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 סימן י"ד 
 

 כשר לעשית הציצית מי 
גדילים תעשה דכתיב "   ,מלבד הדין שצריך לעשות את הציצית לשמה

" לשם חובך, יש גם דין שנכרי פסול לעשית ציצית דכתיב "דבר אל  לך
וכו' ועשו להם ציצית", ודין זה מדבר על קשירת החוטים   בני ישראל

בכנף  ותלייתם בבגד, וכיון שמדאורייתא מספיק להכניס את החוטים  
וכדלהלן.  אלו,  דברים  על  נאמר  בנכרי  הפסול  וקשר,  חוליא  ולעשות 
דין  יש  האם  וכן  לא,  או  פסולים  קטן  או  אשה  גם  האם  יבואר  עוד 

   לשמה בהכנסת החוטים בכנף ובעשית החוליא והקשר.

את  תחב  אם  , והיינו  הציצית פסולה  שעשה ציצית  אינו יהודי

ראשון,  השר  קאת ה  ו אהחוליא  את  עשה  שבכנף או  החוטים  
גבופסול   על  עומד  שישראל  לעשות    ויאע"פ  ומלמדהו 
ו בטוויה ובשזירה(, ואם  י, )גם למכשירים בעומד על גבלשמה
והחוליות רק  עשה   הקשרים  למצוה    שאר  אלא  שאינם 

 כשר.  בעלמא, 

ציצית  אשה לעשות  שו  ,כשרה  הרמ"א  מחמירים  כתב  יש 

אנשים בבגד)לת  להצריך  לטויה  ליה  אבל  כשרה(,  ,  ולשזירה 
וטוב   גביהן,  על  עומד  בגדול  אף  מועיל  אינו  ולדבריהם 

עמד   בלא  ואף  מותר,  ובדיעבד  לכתחילה,  גבה  להחמיר  על 
   נאמנת לומר שעשתה לשמה.

והיכא שלא    , בבגד של גדול  ציצית  טיללא י  קטןראוי ונכון ש
בדיעבד,  ומלמדו לעשות לשמה פסול אף    גדול   מד על גביווע

שנה    י"ג  ואם הוא בן  פילו לכתחילה,והארצות החיים מיקל א 
אחד  שערות  ויום  ב'  הביא  לא  אין  לכתחילה    אפילו   אפילו 

ואף    .להחמיר לחינוך,  הגיע  אם  ציצית  לעצמו  לעשות  הקטן  ומותר 

 דהוי כדיעבד.  ,כשנעשה גדול מותר להשתמש בה אם יודע שהטילם לשמה

 כוונה לשמה 
והתוס' שמדאורייתא   והרא"ש  לתלות את  שיטת רש"י  צריך 

והקשר   בכנף  החוטים  הכנסת  )והיינו  לשמה,  בבגד  הציציות 
מדאורייתא(  ליאווהח שהם  קודם  ו  .הראשונים,  לכתחילה 

בפירוש  ה יאמר  בבגד  החוטים  הכל שעושכנסת  ם  לש  ה 
ואם עשה במחשבה לשמה ולא הוציא בשפתיו, יכול לברך, וכן אם  ,  ציצית

בס תלה  והשאר  לשמה  הראשונה  הציצית  דאמרינן  תלה  לברך,  יכול  תמא 
ציצית בסתמא  עוד מצדד הבה"ל שבהטיל ישראל  דעל דעת ראשונה עושה.  

ובפרט בטליתות שלנו שהם מיוחדים   , כשר גם לרש"י והרא"ש,לטלית שלו
יחמיר לה ירא שמים  כל  וציא בשפתיו בפירוש שעושה  למצות ציצית, אבל 

 לשמה. 

כוונה בלא  עשה  אם  דיעבד,  ו כלל  ולענין  או  ,  חוטים  לו  אין 
ו אחרת  ולקושרםגם  ציצית  להתירם  פנאי  לו  מחדש    אין 

לקושרם,  בכונה יוכל  לא  יתירם  ואם  אחד  חוט  שנפסק  או   ,
, אבל לא  יכול לסמוך על שיטת הרמב"ם שמכשיר בלא כוונה

כוונה  יברך בלא  היתה  התחיבה  רק  כאשר ,  אפי'  שדן  בה"ל    ועיין 

או אם  לשמה,  היתה  משוםהקשירה  לשמה,  היתה  התחיבה  שגם   מרים 
עוד כתב הבה"ל שמבואר בבית    .ל לברך, או לאכו, ויהוכיח סופו על תחילתוד

גם אם הטיל בפירוש שלא  רק בסתמא אלא  יוסף שלפי הרמב"ם כשר לא 
ובמש בסתמא,  אפילו  פסול  והרא"ש  ולרש"י  מבואר  לשמה,  יעקב  כנות 

 שהרמב"ם מיקל רק בסתמא. 

 טלית שאולה 
"כסותך" ולא של אחרים, ורבנן חייבו    בגד שאול פטור מציצית, דכתיב

נראה   הבגד  זה  זמן  שאחר  מפני  יום,  ל'  אחרי  ציצית  בבגד  להטיל 
בזה   יבואר מתי טלית שאולה חייבת בציצית, ומה הדין  ולהלן  כשלו. 

   לענין הברכה.

כנפות  בגדמחבירו    השואל ד'  בו  ב   שיש  מלהטיל    ופטור 

ב להטיל  יכול  ומ"מ  יום,  ל'  כל  ולברך  וציצית  מותר  ו  , ציצית 

הבגדלצאת   יוםבשבת  לרה"רהמצויץ    עם  ל'  ואחר    חייב   . 
בברכה וילבשנו  בבגד,  ציצית  להטיל  החזירו  מדרבנן  ואם   ,

ו לבעליו   וחזר  יום  ל'  שני הפעמים מצטרפים  שאתוך  אין  לו, 
   לל' יום.

 דינו כשואל, ובעיטור מסתפק בזה.שוכר 

טלית   מברך    מצויצתשאל  האחרונים  ורוב  השו"ע  לשיטת 
שלא   וי"א  להחזיר,  ע"מ  במתנה  לו  נתנה  כאילו  דהוי  עליה, 

להחזיר,    יברך אלא במפרש ע"מ  לו במתנה  ולכתחילה  שנתן 
אב להחזיר,  ע"מ  מתנה  לו  שיתן  שיבקש  טוב  יותר  ל  בודאי 

וצריך להחזירה לנותן, וצריך לחזור ולתתה לנותן    אינו מעכב.
לה  במתנה, צריך  היום  בו  יצא  הבעלים  לפני    חזיר ואם  מחר 

החזיר  התפילה, לא  אחר  ואם  טלית  לנותן  נעקרה  ואין  ת 
, ואם נתקלקלה  לית קטןהנתינה למפרע, אף אם יש לנותן ט

מציציותיה  הטלית אחת  כמו  אף    או  החזירה  ולא  באונס 
      לה המתנה ולא יצא בה.נתבט , שלקחה

קהל של  מפני    טלית  לובשה  אם  אף  לכו"ע  עליה  מברכים 
ש משום  שלובש  הכבוד,  מי  שכל  דעת  על  מתחילה  קנאוה 

ש תהיה  היא  שותפין.  ,  לואותה  של  כטלית  שהיא  מפני  נוסף  וטעם 

השערי   לעלות וכתב  כדי  כשלובשה  שאולה  טלית  ליקח  שעדיף  אפרים 
ראש בו  עוטף  אא"כ  יברך  לא  קהל  של  ובטלית  קהל,  של  מטלית    ולתורה 

אינו  יויכו הראש  כתב שעיטוף  בבה"ל  אבל  לכבוד,  ולא  ציצית  מצות  ן לשם 
 מעכב, ולענין הכונה מסכים בבה"ל מטעם דמצוות צריכות כוונה לעיכובא.

ל  -שואל שלא מדעת עליה  מותר  ולברך  חבירו  טלית  יטול 
שיכו לאיניש  י)וי"א  ליה  דניחא  יברך(,  ולא  לקנות  שלא  ן 

הראשון   כקיפולה  שיקפלה  ובלבד  בממוניה,  מצוה  דליעבד 
מיקל    מ"א ה)ובשבת יקפל בצורה שונה ואם מצאה מקופלת  

י ש בקביעות  קלא  אבל  מותר  באקראי  ודווקא  כלל(,  פלה 
ו  באקראי  אסור,  הכנמציאה  להואסור  אפילו  לביתו  בית  סת 

שם  כדומהו הבעלים  ואם  אם  להזהר    ראוי ,  וכ"ש  לשואלו, 
ב להשתמש  מותר  וכן  מקפיד.  שהוא  בו  של  תפילין  יודע 

באקראי   אפי'  אסור  בספרים  אבל  מדעתו,  שלא  חבירו 
יקר יקרעו מרוב השימדחיישינן שמא  והם  הרבה  ,  שו א בהם 

 לזה התר. ני יודע לקחת סידור של חבירו איומה שנוהגים 

 להשאיל טלית שלו לבני כפר ולשאול טלית מאחרים. אין אדם מחויב 

ואם    טלית של שותפין אינו מסכים  שותפ חייבת בציצית,  ו 
, אפילו אם יש בה כדי חלוקה ובכל חלק יש שיעור  שילך בה

בגזילה לובשה  אם  אפ"ה  ב  טלית,  תשא"עובר  על    " לא 
הטעם   ,הברכה ולבה"ל  שלו,  אינו  מהטלית  שחלק  משום  הטעם  לפמ"ג 

בעבירה הבאה  מצוה  בירושה   ,משום  בזה  ליזהר  היכא    )ויש 
  ,א שותף עם נכרי או אשהואם הו  ,(שהאחים מקפידים עליו

 יה.לא יברך על הטלית חייבת בציצית אבל 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

  דאיקרי שבת   ט "וספרתם לכם ממחרת השבת, היינו מחרת יו
סה:( הוא  )מנחות  מקרה  לא  ומסתמא  דיוד.  שבת  ט  "שם 

 . ואולי יש לתת בזה טעםירת העומר,  מתייחס בפרט לספ 

הנה כידוע האור הגדול שזכו בו ישראל בשעת יצירתם לעם  
עמלו   אלא  דכיסופא,  כנהמא  אצלם  נותר    ם "במטמונילא 

  להוציא אל הפועל את כל השפע שנטמן לקנות את המעלות ו
ישראלבקרבם  ונזרע עם  בנין  תקופת  והיא  אחר    ,  מדרגה 

הוא התשוקה לקירבת נצח בקבלת  הכל    ואשר עיקר מדרגה,  
   ה. התורה הקדוש

ש   כ"א  נמצא הברכה דכשם  מקור  ש  ,בכללות  שבת  ט  "יוהרי 
  עם ה' לכל המעלות הנקנות בנו כבפרטות דפסח מקור הברכה  

התורה את  '  ,מקבלי  תעבדון  ממצרים  העם  את  בהוציאך 
 . מ"זו כל תכלית יצי  -  'האלקים על ההר הזה

לזכור עלינו  מצרים    אמנם  היתהשיציאת  פרטית    לא  יציאה 
אלא אחד  כולו    לכל  הכלל  אחד  יציאת  לכן  ו  ,לדורותיוכגוף 

גאל  'בהגדה    אמרינן בלבד  אבותינו  את  אף  אלא  ה  "הקבלא 
גאל לכן'אותנו  הקב'  גם  ,  הוציא  לא  אבותינו   ה"אילו    את 

אנו   עדיין  בנינו  ממצרים  ובני  היינוובנינו  לפרעה    משועבדים 
 '. במצרים

ניתנה לכלל כולו,   נגד  חנו ישראל    ולכןוכך גם קבלת התורה 
]דלא כמצרים    כאיש אחד בלב אחד  , 'ויחן'  -בלשון יחיד  ההר  

בחז הוגדרה  יחיד  בל'  אחד',  "שרדיפתם  כאיש  אחד  'בלב  ל 
ורק  און',  פועלי  כל  'יתפרדו  לרדוף    איחוד  דבעצם  שאיפתם 

אחד  איש  ככ ישראל  " העמיד אותם לשעה כאיש אחד, משא
   . [(פסח מא )פחד יצחק היו בלב אחדכך ומתוך    במהות

ומובן בזה מאוד מה שדוקא בימים אלו חלה התוכחה הנוראה  
ר תלמידי  זב"על  כבוד  נהגו  שלא  היציאה    באשר   ז,"ע  הן 

תכליתה   והן  התורה    -ממצרים  תפיס  -קבלת  ת  מחייבות 
  פארות של אלא    ואינ  החכמיםריבוי  ש  והנהגה על פיה  הדעת
האחת  נביעה היחידה  יהלכוןמעומק  אחד  ממקום  וכולם   ,  ,

אף החכמים העומדים בכל דור ודור כל אחד ואחד קבל את  ש'
 . (כח ור  "שמו) 'שלו מסיני

כאמור   אלא  אחת  בבת  אינה  התורה  לקבלת  ההכנה  אולם 
כ לתורה  שההכנה  והיינו  מדרגה,  אחר  מדרגה    התורה דוקא 

דוקא  ש  עצמה אלא  בשנתיים  ולא  בשנה  לא  מתלמדת  אינה 
 . כא טו(במדבר רבה  )כתאנה הנלקטת מעט מעט 

מעט  ה  "בע  אנו  זוכים  זו  במסגרת  ןוכ כמה  במעט  להתעורר 
מאוד   הנוגעות  לחבירו  ממוניות   למצוותהלכות  אדם  ,  שבין 

האידנא   דורינוד  האבונעסוק  פוסקי  כל    בפשיטות   נקטו 
לגמהש מעשר"הצטרפות  מכספי  נישואין  עזר  מותרת   ח 

 . ונשתדל לבאר טעמא דמילתא , ומצוה

)דברים   זרעך'  תבואת  כל  את  תעשר  'עשר  כתיב  דקרא  אף 
בות  ' לרבתוס' תענית ט. הביאו דבסיפרי מרבה מ'כלהנה    ,יד(

בו שמרויח  דבר  וככל   ."' פאה  ריש  בירושלמי  ה'  ה  את  כבד 
', כלומר  מהונך ומראשית כל תבואתך כמראשית כל תבואתך

 .לעשר גם מראשית הונך

ב"וכ ה( ")מתנמ  "רפ  ז  רמט(  ")יוע  "שוו  ע  נתינת ד  דשיעור 
בינונית אחד   ומידה  מן המובחר  למצוה  חומש מנכסיו  צדקה 

, וגם אם (ך רמח א"ש)]והיינו אם יש לו כדי פרנסתו    מעשרה
לו   שרוצים    -יש  הגדולות  'ממעלות  אלא  גמור  חיוב  אינו 

 . [ז ג מג("אהעמ  "אג)חכמים שיעשו כן כל אדם' 

 המשך בעמוד הבא 

 

 

 

 

 

 

 

 
 מחולק חינם

 לזיכוי 
 הרבים 

 גליון מורחב 
           -כולל

תמצית מ"ב ומוסר  
 מבחני לדעת ו

 ב תשפ" 'ה אייר   | כ"ז סוף סעיף ג'סימן   – י"ד סימן  |  (3)מבחן  87  ןוגלי

מבחנים שבועיים על המשנה ברורה עם   -חדש
   .מבית מבחני 'לדעת' וארגון 'נוצרי לשון' הגרלות,

ניתן לשמוע שיעורי תמצית שבועיים בטלפון 
0733-718-246 

 

ניתן להשיג את גליונות סיכומי תמצית החודשיים 
היומי  )לפי סדר הדף  ברורה  היומי, משנה  הדף  על 

ספרי מוסר )לפי סדר מבחני דרשו(, חפץ בהלכה(,  
חיים ואהבת חסד )לפי סדר הלימוד היומי(, וכן את 
מבחני "לדעת" )דף היומי, משנה ברורה, חפץ חיים, 

 ואהבת חסד(, בנקודות ההפצה. 

 .  gmail.com@7692282כמו כן ניתן לקבלם במייל 

 .  0799-414144לם בפקס בטלפון וכן ניתן לקב 

מקומות    -חדש ומראי  סיכומים  במייל  לקבל  ניתן 
של    דרשו,   ס""חבורת ש"  לפי סדר הלימוד החדש

  עמוד יומי בעיון במסכת בבא קמא. 

סיכומי תמצית לפי סדר הלימוד של  וכן ניתן לקבל  
   "אליבא דהלכתא" אהבת שלום.

mailto:A0527692282@gmail.com


 
 

'עשר    תוס'מדמייתי  ולכאו'   הגמ' שם  גבי דרשת  דספרי  הא 
דס נ'  שתתעשר,  זו  "בשביל  דרשה  דאף  אמעשר  ל  נמי  קאי 

עשר בשביל שתתעשר, ל '"זפר' ראה  ומא  תנחמ ב" ככספים. ו
רמז למפרשי ימים להפריש אחד מן  עשר כדי שלא תתחסר,  

 . 'עשרה לעמלי תורה

,  שישנה עדיפות לעמלי תורה  מבוארל  "חומא הננמהת  פ"עכ
יא(ה להדיא בקהלת רבה  "וכ שלח לחמך על פני המים   )פר' 

עמלי    א"ר עם  אותה  עשה  צדקה  לעשות  בקשת  אם  ביבי 
 .תורה שאין מים האמור כאן אלא דברי תורה

לגמחיוהנה   המצטרפים  ככל  בני "רוב  הם  נישואין  לעזר  ם 
אף    , שעלנוהגים לסייע לנישואי ילדיהם במתת מכובדהתורה  
מ"שבד כלל  אמידים  אינם  החשיבות  "כ  הכרת  מתוך    -מ 

נחת בכדי שיוכלו לבסס  יתם בלהחזיק ביד הצעירים להקים ב
התורה  מבועי  על  ילדיהם  וחינוך  עצמם  בגידול  בניינם    -  את 

 מתמסרים לכך ההורים מעל ומעבר ליכלתם הטבעית. 

נמצא שהמצטרף לגמ נישואין ע"מתוך כך  עזר    י הפקדות "ח 
תרומות את  ו/או  להשיא  תורה  לבני  בכספו  מסייע  הוא  הרי   ,

מסייע לזוגות בני התורה הנישאים  ילדיהם, ופעמים רבות אף  
, וכיון  ח יכולים ההורים לעזור יותר"י העזר של הגמ"באשר ע

 . שהם עמלי תורה הרי שצדקה מהודרת היא

לטעוןוא שעי  ין  בכך  מהפקדתו  נהנה  מצטרף  ז  "שהמפקיד 
בגמ בט"להיות חבר  דאיתא  לבנו,  הלואה  לקבלת  הזכאי  ז  "ח 
ליהנות  ש  )ריש סי' רמט( כל איסור  מכספי מעשר שהרי  אין 

   נ לבעלים."בכל מעשר יש טוה

ע לבן  להלואה  לדאוג  האב  של  העזרה  שעצם  ועוד  י  "זאת 
לגמ כמבו'  "הצטרפותו  מעשר,  מכספי  מותרת  היא  הרי  ח 

טז(")מתנ  ם"ברמב י  ולבנותיו  'ל  "בזה  ע  לבניו  מזונות  הנותן 
תורה   הזכרים  ללמד  כדי  במזונותיהן  חייב  שאינו  הגדולים 

הרי זה בכלל   וכו'ת בדרך ישרה ולא יהיו מבוזות  ולהנהיג הבנו
 . ל"', עכהצדקה וצדקה גדולה היא שהקרוב קודם 

שו ההפקדות  פשוט  רק  להלואהוהתרומות  לא  ,  המשמשות 
הגמ קיום  לעצם  המשמשות  התרומות  כל  גם  ח  "אלא 

באשר    ,הרי הם צדקה מהודרתוהרחבת אפשרויותיו  ותפעולו  
 כולו אינו אלא משמש לסייע לעמלי תורה.  ח "הגמ

מעלה גדולה שאין למעלה ממנה זה  '  ז("השם  )ם  "רמבל ה"זו
הלואה   או  לו מתנה  ונותן  ישראל שמך  ביד  כדי  וכו'  המחזיק 

לשאול לבריות  יצטרך  שלא  עד  ידו  את  עכלחזק  והוא  ל"'   ,
 . ר שנזכה לנהוג כבוד זה בזה"יה -  מעניינא דיומא ובזה נחתום

 

 

 

 

 

 

 

 סימן ט"ו 
 

 התרת ציציות מבגד
הציציות מהטלית בבגד אחר  אסור להתיר את  , שלא ע"מ להטילם 

את  כ להעביר  כדי  ואפילו  מצוה,  של  טלית  בזה  מבזה  שהוא  יון 
גדול לטלית של קטן אסור  הציציות  , ומטלית של צמר  מטלית של 

 לטלית של שאר מינים הפמ"ג מסתפק והארצות החיים מיקל. 

ואפ אחר,  בבגד  להטילם  ע"מ  אחד  מבגד  ציציות  להתיר    ילו מותר 
לט"ק,   לטלית  ואפילומט"ג  חדשה  מ  חדשה   מטלית  טלית  וכ"ש 
ציציות חדשות אישנה לחדשה או  , או שרוצה להטיל  יותר,  נאות  ו 

עניבה  כדי  בחוט אחד  )ובאלו  ורוצה לשים חוטים שלמים   שנשאר   ,
שלא כו להחמיר  נכון  אחרות  ציציות  לו  מצוים  שאם  הפמ"ג  תב 

ציציותיו(לה או   .תיר  שנתבלה,  מבגד  הציציות  להתיר  מותר  וכן 
 . שרוצה למכור הבגד לנכרי, או שרוצה לעשותו בגד בלא ד' כנפות

החוטים  שיתיר    ,וכשמסיר  י"א  אחר  בבגד  להנתן  ראויים  הם  אם 
 . הקשרים והכריכות ולא יקרעם, והחיי אדם מתיר במקום טירחא

שחיובו   מי  מותר רק  גם  אבל  טליתו,  ציציות  להתיר  אסור  מדרבנן 
 של מתים. מטלית להתיר ציציות 

 לטלית עם ציציות תפירת כנף
אפי' אם הכנף    פסול,הלוקח כנף עם ציציות ותופר אותו בבגד אחר  

בכנף שיעור  ה יש  ואם  , אבל  המ"א מתיר  עיטוף,וא אמה על אמה, 
 הט"ז אוסר, וכן משמע בלבוש ובדרך החיים. 

נקרעה ממנו, אם יש הכנף  בגד ש אותו  מותר לחבר כנף עם ציציות ל
ג' נקרעה לגמרי, ויש מחמירים בזה,  אם  , אפי'  אצבעות  בכנף ג' על 
 ויש להחמיר. 

ג'   בה  ויש  בציצית  שחייבת  בצד  טלית  כנף  לחבר  מותר  ציציות, 
אצבעות, ואח"כ יטיל גם שם על ג'  הרביעי ללא ציציות, אם יש בו ג'  

 , ומכל שאר הבגד א"צ להתיר. ציציות

טלית שנעשית בת ג' כנפות וכדו', צריך להתיר כל הציציות, משום 
 תעשה ולא מן העשוי.

 טלית שנתחלקה לשנים 
את הציציות בטלית,    אם יש בכל חלק שיעור עיטוף, מותר להשאיר

ב להם  אחר  ולחבר  ציציותוגד  החדש  חדשות  לעשות    , ותבכנפות 
לעש בגד, וכ"ש  לחבר  בלי  החדשות  בכנפות  ציציות  ונחלקו   ות 

או שצריך להתיר   האחרונים אם יכול לחבר את שני החלקים מחדש,
החלקים, מאחד  הציציות  האחרונו  את  מקילים רוב  טוב  אבל    ,ים 

 . לכתחילה להחמיר

בחלקים  אין  אם  ת  ,עיטוףשיעור    אבל  משום  מן  פסול  ולא  עשה 
ולתופרם מחדשהעשוי הציציות  וצריך להתיר  יש    .,  ואם חלק אחד 

עיטוף ובשני אין שיעור עיטוף, צריך להתיר את הציציות    בו שיעור
 ולמ"א א"צ להתיר כלל. מהחלק שאין בו שיעור עיטוף, 

גדולה ונתחלקה לשניים, לדעת הפוסלים    ,והיה בה ציצית  ,שא"א ללובשה  מאד  טלית 
 אותה כשהיא גדולה אפשר דצריך להתיר הציציות ולתופרם מחדש. 

 לכנף נקרעה הטלית תוך ג' אצבעות

איתא בגמרא "נקרע הטלית תוך ג' אצבעות סמוך לשפת הכנף אינו  
לתופרו". נ"מ,    רשאי  בזה  ויש  הדבר,  בטעם  הראשונים  ונחלקו 

 וכדלהלן. 

רש"י התפירה  שיטת  מחוט  שישתייר  דחיישינן  הוא    , שהטעם 
אפי' נקרע כל שהוא לא   חוטי הציצית. ולדבריואחד משתמש בו לוי

מותר    , ואם הטלית מצמר  .יכול לתפורואם נקרע למטה מקשר אגודל    ,יתפור
שאר  כולם יודעים שו  ,צמרחוטי  דאין דרך לתפור ב  ,האידנא לתפור

מותר    על טלית פשתן  וכן כנף מעור או קנבוס,  צמרבגד  ב  מינים אינם פוטרים 

 וה"ה בשאר מינים כשר אם תופרו במין אחר. לתקנו בקנבוס,

  אפי' אם תפרה לבגד,   שלפחות מג' אין תורת בגד  שיטת רב עמרם
בה פוטרת את הבגד  וממילא ציצית שנעשית  ולדבריו אם לא   .אין 

כשרה שהוא  כל  נשאר  אלא  לגמרי  לפסול    ,נקרע  מחמירים  ויש 
הישנות להטיל  ולדבריהם    , הציציות  צריך  אצבעות  ג'  של  חיבור  נשאר  שלא  כל 

מחדש חתיכה    .הציציות  הבגד  בשפת  תפר  מתחילה  אם  אף  זה  ולפי 
עצמו בבגד  הציצית  יטיל  )ואם  פסולה,  מג'  רחוקה   ,פחות  היא  הרי 

בה  שאף אם הטיל  . וכתב השו"ע  משפת הבגד ג' אצבעות ופסולה(
פסו דאינו  וי"א  פסולה,  התפירה  אחר  שהיו ציצית  הציציות  אלא  ל 

שציציות   כו"ע  מודים  אחרונים  ולכמה  קודם,  שהטילם  חדשות  בה 
 .כשרותלאחר התפירה 

סברת רב עמרם עיקר, ותפירה חשיב חיבור, אולם ירא  ולענין הלכה
, ועל כן נוהגים לתפור בכל  היכא דאפשר  שמים יצא ידי כל השיטות

 ג' על ג'. שלימה בגד חתיכה של כנף 

אפילו אם נקרע   לכו"ע,  אפשר לתופרו  ה מג'נקרע למעלוהיכא ש
הכנף   הציציות,לגמרי  להט"ז  עם  הציצי  אמנם  להתיר  ת  צריך 

 ולהטילה מחדש, ויש להחמיר. 

הנקב הציצית,    נקרע  את  בו  כשר  שמכניסים  ציצית  שם  יש  אם 
אגודל קשר  מלא  נשתייר  שלא  אלא  אע"פ  זה  שיעור  בעינן  דלא   ,

או שאין בנקב ציצית ובא    ,ואם בא לתפור הקרעבשעת עשיה,  
אם הבגד של צמר יתפרהו בשאר  טיל בו ציצית,  להואח"כ    לתופרו

מינים )וא"צ להתיר הציצית(, ואם הבגד של שאר מינים לרש"י לא 
במ אלא  הבגד  ממין  בחוטים  אחרייתפרהו  עמרם  ן  כרב  כשר    , ובדיעבד 

 לבן.   ם ציצית רקעושינו י ויותר טוב לתפור בחוט צבוע שהרי למנהג
לדעת השו"ע בזה יש להסתפק לשיטת רב    לגמריהנקב  ואם נקרע  

כיון ש דכשר  או  לגמרי,  כיון שנפסק  פסול  אם  מחובר  הכנף  עמרם 
כשר  בצדדים  דבדיעבד  י"ל  לרש"י  עמרם,   ,וכן  לרב  כשר  הט"ז  ולשיטת 

תחת הכנף ויצא    בגד ג' על ג'  חתיכת  תן קודם התפירהולכתחילה י
 , ואם א"א יש להקל כהט"ז. לכו"ע

לש ליזהר  לתופרה  ויש  שלא  משי  בטלית  רש"י  משי יטת  בחוט 
מל ומטה  גודל,  מקשר  ולמעלה  הנקבשלש  סביב  יתפור  בחוט   לא 

המין,  משי מאותו  לתפור  שלא  יזהר  מינים  שאר  של  בטלית  וכן   ,
מותר  לבן  אינו  החוט  ואם  לציצית,  החוט  מאותו  שיקח  דחיישינן 

צבועות.  למנהגנו  ציציות  עושים  של   שאין  שהם  שלנו  ובטליתות 
 צמר אין להקפיד כלל.

 

 סימן ט"ז 
 

 שיעור הטלית החייבת בציצית
שהקטן מתכסה בה ראשו ורובו, והגדול יוצא בו  איתא בגמרא )מנחות מ:( טלית  

בציצית. חייבת  עראי,  ש   דרך  מסויםצריך  והיינו  שיעור  עם  להתחייב    בגד  כדי 
 ובסימן זה יבואר מהו שיעור זה.  . בציצית

א כדי שיתכסה בה, באורך וברוחב,  ושיעור טלית החייבת בציצית ה
בן ט' קטן  ורובו של  ו  ואז חייבת בציצית   ,שנים   ראשו    בלבד לגדול, 

)אפילו   ברחוב  או לפתח ביתולשוק    דרך עראי  שהגדול בן י"ג יוצא בה

עם זה לשוק אלא רק    א יוצאם יוצאים עם זה, וכן נר בן י"ג ליותר אינאם אלו שגדולים  

ברחוב(, ביתו  אם    לפתח  י"ג  גדול אבל  בה  בן  לצאת  אפילו   מתבייש 
אבל    לא מהני שלובשה בביתו,  ,אקראיב קיצורו,  מחמת  ודווקא כשמתבייש 

ואם אין   ., חייב בציציתתחת בגדיו  בוש את הטלית קטןאם מתבייש מחמת שדרך לל
טן אבל הגדול יוצא בה לשוק באקראי  לקו ורובו של  ראשבה שיעור  

שהגדול  המקום  אנשי  דרך  ואם  בקביעות    ים יוצא  ים פטורה,  בה 
יוצא כך בטלה דעתו אף להב"חו  .לשוק, משמע מהב"ח דחייבת   . אם רק הוא 

הקטן מתכסה בה ראשו ורובו, אם אין דרך שום גדול לילך עימה בשוק אפילו  שוטלית  
א שהבאקראי,  בף  בה  יוצא  המ"א  וא  ולדעת  דעתו,  בטלה  שלא  אקראי  להחמיר  ראוי 
 ואם יוצא עמה בקבע נראה דגם בזה בטלה דעתו. לברך עליו, 

הוא   הנ"ל  שהשיעור  ברוחב,  י"א  אמה  וחצי  באורך  אמה  רבעי  ג' 
הש"ס,   מן  סמך  לזה  החיים שאין  והארצות  השקל  המחצית  וכתבו 

אחריו, אמה מלפניו ואמה מלומנהג אנשי מעשה לדקדק שיהיה בו  
ונקב בית הצואר אינו מן המנין, ועכ"פ לא יפחות מג' רבעי אמה לכל 

 .ובפחות מכך יש חשש ברכה לבטלה ,צד

ב רבעי אמה  כל אחדב' בגדים שיש  ובצד    ומחברם  ,ג'  אחד ע"י תפירה במקצתו,  בצד 
את  אם מצרפים בכהאי גוונא    תפקלהסש  י  ,קרסיםהשני מחברם רק בזמן הלבישה ע"י  

 . יכול לברך בודאי מכל צד)ששה טפחים( ב' הצדדים, ואם יש שיעור אמה 

די בטלית שיש בה שיעור ראשו ורובו לקטן, אף שהגדול אינו  שוי"א  
, ואף אם יוצא עמה לשוק, והסכימו האחרונים שלא לברך באופן זה

 הוא יוצא בזה, בטלה דעתו אצל כל אדם. 

כדי   רחבים,  קטן  הטלית  של  הכתפיים  את  לעשות  שיהיו  צריך 
חתיכות אם תופר ב' ניכרים, ויהיה עליהם שם בגד ולא שם רצועות. ו

המברך  ציצית, ו  י חובתע"י רצועות אין יוצאים בזה ידקטנים  בגדים  
לבטלה, ואסור לצאת בזה בשבת, והעושה כך יברך על   על זה ברכתו

גדולהט ממשלית  בגד  יעשה  שמים  ירא  אבל  לפי  ,  מדינה  כל   ,
 נהגה.מ

עם   לילך  זה מוטב  בשיעור  לעשות  לו  א"א  מלילך  אם  טלית קטנה 
 לית גדול. בלא ציצית, אך לא יברכו עליה אלא על ט

 קטן שהגיע לחינוך משערים בראשו ורובו שלו. 

 בגד הפתוח מאחור אם פתוח רובו צריך להטיל בו ציצית.

 בתי זרועות. וטלית קטן יותר טוב שלא יהיו ב

להתפשט  דעומד  כיון  כשיעור,  בו  ואין  ונתקפל  כשיעור  בו  יש  אם 
 .ט דמי, ואם ע"י תפירה אין בו כשיעור פטור מציציתכפשו

 

 סימן י"ז 
 

 מי חייב בציצית
פטור   שסומא  מזה  ללמוד  מקום  והיה  אותו",  "וראיתם  כתוב  ציצית  בפרשת 

ש מזה  דורשת  מ"ג(  )מנחות  הגמרא  אבל  ציציתמציצית,  זמן  לאו  אבל  לילה   ,
בהסומא   תכסה  "אשר  דכתיב  בציצית  וכיון  חייב  ציצית,  ".  זמן  לאו  שלילה 

יבוארו   ולהלן  גרמא.  שהזמן  עשה  מצות  דהוי  מציצית,  פטורות  נשים  ממילא 
   פרטי דינים אלו.

על  סומא לברך  ויכול  בציצית,  מתחילה  ,  יהחייב  אותה  יבדוק  אבל 
 .יתן לאחר לבודקהבמשמוש ידיו, או 

ועבדים מציצית  נשים  מדרבנן   פטורים  מצות    ,אפילו  שהיא  מפני 
ו מציצית.  פטור  לילה  שהרי  גרמא,  שהזמן  הרמ"א  עשה  כתב 

יכולים להתעטף ולברך,   , הם רוצים נשים ועבדים  מעיקר הדין אם  ש
ש ומה  כיוהרא,  דמחזי  כיון  כך  לעשות  אין  על נשים  אך  מברכות 

חייב    ,לולבה שאינו  ציצית  משא"כ  גברא,  חובת  שהוא  התם  שאני 
בציצית להתחייב  כדי  טלית  )ולהלכלקנות  גברא  .  חובת  ציצית  ה 

גברא   חובת  לאו  וציצית  לובשו,  אא"כ  חייב  הבגד  שאין  לקולא, 
חייב  לובשו  אם  ורק  כנפות,  ד'  של  בגד  לקנות  חייב  שאינו  לקולא 

 בציצית(.

ואנדרוגינוס  דאורייתא בציצית  חייבים    טומטום  דספק  מספק, 
רשאים לילך לחומרא, )ובטלית שחיובה מדרבנן או שחיובה מספק  

לדעת השו"ע    .(מראית העין  י ציצית, ואולי יש להחמיר מפניעימו בל
וכתב הרמ"א   ברכה,  בלא  נשים לברך על  שיתעטפו  לפי מה שנהגו 

 שהזמן גרמא, גם הם יברכו. צות עשהמ

לאחריו,  קטן   וב'  לפניו  ציציות  ב'  לעטוף  )שיודע  להתעטף  היודע 
ק בשעת  בידו  הציצית  שמע ולאחוז  לריאת  צריך  אביו  עבור(,  ו יקח 

ושיעור   במצוות.  לחנכו  כדי  ציצית  בו  ולהטיל  כנפות  ד'  של  בגד 
בו   להטיל  אביו  צריך  ואז  שלו,  ורובו  ראשו  להתעטף  כדי  טליתו 

 ציצית ולברך עמו. 

  אע"פ שאינו נשוי חייב בציצית כגדול. בן י"ג 

 

 סימן י"ח 
 

 לילה לאו זמן ציצית
ונחלקו הראשונים אם הכונה שכל  לילה לאו זמן ציצית דכתיב "וראיתם אותו",  

בגד פטור מציצית אם לובש אותו בלילה, או שדוקא בגד המיוחד ללילה פטור  
מציצית )אפילו אם לובשו ביום(. ובסימן זה יבוארו פרטי הדינים בזה לענין חיוב  

 ציצית ולענין ברכה. 

כשלובשה בלילה,    מציצית  שאף כסות יום פטורה  שיטת הרמב"ם
ביום  כשלובשה  חייבת  לילה  ומ"מוכסות  לדבריו  .  לצאת    גם  מותר 

 נוי הבגד.  זהבליל שבת עם ציצית, מפני ש

ביום, וכסות יום    כשלובשה  שכסות לילה פטורה אף  שיטת הרא"ש
   בלילה.כשלובשה  או כסות יום ולילה חייבת אף 

על כסות יום  ולא יברך אלא    ,לענין ברכה ספק ברכות להקל  ולהלכה
או    ולענין לבישה אסור ללבוש כסות לילה ביום   ביום.  (ולילה  יום )או  

 בלא ציצית.  כסות יום בלילה

יום, ובליל   יאחרהלובש הטלית   יברך אע"פ שהוא עדיין  מעריב לא 
אחרי מעריב  יוה"כ יתעטף מבעוד יום ויברך )וישאר עם הטלית עד  



יוה"כשל   ו  ,מוצאי  עד י אם אכדי להדמות למלאכים(,  חר להתעטף 
, וי"א  כל העובר לפני התיבה צריך להתעטף בטליתו  הלילה לא יברך.

מפני כבוד    )בל ברכה(  לפני התיבה יתעטף  קדיש יתום שגם האומר  
ציבור   הציבור. במנחה   ובתענית  טלית  הטלית    כשלובשים  יסיר 

 ליתכשיגיע לברכו, אבל הש"צ אם אין לו מלבוש עליון לא יסיר הט
   מפני כבוד הציבור.

 .בלילה א"צ לבדוק הציציותש"ץ הלובש טלית 

אך אם מסתפק אם  נחלקו הפוסקים אם יכול לברך,  בבין השמשות
 יכול לברך.  ן השמשותבי כבר הגיע

י"מ הטעם משום   .פטורים מציצית אף שישן בהם גם בבוקר סדינים
הטעם  וי"מ  חייבים,  להרמב"ם  זה  ולפי  בלילה,  תשמישם  שעיקר 

אפילו   בציצית  דאינו דרך מלבוש או עיטוף, אך יש חולקים ומחייבים 
תחתיו,  בגדב סדין  המוצע  העלאה,   וכ"ש  דרך  המ"א ו  שהוא    כתב 
עגולהש אחת  קרן  לעשות  ויראה  דהיינו  ,  מדבריו  דווקא משמע 
 שאר מינים אין להחמיר.בסדין צמר, אבל בפשתן או ב

הציצית ברכת  שבה,    זמן  ללבן  שבציצית  תכלת  בין  משיכיר  הוא 
ד ברחוק  קצת  עמו  הרגיל  חבירו  את  שיראה  הזמן  אמות והוא   '  

יברך,  ולהרמ"א  יברך,  לא  לשו"ע  השחר  מעלות  לבשו  ואם    ויכירנו. 
כהשו"ע, פסק  מלכתחילה  ו  והגר"א  להמתין  מאד  עד  נכון  לברך 

לא יחזור אפילו קודם עלות השחר  , ואם בירך  שיכיר בין תכלת ללבן
לא   השחר,  עלות  קודם  לבשו  ואם  כהרא"ש(.  הלכה  )דשמא  ויברך 

 יברך, וכשיאיר היום ימשמש בציציותיו ויברך. 

 

 סימן י"ט 
 

הבגד,  אינו חייב בציצית אלא כשלובש  ש  היינוו  ,ציצית חובת גברא
יך  צר  החוטים   ואם נפסקוו מברך על העשיה אלא על הלבישה,  ואינ
אף אם   ילבשנוו, ויברך כשיחזור  ולעשות בו ציצית  שוט את הבגדלפ

מיד קביע),  לובשו  על  מברך  אינו  במזוזה  המזוזהוכן  מיד  אלא    ת 
 .(גור בבית, או כשהוא כבר גר בוכשהוא נכנס ל

תכריכין לצורך  פטור,   בחייולפעמים  אע"פ שלובשו    עשה טלית 
וכתבו האחרונים שלהרמב"ם שמחייב כסות לילה ביום גם בזה חייב  

 כשלובשו בחייו, ועל כן יעשה בו ציצית ולא יברך. 

הלובשים כדי להראות המידה פטורים, ואם לובש כדי   מוכרי בגדים
 להעביר המכס אפשר דחייב. 

 

 סימן כ' 
 

 דיני קנית ומכירת טלית 
מיש טלית  מישראל  -ראלקנית  מצויצת  טלית  אע"פ   ,הלוקח 

 ותלאן  אן ושזרןוכשרה הטלית, דתלינן שהוא כשר וטושאינו מכירו  
 לשמה, אבל אם הוא חשוד אינו נאמן.

קח מאינו יהודי, אם הוא תגר אפי'  ולה    -קנית טלית מאינו יהודי
, דאומן לא לומר שלקחן מישראל  אין דרכו למכור טליתות נאמןאם  

ואף שמרע   כשרה  ש  אומר  הנכרי אומנותו,  ישראל  כמו  קנה מסתם 
כן  סובר  הרמ"א  שגם  )ואפשר  מישראל,  שקנה  וכוונת  בישראל   ,

, אבל בסתמא הטלית  דווקא כשאמר שקנה מישראלנאמן  הרמ"א ש
מחדש (,  פסולה ולתופרם  הציציות  להתיר  טלית   .וא"צ  כשלקח  זה  וכל 

בארצות יש מחמירים ויש מקילים, ו  ,מצויצת, אבל אם לקח ציציות
הסכימו יעקב  ובישועות  שש  החיים  ציציות  תגר  לקנות  דרכו 

מותר. ולמכור  בין  אבל    מישראל  נאמן,  אינו  תגר  שאינו  יהודי  אינו 
ויקשרם  הציציות  שיתיר  יועיל  ולא  בציצית,  ובין  מצויצת  בטלית 

 מחדש.

לשלוח   פסוק  נכרי ע"י    ציציתאסור  בש יןושזור  יןאפי'  לא  אם  ני  , 
 חותמות.

 מצא טלית מצויצת בשוק כשרה.

ל טלית  טלית    -נכרינתינת  להפקיד  או  למשכן  או  למכור  אסור 
ל בדרך  נכרימצויצת  ישראל  עם  יתלוה  שמא  תגר,  הוא  ואפי'   ,

לה,   נתן  שישראל  ותאמר  באתננה  לזונה  יתננה  שמא  או  ויהרגהו, 
ת לנכרית, וגם בזמן הזה דליכא למיחש לשפיכו  ולטעם זה אסור אף

אפי'   מותר  הציציות  הסיר  ואם  זה.  מטעם  אסור  נשארו אם  דמים 
ל לו  לתת  מותר  וכן  למשכון    שעה.פי  הנקבים.  לתת  להתיר  מצדד  ובבה"ל 

 בזמן הזה. 

 

 סימן כ"א 
 

 מה מותר לעשות עם הטלית וחוטי הציצית 
תשמישי   כ"ו:(  )מגילה  בגמרא  ואיתא  מצוה".  "תשמישי  נחשבים  הציצית  חוטי 

ואלו הן תשמישי מצוה, סוכה לולב שופר    תשמישי קדושה נגנזים,  נזרקים,מצוה  
ומזוזות. ציצית תפילין  קדושה  הם תשמישי  ואלו  )שבת    ,  בגמרא  איתא  ומאידך 

ונחלקו   ברגלו.  לכסות  הדם  כיסוי  במצות  כגון  מצוה,  לבזות  איסור  שיש  כ"ב.( 
וה, או שהחילוק  האם החילוק בזה הוא בין זמן המצוה ללאחר זמן המצהראשונים 

ולהלן יבוארו פרטי    הוא בין קיום המצוה בדרך בזיון לסתם בזיון תשמישי מצוה.
 בזה.   השעמלההלכה 

  , אסור להשתמש בהם   בשעה שהם קבועים בטליתחוטי הציצית  
בלילה   ואפי' בשעה שאינו לובש את הטלית או  ביזוי מצוה,  משום 

וגם ,  אסור, )וכן שופר ולולב אם עומדים לשימוש לשנה הבאה אסור

ולא מהני לעשות תנאי  ודלא כהט"ז שמיקל בזה,  (,  במצוה דרבנן שייך איסור זה
בודל מ ב  .יציתצחוטי השאינו  להשתמש  מתיר  אף  והמ"א  השנה  במשך  סוכה 

ישב בה,ואפילו בסוכ  שימוש לשנה הבאה,ל   תשעומד ויש לדון    ות מותר כל זמן שלא 
אינה עומדת למצוה עד  , שאחרי החג  סוכהאם חולק על האחרונים, או דלא איירי רק ב

 השנה הבאה, משא"כ ציצית. 

)וכן כל תשמישי מצוה כסוכה  או שהתירם,    חוטי ציצית שנפסקו
למצוה(,   עוד  עומדים  כשאינם  ושופר  קבעם,  לולב  לא  שעדיין  או 

יכול לזורקם לאשפה, אבל לא יעשה בהם תשמיש   לשיטת השו"ע 
והרמ"א שי"א  מגונה.  ולזורקם ש  מביא  בזיון  מנהג  בהם  לנהוג  אין 

אין לחוש, ואם נזרקו ממילא    ,, אלא שא"צ גניזה במקום מגונה בידים 
דנכון   הפמ"ג  מגונה  )וכתב  תשמיש  לעשות  בדפנות  שלא  גם 

לגונזם  מחמירים  ויש  ומו  ,הסוכה(.  תבוא    במצוות  דקדקהמחמיר 
ומהרי"ל כתב שיניחם בספר לסימן או יעשה בהם מצוה   .עליו ברכה

 אחרת.

שבלו מצוה  של  כגון    טליתות  מגונה,  שימוש  בהם  ישתמש  לא 
מכנסיים  מהם  לעשות  או  רגליו,  מעל  טיט  מטלית   לקנח  )אפילו 

 , אלא זורקם לאשפה והם כלים, ותשמיש שאינו מגונה מותר. קטן(

בטלית קטן  מותר  -כשיש בה ציצית שימוש בטלית    להשתמש 
ובט מגונה,  שאינו  גדולבתשמיש  ולהכנס   לית  האחרונים.  נחלקו 

וכן קיטל,   מותר בט"ק אבל טלית המיוחדת רק לתפילה  לבית הכסא
 אין נכון להכנס עמהם לבית הכסא, אבל מותר להשתין בהם.  

לכובס נכרי, ונוהגים    ה , וכן לא לתתי"א שנהגו שלא לישן עם ציצית 
להקל בזה, ויש מחמירים להתיר הציציות לפני שנותנה לכובס נכרי,  

 לית קטן.לשכב בלילה עם ט על פי הסוד שיש ובכתבי האר"י כתב

 יש ליזהר כשלובש הטלית שלא לגרור חוטי הציצית.
 

 סימן כ"ב 
 

בציצית שהחיינו  ציצית   -ברכת  בו  ועשה  טלית  מברך    ,קנה 
ויברךשהחיינו חדשים,  מכלים  גרע  דלא  הציצית  ,  עשית  ולא   בזמן 

עדיין אינה  הטלית כיון ש ,לא יברך בשעת הקניה ו , ימתין עד הלבישה
ו ללבישה.  שהחיינוברמ  איןראויה  ציצית, מצוקיום  על    כים  כיון    ת 

זו   ואם לא בירך בשעת עשיה מברך    .מזמן לזמן  הבא  ה אינשמצוה 
ואם לא בירך בשעת  בשעת עיטוף ראשון שהחיינו אחר ברכת להתעטף.  

בדיעבד.   זה  על  לסמוך  ויש  שני,  בעיטוף  לברך  שיכול  י"א  ראשון  ואם עשה עיטוף 
   משומש לא יברך שהחיינו.ציצית בבגד 

וכשיטת בעל העיטור, וכן יש  שה תפילין לעצמו אינו מברך שהחיינו  ועכש

דעת כמה אחרונים כהרמב"ם שאם עשאם בעצמו מברך שהחיינו, ולכן ראוי   והנה  לנהוג.
לפטור בברכת שהחיינו על דבר אחר, ובפרט אם מקיים מצוה זו פעם ראשונה יעשה כן  

 משום די"א שצריך לברך שהחיינו על כל מצוה בפעם הראשונה.  

 

 סימן כ"ג 
 

 כניסה לבית הקברות עם ציצית
  סור יא  ן עצמם, אי  שלבשו לצורך  גדים בזמן שהיו מטילים ציצית בב

הקברות לבית  ציצית  להכנס  על    עם  נגררות  כשהציציות  אלא 
  , רק לשם מצוה  של ד' כנפות  הקברות. אבל בזמננו שלובשים טלית

נגררים  כשאין  אפי'  את  אסור  לכסות  וצריך  לרש,  לועג  משום   ,
אף במכוסה,    יש להחמיר  לית גדולטשב  משמע  הפמ"גמהציציות, )ו

 ומהב"י משמע שמותר, וכן סתם בדרך החיים(.

נתבטל  דלא  בזה,  זה  כנפות  משני  ציציות  שני  לקשור  מועיל  אינו 
 כיון שאינו קשר של קיימא.  מצות ציצית בזה

, ואפילו בקבר של של מת או קבר דינו כבית הקברות  ' אמותתוך ד
  קטן יש להחמיר.

 קבר של קטן יש להחמיר, ובשל אשה מותר.ב

זה    הציציות.את  צריכים לכסות    נושאי הארון  גם  דין  לדעת השו"ע 
מהטלית הציציות  את  להסיר  שנוהגים  במקום  המת,    הוא  של 

 והאחרונים הסכימו שבכל מקום אסור. 
 

 סימן כ"ד 
 

 ציצית הנהגת לבישת ה
לובש בגד שיש בו  למי שב ציצית אלא  ואין חי  -מתי ילבש ציצית

 את  לזכורכדי  כל היום,    לית קטןד' כנפות, אבל טוב ונכון ללבוש ט
ה' קשרים כנגד חמשה חומשי    ציציות ולכן יש ב)בכל רגע,    ותהמצו

יזכור כדי שבכל צד שיפנה  כנפים  וד'  יזהר לל  (,תורה,    ש ובולפחות 
ק  ציצית שמע  בשעת  קריאת  והקורא  שמעותפילה,  בלא   ריאת 

  לית קטן,, ואין ראוי לסמוך אז על הטמעיד עדות שקר בעצמו תיציצ
ש רובכיון  פי  כדין  הוא  על  עשוי  וגם   אינו  עליו,  לברך  ראוי  שיהיה 

 ישנים איתו בלילה.

 מעל שאר המלבושים.  קטן נכון ללבוש הטלית

וראיתם אותו  , דכתיב טוב להסתכל בציציות בשעת עטיפה כשמברך
 ראיה מביאה לידי זכירה וזכירה מביאה לידי מעשה.   ,וזכרתם וכו'

ה לאחוז  ה  ציציתמצוה  ליבו  בידו  כנגד  לזרת  קמיצה  בין  שמאלית 
, )רמז לדבר דכתיב "והיו הדברים וכו' על לבבך",  ריאת שמעבזמן ק

בשמאל, הוא  מצילה  והלב  זו  משא"כ  מ  את האדם   ומצוה  החטא,  ן 
בימינו ויביט בהם,  גם  (, וכשמגיע לפרשת ציצית יקחם  שאר מצוות

מידו. ויסירם  ינשקם  ואז  לעד"  "ונחמדים  עד  בידו  יפה  ו  ויהיו  מנהג 
כשאומר   ולנשקם  העיניים  על  אותם  וליתן  בציצית  להסתכל 

אותו" יחזיק "וראיתם  וסומא  סומא(,  יהיה  שלא  בזה  )ומובטח   ,
עיניו.    ציציתה על  יעבירם  לא  אבל  ק"ש  לנשק  בשעת  נוהגים  ויש 

 הציצית בשעה שמסתכל בה, והכל הוא חיבוב מצוה. 

רמ קשרים  י'  בהם  שיש  שלפניו  ציציות  בב'  להויות יסתכל  ז 
וט"ז  שהם  )הספירות   בזה(,  זה  ואחודים  י' יחד  ים  חוטקשורים  עם 

 שם הוי"ה. כ יוצא כ"ו קשרים 

 , והזהיר בה זוכה ורואה פני שכינה.גדול עונש המבטל מצות ציצית

משום  המצוות,  בשאר  וכן  נאות,  וציציות  נאה  טלית  לעשות  מצוה 
בטלי פסוקים  לרקום  אין  אבל  ואנווהו".  קלי  מפות(,  "זה  על  )או  ת 

 ואם כבר רקם מותר לברך עליה.

 

 הלכות תפילין 
 

, וכן דיני ציצית  והלאה  מזמן הקימהוהנהגת האדם    הבוקר  השכמתלאחר שנתבארו דיני  
  השו"ע   מבארשצריך ללובשה מיד בקומו משנתו כדי שלא ללכת ד' אמות בלא ציצית,  

 אחרי לבישת הציצית.  הניחםהלכות תפילין שצריך ל

)מסימן   הבאים  סימן  כ"ה  בסימנים  יבוארו  מ"העד  ם  ועשיית  תפיליןה   הנחת  דיני( 
כ"ו(, מקום הנחת התפילין   : דיני הנחת תפילין וברכתם )כ"ה, לפי הסדר הבא וכתיבתם

פרשיות   כתיבת  דיני  ל"ז(,  ל"א  )ל'  הנחתם  זמן  כ"ט(,  )כ"ח  התפילין  חליצת  דיני  )כ"ז(, 
הפרשיות   הנחת  סדר  )ל"ג(,  והרצועות  התפילין  בתי  דיני  ל"ו(,  ל"ה,  )ל"ב,  התפילין 

)ל"ד(, מי פטור מתפיל )ל"ט(, שמירת קדושת  בבתים  לכתוב תפילין  )ל"ח(, מי כשר  ין 
 מ"ה(. –התפילין )מ' 

פסוקי דזמרה  ברכות השחר  ב  הנהגת האדם  את סדר  השו"ע  ארבתפילין מהלכות  אחרי  
 ו'. וכ ק"ש ותפילה

התפילין יש בהם ד' פרשיות, שמע, והיה אם שמוע, קדש, והיה כי יביאך, שבד' פרשיות  
ובין העיניים, דבפרשת שמע   היד  על  וקשרתם לאות  "כתיב  אלו כתוב שצריך להניחם 

על ידך והיו לטוטפות בין עינך". ובפרשת והיה אם שמוע כתיב "וקשרתם אותם לאות  
כתיב "והיה לך לאות על ידך ולזכרון    ו לטוטפות בין עיניכם". ובפרשת קדשעל ידכם והי

   בין עינך". ובפרשת והיה כי יביאך כתיב "והיה לאות על ידך ולטוטפות בין עינך".

טעם מצוה  וענין יציאת מצרים, והתורה אומרת ש  פרשיות אלו מוזכר בהם ענין יחוד ד'
כי ביד חזקה הוציאך ד' ממצרים", ולכן יש ענין מיוחד   יך "למען תהיה תורת ד' בפ זו הוא

 לכוין במצוה זו את טעם המצוה )כמבואר בסימן כ"ה סעיף ה'(.

 

 סימן כ"ה 
 

 סדר לבישת הטלית והתפילין

משום דמעלין בקודש, )ואפי'   ,התפילין  ניחטלית יאחר לבישת ה
מדרבנןהטלית   לתפילין  מחויבת  ו(,  קודמת  מצוה,  כסוי  היא  ע"י  דהטלית 

ה מקשר עצמוהתפילין  והקשר  ב  וא  אם התפילין מזומנים  אבל  קדושה.  היחוד 
יניח אלא  לציצית  ימתין  לא  ציצית,  לו  ואין  תפילין,    עכשיו  בידו 

שלא להשהות את המצוה, )וכן מה  אפילו אם אין לו טלית קטן, כדי  
 שתדיר קודם לשאינו תדיר, לא נאמר כאשר אין התדיר לפניו(. 

בכיס אחד  המניח  -אין מעבירין על המצוות  ותפילין  יזהר    ,טלית 
יפגע בתפילין לפני הטלית, כי  התפילין למעלה כדי שלא    יניח  שלא

הטלית, לפני  להניחם  יצטרך  המצוות  אז  על  מעבירין    )אא"כ   דאין 
ודין זה הוא אפילו   .(אלא לאחר זמן  שיוהתפילין עכ  אינו רוצה להניח

אם לא אחז התפילין בידו, אלא שלפי הושטת היד התפילין מונחים  
נמצאת   והטלית  התפילין  עם  בחדר  נמצא  שהוא  או  תחילה,  לפניו 

אחר. שוב    בחדר  הטלית,  את  ונטל  מידו  התפילין  והניח  עבר  ואם 
התפילין מונחים בתוך  ם  ודעת המ"א שא  אסור לעוזבה וליטול את התפילין.

, וקשה לסמוך על זה כיון שרבים חולקים,  אין בזה משום אין מעבירין על המצוות  כיס
דין אין מעבירין על המצוות  ש כיון    ,בזה יש להסתפק אם יש להקלואפי' אם מתבייש  

גדול. בגנאי  אלא  הבריות  כבוד  מפני  נדחה  שאינו  דאורייתא  הטלית    הוא  פשט  ואם 
ללובשם  והתפילין  ואח"כ לברך(זור  לח)שא"צ    ע"מ  ג"כ    ,  צריך  תחילה,  בתפילין  פגע 

 .םמלהקדי

לובש ש  מי  -לבישת טלית ותפילין קודם כניסתו לבית הכנסת
קטן,ט בביתו,   ניחי  לית  התפילין  עם    גם  ביתו  מפתח  שיצא  )כדי 

  , לית גדולילבש ט בבית הכנסתו (,, שיש בזה ענין גדולציצית ותפילין
לידיו   באה  שהט"ג  התפילין ואע"פ  ע"ז  רמות  קודם  כיון  להעביר   ,
בביתו להתעטףאם  וכ"ש  ,  שאין דעתו ללובשה  גדולבגם    ירצה    . בביתו  טלית 

)ויברך   לתפילין לית גדולקדים גם לבישת הטכתב שנהגו לה והרמ"א
הולך דרך  . ואם  עליה להתעטף בציצית, ויכוין לפטור גם את הט"ק(

ש או  המטונפות,  נכרים מבואות  יניחמצויים  בית    התפילין  ,  בחצר 
והמשכים  בידו.  או  בכובעו  ויכסם  בביתו  יניחם  א"א  ואם  הכנסת, 

 טוב  ללובשם בביתו, ומ"מ כשיגיע הזמן  ינו יכול קודם אור הבוקר א
 יצא לחצר בית הכנסת וילבשם.ש

 ,יקנה תפילין  ,מי שאין ידו משגת לקנות גם ציצית וגם תפילין
אבל    ,אא"כ יש לו בגד של ד' כנפות  אינו מחויב ללבוש  ציצית שהרי  )

בגופן(, ישראל  פושעי  בכלל  הוא  מניחם  שאינו  מי  וכ"ש   תפילין 
לטלית   קודמות  מהודרות  שתפילין  הידור  ידו נאהלענין  אין  ואם   .

אינו מחויב לחזר על הפתחים כדי לקנותם, אך אם    לשניהם,משגת  
 עונשו גדול.  ,וסומך על מה ששואל מאחרים  תדו משגי

על התפילין ישראל בתפארה  עוטר  מסדר    -ברכת  היה  הרא"ש 
ומברך   תפילין  מניח  היה  ואז  בתפארה,  ישראל  עוטר  עד  הברכות 



על  גם  זו  בברכה  והודאה  שבח  ליתן  כדי  בתפארה,  ישראל  עוטר 
,  נוהגים כךהתפילין שנקראים פאר. וכתב בארצות החיים שלא ראה  

 אלא שמדקדקים למשמש אז בתפילין של יד ושל ראש.

תפילין להניח  צריך  הפחות  צרי  -מתי  לכל  עליו  תפילין  שיהיו  ך 
ותפילה, והקורא ק"ש בלא תפילין כאילו מעיד    ריאת שמעבשעת ק

בעצמו שקר  לקיים   עדות  רוצה  שאינו  ומראה  "וקשרתם"  שאומר 
ומ"מ בדיעבד יצא יד"ח ק"ש אף בלא תפילין, ולא אמרו כן    רצון ד',

שקר  אינו יכול להניח תפילין אינו כמעיד עדות  אלא במזיד אבל אם  
( זה.  בשביל  ק"ש  זמן  יאחר  שלא  וודאי  לומדים  בעצמו,  ומזה 

 שלא יהיה כדובר שקר(. , יכניס אהבת ד' בליבו "ואהבת"כשאומר ש

ד'    ם ן בהנחתייכו  -הכוונה בהנחת התפילין שציוונו הקב"ה להניח 
מצרים  ויציאת  שמו  יחוד  בהם  שיש  אלו  כ,  פרשיות  הזרוע  נגד  על 

ונפלאות ניסים  שנזכור  כדי  המח,  כנגד  הראש  ועל  שעשה   הלב 
בעליונים  עימנו וממשלה  כח  לו  ושיש  יחודו  על  מורים  שהם   ,

שהיא   הנשמה  לקב"ה  וישעבד  כרצונו,  בהם  לעשות  ובתחתונים 
עיק שהוא  והלב  הבורא  במח,  יזכור  ובזה  והמחשבות,  התאוות  ר 

וימעיט הנאותיו. ויש נוהגים מחמת זה לקרוא לאחר הנחת התפילין  
קדש ווהיה כי יביאך, ובתפילין דר"ת קורים כל הד' פרשיות, ומנהג  

 ובדיעבד אפי' לא כיון אלא לשם מצוה יצא. יפה הוא.

ם , ואאם פגע בשל ראש תחילהאף  יניח של יד ואח"כ של ראש,  
אלא יניח של יד אחר של ראש, וכן    , לא יסירם   ,כבר הניח של ראש

יד לא יסיר של ראש,  יד על מקומו,   בנשמטו של    וימהר להניח של 
וסוברים שיסירם כדי לקיים המצוה כתיקונה, אך אין נראה שהרי מקיים  ויש חולקים  

לב  ראש  אף בשל  הוא  דמצוה  וכאן  המובחר,  מן  אח"כ  לקיימה  כדי  מצוה  ואין לסלק   ,
  , )דאולי בזה הגר"א חולק(, ועל כן לא יסלק  ב ואל תעשהולא בשמסלק המצוה בידים  

  אלא ימהר להניח של יד.  

 ברכת התפילין
יד וקודם ההידוק   -אם מברך ב' ברכות ה יניח של  לשיטת השו"ע 

יד של  יהדק  ואח"כ  תפילין,  להניח  ראש  , יברך  של  ולשיטת   .ויניח 
הפסיק בין  לא  אם  הרמ"א יברך על של ראש על מצות תפילין, אפי'  

ראש לשל  יד  לרווחא של  לומר  טוב  ראש  של  שמהדק  ואחר   ,
ב  ועד,דמילתא  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  חשש    רוך  ספק משום 

ההידוק קודם  בשכמל"ו  אמר  )ואם  לבטלה,  ברכה ודאי    ברכה  הוי 
כתבו העולת תמיד  , ושו"עובביאור הגר"א פסק כהצריך לחזור ולברך(.  ו  לבטלה

תפילין של  ן בברכה ראשונה שאם הלכה כרש"י כוונתו שלא לפטור  ישיכו  עצה  ורעק"א
 בברכה זו, אך הפמ"ג כתב דאין לנהוג כן.  ראש

הברכה בנוסח  בל  -דקדוק  דגש  עם  תפילין  מצות ,  מדיאמר  ועל 
הו תחת  דהוא    'בפתח  ההא  תחת  בקמץ  להניח  ויאמר  בחולם,  ולא 

 שהוא לשון עזיבה. לשון הנחה, ולא בפתח ודגש

לעש ההנחה  -יתןעובר  אחר  יד  של  על  הקיבורת   יברך  קודם   על 
( קודם( לעשייתן, וקודם ההנחה  -ההידוק, משום דצריך לברך עובר 

הוא קודם דקודם, ואם שכח לברך קודם יברך אח"כ. וגם הברכה על 
ו בידו,  כשהם  ולא  הראש  על  שמונחים  אחר  יברך  ראש  יזהר  של 

 בשעת הברכה. מכוסה ראשושיהיה 

 של ראשל תפילין של ידהפסק בין 

להפסיק אפי  אסור  ראש,  יד לשל  מצוה   לובין של  או   בדיבור של 
הקודש מברך  בלשון  כשאינו  ואף  צריכה,  שאינה  ברכה  גורם  כי   ,

אסור להחזירם(  ע"מ  חלץ  ר"ת,  שיהיו    דלכתחילה  ,)חוה"מ,  בעינן 
ואפי'  לצורך  שלא  בשתיקה  הרבה  ישהה  לא  וגם  לזה.  זה  סמוכים 

  ז בעיניו או לקרוץ באצבעותיו יש ליזהר ואפי' לרמ  , סיח דעתומ  אינו
בבית אחר  .לכתחילה זה ושל ראש  בבית  יד  מניח תפילין של   ואם 

   ח' מה הדין בזה לענין טלית, וה"ה לענייננו. ', עיין בסיוהיה דעתו לזה

ודיבר אפי' מילה אחת, ואפי' ענה אמן, או שהפסיק בשתיקה והסיח    ואם הפסיק

לדעתו,   צריך  בשוגג,  מצות  ואפי'  "על  ראש  של  על  ולברך  חזור 
יברך   הרמ"א  ולשיטת  ונכון  לפניו  תפילין",  תפילין",  "להניח  גם 

למשמש בשל יד להזיזו ממקומו ולחזק הקשר כשמברך להניח, ואם  
ימשמש אחר הברכה,   בלא משמוש  על  בירך  קודם  שיברך  מסיק  ורעק"א 

 כ ימשמש בשל יד ויברך להניח."מצות על של ראש, ואח

ולא אמרינן קלוטה כמי שהונחה, והבאר    ,הוי הפסק  של ראש  הפסיק קודם ההידוקאם  
חולק. והפסיקו  היטב  בירך,  ולא  כריכות  ג'  וכרך  יד  של  הניח  הבאר  בדיבור  אם  דעת   ,

 היטב שיברך שתיים, והארצות החיים כתב שלהשו"ע יברך אחת. 

התפילין לצורך  סח  ראש  אם  לשל  יד  של  ברכה   בין  בין  )ואפי' 
ויב  להנחה( יחזור  התפילין  לא  לצורך  יפסיק  לא  לכתחילה  אבל  רך, 

מברכים   שאין  )ובחוה"מ  אחר,  בענין  א"א  אם  שיש אלא  אפשר 

ולהקל לכתחילה יענה  (,  ברכת תפיליןגם לא   ,של חבירו  אמן על 
ואף היכא שיוצא בברכת חבירו אסור להפסיק,  בברכה זו.    חבירו מוציאואא"כ  

היט הבאר  כמ"ש  ודלא  ויברך,  יחזור  הפסיק  אז    ב.  ואם  יענה  או  ולא  קדיש 
ויכו  קדושה ישתוק  שאומרים,  יאלא  למה  ויברך,  ן  יחזור  ענה  ואם 

ראש להרמ"א, ולהארצות החיים בזה אף להרמ"א  ב' ברכות על של  יברך  ולהחיי אדם 

ברכה אחת. יש להקל ולענות אך או בתפילין דר"ת  ובחול המועד    יברך 
 יזיז אח"כ של יד ממקומו כדי שתהיה הויה אחת לשניהם.

הרצועהמתי   תפיליןהשו"ע  דעת    -יכרוך  ראש   להניח  לפני    של 
הזרוע,  כריכת סביב  על של  ש  משום   הרצועה  גם  היא  להניח  ברכת 

ראש, ועדיף למעט בהפסק. אך המ"ב הביא שי"א שיכרוך ז' כריכות 
, דכיון שהוא )אבל לא הכריכות שסביב האצבע(  סביב זרועו תחילה

כורך על הזרוע לחיזוק   , וי"א שאם אינומצוה אינו הפסק, וכן המנהג 
  לא יספיק שומע קדיש וקדושה והקשירה חסר בקשירה. אמנם אם  

 .ויענה "רלכרוך של יד ולהניח של ראש ולענות, יהדק מעט ויניח ש

ש להי"א  התאסור  ראשוציא  של  שיניח  ק מהתי  פילין  את    עד 
 ויהדקם, והטעם על פי קבלה,  פילין של יד )אפילו ללא הכריכות(הת

 ם )והיינו שאפילו להוציא שניהם יחד אסור, דאם הוציא של יד ומניח
כדי להוציא את של ראש אסור מדינא משום אין מעבירין על   מידו

יכול להוציא  המצוות(,  ולתקן של ראש    ונחלקו האחרונים אם אחר 
 וכתב הרמ"א דאפי' שניהם לפניו  או לא.  בעוד שחבירו מניח של יד, 

של ראש אפילו אם לא מניח מידו את לא יקח בידו את    מחוץ לתיק
של יד, מפני שכשיבוא להניח את של יד יצטרך להניח מידו את של 

 ראש, והוי כמעביר על המצוות. 

י"א שיניח של יד בישיבה כתב הרמ"א ש   -עמידה בהנחת התפילין 
בעמידה שניהם  להניח  אך המנהג  בעמידה,  ראש  כתב המ"ב  ו.  ושל 

ויש רוצה להכריע שיניח של יד בישיבה אבל יברך בעמידה,    מ"אהש
 חולקים, ולמעשה אין לזוז מהמנהג להניח שניהם בעמידה.

  קבלה בין האם יש מחלוקת בין הגמ' והפוסקים ל  -הלכה וקבלה 
והפוסקים   והזוהר הגמ'  אחרי  הקבלה    ,הולכים  בעלי  ואם 

להחמיר, יש  ופוסקים    וזכרמודין שלא    מחמירים  בש"ס  בהיפוך 
כך,   לנהוג  לכוף  יכולים  אנו  אין  אבל  קבלה,  דברי  אחרי  לילך  יש 

 .הקבלה יכריעם שנחלקו הפוסקים ובמקו

 מתי חוזר ומברך על הנחת תפילין
ביום פעמים  כמה  תפילין  מניח  בכל    אם  יברך  השו"ע  לשיטת 

מקומו, שינה  ולא  להחזירם  דעתו  היה  ואפי'  שמניחם,  או   פעם 
ומשנשמ ממקומם  למקומם.מטו  להחזירם  כדי  בם  ולשיטת   שמש 

לא יברך אפי' שינה מקומו, וכן מיד  אם היה דעתו להחזירם  הרמ"א  
ו האחרונים.  שפסקו  השל"ה  באמצע  כתב  נשמטו  אם  זו  לשיטה 

לא    ,(בחוץ  שחלצם באמצע התפילה בסתמא או כדי לילך להשתין)וה"ה כהתפילה  
ואם חלץ אינו מסיח דעתו,    מסתמא דבשעת תפילה  ,  יברך כשמחזירם 

ויברך, אך אם השאיר אחד מהם יחזור  ראש  יד ושל  א"צ לברך,    בסתמא אם חלץ של 

זמן לאחר  רק  להחזירה  בדעתו  היה  לא   . אא"כ  שהמברך  כתב  אדם  והחיי 
אם לובשם אחר  אמנם    הפסיד, והמ"ב כתב שעדיף למעט בברכות, 

שאח"כ   בדעתו  ואם בשעת ברכה היהראוי לברך.    התפילה ונשמטו
ויחזירם  יברך  ,יסלקם  לא  וללובשם    ואם   .לכו"ע  לחזור  דעתו  היה 

, או שהיה דעתו ללובשם  )אפילו אם בפועל לבשם מיד(  לאחר זמן
מללובשם  ונשתהה  בינתיים   מיד  דעתו  כדי  והסיח  שחלצם  או   ,

הכסא לבית  בה"  להכנס  אלו  (ל)עיין  בכל  להפיח,  כדי  ל  או  חזור  צריך 
    ."ארמגם לדעת ה ברךלו

ההידוק לפני  הברכה  אחרי  הקשר  בשל   נפסק  בין  יד  בשל  בין 
אם    ,בין מאותה הרצועה בין מרצועה אחרת  צרך לעשות קשר אחרווהראש  

לא הסיח דעתו א"צ לחזור ולברך, כיון שעדיין לא חלה הברכה, ואפי' 
על תפילין  סח בינתיים לצורך ענין אינו הפסק בדיעבד, וכן אם בירך  

אינו   והניח  קשר  עשה  ואח"כ  קשר  אם בדיעבד  הפסקבלא  אבל   ,
ההידוק אחרי  הקשר  יד  נפסק  השל  משמע   ,של  השו"ע  מדברי 

האחרונים כתבו שכל שלא הניח של ראש לא  ושצריך לחזור ולברך,  
ויברך, הניח  יחזור  כבר  )  אבל אם  הוא עיקר מצות  הדה-והידק  ידוק 
והניח תפילין   שם   איןשל ראש, או ש  ההנחה( את שיודע לתקן  מי 

 . וניובכל ג ור ויברךזיח ,אחרות

הקשרואם   יד    הותר  ממקומם של  שנשמטו  אם    ,או  להשו"ע  אף 
והידק  הניח  כבר  עדיין לא הניח והידק של ראש לא יחזור ויברך, ואם  

ראש ראש  של  של  או  יד  של  יברך  ,והותר  כנשמטו   להשו"ע  דהוי 
לממקומם  אך  לעילמ,  שהובא  באמצע    ה  הוא  אם  השל"ה  בשם 

 ברך.  התפילה לא י
קנם, אם נשאר בהם כשיעור הנצרך מדינא, יות  ץ את התפיליןאם נפסקה הרצועה וחל

כשיעור בהם  נשאר  לא  ואם  ולברך,  לחזור  א"צ  לתקנם,  כדי  לכאורה  נראה    ,וחלצם 
 לרמ"א א"צ לחזור ולברך.  ,את הקשר בידים וחזר ותיקנו . ואם התירצריך לחזור ולברךש

הפרשיות   את  ובדק  התפילין  פתח  ותפרםאם  דכיון    , וחזר  לכו"ע,  ולברך  לחזור  צריך 
מצא אם  בציצית  וכן  מהם שם תפילין.  בטל  לברך    םשכשפתחם  צריך  ותקנם  פסולים 

  ש להסתפק י  ,כמו בנפסק הקשר, אבל אם מחליף את הציציות הכשרות למהודרות יותר
 אם חשיב שנתבטל מהם שם ציצית, וצ"ע.  

ואפילו  תפילין שאולים עליהם,  לברך  מדעת  מותר   הבעלים   שלא 
ולברך עליהם,  מותר ואינו מוציאם   להניחם  כבראשונה  אם מקפלם 

 ממקומם הראשון.  

יאוש, ואפילו בדיעבד  אין לברך עליהם אפילו אחרי    תפילין גזולים
יאוש אחרי  לאחר  מכרם  ואם  תפילין,  מצות  קיים  המ"א  לא  דעת   ,

ברך  ל  סוראוהמחצית השקל שיכול לברך, אכן הט"ז והגר"א כתבו ש
חובה(. ידי  בהם  שיוצא  מהגר"א  משמע  מאותו   )אמנם  שקנה  ומי 

 ל לברך.ויכנראה ש אדם 

 חליצת התפילין
לציון,  נוהלשו"ע   ובא  קדושת  לאחר  עד  התפילין  לחלוץ  שלא  גים 

)ובאותו מקום נוהגים להחזיר את הס"ת    וביום שיש קריאת התורה
ומניחים אותו   שמחזירים הס"ת  עד  חולצים לא    רק אחרי ובא לציון(

יזהר שלא לגלות ראשו ע"י חליצת תפילין   .היכלב והחולצם קודם, 
לצדדים, יסתלק  אלא  הס"ת,  בפני  ראש  כשראשו   של  יחלוץ  או 

אחרי עד  לחלוץ  שלא  יש מדקדקים  והרמ"א כתב שמכוסה בטלית.  
קדושות ד'  התפילין  עם  לומר  כדי  שפה    הקדיש  קדושת  )ברכו, 

לציון( ובא  וקדושת  הש"ץ,  חזרת  של  קדושה  קדישים,  ברורה,   וג' 
האר היה    כתבו  יז"לובשם  לך, שלא  נקוה  כן  על  אחר  עד    חולץ 

אם יש קדיש יתום אחרי עלינו טוב להמתין עד  משמע באחרונים שו
זה,   קדיש  הקדישאחרי  בשעת  והתפילין  הטלית  לקפל  כי    ,)ואין 

ן באמירת איש"ר, ואסור לעשות אז אפי' תשמיש קל(,  ימאד יש לכו
   .עד אחר המילה התפילין חלוץ לוביום שיש מילה ראוי שלא 

החיוב,   מן  יותר  התפילין  את  עצמם  על  משהים  שאין  דתפילין  יש 
חושש   אם  הענין  לפי  והכל  נקי,  גוף  יפיחצריכים  מי  שמא  ,  דיסלק 

 . י טעמא רוב העולם לא נוהגים להניח תפילין כל היום אומה

חודשבר לח   אש  התפיליןיש  את  מוסף  לוץ  החזרת   לפני  אחר 
שמחזירים   ובמקום  אחר הס"ת  הס"ת,  יחלוץ  הקריאה  אחר  מיד 

מוסף  הקדיש יהשלפני  קודם  לציון  ובא  אחר  שיחלוץ  וי"א    רצון י  , 
חוקיך שנשמור  לתפילהוכו'  הקדיש  בין  להפסיק  שלא  כדי   , .

)ולא  מוסף,  תפילת  אחר  ללבוש  יחזרו  היום  כל  תפילין  והלובשים 
ר"ת יניחו אחרי מוסף, או תפילין ד   יחזרו ויברכו להרמ"א(, והמניחים 

 בעת אמירת ובא לציון.

המועד )כי    בחול  הלל  קודם  שיחלוץ  וי"א  בר"ח,  כמו  שיחלוץ  י"א 
בי כלל  להניח  שאין  וחוה"מ"א  הלל  אחרי  יחלוץ  והש"צ  חוה"מ  (, 

קודם הלל,   שיש פנאי כשמברכים על הלולב גם הש"ץ יחלוץ   סוכות
לחלוץ   מוסף  ונוהגים  במוסף לפני  אומרים  שלא  במקומות  גם 

חולץ   ומי שאינו  כתר,  כתר  קדושת  אומרים  עליו במקום שאין  אין 
הציבור,   ממנהג  ישנה  לא  אך  יחזרו תלונה,  לא  היום  כל    והלובשים 

 , וכן אין מניחים תפילין דר"ת בחוה"מ. ללובשם בחוה"מ

 לא יחלוץ באמצע תפילת לחש. לפני מוסף, אם שכח לחלוץ 
 

 סימן כ"ו 
 

 מי שמניח רק תפילה אחת 

מצוה בפני עצמה, ועל כן    תפילין של יד ותפילין של ראש כל אחת
אינו יכול להניח אלא אחת  מחמת אונס  אם אין לו אלא אחת, או ש

ואם    שיכולמניח את מה   ותפילה,  ק"ש  בזמן  ואפילו  ראש,  רק של  לו  יש  אפילו 

הוא מצפה שיביאו לו את השניה לפני שיעבור זמן ק"ש, לא יקרא ק"ש עד שיביאו לו,  
ואם דרכו ללבוש תפילין אפילו שלא בזמן ק"ש, יכול ללבוש כבר עכשיו את מה שיש  

, י"א שעדיף  ת עתהלע  וכן אם אין השירה ממתינה לו יניח אחת  לו.
יד כסדר התורה,  תקדושמפני שלהניח של ראש   וי"א של  ו חמורה, 

אסור להפסיד מצות   אמנם אם יוצא בשיירה ואינו יכול להניח אח"כ
  .דרכותפילין מפני איחור 

 מי שבמזיד הניח רק אחת, יצא ידי חובת אותה שהניח.גם 

להשו"ע מברך עליה על מצות תפילין,    ,כשמניח של ראש בלי של יד
מברך לבד  יד  של  ועל  ברכות,  ב'  עליה  מברך  להניח,    רק  ולהרמ"א 

יברך שתים, ולהלכה יברך    לבד  והפמ"ג מביא שי"א שגם על של יד
 רק להניח.

יברך כל זמן שהם עליו, ואם בירך על של    אם הניח שתיהן ולא בירך,
יד של  על  ואח"כ  ויברך  ראש  יחזור  לכתחי  , לא  אם אבל  אפילו  לה 

 הניח של יד ולא בירך, יברך עליו קודם הנחת של ראש.
 

 סימן כ"ז 
 

 של יד  תפיליןהנחת מקום 
שמאל   בזרוע  יניחם  יד  של  ידתפילין  יצא  לא  בימין  הניחם  י  ואם 

לשון  ב. ויניחם בבשר התפוח )הנקרא  להלן(  יבואר)ודין איטר  .  חובה
בחצי   השחי,  לבית  )מרפק(  הקובד"ו  שבין  שבעצם  קיבורת(  חז"ל 

למרפק הסמוך  התחתון  כתבו)ו  ,העצם  אחרונים  ועוד  שגם   הגר"א 
כשר העליון  העצם  הקיבורת  בחצי  בזה    , במקום  להקל  נכון  ואין 

 ע. לכתחילה(, ולמטה ממקום הקיבורת פסול לכו"

ליזהר הקיבורת,   צריך  ממקום  למטה  יהיה  לא  התפילין  קצה  שגם 
גדולים  תפילין  אלא  לו  אין  העצם    ,ואם  בחצי  שיקשרם  יותר  טוב 

לפי חלק מהשיטות, ממה שיניחם למטה ממקום   בזה  העליון שיוצא
 . והברכה לבטלה הקיבורת שלא יוצא בזה לכו"ע,

יטה התפילין מעט לצד הגוף, באופן שכאשר היד תהיה למטה יהיו 
 התפילין כנגד ליבו.

  , אם נשאר מעט מידו מתחת המרפק  ,השמאליתשניטלה ידו    גידם
ידו  שם  יניח   ניטלה  מכמה ויניח בלא ברכה,    עד המרפקבברכה, ואם 

משמע  לברך  אחרונים  קיבורת  שצריך  לו  שיש  העצם    םוא  .כיון  חצי  אלא  נשאר  לא 
ויותר טוב שיברך  הגר"א ולא יברךהעליון שבין המרפק לבית השחי יניח שם כשיטת    ,

על של ראש )ברכה אחת לשו"ע ושתי ברכות לרמ"א( ויכוין להוציא בזה גם את של יד,  

טל כל או שני  ואם אין לו יד שמאל כלל  וכן יעשה אפילו בנשאר לו קיבורת.
הקיבורת וי  ,מקום  בימין,  להניח  וא"צ  יד,  של  מלהניח  ש  פטור 

בימין    מחמירים  ברכהשיניח  הימניתו  .בלא  ידו  שניטלה  אפילו   גידם 
 חייב בתפילין, ויבקש מאחר שיניח עליו.  ,לגמרי

התפילין קשר  של  הלב  הי'  לצד  תהיה  יד  בשוה  של  ותהיה   ,
ויזה הי' למטה(,  יהיה  ליבו  )וכשמטה התפילין לצד  ר שהי'  לתפילין 

תזוז,   ולא  לתפילין  צמודה  מאד,  תהיה  בזה  מחמיר  ויש  ובזוהר 
בגיד  הי'  את  לקשור  אין  אך  בכיסם,  גם כשהתפילין  בזה    מחמירים 

לתפילין שכי    ,מסביב  אין  י"א  )וכן  לתפילין,  הזרוע  בין  חוצץ  החוט 
, אלא יחתוך בתיתורא לכרוך הרצועה מתחת התפילין דהוי חציצה(

 מלמעלה ויהדק הי' עם הבית.

העניבה קשר  כדי    כפל  הרבה,  ירחיבה  לא  בה,  עוברת  שהרצועה 
הלב,   כנגד  תהיה  היא  מהתפילין,  שגם  למעלה  תהיה  הרצועה  שכניסת  וי"א 

 והנוהג כך אין למחות בידו. 
ש הנכון  לצדהמנהג  תהיה  הרצועה  עוברת  שבה  הכתף,    המעברתא 

היד,   לצד  איטרוהקציצה  של  תפילין  אלא  לו  אין  שהוא    ,ואם  או 
תפילין   לו  ויש  איטר,איטר  אינו  הרצועה   של  להוציא  יכול  אם 
יכול  ולקובעה כדין יעשה כן, אינו  יהיה  ואם  לא  והי'  הרצועה  להוציא  יכול  אם   ,

לעיין יש  הבית  כלפי  הי'פניו  את  להחליף  יכול  אינו  ואם  הכתף    ,  לצד  הקציצה  יניח 
 . והמעברתא לצד היד



 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
האם מותר להאמין ללשון הרע כשהמספר נאמן עליו כשנים או 

דבר שאפשר    -שהוא מסיח לפי תומו או כשניכר שהדברים אמת
זכות לצד  את    לדונו  ידע  שלא  או  אסור,  שהדבר  ידע  לא  שאולי  )כגון 
המעשה שוגג(,  ,חומרת  שהוא  אלא   או  עוון  שאינו  דבר  על  סיפור  או 

י ודופי בעלמא או שלילת המעלות, או שמספר על מעשי אבותיו או  גנא
אפילו   לזה  להאמין  אסור  הראשונים,  עליו מעשיו  נאמן  המספר  אם 

שמספר את הדברים מעצמו, ואין כוונתו כ)והיינו  כשנים, או שהוא מסיח לפי תומו  

ומה    או כשניכר שהדברים אמת.לגנותו או לעורר מדנים או להתכבד בקלון חבירו(,  
דבר בהצנע לרבו ואיש סודו המאמין  השנתבאר בכלל ד' שמותר לספר  

היינו   עדים,  כשני  לספרולו  מותר  אמת  הוא  שאם  בדבר  )והיינו   רק 
 והוא ראה דבר זה בעצמו,  ,שעבר במזיד על איסור מפורסם כגון ניאוף(

לזהבזה  ו להאמין  לרבו  מחברתו  מותר  ולהתרחק  אותו  עד   ולשנוא 
הרעה, מדרכו  שב  שהוא  לו  זה    שיוודע  דבר  לספר  לו  אסור  )אבל 

. ולמסיח לפי תומו בכל גוונא לאחרים, או להפסידו בממון או להכותו(
אסור להאמין. וכשניכר שהדברים אמת מותר להאמין בתנאים הבאים: 

עשה  א'   שהמדובר  המעשה  ואין   אהוכאשר  ידוע  שאיסורו  גמור  עוון 
ב'   זכות.  צד  ג'  בדבר  סיפור עצמו.  לאותו  נוגעים  הם  הניכרים  הדברים 

הוא ראה את הדברים הניכרים בעצמו. ד' גם באופן המותר אין ההתר  
אלא להאמין, אבל אסור לספר לאחרים או להפסידו בממון או להכותו, 

בעצמם שראו  דין  בפניהם  ובית  שהעידו  הניכרים,   על  או  הדברים 
 כותו. לפעמים מפני צורך השעה מותר להם לה

  , אשהאו  איש    ין חילוק אם המספר הואא  -מי אסור לספר לשוה"ר
ה ובדרך כלל  מספר על קרובו שוא  ואף אם  כוונתו גם  אינו מקפיד  אין 

אינו יוצא   ,כמו שסיפר  הוא אינו אשם ו וחלטתלגנותו, מ"מ אם טעה בה
 . מכלל לשון הרע

 -לשון הרע על מי אסור לספר
לספר   הרע  אסור  בין על אשהלשון  איש  על  ובית  וגם על אשתו    ,בין 

 אסור. חותנו 

הרע גם על קטן אם יתכן שיסובב לקטן נזק או צער אסור לספר לשון  
ן לתועלת לפי כללי התר לתועלת, ויבחון שבאמת יאסור, )אא"כ מתכו

 תצא תועלת(. 

הרע   לשון  לספר  ו  אפילואסור  הארץ,  עם  המספר  על  ת"ח כ"ש  על 
יותרשבזה   גדול  גדול,    ,עוונו  שעונשו  ת"ח  מבזה  בכלל  הוא  ופעמים 

 ויגע בתורה ראוי להורות שהוא מיות"ח לענין זה הוא לפי הדור, ובזמננו 
וחייב   פלילי  עוון  הוא  בפניו  ושלא  בדברים  אפי'  והמבזהו  ת"ח,  נקרא 

 נדוי, ואם הת"ח הוא מורה הוראה בעיר האיסור חמור הרבה יותר. 

, בגלל שיצא  ן בפניו ובין שלא בפניומצוה לגנותו ולבזותו ביאפיקורס  
, ונקרא אפיקורס מי שכופר בנבואה, או שכופר בתורה  מכלל "עמיתך" 

שבכתב או שבעל פה, ואפי' בפסוק אחד או דרשה אחת ודקדוק אחד. 
כש דווקא  זה  בעיר  המספר  וכל  מוחזקים  שהם  או  בעצמו  שמע 

עבירו  לאפיקורסים על  פעמים  כמה  שעברו  בודאות  שהוחזק  ת )או 
, אבל אם יצא עליהם  שאיסורם ידוע כמו ניאוף, אבל בלאו הכי אסור(

ם שהם אפיקורסים אסור להאמין אלא  נשיקול בעלמא או ששמע מא
 רק לחוש לעצמו ולהזהיר אחרים בסתר שלא יתחברו עמהם. 

י"א שמותר לספר לשוה"ר על בעלי מחלוקת, אמנם    -בעלי מחלוקת
תנאים בזה כמה  כשעל    -יש  דווקא  המחלוקת, א'  הסיפור תושבת  ידי 

ן לתועלת ולא מתוך שנאה.  יואינו יכול לעשות זאת באופן אחר. ב' שיכו
ג' שידע הדברים בעצמו, אבל לא יסמוך בזה על אחרים אא"כ נתברר לו  

 שזה אמת. ד' שיברר היטב מי נקרא בעל המחלוקת על פי התורה. 

שלא להוציא    אסור לבזות ולחרף את המתים, ויש תקנה וחרם קדמונים
המתים,   על  רע  ושם  תאפילו  לעז  וכ"ש  הארץ  וכ"ש עם  חכם,  למיד 

    שאסור לבזות את דברי תורתו.

 -למי אסור לספר לשוה"ר 
לשום אדם ואפי' לקרוביו או לאשתו, מלבד אם  לשון הרע  אסור לספר  

מותר שאז  לתועלת,  לשותפו  או  לאשתו  להודיע  שצריך  דבר    ,הוא 
בעצמו  ואפילו הדברים  ראה  לא  ראה    מותר  אם  שלא  שיאמר  ובלבד 

 יש לחשוש לזה.בעצמו ו

אסור לספר גם לקרובי מי שמספר עליו, אא"כ כוונתו שיוכיחוהו ואינו  
 יכול להוכיחו בעצמו.

גדול  לנכרי שעוונו  לספר  וכ"ש שאסור  לישראל,  לשוה"ר  לספר  אסור 
בכלל המלשינים ודינו הרבה יותר, ואם מלשין על ישראל בפני נכרי הוא  

וגידף  חירף  וכאילו  כלים,  אינם  והם  כלה  שגהינום  וכופר  כאפיקורס 
 והרים יד בתורת משה. 

מי הסיפור,  סור להאמין ללשון הרעיאלענין האין שום חילוק   חוץ    על 
עמיתך  מכלל  שיצאו  ומלשינים  ל  מאפיקורסים  מותר    קבל שעליהם 

עובר על ליצנות ואונאת דברים ועוד כמה   )והמתלוצץ מחבירו בצורה מתוחכמתלשון הרע.  

 עוונות, ורבים נכשלים בזה(.

ל אסור  ואמו  מאביו  לשוה"ר  שמע  אם  אותם  קבלאף  למנוע  ומחויב   ,
מזה בדרך כבוד. ואם שומע מבני ביתו ואינו מוחה בהם הוא נענש על  

שלא ישמעו בני    דבריהם, ויוכיח אותם בלשון רכה, וביותר יזהר בעצמו
כדי שיהיה לו פתחון פה למנוע    שום דברי גנאי על אחרים, ביתו מפיו  

 אותם מזה, ועל פי רוב הנהגת הבית תלויה בו. 

 אבק לשון הרע 
שאינו  דבר  לדבר  כן  גם  רמז, אסור  בדרך  הרע אפילו  לשון  לדבר  מה שאסור  מלבד 

יתגנה  אבל  ,גנות שחבירו  עי"ז  וכדלהלן.יתגלגל  אבק   ,  שאיסור  בהגהה  הח"ח  וכתב 
עוור, והיינו אע"פ שאינו קרוב כ"כ  לשון הרע נאמר גם באופן שאין בזה איסור לפני 

 שיבואו עי"ז לדי איסור, או שגם בלעדיו היו עוברים על האיסור. 

"מי היה חושב שפלוני שיהיה כמו שהוא עכשיו" או "איני    אסור לומר
 . הרי זה אבק לשון הרעורוצה לדבר על פלוני" וכיוצא בזה, 

המספר בשבחו של חבירו בפני שונאיו הרי הוא בכלל אבק לשון הרע, 
גורם שיספר להרבות  וכי  אסור  אדם  כל  בפני  וגם  של    ושבחב  בגנותו, 

ובפני רבים    .ידברו בגנותוהוא או השומעים  כי יסובב מזה ש  אדם אחר
יקנאו   כי  גוונא  בכל  אא"כ  בו  אסור  בגנותו,  לספר  משער ויבואו  הוא 

הוא מוחזק לכשר וצדיק שאין שהשומעים לא יגנוהו ואינו משבחו יותר מדאי, או ש
 .לו גנות כלל

 לפרסםיש ליזהר שלא לשבח אדם באופן שיבוא מזה לידי הפסד, כגון  
 יבואו בני אדם שאינם מהוגנים לנצלו.עי"ז עושה חסד ו על אדם שהוא

 בכלל אבק לשוה"ר.   זה ה"ראדם שמביא עצמו לידי חשד שדיבר לש

שיודע  ומי  בחברתם,  להיות  או  לשוה"ר,  בעלי  בשכונת  לדור  אסור 
   .בתלמידו שהוא מבעלי לשוה"ר ואינו יכול להוכיחו צריך להרחיקו

 פסיקו לדברהשומע לשון הרע ויכול להוכיח מחויב בזה, ואפי' אם לא י
מצוה  הקטנים  ובנותיו  בבניו  וגם  בזה,  יזיק  לא  אם  להוכיחם  מחויב 

 לגעור בהם ולהפרישם. 

 אין בזה לשוה"ר. רשות ו שחבירו גילה לו אא"כ נתן לו בראסור לספר ד

 הזיק לחבירו, ותנאי לשוה"ר לתועלת שאדם  שוה"ר עלל
כאן יתבארו דיני ין אדם למקום, ונתבארו דיני לשון הרע על עניינים שבבכלל ד'  לעיל  

 ונתבאר  בפרטי הדינים יש חילוקים בזהכיון שועל עניינים שבין אדם לחבירו,    לשוה"ר
  בפני עצמו.   ינים אלו כל אחדעני

הדבר,   את  תיקן  שלא  ויודע  חבירו,  את  מצער  או  אדם שמזיק  הרואה 
  לעזור לניזק ולגנות את המעשים הרעים בעיני הבריות,   יכול לספר כדי

 : אך יש בזה ז' תנאים  -אפי' ראה את הדבר יחידי

 שיראה בעצמו, או שיוברר לו שזה אמת.  א'

 גזל או נזק על פי דין.שיתבונן אם זה באמת ב' 

לא ג'   שתוכחתו  יודע  ואם  שמספר.  לפני  החוטא  את  להוכיח  צריך 
יספר אך  לספר,  מותר  שלשה  תתקבל  לקבל    בפני  אסור  )ולשומעים 

גמורה(, כאמת  זה  נראה  דבר  בצינעא  מספר  אם  לגנותו    כי  שכוונתו 
אין הדברים אמת. ואם  וכן נראה ש   באופן שלא יגיעו הדברים לידיעתו,

וכן אם   גם לאחד או שניים.  לו אפשר שיש להקל לספר  מפחד שירע 
 לא יבואו לחשוד בו בשקר מותר לספר שלא בפני ג'. 

שהיא  ד' ממה  יותר  העולה  להגדיל  שבלעדיו  אסור  פרט  לחסר  או   ,
 יתגנה חבירו יותר. 

לתועלתישיכוה'   אסור,  ן  כמותו  חוטא  הוא  כוונתו    ,ואם  אין  ודאי  כי 
כוונתו לתועלת, אלא  כי אין  לו עצמו אסור לספר  הזיק  לתועלת. ואם 
או   הצער  או  הנזק  שיתוקן  להבא  מזה  תועלת  לו  שתהיה  יודע  אם 

יותר. ולצערו  לו  מלהזיק  לידי    שימנע  לבוא  הדבר  שעלול  ובאופן 
 )ואם לא הזיק לו אלא רק נמנע להיטיב עמו  מלשינות, אסור בכל גוונא.

גמור לשוה"ר  נאמר  זה  דלא  לקרובו,  למי שהזיק  רע  לגמול  התר  ואין   .
 (."מבשרך לא תתעלם" כדי לעשות איסור

אחר,    הואאם  ו'   באופן  התועלת  לסבב  להמעיט    אויכול  את  שיכול 
 מחויב בזה.  ,הגנות

 שלא יגרם לו נזק יותר ממה שבי"ד היו עושים לו.ז' 

, ואולי דרך רשעדי שיתרחקו מותועלת היינו או להציל את הניזק, או כ
הוא תועלת    עצמו  גם  תהיה  שלא  משער  אם  אבל  בתשובה.  יחזור 

 . מהסיפור אסור לספר

אם   חילוק  אין  וכן  לא,  או  לספר  ממנו  ביקש  הניזק  אם  בין  חילוק  אין 
 הוא קרובו.

ובלבד  אחר,  על  לשוה"ר  שדיבר  מי  גנות  לפרסם  מותר  הנ"ל  בתנאים 
בלאו   אבל  מזה,  יודע  מזה  שהניזק  תצא  אא"כ  רכילות,  על  עובר  הכי 

יספר עליו   ולא  יאמינו לדברים  כגון שגורם בדבריו שלא  לניזק  תועלת 
 יותר. 

מותר לספר רק לפי ז' תנאי ההתר הנ"ל,   מקוםגם בעבירות שבין אדם ל 
 אא"כ ראה אותו עובר כמה פעמים במזיד על דבר שאיסורו ידוע לכל. 

  , י עשה לו, אסור לספר מי עשהמי שנעשה לו דבר שלא כהוגן ושואל מ
מותר  יםחושדאם    ואפי' ל  בו  משורת  רק  ולפנים  לא עשה,  ומר שהוא 

 הדין לקחת האשמה על עצמו, כדי למנוע בושה מחבירו. 

 

 הלכות איסורי רכילות: 
 

פלוני עשה המרגל בחבירו  -איסור רכילות והיינו המספר לאדם מה   ,
עליו דיבר  או  לו  לו  לעשות  רוצה  בעמך"   ,או  רכיל  "לא תלך  על    , עובר 

ו  ןועוד לאוי דבר זה עלול לגרום  ועשין המוזכרים בפתיחה, ועוונו גדול, 
מישראל  תנפשו  תגילהר האדומי רבות  דואג  של  שמרכילותו  כפי   ,

 נהרגה נוב עיר הכהנים. 

 רכילות דיני 
אם כדין  המספר   לדעת  גם  אפי'  הוא  על   המעשה  גנאי  שום  ואין 
   , אם עי"ז תכנס בליבו שנאה אסור.המדובר

 אפי' אם אין כוונתו להכניס שנאה בלב השומע אסור. 

   .איסור רכילות הוא גם על אמת

   .גם אם הם כבר שונאים זה לזה אסור

אפילו   , אסורמפצירים בו שיספר  אביו או רבואו אפילו  אף אם חבירו  
ואם אינו יכול לענות אמת שאין בה רכילות מותר לשקר    באבק רכילות,

   , אבל להשבע לשקר אסור.מפני השלום

אפי' אם ע"י ההמנעות מהסיפור יסובב לו הפסד גדול או בושה אסור, 
יהיה  לו ולא לעבור עליהם, אא"כ  ליתן כל אשר  ככל הלאווין שמחויב 

 י תועלת לסלק הנזק ולהשבית הריב.  בגילו

   אסור. ,אפי' אינו אומר שם האיש, אך הוא יבין במי המדובר

יזכר    לרכל בדרך רמאות, והיינו  אסור לדבר על ענין מסוים, כדי שעי"ז 
   חבירו במה שנעשה לו.

 איסור רכילות הוא בין בדיבור בין בכתיבה.  

איסור רכילות הוא בין אם מספר שגינה אותו בין אם מספר שגינה את  
 סחורתו.

 רכילות הוא אפי' בפני יחיד, וכ"ש בפני רבים.סיפור איסור 

רכילותאפילו   גוונא, ואף אם   )כפי שנתבאר בכלל ח'(  אבק  אסור בכל 
או שיודע   מוכח שכוונתו לרכילות,  ני פנים אךבאופן שנשמע לשמספר  

 אסור.  ,שהשומע יפרשו לרכילות

ש חבירוי"א  על  גנות  סיפר  אחד  ג  אם  רכילות  'בפני  איסור  למי    אין 
זה הלאה זו למעשהשיספר את  כיון שרבים , אך אין לסמוך על דעה   ,

לו   וכ"ש  הדבר,  לגלות את  כוונתו  אם  לאחר  לספר  גוונא  בכל  אוסרים 
 עצמו.

בפני בין  הוא  רכילות  ואפי'    המדובר  איסור  בפניו,  שלא  יודע  אם  ובין 
 שהיה אומר זאת בפניו אסור, ואם אומרו בפניו איסורו גדול הרבה יותר. 

י רכילות אסור לבוא בטענות למסופר אם עי"ז  מי ריכל    ביןמי ששמע 
 עליו.

אחר,    גםרכילות    לספר   אסור הדברים   "יע  כילאדם  הם    שיתגלגלו 
ו אדם  לאותו  וכ"ש  שנאהלידי    ויבואישמעו  לאדם ,  לספר  שאסור 

 . שפלוני דיבר על בניו וקרוביו

 אם כוונתו בסיפורו שיוכיחו עיין בכללי לשון הרע לתועלת.

אך המספר מעורר    אף אם חבירו יודע את העובדותאיסור רכילות הוא  
 . את תשומת ליבו לעוולה שנעשתה לו

הדבר   את  גילה  מהם  ואחד  שנים  בפני  שמעון  את  גינה  ראובן  אם 
 לשמעון, אעפ"כ יזהר השני שלא לספר דבר זה לשמעון. 

 אין תקנה לאיסור רכילות עד שיפייס את חבירו ויעשה תשובה.

, מלבד  " לא תשא שמע שוא" אסור להאמין לרכילות, והמאמין עובר על  
לשמוע רכילות אף גם  ין והעשין המוזכרים בפתיחה, ואסור  שאר הלאו

  נראה לו שיהיה לו תועלת מהשמיעה אם חושב שלא להאמין, ומ"מ אם  
 מותר לשמוע, אך לא יאמין אלא יחשוש לדברים.  ,כדי להנצל מנזקכגון 
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 וממונו בטחון והשתדלות בענייני פרנסת האדם 
לו,   נצרך  בד' שיזמין עבורו את מה שהוא  רבינו אחרי שנתבאר שעל האדם לבטוח    מבאר 

נצרך למדוע   כדי להתפרנסהאדם  ל   מקרים באיזה  ו  ,עשות פעולות  נצרך  עשות אין האדם 
 .איזה השתדלות צריך לעשותהשתדלות, ו

פרנסתו לצורך  לעבוד  האדם  על  הקב"ה  הטיל  אם    א'  -למה  לנסותו  כדי 
לא    ,יעשה זאת באופנים המותרים. ובאמת מה שלא גזר הקב"ה שיהיה לאדם

יוכל האדם להשיגו גם אם ישתדל להשיגו, והאדם מקבל שכר או עונש לפי מה  
יזכור את  כדי שהאדב'  .  ו אפי' אם לא הצליח בפועל לעשות  ,שרצה לעשות ם 

חובותיו לבורא עבור טובותיו עימו, ולא יהיה פנוי לחטוא או לחקור דברים מה  
היה לפני הבריאה ומה יהיה אח"כ, שאין בזה תועלת וא"א להשיג דברים אלו, 

 ויגיעה בתורה יחד עם עסק בפרנסה מונעים את האדם מעוון.  

נמצא  לפי הטעמים הנ"ל    -למה יש צדיקים שצריכים עמל ויגיעה לפרנסתם
לא שיק שעומד בנסיונות ועובד את הקב"ה ובוטח בו ויש לו מידות טובות,  צדש

הנ"ל,   הסיבות  אצלו  ויגיעה.  שייכות  עמל  בלי  אליו  תבוא  יש פרנסתו  ואמנם 
ו ויגיעה לפרנסתם,  אין לזה תשובה ברורה, מפני שבכל  צדיקים שצריכים עמל 

לכך, וזה    אחד יש סיבה שונה למה הקב"ה עושה לו כך, וא"א לפרט את הסיבות
 ב'עונש על עבירה.  א'    -בבחינת "הנסתרות לד' אלוקינו". ונפרט כמה מהסיבות

להראות לאחרים איך הוא עובד את ד' גם   ג'נסיון, כדי להרבות שכרו לעוה"ב.  
הקושי.   חסידותו    ד'מתוך  את  להם  מראה  והקב"ה  רשעים,  דורו  שאנשי  מפני 

  מפני שאינו מוכיח את אנשי דורו.ה' לעומתם. 

שכר על מצוה שעשה כדי    א'  -למה יש רשעים שמתפרנסים וחיים בשלוה
בעוה"ב.   יקבל שכר  לו.  ב'  שלא  צדיק שיהיה  בן  עושר שמור לבעליו   ג'לצורך 

לנסות  ו'מפני שאביו היה צדיק.  ה'מפני שהוא עתיד לחזור בתשובה.  ד'לרעתו. 
 את בני האדם אם יחדלו מעבודת ד' בגלל זה.

אין האדם חייב לעסוק בכל מלאכה, אלא    -ך האדם לבחוראיזה מלאכה צרי
על האדם לבחור מלאכה שמתאימה לו לפי כוחו ונטיותיו ושיוכל להתמיד בה,  

 ואם אינו מוצא פרנסה במקצוע כזה, יבטח בד' שימציא לו פרנסתו.

במעשיו האדם  כוונת  להיות  צריכה  מחשב   -מה  או  מתעסק  האדם  כאשר 
יכוון לקי ים מצות הבורא לעסוק בסיבות הטבעיות, וידע שאין  בצרכי פרנסתו, 

התוצאה תלויה דווקא בסיבה מסוימת, אלא הכל תלוי ברצון ד', ואז ישאר שלם 
 בבטחון, והוא יקבל שכר גם אם לא יצליח להשיג מה שרצה.

והשתדלות תלוי    -בטחון  לו  שיקרה  מה  שכל  לדעת  האדם  צריך  ראשית 
שטוב שיקרה לו, ואין ביד שום נברא לשנות    בקב"ה בלבד, שיעשה עבורו כפי

להועיל יכולה  אינה  וגם השתדלותו  אליו,  דבר במה שנוגע  הקב"ה  א"כ  א   שום 
יהיה  שכך  לעשות  ו   ,גזר  והיינו  בהשתדלות,  לעסוק  האדם  חובת  זאת  למרות 

סיבות טבעיות שנראה לו שהם הטובות ביותר לצורך הדבר שהוא נצרך לו, ולכן  
לאכול ולשתות וללבוש ולגור כפי הנצרך לו, ולטרוח בפרנסתו, )ואם   על האדם

בה  ויחזיק  בה  שבחר  וישמח  הטבעית  בסיבה  יבטח  לא  מצליחה,  ההשתדלות 
יותר, אלא יודה לד' שהמציא לו פרנסתו ולא טרח לחינם, ואם ההשתדלות לא  
מצליחה, ימשיך להשתדל במלאכה המתאימה לו ויבטח בקב"ה(, וכן מטעם זה  
חמור   עונשו  ומת  לסכנה  עצמו  )והמכניס  לסכנות,  עצמו  להכניס  לאדם  אסור 

מ עונשרוצחיותר  לרוצח  קרוב  שהנרצח  שככל  מפני  מפני   ו,  וגם  יותר,  חמור 
"איך    שהוא מעל בגופו שהפקידו הקב"ה על שמירתו. וכן מצינו ששמואל אמר

אפי' שמואל שהיה צדיק גמור  מו הקב"ה, ווהסכים עי  ,אלך ושמע שאול והרגני"
והמכניס עצמו   ד'.  זה בציווי  לא הכניס עצמו אפי' לסכנה קטנה למרות שהיה 
לסכנה ולא מת מנכים לו מזכויותיו(. וכן צריך האדם להשתדל בסיבות טבעיות  
יזכור   ברפואות  מתעסק  וכשהוא  טובות,  ומידות  ובגדים  ומזון  בריאות  להשיג 

לי או הרפואה פועלים אלא ברצון הבורא, ואם ירצה יכול לרפאו אף שאין החו
בדברים המזיקים. ואין האדם מחויב בהכרת טובה לשליח, או לבקש שיכירו לו 

 טובה, יותר מחיוב הכרת הטוב לקב"ה שהוא הסיבה האמיתית.  

מותרות לצורך  השגת    -השתדלות  לצורך  וכו'  ומסחר  במלאכה  העסק  כל 
לצרכיו,   המספיקים  לדברים  אלא  יעסוק  שלא  היא,  בזה  הנכונה  הצורה  ממון, 
וכן   השתדלות,  תוספת  בלי  גם  אליו  יגיע  זה  יותר  לו  שיגיע  גזר  הקב"ה  ואם 

 תוספת השתדלות לא תביא לו יותר ממה שנגזר עליו בשום אופן שיהיה.  

אדם המפרנס אנשים אחרים עליו    -לבעלי ממון כללי הבטחון וההשתדלות  
ויזכור   עליו,  שנגזר  מה  ישיג  מקרה  בכל  כי  בישרות,  הממון  את  לקבץ  להזהר 
שלא מובטח לאדם אלא כדי צורכו, וצורכי בני ביתו אינם מובטחים לאדם אלא 
לפעמים כשיש לזה סיבה, ואם ניתן לו ממון אף יותר מזה, לא יחשוב שזה ניתן  

ישמור על רכושו, כי יתכן שיורישנו לשונאו וכדו', אלא יפרנס בממון  לו לצרכיו ו 
וירצה שיודו לו על כך,   נתן להם משלו,  יחשוב שהוא  בו, ולא  זה את התלויים 
שהאמצעים  יחשוב  ולא  עבורם.  מהקב"ה  בידו  ניתן  שהממון  יזכור  אלא 
אנשים  ויש  מהקב"ה.  ניתן  הכל  כי  הממון,  את  להשיג  להם  גרמו  הטבעיים 

רוצים לצבור הרבה ממון כדי לקבל כבוד, אך האמת שהכבוד ראוי למי שקנה  ש
לעצמו מעלות משובחות, ולא למי שאינו אלא שליח לעשות בממון מה שנתן  
לו הקב"ה, ומי שרוצה ממון בשביל כבוד, הקב"ה עושה שיצטרכו יגיעה רבה כל  

צריכים ועי"ז הם מפסידים את מה שהם  לצורך השגת הממון,  לעשות    ימיהם 
בעבודת השם, ואילו היו שומרים תורה ומצוות כראוי ומודים לקב"ה, היה להם  

 יותר קל להשיג את הממון והכבוד שהם רוצים.   

רוצה שהוא  כפי  מתפרנס  שאינו  אדם  יעשה  מצליח    -מה  שלא  אדם 
להתפרנס, עליו לזכור שד' שבראו דווקא בזמן מסוים, הוא זה שמונע ממנו את 

וים. ואם הוא מתפרנס בצמצום עליו לזכור שבעודו יונק מאמו  הפרנסה בזמן מס 
לו.   מספיק  זה  כעת  גם  לו  הספיק  זה  שאז  וכמו  צרכו,  כפי  מזונו  ד'  לו  הכין 
רוצה   היה  שלא  בצורה  פרנסתו  שמשיג  ומי  שכר.  זה  על  יקבל  כך  והחושב 
שיצטרך כך להשיגה, עליו לזכור שכמו שהקב"ה בראו דווקא בצורה מסוימת,  

 א בחר עבורו את צורת הפרנסה הטובה עבורו.כך הו

האדם של  והחברתי  המשפחתי  המצב  בענין  הנכונה  ההנהגה  אדם    -דרך 
בקב"ה   דבוק  שיהיה  כדי  לטובתו,  שזה  לחשוב  עליו  וידידים,  קרובים  לו  שאין 
לו   יועילו  לא  ימות  וכשהוא  בעוה"ז,  גר  כמו  הוא  שהאדם  ויבין  בו,  רק  ויבטח 

וכעת   בניו,  או  הפרושים  קרוביו  מנהג  שהיה  )כפי  ד'  לעבודת  יותר  פנוי  הוא 
שראה   אחד  פרוש  על  ואמרו  ד'.  לעבודת  ליבם  את  לפנות  כדי  להרים  לצאת 
מדינה שכולם לובשים אותו מלבוש, כדי שלא יבואו להתגאות, וקברו מיתיהם  
לנשיהם   וייחדו  מותם,  לאחרי  עצמם  להכין  שיזכרו  כדי  בתיהם,  פתחי  ליד 

מיו  מקום  בעיניו ובניהם  הוטבו  והדברים  ד'.  מעבודת  יוטרדו  שלא  כדי  חד, 
וידאג  יבטח בד' שיצילו מטרדותיהם,  וידידים,  לו קרובים  הפרוש(. ואדם שיש 
להם בנאמנות, וילמדם דרכי התורה, וכל מטרתו בזה תהיה רק לקיים בזה מצות  

יכוון לתוע  וירוויח מזה גם בעוה"ז, אבל אם  ואז יקבל שכר בעוה"ב  לת  הבורא, 
 אישית, לא ישיג את אותה תועלת בעוה"ז ויפסיד את השכר בעוה"ב.

כאשר האדם נצרך לסיוע מאחרים,    -צורת הבטחון כשאדם אחד עוזר לשני
בין   הבדל  שאין  יזכור  חזק,  מאדם  סיוע  מבקש  וכשהוא  לו,  שיסייע  בד'  יבטח 

לד'   ויודה  והאדם המסייעו אינו אלא אמצעי,  ד',  כי הכל מאת  על חזק לחלש, 
גלגל   שהקב"ה  כך  ועל  לו,  להיטיב  שרצה  על  לאדם  ויודה  רצונו,  את  שמילא 
הטובה על ידו, כי מגלגלין זכות ע"י זכאי. ואם אותו אדם לא יסייע לו, יודה לד' 
וכאשר אנשים   וישבח את האדם על רצונו לסייע.  שעשה עבורו מה שטוב לו, 

שיצליח את הדבר, ואם  מבקשים ממנו סיוע, ירצה וישתדל לסייעו, ויבטח בד'  
הצליח יודה לקב"ה, ואם לא הצליח לא יאשים את עצמו, ויודיע לחבירו שניסה  

 להיטיב לו.    

עליו לבטוח שהכל תלוי בקב"ה, וידע   מי שיש אנשים המבקשים את רעתו
שיתכפרו   ויתפלל  עוונות,  לו  שיש  בגלל  זה  נזק  לו  לעשות  יצליחו  הם  שאם 

למריעים   ירע  ולא  להיות  עוונותיו,  יהפכו  הם  גם  ועי"ז  עמהם,  ייטיב  אלא  לו 
 אוהביו.  
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