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 ב.
1) What are the 15 ladies that are (צרותיהן, וצרות צרותיהן) פוטר מחליצה וייבם? 

 בתו (מאנוסתו)  )א
 בת בתו  )ב
 בת בנו  )ג
 בת אשתו (וזהו מאשתו)  )ד
 בת בנה של אשתו  )ה

 בת בתה של אשתו  ) ו
 חמותו  )ז 
 אם חמותו   ) ח
 אם חמיו  ) ט
 אחותו מאמו  )י

 אחות אמו  )יא
 אחות אשתו  )יב
 אשת אחיו מאמו  )יג
 אשת אחיו שלא היה בעולמו  )יד
 כלתו  ) טו

 
2) What is the case that one of these ladies also פוטרות the צרות? 

היתה למשל בתו או א' מן העריות האלו נשואות לאחיו מאביו ולו אשה אחרת ומת אחיו בלא בנים  )א
 . םונפל אשתו ליבו

 
3) What would be an exception where the ערוה doesn’t פטיר from יבום? 

 מתה הערוה קודם מיתות האח )א
 מיאנה באחיו  )ב
 נתגרשה קודם מיתות האח  )ג
 נמצאת איילונית  )ד

 
4) Which cases of עריות is it not possible the פטור של איילונית? 

 חמותו  )א
 אם חמותו  )ב

 אם חמיו  )ג
 בר ילדו הטעם בכל אלו כיון שכ )ד

 
 ב:

5) What is the case that עריות can פטיר also צרות צרותיהן? 
לוי את   ם כגון שיש ג' אחים ראובן נשא בתו של שמעון ואשה אחרת, ומת ראובן בלא בנים וייב )א

 צרת הבת ולו אשה אחרת ומת לוי בלא בנים ששתיהן פטורות. 
 

6) What is the case שפוטרות העריות all צרות צרותיהן עד סוף העולם? 
מה לאחר ולו אשה אחרת ומת בלא בנים גם  ב כגון שהיו לו ה' אחים מן האב וצרתה של בת נתיי )א

 הצרה נאסרה...
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7) What is the din of the צרה if the ערוה was able למאן? 

 שנראית צרת ערוה  חולצת הואיל וקידושיה וזיקת נפילתה אינם אלא מדרבנן. ולא מתייבמת כיון )א
 

8) What is the עונש of these עריות? 
 חמיו [שריפה] םמבתו עד א )א
 כלתו סקילה  )ב

 השאר בכרת  )ג

 
9) What is the reason for the order of the משנה of the עריות? 

כיון   )א בסוף  לכתוב  לו  היה  אשה  אחות  א"כ  ומק'  מדרשה  שנלמוד  כיון  שחביבה  קודם  בתו  ס"ד 
 שלומדים ממנה. 

למסקנה נקט הקרובות ביותר לעצמו תחילה (בתו, בת בתו, בת בנו) וכיון שנקט ג' דורות למטה   )ב
מטה מאשתו ואח"כ ג' דורות למעלה מאשתו (חמותו, ואם חמותו, ואם חמיו)  ממנו נקיט ג' דורות ל 

אח"כ קרובות עצמו (אחותו, ואחות אמו) ואגב דמנה איסור אחוה נקט אחות אשתו אח"כ קורבה 
לו   והיה  מהן  דכלתו חמור  (אע"ג  היה בעולמו)  (אשת אחיו מאמו, אשת אחיו שלא  קידושין  ע"י 

 אחוה נקיט לה). להקדימה כיון שמדבר באיסור 
 

 ג.
10) Which עריות are clear in the Torah and which not 

 כל העריות מפורש חוץ מבתו מאנוסתו  )א
 

11) How do we know הבא על בתו בשריפה? 
 זמה מחמותו  –בתו מאשתו גז"ש זמה  )א
 הנה מבת אשתו   –בתו מאנוסתו גז"ש הנה  )ב
 

12) Why did the משנה say פוטרות צרותיהן and not אוסרות? 
 חליצה קמ"ל פטורות אף מחליצה באבל חייבות  םס"ד רק אסורות לייבו )א
 

13) Why didn’t the תנא say אסורות לחלוץ? 
 א"כ ס"ד ערוה אוסרת צרתה במקום מצוה וכ"ש שלא במקום מצוה  )א
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14) Why did the תנא say מן החליצה ומן הייבום? 

 פוטרו וקמ"ל כל העולה לייבום עולה לחליצה...אם אמר מן הייבום לחוד ס"ד רק מייבום  )א
מתנ' כאבא שאול במצות חליצה  ד  דלא הקדים ייבום לחליצה וג"כ לא אמר שפטורות מחליצה לחו )ב

 קודמת. 
 

15) What are we ממעט from the  מנין חמש עשרה ... אלו פוטרות? 
 ין על רב ור' אסי ממעט צרת סוטה וצרת איילונית קלהחול )א
 אם רב ור' אסי סברי כהדדי ממעט צרת ממאנת וצרת מחזיר גרושתו   )ב
 ואי לא סברי אהדדי המיעוט הב' לכל א' או צרת ממאנת או צרת מחזיר גרושתו  )ג
 

 ג:
16) According to אסי ור'  ואיילונית  say תנא why doesn’t the רב   their פטיר can סוטה 

 ?צרות
 של צרת צרה (שאסורה הצרה על כל האחים).  הפטור כיון דאין שייך בהן  )א
 

17) How do we know that אחות אשה וצרתה וצרת צרתה לעולם פטורות מייבם? 
  –כתיב באחות אשה ואשה אל אחותה לא תקח לצרר לגלות ערותה עליה בחייה. ולומדים עליה   )א

 עליה [יבמה יבא עליה] שאף במקום מצוה היא אסורה
 צרתה לומדים מלצרור  )ב
 תה לומדים מלצרור ולא לצור צרת צר )ג
 ויבמה) ם(ורבי (ח.) למד ולקח ולקחה ... ויב )ד
 

18) How do we learn out the פטור צרות of other  עריות? 
לומדים מאחות אשה (שהיא ערוה וחייבים כרת ושגגתה חטאת ואסורה ליבום ופוטרת צרתה אף  )א

 כל ...) 
 מהיקש דר' יונה היקשו כל עריות להדדי (ח.)  )ב
 

19) Why don’t the six עריות חמורות also אוסרות צרותיהן? 
 הואיל ואין שייך שתנשא לאחיו  )א
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20) How do we know שהמייבם ערוה או צרתה ענוש כרת? 

 ות" האלה ונכרתו ב כי כל אשר יעשה "מכל" "התוע )א
 

21) Why without the גז"ש of  עליה-עליה I would say אחות אשה תתייבם? 
ייבום דוחה ל"ת   )א כיון שיש  עשה של  (ודוחה  ועשה אינו דוחה  בשל אחות אשה  אחות אשה כרת 

 ל"ת שיש בו כרת) 
הא בעלמא דוחה עשה    מכיבוד אב סמיכותו לשבת שאין כיבוד אב דוחה שבת אע"פ שיש בו כרת )ב

כרת בו  שיש  ע"י   ל"ת  המצוה  לקיים  יכול  יבום  משא"כ  מצוה  הכשר  הוי  הלאו  עקירות  דיחוי 
 חליצה 

 ינו דוחה שבת שיש בה כרת דיחוי צריך ללמוד עניני מורא מקדשמפסוק דבנין מקדש א )ג
 ממה שצריך לימוד דמיתות ב"ד אינו דוחה הבערה דיחוי ס"ד ללמוד ק"ו מעבודה )ד
ללמוד מאשת אח דהיה בכלל כל העריות ויצא ודחה כיון שיצא אי אתה יכול להחזירו לכלל עד   )ה

 שיחזירנו הכתוב בפירוש 
' איסורין אמרינן הואיל ואישתרי  בחות אשה תתייבם ואע"פ שיש  ממה שאשת אח מתייבמות אף א ) ו

וא"כ  הותר  ג"כ  השני  האיסור  כשבא  אמרינן  הראשון  האיסור  הותר  כשכבר  רק  ודחה  אישתרי 
 הפסוק עליה צריך רק כשנשא האח המת ומת ואח"כ נשא החי אחותה 

 איבע"א היה לומדים מאשת אח בהיקש דר' יונה שהוקשו כל העריות להדדי  )ז 
 א אה"נ לערוה עצמו אין צריך פסוק כיון שהוי ל"ת שיש בו כרת בלר ) ח
 

 ד.
22) How do we know an עשה can push aside a לא תעשה? 

 גדילים תעשה לך  –סמיכות לא תלבש שעטנז  –בן עזאי  )א
לר' יהודה דדורשין סמוכים רק במקום שמוכח או מיותר אף כאן מיותר צמר ופשתים שהרי סתם  )ב

 ופשתים. אבל לרבנן שסתם בגדים אינו צמר ופשתים עדיין קשיאבגדים מצמר 
גילוח מצורע דוחה לא תעשה של הקפת הראש דיחוי אין ללמוד רק עשה דוחה לאו שאינו שוה   )ג

 דנשים ליתא בהקפת הראש ,בכל
"כ הוי לאו שאינו שוה בכל אבל כבר למדו  גמגילוח מצורע כהן שדוחה ל"ת של גילוח זקן ואע"ג ד )ד

כ תנהו ללאו השוה לכל דיחוי צריך אפילו ללאו שאינו שוה בכל דס"ד א"נו שוה בכל ולאו שאי
 כיון דריבוי לכהן מצוות יתירות לא ידחה לא תעשה שלהם
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שיכול   )ה כיון  קל  דנזיר  לאו  ודיחוי  נזיר  של  ל"ת  את  מצורע  גילוח  שדוחה  נזיר  מצורע  מגילוח 
 להישאל לחכם ויתירנו 

מהיתר כלאים בציצית כיון שיש   ודפשתים אינו מיותר יכול ללמ חזרה הגמרא דגם לרבנן דצמר ו ) ו
 יתור דכתיב גדילים תעשה לך והיה אפשר לכתוב ציצית תעשה לך ודיחוי צריך למנין החוטים

 יש יתור יחדיו דיחוי צריך שאין נחשב חיבור בפחות משתי תחיבות מחט  )ז 
יתור נו   –טווי    –שעטנז הוי שוע  דלמסקנה "שעטנז" מיותרת אע"ג שלומדים מכאן   ) ח וז מסיק הוי 

 וז נ ו  –טווי  –ומש"ה דרש סמוכים וג"כ יכול ללמוד מלשון שעטנז שוע 
 

23) How do we know to דרשן סמוכין? 
 סמוכים לעד לעולם עשוים באמת וישר  –ר' אלעזר  )א

 
24) A יבמה who’s יבם is a ה שחיןכמו  do we make her do יבום? 

 ו דרשינן סמוכים לא תחסום שור בדישו סמך ליה וכי ישבו אחים יחדי –לא  )א
 

25) Where and when do we דרשן סמוכין? 
 בן עזאי כל התורה  )א
 ר' יהודה חומש דברים דשם מוכח או יש יתור  )ב

 
26) How do we know a מכשפה gets סקילה? 

 לכל שוכב עם בהמה מות יומת  –בן עזאי סמיכות מכשפה  )א
 וב וידעוני שמפורשים בהם סקילה ר' יהודה שהוקש לא )ב
 

27) Are you allowed to marry אנוסת ומפותת אביו או בנו? 
 ת"ק מותר  )א
 ף אביו באנוסת אביו... נר' יהודה אסור ולא יגלה כ  )ב
 

 ד: 
28) Why are both פסוקים of "לא תלבש שעטנז" – "שעטנז אל יעלה עליך" needed? 

 בציציות  םלדרוש סמוכים ולהתיר כלאי  ס"ד )א
 דוקא לבישה שיש בה הנאה אסור ולאפוקי מוכרי כסות.  –לא תלבש שעטנז  -1למסקנה:   )ב
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 אפילו העלאה דהנאה מועטת אסורה  –לא יעלה עליך   -2
 

29) Why does the Torah have to specify  שעטנז is צמר ופשתים we know from נגעים a 
 ?צמר ופשתים refers to בגד

 י"א לדרוש סמוכים ולהתיר כלאים בציציות  )א
 מר ופשתים צ הוא מ םלרבנן סברי דלא אמרינן בגד הוא צמר ופשתים צריך ללמוד דכלאי )ב

 
30) From the פסוק ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם would we be מתיר כלאים בציצית? 

רק    ןסבר להתירו ודחה הגמ' אפשר בבגד פשתן יתלתנא דבי ר' ישמעאל דסתם בגד צמר ופשתים   )א
 פשתן ותכלת דוקא על בגד צמר 

 
31) Which clothing are חייב בציציות? 

 לרבנן כל המינים  )א
 תנא דבי ר' ישמעאל רק צמר ופשתים  )ב

 
32) From what material do you make the  ציציות from? 

 במינם ושאר מינים אין פוטרין אלא במינם לרבנן חוטי צמר ופשתים פוטרין בין במינם ובין שלא  )א
 רק מחוטי צמר ופשתים עושין  ישמעאל לתנא דבי ר' )ב
 

 ה.
33) How did we want to learn עשה דוחה ל"ת from  הקפת הראש דמצורע? 

את ראשו ודחה    –"  כל שערו "ממה דגילוח מצורע דוחה לא תקיפו פאת ראשכם דיש יתור דכתיב   )א
 הוי עשה שאינו שוה בכל (ליתא בנשים) הגמ' שאין ללמוד מכאן כיון ד

 
34) Is the איסור of הקפת הראש if you shave off all the hair ? 

 אפילו כל שערו  למ"ד שצריך ראשו לרבות מצורע בהקפת הראש שמה הקפה )א
 

35) How did we want to learn עשה דוחה ל"ת from גילוח זקן מצורע כהן? 



 מסכת יבמות 

7 
 

ופאת זקנם לא יגלחו ואף שגם לאו זה אינו שוה לכל ס"ד כיון  ממה שגילוח מצורע דוחה לאו של   )א
הואיל  נאמר  ודחתה שנצרך כדי שלא  לכל  לשוה  ענין  תנהו  לכל  ללאו שאינו שוה  דלא אצטריך 

 . ובכהנים נתרבו מצוות יתירות אף לאו שאינו שוה לכל אינו נדחה
 

36) The גמרא wanted to learn out עשה דוחה ל"ת from נ זירגילוח מצורע   which is  דוחה 
the לאו of גילוח שער מצורע, how do we אפשלוג it? 

 כיון שיכול נזיר לישאל על נזרו אין ללמוד לשאר לאוין )א
 

 ה: 
37) Why don’t we learn עשה דוחה ל"ת from the סמיכות of ציציות to  שעטנז even like 

the רבנן since the Torah says גדילים and not ציצית? 
בככף יש   וכשנותנין'  באיצטריך גדילים למנין החוטים גדיל אינו פחות משני חוטים ומיעוט גדילים   )א

 שמונה 
 

38) What do we learn out from פתיל? 
 עשה גדיל ופותלהו מתוכו  )א
 

39) Why don’t we say יחדיו is extra and now we can דרשן סמוכין? 
 איצטריך ללמוד תוכף שתי תכיפות חיבור  )א
 

40) Why don’t we say  שעטנז is extra and now we can דרשן סמוכין? 
 איצטריך לדרוש שוע (סרוקים ומוחלקים במסרק) טווי (טווים יחד) ונוז (ארוגים כאחד)  )א
 

 כלאים  and not שעטנז  says we learn out since the Torah writes גמרא the למסקנה (41
explain the דרשה. 

וז נו -טווי-לאים לסמוכים וממה שאמר שעטנז זהו ללמוד ג"כ הדין שועהתורה היה יכול לכתוב כ  )א
 וז היה יכול לכתוב זה בהדיאנו -טווי-ואם היה רוצה רק ללמוד שוע

 
42) Which מצות עשה are דוחה ל"ת שיש בה כרת? 

 פסח  )ב מילה  )א
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 כולן דוחה ל"ת שיש בה כרת (שבת)  )ד תמיד  )ג
 

43) Why can’t we learn from the מיעוט that אב שבת is not כיבוד  ה'[ .דוחה  ]אני   that 
usually a עשה is דוחה לאו שיש בו כרת? 

משא"כ  )א האב  ציווי  בלי  המצוה  לקיים  דא"א  מצוה  הכשר  דנחשב  אב  מכיבוד  עריות  ללמוד  אין 
 עריות כגון ייבום דאפשר בחליצה 

 
 ו.

44) How can we think to learn out ל"ת דוחה  שבת  from עשה  דוחה  אינו  אב   ,כיבוד 
however other ע השמצות   would be דוחה a תעשה  that is חמור is שבת  Maybe .לא 
why it isn’t החנד  because of כיבוד אב? 

נו דוחה כיון שלומדים נמי דכיבוד אב אינו דוחה השבת אבידה וטומאת כהן רואין דאין הטעם דאי )א
 שבת חמור דמשום 

 
45) Why can’t we learn from the תי תשמרו ומקדשי תיראו ו את שבת ,פסוק  that only here 

an עשה can’t be דוחה לאו של כרת but other places it would be  דוחה? 
תירצו בגמרא עיקר היקש של מקדש לשבת ללמוד כמו בשבת אתה מתירא ממי שציוה על השבת   )א

 ממי שהזהיר על המקדש. ה"ה במקדש
 

 ו: 
46) How are you מקיים the din of מורא מקדש? 

 לא יכנס להר הבית במקלו ובמנעלו ובפונדתו  )א
 לא יעשנו קפנדריא  )ב
 ק"ו שלא ירוק בו  )ג

 
47) How do we know there is a חיוב מורא מקדש even  בזמן חורבן? 

 מההיקש לשבת שהוא (שבת) לעולם ג"כ מקדש תיראו לעולם  )א
 

48) What do we learn out from לא תבערו אש בכל מושבותיכם a מצוה שבגופו we know is 
even וץ לארץחב ? 
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 ) דמושבות דמיירי בב" –אין מיתת ב"ד דוחה שבת (גז"ש מושבות   )א
 

49) Why can’t we learn from this גילוי that normally עשה דוחה ל"ת של כרת only here 
the "דעשה דמיתת ב  is a special מיעוט? 

ס"ד עבודה החמורה דוחה שבת, ומיתת ב"ד דוחה עבודה (כהן העובד הורגין) ה"ה שנדחית מפני   )א
 עבודה כ"ש שמיתות ב"ד דוחה אותה 

 
50) Why was the איסור of הבערה said separate than ל"ט מלאכות? 

 לר' נתן לחלק יצאת  )ב ר' יוסי ללאו יצאת  )א
 

51) What מלאכת שבת would be done if ב"ד would be הורג on שבת? 
למ"ד ללאו יצאת יש לאו, ולמ"ד לחלק יש חיוב כרת. אבל בישול פתילה למיתות שריפה לכו"ע   )א

 ים ני איסור כרת ששוה לבישול סממוה
 

52) How do we know  מיתות ב"ד דוחה עבודה 
 מעם מזבחי תקחנו למות  )א

 
53) Is קבורת מת מצוה push aside עבודה? 

 אבל למת מצות מטמא לאחותולומדים ולאחותו דאין כהן מטמא   )א
 

 ז. 
54) Is קבורת מת מצוה push aside  שבת? 

מפני עבודה כל שכן שמת  שנדחיתס"ד ק"ו עבודה שדוחה שבת, ומת מצוה דוחה עבודה א"כ שבת  )א
 מצוה ידחה שבת 

שבת וא"כ אפריך ק"ו דיש לפרוך מיתת  אבל למסקנה לומדים לא תבערו שאין מיתת ב"ד דוחה   )ב
 ב"ד דוחה עבודה ואינו דוחה שבת 

 
55) Why don’t we say אשת אח was included in all עריות and left the כלל עריות and is 

תר במקום יבוםמו   to teach you on all עריות a היתר יבום? 
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(אשת אח ליבום) אלא י"ל דבר  אין ללמוד כיון שהכלל הוא באיסור (כל העריות) והפרט בהיתר   )א
 שהיה בכלל ויצא לידון בדבר חדש שאי אתה יכול להחזירו לכללו עד שיחזירנו הכתוב בפירוש 

 
56) How do we know אכילת קדשי בדק הבית there is no חיוב כרת? 

לומדים משלמים דהיה בכלל כל הקדשים ויצא ללמד על קדשי מזבח שיש חיוב כרת ולמעט קדשי  )א
 הביתבדק 

 
 ז:

57) Why do we need a   כחטאת האשםלימוד  to tell us אשם מצורע needs   מתן דמים ואימורים
 ?לגבי מזבח

לכללו   )א להחזירו  יכול  אתה  ואי  ורגל  יד  דם בבהן  מתן  חדש  בדבר  לידון  מצורע  כיון שיצא אשם 
 אא"כ החזירו הכתוב בפירוש

 
58) Why don’t we learn אשת אח to other עריות from a מה מצינו? 

עריות )א בשאר  איסורין  ב'  להתיר  לומר  הואיל    כיון  אין  של  מסברא  אח  אשת  להתיר  צריך  דג"כ 
 ואשתרי אשתרי דזהו דוקא אם קדם האיסור הראשון וג"כ דוקא אם כבר הותר האיסור הראשון 

 
59) Is a טבול יום of a בעל קרי allowed to enter הר הבית? 

 ל קרי עלרבות בי"א אסור לומדים וכל זב  )א
 דרש החצר החדשה שחידשו בה דין זה שטבול יום לא יכנס למחנה לויה דוי"א רק מדרבנן אסור  )ב

 
60) A מצורע who’s 8th day falls on ערב פסח and saw קרי that day and was טובל can 

he bring a קרבן פסח and what is the סדר? 
לעזרה  יכול,   )א ידיו  ויכנס  נקנור  בשער  על    נתינותליעמוד  פסחו    בהונותדמים   וכשיעריב וישלח 

 שמשו יאכל אותו 
יום אסור ליכנס להר הבית זה יכנס שלא יבטל עשה שיש בו כרת ואפילו אם ביאה   שטבולאע"פ   )ב

 במקצת שמה ביאה אמרינן הואיל והותרה לו ביאה במקצת לצרעתו הותרו גם לקרויו 
 

 ח.
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61) A מצורע that his 8th day comes out on ערב פסח and he sees קרי on ליל שמיני can 
he be מטהר for אכילת פסח? 

אינו יכול כיון שאין יכול ליכנס ידיו לעזרה ואין לומר הואיל והותר לצרעתו הותר לקרויו משום  )א
 שקריו חל עליו קודם שהותר לצרעתו 

 
62) The גמרא says another reason we need the היקש עליה of אחות אשה to יבום and 

we aren’t מתיר יבום by all עריות what is that  לימוד? 
היקישא דר' יונא דהוקשו כל העריות להדדי "כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו"  ס"ד   )א

 והוקשו לאשת אח דמותר במקום יבום הוא הדין כל העריות. 
 

63) Why are we מקיש all עריות to אחות אשה to אסיר יבום and not to אשת אח and be 
 ?מתיר יבום

 הכלל לקולא ולחומרא, לחומרא מקישים )א
 עריות יש ב' איסורים ודומה לאחות אשה ואינו דומה לאשת אח שרק איסור אחד כל )ב

 
64) According to רבא who holds אין עשה דוחה לא תעשה שיש כרת why do we need 

 ?"עליה" 
 להתיר צרה שלא במקום מצוה (דרשינן במקום עליה צרה אסורה)  )א

 
65) What is the דיוק from the משנה that we don’t need a פסוק to exclude ערוה from 

 ?יבום
 פוטרות צרותיהן ולא כתוב ג"כ פטורות  נשיםחמש עשרה  )א

 
66) Why don’t we learn from "עליה" that אחות אשה is מותרת שלא במקום מצוה? 

בחייה    –רבא   )א לאחר    –דרשינן  לאסר  איצטריך  בחייה  הגמ'  ודחה  אחותה  תשא  לא  שבחייה  כל 
 שהשגיר

ר' הונא בשם רבא כתיב ואשה אל אחותה לא תקח לצרור משמע גם צרתה וכתיב לגלות ערותה   )ב
אחות אשתו   רק  מצוה  במקום  ושלא  אסורות  מצוה שתיהן  במקום  אסורה אלא  אחד  רק  דמשמע 

 אסורה 
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67) According to רבי how do we know לאסור ערוה וצרתה ליבום? 
 שייך לקיחה בשתיהן מותרות ליבום  םבהוי אמינא ולקחה רק א )א
 

 ח: 
68) What does רבי learn from the "ה" of ולקחה? 

 רק כששייך לקיחה בשניהם שאין אחד מהן ערוה שניהם מותרת  )א
 

69) What does רבי learn out from לצרור? 
 כששתי אחיות נעשו צרות בזיקה שניהם אסורין ופטורין מיבום וחליצה  )א

 
70) How does רבי know  ערוה שלא במקום מצוהצרת  is  מותרת? 

 מאות ה' של ויבמה  )א
 

71) How do we know after יבום you can be מגרש her and remarry her? 
 אות ה' של ולקחה  –רבנן  )א
 לאשה ולקחה לו  –רבי  )ב

 
72) How do we know יבום is קונה even בעל כרחה? 

 רבנן אות ה' של ויבמה  )א
 רבי יבמה יבא עליה )ב

 
73) What does רבי learn from עליה by (לגלות ערותה עליה) אחות אשה? 

 עליה בפר העלם דבר דדוקא זדונה כרת שגגתה חטאת  –לומדים עליה  )א
 ולומדים פר המשיח "לאשמת העם" משיח כציבור  )ב
 ויחיד ונשיא לומדים גז"ש מצות מצות מהעלם דבר (ועשו אחת מכל מצות)  )ג

 
74) How do the רבנן learn שיח ופר העלם דבר בזדונו כרתנשיא ומ  ?חטאות יחיד ,

יחיד נשיא ומשיח כתיב תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה ... והנפש ... הוקשו כל התורה לע"ז  )א
 שחייבין רק זדונו כרת ושגגתו חטאת (דכתיב בע"ז ונכרתה) 

 מעיני מע"ז  –לומדים מעיני   –פר העלם דבר של ציבור   )ב
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 ט.

75) How do we know שגג בעבודה זרה you are only חייב חטאת on עבודת that  ונה כרתדז ? 
 . ציבור לומדים מעיני מעיני מפר העלם דבר 1 –רבי  )א

 . יחיד נשיא ומשיח מוא"ו מוסיף ואם נפש אחת ולומדים תחתון מעליון (מציבור) 2         
 חטאת   ושגגתו. יחיד נשיא ומשיח הוקשו כל התורה לע"ז שחייבין רק בזדונו כרת 1  –רבנן  )ב

 מעיני (מע"ז)  –. ופר העלם דבר של ציבור לומדים מעיני 2          
 

76) Which animals does a person bring for a חטאת? 
 כשבה או שעירה  –יחיד  )א
 שעיר –נשיא  )ב
 פר  –דין  תכהן משיח ובי  )ג
 פר לעולה ושעיר לחטאת  –שעירה, בית דין  -בעבודת כוכבים: יחיד נשיא ומשיח )ד

 
77) What does רבי learn from  תורה אחת יהיה לכם (written by  חטאת ע"ז)? 

 שעירה כיחיד בני עיר אחד שעבדו ע"ז בשוגג מביאים כל אחד  )א
 

78) Without the previous דרשה what קרבן would בני העיר מביא? 
 פר לחטאת ושעיר לעולה (היפך מפר העלם דבר)  )א
 אין להם תקנה  )ב

 
79) Why does the משנה only list ‘15’ עריות and not ‘16’ it can include  אמו אנוסח אביו 

that will פטיר צרתה? 
יהודה אדם אסור באנוסומחל   ישלא דיבר התנא באופן ש )א ולר'  אביו רק לרבנן שייך שאמו    ת קת 

 אביו תינשא לאחיו  תאנוס 
בהן   )ב קורא  אני  בכולן  חייא  ר'  של  הכלל  זה  בציור  שייך  דלא  כיון  רבא  בשם  קרחינא  אדא  ר' 

האסורה לזה מותרת לזה ואחותה שהיא יבמתה חולצת או מתייבמת. דאם אביהם אנס ב' אחיות אין 
 מותרת לזה 

קת מדיוק דהמשנה סבר  ור' אשי אפילו אם רבי לא שנה הכלל של ר' חייא ומדבר באופן של מחל )ג
כר' יהודה שאסר אנוסת אביו דנמנה ו' עריות שאסורות לינשא לאחיו וא' מהן היא אמו ובהכרח  
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סוף המשנה  בלק על רבי ומגיה  ואשת אביו אבל לוי ח   ואביו כבר שנ   דנשואתשמדבר באנוסת אביו  
 וסת אביו שפוטרת צרתה אמו אנ
 

80) Does the תנא list dinim which are a  מחלוקת in the first פרק? 
קת ב"ש וב"ה  וא מחל בגמרא לא ומש"ה איסור קדושה רק בפרק שני. ואע"ג דהובלתירץ ראשון   )א

 ב"ה אינו משנה וםלענין היתר הצרות לאחין ב"ש במק
 קתו במחל ולתירץ שני ג"כ נקיט בפירקן דברים התלוים  )ב

 
81) What is the case of  אשת אחיו שלא היה בעולמו can פטיר a צרה? 

 לרבנן בין נולד קודם יבום ובין אחר יבום. )א
בנולד    ר"ש היתרלר' שמעון רק קודם נולד ואח"כ יבום אבל ייבם ואח"כ נולד מותרת. והיה מ"ד ד )ב

 ואח"כ יבום ונדחה. 
 

 ט: 
 מייבם  and can be נופל ליבום says it is possible to find two sisters which are ר' חייא (82

what is the cases? 
ר' יהודה רק מחמותו ואילך אבל בשש העריות הראשונות (בתו) לא מצינו דאם הוי ערוה לאח א'   )א

 גם לשנייה אא"כ היה בתו מאנוסתו ובאונסן לא קמיירי
היה בעולמו י אף בשש העריות הראשונביא )ב דגם מדברים באונסין אבל לא באשת אחיו שלא  ות 

 לד שייך יבום בוו כיון דרק לר"ש שמתיר יבום ובסוף נ
 ר' ספרא מוקי גם באשת אחיו שלא היה בעולמו וכר' שמעון  )ג

 
 י.

83) Why doesn’t ר' יהודה explain a case of אמו אנוסת אביו that is נופל ליבום? 
 ביו הוי נישואין בעבירה ורק בנישואין המותרים מדבריםאם נשא אחיו אמו אנוסת א )א
 אם אביו יעקב אנס כלתו נולד בן הרי אח דרך איסור ובמשנה מדברים רק אח דרך היתר  )ב
 

84) Is it possible that אמו can פוטרת צרתה? 
 אם היתה נשואת אביו לא תפסו קידושין וממילא אינה נופלת ליבום  )א
 שקידושין תופסין בה וצרתה צרת ערוה היתה אנוסת אביו פוטרת   )ב
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85) If the brother who was חולץ was afterwards מקדש her does this lady פטיר צרתה? 

 לר' יוחנן לא דחייבי לאוין בני חליצה ויבום  )א
לכולן   )ב שאסורה  כיון  צרה  צרת  שייך  לא  אבל  בכרת  להאחין  אסורה  חלוצה  דסבר  פוטרת  לר"ל 

 וי דאי עבר ונשא קתני) ומש"ה לא קתני (אפילו לל
 

86) If the brother who was חולץ or another brother was בא עליה what is the עונש? 
ה. ועל צרתה יש נה שוב לא יבנה כיון שלא בנ ר"ל החולץ שבא עליה עבר רק בלאו אשר לא יב )א

 צה ו איסור אשת אח וכרת. ושאר האחין נשאר באיסור כרת גם על החל
 לכולן רק לאו דהאח שחלץ עשה שליחות לכל האחין ור' יוחנן  )ב

 
87) A brother did חליצה and was מקדש חלוצתה and he died does she need חליצה? 

 לר"ל לא  )א
 לר' יוחנן צריכה חליצה  )ב
מנפילה   )ג אח  איסור אשת  אין  כיון שלהם  חליצה  צריכה  קידושין  לאחר  שנולדו  אחים  לר' שמעון 

 ראשונה 
 

 י:
88) If one brother was חילץ יבמתו and another brother was מקדש her is the   קידושין

 ?חל
הקידושין (כיון שיש רק   וקידשה אח שנולד קודם מיתות האח הראשון לר"ל לא חלו לר' יוחנן חל  )א

 לאו) 
קידשה אח שנולד לאחר מיתת האח הראשון בין לר' שמעון ובין לרבנן לא חלו הקידושין שהרי  )ב

 שלא היה בעולמו היא אשת אחיו 
 

 יא.
89) One brother was  מיבם and another brother was בא על צרתה what is the עונש? 

 איסור אשת אחבי"א כרת וזהו כר"ל שרק המייבם יש איסור עשה על הצרה אבל האחים  )א
וי"א שעבר רק על איסור עשה וזהו כר' יוחנן שהמייבם עשה שליחות האחים וגם האחים רק עובר   )ב

 בעשה על הצרה 
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 ?to her יבום can you do צרת סוטה (90

 צרה של סוטה דאורייתא אינה מתייבמת (טומאה בה כעריות)  )א
 צרה של סוטה דרבנן (הלך בעלה למדינת הים ...) מתייבמת  )ב

 
91) If a man was מקנא לאשתו and she was נסתרה עמו what is her din? 

 שהתה כדי טומאה 
 בתרומה אסורה לבעלה, ואסורה  )א
 מת בעלה ... חולצת  )ב

 
92) What is the dinim of מחזיר גרושתו? 

 משנישאת אסורה  )א
 נתארסה לריב"כ מותרת ולחכמים אסורה  )ב

 
93) A סוטה is אסורה to her husband with how many  איסורין? 

 י"א רק עשה (ונסתרה והיא נטמאה)  )א
 הוטמאה) וי"א יש גם לאו (לא יוכל בעלה הראשון ... אחרי אשר  )ב

 
94) What is the din of  צרת מחזיר גרושתו משנשאת? 

 צרתה כמותה, ולרבנן יש ספק אם חולצת או אף מיבם  –לשון א': ריב"כ  )א
יש ספק אם תתייבם דמסופק אם תועבה היא ממעט צרתה (ומיבם) או ממעט בניה    –ד: לריב"כ  "א )ב

 אבל הצרה תועבה (ופטורה גם מחליצה) 
 וי"א גם לרבנן אינה מתייבמת  )ג

 
95) What is the din if it was פלו לפניונ  two יבמות one is  כשרה לכהונה and one is  פסול 

which one should you be מיבם or חולץ? 
ואחרים צריכים להם שע"י    מייבם )א מי בורו  לאיזה שירצה אבל חולץ לפסולה (שלא ישפוך אדם 

 החליצה פוסלה לכהונה 
 

 יב.
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 ?צרתה what is her din and הממאנת ביבם (96
 לשמואל שתיהן מותרת לאחים ואסורות ליבם  )א
 לרבין צרתה מותרת לכולם והממאנת מותרת לאחים  )ב
 

97) What is the din of  צרת בתי ממאנת? 
 מיאנה בבעל צרתה מותרת  )א
 מיאנה ביבם אסורה דנראית כצרת הבת  )ב

 
98) A lady that was מיאנה is she  מותרת לאביו? 

 מיאנה בבעל מותרת  )א
 נראית בכלתו דמיאנה ביבם אסורה  )ב

 
99) What is the din of צרת אילונית וצרת בתו אילונית? 

 פטורה אף מחליצה, לא הכיר בה מתייבמת ר' אסי הכיר בה הבעל   )א
 רבא אפילו הכיר בה מתייבמת דהוי צרת ערוה שלא במקום מצוה  )ב

 
 יב:

100) When does a יבמה have זיקת שני יבמין and what is the din? 
ג' אחים נשואים ג' נשים נכריות ומת אחד ועשה בה השני מאמר ומת שתיהן חולצת ולא מתייבמות   )א

 אחד מהם יבמה יבא עליה)מדרבנן (ומת 
 

101) Where do we find a צרה can’t do יבום even though she is not צרת ערוה? 
 צרת אשת שני מתים  )א
 ולר' אסי צרת אילונית  )ב

 
102) Why does the משנה say שנמצאו אילונית and not שהיו אילונית? 

 לר' אסי דדוקא שלא הכיר בה שהוא מקח טעות צרתה מותרת  )א
 לגרוס שהיו אילונית לרבא יש  )ב

 
103) The following ladies are משמש במוך? 
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 קטנה מבת י"א ועד י"ב שמא תתעבר וימות אבל פחות או יותר משמשת כדרכה  )א
 מעוברת שמא תעשה עוברה סנדל  )ב
 מניקה שמא תתעבר ותגמל בנה וימות  )ג
 וחכמים כולן משמשת כדרכה שומר פתאים ה'  )ד

 
104) Is it possible for a lady below 12 to be מתעבר ולא תמות? 

 כן דלמסקנה בנים הרי הם כסימנים וי"א עדיפי  )א
 

105) Why isn’t it possible for חמותו ואם חמותו to do מיאון? 
 דאם היא קטנה ותתעבר ודאי תמות  דס" )א
 ולמסקנה אם ילדה נחשבת כגדולה ואין יכולה למאן  )ב

 
106) Why is a קטנה after לידה considered a  גדולה? 

 כסימניםבנים  )א
 ה השחור מן הלבן נחשב כסימנים בבנים עדיפה מסימנים דאף למ"ד שצריך שיר )ב
 שרו מצער לידה) נאין בנים בלא סימנים (וחוששין ש )ג
 

 יג.
107) How do we know צרת צרה is פטורה מייבום וחליצה? 

 מלצרור  –ר' יהודה  )א
 קיימי ר' אשי סברא כמו צרה במקום ערוה קיימי גם צרת צרה במקום ערוה  )ב

 
108) What is the din of the צרה if מתה הערוה או נתגרשה? 

 כנס צרתה אחר מיתה או גירושין מתייבמת הצרה  )א
... לר' ירמי' למשנתינו מותרת והמשנה לקמן (ל.) סבר שאסורה   )ב כנס הצרה ואח"כ מתה הערוה 

 דנישאין הראשונים מפילים
 בדרך לא זו אף זו' משניות מותרת הצרה רק המשניות נשנית ברבא ל )ג

 
109) Can a יבמה קטנה be ממאן ביבם? 

 טרה מחליצה ור' אושיעא ממאנת למאמרו לפוטרה מגט ולא לזיקתו כדי לפ  )א
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(יש שלמדו   )ב ככלתו  נראית  נפילה  לאביו דבשעת  ביבם אבל אסורה  מיאון  דמועיל  לעיל  מ"ד  ויש 
 אסורה לכל קרובי הבעל) 

 
110) Do we convince a ערוה קטנה to be ממאן in the יבם so the צרה can be מיבם? 

 לא והטעם: 
 מאמרו ולא לזיקתו לר' אושעיא שמיאון מועיל   )א
 ולרבנן גזרו משום דבשעת נפילה נראית כצרת ערוה  )ב

 
 יג:

111) What are the six  עריות more חמור who can’t marry לאחיו מאביו? 
 אמו  )א
 אשת אביו )ב
 אחות אביו  )ג
 אחותו מאביו  )ד
 אשת אחי אביו )ה
 אחיו מאביו אשת  ) ו

 
112) What is the din of  חמורהצרת ערוה ה ? 

 מותרות כיון שאינה שייך שיפול אלו ליבום עם הערוה )א
 

113) What are some of the dinim of צרת ערוה according to ב"ש and ב"ה? 
 מותרים להתייבם ומש"ה אם חלצה נפסלה מכהונה אבל עשה יבום מותרת לכהונה  –לב"ש  )א
 ואם חלצה כשרה לכהונה אבל נתייבם פסולה לכהונה שנבעלה לאסור לה  לב"ה אסורים להתייבם )ב

 
114) Did ב"ש וב"ה separate from each other concerning נישואין and טהרת because of 

their arguments in din? 
לא נמנעו מנישאין והטעם דלב"ש בני יבמין לשוק הוי רק חייבי לאוין. וב"ה לא נמנעו מבנות ב"ש   )א

 . מצבןשבני צרות נתייבמו הוי ממזרים לב"ה אבל ב"ש היו מודעים לב"ה  אע"פ
מב"ה כיון שב"ה היה מחמירן טפי וב"ה לא נמנעו מב"ש   אילולענין טהרת ב"ש לא נמנעו מלהש )ב

 כיון שהיה מודעין להם.
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115) What is the reason בית שמאי allows צרת ערוה to do יבום? 

 החוצה לאיש זר הא יש פנימית ואעפ"כ לא תהיה רק תתייבם דרשו לא תהיה אשת המת   )א
רבא אין איסור חל על איסור והוי צרת ערוה שלא במקום מצוה ואפילו חל אשת אח תחילה אינה  )ב

 צרת ערוה כיון שלא חל איסור אחות אשה 
 

116) What are the examples the גמרא gives that there is a   ה"אאות  at the end of the 
word instead of a למ"ד at the beginning?  

 אלימה, מחנימה, מצרימה, מדברה  )א
 

117) How do we דרשן the פסוק of לא תהיה אשת המת החוצה? 
דהיה לו לכתוב    קלהתיר צרת ערוה לייבם, ולא דרשינן שאין קידושין תופסין ביבמה לשו  –ב"ש   )א

 של החוצה לרבות שארוסה מתייבמת  אות ה"א"לחוץ" 
למסקנה לרבות הארוסה שמתייבמת, ובהוי אמינה שאין קידושין תופסין ביבמה לשוק   –לבית הלל  )ב

 (ובסוף למדו זה מ'איש זר')
 

118) What is the איסור of לא תתגודדו? 
 לא תעשה חבורה על מת  )א
 לא תעשו אגודות אגודות  )ב
 לכתוב תגודדו או תגודו דאם היה רק ללמוד דבר אחד היה יכול  )ג
 

119) Why isn’t different days of קריאות המגילה a problem of לא תתגודדו? 
 בב' מקומות אין איסור  )א
 

120) Why isn’t there a problem of לא תתגודדו this that ערב פסח some places do  ה כמלא  
and some not? 

 באיסור שייך דנראה כשתי תורות תירץ ריש לקיש במנהג אין שייך לא תתגודדו רק  )א
 

121) Why isn’t there a חשש לא תתגודדו in this that some places אסור to do מלאכה on 
 ?ליל י"ד 
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 תירץ ריש לקיש הרואה אומר אין לו מלאכה  )א
 

122) Why isn’t there a problem of לא תתגודדו in צרת ערוה where ב"ש וב"ה חולקין? 
 לא עשו ב"ש כדבריהם –ר"ל   )א
ר' יוחנן סברי עשו רק ת' אביי בשתי בתי דינים בעיר אחת אין איסור, רבא ת' רק בית דין אחד   )ב

 בעיר אחת דחלק מודין כב"ש ויש שמורין כב"ה שייך איסור 
 

 יד.
123) Did בית שמאי do according to their din of צרת ערוה מתייבמת? 

 עשו –לא עשו, ר' יוחנן   –"ל  ר )א
י"א פליגי קודם בת קול שהלכה כב"ה והטעם למ"ד לא עשו שב"ה היה הרוב והטעם למ"ד עשו   )ב

 טפי  מחודדיןכיון שב"ש 
סברי כר'  ד י"א פליגי לאחר בת קול והסוברים לא עשו דהיה בת קול הל' כב"ה. וטעם למ"ד עשו   )ג

 יהושע דאין משגיחים בבת קול 
 מביא ראייה שעשוומסקנת הגמ'   )ד
 

124) What is the din of מכשירי מצוה בשבת on a מצוה which is  דוחה שבת? 
 במקומו של ר"א ... מכשירי מצוה דוחים שבת  )א
 שבת  םר"ע אינו דוחה כיון שאפשר לעשותו קוד )ב
 

125) Is there a חשש of לא תתגודדו on מכשירי מצוה בשבת? 
 נחשב כמקום אחד ומסקנה אין חשש בב' מקומות ס"ד משום חומרא דשבת אפילו בב' מקומות  )א
 

126) What was the reason אבהו נר in some places was ר'   and some שבת on מטלטל 
places he didn’t? 

במקומו שלא   )א לנהוג  החמיר  יוחנן  ר'  כבודו של  משום  אבל  מוקצה  כר' שמעון שאין  סבר  באמת 
 לטלטל כשיטת ר' יהודה 

 
127) What is the din צרת ערוה that married לשוק according to ב"ש? 

 ר"א אינם ממזרים דסבר אין ממזר מחייבי לאוין  )א
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 אם הם פגומים (פסול לכהונה) ריב"נ פסולין ר"י כשרים מחלוקת ויש  )ב
 ין ולר"ע ממזרים דסבר יש ממזר מחייבי לא )ג
 

 יד: 
128) What are the different cases that ב"ש וב"ה argue concerning אישות? 

 צרת ערוה: ב"ש מתייבמת וב"ה פטורות  )א
 "ה יוציאו באחיות בזיקה קדמו וכנסו ב"ש יקיימו  )ב
 תייחד עמה בין כתיבה לנתינה) ב"ש כשר וב"ה פסול נגט ישן ( )ג
( )ד איש  אשת  נ  ב"שספק  אף  וב"ה  ממאנת  ארוסות  שכשרק  א"נ  זה ואות,  לאשתו  שכתב  מרע  יב 

 גיטיך מהיום אם אמות מחולי זה ובזמן הספק נתייחד עמה לב"ש גט כשר לב"ה צריך גט שני) 
 מגרש אשתו ולנה עמו בפונדקי ב"ש גט טוב ב"ה צריך גט שני )ה
 פרוטה  –דינר, ב"ה  –שיעור קידושין ב"ש  ) ו
 

 טו. 
129) Is there an עצה for צרת ערוה that will help for  ב"ש וב"ה? 

 ריב"ז רצה לתקן שיחלצו ולא יתייבמו ... ונטרפה השעה )א
ר לא עשו ב"ש כדבריהם מואפילו אם יא  והעצה הזה לא מועיל לצרות הראשונות שנתייבמו כבר, )ב

 אינו מועיל לצרות עצמם שנישאו לשוק לב"ה דא"א לעשות חליצה עכשיו דימאסו לבעליהן 
 

130) Why did  'טרפוןר  want a צרת הבת to come before him? 
 למ"ד עשו ב"ש כדבריהם רצו לינשא לה שהיה מתלמידי ב"ש )א
 ולמ"ד לא עשו רצה להשיאה לשוק וכב"ה להוציא מר' יוחנן שרצה לתקן חליצה )ב
 

131) Why did רבן גמליאל do יבום on  בתוצרת ? 
 ס"ד דסבר ר"ג כב"ש ואחרים אמרו עשו דבתו של ר"ג היתה אילונית   )א
למסקנה ר"ג אינו מב"ש וכולן סברי בתו של ר"ג אילונית היתה רק ת"ק סבר לא הכיר בה ומש"ה  )ב

 היתה מקח טעות ולאחרים אף בהכיר בה צרתה מותרת 
"ל  צאסרה ומש"ה  עוד ביאור לת"ק אחיו גירש בתו ולאחרים אעפ"כ כיון שהיתה צרה שעה אחת נ )ג

 אילונית היתה 
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אי בתו שלא נתקיימו ומש"ה הוי מקח טעות, ולאחרים אין תנאי ועוד ביאור: לת"ק היה תנאי בניש )ד
 בביאה וע"כ צ"ל איילונית היתה

 
132) Why did ר"ע separate from an אתרוג both מעשר שני ומעשר עני? 

 ס"ד חשש לשיטת ב"ש דר"ה לאילונית א' בשבט )א
 א' בשבט או ט"ו בשבט  לאילוניתלמסקנה הסתפק ר"ע אם לב"ה ר"ה  )ב
 

133) Why did בית שמאי open up the מעזיבה for a קטן הצורך לאמו שישן בסוכה? 
 ס"ד שעשו ב"ש כדבריהם דחייב הקטן בסוכה  )א
 מר שרק רצה להוסיף אויר ו מסקינן דוקא כאן עשו כדבריהם כיון שהרואה א )ב
 

134) Why was ב"ש make the connection between שוקת יהוא and a מקוה from   שפופרת
 ?שיפחות רוב הדופן to הנוד

 ס"ד עשו ב"ש כדבריהם ולב"ש זהו שיעור עירוב מקוות  )א
 למסקנה דוקא כאן עשו כיון שהרואה אומר להרבות את מי השוקת נתכוין  )ב

 
 טו: 

135) Why didn’t ר' יוחנן want to accept זיתים from  'צדוקר  and what happened? 
 אשהיו לחים ואף שתלמיד של ב"ש היה עשו כב"ה שבלא נקב הוכשרו לקבל טומאה ושמא נטמ )א
 דגם לב"ה אינו מוכשר לקבל טומאה  ם ה ורק סתמו שמריבהשיבו ר' צדוק החבית היתה נקו )ב
 

136) What are the ראיות that בית שמאי did like their words למסקנה? 
ר'   )א עשו  דתניא  אמרת  אי  ב"ה  כדברי  עשו  מעשיו  כל  ואעפ"כ  ב"ש  תלמידי  היה  החורני  יוחנן 

 כדבריהם היינו רבותיה 
 נתיירא ר' יהושע לומר הלכה כב"ה בצרת הבת ואם לא עשו למה ירא   )ב
 צרת הבת לייבום ונהגו כן   הימיו הותרבר' דוסא בן הרכינס  )ג
 

137) What is the ספק according to ב"ש by בני צרות that were נישאו לשוק? 
זו שאיסורה שוה  )א פגום כ"ש  ובזה  גדול שאין איסורא שוה לכל  לומדים ק"ו מאלמנה לכהן  האם 

 לכל 
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 או יש לחלק דאלמנה עצמה מתחללת אבל יבמה לשוק אינה מתחללת  )ב
 

138) What is the din בני צרות שנתייבמו according to  ב"ה? 
 ממזרים למ"ד יש ממזר מחייבי כריתות הם  )א
 לר' יהושע שרק מחייבי מיתות ב"ד ממזרים הם רק פגומים )ב
 

139) Is the  ולד מחזיר גרושתו a פגום לכהונה? 
צרת ערוה אם לומדים ק"ו מאלמנה לכה"ג דהולד פגום או יש לחלק כיון דאלמנה   דהספק שוה לול )א

 עצמה מחללת 
 

 טז.
140) Who was מתיר a צרת הבת לייבום? 

 מסיק היה אחיו ר' יוחנן ס"ד ר' דוסא בן הרכינס   )א
 

141) What three things did ר' דוסא say over in the name of חגי הנביא? 
 צרת הבת אסורה  )א
 עמון ומואב מעשרים מעשר שני בשביעית )ב
 אין חוששין לממזרים שם) דמקבלין גרים מהקרדויים ומהתרמודיים (וחידשו  )ג

 
142) What was the reason ר' יוחנן ולסביא you can’t be מקבל גרים from תרמוד? 

 ישראל וסבר עכו"ם ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר עבדי שלמה נשאו בנות )א
 ממזרים בשעת החורבן נכנסו גוים לירושלים ומהם שנשאו בנות ישראל ובניהם )ב
 

143) Can you be מקבל גרים from קרתויים? 
 לא חששו ישראלים ממזרים הם  )א

 
144) What is the din of כתמים הבאים מעכו"ם? 

 טהורים  הכתמיםמקומות של עכו"ם  )א
 אם באו מגוים או נתגיירו וחזרו לסורם וטמאים מחלוקת מרקם  )ב
 אמוראי מהו דעתו של ר' יוחנן מחלוקת מתרמוד ר' יוחנן העיד דטהורים והוי  )ג
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 טז: 

145) Who said נער הייתי גם זקנתי? 
 הקב"ה דאין זקנה לפניו, ואין לומר דוד המלך שלא היה זקן כ"כ) המלאך שר העולם (ואין לומר  )א
 

146) Who was it said ידו פרש צר על כל מחמדיה? 
 באשעמון ומואב כשנכנסו עכו"ם להיכל הם נפנו על ספר תורה לשרפו  )א
 

147) On who was it said צוה ה' ליעקב סביביו צריו? 
 על הומניא ופום נהרא שמציקים בני ישראל )א
 

148) Are we חושש for ם בזמן הזה"קידושי עכו ? 
אין  )א קביעות  במקום  שלא  חוששין.  השבטים  עשרת  של  קביעות  במקום  אסי  ר'  בשם  יהודה:  ר' 

 ריש מרובא פריש וכן סבר ר' יוחנן דבמקום קביעותם הם ישראלים ממזריםפכל ד דחוששין 
ובדת כוכבים בנה עכו"ם. א על ע בישראל הדר' יהודה בשם שמואל אין חוששין שהם גוים גמורים   )ב

ה גזרו  בועכו"ם  שני  ולשון  עקרות.  שנעשה  ילדו  לא  הדור  באותו  הישראלים  ישראל  בת  על  א 
 עליהם שיחשבו כעכו"ם גמורים והפקיעו קידושיהם

 
149) What are the מקומות הקבועים of עשרת השבטים? 

 חלזון   )א
 חדייב )ב
 גינזק )ג
 חמדן וחברותיה  )ד
 

 יז. 
 ?what is the child גוי that married a ישראלית (150

נך מאחרי ולא כתיב לא תסיר שמשמעות שהולך על מה שכתב לפני בישראל דכתיב כי יסיר את   )א
 זה בתך לא תתן לבנו 

 
151) A yid marries a goy what is the בן? 
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 בן ישראל  ,ר' יוחנן )א
 בן עכו"ם הוי דכתיב כי יסיר ולא כתיב לא תסיר  ,שמואל )ב
 

152) What city would they make a יו"ט when it is חרב because of the ממזרים that 
were mixed there? 

 תרמוד וי"א לא חרב רק תמוד וי"א חלק מתרמוד חרב )א
 

153) What does the city with the name הרפניא come from? 
 ים לשםנר' זירא כל הפסולין פו )א
 נפנה לשם ברייתא כל מי שאין מכיר משפחתו ושבטו   )ב
 

154) In what way is הרפניא worse than גיהנים? 
 יורדי גיהנים יש להם תקנה ופסולי הרפניא אין תקנה )א
 

 פרק שני 
155) What is the case of  אשת אחיו שלא היה בעולמו that is  פוטרת צרתה? 

ויש לו עוד אשה,  )א ונולד להם אח שלישי, אם ייבם האח השני את אשת הראשון  ב' אחים מת א' 
 ומת, ונפלו שתי הנשים לפני האח השלישי שתיהן יוצאת בלא כלום 

 אם האח השני רק עשה מאמר ומת אשת האח השני חולצת ולא מתייבמת  )ב
 

 יז:
156) How do we learn out that אשת אחיו שלא היה בעולמו is אסורה ליבם? 

 כי ישבו אחים יחדיו שהיה להם ישיבה אחת בעולם  )א
 

157) How do we know יבום is only by אחים מן האב? 
 כי ישבו אחים יחדיו דרשינן המיוחדים בנחלה  )א
 אחוה מבני יעקב –גז"ש אחוה  )ב
וצריכי תרוויהו מיחדיו לחוד ס"ד צריך אח מאב ואם אע"פ שיבום תלוי בנחלה אבל חידוש כאן   )ג

 היתר ערוה ס"ד רק באח גמור היתר. ורק אחים ס"ד ללמוד מלוט (וגם באחי אביו יש יבום)
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158) Is זיקת יבום considered like a קנין אישות ממש? 
אם קידוש אחיו אחותה של יבמה לריב"ב אומרים לו להמתין לכונסה עד שאחיו ייבם או יחלוץ את   )א

שיש  כריב"ב  פסק  שמואל  זיקה.  אין  שסוברים  לכונסה  מותר  לחכמים  זיקה.  יש  שסובר  היבמה 
 זיקה. 

רב   )ב באמה  מותר  אם  יבם שמתה  אמה  לגבי שומרת  לאסר  כאשתו  אותה  עושה  זיקה  מותר שאין 
 אחרי מותה. ר' יהודה אסור באמה שזיקה עושה אותה כאשתו לאסר באמה 

זיקה  )ג לגבי הפרת נדרים ר' עקיבא סבר בין נפלה לפני אח א' או ב' אינו מיפר נדריה דסובר אין 
 ל להפר) (ר"א יכול להפר בין באח א' ובין בב' ר' יהושע רק בנפלה לפני אח אחד יכו 

 
 ?אין זיקה why didn’t he just say שומרת יבם שמתה מותר באמה that says רב (159

זיקה אפילו בחד דס"ד דיהיה מות  )א ולא רצה לומר אין  זיקה.    ר רצה ללמד דאפילו ביבם אחד אין 
 באמה אפילו מחיים וזה אינו כיון דאסור לבטל מצות יבמין

 
אסור באמהשומרת יבם שמתה  who says ר' יהודה (160  why didn’t he say יש זיקה? 

 מיתה מותר באמה דפקעה הזיקה  רס"ד דוקא מחיים יש זיקה אבל לאח )א
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