
ייבום
מצווה מהתורה, שאלמנתו של אדם שמת בלי צאצאים, צריכה להינשא
לאחד מאחיו. האח עם חובת הייבום נקרא 'יבם' והאלמנה מכונה
'יבמה' או 'שומרת יבם'. עד הייבום או החליצה, אסור לאלמנה

להתחתן עם אדם אחר. 

חליצה
חליצה היא המנגנון דרכו משתחרר הייבם מאחריות הייבום ובכך
מתירה את היבמה להינשא לכל אדם. טקס החליצה נעשה לפני בית

הדין, ובו חולצת היבמה את נעלו של היבם ויורקת אל מול פניו.

מאמר
הצהרת הייבם המעידה על כוונתו לקיים ייבום. מדין תורה, הייבום
נחקק באמצעות יחסי מין, אולם מדין חכמים קודמת למעשה זה
הצהרת קידושין. למאמר יש תוקף רק מדברי חכמים ואינו קונה לגמרי

כשאר קידושין שבתורה.

זיקה
קשר פורמלי שנוצר בין האח שעליו מוטלת חובת הייבום לאלמנה, בשל

חובה זו. האלמנה המחוברת בזיקה נקראת זקוקה.

צרה
כינוי המתאר את הקשר המשפחתי בין אישה אחת לשנייה כאשר שתיהן

נשואות במקביל לאותו הגבר.

ערוה/עריות
תיאור הסטטוס בין בני אדם שאסור להם להתחתן זה עם זה, או לקיים

ביניהם יחסי אישות. 

צרת ערוה
במקרה שבו היבמה אסורה ליבם משום ערוה (למשל - כאשר היא אחות
של אשת הייבם), היא פטורה מן הייבום ומן החליצה. לפי בית הלל דין

זה חל גם על צרתה של אותה אישה הפטורה מייבום.

מיאון
אביה של קטנה יכול לקדשה מבלי הסכמתה, לקידושין אלו יש תוקף
מדאורייתא. במקרה שבו הקטנה היא יתומה מאביה- אמה או אחיה
יכולים לקדשה ולקידושין אלו יש תוקף רק מדרבנן. הקטנה היתומה
יכולה לצאת מקידושין אלו על ידי מיאון, עד שתגיע לגיל 12 ושיהיו לה

שתי שערות. מיאון הוא שהילדה אומרת "אי אפשי בפלוני בעלי". 

נכסי צאן ברזל
נכסים בבעלות האישה אשר הופכים לרכוש הבעל בעת הנישואין. נכסים
אלו מצויינים בכתובה והבעל חייב באחריותם, כך שאם התייקרו או הוזלו -
בגירושין או במות הבעל הם חוזרים לאישה בערכם המקורי שהיה בעת

הנישואין.

הדרן - קול נשי בשיח התלמודי
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נכסי מלוג
נכסים בבעלות האישה, אשר נשארים בבעלותה גם לאחר הנישואין. עם זאת,

הבעל יכול להנות מפירותיהם של הנכסים. נכסים אלו אינם נרשמים בכתובה.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A8
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סימניה זו הוקדשה ע"י
אליסה הרטשטיין לע"נ הוריה

בתשבע רות ומרדכי נחום מינסק ז"ל

הדרן עלך מסכת יבמות!

קידושין
פעולת האירוסין הנעשית באחת משלושה דרכים: כסף, שטר  או ביאה.
בכל אופני הקידושין ישנם תנאים הכרחיים: הקידושין צריכים להיעשות
מרצון האיש והאישה (ואם קטנה - מרצון אביה), ובעת המעשה צריכים
לנכוח שני עדים כשרים. לאחר הקידושין האישה אסורה לכל גבר אחר,
והאיש אסור בקרובותיה. האיש והאישה עדיין לא מותרים זה לזה, אלא

רק אחרי הנישואין. משלב זה, נצרך גט על מנת להתיר את הקידושין.

גט
ספר כריתות, השטר שנותן איש לאשתו בעת הגירושין. על הגט צריכים
להיות חתומים עדים. יש פעמים בהן המושג 'גט' מתייחס לכל סוג של שטר.

כתובה
מעין חוזה משפטי שחייב הבעל לתת לאשתו עם הנישואין, המפרט את
התחייבויותיו כלפיה. הכתובה כוללת סכום כסף שייתן האיש לאשתו

בגירושין או במיתתו.

איילונית
אישה שאינה מסוגלת להרות בעקבות פגם מולד במערכת הרבייה שלה.


