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חק לישראל – פרשת לך לך יום ג'
תורה -

בראשית פרק יב'

ש ַרי ִא ְׁש ּתוֹ ִה ּנֵה נָא י ַָד ְע ִּתי
)יא( וַ יְ ִהי ַּכאֲ ׁ ֶשר ִה ְק ִריב לָ בוֹ א ִמצְ ָריְ ָמה וַ יֹּאמֶ ר אֶ ל ָ ׂ
ש ַרי
ֹאמר אֶ ל ָ ׂ
שה יְ פַ ת ַמ ְראֶ ה אָ ְּת) :יא( וַ יְ ִהי ַּכאֲ ׁ ֶשר ִה ְק ִריב לָ בוֹ א ִמ ְצ ָריְ ָמה וַ יּ ֶ
ִּכי ִא ּ ׁ ָ
ִא ְׁש ּתוֹ ִה ּנֵה נָא יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ִא ּ ׁ ָשה יְ פַ ת ַמ ְראֶ ה אָ ְּת:

יעל ְל ִמצְ ָריִ ם וַ אֲ ַמר ְל ָ ׂש ַרי
)יא( וַ הֲוָ ה ַּכד ְק ֵריב ְל ֵמ ַ

ירת חֵ יז ּו אָ ְּת:
יה הָ א ְכ ַען יְ ָד ִעית אֲ ֵרי ִא ְּת ָתא ׁ ַש ּ ִפ ַ
ִא ְּתתֵ ּ

)יב( וְ הָ יָה ִּכי יִ ְרא ּו אֹ ָת ְך הַ ּ ִמצְ ִרים וְ אָ ְמר ּו ִא ְׁש ּתוֹ זֹאת וְ הָ ְרג ּו אֹ ִתי וְ אֹ ָת ְך יְ חַ יּ ּו:
וְ הָ ָיה ִּכי יִ ְרא ּו אֹ ָת ְך הַ ּ ִמצְ ִרים וְ אָ ְמר ּו ִא ְׁש ּתוֹ זֹאת וְ הָ ְרג ּו אֹ ִתי וְ אֹ ָת ְך יְ חַ יּ ּו:
יה דָּ א וְ יִ ְק ְטלוּן י ִָתי וְ י ִָת ְ
ֶיחֱזוּן י ִָת ְ
יך יְ קַ יְ מוּן:
ֵימרוּן ִא ְּת ֵת ּ
יך ִמצְ ָראֵ י וְ י ְ

)יג(

)יב(

)יב( וִ יהֵ י ַּכד )נ"י ,אַ ֵרי(

יטב ִלי בַ עֲ בו ֵּר ְך וְ חָ יְ ָתה נ ְַפ ִׁשי ִּבגְ לָ לֵ ְך:
ִא ְמ ִרי נָא אֲ ח ִֹתי אָ ְּת ְל ַמ ַען יִ ַ

)יג( ִא ְמ ִרי

ֵיטב
יטב ִלי בַ עֲ בו ֵּר ְך וְ חָ יְ ָתה נ ְַפ ִׁשי ִ ּב גְ לָ לֵ ְך) :יג( ִא ְמ ִרי ְכ ַען אֲ חָ ִתי אָ ְּת ְּב ִדיל דְּ י ַ
נָא אֲ ח ִֹתי אָ ְּת ְל ַמ ַען יִ ַ
ִלי ְּב ִדילָ ְך וְ ִת ְתקַ ּיַם נ ְַפ ִׁשי ְּב ִפ ְת ּ ָג ָמיְ ִכי:

)יד(

וַ יְ ִהי ְּכבוֹ א אַ ְב ָרם ִמצְ ָריְ ָמה וַ ִּי ְרא ּו הַ ּ ִמצְ ִרים אֶ ת הָ ִא ּ ׁ ָשה ִּכי יָפָ ה ִהוא ְמאֹ ד:

)יד( וַ יְ ִהי ְּכבוֹ א אַ ְב ָרם ִמ ְצ ָריְ ָמה וַ ִּי ְרא ּו הַ ּ ִמצְ ִרים אֶ ת ָה ִא ּ ׁ ָשה ִּכי יָפָ ה ִהוא ְמאֹ ד:

)יד( וַ הֲ וָ ה ַּכד ַעל

ירא ִהיא לַ ח ֲָדא:
אֲרי ׁ ַש ּ ִפ ָ
אַ ְב ָרם ְל ִמצְ ָריִ ם וַ חֲזוֹ ִמצְ ָראֵ י יָת ִא ְּת ָתא ֵ
)טו(

ש ֵרי פַ ְרעֹה וַ יְ הַ לֲל ּו אֹ ָת ּה אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה וַ ּ ֻת ַּקח הָ ִא ּ ׁ ָשה ּ ֵבית ּ ַפ ְרעֹה:
וַ ִּי ְרא ּו אֹ ָת ּה ָ ׂ

ש ֵרי פַ ְרעֹה וַ יְ הַ לֲל ּו אֹ ָת ּה אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה וַ ּ ֻת ַּקח הָ ִא ּ ׁ ָשה ּ ֵבית ּ ַפ ְרעֹה:
)טו( וַ ִּי ְרא ּו אֹ ָת ּה ָ ׂ

)טו( וַ חֲזוֹ י ַָת ּה

ַר ְב ְרבֵ י פַ ְרעֹה וְ ׁ ַש ָּבח ּו י ַָת ּה ְלפַ ְרעֹה וְ ִאדַּ ָּב ַרת ִא ְּת ָתא ְלבֵ ית ּ ַפ ְרעֹה:

רש"י
)יא( הנה נא ידעתי  -מ"א עד עכשיו לא
הכיר בה מתוך צניעות שבשניהם ועכשיו
הכיר בה ע"י מעשה ד"א מנהג העולם שע"י
טורח הדרך אדם מתבזה וזאת עמדה ביופיה
ופשוטו של מקרא הנה נא הגיע השעה שיש
לדאוג על יפיך ידעתי זה ימים רבים כי יפת
מראה את ועכשיו אנו באים בין אנשים
שחורים ומכוערים אחיהם של כושים ולא

נביא

הורגלו באשה יפה .ודומה לו )בראשית יט(
הנה נא אדוני סורו נא:
)יג( למען ייטב לי בעבורך  -יתנו לי מתנות:
)יד( ויהי כבוא אברם מצרימה  -היה לו
לומר כבואם מצרימה אלא למד שהטמין
אותה בתיבה וע"י שתבעו את המכס פתחו
וראו אותה:
)טו( ויהללו אותה אל פרעה  -הללוה
ביניהם לומר הגונה זו למלך:

– ישעיה פרק מא' ו'-י'

ֹאמר ֲחזָק:
יש אֶ ת ֵר ֵעה ּו י ְַעזֹר ּו ו ְּלאָ ִחיו י ַ
)ו( ִא ׁ
יש אֶ ת הוֹ לֶ ם ּ ָפ ַעם אֹ מֵ ר לַ דֶּ בֶ ק טוֹ ב הוּא
)ז( וַ יְ חַ זֵּק חָ ָר ׁש אֶ ת צ ֵֹרף ַמח ֲִליק ּ ַפ ִּט ׁ
מ ִרים ל ֹא יִ ּמוֹ ט) :ז( הלא יבהתון בעובדיהון דמתקיף נגרא עם קינאה מחי
וַ יְ חַ ְּזקֵ ה ּו ְב ַמ ְס ְ
)ו( גבר ית חברה יסעדון ולאחוהי יימר תקיף:

בפטישא עם דמטפח בקורנסא זמנא אמר על דבקא תקין הוא ומתקיף ליה במסמרין דלא יצטלי:

אֲשר ְּבחַ ְר ִּת ָ
יך ז ֶַרע אַ ְב ָרהָ ם אֹ הֲ ִבי:
וְ אַ ּ ָתה יִ שְׂ ָראֵ ל ַעבְ דִּ י יַעֲ קֹב ׁ ֶ

)ח( ואת ישראל
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את ָ
אֲשר הֶ ֱחז ְַק ִּת ָ
יך וָ אֹ ַמר ְל ָך ַע ְבדִּ י אַ ּ ָתה
יך ִמ ְקצוֹ ת הָ אָ ֶרץ ו ֵּמאֲ צִ ילֶ יהָ ְק ָר ִ
)ט ( ׁ ֶ
יך וְ לֹא ְמאַ ְס ִּ ָ
ְּבחַ ְר ִּת ָ
תיך) :ט( דקריבתך מזרעית ארעא וממלכותא בחרתך ואמרית לך עבדי את
אתרעיתי בך ולא ארחקינך:

יך אַ ף עֲ ז ְַר ִּת ָ
יך ִא ּ ַמצְ ִּת ָ
ירא ִּכי ִע ּ ְמ ָך אָ נִ י אַ ל ִּת ְׁש ּ ָתע ִּכי אֲנִ י ֱאלֹהֶ ָ
יך אַ ף
)י( אַ ל ִּת ָ
ְּת ַמ ְכ ִּת ָ
ימין צִ ְד ִקי) :י( לא תדחל ארי בסעדך מימרי לא תתבר ארי אנא אלהך אתקפינך אף
יך ִּב ִ
אסעדינך אף אחדינך בימין קושטי:

רש"י
)ו( איש את רעהו וגו'  -יאמר חזק למלחמה
אולי יעמדו להם אלהיהם .איש את רעהו
יעזורו  -זה עוזר את זה בברכו' ברוך אברם
)בראשית יד( וזה עוזר את זה במתנות )שם(
ויתן לו מעשר מכל:
)ז( ויחזק חרש  -נוסך הפסל .את צורף -
המרקעו בזהב .מחליק פטיש  -באחרונה
כשהוא מכה בנחת להחליק את המלאכה .את
הולם פעם  -הוא המתחיל בה כשהיא עשת
ומכה בכל כחו .אומר לדבק טוב הוא  -על
אותן שהיו מחזירי' אחר קרקע טובה לדבק
בה עששיות ברזל .דבק שולדור"א בלע"ז.
ויחזקהו  -להצורה .במסמרי' לא ימוט -
כולם יחזקו זה את זה .ויחזק חרש  -זה שם
שהיה נפח לעשות מסמרות ובריחים לתבה.
את צורף  -זה אברהם שהוא צורף את
הבריות לקרבן אל השכינה .את הולם פעם -
זה אברהם שהלם כל המלכים האלה פעם
אחת .אומר לדבק טוב הוא  -טוב לידבק
באלוה של זה .ויחזקהו  -שם לאברה' להיו'
דבק בהקב"ה ולא ימוט:
)ח( ואתה ישראל עבדי  -ועלי יש לעזור לך
סוף המקרא אל תירא כי אתך אני כך נראה
לי חבור הענין לפי פשוטו ומ"א בבראשית
רבה דורש כל הענין במלכי צדק ואברה' ראו

כתובים

איים אותה מלחמ' וייראו שם נתיירא
מאברהם פן יאמר לו העמדת רשעים אלו
בעולם ואברהם נתיירא משם לפי שהרג את
בני עילם שהם משם ,איים כשם שאיי הים
מסויימין בעולם כך אברהם ושם היו
מסויימין בעולם .ואתה ישראל עבדי -
אברהם שלא היה מזרע צדיקים עשיתי לו כל
זאת .ואת ישראל עבדי  -הקנוי לי משני
אבות .זרע אברהם אוהבי  -שלא הכירני
מתוך תוכחה ולימוד אבותיו אלא מתוך
אהבה:
)ט( אשר החזקתיך  -לקחתיך לחלקי כמו
)שמות ד( וישלח ידו ויחזק בו .מקצות הארץ
 משא' העכו"ם .ומאציליה  -מן הגדוליםשבהן .קראתיך  -בשם לחלקי בני בכורי
ישראל .ולא מאסתיך  -כזה שנאמר בו
)מלאכי א( שנאתי:
)י( אל תשתע  -אל ימס לבך להיות כשעוה
זו וזה הכלל כל תיבה שתחל' יסודה שי"ן
כשבא לדבר בל' מתפעל התפעל או יתפעל
התי"ו חולקת ונכנסת בין שתי אותיות שרשי
התיבה כמו )ישעיה כט( וישתומם )מיכה ז(
וישתמר חוקות עמרי )שמואל א' א( תשתכרין
)איוב ל( תשתפך נפשי:

 -משלי ג' ח'-יב'

)ח( ִר ְפאוּת ְּת ִהי ְל ׁ ָש ֶ ֹר ָך וְ ִׁשקּ וּי ְל ַעצְ מוֹ ֶת ָ
יך:
אשית ָּכל ְּתבוּאָ ֶ ָ
תך) :ט( יקר לאלהך מן ממונך ומריש כלהון
)ט( ַּכ ּ ֵבד אֶ ת יְ הֹוָ ה ֵמהוֹ נ ֶָך ו ֵּמ ֵר ִׁ
)ח( אסיותא תהוי לכונשרך ודוהנא לגרמיך:

עללתך:
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יך ָ ׂשבָ ע וְ ִתירוֹ ׁש יְ קָ בֶ ָ
וְ יִ ּ ָמ ְלא ּו אֲסָ ֶמ ָ
יך יִ ְפרֹצ ּו:

) י(
נשפען:

)י( ומתמלין אוצרך שבענא ומעצרתך חמרא

)יא( מוּסַ ר יְ הֹוָ ה ְּבנִ י אַ ל ִּת ְמאָ ס וְ אַ ל ּ ָתקֹץ ְּבתוֹ כַ ְח ּתוֹ :

)יא( ברי מרדותא דאלהא לא תסלא

ולא תמריק במכסנותיה:

ֲשר ֶיאֱהַ ב יְ הֹוָ ה יוֹ ִכיחַ ו ְּכאָ ב אֶ ת ּ ֵבן יִ ְרצֶ ה:
ִּכי אֶ ת א ׁ ֶ

)יב(
אלהא רדיה ליה והיך אבא דרדי לבריה:

)יב( מטול דלמן דרחם ליה

רש"י
)ח( רפאות תהי לשרך  -החכמה ,שרך כמו
)שיר השירים ו( שררך וזהו טיבורך .ושקוי
לעצמותיך  -הוא המוח כענין שנאמר ומוח
עצמותיו ישוקה )איוב כא(:
)ט( מהונך  -מכל מה שחננך אפי' מקול ערב
)אל תקרי מהונך אלא מגרונך( .ומראשית -
אלו תרומות ומעשרות:

משנה

)יא( מוסר ה' בני אל תמאס  -אם יבואו
עליך יסורין יהיו חביבין עליך .ולא תקוץ -
מלשון קצתי בחיי )בראשית כז(:
)יב( וכאב את בן ירצה  -שרוצה בבנו להטיב
לו ויפייסהו לאחר שמכהו בשבט כן יערב לך
הטובה אחר המכה:

 -יבמות פרק ג'

)א( אַ ְר ָּב ָעה אַ ִחין ְׁשנַיִ ם ֵמהֶ ן נְ שׂ ו ִּאים ְׁש ּ ֵתי אֲ חָ יוֹ ת ו ֵּמת ּו הַ ְּנשׂ ו ִּאים אֶ ת הָ אֲ חָ יוֹ ת,
יעזֶר
אֱל ֶ
הֲ ֵרי אֵ לּ ּו חוֹ ְלצוֹ ת וְ לֹא ִמ ְתי ְַּבמוֹ ת .וְ ִאם קָ ְדמ ּו וְ כָ נְ ס ּו ,יוֹ צִ יא ּוַ .ר ִּבי ִ
אוֹ ֵמרֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים יְ קַ ְּימ ּו ,וּבֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים יוֹ צִ יא ּו:
רע"ב ) -א( ארבעה אחין .חולצות ולא
מתיבמות  -דכיון דתרווייהו זקוקין להאי
ולהאי ,קמא דמיבם פגע באחות זקוקתו
דהויא כאשתו :ב"ש אומרים יקיימו ובית
הלל אומרים יוציאו  -בגמרא מפכינן לה,
בש"א יוציאו ובה"א יקיימו .דבכל מקום ב"ש
לחומרא וב"ה לקולא חוץ מהמקומות
הידועים מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל,
והכי אמרינן בעלמא ,ב"ש במקום ב"ה אינה

משנה ,כלומר ,כל היכא דאשכחן במשנה בית
שמאי מקילין ,וב"ה הוא שדרכן להקל ונמצאו
עתה בית שמאי עומדים במקום בית הלל,
אינה משנה ומשבשתא היא וצריך להפכה,
אלא אם כן היא מהמשניות הידועות שהם
מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל .ובמסכת
עדיות מני לה בשם רבי אליעזר מקולי בית
שמאי ומחומרי בית הלל:

)ב( הָ יְ ָתה אַ חַ ת ֵמהֶ ן אֲסו ָּרה ַעל הָ אֶ חָ ד ִא ּסוּר ֶע ְרוָ ה ,אָ סוּר ָּב ּה וּמֻ ּ ָתר ָּבאֲחוֹ ָת ּה,
וְ הַ ּ ׁ ֵשנִ י אָ סוּר ִּב ְׁש ּ ֵתיהֶ ן ִא ּסוּר ִמצְ וָ ה וְ ִא ּסוּר ְק ֻד ּ ׁ ָשה ,חוֹ לֶ צֶ ת וְ לֹא ִמ ְתי ּ ֶַב ֶמת:
רע"ב ) -ב( איסור ערוה  -כגון חמותו ואם
חמותו :ומותר באחותה  -דלאו אחות זקוקתו
היא ,דערוה לא רמיא קמיה ליבומי :איסור

מצוה  -רמיא קמיה מדאורייתא ,הילכך
אסור באחותה ,דאחות זקוקתו היא:

)ג( הָ יְ ָתה אַ חַ ת ֵמהֶ ן אֲ סו ָּרה ַעל זֶה ִא ּסוּר עֶ ְרוָ ה ,וְ הַ ּ ְׁשנִ יָּה אֲ סו ָּרה ַעל זֶה ִא ּסוּר
ֶע ְרוָ ה ,הָ אֲ סו ָּרה לָ זֶה מֻ ּ ֶת ֶרת לָ זֶה ,וְ הָ ֲאסו ָּרה לָ זֶה מֻ ּ ֶת ֶרת לָ זֶה .וְ זוֹ ִהיא
ׁ ֶשאָ ְמר ּו ,אֲחוֹ ָתהּ ְּכ ׁ ֶש ִהיא יְ ִב ְמ ּ ָת ּה ,אוֹ חוֹ לֶ צֶ ת אוֹ ִמ ְתי ֶַּב ֶמת:
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חק לישראל – פרשת לך לך יום ג'
רע"ב ) -ג( אחותה כשהיא יבמתה -
אחותה של ערוה כשהיא יבמתה אשת אחי
בעלה ,כשנופלת עמה ליבום :או חולצת או

מתיבמת  -דלאו אחות זקוקתו ,היא דערוה
לא רמיא קמיה:

)ד( ְׁשל ׁ ָֹשה אַ ִחיןְׁ ,שנַיִ ם ֵמהֶ ן נְ שׂ ו ִּאין ְׁש ּ ֵתי אֲ חָ יוֹ ת ,אוֹ ִא ּ ׁ ָשה ו ִּב ּ ָת ּה אוֹ ִא ּ ׁ ָשה וּבַ ת
ִּב ּ ָת ּה ,אוֹ ִא ּ ׁ ָשה וּבַ ת ְּבנ ָּהֲ ,ה ֵרי אֵ לּ ּו חוֹ ְלצוֹ ת וְ לֹא ִמ ְתי ְַּבמוֹ ת .וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן
ּפוֹ טֵ ר .הָ יְ ָתה אַ חַ ת ֵמהֶ ן אֲס ּו ָרה ָעלָ יו ִא ּסוּר ֶע ְרוָ ה ,אָ סוּר ָּב ּה וּמֻ ּ ָתר ַּבאֲ חוֹ ָת ּה.
ִא ּסוּר ִמצְ וָ ה אוֹ ִא ּסוּר ְק ֻד ּ ׁ ָשה ,חוֹ ְלצוֹ ת וְ לֹא ִמ ְתי ְַּבמוֹ ת:
רע"ב ) -ד( ור"ש פוטר  -טעמא דר"ש,
דכתיב )ויקרא י"ח( ואשה אל אחותה לא תקח
לצרור ,בשעה שנעשו צרות זו לזו ,כגון הכא

ששתיהן זקוקות לו ליבום ,לא יהא לך לקוחין
לא בזו ולא בזו .ואין הלכה כר"ש:

)ה( ְׁשל ׁ ָֹשה אַ ִחיןְׁ ,שנַיִ ם ֵמהֶ ם נְ שׂ ו ִּאים ְׁש ּ ֵתי אֲ חָ יוֹ ת ,וְ אֶ חָ ד מֻ ְפנֶהֵ ,מת אֶ חָ ד
אֲמר ,וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ֵמת אָ ִחיו הַ ּ ׁ ֵשנִ יֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי
שה בָ ּה מֻ ְפנֶה ַמ ָ
ִמ ַּבעֲ לֵ י אֲ חָ יוֹ ת ,וְ ָע ָ ׂ
אוֹ ְמ ִריםִ ,א ְׁש ּתוֹ ִע ּמוֹ  ,וְ הַ ָּלה ֵתצֵ א ִמ ּ ׁשוּם אֲ חוֹ ת ִא ּ ׁ ָשה .וּבֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים,
מוֹ צִ יא אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ ְּבגֵ ט וּבַ ח ֲִליצָ ה ,וְ אֵ ׁ ֶשת אָ ִחיו ַּבח ֲִליצָ ה .זוֹ ִהיא ׁ ֶשאָ ְמר ּו ,אוֹ י
לוֹ ַעל ִא ְׁש ּתוֹ וְ אוֹ י לוֹ ַעל אֵ ׁ ֶשת אָ ִחיו:
רע"ב ) -ה( ואחד מופנה  -בלא אשה:
אשתו עמו  -דקסברי בית שמאי בעלת
מאמר היא חשובה ככנוסה ,וכשנפלה אחותה
לאחר כן לא מתסרה משום אחות זקוקה:
והלה תצא  -אף מן החליצה .משום אחות
אשה :מוציא אשתו בגט  -דלא אלים מאמר
לשויה ככנוסה ,וזו אוסרתה משום אחות

זקוקה .וצריכה גט מפני המאמר דהוי קדושין
במקצת ולא פקעי קדושין בלא גט ,וצריכה
חליצה דהואיל ולא הוי מאמר קדושין גמורין
עדיין זקוקתו היא וצריכה חליצה לזיקתה.
וברישא יהיב לה גיטא ,והדר חליץ לה .וכן
הלכה:

)ו( ְׁשל ׁ ָֹשה אַ ִחיןְׁ ,שנַיִ ם ֵמהֶ ן נְ שׂ ו ִּאים ְׁש ּ ֵתי אֲ חָ יוֹ ת ,וְ אֶ חָ ד נָשׂ וּי נ ְָכ ִריתֵ ,מת אֶ חָ ד
אשוֹ נָה יוֹ צְ אָ ה ִמ ּ ׁשוּם
ִמ ַּבעֲ לֵ י אֲחָ יוֹ ת ,וְ כָ נַס נָשׂ וּי נ ְָכ ִרית אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ  ,וָ ֵמת ,הָ ִר ׁ
אֲמר ,וָ ֵמת ,נָכְ ִרית חוֹ לֶ צֶ ת וְ לֹא
שה בָ ּה ַמ ָ
אֲ חוֹ ת ִא ּ ׁ ָשה ,ו ְּׁשנִ יָּה ִמ ּ ׁשוּם צָ ָר ָת ּהָ .ע ָ ׂ
ִמ ְתי ּ ֶַב ֶמתְׁ .של ׁ ָֹשה אַ ִחיםְׁ ,שנַיִ ם ֵמהֶ ם נְ שׂ ו ִּאים ְׁש ּ ֵתי אֲחָ יוֹ ת ,וְ אֶ חָ ד נָשׂ וּי נ ְָכ ִרית,
אשוֹ נָה
ֵמת הַ ּנָשׂ וּי נָכְ ִרית ,וְ כָ נַס אֶ חָ ד ִמ ַּבעֲ לֵ י אֲחָ יוֹ ת אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ  ,וָ ֵמת ,הָ ִר ׁ
יוֹ צְ אָ ה ִמ ּ ׁשוּם אֲ חוֹ ת ִא ּ ׁ ָשה ,ו ְּׁשנִ יָּה ִמ ּ ׁשוּם צָ ָר ָת ּהָ .ע ָ ׂשה בָ הּ ַמא ֲָמר ,וָ ֵמת,
ָנכְ ִרית חוֹ לֶ צֶ ת וְ לֹא ִמ ְתי ּ ֶַב ֶמת:
רע"ב ) -ו( נכרית  -שאינה קרובה לא לזו
ולא לזו :נכרית חולצת ולא מתיבמת  -הוא
דין אע"ג דלא עשה בה מאמר ,ומת ,נכרית
מחלץ חלצה יבומי לא מיבמה ,דהויא לה צרת

אחות אשה בזיקה .והאי דקתני מאמר,
לאפוקי מדבית שמאי דאמרי מאמר קונה
קנין גמור ואפילו חליצה נמי לא תיבעי,
קמ"ל דצריכה חליצה:

)ז( ְׁשל ׁ ָֹשה אַ ִחיםְׁ ,שנַיִ ם ֵמהֶ ן נְ שׂ ו ִּאים ְׁש ּ ֵתי אֲחָ יוֹ ת ,וְ אֶ חָ ד נָשׂ וּי נ ְָכ ִריתֵ ,מת אֶ חָ ד
ִמ ַּבעֲ לֵ י אֲ חָ יוֹ ת ,וְ כָ נַס נָשׂ וּי נָכְ ִרית אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ  ,ו ֵּמ ָתה ִא ְׁש ּתוֹ ׁ ֶשל ׁ ֵשנִ י ,וְ אַ חַ ר ָּכ ְך
ֵמת נָשׂ וּי נ ְָכ ִרית ,הֲ ֵרי זוֹ אֲסו ָּרה ָעלָ יו עוֹ לָ ִמית ,הוֹ ִאיל וְ נֶאֶ ְס ָרה ָעלָ יו ׁ ָש ָעה
אֶ חָ תְׁ .של ׁ ָֹשה אַ ִחיםְׁ ,שנַיִ ם ֵמהֶ ן נְ שׂ ו ִּאין ְׁש ּ ֵתי אֲ חָ יוֹ ת ,וְ אֶ חָ ד נָשׂ וּי נָכְ ִריתֵ ּ ,ג ֵר ׁש
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אֶ חָ ד ִמ ַּבעֲ לֵ י אֲ חָ יוֹ ת אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ  ,ו ֵּמת נָשׂ וּי נ ְָכ ִרית ,ו ְּכנָסָ ּה הַ ְמגָ ֵר ׁש ,וָ ֵמת ,זוֹ
ִהיא ׁ ֶשאָ ְמר ּו ,וְ כֻ ָּלן ׁ ֶש ּ ֵמת ּו אוֹ נִ ְת ָּג ְר ׁש ּו ,צָ רוֹ ֵתיהֶ ן מֻ ּ ָתרוֹ ת:
רע"ב ) -ז( שעה אחת  -בנפילה ראשונה
כשנפלה מאחיו הראשון ,שאז היתה אשתו
קיימת והיתה זאת אסורה עליו כאשת אח

שיש לו בנים .וצרתה הנכרית לא אתפרש
דינה ,ומסתברא דחולצת ולא מתיבמת:

)ח( וְ כֻ ָּלן ׁ ֶשהָ י ּו בָ הֶ ן ִקדּ ו ִּׁשין אוֹ גֵ רו ִּׁשין ְּבסָ פֵ ק ,ה ֲֵרי אֵ לּ ּו צָ רוֹ ת חוֹ ְלצוֹ ת וְ לֹא
ִמ ְתי ְַּבמוֹ תֵ ּ .כיצַ ד ְספֵ ק ִקדּ ו ִּׁשין ,ז ַָרק לָ הּ ִקדּ ו ִּׁשין ,סָ פֵ ק קָ רוֹ ב לוֹ סָ פֵ ק קָ רוֹ ב
לָ ּה ,זֶה ּו ְספֵ ק ִקדּ ו ִּׁשין ְספֵ ק ּ ֵגרו ִּׁשין ָּכ ַתב ִּב ְכ ַתב יָדוֹ וְ אֵ ין ָעלָ יו עֵ ִדים ,י ֵׁש ָעלָ יו
ֵע ִדים וְ אֵ ין בּ וֹ זְ ָמן ,י ֶׁש בּ וֹ זְ ָמן וְ אֵ ין בּ וֹ אֶ ָּלא עֵ ד אֶ חָ ד ,זֶה ּו ְספֵ ק ּ ֵגרו ִּׁשין:
רע"ב ) -ח( וכולן  -ט"ו עריות ,שהיו בהן
לאחיו קדושי ספק או גירושי ספק ,דהויא
ספק צרת ערוה :חולצת  -ולא מפטרה בלא
כלום ,דדילמא לאו צרת ערוה היא :ספק

קרוב לו  -שהיו ח' אמות מצומצמות ביניהן
ברשות הרבים ,וד' אמות של אדם קונות לו
שם ,וזרקו ספק בארבע אמותיו ספק בארבע
אמותיה:

)ט( ְׁשל ׁ ָֹשה אַ ִחין נְ שׂ ו ִּאין ׁ ָשל ֹׁש נ ְָכ ִריוֹ תּ ,ו ֵמת אַ חַ ד ֵמהֶ ן ,וְ ָע ָ ׂשה בָ ּה הַ ּ ׁ ֵשנִי
אֲמר ,וָ ֵמת ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו חוֹ ְלצוֹ ת וְ לֹא ִמ ְתי ְַּבמוֹ תֶ ׁ ,ש ֶנא ֱַמר) ,דברים כה( ו ֵּמת
ַמ ָ
אַ חַ ד ֵמהֶ ם ,יְ בָ ָמ ּה ָיבֹא ָעלֶ יהָ ֶ ׁ ,ש ָעלֶ יהָ זִ ַּקת יָבָ ם אֶ חָ ד ,וְ לֹא ׁ ֶש ָעלֶ יהָ זִ ַּקת ְׁשנֵי
יְ בָ ִמיןַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרְ ,מי ּ ֵַבם ְלאֵ יזוֹ ׁ ֶש ִּי ְרצֶ ה ,וְ חוֹ לֵ ץ לַ ּ ְׁשנִ יָּהְׁ .שנֵי אַ ִחין
נְ שׂ ו ִּאין ִל ְׁש ּ ֵתי אֲחָ יוֹ ת ,ו ֵּמת אַ חַ ד ֵמהֶ ן ,וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ֵמ ָתה ִא ְׁש ּתוֹ ׁ ֶשל ׁ ֵשנִ יֲ ,ה ֵרי זוֹ
אֲ סו ָּרה ָעלָ יו עוֹ לָ ִמית ,הוֹ ִאיל וְ נֶאֶ ְס ָרה ָעלָ יו ׁ ָש ָעה אֶ חָ ת:
רע"ב ) -ט( זיקת שני יבמין  -דכל זמן
שלא כנסה זה עדיין זיקת ראשון עליו,
ונתוספה עליו זיקת שני בשביל המאמר,
וכשמת נותרו עליה זיקת שני יבמין :ר"ש
אומר וכו'  -דקסבר מספקא לן אי מאמר
קונה לגמרי או לא קני כלל ,לכך מיבם לאיזו
שירצה ,דאי מאמר קני לא הוי עלה אלא
זיקת שני ,ואי מאמר לא קני לא הוי עלה
אלא זיקת הראשון :וחולץ לשניה  -דחדא לא

מפטרה בביאת אידך ,דדלמא מאמר לא קני
והוו שתי יבמות הבאות מב' בתים .ויבומי
תרווייהו לא ,דדילמא מאמר קני והוו ב'
יבמות הבאות מבית אחד .ואין הלכה כר"ש.
ואע"ג דאמרינן במתניתין דזיקת שני יבמין
דאורייתא מקרא דיבמה יבא עליה ,בגמרא
מוכח דזיקת שני יבמין דרבנן היא ,גזירה
שמא יאמרו שתי יבמות הבאות מבית אחד
מתיבמות:

)י( ְׁשנַיִ ם ׁ ֶש ִקדְּ ׁש ּו ְׁש ּ ֵתי נ ִָׁשים ,ו ִּב ְׁש ַעת ְּכנִ יסָ ָתן לַ חֻ ּ ָפה הֶ ח ֱִליפ ּו אֶ ת ׁ ֶשל זֶה לָ זֶה,
יש .הָ י ּו אַ ִחיןִ ,מ ּ ׁשוּם אֵ ׁ ֶשת
וְ אֶ ת ׁ ֶשל זֶה לָ זֶה ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו חַ יּ ִָבים ִמ ּ ׁשוּם אֵ ׁ ֶשת ִא ׁ
אָ ח .וְ ִאם הָ י ּו ֲאחָ יוֹ תִ ,מ ּ ׁשוּם ִא ּ ׁ ָשה אֶ ל ֲאחוֹ ָת ּה .וְ ִאם הָ י ּו נִ דּ וֹ תִ ,מ ּ ׁשוּם נִ דָּ ה.
ישין אוֹ ָתן ְׁשל ׁ ָֹשה ח ֳָד ִׁשיםֶ ׁ ,ש ּ ָמא ְמעֻ ָּברוֹ ת הֵ ן .וְ ִאם הָ י ּו ְקטַ נּ וֹ ת ׁ ֶשאֵ ינָן
ו ַּמ ְפ ִר ִׁ
ְראוּיוֹ ת לֵ ילֵ דַ ,מחֲזִ ִירין אוֹ ָתן ִמיָּד .וְ ִאם הָ י ּו כֹהֲ נוֹ ת ,נִ ְפ ְסל ּו ִמן הַ ְּתרו ָּמה:
רע"ב ) -י( היו אחין  -אף משום אשת אח
וכו' .אע"ג דקיי"ל אין איסור חל על איסור,
אית ליה להאי תנא דבאיסור כולל ואיסור
מוסיף ואיסור בת אחת כי הכא ,איסור חל
על איסור ,וחייב להביא קרבן על כל איסור

ואיסור :ומפרישין אותן  -שלא לחזור
לבעליהן :שמא מעוברות הן  -והולדות
ממזרים ,ובעינן הבחנה בין זרע כשר לזרע
פסול שלא יתלו העוברים בבעליהן :ואם היו
כהנות  -בנות כהנים :נפסלו מתרומה -
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חק לישראל – פרשת לך לך יום ג'
מלאכול בתרומת בית אביה אפילו אחר מיתת

גמרא

בעלה ,ואע"פ שנאנסה:

 -יבמות דף ל' ע"א

אמר רב יהודה אמר רב כל יבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילה יבמה
יבא עליה הרי היא כאשת אח שיש לה בנים ואסורה מאי קא משמע לן
תנינא הרי זו אסורה עליו עולמית הואיל ונאסרה עליו שעה אחת מהו
דתימא הני מילי היכא דלא איחזיא לה בנפילה ראשונה אבל היכא
דאיחזיא לה בנפילה ראשונה אימא תישתרי קא משמע לן הא נמי תנינא
שני אחין נשואין שתי אחיות מת אחד מהם ואח"כ מתה אשתו של שני הרי
זו אסורה עליו עולמית הואיל ונאסרה עליו שעה אחת מהו דתימא התם
הוא דאידחי לה מהאי ביתא לגמרי אבל הכא דלא אידחי לה מהאי ביתא
לגמרי אימא מיגו דחזיא להאי נשוי נכרית חזיא נמי להאי קא משמע לן:
רש"י על הגמרא
הרי היא כאשת אח כו'  -ואע"ג דהדר
איחזיא :בנפילה ראשונה  -כל זמן נפילה
ראשונה היתה אשתו קיימת שהיא אחותה:
אבל היכא דאיתחזיא בנפילה ראשונה  -כגון
שמתה אשתו אחר מיתת אחיו ולא כנסה נשוי
נכרית :דאידחיא לה מהאי ביתא לגמרי -
שנפלה ואין כאן אחר אלא זה בעל אחותה

זוהר

נדחית ונפטרת לשוק ואין עליה צד זיקה עוד:
אבל היכא דלא אידחיא מהאי ביתא לגמרי
 בשעת נפילה שהיה שם נשוי נכרית וזקוקהלייבם אימא מיגו דחזיא לנשוי נכרית עדיין
זיקתה עליה וכי מתה אחותה ועודה בנפילה
תתייבם לזה בנפילה :קמ"ל  -רב יהודה
דלא:

–לך לך דף פא' ע"ב

ֲשר ִה ְק ִריבַּ ,כאֲ ׁ ֶשר
וַ יְ ִהי ַּכאֲ ׁ ֶשר ִה ְק ִריב לָ בֹא ִמצְ ָריְ ָמה .אָ ַמר ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ַּכא ׁ ֶ
אֲשר ִה ְק ִריב ,אֶ ָּלא ְּכ ִד ְכ ִתיב) ,שמות יד( וּפַ ְרעֹה
יהַ .מאי ַּכ ׁ ֶ
קָ ַרב ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
ִה ְק ִריב דְּ ִאיה ּו אַ ְק ִריב ְלה ּו ְליִ שְׂ ָראֵ ל ְל ִתיוּבְ ּ ָתא .אוּף הָ כָ א ִה ְק ִריב ,דְּ אַ ְק ִריב
יה ְלקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ְּכ ְדקָ א יְ אוּת.
ַּג ְר ֵמ ּ
לָ בֹא ִמצְ ָריְ ָמה ְלאַ ְׁש ָּגחָ א ְּב ִאנּ וּן דַּ ְר ִּגין ו ְּל ִא ְת ַרחֲקָ א ִמ ּנַיְ יה ּו ו ְּל ִא ְת ַרחֲקָ א ֵמעוֹ ְב ֵדי
ִמצְ ַריִ ם:
אָ ַמר ַר ִּבי יְ הו ָּדה ּ ָתא ֲחזֵי ,כֵ יוָ ן )ס"א בגין( דְּ נָחַ ת אַ ְב ָרהָ ם ְל ִמצְ ַריִ ם ְּבלָ א ְר ׁש ּו,
ִא ְׁש ּ ַת ְע ִּביד ּו ְּבנוֹ י ְּב ִמצְ ַריִ ם אַ ְר ַּבע ְמאָ ה ְׁשנִ ין ,דְּ הָ א ְּכ ִתיב וַ יּ ֵֶרד אַ ְב ָרם ִמצְ ָריְ ָמה.
ש ָרה:
יליָא ְּבגִ ינ ָּה דְּ ָ ׂ
וְ לָ א ְּכ ִתיב ֵרד ִמצְ ָריִ ם ,וְ ִאצְ ָט ַער ָּכל הַ הוּא לֵ ְ
ש ָרה ִא ְׁש ּתוֹ ִה ּנֵה נָא י ַָד ְע ִּתי ִּכי ִא ּ ׁ ָשה יְ פַ ת ַמ ְראֶ ה אָ ְּת .וְ ִכי ַעד
ֹאמר אֶ ל ָ ׂ
וַ יּ ֶ
הַ ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא לָ א הֲוָ ה י ַָדע אַ ְב ָרהָ ם דְּ ִא ּ ׁ ָשה יְ פַ ת ַמ ְראֶ ה הֲוַ ת .אֶ ָּלא הָ א או ְּקמוּהָ
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חק לישראל – פרשת לך לך יום ג'
ש ָרה ִּב ְסגִ יאוּת צְ נִיעו ָּתא דְּ הֲ וַ ת
דְּ ַעד הַ ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא לָ א ִא ְס ּ ַת ַּכל ְּב ִדיו ְּקנָא ְד ָ ׂ
יהי וְ חָ ָמא ָּב ּה:
ּ ֵבינֵיהוֹ ן ,וְ כַ ד קָ ִריב ְל ִמצְ ַריִ ם ִא ְתגַ ְליָיא ִא ִ
ימא
דָּ בָ ר אַ חֵ ר ְּב ּ ָמה י ַָדע ,אֶ ָּלא ַעל יְ ָדא דְּ טוֹ ַרח אוֹ ְרחָ א ַּבר נ ָׁש ִמ ְת ַּבזֶּה וְ ִהיא קָ יְ ָ
ְּב ׁ ַש ּ ִפיר ּו ִדילָ הּ וְ לָ א ִא ְׁש ּ ַת ִּני .דָּ בָ ר אַ חֵ ר ִה ּנִה נָא י ַָד ְע ִּתי דְּ חָ ָמא ִע ּ ָמ ּה ְׁש ִכינְ ּ ָתא.
ו ְּבגִ ין ָּכ ְך ִא ְת ְרחַ ץ אַ בְ ָרהָ ם וְ אָ ַמר אֲ חוֹ ִתי ִהיא .ו ִּמ ָּלה ָדא ִא ְס ּ ָת ַּלק ִל ְת ֵרי ְּגוָ ונִ ין.
חַ ד ְּכ ַמ ְׁש ָמעוֹ  .וְ חַ ד ְּכ ִדכְ ִתיב) ,משלי ז( אֱמוֹ ר לַ חָ ְכ ָמה אֲ חוֹ ִתי אָ ְּת .וּכְ ִתיב ִא ְמ ִרי
יטב ִלי ַּבעֲ בו ֵּר ְך,
נָא אֲ חוֹ ִתי אָ ְּת .ו ְּכ ִתיב) ,דברים ה( וְ אַ ְּת ְּת ַד ּ ֵבר אֵ לֵ ינ ּוְ .ל ַמ ַען יִ ַ
יך הוּא .וְ חָ יְ ָתה נ ְַפ ִׁשי ִּבגְ לָ לֵ ךְ.
יטב ִלי קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ְּכלַ ּ ֵפי ְׁש ִכינָה אָ ַמר ַּבעֲ בו ֵּר ְך יִ ַ
ְּבגִ ין דִּ ְב ָדא יִ ְס ּ ַת ַּלק ַּבר נ ָׁש וְ יִ זְ ּ ֶכה ְל ִא ְס ּ ַת ְ ּלקָ א ְלאָ ְרחָ א ְדחַ יֵּי:
הלכה –שו"ע יורה דעה סימן רמח'
סימן רמח  -מי חייב בה ומי ראוי לקבלה:
)א( כל אדם חייב ליתן צדקה ,אפילו,

עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן ממה שיתנו
לו .ומי שנותן פחות ממה שראוי ליתן ,בית דין היו כופין אותו ומכין אותו מכת
מרדות עד שיתן מה שאמדוהו ליתן ,ויורדים לנכסיו בפניו ולוקחין ממנו מה שראוי לו
ליתן:
)ב( ממשכנים על הצדקה ,אפילו בערב שבת:
)ג( יתומים ,אין פוסקין עליהם צדקה ,אפילו לפדיון שבוים ,אפילו יש להם ממון הרבה,
אא"כ פוסקין עליהם לכבודם ,כדי שיצא להם שם :הגה  -ודוקא צדקה שאין לה קצבה ,או
שיש לה קצבה על נכסי יתומים ויכולין להמתין עד שיגדלו ,כגון שיש להם טבל ואינן צריכין לאכול
עכשיו .אבל אם צריכים לאכול עכשיו ,מעשרין ותורמין להם .וה"ה בצדקה שיש לה קצבה ,כגון שהיו
להם קרובים עניים והיה להם קצבה מאביהם כל שנה ושנה ,ואין להם לאכול רק זו או יחזרו על
הפתחים ויהיה גנאי ליתומים ,האפוטרופוס שלהם נותן מנכסיהם הקצבה לקרוביהם )תשובת ר"י מינץ
סימן א'(:
)ד( גבאי צדקה ,אין מקבלין מהנשים ומהעבדים ומהתינוקות ,אלא דבר מועט ,אבל לא

דבר גדול שחזקתו גזול או גנוב משל אחרים .וכמה הוא דבר מועט ,הכל לפי עושר
הבעלים ועניותם .והני מילי בסתמא ,אבל אם הבעל מוחה ,אפילו כל שהוא אסור
לקבל מהם:

ð"òì

.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äøù ïá íééç áàæ
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