
 óãä ïåéò ììåë é"ò ïëåä
ת. ד. 43087, הר נו�, ירושלי  •  מיקוד 91430 

          daf@ dafyomi.co.il  (אחה"צ) טל/פקס 6515004
 

מנחות ד� מ' ע"א 
סדי� של פשת�, מה דינו בציצית? [תד"ה סדי�]. 

 
אליבא דבית הלל אליבא דבית שמאי  

חייב בתכלת פטור מתכלת וחייב בלב% לשיטת רש"י1 
חייב בתכלת פטור לגמרי לשיטת רבינו ת�2 

 
מה היא סברת ר' אליעזר ב"ר צדוק, ורבי, לפי ב' הלשונות ברש"י. 

 
סברת רבי סברת ר' אליעזר ב"ר צדוק  

כבית הלל כב"ש שאסור בציצית מדאורייתא ללישנא קמא 
מיישב שג ב"ש ס"ל הכי3 דרק תמיהה איכא אבל איסור אי% ללישנא אחרינא  

 
לריש לקיש: שאמר א� אתה יכול לקיי� שניה� וכו', מתי הותרו כלאי� בציצית? [תד"ה כיו�4] 

 
  �חוטי פשת� בטלית של צמר חוטי תכלת בטלית של פשת

מותר מחמת מיגו מותר6 לתי' א' בתוס'5 
אסור מדרבנ7% מותר לתי' ב' בתוס' 

                                                            

 1 רש"י מפרש שטעמ של ב"ש הוא משו שה אינ דורשי סמוכי, ואי% כלאי מותרי
בציצית, ולפי"ז פירש בתשובה שאיה"נ כל מה שהוא פטור הוא מתכלת אול בלב% הוא חייב.  

2 תוס' הרבו להקשות על רש"י, דהרי לכו"ע דרשינ% סמוכי% במשנה תורה, ועוד דבכל דוכתא 
אמרינ% שכלאי מותרי בציצית, ועוד שדוחק לומר שהמלא, שאמר לרב קטינא סדינא בקייטא 
וכו' ציצית מה תהא עליה, שהכוונה רק על תכלת ולא על ציצית ממש. ולכ% פירש ר"ת שג ב"ש 
מודי שמדאורייתא חייב בתכלת דדרשינ% סמוכי להתיר כלאי בציצית, אלא רק רבנ% גזרו 
בסדי% לגמרי אפי' בלב% מכל הטעמי המבוארי בסוגיא. ולפי"ז לשו% פטור הוא בדוקא [ולא 
 צרי, לדוחק רש"י למה לא נקט אוסרי]. וכ% נקט בדוקא סדי%. [ומוב% ג למה לא נקט ג

בטלית של צמר לומר שלא יעשה בה ציצית של פשת%].  
3 כ% פירש רש"י להדיא בד"ה ל"א, וז"ל: אמר רבי א"כ דליכא איסורא מפני מה אסרוה ב"ש וכו', 
 והיינו שמתו, קושיית ר"א ב"ר צדוק פירש רבי שאי% הטע משו איסור כלאי אלא משו
 גזירה אטו בני אד שאינ בקיאי. והעירו בתד"ה אמר, שזה מתאי יותר ע פירוש רבינו ת
הנ"ל, ורש"י לשיטתו היה צרי, לפרש שרבי בא לישב למה העול מתמיה על המטיל תכלת 

בסדי%, ומיישב שמשו הגזרה דרבנ% הוא מתמיה, אול לעול ב"ש ס"ל שאסור מדאורייתא.   
4 התוס' לפנינו קצרו בדבריה, אמנ האריכו בכתובות ד� מ' ע"א ד"ה כגו%, ועי' ג ביבמות ד� 

ד' ע"ב ד"ה דאפי', ולפי"ז פירשנו כא%.   
5 שתי', שמה שחוטי צמר מותרי בטלית של פשת% הוא בהדי תכלת, דכיו% שבי% כה נדחה בשביל 
תכלת יכול לתת ג חוטי לב% מצמר. ומגו שהותר ב' חוטי לב% של צמר בתו, טלית של פשת% 

(משו שה בהדי תכלת) ה"נ ב' חוטי לב% של פשת% פוטרי בטלית צמר.  
6 וכתבו תוס' בכתובות, שלומר שילבש דוקא טלית של צמר וית% תכלת ולב% מצמר ולא יהיה 
  .כלאי, זה לא נקרא אפשר לקיי העשה בלי לדחות הלא תעשה, כיו% שבסדי% פשת% א"א לקיי
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מנחות ד� מ' ע"ב  
אליבא דר' שמעו� דס"ל דלילה לאו זמ� ציצית, מה די� ציצית באופני� דלהל�? [תד"ה משו�]. 

 
בלילה ביו�   

לר"ת: חייבת8 חייבת כסות המיוחדת ליו� 
לירושלמי: פטורה9 

פטורה לר"ת: פטורה10 כסות המיוחדת ללילה 
 
 

מלבוש שעשוי מבגד וכנפיו מעור או להיפ� הא� חייב בציצית? 
 

עשוי מעור וכנפיו מבגד עשוי מבגד וכנפיו מעור  
פטור חייב לרבא ור' זירא 

חייב פטור לרב אחאי 
 
 

הטיל ב' ציציות לטלית שכבר מוטל בה ד' ציציות, מה דינה11? 
 

בשעת ההטלה היה דעתו לבטל הראשונות בשעת ההטלה היתה דעתו להוסי�  
פסולה כשרה לרבא12 

כשרה13 כשרה לרב פפא 

                                                                                                                                                                                                    

 7 ס"ל שרבנ% גוזרי כיו% שאפשר לקיי שניה, אבל מדאורייתא הותר כלאי בציצית לגמרי ג
באופ% שאי% תכלת [שש הוא מותר משו עשה דוחה לא תעשה, ועי' קר% אורה].  

8 אמר ר"ת: דאע"ג דכסות יו בלילה חייב בכסות לילה פטורה אפי' ביו, בכו"א חשוב ציצית 
מצות עשה שהזמ% גרמא, היות שסו"ס שהיו הוא גור לחיוב המלבוש בציצית.   

9 תוס' הקשו על דבריו ממשמעות הירושלמי, שר"ש שאמר שציצית היא מ"ע שהזמ% גרמא, שהרי 
כסות לילה פטורה, ואמר ר' אילא שטעמ של רבנ% שא היתה טלית המיוחדת ליו וללילה 
חייבת, ע"כ. ומבואר מזה שר"ש ס"ל שאינה חייבת, וע"כ הטע משו דס"ל שזמ% הלילה פטור 
מציצית אפי' בכסות יו, וזה דלא כר"ת. וכ% שיטת הרמב" ג"כ דלא כר"ת, וכמבואר בשו"ע 

או"ח סי' י"ח.  
10 ולשיטת הירושלמי צרי, להיות שיהיה חייב, והכי ס"ל לרמב" 0 דכסות לילה ביו חייבת.  

11 ומיירי שלבסו� פסק את הראשונות ונשארו רק האחרונות, דכל זמ% שיש בה 8 ציציות לכו"ע 
היא פסולה.  

12 ס"ל שתעשה ולא מ% העשוי פסול, אול א בתחילה כשהטיל נתכוי% להוסי� הרי הוא עומד 
בהוספתו באיסור בל תוסי�, וא"א לחשוב את מעשהו כמעשה כלל בגלל איסור בל תוסי�, ונמצא 

   .שהמעשה נעשה רק כשיטול את הראשונות ולא קוד
 13 לכאורה ס"ל שאי% חסרו% של תעשה ולא מ% העשוי [והאריכו בזה הראשוני], ולכ% אפי' א
מתחילה היה דעתו לבטל את הראשונות ולא לעבור על בל תוסי� [והיינו שאינו רוצה ללובש עד 
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שיבטל את הראשונות 0 שטמ"ק אות ז'], שאז המעשה של הטלת האחרונות נעשה מיד בעשייתו,                                                                                                                                                                                                     
בכו"א ס"ל שכשרה.  


