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תנו רבנ :את משפטי תעשו  דברי
שאלמלא )לא( נכתבו די הוא שיכתבו,
ואלו ה :עבודה זרה ,וגלוי עריות,
ושפיכות דמי ,וגזל ,וברכת הש .ואת
חקתי תשמרו  דברי שהשט ואומות
העול משיבי עליה ,ואלו ה :אכילת
חזיר ,ולבישת שעטנז ,וחליצת יבמה,
וטהרת מצורע ,ושעיר המשתלח .ושמא
תאמר מעשה תוהו ה  תלמוד לומר אני
ה'  אני ה' חקקתיו ,ואי ל רשות להרהר
בה.

משרשי המצוה ,לפי שהאשה הזאת היתה ראויה לשמש
האיש הזה תחת אחיו מן הטעם שזכרנו למעלה במצות
יבום ,והוא אינו רוצה בה ,ציותה התורה שתעשה אליו
מעשה שמוש זה של חליצת נעל ,שהוא שמוש העבד
הקנוי ,בפרסום לפני בית דין ,להראות לכל שקנויה
היתה לו לגמרי וכי ראוי היה לו ליבם אותה מן הטעם
הנזכר במצוה הקודמת ,ולפי שהוא אינו רוצה לעשות מה
שמוטל עליו להקים לאחיו שם היא יוצאת מתחת ידו,
וירקה בפניו להודיע שנפטרה ממנו לגמרי ואינה
משועבדת לו עוד לחלוק לו כבוד בשום דבר ,אבל הוא
חשוב אליה כאיש זר שאין משגיחין עליו מלירוק בפניו,
ותלך לה מעתה ותנשא לכל מי שתרצה.
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ופירש הטע בה"ג וז"ל מפני מה חולצת נעלו שכ
אמר הקב"ה למשה אמור ליב שלא ירצה ליב רשע
בגופ היית יכול לקיי ומאנת לפיכ תחלו מנעלי
כאבל וכמנודה שדרכ להיות יחפי וג מטיפה
סרוחה שבגופ היית יכול לקיי לאחי זרע לכ
וירקה בפניו טיפה סרוחה והדייני עוני חלו הנעל
כאבל חלו הנעל כמנודה חלו הנעל כמורד במצוה:
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וטעם החליצה ,כי כל זמן שהיבם רוצה ליבם הנה הוא
מקיים זרע לאחיו ונראה כאילו אחיו חי ,וכשאינו מיבם
ואינו מקיים זרע לאחיו ,נראה שאחיו מת וצריך הוא
שיתאבל עליו ,ולכך היבמה תחלוץ המנעל שהוא סימן
אבלות כאילו מתאבל על אחיו המת.
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ה .טע חליצת הנעל יש שכתבו שמעשה עבדות הוא ומרמזת לו שהיתה קנויה לו למעשה
עבדות ויש שכתבו שמרמזת לו שמעכשיו ישאר המת בלי זרע וראוי להתאבל עליו ויש שכתבו
שמרמזת לו שהוא כאבל וכמנודה וכמורד במצות סיני ויש שכתבו שמרמזת לו שאיש ואשה
קשורי זה לזה כנעל שקשור ע רצועות ועתה נפרדו ויש שכתבו שהוא מעשה קני שמקנה על
ידו ירושת אחיו המת.
ו .כתבו הקדמוני שהחליצה הוא תיקו גדול לנפש המת )ו(.
ו .הנה בזוהר פרשת חוקת מבואר דיש תיקו לנפש המת ע"י החליצה  ...ובשו"ת חת"ס א"ע ח"ב סי' פ"ה כתב שהחליצה הוא כעי
אמירת קדיש על המת וכהדלקת נר שמ זית לטובת נשמת המת ומוב לפי"ז מה שידוע מכמה עובדות מצדיקי שנשמת המת באה
להיות במעמד החליצה כיו דהוי תיקו לנשמתו  ...והנה ידוע מה שכתב בזוהר הקדוש פרשת וישב ד קפ"ז ע"ב דאשת ת"ח פטורה
מהיבו וחליצה מעיקר הדי וביאר בדרשות מהר"י מינ דרוש רביעי כי ת"ח הלומד ומחדש בדבר מה בדברי תורה הדבר המחודש ההוא
הוא תולדתו שלו דכשמלמד תורה לחבירו הוא מוליד נפש ונשמה ,וביאור דברי הזוהר נראה דאי כוונתו שאשת ת"ח מותרת לשוק בלי
יבו וחליצה ואי לה זיקה דזה לא יעלה על הדעת אלא שכונת הזוהר על פי מה שכתבו הפוסקי שא כשאינה רוצה להינשא יש עני
לעשות החליצה משו תיקו הנשמה ועל זה קאמר הזוהר שבת"ח אי העני גדול כ"כ כיו שהשאיר מעשי טובי וה תולדותיה של
צדיקי והוי ליה כבר תיקו לנשמתו ,ולזה נתעוררתי ע"י ידידי הגאו רבי משה נחמיה הלברשטט שליט"א.
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