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לגבי"]לגבוהאסוריןשנעבדוחייםבעלישהרין]לגבוההואדמאוםמשוםאסורלמצוה
מכמותמשתנההואציציתממנודכשעושהי"ואעפגביהןשעללצמרה"הב"ואהמזבח

אחרוןקונמרם
כימןמשפטבחושןועייןן]שכתבבמהאברהםהמגןכוונתזהונרחוזרשאיןגמורשינוי(ר)

בכימןהרימץוםמכל,זהעלחולץ"'ז"דהטואף.לשונוכאןעדגמורשינוידהוי'שכ
חלץלאו"הטואף,"'ם"כרמבדלאז'ן"והרהתוכפותייבשםע"השבעליכןפכץי]'תרמט
אותהשץנההץניןאם,בעבירההבאהמצוההוידלאהאחרוניםכלשםהככיפווכן.שםעליהם

לדבריהכביםן'כאןזוטאשבאליהואף.אץטןכעיףו"בטשםעייןהמצוהץיוםץידםלובא
ראםשכתבשם,ועיי)שבכאןז"הטדבריכלוכתרבוחזרי'תרמטבכימןהרימקוםמכל,ז"הט

וראייתו,בעבירההבאהמצוהדהויעצמההטוויהידיעלאלאהליבוןידיעלאינוהשינוי מתוכפות

ושינוייאושידיעלהכשירשהרי,הכימשמעלאן'אברהםהמגןמדבריאבלשםעיין"' לאחרביןהלולבאגודתץודםביןחילץושלאתרמסבכימןהפוכץיםמכלמשמעוכן.הטוויה

.(לדחותשישהגם,האגודה

.א.'הא.פציציתהלם.רמב.א,נו1.;פו.א.'פבה'וננמילה'נ'רמ.בה1לקמןנםראה.רפלץעת יע
.הפרף.א,מ1מ.ההלכנת'הק" .מק.ספרשה.1ק.פתמירולת;פז.'ק.פא.תעט

.א,כהתמרהפת,('.בבהנבא)1הלכתאה.רציציתהלכות1פף''נש1קפ דנין

.'ק.בפפשמ.בדוכדלקך,קונהלבייתוהדוי'נו'ושאוש' .נק.פך.1ש.1פרףע,ב'ה.ההלכנת'הקיניאה.נ.1שנ.פכתנצהלה'מ'נ'ר
.הק.פעא.לך'1א34'עמ.ה.א וע.שםא.מפא

.אפרףעב.א.בק1" .האה.רא,פכהלעגלה'מ'נ'מר.לקמןה1זיאהנם.קה.קנ1פ.פך.בשפב
.(הלכהן'1לענה.ר)רפ1כהנפוקש'יעד.נ.פכבה'וננ פמשפמהישןפג

.א.'הא.פת'צ'צבהלכותעהתימם"פלקמןנםניאה.בפרףשב" .'ק.פעז.ה.פ
.בק.פ,ע.(כרביכהן'נ,1ל)1פרףפוףא,ךתפד פלקמןנםויאה.א,צרק.בפה

.שםפנכהעת.'.פכנר"פ.א.פקצו" .'ק.פעטן'1לענ.ה.פתימנ"פ.א.'פתיל"פ.ר.פתקפי"פ
.נ.ושה.פלכה"פלקמןיאהיה'נעבהבאהמצוה



נאיאציציתהלכות

שהואוניכרעליומראהועדיןמ"מדומיןנעשוועכשיוצמרהיהמקודםשהרישהיה
.צמרר
מיתרשנענדמהיברשהרי"ציציתיממנולעשותמותרנמנעלפשהןהמשתהוהאבל

שהרישנעבדבשעהשהיהמכמותשנשתנהכיוןכללמאוםאינולגבוהואף]בהנאה7

כעהיהמקודם

"
לווהלךדלףהראשוןמראההרידומיןממנושעשהועכשיו)בעלמא7

:לגמרי7זממנו

"7הבגדמשפתגודליןמשלשהלמעלהיעשנולאהציציתבושתודבהנקבכשעושה.ין
למעלההנקבעשהואם,,נגדאלאכנףה~אין'מגולמעלהן,הכנףעלשנאמר'מפנ

עלקצריםהדומיןעושהבבגדהציצית[שכשקושר](שכשעושה)י"אעפ"גודלין7'מג
:פסולה"אפגודלין'מגלסמההנקבשבאעדומתכפלהכנפותלהקמימכדיהכנף

כדיבנקבדתךבנקבהציציתשהמילואדרגודלין7ן'מגלמעלההנקבעשהיאםכן

מןולא'וגותעשהגדיליםשנאמרמשוםפםולגודלין'מגלממההציציתשיתלו
:'7""בםש"כמבפיסולכברהעשוי

מאודםמוךהיהואם]'הכנף7עלשנאמר"'הבגד7לשפתסמוךהנקביעשהילאמז
כשיעורהבגדרימשפתהנקבלהרדיקצריךולכן)'הכנף7חדתהיההבגדלשפת

כשקושרכךאדרואםגודלין7ןן'בלערךדהיינו,הציפורן7ןטוףעדאגודלקשרמןשיש
לממההנקבשבאעדהכנפותונתכפלוקצריםהכנףשעלהדומיןדלקעשההציצית
:כשרייהכיאפילושנתבארמשיעור

אותןמודדיןלהרדיקשצריךאגודלקשרמלאשיעורוכןשאמרנואלוגודלין'גשיעוריז
באלכסוןאותםימדודלאאבלהבגדיןרודבמשפתוכןהבגדאורךמשפת"'ביושר7

הקרןמן
~

:]הבגדיכנףשלויזת

צריךאיןהבגדמשפתהנקבלהרדיקשצריך"]שאמרנו7אגודלקשרמלאשיעוריח
בבגדהציציתשהמיללאדראםאבלבבגדהציציתהמלתבשעתאלאבזהליזהר

.א.פקא.,ק"ו"פלקמן"יע.ב'ק.פא,תק .שםם.רמבקא
ם.רמב.ב,,מ1.;ראה,.שםע.,ש,מזי תרמס"פלקמןראה,.ר.'המזבי'ר,פ'א'מהלנ.פ

.א.פ הקרראהקב

.2"';ה.ההלכות' .שםא,תקג

.א,שמ.ההלכנת'הקרראהקד פמקח

ה.רבפרור,.מפרףע.,ש,מזר.,כן.ש;נ' שלטינדבעד...הכנףמסוףודקשחה:הקב

.מעםת,פהאלאנכללר;לא,ן'רל,נ כנפל;:ק,כפפ.נ.ש,1.פמלקמןנםיאהקו

נמרבי)' ,ה.'פכדלקמן-(לה,,מ
.שנמליתיקה.רבפרזי .מפרףלנגש.'.בקו

.ןק.פא,תקח .,מק.פא,תקט

.נ.וש.'פרףקי .הנקנה.רבפרזיה.נ.שם;.,ש.,כן'עשנ.פמקיא

'למע"ה'הקטישנם(יקה.ר)שםהשין-ו;1

נקבר,;לעשות,למזבהעצה:שםכתבלכן,.נגרלמקטי .ש.י;כיקמן

,ג"ושד"'םל'לעגםראהליב ,שםע"שו,שםג"ממתיג

,שםע"ושסיר.רחיק'שה"רשם'"רש,א,מבמנחותתיר נתיבירוחץרבינויראה.שםע"ושושוך,שםי-רשקטו

.מקררזומאבאליההובא,ג"חמ' 'שבלבמפרהובא)ציציתהלהיתלרשייהחרםקטו

ק"סמז"םר"יובשיךהיבא,רכה'.םן"ראב,(הלקת יע.חביבבןי-מרךבשםי-ךוראה,ג'
ם.הפנלחם" מקו"ס,השלחבדי.מ"ספחיםמנחת.ג,מע"שו,לקצ

"
, פמק

.באות.ב"פהכיללשער,כחאותהמדור' ,ןק"מא-מקיז

.'"ב.טמעיףא-רםקיץ קיט

(בוע"מ)ג"ממבשםאביהב'"מהרקסעיף.ע"שי הלכית)מיר'העיבעל(ת'צ'צ'הל)וסף''מיק'ינ

.החשיבהבאגרתיונהנו'רב.(גחלקראשיןשערת'צ'צ ,."ב,שםא"רמקב

ה"דבמדירה"~,'מעיףע-וזוטיר.א,מבמנחיתקכא להנקבממיךנפסקהאפילו"ישם,לאחראם

הנקב-עמשהואלאנשתזרילאביתלייהת.שהצע .םלקמןגםוראה,"כשרה
.סטיומו'



יאציציתהלכותנב

אגודלקשרממלאלסמההציציתוירדוהנקבונתרדב]]"הערבאוהשתימדומיניתקו
מןשנפדחעדבשפתומלסמההבגדנכתרבבגדציציתהמלתלאדראםוכןמ"כשר

א"תשלאה~עלתורההקפידהשלאכשרמזאגודלקשרמלאמשיעורהכנףעדהשפה .'וגוכנפיעלציציתלהםועשושנאמר,]"עשיהבשעתאלאהכנףחדתהציצית
שלאכדי,]"הצמיתבושתודבהנקבכביבאימראלעשותמזבלכתדלהמקוםומכל
משפתאגודלקשרמלאמשיעורויפדחהנקבכןטביבמבפניםבגדשלהדומיןינתקו
ח]"הבגדבשפתאימראיעשהוכןהציציתהמלתקודםכןשהיההעולםויכברוהבגד
:הנקבעדמשפתואגודלקשרמשיעוריפחתשלאכדי

שהגדילביןדוקשיהיהכדישםשגודליןהבגדמןבשפת(כמ"ל)שקוריןגדילישאםיכו
שםהציציתאתימללאהבגדהאורךבשפתשהואביןהבגדרודבבשפתהוא

כ"אעפרדבהואשהגדילכגוןהכנףמשפתאגודלקשרמלא[מרדיק]שהואפ"אעבגדיל
הבגדמןעיקרנדשבאינווהגדילבגדיהםכנפיעלשנאמרמשוםציציתבוממיליןאין
:"ן"לבגהומשמשמפלהואאלא

מןדוץאגודלקשרמלאהבגדמשפתלהרדיקצריךאיןעצמובבגדציציתכשממיליןכ
שאמרנוגודלין'גהרדקתלעניןוכןהשיעורבכללנדשבהגדילגםאלא]הגדילה

מןגודלין'מגלמעלההנקביהיהשלאליזהרצריךולכןינ"הבגדבכללהגדלכ"גנדשב
:הדיצונההגדילשפת

טובלכתדלהמ"מאגודלקשרמלאשיעורלעניןהבגדבכללנדשבשהגדילפ"אעא:כ
כמוהגדילעםהגודלין'גתוךהנקבויהיהיי"הגדילבלאאגודלקשרמלאלמדוד
:,ן"מקצתוידתוךהרבהרדבהגדילואם"שנתבארה

אם""להכתפקיששתיבלאערבאוערבבלאשתידומיבולמיןהבגדבשפתאםכב
ליזהרצריךלכןגמורכאריגשאינןכיוןלאואוהבגדבכללנדשביןהדומיןאלו

הבגדבכללנדשביןהןשמאהללוהדומיןמשפתגודלין'מגלמעלההנקביהיהשלא
לבדאגודלקשרמלאלמדודיזהרוגםקצתוידתוךהרבהרדנהואהדומיןמשךואם
:הבגדבכללנדשביםאינםשמאהדומיןמאלו

"דרןהםוהריוכופלםבכנףותודבהלארבעהוכופלוארוךאדדדוסליקדמותרבג
עדהדומיןראשיפכקולאשכדואםדומין'דונעשיםהדומיןראשיפוכקכ"ואד
דמןכיוןין"פכולאדדקשראפלוקשרהדוליאשכרךואדראדחדוליאאפילושכרך

.נוטפתה.דת'צע.שטע.בשוהבא.חניכנעותקני .שם;.ש1.שםא,רטבקין.רפתיה.רשםמנשת'.רטקבן
.'.ב.א'פרףא,ךתקלך.סנן.שם'.ישקדד פרץלבושקבה

.כפרץל.;לקיה.צק.פפייסה.' :,ק.פא,תקין.ר.'פמ1"פלקמןניאה.'פרף1לב1שא.ימקבו
ק.סמ.(תתקמרינו)ת'צ'צהלכנת'מירכ.שםא.מקלו.שם1לב1שא,ימ...]קבו קדח

.(בהנההלא"פ).שס1לב1שא.ימ.מ1י סוכה.ןק.פ1.1מה'ק.יא.1מנ'פרף;.1ש1מ1יקיח.א'פלץולבושע.,ש.כ1;.מנ.פמקמט

.חלאןה.רשם"יש.א,א'.שםלנגש.'.בקי ק.סמניאה.מ'ק.פא.1משם1.מ.שםולנגשע.,שקיט.א,מ'מ.ההלכנת'הקיגיאה.שם;.וש1נ.פמקיא
.לא"פה.רשם'.1ר1ב,מ"קק.בהנרה'יב.א'פלץ;.ש1קלש נש1ק.הכפופה.רא,שםא.1ישבהכל

הלכות1פף''
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(נתפרס)ולאתעשהגדילים"כתם17נאמרשהריאחד17וקשראחתבחוליאייתירה"

וקשרהחוליאכשכרךשהריבפכולהציציתנעשוכברכ"אהגדיליםמניןבכתוב[נתפרש]
כ"אחיפכוקאםאפלוולכן'לחכפולאחדחוסאלאשלמיםמין,ח'ד'הילאהקשר
אמרהוהתורהבפסולנעשוכברהציציתשגוףכיוןכלוםמועילאיןהחומיןראשיאת

]בפכול17כברהעשוימןולאתעשה

אחדקשראפילושקשרקודםאחתחוליאשכרךאחרתיכףהחומיןראשיפכקאםאבל
לכרוךשהתחילקורםהראשוןהקשראחרתיכףאותםפכקאםשכןוכלהחוליא17נאחר
קודםבסמלבתורההכתובציציתהכישרכלעדייןנעשושלאכיוןכישר17יהחליאאת

.בפכולכברהעשוימןולאתעשהמשוםלפוכלןאיןהחומיןראשישפכק
בכדי"בנקב17הציציתאתשיתחובקודםהחומיןראשילפכוקמזבלכתחלהמקוםומכל
:בפכולמהציציתעשייהשוםיעשהשלא

ברזלעליהםתניףלא"שנאמרידרךעלבככין17הציציתלחתוךשלאליזהרמובכך

:בשיניוינשכםאלא'וגו

ועשולזמרתלמודגדילכולויעשנהיכוללךתעשהגדיליםבתורה17ןכתוב17כה
נ)כיצר7הא])7'ח'בכישנתבארכמו")נפררין7חומיןהםוציצית)ציציתילהם

ביןז)לכן7התורהמןשיעורלגדילואיןמהגדיליוצאוציציתמהכנףיוצאגדילשיהא
בסוףשיעשהובלבד")כשתאחתחוליאאלאכרךשלאביןהציציתאורךרובשכרך

כאןשאיןונמצאלאחריהקשרבלאמתקיימתאינהדהכריכהמשוםקשר17הכריכה
:גדיל

:ציציתנאמרשהרי"פכול7יוצאענףמשהואפילוהניחולאהציציתכלכרךאםכך

רקיעים'1כנגדחוליות'1מלכרוךלפחותשלאן)חכמים7תקנו")תכלתןשהיהבנמןכז
היכרשיהאוחוליאחוליאכלבכוףקשרלעשותתיקנו7ןוכןלרקיעדומהשהתכלת

ולאהחוליותבמניןלדקדקצריכיןאנואיןתכלתלנושאיןועכשיו"7ןלחוליאחוליאבין
.]החוליותיישביןהקשריםבמנין
משוםקשרים'הלעשותנ"קדמוניות7משניםישראלבכלפשומהמנהגמקוםומכל

.א"'ם'"םלעיל"וע.לביסעיףכהף'מעכדלקמןקם מעלבהןראהקמא

.רף' םכדבללשמב

.נ"התי"מ." ,שםא"וממץקמג

.מורקמר מק"ממקשה

,שם"מ~ה'ק"סא"מ,ב'מקףשגע.לא" ,ד'ף'מעלבוש

ברדוד'רבישיםג'"מהעבורהעמרמשהממחקמו חולממכתש.רשקה,מנחם

עולת.ח'ק"סא-1.ן' ,חק"מתמיד

.י"מקפ'.םלקמןגםוראה,הבגדברםלמז פ)שלחפרשתספיקמת

מנהות'בתוםהיבא,(קמימקא' .ל'פתאיל'גדאוה"דב,לס

.ב',כבם'דברקמט .לח,סובמדברקב

.ח"ממור,.ןמעיףלבהםקנא מעקנב

"'

.ב

.שם'מפרקנג .י-1הנד

,מ"יהה"הא"פציציתהלם"רמב,א,לממנהיתרבתנה ,כק"מא"מ,תיר

.י"בבהובא,(כשרהה"ד)צזיתהלכיתעמף'מיק'נקנו
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