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קב.
ואמר רבא:▀◊

גר דן את חבירו דבר תורה, שנאמר: (דברים י"ז) שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה' אלהיך בו מקרב 
אחיך תשים עליך מלך, עליך הוא דבעינן מקרב אחיך, אבל גר דן את חבירו גר, ואם היתה אמו מישראל ־ 

דן אפי' ישראלֹ ולענין חליצה ־ עד שיהא אביו ואמו מישראל, שנאמר: ונקרא שמו בישראל.

▀◊קב.
רבה אמר רב כהנא אמר 

רב:
אם יבא אליהו ויאמר חולצין במנעל ־ שומעין לו אין חולצין בסנדל ־ אין שומעין לו, שכבר נהגו העם 

בסנדלֹ 

▀◊קב.
רב יוסף אמר רב כהנא 

אמר רב:
אם יבא אליהו ויאמר אין חולצין במנעל ־ שומעין לו, אין חולצין בסנדל ־ אין שומעין לו, שכבר נהגו העם 

בסנדל.

מאי בינייהו?^קב.

איכא בינייהו מנעל לכתחלה.!◊קב.

ולמ"ד אפי' לכתחלה¿קב.

חלצה במנעל ־ חליצתה כשרהֹ והתנן:▀¿◊קב.

דיעבד אין, לכתחלה לאִ ¿קב.

!◊קב.
ה"ה דאפילו לכתחלה, ואיידי דבעי למיתני סיפא באנפיליא ־ חליצתה פסולה דאפילו דיעבד, תנא נמי 

רישא דיעבד.

ומנעל לכתחלה ־ תנאי היאֹ ▀◊קב.

פעם אחת הלכתי לנציבין, מצאתי זקן אחדדתניא, א"ר יוסי:О▀◊קב.

אמרתי לו: כלום אתה בקי בר' יהודה בן בתירא?[רבי יוסי]^▀◊קב.

אמר לי: הן, ועל שולחני הוא תדירֹ !▀קב.

כלום ראית שחלץ ביבמה?[רבי יוסי]^▀קב.

אמר לי: ראיתי שחלץ הרבה פעמיםֹ !▀קב.

במנעל או בסנדל?[רבי יוסי]^▀קב.

אמר לי: וכי חולצין במנעל?¿▀קב.

אמרתי לו: א"כ, מה ראה ר' מאיר לומר:[רבי יוסי]!▀◊קב.

חלצה במנעל ־ חליצתה כשירהֹ [רבי מאיר]▀!▀◊קב.

חולצין במנעל לכתחלה.רבי יעקב אומר משמו:▀▀◊קב.

ומאן דאמר לכתחלה לא, מאי טעמא?^◊קב.

אילימא משום דהויא פנתא מעל וארקתא מעל דמעל, והתורה אמרה מעל ־ ולא מעל דמעל!קב.

אי הכי, אפילו דיעבד נמי לאִ ¿קב.

גזירה משום מנעל מרופטֹ !◊קב.

אי נמי, משום חצי מנעל.!◊קב.

רב:▀קב.
אי לאו דחמיתיה לחביבי דחלץ בסנדל דאית לה שינצין, אנא לא הואי חליצנא אלא בסנדלא דטייעא 

דמיהדק טפי, והאי דידן אע"ג דאית ביה חומרתא, קטרינן ביה מיתנא, כי היכי דתהוי חליצתה מעלייתא.

(סימן: התרת יבמה סנדל)◊קב.

התרת יבמה לשוק ־ בשמיטת רוב העקב.רב יהודה אמר רב:▀◊קב.

הותרו רצועות מנעל וסנדל, או ששמט רוב הרגל ־ חליצתה פסולהֹ מיתיבי:▀¿◊קב.

טעמא דשמט הוא, הא שמטה היא ־ חליצתה כשרה, רוב הרגל אין, רוב העקב לאִ ¿קב.
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לא, היינו רוב הרגל היינו רוב העקב, ואמאי קרו ליה רוב הרגל? דכולא חיילא דכרעא עליה דחיס.!קב.

מסייע ליה לר' ינאי▀◊קב.

בין שהתיר הוא ושמטה היא, בין שהתירה היא ושמט הוא ־ חליצתה פסולה, עד שתתיר היא ותשמיט היא.דאמר ר' ינאי:▀▀◊קב.

קרעתהו, מהו? שרפתהו, מהו? גלויי כרעא בעינן והאיכא, או דלמא חליצה בעינן וליכא?בעי ר' ינאי:^◊קב.

תיקו.▀קב.

^◊קב.
בעא מיניה רבי נחמיה 

מרבה:
שני מנעלים זה על גב זה, מהו?

ה"ד?^קב.

אילימא דשלפתיה לעילאי וקאי תתאי!קב.

מעל אמר רחמנא ־ ולא מעל דמעלִ ¿קב.

^◊קב.
לא צריכא, דקרעתיה לעילאי ושלפתיה לתתאי וקאי עילאי, מאי? חליצה בעינן והא איכא, או דלמא גלויי 

כרעא בעינן וליכא?

קב:
ומי איכא כי האי גוונא?¿

אין, דחזיוה רבנן לרב יהודה דנפק בחמשא זוזי מוקי לשוקא.!קב:

יבמה שהגדילה בין האחין ־ מותרת לינשא לאחד מן האחין, ואין חוששין שמא חלצה סנדל לאחד מהן.רב יהודה אמר רב:▀◊קב:

טעמא דלא חזינן, הא חזינן חיישינן¿קב:

והא תניא:▀¿◊קב:
בין שנתכוון הוא ולא נתכוונה היא, בין שנתכוונה היא ולא נתכוון הוא ־ חליצתה פסולה, עד שיתכוונו 

שניהם כאחדִ 

הכי קאמר: אע"ג דחזינן, אין חוששין שמא כוונו.!◊קב:

איכא דאמרי:!◊קב:
טעמא דלא חזינן, הא חזינן חוששין, ודקא תנא בעי כוונה ־ הני מילי לאישתרויי לעלמא, אבל לאחין 

מיפסלא.

סנדל התפור בפשתן ־ אין חולצין בו, שנאמר: (יחזקאל ט"ז) ואנעלך תחש.רב יהודה אמר רב:▀◊קב:

ואימא: תחש אין, מידי אחרינא לאִ ¿קב:

נעל, נעל ־ ריבה.!קב:

אי נעל נעל ריבה, אפי' כל מילי נמיִ ¿קב:

אם כן, תחש מאי אהני ליה.!קב:

^◊קב:
בעא מיניה רבי אלעזר 

מרב:
הוא של עור ותריסיותיו של שער, מהו?

מי לא קרינן ביה ואנעלך תחש?אמר ליה:[רב]!◊קב:

אי הכי, כולו של שער נמיִ ¿קב:

ההוא קרקא מקרי.!קב:

ממאי דהאי וחלצה נעלו מעל רגלו מישלף הוא? דכתיב: (ויקרא י"ד) וחלצו את האבנים אשר בהן הנגע.רב כהנא לשמואל:▀◊קב:

ואימא: זרוזי הוא, דכתיב: (במדבר ל"א) החלצו מאתכם אנשים לצבאִ ¿◊קב:

התם נמי שלופי מביתא לקרבא.!קב:

והכתיב: (איוב ל"ו) יחלץ עני בעניוִ ¿◊קב:
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בשכר עניו יחלצו מדינה של גיהנם.!קב:

אלא הא דכתיב: (תהלים ל"ד) חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצםִ ¿◊קב:

בשכר יראיו יחלצם מדינה של גיהנם.!קב:

אלא הא דכתיב: (ישעיהו נח) ועצמותיך יחליץ,¿◊קב:

זו מעולה שבברכותואמר רבי אלעזר:▀¿◊קב:

זרוזי גרמיִ ואמר רבא:▀¿קב:

אין, משמע הכי ומשמע הכי, דהכא אי ס"ד זרוזי הוא, א"כ לכתוב רחמנא וחלצה נעלו ברגלו.!◊קב:

אי כתב רחמנא ברגלו, ה"א ברגלו אין, בשוקו לא, כתב רחמנא מעל רגלו, דאפילו בשוקוִ ¿קב:

א"כ, לכתוב רחמנא ־ במעל רגלו, מאי מעל רגלו? ש"מ מישלף הוא.!קב:

О◊קב:
אמר ליה ההוא מינא לר"ג: עמא דחלץ ליה מריה מיניה, דכתיב: (הושע ה') בצאנם ובבקרם ילכו לבקש 

את ה' ולא ימצאו חלץ מהםִ 

שוטה, מי כתיב חלץ להם? חלץ מהם כתיב, ואילו יבמה דחלצו לה אחין, מידי מששא אית ביה?אמר ליה:[ר"ג]О◊קב:

ובאנפיליא ־ חליצתה פסולה כו'.▀>קב:

למימרא, דאנפיליא לאו מנעל הוא▀קב:

ותנן נמי:▀■▀◊קב:
אין התורם נכנס לא בפרגוד חפות ולא באנפיליא, ואין צריך לומר במנעל וסנדל, לפי שאין נכנסין במנעל 

וסנדל לעזרהֹ 

אחד מנעל וסנדל ואנפיליא, לא יטייל בהן לא מבית לבית ולא ממטה למטהִ ורמינהו:¿◊קב:

דאית ביה כתיתי, ומשום תענוג.אביי:!◊קב:

ומשום תענוג בלא מנעל ביום הכפורים מי אסירי?אמר ליה רבא:¿קב:

והא רבה בר רב הונא כריך סודרא אכרעיה ונפיקִ О¿קב:

לא קשיא: כאן באנפיליא של עור, כאן באנפיליא של בגד.אלא אמר רבא:!◊קב:

ה"נ מסתברא, דאי לא תימא הכי, קשיא יום הכפורים איום הכפוריםִ ■קב:

לא יטייל אדם בקורדקיסין בתוך ביתו, אבל מטייל הוא באנפילין בתוך ביתוִ דתניא:▀■◊קב:

אלא לאו ש"מ: כאן באנפיליא של עור, כאן באנפיליא של בגד, ש"מ.■◊קב:

תניא כוותיה דרבא:■קב:

[תניא]▀■◊קב:
חלצה במנעל הנפרם שחופה את רוב הרגל, בסנדל הנפחת שמקבל את רוב הרגל, בסנדל של שעם ושל 

סיב, בקב הקיטע, במוק, בסמיכת הרגלים, באנפיליא של עור, והחולצת מן הגדול בין עומד בין יושב בין 
מוטה, והחולצת מן הסומא ־ חליצתה כשרהֹ 
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