
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

מנחות-הקומץ רבה

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

לח.
◊!

תרגומה רב בר שבא 

קמיה דרב כהנא:
בלאו (דברים י"ז) דלא תסור.

מהתם א"ל [רבינא]איכא דאמרי:О◊לח.

מאי דעתיך? למישדייהוא"ל:[מר בר רב אשי]¿לח.

גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורהִ והאמר מר:▀¿◊לח.

¿◊לח.
והא תרגומה רב בר שבא 

קמיה דרב כהנא:
בלאו דלא תסורִ 

הכא נמי כרמלית דרבנן היא.!◊לח.

הדרן עלך הקומץ◊
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מנחות-התכלת

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

לח.
מ

התכלת אינה מעכבת את הלבן, והלבן אינו מעכב את התכלת.▀

תפלה של יד אינה מעכבת את של ראש, ושל ראש אינה מעכבת את של יד.▀לח.

לח.
ג

◊¿ ֹ לימא, מתני' דלא כרבי

(במדבר טו) וראיתם אותו ־ מלמד שמעכבין זה את זה, דברי רבידתניא:[רבי]♦▀¿◊לח.

אין מעכבין.חכמים:♦▀¿◊לח.

מ"ט דרבי?^¿לח.

[רבי]!¿◊לח.
דכתיב: (במדבר טו) הכנף ־ מין כנף, וכתיב: פתיל תכלת, ואמר רחמנא: וראיתם אותו, עד דאיכא 

תרוייהו בחד.

ורבנן?^¿לח.

וראיתם אותו, כל חד לחודיה משמע.[רבנן]!¿◊לח.

לימא דלא כרביִ ¿לח.

ֹ רב יהודה אמר רב:!◊לח. אפי' תימא רבי, לא נצרכא אלא לקדם

מצוה להקדים לבן לתכלת, ואם הקדים תכלת ללבן ־ יצא, אלא שחיסר מצוה.דתניא:▀!◊לח.

מאי חיסר מצוה?^◊לח.

לח:
אילימא חיסר מצוה דלבן, וקיים מצוה דתכלת!

לרבי עכובי מעכב אהדדיִ ¿לח:

שחיסר מצוה ועשה מצוה, ומאי חיסר מצוה? דלא עבד מצוה מן המובחר.רב יהודה אמר רב:!◊לח:

התינח לבן דאינו מעכב את התכלת, תכלת דאינה מעכבת את הלבן מאי היא?¿◊לח:

¿◊לח:
איתמר נמי, אמר ליה לוי 

לשמואל:

אריוך, לא תיתיב אכרעך עד דמפרשת לי להא מילתא: התכלת אינה מעכבת את הלבן, והלבן אינו מעכב 

את התכלת, מאי היא?

אמר ליה:[שמואל]!◊לח:
לא נצרכא אלא לסדין בציצית, דמצוה לאקדומי לבן ברישא, מ"ט? הכנף ־ מין כנף, ואי אקדים תכלת 

ללבן לית לן בה.

תינח לבן דאינו מעכב את התכלת, תכלת דאינה מעכבת את הלבן מאי היא?¿◊לח:

אמר ליה רמי בר חמא:!◊לח:
לא נצרכא אלא לטלית שכולה תכלת, דמצוה לאקדומי תכלת ברישא, דהכנף ־ מין כנף, ואי אקדים לבן 

ברישא לית לן בה.

מידי ציבעא קא גרים?רבא:¿לח:

לא נצרכא אלא לגרדומין, דאי איגרדם תכלת וקאי לבן, ואי איגרדם לבן וקאי תכלת ־ לית לן בהאלא אמר רבא:!◊לח:

גרדומי תכלת כשרין, וגרדומי אזוב כשרין.דאמרי בני ר' חייא:▀!◊לח:

וכמה שיעור גרדומין?^לח:

כדי לענבן.בר המדורי אמר שמואל:!◊לח:

כדי לענבן, לענבן כולהו בהדדי, או דלמא כל חד וחד לחודיה?איבעיא להו:^◊לח:

תיקו.▀לח:

אלימי דלא מיענבי ואי הוו קטיני מיענבי, מאי?בעי רב אשי:^לח:

!לח:
רב אחא בריה דרבא לרב 

אשי:
כל שכן דמינכר מצותייהו.

ומאן תנא דפליג עליה דרבי?^◊לח:

האי תנא הוא!לח:
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▀!◊לח:

דתניא: רבי יצחק אומר 

משום ר' נתן, שאמר 

משום רבי יוסי הגלילי 

שאמר משום רבי יוחנן 

בן נורי:

אין לו תכלת מטיל לבן.

שמע מינה: צריך לקשור על כל חוליא וחוליא, דאי ס"ד לא צריךרבא:▀◊לח:

גרדומי תכלת כשרין וגרדומי אזוב כשרין, כיון דאישתרי ליה עילאי אישתרי ליה כולהִ הא דאמרי בני רבי חייא:▀▀◊לח:
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