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מנחות ד� מ"א ע"א 
 ?הא� יש איסור כלאי�, והא� יש חיוב בציצית באופני� דלהל

 
בבגד שהקט מתכסה  

בו ראשו ורובו 
 בבגד שאי הקט

מתכסה וכו' 
בהטיל למוטלת כבר 

אי1% יש יש איסור כלאי� 
אי% אי2% יש חיוב בציצית 

 
הא מותר ללבוש בגדי כהונה באופני ובזמני דלהל�? [תד"ה תכלת]. 

 
במדינה שלא בעיד עבודה (כגו בלילה במקדש3)  

אסור אסור לתוס' 
אסור מותר לרבינו ת� 

 
טלית ארוכה שכפלה לשני�, באופני� דלהל הא� חייבת בציצית? 

 
כשפרה אפי' בסיכות או תפירות רחבות כשלא תפרה  

חייבת חייבת לתנא קמא 
 חייבת פטורה4 לר' שמעו

 
טלית שנקרעה באופני� דלהל הא� אפשר לתופרה, או חוששי� שמא יוסי� חוטי� על חוט 

התפירה ויעשה ציצית5 פסולה? 
 

כשנקרעה חו! לג' אצבעות שנקרעה תו  ג' אצבעות  
יתפור לא יתפור לר' יהודה ולר' מאיר 

                                                            

1 וזהו חידוש הגמ' שתכלת אי% בה כלאי ואפי' בטלית פטורה. והטע דכיו% שיכולה להיות 
 , כשרה בהנ- חוטי בתראי א יפסוק את הראשוני, וכ"ש בראשוני א יפסוק את האחרוני

  .לכ% אי% כא% איסור כלאי
  .2 וא הטיל בה ציצית חייב בכלאי

3 בתחילה צידדו תוס' שיש לדמות לילה למדינה, ולכ- אמרו שג במדינה כל האיסור הוא רק 
מדרבנ% ומדאורייתא מותר, [וא"כ מה שכתוב שכלאי הותר בציצית אפי' בלילה מיירי 
מדאורייתא אבל מדרבנ% איה"נ אסור כמו בבגדי כהונה במדינה], ואח"כ דחו שאיה"נ במדינה 

אסור מדאורייתא, ואי% לדמות מקומות להדדי, ובמקדש מותר ג בלילה ובמדינה אסור.   
4 מפשטות לשו% פטור משמע שפטורה לגמרי, אול בבב"י באו"ח סי' י' [בנדמ"ח עמ' נ"ה], כתב 
שמה שפטר ר"ש היינו בכנפותיה אי- שה מקופלי, אבל בארבע כנפותיה האמיתיי חייב 

להטיל ציצית, [ועי' בדרכי משה אות ג', ובמחבר והרמ"א סי' י' סעי' ו' ובמ"ב ס"ק ט"ז].  
5 כ% פירש"י את החשש, ולפי"ז אפי' נקרע כל שהוא תו- ג' לר"מ לא יתפור. אמנ התוס' לעיל מ' 

ע"ב ד"ה שמא, פירשו באופ% אחר עיי"ש.  
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יתפור יתפור לחכמי� 
מנחות ד� מ"א ע"ב 

טלית שכולה תכלת, והטיל בה חוטי תכלת באופני� דלהל, ובמקו� חוטי הלב הטיל חוטי� 
 ?בצבע קלא איל6, מה הדי

 

  (בבת ח' חוטי� (ד' תכלת וד' קל"א)7 בבת ד' חוטי� (ב' תכלת וב' קלא איל
פסול כשר בדיעבד לל"ק ברש"י8 
כשר בדיעבד פסול לל"א ברש"י9 

 

הא אפשר להתיר ציצית מבגד לבגד? [תד"ה רב]. 
 

אליבא דמ"ד חובת טלית אליבא דמ"ד חובת גברא  
אי% מתירי% אי% מתירי% לרב  

באי% לו אלא כדי טלית אחת: מתירי% מתירי% לשמואל  
בשאר אופני: אי% מתירי% 

 

כמה חוטי� נותני� בציצית לבית שמאי ולבית הלל? [תד"ה בית (הא')]. 
 

אליבא דבית הלל אליבא דבית שמאי  
ב' תכלת וא' לב% ב' תכלת וב' לב% לפירוש התוס' 

ג' תכלת וג' לב% ב' תכלת וב' לב% לפירוש רבינו ת� 
 

כמה אצבעות צרי  להיות גודל הגדיל, וכמה הענ�? [תד"ה בית (הב')]. 
 

אליבא דבית הלל אליבא דבית שמאי  
גדיל 1.5 ענ� ג' גדיל ב' ענ� ד' לרש"י 

                                                            

6 לשיטת רש"י יש להטיל לחוטי הלב� של הציצית באותו צבע של הטלית, ולכ� א� היא אדומה מטיל בה 
ב' חוטי� אדומי� [מלבד ב' חוטי תכלת] (ותוס' ס"ל בדעתו שזה רק מדרבנ�). ועתה בטלית שכולה תכלת 
א"א להטיל ג� לחוטי הלב� מתכלת, דהא בעינ� ב' מיני� [ב' חוטי� של תכלת וב' של לב�], ולכ� יכול לתת 

את הלב� מאיזה צבע שרוצה חו# מקלא איל�, ויש ב' פירושי� ברש"י מאיזה טע� לא וכדלהל�.  
7 עי' בתוס' בריש פירקי� [לח,א ד"ה התכלת] שאמרו שאי� בל תוסי$ בגדיל עצו א� עשאו מח' חוטי� 

[דהיינו כשכופל� ה� ט"ז].  
8 ללשו� הראשו� ברש"י החסרו� בקלא איל� הוא שמא יחשוב שבטלית זו יש לו ד' חוטי� של תכלת, 
ויטול מה� ב' [וישי� לבני� במקומ�], ויתנ� בטלית אחרת, ומבטל מצות תכלת בזו שנשאר בה רק 
הקלא איל�. אמנ� החשש הזה פוסל ג� בדיעבד דוקא א� יש בה ח' חוטי� [דאי� צריכה אלא ד'], דאז 
קרוב לודאי שיטול ממנה ארבעה חוטי� לטלית אחרת ולכ� פוסל בדיעבד. אול� א� יש בה רק ד' חוטי� 

ב' תכלת וב' קלא איל� % כשר בדיעבד, דאי� כ"כ חשש שיטול ממנה.   
9 ללשו� האחר ברש"י החסרו� בקלא איל� הוא משו� שאי� כא� ב' מיני צבע, ואנו צריכי� שהלב� 
שבטלית לא יהיה מצבע שדומה לתכלת, ולכ� א� היא בת ד' חוטי�, דהיינו שיש בה ב' חוטי תכלת ועתה 
רוצה לתת ב' חוטי קלא איל� מדי� לב� % פסול, דאי� כא� ב' מיני צבע. אול� בטלית בת ח' חוטי�, דהיינו 
שיש בה כבר ד' חוטי� דה� ב' תכלת וב' לב� ורוצה להוסי$ עוד ד' חוטי� מקלא איל� כדי שתהיה בת ח' 
חוטי�, לכתחילה לא יעשה כ� שמא יחשוב שיש כא� בס� הכל שש חוטי תכלת ויטול ממנה לטלית אחרת 
% ובדיעבד כשר % דסו"ס יש כא� ב' מיני צבע, דהא יש כא� ג� ב' חוטי לב�. [ועי' היטב בשטמ"ק אות ב'].  
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גדיל ג' ענ� ו' גדיל ד' ענ� ח' לתוס' 
 


