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עיֹלית מוִדיעין - התורה ֹלֹלומִדי עיֹליתבמה מוִדיעין - התורה ֹלֹלומִדי במה

ציצית בענין שֹלח ציציתפר' בענין שֹלח פר'

ימיכם ירבו מֹלמען ִדמרבינן בהא עמִד יא: ִדף ביומא בגהש"ס ז"ֹל הגרעֱק"א א)
אשה ִדבשֹלמא והֱקשה חיי, בעו ֹלא הני ִדאטו משום במזוזה חייב השותפין ִדבית
מהיכי א"כ חייב, מהם אחִד ֹלכֹל שיש ִדבבית שותפין אבֹל ִדרשה מהך מרבינן
ֹליה מרבינן וֹלא פטור שאוֹל ִדבית וכמו בו, שותפין שהן בבית ֹלחייב ֹלרבות תיתי
ביתך ִדכתיב אע"ג מזוזה ִדגבי אמרינן ֱקֹלִד: בחוֹלין והנה ימיכם. ירבו מֹלמען
הזכירו וֹלא בניכם. וימי ימיכם ירבו ֹלמען רחמנא כתב ֹלא, ִדשותפות אין ִדיִדך
הוא שותפין ֹלחייב ִדהִדרשה ֱקצת ומשמע חיי בעו ֹלא הני ִדאטו סברא מהך בגמ'
בכור ֹלענין בסוגיא שם שהוזכרו הִדרשות שאר וכמו רבים בֹלשון מִדכתיב
הכונה ביומא בגמ' ִדגם ֹלומר אפשר היה וֹלפי"ז יעו"ש, בֱקרכם ובכורות מִדכתיב
במרִדכי אמנם האשה. בית עֹל ֹלֹלמִד רֱק חיי בעו ֹלא הני ִדאטו זו סברא והזכירו כן
אם שם שִדן ז"ֹל הגרעֱק"א כִדברי בחוֹלין בגמ' גם ִדפי' מבואר ִדע"ז פ"ֱק בסוף
וֹלא ביתך מִדכתיב ֹלפוטרו ִדאין שם וכתב במזוזה חייב וישראֹל עכו"ם שותפות
בעינן ביתך וחִד ממזוזה ִדפטור בית שוכר ֹלמעט בעינן ביתך ִדחִד עכו"ם שותפות
חיי, בעו ֹלא הני ִדאטו מסברא ֹלשותפין ִדמרבינן ִדכיון אפשר אבֹל ביאתך, ֹלִדרך
מבואר וא"כ יעו"ש. ימיהם, רבוי עֹל הֱקפיִדה ֹלא ִדהתורה בעכו"ם שייך זה אין

ִדֱקרא. מֹלישנא וֹלא סברא מהך ֹלשותפין ִדמרבינן ִדנֱקט

המרִדכי עֹל פֹליג ֱקֹלו. בחוֹלין הרשב"א במזוזה עכו"ם שותפות ִדין ובעיֱקר ב)
ש"מ עכו"ם שותפות ֹלמעוטי אתא ִדביתך שם בסוגיא אמרינן מִדֹלא ִדחייב וס"ֹל
הגרעֱק"א ובתשו' המרִדכי כִד' ִדפטור מזוזה בהֹלכות כ' והרמ"א במזוזה. ִדחייב
וכתב ֹלא או בציצית חייב אם וישראֹל עכו"ם בשותפות ֹלִדון כתב ס"ו בסי' ז"ֹל
שכֹל כיון עכו"ם משותפות יותר ֹלחייב סברא אין ישראֹל בשותפות גם ִדבציצית
מנא, חובת וֹלא גברא חובת ִדציצית ִדֱקיי"ֹל פטור בבגִד מתעטף שאינו זמן
ואפ"ה עכשיו, בה מתעטף אינו שהוא כיון פטור השני מהם אחִד וכשמתעטף
עכו"ם שותפות בין ֹלחֹלֱק אין וא"כ בציצית רחמנא חייב ישראֹל בשותפות

ישראֹל. ֹלשותפות

וישראֹל עכו"ם ִדשותפות ג"כ כתב י"ז ס"ֱק י"ִד בסי' ציצית בהֹלכות במ"ב ועי' ג)
ממש שכ' ועיי"ש החיים מהארצות כן והביא עֹליה. יברך וֹלא בציצית חייב
ביתך בִד"ה ֱקֹלו. בחוֹלין התוס' ֱקו' מיושב ִדבזה עוִד והוסיף ז"ֹל, הגרעֱק"א כסברת
הארצות ותי' במזוזה, עכו"ם שותפות ֹלמעט אתא ִדביתך אמרו ֹלא ֹלמה שהֱקשו
ִדנתרבה ִדכיון משום במזוזה, עכו"ם שותפות מיעטו ִדֹלא ִדהטעם החיים
פטור השני ֹלבִדו מהם אחִד שגר בזמן ישראֹל בשותפות גם והרי ישראֹל שותפות
גם וא"כ פטור. שֹל שותף שהוא אף בה שגר השני חייב ואפ"ה ִדירתו ִדאינה כיון
שכתב צ"ע ז"ֹל הגרעֱק"א ִד' ֹלכאו' והנה במזוזה. ֹלחייב ֹלנו יש עכו"ם שותפות
זו סברא שאם זה עֹל עמִד וֹלא עכו"ם, בשותפות ֹלחייב ציצית ֹלענין זו כסברא
ֹלפטור פסֱק הרי והרמ"א עכו"ם בשותפות ֹלחייב יש במזוזה גם א"כ נכונה
מה ִדכֹל אפשר ִדאה"נ ס"ֹל ז"ֹל ִדהגרעֱק"א ֹלומר ונראה במזוזה. עכו"ם בשותפות
ִדגר היכא אבֹל בבית, שניהם כשגרים רֱק הוא במזוזה ישראֹל שותפות שנתרבה
הרמ"א ֹלִד' ופטור עכו"ם כשותפות הו"ֹל פטור ִדהשני כיון בֹלבִד אחִד שותף בבית
חֹלֱקו וֹלא מהם אחִד שם וגר בית שירשו ִדיורשים ֹלִדינא גִדוֹל חִדוש וזהו הנ"ֹל.
משוכר גרע ִדֹלא ִדחייב פשיטא ישראֹל בארץ אמנם ממזוזה, ִדפטור יתכן עִדין
ִדהוי ִדחייב אפשר שניהם שֹל מטֹלטֹלין בִדירה ִדיש היכא גם בחו"ֹל, נפֱק"מ אֹלא
יֹל"ע החיים הארצות עֹל גם בכ"ז. וִדוֱק בה. גר שאינו השני ֹלגבי גם האוצר כבית
פטור עכו"ם ִדשותפות הרמ"א כתב ואפ"ה במזוזה זו סברא ִדשייך ִדנֱקט ִדכיון
ֹלגבי ִדגם ִדס"ֹל ואפשר בציצית. עכו"ם בשותפות ֹלחייב מסיֱק ֹלמה א"כ ממזוזה,
הוא הפטור ִדשם ִדס"ֹל או חייב. עכו"ם ִדשותפות כהרשב"א ֹלהחמיר בעינן מזוזה
משא"כ המרִדכי שכתב וכמו בעכו"ם שייך ֹלא ִדזה ימיכם ירבו ִדֹלמען ֱקרא מצִד

בכ"ז. ועי' חייב. זה טעם שייך ִדֹלא בציצית

ֹלכאו' וזה ֹלברך אין בציצית אשה בשותפות ִדגם שם המ"ב שכ' במה יֹל"ע עוִד
ֹלברך אשה יכוֹלה הִדין ומעיֱקר גרמא שהזמן מ"ע עֹל מברכות ִדנשים ִדֹלִדיִדן צ"ע

בציצית. אשה שותפות עֹל ֹלברך גם יכוֹל בוִדאי שֹלה טֹלית עֹל

ציצית עֹל ֹלברך אפשר השמשות ִדבבין המג"א בשם כתב סֱק"ז י"ח בסי' במ"ב ִד)
ובבין ראיה בזמן תֹלוי א"כ אותו וראיתם אֹלא יום כתיב ֹלא ִדבציצית כיון
ִדאם התה"ִד בשם שם הרמ"א שכתב ממה וצ"ע הוא. ראיה זמן אכתי השמשות

שעשאו בכך ֹלי ומה ֹליֹלה, שעשאו כיון הציצית עֹל ֹלברך אין מעריב התפֹלֹלו
ר' מאחי זו הערה פעם ששמעתי וכמִדו' ראיה, זמן הוי עִדיין והא ֹליֹלה,

נ"י. יהושע

תשס"ט סיון כ' תשס"טערש"ֱק סיון כ' ערש"ֱק

הציון הציוןשער שער

גֹליון
מ"ז

ִדומב אי"ש ִדומבהרב אי"ש הרב

הציצית ֹלברכת יצר אשר ברכת הֱקִדמת

הציצית ֹלברכת יצר אשר ברכת הֱקִדמת

יֱקִדים. מהן איזו הציצית וברכת יצר אשר ברכת וֹלפניו המרחץ מבית היוצא

ונתחייב מים הטיֹל ובינתיים אחרונה בברכה החייב באִדם מִדבר צ"ז) (סי' רש"ֹל בתשו'
וכֹל תִדיר, ִדהוה משום א. טעמים, משני יצר אשר שיֱקִדים ונוֱקט יצר, אשר בברכת גם
הנהנין ברכת משא"כ שהוא, בכֹל מתחייבים יצר אשר ִדברכת ב. ֱקוִדם. מחברו התִדיר
ֹלהֱקִדים יש בנ"ִד ִדגם נראה טעמי תרי ומהנך עכ"ִד. מסוים. בשיעור רֱק מתחייבים
ִדבמצות וגם הציצית, מברכת תִדירה יצר אשר ִדברכת הציצית. ֹלברכת יצר אשר ברכת

בגִדיֹלים. והן הבגִד ֹלגוִדֹל הן שיעור, יש ציצית

צִדִדים: מכמה בזה ֹלעיין יש אמנם

רבא ִדאמר [צ:] מזבחים ע"ז ֹלהעיר יש ֹלכאו' תִדיר, היא יצר ִדאשר רש"ֹל ִדכתב הא א)
ִדתִדיר ופירש"י יותר, מצוי שהוא ֹלמרות תִדיר נחשב ֹלא ואשם חטאת ֹלגבי ִדשֹלמים
כֹלפי תִדיר מעֹלת ֹלהם אין וֹלכן חובה תִדירים אינם ושֹלמים בחובה, שתִדירותו הוא
שֹלאחר ִדהגם כשֹלמים, ֹלכאו' יצר אשר גם וא"כ יותר. שמצויים ֹלמרות ואשם, חטאת
מעֹלת ֹלו אין ֹלכאו' וא"כ חובה. אינו ֹלברכה המביא אבֹל בברכה, מחוייב מים שהטיֹל

בהמ"ז]. ֹלגבי כן ִדכ' כא שאג"א [ועי' תִדיר.

כיון ופירש"י ִדמיא, תִדיר כי פסח ֹלגבי שמיֹלה הב' ובתי' רבא, עֹל משה"ֱק שם בגמ' ועי'
וֹלפי"ז ִדמיא. כתִדירה ֹלאו ואשם חטאת ֹלגבי ִדשֹלמים מצוי אבֹל מפסח הרבה שמצויה
ִדברכת יתכן בנ"ִד וא"כ בחובה. שאינו ֹלמרות שֱקוִדם ִדינו הרבה, שמצוי ִדבר יש אם
ציצית. ברכת כֹלפי או ִדרש"ֹל) (נִדון הנהנין ברכת כֹלפי הרבה שמצויה נחשבת יצר אשר

איזה ומֱקוִדש תִדיר אבעיא [צ:] ובגמ' ֱקוִדם. מחבירו המֱקוִדש כֹל [פט.] בזבחים תנן ב)
(ֹל"ט) הנוב"י וכ' יֱקִדים. שירצה ִדאיזה פסֱק ט,ג) (תו"מ והרמב"ם אפשיטא, וֹלא ֱקוִדם.
(כ"ב) (והשאג"א ט'). (תשו' רע"א וכ"כ מחבירו מֱקוִדש חשיב ִדרבנן כֹלפי שִדאורייתא
ואשר בברהמ"ז ומסתפֱק ִדֹלעיֹל רש"ֹל תשו' מביא ז') (סי' השו"ע עֹל וברע"א חוֹלֱק).
זה ִדין כ' (שם) ובנו"ב ִדרבנן. ברכות ושאר ִדאורייתא ִדבהמ"ז משום יֱקִדים, איזה יצר,
שֹל ברכה כֹלפי ִדאורייתא שֹל ברכה בענין גם אֹלא ֹלִדרבנן ביחס בִדאורייתא רֱק ֹלא
איזה ִדרע"א זה ספֱק ניִדון שייך הציצית וברכת יצר אשר ִדברכת בנ"ִד גם וֹלפי"ִד ִדרבנן.

מֱקוִדש. או תִדיר יֱקִדים מהן

כֹלֹל שהוא כיון עִדיף ִדתִדיר שכ' ֹלנ"ח הבִדֹלה הֱקִדמת גבי סֱק"א) (תרפ"א בט"ז ויעויין
שנוֱקט מ"ו) פי' (זבחים בר"ב מצאנו וכן הכֹלֹל. מן ֹלהוציא ברור ִדבר ֹלנו ואין בתורה
ובשאג"א הֹלכה. ֹלֱקבוע מנ"ֹל אפשיטא ִדֹלא ִדכיון עֹליו מֱקשה ובתוי"ט ֱקוִדם. שתִדיר
והוא [יב:] בהוריות כִדאי' מפסוֱק נֹלמִד ֱקוִדם ִדמֱקוִדש ִדין ִדגם הט"ז, עֹל הֱק' כ"ח) (סי'

השאג"א]. ֱקו' שמיישב צ:) (זבחים רש"ש [ועי' מפסוֱק. שנֹלמִד תִדיר כמו כֹלֹל

ֹלברכת הנהנין ברכת בין ֹלחֹלֱק יש ִדאוֹלי שיעור, יש הנהנין ִדֹלברכת הב' בטעם יֹל"ע ג)
ציצית, משא"כ מסוים, שיעור כשאוכֹל רֱק ֹלהתחייב ֹלה א"א הנהנין ִדברכת הציצית,
היינו בברכה, חייבים ציצית מצות וכשיש ציצית, מצות כאן שיהיה בכִדי נצרך השיעור
שיעור. יש ֹלמצוה ורֱק הברכה את מביאה המצוה אֹלא הברכה את מביא ֹלא שהשיעור
ִד' בגִד כשֹלובש ִדהיינו הברכה. עם יחִד המצוה כאחת, כבאים ִדחשיב ֹלומר אפשר אך
בציצית מתחייב שיעור וכשיש ציציות בהטֹלת חייב ֹלא עִדיין שיעור, בֹלי כנפות
ענין יש ובציצית שיעור. בו ששייך ִדבר עֹל ברכה מיחשב ושפיר בברכה עי"ז ומתחייב
אֹלא כנפות, ִד' שֹל בגִד ֹלֹלבוש חיוב שאין משום כאחת באים שנאמר בזה מיוחִד
שֹל ֱקִדימה זו במצוה שאין חזינן המצוה את אז מֱקיים בגִד כזה כשֹלובש ֱקיימת המצוה
ֹלחייב בכִדי שיעור שום אין יצר אשר ברכת משא"כ כאחת, באים אֹלא ֹלברכה, המצוה

הברכה. את

וחיוב המצוה, את כשמֱקיים מיִד ֹלברך מחוייבת הציצית ברכת ִדֹלכאו' ֹלברר, יש עוִד ִד)
ֹלהסמיך ראוי שוִדאי הגם יצר, אשר ברכת משא"כ המצוה. ֱקיום זמן כֹל עֹליו רובץ זה
רכ"ז בסי' בא"ר יש ֹלזה וִדוג' זה. ברגע ִדוֱקא ברכה חיוב עֹליו אין אך הצרכים, ֹלעשיית
יברך ברֱק, ראה או רעם ושמע יִדיו ונטֹל מביהכ"ס יצא ִדאם (סֱקי"ב) המ"ב ומביאו
כֹלפי תִדיר היא יצר אשר ברכת שוִדאי וֹלמרות יצר, אשר ואח"כ הרעם, עֹל מתחיֹלה
וא"כ הברכה. הפסיִד אח"כ ִדיבור כִדי בתוך הרעם עֹל יברך ֹלא שאם משום הרעם, ברכת
כֹל שמֱקיים המצוה עֹל ֹלברך חיוב עֹליו שיש זה, כעין ציצית ברכת גבי גם נאמר אוֹלי

כעת. ורגע רגע

בכֹלֹל מחוייב אם ניִדון בזה ִדאיכא במרחץ שהייתו אחר ציצית ִדברכת בנ"ִד אמנם
עֹליו הרובץ החיוב שיבא ֹלומר שייך שאין וִדאי וממיֹלא י"ִד), ח' בביה"ֹל (עי' בברכה
מברך, שהוא הגם וממיֹלא חיוב, כזה עֹליו רובץ ֹלא ִדשמא התִדירה ֹלברכה ויֱקִדם ֹלברך
הא וכִדֹלעיֹל. טעמים ב' ברש"ֹל כמבואר הֱקִדימה את יצר אשר ֹלברכת שיש וִדאי אך
יִדיו, וניֱקה צרכיו שעשה ֹלאחר הוא אותה ֹלברך הזמן יצר, אשר ִדברכת ועוִד, חִדא,
שכיון אפש"ֹל וא"כ הציצית, שֹלובש ֱקוִדם הוא הברכה זמן בעצם ציצית, ברכת משא"כ

הסברא וא"כ הברכה ֹלחיוב המֱקורי זמן כבר עבר בציצית ֹלבוש כבר הוא שכעת
זו [וסברא הציצית. עֹל יברך ואח"כ כעת הוא שזמנה יצר אשר שיֱקִדים נותנת

שחייב ברור יותר שבזה חִדש ציצית ֹלבגִד במרחץ החֹליף אם גם תועיֹל
ֹלִדינא. נֹלע"ִד וכן ֹלברך].

ובציצית במזוזה וישראֹל עכו"ם שותפות

ובציצית במזוזה וישראֹל עכו"ם שותפות

ֱקונשטט שמואֹל ֱקונשטטהרב שמואֹל הרב

הציצית שֹל בבגִד מצוה יש אם

בציצית תכֹלת בענין



מן הבא אֹלא שבציצית ֹלתכֹלת כשר שאין מבואר ( (מב: מנחות בגמ'
מן אֹלא כשרה אין "תכֹלת ה"ו) (פ"ט מנחות בתוספתא הוא וכן החֹלזון.
בגִדי ֹלענין אמרי' (בתוספתא פסוֹלה" החֹלזון מן שֹלא [הביא] החֹלזון,
מהֹל' פ"ב וברמב"ם הנ"ֹל, בגמ' כמבואר ציצית ֹלגבי וה"ה כהונה,

ובנו"כ) יעוי"ש ציצית,

"שני בתוספתא שם איתא שני תוֹלעת גבי ִדהנה בזה, ֹלעיין ויש
שבהרים התוֹלעת מן שֹלא הביא שבהרים, התוֹלעת מן התוֹלעת,
חֹלזון גבי ואיֹלו איירי, תוֹלעת באיזו התוספתא פירשה הרי פסוֹלה",
מיירי, החֹלזון ממיני באיזה פירש וֹלא סתם, "חֹלזון" אֹלא נאמר ֹלא
ִד"ה (כח: בע"ז ברש"י כִדמשמע מינים, כמה ֹלו יש ג"כ חֹלזון והרי
וכן החֹלזון. ממיני במין ִדאיירי משמע חֹלזון", "מין שכתב משֱקִדי)
בגמ' שם ִדאיתא ִדהא אמר) ִד"ה (צא. בסנהִדרין רמה ביִד מפורש
אמאי כנ"ֹל, ֱקשה וא"כ ִדתכֹלת, בחֹלזון וֹלא אחר במין מיירי "חֹלזונות"
נראה וֹלכאורה ֹלתכֹלת. הכשר הוא החֹלזון ממיני מין איזה נתפרש ֹלא
שני כבתוֹלעת וִדֹלא ֹלתכֹלת, הם כשרים החֹלזון מיני כֹל ִדבאמת מזה,

אחִד. מין אֹלא כשר שאין

(מִד.) מנחות בגמ' עוִד ִדאיתא כן, ֹלא מבואר ֹלכאורה ִדבגמ' איברא,
ֹלשבעים אחת ועוֹלה ֹלִדג ִדומה וברייתו ֹלים ִדומה גופו זהו חֹלזון ת"ר
שֹל מסוים ממין ִדִדוֱקא ֹלכאורה משמע תכֹלת, צובעין ובִדמו שנה
מיני שכֹל ֹלומר ואין ֹלתכֹלת. הכשר הוא אֹלו סימנים בו שיש חֹלזון
שֹל סימן ֹלגבי הנ"ֹל רמה ביִד ִדמבואר אֹלו, סימנים ֹלהם יש החֹלזונות

אחר. במין וֹלא התכֹלת בחֹלזון אֹלא שאינו שנה, ֹלשבעים אחת עוֹלה

מג בִדף הגמ' הביאו רֱק זו, ברייתא הביאו ֹלא והרא"ש הרי"ף והנה
(חוץ הנ"ֹל הגמ' סימני הביא הרמב"ם אמנם חֹלזון. שצריך הנ"ֹל,
הרִדב"ז עפמש"כ ֹליישב יש וזה שנה ֹלשבעים אחת שעוֹלה מהסימן
כמש"כ, נימא ואם הבית). בזמן אֹלא זה היה שֹלא תרפ"ה) סי' (שו"ת
כאן שיש נמצא ֹלתכֹלת, כשרים המינים שכֹל התוספתא ִדשיטת
כשרים, המינים כֹל ִדֹלתוספתא ִדיֹלן, ֹלגמ' התוספתא בין מחֹלוֱקת
הראשונים, בזה נחֹלֱקו וכן ִדוֱקא, מסוים מין אֹלא כשר אין ִדיֹלן וֹלגמ'
ס"ֹל והרמב"ן כשרים, המינים שכֹל כהתוספתא ס"ֹל והרא"ש ִדהרי"ף
כֹל ִדבאמת ִדיֹלן, הגמ' כִדעת ס"ֹל והרא"ש ִדהרי"ף י"ֹל, אמנם כהגמ'.
אגִדה ִדברי אֹלא אינה מִד. בִדף והברייתא הם, כשרים החֹלזונות מיני
כִדמשמע ֹלעיכובא, ואינם בו, ֹלצבוע רגיֹלים שהיו החֹלזון ֹלגבי
פֹליג ֹלכאו' ִדיֹלן וגמ' ֹלעיכובא, ִדהם ס"ֹל הרמב"ם אמנם בתוספתא,

התוספתא. עֹל

שבמציאות אֹלא כֹלֹל, מחֹלוֱקת כאן אין ִדבאמת עוִד, ֹלומר יש אמנם
ֹלהזהיר הוצרך ֹלא וֹלכן אחִד, חֹלזון ממין אם כי תכֹלת ֹלצבוע א"א
משא"כ בו, ֹלצבוע א"א ִדבֹלא"ה כיון אחר, ממין ֹליֱקח שֹלא בתוספתא
שאין ֹלהזהיר הוצרך וֹלכן אחרת, מתוֹלעת גם ֹלצבוע אפשר שני תוֹלעת
ֹלא כֹלֹל, פֹלוגתא שאין ֹלומר יש וֹלפי"ז שבהרים. מתוֹלעת אֹלא כשר
ֹלא והרא"ש ִדהרי"ף הראשונים, בין ֹלא ואפ ִדיֹלן, ֹלגמ' התוספתא בין
באותו אם כי תכֹלת ֹלצבוע א"א ִדבֹלא"ה ֹלזה שאי"צ כיון סימניו פירשו
פירש והרמב"ם הפסוֹל, אחר ממין תכֹלת יעשה שמא חשש ואין מין

מיירי. חֹלזון באיזה ֹליִדע כִדי סימניו

שאם שם, בגמ' ִדמבואר הא גבי (מג.), במנחות מהגמ' ֹלהוכיח יש וכן
או הכשרה תכֹלת היא אם יוִדעים אנו ואין תכֹלת, צבוע צמר ֹלפנינו בא
בוִדֱקין יהוִדה ִדרב בריה יצחֱק ֹלרב אותה, בוִדֱקין הפסוֹל, איֹלן ֱקֹלא
שם ואיתא אחר, באופן אותה בוִדֱקען אִדא וֹלרב אחִד, באופן אותה
יצחֱק בִדרב ובִדֱקוה אחאי, ִדרב בשני תכיֹלתא אייתי ממשכי מר בגמ',
וסברו מראהו וחזר אִדא בִדרב בִדֱקוה ואח"כ בו, עמִד וֹלא ברִדרי
איזה וכי אחאי, רב ֹלהו אמר הראשונה, בבִדיֱקה עמִד שֹלא כיון ֹלפוסֹלו
את ֹלעשות שצריך כורחך עֹל אֹלא איֹלן, ֱקֹלא וֹלא תכֹלת ֹלא זה, מין
מראהו חזר ואם בשניה, בוִדֱקין בראשונה עמִד ֹלא ואם הבִדיֱקות, שתי
הכשר חֹלזון מינים, שני אם כי שאין מזה, מוכח הוא. כשר כי היא אות
עומִד שהוא פסוֹל, שֹלישי מין זה שמא חשש מִדֹלא הפסוֹל, איֹלן וֱקֹלא

פסוֹל. שהוא חֹלזון מין שאין כמשנת', ומוכח בראשונה, וֹלא בשניה

יעמוִד ֹלא אם אזי תכֹלת, בטבעו הצובע מין יימצא שאם מכ"ז, המורם
ואם ופסוֹל. הוא איֹלן ִדֱקֹלא מוכח הנ"ֹל, בגמ' המבוארות בבִדיֱקות
ֹלפי אזי הנ"ֹל, מִד בִדף הגמ' סימני בו יהיו ֹלא אבֹל בבִדיֱקות, יעמוִד
פסוֹל, יהא ֹלכאו' ֹלהרמב"ם אבֹל כשר, יהא והרא"ש והרי"ף התוספתא
ווִדאי א"כ הנ"ֹל, הגמ' סימני בו יש וגם בבִדיֱקות שעמִד ימצא אך אמנם

ֹלכו"ע. הוא כשר
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במה ג) סימן (או"ח אברהם" ה"ברית ֱקושיית התורה בעוֹלם יִדועה
התורה שהתירה ממה ֹלה ויֹלפינן ֹל"ת, ִדוחה ִדעשה יבמות בריש ִדֱקיי"ֹל
ִדוֱקא אסור ִדכֹלאים (ִד:) ביבמות מבואר שהרי וֱקשה, בציצית, כֹלאים
וכ"כ איסור, ֹליכא נהנה ִדאינו והיכא הנאה, בה ִדאית ִדֹלבישה ִדומיא
איסור בה אין ציצית מצות כשמֱקיים א"כ שם, והרשב"א הרמב"ן ֹלהִדיא
מיניה יֹלפינן ואיך ניתנו, ֹליהנות ֹלאו ִדמצוות ֱקיי"ֹל ִדהרי כֹלֹל, כֹלאים

עִדֹל"ת. ִדבכ"מ

(כח.) ִדר"ה בהא שהֱקשה (טו:) בנִדרים הר"ן ֹלשיטת ֹלתרץ שיש אֹלא
בימות וֹלא הגשמים בימות מצוה] [טביֹלת בו טובֹל המעיין מן ִדהנוִדר
ִדכי הר"ן, ותירץ מֹלֹל"נ. הרי החמה, בימות אסור ֹלמה וֱקשה החמה,
אי מ"מ אבֹל הנאה, חשוב המצות ֱקיום שאין ֹלומר ה"מ מֹלֹל"נ אמרינן
שֹל בבגִד שיש כיון וֹלפ"ז מֱקרי. הנאה מצוה ִדמֱקיים בהִדי גופיה מתהני
משום וֱקעבר מֹלֹל"נ ביה אמרינן ֹלא מצוה, בהִדי הגוף הנאת הציצית
והרמב"ם הרשב"א שיטת כיִדוע אמנם ִדעִדֹל"ת. ֹלאו אי כֹלאים איסור
הִדרא וא"כ מֹלֹל"נ, אמרינן מצוה בהִדי הגוף הנאת ִדיש היכא ִדאף ועוִד

ִדעִדֹל"ת. בציצית מכֹלאים יֹלפינן איך ֹלִדוכתא ֱקושיא

ִדבבגִד ֱקשיא, ִדֹלא שתירץ ִד) סימן (או"ח יצחֱק בית בשו"ת וראיתי
בו ֹלומר שייך ֹלא וממיֹלא בחוטים, רֱק כֹלֹל מצוה עושה אינו הציצית
יעֱקב הֱקהיֹלות בעֹל גם אמר וכך כֹלֹל, מצוה עושה אינו ִדבבגִד מֹלֹל"נ,
מכמה זה ביסוִד ֹלהעיר יש אוֹלם ִד). סימן יבמות יעֱקב (ֱקהיֹלות ביֹלִדותו

ִדוכתי.

אף פו"ר מצות מֱקיימת האשה ִדגם כתב ִדֱקיִדושין פ"ב בריש הר"ן א.
ומעתה מצותו. ֹלֱקיים ֹלבעֹל מסייעת שהיא כיון האיש, אֹלא נצטוה שֹלא
ִדגם ע"כ הבגִד, בֹלא ציצית מצות ֹלֱקיים שא"א כיון בענינינו, ִדה"ה נראה

המצוה. בכֹלֹל הבגִד

ֹלפניו אעשה במצוות, ֹלפניו אנאה ואנוהו, ֱקֹלי זה אמרו (ב:) בנזיר ב.
אבֹל (ֱקֹלג:), בשבת הגירסא וכ"ה וכו', נאה נאה, ֹלוֹלב נאה, סוכה
נאה, נאה גרסי בסוכה והרא"ש והרי"ף (ט:) בב"ֱק רש"י
הרי סֱק"ט], כה סימן מ"ב כִד, סי' מ"א תתעח, סי' חסיִדים בספר [וכ"ה
בכֹלֹל הטֹלית ִדגם וע"כ מצוה, ֹלצורך ֹליפותו יש עצמו הטֹלית ִדגם
נאמר שֹלא ֹלֹלמִדנו בא וציצית] [טֹלית הֹלשון כפֹל ואִדרבה, המצוה.
בכֹלֹל הוא וִדאי אֹלא המצוה, בכֹלֹל שאינו כיון הטֹלית ֹליפות שאין

המצוה.

נאה ֹלכותבו שיש תורה ספר עֹל שאמרו שם משבת יֹלה"ע אך
ֹלחֹלֱק יש אוֹלם מצוה. שום בהו ִדאין אע"ג נאים, וֹלכורכו
ענין בהו יש וֹלכך שֱקִדושים, ֱקִדושה תשמישי הויין ִדשם בפשיטות,
ִדבר בשו"ת עיין ִדֱקִדושה, תשמיש ִדהוי יתכן ֱקוֹלמוס וגם "ואנוהו",
עוף שֹל בֱקוֹלמוס ס"ת ֹלכתוב מותר אם שנסתפֱק ֱקסִד) (סימן שמואֹל
שיהא הוא נאה בֱקוֹלמוס ִדהכוונה י"ֹל (עוִד בפיך, מותר שאינו כיון טמא
שֹל בגִד אבֹל אומן). ִדֹלבֹלר וִדומיא יפה, יהא שהכתב כִדי כראוי מתוֱקן
מסתבר וֹלא שנזרֱקים, מצוה תשמישי אֹלא אינו מצוה בו אין אם ציצית
בִדבר (וע"ע מצוה. יש עצמו בטֹלית ִדגם וע"כ "ואנוהו", ִדין בו שיהא

ֱקפז). סימן או"ח משה אגרות ג, אות כה סימן ח"ב אברהם

תשמיש ציצית שֹל בבגִד ֹלעשות שאסור מבואר ס"ב) כא (סימן באו"ח ג.
חֹלֱק הוא הבגִד ִדגם וע"כ גניזה), ִדבעו ִדי"א מציציות ִדֱקיֹל (אע"ג מגונה

מהמצוה.

שיש המחבר ִדעת מבואר ס"א) כִד ובסימן סי"א ח (סימן באו"ח ִד.
ויזכור יראהו שתמיִד "כִדי מֹלבושיו מעֹל וגִדוֹל ֱקטן טֹלית ֹלֹלבוש
מֹלבושיו, תחת ֹלובש ֱקטן ִדטֹלית ז"ֹל האר"י בשם שם ובמ"ב המצות",
ע"כ המצות, ֹלזכירת הבגִד גוף גם ומִדמהני מוִדה. גִדוֹל בטֹלית אבֹל
ֹלהסתכֹל ִדמצוה כתב חרִדים (ובספר המצוה. בכֹלֹל עצמו ִדהבגִד משום
ֹלטהרת סגוֹלה היא בציצית ִדההסתכֹלות כתב הֹלשון ובשמירת בציצית,

כן). הוא עצמו בבגִד ה"ה ֹלכאורה וֹלפ"ז המחשבה,

ֹלחוטים, וֹלא ֹלבגִד שייך מישך בציצית", הברכה נוסח ה.
המצוה. בכֹלֹל הבגִד שגם ע"כ עצמו, הבגִד עֹל ומִדמברכינן

מאתנן ֹלעשות ִדאין בפרמ"ג ִדמשמע כתב ח), ס"ֱק ֱקנג (סימן במשנ"ב ו.
ֹלא אם המצוה, בכֹלֹל [הבגִד] הטֹלית ִדגם וע"כ מצוה, שֹל ציצית

תפיֹלה. שֹל בגִד שהוא גִדוֹל בטֹלית ִדוֱקא איירי ִדשם ִדנימא

ִדֹלא פרש"י כג), (ט, וגו'' השמֹלה את ויפת שם 'ויֱקח עה"פ נח בפ' ז.
ֹלכך מיפת, יותר במצוה שנתאמץ שם עֹל ֹלימִד ויֱקח, אֹלא ויֱקחו כתיב
אמרו (יז.) בסוטה הרי ברא"ם, והֱקשה ציצית. שֹל בניו זכו

בניו זכו נעֹל' שרוך ועִד מחוט 'אם אברהם שאמר ִדבזכות
שֹל ֹלבגִד זכו את ויֱקח שבזכות יֱקר, הכֹלי ותירץ
הבגִד ִדגם ע"כ הרי ציצית, ֹלחוטי זכו ובזכות ציצית,

המצוה. בכֹלֹל

ציצית
ציצית טֹלית

בֱקוֹלמוס
בשיראים

"ֹלהתעטף

וטֹלית

ֹלטֹלית
שֹל ֹלחוט

השמֹלה, תכֹלת,
נעֹל שרוך

הציצית שֹל בבגִד מצוה יש בציציתאם תכֹלת בענין
ֹלוין יצחֱק ֹלויןהרב יצחֱק פֹלסהרב ֹלייב יהוִדה פֹלסהרב ֹלייב יהוִדה הרב

ֹלע"נ

רבי הרה"ג הכ"מ אֹליעזראאמו"ר זצ"ֹלאֹליהו
שֹליט"א רבי הרה"ג יבֹלחט"א מאירבן משה



המצוות כֹל זכירת

ציצית ֹלשון

אותו וראיתם

בטוש"ע כמ"ש ֹלעשותם מצוותיו כֹל שנזכור כִדי ֹלהתעטף המצוה כוונת
ע"י שהוא (כִד,א) הטור כ' הזכירה וצורת ֹלעיכובא. ִדהוא ב"ח ועי' (ח,ח).
תורה. חומשי ה' כנגִד ֱקשרים ה' יש וֹלכן ֹלזכרון, ֱקשר שעושים כמו
בכסותו ֱקבוע שנושא ע"י ִדהזכירה מבואר (שפו) ובחינוך

רמזים. עוִד ועי"ש

שהם והֱקשרים החוטים עם ציצית שֹל הגימ' ע"י וזכרתם פי' בפר' ורש"י
הגמ' יסוִד עֹל הכֹל, תכֹלית שהיא ע"י ִדהזכירה הרמב"ן ושי'
ח' כנגִד חוטין ִדח' הרוֱקח בפי' ועי' הכבוִד. ֹלכסא וכו' ֹלים ִדומה ִדתכֹלת

והעבירות. המצוות כֹל תֹלויים שבהם איברים

יותר חיוב יש מעבירה ֹלהמנע זכירה היא שהציצית ִדמשום כ' בפר' הראב"ע
ֹלא התפֹלה בשעת כי התפֹלה, מבשעת השעות בשאר בציצית ֹלהתעטף
[ועי' יותר. חיוב התפֹלה ִדבשעת ֹלהיפך, כ' (כִד,א) הטוש"ע אך עבירה. יעשה

בעבוִדה]. ִדרכים ב' שהן בפר', האמורות הזכירות ב' בביאור ִדבר העמֱק

[ויסוִדו הפתיֹלים שם עֹל א' פי' ורש"י ציון. ֹלשון סימן ֹלשון אי' בפסיֱקתא
בזוהר]. [וכ"ה החרכים. מן מציץ כמו אותו וראיתם ע"ש ִד"א מב.], במנחות
רבנו אבֹל הציצית. את שרואה המצוה מֱקיים עֹל ִדֱקאי ראיה ֹלשון פי' והנה
בכסא עי"ז שנזכר רואהו, שהֱקב"ה ראיה ֹלשון המִדרש] [ע"ִד פי' בחיי
ורוממות, עֹלוי ֹלשון שהוא ֹלשון שפי' [ועי"ש מהעבירות. ונזהר הכבוִד

ֹלהֱקב"ה.] רמז והוא

ריא"ח וכ"כ שכינה, פני ֹלראות שזוכה ע"ש ִדהוא ביאר מצוה) (נר והמהר"ֹל
תורה. באור

העבוִדה ובנתיב
הכח מן שיוצא מֹלשון ִדהוא המהר"ֹל כ' מנחות בח"א וכן פט"ו

זריעה]. עֹל המורה ציץ ויצץ ֹלשון בפר' שפ"א [ועי' הפועֹל. אֹל

אותו. וראיתם ִדכתיב (כח) בפנ"ע כמצוה מנה הסמ"ֱק
רש"י ִדכ"ִד וכ' יח), (עשה כ' אות הרֱקיע בזוהר הרשב"ץ וכן כִד]. בב"י [הובא
תשכג) (יֹלֱקו"ש תהֹלים ממִדרש ראיה והביא
ראוי ִדמשו"כ כ' כו) (תשו' הרשב"ש ובנו אותו". וראיתם מֱקיים אני "בעיני
תפו סי' הריב"ש ִדעת אך פ"י. החרִדים וכ"כ ֱק"ש. בשעת בציצית ֹלהסתכֹל
שֹלא והסמ"ג הרמב"ם וכ"ִד כטעם. רֱק שנאמרה כיון כמצוה ֹלמנותה ִדאין
בציצית ֹלהסתכֹל צריך ִדמ"מ שם הריב"ש כ' אכן בפנ"ע. כמצוה מנאוה

זו. ֹלמצוה ראשון תכֹלית שהיא כיון העטיפה בשעת

ציציות, הִד' בכֹל שמסתכֹל ע"י ִדוֱקא הוא אם יֹל"ע הראיה מצות ובֱקיום
כעצם הר"ז בפנ"ע מ"ע היא ִדאם והריב"ש, הסמ"ֱק בפֹלוג' תֹליא וֹלכאו'
התכֹלית ֹלֱקיום רֱק ִדהוא ֹלריב"ש אבֹל ציציות. בִד' שנאמרה ציצית מצות
בשם (כִד,ה) הב"י כמ"ש שֹלפניו ציציות בב' מתֱקיים שפיר הזכירה, שֹל
בציצית כשמסתכֹל (ה) בשו"ע וכ"כ ציציות. בב' רמוז הויה ששם הראֱקנטי
האר"י בשם כ' הכה"ח אבֹל במע"ר. וכ"כ שֹלפניו.

הִד'. בכֹל ִדמסתכֹל

חמשה ע"י שהזכירה (כִד,א) הטור כמ"ש זכירה יש אחת בציצית אפי' וֹלכאו'
ִדוֱקא הוא הִדין ֱקיום ֹלפי"ז אמנם תורה. חומשי ה' כנגִד ֱקשרים

ברונא מהר"י ועי'
אחִד. ציצית אֹלא ֹלראות שא"צ ש"מ "וראיתם ִדמכתיב שכ' (ֱק)

"ישנה אותו וראיתם ִדכתיב ומאי בציצית חייב ִדסומא סע"א מג מנחות ע'
שֹל בציצית ִדוֱקא אינו ראיה ִדין ִדֱקיום ֹלכאו' ומשמע אחרים". אצֹל בראיה

ויֹל"ע. מֱקיים מ"ע ֱקיום ִדהוא וֹלשי' עצמו,

וכו' ציצית במצות זהיר שהיה אחִד באִדם מעשה גבי מִד. במנחות
בציצית ֹלהסתכֹל היתה שהזהירות ִדאפשר השפ"א כ' מזנות. והציֹלתו

וֹלנשֱקם. ֹלראותם זהיר שהיה כיון פניו, עֹל וטפחו באו זה ובזכות

הֱקשרים
אִדוניו חותם

התכֹלת, תרי"ג.

טֹלית

השִדה ציץ

בציצית ֹלהסתכֹל

ציציות בשני מסתכֹל

בראיית
הֱקשרים.

אותו"

חברו, שֹל הציצית כשרואה גם

ֹלמצוות בהֱקִדמה חרִדים בס' ועי'

הציצית. שע"י הזכירה בעניני שהאריך

- וראיתם שע"י ִדֱקרא וכפשטיה הציצית ראיית ע"י היא הזכירה ִדֹלכו"ע ומשמע
התבוננות ע"י ִדהוא וי"א ביום]. [וֹלא "משיכיר" בראיה תֹלוי ציצית זמן וֹלכן וזכרתם,
ִדהראיה ִדמשמע יתיה", ותחמון ִדציצית ֹלמצותא "ויהי מהתיב"ע ִדֱק' באר [בִדי הֹלב,
שנא' ציצית ִדג"פ (ג,א) אבות עֹל הגר"א בפי' ועי' הציציות] עצם עֹל וֹלא המצוה עֹל היא

ציצית]. ֹלשון בפי' ֹלֱק' [וע"ע מהֹלֹלאֹל. בן עֱקביא שאמר הסתכֹלויות ֹלג' רומז בפר'

בראיית היא ֹלזכירה שמביאה הראיה אם בזה ִדתֹליא ויתכן

הֹלב. בראיית או העין

פני מֱקבֹל כאיֹלו ציצית מצות המֱקיים כֹל ה"ב פ"א ברכות בירוש' [מֱקורו

ֹלבנה.] כֱקיִדוש ִדציצית וביחוִד) ִד"ה ֹלא (ח"ג שבו"י ועי' שכינה.

גרשום) ברבנו ועי"ש מִד. (במנחות

"והיה שפי' שור בכור ועי'

ֹלהבטה. - ֹלציצית" ֹלכם

בגִדיו עֹל ֹלֹלובשו ט"ֱק מצות עיֱקר ח,יא השו"ע שכ' בגִדיו עֹל הֹלבישה [וא"כ

בחוץ]. יהיו שהֱקשרים עיֱקרה המצוות, ויזכור יראהו שתמיִד כִדי

ציצית במצות מסובב

בֱק"ש והסתכֹלות אחיזה

מהמצוה חֹלֱק הבגִד אם

בציצית זהירות

וציצית וכו' תפיֹלין במצוות, הֱקב"ה שסבבן ישראֹל חביבין מג: במנחות אי'
וביאר וכו'. הֹלֹלתיך ביום שבע ִדוִד אמר ועֹליהן ֹלפתחיהן ומזוזה בבגִדיהן
ציציות ִד' כֹל חשיב שהרי המצוות ֱקיום עֹל הכוונה ִדאין הֱקִדש הנתיבות

במצוות. מסובב גופו ִדעכ"פ הכוונה אֹלא אחת, היא שבֱקיומה אע"פ

שיהא ֹלאחריו ציציות ושתי ֹלפני ציציות שתי ומחזיר (ח,ִד) בטוש"ע ונפסֱק
בסמוך הגמ' עפ"י משום ִדענינו בפשטות ומשמע במצוות. מסובב

ֹליראיו. סביב ה' מֹלאך חונה מהפס' ִדריש ִדראב"י במימרא

ִדהוא הרמ"א עֹל הביאו יז סו"ס והגר"א בֱק"ש. ִדין ִדהוא (כ) פ"ג הגהמ"י ועי'
הוא במצוות מסובב ִדענין ִדס"ֹל ומשמע בֱקטן. העטיפה שיעור

הוא במצוות הסיבוב ִדענין (ו,יג) מזוזה בהֹל' הרמב"ם עפ"י בזה וי"ֹל
ציצית מצות תכֹלית היא שהזכירה וכיון יחטא, שֹלא

בֱקיומה. תנאי הוא מסובב שיהא ממיֹלא

ב' שיהיו הוא ציצית מצות מִדאורייתא, ִדהוא (ח,י) ערוה"ש ועי'
משום ונראה במצוות, מסובב שיהיה כִדי ֹלאחריו וב' ֹלפניו
ושתים ֹלפניהם שתים הם והכנפות כתיב כסותך כנפות ארבע ִדעֹל
משום מֹלפניו, הכנפות שכֹל בגִד ֹלפטור שכ' (י,ו) בִדרכ"מ וכ"מ ֹלאחריהם."

ֹלעיכובא. ִדין ִדהוא הרי ֹלאחריו. וב' ֹלפניו ב' כאן ִדאין

וכך בציציתו. אותו ֹלוראיתם וכשיגיע (עג) היראה בס' יונה רבינו כ'
הביא הרֱקיע) (זוהר והתשב"ץ עי"ש. הגאונים, כשי' וִדֹלא (כִד,ב) הב"י מסיֱק
אני בה "שמאֹלית ביִדיים מצוות ֱקיום עֹל תשכג) (יֹלֱקו"ש תהֹלים ממִדרש

אני ובה תפיֹלין ֱקושר

"ראוי ֹלעיֹל] [עי' ֹלראות מצוה שיש ִדמשום כו) (תשו' הרשב"ש כ' וטעמא
ומזרזין ויזכור שיראה כִדי אותו וראיתם ֱקריאת בשעת בציצית ֹלהסתכֹל
בֱק"ש האחיזה שבכֹלֹל (ֱק) ברונא מהר"י בשו"ת ועי' המעשה". בשעת

תרי"ג. במנין וֹלחשב והחוטים הֱקשרים ֹלמנות

שיוִדע בֱקטן חינוך שיעור ֹלענין מהירוש' הביאו וההג"מ המרִדכי והנה
ושני ֹלאחריו כנפות שני ֹלהשֹליך אֹלא ֹלהתעטף ִדבר סוף "ֹלא ֹלהתעטף,
בֱק"ש ִדהאחיזה ומוכח ֹלפניו, כנפות
אך) ִד"ה ג (ח"א האג"מ וכ"כ ציצית, ממצות חֹלֱק היא אֹלא בֱק"ש ִדין אינה

היא בֱק"ש ִדהאחיזה ס"ֹל ראשונים ִדהנך

וכן כחובה, הביאה ֹלא (כִד,ִד) הטור אכן
ִדס"ֹל הריב"ש. בֹל' ומֱקורו מצוה, וחיבוב יפה מנהג הוא הֹלשון (כִד,ִד) בשו"ע

מצוה. וֹלא טעם הוא אותו וראיתם ִדמ"ש

אינו הבגִד ֹלבישת אבֹל הציצית, בחוטי רֱק היא ִדהמצוה כ' ִד) (יבמות הֱקה"י
הוא הבגִד ֹלבישת ִדעיֱקר א,ה) (ח"א הֹלוי הבית כ' וכעי"ז מצוה עשיית
היִדור שכ' ט: ב"ֱק רש"י עֹל שהֱק' כה,ג) (ח"ב אברהם הִדבר וכ"ִד ֹלהנאתו.
הוא בטֹלית ִדההיִדור ותי' מצוה הציצית רֱק ִדהרי בציצית, והיִדור בטֹלית

ִדס"ת. כשיראין

היא ציצית שמצות הברכ"ש חמיו בשם שכ' (ִד) סוכה ראובן ר' בחי' ועי'
החוטים הטֹלת אֹלא בֹלבישה המצוה ִדאין וכ' ע"ז נחֹלֱק הוא אבֹל בֹלבישה,

המחייב. רֱק היא הבגִד וֹלבישת המצוה היא

כֹלאיים מִדהותרו ִדעִדֹל"ת ִדיֹלפי' (ִד.) ביבמות מוכח הברכ"ש וכִדעת
מצִד הטֹלית ֹלֹלבוש ההיתר מה אֹליהו בנחֹלת והֱק' בציצית,
הטֹלית. בֹלבישת וֹלא בציציות רֱק הוא המצוה ֱקיום והרי ֹל"ת ִדִדוחה
הטֹלית, ֹלבישת בֹלא ציצית מצות ֹלֱקיים ִדא"א כיון ִדוִדאי מזה והכריח

עי"ש. אחת, מצוה הכֹל נחשב

ִדאית כיון בכֹלֹל "הויא הציצית ִדברכת ציצית הֹל' ריש ב"ח ועי'
עֹליו. הברכה שהרי המצוה, בכֹלֹל ִדהבגִד ִדס"ֹל ומוכח הנאה", נמי ביה

והבטחון האמונה בס' וכ' נאה. ֹלטֹלית זוכה בציצית הזהיר כג: בשבת איתא
הזהיר ִדמ"ש בעוה"ז, שכר מתן שאין שביאר אחר ֹלרמב"ן] [המיוחס
מחזר והוא ֹלהפטר אפשרות ֹלו כשיש רֱק הוא במזוזה] הזהיר [וכן בציצית

אחריה.
בה הזהיר עֹל השו"ע מ"ש שפי' משמע במג"א אך

פכ"ז. היסוִדות שער אֹלֱקים בית ועי' מהוִדרת. ֹלעשותה ִדהוא

מאות ושמונה אֹלפיים ֹלו ומשמשין זוכה וכו' הזהיר כֹל ֹלב: בשבת
בזמן שיכירו מפני וזה כִד) בב"י ומובא יִד: (הֹל"ֱק הנימוֱק"י כ' עבִדים.

ומביאה ה וכי זו מצוה גִדוֹלה כמה ההוא
העוה"ב. ֹלחיי אותנו

שמירה

במצות גִדר
ציצית,

ֹלהזכירו

"ִדעיֱקר
ֹלעיכובא ִדהוא

יעיין

בעיני". ֹלראותן ֱקר"ש בזמן ציצית אוחז

ֱק"ש." בשעת כשורה בציצית ואוחז

מִדאורייתא.

הנהנין ברכת

בגוֹלה עֹלינו שהגינה יא

בשאֹלתות ועי'
ֹלאחריו. ב' שצריך משום ֱק"ש, בשעת ציציות ב' ִדוֱקא ֹלֱקחת הזהיר שהגר"א ראש כתר

ביניהן]. יִד הפסֱק שיהיה ט"ֱק, שֹל הציציות כשמוציא גם בזה ֹלהֱקפיִד [ויש

ֹלעיֹל] [עי'

מהא כן משמע וֱקצת
מוראיתם ִדִדרשי' מג: מנחות ועי' ֹלֹלבן, תכֹלת בין משיכיר בציצית תֹליא ֱק"ש ִדזמן

בה. התֹלויה ֱק"ש מצות זכור אותו,

הבגִד מנוי ִדציצית שכ' (יט,כ) שבת בהֹל' מהרמב"ם ֹלִדֱק' [ויתכן
ממנו]. חֹלֱק ִדאינה ומשמע וטכסיסיו.

ִדושניצר) (ֹלר"א

נעשה הציצית עם שהבגִד ִד) (עמ' במשמ"ח וכ"כ
ִדמצוה. ֹלחפצא

ִדזהירות ִדס"ֹל ויתכן היום. כֹל הֹלבישה כֹלפי זהיר ֹלשון ִדנֱקט כִד סי' טור עי'
וכנ"ֹל. בה ֹלהתחייב היינו

הציון הציוןשער שער הציון הציוןשער שער
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נושא

גמרא

יומי ִדף

בֱקיאות

יומי ִדף

נִדה

בֱקיאות

סת"ם ה' ֹל"ב סי' מ"ב

שבת ה'

גמ'

בֱק'

ֹליום כעמ' - גמרא

ֹליום עמ'

יומי ִדף

יומי ִדף

מציאות אֹלו עִדיף

ֹלחוִדש ִדף 2

גמ'

ש"ס ֱקנין

יומי עמוִד או ִדף

הספֱק הֹלכה

סוכה

גמ'

גמ'

משה זכרון

ברכפֹלִד

שִד"ח חברון

משה זכרון אזור

מנחם אוהֹל

אוה"ח הישיבות חניכי

תפיֹלה בית

יצחֱק היכֹל אזור

יצחֱק שיח

יצחֱק היכֹל אזור

המרכזי ביה"כ אזור

יצחֱק היכֹל אזור

ברכפֹלִד עֱקיבא ר'

המרכזי אזור

ֱקמ"ח אזור

יחזֱקאֹל אור

יצחֱק בית

פתוח

ברכפֹלִד

חיים מאור

פתוח

הנשיא יהוִדה

זכריה נרות

4:00-7:00

4:00-7:00

4:00-7:00

2:30-3:45

3:00-4:00

4:00-7:00

4:00-7:00

5:00-7:00

4:00-7:00

4:00-7:00

8:30-10:00

9:00-1:00

8:30-10:00

9:00-10:30

10:00-11:00

9:00-10:30

9:00-11:00

9:00-10:00

8:00-10:00

9:00-10:30

9:00-11:00

9:00-10:30

9:00-10:30

7:00-8:00

6:45-7:45

9:00-12:00

12:00-13:00

9:00-1:00

(גמיש) ברכפֹלִד

ברכפֹלִד

גמיש

אוה"ח הישיבות חניכי

ברכפֹלִד

25

הֹלימוִדזמן מֱקום

ֹלחברותות ִדרושים

והנצחות: ֹלתרומות הענין. המשך ֹלתועֹלת עמנו השתתפו אנא רבות, בהוצאות כרוך זה 050-4122753עֹלון

עיון גמרא

הש"ס מפעֹל גמרא

יומי ִדף

יומי ִדף

/עיוני משניות

ֹלכוֹלֹל ֹלהצטרפות אפשרות

9:00-1:00

7:00-8:00

7:00-8:00

9:00-1:00

9:00-1:00

9:00-1:00

9:00-1:00

הִדרומית הגבעה אזור

נתיה"מ הישיבות 77חניכי

ברכפֹלִד

אוה"ח הישיבות חניכי

יצחֱק שיח

ֱק"ס או ברכפֹלִד

אוה"ח הישיבות חניכי

עיון ֱקיִדושין

עיון

עיון

והיתר איסור
זבחים

בֱקיאות גמרא

נִדה הֹלכות

שבגֹליון ֹלחיִדו"ת והארות הערות
ֹלִדוא"ֹל: ֹלשֹלוח gal200@neto.bezeqint.netניתן

ִדפרשה". "עומֱקא בתיבת או
מֹלא. שם תחת רֱק ֹלתגובות מתיחסת המערכת

בר"ת). ֹלהשתמש אפשר התגובה (בפרסום

הבן פִדיון - ֱקרח
תורה חִדושי כתיבת - חוֱקת

המטה שעֹל ֱק"ש - בֹלֱק

חברותא ֹלֱקביעת

9141217
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כה
ות

ואאתורבחֹלתב
יש

רוע ֱקובעי
עיתים

ֱקר
בו

אחה"צ
ערב

הֱקרובות הפרשיות הֱקרובותנושאי הפרשיות נושאי

עִד רֱק [יתֱקבֹלו ֹלהנ"ֹל ִד"ת
ִדפרשה עומֱקא בתיבת וטֹל'] מֹלא שם [בצירוף ֹלהניח אפשר

חמִד שִדי רח' יוסף בית אוצה"ס בפתח
הנ"ֹל. בִדוא"ֹל ֹלשֹלוח או

ִדיסֱקים. או כתבים ֹלהחזיר אחראית המערכת אין

מיֹלים]700

ֹלע"נ מוֱקִדש זה גֹליון
ֹלִד' הגִדוֹלה העיר מרעיתו עִדת ֹלצאן מהמנא רעיא האי

וראשו ארצה מוצב סוֹלם תֱקומתה, בראשית ספר" "ֱקרית

אמיתית, ֹלשֹלמות ומופת סמֹל עם, מכֹל מורם השמימה, מגיע

ומיִדותיו בחכמתו ואגִדות, הֹלכות ונסתר, נגֹלה בתורה שֹלם

תשמעון, כגִדוֹל כֱקטון ֱקיים ואחִד, אחִד כֹל שֹל ֹלֹלבו ֹלהבין השכיֹל

ואחִד אחִד ֹלכֹל ִדמות שֹלום, השכין ֹלמען הטיפים בין היֹלך

באהבה, תיֹלה עֹל עיר וכונן העמיִד וֱקִדש, ראה כזה בבחינת

ובמסירות בנועם

זצ"ֹל יוסף ב"ר רבי הגִדוֹל ֱקסֹלרהגאון שמחה
ספר ֱקרית ִדאתרא מרא

תשנ"ו סיון כ"ו נֹלב"ע
ִדרכו ממשיך בנו ע"י אבותם בנים בתפארת

שֹליט"א ִדאתרא המרא מורנו
ֹלעִד. עומִדת תורתו רבנן מֹלכי מאן משפחתו וכֹל

ותורתו ֹלֱקחו ושומעי בֱקרבתו המתפֹלֹלים המרכזי ביהכ"נ ֱקהיֹלת ע"י הונצח

בסיוע יוצא זה גֹליון

בֹלוי י. - איציֱק
052-7662454טֹל.

ֱקוִדש ספרי "הפצת
הארץ" ברחבי כנסת בבתי

תגובות

ֹלשמה תורה בענין מ"ה, ֹלגֹליון

תנאי
ֹלֹלשמה, שיבוא ע"מ שֹלומִד

ֹלשמה שֹלא ת"ת עֹל הציון בשער שהובא ֹלמה בהֱקשר
בֹלב מ"ש ֹלהוסיף ראוי וכו'. ֹלשמה שֹלא יעסוֱק וֹלעוֹלם
בשם שהביא הארץ") אבִדה מה "עֹל - ִדברים (פר' אֹליהו
יעסוֱק שֹלעוֹלם ז"ֹל] הגר"א בשם הגר"ח [והם עוֹלם גִדוֹלי

ב אבֹל ֹלשמה, שֹלא אע"פ ובמצוות בתורה אִדם
ֹלעסוֱק כוונתו בשכֹל משא"כ
בכגון וֹלא הוא, טוב ֹלא ֹלשמה, שֹלא בעסֱק ֹלעוֹלם ֹלהשאר

בהרחבה. עי"ש וכו'. יעסוֱק ֹלעוֹלם נאמר זה

רב, בכבוִד

פֹלִד יצחֱק ב"ר נתן

שהיו רש"י גירסת ֹלפרש במִדבר פר' בגֹליון שכתבתי במה
שנה שבמ"ג היֹלֱקוט ע"פ המֱקִדש" "בבית אומרים הֹלוים
מזמור הארון ֹלפני אומרים היו עוֹלמים בית שנבנה ֹלפני
שֹלמה חשֱק שבהגה' ֱקרֹלנשטיין הר"ב הראני "הוִדו".
יום שֹל ֹלשיר שהמזמורים כתב פי"ח סופרים ֹלמסכת
והרי"ש ושמואֹל. ִדוִד מתֱקנת ִדהוא נראה שבמשנה
שירת אבֹל הוִדו, אמרו הארון ֹלפני ִדִדוֱקא העירני שטראוס
בימי אמרו שכבר י"ֹל המזבח, ֹלפני הנסכים יין עֹל הֹלויים
אִדרבה, וא"כ עכ"ִד. אֹלו, מזמורים את במשכן וִדוִד שמואֹל
במשכן גם כי "במֱקִדש", ֹלגרוס ומהרי"ֹל הרוֱקח הגיהו ֹלכך
אומרים הֹלויים היו כבר המֱקִדש" "בית וֹלא מֱקִדש ִדאיֱקרי

אֹלו. מזמורים

ֹליסיצין יצחֱק
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