האם ראובן נאמן להעיד שמתה רחל אשתו כדי שיוכל לישא לאה אחותה ?)517
 ראובן הלך עם אשתו רחל ואחיו שמעון למדינת הים ובאה רחל והעידה שמת ראובן ואז מת)518

שמעון, האם נאמנת לינשא לזר ?
 ראובן הלך עם אשתו רחל ואחיו שמעון למדינת הים ובאה רחל והעידה שמת ראובן ואז מת)519

שמעון, למה אינה נאמנת לינשא לזר ?
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 ראובן הלך עם אשתו רחל ואחיו שמעון למדינת הים ובאה רחל והעידה שמת שמעון ואחר כך)520
מת ראובן, האם נאמנת לינשא לזר ?

 ראובן הלך עם אשתו רחל ואחיו שמעון למדינת הים ובאה רחל והעידה שמת שמעון ואחר כך)521
מת ראובן, למה אינה נאמנת לינשא לזר ?

 ראובן הלך עם אשתו רחל למדינת הים ואין לראובן אחים, ובאה רחל והעידה שנולד אח)522
לראובן במדינת הים ומת, וגם מת ראובן, האם נאמנת לינשא לזר ?

 ראובן הלך עם אשתו רחל למדינת הים ואין לראובן אחים, ובאה רחל והעידה שנולד אח)523
לראובן במדינת הים ומת, וגם מת ראובן, למה נאמנת לינשא לזר ?

 ראובן הלך עם אשתו רחל למדינת הים ואין לראובן אחים, ובאה רחל והעידה שנולד אח)524
לראובן במדינת הים ומת ראובן, וגם מת האח, האם נאמנת לינשא לזר ?

 ראובן הלך עם אשתו רחל למדינת הים ואין לראובן אחים, ובאה רחל והעידה שנולד אח)525
לראובן במדינת הים ומת ראובן, וגם מת האח, למה נאמנת לינשא לזר ?

באר המושג "פה שאסר הוא הפה שהתיר".)526
 ראובן הלך עם אשתו רחל ובנם למדינת הים, ובאה רחל והעידה שמת ראובן ואחר כך מת)527

בנה, האם לפי דבריה היא זקוקה ליבום ?
 ראובן הלך עם אשתו רחל ובנם למדינת הים, ובאה רחל והעידה שמת ראובן ואחר כך מת)528

בנה, האם נאמנת לינשא לזר ?
 ראובן הלך עם אשתו רחל ובנם למדינת הים, ובאה רחל והעידה שמת ראובן ואחר כך מת)529

בנה, למה נאמנת לינשא לזר ?

':ג פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 ראובן הלך עם אשתו רחל ובנם למדינת הים, ובאה רחל והעידה שמת בנם ואחר כך מת)530

ראובן, האם לפי דבריה היא זקוקה ליבום ?
 ראובן הלך עם אשתו רחל ובנם למדינת הים, ובאה רחל והעידה שמת בנם ואחר כך מת)531

ראובן, האם נאמנת להתיבם לאחיו ?
 ראובן הלך עם אשתו רחל ובנם למדינת הים, ובאה רחל והעידה שמת בנם ואחר כך מת)532

ראובן, למה אינה נאמנת להתיבם לאחיו ?
 ראובן הלך עם אשתו רחל ובנם למדינת הים, ובאה רחל והעידה שמת בנם ואחר כך מת)533

ראובן, ויש לראובן אח, האם מותרת לזר ?
 ראובן הלך עם אשתו רחל ובנם למדינת הים, ובאה רחל והעידה שמת בנם ואחר כך מת)534

ראובן, מה דינה לגבי יבום וחליצה מאחיו של ראובן ?
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 ראובן הלך עם אשתו רחל ובנם למדינת הים, ובאה רחל והעידה שמת בנם ואחר כך מת)535
ראובן, למה חולצת ולא מתיבמת מאחיו של ראובן ?

 ראובן הלך עם אשתו רחל למדינת הים ולא היו להם בנים, ובאה רחל ואמרה שנולד לה בן)536
במדינת הים ומת הבן ואחר כך מת ראובן, לפי דבריה האם היא זקוקה ליבום ?

 ראובן הלך עם אשתו רחל למדינת הים ולא היו להם בנים, ובאה רחל ואמרה שנולד לה בן)537
במדינת הים ומת הבן ואחר כך מת ראובן, האם נאמנת להתיבם לאחי ראובן ?

 ראובן הלך עם אשתו רחל למדינת הים ולא היו להם בנים, ובאה רחל ואמרה שנולד לה בן)538
במדינת הים ומת הבן ואחר כך מת ראובן, למה נאמנת להתיבם לאחי ראובן ?

 ראובן הלך עם אשתו רחל למדינת הים ולא היו להם בנים, ובאה רחל ואמרה שנולד לה בן)539
במדינת הים ומת ראובן ואחר כך מת הבן, לפי דבריה האם היא זקוקה ליבום ?

 ראובן הלך עם אשתו רחל למדינת הים ולא היו להם בנים, ובאה רחל ואמרה שנולד לה בן)540
במדינת הים ומת ראובן ואחר כך מת הבן, האם נאמנת שלא תהא זקוקה לאחי ראובן ?

 ראובן הלך עם אשתו רחל למדינת הים ולא היו להם בנים, ובאה רחל ואמרה שנולד לה בן)541
 במדינת הים ומת ראובן ואחר כך מת הבן, למה אינה נאמנת שלא תהא זקוקה לאחי

ראובן?
 ראובן הלך עם אשתו רחל למדינת הים ולא היו להם בנים, ובאה רחל ואמרה שנולד לה בן)542

במדינת הים ומת ראובן ואחר כך מת הבן, האם היא מתיבמת לאחי ראובן ?
 ראובן הלך עם אשתו רחל למדינת הים ולא היו להם בנים, ובאה רחל ואמרה שנולד לה בן)543

 לאחי ראובן ?מתיבמתבמדינת הים ומת ראובן ואחר כך מת הבן, למה אינה 
 ראובן הלך עם אשתו רחל למדינת הים ולא היו להם בנים, ובאה רחל ואמרה שנולד לה בן)544

במדינת הים ומת ראובן ואחר כך מת הבן, מה דינה לענין יבום או חליצה ?
 ראובן הלך עם אשתו רחל למדינת הים ולא היו להם בנים, ובאה רחל ואמרה שנולד לה בן)545

במדינת הים ומת ראובן ואחר כך מת הבן, האם חולצת מאחי ראובן ? דייק !
 ראובן הלך עם אשתו רחל למדינת הים ולא היו להם בנים, ובאה רחל ואמרה שנולד לה בן)546

במדינת הים ומת ראובן ואחר כך מת הבן, מתי חולצת מאחי ראובן ?
 ראובן הלך עם אשתו רחל למדינת הים ולא היו להם בנים, ובאה רחל ואמרה שנולד לה בן)547

 במדינת הים ומת ראובן ואחר כך מת הבן וכבר רחל היתה פסולה לכהונה, האם חולצת
מאחי ראובן ?

':ג פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
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 ראובן הלך עם אשתו רחל למדינת הים ולא היו להם בנים, ובאה רחל ואמרה שנולד לה בן)548
 במדינת הים ומת ראובן ואחר כך מת הבן וכבר רחל היתה גרושה מבעל קודם או חללה,

האם חולצת מאחי ראובן ?
 ראובן הלך עם אשתו רחל למדינת הים ולא היו להם בנים, ובאה רחל ואמרה שנולד לה בן)549

 במדינת הים ומת ראובן ואחר כך מת הבן ורחל היתה כשרה לכהונה, האם חולצת מאחי
ראובן ? דייק !

 ראובן הלך עם אשתו רחל למדינת הים ולא היו להם בנים, ובאה רחל ואמרה שנולד לה בן)550
 במדינת הים ומת ראובן ואחר כך מת הבן ורחל היתה כשרה לכהונה, מתי בכל זאת

חולצת מאחי ראובן ?
 ראובן הלך עם אשתו רחל למדינת הים ולא היו להם בנים, ובאה רחל ואמרה שנולד לה בן)551

 במדינת הים ומת ראובן ואחר כך מת הבן ורחל היתה כשרה לכהונה ומעידה שלא היה
עוד עד שראה מיתת בעלה, האם חולצת מאחי ראובן ?

 ראובן הלך עם אשתו רחל למדינת הים ולא היו להם בנים, ובאה רחל ואמרה שנולד לה בן)552
 במדינת הים ומת ראובן ואחר כך מת הבן ורחל היתה כשרה לכהונה ומעידה שלא היה

עוד עד שראה מיתת בעלה, למה חולצת מאחי ראובן ?
 ראובן הלך עם אשתו רחל למדינת הים ולא היו להם בנים, ובאה רחל ואמרה שנולד לה בן)553

 במדינת הים ומת ראובן ואחר כך מת הבן ורחל היתה כשרה לכהונה, האם בדרך כלל
חולצת מאחי ראובן ?

 ראובן הלך עם אשתו רחל למדינת הים ולא היו להם בנים, ובאה רחל ואמרה שנולד לה בן)554
 במדינת הים ומת ראובן ואחר כך מת הבן ורחל היתה כשרה לכהונה, למה לא תחלוץ

מאחי ראובן ?
האם חלוצה אסורה לכהן ?)555
 ראובן הלך עם אשתו רחל למדינת הים ולא היו להם בנים, ובאה רחל ואמרה שנולד לה בן)556

 במדינת הים ומת ראובן ואחר כך מת הבן ורחל היתה כשרה לכהונה, אם תחלוץ מאחי
ראובן ואז יבאו עדים להעיד שמת בעלה לפני שמת בנה, האם תהא מותרת לכהן ?

 ראובן הלך עם אשתו רחל למדינת הים ולא היו להם בנים, ובאה רחל ואמרה שנולד לה בן)557
 במדינת הים ומת ראובן ואחר כך מת הבן ורחל היתה כשרה לכהונה, אם תחלוץ מאחי

ראובן ואז יבאו עדים להעיד שמת בעלה לפני שמת בנה, למה תהא מותרת לכהן ?
 ראובן הלך עם אשתו רחל למדינת הים ולא היו להם בנים, ובאה רחל ואמרה שנולד לה בן)558

 במדינת הים ומת ראובן ואחר כך מת הבן ורחל היתה כשרה לכהונה, אם תחלוץ מאחי
ראובן ואז יבאו עדים להעיד שמת בעלה לפני שמת בנה, איזה חשש יש אם תנשא לכהן ?
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 ראובן הלך עם אשתו רחל למדינת הים ולא היו להם בנים, ובאה רחל ואמרה שנולד לה בן)559
 במדינת הים ומת ראובן ואחר כך מת הבן ורחל היתה כשרה לכהונה, מה דינה כשיש

חשש שישנם עדים שיעידו כדבריה ?
 ראובן נשוי לשתי נשים רחל ומרים, אם יש לו ולד מאחת מהן האם השניה זקוקה ליבום)560

כשימות ?
 ראובן נשוי לשתי נשים רחל ומרים והלך למדינת הים עם רחל אשתו ואין לשום אשה בנים,)561

ובאו עדים והעידו שמת ראובן, האם יכולה מרים להתיבם או לחלוץ ?

':ג פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 ראובן נשוי לשתי נשים רחל ומרים והלך למדינת הים עם רחל אשתו ואין לשום אשה בנים,)562

ובאו עדים והעידו שמת ראובן, למה אינה יכולה מרים להתיבם או לחלוץ ?
 ראובן נשוי לשתי נשים רחל ומרים והלך למדינת הים עם רחל אשתו ואין לשום אשה בנים,)563

ובאו עדים והעידו שמת ראובן, מתי יכולה מרים להתיבם או לחלוץ ?
 ראובן נשוי לשתי נשים רחל ומרים והלך למדינת הים עם רחל אשתו ואין לשום אשה בנים,)564

 ובאו עדים והעידו שמת ראובן, האם יכולה מרים לחלוץ תשעה חדשים אחרי מיתת הבעל
? דייק !

 ראובן נשוי לשתי נשים רחל ומרים והלך למדינת הים עם רחל אשתו ואין לשום אשה בנים,)565
 ובאו עדים והעידו שמת ראובן, למה יש לחשוב שתוכל מרים לחלוץ תשעה חדשים אחרי

הזמן שמת ראובן ?
 ראובן נשוי לשתי נשים רחל ומרים והלך למדינת הים עם רחל אשתו ואין לשום אשה בנים,)566

 ובאו עדים והעידו שמת ראובן, למה אינה יכולה מרים לחלוץ תשעה חדשים אחרי מיתת
הבעל ?

 ראובן נשוי לשתי נשים רחל ומרים והלך למדינת הים עם רחל אשתו ואין לשום אשה בנים,)567
 ובאו עדים והעידו שמת ראובן, מתי יכולה מרים לחלוץ תשעה חדשים אחרי מיתת

הבעל ?
 ראובן נשוי לשתי נשים רחל ומרים והלך למדינת הים עם רחל אשתו ואין לשום אשה בנים,)568

 ובאו עדים והעידו שמת ראובן ומרים כבר אסורה לכהונה, האם יכולה מרים לחלוץ
תשעה חדשים אחרי מיתת הבעל ?

 ראובן נשוי לשתי נשים רחל ומרים והלך למדינת הים עם רחל אשתו ואין לשום אשה בנים,)569
 ובאו עדים והעידו שמת ראובן ומרים כבר אסורה לכהונה, למה יכולה מרים לחלוץ

תשעה חדשים אחרי מיתת הבעל ?
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 ראובן נשוי לשתי נשים רחל ומרים והלך למדינת הים עם רחל אשתו ואין לשום אשה בנים,)570
אם רחל יודעת שמת ראובן מתי מותר לה להתיבם לאחיו ?

 ראובן נשוי לשתי נשים רחל ומרים והלך למדינת הים עם רחל אשתו ואין לשום אשה בנים,)571
אם רחל יודעת שמת ראובן למה יש לחושש לאסור לה להתיבם לאחיו ?

 מי שהיה נשוי שתי נשים ומת ללא בנים ואשה אחת נתיבמה או חלצה, האם מותר לאשה)572
השניה גם להתיבם ?

 ראובן נשוי לשתי נשים רחל ומרים והלך למדינת הים עם רחל אשתו ואין לשום אשה בנים,)573
אם רחל יודעת שמת ראובן למה מותר לה להתיבם לאחיו ?

 אשה שמת בעלה ואין לו אחים אך חמותה במדינת הים, האם צריכה לחשוש שילדה חמותה)574
בן והרי היא זקוקה ליבם ?

 אשה שמת בעלה ואין לו אחים אך חמותה במדינת הים, למה אינה צריכה לחשוש שילדה)575
חמותה בן והרי היא זקוקה ליבם ?

 אשה שמת בעלה והיה ידוע שיש לו בן במדינה אחרת, האם צריכה לחשוש שכבר מת הבן)576
לפני בעלה והיא זקוקה ליבם ?

 אשה שמת בעלה והיה ידוע שיש לו בן במדינה אחרת, למה אינה צריכה לחשוש שכבר מת)577
הבן לפני בעלה והיא זקוקה ליבם ?

':ג פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 אשה שמת בעלה ואין לו אחים אך חמותה יצאה למדינת הים כשהיא מעוברת, האם צריכה)578

לחשוש שילדה חמותה בן והרי היא זקוקה ליבם ?
 אשה שמת בעלה ואין לו אחים אך חמותה יצאה למדינת הים כשהיא מעוברת, למה צריכה)579

לחשוש שילדה חמותה בן והרי היא זקוקה ליבם ?
 אשה שהלכו בעלה ובנה למדינת הים ובאו ואמרו לה שמת בעלה ואחר כך מת בנה, האם לפי)580

העדות מותרת לינשא לשוק ?
 אשה שהלכו בעלה ובנה למדינת הים ובאו ואמרו לה שמת בעלה ואחר כך מת בנה ולכן)581

נשאת לזר, ואז אמרו שבנה מת לפני בעלה, לפי העדות עכשיו האם היתה זקוקה ליבם ?
 אשה שהלכו בעלה ובנה למדינת הים ובאו ואמרו לה שמת בעלה ואחר כך מת בנה ולכן)582

נשאת לזר, ואז אמרו שבנה מת לפני בעלה, האם חייבת להתגרש מבעלה ?
 אשה שהלכו בעלה ובנה למדינת הים ובאו ואמרו לה שמת בעלה ואחר כך מת בנה ולכן)583

נשאת לזר, ואז אמרו שבנה מת לפני בעלה וכבר ילדה לבעלה, האם בנה ממזר ?
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 אשה שהלכו בעלה ובנה למדינת הים ובאו ואמרו לה שמת בעלה ואחר כך מת בנה ולכן)584
נשאת לזר, ואז אמרו שבנה מת לפני בעלה וכבר ילדה לבעלה, למה בנה אינו ממזר ?

 אשה שהלכו בעלה ובנה למדינת הים ובאו ואמרו לה בנה ואחר כך מת בעלה, האם לפי)585
העדות מותרת לינשא לשוק ?

 אשה שהלכו בעלה ובנה למדינת הים ובאו ואמרו לה בנה ואחר כך מת בעלה, האם לפי)586
העדות מותרת ליבם ?

 אשה שהלכו בעלה ובנה למדינת הים ובאו ואמרו לה בנה ואחר כך מת בעלה ולכן נתיבמה)587
 לאחי בעלה, ואז אמרה שבעלה מת לפני בנה, לפי העדות עכשיו האם היתה זקוקה

ליבם ?
 אשה שהלכו בעלה ובנה למדינת הים ובאו ואמרו לה בנה ואחר כך מת בעלה ולכן נתיבמה)588

  ליבםמותרתלאחי בעלה, ואז אמרה שבעלה מת לפני בנה, לפי העדות עכשיו האם היתה 
?

 אשה שהלכו בעלה ובנה למדינת הים ובאו ואמרו לה בנה ואחר כך מת בעלה ולכן נתיבמה)589
לאחי בעלה, ואז אמרה שבעלה מת לפני בנה, האם חייבת לצאת מתחת היבם ?

 אשה שהלכו בעלה ובנה למדינת הים ובאו ואמרו לה בנה ואחר כך מת בעלה ולכן נתיבמה)590
לאחי בעלה, ואז אמרה שבעלה מת לפני בנה, למה חייבת לצאת מתחת היבם ?

 אשה שהלכו בעלה ובנה למדינת הים ובאו ואמרו לה בנה ואחר כך מת בעלה ולכן נתיבמה)591
לאחי בעלה, ואז אמרה שבעלה מת לפני בנה ונשארה עם היבם וילדה, האם הולד ממזר ?

 אשה שהלכו בעלה ובנה למדינת הים ובאו ואמרו לה בנה ואחר כך מת בעלה ולכן נתיבמה)592
לאחי בעלה, ואז אמרה שבעלה מת לפני בנה ונשארה עם היבם וילדה, למה הולד ממזר ?

 אשה שהלכו בעלה ובנה למדינת הים ובאו ואמרו לה בנה ואחר כך מת בעלה ולכן נתיבמה)593
 ילדה ליבם, האם הולד ממזר ?וכברלאחי בעלה, ואז אמרה שבעלה מת לפני בנה 

 אשה שהלכו בעלה ובנה למדינת הים ובאו ואמרו לה בנה ואחר כך מת בעלה ולכן נתיבמה)594
לאחי בעלה, ואז אמרה שבעלה מת לפני בנה וכבר ילדה ליבם, למה הולד ממזר ?

פרק ד':
האם עושים חליצה במקומו של היבם או היבמה ?)595
יבם שבא לבית דין לחלוץ האם יועצים לו הדיינים ליבם ? דייק !)596
יבם שבא לבית דין לחלוץ, מתי יועצים לו הדיינים ליבם ?)597
מהי העצה ההוגנת שנותים בית דין ליבם ויבמה ?)598
יבם שבא לבית דין לחלוץ וכפי ראות עיני בית דין טוב שייבם, האם יועצים לו ליבם ?)599
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יבם שבא לבית דין וכפי ראות עיני בית דין טוב שיחלוץ, האם יועצים לו לחלוץ ?)600
יבם זקן ויבמה צעירה, מה יועצים בית דין ליבם ?)601
יבם צעיר ויבמה זקנה, מה יועצים בית דין ליבם ?)602
האם דייני החליצה צריכים לקבוע מקום לישיבתם לחליצה ?)603
** דייני החליצה צריכים לקבוע מקום לישיבתם לחליצה ?)604
מנין שדייני החליצה צריכים לקבוע מקום לישיבתם לחליצה ?)605
אל הזקנים" ?השערה מה נלמד ממה שנאמר בחליצה "ועלתה יבמתו )606
 דייני החליצה שלא קבעו מקום לישיבתם לחליצה וחלצו בפניהם, האם בדיעבד החליצה)607

כשרה ?
במה צריכים בית דין להרגיל היבם והיבמה ?)608
למה צריכים בית דין להרגיל יבם ויבמה לקרות ?)609
כיצד צריכה היבמה לקרות המילים "לא אבה יבמי" ?)610
למה צריכה היבמה לקרות "לא אבה" בנשימה אחת ואחר כך לומר "יבמי" ?)611
יבמה הרגילה לקרות ואמרה "לא אבה יבמי" בשנימה אחת, האם בכך נפסלה החליצה ?)612
יבמה שאינה יודעת לקרות האם בדיעבד יכולה החליצה להיות כשרה ?)613
האם ניתן לחלוץ בין ביום ובין בלילה ? הסבר !)614
האם ניתן לחלוץ בלילה ?)615
כמה דיינים דרושים לחליצה ?)616
האם דייני החליצה צריכים לדעת להקרות ?)617
מי אינו כשר להיות דיין לחליצה הגם שהוא יהודי כשר ?)618
האם גר יכול להיות דיין לחליצה ?)619
מי שאביו גר ואמו ישראלית, האם יכול להיות דיין לחליצה ?)620
לכתחילה בפני כמה דיינים יש לחלוץ ?)621
למה לכתחילה יש לחלוץ בפני חמשה דיינים ?)622
אם חולצים בפני חמשה דיינים, האם שנים מהם יכולים להיות עמי הארץ ?)623
**אם חולצים בפני חמשה דיינים, למה שנים מהם יכולים להיות עמי הארץ ?)624
מה לובש היבם כדי לחלוץ ?)625
ממה עשוי מנעל של חליצה ?)626
האם מנעל של חליצה צריך שיהא לו עקב ?)627
האם מנעל של חליצה יכול להיות תפור בפשתן ?)628
**במה צריכים לתפור מנעל של חליצה ?)629

36



באיזה רגל יש ליבם ללבוש מנעל של חליצה ?)630
איפה קושר היבם רצועות מנעל של חליצה ?)631
האם צריכים היבם והיבמה לעמוד בשעת אמירת פסוקי החליצה ?)632

':ד פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
מי מדבר קודם במעשה החליצה ?)633
מה מקרים בית דין ליבמה בתחילת מעשה החליצה ?)634
אחרי שהיבמה אומרת "מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל" וכו' מה מקרים בית דין ליבם ?)635
אחרי שבית דין מקרים ליבם "לא חפצתי לקחתה" מה עושה היבם ?)636
 החליצה ?מעשהאחרי שהיבם נועץ רגלו בארץ האם יכולה היבם לשבת בשעת )637
כיצד מתחילה היבמה לעשות מעשה החליצה ?)638
האם היבמה מתרת קשרי מנעל החליצה מעל רגלו של היבם ?)639
אחרי שהיבמה מתרת קשרי מנעל החליצה מעל רגלו של היבם מה יש לה לעשות ?)640
מה עושה היבמה במנעל של היבם אחרי שהיא חולצת המנעל מעל רגלו ?)641
**למה משלכת היבמה את המנעל שחלצה מעל רגלו של היבם לארץ ?)642
ממתי הותרה היבמה לינשא לשוק ?)643
לאיזה דבר ניתן שיעור בחליצה של "משישמט רוב העקב" ?)644
אחרי שחלצה היבמה מנעלו של היבם מה היא עושה ?)645
האם היבמה יורקת במעשה החליצה בעמידה או בישיבה ?)646
לאיפה יורקת היבמה במעשה החליצה ?)647
איזה גודל רוק צריכה היבם לירוק במעשה החליצה ?)648
באלו שני חלקים של החליצה צריכים היבם והיבמה לעמוד ? באר !)649
האם דייני החליצה צריכים לראות הרוק יוצא מפיה של היבמה במעשה החליצה ?)650
אחרי שהיבמה רוקקת מה מקרים הדיינים ליבמה ?)651
מי אומר "ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו" וכו' ?)652
באיזה לשון צריכים לומר קריאות של פרשת חליצה ?)653
מנין שצריכים לומר קריאות של פרשת חליצה בלשון הקדש ?)654
מה נלמד ממה שנאמר "ככה" בפרשת חליצה ?)655
 מה עונים היושבים במקום החליצה אחרי שהיבמה מסיימת לומר "ככה יעשה לאיש.... ונקרא)656

שמו בישראל בית חלוץ הנעל" ?
האם יבמה צריכה כונה למעשה החליצה ?)657
האם היבם צריך כוונה במעשה החליצה ?)658
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באר כוונת "לשמה" במעשה החליצה ?)659
האם היבם והיבמה צריכים כוונה לשם חליצה במעשה החליצה ?)660
האם יש ליבם סומא לחלוץ ?)661
למה אין ליבם סומא לחלוץ ?)662
" ?בפניומי ממעטים ממעשה החליצה ממה שנאמר "וירקה )663
לסיכום מהו כל סדר החליצה ?)664
מה הם חמשת השלבים של חליצה ?)665
האם באופן כללי מעכב סדר החליצה ?)666
אם היבמה לא קראה בתחלה "מאן יבמי" וכו' האם זה מעכב כשרות החליצה ?)667
אם היבם לא קרא "לא חפצתי לקחתה", האם זה מעכב כשרות החליצה ?)668
יבמה שרקקה ואחר כך חלצה נעלו של היבם, האם זה מעכב כשרות החליצה ?)669

':ד פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
יבמה שקראה "ככה יעשה לאיש" וכו' לפני שרקקה, האם זה מעכב כשרות החליצה ?)670
יבמה שרקקה לפני החליצה, האם יש לה לרוק גם אחרי החליצה ?)671
יבמה שרקקה לפני החליצה, למה אין לה לרוק גם אחרי החליצה ?)672
יבמה שרקקה ולא הספיקה לחלוץ, האם אחד מן האחים יכולה ליבמה עוד ?)673
יבמה שרק חלצה נעל מעל היבם ולא קראה ולא רקקה, האם בדיעבד החליצה כשרה ?)674
יבמה שחלצה וקראה אך לא רקקה, האם בדיעבד החליצה כשרה ?)675
יבמה שחלצה ורקקה אך לא קראה, האם בדיעבד החליצה כשרה ?)676
מתי אין קריאת פרשיות החליצה מעכבת כשרות החליצה ?)677
למה אם היבם והיבמה יכולים לדבר אין הקריאה מעכבת כשרות החליצה ?)678
מהו אילם ?)679
יבם או יבמה שהם אילמים, האם בדיעבד החליצה כשרה ללא קריאה ?)680
יבם או יבמה שהם אילמים, למה אין החליצה כשרה בדיעבד ללא קריאה ?)681
**מהו ההבדל בין חליצה פסולה לחליצה שדינה ש"לא עשה כלום" ?)682
האם אחרי חליצה פסולה יכולה היבמה להתיבם ליבם או לשאר אחיו ?)683
האם אחרי חליצה שדינה "לא עשה כלום", יכולה היבמה להתיבם ליבם או לשאר אחיו ?)684
חרש שאינו שומע ואינו מדבר, האם יכול לחלוץ ?)685
חרש שאינו שומע ואינו מדבר שהיבמה חלצה לו, האם החליצה כשרה ?)686
חרש שאינו שומע ואינו מדבר שהיבמה חלצה לו, האם עדיין יכולה להתיבם ?)687
חרש שאינו שומע ואינו מדבר שהיבמה חלצה לו, למה עדיין יכולה להתיבם ?)688
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יבמה שהיא חרשת שאינה שומעת ואינה מדברת שחלצה, האם החליצה כשרה ?)689
יבמה שהיא חרשת שאינה שומעת ואינה מדברת שחלצה, האם עדיין יכולה להתיבם ?)690
יבמה שהיא חרשת שאינה שומעת ואינה מדברת שחלצה, למה עדיין יכולה להתיבם ?)691
יבמה שרקקה ולא חלצה או קראה, האם החליצה כשרה ?)692
יבמה שרקקה ולא חלצה או קראה, האם עדיין יכולה להתיבם ?)693
יבמה שרקקה ולא חלצה או קראה, למה אינה יכולה להתיבם ?)694
יבמה שרקקה וקראה אך לא חלצה, האם החליצה כשרה ?)695
יבמה שרקקה וקראה אך לא חלצה, האם עדיין יכולה להתיבם ?)696
**יבמה שרקקה וקראה אך לא חלצה, למה אינה יכולה להתיבם ?)697
קראה היבמה והיבם פרשת החליצה אך לא חלצה ולא רקקה, האם עדיין יכולה להתיבם ?)698
 לאיש אשר לא יבנה" ?יעשהמה נלמד ממה שנאמר בחליצה "ככה )699
מנין שרקיקה לבד על כל פנים פוסלת יבמה מלהתיבם גם אם לא חלצה ?)700
מנין שאין קריאת פרשת חליצה לבדה מועילה כלום ?)701
חלצה ורקקה וקראו פרשת חליצה בישיבה, האם החליצה כשרה ?)702
חלצה ורקקה וקראו פרשת חליצה כשהם מוטין על צידיהם, האם החליצה כשרה ?)703
איפה יש ליבם לקשור שרוך של נעל החליצה ?)704
האם יש ליבם לקשור שרוך נעל החליצה על שוקו ?)705
 יבם שקשר שרוך נעל החליצה על שוקו אך מן הארכובה ולמטה וכך חלצו, האם בדיעבד)706

החליצה כשרה ?

':ד פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 יבם ויבמה שחלצו בפני שלשה דיינים עמי הארץ שלא יודעים להקרות, האם בדיעבד)707

החליצה כשרה ?
יבם סומא שחלץ, האם בדיעבד חליצתו כשרה ?)708
חליצה בלילה, האם כשרה בדיעבד ?)709
חליצה בלילה, האם עדיין יכולה להתיבם ?)710
חליצה שהיה בפני רק שני דיינים, האם בדיעבד כשרה ?)711
חליצה שהיה בפני רק שני דיינים, האם עדיין יכולה להתיבם ?)712
 חליצה בפני שלשה דיינים אך נמצא אחד הדיינים קרוב ליבם או ליבמה, האם בדיעבד)713

כשרה ?
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 חליצה בפני שלשה דיינים אך נמצא אחד הדיינים קרוב ליבם או ליבמה, האם עדיין יכולה)714
להתיבם ?

חליצה בפני שלשה דיינים אך נמצא אחד הדיינים פסול להיות דיין, האם בדיעבד כשרה ?)715
 חליצה בפני שלשה דיינים אך נמצא אחד הדיינים פסול להיות דיין, האם עדיין יכולה)716

להתיבם ?
 יבם שקשר שרוך נעל החליצה על שוקו מן הארכובה ולמעלה וכך חלצו, האם בדיעבד)717

החליצה כשרה ?
 יבם שקשר שרוך נעל החליצה על שוקו מן הארכובה ולמעלה וכך חלצו, האם עדיין יכולה)718

להתיבם ?
 יבם שהתיר שרוך של מנעל החליצה ואז שמטה היבמה את הנעל מעל רגלו, האם החליצה)719

כשרה ?
 יבם שהתיר שרוך של מנעל החליצה ואז שמטה היבמה את הנעל מעל רגלו, האם עדיין יכולה)720

להתיבם ?
 יבמה שהתירה שרוך של מנעל החליצה ואז שמט היבם את הנעל מעל רגלו, האם החליצה)721

כשרה ?
 יבמה שהתירה שרוך של מנעל החליצה ואז שמט היבם את הנעל מעל רגלו, האם עדיין יכולה)722

להתיבם ?
יבמה שהתכוונה במעשה החליצה לשם חליצה אך היבם לא כיוון, האם החליצה כשרה ?)723
 יבמה שהתכוונה במעשה החליצה לשם חליצה אך היבם לא כיוון, האם עדיין יכולה)724

להתיבם ?
יבם שהתכוון במעשה החליצה לשם חליצה אך היבמה לא כיוונה, האם החליצה כשרה ?)725
 יבם שהתכוון במעשה החליצה לשם חליצה אך היבמה לא כיוונה, האם עדיין יכולה)726

להתיבם ?
יבמה קטנה שחלצה ליבם גדול, האם בדיעבד החליצה כשרה ?)727
יבמה קטנה שחלצה ליבם גדול, האם עדיין יכולה להתיבם ?)728
חלצו בפני דיין יחיד, האם בדיעבד החליצה כשרה ?)729
חלצו בפני דיין יחיד, האם עדיין יכולה להתיבם ?)730
חלצו היבם והיבמה בינם לבין עצמם, האם בדיעבד החליצה כשרה ?)731
חלצו היבם והיבמה בינם לבין עצמם, האם עדיין יכולה להתיבם ?)732
יבמה שחלצה ליבם חרש, האם בדיעבד החליצה כשרה ?)733

':ד פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
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יבמה שחלצה ליבם חרש, האם עדיין יכולה להתיבם ?)734
יבמה שחלצה ליבם שוטה, האם בדיעבד החליצה כשרה ?)735
יבמה שחלצה ליבם שוטה, האם עדיין יכולה להתיבם ?)736
יבמה שחלצה ליבם קטן, האם בדיעבד החליצה כשרה ?)737
יבמה שחלצה ליבם קטן, האם עדיין יכולה להתיבם ?)738
יבמה שהיא פטורה מיבום או חליצה שחלצה ל"יבם", האם נאסרה לכהונה בכך ?)739
יבם שרגלו הימנית חתוכה, האם ניתן לחלוץ ברגל שמאל ?)740
יבמה שחלצה מרגל שמאל של היבם, האם בדיעבד החליצה כשרה ?)741
יבמה שחלצה מרגל שמאל של היבם, האם עדיין יכולה להתיבם ?)742
יבם שהיה רגלו עקומה לאחור, האם ניתן לחלוץ ?)743
יבם שהיה רגלו עקומה לאחור, למה לא ניתן לחלוץ ?)744
יבמה שחלצה ליבם שהיה רגלו עקומה לאחור, האם בדיעבד החליצה כשרה ?)745
יבמה שחלצה ליבם שהיה רגלו עקומה לאחור, האם עדיין יכולה להתיבם ?)746
יבם שהיה רגלו הפוכה על צדה, האם ניתן לחלוץ ?)747
יבם שהיה רגלו הפוכה על צדה, למה לא ניתן לחלוץ ?)748
יבמה שחלצה ליבם שהיה רגלו הפוכה על צדה, האם בדיעבד החליצה כשרה ?)749
יבמה שחלצה ליבם שהיה רגלו הפוכה על צדה, האם עדיין יכולה להתיבם ?)750
יבם שהיה רגלו באופן שמהלך על ראשי אצבעותיו, האם ניתן לחלוץ ?)751
יבם שהיה רגלו באופן שמהלך על ראשי אצבעותיו, למה לא ניתן לחלוץ ?)752
 יבמה שחלצה ליבם שהיה רגלו באופן שמהלך על ראשי אצבעותיו, האם בדיעבד החליצה)753

כשרה ?
 יבמה שחלצה ליבם שהיה רגלו באופן שמהלך על ראשי אצבעותיו, האם עדיין יכולה)754

להתיבם ?
יבמה שידיה חתוכות, האם עדיין יכולה לחלוץ ?)755
יבמה שידיה חתוכות, כיצד יכולה לחלוץ ?)756
יבמה שידיה חתוכות, למה יכולה לחלוץ אפילו בשיניה ?)757
יבם שחלץ במנעל של בגד, האם החליצה כשרה ?)758
יבם שחלץ במנעל של בגד, האם עדיין יכולה להתיבם ?)759
יבם שחלץ במנעל שאין לו עקב, האם החליצה כשרה ?)760
יבם שחלץ במנעל שאין לו עקב, האם עדיין יכולה להתיבם ?)761
יבם שחלץ במנעל התפור בפשתן, האם החליצה כשרה ?)762
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יבם שחלץ במנעל התפור בפשתן, האם עדיין יכולה להתיבם ?)763
יבם שחלץ במנעל של שער, האם החליצה כשרה ?)764
יבם שחלץ במנעל של שער, האם עדיין יכולה להתיבם ?)765
מהו "סיב" ?)766
יבם שחלץ במנעל של סיב, האם החליצה כשרה ?)767
יבם שחלץ במנעל של סיב, האם עדיין יכולה להתיבם ?)768
מהו "שעם" ?)769
יבם שחלץ במנעל של שעם, האם החליצה כשרה ?)770

':ד פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
יבם שחלץ במנעל של שעם, האם עדיין יכולה להתיבם ?)771
יבם שחלץ במנעל של עץ, האם החליצה כשרה ?)772
יבם שחלץ במנעל של עץ, האם עדיין יכולה להתיבם ?)773
**עד כמה מנעל גדול עדיין ניתן לחלוץ בו ?)774
יבם שחלץ במנעל גדול שאינו יכול להלך בו, האם החליצה כשרה ?)775
יבם שחלץ במנעל גדול שאינו יכול להלך בו, האם עדיין יכולה להתיבם ?)776
**עד כמה מנעל קטן ניתן לחלוץ בו ?)777
יבם שחלץ במנעל קטן שאינו מכסה רוב רגלו, האם החליצה כשרה ?)778
יבם שחלץ במנעל קטן שאינו מכסה רוב רגלו, האם עדיין יכולה להתיבם ?)779
מהו מנעל "פרום" ?)780
יבם שחלץ במנעל קרוע שאינו מכסה רוב רגלו, האם החליצה כשרה ?)781
יבם שחלץ במנעל קרוע שאינו מכסה רוב רגלו, האם עדיין יכולה להתיבם ?)782
מהו מנעל ש"נפחת" ?)783
יבם שחלץ במנעל שנפחת מלמטה באופן שאינו מכסה רוב רגלו, האם החליצה כשרה ?)784
יבם שחלץ במנעל שנפחת מלמטה באופן שאינו מכסה רוב רגלו, האם עדיין יכולה להתיבם ?)785
יבם שחלץ בסנדל של עץ המחופה עור, האם החליצה כשרה ?)786
יבם שחלץ במנעל שתחתיתו עור ולחייו של שער, האם החליצה כשרה ?)787
יבם שחלץ בסנדל של רגל שמאל על רגלו הימנית, האם החליצה כשרה ?)788
יבם שחלץ במנעל של אדם אחר, האם החליצה כשרה ?)789
יבם שחלץ במנעל הגדול יותר ממדת רגלו אך עדיין יכול ללכת בו, האם החליצה כשרה ?)790
יבם שחלץ במנעל הקטן ממדת רגלו אך החופה רוב רגלו, האם החליצה כשרה ?)791
יבם שחלץ במנעל קרוע אך עדיין מקבל רוב רגלו, האם החליצה כשרה ?)792
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יבם שחלץ במנעל שנפחת מלמטה אך עדיין מקבל רוב רגלו, האם החליצה כשרה ?)793
מהו סנדל ה"מוסגר" ?)794
**למה לא ניתן לחלוץ בסנדל שיש בו צרעת והכהן הסגירו ?)795
האם יבם שחלץ בסנדל שיש בו צרעת שהכהן הסגירו, האם החליצה כשרה ?)796
האם ניתן לחלוץ בסנדל שהוחלט לטומאת צרעת ?)797
יבם שחלץ בסנדל שהוחלט לטומאת צרעת, האם החליצה כשרה ?)798
**למה לא ניתן לחלוץ בסנדל שהוחלט לטומאת צרעת)799
האם ניתן לחלוץ במנעל ששמים על רגל של עבודה זרה ?)800
**למה לא ניתן לחלוץ בסנדל ששמים על רגל של עבודה זרה ?)801
חלץ בסנדל ששמים על רגל של עבודה זרה, האם החליצה כשרה ?)802
באופן כללי האם ניתן לחלוץ בסנדל של איסורי הנאה ?)803
באופן כללי, אם חלצו בסנדל של איסורי הנאה האם החליצה כשרה ?)804
מהי תקרובת עבודה זרה ?)805
האם ניתן לחלוץ בסנדל תקרובת עבודה זרה ?)806
חלץ בסנדל של תקרובת עבודה זרה, האם בדיעבד החליצה כשרה ?)807
חלץ בסנדל של תקרובת עבודה זרה, למה החליצה פסולה ?)808

':ד פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
חלץ בסנדל של תקרובת עבודה זרה, האם עדיין יכולה להתיבם ?)809
מהו עיר הנדחת ?)810
האם ניתן לחלוץ בסנדל תקרובת עבודה זרה ?)811
חלץ בסנדל של עיר הנדחת, האם בדיעבד החליצה כשרה ?)812
חלץ בסנדל של עיר הנדחת, למה החליצה פסולה ?)813
חלץ בסנדל של עיר הנדחת, האם עדיין יכולה להתיבם ?)814
האם ניתן לחלוץ בסנדל הנעשה למת ליקבר בו ?)815
חלץ בסנדל הנעשה למת ליקבר בו, האם בדיעבד החליצה כשרה ?)816
חלץ בסנדל הנעשה למת ליקבר בו, למה החליצה פסולה ?)817
חלץ בסנדל הנעשה למת ליקבר בו, האם עדיין יכולה להתיבם ?)818
יבמה שקרעה המנעל מעל רגל היבם, האם החליצה כשרה ?)819
יבמה שקרעה המנעל מעל רגל היבם, האם עדיין יכולה להתיבם ?)820
יבמה ששרפה המנעל על רגל היבם, האם החליצה כשרה ?)821
יבמה ששרפה המנעל על רגל היבם, האם עדיין יכולה להתיבם ?)822
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 יבם שהיה לבוש שתי מנעלים והיבמה חלצה המנעל העליון והשאירה המנעל התחתון, האם)823
החליצה כשרה ?

 יבם שהיה לבוש שתי מנעלים והיבמה חלצה המנעל העליון והשאירה המנעל התחתון, האם)824
עדיין יכולה להתיבם ?

 יבם שהיה לבוש שתי מנעלים והיבמה חלצה המנעל העליון ואז קרעה המנעל התחתון, האם)825
החליצה כשרה ?

 יבם שהיה לבוש שתי מנעלים והיבמה חלצה המנעל העליון ואז קרעה המנעל התחתון, האם)826
עדיין יכולה להתיבם ?

יבמה שאכלה שום ולכן זב רוק מפיה, האם זה נחשב לרקיקה ?)827
יבמה שאכלה דבר הגורם שיזוב רוק מפיה, האם זה נחשב לרקיקה ?)828
יבמה שרקקה דם, האם נחשב לרקיקה ?)829
יבמה שהיה דם שותת מפיה, האם נחשב לרקיקה ?)830
יבמה שהיה לה דם בפיה אך מצצה ורקקה הדם, האם נחשב לרקיקה ?)831
יבמה שהיה לה דם בפיה אך מצצה ורקקה הדם, למה נחשב לרקיקה ?)832
להסביר איזה דין אומר הרמב"ם "לפי שאי אפשר לדם שנמצץ בלא צחצוחי רוק" ?)833
 יבמה שרקקה והרוח העבירה הרוק לפני שהגיע כנגד פני היבם כגון שהיבמה גבוה יותר)834

מהיבם, האם צריכה רקיקה שוב ?
 יבמה שרקקה והרוח העבירה הרוק אחרי שהגיע כנגד פני היבם אך לפני שנפל הרוק לארץ,)835

האם צריכה רקיקה שוב ?
יבמה שרקקה והדיינים לא ראו הרוק יוצא מפיה, האם צריכה רקיקה שוב ?)836
באופן כללי, חליצה "מוטעת" האם כשרה ?)837
באופן כללי, חליצה "מוטעת" האם עדיין יכולה להתיבם ?)838
אמרו ליבם שחליצה הינו הדרך שבו נשואה היבמה אליו ולכן חלץ לה, האם החליצה כשרה ?)839

':ד פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 אמרו ליבם שחליצה הינו הדרך שבו נשואה היבמה אליו ולכן חלץ לה, האם עדיין יכולה)840

להתיבם ?
 אמרו ליבם שחליצה הינו ממצוה ואינו מפסיד בכך היכולת ליבמה ולכן חלץ לה, האם)841

החליצה כשרה ?
 אמרו ליבם שחליצה הינו ממצוה ואינו מפסיד בכך היכולת ליבמה ולכן חלץ לה, האם עדיין)842

יכולה להתיבם ?

44



יבם שחלץ ליבמה על מנת שתתן לו מאתים זוז, האם החליצה כשרה ?)843
יבם שחלץ ליבמה על מנת שתתן לו מאתים זוז ולבסוף לא נתנה, האם החליצה כשרה ?)844
** יבם שחלץ ליבמה על מנת שתתן לו מאתים זוז ולבסוף לא נתנה, למה החליצה כשרה ?)845
באר המושג "מסירת מודעא".)846
יבם שמסר מודעא לפני שחלץ האם החליצה כשרה ?)847
יבם שמסר מודעא לפני שחלץ ואז חלץ, האם עדיין יכולה להתיבם ?)848
האם יש לדייני החליצה לבקש מהיבם שיבטל מודעא לפני שיחלוץ ?)849
למה יש לדייני החליצה לבקש מהיבם שיבטל מודעא לפני שיחלוץ ?)850
חוץ מבחליצה איפה עוד יש לדיינים לבקש לבטל מודעא ?)851
יבם שנלחץ על ידי ישראל לחלוץ והכהו ולכן חלץ, האם חליצתו כשרה ? דייק !)852
יבם שנלחץ על ידי ישראל לחלוץ והכהו ולכן חלץ, מתי חליצתו כשרה ?)853
יבם מוכה שחין שנלחץ על ידי ישראל לחלוץ והכהו ולכן חלץ, האם חליצתו כשרה ?)854
יבם מוכה שחין שנלחץ על ידי ישראל לחלוץ והכהו ולכן חלץ, למה חליצתו כשרה ?)855
יבם שנלחץ על ידי ישראל לחלוץ והכהו ולכן חלץ, מתי אין חליצתו כשרה ?)856
 יבם שנלחץ על ידי ישראל לחלוץ באופן שאין דינו שכופין אותו והכהו ולכן חלץ, האם)857

חליצתו כשרה ?
 יבם שנלחץ על ידי ישראל לחלוץ באופן שאין דינו שכופין אותו והכהו ולכן חלץ, האם עדיין)858

יכולה להתיבם ?
 יבם שנלחץ על ידי ישראל לחלוץ באופן שאין דינו שכופין אותו והכהו ולכן חלץ, למה אין)859

חליצתו כשרה ?
 דיינים מומחים שטעו וחשבו שראוי יבם זה לכופו לחלוץ ולכן הכהו וחלץ, האם חליצתו)860

כשרה ?
 דיינים מומחים שטעו וחשבו שראוי יבם זה לכופו לחלוץ ולכן הכהו וחלץ, האם עדיין יכולה)861

להתיבם ?
גוים שאנסו יבם לחלוץ ליבמתו מעצמם, האם החליצה כשרה ?)862
 גוים שאנסו יבם לחלוץ ליבמתו מעצמם באופן שהדין שכופין יבם לחלוץ, האם החליצה)863

כשרה ?
 גוים שאנסו יבם לחלוץ ליבמתו מעצמם באופן שהדין שכופין יבם לחלוץ, האם עדיין יכולה)864

להתיבם ?
 גוים שאנסו יבם לחלוץ ליבמתו מעצמם באופן שאין הדין שכופין יבם לחלוץ, האם עדיין)865

יכולה להתיבם ?

45



באופן כללי כשהרמב"ם פוסק שהחליצה "אינה חליצה", האם עדיין יכולה היבמה להתיבם?)866
':ד פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 

באופן כללי כשהרמב"ם פוסק שהחליצה "אינה כלום", האם עדיין יכולה היבמה להתיבם?)867
 באופן כללי כשהרמב"ם פוסק שהחליצה "אינה חליצה", האם נאסר היבם החולץ על קרובות)868

ה"חלוצה" ?
באופן כללי כשהרמב"ם פוסק שהחליצה "אינה חליצה", האם נפסלה היבמה לכהונה ?)869
 באופן כללי כשהרמב"ם פוסק שהחליצה "אינה כלום", האם נאסר היבם החולץ על קרובות)870

ה"חלוצה" ?
באופן כללי כשהרמב"ם פוסק שהחליצה "אינה כלום", האם נפסלה היבמה לכהונה ?)871
 באופן כללי כשהרמב"ם פוסק שהחליצה "פסולה", האם נאסר היבם החולץ על קרובות)872

ה"חלוצה" ?
באופן כללי כשהרמב"ם פוסק שהחליצה "פסולה", האם נפסלה היבמה לכהונה ?)873
באופן כללי כשהרמב"ם פוסק שהחליצה "פסולה", האם עדיין יכולה להתיבם ?)874
 באופן כללי כשהרמב"ם פוסק שהחליצה "פסולה", האם מותרת לינשא לזר לפני שתחלוץ)875

שוב ?
 יבמה שחלצה חליצה "פסולה" ונשאת לזר, האם בעלה צריך לגרשה לפני שיחלוץ לה היבם)876

שוב ?
 יבמה שחלצה חליצה "פסולה" ונשאת לזר ואז חלץ לה היבם חליצה כשרה, האם יכולה)877

לישאר תחת בעלה ?
אשה שמת בעלה ללא זרע וגדלה בבית אחי בעלה, האם יכולה להתיבם אחרי זמן רב ?)878
 אשה שמת בעלה ללא זרע וגדלה בבית אחי בעלה, מהו החידוש בכך שיכולה להתיבם אחרי)879

זמן רב ?
 אשה שמת בעלה ללא זרע וגדלה בבית אחי בעלה, האם חוששין שמא אחד האחים חלץ לה)880

בינו לבינה באופן שנפסלה על האחים ליבום ?
 אשה שמת בעלה ללא זרע וגדלה בבית אחי בעלה וראינו שהיא חלצה נעלו של אחד האחים,)881

האם יכולה להתיבם אחר כך ?
 אשה שמת בעלה ללא זרע וגדלה בבית אחי בעלה וראינו שהיא חלצה נעלו של אחד האחים,)882

למה אינה יכולה להתיבם אחר כך ?
 אשה שמת בעלה ללא זרע וגדלה בבית אחי בעלה וראינו שהיא חלצה נעלו של אחד האחים,)883

האם עדיין צריכה חליצה שוב להתירה לזר ?
מהו גט חליצה ?)884
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האם צריכים גט חליצה כדי להכשיר החליצה ?)885
לשם מה כותבים גט חליצה ?)886
מי כותב גט חליצה ?)887
האם דיינים יכולים לדון על מעשה חליצה בלי שיכירו היבם והיבמה ?)888
למה אין הדיינים יכולים לדון על מעשה חליצה בלי שיכירו היבם והיבמה ?)889
 מי שראו אשה מסוימת שחלצה בבית דין ואינם מכירים משפחתה, האם יכולים לכתוב לה גט)890

חליצה ?
 מי שראו אשה מסוימת שחלצה בבית דין ואינם מכירים משפחתה, למה יכולים לכתוב לה גט)891

חליצה ?
כמה דיינים חותמים על שטר חליצה ?)892

':ד פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
האם מי שלא היה דיין חליצה יכול להיות עד לשטר החליצה ?)893
האם אשה נאמנת להעיד בבית דין שאשה זאת היא יבמה החייבת בחליצה ?)894
האם אשה נאמנת להעיד בבית דין שאיש זה הוא היבם שחייב לחלוץ ליבמה זו ?)895
האם קטן נאמן להעיד בבית דין שאשה זאת היא יבמה החייבת בחליצה ?)896
האם קטן נאמן להעיד בבית דין שאיש זה הוא היבם שחייב לחלוץ ליבמה זו ?)897
האם עבד נאמן להעיד בבית דין שאשה זאת היא יבמה החייבת בחליצה ?)898
האם עבד נאמן להעיד בבית דין שאיש זה הוא היבם שחייב לחלוץ ליבמה זו ?)899
למה קטן נאמן להעיד בבית דין שאיש זה הוא היבם שחייב לחלוץ ליבמה זו ?)900
למה אשה נאמנת להעיד בבית דין שאיש זה הוא היבם שחייב לחלוץ ליבמה זו ?)901
למה עבד נאמן להעיד בבית דין שאיש זה הוא היבם שחייב לחלוץ ליבמה זו ?)902
 עבד או אשה שהעידו שזו יבמה הדרושה יבום או חליצה ושזוהי היבם, האם יכול היבם)903

לעשות מאמר וליבמה על סמך עדותם ?
 עבד או אשה שהעידו שזו יבמה הדרושה יבום או חליצה ושזוהי היבם, למה יכול היבם)904

לעשות מאמר וליבמה על סמך עדותם ?
 קטן שהעיד שזו יבמה הדרושה יבום או חליצה ושזוהי היבם, האם יכול היבם לעשות מאמר)905

וליבמה על סמך עדותם ?
האם יבם שמיבם כותב כתותה ליבמתו ?)906
כסף של מי מחייב יבם ליבמתו בכתובתה ?)907
באיזה הלכות מביא הרמב"ם טופס כתובה של אשה רגילה ?)908
האם בכתובה של אלמנה מזכירין שהיא אלמנה ?)909
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האם בכתובה של גרושה מזכירין שהיא גרושה ?)910
מה היא "שבויה" ?)911
כמה כתובתה יש לאשה שהיתה שבויה בידי גוים ?)912
למה יש כתובה רק של מאה ולא מאתים לאשה שהיתה שבויה בידי גוים ?)913
האם בכתובה של אשה שהיתה שבויה בידי גוים מזכירים כך ?)914
כמה כתובה יש לאלמנה ?)915
כמה כתובה יש לגרושה ?)916
מהו "גט יבמין" ?)917
באר המושג "שרטוט".)918
האם שטר חליצה צריכה שרטוט ? דייק !)919
איזה חלק של שטר חליצה צריכה שרטוט ?)920
האם כתובה של יבמה צריכה שרטוט ? דייק !)921
איזה חלק של כתובה של יבמה צריכה שרטוט ?)922
לכתיבת כמה תבות מפסוקי התורה יש צורך בשרטוט ?)923
מי שכותב שתי תבות מפסוק בתורה, האם צריך שרטוט ?)924
מי שכותב שלש תבות מפסוק בתורה, האם צריך שרטוט ?)925
יבמה שחלצה, האם מותרת מיד לינשא לזר ?)926
יבמה שחלצה, למה מותרת מיד לינשא לזר ?)927
כמה ימים אחרי שמת בעלה יכולה יבמה לחלוץ ?)928

':ד פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
למה אין צורך ב"הבחנה" ליבמה שחלצה לפני שתנשא לזר ?)929

פרק ה':
יבמה שנתן לה אחד היבמים גט, האם עדיין יכולה להתיבם ?)930
באר המושג "פסלה על האחין".)931
 ראובן מת ללא זרע והשאיר שתי נשים ונתן שמעון גט לאחת היבמות, האם עדיין יכול ליבם)932

האשה שניה ?
 ראובן מת ללא זרע והשאיר שתי נשים ונתן שמעון גט לאחת היבמות, האם אח אחר עדיין)933

יכול ליבם האשה השניה ?
 ראובן מת ללא זרע והשאיר שתי נשים ונתן שמעון גט לאחת היבמות, למה נפסלה אותה)934

האשה מלהתיבם ?
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 ראובן מת ללא זרע והשאיר שתי נשים ונתן שמעון גט לאחת היבמות, למה נפסלה האשה)935
השניה מלהתיבם ?

האם מן התורה מועיל גט ביבמה להכניסה ?)936
למה מדרבנן מועיל גט ביבמה ?)937
גט שלא היה כשר לגרש אשת איש , האם מועיל לפסול יבמה מלהתיבם ?)938
 גט שפוסל אשה לכהונה אך אינו גורם שתהיה מגורשת לגמרי, האם גט כזה פוסל יבמה)939

והצרה מלהתיבם ?
יבם שגירש יבמתו בגט, האם מותרת לזר ?)940
יבם שגירש יבמתו בגט, מה צריך לעשות כדי להתירה לזר ?)941
מהו "מאמר" ?)942
האם מאמר קונה ביבמה קנין גמור להחשב אשתו של היבם ?)943
יבם שעשה ביבמה מאמר ואינו רוצה ליבמה, מה צריך לעשות כדי להתירה לזר ?)944
יבם שעשה ביבמה מאמר ואינו רוצה ליבמה, למה צריך לעשות גט וגם חליצה להתירה לזר ?)945
 כדי שיבמה תהא מותרת לשוק האם צריכה יבום חליצה או שיתכן להתירה לשוק בדבר)946

אחר ?
מהו ההבדל בין גט למאמר ובין גט לזיקה ?)947
יבם שנתן מאמר ליבמתו ונתן גט למאמרו, האם מותרת להתיבם ? דייק !)948
יבם שנתן מאמר ליבמתו ונתן גט למאמרו, האם מותרת להתיבם לאותו יבם ?)949
יבם שנתן מאמר ליבמתו ונתן גט למאמרו, האם מותרת להתיבם לאח אחר ?)950
יבם שנתן מאמר ליבמתו ונתן גט לזיקתו, האם מותרת להתיבם ?)951
יבם שנתן מאמר ליבמתו ונתן גט לזיקתו, האם מותרת להתיבם לאח אחר ?)952
יבם שנתן מאמר ליבמתו ונתן גט לזיקתו, מה צריכה היבמה להתירה לשוק ?)953
 יבם שנתן מאמר ליבמתו ונתן גט לזיקתו, למה עדיין צריכה היבמה גט חוץ מחליצה כדי)954

להתירה לזר ?
מהו מאמר כשר ?)955
יבם שנתן מאמר ליבמה ואז בא עליה, כיצד מגדירים את המאמר ?)956
באופן כללי מהו מאמר פסול ?)957

':ה פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
יבם שנתן גט ליבמתו ואז עשה בה מאמר, האם יכול ליבמה ?)958
יבם שנתן גט ליבמתו ואז עשה בה מאמר, האם המאמר כשר ?)959
יבם שעשה חליצה ליבמתו ואז עשה בה מאמר, האם יכול ליבמה ?)960
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יבם שעשה חליצה ליבמתו ואז עשה בה מאמר, האם המאמר כשר ?)961
יבם שנתן גט ליבמתו ואז אח אחר עשה בה מאמר, האם יכול ליבמה ?)962
יבם שעשה חליצה ליבמתו ואז אח אחר עשה בה מאמר, האם יכול ליבמה ?)963
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים, ואח אחד נתן גט לאחת הנשים ואז עשה מאמר לאשה)964

השניה, האם יכול ליבמה ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים, ואח אחד נתן גט לאחת הנשים ואז עשה מאמר לאשה)965

השניה, למה אינו יכול ליבמה ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים, ואח אחד נתן גט לאחת הנשים ואז אח אחר עשה מאמר)966

לאשה השניה, האם יכול ליבמה ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים, ואח אחד נתן גט לאחת הנשים ואז אח אחר עשה מאמר)967

לאשה השניה, למה אינו יכול ליבמה ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים, ואח אחד עשה חליצה לאחת הנשים ואז עשה מאמר)968

באשה השניה, האם יכול ליבם האשה השניה ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים, ואח אחד עשה חליצה לאחת הנשים ואז עשה מאמר)969

באשה השניה, למה אינו יכול ליבם האשה השניה ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים, ואח אחד עשה חליצה לאחת הנשים ואח אחר עשה)970

מאמר באשה השניה, האם יכול אותו אח שני ליבם האשה השניה ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים, ואח אחד עשה חליצה לאחת הנשים ואח אחר עשה)971

מאמר באשה השניה, למה אינו יכול אותו אח שני ליבם האשה השניה ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים והיבם בעל אשה אחת ואז עשה מאמר באשה השניה,)972

האם יכול ליבמה ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים והיבם בעל אשה אחת ואז עשה מאמר באשה השניה,)973

למה אינו יכול ליבמה ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים והיבם בעל אשה אחת ואז עשה אח שני מאמר באשה)974

השניה, האם יכול ליבמה ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים והיבם בעל אשה אחת ואז עשה אח שני מאמר באשה)975

השניה, למה אינו יכול ליבמה ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים והיבם עשה מאמר באשה אחת ואז נתן לה גט, האם)976

יכול אותו אח שני ליבם האשה השניה ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים והיבם עשה מאמר באשה אחת ואז נתן לה גט, למה)977

אותו אח אינו יכול ליבם האשה השניה ?
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 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים והיבם עשה מאמר באשה אחת ואז עשה בה חליצה,)978
האם יכול אותו אח ליבם האשה השניה ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים והיבם עשה מאמר באשה אחת ואז עשה בה חליצה,)979
למה אין אותו אח יכול ליבם האשה השניה ?

':ה פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים והיבם עשה מאמר באשה אחת ואז עשה בה חליצה,)980

האם יכול אח שני ליבם האשה השניה ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים והיבם עשה מאמר באשה אחת ואז עשה בה חליצה,)981

למה אין אח שני יכול ליבם האשה השניה ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים והיבם עשה מאמר באשה אחת ואז נתן גט לאשה)982

השניה, האם יכול ליבם לזו שעשה בה מאמר ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים והיבם עשה מאמר באשה אחת ואז נתן גט לאשה)983

השניה, למה אינו יכול ליבם לזו שעשה בה מאמר ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים והיבם עשה מאמר באשה אחת ואז נתן אח שני גט)984

לאשה השניה, האם יכול היבם ליבם לזו שעשה בה מאמר ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים והיבם עשה מאמר באשה אחת ואז נתן אח שני גט)985

לאשה השניה, למה לא יכול היבם ליבם לזו שעשה בה מאמר ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים והיבם עשה מאמר באשה אחת ואז עשה אח שני חליצה)986

לאשה השניה, האם יכול היבם ליבם לזו שעשה בה מאמר ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים והיבם עשה מאמר באשה אחת ואז עשה אח שני חליצה)987

לאשה השניה, למה לא יכול היבם ליבם לזו שעשה בה מאמר ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים והיבם עשה מאמר באשה אחת ואז בעל האשה השניה,)988

האם יכול היבם ליבם לזו שעשה בה מאמר ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים והיבם עשה מאמר באשה אחת ואז בעל האשה השניה,)989

למה לא יכול היבם ליבם לזו שעשה בה מאמר ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים והיבם עשה מאמר באשה אחת ואז עשה מאמר גם)990

לאשה השניה, האם יכול היבם ליבם לראשונה שעשה בה מאמר ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים והיבם עשה מאמר באשה אחת ואז עשה מאמר גם)991

לאשה השניה, למה לא יכול היבם ליבם לראשונה שעשה בה מאמר ?
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 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים והיבם עשה מאמר באשה אחת ואז עשה מאמר גם)992
לאשה השניה, האם יכול היבם ליבם לשניה שעשה בה מאמר ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים והיבם עשה מאמר באשה אחת ואז עשה מאמר גם)993
לאשה השניה, למה לא יכול היבם ליבם לשניה שעשה בה מאמר ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים והיבם עשה מאמר באשה אחת ואז עשה אח שני מאמר)994
גם לאשה השניה, האם הראשון יכול ליבם ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים והיבם עשה מאמר באשה אחת ואז עשה אח שני מאמר)995
גם לאשה השניה, האם השני יכול ליבם ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים והיבם עשה מאמר באשה אחת ואז עשה אח שני מאמר)996
גם לאשה השניה, למה לא יכול הראשון ליבם ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים והיבם עשה מאמר באשה אחת ואז עשה אח שני מאמר)997
גם לאשה השניה, למה לא יכול השני ליבם ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים והיבם עשה מאמר באשה אחת ואז עשה אח שני מאמר)998
גם לאותה אשה, האם היבם הראשון יכול ליבמה ?

':ה פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים והיבם עשה מאמר באשה אחת ואז עשה אח שני מאמר)999

גם לאותה אשה, למה לא יכול היבם הראשון ליבמה ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים והיבם עשה מאמר באשה אחת ואז עשה אח שני מאמר)1000

גם לאותה אשה, האם היבם השני יכול ליבמה ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים והיבם עשה מאמר באשה אחת ואז עשה אח שני מאמר)1001

גם לאותה אשה, למה לא יכול היבם השני ליבמה ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים והיבם עשה מאמר באשה אחת ואז עשה אח שני מאמר)1002

גם לאותה אשה, האם שני המאמרים פסולים ?
כמה אופנים של מאמר כשר ישנם ?)1003
מהו האופן היחיד של מאמר כשר שישנו ?)1004
ביבום, מהי בעילה "כשרה" ?)1005
בעילה הבאה אחרי מאמר מאותו יבם לאותה יבמה, מה נקרא ?)1006
האם בעילה שלא קדמו מאמר נחשב בעילה כשרה להחשב יבום ?)1007
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים, ויבם אחד עשה מאמר לאשה אחת ואח שני בא על)1008

האשה השניה, האם זה בעילה כשרה ?
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 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים, ויבם אחד נתן גט לאשה ואז בא עליה, האם זה בעילה)1009
כשרה ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים, ויבם אחד נתן גט לאשה אחת ואח שני בא על האשה)1010
השניה, האם זה בעילה כשרה ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים, ויבם אחד עשה מאמר לאשה אחת ואז בא על האשה)1011
השניה, האם זה בעילה כשרה ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים, ויבם אחד עשה מאמר לאשה אחת ואח שני בא על)1012
האשה השניה, האם זה בעילה כשרה ?

מהי חליצה כשרה ?)1013
כמה אופנים של חליצה כשרה ישנן ?)1014
מהו האופן היחיד של חליצה כשרה שישנו ?)1015
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים, ויבם נתן גט לאשה אחת ואז חלץ לה, האם החליצה)1016

"כשרה" ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים, ויבם נתן גט לאשה אחת ואז אח השני חלץ לה, האם)1017

החליצה "כשרה" ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים, ויבם נתן גט לאשה אחת ואז חלץ לאשה השניה, האם)1018

החליצה "כשרה" ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים, ויבם אחד עשה מאמר לאשה אחת ואז חלץ לאשה)1019

השניה, האם החליצה כשרה ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים, ויבם אחד עשה מאמר לאשה אחת ואז אח שני חלץ לה,)1020

האם החליצה כשרה ?
באר המושג "בית אחד" לענין יבום.)1021
 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים, אם יבם ייבם אשה אחת האם הותרו שאר היבמות)1022

לשוק ?
':ה פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים, אם יבם חלץ לאשה אחת האם הותרו שאר היבמות)1023
לשוק ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים, אם יבם בעל אשה אחת בעילה "פסולה", האם הותרו)1024
שאר היבמות לשוק ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים, אם יבם בעל אשה אחת בעילה "פסולה", האם נאסרו)1025
כל הנשים ליבום ?
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 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים, אם יבם נתן ליבמה אחת מאמר "פסולה", האם הותרו)1026
שאר היבמות לשוק ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים, אם יבם נתן ליבמה אחת מאמר "פסולה", האם נאסרו)1027
כל הנשים ליבום ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים, אם יבם בעל אשה אחת בעילה "פסולה", מה צריכים)1028
כדי להתיר כולם לשוק ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים, אם יבם נתן ליבמה אחת מאמר "פסולה", מה צריכים)1029
כדי להתיר כולם לשוק ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים, אם יבם בעל אשה אחת בעילה "פסולה", כמה ומי)1030
צריכה חליצה להתיר כולן לשוק ? (דייק בשינוי גירסא)

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים, אם יבם נתן ליבמה אחת מאמר "פסולה", כמה ומי)1031
צריכה חליצה להתיר כולן לשוק ? (דייק בשינוי גירסא)

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד חלץ לאחת הנשים חליצה פסולה, האם אותה)1032
אשה הותרה לינשא לזר ?

 ** מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד חלץ לאחת הנשים חליצה פסולה, למה)1033
אותה אשה הותרה לינשא לזר ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד חלץ לאחת הנשים חליצה פסולה, האם שאר)1034
הנשים הותרו לינשא לזר ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד חלץ לאחת הנשים חליצה פסולה, מה נצרך)1035
כדי ששאר הנשים יותרו לינשא לזר ? דייק !

האם מן התורה בעילה "פסולה" קונה יבמה ?)1036
 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד בעל בעילה פסולה, האם אותה האשה צריכה)1037

גט להתירה לשוק ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד בעל בעילה פסולה, למה אותה האשה צריכה)1038

גט להתירה לשוק ?
מי שיבם יבמתו אחרי שחלץ לה, האם צריכה גט להתירה לשוק ?)1039
מי שיבם יבמתו אחרי שחלץ לה, למה צריכה גט להתירה לשוק ?)1040
 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד בעל אשה אחת ואז בעל את השניה, האם)1041

שתיהן צריכות גט להתירן לשוק ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד בעל אשה אחת ואז בעל את השניה, למה)1042

שתיהן צריכות גט להתירן לשוק ?
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 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד בעל אשה אחת ואז בעל אחיו את השניה,)1043
האם שתיהן צריכות גט להתירן לשוק ?

':ה פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד בעל אשה אחת ואז בעל אחיו את השניה,)1044

למה שתיהן צריכות גט להתירן לשוק ?
באופן כללי, האם כל יבמה שניתן לה מאמר כשרה צריכה גט למאמר להתירה לשוק ?)1045
באופן כללי, האם כל יבמה שניתן לה מאמר פסולה צריכה גט למאמר להתירה לשוק ?)1046
האם גט יכול לדחות אשה הזקוקה ליבום מביתו של היבם לגמרי ולהתירה לשוק ?)1047
האם מאמר יכול לקנות ביבמה קנין גמור ?)1048
האם בעילה קונה יבמה קנין גמור ליבם ?)1049
האם חליצה יכולה לדחות אשה הזקוקה ליבום מביתו של היבם לגמרי ולהתירה לשוק ?)1050
לסיכום, האם גט אחר גט מועיל ביבמה ?)1051
לסיכום, למה גט אחר גט מועיל ביבמה ?)1052
לסיכום, האם מאמר אחר מאמר מועיל ביבמה ?)1053
לסיכום, למה מאמר אחר מאמר מועיל ביבמה ?)1054
לסיכום, האם בעילת יבם שני אחר בעילת יבם ראשון ביבמה מועיל כלל ?)1055
למה בעילת יבם שני אחר בעילת יבם ראשון ביבמה אינו מועיל כלל ?)1056
לסיכום, האם חליצת יבם שני אחר חליצת יבם ראשון ביבמה מועיל כלל ?)1057
למה חליצת יבם שני אחר חליצת יבם ראשון ביבמה אינו מועיל כלל ?)1058
יבם שנתן גט ליבמתו האם נאסר בקרובותיה ?)1059
 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד נתן גט לאשה אחת ושוב נתן גט לאשה)1060

השניה, האם נאסר בקרובות שתיהן ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד נתן גט לאשה אחת ושוב נתן גט לאשה)1061

השניה, למה נאסר בקרובות שתיהן ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד נתן גט לאשה אחת וגם אחיו נתן לה גט, האם)1062

שניהם נאסרו בקרובותיה ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד נתן גט לאשה אחת וגם אחיו נתן לה גט, למה)1063

שניהם נאסרו בקרובותיה ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד נתן גט לאשה אחת וגם אחיו נתן לה גט, מה)1064

דרוש כדי להתירה לשוק ?
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 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד נתן גט לאשה אחת ואז אחיו נתן גט לשניה,)1065
האם שניהם נאסרו בקרובות זו שגירשה ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד נתן גט לאשה אחת ואז אחיו נתן גט לשניה,)1066
למה שניהם נאסרו בקרובות זו שגירשה ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד עשה מאמר באשה אחת ואז אחיו עשה בה)1067
מאמר גם כן, האם שניהם נאסרו בקרובות זו שעשו בה מאמר ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד עשה מאמר באשה אחת ואז אחיו עשה בה)1068
מאמר גם כן, למה שניהם נאסרו בקרובות זו שעשו בה מאמר ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד עשה מאמר באשה אחת ואז אחיו עשה מאמר)1069
באשה השניה, האם שניהם נאסרו בקרובות זו שעשו בה מאמר ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד עשה מאמר באשה אחת ואז אחיו עשה מאמר)1070
באשה השניה, למה שניהם נאסרו בקרובות זו שעשו בה מאמר ?

':ה פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד חלץ לאשה אחת וגם חלץ לאשה השניה, האם)1071

נאסר בקרובות הראשונה ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד חלץ לאשה אחת וגם חלץ לאשה השניה, למה)1072

נאסר בקרובות הראשונה ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד חלץ לאשה אחת וגם חלץ לאשה השניה, האם)1073

נאסר בקרובות השניה ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד חלץ לאשה אחת וגם חלץ לאשה השניה, למה)1074

לא נאסר בקרובות השניה ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד חלץ לאשה אחת ואחיו חלץ לאשה השניה,)1075

האם השני נאסר בקרובות השניה ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד חלץ לאשה אחת ואחיו חלץ לאשה השניה,)1076

למה השני לא נאסר בקרובות השניה ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד חלץ לאשה אחת ואחיו גם חלץ לה, האם)1077

השני נאסר בקרובות החלוצה ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד חלץ לאשה אחת ואחיו גם חלץ לה, למה לא)1078

נאסר האח השני בקרובות החלוצה ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד בא על אשה אחת ואז גם חלץ לה, האם)1079

נאסרה לכהונה מכח חליצה זו ?
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 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד בא על אשה אחת ואז גם חלץ לה, למה לא)1080
נאסרה לכהונה מכח חליצה זו ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד בא על אשה אחת ואז אחיו חלץ לה, האם)1081
נאסרה לכהונה מכח חליצה זו ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד בא על אשה אחת ואז גם חלץ לאשה השניה,)1082
האם נאסרה האשה השניה לכהונה מכח חליצה זו ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד בא על אשה אחת ואז גם חלץ לאשה השניה,)1083
למה לא נאסרה האשה השניה לכהונה מכח חליצה זו ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד בא על אשה אחת ואז אחיו חלץ לאשה)1084
השניה, האם נאסרה האשה השניה לכהונה מכח חליצה זו ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד בא על אשה אחת ואז אחיו חלץ לאשה)1085
השניה, למה לא נאסרה האשה השניה לכהונה מכח חליצה זו ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד בא על אשה אחת ואז אחיו נתן לה גט, האם)1086
נאסר השני בקרובותיה מחמת גט זה ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד בא על אשה אחת ואז אחיו נתן לה גט,  למה)1087
לא נאסר השני בקרובותיה מחמת גט זה ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד בא על אשה אחת ואז אחיו נתן לה גט, האם)1088
נאסרה לכהונה מחמת גט זה ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד בא על אשה אחת ואז אחיו נתן לה גט, למה)1089
לא נאסרה לכהונה מחמת גט זה ?

':ה פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד בא על אשה אחת ואז אחיו נתן גט לאשה)1090

השניה, האם נאסר האח השני בקרובות השניה מחמת גט זה ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד בא על אשה אחת ואז אחיו נתן גט לאשה)1091

השניה, למה לא נאסר האח השני בקרובות השניה מחמת גט זה ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד בא על אשה אחת ואז אחיו נתן גט לאשה)1092

השניה, האם נאסרה האשה השניה לכהונה מחמת גט זה ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד בא על אשה אחת ואז אחיו נתן גט לאשה)1093

השניה, למה לא נאסרה האשה השניה לכהונה מחמת גט זה ?
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 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד בא על אשה אחת ואז אחיו עשה בה מאמר,)1094
האם נאסר השני בקרובותיה מחמת מאמר זה ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד בא על אשה אחת ואז אחיו עשה בה מאמר,)1095
למה לא נאסר השני בקרובותיה מחמת מאמר זה ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד בא על אשה אחת ואז אחיו בעל אותה גם כן,)1096
האם נאסר השני בקרובותיה מחמת בעילה זו ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד בא על אשה אחת ואז אחיו בעל אותה גם כן,)1097
למה לא נאסר השני בקרובותיה מחמת בעילה זו ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד בא על אשה אחת ואז אחיו עשה מאמר)1098
באשה השניה גם כן, האם נאסר השני בקרובותיה מחמת מאמר זה ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד בא על אשה אחת ואז אחיו עשה מאמר)1099
באשה השניה גם כן, למה נאסר השני בקרובותיה מחמת מאמר זה ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד בא על אשה אחת ואז אחיו עשה מאמר)1100
באשה השניה גם כן, מה צריכה האשה השניה להתירה לשוק ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד בא על אשה אחת ואז אחיו בעל האשה)1101
השניה גם כן, האם נאסר השני בקרובותיה מחמת בעילה זו ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד בא על אשה אחת ואז אחיו בעל האשה)1102
השניה גם כן, למה נאסר השני בקרובותיה מחמת בעילה זו ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד בא על אשה אחת ואז אחיו בעל האשה)1103
השניה גם כן, מה צריכה האשה השניה להתירה לשוק ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר כמה נשים ויבם אחד בא על אשה אחת ואז אחיו בעל האשה)1104
השניה גם כן, למה צריכה האשה השניה  גט כדי להתירה לשוק ?

 **מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים ושני אחים, וכל אח בעל יבמה אחת, אם נודע מי בעל)1105
תחלה מה הדין ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים ושני אחים, וכל אח בעל יבמה אחת ולא נודע מי בעל)1106
תחלה, מה הדין ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים ושני אחים, וכל אח בעל יבמה אחת ולא נודע מי בעל)1107
תחלה, האם מותרות להשאר תחת בעליהן ?

 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים ושני אחים, וכל אח בעל יבמה אחת ולא נודע מי בעל)1108
תחלה, למה אסורות להשאר תחת בעליהן ?
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':ה פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים ושני אחים, וכל אח בעל יבמה אחת ולא נודע מי בעל)1109

תחלה, אחרי ששניהם מגרשים האם ניתן לשום יבם לישא שום אחת מהיבמות ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים ושני אחים, וכל אח בעל יבמה אחת ולא נודע מי בעל)1110

תחלה, אחרי ששניהם מגרשים למה אסור לשום יבם לישא שום אחת מהיבמות ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים ושני אחים, וכל אח בעל יבמה אחת ולא נודע מי בעל)1111

תחלה, אחרי ששניהם מגרשים האם שתיהן מותרות לשוק ?
 מי שמת ללא זרע והשאיר שתי נשים ושני אחים, וכל אח בעל יבמה אחת ולא נודע מי בעל)1112

תחלה, אחרי ששניהם מגרשים למה שתיהן מותרות לשוק ?
 ראובן מת בירושלים ויש לו שתי נשים אחת בעיר עכו ואחת בעיר צור ויש לו שני אחים)1113

בשתי הערים, האם יכול אח שרוצה ליבם את האשה הנמצאת בעיר לעשות כך ?
 ראובן מת בירושלים ויש לו שתי נשים אחת בעיר עכו ואחת בעיר צור ויש לו שני אחים)1114

בשתי הערים, למה לא יכול אח שרוצה ליבם את האשה הנמצאת בעיר לעשות כך ?
 ראובן מת בירושלים ויש לו שתי נשים אחת בעיר עכו ואחת בעיר צור ויש לו שני אחים)1115

 בשתי הערים וקדם אח אחד ויבם האשה הנמצאת בעירו קודם שאחיו עשה כך בעירו,
האם יכול האח השני לכוף האח הראשון להוציאה ?

 ראובן מת בירושלים ויש לו שתי נשים אחת בעיר עכו ואחת בעיר צור ויש לו שני אחים)1116
 בשתי הערים ואח אחד ייבם האשה הנמצאת בעירו ולא ידוע אם כבר ייבם האח השני את

האשה שבעירו, האם מוציאין היבמה מתחת היבם ?
 ראובן מת בירושלים ויש לו שתי נשים אחת בעיר עכו ואחת בעיר צור ויש לו שני אחים)1117

 בשתי הערים ואח אחד ייבם האשה הנמצאת בעירו ולא ידוע אם כבר ייבם האח השני את
האשה שבעירו, למה אין מוציאין היבמה מתחת היבם ?

 ראובן מת בירושלים ויש לו שתי נשים אחת בעיר עכו ואחת בעיר צור ויש לו שני אחים)1118
בשתי הערים, האם יכול אח שרוצה לחלוץ לאשה הנמצאת בעיר לעשות כך ?

 ראובן מת בירושלים ויש לו שתי נשים אחת בעיר עכו ואחת בעיר צור ויש לו שני אחים)1119
בשתי הערים, למה יכול אח שרוצה לחלוץ לאשה הנמצאת בעיר לעשות כך ?

יבם קטן שבעל את יבמתו מה דינו של הבעילה ? דייק !)1120
יבם קטן אך יותר מבן תשע שבעל את יבמתו מה דינו של הבעילה ?)1121
** יבם קטן פחות מבן תשע שבעל את יבמתו מה דינו של הבעילה ?)1122
יבם קטן מבן תשע שנים שעשה מאמר ביבמתו, האם המאמר מועיל ? דייק !)1123
יבם קטן מבן תשע שנים שעשה מאמר ביבמתו, מתי המאמר מועיל ?)1124
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יבם קטן מבן תשע שנים שעשה מאמר ביבמתו, מתי אין המאמר מועיל ?)1125
 יבם קטן מבן תשע שנים שעשה מאמר ביבמתו קודם שעשו אחיו שום דבר, האם המאמר)1126

מועיל ?
 יבם קטן מבן תשע שנים שעשה מאמר ביבמתו קודם שעשו אחיו שום דבר, לאיזה דבר מועיל)1127

המאמר ?
 יבם קטן מבן תשע שנים שעשה מאמר ביבמתו וכבר עשו אחיו הגדול פעולה ביבמה, האם)1128

מאמרו של הקטן מועיל ?
יבם קטן מבן תשע שנים שחלץ ליבמתו, האם החליצה מועלת כלל לאסרה על שאר האחין ?)1129

':ה פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
יבם קטן מבן תשע שנים שנתן גט ליבמתו, האם הגט מועלת כלל לאסרה על שאר האחין ?)1130
 יבם קטן מבן תשע שנים שבעל יבמתו קודם שאח אחר עשה בה כלום, האם פסלה על שאר)1131

האחין ?
 יבם קטן מבן תשע שנים שעשה מאמר ביבמתו קודם שאח אחר עשה בה כלום, האם פסלה)1132

על שאר האחין ?
 יבם גדול שעשה מאמר ביבמתו ואז אחיו שהוא קטן אך מבן תשע שנים עשה בה מאמר גם)1133

כן, האם נאסרה על היבם הגדול ?
 יבם גדול שעשה מאמר ביבמתו ואז אחיו שהוא קטן אך מבן תשע שנים עשה בצרה מאמר גם)1134

כן, האם נאסרה היבמה הראשונה על היבם הגדול ?
 יבם גדול שעשה מאמר ביבמתו ואז אחיו שהוא קטן אך מבן תשע שנים בא עליה, האם)1135

נאסרה על היבם הגדול ?
 יבם גדול שעשה מאמר ביבמתו ואז אחיו שהוא קטן אך מבן תשע שנים בא על צרתה, האם)1136

נאסרה היבמה הראשונה על היבם הגדול ?
יבם בן תשע שנים שבא על יבמתו ואז אחיו הגדול בא עליה, האם נאסרה על היבם הקטן?)1137
 יבם בן תשע שנים שבא על יבמתו ואז אחיו הגדול בא על צרתה, האם נאסרה היבמה)1138

הראשונה על היבם הקטן ?
יבם בן תשע שנים שבא על יבמתו ואז אחיו הגדול חלץ לה, האם נאסרה על היבם הקטן?)1139
 יבם בן תשע שנים שבא על יבמתו ואז אחיו הגדול חלץ לצרתה, האם נאסרה היבמה)1140

הראשונה על היבם הקטן ?
יבם בן תשע שנים שבא על יבמתו ואז אחיו הגדול נתן לה גט, האם נאסרה על היבם הקטן?)1141
 יבם בן תשע שנים שבא על יבמתו ואז אחיו הגדול נתן גט לצרתה, האם נאסרה היבמה)1142

הראשונה על היבם הקטן ?
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 יבם בן תשע שנים שבא על יבמתו ואז גם בא על צרתה, האם נאסרה היבמה הראשונה על)1143
היבם הקטן ?

 יבם בן תשע שנים שבא על יבמתו ואז גם בא אחיו הקטן מבן תשע שנים עליה גם כן, האם)1144
נאסרה על היבם הראשון ?

 יבם בן תשע שנים שבא על יבמתו ואז בא אחיו הקטן מבן תשע שנים גם בא על צרתה, האם)1145
נאסרה היבמה הראשונה על היבם הקטן ?

יבם בן תשע שנים שבא על יבמתו ואז הגדיל וטרם בא עליה משהגדיל, כיצד יכול להוציאה ?)1146
 יבם בן תשע שנים שבא על יבמתו ואז הגדיל וטרם בא עליה משהגדיל, למה צריכה גט)1147

וחליצה כדי להוציאה ?
יבם בן תשע שנים שבא על יבמתו ואז הגדיל ובא עליה משהגדיל, כיצד יכול להוציאה ?)1148
 יבם בן תשע שנים שבא על יבמתו ואז הגדיל ובא עליה משהגדיל, למה צריכה רק גט)1149

להוציאה ?
כיצד יתכן יבם שהוא יותר מבן שלש עשרה שנה ועדיין דינו כקטן לענין יבום ?)1150

':ה פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 יבם שהוא בן עשרים שנה ואין לו שתי שערות ולא נולדו בו סימני סריס, מה דינו לענין)1151

יבום ?
מה היא קטנה הראויה למאן ?)1152
האם קידושי קטנה הראשויה למאן הינם מן התורה או מדרבנן ?)1153
האם מן התורה יכולה חרשת לקדש עצמה ?)1154
האם קידושי חרשת הינם מן התורה או מדרבנן ?)1155
למה תקנו חכמים קידושין לקטנה שמתה אביה ?)1156
עד מתי דינם של קידושי קטנה הראשויה למאן רק מדרבנן ?)1157
קטנה הראויה למאן שגדלה ולא מיאנה, האם קידושיה מן התורה ?)1158
למה תקנו חכמים קידושין לחרשת ?)1159
**האם קידושי חרשת הופכים להיות קידושי תורה באיזה שלב ?)1160
 אם כל היבמות הנופלות מאח שמת הן קטנות שהיו קידושיהן מדרבנן, האם ביאת אחת מהן)1161

פוטרות הצרות לשוק ?
 אם כל היבמות הנופלות מאח שמת הן קטנות שהיו קידושיהן מדרבנן, האם חליצת אחת מהן)1162

פוטרות הצרות לשוק ? 
 אם כל היבמות הנופלות מאח שמת הן חרשות שהיו קידושיהן מדרבנן, האם ביאת אחת מהן)1163

פוטרות הצרות לשוק ?
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 אם כל היבמות הנופלות מאח שמת הן חרשות שהיו קידושיהן מדרבנן, האם חליצת אחת מהן)1164
פוטרות הצרות לשוק ? 

 אם כל היבמות הנופלות מאח שמת הן אלו שהיו להן קידושי דרבנן, האם ביאת אחת מהן)1165
פוטרות הצרות לשוק ? דייק !

 אם כל היבמות הנופלות מאח שמת הן אלו שהיו להן קידושי דרבנן, האם חליצת אחת מהן)1166
פוטרות הצרות לשוק ? דייק !

 מי שמת והיה נשוי לחרשת וגם לקטנה ושתיהן בקידושי דרבנן, האם ביאת אחת מהן פוטרת)1167
הצרות לשוק ?

 מי שמת והיה נשוי לחרשת וגם לקטנה ושתיהן בקידושי דרבנן, האם חליצת אחת מהן פוטרת)1168
הצרות לשוק ?

 קטנה הנשואה מדרבנן שמת בעלה, האם יכולה למאן ביבם ולהפקיע הקידושין שהיו)1169
לבעלה ?

מי שמת והיה נשוי לחרשת וגם לקטנה בקידושי דרבנן, מה יש לעשות ?)1170
מי שמת והיה נשוי לחרשת וגם לקטנה בקידושי דרבנן, למה יש ללמד הקטנה למאן ?)1171
 מי שמת והיה נשוי לחרשת וגם לקטנה בקידושי דרבנן, אם הקטנה תמאן האם ניתן ליבם את)1172

החרשת ?
 מי שמת והיה נשוי לחרשת וגם לקטנה בקידושי דרבנן, אם הקטנה מיאנה ויבם את החרשת,)1173

האם יכול היבם להוציאה בגט אחר כך ?
האם ניתן לגרש חרשת ?)1174
מהו החידוש בכך שניתן לגרש חרשת ?)1175
 מי שהיה נשוי שתי נשים פקחת שקידושיה מן התורה וחרשת שקידושיה מדרבנן ומת, האם)1176

ביאת הפקחת פוטרת החרשת לשוק ?
':ה פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 

 מי שהיה נשוי שתי נשים פקחת שקידושיה מן התורה וחרשת שקידושיה מדרבנן ומת, האם)1177
חליצת הפקחת פוטרת החרשת לשוק ?

 מי שהיה נשוי שתי נשים פקחת שקידושיה מן התורה וחרשת שקידושיה מדרבנן ומת, האם)1178
ביאת החרשת פוטרת הפקחת לשוק ?

 מי שהיה נשוי שתי נשים פקחת שקידושיה מן התורה וחרשת שקידושיה מדרבנן ומת, האם)1179
חליצת החרשת פוטרת הפקחת לשוק ?

 מי שהיה נשוי שתי נשים פקחת שקידושיה מן התורה וחרשת שקידושיה מדרבנן ומת, למה)1180
אין ביאת החרשת פוטרת הפקחת לשוק ?
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 מי שהיה נשוי שתי נשים פקחת שקידושיה מן התורה וחרשת שקידושיה מדרבנן ומת, למה)1181
אין חליצת החרשת פוטרת הפקחת לשוק ?

 מי שהיה נשוי גדולה שקידושיה מן התורה וקטנה שקידושיה מדרבנן ומת, האם ביאת)1182
הגדולה פוטרת הקטנה לשוק ?

 מי שהיה נשוי גדולה שקידושיה מן התורה וקטנה שקידושיה מדרבנן ומת, האם חליצת)1183
הגדולה פוטרת הקטנה לשוק ?

 מי שהיה נשוי גדולה שקידושיה מן התורה וקטנה שקידושיה מדרבנן ומת, האם ביאת הקטנה)1184
פוטרת את הגדולה לשוק ?

 מי שהיה נשוי גדולה שקידושיה מן התורה וקטנה שקידושיה מדרבנן ומת, האם חליצת)1185
הקטנה פוטרת את הגדולה לשוק ?

 מי שהיה נשוי גדולה שקידושיה מן התורה וקטנה שקידושיה מדרבנן ומת, למה אין ביאת)1186
הקטנה פוטרת את הגדולה לשוק ?

 מי שהיה נשוי גדולה שקידושיה מן התורה וקטנה שקידושיה מדרבנן ומת, למה אין חליצת)1187
הקטנה פוטרת את הגדולה לשוק ?

 מי שהיה נשוי לשתי קטנות שהיו קידושיהן מדרבנן ומת, ובא יבם על אחת מהן, האם השניה)1188
מותרת לשוק ?

 מי שהיה נשוי לשתי קטנות שהיו קידושיהן מדרבנן ומת, ובא יבם על אחת מהן ואז בא על)1189
השניה, האם נאסרה הראשונה עליו ?

 מי שהיה נשוי לשתי קטנות שהיו קידושיהן מדרבנן ומת, ובא יבם על אחת מהן ואז בא על)1190
השניה, למה לא נאסרה הראשונה עליו ?

 מי שהיה נשוי לשתי קטנות שהיו קידושיהן מדרבנן ומת, ובא יבם על אחת מהן ואז בא על)1191
השניה, מה יש לעשות ?

 מי שהיה נשוי לשתי קטנות שהיו קידושיהן מדרבנן ומת, ובא יבם על אחת מהן ואז בא אחיו)1192
על השניה, האם היבמה הראשונה נאסרה על האח הראשון ?

 מי שהיה נשוי לשתי קטנות שהיו קידושיהן מדרבנן ומת, ובא יבם על אחת מהן ואז בא אחיו)1193
על השניה, למה לא נאסרה היבמה הראשונה על האח הראשון ?

 מי שהיה נשוי לשתי קטנות שהיו קידושיהן מדרבנן ומת, ובא יבם על אחת מהן ואז בא אחיו)1194
על השניה, מה יש לעשות ?

 מי שהיה נשוי לקטנה שקידושיה קידושי דרבנן וגם לחרשת ומת, והיבם בא על הקטנה וחזר)1195
ובא על החרשת, מה הדין ?
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':ה פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 מי שהיה נשוי לקטנה שקידושיה קידושי דרבנן וגם לחרשת ומת, והיבם בא על הקטנה וחזר)1196

ובא על החרשת, האם אסרה הקטנה עליו ?
 מי שהיה נשוי לקטנה שקידושיה קידושי דרבנן וגם לחרשת ומת, והיבם בא על הקטנה וחזר)1197

ובא על החרשת, למה לא נאסרה הקטנה עליו ?
 מי שהיה נשוי לקטנה שקידושיה קידושי דרבנן וגם לחרשת ומת, והיבם בא על הקטנה וחזר)1198

ובא על החרשת, מה צריכה החרשת להתירה לשוק ?
למה ביאת היבם בקטנה מעולה יותר מביאתו בחרשת ?)1199
 מי שהיה נשוי לקטנה שקידושיה קידושי דרבנן וגם לחרשת ומת, והיבם בא על החרשת וחזר)1200

ובא על הקטנה, מה הדין ?
 מי שהיה נשוי לקטנה שקידושיה קידושי דרבנן וגם לחרשת ומת, והיבם בא על החרשת וחזר)1201

ובא על הקטנה, האם נפסלה החרשת עליו ?
 מי שהיה נשוי לקטנה שקידושיה קידושי דרבנן וגם לחרשת ומת, והיבם בא על החרשת וחזר)1202

ובא על הקטנה, למה נפסלה החרשת עליו ?
 מי שהיה נשוי לקטנה שקידושיה קידושי דרבנן וגם לחרשת ומת, והיבם בא על החרשת ואז)1203

בא אחיו על הקטנה, האם נפסלה החרשת על היבם הראשון ?
 מי שהיה נשוי לקטנה שקידושיה קידושי דרבנן וגם לחרשת ומת, והיבם בא על החרשת ואז)1204

בא אחיו על הקטנה, למה נפסלה החרשת על היבם הראשון ?
 מי שהיה נשוי לקטנה שקידושיה קידושי דרבנן וגם לחרשת ומת, והיבם בא על החרשת ואז)1205

בא על הקטנה, מה עושים לקטנה ?
 מי שהיה נשוי לקטנה שקידושיה קידושי דרבנן וגם לחרשת ומת, והיבם בא על החרשת ואז)1206

בא על הקטנה, מה עושים לחרשת ?
 מי שהיה נשוי לקטנה שקידושיה קידושי דרבנן וגם לחרשת ומת, והיבם בא על החרשת ואז)1207

בא אחיו על הקטנה, מה עושים לקטנה ?
 מי שהיה נשוי לקטנה שקידושיה קידושי דרבנן וגם לחרשת ומת, והיבם בא על החרשת ואז)1208

בא אחיו על הקטנה, מה עושים לחרשת ?
 מי שהיה נשוי לפקחת שקידושיה מן התורה וגם לחרשת שקידושיה מדרבנן ומת, ובא יבם)1209

על הפקחת וחזר ובא על החרשת, האם נאסרה הפקחת עליו ?
 מי שהיה נשוי לפקחת שקידושיה מן התורה וגם לחרשת שקידושיה מדרבנן ומת, ובא יבם)1210

על הפקחת ואחיו בא על החרשת, האם נאסרה הפקחת על היבם הראשון ?
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 מי שהיה נשוי לפקחת שקידושיה מן התורה וגם לחרשת שקידושיה מדרבנן ומת, ובא יבם)1211
על הפקחת וחזר ובא על החרשת, מה צריכה החרשת ?

 מי שהיה נשוי לפקחת שקידושיה מן התורה וגם לחרשת שקידושיה מדרבנן ומת, ובא יבם)1212
על הפקחת ואחיו בא על החרשת, מה צריכה החרשת ?

 מי שהיה נשוי לפקחת שקידושיה מן התורה וגם לחרשת שקידושיה מדרבנן ומת, ובא יבם)1213
על החרשת וחזר ובא על הפקחת, האם נאסרה החרשת עליו ?

 מי שהיה נשוי לפקחת שקידושיה מן התורה וגם לחרשת שקידושיה מדרבנן ומת, ובא יבם)1214
על החרשת ואז בא אחיו על הפקחת, האם נאסרה החרשת על היבם הראשון ?

 מי שהיה נשוי לפקחת שקידושיה מן התורה וגם לחרשת שקידושיה מדרבנן ומת, ובא יבם)1215
על החרשת וחזר ובא על הפקחת, מה צריכה החרשת ?

':ה פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 מי שהיה נשוי לפקחת שקידושיה מן התורה וגם לחרשת שקידושיה מדרבנן ומת, ובא יבם)1216

על החרשת וחזר ובא על הפקחת, מה צריכה הפקחת ?
 מי שהיה נשוי לפקחת שקידושיה מן התורה וגם לחרשת שקידושיה מדרבנן ומת, ובא יבם)1217

על החרשת ואז בא אחיו על הפקחת, מה צריכה החרשת ?
 מי שהיה נשוי לפקחת שקידושיה מן התורה וגם לחרשת שקידושיה מדרבנן ומת, ובא יבם)1218

על החרשת ואז בא אחיו על הפקחת, מה צריכה הפקחת ?
 מי שהיה נשוי גדולה שקידושיה מן התורה וקטנה שקידושיה מדרבנן ומת, והיבם בא על)1219

הגדולה וחזר ובא על הקטנה, האם נאסרה הגדולה עליו ?
 מי שהיה נשוי גדולה שקידושיה מן התורה וקטנה שקידושיה מדרבנן ומת, והיבם בא על)1220

הגדולה וחזר ובא על הקטנה, מה עושין לקטנה ?
 מי שהיה נשוי גדולה שקידושיה מן התורה וקטנה שקידושיה מדרבנן ומת, והיבם בא על)1221

הגדולה ואז בא אחיו על הקטנה, האם נאסרה הגדולה על היבם הראשון ?
 מי שהיה נשוי גדולה שקידושיה מן התורה וקטנה שקידושיה מדרבנן ומת, והיבם בא על)1222

הגדולה ואז בא אחיו על הקטנה, מה עושין לקטנה ?
 מי שהיה נשוי גדולה שקידושיה מן התורה וקטנה שקידושיה מדרבנן ומת, והיבם בא על)1223

הקטנה ואז בא על הגדולה, האם נאסרה הקטנה עליו ? דייק !
 מי שהיה נשוי גדולה שקידושיה מן התורה וקטנה שקידושיה מדרבנן ומת, והיבם בא על)1224

הקטנה ואז בא על הגדולה, מה עושים ?
 מי שהיה נשוי גדולה שקידושיה מן התורה וקטנה שקידושיה מדרבנן ומת, והיבם בא על)1225

הקטנה ואז בא אחיו על הגדולה, האם נאסרה הקטנה על היבם הראשון ? דייק !
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 מי שהיה נשוי גדולה שקידושיה מן התורה וקטנה שקידושיה מדרבנן ומת, והיבם בא על)1226
הקטנה ואז בא אחיו על הגדולה, מה עושים ?

 מי שהיה נשוי גדולה שקידושיה מן התורה וקטנה שקידושיה מדרבנן ומת, והיבם בא על)1227
הקטנה ואז בא על הגדולה, למה יועיל מיאון הקטנה להשאיר הגדולה ?

 מי שהיה נשוי גדולה שקידושיה מן התורה וקטנה שקידושיה מדרבנן ומת, והיבם בא על)1228
הקטנה ואז בא אחיו על הגדולה, למה יועיל מיאון הקטנה להשאיר הגדולה ?

פרק ו':
רוב יבמים האם הם ראוים גם ליבום וגם לחליצה ?)1229
האם יתכן יבם שאינו ראוי לא ליבם ולא לחלוץ ?)1230
יבם שאינו ראוי לא ליבם ולא לחלוץ מה דין היבמה ?)1231
האם יתכן יב הראוי לחלוץ אך לא ליבם ?)1232
האם יתכן יבם שראוי ליבם אך לא לחלוץ ?)1233
אלו יבמים אינם ראוים לא ליבום ולא לחליצה ?)1234
מהו סריס חמה ?)1235
האם סריס חמה זוקק ליבום ?)1236
האם סריס חמה זוקק לחליצה ?)1237
יבמה שנפלה לפני יבם סריס חמה, מה דינה ?)1238
מהו אנדרוגינוס ?)1239

':ו פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
האם אנדרוגינוס זוקק ליבום ?)1240
האם אנדרוגינוס זוקק לחליצה ?)1241
יבמה שנפלה לפני יבם אנדרוגינוס, מה דינה ?)1242
למה אין סריס חמה זוקק ליבום או לחליצה ?)1243
למה אין אנדרוגינוס זוקק ליבום או לחליצה ?)1244
מהו הכלל לאיזה יבם יכול ליבם אך לא לחלוץ ?)1245
האם יבם שהוא חרש יכול ליבם ?)1246
האם יבם שהוא חרש יכול לחלוץ ?)1247
למה אין יבם חרש יכול לחלוץ ?)1248
האם יבם שהוא שוטה יכול ליבם ?)1249
האם יבם שהוא שוטה יכול לחלוץ ?)1250
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למה אין יבם שוטה יכול לחלוץ ?)1251
האם יבם שהוא קטן יכול ליבם ?)1252
האם יבם שהוא קטן יכול לחלוץ ?)1253
למה אין יבם קטן יכול לחלוץ ?)1254
יבם חרש שיבם את יבמתו, האם יכול לגרשה ?)1255
יבם חרש שיבם את יבמתו, למה אינו יכול לגרשה ?)1256
האם חרש יכול לגרש ?)1257
למה אין חרש יכול לגרש ?)1258
יבם בן תשע שנים שיבם, האם יכול לגרש יבמתו ? דייק !)1259
יבם בן תשע שנים שיבם, ממתי יכול לגרש יבמתו ?)1260
מהו הכלל לאיזה סוג יבם יכול רק לחלוץ ולא ליבם ?)1261
מי שקידש אחת משתי אחיות ולא יודע איזה ומת, מה יעשה היבם ?)1262
מי שקידש אחת משתי אחיות ולא יודע איזה ומת, האם יכול היבם ליבם אחת מהן ?)1263
מי שקידש אחת משתי אחיות ולא יודע איזה ומת, למה אין היבם יכול ליבם אחת מהן ?)1264
 מי שקידש אחת משתי אחיות ולא יודע איזה ומת, למה חולץ היבם לשתיהן ואינו יכול)1265

ליבם ?
מהו פצוע דכא ?)1266
יבם פצוע דכא, האם יכול ליבם ?)1267
יבם פצוע דכא, למה אינו יכול ליבם ?)1268
יבם פצוע דכא, האם חולץ ?)1269
מהו כרות שפכה ?)1270
יבם כרות שפכה, האם יכול ליבם ?)1271
יבם כרות שפכה, למה אינו יכול ליבם ?)1272
יבם כרות שפכה, האם יכול לחלוץ ?)1273
סריס אדם, האם יכול ליבם ?)1274
למה אין סריס אדם יכול ליבם ?)1275
האם סריס אדם יכול לחלוץ ?)1276
יבם שהוא זקן ביותר ותשש כחו, האם יכול ליבם ?)1277

':ו פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
יבם שהוא זקן ביותר ותשש כחו, למה אינו יכול ליבם ?)1278
יבם שהוא זקן ביותר ותשש כחו, האם יכול לחלוץ ?)1279
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סריס אדם שבעל יבמתו, האם קנה אותה ?)1280
סריס אדם שבעל יבמתו, למה קנה אותה ?)1281
סריס אדם שבעל יבמתו, האם יכול לקיים אותה ?)1282
סריס אדם שבעל יבמתו, למה אינו יכול לקיים אותה ?)1283
סריס אדם שבעל יבמתו, מה חייב לעשות ?)1284
מהו טומטום ?)1285
האם טומטום יכול ליבם ?)1286
למה אין טומטום יכול ליבם ?)1287
האם טומטום חייב לחלוץ ?)1288
טומטום שנקרע ונמצא זכר, האם יכול ליבם ?)1289
סתם אשה יבמה האם היא ראויה בין לחליצה ובין ליבום ?)1290
האם יתכן יבמה שאינה ראויה לא לחליצה ולא ליבום ?)1291
יבמה שאינה ראויה לא ליבום לא לחליצה מה דינה ?)1292
האם יתכן יבמה הראויה לחליצה ולא ליבום ?)1293
האם יתכן יבמה הראויה ליבום ולא לחליצה ?)1294
מהו הכלל לאיזה סוג יבמה ראויה ליבום ולא לחליצה ?)1295
האם ניתן ליבם יבמה חרשת ?)1296
האם ניתן לחלוץ ליבמה חרשת ?)1297
האם ניתן ליבם יבמה שוטה ?)1298
האם ניתן לחלוץ ליבמה שוטה ?)1299
האם ניתן ליבם יבמה קטנה ?)1300
האם ניתן לחלוץ ליבמה קטנה ?)1301
למה לא ניתן לחלוץ ליבמה חרשת ?)1302
למה לא ניתן לחלוץ ליבמה שוטה ?)1303
למה לא ניתן לחלוץ ליבמה קטנה ?)1304
יבם שיבם יבמה חרשת, האם יכול לגרשה בגט אחר כך ?)1305
יבמה שהיא איסור לאו על היבם, האם מתיבמת ?)1306
יבמה שהיא איסור לאו על היבם, האם חולצת ?)1307
באופן כללי מהו שניות לעריות ?)1308
יבמה שהיא שניה לערוה על היבם, האם מתיבמת ?)1309
יבמה שהיא שניה לערוה על היבם, האם חולצת ?)1310
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יבמה שהיא איסור עשה על היבם, האם מתיבמת ?)1311
יבמה שהיא איסור עשה על היבם, האם חולצת ?)1312
אשה שהיא ספק מגורשת ומת בעלה, האם מתיבמת ?)1313
אשה שהיא ספק מגורשת ומת בעלה, למה אינה מתיבמת ?)1314
אשה שהיא ספק מגורשת ומת בעלה, האם חולצת ?)1315
אשת אחיו שגירשה אחיו, האם אסורה על שאר האחין ?)1316

':ו פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
אשה שהיא ספק מקודשת ומת הבעל, האם היא מתיבמת ?)1317
אשה שהיא ספק מקודשת ומת הבעל, למה היא מתיבמת ?)1318
אשת חרש שמת הבעל, האם מתיבמת ?)1319
זקנה שמת בעלה, האם מתיבמת ?)1320
עקרה שמת בעלה, האם מתיבמת ?)1321
**איזה סוג עקרה מתיבמת ?)1322
למה זקנה ועקרה מתיבמות ?)1323
אשת סריס חמה, האם מתיבמת ?)1324
אשת סריס חמה, האם זקוקה לחליצה ?)1325
האם אשת אנדרוגינוס מתיבמת ?)1326
האם אשת אנדרוגינוס זקוקה לחליצה ?)1327
אשת שוטה, האם מתיבמת ?)1328
אשת שוטה, האם זקוקה לחליצה ?)1329
אשת קטן, האם מתיבמת ?)1330
אשת קטן, האם זקוקה לחליצה ?)1331
מהי אילונית ?)1332
האם אילונית מתיבמת ?)1333
האם אילונית זקוקה לחליצה ?)1334
יבמה שהיא ערוה על היבם, האם מתיבמת ?)1335
יבמה שהיא ערוה על היבם, האם זקוקה לחליצה ?)1336
מנין שאשת סריס חמה אינה זקוקה ליבום כלל ?)1337
מנין שאשת אנדרוגינוס אינה זקוקה ליבום כלל ?)1338
מה נלמד ממה שנאמר "ולא ימחה שמו מישראל" במצות יבום ?)1339
מנין שאילונית אינה זקוקה ליבום ?)1340
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מה נלמד ממה שנאמר "והיה הבכור אשר תלד" במצות יבום ?)1341
מנין שאשת שוטה אינה זקוקה ליבום כלל ?)1342
מנין שאשת קטן אינה זקוקה ליבום כלל ?)1343
 המת החוצה לאיש זר" במצות יבום ?אשתמה נלמד ממה שנאמר "לא תהיה )1344
מנין שערוה אינה זקוקה ליבום כלל ?)1345
מהו הכלל לאיזה סוג ערוה אינה זקוקה ליבום כלל ?)1346
 לו לאשה" במצות יבום ?ולקחהמה נלמד ממה שנאמר "יבמה יבא עליה )1347
יבמה האסורה על היבם באיסור לאו, מה דינה ?)1348
יבמה האסורה על היבם באיסור לאו, למה חולצת ?)1349
יבמה האסורה על היבם באיסור עשה, מה דינה ?)1350
יבמה האסורה על היבם באיסור עשה, למה חולצת ?)1351
יבמה האסורה על היבם משום איסור שניה לערוה, מה דינה ?)1352
יבמה האסורה על היבם משום איסור שניה לערוה, למה חולצת ?)1353
מן התורה האם יבמה האסורה על היבם משום לאו מתיבמת ?)1354
מן התורה האם יבמה האסורה על היבם משום איסור עשה מתיבמת ?)1355

':ו פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
למה מן התורה ניתן ליבם יבמה האסורה על היבם משום איסור לאו ?)1356
למה מן התורה ניתן ליבם יבמה האסורה על היבם משום איסור עשה ?)1357
מן התורה כמה פעמים יהא מותר ליבם לבא על יבמתו האסורה עליו משום איסור לאו ?)1358
מן התורה כמה פעמים יהא מותר ליבם לבא על יבמתו האסורה עליו משום איסור עשה ?)1359
למה אסרו חכמים ליבם יבמה האסורה על היבם משום איסור לאו ?)1360
למה אסרו חכמים ליבם יבמה האסורה על היבם משום איסור עשה ?)1361
יבם שבעל יבמתו האסורה עליו משום איסור לאו, האם חייב לכתוב לה גט מן התורה ?)1362
יבם שבעל יבמתו האסורה עליו משום איסור עשה, האם חייב לכתוב לה גט מן התורה ?)1363
 יבם שבעל יבמתו האסורה עליו משום איסור שניה לעריות, האם חייב לכתוב לה גט מן)1364

התורה ?
יבם שבעל יבמתו האסורה עליו באיסור לאו, האם צרתה מותרת לשוק ?)1365
יבם שבעל יבמתו האסורה עליו באיסור לאו, למה צרתה מותרת לשוק ?)1366
יבם שבעל יבמתו האסורה עליו באיסור עשה, האם צרתה מותרת לשוק ?)1367
יבם שבעל יבמתו האסורה עליו באיסור עשה, למה צרתה מותרת לשוק ?)1368
יבם שבעל יבמתו האסורה עליו באיסור שניה לעריות, האם צרתה מותרת לשוק ?)1369
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יבם שבעל יבמתו האסורה עליו באיסור שניה לעריות, למה צרתה מותרת לשוק ?)1370
כמה איסורים יש לכהן גדול לבא על אלמנה מן הנישואין ?)1371
מהי הלאו והעשה שיש לכהן גדול לבא על אלמנה מן הנישואין ?)1372
אלמנה מן הנישואין שנפלה לפני כהן גדול, האם מן התורה יכול ליבמה ?)1373
אלמנה מן הנישואין שנפלה לפני כהן גדול, למה מן התורה אינו יכול ליבמה ?)1374
אלמנה מן הנישואין שנפלה לפני כהן גדול ויבמה, האם נפטרה צרתה ?)1375
אלמנה מן הנישואין שנפלה לפני כהן גדול ויבמה, למה לא נפטרה צרתה ?)1376
 אלמנה מן הנישואין שנפלה לפני כהן גדול ויבמה, מה צריכה הצרה לפני שתהא מותרת לשוק)1377

?
אשה שהיא ערוה על בעלה, האם היא זקוקה בכלל ליבום או חליצה ?)1378
אשה שהיא ערוה על בעלה, למה אינה זקוקה בכלל ליבום או חליצה ?)1379
אשה שהיא ערוה על בעלה ונפלה היא וצרתה לפני יבם, מה יש ליבם לעשות ?)1380
 אשה שהיא ערוה על בעלה ונפלה היא וצרתה לפני יבם, למה חייב היבם ליבם או לחלוץ)1381

לצרה ?
 אשה שהיא ערוה על בעלה ולא על היבם ומת הבעל ונפלה היא וצרתה לפני היבם, האם)1382

היבם יכול לישא את שתיהן ?
 אשה שהיא ערוה על בעלה ולא על היבם ומת הבעל ונפלה היא וצרתה לפני היבם, למה יכול)1383

היבם לישא את שתיהן ?
 אשה האסורה לבעלה באיסור לאו ומת הבעל ואינה אסורה על היבם בשום איסור, האם יכול)1384

היבם ליבמה ?
 אשה האסורה לבעלה באיסור עשה ומת הבעל ואינה אסורה על היבם בשום איסור, האם)1385

יכול היבם ליבמה ?
 אשה האסורה לבעלה באיסור שניות לעריות ומת הבעל ואינה אסורה על היבם בשום איסור,)1386

האם יכול היבם ליבמה ?
':ו פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 

 מי שגירש אשתו ונשאת לאחר ומת הבעל השני או גירשה, האם יכול בעל הראשון)1387
להחזירה ?

בעל שהחזיר גרושתו משנשאת לאחר ואז מת, האם היבם יכול ליבמה ?)1388
בעל שהחזיר גרושתו משנשאת לאחר ואז מת, מה דינה לגבי היבם ?)1389
אשה שהיא ספק ערוה על הבעל וגם על היבם, האם היא מתיבמת ?)1390
אשה שהיא ספק ערוה על הבעל וגם על היבם, האם היא חולצת ?)1391
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 אשה שהיא ספק ערוה על הבעל וגם על היבם, האם צריכה חליצה על כל פנים להתירה לשוק)1392
?

 מי שספק אם קידש אחות ואז נשא אחיו את אחות "ספק" אשתו ומת האח הנשוי, מה על)1393
היבם לעשות ?

 מי שספק אם קידש אחות ואז נשא אחיו את אחות "ספק" אשתו ומת האח הנשוי, האם יכול)1394
היבם להשאיר את "אשתו" אצלו ?

 מי שספק אם קידש אחות ואז נשא אחיו את אחות "ספק" אשתו ומת האח הנשוי, למה אין)1395
היבם יכול להשאיר את "אשתו" אצלו ?

 מי שספק אם קידש אחות ואז נשא אחיו את אחות "ספק" אשתו ומת האח הנשוי, מה הדין)1396
לשתי האחיות ?

 מי שספק אם קידש אחות ואז נשא אחיו את אחות "ספק" אשתו ומת האח הנשוי וחלץ היבם)1397
לאשת אחיו, מה דין שתי האחיות ליבם אחר כך ?

 מי שספק אם קידש אחות ואז נשא אחיו את אחות "ספק" אשתו ומת האח הנשוי וחלץ היבם)1398
לאשת אחיו, למה אסור היבם בשתי האחיות אחר כך ?

האם מותר יבם לישא קרובת חלוצתו ?)1399
מכח מה אסור ליבם לישא קרובת חלוצתו ?)1400
 מי שמת והניח שתי נשים ואחת מהן אסורה על היבם באיסור ערוה, האם צריך היבם ליבם)1401

או לחלוץ לצרה ?
באר המושג צרת ערוה ומה דינה ?)1402
מנין שצרת ערוה פטורה בין מיבום ובין מחליצה ?)1403
 מה נלמד וכיצד נלמד ממה שנאמר "אשר לא יבנה את בית אחיו" בדין של צרת ערוה ?)1404

הסבר !
 שלשה אחים ראובן שמעון ולוי וראובן נשוי לשתי נשים ומת ואשה אחת ערוה על שמעון אך)1405

לוי מותר בשתיהן, מה הדין ?
 שלשה אחים ראובן שמעון ולוי וראובן נשוי לשתי נשים ומת ואשה אחת ערוה על שמעון אך)1406

לוי מותר בשתיהן, האם יכול שמעון ליבם או לחלוץ לאשה שאינה ערוה עליו ?
 שלשה אחים ראובן שמעון ולוי וראובן נשוי לשתי נשים ומת ואשה אחת ערוה על שמעון אך)1407

לוי מותר בשתיהן, מי יכול ליבם או לחלוץ ?
 שלשה אחים ראובן שמעון ולוי וראובן נשוי לשתי נשים ומת ואשה אחת ערוה על שמעון אך)1408

לוי מותר בשתיהן, איזה מהנשים יכול לוי ליבם או לחלוץ ?
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 שלשה אחים ראובן שמעון ולוי וראובן נשוי לשתי נשים ומת ואשה אחת ערוה על שמעון אך)1409
 לוי מותר בשתיהן, ולוי ייבם האשה שאינה ערוה לשמעון ויש ללוי עוד אשה שאינה ערוה

על שמעון ומת לוי, מה דינן של שתי הנשים לגבי שמעון ?
':ו פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 

 שלשה אחים ראובן שמעון ולוי וראובן נשוי לשתי נשים ומת ואשה אחת ערוה על שמעון אך)1410
 לוי מותר בשתיהן, ולוי ייבם האשה שאינה ערוה לשמעון ויש ללוי עוד אשה שאינה ערוה

על שמעון ומת לוי, האם יכול שמעון ליבם או לחלוץ ?
 שלשה אחים ראובן שמעון ולוי וראובן נשוי לשתי נשים ומת ואשה אחת ערוה על שמעון אך)1411

 לוי מותר בשתיהן, ולוי ייבם האשה שאינה ערוה לשמעון ויש ללוי עוד אשה שאינה ערוה
על שמעון ומת לוי, מכח מה אין שמעון יכול ליבם או לחלוץ ?

 שלשה אחים ראובן שמעון ולוי וראובן נשוי לשתי נשים ומת ואשה אחת ערוה על שמעון אך)1412
 לוי מותר בשתיהן, ולוי ייבם האשה שאינה ערוה לשמעון ויש ללוי עוד אשה שאינה ערוה

על שמעון ומת לוי, למה הותרו שתי הנשים לשוק ?
האם דין של צרת צרת צרת ערוה ממשיך להרבה אחים והרבה צרות ?)1413
ככלל, למה אשה הפטורה מיבום אין היבם יכול ליבמה אם רוצה ?)1414
באר המושג "אשת אחיו שלא היה בעולמו".)1415
מנין שאין זיקה על יבמה לאח שלא נולד לפני שמת בעלה ?)1416
" הנאמר בפרשת יבום ?יחדיומה נלמד מהפסוק "כי ישבו אחים )1417
 שני אחים ראובן ושמעון ומת ראובן והניח אשה לשמעון ליבם ויבם שמעון את אשת ראובן)1418

 ואז נולד לוי שהוא אח לשמעון (ולראובן הנפטר) ומת שמעון, האם לוי יכול ליבם אשת
שמעון שהיתה אשת ראובן ?

 שני אחים ראובן ושמעון ומת ראובן והניח אשה לשמעון ליבם ויבם שמעון את אשת ראובן)1419
 ואז נולד לוי שהוא אח לשמעון (ולראובן הנפטר) ומת שמעון, למה לא יכול לוי ליבם אשת

שמעון שהיתה אשת ראובן ?
 שני אחים ראובן ושמעון ומת ראובן והניח אשה לשמעון ליבם ויבם שמעון את אשת ראובן)1420

 ואז נולד לוי שהוא אח לשמעון (ולראובן הנפטר) ומת שמעון ולשמעון גם אשה אחרת,
האם לוי יכול ליבם אשת שמעון שלא היתה אשת ראובן ?

 שני אחים ראובן ושמעון ומת ראובן והניח אשה לשמעון ליבם ויבם שמעון את אשת ראובן)1421
 ואז נולד לוי שהוא אח לשמעון (ולראובן הנפטר) ומת שמעון ולשמעון גם אשה אחרת,

למה לא יכול ליבם אשת שמעון שלא היתה אשת ראובן ?
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 שני אחים ראובן ושמעון ומת ראובן והניח אשה לשמעון ליבם ואז נולד לוי שהוא אח לשמעון)1422
 (ולראובן הנפטר) ואז יבם שמעון את אשת ראובן ומת, האם לוי יכול ליבם אשת שמעון

שהיתה אשת ראובן ?
 שני אחים ראובן ושמעון ומת ראובן והניח אשה לשמעון ליבם ואז נולד לוי שהוא אח לשמעון)1423

 (ולראובן הנפטר) ואז יבם שמעון את אשת ראובן ומת, למה לא יכול לוי ליבם אשת
שמעון שהיתה אשת ראובן ?

 שני אחים ראובן ושמעון ומת ראובן והניח אשה לשמעון ליבם ואז נולד לוי שהוא אח לשמעון)1424
 (ולראובן הנפטר) ואז יבם שמעון את אשת ראובן ומת ולשמעון גם אשה אחרת, האם לוי

יכול ליבם אשת שמעון שלא היתה אשת ראובן ?
 שני אחים ראובן ושמעון ומת ראובן והניח אשה לשמעון ליבם ואז נולד לוי שהוא אח לשמעון)1425

 (ולראובן הנפטר) ואז יבם שמעון את אשת ראובן ומת ולשמעון גם אשה אחרת, למה לא
יכול ליבם אשת שמעון שלא היתה אשת ראובן ?

':ו פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 שני אחים ראובן ושמעון ומת ראובן והניח אשה לשמעון ליבם ואז נולד לוי שהוא אח לשמעון)1426

 (ולראובן הנפטר) ושמעון עשה מאמר באשת ראובן ומת, האם לוי מיבם או חולץ לאשת
ראובן ?

 שני אחים ראובן ושמעון ומת ראובן והניח אשה לשמעון ליבם ואז נולד לוי שהוא אח לשמעון)1427
 (ולראובן הנפטר) ושמעון עשה מאמר באשת ראובן ומת ולשמעון גם אשה אחרת, האם

לוי יכול ליבם אשת שמעון (שלא היתה אשת ראובן) ?
 שני אחים ראובן ושמעון ומת ראובן והניח אשה לשמעון ליבם ואז נולד לוי שהוא אח לשמעון)1428

 (ולראובן הנפטר) ושמעון עשה מאמר באשת ראובן ומת ולשמעון גם אשה אחרת, למה
יכול לוי ליבם אשת שמעון (שלא היתה אשת ראובן) ?

 שני אחים ראובן ושמעון ומת ראובן והניח אשה לשמעון ליבם ואז נולד לוי שהוא אח לשמעון)1429
 (ולראובן הנפטר) ושמעון עשה מאמר באשת ראובן ומת ולשמעון גם אשה אחרת, מה

דינה של אשת שמעון (שלא היתה אשת ראובן) ?
 שני אחים ראובן ושמעון ומת ראובן והניח אשה לשמעון ליבם ואז נולד לוי שהוא אח לשמעון)1430

 (ולראובן הנפטר) ושמעון עשה מאמר באשת ראובן ומת ולשמעון גם אשה אחרת, למה
אשת שמעון (שלא היתה אשת ראובן) חולצת ולא מתיבמת ?

אשה שזינתה תחת בעלה ויש עדים בדבר, מה חייב הבעל לעשות ?)1431
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 אשה שזניתה תחת בעלה בעדים ולפני שהספיק הבעל לגרשה מת הבעל, האם היא זקוקה)1432
ליבום או לחליצה מהיבם ?

 אשה שזניתה תחת בעלה בעדים ולפני שהספיק הבעל לגרשה מת הבעל, למה אינה זקוקה)1433
ליבום או לחליצה מהיבם ?

 אשה שזניתה תחת בעלה בעדים ולפני שהספיק הבעל לגרשה מת הבעל ויש לבעל עוד אשה,)1434
האם האשה שלא זינתה זקוקה ליבום או לחליצה מהיבם ?

 אשה שזניתה תחת בעלה בעדים ולפני שהספיק הבעל לגרשה מת הבעל ויש לבעל עוד אשה,)1435
למה האשה שלא זינתה גם אינה זקוקה ליבום או לחליצה מהיבם ?

מנין שדין סוטה האסורה לבעלה כערוה לענין יבום או חליצה ?)1436
מה נלמד ממה שנאמר לשון "טומאה" באשה שזינתה תחת בעלה ?)1437
אשה שקינא לה בעלה שלא תסתתר עם איש פלוני ונסתרה ויש עדים, מה דינה ?)1438
 אשה שקינא לה בעלה שלא תסתתר עם איש פלוני ונסתרה ויש עדים וטרם שהשקה אותה)1439

בעלה את מי המרים מת, האם היא זקוקה ליבם ?
 אשה שקינא לה בעלה שלא תסתתר עם איש פלוני ונסתרה ויש עדים וטרם שהשקה אותה)1440

בעלה את מי המרים מת, האם היא מתיבמת ?
 אשה שקינא לה בעלה שלא תסתתר עם איש פלוני ונסתרה ויש עדים וטרם שהשקה אותה)1441

בעלה את מי המרים מת, האם היא חולצת ?
 אשה שקינא לה בעלה שלא תסתתר עם איש פלוני ונסתרה ויש עדים אך דינה שלא לשתות)1442

מי המרים ומת בעלה, האם היא זקוקה ליבם ?
 אשה שקינא לה בעלה שלא תסתתר עם איש פלוני ונסתרה ויש עדים אך דינה שלא לשתות)1443

מי המרים ומת בעלה, האם היא מתיבמת ?
 אשה שקינא לה בעלה שלא תסתתר עם איש פלוני ונסתרה ויש עדים אך דינה שלא לשתות)1444

מי המרים ומת בעלה, האם היא חולצת ?
':ו פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 

 אשה שקינא לה בעלה שלא תסתתר עם איש פלוני ונסתרה ויש עדים וטרם שהשקה אותה)1445
בעלה את מי המרים מת ויש לבעל גם אשה אחרת, האם האשה השניה מתיבמת ?

 אשה שקינא לה בעלה שלא תסתתר עם איש פלוני ונסתרה ויש עדים אך דינה שלא לשתות)1446
 מי המרים ויש לבעל גם אשה אחרת ומת הבעל טרם שגירש הסוטה, האם האשה השניה

מתיבמת ?
מה הן "שתי יבמות הבאות מבית אחד" ?)1447
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 ראובן מת ויש לו שתי נשים ואחת מהן היא שניה לערוה על שמעון אחיו, האם יכול שמעון)1448
ליבם את זו שאינה שניה לו ?

 ראובן מת ויש לו שתי נשים ואחת מהן היא איסור לאו על שמעון אחיו, האם יכול שמעון)1449
ליבם את זו שאינה אסורה לו ?

 ראובן מת ויש לו שתי נשים ואחת מהן היא איסור עשה על שמעון אחיו, האם יכול שמעון)1450
ליבם את זו שאינה אסורה לו ?

 ראובן מת ויש לו שתי נשים ואחת מהן היא אילונית שאינה זקוקה ליבום כלל, האם יכול)1451
שמעון ליבם את זו שאינה אילונית ?

** ראובן מת ויש לו שתי נשים ושמעון חלץ לאחת מהן, האם יכול שמעון לישא את השניה ?)1452
 ** ראובן מת ויש לו שתי נשים ושמעון חלץ לאחת מהן, למה לא יכול שמעון לישא את השניה)1453

?
 ראובן מת ויש לו שתי נשים ושמעון חלץ לאחת מהן ואז לוי אחיו נשא אחות חלוצת שמעון)1454

ומת לוי, האם יכול שמעון ליבם אחות חלוצתו ?
 ראובן מת ויש לו שתי נשים ושמעון חלץ לאחת מהן ואז לוי אחיו נשא אם חלוצת שמעון ומת)1455

לוי, האם יכול שמעון ליבם אם חלוצתו ?
 ראובן מת ויש לו שתי נשים ושמעון חלץ לאחת מהן ואז לוי אחיו נשא אחות חלוצת שמעון)1456

ומת לוי ויש ללוי גם אשה אחרת, האם יכול שמעון ליבם האשה שאינה אחות חלוצתו ?
 ראובן מת ויש לו שתי נשים ושמעון חלץ לאחת מהן ואז לוי אחיו נשא אחות חלוצת שמעון)1457

 ומת לוי ויש ללוי גם אשה אחרת, למה לא יכול שמעון ליבם האשה שאינה אחות
חלוצתו ?

 ראובן מת ויש לו שתי נשים ושמעון חלץ לאחת מהן ואז לוי אחיו נשא אם חלוצת שמעון ומת)1458
לוי ויש ללוי גם אשה אחרת, האם יכול שמעון ליבם האשה שאינה אם חלוצתו ?

 ראובן מת ויש לו שתי נשים ושמעון חלץ לאחת מהן ואז לוי אחיו נשא אם חלוצת שמעון ומת)1459
לוי ויש ללוי גם אשה אחרת, למה לא יכול שמעון ליבם האשה שאינה אם חלוצתו ?

 ראובן מת ויש לו שתי נשים ושמעון חלץ לאחת מהן ואז לוי אחיו נשא אחות חלוצת שמעון)1460
ומת לוי ויש ללוי גם אשה אחרת, מה דינן לענין יבום או חליצה ?

 ראובן מת ויש לו שתי נשים ושמעון חלץ לאחת מהן ואז לוי אחיו נשא אם חלוצת שמעון ומת)1461
לוי ויש ללוי גם אשה אחרת, מה דינן לענין יבום או חליצה ?

 ראובן מת ויש לו שתי נשים ואחת מהן היא ערוה על שמעון אחיו אך היא אילונית, האם)1462
שמעון יכול ליבם את האשה השניה ?
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':ו פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 ראובן מת ויש לו שתי נשים ואחת מהן היא ערוה על שמעון אחיו אך היא אילונית, למה יכול)1463

שמעון ליבם את האשה השניה ?
 ראובן מת ויש לו שתי נשים ואחת מהן היא ערוה על שמעון אחיו וגירש ראובן את הערוה על)1464

שמעון ואז מת, האם שמעון יכול ליבם האשה הנשארת ?
 ראובן מת ויש לו שתי נשים ואחת מהן היא ערוה על שמעון אחיו וגירש ראובן את הערוה על)1465

שמעון ואז מת, מהו החידוש בכך ששמעון יכול ליבם האשה הנשארת ?
 ראובן מת ויש לו שתי נשים ואחת מהן היא ערוה על שמעון אחיו וגירש ראובן את הערוה על)1466

שמעון ואז מת, למה יכול שמעון ליבם האשה הנשארת ?
 ראובן מת ויש לו שתי נשים ואחת מהן היא ערוה על שמעון אחיו וזו שהיא ערוה על שמעון)1467

מיאנה בראובן ואז מת ראובן, האם שמעון יכול ליבם האשה הנשארת ?
 ראובן מת ויש לו שתי נשים ואחת מהן היא ערוה על שמעון אחיו וזו שהיא ערוה על שמעון)1468

מיאנה בראובן ואז מת ראובן, מהו החידוש בכך ששמעון יכול ליבם האשה הנשארת?
 ראובן מת ויש לו שתי נשים ואחת מהן היא ערוה על שמעון אחיו וזו שהיא ערוה על שמעון)1469

מיאנה בראובן ואז מת ראובן, למה יכול שמעון ליבם האשה הנשארת ?
 ראובן מת ויש לו שתי נשים ואחת מהן היא ערוה על שמעון אחיו וזו שהיא ערוה על שמעון)1470

מתה בחיי ראובן ואז מת ראובן, האם שמעון יכול ליבם האשה הנשארת ?
 ראובן מת ויש לו שתי נשים ואחת מהן היא ערוה על שמעון אחיו וזו שהיא ערוה על שמעון)1471

מתה בחיי ראובן ואז מת ראובן, מהו החידוש בכך ששמעון יכול ליבם האשה הנשארת ?
 ראובן מת ויש לו שתי נשים ואחת מהן היא ערוה על שמעון אחיו וזו שהיא ערוה על שמעון)1472

מתה בחיי ראובן ואז מת ראובן, למה יכול שמעון ליבם האשה הנשארת ?
 ראובן נשוי לאשה ואז קידש אשה בספק והיא ערוה על שמעון אחיו ומת ראובן, האם יכול)1473

שמעון ליבם האשה שאינה ערוה עליו ?
 ראובן נשוי לאשה ואז קידש אשה בספק והיא ערוה על שמעון אחיו ומת ראובן, מה דינה של)1474

האשה שאינה ערוה על שמעון לגבי יבום ?
 ראובן נשוי לשתי נשים ואחת מהן ערוה על שמעון אחיו ואז גירש ראובן את זו שהיא ערוה)1475

 על שמעון אך הגירושין הם ספק ואז מת ראובן, האם יכול שמעון ליבם האשה שאינה
ערוה עליו ?

 ראובן נשוי לשתי נשים ואחת מהן ערוה על שמעון אחיו ואז גירש ראובן את זו שהיא ערוה)1476
 על שמעון אך הגירושין הם ספק ואז מת ראובן, מה דינה של האשה שאינה ערוה על

שמעון לגבי יבום ?

77



 ראובן נשוי לשתי נשים ואחת מהן ערוה על שמעון אחיו, והערוה על שמעון היא קטנה)1477
 שיכולה למאן בראובן אך לא מיאנה ומת ראובן, האם יכול שמעון ליבם האשה שאינה

ערוה עליו ?
 ראובן נשוי לשתי נשים ואחת מהן ערוה על שמעון אחיו, והערוה על שמעון היא קטנה)1478

 שיכולה למאן בראובן אך לא מיאנה ומת ראובן, מה דינה של האשה שאינה ערוה על
שמעון לגבי יבום ?

':ו פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 ראובן נשוי לשתי נשים ואחת מהן ערוה על שמעון אחיו, והערוה על שמעון היא קטנה)1479

 שיכולה למאן בראובן אך לא מיאנה ומת ראובן ואז מיאנה הערוה בשמעון, האם יכול
שמעון ליבם האשה שאינה ערוה עליו ?

 ** ראובן נשוי לשתי נשים ואחת מהן ערוה על שמעון אחיו, והערוה על שמעון היא קטנה)1480
 שיכולה למאן בראובן אך לא מיאנה ומת ראובן ואז מיאנה הערוה בשמעון, למה לא יכול

שמעון ליבם האשה שאינה ערוה עליו ?
 ראובן נשוי לשתי נשים ואחת מהן ערוה על שמעון אחיו, והערוה על שמעון היא קטנה)1481

 שיכולה למאן בראובן אך לא מיאנה ומת ראובן ואז מיאנה הערוה בשמעון, מה דינה של
האשה שאינה ערוה על שמעון לגבי יבום ?

 ראובן נשוי לשתי נשים ואחת מהן היא ערוה של שמעון אחיו ומת ראובן, האם האשה השניה)1482
שאינה ערוה על שמעון צריכה יבום או חליצה ?

 ראובן נשוי לשתי נשים ואחת מהן היא ערוה של שמעון אחיו ומת ראובן, ולכן הלכה האשה)1483
 השניה שאינה ערוה על שמעון ונשאת לאחר ואז נמצא האשה שהיתה ערוה על שמעון

אילונית, איזה בעיא מתעוררת בכך ?
 ראובן נשוי לשתי נשים ואחת מהן היא ערוה של שמעון אחיו ומת ראובן, ולכן הלכה האשה)1484

 השניה שאינה ערוה על שמעון ונשאת לאחר ואז נמצא האשה שהיתה ערוה על שמעון
אילונית, מה דינה של האשה שנשאת לאחר ?

 ראובן נשוי לשתי נשים ואחת מהן היא ערוה של שמעון אחיו ומת ראובן, ולכן הלכה האשה)1485
 השניה שאינה ערוה על שמעון ונשאת לאחר ואז נמצא האשה שהיתה ערוה על שמעון

אילונית, האם הצרה זקוקה ליבם ?
 ראובן נשוי לשתי נשים ואחת מהן היא ערוה של שמעון אחיו ומת ראובן, ולכן הלכה האשה)1486

 השניה שאינה ערוה על שמעון ונשאת לאחר ואז נמצא האשה שהיתה ערוה על שמעון
אילונית, מה צריכה הצרה כדי להתירה לשוק ?
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 **ראובן נשוי לשתי נשים ואחת מהן היא ערוה של שמעון אחיו ומת ראובן, ולכן הלכה האשה)1487
 השניה שאינה ערוה על שמעון ונשאת לאחר ואז נמצא האשה שהיתה ערוה על שמעון

אילונית, האם הצרה יכולה להיות מותרת לבעלה ?
 ראובן נשוי לשתי נשים ואחת מהן היא ערוה של שמעון אחיו אך הערוה היא אילונית ומת)1488

ראובן, האם שמעון מיבם את זו שאינה ערוה עליו ?
 ראובן נשוי לשתי נשים ואחת מהן היא ערוה של שמעון אחיו אך חשבו שהיא אילונית ומת)1489

 ראובן, ולכן יבם שמעון את האשה השניה ואז נתברר שהאשה שהיא ערוה על שמעון
איננה אילונית, מה דינה של הצרה שיבם שמעון ?

 ראובן נשוי לשתי נשים ואחת מהן היא ערוה של שמעון אחיו אך חשבו שהיא אילונית ומת)1490
 ראובן, ולכן יבם שמעון את האשה השניה ואז נתברר שהאשה שהיא ערוה על שמעון

איננה אילונית, האם הולד שנולד מהצרה ושמעון הינו ממזר ?
 ראובן נשוי לשתי נשים ואחת מהן היא ערוה של שמעון אחיו אך חשבו שהיא אילונית ומת)1491

 ראובן, ולכן יבם שמעון את האשה השניה ואז נתברר שהאשה שהיא ערוה על שמעון
איננה אילונית, למה הולד שנולד מהצרה ושמעון הינו ממזר ?

':ו פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 ראובן נשוי לשתי נשים ואחת מהן היא ערוה של שמעון אחיו אך חשבו שהיא אילונית ומת)1492

 ראובן, ולכן יבם שמעון את האשה השניה ואז נתברר שהאשה שהיא ערוה על שמעון
איננה אילונית, האם שמעון צריך לתת גט לצרה שבוא "ייבם" ?

 ** ראובן נשוי לשתי נשים ואחת מהן היא ערוה של שמעון אחיו אך חשבו שהיא אילונית ומת)1493
 ראובן, ולכן יבם שמעון את האשה השניה ואז נתברר שהאשה שהיא ערוה על שמעון

איננה אילונית, למה שמעון צריך לתת גט לצרה שבוא "ייבם" ?
 ראובן שמעון ולוי אחים וראובן ושמעון נשואין לשתי אחיות ולוי נשוי לאשה אחרת ומת לוי)1494

ואז מת שמעון, האם יכול ראובן ליבם אשת לוי ?
 ראובן שמעון ולוי אחים וראובן ושמעון נשואין לשתי אחיות ולוי נשוי לאשה אחרת ומת לוי)1495

ואז מת שמעון, למה לא יכול ראובן ליבם אשת לוי ?
 ראובן שמעון ולוי אחים וראובן ושמעון נשואין לשתי אחיות ולוי נשוי לאשה אחרת ומת לוי)1496

ואז מת שמעון, מה צריך ראובן לעשות לאשת לוי ?
 ראובן שמעון ולוי אחים וראובן ושמעון נשואין לשתי אחיות ולוי נשוי לאשה אחרת ומת לוי)1497

ואז גירש שמעון את אשתו ומת שמעון, האם יכול ראובן ליבם אשת לוי ?
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 ראובן שמעון ולוי אחים וראובן ושמעון נשואין לשתי אחיות ולוי נשוי לאשה אחרת ומת לוי)1498
ואז גירש שמעון את אשתו ומת שמעון, למה לא יכול ראובן ליבם אשת לוי ?

 ראובן שמעון ולוי אחים וראובן ושמעון נשואין לשתי אחיות ולוי נשוי לאשה אחרת ומת לוי)1499
ואז גירש שמעון את אשתו ומת שמעון, מה קשה בכך שלא יכול ראובן ליבם אשת לוי ?

 ראובן נשוי לשתי נשים ואחת מהן היא ערוה על שמעון וגירש ראובן את הערוה על שמעון)1500
ואז מת, האם יכול שמעון ליבם האשה הנשארת ?

באר המושג "צרת ערוה בנישואין".)1501
באר המושג "צרת ערוה בזיקה".)1502
מה יותר ידוע, איסור צרת ערוה בנישואין או איסור צרת ערוה בזיקה ?)1503
 ראובן שמעון ולוי אחים ושלשתן נשואים לשלש נשים שאינן קרובות זו לזו, ומת ראובן)1504

 ושמעון עשה מאמר באשת ראובן וקודם שיבם שמעון מת, האם לוי יכול ליבם את שתיהן
?

 ראובן שמעון ולוי אחים ושלשתן נשואים לשלש נשים שאינן קרובות זו לזו, ומת ראובן)1505
 ושמעון עשה מאמר באשת ראובן וקודם שיבם שמעון מת, האם שתיהן זקוקות ללוי

בנפרד? דייק !
 ראובן שמעון ולוי אחים ושלשתן נשואים לשלש נשים שאינן קרובות זו לזו, ומת ראובן)1506

 ושמעון עשה מאמר באשת ראובן וקודם שיבם שמעון מת, למה מן התורה שתיהן זקוקות
ללוי בנפרד ?

 ראובן שמעון ולוי אחים ושלשתן נשואים לשלש נשים שאינן קרובות זו לזו, ומת ראובן)1507
ושמעון עשה מאמר באשת ראובן וקודם שיבם שמעון מת, מה דינן של שתי היבמות ?

 ראובן שמעון ולוי אחים ושלשתן נשואים לשלש נשים שאינן קרובות זו לזו, ומת ראובן)1508
 ושמעון עשה מאמר באשת ראובן וקודם שיבם שמעון מת, למה שתי היבמות חולצות

מלוי?
באר המושג "אשת שתי מתים".)1509
מהו המקרה של "אשת שתי מתי".)1510
מה דינה של יבמה שהיא אשת "שתי מתים" ?)1511
**האם מן התורה שייך מושג יבמה שהיא אשת "שתי מתים" ?)1512

':ו פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
יבמה שהיא "אשת שתי מתים" מה דינה לגבי היבם ?)1513
יבמה שהיא "אשת שתי מתים" מה דין צרתה לגבי היבם ?)1514
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 ראובן שמעון ולוי אחים ושלשתן נשואים לשלש נשים שאינן קרובות זו לזו, ומת ראובן)1515
 ושמעון עשה מאמר באשת ראובן וקודם שיבם שמעון מת, למה לא יכול לוי לחלוץ

לבעלת המאמר וליבם אשת שמעון ?
 ראובן שמעון ולוי אחים ושלשתן נשואים לשלש נשים שאינן קרובות זו לזו, ומת ראובן)1516

 ושמעון עשה מאמר באשת ראובן ואז נתן גט למאמרו ואז מת שמעון, האם יכול לוי ליבם
את שתי הנשים ?

 ראובן שמעון ולוי אחים ושלשתן נשואים לשלש נשים שאינן קרובות זו לזו, ומת ראובן)1517
 ושמעון עשה מאמר באשת ראובן ואז נתן גט למאמרו ואז מת שמעון, למה יכול לוי ליבם

את שתי הנשים ?
 ראובן שמעון ולוי הם אחים ולוי הינו קטן בן תשע שנים ויותר, ומת ראובן ובא לוי על אשתו)1518

ואז מת לוי, האם יכול שמעון ליבם את האשה ?
 ראובן שמעון ולוי הם אחים ולוי הינו קטן בן תשע שנים ויותר, ומת ראובן ובא לוי על אשתו)1519

ואז מת לוי, למה לא יכול שמעון ליבם את האשה ?
 ראובן שמעון ולוי הם אחים ולוי הינו קטן בן תשע שנים ויותר, ומת ראובן ובא לוי על אשתו)1520

ואז מת לוי, האם שמעון צריך לחלוץ ליבמה ?
באר המושג "חציה שפחה וחציה בת חורין".)1521
כיצד יתכן "חציה שפחה וחציה בת חורין" ?)1522
 **חצי שפחה וחצי בת חורין שנתקדשה לראובן ואז נשתחררה ואז נתקדשה לשמעון, מה דינה)1523

?
 חצי שפחה וחצי בת חורין שנתקדשה לראובן ואז נשתחררה ואז נתקדשה לשמעון אחיו ומתו)1524

ראובן ושמעון, האם יכול לוי אחיהם ליבמה ?
 חצי שפחה וחצי בת חורין שנתקדשה לראובן ואז נשתחררה ואז נתקדשה לשמעון אחיו ומתו)1525

ראובן ושמעון, למה יש לחשוב שלא יכול לוי אחיהם ליבמה ?
 חצי שפחה וחצי בת חורין שנתקדשה לראובן ואז נשתחררה ואז נתקדשה לשמעון אחיו ומתו)1526

ראובן ושמעון, למה יכול לוי אחיהם ליבמה ?

פרק ז':
 ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ומתו שניהם, האם יכול לוי אחיהם ליבם את)1527

שתיהם ?
 ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ומתו שניהם, למה לא יכול לוי אחיהם ליבם את)1528

שתיהם ?
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ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ומתו שניהם ולא נודע מי מת קודם, מה דינן ?)1529
 ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ומתו שניהם ולא נודע מי מת קודם, למה שתיהן)1530

צריכות חליצה ?
 ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ומתו שניהם ולא נודע מי מת קודם ואחת האחיות)1531

אסורה על לוי משום איסור שניה לעריות, מה דינן ?

':ז פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ומתו שניהם ולא נודע מי מת קודם ואחת האחיות)1532

אסורה על לוי משום איסור לאו, מה דינן ?
 ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ומתו שניהם ולא נודע מי מת קודם ואחת האחיות)1533

אסורה על לוי משום איסור עשה, מה דינן ?
 ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ומתו שניהם ולא נודע מי מת קודם ואחת האחיות)1534

אסורה על לוי משום איסור ערוה, מה דינן ?
 ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ומתו שניהם ולא נודע מי מת קודם ואחת האחיות)1535

אסורה על לוי משום איסור ערוה, למה יכול לוי ליבם את האחות השניה ?
 ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ומתו שניהם ויש להם שני אחים נוספים לוי)1536

 ויהודה, ואחת האחיות אסורה על לוי משום איסור ערוה והשניה אסורה על יהודה משום
איסור ערוה, מה דינן ?

 ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ומת ראובן ואחר כך מת שמעון, האם יכול לוי)1537
ליבם אשת ראובן ?

 ** ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ומת ראובן ואחר כך מת שמעון, למה יש לחשוב)1538
שיכול לוי ליבם אשת ראובן ?

 ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ומת ראובן ואחר כך מת שמעון, למה אין לוי יכול)1539
ליבם אשת ראובן ?

 ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ומת ראובן ואחר כך מת שמעון, האם לוי חולץ)1540
לשתיהן ?

 ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ומת ראובן ואחר כך מת שמעון, למה לוי חולץ)1541
לשתיהן ?

 ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ומת ראובן ואחר כך מת שמעון ואז מתה אשת)1542
שמעון, האם יכול לוי ליבם אשת ראובן ?
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 ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ומת ראובן ואחר כך מת שמעון ואז מתה אשת)1543
שמעון, למה יכול לוי ליבם אשת ראובן ?

 ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ומת ראובן ואחר כך מת שמעון ואז מתה אשת)1544
ראובן, האם יכול לוי ליבם אשת שמעון ?

 ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ומת ראובן ואחר כך מת שמעון ואז מתה אשת)1545
ראובן, למה לא יכול לוי ליבם אשת שמעון ?

 ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ויש להם עוד שתי אחים לוי ויהודה ומת ראובן)1546
ואחר כך מת שמעון וחלץ יהודה לאשת שמעון, האם יכול לוי ליבם אשת ראובן ?

 ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ויש להם עוד שתי אחים לוי ויהודה ומת ראובן)1547
ואחר כך מת שמעון וחלץ יהודה לאשת שמעון, למה יכול לוי ליבם אשת ראובן ?

 **ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ויש להם עוד שתי אחים לוי ויהודה ומת ראובן)1548
ואחר כך מת שמעון וחלץ יהודה לאשת ראובן, האם יכול לוי ליבם אשת שמעון ?

 **ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ויש להם עוד שתי אחים לוי ויהודה ומת ראובן)1549
ואחר כך מת שמעון וחלץ יהודה לאשת ראובן, למה לא יכול לוי ליבם אשת שמעון?

 ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ויש להם עוד שתי אחים לוי ויהודה ואשת ראובן)1550
ערוה על יהודה, האם יכול יהודה ליבם אשת שמעון ?

':ז פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ויש להם עוד שתי אחים לוי ויהודה ואשת ראובן)1551

ערוה על יהודה ולכן ייבם יהודה את אשת שמעון, האם יכול לוי ליבם אשת ראובן ?
 ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ויש להם עוד שתי אחים לוי ויהודה ואשת ראובן)1552

ערוה על יהודה ולכן ייבם יהודה את אשת שמעון, למה יכול לוי ליבם אשת ראובן ?
 ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ויש להם עוד שלש אחים לוי ויהודה ויששכר ואשת)1553

 יכול ליבם אשת שמעון ?לוישמעון ערוה על לוי, האם 
 ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ויש להם עוד שלש אחים לוי ויהודה ויששכר ואשת)1554

 יכול ליבם אשת ראובן ?יהודהשמעון ערוה על לוי, האם 
 ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ויש להם עוד שלש אחים לוי ויהודה ויששכר ואשת)1555

 יכול ליבם אשת שמעון ?יהודהשמעון ערוה על לוי, האם 
 ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ויש להם עוד שלש אחים לוי ויהודה ויששכר ואשת)1556

 יכול ליבם אשת ראובן ?יששכרשמעון ערוה על לוי, האם 
 ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ויש להם עוד שלש אחים לוי ויהודה ויששכר ואשת)1557

 יכול ליבם אשת שמעון ?יששכרשמעון ערוה על לוי, האם 
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 ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ויש להם עוד שלש אחים לוי ויהודה ויששכר ואשת)1558
 יכול ליבם אשת ראובן ?יהודהשמעון ערוה על לוי, האם 

 ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ויש להם עוד שלש אחים לוי ויהודה ויששכר ואשת)1559
שמעון ערוה על לוי, אם יהודה ייבם אחת הנשים האם מוציאין אותה ממנו ?

 ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ויש להם עוד שלש אחים לוי ויהודה ויששכר ואשת)1560
שמעון ערוה על לוי, אם יששכר ייבם אחת הנשים האם מוציאין אותה ממנו ?

 ראובן שמעון ולוי אחים וראובן ושמעון נשואים לשתי אחיות, ומת ראובן ועשה לוי מאמר)1561
באשתו ואז מת שמעון, מה צריך לוי לעשות ?

 ראובן שמעון ולוי אחים וראובן ושמעון נשואים לשתי אחיות, ומת ראובן ועשה לוי מאמר)1562
באשתו ואז מת שמעון, האם יכול לוי ליבם אחת מן הנשים ?

 ראובן שמעון ולוי אחים וראובן ושמעון נשואים לשתי אחיות, ומת ראובן ועשה לוי מאמר)1563
באשתו ואז מת שמעון, מה צריך לוי לעשות לאשת ראובן ?

 ראובן שמעון ולוי אחים וראובן ושמעון נשואים לשתי אחיות, ומת ראובן ועשה לוי מאמר)1564
באשתו ואז מת שמעון, מה צריך לוי לעשות לאשת שמעון ?

 ראובן שמעון ולוי אחים וראובן ושמעון נשואים לשתי אחיות, ומת ראובן ועשה לוי מאמר)1565
באשתו ואז מת שמעון, למה צריך לוי לעשות מעשה בכל אחת משתי הנשים ?

 ראובן שמעון ולוי אחים וראובן ושמעון נשואים לשתי אחיות, ומת ראובן ועשה לוי מאמר)1566
באשתו ואז מת לוי ויש ללוי אשה אחרת, מה דינה של בעלת המאמר לגבי שמעון ?

 ראובן שמעון ולוי אחים וראובן ושמעון נשואים לשתי אחיות, ומת ראובן ועשה לוי מאמר)1567
באשתו ואז מת לוי ויש ללוי אשה אחרת, מה דינה של אשת לוי לגבי שמעון ?

 ראובן שמעון ולוי אחים וראובן ושמעון נשואים לשתי אחיות, ומת ראובן ועשה לוי מאמר)1568
באשתו ואז מת לוי ויש ללוי אשה אחרת, האם שמעון יכול ליבם אשת לוי ?

 ראובן שמעון ולוי אחים וראובן ושמעון נשואים לשתי אחיות, ומת ראובן ועשה לוי מאמר)1569
באשתו ואז מת לוי ויש ללוי אשה אחרת, למה אשת לוי חולצת ולא מתיבמת ?

':ז פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 ראובן שמעון ולוי אחים ומת ראובן וקידש שמעון אחות אשתו של ראובן, האם יכול שמעון)1570

לישא אותה ?
 ראובן שמעון ולוי אחים ומת ראובן וקידש שמעון אחות אשתו של ראובן, למה לא יכול)1571

שמעון לישא אותה ?
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 ראובן שמעון ולוי אחים ומת ראובן וקידש שמעון אחות אשתו של ראובן, כיצד יותר לשמעון)1572
לישא אותה ?

 ראובן שמעון ולוי אחים ומת ראובן וקידש שמעון אחות אשתו של ראובן, אם לוי ייבם או)1573
יחלוץ לאשת ראובן האם שמעון יכול לישא ארוסתו ?

 ראובן שמעון ולוי אחים ומת ראובן וקידש שמעון אחות אשתו של ראובן ואז מתה אשת)1574
ראובן, האם יכול שמעון לישא ארוסתו ?

 ראובן שמעון ולוי אחים ומת ראובן וקידש שמעון אחות אשתו של ראובן ואז מת לוי, האם)1575
יכול שמעון לישא ארוסתו ?

 ראובן שמעון ולוי אחים ומת ראובן וקידש שמעון אחות אשתו של ראובן ואז מת לוי, למה לא)1576
יכול שמעון לישא ארוסתו ?

 ראובן שמעון ולוי אחים ומת ראובן וקידש שמעון אחות אשתו של ראובן ואז מת לוי, מה)1577
צריך שמעון לעשות ?

 ראובן שמעון ולוי אחים ומת ראובן וקידש שמעון אחות אשתו של ראובן ואז מת לוי, למה)1578
צריך שמעון לגרש ארוסתו ?

 ראובן שמעון ולוי אחים ומת ראובן וקידש שמעון אחות אשתו של ראובן ואז מת לוי, למה)1579
צריך שמעון לחלוץ לאשת ראובן ?

 ראובן שמעון ולוי אחים ומת ראובן וקידש שמעון אחות אשתו של ראובן ואז מתה ארוסתו)1580
של שמעון ואז מת לוי, האם יכול שמעון ליבם אשת ראובן ?

 ראובן שמעון ולוי אחים ומת ראובן וקידש שמעון אחות אשתו של ראובן ואז מת לוי ואז מתה)1581
ארוסתו של שמעון, האם יכול שמעון ליבם אשת ראובן ?

 ראובן שמעון ולוי אחים וראובן ושמעון נשואים לשתי אחיות ויש לכל אחד גם אשה נוספת,)1582
ומתו ראובן ושמעון, מה על לוי לעשות ?

 ראובן שמעון ולוי אחים וראובן ושמעון נשואים לשתי אחיות ויש לכל אחד גם אשה נוספת,)1583
ומתו ראובן ושמעון, אם לוי רוצה לחלוץ למי יחלוץ ?

 ראובן שמעון ולוי אחים וראובן ושמעון נשואים לשתי אחיות ויש לכל אחד גם אשה נוספת,)1584
ומתו ראובן ושמעון, אם לוי חולץ לשתי הצרות שאינן אחיות האם הותרו כולן לשוק?

 ראובן שמעון ולוי אחים וראובן ושמעון נשואים לשתי אחיות ויש לכל אחד גם אשה נוספת,)1585
ומתו ראובן ושמעון, אם לוי חולץ לשתי האחיות, האם הותרו כולן לשוק ?

 ראובן שמעון ולוי אחים וראובן ושמעון נשואים לשתי אחיות ויש לכל אחד גם אשה נוספת,)1586
ומתו ראובן ושמעון, אם לוי חולץ לשתי האחיות, למה לא הותרו כולן לשוק ?
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 ראובן נשוי לשתי נשים ואחת מהן אסורה על שמעון אחיו משום שניה, ומת ראובן, אם שמעון)1587
חולץ לשניה האם הותרה הצרה לשוק ?

 ראובן נשוי לשתי נשים ואחת מהן אסורה על שמעון אחיו משום שניה, ומת ראובן, אם שמעון)1588
חולץ לצרה האם הותרה ה"שניה" לערוה עליו לשוק ?

':ז פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 ראובן נשוי לשתי נשים ואחת מהן אסורה על שמעון אחיו משום איסור עשה, ומת ראובן, אם)1589

שמעון חולץ לאסורה עליו האם הותרה הצרה לשוק ?
 ראובן נשוי לשתי נשים ואחת מהן אסורה על שמעון אחיו משום איסור עשה, ומת ראובן, אם)1590

שמעון חולץ לצרה האם הותרה האסורה עליו לשוק ?
 ראובן נשוי לשתי נשים ואחת מהן אסורה על שמעון אחיו משום איסור לאו, ומת ראובן, אם)1591

שמעון חולץ לאסורה עליו האם הותרה הצרה לשוק ?
 ראובן נשוי לשתי נשים ואחת מהן אסורה על שמעון אחיו משום איסור לאו, ומת ראובן, אם)1592

שמעון חולץ לצרה האם הותרה האסורה עליו לשוק ?
 ראובן שמעון ולוי אחים וראובן ושמעון נשואים לשתי אחיות ולוי נשוי לאשה זרה ומת ראובן)1593

 וייבם לוי את אשתו ואז מת אשתו של שמעון ואז מת לוי, האם שמעון יכול לייבם אחת
מנשות לוי ?

 ראובן שמעון ולוי אחים וראובן ושמעון נשואים לשתי אחיות ולוי נשוי לאשה זרה ומת ראובן)1594
 וייבם לוי את אשתו ואז מת אשתו של שמעון ואז מת לוי, למה פטורות שתי נשות לוי

מיבום וחליצה משמעון ?
 ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ומת ראובן ואז מתה אשתו של שמעון, האם יכול)1595

שמעון לישא אשתו של ראובן ?
 ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות ומת ראובן ואז מתה אשתו של שמעון, למה לא)1596

יכול שמעון לישא אשתו של ראובן ?
**ראובן שגירש אשתו ומת, האם יכול שמעון לישא אותה ?)1597
**ראובן שגירש אשתו ומת, למה לא יכול שמעון לישא אותה ?)1598
**ראובן שגירש אשתו והחזירה ומת, האם יכול שמעון לישא אותה ?)1599
קטנה שנשאת על ידי אביה, האם הנישואין הם מן התורה ?)1600
קטנה שנשאת על ידי אביה וגרשה בעלה והחזירה, האם הנישואין השניים הם מן התורה ?)1601
קטנה שנשאת על ידי אביה וגרשה בעלה והחזירה, למה הנישואין השניים אינם מן התורה?)1602
קטנה שנשאת על ידי אביה וגרשה בעלה והחזירה ומת הבעל, האם אחיו יכול ליבמה ?)1603
קטנה שנשאת על ידי אביה וגרשה בעלה והחזירה ומת הבעל, למה לא יכול אחיו ליבמה?)1604
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**קטנה שנשאת על ידי אביה וגרשה בעלה והחזירה ומת הבעל, האם אחיו חולץ לה ?)1605
ראובן גירש אשתו הפקחת ונתחרשה והחזירה ואז מת, האם שמעון אחיו יכול ליבמה ?)1606
ראובן גירש אשתו הפקחת ונתחרשה והחזירה ואז מת, למה לא יכול שמעון אחיו ליבמה?)1607
ראובן גירש אשתו הפקחת ונתחרשה והחזירה ואז מת, האם צריכה חליצה מהיבם כלל ?)1608
ראובן גירש אשתו הפקחת ונתחרשה והחזירה ואז מת, למה אין צריכה חליצה מהיבם ?)1609
 קטנה שנשאת על ידי אביה וגרשה בעלה והחזירה ויש לו אשה אחרת ומת, האם אחיו יכול)1610

ליבם האשה השניה ?
 קטנה שנשאת על ידי אביה וגרשה בעלה והחזירה ויש לו אשה אחרת ומת, למה אחיו יכול)1611

ליבם האשה השניה ?
 ראובן גירש אשתו הפקחת ונתחרשה והחזירה ויש לו אשה אחרת ואז מת, האם שמעון אחיו)1612

יכול ליבם האשה האחרת ?
':ז פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 

 ראובן גירש אשתו הפקחת ונתחרשה והחזירה ויש לו אשה אחרת ואז מת, למה שמעון אחיו)1613
יכול ליבם האשה האחרת ?

 קטנה שנשאת על ידי אביה וגרשה בעלה והחזירה וגדלה אצלו ומת, האם היא מתיבמת)1614
לאחיו ?

 קטנה שנשאת על ידי אביה וגרשה בעלה והחזירה וגדלה אצלו ומת, מהו החידוש בכך שהיא)1615
מתיבמת לאחיו ?

 ראובן גירש אשתו הפקחת ונתחרשה והחזירה ואז נתפקחה ואחר כך מת הבעל, האם שמעון)1616
אחיו יכול ליבם האשה האחרת ?

 ראובן גירש אשתו הפקחת ונתחרשה והחזירה ואז נתפקחה ואחר כך מת הבעל, מהו החידוש)1617
בכך שהיא מתיבמת לאחיו ?

 ראובן ושמעון אחים הנשואים לשתי אחיות קטנות הראויות למאן ומת ראובן, האם אשתו)1618
זקוקה כלל לשמעון ?

 ראובן ושמעון אחים הנשואים לשתי אחיות קטנות הראויות למאן ומת ראובן, למה אין אשתו)1619
זקוקה כלל לשמעון ?

 ראובן ושמעון אחים הנשואים לשתי אחיות חרשות ומת ראובן, האם אשתו זקוקה כלל)1620
לשמעון ?

 ראובן ושמעון אחים הנשואים לשתי אחיות חרשות ומת ראובן, למה אין אשתו זקוקה כלל)1621
לשמעון ?
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 ראובן ושמעון אחים הנשואים לשתי אחיות, אשת ראובן הינה קטנה הראויה למאן ואשת)1622
שמעון הינה גדולה ומת ראובן, מה דינה של אשתו לגבי שמעון ?

 ראובן ושמעון אחים הנשואים לשתי אחיות, אשת ראובן הינה קטנה הראויה למאן ואשת)1623
שמעון הינה גדולה ומת שמעון, מה דינה של אשתו לגבי ראובן ?

 ראובן ושמעון אחים הנשואים לשתי אחיות, אשת ראובן הינה קטנה הראויה למאן ואשת)1624
שמעון הינה גדולה ומת שמעון, מה מלמדים אשת ראובן לעשות ?

 ראובן ושמעון אחים הנשואים לשתי אחיות, אשת ראובן הינה קטנה הראויה למאן ואשת)1625
שמעון הינה גדולה ומת שמעון, למה מלמדים אשת ראובן למאן בו ?

 ראובן ושמעון אחים הנשואים לשתי אחיות, אשת ראובן הינה קטנה הראויה למאן ואשת)1626
 שמעון הינה גדולה ומת שמעון, אם אשת ראובן תמאן בראובן האם יכול ראובן ליבם

אשת שמעון ?
 ** ראובן ושמעון אחים הנשואים לשתי אחיות, אשת ראובן הינה קטנה הראויה למאן ואשת)1627

 שמעון הינה גדולה ומת שמעון, אם אשת ראובן תמאן בראובן למה יכול ראובן ליבם
אשת שמעון ?

האם חרש יכול לקדש אשה מן התורה ?)1628
האם חרש יכול לקדש אשה מדרבנן ?)1629
 ראובן ושמעון אחים חרשים ונשואים לשתי אחיות חרשות ומת ראובן, מה דין אשתו לגבי)1630

שמעון ?
 ראובן ושמעון אחים חרשים ונשואים לשתי אחיות חרשות ומת שמעון, מה דין אשתו לגבי)1631

ראובן ?

':ז פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 ראובן ושמעון אחים חרשים ונשואים לשתי אחיות פקחות ומת ראובן, מה דין אשתו לגבי)1632

שמעון ?
 ראובן ושמעון אחים חרשים ונשואים לשתי אחיות פקחות ומת שמעון, מה דין אשתו לגבי)1633

ראובן ?
 ראובן ושמעון אחים חרשים ונשואים לשתי אחיותאחת פקחת ואחת חרשת ומת ראובן, מה)1634

דין אשתו לגבי שמעון ?
 ראובן ושמעון אחים חרשים ונשואים לשתי אחיות אחת פקחת ואחת חרשת ומת שמעון, מה)1635

דין אשתו לגבי ראובן ?
האם מן התורה ניתן לקדש חרשת ?)1636

88



האם מדרבנן ניתן לקדש חרשת ?)1637
 ראובן ושמעון אחים פקחים ונשואים לשתי אחיות חרשות ומת ראובן, מה דין אשתו לגבי)1638

שמעון ?
 ראובן ושמעון אחים פקחים ונשואים לשתי אחיות חרשות ומת שמעון, מה דין אשתו לגבי)1639

ראובן ?
 ראובן ושמעון אחים אחד פקח ואחד חרש ונשואים לשתי אחיות חרשות ומת ראובן, מה דין)1640

אשתו לגבי שמעון ?
 ראובן ושמעון אחים אחד פקח ואחד חרש ונשואים לשתי אחיות חרשות ומת שמעון, מה דין)1641

אשתו לגבי ראובן ?
 ראובן ושמעון אחים וראובן פקח ושמעון חרש ונשואים לשתי אחיות פקחות, ומת שמעון, מה)1642

דין אשתו לגבי ראובן ?
 ראובן ושמעון אחים וראובן פקח ושמעון חרש ונשואים לשתי אחיות פקחות, ומת ראובן, מה)1643

דין אשתו ?
 ראובן ושמעון אחים וראובן פקח ושמעון חרש ונשואים לשתי אחיות פקחות, ומת ראובן,)1644

למה אשתו אסורה לעולם ?
האם חרש יכול לחלוץ ?)1645
 ראובן ושמעון אחים וראובן פקח ושמעון חרש ונשואים לשתי אחיות פקחות, ומת ראובן, מה)1646

דין אשת שמעון לשמעון ?
 ראובן ושמעון אחים וראובן פקח ושמעון חרש ונשואים לשתי אחיות פקחות, ומת ראובן,)1647

למה חייב שמעון לגרש את אשתו ?
 ראובן ושמעון אחים וראובן פקח ושמעון חרש ונשואים לשתי אחיות אחת פקחת הנשואה)1648

לראובן ואחת חרשת הנשואה לשמעון ומת שמעון, מה דין אשתו ?
 ראובן ושמעון אחים וראובן פקח ושמעון חרש ונשואים לשתי אחיות אחת פקחת הנשואה)1649

לראובן ואחת חרשת הנשואה לשמעון ומת ראובן, מה דין אשתו ?
 ראובן ושמעון אחים וראובן פקח ושמעון חרש ונשואים לשתי אחיות אחת פקחת הנשואה)1650

לראובן ואחת חרשת הנשואה לשמעון ומת ראובן, למה אשתו אסורה לעולם ?
 ראובן ושמעון אחים וראובן פקח ושמעון חרש ונשואים לשתי אחיות אחת פקחת הנשואה)1651

לראובן ואחת חרשת הנשואה לשמעון ומת ראובן, מה דין אשת שמעון לשמעון ?
 ראובן ושמעון אחים וראובן פקח ושמעון חרש ונשואים לשתי אחיות אחת פקחת הנשואה)1652

לראובן ואחת חרשת הנשואה לשמעון ומת ראובן, למה חייב שמעון לגרש את אשתו ?
':ז פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
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 ראובן ושמעון אחים וראובן פקח ושמעון חרש ונשואים לשתי אחיות פקחות, ומת ראובן, מה)1653
קשה בזה שחייב שמעון לגרש את אשתו ?

 ראובן ושמעון אחים וראובן פקח ושמעון חרש ונשואים לשתי אחיות אחת פקחת הנשואה)1654
 לראובן ואחת חרשת הנשואה לשמעון ומת ראובן, מה קשה בזה שחייב שמעון לגרש את

אשתו ?
קטן האוכל מאכלות אסורות, האם בית דין מצווין להפרישו מאיסור ?)1655
חרש העובר על איסור האם בית דין מצווין להפרישו מאיסור ?)1656
 ראובן ושמעון אחים וראובן פקח ושמעון חרש ונשואים לשתי אחיות פקחות, ומת ראובן,)1657

למה תקנו חכמים להצריך החרש לגרש את אשתו ?
 ראובן ושמעון אחים וראובן פקח ושמעון חרש ונשואים לשתי אחיות אחת פקחת הנשואה)1658

 לראובן ואחת חרשת הנשואה לשמעון ומת ראובן, למה תקנו חכמים להצריך החרש לגרש
את אשתו ?

 ראובן ושמעון אחים פקחים ונשואים לשתי אחיות אחת פקחת הנשואה לראובן ואחת חרשת)1659
הנשואה לשמעון ומת שמעון, מה הדין אשתו ?

 ראובן ושמעון אחים פקחים ונשואים לשתי אחיות אחת פקחת הנשואה לראובן ואחת חרשת)1660
הנשואה לשמעון ומת ראובן, מה הדין ?

 ראובן ושמעון אחים פקחים ונשואים לשתי אחיות אחת פקחת הנשואה לראובן ואחת חרשת)1661
הנשואה לשמעון ומת ראובן, למה צריך שמעון לגרש את אשתו ?

 ראובן ושמעון אחים פקחים ונשואים לשתי אחיות אחת פקחת הנשואה לראובן ואחת חרשת)1662
 הנשואה לשמעון ומת ראובן, אחרי ששמעון מגרש את אשתו האם יכול ליבם אשת

ראובן ?
 ראובן ושמעון אחים פקחים ונשואים לשתי אחיות אחת פקחת הנשואה לראובן ואחת חרשת)1663

 הנשואה לשמעון ומת ראובן, למה אחרי שמגרש את אשתו חייב שמעון לחלוץ לאשת
ראובן ?

 ראובן ושמעון אחים וראובן פקח ושמעון חרש, ושמעון נשוי לשתי נשים פקחות ואחת מהן)1664
ערוה על ראובן, ומת שמעון, מה דינן של הנשים ?

 ראובן ושמעון אחים וראובן פקח ושמעון חרש, ושמעון נשוי לשתי נשים פקחות ואחת מהן)1665
ערוה על ראובן, ומת שמעון, למה שתיהן מותרות לשוק ?

 בתו של ראובן שהיא חרשת הנשואה לשמעון אחיו הפקח ויש לשמעון עוד אשה ומת שמעון,)1666
מה דין האשה השניה שאינה ערוה על ראובן ?
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 בתו של ראובן שהיא חרשת הנשואה לשמעון אחיו הפקח ויש לשמעון עוד אשה ומת שמעון,)1667
למה האשה השניה שאינה ערוה על ראובן צריכה חליצה ?

האם הדוגמאות של איסור יבום הם דוקא באשה ואחותה ?)1668

פרק ח':
מי שקידש אחת משתי אחיות ולא יודע איזה ומת, ויש לו אח אחד, מה יעשה ?)1669
 מי שקידש אחת משתי אחיות ולא יודע איזה ומת, ויש לו אח אחד, האם יכול ליבם אחת)1670

מהאחיות ?

':ח פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 מי שקידש אחת משתי אחיות ולא יודע איזה ומת, ויש לו אח אחד, למה לא יכול ליבם אחת)1671

מאחיות ?
 מי שקידש אחת משתי אחיות ולא יודע איזה ומת, ויש לו אח אחד, האם צריך לחלוץ לשתי)1672

האחיות כדי להתירן לשוק ?
מי שקידש אחת משתי אחיות ולא יודע איזה ומת, ויש לו שתי אחים, מה הדין ?)1673
 מי שקידש אחת משתי אחיות ולא יודע איזה ומת, ויש לו שתי אחים, כמה מהאחיות ניתן)1674

ליבם ?
 מי שקידש אחת משתי אחיות ולא יודע איזה ומת, ויש לו שתי אחים, למה לא ניתן ליבם שתי)1675

האחיות ?
 מי שקידש אחת משתי אחיות ולא יודע איזה ומת, ויש לו שתי אחים, כיצד ניתן ליבם אחות)1676

אחת ?
 מי שקידש אחת משתי אחיות ולא יודע איזה ומת, ויש לו שתי אחים, האם אח אחד יכול)1677

לחלוץ לאחות אחת וליבם השניה ?
 מי שקידש אחת משתי אחיות ולא יודע איזה ומת, ויש לו שתי אחים, למה אח אחד אינו יכול)1678

לחלוץ לאחות אחת וליבם השניה ?
 מי שקידש אחת משתי אחיות ולא יודע איזה ומת, ויש לו שתי אחים, האם צריכים לחלוץ)1679

לאחות אחת לפני שהאח השני מיבם לשניה ?
 מי שקידש אחת משתי אחיות ולא יודע איזה ומת, ויש לו שתי אחים, למה צריכים לחלוץ)1680

לאחות אחת לפני שהאח השני מיבם לשניה ?
 מי שקידש אחת משתי אחיות ולא יודע איזה ומת, ויש לו שתי אחים, האם אח אחד יכול ליבם)1681

לאחות אחת ואז האח השני יחלוץ לשניה ?
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 מי שקידש אחת משתי אחיות ולא יודע איזה ומת, ויש לו שתי אחים, למה אח אחד אינו יכול)1682
ליבם לאחות אחת ואז האח השני יחלוץ לשניה ?

 מי שקידש אחת משתי אחיות ולא יודע איזה ומת, ויש לו שתי אחים, וכל אח ייבם אחות)1683
אחת, האם חייבים לגרש ?

 מי שקידש אחת משתי אחיות ולא יודע איזה ומת, ויש לו שתי אחים, וכל אח ייבם אחות)1684
אחת, למה אין חייבים לגרש ?

 שני אנשים קידשו  כל אחת משתי אחיות ואינם יודעים מי קידש מי ושניהם מתו ולכל אחד)1685
יש אח אחד, מה הדין ?

 שני אנשים קידשו  כל אחת משתי אחיות ואינם יודעים מי קידש מי ושניהם מתו ולכל אחד)1686
יש אח אחד, כמה חליצות צריכה כל אחות ?

 שני אנשים קידשו  כל אחת משתי אחיות ואינם יודעים מי קידש מי ושניהם מתו ולכל אחד)1687
יש אח אחד, למה כל אחות צריכה חליצה משתי ה"יבמים" ?

 שני אנשים קידשו  כל אחת משתי אחיות ואינם יודעים מי קידש מי ושניהם מתו ולכל אחד)1688
יש אח אחד, האם ניתן לשום יבם ליבם ?

 ** שני אנשים קידשו  כל אחת משתי אחיות ואינם יודעים מי קידש מי ושניהם מתו ולכל אחד)1689
יש אח אחד, למה לא ניתן לשום יבם ליבם ?

 ראובן ושמעון(אינם קרובים) קידשו  כל אחת משתי אחיות ואינם יודעים מי קידש מי ושניהם)1690
מתו ולראובן יש אח אחד ואילו לשמעון יש שני אחים, האם וכיצד ניתן ליבם ?

':ח פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 ראובן ושמעון(אינם קרובים) קידשו  כל אחת משתי אחיות ואינם יודעים מי קידש מי ושניהם)1691

 מתו ולראובן יש אח אחד ואילו לשמעון יש שני אחים, האם אחיו של ראובן יכול בשום
אופן ליבם ?

 ראובן ושמעון(אינם קרובים) קידשו  כל אחת משתי אחיות ואינם יודעים מי קידש מי ושניהם)1692
 מתו ולראובן יש אח אחד ואילו לשמעון יש שני אחים, למה אחיו של ראובן אינו יכול

בשום אופן ליבם ?
 ראובן ושמעון(אינם קרובים) קידשו  כל אחת משתי אחיות ואינם יודעים מי קידש מי ושניהם)1693

 מתו ולראובן יש אח אחד ואילו לשמעון יש שני אחים, האם אחיו של שמעון יכולים ליבם
בשום אופן ?

 ראובן ושמעון(אינם קרובים) קידשו  כל אחת משתי אחיות ואינם יודעים מי קידש מי ושניהם)1694
 מתו ולראובן יש אח אחד ואילו לשמעון יש שני אחים, כיצד יכולים אחיו של שמעון

ליבם ?
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 ראובן ושמעון(אינם קרובים) קידשו  כל אחת משתי אחיות ואינם יודעים מי קידש מי ושניהם)1695
 מתו ולראובן יש אח אחד ואילו לשמעון יש שני אחים ואחיו של ראובן חלץ לשתי

האחיות, מה יכולים אחי שמעון לעשות ?
 ראובן ושמעון(אינם קרובים) קידשו  כל אחת משתי אחיות ואינם יודעים מי קידש מי ושניהם)1696

 מתו ולראובן יש אח אחד ואילו לשמעון יש שני אחים ואחיו של ראובן חלץ לשתי
האחיות, אם שני אחי שמעון ייבמו שתי האחיות האם חייבים להוציאן ?

 ראובן ושמעון(אינם קרובים) קידשו  כל אחת משתי אחיות ואינם יודעים מי קידש מי ושניהם)1697
 מתו ולראובן יש אח אחד ואילו לשמעון יש שני אחים ואחיו של ראובן חלץ לשתי

האחיות, אם שני אחי שמעון ייבמו שתי האחיות למה אינם חייבים להוציאן ?
האם כהן יכול לישא חלוצה ?)1698
כהן שנשא חלוצה האם חייב לגרשה ?)1699
כהן שנשא ספק חלוצה האם חייב לגרשה ?)1700
 ראובן ושמעון(אינם קרובים) קידשו  כל אחת משתי אחיות ואינם יודעים מי קידש מי ושניהם)1701

 מתו ולראובן יש אח אחד ואילו לשמעון יש שני אחים ואחיו של ראובן חלץ לשתי
האחיות, אם שני אחי שמעון ייבמו שתי האחיות והם כהנים האם חייבים לגרש ?

 ראובן ושמעון(אינם קרובים) קידשו  כל אחת משתי אחיות ואינם יודעים מי קידש מי ושניהם)1702
 מתו ולראובן יש אח אחד ואילו לשמעון יש שני אחים ואחיו של ראובן חלץ לשתי

האחיות, אם שני אחי שמעון ייבמו שתי האחיות והם כהנים למה אינם חייבים לגרש ?
כהן שנשא ספק חלוצה למה אינו חייב לגרשה ?)1703
 ראובן ושמעון(אינם קרובים) קידשו  כל אחת משתי אחיות ואינם יודעים מי קידש מי ושניהם)1704

מתו ולכל אחד יש שני אחים, האם ניתן ליבם שתי האחיות ?
 ראובן ושמעון(אינם קרובים) קידשו  כל אחת משתי אחיות ואינם יודעים מי קידש מי ושניהם)1705

מתו ולכל אחד יש שני אחים, כיצד ניתן ליבם שתי האחיות ? באר !
 ראובן ושמעון(אינם קרובים) קידשו  כל אחת משתי אחיות ואינם יודעים מי קידש מי ושניהם)1706

 מתו ולכל אחד יש שני אחים, ושני אחי ראובן חלצו לשתי האחיות, האם שני אחי שמעון
יכולים לייבם שתיהם ?

':ח פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 ראובן ושמעון(אינם קרובים) קידשו  כל אחת משתי אחיות ואינם יודעים מי קידש מי ושניהם)1707

 מתו ולכל אחד יש שני אחים, ושני אחי ראובן חלצו לשתי האחיות, מה יעשה שני אחי
שמעון ?
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 ראובן ושמעון(אינם קרובים) קידשו  כל אחת משתי אחיות ואינם יודעים מי קידש מי ושניהם)1708
 מתו ולכל אחד יש שני אחים, ושני אחי ראובן חלצו לשתי האחיות ואז שני אחי שמעון

ייבמו שתי האחיות, האם חייבים להוציאן ?
 ראובן ושמעון(אינם קרובים) קידשו  כל אחת משתי אחיות ואינם יודעים מי קידש מי ושניהם)1709

 מתו ולכל אחד יש שני אחים, ושני אחי ראובן חלצו לשתי האחיות ואז שני אחי שמעון
ייבמו שתי האחיות, למה אינם חייבים להוציאן ?

 אשה שהיו לה בנים וגם לכלתה היו בנים וילדו שניהם עוד בן לכל אחד ונתערבו הבנים,)1710
והבנים ה"מעורבים" גדלו ונשאו נשים ומתו, מה יש לעשות לנשותיהם ?

 אשה שהיו לה בנים וגם לכלתה היו בנים וילדו שניהם עוד בן לכל אחד ונתערבו הבנים,)1711
והבנים ה"מעורבים" גדלו ונשאו נשים ומתו, האם יתכן לבני הכלה ליבם ?

 אשה שהיו לה בנים וגם לכלתה היו בנים וילדו שניהם עוד בן לכל אחד ונתערבו הבנים,)1712
והבנים ה"מעורבים" גדלו ונשאו נשים ומתו, למה לא יתכן לבני הכלה ליבם ?

 אשה שהיו לה בנים וגם לכלתה היו בנים וילדו שניהם עוד בן לכל אחד ונתערבו הבנים,)1713
והבנים ה"מעורבים" גדלו ונשאו נשים ומתו, האם יתכן לבני ה"זקנה" ליבם ?

 אשה שהיו לה בנים וגם לכלתה היו בנים וילדו שניהם עוד בן לכל אחד ונתערבו הבנים,)1714
והבנים ה"מעורבים" גדלו ונשאו נשים ומתו, למה יתכן לבני ה"זקנה" ליבם ?

 אשה שהיו לה בנים וגם לכלתה היו בנים וילדו שניהם עוד בן לכל אחד ונתערבו הבנים,)1715
והבנים ה"מעורבים" גדלו ונשאו נשים ומתו, כיצד יתכן לבני ה"זקנה" ליבם ?

 אשה שהיו לה בנים וגם לכלתה היו בנים וילדו שניהם עוד בן לכל אחד ונתערבו הבנים,)1716
 והבנים ה"מעורבים" גדלו ונשאו נשים ומתו, האם בני ה"זקנה" מותרים ליבם שתי

הנשים ?
 אשה שהיו לה בנים וגם לכלתה היו בנים וילדו שניהם עוד בן לכל אחד ונתערבו הבנים,)1717

 והבנים ה"מעורבים" גדלו ונשאו נשים ומתו, למה בני ה"זקנה" מותרים ליבם שתי
הנשים ?

 אשה שהיו לה בנים וגם לכלתה היו בנים וילדו שניהם עוד בן לכל אחד ונתערבו הבנים, ובן)1718
 האשה ובן הכלה נשאו נשים ומתו ולא נשאר כי אם בני התערובות, מה יעשו לנשי שתי

המתים ? דייק !
 אשה שהיו לה בנים וגם לכלתה היו בנים וילדו שניהם עוד בן לכל אחד ונתערבו הבנים, ובן)1719

 האשה ובן הכלה נשאו נשים ומתו ולא נשאר כי אם בני התערובות, האם ניתן להם ליבם
אשת בן הזקנה בשום אופן ?
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 אשה שהיו לה בנים וגם לכלתה היו בנים וילדו שניהם עוד בן לכל אחד ונתערבו הבנים, ובן)1720
 האשה ובן הכלה נשאו נשים ומתו ולא נשאר כי אם בני התערובות, למה לא ניתן להם

ליבם אשת בן הזקנה בשום אופן ?
 אשה שהיו לה בנים וגם לכלתה היו בנים וילדו שניהם עוד בן לכל אחד ונתערבו הבנים, ובן)1721

 האשה ובן הכלה נשאו נשים ומתו ולא נשאר כי אם בני התערובות, האם ניתן להם ליבם
אשת בן הכלה בשום אופן ?

':ח פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 אשה שהיו לה בנים וגם לכלתה היו בנים וילדו שניהם עוד בן לכל אחד ונתערבו הבנים, ובן)1722

 האשה ובן הכלה נשאו נשים ומתו ולא נשאר כי אם בני התערובות, כיצד ניתן להם ליבם
אשת בן הכלה ?

אשה שמתה בעלה, כמה זמן צריכה להמתין לפני שתתיבם או תנשא ?)1723
אשה שמתה בעלה, למה צריכה להמתין שלשה חדשים לפני שתתיבם או תנשא ?)1724
 אשה שמתה בעלה ולא שהתה שלשה חדשים וילדה בן וספק אם הוא בנו של ראשון או של)1725

 שני וגם ילדה עוד בנים לשני, ונשא ה"ספק" אשה ומת ללא בנים, מה צריכה אשתו כדי
להתירה לשוק ?

 אשה שמתה בעלה ולא שהתה שלשה חדשים וילדה בן וספק אם הוא בנו של ראשון או של)1726
 שני וגם ילדה עוד בנים לשני, ונשא ה"ספק" אשה ומת ללא בנים, אם בנו של בעל אחד

חולץ האם יכול הבן של הבעל השני ליבם ?
 אשה שמתה בעלה ולא שהתה שלשה חדשים וילדה בן וספק אם הוא בנו של ראשון או של)1727

 שני וגם ילדה עוד בנים לשני, ונשא ה"ספק" אשה ומת ללא בנים, אם בנו של בעל אחד
חולץ למה לא יכול הבן של הבעל השני ליבם ?

האם בשום אופן ניתן לישא אשת אחיו מאמו שאינו אשת אחיו מאביו ?)1728
 אשה שמתה בעלה ולא שהתה שלשה חדשים וילדה בן וספק אם הוא בנו של ראשון או של)1729

 שני וגם ילדה עוד בנים לשני, ונשאו בני בעל הראשון או השני אשה ומתו ללא בנים, מה
יעשה הבן ה"ספק" ?

 אשה שמתה בעלה ולא שהתה שלשה חדשים וילדה בן וספק אם הוא בנו של ראשון או של)1730
 שני וגם ילדה עוד בנים לשני, ונשאו בני בעל הראשון או השני אשה ומתו ללא בנים, האם

הבן ה"ספק" יכול ליבם בשום אופן ?
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 אשה שמתה בעלה ולא שהתה שלשה חדשים וילדה בן וספק אם הוא בנו של ראשון או של)1731
 שני וגם ילדה עוד בנים לשני, ונשאו בני בעל הראשון או השני אשה ומתו ללא בנים, למה

הבן "הספק" לא יכול ליבם בשום אופן ?
 אשה שמתה בעלה ולא שהתה שלשה חדשים וילדה בן וספק אם הוא בנו של ראשון או של)1732

 שני והיה לבעל הראשון ולבעל השני בן אחד מאשה אחרת, ונשאו בני בעל הראשון או
השני אשה ומתו ללא בנים, האם הבן ה"ספק" יכול ליבם ?

 אשה שמתה בעלה ולא שהתה שלשה חדשים וילדה בן וספק אם הוא בנו של ראשון או של)1733
 שני והיה לבעל הראשון ולבעל השני בן אחד מאשה אחרת, ונשאו בני בעל הראשון או

השני אשה ומתו ללא בנים, למה הבן ה"ספק" יכול ליבם ?
 אשה שמתה בעלה ולא שהתה שלשה חדשים וילדה בן וספק אם הוא בנו של ראשון או של)1734

 שני והיה לבעל הראשון ולבעל השני בן אחד מאשה אחרת, ונשא ה"ספק" אשה ומת ללא
בנים, מה יעשו שני ה"אחים" ?

 אשה שמתה בעלה ולא שהתה שלשה חדשים וילדה בן וספק אם הוא בנו של ראשון או של)1735
 שני והיה לבעל הראשון ולבעל השני בן אחד מאשה אחרת, ונשא ה"ספק" אשה ומת ללא

בנים, האם כל אח שרוצה יכול ליבם ?
 אשה שמתה בעלה ולא שהתה שלשה חדשים וילדה בן וספק אם הוא בנו של ראשון או של)1736

 שני והיה לבעל הראשון ולבעל השני בן אחד מאשה אחרת, ונשא ה"ספק" אשה ומת ללא
בנים, למה צריכים אחד ה"אחים" לחלוץ לפני שהשני ייבם ?

':ח פרק יבום וחליצההמשך שאלות חזרה הלכות 
 מי שהלך בעלה למדינת הים ונעלם ושמעה שמת ונשאת לאיש אחר ואחר כך בא בעל)1737

הראשון, מה דינה ?
 מי שהלך בעלה למדינת הים ונעלם ושמעה שמת ונשאת לאיש אחר ואחר כך בא בעל הראשון)1738

ומתו שני "הבעלים" קודם שגירשו אותה ללא בנים, מה יעשו אחי שני הבעלים ?
 מי שהלך בעלה למדינת הים ונעלם ושמעה שמת ונשאת לאיש אחר ואחר כך בא בעל הראשון)1739

 ומתו שני "הבעלים" קודם שגירשו אותה ללא בנים, למה אחי שני הבעלים חולצים ולא
מיבמים ?

 חמש נשים שהיו לכל אחת בן ידוע ואז ילדו כל אשה עוד בן ונתערבו חמשת הבנים שנולדו,)1740
וגדלו חמשת בני התערובות ונשאו נשים ומתו כל חמשתם, מה דין נשותיהם ?

 חמש נשים שהיו לכל אחת בן ידוע ואז ילדו כל אשה עוד בן ונתערבו חמשת הבנים שנולדו,)1741
 וגדלו חמשת בני התערובות ונשאו נשים ומתו כל חמשתם, כיצד ניתן ליבם כל אחת

מחמשת הנשים ?
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 חמש נשים שהיו לכל אחת בן ידוע ואז ילדו כל אשה עוד בן ונתערבו חמשת הבנים שנולדו,)1742
 וגדלו חמשת בני התערובות ונשאו נשים ומתו כל חמשתם, למה אחרי ארבע חולצים ניתן

לאחרון ליבם ?
מהו הכלל בספקות ביבום מה צריכה אשה הספק זקוקה ליבום לעשות לפני שתנשא לזר?)1743
אשה שאפילו ספק אם ביאתה אסורה ליבם, האם בשום אופן ניתן ליבמה ?)1744
מהו הכלל איזה סוג בעילה מתירה צרה לשוק ?)1745
מהו הכלל איזה סוג חליצה מתירה צרה לשוק ?)1746
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