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לימוד: מאמצע סעיף ג' ''ואפילו'' עד תחילת סימן י''ד
When can the need to preserve human dignity override a prohibition?

In some instances, the preservation of kavod habrios (human dignity) can override certain prohibitions. When serious degradation 
is at stake, one may even disregard a Torah prohibition by way of shev v’al ta’aseh (in a passive way, without actively transgressing 
the averiah). In cases of minor disgrace, only an issur mid’rabonon may be transgressed. Evaluating the degree of degradation is 
subjective; it is based on the experience of the individual. Therefore, one who would not feel embarrassed or degraded in a given 
circumstance is not permitted to transgress any prohibitions.  

[שו"ע יג, ג, ומשנ"ב ט, יב, טו ו־טז]

לימוד: מתחילת סימן י''ג עד אמצע סעיף ג' ''ואפילו''
Can tzitzis be worn on Friday night?

A person may wear a tallis gadol or katon in a reshus harabim on Shabbos. Since the tzitzis strings are a necessary component of 
the garment, they are considered part of the garment and one is not carrying by wearing it. Even if the garment is only required to 
have tzitzis mid’rabonon, a person can still wear it in the reshus harabim. Although there is no obligation to wear tzitzis at night, 
they can be worn outside on Friday nights. When a tallis is worn outside, care must be taken to wear it properly. Otherwise, the 
garment is viewed as being carried and not worn.  

[שו"ע יג, ב, ומשנ"ב ד ו־ו; ביאורים ומוספים דרשו, 6 ,7 ו־9 ;וראה שו"ע ט, א]

לימוד: מתחילת סימן י''ד עד סעיף ג'
Who may tie tzitzis to the garment? 

L’chatchilah, tzitzis should only be tied by an adult Jewish male. Tzitzis tied by a non-Jew are invalid. If a child ties tzitzis, an 
adult must stand by and direct him to tie them with the proper intentions. A child may tie his own tzitzis even without adult 
supervision. He may even continue wearing this pair after he becomes Bar Mitzvah. These halachos pertain to the placement of 
tzitzis in the hole of the garment, tying the first knot and forming the first set of krichos. The rest of the knots and krichos can be 
tied by a child or even a non-Jew.        

[שו"ע יד, א, משנ"ב א, ד ו־ה, וביה"ל ד"ה להצריך, וד"ה וטוב; ביאורים ומוספים דרשו, 3 ;וראה ביה"ל יב, ג, ד"ה יש]

לימוד: מסעיף ג' עד סעיף ד'
Is a borrowed garment required to have tzitzis?

A person is only obligated to affix tzitzis to garments that he owns. Therefore, one who borrows a four-cornered garment is not 
obligated to put tzitzis on it. Although he is not required to do so, he may choose to put tzitzis on the garment with the owner’s 
permission. He can even walk outside on Shabbos while wearing them, since tzitzis are considered an adornment to the garment and a 
part of it. If the loan extends for thirty or more days, the borrower is obligated mid’rabonon in tzitzis. Since the loan stretched out over 
a long period of time, it appears as if he acquired the garment. A brocha should be recited in this case.             

[שו"ע יד, ג, מחה"ש ה, ומשנ"ב ט-י; ביאורים ומוספים דרשו, 1]

לימוד: מסימן י''ב אמצע ס"א ''ולרבינו תם'' עד תחילת סימן י''ג
What is Rabbeinu Tam’s opinion regarding severed tzitzis? 

Rabbeinu Tam has a different opinion than the Rosh regarding torn tzitzis strings. He holds that for tzitzis to be kosher, two of the 
original strings must be whole and two must be at least the length of kdei anivah. Since, it is impossible to ascertain which half-
string is connected to the half-string on the other side of the knot, six of the eight half-strings must remain whole for the tzitzis to 
be kosher. For a string to be considered whole, the knots, krichos and free-hanging string must add up to at least twelve gidulim. 
According to the view of the Chazon Ish, it is sufficient for them to be the length of eight gidulim. 

[שו"ע יב, א, משנ"ב ט-י, וביה"ל ד"ה ונוהגין; וראה עוד שם ד"ה ולרבנו; ביאורים ומוספים דרשו, 9]
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