
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בגמ'  דין עשייה בישראל ולא שהגוי יעשה.ד[ 
דבר אל  ( דרשו מן הפסוק כאן,מ"ב א')מנחות 

תניא, אמר רב יהודה אמר רב,  -בני ישראל 
מניין לציצית בעובד כוכבים שפסולה, שנאמר 
דבר אל בני ישראל ועשו להם ציצית, בני 

וכ' התו"ת כאן, ישראל יעשו ולא הנכרים יעשו 
והיינו הטלת החוטין בהבגד, ולדעת הרמב"ם גם וביאר: 

בים טויה בכלל עשיה. וטעם הדבר מפסול עובדי כוכ
בעשיית ציצית הוא משום דצריך עשייה לשמה, ועובד 
כוכבים אדעתא דנפשיה קא עביד, ולא מהני אפי' ישראל 
עומד על גביו ואומר לו עשה לשמה, יען כי בלבו הוא 
עושה אדעתא דנפשיה, ושמעינן מזה דאם עשה ישראל 
ציצית שלא בכונה נמי פסול, כיון דחזינן דהפסול בעובד 

ום דלא עביד לשמה אלמא בעינן כונה כוכבים הוא מש
לעשות לשמה. כך היה נראה לפרש טעם דרשה זו, אבל 
מרמב"ם פ"א הי"ב מציצית מבואר דס"ל דדרשה זו היא 
גזה"כ ולא משום לשמה, שכן כתב שם, ציצית שעשה 
עובד כוכבים פסולה שנאמר דבר אל בני ישראל ועשו 

ה להם ציצית, אבל אם עשה אותה ישראל בלא כונ
כשרה, עכ"ל. מבואר דס"ל דטעם פסול עובד כוכבים 
אינו משום לשמה, משום דאל"ה למה פסק דישראל 
שעשה בלא כונה כשר. והכ"מ שם כתב דמ"ש אבל אם 
עשה אותן ישראל בלא כונה כשרה, לאו בטוית החוטין 
איירי, דהא בעינן לשמה, אלא איירי בנתינת החוטין 

ם לי, שהרי מקור בכנף וקשירתם. אבל דבריו תמוהי
הדבר דבעינן בציצית כונה לשמה ילפינן בסוכה ט' א' 
מדכתיב בפ' תצא גדילים תעשה לך, ודרשינן עשה לשם 
חובך, ומתבאר בסוגיא שם דחידוש הוא שמחדש בדבר 
דבעינן גם טויה לשמה, אבל בעשיה דבר פשוט הוא 
דבעינן לשמה, וכ"מ מרש"י שם דמאן דס"ל לא בעינן 

הוא משום דס"ל דהואיל כשנתלו בבגד לשם טויה לשמה 
ציצית נתלו עשיה לשמה היא, דטויה לשמה לא בעינן, 
שאין טויה מן העשיה, עכ"ל. ומאן דס"ל דבעינן טויה 
לשמה כונתו אף טויה, אבל עשיה פשיטא לכו"ע דבעינן 
לשמה, וכך הסברא נותנת, דהנתינה בכנפות היא עיקר 

מאוד בעיני, שעשה המצוה, וא"כ דברי הכ"מ תמוהים 
את העיקר לטפל וטפל לעיקר, וגם דברי הרמב"ם נפלאו 

 .ממני

יש שדרשו  דין עשייה בבנים ולא בבנות.ה[ 
בני ישראל ולא בנות  -בני ישראל מהפסוק כאן 

כ"כ ] ., שנשים פסולות בעשיית ציציתישראל
וכ"ה בפסיקתא  ,פ"א הי"ב מציצית מונימייות הגהב

אמנם למעשה [ לנשים זוטרתא בני ישראל פרט
אשה כשרה להטיל את הציציות בכנף נקטינן ש

הטלית. ומכל מקום לכתחלה יש להחמיר 
שדוקא איש יטיל את חוטי הציצית בבגד 

כן משמע מפרק התכלת )מנחות  הטלית, ולא אשה.
א( אמר רב יהודה אמר רב, מנין לציצית בכותים  מב

שהיא פסולה, שנאמר דבר אל בני ישראל ועשו להם 
ציצית, בני ישראל ולא הכותים. ומדלא ממעט אלא 
כותים ולא בנות ישראל, משמע דאשה כשרה לעשות 
ציצית. וכן פסקו ר"י ורבינו יהודה בתוספות פרק 

רק השולח(, השולח, וכן דעת הרא"ש במנחות )מב. ובפ
דמשמע דוקא כותי דכתיב בני ישראל, אבל אשה כשרה 

 מרן ראש הישיבה 
הגר"ג אדלשטיין 

 שליט"א
 

 גדר הפסול לשם ציצית ולשם נסיון
בגמ' קידושין י"ד ב, וכתב לה, ולא לה 

דהיינו באופן ששמותן  ולחבירתה, ופרש"י
שוין, שאין שתי נשים מתגרשות בגט אחד, 
או דכתב פלוני מגרש פלונית ופלונית נשיו. 
הנה יל"ע כיצד שייכא ההלכה של לשמה 
בכהאי גוונא דהוי לשם שנים, הן בגוונא 
דשמותן שוין, דכתיבת השם הוי לשם שני 
הנשים, והן בגוונא שכותב פלונית ופלונית, 

פלוני מגרש הוי לשם שניהם דמ"מ כתיבת 
ומ"ש מהא דמצינו בגמ' )מנחות מב ב( גבי 
ציצית "שמע מינה טעימה פסולה ]אם 
עירה צבע נסיון ביורה פוסל את כל היורה 

רש"י[, ושם בתוס' "מה טעם טעימה  -
פסולה, ואפילו לשם ציצית, מ"מ לשם 
נסיון נמי עבידא, והוי כמנחה שקמצה 

 לשמה ושלא לשמה". 
י"ל דהתם הוי ב' מילי דסתרי להדדי, ושמא 

ומשא"כ הכא דליכא סתירה בזה כלל להך 
ס"ד דמהני גט אחד לב' נשים, ]ובאמת 
למסקנא דגט אחד אינו מהני לב' נשים, 

 מסתבר דאית ביה נמי חסרון לשמה[. 
 )שיעורי רבי גרשון קידושין( 

 
לבישת בגד ד' כנפות כשאינו יכול להטיל 

 ציצית
הידועים, )הלכות קטנות  }בדברי המרדכי

נד' סוף מנחות סי' תתקמד( שמי שנפסק 
טליתו בשב, מותר ללבשו, דמצות עשה 
דציצית אינו אלא להטיל בו ציצית 
כשילבשנו, ולא אמר הכתוב בלשון לא 
תלבש בגד שיש לו ד' כנפים בלא ציצית, 
אלא מ"ע גרידא להטיל בו ציצית, וכיון 

ם אונס שאינו יכול להטיל בו ציצית משו
מותר ללבשו{, ואמנם אכתי יש לדון, לדעת 
המרדכי, דאע"פ שאינו חשוב כמבטל מ"ע 
בידים, מ"מ לכאו' אמאי לא נאסור זאת, 
מצד מה שמכניס את עצמו למצב של 
הפקעת המצוה, וכעין איסורא דביטול 

 מצות יבמין. 
ויש לחלק בזה בפשיטות, דביטול מצות 

, ומכניס יבמין, מיירי שמחוייב כבר במצוה
עצמו למצב של פטור, משא"כ התם, 
דבעצם קודם שלבוש בבגד אין עליו שום 
מצוה, ורק מעשה לבישת הבגד מחייבו, 
ונמצא שהוא מכניס את עצמו לחיוב כזה, 
שמיד כשיכנס לחיוב הוא יהיה במצב של 
אונס מהאפשרות לקיימו, וזה אולי קל 

                      .יותר
 )יסודות השמועה( 

 
 

 משולחן גבוה הרב מאיר שולביץ
 דיני עשיית הציצית עיקרי העניין

לח( טו, )בפרשתנו פ' שלח, א[ מקור העניין. 

ָת ֲאלֵֶּהם רְּ ָאמַּ ל וְּ ָראֵּ י ִישְּ נֵּ ר ֶאל בְּ בֵּ ָעשּו  דַּ וְּ
ֹדֹרָתם וְּ  יֶהם לְּ דֵּ י ִבגְּ פֵּ נְּ ל כַּ נּו ָלֶהם ִציִצת עַּ ָנתְּ

ֶלת: כֵּ ִתיל תְּ ָכָנף פְּ ל ִציִצת הַּ  פרשתוכן בפ'  עַּ
בַּ יב( כב, ) כי תצא ל ַארְּ ֲעֶשה ָלְך עַּ ִדִלים תַּ ע גְּ

ֶסה ָבּה:  כַּ ָך ֲאֶשר תְּ סּותְּ פֹות כְּ נְּ  כַּ

חיים פלטיאל  בירכתב טעם המצוה. ב[ 
ועשו להם ציצית. זהו וז"ל: )כאן בפ' שלח( 

סימן עבדות שאנו עובדים לה"ק כדרך 
שהיו עושים אות של עבדות בכסות 
עבדיהם, והקשרים שבו אומ' לאדם 
שעושים קשר ברצועות כשדואג פן ישכח 

 נמצא כבר בדומה לזה והנה שום דבר.
 שם)פסיקתא זוטרתא בבמדרש, ראה 

ויאמר ה' אל משה ( א"פרשת שלח לך דף קיב ע
לאמר. למה נסמכה פרשת ציצית לפרשת 
מקושש לפי שהיו אומרין לו למקושש 

שבת לא שמעת )שמות  מפני מה חללת
לא( מחלליה מות יומת אמר להם שמעתי 
ושכחתי אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה 
דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו 
להם ציצית לשון סימן לשון ציון כדי שיהו 
ישראל זוכרין את המצות. וכן הוא אומר 

  וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה':

]סוכה ט'  . בגמ'דין עשייה ולא מן הגזולג[ 
משלהם,  -להם  -ועשו להם דרשו  א'[

ר"ל אם וביאר התו"ת . למעוטי ציצית גזולה
עשה ציצית מצמר גזול דפסולים, וזה הוא רק אם 
גזל חוטין, אבל אם גזל צמר ועשה מהם חוטין 
קנאן בשינוי השם, דמעיקרא צמר והשתא חוטין, 

או לא,  ואינו מבואר אם צריך לקנין זה גם יאוש
והב"י באו"ח סי' י"א כתב וז"ל, והרמב"ם שכתב 
פסול בצמר גזול אפשר דמיירי קודם יאוש, א"נ 
אפילו אחר יאוש לא קנה משום דהוי שינוי החוזר 
לברייתו, עכ"ל. ופליאה גדולה עליו שהיה בקי 
מצויין בחיבור הרמב"ם ולא זכר כאן כי הרמב"ם 

אם אותו ס"ל דיאוש עם שינוי השם קונה אפילו 
שינוי חוזר לברייתו, ויותר מזה נפלא הדבר שהוא 
עצמו בחו"מ סי' שנ"ג וסי' שס"א הביא דעת 
הרמב"ם כן, ולפי"ז ע"כ צ"ל דהרמב"ם איירי כאן 
קודם יאוש, ואיך שהוא מבואר דעת הרמב"ם 
דלקנין בשינוי השם צריך גם יאוש בעלים, והרבה 

סוק יש להאריך בזה, ועיין לפנינו בפ' תצא בפ
  גדילים תעשה לך לענין טלית שאולה:

 עיקרי הענין
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  דיני עשיית הציצית,                            

 
 ועשו להם ציצית, )טו לח(.                         
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לעשות ציצית, ולא אמרינן כל שאינו בלבישה 
אינו בעשייה. וכמו שהיה אומר רבינו תם, דדוקא 
גבי תפילין דרשינן וקשרתם וכתבתם, כל שישנו 
בקשירה ישנו בכתיבה, אבל לא בציצית. וכן פסק 

ת ציצית כשרה הסמ"ג. והסמ"ק כתב, דכיון שעשיי
גם בנשים, לפיכך אין לברך לעשות ציצית, דהיאך 
יברך על עשייתה כיון שאפילו מי שאינו מחוייב 
בה כשר לעשותה. ]וכתב הבית יוסף, דמכל מקום 

ידי נשים  -תפילין הוו תיובתיה שאם נעשו על 
פסולים ואינו מברך על עשייתם. ע"ש[. וכן הוא 

צית אות ט'(. בהגהות מיימוניות )פ"א מהל' צי
אבל המרדכי כתב בשם מהר"ם ]והובא בב"י ריש 
סי' יד[, שהיה מקפיד לא להניח לנשים לעשות, 
לפי שמי שפטור מן הדבר אינו פוטר אחרים. 
ונראה לי, דהיינו לכתחלה וכו'. ע"ש. גם ר"ת פסק, 
דכל מצוה שאין האשה חייבת בה, אינה יכולה 

כה נהוג לעשות לנו. וכתב בב"י שם, ולענין הל
עלמא כדברי המכשירים, דרובא נינהו, וגם כי 
טעם נכון יש להם. אך בדרכי משה שם כתב, דאף 
שבדיעבד אם עשתה ציצית אין לפסול, מ"מ 
לכתחלה יש ליזהר כדברי המהר"ם. ואני לא 
ראיתי מימי בענין אחר רק שהאנשים עשו 

 הציצית.

וז"ל מרן בשלחן ערוך )שם סעיף א'(: והאשה 
עשותן. הגה, ויש מחמירים להצריך כשרה ל

אנשים שיעשו אותן, וטוב לעשות כן לכתחלה. 
ע"כ. והיינו התלייה בבגד, אבל הטוייה והשזירה 
אפשר על ידי נשים לכולי עלמא. וע"ש בביאור 
הלכה ד"ה להצריך. וכיון שלדעת הש"ע אשה 
כשרה להטיל הציציות בבגד, סתמנו כדבריו, אלא 

כתחלה נכון להצריך שכתבנו דמהיות טוב ל
אנשים שיעשו זאת, לחוש לדברי החולקים. ועיין 
בט"ז )סק"א( שכתב, והא דנשים שלנו טוות 
ציצית זה מותר אפילו לר"ת, דדוקא אתלייה בבגד 
הוא דקפיד, כדאיתא בסמוך, וזה מילתא אחריתא. 
וכן כתב הלבוש, והביאו בשיורי כנסת הגדולה, 

בברכי יוסף, ובמאמר מרדכי, ובעולת תמיד, ו
והגר"ז, והחיי אדם, ובפתחי עולם, ]כה"ח[. גם בבן 
איש חי )פר' לך לך אות ב'( כתב: שהאשה כשרה 
מן הדין להטיל הציצית בטלית, אלא שכיון דרבינו 

סגולה תם מחמיר, לכתחלה יש להזהר בזה. ע"כ. 
ובספר כרם חמד על התורה )פרשת שלח,  לבנים.

שהיתה לו אחות  דף רא( הביא על אחד מהגאונים
שלא היו לה בנים, והלכה לגאון בעל תורת חסד 
מלובלין שיתפלל עליה, ונתן לה סגולה שתתפור 
טלית, והבעל יכניס בזה הציציות, ויתנו לו 
הטלית, וכן עשו ונולד להם בן. וסמך לזה 
מהפסוק, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם 

תם. "לדורותם" שעל ידי שיתנו הציצית יזכו לדורו
ואולי מכאן גם המקור למנהג שהכלה שולחת 
הטלית לחתן. ובספר תורת יעקב )עמוד תלח( 
הביא לזה סמך ממדרש תנחומא )פרשת כי תצא(: 
מצוה גוררת מצוה מנין, דכתיב כי יקרא קן צפור 
לפניך שלח תשלח וגו', למען ייטב לך והארכת 
ימים, מה כתיב אחריו כי תבנה בית חדש תזכה 

ת חדש, ולעשות מעקה. מה כתיב אחריו, לבנות בי
לא תזרע כרמך כלאים, תזכה לכרם ולזרוע שדה, 
מה כתיב אחריו לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, 
תזכה לשורים וחמורים, מה כתיב אחריו לא 
תלבש שעטנז תזכה לבגדים נאים מן הצמר ומן 
הפשתן. מה כתיב אחריו גדילים תעשה לך תזכה 

יב אחריו כי יקח איש אשה, למצות ציצית, מה כת
תזכה לאשה ולבנים, הרי למדנו שמצוה גוררת 
מצוה. לפיכך נסמכו פרשיות אלו זו לזו. ע"כ. הרי 

 שזוכה על ידי מצות ציצית לאשה ולבנים.

 

 הגר"א אוסטרן שליט"א
 מראשי ישיבת רנה של תורה כרמיאל 

 

 בגדר דין הטלת ציצית בבגד
 

ב, נחלקו רב ושמואל בדין טווית הציצית, אם צריך  בגמ' בסוכה ט א ובמנחות מב
שתהיה הטוויה לשמה, והנה שיטת רש"י בסוכה ט א והרא"ש בהל' ציצית סי' י"ד, 
שכו"ע מודו שהטלת החוטים בבגד צריך להיות לשמה, שזה עיקר עשיית הציצית, 

ות ומחלוקת רב ושמואל היא בטווית החוטים שהוא הכנה למצות ציצית אם צריך להי
לשמה או לא. אולם לדעת הרמב"ם הוי איפכא, שגם לשמואל שצריך לשמה, אינו 
אלא בטוויה, אבל הטלת הציצית בבגד אינו צריך לשמה. וצ"ב מ"ט דהרמב"ם אמאי 

 הטלת הציצית בבגד היא פחות עשיה מטוויה, ואין בו דין לשמה. 
, אם מכשיר אפי' והנה נחלקו הפוסקים )עי' בביאור הלכה סי' י"ד( בדעת הרמב"ם

שהטיל את הציצית בבגד בפירוש שלא לשמה, או דוקא בסתמא. שבב"י מבואר, 
שלרמב"ם כשר אפי' עשה להדיא שלא לשמה, והמשכנות יעקב חולק וס"ל 
שהרמב"ם לא הכשיר אלא בסתמא. ובשלמא לסוברים שהרמב"ם איירי רק בסתמא 

כיון שהתחיל טוויה לשמה שוב ניחא, דלענין זה הטלת הציצית בבגד עדיף מטוויה, ד
הוי סתמא לשמה, ועוד שבהטלת הציצית אין מטרה אחרת חוץ ממצוות ציצית, לכן 
בזה סתמא לשמה. אבל לב"י שאפי' אם פירש שלא לשמה כשר, ע"כ דס"ל שאין דין 

 לשמה בהטלת הציצית בבגד, וצ"ב למה גרע מטוויה ובמה פליגי הראשונים בזה. 
ן הרמב"ם הלכות ציצית, הוא מ"ע, והיא לעשות ציצית על כנפי ונראה בזה, דהנה לשו

הכסות, הרי שלא הזכיר הרמב"ם במצוות ציצית מצווה ללבוש בגד שיש בו ציצית, 
אלא המצווה היא הטלת הציצית בבגד. וכן הוא ברמב"ם בספר המצוות מ"ע י"ד, 

ר במרדכי שאין שצוונו לעשות ציצית, והוא אמרו יתעלה ועשו להם ציצית. וכן מבוא
איסור בלבישת הבגד אלא אם לובש חייב להטיל בו ציצית, וכשם שאין איסור בלבישת 
בגד בלי ציצית כך ליכא מצוה בלבישת בגד עם ציצית, ואין המצווה בלבישה אלא 

 המצווה שיהיה בבגד שלובש ציצית. 
מצווה, ולפ"ז יבואר שיטת הרמב"ם, דהנה דין לשמה תמיד נאמר בעשיית החפץ של ה

כגון באפית המצה, בעיבוד וכתיבת סת"ם. אבל במעשה המצוה, כגון אכילת המצה 
או הנחת תפילין, בזה לא מצינו דין לשמה ]ומצוות צריכות כוונה, הוא כוונה לצאת 
ואינו נוגע ללשמה[. וכן במזוזה, צריך לשמה בעשיית המזוזה שהוא עשיית החפץ של 

 מעשה המצווה. המצוה, ולא בקביעת המזוזה שהוא 
ומה"ט סובר הרמב"ם דהטלת הציצית בבגד א"צ לשמה, כיון שלשיטתו הטלת 
הציצית אינו עשית החפצא של המצווה אלא זה מעשה המצווה בעצמו, דצורת מצוות 
ציצית ביסודה הוא ללבוש בגד ד' כנפות ולהטיל בו ציצית, אלא שלמעשה לא מטילים 

י שלובשים בגד שיש בו ציצית, אבל עיקר אחרי הלבישה אלא מקיימים דין זה ע"
המצווה הוא הטלת הציצית בבגד, ובמעשה המצווה אין דין לשמה. ורש"י ס"ל דהטלת 
הציצית בבגד אינו מעשה המצווה אלא חלק מעשיית הציצית, והמצווה מקיימים 
בלבישה, א"כ הטלה הוא עשיית החפצא של המצווה וצריך בה לשמה וזה כ"ש מטוויה 

 גמר עשיה.שאינו 
נמצא דמחלוקת הראשונים אם הטלת הציצית בבגד צריך לשמה או לא, הוא בגדר 
מצוות ציצית. ויתכן שבזה תלוי דברי המ"ב בסוף ס' י"ב בסקי"ז שכתב שפשוט שמי 
שנפסלו ציציותיו, אינו יכול לתקנם בעודם עליו, אלא יפשוט הבגד מיד כדי שלא יעבור 

, וכן מפורש במג"א בסי' י"ט סק"א. אולם בספר על לבישת ד' כנפות בלי ציצית
אורחות רבינו ח"ג עמוד קפ"ט, מעיד שהיה מעשה כזה אצל החזו"א שנפסלו ציציותיו, 
ואמר שיתקנו אותם בעודם עליו, ואין בזה משום ביטול מצווה, דזה גוף המצווה להטיל 

אשונים בגדר ציצית בבגד שהוא לבוש בו. ולפי מה שנתבאר ענין זה הוא מחלוקת הר
  מצות ציצית, ובזה תלוי המחלוקת אם בעינן לשמה בהטלת הציצית בבגד או לא.

 )שיעורים דאורייתא ב(
  
 

 עקרי הענין המשך ראשי הישיבות



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 ציצית''ועשו להם 

 

מהפסוק 'ועשו להם ציצית' 'ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת' נלמד שיש במצוות ציצית שתי מצוות. כמו שכותב 
הרמב"ם: 'ענף שעושין על כנף הבגד ממין הבגד הוא הנקרא ציצית' 'וזה הענף הוא הנקרא לבן מפני שאין אנו מצווין 

 לצבעו'. 
וה נוספת בציצית היא: 'ולוקחין חוט צמר שנצבע כעין הרקיע וכורכין אותו זו מצווה אחת בציצית שנקראת לבן'. מצו

על הענף וחוט זה הוא הנקרא תכלת'. מסכם הרמב"ם: 'נמצאו במצוה זו שני ציוויות שיעשה על הכנף ענף יוצא 
 ממנה, ושיכרוך על הענף חוט תכלת'. 

מעכב את התכלת'. המחבר בהלכות ציצית כותב: המשנה במנחות אומרת: 'התכלת אינה מעכבת את הלבן והלבן אינו 
'ארבע ציציות מעכבין זה את זה שכל זמן שאין בה את כל הארבע אינה מצויצת כהלכתה והיוצא בה לרשות הרבים 

 בשבת חייב חטאת' 'אפילו בזמן הזה שאין לנו תכלת'. 
יב וראיתם אותו אכל חדא וחדא כותב ה'משנה ברורה': 'דהא קימא לן התכלת והלבן אין מעכבין זה את זה דכת

 משמע'. 
הגמרא בסוטה מביאה 'דרש רבא בשכר שאמר אברהם אבינו 'אם מחוט ועד שרוך נעל' זכו בניו לשתי מצוות,  חוט 
של תכלת ורצועה של תפילין'. פשטות משמעות דברי הגמ' ששתי מצוות אלו, ציצית ותפילין, ניתנו לעם ישראל, 

תנה מיוחדת כגמול על מה שנזהר אברהם אבינו מן הגזל שלא רצה ליהנות משלל צאצאיו של אברהם אבינו כמ
 המלחמה כשהציל את לוט. 

בפרשת נח, כאשר חם רואה את ערות אביו ומספר זאת לשני אחיו, שם ויפת. הם לוקחים בגד ומכסים את לוט. 
גו' רש"י במקום מתייחס לשאלה בפסוק נאמר: ויקח שם ויפת את השמלה וישימו על שכם שניהם וילכו אחורנית ו

מדוע כתבה תורה  'ויקח שם ויפת' ולא כתבה 'ויקחו' שם ויפת ? ומביא את דברי המדרש תנחומא 'לימד על שם 
 שנתאמץ במצווה יותר מיפת, לכן זכו בניו לטלית של ציצית ויפת זכה לקבורה לבניו'.

שראל. אחת, כגמול על מעשהו של שם ואחת כגמול נמצאנו למדים לכאורה שתי דעות מדוע ניתנה מצוות ציצית לי
 על זהירותו של אברהם אבינו מהגזל והדבר צריך באור. 

ה'כלי יקר' כותב 'ונראה שלא קשה מידי כי בזכות כיסוי שמלה זכו לשמלה. ובזכות חוט זכו לחוט. כי אין אדם יכול 
 לקיים מצוות ציצית עד שייתן לו הקב"ה תחילה שמלה'.

מזרחי כותב: 'טלית של ציצית לחוד ותכלת לחוד. דמשום כיסויו של שם, זכו ישראל לטלית של ציצית  רבנו אליהו
לבן. ומשום דבורו של אברהם, זכו ישראל לחוט של תכלת. ולבן ותכלת הם שני ציווים אף על פי ששניהם מצווה 

 אחת'. 
וגם לדברי ה'כלי יקר' המעשה של שם זיכה את עם ישראל בטלית של ציצית או בשמלה  לכאורה גם לדברי הרא"מ

 בבגד שבו תולים הציצית.  
אמנם אם נעיין בדברי המדרש תנחומא שהביא רש"י וכפי שהביא בפירוש עץ יוסף על התנחומא נמצא כי לשון 

ששכרו של שם הוא הפתילים, חוטי הציצית. המדרש הוא 'לשם פרע לו שכרו מצוות פתילין בטליתו שהיה מכסה בה'. 
 ולא הטלית ובוודאי לא רק השמלה כמו שאומר הכלי יקר. 

אך כשנעיין בדברי הרא"מ נראה שהוא מחלק בין חוטי הלבן שהוא אותו 'ענף שעושין על כנף הבגד ממין הבגד' לבין 
השכר שקבלו שם ויפת היה מידה כנגד חוט התכלת 'חוט צמר שנצבע כעין הרקיע וכורכין אותו על הענף'. שכתב ש

מידה. שניהם כיסו ערוות אביהם. שם זכה והקב"ה כסהו בטלית של ציצית. יפת זכה שהקב"ה יכסה בניו לכיסוי 
 בקבורה בימי גוג ומגוג. 

יוצא אם כן שהשכר הוא עצם הכיסוי וכמו שכתוב 'כסהו בטלית של ציצית'. בבגד שיש בו חוטי ציצית הבגד הזה 
מה שקבלנו בזכות מעשהו של שם. בשכרו של אברהם אבינו שאמר 'מחוט' הוסיפו לנו שכר את 'החוט של הוא 

 תכלת' את המצווה לכרוך את חוטי הלבן בחוט של תכלת. 
על הממרא בגמ' שהבאנו: 'בשכר שאמר אברהם אבינו 'אם מחוט ועד שרוך נעל' זכו בניו לשתי מצוות חוט של תכלת 

שואלת הגמ': 'בשלמא רצועה של תפילין יש בה קיבול שכר' ומפרש רש"י 'שהיא גורמת הנאה  ורצועה של תפילין'
לישראל שכתוב 'וראו כל עמי הארץ כי שם ד' נקרא עליך ויראו ממך' שזה הולך על תפילין שבראש שבגללם אומות 

 העולם פוחדים מישראל. אבל 'חוט של תכלת מאי היא' איזה הנאה יש לישראל מזה. 
זה מביאה הגמ' את דברי רבי מאיר 'מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין, מפני שהתכלת דומה לים וים דומה על 

לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד'. ולכאורה צריך להבין מה הגמרא תירצה בזה. איזה תוספת הנאה יש בזה שהתכלת 
 תיע את האויבים.דומה לרקיע וכו' מה זה דומה לרווח הגדול שזכינו ממצוות תפילין שמר

ואולי ניתן לומר כי ב'חוט של תכלת' שקבלנו בזכותו של אברהם אבינו יש לנו המחשה מתמדת של מציאות הבורא 
 של כסא הכבוד.

מי שזוכה על ידי מצוות ציצית לחיות עם הרגשה של 'שיויתי ד' לנגדי תמיד' בהחלט יכול לומר שיש לו בזה 'קיבול 
 ונזכה.    שכר שיש בו הנאה' והלוואי 

 

 הרב פרץ חקירות הלכתיות קרםרחמיאל ג י"הרה לימוד המוסר

 עניני ציצית 
 

  ולא מן העשויתעשה 

מעשה בחתן שתלה ציצית בבגדו 
לקראת יום החתונה שיהיה למחרת 
ולקח בטעות מהת"ת של הישיבה ללא 
רשות. ואם נחשיב זאת גזל כדעת 
המחנה אפרים בסימן כ"ו ]כי הקצוה"ח 

בשוגג ל"ה גזל[, א"כ  סי' כ"ה ס"ל דגזל
כאשר תלה את הציציות היו אלו גזולות 
ומה שביקש רשות אח"כ לא מהני, דהוי 
תעשה ולא מן העשוי כי אחרי שהכל 

 עשוי ביקש רשות.

ברם, כיון שזה הוא ת"ת, אזלינן בתר 
דעת הנותן בצדקה ומסתמא לא 
מקפידים על טעות, ]ובענין דעת הנותן 

 [.ראה שו"ע יור"ד סו"ס רנ"ג

 שניים יחד

מו"ר הגרח"פ שיינברג זצ"ל שהיה זהיר  
במצות ציצית כנודע, היה לובש חבילות 
חבילות של עשרים וחמש ציציות 
מחוברות יחדיו, ולמדנו מזה, כי ענין לא 
ללבוש שני בגדים יחד, לא נאמר על 

 לבישה של מצוה, ]שני מסכות יחד[.

  טלית קטן בבית המרחץ

מי שהוא בבית המרחץ ולובש טלית קטן 
מה יעשה, אם ילבש בלי לכוון, יש חשש 
שעובר איסור של לבישת ד' כנפות בלי 
ציצית כמ"ש הבה"ל, שהרי הכוונה היא 
חלק מענין המצוה, ואם יכוון יעבור 
איסור שמכווין בבית המרחץ כמ"ש 

 הביאוה"ל סי' תקפ"ז.

   לועג לרש

כאשר  הלכה היא להצניע את הציצית
 מבקר בבית הקברות, משום לועג לרש.

ולא ידעתי, מדוע לא מהני מה 
שהנקברים נמצאים 'ברשות אחרת' 
שאם הם הרי טמונים פחות מעשרה 
טפחים. וז"פ, כי דין לועג, לא שייך לאדם 

 חי שלא יכול לקיים מצוה זו.

  כוונות 5

לכאורא יש לכוון בעיטוף חמש כוונות 
יצית, לזכור ואלו הן, לקיים מצוות צ

המצוות וכדעת הב"ח שאם התורה 
אומרת טעם יש להזכירו והרי התורה 
אמרה למען תזכרו, לפטור טלית קטן 
בברכתו. אם יפשוט ויחזיר שהברכה 
חלה על פעם שניה כמ"ש הבה"ל להדיא. 
ואולי גם יכוון אם יפול הברכה חלה על 

 הפעם הנוספת שילבש אחרי הנפילה.

 



  

 קושית הגאון מטשעבין ממדרש במקושש שציצית נוהגת בשבת
  

דמנחות ]דף לז:[ דאם  במרדכי ]מנחות רמז תתקמ"ד[ הביא פלוגתת הראשונים במי שנפסק חוט של טלית בשבת, ור"י הוכיח להיתר מסוגיא
נפסק חוט בשבת מותר ללבוש הבגד, ופירש שם טעמו וז"ל, דמצות עשה דציצית אינו אלא להטיל בו ציצית כשילבשנו, ולא אמר הכתוב בלשון 

 בת.לא תלבש בגד שיש לו ד' כנפים בלא ציצית, אלא מ"ע גרידא להטיל בו ציצית, ואין עובר כיון שאין עתה יכול להטיל בו שהוא ש
ובדובב מישרים ]ח"ג סי' ע"ג[ הקשה עליו קושיא גדולה וז"ל, ומאז העירותי על דברי המרדכי הנ"ל שהעלה דבשבת ליכא מ"ע להטיל ציצית, 
ממחז"ל כשראה מעשה המקושש כו' ביום השבת במה יזכרו, והשיב הקב"ה הריני נותן להם מצות ציצית שבה יזכרו, הרי מבואר דמצות ציצית 

 ביל שיזכרו בשבת, משום שהיא נוהגת גם בשבת נזכור אותו כמו בתפילין ע"ש, ]והיאך אפשר שיפטר מציצית בשבת[.נקבעה בש
בפמ"ג ]או"ח סי' שי"ז בא"א סק"ו[ תמה על עיקר הדין דלא משכח"ל להטיל ציצית בשבת וז"ל, קשיא לי למה כשאין לו ציצית אסור להטיל 

עליון דין תורה ]מנחות לט.[, וחייב משום קושר, אמאי, יחשוב שלמוצאי שבת יתיר מיד, ופטור אבל אסור, ובמקום מצוה לא גזרינן,  בשבת, דקשר
 ויש לומר כל שלפעמים מבטלו כי כן הדרך אסור מן התורה, עכ"ד, ומקור הלכה זו בב"י מהכלבו, הובא במג"א ]סי' שי"ז סק"כ[.

ד דמשכח"ל באופן אחר להטיל ציצית בשבת וז"ל, גם לפי דעת המג"א ]סי' י"א סקי"ג לפירוש היד אפרים[ לענין הגאון משטעבין שם הקשה עו
שבת אפילו בתוכף שתי תכיפות אינו חייב רק בשני קשרים, משא"כ לענין כלאים וציצית מהני קשר אחד, א"כ אפשר להטיל ציצית בשבת בקשר 

מחויב, עכ"ד, ותירץ דמדלגבי ציצית הוה קשה, ה"נ לענין שבת, כדברי המרדכי בחולין ]סי' תשל"ז[ לענין  אחד, דלענין ציצית מהני ועל שבת אינו
קשר תפילין, ליישב קושית התוס' בחולין ]דף ט. ד"ה ואיך[, דאף דאם הקשר עומד ליום אחד אינו קשר לענין שבת, מ"מ קשר תפילין אסור, 

 שבת. דמדהוה קשר לענין תפילין הוה קשר לענין
מעתה הדרא קושית הגאון משעבין על המרדכי שנקט דבשבת אין מ"ע דציצית להטיל ציצית על הבגד, דא"כ לשם מה ניתנה פרשת ציצית למען 
תהא נוהגת בשבתות וימים טובים, הרי באמת פטור הוא בשבת, ובאמת דלא על המרדכי תלונתו, דהרי גם לדעת הר"ש שחולק ואוסר ללבוש 

 א מיהת לכו"ע אין להטיל ציצית בשבת משום מלאכת קושר וכדו', וא"כ לכו"ע יקשה קושית הגאון משטעבין.הבגד קשה, דה
ברם קשה, דהלא פשיטא דאף בשבת מברכים על הציצית אקב"ו להתעטף בציצית, ואשר ע"כ דמצות ציצית ניתנה כחובה גם בשבת, וא"כ מה 

 , וצ"ע.הוקשה לו להגאון מטשעבין על המרדכי מהמדרש הנ"ל
ובאמרי בינה ]או"ח סי' א' ד"ה דעת[ באמת הקשה כן היאך מברכינן בשבת על הציצית, ובהקדם לזה הביא פלוגתת הפוסקים בדעת המרדכי 
באם מותר ללבוש ד' כנפות בשבת בלא ציצית, דעת המג"א ]סק"ח[ דאסור מדרבנן, ודעת הט"ז ]סק"ה[ דמותר גם מדרבנן, דהיתר גמור הוא, 

 אה נקט באמר"ב דלדעת המג"א אינו היתר גמור מה"ת, ולכן חכמים אסרו[, ומעתה לדעת הט"ז הקשה היאך מברכין בשבת.]כפי הנר
וכתב באמרי בינה דאין ליישב דאפשר לו לברך כמצוה קיומית, וכההיא דמבואר במג"א ]סי' י"ד סק"ה[ בשם הראשונים בטלית שאולה, דאף 

אם הטיל בה ציצית המברך לא הפסיד, כמו נשים דמברכות על מ"ע שהז"ג, עכ"ד, וא"כ י"ל כמו"כ בכל בגד  שהוא פטור מלהטיל כל ל' יום, עכ"ז
 המצוייץ דשפיר מברך גם בשבת, כיון דמ"מ מקיים מצוה, זה אינו, דהתם שאני כיון שלבעלים יש חובת מצוה ]כמבואר כן ברע"א שם[.

דאם פשע ולא עשה בהטלית ציצית קודם שבת דאסור להביא את עצמו לידי זה שילך בטלית  וסיים באמרי בינה וז"ל, ע"כ נראה דהם ג"כ מודים
 בלא ציצית, רק בנפסק בשבת בזה סברו דמותר, עכ"ד, וזה פלא.

ובפשוטו אין מובן כלל, לא קושית האמרי בינה ולא קושית הגאון מטשעבין, הרי כל הפטור בשבת הוא רק משום שאי אפשר לו להטיל ציצית, 
אך אם הציצית כבר תלוי ועומד על הבגד הרי זה מחוייב במצות ציצית, וא"כ כשם שכל בוקר מברכין להתעטף בציצית, אף שהבגד כבר מעוטף 

 בציצית ואינו מתחייב להטיל בו בפועל, כמו"כ בשבת יש חיוב להטיל בו ציצית, ואך שאם הוא אנוס אין חיוב, אך בלא"ה חייב.
ין והאמרי בינה בביאור שיטת המרדכי דהפטור מציצית ביום השבת אינו פטור אונס, אלא שלא ניתנה המצוה בשבת וע"כ דדעת הגאון מטשעב

כלל, דכיון שהוא זמן שהוא מופקע מעשיית קשר, וכן מבואר באמרי בינה ]שם ד"ה ועוד[, וע"כ דלא ניתנה המצוה בשבת, וכן לשון הפמ"ג סי' 
 ה מיד בחול, ובשבת מותר, ד'עשו להם ציצית' אמר רחמנא, ובשבת לית כאן עשה כלל דעשו.י"ג סק"ח בדעת המרדכי, עובר בלביש

וכן לשון השיטמ"ק במנחות ]דף לז: סק"ה[ שהעלה כדעת המרדכי הנ"ל דמותר להכניס את עצמו לאונס בשבת וכתב שם וז"ל, בחול אסור 
בטליתו[, דבחול דוקא אמר רחמנא גדילים תעשה לך על ארבע כנפות  ללובשו, בשבת מותר ללובשו, ]שהרי כבוד הבריות הוא להיות מעוטף

 כסותך, בזמן שהוא בר עשייה, אבל בשבת שאינו בר עשייה אינו מוזהר, עכ"ד, משמע דפרשת 'ועשו להם' לא ניתנה בשבת כלל, וזה חידוש.
ינין לעיינין, דבשבת ויו"ט אסור ללבוש בגד כלאים עם והפמ"ג לשיטתו אזיל שכתב בראש יוסף ביצה ]דף יד: ד"ה ומן[ וז"ל, מן שמיא אנהיר

ן ציצית, דמאי טעמא בחול מותר, כיון דרוצה לילך בטלית זה, וצריך ציצית, עשה דוחה לל"ת, משא"כ בשבת ויו"ט מן התורה ליכא עשה כלל, דאי
 כלאים דליכא עשה, עכ"ד הפמ"ג הפלאיים.יכול לקשור, ושרי מן התורה ללבוש בלא ציצית ]כדקי"ל כדעת המרדכי וכנ"ל[, תו אסור ב

, טובים וימים בשבתות קיומה משום  ואשר מעתה הדרא ביותר שאת קושית הגאון מטשעבין, שהרי מבואר במדרש דעיקר המצוה לא ניתנה אלא
 ן שום מצוה כלל, וצע"ג.אי ט"ויו דבשבת נימא והיאך

בכמה פנים, ובקצרה, א. עפמש"נ במקו"א שישנם ב' מצוות חלוקות במנין המצוות, א. מצות ועשו להם  ונראה בישוב קושית הגאון מטשעבין
יא ציצית, ב. מצות וראיתם אותו, שכן הנה בסמ"ג ]עשה כ"ח[ מנה מצוה להסתכל בציצית, ושוב מנה ]מצוה ל"א[ מצות 'ועשו להם ציצית', וכן הב

 המלבי"ם בהמאיר לארץ סי' כ"ד סק"ו, ע"ש, ומעתה מצות וראיתם אותו נוהג בשבת. הריב"ש ]סי' תפ"ו[ בשם היראים, וכן הביא
עוד נראה, דאף דאין מצות עשיית ציצית בשבת, מ"מ יש חפצא של ציצית גם בשבת, והוא פוטר מכלאים, ומה שציצית מגין מעבירות, לא מצות 

 עשייתו, אלא עצם החפצא, והארכתי טובא בפרשת שלח.
 

 הרב מרדכי קרליבך עיון הלימוד



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בכה"ג צריך לברך שהחיינו, כעין זה מצוין בס' דרך אמונה בפ"ב מהלכות תרומות  
ס"ק קמ"ט "די"א שהמפריש תרומות ומעשרות בפעם הראשונה שלא קיים עוד 

חיינו וכן דעת הגר"א, ואולם למעשה לא נהגו כן דראוי מעולם המצוה מברך שה
 לברך שהחיינו על איזה פרי או בגד חדש ולפטור גם את זה".

ויש לברר בחתן בר מצוה שמניח תפילין פעם ראשונה האם צריך לברך ברכת 
שהחיינו. הרוקח בסימן שע"א כתב "כל מצוה שעל האדם לעשותה צריך לברך 

עפ"י דברי הגמ' במנחות "כהן העומד ומקריב  המצוה".בפעם הראשון שמקיים 
מנחה בירושלים אומר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה". זאת אומרת כהן שעדיין 
לא הקריב מנחה מימיו צריך לברך ברכה זו, וכך משמע מפירש"י )שם(. ומוכח 

"ח שאדם שמקיים מצוה פעם ראשונה בחייו מברך ברכת שהחיינו. וכ"כ בט"ז או
סימן כ"ב סק"א בנער בר מצוה המניח תפילין בפעם ראשונה יברך שהחיינו על 
חינוך המצוה, וכ"כ הרמ"א ביור"ד סימן כ"ח לענין כיסוי הדם, אבל כל מצוה שאדם 
עושה פעם ראשונה בחייו יש לו לברך שהחיינו. אולם אדם ששוחט פעם ראשונה 

זאת, דלפי רש"י מדובר על  לא מברך משום שמזיק לבריה. אולם יש שדחו ראיה
הישראל שלא הביא מנחה מימיו וע"כ מברך שהחיינו, אולם התוס' בברכות ל"ז 
ע"ב פירשו אחרת דלא מדובר כשבא לקיים מצוה פעם ראשונה, אלא מדובר 
במשמרות הכהנים שהיו עשירם וארבע משמרות שמתחלפות בכל שבוע ושבוע 

שה בתי אבות ונמצא שכל כהן לא ומתחדשות פעמיים בשנה ולכל משמרת היו ש
היה מקריב אלא שני ימים בשנה וזמן קבוע להקריב יום אחד בכל חצי שנה, וא"כ 
מצוה זו מתחדשת מזמן לזמן וע"כ הם מברכין שהחיינו. וכן כתב בחידושי הרשב"א 
בברכות )שם( א"כ לפי דברי תוס' והרשב"א לא מדובר כלל על מי שמקריב 

ין ראיה מדברי הגמ' )שם( שצריך לברך ברכת שהחיינו לראשונה מנחה, וא"כ א
כשמקיים מצוה בפעם ראשונה בחייו, ודלא כדברי הרמ"א הנ"ל שהעושה מצוה 
פעם ראשונה בחייו צריך לברך שהחיינו. וכך משמע מדברי הש"ך בסימן כ"ח, ולכן 

ת לפי"ז אין לברך גם על תפילין שמניח פעם ראשונה היות וספק ברכות להקל בברכ
שהחיינו )עי' בהגהות בית הלל יור"ד סימן כ"ח סק"א ובשו"ת משיב דבר להנצי"ב 
יור"ד סימן כ"ח(, וכבר האריך בשו"ת יחוה דעת ח"ב סימן ל"א לגבי כלה שמדליקה 
נרות בערב שבת בפעם הראשונה בביתה שאין לברך שהחיינו הואיל ומצות הדלקת 

יעב"ץ בסידורו )סדר הדלקת נרות  נרות נוהגת בכל ערב שבת, ודלא כמש"כ הגאון
בע"ש( שכלה שמדליקה נרות בער"ש מברכת שהחיינו וה"ה לכל המצוות שעושה 
בפעם הראשונה, וכן משמע בשו"ת חתם סופר או"ח סימן נ"ה שכלות מברכות 
שהחיינו בטבילה הראשונה, ובשו"ת תורת יקותיאל סימן ס' כתב שלפי דברי 

החיינו ה"ה כלה המדליקה נרות בפעם החת"ס שמברכת בטבילה ראשונה ש
 הראשונה שמברכת שהחיינו.

המשנ"ב בסימן נ"ב בביאור הלכה ד"ה קנה מסיק כיון שיש בזה מחלוקת ראשונים 
ובפרט לפי הרמב"ם הנ"ל, לכן מי שמניח תפילין חדשות ראוי להכניס עצמו 

התפילין,  להתחייב בברכת שהחיינו ע"י שיקנה פרי חדש וא"כ יכוון בברכתו גם את
וראוי לציין מש"כ בס' הליכות שלמה )למרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל( לענין ברכת 
שהחיינו בתפילין שלובש פעם ראשונה בחייו בבר מצוה וז"ל "לענין שהחיינו 
בתפילין התנהגתי עם בני שיחיו שלפני י"ג שנים, אבל לא נתתי להם התפילין 

היא על ההנחה וגם על המתנה של במתנה רק במלואות להם י"ג שנה, והברכה 
אבל לא במתנה שזה  היינו בקונה ממעותיו,התפילין, ואף דמצוות לא ליהנות נתנו 

רכושו ממש", ומשמע מדבריו שמי שקונה תפילין חדשות אינו מברך שהחיינו, ומי 
שמקבל תפילין במתנה מברך שהחיינו. אולם בס' אשרי האיש פ"ה סק"ג מביא 

ש אלישיב זצ"ל דאף בכה"ג אין לברך שהחיינו. )עי' שו"ת משמו של מרן הגרי"
 מהר"ם שיק או"ח סימן צ'(.

 

 

 אשת חיל
 מדרשים, נסתר,

 ראשונים, אחרונים, חסידות

 

 מכון ירושלים  

 אוצר מפרשי התורה
 התורה על והביאורים הפירושים כל אוצר

 וייחודית תמציתית בעריכה

קטורת ושים  המגפה בהלכה, -קרח
 וכו' החל הנגף )יז יא(.

ושחט את  הלך אחר הרוב, -חקת
הפרה )יט ה(, אתיא מפרה אדומה, 

 )חולין יא א(.

 מברכים ברכת שהחיינו במי שלובש ציצית ומניח תפילין פעם ראשונה? האם

מצינו בכך כמה שיטות, בתוספתא ברכות פרק ו' הלכה ט"ו מובא שעל טלית 
חדשה או תפילין חדשים צריך לברך שהחיינו. ומשום כך כתב בס' חלת לחם 
סימן ז' שהמפריש חלה בפעם הראשונה מברך שהחיינו עפ"י דברי התוספתא 
פ"ו הלכה י"ט "ההולך להפריש תרומות מברך שהחיינו", אולם כבר כתב 
הרמב"ם בשו"ת פאר הדור סימן מ"ט שמפורש חלה תרומות ומעשרות אין 
מברך שהחיינו. אולם התוס' במנחות דף מ"ב ע"ב ד"ה העושה כתבו בשם רב 
שרירא גאון שאין הלכה כדברי התוספתא, דאין לברך אלא על מצוה הבאה מזמן 
לזמן כגון שופר ולולב ונר חנוכה משא"כ בתפילין חדשים וכן דעת הר"ן בסוכה 
כ"ב ע"ב ד"ה וכתבו והמרדכי סוכה סימן תשס"ט ועוד כתבו התוס' בסוכה מ"ט 
ע"א  וז"ל "ונראה שמצוה שיש עליה שמחה תקנו שהחיינו על כך, ותפילין כיון 

בר העירו האחרונים למה שאין בקיומו שמחה לכן לא תקנו בו ברכת שהחיינו. וכ
אין בו שמחה? ומתרצים היות וכתוב בה "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא 
עליך ויראו ממך", ודרשו חז"ל דאלו תפילין שבראש, ועוד כי התפילין הוא 
שמירה לנפש הישראלי לשעבד בה תאוות ומחשבות לבו, וכן על הראש כדי 

תו יתברך שמו וכיון שמזכיר שיהיה הנשמה שבמוח משועבד אך ורק לעבוד
מיעוט ערכינו בעבודתו לכן אין השמחה בשלימות שנוכל לברך עליה שהחיינו. 
אולם הרמב"ם בהלכות ברכות פרק י"א הלכה ט' כתב שיש לברך שהחיינו על 
טלית חדשה או על תפילין חדשים. מאידך שיטת הטור או"ח סימן כ"ב מציין 

טלית חדשה, אולם על תפילין לא מובא  דברי התוספתא שמברכים שהחיינו על
בטור שמברכים על כך שהחיינו. וכתב הב"י )שם( לבאר דבריו שאין לברך 
שהחיינו אלא מצוה הבאה מזמן לזמן ושלא כדברי התוספתא ולכן לא מברכים 
שהחיינו על תפילין, ומש"כ שמברכים שהחיינו על טלית חדשה זה לא משום 

גד שמתעטף להנאתו וכדין הקונה כלים קיום המצוה אלא משום שהוא ב
חדשים שמברך שהחיינו, וכן נפסק בשו"ע או"ח סימן כ"ב שעל טלית חדשה 
מברך שהחיינו משום דלא גרע מקונה כלים חדשים. ודלא כשיטת הרמב"ם 

 שיש לברך על המצוה של תפילין חדשים.

משום  אם הטיל ציצית בבגד ישן לפי דעת הרמב"ם מברך שהחיינו דאין הברכה
הבגד שהוא חדש אלא משום עשיית המצוה, אולם לדעת הטור אינו מברך 
שהחיינו אלא בבגד חדשה מדין קנה כלים חדשים. אבל אם הטלית ישנה אינו 
מברך שהחיינו בהטלת הציצית, וכן כתב הלבוש סימן כ"ב וז"ל "הקונה טלית 

חדשים ועשה בו ציצית מברך שהחיינו מפני שהוא לו שמחה כקונה כלים 
שמברך עליהם שהחיינו מטעם זה אבל העושה ציצית בטלית ישן שיש לו אע"ג 
שלא היה בו ציצית כבר מעולם אין צריך לברך שהחיינו דעשיית ציצית לא קבוע 
לה זמן, וכל שאינו תלוי בזמן שבא מזמן לזמן אינו מברך עליו שהחיינו, שאין 

מחה נמי ליכא שאין שמחה לומר שהחיינו לזמן הזה שאין תלוי בו, ומשום ש
בציצית לברך בלא טלית דהרי הטלית הוא ישן". וכן משמע במשנ"ב )שם( 
"דמ"מ אינו מברך על טלית חדשה מחמת המצוה דאינה באה מזמן לזמן, וה"ה 
אם עשה תפילין לעצמו אינו מברך שהחיינו", ומשמע מדבריו דאף משום כלים 

ם חדשים משום הטלית. ובביאור חדשים אינו מברך, דרק ציצית נחשבים כלי
הלכה )שם( ד"ה קנה כתב דכך הוא דעת העילוי אבל דעת הרמב"ם דיש לברך 
על מצוות שהם קנין לו שהחיינו, ועל כן מהנכון שיכניס את עצמו להתחייב 
בברכת שהחיינו )כגון שילבש בגד חדש( ויפטור גם את זה, ובפרט אם לובש 

א ידי חובה אף לפמש"כ הרמ"א ביור"ד סימן התפילין פעם ראשונה יעשה כן ויצ
כ"ח ס"ב דיש לברך שהחיינו על כיסוי הדם שעושה פעם ראשונה א"כ גם 

  הרה"ג אליקום דבורקס מנהגים
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