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 הטלית למנהג חב"דצורת עשיית 

 פרטים בצורת הטלית גדול שמנהג חסידי חב"ד ללבוש: 

כיון שיש סוברים שבגדים העשויים  המובחר מן מצוהה מים אתקייובדרך זה מ 1,הטלית עשויה צמר רחלים

חייבים בציצית מוסבר  של בגדים ]ומחלוקת זו איזה מינים 2ממינים אחרים אינם חייבים בציצית מן התורה.

 [3בחסידות שזה תלוי בגדר הלבושים שנעשים למעלה ע"י מעשה המצוות.

                                                 
ומי אף שבטלית גדול כמעט כולם נוהגים ללבוש טלית צמר )כפי הידוע ישנם טליתות המיוצרות ממשי ומאקרילן, אך הם אינם נפוצות )על פי פרס (1

 חברת 'משכן התכלת'((, דלא כבטלית קטן שהרבה נוהגים ללבוש טלית העשויה ממינים אחרים ככותנה וכיו"ב, מ"מ מן הראוי להדגיש את החשיבות

 .2שהטלית תהיה מצמר דווקא, במיוחד לשיטת שו"ע אדה"ז, כפי שיבואר להלן הע' 

 בשו"ע )או"ח ט, א(: "אין חייב בציצית מן התורה אלא בגד פשתים או של צמר רחלים, אבל בגדי שאר מינים אין חייבים בציצית אלא מדרבנן". (2

)שם, ב(: "ציצית של פשתים או של צמר רחלים פוטרים בכל מיני בגדים".  וברמ"א: "ויש אומרים דכלהו חיבין מדאורייתא והכי הלכתא". ובשו"ע

 וברמ"א: ויש אומרים שלא לעשות ציצית של פשתים כלל אפילו בשאר מינים והכי נהוג".

הרוצה ם, לכן "ומפני שיש אומרים שכל בגד שאינו מצמר ופשתים אינו חייב בציצית כלל מן התורה אלא מדברי סופרי ה(:-ובשו"ע אדה"ז )שם, ד

. פקפוק לקיים מצוה זו מן המובחר יזהר שיהיה לו טלית גדול וטלית קטן של צמר לבן ויטיל בהם ציצית של צמר לבן ובזה מקיים מצות ציצית בלי שום

אחרים והציצית הן של ומ"מ נכון הדבר שלא יברך על טלית שיש בה תערובות חוטי משי אם ציציותיה הן של צמר וכל שכן אם כולה של משי או מינים 

 צמר רק שיברך על טלית אחרות ויפטר גם את זו".

וגם מפני  כדי שיצא לכו"ע ידי חובת מצות ציצית מדאורייתא ולא רק מדרבנן, ב( א( –נמצא אם כן שיש מקום להקפיד שהטלית תהיה מצמר דווקא 

 שאם הטלית אינה מצמר, לשיטת אדה"ז אם יטיל בה חוטי צמר )שהיום ניתן להשיג בחנויות לתשמישי קדושה רק חוטי צמר( אין לברך על טלית זו

 ]אף שלשיטת המשנ"ב )ס"ק ח( בשעת הדחק ניתן לברך עליה[.

 והוא מ"או היינו המצות . . ממעשה הנעשים הלבושים היינו בגדיהם' פי, בגדיהם כנפי על ציצית להם ועשו אור התורה )שלח, ע' תשיא(: "וזהו (3

 ממשיך ע"מ י"שע, ת"וממל ע"ממ הנעשים לבושים והם ג"חו שהם ופשתים צמר היינו דבגדים ל"דארז וזהו ,'כו מקיפים שהם שמהמצות הלבושים

 ע"ממ למעלה הם מגיעים הנה כעורב שחורות' שנק י"אעפ ת"מל אך', כו חסד ורב' בחי שהוא נקי כעמר' רישי ושער' מבחי זו המשכה ושרש צמר' בחי

 בד' בחי פשתים ענין וזהו . . דגלגלתא לבנונית מעצמיות א"כ . מוחין . מותרי מ"עד הוא שערות שהשערה בחינת י"שע מההמשכה למעלה דהיינו

 . .  דוקא בד בבגדי הוא ק"לקה שנכנס פ"ביוכ ג"כה . ולכן . ואהדות יחידות ענין שהוא
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 70.שהיו"ד של הקשר של יד תהיה צמודה לתפילין כל משך זמן התפילהנזהרין 

מסובבים את הרצועות על היד באופן הבא: חצי סיבוב מהזרוע ועוד שני סיבובים, 

ואח"כ מניחים מעט רווח וכורכים עוד ארבעה סיבובים ואח"כ חצי כריכה באלכסון על 

 71.כריכות היד, כך שישנם ו' כריכות ועוד ב' חצאים, בסך הכל ז'

 72.אח"כ כורכים פעם א' על פס היד ונעשה ד' עם החצי שעל היד

ואם לא הפסיק בדיבור בין הברכה על תפילין של יד  73,לפני הכריכות על האצבע מניחים תפילין של ראש

 75.ואם הפסיק בדיבור שלא מענין התפילין יברך על התפילין של ראש 74.להנחת תפילין של ראש, אינו מברך

מעליה בפרק האמצעי  חתראשונה למטה על פרק התחתון ועוד א 76,ג' כריכות על אצבע האמצעית כורכין

 79.וקושרים 78והמותר כורכין על פס היד 77בפרק התחתון חתושוב א

                                                 
פסקי הסידור )שם(. בוכ"כ  "., ב[רלו גח"]= בזוהרשו"ע אדה"ז )או"ח כז, ה(: "יש ליזהר שלא תזוז היו"ד של הקשר מהתפילה מהטעם שנתבאר  (70

 חב"ד )שם(. –ספר המנהגים 

 שו"ע אדה"ז )או"ח כז, יב(: "נוהגין לכרוך סביב הפרק שבין היד להמרפק ז' כריכות". (71

ובהגהות אדמו"ר הרש"ב לסידור 'סדר תפילות מכל השנה' )'סידור עם דא"ח' ע' ט ]שיט[(: "ובעינן הכריכות של התש"י, למדני כ"ק אאמו"ר 

זה,  זצוקללה"ה )כ"ק אדמו"ר מהר"ש( לכרוך ז' כריכות עם הב' חצאין, והיינו חצי הכריכה העליונה וב' כריכות וב' כריכות שלמות בקירוב זה אל

 (.4חב"ד )ע'  –"כ להניח מקום פנוי מעט ולעשות עוד ד' כריכות שלמות וחצי כריכה באלכסון". והובא בספר המנהגים ואח

 חב"ד )שם(. –ספר המנהגים  .הגהות אדמו"ר הרש"ב )שם( (72

 פסקי הסידור )הלכות תפילין(: "אחר שהניח תפילין של ראש יכרוך ג' כריכות על אצבע האמצעי". (73

 סידור )שם(: "אם הפסיק בענינים שהם נצרכים לו להנחת תפילין אין צריך לחזור ולברך על של ראש".פסקי ה (74

 פסקי הסידור )שם(: "ואם שח בין תפילה לתפילה יברך על של ראש . . כשדבר מענינים שאינן לצורך תפילין". (75

 אצבע עד' א רצועה ותמתח ,הקשר את ממנה ויקשור הזרוע את שתקיף כדי יד של תפילין של רצועה אורך שיעור: "(ו"ע אדה"ז )או"ח כז, יאש (76

  ".ויקשור כריכות' ג אצבעו על ממנה ויכרוך אמצעית

(: תפילין הלכות) הסידור פסקיוב ".אחת כריכה העליון ובפרק כריכות' ב האמצעי האצבע של התחתון בפרק לכרוך וישיב(: " ,שו"ע אדה"ז )שםב (77

 ".התחתון הפרק על כריכות שתי כ"ואח האמצעי פרק על אחת כריכה בתחלה"

הגהות אדמו"ר הרש"ב )שם(: "ברור שראיתי שכרך תחלה כריכה אחת על הפרק התחתון הסמוך לכף היד ואח"כ כריכה א' על הפרק הב', ואח"כ אבל ב

 עוד כריכה א' על הפרק התחתון". 

 הכריכה שמקדימין א"די - ב"במשנ הובאו - הדעות' ב לצאת (א ל"אפ אולי ע"אדנ למנהג טעם"](: 248, ע' חוברת כח)רשימות  ראה –מנהג זה טעם וב

' דהל כיון סברתם ע"וצ. בזה גם שדייקו ל"את, א"ומ ז"ט' ל - התחתון פרק דשל א"וי - ל"האריז' וסי ח"פרע, הכונות' ש' מל מ"כ - האמצעי פרק על

 או, שמאל אמצע ימין - כ"ג גשמי במקום שהוא כמו - הסדר על דהוא (ב. כמאן דלא הוא דאדרבה להיפך ל"י אבל -. ג"בפמ לברר. להיפך הוא ל"בכהנ

 ., וראה ג"כ לפנ"ז )שם( בארוכה["ע"צ ז"ובכ, ימין אמצע שמאל

 שלא התחתון הפרק על' שהי השלישי שהכרך מעיין )אדמו"ר הריי"צ( ומתקן' הי התפלה במשך פעמים . כמה . חב"ד )שם(: "ראיתי –ספר המנהגים וב

 הראשון". הכרך בהרצועה של נאחז האמצעי פרק לצד אשר הפרק באותו אצלו' שיהי רק הכרך הראשון על מונח' יהי

 ( שהרבי זי"ע היה מניחה על הכריכה הראשונה.15אבל בקובץ 'מנהגי מלך' )ע' 

 ".(היד כף על המותר וכורך)במוסגר: " פסקי הסידור )שם( (78

 )או"ח כז, יא(: "ויכרוך . . ויקשור". פסקי הסידור )שם(.שו"ע אדה"ז  (79
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