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מראה מקומות, שיעור מאת הג"ר מאיר קפל	 שליט"א 

כתובות עד. � בעני� כוונה ותנאי בחליצה 

 

נקודות שנידונו בשיעור זה: 
 • בגמ' מבואר שחליצה צריכה כוונה. איזה כוונה צריכי� בחליצה � לעשות מצוה או להתיר 

הזיקה? 

 • מבואר בסוגיי� שאי אפשר לאשה לחלו� על ידי שליח. מנל� שאי אפשר לחלו� על ידי שליח? 

 • אי� תנאי מועיל בחליצה, א� שתנאי מועיל בגיטי� ובקדושי�, כיו� שא"א לחלו� ע"י שליח וכל 
מילתא דליתא בשליחות ליתא בתנאי. מהו הסברא לתלות די� התנאי בדי� שליחות? והא� 

אפשר להתנות בעשיית המצוות, כגו� ספירת העומר וקריאת שמע ותקיעת שופר? 

 • למה השמיט הרמב"� הא דאי אפשר להתנות במילתא דליתא בשליחות? 

 

1. גמרא כתובות עד., וז"ל, "איתיביה רב אחא בריה דרב איקא בר אחתיה חליצה 
מוטעת כשירה איזו היא חליצה מוטעת אמר ריש לקיש כל שאומר לו חלו� לה ובכ� 
אתה כונסה, אמר רבי יוחנ	 אני שונה בי	 שנתכוו	 הוא ולא נתכוונה היא בי	 
שנתכוונה היא ולא נתכוו	 הוא חליצתה פסולה עד שיתכוונו שניה� ואת אמרת 
חליצתה כשרה, אלא אמר רבי יוחנ	 כל שאומר לו חלו� לה על מנת שתת	 ל� 
מאתי� זוז אלמא כיו	 דעבד מעשה אחולי אחליה לתנאיה הכא נמי כיו	 דבעל 
אחולי אחליה לתנאיה, אמר ליה בר בי רב שפיר קא אמרת מכדי כל תנאי מהיכא 
גמרינ	 מתנאי בני גד ובני ראוב	 תנאה דאפשר לקיומיה ע"י שליח כי הת� הוי 
תנאיה תנאה דלא אפשר לקיומיה ע"י שליח כי הת� לא הוי תנאה, והא ביאה דלא 
אפשר לקיומיה ע"י שליח כי הת� וקא הוי תנאה הת� משו� דאיתקוש הויות 

להדדי." 
 

ותוספות ש� ד"ה תנאי, וז"ל, "וא"ת ומה סברא יש כא	, דלא גמרינ	 מהת� אלא 
לעני	 מה שהוא סברא דהא לא ילפינ	 מהת� דלא מהני תנאי אלא בנתינת קרקע, 
וי"ל דהיינו טעמא דהואיל והמעשה כל כ� בידו שיכול לקיימו ע"י שליח סברא הוא 
שיהא כמו כ	 בידו לשוויי ביה תנאה אבל חליצה שאי	 בידו לקיימה ע"י שליח לא 
הוי בידו נמי למירמי ביה תנאה ואפילו לא יתקיי� התנאי יהיה המעשה קיי�, 
ומשו� ה� סברא מודו כ"ע דבעינ	 שאפשר לקיימו ע"י שליח דומיא דבני גד ובני 
ראוב	 אבל לעני	 תנאי כפול ולעניי	 תנאי ומעשה בב' דברי� משמע במי שאחזו 
(גיטי	 עה.) דדוקא רבי מאיר אית ליה ולא רבנ	 דלעני	 זה אי	 סברא כל כ� ללמוד 
מש� להכי פליגי עליה. והשתא משמע דאי	 תנאי בחליצה לכולי עלמא וכ	 בפרק 

מצות חליצה (יבמות קו.)." 
  

2. שו"ת חכ� צבי סי' א', וז"ל,  
"והנלע"ד דכוונה זו האמורה בעני� חליצה 
אינה אלא מטע� הקנאה. (הגהת הג"ר יוס� 
שאול נתנזו� � לפע"ד הוא מטע� כוונת 
המצוה שהרי הרמב"� כתב פ"ד מיבו� ה"ח 
צרי� שתתכוי� היבמה שתחלו� לו ויתכוי� 
הוא שיחלו� לה ויעשו מעשי� אלו לשמה, 
הנה מ"ש שיעשו לשמ� מורה ככל המצות 
שצריכי� לשמ� ובקנאה ל"ש לשמ�, וחוששני 
שהיה בהעל� עי� מרבנו ז"ל שהרי מזכיר ה' 

ט"ז ש� ולא הזכיר דברי הרמב"� אלו, ודוק 
היטב.) 

ובהכי ניחא לי מה דקשה להו להתוס' פרק 
מצות חליצה אמאי אמרינ� דקטנה חולצת 
בפעוטות והא לאו בת דיעה היא, ולדידי לא 
קשה כיו� דמתורת הקנאה אתינ� עלה והרי 
היא זוכה לעצמה מה"ת היכי דדעת אחרת 
מקנה אותה, וכמה שכתבו התוספ' ריש פ' ב� 

סורר ומורה. 



ובקט� נמי לא קשי' לי אמאי סד"א דחול� 
אי לאו משו� דאיש כתיב בפרשה, דסד"א 
כיו� דאיהו לא קעביד מעשה אלא דדחיס 
לכרעי' הדר הוה ליה היב� כקטנה המקבלת 
גיטה דלאו דעתה בעינ� וזכתה לעצמה, ה"נ 
 �לא בעינ� דעתו כלל להקנות ולהכי איצטרי
איש. ולהרמב"� בלא"ה לק"מ דחליצה שלא 
בכוונה פוסלת על האחי� מה שאי� כ� חליצת 

קט�. 
וראיתי להרב מהרי"ט בתשו' שכתב וז"ל, 
איברא דלא אמרינ� בגמ' עד שיכונו שניה� 
אלא לאפוקי חליצה מוטעית וכו' אבל היכי 
דסברו ליה וסבר שבחליצה זו נפטרת ממנו 
א"צ שיהיה בכוונת לב באותה שעה וכו', 

דכה"ג אמרינ� בחולי� י"ב מא� תנא דלא 
בעינ� כוונה לשחיטה וכו', אלמא רבנ� דבעו 
כוונה לשחיטה היינו לאפוקי כוונת נעיצה 
בכותל, ובפ"ק דקדושי� דרשינ� ושחתה וכו' 
אלמא עד שיכוי� דאמרי רבנ� עד שידע שהוא 
מפילה לבד אעפ"י שאי� לו כוונה להזיק ה"נ 
עד שיתכוו� עד שידע שבחליצה זו היא 
נפטר', ותדע שהרי הרמב"� ז"ל הביא די� 
חליצה מוטעית ולא הביא די� שיכוונו אלמא 
כל שאינה מוטעית זו היא כוונת�, עכ"ד 
 �הרב ז"ל. ואני תמה על דברי הרב ז"ל אי
נעל� מעיני חכמתו ז"ל שהרמב"� הביא 
ההיא דעד שנתכוונו שניה� באותו פרק 

שהביא חליצה מוטעית למעלה ממנו."  

 
3. רמב"� הל' יבו� פ"ד ה"ח, וז"ל, 

"ח הכל בלשו	 הקדש שנ' ככה בלשו	 הזה וכל היושבי	 ש� עוני	 אחריה חלו� הנעל 
שלשה פעמי� וצרי� שתתכוו	 היבמה שתחלו� לו ויתכוו	 הוא שיחלו� לה ויעשו 

מעשי� אלו לשמ	 והסומא אינו חול� שנ' וירקה בפניו ואי	 זה רואה הרוק. 
יג בד"א בשהיו יכולי	 לדבר שהרי ה	 ראויי	 לקרות אבל אלמת או אל� אינ	 חולצי	 
וא� חלצו חליצת	 פסולה ואינ	 כחרש וחרשת שחלצו שלא עשו כלו� לפי שהחרש 

והחרשת אינ	 בני דעת. 
כד חליצה מוטעת פסולה כיצד כגו	 שאמרו לו חלו� לה ובכ� אתה כונסה או שאמרו 
לו חלו� לה שזו מצוה היא ואינה מפסדת עלי� כלו� וא� רצית אחר כ� ליב� תיב� 
וכיוצא בדברי� אלו אבל א� הטעוהו ואמרו לו חלו� לה על מנת שתת	 ל� מאתי� 
זוז או על תנאי כ� וכ� אע"פ שלא נתנה ולא נתקיי� התנאי חליצתה כשרה שהרי 

נתכוו	 לחלו� לה." 
 

ומגיד משנה ש� הלכה כ"ד, וז"ל, "ש� (ד� ק"ו) ת"ר חליצה מוטעת כשרה וכו' עד 
ותניא נמי כר"י וידוע שאי	 הלכה כר"ל לגבי ר"י. וכתב רבינו או שאמרו לו חלו� לה 
שזו מצוה היא, ונראה שהוציאו ממה שאמרו בירושלמי ארשב"ל כל שאומרי� לו 
חלו� [לה] והיא ניתרת ל� לאחר זמ	 ונחלק עליו ר"י עוד ש� בירושלמי אתא עובדא 
קמיה רבי ברבי חייא וא"ל בני האשה הזאת אינה רוצה להנשא ל� דר� יבו� אלא 
חלו� לה ועקור זיקת� ממנה והיא נשאת ל� דר� נישואי	 מ	 דחל� לה א"ל אי אתו 
משה ושמואל לא שריו לה ע"כ. וכתב הרשב"א ז"ל שהמעשה הזה הלכה הוא ואפילו 
ר"י יודה בזה דכיו	 שהוא מתכוי	 לחלו� ולהתירה באותה חליצה אע"פ שטועה 
שיועיל לו מצד אחר כשרה ואי	 נראה כ	 מדברי רבינו אלא המעשה הזה אתי כר"ל 
ואינו כהלכה ומה בי	 זה למה שאמר ר"ל ש� חלו� לה והיא ניתרת ל� לאחר זמ	, 
ואפשר שכיו	 שפירשו לו בכא	 שהוא עוקר זיקתה ממנה חליצה כשרה היא ואמרו 
בגמרא על ההוא יב� דהוה קא בעי ליבומי ההוא דאתא לקמיה דרבי חייא וכו' 
וקבעי למכליה מינה וכו' אמר ליה [רבי חייא] חלו� לה ובכ� אתה כונסה לבתר 
דחל� ליה א"ל השתא מינ� אפסיל לה חלו� לה חליצה מעלייתא כי היכי דתשתרי 
לעלמא. וכתב הרשב"א ז"ל מסתברא דכופי	 אותו בכ� עד שיאמר רוצה אני ואפילו 
בשוטי� דכיו	 דאסירא ליה מעתה הרי זה חייב להוציאה והכי איתא בירושלמי 
דגרסינ	 הת� הוה עובדא קמי רבי מונא ועבד כר"ל כד שמע ר"י פליג חזר וכפה 
[אותו] וחל� לה זמ	 תניינות וטעמא דמילתא משו� דכיו	 דאסורה ליה מדרבנ	 לא 

מעגנינ	 לה עכ"ל ועוד הארי�." 
 

4. עונג יו"ט או"ח סי' ג', וז"ל,  
"ומה שבארנו לעיל דבדבר שהמחשבה הוא 
בגדר כוונה בעלמא ואיננה מעיקר המעשה 
אי� תנאי נתפס בה כדאמרינ� גבי חליצה 

דאע"ג דחליצה בעי כוונה אפ"ה א� חל� על 
מנת שתת� לו מאתי� זוז חליצתו כשרה ולא 
מקרי חליצה בלא כוונה א� א� לא נתנה לו 



מאתי� זוז, בזה יתברר לנו דברי התלמוד 
במה שאמרו דאי� תנאי בחליצה משו� 
דליתא בשליחות וקבעו הדבר לכלל גדול 
מילתא דאיתא בשליחות איתא בתנאי 
מילתא דליתא בשליחות ליתא בתנאי, 
והתוספות בכתובות (ד� ע"ד) תמהו בזה 
דהא לא גמרינ� מתנאי ב"ג וב"ר אלא דבר 
המסתבר ומה סברה הוא לתלות בשליחות. 

אבל לפי דברינו א"ש טובא דמלתא דליתא 
בשליחות וצרי� שיעשה הוא בעצמו דווקא 
כיו� שהפעולה נקשרת בבעליו כל כ� עד 
שאינה נעשית ע"י שליח אי� חל בה שינוי 
 �לתלות הדבר ברפיו� ובתנאי א� תעשה כ
וכ� אלא כיו� שעשאה הרי היא עושה 
פעולתה בלי שו� תנאי, דדוקא בדבר שיוכל 
להימסר לשליח כמו בגירושי� דכיו� שיכול 
לית� הגט ע"י שליח הוא לאות שאי� עצ� 
נתינת הגט לבדו המתיר כ"א בהצטרפות 
רצונו ורצונו הוא ג"כ המתיר אלא שהקפידה 
התורה על שניה� ביחד שיתירו היינו רצונו 
ע� הספר ולהכי יכול לית� הגט על ידי שליח 

כיו� שרוצה לגרשה, וכיו� שרצונו הוא עצ� 
המתיר יכול לתלות בו תנאי וא� לא נתקיי� 
התנאי לא מהני נתינת הגט כלל דהא רצונו 
היה רק על תנאי, ורצונו הוא מעצ� המעשה 
ומהני תנאי, אבל דבר שאי� בו שליחות כמו 
חליצה הוא לאות שהמעשה בעצמה פועלת 
ואי� רצונו מעצ� המעשה רק המעשה של 
החליצה נקשרת בבעליו עד שהיא בעצמה 
פועלת להתיר, והא דבעינ� שיחשוב לפוטרה 
הוא רק בתורת כוונה שיכוו� למה הוא עושה 
הדבר, להכי לא מהני תנאי בזה, דא� א� לא 
רצה שתועיל החליצה אלא אלא א� תת� לו 
מאתי� זוז מ"מ המעשה בעצמה פועלת 
להתיר בלי רצונו והרי היתה בכוונת פטור, 
דכבר כתבנו דבכוונה לא שיי� תנאי דא� א� 
לא נתקיי� התנאי מ"מ הוא עשה הדבר 
לש� פטור ולא למתעסק בעלמא, וגדר רצו� 
אי� צרי� כא� רק שהמעשה  בעצמה פועלת 

להכי אי� תנאי כלל בחליצה."  

  
5. קצות החש� סי' רע"ה ס"ק ד', וז"ל,  

"ובשו"ת חכ� צבי סי' א' ז"ל, וצרי� חקירת 
חכ� אי ה� כוונה דבעינ� בחליצה היינו 
מטע� דמצוה היא וכעי� כוונת המצוות 
דפסקו רוב הפוסקי� דמצוות צריכות כוונה, 
או כעי� כוונת הקנאות דבעינ� דעת מקנה 
וקונה וכאותה שאמרו העודר בנכסי הגר 
וכסבור שלו הוא דלא קנה משו� דלא מכוי� 
למיקני כו'. והנראה לענ"ד דכוונה זו 
האמורה בחליצה אינה אלא מטע� הקנאה 

וכו' עכ"ל. 
ולפי מ"ש דבדעת אחרת מקנה אי� המקבל 
צרי� כוונה לקני�, א"כ היכי מצינו לומר 
דכוונת חליצה הוא כוונת הקנאה, א"כ למה 
אמרו (יבמות קו, א) עד שיתכוונו שניה� הא 
דעת האשה אינה צריכה להקנאה כיו� (דאי�) 
[דאיכא] דעת אחרת מקנה. ועיי� מ"ש בסימ� 
רמ"ג סק"ה דהא דקט� קונה בדעת אחרת 
מקנה היינו משו� דאי� צרי� כוונת הקנאה 

למקבל בדעת אחרת מקנה ע"ש. 
עוד ש� בתשובה הנזכרת וז"ל, וראיתי להרב 
מוהרי"ט בתשובה (אה"ע סי' ט"ז) שכתב 

וז"ל, איברא דלא אמרו ש� בגמ' עד שיכוונו 
שניה� אלא למעוטי חליצה מוטעת כו', אבל 
היכא (דסברי) [דמסברו] ליה וסבר שבחליצה 
זו נפטרת ממנו אינו צרי� שיהא בכונת הלב 
באותו שעה וע"ש שהשיג על ראיות 

מוהרי"ט. 
אמנ� מצאתי בחידושי הרמב"� כדברי 
מוהרי"ט ע"ש (יבמות) ד� (ק"ז) [ק"ד] (ע"ב 
ד"ה הא דאמרינ�) בהא דאמרו ש� גבי 
חליצת חרש משו� דלאו בני קריאה נינהו. 
והקשה תיפוק ליה דבעינ� עד שיתכוונו 
שניה� כו', ואיכא למימר אעפ"י שחרש 
כשוטה לעני� מצוות מכל מקו� יש לו מקצת 
כוונה כשאחרי� עומדי� על גביו, והא דתניא 
 �עד שיתכוונו שניה�, לאפוקי חלו� לה ובכ
אתה כונסה וכיוצא בה, אבל נתכוי� 
להוציאה ממנו בחליצה זו היינו כיוונו וחרש 
יכול לכוי� כוונה זו ברמיזה דדעתא קלישא 
אית ליה, ומש"ה לא מעכבה ביה אלא 
קריאה וע"ש. והרי כתובה על הספר 

להרמב"� כדברי מוהרי"ט ."  

 
6. רמב"� יבמות קד: ד"ה דהא אמרינ�, וז"ל, "הא דאמרינ	 מאי טעמא לאו משו� 
דלאו בני קריאה נינהו, ומסקנא הכי. קשיא ל	 והרי חרש שדברו חכמי� בכל מקו� 
שאינו שומע ולא מדבר והרי הוא כשוטה, וכיו	 שכ	 בלאו קריאה נמי היא� יחלו� 
והא בעינ	 עד שיתכוונו שניה�, ולקמ	 נמי בפרק ב"ש (ק"י א') מוכח הכי דבחרש 
שאינו מדבר ואינו שומע עסקינ	, וקאמר דמעכבא ביה קריאה ואמאי תעכב בהו 
דעה דהא בעיא כוונה, ועוד דתניא בתוספתא חרש שנחל� וחרשת שחלצה והחולצת 
מ	 השוטה וכ	 שוטה שחלצה והחולצת מ	 הקט	 וכ	 קטנה שחלצה תצא ושלשה 
עשר דבר בה, והא שוטה קריאה לא מעכבא בה ומעכבא בה דעה. ואיכא למימר 
אע"פ שחרש כשוטה הוא לעני	 מצות, מ"מ יש לו מקצת כוונה כשאחרי� עומדי� על 
גביו, והא דתניא הכא עד שיתכונו שניה�, לאפוקי חלו� לה ובכ� אתה כונסה, 



וכיוצא בה אבל נתכוי	 להוציאה ממנו בחליצה זו היינו כוונו, וחרש יכול הוא לכוו	 
כוונה זו ברמיזה דדעתא קלישתא אית ליה ומשו� הכי לא מעכבא ביה אלא קריאה 
אבל שוטה אי	 כוונתו כלו� לעול�. והא דתנ	 במסכת גיטי	 (כ"ב ב') הכל כשרי	 
לכתוב את הגט ואפילו חרש שוטה וקט	 ואקשינ	 והא לאו בני דעה נינהו ואמר רב 
הונא והוא שגדול עומד על גביו אלמא אפילו שוטה כותב לשמה, י"ל קסבר רב הונא 
כתיבת גט לשמה כל דהו סגי כלומר אי	 צרי� שיתכוו	 להוציאה אלא שיכתוב אותו 
על מנת לית	 אותו לפלונית, ומיהו מסקנא הת� והוא ששייר מקו� התור�, דבעינ	 
כוונה גמורה ואפילו חרש לאו בר הכי הוא. ומיהו קשיא לי מתניתי	 אמאי קתני 
חרש וחרשת לישמעינ	 אל� ואלמת וכ"ש חרש וחרשת, וי"ל רבותא קמ"ל דאפילו 

הנ� חליצת	 פסולה שלא תאמר אינה חליצה כלל קמ"ל." 
 

7. אור שמח הלכות יבו� פ"ד הכ"ד, וז"ל, "אמנ� המעיי	 בלשו	 רבינו יראה כי 
טעמו הוא, דבאמת עיקר החליצה הוא תלוי רק במעשה, לא בכוונה, ובמעשה בלא 
כוונה ודאי לא שיי� תנאי, כיו	 דאינו עני	 המתיחס אל הרצו	, שבפעולות דבעי רצונו 
של אד� שיי� תנאי, אבל בדבר דלא בעי רצונו של אד� לא שיי� תנאי. הגע בעצמ�, 
הא� יתכ	 לשחוט על תנאי, ואפילו ביבו� לא שיי� תנאי, כיו	 דלא בעי רצו	 וכוונה, 
וכ	 בחליצה עיקרו הוא הפעולה, ורק הכוונה הוא שאינו חפ� ליבמה, ושהיא נתרת 
להנשא בחליצתו, ועיקר קפיד קרא א� לא יחפו� לקחת לא אבה יבמי, היינו הכוונה 
על שלילת היבו�, ופוק חזי מש"כ הרב המגיד בש� ירושלמי (יבמות פי"ב ה"ו), 
דחלו� לה ועקור זיקת� ממנה והיא נשאת ל� דר� נשואי	 דמועיל, וכיו	 דלשיטת 
רבינו א� א� לא תת	 המאתי� זוז אסור ליבמה, א"כ לא אבה ליבמה א� באופ	 
שלא תקיי� התנאי, כמו שבארנו, והיה הכוונה משלילת היבו� בלא שו� תנאי, 

ולכ� תו מועיל מעשה החליצה לחודא, ודוק בכ"ז." 
  

8. קוב� שעורי� כתובות אות רמ"ז, וז"ל, "חליצה פסולה עד שיכוונו שניה�. 
בשו"ת חכ� צבי ס"א חקר כוונה זו מה טיבה, א� היא כוונת מצוה או כוונת קני	, 
וכדבריו נראה מבואר מלשו	 הרמב"	 ורשב"א, יבמות ק"ד, ובזה כתב לתר� קושית 
תוס' אמאי קטנה חולצת והא לאו בת דעה היא, ותיר� דקט	 יש לו זכיה בדעת 
אחרת מקנה. ודברי תימה ה	, דהטע� דקט	 זוכה בדעת אחרת מקנה הוא משו� 
דסגי בכוונת המקנה ולא בעינ	 דעת הקונה כלל, אבל בחליצה הרי מפורש בגמרא 
דבעינ	 שיכוונו שניה	. עוד כתב ש� דמקושית תוספות מוכח דסתמא פסול בחליצה 
דקט	 כסת� דמי, אבל בתוס' ריש זבחי� כתבו דקט	 גרע מסתמא, ואפשר שלא 
כתבו כ	 אלא לעני	 קדשי� דהוי מתעסק כמו משו� חולי	. עוד כתב ש�, 
דלהרמב"� איצטרי� קרא למעוטי קט	 שלא לפסול על האחי	, דאי מטעמא דחסרו	 
כוונה פוסל על האחי	, וקשה דזה אינו אלא מדרבנ	, וי"ל דלאו קרא יתירא הוא, 
ומיעוטא דקט	 הוא ממשמעותא דאיש, וקושית תוס' לא על הקרא אלא על הגמ' 

למה צרי� למיל� מקרא, ולזה יש לתר� דנ"מ לעני	 לפסול על האחי	."  
  

וש� אות רנ"ב, וז"ל, "ש� בגמ' דלא אפשר לקיומי חליצה ע"י שליח. ובגמ' לא 
נתפרש הטע� אמאי לא מהניא שליחות בחליצה, מ"ש מגירושי	, וכבר עמד בזה 
בשו"ת ר"ח אור זרוע סימ	 קכ"ח, וז"ל, ושמא דבעינ	 חליצה דומיא דיבו� או שמא 
דכתי' וחלצה נעלו מעל רגלו, עכ"ל, וכ	 הוא ברא"ש פ' מצות חליצה סי' ט"ו. ואכתי 
לא נתבאר, דאי	 זה קרא יתירא למעוטי שליחות, ועיי	 תוס' יבמות ק"א ד"ה ה	 

ולא שלוח	."  
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