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ג ״ ת א פ סו ם ד׳ לה שיש כסות היא המורה ק ציציה בה לעשות אדם שחייב כ  או ננפי

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

עוז מגדל
ג ׳ ת פ ו ס ^ )6מ״ (דף הסכלת פניק .עמו ולילן עד נו׳ אדם שחייב כ פ ף הקומץ ז ד ה(  :ל״ז) רנ

ב ת  כי אומי ואני :עכ״ל משערינן קען בכל לא אלמא וכו׳ אמר יפה ז״ל הראב״ד כ
 שאר של שלית אבל ;ל״ט) התכלת(דף פרק בלבד. פשתים של או צמר של הכסות ותהיה :סייעו פה

ב :(שם) התכלת פרק .ציצית במצות עד כו׳ מינים ת  ולא כלו הוא ש;ה לי כמדומה ז״ל הראב״ד כ
התכלת פרק האמורין הן בהן וכיוצא רמינין שאלו אמר ואמת כתב יפה אומר ואני :עכ״ל מחוור

 :כד״ן המשי שהוא שבת דמככת פ״ב העיב בלשון לו אשר המשניות בפירוש ז״ל ר״מ פירשו כבי והכלן
ת :מ׳) (דף התכלת פרק . הכסות עיקר אחר עד כו׳ סופרים מדברי אלא  עד כו׳ שותפים של כסו

ף ראשית בפרק חולין במסכת . חייבת ואילך ולכאן ד ת :קל״ו) הגז(  במינן כלא עד כו׳ צמר של כסו
:ד) (דף דיבמות ופ״ק ל״ש) (דף התכלת ופרק כ״ז) (דף מדליקין במה פיק .פושרין אין
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דפאר

משנה כסףפ־ג ציצית הלכות . אהבהמשנה כסף

 כלאים ע״י אלא זו במלית סכלה מצות מיקיים ולא בציצית תכלת להטיל אמרה שהמורה היא כך תכמים תקנת אלא מקרא אתי לא מדרבנן אלא מיחייבי לא מינין
בטלית תכלת שרינן אמאי וא״ת ל״ס. את ודחי עשה דאהי שתיהן את לקיים כא״א הוי :במינן דמיפסרו היינו מדרבנן אא״ב וכדאמרינן

t ש מ״  בפרק החום׳ תירצו כבר צמר של טלית אלא ילבש כשלא שתיהם לקיים אפשר שהרי פשתן של תעשה ולא עשה מוצא שאתה וכ״מ וכו׳ פשתן של בכסוס צמר מוטי לעשות ומהו ו
סמוכין דדרשי׳ דכיון ליהא מעיקרא דקושיא ול״נ .אפשר חשוב זה שאין מ׳) (כתובות א״נ דסדין דאמרינן אהא שם זה גם .וכו׳ מוטב שתיהם אס לקיים יכול אתה אם

 קלא משום גזירה טעמא ויהבינן פטור בציצית
 שרית ואי לתכלת שדומה צבע ופירש״י . אילן

 בקלא צבוע צמר למירמי אתו בסדין תכלס
 בגמ' ופריך מצוה במקום שלא כלאים והוי אילן
 מאי פריך וקא רש״י ופי' לבן. אלא יהא ולא

 קלא האי יהא לא אילן קלא רמי אי לן איכפת
 אמרן הא לבן צמר כלומר בעלמא לבן אלא אילן
 דאפשר כיון ומשני לבן מטיל תכלת לו אין לעיל

 עשה מוצא כ״משאמה דאמר כדר״ל לא במינו
 מוטב שניהם את לקיים יכול אתה אם תעשה ולא
 ולכאורה .תעשה לא את וידמה עשת יבא לא ואם

 תכלת שמטיל שאע״פ שסובר רבינו מדברי נראה
 פשתים של ולא לפשתים צמר של לבן מטיל אינו

 כשמואל קי״ל לא וא״כ במינו דאפשר כיון לצמר
 כפשיטותא ולא פשתן פוטריןבשל צמר חוטי דאמר
 צמר חומי רחבה מדאמר לה דפשטינן דבעיא
 צמר בשל פוטרין פשתן ושל פשתן בשל פושרין

 ול״ס עשה מוצא שאתה כ״מ דאמר כדר״ל אלא
 ר״ל מיירי נמי תכלת דאיכא דבזמן וסובר וכו'

 כלאים שהסירה שאע״ט קאמר מדאורייתא
 אחר בענין דא״א היכא אלא התירה לא בציצית
 מצות בו לקיים דא״א בפשחים תכלס דהיינו
 לבן אבל דכלאים לאו שידחה ע״י אלא תכלס

 ל״ס דחי לא ממינו בו להטיל דאפשר כיון שבו
 שהרי זו בטלית כלאים יש שכבר ואע״פ דכלאים

 כלאים נדחה כבר אומרים אין תכלס בה הטיל
 מכלאים הלבן גם להטיל מותר ויהיה זו בטלית

 ממעטינן באיסורא למעוטי שאפשר מאי דכל
 לעשות רצה ואם כתב היאך דא״כ קשה אבל
 דכיון עושה פשתים או מצמר מינין שאר של לבן

 של לבן עשה אם מיירי תכלת דאיכא דבזמן
 נמצא תכלת בו כשמטיל מפשתים מינין שאר

 שניהם לקיים אפשר שהיה במקום כלאים שהוא
של לבן חוטי לעשות לו

 מטילין דאין אמרת אי בציצית כלאים למישרי
 דשרא כלאים א"כ פשתן של בטלית תכלת חוטי

 של לבן חוטי ומיהו לה. משכחת היכי רחמנא
 נראה תכלת בו שמטיל אע״פ צמר בשל פשתן
 מפני דכלאים לאו לדחוס הוצרך דלא דכיון

 אפשר שהרי ידחה לא הלבן מפני גם התכלת
 ס״ל הוי דאי ר״ת כדעת ושלא שניהם לקיים

: מיניה שתיק הוה לא הכי לרבינו
ת ז סו וכו׳. תכלס בה מטילין אין פשתן של כ

 סדין מ׳)~-ת״ר (דף מנחות שם
 כב״ה'^ והלכה מחייבין וב״ה פוטרים ב״ש בציצית

 - סדינו יקרע שמא רבא אמר אסרוה למה א״כ
 תננשה^ולא אמר ורחמנא ויחפרנו שלשה בתוך

^' כסוס משום גזירה אמר ר״ז העשוי מן ה ^  ל
ס לילה כסות משוס התוספות וכתבו א״ ^ ר  פי

ק )כ״א (שבס ב״מ בפרק כדאיתא עיקר ד : 
 ב״מ ובפרק לילה. כסות משום סבור ואינהו
 גזרו שלא בתשובה כתב שרש״י התוספות כתבו
 דעתרבינו וכן חייב במינו אבל התכלת על אלא

ש : ז״ל והרי״ף מ״  ולא ביום הציצית שמצות ו
זה גם וכו׳. בציצית חייב וסומא וכו' בלילה

ה] שלה לבן עושין פשתן של וכסות  ממינה. פשתן חוטי [
 כגון ממינו ומין מין כל של לבן עושין בגדים ושאר
 ואם נוצה. לכסות נוצה וחוטי משי לכסות משי חוטי
 מפשתים או מצמר מינים שאר לכל לכן לעשות רצה

 בין במינן ש בין פוטרין והפשתן שהצמר מפני עושה.
 אץ במינן שלא פוטרין במינן מינין ושאר במינן שלא

 פשתן של בכסות צמר חוטי לעשות הוא ומה ו :פוטרין
 לבדו לבן שהוא אע״פ .צמר של בכסות פשתן חוטי או

 מותר שהשעטנז מותר שיהא הוא בדין תכלת. בלא
 אותה ומטילין הוא צמר התכלת שהרי ציצית. לענין

 לעשות שאפשר מפני כן. עושין מהאין ומפני לפשתן.
 ולא עשה מוצא שאתה מקום וכל .ממינה שלה הלבן

 . מוטב הרי שתיהן את לקיים אתה יכול אם תעשה
אפשר ובאן תעשה. לא את וידחה עשה יבא לאו ואם

________________________ בה מטילין אין פשתן של כסות ן שתיהן: את לקיים
)' (מנמוס”היזכלת בפרק מפני לא פשתן. חוטי של בלבד הלבן עושין אלא תכלת " הכל ת״ר מ״ג ^ ב ״ ח

 ועבדים^-- נשים וישראלים ליים כהנים בציצית
 רכל הוא שהז״ג שמ״ע מפני בנשים פוטר ר״ש
 דתניא דר״ש מ״ט פטורות נשים שהז״ג מ״ע

 אומר אתה לילה לכסות פרט אוחו וראיתם
 לכסוס פרט אלא אינו או לילה לכסות פרט

 כסוס הרי בה תכסה אשל אומר כשהוא סומא
 אוחו וראיתם מקיים אני מה הא אמור סומא
 סומא כסות לרבות ראית ומה לילה לכסות פרט

 סומא כסות אני מרבה לילה כסוס ולהוציא
 כסות אני ומוציא אחרים אצל בראייה שישנה

 כר״ש דהלכה הרי״ף וכתב בראייה. שאינה לילה
 מכמה ראיה והביא ר״ת בשם הרא״ש וכ״כ

 אמרינן הא כנפים המש בעלת טלית לחייב איצטריך בה תכסה דאשר ואע״ג דוכסי
 כסות לרבות בה תכסה ואייחר הוא רבויא אשר ופירש״י נפקא מאשר דלר״ש בגמרא

ה : סומא א ר  אם כלאים משום בו יש ליום המיוחד בכסות שאפילו רבינו מדברי ונ
 לא שאס קאי יום דאכסות משמע בלילה בה יתכסה שמא גזירה כתב שהרי בלילה לובשו

 ללבוש לאדם מותר אח״כ שכתב ועוד דגמרא. כלישנא לילה כסוס משום גזירה הל״ל כן
א ובלבד זמנה שאינו ואע״^. בשבת בין בחול בין בלילה ציצית  על יברך ומאימתי יברך ^

 ולא בשחר עליו ומברך בלילה הציצית על מברך שאינו וכתב שסתם הרי וכו׳ בשחר הציצית
: ללילה המיוחד לכסות ליום המיוחד כסות בין חילק

ה ח א ר דאצטריך הוא כלאים בו כשאין בלילה. ציצית ללבוש מותר רבינו שמ״ש לי ונ
לאשמעינן

למלך
״ מיחדיו קרא לישתזק כ! [לא] דאס כלאים דהוי כעגין הוי תכלת להו עכיד רחמנא דאמר הא דע״כ לומר

 הכי משוס חימר אינו אחת תכיפה דתוכף כשלמא אמרת אי אמינא ואנא ובגדיהם ופשתים צמר ולכתוב
 דכלאיס הו״א ופשתים צמר רחמנא כתב לא דאי בציצית כלאים למישרי ופשתים צמר למימר קרא איצפריך

ם. הוי דלא קשירה בלא הוי תכלת להו עביד רחמנא דקאמר והא אסור בציצית  אמרח אי אלא כלאי
 רחמנא מדקאמר הא בציצית כלאים למישרי ופשתים צמר למימר ליה למה חיבור הוי אחת תכיפה דתוכף
 ראה זה שהמקשה האופן בזה היא הגמרא קושיית ומעתה . ציצית לגבי הותר דכלאיס ש״מ תכלת להו עביד
 דהא דאפשר פירושים שני סובל דבגדיהם קרא והאי ובגדיהם ויחדיו ופשתים צמר קראי תלת כאן דאית

 והמקשה . כלאים הוי דלא בענין שיהיה ואפשר כלאים בעניןדהוי הוי תכלת להו עביד רחמנא דקאמר
 כלאים דהוי בענין אלא לפרשו אפשר אי תכלת להו עביד רחמנא דקאמר דהאי לן סבירא דע״כ לו הקשה

 דקאמר דהאי לך סבירא דאי . בקשירה אלא כלאים הוי דלא לאשמועינן יחדיו למימר קרא איצמריך ומש״ה
 ופשתים צמר ונימא מיחדיו קרא לשתוק א״כ כלאים הוי דלא בענין לפרשו אפשר תכלת להו עביד רחמנא

 דקאמד דהאי לך דסמרא וכיון . למעלה כמ״ש חיבור הוי לא אחת תכיפה דתוכף שמעינן ומינה ובגדיהם
 צמר למימר קרא איצעריך למאי א״כ כלאים דהוי. בענין אלא לפרשו אפשר אי תכלת להו עביד רחמנא
 דכלאים מינה שמעינן תכלת להו עביד וקאמר בגדיהם רחמנא מדכתב הא בציצית כלאים למישרי ופשתים

: אחר בענין לפרשו אפשר אי דהא ציצית לגבי הותר

 מדבריהם גזירה אלא השעטנז מפני נדחית שהציצית
 ונמצא ציצית חיוב זמן שאינה בלילה בה יתבסה שמא
 שחובת . עשה מצות שם שאין בעת תעשה לא על עובר

 בשעת אותו וראיתם“ שנאמר בלילה ולא ביום ט הציצית
 אחרים רואה שאינו אע״פ בציצית חייב וםומא .ראייה
 בין בלילה ציצית ללבוש לאדם מותר ח אותו: רואין
שלא ובלבד m זמנה שאינו ואע״פ בשבת בין בחול

יברך
: שם עשי! סמ״ג י״ח י״ז סי' סור א צמר של לבן חוסי לעשות לו אפשר היה שהרי

 שהוא שמאחר ועוד כלאים איסור ביה לית תכלת חוסי בו כשיסיל דהשתא ממינו או
 פשתן של שלהם לבן לעשות מתיר היאך התורה מן מציצית פסורה מינין שאר של שסלית סובר
 לבן דבמסיל נ״ל לכך מצוה. במקום שלא כלאים שהוא נמצא תכלת בהם כשיסיל שהרי
 מינין ושלשאר פשתן של שלה לבן ע.־שה צמר של דכסות דקאמר הוא ובהכי מיירי לבדו
 פשתן חוסי או פשתן של בכסות צמר חוסי דלהסיל כתב ואח״כ מפשתן או ממינו עושה

 לקיים שיכול כיון מצוה במקום שלא כלאים דהוי אסור תפלת דליכא במקום צמר של בכסות
 של שלה לבן מותר'לעשות תכלת בה שהסיל פשתן של סלית אבל ממינו בו כשיסיל שניהם

 ואין צמר שהיא תכלת בה יש שהרי שניהם מקיימים אנו אין נמי לבן חוסי דבלאו כיון צמר
שמאחר פשתן של בלבן ציצית מצות בה לקיים שאפשר כיון תכלת בה ימיל שלא להקשות

משנה
ז 1 נ ט ע ש ה  (דף דיבמוה בפ״ק .לפשתן אותה ומעילין הוא צמר התכלת שהרי ציצית לענין מותר ש

 ותכלת תכלת להו עביד רחמנא ואמר הם ופשתים צמר בגדים כל ישמעאל רבי דבי תנא ד':)
 קשה אבל וז״ל רחמנא ואמר בד״ה התום' וכתבו הוא. עמרא תכל׳ כיתנא מדשש עמרא דתכלת וממאי הוא עמרא
 .חיבור אינו אחת תכיפה דתוכף כלאים הוי דלא קשירה בלא תכלת להו לעביד רחמנא דאמר נימא דאכתי

 רחמנא אמר דע״כ קלצון ר״י בשם ושמעתי בציצית כלאים רחמנא מדשרי דאורייתא העליון דקשר דקדק זבמנחות
 להו עביד רחמנא ומדאמר מיחדיו קרא לשתוק א״כ כלאים דוקאבלא דאי כלאים דליהוי בענין תכלת להו ליעבד
 ולא תכלת לעביד רחמנא אמר כלאים דהוי בענין ודאי אלא חיבור אינו אחת תכיפה דתוכף' ידעינן הכלת

 יראה והרואה ע״כ. יחדיו איצעריך להכי לא או חיבור הוי אחד תכיפה תופף אי מידי מהכא להו שמעינן
 תכיפה דתוכף דמשמע יחדיו רחמנא דכתב משוס אלא הוי לא קושייתם דעיקר דכיון ביאור צריך זה דתירוץ

 והא רחמנא אסר בצ^ית דכלאים הו״א ופשתים צמר רחמנא דכתב לאו דאי הקשו כן ועל חיבור אינו אחת
 פשיעא יחדיו רחמנא כתב לא אי אבל כלאים הוי דלא קשירה בלא היינו תכלת להו עביד רחמנא דקאמר
 רחמנא שרי בציצית דכלאים משמע תכלת להו עביד רחמנא ומדקאמר חיבור הוי אחת תכיפה דתוכף דהו״א

 תכלת להו עביד רחמנא ומדאמר מיחדיו קרא לישתוק כלאים בלא דוקא דאס קלצון ר״י תירץ איך א״כ
 הוי אחת תכיפה דתוכף הו״א יחדיו רחמנא כתב לא אי והלא .חיבור אינו אחת תכיפה דתוכף יזעינן
היא התוס' דכוונת ונ״ל . רחמנא שרי בציצית דכלאיס משמע תכלת להו עביד רחמנא ומדכתב מיבור

עוז מגדל
מהו .שתיהן את עד כו' שהשעענז מותר שיהא הוא בדץ : התכלת פרק תכלת בלא עד כו' לעשות ו
ת :ל״ע) (דף התכלת ופרק ד') (דף יבמות ריש • סו  במה פרק . ראייה בשעת עד כו' פשתן של כ

 ופרק מדליקין במה פרק אותו. עדרואין חייב וסומא : התכלת ופרק עדיות דמסכת ופ״ד כ״ז) מדליקין(דף
תר שם: התכלת  יברך. שלא ובלבד זמנה שאינו ואע״ס בשבת בין בחול בין בלילה ציצית ללבוש לאדם מו

: כ״ה) (דף מדליקין במה פרק

 דורא יחייגו במינן שלא בין במינן בין פוטרים ופשתים צמר דאמרינן הא לי אמר שיחיה רבינו הנלומורי [י] : ע״ב כן מצאתי הגאון בתשובת שאף בדבר ממש ואין בדבר חולקים ויש פשתן
 פוטרים אין שפירש ורש״י גרים ציבעא מידי התכלת בם״פ כדאיתא לכנף דומה אין אם אפילי להקפיד אין הצביעה על אבל משי של ציצית משי של לטליתות לעשות נהגו ולפיכך יחדיו
 וכתב ריצב׳א פירש וכן רא׳ם וכן בלילה אף חייב יום כסות אבל ביום אף פטור שהוא ללילה שמיוחד לילה כסות שפירש כרש׳׳י ודלא פר״י זו וכשיטה [ז] : בס׳׳ה עיין דק לא הצבע במין
ףן,ףן אליהו שרבינו ושמעתי בציצית חייבין לכן בבקר בהן ומתכסץ כנפות ד׳ להן שיש לסדינים לחוש יש חייב ביום לילה כסות אבל בלילה יום כסות לילה כסות שפירשנו ואחר ודל

 שהרי יוה״כ בליל הציצית על לברך הורה ולפיכך דקידושין מירושלמי ראיה והביא כרש׳׳י ריצב׳׳א שהורה ששמע כתב בס׳׳ה [ס] : הרא״ש דעת י״ה סימן בטור ועיין ע׳ב ציצית להן עושה
 הית כדתדא ומברך בציצית ממשמש אלא שנית כ־שיתעטף לברך כדי היום כשיאור טליתו להסיר צריך אין בציצית ונתעטף היום קודם המשכים דאדם עוד וכתב ע׳׳ב. ולילה ליום מיוחד

: כדש״י ג״כ פירש שמחה ורבינו ומברך, בהן ממשמש זמנו וכשיגיע מניחם תפיליו יאבדו שמא ומתיירא לדרך לצאת משבים

מיימוניות הנחות
 ויתפרנר יקרע שמא גזירה יום לכסות מיוחד שהוא אעי׳פ בציצית סדין אוסר ר׳ת אבל [ה]

 הגאונים בתשובת סדין בערך הערוך לשון בתוספות ועיין העשוי. מן ולא תעשה אמר ורחמנא
 התירו לא מעולם ח״ו דכיתנא במעילא דכיתנא חוטי לאחותי תקנתא דעבדי מציגו ושפירשתם

 מן ליהא במינן שלא בין במינן בין פוטרין ופשתים צמר דאמר ררבא והא כן תעשו ולא כך
 מלאכא דכיתנא חוטי למירמי איפשר ס׳ד ואי סדינא דמיכסי קטינא לרב אשכחיה דמלאכא קושיא
של ציציות עושין פשתן דבסדיניןשל מצאתי רש״י בשם אבל אפשר. לא הילכך רמי א״ל לא אמאי



א משנה כסףפ״ג ציצית הלכות אהבה.משנה כסף 101 ג

 להרצופ דאסור דסטמא כ״ג) (שבה מדליקין במה בארק אמר■ ובהדיא ע״כ. סרקיס מצוה ותו הוסיף בל משום עבר ולא ציציה בו ללבוש מותר ציציה זמן לאו דלילה דאע״ג לאשמועינן
להסתאק מהו להו ואיבעיא דם גבי כמו עליו בזויות מצות יהיו שלא כדי חגוכה גר כנגד מעות דציציוח משוס הוא ציציה זמן דלאו בלילה אאילו מצוייצת בטלית לצאת מוהר דבשבת אשמועינן

סף ואמר שבעה כל סוכה מנויי מהר״י הגדול ורבינו .שבת מהלכוה נאי״ט וכמ״ש ותכסיסיו הבגד מנויי אלא אינהמשאוי ם: דכולהו אבוהון רביו ר ד אסו מצוייצת טלית למכור ו
מ״ג) מנחות התכלת בארק וכו׳. לעכו״ם אאילו אירוש בלילה ציציה ללבוש מותר הרמב״ם כתב וז״ל לא״ח בביאורו כתב ז״ל אבו״הב ף ם :(ד שי כו/ וקטנים ועבדים נ סו רי כבר אטו

 דהותר דכיון הכלת שהיה בזמן כלאים בו שיהיה
 כל ללבישה מיוהדת שהיא כלאים הטליה בזה
 ותמהני עכ״ל. הותר ללובשה רוצה שהוא זמן

 מטילין אין אשמן של כסות רבינו כתב שהרי עליו
 וכו׳ בלילה בה יתכסה שמא גזירה הכלת בה

 שאכתוב כמו מיירי ליום■ המיוחדה בכסות ואאילו
 כלאים בה שיש דטלית בהדיא הרי וא״כ בסמוך
 כסוה היא אם בין בלילה בה להתכסות אסור

 ללילה המיוחדת כסוה היא אם בין ליום המיוחדת
 מטילין אין אשתן של דכסוח כתב שהרי ועוד

ומשמע בלילה בה יתכסה שמא גזירה תכלת בה

 בין משיכיר .בשחר הציצית על יברך ומאימתי .יברך
 אתה ברוך עליה. »מברך וכיצד .שבה ללבן שבה תכלת

 וצונו במצותיו קדשנו אשר העולם מלך אלהינו יי׳
 מברך ביום בה שמתעטף זמן וכל * .בציצית להתעטף

 בשעת הציצית על מברך ואינו .שיתעטף קודם עליה
: בה שיתעטף הוא המצוה שםוף מפני עשייתה

.המרחץ ולבית הכםא לבית בציצית להכנם ^ומותר ט
L kL-4 ומשמע בגיגה בה יתכסה שמח גזירה חככת כה

א מפנ באשפה זורקו תכלת או לבן חוט לו נפסקו צמל של לטלית עושין אין גואיה טעמא דמהאי ה . ............ . ,ש
 ומ״ש . בברכה ועושה שמצווה ממי ברכה מצוייצת טלית למכור ואסור קדושה. בגופה שאין מצוה לקיים אאשר דהא הוא וכ״ש פשתן של לבן חוטי

אשוט כלאים. סז שאין בציצית דדוקא במחלה קדושה בגופה שיש מפני לא ציציותיה. שיתיר עד לכותי ״®ל® מצות בו

ת עמי ויתלוד׳ בה יתעטף שמא אלא ג ש ד ה ״ ג א ר  ה
ויהרגנו. ישראל שהוא וידמה ישראל

* J[® פטורין 1ני וקטנים ועבדים נשים 
ה. מן הציצית מן ר תו  ומדברי ה

להתעטף w שיודע קטן שכל סופרים

 גרמא שהזמן עשה מצות שהיא זה בארק נתבאר
 שיודע קטן שכל ומ״ש . אטורים ועבדים ונשים

 הגזול לולב ארק סוף ברייתא וכו׳. להתעטף
 להתעטף שרצו ועבדים ונשים ומ״ש מ״ב): (סוכה

 עשה מצות שאר וכן ברכה בלא מתעטאיס
 שרש״י ההגהות כתב וכו׳. מהן אסורות שהנשים

 כר״ה ודלא רבינו וכדעת לברך להם אוסר היה
ב : לברך שיכולים שכתב ת  ונשים הראב״ל כ

 כלאים,וכו׳ בה שאין דוקא א״א וכו׳ ועבדים
 זה סעד לדחות ויש עכ״ל. איכא סבא יומא מאי
הודא הלכה דאי  והוה בברכה להו יעביד לא כר׳י
בלא ועושה מצווה שאינו מי עדיף דטאי ס״ד

 בה יתכסה שמא נזירה משום בציצית כלאים
 בלילה ללבוש שמתיר לומר אפשר היאך בלילה
 כדארישית ודאי אלא בציציותיה כלאים שיש טלית
מתי : עיקר מן'.י  בשחר הציצית על מברך ו
 זה שיעור שנתנו ממה כן שלמד נראה וכו׳.

 (דף דברכות בא״ק שחרית ק״ש זמן להתחלת
ך : מ׳:) ר ב מ בתוסאתא בציצית. להתעטף ו

 הציציח על מברך ואינו ומ״ש לעשייתן. עובר עליהן
 שיתעטף הוא המצוה שסוף מאני עשייתה בשעת

 דלמ״ד אמרינן מ״ב:) (שם התכלת בארק בה.
 עשייתה בשעת עליה מברך אינו הוא גברא חובת

: מצותה גמר עשייתה דאין משום
ר ט ת מו ולביס הכסא לבית בציצית צהכנס ו

 להחממך שרצו ועגדיס נשים *)
 :גרס: נצא מחעטסין גציציס

ב ת  בציצית חקא ז״ל הראכ״ד כ
 שחילק ויש נלאים גה שאין

 שגם ואומר נברכה אף ואומר
 לדבריו סעד ומביא רשות הברכה
 דאמי יוסף מדרב דקידושין מס״ק
 לי דאמר מאן אמינא הוה מריש
 סומא דאמי יהודה כר׳ הלכה
 יומא עבידנא המצות מן פעור
 וענידנא מיפקדנא דלא לרבנן טנא
 לא מיחייב דלא דמאן איתא ואס
 קא איסורא א״כ לברוכי חזי

 להו עביד קא נברכה דאיהו עביד
 טבא יומא מאי ברכה בלא דאי

I עכ״ל איכא

בל : בסרא ארק דברכוה  .במצות לחנכו כדי בציצית חייב נ® שמתעטף זמן ו
בציצית להתעטה שרצו ונשיםועבדי׳ י®̂’ צ כל חפילין כרבידאמר מ״ג) דף (מנחות ר _ ר>7 ש ףו ט צ /

 שאר וכן [י] .ברכה בלא מתעטפים הוא שיתעטף. ומ״ש-קודם עליהן. מברך שמניחן
ו המצות כל ברכות הלכות בסיף שנתבאר י נ מהן פטורות שהנשים עשה מצות מ

 ברכה נ«] בלא אותן לעשות רצו אם
 טומטום . בידן ממחין אין

 מספק בכולן חייבין ואנדרוגינוס
בלא עושין אלא מברכין אין לפיכך

ס מ ה .44^ הכסל! ;בית בנינית ; . 4444444. 414444T^
 ב שה אדם בל צית. הצ מצות חיוב ^היאך • ̂ 5 ברבה בשם יוסף נימוקי כ"כ .המרחץ

ק מדאמר לדבר ראיה ז״ל הוא והביא גאון אי  יטיל לציצית הראוי בכסות יתכסה אם זו מצוה לעשות נ
«״ג) ם ש ת( תכל " ה י ציצית בלא בה נתכסה ואם בה. יתכסה ואח״ב ציצית לה יי?יר ’י

 כל לציצית הראויים בגדים אבל .עשה מצות ביטל הרי
 ומונחים מקופלים אלא אדם בהן יתכסה שלא זמן

 חובת fcא̂ל הטלית חובת וי] שאינה הציצית מן פטורין
א ; טלית לו שיש האיש מחוייב אדם שאין אע״פ י

למנות

 שמניחה זמן כל דקסבר משום בציצית להתעטף
 בצארא אלא מברך הוה דלא והא עליה מברך
 יומא כוליה מיניה לגלימיה שרי הוה דלא משום
 דאל״כ מצוייצה במלית צרכיו לעשות שמותר ש״מ
 ונמצא צרכיו עושה כשהיה לסלקו צריך היה

 : ביום אעמים כמה עליו מברך שהיה
קו ס פ ק חוסי לו נ  לאשפה זורקו תכלת או ל

כ״ו:) (מנילה העיר בני בארק וכו׳.
מצוה תשמישי הן אלו נזרקים מצוה תשמישי ת״ר

 לכותבו רבינו הוצרך ולא הוא
ם טו מ וכו׳. מסאק בכולן חייבין ואנדרוגינוס טו

: הוא אשוט
ך י א  בגדים אבל ■וכו׳ הציצית מצות חיוב הי

 יתכסה שלא זמן כל לציצית הראוים
 מ״ב) (מנחות התכלת בארק וכו׳. אדם בהם

 חוטי רמי אהבה בר אדא לרב אשכחיה נחמן רב
 ציצי מאי ליה אמר ציצית לעשות מברך וקא

 ברכה. צריך אין ציצית רב אמר הכי שמענא
 עשייה, בשעת ברכה צריך דאין לגלג ציצי ואירש״י
 אדרב דרב רמי חסדא דרב הכי בתר ואמרינן

 אמר והא ברכה צריך אין ציצית רב אמר ומי
 נחמן רב קמיאלגי דבהא ואסיקגא וכו׳ רב

 ציצית סבר חסדא דרב דרב אליבא חסדא ורב
 מצוותה גמר הוא עשייתה הילכך הוא מלית חובת

 זו ועטיאתה היא גברא חובת סבר נחמן ורב
 כרב והלכה והרא״ש הרי״ף וכתבו מצותה היא

 לא אנן דהא הוא גברא חובת דאמר נחמן
 שמואל דאמר הא הילכך ציצית לעשות מברכינן

 בעל כתב והכי ליתא. בציצית חייבים קואסא כלי
ר כשמואל הלכה מ״ד ואיכא הלכות מ א  חובת ז

 : ע"כ לן דסבירא מאי כתבינן ואנן הוא מלית
 שמואל מודה מ״א) דף (שם בגמרא גרסינן

 מ״ט שאסורה לתכריכין שעשאה בזקן
 לאיכסוי' לאו והאי רחמנא אמר בה תכסה אשר

ב : עבידא תו כ  שלובש ואע״א יוסף בנימוקי ו
 עשייתן עיקר שאין כיון בחייו לפעמים אותה

 שאמורה לילה ככסות ליה הוה מחיים לאיכסויי ■
 ציצית שמחייב לרבינו ואאילו עכ״ל ביום אאילו

ללילה מיוחד שהוא ואע״א ביום שלובש כסות לכל

מיימוניות הגדוות
 ב׳ מברך אם מיד ללובשו ודעתו לבד״כ ליכנם טליתו פשט אם בענין ח׳ סימן בטור [עיין *

 דזבחים פ״ב ר׳י מדדחיק התוספות פסקו וכן בנשים דפטר כריש [ט] : לאו או פעמים
במה מפרק ראיה ועוד סומא כסות ומרבה לילה כסות דממעט כריש כולהו תנאי לאוהמי ___ .....  ....... K

סמ״ג כ׳ד סי׳ טזר ג :שם עשין סמ״ג כ״א סי׳ מזר כ :כ״ב טשין סמ״ג י״ט סי׳ טור א
■כ״י עשין :

 לכסות מיוחדת שאינה זו יצא חי לאדם המיוחדת כסות דוקא משמע כסומך דכמיב הכא שאני רבינו דברי הם וכן בעיטור וכ״כ מצומן כשעבר דדוקא הר״ן ואירש לולב״שואר'ציצית!' סוכה
; ואסור כלל כסות אינה כאילו ליה דהוה חי אדם אסור שכתב בשאלחות אוסר בהם להשתמש ואאילו בנאסקו דוקא אלא לאשאה לזורקן שרי דלא
. ולהתעטף מליח לו לקנות מחוייב אדם שאין ע״א אף יא בטלית חוטיןהקבועין כגון מצוה חובת ידי ביה למיאק דעביד במידי צורכייהו למעבד ישראל לבני ׳ ו כ מלאכא התכלת בארק ו

תהא מה •ציצית בסיתוא סרבלא בקיימא סדינא ליה אמר קטינא לרב אשכחיה דאמר מדם דילאינן למיכליה דמצוה ואתרוג ביה הושענא'לאומחי א״נ מדעם בהו למיסר
:ענשינן ריהחא דאיכא בזמן א״ל אעשה ענשיתו ליה אמר עליה בהו דאתעבדו בהר מצוה תשמישי דדוקא עליו בזויות מצוות יהיו שלא יכסה ששאך במה קרא

לעולם
עוז מגדל

מותר :מג) (דף ההכלת פרק כה. שיתעטף עד כז' הציצית על ינרן ומאימתי  שאין עד להכגס ו
:מ״ג) (דף התכלת פרק ויהרגנו. עד כו׳ למכור ואסור :העיר(כ״ו) כני פרק קדושה. כגופה

 מדליקין כמה ופרק לכ) (דף התכלת ופרק ב) (דף ערכין מהכת ריש כמצות. לחנכו עד כו׳ ועכדים נשים
 כמה פרק כרכה. כלא מתעטפין כציצית להתעטף שרצו ועכדים ונשים :מ״כ) (דף הגזול לולכ פרק וסוף

ג :תפילין המוצא ופרק מדליקין ת  קא ככרכה דאיהו וכו׳ כלאים כה שאין כציצית דוקא ז״ל הראכ״ד כ
 ורכים ז״ל רש״י אמנם עמו וסיעתו ז״ל תם רכינו כשערים נודע הוא החולק אומר ואני :עכ״ל כו' להו עכיד

 דאיהו עכיד קא איסורא כן דאם ז״ל ר״ת לדברי טעם ז״ל הראב״ד שאמר ומה ז״ל. כר״מ כשיטתו העומדים
 סלקא ואי אלא ז״ל ר״ת לדעת ז״ל התוה' כעלי מרבותינו הטעם זה קבלנו לא אנו .עכ״ל להו עביד בברכה
 עליו החולקים ומן לו אסר ומי עליו מעכב מי ברכה בלא למיעבד האי כולי חדי קא אמאי ברכה בלא דעתך
 המצוה מן הפטור כי תוסיף בל משום בזה היה הלכה ליה אמרו לא דאלמלא ראיה זו שאין אמרו בתוס'
מי על להקשות לי יש ז״ל הראב״ד שכתב מה על וגס .תוסיף כל משום עובר חובה עצמו על וקובע

 קודם איסורא דאיכא עביד הוה דבברכה לן פשט מאן 'וא״כ מעכבות אינן דברכות קיי״ל דהא שאמרו
וצונו וקדשנו יאמר היאך מקשים ועוד ועושה מצווה שיהא כדי אלא אינה אצלינו הכוונה וכל ההלכה שפשטה ־ י ־י ־

אידדדאו * תאמר הו ק י א נ ד , יש ס׳ה' םי^בנן ^לא מדאורייתא שאץ ב  1ל61 אלו ני ואף מעשה ^ופוס ז״ל בשיטתו והעומדים ר״מ דבלי ליבינו ננונו ע״כ אלו בכלל אינו והוא -'0״
ם פי א ג ר ת ת לבל שחייב מסומא ראיה דאין דר-ה נ  דעירובין בתרא ופרק מ״ג) (דף התכלת פרק בידם. עד כו׳ מצות שאי וכן :וכד״ן הן חיים אלהים דברי פטור סומא בע»פ כדאמרינן מדרבנן הפחו

ה חד בל אמרי דהוי יוסף ורב ששת רב והא ופריך הגדה מלומר תי ה כן מוכח כ״ז) מדליקין(דף במה בפרק ברכה. בלא עד כו׳ ואנדרוגינוס טומטום :צ״ו) (דף מצה קסביי ומשני בני מ בררתי ו
טלית. לו שיש עד כו׳ הציצית מצות חיוכ היאך : דשמיא בסיעתא מילה מהלכות שלישי פרק יפה הדכר במצה [‘חייב הם שגם חובה ידי אחרים להוציא יכולים היו ולפיכך פירוש מדרבנן הזה גזמן

:מ') מדליקין(דף במה פרק . ביותר עד כו' אדם שאין ואע״ם :ל״ט) (דף התכלת פרק מצית ושאר חנוכה אנר דהוה מידי לברך יבול סומא הילכך דרבנן ואפיק דרבנן ואתי מדרבנן
מדרבנן ולא מדאורייתא לא שהז״ג במ״ע חייבות שאץ נשים אבל עליהם מברכץ שאנו שמדרבנן
 בלתו גבי הישן ופיק המלכה הלני גבי דסובה פ״ק וכן מדרבנן נשים ליחייבו שהז״ג מ״ע א׳בבל עלה ופריך מדרבנן דבל׳מ היום בקידוש חייבות נשים דקאמר שמתו מי פרק גדמשמע

 שהאשת שופר תקיעת גבי שמחה רבינו וכ״ב בהן וביוצא ואתפילין אלולב ילברך יכולות שנשים ר״ת כדברי דב כתב מקיצי והשר ע״ש. הרבה האריכו עוד וצונו לומר יכולות היאד
: הוא טלית חובת דכתב כראב״ן ודלא נראה^רבינו רכן ר״ת פסק רכן בתשרבה רש״י רב״ב [נ] : ע״ב בידן מוחין ואין לברך לה יש לעצמה התוקעת

, — ..............להתעטף ....
 מיכל חכמים בה מיחי ולא לרגל עולה היתה יונה של אשתו תפילין המוצא בפרק דאמרינן [ל]
 בש״ר דברכות בירושלמי כדאמרינן ודלא חכמים בה מיהו ולא תפילין מנחת היתה שאול בת

 דאיבא היכא דכל גדול בשם מצאתי ושוב חכמים. בה מיהו ומיכל הושבה יונה של אשתו אבהו
 שופר תקיעת וגם עררה באשה דשער משום עררה משום תפילין ובהגהת בעזרה לחולין למיחש

 ולולב סובה כגון עבירה נדנוד דליכא היכא אבל בה מחינא כה״ג בכל ״דbל שבות דאיבא בדיה
 אוסר היה רש״י וכן [מ] מלמעבד: בה מחינן לא מדרבנן התורה מן דפטור אע״ג בו וכיוצא

 ראיה ומביא גרמא שהזמן עשה מצות בל על לברך יכולות שנשים פסק תס רבינו אבל לברך. להן
יומא להו עכידנא המצות מן פטור דסומא לי דאמר מאן יוסף רב אמר דקידושין קמא מפרק

היאך שמאי של
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ח גדול גנאי ביוחר להזהר צריך ההפלה ובשעת ומ״ש ת״ ל א ס: אינן והם שיפפללו מ פי מו אץ ציצית בה שייעשה כדי בה ולהתעטף טלית ניי] לו לקנות ע
 לעילם אלא זי. מםציה עעמי שי־טיי ״סיד לאים יאיי

 שיקיים כדי בציצית [ע] המחוייבת בכסות עטוף להיות ישתדל
ם עטופים: אינם והם הכמיםשיתפללו לתלמידי הוא גדול גנאי ביותר להזהר צריך התפלה ובשעת זו. מצורז ל עו בל  י

:יי׳ מצות כל את וזכרתם אותו וראיתם שנאמר כולן המצות כל כה ותלה שקלה הכתוב שהרי ציצית במצות זהיר אדם יהא

עוז מגדל
 חפם להלמיד הוא גנא' :י׳) דשכת*(דף ופ״ק הנון ומשוס לחסידי נעובדי עומדין אין ר״פ התפלה, ובשעת

 וראיתם עד כו' •ציצית כמצות זהיר אדם יהא לעולם : התכלת פרק עעוף. אינו והוא שיתפלל
:ל״ב) (דף ד׳ פרק כנדרים . הפרק פוף עד אותו

מיימוניות הגהות
 מענישים מעלה של דין שגית משמע כר קטינא לרב אשכהיה דמלאכא עובדא וההיא [ם]

 כנפות ארבע במלבושים רגילים שהיו בימיהם דוקא דהיינו פר״י ,ענשינא ריתחא בעידן כדא׳׳ל
; למצוה אדם ילבש אא״ב בכך ׳י רגילין אנו אין אבל ליענש ראויץ היו ולפיכך מצוה בלא אף
 הספינה את המוכר ופ׳ שמתו מי ופרק בתוספות שם תמצא מתים של לתבריכין ציצית ודין [מ]

 שאני זמן כל הלב כנגד הציצית משים אני בחזה עד מצוה בהם ומקיים איברי בכל אשבחך אני הקב״ה לפני דוד אמר תאמרנה עצמותי כל טוב שוחר במדרש [ם] 1 שעה כל ופרק
בידו הציצית לאחוז שהטצוה הרי ק״ש בזמן ציצית אוחז אני ובה יד של תפילין קושר אני בה שמאלית יד על לבבך. על היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים והיו שנאמר ק״ש קורא

ג ע׳־כ ק״ש בזמן לבו כנגד השמאלית

ציצית הלכות סליק

ברכות הלכות
אלו בפרקים זו מצוה וביאור אכילה. אחר והקדוש הגדול השם את לכרך והיא אחת. עשה מצות

משנד כסףראשון פרקמשגה כסף
א ״ ת א פ צו ברכה בלא כלום הזה העולם מן ליהנוח שאסור ברכה בעי פחילה כזית דליכא היכא אבל מן המזון ברכת לשוןהתוספחא רבינובסה״מ כחב וכו׳. החורה מן עשה מ

כ ברכה בעי לא ולבסוף מי פרק .וכו׳ הפורה מן פייב וא.יגו ושבעח: שנאמר,ואכלת הפורה כ״ ל.ו כ״ מ״ה) (ברכוח שאכלו שלשה ובפרק והרא״ש. החום׳ ע
דר״מ למימרא מ״ט;) (שם ובגמרא כביצה. עד אומר יהודה ר׳ כזיח עד מזמנין כמה עד הנן להם שכחבסי לישראל פנים אשא לא וכי הקב״ה אמר עוירא רב דרש כ׳:) דף שמתו(ברכות

לעולם אמר אביי השימה מופלפס יופנן א״ר להו שמעינן איפכא והא כביצה ור״י כזיח ליה תשיב רבינו ופסק כביצה. ועד כזית עד עצמם על מדקדקים והם וברכח ושבעת ואכלת בתורה
בסברא התם וכו׳ פליגי בקראי הכא תיפוך לא :בסמוך בזה עוד ואכתוב מתני׳ כסתם

רי כ ב ד מ ףי ו /fj ס’ס, ת א ! ו צ ה מ ש ע ן » ה מ ר י ת ד ה י ב ר ל ח ת א ל י כ ן א ץן מה דלפי בכזית ,וקי״ל התוספות וכתבו פליגי. מ

אלהיך. יי' את וכרכת ושכעת ואכלת שנאמר מברך שבע כשהוא ומה מק״ו לה דילפינן אמרו
ואכלת שנאמר שכע כן אם אלא התורה מן חייכ ואינו ק״ו דלאו התוספות וכתבו כ״ש, לא רעב כשהוא

 יומנן ר׳ ליה קם דהא ובכזית מברך כזית אפילו אכל סופרים ומדכרי וכרכת. ישכעת בזה ואכתוב דרבנן דלפניוהויא ברכה אלא הוא
אפ/ו ומ״ש בפ״ג. , כ שתות או לאכול נתכוין ו .l ., l _ הרבי את מוציא דאינו מ״פ) (דף 'l״

 ור"מ בכזית יהודה ר׳ קאמר יוחנן ר׳ שמחליף
 מחליף לאביידלא וגם יהודה כרבי הלכה ור״י

א דהלכה נראה בכזית ליה איש ור״מ כר"מ הנ
 לעיל בשיטתו

 שיאכל עד הרבים
 פסק וכן מליח זית אכל גבי וכן'לעיל■ כזית
בפ׳ עוד כתבו וכן עכ״ל. ושאלתות ור״ח בה״ג
 כגון בריה הוא שאם אמרו ובירושלמי הישן

 כזית בו שאין אע״כ רמון של או ענב של פרידה
 הזכירוהו שלא ומאחר וסוף תחלה עליו מברך
 דידן אגמרא דכליג דס״ל משמע ורבינו הרי״ף
 דלא בענין מיישבים יונה וה״ר שההוסכוס אעכ״י

ת :פליג מ ע ט מ  פרק ברייתא וכו׳. ברכה א״צ ו
 אינה מטעמת י״ד) דף (ברכות קורא היה

 בכך ואין פולט בתענית והשרוי ברכה טעונה
 רביעתא שיעור עד טעמו אסי ור׳ אמי ר׳ כלום
 בעי דרביעיח ממילא שוין וברכה דתעניח וכיון

 לפניו ל״ש ברכה בעי דלא אמרו כי וכן ברכה
 וכולטו שפוזר כגון דהיינו ר״ח וכתב מלאחריו.

 הרא״ש וכתב . דחעניות בכ״א הרי״ף כחב וכן
 הנאה חשובה שכולטו אע״כ מרביעית דטכי שם

 בעינן דהא ברכה לענין לא אבל תעניח לענין
 רבינו דעת שהוא נראה וכן מעיו בתוך שיהנה

 תעניש מהלכות ראשון בפרק כתב תענית דגבי
 ברכה ולגבי ופולט טועם אלא יבלע שלא והוא
 אינה גמי בולע שאפילו נראה דבריו סחה כאן

 דטעמא לדבר סמך לסת ואפשר ברכה צריכה
 כוונת לו שיהא וברכת ואכלת דכסיב משוס

 מטעמת שהיא אע״פ ורביעית משמע אכילה
 מיירי אחרונה ברכה לענין קרא דהאי ע״ג ואף מנוח. ה״ר פירש וכן לה יש אכילה כוונת

: ראשונה ברכה זה למקרא לסמוך יש מ״מ
ם ג ש כ : בס״ד הבאים בפרקים אלו ברכוש מיני יתבארו עוד וכו׳. שמברכין ו

ח ה ס נו כל : כ״א שמע קריאת בהלכות נתבאר .וכו׳ הברכות כל ו פרק, .וכו׳ המשנה ו
 שבראה המקום ברוך זו פת נאה כמה ואמר נאה פת ראה מ׳:) מברכין(שה כיצד

 יוסי רבי מאיר רבי דברי יצא שבראה המקום ברוך זו תאנה כמה,נאה ואמר נאה תאנה ראה
 וכתב הלשון רבינו שינה למה וק״ל י״ח. יצא לא כברכות חכמים שטבעו ממטבע המשנה כל אומר

הן שינוי גווני דסרי ונ״ל וכו׳ לשנותם ראוי ואין כתב למה לדקדק יש וכן טועה אלא אינו וסוף תחלה ברכה בעי כזית דאיכא היכא דכל ש״מ הרי״ף וכתב בכזייז. ואכילה כתיבא אכילה
האחד

ל ד ז מג ת עו ו ה ג ת ה ו י נ ו מ י מי
א ת פ׳ ו צ כתב וכן ובולע טועם אפילו משמע לכאורה רביעית ער לברך א״צ טטעטת ומיהו הטור [לשון * גרכת ההזספתא ולשון כ״א) שמחו(דף מי פרק .איוריו מברך עד כו' התורה מן עשה מ

ן5( מפריס ומדברי :ע"כ ונרכח ושנעת ואכלת שנאמר עד התורה מן המזון אפי׳ בולע הוא אם אנל ופולט בטועם דוקא פירש ר״ה אבל ברכה צריכה איגה מטעמת רל הרטב׳ם ען י
5 _ רני^וק עד כו׳ ומטעמת ;ל״ח) (דף מכרכין כיצד פרק .כ!יח שיאכל , :הסט׳ג כתב וכן .ע'כ לברך. צריך שהוא בכל . ק״א 5
:מ״ג) מ״נ (דף מנרכין כיצד פרק .יצא חול בלשון עד כו׳ הברכות כל ונופח :נ״ו) (דף הרואה פרק .ממנו ולירא עד כו׳ רבות וברכות :ז׳) (דף דפסחים קמא פרק .אותה יעשה עד כו׳ שמביכיס וכשם

 והתוס׳ רש״י כתב כן יהנה. ואת״כ מברך שהוא
 כיצד בפרק והרא״ש והרשב״א הישן בפרק

 בלא מהעה״ז ליהנות דאסור משום מברכין
 כיצד בפרק וכו׳. הריח אם וכן ומ״ש : ברכה

וכו׳. הנהנה וכל ומ״ש .מ״ג) מברכין(ברכות
: ל״ה) (שס מברכין כיצד ר״פ ברייתא

 בראש וכו'. שיאכל מה כל אתר לברך מד״ס וכן
 ברכה דילכינן ■ אמרינן מברכין כיצד פרק

 וכירש״י המינין. משבעת הדברים בכל לאחריו
 ואכלת בתריה וכתיב וכו׳ ושעורה הטה דכתיב
 זו ראיה בגמרא החס ודתי וברכת ושבעת

 שיהנה לאדם אסור הוא סברא אלא ואסיקנא
 שרבינו למידק ואיכא ברכה. בלא הזה העולם מן

 מזון אכ^ס אחר לברך ההורה מן מ״ע כתב
 המלח ומן המים מן חון מזון בכלל הדברים וכל

 קאמר היכי וא"כ מערבין בכל בר״פ כדהנן
 שיאכל. כלמה אמר לברך דמד״ס הכי בחר
 כחיב וברכת ושבעח דואכלח דקרא' דכיון וי״ל
 למימר לן איה וכו׳ ושעורה חטה דארן קרא בתר
 המינין שבעת על אלא לברך חורה חייבה דלא

 ה״^ בשם סמ״ג וכמ״ש פשוק באותו הכתובים
 אחר לברך ההורה דמן רבינו מ״ש זה ולכי

 דזייני וצ״ל קאמר מינים שבעת אמר מזון אכילת
 הו״ל דא"כ קשה ומיהו .אמרים מדברים מכי

 דייק דרבינו נ״ל ולכן וברכת. ושבעת ואכלת וכו' ושעורה הטה אלן שנאמר לומר לרבינו
ת לישנא  ומשמע ושבעת ואכלת שנאמר ההורה מן מזון ברכה דקתני מ״ח:) דתוסכהא(ברכו

 דגן: מיגי ה׳ אלא שמשביע דבר לך ואין ושבעת מדנקט קאמר דוקא דגן מיני דאהמשס ליה
 חייא א״ר ל״ט) ל״ה (שם מברכין כיצד בפרק כזית. שיאכל והוא רביעית שישתדל והוא ומ״ש

 לר׳ ירמיה ר׳ א״ל וסוף תחלה עליו ובירך מליח זית שאכל יוחנן ר' אס ראיתי אני אבא בר
 כזית סברת מי א״ל שיעורא ליה בצר לגרעינסא דשקליה כיון מלית זית על כליך היכי ל״י זירא
הארץ פילות בלכת וגבי שיעורא ליה בצר ופירש״י איכא. והא בעינן בינוני כזית בעינן גדול

 תחלה מאכל כל על לברך סופרים ומדברי ב אחריי:
 בכל לשתות או לאכול נתכוין ואפילו .ממנו יחנה ואח״כ
 מברך טוב ריח הריח אם וכן .יחנה ואח״ב מברך שהוא
 וכן מעל. ברכה בלא הנהנה וכל ממנו. יהנה ואח״כ
 מה וכל שיאכל מה כל אחר לברך סופרים מדברי

 . כזית שיאכל והוא רביעית שישתה והוא .שישתה
 לאחריה ולא לפניה לא ברכה צריכה אינה ומטעמת *

 מברכין כך ההנייה שמברכיןיעל וכשם ג :רביעית עד
ה. יעשה ואח״ב ומצוה מצוה כל על ת  רבות וברכות או

 לזכור כדי בקשה ודרך והודיה שבח דרך חכמים תקנו
 הנייה. ברכות מינים. שלשה כולן הברכות כל נמצאו ד : מצוה עשה ולא נהנה שלא אע״פ תמיד הבורא את

 והודיה שבח דרך שהן הודאה וברכות מצות. וברכות
 :ממנו וליראה תמיד הבורא את לזכור כדי ובקשה

 ראוי ואין . תקנום דינו ובית עזרא הברכות כל ונוסח ה
 .ממנה לגרוע ולא מהם אחת על להוסיף ולא לשנותם

אלא אינו בברכות חכמים שטבעו ממטבע המשנה נוכל
טועה

:קצ״ב סי' ורp ג :כ״ז עפין סמ״ג ר״י סי' פזר ג כ״ז: עפין סמ״ג קפ״י סי' א״ח פזר א


