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א :טפחים עשרה  : די״ח) (ברכוה שמחו מי ר״ס .והולך עד וט׳ למקום ממקום מהלך היה יא עמו תורה וספר למקום ממקום מהלך היה י

אבוח: וכו/במסכה המכבד כל הראשונים חכמים שיושנוט׳.אמרו מי כל החמור גבי על ויניחנו השק ו־י] בתוך תורה םפר יניח לא
 כל והולך. הבהמה על רוכב והוא לבו כנגד בחיקו מניחו פחד שם אין ואם מותר. הגנבים מתפחדמן היה ואם עליו. וירכב

 לעד. בך שם והיה שנאמר עולם באי לכל הנאמן העד שהוא ופחד. [י] באימה ראש בכובד ישב תורה םפר לפני שיושב מי
נופו התורה את המכבד ובל הבריות על מחולל נופו התורה את המחלל כל הראשונים חכמים אמרו כחו. כפי ויכבדהו

:הבריות על מכובד
עוז מגדל מיימוגיות הגהות

ס״ס לפני שיושג מי : י״ש) שמחו(דך מי והולך.^פרק הנהמה על רוכג עד וכו' ממקום מהלך היה התרומה בספר וכן דמי שפיר החמור על לאחוריו מפשילו אם אבל התום׳ וכתבו שמתו מי [ט]
ת לאסור נפשך אם ואפילו ם בנביאים בס׳ וכף הראשונים חכמים אמרו : כופרים דמסכת ופ״ג ל״ג) (דף רכה הקומץ סרק כחו. כפי עד וכו׳ *• ע״כ ע״ש וכר ס״ת מדנקט דמי שפיר וכתובי

 עליה אציליו ושני ארכובותיו גבי על תורה ספר אדם יתן ולא סופרים במסכת תניא [י]
: המפלת פרק סוף הביאו והתוספות

: אנוש כמס' היא משנה הכריוה. על מכוכד

:שמיא ברחמי תורה ספר הלכות נגמרו

ציצית הלכות
:אלו בפרקים זו מצוה וביאור .הכסות כנפי על ציצית נא] לעשות והיא .אחת עשה מצות

משנה כסףראעון פרקמשנה כסף

 ראשי בציציח ויקחני אומר הוא וכן ענף אלא ציציה אין ח״ר מ*ב) (מנחוח
 וכו' הציציח אה עושין כיצד כך אמר שכחב הי על אף ההורה. מן מנין הענף לחושי ואין

 בחורה פירושו דהכי י״ל שיע̂ו להם שיש הרי באמצע וטפלן חושץ ד׳ שם ומכנים
מדברי אבל הענף חושי מנין נהפרש לא

מאי הלבן אח מעכב דאינו הכלח אלא יצא הכלח עליהם כרך שלא אע״ס לבן חושי. עשה שאם החכלח בפרק .וכו׳ ציציח הנקרא הוא הבגד ממין הבגד כנף על שעושין ענף א
 כחיב קרא דהא כן לומר אפשר ואי יצא בלבד הכלח חוש אלא השיל לא שאם דמשמש היא

 דהיינו ציציה יהיה א"כ אלא חכלח להחיל מקום דאין משמע חכלח פחיל הכנף ציצית על ונהנו
 ■שמשירי כיון איגרדום כי ותכלת לבן דמעיקראהיו דכיון לגרדומין אלא נצרכה לא ואסיקנא לבן

:עוד יתבאר זה פרק ובסוף כשי̂ר אחא קשרות , ,
ה וטפלין מושין ד׳ מנין להם יש סופרים ר ז ד כנת על יישעושיו נ ג ב מיו ה ר מ נ כ א ה חבייו את מעכב האחד שאין ע״פ אף ה הנמריא הי

? י■ m ,v , ,r. T =י ^ ־ארית נפיי, כיאמיא! : מ•־ אגא ״גיא שא■ אי־ם S, ( י » א
ת דהוס ירמיה ור' להו ועייף צ ה שהגא נ'—מ צ מ א של לצ'צ'ת רג . ש ר

 הנקרא הוא הענף וזה . ראשי בציצית ויקחני שנאמר
 הענף לחוטי ואין לצובעו. מצווין אנו שאין מפני לבן
 כעין שנצבע צמר חוט ולוקחין ב • התורה מן מנין

 הנקרא הוא זה וחוט הענף על אותו וכורכין הרקיע
 מן שיעור’ זה חוט שכורך הכריכות למנין ואין .תכלת

 על שיעשה .צווים שני זו במצוה נמצאו ג t התורה
 תכלת חוט הענף על ושיכרוך .ממנה יוצא ענף הכנף

 פתיל הכנף ציצית על ונתנו ציצית להם ועשו שנאמר
 אינו והלבן את'הלבן מעכב אינו והתכלת ד י* תכלת
 לבן עושה תכלת לו שאין הרי כיצד .התכלת את מעכב
 ונתמעט הלבן ונפסק ותכלת לבן עשה אם ^וק .לבדו

 אחד שאין אע״פ ה י כשר לבדו התכלת ונשאר הכנף עד
עשה מצות אלא מצות שתי אינן הכירו את מעכב מהן

 דהוה ירמיה ור׳ להו ועייף ד' רמי
 החושין שמנין וסבר אחא ארב פליג תמניא
 שקבעו המנין על וכשמוסיף י״ו שהם ח׳ מד״ס

 ולמר ליה כדאיח למר חוסיף בבל עבר חכמים
 הנחנקין כפרק דאמרינן והיינו ליה כדאיח

 אד״ח דעיקרו ציציח איכא והא פ״ח) (סנהדרין
 הוסיף ואס להוסיף בו ויש מד״ס ופירושו

 פפא דרב יעקב בר אחא כרב וקי״ל גורע
 . ארבעה הלכחא מ״א) (מנחוח החם אסיק
 דיבמוח קמא בפרק דאמריק לחמוה יש ומ״מ
 לאפנויי ש״מ לי למה גדילים ב׳) ה׳ (דף

 שנים גדיל דאחא הוא לשיעורא האי ומקשה
 החכלח בפרק אמרינן והכי ארבעה גדילים
 לחושי מנין יש החורה דמן משמע ל״ש) (מנחות

: וציי׳ע הענף
 הרקיע כעין שנצבע צמר חוש ולוקחין ב

בפ׳ חכלת. הנקרא הוא זה וחוש
 למנין ואין : לרקיע דומה חכלת אמרינן התכלח

 : התורה מן שיעור זה חוש שכורך הכריכות
 אינו והלבן הלבן אח מעכב אינו והתכלת ד

 פרק מכנה .התכלת את מעכב .
 לבן התינח ובגמרא ל״ח) דף (שם החכלח

 מעכב דאינו תכלת התכלת את מעכב דאינו
 אלא נצרכה לא ואסיקנא היא מאי הלבן אח

 ואי לבן וקאי הכלת איגרדס דאי לגרדומין
 דאמרי בה לן ליח תכלת וקאי לבן איגרדם

 לי ומשמע כשרים. תכלת גרדומי חייא ר׳ בני
 הכי אלא רש״י כסירוש מפרש אינו שרבינו
התכלת את מעכב דאינו לבן התינח לה מפרש

 מלמד לציצית לכם והיה הראשונים חכמים אמרו . אחת
 את זו מעכבות ציציות ^וארבע .אחת מצוה ששניהם

 או לבן בה שיש טלית והלובש אחת. מצוה שארבעתן זו
: אחת עשה מצות קיים הרי כאחד שניהם או תכלת

 טלית של מזוית מתחיל .הציצית את עושין w יכיצד ן
 שלש על יותר לא ממנה ומרחיק הארוג סוף שהיא

 שם ומכנים גודל מקשר פחות ולא למעלה אצבעות
 חוטים שמונה נמצאו . באמצע וכופלן חוטין ארבעה ש

 השמונה החוטים ואורך .הקרן מן תמיין m משולשין
בגודל האצבעות וכל . כשרין שתים או אמה אפילו כן על יותר היו ואם אצבעות. מארבע פחות אין

 שארבעתן זו את זו משלבות ציציות וארבע
 הקומן פרק סוף משנה אמס. מצוה

 לבן בה שיש שלית והלובש :כ״ח) (מנחות
:וכו׳ תכלת או

 של מזוית מתחיל הציצית את עושין כיצד ו
 ומרחיק הארןג סוף שהוא שלית

 למעלה אצבעות שלש על יותר לא ממנה
 מושין ד׳ שם ומכנים גודל מקשר פחוס ולא

 תלויין משולשין חושין ח׳ נמצאו באמצע וכופלן
 מארבע פחות אין הח׳ החושין ואורך הקרן מן

 או אמה כן.אפי' על יותר היו ואס אצבעות
 אמר מ״א) (שם התכלת בפרק .כשרים שתים

 ופירש״י מפולשת ג׳ בתוך ארבע הלכתא פפא רב
 לשמנה וכופלו הפלית בחור נותן מושין ד׳

 אצבעות ארבע הגדיל מן הענף תלויה משולשת
 ירחיק שלא אצבעות ג׳ בתוך נותן הושין ארבע

 תו ואמרינן . אצבעות משלש יותר השפה מן
 ורמינהו שיעורא להו דאית למימרא בגמרא

 שיעור לה יש אבל למעלה שיעור לה אין ציצית
 כמה למעלה שיעור לה אין ופירש״י למשה.

 דף בגמרא תו ואמרינן . ארוך ליהוי דבעי
 שירחיק וצריך יוחנן א״ר יעקב א״ר מ״ב

 מן שיגביהנה צריך ופירש״י .גודל קשר כמלא
 פרק עד הציפורן שיעור גדול קשר מלא השפה
 שהוא שלית של מזויס מתחיל ומ״ש :ראשון

 הציצית להשיל שצריך לומר היינו הארוג. סוף
 וכל ומ״ש : הבגד בגף הוא ששם לזוית סמוך

 מהלכות בפ״ש רבינו עוד כ״כ בגודל. האצבעות
תפילין

: שס ס«״ג י״א סי׳ סוי י : שם סמ״ג י״ג סי׳ שזר ג : שס עשין סמ״ג י׳׳נ סי׳ שם שור ב :נ״ז עשין סמ׳׳ג י״א סי׳ א״וו שור י

עוז מגדל

ויהיה

מיימוניות הגהות
ת עיקר ]6[ ת הלכו מי ] : באן עד התכלת פרק ורובן צ ג תב [  הציצית לתת וצריך רא׳ם פ

טפת שתהא דבעינן כרהבו ולא הטלית באורך ף על נו  ועי ואי הקרן על תלוי פי׳ הכנ
הינ וכן תלוי הוזל. הרקיע כלפי שהרי נוטף הוי לא כרחכו  בטליתות לדקדק שי׳ רבינו טורי הנ

ת על נוטפות הציצית שיהו  באורך בי תולה שועא כנף יש בו מעוטף שארס בשעה הכנפו
 על נוטף נקרא דהכל ואסר בו‘ חור שוב והנה בו שמתעטפים לפי הכל כרחבו בו ויש הטלית

 נוטפת שתהא פי׳ ור׳י הזוית. קרן על באלכסון הציצית קשור יהא שלא ,אלא איטעוט ולא הכנף
 התלויה ונוגעת תולה שתהא כדי השפה טן למעלה שיגביה כלומר הקרן על ומכסה תולה
רן ק ש [ג] : ג ה ולא התם כדפסק כב׳  רש׳י אבל ד׳ משולשת התם כדאטר [ד] : ג׳ דאמר כבי

iבסיפרי משמע וכן אנדיל דקאי פי׳ והתוס׳ ואילך. הגדיל מן ד׳ שיהא ענף אפתיל דקא.י •׳ 
שה אקרא לח ׳דמייתי שת ולא לך דגדילים'תע ע׳פ התנו כראיתא ענף שלישי ושני אצבעות ד׳ שהוא גדיל שליש אצבעות י׳ב הציצית בל אורך לעשות שנהגו למה רא־ה ווה הציצית בפר

 ס׳׳ק ההורה. מן עד וכו׳ המגף וזה :)6מ״ (דף התכלת פרק ראשי. עד וכו׳ שעושים ענף פ׳א
 עשה מצות עד וכו׳ צמר חושי ולוקחין. :מ״נ) מ״א (דף התכלת ופרק ד׳) (דף דינמות

 עד וכו׳ לכם והיה הראשונים חכמים אמרו :בסמוך כדכתנינן ובספרי ל״ח) (דף התכלת פרק . אחת
 תלמוד לכן ומצות התכלת מצות מצות שתי שהן יכול סיפרי ולשון מ״נ) (דף התכלת נפרק הכל גודל. מקשר
 כפרק הקרן. מן תלוין עד וכו׳ שם ומכניס : מצות שתי ולא היא אחת מצוה לציצית לכס והיה לומר

 : התכלת פרק כשרות. עד וכו׳ החושין ואורך ; שלח ופרשה סצא כי פרשה ובספרי ל״ח) (דף התכלת
דל. האצבעות ובל ־ התכלת; פרק ובמנחות מומין אלו על פרק בבכורות בגו
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 :הגודל רוחב במקום לשער שלריך רבו בשם המרדט וגמב שבת מהלכות ובפי״ו קפילין
 שעות א״א הראב״ד כתב . לבנים והז׳ תכלת חוש המופין משמנה אמד ויהיה יס״ש

 של ופעמו התוסשת כתבו וכדבריו עלל. לבנים והששה תכלת של השנים אלא הf הוא
 :בספרי משמע והכי לוניל לחכמי בתשובה וכ״כ משמע חד פתיל תכלת פתיל מדכתיב לבינו

 בו וכורך הלבן מן אחד חוס ולוקח וט״ש ז
 התכלת בפרק .וכו׳ אחה כריכה

)M  oti כשרה רובה שכרך תכלת רב אמר 
 ונויי כשרה אחת חוליא אלא כרך לא ואפילו
 שיעור וכמה ענף שלישי ושני גדיל שלמ הכלת
 הפוחת תנא וישלש וישנה שיכרוך כדי מוליא

 מנא י״ג על יוסיף לא והמוסיף מו' יפחות לא
 כנף מין הכנף בלבן ממחול מחייל כשהוא

 בקודש מעלין בלבן מסיים מסיים וכשהוא
 הציצית. כל שם זהו תכלה ופירש״י מורידץ. ולא

 ענף ושליש גדיל שלישי שני שעשה רובה שכרך
 שליש ציצית מצות עיקר תכלת ונוי . כשרה
 לכרוך מתחיל כשהוא ענף שלישי ושני גדיל

לעשות ארוכים חועץ שני שמניח בלבן מהחיל

 אהחוטים משמנה אחד ויהיר. *
 i לבנים והשבעה תבלת חוט

 ובורך הלבן מן אחד חוט ולוקח * ז
 החוטין שאר על אחת בריכה בו

 חוט ולוקח . ומניחו הבגד בצד
 כריכות שתי בו וכורך התכלת

 ואלו . וקושר לבן של כריכה בצד
 חוליא. חנקראין הם כריכות השלש

 שניה חוליא ועושה מעט ומרחיק
ומרחיה . לבדו תכלת של בחוט

הראביד השגת

 אם איריא מאי וכן נמי כולה כרך אפילו רובה כרך איריא מאי כן לא דאס בעינן וערף דגדיל
 ובפרק כדאמרן. ודאי אלא נמי חוליא שוס כרך לא אפילו אחת חוליא אלא בה כרך לא

 וכתיב גדיל כתיב סבר מנה בר בר דרבה במילחא אמוראי אסליגו ב׳) ל״ס (שם התכלת
ב׳ גדיל אתא למניינא גדילים וההוא בעינן פתיל לעולם סבר ורב פתיל או גדיל או פתיל

:מתוכו וסותלהו גדיל עשה ד׳ גדילים
 מתוכו ופואלהו בשס׳רש״י יוסף בנמוקי וכתב

 ולא הגדיל אחר הענף שיהא כלומר
 כתבו והתוססות .החומין בסוף הגדיל שיעשה

 אני שומע ציצית להם ועשו דריש דבססרי
 כדי כיצד הא ציצית מ׳ל גדילים כולם יעשה
 והא הגדיל מן וציצית הענף מן גדיל שתהא

המרדכ׳ וכ״כ חנה בר בר לרבה קשיא ברייתא
 עילאי ליה דאישתראי כיון גבי רש״י ךשם

 ועל .עיקר רב דכדברי טליה ליה אישהראי
כתב בעינן פתיל לעולם ורב דאמרינן מה

(♦

עיי יכן שלישיית ועושי,חיליא מעף .
׳ כורך שד.וא אחרונד. חוליא למין קרא דאקדמיה וכיון חכלת פתיל כך ואמר
 בתכלת מסיים אי לפיכך הוא חשוב ש״מ כנף
 :עכ״ל מתחלתה ציצית סוף מוריד ליה הוה

 אברהם אמר רבינו דברי על כתב והראב׳׳ד
עכ״ל. ולבן בתכלת וכו׳ הסדר זה

 להם והשיב זו שאלה מרגינו שאלו לוניל וחכמי
 לבן ומקצתו תכלת מקצתו אחד חוש למוות יש

 עצמו בפני וחוש חוש כל להכניס לו ויש
 ואחד לבן מומין ז׳ שיהיה עד ושוזרו וטפלו
 ולא אחד פתיל תכלת פתיל שנאמר הכלת
 הפתיל שיהיה תכלת של שהמצוה ולפי שנים
 אחת כריכה אלא מהלכן נעשה לא תכלת כולו

 החוליות עס החוליא ושאר לכנף סמוכה בלבד
 בלבן שהיא חמרונה מכריכה חון בתכלת כילן

 P שמעון ר׳ הגאון וכ״כ בו והתחיל הואיל
 :עכ״ל מרבי בלשון בציצית שחיבר בספר חפני
 שיער כציצית שיהיה עד לפרדו וצריך ומ״ש

 אביי אמר מ״ב) (מנחות התכלת בפ׳ . הראש
: דארמאי כצוציתא לפרודא וצריך

 מח׳ אחד לוקח תכלת בלא לבן העושה ט
 בלא לכרוך רצה ואס וכו׳ חומין

 ליה דמשמע משום השעם עושה. חוליוח מנין
 אלא המובחר מן למצוה בכך הקפידו דלא

 ויש ומ״ש לא: לבן אלא ליכא כי אבל בתכלת
 דמשמע משום בלבן. זה בדבר מדקדק שאינו מי

 ודייק בתכלת אלא אמרו לא זה דדבר ליה
 גדיל שליש תכלת ונויי ל״ש) דקתני(שם לישנא

 תכלת דאיכא דבזמן דמשמע ענף שלישי וב׳
 בכך שמדקדק ומי בכך. שמדקדק הוא דוקא
 עיקר אלא דוקא לאו דנקש דתכלת סובר
 תכלת דליכא להיכא הדין והוא נקש מצוה
 כרך ואם וט״ש :קאי תכלת במקום דלבן
 חוליא אלא כרך שלא או החושין רוב על הלבן
 לן שאני לא זה דלענין לומר היינו כשרה. אחת

 על כרך אס בתכלת דאפילו ללבן תכלת בין
 ואפילו לעיל שכתב כמו כשרה הציצית רוב

 דמשמע לפחות אמת מוליא שיכרוך צריך בלבן
 כולה כרכה שאם לעכובא בעינן וענף דגדיל

 כולה הניחה אס וכן ענף בה נשאר שלא עד
פשלה אחת חוליא אפילו בה כרך ולא ענף

בד. בורך שד.וא אחרונד.
 ובריבה תבלת. של בריבות שתי

 שהתחיל מפני .לבן של אחרונה
 בקודש שמעלין בו מסיים בלבן

 בלבן יתחיל ולמה .מורידין ולא
 ועל מינה. לכנף סמוך שיהא כדי

 :הכנפות בארבע עושה הוא זה דרך
 בכל עושה הוא חוליות כמה ח

ף.  יותר ולא משבע נ־] פחות לא כנ
 מן מצוד. היא וזו .עשרה י]1 משלש

 אלא עליה כרך לא ואם המובחר.
 כרך ואם . כשרה אחת חוליא

 . כשרה הציצית רוב על, התכלת
 החוליות כל שיהיו התכלת ונוי

 ושני המשולשלין החוטין בשליש
 עד לפרדו וצריך .ענף שלישיהן

 : הראש שיער בציצית שיהיה
 לוקח תכלת בלא לבן העושר. ט

 על אותו וכורך הח*טין משמונה אחד
 ענף שלישיתן שני ומניח שלישן עד

חוליות אותה לכרוך

 הטמין משמונה אחד ויהיה
 צנניה; והפנמה חנלת חוע

{ הראנ״ד כוזב א ממוח ך  מ
 תנצח של השניה אלא זה

:ענ״ל לבנים והששה

ם ולוקח *)  הלבן מן אחד ט
 : הכנפוס בארבע עד וכו׳

ב ת  הסדר זה ז״ל הראנ״ד כ
 ענף ולא שרש לו אין

 שהוא מנלנן בתכלת יותר ולמה
 מסיים ובו מתחיל וממנו כנף מין

 זה אין מממנו הוא ובכריכותיו
חל שגיון אם כי  רב והבאון . ג

 יפה אותו סידר ז״ל נמרונאי
 שאמרה דרן על מאד נאה סטור

 כדי טליא שיעור וכמה ההלכה.
 .קאי אתכלת וישלש וישנה שיכרון

 יפחות לא הפוחת דתנא ותנא
 שהן קאי הכריכות על משבעה

 מן וארבע התכלת מן שלש
 ומסיים בלבן שמתחיל מפני הלבן
 לכנף סמון תחלה קושר .בלבן
 של ובחומ לבן בחוט אחד קשר

 העליון קשר שנקרא והוא תכלת
 אמד מומין שני כורך כן ואחר

 שש עד תכלת של ואחד לבן של
 וזהו לבדו לבן והשביעית כדכות

 ואלו אחת חוליא והן שאמרנו שבע
 הטמין שפה על כולן הכריכות

 בכנף והמשולשלים המשלשלים
 ובין קשרים ה׳ עושה זה ובפנין

 שבע של חוליא וקשר קשר ל
 לעשות ונהגו אמרנו. כאשר כריכות
 סמוך קשרים בשני אמת חוליא
 הגדיל בסוף טליות ושתי לכנף

 כורן ובאמצע קשרים שלשה עם
 מפוזר בין מכונס נין דקדוק בלא

:עכ״ל ולבן בתכלת

 החוטין שאר
 זו ובריכה

שכורך כעין

הראב״ד השגת
 אלא עד כו׳ לבן חומי אחד *)

ב :כו׳ אחד מוט ת  הראב״ד כ
 להיות צריך אלא טעות זה ז״ל

 תכלת תכלת בספרי דיליף שזורין
 כאן אף שזורין להלן מה ממשכן,
 אמרינן נמי ונעירובין שזורין.

 פסולה לשונות בשוק תכלת המוצא
 בשזורין ואוקימנא כפרה ומוטין

: לציצית שצרין כעין ומופסקין

 חוליות חוליות אותר. לכרוך רצד. אם
 לכרוך רצד. ואם מנד׳גנו. הוא וזה בידו הרשות בתכלת

 כללו . עושר. חוליות מנין בלא ש
 שליש הכרוך להיות יתכוין דבר של

 שאינו מי ויש שלישים. שני והענף
 כרך ואם .בלבן זה בדבר מדקדק

 כרך שלא או החוטין רוב על הלבן
 אחד * י : כשרה אחת חוליא אלא

 אם תכלת חוטי ואחד לבן ^חוטי
 עושה שזורין 1נ״ לעשות רצה

אפילו
:כ״ז עשין פמ״ג י״א פי׳ א״ח מור ב :שם וסמ״ג מור א

עוז מגדל
ב : התכלת פרק . לבנים והשבעה תכלת מוס הטמין משמנה אחד ויהיה ת  זה הוא מעות ז״ל הראב״ד כ

 כי בשערים נודע ואדרבא טעה לא הכותב כי אומר ואני :עכ״ל לבנים והששה תכלת השנים אלא
טו אמרים נעים הוא אנ חכמי ורבותינו קדמונינו הלשון מזה תמהו וכבר וקבלתו דעתו לטף ירדנו לא ו

ה : בע״ה באות אוח נסמוך מעמיקה שאני נכונה משובה להם והשיב אליו ושלמו ז״ל לוני״ל ן לו חוט ו
ב :מ״ב) (דף התכלת פרק כנפות. בארבע עד ונו׳ הלבן מן אמד ת  מbבת ונו׳ הסדר זה ז״ל הראב״ד כ
אני :ענ״ל ולבן  ושאלו ז״ל לוניל חכמי רבותינו על זה כל הוקשה כגר ני נסמוך שזכרתי מה אומר ו

ם ונו מתחיל וממנו כנף מין שהוא מנלבן יוסר בתכלת למה ורבינו מורנו יורנו שאלה :נו קורא ירון למען אותה והעתקתי כהוגן להם והשיב נסמוך שלפנינו אמרח קשיא עם ממנו טי  ימעט. איך ובכרינותיו מ
ה ; שזורין כאן אף שזורין להלן מה בספרי תכלת תכלת יליף ממשכן והלא עושה שזודס לעשותם רצה אם תכלס חוטי ואחד לבן מוטי אחד ב שו  שלמד וזה התשובה). לשון בכ״מ (עיין וכו׳ אחד חוט לטוות יש ת

 נאות אות עכ״ל זה בדבר סמך לי ואין לי נראה כך כמשכן ששה שזורין יהו כן שאס כמותו כתבתי לא זה דבר שיאמר אדם שום מצאתי שלא ולפי היא שמעון רני ספרי שסתם היא שמעון רבי ממשכן שזורין
 שטרה אש כתובה שהיסה נאמנה התורה סוד ודעת טעם טוב וטודע כנף להן עושה והקנ״ה וענף שרש לדבריו להן ויש בפרטן וההלכות נפשטן הפסוקים מורין כן כי לדעתי וכן הרואים כל לו והודו בתשובותיו,

 השמים דרך על שמיס טפחה וימיני ארן יסדה ידי אף ומיומים מיום עמדי כמום הוא הלא החכמה דרך על ההסכצוה בזאת נסתר סוד יבין מתוכו ופותלהו תונו ותוך ־תוכו ביסודה וסודה כהגדה לבנה גבי על
ה : ונד״ן רגלי הדום והארן כסאי ב :בספרי .כו׳ אחד חוס אלא עד כו׳ לבן חוטי אחד :ל״ס) (דף התכלת פרק הכל כשרה. אחת חוליא עד כו׳ עושה הוא טליות במ ת כעין וכו׳ טעות זה ז״ל הראנ״ד כ

או מדתן לפי שמזפסקין משום אלא הציצית לצורך שהיא עליה שמוכחת קאמר השזירה משום לאו בחרא טרקא ודעירונין נאמרה לעכב לא דספרי וההיא עמו הדין ואדרבא טעות אינו אומר ואני לציצית שצריך
כני כד״ן. העשוי מן ולא תעשה משוס : באות אות אליהם ותשובתו זם על ז״ל לוני״ל חכמי שאלת נסמוך העתקתי ו

 והטלה בעינן נמי סתיל לעולם דה״ס ר״י
 והכי מסכשר לא ובחד וגדיל פחיל דבעינן
 ע״כ: לך שלח ס׳ בספרי חני והכי השתא עבדינן
 לא דאפילו דאמר אהא יוסף בנמוקי וכתב

 דהיינו כשרה אחח חוליא אלא בה כרך
 כדינו החוליא אחר קשר כשעשה דוקא

 גדיל כאן ואין מתקיים אינו קשר בלא דחוליא
:לשונו כאן עד

 אם הכלת חוסי ואחד לבן חוטי אחד '
: עושה שזורים לעשות רצה

 כעין וכו׳ טעות זה א״א הראב״ד כתב
 הקשו לוניל וחכמי עכ׳ל. לציצית שצריך

 שלמד זה להם והשיב דספרי מההיא לרבינו
 ולפי ר״ש ספרי דסחם היא ר״ש ממשכן שזורין

 כתבתי לא זה דבר שיאמר אדם שום מצאתי שלא
 כן כמשכן ששה שזורין יהיו כן שאם כמותו

 וק״ל עכ״ל. זה בדבר אחר סמך לי ואין נ״ל
 דעירובין בתרא דפירקא ההיא הרי דבריו על

 דחויה שהיא בה למימר מצית דלא צ״ז) (דף
 דהא בההיא׳דספרי כדאמרת היא דר״ש משוס

 את״ל ואפילו לה קאמר אמורא שהוא יהודה רב
 מכל עליה פליגי ורבנן קאמר דר״ש דאליבא

 דהכי משמע סחם לה קאמר דר״י כיון מקום
 שוס חזינן דלא כיון כוותיה למפסק וה״ל ס״ל

 דהא מפרש שרבינו וי״ל .עליה דפליג אמורא
 לציצית דא״א למימרא לאו בשזורין דאוקיממז

 דלאריגה כיון קאמר הכי אלא שזורין בלא
 לאו ודאי הני כלל שזורין לעשותן דרך אין

 עושין שלפעמים לציציות אלא נינהו לאריגה
 רבינו על לתמוה יש מקום ומכל שזורין. אותן
 דספרי ההיא על דפליג מאן אשכחן דלא דכיו;
 P אס לו שהוקשה מפני מהלכה דחאה למה
 דבריו לפי גם שהרי כמשכן ששה שזורין יהיו
 יקשה שמעון רבי דברי אלא שאינן שסובר ז״ל
 לאוקמינהו מפיק דר״ש דמשוס ליישב וצריך כן

 נמי ככיע לה מוקמינן כי כן ואם אשרם
 לו הגיד מי דבריו על ק״ל ועוד : כך ניישב

 ממשכן. דילפאשזורין דספרי ברייתא דההיא ז״ל
 בדבריו הללו חולשות שראה שמפני ונראה

 מגדל ובעל . זה בדבר אחר סמך לי ואין כתב
 לעכב דספרילא דההיא סובר שרכינו כתב עוז

 זה בחשובה רבינו שמ״ש שמפרש נראה נאמרה
 הייני היא שמעון רבי ממשכן שזורין שלמד
 בשום גמרא לשתמיט לא לעכב היה שאילו לומר

דברי במשמעות זה ואין הכי למימר דוכחא
רבינו

מיימוניות הגד.ות
 לנו שאץ שאנו פר״י וכן [ז] : ע״כ אוירים וששה רקיעים ז׳ בנגד ]1[ : רקיעים ז׳ כנגד [ה]

 גודל י' וכריבות קשדים כין שיהא עד וכורך וחוזר כורך אלא חוליא לעשות צריך אץ תכלת
 והיינו שביניהם ם והאריר הרקיעים כנגד הם שהחיליית מפגי עם6וה רבותינו כל נוהגים וכן

 פתיל תניא כספרי [מ] : ע״כ האוירים בנגד ביניהם ולבן לרקיע הדומה תכלת כשיש דוקא
 תן תכלת תן תורה אמרה מנין לבן תכלת אלא לי אין שזירה פתילה בעץ ושזור טווי תכלת

: ע״כ כן לבן אף ושזור טווי תכלת מד• לבן
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 :כשר בכוונה שלא ישראל משאה אבל כוחי אלא ממעיט לא ודאי אלא נמי לשמה אפילו נאמרה לעכב דלא ליה דסבירא כיון היא שמעון רבי לומר הוצרך למה כן דאם לבינו
הבגד על וחפרה ציציח בה שיש כנף הביא כיצד פסול מקודם העשוי מן שנעשה וציצית שאינו לומר דהיינו עושה שזורין לעשוחן רצה אם רבינו כשב שהרי ניחא ככ״ע אחיא אי

אפילו יביא שלא ושוין וכו׳ לשלש חון שנקרעה טליח מ״א) (דף שם ברייחא .וכו׳ בספ״ק הר״ן וכתב :שזורין לעשוחן ישראל כל ומנהג . דמ״ע להא ליחא הילכך מעכב
ויש אחרח מטליח אחר ממקום ופירש״י בה. וחולה חכלח ובה אחר ממקום אמה על אמה דבעינן משמע ומיהו דכשרים ציצים כגרדומי דה״ל בה לן לית משזירחן נחפרקו שאם דיו״ט

הראב״ד השגת

 בגדיהם כנפי דעל משום בה וחולה שכלח בה
עשייה. בשעח זה מנגד היה לא זה וכנף בעיק
 שנעשים למי שדימה מלני שהטעם מפרש ורבינו

: מאליה
 זה מבגד ציציח להחיר ומוחר ומ״ש יג

 בפרק וכו׳. אחר בבגד ולחלוחם
 רב כ״ב) מדליקין(שבח במה ובפרק החכלח(שם)

 אמר ושמואל לבגד מבגד מחירין אין אסר
 בר כרב עביד דמר מילי כל אביי אמר מחירין
 דמחידן הא מינייהו וחד כשמואל דעביד מחלח

: לבגד מבגד
 לזו מזו הכנפים שחי בין החוטין תלה יד

אמרי׳ י״א) דסוכה(דף בפ״ק וכו׳.
 שלהם חוטין ראשי פסק ולא בשלאו מכשר דרב

 מדחניא דרב עליה ואקשינן פוסלים ולוי ושמואל
 פסולה שלהן תוטין ראשי פסק ואח״כ מלאן

 רבינו בדברי לדקדק ויש : בקשיא וסליק
 בתלה דדוקא מפרש שהוא לכאורה דמשמע
 בתלאן דפסלינן הוא כנפים שחי בין החוטין
 בחוטין אבל שלהן חוטין ראשי פסק ואח״כ
 שכרך ע״פ אף אחת בכנף אלא חלויין שאינן
 דאם כשרה החוטין ראשי פסק כך ואחר וקשר

 אחת בכנף בחלאן דאפילו לשמועינן כן לא
 תעשה משום דטעמא דכיון קשה אבל פסולה.

 לפסול יש נמי אחח בכנף בחלאן העשוי מן ולא
 ומ״ש פסל אחת בכנף בתלאן דגם לי נראה לכן

 שהוא מפני הטעם כנפים שתי בין חוטין חלה
 פסק ולא תלאן בגמרא שאמרו שמה מפרש ז״ל

 כנפים שחי בין המוט בחלה שלהן חוטין ראשי
 פסיקתן דקסבר משום רב מכשיר הכי ואפילו

 לשחי הטיל שמואל חני והא עשייחן היא זו
 לכתוב דרכו ורבינו וכו׳. אמת בבת הקרנות

 דין כתב ולכך בגמרא שנוי שהוא כמו הדין
 שנוי שהוא כמו כנפים שחי בין החוטין חלה

 דלא להיכא נשמע ומיניה פירושו לפי בגמרא
: העשוי מן דהוי כיון אחת בכנף אלא חלה
 לבטל נתכוון אם הציצית על ציצית הטיל טו

 התכלת בפרק וכו׳. הראשונות את
 לבעלת הטיל רבא דאמר אמאי מ׳) (דף מנחות

 מן ולא תעשה משום פסולה לד׳ והשלימה שלש
 העשוי מן ולא תעשה אמרינן ומי פריך העשוי

 אמר כשרה למוטלת הטיל זירא רבי אמר והא
 הוי לא מעשה קאי תוסיף בבל השתא רבא

 קא לאוסופי דגברא ממאי פפא רב לה מתקיף
 ליכא תוסיף ובל מכוין קא לבטולי דילמא מכוין
 לה שהיה למושלת הטיל ופירש״י איכא. מעשה
 בהני כשרה אחרות ד׳ לה והטיל ציציות ארבע
 והא לקמאי פסקינהו דהדר ואע״ג בתראי

 ומכשרא עשייה בשעת עבדינהו לצורך דשלא הכא
 העשוי מן לצורך שלא לעולם רבא אמר בהו.

 מעשה הוי ולא עבדינהו כי תוסיף בבל דקאי בבתראי מכשרח להכי והכא ביה קרינן
 עשייתן הויא היא לקמאי פסיק כי הילכך מעשה מיקרי לא תורה דברי על דעובר דכיון

 ציצית לאקרויי מעשה הוי עליהם עובר שאינו שלש בבעלת לצורך שלא אבל דבתראי
 רבינו דברי על הראב״ד וכתב :העשוי מן ולא תעשה כשגמרה ואיכא בפסול העשויים

 נראה ורבינו .עכ״ל וכו׳ לחודיה והאי קיימא לחודיה דהאי וכו׳ בדבריו עיינתי א״א
 דהסלת לומר היינו הוי לא מעשה קאי תוסיף בבל השתא רבא דאמר דהא מפרש שהוא

 מן ביה קרינן ולא מעשה חשיב שפיר תוסיף בבל עלייהו דקאי כיון בתראי ציציות
תוסיף בל משום בה עבר דלא משום העשוי מן דחשיב ג׳ לבעלת להטיל דמי ולא העשוי

ולישנא
עוז מגדל

 מצמר עושי! ואץ : י״א) (דף פ״ק וכסוכה מ״ב) (דף החכלח פרק .הפשסן מן או עד כו׳ הציציח חוטי
ה :ע) דף (פ״ק סוכה פסול עד כו׳ הגוול חו ת ש ט : מ״ו) (דף הצלמים כל פרק . נשתגה עד כו׳ לנהמה ה

. פסול מקודם העשוי מן הנעשים וציצית ;מ"כ) (דף החכלה פרק .כשרה עד כו׳ כותי שעשה ציצית
מותר :מ״א) (דף התכלת פרק .מאיליה עד כו׳ כנף הניא כיצד :י״א) (דף דסוכה פ״ק  להתיר ו
ת : התכלת ופרק כ"נ) מדליקין(דף נמה פרק .תכלת עד כו'  קמא פרק .העשוי עד כו' החועין תל

תה. פסולה עד מ' ציצית הטיל :י״א) (דף דסוכה א): התכלת פרק הי מ״ ף ד ב ( ת  ו״ל הראנ״ד ב
 נמצא אומר ואני ;עכ״ל כו׳ להודיה והאי קיימא להודיה דהאי וכו׳ נגמרא מצאתי ולא נדנריו עיינתי

פרק שמעתא להא ז״ל פייש״י וכן לדוכתין קושיין הדיא פפא דרג נאתקפתא דהא שפיר כדבריו הוא
התכלת

דפרק דוסא בן !־ר־ דד^יתחר
 כרי ודלא וליי כשמואל רסונה בפ׳ק [כן ! וכו׳ לבגר מבגד טתירין כשמואל דעביד תלת מתני בר כרב עביד דמר טילי כל אביי אטד כירת ובפרק טדליקין נטה בפרק [י] ד.םפיגה:
 כשרת הראשוגות וחתך אחרות עוד לה ועשה כנפות בד׳ ציציות ד׳ לה היו הטור [לשון * : כאן עד התם כדמשטע כשר קשר ואח׳כ ופסק תלאן אם אבל ע׳ש. בקשיא דבריו שנשארו

: י׳] סי׳ עכ׳ל חילק לא ו׳ל וא׳א פסולה משתיהן אחת שחתך אע׳פ להוסיף נתכוון אס וכו׳ ציצית הטיל כתב והרמב״ם באחרונות

 בפרק בדאמרינן עניבה כדי בשזור שישתייר
 ובנמוקי נרדומין. גבי ל״ט) (מנחות התכלת

 שזורין שכל ר״ת דברי שנראין כחוב יוסף
 שזירתן שנתפרדה פי על אף יפה בתחלה

 וכן וכשרים ציצית כגרדומי דה״ל י״ו ונעשו
 ולא העיטור כתב וכן עכ״ל. הלכות בעל סשק

 שהצריך כמו עניבה כדי בשזור שישחייר הצריך
 ע״י אלא הכשירו לא הם שגם ואפשר .הר״ן
 דה״ל שכתבו דמכיון לפרש הוצרכו ולא שיור

 אפילו רבינו ומ״ש : משמע ממילא כגרדומי
 שנעשה עד ושזור מוטין משמנה כפול החוט היה

:אחד חוט אלא נחשב אינו אחד פתיל
 צריכין תכלת בין לבן בין הציצים חוטי יא

 התכלת בפרק .ציצית לשם טוויה
 רב אמר י״א) (דף סוכה ובריש ב׳) מ״ב (שם

 הנימי( ומן הקוצים מן עשאה רב אמר יהודה
 אמריתה כי כשרה הסיסין מן פסולה הגרדין זמן

 בעינן פסולה הסיסין מן אמר דשמואל קמיה
 של כדוריות פקעיות ז״ל ופירש׳יי לשמה. טוויה

 כשמואל הלכה ז״ל והרא״ש הרי״ף ופסקו מוט
 בתחלח בפיו להוציא שצריך המרדכי וכתב

 יאמר או ציצית לשם כן עושה שהוא הטוויה
 וכתוב . צריך לא ותו לציציוח לי טוי לאשה

 נינהו לשמה בני לאו וכותית כותי יוסף גנמוקי
 שהרא״ש לשמהאע״ס בעיבוד רבינו דעת וזהו

 מן לא אותן עושץ ואין רבינו ומ״ש : סולק
 מה פי׳ שזה נראה וכו׳. בקוצים הנאחז הצמר

 ומה . פסולה הקוצים מן עשאה בסמוך שכתבתי
 הבהמה. מן הנחלשין הנימין מן ולא שאמר

 פסולה. הנימין מן בסמוך שכתבתי מה פי׳ הוא
 מה פי׳ הוא וכו׳. שמי משיורי ולא שאמר ומה

 דטעמא ונראה הגרדין. מן. בסמוך שכתבתי
 אותה עושין ואין :מצוה ביזוי משום הני דכל

 גזול ממעט ט׳) (דף דסוכה בפ״ק הגזול. מצמר
 יוסף נמוקי וכתב משלהם להם ועשו מדכתיב

 אם אבל ממש חוטין בשגזל מיפסיליאלא דלא
 ביאוש דקנייה כשרה חוטין ועשאה צמר גזל

 שונא משום אסור לכתחלה אבל הגוף ושינוי
 פסול הגזול מצמר שכתב ורבינו . בעולה גזל

 אחר אפילו א״ג יאוש קודם דמיירי נראה
 לברייתו: החוזר שינוי דהוי משום קני לא יאוש

 לאו טעמא הנדחת. עיר משל ולא רבינו ום״ש
 ליהנות לאו מצוום דהא הוא הנאה דאיסור משום
 קאי דלשריפה דכיון משום מעמא אלא ניתנו

 שיעור לו יש וציצית שיעוריה מיכתת כתוחי
 : קדשים משל ולא ומ״ש :למסה
 בפרק .לציצית פסול צמרה לבהמה המשתחוה

 בעיא מ״ו) דף (ע״ז הצלמים כל
המשחחוה אבל ומ״ש .ולחומרא איפשיסא דלא

 פתיל שנעשה עד ושזור חוטין משמנה כפול ההוט היה אפי׳
א :אחד חוט אלא נחשב אינו אחד  בין הציצית הוטי י
 עושין ואין .ציצית לשם טויה צריכין תכלת בץ לבן

 רובצין כשהצאן בקוצים הנאחז הצמר מן לא אותן
 ולא הבהמה. מן הנתלשין הנימין מן ולא .ביניהם
 הגזה מן אלא הבנד. בסוף משייר שהאורג שתי משיורי

 הגזול מצמר אותן עושין ואין .הפשתן מן או צמר של
פסול. עשה ואם קדשים משל ולא הנדחת עיר משל ולא

 המשתחוה. אבל לציצית. פסול צמרה לבהמה »המשתחוה
 בציצית נשתנה: שהרי כשר זה הרי הנטוע לפשתן

תי,פסול אותו שעשהו״]  ישראל בני אל דבר שנאמר כו
 בלא ישראל אותה עשה אם אבל ציצית. להם ועשו

 :פסול מקודם העשוי מן שנעשה וציצית . כשרה כוונה
 הבגד ותפרה.על ציצית בה שיש כנף הביא יכיצד יג

 שנאמר פסול אמה על אמה הכנף באותה יש אפילו
 למי דומה זה שהרי העשוי מן לא ציצית להם ועשו

 זה מבגד ציצית להתיר ומותר ט מאיליה. שנעשית
ת. בין לבן בין אחר בבגד ולתלותם ד ’תכל  החוטין תלה י

 זו וכנף כהלכתה זו כנף וקשר לזו מזו כנפים שתי בין
ל. מזה זה ונפרדו באמצע חתכן ואח״כ כהלכתה  פסו

pi הכנפים ששתי לפי פסולין היו שקשרן בעת שהרי 
 שביניהן בחוטין בזו זו מעורות
 ציציות שתי נעשו שפסקן ובשעה

טו מן עושה נמצא שוי: ע הטיל * ה
 נתכוון אם * הציצית על יציצית

 מתיר הראשונות את לבטל
. וכשרה חותכה או הראשונה

ואם
 מור נ : שם המ״ג י״ד סי' מור ב : שס סמ״ג מור א

כ״ו: עשין המ״ג יו״ד סי׳ w ד י״מ: עשין המ״ג מ״ו סי'

 פסולה עד כו' ציצית המיל *)
תה: ב הי ת  ז״ל הראב״ד כ

 נגמרא מצאתי ולא בדבריו עיינתי
 למומלת המיל אמרו שהרי כן

 בבל המעס רבא ופירש . כשירה
 הילכן הוי לא מעשה קאי תוסיף

 והניח הראשונות את חתך הכא
 ורב ביה קרינן מעשה השניה

 דהאי ממאי עליו שהקשה פפא
 לבמולי דילמא אתי לאסופי גברא

הדא מיפסלו הוי אתי לאוכופי  דאי למימרא לאו איכא מעשה ליכא תוסיף ובל אתי
 כשירה למומלת והמיל קמייהא לבמולי דאתא היכא הוכיף מבל גברא למיפמר אלא מינייהו
 ואייתי חומין ארבעה איכא דאי ממרא זקן בענין בסנהדרין והא.דמסיק .דאיתמר הוא סתמא

 מצוה מיפסלא תוספת משוס אלמא הוא ועומד גרוע דאורייתא העליון קשר אי חמישי הוא
 למאן שהרי והקשר העיקרים החומין בין שחוצץ היתר ההומ דהיינו חציצה משוס התס

 גרוע וליכא קאי להודיה והאי קאי להודיה האי אמרינן דאוריתא לאו העליון קשר דאמר
 קיימי להודיה האי כן כמו וקשרה אהרת בה והמיל כתקנה קשירה שם היה אם נמי והכא
 לחודיה דהאי עיקר וכן לבמל שנתכוון בין להוסיף שנתכוון בין וכשרה קיימי לחודיה והאי

״ל להודיה והאי קיימי עכ :כו'

נלמד . נשתנה שהרי כשר ה״ז הנמוע לפשתן
למנחות: מהו קמחה לקמה המשתחוה ב') שס(מ״ו הנזכר בפרק שאמרו ממה

ב  רב אמר מ״ב) (מנחות התכלת בפרק . וכו' פסול כותי אותו שעשה ציצית י
 ישראל בני אל דבר שנאמר פסולה שהוא בכותים לציצית מניין רב אמר יהודה

 בלא ישראל אופה עשה אס אבל שכתב ומה . הכותים ולא ישראל בני ציצית להם ועשו
̂. כוונה  בנתינת אלא כדבסמוך לשמה שתהא בעינן דהא קאמר החוכוין במוויית לא כשר

 בכוונה שלא ישראל עשה שאם קאמר דוקא והחוליות הקשרים ועשיית בכנף ההומין
 אמר יהודה רב אמר התכלת בפרק דאמר ועוד במוייה אלא לשמה מצרכינן מדלא כשר
שלא ישראל עשאה אפילו כותי איריא מאי אימא ואם פסולה כותי שעשאה ציצית רב

מיומוגיות הגהות
̂י פסק מכאן [ס]  וכן עכו״ם אלא ממעט מדאי־גו ציזנית לעשות יכולות שנשים יהודה ורבינו ר

 ציצית לעשות להם דאין מצאתי שי׳ מורי בשם אכל ציצית לעש־ת לאשתו יהודה רביגו הורה
 בתום׳ . לעשות יכולות החוטים וטויית הטלית תיקוני שאר אבל ועשו ישראל בני דכתיב משום
 יכולה אינה וציצית לולב כגץ חייבת אשה שאין מצור• תם^לכל רבינו כתב וכן מצאתי גיטין
 וכן בכתיבה. ישנו בקשירה שישנו כל השולח דפרק מהא וראיה הציצית ולתקן הלולב לאגד
 תם רבינו ופסלם בטליתות להגדילם ציציות לתקן רגילד! שהיתה באשה בטרוי,-״ש מעשד• דדד•

 אין רשילהי כמה עד דם״פ וד.א בכתיבד•. ישני בקשירה שישנו כל .השולח דפרק מדודויא
 קושרת היתד• לא ירו על תפילין לו קושרת והיתד• לחבר שנשאת אחת באשה מעשה מעמידין

 ואגידת הציצית ותיקון כתיבה בגון הדבר תקון אלא באשה נאסר לא א'נ לקשור לו מסייע אלא
 טויית הדין דהוא ונראה גיטין בתום׳ ע״ב למיעבד ומציא המצוד. תיקון לאו קשירה אבל הלולב
הנינא דר׳ מקרטליתאדדביתהו ראיה נראה ובן רבינוזצ׳׳ל, מורי הציצית. הוטי
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דאית כיון יתפור לשלש חון פירש ור״ע לציצית. ראויים ואינם קנכום בחופי אלא צמר לומר אפשר והיני בסראי ציציות בהפלת מבר תוסיף בבל השתא הוא בתמיה ולישנא
דליתיה ונמאן בגד תורש ביה לית שלש תוך בגד חורת ביה איש שלש על שלש ביה במתכוץ למושלת בהפיל דמכשרינן דהא ממאי ואמר עליה פליג פפא ורב מעשה הוי דלא

פפר לא ציצית ביה עביד ואי ציצית ביה רמינן ולא דמי דפסיק נמאן דתפריה ואע״ג דמי ליכא תוסיף בבל דפבר כיון הוא לאוסופי מכוין דכי הוא איפכא דילמא היא לאוסופי
להכשיר דאין ל״מ חפרו אפילו דמיפסיל שלש תוך שנקרע כל דלר״ע ומשמע עכ״ל. לפליח הראשונים דנפסלו דכיון משום תקנה להם ואין פסולים הציציות ושתי בכשרות מעשה

 מן קמאי הו״ל השניים ונשחתך השניים כשהפיל
 הראשונים רתך אם שכן וכל בפיסול העשוי

 היסה עשייתן תמלח שהרי השניים שפסולים
 כשנתכוון למופלת בהמיל מכשרינן וכי בפיסול

 דכיון דמכשרינן הוא דוקא הראשונות לבפל
 מעשה כלומר איכא מעשה להוסיף נתכוון דלא

 בתראי ציציות בהפלת איכא בכשרות העשוי
 מעשה הוי הראשונות לבפל שנתכוון שמאחר

 הילכך כנפות ארבע זו בפלית שיש כיון חשוב
 כן גם פפא רב זה ולפי שלש. לבעלת דמי לא
 למופלת להפיל שלש לבעלת הפיל בין לחלק גא

כוותיה,: ונקפינן
 שם וכו'. לשנים המלית את כופלין אין יז

 חייבת כפולה פליח ת״ר מ״א) (דף
 והפרה כפלה שאם ושוין פומר ור״ש בציצית
 בסיני. צריכאדנקפ לא פשיטא תפרה שחייגת
 כשנים ארוכה שהיסה כפולה טלית ופירש״י
 ציציות נמצאת הפשט שאם פוטר ור״ש וכפלה.

 . תפשס שלא חייבת חפרה שאם באמצעיתה.
 ורגינו .בלעז בשטי״ר רחבה חפירה פסיכי דנקט
הונא בר רבה בגמרא מדאיחא וטעמו כר״ש פוסק

 משתיהן אחת שחתך פי על אף להוסיף נתכוון ואם
 הכל את פסל כשהוסיף שהרי .פסולה זו הרי

 נעשה השאר נמצא התוספת חתך או ■וכשהתיר
ז : היתה פסולה הראשונה שעשייתר העשוי מן  וכן ט

 והטיל לארבע השלימה ואח״כ שלש לבעלת המטיל
 ד על ציצית ומטילין לשנים הטלית כופליןאת נל] אין ין :העשוי מן ולא תעשה שנאמר פסולה כולה לרביעית

 ואפילו כולה תפרה כן אם אלא כפולה * כשהיא כנפיה•
ח אחת: מרוח  חוץ ציצית בה שיש הכנף m נפסק י

 יתפור, לא שלש בתוך במקומה. תופרה אצבעות לשלש
 סוף ובין הציצית חוטי שבין בגד של זוית נתמעטה

 אכשר, שהוא כל אלא הארוג מן נשאר לא אפילו הארוג
מהם נשתייר לא אפילו הציצית חוטי m נתמעטו אם וכן

m אלא ; י״א סי׳ פור

 ביה אית דהא שעה באותה גו תלוי שהיה ציצית
 אפילו אלא בפיסול העשוי מן ולא תעשה משום
 V שחתיכה מפני פסול שחפרו אחר ציצית הפיל
 מבגד חשיבא לא תו שתפרה אע״פ שנפסקה כיון
 אבל ירוחם. ורבינו ז״ל הרא״ש כתב וכן זה

 נפסל דלא משמע ר״ע בשם יוסף נמוקי ממ״ש
 שגעה מפני שתפרו געת בו שהיו ציצית אלא

 נשתייר שלא מיד הציצית בסלו שלש חוו שנקרע
 ולא תעשה הו״ל וחופרו וכשחוזר כנף שיעור בו
 כשר שתפרו אחר בו שהפיל ציצית אבל העשוי מן

 הכנף נפסק שכתב רגינו דברי נוטים ולזה
 גו שיש ציצית לפסול דמקא משמע ציצית פה שיש

 של זויח נתמעטה : קאמר קריעה בשעת
 הוו ורגינא סמא רב מ״ב) (דף שם .וכו׳ בגד
 לגלימיה סמא רב חזייה אשי דרב קמיה יחבי

 ליה אמר גודל קשר ממלא ובצר דסתר דרבינא
 צריך דאמר יעקב דרבי להא מר לה ספר לא

 עשייה בשעת ליה אמר גודל קשר כמלא שירחיק
 הציצית חוטי נתמעטו אם וכן : איתמר

 תק ל״ח) (דף התכלת פרק בראש . וכו׳
מעכב אינו והלבן הלבן את מעכב אינו התכלת

זה שמעכבים מלמד אותו וראיתם דתניא כרבי דלא מתניתין לימא ובגמרא התכלת אח כפילא עלויה חוטי ליה ורמי כפולה טלית מיכסי דהוה חזייה נחמן רב בר רבא לבי איקלע
דאי לגרדומין אלא נצרכה לא ואסיקנא מעכבים אין אומרים וחכמים רבי דברי זה את אתא באורייתא רחמנא דכתב כנף היינו לאו א״ל רישיה להדי ליה וקם חומי ואתא איפשיטא

חייא רבי בני דאמרי בה לן לית תכלת וקאי לבן איגרדם או לבן וקאי תכלת איגרדם זיל היא מליח חובת הוא גברא חובת ספרת מי ליה אמר אחרימא גלימא איכסי שדייה
רפה אמר ל״ס) (דף הכי ובתר לענבם. כדי גרדומים שיעור וכמה כשרים הכלת גרדומי בקומתו כפלים רחבה שהיסה באמצעיתה הציציות היו הטלית אפשיט ופירש״י לה. רמי

 התכלת זה פרק בחחלת כתב רבינו והנה פסולה. מעיקרו החוט נפסק אם אדא רב גר ציציות ושני מאחוריו למטה טלית של הראשים ושני ראשו על מוטל והכפל כפולה והוחה
לק עושה תכלת לו שאין הרי כיצד התכלת את מעכב אינו והלבן הלבן את מעכב אינו חבוי כולו היה וכשנחפשט כלה שארכו מקום הכפל ראשי בשני ושנים האחד מןרנות היו
: כשר לבדו ת^ת ונשאר הכנף עד ונתמעט הלבן ונפסק ותכלת לבן עושה אם וכן לבדו דהא כנף היינו לאו רבא של ראשו כנגד הפלית באמצע כפל של ציציות שתי ונמצאו בה

כל נפסקו שאם משמע הלבן ונפסק ותכלת לבן עושה אם וכן ממ״ש עליו לתמוה ויש באורייתא רחמנא דכתג כנף היינו לאו א״ל דכי לרבינו ומשמע .עכ״ל עומדים באמצעיתה
כסב היאך וא״כ כשר התכלת שנשאר מאחר כלום מהם נשתייר ולא לגמרי הלבן חוטי רחמנא דכחב כנף היינו לאו להתפשט שעשויה כיון נמי שהפשט קודם דאפילו לומר היינו

דאליביה כרבי דפסק דמשמע ועוד פסולה אחד חוט אפילו מעיקרו המוט נפסק שאם כאן דלא והא כפולה. כשהיא בה התעטף אלא אותה תפשוט לא הול״ל כן לא דאם באורייתא
כרבי פסק ואמאי הכי סברי לא דרבנן ומשמע כשר תכלת וקאי לבן איגרדם דאי אמרינן מפני באורייתא דכתיב כנף היינו לאו כפולה טלית דמיכסי חזייא כי מעיקרא ליה אמר
הלכה לן וקיימא הוא ורביה עליה פליג נורי בן דר״י אמרינן דבגמרא ועוד כחכמים ולא בגמרא מדסיים משמע וכן רישיה להדי כנף דקאי ויראה שיפשיטנה עד להמתין שרצה
ליה הוה כשר תכלת וקאי לבן דאיגרדם כרבי דפסק דכיון ועוד מרבו ולא מהבירו כרבי אהריתא גלימא לאכסויי איצטריך אתאי איהא ואם אמריתא גלימא איכסי עובדא בהאי
אינו דסכלת נקט אמאי ועוד לבי כדסבר זה אח זה מעכבין ולבן דתכלת נמי למיפסק לא לה רמי זיל א״ל אמאי הונא רב גר רבה וגם בה ולאכסויי זו אח לכפול הו״ל

נקט התכלת את מעכב אינו ובלבן לבדו לגן עושה תכלת לו אין שאם הלבן את מעכג והרא״ש הרי״ף דעת שגם ואפשר כר״ש. דהלכה דס״ל ודאי משמע הילכך כפלה אלא הול״ל
לבן כוליה איגרדם דמכשר משמע רגינו דמלשון לדקדק יש ועוד ונתמעט. הלבן נפסק דהלכה מיניה דמשמע נחמן רב בר ורבא הונא רב בר דרבה שכתבו מה על וסמכו כן

אלאבנשתייר הכשירו לא דבגמרא כיון כן לומר אפשר והיאך כלום ממנו נשתייר לא אפילו כפולה. שהיא כמו כנפיה על ציציות להטיל סגי אחת מרוח דבחפרה רבינו ומ״ש כר״ש.
 ושני פשיטא שחייבת והפרה כפלה שאם ושוים דהניא אמאי מדפרכינן כן שלמד נראה

 כיון א״כ אחת. מרוח שתפרה ר.יינו נסיכי דנקטה רבינו וסובר בסיכי דנקטה צריכא לא
 להדי חוטא וקאי דמפשיט משוס הוא כפולה כשהיא ציציות בה מפילין דאין דטעמא

כשהיא בה להטיל דמי שפיר להכי למיחש דליכא אחת מרוח שתפרה כל רישיה

 מעכב אינו התכלת דקתני דמחני.׳ וכפשטא כרבנן פסק שרבינו לומר ויש : עניבה כדי
 לבן עושה תכלת לו אין שאם וכתב אותו עושה אחד מין אלא לו אין שאם וכו׳ הלבן את

 בתכלת המצוה עיקר שהרי הוא וכ״ש התכלת את מעכב אינו דלבן משמע וממילא לבדו
 ליה דסבירא משוס דכשר פסק לבן וקאי תכלת איגרדס או תכלת וקאי לבן ובאיגרדס

 דמתני׳ ו^וקימחא הוי הכי דינא עלמא לכולי איתמר דרבי אליבא מתני׳ דלאוקומי דאע״ג
 תכלת עושה לבן לו אין שאם כפשטה מחני׳ אחיא דלרבנן בינייהו פלוגתא דמשוינן הוא
 ליהשמעכבץ דשבירא משום הכי לפרושי מצי דלא לרבי אבל לבן עושה תכלת לו אין ואם
משמע הגרדומים שיעור ולענין איירי. וכו׳ תכלת באיגרדם דמתני׳ לפרש צריך זה אס זה

 סתם דחפרה כדפירש״י רחבה תפירה דהיינו בסיכי לנקטה דה״ה וממילא כפולה
 בכנפים מלהטיל היינו ר״ש דפפר והא . במשמע רחבה חפירה ואפילו קאמר

איפטרא דכפלה משום דאטו להטיל צריך הפשוטים כנפיה בארבע אבל הכפולים
__________ _ . , , על ציצית ומטילין לשנים הטלית את כופלים אין שכתב דרבינו לישנא דייק והכי לה

 דלישנא כשר לגמרי כולו נפסק השני והמין אחד מין אלא נשאר לא דאפילו רבינו שסובר. א^ מטילין אין כפולה כשהיא כנפיה ארבע על דיי^ משמע כפולה כשהיא כנפיה ארבע
נשתייר ולא לגמרי לבן דאיגרדם לי.ה משמע תכלת וקאי לבן איגרדם דקאמר דגמרא ;מטילין הפשוטין כנפיה ארבע על

דאיגרדום היכא אלא קאי חייא רני אבני לאו גרדומין שיעור דבעינן והא כלום ממנו לשלש חין שנקרעה מליח יהודה רב אמר (שם) התכלת בפרק . וכו׳ הכנף נפסק יח
דלא היכא אבל עניבה כדי שישתייר דבעינן הוא דאז דלבן בין דהכלת בין ציציות כולהו משפת אצבעות משלש למעלה לשלש חון ופירש״י . יתפור לא שלש תוך יתפור

שנפסקו דהיכא זה לפי נמצא כשר. כלום ממנו נשתייר לא אפילו אהד מין אלא איגרדם חוטין שבעה עליו ויוסיף ויניחנו התפירה מחוט מידי פייש דילמא חיישינן ולא יתפור הכנף
חייא רבי דבני ההיא והיינו כשר שלהן השני המין שנשאר כיון לגמרי אמד מין של חוטין בתוך ציצית. לחלוח חזי לא לשלש היז דהא העשוי מן ולא תעשה משום ואיכא ציצית לשם
התכלס ונשאר הכנף עד ונתמעט הלבן ונפסק ותפלח לבן עושה אס וכן רבינו מ״ש וזהו זה ולפי הרא״ש וכתב .כדפרישנא להכי דחיישינן יתפור לא ציצית שם להניח דראוי שלש

התכלת נפסק שאם שכן וכל כשר אחד מוט אלא •שאינו שאע״פ אשמועינן ורבותא כשר לבדו בחומי לחפור דרך דאין האידנא לחפור מותר שלש תוך שנקרעה צמר של דמליח יראה
ונשתייר

למלך משנה
:מצוריס) גהל«ת 3שנס מה עיין (א״ה . פפזצה ה״ז מהן אגזת שחתן 6אע״ להוסיף נהמין ואם טו

מיימוניות הגהות עוז מגדל
א [ל] מחגקין פרק בסנהדרין גס1 .מבן הסכימו וכן בפירועה האריכו ז״ל התוספות בעלי רבותינו וגם התכלת ה חתם דאמיינן ק״ל וכן פוטר שמעון ורבי בציצית חייבת כפולת טלית תני ב ר

 ז״ל הראב״ד עם מסכימים שיש ואע״פ גורע המוסיף דכל להדיא אזלא הכי סוגיין כל ממרא זקן לגבי .
 אצלינו חקוקות כתובות וטענות אחרים פנים להם יש המוסיף חיוב בעבור נפסלת גופה המצוה שאין

 דכל דתלמודא כשיטתא ז״ל כר״מ הסכימו רובם אב{ הס מועטים אלו ואף מטעמו לא אבל בתוספות
 השיב ור״י .בתרא פרק בעירובין וכדאיתא להו״סיף כוונה בעי עלמא ודכולי ומיפפלא גורע המוסיף
 אבל עובר המוסיף בכוונה עליה הוסיף זתת״כ כהלכתה המצוה נעשית שאס בחילוק אחרת דעת בתשובה

 על לו ויש מיפסלא גופה ומצוה עבר מיעבר איהו בתוספת ועשאה כיון לכתחלה אס אבל מיפסלא לא המצוה
 מצוה כל ז״ל מ ר• שמזכיר ומקום מקוס ובכל . התוספות בשיטת הנחנקין פרק שרשום כמו שיסמוך מה

 ורבותינו אנחנו דעתו לסוף ירדנו שלא ההדס מתוספת חזן עמו הסכמתי פסלה בה הוסיף שאס ומצוה
 ואיסור לנאותז מכזין שהוא בהדס הטעס מפרש שהוא שאיפשר סברא לי נתחדשה אח״כ אבל ורבותס
 תשיעי פרק ביארו ז״ל ור״מ לי.דיא דוכתי הני בכל בתלמודא כדאמר להוסיף כיון אס אלא ליכא מוסיף

 המובהק לרבו הוא גס ששאל לי ואמר זה על ז״ל הרשדא מורי פי את שאלתי מקודם כי וגס דממריס
 דעתו נתיישב ולא כשר לנאותו דכל זה רק טעמו ידע ולא שאלו שכבר לו ואמר ז״ל הקדוש יונה ה״ר

 הדברים עיקר על לעמוד שירצה ומי ויציב אמת בו ודעתנו הדבר עיקר שהוא ראיתי עתה מ. ודעתי
:מא) (דף התכלת פרק .הפרק סוף עד כו' לבעלת המטיל וכן :כד״ן יבין ועומקו הנזכחת בהלכות יעיין

 חייגו לאו א׳׳ל כפולה כטלית מיכסי דחוה חזייה נחמן רב בר רבא לבי איקלע הוגא בר
 [שם * : כאן עד שחייבת ותפרה כפלה שאם ושוין מיניה שדייא באורייתא דכתיב כנף

 רחבת אמר [מ] : תפרה] שלא אע״פ שחייבת נראה רל א״א ומלשון זה על בטור
 מן חוט יניח שמא יתפור לא שלש תוך יתפור לשלש חוץ שנקרעה טלית יהודה רב אמר

 מן ולא תעשה משרם הוא ופסול ציצית לעשות חוטין שאר עם אותו ויצרף לשם התפירה
 כרבי דהלכה משום עליה פליגי דרבנן ואע׳׳ג ראיה מייתי מאיר מרבי וכי הכי נמי תניא העשוי
 תפירה שום תהא שלא הטלית בכנפות מעיל פסקי שתופרין אותן ליזהר ויש .בגזרותיו מאיר

 התחתונה התפירה אלא גודל קשר ממלא ולמעלה מג׳ למטה לטלית בה אותה ומחברין שתיפרין
 יהיו השנית ושבצדה העליונה ותפירה גודל קשר ממלא פחות הטלית בסוף תהיה ושבצדדין
 מורי עכ״ל והנאהו זצ״ל יהודה ה״ר קרובי מורי לפני דנתי יכן מג׳ יותר הטלית מסוף מרוחקים

 דאמר הא התכלת דפרק גמיא בריש ריצב״א פי׳ אלה דבריו וככל [נ] : בחידושיו מאיר רבינו
 לעונבן כדי בגריל שנשאר רמאחר לעונבן כיי בפתיל שיהא בעינן ילא כשרים תכלת גרדומי

 שלנו מציצית חוטין נ׳ נפסקו אם רעבשיו תם רבינו בשם ששמע בס״ה כתב עוד ע״ב. כשר
 שזהו שלם המינין מן אחד כשנשאר אלא גרדומי כשרינן דלא פסול לעונבן כדי נשאר אפילו

 נשאר אץ תכלת לנו שאין עכשיו אבל לבן וקאי תכלת איגרדם התם כדאמרינן חשוב דבר
J ס״י דעת וכן שלימין החוטין חצי נשארו כן אם אלא חשוב דבר
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אחד חוט אאילו מעיקרו החומ גפסק ואם מ״ש השלישי הדין םמוך.3 שכסכחי וכמו חייא והיינו כשר עניבה נדי בהם נשחייר אם ההונוין כל שנאסקו והיכא כשר.t הלבן זנשחייר
איבעיא לענבן כדי גרדומין שיעור וכמה דאמרינן אהא בגמרא מרסינן ודע אסולה: הציציה חומי נחמעפו אם וכן רבינו מ״ש וזהו לענבן כדי גרדומין שיעור וכמה דאמרינן

השמיטו ורבעו והרי״ף חיקו לחודיה וחד הד כל דילמא או בהדדי כולהו לענבן כדי להו ומהמין אחד מין של חוטין שנאסקו והיכא כשר. עניבה כדי אלא מהם נשחייר לא אאילו
̂המין אלא אחד מין בנאסק מכשרינן לא באן דעד אסול מעיקרו אחד חוט נאסק השני מדרבנן אלא אינו זה דשיעור דס״ל משום וטעמא לקולא בה דאזלינן דסברי משמע זה דין כש
 חוט השני מהמין כשנאסק אבל שלם נשאר השני
 ממין כולם עשאן אם וכן אסול מעיקרו אחד
 מה וזהו מעיקמ, אחד חוט נאסק אם אהד

 אאילו מעיקרו החוט נאסק ואם רבינו שאמר
 שיטה אי על לומר ואפשר : פסולה אחד מוט

 חכלת גרדומי אמרי כי חייא רבי דבני זו
 מכשרי דוקא עניבה כדי בהם בשנשפייר כשרים

 כדי ומהדרינן גרדומין שיעור וכמה בעינן דכי
 מאשעא כדמשמע קאי חייא רבי אבני לענבן

 בעינן דאז מיירי החוטין כל ובנאסקו דשמעתא
 וכמו חכלש קורין ההוטין דלכל עניבה נדי

 אלא נצרכה לא דאמר ורבא הרא״ש שכסב
 או לבן וקאי חכלח איגרדם דאי לגרדומין
 בני דאמרי בה לן ליח הכלח וקאי לבן איגרדם

 איגרדם אי ה״ק כשרים חכלח גרדומי חייא ר׳
 לגמרי לבן איגרדם או לבן וקאי לגמרי הכלח
 רבי מבני ראיה ומייחי בה לן ליח חכלת וקאי
 דאינהו ואע״ג כשרים חכלח גרדומי דאמרי חייא
 החם שאני עניבה כדי בהם שישחייר בעו

 לא אחד שמין הכא אבל החוטין כל שנאסקו
 נפסק השני שהמין אע״א כלל ממנו נאסק
 חייא ר׳ מבני רבא ראיה מייחי דלא כשר לגמרי

 מ״ש זה ולאי כחהלהו סואו בעינן דלא אלא
 ונחמעט הלבן ונאסק וחכלח לבן עושה אם וכן
 מאי היינו כשר לבדו החכלח ונשאר ■הכנף פד

 דאי לגרדומין אלא נצרכה לא רבא דאמר
 פכלת איגרדם או חכלח וקאי לבן איגרדם

 חוטי נחמעטו אם וכן ומ״ש . כשר לבן וקאי
 עניבה כדי אלא מהם נשחייר לא אפילו הציציח

 חכלח גרדומי חייא ר' בני דאמרי מאי הוא כשר
 דהא מפרש שרבינו בע״א לפרש ויש : כשרים
 או חכלח וקאי לבן אינרדם אי רבא דקאמר
 בשנשאר היינו כשר לבן וקאי תכלס איגרדם

 דאילו חייא ר׳ וכבני דוקא עניבה כדי מהם
 .בר רבה וכדאמר הוא פסול לגמרי איגרדם

 זה ולפי פסול. מעיקרו החוט נפסק אם אדא רב
 היכא האחד דינין שני אלא רבינו בדברי אין

 עניבה כדי ממנו ונשאר מהמינים אחד דאיגרדם
 הלבן ונאסק ופכלח לבן עושה אם וכן מ״ש וזהו

 כפב הארק שבראש אלא הכנף עד ונתמעט
 דוקא דהיינו פירשו הארק ובסוף כלל דרך הדין

 נסמעטו אס וכן מ״ש וזהו עניבה כדי בנשתייר
 עניבה כדי בהם נשתייר לא אפילו הציצית חומי
 והמין האחד המין אלא נאסק בשלא והיינו כשר
 הארק שבחחלח מה על וסמך קיים השני

 נשאר שני ומין אהד מין בנאסק אלא הכשיר לא
 החוט נאסק ואם מ״ש הוא השני הדין . שלם

ולאי .אדא רב בר דרבה והיינו פסולה מעיקרו
ם: רבינו כדעת רבינו דעת זה דרך ת

 אחות נשתייר אפילו לבד אחד מין כשנפסק ^האחד הם דינין דשלשה בע״א לפרש ויש
 סגי זה ממין שישתייר שהוא בכל כולו קייס השני שהמין שמאחר כשר עניבה מכדי

 לבדו התכלת ונשאר הכנף עד ונתמעט הלבן ונפסק ותכלת לבן עושה אם וכן שכתב וזהו
 ונתמעט הלבן וה״קנאסק מעיקרו ונאסק כתב ולא ונתמעט הלבן ונאסק לכתוב ודייק כשר

 בכלל עד ולא עד היינו הכנף עד ומ״ש נשתייר. קצתו מקום ומכל עניבה כדי משיעור
 לגרדומין אלא נצרכה לא רבא דאער והיינו שהוא כל נשאר בכנף שתלוי שבמקום כלומר

 קצת שנשתייר היינו וגרדומין כשר לבן וקאי תכלת איגרדס או תכלת וקאי לבן איגרדם דאי
 לבן קאי איריא מאי עניבה כדי נשתייר ואם מיקרי מעיקרו נאסק כלום נשתייר לא דאי
 תכלת גרדומי חייא ר' בני וכדחמרי כשר נמי הרווייהו איגרדום אפילו תכלת קאי או

 כל היינו חייא ר' בני דאמרי ותכלת בגמרא כדאמרינן עניבה כדי בהם כשנשתייר כשרים
 סואו בעינן דלא אלא חייא ר' מדבני ראיה רבא מייתי ולא תכלת קרי דלכולהו החוטין
 לבד אחד מין בנאסק עניבה כדי בהם בנשחייר מכשרי החוטין כל דבנאסקו וכיון כחהלתו

 שכתב וזהו החוסין כל נאסקו אם השני הדין עניבה. מכדי אחות בנשתייר להכשיר יש
ר׳ זבני והיינו כשר עניבה כדי אלא מהם נשתייר לא אפילו הציציות חוסי נתמעטו אס וכן

 תו וגרסינן סגי. דהו בכל מדאורייתא דאילו
 הוו ואי מיענבי ולא אשיאלימי רב בעי בגמרא
 דמינכר כ״ש אחא רב א״ל מאי מיענבי קטיני

 קטיני הוו דאי מביס. אלימי ופירש״י מצותייהו.
 מאד אבל כך כל הם שארוכי׳ מענבי הוו דקים.
 ואילו דהואיל דכשרים כ״ש לענוב. קטני׳ המ עביים

 עניבה כדי הן ארוכין דהא כשרים כ״כ דקים הוו
 והרי״ף עכ״ל. טפי מצוחן דמינכרא עבי׳ כשהם כ״ש

 דאחא דכיון משום וטעמא השמיטוהו והרמב״ם
 דמעיקרא ואע״ג היא דאשיסא מילתא במכ״ש

 דאתיא דשמע בתר אשי לרב ליה מיבעיא הוה
 עלמא לכולי קושטה דלאום וכיון קבלה במכ״ש

:לכתבו חשו לא במכ״ש אסיא
 וזו וכו׳ בחורה האמורה חבלת א ״ב3

 כתב וכו׳. הרקיע דמות היא
מ״ג) (מנחות התכלת בארק דתניא משום כן

 שהתכלת מפני הצבעונין מכל תכלת נשתנה מה
 הכבוד לכסא ורקיע לרקיע דומה וים לים דומה

 וכעצם הספיר לבנת כמעשה רגליו ותחת שנאמר
: כסא דמות ספיר אבן וכתיב לסוהר השמים

 צביעתה שתהא צריך בציצית האמורה והתכלת
 ולא ביפיה שעומדת ידועה צביעה

מ״ב:): (שם התכלת בפרק מתבאר .וכו׳ תשחנה
י״ז) (דף דבכורות בפ״ב .וכו׳ עז בת רחל

 לתכלת פסול שצמרה מודים שהכל אמרינן
 צמרו על לוקין שאין מודים שהכל נמי ואמרינן

 ואינופוטר כלל צמר חשיב לא וא"כ כלאים משוס
: דוקא במינו אלא בציצית

 הצמר לוקחין ציצית של תכלת צובעין כיצד ב
 מכבסין ואח״כ בסיד אותו ושורין

 באהלא אותו ומרתיחין נקי שיהיה עד אותו
 מדעתו רבינו כתב שזה נראה .וכו׳ בו וכיוצא

 דס מביאין ואח״כ ומ״ש :הצבעין דרך שזה
 בסרק . התכלת לעין שדומה דג והוא חלזון

 גופו זה חלזון ת״ר מ״ד.) דף (מנחות התכלת
 שנה לע׳ אחת ועולה לדג דומה וברייתו לים דומה
 ופירש״י יקרים. דמיו לפיכך תכלס צובעין ובדמו

,כדיו שחור ודמו ומ״ש :גופו מראה גופו
 ונותנין ומ״ש :מצוי הוא המלח ובים ומ״ש

 הקמוניא כמו סממנין עמו ונותנין ליורה הדס את
 (דף שם . עושים שהצבעין כדרך בהם וכיוצא
 האי יהודה בר שמואל לרב אביי א״ל מ״ב:)

 חלזון דם מייתינן א״ל לה צבעיסו היכי חכלתא
: ביורה להו ורמינן וסממנים

 ואם לשמה צביעה צריכה ציצית של תתכלת ג
 והיורה פסולה לשמה שלא צבעה

 לבדקו צמר מעט בה צבע אס הצבע בה שיש
 כיצד אלא היורה נפסלה לאו אס יפה הוא אס

וכו׳ קטן בכלי היורה מן הצבע לומח יעשה
שם: ופסלו. טעמו שהרי עד

 המומחה מן שנלקחה ע״פ אף :בס ברייתא וכו׳. המומחה מן אלא נלקחת אינה התכלת ד
 אייתי ממשכי מר מ״ג) (דף בגמרא שם מדאמרינן כן שלמד נראה .וכו׳

 סבור למעליותא ואשתני אדא בדרב חזותה ואפריד יהודה בר יצחק בדרב ובדקוה תכלתא
 יהודה בר יצחק בדרב דבדקנא היכא איתמר אהדדי שמועתא אחאי רב להו אמר למססלה

 ופירש״י פסולה. לגריעותא כשרה למעליותא אשתני אדא בדרב לה בדקינן חזותה איפרד אי
 כשבדקוה כן אע״ס חכם שהיה שאע״פ בהדיא הרי מקום. שם חכם.ממשכי מרשם

 והא בדקוה ולמה וא״ת . לה פסלי הוו איתמר אהדדי שמועתא אמאי דא״לרב לאו אי
 וי״ל .בדיקה צי־יכה ואינה נקחח המומחה דמן משמע המומחה מן אלא נקחת דאינה תניא
רבינו דברי הס וכך שבדקוה מעשה אירע שכך אלא בדיקה צריכה שאינה ה״נ דאין

:נבדקה אם שכתב
 שבלול של וריר תבן לוקחין לאו אם כהלכתה נצבעה אם שיודע עד אותה בודקין כיצד ה

 ומיא גילא מגבייא מייתי ליה בדיק יהודה בר יצחל! מ״ג)-יב מ״ב (שם וכו׳.
חזותה איפריד אי צפרא עד מאורתא בגווייהו לה ותרי יום מ׳ בן רגלים ומי דשבלילתא

 אפילו מעיקרו החוט »נפםק ואם כשר. עניבה כדי * אלא
:פסולה אחד חוט

שני פרק
ת א ל כ  הצמר היא מקום ככל בתורה יהאמורה ת

 דמות היא וזו .שככחול כפתוך הצבוע
 והתכלת רקיע. של בטהרו השמש לעין הנראית הרקיע

 ידועה צביעה צביעתה שתהיה צריך בציצית האמורה
 באותה נצבע שלא וכל תשתנה ולא ביופיה שעומדת

 כגון .הרקיע כעין שהוא אע״פ לציצית פסול צביעה
 זה הרי המשחירין בשאר או בשחור או באסטים שצבעו

 כיצד ב * לציצית פסול צמרה עז בת לציצית..רחל פסול
 אותו ושורין הצמר לוקחין .ציצית של תכלת צובעין

 ומרתיחים נקי שיהיה עד אותו מכבסין כך ואחר בסיד
 כדי עושין שהצבעין כדרך בו וביוצא באהלא אותו

 דג והוא חלזון דם מביאין כך ואחר את•העין. שיקלוט
 המלח ובים כדיו שחור ודמו התכלת לעין עינו שדומה

 סממנין עמו ונותנין ליורה הדם את מצוי.ונותנין הוא
 עושין שהצבעין בדרך בהן וכיוצא הקמוניא כמו

 רקי?ן כעין שיעשה עד הצמר בו ונותנין אותו ומרתיחין
 צריכה ציצית של התכלת ג י* ציצית של התכלת היא וזו

 והיורה .פסולה לשמה שלא צבעה ואם לשמה צביעה
 הוא אם לבדקו צמר מעט בה צבע אם הצבע בה שיש
 יעשה כיצד אלא .כולה היורה נפסלה לאו אם יפה

 שבודק צמר בו ומניח קטן בכלי היורה מן הצבע לוקח
 הצבע ושופך לבדיקה. נצבע שהרי שבדק את ושורף בו

 התכלת וצובע ופסלו. טעמו שהרי בו שבדק שבכלי
 אלא נלקחת אינה התכלת ד נפנסד שלא הצבע בשאר

 אע״פ לשמה. שלא־ נצבעה שמא חוששין ־המומחה מן
 באחד שנצבעה ונודעה נבדקה אם המומחה מן שנלקחה

 .* פסולה עומדין שאינן המשחירים צבעונין משאר
 כהלכתה נצבעה אם שיודע עד אותה בודקין [א] כיצד ה

דגלים ומי שבלול של וריר תבן לוקחין .לאו אם
שנתחמצו

k כ״ז משין סמ״ג ב : י״נ סי׳ טור :

למלך משנה
ב ״ ת א פ ל כ / כהורה האמורה ת ו :י״ג) דין המקדש כלי מהלכות ח׳ נפרק ז״ל המחנר הרנ שכתכ מה עיין (א״ה כ

מיימוניות הגהות
 הגדיל מן ונשתייר הענף כל נחתך אפילו פי׳ ור׳י מהענף עניבה כדי ןיןיינן [רש״י *

 יותר דהיינו יחד כולם עניבת כדי דבעינן הטור כתב החוטים כל ובנפסקי כשר. עניבה נדי
 פי׳ רש״י אבל דשבלוליתא ומיא נילי מנביא מייתי [א] : ע״כ] בלבד אחד כל עניבת מכדי

: ע״כ פנגר״ר שקורץ התילתן מן היוצאים מים דשבלוליתא מים אלום, צרפ״ת בלשון גילי מגביא

עוז מגדל
כ ' ה פ ל כ ד ;ד׳) (דף דיכמויו פ״ק .כוע5ה הצמר הוא נכ״מ גחורה האמורה ת ד שגכחול כטתו  כ

 פרקא . לציצית פסול צמרה עז כת ורחל :מ״כ) (דף התכלת פרק . לציצית פסול עד
התכלת פרק הכל , כשרה האפייה קודם עד כו' תכלת צונעין כיצד :י׳ז) (דף דנכורות קמא

:מ״כ) (דף


