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פ"ג הקומ� רבה 
גמ' יז. ! כב. 

לר"א מחשב על דבר שאי� דרכו לאכול, להקטיר � מפגל [ר' יוחנ� � תנאי � וא	 האכל יאכל � אכילת 
אד	 כאכילת מזבח, או מדרבנ� אטו כדרכו; למסקנא � לכו"ע מדרבנ�] 

מחשבה להניח מקצת דמו � ת"ק � לכו"ע כשר, לר"י � לכו"ע פסול [אטו כל דמו] 
לר' אלעזר � לת"ק כשר לר"א פסול 

יציקה (רש"י � אחרונה) מעכב [רש"י � שנה הכתוב במנחת מחבת לעכב, ויצקת וכו' מנחה היא] 
יציקה, בלילה בזר כשירה [...הכהני	 וקמ" � מקמיצה ואיל!],  

ר"ש � פסולה (הו"א ר"נ � דוקא במנחת כהני	, נסכי	) [והביאה � מוסי$ על עני� ראשו�] 
בלילה, פתיתה ומשיחה, תנופה והגשה לא מעכבי 

רב � "תורה" ע	 "חוקה", "חוקה" לבד � לעכב 
קמיצה בכלי � רב � פוסל [בקומצו, וימלא כפו � שנה לעכב],  

שמואל � לא פוסל [לא ילפינ� דורות משעה] 
הגשה � ת"ק � בקר� מערבית דרומית [לפני ה', אל פני המזבח] 

ר"א � דרומית [ג"כ קיי	 לפני ה' דמזבח בצפו�] 
מליחה � ר"י ור"ש � מעכב [ברית מלח (ר"י � ברית אמורה למלח, ר"ש � כמו ברית כהונה בכל קרב�)] 

משנתנו � לא מעכב, בזר � פסול [זר למזבח?] 
אי� מלח על עצי	, ד	, יי� נסכי	 [וכל קרב� מנחת! במלח � שאחרי	 (עצי	) באי	 חובה לה, (מעל 

מנחת! ולא דמ!), לר' ישמעאל בריב"ב � שמקבל טומאה, שעולה לאשי	] 
לר' ישמעאל בר' יוחנ� ב"ב � קטרת [מנחת! � שעל מזבח החיצו�] 

לרבי עצי	 טעו� מלח [עצי	 = קרב� מנחה] 
נסכי	 באי	 בהדי ד	 מבושל, מליח [רש"י � אינו ראוי לכפרה] 

רב חסדא � בחטאת חיצוניות חייב [ראוי ל"ולקח ונת�"] 
רבא � א$ בפנימיות, ר"פ � וא$ בחמור [כנגדו ראוי בחיצוניות] 

(לרש"י המח' במבושל וכו') 
מליחה: נות� ע"ג אבר והופכו ונות�, וכ� לקדרה 

מלח שע"ג אבר מועלי� בו [והשליכו וכו' מלח והעלו אות	 עולה] ולא במלח שע"ג כבש ומזבח 
תנאי ב"ד שיהנו כהני	 ממלח לאכילת קדשי	 ולא לאכילת חולי� עמה	, 

לב� בוכרי למליחת קרב� כהני	 אע"פ שאי� שוקלי� ללשכה 
מלח משל ציבור [כמו מאת בנ"י ברית עול	], עצי	 משל ציבור [העצי	 אשר על... המזבח � כמזבח] 

רש"י יח. � כא: 
עכ"פ בעי פתיתה כדי קמיצה 

קבלת טומאה בעצי מערכה � לרש"י � חיבת הקודש דרבנ�, "והבשר" אסמכתא 
לרש"י אסור להכניס חולי� לעזרה, וצרי! לאכול חולי� חו" לעזרה ואח"כ יכנס לקדשי	 על השובע 

גמ' כב. ! כד: 
נתערב קומ" בקומ" או בכולו כליל � ת"ק � כשרות [עולי� אי� מבטלי� זא"ז] 

ר"י � עבה בַרָכה (חביתי�, נסכי	) פסולה (לרש"י � שניה�) [סלק מינו (שמ� הקומ�) ושאינו מינו (סולת 
הקומ�) מבטל שמ� השני � רש"י � והו"ל ריבה/חיסר שמנה] 
"ולקח מד	 הפר ומד	 השעיר" � רבנ� � עולי� אי� מבטלי� זא"ז 

ר"י � מי� במינו אינו בטל � ר' חייא � אבל כשא"א למיהוי כוותי' בטל זב"ז  
רב חסדא � בתר מבטל אזלינ�, ר' חנינא � בתר בטל 



נת� שמ� אקומ" מנחת חוטא � ר' יוחנ� � פסול, ר"ל � לכתחלה 
אי צרי� להקטיר העצי� ע� הקומ�) רבא � ספק במיצה שמ� הקומ" ע"ג עצי	 אי חיבורי עולי� כעולי� (לרש"י � ספק אי השמ� כמובלע בקומ�, 

עירוב ב' מנחות � לר"י יקמצו א	 נשאר כדי קומ" מכ"א נפרד 
לרבנ� הו"א השני פסול דבקמיצה הראשונה השיריי	 מבטל הטיבלא 

קומ" בטיבלא לכתחלה לא יקטיר [רש"י � מצות הקטרה רק קומ�] 
לרבנ� הו"א אפי' בדיעבד פסול � טיבלא מבטלו 

קומ" בשיריי	 לכתחלה לא יקטיר [בל תקטירו], לרבנ� הו"א בדיעבד אסור � שיריי	 מבטלו 
   למסקנא � אתו ככו"ע � ר' זירא � ג"ש שיריי	 לקומ" דא"א לבטל קומ" 

ב' חצאי קומ" בכלי � טומאה בא', הכלי מצר$ ושני טמא 
טומ' בחצי עשרו� השלישי בכלי � אי� צירו$ דאינו צרי! לכלי 

חו" לכלי בחיבור מי	 לחצי שבכלי � ספק אי כלי מצר$ לטמא וליטמא 
ספק א	 מותר לקמו" [אולי צירו$ כלי דרבנ�, והרי	 ממנו � מ� המחובר אולי בעי נגיעה] 

לא אמרינ� שבע לי' טומאה � בטומ' חמורה על טומ' קלה, בב"א, וספק לרבא בזאח"ז (לעני� לטמא 
השני בצירו$ כלי) ואביי מצדד שלא 

אבד ½ עשרו� שני והפריש אחר ונמצא � רבא � נטמא ½ הראשו� שניה	 מצטרפי� בכלי 
אביי � אפי' נטמא א' מה	, שניה	 מצטרפי� [כול	 מכח מנחה א'] 

רבא � קמ" מהראשו� האחרי	 אינ� נאכלי� 
אביי � אפי' קמ" מא' מה	, האחרי	 אינ� נאכלי� והוא עצמו נאכל [כה� אדעתא דעשרו� א' 

קמ"] 
רש"י כב. � כד. 

מה שבטל ברוב כמא� דליתי' ולא הוי ריבה סלתה, ורש"י במשנה לכאו' סותר עצמו 
לרש"י לר"י קומ" חוטא בקומ" נדבה יקרב לר"ל 

לרש"י � משקי� (אפי' ע"י ניצוק) מחברי� אוכלי� ליטמא ולטמא 
לא מהני צירו$ כלי א	 בשעת טומאה לא היה בכלי 

גמ' כה. ! כו: 
נטמא הקומ", צי" מרצה (רש"י � והשירי� נאכלי�) [ונשא אהר� את עו� הקדשי	 � טומאה שהותרה מכללה 

בציבור] 
זריקת ד	 טמא או כשהבשר טמא במזיד 

ר' יוס$ � לר' יוסי/רב חסדא � לר"א � צי" מרצה ולא קניס (כמו דלא קניס תר	 מטמא אטהור), 
לחכמי	 � קניס 

רבינא � קניס רק בזריקה במזיד, רב שילא � רק בנטמא במזיד 
אי� כרת על אכילה בטומאה לפני זריקה [כל טהור וכו' � הניתר לטהורי	],  

בפיגול טמא [מזבח השלמי	] 
אבל יש כרת לל� ויצא אחר זריקה [אשר לה'] אבל יצא לפני זריקה לא [כר"א דאי� זריקה מועלת 

ליוצא � וא"כ לא היתה שעת הכושר] 
נטמאו, נשרפו, נאבדו השיריי	 � לר"א יקטיר הקומ",  

לר' יהושע לא יקטיר � רב � אא"כ נשאר מקצתו (י"ג ברש"י � קומ�) 
לר"ש ור' אלעזר א"צ כלי שרת � ר' ינאי � א"צ קידוש כלי כלל וא"צ ימי� (מח' תנאי	), 

רנב"י � בעי קידוש כלי אבל מותר להקטיר ביד 
ר"י בדר' חייא � ביד בעי ימי� [ק"ק היא כחטאת], מחשבת פיגול בשמאל פסול ואי� כרת 

לחכמי	 � נת� בשמאל לפני קידוש כלי א"א לתק� [כנשפ! מצואר לרצפה] 
הקטיר קומ" ½ ½ כשרה � ריב"ל, רבא � ולא פחות [אי� הקטרה פחות מכזית] 

ר' יוחנ� � אפי' פחות [אפי' ½ הוי פחות מכזית וכשר [כל שאור]] 



שיריי	 מותרי	 � ר' חנינא � משמשלה אור במקצתה 
ר' יוחנ� � משתצית אור ברובו [כקיטור הכבש�] אבל מספיק משלה לקליטת מזבח מבעו"י 

ספק בקומ", באברי	 תחת או בצידי המערכה 
רש"י כה. � כו. 

טומאה הותרה/דחוייה מפני כבוד ציבור 
לרש"י � לכו"ע צי" מרצה אעולי� 

לכו"ע תחלת מנחה בעי כלי 
לרנב"י מת� קומ" בכלי מותר בשמאל לר"ש [רש"י י: � "עבודה בכלי" מותר בשמאל באש	,  

רש"י זבחי� � לא עדי$ מקבלה] 

גמ' כז. ! כט. 
כל הקומ", עשרו�, יי�, שמ� מעכב 

מעכבי� זא"ז: 1) סולת ושמ�, 2) קומ" ולבונה, 3) שעירי יו"כ, 4) כבשי עצרת, 5) שתי הלח	,  
6) סדרי	, 7) בזיכי�, 8) סדרי	 ובזיכי�, 9) מיני	 שבחלות נזיר ותודה וטבילת פרה ומצורע 

ולולב, 10) והזאות דפרה וחטאות פנימיות, 11) קני	 ונרות מנורה,  
12) פרשיות מזוזה ותפילי�, 13) ציצית (ור' ישמעאל חולק) 

{ד' מיני	 � ב' העושי� פירות וב' שאי� עושי� פירות זקוקי� זל"ז, וכ� ישראל בהרצאה עד שיהו כול� 
באגודה אחת} 

הזאות שלא מכוונות אל נוכח � דפרה פסולות [רב חסדא � כר"י ד"ֶאל" דוקא, רבא � אפי' לרבנ� בדקאי 
צפו� ודרו	]; דפנימיות, לוג מצורע � כשרות 

מחוסר כיפורי	 וטבול יו	 בעזרה בכרת, טהורי	 בהיכל � מלקות,  
בק"ק � מיתה, ולר"י מלקות ורק לפני הארו� במיתה 

לוג שמ� מצורע שלא לשמו כשר (שיירי� נאכלי�) ואינו עולה לש	 חובה 
מנורת זהב בעי מקשה א', ככר, גביעי	 כפתורי	 ופרחי	 � אבל לא שאר מתכות 

ב' ברייתות אי מח' רבי וריבר"י בַבַע" אבר וגיסטרו� אבל ע" ועצ	 לכו"ע פסול  
או מח' בע" אבל חרס לכו"ע פסול 

חצוצרות � כס$ מעכב אבל מקשה לא מעכב, ושל משה פסול לדורות [ל! ל!] 
רש"י כז. � כז: 

אי� מיתה לנכנס לק"ק דר! משופש אע"פ שהוא דר! ביאה � 
לרש"י � חתר בצפו� או דרו	, הל! לצדדי� 

פרח � ציורי� חקוקי� במנורה 
גביע כפתור ופרח � לרש"י � מג' צדדי� 

גמ' כט. ! לא: 
{מנורה � כילתו לכל זהב סגור של שלמה, ירדו מעשיה ממקו	 טהרה; ארו� ושלח� ומנורה של אש 

ירדו מ� השמי	 וראה משה ועשה כמות	, גבריאל הראה למשה מעשה המנורה, הקב"ה הראה למשה 
באצבעו מנורה ור"ח ושרצי	 וי"א הל' שחיטה, מצאו להקב"ה קושר כתרי	 לאותיות � עקיבא ב� יוס$ 

עתיד לדרוש על כל קו" וקו" תילי תילי� של הלכות, משה לא ידע מה אומרי	, זו תורה וזו שכרה � 
שתוק כ! עלה במחשבה לפני; התולה בטחונו בהקב"ה הרי לו מחסה בעוה"ז ולעוה"ב, עוה"ז נברא 

בה"י שדומה לאכסדרה והחוזר בתשובה מעיילי ליה ואני קושר לו כתר, עוה"ב ביו"ד שצדיקי	 
מועטי	 וכפו$ ראשיה	} 

ניקב תוכו של ה' (רש"י � רגל פנימי, גויל) כשר, אבל יריכו (ימנית) פסול א	 אי� שיעור אות קטנה 
הפסק ברגל של ו' � קריאת ינוקא 



ס"ת שיש בו ד' טעיות חסרות בכל ד$ יגנז [דיהא מיחזי כמנומר] ולא יתק� אא"כ יש ד$ א' שלימה מד' 
טעיות מעיקרא ורוב הספר טוב 

גמר ס"ת בסו$ הד$ � ומקצר והול!,  
ובאמצע שיטה (לרבנ� דרב אשי � רש"י � אמצע הד$) 

ח' פסוקי	 אחרוני	 יחיד קורא (רש"י � לא יפסיק) 
[לר"י � דיהושע כתב�, לר"ש הואיל ואשתני ונכתב בדמע (רש"י � בלי אמירתו)] 

כל יריעה בי� ג' לח' דפי� חו" מהאחרונה � אפי' פסוק א' בד$ א' 
גליו� ס"ת � למטה טפח, למעלה ג' אצבעות, בי� דפי� � ב' אצבעות, בי� שיטי� � כמלא שיטה, בי� 

תיבות � כאות קטנה, ולא יקטי� האותיות בעבור הריוח 
תיבה בת ה' אותיות � ב' מה� מותר חו" לד$, אבל לא תיבה בת ב' 

טועה (חסר) ֵש	 � ר"י � יכתוב על מקו	 הגרר ויתלה מה שגרר 
ר' יוסי, רב להל' � תולי� (בי� השיטי�) הש	 � ר"ש שזורי � אבל לא מקצתו 

ר' יצחק � אפי' על מקו	 מחק (מחק בעוד לחה) 
ר"מ � מסלק היריעה כולה 

קרע הנכנס לג' שיטי� בכתב, לא יתפור בגידי� � תלוי אי אפיצ� (רש"י � אפיצ� שחור כעתיקא ואסור) 
וספק בשיעור כזה בי� הדפי	, בי� השיטי	 

עירוב טבל (רש"י � ל"ק � דמאי, ל"ב � טבל גמור ובטל מדאו' ברוב ורק מדרבנ� אי� ביטול) בחולי� � יעשר עליו 
מדמאי אחרת מ� השוק למ"ד רוב ע"ה מעשרי� או מטבל דגוי למ"ד יש קני� לגוי בא"י והוי 

דרבנ� אדרבנ� 
רש"י כט. � ל: 

קוצו של י' � לרש"י � רגל ימיני 
  \l/ � רש"י שלנו ,lll � ג' זיוני � לרש"י

חוטר גג ח' � לרש"י � הגבהת רגל שמאל עד למעלה 
תגא דה' � לרש"י � בצד שמאל 

שואל ע"ה בשבת � לרש"י � הקילו משו	 עונג שבת 
גמ' לא: ! לד. 

מזוזה: ב' תיבות לכל שורה כשר; ב', ג', א' � כשר [כִשירה]; א', ב', ג' או ג', ב', א' פסול 
על האר" בשיטה אחרונה � מח' אי בסו$ שיטה [כגבוה שמי	 על האר"]  

או בתחלת שיטה [מרחק שמי	 מאר"] 
פרשיותיה סתומות, לרשב"א בש	 ר"מ (רנב"י � א$) פתוחות [אינ� סמוכות בתורה] 

בעי ריוח מלמעלה ומלמטה כמלא "אטבא דספרי" 
תפילי� אקל$ בצד בשר (מעכב), מזוזה אדוכסוסטוס (מח' תנאי אי מעכב) (ולר"מ במס' שבת אקל$) 

מח' א	 תפילי� ומזוזה בעי שרטוט, להל' תפילי� לא צרי! ומזוזה צרי! 
לשבת על מטה שס"ת עליה � לרב הונא אסור, לר' יוחנ� מותר 

מזוזה כאגרת (לרש"י � בלי שרטוט) פסול [כתיבה כתיבה (לרש"י � מגט, כתוב זאת זכרו� בספר)] 
תלה במקל, אחורי הדלת אסור 

מניחה בחלל הטפח, בטפח הסמו! לרה"ר [שיפגע מיד, לשמירה], 
שמואל כר' יוסי � שליש העליו� [וקשרת	 וכתבת	 � בגובה], 

רב הונא כר"י � כל הפתח חו" מטפח עליו� ותחתו� 
ימי� לדר! ביאת! [בית!], בספק � צד היכר ציר = פני	 (רש"י � כששניה� עיקר) 

לרש"י � כנגר  פסול,   ( ) כשר 



העמיק טפח פסול, הניח ולבסו$ העמיד הס$ פסול [תעשה ולא מ� העשוי (רש"י � כציצית)] 
{מדת הקב"ה עבדיו יושבי� מבפני	 והוא משמר� מבחו"} 

פטור בפתחי שימאי � בלי אסקופה עליונה, מזוזות, ל"ב דרש"י � תקרה 
באכסדרה [פצימי� לאחזוקי תקרה] 

בית שער, אכסדרה העשויה חלונות ומרפסת חייבי� (רש"י � מדרבנ�) 
חצר ← בית שער ← בית,  בית ← לול ← עלייה � חייב ב' מזוזות 

גינה �← בית שער �← קיטונית � לר' יוסי חייב, לחכמי	 פטור 
רב ושמואל ורב אשי � מגינה לבית (רש"י � ל"ק �\�), ל"ב � והיכר ציר בבית) לכו"ע חייב, ומח' מבית 

לגינה (ל"ק �\�, ל"ב � היכר ציר בגינה) איזה עיקר 
רבה ורב יוס$, אביי ורבא � מבית לגינה לכו"ע פטור, ומח' מגינה לבית 

פתח בקר� זוית � ראש הכתלי	 ה"ה פצימיו 
פצי	 א' מימי� � לר"מ חייב [ר' ישמעאל � מזוזות מזוזות � ריבוי אחר ריבוי,  

ר"ע � שתי המזוזות � א' עד שיפרט הכתוב ב'] 
כתיבה אספר ולא על אבני	 [כתיבה כתיבה (לרש"י � מגט), וכתבת	 (תמה) � המתקיימת] 

רש"י לב. � לד. 
לרש"י � סתומה � ריוח באמצע שיטה, חלק בתחלת שיטה (מנהגינו במזוזה) 

לרש"י � ס"ת בעי שרטוט 
טפח בי� הפתחי	, בי� שער קט� שבשער גדול � צרי! ב' מזוזות 

אינו רגיל פטור � רש"י לל"ק � חד בטל לרגיל, אבל לא שלש,  
ל"ב (תשו' הגאוני�) � רק בעשוי לתשמיש של יחיד לבדו 

לרש"י גט בעי שרטוט, ספר, דיו 

גמ' לד: ! לז: 
תפילי�: ש"ר � פרשיות בבית א' (לרש"י � עור א') [ולזכרו� � זכרו� א'],  

ועור א' לפרשיות לד' בתי	 כשר ולרבי בעי ריוח ביניה	 
ולכו"ע בעי חוט (רש"י � בי� הבתי�) ובעי חריצ� ניכר (רש"י � בי� כל בית) 

ש"י � פרשיות בד' קלפי	 בבית א' כשר � 
לר"י � מדובקי	 [והיה ל! לאות � אות א' בפני	 כמו מבחו"] (וחזר) 

ור' יוסי חולק � מהני שטולה עור על ש"ר חדש (דאל"ה אי� מורידי� מקדושה חמורה  
[רש"י � ש, ד של ֵש�; וראו כל עמי וכו']) למ"ד הזמנה לאו מילתא, או דאתני מעיקרא 

אביי � החלי$ פרשיות החיצוניות, הפנימיות כשר, רבא � פסול [צרי! לראות אויר ימי� � שמאל] 
הללמ"ס � תיתורא, מעברתא, שי"�, רצועות שחורות, 

מרובעות בתפר� (לרש"י � שלא יכווצו הבית) ובאלכסונ�, קשר 
אביי � חריצי	 בי� הבתי	 צריכי	 להגיע עד התיתורא, ורב דימי חולק 

פני	 של רצועות אדומות פסול [זימני� מתהפכי� � גנאי, יאמרו שבעל נדה] 
נקב בג' בתי	, או בב' בתי	 חדתי זה כנגד זה (רש"י � ב' בתי� הסמוכות, באויר חרי� א') פסול 

רצועה שנפסקה אסור לקשור ביחד [וקשרת	 � קשירה תמה (רש"י � יפה, רצועה שלימה)] לתפור שלא 
יראה � לרש"י אסור, לר"ת מותר 

שיעור רצועה היוצא מ� הקשר � אצבע צרדה כפו$/פשוט וגרדומי� פסול 
{ש	 ה' נקרא עלי! ויראו ממ! אלו תפילי� שבראש, הראה למשה קשר של תפילי�} 

קשר � נוייה� לחו" (רש"י � הש�, צבוע שחור), למעלה בגובהה הראש כלפי פני	 (רש"י � ממול עור&, הקשר 
 (�מבפני



ברכה משעת הנחה עד שעת קשירה, כשממשמש 
מניח ש"י קוד	 [וקשרת	 וכו' והיו] וחול" ש"ר תחלה [והיו � כל זמ� שבי� עיני! יהיו ב'] 

זמ� תפילי� � ת"ק � עד שתשקע החמה, ר' יעקב � עד שתכלה רגל מ� השוק, 
חכמי	 � עד זמ� שינה אא"כ חולצ� קוד	 לכ� אחר שקיעה (לרש"י � סוברי� דלילה לאו זמ� תפילי�) 

ריה"ג � ימי	 ולא לילות (ר' אלעזר � עשה, ר' יוחנ� � השמר דעשה = לאו) מימי	 ולא שבת ויו"ט 
ר"ע � (ההוא בפסח איירי) לילה זמ� תפילי�, שבת ויו"ט לא [ה� גופ� אות] 

ר' אלעזר � מותר להניח תפילי� בלילה לשמר� 
רב אשי � להלכה לילה זמ� תפילי� ואי� מורי� כ� [רש"י � שמא ישכח ויש�] 

משמוש בתפילי� [ק"ו מצי" דיש רק אזכרה א' � תמיד � בלי היסח הדעת] 
שמאל ["יד!", וקשרת	 וכתבת	 � בימי� וממילא הנחה בשמאל, ידכה � כהה (רש"י � כנקבה, יד � כהה)] 

קיבורת [דומיא לש"ר � בגובה, ל! לאות � ולא לאחרי	, ושמת	 וכו' � שימה כנגד הלב] 
אי� לו זרוע (רש"י � שמאל) פטור, אי� לו יד (גיד�) � אחרי	 � חייב [ידכה] 

גובה של ראש [כבי� עיניכ	 דקרחה, כש"י � ראוי לנגע א' לאפוקי בי� עיני! דיש שער לב� (בבשר) 
וצהוב (במקו	 שער)] 

בכור בב' ראשי� חייב בי' סלעי	 [(רש"י � חשיב כב' ואפשר לצמצ� שיצאו כא'), בגולגולת תלא רחמנא] 
רש"י לד: � לז: 

סדר הפרשיות � לרש"י � קדש � והיה � שמע � והיה משמאל לימי� המניח � כסדר� 
לרש"י � הבתי	 ותיתורא מעור א' 

"להניח" דבש"י מתחיל להניח, "על מצות" דבש"ר גומר המצוה 
לרש"י � לא סח מבר! א' בי� ש"י וש"ר 

לרש"י � עבירה בידו א	 סח ולא ביר! שני	, דא	 ביר! � מצוה בידו 
 (upperarm קיבורת � לרש"י � בדרו"� (?

א! פדה יפדה � לרש"י � למעוטי נהרג תו! ל' 
גמ' לז: ! לח. 

 ,(�לר' ישמעאל ציצית ד' מצות � נ"מ: סדי� בג' ציצית לא הוי כלאי	, לטלית בעלת ה' (רש"י � מטיל לכול
ג' ציצית בשבת אינו משוי 

כפל וקשר, ותפר טליתו (ל"ק דרש"י � כל הטלית, ל"ב � הקרנות) לא עשה כלו	 [כמא� דשרייה, כיו� דלא 
פסק הכפל] 

אפסיק קר� א' בשבת א"צ לפשוט בטלטול דרבנ� [כבוד הבריות] 
 
 


