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חק לישראל – פרשת בראשית יום ג'
תורה -

בראשית פרק א'

ֹשה ּ ְפ ִרי
יע ז ֶַרע עֵ ץ ּ ְפ ִרי ע ֶׂ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ּ ַת ְד ׁ ֵשא הָ אָ ֶרץ דֶּ ׁ ֶשא עֵ ֶ ׂשב ַמזְ ִר ַ
)יא( וַ יּ ֶ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ּ ַת ְד ׁ ֵשא הָ אָ ֶרץ דֶּ ׁ ֶשא עֵ ֶׂשב
שר ז ְַרעוֹ בוֹ ַעל הָ אָ ֶרץ וַ יְ ִהי כֵ ן) :יא( וַ יּ ֶ
ְל ִמינוֹ אֲ ׁ ֶ
אֲמר יְ ָי ּ ַת ְדאֵ ית
שר ז ְַר עוֹ בוֹ ַעל הָ אָ ֶרץ וַ יְ ִהי כֵ ן) :יא( וַ ַ
ֹשה ּ ְפ ִרי ְל ִמינוֹ אֲ ׁ ֶ
יע ז ֶַרע ֵעץ ּ ְפ ִרי ע ֶׂ
ַמזְ ִר ַ
יה ַעל אַ ְר ָעא וַ הֲ וָ ה כֵ ן:
יה ּ ֵב ּ
ֵיה דִּ י בַ ר ז ְַר ֵע ּ
יה ִמזְ דְּ ַרע ִאילַ ן ּ ֵפ ִירין ָעבֵ ד ּ ֵפ ִירין ִלזְ נ ּ
יתאָ ה ִע ְס ָּבא דְּ בַ ר ז ְַר ֵע ּ
אַ ְר ָעא דִּ ְ

ֲשר ז ְַרעוֹ בוֹ
ֹשה ּ ְפ ִרי א ׁ ֶ
יע ז ֶַרע ְל ִמינֵה ּו וְ עֵ ץ ע ֶ ׂ
שב ַמזְ ִר ַ
)יב( וַ ּתוֹ צֵ א הָ אָ ֶרץ דֶּ ׁ ֶשא ֵע ֶׂ
יע ז ֶַרע ְל ִמינֵה ּו וְ ֵעץ
שב ַמזְ ִר ַ
אל ִֹהים ִּכי טוֹ ב) :יב( וַ ּתוֹ צֵ א הָ אָ ֶרץ דֶּ ׁ ֶשא ֵע ֶ ׂ
ְל ִמינֵה ּו וַ יּ ְַרא ֱ
יתאָ ה ִע ְס ָּבא דְּ בַ ר
אל ִֹהים ִּכי טוֹ ב) :יב( וְ אַ ּ ֵפקַ ת אַ ְר ָעא ִדּ ְ
ֲשר זַ ְרעוֹ בוֹ ְל ִמינֵה ּו וַ ַ ּי ְרא ֱ
ֹשה ּ ְפ ִרי א ׁ ֶ
ע ֶׂ
אֲרי ָטב:
יה ִלזְ נוֹ ִהי וַ ֲחזָא יְ ָי ֵ
יה ּ ֵב ּ
יה ִמזְ דְּ ַרע ִלזְ נוֹ ִהי וְ ִאילַ ן ָעבֵ ד ּ ֵפ ִירין דְּ בַ ר ז ְַר ֵע ּ
ז ְַר ֵע ּ

)יג( וַ יְ ִהי עֶ ֶרב וַ יְ ִהי בֹקֶ ר יוֹ ם ְׁש ִל ִׁ
ישי:
ישי) :יג( וַ יְ ִהי עֶ ֶרב וַ יְ ִהי בֹקֶ ר יוֹ ם ְׁש ִל ִׁ

)יג( וַ הֲ וָ ה ְר ַמ ׁש

ית ִאי:
וַ הֲוָ ה צְ פַ ר יוֹ ם ְּת ִל ָ

יע הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ְלהַ בְ דִּ יל ּ ֵבין הַ יּוֹ ם וּבֵ ין הַ ָּליְ לָ ה
ֹאמר אֱ ל ִֹהים יְ ִהי ְמאֹ רֹת ִּב ְר ִק ַ
)יד( וַ יּ ֶ
יע הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם
ֹאמר אֱ לֹ ִהים יְ ִהי ְמאֹ רֹת ִ ּב ְר ִק ַ
שנִ ים) :יד( וַ יּ ֶ
וְ הָ י ּו ְלאֹ תֹ ת ו ְּלמוֹ עֲ ִדים ו ְּלי ִָמים וְ ׁ ָ
אֲמר יְ ָי יְ הוֹ ן נְ הוֹ ִרין
שנִ ים) :יד( וַ ַ
ְלהַ ְבדִּ יל ּ ֵבין הַ יּוֹ ם וּבֵ ין הַ ָּליְ לָ ה וְ הָ י ּו ְלאֹ תֹ ת ו ְּלמוֹ עֲ ִדים ו ְּל ָי ִמים וְ ׁ ָ
יליָא וִ יהוֹ ן ְלאָ ִתין ו ְּלזִ ְמנִ ין ו ְּל ִמ ְמנֵי ְבהוֹ ן יוֹ ִמין ו ְּׁשנִ ין:
יעא ִד ּ ְׁש ַמ ּיָא ְלאַ ְפ ָר ׁ ָשא ּ ֵבין יְ ָמ ָמא וּבֵ ין לֵ ְ
ִּב ְר ִק ָ

יע הַ ּ ׁ ָ
)טו( וְ הָ י ּו ִל ְמאוֹ רֹת ִּב ְר ִק ַ
ש ַמיִ ם ְלהָ ִאיר ַעל הָ אָ ֶרץ וַ יְ ִהי כֵ ן) :טו( וְ הָ י ּו ִל ְמאוֹ רֹת
יע הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ְלהָ ִאיר ַעל הָ אָ ֶרץ וַ יְ ִהי כֵ ן:
ִּב ְר ִק ַ

יעא ִד ְׁש ַמ ּיָא ְלאַ נְ הָ ָרא ַעל אַ ְר ָעא
)טו( וִ יהוֹ ן ִלנְ הוֹ ִרין ִּב ְר ִק ָ

וַ הֲוָ ה כֵ ן:

רש"י
)יא( תדשא הארץ דשא עשב  -לא דשא לשון
עשב ולא עשב לשון דשא ולא היה לשון
המקרא לומר תעשיב הארץ שמיני דשאין
מחולקין כל אחד לעצמו נקרא עשב פלוני
ואין לשון למדבר לומר דשא פלוני שלשון דשא
הוא לבישת הארץ בעשבים כשהיא מתמלאת
בדשאים :תדשא הארץ  -תתמלא ותתכסה
לבוש עשבים בלשון לע"ז נקרא דשא
ארברי"ץ )גראזיכט( כולן בערבוביא וכל שורש
לעצמו נקרא עשב :מזריע זרע  -שיגדל בו
זרע לזרוע ממנו במקום אחר :עץ פרי -
שיהא טעם העץ כטעם הפרי והיא לא
עשתה כן אלא ותוצא הארץ וגו' ועץ עושה
פרי ולא העץ פרי לפיכך כשנתקלל אדם על
עונו נפקדה גם היא על עונה ונתקללה )ס"א
אינו ודו"ק( :אשר זרעו בו  -הן גרעיני כל
פרי שמהן האילן צומח כשנוטעים אותו:
)יב( ותוצא הארץ וגו'  -אע"פ שלא נאמר
למינהו בדשאים בציווייהן שמעו שנצטוו

האילנות על כך ונשאו ק"ו בעצמן כדמפורש
באגדה בשחיטת חולין:
)יד( יהי מארת וגו'  -מיום ראשון נבראו
וברביעי צוה עליהם להתלות ברקיע וכן כל
תולדות שמים וארץ נבראו ביום ראשון וכל
אחד ואחד נקבע ביום שנגזר עליו .הוא
שכתוב את השמים לרבות תולדותיהם ואת
הארץ לרבות תולדותיה :יהי מארת  -חסר
וי"ו כתיב על שהוא יום מארה ליפול אסכרה
בתינוקות הוא ששנינו בד' היו מתעני' על
האסכרה שלא תיפול בתינוקות :להבדיל בין
היום ובין הלילה  -משנגנז האור הראשון
אבל בז' )נ"א בג'( ימי בראשית שמשו האור
והחשך הראשונים יחד בין ביום ובין בלילה:
והיו לאתת  -כשהמאורות לוקין סי' רע הוא
לעולם שנאמר מאותות השמים אל תחתו וגו'
)ירמיה י( בעשותכם רצון הקב"ה אין אתם
צריכין לדאוג מן הפורענות :ולמועדים -
ע"ש העתיד שעתידים ישראל להצטוות על
המועדות והם נמנים למולד הלבנה :ולימים
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חק לישראל – פרשת בראשית יום ג'
 שמוש החמה חצי יום ושמוש הלבנה חציוהרי יום שלם :ושנים  -לסוף שס"ה ימים
)ס"א ורביע יום( יגמרו מהלכן בי"ב מזלות
המשרתים אותם והוא שנה )ס"א והוא שס"ה

נביא

יום ורביע יום( וחוזרים ומתחילים פעם שניה
לסבב בגלגל כמהלכן הראשון:
)טו( והיו למאורת  -עוד זאת ישמשו שיאירו
לעולם:

– ישעיה פרק מב' טו'-יט'

ש ְמ ִּתי נְהָ רוֹ ת לָ ִא ִּיים וַ אֲגַ ּ ִמים
יש וְ ַ ׂ
)טו( אַ ח ֲִריב הָ ִרים וּגְ בָ עוֹ ת וְ כָ ל ֶעשְׂ ָּבם אוֹ ִב ׁ
יש) :טו( אחריב טורין ורמן וכל עסביהון איבש ואשוי נהרין לנגון ואגמין איבש:
אוֹ ִב ׁ
)טז( וְ הוֹ לַ ְכ ִּתי ִעוְ ִרים ְּב ֶד ֶר ְך לֹא י ָָדע ּו ִּבנְ ִתיבוֹ ת לֹא י ְָדע ּו אַ ְד ִריכֵ ם אָ שִׂ ים ַמ ְח ׁ ָשךְ
יתם וְ לֹא עֲ ז ְַב ִּ
ישוֹ ר אֵ ֶּלה הַ דְּ בָ ִרים עֲ שִׂ ִ
ִל ְפנֵיהֶ ם לָ אוֹ ר ו ַּמעֲ קַ ּ ִׁשים ְל ִמ ׁ
תים) :טז(
ואדבר לבית ישראל דדמין כסמן באורח דלא ידעו בשבילין דלא אליפו אדרכינון אשוי קבל קדמיהון
לנהור וכפלא למישרא אלין פתגמיא אעבדינון ולא ארחיקינון:

ֹשת הַ בּ ְֹט ִחים ַּב ּ ָפסֶ ל הָ אֹ ְמ ִרים ְל ַמ ּ ֵסכָ ה אַ ּ ֶתם אֱ לֹהֵ ינ ּו:
ָנ ֹסג ּו אָ חוֹ ר ֵיב ֹׁש ּו ב ׁ ֶ

)יז(
יסתחרון לאחורא יבהתון בהתא פלחי צלמיא דאמרין לצלם מתכא אתון טעותנא:

הַ חֵ ְר ִׁשים ְׁש ָמע ּו וְ הַ ִעוְ ִרים הַ ִּביט ּו ִל ְראוֹ ת:

)יח(
שמעו וחיביא דאינון כסמן הלא עינין לכון אסתכלו וחזו:

)יז(

)יח( רשיעיא דאינון כחרשין הלא אודנין לכון

)יט( ִמי ִע ּוֵר ִּכי ִאם ַע ְבדִּ י וְ חֵ ֵר ׁש ְּכ ַמ ְלאָ ִכי אֶ ְׁשלָ ח ִמי ִע ּוֵר ִּכ ְמ ׁ ֻש ָּלם וְ ִע ֵ ּור ְּכ ֶעבֶ ד
יְ הֹוָ ה) :יט( הלא אם יתובון רשיעיא יתקרון עבדי וחיביא דנביי שלחית עליהון אלא רשיעיא עתידין
לאשתלמא פורענות חוביהון ברם אם יתובון יתקרון עבדיא דיי:

רש"י
)טו( אוביש  -לשון יובש הוא לענין דבר לח
כגון עשב ונהרות:
)טז( והולכתי  -ישראל שהיו עורים עד הנה
מהביט אלי בדרך הטוב אשר לא ידעו להלוך
בה .עשיתים  -אעשה כן לשון נבואה לדבר
על העתיד כאילו עשוי:

כתובים

)יח( החרשים והעורים  -על ישראל הוא
אומר:
)יט( מי עור  -בכם אין אחד כי אם עבדי
הוא העור שבכלככמלאכי אשר אני שולח
להנבא נבואות .מי עור כמשולם  -מי היה
עור בכם כבר קבל יסוריו והרי הוא כמשולם
כל תגמוליו ויוצא נקי:

 -משלי א' כד'-כח'

אמר ּו ְלכָ ה ִא ּ ָתנ ּו נֶאֶ ְרבָ ה ְל ָדם נִצְ ּ ְפנָה ְלנ ִָקי ִח ּנָם:
ִאם ֹי ְ

)יא(
נכמון לדמא נטשי לזכי מגן:

ימים ְּכיוֹ ְר ֵדי בוֹ ר:
נִבלָ עֵ ם ִּכ ְׁשאוֹ ל חַ ִּיים ו ְּת ִמ ִ
ְ

)יב(
נחתי גובא:
)יג(

)יב( נבלענון כשיול לחיי ולדלא מום היך

נִמצָ א נְ ַמ ֵּלא בָ ּ ֵתינ ּו ׁ ָשלָ ל:
ָּכל הוֹ ן יָקָ ר ְ
גּ וֹ ָר ְל ָך ּ ַת ּ ִפיל ְּבתוֹ כֵ נ ּו ִּכיס אֶ חָ ד יִ ְהיֶה ְלכֻ ָּלנ ּו:

)יד(
לכולנא:

)יא( אין יימרון אתא עמנא

)יג( כל עותרא ויקרא נשכח ונמלי בתנא בזתא:
)יד( פיסך ארמי בינתנא כיסא חד יהוי
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ְּבנִ י אַ ל ּ ֵתלֵ ְך ְּב ֶד ֶר ְך ִא ּ ָתם ְמנַע ַרגְ ְל ָך ִמ ּנ ְִתיבָ ָתם:

)טו(
מנע רגלך מן שביליהון:

)טו( ברי לא תיזיל בארחא עמהון

רש"י
)יא( נארבה לדם  -לשפוך דם .נצפנה  -לשון
מארב .נצפנה לנקי חנם  -הכתוב אומר
שצפינתם לנקי חנם הוא:
)יב( נבלעם  -לנקיים כשהם חיים .כשאול -
הבולע כל גוף שלם .ותמימים  -אינו לשון
צדיקים אלא מלשון שלמים נבלעם כשהם

משנה

שלמים כאדם היורד בתוך הבור כשהוא שלם
כלומר בעודם בעשרם נהרגם ונירש נכסיהם:
)יד( גורלך תפיל בתוכנו  -אם תרצה תחלוק
או אם תרצה יהיה בשותפות .כיס אחד יהיה
לכולנו  -ביחד:

 -יבמות פרק א'

ֲמ ׁש ֶעשְׂ ֵרה נ ִָׁשים ּפוֹ ְטרוֹ ת צָ רוֹ ֵתיהֶ ן וְ צָ רוֹ ת צָ רוֹ ֵתיהֶ ן ִמן הַ ח ֲִליצָ ה ו ִּמן
)א ( ח ֵ
הַ ִּיבּ וּם ַעד סוֹ ף הָ עוֹ לָ ם .וְ אֵ לּ ּו הֵ ןִּ ,ב ּתוֹ  ,וּבַ ת ִּב ּתוֹ  ,וּבַ ת ְּבנוֹ ַּ ,בת ִא ְׁש ּתוֹ  ,וּבַ ת
ְּבנ ָּה ,וּבַ ת ִּב ּ ָתה ,חֲמוֹ תוֹ וְ אֵ ם חֲמוֹ תוֹ  ,וְ אֵ ם חָ ִמיו ,אֲחוֹ תוֹ ֵמ ִא ּמוֹ  ,וַ אֲ חוֹ ת ִא ּמוֹ ,
וַ אֲ חוֹ ת ִא ְׁש ּתוֹ  ,וְ אֵ ׁ ֶשת אָ ִחיו ֵמ ִא ּמוֹ  ,וְ אֵ ׁ ֶשת אָ ִחיו ׁ ֶשלּ ֹא הָ יָה ְבעוֹ לָ מוֹ  ,וְ כַ ָּלתוֹ ,
הֲ ֵרי אֵ לּ ּו ּפוֹ ְטרוֹ ת צָ רוֹ ֵתיהֶ ן וְ צָ רוֹ ת צָ רוֹ ֵתיהֶ ן ִמן הַ ח ֲִליצָ ה ו ִּמן הַ ִּיבּ וּםַ ,עד סוֹ ף
נִת ָּג ְר ׁש ּו ,אוֹ ׁ ֶש ִּנ ְמצְ א ּו אַ יְ לוֹ נִ יוֹ ת,
ְ
הָ עוֹ לָ ם .וְ כֻ ָּלן ִאם מֵ ת ּו ,אוֹ ֵמאֲנ ּו ,אוֹ
צָ רוֹ ֵתיהֶ ן מֻ ּ ָתרוֹ ת .וְ ִאי אַ ּ ָתה יָכוֹ ל לוֹ ַמר ַּבחֲמוֹ תוֹ ו ְּבאֵ ם חֲמוֹ תוֹ ו ְּבאֵ ם חָ ִמיו
ׁ ֶש ִּנ ְמצְ א ּו אַ יְ לוֹ נִ יּוֹ ת אוֹ ּ ׁ ֶש ּ ֵמאֵ נ ּו:
רע"ב ) -א( חמש עשרה נשים פוטרות
צרותיהן  -שאם היתה אחת מהן נשואה
לאחיו ולו שתי נשים ומת בלא בנים ,שתיהן
פטורות ,שנאמר )ויקרא י"ח( ואשה אל
אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה,
שאין תלמוד לומר עליה ,אלא ללמדך שאפילו
יבמתו שנאמר בה )דברים כ"ה( יבמה יבא
עליה ,אם היא אשה אל אחותה ,לא תקח.
והוא הדין לשאר עריות שיש בהן כרת .ואין
לי אלא היא ,צרתה מנין ,ת"ל לצור .צרת
צרתה מנין ,ת"ל לצרור .דמשמע לא תקח לא
היא ולא צרתה ולא צרת צרתה :בתו ובת בתו
וכו'  -בבתו מאנוסתו ,וכן בת בתו ובת בנו,
דאילו בתו מאשתו היינו בת אשתו .דכיון
דכתיב )ויקרא י"ח( ערות אשה ובתה ,לא
שנא הימנו ולא שנא מאיש אחר .אבל בתו
מאנוסתו לא נפיק מהאי קרא ,דאשה על ידי
קדושין משמע ,אלא נפקא מערות בת בנך או
בת בתך )שם :(:חמותו ואם חמות ואם חמיו

 כל אלו אסורות לו ,משום ערות אשהובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה,
ויש בכלל זה חמותו ואם חמותו ואם חמיו:
אחותו מאמו  -שנישאת לאחיו מאביו ומת.
וכן אחות אמו .שאין יבום אלא באחיו מן
האב ,דילפינן אחוה אחוה מבני יעקב ,מה
להלן מן האב אף על פי שאין מן האם הכא
נמי לא שנא :ואשת אחיו מאמו  -שמת
ונישאה אחיו מאביו ,שהיתה נכרית אצלו,
ומת בלא בנים ונפלה לפניו ליבום .ואסורה
לו לפי שהיתה תחלה אשת אחיו מאמו
ואסורה לו עולמית ,דכתיב )שם( ערות אשת
אחיך ,ודרשינן אחיך בין מן האב בין מן האם:
ואשת אחיו שלא היה בעולמו  -כגון ראובן
שמת בלא בנים ,ונולד לו אח לאחר מיתה
ושמו לוי ,ויבם שמעון את אשתו ולו אשה
אחרת ומת בלא בנים ,ונפלו שתיהן לפני לוי,
שתיהן פטורות ,לפי שאשת ראובן שנישאת
לשמעון אסורה ללוי בכרת ,לפי שמיעטה
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הכתוב מיבום לוי ,שנאמר )דברים כ"ה( כי
ישבו אחיך יחדיו ,שהיתה להם ישיבה אחת
בעולם .הלכך כשמת ראובן נאסרה על לוי
איסור עולם כאשת אח שיש לו בנים .ואע"פ
שעתה נפלה מכח נישואי שמעון שהיה
בעולמו ,אסורה לו מחמת ראובן .וכשם שהיא
אסורה כך צרתה אסורה :וכלתו  -שמת בנו,
ונשאה אחיו .וכלתו אסורה עליו איסור עולם
ואפילו אחר שמת בנו :וכולן אם מתו  -כגון
שמתה בתו קודם מיתת אחיו או שמיאנה בו.
ואע"פ שאין מיאון אלא ביתומה קטנה
שהשיאוה אמה ואחיה ,משכחת לה שמיאנה
בחיי אביה ,כגון שהשיאה אביה לאחר
ונתגרשה בעודה קטנה ,ששוב אין לאביה
רשות בה ,ונישאת לאחי אביה בעודה קטנה,
אז יוצאה במיאון ,דקרינן לה לקמן יתומה
בחיי האב .ואם מיאנה באחיו או נתגרשה
ממנו ,או נמצאה אילונית שמקחה מקח טעות

וכאילו לא היתה אשת אחיו מעולם ,צרתה
מתיבמת :אילונית  -לשון איל .הזכר מן
הצאן .וסימניה מפורשים ,שאין לה שדים
כנשים ואין לה סימנים וקולה עבה כאיש ואין
לה שיפולי מעים כנשים כלומר שאותו מקום
אינו בולט מגופה כערות שאר הנשים :ואי
אתה יכול לומר וכו'  -שכבר ילדו מאחר
קודם שנישאו לאחיו ,הלכך לאו אילוניות
נינהו .ומיאון נמי ליכא ,שהרי גדולות הן ,ואין
ממאנת אלא קטנה .ותנא דידן דלא חשיב
אמו בכלל הנשים שפוטרות צרותיהן ,סבר לה
כמ"ד שאין אדם נושא אנוסת אביו ומפותת
אביו .אבל לדברי האומר נושא אדם אנוסת
אביו ומפותת אביו ,והיא הלכה ,אפשר
שנתנשא אמו לאחיו מאביו ,וכשימות בלא
בנים נמצאת אמו נופלת לפני בנה ליבום.
ונמצאו ט"ז נשים פוטרות צרותיהן ,ואמו
אחת מהן .וכן הלכה:

)ב( ּ ֵכיצַ ד ּפוֹ ְטרוֹ ת צָ רוֹ ֵתיהֶ ן ,הָ יְ ָתה ִּב ּתוֹ אוֹ אַ חַ ת ִמ ָּכל הָ עֲ ָריוֹ ת הָ אֵ לּ ּו נְ שׂ וּאָ ה
ְלאָ ִחיו ,וְ לוֹ ִא ּ ׁ ָשה אַ חֶ ֶרת ,וָ ֵמתְּ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִּב ּתוֹ ּ ְפטו ָּרהָּ ,כ ְך צָ ָר ָתהּ ּ ְפט ּו ָרה .הָ ְלכָ ה
צָ ַרת ִּב ּתוֹ וְ נִ שּׂ ֵ את ְלאָ ִחיו הַ ּ ׁ ֵשנִ י ,וְ לוֹ ִא ּ ׁ ָשה אַ חֶ ֶרת ,וָ ֵמתְּ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָ ּצ ַרת ִּב ּתוֹ
ּ ְפטו ָּרהָּ ,כ ְך צָ ַרת צָ ָר ָת ּה ּ ְפטו ָּרה ,א ֲִפלּ ּו הֵ ן ֵמאָ הֵ ּ .כיצַ ד ִאם ֵמת ּו צָ רוֹ ֵתיהֶ ן
מֻ ּ ָתרוֹ ת ,הָ יְ ָתה ִב ּתוֹ אוֹ אַ חַ ת ִמ ָּכל הָ עֲ ָריוֹ ת הָ אֵ לּ ּו נְ שׂ וּאָ ה ְלאָ ִחיו ,וְ לוֹ ִא ּ ׁ ָשה
אַ חֶ ֶרתֵ ,מ ָתה ִב ּתוֹ אוֹ נִ ְת ָּג ְר ׁ ָשה ,וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ֵמת אָ ִחיו ,צָ ָר ָתהּ מֻ ּ ֶת ֶרת .וְ כָ ל
הַ יְ כוֹ לָ ה ְל ָמאֵ ן וְ לֹא ֵמאֲ נָה ,צָ ָר ָתהּ חוֹ לֶ צֶ ת וְ לֹא ִמ ְתי ֶַּב ֶמת:
רע"ב ) -ב( כשם שבתו פטורה  -שהרי
אסורה לו ,ואין שם אח אלא הוא .כך צרתה
פטורה :הלכה צרת בתו ונישאת לאחיו השני
 היכא דיש אח אחר ששתיהן מותרות לו,ואינן פטורות ,שהרי יש כאן מצות יבום,
ומתיבמת האחת והשניה פטורה ,דכתיב
)דברים כ"ה( את בית אחיו ,בית אחד הוא
בונה ואין בונה שתי בתים .ואם יבם אחיו
השני את צרת בתו ולו אשה אחרת ומת בלא
בנים וחזרו ונפלו לפניו :כשם שצרת בתו
פטורה  -שנאסרה עליו משעת נפילת אחיו
הראשון .כך צרת צרתה ,אשת אחיו השני

האחרת ,פטורה ,שזו פוטרתה ,שצרת ערוה
פוטרת צרתה :ואפילו הם מאה  -אחים,
והלכה צרת צרתה של בתו ונתיבמה לאחיו
השלישי ,ולו אשה אחרת ומת בלא בנים,
שתיהן אסורות על זה .וכן לעולם :צרתה
מותרת  -להתיבם .שהרי בשעת זיקת יבום
אינה צרתה :וכל היכולה למאן  -שהיא
קטנה הערוה ,ויכולה למאן ולא מיאנה ,ומת
אחיו ,הואיל וקידושיה אינן אלא מדרבנן
וזיקה שלה אינה אלא מדרבנן ,אינה פוטרת
צרתה מן החליצה ,ולהתיבם אסורה ,שנראית
כצרת ערוה:

)ג( ׁ ֵש ׁש עֲ ָריוֹ ת חֲמוּרוֹ ת ֵמאֵ לּ ּוִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ְּנשׂ וּאוֹ ת לַ אֲ חֵ ִרים ,צָ רוֹ ֵתיהֶ ן מֻ ּ ָתרוֹ ת.
ִאמוֹ  ,וְ אֵ ׁ ֶשת אָ ִביו ,וַ אֲחוֹ ת אָ ִביו ,אֲחוֹ תוֹ ֵמאָ ִביו ,וְ אֵ ׁ ֶשת ֲא ִחי אָ ִביו ,וְ אֵ ׁ ֶשת אָ ִחיו
ֵמאָ ִביו:
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רע"ב ) -ג( שש עריות חמורות מאלו -
ומה היא חומרא שלהן :שנשואות לאחרים -
ואינן יכולות להנישא לאחיו של זה מאביו,
ואם מתו בעליהן שהן נכרים אצל זה ,צרותיהן
מותרות לינשא לזה ,שאין צרת ערוה אסורה
אלא בנופלת לפניו ליבום מאחיו .ורבינו משה
בר מימון פירש ,אם נישאו בעבירה לאחיו,
ומת בלא בנים ונפלו ליבום לפניו ,צרותיהן
מותרות ,שאין אלו צרות ערוה ,הואיל ולא
היו קדושין תופסין לאחיו באותן עריות :אמו
 -אינה יכולה להנשא לאחיו מאביו ,שהרי

היא לו אשת האב ,לדברי האומר שאנוסת
אביו אסורה .ולעיל פירשתי שאין כן הלכה,
אלא אמו פוטרת צרתה ,שהיא יכולה להנשא
לאחיו מאביו :אשת אביו ,אשת אחיו מאביו
 ]שהיה לו בנים[ ואחות אביו ,כולן אסורותלאחיו כמו שאסורות עליו ,ואין בהם צד יבום
על זה לעולם .ואם נשאום אחרים ולהם
נשים אחרות ומתו ,צרותיהן מותרות לינשא
לזה .וכן אם נשא אותם אחיו בעבירה ומת
בלא בנים צרותיהן מותרות:

)ד( ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי ַמ ִּת ִרין הַ ָ ּצרוֹ ת לָ אַ ִחים ,וּבֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְס ִרים .חָ ְלצ ּוֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי
נִתי ְַּבמ ּוֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי ַמכְ ִׁש ִירים,
יריםְ .
ּפוֹ ְס ִלין ִמן הַ ְּכהֻ ּנָה ,וּבֵ ית ִה ֵּלל ַמ ְכ ִׁש ִ
ירין ,אֵ לּ ּו( ּפוֹ ְס ִלין וְ אֵ לּ ּו
וּבֵ ית ִה ֵּלל ּפוֹ ְס ִלין .אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאֵ ל ּו )אוֹ ְס ִרין וְ אֵ לּ ּו ַמ ִּת ִ
נִמנְ ע ּו ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי ִמ ִ ּלשּׂ ָ א נ ִָׁשים ִמ ּ ֵבית ִה ֵּלל ,וְ לֹא בֵ ית ִה ֵּלל
ַמ ְכ ִׁש ִירין ,לֹא ְ
ִמ ֵּבית ׁ ַש ּ ַמאיָּ .כל הַ ְּטהָ רוֹ ת וְ הַ ּ ֻט ְמאוֹ ת ׁ ֶשהָ י ּו אֵ לּ ּו ְמ ַטהֲ ִרין וְ אֵ לּ ּו ְמ ַט ּ ְמ ִאין ,לֹא
נִ ְמנְ ע ּו עוֹ שִׂ ין ְטהָ רוֹ ת אֵ לּ ּו ַעל ַּג ּ ֵבי אֵ לּ ּו:
רע"ב ) -ד( בית שמאי מתירין  -צרת ערוה
להתיבם לאחיו .דלית להו הך דרשה דלצרור:
חלצו  -הצרות מן האחים :בית שמאי פוסלין
 הצרות מן הכהונה ,שחליצתן חליצה :וביתהלל מכשירין  -שחליצתן שלא לצורך היתה,
והרי היא כחולצת מן נכרי :נתיבמו  -לאחין:
בית שמאי מכשירין  -אותן לכהנים אם
נתאלמנו מיבמיהם :ובית הלל פוסלים -
שנבעלו לאסור להם ,והנבעלה לאסור לה
עשאה זונה וזונה אסורה לכהן :לא נמנעו -
ואע"פ שבני הצרות שנתיבמו כדברי בית
שמאי ממזרים הם לב"ה ,שהרי באיסור אשת

גמרא

אח הם עליהם ואשת אח בכרת ,ובני חייבי
כריתות ממזרים הם ,אעפ"כ לא נמנעו ב"ה
מלישא נשים מב"ש ,לפי שהיו מודיעים להם
אותן הבאות מן הצרות ופורשין מהן :אלו על
גבי אלו  -משאילים כליהם אלו לאלו.
ובגמרא פריך אהא דתנן בית שמאי מתירין
את הצרות לאחים ובית הלל אוסרים ,קרי
כאן לא תתגודדו ,לא תיעשו אגודות אגודות.
ומשני ,כגון בית דין אחד בעיר אחת פלג
מורים כבית שמאי ופלג מורים כבית הלל.
אבל שני בתי דינים בעיר אחת ,וכ"ש שני בתי
דינים בשתי עיירות לית לן בה:

 -יבמות דף טו' ע"ב טז' ע"א

שאלו את ר' יהושע צרת הבת מהו אמר להם מחלוקת בית שמאי ובית
הלל.
גופא בימי רבי דוסא בן הרכינס התירו צרת הבת לאחין והיה הדבר קשה
לחכמים מפני שחכם גדול היה ועיניו קמו מלבא לבית המדרש )אמר ומי
ילך( ]אמרו מי ילך[ ויודיעו אמר להן רבי יהושע אני אלך ואחריו מי רבי
אלעזר בן עזריה ואחריו מי ר"ע הלכו ועמדו על פתח ביתו נכנסה שפחתו
אמרה לו רבי חכמי ישראל באין אצלך אמר לה יכנסו ונכנסו תפסו לרבי
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יהושע והושיבהו על מטה של זהב א"ל רבי אמור לתלמידך אחר וישב
אמר לו מי הוא רבי אלעזר בן עזריה אמר ויש לו בן לעזריה חבירנו קרא
עליו המקרא הזה נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש
לחם תפסו והושיבו על מטה של זהב א"ל רבי אמור לתלמידך אחר וישב
א"ל ומי הוא עקיבא בן יוסף א"ל אתה הוא עקיבא בן יוסף ששמך הולך
מסוף העולם ועד סופו שב בני שב כמותך ירבו בישראל התחילו מסבבים
אותו בהלכות עד שהגיעו לצרת הבת אמרו ליה צרת הבת מהו אמר להן
מחלוקת בית שמאי ובית הלל הלכה כדברי מי אמר להן הלכה כבית הלל
אמרו ליה והלא משמך אמרו הלכה כבית שמאי אמר להם דוסא שמעתם
או בן הרכינס שמעתם אמרו ליה חיי רבי סתם שמענו אמר להם אח קטן
יש לי בכור שטן הוא ויונתן שמו והוא מתלמידי שמאי והזהרו שלא יקפח
אתכם בהלכות לפי שיש עמו שלש מאות תשובות בצרת הבת שהיא
מותרת אבל מעיד אני עלי שמים וארץ שעל מדוכה זו ישב חגי הנביא
ואמר שלשה דברים צרת הבת אסורה עמון ומואב מעשרין מעשר עני
בשביעית ומקבלים גרים מן הקרדויין ומן התרמודים:
רש"י על הגמרא
בימי ר' דוסא הותרה  -אחיו של ר' דוסא
שהי' מתלמידי ב"ש התירה כדתני לקמן ועשו
על פיו ונהגו כן :שחכם גדול היה  -וסבורים
חכמים שהוא התירה :קמו  -עמדו מלראות:
אמר לו  -רבי יהושע לר' דוסא אמור
לתלמידך אחר וישב :דוסא  -התירו שמעתם
אומרים :או בן הרכינס  -בלא דוסא :סתם
שמענו  -בן הרכינס סתם ושמו לא הוזכר:
בכור שטן הוא  -חריף ועומד על שמועה
ועושה מעשה ואינו שב משמועתו לעשות
כרבים :עמון ומואב  -ישראלים הדרים

זוהר

בארץ עמון ומואב שכיבש משה מסיחון
ונתקדשו בקדושת א"י ועכשיו בבית שני
בטלה קדושתה וזורעין בשביעית ותקנו להן
מעשר ראשון ומעשר עני בשביעית כדמפרש
לקמן מפני פרנסת עניים שבא"י שאין להם
מה לאכול בשביעית לפי שבטל לקט שכחה
ופיאה והולכים שם ונוטלים לקט שכחה
ופיאה ומעשר עני :ומקבלים גרים מן
הקרדויין כו'  -ולא אמרינן ממזרים הן
מבנות ישראל שבאו עליהן עובדי כוכבים
דאיכא רבנן דפסלי:

– הקדמה בראשית דף יא' ע"א

ּ ָפ ַתח ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן וְ אָ ַמר ַמאי ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה לח( וַ יּ ּ ֵַסב ִחזְ ִקיָּה ּו ּ ָפנָיו אֶ ל הַ ִ ּקיר
יתא ,וְ כַ ּ ָמה הוּא
וַ ִּי ְת ּ ַפ ֵּלל אֶ ל ה'ָ ּ .תא ֲחזֵיַּ ,כ ּ ָמה הוּא חֵ ילָ א ּ ַת ִ ּקיפָ א ְדאוֹ ַריְ ָ
ילאֵ י ו ִּמ ּ ַת ּ ָתאֵ י.
יתא לָ א דָּ ִחיל ֵמ ִע ָּ
ִע ָּלאָ ה ַעל כּ ֹלָ א .דְּ כָ ל ַמאן דְּ ִא ְׁש ּ ַתדַּ ל ְּבאוֹ ַריְ ָ
ישין דְּ ַע ְל ָמאְּ .בגִ ין דְּ ִאיה ּו אָ ִחיד ְּב ִאילָ נָא ְדחַ יֵּי וְ י ִ ַּליף
וְ לֹא דָּ ִחיל ִמ ּ ַמ ְר ִעין ִּב ִׁ
ִמ ּ
ֵיה ְּבכָ ל יוֹ ָמא:
ינ ּ
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יטא הֵ ְ
יך
יה ֵע ָ
יתא ּתוֹ ִליף ְלבַ ר נ ָׁש ְל ֵמיזַל ְּבאֹ ַרח ְק ׁשוֹ טּ .תוֹ ִליף לֵ ּ
דְּ הָ א אוֹ ַריְ ָ
יה דְּ לָ א יִ ְת ַּב ּ ֵטל
יה ְלבַ ְטלָ א הַ ִהיא ְּגז ֵָרה .דְּ אָ ִפילּ ּו ִא ְת ְּגזַר עֲ לֵ ּ
אר ּ
יָתוּב קַ ּ ֵמי ָמ ֵ
יה דְּ בַ ר נ ָׁש ְּבהַ אי
ֵיה וְ לָ א ׁ ַש ְריָא עֲ לֵ ּ
הַ אי ְּגז ֵָרהִ ,מיָּד ִא ְת ַּב ּ ֵטל וְ ִא ְס ּ ָת ַּלק ִמ ּנ ּ
יה ְלבַ ר נ ָׁש ְל ִא ְׁש ּ ַתדְּ לָ א ְּבאוֹ ַריְ ָתא יְ ָמ ָמא וְ לֵ ילֵ י וְ לָ א
ַע ְל ָמא .ו ְּבגִ ין ָּכ ְך ָּב ֵעי לֵ ּ
ית בוֹ יוֹ ָמם וָ לַ יְ לָ ה .וְ ִאי ִא ְת ַעדֵּ י
יִ ְת ַע ֵדי ִמינ ָּה ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב )יהושע א( וְ הָ גִ ָ
ִמ ּ
יתא אוֹ ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמינ ָּה ְּכ ִאלּ ּו ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ֵמ ִאילָ נָא ְדחַ יֵּי:
ינ ָּה דְּ אוֹ ַריְ ָ
יה ָּב ֵעי ְלקַ ְּבלָ א
יליָא ַעל ַע ְרסֵ ּ
יטא ְלבַ ר נ ָׁשַּ ,כד ִאיה ּו סָ ִליק ְּבלֵ ְ
ּ ָתא ֲחזֵיֵ ,ע ָ
יה ּ ִפ ְקדוֹ נָא
יה ַמ ְלכו ָּתא דִּ ְל ֵעילָ א ְּב ִל ָּבא ְׁש ִלים ו ְּלאַ ְקדְּ ָמא ְל ִמ ְמסַ ר קַ ּ ֵמ ּ
עֲ לֵ ּ
ישין
ישין ו ִּמ ָּכל רו ִּחין ִּב ִׁ
יה )בראשית י"ט ע"ב( ו ִּמיָּד ִא ְׁש ְּתזִ יב ִמ ָּכל ַמ ְר ִעין ִּב ִׁ
דְּ נ ְַפ ׁ ֵש ּ
יעל
יה ו ְּל ֵמ ַ
אר ּ
וְ לָ א ׁ ָש ְל ִטין עֲ לֵ יהּ  .ו ְּבצַ ְפ ָרא קָ ם ֵמ ַע ְרסֵ יהּ ָּב ֵעי ְלבָ ְרכָ א ְל ָמ ֵ
יה וְ יִ ּ ַסב
יה ִּב ְד ִחיל ּו סַ ְּגיָא ,וּבָ ַתר ּ ֵכן יִ צְ לֵ י צְ לוֹ ֵת ּ
יה ו ְּל ִמ ְס ַּגד קַ ּ ֵמי הֵ יכָ לֵ ּ
ית ּ
ְלבֵ ֵ
ישין דִּ ְכ ִתיב) ,תהלים ה( וַ אֲנִ י ְּברֹב חַ ְסדְּ ָך אָ בוֹ א בֵ יתֶ ךָ
יטא ֵמ ִאנּ וּן אֲ בָ הָ ן קַ דִּ ִׁ
ֵע ָ
אֶ ְׁש ּ ַתחֲוֶה אֶ ל הֵ יכַ ל קָ ְד ְׁש ָך ְּביִ ְראָ ֶתךָ:
הלכה –שו"ע אורח חיים סימן שז' ואילך
סימן שז  -דיני שבת התלוים בדבור:

)א( ודבר דבר )ישעיה נח ,יג( :שלא יהא דבורך של שבת כדבורך של חול; הלכך אסור
לומר :דבר פלוני אעשה למחר או סחורה פלונית אקנה למחר ,ואפילו בשיחת דברים
בטלים אסור להרבות :הגה  -וב"א שסיפור שמועות ודברי חדושים הוא עונג להם ,מותר לספרם
בשבת כמו בחול; אבל מי שאינו מתענג ,אסור לאומרם כדי שיתענג בהם חבירו )ת"ה סי' ס"א(:

)ה( דבר שאינו מלאכה ,ואינו אסור לעשות בשבת אלא משום שבות ,מותר לישראל
לומר לא"י לעשותו בשבת; והוא שיהיה שם מקצת חולי ,או יהיה צריך לדבר צורך
הרבה ,או מפני מצוה; כיצד :אומר ישראל לא"י בשבת לעלות באילן להביא שופר
לתקוע תקיעת מצוה; או להביא מים דרך חצר שלא עירבו ,לרחוץ בו המצטער; ויש
אוסרין :הגה  -ולקמן סי' תקפ"ז פסק להתיר ,וע"ל סי' רע"ו דיש מקילין אפילו במלאכה דאורייתא,
וע"ש ס"ג:
סימן שיט  -דין הבורר בשבת:

)ב( הבורר אוכל מתוך הפסולת ,בידו ,להניחו אפילו לבו ביום ,נעשה כבורר לאוצר
וחייב:
)ד( הבורר פסולת מתוך אוכל ,אפילו בידו אחת ,חייב :הגה  -ואפילו האוכל מרובה ויש יותר
טורח בברירת האוכל ,אפ"ה לא יברר הפסולת אפי' כדי לאכול לאלתר )ב"י(:
סימן שכ  -דיני סחיטה בשבת:

)א( זיתים וענבים ,אסור לסחטן )ע"ל סי' רנ"ב ס"ה( ; ואם יצאו מעצמן ,אסורים אפילו
לא היו עומדים אלא לאכילה .ותותים ורמונים ,אסור לסחטן; ואם יצאו מעצמן ,אם
עומדים לאכילה ,מותר; ואם עומדים למשקים ,אסור .ושאר כל הפירות ,מותר לסחטן:
הגה  -ובמקום שנהגו לסחוט איזה פירות לשתות מימיו מחמת צמא או תענוג ,דינו כתותים ורמונים;
אבל אם נהגו לסחטו לרפואה לבדו ,אין לחוש )ב"י( .וכל זה דוקא לסחוט אסור ,אבל מותר למצוץ בפיו
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מן הענבים המשקה שבהן וכ"ש בשאר דברים )ב"י בשם ש"ל( .ויש אוסרין למצוץ בפה מענבים וכיוצא
בהם )הגה"מ פכ"א(:
)ו( מותר לסחוט לימוני"ם:
סימן שכא  -דיני תולש בשבת ודין טוחן ודיני תקוני מאכל או מעבד ולש:
)יב( המחתך הירק דק דק ,חייב משום טוחן :הגה  -וה"ה דאסור לחתוך גרוגרות וחרובים לפני
זקנים )ב"י בשם תוספתא( .ודוקא פירות וכדומה לזה ,אסור .אבל מותר לפרר לחם לפני התרנגולים,
דהואיל וכבר נטחן אין לחוש ,דאין טוחן אחר טוחן )הגהות מיימוני פרק כ"א ור"ן פרק כלל גדול וסמ"ג(.
וכל זה לא מיירי אלא בחותך ומניח ,אבל אם לאכלו מיד ,הכל שרי מידי דהוי אבורר לאכול מיד ,דשרי
)תשובת הרשב"א והר"ן פרק כלל גדול( ,כדלעיל סי' שי"ט:
סימן שכב  -דין נולד בשבת:

)ג( פירות שנשרו מן האילן בשבת ,אסורים בו ביום ולערב מותרים מיד:

ð"òì

.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äøù ïá íééç áàæ
כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

