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סעודת  נחשב  כלה,  מסכת  או  סופרים  כמסכת  קטנות,  מסכתות  סיום 
מצוה. וכן חומש אחד או נביא אחד, אך רק המסיים עצמו רשאי לאכול 

בשר. (יבי"א ח"א סי' כו אות י)
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 בס"ד

 ת ִסּיּום ַמֶּסֶכת ִציִצי 
 

ְוַדְעָּת� ֲעָלן. לֹא ִנְתְנֵׁשי ִמָּנ�    ִציִציתַוֲהָדָר� ֲעָלן. ַּדְעָּתן ֲעָל� ַמֶּסֶכת    ִציִציתֲהָדָרן ֲעָל� ַמֶּסֶכת  
 (ג' פעמים)◌ׁ ְולֹא ִתְתְנֵׁשי ִמָּנן ָלא ְּבָעְלָמא ָהֵדין ְוָלא ְּבָעְלָמא ְּדָאֵתי:  ִציִצית ַמֶּסֶכת 

ה' ִמְּלָפֶני�  ָרצֹון  ַהֶּזה    ְיִהי  ָּבעֹוָלם  ֻאָּמנּוֵתנּו  תֹוָרְת�  ֶׁשְּתֵהא  ֲאבֹוֵתינּו  ֵוא�ֵהי  ֱא�ֵקינּו 
ּוְתֵהא ִעָּמנּו ָלעֹוָלם ַהָּבא. ֲחִניָנא ַּבר ָּפָּפא ָרִמי ַּבר ָּפָּפא ַנְחָמן ַּבר ָּפָּפא ַאַחאי ַּבר ָּפָּפא  

ר ָּפָּפא סּוְרָחב ַּבר ָּפָּפא ָאָדא ַּבר ָּפָּפא ָּדרּו  ַאָּבא ָמִרי ַּבר ָּפָּפא ַרְפָרם ַּבר ָּפָּפא ָרִכיׁש ּבַ 
ִפּיֹות ַעְּמ� ֵּבית ִיְׂשָרֵאל,  ִפיַהֲעֵרב ָנא, ה' ֱא�ֵקינּו, ֶאת ִּדְבֵרי תֹוָרְת� ְּבִפינּו ּובְ .  ַּבר ָּפָּפא

ֶצֱאָצֵאינּו)   (ְוֶצֱאָצֵאי  ְוֶצֱאָצֵאינּו  ֲאַנְחנּו  יֹוְדֵעי  ְוִנְהֶיה  ֻּכָּלנּו  ִיְׂשָרֵאל,  ֵּבית  ַעְּמ�  ְוֶצֱאָצֵאי 
ֵמֹאְיַבי  ִלְׁשָמּה.  תֹוָרְת�  ְולֹוְמֵדי  ִלִּבי    ְׁשֶמ�  ְיִהי  ִלי:  ִהיא  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִמְצֹוֶתי�  ְּתַחְּכֵמִני 

ִחִּייָתִני: ָּברּו� ַאָּתה  ָתִמים ְּבֻחֶּקי� ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש: ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח ִּפּקּוֶדי� ִּכי ָּבם  
   .ָאֵמן ָאֵמן ָאֵמן ֶסָלה ָוֶעד ה' ַלְּמֵדִני ֻחֶּקי�: 

ַׂשְמָּת   ְולֹא  ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית  ִמּיֹוְׁשֵבי  ֶחְלֵקנּו  ֶׁשַּׂשְמָּת  ֱא�ֵקינּו  ה'  ְלָפֶני�  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים 
ֶׁשָאנּו   ְקָרנֹות.  ִמּיֹוְׁשֵבי  ְלִדְבֵרי  ֶחְלֵקנּו  ַמְׁשִּכיִמים  ָאנּו  ַמְׁשִּכיִמים:  ְוֵהם  ַמְׁשִּכיִמים 

ֲעֵמִלים ְוֵהם  ֲעֵמִלים  ָאנּו  ְּבֵטִלים.  ִלְדָבִרים  ַמְׁשִּכיִמים  ְוֵהם  ֲעֵמִלים    . תֹוָרה,  ָאנּו 
נּו ָרִצים  ּוְמַקְּבִלים ָׂשָכר, ְוֵהם ֲעֵמִלים ְוֵאיָנם ְמַקְּבִלים ָׂשָכר. ָאנּו ָרִצים ְוֵהם ָרִצים: ָא 

ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא, ְוֵהם ָרִצים ִלְבֵאר ָׁשַחת, ֶׁשֶּנֱאַמר (תהלים נה, כד): ְוַאָּתה ֱא�ִהים  
 ּתֹוִרֵדם ִלְבֵאר ַׁשַחת ַאְנֵׁשי ָדִמים ּוִמְרָמה לֹא ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם ַוֲאִני ֶאְבַטח ָּב�.  

ֵּכן ַּתַעְזֵרִני ְלַהְתִחיל    ִציִציתֲעַזְרַּתִני ְלַסֵּים ַמֶּסֶכת  ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני� ה' ֱא�ַקי, ְּכֵׁשם ׁשֶ 
ָּכל   ֶאת  ּוְלַקֵּים  ְוַלֲעׂשֹות  ִלְׁשמֹור  ּוְלַלֵּמד  ִלְלֹמד  ּוְלַסְּיָמם,  ֲאֵחִרים  ּוְסָפִרים  ַמֶּסְכּתֹות 

ְוָאמֹוָרִא  ַהַּתָּנִאים  ָּכל  ּוְזכּות  ְּבַאֲהָבה.  ּתֹוָרֶת�  ַתְלמּוד  ֲחָכִמים  ִּדְבֵרי  ְוַתְלִמיֵדי  ים 
ַיֲעמֹוד ִלי ּוְלַזְרִעי ֶׁשּלֹא ָימּוׁש ַהּתֹוָרה ִמִּפי ּוִמִּפי ַזְרִעי ְוֶזַרע ַזְרִעי ַעד עֹוָלם, ְוִתְתַקֵּים ִּבי  
  (משלי ו, כב): "ְּבִהְתַהֶּלְכ� ַּתְנֶחה ֹאָת� ְּבָׁשְכְּב� ִּתְׁשֹמר ָעֶלי� ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתִׂשיֶח�",

ַחִּיים", (שם   (שם ְׁשנֹות  ְל�  ְויֹוִסיפּו  ָיֶמי�  ִיְרּבּו  ִבי  ָיִמים    ט, יא): "ִּכי  ג, טז): "ֹאֶר� 
ֶאת   ְיָבֵר�  ה'  ִיֵּתן  ְלַעּמֹו  ֹעז  "ה'  יא):  כט,  (תהלים  ְוָכבֹוד",  ֹעֶשר  ִּבְׂשמֹאָלּה  ִּביִמיָנּה, 

 ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום".  
 

 ַקִּדיׁש ֶׁשל ִסּיּום ַמֶּסֶכת 
ה ֵמַתָּיא,  ָעִתיד ְלִאְתַחְדָּתא, ּוְלַאֲחָיָא ִּדי הּוא ) אמן(◌ׁ ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא 

רּוְשֵלם, ּוְלַׁשְכְלָלא ֵהיָכֵלּה ְּבַגָּוּה,  א, ּוְלִמְבָנא ַקְרָּתא ִּדיּוְלַאָּסָקא ַיְּתהֹון ְלַחֵּיי ָעְלמָ 
, ְוַיְמִליך  , ּוְלָאָתָבא ּפּוְלָחָנא ִּדי ְׁשַמָּיא ְלַאְתָרּהאּוְלֶמֱעַקר ּפּוְלָחָנא נּוְכָרָאה ִמן ַאְרעָ 

ְּבַחֵּייכֹון   (אמן) ◌ׁ ְוַיְצַמח ּפּוְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה קּוְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ּבַמְלכּוֵתה ִויָקֵרּה 
 ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן 

 .ם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר� ְלָעלַ 
.  ִיְתָּבַר� ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא

ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא.  ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא  ְּבִרי� הּוא. 
 ְוִאְמרּו ָאֵמן. 

ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ַרָּבָנן ְוַעל ַּתְלִמיֵדיהֹון ְוַעל ָּכל ַּתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹון, ְוַעל ָּכל ַמאן  
ן  ְּדָעְסִקין ְּבאֹוַרְיָתא, ִּדי ְּבַאְתָרא ַקִּדיָׁשא ָהֵדין ְוִדי ְּבָכל ֲאַתר ַוֲאַתר, ְיֵהא ְלהֹון ּוְלכֹו 

ְׁשָלָמא ַרָּבא, ִחָּנא ְוִחְסָּדא ְוַרֲחִמין, ְוַחִּיין ֲאִריִכין ּוְמזֹוֵני ְרִויֵחי, ּופּוְרָקָנא, ִמן ֳקָדם  
 :ֲאבּוהֹון ְּדִבְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא, ְוִאְמרּו ָאֵמן

   ָאֵמן.ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל. ְוִאְמרּו  
 עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. 

 
 

 
 

, יוסף בן ויטלי, לאון בן רחל, ליאון-בן אריה וילי-, זאבישראל בת יעקב שושנה-לע"נ רוזה 
יעטי בת משה, יעקב ישראל בן חיים, אנה בת מרדכי,  -חיהאסתר בת רחל, רחל בת דינה, 

 ת.נ.צ.ב.ה.יצחק בן ברטה, יצחק בן אסתר, ויטלי בן יוסף 
דבורה ומיכל  -שירי, דנה-ה ל: בלהלרפואה שלימה מיכל בת אסתר. להצלחה ולתשובה שלימ

 יימא וכל הישועות. זרע של קבנות אסתר, 
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 בס"ד
ָוה] ִסּיּום ַמֶּסֶכת ִציִצית  ת ז"ל /ְלטֹוַבת ִנְׁשַמת ְּפלֹוִני ֶּבן ְּפלֹוִניד לֹומֵ  ֲהֵרינּו [ִלְסֻעָדת ִמִצְ

ַמֶּסֶכת ִציִצית 

ְּבִציִצית,  .א ֲחָיִבין  ּפֹוֵטר  ַרִּבי    ַהֹּכל  ִׁשְמעֹון 
ְּגָרָמאּבְ  ֶׁשַהְּזַמן  ִמְּפֵני  שיש   ָּנִׁשים  מצווה  [שכל 

פטורות נשים  זמן  ביום]   ,לה  רק  זמנה    וציצית 
 .מצוות ציצית גם בלילה)חובת פליגי האם ו(

ְּבִציִצית  .ב ְלִהְתַעֵּטף  יֹוֵדַע  ֶׁשהּוא  ָקָטן   ָּכל 
ה[ ושתי    -  עיטוףולאחר  לפניו  ציציות  ציציות  שתי 

 . ָאִביו עֹוֶׂשה לֹו ִציִצית, לאחריו]
בגודל]ַטִּלית   .ג ְוֻרּבֹו   [בגד  רֹאׁשֹו  ְמַכֶּסה    ֶׁשהּוא 

 ַחֶּיֶבת ְּבִציִצית.  בן ט' שנים]  קטןל [ש
פשתן ְוָסִדין .ד ביוםמש  [של  בו  ֵּבית  ,  ]תעטף 

האם    (דפליגי  ַׁשַּמאי ּפֹוְטִרין ּוֵבית ִהֵּלל ְמַחְיִבין
 . )שהבגד פשתן והציציות צמר – בציצית ותר שעטנז ה

ויורד    ראשבגד שהיו מכסים בו את ה[  ַאִּפיַקְרִסין .ה
הפנים צדדי  ה  , לשני  בגד  אומרין    ] לגוף  סמוךויש 

 . ְוַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ַחֶּיֶבת  ְּפטּוָרה,
ְּכפּוָלה .ו ו  ַטִּלית  תפירה  ללא  אותה    עשה [שקיפל 

כנפות ארבע  מקופלת  לה  ַחֶּיֶבת    ]כשהיא 
ִׁשְמעֹון ּפֹוֵטר  , ְּבִציִצית יפתח   שסובר(  ר׳  שאם 

באמצע,   הציציות  נמצאות  ציצית  והבגד  מצוות 
 ).בגדהעל כנפי  לשימם

 . ְּתֵכֶלת ַחֶּיֶבת ְּבִציִצית ּוָלּהּכׁשֶ  [בגד] ַטִּלית  .ז
ָסִדין .ח ֶׁשֲעָׂשאֹו  בו[ל  ָּכר    ְוָסִדין ,  ביום]  התעטף 

לילה ַטִּלית ][של  ֵאּלּו  ,  ]בגד[ ֶׁשֲעָׂשאֹו  ֲהֵרי 
 ַחָייִבין. 

ַהִּמָּטה ֲהֵרי  [סדין]    ַהַּלְיָלה ּוַפְרֵסי[בגד]  ְּכסּות   .ט
ְוַהִּפיֶלֶגס    ִריגֹוןטּוִרין ִמן ַהִּציִצית. ְוַהְט ֵאּלּו ּפְ 

ְוַאְנְטַנה  ְוַאְרִביקּוַה  מיני  [  ּופּוְכַלְתִרין  אלה  כל 
כנפות ד'  להם  שאין  ְּפטּוִרין.    ]בגדים  ֵאּלּו  ֲהֵרי 

ַהְּכָלל: ּכְ   ֶזה  ַאְרַּבע  לֹו  ֶּׁשֵאין  ָּפטּור  ָּכל  ָנַפִים 
 ִמן ַהִּציִצית. 

ִציִצית, .י אֹוְמִרים:  ִמְצַות  ַׁשַּמאי  ַאְרַּבע   ֵּבית 
ו[ש  חּוִטין הכנף  בחור  לשמונה]מים    ֶׁשל  כופלין 

ֶאְצָּבעֹות ִהֵּלל    , [אורך]  ַאְרַּבע  אֹוְמִרים:  ּוֵבית 
ַרִּבי   ָׁשלֹוׁש חּוִטין ֶׁשל ָׁשלֹוׁש ֶאְצָּבעֹות. ָאַמר 
ִהֵּלל   ֵּבית  ְּכֶׁשָאְמרּו  ַאף  ְיהּוָדה:  ַּבר  יֹוִסי 

ְקרֹוִבים ִלְהיֹות ִּדְבֵרי ֵאּלּו    ָׁשלֹוׁש ֶׁשל ָׁשלֹוׁש,
ֵאּלּו לבית ש,  אורך החוטים  גודלב[  ְּכִדְבֵרי  אצבע 

 .האגודל]אצבע הכוונה להלל 
ַהָּלָבן, ֶאת   .יא ְולֹא ִׁשֵייר ֶאת  ִׁשֵייר ֶאת ַהְּתֵכֶלת 

ַהְּתֵכֶלת ֶאת  ְולֹא  או   ַהָּלָבן  לבן  הכל  [שעשה 
ֶזה  תכלת] ְמַעְּכִבין  ְוַהָּלָבן  ֶׁשַהְּתֵכֶלת  ְמַעֵּכב,   ,

[בגמ' מנחות    ֶאת ֶזה, ַרִּבי אֹוֵמר: ֵאיָנן ְמַעְּכִבין
אומר מעכבין   רבי  גרסינן  אינן  לח:  אומרים  וחכמים 

 . ]ןמעכבי

ֶׁשֻּכָּלן   .יב ִמְּפֵני  זֹו  ֶאת  זֹו  ְמַעְּכבֹות  ִציִצּיֹות  ַאְרַּבע 
ַאְרַּבע   אֹוֵמר:  ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי  ֵהן,  ַאַחת  ִמְצָוה 

 ת ֵהן. ֹוִמצְ 
ִנְּתָנה   .יג ּכָ ַהִּציִצית  ֶׁשל  ֶאְצָּבעֹות  ג'    ַנף ְּבתֹו� 

הבגד יָ ][משפת  ִמָּכאן  תֵ ,  מקרי   ְּפסּוָלהר  [דלא 
 . כנף]

ִּבְפִתיל .יד הבגד]שיוצאים    םחוטיעל  [  ִנְּתָנה  , בסוף 
לחוטים,  [ִלְפִתיל  [שפת הבגד]    ְּפסּוָלה, ֵּבין ֶטַפח

עושים וחזקתפירה    שהיו  עבה  יקרע   בחוט    שלא 
זו את הציצית ואם שם על תפירה  ְּכֵׁשָרה,  ]  הבגד, 

   ּפֹוֵסל.ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעֹקב 
הבגד   ְקָצָצּה .טו כנף  אצבעות  –  [את  ג'  ]  בתוך 

ֲעָׂשָאּה   ּפֹוֵסל.  ֵמִאיר  ְוַרִּבי  ְּכֵׁשָרה,  ְוִחיְּבָרה, 
,  בן ג' אצבעות וחיברו]  –[שעשה כנף    ִּבְפֵני ָעְצָמה

 ְּכֵׁשָרה. 
ַהּכּוִתי   .טז ּוִמן  ּכֹוָכִבים  ָהעֹוֵבד  ִמן  ַטִּלית  ַהּלֹוֵקַח 

ְּתֵכֶלת, ֲהֵרי זֹו ְּפסּוָלה,    תכלת][ציצית    ּוָמָצא ָּבּה
ְּבֶחְזָקָתה זֹו  ֲהֵרי  ִיְׂשָרֵאל  [שעשאה לשם   ּוִמֶּׁשל 

 . מצוות ציצית]
ִמִּציִצּיֹוֶתיהָ  .יז ַאַחת  ֶׁשִּנְּטָלה  כלומר  [  ַטִּלית 

, ואע"פ שנפטרה מחובת ציצית שהרי אין  נפותיהכמ
מסתיר את הכנף [  אֹוֵחז ָּבּה ְויֹוֵצא    ,]לה ד' כנפות

ב  שניטל ציצית  שם  שלא  בו  יחשדו  שלא  כל כדי 
הכנפות] ְּכִמין  ּסֶ כַ ְמ   ,יםְׁשּתַ ִנְּטלּו    ,ארבע  ה 

בצורת    סתיר מ[  ְטִריגֹון  הבגד  ונעשה  כנפות  שתי 
 ִנְּטלּו ָׁשלֹוׁש ָאסּור ְלֵצאת ָּבּה.  ,]ְמֻׁשָּלׁש

ֶּבן   .יח ָׁשאּול  ַאָּבא  ַהֵּמת.  ַעל  ִציִצית  ַמִּתיִרין  ֵאין 
  ת מּוְּכֶׁשאָ ָּבְטִנית אֹוֵמר: ֻמָּתר, ַאָּבא ָאַמר ִלי,  

ְקֻדָּׁשה,  ּתֵ הַ  ִמּׁשּום  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ִציִצּיֹות  ִלי  ר 
ְקֻדָּׁשה,   ִמּׁשּום  ָּבּה  ֵאין  אֹוְמִרים:  ַוֲחָכִמים 

אֹוָתּה  ֶאּלָ  עֹוֶׂשה  לַ א  ּוִמַּמֵ ַּתְכִרי�  ְרַּדַעת  ת 
   ַלֲחמֹור.

ִאם   .יט ְלַעְצמֹו,  ַטִּלית    ] ְלַנּסֹות[  )ְלַכּסֹות(ַהּצֹוֵבַע 
ציצית]ששצבע  [  ָּבּה מצות  לשם  זֹו      לא  ֲהֵרי 

 ְּפסּוָלה.
אפילו[בחילזון  ָּעה בָ צְ  .כ ְּפָעִמים  ] ,  ַוֲחִמָּׁשה   ַאְרַּבע 

אחר] צבע  ֶּׁשֵאין    [מעל  ְּתֵכֶלת  ְּפסּוָלה,  צֹוְבִעין 
ְּבִחָּלזֹון כש  ֶאָּלא  גורסים  ו(ויש  צבע  פירושרה  אם  ו 

צביעה לשם  וכולם  פעמים  וחמש  ארבע    , בחילזון 
 .  כשירה)

ה  ּדֹומָ [צורתו]    ְּבִריָאתֹו  ִחָּלזֹון ָלָּמה הּוא ּדֹוֶמה? .כא
לְ  ּדֹוֶמה  ְוגּופֹו  עֹולֶ ַלָּדג,  ְוֵאינֹו  ֶאָּלא ָרִקיַע.  ה 

ָּדָמיו    ]ְלִׁשְבִעים[  )ְלֶׁשַבע( ְלִפיָכ�  ָׁשִנים, 
 . ְּבֹיֶקר 

ְׁשזּוָרה   .כב ֶׁשִהיא  ִּפי  ַעל  ַאף  ְּתֵכֶלת  ַהּמֹוֵצא 
ִמן  ְּפסּוָלה,   ֶאָּלא  ְּתֵכֶלת  לֹוְקִחין  ֶּׁשֵאין 

שעש  ַהֻּמְמֶחה לשמה]או[שחוששין  שלא  . ה 


