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 נכסי מי 
 יהבעל
 דין

 הוא ספקאם 
 שוןארשל  בנו

 הוא ספקאם 
 שנישל  בנו

 הדיון וההלכה

 ראשון א
 אינו יורש הכליורש  ספק

 חולקיןממון המוטל בספק 
 יורש הכל אינו יורש יבם

 ראשון ב
 ספק יורש.הוא ודאי ונחשב כמוחזק.  ספקרבנן:  חולקים בשוה יורש הכל ספק

 חולקים בשוה אינם יורשים בני יבם חולקין.רב משרשיא: גם היורש מסופק מאיזה כוח יורש. 

 יבם-שני ג
 חולקים בשוה אינו יורש ספק

 בני יבם יורשים. נחשבין כמוחזקין כי הם בודאי בניו. 
 חולקים בשוה יורשים בני יבם

 ד

 יבם-שני
אחר חלוקת 

ירושת 
 הראשון

 ספק
 ובני יבם

 אינו יורש
 כים להחזיר לוצרי

של  השניחלק 
 .ירושת ראשון

 יורש
צריך להחזיר חלקו 

בירושת ראשון, 
 .וחולקים בשוה

 בני יבם יורשים.ר' אבא: קם דינא: ואין מערערים עליה. 
ויורש חלק שקיבל בירושת ראשון ה רר' ירמי': הדר דינא: או מחזי

 .השני ואינו יורש, , או מקבל חלק השני של ירושת הראשוןבשוה

 סבא ה
 אינו יורש יורש חצי ספק

 יבם יורש הכל.יבם הוא ודאי ונחשב כמוחזק. 
 יורש הכל יורש חצי יבם

 סבא ו
 )ב זהובים(, יורש שליש)ג זהובים(, ספק  יורשים חציבני יבם  חולקים בשוה יורש חצי ספק

 חולקים בשוה יורשים חצי בני יבם .חולקים בשוהוהשאר )זהוב א( 

 ספק ז
 אינו יורש יורש סבא

 חולקיןממון המוטל בספק 
 יורש אינו יורש יבם

 יבם-שני ח
 אינו יורש יורש סבא

 חולקיןממון המוטל בספק 
 יורש אינו יורש ספק

 

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

 יורשי הבעל )יבם( א( עיקר כתובה ב( תוספת כתובה כתובה:

 נישום בכתובה והקרקע של הבעל נכסי צאן ברזל:
 השומאוכשמתגרשת או נתאלמנה מקבלת דמי 

 בחזקתן *

 נכסי מלוג:
נכסים הנכנסין 

 והיוצאין עמה

 לא הכניסם בכתובה
 הבעל אוכל פירות

 יורשי האב )אביה( יחלוקו

 
 הסתירה
 בשיטת

 מאישית ב

 
 רישא: דקתני מוכרת ונותנת
 סיפא: דקתני מתה, יחלוקו

 מוכרת ונותנת זיקת ארוסה: עולא
 זיקת נשואה: יחלוקו )הוי ספק נשואה( 

 בחייה: מוכרת ונותנת רבה
 במותה: יחלוקו )הוי ספק וספק( 

 קיבלה הנכס כשהיא שומרת יבם: מוכרת ונותנת - אביי
 קיבלה הנכס בחיי בעלה: יחלוקו )ידו עדיפא מידה( ריב"ח

 לא עשה מאמר: מוכרת ונותנת - רבא
 עשה מאמר: הוי ספק נשואה ויחלוקו )ספק נשואה( ר"א

 

 אשוןר
 אובןר

 מת
 חנה

 יבם-שני  יבם
 שמעון

 
   

         

 ספק  
 גד

 בנימין  יוסף 

 בית הלל בית שמאי בעל בנכסי מלוג

 ידו עדיפא מידה אביי
 בזיקה: ידו כידה

 ידו כידה
 ו חלש מידהבזיקה: יד

 ידו עדיפא מידה רבא
 כידהידו  :בזיקה

 


