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יבמות ד� קא. - בעני	 סדר החליצה 

מצוות יבו�
 1.1

דברי� פ' כ"ה פסוקי� ה�י 
(ה) ִ& י ֵיְ� ב�  $ ִחי# ַיְחָ% ו � ֵמת $ ַחד ֵמֶה# � ֵב! ֵאי! ל�  ֹלא ִתְהֶיה ֵאֶ� ת ַהֵ� ת ַהח� ָצה ְלִאי�  ָזר ְיָבָמ�  ָיֹבא 
ָעֶליָה � ְלָקָח�  ל�  ְלִא0ָ  ה ְוִיְ/ ָמ� : (ו) ְוָהָיה ַהְ/ כ� ר ֲאֶ� ר ֵ* ֵלד ָיק� # ַעל ֵ� # ' ִחיו ַהֵ� ת ְוֹלא ִיָ� ֶחה ְ� מ�  
ִמ6ִ 5ְ ָרֵאל: (ז) ְוִא# ֹלא ַיְח4ֹ 3 ָהִאי�  ָלַקַחת ֶאת ְיִבְמ* �  ְוָעְלָתה ְיִבְמ* �  ַה0ַ  ְעָרה ֶאל ַה2ְ ֵקִני# ְו' ְמָרה ֵמֵא! 
ְיָבִמי ְלָהִקי# ְל' ִחיו ֵ� # ְ/ ִי5ְ ָרֵאל ֹלא ' ָבה ַיְ/ ִמי: (ח) ְוָקְרא�  ל�  ִזְקֵני ִעיר�  ְוִדְ/ ר�  ֵאָליו ְוָעַמד ְו' ַמר ֹלא 
ָחַפְצִ* י ְלַקְחָ* � : (ט) ְוִנ8ְ ָ� ה ְיִבְמ* �  ֵאָליו ְלֵעיֵני ַה2ְ ֵקִני# ְוָחְלָצה ַנֲעל�  ֵמַעל ַרְגל�  ְוָיְרָקה ְ/ ָפָניו ְוָעְנָתה ְו' ְמָרה 

ָ& ָכה ֵיָע5ֶ ה ָלִאי�  ֲאֶ� ר ֹלא ִיְבֶנה ֶאת ֵ/ ית ' ִחיו: (י) ְוִנְקָרא ְ� מ�  ְ/ ִי5ְ ָרֵאל ֵ/ ית ֲחל� 3 ַה9ָ ַעל:  
 

 1.2
אב� העזר סי' קס"ה ס"א 

מצות יבו# קודמת למצות חליצה וא# אינה רוצה להתייב# לשו# אחד מהאחי# (או בגדול כשרוצה 
לייב#) בלא טענה מספקת דינה כמורדת וי"א שמצות חליצה קודמת: הגה ואי! לה די! מורדת א# 
אינה רוצה להתייב# ומ"מ אי! כופי! אותו לחלו3 אלא מכי! אותו א# יכולי! להטעותו כגו! שאומרי# 

לו חלו3 ע"מ שתת! ל= מנה. 
 

 1.3
ש� סי' קס"א אות ו' 

לא רצה הגדול לייב# אלא לחלו3 והקט! ממנו רוצה לייב# ביאת קט! עדיפא אבל א# אי! שניה# 
רוצי# לייב# אלא לחלו3 חליצת הגדול עדיפא: הגה וע"ל סי' קס"ה דבזמ! הזה מצות חליצה קודמת 
ואפילו למ"ד יבו# קוד# א# היא אינה חפיצה ביבו# רק בחליצה חליצת הגדול קוד# (תה"ד סי' ר"ל): 

 
הדייני� 

 2.1
גמרא יבמות קא: 

אמר רבא צריכי דייני למיקבע דוכתא דכתיב ועלתה יבמתו השערה אל הזקני#, רב פפא ורב הונא 
בריה דרב יהושע עבדי עובדא בחמשה כמא! כר' יהודה והא הדר ביה לפרסומי מילתא רב אשי איקלע 
לבי רב כהנא אמר ליה סליק מר לגב! למלויי בי חמשה אמר רב כהנא הוה קאימנא קמיה דרב יהודה 
ואמר לי תא סק לזירזא דקני לאיצטרופי בי חמשה אמרו לו למה לי חמשה אמר להו כי היכי דליפרס# 
מילתא, רב שמואל בר יהודה הוה קאי קמיה דרב יהודה אמר ליה סק תא לזירזא דקני לאצטרופי בי 

חמשה לפרסומי מילתא אמר ליה תנינא בישראל בב"ד ישראל ולא בב"ד של גרי# ואנא גר אנא.  
 

 2.2 
גמרא יבמות קו: 

ואמר רבא צריכי דייני למיחזי רוקא כי נפיק מפומא דיבמה דכתיב לעיני הזקני# וירקה. 
 

 2.3
תוספות יבמות קא: ד"ה ש"מ 

פסק ר"ת דסומא באחת מעיניו כשר לחליצה כיו! דלא ממעטינ! מלעיני, וסגי באחד ויכול לראות הרוק 
מפי היבמה. 

 
 2.4

ראבי"ה סי' תתצ"ד 
ולא סומא אפילו באחת מעיניו דלעיני הזקני# כתיב, והכי נמי איתא בירושלמי ומיהו באחת מעיניו לא 

הוזכר ש#, ור"ת מכשיר באחת מעיניו לחליצה. 
 

 2.5
סדר חליצה למהר"� מקראקא אות כ"א 

צרי= שיהיו ש# עשרה אנשי# וג' דייני# וב' נוספי# וב' עדי# והיב# והשמש מצטרפי! לעשרה. 



 
ובפירוש בית אחיו ש� 

מקורו בפרקי רבי אליעזר פי"ט עדות חליצה בעשרה והוא כדי שיתפרס#, וכדאיתא בגמ' דB סז. פוק 

אייתי לי בי עשרה דאימא ל= באנפייהו וכו', וברש"י ש# בי עשרה לפרס# את הדבר - פירוש סדר 
חליצה ס"ק כ"ג. ואB שכל עני! עשרה הוא הפרסו# מ"מ משמע דעת רבינו שאי! היבמה מצטרפת 

לעשרה, וא"כ ה"ה כל מי שאינו מצטרB למני! אינו מצטרB לעשרה בחליצה. 
 

 2.6
פירוש בית אחיו הנ"ל אות י"ב 

ולא יהא בו שו# מו#. עי' חת"ס ש# דהאי דינא הנמצא בסדרי חליצה לא גילו לנו רבנ! טעמו ועשו 
רבנ! האי מילתא כהלכתא בלא טעמא, ומסיק ש# דהוא גזירה אטו גט, ובגט גופא הוא קיו# דרבנ! 
בעלמא משו# דדייני הגט מתירי# אשת איש לעלמא שיש בזה לתא דדיני נפשות, ובדייני נפשות שה# 

הסנהדרי! כתיב כול= יפה ראיתי ומו# אי! ב= ולמדי! מזה לפסול בעל מו#. 
ובגדר המו# נראה פשוט שכל הפוסל לכה! לעבודה פוסל ג# לסנהדרי!, ואפשר דחמירי טפי מדכתיב 

כול= יפה, חת"ס ש#, וכ! הסיק בנחלי דבש ס"ק ח' דגדר מו# בזה הוא כמו אצל כהני#. 
ולמעשה נוהגי# להחמיר לכתחילה בכל מו# הניכר כגו! חיגר וקיטע או פסח וכדומה, אמנ# א# אי! 
 Bנמצא דייני# כשרי# מקילי! בזה וכתקנת החת"ס ש#, וכ! מסיק בפשטות בנחלי דבש ש# דטפי עדי
בעל מו# הבקי בהלכות חליצות מאינו בעל מו# שאינו בקי, ועי' ג# בחת"ס ש# דבנוספי# יש להחמיר 

בזה יותר מבדייני# עצמ# כי לנוספי# כשרי# אפילו עמי האר3. 
 

מצוה בגדול ליב� 
 3.1

גמרא יבמות כד. 
תנו רבנ! והיה הבכור, מיכ! שמצוה בגדול לייב#.  

 
וש� 

תני אביי קשישא מצוה בגדול לייב# לא רצה הולכי# אצל אחיו הקט! לא רצה חוזרי! אצל גדול. 
 

 3.2
אב� העזר סי' קס"ט סעי� מ"ח 

הסומא אינו חול3 לכתחילה וא# חל3 חליצתו כשרה ויש מי שאומר שא# אי! אח אלא הוא חולצת 
לכתחלה  הג"ה כדי שלא תתעג! (ב"י מ"כ) ולא מקרי סומא אלא בב' עיניו (הגהות מיי' פ"ד). 

 
 3.3

משנה יבמות קד. 
חלצה בלילה חליצתה כשרה ורבי אליעזר פוסל בשמאל חליצתה פסולה ור' אליעזר מכשיר. 

 
 3.4

אב� העזר סי' קס"ט סעי� כ"ה 
אטר ברגלו י"א שחול3 בשתיה# במנעל של ימי! בימי! ובמנעל שמאל בשמאל ויש מי שנסתפק לומר 

שאי! לו תקנה (הג"ה ונהגו כסברא הראשונה וע"ל בפי' הסדר סעי� מ') 
 

 3.5
רש"י בכורות מה: ד"ה איטר רגל 

שכשמהל= עוקר רגל השמאל תחלה מה שאי! דר= בני אד#. 
 

מעשה החליצה 
 4.1

משנה יבמות קא. 
מ! הארכובה ולמטה חליצתה כשרה מ! הארכובה ולמעלה חליצתה פסולה. 

 
 4.2

גמרא יבמות קג. 
מ! הארכובה ולמטה כו': ורמינהי רגלי# פרט לבעלי קבי! שאני הכא דכתיב מעל רגלו אי הכי למעלה 
מ! הארכובה נמי מעל ולא מעל דמעל, אמר רב פפא שמע מינה האי איסתוירא עד ארעא נחית דאי 
סלקא דעת= מיפסק פסיק הוה ליה איהו מעל ושוקא מעל דמעל אמר רב אשי אפילו תימא מיפסק 

פסיק כל דבהדי כרעא ככרעא דמי. 
 
 



 4.3
גמרא יבמות קו: 

אמר רבא אכלה תומא ורקתה אכלה גרגישתא ורקתה לא עשתה ולא כלו# מאי טעמא וירקה מעצמה 
בעינ!. 

 
 4.4

רא"ש יבמות פי"ב סי' י"ט 
אמר רבא אכלה תומא ורקתה אכלה גרגישתא ורקתה לא עשתה ולא כלו# מאי טעמא וירקה מעצמה 
בעינ! ולא מחמת דבר אחר, רב אלפס ז"ל [שלא] הביא ה= מילתא דרבא אולי סבירא ליה דלא גרע 
מרקקה ד# ולא דמי להא דהכא אפילו צחצוחי הרוק מעצמה אי! כא! א# לא נאמר אי אפשר בלא 

ליחלוחית רוק ואותו מעט יצא ע# רוק זה, ונהגו הע# למונעה מכל מאכל קוד# חליצה. 
 

 4.5
סדר חליצה למהר"� מקראקא אות ע"ב 

אז יאמר הרב ליב# פע# שנית שיהא בדעתו לכוו! שיתיר את יבמתו זאת לשוק למי שתרצה ולפוטרה 
באותה חליצה במה שהיתה קשורה בו עד עתה, וכ! יאמר ליבמה שיהא בדעתה ובכוונתה שתהא 
נפטרת מ! היב# בחליצה זאת להינשא לכל גבר דיתיצביי! ויכוונו שניה# להתיר אותה בחליצה, 

ויאמרו שניה# ה!. 
וא# הוא אטר רגל  לא יאמר הרב בסת# כנ"ל רק יאמר לה# שא# הדי! הוא להיות פטורה בחליצת 
רגל זה אזי תעלה חליצה זו לש# חליצה כשרה להיות פטורה ממנו  ותהא מותרת לשוק למי שתרצה, 

וא# אי! הדי! כנ"ל אזי לא תעלה חליצה זו לש# חליצה כלל רק כמתעסקת בעלמא. 
 

 4.6
רא"ש יבמות פי"ב סי' ז' 

אמר אמימר האי מא! דחלי3 צרי= למדחסיה לכרעיה כדי שיהיה ניכר שטורח לחלו3, דלפעמי# מנעל 
של בית די! גדול ממידת רגלו ונראה כיוצא מאליו א# לא ידחוק רגלו מעט בקרקע. 


