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בגד שאין ל ו ארבע כנפות ,פטור מציצית .ואם יש ל ו יותר מ ארבע ,חייב בציצית .ויש לעשות בו את
הציצית ,בארבע הפינות המרוחקות ביותר זו מזו.
בגד בעל שלש פינות שעשה בו ציצית  ,ואח"כ הוסיף חלק והפך את הבגד לבגד בעל ארבע כנפות – צריך
להתיר את הציציות ולקושרם מחדש ,משום שנאמר " :גדילים תעשה לך" – ולא מן העשוי.
מי שתפר את פינת הבגד ,בצורה שנראה שאין לה כנף ,לא נפטר הבגד מציצית.
אם כנפי הבגד עגולות – פטור מציצית.
בגד העשוי מעור פטור מ ציצית ,אף אם פינותיו עשויות מבד  .בגד העשוי מבד  ,אף אם פינותיו עשויות
מעור – חייב בציצי ת.
אין להטיל ציצית בבגד שיש בו כבר ציצית ,אף אם דעתו לחתוך הציציות הראשונות  .ואם הטיל  ,והיתה
דעתו לבטל את הציצית הראשונה – חותך את הראשונה וכשרה.

בגדים החייבים בציצית
ז .חולצה החתוכה בצידיה  ,כלפי מטה  ,ולמעלה מחוברת  ,אם רובה פתוחה – חייבת בציצית  ,ואם רובה
סתומה – פטורה מציצית.
ח .צעיף ,כָּפִ י ָּה וכל דבר שעשוי לכיסוי הראש או הצואר – פטור מציצית ,אף אם קצותיו מונחים על ה כתפיים
והגוף.
ט .בגד שאין לו שתי כנפות מלפנים  ,ושתיים מאחור  ,כגון מעילים של להם כנפות בצוארון וכנפות בשולי
המעיל מלפניו – פטור מציצית (ולגבי כל בגד שמתעורר ספק יש לשאול רב).

חוטי הציצית
י .הפתילים ,צריכים להיות טוויים ושזורים לשם ציצית  .ואם אינם טוויים לשם ציצית – פסולים.
יא .פתילים עבודת מכונה  -כשרים.
יב .פתילים שעשה גוי לשם מצוות ציצית – פסולים ,אף אם יהודי נמצא לידו בשעת עשייתם .
יג .אם התפרקה שזירת הפתילים (שהתפצלו הפתילים) ,אם נשאר בפתילים "כדי עניבה" שלא התפרק (כ5-
ס"מ)  -הציצית כשרה .פחות מכך – פסולה.
יד .על מנת שלא תתפרק שזירת הפתילים  ,טוב לעשות קשר בקצה הפתילים (ואין בכך בעיה מצד הוספת
קשרים) .ואפשר גם לשים טיפת דבק בקצה הפתילים.
טו .אם מקור הפתילים הוא בגזל או בעבודה זרה  -הציצית פסולה.
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