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        בעני� כונה במצות ציציתבעני� כונה במצות ציציתבעני� כונה במצות ציציתבעני� כונה במצות ציצית

        
ה "יכוי� בהתעטפו שציונו הקב: "ל"וז, 1כתב השלח� ערו� בהלכות ציצית  .א

 ".להתעט  בו כדי שנזכור כל מצוותיו לעשות�

מ "מ, וביארו הפוסקי� שא  שבכל המצוות אי� חובה לכוי� מהו טע� המצוה
חובה לכוי� מהו , כסוכה לולב וציצית, במצוות שנאמר במפורש בתורה טעמ�

  . הטע� שנצטוינו על מצוה זו
שכל די� זה הוא , א והעולת תמיד"ג הגר"בש� הפמ 2וכתב במשנה ברורה  .ב

ומאיד� דעת , אבל בדיעבד יצא ג� א� לא כיו� את טע� המצוה, לכתחילה
 .שא  בדיעבד לא יצא כל שלא כיו� מהו טע� המצוה 3הביכורי יעקב

כתב בביאור , אול� לגבי לכוי� לצאת ידי המצוה, והנה כל זה לעני� טע� המצוה  .ג
אלא דבמקו� שמעשיו מוכיחי� [, שהכונה היא לעיכובא 'סעי  ד' הלכה סימ� ס

ודאי , ולכ� כל הלובש ציצית בסתמא, 4שעשה עבור מצוה אי� הכונה מעכבת
ב שמי שקראוהו לעלות לתורה ולוקח טליתו "ולכ� כתב במ, ]לש� מצוה שכונתו

וכ� מ� הראוי שיקח , או טלית של קהל א� לא יכוי� לש� מצוה ביטל עשה דציצית
 .ש"יעוי, טלית של אחר בשאלה

כ היש� בטליתו "דא 5א"ועוד הקשה הגרשז, אול� מנהג העול� להקל בזה  .ד
כ שבלילה לא קיי� את "ונמצא א, יתלסוברי� שכסות יו� בלילה פטורה מציצ

שהרי הוא לבוש בציצית , ע"והופסקה המצוה כשהאיר הבוקר מבטל מ המצוה
 .בלא כוונה למצוה
, כל שלא כיו� להדיא למצות מזוזה, ז הקונה בית ע� מזוזות"ועוד הקשה שלפי

  .6ולא ראינו שנזהרי� בזה, ע"וביטל מ, הרי זה כדר בבית בלא מזוזה
כ כל הלובש "א', שאסור לכוי� כונת מצוה במרח* וכדו 7דלסוברי�ועוד הקשה 

  .ע"ביטל מ' ציצית במרח* וכדו
כתב לחדש שבמצות כגו� ציצית וסוכה שאינ� מצוות  8והנה במנחת חינו�  .ה

 )'כנפות וכדו' בלבישת בגד ע� ד(אלא שהאד� מביא את עצמו לחיוב , חיוביות
מ "מ, ל מצוה הבאה בעבירה"דהו ח"א  שלא יצא יד, י עבירה"א  א� קיימ� ע

 .ש"עיי, לבש בגד מצוי* ואכל בסוכה   כל סו דסו, לא ביטל עשה
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  .'סעיף ח' חסימן  
2

 .ט"ק י"שם ס 
3

 .ה"סימן תרכ 
4

 .'ק י"ב ס"כ שם במ"וכמש 
5

 .'מנחת שלמה קמא סימן א 
6

ז כל הנכנס לביתו ולא מכוין למצות מזוזה מבטל "ולפי, א שכשאדם יוצא מביתו נפטר ממזוזה"והנה דעת רע 

  .א"א שעיקר ההלכה בזה דלא כרע"אלא דכתב שם הגרשז, עשה
7

 . פ דברי המטה אפרים"ב ע"ח ס"תקפ בביאור הלכה סימן 
8

 .ה"מצוה שכ 
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שא  א� לא קיי� האד� את המצוה , ה לגבי מצוה בלא כונה"פשוט דה ולדבריו
', מ ביטול עשה אי� כא� כל זמ� שלבש ציצית וישב בסוכה וכדו"מ, בלא כונה
  .ב"ודלא כמ

דא� , דמסברא אי� מקו� לחילוק זה, ח"על דברי המנ 9אול� כבר תמהו האחרוני�  .ו
מלבד מה שמדברי התוספות מבואר דלא . [אי� קיו� מצוה יש כא� ביטול מצוה

כ ג� לעני� מצוות צריכות כונה אי� מקו� "וא, ח עצמו"כמו שכתב המנ, ח"כמנ
 .]'ל על מנהג העול� וכו"ושוב קשה כנ, לזה

ובמנחת שלמה ש� כתב לחלק בי� מצוה הבאה בעבירה דהיא חסרו� בגו  המצוה   .ז
מ כל שהבגד מצוי* ובבית יש "מ, דנהי שאי� קיו� מצוה, לבי� מצוה בלא כונה

והרי זה  אי� עליו חובה להטיל ציצית אחרת ולקבוע מזוזה אחרת' מזוזה וכדו
 .ה"יישע ',א וכדו"כנפות ודר בבית שאי� בו ד' כלובש בגד של ג

דא  שאינו מחויב להטיל ציצית , ד עדיי� מסברא הדברי� קשי� להבנה"ולענ  .ח
כ מחויב הוא לכוי� "א, מ מכיו� שכל שלא כיו� לא קיי� מצוה"מ', חדשה וכו

 .כ� מדוע לא יחשב כמבטל מצוה וכל שלא עשה, למצוה ולקיי� מצוה
שא  בהוליד ב� ממזר קיי� המצוה א  שלא  ל"והנה לגבי מצות פריה ורביה קיי   .ט

וכ� גר שנתגייר ע� בניו , כיו� למצוה וא  דיתכ� דמיקרי מצוה הבאה בעבירה
 .וכבר האריכו בזה באחרוני�, ר א  שלא התכוי� למצוה"קייי� פו

 כתב לחדש דבמצוות שהעיקר בה� היא התוצאה ולא המעשה 10ובקוב* שיעורי�  .י
 .11ר אי� הכונה מעכבת"כפו

שמא ג� בציצית העיקר במצוה היא התוצאה  12פי זה הסתפק בקוב* שיעורי�ול
, כ מעכבת"ואי� הכונה א, ]וכ� במזוזה שבבית יהיה מזוזה, שהבגד יהיה מצוי*[

 .ת"וכמשנ, וא� נימא כדבריו התיישב מנהג העול�
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 .ט ועוד"ג סימן י"בשערי יושר ש 
10

  .ז ואילך"כתובות מסימן רמ 
11

ז מיקרי מתעסק ואין כאן מעשה מצוה כמבואר "וביאור הדבר הוא שיבסוד דין מצוות צריכות כונה הוא דבלי 

  .במקום שהעיקר הוא התוצאהולא , ז במצוות שהעיקר בהן העשיה"וכ, מ"בכמה דוכתי ואכ
12

 .נ"שם סימן ר 


