דברים פרק כב פסוק יא
לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו :ס
משנה מסכת כלאים פרק ט משנה א
]א[ אין אסור משום כלאים אלא צמר ופשתים ואינו מטמא בנגעים אלא צמר ופשתים אין
הכהנים לובשין לשמש בבית המקדש אלא צמר ופשתים צמר גמלים וצמר רחלים שטרפן זה
בזה אם רוב מן הגמלים מותר ואם רוב מן הרחלים אסור מחצה למחצה אסור וכן הפשתן
והקנבוס שטרפן זה בזה:
ירושלמי דף לט ,ב פרק ט הלכה א משנה אינו אסור משום כלאים אלא צמר ופשתים ואינו מטמא בנגעים אלא
צמר ופשתים .אין הכהנים לובשין לשמש במקדש אלא צמר ופשתים .צמר גמלים וצמר רחלים שטרפן זה בזה אם
רוב מן הגמלים מותר .אם רוב מן הרחלים אסור .מחצה למחצה אסור .וכן הקנבס והפשתן שטרפן זה בזה.
השיריין והכלך אין בהן משום כלאים אבל אסורין מפני מראית העין .הכרים והכסתות אין בהן משום כלאים
ובלבד שלא יהא בשרו נוגע בהן .אין עראי לכלאים .לא ילבש כלאים על גבי עשרה אפילו לגנוב את המכס:
דף לט ,ב פרק ט הלכה א גמרא אינו אסור משום כלאים כו' .כתיב )דברים כב( לא תלבש שעטנז צמר ופשתים
יחדיו .הייתי אומר אינו אסור אלא מללבוש תלמוד לומר לא יעלה עליך .אי לא יעלה עליך הייתי אומר >לך< ]לא[
יפשיל את הקופה לאחוריו תלמוד לומר לא תלבש מה מלבוש מיוחד דבר שהוא מהנה את הגוף אף אין לי אלא
דבר שהוא מהנה את הגוף .לאי זה דבר נאמר לא יעלה עליך .רבי ניחה בר סבה רבי יוחנן בשם רבי זעירא שאם
היה בגד גדול קצתו יש בו כלאים ומונח בארץ ומקצתו אין בו לא יכסה בו מצד השני .הייתי אומר אפילו פשתן של
ים אפילו קנבס תלמוד לומר דף מ ,א פרק ט הלכה א גמרא צמר ופשתים .מה צמר שאין לו שם לוויי אף כל דבר
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תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף סה עמוד ב
אמר רבא :שור בן יומו קרוי שור ,איל בן יומו קרוי איל; שור בן יומו קרוי שור ,דכתיב+ :ויקרא כ"ב +שור או כשב או
עז כי יולד; איל בן יומו קרוי איל ,דכתיב+ :בראשית ל"א +ואילי צאנך לא אכלתי ,אילים הוא דלא אכל ,כבשים אכל
בראשית פרק לא פסוק לח
זה עשרים שנה אנכי עמך רחליך ועזיך לא שכלו ואילי צאנך לא אכלתי:
תוספות מסכת בבא קמא דף סה עמוד ב
איל בן יומו קרוי איל  -מיהו ודאי לענין קרבן אמרינן דאיל בן שתי שנים מדכתיב במקום אחר כבש בן שנתו )ויקרא
יב(.
ויקרא פרק יב פסוק ו
ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת תביא כבש בן שנתו לעלה ובן יונה או תר לחטאת אל פתח אהל מועד אל הכהן:
תלמוד בבלי מסכת זבחים דף יח עמוד ב
ממאי דהאי בד כתנא הוא? אמר רבי יוסף ברבי חנינא :דבר העולה מן הקרקע בד בבד .אימא :עמרא! עמרא
מיפצל .כיתנא נמי מיפצל! על ידי לקותא מיפציל.
תוספות מסכת זבחים דף יח עמוד ב
ואימא עמרא  -ה"ר אפרים היה מדקדק דקנבוס דתנן שילהי כלאים שמותר עם צמר אין זה מה שאנו קורין קנב"א
בלע"ז מדלא פריך ואימא קנבוס שעולה בד בבד והיה אומר דקנבוס הוא פשתן ואסור עם הצמר משום כלאים
והשיב לו רבינו חיים כהן דהאי דלא פריך ואימא קנבוס משום דבגדי כהונה אי אפשר להיות אלא מצמר ופשתים
דכל בגדים האמורים בתורה סתם היינו צמר ופשתים ועוד דכל קנבוס אינו עולה בד בבד דפירש בקונטרס בד בבד
קנה יחידי מכל גרעין ואין שני קנים עולים מגרעין אחד ואפשר דקנבוס אינו כן אלא כמו חיטין שכמה שבלין עולין
מחיטה אחת.

מחיטה אחת.
רש"י מסכת זבחים דף יח עמוד ב
ואימא עמרא  -שאף הצמר עולה מן הבהמה בד בבד נימא נימא לבדה.
מיפציל  -הנימא מתפצלת ומתחלקת לשנים על גבי בהמה מאליה.
כיתנא נמי מיפציל  -לפני טוויתו כותשים הגבעול והוא נחלק לנימין הרבה.
תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף קט עמוד א
משנה .המקבל שדה מחבירו לשנים מועטות  -לא יזרענה פשתן ,ואין לו בקורות שקמה .קיבלה הימנו לשבע שנים
 -שנה ראשונה יזרענה פשתן ,ויש לו בקורות שקמה.
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בראשית פרק ד פסוק ג
ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה ליקוק
:והבל הביא גם הוא מבכרות צאנו ומחלבהן וישע יקוק אל הבל ואל מנחתו

טור יורה דעה הלכות כלאי בגדים סימן רצח
הלכות כלאי בגדים:
כתיב ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך ואין כלאים אלא הצמר ופשתים דכתיב לא תלבש
שעטנז צמר ופשתים יחדיו ואין נקרא צמר סתם אלא צמר רחלים ואילים אבל צמר גמלים
וארנבים וכיוצא בזה לא ואין נקרא פשתים אלא סתם פשתן שאין לו שום כינוי אבל אם יש לו
כינוי אחר כגון פשתן של ים או קנבוס לא ואף על פי שמן התורה אין כלאים אלא בצמר
ופשתים חכמים אסרו משי עם צמר לפי שדומה לפשתים וכן אסרו כלך עם פשתן והוא מין
צמר שגדל בכרכי הים על האבנים שבים ודומה לצמר ואסרוה משום מראית העין שלא
יאמרו על הלובשן שהוא לבוש כלאים וכתב א"א הרא"ש ז"ל ומפני זה אסרתי באשכנז שלא
לתפור בגד קנבוס תחת בגד צמר לפי שאין בגד קנבוס מצוי באשכנז ויהיו סבורין שהוא בגד
פשתן והאידנא מצויין בגדי משי בינינו והכל מכירין בו הילכך מותר לתפור בגדי משי תחת
בגדי צמר וכן חוטי משי בסרבל של צמר ע"כ:
שולחן ערוך יורה דעה הלכות כלאי בגדים סימן רצח סעיף א
אין אסור משום כלאים ,אלא א[ צמר רחלים ב[ ואילים עם פשתן .ג[ אבל צמר גמלים וצמר
ארנבים ונוצה של עזים וכל שאר מינים ,מותרים בפשתן .ד[ וכן קנבוס וצמר גפן וכל שאר
מינים ,מותרים אפילו בצמר רחלים ואילים; וחכמים אסרו מפני מראית העין משי עם צמר,
לפי שדומה לפשתים .וכן כלך ,ה[ והוא מין שגדל בכרכי הים על האבנים שבים ודומה לצמר,
אסרוהו מפני מראית העין עם הפשתן) .א( ו[ והאידנא משי מצוי בינינו והכל מכירים בו,
לפיכך אין בו משום מראית העין ומותר עם הצמר ועם הפשתן.
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Details of the flax plant, from which linen fibers are derived

