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לימוד: מסעיף י''ב עד אמצע סעיף י''ד ''ונוהגין''
How many tzitzis strings hang in each corner?

The Torah describes the tzitzis strings as gedilim. Chazal understand this to mean that the tzitzis on each corner should be made from four 
strings. The word g’dil (twine), by definition, refers to two strings that are spun together. Since the Torah writes g’dil in the plural—gedilim--
there should be a total of four strings. The Torah states that each of the strings should be psil, a term related to a wick which is made from two 
connected strands. Chazal explain that each of the four strings should be folded in half, for a total of eight strings per corner. If there are fewer 
than four strings per corner, the tzitzis are not kosher.  

[שו"ע יא, יב, ומשנ"ב נח-ס]

לימוד: מסעיף י' עד סעיף י''ב
Are tzitzis still kosher if the hole rips?

As we have learned, there are very specific areas of the garment where the holes for the tzitzis strings must be located. The hole must be on 
the area defined as the corner, but not too close to the edge. If the hole was made properly when the tzitzis were hung but it later ripped or 
widened to an area close to the edge of the garment, the tzitzis are still kosher. The halacha only demands that the tzitzis should be made 
properly at the outset, not that the hole must remain in that spot.  

[שו"ע יא, י, ומשנ"ב נ]

לימוד: מאמצע סעיף י''ד ''ונוהגין'' עד תחילת סימן י''ב
Can another material be added to the corner of the garment? 

Some Rishonim rule that one should be careful not to place any cloth on the corners or in the holes aside from the tzitzis strings. There are two 
reasons for this stringency: 1) The tzitzis should be placed directly on the corner and not on something else attached to the corner, and 2) the 
tzitzis strings should be made from the same material as the corner. Adding a new material would interfere with these requirements. Other 
Rishonim maintain that other materials may be added if their purpose is to strengthen the garment. The added material would then become 
a part of the garment. The custom follows this view.        

[שו"ע יא, טו, משנ"ב עד ו־עה, וביה"ל ד"ה שאין]

לימוד: מתחילת סימן י''ב עד אמצע סעיף א' ''ולרבינו תם''
Can a severed string be kashered?

The poskim disagree about the status of tzitzis in the following case: A string on one side severed to the extent that it became pasul (with less than 
kdei anivah left), and it was fixed by knotting another string to it. Afterwards, a string on the other side ripped off as well. Had the first string not 
been fixed, the tzitzis would have been pasul altogether (see first section above). Some Achronim hold that the tzitzis would still be pasul--on the 
grounds of ta’aseh v’lo min ha’asui, since the torn string was fixed while it was still connected to the garment. The strings must be affixed to the 
garment when they are already in a kosher state.             

[משנ"ב יב, ז; ביאורים ומוספים דרשו, 6]

לימוד: מסימן י''א סעיף ח' עד סעיף י'
Where on the garment should the tzitzis be affixed? 

The hole from which the tzitzis hang must be on the kanaf (corner) of the garment. There cannot be a space of more than three fingers’ 
width from the hole to the edge of the garment. There are various opinions on how to define a finger’s width. Some say that finger in this 
case is referring to the thumb, measured at its widest point. Others measure the thumb along its narrow side. A third opinion considers the 
three fingers to be the pinky, ring, and middle fingers. The poskim also disagree about whether the hole may be exactly at the three-finger 
point or whether it must be somewhere up to that point. One should follow the stringent view and place the hole within the three fingers’ 
width according to the strictest view. 

[שו"ע יא, ט, משנ"ב מא-מב, וביה"ל ד"ה היינו; ביאורים ומוספים דרשו, 55]

SUNDAY 
April 10  //  ט' ניסן

MONDAY 
April 11  //  י' ניסן

TUESDAY 
April 12  //  י"א ניסן

WEDNESDAY 
April 13  //   י"ב ניסן

THURSDAY 
April 14  //  י"ג ניסן
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