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בס"ד ,ט' ניסן התשע"א.

מסכת מנחות דף ל ה – דף מ א

דף לה ע"א

לחזקםואיןנפסליןבכך.ובדבריחמודות)אותכב(כתב,דהטעםשעשוכן,

א(גמ' ,ברייתא לברייתא וגוייתא לגוייתא נמי הך דבעיא למיחזי אווירא

לפישכשעושיןהביתשלתפיליןשליד,בהכרחנעשוקמטיםואינונוי,ולכך

דימין קא חזיא אוירא דשמאל וכו' .כתב המעדני יו"ט )סימן ו' אות מ'(,

נהגולהעבירהרצועהלחפותולכסותהקמטים,ועייןשםעוד.

דצריך לפרש דגויאתא לגויאתא אף דלעולם לא הך חזיא אוירא ולא הך

ו(גמ' ,שין של תפילין הלכה למשה מסיני .כתב הבית יוסף )סימן לב

חזיאאוירא,מכלמקוםהךבעיאלמיהויסמיכאלהךדחזיאאויראדשמאל,

סקמ"ב( בשם הארחות חיים )סימן כז( ,דלפיכך עושין שין יותר משאר

והשתאאשתכחדהויאאיפכא.

אותיות ,כדי לרמוז הימים שאדם מניחם בשנה שהם ש' .וכתב המור

ב(גמ',אמררבתיתוראדתפיליןהלכהלמשהמסיני.שיטתרש"יותוס'ד"ה

וקציעה,דאףשאינוחשבוןמכווןנקטינןמספרשלם.ועייןעודבברוךשאמר

תיתורא,דהואהעורהתחתוןשמכסהפיהבתים.אבלהנמוקייוסף)ז.מדפי

)סקכ"ו(,שחישבבצירוףי"טשנים.ובשםהר"יאסכנדרי כתב,דטעםהשי"ן,

הרי"ף(פירש,דהיארצועהקצרה,שתופריןעלהביתדתפיליןשלידממזרח

משום ששם הוי"ה בא"ת ב"ש היינו מצ'פץ ועולה ש' ,ועל כן נאמר "וראו

למערב ,והוא כעין גשר ,והוא מעברתא לשיטת היש מפרשים בתוס' ד"ה

וגו'כישםהשםנקראעליך"כיאיןנראהמבחוץאלאהשין.ובחידושימרן

מעברתא .והמרדכי )תתקסט( כתב ,דר"י הקשה לפירוש רש"י ,דאם ימשוך

רי"זהלוי )עלהתורה,פרשתואתחנן(כתב,דהאדנקטההתורהגביתפילין

בדוחק יקלקל ריבוע התפילין .ועיין שם דיש מביאים ראיה לפירוש רש"י

של יד לשון "וקשרתם" וגבי של ראש לשון "והיו" ,היינו משום דאיתא

מסוגיאדשבתפרקשני,ומהשתירץר"י.

בשבת )כח( דגם השי"ן בכלל תורת ה' ,וכיון דשי"ן הוא מגוף הבית של

ג(תוס' ד"ה תיתורא דתפילין ,בתוה"ד ,ומשמע מתוך פירוש הקונטרס

ראש ,ו"לטוטפות" אזיל על הדברים האלה שנכתב לפניו ,נכתב "והיו

שהבתיםוהתיתוראהכלמעוראחדואיןנוהגיןכן.והרא"ש)תפיליןסימןז'(

לטטפות" ,דהיינו שעצם הטטפות יהיה נעשה מ"הדברים האלה" ,ונאמר

ביארהטעם,לפישעורהבתיםדק"ועורהתיתוראעב")זאתהוסיףהמעדני

בלשוןרבים,משוםדשניהשיניןהווהלכהלמשהמסיני,כמבוארברמב"ם

יו"ט)אותנ'(עלפיספריםאחרים(,ולכךלוקחיםעורעבוחזקוכופליןאותו

)פ"גמתפיליןהל"א(,מהשאיןכןהשליד,רקהפרשיותנקראותורתה'ולא

לשניים ,ועושין נקב מרובע בכפל העליון ,ומכניסין בו הבתים ,והכפל

הבית,הלכךכתיבבהולישנאד"אוקשרתם"דהפרשיותרקקשוריןלידולא

התחתוןמכסהאתפיהבתים.וכןכתבבשיטהמקובצת)אותכ'(בשםהר"י.

מגופו.

ובטור )סימן לב( כתב ,דטוב לעשותו עב וחזק ,דבכך מתקיים בית מושב

ז(גמ',שם .כתבהביתיוסף )או"חסימןלבסמ"ב(בשם ארחותחיים)סימן

התפיליןוהתפרוהריבוע.והרמב"ם )פ"גמתפיליןה"ג(כתב,ומחזיריןמקצת

כז(,שלאיעשההשיןבדפוסשאםעשאהלאיצאדהוויכחקתוכות,ושכן

העורמלמטהותופריןאותומארבעפינותיו.וכתבהכסףמשנה )שםה"א(,

כתבוהרבינויונהוהרשב"א.וכןראהלדקדקמהרמב"ם )פ"גמתפיליןה"א(

דלדעתו תיתורא ומעברתא חדא נינהו ,וכפשט לשון בעל הערוך המובא

והרא"ש )בסדר תיקון תפילין( ,והטור .והוסיף ,שהאשכנזים נזהרים בכך

בתוס'ד"המעברתא.והעיטור כתב,דתופריןכדישלאיפלוהפרשיותלחוץ,

ומקמטים את העור במלקט על ידי כפילה ,אבלאנו נוהגים לעשות השינין

דהיינו דבמהות הבית אין דין של תיתורא .אכן הרמב"ם שם )ה"א( כתב,

בדפוס.וגםבארחותחייםכתב,שישאומריםשאיןלחושלכך,ופוקחזימאי

דתפילין צריכים להיות מחופין בעור .ובשולחן ערוך )סימן לב סעיף מד(

עמא דבר] ,ולפנינו בארחות חיים ליתא[ אמנם בשולחן ערוך )סימן לב

פסק,שאיןצריךלהיותהתיתוראוהמעברתאמעוראחדעםהבתים,וכתב

סמ"ב( כתב ,שעושין השין מקמטי העור .ובמשנה ברורה )ס"ק קצג( כתב,

המשנה ברורה )ס"ק כא( דמכל מקום אם אפשר טוב להדר לצאת דעת

דבט"זומגןאברהםמשמע,דלכתחילהטובלהימנעמלעשותבדפוס.והביא,

המחמירין .ובביאור הלכה )ד"ה שישים( הוסיף ,דאף דברא"ש ובמרדכי

דבכנסתהגדולה כתבבשםתשובתהרמ"ע,דבדפוסישיותרהידור,וסיים,

משמע,שיותרטובשלאלעשותמעוראחד,מכלמקוםבזמננולאשייךהאי

דכןהמנהגפשוטכהיוםלעשותןבדפוס,מפנישעלידיזהישלהתוארשין

קלקול למי שיודע אמנות הבתים .ומכל מקום כתב ,דהגרע"א הפריז על

בחוליותיהוזיונהיותרמשיןהמקומטתמהעור.

המדה,דמשמעותדבריודמצדהדיןצריךלעשותהכלמעוראחד,וזהאינו,

ח(גמ',שם .כתבהמשנהברורה)סל"בס"קקצ"א(,דמשמעבאחרונים,דלא

דרביםפליגיארש"יוארמב"ם.

בעינןשיעשוהשיני"ןדוקאבכתבסת"םממש,ומנהגסופריםכהיוםבאיזה

ד(גמ' ,מעברתא דתפילין הלכה למשה מסיני .עיין רש"י ותוס' ד"ה

מקומותלהדרולעשותןבכתבאשוריתממש.ועייןעודבביאורהלכה )ד"ה

מעברתא .אבל הנימוקי יוסף )תפילין ז .מדפי הרי"ף( כתב ,דמעברתא היא

שין של תפילין( .ועיין בשו"ת הגרע"א )ח"א סימן יא( ,דמסיק דאין להתיך

התפירהשביןביתלביתבתפיליןשלראש,שמעבירחוטיהתפירהממזרח

אתהעורולעשותתמונתשיןולהדביקעלהבית.

למערב.ובמרדכי)תתקסט(כתב,שכןפירשהרי"ף.אבלאינולפנינו.

ט(תוס' ד"ה שין של תפילין ,כתב בשימושא רבה ,דצורה דשין דימינא ג'

ה(תוס' ד"ה מעברתא דתפילין ,בתוה"ד ,ויש מפרשים מעברתא רצועה

רישיוכו').ועייןהטעםבמעדנייו"ט)אותב'(בשםסמ"געשיןכב(.וכןנפסק

קטנהשמעביריןלמעלהוכו'.והרא"ש)בסדרתיקוןתפילין(כתב,דאיןנראה

בשלחן ערוך )סימן ל"ב סעיף מב( ,וכתב ,דאזלינן בתר ימין המניח .וכתב

לפרש כן ,כיון דמעברתא דתפילין שייך בשל ראש ושל יד כמו התיתורא,

המשנה ברורה )ס"ק קצד( ,דאין חילוק בין אטר לאחר ,ולעולם בתר ימין

והסופרים נהגו כן לפי שהתפילין של יד גבוהין וקצרין ומשימין אותן תחת

ושמאלדעלמאאזלינן.

בגדיהם ומתנדנדים ונפסדים ומתקלקלים ,ולכך העבירו רצועה זו עליהם

י(בא"ד,ואיאפיךליתלןבה.כתבהמשנהברורה)סימןלבס"קקצה(בשם

מסכת מנחות דף לה
ט בניסן התשע"א
המגן אברהם ,דמכל מקום אם עשה בשני הצדדים רק שין של שלשה

אפילו בדיעבד .וכן הביא מביאור הגר"א )סקצ"ד( דמשמע דמצדד כן

ראשיםאובשניהםשלארבעה,פסול,וכלשכןאםחיסרשיןאחתלגמרי.

להלכה ,וכן בישועות יעקב ,וכן משמע באליה רבה ובשיירי כנסת הגדולה

יא(בא"ד ,עוד כתוב בתקון תפילין שעושה אותם רחבים ב' אצבעות וכו'.

דיש להחמיר ,אם לא במקום דאי אפשר דיש לסמוך אדברי המקילין כדי

ואיפחיתלאמיפסילבהכי.בתוס'עירובין)צה(:ד"המקוםכתבו,דר"ימצא

שלא להתבטל ממצות תפילין .ובשו"ת נודע ביהודה )או"ח קמא סוף ס"י

במדרש דשיעורן ב' אצבעות ועיין שם מה שכתב סמך לדבר ,וביתר ביאור

אות א'( ביאר ,דאף להנהו דסברי ששחרות הבתים אינו מעיקר הדין ,לא

הואבסדרתיקוןתפיליןלהרא"ש.וכתבהרא"ש)שם(,דישלדקדקששיעור

אמרינן שהצבע חוצץ ונמצא שאין הבית רואה את האויר ,משום דכל

רחבתפיליןיהיהלכלהפחותיותררחבמאצבע,שאםלאהיורחביםאלא

שלנאותואיןחוצץ.

אצבע,ישמקוםבראשלהניחג'תפילין,שהריהציץהיהרחבב'אצבעות

יז(גמ' ,תפילין אין קושרין אותן אלא במינן .פירש רש"י ד"ה אלא במינן,

ומונח במקום תפילין ועוד נשאר מקום לתפילין ,ואמאי שנינו דמכניסם זוג

שלעורולאשלמשיופשתן .אמנם הרמב"ם )פ"גמתפיליןהי"ד(כתב,ולא

זוג,ולאשלששלש.עודכתב,דהאידנאלאנהגולעשותרחביםב'אצבעות,

יהיהאחוריהרצועהלעולםאלאכעיןהקציצה,אםירוקהירוקין,ואםלבנה

לפי שהתיתורא והמעברתא רחבים ,ואם היו הבתים לבדם ב' אצבעות לא

לבנים].ולכאורהנראהשמפרשדבמינןהיינובאותוהצבע[.

היהמקוםבראשלהניחב'תפילין,ועייןמעדנייו"ט)אותי'(.ובשולחןערוך

יח(רש"י ד"ה אדומות לא יעשה ,מפני גנאי שמא יאמרו גרדן הוא וכו'.

)סימן לב סעיף מא( כתב ,ארך ורחב הבתים וגבהן אין לו שיעור .וכתב

אמנם הנמוקי יוסף )תפילין ז :מדפי הרי"ף( הביא ,דיש מפרשים שמיפה

המשנה ברורה )ס"ק קפט( ,דמכל מקום נכון לחוש לדברי הגאונים

עצמולמצאחןבעיניהזונות.

דלכתחילה לא יעשה אותן קטנים מאצבעים על אצבעים והיינו עם

יט(רש"י ד"ה ודבר אחר ,שמא יאמרו אשתו נדה בעל וכו' .אמנם הנמוקי

התיתורא,עייןשםעוד.

יוסף )ז :מדפי הרי"ף( פירש ,ד"דבר אחר" היינו כומרי עבודה זרה שעושין

יב(גמ' ,וצריך שיגיע חריץ למקום התפר .עיין פירוש רש"י בד"ה וצריך

סימניןמבגדאדום.

שיגיע.והרא"ש )תפיליןסימןח(הביאפירושרש"י,וכתב,דמדאמרינן"של

כ(גמ',תפיליןמרובעותהלכהלמשהמסיניאמררבפפאבתפרןובאלכסונן

שין" ולא "של תיתורא" ,נראה כפירוש הראשון דאיירי בחריץ של שין

וכו' .עיין רש"י ד"ה תפילין מרובעות וד"ה ובאלכסונן .ובשיטה מקובצת

למטה ,והוא צריך שיגיע עד מקום התפר ]ועיין שיטה מקובצת )אות ח'([.

)אותי'(כתב,דרש"ימפרשדהבתיםמרובעים,וכןהואברא"ש)תפיליןסימן

]וכן הוא על פי הגהת המעדני יו"ט )אות ו'( בדברי הרא"ש דהיינו דגרס

ט'( בשם רש"י .וכתב ,דמשמע מתוך פירושו ,שעיקר הריבוע על הבתים

בגמ'" ,חריץ של שין" .אמנם במלאכת יו"ט ביאר ,דמשמע כפירוש ראשון

ומושבן.וכתב,דנהגולרבעגםהתפירה,ותופרןסמוךלבתיםכדישהבתים

מדנקט לה הש"ס בהדי שין ,ולא בהדי תיתורא ,ולדבריו גם הרא"ש גרס

יהיומהודקיםיחד,ומשייריםמןהתיתוראסביבהתפירה,וכןהסיק.אמנם

כגירסא דידן .ועיין שם מה שישב לפירוש רש"י[ .וכתב ,דנהגו כשני

כתב ,דיש שתופרין יחד שתי כפילות של התיתורא בשפתה כדרך תופרי

הפירושיםלחומראכאבייודלאכר'דימי.והמרדכי )תפיליןתתקסט(הביא,

בגדיםמבלישיורחוץלתפירה,ולפיזהריבועהתפירהוהתיתוראהכלאחד

דיש מפרשים דקאי אשין ,דהיינו שיהא רגל החיצון מגיע עד בית מושבם

הוא .וכתב ,דאפשר שרש"י,שלא הזכיר ריבוע בתפירה סובר כן .ועיין עוד

למטה ,אי נמי שהיו"ד שבתוך השין יגיע עד מקום התפר ,והקשה ,דלא

בשיטה מקובצת )אות ב'( שפירש ,דרש"י לשיטתו לעיל ד"ה תיתורא,

מיקרי "חריץ" דאדרבה השין בולטת .ועוד ,דיותר נראה שין כשהיו"ד

שהבתים והתיתורא מעור אחד,ולכן פירש דהריבוע קאיאבתים .ובשולחן

האמצעיתלאמגיעהלחריץ.

ערוך )סל"ב סעל"ט( פסק כשתי השיטות .וכתב המשנה ברורה )ס"ק קעג(,

יג(]גמ' ,האי קילפא דתפילין צריך למיבדקיה .יש לעיין ,אמאי נקט דוקא

דאף דאם לא עשאן מרובעות ,מעכב אף בדיעבד ,מכל מקום אם אין לו

קילפא דתפילין .ואפשר ,דדוקא "קלף" כיון שאינו עב ,ולעיל )לב ,(.אמרינן

תפילין אחרים יניחם לעת עתה בלא ברכה .ועיין עוד בביאור הלכה )ד"ה

תפילין על הקלף) .א.ג .(.וכן משמעות דברי הנמוקי יוסף לעיל )ה .מדפי

שיהיו מרובעות( .עוד כתב )המשנה ברורה ס"ק קעג( ,דהתפירות צריכות

הרי"ף בהלכות מזוזה( ,דביאר הטעם דתפילין אין צריכין שירטוט ,משום

להיות מרובעות בין למעלה ביןלמטה .עוד כתב )בס"ק קעו( בשם המעדני

שהםכתוביםעלעורדק,וחיישינןשמאיקרע).ש.ב.ק.[(.

יוםטובואליהרבה,דאףשכמעטמןהנמנעדריבועהתיתוראיהיהבתכלית

יד(גמ',רצועותשחורותהלכהלמשהמסיני .כתבהמשנהברורה )סימןלג

הצמצום ,מכל מקוםחייב לעשות כל מה שאפשרלו .עוד כתב )ס"ק קעז(,

סקי"ט(,דמשמעבברוךשאמר,דמצוהלהשחירןעדשיהיושחורותכעורב.

דכדישיהאניכרריבועהתיתוראצריךלחתוךהמעברתאמשניצדדיה.

ובביאור הלכה )ד"ה הרצועות שחרות( כתב ,דהיינו למצוה בעלמא ,אבל

כא(גמ' ,שם .כתב הרמב"ם )פ"ג מתפילין ה"ב( ,ואם היה גבהו יותר על

מדינאכלשחלעליושםשחורסגי,ואףאםדומהלמראההכחול,ועייןשם

רחבו,איןבכךכלום.ודייקבדרכימשה )סל"בט"ו( דמשמעותדבריודהיינו

עוד.

דוקאבדיעבד,אבללכתחילהבעינןשגםהגובהיהיהשוה,וסייםשלאראה

טו(גמ',שם .הביאורהלכה )סימןלגד"ההרצועותשחרות(,נסתפקאםמן

שנוהגין כן ,וכך הבין גם בנחל אשכול )סכ"ח י"ז( .ורבינו מנוח ביאר ,דמה

התורה די שיהא שחור עד כדי שיעור תפילין ,והשאר הוא למצוה ולנוי

שכתבשאיןבכךכלוםהיינובסדרעשייתן,כיוןשמדברשםעלהגובהשל

בעלמא,אודלמאכיוןדמחוברלשיעור,בעינןכולהשחור.וכתב,דישקצת

הדפוס של עץ עליו עושה את הבית ,אבל לגבי התפילין עצמן ,לאחר

ראיה מקושית הגמ' להלן "קתני מיהת בין ירוקין" וכו' דלא משני דאיירי

שיסירם מהדפוס יחתוך את הגובה ויקפלו באופן שישווה לאורכו ורחבו.

ביתר על השיעור ,ולא היה מקשה עוד "אי מפנים" וכו' .אמנם כתב דיש

]ועיין מה שהבאנו לקמן אות כ"ד מהחזון איש ,דהיכא שיש שינוי בצורה

לדחות ,דהגמ' סברה דהברייתא לא היתה מתירה על כל פנים מדרבנן,

מקובלת אף אם לא נמצא ראיה לפסול ,אין להכשיר ,גם בגוונא דידן לא

לצבועבשניגונימצדאחדמשוםדמחזיכמנומר,וצייןלמגןאברהם )סק"ז(,

נראה להכשיר[  ובמרדכי )תתקסט תפילין( כתב ,דמתוך הלכות גדולות

וסיים בצריך עיון .עוד נסתפק אם ההלכה נאמרה גם על חלק הרצועה

והרי"ףמשמע,דשלידאינהלגמרימרובעת,דאורכןחציאצבעאמהורחבן

שנכנס במעברתא ,וכתב ,דלכתחילה ודאי דחייב להשחיר שמא ייצא

כרוחבאצבע.ומשמע,דקריריבועמהשישלהםזויות.וכתב,דאיןנראהכן

מהבית,אמנםבדיעבדאולידמילמהשבפנים.

אלא לגמרי מרובעין בעינן ,כיון דלא אשכחן בהדיא וריבוען הלכה למשה

טז(תוס'ד"הרצועותשחורות ,יששעושיןבתיםשלתפיליןמקלףלבןדלא

מסיניאיןלהקלבדבר.

בעינןשחורותאלארצועות.וכןהביאהרא"ש )תפיליןסוףסימןח'(.אמנם

כב(תוס'ד"התפיליןמרובעות,בתוה"ד,וקצתהיהנראהדלאבעימרובעות

כתב ,דמכל מקום נוי התפילין שיהא הכל שחור .ועיין דברי חמודות )אות

אלא בתופרן ובאלכסונן כמו שמפרש רב פפא .עיין לעיל באות כ' שיטת

לא( .אבל המרדכי )תפילין תתקסט( כתב ,דאומר ר"י בשם ר"ף ,דתפילין

רש"י והרא"ש ,דהבתים עצמן מרובעים .וכן משמעות דברי הרמב"ם )פ"ג

עצמן דהיינו הקציצה בעינן שחורות כמו הרצועות ,ועיין שם ראייתו.

מתפיליןה"ב(.וכןכתבהמרדכי )תתקסטתפילין(,דר'פפאבאלהוסיףולא

ובשולחןערוך)סל"בסע"מ(כתב,עורהבתיםמצוהלעשותושחור.ובמשנה

למעט דלא צריך אלא בתפר ,והוכיח כן מדמייתי ליה סייעתא מהעושה

ברורה )סימן לב ס"ק קפד( כתב ,דמשמעת דבריו "מצוה" דאינו לעיכובא,

תפיליןעגולה,ואיבתפרבלבדמאיסכנהאיכא.

אבל יש פוסקים דסברי דהוא הלכה למשה מסיני כמו הרצועות ,ומעכב

כג(גמ',מרובעותהלכהלמשהמסיני.נסתפקהעמקברכה)תפיליןאותד'(,

ב

מסכת מנחות דף לה
ט בניסן התשע"א
בגוונא שהתיתורא והבית בפני עצמם מרובעים בתכלית הדקדוק ,אלא

ביאור ,דגבי תשמישי קדושה כגון רצועות התפילין ,ענין קיום המצוה

שהבית אינו עומד על התיתורא ריבוע נגד ריבוע ,אלא עומד עקום קצת,

שהאדםיתחברלה,אםכןבשעתהחיבורנעשהחלותחדשהוכיוןדליכא

ונמצא שריבוע הבית אינו נגד ריבוע התיתורא ,איך דינם ,וכתב דלא מצא

שיעור ,חסר בחלות ,מה שאין כן גבי תשמישי מצוה ,בקיום המצוה לא

בש"סובפוסקיםראיה.וכתב,דהחזוןאישאמרלו,דאםנכשירנצטרךלומר

נעשהחלותחדשה,אלאקיוםמצוהגרידא[ועייןגםבחזוןיחזקאל)סוכהב'

שאפילועומדעקוםלגמריכשר,ובהאיגוונאודאידאיןלהכשיר,כיוןשהיא

ט'(.

צורהאחרתלגמרימצורתתפיליןהמקובלתאצלנו,ועלכןאיןלהכשירגם

כט(גמ',מכללדאיתלהושיעוראוכו' .כתב החזוןאיש )אורחחייםסימןד'

בעקוםקצתובעינןריבוענגדריבועדוקאבדקדוק.ובדיניםוהנהגות )פרקג

סק"א( ,דכל השיעורים המוזכרים בגמ' ובראשונים ,ובזוהר )פרשת פנחס(,

דין ד( הביא דבריו ,וכתב ,דיש מי שאמר שהחזון איש הכשיר לו כי האי

וכן שיעור רוחב שעורה המוזכר ברי"ף )תפילין ז :מדפי הרי"ף(] ,והובא

גוונא,וכתבשכנראהתלויבמדתהשינוי.

בתוס'ד"הוכמה,בסוה"ד[,והוזכר בתנחומא )פרשתבא(,הואעלפיחכמת

כד(גמ' ,סכנה ואין בה מצוה .עיין פירוש רש"י ד"ה סכנה ,וד"ה ואין בה

האמת ,לרמז על ענינים גבוהים ,אבל אינם שיעורים בעיקר המצוה ,שהרי

מצוה .אבל תוס' מגילה )כד (:ד"ה סכנה פירשו ,בשם רבינו תם ,דבשעת

לפירוש רש"יד"המכלל,קאיאשלראשומבוארשאיןצריךעדהטבור,וכן

הסכנה יכול להסתכן בהן ,ולא תגין עליו המצוה ,ולא יעשה לו נס כמו

להמפרשים דקאי אשל יד ,לא היה בידם שיעור בשל ראש ,אלא ודאי אין

לאלישעבעלהכנפים.אמנם התוס'לעיל)לב(:ד"הסכנהרבינותם לארצו

השיעוריםאלאעלדרךהקדושה.ואףהשיעוריםשנאמרובגמ'לאמהלכה

לפרשכך,דאםכןנימאדאיכאסכנהבכלהפסולים.

למשה מסיני הם ,דאם כן ,לא היתה הגמ' שואלת" ,מכלל דאית להו

כה(גמ',תפיליןכלזמןשפניטבלאקיימתכשירות.פירשרש"יד"הטבלא,

שיעורא" אלא דהלכה למשה מסיני הוא .אל שיעור דרבנן הוא שקבעוהו

שהואעורהבתים.וכןכתבוהרא"ש)תפיליןסימןי'(,והנמוקייוסף )תפילין

לפי הנאות בנוי המצוה ,והוסיף ,דמשום הכי כתבו הרא"ש )בסוף הלכות

ז :מדפי הרי"ף( ,וביאר ,דהיינו הגג של בתין דכל שהוא קיים כשרים .אבל

תפילין( ,והטור )סימן כז סעיף י"א( ,דאין השיעורים מעכבים .ואף הרמב"ם

הטור )סימן לג סעיף א'( כתב ,דהיינו עור מושב הבתים ,וכתב הבית יוסף,

)פ"ג מתפילין הי"ב( שכתב ,דאם פיחת מן השיעור בין באורך בין ברוחב

דנראה דכוונת הטור לתיתורא .אבל לו עצמו נראה ,דהיינו דבעינן שיהו

פסול ,אינו אלא משום דסבר דהם שיעורים בהלכה מדרבנן ,אבל מודה

שלמים מכל הצדדין ,דלא מכשרין אלא כשנקרעו בין בית לבית .ועיין עוד

דאינםמסיני.

בדברי חמודות )אות ל"ה( .ובשולחן ערוך )סל"ו סע"א( פסק כדעת הטור.

ל(תוס'ד"הוכמהשיעורייהו,בתוה"ד ,וי"מעדאצבעצרדהשצריךלעשות

אמנםהרמ"אפסק,כדבריהביתיוסף.

הרצועות ארוכות ממקום הנחתן עד אצבע צרדה וכו' .והרמב"ם )פ"ג

כו(גמ',וזהכנגדזהנמילאאמרןאלאבחדתאוכו'.כןגירסתרש"יד"הלא

מתפילין הי"ב( כתב ,דאורך רצועה של יד כדי שתקיף את הזרוע ויקשור

אמרן וד"ה בחדתא ,אבל גירסת הרי"ף )תפילין ז :מדפי הרי"ף(" ,זו כנגד זו

ממנה הקשר ותמתח רצועה אחת עד אצבע אמצעית ויכרוך ממנה על

ושלש פסולות לא אמרן אלא בעתיקתא אבל בחדתא לית לן בה" .וביאר

אצבעו שלש כריכות ויקשור .וכתב המרדכי )תתקסט תפילין( ,דהרמב"ם

הנמוקייוסף,דבעתיקתאישלחוששיקרעובמהרהמרוביושנןויצאהקרע

מפרש הכי" ,רבה קטר לה" כלומר קושר רצועה באצבע צרדה וצריך מעט

לחוץ,אבלבחדתאהעורחזקולאיקרעיותר.והרמב"ם )פ"גמתפיליןהי"ח(

יותר,דכשקושרהבעיקרהאמהמניחהעודףפשוט,ורבאחאבריעקבקטר

גרס כהרי"ף ,אבל מפרש את הסוגיא בגוונא שהתפירות נפסקו ולא העור,

נמיבאצבעצרדה,ו"מתלית"פירושוגודלסביבאצבעווהיינוג'פעמים,אי

ועייןבכסףמשנה )שם(,ביאורהגמ'לשיטתו.ובשולחןערוך )סימןלגסעיף

נמימתליתכמומשלשוהיאהיא,ומרבריהדרבינאעבידכדידןשלאהיה

א'( פסק כגירסת הרי"ף ,והרמ"א הביא גם גירסת רש"י והרא"ש ,וכתב

קושרעלאצבעוכלל.ועייןבכסףמשנהשפירשכעיןזה.וכתבהשפתאמת,

דנראהלהחמירכתרווייהוולפסולביןבישניםוביןבחדשים.

דאףלשיטתהישמפרשיםהנזכריםבתוס'צריךלפרשכן.
לא(גמ' ,ונוייהן לבר .עיין רש"י ד"ה ונוייהן לבר ,שפירש ב' פירושים.

דף לה ע"ב

ובעירובין )צז (.ד"ה הלכה למשה ,וד"ה ונוייהן ,משמע שמפרש דקאי

כז(גמ',מהולמיתפריהועייליהוכו'פוקחזימהעמאדבר.פירשרש"יד"ה

אכולהואותיות,שי"ןדל"תויו"ד.ובתוס')הכא(ד"הונוייהןלבר,דחופירוש

מה עמא דבר ,וכיון שאין נוהגין כן לא תעשה .אמנם התוס' ד"ה פוק חזי

רש"יבשבתשכתבדקאיאקציצה],ואינולפנינושם,ואפשרדכונתםלדבריו

פירשו בשם רבינו תם להקל .וברא"ש )תפילין סימן יא( כתב ,דבשימושא

בעירובין,דמשמעדקאיאףאשיןשהיאבקציצה[.ובמרדכי)תתקסטתפילין(

רבא משמעלהיתר,וכןבירושלמידמגילה )פ"אהי"א()לחלקמהגירסאות(.

הביא ,דבערוך פירש ,דלאו דוקא דלי"ת ויו"ד ,אלא כל שכן השין שהיא

אבל בתשובת גאון כתב ,דגבי רצועה ליכא תפירה כלל אלא גונזה .וכתב

בקציצה ,והקשה עליו רבינו שמשון ,דמה היפוך שייך בשי"ן הקבועה

הרא"ש ,דלא מיירי אלא בנפסקה הרצועה המקפת את הראש והזרוע,

בקציצה אם לא מיירי בתחילת עשייתה ,עיין שם עוד ,ובסוף דבריו כתב

דהתםבעינןקשירהתמהדהיינושלאיהיושניקשרים,אבלשארהרצועות

רבינושמשוןדאיןבידולהקלוטובלהחמיר.

לא שייך בהו קשירה ,דדוקא בחלק הרצועות דכתיב בהו קשירה נתמעט

לב(גמ' ,איתהפכא ליה רצועה דתפילין וכו' .כתב השולחן ערוך )סימן כז

קשירהשאינהתמה,אבללאברצועותהתלויות,דהאבעיר'דימילמימר,

סעיףיא(,צריךשיהיההשחורשברצועותלצדחוץולאיתהפכוביןשליד

דאםלאנשתיירברצועותאלאכלשהואחוץלקשרכשרות.ועייןביתיוסף

ביןשלראש.וכתב המשנהברורה )סקל"ח(,דאיןלהקפידאלאמהשמקיף

)סימן לג( שהביא דהתרומת הדשן נסתפק אליבא דהרא"ש ,אי בשל יד

את הראש ואת הקיבורת פעם אחת ,אבל מה שכורך אחר כך ,וכן מה

הקפידא דוקא על הרצועה המקפת הקיבורת ,או כל הרצועה עד לאצבע

שמשתלשל לפניו מהרצועה של תפילין של ראש ,אין צריך להקפיד כלל

הויאקשירה.

שלאיתהפך,לפישאינומעיקרהמצוה,ומכלמקוםמשוםנויהמצוהראוי

כח(גמ',התםהואדתשמישימצוהנינהואבלהכאדתשמישיקדושהנינהו

להפךשיהיההשחורלצדחוץאפילובהמותר.

לא.ביארהנמוקייוסף)תפיליןז:מדפיהרי"ף(,דהתםאינואלאמשום"זה

לג(תוס'ד"האלותפיליןשבראש,בתוה"ד ,ונראהדדלי"תויו"דשברצועות

קלי ואנוהו" וכיון שהיה מתחלה כהוגן תו לא מיפסיל ,אבל ברצועות של

לאו אותיות גמורות הן .עיין בחידושי מרן רי"ז הלוי )פ"ג מתפילין ה"א(

תפיליןישלהחמירמתחלהועדסוףשיהובעניןהגון.ועייןבהגהותהרד"ל

שביארבמהשכתבהרמב"ם)שם(,דהלכהלמשהמסינישיהיההקשרשלהן

שביארבדבריו.ובקובץשיעורים )חלקב'סימןכ"ד(,ביארבשםהגאוןרבי

קשרידועכצורתדלי"ת,דהיינושההלכההיאעלתבניתהקשר,אבלאיןלו

יהושעזליג,דמוכחמיניה וביה דאיןהשיעורבקיוםהמצוה,דהיינושצריך

דיןאותוכמושכתבותוס',והמהרש"אבחולין )סט.בחידושיאגדות(הביא

ללבושציציתשלי"בגודלין.אלאדוקאבחפצא,דהיינודאיאפשרלהחיל

משםכפירושרש"י.

עלהבגדשםציציתאלאכשישבוהשיעור.דאיבעינןללבושהשיעורכולו,

לד(גמ' ,מלמד שהראה לו הקב"ה למשה קשר של תפילין .כתב הצל"ח

היאךאפשרלהכשירגרדומין.אבלגביתשמישיקדושההשיעורגםבקיום

בברכות )ו(.שהרשב"אבחידושיו )שם(הביא,שרבינוהאיגאון פירשאגדה

המצוה ולא רק בחפצא גרידא ,וצריך לקשור ולהניח את כל שיעור

זו שהראה הקב"ה למשה קשר של תפילין והנחת תפילין כדרך שלמדו

הרצועות ,ומשום הכי לא שייך להכשיר גרדומין] .ולכאורה יש להוסיף

מעשה המשכן .ועל אותו רגע אמרו חז"ל בברכות )שם( שהקב"ה מניח

ג

מסכת מנחות דף לה – דף לו
ט בניסן – י בניסן התשע"א
תפילין.והקשהעליוהרשב"א,דאםהפירושכןאיןשוםהבנהלמהששאלו

הנחה"דהיינושעתהידוק.אבלבטהרתהקודשכתב,דאףלרבינואליהואין

בגמ' )שם(" ,הני תפילין דמרי עלמא מה כתיב בהו" ,אלא שיש בזה רמז

צריך לעשות הקשר על גופו ,שהוא רחוק מהשכל וקשה מאוד ,ולכך צריך

נסתר אשר הסתירו חז"ל במליצת דבריהם ,ורומזים לענינים נשגבים.

להפוךהגירסא"כיוןדקושר]דהיינושלאעלגופו[ואחרכךמניח".

לה(גמ' ,שם .כתב בחידושי מרן רי"ז הלוי )תפילין ג' טז( .שהרי"ף הביא

דף לו ע"א

דברים אלו להלכה ,והקשה ,איזה דין משמיענו בזה הרי דברי אגדה הם,

א(גמ' ,אמר רב חסדא סח בין תפילה לתפילה חוזר ומברך .כתב הביאור

והצל"חהוסיףלהקשותעלרבהאיעייןשם.

והביא למה שהבאנו לעיל שהראה הקדוש ברוך הוא  למשה איך תואר

הלכה)סכ"ה,ד"הואםהפסיק(,דביןאםהפסיקבדיבורוביןהפסיקעלידי

הקשרשנצטווהבהלכהלמשהמסיניואיךעושיןאותו,וכמושכתבהרמב"ם

היסחהדעתבלבדהכידינא.ושיעורההפסקעלידידיבורהיינו אפילועל

)פ"ג מתפילין הלי"ג( וקשר זה צריך כל תלמיד חכם ללמדו ואי אפשר

ידיתיבהאחת,שהריכתבהרא"ש )תפיליןסימןטו(,דאםענהאמןבינתים

להודיע צורתו בכתב אלא בראיית העין .ולכן הביאו הרי"ף להלכה .אלא

צריךלחזורולברך,ותמהעל החייאדם )כללה'(,דנסתפקאםהפסקתיבה

דהקשה ,דאיך יבאר מה שהראהו שי"ן של תפילין ושי"ן אות ידועה היא

אחתאושתיםביןהברכהלעשייתהדבר,איהוההפסק.

ולמה היה צריך להראותו ,וכתב ,דיש לומר דקאי אשי"ן של ד' ראשין,

ב(תוס'ד"הלאסחמברךאחת,בתוה"ד,ורבינותםפירשלאסחמברךוכו'.

שאינהאותאלאבדיןההלכהשלתפילין,ולכןנקראת"שי"ןשלתפילין".

כתבוהתוס'ברכות )ס(:ד"האשרקדשנו,דרבינותםפליגארש"יאףבטעם

לו(גמ' ,קשר של תפילין צריך שיהא למעלה וכו' וצריך שיהא כלפי פנים.

נוסח הברכות ופירש ,דהטעם דעל של ראש מברך "על מצות" כיון שהיא

פירש רש"יד"הלמעלהורש"יד"הכלפיפנים,דתרווייהוקאיאתפיליןשל

גמרהמצוהוישבהד'בתיםושי"ן.ומשמעמדבריהםדלמדובשיטתרש"י,

ראש ,ופירש ב' פירושים ,עיין שם .וכתב הרא"ש )תפילין סוף סימן יב(,

דטעמאדבשלראשמברך"עלמצות"כיוןדלאשייךלברךלהניחשהריאינו

דפירוש קמא הוא העיקר ,כי הדלת הוא הקשר .וביאר המעדני יו"ט )אות

תחילת ההנחה) ,ועיין כאן ברש"י ד"ה להניח( .אבל לר"ת ,דסח מברך על

ת'( ,דאיך נוכל לומר שהקשר יהיה מבפנים ואין קשר אלא הדל"ת .וכתב

של ראש אף להניח ,מוכח דאי אפשר לומר כן .ועיין בקרן אורה שפירש,

הרא"שדרבעמרםפירש,דלאאייריבשלראשאלאבשליד,דמניחובגובה

דכיון דבשל יד כתיב "וקשרתם" והוזכר חיוב ההנחה בהדיא ,לכך מברך

שבזרועו ,וכלפי פנים היינו כנגד הלב דכתיב "ושמתם על לבבכם" ,וביאר

להניח,אבלבשלראשלאכתיבאלא"והיולטוטפות",ולאהוזכרהפעולת

הרא"ש,דכוונתודכשישיםהתפיליןבגובהזרועו,יטהאותןמעטכלפיפנים

ההנחהלכךמברך"עלמצות".

דהיינולצדימין,כדישכשיכוףזרועולמטהיהוהתפיליןכנגדלבו ,ובנמוקי

ג(בא"ד ,שם .בתוס' ברכות )ס (:ד"ה אשר קדשנו ,הקשו אפירוש רש"י

יוסף)ח.מדפיהרי"ף(פירש,ד"צריךשיהאלמעלה"היינובשלראש",וצריך

דדוחקלומרדלאהוצרכושתיברכותד"להניחועלמצות"אלאבגונאשסח

להיותמבפנים"היינובשליד.

ועבר עבירה .והמרדכי )תתקסט תפילין( כתב ,דאין סברא דאותה ברכה

לז(]רש"י ד"ה קשר של תפילין ,שישים הרצועות על ראשו כעין דל"ת.

נתקנהלפושעיםדוקא]לכאורהאיןכוונתולפושעיםממש,דהאאפילוסח

לכאורה משמעות לשונו ,שקשר הדלי"ת אינו קיים לעולם כמנהגינו ,אלא

בשוגגובאונסצריךלחזורולברך.כמוכןישלהעיר,דלשיטתרש"ילאאיירי

דכששםהרצועותעלראשונותנןבאופןשיהיהדלי"ת,וכדעתרבינואליהו

בפושעיםכיוןדליכאאיסורבזה,כמבוארבתוס'ד"הלאסח.[.

בתוס' ד"ה משעת ,שקושרין כל יום .וכן מוכח מדברי רש"י בחולין )ט(.

ד(בא"ד ,שם .והרא"ש )תפילין סימן י"ד( כתב ,דבשימושא רבא דתפילין

שהובא בתוס' ,שאדם בקי מנעוריו לעשות קשר של תפילין .ועל כרחך

איתא כשיטת רבינו תם ,וכך מסתבר ,דאי נתקן ברכת "על מצות" על של

שקושריןקשרזהבכלפעם.אמנםאפשרדגםלרש"יאיןחיובבדוקאלקשור

ראשכשהואמניחובלאשליד,מדועלאיברךאותהברכהכשהואמניחה

בכליום,אלאדכןהרגילות,וכמושכתבוהתוס')שם(בסוה"דמכחמתניתין

עםשליד,וכיתימאדברכת"להניח"שבירךעלשלידפוטרשלראש,יברך

דמקוואות,דאפשרלעשותכך,ואפשרלעשותכך[.

נמי "להניח" כשהוא מניח של ראש לבדו ,ומדוע תיקנו ברכה אחרת ,אלא

לח(]תוס' ד"ה משעת הנחה ,מכאן היה מדקדק רבינו אליהו שצריך אדם

מסתבר דעיקר תיקון הברכות כך היה ,בתחילת הנחתם תיקנו לברך

לקשור תפילין בכל יום .יש לעיין ,דבשלמא בתפילין של ראש מניחם על

"להניח" ,וקאי נמי על של ראש ,וכשמניח של ראש מברך נמי "על מצות"

ראשווקושר,אלאבתפיליןשלידבאיזהקשראייריהאהוויהידוקבעלמא,

שהיאגמרהמצוה.הלכךאםסחמברךעלשלראששניםוכןאםמניחשל

ושמאלדעתובעינןלקשוראחרההידוקעלהזרוע),עייןלקמןבאותהבאה(

ראש לבדו יברך שתים] .וכן כתבו תוס' ברכות )ס (:ד"ה אשר קדשנו בשם

ולכאורה לא משמע כן .ואולי יש לבאר בעיקר שיטתו דצריך קשירה בכל

רבינותם[.

יום ,דחלק מהמצוה היא ליצור את "שם השם ברוך הוא" על ידו וראשו,

ה(בא"ד,שם.עייןבאותהקודמת,וביארהרא"ש,דהמקשןלאהביןדבריו,

ובשל יד עושה את הקשר בצורת יו"ד .וכדברי הטהרת הקודש )לקמן אות

והיה סבור דקאמר שמברך ברכה אחרת ,ופריך ,דאפילו לא סח נמי מברך

מב( דאין צריך לקשור על גופו ,ומכל מקום חשיב וקשרתם על ידך,

עלשלראש"עלמצות",ותירצואבייורבא,דהאדקאמר"סחחוזרומברך",

שהתכלית היא לעשות את שם השם .ומה שכתבו תוס' להלן ,דהלכה

היינו שחוזר ומברך אותה ברכה שבירך כבר ,מלבד הברכה שנתקנה לשל

כרבינו אליהובשלידישלבאר,דכיוןשהואסוףכתיבתהשםשעדייןחסר,

ראש.וכךכתבורבעמרם)בסידורברכותשלו(ועוד.אבלהרי"ף)תפיליןדף

כיהשי"ןוהדל"תקיימיםבקביעות,צריךלעשותוכליום[.

ח(.פירשכרש"י.וכתבהרא"ש,אניהייתימברךברכהאחתבילדותיכיכן

לט(]בא"ד,חוזרנילומרדתפיליןשלידנמילאבעוקשירהבכליום.וצריך

שמעתי ממורי אחי ,שאמר בשם הרב שמואל מאיברא ,דכיון דפליגי ביה

ביאורמאימשניעלהראיותשהוכיחולעילמלקמן)לז(.ומעבודהזרה)לט.(.

רבוותא ,טוב יותר שלא יברך דברכות אין מעכבות ,ממה שיברך ברכה

וישלומר ,דכיוןדהשתאסברידהקשירהאינהקשרממשאלאההידוקעל

לבטלה ,עד שלמדתי מנחות ,ונראה לי לפום ריהטא דגמ' שיש לברך שתי

היד .היינו נמי מאי דאיתא לקמן )לז ,(.דכיון שההנחה בשמאל ,קשירה

ברכות,וכןהיהנוהגמהר"םמרוטנבורג.

דהיינוההידוקבימין.וכןמהשאמרובעבודהזרה )לט(.שהיתהקושרתלו

ו(בא"ד,שם.עייןבאותיותהקודמות.ובשולחןערוך)סימןכהסעיףה'(פסק

תפילין,היינושהיתהמהדקתבזרועו[.

כרש"י,והרמ"אפסקכהרא"ש,וכתב,דכןפשטהמנהגבבניאשכנזשמברכין

מ(בא"ד ,שם .הקשה הקרן אורה ,דהא איכא מאן דאמר שבת זמן תפילין

שתיברכות.עודכתב,בשםמהר"יבןחביב,ואגור )סימןל"ח(,דטובלומר

והיכי קושר בשבת .ותירץ ,דמאן דאמר שבת זמן תפילין סבירא ליה דאף

אחר הברכה השניה "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" ,וביאר המשנה

לילהזמןתפיליןכמבואר לקמן)לו,(:ועלכןסגיבקשירתושלקודםשבת,

ברורה )סקכ"א( בשם אליה רבה ,דאינו ספק גמור דאם כן איך יברך ,אלא

עייןשםעוד.

לרוחא דמילתא להוציא עצמנו מידי כל פקפוק נוהגין כן .עוד כתב בשם

מא(בא"ד) ,בנמשך לעמוד הבא( ולפירוש רבינו אליהו הוה ליה למימר

הפרי מגדים ,דיש להיזהר מאוד שלא לומר "ברוך שם" לפני שהידק השל

משעתקשירהועדשעתהנחה.הקשההקרןאורה,האאדרבהצריךלקשור

ראש כראוי .ובביאור הלכה )ד"ה וטוב( הביא ,דהגר"א פסק כמחבר.

אחר ההנחה ואמאי יש להפוך הגירסא .והעולת שלמה ביאר ,דכיון דאחר

ובחידושיהגרע"א כתבעצה,שיכווןבעתברכתלהניח,דאםהלכהכרש"י

הקשירה בעי הידוק ,יש להפוך הגירסא ולגרוס "משעת קשירה ועד שעת

אני מכוין שלא לפטור בברכת "להניח" את השל ראש ,וממילא יוכל לברך

ד

מסכת מנחות דף לו
י בניסן התשע"א
עלשלראשעלמצות,ואםהלכהכר"תמכויןלפטורגםהשלראש,והביא

בשםגליון,דלפירושומאיקאמר"למרעדשתכלהוכו',ולמרעדזמןשינה"

שכברקדמובעולתתמיד שהובאבאליהרבה.אבלהפרימגדים כתב,דאין

האלילהלאוזמןתפיליןולאהיהלולהניחםכלל,ופירשכתוס'.והרא"ש

לנהוגכן.

)תפיליןסימןיז(הביאלבעלהתרומה שהוכיחנמיכשיטהמקובצת,והוסיף,

ז(גמ',סחוכו'עבירההיאבידווחוזרעליהמערכיהמלחמה.ביאר הרא"ש

דאין לומר דסברי לילה לאו זמן תפילין ומכל מקום שרו להשהותן בראשו

)תפילין סימן טו( ,שמפני קיום מצות תפילין כתיקונן ,יתקיים באנשי

עד שתכלה וכו' ,דהא אם אינו מסלקן איכא איסור דאורייתא ד"השמר

המלחמה"וטרףזרועאףקדקוד".ועיין בבארשבע )סוטהמד,(:שהקשהעל

דעשה".והשאגתאריה)סימןמג(ביאר,דרש"יסבר,דאףלמאןדאמרלילה

טעםזה.עודכתב הרא"ש,דאףליהאשמיהרבה,לקדושהולענותאמןאין

לאו זמן תפילין ,היינו דוקא להניחן לכתחילה ,אבל לא בגוונא דמונחים

להפסיק] .ובתפארת שמואל )סק"ב( כתב דצריך לגרוס "אמן דהאל הקדוש

ועומדיםמבעודיוםואיןצריךלחלצןמןהתורה,וכןביארבשיטת הרמב"ם

ושומע תפלה"[ .והביא ,דבהלכות תפילין עתיקתא כתב ,דסח שיחת חולין

)פ"דמתפיליןה"י(.

חוזרעליה,אבלבקדושהוכו',איןחוזרמערכיהמלחמה,אלאחוזרומברך.
וביאר הרא"ש ,דאף דאין חוזר מעורכי המלחמה כיון דאין העבירה גדולה

דף לו ע"ב

כל כך ,מכל מקום איסורא מיהא איכא שגורם לברך ברכה שאינה צריכה.

יד(גמ' ,דתניא ושמרת את החוקה הזאת וכו' .כתב בשו"ת שאגת אריה

אבל המרדכי )תתקסטתפילין( כתב בשם רבינו תם ,דאם ענה קדיש וברכו

)סימן מא( ,דאף דכולהו מודו דשבת ויום טוב לאו זמן תפילין ,מכל מקום

אינו הפסק ,אחרי שאין יכול להניחה עד שיענה עם הציבור .וכתב הבית

איכאבינייהו,דלרבייוסיהגלילידממעטלהומקראד"מימיםולאכלימים"

יוסף)סימןכהסק"י(,דנראהמדבריושצריךלהפסיקלענותואיןצריךלחזור

ומהא גופיה ממעט נמי לילות ,וקרא ד"ושמרת" אתרוייהו מיעוטי קאי בין

ולברך .והאגור )סימןל"ח(כתב,בשםהרשב"א,שיכוללהפסיקולענותאבל

דלילותביןדשבתותוימיםטובים,אםהניחןבשבתויוםטובעוברבלאואו

צריךלחזורולברך.ועייןבאותהבאה.

בעשה כמו אם מניחן בלילה .אבל לרבי עקיבא דמוקי לקרא ד"ושמרת"

ח(תוס'ד"העבירההיא,מתוךפירושהקונטרסמשמעדאםסחובירךשרי.

לפסח ,ושבתות וימים טובים דאינן זמן תפילין נפקא ליה מקרא ד"והיה

]דמשמעות דברי רש"י ,דעבירה היא לקיים מצוה בלא ברכה[ .עיין באות

לאות",מחיובאהואדממעטלהוקרא אבלאיסוראליכא,ואםרצהלהניח

הקודמת שהבאנו שיטות הראשונים אם מפסיק לדבר שבקדושה ,ומוכח

בהן תפילין הרשות בידו ,דהא בהאי קרא ליכא אזהרה .וכן מבואר בתוס'

דפליגי ארש"י ,שהרי אליבא דרש"י שפיר יכול לענות ולחזור ולברך ,וכן

נדה)נא(:ד"הולבנימערבא,דכתבו,דהאדלאמברכיםעלחליצתתפילין

כתבהביתיוסף)סימןכהסק"ט(,דדעתכלהפוסקיםשבכלעניןאסורלדבר

בערב שבת אם חולץ סמוך לשקיעה ,היינו משום דאין חיוב לחולצם כיון

ואפילוחוזרומברך.ובדרכימשה )שםסק"ו(הקשהאתוס',דהאמכלמקום

דהטעם הוא מ"והיה לאות" .אמנם עיין בביאור המהר"ם בנט על המרדכי

גורם ברכה שאינה צריכה והוא אסור כדאיתא התם] .לכאורה משמע

)בהלכות תפילין( ,שהעלה דאף אי ילפינן מ"ושמרת" ,יש לומר דליכא

דכוונתולהקשותדתוס'סתריעצמם,דלכארוההכאהסכימולפירושרש"י,

איסוראלהניחםבשבתויוםטוב.ובשו"תמפרשיהים)סימןד(האריכו,דאף

דבלאו הכי הווי להוא לבאר שיטתם .ולעיל בד"ה סח בין תפילה כתבו,

לרביעקיבאישלומרדאיכאאיסורבהנחתן,עייןשם.

דהוהברכהשאינהצריכה[.

טו(גמ' ,מימים ולא כל ימים פרט לשבתות וימים טובים דברי רבי יוסי

ט(גמ',כשהואמניחמניחשלידואחרכךמניחשלראשוכו'כלזמןשבין

הגלילי .כתב השאגת אריה )סימן מא( ,דעל כרחך צריך לומר דרבי יוסי

עיניךיהיושתים.נסתפקבהגהותהרד"ל,אםנשמטשלידממקומו,וצריך

הגלילי סמיך נמי אקרא ד"והיה לאות" ,דאי לא תימא הכי כיון דקרא

לתקנולהחזירולמקומוולקשרו,איחייבלהסירמקודםהשלראש,ולהניחו

ד"מימים" דממעט "ולא כל ימים" סתמא כתיב ,מנאליה למעוטי נמי ימים

לאחרשיתקןהשלידכמובתחילתההנחה,אילאו.וכתבדאףשלשון"כל

טובים אתא ,דילמא לא ממעט אלא שבתות דחמיר קדושתן ,ועיין בדבריו

זמן שבין עיניך" משמע דלעולם צריך כן ,מכל מקום כיון שכתב הרא"ש

שהוכיח מסוגיין דלא מסתבר דדייק למעוטי תרווייהו מדכתב רחמנא

)תפיליןסימןי"ד(,דבאונסיכוללהניחשלראשלבדו,נכוןלומרדהכאנמי

"מימים" לשון רבים ,ולא "מיום" לשון יחיד .וכתב ,דשוב ראהלשון התוס'

נשמטהשלידבאונסולאצריךלהקדיםהידלשלראש.

בעירובין )צו (.ד"ה ימים ,שכתבו אדרשא דרבי יוסי הגלילי דפרט לשבתות

י(רש"י ד"ה והיו ,משמע שתים כל זמן שיהו בין עיניך יהו שתים וכו'.

וימים טובים" ,נראה דאדרשא דלאות על ידך דבסמוך קא סמיך" ונראה

במעדנייו"ט)אותא'(הביא,דהלבוש)סימןכח(הקשהדאינומוכרח,דשמא

שכיונו לזה .אמנם עיין בחידושי הרשב"א )שם( ,דמייתי מירושלמי עירובין

"והיו" על ה"דברים" דלעיל קאי ,וכמו "וקשרתם" .ולכך פירש ,דמן הקרי

)שםה"א(דשבתותנמילאהוהדרשינןמחדקרא.

יליף לה ,דישאם למקרא ,דמדקרינן "לטוטפות" ,בחולםשהוא לשון רבים,

טז(תוס' ד"ה יצאו שבתות וימים טובים ,בתוה"ד ,ובפרק בתרא דמועד קטן

אףדחסר"ויו"דרשינןכלזמןוכו',ועייןשםמהשתירץשיטתרש"יוהקשה

משמע דחולו של מועד חייב וכו' .והרא"ש )תפילין סימן ט"ז( הביא דבספר

עלפירושהלבוש.

העיתים מובא פסק גאון,דאסורלהניחתפיליןבחולהמועד.וכתב,דדבריו

יא(תוס'ד"הוקשרתםלאות,בתוה"ד,לפיכךצריךלהניחבתוךהתיקשל

אינם נראים לו משום דקיימא לן הלכה כרבי עקיבא מחבריו ,ואיהו מוקי

ראשתחילהואחרכךשלידלמעלה.וכןכתבהשולחןערוך)סימןכחסעיף

"ושמרת" בחוקת הפסח ,ושבתות וימים טובים נפקא ליה מן "והיה לך

ב'( .וביאר המשנה ברורה בשםהב"ח והט"ז ,דהיינו שיעשהתיק ארוך וצר

לאות",וכןפסקר'אשידלילהזמןתפיליןהוא,ונהידלרבייוסיהגליליחול

שיהיו מונחים זה על גבי זה .אבל הביא ,דהמגן אברהם כתב ,דיותר טוב

המועד לאו זמן תפילין כיון שקרוי "מקרא קודש" ,מכל מקום לרבי עקיבא

ליתנן זה בצד זה ,ובשם הברכי יוסף כתב ,דכן נוהגין .עוד כתב ,דבספר

אינובכללדחולהמועדלאאיקריאות.

שלחן שלמה כתב ,דמטעם זה טוב שיהיו התפילין של יד בצד ימין של

יז(גמ' ,כל המניח תפילין אחר שקיעת החמה עובר בעשה .הקשה העולת

התיק.

שלמה ,אמאי לא חשיב נמי לאו דבל תוסיף כדאיתא בעירובין )צו ,(.דאי

יב(גמ' ,תפילין מאימתי מברך עליהן משעת הנחתן .פירש רש"י ד"ה

מכוין בשבת ויום טוב לשם מצוה עובר בבל תוסיף .ותירץ ,דהכא מיירי

תפילין ,דהיינו משעת זמן הנחתן .אבל הרא"ש )תפילין סימן ט"ז( פירש,

באינומתכויןלמצוה,ואףעלפיכןעוברבעשה,דכלשלאחשבלהדיאעל

ד"שעת הנחתן" היינו ,משעה שיתחיל להניחם עד שעה שיהדקם בזרועו

מנת לשמרן עובר בעשה .עוד תירץ ,דנפקא מינה בנשים דפטורות מן

ובראשו ,כדי שתהא הברכה עובר לעשייתן ,והיה רוצה לצאת לדרך וכו'

התפילין,ומותרותלהניחלשיטתתוס')שם(ד"המיכל,ובלילהליכאגבייהו

הווידיןבפניעצמו.וכתבהמעדנייו"ט )אותח'(,דכןהואברי"ף )תפיליןח:

"בלתוסיף",דכיוןדאינןמצוות,לאשייךבהוהוספה,אבלעשהד"ושמרת"

מדפיו(,אבלבגמ'הגירסא"כיצדהיהרוצהוכו'",היינודאזילארישא.ועיין

איכא נמי בנשים ,ולכך נקט הש"ס העשה דשייך אף בנשים ,עיין שם עוד

שםעוד.ולפיהרא"ש,תנאהכאבברייתאמאידאמריאמוראילעיל)לה.(:

שהאריך.

יג(רש"י ד"ה מודים חכמים לרבי יעקב ,דלילה לאו זמן תפילין הוא

יח(גמ' ,ור' יוחנן אמר עובר בלאו .וכן פסק הרמב"ם )פ"ב מתפילין הי"א(.

כדאמרינןלקמן.אמנםהתוס'ד"הרבייעקב,פירשודסברילילהזמןתפילין,

ותמההשאגתאריה )סימןמג(,אמאיהשמיטוהרמב"םממניןהלאוין.וכתב

אלא דחיישינן שמא ישן בהן .ובשיטה מקובצת )אות יג( הקשה על רש"י

האבי עזרי )שם( ,דאינו לאו גמור ,דהא קאי אף על מי שאינו מניח ביום,

ה

מסכת מנחות דף לו – דף לז
י בניסן – יא בניסן התשע"א
דהוארקבעשה,אלאדהוי"איסורלאו".

מעשיו בשמאלו יש להסתפק וכו' ושמא יש לדמותו כשולט בשתי ידיו,

יט(גמ',קסברהלכהואיןמוריןכן.עייןרש"יד"הקסבר,וד"הואין.שפירש,

]דהיינושמניחבשמאלו[].ולכאורהישלבאר,דתוס'נסתפקודוקאאליבא

דאףדהלכהדלילהזמןתפילין,איןמוריןכןשמאישכחםוישןבהן.והקשה

דר'נתן,וכמושמשמעמהדיבורהמתחיל,והיינודלתנאקמאור'אשיודאי

השפתאמת,ממהנפשך,איטעמאמשוםדגזרוחכמיםשלאלהניח,דישכח

דאזלינן בתר רוב מעשים ,דזו היד החזקה ,אלא לר' נתן דדריש "וכתבתם

בידחכמיםלעקורמצוהמןהתורהבשבואלתעשה,כדאיתאביבמות )צ,(.

וקשרתם"ישלצדדדניזילבתרכתיבה,דכיוןדכותבבימינומנחבימינועל

אם כן צריך להורות דאסור להניחן ,ואי לא גזרו ,איך שייך "אין מורין כן"

שמאלו,ומכלמקוםישלומרנמידלאודוקאבתרכתיבהאזלינןאלאדעל

כיוןדמחויבלהניחןמןהתורה,ואיךהותרהעקירתדברמןהתורהבמקצת

הרוב זו ימינו ,אבל כשיעשה שאר מעשים בשמאלו ,נימא דמניח ביד

לומר דאין מורין כן .וכתב דיותר היה נראה לפרש כעין שיטת רש"י לעיל,

שעושהבהרובמעשיודהיאימינו,עלידושכותבבהדהיאשמאלו[.

דאפילו אי לילה לאו זמן תפילין אין מחויבין לחלוץ ,אלא דאין מורין כן,

ד(בא"ד ,שם) .עיין באות הקודמת( כתב הרא"ש )תפילין סימן י"ח( ,בשם

ומה שכתוב כאן והניח לאו דוקא ,אלא שלא חלצן כשחשך היום .ואמנם

בעל התרומה ,דאדם הכותב בימין ושאר רוב מעשיו בשמאל ,או כותב

כתבשכןשיטתהרמב"ם)פ"דמתפיליןהי"א(.

בשמאל ורוב מעשיו בימין ,יניח תפילין ביד שתשש כחו כרב אשי דדריש

כ(גמ' ,חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה וכו' .כתב המשנה ברורה

"ידכהזוידכהה",ולאאזלינןבתרכתיבה.אמנם בטור )סימןכז(כתבבשם

)סימןמדסק"ג(,דלאחשיבהיסחהדעתאלאכשהואעומדבשחוקוקלות

הרבר'יחיאלמפריז,דאזלינןבתרכתיבה,ובשולחןערוך )סימןכזסעיףו'(

ראש,אבללאכשהואעוסקבמלאכתוואומנותוואיןדעתועליהממש,אם

הביאב'הדעות.וכתבהרמ"א,דנהוגכהטור.וכתבהביאורהלכה)ד"הויש

לאשמטרידדעתוכלכךלצרכיהגוףעדשלבבופונהמיראתשמים,ומקורו

אומרים שהיד( ,דמסתימת הפוסקים משמע דהיינו כל כתיבה ,ולא בעינן

ברא"ש בשם רבינו יונה ,אבל מכל מקום מצוה מן המובחר שיהא דעתו

שיהא יכול לכתוב ספרים תפילין ומזוזה עצמם כדמשמע לכאורה פשטא

תמיד על התפילין ,ושלא יסיח דעתו מהן למשך ולהרהר במחשבות רעות,

דקרא "וכתבתם" ,אמנם בגוונא שאינו יכול לכתוב כתב גמור ,אלא רק

שמטעם זה חייב למשמש כל שעה שלא יסיח דעתו מהן ,זולת בשעת

רשימותותמונותבעלמאלזכרון,נסתפקאםהואבכללכתיבה,ועלכןכתב

התפילהוהלימודאיןצריךליתןדעתובהתפילין .אמנם בביאורהלכה )ד"ה

דבהאי גוונא ודאי יותר טוב לסמוך על שיטת הגר"א והרבה מהראשונים,

ישן בהם( הביא ,דבפרי מגדים כתב ,דמצוה מן המובחר שלא יסיח דעתו

דסבירא להו שיניח ביד שתש כחה ,דהיינו היד שכותב בה ,וכמו שהאריך

כלל מהתפילין אפילו בשעת קריאת שמע ותפילה אבל כתב דלא סתם כן

בכעיןזההארצותהחיים.ועייןעודבמשנהברורה)שםסקכ"ז(,דמישהרגיל

כיון דבבאר היטב )סק"א( ,מבואר בשם האר"י להיפך ,וכן כתב באור זרוע,

עצמו לכתוב בשמאל ושאר מעשיו עושה בימין ,לכולי עלמא יניח בשמאל

דאיןזההיסחהדעתדכלשכןדאיכאיראתהשם.ועייןעוד בשאגתאריה

כלאדם.עודכתב,דאדםשאיןיכוללכתוב,לכוליעלמאאזלינןבתרשאר

)סימן לט( ,דלמד בשיטת הרמב"ם והרמב"ן ,דאיכא איסורא בכל היסח

מלאכותדבאיזהידשעושהאותםנקראימין.

הדעת.

ה(]גמ' ,ר' אשי אמר מידכה כתיב וכו' .הקשה בהגהות הגרא"מ הורוויץ,

כא(גמ',קלוחומרמציץוגו'אמרהתורהוהיהעלמצחותמידוכו' .הקשה

מנאידער'אשידרבייוסיהחורםפליגאר'נתן,ועייןמהשביאר.ולכאורה

השאגתאריה)סימןלח(,למאידקיימאלןטומאהדחויההיאבציבורוצריך

יש לומר ,דהיקישא דר' נתן אינו היקש גמור שהרי תיבות "וקשרתם"

ריצוי ציץ ,על כרחך ביום הכיפורים מרצה הוא אף דאינו על מצחו כרבי

"וכתבתם"רחוקותזומזו,אלאשהוקשותפיליןלמזוזותוכיוןדמבוארלהלן

שמעון ,ואם בעינן לקרא ד"תמיד" למילף דמרצה תמיד ,ולא מייתר למילף

בגמ'דאיכאתנאדסביראליה"ידכהזוידכהה",סביראליהלר'אשידיש

דלא יסיח דעתו ,ומעתה ליכא איסור היסח הדעת אפילו בציץ וכל שכן

לפרש כן אף בדעת ר' יוסי החורם .ולכאורה יש להוסיף ,דמדמייתי בחדא

בתפילין ,ועיין שם שהאריך .ועיין עוד עמודי אור )סימן ב'( ,ומקדש דוד

ברייתאלכולהוולאהוזכרדר'יוסיהחורםסביראליהכר'נתן,משמעדלא

)קדשיםחלקב'סימןכ"ו(מהשתירצו.

סביראליהכן).ש.א.[(.

כב(גמ',ידךזושמאלוכו'אףידייסדהוכו'ואומרוכו'.הקשההמעדנייו"ט

ו(גמ',איןלוזרועפטורמןהתפיליןאחריםאומריםידכהלרבותאתהגדם.

)סימן יח אות ק'( ,אמאי בעינן ג' פסוקים .ותירץ ,דקרא קמא יש לדחות,

כתבותוס'ד"האיןלוזרוע,דמראמרחדאומראמרחדאולאפליגי.וביאר

דהתם איירי ב"ידו" דקדושא בריך הוא ,ולכך מייתי מקרא דיעל ,והקרא

הב"ח )סימןכזסק"ב(,דהיינו,דתנאקמאדאמרדבאיןלוזרועפטור,היינו

שלישידאיתאבגמ',באמתהרי"ף)תפיליןט.מדפיו(והרא"שלאמייתוליה.

שנחתכהזרועו השמאלית למעלה מן הקיבורת ,ופטור מתפילהשל יד,אף

]עוד יש לומר ,דבמכילתא הלשון "זכר לדבר" דהיינו דאין אלו ראיות

שנשארה פלגא דדרועא דלמעלה מן הקיבורת ,ואין אומרים שחייב להניח

גמורות[.

באותו פלג הנשאר ,ומאן דדריש "ידכה" לרבות את הגידם מיירי בנשארה
הקיבורת כולה ,וכן כתב בשלטי הגבורים )תפילין ט .מדפי הרי"ף ד"ה

דף לז ע"א

והאיטר( בשם רבינו ישעיה האחרון .אמנם האור זרוע )סימן תקע"ז( כתב,

א(]גמ' ,רבי יוסי החורם .עיין רש"י ד"ה רבי יוסי ,ותוס' ד"ה רבי יוסי,

דהני תנאי פליגי והלכה כתנא קמא דפטור .והמגן אברהם )סימן כז סק"ג(

ובשיטהמקובצת )אותא(.ומצינונמיגבירבייהושעבןקרחה,דפירשרש"י

תמהעלהתוס'מהאדאיתאבספרי )ואתחנןפרשהי"א(ועייןבדבריוועיין

בבכורות )נח (.ד"ה קרח הזה ,דהיינו רבי עקיבא שהיה קרח .ובתוס' )שם(

טהרת הקודש דכתב ,דאין דרך אמורא לומר דרשא דנפשיה אחר שאמרו

ד"החוץמןהקרח,ובבאבתרא )קיג(.ד"הומטובה הביאו,שכןפירשר"י,

תנאים דרשות אחרות .ובשו"ת שבות יעקב )חלק א' סימן ג' ,צויין בגליון

וכתבו ,דאין נראה לרבינו תם ,דחס ושלום שהיה לעלות לו שם על שום

הגמרא( ,כתב דדברי התוס' סתומים וחתומים ,ומה שפירשו הב"ח והדרכי

קרחותדגנאיהוא,כמו"עלהקרח"].ואוליישלומרדלרש"יאינוגנאי,כיון

משה בדעתם ,כבר הקשה המגן אברהם מן הספרי .וכתב ,דבתחלה רצה

דאיןשוםחשיבותלצורתהגוףדאינואלאכחציריבש.והתםשקראו"עלה

לפרשכוונתהתוס'דתנאקמאאייריבאיןלוזרועמתחילתברייתו,דמעולם

קרח"היינולפיהמבייש,אבלבלשוןהגמ'ליכאבהאשםגנאי.ואףדהקשו

לא חל עליו חיוב תפילין של יד ולכך פטור ,ואחרים דקאמרי "לרבות את

בבבאבתרא)קכג(.גבילאהדכתיבעיניהרכות,אירכותממש,אפשרדיבר

הגידם",היינובנקטעידובידיאדםדכןהואלשוןגידם.אבלדחהלהכיון

הכתובבגנותהצדיקים,ישליישב[.

דהסבראלהיפך.ולכןפירש,דתנאקמאדאמר"איןלוזרוע"היינודאיןלו

ב(רש"יד"המהמזוזהכתיבהבימין,בתוה"ד ,דרובבניאדםכותביןבימין

זרועכללביןימיןוביןשמאלולכןפטור,ואחריםדקאמרי"לרבותהגידם",

וכו' .כתב המרדכי )תתקסט תפילין( ,דמתוך פירושו נראה לר"י ,דרבי נתן

היינודנקטעהידשמאלשנותןהתפיליןבידימין.ועייןבעמקהנצי"ב )שם(

סברדאףאיטרמניחבשמאל,דהאבתררובבניאדםאזלינן,ואףתנאקמא

שתמהעלהמגןאברהם.

סברכןד"ידך"זהשמאל.וכתב,דלפיזהישלספקכמאןהלכתא.אבלכתב,

ז(גמ',שם .עייןבאותהקודמת.כתבהרמ"א)סימןכזסעיףא'(,גידםשאין

דלוליפירושרש"יישלפרש,דרבינתןגופיהאיתליהאיטרמניחבימינוכיון

לוידרקזרועיניחבלאברכה,ובמוסגרשםכתוב ,תוס'בפרקהקומץכתבו

שהואכותבבשמאל,ולאפליגיתנאיאלאבמשמעותדורשין.עייןשםעוד.

דגידםחייב,ובאורזרועכתבדפטור.וביארהב"ח)שםסק"ב(,דהרמ"אסבר,

ג(תוס' ד"ה מה כתיבה ,בתוה"ד ,והשתא אדם הכותב בימינו ושאר רוב

דכיון דאיכא פלוגתא דרבוותא יניחה בלא ברכה .אבל איהו פליג עליה,

ו

מסכת מנחות דף לז
יא בניסן התשע"א
וכתב,דאףאםתימצילומרדפליגיהניתנאי,לאפליגיאלאבגוונאשהבאנו

תינוקרופס,ולאיחלקוהראשוניםבכךדינא.

לעיל )באותהקודמת(,אבלבישלוזרועדהיינודנשארלוכלהקיבורת,אף

יב(גמ' ,מי שיש לו שני ראשים באיזה מהן מניח תפילין וכו' .כתב הקרן

תנאקמאמודהדחייב,וסייםדנקטינןדלאכהרמ"א,אלאדנחתכהלמטהמן

אורה,דאףשרביגערבוישלהביןדמיבעיאליהאימניחעלשלימין,אועל

הקיבורת חייב להניחה ולברך עליה .אבל המגן אברהם )שם סק"ג( כתב,

שמאל,כיהיכידשלידמניחעלשמאלאףדשולטבשתיידיו,אלמאדמקום

דלעולםהאורזרועמפרשדאייריבנחתכהלמטהמןהקיבורת,וגירסתובגמ'

הנחתתפיליןהואבצדשמאל,והכינמיבב'ראשים] .ונראהלבארכוונתו,

"איןלואלאזרועפטור",וכןכתבהאגודה.אמנםבמשנהברורה)שםסק"ה(

דאף דילפינן של יד מ"ידכה" יד כהה ,והרי לא שייך "כהה" בראש ,מכל

כתב,דמצאבאורזרועשזכינומקרובלאורודמודהלתוס',דאםנשארקצת

מקום כיון דמצינו דבשולט בשתי ידיו מניח בשמאל ,שמע מינה דהקרא

מהקנהחייבבתפיליןויברךגםכן,וכמושכיוןהב"חבדעתו.

"דידכה"אינואלאגילויעלשמאל,ולאמשוםדהידכהה,תדעדישעודב'

ח(גמ',שם.כתבהשאגתאריה)סימןלז(,דאףשגידםפטורמתפיליןשליד,

לימודיםדצריךשמאלבתפילין[.

חייב בשל ראש ,כדתנן לקמן )לח (.דתפילה של יד אינו מעכב של ראש.

יג(גמ',אוקוםגליאוקבלעליךשמתא.ביאר הקרןאורה לפימהשכתבו

ועיין שהאריך ,והביא שכן מדוייק בשלטי גיבורים )תפילין ט .מדפי הרי"ף,

התוס' ד"ה או קום גלי ,דאשמדאי הוציא וכו' דלכך אמר ליה קום גלי

אות א'( שכתב "פטור מתפילה של יד" ,ומשמע דבתפילה של ראש חייב.

למוצאו .אמנם סיים ,דבאמת בריה זאת דהוציא אשמדאי לאו בכלל אדם

אמנם בשו"תבשמיםראש )סימןק'(,כתבדפטוראףמשלראש,דמישאינו

הוא,ואפילוקיבלעליועולמצוות,איןקבלתוכלום.

ראוי ל"וקשרתם על ידך" אינו ראוי ל"והיו לטוטפות בין עיניך" .אמנם

יד(גמ' ,אתא ההוא סבא תנא ליה וכו' והתני רמי בר חמא וכו' .בשו"ת

בשו"ת צמח צדק )החדש סימן ה' אות ב'( כתב ,דדבריו תמוהים ,ונגד

הרשב"א)סימןצח(,השיבלשואלו,עלדבריתרתשחיתהי"בחודש,דאחר

משמעותכלהפוסקים,וישבהגמגומיםרבים,וניכרשאינהתשובתהרא"ש.

שכללולנוחז"לדטריפהאינהחיה,צריכיםאנולהכחישדבריהעדים,ואולי

ט(גמ' ,על ידך זו קיבורת .כתב השולחן ערוך )סימן כז סעיף א'( ,דהיינו

נתחלףלהםתרנגולתאחרת.דודאיאיןלומרדמיעוטטריפותחיים,ובאמת

בבשרהתפוחשבעצםשביןהקובדווביתהשחי.וכתבהרמ"א בשםסמ"ק,

אותה שחיה היא מותרת ,דמדקתני "כל שאין כמוה חיה טריפה" ,משמע

דצריך להניח בראש העצם הסמוך לקובדו אבל לא בחצי העצם שסמוך

דלאובדידהתליאמילתא.וכתבבחידושיהגרע"א,דמוכחכדבריומדפריך

לשחי .וכתב המשנה ברורה )סק"ד( ,ד"ראש העצם הסמוך לקובדו" ,אינו

בסוגיין מבכור שנטרף ,ואם איתא דאם חיה לא הווי טריפה ,מאי פריך,

ראש העצם ממש ,דהתם עדיין הבשר נמוך ,וכשאינו מתחיל להגביה אינו

דלמא מיירי שאירע שחי י"ב חודש דאיגלי מילתא דאינו טריפה ,אלא על

מקוםתפיליןדלאהווי"קבורת",אלאהיינובגובההבשרשבעצם,ולאבא

כרחך או דליכא במציאות כלל וכדעת הרשב"א ,או דמיעוט טריפות חיים

לחדשאלאבמהשסיים"לאבחציהעצםשסמוךלשחי",דהיינואףדיששם

ומכלמקוםגםהםדינםכטריפותכיוןדכמוהאינהחיה,וכמושכתבהרש"ל

עדיין מקצת בשר תפוח ,ואף המחבר מסכים לזה )בסעיף ז' שם( .אמנם

ביםשלשלמה).ועייןבאותיותטווטז(.

בביאור הגר"א הסכים לדינא ,דכל מקום הקבורת כשר להניח תפילין וכן

טו(]גמ' ,שם .עיין באות הקודמת שהבאנו דברי הגרע"א ,ולכאורה דבריו

משמע בפרישה .וכתב המשנה ברורה ,דלכתחילה ,כיון דדעת המחבר

צריכין ביאור ,דיש לומר דהכא איירינן שעדיין לא עברו על התינוק י"ב

והרמ"אלהחמיר,לאיקל.אמנםאםאיןלוכיאםתפיליןגדוליםטוביותר

חודשוכדמשמעמלשוןהגמ'"אתילידליינוקא"דהיינושנולדעכשיו,אלא

שיקשרםבחציהעצםהעליוןבמקוםשנמצאעדייןבשרתפוח,ויצאעלכל

שכוונתולהוכיח,מהאדלאאמרלוההואסבאלחכותי"בחודשויתברראי

פניםדעתהגר"אושארפוסקים,ממהשיהיומונחיםלמטהממקוםהקבורת

הוויטריפהאילאו.אמנםעדייןצריךעיון,דהריישלומרדאתילאשמועינן

דלכוליעלמאלאיצא,וגםהברכהתהיהלבטלה.

דינאדגולגולתדלאתלידיןפדיוןאלאבהא,וכמושפירשרש"ידעדיין לא

י(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת ,וכתב הביאור הלכה )סכ"ז ד"ה בראש

מת,ואףשהואטריפה.ועייןמהשכתבנולקמןבאותיותיזו-יח[.

העצם( ,דמשמע מהמגן אברהם ומחצית השקל דבשר התפוח נתפשט בכל

טז(תוס' ד"ה שומע אני )ובנמשך לעמוד ב'( ,עיין בטהרת הקודש שביאר

העצםבשוה,והרמ"א אסרלהניחהתפיליןכיאםבחציבשרהתפוחשלצד

דברי המתרץ לפי פירוש רבינו תם .וכתב בחידושי הגרע"א ,דמדברי תוס'

הקובדו.ותמה,דבערכין )יט(:איתאלהדיא,דקיבורתכולהאקרייד,ולענין

מבוארדיתרתאינהחיהי"בחודש,ודלאכמושכתבבשו"תהרשב"א )סימן

תפילין איירי שם ,וכן מוכח בסוגיין ,מדמפרשינן בתפילין של ראש דהוא

צח( ,דיתרת הוא בריא וכחול ימים ירבה ,אלא דגזירת הכתוב הוא דכל

מקוםשמוחושלתינוקרופס,ולאמפרשינןגםכןמקוםהמיוחדשבקבורת,

שאילוינטלהוהטריפהיתירנמיטריפה,דלפיהרשב"אהריביתירהוהבן

וכןהרי"ףוהרמב"םוהרא"שוהטורורבנוירוחם,לאהזכירושוםזכרשיחלק

קיימא ויתחייב לפדות ומאי פריך הגמרא .והוסיף ,דזה זולת אם נאמר

אתבשרהקיבורתלחצאין,ואיךתפסהרמ"אדעתהסמ"ק ,ואיןלומרדרק

דהלכהלמשהמסיניהיהדיתירדינוממשכמונטוללכלדיניטריפות,וגם

להחמיר חשש לדעתו דהרי לקמן )סעיף ז'( משמע ,דאם נתפשטה המכה

לענין פדייה כן דהוי כנטול ממש ,ואף הורג טריפה מכח יתרת פטור אף

בכל השטח שמחצי עצם ולמטה פטור מתפילין ,וכתב ,דשוב מצא בספר

להרשב"א,וסייםבצריךעיון.

התרומה דכתב ,שיניח סמוך לפרק של האציל קצת ]דהוא קובדו[ כי שם

יז(גמ',שומעאניאפילונטרף.הקשהבחידושיהגרי"ז,מהמהנידבגולגולת

היא הקיבורת ושם הוא כנגד הלב ,הרי מבואר דהתפשטות בשר הקיבורת

תלארחמנאכיוןדפטורכאןלגמרימדיןטריפה.וכתבבשםהגר"ח,דצריך

הוא רק סמוך לקובדו ,ולא מצינו למי מהראשונים שיחלוק עליו בדבר זה

לומר דבאמת מי שיש לו ב' ראשים לא הוי טריפה] ,ועיין בעמוד ב' רש"י

התלוי בסברא ובגלוי מלתא .עיין שם שישב משמעות לשון המגן אברהם.

ד"ה בגולגולת ובאות הבאה[ .ומה שמדמה הגמ' לטריפה ,היינו להוכיח

עודכתב,דישלומרדהגר"א)המובאבאותהקודמת(,מודהלספרהתרומה,

דבעינןלחיובימטעם"תריראשי"תרידיניפדיון,ומוכחמהאדטריפהפטור

אךדעתודהקיבורתנמשךיותרמחציהעצם.ועייןעודלקמן)עמודב'(,מה

מחמש סלעים דבעינן גם הגוף לחייב בפדיון ,ומטעם הגוף שהוא אחד ,אי

שכתבנובשםהטהרתהקודש.

אפשר שיהיו תרי חיובי .ואין להקשות דתיפוק ליה משום דבלא הגוף הרי

יא(גמ' ,מקום שמוחו של תינוק רופס .כתבו תוס' ד"ה מקום שמוחו ,דהוא

לאהויאדםכלל,ולאשייךדינאדפדיון,ומאיטעמאבעינןלדיןטריפה.דזה

הדיןהסמוךלמצח.וכןכתבהרא"ש)תפיליןסימןיט(,וביאר,דהאדאמרו

אינו ,כיון דאי לאו דינא דטריפה לא הוי אלא חסרון בהיכי תימצי ,אבל

מקוםשמוחושלתינוקרופס ,היינודעדשםנמשךמקוםהנחתן.וכןשיטת

השתא הוה פטור מדינא דבעינן גוף כדי לחייב .ועיין עוד בדבריו ובשפת

המרדכי )תתקסטתפילין(שהאריךלהוכיחכןעייןשם.אמנםהרמב"ם )פ"ד

אמת.

מתפיליןה"א(כתב,מניחיןאותןעלהקדקדשהואסוףהשערשכנגדהפנים,
והוא המקום שמוחו של תינוק רופס בו .וכתב הבית יוסף )סימן כז סק"ט(,

דף לז ע"ב

דנראה שהוא סובר שבמקום עיקר השער רופס מוחו של תינוק] ,דהיינו

יח(רש"י ד"ה בגולגולת תלא רחמנא ,בסוה"ד ,ואי משום אך חלק השתא

סמוךלפדחת[,והאדאמרומקוםישבראשלהניחשתיתפילין,אפשרדלא

מיהא לא מית .כתב הטהרת הקדש ,דמכל מקום בלאו הא דשני ליה

בגובה קאמר ,אלא סמוכים ברוחב הראש שכנגד בין העיניים .אמנם כתב

"דבגולגולת תלי רחמנא" ,לא מצי לשנויי בקצרה "השתא מיהא לא מית",

דנראה יותר לבאר דבריו אף בגובה ,ומקום הנחת שתי תפילין מוחו של

משום דאנן מסברא הוה דיינין לטריפה כאלו אין בו חיות מעכשיו ,ורק

ז

מסכת מנחות דף לז
יא בניסן התשע"א
משום"דבגולגולתתלירחמנא" אמרינןדלכךכוונההתורהדתלתההפדיון

וגבישיעוריןליכאלמימררובוככולו.

בגולגולת ,להורות דלפעמים חייב בעשר סלעים ,וכגון דיש לו ב' ראשים,

כה(תוס' ד"ה מה להלן ,ואם תאמר אי מה להלן במקום בשר אף כאן

וממילאשמעינןמינהדלעניןפדיוןאיןהטריפהנידוןכאילומת.וכתב,דלפי

במקוםבשרכגוןפדחתו.תירץבהגהותיעב"ץ,דפדחתלאאפשר,שהרישם

מאי דסלקא דעתיה דרבי שאין במציאות ולד בשני ראשים,היהדורש הא

משום הציץ דכהן גדול כדכתיב "והיה על מצח" ,וכתיב "על מצחו תמיד",

דתלי רחמנא בגולגולת לדרשא אחריתי .עוד כתב ,דאפשר דרבי מעיקרא

דמשמעאףבשעהשמניחתפילין,וכןאיתאבזבחים )יט,(.שערוהיהנראה

נמי לא אמר שאינו במציאות ,אלא דהקפיד מחמת שאי אפשר שיחיה עד

ביןציץלמצנפתששםמניחתפילין.ובחשקשלמה תירץבשםאחיוהגאון,

זמן שיהיה ראוי להניח תפילין ,וכן ביאר המרדכי )תתקסט תפילין( ,וכעין

דאי אפשר לומר דפדחת הוא מקום תפילין מדלא אישתמיט בשום דוכתא

ביאורהטהרתהקודשמבוארנמיבשו"תחתםסופר)יור"דסימןרצ"ד(.

למכתב גבי תפילין "מצח" ,וכן לא אישתמיט גבי ציץ למיכתב "בין עיניך",

יט(רש"יד"הגובה,קיבורתדהואאצלהכתף.וכתבהטהרתהקדש,דמשמע

שמע מינה דמצח אינו נכלל ב"בין עיניך" כלל ,אבל בגובה שבראש שפיר

שהואבחציהזרועשלצדהשחי,וזהסותרלמהשהביאוהביתיוסף)סימן

מקרי "בין עיניך" משום דשוריינא דעינא תלי בשערת הראש ,ומשום הכי

כז( ,והרמ"א )בהג"ה שם( ,דדוקא בחצי הזרוע של צד הקובדו הוא שיניח.

אמרינן דמקום הנחה אינו אלא מקום שמוחו של תינוק רופס ולא בכל

וכתבדישלפרש,דרש"ילאבאאלאלאפוקימדעתהישמפרשיםשהביאו

הראש ,משום דקים להו לחז"ל דשוריינא דעינא אינו אלא עד חצי הראש

תוס' לעיל )עמוד א'( ד"ה קיבורת ,שבגובה הבשר היינו בעצם שבין היד

וממילא למעלה מחצי הראש אינו נכלל בלשון ד"בין עיניך" .ועיין עוד שם

למרפק,ולזהכתברש"י,דכיוןדההיקשהואשיניחםבגובה,ישלולהניחם

מה שביאר בדברי אחיו ,ומה שתירץ עוד מעצמו].אמנם עיין בתוס' בסוכה

בגבוהיותר.עייןשםעוד,ועייןלעיל)עמודא'(אותחואותט.

)ה(.ד"הואליוכיח,שדנואםהציץמונחעלמצחו אועלשערו[ועייןמה

כ(גמ' ,רבי אליעזר אומר אינו צריך הרי הוא אומר והיה לך לאות ולא

שתירצובטהרתהקדש,ובקרןאורה,ושפתאמת.

לאחרים לאות .כתב בשיטה מקובצת )אות א'( דאכתי לא ידעינן מהכא

כו(גמ',מאיבינייהווכו'.הקשהבחידושיהרשב"א,מאיבעי,האכיוןדפליג

באיזה מקום בקיבורת ,אם למעלה מן המרפק ,או למטה מן המרפק שגם

רביישמעאלואמרדארבעתםארבעמצות,אלמאאתילאפלוגיאתנאקמא

הואמכוסהבגדים,אלאאדרבייצחקסמיךדאמרשתהאשימהכנגדהלב.

דאמרמעכבות,ונפקאמינההיכאדאיןלוד'ציציות,אםיטילב'אוג'אי

אבל הט"ז )סימן כז סק"ד( כתב ,אמה שכתב השולחן ערוך ,דצריך להניח

לאו.ותירץ,דאפילולרביישמעאללאקייםמצותציציתאםאיןבטליתד'

בבשרהתפוחשבעצםשביןהקובדולביתהשחי,דילפינןלהמדכתיב"והיה

ציציותוכדמשמעברש"יד"המאיבינייהו,ומאידקאמררביישמעאלדהוו

לךלאות"ולאלאחריםשלאיראוהחוצה,ודרךהאדםלגלותעדהקובדו,

ארבע מצות ,לא אמר דלא ליעכבו ,דאם כן הוה ליה למימר הכי "אינן

ומשםואילךמיקרילךולאלאחרים.

מעכבותזואתזושארבעתןד'מצות"אלאקאמרדכשקיימםקייםד'מצות,

כא(גמ',שתהאשימהכנגדהלב.עייןלעיל )עמודא'(אותח'וט'שהבאנו

דלא כתנא קמאשקיים מצוה אחת ,ולכך בעי מאי בינייהו ,דמאי נפקא לן

דברי הפוסקים שצריך להניח התפילין בחצי העצם הסמוך לקובדו .וכתב

כמה מצות קיים ,וקאמר "סדין בציצית איכא בינייהו" ,דנהי דאף לרבי

בטהרתהקודש,דאפשרדהיינודוקאלר'יצחקדבעינןשימהכנגדהלבאבל

ישמעאל לא קיים מצות ציצית בפחות מד' ,מכל מקום לא לקי משום

לשאראמוראילא.

כלאים,דלהכישוינהוקראלכלאחתמצוהבפניעצמה.והקרןאורההקשה,

כב(רש"י ד"ה לאפוקי בין עיניך ,דאיכא שער דגבות עינים וכו' .תמה

דאםכןליכאעשהדידחהלאתעשהדכלאים,עייןשם.ועייןבאותהבאה.

הרש"ש,האגבינתקיםלאכתיבבקראאלא"ראשוזקן",ולאאישתמיטחד

כז(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת .והעולת שלמה כתב ,דאף לרבי ישמעאל

תנא להשמיענו דהוא הדין בכל מקום כינוס שיער ונראה .והביא ,דבתורת

אסורללבושבגדעםג'ציציות,דנהידכלאחתמצוהבפניעצמה,בלבישתו

כהניםאיתא",איןליאלאבזמןשישלובראשובזקןוכו'לאבראשולאבזקן

מבטלהעשהדכנףרביעי,ומכלמקוםכיוןדישבהג'מצוותאיןבהמשום

מניןוכו'",וכתבהקרבןאהרון",לאבראשולאבזקןלאגרסינןליה,דאםאין

כלאים] .ולכאורה נראה לבאר ,דלענין כלאים בעינן שיחול על הבגד שם

לולאבראשולאבזקןבמהיטמאאחרדאיןנתקמטמאבמקוםאחרמהגוף

בגדשלציציתובשעתהטלתהציציתראשונהחלעליהשםבגדציצית,אף

וכו'".וכתבהרש"ש,דלפיהמבוארברש"יישלומרדהגירסאשלפנינונכונה,

דלא הוכשר עדיין ללבישה ,וכבר לא יחול עליו שם בגד של כלאים ,דהרי

ובא לרבות כל מקום כינוס שיער ,ומרבה ליה שפיר ממלת "או" דמיותר,

החיבור בין הציצית לבגד מחמת המצוה הוא ובחיבור דמצוה ליכא לדין

ואפילולרבייאשיהבבבאמציעא)צד,(:דמצריך"או"לחלק,מכלמקוםהאי

כלאים.ולפיזהמבוארנמישיטתתוס'לקמן)מא(.ד"התכלתבסוה"ד,דאף

"או"מיותר,דלחלקידעינןמדכתיב"צרעתהראשאוהזקןהוא".אבלהחזון

אשה מותרת בטלית עם כלאים ,דהיינו ,כיון דבשעת עשיה חל עליה שם

איש )קדשים ליקוטים סימן ז' סק"ב( האריך להקשות על הרש"ש ,והסיק

ציצית,לאיחולעליושםכלאים[.אמנם החזוןאיש )סימןג'סקכ"ח(כתב,

דגבותהעיניםאיןדינםכמקוםשיערלגבינגעים,והאדאמרינןהכאדהוה

דאיןלומרדלרביישמעאלנמילאילבשבגדבלאד'ציציות,משוםדעובר

ב'מקומות,היינודשיערובשרב'מיניןהן,דתכונתהבשרלהביאשיערלבן

בעשה של זו שחיסר ,שהרי במרדכי )ציצית סימן תקמ"ד( כתב בשם ר"י,

עלידינגע,ותכונתהשיערלהביאשיערצהובעלידינגע,אבללעולםשיער

שאיןאיסורבלבישתטליתבלאציציתבזמןשאיןלוציצית.וביאר,דאפשר

צהובשבגבותעיניואינןסימןטומאה.

שידעההגמ'דאיכאבינייהוגוונאדליתליהד'ציציות,ומהששאלה"מאי

כג(גמ' ,ונאמר להלן לא תשימו קרחה בין עיניכם למת מה להלן בגובה

בינייהו" ,היינו למייתי כל הני אמוראי דאמרי מילי דנפקי בינייהו ,ואפשר

שבראש וכו' .הקשו תוס' קידושין )לו (.ד"ה תפילין ,בשם הר"מ,אמאי אין

דישבכלהנימיליחידוש,דר'יוסףאמרדלרביישמעאלמותרכלאיםאפילו

מניחין תפילין בכל הראש ,כי היכי דקאמר קרחה בכל הראש .ותירצו,

בציצית אחת ,ואתא לאשמועינן דינא דהמרדכי דלעיל ,ולפי זה יהא ראיה

דשמא להכי מהני "בין עיניכם" דהוה מצי למכתב "בראשיכם" ,ואף דגבי

לדינא דהמרדכי מדברי ר' יוסף .ורבא בר אהינא נמי אמר מלתא חדתא,

קרחה נמי כתיב "בין עיניכם" ,ואפילו הכי קרחה בכל הראש ,היינו משום

דהיה מקום לומר דמודה רבי ישמעאל דטפי מד' לא אמרה תורה .ורבינא

דליגמרגזירהשוהנכתב.ועייןבמהרש"א )שם(,מדועבתפיליןליכאלמימר

נמיאפשרדחידשכיוןדגםלרביישמעאלהיהמקוםלומר,דכיוןדאיןדרך

דלגזרהשוהנכתב.

בני אדם ללבוש טלית בלא ד' ציצית כדי שלא לעבור אעשה דארבע ,לא

כד(גמ' ,מקום שעושה קרחה וכו' .כתב המשנה ברורה )סימן כז סקל"ג(,

חשיביהציציתכטליתבפחותמד'קאמשמעלן.אבלבחידושיהגרי"זכתב,

דרבים נכשלים וטועים לומר דקצה העליון ]של התפילין[ מתחיל ממקום

דלכאורהמוכחמהאדפריך"מאיבינייהו",כשיטתר'שלמהמדריוש),ודלא

השיער ,ועיקר התפילין מונח על המצח ועוברים אדאורייתא ,כיון דכל

כהמרדכי בשם ר"י( דיש איסור לבישה כשאין לו ציציות ,ולכך אין נפקא

התפילין צריכין להיות מונחין במקום שעושה קרחה ,ואפילו קצה התחתון

מינהבישלורקג'ציציותכיוןדאףלרביישמעאלאסורללבשה.

שלהתיתורא.ובשו"תדבריהושע רצהלהוכיחמקידושין)כו,(:דאםהעיקר

כח(גמ',טליתבעלתחמשאיכאבינייהו.פירשרש"יד"הבעלתחמש.לת"ק

על הראש ,אף דחלקם נשמט על המצח ,לא גרע .אכן להמבואר בסוגיין

דאמר מצוה אחת וכו' וכי רבי רחמנא בעלת חמש להטיל ארבע כנפותיה

דאיכאב'לימודים,חזינןלהדיאכהמשנהברורה.אמנםבנחלאשכול סימן

רבייהוכו'ולר'ישמעאלדאמרארבעתן]ארבע[מצות,כירבירחמנאוכו'

ל' בסופו כתב תשובה ארוכה ,והכריע דמקום התפילין דינו מדין שיעורין

להטיל לכולהו רבייה וכו'.וביאר בחידושי הרשב"א ,דלתנא קמא דמצוה

ח
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אחת הן ,אי נימא דבבעלת חמש חייב להטיל בכולם ,נמצא דיש ב' מינים

מדרבנן מחלו רבנן ליקרייהו משום כבוד הבריות ,אבל בדבר שהוא סייג

למצוה ולא מסתבר ,אבל לרבי ישמעאל דמצוות נפרדות הן ,שפיר שייך

לתורה"איןחכמהואיןתבונה".

לומרכן.ועייןשםשביארעודבדרךאחרת.

פרק התכלת

כט(גמ',שם.ורש"יד"הבעלתחמש.והקשההקרןאורהבזבחים)יח,(:מהא
דאמר ר' ירמיה )שם( דמאן דמרבי בעלת חמש היינו משום דסבירא ליה



כמאן דליתיה דמי .דלשיטת רש"י ,מנא ליה לר' ירמיה הא ,דילמא הך

ד(מתני' ,התכלת אינה מעכבת את הלבן .שיטת רש"י ותוס' ד"ה התכלת,

ברייתא כרבי ישמעאל דבעלת ה' איתרבי לכל הכנפות ,ולא אימעיט אלא

דהמצוהליתןב'חוטיןתכלתוב'חוטיןלבןבציצית,וכןדעתהרא"ש)ציצית

פחותמד'),ועייןשםמהשהוסיףלהקשות(.ולכךפירש,דלתנאקמאדכולן

סימן ו'( ,והמרדכי )ציצית סימן תתקל"ט( ,ועיין בתוס' בסוה"ד ,שביארו

מצוהאחת,בעלתה'נמיחייבתבד'ציצית,והכנףהיתרכמאןדליתאדמי,

טעמם .אבל הרמב"ם )פ"א מציצית ה"ב( כתב ,ולוקחין חוט צמר שנצבע

ולרבי ישמעאל דארבע מצות הם ,וכל כנף מצוה לעצמה לא אמרה תורה

כעיןהרקיע,וכורכיןאותועלהענף,וחוטזההואהנקראתכלת.ובהלכהו'

אלא בת ד' כנפות ולא יותר ,ולכך זו פטורה .והביא דבהגהת מימוני )פ"ג

כתב,ויהיהאחדמשמנההחוטיןחוטתכלתוהשבעהלבנים.והראב"ד כתב

מציצית( פירש בשם הרא"ם להיפך ,דלתנא קמא פטורה ולרבי ישמעאל

עליוטעותהואזהאלאהשניםשלתכלתוהששהלבן,וכתבהכסףמשנה

חייבת .וביאר ,דלתנא קמא דמצוה אחת היא אין להוסיף עליהם ,הלכך

דטעמומדכתיב"פתילתכלת"פתיל,חדמשמע.והכימשמעבספרי.ובשו"ת

בעלתה'פטורהלגמרי,ולרביישמעאלדכלכנףמצוהבפניעצמה,בעלתה'

פאר הדור )סימן כא( השיב הרמב"ם לחכמי לוניל דיש לטוות חוט אחד

איתרבי נמי לכל כנפיה .ובשפת אמת הקשה לפירוש רש"י ,הא לרבי

מקצתותכלתומקצתולבן,ולהכניסכלחוטבפניעצמו ,ולכופלועדשיהיו

ישמעאל נמי יש לומר ,דכיון דכתיב ד' כנפות ,מוכח דלעולם אין להטיל

שבעהחוטיןלבןואחדתכלת,שנאמר"פתילתכלת"פתילאחדולאשנים,

אלאד'אפילובבתה'.ולכךפירש,דהנפקאמינהלעניןבלתוסיף,דלתנא

ולפישהמצוהשלתכלתשיהיההפתילכולותכלת,לאנעשהמןהלבןאלא

קמאדחדמצוההיאלהטילד',איהטילה'עוברבבלתוסיף,ולרביישמעאל

כריכה אחת בלבד סמוכה לכנף מין כנף ,ושאר החוליא עם החוליות כולו

דכל אחת מצוה בפני עצמה ,לא שייך בל תוסיף ,ואפילו אי נימא דלרבי

בתכלת,חוץמכריכהאחרונהשהיאבלבןהואילוהתחילבו,וכןכתברבינו

ישמעאלנמישייךבלתוסיף",כלהמוסיףגורע"וודאילאשייך ,כדאמרינן

שמואלבןחפני.

בסנהדרין )פח ,(:למאן דאמר לולב אין צריך אגד ,אבל לתנא קמא דחד

ה(מתני' ,שם .פירש רש"י ד"ה התכלת ,דאי עביד ארבעתן תכלת או

מצוההיאכלהמוסיףגורענמיאיכא.

ארבעתן לבן יצא .ומבואר דכשר אף אם מתחילהלאהטיל אלא חד .אבל

ל(גמ',כלחמתותהצרורותטהורותוכו' .פירש רש"יד"הכלחמתות,נודות

הרמב"ם)פ"אמציציתה"ד(כתב,הרישאיןלותכלתעושהלבןלבדו,וכן

הצרורות שאין שוליהן תפורין וכו' דרואין כאילו ניתר הקשר וליכא בית

אם עשה לבן ותכלת ונפסק הלבן ונתמעט עד הכנף ונשאר התכלת לבדו,

קיבול והוי ככלי הנקוב במוציא רימון .והקשה בחידושי הגרי"ז ,דמדכתב

כשר .וכתב הכסף משנה ,דהרמב"ם פירש להא דמקשינן לקמן )עמוד ב'(

דהצרירהלאעשתהאותוכליכלל,מדועמסיים,דהויככליהנקובבמוציא

"התינח לבן וכו'" ,דלא כפירוש רש"י )שם( ד"ה תכלת דאין ,אלא ,התינח

רימון ,שהואשיעור בנקב בגוונא שהיה כלי אלאשנפחת .וכתב ,דברמב"ם

לבן דאינו מעכב את התכלת ,שאם עשה חוטי לבן אף שלא כרך עליהם

)פכ"ד מכלים הי"א( מבואר ,דאיירינן בכלי שהיה שלם ונפחת ,שכתב דכל

תכלתיצא,אלאתכלתדאינומעכבאתהלבןמאיהיא,דמשמע שאםלא

החמתות שנפחתו וצררןטהורותחוץמשלערביים].ואוליישלבארכוונת

הטילאלאחוטתכלתבלבדיצא,ואיאפשרלומרכן,דהאקראכתיב"ונתנו

רש"י ,דכיון דסוף סוף הכלי ראוי לקיבול )וכדחזינן גבי כלי הערביין( אלא

עלציציתהכנףפתילתכלת",משמע,דאיןמקוםלפתילתכלתאלאאםכן

שאיןדרךעושיכליםאלולצררםאלאלתפרם,בטלחשיבותוככליקיבול,

יהיה ציצית דהיינו לבן ,ואסיקנא "לא נצרכא אלא לגרדומין" .דכיון

וכמוניקבבמוציארימוןדטעמאנמימשוםדבטלחשיבותו[.

דמעיקראהיולבןותכלת,כיאיגרדוםכשרות.ועייןעודבכסףמשנה)הלכה
י"ח( .ובספר תמים דעים להראב"ד )סימן רכ"ד( ,הביא תשובת הנשיא ר'

דף לח ע"א

יצחק ב"ר ברוך ,דהסכימו הכל ,דכוונת המשנה ,דדוקא בעת שיפסק אחד

א(גמ' ,בלאו דלא תסור .הקשה בהגהות מלא הרועים ,הא בברכות )כ(.

שישאר בעניבה והאחד נשאר על תומו ,תהא הציצית כשרה וכו' ,נתברר

מסקינן דאף איסור דאורייתא שרינן אם הוא בשב ואל תעשה ,והכא הוה

בזה כי מתחלת מעשהו צריך שיהיו שני המינין ,התכלת והלבן ,נמצאים,

שב ואלתעשה,דלאדמילכלאים)שם(,דעשהאיסורבשעתלבישהבקום

ולאתעשההציציתבאחדמהןלבן.ועייןלקמן)עמודב'(אותכז.

ועשה,דהאהכאבשעתלבישההיושלמיםואחרכךאיפסיק.ותירץ,דהכא

ו(תוס'ד"ההתכלת,בתוה"ד,ומיהוישלדחותדאףעלגבדבשניחוטילבן

נמיהוהקוםועשה,דההליכההיאהאיסורוהריהולךונושאמשויבשבת.

וכו'.תמההשפתאמת,מהבכךדליכאאיסור"בלתוסיף",כיוןדליכאמצוה

ב(גמ',הכאנמיכרמליתדרבנןהיא.כתבהמרדכי)ציציתסימןתתקמ"ד(,

בבמה שמוסיף ,מדוע יהיה מותר כלאים ,דבשלמא אי ב' דלבן נמי הוו

בשםר'שלמהמדרויש,שאםנפסקלאישחוטשלטליתבשבתאסורללבשו

כלאים ,אפשר דכיון דכבר אשתרי גם להוסיף אין איסור ,אבל מסתמא ב'

עדשיתקןאותו,שאםלובשועוברבעשהדהריישלוד'כנפות,ובעיציצית

דלבןבסדיןהםשלפשתן,ואםכןהב'דקלאאילןהווכלאיםשלאבמקום

כדינו .ובשם הר"י כתב ,דליתיה ,כדמוכח בשמעתין דשרי בכרמלית דרבנן

מצוה.וכתבדצריךלומר,דעיקרהטעםהוא,דמייימרדמקייםהמצוהבהני

משום דליכא אלא לאו דלא תסור ,ומאי טעמא לא יאסר מטעמא דאין בו

דלבן ,דלמא עיקר המצוה מקיים בהני דקלא אילן ואינך כמאן דליתנייהו.

ציצית כדינו ,שהוא איסור דאורייתא .לכך פירש ר"י ,דמצות עשה דציצית

עייןשםעוד.

אינו אלא להטיל בו ציצית כשילבשנו והקרא לא אמר בלשון "לא תלבש

ז(בא"ד ,ונוהגין להשים הרבה בלולב .וכן כתב בפסקי תוס' .אבל הרמב"ם

בגדשישלוד'כנפיםבלאציצית",אלאמצותעשהגרידאלהטילבוציצית,

)פ"ז מלולב ה"ז( כתב ,דאין מוסיפין אלא בהדס לנוי ,אבל שאר מינים לא,

בשעהשלובש,ובשבתכיוןשאינויכוללהטילאינועובר,מהשאיןכןבחול

ומכל מקום אם הוסיף ]לא[ פסל .והכסף משנה הביא ,דרבינו ירוחם

דודאי עובר כל שעה שלובשו בעשה דהטל ציצית) .וכן כתב לענין מזוזה

בתשובה ,פסק כהרמב"ם לאיסור .וכתב ,דאחר כך העיד לו אדם גדול

ומעקה .והוכיח דבריו מהא דליכא איסור ליכנס בבית בלא מזוזה ,אלא

מחכמיפרובינציא,שעמדעלתשובתהרמב"םשחזרבוודעתולהכשיר,וכן

בעמוד ועשה קאי( .ובספר קדושת יו"ט )סימן לד( הקשה ,על ראיית הר"י

הדעתנוטה,ואףדמיעוט"ערבינחל"שתים,מכלמקוםאיהוסיףשפירדמי,

מסוגיין ,דבברכות )כ (.איתא ,דבשב ואל תעשה אפילו איסור דאורייתא

דמשמע שתים ואפילו מאה .וכן כתב בנו של הרמב"ם דחזר בו ,וכן תקנו

נדחהמפני כבודהבריות,וביבמות)צ(:מבואר,דכשלובשהבגדבלאציצית

בספרים,וכןתקןהספרשבידולגרוסתיבת"לא".

עוברבשבואלתעשה,ואםכןשפירלאחשומשוםהאדודאינדחהמשום

ח(בא"ד ,דבטלית בת ד' חוטין לא חיישינן שמא יסיר וכו' .עיין במלא

כבוד הבריות ,ואם כן מאי ראיה מסוגיין .ועיין בקהלות יעקב )סימן כג(,

הרועים.ובשיטהמקובצתלקמן)מא:אותיב(.

שהאריךבעניןזה.ועייןעודמהשכתבנולעילאותכד.

ט(בא"ד ,והאי דלא מוקי לה התם בהטיל למוטלת משום דדילמא לא

ג(גמ' ,שם .כתב בהגהות מלא הרועים ,דרבינא סבר ,דדוקא בדברשעיקרו

מיפסלא בכך .אמנם הרמב"ם )פ"א מציצית הט"ו( כתב ,דבהטיל למוטלת

ט

מסכת מנחות דף לח
יב בניסן התשע"א
פסלאתהציצית.ובעמקברכה )ציציתאותו(כתב,דאףדהגרע"א )או"חי,

לעיכובא ,היינו משום דנהי דאין צריך עיכוב לומר שלא יצא המצוה

ו( נדחק בטעמו של הרמב"ם ,לו נראה הדבר פשוט .דסבירא ליה ,דדוקא

בששינה,מכלמקוםהיבמההיתהמותרתלשוקבלא"ככה"לעיכובא,ואם

בהוספתחוטיןהואדאמרינן"האילחודיהקאיוהאילחודיהקאי",כיוןדלא

כןשייךלומרד"ככהיעשה"הוהעיכוברקבמעשה,אבלהכאדהקשותוס'

הוסיף ציצית שלמה ,ואין כאן תוספת בהטלית אלא בהציצית ,ובזה שייך

דבלאקראיהיהחיסרמצוה,מהתירצו.

דקאילחודיהואינםשייכיםעםהציציתדמעיקרא,מכלמקוםהריישכאן

דף לח ע"ב

תוספת בהטלית ,וטלית שיש בה יותר מד' ציציות פסולה .ובשאגת אריה

טז(תוס' ד"ה אילימא חיסר מצוה ,תימה דאיפכא הוה ליה למימר וכו'.

לומר"האילחודיהוכו'"אבלבהטיללמוטלתשהוסיףציציותשלמות,נהי

)סימן ל'( ביאר ,דהרמב"ם לשיטתו )פ"ו מגרושין הכ"א( ,דאפשר לבטל גט

הקשה בעמק ברכה )ציצית אות ג'( דאדרבה ,הרי בתכלת אין דין שצריך

שלא יוכל לגרש בו עוד לעולם ,והיינו דאף שנעשה החפצא בהכשר יכול

להיותמאוחר,אלאהדיןהואבלבןשצריךלהקדימו,ד"הכנףמיןכנף"כתיב

לבטלו,והכינמיבציצית.ובעיקרשיטתהרמב"םעייןלקמןמ:אותיותיטכ.

ברישא,ואםכןשפיראמרההגמ'דאםהקדיםתכלתללבןהויחיסרמצוה,

י(בא"ד ,שם .עיין באות הקודמתשהבאנו דדעתהרמב"ם ,דהטיללמוטלת

דהלבןהואשנעשהשלאכהלכה,מהשאיןכןבתכלתשפירקייםהמצוה.

פסולה.והקשו השאגתאריה)סימןל'(ובעמקברכה)ציציתאותו'(,דהיאך

יז(בא"ד ,ויש לומר משום מתניתין וכו' .ביאר החזון איש )או"ח סימן ג'

יפרנס הסוגיא בסנהדרין אמאי לא מוקמינן לה בהטיל למוטלת וכקושית

סקי"א( ,דעיקר כונת הגמ' להוכיח ד"חיסר מצוה" דקתני היינו חיסר מצוה

התוס'.ובאמריבינה)חלקא'אורחחייםסימןב'(תירץ,דעלידיהתוספת

מן המובחר ,אבל מצות לבן ותכלת יצא ,דאי איתא דחסר כאן אחד

מפקיע את המצוה ולא מגרע .ובגליון הגרע"א )או"ח סימן סעיף ו'( תירץ,

משניהם,דיןהואשלאיצאאףאחדמהןלרבידשניהםמעכביםזהאתזה,

דאין זקן ממרא נהרג על זה ,כיון דהוה דבר המפורש בתורה ,דהרי כתוב

והוהאפשרלמינקטחיסרמצוהדתכלת,אלאדנקטחיסרמצוהדלבןדבהא

"ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם" הרי דמפורש דלכל כנף ציצית אחד.

קיימינן ,דמתניתין אתיא אפילו כרבי דהלבן אינו מעכב את התכלת לענין

ובעמקברכהנמיכיוןלתירוצו.עודכתב,דהגרי"זתירץבשםהגר"ח,דהא

הקדמה,אבלקושטאדמילתאדאיןמקוםלומרדתכלתיצאולבןלאיצא.

דהטיל למוטלת פסולה אינו משום התוספת ,דבאמת גם הרמב"ם מודה

יח(תוס' ד"ה לרבי עכובי מעכב ,בתוה"ד ,אי נמי יש לומר דכל שכןלרבנן

דהאילחודיהקאיוכו',אלאהפסולמשוםדכיוןדכלציציתוציציתיכולה

דקשה טפי וכו' .הקשה החזון איש )או"ח סימן ג' סקי"א( ,הא אף לרבנן

להיות קודש ,דהיינו שהמצוה תתקיים על ידה ,וגם יכולה להיות חול

מצוה בשניהם בלבן ותכלת ,ונהי דידי מצות ציצית יצא ,אבל מצות לבן

והמצות ציצית תתקיים על ידי הנשארים ,נמצא דבציצית מעורב קודש

ותכלת חיסר .ותירץ ,דכונתם דכיון דלא מעכבי אהדדי ויש כאן ציצית

וחול ,ופסולין משום דאין בהן דין ציצית .דהיינו דאין הפסול מחמת

כשרה ,על כרחך קיים נמי מצות לבן ותכלת כיון דיש כאן שני המינים,

התוספת ,ואם כן לא מקרי "ואם הוסיף גורע" ,ואינו מתחייב משום זקן

דבאמת אין מקוםלומר דקיים תכלת וחיסר לבן ,וכמו שכתבו בתוס' לעיל

ממרא.

ד"ה אילמא ,אלא דלמאי דמוקים לה כרבי ,מוכח מגופה דאי אפשר לומר

יא(בא"ד ,ועוד צריך טעם מנלן דכי לית ליה אלא או לבן או תכלת וכו'.

דחיסר מצות לבן ,דאם כן אין כאן מצות ציצית כלל כיון דמעכבי אהדדי,

ובטהרת הקדש כתב ,דאפשר לומר מכח הספרי שהביא הרמב"ם בספר

אבלקושטאהואדגםלרבנןאיאפשרלומרדחסרכאןמצותלבן.

המצוות )מצוה י"ד( ,והזכירו גם ביד החזקה )פ"א מציצית ה"ה( ,יכול שהן

יט(תוס' ד"ה לא נצרכא ,בתוה"ד ,ומאי פירכא הא נמי משכחת לה וכו'.

שתי מצות תכלת ולבן תלמוד לומר "והיה לכם לציצית" מצוה אחת היא

ביאר הברכת הזבח ,דמיבעי ליה למירמי תחילה תכלת שהוא מינו דצמר

ואינהשתימצות.ולכאורהאיןלהתורהנפקאמינהבהאאםהןב'מצותאו

ואחרכךלבן,ואיקדיםלבןלהתכלתאינומעכב.והקשההשפתאמת,מה

מצוהאחת,מאחרדכברלמדנובקראד"וראיתםאותו"ש"איןזהמעכבאת

בכך דתכלת וצמר חד מינא ,אדרבא קרא משמע דתכלת רמי על הציצית

זה",אלאעלכרחךדנפקאמינהלעניןזהשאםאיןלואלאמיןאחדצריךד'

בסוף ,וכתב דנראה דטעות סופר נפל בתוס' בתיבת "אי נמי" דחדא קושיא

חוטיןכיוןשהםמצוהאחת.וכןכתבהמעדנייו"ט)אותש'(.

היא,וצריךלומר"חוטילבןהיינוחוטיפשתןלמ"דוכו'"ושפירקשיא,דודאי

יב(בא"ד,ומהשאנוכופליןהד'לח'סמכינןוכו'.ובמעדנייו"ט)סימןיבאות

לפשתןדלאומינאדצמרצריכיןלהקדיםתכלת.ועייןנמיבטהרתהקודש.

י'(,הביאבשם הלבוש )סימןיאסעיףד'(,שאםלאיכפלםהיאךיתלובבגד,

כ(גמ' ,לא נצרכא אלא לטלית שכולה תכלת .הקשה השפת אמת,מנא לן

אבלאסמכוהונמיאקראוכו'ד"פתיל"משמעשצריךלכופלווכו'.והמעדני

דצריך לעשות לבן מלבד התכלת ,כיון שבתכלת הוי מין כנף וגם מצות

יו"ט,דטעמואינונראהלו,דאימשוםשיוכללתלותם,הרייכוללכפולשנים

תכלת .עיין שם מה שכתב בזה .ובקרן אורה תירץ ,דמשמעות הכתוב הכי

ויהיוארבעהויתקייםגדיליםד'.

הוא",ונתנועלציציתהכנףפתילתכלת",משמעדהפתיללחודיהיהתכלת

יג(רש"יד"המיןכנף ,היינולבןדרובטליתותשלפשתיםהןולבנות.כתב

אבללאכלהציצית.

בטהרת הקדש ,דכוונתו שלא יקשה על הגמ' דמאי קושיא ,דלמא רבי על

כא(גמ' ,לא נצרכא אלא לגרדומין .כתב החזון איש )או"ח סימן ג' סק"ג(,

מהות הכנף קאמר ,שצריך שיהו ב' חוטין מאותו מין דוקא ,והא דאיתא

דדין גרדומין הוא אפילו נפסק קודם שלבש הטלית ,ואף דקיימא לן ציצית

במתניתיןדאינומעכב,היינועלהצבע,ולכךפירשרש"י,ד"מיןכנף"היינו

חובתגבראועדייןלאשמשוהציצית למצותן,מכלמקוםכיוןדפסלהתורה

נמי לענין הצבע .עוד כתב ,דאין להקשות כן ,שהרי אין ראיה מן התורה

עשוי מעצמו ובעינן עשייה דוקא ,הרי דעשייתן חשיבא ,וכל שנקשרו

דנבעי דוקא מראה לבן ,ואם כן דין השנוי במשנה והדין דפליגי בו רבי

כהלכתןואחרכךנפסקוהריהןבהכשרגרדומין,וכןאםנקרעהטליתוירדו

וחכמיםאחדהוא.ועייןמהשכתבלפיזהבכוונתרש"יד"התכלת.

הציצית למטה מקשר גודל דמכשרינן לקמן )מב ,(.היינו אף שלא לבש.

יד(גמ',לאנצרכאאלאלקדם .כתבהקרןאורה,דישלומרדהרי"ף השמיט

אמנםלגביאזובצריךעיוןאיסגיבמעשההאיגודאוצריךשיזהבהן.עוד

להאי דינא דמצוה להקדים לבן לתכלת ,משום דאין לנו תכלת בזמן הזה.

כתב ,דאפילו נפסקה הציצית קודם שהטיל כל הד' ציציות נמי יש לה דין

ורצה לבאר דהרמב"ם השמיטו ,משום  דסבירא ליה ,דהך ברייתא אליבא

גרדומיןדכלאחתחשיבאעשייה.

דרבי היא דתכלת ולבן מעכבין זה את זה ,וקא משמע לן נמי דמצוה

כב(תוס' ד"ה אלא לגרדומין ,בתוה"ד ,ב' משום לבן וב' משום תכלת.

להקדים ,אבל לרבנן דלא מעכבי זה את זה מצות קדימה נמי לית להו.

הקשהבחידושיהגרי"ז,מאי"משוםתכלת"דקאמר,וכיאפשרלהשליםאת

ודחה ,מהא דתני בתוספתא דמכילתין )פ"ו ה"ו(" ,תכלת אין מעכב הלבן

התכלתבלבן,אלאדאנועושיםכולןלבןמשוםדבעינןגדילגדיליםכדכתבו

וכו'" ,ואחר כך תני "מצוה להקדים לבן לתכלת" .ובחידושי הגרי"ז כתב,

תוס'לעיל)עמודא'(ד"ההתכלת.

דהרמב"ם פסק לה )פ"א מציצית ה"ז( אלא דאין שיטתו כרש"י ד"ה אלא

כג(גמ' ,גרדומי תכלת כשרין .יש לעיין ,אמאי לא קאמר "גרדומי ציצית".

להקדים ,דאיירי בהקדמת התחיבה ,אלא כשיטה מקובצת )אות ג'( בשם

ועיין מה האריך בנתיבות הקודש .אכן רש"י כתב לקמן )לט (.ד"ה תכלת,

תוס'אחרות,דאייריבכריכותהחוטין,דמצוהלהקדיםחוליאשללבןקודם.

שהואשםכלהציצית.ועייןשםבאותז.ובעיקרדיןגרדומיןעייןלעיל )לה:

טו(תוס' ד"ה ואם הקדים ,בתוה"ד ,כמו גבי חליצה הקדים רקיקה לחליצה

אותכט(.

וכו' .בשפת אמת הקשה ,דלא דמי ,דהא דבחליצה מצרכינן קרא ד"ככה"

כד(תוס' ד"ה כדי לענבם ,בתוה"ד ,ויתכן יותר לפרש דשיעור עניבה סמוך

י

מסכת מנחות דף לח – דף לט
יב בניסן – יג בניסן התשע"א
לכנף קאמר .תמה החזון איש )או"ח סימן ג' סק"ח( ,אם כן למה לן שיעור

ויליף מכלאים] .ויש להעיר ,דלפי הגהתו צריך למחוק בתוס' מה שכתבו,

עניבה,כיוןדצריךשישתיירחוליאוקשרוהריהםלבדםיותרמכדיעניבה.

ד"מוכח מכלאים דדרשה דגדיל דרשה נכונה" ,ולא הזכיר זאת ,אכן לפי

ותירץ,דעלכרחךצריךלומרדלפעמיםחוליאוקשרהםפחותמכדיעניבה.

דבריואתישפירהאדלאהוזכרהכאדרשאדגדיל.אמנםישלבארכוונת

עוד תירץ ,דאם צריך לקשור על כל חוליא וחוליא ,בעי נמי לקשור סמוך

תוס' ,דהכא לא הוכיח רבא מקרא ,אלא מהא דילפינן מסמיכות הפרשיות

לבגדקודםהתחלתהכריכה,והגדילאינואלאמהשנכרךביןב'הקשרים.

להיתרכלאיםבציצית,אםכןעלכרחךדפירשוד"גדיל"היינובקשרעליון,

כה(בא"ד ,וכן נראה להוכיח משם שהקשר הוא וכו' .כתב בטהרת הקדש,

והשתאלאקשיאקושיתו[.

דלשון "וכן" משמע שיש קישור בהוכחה זו לדבריהם שלמעלה .והקשה,

ד(גמ',דאיסלקאדעתךדרבנןמאיאיצטריךלמישריסדיןבציצית.הקשה

דלכאורה אינו ענין זה לזה כלל ,והיה להם לכתוב דבריהם אלו אמילתא

בחידושי הגרע"א )בשם ש"ב( ,דלמא איצטריך קרא להתיר ללבוש הבגד

דרבא דבסמוך .וכתב דיש לפרש ,דלולי דבריהם דלעיל היה אפשר לדחות

בגוונא שחוטי הציצית נקשרו מעצמם בבגד ,ובשבת שאי אפשר להתיר

הוכחה זו ,ולומר דדיוקא דרבאהוא מהא דר' חייא אמר "גרדומין כשירין"

הקשר .וכתב ,דבלאו הכי קשיא ,כיון דכלאים בציצית שרי ,לישתרי נמי

סתמא,דמשמעאףבנפסקחוטהכורך,אבללפימהשהוכיחודשיעורעניבה

בגוונא שהבגד עצמו כלאים דיבא עשה וידחה לאו דכלאים ,אלא דצריך

סמוךלכנףקאמר,אםכןמייריאףבנפסקבמקוםהגדיל,ואםכןבלאוהכי

לומרדבאמתמןהראויהיהדציציתלאידחהלאודכלאיםכיוןדאיןחיוב

ר' חייא לא מצי מיירי בחוט הכורך ,דאם כן הווי במשמע גם אם נפסק

ללבושטליתבתד'כנפות,והאדדחייבוארלפימהשכתבהמרדכי)ציצית(

בחוליא הסמוכה לכנף ,ובהאי גוונא ודאי פסול כיון דיתפרד כל הגדיל עד

בשםר"י),עייןלעיללח.אותב(,דאיןאיסורללבושטליתבתד'כנפותללא

הכנף ,אלא על כרחך דלאו כללא כייל ר' חייא ,ואהא הקשו דאם כן מה

ציצית,אלאדכשהואלבושחלעליוהמצוהלהטילבוציצית,והשתאבעינן

הוכיח רבא ,אם לא דנימא שהקשר הוא מן הד' אל הד' .ועיין שם מה

למימר דציצית דחי לאו דכלאים ,דאי לאו יהא מותר ללבוש הבגד בלא

שפירשלפיזההמשךדבריהתוס'.

ציציתונמצאמבטלהעשה,אלאכיוןדקיוםהעשהדוחההלאתעשה,חייב

כו(גמ',איןלותכלתמטיללבן.כתבבחידושיהגרי"ז,דמדלאקאמרדאם

להטילבוציצית.והשתאאתישפיר,דהיינודוקאבגוונאדהבגדעצמואינו

אין לו לבן מטיל תכלת ,מוכח כשיטת הרמב"ם )פ"א מציצית ה"ג ד'(,

כלאים,אבלאםהבגדעצמוכלאיםלאשייךלומרדלדחילאתעשה,דהא

דתכלתלאמתכשרכיאםבכריכהעלהלבן,ותכלתלחודלאמתקייםאלא

אםלאידחהלאיוכלללובשו,ולאיתחייב.ולפיזהבגוונאשנקשרוהציצית

עלידיגרדומין.

מעצמם בבגד בשבת דאין יכול להתירם ,נמי עשה לא ידחה הלא תעשה,

כז(גמ' ,שמע מינה צריך לקשור על כל חוליא וחוליא .הקשה החזון איש

דכיוןדאיןיכוללהתירםלאיוכלללבושהבגדמשוםכלאים,ולאיחולעליו

)או"ח סימן ג' סק"ד( ,איך סלקא דעתך שלא יקשור ,הא במה יפסיק בין

העשהכלל,והיינואףדלפיהאמתדקשרעליוןדאורייתאושייךהדיחוי,אף

חוליא לחוליא .ותירץ ,דהוה אמינא דסגי בתכיפה אחת דמהני להיכר

בנקשרומעצמםבשבתשרי,דהאכךהמצוהגםבחוללחברםדרךכלאים.

החוליות ,וקא משמע לן דבעינן ב' קשרים זה על גבי זה ,והוא ה"קשר"

ה(גמ' ,חוט של כרך עולה מן המנין .הקשה בחידושי הרשב"א ,פשיטא.

דקאמררבא.

ותירץ,דסלקאדעתן,דלאיעלהלמניןמשוםדכתיב"גדיל"וכתיב"פתיל",

כח(תוס'ד"הכיוןדאישתרי,בתוה"ד,דבמקוםאחרלאאשכחןאתראוכו'.

דמשמעדהפתילאינומןהגדיל ,ואףדאמרינןלקמן)עמודב'(",עשהגדיל

הקשההמלאכתיו"ט,אמאילאמסתברלומרדקשרבסמוךלכנף,דבשלמא

ופותלהומתוכו"היינושהפתיליםיצאומןהגדיל,אבלהגדילדהיינוהחוט

לפירושרש"ילקמן)לט(.ד"הקשרעליון,דאיןמקורלקשרזה,אבללפירוש

שעושין ממנו הגדיל ,לא יעשה פתיל להצטרף למנין החוטין ,ואשמועינן

תוס' שם ד"ה קשר עליון ,דקשר עליון דהוי דאורייתא היינו האי דסמוך

דמתוכו קאי נמי לחוט הגדיל .ובחידושי הגרי"ז כתב ,דלרמב"ם )פ"א

לכנף,אכתיקשהמנאלןדבעינןקשרעלכלחוליאוחוליא.ותירץ,דלפיזה

מציציתה"ב(,דהחוטשלכרךהואהתכלת,קאמשמעלן,דהתכלתמצטרף

צריךלומרדסביראלןכמאןדאמרלקמן)לט(:גדילדוקאבעינן,ואימשתרי

לגדיל ועולה למנין ח' חוטין .עוד תירץ ,דהוה אמינא דבעינן שיהא החוט

איןכאןגדילאףדאיכאקשרסמוךלכנף.וכןכתבבטהרתהקודש ועייןשם

כרוךעלכלהח'חוטין,ואםכןבעינןח'חוטיןמלבדו,וקאמשמעלןדעולה

עוד .ועיין בשיטה מקובצת )אות ו( דפליג אתוס' ,ופירש דלאו דוקא כל

מןהמנין.ובשפתאמתכתב,דלולידברירש"יהיהנראהלפרש,ד"עולהמן

חוליאוחוליא.

המנין"היינואפילולאנשתיירבולמטהאלאמהשכרךבו.
ו(גמ' ,יתיב רבא וקא אמר משמיה דשמואל תכלת שכרך רובה כשרה וכו'

דף לט ע"א

רב אמרה ולא שמואל .פירש רש"י ד"ה תכלת .זהו שם כל הציצית .וכתב

א(גמ',דלמאדאיקטר.כתבהחזוןאיש)או"חסימןג'סק"ט(,דאפשרדרבא

השפת אמת דדברי רש"י דחוקים .וכתב לבאר לולי דבריו ,דקאי על החוט

סבר דאי נימא דלא צריך לקשור על כל חוליא וחוליא הוה כתחלתו ,ולא

שכורךבודהואמןהתכלתולאנשתייררקמיעוטכשר.ובכךמיושבלשון

הוה גרדומין ,דכיון דעד עכשיו היה כשר בלא העליון ,והשתא שנפסק

הגמ'דבמימראקמאאמררביוסףשמואלאמרהולארב,ובשניהאמררב

התחתוןנטלקשרהעליוןכלכחההכשר,לאחשיבגרדומים.

אמרה ולא שמואל ,ולכאורה מדוע רק רב אמרה שמא גם שמואל אמרה,

ב(גמ' ,שמע מינה קשר עליון דאורייתא וכו' .פירש רש"י ד"ה קשר עליון,

אלאמשוםדהוושנידיניםהסותרים,דמאןדאמר"חוטשלכרךעולהמן

כלומר קשר אחד בציצית מיהא דאורייתא .והקשה בחידושי הרשב"א ,אי

המנין"משמעאפילולאנשארכלל,ומאןדאמר"תכלתשכרךרובה"משמע

סלקא דעתין דמהניאף בלא קשר כלל,אמאיקרי ליה "תכיפהאחת" ,הא

דמיעוט צריך להיות להשאר ,ואתי שפיר .ובחידושי הגרי"ד ]והיינו נמי

לית בה שום תכיפה כי אם תחיבה בלא קשר ,והוה ליה למימר דאי קשר

בחידושי הגרי"ז אלא דנדפס בטעות על התיבות "וקא אמר משמיה

עליון אינו דאורייתא אין כאן כלאים כיון דאינו חיבור .ותירץ ,דלרבותא

דשמואל"[ ביאר ,דמאי דקאמר ליה רב אמרה ,היינו דסבירא ליה לקמן

נקטיה ,דאפילו תכיפה אחת אינו חיבור ,וכל שכן כי ליכא תכיפה כלל כי

)עמודב'(דכולוגדיללאמהנידבעינןפתיל,וקאמשמעלןדרובהגדילגם

אםתחיבהבעלמא.עודכתב,דישלפרשדקשרהעליוןהיינושעשהבאותו

כןכשרכיוןדנשארעדייןפתיל,אבלכולהגדילמיפסלמטעםדבעינןפתיל.

קשרשניקשריםזהעלזה,והיינודקאמראיסלקאדעתךדמדאורייתאסגי

ועייןבאותהבאה.

בקשראחדהאאינוכלאיםכיוןדלאהוהאלאתכיפהאחת.ובחידושיהר"ן

ז(גמ' ,ונויי תכלת שליש גדיל ושתי שלישי ענף .פירש רש"י ד"ה ונויי

בסנהדרין )פט ,(.הביא פירוש זה בשם רבינו דוד .והקשה עליו ,דתחיבת

תכלת ,עיקר מצות ציצית שליש גדיל ושני שלישי ענף .וכתב בחידושי

החוטיןוקשראחדחשיביכשניקשרים.ועייןעודשו"תחוותיאיר)סימןקמג

הגרי"ז,דברמב"ם)פ"אמציציתה"ח(לאמשמעכן,אלאדקאיעלהתכלת

עלהקל"א(.

ממש,ולפיזהבלבןאיןהדיןכןאלאסגיבחוליאאחת)עייןשםהלכהט'(,

ג(תוס' ד"ה קשר העליון ,בתוה"ד ,ויש לומר דהכא לא מפיק מקרא דצמר

עייןשםעוד.אבלהנמוקייוסף)ציציתיב:מדפיהרי"ף(הביא,דרש"יפירש,

ופשתים אלא מגדיל וכו' .הקשה בהגהות מלא הרועים ,אם כן למה לי

נויי תכלת היינו עיקר מצוות תכלת) ,דלא כלפנינו( .וכתב ,דאף על פי כן

הראיהמכלאים.וכתב,דנראהלהגיהולגרוסבתוס'"דהתםלאמפיקמקרא

צריךלעשותכןאףהיוםבלבן,כיוןשהואזכרלתכלת.ועיין רש"יד"המין

דצמר ופשתים אלא מגדיל וכו'" אבל הכא לא סבירא ליה דרשא ד"גדיל"

כנף,דמשמעדהיוםאיןעושיןאלאחוליאאחת.

יא

מסכת מנחות דף לט – דף מ
יג בניסן – יד בניסן התשע"א
ח(גמ' ,תאנא הפוחת לא יפחות משבע .פירש רש"י ד"ה לא יפחות משבע,

משקשר קשר עליון והוי כולו פתיל נתכשר ,ושוב כשעשה כולו גדיל יהיה

חוליות .ואף דלעיל מינה איירי במנין הכריכות ,ומשמע דעליה קאי ,מכל

כשרמדיןגרדומין.ותירץ,דבהיגוונאלאמהניגרדומיגדיל,כיוןדהכשירו

מקוםהוכרחרש"ילפרשכן,דאילאוהכיסתריאהדדי.אבלתוס'ד"הלא

היהמדיןפתילולאמדיןגדיל.וסיים,דהיינודלאכתוס'לעיל)לח(:ד"הכיון

יפחות,כתבו)בסוה"ד(,בשםישמפרשים,דלאיפחותמשבעכריכותביןכל

דאשתרי.

קשר וקשר .וכן פירש הנמוקי יוסף )ציצית יב :מדפי הרי"ף( .וביאר ,דלא

טו(תוס'ד"הלבןנמי פטר,בתוה"ד ,ולאיתכןלפימהשפירשתילעילוכו'.

יפחותמשבעהיינומדרבנן,דאילומדאורייתאבשלשכריכותיצא.

ובטהרתהקודשכתבלתרץדברירש"י,דהיינודוקאלמסקנאדהכא,דמוכח

ט(תוס'ד"הלאיפחות,בתוה"ד ,ומיהוכלציציתהאמוריםבפרשהחסרים

מקרא דפשתן פוטר בשל צמר ,אבל רש"י פירש לפום הסלקא דעתך ,דיש

וכו'וישלומרוכו' .אבל המרדכי )ציצית(כתב,דאיןצריךלזה,דכיוןדקרינן

לומרשפירדהוהסביראלןדבעינןמיןכנףממשבמהותו,וצריךצמרלצמר

ציציתמלאאיןמשיביןעלהמדרש.

ופשתןלפשתןדוקא,עייןשםעוד.

י(בא"ד,וישלומרשישפסוקוהיהלכםלציציתוג'ציציתכתוביםבפרשה

טז(גמ',אימאאוצמראופשתים.הקשההחזוןאיש)סימןג'סקכ"ד(,אכתי

ולמ"דזומשלימתן.ולכאורהדבריהםצרכיםביאורדהלמ"דאינהאלאאות

איך יהיב פשתן ותכלת בשיראים ,הא הוי כלאים .וכתב ,דעל כרחך צריך

המקשרת ואינה מעצם שם "ציצית" ,ואולי יש לבאר על פי מה שביאר

לומרדאייריבליכאתכלתועושהכלהד'חוטיןמפשתןאומצמר,ולפיזה

האורחחייםבפירושהתורה הקראד"והיהלכםלציצת",עלפימהשכתבו

ביארמהשכתבותוס'ד"הורבנחמן,דלאמסתברלגמ'תירוץזהאלאמפני

התוס' לקמן )מג (:בד"ה חותם ,דמה שמדמה )שם בגמ'( חותם של טיט

הדחק אמרינן כן ,דהיינו משום דהתנא נקיט מלתיה תמיד בעושה מצותו

לציצית,שכךעושיםלעבדים,והציציתמעידעלישראלשהםעבדיהקדוש

באופן הרגיל ואם הוא במקרה דרכו לפרש ,ובאופן הרגיל הרי אינו רשאי

ברוךהואכדאיתאבשבת)נז(:כבלאדעבדאתנן.דהיינודבעינןלכוויןבקרא

להטיל פשתן בשיראים כיון דצריך להטיל תכלת ושמע מינה דשאר מינין

ד"והיהלכםלציצת"שאנועושיםהציציתלהעידעלינושאנועבדיה',ובכך

דאורייתא.

יזכו למעלה ד"ראיתם אותו" .וכל זה אפשר רק על ידי שכתבה התורה

יז(גמ' ,שם .הקשה בחידושי הרשב"א ,אפילו אי הוו חייבים מדאורייתא,

הלמ"ד.ואםכןאינהרקאותמקשרתאלאשייכתלביאורעצםהתיבה[.

מכל מקום היכי שרינן ליתן בהם פשתן ,הא הוו כלאים ,והלא יכול

יא(גמ' ,מעלין בקודש ואין מורידין .פירש רש"י ד"ה מין כנף ,דכיון

להתקייםמיןכנףבמינם.ותירץ,דמשוםדרובטליתותשהואפשתןקאינמי

דאקדמיהקראלמיןכנףשמעמינהחשובהואהלכךאימסייםבתכלתהוה

להו.ועודהקשה,למאןדאמרדחייביםמדרבנןאמאיאמרוחכמיםאוצמר

ליה מוריד סוף הציצית מתחילתה .ובתוס' לעיל )לח  (.ד"ה התכלת נמי

אופשתים,האהוהלהולתקןשיעשהממינם.ותירץ,דכלדתקוןרבנןכעין

כתבו,דלבןקדישטפימתכלת.והנמוקייוסף)ציציתיג.מדפיהרי"ף(כתב,

דאורייתאתקון,עייןשםעוד.

לא משום שהלבן חשוב מן התכלת ,שהתכלת דומה לכסא הכבוד] ,עיין

יח(תוס'ד"הופליגאדרבנחמן,הוהמצילמימרדמדרבנןהואאלאמשום

לקמן )מג [(:אלא דכיון דהעלתו ללבן תחילה מטעם "הכנף מן כנף" ,אין

שהאמוראיםישלהםלבארוכו'.הקשההחזוןאיש)סימןג'סקכ"ד(,הארב

מורידין אותו ,אלא יעשו ממנו קשר האחרון שהוא קיום הבנין ,וסיים דכן

יהודה איירי בהדיא בזמן דמטיל תכלת כדאמר "חוט של צמר פוטר בשל

פירש רש"י] .ולכאורה נראה לבאר החילוק בין הפירושים ,דלדעת רש"י

פשתןוכו'",ואםכןאיךיפטורבשלפשתןבזמןדאיכאתכלתאםשארמינין

ותוס' ,מה שהקדימו הוא סימן למעלתו ,ולנימוקי יוסף ,אינו סימן אלא

דרבנן ,הא הוה כלאים וליכא עשה דאורייתא .וכתב ,דשוב ראה ברא"ש

מעלהמסויימתבעצםההקדמה[.

)ציציתסימןיז(,דכתבבשםבעלהעיטור,דאישארמיניןדרבנןלאחייבום
כללבתכלתאלאבמינם.

דף לט ע"ב

יט(תוס' ד"ה ורב נחמן ,בסוה"ד ,ור"ת ורש"י פסקו כרבא משום דהוא

יב(תוס' ד"ה או גדיל ,בתוה"ד ,ויש לומר דאיצטריך ציצית לאשמועינן

בתראה.אבלהרי"ף)ציציתיד.מדפיהרי"ף(כתב,דליתהלכתאכרבאאלא

דלאחרעשייתןצריךלפרודוכו'.הקשההצאןקדשים,דאכתי"פתיל"למה

כתנא דבי רבי ישמעאל ,דבגד דקרא היינו דוקא צמר ופשתים ,אבל שאר

לי ,הא כיון דצריך להפריד על כרחך בעינן כנף ,וסיים דיש ליישב בדוחק.

מינין פטורים מציצית ,וכר' נחמן דאוקים להא דתני דשאר מינין חייבין,

ובהגהות מלא הרועים כתב ,דלא קשיא מידי ,כיון דאילא הוה כתיב אלא

מדרבנן.ותמההרא"ש )ציציתסוףסימןיח(,למהפסקכר'נחמןכיוןדרבים

"ציצית" לא הוי דרשינן לפרוד ,אלא דבעי כנף ותו לא .ועיין עוד בצאן

פליגיעליה,רביהודהורחבה ורבא,ואימשוםתנאדבירבי ישמעאל,הא

קדשיםבביאורהמשךדבריהתוס'.

איכאתנאדבירביישמעאלאחרינאדסברכוותייהודקאמראבייהאיתנא

יג(גמ',ורבסברלעולםפתילבעינןוכו' .כתב המרדכי )ציציתסימןתתקמ

וכו'.וכתבהמעדנייו"ט)אותו'(,דאימשוםדאיכאתנאדבירביישמעאל

בהגה"ה(,בשםרבינויצחק ,דהכיפירושו,לעולםפתילבעינן,אבלפשיטא

אחר ,הא בשבת )כז (.איתא נמי להא מילתא דאביי ,ודחה לה רבא התם,

דכולופתילדהיינוענףכשר,דהאכתיבקראבהדיא"ונתנועלהכנףפתיל

וכדמייתוהכאבתוס'ד"האמראביי.ובשולחןערוך)סימןט'סעיףא'(פסק,

תכלת וגו'" ,דהיינו ענף .והקשה המרדכי ,דהא אמר רב לעיל )עמוד א'(,

דשאר מינין אינם חייבים בציצית אלא מדרבנן .והרמ"א פסק ,דחייבים

אפילו לא כרך בה אלא חוליא אחת כשרה ,ומשמע דכולה בלא חוליא

מדאורייתא .וכתב המשנה ברורה )סק"ג( ,דאף דצריך לברך אף על מצוה

פסולה.ותירץ,דהיכאדאיכאגדילבעינןחוליא,אבלבלאחוליאנמיכשר.

מדרבנן,מכלמקוםאיכאנפקאמינה,א.דיותרראוילעשותבגדשהואיוצא

וכתב ,דאין נראה לפרש כן ,שהרי ריש דברי רב הם דתכלת שכרך רובה

בומןהתורה.ב .דאםישלוספקעלהבגדאםהואחייבבציצית,אםהוא

כשרה ,וכי היכי דהתם דוקא רובה כשרה ,אבל כרך כולה פסולה דליכא

מדרבנן ספק דרבנן לקולא .עיין שם עוד ובפרי מגדים .וכתב עוד )סק"ד(,

פתיל ,הכי נמי בסיפא דרב דלא כרך אלא חוליא אחת כשרה ,יש לומר

דהרמ"אהכריעדהוהמדאורייתא,כיוןשרובהאחרוניםסבריהכי,אכןכתב

דכולופסול).כןביארקושיתהמרדכי,בחידושיאנשישם)אותד'((.ומשום

)בסק"ו(,דיראשמיםיחמירעלעצמולחושלדעהראשונה,ויעשהטליתשל

הכיכתב,דרבבעיפתילוגדיל,ובחדלאמתכשר,והכיעבדינןהשתא,והכי

צמרכדישיתחייבבציציתמןהתורהלכוליעלמא,ונכוןשיעשהביןהטלית

תניאבספרי.ומייתילספריהמובאבתוס'ד"האוגדיל.

גדול ובין הטלית קטן של צמר .אמנם סיים ,דהעולם נוהגין לעשות ציצית

יד(גמ' ,שם .הקשה בחידושי הגרי"ז ,אמאי לא ליתכשר כולו גדיל ,דהא

של צמר לשאר מינין ,ובספר אליה רבה גם כן כתב שיש להקל בזה ,וכן

קודם שנעשה כולו גדיל היה גדיל ופתיל ,והיה לו הכשר ציצית ,ונהי

משמעבספרמעשהרב.

דעכשיו נעשה כולו גדיל ,מכל מקום ליתכשר מדין גרדומין ,דמבואר לעיל

כ(רש"יד"הונוצה,צמרשלעיזים קרינוצהלפישאיןרךכשארצמר.אבל

)לח,(:דהגרדומיןסגימהגדיללחוד.ותירץ,דאםהדיןדקשראחדבעינןוסגי

בשבת )כז (.פירש בד"ה של עזים ,דקרי להו נוצה על שםשאין גוזזין אותן

בסוף הגדיל ,אם כן לא היה כשר מעולם ,דהרי חסר אותו הקשר קודם

אלאמורטין.

אכתי הגדיל לא קאי עד שיעשה קשר בסוף .אמנם אכתי קשה לשיטת

דף מ ע"א

הראשונים) ,עיין באות הקודמת( דלרב בעינן פתיל דוקא ולא גדיל ,אם כן

א(תוס'ד"הסדיןבציצית,בתוה"ד,וקשהדהאאמרינןברישיבמותאפילו

שנעשה גדיל כולו ,ואף אי נימא דקשר אחד בעינן סמוך לכנף ,מכל מקום

יב

מסכת מנחות דף מ
יד בניסן התשע"א
מאן דלא דריש סמוכין וכו' .אבל הרמב"ן במלחמות ה' בשבת )יב .מדפי

הקשו ,דכי מכסה בטלית דבת חיובא היא ואין בו ציצית הרי עובר בידים.

הרי"ף( תירץ ,דאין הכי נמי דאף בית שמאי דרשי סמוכין ,אלא דסברי

ותירצו,דבשעתעיטוףאכתילאמחייבעדאחרשנתעטף,ד"כסותך"משמע

דאדרבה,לאבאהכתובאלאלהזהירעלהכלאיםבציצית,שלאתאמריבא

שאתה מכוסה בה כבר ,ולאחר שנתעטף הוה שב ואל תעשה .אבל הקשו,

עשה וידחה לא תעשה .והוסיף ,דיש שמוציאין דעת בית שמאי מהספרי

דמדמברכינן"להתעטףבציצית",משמעדבשעתהעיטוףעבידהמצוה.ועיין

דתניא "כסותך פרט לסדין" ,ומכאן פטרוהו אף מלבן ,ולפיכך תנא פוטרין

לעיללז:אותכזולח.אותב.

ולאקתניאוסרין,כיוןשאפילוממצותלבןפטור.

ז(בא"ד,ל"ארביאליעזראדביתשמאיפליגדאמריסדיןוכו'.כתבבחידושי

ב(בא"ד,לכךפירשרבינותםדמדאוריתאביתשמאינמיוכו'ואפילוממינו

הרשב"א,דלהאילישנאנמיצריךלפרשכונתרביכמושפירשבלשוןראשון

נמיפטריליהדלמאאתילמעבדתכלתוכו'.וכתבהחזוןאיש)או"חסימןג'

)עיין באות הקודמת( .אמנם לשון ראשון שפירש רש"י מיושב יותר ,חדא

סקכ"ז( ,דלדברי רבינו תם מתבאר מאי דאיתא לקמן )עמוד ב'( ,דר' זירא

דמהלהםלשאתולתתבדבריביתשמאי,ועוד,מהלהםלביתשמאילאנשי

שרי סדינו ,דהיינו דלא הטיל בו ציצית כלל ,וכן הא דאיתא לקמן )מא,(.

ירושלים ,ואם אנשי ירושלים תמהו על בית הלל ,מדוע הם אינם יכולים

דאמר ליהמלאכא לרבקטינאסדינא בקייטא ,דהיינו שלא הטילבו ציצית

לאסור ,ואם השאלה מדוע תמהו אנשי ירושלים ולא סברי כבית שמאי,

כלל.וברא"ש)ציציתסימןיז(כתב,דנראהשדעתהרי"ף )ציציתיג:מדפיו(

מדוע היה להם לסבור כבית שמאי ,אדרבא אי קשיא עלייהו היה צריך

כרבינו תם ,דהלכה כבית שמאי דאסרו מדרבנן ליתן תכלת בסדין ,ומכל

להקשות,מדועלאנהגוכביתהלל,ועייןמהשהקשהעוד.אכןרבינוגרשום

מקום במינו מחייב .וכתב הרא"ש ,דמה שהוכיח רבינו תם דפטרי אפילו

פירש,כלישנאבתראדרש"י.

במינו מלשון "פטורין" ,יש לתרץ ,דכשאמרו בית שמאי ובית הלל דבריהם

ח(תוס'ד"הכיוןדאפשרבמינן,לעילדמסיקנאוכו'היינובהדיתכלתדמיגו

בבית המדרש ,אמרו בית הלל דבריהם תחלה ,ואמרו לשון "מחייבים",

דתכלתפטרבשלפשתןלבןנמיפטרואףעלגבדאפשרבמינווכו'.ביבמות

דהיינודאפילובתכלתמחייבים,והשיבוביתשמאידבתכלתאיכאאיסורא

)ד (:כתבו התוס' ד"ה דאפילו ,דלבן של פשטים נמי פוטר בשל צמר מגו

מדרבנן ,וכששנו מחלוקתן הקדימו בית הלל דברי בית שמאי מפני

דצמר פטר בשל פשתים .ותמה החזון איש )סימן מב סק"ה( ,כיון דדוקא

ענוותנותן ,ואגב דבית הלל שנו "מחייבין" שנו אף בדברי בית שמאי

תכלתבפשתןדלאאפשרדחי,אינמיבפשתיםבצמרהיכאדליתליהצמר

"פוטרין",ולעולםבמינןמחייבין.וכתב,דכדאיהואהרבאלפסילסמוךעליו.

)דחשיב לא אפשר כדאיתא בשבת קלג .וביצה ח ,(:ונהי דשרינן צמר

ואפילו לדברי רבינו תם ,גזרה רחוקה היא דגזרו במינו אטו תכלת ,ותכלת

בפשתיםאפילולבן,היינוכיוןדמוכרחליתןתכלת,ועלידיחוטאחדצמר

גופיה גזרה שמא יקרע או משום כסות לילה ,והאידנא דליכא תכלת לא

נעשה כל הבגד שעטנז ,ליכא הוספה באיסור ,אבל מנא לן להתיר פשתים

שייכיהנךגזרות.ולכןלאמחהבאנשיספרדשמתעטפיםבטליתשלפשתן

בצמר ,כיון דאפשר בלא כלאים כלל .ותירץ ,דהיינו טעמא ,משום דחוטי

שלא להרפות מצות ציצית בידם .וכתב הטור )סימן ט'( ,דהרא"ש הסכים

הפשתןהניתניןבבגדצמר,חשבינןלהוכגוףהבגד,וכיוןדהותרתכלתבבגד

לדעתהרי"ף.אבלהביתיוסף )שםסוףסק"ו(כתב,דמלשוןהרא"שמשמע

פשתן ,אין איסור במה שנעשין חוטי ציצית של פשתן כלאים עם התכלת,

דסברכרבינותם,אלאדלארצהשאנשיספרדיבטלוממצותציצית.וכתב,

ושובאמרינןדאיןקפידאבמהשהםכלאיםעםהבגד,דבלאוהכיהןכלאים

דכןמבוארבשו"תהרא"ש)כללב'סימןח(.ועייןדבריחמודות)אותנ"ד(.

עם התכלת ,וכן הבגד והתכלת כחד חשיבי ,וכיון דהפשתן מותר בתכלת

ג(בסוה"ד ,ומיהו תימא דהשתא כיון דלא איפשר נדחי עשה ללא תעשה.

מותר בכל הבגד ,אבל כשאין תכלת ונותן כולו לבן ,אין להטיל חוטי צמר

בגליון הגיה על פי ברכת הזבח .אבל הצאן קדשים כתב ,דפירושו דחוק.
ולכך פירש ,דכוונתם דהשתא דאמרינן דבית שמאי כרבי סבירא להו ,ולא
אפשר לקיים שניהם בלבן דפשתן דתכלת מעכבת ,הדרא קושיא דלעיל

וחוטיפשתןבבגדשלצמרכיוןדאפשרהכלבצמר.

דף מ ע"ב

לדוכתא "נדחי עשה דציצית ללא תעשה דכלאים" .ובחזון איש )סימן ג'

ט(גמ',חמץבפסחויוםהכיפוריםדכרתסמכינןאדיסקיוכו' .הקשה החזון

סקכ"ז( כתב ,דרצו לומר דאפילו אי לא דרשינן סמוכין וצמר ופשתים

איש )או"ח סימן ג' סקכ"ז( ,ואי לא סמכינן אדיסקא מה אפשר למיעבד.

כדרבא,מכלמקוםשמעינןדמותרכלאיםבציצית,דאילאוהכילאמשכחת

ותירץ ,דמייתי מהא דמעברין אחר הפורים כדאמר בראש השנה )ז ,(.ואין

להציציתשלפשתים,כיוןדתכלתמעכבואיןפשתיםבלאתכלת.

חוששין שיסמכו על קריאת המגילה כדאיתא בגמ' שם ,וכן מהא דאיתא

ד(רש"יד"הביתשמאיפוטרין,בתוה"ד ,והאידנקטפלוגתייהובסדיןוכו'.

)שם יט ,(:רצו חדש רצו ל' ,ולא קבעו הדבר כדי שלא יצטרכו לסמוך על

הקשה בחידושי הגרע"א ,הא בפשוטו ניחא ,דהא חזינן לעיל )לט ,(:דאמר

השלוחים ,וכן לענין יום הכיפורים לא קבעו את אלול אלא זימנין מלא

שמואל משמיה דלוי צמר פוטר בפשתן איבעיא להו פשתן מהו שיפטרו

וזימניןחסרכדאיתאהתם.

בצמר תא שמע וכו' ,ואם כןאילו נקט פלוגתייהו בצמר ,הוה אמינא דבית

י(גמ' ,הכא דעשה בעלמא לא כל שכן .הקשה החזון איש )או"ח סימן ג'

שמאינמידרשיסמוכין,אלאדסביראלהודפשתןאינופוטרבצמר,ומשום

סקכ"ז( ,הא הכא אין הנידון בקיום עשה ,דאדרבה אנו מבטלין עשה ,אלא

הכי נקט סדין דאפילו הכי אסור לבית שמאי דלא דרשי סמוכים .והניח

אנו שוקדין שלא להכשל בכלאים .וכתב ,דאולי צריך לגרוס "דלא תעשה

בצריךעיון.

בעלמא".אכןרבינוגרשוםכתב,הכאדעשהבעלמאהואדכתיב"ועשולהם

ה(גמ' ,אמר רבי אליעזר ב"ר צדוק והלא כל המטיל וכו' אמר רבי אם כן

ציצית"לשמן.

למהאסרוה.פירשרש"יד"האינואלא,דאדביתהללפליגרביאליעזר.עוד

יא(גמ' ,שמא יקרע סדינו בתוך ג' וכו' .הקשה בחידושי הרשב"א ,אם כן

פירש בד"ה אמר רבי אם כן ,דכונת רבי לומר ,דאם כן דהלכה כבית הלל

אפילובשלצמרניחושלהכי,דאיעבידהכימיפסילדלאהויציצית.ותירץ,

למהאסרוהבירושלים.והקשהבחידושיהרשב"א,וכייכולתנאאחרלחלוק

דבשלצמרלאיתפרנופשתיםדידועדהוהכלאים,אבלבסדיןשפיראיכא

על בית הלל .ועוד הקשה ,מאיקאמר לו רבי "אם כןלמה אסרוה" דרוצה

חששא דיתפרנו פשתים] ,כיון דאינם כלאים בבגד אלא משום חוטין של

לומר "אם כן דהלכה כבית הלל" ,והלא רבי אליעזר היה אומר דאסרוה

תכלתדהוושלצמר,ואיןכלאדםשםלכךלב[.ובשיטהמקובצת)אותי'(

משום דאין הלכה כבית הלל ,והיאך יאמר לו רבי "אם כן דהלכה כבית

כתב בשם תוס' אחרות ,דדוקא בסדין איכא גזירה לפי שנוח ליקרע] .ועיין

הלל" ,ואם רבי אתא לאפלוגי עליה לא הוה ליה למימר בלשון "אם כן".

בבאמציעא)כט,(:מישהניחלואביומעותהרבהורוצהלאבדןילבשבגדי

ולכךפירשבביאורדברירש"י,דרביאליעזרלאאתאלאפלוגיאדביתהלל

פשתן[.

אלאאסתםברייתא,דקתני"דביתהללמחייבין",וקאמרדאיאפשרלהיות

יב(גמ',גזירהמשוםכסותלילה.כתבהחזוןאיש)או"חסימןג'סקכ"ז(,דיש

כן שהרי בירושלים מתמיהים על תכלת בסדין ,ואמר לו רבי ,אם כדבריך

לעייןלעניןבגדצמרדמןהדיןעושהלבןשלפשתיםכדאמרינן לעיל)לט,(:

דבירושלים מתמיהין יש לנו לתת טעם למה אסרוה ,ולא לומר בשביל

אם יש גזירה משום כסות לילה .וכתב ,דנראה דפשתים בצמר לא שכיחא

שמתמיהיםדביתהלללאחייבומעולם.

ולא גזרו ,וסוגיין מוכחת כן ,דמשמע דלא נחלקו אמוראי לדינא אלא

ו(רש"י ד"ה לפי שאין בקיאין ,בתוה"ד ,אין זה עוקר דבר מן התורה

בטעמא ,והרי למאן דמפרש טעמא שמא יקרע ודאי לא איירי אלא בסדין

דממילאנעקרולאאיהועקרליהבידים.ובתוס'יבמות)צ (:ד"הכולהונמי

)עיין באות יב( ,והכי נמי למאן דמפרש טעמא משום כסות לילהלא איירי

יג
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אלאבסדין,וכןהואבב"ח)סימןיחסק"א(.

עביד לרביעי ובטול הנך קמאי ,לא קרינא בהו בהנך שלש ראשונות

יג(רש"י ד"ה ה"ג ר' זירא אמר ,שמא יתכסה בו בלילה וכו' .כתבו תוס'

שבאחרונות"תעשהולאמןהעשוי"כדמפרשטעמא,כיוןדקאיבבלתוסיף

חולין)קי(:ד"הטליתשאולה ,דשיטתרש"ידלאכרבינותם שאמר,דכסות

לאהוימעשה.וביאר הביתיוסף)סימןי'סק"ו(בשם מהר"יאבוהב,דללשון

יום חייבת אף בלילה ,והגזירה היא אטו כסות המיוחד ללילה] ,ועיין תוס'

ראשון ,אף שעשה כל האחרונות שלא לצורך ,יכול לבטל הראשונות ,אבל

הכא ד"ה משום ,וד"ה תכלת[] .ומה שכתבו שם דהוא רש"י בשבת ,כבר

ללישנא בתרא ,אמרינן דהרביעי צריך שיהיה לשם מצות ציצית .והבית

העירהגליוןשםדלפנינוהואבמנחותולאבשבת[.אבלרש"יבשבת)כה,(:

יוסף ,פליג עליה מכמה טעמי ,חדא ,דלא בעינן כונה לשם ציצית ,ועוד,

ד"הואינהוסברי כתב,דגזורבהשמאיהאלוכסותשמיוחדללילותויטיל

דמשמעות"שלאלצורך"דאמרינןהכא,לאושלאבכונתציציתהיא,אלא

בוציצית.וכןפירשרש"יבזבחים)יח(:ד"הפרטלכסותלילה,טליתהעשויה

שלא היה צריך להם .וכתב ,דאין חילוק בין לשון ראשון ללשון שני לענין

לכסותלילהפטורהמןהציצית.ובגליוןהש"סלהגרע"א )שם(צייןזה.ועיין

דינא אלא בפירוש השמועה ,ועיין שם שביאר .וכן בב"ח )סק"ה( ובט"ז

קרןאורה.

)סק"ט(,שביארובאופניםאחריםהחילוקשביןהלשונות.

יד(תוס'ד"המשוםכסותלילה,בתוה"ד ,ואומררבינותםאףעלגבדכסות

יח(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת .וכתב הבית יוסף )סימן י' סק"ו( ,דהיכא

יום חייב אפילו בלילה וכסות לילה פטור אפילו ביום ,מכל מקום מיקרי

דפסקינהו לבתראי נראה דבכל גווני כשרה בקמאי ,דכיון שראשונות נעשו

שפיר זמן גרמא דהיום גורם לחייב המלבוש .ובתוס' קידושין )לד (.ד"ה

בהכשר כשרים ,וליכא נפקותא אם כשהטיל האחרונות נתכוין להוסיף או

ותפילין כתבוכןבשם ר"י ,ותירצובכךמהשהקשושם,למאןדאמרציצית

לבטל ,ואפשר ,דאפילו לא פסקינהו לבתראי כשרה בקמאי .וכתב ,דיש

חובתטלית,אמאיהוהזמןגרמא,האחייבתביןביוםוביןבלילה.

לדקדק כן מלשון רש"י ד"ה הטיל למוטלת ,שכתב" ,אף על גב דהדר

טו(גמ',חסידיםהראשונים,כיוןשארגובהג'וכו'אימאכיוןשפצעובהג'

פסקינהו לקמאי" ,וכתב דמכל מקום נראה ,דבנתכוין להוסיף לא יתכשר

היו מטילין לה תכלת .פירש רש"י ד"ה חסידים  ,זריזין במצות .ובד"ה כיון

בקמאי עד שיסיר הבתראי .ומדברי הרא"ש )ציצית סימן יט( שהביא לשון

שפצעו,כיוןשהגיעולג'אצבעותהאחרוניםמטיליןלהתכלתמידוכו'.ועיין

רש"י"איפסקינהולקמאי"משמעדדוקאבפסקינהולקמאימכשרבבתראי,

לקמן )מא (.בגמ' ,לימא מסייע ליה חסידים הראשונים וכו' שאני חסידים

וכןנראהמדבריהרמזיםורבינוירוחם.

דמחמריאנפשייהו.דהיינודאףדסבריציציתחובתגברא,נמישייךלהחמיר

יט(גמ' ,והאמר ר' זירא הטיל למוטלת כשרה אמר רבא השתא בבלתוסיף

בכהאיגוונא.והקשההשפתאמת דמהמקוםלהחמיראיחובתגבראהוא,

קאימעשהלאהוימתקיףלהרבפפאממאידגבראלאוספיוכו'.עייןפירוש

ועוד,שלאגםלאנמצאבפוסקיםשיראשמיםיחמירלעשותכן).וכןהקשה

רש"יד"האמררבאוד"המעשהאיכא.והרמב"ם)פ"אמציציתהט"ו(כתב,

הקרן אורה ,ועיין שהביא שהמרדכי )תתקמ"ב( כתב דהיינו דווקא למאן

הטילציציתעלציציתאםנתכווןלבטלאתהראשונהמתיראתהראשונה

דאמר חובת טלית ,וכתב ,דדבריו סתרי למה שאמרה הגמ'(  .וביאר

אוחותכהוכשרה,ואםנתכויןלהוסיףאףעלפישחתךאחתמשתיהןהרי

דמחמרי ליתן ציצית מיד שמא ישכחו וילבשו הטלית בלי ציצית ,אבל

זו פסולה שהרי כשהוסיף פסל הכל ,וכשהתיר או חתך התוספת נמצא

להחמיר לעשות ציצית בכלי קופסא אי ליכא להאי טעמא ,אין טעם.

הנשארנעשהמןהעשוישעשיתוהראשונהפסולההיתה.והראב"דהשיגו

]ולכאורה דבריו צרכים עיון ,דללשון רש"י דהיה משום "זריזות" ,מה שייך

מסוגייןדעולהמדברירב,דבנתכויןלהוסיףאפילוחתךאתהראשונהוהניח

לומר טעם החומרא כפי שכתב .ועוד דאי מטעמיה היאך מתורץ מה

השניה "תעשה" קרינן ביה וכשרה ,ור' פפא דהקשה עליו ,לא אתי למימר

שהקשהמהשלאנמצאהחומראזובפוסקים[.ועייןבאותהבאה.

דאי לאוספי אתי מיפסלא חדא מינייהו ,אלא למיפטר גברא מ"בל תוסיף"

טז(]גמ' ,שם .עיין באות הקודמת ,ולכאורה נראה לדייק דהא דכתב רש"י

היכא דאתי לבטולי קמייתא ,והטיל למוטלת כשרה סתמא הוא דאתמר.

דהיה משום "זריזות" ,לא היה בכוונתו לדין זריזות בעשיית המצוות כדין

והוסיף ,מהא דאיתא בסנהדרין )פח (:לענין זקן ממרא ,דאם איכא ארבעה

מקדימין ,וכדילפינן מ"וישכם אברהם בבקר" ,אלא לפי מאי דאיתא לקמן

חוטין ואייתי הוא חמשא ,אי קשר עליון דאורייתא גרוע ועומד הוא ,אינו

)מג(:ורבישמעוןבריוחאיאומרכלהזריזבמצוהזו זוכהומקבלפנישכינה

משום תוספת ,אלא משום חציצת החוט היתר שחוצץ בין החוטים

וכו' .והנה כתב הרמב"ן בפירוש התורה )בראשית פי"ד כב( וטעם הרימותי

העיקרייםוהקשר,עייןשם.ועייןבאותהבאה.

ידיאלה'לשוןשבועה,מריםאניידילאלעליון,וכןבינשבעתי)להלןכב

כ(גמ',שם.עייןבאותהקודמת.וכתבהכסףמשנה,דהרמב"ם )הובאבאות

טז( נשבע אני ,לשון רש"י .וכן מצאתי בספרי )ואתחנן לג( מצינו בכל

הקודמת( מפרש ,דרבא אתי למימר דהטלת ציציות בתראי ,כיון דקאי

הצדיקים שמשביעין את יצרן שלא לעשות ,באברהם הוא אומר ,הרימותי

עלייהו בבל תוסיף שפיר חשיב מעשה ,ולא קרינן ביה מן העשוי ,ולא דמי

ידי אל ה' ,והנה הוא כלשון וירם ימינו ושמאלו אל השמים וישבע בחי

להטיללבעלתשלשדחשיבמןהעשוימשוםדלאעברבהמשוםבלתוסיף,

העולם)דניאליבז(.והנהאיתאבסוטה)יז(.דרשרבאבשכרשאמראברהם

ולישנא דתמיהא הוא ,כלומר ,השתא בבל תוסיף עבר בהטלת ציציות

אבינואםמחוטועדשרוךנעל,זכובניולב'מצות,חוטשלתכלתוכו'אלא

בתראי והיכי אפשר לומר דלא חשיב מעשה] .ושפיר להא דגרסינן בדברי

חוטשלתכלתמאיהיא,דתניאהיהר"מאומרמהנשתנהתכלתמכלמיני

רבא"השתא"והשיטהמקובצת)אותו'(שמחקו,היינואליבאדרש"יותוס'[.

צבעונין מפני שהתכלת דומה לים וכו' ,ורקיע דומה לכסא הכבוד וכו',

ור'פפאפליגעליה,ואמרדדלמאאיפכאהוא,דכימכויןלאוסופיכיוןדעבר

וכתיבכמראהאבןספירדמותכסא.הרימהשזכולהגיעלקבלפניהשכינה

בבלתוסיףליכאמעשהבכשרות,וכימכשרינןבהטיללמוטלת,היינודוקא

היה זריזותיה דאברהם .אם כן חזינן דמהות מצות ציצית היא הנהגת

בנתכויןלבטלהראשונות,ולפיזהר'פפאנמיאתילחלקביןהטיללבעלת

"זריזות",והשתאשפירמהשהחמירוהחסידיםבעניןזריזותבגוףמצוהזו,

שלשלהטיללמוטלתונקטינןכותיה,ועייןשהאריךבביאורדבריו.

שאינוהידורבהאלאקיומהבעצם.ולפיזהלאקשיאקושיתהשפתאמת,

כא(גמ' ,טלית שהקטן מתכסה בו ראשו ורובו וכו' .כתב הרמב"ם )פ"ג

דאף דהווי מצוה בגופיה ,מכל מקום בהטלת הציצית ברגע שקיימת

מציציתה"א(,דהיינוקטןהמהלךלבדובשוק ואינוצריךאחרלשמרוולילך

האפשרות להטילה בבגד מקיים בה ענין "זריזות" שהוא גוף המצוה ,ומה

עמו .וכתב הראב"ד ,דיפה אמר שלא בכל קטן משערין שהרי אמרו לקמן

שלא הובא בפוסקים נמי לא קשיא ,כי דוקא חסידים הראשונים שיכלו

)מא"(.והגדוליוצאבהעראי".אמנםהטור)סימןטזסעיףא'(כתב,כלשקטן

להרגיש כבר בעשיית הציצית זריזות בעצם עשיית המצוה )וכעין מה

בןתשעשנים יכוללכסותבוראשוורובו.וכתבהכסףמשנה,דנראהדפליג

[.הרמב"ם ,שהרי פחות מבן תשע נמי מתהלך לבדו בשוק .אמנם אפשר
על
שמצינולעניןצורתההכנהלתפילתם(שייךעניןזריזות,מהשאיןכןלדידן
יז(גמ',והאמרר'זיראהטיללמוטלתכשרה .עיין רש"יד"ההטיללמוטלת,

דלאפליג,אלאדהכיקאמרהרמב"ם,קטןהמתהלךלבדובשוקעםטליתו,

ובשיטהמקובצת )אותטז( .והרא"ש )ציציתסימןיט(הביא,דרש"יפירשב'

ואינוצריךאחרלשמרושלאיאבדטליתו,וכדמשמעמהסמ"ג)דק"טרע"א(,

פירושים .א .שהיו לה ארבע ציציות והטיל לה ארבע אחרים ,כשרה בהנך

וסברדכלשהואפחותמבןט'צריךלשומרושלאיאבדהטלית.

בתראיאיפסקינהולקמאי,ואףדהנךלאולצורךעבדינהובשעתעשיה .ב.
הטיל למוטלת כשרה בהנך בתראי ,ואף דכי עביד בתראי אכתי לא בטיל
קמאי ,ואשתכח דהנך שלש לאו ציצית נינהו דהא לא צריך להו ,וכי הדר

דף מא ע"א
א(גמ' ,והגדול יוצא בה דרך עראי וכו' .עיין באות הקודמת שהבאנו דברי

יד

מסכת מנחות דף מא
טו בניסן התשע"א
הרמב"ם ,וכתב הכסף משנה ,דמהא דהשמיט הרמב"ם להא דהגדול יוצא

המהרש"א(דרבקטינאסוברחובתטליתהוא,אינונראה.ובשיטהמקובצת

בה ,יש ללמוד שאינו תנאי לטלית להתחייב בציצית ,אלא דליקרא כסות

)אותו'(תירץאקושיתהתוס'דשאניציציתשאיןמצותהקבועהולאענשי

תלוי בקטן ,ומשום דקטן לאו בר חיובא הוא תלו הדבר בגדול ,ואמרו

עלעשהכגוןדא].ולדבריושפירלאקשיאקושיתהתוס'נמילשיטתרש"י

שהטעםשיתחייבהגדולבטליתזומפנישדרכולצאתבהעראי.אכן הטור

שהבאנולעילבאותו'[.

)סימן טז סעיף א'( ,הביא לשון הברייתא כצורתה ,דקטן מתכסה בה וגדול

ח(תוס' ד"ה ענשיתו אעשה ,כי האי שאין אדם וכו' אבל עשה גמור וכו'.

אינומתביישלצאתבהבאקראילשוק.וכתבהב"ח)סק"א(,דסברדאיכאב'

כתב המהרש"א )חידושי אגדות( ,דהכי מוכח בבבא קמא )נה ,(:דדין שמים

ְתנאים כדי לחייב הטלית ,חדא דקטן יתכסה בה ,ועוד ,דגדול אינו בוש

חמירטפימדיןאדם,דכמהדבריםחשיבשםדחייבבדינישמיםופטורמדיני

לצאתבהלשוק,אבלאםבושלצאתבהלשוקולובשהבביתבלבדפטורה.

אדם.

אכןהביתיוסף)סק"א(האריךלהביא ממהר"יאבוהבוממהר"יחביב,לפרש

ט(גמ',בעידןריתחאענשינןוכו' .ביאר המהרש"א )חידושיאגדות(,דבעידן

בדברי הטור כמו שפירש בדעת הרמב"ם דהוא תנאי אחד בלבד] .וכדברי

ריתחא בעלמא היה לצדיקים להגין על דורן בתפלתן ובמצותן] ,עיין מכות

הב"חמשמעבראב"דהמובאבאותהקודמת[.

)יא ,[(.ועל כן יש להן להרבות במצות כדי לזכות דורן בכך ,ולא טצדקי

ב(גמ',חדאמכללחברתהאיתמר .הקשה החזוןאיש )סימןג'סקי"ז(,אמאי

למפטרנפשייהוממצות,ועלכןראוילצדיקיםכמותםליענשעלכך.

מותר בכלאים ,נהי דאין כאן משום בל תוסיף ולא נפסלו תרווייהו ,מכל

י(גמ',שם.שיטתתוס'ד"הענשיתואעשה,דבעידןריתחאאיכאעונשלזה

מקוםאיןציציתאלאחדמינייהוואידךליהויכלאים.ותירץ,דכיוןדישכאן

שלאקנהטלית.וכןמבוארבשעריתשובה)שערג'אותנב(,דיענשעלשלא

צמרופשתיםוהתורההתירתן,איןאיסורומתוסףאםמוסיףבבגדעודחוטי

קנהבגדלהתחייבבציצית.אבלבגליוןהש"סצייןלתוס'פסחים)קיג (:ד"ה

צמר,כמושאיןאיסורומתווסףאםמוסיףבבגדעודחוטיפשתן,אלאדאם

ואיןלו,דנחלקוהתירוצים)שם(אםדוקאמישישלוטליתואינולובשה,או

היו כל הציצית נפסלין כשהן כפולין ,היו חייבין עליו משום כלאים שלא

אפילו באין לו ,חייב לחזר ולהביא עצמו לידי חיוב .ובתוס' ערכין )ב (:ד"ה

במקוםמצוה.

הכלחייבין כתבו,דליכאעונשאלאבאותןהימיםדכל הטליתותהיובנות

ג(גמ',טליתכפולהחייבתבציציתורבישמעוןפוטר.פירשרש"יד"הורבי

ארבע כנפות ואזיל אחד ומשנה אותה להיפטר ,אבל בזמן הזה שרוב

שמעון ,דאם תפשט נמצאת ציציות באמצעיתה .אבל הנמוקי יוסף פירש,

הטליתות פטורים ,ליכא עונש למי שאינו קונה ארבע כנפות .ובשיטה

דאייריבבגדארוךמאודואיןראויללובשואלאאםכןכופלו,וטעמאדרבי

מקובצת )שם ,אות טו( ,כתב בשם הרא"ש ,מיהו צריך להשתדל לקיים כל

שמעון דפוטר ,משום דהוה בגד שאין ראוי ללבישה .וכתב הט"ז )סימן י'

המצות ,כמשה רבינו שהיה תאב להיכנס לארץ לקיים מצוותיה ,וכל שכן

סק"ז(,דלטעמאדהנמוקייוסף,אףבגוונאשישלבגדארבעכנפותהפשוטים

מצותציציתשהיאשקולהכנגדכלהמצוות.

נמי פטור .ותמה על הבית יוסף שכתב דצריך להטיל בד' כנפיההפשוטים,

יא(גמ' ,בזמן דאיכא ריתחא ענשינן .כתב השדי חמד בשם אחד מן

והובא ברמ"א )שם סעיף ו'( .ותירץ ,דכיון דלרש"י איירי בבגד הראוי

האחרונים ,דדווקא על ביטול מצות עשה דציצית ענשינן בעידנא דריתחא,

להשתמש בו אף בלא כפל ,נמצא דשם בגד עליו וחייב ,ובהא איירי הבית

ומשום דשקולה כנגד כל המצוות כדלקמן )מג .(:אולם מהרמב"ן בשער

יוסף דחייב להטיל בכנפיה הפשוטים .ובמשנה ברורה )סקט"ז( כתב ,דאם

הגמול )ד"ה ועוד מצינו( מבואר ,דעונשין על ביטול כל עשה .וכן משמע

כפלומחמתשהבגדארוךדאיןיכולללבשו,ישפוסקיןדפוטריןאותולגמרי,

מהמנחתחינוך )מצוהב'אותכ"ב(.ועיין שו"תביתהלוי )ח"בדרושא'ד"ה

ומסקיהט"זוהפרימגדים,דיטילבוציציתבכנפותהפשוטיןולאיברך.

אמנם(,ושו"תאבנינזר)יורהדעהסימןתנ"דאותנ"ה(,ואהבתחסד)פרקט

ד(גמ' ,איפשיטא ואתא חוטא וקם להדי רישיה .עיין רש"י ד"ה איפשיט.

סעיףז'בנתיבהחסדאותכ"א(,וחזוןאיש)או"חסימןקכ"טלדףכה.(.

הקשההרש"ש,האגםקודםשנתפשטההיוהחוטיןלהדירישא,אלאדעתה

יב(גמ',בההיאשעתאודאירמינןליהמשוםלועגלרשחרףעושהו.כתבו

נמצאובאמצעהטליתואםכןהעיקרחסר.ותירץ,דאוליישלפרשדתחלה

תוס' בבבא בתרא )עד (.ד"ה פסקי חדא ,בשם רבינו תם ,דשמע מזקני

היוהציציותנראיןמבחוץ,ועתהשנתפשטההיוכלפיראשווהטליתעליהם

לוטי"ר ,דהטעם דנהגו היום להסיר הציצית מטליתות של מתים ,דציצית

מלמעלה,וציייןלמגןאברהם)סימןח'סקי"ג(.

עדותהואשקייםכלהתורה,ועכשיושאיןחשוביןכלכך,הריהואכאילו

ה(גמ' ,דמלאכה אשכחיה וכו' ,ציצית של צמר מה תהא עליה .עיין תוס'

מעיד עדות שקר .ובשם ר"י כתבו ,דבזמן הגמ' שהיו כולן מקיימין מצות

לעיל)מ(.ד"הסדין דביארו,דהקפידעלמצוהמןהמובחרשלתכלת,ועיין

ציצית ,לפי שהיו לכולם טליתות בת ד' כנפות ,היו עושין להן אף במותן,

שםבאותג'מהשהבאנומהחזוןאיש.

אבלעתהשאיןלכולןבחייהן,איןלעשותבמותןאפילומישהיהלובחייו,

ו(גמ' ,אלא אם אמרת חובת טלית הוא מי מחייב כו' ,כתב הקרן אורה,

שלא לבייש את מי שאין לו .עוד תירצו ,דאנן סבירא לן מצוות בטלות

דהשתאסלקאדעתהדגמ',ד"חובתגברא"היינודמחוייבללבושבגדשלד'

לעתידלבא,וכשיטתאבאשאולבןבטנית בשמחות)פרקי"ב(.והאדאיתא

כנפות ,ובוודאי דמאן דאמר "חובת טלית" לית ליה האי חיובא ,אבל בתר

בסוגיין דרמינן ליה ,היינו אליבא דשמואל דאין בטלות ,ועתידים צדיקים

דמסיק דלמאן דאמר "חובת גברא" נמי ליכא חיובא ללבוש בת ד' כנפות,

לעמודבלבושיהם,ואםיסירויעמודבלאציצית.עודתירצובשם ר"י,דהא

ודוקא כי מיכסי ביה חייביה רחמנא ,תו ליכא קולא למאן דאמר "חובת

דאמרינן בסוגיין דבההיאשעתא ודאי רמינן ליה ,היינו שמשימין בו ציצית

טלית" אלא חומרא ,דמחייב למירמי בטלית שעתיד ללובשו ,ולמאן דאמר

ומסלקיןאותומיד,להודיעשקייםמצותציצית,לפישהבגדחדשולאהושם

"חובתגברא"לאיחייבאלאבשעתלבישה,ומכלמקוםלכוליעלמאעשה

בוציציתמעולםצריךלשיםבו,וכןנוהגיםבארץאשכנז.

איכא,ואסורלמעבדטצדקילמיפטרנפשיהמינהאפילולמאןדאמרדהווי

יג(גמ' ,תניא נמי הכי טלית שנקרעה וכו' רבי מאיר אומר לא יתפור וכו'.

"חובת מנא" ,והיינו כגירסת רש"י" ,אלא הכי קאמר ליה" טצדקי .וכן כתב

הקשההמצפהאיתן,היאךהוכיח"תניאנמיהכי"מדרבימאיר,האיחידאה

השיטה מקובצת אות ח' בשם הקונטרס .ואמנם תוס' לא גרסי אלא וגרסי,

הוא וחכמים פליגי עליה ]וכי האי גונא הקשו תוס' שבת )קא (.ד"ה רבי

"הכיקאמרליה",ועייןבאותהבאה.

יהודה ,היכי מייתי מעשה מרבי יהודה כיון דרבנן פליגי עליה[ .ותירץ,

ז(תוס' ד"הענשיתואעשה,עייןבאותהקודמת.ביארהקרןאורה,שחילקו

דשאניהכאדטעמאדרבימאירדגזרשלאיתפורתוךשלש,שמאישתיירמן

דהא דקיימא לן בעלמא דעל עשה אפילו בית דין של מטה היו מכין אותו

החוט של תפירה ויקחנו לחוט של ציצית ,וקיימא לן דהלכה כותיה

בזמןהבית,והכאמשמעדמספקאליהאינענשאעשה,משוםדעשהזולא

בגזירותיו אפילו נגד רבים ,וכדמוכח בכתובות )נז .(.אמנם הנמוקי יוסף

דמיאלשארעשה,דאינומחוייבלחזוראחרטליתברחיובא,ואםאיןלולא

)ציציתדףיב.מדפיהרי"ף(גרס"רבימאיראומריתפורוחכמיםאומריםלא

עברעלעשה,ביןלמאןדאמר"חובתגברא"ביןלמאןדאמר"חובתטלית",

יתפור" ואתיא רבי יהודה כרבנן דהלכתא כוותייהו ,ועיין בהגהות ר"ש

ולהכי קאמר ליה ענשיתו אעשה כי האי .אמנם המהרש"א הקשה אתוס',

טויבש.

קיימינן ואין לפרש דאיירי באין לו מעות וכו' .וכתב הקרן אורה דדברי

דף מא ע"ב

המהרש"א אינן מובנים לו ,וכן ההג"ה בגליון הש"ס )שבא ליישב קושיית

יד(גמ' ,תנו רבנן טלית שכולה תכלת וכו' מיתיבי טלית אין פוטר בה וכו'.

אמאי לא מחויב לקנות אם אין לו טלית ,הא למאן דאמר "חובת גברא"

טו

מסכת מנחות דף מא
טו בניסן התשע"א
כתב הרש"ש ,דחידוש הוא לומר לשון מיתבי מברייתא על ברייתא ,אכן

כתב,דמותראףמטליתקטןלטליתגדולשהםשוים,אבלאיןלהתירציצית

מצינו כי האי גוונא בבבא קמא )צד ,(:ועיין שם תוס' ד"ה בימי רבי ,ועיין

מטלית של גדול וליתנם בטלית של קטן דחיובו רק מדרבנן .ובפרי מגדים

בדבריומהשצייןעוד.

נסתפק ,אם מותר להתיר מטלית צמר לטלית של שאר מינים ,להפוסקים

טו(רש"יד"המיתיביטליתאיןפוטריןבהלשםלבןאלאמינה ,אםאדומה

דשארמיניםאינםאלאדרבנן.ובארצותהחייםמיקל.עודכתב)סק"ב(בשם

היא יטיל בה שני חוטין אדומין וכו' .הבית יוסף )סימן ט'( הביא דהקשה

הפרי מגדים ,דאם מצויים לו ציצית אחרים להשיג ,נכון להחמיר שלא

הסמ"ג,אםכןאמאיפריך לעיל)מ",(.ולאיהאאלאלבן",האבעינןדיהיה

להתירציציותיואםלאבאופןהמבוארבסק"ג).עייןאותהבאה(.

הצבע שוה אל הבגד .ותירץ בטהרת הקודש ,דלאו לעיכובא איתמר ,דהרי

יט(גמ' ,שם .כתב השולחן ערוך )סימן טו סעיףא'( ,דלהתיר שלא על מנת

טלית שכולה תכלת כשרה בשאר צבעונים ,ולכן שפיר מקשי לעיל אמאי

להניחם בבגדאחר אסור .וביאר המשנה ברורה )סק"ג( ,דישאיסור שמבזה

פטרוסדיןמןהתכלתהאלאיבואלידיאיסור.

טלית של מצוה בחנם ,ומכל מקום כתב בשם ארצות החיים ,דאם נתבלו

טז(גמ' ,דלמא דאי עבד .כתב בטהרת הקודש ,דהא דלא רצה לתרץ

ציציותיו מותר בכל גווני ,וכן אם רוצה למכרו לנכרי ]עיין לקמן )מג,[(.או

דחיישינןדלמאאחרשבלהיקחאותםלטליתותאחרות,כעיןדמשנילעיל,

שרוצה לעשותמהטליתבגדשלאיהיהבוארבעכנפותמותרליטלן,אבל

היינו משום דחשש רחוק הוא שיבלה הטלית ,ועדיין יתקיימו הציצית

אםמוכרלישראלאסור,אףשהישראלהשנייוכללהטילבעצמו.עודכתב,

הראשונים.

דמותרלהסירהציציתולתתתחתיהםיותרנאיםמשוםהדורמצוה.

יז(גמ',כאןבטליתבתשמונהחוטיןשמעתמינהמתיריןמבגדלבגד .תמה

כ(גמ' ,רבינא חייט להו מיחט .כתב בהגהות הרד"ל ,דמהכא מוכח,

בהגהות ר"ש טויבש ,מאי קושיא ,הא הטעם דאין מתירין הוא משום בזיון

דמקיימים מצות ציצית אף כשהציציות תחובים בכנפי הבגד ,ואין לדחות

הטלית,אובזיוןהציצית,וכמושכתבוהאחרונים,ובטליתבתשמונהחוטין

דרבינא סבר חובת גברא הוא ,ולכך חייט להו כשנתנם לכובס ,ולעולם

לפירוש רש"י ד"ה תרויהו ליתא ,דליכא בזיון הטלית כיון דנשאר מצוייץ

כשלובש הטלית אסור למעבד כן ,דאם כן אמאי טרחו הפוסקים למצוא

כהלכתו ,ואף בזיון ציצית ליכא כיון דלוקחים לטלית אחר ,אם לא דנימא

ראיה דקיימא לן ציצית חובת גברא ,הא רבינא דבתראה הוא על כרחך

דמכלמקוםהוהליהלמיגזרדלמאיתירגםמטליתבתד'חוטין.

סביראליההכי,אלאעלכרחךדאפילובטליתשהואלבוששרי,ודלאכמו

יח(גמ' ,ושמואל אמר מתירין מבגד לבגד .כן פסק השולחן ערוך )סימן טו

שכתב המגן אברהם )סימן ח'( .וכתב ,דמכל מקום נראה שהיה מנהגם

סעיףא'(,מותרלהתירציציותמטליתזהוליתנםבטליתאחר.וכתבהמשנה

שהציצית יהיו נגררים וכן משמע מרבינא גופיה )דדוקא כשנתנם לכובס

ברורה)סק"א(,דאפילומטליתחדשלטליתחדש,וכלשכןמישןלחדש.עוד

עביד

טז

הכי(,

וכן

בבן

ציצית

הכסת

בגיטין

)נו.(.

