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הגה :
ועל  כל  פנים  לא  יאחר  זמן  התפלה  שהצבור 

  לנגדי  תמיד 'שויתי  ה:  הגה.  )טור(מתפללין  
הוא  כלל  גדול  בתורה  ובמעלות  הצדיקים 

  לפני  האלהים  כי  אין  ישיבת אשר  הולכים
האדם  ותנועותיו  ועסקיו  והוא  לבדו  בביתו 

כישיבתו  ותנועותיו  ועסקיו  והוא  לפני  מלך 
גדול  ולא  דבורו  והרחבת  פיו  כרצונו  והוא  עם 

אנשי  ביתו  וקרוביו  כדבורו  במושב  המלך  כל 
שכן  כשישים  האדם  אל  לבו  שהמלך  הגדול 

ה  אשר  מלא  כל  הארץ  כבודו  עומד  עליו "הקב
ורואה  במעשיו  כמו  שנאמר  אם  יסתר  איש 

  מיד  יגיע 'במסתרים  ואני  לא  אראנו  נאם  ה
ת  ובושתו "אליו  היראה  וההכנעה  בפחד  השי

ולא )  ב"  פרק  נ'מורה  נבוכים  חלק  ג(ממנו  תמיד  
יתבייש  מפני  בני  אדם  המלעיגים  עליו 

ת  גם  בהצנע  לכת  ובשכבו  על "בעבודת  השי
יעור משכבו  ידע  לפני  מי  הוא  שוכב  ומיד  ש

משנתו  יקום  בזריזות  לעבודת  בוראו  יתברך 
 :)טור(ויתעלה 

    
   



 


 


 




ודוקא ביחיד : הגה
מותר  לומר  עשרת  הדברות  בכל  יום  אבל 

א  סימן "תשובת  הרשב(אסור  לאומרם  בצבור  

 :)ד"מ


 ):ג"ז סעיף י"ועיין לקמן סימן מ(




    

 


 





 

–
 

)טור  (
   )ראשו  (

    
 


 

    
 


   

ובמנעלים :  הגה
שלנו  שאין  להם  קשירה  ינעול  של  ימין  תחלה 

 :)א"תוספות פרק במה אשה דף ס(

    
 


)מפני  כבוד  השכינה (

ויכסה  כל  גופו  ולא  ילך :  הגה
וירגיל עצמו לפנות בוקר וערב ).  אור  זרוע(יחף  

 'הגהות  מיימוני  פרק  ה(שהוא  זריזות  ונקיות  

 :)מהלכות דעות

–
 

    
 


ולא  ילכו  שני  אנשים  ביחד :  הגה

גם  לא  ידבר  שם  ויסגור  הדלת  בעדו  משום 

 :)אור זרוע(צניעות 


    


 



 





בית  יוסף  בשם ()  הטיל  מים  בכל  ענין  שריול(

 :)ם"הרמב



 

)פירוש ,
מקום  שיכולים  לראות  משם  הר  הבית  ומשם 

לא  ישב )  י"רש,  והלאה  אין  יכולים  לראות



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

)או  לדרוםאלא  לצפון   (

 



 

     


 
 
     





ועכשיו  שבתי :  הגה
בחרס (כסאות  שלנו  אינן  בשדה  נהגו  לקנח  

בדבר  שהאור  שולט  בו  ואינו )  וכן  נהגו  לקנח
חידושי  אגודה (מזיק  ופוק  חזי  מאי  עמא  דבר  

 :)פרק המוציא
 



)פירוש ,

קרקע  שאינה  בתולה  אלא  כגון  של  ארץ 

 ):חרושה





 
     

 
     

 
 

–
 

)הגה :
אפילו  לא  עשה ויש  אומרים  גם  אשר  יצר  ו

)  אבודרהם()  צרכיו  וכן  נהגו
)ס"לקמן  סימן  ק (


 


 


 


    

    
 

     
 

 



מיהו  אינו  מעכב  לא  כלי  ולא  כח  גברא :  הגה

ושאר  הדברים  הפוסלים  בנטילת  הסעודה 

א  סימן "מרדכי  ריש  פרק  אלו  דברים  תשובת  רשב(

 :)ה"קצ


 
     

     
 


 

 






 


    

ויטלם :  הגה
 :)ג"א סימן קכ" ורשב'ש כלל ב"הרא(בלא ברכה 


     


)ויטלם  בלא :  הגה
 ):ברכה


)ויטלם בלא ברכה:( 


)  ששים  נשימות,  פירוש(

 )ובגמרא  פרק  הישן :  הגה
דברי עצמו ועיין () משמע  דדוקא  ביום  היה  נזהר

 :)יוסףבבית 


 



   










 





 
     


 

) ועיין

)  ד"  וסימן  קס'ב  סעיף  ו"לקמן  סימן  צ

     

ורים מלמולי  זיעה  פירוש  זוהמא  כעין  שע(

).  קטנים


 



     

 






 
– 








 

–
 


    



    
    





     





 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               



    





     












)חולי  (
    
     









ועוד  יש  לפרש  שמפליא :  הגה

לעשות  במה  ששומר  רוח  האדם  בקרבו 
וקושר  דבר  רוחני  בדבר  גשמי  והכל  הוא  על 

ידי  שהוא  רופא  כל  בשר  כי  אז  האדם  בקו 
דברי (הבריאות  ונשמתו  משתמרת  בקרבו  

 :)עצמו





 פעמים ומי שמברכם 'ועל כל פנים לא יברך ב
בביתו  לא  יברך  בבית  הכנסת  וכן  מי  שמברכם 

 ).'כל  בו  סימן  ב(בבית  הכנסת  לא  יברך  בביתו  
ת  או ומי  שלומד  קודם  שיכנס  לבית  הכנס

מתפלל  קודם  יברכם  בביתו  ולא  יברך  בבית 
הכנסת  ואפילו  בכהאי  גוונא  יש  נוהגין  לסדרם 

עם  שאר  ברכות  בבית  הכנסת  ואין  מברכין 
 :)ל הלכות תפלה"מהרי(בביתם 


    
    

 


     








 

–
 





היו  ידיו  מלוכלכות  ששפשף  בהן :  הגה

ג "סמ(ילת  ידים  אפילו  הכי  אינו  מברך  על  נט

 :)ז מצות עשה"סימן כ



 




 


     


 

 
–

 
 


   


 
    







 


 


)פירוש ,

)  בפעם  אחת
 


הגה :

ויש  אומרים  שמברכין  עליו  על  מצות  ציצית 

ב  ונימוקי "כל  בו  סימן  כ(אין  לשנות  וכן  נוהגין  ו

 :)ב"ו ע"יוסף בהלכות קטנות דף פ
 


 


 







 


 









וכן :  הגה

אם  פשט  הראשון  קודם  שלבש  השני  צריך 
 :)ה"תרומת הדשן סימן מ(לחזור ולברך 








 



ויש  אומרים  שאין  מברכין :  הגה

  סימן 'אגו(אם  היה  דעתו  לחזור  ולהתעטף  בו  

  ויש  אומרים  דוקא  כשנשאר  עליו  טלית ).ה"ל
ה "עיין  לקמן  סימן  כ  ()שם(קטן  והכי  נוהגין  

 ):ב"סעיף י





 



 וכן  יעשה  מי  שלובש

הגהות  מיימוני  בשם (טליתו  קודם  שיאיר  היום  



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

ק  ומרדכי  בהלכות "ג  וסמ"ספר  התרומה  הסמ

 :)תפלין


 

–
 





 ) ויש  אומרים  דכולהו  חייבין

ט "תוספות  דף  ל()  ייתא  והכי  הלכתאמדאור

 :)ג ומרדכי"ש וסמ"והרא


     



ויש  אומרים  שלא  לעשות  ציצית  של :  הגה
פשתים  כלל  אפילו  בשאר  מינים  והכי  נהוג 

 :)ח" סימן לק"סמ(



 




 
    


  והאשכנזים  אין  נוהגין  לעשות  הציצית :הגה

רק  לבנים  אף  בבגדים  צבועים  ואין  לשנות 
 :)ו"תרומת הדשן סימן מ(
     



    

ומיהו  אם  אי :  הגה
ק  בטלית  של  פשתן  מוטב  שיעשה אפשר  ר

טלית  של  פשתן  וציצית  של  פשתן  משיתבטל 
 :)'ש כלל ב"תשובת הרא(ממצות ציצית 

–
 




 
     


 

  


 


 



     

 


)אבל :  הגה

, )בית  יוסף()    כנפיה  הפשוטים'צריך  להטיל  בד


)ויש אומרים דחייבין אפילו בלא : הגה
בל  לא  לברך תפירה  וטוב  לעשות  לה  ציצית  א

.  )ש  והטור"ף  והרא"הרי()  עליה

    


)ויש  מכשירים  בכל  ענין  וכן :  הגה
ח "ש  ורבינו  ירוחם  נתיב  י"טור  בשם  הרא()  עיקר

ל  בכל   וקודם  שחתך  הראשונות  פסו)'חלק  ג
 :)בית יוסף(ענין 

    






 


    




  


 


 




    

 



    

 





)והוא  הדין :  הגה

מלבושים  של  גלילות  בני  אשכנז  וספרד 

הואיל  ואין  כנפיהם  עשוין  שיהיו  שנים 
לפניהם  ושנים  לאחריהם  מכוונים  זו  כנגד  זו 

 :)ק"בית יוסף לפי סברת מהרי() פטורים
–

 
)הגה :

ויש  מחמירין  אפילו  לנפצן  לשמן  והמנהג 

, )ג"מרדכי  ואגודה סימן כ()  להקל  בנפוץ



 


   
  ונוהגין  שיסייע :  הגה

ב  סעיף "הישראל  מעט  וכדאיתא  לקמן  סימן  ל

א  גבי  תפלין  וספר "  וביורה  דעה  סימן  רע'ט
 :תורה וצריכין שזירה ושיהיו שזורין לשמן


)הגה :

ולכתחלה  טוב  לקשור  החוטין  למטה  כדלקמן 

 :)בית יוסף בשם הרוקח() ד בסימן זה"בסעיף י



)הגה :

יכול  לקצרו  ואין ואם  עשאו  ארוך  יותר  מדאי  
מרדכי ()  בזה  משום  תעשה  ולא  מן  העשוי

.  )בהלכות  קטנות
) הגדיל  היינו

ושיעור :  הגה).  (החלק  מהציצית  שאינו  ארוג
הנזכר  יהיה  בציצית  לאחר  שנקשר  מלבד  מה 

 :)סברת בית יוסף() שמונח על קרן הבגד
    





 


ודוקא  שגזל :  הגה
החוטין  אבל  אם  גזל  צמר  ועשאן  חוטין 

בית יוסף (כשרים  מיהו  לכתחלה  אסור  לעשותן  

ולענין  ברכה   ().בשם  נימוקי  יוסף  בהלכות  ציצית

 ):ט"עיין לקמן ריש סימן תרמ


 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               




 


)  ב "כל  בו  סימן  כ()  גודליןהיינו

  ,)א"ק  סימן  ל"ומיימוני  והגהות  סמ




ומודדין  זה :  הגה

 :)בית יוסף(ביושר ולא באלכסון מן הקרן 





ונוהגין :  הגה
לעשות  אימרא  סביב  הנקב  שלא  ינתק  שם 

ויהיה  פחות  מכשיעור  וכן  עושין  אימרא 
בית  יוסף (בשפת  הבגד  למטה  מהאי  טעמא  

. )ק וכל בו"בשם סמ


 







שימדוד וטוב:  הגה  

 'שיעור  קשר  גודל  בלא  הגדיל  ויהיה  תוך  ג
י "בית  יוסף  בשם  רש(אצבעות  עם  הגדיל  

 :)א"ורשב





 



)החלק  מהציצית  שבין  קשר ,  פירוש
)  לקשר


 






   


    

    

ואם  האריך  הציצית  יראה :  הגה

ם "רמב(  חלקים  ענף  'ששלישיתו  יהיה  גדיל  וב

  ).'פרק  א






 

    


)לוי  על  הקרןת,  פירוש (





 

–
 




) פירוש

)  וירכסו  את  החושן  תרגום  ויענבון







    









    



     











ונוהגין :  הגה
וכל  שכן :  הגה.  )ו"אגודה  סימן  ט(כרבינו  תם  

  ראשים  שבצד 'אם  דקדק  שיהיו  ניכרין  הד
   ראשים  בצד  אחד  דפסול  דאז'אחד  ונפסקו  ג

  צדדין '  חוטין  ואם  נפסקו  בב'ודאי  נפסקו  ג

בית  יוסף  בשם  בן (  חוטין  הם  'נמי  פסול  שמא  ג

 :)חביב



ומשערין :  הגה

 :)דברי עצמו(בחוטין בינונים 



     


 

–
 



    

)א "עיין  לקמן  סימן  שו

 ):ח"סעיף ל





)רק  שלא  יהא  מונח  לו  על  כתיפיו (
ומוקמינן  ().ב"ח ע"י פרק חבית דף ק"ן  ור"דברי  ר(

לטלית  אחזקתיה  שהוא  מצוייץ  כהלכתו  ואין 
דברי  תשובת ()  בדקו  קודם  שיצא  בוצריך  ל

ו  ובכל  בו "ן  סימן  רט"  ותשובת  הרמב'ש  כלל  ב"הרא

 :)ט מהלכות שבת"ם פרק י"בשם הרמב





ואפילו  טלית  קטן  שתחת  בגדיו  אין :  הגה

א  הדין  אם  נפסק  אחד  מן צריך  לפשוט  והו
הציציות  ומתבייש  לישב  בלא  טלית  דיוכל 

בית (ללובשו  בלא  ברכה  מכח  כבוד  הבריות  

  ודוקא  בשבת  דאסור ).יוסף  בשם  התשובה

לעשות  ציציות  אבל  בחול  כהאי  גוונא  אסור 
 :)ב"א ע"מרדכי פרק קמא דף צ(

–


 



   ויש :  הגה

מחמירים  להצריך  אנשים  שיעשו  אותן  וטוב 

מרדכי  הלכות  קטנות (לעשות  כן  לכתחלה  

 :)ב"והגהות מיימון מהלכות ציצית ותוספות דף מ


)מצויים  (



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               


 







  וחזר  ולקחו  אינו 'ואם  החזירו  תוך  ל:  הגה

נימוקי  יוסף (  יום  רצופים  'צטרף  רק  בעינן  למ

.  )הלכות  ציצית  
 




נימוקי  יוסף  פרק (והוא  הדין  בתפלין  :  הגה

  אבל  אסור  ללמוד  מספרים  של חבירו ).הספינה
יקרע  אותם בלא  דעתו  דחיישינן  שמא  

 :)נימוקי יוסף הלכות קטנות(בלמודו 


 
–

 



חיובאודוקא  בטלית  של  בר  :  הגה ,

אבל  מותר  להתיר  הציצית  מטלית  של  מתים 
 :)ב"מ דף כ"מרדכי ותוספות פרק ב(





 





 








  
    












 

     


     








 








והוא  הדין  בכל  מקום :  הגה
שתופר  בחוט  שהוא  מין  הציצית  דחיישינן 

תרומת (שמא  יקח  אותו  חוט  לחוט  הציצית  

 :)ו ובשם הגהות מיימוני"הדשן סימן מ

– 





ואז  חייב  בציצית  ודוקא :  הגה
כשהגדול  לובשו  פעמים  עראי  ויוצא  בו  לשוק 

 :)ח"בית יוסף בשם בן חביב ובשם מהרי(

–
 





)ח"עיין לקמן סימן י:( 


ומכל  מקום  אם :  הגה

רוצים  לעטפו  ולברך  עליו  הרשות  בידו  כמו 
תוספות (בשאר  מצות  עשה  שהזמן  גרמא  

  דראש  השנה  ופרק  קמא 'ן  פרק  ב"ש  והר"הראו

  אך  מחזי  כיוהרא  ולכן  אין  להן )דקדושין

אגור (ללבוש  ציצית  הואיל  ואינו  חובת  גברא  

  פירוש  אינו  חייב לקנות לו טלית כדי )ז"סימן  כ

ט  אמר "שיתחייב  בציצית  ולקמן  בסימן  י
). ולבשו(כשיש  לו  טלית  מארבע  כנפות  

   
) פירוש  טומטום  לא

נודע  אם  הוא  זכר  או  נקבה  ואדרוגינוס  יש  לו 
ולפי  מה  שנהגו  נשים :  הגה).  (זכרות  ונקבות

לברך  במצות  עשה  שהזמן  גרמא  גם  הם 

 :)דברי עצמו() יברכו


ודוקא  כשיודע  לעטוף :  הגה
הגהות (יו  ושנים  לאחריו  שני  ציציות  לפנ

ויודע  לאחוז  הציצית  בידו ,  )'מיימוני  פרק  ג
מרדכי  סוף  פרק  לולב (בשעת  קריאת  שמע  

 :)הגזול

– 
     










וספק  ברכות  להקל  על  כן  אין  לברך :  הגה
עליו  אלא  כשלובש  ביום  והוא  מיוחד  גם  כן 

ואחר  תפלת  ערבית  אף  על  פי   .)בית  יוסף(ליום  
י "פסקי  מהרא(ליו  שעדיין  יום  הוא  אין  לברך  ע

  ובליל  יום  כפורים  יתעטף  בעוד ).א"סימן  קכ
 :)ץ"תשב(יום ויברך עליו 


 

    
 ואם

לבשו  מעלות  השחר  ואילך  יש  אומרים 
.)  דמגילה'דכי  פרק  במר(דמברך  עליו  וכן  נוהגין  

ואם  לבשו  קודם  לכן  כגון  בסליחות  לא  יברך 
עליו  וכשיאיר  היום  ימשמש  בו  ויברך 

 :)ץ"תשב(

–
 





 


 

–
 


)ואומר  שלקחן  מישראל  נאמן (

  ,)נימוקי  יוסף  הלכות  ציצית(



 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

    




 
–


 






) ויש
אומרים  דאף  לאחר  שנפסקו  אין  לנהוג  בהן 

אלא  שאינן מנהג  בזיון  לזורקן  במקום  מגונה  
  ויש  מדקדקין ).כל  בו  הלכות  שבת(צריכין  גניזה  

לגונזן  והמחמיר  ומדקדק  במצות  תבוא  עליו 
ועיין  לקמן  סימן   ()ל  הלכות  ציצית"מהרי()  ברכה

 ):' ט'ד סעיף ח"תרס
  




 
הגה :

וכל  שכן  לשכב  בהן  דשרי  ויש  שכתבו  שנהגו 
שלא  לשכב  בטלית  שיש  בו  ציצית  גם  שלא 

ליתנו  לכובס  אינו  יהודי  לכבס  והכל  שלא 
אך  נוהגים  להקל .  יהיו  מצות  בזויות  עליו

 :)כל בו(לשכב בהם 


 
–

 
     

הגה :
ואם  לא  בירך  בשעת  עשייה  מברך  בשעת 

 :)נימוקי יוסף, מיימוני(עטוף ראשון 
–

 









    


 


     

 


    

    

 
–

 








    


 




 
    

 



גם :  הגה

, נוהגים  קצת  לנשק  הציצית  בשעה  שרואה  בם

 :)בית יוסף(והכל הוא חיבוב מצוה 





 



 

 
–

 








הגה :
מיהו  אם  תפילין  מזומנים  בידו  ואין  לו  ציצית 

אין  צריך  להמתין  על  הציצית  אלא  מניח 

דברי (תפילין  וכשמביאים  טלית  מעטפו  

 :)עצמו





 והעולם  נהגו  להתעטף  אף :  הגה

בטלית  גדול  קודם  ולברך  עליו  ואחר  כך  מניח 
 :התפילין והולך לבית הכנסת




 


 
    





    



    




ויש :  הגה

אומרים  לברך  על  של  ראש  על  מצות  תפילין 
ש  הלכות "הרא(אפילו  לא  הפסיק  בינתיים  

וכן  פשט  המנהג  בבני  אשכנז )  (תפילין
שמברכין  שתי  ברכות  וטוב  לומר  תמיד  אחר 

הברכה  השניה  ברוך  שם  כבוד  מלכותו  לעולם 
 :)ח"י בן חביב אגור סימן ל"מהר() ועד




 
    

 


ויעבר  את  הכושי  פירושו  רץ .  פירוש  קודם(

).  והקדים  לפניו

    

וכן  בשל  ראש  קודם  שמהדקן :  הגה

 :)טור(בראשו שמהדקו בראשו 




ולדידן :  הגה
דנוהגין  לברך  שתי  ברכות  אף  אם  לא  הפסיק 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

צריך  לחזור  ולברך  על  של  ראש  להניח  גם  על 

 :)דברי עצמו(מצות 






 






ואף  אם  שניהם  לפניו  חוץ :  הגה
של  ראש  עד לתיק  לא  יתקן  לפתוח  התפלה  

  יש ).י  בן  חביב"א  ומהר"מהרי(אחר  הנחה  של  יד  
מי  שכתב  להניח  של  יד  מיושב  ושל  ראש 

ובמדינות   ().ד"אגור  בשם  הזוהר  סימן  פ(מעומד  
 ):אלו לא נהגו כן אלא שתיהן מעומד





ואם  מחזיר  אחת  מהם  יברך  כמו :  הגה

דברי (ז  "שמניח  תפלה  אחת  כדלקמן  סימן  כ

.  )עצמו
ויש  אומרים  שלא :  הגה

  והכי  נהוג  וכבר  נתבאר  לעיל 'טור  סימן  ח(לברך  

.  )ד"  סעיף  י'סימן  ח





  




 


 ויש  מי  שכתב  על

צד  הקבלה  שלא  לחלוץ  עד  שאמר  בהם  שלש 
קדושות  וארבע  קדישים  דהיינו  לאחר  קדיש 

פתח  עינים  ספר (יתום  והכי  נוהגים  המדקדקים  

.  )ד"המוסר  פ


והיינו  במקום :  הגה

כניסין  התורה  לאחר  ובא  לציון  גואל  אבל שמ
לפי  מנהג  מדינות  אלו  שמכניסים  התורה  מיד 

לאחר  הקריאה  אין  לחלצם  רק  כמו  בשאר 
. )דברי עצמו(ימים  

והוא  הדין :  הגה
ודוקא במקום שאומרים במוסף . בחול המועד

מוסף קדושת  כתר  מיהו  נוהגים  לסלקם  קודם  
 :)בית יוסף(בכל מקום 

–
 






 


ולדידן :  הגה

דנוהגים  לברך  בכל  יום  שתי  ברכות  מברך  על 

של  ראש  לבד  שתי  ברכות  ואם  מניח  של  יד 
 :)טור(לבד מברך להניח לבד 

–
 


    





וצריך  להניח  בראש  העצם :  הגה
ו  אבל  לא  בחצי  העצם  שסמוך "הסמוך  לקובד

גידם  שאין  לו  יד  רק  זרוע  יניח .  ()ק"סמ(לשחי  
דם תוספות  פרק  הקומץ  כתבו  דגי()  בלא  ברכה

 :)חייב ובאור זרוע כתב דפטור





 



 


הגה :

ודוקא  בתפילין  אבל  ברצועות  אין  להקפיד 
 :)ז"א בתשובה סימן תתכ"רשב(

 


 

 


