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הרב חננאל עמי ישראל זייני /'החלק  ציציתהלכות 

העברת ציצית מבגד לבגד 
 .לא, בבגד אחר לקושרןאבל שלא על מנת , אחר מבגד אחד כדי לקושרן בבגדמותר להתיר ציציות  .א

ואין , (על מנת לקשור בבגד אחר)מותר לו להתיר את הציצית , ה"מי שנוהג לקשור את הציצית כמנין הוי .ב
 . בזה משום מוחק את השם

משום , פסולה -ואם עשה כן , בבגד אחר יא עם הציצית ולתופרהכמו שההבגד כנף אסור לקחת את  .ג
 .תעשה ולא מן העשוי

ובכל חלק יש בו שיעור להתעטף ונשאר לכל אחת מהם ציצית אחת או , ה לשתיםתוא טלית כשרה שחלק .ד
 .משום תעשה ולא מן העשוי ואין בכך, ל להשלים את שאר הציציותיכו, שתים

טלית שנקרעה 
כמות  ור את הבגדפסור לתא, סמוך לשפת הכנף( מ"ס 7.5-כ)אצבעות  ה הטלית תוך שלשנקרעאם  .ה

לאחר מכן יטיל ציצית רק ו, את הבגד רופלאחר מכן לת, צריך להתיר הציציות שהיו בכנף אלא. שהוא
 .מחדש

שפת מקצה הנקב ל( מ"ס 4-כ)עד שלא נשאר כמלא קשר גודל , אם הנקב בו מושחלת הציצית התרחב .ו
  .הציצית היה כמלא קשר גודלאת ובלבד שבזמן שהטיל בו . כשר –הבגד 

צריך ו)ולאחר מכן יטיל בו את הציצית מחדש , יתפור את הבגד –נקרע לגמרי הנקב של הציצית אם  .ז
(. ואינו יכול לשים את הציצית במקומה ולאחר מכן לתפור את הבגד, להתיר את הציצית

 
שיעור טלית 

 ההולך לבדקטן ילד שיתכסה בה באורך וברוחב ראשו ורובו של הוא בגודל , בציצית תחייבר טלית השיעו .ח
על שתי אמות ( מ"ס 48-כ)אמה הוא ושיעור זה  .(כבן שמונה) ועלי רולשמ מישהוואינו צריך  ברחוב

 (.להחשיב את נקב בית הצואר אויש מצריכים למדוד שיעור זה בל)לפחות 

 
החייבים בציצית  

אך כבר קבעו רבותינו שמצוה . אינו חייב בציצית, אם אין אדם לובש טלית בת ארבע כנפות, מדין תורה .ט
, ולכן נהגו הספרדים והתימנים לשים טלית גדול בשעת התפילה. על כל אדם לקיים מצות ציצית תמיד

את כדי שיזכור , םטלית קטן כל היו ילבשכל אדם שוטוב ונכון . והאשכנזים נהגו לשים טלית קטן כל היום
 . בכל רגע המצוות

 .בזמן תפילת שחרית( ולפחות בטלית קטן) צריך אדם להיות עטוף בציצית .י

 .ח"ולעניין זה בחורי ישיבה דינם כדין ת. תלמידי חכמים צריכים ללבוש ציצית תמיד .יא

לא להתעטף לנוהגים  .למצוות לחנכוכדי אביו חייב לקנות לו ציצית , (בטלית גדול) קטן היודע להתעטף .יב
חייב  –ולנוהגים להתעטף בטלית לפני כן . חייב לקנות לו טלית קטן – בטלית בשעת התפילה עד החופה

 .ואינו חייב בטלית קטן, גדול לקנות לו טלית

 .אין לשים לו ציצית, (בזמן שהוא עושה את צרכיו)קטן שאינו יודע לשמור על קדושת הציצית  .יג

 .נשים להתעטף בציצית משום יוהראאין לו, נשים פטורות ממצות ציצית .יד

לא צריך להטיל , ולכן בגד של ארבע כנפות שאין לובשים אותו, הבגדחובת א ולא יציצית חובת הלובש ה .טו
 .בו ציצית

    


