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הלכות ציצית חלק

ד'/הרב חננאל עמי ישראל זייני

פתיל שנקרע
א .אפילו אם נקרעו כל חוטי הכנף ונשאר מכל אחד מהם כדי עניבת כל החוטים יחד (כ 5-ס"מ) ,כשרה .ואם
יש אפילו חוט אחד (מתוך השמונה) שלא נשאר בו כדי עניבה ,פסולה.
ב .יש מקילים שאם נקרעו עד שני חוטים (מתוך השמונה) ולא נשאר בהם כדי עניבה  ,כשרה .ויש להם על
מה שיסמוכו  .וכל זה רק אם בזמן הקשירה תמיד נשארו אותם חוטים בכל צד  ,ואם לא – רק אם נקרע
חוט אחד כשרה ,לשיטה זו.
ג .אם נקרע אפילו חוט אחד בחיבור לכנף  -פסולה.

ציצית שנפסלה
ד .בגד החייב בציצית  ,ואינו מצוייץ כהלכה בארבע כנ פותיו ,אסור ללובשו  .ואם נקרעו פתילים בצורה
הפוסלת  -צריך לפשוט את הבגד אפילו הוא ברחוב  .ואם זהו הבגד העליון (חולצה שהיא ציצית ) ,מותר
להשאירו עליו עד שיגיע למקום שיוכל להחליף חולצה  ,כדי שלא יתבייש.
ה .מי שיצא לרשות הרבים (במקום שאין עירוב ) ,כאשר הוא עטוף בטלית  ,וראה שטליתו פסולה  -חייב
לפושטה ,אפילו אם יצטרך ללכת בלי חולצה.
ו .מי שיצא לכרמלית במקום שאין עירוב  ,כאשר הוא עטוף בטלית  ,וראה שטליתו פסולה  -חייב לפושטה .
ואם זהו בגדו העליון (חולצה שהיא ציצית) ,מותר להשאירו עליו עד שיגיע למקום שיוכל להחליף חולצה .
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מצוה על בעל הטלית שיקשור את הציציות בעצמו.
אדם שאינו יכול לקשור את הציציות בעצמו  ,טוב לכתחילה שיתן לעשותה למי שמחוייב בציצית  .אך מכל
מקום אם אין אדם אחר  ,אשה כשרה לעשות ציצית.
אין לתת לילד לקשור ציצית לאדם שמחויב במצוות  .אך טוב ללמדו שיקשור את הציצית לעצמו .
ציצית שעשאה גוי פסולה.
העושה את הציצית צריך להתכוון לשם עשיית ציצית ,אך אינו צריך לומר "לשם מצות ציצית".

טלית שאולה
יב .השואל מחבירו בגד בעל ארבע כנפות שאין בו ציצית  ,פטור מלה טיל בו ציצית כל  30יום .אבל לאחר 30
יום ,חייב מדרבנן להטיל בבגד ציצית ,מפני שהבגד נראה כשלו.
יג .השואל מחבירו בגד בעל ארבע כנפות שיש בו ציצית  ,מברך עליו מיד (אפילו לפני  30יום).
יד .אדם שעולה לתורה או שעולה להיות חזן  ,ולוקח טלית מחבירו או טלית של בית הכנסת  ,צריך לברך
עליה.
טו .מותר ליטול טלית של אדם ולברך עליה ,ובלבד שיקפל אותה (כמו שמצאה)
אם מצאה מקופלת ויחזירה למקומה  ,כל זה בתנאי שיודע שהבעלים לא
מתכנן להגיע לביה"כ ולהשתמש בה .והוא הדין לתפילין (ובתנאי שאם משנה
את הקשר של התפילה של הראש ,יחזירו בדיוק למצבו הקודם ) ,אבל אסור
ללמוד מספרים של חבירו בלא רשותו ,שמא יקרע אותם בלמודו .
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