מצות חליצה

מסורת הערס

יבמות

פרק שנים עשר

רקי,ה ולא חלצה ולא קראה חליצתה פסולה • ופוםלחה על האחין *ככה יעשה לבר שהוא
כדמפרש ואזיל :אין כאן בית מיחוש • ואפי׳ מייבום לא פסלה :
דף סם (:לעקימת
למאן • כלומר למאי הלכתא תני פסולה :אילימא • דלא משתריא בה וי״ל רמ״מ מעשה גרוע הוא
לעלמא פשימא :אלא לאו לאשמומינן לאיפסלה מאחין • דקי״ל במסכת בקול שהוא מעשה גלול:
גיטין )דף כד (:כל מקום ששנינו תורה אור
ספרי פרשת כי תצא חליצה פסולה פסולה ופוסלת על *"רקקה ולא קראה חליצתה כשירה "רקקה
האחין גמ פסול פסול ופוסל מן ולא חלצה ולא קראה חליצתה פסולה
הכהונה :מאי שגא רקיקה • לפסלה:
ומאי שנא קריאה • דלא פסלה רקתני בקראה ולא רקקה ולא חלצה אין כאן בית
אין כאן בית מיחוש הואיל ותרוייהו מיחוש מגי אילימא רבי אליעזר חלצה ולא
רמוה ,ולא קראה חליצתה כשירה והא אמר
..
לדדיה לא קא מעכבי :קרייה• בין
הגהות הב״ת קודם חליצה מאן יבמי בין לאחלמייסרבי אליעזר  0ככה יעשה )א( דבר שהוא
)א( גט׳ ככה יעשה כל חליצה ככה יעשה אי כמי אמרינן מעשה מעכב אלאפשיטא רבי עקיבא וקתני
לבר שהוא ) :ג( שם
כי ההיא יבמה דאתיא תתייבם לא מיחלפא לאינשי בחלוצה רקקה ולא חלצה ולא קראה חליצתה פסולה
לקמיה דר׳ אמי) :ג( שם
רש״י דליתי למימר הך בתר חליצה אתייבם למאן אילימאלעלמא פשיטא מיהויא חליצה
ויחיד
ג
אימת:רנא)ד(גרסינן לאמרי הך קרייה דמקמי חליצה הואי
ל״ה אמר
דאישתריא לעלמא אלא לאו לאחין שמע
נ״נ ס״א אמר רנה גרסי' אבל רקיקה דליתא אלא בחר חליצה
וליג אמררנא):ה(תום' מיחלפא לאינשי ויאמרו הך מדרקקה מינה ולר״ע מאי שנא רקיקה ומאי שנא
דיה רבא וכוי מר הא
גמילות :ודאי חלצה לה ברישא ואפילו הכי קרייה קרייה דאיתא בין בתחלה בין בסוף
מורה איכא הא
הדרה ומתייבמת ואתי למישרי חלוצה לא מיחלפא ליה רקיקה דבתחלה ליתא
לאחין :ושרי לה חיגרא־ כלומר ולבסוף איתא מיחלפא ליה ואתו למישרי
פמורושלחנה מבית דין :אמרי רקיקה חלוצה לאחין ואיכא דאמרי הכי שלחו ליה
כ ה

הה

עין משפט
נר מצוה

מעשה מעכב • וא״ת ולמ״ד)סנהדרין
פיו הוי מעשה היכי ממעמינן קריאה
יותר מלקיקה אינמי לא למי למנהיג
לאךןיןפםולה-משמעשפוסלהלאחין
מלקתנייפםולה ואפי׳ למ״ל בכל הגמ
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]ש״ז לעיל כמשנה קד[:
סב א מיי' פ״ד מהלי
יכום הלכה יכ סמנ
עשין ננ טוש״ע אה״ע
סימן קסמ סעיף מה :
ם

ס ג

מ

ס

חליצה פסולה אינה פוסלת על האחי!
הכא דייק מללא קתני אין כאן בית
מיחוש וללא כפי׳ הקונמרם לפירש
לאחיא כמ״ר כל מקום ששנו חכמים
חליצה פסולה פוסלת לא״כ בלא שום
ליוק הוה מצי לאוקומי כוותיה :
סי כתיב וחלצה ביד • והא דקאמר
בירושלמי שחולצחו בימין למצוה
בעלמא אבל עיכובא ליכא* :
ואביי מרבית עלי קאתו •
רבה גרס דרבא לא הוה
כהן כדאמרבפ׳ הזרוע )חולין קלג.
ושם( דאמר ליה לשמעיה זכי לי
מתנתא אבל רבה היה כהן דאמר
בפרק עד כמה)בכורות כז (.רבה במיל
לה ברוב ואמרינן במס׳ מועד ק ק
)דף כח .ישם( אמר רבא חיי בני ומזוני
לאובזכותא תליא מילתא כו׳ עד רבה
חיה ארבעין שנין ורב חםלא תשעים
שנין כלאמר נמי הכא רבה חיה
ארבעין שנין הקשה הר״ר אלחנן
לבגמילות חסרים נמי עסיק ראמר
בחלק )סנהדרין דף צח (:אמר רבה
ייתי ולא אחמיניה אמר ליה אביי מאי
מעמא אמר מר הכי כו׳ מר )ה(
תורה איכא גמילות חסדים איכא ואמר
ר״י דלא עסיק כל כך בגמילות
חסדים שינצל מגזירת בית עלי אבל
כדי שינצל מחבלו של משיח היה
בידו שגס שאר זכיות עומדות לו
וא״ת ומאי הא דקאמר במם׳ מועד
ק ק )דף כח (.דלא בזכותא תליא
מילתא אלא במזלא מדרבה לא חיה
אלא ארבכנין שנין ודלמא היינו מעם
לפי שהיה מבני עלי וי״ל דסבירא ליה
לרבא דבתורה בלבד הוא מחכפר
כמו לרבה ועוד שגם רבה עסק
בגמילוח חסדים כדאמר בחלק
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שם סעיףמה:
ס

סה ד מיי׳ שס הל׳ י
מושיע שם סעיף מג:
סו ה מיי׳ שם הלכה יא:
סז ו מיי׳ שס הלכה י
סמג שם מושיע שם
סעיף מ ג :
]וע׳ע תוססות חוליו כ.
ליס לא[
ם ת  tמיי׳ שס הלכה כנ
והל' יח מוש״ע שס
סעיף לא מ וכפירוש סלר
מליצה סעיף ע ע ז :
סט ח מיי׳ שם מושיע
שם סעיף מ :
ע פ מיי׳ פ״א מהלכות
מטמאי משכנ ומושכ
הלכה מז :

קמייתא ליחנה מששא • ולא פסלה ייבמה שרקקה תחלוץ ואינה צריכה לרוק
גליון הש״ס מאחין ומאן לחזי דמהייבמה סבר פעם אחרת כי ההיא)ב( דאתיא לקמיה דרבי
גמ׳ לוי נפק לקרייתא .רקיקה בתר חליצה הואי כי אורחיה
עא י מיי' שם ופ״ד
כח ושרינן חלוצה לאחין :מסו שתחלוץ • אמי הוה יתיב רבי אבא בר ממל קמיה רקקה
כעי! זה עירובי ן דף
מהלכות ינוס הלכה
ע״ב :
בשיניה :יבמה שרקקה רם מ ה ו  .מי מקמי דתחלוץ אמר ליה רבי אמי חלוץ לה
כג מושיע אה׳׳ע סימן
קסמ סעי]( מ :
הואי חליצה מעלייתא :אבל אגיל לך ושרי לה תינרא אמר ליה ר׳ אבא והא בעינן
כו׳ • מקרא הוא בלניאל שהמלאך מירק הא רקקה לה ותירוק ומה בכך נפיק
אמר לו אגיד לך את כל הנגזר מיניה הורבא דאי אמרת תיהדר ותירוק
בשמים ורשום בכתב והוא אמח אמרי רקיקה קמייתא לית בה מששא ואתי
מכלל דאיכא בשמים כתב דאינו אמת למישרי חלוצה לאחין והא בעינן כסדרן
בתמיה  :מי כתיב וירקה רוק •
דליהוי משמע דלא יהא שם אלא רוק יכסדרן לא מעכבא הוא סבר דחויי קא מדחי
]לקמן קו :סנהדרין מט [:וירקה סתמא כתיב ואפילו רוק ור״א ליה נפק דק ואשכח דתניא *בין שהקדים
והכא נמי אי אפשר בלא צחצוחי חליצה לרקיקה בין שהקדים רקיקה לחליצה
רוק :בכתב אמת ־ שהקב״ה מאמתו מה שעשה עשוי לוי נפקלקרייתא בעו
ומקיימו ואינו חוזר ומבמלו) :ד( אמר מינה גידמת מהו שתחלוץ יבמה שרקקה
רבא • גרסינן ול״ג ואמרי ר ב א  :דגיאלדם מהו °אבל אגיד לך את הרשום בכתב
בהמצאו• משמע שאין מצוי בכל עח :י אמת מכלל דאיכא כתב שאינו אמתלא
החלוץ • ולא תתייבם עוד דאיפסלה הוה בידיה אתא שאיל בי מדרשא אמרו
עלייהו:יכול יהא דם היוצא מפיו .ממא ליה ימי כתיב וחלצה ביד ומי כתיב וירקה
כרוק ודם היוצא מפי אמתו ממא כזובו
וקריו ומימי רגליו שהן מעיינותיו של רוק אבל אגיד לך הרשום בכתב אמת וכי
ריס יח .זב וטמאין טומאה חמורה :מוצצת • יש כתב שאינו אמת לא קשיא *כאן בגזר
]וע״ע תוס׳ ריס יח.
)
ז י ו  * 0יבמה שרקקה ותום׳ נכורות כז .ד״ה
אי אפשר בלא צחצוחי רוק :
דין שיש עמו שבועה כאן בגזר דין שאין רם תחלוץ • מעיקרא שלחו ליה ההוא
רנה[
זו
עמו שבועה כדרב שמואל בר אמי דאמר
ללעיל היבמה שרקקה ואח״כ שלחו
ליה דאפילו רקקה לם תחלוץ :
ישם יח .ע״ש[ * 1רב שמואל בר אמי אמר רבי יונתן מנין לנזר דין שיש עמו שבועה שאינו
קנןנה
שמואל א ג מתקרע שנא׳ לכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עק בית עלי בזבח ובמנחה
תוספות ישנים
־י ?
־
׳
יL
,ך
עד עולם אמר רבה בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בדברי תורה אביי אמר בזבח ובמנחה ^
שאיל ני מרישא
אינו מתכפר אבל מתכפר בגמילות חסדים רבה ואביי מרבית עלי קאתו רבה דעםק
«י כי
)הא( י .
ונ־׳
& ,
חיה ארבעין שנין אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים חיה שיתין שנין ת״ר מ ש
דרני
א( לקמיה
אתא
וא״ל כך וכך שאלו ממני
שהיו מתים כבן שמנה עשרה שנה באו והודיעו את רבן יוחנן בן זכאי אמר להם שמא ממשפחת עלי אתם
ולא ידעתי להשיב להם
שס ב שנא׳ וכל מרבית ביתך ימותו אנשים לכו ועסקו בתורה ותחיו הלכו ועסקו בתורה וחיו והיו קורין אותן משפחת עד שפשסו מעצמו והאי
דלא פשט להו מעיקרא
יוחנן על שמו אמר רב שמואל בר אוניא אמר רב מנין לגזר דין של צבור שאינו נחתם אינו נחתם והא כתיב°כי מפני שהיה מתגאה על
^ מ ו ש י ב ל  1א^ייבמ?
' ל
°
אם תכבסי בנתר ותרבי לך בורית נכחם עונך לפני אלא מנין שאפי׳ נחתם מתקרע
ישעי־ נה בכל קראנו אליו והכתיב °ררשו ה׳ בהמצאו *לא קשיא הא ביחיד הא בציבור) 0יחיד אימת אמר רב נחמן של זהב לפיכך לא ידע
*לעיל מנן:
להשיב להס שהגאוה
אמר רבה בר אבוד ,אלו עשרה ימים שבין ר״ה ליוה״כ שלחו ליה לאבוד ,דשמואל יבמה שרקקה דם חחלוץ משכחת לארס ת5מודו:
נדה נו.
ה״נ רבה ואביי מדנית
ויקרא טז לפי שאי אפשר לרם בלא צחצוח רוק מיתיבי יכול יהא *דם היוצא מפיו ומפי האמה טמא ת״ל °זובו טמא עלי קאתו .וליג רבא
ואין דם היוצא מפיו ומפי האמה טמא אלא טהור ל״ק באן כמוצצת כאן בשותת :חרש שנחלץ ובו׳  :דהא רבא לא היה כה!
כדאיתא בפ׳ הזרוע דאיל
לשמעיה שהיה בהן זיל
אמר
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זכי במתנות אבל הוא לא רצה לזכות שלא היה כהן ועוד דאמר דרנה מיה מ׳ שנה ואביי חיה ס׳ שנין .ונפי אעיפ שנינו שחיה רבא אחר אביי דאתיא חומה דביתהו דאגיי לקמיה דרבא דלפסיק לה מזוני ואין לומר דאביי נולד קודם
יותר מכ׳ שנה שהרי מצינו בפ׳ שלשה שאכלו דאביי ורגא הוו יתבי קמיה דרבה אמר להו למי מברכין אביי אמוי לטללא ורבא נפק לשוקא ואחיי בלפי שמיא אלמא קסניס היו שניסס באותה שעה:
א( וניס בירושלמי כאן הלכה ו' דלוי בעצמו השיב כן לפני רבי ע״ש

תוספות ח ד מקמאי

תניא חלצה ולא רקקה ולא קראה חליצתה כשרה רקקה ולא חלצה ולא קראה חליצתה פסולה קראה ולא רקקת
ולא חלצה אין כאן בית טיחוש  .טני איליטא ר״א חלצה ולא קראה ולא רקקה ]חליצתה[ בשרה הא ר'
אליעזר אוטר כל דבר ]שהוא[ מעשה טעכב )פםולה(  .אלא פשיטא ר״ע וקתני רקקה ולא הלצה ולא קראה
חליצתה פסולה לעלמא ומפשלת לאחים אליבא דר״ע נטי רקקה ולא חלצה ולא קראה פסולה לאחים והכי נטי
שלחוה לאבוה דשטואל יבטה שרקקה תחלוץ אלמא ברקיקה לחודא פסולה לאחים אלטא בל יבמה יכולה לפסול
עצטה מן האחים אם תרוק בפני אחד מהם .וא״כ קשיא הא דאמר לעיל יבטה שגדלה בין האחים כשרה להתייבם
ואין חוששים שמא חלצה לאחד טהם ואם איתא ליתני שטא רקקה בפני אחד טהםלכך אני אומר שאין רקיקה פוסלת
טן האתין אלא כשהיא לפני ב״ד ולא דטי רקיקה לחליצה דאילו חליצה אין דרכה לחלוץ לאחד טן האחים וכיון דהלצה
אפיי שלא בפני ב״ד פסולה מן האחים להכי אמר אין חוששין שמא חלצה לאחד מן האחים טעמא דלא חזינ!
הא חזיגן חיישינן שטא כוונה אבל רקיקה שדרכה להיות רוקקת כל היום אין הרקיקה פוסלת מן האחים אלא
בב״ד וכן נראה בפרש״י ז״ל שהיבמה שחלצה לפני ב״ד תחלוץ אלטא בפגי ביד אין שלא בפגי ביד לא פסלה:

לוי נפק לקרייתא בעו מניה יבמה גדמת מתו שתחלוץ.רקקה דם טהו לא הוה בידיה אתי שאיל בי טדרשא
א״ל מי כתיב וירקה רוק שלחוה לאבוה דשמואל יבמה שרקקה דם תחלוץ לפי שא״א בדם בלא צחצוחי חיק
טיתיבי יכול יהא דם היוצא מפיו וטפי האטה שלו טמא ]ת״ל[ לובו הוא מטמא ואין דם היוצא טפיו)מטמא(
וטפי האטה )אינו( טמא אלא טהור ואי א״א בלא צחצוחי הרוק אטאי ]ומשנינן[ ל״ק כאן בטוצצת כאן
בשותת .פי' )מוצצת( ]שותת[ אפשר בלא צחצוחי הרוק וצריכה לרוק לכתחילה וטי' דיעבד חליצתה כשירה
כדאי גבי טדרשא דלוי טי כתיב וירקה רוק י וטתני׳ גטי הכי טשטע טדאצטריך קרא למעוטי דם היוצא מפיו
אלמא אי לא טעטיה קרא ה״א בכלל כי ירוק הזב בטהור הוא • ואוקימנא להאי מתניתין בשותת והראב״ד כתב
דשמעתא קמייתא טיירי שרקקה במקום חליצה דםגיבהכי אפלו בשותת והא שטעתא בתרייתא רבעי צחצוחי
הרוק שרקקה שלא במקום חליצה ולפוסלה מן האחום דאי איכא צחצוחי הרוק הוא דמפםל ביה דגזרינן ביה
משום רקיקה דבתר חליצה .אבל לית בה צחצוחי הרוק לא מפםלה ולא גזרינן בה מידי דגר' בפ׳ כל הגט אטר
שטואל כל ]םקום[ ששנו חכטים גט פםול ]פסול[ ופוסל חליצה פסולה פסולה ופוסלתח מן האחים בטערבא
אמרי

עין משפט
נר מצוד,
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מצות חליצה

יבמות

פרק שנים עשר

מסורת הש״ס

ע ב א מיי׳ פ״ד מהלכות *tiDD־ Jשחלצה תחלוץ משתגדיל ואס לא חלצה חליצה פסולה •? זז וברי ר׳ מאיר• דאמר בהאשה רבה)לעיצ צי (.עשו חליצת בן תשע
יבוס הלכה טז סמג
וא״ת אמאילא עריב ותני להו קטנה בהד חרשוחרשת?־ כגמ בגדול:אגל חכמים אומרים)ל( • רפליגי עליה החם ואמרי
י
משין פב טוש״ע אהיע
סימן קסט סעיף מנ  :והמן וי״ל)כלמוכח( משום דבקמנה פליג רבי יוסי בגמ׳ ואס תאמר״ עשו ביאת בן מ׳ כמאמר בגדול אבל בחליצה לא ס״ל כוחיה :אין
מ״מ כיון לתנא פסולה אמאי תני שתחלוץ משתגליל ועול ללא תני §־ חליצת קטן כלום• אפי׳ לפוסלה עליו :זזלבריר׳מאיר-לשמעינן
ענ ב מיי׳ פ״ה מהל׳
תורה אור ליה ראמר קק וקמנה לא חולצין ולא
תפלה הלכה ד סמנ ליה גבי קטן וי״ל דאי לא הוה תני גבי
]עי׳ תוספות לעיל 5ו.ד״ס
^מייבמין  :אשה *ואיש •
אמר רב יהודה אמר *רב זו דברי ׳
משין יט טושיע איח קטנה ה״א דחליצתה פסולה מדרבנן
לכתיב רימ כו׳ דנרסו סכא
סימן צה סעיף ב :
שמואל[
דהא רמקשינן אשה לאיש אינו מן
אבל חכמים אומרים"אין חליצת קטן בלום)• :לברים כה( ואם לא יחפוץ האיש ולא
מהל׳
ע ד נ מיי׳ פכ׳ה
החורה להט תני תחלוץ משהגדיל
קטנה שחלצה וכו׳ :אמר רב יהודה אמר 'קנון ואשה נמי אע״ג ללא כתיב
סנהדרין הלכה ב
קטנה
לחליצת
לאשמועינן
לשון
יתור
מיעומא בעינן גלולה כאיש לאיתקש
סמג לאוין רח
טוש׳ע :אינה כלום כמו חליצת קטן ומיהו רב זו דברי ר״מ דאמד איש כתוב בפרשה
]לעיל סא .לקמן קינו[:
מ״מ סימן ח סעיף ד
לה לכתיב בההוא קרא ועלתה יבמתו
בירושלמי גרס׳ בםלר המשנה תחלוץ *ומקשינן אשה לאיש אבל חכמים אומרים
השערה  :עיניו לממה • כלפי ארץ ניב קנו .נדה ג.3
עד ,ד מיי' פ״א
מהלכות משתגליל ואם לא חלצה׳ חליצתה *איש כתיב בפרשה אשה בין גדולה בין
ינום הלכה יז סמנ
קיימא
התם
לשכינה
משום
ישראל
8
]עירונין פנ .וש״נ[
עשי] נכ טוש״ע
אהיע כשירה משמע שסובר להא למקיש קטנה *מאן חכמים רבי יוסי היא דר׳ חייא
סימן קסז סעיף ד וסימן
כרכתיב והיו עיני ולבי שם :אתא רבי
קסט סעיף מנ ובסדר רבי מאיר אשה לאיש היינו מלרבנן ור׳ שמעון בר רבי הוו יתבי פתח חד מינייהו
לממיבתא ־ למדרש ואיבע׳ כל חל
מליצה סעיף יז
ובפירוש אבל לרבי יוסי חולצת לכתחלה ואמר המתפלל צריך שיתן עיניו למטה
שדר חליצה סעיף ב ו :
למיתב אדוכתיה :ר׳ ישמעאל בר׳
ובירושלמי
ללקמן
בעובלא
כלאשכחן
שנאמר °והיו עיני ולבי שם כל
יוסי בעל בשר הוה כדאמרי׳ בהשוכר
א ב א יוק
]בבכורות יט :כתבו נמי מוקי לה כר״מ*:
תוספות ד״ה איש
את הפועלים)ב״מ פל:(.מפסע ואזיל.
J
L L
ע״ש[כוי בירושלמי ואבלן לישנא קצילא :
ביתר ביאור
לגמולו
למטרפםיה.
לאכו :רבי
היה :שקליה
רב
של
תלמידו
אבלן•
הולך
שנאמי
למעלה
עיניו
אמר
וחד
)א(
על
יפסע
קלוש
עם
לו
שצריך
מי
הגהות הב״ת
ראשי עם קדוש • והא דאמר לבבנו אל כפים אדהכי)ב( אתא ר׳ ישמעאל
על ששמע ולא מיחה :פוק ברקה • )א( גמ׳ כל הימים)ומד
אם הביאה שתי שערות :לא צריכת • אמר עיניו למעלה( תא״מ
בפ׳ קמא דםנהדרין )לף ז (:אזהרה בר׳ יוסי לגבייהו אמר להר במאי עסקיתו
וניכ ס״א וחד אמר
למיבדקה :כבר הורה זקן .רבי יוסי :המתפלל צריך שיכוין את
לדיין שלא יפסע על ראשי עם קדוש אמרו ליה בתפלה אמר להו כך אמר אבא
נצנןרע אבלן • עונשו של לשון הרע לנו למעלה שנאמר נשא:
תוספות ישנים היינו היכא שלא יצא לצורך עם קדוש י המתפלל צריך שיתן עיניו למטה ולבו
)נ( שם אדהכי והכי
יוסי
ר׳
•
ברבי
של
מרבדיו
נגעים:
זו דברי ר׳ מאיר
אתאר׳ ישמעאל) :ג( שם
דקתני אי נמי אפילו יצא לצורך יש לו למעלה כדי שיתקיימו שני מקראות הללו
כל ברבי לשון אלם גלול :קמגה אמר רכ נחמן הלכה
סתמא במתני׳ חליצת קטן לקצר דרכו כל מה שיכול כדאמרינן
דהוו
אינהו
למתיבתא
רבי
אתא
אדהכי
מעשה
פסולה אלמא
חולצת• משהיא כפעימות כבר שית חליצה כשלשה) :ד( רשיי
מיהאהוילאיפשולימאחין )קידושין לף לב (:אזהרה לזקן שלא
ד״ה אנל חכמים אומרים
ברבי
ישמעאל
רבי
בדוכתייהו
יתיבו
קלילי
אבל מכ׳א איןחליצת קטן יטרית מויראת ובהוריות )לף יג(:
כבר שבע דתנן במס׳ גימין)לף גע (.אין חליצת קטן כלום
בלום אפילו לפוסלה על תניא בני חכמים ות״ח בזמן שהצבור יוסי אגב יוקריה הוה מפסע ואזיל אמר ליה
הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר אפיי לפוסלה עליו דסליני
ג
האמין וא״ת בריפכל
עליה התם כציל:
נבי צריכין להם מפסיעין על ראשי העם אבדן מי הוא זה שמפסע על ראשי עם
בממלטלין הלכך לענין חליצה הואיל
הנט דסליגי אמוראי
חליצה
ואנסילא
קטן
כו׳ יצא לצורך נכנס ויישב במקומו קדוש אמר ליה אני ישמעאל בר׳ יוסי
ולא כתיב מיעומ כשירה משהיא
פסולה איכא מיד פסולה
בפרק הזה שיודעת מממ להבחין:
ופוסלת ואיכא מיר פירוש  Mלצורך העם ובתוספתא שבאתי ללמוד תורה מרבי אמר ליה וכי
פסולה ואינה פוסלת• וכי
לעונת נלרים • שנה אחת קודם לזמן
גפלוגתא גרסינן בהדיא יצא לצורך העם  :אתה הגון ללמוד תורה מרבי אמר ליה
פליני אמוראי
שתי שערות כדתק בפרק יוצא דופן
לר׳מ וחכמים דהכא  .ר ב א אמר משהגיע לעונת נדרים־ וכי משה היה הגון ללמוד תורהמפי הגבורה
יי׳ל דפליגי בסתמא
)נלה מה (:בת אחת עשרה שנה ויום
ואס תאמר דבפרק יוצא אמר ליה וכי משה אתה אמר ליה וכי רבך
דמתני׳ ק ק ואנפליא
אחד נדריה נבדקים אם יודעת לשם ]עמיש על הנליון פסחים
דקתני מליצה פסולה אי דופן )צלה מו• ושם( קאמר רבא אלהים הוא אמר רב יוסף שקליה רבי
 :0כשם הערוך[
פוסלת ממש ואתיא כר׳מ
מי נדרה והקדישה דבריה קיימין:
ואתיא קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה *למטרפסיה דקאמר ליה רבך ולא רבי
ואי אינה פוסלת
אין הלכה כאוהו הזוג־ אלא כתנא
ברבנן כרפ״ :והלכתא צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנין
ליה
אמר
דרבי
לקמיה
יבמה
אתיא
אדהכי
קמא רבעי ג׳  :והאמר רב גחמן
מד שתביא שתי שערות ומסיק כי קאמר רבא למיאון אבל
מלמודא הוא דפהיק הכי
רבי לאבדן פוק בדקה לבתר דנפק אמר ליה כו׳ • בריש פירקא)לף קא :(:קמ׳׳ל
קטנה
וכן הלכה  :הלכה לחציצה בעיא בדיקה אלמא
ר׳ ישמעאל בך אמר אבא איש כתוב בפרשה
אין הלכה כאותו הזוג • דאע״ג דאי
כמס
מליצה בנ׳ ונהנו
נממשה :יבא לפני ריע לא חלצה ואר״ת דרבא איירי הכא אבל אשד ,בין גדולה בין קטנה אמר ליה
עבד הוא כדקתני חלצה בשנים וקתני
גופיה
איהו
אבל
יוסי
דרבי
אליבא
בבית סאסוריס
מכשירין:הני מילי לםגי בתלתא ליעבר• הגהות הגר״א
והכשיר .סבר עד שתביא שתי שערות והא תא לא צריכת כבר הורה זקן קמפסע אבדן
תניא בתוספתא ר' יוחנן
]א[ תום׳ ס־יס מי •
לפני
הולך
הסנדלר היה
דמסיק הכא והלכתא עד שתביא שתי ואתי אמר ליה רבי ישמעאל בר׳ יוסי מי
כדקתני חלצה בשלשה ונמצא אחר פי' לצורך העם כוי .ניב
בית האסורין שרבי עקיבא
מהן קרוב או פסול פסולה הא כולם צמיג)עי׳ ננמ' שס( :
אסורשםונשאמנעליסעל שערות סיומא דמילתאהוא ובפרק שצריך לו עם קדוש יפסע על ראשי עם
כתפו והיה צועק
כשרים מליצה כשירה אבל לכתחלה
מנעלים התקבל)גימין סה .ושם( דקאמר רבא קדוש מי שאין צריך לו עם קדוש היאך
למי מנעלים למי חלצה בינו
ליבעי חמשה כרבי יהודה קמ״ל גבי
לבינה מהו וכל זה היה גבי שלש מדות בקטן הגיע לעונת יפסע על ראשי עם קדוש אמר ליה רבי
פלוגתא דרבי יהודה הלכתא כת״ק:
עושה כדי שלא
יבינו נדרים נדרו נדר והקדשו הקדש לאבדן קום בדוכתיך תאגא באותה שעה
אומות העולם דללמוד
על
תורה הוא צריך היה רבי וכנגדן בקטנה חולצת מלה זי עושה נצטרע אבדן וטבעו שני בניו ומאנו שתי
עקיבא תפוס אודיק
ר״ע אליבא דרבי יוסי ועוד דר״י הוטח כלותיו אמר רב נחמן בר יצחק ברייך רחמנאדכספיה לאבדן בהאי עלמא אמר
נבזעא לדשא ]איל[ יש
לך כישר יש לך כושר • שם מכח ההיא דמי שמת )ב״ב קנה (.ר׳ אמי מדבריו של ברבי נלמוד קטנה חולצת בפעוטות רבא אמר ער שתניע
והבין ר״י הסנדלר  .דרבה.גרס ולא רבא :
לעונת נדרים יוהלכתא עד שתביא שתי שערות :חלצה בשנים וכו׳* :אמר ]לעיל קד[.
לכשרה היא והיינו האי
מכאן
לקתני הכא ובא רבי ל כ ת ח ל ה בעיחמשה•
רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן אין הלכה כאותו הזוג והא אמר ר״נ חדא
עקיבא והכשיל:
יש ללמוד דאין צריך
זימנא דאמר רב יוסף ברמניומי *אמר רב נחמן)לחליצה בשלשה צריכי דאי ]לעיל קא :ע״ש[
חמשה אפי׳ לכתחלה ומיהו לפרסומי
ר

מ
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איתמר הך קמייתא הוה אמינא ה״מ לכתחילה אבל דיעבד אפי׳ תרי קמ״ל
אין הלכה כאותו הזוג ואי אשמועינן אין הלכה כאותו הזוג אלא כתנא
קמא ה״א דיעבד אבל לכתחילה ליבעי חמשה צריכא :מעשה שחלצו כו

מילתא עבדינן בחמשה:
רבי שממון ורבי יוחנן הסנדלר
מכשירים בשנים • ולאו דוקא
גליון הש״ס
תום׳ חד מקמאי שנים אלא לשון עדות בעלמא נקט
בינו לבינה מי ידעגא אמר רב יהודה אמר שמואל ועדים רואין אותו מבחוץ גמ׳ רבי יוסי היא • עי׳
אמדי משמיה דר״א
שנים ובקונטרס צ״ג שנים :
]שמאל[ ולילה פסולים
איבעיא לחו מעשה שחלצו בינו לבינה אבראי ובא מעשה לפני ר״ע בבית !SnS״mn׳T׳"
ופוסלים קטן ואנפלייא
ר ב קטנה ש ח ל צ ה  .ומיהי
פםולותואינופוסלותזא״ד ובא מעשה לפני ר׳ עקיבא בבית האסורין או דלמא מעשה שחלצו בינו לבינה בבית האסורין אמך
בירושל׳ נרשי' וכו׳ .עיי
האםורין • וא״ת והא במתני׳
ישמעאל בר״י המתפלל
יהודה אמר רב בבית האסורין היה מעשה ולבית האסורי בא מעשה בכורות דף כב ע״ב תוס׳
צריך שיתן עיניו למטה משמע בהדיא שחלצה בבית האםורין
ריס תירום ותירקג:
ולבו למעלה כדי לקיים
ת״ר
ב' מקראות הללו והיו דקתני מעשה שחלצה בינו לבינה
הימים
עיני ולבי שם כל
לבבינו אל בבית האסורין ובא מעשה לפני רבי עקיבא ויש לומר דבהרבל; ספרים גרסי׳ בא מעשה לפני ר׳ עקיבא בלא וי״ו וקא נמי בבית
וכתיב נשא
ויש
אבראי
בא
ולא
האםורין
בבית
עקיבא
רבי
לפני
בא
שהמעשה
פשיט
והיט
תאמר
ואס
עקיבא
ארבי
האסורין
כפים אל אל בשטים .
לומר דיודע
הא דפסקי הלבתא עד הגמרא שבא לפניו בבית האסורין כדאמר בירושלמי רבי יוחנן הסנדלר עבר קומי חבושין דרבי עקיבא היה מכריז ואמר מאן
שתביא ב׳ שערות ה״ט
לכתחלה דלא חלצה עד
שתביא ב' שערות אבל
דיעבד ה א ת נ ן קטנה שחלצה תחלוץ טשתגדל ואם לא חלצה חליצתה בשירה :הא דתנן מעשה שחלצה בינו לבינה טגאידעינן א״ר יהודה אטר שמואל בעדים רואי! אותם מבחוץ .אפיה לית הלכתאכר״ע אלא חליצה פסילת:
חליצה

בעי מחמין ומאן בעי צנורין חלצה בינו לבינה מהו אריק ליה רישיה מן כוותיה אמר ליה אית לך משין אית לך כשר :
בתי

