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שערב:ציצית
א.לבנות
נוהגיםשהציציתה
ן ~נות גם כאשר הטפת בצבע אחר (רמ"א
סי' טסע'ה).

הטעםwtty :הנאמר(דניאלזיט)לבושיה
א"אסי' ט אותו).

כתלג (שכשלג) תורא (פמ"ג

ב.קווי תכלת

ישנוהגיםשצובעים אתהטליתבקווים לאורכה בצבע תכלת
(אוצר דו"מ עמ'ו~ו).ב

הטעם :ובר לתכלתשהיומטיליםבציציתואינומצויהיום
(פרמ"ג א"אסי' ט ס"ק 0י

ג .שמונה
"מניןחוטיהציצית בכל כנף ארבעה כפולים שהם שמונה"
(או"חסי'יא סע'יב).
הטעם wtty :שנאמרבציצית (דברים כ"גיב)גדילים תעשה על
ארבעכנפות כסותך ,ופרשו חז"ל":גדיל"  -שנימג",גדילים"
 ארבעה,וכשמכניסים עלכנף הבגדמכפילים לשמונה,וכןדרשו:ונתנועלציציתהכנףפתיל ,אמרהתורה :עשהמחוטים
הללוגדילהיינ
ו שמונה (יבמות ה:ורש"י שם)ד.
א הב"ח (סי' נד) הוכיח מכאן שאף הטלית צריכה להיות לבנה,ועיין מנחות מא:
ורמב"ם הל'ציצית סוף פ"ב.

ב המנהג נזכר בזהר(כקיא דף רכז)תריג111יןרשימיןבטלית ,חדחיור וחד תכלת.
ג וכן הפועל"גדל" משמעו :לקלוע חוט משנים לפחות ,וכןמצינו "שהבנות יושבות
,.
בתוכו וגודלות" (שערותיהן)כלים פט"ו מ"ג.
'

ד וראה מנחות מב.
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לו

ד .השמש

הציציתקוראים'
"שמש" (אוצר

דלו"חמועטמ'ה50א)3ר.וךמבין ארבעתחוטי

הטעם :משום שדומה לשמש שלביה"כ שמקבץ אתהאנשים
לתפילה,כךע"י החוטהארוךמאגדים אתחוטיהציציתלגדיל
כנטעמים דףכגע"ב).

ה.מניןהכריכות
נוהגים לכרוך אתהציציתלכנףהטלית בארבעחוליות כאשר

בחוליה הראשונה כורכים עם השמש שבע כהכות ,בשניה

שמונה,בשלישית אחת עשרהוברביעית

סי' ט  'yDה)ה*

שלוש עשרה (קיצושייע

הטעם :משום ששבעועודשמונה הםכמנין ויה,ועודי"א הם
 :אחד (מב"א
כמנין שםהויה  -כ"ו,וי"ג האחרונותבגימטריה
סי'יא ס"ק טז בשם ספר הכוונותלאר"י).

י
.בקביםבכנף

נוהגים לנקוב בכנפי הטלית קטן שני נקבים ,כעין צירה,
שדרכם משחילים אתחוטיהציצית ,ובטלית גדול נקב אחד
בלבד
הטעם:שניהנקביםבטלית כדוגמתהצירה הםעפ"י הקבלה,
ועשייתםבטליתקטןאינםנראיםכיוהרההואילוהםמכוסים,
מהשאיןכןבטליתגדו
ל המגולה (מטעמים דףכג ע"ב)4
(אוצר דו"מעמי )350

ה וכ"כ במ"ב שם סק"ע וערוה"ש שםסעי חבנגוד לדעת המחברשישלכרוךבחוליה
השניה תשע כריכות ,ובמנחות לט .אמרו :הפוחת לא יפחות משבע והמוסיף לא
יוסיףעלי"ג ,הפוחת לאיפחות משבעכנגד שבעהרקיעים,והמוסיף לאיוסיףעל
י"ג כנגד שבעה רקיעים וששה אוירים ,והוסיפו שחמשת הקשרים כנגד חומשי
תורה (לבוש שם סע'ד).
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לז

ז.עטרה

ישנוהגים לתפור עטרהלטלית על אותו חלקבטלית המונח
שהעושים אותה מבסף] (מ"בסי' ח ס"קט).
עלהיאש[וי
:DpUnכדי שבאותו חלק של הטלית העוטף את הראש לא
יעטוףגופו ,כמו שאמרו חז"ל (אסתי רבה פרשה ד) שקרש במשנן
"שזנה לינתן בצפון ינתן בצפון" (מ"ב שם) ,והטעם שעושים
שלא תתחלקמן הראש (מטעמים דףכגע"א).
אותה מכסףכדי
נדיששירי הכנפות עםהציצית שהן מלפנים וחשובות
ייו
ולאחוריו,נענין שאמרו:
י מאלה שהן מאתוריו לאיהי
דר
עת
ו
ימביה"שסי' ח ס"קי).
מעלין בקודש ולאמורידין

ח.גילהילדלציצית

כאשרהילד מחתיל לדבר המנהג להלבישו טלית קטן ,ולא
מאוחר מאשרבן שלש(שייתס"י
ז אות ב)*
הנאמר (טחםגייט)כי האדם עץ השדה ,וערלת
הטעם:
י
"
ל
העץהיא שלששנים (שלחשם).

ט.רווקים

המנהג בעדות האשכנזיות (לא בכולן) שרווקים אינם
'מתעטפיםבטלית בעתהתפילה (אוצר דו"מ ו~ו)ז.
הטעם :משום שנתוב (טויםנ"ביב)גדילים תעשה לךעל ארבע
ש אשה (דרשות
כנפות כסותך ,ובפסוק הסמוך נאמר:כייקחאי
מהרי"ל הל'נשואין)ח.

ועוד,כדישהרווקיםיהיוניכריםבבית הכנסת"ויבושווימהרו
ו ברכות כח.
ז סע'ג.מקדושין כס :משמע
ז תשבץסי' תסד ,מקורחיים (בכרך)קיצור הלכותסי'י
שרווקים לא התעטפו בזמנם בסודרא.
ח המ"ב תמה עלכך וכותב (סליז מק"ג) הוא דבר תמוה דעך שלאישא אשהיהיהיושב
ובטל ממצותציצית,ועיין באה"ט (שם)וב"יסי' ח ומג"א שם ס"קג.
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מדור ב:ואני תפילתי

לח

ין"
י זהלקיים מצותנשוא
עליד
,
.)151

(דעי קהלת ע'  47בהערה ,אוצר דו"מ עמי
(. .

.בליל שבת
י
מנהגתימנים ומקצתחסידים להתעטףבטליתבתפילתערבית
בליל שבת (ילקוטמנהגים עמ'  ,341משמרת שלםסי'כז סע'א).
י (פרשה בג פיסקא תליתאה דעשרת
הטעם :עיין שאמרו בפסיקתארבת
הדברות אות דדף קבע"ב)על הפסוק (שמותנ'יא)עלכןברךה' אתיום
השבת ויקדשהו  -תני רבי בשם רבי נתן :קדשו בברכה,

מכאן אמרו מקדשו על הכוס בכניסתו .ורבי אמר קדשו
בעטיפה ,א"רחנינאצריך להתעטף( .מאסף לכל המחנותסי'יח ס"קיז).
י בוקר"
ועוד ,בפרשת הבריאה נאמר בכליום"ויהי ערבויה
(בראשית א' ה) פרט לשבת ,רמז שבשבתאין להבדילבין הערב

לבוקרולכןיש להתעטףבציצית

גם בערב ( משמרת שלום שם)ט.

יא .הש"ץבטלית
יש נוהגים שהש"ץ מתעטף בטלית בכל התפילות ולא רק
בתפילת שחרית (ילקוטמנהגים עמ'.)6

הטעם :ע"ש תיאמרו חז"ל
כשליחציבור והראהלו למשה סדרתפילה
(ר'ה יז):

מלמד שנתעטף הקב"ה
(מג"אסי'יח ס"קב).

יב.בתעניתצבור

בתענית צבור הש"ץ מתעטף בטלית בתפילת מנחה ,גם
במקומות שאין הש"ץ מתעטף בטלית בתפילת מנחה בכל
ימות השנה (צלותא דאברהםעמי.(utwn
ן אמרו חז"ל (י"ה יז):
הטעם :הואיל ואומריםי"ג מדות ועליה
ט ועיין מג"אסי'יח ס"ק א ובאשל אברהם שם סעי א.
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לט

מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבור והראה לו למשה סדר
ג מדות (מב"אסי'יח ס"ק ב בשם הלבוש).
תפילה,היינוי"
ועוד ,לעתים קרובות הש"ץ הוא גם קורא בתורה ,ומכיון
שעליו להתעטףבטליתכדי לקרוא בתורהי"ג מדות הוא כבר
מתעטףלתפילה (צלותא דאברהם שם).

יג.לפניהתפילין

ן (או"חסי' גה סע'א).
נוהגים להתעטףבטליתלפנישמניחיםתפילי

הטעם :משוםשציציתהיא מצוהתדירהיותרמתפיליןשהרי
נוהגת אף בשבתויו"ט ,ותדיר ושאינותדיר  -תדיר קודם'
(לבוש .(DW

ועוד,מצינושציצית

שקולה כנגד כל המצוות'א (שם).

ן מקודשיםיותר (פרישה
ועוד ,משום שמעלין בקודשיבוהתפילי
שם בשםמהריייו)'ג.

יד.בעמידה

ךבעמידה (או"חסי' חסעיא).
יתעטףבציציתויבר

הטעם :משום שמצות הציצית נלמדתבגזירה שוה מספירת
העומר שבשתיהן נאמר "לכם" ,וספרתם לכם (~יקיא כ"ג סו),
להיות לכם לא-להים (במדבר היו מא) ,וכשם שספירת העומר
בעמידהיד ,אף מהוות העטיפה והברכה בציצית נעשית
בעמידהטי (א"ת הל'ציצית דףגע"ב).

י ברכות נא:
יא פסיקתא זוטרתא סוף פר' שלח עמ'קיג.

יב

ברכות כח.

יג לפי הזהר(פרי תולדות דף קמא ובמדבר ק)3מניחיםתפיליןלפני שמתעטפים בטלית,וכן
משמע מסדור רע"ג (נתר ש"טסי'').
)
ט
ו
"
ט
בקמה
אל
ם
י
י
ב
ד
(
מהחל
חרמש
ב
י
ת
כ
יד או"חסי' DDnסעי א והטעם :מד
תיקרי
בקמה אלא בקומה (שעה"צ שם אותז בשם הראשונים).
טו שש מצוות הן שברכתן מעומד :עומר ,קדוש לבנה,ציצית ,שופר ,לולבומילה,כי
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מ

ועוד ,כל מצוהשאין בה הנאה מברכיםעליה
עמ'מה).

מעומד (אנותכם

טך*בצי~נירצ  -בביוווצשואית

הברכה ע5הציציתהיא "להתעטףבציצית" הבי"ח ממקדת
בשוא (מ"בסי' ח ס"קי
,ברכ"י שם ס"קד ,מחז"ב שם ס"ק ז)*
הטעם" :בציצית" בבי"ת פתוחה משמעה הציצית המיוחדת
והידועה,היינוזו של תכלת,והואילובזמן הזהאיןלנו תכלת
"טוביותר לומר'4ציצית' בשוא ,שפירושובציצית כל דהוא,
כלומראע"פשאיןבידילקיים המצוותמן המובחרמכל מקום
" (לבוש שם ס"קא)טז.
מצוותאנימקיים

טז.כנגד הלב

ישנוהגים לקחת הארבעציציתביד שמאףכשמגיע "5ארבע
כנפות הארץ" ,בברכה השניה ש 5ק"ש ,ומניחם ע5 5בו עד
פרשת "ויאמר" ,ואז לוקחם בידימין עד שיגיע ל'חיים
ם (באה"ב סל נט
וקיימים" ,בברכת "אמתויציב" ,מנשקםומניח
אותג).

הטעם wt~y :שנאמר(דבריםויו)והיוהדברים האלהוכו'עללבבך
 -והלב בצד שמאל הוא (לבושסי' כדסעיב).

 .להסתכל ולנשק
יז
ישנוהגים 5הסתכ5בציציתכשאומרים בפרשההשלישית ש5
ק"ש"וראיתם אותו" ומנשקים אותם (רמ"אכוי נדסעיד).

הטעם :משוםחיבוב מצוה (נ"י שם ד"ה כתב וד"מ שם).

אצל כולן נאמר דלכם" .בלבנה  -החדש הזה לכם (שמותי"בב) ,בשופר  -יום
תרועהיהיה לכם (במדבר כ"טא) ,לולב  -ולקחתם לכם(ויקיאנ"נמגמילה  -המול
לכם (בראשיתי"זי) (אבודרהם עמ' מה).
טז אולם לדעת הב"ח (סי' כ"ד)יש לומך"לציצית" בבי".ו פתוחה "להורות על עיקר
המצוה שהיאפתיל תכלת".
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מא

יח.סימןלספרים
ישנוהגים להשתמשבציציותהנפסלותכסימניםבספרי קודש
(מ"בסי' נא ס"קח)'ז.

הטעם wttp :שאמרוחז"ל (ברכותלט):הואילואתעבידביה מצוה
חרא נעבידביה מצוה אחריתי ,אף כאןכיון שנעשתה בהן
ובהןמצוה אחרת(מהרי"לעמ' תקפח ,שו"תמהר"יוויילסי'קצא).
מצוהיעש

יז

ן במור וקציעה ליעב"ץ (שם).
ט"ז שם ס"ק בועיי

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

