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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
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 בגויה לה ואפי דשערי אלכסא חמירא מייחי אדא רב כשרה חזוהה איסריד לא פסולה
 כמו איתמר אהדדי דשמועמא ואסיקנא פסולה לגריעותא כשרה למעליוהא אישחני אי

;נוסחתו היסה שכך אפשר חמירא במקום בצק כתב ורבינו בסמוך. שכתבתי
 ;דע״ז(דל״מ) בפ״ב .וכו' תכלס בה שמוכרין חצר י

 רב אמר (שם) וכו'. הכותי אצל תכלת המפקיד
:אחד בחותם אסור דהכלס

 פסוקין מוטין מצא אפילי בשוק תכלת המוצא ז
 דעירובין בתרא בפ׳ .ססולין ושזורין

 לשונות בשוק תכלת המוצא אלעזר א״ר צ״ו) (דף
 אדעתא דאמרי לשונות מ״ש כשרים חופין פסולין

 דגלימא אדעתא נמי חוטי! צבעינהו דגלימא
 נימא נמי שזורין בשזולין סואם פירוש שרנהו

 במופסקין עייפינהו דגלימא דשיפתא אדעתא
 רבא אמר אינשי סרחי לא ודאי האי דכולי

 דתנן תפילין כמין קמיע לעשות טורח אדם וכי
 אמר אלא פטור בחדשות אבל בישנות בד״א
 המוצא דתניא היא תנאי טרח ולא טרח רבא

 ואחד חדשות אחד זוג זוג מכניסן תפילין
 בחדשות אוסר יהודה ר׳ מאיר רבי דברי ישנות
 ומר איניש טרח סבר מר אלמא בישנות ומתיר

 דשמואל אבוה דסני והשתא איניש טרח לא סבר
 רצועות בהם שיש כל ישנות הן אלו יצחק רב בר

 מקושרו׳ ולא רצועות בהם שיש חדשות ומקושרות
 דרך שאין בשזורים ופירש״י איניש טרח לא דכ״ע

 שזורין להסך דרך שכן דגלימא דשיפסא .לארגם
 האי דכולי במופסקין .אורי״ל נן״?ין3 בשמ.

 אדם וכי .אותן ולהסך ולקשרן למזור סרח לא
 הכי ואפילו תפילין כמין קמיע לעשות טורח

 דילמא פטור חדשות דקתני במסניסין לה חיישינן
 אחד עלווייהו. שבת מחללינן ולא נינהו קמיע

 אבוה דסני והשתא . טורח אדם שאין חדשות
 ואינן רצועות בהם כשיש חדשות דהאי דשמואל

 טעמא אלמא תפילין של קשר כעין מקושרות
 עלמא דכולי . מלאכה אב דקשירה קשר משום

 ספק משוס לאו דחדשוס דטעמא סרח לא
 לפי נמצא .עכ״ל הוא קמיע

 דמכשיר אלעזר כר׳ הלכסא
 אפילו שכתב רבינו על לתמוה ויש ומופסקין.

 השיגו וכבר פסולה ושזורין פסוקין חוסין מצא
 מרבינו זו שאלה ■שאלו לוני״ל וחכמי . הראב״ד

 ובעיקר כדבריכם אמס ודאי להם והשיב ז״ל
 הדברים הם וכך טעיתי שלי לנוסחא העתקתי

 פסוקין חוטין מצא אפילו הנוסחא תקנו וכזה
 טלית הלוקח :עכ״ל כשרה שזורין ואם פסולה

 התכלת ס׳ ברייתא .וכו׳ השוק מן מצוייצת
 הוא תגר אס הכותי מן ופרש״י מ״ג) (מנחות

 :וכשרה מישראל לה וזבין נפשיה מרע דלא כשרה
 וכו׳, ירוקה או אדומה כולה בהוא טלית ח

 תכלת שכולה טלית ת״ר (מ״א:) שם
 אילן מקלא חון בה פוטרין צבעונין מיני כל

 בה ומולה אחר ודבר תכלת מביא תכלס שכולה טלית מינה אלא בה פוטר אין טלית מיתיבי
 .מוטין ח׳ בת בטלית כאן חומין ד׳ בס בטלית כאן ל״ק כשר הביא ואם יביא לא אילן וקלא

 לך אין ביה לקיומיה ליכא כנף דמין דכיון לבן לשם בה פוטרים צבעים מיני כל ופירש״י
 לה דמזבין וזמנין לתכלת דדמי אילן מקלא חון מינין שגי בה שיהיו אלא לבן אחר לחזר

 מהכא חוסי תרי שקיל אחריסא לטלית מצריך וכי תכלס חוטיה דכל וסבר אחרינא לאיניש
̂ושס  ושדי תכלס לשוס אילן בקלא נפטרה מהן אמת ונמצאת לבן ימן אלו ותחת הלבן עם ונומ

 מינה אלא לבן לשם בה פוטר אין טלית .מצוה בלא כלאים ונמצאת בציצית לבן עם אילן קלא
 תכלת מביא . גוונים שאר וכן תכלת חוטין ושני אדומים חוסין שני בה יסול היא מה1אדו אס
 שני ואפ״ה כנף מין הוי תכלס דהאי לקואע״ג לשם אחר ודבר תכלת לשם חוטין שני

 . בה פוטר נמי אילן קלא אלמא כשר הביא ואס טליתות. רוב בתר דאזלינן בעינן מיגין
תכלת ד׳ חוטין ח׳ בס בטלית . כשר אילן קלא ושנים תכלס ב׳ חוטין ד׳ בת בטלית

 לאיש ימכרנו שמא אילן קלא יטילו לא אחרים ד׳ עוד בה להטיל וביקש אחר ומין תכלס של ד׳
 הביא ואם לבן עם תכלס במקום אחר בטלית ויתן מכאן ויתירס תכלס שהם סבור ויהא אחר
 שכתב רבינו על לתמוה ׳.ויש לשונו כאן עד אחר ודבר תכלת של חוטין בד׳ נפטר דהא כשר

מקלא חון אלא אמרו. לא ובגמ׳ השחור מן חון צבעוניי משאר שלה לבן עושה תכלס כולה היתה
 בדם שלא צבעים בשאר תכלס צבע והוא אילן

טלית בין חילק לא למה לתמוה יש ועוד .חלזון בכולן התכלת ושוייו יים ארבעים שנתחמצו

 שרבינו לומר אפשר הוה לראשונה לומר ויש 1 לוקה כהתה ואם «כשרה כהתה ולא כעינה עמדה אם
 שלא תכלת לצבע בין כולל שם אילן דקלא מפרש זו את ונותנין למוריים אותו שמעפשין שעורין של בצק

שחור לאסור רבינו ונקט לשחור ב;ן חלזון בדם ומוציאים כתנור הבצק ואופה בתוכו שנשתנית התכלת
 שהיתה ממה כהתה אם אותה ורואין הפת מן התכלת
 שהיתה ממה יותר והושחרה עינה הוםיף ואם .פםולה

 והיו תכלת כה שמוכרין חצר ו :כשרה האפייה קודם
 בדיקה צריך ואין םתם ממנה לוקחין בכשרות מוחזקין

 אצל תכלת המפקיד .שתחשד עד בחזקתה היא והרי
 בכלי היתה ואם החליפה. שמא פםולה זה הרי הכותי

חותם חותמות בשני חתום והיה
הראב״ד השגת

 ליה דקס זה
שזורין בחוסין

 אחד בחותם . כשרה חותם בתוך
 בשוק תכלת המוצא * ז J פםולד>
 .פסולה פסוקין חוטין מצא אפילו

* שזורץ שרה.  טלית אהלוקח כ
 הרי מישראל השוק מן מצוייצת

 כשרה התנר הכותי מן בחזקתה היא
 טלית ** ח :פסולה ההדיוט מן

 או ירוקה או אדומה כולה שהיא
 לבן חוטי עושה צבעונין משאר

 ירוסין ירוקה אם צבעה כעין שלה
 כולה היתה ._^אדומין אדומה אם

 משאר שלה לבן עושה תכלת
 שהוא מפני השחור מן חוץ צבעונין

 הכל על וכורך . כתכלת נראה
 שעושין כדרך תכלת אחד חוט

 : צבועין שאינן ציציות בשאר
 מניח שאינו ימי עונש קשה ט

תכלת הניח שלא מעונש יותר לבן
לפי

 ט׳ סי׳ טור ב ; ?׳ סי׳ א״ח סור כ״ו עשין סמ״ג א
: וע״ש

 (נן להקדים מצוה ודאי אלא חנלת כולו שהטליס אע״ס
 אמיון התכלת שיהא כלומר הכנף ציצית על ינא התכלת לעולם תכלת פתיל הכנף ציצית על אמרה

:עכ״ל הכנף ממין נו שיהיה נדי הטלית צנע ממין נו שיהא צריך ומ״מ נו

 דטעמא ומפרש חלזון בדם שלא תכלת צבע וכ״ש
 דבעינן משוס לבן במקום אילן. קלא בה דלאיטיל

 מק אלא שם אין כאילו מיחזי והכא מינין שני
 ג״כ מפרש שרבינו שנאמר אע״פ והשתא אהד

 נכלל אינו אילן דבקלא המפרשים שאר כדעת
 דטעמא דכיון מסברא ליה דמשמע י׳ל שחור
 דמיחזי משוס הוא ללבן אילן קלא בה יטיל דלא

 שייך טעמא ההוא אחד מין אלא שם אין כאילו
 וכ״ש שחור נקט ורבינו משמע וממילא בשחור
 בכל דלכסחלה דכיון י״ל ולשניס .אילן לקלא
 עבר דין לפרושי רבינו חש לא יטיל לא גווני

: שכיח דלא משום פסולה ח׳ לבס והטיל
ובו׳ עליו שהקשה מי ראיתי הראב״ד כתב

 והתוספות .עכ״ל הכנף ממין בו שיהא כדי
 דשמא ותירצו הראב״ד שכתב זו קושיא הקשו
 כסב וז״ל הטור כתב :ואנוהו אלי זה משוס

 אס הטלית מצבע הציצית לעשות שצריך הרמכ״ס
 ירוק הוא ואם אדום הציצית יעשה אדום הוא

 פירש ור״י פירש״י וכן ירוק הציצית יעשה
 ז״ל חביב ן׳ מהר׳׳י וכתב .עכ״ל צריך שאין

 לא הרמב״ם בלשון כשנדקדק וז״ל דבריו על
 המאמר סוף כשנעריך כי בשמו הרב מ״ש נמצא

 הרמב״ס כוונת שעיקר לי יראה תחלמו אל
 כולם יהיו שלא תכלס שכולה בטלית להזהיר

 לתכלת הדומה שחור מצבע או תכלת מצבע
 צבוע או שהוא כמות לבן שלה הלבן שיהא רק

 ירוקה או אדומה בטלית אמנם אדו^ או ירוק
 עצמו צבע מאותו ירצה אס שבה לבן עושה
 שהיה כמות לבן שהניחו אלא כלל צבעו לא ואס
 עושה באומרו הרמב״ס כיון לא כי־ טוב הלא
 לעשותה שרשאי לומר אלא צבעה כעין שבה לבן

 בטלית כן לעשות רשאי שאין מה צבעה כעין
 שיהיו צריך ההכרח מן אלא תכלס שכולה
 חוט והשני תכלת פתיל האחד גוונין ב׳ בציצית

 אדומים או ירוקים צבועים או שהן כמות לבן
 זה לשון ראשון פרק במחלת כתב הרמב״ם והרי
 הנקרא הוא הבגד ממין הכנף על שעושין ענף

 שאין מפני לבן הנקרא הוא הענף וזה וכו׳ ציצית
 כמו הרמב״ם כוונת ואם לצובעו מצווין אנו

 לצבוע ההכרח מן שצריך הספר בעל ממנו שהבין
 מה ממני נעלם ולא לצובעו. מצווין אנו שאין יסוד הרמב״ם הניח איך הטלית מצבע הציציות

 דין הרמב״ם בדברי להבין מוכרחים אנו שאין לומר כוונתי זה כל ועם זה ולתקן לדחוס שיש
 בהעתקת הספר בעל הרב דקדק לא ועכ״פ הטלית מצבע הציציות לעשות מוכרח שיהיה זה

 כשיהיה זולת לפרש שה״ל הטלית מצבע הציצי׳ לעשות שצריך סתם בשמו באומרו הרמב*ם כוונת
 ועמה בספרהרמב״ס. זה דין יעיין שלא למי בזה לטעות מקום יש בודאי כי תכלת הטלית צבע
 הטלית כשיהיה כן יעשה לא ולמה לבן הציציות כל יעשה תכלת טלית העושה תכלת לנו שאין
 לחוש שאין שאמרו מהפוסקים רבים סברת עם נסכים ובזה לבן הציצית כל שיהו אדום או ירוק
 דבריו בהיות רבינו בדברי כן לפרש דחקו מי ידעתי ולא .עכ״ל הטלית מצבע הציצית שיהו

 להקדים ה״ל הנז׳ הרב בו שפי׳ כמו כוונתו היסה שאילו בשמו הטור למ״ש שכיון מבוארים
 וכו׳ ירוקה או אדומה כולה שהיא טלית למ״ש צבעונים משאר שלה לבן עושה תכלס כולה היתה
אנו שאין מפני לבן הענף נקרא שזה הפרק בראש ומ״ש צבעה. כעין שלה לבן מוטי עושין

 אפילו גשוק סנלת המוצא *)
 משוזיין פסוקין חוטין מצא

תס : פסולה  אס )״ל הראנ״ד כ
 י עייונין של בגירסא יפה תדקדק
 דשזורין מסקנא דהכי נאמת תמצא

 לא האי דכולי כשרה מופסקין
 תפילין נהמוצא דתנן והא .טרחי
 לא אכל זוג זוג מכניסן ישנות

 משום לאו יהודה כרני חדשות
 דכולי הם קמיעים שמא דהיישינן

 כעין קמיע לעפות טרחי לא האי
 חדשות הן מאי אלא תפילין

 אפשר דלא ומשום מקושרות שאין
 נענינה ואפי׳ בשנתא למקטרינהו

 ענינה דאמר לטעמיה יהודה דר׳
:עכ״ל היא קשירה

 אדומה כולה שהיא טלית **)
: צנועין שאינן עד כו׳

תב  מי ראיתי ז״ל הראנ׳יד כ
 זאת ועל עליו שהקשה

 הצנע על שהקפידה הנרייתא
 נדי הטלית מצנע הציצית שיהא
 עליו והוקשה הכנף ממין שיהא

 מידי התכלת נריש רנא שאמר מה
 ילאו כנף. מין להיותו גרים צינעא
 אקדומי לענין דהתס היא קושיא
 ראוי דאין פרין קא ללנן תכלת

 הצנע נשניל ללנן תכלת שיקדים
והתורה מינה שהיא אע"פ לתכלת

 מקרו צבעים שאר וכל קאמר תכלס לצובעו מצווים אנו שאין ברור הדבר לצובעו מצווים כל חוטין איכא אילן קלא ולבר הואיל פסולין מינים ב׳ מצות לקיים אילן קלא ד׳ בה והטיל
 וליכא התם לה וסלי מהכא תכלת הנך ושקיל אחריתא לטלית מצריך דילמא דחיישינן צורכה
 דהא אילן מקלא חון ועיקר ל״א .בה ותלי אילן דקלא הנך שחיל א"נ אילן קלא אלא הכא
 חוטין ח׳ בת טלית .כשר הביא אס וכו׳ מיהיבי ,שוין מראיהן ואלו קפדינן שבה מראות אשני

: נכ״מ עיין תשונתו עפ״י הוגה כן נשרה שזורין *
מגדל

: )p״3 (דף מעמידין אין פרק .פסולה אחד צחותס עד כו׳ תכלס כה שמוכדן חצר
צא מו ב :תפילין א5המו פרק פסולה. משוזרין פסוקין חוסין מצא אפי׳ כשוק תכלת ה ת  ז״ל הראכ״ד כ

 כא אומר ואבי :עכ״ל היא קשירה עניכה דאמר למעמיה יהודה דר' וכו' יפה תדקדק אס
 וכתכו ז״ל לוני״ל חכמי רכותינו זה על ממנו שאלו שהרי וצדקתו וענותו גדולה רמז״ל מעלת כמה וראה

 דכולי כשרה מופסקין דשזורין דשמעתא מסקנא הוא דהכי ושמאל ימין לנעות אין דעתנו עניות לפי לו
 משום לאו יהודה כרכי חדשות לא אכל זוג זוג מכניסן ישנות תפילין המוצא דתנן והא ערחי לא האי

 נ*אין חדשות הן מה אלא תפילין כעין קמיע לעשות ערח לא האי דכולי הן קמיעות, שמא דהיישינן
 עניכה דאמר למעמיה יהודה דרכי כעניכה ואפילו כשכתא למקערינהו אפשר דלא ומשום מקושרות

בה : עניינה לנו ויאר היא קשירה שו  עעיתי שלי לנוסחא העתקתי וכעיקר כדכריכס אמת ודאי ת
כתשוכותיו עכ״ל כשירה כזורין פהולין פסוקים היעין מצא אפילו הנוסהא תקנו וכזה הדכרים ̂הס וכן

 לדחות שיש מה ממני נעלם ולא כתב כך ומפני בזה עצמו הרב הרגיש וכבר לבן בשם
: רבינו בדברי הטור פירוש על לחלוק נפשו משכן למה לתמוה יש שכן וכיון ולתקן

: מ״ג) (דף התכלת בפרק .וכו' לבן מניח שאינו מי עונש קשה ט
כסות

עוז
א נתחכם. שלא וחכם דרכיו וראה בתיבה. תיכה כאות אות ^סה^ו עז מי  כי טעיתי בפירוש אמר אלא לו
 שחכמי לי נראה גם .ומשגה שוגה עוגמ^ולא ואינו יולדתו ואשרי אתו הוא ברור כפירוש הדבר אומר הוא

 הספר נעתק כבר או ז״ל הראכ״ד נמצא לא וכשהשיב ישיב מה לדעת ההשגות לשון סתם העתיקו לוני״ל
קח : התשובה הגיעה שלא במקומות  :מ״ג) (דף התכלת פרק .פסולה עד כו' מצוייצת עלית הלו

ת תב :מ״א) (דף התכלת פרק .צבועין שאינן עד כו' אדומה כולן שהיא טלי  מי ראיתי ז״ל הראב״ד כ
 להשיב קבלתי לא שאני אומר ואני :עכ״ל הכנף ממין בו שיהיה כדי וכו' הברייתא זאת על שהקשה

 ומסברותינו תוספות בעלי מרבותינו רבות שיטות לנו יש בזה כי הגמרא על שהקשה מי על החבור בזה
 וזכור עליו המקשה בכל הרמז״ל זכות על ולחזר לחפש קבלתי רק זה מתרץ שהראב״ד זה וכ״ש הכל לתרץ

 רק דבר שחידש ולא הארוך שקיצר תורה מפנה שמו קרא לכן כי פעמים כמה וכתבתי שהקדמתי מה
שה :כד״ן שפרשם מה :מ״ג) qןד התכלת פרק .הפרק סוף עד כו׳ עונש ק
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ש :לקמן יתבאר .ד׳ מל יותר ס״  בה שיהכסה כדי מדהה ומהיה ו
ת בסרק ברייתא .וכו׳ בשוק לבדו המתהלך קטן של ורובו ראשו  מלית מ״א) מ׳ התכלת(מנחו

ק אין בציצית חייב פראי דרך בו יוצא והגדול ורובו ראשו בו מתכסה שהקסן ק  בו ממכסה ה
 :פטור עראי בה יוצא שהגדול אע״פ ורובו ראשו

ב ת כ  וכו׳ אמר יפה רבינו דברי על הראב״ד ו
ר :עכ״ל אמרו קטן בכל דלא אלמא טו ה  כסב ו

 ראשו בו לכסוס יכול שנים ס׳ בן שקטן כל
 פחות דהא רבינו כדעת שאינו ונראה .ורובו

 שהטור ואפשר פשוק. לבדו מתהלך נמי ט׳ מבן
 מם פשוק המתהלך קטן רבינו דה״ק מפרש
 הטלית יאבד שלא לשומרו אחר צריך ואינו טליתו

 שהוא שכל הטור וסובר סמ״ג מדברי וכדמשמע
 .הטלית יאבד שלא לשומרו צריך ט׳ מפן פחוס

 דרך בו יוצא גדול שהשמיט. רפינו דברי ומתוך
 יוצא והגדול בברייתא שאמרו שמה נלמוד עראי

 הכל כי בציצית להתחייב לטלית מנאי אינו בה
דאז ורובו ראשו בו מתכסה קטן באם מלוי

 מקום בכל מצויה אינו והתכלת לכל מצוי שהלבן לפי
J שאמרנו הצבע מפני זמן בכל ולא

שלישי פרק
ת * א ו ס  לעשות אדם ״שחייב כ

 התורה מן ציצית בה
 כנפים ארבע לה שיש כסות היא

 מדתה ותהיה .ארבע על יותר או
של ורובו ראשו בה שיתכסה כדי

 ואינו בשוק לבדו המתהלך קטן ומשום כסוס מיקרי לא לאו ואם כסוס מיקרי
ד בגייל הדבר סלו הוא חיובא בר לאו דקטן י ד ד א ח ו א ד מ ו ל ד ל ל י ל ר ו מ ז  . ו
מפני כזה בכסות הגדול שיתחייב שהטעם ואמרו

הראב׳ד השגת

 עד מ׳ אדם שחייב כסוס *)
ג :עמו ולילן ת  ז״ל הראב״י כ
 משערין קטן בכל שלא אמר יפה
 בשוה לבדו לילך שיבול בזה אלא

 עראי בו יוצא והגדול אמרו שהרי
 משערין קטן בכל דלא אלמא

: ענ״ל

 והדר עראי כזה בטלית לצאת הגדול שדרך
 ראשו בה מתכסה הקטן אין שאם סיפא קתני
 יוצא גדול הדחק צד על שלפעמים אע״ס ורובו

ה ופטור: כסות מיקרי לא עראי בה הי ת  הכסות ו
 שאר של טלית אבל בלבד פשתן של או צמר של

 (שם התכלת בפ׳ דאמוראי פלוגסא וכו'. מינין
 וכ״פ הכי דאמר נממן כרב רבינו ופסק ל״ט:)
 סחם צמר קרוי שאין בירושלמי ואמרינן הרי״ף

בד. ורחלים אילים של אלא  שכל ומ״ש בל
. סתם בתורה האמורים הבגדים ט׳  ורב שם ו

 ר׳ דבי דתנא ישמעאל רבי דבי כדסנא נחמן
 סתם בחורה בגדים ונאמרו הואיל ־פמעאל

 אף ופשתים צמר מהם באחד הכתיב לך •פרם
ב :ופשתים צמר כל ת  טלית אבל הראב״ד כ
 כמדומה א״א וכו׳ משי בגדי כגון מינין שאר של
 דמרסי נ״ל .עכ״ל מחוור ולא כלך שזהו לי

 היינו רבינו שכתב דמשי אשמעינן חדא קאמר
 שאילו שרבינויכתב ועוד במשנה השנוי כלך

 סובר מד״סוהראב״ד אלא חייבים אינם המינים
 דהלכה שסוברים והרא״ש התוספות כדברי
 צמר וכתיב כנף מין הכנף כתיב דרמי כרבא

 בין פוטרים ופשתים צמר כיצד הא ופשתים
 פוטרים מינין־במינן שאר במינן שלא בין במינן

 דס״ל להו דמשמע פוטרים אין במינן שלא
 שאין אלא מדאורייתא מיחייבי מינין דשאר לרפא

במינן: אלא פוטרין
 ברייתא וכו׳. ד׳ בעלת כסותך כנסות ארבע על ג

 פסקו וכן מ״ג:) (שם התכלת בפרק
 על בספרי דתניא והא וסמ״ג והרא״ש הרי״ף

 ובעלי ה׳ ובעלי ג׳ בעלי אף בגדיהם ־כנפי
 דהכי הרא״ש כסב כבר מ׳ ובעלי ז׳ ובעלי■ ו׳

 ה״א בגדיהם כנפי על אלא כתיב לא אי פי׳
ציצית לעשות חורה אמרה לבגד שיש כנפים דכל

 מינים שאר של טלית אבל *)
 :ציצית נמצות עד כו׳

ב ת  אני כמדזמה ז״ל היאנ״ד כ
 מחוור ולא כלך הוא שזה

:ענ״ל

 עמו ולילך לשומרו אחר צריך
 של או צמר של הכסות ותהיה
 טלית [א] אבל יי ב י בלבד פשתן

 משי בגדי כגון מינין שאר של
 גמלים צמר ובגדי גפן צמר ובגדי
 עזים של ונוצה ארנבים וצמר

 חכמים מדברי אלא ציצית במצות חייבין אין בהן וכיוצא
 יותר או מרובעת שתהיה והוא ציצית. במצות להזהר כדי
 הבגדים שכל שאמרנו. כשיעור שיעורה ויהיה ארבע על

 ן בלבד ופשתים צמר אלא אינם סתם בתורה האמורים
 בעלת m ולא ארבע בעלת כסותך כנפות ארבע *=על ג

 תלמוד חמש. בעלת ולא ארבע בעלת כן אם שלש.
 זה. על יותר או חמש בעלת אפילו בה תכסה אשר לומר
 ושתיהן שלש בעלת ופוטר חמש בעלת מחייב אני ולמה

שארבע. בכלל שיש מפני כנפות ארבע בעלי אינן  ההמ
 אינו שש או חמש לבעלת ציצית עושה כשהוא לפיכך
 מאותן מזו זו המרוחקות כנפים לארבע אלא עושה

 כסותך: כנפות ארבע על שנאמר בלבד. השש או החמש
 של היא חייבת. עור של וכנפיה m בגד של ^כסות ף

 עיקר אחר הולכיןאלא שאין פטורה בנד של וכנפיה עור
 כנפי על שנאמר חייבת שותפין שני של כסות .הכסות

 שהטלית שאולה למעט יאלא כסותך נאמר לא בגדיהם
 ואילך מכאן יום שלשים הציצית מן פטורה השאולה [י]

צמר. חוטי שלה לבן ״עושין צמר של כסות ה חייבתו
וכסות

 כ״ו עשין סמ״ג ידד סי׳ ״ח6 טזר ב :ט״ז סי׳ א״ח טור שם סמ״ג א
׳ גטזר עיין ה :נ״ו עשין סמ״ג י״ד פי׳ :ט׳ פ

 אם אף פסול ג׳ פעלת והרפה מעט ונתמעטו כנפות ארבע על ס״ל הרבה ק מעט הן
 פד׳ אלא הכנפים בכל להטיל שאין ויותר ה׳ פת ונתמעטה וליכא^ פעיק ד׳ בעלת המיל
 רבינו בד׳.ומ״ש אלא מטיל דאינו ל״ז:) (שם הקומץ פ׳ בסוף משמע וכן .עכ״ל מהם

: כן אמר דמסברא נראה מזו. זו המרוחקות
ת ד סו  מימרא .וכו׳ עור של וכנפיה בגד של כ

 ואע״ג ב׳) מ׳ (שם התכלת פרק דרבא
כרבא. הפוסקים פסקו עליה פליג אחאי דרב

 וסלה קרניה שנחסכו עור של כנפיה ופירש״י
 מנוח ה״ר בשם מהרי״ק וכתב . עור בהם

 ואץ בה תכסה אשר דכסיב משום דטעמא
 אזלינן ומ״ה הבגד כעיקר אלא מתכסה אדם

בין ה,  עור של ובההיא לחיוב. בין לפטור בסרי
 אא*כ הכי מיקרי דלא דפשיטא מהרי״ק כסב
ת :שר של רובו סו  חייבת שוספין שני של כ
 אמרינן קל״ו) (חולין הגז ראשית בר״פ .וכו׳

 אין דידך כסותך רחמנא דכתב אע״ג ציצית
 ואלא בגדיהם כנפי על רחמנא כתב לא דשותפוס

 טלית דאמר יהודה לכדרב לי למה כסותך
: יום שלשים כל הציצית מן פטורה שאולה

ת ה סו  צמר מוטי שלה לבן עושין צמר של כ
 פוטרין והפשתן שהצמר מפני וכו׳

 במינן מינים ושאר במינן שלא בין במינן בין
 אמר ל״ט:) (מנחות התכלת בפרק וכו׳. פושרין
 בשל פושרין צמר חוטי דלוי משמיה שמואל
 של אס לבן של חוטין שני אותן ופירש״י פשתן.

 התכלת עם פשתן של בסדין פוטרין הם צמר
. צמר של דהוי כנף מין השתא דליכא ואע״ג
 שיפטרו מהו פשתן של להו איבעיא הכי ובתר
 דכיון דפטר הוא פשתים בשל צמר צמר בשל

 בצמר פשתים אבל פטר נמי לבן פטר דחכלת
 צמר שעטנז תלבש לא דכסיב כיון דילמא או לא

־ צמר ל״ש לך תעשה גדילים יחדיו ופשחיס
 רחבה דאמר ת״ש בצמר פשתים ל״ש בפשתיס

 פשתן בשל פוטרים צמר חוטי יהודה רב אמר
 ופשתים צמר חוסי צמר בשל פוטרים פשתן ושל

 נחמן דרב ופליגא השיראין מן חוץ בכ״מ פוטרים
 רבא איסיביה הציצית מן פטורים השיראין דאמר
חייגץ־ כולס והסירקון והכלך השיראין לר״נ

 סיפא דקתני מסתברא ה״נ מדרבנן ומשני בציצית
 אי פוטרים אין במינן שלא פוטרים במינן הן

 במינן דמפטרו היינו מדרבנן בשלמא אמרת
 דפטר הוא ופשתים דאורייתא'צמר א״א אלא

 כתיב רמי דרבא כדרבא ל״ק הא משום. אי
 כיצד הא ופשתים צמר וכתיב כנף מין הכנף

 במינן שלא בין במינן בין פוטרים ופשתים צמר
פוטרים. אין במינן שלא פוטרים במינן מינין שאר

 דאינן כר״נ זה פרק בתחלת פסק שיבינו ומפני
 או צמר של טלית אלא התורה מן בציצית חייבין

 חייבת אינה מינין שאר של טלית אבל פשתים של
 דצמר כאן לכתוב כשבא מדרבנן אלא בציצית

 במיץ שלא בין במינן בין פוטרים ופפתים
 אין במינן ושלא במינן פוטרים מינין ושאר

דטלית דס״ל דכיון דרבא דרשא הביא לא פוטרים
דשאר

פור ד : שם ג

הגהות
 והסירקון הכלך השירים דתניא להא ומפרש הציצית מן פפורים השירים דאטר נחמן כרב [א]

 יהודה כרב אלא הכי קי״ל דלא לי אמר שיהיה רבינו מורי אכל מדרבנן דוקא הייני בציצית הייבין
 רבינו סתב ודל יריאים ספר וכן ס׳ת וכן התרומה ספר וכן התורה מן הטינין אלו דטהייבים ורבא

 כתנא לן וסבירא כר נחמן כרב ק׳ל בציצית שיתהייב טלית יעשה מין מאיזה ולמד צא וז׳ל שימחת
 באחד הכתוב לך ופרט סתם בגדים בתורה ונאמר הואיל ישמעאל רבי דבי דתנא ישמעאל רבי דבי
רב דהא התכלת כפ׳ התם נחמן כרב הלכה אם בידי וספק ופשתים צמר כל אף ופשתים צמר מהן

טלית ויעשה כולם ידי יצא שמים וירא התורה מן מינין שאר ומחייבי התם עליה פליגי ורבא יהודה
 אליבא וסירקון כלך שירים ציצית דטצות תולדה המצוה בסוף כתב עוד רא׳ם. עכ׳ל מפשתים אי מצמר

 ומוקי בציצית הייבים והסירקון הכלך השירים דתניא ופשתים צמר של בגד דבעי נחמן דרב
 ומרבה ג' בעלת דטטעט דזבהים ובפ׳ב דהתכלת כברייתא [ב] : מדרבנן התכלת בפרק ר'נ לה

 פרט ליה טיבעי בה תכסה ואשר ג' ובעלת ה׳ בעלת דמטעט דזבתים כההיא ודלא ה׳ בעלת
לא נקראו מאות שש המתחיל בזולת הבבלי יסד וכן ס־ה וכן התוספות פסקו וכן סומא לכסות
מאן האי אידי דרב בריה ששת רב דאמר חקוטין בשילהי משמע וכן .ני בעלת אלא מיעט

 בעלת שווייה ט״ט כלום ולא עבד לא מציצית לפוטרו מכנפותיו אחד חתך פירוש לגלימיה דבצריה
גם דפטר כההיא פסק רא׳ם אבל .הציצית מן בזה אותה פטר לא כלום ולא עבד לא פירוש ה׳

מיימוניות
 כך טליתו שעשה פירוש לנלימיה דכצריה מאן האי להפך מפרש ששת דרב וההיא ה׳ בעלת

 פירושים ויש וכתב ד.'. בעלת שוייה ט׳ט היא ופטורה כלום ולא עבד לא ציצית בה להטיל כדי
ח ג׳ בעלת וכתב פסק שפחה ורבינו עיקר זה אך אחרים  דזכחים בפ׳ב ה' בעלת פטורה ד׳
 ה׳ בעלת טלית אהבה בר אדא רב ואמר מחייב וחדא פוטר חדא דפליגי ברייתא תרתי טייתי

 פירש רש׳י אבל ע׳כ. כר׳י הילכתא לח ומסיק חייב ישמעאל ולר׳ פטורה דלרבנן פירוש א׳ב
 חמישית לכנף להטיל ולא רבייה כנפותיה לד׳ להטיל ה׳ לבעלת רחמנא דבייה כי דלרבנן התם

 ה׳ בעלת רחמנא רבייה כי מצות ד׳ ארבעתן דאמר ישמעאל וד׳ כנפות לארבע ציצית דמצות
 לרבינו נשאל [נ] : ע׳ב היא נפשת באפי מצוה אחת כל דהא רבייה לכולהו להטיל נטי

 פרק דקתני משום אמר וטורי בציצית מתחייב אינו אטאי כנפים ארבע בת קופא על שמחה
 בציצית חייבת עור של וכנפיה בנר של היא פטורה נגד של וכנפיה עור של היא התכלת
 לפטור הגוף בתר אזלינן סתום דגופה כיון שלנו קוטא ה׳נ הנוף בתר אלא אזלינן דלא אלמא

 סתום שהוא חלוק כמין לו שעשה ופרש״י לחלוק פרט בה תכסה אשר בספרי מדתני ותו
 שחכמים אלא מכסות הגז בראשית כדאטרינן לעולם פטורה המורה שמן ר׳י כתב [ד] :מצאתי
 רבי אומר■ שלשים תוך ברכה ולענין שלו היא כאילו מעתה שנראה יום שלשים לאחר חייבוה

:ע״כ לברך יש אם נסתפק שר׳י בס׳ה וכ'כ התוספות ע'כ הפסיד לא והמברך לברך שלא דטוב
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