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מזסוציציתהלכות

בהשישכיון11לחתיכהדהיינוהבגדלעיקרמחוברהכנףהיההציציתעשייתבשעת
.הבגדעיקרנקראתהיאאומליתשיעור
,ןאחרננגדמליתשיעורבהשישההיאההתיכהלתפוררוצהאינושאםלומדצריךואין
עודבהממילאלאהראשונההציציתממנהלהתירצ"שאלבדהבהלהתעמףרוצהאלא

:בהומתעמףציצית'ג

שחייבתמליתשיעורבוישחלקובכלחלקים'לכשחלקוהכהלכתהמצוייצתמליתח
להתירצ"אכבראשונהולתפרםלחוורונמלך'באו'אציציתחלקלכלונשארבציצית

לשתיםהטליתשחלקונמהשציציתנפסלולא'שהרלןכשיתפרםולהטילםולחוורהצרנית

לכןכנפות'דבהוישמליתשיעורבושישבגדבחתיכתתלוייןנשארושהציציתכיון
"פוםלתןן11הפרדהואיןמוו11הציציתשנתפרדואלאעליהםכשריםציציתשםעדיין
:11אחר11בבגדאותןממיליןשבעולםהציציתכלשהרי

אבלבציציתשחייבתמליתשיעורבוישלבדווחלקחלקשבכלאמוריםדבריםבמהמן

להתירצריךולתפרםלחוורכשירצהאוימליתשיעורבואיןממנהאחדבחלקאם

הזאתהציציתשהרייןשיתפרםאחרולהמילולחוורמליתשיעורבושאיןמהחלקהציצית

אחרוןקונמרם
ו"הטולכברתכנףשיעורנשתיירשלאמשוםנפצלהשהציציתכתבתייכףנימולישהרי,שבכאן
דלא[ודאיאלא](או),הכנףממנהשנפרד'במחלךנפכלההיאכנףשיעורנשתייראםאפילו
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.שלשתוךה"דציציתהלכותמח "בבמט

.יכתבה"ד'



סוציציתהלכותמח
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~
אלה

~
הציציתבגוףמעשהעושהשאינוכיוןה

:)בפיסולכברהעשוימןולאתעשהגדליםאמרההתורה[ו]

דלקים'לבשנקרעאומופרדיםדלקים'לכהמליתאתכשדתךאמוריםדבריםבמהי
אםמעםלוהה~מדובריםהםאלאלגמרי[הדלקים]נתפרדולאאםאבלמופרדים

כללנדלקוולאלגמרימדובריםהםכאלוהםהרי")גודלין'גכרודבההואבדיבוריש
שיעירבושאיןההלקמןאשלוהציציתלהתירצריךאיןולתפרםלהררכשרוצהולכן
.מלית
כשיתפרםולכן])לגמריכנפרדיםדשוביןהםהריגודלין'גרודבההואבדיבוראיןאםאבל
:התפירהלאדרוימילהוידוורמליתשיעורבושאיןמהדלקהציציתלהתירצריך

שאיןבגדבדתיכתתלויהשהיאבשבילכללנפמלהלאשהציציתנ)אומריםישאבליא
אםולכןבכנףהתלויותהציציתכלכדרךבכנףתלויהשהיאכיוןמליתשיעורבה
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