1

חק לישראל – פרשת וירא יום ג'
תורה -
)יא(

בראשית פרק יח'

ש ָרה אֹ ַרח ַּכ ּנ ִָׁשים:
ש ָרה זְ קֵ נִ ים ָּב ִאים ַּביּ ִָמים חָ ַדל ִל ְהיוֹ ת ְל ָ ׂ
וְ אַ ְב ָרהָ ם וְ ָ ׂ

וְ אַ ְב ָרהָ ם וְ ָ ׂש ָרה זְ קֵ נִ ים ָּב ִאים ַּביּ ִָמים חָ ַדל ִל ְהיוֹ ת ְל ָ ׂש ָרה אֹ ַרח ַּכ ּנ ִָׁשים:

)יא(

)יא( וְ אַ ְב ָרהָ ם וְ ָ ׂש ָרה ִסיב ּו

ש ָרה אוֹ ַרח ִּכנְ ׁ ַש ּיָא:
ַעלּ ּו ְּביוֹ ִמין ּ ְפסַ ק ִמ ְ ּל ֶמ ֱהוֵי ְל ָ ׂ
)יב(

וַ ִּתצְ חַ ק ָ ׂש ָרה ְּב ִק ְר ָּב ּה לֵ אמֹר אַ ח ֲֵרי ְבל ִֹתי הָ יְ ָתה ִ ּלי עֶ ְדנָה וַ אדֹנִ י זָקֵ ן:

ש ָרה ְ ּב ִק ְר ָּב ּה לֵ אמֹר אַ ח ֲֵרי ְבל ִֹתי הָ יְ ָתה ִ ּלי ֶע ְדנָה וַ אדֹנִ י זָ קֵ ן:
וַ ִּת ְצחַ ק ָ ׂ

)יב(

)יב( וְ חַ יְ כַ ת ָ ׂש ָרה ִּב ְמ ָעהַ ּה

יבית הֲ וַ ת ִלי עוּלֵ ימ ּו וְ ִרבּ וֹ נִ י ִסיב:
ימר ָּב ַתר דְּ סֵ ִ
ְל ֵמ ָ

ש ָרה לֵ אמֹר הַ אַ ף אֻ ְמנָם אֵ לֵ ד
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל אַ ְב ָרהָ ם לָ ּ ָמה זֶּה צָ חֲקָ ה ָ ׂ
)יג( וַ ּי ֶ
ש ָרה לֵ אמֹר הַ אַ ף אֻ ְמנָם אֵ לֵ ד
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל אַ ְב ָרהָ ם לָ ּ ָמה זֶּה צָ חֲקָ ה ָ ׂ
וַ אֲ נִ י זָקַ נְ ִּתי) :יג( וַ יּ ֶ
וַ ֲאנִ י זָ קַ נְ ִּתי:

יבית:
ימר הַ ְב ַרם ְּבקו ְּׁש ָטא אוֹ ִליד וַ אֲ נָא סֵ ִ
אֲמר יְ ָי ְלאַ ְב ָרהָ ם ְל ָמא ְדנָן חַ יְ כַ ת ָ ׂש ָרה ְל ֵמ ַ
)יג( וַ ַ

הֲ יִ ּ ָפלֵ א ֵמיהֹוָ ה דָּ בָ ר לַ ּמוֹ ֵעד אָ ׁשוּב אֵ לֶ ָ
ש ָרה בֵ ן:
יך ָּכ ֵעת חַ יָּה ו ְּל ָ ׂ

)יד(
)יד( הֲ יִ ּ ָפלֵ א
קֳדם יְ ָי ּ ִפ ְת ּ ָג ָמא ִלזְ ַמן ִא ּתוּב ְלוָ ָתךְ
ָ
ש ָרה בֵ ן) :יד( הֲ יִ ְת ַּכ ּ ֵסי ִמן ָ
מֵ יהֹוָ ה דָּ בָ ר לַ ּמוֹ ֵעד אָ ׁשוּב אֵ לֶ יך ָּכ ֵעת חַ ּיָה ו ְּל ָ ׂ
ְּכ ִעדָּ ן דְּ אַ ּתוּן קַ ּי ִָמין ו ְּל ָ ׂש ָרה בָ ר:

ש ָרה לֵ אמֹר לֹא צָ חַ ְק ִּתי ִּכי י ֵָראָ ה וַ יּ ֶ
)טו( וַ ְּתכַ חֵ ׁש ָ ׂ
ֹאמר לֹא ִּכי צָ חָ ְק ְּת) :טו( וַ ְּתכַ חֵ ׁש
אֲרי
ימר לָ א חַ יּ ִֵכית ֵ
ֹאמר לֹא ִּכי צָ חָ ְק ְּת) :טו( וְ כַ דִּ יבַ ת ָ ׂש ָרה ְל ֵמ ָ
ש ָרה לֵ אמֹר לֹא צָ חַ ְק ִּתי ִּכי י ֵָראָ ה וַ יּ ֶ
ָׂ
ְדחֵ ילָ ת וַ אֲ ַמר לָ א ְּב ָרם חַ יּ ְָכ ְּת:

רש"י
)יא( חדל להיות  -פסק ממנה :ארח כנשים
 אורח נדות:)יב( בקרבה  -מסתכלת במעיה ואמרה
אפשר הקרבים הללו טעונין ולד השדים הללו
שצמקו מושכין חלב תנחומא :עדנה  -צחצוח
בשר ולשון משנה משיר את השער ומעדן את
הבשר .ד"א לשון עידן זמן וסת נדות:
)יג( האף אמנם  -הגם אמת אלד :ואני
זקנתי  -שינה הכתוב מפני השלום שהרי היא
אמרה ואדוני זקן:

נביא

)יד( היפלא  -כתרגומו היתכסי וכי שום דבר
מופלא ומופרד ומכוסה ממני מלעשות
כרצוני :למועד  -לאותו מועד המיועד
שקבעתי לך אתמול למועד הזה בשנה
האחרת:
)טו( כי יראה וגו' כי צחקת  -הראשון משמש
לשון דהא הוא שנותן טעם לדבר ותכחש שרה
לפי שיראה והשני משמש בלשון אלא ויאמר
לא כדבריך הוא אלא צחקת שאמרו רבותינו
כי משמש בארבע לשונות אי דילמא אלא
דהא:

– מלכים ב' פרק ד' יא'-טו'

)יא( וַ יְ ִהי הַ יּוֹ ם וַ ָיּבֹא ׁ ָש ּ ָמה וַ יָּסַ ר אֶ ל הָ עֲ ִליָּה וַ ִּי ְׁש ַּכב ׁ ָש ּ ָמה:

)יא( והוה יומא ועל לתמן וזר

לעיליתא ושכיב תמן:

ֹאמר אֶ ל ּגֵיחֲזִ י נַעֲ רוֹ ְק ָרא לַ ּ ׁש ּונ ּ ִַמית הַ זֹּאת וַ ִּי ְק ָרא לָ ּה וַ ּ ַתעֲ מֹד ְלפָ נָיו:
וַ יּ ֶ

)יב(
ואמר לגיחזי עולימיה קרי לשונמיתא הדא וקרא לה וקמת קדמוהי:

)יב(

ֹאמר לוֹ א ֱָמר נָא אֵ לֶ יהָ ִה ּנֵה חָ ַר ְד ְּת אֵ לֵ ינ ּו אֶ ת ָּכל הַ ח ֲָר ָדה הַ זֹּאת ֶמה
)יג( וַ יּ ֶ
ְ
ְ
ְ
ְ
ֹאמר ְּבתוֹ ך ַע ּ ִמי
שר הַ ָ ּצבָ א וַ ּת ֶ
לַ עֲ שׂ וֹ ת לָ ך הֲ י ֵׁש ְל ַד ּ ֶבר לָ ך אֶ ל הַ ּ ֶמלֶ ך אוֹ אֶ ל ַ ׂ
ֹשבֶ ת) :יג( ואמר ליה אמר כען לה הא עסקתא לנא ית כל עסקא הדא מה למעבד ליך הפתגם
אָ נ ִֹכי י ׁ ָ
אית ליך למללא עם מלכא או עם רב חילא ואמרת בגו עסקי עמי אנא מסוברא:
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חק לישראל – פרשת וירא יום ג'
יש ּה זָקֵ ן:
ֹאמר ּ ֵגיחֲזִ י אֲבָ ל ּ ֵבן אֵ ין לָ ּה וְ ִא ׁ ָ
ֹאמר ו ֶּמה לַ עֲ שׂ וֹ ת לָ ּה וַ יּ ֶ
וַ יּ ֶ

)יד(
ומה למעבד לה ואמר גיחזי בקושטא בר לית לה ובעלה סיב:

ֹאמר ְק ָרא לָ ּה וַ ִּי ְק ָרא לָ ּה וַ ּ ַתעֲ מֹד ַּב ּ ָפ ַתח:
)טו( וַ יּ ֶ

)יד( ואמר

)טו( ואמר קרי לה וקרא לה וקמת בתרעא:

רש"י
)יא( ויהי היום  -ויהי יום אחד:
)יג( חרדת אלינו  -בשבילנו .את כל החרדה
הזאת  -לשום אל לבך את העסק הזה ,כמו
)ישעיהו סו ב( :וחרד על דברי ,זהיר על
הדבר שיהא עשוי ,ונותנו אל לבו .מה לעשות
לך  -מה את צריכה שנעשה לך ,שבשבילנו

כתובים
ִאם לַ ֵּלצִ ים הוּא י ִָליץ

)לד(
חסדא:

עסקת כל זה .בתוך עמי  -בתוך קרובי ,אין
אדם מזיקני ,איני צריכה למלך ולא לשר
הצבא:
)יד( ויאמר אלישע  -לגחזי .ומה לעשות לה
 -נגד הטובה הזאת:

 משלי פרק ג' לד'-לה' פרק ד' א'-ג'וְ לַ עֲ נָיִ ים

}וְ לַ עֲ נָוִ ים{ יִ ּ ֶתן חֵ ן:

ילים ֵמ ִרים קָ לוֹ ן:
)לה( ָּכבוֹ ד חֲכָ ִמים יִ נְ חָ ל ּו ו ְּכ ִס ִ
)א( ִׁש ְמע ּו בָ נִ ים מוּסַ ר אָ ב וְ הַ ְק ִׁשיב ּו לָ ַד ַעת ִּבינָה:

)לד( ולממקני נסחוף ולענוני יתן

)לה( יקרא חכימי נחסנן וסכלי נקבלן צערא:
)א( שמעו בניא מרדותא דאב ואציתו

למדע ביונא:

)ב( ִּכי לֶ קַ ח טוֹ ב נ ַָת ִּתי לָ כֶ ם ּתוֹ ָר ִתי אַ ל

תעֲ זֹב ּו) :ב( מטול דיולפנא טבא יהבית לכון ונימוסי
ַּ

לא תשבקון:

יתי ְלאָ ִבי ַר ְך וְ י ִָחיד ִלפְ נֵי ִא ּ ִמי:
ִּכי בֵ ן הָ יִ ִ

)ג (
אמי:

)ג( מטול דברא הוית לאבא מפנק ויחידא קדם

רש"י
)לד( אם ללצים  -אדם נמשך אחריהם לסוף
אף הוא יהיה לץ עמהם .ולענוים יתן חן -
אם לענוים יתחבר סוף שיתנו מעשיו חן
בעיניהם של בריות:
)לה( כבוד חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון
 לעצמו מפריש קלון לחלקו:)א( שמעו בנים מוסר אב  -הקב"ה:

משנה

)ב( נתתי לכם  -הנביא מתנבא ומדבר
בשליחותו של הקב"ה והרי הוא כפיו:
)ג( כי בן הייתי לאבי  -אם תאמר שלמה
היה שונא הבריות שהזהירן על הגזל ועל
העריות דבר שנפשו של אדם מתאוה להם
לכך נאמר כי בן הייתי וגו' רך ויחיד וגו'
שהיה אוהב אותי יותר:

 -יבמות פרק ד'

נִמצֵ את ְמעֻ ּ ֶב ֶרת וְ יָלָ ָדהִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶשהַ ָ ּולָ ד ׁ ֶשל ְקי ָָמא ,הוּא
יב ְמ ּתוֹ  ,וְ ְ
)א( הַ חוֹ לֵ ץ ִל ִ
מֻ ּ ָתר ִּב ְקרוֹ בוֹ ֶתיהָ  ,וְ ִהיא מֻ ּ ֶת ֶרת ִּב ְקרוֹ בָ יו ,וְ לֹא ְפסָ לָ ּה ִמן הַ ְּכהֻ ּנָה .אֵ ין הַ ָ ּולָ ד
ׁ ֶשל ְקי ָָמא ,הוּא אָ סוּר ִּב ְקרוֹ בוֹ ֶתיהָ  ,וְ ִהיא אֲסו ָּרה ִב ְקרוֹ בָ יו ,ו ְּפסָ לָ הּ ִמן הַ ְּכהֻ ּנָה:
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חק לישראל – פרשת וירא יום ג'
רע"ב ) -א( החולץ ליבמתו .הוא מותר
בקרובותיה  -דלאו חליצה היא ,דהא לא
בעיא חליצה .וקרובות וקרובים דמתניתין

היינו הנך דנאסרות על האיש מחמת אשתו
וקרובים הנאסרים על אשה מחמת בעלה:
אם אין הולד של קיימא  -שהוא נפל:

נִמצֵ את ְמעֻ ּ ֶב ֶרת וְ יָלָ ָדהִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶשהַ ָ ּולָ ד ׁ ֶשל ְקי ָָמא ,יוֹ צִ יא
)ב( הַ כּ וֹ נֵס אֶ ת יְ ִב ְמ ּתוֹ וְ ְ
אשוֹ ן ,סָ פֵ ק
וְ חַ יּ ִָבין ַּב ָּק ְר ָּבן .וְ ִאם אֵ ין הַ ָ ּולָ ד ׁ ֶשל ְקי ָָמא ,יְ קַ יֵּם .סָ פֵ ק ּ ֶבן ִּת ְׁש ָעה לָ ִר ׁ
ּ ֶבן ִׁש ְב ָעה לָ אַ חֲרוֹ ן ,יוֹ צִ יא וְ הַ ָ ּולָ ד ָּכ ׁ ֵשר ,וְ חַ יּ ִָבין ְּבאָ ׁ ָשם ּ ָתלוּי:
רע"ב ) -ב( וחייבין בקרבן  -שבעל אשת
אח שלא במקום מצוה .והולד כשר ממה
נפשך :וחייבין אשם תלוי  -שכל דבר שחייבין

על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת ,חייבין על
לא הודע שלו אשם תלוי:

)ג( ׁשוֹ ֶמ ֶרת יָבָ ם ׁ ֶש ּנ ְָפל ּו לָ ּה נְ כָ ִסים ,מוֹ ִדים ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי וּבֵ ית ִה ֵּללֶ ׁ ,שמוֹ כֶ ֶרת,
וְ נוֹ ֶתנֶת ,וְ קַ יָּםֵ .מ ָתהַ ,מה יַּעֲ שׂ ּו ִב ְכתֻ ָּב ָת ּה ,ו ִּבנְ כָ ִסים הַ ִּנ ְכנ ִָסים וְ יוֹ צְ ִאין ִע ּ ָמ ּה,
ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםַ ,יחֲלוֹ ק ּו יוֹ ְר ׁ ֵשי הַ ַּב ַעל ִעם יוֹ ְר ׁ ֵשי הָ אָ ב וּבֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים,
נְ כָ ִסים ְּבחֶ זְ קָ ָתןְּ ,כתֻ ָּבה ְּבחֶ זְ קַ ת יוֹ ְר ׁ ֵשי הַ ַּב ַעל ,נְ כָ ִסים הַ ִּנ ְכנ ִָסים וְ יוֹ צְ ִאים ִע ּ ָמ ּה
ְּבחֶ זְ קַ ת יוֹ ְר ׁ ֵשי הָ אָ ב:
רע"ב ) -ג( שומרת יבם  -שהיא ממתנת
ומצפה ליבם :שנפלו לה נכסים  -מבית
אביה :מה יעשו בכתובתה  -מנה ומאתים
ותוספת ונדוניא שהכניסה לו וקבל עליו
אחריות :ובנכסים הנכנסים ויוצאים  -נכסי
מלוג .שכשהיא נכנסת נכנסין עמה וכשיוצאת
מבעלה יוצאין עמה :בית שמאי אומרים
יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב  -דספק

נשואה היא וזוכה היבם בחצי ירושתה מספק,
שהבעל יורש את אשתו ,וזה שספק נשואה
היא אצלו זוכה בפלגא :נכסים בחזקתן -
נכסי צאן ברזל ,בחזקתן .ולא פירשו בית הלל
אי בחזקת יורשי האשה שהיו הנכסים שלה,
אי בחזקת יורשי הבעל שאחריותם עליו.
ולענין דינא יחלוקו אפילו לדברי בית הלל:

)ד( ְּכנָסָ הּ הֲ ֵרי ִהיא ְכ ִא ְׁש ּתוֹ ְלכָ ל דָּ בָ ר ,ו ִּב ְלבַ ד ׁ ֶש ְּתהֵ א ְכתֻ ָּב ָת ּה ַעל נִ ְכסֵ י בַ ְעלָ ּה
אשוֹ ן:
הָ ִר ׁ
רע"ב ) -ד( כאשתו לכל דבר  -שמגרשה
בגט ולא בעיא חליצה ,ומחזירה כשירצה ולא
מיתסרא עליה :על נכסי בעלה הראשון -
שיהיו קרקעות של בעלה הראשון אחראין

וערבאין על כתובתה .ואי לית לה כתובה
מבעלה הראשון כותב לה היבם כתובה על
נכסיו ,והיא מנה בלבד:

)ה( ִמצְ וָ ה בַ ָּגדוֹ ל ְלי ּ ֵַבם .לֹא ָרצָ הְ ,מהַ ְ ּל ִכין ַעל ָּכל הָ אַ ִחין .לֹא ָרצ ּו ,חוֹ זְ ִרין
אֵ צֶ ל ָּגדוֹ ל וְ אוֹ ְמ ִרים לוֹ ָ ,עלֶ ָ
יך ִמצְ וָ ה ,אוֹ חֲלוֹ ץ אוֹ י ּ ֵַבם:
רע"ב ) -ה( מצוה בגדול ליבם  -כתב
הר"ב כדילפינן מוהיה הבכור .כמ"ש במשנה
ח' פ"ב וע' מ"ש שם בס"ד :לא רצה  -מפרש
בגמרא לא רצה ליבם אלא לחלוץ הולכים על
כל האחין למי שהוא קרוב לו בשנים ואם לא

רצה גם הוא ליבם הולכים לשלישי שהוא גדול
אחריו וכן לעולם .דנוח לנו ביבום של קטן
מחליצת הגדול .וקטן כלומר קטן דאחים
ואינו פחות משלשה עשר שנים ויום א' והביא
ב' שערות .נ"י:

)ו( ּ ָתלָ ה בַ ָּק ָטן ַעד ׁ ֶשיַּגְ דִּ יל אוֹ בַ גָ דוֹ ל ַעד ׁ ֶשיָּבוֹ א ִמ ּ ְמ ִדינַת הַ יָּם ,אוֹ בַ חֵ ֵר ׁש ,אוֹ
בַ ּ ׁשוֹ טֶ ה ,אֵ ין ׁשוֹ ְמ ִעין לוֹ  ,אֶ ָּלא אוֹ ְמ ִרים לוֹ ָ ,עלֶ ָ
יך ִמצְ וָ ה ,אוֹ חֲלוֹ ץ אוֹ י ּ ֵַבם:
רע"ב ) -ו( ובגדול  -שהיה גדול האחים
במדינת הים ,ותלה גדול האחין שלפנינו בו

לומר המתינו לו ,שהוא גדול ממני] :ובחרש
ובשוטה  -עד שיבריאו .אין שומעין לו[:
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עליך מצוה  -אף על פי שאחיך שבמדינת
הים הוא גדול ממך ,כיון שאתה גדול האחין

שלפנינו עליך מצוה ,דשהויי מצוה לא
משהינן:

הֲרי הוּא כְ אֶ חָ ד ִמן הָ אַ ִחין לַ ּ ַנחֲלָ ה .וְ ִאם י ֶׁש ׁ ָשם אָ ב נְ כָ ִסים
יב ְמ ּתוֹ ֵ ,
)ז( הַ חוֹ לֵ ץ ִל ִ
ׁ ֶשל אָ ב .הַ כּ וֹ נֵס אֶ ת יְ בִ ְמ ּתוֹ ָ ,זכָ ה בַ ְּנכָ ִסים ׁ ֶשל אָ ִחיוַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרֵ ּ ,בין ָּכךְ
יב ְמ ּתוֹ  ,הוּא אָ סוּר
וּבֵ ין ָּכ ְך ִאם י ֶׁש ׁ ָשם אָ ב ,נְ כָ ִסים ׁ ֶשל אָ ב .הַ חוֹ לֵ ץ ְל ִ
ִּב ְקרוֹ בוֹ ֶתיהָ  ,וְ ִהיא אֲסו ָּרה ִב ְקרוֹ בָ יו .הוּא אָ סוּר ְּב ִא ּ ָמ ּה ,ו ְּבאֵ ם ִא ּ ָמ ּה ,ו ְּבאֵ ם
אָ ִביהָ  ,ו ְּב ִב ּ ָת ּה ,ו ְּבבַ ת ִּב ּ ָת ּה ,ו ְּבבַ ת ְּבנָהּ  ,וּבַ ֲאחוֹ ָת ּה ִּבזְ ַמן ׁ ֶש ִהיא קַ יּ ֶֶמת .וְ הָ אַ ִחין
אֲבי ִא ּמוֹ ( ,ו ִּבבְ נוֹ  ,ו ְּבבֶ ן ְּבנוֹ ,
מֻ ּ ָת ִרין .וְ ִהיא אֲסו ָּרה ְבאָ ִביו ,וּבַ א ֲִבי אָ ִביו )וּבַ ִ
ְּבאָ ִחיו ,ו ְּבבֶ ן אָ ִחיו .מֻ ּ ָתר אָ ָדם ִּב ְקרוֹ בַ ת צָ ַרת חֲלוּצָ תוֹ  ,וְ אָ סוּר ְּבצָ ַרת ְקרוֹ בַ ת
חֲלוּצָ תוֹ :
רע"ב ) -ז( הרי הוא כאחד מן האחין -
ולא הפסיד חלקו בשביל שחלץ .דסלקא
דעתך אמינא לקנסיה הואיל והפסידה מיבום
שפסלה על האחים :זכה בנכסי אחיו -
ואפילו גרשה למחר ,דיקום על שם אחיו
אמר רחמנא ,והרי קם :נכסים של אב -
דכתיב והיה הבכור ,מה בכור אין לו בחיי
האב ,אף יבם אין לו בחיי האב .ואין כן
הלכה ,אלא הכונס את יבמתו זכה בנכסי
אחיו ואפילו במקום אב :אסור בקרובותיה -
כאילו היא אשתו ,וכל קרובות הנאסרות
מחמת אשה גמורה אסורות מדרבנן בחלוצה:
בזמן שהיא קיימת  -אאחותה קאי ולא
אשאר עריות :מותר אדם בקרובת צרת

חלוצתו  -ולא אמרינן צרה כחלוצה שיהא
אסור באחות צרת חלוצתו כמו שהוא אסור
באחות חלוצתו :ואסור בצרת קרובת חלוצתו
 ראובן חלץ ללאה ,ורחל נשואה לנכרי ולהצרה ,ומת הנכרי ,אסורה אותה צרה לראובן.
וטעמא הוי ,שבזמן שלאה חולצת מוליכה
רחל אחותה עמה לב"ד ,וכולי עלמא לא
ידעי להי מינייהו חליץ ,ואיכא דסברי דלרחל
חליץ ,וכי נסיב צרת רחל דהיינו צרת קרובת
חלוצתו אמרי צרת חלוצתו נסיב ,דאינהו סברי
שרחל וצרתה נשי אחיו היו ,שהרי חלץ לרחל.
אבל אין היבמה מוליכה צרתה עמה בזמן
שחולצת ,הלכך כי נסיב אחות הצרה לא אמרי
אחות חלוצה נסיב:

ָשא אָ ִחיו אֶ ת אֲחוֹ ָת ּה ,וָ ֵמת ,חוֹ לֶ צֶ ת וְ לֹא ִמ ְתי ּ ֶַב ֶמת .וְ כֵ ן
יב ְמ ּתוֹ  ,וְ נ ָ ׂ
)ח( הַ חוֹ לֵ ץ ִל ִ
ָשא אָ ִחיו אֶ ת אֲ חוֹ ָת ּה ,וָ ֵמת ,הֲ ֵרי זוֹ ּ ְפטו ָּרה ִמן הַ ח ֲִליצָ ה
הַ ְמגָ ֵר ׁש אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ  ,וְ נ ָ ׂ
ו ִּמן הַ ִּיבּ וּם:
רע"ב ) -ח( וכן המגרש את אשתו וכו' -
בגמרא פריך ,וכן סלקא דעתך .אלא אימא
אבל המגרש את אשתו וכו' ,שאחות גרושה

מדברי תורה ולכך פטורה מן החליצה ומן
היבום ,ואחות חלוצה מדברי סופרים ולכך
חולצת ולא מתיבמת:

ירא(
)ט( ׁשוֹ ֶמ ֶרת יָבָ ם ׁ ֶש ִ ּקדֵּ ׁש אָ ִחיו אֶ ת ֲאחוֹ ָת ּהִ ,מ ּ ׁשוּם ַר ִּבי יְ הו ָּדה )בֶ ן ְּב ֵת ָ
אָ ְמר ּו ,אוֹ ְמ ִרים לוֹ  ,הַ ְמ ּ ֵתן ַעד ׁ ֶשיַּעֲ ֶ ׂשה אָ ִח ָ
שה .חָ לַ ץ לָ ּה אָ ִחיו ,אוֹ
יך הַ ָּגדוֹ ל ַמעֲ ֶ ׂ
ְכנָסָ הּ  ,יִ ְכנוֹ ס אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ ֵ .מ ָתה הַ יְ בָ ָמה ,יִ ְכנוֹ ס אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ ֵ .מת יָבָ ם ,יוֹ צִ יא אֶ ת
ִא ְׁש ּתוֹ ְבגֵ ט ,וְ אֵ ׁ ֶשת אָ חִ יו ַּבח ֲִליצָ ה:
רע"ב ) -ט( שומרת יבם  -ממתנת ליבם:
שקידש  -אחד מן האחים את אחותה אחר
שנפלה זו לפניהן והוזקקה לכולן :המתן -
מלכנוס ,דקא פגעת באחות זקוקה :עד
שיעשה אחיך מעשה  -שיכנוס אחיך את

היבמה או יחלוץ לה ויעקור את זיקתה
מעליך :מתה היבמה יכנוס את אשתו -
דאפילו כנסה ומתה מותר באחותה :מת
היבם  -ולא נותר אח אלא זה שקידש את
אחותה :מוציא את אשתו בגט ואת אשת
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אחיו בחליצה  -אבל יבומי לא ,משום דאחות
גרושתו היא .ובגמרא פסיק הלכה כרבי

יהודה בן בתירא:

)י( הַ יְ בָ ָמה לֹא ַתחֲלוֹ ץ ,וְ לֹא ִת ְתי ּ ֵַבםַ ,עד ׁ ֶש ּי ֶׁש לָ ּה ְׁשל ׁ ָֹשה ח ֳָד ִׁשים .וְ כֵ ן ָּכל ְׁשאָ ר
הַ ּנ ִָׁשים לֹא יִ ְתאָ ְרס ּו ,וְ לֹא יִ ּנָשְׂ א ּוַ ,עד ׁ ֶש ִּי ְהי ּו לָ הֶ ן ְׁשל ׁ ָֹשה ח ֳָד ִׁשים .אֶ חָ ד ְּבתוּלוֹ ת
וְ אֶ חָ ד ְּבעוּלוֹ ת ,אֶ חָ ד ְּגרו ּׁשוֹ ת וְ אֶ חָ ד אַ ְל ָמנוֹ ת ,אֶ חָ ד נְ שׂ וּאוֹ ת וְ אֶ חָ ד אֲרוּסוֹ ת ַר ִּבי
יְ הו ָּדה אוֹ מֵ ר ,הַ ְּנשׂ וּאוֹ ת יִ ְתאָ ְרס ּו ,וְ הָ ֲארוּסוֹ ת יִ ּנָשְׂ א ּו ,חוּץ ִמן הָ אֲרוּסוֹ ת
ׁ ֶש ִּביהו ָּדהִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ִ ּלבּ וֹ ַּגס ָּב ּהַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרָּ ,כל הַ ּנ ִָׁשים יִ ְתאָ ְרס ּו ,חוּץ ִמן
הָ אַ ְל ָמנָהִ ,מ ּ ְפנֵי הָ ִאבּ וּל:
רע"ב ) -י( לא תחלוץ וכו'  -מפרש בגמרא
טעמא ,דכתיב )דברים כ"ה( אם לא יחפוץ
האיש לקחת את יבמתו ועלתה יבמתו וגו',
הא אם יחפוץ ייבם ,כל העולה ליבום עולה
לחליצה וכל שאינו עולה ליבום אינו עולה
לחליצה :בתולות  -גזרינן אטו בעולות.
וארוסות אטו נשואות .וכן הלכה .והנך שלשה
חדשים הם תשעים יום חוץ מיום שמת בו
בעלה או שנתגרשה בו וחוץ מיום שנתארסה
בו :הנשואות יתארסו  -דטעמא דאסורה כדי
להבחין בין זרע ראשון לזרע שני ,שלא תלד
בן ,ספק בן תשעה לראשון ספק בן שבעה

לאחרון ,ובארוסות ליכא למימר הכי:
והארוסות ינשאו  -דהא לא איעבור מראשון:
חוץ מארוסה שביהודה  -שהיו מיחדין את
הכלה ואת החתן ביהודה קודם כניסתן
לחופה כדי שיהיה רגיל ומשחק עמה ולא
יהיו בושים זה מזה בבעילת מצוה ,לכך
חיישינן שמא בעל :כל הנשים יתארסו -
משום דרבי יהודה לא מפליג בין אלמנה
לגרושה ומתיר לאלמנה ליארס אפילו תוך
שלשים יום של ימי אבלה ,אתא רבי יוסי
לאפלוגי עליה בהא ,ואסר לאלמנה ליארס
תוך שלשים של ימי אבלה:

)יא( אַ ְר ָּב ָעה אַ ִחין נְשׂ ו ִּאין אַ ְר ַּבע נ ִָׁשים ,וָ ֵמת ּוִ ,אם ָרצָ ה הַ ָּגדוֹ ל ׁ ֶש ָּבהֶ ם ְלי ּ ֵַבם
אֶ ת ּ ֻכלָ ן ,הָ ְר ׁשוּת ְּביָדוֹ ִ .מי ׁ ֶשהָ יָה נָשׂ וּי ִל ְׁש ּ ֵתי נ ִָׁשים ,וָ ֵמתִּ ,ביאָ ָת ּה אוֹ
ח ֲִליצָ ָת ּה ׁ ֶשל אַ חַ ת ֵמהֶ ן פוֹ טֶ ֶרת צָ ָר ָת ּה .הָ יְ ָתה אַ חַ ת ְּכ ׁ ֵש ָרה ,וְ אַ חַ ת ּ ְפסוּלָ הִ ,אם
ַבםְ ,מי ּ ֵַבם לַ ְּכ ׁ ֵש ָרה:
הָ יָה חוֹ לֵ ץ ,חוֹ לֵ ץ לַ ּ ְפסוּלָ ה .וְ ִאם הָ יָה ְמי ּ ֵ
רע"ב ) -יא( ארבעה אחים וכו'  -הוא
הדין אפילו נשי טובא נמי ,אם אפשר
בסיפוקייהו הרשות בידו לכנוס את כולן.
והאי דנקט ארבע ,עצה טובה קמשמע לן,
ארבע אין טפי לא ,כי היכי דנמטייהו עונה
בחודש :ביאתה או חליצתה של אחת מהן
פוטרת צרתה  -ולא מיבם לתרוייהו ,דכתיב
)דברים כ"ה( אשר לא יבנה את בית אחיו,

בית אחד הוא בונה ואינו בונה שני בתים .ולא
חליץ לתרוייהו ,שכל שאינו עולה ליבום אינו
עולה לחליצה ,והואיל ותרווייהו כי הדדי לא
סלקי ליבום כדאמרינן בית אחד הוא בונה,
הכי נמי לא סלקי לחליצה :חולץ לפסולה -
ולא יפסול את הכשרה לכהונה ,שהחלוצה
פסולה לכהונה ,ולא ישפוך אדם מי בורו
ואחרים צריכין להן:

שא ְקרוֹ בַ ת חֲלוּצָ תוֹ  ,יוֹ צִ יא,
)יב( הַ ּ ַמחֲזִ יר ְּגרו ׁ ָּשתוֹ  ,וְ הַ נּוֹ ֵ ׂשא חֲלוּצָ תוֹ  ,וְ הַ נּוֹ ֵ ׂ
וְ הַ ָ ּולָ ד ַמ ְמזֵר ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין הַ ָ ּולָ ד ַמ ְמזֵר .וּמוֹ ִדים
ְּבנוֹ ֵׂשא ְקרוֹ בַ ת ְּגרו ׁ ָּשתוֹ ֶ ׁ ,שהַ ָ ּולָ ד ַמ ְמזֵר:
רע"ב ) -יב( המחזיר את גרושתו -
משנישאת :והנושא את חלוצתו  -דקיימא
עליה בלאו דלא יבנה ,כיון שלא בנה שוב לא
יבנה :והנושא קרובת חלוצתו  -דקסבר ר'

עקיבא דחלוצתו כאשתו ,שהכתוב קראה
ביתו ,דכתיב )שם( בית חלוץ הנעל .וקסבר
נמי ר' עקיבא יש ממזר מחייבי לאוין .ואינה
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הלכה :קרובת גרושתו  -דגרושתו כאשתו.

ואמה ואחותה חייבי כריתות נינהו:

שר ׁ ֶשהוּא ְּבלֹא יָבוֹ א דִּ בְ ֵרי ַר ִּבי עֲ ִקיבָ אִׁ .ש ְמעוֹ ן
)יג( אֵ יזֶה ּו ַמ ְמזֵרָּ ,כל ְׁשאֵ ר ָּב ָ ׂ
ידי ׁ ָש ַמיִ ם .וַ הֲלָ כָ ה כִ ְדבָ ָריוַ .ר ִּבי
ימנִ י אוֹ ֵמרָּ ,כל ׁ ֶשחַ יּ ִָבין ָעלָ יו ָּכ ֵרת ִּב ֵ
הַ ִּת ְ
יתת ּ ֵבית דִּ ין .אָ ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ֶּבן ַעזַּאי,
ש ַע אוֹ ֵמרָּ ,כל ׁ ֶשחַ יּ ִָבים ָעלָ יו ִמ ַ
יְ הוֹ ׁ ֻ
יש
יש ּ ְפלוֹ נִ י ַמ ְמזֵר ֵמאֵ ׁ ֶשת ִא ׁ
אתי ְמגִ ַּלת ֻיח ֲִסין ִּבירו ׁ ָּשלַ יִ ם וְ כָ תוּב ָּב ּהִ ,א ׁ
ָמצָ ִ
ש ַעִ .א ְׁש ּתוֹ ׁ ֶש ּ ֵמ ָתה ,מֻ ּ ָתר ַּבאֲחוֹ ָת ּהּ .ג ְֵר ׁ ָש ּה וָמֵ ָתה ,מֻ ּ ָתר
ְלקַ יֵּם דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻ
ַּבאֲ חוֹ ָת ּה .נִ שּׂ ֵ את ְלאַ חֵ ר וָ ֵמ ָתה ,מֻ ּ ָתר ַּבאֲחוֹ ָת ּה .יְ ִב ְמ ּתוֹ ׁ ֶש ּ ֵמ ָתה ,מֻ ּ ָתר ַּב ֲאחוֹ ָת ּה.
חָ לַ ץ לָ ּה וָ ֵמ ָתה ,מֻ ּ ָתר ַּבאֲ חוֹ ָת ּה] .נִ ֵ ׂשאת ְלאַ חֵ ר וָ ֵמ ָת ּה ,מֻ ּ ָתר ַּב ֲאחוֹ ָת ּה[:
רע"ב ) -יג( כל שאר בשר שהוא בלא יבא
 כל קורבה שהיא בלאו ,ואפילו אין בהכרת :כל חייבי כרת  -אבל לא חייבי לאוין.

גמרא

וכן הלכה ,שכל שאיסורו אסור כרת הולד
ממזר ,חוץ מן הנדה .אבל מחייבי לאוין אין
הולד ממזר:

 -יבמות דף טל' ע"ב

תנן התם מצות יבום קודמת למצות חליצה בראשונה שהיו מתכוונין לשם
מצוה עכשיו שאין מתכוונין לשם מצוה אמרו מצות חליצה קודמת למצות
יבום.
אמר רמי בר חמא א"ר יצחק חזרו לומר מצות יבום קודמת למצות חליצה
אמר ליה רב נחמן בר יצחק אכשור דרי מעיקרא סברי לה כאבא שאול
ולבסוף סברי לה כרבנן דתניא אבא שאול אומר הכונס את יבמתו לשם
נוי ולשום אישות ולשום דבר אחר כאילו פוגע בערוה וקרוב אני בעיני
להיות הולד ממזר וחכמים אומרים יבמה יבא עליה מכל מקום מאן תנא
להא דתנו רבנן יבמה יבא עליה מצוה שבתחלה היתה עליו בכלל היתר
נאסרה וחזרה והותרה יכול תחזור להתירה הראשון ת"ל יבמה יבא עליה
מצוה מאן תנא אמר רבי יצחק בר אבדימי אבא שאול היא וה"ק יבמה יבא
עליה מצוה שבתחלה היתה עליו בכלל היתר רצה לשם נוי כונסה רצה
לשום אישות כונסה נאסרה חזרה והותרה יכול תחזור להתירה הראשון
ת"ל יבמה יבא עליה למצוה רבא אמר אפילו תימא רבנן והכי קאמר
יבמה יבא עליה מצוה שבתחלה היתה בכלל היתר רצה כונסה רצה אינו
כונסה נאסרה חזרה והותרה יכול תחזור להתירה הראשון רצה כונסה רצה
אינו כונסה רצה אינו כונסה הא אגידה ביה בכדי תיפוק אלא אימא רצה
כונסה רצה חולץ לה ת"ל יבמה יבא עליה מצוה:
רש"י על הגמרא
תנן התם  -במסכת בכורות :אכשור דרי -
בתמיה וכי נתכשרו הדורות :יבמה יבא עליה
מצוה  -גרסינן ולא גרס הכא למצוה אלא

לקמן בתירוצא דרב יצחק בר אבדימי:
שבתחלה  -עד שלא קדשה אחיו :נאסרה -
כשקדשה אחיו :וחזרה והותרה  -כשמת בלא
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בנים :יכול תחזור להיתירה הראשון  -מפרש
לקמן :מאן תנא  -ומאי קאמר :אבא שאול
היא  -וה"ק יבמה יבא עליה למצוה משמע
לשם מצות יבום דכתב ויבמה :רבא אמר
אפי' תימא רבנן  -ולא תיתני למצוה אלא

זוהר

מצוה :יבמה יבא עליה מצוה  -מצוה עליו
ליבמה יותר מן החליצה :יכול תחזור
להיתירה הראשון  -ותו לא דאי בעי לא
כניס לה ת"ל יבמה יבא עליה מצוה :בכדי
תיפוק  -בתמיה:

– וירא דף קו' ע"ב

ַר ִּבי ִחזְ ִקיָּה ּ ָפ ַתח )איוב כח( ִּכי הוּא ִל ְקצוֹ ת הָ אָ ֶרץ י ִַּביט ּ ַתחַ ת ָּכל הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם
ָשא ְל ִא ְס ּ ַת ָּכלָ א ְּבעוֹ בָ דוֹ י דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא,
יִ ְראֶ הַּ .כ ּ ָמה ִאית לוֹ ן ִל ְבנֵי נ ׁ ָ
יתא ,קו ְּד ׁ ָשא
יתא יְ ָמ ָמא וְ לֵ ילֵ י ,דְּ כָ ל ָמאן דְּ ִא ְׁש ּ ַתדַּ ל ְּבאוֹ ַריְ ָ
ו ְּל ִא ְׁש ּ ַתדָּ לָ א ְּבאוֹ ַריְ ָ
ְּב ִר ְ
יתא ִאילָ נָא
יה ְל ַת ּ ָתאְּ ,בגִ ין דְּ אוֹ ַריְ ָ
יה ְל ֵעילָ א ,וְ ִא ְׁש ּ ַת ַּבח ּ ֵב ּ
יך הוּא ִא ְׁש ּ ַת ַּבח ֵּב ּ
יהי ְלכָ ל ִאנּ וּן דְּ ָע ְס ִקין ָּב ּה ְלמֵ יהַ ב לוֹ ן חַ ִּיין ְּב ָע ְל ָמא ֵדין )דף קז ע"א(
ְדחַ יֵּי ִא ִ
ו ְּל ֵמיהַ ב לוֹ ן חַ ִּיין ְּב ָע ְל ָמא דְּ אָ ֵתי:
ּ ָתא ֲחזֵיִּ ,כי הוּא ִל ְקצוֹ ת הָ אָ ֶרץ י ִַּביטְ .ל ֵמיהַ ב לוֹ ן ְמזוֹ נָא ו ְּלסַ ּ ָפקָ א לוֹ ן ִמ ָּכל
ַמה דְּ ִאצְ ְט ִריכ ּוְּ ,בגִ ין דְּ ִאיה ּו אַ ְׁש ַּגח ָּב ּה ּ ָת ִדיר ,דִּ ְכ ִתיב) ,דברים יא( ּ ָת ִמיד ֵעינֵי
יְ ָי אֱלוֹ הֶ ָ
יך ָּבהּ ֵמ ִר ִׁשית הַ ּ ׁ ָשנָה וְ ַעד אַ ח ֲִרית ׁ ָשנָהְּ .בגִ ין דְּ אֶ ֶרץ דָּ א ַמה ְּכ ִתיב ָּב ּה
יהי יְ הַ ְב ְּת ְמזוֹ נָא וְ ַט ְרפָ א ְלכָ ל
)משלי לא( ִמ ּ ֶמ ְרחָ ק ּ ָת ִביא לַ ְח ָמ ּה ,ו ְּלבָ ַתר ִא ִ
ית ּה וְ חֹק
ִאנּ וּן חֵ יוָ ן ְּב ָרא דִּ ְכ ִתיב )משלי לא( וַ ּ ָתקָ ם ְּבעוֹ ד לַ יְ לָ ה וַ ִּת ּ ֵתן טֶ ֶרף ְלבֵ ָ
ְלנַעֲ רוֹ ֶתיהָ :
וְ ַעל דָּ א ִּכי הוּא ִל ְקצוֹ ת הָ אָ ֶרץ י ִַּביט ּ ַתחַ ת ָּכל הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם יִ ְראֶ הְ .לכֻ ְלה ּו ְּבנֵי
ָע ְל ָמא ְל ֵמיהַ ב לוֹ ן ְמזוֹ נָא וְ ִס ּפוּקָ א ְלכָ ל ַמה דְּ ִאצְ ְט ִר ְ
יך ָּכל חַ ד וְ חַ ד דִּ ְכ ִתיב
יע ְלכָ ל חַ י ָרצוֹ ן .דָּ בָ ר אַ חֵ ר ִּכי הוּא ִל ְקצוֹ ת
)תהלים קמה( ּפוֹ ֵתחַ אֶ ת י ֶָד ָך ו ַּמשְׂ ִּב ַ
ָשא
הָ אָ ֶרץ י ִַּביטְ .ל ִא ְס ּ ַת ָּכלָ א עוֹ בָ דוֹ י דְּ בַ ר נ ָׁש ו ְּלאַ ְׁש ָּגחָ א ְּבכָ ל ַמה דְּ ַעבְ ֵדי ְּבנֵי נ ׁ ָ
ְּב ָע ְל ָמאַ ּ .תחַ ת ָּכל הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם יִ ְראֶ הִ .מ ְס ּ ַת ּ ֵכל וְ חָ ֵמי ְלכָ ל חַ ד וְ חַ ד:
הלכה –שו"ע חושן משפט סימן פז'
)טז( צריך לישבע בשם או באחד מכל הכינויים ,ומעומד .ואם נשבע מיושב ,אינו חוזר
ונשבע .ותלמיד חכם ,אפילו לכתחלה מיושב ,בין של תורה בין של דבריהם ,בין על
טענת ודאי בין על טענת ספק .שנים שנתעצמו בדין ,ונשבעו שלא יטענו אלא האמת,
ואחר כך נתחייב אחד מהם שבועה לחבירו ,יש אומרים שאינו נפטר בשבועה הראשונה:
הגה  -וי"א דאם נשבעו תחלה בנקיטת חפץ וכדין שבועה ,אין צריכין לחזור ולישבע,
אלא מזכירין לו אותה שבועה )מרדכי ריש פ' הדיינים( .ועיין לקמן סעיף ל"ד:
)יז( סדר שבועת הדיינים כך ,הנשבע אוחז ס"ת בזרועו ,ועומד ונשבע בשם או בכינוי,
בשבועה או באלה ,מפיו או מפי הדיינים .כיצד מפיו ,אומר :הריני נשבע בשם אלהי
ישראל ,או הריני נשבע במי ששמו רחום או :במי ששמו חנון שאיני חייב לזה כלום.
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וכן אם אמר :הרי הוא ארור לה' אלהי ישראל ,או הרי הוא ארור למי ששמו רחום ,או:
למי ששמו חנון אם יש לזה אצלי כלום .כיצד מפי הדיינים ,משביעין אנו אותך בשם
אלהי ישראל או :במי ששמו חנון שאין לזה בידך כלום ,והוא עונה :אמן ,או שיאמרו:
הרי פלוני בן פלוני ארור לה' אלהי ישראל ,או :למי ששמו חנון אם יש לפלוני אצלו
ממון ולא יודה לו ,והוא עונה :אמן :הגה  -י"א דשבועת הדיינים צריכה להיות לפני
מנין )מהרי"ו סימן קפ"ד וב"י בשם רשב"א( ,או ביום הכניסה )כל בו( ,ולא ראיתי
נוהגין כן:

ð"òì

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