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הלכות ציצית חלק

א/הרב חננאל עמי ישראל זייני

לבישת הטלית
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

יש לברך על עטיפת ולבישת הציצית בעמידה.
כל מצוה שאין בה נגיעה כלשהי להנאת האדם ,מצוה לעמוד כאשר מברכים עליה .
בלבישת טלית גדול  ,יש להתעטף לאחר הברכה ראשו ורובו  ,ויעביר את כל הציציות מעל כתפו
השמאלית ,וישאיר כך את הטלית לפחות כדי הילוך ארבע אמות (כשתי שניות) ,ואח "כ י לבש את הטלית
כמו שרגילים.
כשלובש את הטלית  ,צריך שיהיו שתי ציציות לפניו  ,ושתים לאחריו  .והתימנים נוהגים ללבוש את הטלית
בצורה אחרת.
בלבישת טלית קטן  ,נוהגים האשכנזים לברך "על מצ ות ציצית " ,ולא צריך להתעטף בה  .והספרדים
נוהגים ללבוש את הציצית בלא ברכה  ,ומתכוונים בברכת טלית גדול גם על טלית קטן  .ולכל המנהגים ,
אפשר לברך "להתעטף בציצית" ,ולהתעטף בה ,ואח"כ ללובשה כרגיל.
צריך להפריד חוטי הציצית זה מזה לפני שלובש את הטלית ,וצריך לבדוק אם לא נקרע חוט מן החוטים .
נהגו חלק מן האשכנזים להוציא את הציצי ות מחוץ לבגדיהם  .וספרדי שרוצה להוציא את הציצי ות מחוץ
לבגדיו – רשאי .ואם הוא נמצא במקום שלא נהגו להוציא את הציציות  ,אסור להוציאן משום יוהרה .

ברכת הציצית
ח.
ט.
י.
יא.

הלובש טלית קטן לפני שנטל ידיו ,לאחר שיטול ידיו  ,יאחוז בציצית ויברך.
מי שישן עם טלית קט ן ,או מי שלבש טלית קטן לפני זמן ציצית – יברך כשיגיע זמן ציצית  ,ויאחוז בציצית
בזמן הברכה.
מי שפשט את טליתו על מנת ללובשה שוב – כשלובשה אינו צריך לברך פעם שניה (אם לא הסיח דעתו
מלשים את הטלית שוב).
מי שנפלה טליתו לגמרי – צריך לחזור ולברך כשלובשה.

הבגד והציצית
יב .מדין תורה אין חייבים בציצית  ,אלא בגדים מצמר או פשתן  .ומדרבנן גם בגד העשוי מבד אחר חייב
בציצית .לכן ,מצוה לקנות את טלית של מצוה (טלית גדול ) דווקא מצמר .
יג .בימינו ,אין לעשות טלית או ציצית מפשתן.
יד .ניתן לעשות ציצית מצמר לכל סוגי הבדים  ,אך ציצית ממשי תועיל רק ל בגד העשוי משי  ,וכן ציצית
מכותנה תועיל רק לבגד העשוי מכותנה .ואין לערב שני סוגי פתילות  ,בבגד אחד .
.
טו .אם הטלית צבעונית  ,כגון טלית ירוקה  ,יש אומרים שצריך לעשות את הפתילות דווקא בצבע ירוק
ולמעשה ,גם הספרדים יכולים להטיל ציציות לבנות בבגד צבעוני  .וע"פ הקבלה יש לה שתדל שטלית של
מצוה תהיה לבנה.
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