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 בית הלל בית שמאי מתה, מה יעשה בכתובתה ובנכסים הנכנסים והיוצאים עמה

 כתובה:
 עיקר כתובה

 תוספת כתובה
 יורשי הבעל )יבם(

נכסי צאן 
 ברזל:

 נישום בכתובה והקרקע של הבעל
 השומאוכשמתגרשת או נתאלמנה מקבלת דמי 

 בחזקתן
לרש"י תלוי במח' בב"ב; לר' יוחנן בחזקת יורשי הבעל )שהנכסים 

 באחריותו(, ולר' אלעזר בחזקת יורשי האשה )שהנכסים בבעלותה(.
 לתוס' )ורשב"א( בשומרת יבם הכל מודים שנכסים בחזקת יורשי הבעל.

 נכסי מלוג:
נכסים הנכנסין 

 והיוצאין עמה

 לא הכניסם בכתובה
 הבעל אוכל פירות

 יורשי האב )אביה( קויחל

 
 הסתירה
 בשיטת

 מאישית ב

 וקיים קתני מוכרת ונותנתרישא: 
 הנכסים בחזקתה לגמריהרי           

 קומתה, יחלאם קתני סיפא: 
 הרי הנכסים בחזקת שניהם         

 ,מאי שנא רישא כשהיא בחיים הנכסים בחזקתה
 שהנכסים בחזקת שניהם? ,ומאי שנא סיפא כשמתה

 מוכרת ונותנת זיקת ארוסה: עולא
 )הוי ספק נשואה(קו זיקת נשואה: יחל 

 ודאי הנכסים שלה(ש –ודאי וספק ) בחייה: מוכרת ונותנת רבה
 (ספק יורשיםשניהם  – ספק וספק)קו במותה: יחל 

 קיבלה הנכס כשהיא שומרת יבם: מוכרת ונותנת - אביי
 קוהנכס בחיי בעלה: יחלקיבלה  ריב"ח

 = ידהכידו סובר = שאביי    
 לא עשה מאמר: מוכרת ונותנת - רבא
 קועשה מאמר: הוי ספק נשואה ויחל ר"א

 תחת בעלה ד"ה היבם ירשהאבל כשנפלו כשעודה ח 
 = ידו עדיפא מידהשרבא סובר =    

 

 

 

 

 נכסי בעל משועבדים לכתובת אשתו
 שירצהאבל יכול למכור כל מה 

 משועבדים לכתובת היבמה היבםשירש מת נכסי ה
 אינו יכול למכרם אפילו נכסים העודפיםו

  תיקנו חכמים שזכות יבם בנכסי אחיו המת, כזכות בעל בנכסי מלוג, שיש לו רק זכות פירות 
 

 או פירות מחוברין תלושיןפירות הניח אחיו המת מטלטלין 

 חכמים ר"מ –ת"ק 

 התמשועבדין לכתובמטלטלי 
 ימכר ויקח בהן קרקע
 והיבם אוכל פירות

 התאינם משועבדין לכתובמטלטלי 
 זכה היבם בהם

 בחיי בעלה מפירות התלושין שתפסהחוץ 

  למסקנת הגמרא )פב:( פירות המחוברין אינן כמטלטלין, ולכו"ע משועבדים לכתובה וימכר וילקח מהן קרקע 

 

אלמנה ניזונת מנכסי יתומין ומעשה ידיה 
 שלהן ואין חייבין בקבורתה 

 יורשיה יורשי כתובתה
 חייבין בקבורתה

        
  

 יעקב
  

 לאה
  

        
          

  שמעון     ראובן 

 

ירושת נכסי 
מלוג של 

 שומרת יבם

 אביי
 ידו כידה

 רבא
 ידו עדיפא מידה

נפלו לה בעודה 
 תחת בעלה

 ידו כידה : יחלקו,ב"ש
 חזקה יורשי האב, :"הב

 א עדיףקרדמעי       

ו"ע מודי: יורשי הבעל כ
 שידו עדיפא מידה

נפלו לה 
 כשומרת יבם

 
 : יחלקוב"ש

 ב"ה יורשי האב

 
 סוגיא המקבילה במסכת יבמות דף לח

 ת שמאי אומרים"ה ביוברש"י כאן ד
 דף פג.רש"י 

 ת יבםנפקא מינה לשומר"ה ד


