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  . חייב משום טווה, ההן דעביד ממזור,ההן דעביד חבלין

  ח"י ה"פשבת ' ם הל"רמב
 זה הרי ,בהן וכיוצא שער חוטי או פשתן מחוטי או צמר מחוטי או החלף ומן ההוצין מן חבלים הפותל
  .וחייב קושר תולדת
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 ומקום שאמר בו משזר ... ששה כפול החוטכל מקום שאמר בתורה שש או שש משזר צריך שיהיה 
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  .דידן רא לא משמע הכי שלהי המציע בגמ,ההיא דירושלמי דקאמר ההן דעבד חבלים חייב משום טוה

  יא' ר סי"שוע
 ומה תכלת טווי , שיהיה טווי ושזור כעין פתילה, שאמר פתיל תכלת,חוטי הציצית צריכין שזירה ב
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 דהייו שיאמר בתחלת הטוויה והשזירה שהוא עושה ,וצריכים שיהיו טווין ושזורין לשם ציצית דוקא ג
 ואם לא היו טווין , שאמר תעשה לך לשם חובתך, או שיאמר לאשה טווי לי ציצית לטלית,כן לשם ציצית
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 שמותר לטלטלו לצורך גופו , ודיה ככלי שמלאכתו לאיסור, היא קראת כלי ...פתילה שלימה לג
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  .וכן המפריד הפתיל חייב משום מתיר...  הפותל חבלים מכל מין שיהיה חייב משום קושר יא

  שיז' ערוך השלחן סי
  . ולכן אין בזה רק קושר,שיית בגדיםין זה אלא בחוטין דקים לע דא,ושזירה וטווייה לא שייך בזה
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  .מפי שהוא מתקן כלי, דהייו שאסור לגדלה לכתחלה ביום טוב,  אסור לעשות פתילהכ
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