
יד-יגציציתהלכותם

בגדתלבשלאתורהבאמרהלאשהריציציתבלאמליתללבושהתורהמןאיכזראין

להטיליכולשאינווכיוןציציתבולהמילעשהמצותשילבשנולאחראלאציציתבלא
.עובראינו
לאוחכמיםעשהמצותלבמלשכופוכיוןח]ללובשואכזרמדרבנןמקוםדמכלאלא

מתבישהואאםלכןקמןגנאיאלאשםאיןאפלוהבריותכבודבמקוםדבריהםהעמידו
:ן]ברכהבלאללובשויכולמליתבלא[להתפלל]

קודםבוידעאםאבלןמליתושנפכלהשבתקודםידעכשלאאמוריםדבריםבמהז
:מאתמוללתקן,לדהיהבשבת,ללבשאכנרשבת

שעליושהמליתמדרבנןאלאאיכזרושאין"בכרמליתןכשהואבשבתלונודעאםח
שלנובמליחותואפילוהבריותכבודבמקוםדבריהםהעמידודלאלפשטוצ"אפכול
מדרבנןאיכוראלאכאןשאיןכיוןמ"מבהפשמתןגנאיואינם]1מצוהלשםאלאשאינם
גזרושלאוכיוןבשבתציציתבלאבמליתלהתלבשמותרהתורהדמןשביארנוכמו

מעליולפשומצריךואינולמליתמליתביןלחלקרצולאבכרמליתהמליתאתלהפשימ
:]בכרמליתיבגדשום

לאמעליולפשמושיצמרךבמקוםהואאםייציציותיולושנפכלובהבירוהריאהכן
מ"ומ"שוגגןמאיכוריפרישנולאהבריותכבודדמשוםלביתושיבאעדלויאמר

אםה"וה(א),מעליוןשיפשימנולויאמרושםבמהרהלביתושיבאלולקרואהואצריך
מעליולפשמולביתוולילךלמהרשצריךבעניןרקמעליולפשמוצריךשאיןבמקוםהוא
:מעליויפשימנוושםבמהרהלביתושילךלולזמרהרואהצריךלמעלהשנתבארדרךועל

:סעיפיםו"טובושאולהוטליתונשיםנגרישעשאןציציתדיריד
'וגוציציתלהםועשוישראלבניאלדבר]שנאמרפכולבבגד]ציציתשהמיל"נכריא

:זכרייולאהכנףעלציציתיעשוישראלבני

.,ישראלבניבכללשהיאמפני"בבגדציציתלהמילכשרהאשה"ב
[ות]חייב[ן]שאינמפני[תפילין]לכתובפסולותשהנשיםכמולתפיליןןציציתמדמיןויש

אחרוןקונטרס

ובחולשכתבשאחרייאברהםהמגןלשוןמהמשךנרצריךשאיןבטקסהיאאסהדיןוהוא(א)

דיבהבירוהרואהכתב'כולמהרצריך

"
.שםעיין,'כולביתולבאראנו

צ"1ת"שייראה.י-בבהיבא,'"הרבשםשםתרדמינו מז"חאהע

.יאותקב'.ם,דאיתצג" _שםא-חכת

.שאילד'יראה,שםא"רמ3ט מלקמןוראה.שםא-מל

,גימעץאף'מעשיב" שםגםוראה,ד"םב.ש"מ.לקמןראה.גף'מעע-שולא

_א".םשנה'.יםב"מא'ש'.ם מעענוש.י.]לב

,זק"מא-מ,בהגההנף' ,38'עה"חהמית'חקרראהלג

,חק"מא-מלד מעשג"סז-י]א-רתלה

.אף' "וע.אמעיףשעג"םר"יוא"רמממשנלעות,שםא-תלו

.השקלת.נמחצ

,חק"מלז

ידסימן ,אמעיףן-שוא

,אף'מעלבושוראה.אק"מא"מב .לח,מזבמדברג

.א,מגמנחותך תיםה

מור.ג'"מת'צ'צהלכיתש"רא,מהןה"דשם'

,שםע"ושי .44ך)ה"חהלכיתהקריוראה,אמעיףלביש1

גטיןבתוספיתת"רבשםאק"סז"ימא.מעץא-רםז .אכעשםהלכיתהקריוראה,כלה"דב,מה



מאידציציתהלכות

[ת.]חייבשאינןמפניבבגדציציתלהמילפסולותהםכךמן"ל"בםש"כמ"בהנחתן
הגדולאםואפילו(א)"'בבגדציציתלהמילפסולקמןאףדבריהםולפי.'ציציתבמצות
בנשיםכשרוהשזירה]'המזויהאבלציציתמצותלשםשיעשהלוואומרגביועלעומד

.הכללדברילכתחלהאפילו)'וקמנים
:,"האחרונהכמבראלכתחלהליזהרמזבמ"ומי'הראשונהכמבראוהלכה

~'ציציתמצותלשםנתכויןשלאפירושן"בכוונהשלאבבגדציציתישראלהמילאםג

לפסולהכתובהוצרךלמהכןאומראתהאישאםמפניהםהכשרים"'שאומרמייש
.ציציתמצותלשםן.מתכואינו'נכרשהד"'בבגדציציתימילשלא'הנכראת
הוצרךולא(ב)פסוליםכוונהבלאבבגדציציתישראלהמילשאם]אומריםישאבל

לוואומר]]עמוומסייעגביועלעומדישראלאםאלא"]הנכריאתלפמולהכתוב
)]הלכהוכןפמוליםה"אפציציתלשםשיעשה

אפשראיוגם(כהלכתה)מצוייצת,]אחרתמליתלושאין[כגון]הדחקתבשעתמ"ומ
מבראעללסמוךיששבתשהואכגון,]בכוונהבמליתולהמילםולחזורהציציתלהתירלו

:ח]מעכבותאינןדברכותעליהיברךלאאבל11מליתוילבשן]הראשונה

אחרוןקינמרם
עלמלוםמכל,כאןוליצרכתםן]אברהםדמגןהגםנרגביועלעומדהגדולאסואפילו(א)

לזמרואין.שיתבאריכמו,לשמהדצריךליהתיפוץכןלאראם,הכידמיירימוכהכרחך
לשמהכתמאדציצית

-

הלטןלפכולאיןולכן,ציציתדלשםמילתאומוכחאבבגדמטילםשהרי,אי פרץגיטיןבתופפותכדמשמע
מכללכתםהטילאםפוכלעינ"דבשכיוןמלוםמכל,שםעיין"בי תורהכפרבהלכותש"הראשכתבכמואלא,כהתוספותליהכביראדלא

התוכפותקושייתליישב)י והרמב.שםעיין
"ילב,בכימשנתבארכמותורהמפרבהלכותש"הראשכתבמהעלשחולץיימ" משום

.היטיבייודוק,כוונהבלאישראלהטילאםמכשירייהכי
משמעוכן,תמידיתכעולתדלא"וטאי~'באליכתובכן.כדעמוומסייע'כוהוצרךולא(ננ)

.תיאבכימןשנתבארמהלפי

.נ.פלה"פכדלקמןת .אפצץט

.א.פ,"פכרלקמןי .נק.פא,תיא
הנהנת.שם1.מ.נק.פתמילת,;.שםלבשינ מ

.ם.מהרבשםמאנתא.פציציתהלכנתת,'נ,ש' רפרףא'"פל'כרלע,נ'עעבנרץ,היך,.שםא.מיג

.ב7.פא.ונ7ו ריכיד
.אילך,4"'עמ.ההלכות'הקייאה,.משה' ;פא.ימ.משה'ריכסו

-

.א .בפרף;שףטז

.שאולןיאה,."פרףלנגשיז .העבא.פציציתהלכותת.]ךהית

.'.ביט .רש3
"פציציתהלכיתש,ךא.לה,פפה.רא,מפיכה' .ר,

.ן"פ,א'"פה.ב.אק.פשה'רי3א אל3נ

.א.בק";.רק.פומא" .ה.ביאה,.שםע.,השמשמשתהואבן.'.ב3ג

,שםע"שי3ד .אמעיףלתוש3ה

,דק"מא"מ13 3ז

,שםע"שי בף'מעם"םלקמןראה,היאב"בברכות'רושלמ'3ח

א"פיברכית'הלרמצםוראה,דמעיףסוףשמה"ום ה

,ה" ,גק"מגש

.גף'מעלקמןראהל ,כוכמםעיבדה"דאבגלא

,במעץלב ,גמשךלג

.א'הלכהאפרקלין.תפהלכותלד ,נף.מעלה
.נהלכהאפרקת.צעהלכיתלו דברעילז

,ב,מב"נחם' ,דק"מלת

,הק"מלט ,דמעיףמ



ידציציתהלכותמב

יוםשלשיםכלציציתבהמלהמילפמור"מצוייצתתשאינהטליתמחבירושואל"ד
בהלהמילחייבשלשיםלאחראבלאחרימתישללאאבל)שלךתכמותך:שנאמרת

אםאבל"תרצופיםלהיותצריכיםיוםשלשיםואלוכשלושנראהמפנימדרבנןציצית
יוםהלמדמונהאלאמצמרףאינוממנוושאלהוחוריום'לתוךלהבעליםהחוירה
:השניהמשאלה

ברכהואינהבידוהרשות,תעליוולברךיוםשלשיםתוךציציתבהלהמילרוצהאםה
מבמכיןשהנשיםכמולהתעמףוצונולזמריכולהדברמןפמורשהואפ"ואעלבמלה

:ש"עימתן'בסישיתבארממעםמהםפשרותשהןהמצותכלעל

השאילומהכידאדעתאמשוםמידעליולברךחייב"מצוייצתתמליתמחבירוהשואלן

מהדיאנןשאולהמליתעלהמחוייבתברכהשיברךאפשרשאיוכיוןעליותישיברךלו
הרישלוהיאכ"אאלאעליולברךלואפשראיואם)המועילבלשוןהמשאילדנתכוין

:")להחוירמנתעלבמתנהשלוהיא

שקוריןמהאוגדולמליתכגון]ציציתלמצותהמיוחדתבמליתאמוריםדבריםבמהז
הויולכןעליוולברךהמצוהלעשותכדיאלאלומקנהלאודאידבנהכנפותארבע

שאדםכנפות'דשלמלבושלהבירוהמשאילאבללהחוירמנתעלבמתנהלונתנהכאלו
שישמפניציציתבושממילאלאציציתמצותלשםולאבעלמאמלבושדרךאותולובש

מצוהלשםשהשאיליבירורלנוראיןמשוםעליולברךצריךהשואלאיןכנפות'דבו
השאילובעלמאלמלבושהשמאלהחוירמנתעלבמתנהלונתנהכאלודהוהשנאמר
:לעילםשנתבאר,כסבידיתהרשיתלברךירצהאםאבל

תורהבמפרלקרותלעלותאולדוכןלעלותכדי("]מצוייצתמליתמחבירושואל"ח
כ"אציציתמצותלשםלובשושהשואליודעהמשאלאם"התיבהלפנילירדאו

אחרוןקונמרם
,טעמיםשניישמצותתכששאלהמידלברךויצריךזהדיןעלהנה11לדומןלעקות.נד(ג)

'כובמתנהלונתןכאלווהוי'כודהכידאדעתאמשוםי)דחוליןהפרץש"בראנתבארהאחד
צריךאיןעליהשיברךאדעתאלוהשאילהלאראםמשמעזה'ולפ.(1כעיףבפניםשכתבתיוכמו)

,ן)ציציתהלכותש"בראנתבארהשניהטעם.חץטןכעיףאברהםוהמגן")ו"הטפכץיוכן.לברך
.מידעליהםלברךחייבמצויצתשאלהאםאבל,ציציתבהמלהטילאלאשאולהטליתפטרודלא
במעדניכתבוכן.לברךחייבהכיאפילועליהםשיברךאדעתאלוהשאילהלאאפילוזהולפי

'.םציציתהלכיתש"רא.ב,'קן.הול,א,מדמנהותמא .ב

.ג.מעיףע"ו~ .נ',כבם.דברמב

,שםע"שי.א,קליהיליןמג דב,קין.הולתוספיתמד

'סיח"פן'חולש"רא.מליתה" ,שםע"שי,בו

א-רם,א"הרימבבשםת.צ.צהלכיתעמף'נטוקמה .גמעקן.ולבהם

הלכותעמף'נטוק.זק"מד.תמעילת,הק"מא-תסו _א"הרימבבשםציצית

.גף'מעמז .םפיחהיליןש"ראמח
ובמדור,דף'מע~-שו,מור,בו' מ"עבמתנהתן.שמבדושיבקש'כהשואלה"ר

ראהבפסחמצהולענין.ה"לדעליולברךיכל.ש'כדר'להחז

.ר"'םתנד"ם.לקמן האמט

,הק"מז"מ.שםן'חילש" סע"אהמור.ב"סלהכללש"הראת"שונ
,כח" ראהם'שאולת'צ'צן'ילענ,שםמץ,שםהיליןש"ראגא

.ד"'םלקמן .שם,.סנב

,כדמ"ההלכיתחקריוראה,הק"סא"המממשמעותגג

.הף'מענד מפיההיליןשלמהשלם.בל"שגה

.דק"סז-ש,ב" .נ"ישד"םח'"םכרוקמןנו

.כומן'םגז



מגידציציתהלכות

ולכןלהחזירמנתעלבמתנהלונתנהכאלווהויעליוןשיברךהשאילורהביארעתא
המשאילברעתאיןאםאבל""ממששלוהיתהכאלומחוייבתברכההשואלעליומברך

הציבורכבורמפניאלאלובשושאינומוברשהוארקציציתמצותלשםלובשהשהשואל
השואלצריךאיןולכןלהחזירמנתעלבמתנהלונתןכאלודהוילזמרעלינואיןכ"א

:)"לעילשנתבארכמו]בירוןהרשותלברךירצהאםרקמחוייבתברכהעליהלברך

רנקראמרעתשלאכשואלואינו""מרעתושלאי"הבירושלבמליתלהתעמףמיתרכן

ומחזירהשעהלפיאלאבהמתעמףשאינון"קרנאכילויחששהכארליכאכיון,ןגזלן
ן"כיסהמרוןשםשאיןבמקום"ןבממשמצוהשיעשהלאינהליהומהאכךאחרלו

אחרוןקונמרם

שלאהטורדעתוכן.ציציתבהלכותשכתבלמהכותרימהםש"הראשדברי]דחוליןהפרץמלך
נתבארכבר,הלכהולענין.]]הרוקחבשם"]זוטאבאליהכתבוכן.'כודאדעתאטעמאכללהזכיר

.הראשוןכטעםלפכו7אברהםוהמגןז"דטשדעת
הלכותש"מראראיהומביא,לברךצריךהתיבהלפנידהעובר)]אברהםהמגןשכתבמהזהולפי ציצית

שהרי,ותדע.'כודאדעתאזולסבראל"זש"הראעדייןנחיתלאאכתידהתם,כללראיהאין
העיטורלבעלליהכביראדלאמשמעכחכימןהעזראבןובטור,ךהעיטורבעלכתבשכןשםכתב
כטעםדכברלומרצדיךכרחךעלאלא,("]דקדושין7מאפרץש"בראועיין)'כודאדעתאזוכברא

כןאם'כודאדעתאהראשוןכטעםלפכויהאחרוניםלעילשכתבומהלפיאבל.שנתבארהשני הכל

.ן]דחוליןהפרץמלךבמעדנימשמעוכןבפניםשנתבארוכמו,המשאילבדעתתלוי
דאדרבהבעיןיראהתוכפותבפכוייהמעיין"התוכפותמפכוייראיה"אברהםהמגןשכתבומה
,'וכוהמברכותנשיםכמו,מידלברךיכולטליתהשואללשונםוזהכתבושהרי,להיפךמוכחמשם
כאןעדמידבמזוזהחייבביתאבל,'כוהמתעטפיםכהניםוכן,יוםשלושיםעדאינוחובהאבל

המגןכוונתשגםואפשר.לברךבידוהרשותאלא,לברךחייבראיןבהדיאמשמעכןאם,לשונם
כוונתואיןומתעטףהתיבהלפנידהעוברכובראברהםדהמגןנמיאי.לברךריכולהואאברהם

.'כואדעתאלומרישכןואם,ציציתמצותלשםאלא
אברהםהמגןאףובזהשיברךאדעתאלוהשאילהאםהמשאילבדעתתלוידהכלן]כתבתיולכן
כאלוהוידלא,ציציתמצותמשוםולא,כבודמשוםאלאלובשהשאינההמשאילדעתראם,מודה
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