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 קדושת הציצית

ואסור . אך אסור לזרוק אותם לאשפה, וטליתות שבלו אין צורך לגנוז אותם, חוטי ציצית שנקרעו .א
כסימניות לספרי קודש ) ויש לכתחילה להשתמש בהם לצורך מצוה. להשתמש בהם לכל שימוש מגונה

 .(וכדומה

 .אך ורק אם היא תחת בגדיו, טן לבית הכסאמותר להיכנס עם טלית ק .ב

 .אסור להיכנס לבית הכסא עם טלית גדול .ג

 .ואין בכך משום ביזוי מצוה ,מותר לישון עם טלית קטן .ד

 .גרביים משום ביזוי מצוהעם אסור לכבס ציצית עם לבנים או  .ה
 .ציציותיו על הרצפהאת צריך להזהר שלא יגרור  ,הלובש טלית .ו

 . שירות על הגוףמותר ללבוש טלית קטן י .ז

 

 ברכה על עשית הציצית

מברך בשעה שלובשו , ואם לא בירך אז. או קנה בגד והטיל בו ציצית מברך שהחיינו, מי שקנה ציצית .ח
 .לראשונה

 .ימשיך במנהגו –והנוהג לברך , אין מברכים על עשיית הציצית .ט

 

 כשרות הציצית

 .חזקה שהיא כשרה –שהטילו בה ציצית , הקונה טלית מיהודי .י

 .ואין להשתמש בה למצוה. אין לה חזקת כשרות, טלית שנמצאה ביד גוי .יא

. שמא ישתמש בה להרוג יהודי, אסור למכור או להפקיד או למשכן טלית מצוייצת לגוי .יב
 

 כניסה עם ציצית לבית החיים

 אם הןאבל , אם הציציות אינן נגררות על הקברים, ציציתבלבוש  כאשר אדםבית הקברות לכנס המותר ל .יג
 . "לועג לרש"אסור משום , יםעל הקבר ותנגרר

אך אם אדם לובש את הבגד רק לשם . מדובר במי שמטיל ציצית בבגד שאדם לובש לצורך עצמוכל זה  .יד
 .מותר -אך אם הציציות מכוסות . גם אם הציציות אינן נגררות על הקבריםאסור , המצוה

 . הקברותדינו כנכנס לבית , אמות של מת או של קבר 4תוך להנכנס  .טו

 

 מנהגי ציצית בזמן התפילה

 .שמברכים עליה הבשע ,טוב להסתכל בציצית .טז
 . בשעת קריאת שמע ,מצוה לאחוז את הציציות ביד שמאל כנגד הלב .יז
יש נוהגים לשים ו. ולהסתכל בציצית כשמגיעים לוראיתם אותו, מעשנוהגים לנשק את הציציות בקריאת  .יח

 .ל חיבוב מצוהוהוא מנהג יפה ש, על העינים הציציות את

 

 

  

    


