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מב.
כיוצא בו לולב אין לו שיעור▀¿!◊

הכי נמי דאין לו שיעור כלל?¿מב.

לולב שיש בו ג' טפחים כדי לנענע בו ־ כשרִ והתנן:▀¿!◊מב.

אלא, אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה!!◊מב.

ה"נ אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה.!מב.

ציצית ־ אין ציצית אלא ענף, וכן הוא אומר: (יחזקאל ח') ויקחני בציצית ראשי.ת"ר:▀◊מב.

וצריך לפרודה כי צוציתא דארמאי.ואמר אביי:▀◊מב.

הטיל על הקרן או על הגדיל ־ כשירהת"ר:[רבנן]♦▀◊מב.

רבי אליעזר בן יעקב פוסל בשתיהן.[רבי אליעזר בן יעקב]♦▀◊מב.

כמאן אזלא הא דאמר רב גידל אמר רב:^מב.

ציצית צריכה שתהא נוטפת על הקרן, שנאמר: (במדבר ט"ו) על כנפי בגדיהם[רב גידל אמר רב]▀^מב.

כמאן? כרבי אליעזר בן יעקב.!מב.

וצריך שירחיק מלא קשר גודל.רבי יעקב אמר רבי יוחנן:▀◊מב.

▀◊מב.

ואיצטריך דרב פפא, ואיצטריך דר' יעקבֹ דאי מדרב פפא, הוה אמינא: תוך ג' דלא לירחיק טפי, וכמה 

דמקרב מעלי, איצטריך דר' יעקבֹ ואי מדרבי יעקב, הוה אמינא: מלא קשר גודל דלא ליקרב טפי, וכמה 

דרחיק מעלי, צריכא.

Оמב.
רבינא ורב סמא הוו יתבי קמיה דרב אשי, חזייה רב סמא לקרניה דגלימיה דרבינא דסתר ובצר ממלא 

קשר גודל

לא סבר לה מר להא דר' יעקב?אמר ליה:[רב סמא]¿מב.

בשעת עשייה איתמראמר ליה:[רבינא]!מב.

איכסיף[רב סמא]Оמב.

לא תתקיף לך, חד מינייהו כתרי מינן.אמר ליה רב אשי:Оמב.

[רב אחא בר יעקב]▀◊מב.
רב אחא בר יעקב רמי ארבע ועייף להו מיעף, ומעייל להו בגלימא ואביק להו מיבק, קסבר: בעינן תמניא 

בגלימא, כי היכי דליהוי גדיל גדילים במקום פתיל.

רב ירמיה מדפתי רמי תמניא דאינהו שיתסר, ולא אביק להו.[רב ירמיה מדפתי]▀◊מב.

מר בריה דרבינא עביד כדידן.[מר בריה דרבינא]▀◊מב.

רב נחמן אשכחיה לרב אדא בר אהבה רמי חוטי וקא מברך לעשות ציצית[רב אדא בר אהבה]▀◊מב.

מאי ציצי שמענא?א"ל:[רב נחמן]¿◊מב.

ציצית אין צריכה ברכה.הכי אמר רב:▀¿◊מב.

כי נח נפשיה דרב הונא, על רב חסדא למירמא דרב אדרב, ומי אמר רב: ציצית אין צריך ברכה?[רב חסדא]¿◊מב.

▀¿◊מב.
והא אמר רב יהודה אמר 

רב:

מנין לציצית בעובד כוכבים שהיא פסולה? שנאמר: (במדבר ט"ו) דבר אל בני ישראל ועשו להם ציצית, 

בני ישראל יעשו ולא העובדי כוכבים יעשוִ 

והא מאי רומיא?¿מב.

רב יוסף:▀!◊מב.
קסבר רב חסדא: כל מצוה שכשירה בעובד כוכבים ־ בישראל אין צריך לברך, כל מצוה שפסולה בעובד 

כוכבים ־ בישראל צריך לברך.
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וכללא הוא? והרי מילה דכשירה בעובד כוכבים¿מב.

ֹ דתניא:[רבי מאיר]♦▀¿◊מב. עיר שאין בה רופא ישראל ויש בה רופא ארמאי ורופא כותי, ימול ארמאי ואל ימול כותי, דברי רבי מאיר

כותי ולא ארמאירבי יהודה:♦▀¿◊מב.

ובישראל צריך לברך¿◊מב.

המל, אומר: ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על המילהִ דאמר מר:▀¿מב.

מידי הוא טעמא אלא לרב, רב מיפסיל פסיל!◊מב.

▀!מב.
דאיתמר:[דרו בר פפא 

משמיה דרב]

מנין למילה בעובד כוכבים שפסולה? דרו בר פפא משמיה דרב אמר: (בראשית י"ז) ואתה את בריתי 

תשמור

(בראשית י"ז) המול ימול, המל ימול.רבי יוחנן:▀מב.

סוכה מסייע ליה, תפילין הוי תיובתיה.▀◊מב.

הרי סוכה דכשירה בעובד כוכבים▀◊מב.

דתניא:▀▀◊מב.
סוכת עובדי כוכבים, סוכת נשים, סוכת בהמה, סוכת כותיים, סוכה מכל מקום ־ כשירה, ובלבד שתהא 

 ֹ מסוככת כהילכתא

ובישראל אין צריך לברך▀◊מב.

דתניא:▀▀מב.
העושה סוכה לעצמו, אומר: ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה, בא 

לישב בה, אומר: ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו לישב בסוכה

ואילו לעשות סוכה לא מברך.▀מב.

תפילין תיובתיה▀◊>מב.

והרי תפילין דפסולות בעובד כוכבים▀מב.

מב:
◊▀▀

דתני רב חיננא בריה 

דרבא מפשרניא:

ספר תורה, תפילין ומזוזות שכתבן צדוקי, כותי, עובד כוכבים, עבד, אשה, וקטן מומר ־ פסולין, שנאמר: 

 ֹ וקשרתם וכתבתם, כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה, כל שאינו בקשירה אינו בכתיבה

ובישראל א"צ לברך▀◊מב:

▀▀מב:
דשלח רב חייא בריה 

דרב הונא משמיה דר' 

על תפילין של יד, אומר: ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילין, על תפילין של ראש, אומר: 

ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות תפילין

ואילו לעשות תפילין לא מברךִ ▀מב:

!◊מב:

אלא לאו היינו טעמא, כל מצוה דעשייתה גמר מצוה, כגון מילה, אע"ג דכשירה בעובד כוכבים ־ 

בישראל צריך לברך, וכל מצוה דעשייתה לאו גמר מצוה, כגון תפילין, אע"ג דפסולות בעובד כוכבים ־ 

בישראל אינו צריך לברך

ובציצית בהא קמיפלגי:!◊מב:

חובת טלית הואמר סבר:[רב חסדא]♦▀!◊מב:

חובת גברא הוא.ומר סבר:[רב נחמן]♦▀!◊מב:

▀◊מב:

רב מרדכי לרב אשי: 

אתון הכי מתניתו לה, 

אנן הכי מתנינן לה, א"ר 

יהודה אמר רב:

מנין לציצית בעובד כוכבים שכשירה? שנאמר: (במדבר ט"ו) דבר אל בני ישראל ועשו להם ציצית, 

יעשו להם אחרים.

ֹ רב יהודה אמר רב:▀◊מב: עשאן מן הקוצים ומן הנימין ומן הגרדין ־ פסולה, מן הסיסין ־ כשירה

▀◊מב:
כי אמריתה קמיה 

דשמואל, אמר:[שמואל]
אף מן הסיסין פסולה, בעינן טוייה לשמה.

כתנאי:▀מב:
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[רבנן]♦▀▀◊מב:
ציפן זהב, או שטלה עליהן עור בהמה טמאה ־ פסולות, עור בהמה טהורה ־ כשירות, ואע"פ שלא עיבדן 

 ֹ לשמן

אף עור בהמה טהורה ־ פסולות, עד שיעבדן לשמן.רבן שמעון בן גמליאל:♦▀▀◊מב:

^◊מב:
אביי לרב שמואל בר רב 

יהודה:
הא תכילתא היכי צבעיתו לה?

!◊מב:
אמר ליה:[רב שמואל בר 

רב יהודה]

מייתינן דם חלזון וסמנין ורמינן להו ביורה ומרתחינן ליה, ושקלינא פורתא בביעתא וטעמינן להו 

באודרא, ושדינן ליה לההוא ביעתא וקלינן ליה לאודרא.

שמע מינה תלת: שמע מינה טעימה פסולה, ושמע מינה ־ דבעינן צביעה לשמה, ושמע מינה טעימה פסלה.▀◊מב:

היינו טעימה פסולה היינו צביעה לשמהִ ¿מב:

מה טעם קאמר, מה טעם טעימה פסולה? משום דבעינן צביעה לשמה.רב אשי:!מב:

כתנאי:▀מב:

טעימה פסולה, משום שנאמר: (שמות כ"ח) כליל תכלת, דברי ר' חנינא בן גמליא�[ר' חנינא בן גמליא� ]♦▀▀◊מב:

אפילו מראה שני שבה כשר, משום שנאמר: (ויקרא י"ד) ושני תולעת.רבי יוחנן בן דהבאי:♦▀▀◊מב:

ֹ .ת"ר:▀◊מב: תכלת אין לה בדיקה, ואין נקחית אלא מן המומחה

תפילין יש להם בדיקה, ואין ניקחין אלא מן המומחהֹ ספרים ומזוזות יש להן בדיקה, וניקחין מכל אדם.▀◊מב:

ותכלת אין לה בדיקה?¿מב:

▀¿◊מב:
[רב יצחק בריה דרב 

יהודה]

והא רב יצחק בריה דרב יהודה בדיק ליה, (סי' בגשם) מייתי מגביא גילא ומיא דשבלילתא ומימי רגלים 

בן ארבעים יום, ותרי לה בגווייהו מאורתא ועד לצפרא, איפרד חזותיה ־ פסולה, לא איפרד חזותיה ־ 

 ֹ כשרה
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