בס"ד

יבמות לח) .המשנה( עד לט) .המשנה(
ביאורי מושגי
סת נכסי שהאשה מכניסה )או יורשת במהל הנישואי( הינ נכסי מלוג .נכסי אלו הינ בבעלות משותפת לבעל ולאישה .נכסי
שהאישה רוצה 'לבטח' וולוודא שבכל מקרה יהיו לה נכסי בשווי מסויי נקראי נכסי צא ברזל ואות הבעל מחזיר לפי השווי בזמ
הנישואי.

תחילת המשנה
חלק א'  שומרת יב שנפלו לה נכסי
כול מודי :הנכסי שלה לחלוטי) ,רשאית למוכר ולתית במתנה(

חלק ב'  שומרת יב שמתה
ב"ש :נכסי מלוג  מתחלקי בי יורשי האישה ליורשי הבעל,
 ליורשי האישה,
ב"ה :נכסי מלוג
נכסי צא ברזל והכתובה  ליורשי הבעל.

מה ההבדל בי חלק א' לחלק ב'
עולא
חלק א':

שומרת יב מאירוסי  נחשבת פחות ממאורסת

מתייחס לאישה מאורסת שנפלה לייבו,
חלק ב':
מתייחס לאישה נשואה שנפלה לייבו.

לכ הנכסי שלה לחלוטי )בניגוד למאורסת שלפי ב"ה לכתחילה אסור לה למכור(

שומרת יב מנישואי  נחשבת פחות מנשואה
לכ הנכסי מתחלקי בי המשפחות )לפי ב"ש( או מגיעי רק למשפחת האישה
)לפי ב"ה( )בניגוד לנשואה שנכסיה שייכי לבעל(

רבה
חלק א':
מתייחס לשומרת יב חיה,
חלק ב':
מתייחס לשומרת יב מתה.

מדובר על שומרת יב מנישואי  שהיא ספק נשואה  לכ:
כשהיא חיה:
היא מחזיקה בתורת ודאי )ומשפחת הבעל בתורת ספק(  וספק לא מוציא מידי ודאי
כשהיא מתה:
א $אחד לא מוחזק בתורת ודאי

אביי
חלק א':
מתייחס לנכסי שנפלו כשהיתה שומרת יב,

כשנפלו כשהיא שומרת יב:
ה רק שלה

חלק ב':
מתייחס לנכסי שנפלו כשהיתה נשואה

כשהיא מתה:
יש לה החזקה משותפת בנכסי )ידו כידה(

רבא חולק וסובר
שידו עדיפה מידה
ולכ הוא מסביר
אחרת את המשנה

רבא
חלק א':
מתייחס לשומרת יב רגילה,
חלק ב':
מתייחס לשומרת יב שעשו בה מאמר
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מדובר בנכסי ששנפלו כשהיא שומרת יב:
במקרה רגיל :ה רק שלה
כשעשה מאמר :היא ספק נשואה ולכ ה שותפי בנכסי
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בס"ד
הקושיות על השיטות השונות
א .קושיה על כל השיטות )חו %מרבה(

בחלק ב' כתוב שהאישה מתה
 אבל לפי כל השיטות )חו %מרבה( ההבדל בי החלקי אינו בכ שהיא מתה
 א כ מדוע המשנה לא כתבה את ההבדל האמיתי בי החלקי.

ב .קושיה על רבה ותירו%
רבה טוע שלפי ב"ש ספק לא מוציא מידי ודאי
 אבל כשיש ספק הא האב מת ראשו או הב  בעל החוב חולק  למרות שהוא ספק והיורשי ה ודאי.
תשובה:
ב"ש סוברי ששטר העומד לגבות נחשב כגבוי  ולכ בעל החוב הוא ג ודאי.

המש המשנה
מהרגע שהיב מייב את האישה
היא נחשבת :כאשתו לכל דבר,

ולכ הוא מגרשה בגט )ולא בחליצה(
ורשאי להחזירה אחרי הגירושי )ולא אוסרי אותה משו אשת אחיו(
המקור' :ולקחה לו לאשה'  מהרגע שלקחה לאישה היא אשתו לכל דבר

חו %מכ  :שהכתובה נגבית מנכסי האח המת

מדוע גובה מנכסי המת  'אישה תיקנו לו מ השמי'
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חכמי תיקנו שא אי למת נכסי  היא גובה את כתובתה
מנכסי היב )כדי שלא תהיה קלה בעניו להוציאה(
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