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יבמות כג) :המשנה( עד כד) .המשנה(
ביאורי מושגי
קידושי שנמסרו לביאה  תהלי יצירת הבית היהודי מורכב משני שלבי .שלב הקידושי )שהינו שלב טקסי ופורמלי ,שלב זה נעשה
כיו על ידי נתינת הטבעת( ושלב הנישואי )שהינו שלב מציאותי וקיומי ובו בני הזוג חיי ביחד ,שלב זה נעשה כיו בחדר הייחוד(
הגמרא במסכת קידושי דנה הא נית לבצע את השלב הראשו )קידושי( כשברור שלא נית לבצע את השלב השני )נישואי( מקרה
זה נקרא 'קידושי שלא נמסרו לביאה'.
דוגמא למקרה כזה הוא אד שמקדש אחת משתי אחיות ואינו יודע את מי מה קידש .הוא אינו יכול להתייחד ולישא א $אחת מה )שמא היא
אחות אשתו(  במקרה זה יש את השלב הראשו )הקידושי( אבל לא נית לבצע את השלב השני.
א המשנה שלנו היתה מדברת על מקרה כזה היינו יכולי לדייק שקידושי שלא נמסרו לביאה הינ קידושי .כדי להמנע מכ הגמרא מעמידה
את המשנה במקרה שבו בזמ הקידושי היה ידוע מי היא האחות המקודשת.

המשנה
קידש אחת משתי אחיות

)ואינו יודע מי(

א הוא חי:
נות גט לשתיה

לא נית לדייק מכא על די 'קידושי שנמסרו לביאה' )עיי
ביאור מושגי(

שהרי ייתכ שמדובר כא כשבזמ הקידושי ידעו מי היא
האחות שקודשה )ורק אחר כ שכחו(.
והחידוש בדברי המשנה הוא במקרה שמת ולו שני
אחי )שצרי קוד לחלו %ואחר כ לייב(

א הוא מת:
כשיש לו אח אחד :האח חול %לשתיה,
כשיש לו  2אחי :אח אחד חול %לאחת,
השני מייב את השניה
)וא שניה ייבמו  אינ צריכי להוציא אות(

מדוע אינ צריכי להוציא:
כיוו שיש תרחיש שלפיו ה נהגו כהוג )במקרה שבו
האחות שקודשה יובמה ראשונה(

דיני אלו תקפי ג א יש אד
נוס $שקידש את האחות השניה,
)בי א לאד הנוס $יש שני אחי
ובי א יש לו אח אחד(

החידוש במקרה שבו לאחד מהמקדשי יש אח בודד ולשני יש צמד אחי:
א .לא חוששי שא אחד מצמד האחי ייב  יבוא ג האח הבודד לייב,
ב .סדר הפעולות של צמד האחי  קוד אח אחד צרי לחלו ,%ורק אחר כ האח השני יכול לייב.
החידוש במקרה שבו לשני המקדשי יש צמד אחי:
לא חוששי שיוותרו על שלב החליצה ,ויסתפקו בכ שאח אחד מכל צמד מייב את אחת האחיות.

ציטוט מהמשנה
שני אנשי שקידשו שתי אחיות )ולא יודעי מי קידש מי(

מתו  ולכל אחד מה יש צמד אחי:
אח אחד מכל צמד האחי  חול %לאחות אחת
האח השני מכל צמד האחי  מייב את האחות השניה )לא זאת שאחיו חל %לה(

תני שילא:
ג א אלו שמייבמי ה כהני  מותר לה
לייב )למרות שייתכ שה מייבמי חלוצה(
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

איסור חלוצה לכה הוא רק מדרבנ  ולכ ספק
חלוצה מותרת לו.
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