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מנחות ד� מ"ב ע"א 
היתה הציצית על הקר�1 או על הגדיל2, מה דינה? 

 
בסו� עשייתה3 בתחילת עשייתה  

כשרה כשרה לתנא קמא 
כשרה פסולה לר' אליעזר ב� יעקב 

 
מה ה� השיטות בקשירת החוטי�? 

 
כמה חוטי� נראי� אחר כ� כמה חוטי� מכניס לנקב הטלית  

שמונה שמונה לרב אחא בר יעקב4 
ששה עשר שמונה לרב ירמיה מדיפתי5 

שמונה ארבעה מר בריה דרבינא6 
 

מצוות דלהל�, הא� יכול עכו"� לעשות�? 
 

מה הדי�?  
מחלוקת רב חסדא ורב מרדכי (בעמ' ב') ציצית 
מחלוקת ר' יהודה ר' מאיר ורב מילה 
כשרה סוכה 

פסולי תפילי� מזוזה וספר תורה 
 

                                                            

1 פי' שהטיל על שפת חודה של קר* ממש, ולא הרחיק משפת הכנ� כשיעור מלא גודל.  
2 פירש רש"י ב' לשונות, ל"ק הוא חוט עבה וחזק שאורגי בתחילת הבד כדי שלא יקרע, וחוט זה 
נמצא בקצה הבגד, וא הטיל ש ציצית , איכא מחלוקת כדלהל*. ל"א פירש רש"י, שהטיל 
 ציצית על החוטי של השתי הממשיכי מ* בגד [כמו שעושי היו בציציות שלנו שממשיכי

  .[את חוטי השתי ועושי לה קשרי קשרי
3 פירוש, שבעת עשייתה נתנה כדינה , רחוקה כמלא קשר גודל, אמנ אח"כ הורחב החור שבו 
הציצית ולא נשאר מלא קשר גודל, או שנחסר מהבד למטה מתחת הנקב, ולכ/ לא נשאר כמלא 

גודל , באופ* זה אמר רבינא שלכו"ע כשרה.   
4 היה לוקח ד' חוטי [ב' תכלת וב' לב*] וכופל, ומכניס את הכפל תו/ נקב הטלית, ועתה נעשה 
הכפל כמי* לולאה, ולוקח את שני הראשי [היינו שמכניס שבעה חוטי , תוס'] תו/ הלולאה 
ועונב*, ואז את החוט שנשאר שלא הכניסו עושה בו את הקשרי והחוליות. [והטע שמכניס רק 
שבעה, כתבו תוס' דאל"כ לא משכחת כלאי בציצית, דא כול תפוסי ע"י העניבה אי* צור/ 

בקשר, ולכ/ משאיר חוט אחד שיצטר/ בשבילו לקשר העליו* שהוא דאורייתא].  
 5 היה לוקח שמונה חוטי ד' לב* וד' תכלת, ומכניס תו/ הנקב, וא"כ יוצא כשה כפולי ה

ט"ז חוטי. [ולא היה עושה אבק].  
   .6 היה לוקח ב' חוטי תכלת וב' לב*, ומכניס תו/ הנקב, וא"כ יוצא שכשה כפולי ה ד' חוטי
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מנחות ד� מ"ב ע"ב 
עשה ציצית מהדברי� דלהל� מה דינ�? 

 

סיסי� [פקעת צמר שלא נטוותה לשמה] קוצי� נימי� גרדי�7  
כשרה פסולה לרב 

פסולה8 פסולה לשמואל 
 

אביי ורבא שנחלקו אי הזמנה מילתא, כמא ס"ל? [תד"ה עד]. 
 

לאביי " דהזמנה מילתא לרבא " דהזמנה לאו מילתא  
כרשב"ג כרבנ* לרש"י בסנהדרי� 

כרבנ* כרשב"ג9 לר"ת ור"ח 
 

צבע תכלת או תולעת שני באופני� דלהל, הא� כשר? [תד"ה משו�]. 
 

צבעו לשמו פעמי� צבעו שלא לשמו וחזר וצבעו לשמו  
לרש"י: פסול10 פסול לר' חנינא ב� גמליאל 

לתוס': כשר 
כשר כשר לר' יוחנ� ב� דהבאי 

 

דברי� דלהל�, הא� יש לה� בדיקה, ומימי ה� נקחי�? 
 

מימי ה� נקחי�? הא� יש לה� בדיקה?  
מ* המומחה אי* לה תכלת 
מ* המומחה יש לה תפילי� 

מכל אד יש לה ספרי� ומזוזות11 

                                                            

7 אלו ה� כל מיני חוטי� המחוברי� כבר לבגד [כפירש"י], וא� קשר מה� ציצית פסולי�, משו� דבעינ� 
תלייה לשמה, וכא� ה� כבר היו תלויי� ש� שלא לשמ�. [ועי' בתד"ה הקוצי� שהביאו פירש"י (שלא 
לפנינו) שהפסול הוא משו� תעשה ולא מ� העשוי, ותמהו על זה, דעצ� העשייה של הציצית היא העשייה, 

וא"כ אי� כא� פסול של תעשה ולא מ� העשוי].  
8 דבעי טויה לשמה, אול� רב לא בעי טויה לשמה. [והעמידה הגמ' מחלוקת� במחלוקת תנאי� הא� 
בעינ� עיבוד עור בהמה טהורה לבתי� של תפילי� לשמ�, דלת"ק לא בעינ� " וכ� ס"ל לרב, ולרשב"ג בעינ� " 

וכ� ס"ל לשמואל.   
9 דכיו� שהזמנה לאו מילתא היא, לכ� לא סגי בחיתו# העור לשמה, אלא צרי# שיהיה כל העיבוד לשמה.   

10 כתבו תוס' דמשמע מרש"י שכתב שלא יהא דבר אחר צבוע בה מתחילה ואפי' צמר, משמע שאפי' 
שעתה בפע� השניה ג"כ רוצה לצבוע באותו המי� ג"כ פסול, אפי' א� בפע� הראשונה ג"כ צבע לשמו. ועל 
זה הקשו התוס', דא"כ תנאי� אלו סברת� אינה מהטע� שפסלנו לעיל הטעימה, דעליל הטע� הוא 

משו� שלא לשמו, וכא� הנדו� משו� צבע שני.   
11 לרש"י והרמב"�, טע� החילוק בי� תפילי� אל ספרי� ומזוזות, דבתפלי� צרי# עיבוד העור לשמה, 
ובספרי� ובמזוזות לא. והקשו בתד"ה ותפילי�, דבגיטי� מפורש שספר תורה צרי# עיבוד לשמה. וכתבו 
דאולי מיירי כא� בשאר ספרי� חו$ מספר תורה. אמנ� תוס' עצמ� ס"ל שאי� לחוש משו� עיבוד לשמה 
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ג� לא בתפילי� " משו� שהכל בקיאי� בזה, אלא שתפילי� גנאי הוא לפותח� ולסותר� כדי לבודק� 

מחסרות ויתרות " ולכ# אי� נקחי� אלא מ� המומחה, משא"כ מזוזה וס"ת שבקל אפשר לבודק�.   


