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איטר רגל לדין חליצה
הוה עובדא דחייל שבא מצבאו והוא איטר ,ובצבא
שרגילי לעמוד על ימי בדוקא ,הרגילו כל החיילי לעמוד
על ימינ ולפעול פעולות הצבא דוקא ברגל ימי כדר כל
החיילי ,וא הוא נתרגל כ כיתר אנשי הצבא ,ועתה בא
לחלו לאשת אחיו ,הא יחלו לה בשמאל שזהו מקור
כוחו והרגלו ,או שיחלו לה בימי היות ועתה הורגל
לפעול ברגל ימי ושמא אי לו די איטר על ידי כ.
והנה הרמב" בחולי ]צב,ב[ כת' בהא דבעי ר' ירמיה אי
בתר דידיה אזלינ או בתר מיניה אזלינ .דאיכא דקשיא ליה
מהא דתנו רבנ ]מנחות לז,א[ בתפילי אטר מניח בימינו
שהוא שמאלו אלמא בתר דידיה אזלינ ,וניחא ליה שאני
הת דאמר רחמנא ידכה יד כהה וגזרת הכתוב הוא .ואחרי
אומרי שאני הכא דאיכא למיזל בתר מיניה מפני שעל
מעשה נאסרה מה יעקב ומינו שיש לה כ ועגול א כל
שהוא ומינו יש לה כ ועגול :ומ הטע הזה נחלקו רבי
מחכמי הצרפתי לעני חליצה דגמרינ רגל רגל ממצורע
מה להל ימי א כא ימי ]יבמות קד,א[ ,וא יב אטר יש
אומרי חול בשמאלו שהוא ימינו דבתר דידיה אזלינ
כתפלי ,ויש אומרי תפלי שאני משו דכתיב בהו ידכה
יד כהה ,אבל בעלמא ספיקא הוי א יש לו ימי ואינו חול
כלל ,מבעיא דר' ירמיה דמספקא ליה ,וא כ יחלו
בשתיה וכו' ,ויש דוחי דאטר משו מו הוא נפסל
כדאמרינ בשולט בשתי ידיו דפליגי הת מר סבר בריותא
הוא וכשר ומר סבר חלישותא הוא אבל באטר דכולי עלמא
חלישותא הוא ופסול משו מו ,וזו אינה תורה דא כ
ליתנייה במתניתי גבי אלו מומי כדקתני שולט בשתי ידיו,
אלא שמע מינה דלאו משו מו נפסל אלא מפני שאי לו
ימי הילכ גבי חליצה נמי לא חלי ,כ שמעתי וצ"ע',
עיי"ש.
ולהכי נראה ,דיחלו לה בשתיה ע תנאי ובכ אי חששא
כלל ,דכל המחלוקת היא באחד הרגיל מאי חשיב ימינו על
ידי כ ,והוא תלוי אי די ימי תליא רק בבריאות או לאו,
ובזה תליא נמי הא.
והיות ובצבא מרגילי את האנשי לעמוד דוקא בימי
כהרגל קבוע ,על כ יש אפשרות לבדוק זאת על ידי כ
שיניחו אותו זמ רב לעמוד על רגלו זו ויבחנו את כוחו
בכ ,וא אכ זהו העיקר נית לידע כי הימי היא אצלו
העיקר ,ויש לדו בזה.
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הראיה ממעשה החליצה כנגד
הקללה
íäøáà éáø ìù åùøãî úéáá äøåúä éñåðéëî ãçàá
ãâðë íéôéøçä íéìéëùîäî ãçà òéâä ,áåùèëåñî
,íäøáà éáø ìù åéâäðî úà úåàøì àáå ,úåãäéä
.åéãéñç íò åéúåìéôú úà êøåò àåä ãöéë
èéìáäì äöø àìå àòðéöá åì ááåúñä ìéëùî åúåà
å÷ìñì ïàöä éøéòö íéìåìòå åúåà åäæé ìáì åîöò
.íå÷îäî íéðô úùåáá
óà áø÷úäì ìéëùî åúåà èéìçä äî ïîæ øåáòë êëå
íéãéñçä ìë åùòù êøãë äëøá åðîî ìá÷ìå éáøä ìà
éãë êåú .äéùåúå äëøá åðîéä ìá÷ì øåúá íãîåòá
òúôì åúåà ääéæ ,éáøä éðôì ïéúîîå ãîåò àåäù
éùàøî ãçàù ïëúé ãöéë íîåúùäå íéãéñçä ãçà
ìù åéðô ìá÷ì ïéúîî åãåòá åéðôì ãîåò íéìéëùîä
.éáøä
åéììòî øåàì ,åñòëì øåöòî úúì ìëé àì ãéñç åúåà
ãâðëå ììëá úåãäéä ãâðë ìéëùî åúåà ìù íéáøä
ïî ÷ìúñéù åéìò ÷òåö ìçäå ,èøôá éáøä øöç
- åøîåàá äìì÷ åøáòì çìùî àåäù êåú ,íå÷îä
!!êîù çîé
åúåàì àø÷ ,øáåãîä äîá äàøå éáøä úàæ òîùùë
:åììä íéøáãë åì øîàå ãéñç
ììåáúî éãåäé åúåàù éîìùåøéá øàåáîù ,êðä òãåé
áééçúú åúùà ,íéãìé åì åéäéù àìì úåîé íà
àéä úãîåò äöéìç ,áøåö ìëì òåãéëå ,äöéìçá
úåöî ø÷éòù ùøåôîá øîàð äøåúáå ,íåáé íå÷îá
.ìàøùéî åîù äçîé àìù éãë àéä íåáé
äù÷ äø÷îá óà àéä äøåúä êøãù äúà äàåø ïë íà
øîåîì åìéôà äâàã äøåúäå ,åîù äçîé ìáì ,äæ ïéòî
åø÷éòù çéëåé äöéìçä äùòîå ,åîù äçîé àìù
ïëúé ãöéë ïë íàå ,åîù äçîé ìáì íù åì íé÷äì
!!?êîù çîé - åøáòì àøå÷ äúàù
åéòîåù ìëì ìåãâ íùä ùåãé÷ åøøåò éáøä ìù åéøáã
.íä øùàá

מצוות חליצה
מצוות חליצה קשורה ע מצוות ייבו .אישה שמת בעלה כשאי לו ב ,זקוקה ליב,
היא קשורה לאחי בעלה המת כדי שהב הראשו שיוולד לה מאחי בעלה 'יקו על
ש אחיו המת' .יקרא על ש בעלה המת ועל ידי כ 'ולא ימחה שמו מישראל'.
יישאר לו ש ושארית בישראל.
העניי הזה של יצירת המשכיות לנפטר ללא בני ,כל כ חשובה עד שקבעה תורה
שכל זמ שלא מתקיימת מצוות ייבו אסורה אשת המת להינשא לאיש אחר .היא
נחשבת 'זקוקה ליב'.
א על פי שג א תינשא לאיש אחר ויולד לה ב ,תוכל לקרוא אותו על ש בעלה
המת ולכאורה תתקיי בזה הדרישה של 'לא ימחה שמו מישראל' .אי הדבר כ ואי
זה נחשב להמשכיות של בעלה הראשו .מפני שבקריאת ש בלבד עדיי לא מתקיי
'יקו על ש אחיו' .צרי שתהיה שייכות בי הנפטר לב הזה שנקרא על שמו
ושייכות זו מתקיימת כשהב הוא מאחיו.
א היב מסרב ליב' .וא לא יחפו האיש לקחת את יבימתו' .מתחדשת כא
פרשה של חליצה .מצווה נוספת של 'ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקני וחלצה נעלו
מעל רגלו וירקה בפניו' .לכאורה מעשה מביש ביותר ,אליו מתלווה אמירה של
האישה לפני הזקני 'ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו'.
יחד ע זאת מצינו בירושלמי שיש ששנו שהחליצה היא גנאי לחול .כיוו שלא קיי
מצוות ייבו ומקיי חליצה זה גנאי עבורו .ויש ששנו שחליצה היא שבח .שהוא
מקיי את מצות חליצה.
בהסבר הדברי נחלקו ש האמוראי .רב חסדא אמר שהדבר תלוי במחלוקת
התנאי בדי מצוות ייבו ומצות חליצה איזה מה קודמת .שא נאמר שמצוות
יבו קודמת לחליצה והוא לא יב אלא חל אזי החליצה היא גנאי .וא נאמר
שמצוות חליצה קודמת למצוות ייבו אזי החליצה היא שבח.
רבי יוסי אומר שאלו שסוברי שחליצה היא גנאי .זה מפני שג א מצוות חליצה
קודמת למצוות ייבו ,אבל סו סו הרי הוא לא 'בנה את בית אחיו' ופג בדבר אחד
מ התורה .ואלו שסוברי שחליצה זה שבח ג א מצוות ייבו קודמת ,מפני שג
בחליצה יש מצב של 'קריאה' של 'ונקרא שמו בישראל בית חלו הנעל' וה דורשי
שכמו הפסוק בבראשית 'ויקרא בה שמי' הוא שבח ג קריאת הש של 'בית חלו
הנעל' ג היא שבח.
יש מהראשוני שהביאו שמצוות חליצה נחשבת ל'מצוה הבאה בעבירה' .מפני
שקיומה נעשה על ידי שעובר על מצוות עשה של ייבו .ובהגהות מימוני הביא בש
הבה"ג בטע חליצת המנעל והיריקה וז"ל 'כ אמר הקב"ה למשה .אמור ליב שלא
ירצה ליב ,רשע :בגופ היית יכול לקיי ומאנת ,לפיכ תחלו מנעל כאבל
ומנודה שדרכ להיות יחפי .ומטיפה סרוחה שבגופ היית יכול לקיי לאחי זרע
לכ וירקה בפניו טיפה סרוחה'.
מצינו א כ ,כי בעניי החליצה יש דעות שונות בדברי הקדמוני .יש דעות הסוברות
שהחליצה היא איזה מי עונש ,גנאי .ויש הסוברות שאדרבא זה שבח .כי ג בחליצה
מתקיי 'להקי ש לאחיו' .הרב דסלר זצ"ל מביא ב'מכתב מאליהו' שבאמת ג
ביבו וג בחליצה מתקיימת 'המשכיות' למת בלא בני.
הוא מבסס את דבריו על היסוד שלכל אד ,לכל נברא ,יש חלק בתכלית הבריאה
שהיא 'גילוי כבוד השי"ת בעול' .ולצור מילוי תפקיד זה בחלקו בתכלית הבריאה,
נותני לו ולכל אחד כשבא לעול את הכוחות והכלי הנדרשי למילוי תפקיד זה.
בי בכוחות הנפש במידות ובכישרונות ובי בתנאי גשמיי כמו הסביבה בה נולד
והנכסי שיש לו .תמהיל כל הדברי האלו יוצר את מערכת הניסיונות המיוחדת לו
ובדר בה ישתמש וינצל כוחות אלו יתבטא חלקו הרוחני בבריאה.
בניו של אד ממשיכי את עבודת ד' של אביה .לכ מוצאי על פי רוב שבני
דומי להורי בכישרונות ובמידות וא במראה החיצוני .ומוסי וכותב ש ב'מכתב
מאליהו' כי 'כ גזרה חכמתו יתבר ,שמה שהותירו ההורי מהכלי שניתנו לה
לצרכי עבודת הרוחנית ישתמשו בה הבני כנדרש לה לעבודת' .זו הירושה
שמוריש אב לבנו ,כלי למלא תפקידו בעולמו.
יוצא א כ ,כותב הרב דסלר' ,כי מי שמת בלא בני .לכאורה ,חלקו נשאר בלא
המש .אבל התורה הקדושה גילתה שעל ידי מצוות ייבו אפשר שתבוא לעול
נשמה שג היא המש לחלק המת .א ששייכות הנפטר לב היב היא רחוקה יותר
משייכות האב לבנו .מכל מקו גילתה תורה שכל שייכות קלה למטה ,א היא
שייכות פנימית אפשר לה לשמש המש לחלקו של הנפטר .כי זכות המצווה
שנעשית מחמתו עומדת לו'.
שייכות זו באה לידי ביטוי ג בקיו מצוות חליצה' .שמביישי את היב הממא
ליב והוא כעי עונש אפשר שתהיה זכות לנפטר והמש לחלקו' .כמו שגילה לנו
הסבא מקל זצ"ל ב'חכמה ומוסר' .שכש שיש גילוי על ידי בחירה טובה כ יש
גילוי על גבי החוטא בעונשו .שהרי 'תכלית הבריאה היא להיטיב ע ברואיו שיזכו
לראות בגילוי כבודו .והקב"ה נת לאד את האפשרות שהוא בעצמו יגלה את כבודו
יתבר על ידי בחירתו הטובה .אבל ג כשבוחר ברע ,אי זה אלא לפי שעה .אול
לבסו יתגלה כבודו יתבר על ידי אד זה על כל פני .ג כי ענוש יענש על עבירתו
ועל ידי עונשי אלו יתגלה שוב כבודו יתבר'.
למדנו כא את יסוד תכלית הבריאה 'גילוי כבודו יתבר' .קוד כל לנו עצמנו .על ידי
הדבקות במידותיו של הקב"ה נשיג יותר ויותר את גדלותו ורוממותו ועל ידי זה
יתגלה כבודו יתבר ג לשאר בני האד.

¯‚¯·ÈÈ˘ ‰ÓÏ˘ ·˜ÚÈ ·¯‰

בשב"ק זוכין לחליצה...
:ì"öæ ùèà÷ðåîî äîìù éáø ÷"äøä øôéñ
íòô äéä ì"öæ à÷ðéîà÷î íåìù éáø ÷"äøä
íåìù éáø ÷"äøä åáø ìöà ùãå÷ úáùá
ïåòîù éáø ÷"äøä åòø íò ãçé ì"öæ àæìòáî
.ì"öæ áàìñåøòéî
åáø ìà ì"öæ ïåòîù 'ø áøä øîà ÷"áù áøòá
íåéä éì ãçééù áøä ãåáëî àð äù÷áà :æìòáî
úåãåòñá ïçìùä ãéì áùà øùà éîå÷î úà
úåòéá÷ äëéøö äöéìçäù íùë éë ,÷"áù
úáùä äëéøö ïë åîë ,íãå÷ ãçà íåé íå÷î
÷÷"äøä òåîùë .úáù áøòî íå÷î úåòéá
:øîà åéøáã úà à÷ðéîà÷î
,äöéìçì úáùä ïéá ïåòîù 'ø äùòù ïåéîãä
úëøáá íéøîåà åðà êë àìäã !áéöéå úîà àåä
.ë"ò ...åðöéìçäå äöø ,úáù ìù ïåæîä
äàøå àá :ì"öæ ùèà÷ðåîî ÷"äøä æ"ò íééñå
øåãéñáã ,íé÷éãöä ìù ïéìåçä úåçéù åìãâ äî
éðéðò øòù) íééç õò éøô øôñáå ì"öæ éøàä
äöø" ìù úåðååëä åùøéô ('ã ÷øô äãåòñä
ñãøôá àáåî) .äöéìçä úðååë éôì "åðöéìçäå
.(åðéúùøôá ùãçä – óñåé
à÷ìòîù 'ø éáø ÷"äøä øîà ,äæ ïéðòá ãåò
(æ ,ñ íéìäú) áéúë äðä ,ò"éæ âøåáùì÷éðî
'øáãì ìåëé åðéà íãàùë 'êãéãé ïåöìçé ïòîì
úîçî àåä ,éåàøë úåàáö 'ä êìî éðôì
óéìçäì êéøö äæ íåùî ,åìöà ìåòð ìëùäù
éðéòá úåàøìå ,åðîî ìåòðîä øéñäìå çåúôìå
äæ íåùî ,úåòéðîä åéìòî êéìùäì ìëùä
êøã ìò "åðöéìçäå äöø" íéøîåà ùãå÷ úáùá
éë ,'ìòðä õåìç' (é ,äë) åðéúùøôá áåúëä
ïéìåëéå ,äøéúé äîùðå çåø ùôðì ïéëåæ úáùá
õåìçì íãàä êéøöå ,ìåçä úåîéî øúåé ï÷úì
éøáã) .ù"åòé ã"ëò ,øâåñä ìåòðîä åéìòî
.(àøàå 'øô ìàåîù
÷"äøäì íäøáà ïâî øôñá áúë æ"éòëå
ãåñ äæå :ì"æå (åðéúùøôá) ò"éæ ÷ñéøèî
,"åðöéìçäå äöø" úáùá íéøîåà åðçðàù
ìòî åìòð äöìçå àéäù ,äöéìçä ãåñì æîøîù
'çúôé úáùä íåéáå' úðéçáì æîøîå ,åìâø
äìåòðîî úàöåéå úöìçð '÷ä äðéëùäù
éîé úùùá äøåâñ äúéäù äîî ,äøéâñäîå
.úåëéøàá ù"åòé ì"ëò äùòîä
íéî øàáä ìòá ÷"äøä ìù åéáà ìò øôåñî
íå÷îá äöéìç úúì êéøö äéäù ,ò"éæ íééç
äéöéìàâî - åéøåâî íå÷îî ãåàî ÷åçø
äáøä íò ãåàî äëåøà êøã äéäå ,äéñåøì
ìò øúéå àì íééù÷ä ìë íòå ,êøãä úåàöåä
òéâäùë ,íùì òñðå õîàúäå çøè – åæ äåöî
àåä êà ,úåàöåää ìë úà åì íìùì åöø íùì
:åøîàá ïôåàå íéðô íåùá íäî ìá÷ì äöø àì
äæ øëùáå .äåöîä úåàöåäî ÷ìç åäæù
ïëàå .íìåòä úà øéàéù ïá íéîùî åì åçéèáä
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חליצה
וחלצה נעלו מעל רגלו )כ"ה י(

‡"ËÈÏ˘ ¯‚Ï¯‡ Ì‰¯·‡ È·¯ ÔÂ‡‚‰
‰¯Â˙ ÏÂ˜ ˙·È˘È È˘‡¯Ó

בענין מצות חליצה
בדי חליצה יש לחקור בגדרי הדי ,הא זה מצוה כשאר מצוות התורה
שמצווה ומקיי מצות עשה ,או דאי"ז אלא היתר בעלמא דיש כח להתירה ע"י
חליצה ,וכמו גט באישות כ חליצה בזיקה ,ונפ"מ בזה לעני עשה דוחה ל"ת
ועוסק במצוה וזריזי מקדימי למצוות ,וכ לדי אי עושי מצוות חבילות
חבילות )סוטה ח' ע"א( .והנה זכורני מימי הנעורי שאמרו בש הגר"ח זצ"ל,
שדייק לה מלשו מתני' ביבמות ד ק"א ע"א דקרי לה "מצות חליצה" ומשמע
דהוי מצוה ולא היתר בעלמא ,וכ יש להוכיח מהגמ' ביבמות ל"ט ע"ב דאי' ש
בראשונה שהיו מתכווני לש מצוה מצות יבו קודמת למצות חליצה וכו',
ומשמע מהלשו דחליצה הוי מצוה.
ועוד יש להביא ראיה מהדי המבואר ביבמות ד ל"ט ע"ב ,דא האח
הגדול לא נמצא כא ורק האח הקט נמצא ורוצה לחלו ,אי אומרי להמתי
עד שיבוא האח הגדול דשיהויי מצוה לא משהינ) .וא למה שהגיהו דדילמא
אתי האח הגדול ומייב ,מ"מ הא הנידו שהאח שנמצא יחלו ,וע"ז אמרו
דשיהויי מצוה לא משהינ ,וא ע"י חליצה לא מקיימי מצוה א"כ העיכוב
ליבו אינו בגדר שיהוי מצוה ,דהא בלא שימתינו אי כא כלל מצוה אלא
היתר ,ומשמע מזה דג החליצה מצוה ונאמר בזה הדי דשיהוי מצוה לא
משהינ(.
עוד נראה להביא ראיה ,מדברי הסדר חליצה בסו"ס קס"ט )סנ"ז( ,שהביא
ש בסדר אשכנז דבשעת החליצה יאמר הרב בא"י אמ"ה אקב"ו בחוקי של
אברה אבינו ,והטע ,כדאמרינ בפרק כיסוי הד דבשכר שאמר אברה ועד
שרו נעל זכו בניו למנעל של חליצה ,והסיק לאמרו בלא הזכרת ש ומלכות.
ולכאו' פשוט דא איכא ברכה אשר קדשנו במצוותיו וצונו הרי דאיכא מצוה,
ובפרט לפי מאמר חז"ל בביאור מה שזכו למצוה זו בזכות דברי אברה אבינו.
אמנ לפי המבואר בט"ז יו"ד סי' א' סי"ז ,דבברכת השחיטה עיקר הכוונה
לתת שבח למקו ב"ה על שאסר לנו אכילת בשר בלא שחיטה ,וכל ישראל
שייכי לאותה ברכה דלכול יש איסור ,אלא שאי מקו לבר שבח זה אלא
בשעת שחיטה ,ודימה למש"כ הב"י )סי' רס"ה( על ברכת להכניסו בבריתו של
אאע"ה שהיא שבח והודאה על קדושה זו ,וכ בברכת אירוסי פירש דלהכי הרב
מבר ,דהברכה היא רק ברכת השבח על איסור עריות .ולפי"ז י"ל דה"ה ג"כ
בברכת חליצה הוי ברכת השבח) .אול ברמב" פ"ג מאישות הכ"ג ס"ל
דברכת אירוסי הוי ברכת המצוה ,וע"ע ברמב" ריש הל' שחיטה דס"ל דג
בשעת שחיטה הוי מעשה מצוה ,ולדבריו שפיר יש להוכיח ג מברכת חליצה
דהא אי לנו יסוד לעיקר סברת הט"ז .אכ יעוי' בהשגת הראב"ד בסה"מ קנ"ו
דלדבריו יש מקו לסברת הט"ז(.
והנה בפירוש ש לסדר חליצה הביא בה"ג ,אמר הקב"ה למשה אמור אל
היב שלא ירצה לייב ,רעוע בגופ מאנת לקיי מצוה ,לפיכ תחלו מנעל
כאבל וכמנודה וכו' ומשמע קצת דחליצה אינה מצוה .ועי' בקוב"ש על מסכת
כתובות )אות רי"ד( שהוכיח ממש"כ התוס' בכתובות ס"ד ע"א שדנו בתבעה
היא א כייפינ או רק בבאה מחמת טענה ,ומשמע שא שניה רוצי שלא
לייב ולא לחלו אי כופי ,ותמה הקוב"ש למה אי כפיה ככל המצוות,
והוכיח מזה דחליצה לא הוי מצוה אלא היתר כמו גט .והקשה ש ע"ז מהא
דלכתחילה בעינ קריאה בחליצה ואי"ז מעכב ,א שכתבו התוס' בסו נדה דרק
גבי מצוה צרי להקפיד לכתחילה במה שאינו מעכב ,ומשמע דחליצה הוי
מצוה.
והנראה בזה ,דא אי נימא דהחליצה מצוה ,מ"מ עדיי יש לחקור א הוי
מצוה של ב"א לחבירו ,או בי אד למקו .ונפ"מ בזה א מהני מחילה על
החליצה ,וכדאשכח בכתובות ד מ' ע"א במצות ולו תהיה לאשה דאי אמרה
לא בעינא ליכא לעשה כלל ,ומה"ט אי בזה עדל"ת ,וכמו כ יל"ד במצות
חליצה .ועוד נפ"מ בזה דבמצוות ב"א לחבירו יש פטור דאפס כי לא יהיה ב
אביו )ב"מ ל"ג ע"א( ויעוי' בברכת שמואל )ג' ג'( דזהו פטור כללי בכל מצוות
לחבירו ,דשל קוד ואינו חייב להפסיד לחבירו .וא את"ל דהמצוה היא בי
אד למקו ,אכתי יש לחקור א זה מעשה מצוה מצד עצמו בכל עני ,או דכל
המצוה אינה אלא א היא רוצה להנשא ,וכדמצינו ברמב" )אישות א' א'( שא
ירצה איש לישא אשה יקנה אותה תחילה וליקוחי אלו מ"ע ה ,ועד"ז י"ל
שא היא תרצה להנשא אז יש מצוה שיעשה קוד חליצה.
ולפי"ז יתיישב קושית הקוב"ש ,דג א חליצה הוי מצוה מ"מ י"ל דהמצוה
היא בי אד לחבירו ומהני מחילה ,או דהוי ב"א למקו ורק דהמצוה היא רק
במקו שהיא רוצה להינשא .וא"כ לעול הוי מצוה ,ורק דמה"ט אי כופי
כששניה אינ רוצי] .ועי' במנ"ח מצוה תקצ"ט שהביא דברי החכ"צ
שנסתפק באינה מקפדת א כופי ,ובפנ"י כתובות ד ע' ע"א פשיטא ליה
מסברא דחליצה הוי מ"ע שכופי עליה .ולהמבואר הרי זה דומה לולו תהיה
לאשה ,והכל תלוי בה[.
ובמאירי בד ק"ב ע"א כתב דכשנשמט הסנדל מרוב עקבו הותרה היבמה,
אלא שמצוה מ המובחר שתשלו את כולו ותשליכהו לאר .ומשמע מדבריו
דחליצה הוי מצוה ושיי בה הידור מצוה .וע"ע בתוס' ביבמות ד ק"ד ע"א
דכתב בש ר"ת דסנדל של ע"ז ,ג לאחר שביטלו ,לכתחליה לא יחלו דמאיס
לעני מצוה לפי שהיה עליו ש עבודת כוכבי ,ומדברי התוס' מבואר ג"כ
דחליצה הוי קיו מצוה ,דאי הוי מעשה מתיר בעלמא לא היה איכפ"ל
במאיסותא.
)ברכת אברה יבמות(

הרה"ג מרדכי קרליבך

למה קראוהו ליבם 'חולץ'
והרי הוא 'נחלץ'
בנודע ביהודה מהדו"ק אה"ע סי' צ"ד כתב וז"ל ,נתקשיתי מנעורי
לפרש מילת החול הנאמר ברוב מקומות ביבמות ,שע"פ דקדוק הלשו
אי לה הבנה ,דאטו היב חול ,היבמה חולצת והיב נחל ,וא"כ בכל
המקומות שאמרו החול ליבמתו הוה ליה למימר הנחל מיבמתו,
וחשבתי שלא דקדקו חז"ל בזה ורגילות הלשו הוא ,אמנ עכשיו
שמתי אל לבי כי לא דבר ריק הוא ,ובדקדוק גדול אמרו ,דהנה אמרו
ביבמות קב :א"ל ר"כ לשמואל ממאי דהאי וחלצה נעלו מישל הוא
דכתיב וחלצו את האבני ,דלמא זרוזי הוא ]פרש"י שמנעילתו ברגלו[
דכתיב החלצו מאתכ וכו' ,ומשני משמע הכי ומשמע הכי ,והכא אי
ס"ד זרוזי היא לכתוב וחלצה נעלו ברגלו וכו' ,וא"כ חול פירושו ג
נעילת הנעל ,וא"כ שפיר נקרא חול שהוא נועל הנעל ברגליו כדי
שתשלפנו יבמתו מרגלו ולשו חול ליבמתו היינו בשביל יבמתו.
והדברי צ"ע ,מה לי בהנעלת הסנדל שנועל היב לצור החליצה ,וכי
איזה קיו יש בזה ,ולמה באמת לא אמרו בלשונו כעיקר הדי הנחל
מיבמתו ,ולמה נקט ה לינשא דהחול ליבמתו] ,ומדבריו ש נראה
בביאור דבריו ,דהנה איתא ביבמות ? שצרי היב לדחוס רגליו על
הקרקע לפני החליצה ,והביאור הוא שהוא כדי לאשויי מנעל שעיקרו
להג על הרגל ,וא"כ עצ לבישת המנעל הוא הכשר לתחילת החליצה[.
ובהגהות הגאו ר' אלעזר משה הורווי כתב ליישב ,דכוונת חול מוסב
כלפי החליה שהוא חול את זיקתה ,ולכ בחרש דלא מהני חליצה
לפוטרה מ הזיקה כתוב במשנה לשו נחל] ,וצ"ע דה"נ בלילה ל"מ[.
והנה בנמוקי יוס יבמות קד :עמד בקושית הנו"ב ,דהנה תנ במשנה
ש החרש שנחל וכו' חליצתה פסולה ,וכתב הנמוק"י וז"ל ,לא נאמר
הלשו הזה ]שנחל[ בדקדוק בכולהו מכילתי ,אלא בכא דבכל דוכתא
אמרינ החול גבי יב ,ואע"פ שהוא נחל ,ונראה טע הדבר ,מפני
שהיב מסייע בחליצה כיו שצרי שיתכוי לחלו ,וגבי חרש דלאו בר
כוונה נקט שנחל ,וכ פירש הר"מ בפיה"מ שלו.
וזה לשו הר"מ בפירוש המשנה ש ,אמרו שנחל ולא אמרו חל לפי
שהוא חרש ואינו של בדעת כדי שיתייחס לו המעשה ,עכ"ל] ,ובערו
לנר הקשה על הר"מ שהרי מפורש ש בסוגיא שחרש פסול לחליצה
משו שאינו ב קריאה ,ולא משו שאינו בר דעת] ,כמש"כ בתוס' ש
קד] :ד"ה והא[ דבי"ד מלמדי אותו לעשות לשמה ,וצע"ג ,אכ לק"מ,
שמפורש בר"מ פ"ד חליצה הי"ג שלא כמסקנת הש"ס ,יעוי"ש בנו"כ[.
אשר נראה בביאור דברי הר"מ ,ובישוב קושית הנו"ב ,דיסוד די
החליצה הוא מעשה היב ,והיב הוא דאיקרי מתיר ,כמפורש כ
בגיטי פג :דאמר ר"ש בר אלעזר דלא מצינו בשו מקו בתורה שזה
אוסר וזה מתיר ,ופרי והרי יבמה דבעל אוסר ויב מתיר ,ומשני הת
יב הוא קא אסר לה ,דאי מבעל הא שריא וקיימא ,הרי להדיא מפורש
בסוגיא זו שהיב הוא זה שמתיר את היבמה ,ונראה ש דהיינו ע"י
החליצה.
ובחכ צבי סי' א' כתב וז"ל ,צרי חקירת חכ ,אי ה כוונה דבעינ
בחליצה ]יבמות קו ,[.היינו מטע דמצוה היא ,וכעי כוונו המצות
דפסקו רוב הפוסקי דמצוות צריכות כוונה ,או כעי כוונת ההקנאות
דבעינ דעת קונה ומקנה ,וכאותה שאמרו העודר בנכסי הגר וכסבור
שלו ה לא קני משו דלא קא כיו למיקני ,עכ"ד ,וכ העלה דהוא
כוונת הקנאה ,ועי' או"ש פ"ד יבו הכ"ה ,ובקצוה"ח סי' רע"ה סק"ד
שהקשה על הח"צ למה צרי כוונת האשה ,דכיו שיש דעת אחרת
מקנה תו אי הקונה צרי כוונת קני ,ובשע"י ש"ז פ"ו הארי להוכיח
דלא כהח"צ[ ,הא מיהת למדנו שהיב הוא המקנה אותה לעצמה
להתיר לשוק.
אשר ע"כ דעצ הסכמת היב ומסירת רגלו לחליצה הוא ניהו מעשה
של היב ,וה ה דברי הר"מ דמעשה החליצה הוא מעשה של היב,
וכאשר חולצת נעלו של חרש אי כא דעת יב שיתייחס אליו מעשה
החליצה ,ומעתה מיושבת היטב קושית הנמוק"י והנו"ב למה אמרו
בכל מקו החול ליבמתו ,והוא לפי דא שהיא עושה את מעשה
החליצה ,מ"מ היב הוא בעל המעשה הזה במה שמסכי ונות רגלו
לחליצה.
והנה איתא בשאילתות סי' קנ"ד וז"ל ,צרי למימר ,אילו מא דאמר
לא חליצנא ,ושקלי בי דינא לכרעיה ואחתיה ,ואתת יבמה וחלצתיה,
מי שמה חליצה ,אי לא ,מי אמרינ וחלצה נעלו אמר רחמנא מדעתיה,
או דילמא חליצה מכל מקו אפילו בעל כרחיה ,וא תמצא לומר על
כרחיה לא הויא חליצה ,מיהו חליצה מוטעת מאי ,כגו שאמרו לו חלו
לה על מנת שתת ל ר' זוז וכו' מי אמריה כיו דמוטעית וכו'.
והנצי"ב בהעמק שאלה סק"א וסקי"ג כתב בביאור חליצה מעושית
בשיטת השאילתות וז"ל ,חליצה מעושית ,עיקר הפסול משו דלא
מיקרי חליצה כמש"כ אות א' ]ולא משו שחסר דעת[ ,וא"כ לא שיי
אלא באופ שכתב רבינו בריש הסימ דשקיל בי דינא לכרעיה ואחתיה
ואחתת יבמה וחלצתהו ,והוא ודאי לא חליצה מיקרי ,אבל אי כפו
אותו בי"ד בשוטי וכדומה עד שפשט רגלו וחלצה ,שפיר מיקרי חליצה.
והדברי ברורי למש"נ ,דכל שכפו אותו לפשוט רגלו הרי שאי כא
מעשה יב כלל ,ונמצא שאי הריעותא מפאת העדר כוונה בלבד ,אלא
משו שאי כא מעשה יב כלל ,ובזה ודאי אי כא חליצה כלל.
]והנה שיטת ר"ע ביבמות מד .דאחות חלוצה אסורה לו מדאורייתא,
דכתיב ונקרא שמו בישראל בית חלו הנעל ,הכתוב קראו בית ]אשתו[,
ובקר אורה ובשאילת דוד סי' ג' חקרו א הוי כאחות אשתו בכרת או
רק לאו] ,והולד ממזר לדעת ר"ע[ ,והוא מפורש בשו"ת הרשב"א ח"ו
סי' כ"א ובריטב"א ביבמות ש שהיא בכרת ,ועי' ערו לנר יבמות י,:
ולדעת ר"ע דחליצה קני אישות היא ,ודאי דיש כא מעשה היב[.

"...כא נותנת התורה ,רמז גדול לכל
המחנכי הדואגי לעתיד המוסרי של
חניכיה .בחודשי הראשוני שלאחר
גיל בר מצווה ,רואה התורה את התקופה
המכרעת של עתידו המוסרי של האד .על
פי ההשקפה המקובלת ,הרי בתקופה זו...
מתעורר כח הרע שבאד .ואילו התורה
מצפה דוקא בתקופה זו לניצחונו המכריע
של הטוב ,היא מצפה שהטוב יתעלה תו
כדי מאבק ...ויגיע ל"גבורתו" המוסרית
של האיש .בורא האד נת לבחור את
תקופת המאבק ,והוא שהפ תקופה זו
למעוררת הרוח המתלהבת לכל ער מוסרי
נעלה ,והפונה עור בסלידה ובוז אל כל
גסות ושפלות .והדברי אמורי בייחוד
בבחור היהודי .א הורי קיימו בו את
חובת וגידלוהו על ברכי התורה והמצווה,
הרי ה יודעי שהוא נהיה עתה בר
מצוה ,ב למצוה שניתנה מאת ה' .ה
יכולי להפקיד אותו בידי כוחה המחנ
של תודעת המצוה .ועליו נאמר במידה
גדולה עוד יותר "בראתי יצר הרע ובראתי
לו תורה תבלי" ,התורה מצפה שהב
שבגר והיה לעל ,ישמע בקול הוריו ע
כניסתו לימי העלומי ויתרחק בתקופה זו
מ ....והגסות ויפנה אל ערכי הרוח
והמוסר".
כ פותח רש"ר הירש את התייחסותו
להגבלת הגיל שעליו חלי דיני ב סורר
ומורה.
הרי לנו העול וחיוב המשימה המיוחדת
שמעניק לנו הבורא כהורי ,לשו לב אל
גידולו של הנער על ברכי התורה והמצווה
בחינו טהור המכשיר אותו לקראת
ההתמודדות הגדולה ע בגרותו.
אול כלל חינוכי חשוב נוס לומד עבורינו
רש"ר הירש מתו דברי הפסוקי
וההלכות של ב סורר ומורה" :איננו שומע
בקול אביו ובקול אימו".
"רק א יש לילד ג אב וג א .ורק א
ג אביו וג אימו הפעילו עליו את
השפעת המחנכת ,ורק א האב והא
מדברי בקול אחד ,ורק א שניה
עומדי מול הילד באותה מידה של כובד
ראש וכבוד ,ומעל הכל רק א יש ביניה
אחדות דעי ורצו משות ,רק אז יכולי
ה לומר לעצמ שלא ה אשמי
בקלקלת בנ .א חסר אחד מכל אלה,
ובייחוד א אי הסכמה בי האב לא ואי
ה מחנכי בכיוו אחד ,הרי קלקלת
הילד עדיי איננה מוכיחה את ההשחתה
המוסרית של טבעו ,אילו נתחנ כהלכה
על ידי אביו ואמו אפשר שהיה מתפתח
בדר אחרת ומה שעוות בידי ההורי יכול
לתקו על ידי החיי והנסיו".
נקודה למחשבה ,לטיפול ולמעשה בימי
אלול ,ימי החיזוק ,התשובה והקבלה
לעתיד .לפעול במשות ובכח מאוחד למע
חינוכ של ילדינו ,לתורה ולמצוות ,ליראת
שמי טהורה.
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לעילוי נשמת
מרת שפרה בת ר' ישראל אפרים פישל ע"ה

ת.נ.צ.ב.ה

הרב נחום זאב הלוי רוזנשטיין
הרה"ג אליקום דבורקס

מצות חליצה בזה"ז

מובא בגמ' יבמות ל"ט ע"ב – בראשונה כשהיו מתכווני
)ביבו ( לש מצוה היתה מצות יבו קודמת למצות חליצה
ועכשיו שאי מתכווני לש מצוה )אלא לש נוי( אמרו
)חכמי ( מצות חליצה קודמת למצות יבו  .אמר רמי בר
חמא חזרו לומר מצות יבו קודמת למצות חליצה ]משו
שראו ששוב מתכווני ביבו לש מצוה[ ,א"ל רב נחמ בר
יצחק אכשור דרי )וכי בדור מאוחר נתעלו יותר במדרגה
והחלו שוב לכוו כהוג ביבו ( ,מתרצת הגמ' מעיקרא סברי
ליה כאבא שאול )שיבו הנעשה לש כוונה אחרת נחשב
כעבירה( ,ולבסו סברי ליה כרבנ )שמצוה לייב בכל אופ
א כשאי מתכווני כהוג( ,דתניא אבא שאול אומר הכונס
את יבמתו לש נוי ולשו אישות ולשו דבר אחר כאילו
פוגע בערוה )היינו איסור אשת אח שלא במקו מצות יבו (
וקרוב בעיני להיות הולד ממזר ,וחכמי אומרי כתוב
"יבמה יבוא עליה" )דברי כ"ה( מכל מקו ]דתהיה כוונתו
אשר תהיה קונה אותה[.
הרי" בהלכות פסק כרבנ ,וכ פסק הרמב" בפ"א
מהלכות יבו ה"ג ,וכ כתב הרמב" בתשובה סימ ק"ע
וז"ל "וכבר ידעת מסקנת פסק ההלכה שמצות יבו קודמת
למצות חליצה ואפילו אינו מתכוו לש מצוה אלא לש נוי
או לש ממו מפני שלאחר שמת אביו בלא בני "הותרה
לו" ונסתלק לגמרי איסור ערוה ,אמנ לסברת אבא שאול
מצוה חליצה קודמת להיותו סובר שאיסור אשת אח
"דחויה" מפני היבו וא כוונתו לדבר אחר נעשה פוגע
בערוה ואי הלכה כמותו".
כמו"כ מצינו מחלוקת בראשוני בכוונת דברי אבא שאול,
יש אומרי שמדי תורה נחשב יב הכונס שלא בכוונה
כפוגע באיסור ערוה ואי היבמה נקנית לו ,וכ"כ באור זרוע
א' תרל"ח רש"י בבכורות ד י"ג ע"א ד"ה עכשיו והרמב"
בפירוש המשניות בבכורות פ"א ,אול הריטב"א והנימוקי
יוס יבמות ד נ"ג כתבו שאי כוונת אבא שאול אלא
שמדרבנ נחשב הדבר כפגיעה באיסור אשת אח א מדי
תורה מודה שיש כא יבו ונקנית היבמה ליב  ,וכ כתב
שו"ת בני עול אב העזר סימ ל"ט )עי' חזו"א אב העזר
סימ קל"ד ובשו"ת נוב"י מהדורא קמא אב העזר סימ נ"ד
ובשו"ת אחיעזר ח"א סימ ל"ד ובערו השלח אב העזר
סימ קס"ה(.
הרמ"א באב העזר סימ קס"ה כתב שא רוצי היב
והיבמה להתייב אי מניחי לה רק א ניכר שמכווני
למצוה ,אול המחבר כתב שמצות יבו קודמת וכמו שכתב
הגר"א להמחבר דהלכה כרבנ וכחזרו לומר ,וסברת רבנ
לאו משו שמסתמא יכוונו התירו היבו אלא משו
דסוברי דלא צרי שיכוונו לש מצוה ,וכ כתב המאירי
במפורש ביבמות ל"ט לדעת רבנ שלא סו דבר שמתכוו
מצוה אלא אפילו לש ממו רשאי לייב  .וכ כתב המרדכי
ביבמות פרק החול סימ ל"א ]עי' בקוב הערות עמ"ס
יבמות סימ מ"ג( ,ודלא כמש"כ הבית שמואל אב העזר
סימ קע"ד ס"ק ג' דא לרבנ יש איסור כשמכוו שלא לש
מצוה אלא שסובר דמצות יבו קודמת כיו שלא ידוע
שאינו מכוו .וכ כתב בשו"ת כנסת יחזקאל סימ ס"ח,
ולכאורה מדברי הראשוני שהבאנו לא משמע כ.
לדעת אבא שאול שלומד מהפסוק יבמה יבוא עליה למצוה
משמע שהיב יכוו לש מצות יבו אבל א ייב שלא
בכוונה כלל דומה למכו לש נוי ,אול כשנדקדק בדברי
אבא שאול שאומר שהכונס יבמתו לש נוי כאילו פוגע
בערוה משמע דווקא א מתכוו לש נוי הוי כפוגע בערוה
אבל כשאינו מכוו לש נוי וג אינו מכוו לש זנות מותר,
ובאמת כ דעת הנודע ביהודה אב העזר ר"ס נ"ד )הובא
בפתחי תשובה סימ קס"ה ס"ק ב'( דדוקא במכוו בהדיא
לש נוי הוי כפוגע בערוה אבל בסתמא שריא דסתמא ליבו
קיימי ,וכ כתב בשו"ת דברי מלכיאל ח"ה סימ קכ"ב דקי"ל
כדברי הנוב"י דא לא מכוו לש הנאה א שלא כוו
למצוה מועיל )עי' שו"ת חת סופר אב העזר סימ צ' שו"ת
אגרות משה אב העזר ח"א סימ קנ"ד ובחזו איש הלכות
יבו סימ קכ"ט(.
וא מכוו לש הנאה ולש מצוה יחד בהגהות פורת יוס
יבמות ל"ט נסתפק בזה ,אול בערו השלח סימ קס"ה
אות ח' כתב בפשיטות דג לאבא שאול כל החשש שלא
יכוו לש מצוה כלל אבל א מכוו לש מצוה אפילו א
מכוו לש הנאה שפיר דמי] .עי' שו"ת יבי"א ח"ו סימ י"ד
חלק אב העזר ובח"ח אב העזר סימ כ"ו[.
כתב בשו"ת "שבות יעקב" )ח"ג סימ קל"ה( לגבי
המחלוקת בי רבנ לאבא שאול בעני א אפשר קוד
לייב  ,וז"ל" :יש פוסקי דמצות יבו קוד למצות חליצה,
וא לדעת הסוברי דמצות חליצה קודמת ,היינו היכא
דאפשר בחליצה ולא לדחות המצוה לגמרי .וכ משמע לשו
הש"ס והפוסקי חליצה קודמת ,ואע"ג דקאמר אבא שאול
חושש אני שיהיה הולד ממזר ,לא שיהיה בשביל זה חשש
איסור חס ושלו  ,רק דהוא חששא רחוקה .וכ כתב להדיא
הביתיוס בתשובותיו .ותדע שכ הוא מהא דאיתא )יבמות
ק"ט ע"ב( :אמר בר קפרא לעול ידבק בג' דברי  ,בחליצה
דאבא שאול ,ולא שיתרחק מ היבו  ,אלא ודאי דליכא
איסור רק חששא בעלמא משו דישראל בחזקת כשרי ה
עומדי א שמכווני לנוי ,מ"מ מכווני ג לש מצוה,
מתו שלא לשמה בא לשמה ,דא אבא שאול לא קאמר
אלא היכי שאי כוונתו רק לש נוי או לש ממו ,אבל א
כוונתו ג לש מצוה ,ומזה אל תנוח ידו אי קפידא .וראיה
ברורה לזה ,דכה"ג אמרינ כל הנושא אשה לש ממו או
לש נוי הו"ל בני שאינ מהוגני  ,וא"כ קשה אתה מוציא

הרה"ג אלחנן פרץ
ב"ה ,ד' סליחות תשכ"ב

כבוד הרב הגאו מוהר"ר שמואל יאלאוו שליט"א
שלו' וברכה
בדבר השאלה ביבמה לשוק שהלכה והיתה לאיש זר ,והרב
שסידר לה החו"ק אמר שהוא היה רק עד אחד בהקידושי ,וכת"ר
מסתפק א הוא רשאי לסדר לה חליצה מיבמה ,כי יתכ וה לא ישמעו
להפרד זמ"ז ,ומ הדי הרי היא אסורה עליו.
הנה א הקידושי לא היו בפני שני עדי ,א"כ לא הוה אלא
כשומרת יב שזינתה ,שהרי הקדושי לאו כלו הוא ,ובכגו דא יש לדו...
אלא א במקרה והיו נוכחי בשעת הקדושי והחופה שני
עדי כשרי ,כי אז הרי היא אסורה לבעלה מדרבנ כמ"ש בשו"ע ש ובגמ'
יבמות צ"ב משו דמיחלפא באשה שהל בעלה למדה"י.
מ"מ נראה דכת"ר לא רק שהוא רשאי לסדר את החליצה ]א
שיתכ שה לא ישמעו וימשיכו לחיות ביחד[ אלא י"ל דאפי' מצוה נמי
איכא.
אמנ קיי"ל...
והנה לעני זה של "הלעיטהו לרשע וימות" ,שפטורי אנו
להשתדל בכדי להצילו מדבר עבירה ,הוא דוקא כשהצלה נוגעת א ורק
לעוברי עבירה ,אבל א זה נוגע ג לאינשי אחריני בודאי מצוה עלינו
להשתדל ולתק כדי שלא יגיע מכשול לההוא גברא.
ומעתה לפי מש"כ האחרוני שעני חליצה לא רק שהיא באה
להכשירה ולהתירה לשוק ,אלא ג כשאי רצונה להנשא יש מצוה בחליצה,
ע' חת"ס )אה"ע ח"ב סי' פ"ה( ע"ש ביב ויבמה זקני באי בימי ואי
רצונ להתחת עוד ,ומפני הבושה אינ רוצי לסדר חליצה אי יאות עבדי,
ואחרי שהביא ע"ז הזוה"ק פ' חקת העלה שכוונת התורה היא "שזה נח"ר
לנשמת המת וזה כעני גמ"ח ע המת ."...וא"כ אי בסידור החליצה רק
לצורכה ,אלא יש ג תועלת לבעלה המת ,ולכ משו זה י"ל דמצוה איכא
לסדר חליצה וכנ"ל ,ואכמ"ל.
]ועי' סי' קנ"ט סק"ג ע"ש מ"ש בש אחרוני שיותר רצוי
"מהיות טוב" שיגרש לה המקדש לפני החליצה ,אבל כ"ז א הקדושי הוא
בפני שני עדי כאמור לעיל[.
והנני בזה ידידו מברכו בברכת השני

יוס שלו' אלישיב

)קוב תשובות ח"א סי' קפז(

לעז ח"ו על יוס ובנימי שיעקב אבינו נשא אותה בשביל שהיתה יפת תואר ויפת מראה ,כאשר
מוכיח המקראות ע"ז ,ויעקב אי עשה זאת וכל העול נכשלו כזה כי כול בני אד ה נושאי
נשי המוצאי ח בעיניה ,ונותני ג"כ עיניה בממו ,ולא ימצא כלל בני שאינ מהוגני,
אלא ודאי עיקר כמ"ש דבשיתו אי קפידא ,ובזה מתור מה שכתבו הפוסקי דא מתחילה בא
יב לבי"ד לחלו ,לא חיישינ שדעתו לש נוי ,ומותר ליב לדעת ר"ת ,ולא חששו דילמא
עירומי קא מערי ,אלא ודאי דלא נחשדו ישראל על כ" ,מהיות טוב לא יקרא רע" ,דודאי יכוו
ג"כ לש מצוה .וכ"כ בספר "מלבושי יו"ט" דא מכוו לש מצוה ,כגו שבא לחלו תחילה,
וצ"ע דילמא אירומי קא מערי ,וצ"ל שמ הסת לא ניחוש עכ"ד.
]יש להעיר על דבריו דהביא בתור סמ לדבריו ,דמתו שלא לשמה בא לשמה ,למכוו למצוה
ולנוי דמועיל .דש הכונה היא שבעת שעושה מעשה מצוה הוא לא מכוו לשמה ,רק אנו אומרי
שבמש הזמ ילמד ג לשמה ,ואי ראיה לנ"ד דמתכוו לש מצוה ומוסי עוד כוונה צדדית .וכ
כמש"כ דא נאמר שחוששי שנושאי אשה לש ממו לבד ,הו"ל בני שאינ מהוגני,
דבשו"ת הריב"ש סימ ס"ו כתב דמה דכתוב הנושא אשה לש ממו הו"ל בני שאינ מהוגני,
היינו באשה פסולה[.
בס' "גליוני הש"ס" )מהגאו ר' יוס ענגיל( במס' יבמות ל"ט כתב להקשות על דברי השבו"י,
דהדי בקדשי דלשמה ושלא לשמה ג"כ פוסל ,וכ משמע מהתוס' )מנחות ס"ב ע"ב( ד"ה מה
טע ,וז"ל" :א צבע לש ציצית ולש נסיו פסולה ,מדי דהוי כמנחה שקמצה לשמה ושלא
לשמה עכ"ל ,וא"כ רואי דאפילו א כיוו לשמה היות ומונה בכוונתו שלא לשמה מגרע?
ונראה ליישב הקושיה עפ"י דברי הגר"ח מבריסק זצוק"ל שהקשה על דברי תוס' אלו ,דאי ראיה
ממנחה לציצית ,דפסול אינו לשמה בקדשי אינו משו חסרו מחשבת לשמה ,דאי צור לחשוב
לשמה בקדשי ,והא דמיפסל במחשבה שלא לשמה משו דהוי מחשבה הפוסלת כמו מחשבת
פיגול וחו למקומו ,ומש"ה במחשב לשמה ושלא לשמה ג"כ פסול ,כמו בחשב לאכול בזמנו
ושלא בזמנו דהוי פיגול .אבל בציצית שצבע שלא לשמ ,כל פיסולו הוא משו חסרו לשמה,
ואי הטע משו דמחשבה שלא לשמ פוסלת בה ,וכיו שצבע לשמ ושלא לשמ יש בה
מהשבה לשמה וסגי בהכי] .עי' בחידושי מר רי"ז הלוי על הרמב" פ"ד הלכה י"א הלכות מעשה
הקרבנות באמצע דבריו[.
ולפי"ז מיושבי היטב דברי השבו"י דבקדשי זה די מיוחד שלשמה ושלא לשמה פסול משו
דמחשבת שלא לשמה היא מחשבת הפוסלת משא"כ בשאר המצוות.
אגב נזכיר בעני זה יסוד בש האחרוני בחילוק הדי לשמה ,שמצאנו בכמה מקומות שכוונת
הלשמה מעכבת בה ,כגו :שימור החיטי לש מצת מצוה של פסח ,עבודה הקרב ,טווית
וצביעת הציצית ,כתיבת הגט ,וביארו האחרוני )עי' חידושי ר' שמעו יהודה הכה במס' יבמות
סימ ל"ח ,וב"קוב שיעורי" ח"ב סימ כ"ב( ,שקיי הבדל יסודי בי כונת הלשמה במצת מצוה
של פסח ,לכונת הלשמה של עבודת הקרב ,טוייה וצביעת הציצית וכתיבת הגט ,דאילו בשימור
חיטי לש מצת מצוה יסוד דינו הוא ,דמעשה השימור צרי להיות למטרת מצת מצוה ,ולכ
צרי לחשוב זה שעושה את מעשה השימור בשעת מעשה שהוא עשה זאת בשביל מצת מצוה,
שלפי הכונה של העושה נמש המעשה .לעומת זאת שונה די הלשמה בעבודת הקרב וכו' ,דש
יסוד הדי הוא יסוד הדבר לש קרב ,יחוד החוטי בשביל ציצית ,יחוד השטר לגירושי אשה זו.
ומ יחוד זה שוב שוני הדברי ,בקרב – משעה שהקדיש מיוחדי ה לקרב .בציצית –
בטויית וצביעת .גט בשעת כתיבתו )וכתב לה לשמה( ,עפ"י חילוק יסוד הדיני מבאר הגרש"ש
ש היטב ,חילוק הדיני שמוצאי בדי לשמה ,שלגבי שימור החיטי לש מצת מצוה מבואר
בגמ' )פסחי ל"ח ע"ב( שא הוא חשב בשימור לש מצת מצוה ולש לחמי תודה מהני ,ולגבי
לשמה בציצית ,מבואר בגמ' )מנחות מ' ע"א( דבשתי כוונות פסול) .וכ לגבי קרב לא מועיל שתי
כוונות( .הביאור בזה ,מפני ששימור החיטי שצרי שמעשה השימור יהיה לש מצת מצוה ,זה
כל הדי שנאמר בזה ,וזה ע"י הכונה ,ולכ בזמ שמכוו שתי כוונות ,הרי שהמעשה הוא ג
למטרת מצוה וג לעוד מטרה אחרת ג"כ מועיל ,והרי יש במעשה זה מעשה למטרת מעשה מצוה,
רק יש כא נוס לזה עוד מטרה ,אבל בציצית וקרב וכ בגט ,ש הדי שצרי שהחוטי יהיו
מיוחדי לציצית ,הבהמה לקרב ,השטר לגירושי האשה הזאת ,א"כ בזמ שיש עוד מחשבה ,הרי
ששוב הבהמה אינה מיוחדת לקרב ,והחוטי שוב אינ מיוחדי לציצית ,השטר לגירושי אשה
זאת ,דהרי יש לו בזה עוד מטרה.
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.äøéáò äúùòð éëä åàìá øùàë éðäî
ולפי היסוד הקוד שהניח )הגרש"ש( שמעשה שהוא בשביל שתי
מטרות הרי הוא ג מעשה למטרה זו ,ומעשה למטרה השניה וזה
לא סותר ,ממשי הוא לומר בדעת אבא שאול שהבועל יבמהו לש
נוי ,כאילו פוגע בערוה ,דדעת אבאשאול שהאיסור אשת אח לא
הותר בשביל סת ביאת אישות ,אלא רק בשביל ביאת מצוה וחלות
קני יבו ,שא הוא יחשוב שתי כונות ג לש מטרה מצוה וג
לש נוי ,חושבי כאילו עשה את המעשה בשביל כל אחד
מהמטרות ,ונמצא שיש בביאתו ג יבו וג ביאה לש נוי ,א"כ מה
שדרוש בשביל הקני זה מועיל ,דהרי נעשה המעשה בשביל הקני,
אול כ"כ יש איסור אשת אח בביאה זו ,דהרי ביאה זו היא ג לש
מטרה אחרת.
ולסיוע לחידושו הביא ממה שאמרו בגמ' )יבמות ל"ט ע"ב( :עכשיו
שאי מתכווני לש מצוה אמרו מצות חליצה קודמת למצות יבו,
דאטו ברשיעי עסקינ שלא יהפו במצוה ,אלא בהכרח שחו
מהמצוה תהיה לו עוד מטרה ,וע"ז נאמר דינו של אבא שאול
שהכונס יבמתו לש נוי כאילו פוגע בערוה ]עי' שו"ת "עונג יו"ט"
סימ ב' ובשו"ת "בני עול" חלק או"ח סימ י"ח .ובס' "ברכת
שמואל" עמ"ס גיטי סימ י'[.

נאמר בפרשת כי תצא )דברי כה ה זי( "כי ישבו אחי יחדו ומת אחד מה וב
אי לו לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר יבמה יבא עליה ולקחה לו לאשה
ויבמה"" ,וא לא יחפ האיש לקחת את יבמתו ועלתה יבמתו השערה אל
הזקני ואמרה מא יבמי להקי לאחיו ש בישראל לא אבה יבמי"" ,וקראו לו
זקני עירו ודברו אליו ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה"" ,ונגשה יבמתו אליו
לעיני הזקני וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה
לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו"" ,ונקרא שמו בישראל בית חלו הנעל".
ונתחייב בזה האשה שמת בעלה בלי בני ,ולא רצה אחיה לקחתה לאשה ,או
שהיא לא רצתה שיקח אותה לאשה ,שתחלו לו את נעלו ,ובכ תהיה מותרת
לכל אד שישאנה רמב" הל' יבו וחליצה פ"א ה"ב .טוש"ע אהע"ז סימ קסה סעי א ,ע"פ פסוקי

התורה הנ"ל ,ומשנה ביבמות לט .וקו :ובקדושי ב] ,.ראה ג טוש"ע אהע"ז סי' קסט סעי ל וסי' קע סעי
א .ובעני מהות המצוה נחלקו בירושלמי )יבמות פ"א ה"א ופ"ג ה"א ,ע"פ פני משה וקרב העדה( רב ורב
זעירא ושמעו בר בא סוברי שהחליצה היא קני אישות ,כלומר שבמעשה החליצה היב כאילו קונה
אותה ,ואח"כ באותו מעשה הוא פוטר אותה ,ומתיר אותה לכל אד ]ולכ אחות חלצתו אסורה עליו כאחות
אשתו[ .ושמואל ורב הילא ורבי יוחנ סוברי שהחליצה אינה קני אישות ,אלא מעשה פטור ,המתיר
אותה לכל אד] .דברי הירושלמי הובאו ברשב"א יבמות כז .[.ובירושלמי ש )פ"ג( דחו את דעת רב ורב
זעירא ,מדברי המשנה ביבמות )סא" (.הכה הגדול חול ליבימתו" ,וא מעשה החליצה הוא קני אישות
לכאורה אסור היה לו לחלו ליבמתו ,שהרי לכה גדול אסור ]בעשה ולא תעשה[ לשאת אלמנה ]מ
הנישואי .ראה שו"ת עמק יהושע סי' כג[ .וברידב"ז על הירושלמי )ש( כתב שא רבי עקיבא סובר
שהחליצה הוא קני אישות ,שהרי רבי עקיבא במשנה )יבמות מד (.אמר שהנושא את קרובת חלוצתו הולד
ממזר ]שנאמר "בית חלו הנעל" ,הכתוב קראה "ביתו" ,וחלוצתו כגרושתו ,ואחותה אסורה עליו ]מ
התורה –תוס' רי"ד ש[ כאחות גרושתו[ סובר כדעת רב ש בירושלמי שהחליצה הוא קני אישות .ואי
הלכה כר' עקיבא אלא כסוברי שקרובתחלומתו אסורה לו באיסור דרבנ והולד אינו ממזר ]ראה יבמות
מ,:ונפסק ברמב" הל' יבו פ"א הי"ג והל' איסורי ביאה פי"ח ה"ד ,ושו"ע סימ קסב סעי ג ,וטוש"ע
סימ קעד סעי ג[ .ונמנית המצוה במני המצוות רמב" סהמ"צ עשה ריז ,חינו מצוה תקצט,
סמ"ק מצוה קפה .וברס"ג )עשה עו( מונה מצוה זו כמצוה אחת ע מצות היבו] ,א שברמב" )שורשז(
כתבשאי חולק שמצות חליצה היא חלק ממצות יבו( ,ובמהר"י פרלא על הרס"ג כתב שכ סוברי ג
הבה"ג והר"י אלברצלוני .ועיי בשו"ת ריב"ש סי' קנט.
מצות יבו קודמת למצות חליצה משנה בכורות יג .ומסקנת הגמרא )ש כא (.שהחליצה במקו
יבו אינה מצוה ,כלומר שאי אנו אומרי שלפני אותו אח יש שתי מצוות ויקיי איזה מה שירצה .ולכ
א כשיש למייב איסור לאו לייב ,מצות העשה לייב דוחה את ה"לא תעשה" ,ולא אומרי שיחלו
ויקיי את המצוה בחליצה ,ולא נצטר לדחות את הלאו] .ועיי ש בתוס' ו .ד"ה שכ וברמב" וברשב"א
ש[ .ובתשב" )ח"א סי' ק( ,דייק מהמשנה )בכורות יג (.שהחליצה היא מצוה א במקו ייבו ,אלא
שאינה מצוה מ המובחר.

היב הוא המצווה במצוות חליצה והיבמה אינה מצווה בה .החינו מצוה תקצט ,וכ"כ
בתשובת הר"י ב פלט שהובאה באבודרה )שער ג ,ובספר של ראשוני עמ' רד( .וביאר ש שהחיוב
במצוות יבו נובע מהחיוב במצוות משו פריה ורביה ,וכיו שרק האיש מצווה בפריה ורביה ,אי היבמה
מצווה במצוות ייבו ,וכל שאינו מצווה ביבו אינו מצווה בחליצה )ע"פ יבמות ג .[.וראה מנחת חנו ש
שכ נראה שסוברי ג הרמב" והסמ"ג ,וראה ג שו"ת הרשב"א ח"א סי' יח ,ברכ"י יו"ד סי' שמא.
ובשו"ת מהרש" ח"א סי' יד ובשו"ת עי יצחק ח"ב סי' סב דנו לפטור את האשה ממצות הייבו וחליצה
משו שהיא מצות עשה שהזמ גרמא .ויש סוברי שא היא מצווה במצות חליצה שו"ת
מהרי"ט אהע"ז סי' טז וראה ברכ"י ש.
אי מברכי ברכת המצוות על מצוות החליצה העיטור ציצית )שער ג ח"ב( ,שו"ת הרשב"א
ח"א סי' יח ש ,תמי דעי סי' קעט ,הר"י ב פלט )ש(  .והמהרי"ל בסו הל' חליצה ,הביא דעה שהיב
יבר על מצות החליצה .ובטע שאי מברכי עלמצוה זו ראה בר"י ב פלט )ש( שביאר שאי מברכי
על מצוה זו כיו שהיאבאה על ידי עבירה שלא רצה לייב ,ובשו"ת הרשב"א )ח"ג סי' קפג( וברא"ש
)כתובות פ"א סי' יב( כתבו שרק מצוות שיש זמני מסוימי לקיימ כגו ציצית ותפלי וסוכה ומזוזה
וקריאת שמע ופדיו הב ואכילת הזבח והפסח ומצה ומרור ונשואי וכל כיוצא בה ,חייבי לבר עליה,
אבל מצוות שלעול חייב בה ואי לה זמ מסויי לא חייבי לבר עליה .ובתמי דעי )ש( נאמר
שאי מברכ על חליצה כיו שיש במצוותה ג לאו ,ואי מברכי על לאו ועל עשה שיש עמו לאו .ראה
אבודרה ועיטור ש שהביאו טע זה.

יש שכתבו שמצות חליצה היא מצוה קיומית ,כלומר כשהיבמה רוצה להנשא,

או שהיב לא רוצה שתהיה אשה שזקוקה לו ,אז יחלו לה ,בעי יצחק )ח"ב סי' סב(
כתב שהחליצה באה רק כדי להתיר היבמה להינשא לשוק ,וכמו מצות שחיטה שהיא מצוה הדר להתיר
בשר לאד שרוצה לאכלו] ,ראה ש ענ יא שכתב כ בדעת הרמב" והחינו ,וראה ג שו"ת ר"י מיגאש
סי' קיו[ ,אבל א שניה אינ רוצי שיחלו ,אינ חייבי בכ .בית שמואל לאעה"ז
)סי' קסה ס"ק ט( ונחלת שבעה )סי' כב אות ב( ושו"ת חת"ס אהע"ז ח"ב סי' פה ,ממשמעות הרמב" יבו
פ"ב הט"ז וכ משמע בשו"ת ר" סי' סא .וראה שו"ת חכ צבי סי' א ,ובאר יצחק אהע"ז סי' יז ועי יצחק
ח"ב סי' סב .ולכ כתבו )החכ צבי הבאאר יצחק העי יצחק ש ,והנודע ביהודה קמא אהע"ז סי' י( שאשה
קטלנית ]שיש חזקה שהנושאי אותה לאשה מתי[ ,שאסור לה להנשא אחר החליצה לא כופי אותו
לחלו לה .ויש שכתבו שמצוה זו היא מצוה חיובית ואפילו א שניה אינ רוצי
לא לייב ולא לחלו ,כופי אות לקיי מצוה זו שו"ת פרשת מרדכי )להגר"מ בנעט(
אהע"ז סי' סג ,העמק שאלה שאילתא קנד אות א .ראה עונג יו"ט סי' קעו ,ועמק יהושע סי' כג .ולכ כתב
בשו"ת רד" )בית ב חדר יג( שאפילו אשה קטלנית ]שיש חזקה שהנושאי אותה לאשה מתי[ ,שאסור לה
להנשא אחר החליצה כופי אותו לחלו לה .וכ דייק האחרוני הנ"ל מדברי המהר" ב"ב )מרוטנבורג(
סי' רמד ,שכתב שכופי אותו בשוטי לקיי מצוה זו] .הובא בשו"ת ראנ"ח ח"א סי' עה ,ובב"י קסה בש
"מצאתי כתוב"[ ,ובסמ"ק סי' קפה כתב שמנדי אותו] .וכ מדוייק קצת ג שו"ת ריב"ש סי' קנט ,תשב"
ח"א סי' ק ,רמ"א בשו"ע סימ קסא סעי ד ,שפסקו שיב שנשבע שלא לייב ולא לחלו אי השבועה
חלה עליו וכדלקמ[ וא כשהיבמה אינה רוצה לחלו ,כתב בי של שלמה למהרש"ל )יבמות פ"ד סו סי'
יח( שכופי אותה לחלו .וראה ספר חיי ושלו לר"ח פלאג'י )אהע"ז סי' לח( שכתב שא היבמה לא
רוצה לחלו הרשות בידה ,ולא חייבתה התורה לחלו ,אבל א היא תובעת את היב שיחלו לה ,מצות
עשה עליו לחלו לה ]וכ משמע בחכצבי ש[ .ועל פי הקבלה לכל הדעות אפילו א אינה
רוצה להינשא לו מצוה עליו לחלו לה ב"ש סי' קסה ס"ק ט ונחלת שבעה ש ע"פ זוהר
פרשת חקת שאי מנוח לנשמת המת אלא בחליצה ,ובחת"ס ש כתב שא לדברי הזוהר אי זו מצוה
חיובית ,ואי כופי ע"ז ,אלא שכדי לגמול חסד ע נשמת המת עליה לחלו.

לפני מעשה החליצה צריכה היבמה לומר בלשו הקודש "מא יבמי להקי
לאחיו ש בישראל לא אבה יבמי" ,והיב יאמר "לא חפצתי לקחתה" ,משנה
יבמות קו] :וסוטה לב [.ע"פ הפסוקי )דברי כה זח( ונפסק ברמב" יבו פ"ד ה"ו וה"ח ובטוש"ע
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אהע"ז סי' קסט סעי כט ,וסדר חליצה סעיפי מח ומט .וברמ"א ש כתב בשהמהרי"ל בסדר חליצה

שלו שיאמר 'לקחתה' במפיק באות ה .אחר החליצה והרקיקה היא אומרת "ככה
יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו" משנה יבמות ש ,ונפסק ברמב" ש ה"ז
ובטוש"ע סי' קסט סעי מב.

מעשה החליצה נעשה בפני שלושה דייני .ואינ צריכי להיות סמוכי,
ויאפילו הדיוטות כשרי ובלבד שיידעו להקריא ליב וליבמה את פסוקי
התורה שה אמורי לומר תו כדי מעשה החליצה סדר חליצה בשו"ע סעי א ,ע"פ

המשנה והגמרא בפרק י"ב ביבמות .וכתבו התוס' ש שאפילו אינ בקיאי בשאר דברי מותר מפני
שיוכלו לשאול בעניני הללו את הבקיאי .וכתב הבית שמואל ש סק"א שנראה מדברי התוס'
שאפילו הדיוטות ממש כשרי אבל בנימוקי יוס כתוב בש המפרשי שצרי שאות שלושה דייני
ידעו את הלכות חליצה ,וכוונת הגמרא שהתירה הדיוטות לומר שלא צרי שאות דייני יהיו סמוכי,
ומה שנאמר בגמרא שיודעי להקרות היינו שיודעי את הלכות הקריאה והחליצה שיודעי דייני
ודברי הרמב" סתומי .ובדיעבד א נעשתה החליצה בפני הדיוטות ממש שאינ
יודעי להקרות ,החליצה כשרה בית שמואל ש סק"גבש הרמב :והטור.ובסדר חלוצה
לגדולי אשכנז כתוב שמהר"ר ישראל מבורנ"א תמה על זה ויישב שמיירי דהיב והיבמה יודעי
להקרות בעצמ אי נמי אע"פ שאי הדייני ולא היבמי יודעי מכל מקו כיו שאינ חרשי או
אלמי חשובי ראויי לכו"ע וראויי להקרות.

לכתחילה נוהגי שהחכ שבעיר ע שני חשובי העיר ה הדייני .ובנוס
לה מוסיפי שני מחשובי הקהל ,ונזהרי שלא יהיו סומי אפילו באחת
מעיניה .ויש מחמירי שלא יהיה בה שו מו .וטוב שיהרהרו כל
החמשה תשובה בלב ,אולי חטאו ופסולי לדו .רמ"א בסדר חליצה בשו"ע סעי א
הדייני שואלי את יבמה א אכלה או שתתה היו סדר חליצה לשו"ע סעי לה,
בש בקונטריסי ,והטע ששואלי אותו משו שנאמר "וירקה"  ,מחמת עצמה ולא מחמת דבר
אחר ,כמו שכתבתי לעיל .ויקח החכ את המנעל בידו ויבדקנו ,שלא יהא טיט
דבוק על הנעל מבפני ,ושיהיה עשוי כהלכתו .המרדכי והטור ,וטע הדבר שייחשב
שחולצת את הנעל מעל רגלו ,וא יהיה עליה טיט ייחשהב שחלצה את הנעל מהטיט ,ונפסק בסדר
חליצה לשו"ע סעי לו והרמ"א ש .ויצוה החכ ליב שירחו את רגלו הימיני
היטב .ויינגב את רגלו היטב ,ויכרו בגד סביב רגלו ויל בה ,ואחר כ יבדקו הדייני
שרגלו נקיה מכל דבר טינו  מרדכי והטע כנ"ל ונפסק ש בסדר חליצה סעי לזלח
וברמ"א ש .אחר כ יקשור היב את כנ המכנסי שלו למעלה משוקו סדר
חליצה סעי לח ,ע"פ ההגהות מרדכי ,וכתב ש שיעשה כ כדי שתהיה ראיית הדייני שלא תהיה
חציצה בי רגלו ובי הנעל .ינעל היב את הנעל על רגלו הימנית דתנ ביבמות )פרק מצות
חליצה( "חלצה בשמאל חליצתה פסולה ור"א מכשיר ,ומפורש בגמרא דלית הלכתא כר"א ,וכתב הטור
שא הוא שולט בשתי רגליו יחלצו את רגלו הימנית של כל אד כשהיא יחפה ,בלי בתי
שוקיי ] גרביי[ ,שתהיה דבוקה לבשרו  כ כתב הטור והסמ"ג והסמ"ק וספר התרומה
והגהות מיימו ,וטע די זה כדי שתחלו את הנעל ממש מעל רגלו .והנעל צריכה להיות
מכוונת למדת הרגל של יב ,ולא תגיע הנעל למעלה מארכובת רגלו –כ"ז בסדר חליצה ש
סעי מ וברמ"א ובמפרש ש.
אחרי שנעל את הנעל על רגלו יכניס את קרסי המנעל בלולאות שלה כדי
שתהיה החליצה חליצה 'אלימתא' .ויש סדרי חליצה שכתוב בה שהרב המסדר ינעל ליב את הנעל,
ולקשור לו אותה כראוי ,וכתב הבית שמואל שאי לחוש לכ ,ולכ א היב יכול לקשור את הנעל
בעצמו שפיר דמי .ונפסק בסדר חליצה סעי מא .ויכרו את הרצועות פעמיי סביב שוק
רגלו הגהות מרדכי ,ואע"פ שקוד לכ כתוב ש שכורכי את הרצועות חמשה פעמי וקשרי סביב
לשוק ,ובקונטריסי כתוב שכורכי את הרצועות שלש כריכות ,לא נהגו לעשות יותר משתי כריכות
דבהני סגי להדק הסנדל יפה .למטה מ הארכובה ,דתנ ביבמות )פרק מצות חליצה( "מ
הארכובה ולמטה חליצתה כשרה ,מ הארכובה ולמעלה חליצתה פסולה" ,ופירש הרי" שכשקושר את
רצועות המנעל למטה מ הארכובה חליצתה כשרה משו דבאופ זה כשמתירה וחולצת אותה היבמה
מעל שוקו ,מתקיי מה שנאמר בתורה שיחלו את הנעל מעל רגלו ,אבל א יקשור את הנעל למעלה
מ הארכובה ,שתחלו אותה יבימתו ,לא יהיה זה נחשב שחל אותה מעל רגלו אלא "מעל דמעל" ,וכ
כתב הרמב" .ויכניס את הרצועות בנקבי שבמנעל כ שיגיעו הרצועות עד
בשר השוק מאחוריו משו דבעינ שהחליצה תהיה מעל רגלו ולא 'מעל דמעל' ,והמרדכי כתב
שיחתו מהנעל מעט לפניו ולאחריו כדי שתהא הרצועה דבוקה ממש על רגלו היחפה וכ בצדדיו,
ולכ נוהגי לחתו מעט מאחורי המנעל ולחתו עוד מעט בצדדי נמו מהחיתו שבאחורי המנעל,
ובפע הראשונה כורכי את הרצועות על חת שבאחורי המנעל ,ובפע שניה כורכי את הרצועות
למטה מחיתו זה ,ומכניסי את הרצועות בנקבי שבצדדי .ויש שעושי מאחורי המנעל חת רחב
כדי שבשתי הכריכות הרצועות יגעומ בבשר שוקו שבאחורי הנעל .וישתדל ככל האפשר
שיהיו הרצועות מכוונות באותו אור משני צידי רגליו סדר חליצה סעי מב והרמ"א
ש ע"פ מה שכתוב בסדרי החליצה.
יקשור את שתי הרצועות על בשר השוק מלפניו כ טור בש ספר המצות ,וכ כתב
המרדכי ,וכתוב בקונטריסי שיהיו הקשרי על פני השוק ולא מאחוריו ,בשני קשרי זה על
גב זה ,בקשרי מהודקי ,ועליה יעשה עניבה בריש פרק מצות חליצה לגבי הא
דאמרינ "וא על גב דאית ביה חומרתא קטרינ ביה מיתנא" ,כתבו התוס' דגרסינ בירושלמי כיצד
עושה הוא קושרו עד שיהא יכול להל בו מאליו ,רבי חנינא בריה דרבי הלל אמר עונבו כדי שתוכל
להתירו באחת מידיו ,ומיהו נהגו לקשור היטב בקשר גמור .ואע"פ שהמרדכי כתב שדעת רבי חנינא
היא הדעה העיקרית שלא יהדק אתקהשר השני ,סומכי להלכה על דעת הרא"ש סמכינ שכתב "ונהגו
האידנא לקשרו בקשר גמור דקי"ל דעניבה לאו קשר הוא לעני שבת .ובהגהות מיימו כתב בש ספר
מצות גדול שיש עושי קשר עניבה על הקשר לקיי את שני הדעות ,שנאמרו בירושלמי .וכ"כ בהגהות
מרדכי .ובסמ"ג ובסמ"ק ובספר התרומה שיקשור שני קשרי ולא הזכירו שיעשה עניבה.

צרי שהיב יל ע הנעל שבה יעשו את החליצה ,על רגלו ,ארבע אמות.

וייל ע הנעל לפני הדייני שיראו מה היא רגלו הימנית כלומר שהואמ לא איטר 
סדר חליצה סעי מד ורמ"א ש בש הארחות חיי וההגהות מרדכי והטור שכתבו שי"א שצרי
שיהל בו מעט כדי שיהא נראה כשלו ,והמרדכי כתב שצרי להל בו שעה אחת קוד חליצה כדי
שיראה שהוא מכוו לרגלו ,ושניה כתבו דבירה נטע אחד ,ושעה אחת לאו דוקא ,ובדי בכ שיייל
ע הנעל ד' אמות .ויעמוד היב קרוב לכותל או לעמוד שיוכל להשע בו .ויזהר
שלא ישע כל כ שא נוטלי העמוד היה נופל ,דזה אינו מקרי עמידה רא"ש
בסדר החליצה שראה שרבותיו עושי כ כי היכי דמצי למדחסיה לכרעיה ,וכ"כ בספר מצות גדול
וסמ"ק והתרומה.ונפסקבסדר חליצה סעי מה.
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הרה"ג ישראל וינברג
בדין חליצה גרידא וחליצה פסולה
)יבמות כ"ו (:אמר רבה בר רב הונא אמר רב ,שלש
אחיות יבמות ,שנפלו לפני שני אחי יבמי .זה חול
לאחת וזה חול לאחת ]משו דכל החול נעשית
יבמתה אחות חלוצתו וחליצתה פסולה אצלו ,ואי
פוטר לאחיו בחליצתו[ .ואמצעית צריכה חליצה
משניה.
ומבואר בגמ' דהיינו כמ"ד 'יש זיקה' ולא
מהניא חליצה דידיה לזיקה דאחיו .וצ"ב מאי שנא
חליצה גרידא דמהניא לכל האחי ,ומאי שנא
חליצה פסולה דמהניא רק לדידיה.
וברשב"א מביא מירושלמי דרב ס"ל
"חליצה קני" ,ולכ ס"ל דחליצה פסולה צריכה
לחזור על כל האחי] .ולדידיה אחות חלוצתו היא
ערוות אחות אשה מה"ת .ולכה אסור לחלו
לגרושה דהוי כמקדשה[ והיינו דהו"ל כקונה ומגרש
כאחת .ושמואל ס"ל ד"חליצה פטור" .עכת"ד
הירושלמי.
ולפנינו בירושלמי הגיר' להיפ ,דרב ס"ל
חליצה פסולה אי"צ לחזור ושמואל ס"ל צרי
לחזור ,וע"ז קאמר בירושלמי דלרב חליצה קני
ולשמואל פטור.
ונראה דבדעת רב אי הפרש בי ב'
הגירסאות וביאור הדברי דלא מהניא "פטור" של
זה זיקה ואישות של זה ,כש שלא יועיל גט דידיה
לאשת אחר .אבל בחליצה שהיא "קני" מתקיימת
מצוות החליצה ,וזיקת כול נפקעת ממילא הואיל
ונתקיימה מצוותה ,ולא משו שפטרוה .וכיו דאי
מוטל על כל האחי אלא שיעשה אחד מה ,ממילא
נפטרי כול מזיקת בחליצת אחד מה.
וזהו דקאמר בירושלמי ,דרב ס"ל דחליצה
קני ,כלומר שחליצה גרידא מעולה היא קני ,ולכ
מהניא לכל האחי וכדלעיל .ומשא"כ חליצה
פסולה היא "פטור" בעלמא .ולכ צרי כל אח
לפטור שלו .ושמואל ס"ל לגירסת הרשב"א ,דחליצה
מעולה ג"כ אינה אלא "פטור" ואפ"ה מהניא לכל
האחי ,וכדילפינ )מ"ד .(.והיינו שנתחדש שאפשר
לאח אחד לפטור כל האחי .וממילא א בחליצה
פסולה כ הוא .ולגירסתנו בירושלמי ,ס"ל לשמואל
להיפ שא חליצה פסולה ,היא "קני" ,ולא פטור.
ולכ מהניא לכל האחי.
ולכאורה צ"ב מנל לחדש חליצה אחרת
במהותה שהיא 'פטור' מעיקר חליצה של מצווה
שהיא 'קני' .אכ הביאור שהרי א א אמרינ
חליצה קני ,אינה נשארת כאשתו .ובע"כ שנכלל
בחליצה ג די פטור על הקני ,וכל שכ דמהני על
הזיקה שקוד הקני .ובחליצה פסולה בטל הקני
ונשאר הפטור.
והנה בבבלי לא מצינו כ שתהא אחות
חלוצתו מה"ת אליבא דרב דס"ל חליצה פסולה
צריכה לחזור וכו' .וכ שיהא אסור לכה לחלו
לגרושה .והיינו דחליצה אינה אלא פטור .ומעתה
צ"ב אמאי פסולה אינה פוטרת לאחי ,ומאי שנא
מחליצה גרידא הא שניה אינ אלא פטור.
אכ א בלא "קני" ,יש בחליצה מעולה
'קיו מצוה' של חליצה ,וזהו מעשה המצוה 'פטור
זיקה' .אבל חליצה פסולה שהיא לזיקה קלושה ,לא
סגי בזה להיות קיו של מצוות חליצה .ולא נשאר
אלא הפטור בעצמו .ולא מהני אלא לזיקה דידיה
ולא דאחיו.

אחר כ מקריאי ליבמה את הפסוק "מא יבמי להקי
לאחיו ש בישראל לא אבה יבמי" דברי כה ,ז מילה במילה ,זו
אחר זו ,והיא תחזור אחריה .ואח"כ יקראו לה שתאמר
בנשימה אחת "לא אבה יבמי" .ביבמות )בסו פרק מצות חליצה( אמר

אביי האי מא דמקרי גט חליצה לא לקרייה לדידה לא לחודיה אבה יבמי לחודיה
דמשמע אבה יבמי אלא לא אבה יבמי בבת אחת ולא ליקרי לדידיה לא לחודיה
חפצתי לקחתה לחודיה דמשמע חפצתי לקחתה רבא אמר אסוקי מילתא היא
ואסוקי מילתא לית ל בה רב אשי אשכחיה לרב כהנא דקא מצטער ומקרי לה לא
אבה יבמי א"ל לא סבר לה מר להא דרבא א"ל מודה רבא בלא אבה יבמי .ועי"ש
ברש"י וברי"  .וברמב" כתב "ומלמדי אותה ואת היב לקרות עד שהוא והיא
יהיו רגילי ותהי' יכולה לקרות לא אבה בנשימה אחת ,ומאחר שתהיה רגילה
לקרות אע"פ שלא קראה בנשימה אחת אי מקפידי על זה ,אבל א אינה יכולה
מרגילי אותה עד שתדע" עכ"ל ,ומדכתב דמלמדי את היב משמע דלא חפצתי
נמי צרי שידע לאומרו בבת אחת ,וכתב הרב המגיד בש הרשב"א דהא דנקט בלא
אבה משו שאי דרכ של נשי לקרות ואינ ראויות עד שילמדו ,אבל סתמ של
אנשי ראויי ה לקרות .ומיהו הרשב"א חלק ע"ז וגורס כגירסת רש"י ש וכדעת
הרא"ש ודעת כל הפוסקי דצריכה לקרות "לא אבה" בנשימה אחת ולא סגי
כשיודעת לקרות ,ו"לא חפצתי" אינו צרי לקרותו בנשימה אחת וג לא לידע
לקרותו בנשימה אחת כרבא .אלא שהסמ"ק כתב וז"ל ותאמר ביחד לא אבה ולא
תפסיק בי לא לאבה והאיש כמו כ יאמר שתי תיבות יחד לא חפצתי ולכאורה
משמע שהוא מפרש כדברי רש"י ד"לא אבה" בעינ שתאמר בשעת הקריאה
בנשימה אחת ,ולא סגי ביודעת לאומרה בנשימה אחת והוא פוסק דלא כרבא ,והוא
תימא לפיכ צרי לומר שגורס כגירסת הרי" |ומאי ותאמר ביחד לא אבה והאיש
יאמר יחד לא חפצתי דקאמר שידעו לאומר בנשימה אחת דאז אפי' מפסיקי בי
השתי תיבות לית ל בה"וקריאה זו ושאר הקריאות צריכי להאמר
בלשו הקודש .בפרק אלו נאמרי תנ "ואלו נאמרי בלשו הקודש מקרא
בכורי וחליצה" ,ופירש רש"י "וחליצת יבמה ,היא אומרת מא יבמי ,והוא אומר
לא חפצתי לקחתה ,ואחר החליצה היא אומרת ככה יעשה לאיש וכו'" .וא טעו
באיזו תיבה ,יחזרו לראש הפסוק כ"כ בבסדר מהרי"ל ,ונפסק בסדר
חליצה סעי מח וברמ"א ש .ואח"כ תחלו ואח"כ רוקקת ,כמבואר לקמ,
ומפורש בגמרא שמצוה לעשות כסדר הזה ואי אפי לית ל בה .אח"כ
מקריאי ליב שיאמר "לא חפצתי לקחתה" דברי כה ,ח
בנשימה אחת ,וקורי לו את המילה "לקחתה" במפיק ה"א סדר
חליצה סעי מט וברמ"א ש ,וראה הערות לעיל.

