
לא

ציציתהלכדת
:סעיפים'לובוועטיפתוציציתהלנותח
צריךאדםשכלוהואל"בעצמושקרעדותמעירציציתבלאשמעקריאתהקוראכלא

ידיםנגמילתאחרומידתיכףלכן]דאפשרמהבכלהמצוהלהקדיםו1רי1נהירלהיות
:בציציתיתעמףלברךויכולנקיותשידיו

עין),בציציהלההעמף"מעומדנרך''לגמרשיהעטףקידםלההעטףייכשיהחילבג
:בפתחנקודהתהא"בציציתשל'הב(1"עמעםותמצאהן"כבמי

שאינן'חלהוהפרשתהשחימהמברכתחוץמעומדןלהיותצריךהמצותברכותכלג
צ"שאמהןישעצמןהמצותעשייתאבלמאכלולתקןאלאעושהשאינו"'כךכלמצוה
:ד"בס]'במקומוואחדאחדכליתבארכאשרשצריכיןמהןוישמעומדלהיות

מןורמוממךלהםומצאומעומדדוקאלהיותשצריךי'ל"חואמרובציציתןהעמיפהך
האמורלכםמהלכםומפרתםבעומרהונאמרלכםוהיה,בציציתןכאןנאמרהתורה

:מעומדכאןאף"ס"תפבמימןלקמןשיתבארכמומעומדלהיותצריךבעומר

להתעמףהיאדהמצוהמכללבציציתלהתעמףלברךן'ל"ח1מרתקנו"'אומריםישה
ולן]לבישהאלאעמיפהנקראתאינההישמעאליםכעמיפתשאינהעמיפהוכלדוקא

גומותעדהפניםעםהראשלכמותדהיינוהישמעאליםכעמיפתבמליתולהתעמףצריך

גםיראה.א,קעהשלח'פזרך,גק"מכד'.םא-תא תשללעניןכה."רםלקמן

.א"'וםג"ממי'.מלקמן"וע.ן' ם
באר.שאילן'בםבזהשדנומהיראה,ד"ם,מהנח" .קמו.פד.פא'ע(ת'צז)עמףמהנה,מקידכד"םיעקב

,חוב(ח"גכפת"דקובץ.רכהך)עא,רציך)ל(,.ג)ת".נד' שם.אהל,ג-ב

תשעג.60לתשעםב"העיקיבץ,רנו'ע" .86לתשעה,61'עתשער,50'ע פמחראהב

.א,דם' המעםכ"מלקמן.יראה.אק"מא"מ,אמעיףולבוששוךג

קים-יהמדק'כדור.יבם.ג"וש."נסקרםק"המללבוש ,ק"במלשןן.נוהג

וקידםכתבור-יבמי.אק"סרבה'.אל,שםלבושד כול.תה.ש

תוספית.ה"הנ"פת'צ'צ'הלם"רמב"ע-' שאגתגםיראה.מילהוה"דב,צנמות(תימפות'ופמק)

לחם.שאילד'_מ"ם"נחם'דברת"שו"וע,לב"ם"אר םח"אושלמה

מחנה.מא'עב"חתירהכיתםקיבצן,ן" ת'המליוקדים":3עדרך-המנהמם'ובם.,עעפ.1מף'

אותימחזיר,ת'המלשפתמנקניקים,איתום.פושמ,הכחףמן פנמלעד

סיים.בציציתלהתעטףברכתימתהילו.לאהורו' י.לאחירציאריממב.טיןכנפות'בכת'לכרימוךהברכה
בצרניתלהסתכלמזב:ה"סכד"םלקמןוראה,"שמאלבצד עלכשמברךעמיפה.בשעת

,הם' ה

צ"1ד"פםיראה."לכתחלה":דור'יבם,אף'מעע"שי ,ג,תו

.א~ממנחית.ב,םברכית.מי,ו"בברכותתימפתאו .ה"הנ"פציציתהלכותם"רמב

.הף'מעע"שי ע"בשושםיהוא.חמעקי:ל"זצ,מף'מע:נוסף'"בכתז

.ץף'מעכה"םלקמןיראה,המהבר

.א"כשבנקירובמידיר,זק"מא-בםהיבא.כר"םח-]ח וע

,האיתב"פהכוללשער" ,בו"מת.צעהלכותם'חיבארחותהובאירושלמי,י-ךט

,דודיבישיםהשניולקשלהנישערציציתהלכותויעשור

.בק"מא-מי 'ע(ת'צ'צ)עמףמחנה.ב,א'מ"ההלכית'חקר"עיא

,קמו,פה עיב

ג"מכקכח"ם.ט'תפילן'לענ)ז"מבכה"םלקמן" .(הבדלה)י"ממרצי"ם,(קירית)מ"'םרעא"ם.(ב"נ)

חח"מ.(תקיש)א"מתקמה"מ,(ע"מפח)ד"םתפס"מ )ז"ם

,('יידי ת'צ'צהלכיתחיםארחות,סיר,בהגיהצב"מק"ממיג

.בק"מן-מ.אק"מז-ש,א"'בשםכה"מ רביד

נשם)שלחפרשתמיץמנבלקחבמדרשה'מיבנו' .הב,(ם.אומר.יש
וראה.ריר'בם.ה"וכ.שםמיר'העאי וישדרשה'לפ"לכתחלהרקדהיינוד"םתפמ'.םלקמן

ולזיקי:שם,,א"סתקפה"בסוכיה,"אממכהאאלאאינה שממךרבראותוינטלשאםן.בענדברשוםעל.ממז.לא

זמףמחנה"וע.ממכהאלאעמידהוין'שאנופלה'הו.על ע

,קץ,צב' ,לס,מזבחייברסר

,יובגיקראטז מעיז
,דף' (השלישיחלקבשערת'צ'צהלכיתמור'ווק)ך,טיה

,י-],הגאוניםבשם ,פיוברכותתוספתאיט
.א,מגמנחית,ב,םברכות.סי ,א,כדק"מו3



חציציתהלכותלב

פמוריםהראשעמימתבהםשאיןשלנוקטנותמליחותולדבריהםמפיוחלסמהשבלחי
:]]לגמרימציצית

אומריםישאבלי
שהריבציציתהזנתעימוףבהשאיןפ"אעכנפות'רשלכמותשכל)]

רמואפילולואיןוהעימוףבמשמעובגדמלבושוכלבגדיהםכנפיעלז]בתורהנאמר
לעמוףמנהגםשהיהלפיהיינובציציתלהתעמףלברךחכמיםשתקנוומה,]כללבתורה
בניכדרךאלאהישמעאליםכעמיפתמתעמפיןהיולאבימיהםואף,]במליתםראשם
הראשבגילויופעםהראשבכיסויפעםן]במלאכתמועומקיןבכמותםשמתעמפיןאדם
.יותרצריכיןאנואיןבציציתלהתעטףמברכיןשאנואףאנחנואףלכן

להתעמףהדברנכוןהמובחרתמןציציתמצותלקיםכדימ"ומהברחכמבראוהלכה
למבראאףיוצאובנהאמות'דהילוךכדיכךויעמודןברכהבשעתהישמעאליםכעמיפת
ממנומסירההיהרוצההיהאםדהא"1לבישהבשעתהיאהקפידאדעיקרהראשונה

:כךאחרלגמרי

פ"אעציציתחובתידיבהדיוצאיןלןמא"רקפ"אעשלנוקמניםבמליחותיעשהוכןז
בציציתלהתעמףלברךרוצהאם(א)הכללדברילצאתכדימ"מעימוףבהםשאין

)יהעימוףדרךהואשכן]1לקומתויהיההמליתורוחבראשועלקמןהמליתשיניחמזב
.ייוילבשנוראשומעלימשכנוכ"ואחאמות'דהילוךכדילפחותמעומףכךויעמוד

אחרוןקונמרם
מעוטףשאםבפירושנאמרלא]יע"שבשפ"אעהנהבציציתלהתעמףעליולכרך,רוצראם(א)

מצותעליןהמברכיםטעםדהא,הואמוכרחמקםמכל,להתעטףמברכיןורובוראשובו
שכתב"יאברהםבמגןשכתובוכמו,יילהתעטףיברךהאיךבומתעטףשאינומשוםאלאאינו
דכתבדהאליהדכביראמשמע,'וכוראשובולהתעטףצדיך,דאיפשיטאמצותעלדמברכיןלדידן
לאיוכףתשבביתאף)עלמארכוליאליבאהברכהשתהאכדיהיינו,'כולהניחוטובעין"בש משמע

.(,כ
."ופשוטתברורהואשכתבתימהמקוםמכל.אחרבעניןאברהםהמגןדברילפרששאפשרהגם

,צו'עוסף'מחנה"יע.הק"מא-מ,שםהזמןתרומתלא -שול3

נראה"ר,תוצ"צר"ובפם,במדירה"וכ,גמעיף~ א"כהראש,טה'עקריםיברךלאץ'עככןשיעשהשאף

מעוטףבעודי-בק.גופיוקצתראשיביתעטף'שאחר ות
עלגםהברכהחלשיהיהכדיכנהיתגופיעללבררו.כף' ד"סכדור.הםפסקייראה,".עשיהואשלזההלבישה

'עד"חב-המנהגים'יבם.ל"האריז'מלתבגםכןח,שהומ ששלסק"בסשאיןכיוןת.צ.צמצותעלם.מברכ"3

עיר' 'הרצועיר.שבואיןשאםרעא'עז"חטק"אגוראה,"עימיף

'ש,.ג"מעל-המבק,משמע'גדולמליודלוביםאינן,"העד .לך.יאצחזךעמףמחנה

,סיר,שםהעימירבעללג לד

,שםע"שי ,גף.מעלה

,י"מא"רמכדעתלו
,ררךה"ד."בראהלי ,דק"מלח

.שםלט .שםמ

,24'עחיטהלכות'חקר.ראהמא

מקפדז"מהשלחן'בר"וע.דקנאטסה"דשםרשיינא "מכהמדור.ופסק

ת'הטלשלתחתוןשבחלקעי'דהי עדראשילכסיתצ"וא"ריר'ובם,'שבלחגומיתעדכמה'

לכמית.ן'ניהגאבל"3'ער"הב-ם'המנהג'ובם,"פע עגג"חק"אג.וראה."העיניםגםג"המשלולגליוןבחלקו

נים'שהעבאופן'.תהם'היטמעאלשעטיפתאפשראןרכה ק'עעמלמחנהיראה,מכוסות

:ח' מםנ3

-

נה.אציצית.רבאמרה"ד)ת'ציצהלכיתעמףי יע.א"הרשבבשםברכהןכה.צר
מחנה.שאילד'" .צהו,זמף'

.א"שכשבבשםשםיוסףניתוקי3ג ,לח,סובמדבר3ד

.רק"סו"ט,מה"םהדשןתרומת3ה ממוק13

.שםהרשןתרומת.א"טב'הרבשםשםומף'' ,בף'מעלבוש

.(שם)הנישוךומלשוך3ז 3ח

,גף'מעע"שי הלכית'מררכ.א"טב'הרבשםשםיסף''נשוקראהנט

.ת'צ'צ פר)כתמםבשםבק"מא-תל

ת'צ'הצשערהחםעץ' .מה"מההשןתרומתבשםי-1,(א"פ



גחציציתהלכות

כשמתעטףב"ואתיבאמצעהצוארוביתמרובעתאחתחתיכהכעיןשעושיןבבגדודוקא
ציצית'בליההויעיטוףמיקרידוקאדוהושנתבארכמוגופוורוחבראשו[סביב]בארכו
ורוחבראשוסביבבארכוכשיתעטףכ"אתפורהבגדאםאבל1המצדציצית'וב1המצד
לן]לקמןתשיתבארכמוכןלעשותנכוןולאאחדמצדציצית'הרכליבאואויגופו

יברךאלאבציציתלהתעטףעליויברךולאראשועלכללבויתעטףולאכדרכוילבשנו
.ציציתמצותעלוצונובמצותיוקדשנואשר
ואיןכדרכולובשואםתפורואינומרובעתאחתמחתיכההעשויקטןטליתעלאפילווכן

:ציציתתימצותעלכ"גמברךראשובומעטף

לכסותמקפידיןואין"בלבדתהצוארוסביבהראשאלאבטליתםמתכסיםשאיןאותןח
בסעיףנחלקוולאעלמאלכוליבגוףהואהעיטוףדעיקרבידםלמחותצריךהגוףאת

לכוליהגוףכסויבליבלבדהראשכסויאבלבטליתוהראשלכסותכ"גצריךאםאלא'ה
:(,תד"יו'סיעין)כללכסותנקראלאעלמא

לעולםיהיושלפניוציציתשאותןלסימן"משיתמחתיכתלטליתתןעטרהלעשותנהגומ
מקפידהיהלאל"1י"והאר]מורידיןואיןבקורששמעליןלמטהתןיורידןולאלפניו

.")1העל
כדיהישמעאליםכעטיפתשמאללצדציצית'הרכליזרוקעטיפהשבשעתליזהרטוב

:אמותן'דהילוך

לשוםי)נוהגיןישבמצותמסובבשיהאכדילאחריוציצית'ובלפניו])ציצית'בר[י]יח1י
:במצותמסובבשיהיהכדישמאלכתףעלימיןצד

ואםלעצמומברךאחדכל")אחתבבתבטליתואחדכלמתעטפיםאנשיםכמהאםיא
.")כמדברדשומע"ב1הויוצאיןאמןועוניןשומעיןוהאחריםמברךהאחד"רצו

,דק"מא"ממב םמג

,ב"מי" ארחית.א"הריטבבשםשםוסף''מיק.נ,ומעיףא-רםמד

.ינה'רביניבישיםבג"מציציתהלכותהים ?הלכותחסודותלחשמה

,בק"מא-ת,עאיתצית' מ

שםוהוא."מעיף:ל"ואוצ)י"מע:נוסףראשיןבדפים~ .כף'מעי'.םלקמןיראה,(המהברע"בשו מז

'.םב"חהברכהעמק.ג'.םא"פבמות'שלמהשלם' .וק"מא-מ,ן.חולממכתשליה,יג

.שםשלמהשלם'יראה,שםא"ממח ,שםה"של..שםהברכהעמקמט

.דק"מם'זקנעטרת.שםשלמהשלם',א,לסמנחיתנ פרנא

.שםא"מ.שיאת'הציצשעדדיםעץ' השבבאר.ל"ז'הארבשםאהרןד',שםם'חיעץ.פרנב

רבבשםתקעא"מג"חז"רדבת"שויראה,גק"ס מעד

בפרמיותמבארובמדור,(באלפרשתנפירושו).גאוןה' .זופה'עטאופן

סוףרוקח,השלישיהלקבשערת'צ'צהלכיתטיר'העגג .מ
.דף'מע~-וצוסיר,שמא' ק"מא-מנד

לקמן.גםוראה.ל"מעשא"םא"רמ."עפ,י כב,ר'שמות(אבשר)מדיןי"עפיהוא,ו"מלשם

'.םה".ראב.שםשמיתעימעיניובילקיםשםבריקההיבא םב"חואית)תרפג

חיםארחית..רישלמ.בשם(ד.ש" [ב,קמושבתהמכתםמפרבשם]רפה"משבתהלכות

מ"משמאלכתףעלמין'-צששםואף,ד"הראבכשם נשאר

ה"דבמדורית'בפרטכמבואר'כומלפניוציציות'בם' כלמעייף-יהיהככה":ושם.ויבמהה"ורהטובררךאכנם

,"קצתם'שמעאל.הכעטיפתגמורהפה.עמ,,בתייףשעת ,כןד"חבמנהגואין

הלכותחיםארחיהיושה.הק"מו"ט..המעיףע-שוגה מת.צע

.(כב"מ'בעהתא)החכמיםמן'אבשםכה" ,עדףמהמבארושם,י"מג'ר'.םלקמןמבוארהמעםנו

,צם'עעמףמחנה"וע יירעאםאףנו
,(א"מתפס"מלקמן)בעצמםלברךם' םלקמןיראה

המצוותבברכתרקשזהיד"ענס" 'טצריךהשחריברכותשימעאת'קרבברכיתכ"משא

,א"מקכד"ס.נדלקמן,בוופלה.ץ"ולשרה,בדח"וב,שונלגימ מלקמןיראה
העומרמפדתן'לענגם_שכתבא"מתפס" מיץקמז'.םלקמןראההנהניןברכתולענין,עשרהך.שצר

לקמןראההמזוןברכתן'ילענ.חד'נשנקנעודוקאימ.רה ם

.יתר'ושלשהכשהםדוקאננ'דהיא"מקצב" מהניולכן.א".הברכיתמהלא"פם"רמב,ב,להמוכהגח

,נ"ישד"םג'ר"מכרלקמןאמהת.~עבלאאףבדיעבד כמיצשהיאעדףאמןעינהמ"שמאלא
,מפץברכהא' כרלקמןלקרהואעצמווהמברך,ג"ושה"סדא"םכדלקמן

.ד"םמם"ם,ז"םנו"םלקמןגםוראה.ג"ושי"מ.ג.ר'.ם .מ
תפת"מ.ב"מלקכח'.ם,ומץב"מקכד'.מ,."םעה' םד"היו,ב"ומיא"מ

.הרבב"פת"ת'הל,ב"מקגא"



חציציתהלכותיד

המתעמףאתלפמורכדילברךיכולאינובציציתעכשיומתעמףשאינואחראדםאבל
.ן)ברכהעכשיולברךצריךאיןעצמושהואכיון
עכשיוצריךשאיןפ"אעןאחרלולברךיכללברךיורעשאינובורהואהמתעטףואם

לכן)עכשיו11לברכהצריךהואגםכ"א""ב1ה1הערביםישראלשכלכיון11לברכה
ברכותבכלהדיןוכן(]"בקישאינומיאתלהוציאכדירםבקולמברךץ"שהשנוהגין
:נ"המצות

הנפרדיןשערותכמונפרדיןחומיןאלאציציתלשוןואיןציצית""קראתןי"התורהיב
י"הברכהקודםמנהה~החומיןלהפרידצריךכןעלראשיבציציתייקחנין"ש"כמ

צ"אהציבורעםמלהתפלליתבמלהציציתשיפרידובעודהכנמתלביתלבאנשתהאואם
:""להפרידן

שמאכשריםהםאםהציציתבחומישיעין(ב)צריךן"שיברךקודםויוםיוםבכליכ

אחרוןשנמרם
בלאולברךעיניולהעליםמותראחרטליתלוואיןבדרךהואואם]יעקבביתבתשובתכתב(ב)

שיתבארכמוזהדיןעלחול7יןהאחרוניםוגם,מסתברלאשטעמוולפי."ןל"עכבדיקה
.העת7תיולאלכן,יתברךהשםבעזרת

לאהחזקהעלסומכיםאפשרשאידבמ7ום,=האחרוניםשכתבולמהזהלדמותדעתואםדהנה
ימצאואס,אפשרהריכשרימצאאםנפשךדממה,אמשראינקראאינוזהדנדוןזהאלזה7רב
לבטלהמברכהינצללאעיניושמעליםדבמה,פצולטליתשלובשבמהמרויחמצוהמהפצול

.עשהמצותומביטול
ובהלכותנ]בתשובהש"הראמלשוןכדמשמע,היאבעלמאחומראזודבדי7הדעתואםואף

.לעילשנתבארכמו,מורידולאמעלהלאאחרתטליתלמצואאפשרשאימהמקוםמכלךקטנות
גדולטליתשלהציציתלבדוקצריךאין"]ציציתלעשותאפשרדאיבשבתכןאםדלדבריוועוד
ל"זא"רמשהרי,ה7טןכעיףן]אברהםבמגןהכימשמעולא,טליתיםשתילוישכןאםאלא
ועל,בשאלהאפשראיוגם,אחתטליתאלאלואיןאפילומשמעבדיקהצריךראיןי]וכתבכתם
טליתעללברךדאיןן]שכוברל"זל"רשוגםברכהבשעתבדקישכבר"אברהםהמגןכתבזה

ק.פרישא.הנ.שפו"פשהשההלכנת;171אורראהנט רה1ל

נראה.הכרבנןיקשהנא1.פקצולקמןנראה.ן' פוףיב;"פא.1בק1.לכתהלהיקשהגא1.פנ;ר"פלקמן

.ם.ה1לקובם'כנעווההזבהאנהואתנםואף:בק.פ .קדעיעמףמחנהיראה

ק.פא,ת.רים'קן'נ;ל(ר,ע)נ.בהבישםוי'.פמזוס כפ,ה

.נק.פתקפה" קפו"פלקמןנםנראה.פ.;אה"רא,כסה.ר'.רשמא

.נ.פנ ררכסב

'.רפלקמןנםנראה.מק.פא.מנראה.משה' תקצא"1פ,ה.'פרפה"1פ,ר.'פשםנראה.נ.1שקבר

.'הנקאתאףא.מתם.מ;שלפ,ב.פ מ;.ש1.שםה.רג,2

"פלקמןנםנראה.נפרףתרצב" נ'ר"פ.נ,פכקפו"פ.(ם'כפאת'נשן'נ;ל)1.'פקבה

"פ.(1.בהמ)1.פ"ק"פ.קצנ'.רפ.(נ'ברה)ה.1פנ.פ ק)1.פיענ

'פרצו"פ.(ש"

ר"פ.1.

פ"

.(הברלה)דמ.
.(ש.תק)ה.פתקפה"פ.(מצה)נ.1פא.מתפר"פ .1פלץולבוםע.,ש.מור.א,יםמנהותסד

.לה,מ1בנדברה,2 סו

.נ,ההלואל'

,97נךיצעניםהעריתלקטראה,שבתולענין2יי ,יק"מא-תת,ס
.ים'בכלה"דבמידירה"~ 'מיק'נ.ת'צהוהלכותסיףש"רא,מף'מע~-שו,מורט,ס ד)צנריתהלכיתעמף

הובא](מיל''בממרא.תנה" בשעת":ושם.ים'בכלה"דבמדורה"יכ,[הק"ססוףבמץ

גדלת'אלהוי'האת'נמש.ברב:זהאמר'ת.צ.הצבדיקת ם.שמניטהכישילמהאורעותה,לבשתר-זחהודמאד
שהבדיקהשמחלוחץרב'עי"חק"אגיראה."כיריעה בכל

,בשבתאףדהינוא"קו.זראה.ק"במגםא'ה.ום' מיףהשבובבאר'ק"ממיףרבה"באל.מיבא.פדמן'םע

בק"מ האלעא

.שם.רבה" .א'ק"מא"מראהעב

.טמעמןבכללעג ,הציציתית.עשמדרעד

.ו"ם.יג'.םלקמןראהעה

_ב"בשםעז ,ג"משםלקמןגםיראה.שםעת

,עמן'מחפרקן'חילשלמהשלביםעט



החציציתהלכות

שמאהבגדיכנףעלהמונחציציתשלחלקבאותולעייןצריךוכןחוריןאיהמהםנפכקו
.אחדחוסנפכק
העתןעלהעמידןאומריםואיןלמהרולבדקםלהררצריךאתמולהציציתשברקפ"ואע
יבדקםלאהברכהבשעתיבדקםלאראםמשוםשלשוםתמול[זשהיוכמועכשיושהם
דריכתי"עלפכוקשדרכןכיוןכשרותבחוקתלעולםלהעמידןאפשראיובודאי"]לעולם
.ויוםיוםבכלשיבדוקחכמיםתקנולכןאחרותכבותמחמתאוהרגלים
מעליומליתוהכיראםאפילו]]לבדקןצ"אשובאחתפעםבדקןשכברהיוםבאותואבל לצאתומותרלבדקןצ"א.ללבשנמלךהוםבאמצעכ"אח.עודמללבוש.דעתהכיח.
שהריחוקתןעלאותןשמעמידיןמפניבשבתהרביםלרשותאפלובדיקהבליכךבהן
:בשחרכשבדקןהיוםבאותושלמיםהיו

ציציתשלבגדיםהרבהשלבשמייך
~

גביעלה
~

כולםנפמרואחתשבברכהפ"אענ]ה
מציצית'אחומנפהקשמאי]עצמובפניואחדאחדכלשלהציציתלבדוקצריךמ"מ
:ציציתבלאכנפות'דלובשונמצאמהםאחדשל
מלהתפלליתבמלהציציתבבדיקתשיתעכקובעוד"]הכנכתלביתלבאשנשתהאמימן

לבשלאועדייןתורהלכפרלעלותוקראוהוהכנכתלביתשבאמיוכןהציבורעם
בלאהמליתללבושרשאיהציבורמורחמשוםלכןעליוממתיניןשהציבורכיון,]מליתו
:"בחוקתןאותןמעמיריןשלימותהציציתהיושאתמוליודעשהואדכיוןהציציתבדיקת

דודאילבדוקצ"אשהניחוכמומצאוולמחר"]ידועבמקוםוהניחומליתובדקאםמוז
:בינתייםהציציתנפכלולא

מצותיוכלשנזכורכדיבציציתהלהתעמףה"הקבשצונויכויןבציציתכשיתעמףיז
:'המצותכלאתוזכרתםאותווראיתם'שנאמרלעשותם

יזהרקמןמליתהלובשלפיכך"המצותןלזכורכדיהואהציציתלבישתשמעםוכיוןיה
תחתאיתיהלונשימואותןהמצותויזכוריראהושתמירכריבגריועלללובשו

אחרוןקונמרם
שכתבכמו,בשבתהציציתאתלבדולשצריךכוברמלוםמכל,]'ידלימןו"הטשכתבכמושאולה
איאפילובשבתהציציתאתלבדוקדברעמאוכןנ"א7טןלעיףה"ערבבימןאברהםהמגןבשמו

.יעקבכרביתלןלביראדלאמינהשמעכןאם.אחרתטליתלמצואאפשר

א,לטמנחות"וע.גק"מב'"ים,חק"מסוףו"טפ ה"דשם."ופרש

פסקנפמקאץה"דיבנריר.מעקרי לבדושרדזלכן.לה,פםל'הגדך,תנפמק"ראפ

-

עלגם והגדהכנף

.י"מנ'סילקמן"וע,ג"וש,ל' 'חקר.ע'סיע"אהצ"ציראה.הק"מיג"סא-מבסי

.א,ירט"ח,16'עה"חהלכות מלקמןיראה,שםא"מפב

.ג"מג'" ,א"מכלקמןוראה.חק"סז-טפג

,('ק"מרבה"אל)וק"סופא,"אלפד ק"מא-טפה

.ים'בכלה"רבמדורה"יכ,א' פ

,גק"מיג'סיז-ט.~ .שאילד'יראה,שםא-מפז בפח

.שםא"מ.ח"

מעע-ו~.סירפט

"
ה"דבמדירוכיה,מף'מעלבוש.ח

(ב,קבג"ח)וטיהרבשם(א"פמ)ובתניא.בהתעטפי ,(ד,מא)אור.תזרהגםיאה,הו,מלמעליולרכושיךעיבוין

ה"ס.כה"םלקמן,.וע.שכס'ער"חי,קנט'עכ"חק"אג ים
,שמםמלכותבתש'לין.בתפשרקא".יםג"מסו" ן.בהפלגםהואכן,המציהעשחתבעתהכוונה1'שוככללית

ליק.יהח,(תרבה"םלקמן)ובמיכה(א"'םכה'.םלקמן) עד"חק"אהראההם.נ.ב

,57'הע110ויג"הלש"לקו,ד'' במרבדצ
,לט,מי -שוצא

'מוק'נ.כר"מסיריראה.'מעיףלביש,א'ף'מע~ .א"הרשבבשםת.צ.צהלכיתוסף'

,גק"מא"יבקוח-י"מעשםלקמןיראה.דק"מצב בשםגק"סשםא"מיראה,א"משםר"בשועגםהובאצג

,ל"רש



חציציתהלכותין

המצותיזכרוראיתןי"שעתמידהציציתשיראובאופןאותושילבשויזהרוי'הבגדים
:תמיד

אותןשתוהניןכאוהןודלאאותווראיתםשנאמר"'מבחוץהציציתשיהיוצריך[יפ
יכולעליוילעיגושלאוחוששם"העכוביןשהולךכגוןהדחקובשעתבהכנפות

:אמות'דהילוךכדילפחותמגוליןיהיוהברכהבשעתאך.בהכנפותלתחבם

והריציציתןבלאאמות'דילךשלאכדי,בקומהמידקמןהמליתללבושרוצהאם:ס
ימשמשידיוולכשינקהברכהבלאללובשויכוללברךיכולולאנקיותידיואיןעדיין

נמליתלהתעמףנדעתוואם"ון.עכשלונשוכאליהיאמהמשמיש"ינרךןיתיי'בצינ
כ"אחשלובשהטליתעליברךרקעליהולברך[זו]בלמשמשצ"איריושינקהמידאחרת
:כברישלבשזאתאתגםלפטורבמחשבתוויכוין

כולןלובשןאפילובצמיתחייביםכולם"7כנפותארבעשלבגדיםכמהלוישאםא:ס
זהכולםלובשןואםבמשמעיבגדיםהרבהבגדיהםכנפיעל]שנאמריכאחת

הברכהבשעת,7מתחלהדעתווהיה"7בגתיםשיחההפסקבליזהיאחר
~

כולםבשם

.השנירשלבשקודםהראשוןפשמאםאפילולכולםאחתברכהאלאיברךלאמיד
ואחדאחדכלעללברךצריךאחריםבדבריםאובשיחה7ן"ביניהם7הפסיקאם(נ)אבל

אחרוןקונמרם
נמשכוואחריהם,"'"ע"והשוהטור'שן"הראכתבוכן'נובשיחהביגוהסהפסיקאםאבל(ג)

דעהביורההאחרוניםשהכריעומהלפי,לשונווזהשכתב,]'7אברהםהמגןלבדהאחרוניםכל
כלבשםשכתבזנןך"בששםעייןולא.]'7לשונוכאןעד,כאןהדיןהואלברךשאיןנ'7יטכימן

.הככףבנקודותעליוהשיגוכברי'7בכךעצמואתשמכפל7נזו"הטזולתלברךדצריךהאחרונים 7

.[להיותצריךוכן,]7לברךדישאברהםבמגןהגיהן'7אחריםובכפרים]"'

לקמןנםוראה.ראה.ה'בפינהרבינונראה.שםיכשעד פ

מהנה.',.1א95ינ.הלש.לק1"ק.ה.פלא'" ,קב'ע1פף.
1א1תם:קמןת'כמלה.רבפרורה.1כ.נ'ק.פא,תעה מיעבכנרתאתםם.הת1הב

.הםם' א.פל'לעוראה.א'פרףלבש.'פצץע.,ש.מורעז
ם'1המרקרק:כתבבפדוי.'.נמאחרעמתהארות .ם.המעמש.קי.ק.נמלשןן.נ1הנ

-1.פא"פל';רלהנהרבהברתנהרכשאנוהינועז לשלא

.'.מ:קרם1.במלניט;נ'לושלאא.רלך' .שםלבוט.;.וטומוו.ומנהה.רב,ר.ברכותת1פפ1תעת
נ.מל;לציךהלצה;א.כ,11עצהכתבלאיפרפר פנראה.ק.המ1לפמ1ר

אפגראם:3';הבר-ם.המנהנ' מטורט'-ג.טלבשנ1.אאס-התפלהלרם.,אקוך

.1פלץל'לעבנפמןריאה.אוביך.1.11ת.צ.צ'בר .פ.מ.פכלקמןנםריאה.שםירשעט
.נ.1ש1.פה'' פכרוחמןן'ל.תפן.נ;לה.1כ

.נ,ושנ.פככה" 'פפק"וע.ם.קמנת1ת'נמליגןה.רר1י.בפה.1כק

.3';ר.הב-ם.המניג,פ.להאותהפאי .שאלר'"ק.ב'ף.;פ1לב1שע.,1שמ1יקא
.לה,מ1נמרביקב יאשקו

.ב.פקי .שם1לב1ש;.ש1.כ"פת.?צהלכרתש.יאקד ,קה.שתהפפקן.1לענקח
.נ.ושנ.פי1"פלקמן"

באגורהיבא)ז'תי"רם(רימאדגום)א"הרשבשייתקד ם

,שםילבושע"שו,(ז" .ם'מעיףלחם-עק,שםלבוש,טזים)]-בתקו

,שםולבושע"שי.שםש"ראקת יע,(ע"יהשויהטורש"הראברעת)ןק"סא"מקט
" .אחרוןבקונטרם

,כמן'םצבתהלכותגלי מעקיא

,ב'ף' ,ןק"סקיץ

ה"סשםע"ושוזנה'ר"וההרמצןבשםשם'"בראהקיג "בשם

.1ק"סשם,"וט,"ם'אימרש' אבל":נדפם(תצחאמשטרדםרפוס)ל"הנא"במקיד

לנרךצרןן'דא[מ'"םרעהביורה]שםם'הפימק הדהוא

שםס'האחרונדברינו,ם"נת'בדוטיחאם...כאןן' "לברךן'דא

,זק"מגוטי .טק"מקטו

.להקלברכיתמפקמשיםלברךשלאיצמקקיז קין'התיתלוהז"תרושאמירברפיםנתימףזהקטעקיץ

.א"הקוים'לם .וער,ידק"מא"אנ"פמראהקיט

ם"אך":שםא"במננדפםתצקאמשמרדםבדפיםקנ ,מנתבה.הש

,"לבקיראיןשםהאחרוניםהברקי ם'הראשונבדמומיםהיאיפן)"לברךריר"הו'הגזהובמקום
,(א"המ.של



זחציציתהלכות

איןהבגדליתנושאמרכגוןלבישהלצורךאבל"]"לבישהלצורךשלאכשהפסיקודוקא
.לברךצריך
שנמלךפ"אע]]"מידכולסללבישמברכהבישעתמתהלהברעתוהיהלאאםזיווכן
כולםולבשםכ"אח

~
אחרה

~
כמפסיקהוהכןדעתוהיהלאשמתחלהכייןמ"מה"ה

בשעתעליהןדעתושהיההבגדיםללבוששגמראחרשנמלךמהכלעללברךוצריך
.הברכה
,]"הבגדיםמאותןלפניומונחהיהכשעדייןז]"ללבושבגדיםעודלוהביאואםאבל
הנגדיםאלוגםללבוששנמלךנשעהעדייןלבשןולאהברכהבשעתעליהןדעתושהיה

גמרשלאכיוןעכשיולושהביאוהבגדיםאלועלויברךיחוורלאאניעכשיולושהביאו
מעורתוגמרשלא[למי]דומהה~הריעליהםבירךשכברהראשוניםבגדיםלבישתעדיין

:,י"ולברךלחוורצ"דאלאכולעודלווהביאו

אחרוןקונמרם
ן]"ח"הבלזהוהכבים,"]"ע"ושק]"האגור](הטור)כתבכןנרבדעתוהיהלאאםובן(ר)

שהיהמהבגדיםלפניועדייןישאםאלא,זהבדיןחולץאינו"י"ו"הטואף.י"אברהםוהמגן
הואדהכיותשכח,בדבריוהטיבק"ודו.עיוןבצריךהניחוזה,הברכהבשעתעליהםבדעתו כדאמינא

.]י" כשכבראלאאיירילאאברהםדהמגן,כללז"הטעלחולץאינואברהםהמגןשגםאפשרזהולפי

,לברךצריךמילהגביטעמאומהאי,כתבשהרי,הברכהבשעתעליהםבדעתושהיההבגדיםלבש
)י"שםך"בשועיין);1,נימוללאשהראשוןבעודהשנישהביאוכללאיירילאמילהוגבי,שםעיין

.(7"1ד1ויויט,שבכיח"י"העיטורמבעלשהקשה
ין"ך"והש"י"ז"הטהכבימויטכימןדעהביורהשהרי,יי"לדינאנכוניםז"הטדבריהכיובלאו
ואף)למילהשחיטהביןלחלץלןמא"7דלאמוכחכןאם,העיטורכבעלדלאהאחרוניםרובבשם

חלקווכבר,העיטורכבעלשפכךת"דעהביורהא"רמדברילתרץאלאכןכתבלאאברהםהמגן
,7בעאיןשחיטהדלגתילומרצריךכרחךעלזהולפי.(שםעייןדעהביורהשםהאחרוניםכלעליו
המגןשכתבכמו7בעאיןעלמאלכוליומילה,האחרוניםכללדעתשוויןומילהשחיטהשהרי ואם,אברהם

,לחלודהאחרוניםטעמאמאיכןלאראם,7בעאיןנמישחיטהדובילודרצריךכן
.ק"ודוט"כסך"בששםעייןל"זא"ורמהעיטורבעלעל

שחיטהביןלחלץאיןשובכןאם,לשחיטה7בעישאמרינןדלאהאחרוניםשדעתשנתבררוכיון
לפניומונחיםכשעדייןלברךראין"גית"ככמדעהביורההאחרוניםשפכייוכיוןלציצית

.י"הטשכתבוכמוציציתגביגמיהדיןהואכןאם,מהראשונים

,ב.ק"מהימםבבארהובא.מזק"מד'תמעולתקפא .שםזלבהשע"שו,שםא"ושנת",שקנב

,י"בוראה,שםלבישקנג ק"מז-טקנך

'. עקנה
.קו'עו"חשם'אהל.ח"מקלדודתהלה" ,ג"ושמ"מדי"םכדלקמןקנו

,ז.ת'.ם(.רימדפוס)א"ושבת"שיבשםו'.םקנז .נף.מעקנח
.ליהםואםה"דקנט ,מוק"מקל

,יק"מקלא ז"המ.בדעתשםוהבבמשבציתג"הפמהמןן%קלב

.א"ברמה"סרמה"םד"יוראהקלג

,מוק"מתלד ,שחימההלנותסוףקלה

שהביאאומריםהישדעתוהוא,שםהמירשהשאוקלד .ו"טשםא"הרמ

,ג,בצ"צד"נם"עקלו ,יאק"מקלח

,מ-ק"מקלט םקם

,ו"םש" ראשיןדפים'אותש'סיר"ליוהגולהבבארקמא

.'הממסזבשםתיר"נישם(תכףם-אמשמש) ם)ק"ממ:היגהיותרמאיחויםוברפוסים

רלא",(קט" ."ג"ממ:ודרישהופרישה."בבככתוב



חציציתהלכותלח

דרךועלבציציתלהתעמףעליושבירךפ"אע]בביתו7תקמןמליתלובשאםכב
לחוורצריךגדולבמליתומתעמףהכנמתלביתהולךכ"אחאםמ"משנתבאר7תנ

לביתמביתודההליכה(")משוםהראשונהבברכהנפמרואינולהתעמףכ"געליוולברך
ממוךביתוהיהואפילובינתייםשיחהבשוםהפסיקלאאםואףהפמק7תיחשובהכנמת
.הכנמתלבית
במליתשמתעמףשקודםרקבביתוגדולבמליתלהתעמףרוצהאפילואםאלאעודולא
ללבישתקמןהמליתעלשבירךהברכהביןהפסקהוי-7תוחורביתולפתחחוץיצאגדול

בירךאמאשלובינתחמביתומפתהיצאלאאסאבל.ולברךלהררוצריךגדולהמלית
בחדרקמןמליתעל

~
לחוורצ"אהביתבאותואחרבחדרגדולבמליתלהתעמףוהולךה

אינואםלנהמנהשהולךמההפמקחשובלאאחדבביתהםהחדריםששניכיוןולברך
:אחריםבדבריםאובשיחהמפסיק

כשיחוורעליולברךצ"א,7תמידוללבושלחוורדעתושפושםובשעהמליתוהפושםכ"מ
1ל1בש11ה11ר1הבביתפ1שמאפילוש-קמןמליתעליונשארלאאפילומידוילבשנו

וגםעליובירךשכברבעצמוהמליתאותוולובששחוורכיוןהפמקהוילא"אחריתבבית
.ראשונהבפעםכשלבשועליושבירךבברכהנפמרלכןמלבישתו7תןכללדעתוהסיחלא

אחרוןקונמרם
])7ו"שהטפ"ואע.")7אברהםוהמגן)7ע"השכתבוכןנרהנגסתלביתמביתודההלינה(ה)

.דחוייןדבריוכלאברהםהמגןשכתבמהלפימקוםמכל,זהעלחולק
שהדמה

-

לאנ)מהתוכפות7שה

-

גמזפרץרישבזבחיםעיין,אחדבביתהוידרתם,מידישה
"ודו-)7מידותובממכת

-

הפכהילוךהוילאאחדיבויית

-

ובזה.אברהםהמגןשכתבכמו,כלל
שהמהמיושב

-

"ודו,התוכפותעל"7צביהחכםשה

-

.היטיב
")רוזבכימןיוכףהביתשכתבמהאישתמיטתיה'כותיכףלמחשבנייליההוי,כראםו"הטש"ומ

לשבליבשם

-

פכוכן,ט

-

בשתידאפילו,בהגההן)7שםא"רמ

-

להפכיאכורה

-

א"להרדיאף,

."זןלהפסיקאכורדלכתחילהמודהמקוםמכל,זןאברהםהמגןשכתבכמוזהעלשחולק
מכימןז"הטש"ומ

-

לא]דין

-

הפכאינהבעצמהדההליכהמודהיוכףביתהרבדאף,מידישיא

-

,

מהשינויאלא

-

הפכדהויהואהכנכתלביתמביתוום

-

ובכימןנ"7אברהםהמגןשכתבכמו,

-

ד

לאנמילביתמביתואפילו.אחדבביתמיירי

-

הפכשייךלאמצוהדבאמצע,מידישיא

-

שכתבכמו

שנכחלמאחרכןואם.ז"7אברהםהמגן

-

דגפשיטאז"הטשלהתמיהותכלו

-

.ערוךכהשלחןטיגן

,עף'מעולגושע"ו~קמל .1במעיףקמג

ולחנק,לאכילהבדכהביןלעניןקעחומקנדלקמןקמר סי

לקמןיראה)למציהברכהן.בן.לענח"מחלב' לקמן.וראה.(מעידהבמקיםקידושן.לענבמעיףרעג'.מ

הליכההפסקן.לענ-ט"סקמו"ומקמי"יםב"מקד'.מ

.למתממתכשאיני ,ץק"סא-מקמה

וראההפושתה"רבמדיר.ה"יכ,ידמעיףא-רם,מורלמד .ר"הב"פיברהטמדרגם

,עק"סמץקמז ,ה.ק"מא"מקמח
.כהגהדרכיעייקמש ,ג"מיקנ

,ץק"מתנא ק"מתנע

,א' .כלה"דא,לםמזמהקנג

,א,לגקנד ,א"מה"סקנה

,קכח"מקנו ו,א,מבברכיתבגמראקם

.היאא"פשם'רה2למ' ..בתאה"דקנת
.ג"ושג"משםר"בשיעגםהיבא,ג"מקנט

,דק"סרי"מקי ,נ"יששםז"אדהפסקיכןקשיא

.דברכותה"סינה'נו.רבבשם(ואפילוה"ד)י"בבקריב "מגגם.יראה.שםולסיג

גק"מקמו"ם"

.א"משםר"שיע, .לםימציןקליד
.ב"משםר"שועגםיראה.ג.ק"סקד'



טחציציתהלכות

אפילואוישעות17כמהלאחרעד"וללבושהלחוורדעתוהיהלאכשפשמואםאבל
קמןמליתעליונשאראפילועליוולברךלחוורצריךומידתיכףללבשונמלךכ"אחאם

:שפושמוהחדרבאותוולובשווחוורבינתייםכללביתומפתחיצאלאאםואפילו

נמלךאושכחכ"שאחאלאמידוללבשולחוורדעתוהיהכשפשמואםאפלווכןמוך

מפתחיצאלאאפילועליוולברךלחוורצריךאוישעותכןכמהלאחרעדמללבוש
:שפושמוהחדרבאותוולובשווחוורבינתייםכללביתו

שלאולאמידוילבשנושיחוורלאכלוםבדעתוהיהשלא"כתם7ןמליתוהפושםמנה
המיהלאכןאםקטןטליתעלסעדייןנשארהטליתכשפשטאםמיד,ילבשנ,יחור

.עליולברךצריךאיןמתחלהשפשמהטליתאתוילבושכשיחוורלכןמהמצוהדעתו
דעתוהכיחכןאםציציתבושישבגדשוםעליונשארלאהמליתכשפשמאםאבל

:עליוולברךלחוורצריךשפשמהמליתאתוילבושכשיחוורלכןהמצוהמןלגמרי

כיוןולברךלחוורצריךבהויתעמףכשיחוורממנוטןונפלהמליתלבוששהיהמימוך

דבריםבמה.וילבשנו7לשיחוורשדעתומהכלוםמועילאינולכןמדעתושלאשנפלה
איןרובהשנפלהפ"אעגופועלנשארמקצתהאםאבלגופומעלכולהשנפלהאמורים
."מהמצוה7לקצתעליושנשארכיוןולברךלחוורצריך
כיון]ידושעלמונחנשאראםאבלגופועלמונחנשארנפלשלאמקצתשאותוודוקא
עליונשארלאהריכ"אבגוףהואהעימוףעיקרשהריהידעלבהנחתוכללמצוהשאין

:ולברךלחוורצריךבהומתעמףכשחוורולכןכלוםמהמצוה

בלילהפשמולאאם7לנביוםבולהתלבשמיוחדשהואכנפות'דבושישבגדכלמוז
שכמותאומרים7לידישכיוןבבקרעליולברךצריךאיןהבקרעדעליושנשאררק

לבגדפמורמן~כאןהיהלאכ"אבלילהללבשורוצהאםאףציציתבולהמילחייביום

~
.דמיאריכתאוכיומאכללמפכקתהלילהאיןולכן"7לה

רוצהאםמציציתפשרהיוםשכמות(ה7ט"י'סיעין),אומרימ7לדישכיוןמקוסומכל
עברהריב"ואבלילהבהלהתלבש

~
מלובששהואאףהפכקוהויה~לבגדסמורמן

שלאכמודומהה~הריההיאבעתמציציתפמורשהואכיוןמ"מהללהכלבהציצית
לכןבבקרחיובםמן~כשיגיעעליהןולברךלחוורוצריךהלילהכלכללהציציתעליוהיו

:"בוששלןה~אתגםויפמוראחרמליתעלשיברךמזבהכללדברילצאתכדי

עוברלובשוואםציציתכןבוהמילולאבציציתחיבשהואבבגדלהתככותאכזרכח
:ציציתמצותבימלשהריעשהמצותעל

.מקידט"מושר''אמר,מקרבלדודתהלה"עכעגמהל'מוענמלךאםדגםפסקיבמדיר,שם"-תגיסיה עלשנישיאר

,א,'ה"חהלכית'חקריאהקעאהרקצמחד"בפסבזהש"מידאה.ק"סי' ,כק"סא-מקשב,ג,ב

.סיק"מ,-ש:ח"ב.ך,טקעג,"שעית'גאימ"(ט"מככה"ם)תפילין'גבולקמןוקשו וגב

,א"םצית'צהלכותש"ראקערק"אג"וע,"ם'ושתשעה"(ג"מתולט"ם)מיכה' ה"דא,מגמשהותרשיי.וראה.שםו"ט.ח"ב.י"בקעה.לך.יאדיזךג"ח

,כ"םצית'צהלכותים.כ"א.שםבסדור.ה"יכקריז קו

,ז"הנ"פת'צ'צהלם"רמבקעו,ב"מקמר"מלקמןגםיראהב'ק"מא-מ.ח.]ח" ,בף'מעקעון'לענימלחא"מלכה'.םלקמן"וע,סוף'מען-שוקמט

,כאק"מא-תקורח.ב"מקמד'.םלקמן"וע.התפלהבשעתתבלין ערכזב"ומפויראה

,'"הנ"פציצית'הלם"רמב,ץף'מעולבושן-ושקעט,''



ט-חציציתהלכותמ

אתעליואחריםוהניחו]מעליו7טליתוונפלעשרהשמנהתפלתמתפקרשהיהמיכס

:]]ויברך7בציציתימשמשתפילתואתכשימיים"]הטליתי

השינהנעתנושיתכסהרקלגמריקטןהטליתמעליוימירשלאטובנ]ביום7הישןל
:לגמריממנוהמירשלאכיוןברכהצ"אכ"אחוכשלובשו

:סעיפים'טובוטציציתפטוריםואיזהבציציתחייביםבגדיםאיזהט

שהריהכנףנלזמרצריךשאיןתכלתפתילהכנףציציתעלונתנו]אומר"אחדכתיבא
שתהאללמדךהכנףלומרתלמודומהבגדיהםכנפיעלציציתלהםלעשינאמריכנר
משישלהציציתלעשותצריךמשישל"טלית[ה]ואםדוקאהכנףממיןנעשיתהציצית
'וגוארבעעללךתעשהגדיליםיחדיוופשתיםצמרשעטנזתלבשלא,אומראחדוכתוב

אוצמרשלציצית"כיצדהאדוקאןהפשתים[מ]אומהצמרנעשיתשהציציתמשמע
ה~ועלמיניםשארשלבטליתביןפשתיםאוצמרשלבטליתביןפוטריןפשתיםשל

נטליתאלאוקטריןאיןמיניםשארשלציציתאגללךעשה.תגדילימן]לפשוריםצמרנאמר
:קנבוםשלבטליתקנבוסושלמשישלבטליתמשישלציציתכגוןהציציתממיןהעשוי

אותומטיליןמ"מתכלתןבצבעשצבועצמרהואבתורההאמורתכלתשפתילפ"אעב
אמרוחכמיםאבל'בציציתהותרהשכלאיםמפניהתורהמןפשתןשלבטליתאפילו
במקוםשלאכלאיםלובשונמצאלילהבכמותכ"גיטלושמאגוירה"'פשתןשלבטלית
כ"גבהיטילשמאגיירהפשתןשלבטליתאמורפשתיםשלציציתואפילו]'מצוה תכלתן

.,לגמריןהציציתמןפטורהשהיאכיוןי'פיטתןשלטליתכלללעשיתאיןלפיכך
מצויתכלתשאיןכיוןהזהבזמןאבלמצויההתכלתשהיהבזמןאמוריםדבריםבמה
בטליתרקלואפשראיאםלכןפשתןשלבטליתתכלתיטילשמאלמגזרשייךשלא
ירצהואםי'עליולברךכ"גומותרפשתיםשלציציתבולהטיללהתירישפשתןשל

:ה"ס'ש'סיד"בין"ע"'צמרשלציציתבוויטילעורשלכנפותיעשה

גררההמיניםשארכלשלבבגדאפילון.פשתיםשלציציתלהטילשלאליזהרונכוןג

מדהיבא)'ף'מע'"בושהיתהגדולהמנסתיר.שקפ .(אהרן

כהווםילהתעטףלחזירכיל'אציעצמוהיאאבלקנקל מכרלקמן,הפסק

,ד"םצו" .לטווירתורה'רברקובץ"וע,נ"ישכ"מכדוללקפב

הגרולהבכנמתהובא.עח"סהינץם-תרךת"שיקפג הובבאר

,רכג'עג"חק"אג"יע.ט'ק"מטב'

טסיימן ,ב,דנמית,בבגשבת,ב,לטמנחותבגמרארבאא

ש"רא.נחמןורבה"דשםנשחות'תוס"ודאר,א,נחמיד םת.צ.צהלכית

.שאולן.אף'מעא"רמ,יה" .לח,סובמרבדב

,ב'כת.ה"דשםשבת'"רשג .שםבמרברד

,ב'כתה"דשםבמית''"יןה ,כבדברים1

.יב-א' _שםיבמיתרשייז

.שםבגמרארבאת

.תמד"םפראגדפוםמ"מהרחשיבות.שםבמות'גמראט

.כיןה"דא,משם'תים,ב,לטמנחית.שםנמות'גמראי .א,דא"חהלמיהחקרייראה

הלקבשערת'צזהלכיתעשיר,ב,ממנחיתגמראיא רא.הראשון

מ.]יתראה.,א',םת'1.צהלכיתש" יע.ז"הג"כת'צ'צהלכית
.א,רא"חהלכות'הקר" ,רא'זרה"דשם'"יןיראה.ו.מעיףלבישיב

א,ממנדוה'בתומ.ת-ר,ד"סבכללטובה'בתש"דאיג מדה"דב,כהושבתמריןה"ר

ש"הראובחשיבתן' .ל"הנ

.(אומרים2"בשם)יף'מע~-שויד עא"חהלכותהקריראהטו

'8. ף'מעא"רמ.שםתשובה]ש"ראטז
,י ובשעתכללפשתןשלמליתלעשותאין:ובמדור,י-ךיז

.קטןבטליתיכןכףיעשההגדולהדחק וראה,חק"מא-מיח

,20'עה"חהלכות'חקר.שאשד' .ט-ח"מ'"מלקמןיראה

מעא"רמ.שור.לא"מק-סחבהגהתפרץרביטיט
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