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        מבואמבואמבואמבוא
 זכינו, שבציצית תכלת מצות את לקיים זכינו לא שבהם שנה מאלף למעלה אחרי

 הצליחו וגם, המקורי חלזוןה של לזהותו חזקות ראיות שמצאו האחרונות בשנים

 לנו שאפשר מאוד סביר. שבציצית לתכלת צמרה חוטי צביעת אופן את לשחזר

 דורות הרבה ול זכו שלא מה – ובשלמותה כתיקונה ציצית מצות לקיים היום

  .שלפנינו

 בקרן מונחת תורה, עצמו את מיצה כבר החלזון זהות סביב שהוויכוח נראה

 ביסודיות זו בסוגיא שעיין מי. יבחר והבוחר, ויברר יבוא ליטול הרוצה כלו ,זוית

 לא נוספות ראיות כמה שעוד מסתבר, היום לנו שיש הראיות לו הספיקו ולא

 המקדש שבית מזמן מצוה של ציצית תגלהת הימים מן ביום אם גם. אותו ישכנעו

 סביר – גדול כהן של בחותמו ומהוחת ועצמ הבית הר על תמונח, קיים היה

 אלו לגבי שני ומצד. המתנגדים רוב אצל מאומה ישנה לא זהש להניח

 לא תירוצים ושערי, הרבה להם ישנו לא אחרת או זו קושיא – כבר המשוכנעים

  .ננעלו

' השקפה 'של שאלה יותר איה התכלת חידוש ששאלת לסכם אפשר היום

 לגבי הנכונה הגישה היא מה היא השאלה דיוק ליתר .הלכה של שאלה מאשר

  . ההלכה אושיות יםעומד םשעליה ותהעקרונ

 שהחלזון חזקות ראיות המון יש אחד מצד: ךכ השאלה את להגדיר אפשר

 רוב שני מצד אבל. מורקס-הפורפוריא הוא תכלת את בעבר צבעו שממנו

 ותנובעאינן  הראיות ,כלומר ;באו מדרשה בית מתוך לא ,החזקות ההוכחות

 שאנחנו ידע המון מתוך אלא, פוסקיםוה ל"חז מדברי, עצמן בסוגיות עיון מתוך

  . חיצוניים ממקורות שואבים
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 של לזיהויו והפוסקים ל"חז בדברי ממש של סתירה שום מצאנו לא אכן

 של זהותו את יודעים שאנחנו אחרי ,מזאת רהיתֵ  . התכלתכחלזון הפורפוריא

 קרעי, לוהכ אחרי אבל .1חדש באור ל"חז דברי נהירין, הצביעה אופןאת ו החלזון

 הסיבה זאת. 2המדרש לבית מחוץ, "חוץ מולדת "מידיעות ואה ההוכחות תוקף

 חדשות לשמוע רוצים שאינם, חכמים תלמידי רבהה רואים שאנחנו העיקרית

 מיום שני מצד אבל. 3בימינו תכלת מצות לחידוש ומתנגדים ישראל בית בכרם

                                                  
 לתלמוד בבליה תלמודה בין מחלוקת מצאנו. א: הנושא את שמכיר למי, דגמאות כמה הנה 1

, כשאנחנו יודעים באיזה חלזון מדובר עכשיו, חלזוןבצידת  בשבת צידה איסור יש אם ירושלמיה

 תמוהים דברים כותב מפאנו ע"הרמ .ב. מקום לשני הצדדים שאכן רואיםים את אופן הצידה ורוא

 וכזמשונה  יהיבר להיות אפשר איך ;'חי 'וגם' צמח 'גם ,'דומם 'גם שהוא – החלזוןלגבי  ביותר

. ג. מתאימים דימוייםה תשלוש כל איך אפשר לראות החלזון את לנו שיש עכשיו אבל? בעולם

 פ"ע (י"רש בין מחלוקת לנו יש לכאורהש, תכלת בעשיית בעיה על מצביע ל"ז אלישיב הרב

 שמוסיפין שכתב ,ם"הרמב לבין, התכלת לתוך סממנים להוסיף שאסור סוברה ,)התוספות

שזה מתאים גם  רואים ,הצביעה אופןלנו את  שנתגלה עכשיו אבל? נכריע איך לכאורה. סממנים

 את איםיכשמוצ שהרי – י"רש לשיטת וגם, היורה בתוך הסממנים את שמכניסים ם"הרמבלשיטת 

 .  מעורבנוסף חומר שום לא נשאר היורה מן הצמר
 והפוסקים ל"חז דברי מתוך החלזון את לזהות אפשר אי התכלת בנושא שדווקא מקרה זה אין 2

 הטבעית במציאות יםיהתלו ההלכתיים הנושאים של טבעם וזה האמת לפי אלא, בלחוד

 קיים שהיה לממצא הקשור ההלכתי לחלק רק מתייחסים שלנו המקורותש ןוכיו .וההיסטורית

 הפתח לכן ,הטכנית המציאות את לתאר צורך ראו ולא, מדברים מה על ידעו כולם הריש, בשעתם

  .המדרש לבית שמחוץ בספרים בחיפוש רק הוא ההיסטורית המציאות את להבין שלנו

 בפרשת התורה על" מזרחי ואליה "ספר של העתיקים בדפוסים .ןילעני דוגמאות שתי כאן אביא

 שאין כמובן .י"רש דברי מפשטות שיוצא כפי ישראל ארץ של גיאוגרפית מפה מצויירת מסעי

 כתבמס י"ברש גם. ישראל ארץ של ההיא' מפה'ה לבין המציאותית ישראל ארץ בין קשר שום

  .מהמציאותמאוד  הרחוקה וגרפיתגיא תמונה המופיע, יוצאת רצועה יתיבסוג) ב"ע ז דף (גיטין

 ואיךהשונים  וחלקי את מתארת התמונה .מחרשה" עול "של תמונה רוצימסוים  בספר ראיתי

 שאם איה הבעיה. ל"חז בדברי הסוגיות שנבין כדי, החרישה בשעת השור על ואות קושרים

  ...דקה תוך חנקיי השור, שדה לחרושו ההז המחרשה עול לתוך שור להכניס ינסה מישהו

 מדברי – התורה של הלולב אינו שלנו שהלולב להוכיח רוצה מישהו, דומה הדבר למה משל

 השמש אינה זה מכירים שאנחנו שהשמש להוכיח שרוצה או. הדקל על סוכה כתבמס י"רש

 יוצאת אינה ובבוקר, הרקיע לכיפת מעל תנכנס לא מעולם שלנו השמש הריש – מדברת שהתורה

 .פיזי גלגל על בבתמסתו לא וכלל. מחלונות
 שמחוץ ידע גם נצרך הלכתי רורילבבהם  להגיע שכדי לכולם שברור ,הלכתיים תחומים ישנם 3

 אבל. )לחקלאות הקשורים הדינים כל או, והלכה חשמל, והלכה רפואה :הלדוגמ( המדרש לבית
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 תכלת יםשמטיל בהלכה ומדקדקים המצוה את מחבביםה יהודים מתרבים ליום

  .בגלוי ומי בצנעה מי, בציצית

  

, החוליותאת , הכריכות את לעשות איך שאלות גם מתחדשות התכלת חידוש עם

 דיני כל כיםשיי לא תכלת מצות שאין בזמן הרי. המסתעף וכל הקשריםאת 

 לזמן רמזכ רק זה היה ,חוליות לעשות נהגו שכן אלו וגם, והקשרים החוליות

 כפי החוליות את לעשות הקפידו לא רמז רק שזה יוןוכ, מצויה התכלת התשהי

 להמשיך אפשר שאי ברור לכן. וסודות יניםיענ לעוד לרמז שרצו וןוכי, הדין עיקר

 בה הסתפק לא ואכן, לבד בלבן עכשיו עד שעשינו כמו הכריכות את ולעשות

 על אשר. בלבן כמו והכריכות הקשרים את לעשות שנמשיך להציע ,מעולם אדם

 נשנו הללו שבדינים וןווכי, חוליות דיני גם יםחוזר ליושנה עטרה זרהכשח כן

 לעשות עדיף השיטות מן שיטה איזה לפי מחדש לברר צריכים ,שיטות הרבה

  .למעשה

  

 משתי תורה דיני מרוב שונים – התכלת חוטי כריכת" אופן "של – הללו דיניםה

  : בחינות

 השיטות כל לפי. עיכובאל ולא למצוה רק ןה כאן השאלות לי עלמאלכו. א

 אחד קשררק  עשה אם, והאחרונים והראשונים הגאונים כל לפי, והמנהגים

                                                 
, אלהכ אינם הם למעשה אבל', טהורים 'תורניים כנושאים נראים פניו שעל תחומים הרבה ישנם

 ידע של, הסמכות מידת ומה, להיזקק צריכים כמה עד, בעצמה הזאת השאלה פעמים והרבה

   .הלכה בעלי אצל פולמוסים עורר, המדרש לבית מחוץשמקורו 

. ב". צובה ארם כתר "של ההמסור של סמכותה.  א:האחרונות השנים מן דוגמאות כמההנה 

 עתיקים קברים לגבי מבררים איך. ג. הבית בהר הטופוגרפיה פי על העזרה של המדויק מיקוםה

, הארץ בדרום ישראל ארץ גבולות – שמיטה יניילענ ישראל ארץ גבולת. ד. ישראל קברי הם אם

 בימות חומה מקופת היתה עיר איזה קביעת. ה. שאן כבית מ"מתרו שפטרו הערים גבולות או

 לזמני הקשורות הסוגיות רוב. ז. תורה ושיעורי למידות הקשורות הסוגיות כל. ו. נון בן יהושע

 יןיבענ תם רבינו שיטת את מכחיש שהחוש שכותבים א"והגר התניא הבעל דברי על( בהלכה היום

 שיכול' דאמר מאן 'הוא' חוש'ה האם: שתמהו ותיקים חסידים בשם אומרים, השמשות בין

   ).?תם רבינו על לחלוק
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 תכלת ממצות עצמו פטורל לאדם סיבה אין לכן. חובה ידי יצא אחת וחוליא

  . והמנהגים השיטות בין להכריע יכול אינו שהוא הטענה מחמת

 הבדלים כך כל בה שיש אחת מצוה כולה התורה בכל יש אם מסופקני. ב

 עד הראשונים דרך הגאונים מן. התכלת כריכת אופני לגבי כמו ומנהגים בשיטות

 חוליותה למספר אפשרויות שתי נותנת בגמרא הברייתא כבר ובעצם, האחרונים

 מארץ ארוכה זו הוסוגי, ועצומה רבה כאן המבוכה כן על אשר. לעשותשיש 

  .מידה

  

 שאנחנו הפוסקים גדולי, דורנו עד מצויה היתה לא שהתכלת היות, כאמור

 הספקות רבו לכןו, יןיבענ הפסיקה דרכי את לנו סללו לא, בעקבותיהם הולכים

, הפוסקים מגדולי שאחד זכינו אבל. למעשה לעשות איך הללו בענינים והשיטות

 אצל מקובל וכידוע, תכלת דיני בכמה שלו ע"בשו דן, ע"זי התניא בעל הַרב ה"ה

 של שהפסיקה לומר מקום דין לבעל שיש אכחד לא .'בכרַ  הלכתא'ש החסידים

 יניםיבענ שלו לפסיקה שיש תוקף ואות לה אין ,תכלת ינייבענ הַרב ע"השובעל 

 שנאמרה הלכה דומה הואינ, מצויה היתה לא התכלת בשעתו הריש ,אחרים

 ואף על .4למעשה שנאמר להלכה אחרת להלכה כהקדמה או למשיחא כהלכתא

  . ורובו ראשו עליו לסמוך גדול עמודן כא לנו יש, פי כן

 רק, הוסוגי הסוגי בכל ראשוניםהו הגאונים שיטות בכל אדון לא זה במאמר

 הַרב הכריע השאלות מן כמה לגבי. שאלה בכל הַרב של שיטתו את לברר אנסה

         .איתמר מכללא רק הפתרון מהם כמה ולגבי, מפורשים בדברים

  

  

  

  

                                                  
 תכלת של ושנים לבן של שנים 'כתוב:) חק כו עשין (ג"ובסמ: "יוסף הבית כתב דומים דברים 4

 מידי לן נפקא דלא במלתא לפלוגתא למיחת בעי דלא ונראה. 'תכלת של ואחד לבן של שלש או

 ולמר, תכלת של ושנים לבן של שנים למר, בכנף חוטין ארבעה פירוש :קאמר והכי, זימנא בהאי

 ".תכלת קצתו ואחד לבן של שלשה
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        התכלתהתכלתהתכלתהתכלת    חוטיחוטיחוטיחוטי    יןיןיןיןיייימנמנמנמנ

 שושל. לבןב וכמה תכלת בצבע הם מהחוטים כמה הראשונים שנחלקו ידוע

  : בזה נאמרו שיטות

 חוטים ארבעת מתוך חוט חצי בתכלת לצבוע שיש םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב    שיטתשיטתשיטתשיטת) ) ) ) אאאא

 לבן חוטי' ז לנו יש הבגד לתוך החוטים את שמכניסים שאחרי יוצא ךכ. הכפולים

  . תכלת של אחד וחוט

 מסביב הכריכות את לעשות הוא התכלת של תפקידו עיקר ם"הרמב לפי

 רק צובעים לכן ,דאח חוט מספיק הכריכות את לעשות שכדי וכיון. הלבן לחוטי

  . הגדולים החוטים מארבעת חוט חצי

  . מקובלים הרבה נקטו ם"הרמב כשיטת

' וג, תכלת שלם אחד חוט לעשות שיש,  רביםראשונים ועוד דדדד""""הראבהראבהראבהראב    שיטתשיטתשיטתשיטת) ) ) ) בבבב

  . תכלת של יםניוש לבן חוטי שישה בציצית שיש יוצא. לבנים חוטים

 פתיל, יחיד לשון פתיל, "תכלת פתיל "מהפסוק שלומדים זו לשיטה הטעם

  .אחד

 של חוטים ינוש תכלת של חוטים ינש שלוקחים איה    פותפותפותפותותוסותוסותוסותוס    יייי""""רשרשרשרש    שיטתשיטתשיטתשיטת) ) ) ) גגגג

  . לבן

 לא לכןו ,ציצית מצות מעצם שניהם והלבן התכלת ,פותהתוס שיטת לפי

 חוטי וארבעה לבן חוטי ארבעה בגדיל שיש יוצא. השני על אחד להעדיף מסתבר

  . תכלת

  . הראשונים רוב נוקטים זו שיטה כפי

  

 הדברים למעשהו, והוכחות ראיות של תלים תלי מביאים ושיטה שיטה לכל

 ריש (ברורים דברים פוסק שלו ע"בשו שהַרב זכינו זה בענין. מהכרעה רחוקים

  ):א"י' סי

 חוטין' ב שיקח תהמצו היה מצוי תכלת שהיה בזמן ,ציצית מצות

 הנקראים צבועין שאינן חוטין' וב, תכלת הנקרא] בצבע [צבועין

 נשארים ממילא לצבען מצווים אנו שאין מפני ,לבן חוטי

  . בלבנותם
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 כאן שכתב הטור הכרעת בעקבות לכאורה. 'ותוס י"רש כשיטת פוסק שהרב הרי

  : הלשון ובז

 כפולים יןחוט' ב שיקח מצותן, תכלת שהיה בזמן ציצית מצות

 של או לבן צמר של כפולים חוטין' וב תכלת צבועין צמר של

  .פשתן

  

        הגדילהגדילהגדילהגדיל    תתתתייייעשיעשיעשיעשי    מצותמצותמצותמצות

  : כה סעיף יא סימן הרב ערוך השולחן לשון וז

 תלמוד ?גדיל כולו יעשנה יכול, 'לך תעשה גדילים' בתורה כתוב

 שנתבאר כמו נפרדין חוטין הם וציצית ',ציצית להם ועשו' לומר

 יוצא וציצית, מהכנף יוצא גדיל שיהא ?יצדכ הא', ח' בסי

  . מהגדיל

 בין הציצית אורך רוב שכרך בין לכן, התורה מן שיעור לגדיל ואין

  . כשר אחת חוליא אלא כרך שלא

 אינה דהכריכה משום, קשר הכריכה בסוף שיעשה ובלבד

  .גדיל כאן שאין ונמצא ,לאחריה קשר בלא מתקיימת

  

        חוליאחוליאחוליאחוליא    שלשלשלשל    וגדרוגדרוגדרוגדר, , , , למצוהלמצוהלמצוהלמצוה    הגדילהגדילהגדילהגדיל    יתיתיתיתייייעשעשעשעש

  ):א, לט מנחות (הגמרא יתיבסוג הוא הדברים מקור

, ששת רב אמר הונא רב אמר: הכי מתני נתן דרב בריה חייא רב

. כשרה רובה שכרך תכלת: רב אמר אבא בר ירמיה רב אמר

 שליש תכלת ונויי. כשרה אחת חוליא אלא בה כרך לא ואפילו

  . ענף שלישי ושני גדיל

  .וישלש וישנה שיכרוך כדי: אומר רבי תניא, חוליא שיעור וכמה

  

 שליש עושים מצוה לנוי. אחת וחוליא אחד קשר צריכים התורה מןש, לנו הרי

 שלוש נקראת שחוליא הגמרא מדברי לומדים עוד. ענף שליש ושני גדיל

  .כריכות
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        החוליותהחוליותהחוליותהחוליות    מספרמספרמספרמספר

  :פהמוסי הסוגיא בהמשך הגמרא

 לשש על יוסיף לא והמוסיף, משבע יפחות לא הפוחת, תאנא

  . עשרה

  . רקיעים שבעה כנגד – משבע יפחות לא הפוחת

 וששה רקיעין שבעה כנגד – עשרה שלש על יוסיף לא והמוסיף

  . שביניהם אוירין

  

 שניכאן  נותנת הגמרא ,הראשונים כל כמעט נוקטים וכן, הסוגיא פשטות לפי

 עשית למצות אפשריות יתש שיש להלכה נפסק וכן. 5החוליות למספר שיעורים

  .כריכות שלושה חוליא וכל. חוליות ג"י או, חוליות שבע או, חוליותה

  

 בפשטות לכאורה אבל, משנהו על אחד מנהג של עדיפות אין הגמרא בדברי

  . התכלת חוטי מנין של השיטות יתבש תלוי הדבר

 את מסביר ם"הרמב. הכריכות את עושים חוט באיזה הראשונים נחלקו דהנה

 כיון הוא תכלת של חוט חצי רק שעושים שהטעם ,החוטים מנין לגבי שיטתו

, החוטים שאר סביב הכריכות את עושים שבו החוט הוא התכלת של גדר שעצם

 את עושים שלשיטתו מובן י זהלפ .תכלת של אחד חוט רק עושים לשיטתו לכןו

 נגדכ חוליות שבע לעשות עדיף שלשיטתו מסתבר ולכן, בתכלת רק החוליות כל

  . תכלת םשה הרקיעים שבעה

 שהטעם, החוטים במנין שיטתם את מסביריםה פותהתוס ,זאת לעומת

 על הלבן את להעדיף סיבה שאין הוא תכלת חוטי ינוש לבן חוטי ינש שעושים

, לסירוגין, בתכלת וגם בלבן גם החוליות את כורכים םשיטת לפי לכן. התכלת פני

 וששה רקיעין עהשב כנגד חוליות ג"י לעשות עדיף שיטתם שלפי מסתבר לכןו

  .אוירין

                                                  
 שיעור נתנות כאן שהברייתא, )וקי יוסףוהנמפות בתוס יםמפרש ויש( ד"הראב שיטתאמנם  5

 .חוליא שבכל הכריכות מספרל
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 כותב האחרים הדינים בשני פותהתוס כשיטת סוברה ש"שהרא ,רואים ואכן

 דומה והלבן, לרקיע ודומה בחוליות ניכר שהתכלת): "טו סימן קטנות הלכות(

 המספיק בספרו ם"הרמב בן אברהם רבי זאת ולעומת ".לרקיע רקיע שבין לאויר

 למעשה פוסק ,החוטים מספר בענין ואבי שיטת אחר שנמשך כיון ,'ה לעובדי

  .חוליות ג"י פני על חוליות' ז לעשות שעדיף

 תיוהאפשרו מן אחת עדיפה שיטה כל לפי שלכאורה שהגם, להוסיף צריך אבל

 מן אחד כל על להקשות שאפשר עד מוכרח ממש זה שאין הרי, שבברייתא

 יםמרמז תכלת של שחוליות שר לומראפ ם"הרמב לפי גם הריש. השיטות

 וזה, חוליות ג"י של מספר לנו יש לוהכ שאחרי כיון, הרקיעים שבין ויריםולא

 חוליות' ז שעושים פות אפשר לומרהתוס שיטת לפי וכן. ויריםווא לרקיעים מרמז

נקודה . לבן של וארבע תכלת של חוליות שלוש ןשה הגם ,רקיעים' לז ותמרמזה

ם "וגם הרמב,  האפשריותזו מוכרחת מעצם העובדה שהברייתא מציינת את שתי

 ספק אין אופן בכל אבל, וגם התוספות אינם יכולים לחלוק על דברי הברייתא

  .6שיטה לכל החוליות מנין להתאים הוא המלך שדרך

                                                  
" התכלת בעל "ק"הרה אותנו שמלמד גדול יסוד, יננויענ לכל תנוגעה חשובה נקודה להוסיף ויש 6

   ):קכג' עמ ,התכלת ספרי (לשונו ווז. )תכלת מצות לגבי וכותב שהוא רק ,הוהקדימו כבר ועצמ יסודב(

, מתמיה הדבר דלכאורה, ת"ר ושל י"רש של תפילין בענין אחר במקום ביארנו ברוכ"

 כי ארנויוב, ימיהם עד ה"מרע מימות יום בכל ובא נוהג שהיה בדבר פלוגתא שייך איך

 ושניהם חיים אלהים דברי ואלו שאלו ולהיות, ק"בזוה עוד מבוארים הדעות שתי באמת

 היה, באמת ישראל לכל לדורות הלכה בועלק באו שלא זמן כל לזאת, מקום להם יש

   ... דעתו חות כפי לנהוג ד"ב כל ביד רשות

 שהיה, לסמוך ושלא לסמוך כמחלוקת ס"שבש פלוגתות כמה אצלנו נתבאר וכן

 דעות שתי היו הכי מקמי גם אבל, כך או כך דוקא ההלכה לקבוע שבאו מעת הפלוגתא

  . כך נוהגים שהיו ויש כך נוהגים שהיו יש, בזה הקפידו שלא אלא בישראל

    היוהיוהיוהיו    והחוליותוהחוליותוהחוליותוהחוליות    ולבןולבןולבןולבן    בתכלתבתכלתבתכלתבתכלת    הציציתהציציתהציציתהציצית    בעשייתבעשייתבעשייתבעשיית    הראשוניםהראשוניםהראשוניםהראשונים    מחלוקתמחלוקתמחלוקתמחלוקת    שהרבהשהרבהשהרבהשהרבה    נראהנראהנראהנראה    ובאמתובאמתובאמתובאמת

    לידילידילידילידי    הדברהדברהדברהדבר    באבאבאבא    ולאולאולאולא    כךכךכךכך    נוהגיןנוהגיןנוהגיןנוהגין    שהיושהיושהיושהיו    וישוישוישויש    כךכךכךכך    נוהגיןנוהגיןנוהגיןנוהגין    שהיושהיושהיושהיו    ישישישיש, , , , סססס""""השהשהשהש    בימיבימיבימיבימי    דעותדעותדעותדעות    הנךהנךהנךהנך    ככככ""""גגגג

) א, עד (מציעא בבא ס"הש לשון וכדמשמע. מהדעותמהדעותמהדעותמהדעות    כאחדכאחדכאחדכאחד    דוקאדוקאדוקאדוקא    לנהוגלנהוגלנהוגלנהוג    הלכההלכההלכההלכה    קביעתקביעתקביעתקביעת

  ". ש"יעו ,חוליות ולמימני חוטין ילמימנ לך הוי

. התכלת חוטי במנין השיטות שתי לפי ןה בברייתא יותוהאפשר שתי שאכן לומר יש דבריו לפי

   .הראשונים מן אחד כל על צד מכל להקשות אפשר אי, מוכרח זה שאין כיון אבל

 .12 בהערה לקמן זה בענין עוד ראה
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 לשיטתו עדיפות יש לכן ,פותהתוס כשיטת פוסק הַרב ע"שבשו כיון ,ממילא

 לעשות מקובל שלמעשה כיון, חוליות ג"י לעשות סיבה עוד. חוליות ג"י לעשות

 סיבה יןא אם, תכלת לגבי המנהג את לשנות אין ולכאורה, בלבן חוליות ג"י

  .לשנות מיוחדת

 
        ????הכריכותהכריכותהכריכותהכריכות    אתאתאתאת    עושיםעושיםעושיםעושים    חוטחוטחוטחוט    באיזהבאיזהבאיזהבאיזה

  :הציצית של הכריכות לגבי) שם( בגמרא מצאנו דין עוד

 וכשהוא. כנף מין' הכנף, 'בלבן מתחיל מתחיל כשהוא, תנא

  .מורידין אול בקודש מעלין, בלבן מסיים מסיים

  

 עושים ובאמצע, בלבן ומסיימים שמתחילים אנו יםלמד הללו הגמרא מדברי

 :פרטים בכמה כאן נחלקו והראשונים הגאונים. בתכלת כריכות
 רק זה – בלבן ומסיימים כשמתחילים, בתכלת הם הכריכות שכל ם"הרמב לפי

  . לבן של אחת בכריכה

) כריכות' ג (הראשונה חוליהה כל םישעוש סובריםרבים  ראשונים זאת לעומת

  .בלבן האחרונה ההחולי וכל

  

 עושים האמצעיות החוליות כל האם, באמצע עושים מה הראשונים נחלקו עוד

 ם"הרמב לפי. 'וכו ותכלת לבן ותכלת לבן לסירוגין שעושים או בתכלתאותן 

. בתכלת האמצעיות החוליות כל את עושים ,הכריכות הוא התכלת תפקיד שעיקר

 פני על הלבן את להעדיף סיבה שאין סוברים שהם כיון ,ש"והרא' תוסה אבל

 כמה ויש. גיןרולסי חוליות שעושים, יהיהשנ כשיטה נוקטים הם לכן ,התכלת

  .זה את לעשות בדיוק איך אופנים

 לכאורה ,כאמור אבל, הַרב ע"השו מדברי ברורה הכרעה לנו אין זה בענין

 הוא זו שיטה וטעם, התכלת חוטי יןבמנ פותהתוס כשיטת פסק ל"ז הַרב אם

 האותנאמר  לכאורה, המינים שני את להשוות הדסברפות התוס שכתבו כמו

 להשוות ולא רעהו על אחד מין להעדיף סיבה שאין ,הכריכות יןילענ גם הסבר

  .המינים את
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        הקשריםהקשריםהקשריםהקשרים    דינידינידינידיני

        מדאורייתאמדאורייתאמדאורייתאמדאורייתא    עליוןעליוןעליוןעליון    קשרקשרקשרקשר

 בסוף שיעשה ובלבד" ,מדאורייתא הוא אחד שקשר ל"ז הַרב בדברי לעיל ראינו

 שאין ונמצא ,לאחריה קשר בלא מתקיימת אינה דהכריכה משום, קשר הכריכה

 שנחלקו אלא, מדאורייתא הוא עליון שקשר, בגמרא בוכת וכן". גדיל כאן

 הרחוק או לבגד ביותר הקרוב זה האם – עליון קשר נקרא קשר איזה הראשונים

 גם קשר לעשות נוהגים חנואנ הריש ,א מינהנפק אין למעשה. מהבגד ביותר

  .בסופו וגם לבגד סמוך הגדיל לתיבתח

  

            וחוליאוחוליאוחוליאוחוליא    חוליאחוליאחוליאחוליא    כלכלכלכל    עלעלעלעל    קשרקשרקשרקשר

  ): ב, מנחות לח (איתא בגמרא, נוסף דיון יש מדרבנן אבל, מדאורייתא כאן עד

  .וחוליא חוליא כל על לקשור צריך מינה שמע, רבא אמר

  

 לעשות יכיםשצר, רבא של דינו כפשטות להלכה פוסקים הראשונים כל כמעט

. קשר לעשות צריכים כריכות שלוש כל אחר דהיינו. וחוליא חוליא כל על קשר

 דין שכל איהשל שלוש כריכות  חוליא כל על קשר עשו לא בלבןש הסיבה

 לאבלבן  לכןו, בלבן אין מצות חוליות שייכתו, תכלת כשיש רק שייך חוליות

  .7חוליא כל על קשר –ן כדינ חוליות לעשות הקפידו

 כנגד מיעוט הםאבל , הראשונים בדברי אחרים מהלכים כמה מצאנו מנםא

 למספר קשר בלי חוליא כל על קשר לעשות שצריכים פוסקים להלכהו. רבים

   .8החוליות

                                                  
 לצאת שרצו כיון,  דווקאכריכות שלוש האינ' יאחול'ש בראשונים יחידאה שיטה על סמכו בלבן7

 הדין כפי חוליות לעשות שכתב ל"ז י"האר לואפי. חוליא של דין כאן אין מילאומנוספים  רמזים

 עשה  אלא לגמרי ןכדינ החוליות את לעשות הקפיד לא, בלבן גם) כריכות שושל של דהיינו(

 .לקמן שנזכיר כפי, החוליות באמצע קשרים
 הוכחתי ושם, "תכלת שיש בזמן גם נוהג קשרים חמשה מנהג האם "יבמאמר זו וגיאבס הארכתי8

 פותהתוס, וסיעתו ח"הר, י"רש( חיים אנו שמפיהם, הראשונים רבותינו כל כמעט שלדעת

 בשם[ העיטור ספר, האשכול ספר, ]הדור גדולי וכל ף"הרי בשם[ י"הר בשם המרדכי, ש"והרא

 שיש בזמן נוהג אינו קשרים שהיחמ מנהג )ז"והרדב, יוסף הבית ,מלוניל יונתן רבינו, ]הגאונים
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        קשריםקשריםקשריםקשרים    שהשהשהשהייייחמחמחמחמ

 חמשה "הציצית בכריכת שעושים המנהג את מצאנו וראשונים גאונים הרבהאצל 

  ):ח"הב הגהות פ"ע (כנף ןמי ה"ד א, לט במנחות י"רש שכתב כמו". קשרים

 מצות שקולה דאמרינן היינו קשרים חמשה דעבדינן והאידנא

' וה חוטין' וח, ר"ת עולה ציצית [הלכך, כולה התורה ככל ציצית

  .מלמטה ושלשה מלמעלה קשרים שני עבדינן]ו, ג"תרי הרי קשריו

  

 .םהגאוני אצל ראשונהוהוא נזכר ל, בתלמוד נזכר לא קשרים שהיחמשל  מנהגה

 מאוד זה נושא. הראשונים כל כמעט אצל נזכר זה מנהג הגאונים ימי מאז אבל

 השאלה. בתכלת הכריכות בעשיית דיוןה לכל המפתח והוא, יננויבענ משמעותי

 ,תכלת כשאין רק או תכלת כשיש גם נוהג קשרים שהיחמ של המנהג האם איה

  . עצמה בפני מאמר ויש לייחד לה

  

  הקשריםהקשריםהקשריםהקשרים    מהותמהותמהותמהות
  : שאלות תיש יש יםהקשר במהות

 חוטים באיזה. ב ?אחד קשר יקפשמס או קשר גבי על קשר עושים אםה. א

   ?הקשרים את עושים

 הקשרים כל את עשולא  שהם ,ברור נראה הראשונים וראשוני הגאונים בדברי

 כלאת  אלא, חוטים ארבעה על חוטים ארבעה שקושרים ,היום עושים שאנו כמו

. האחרים החוטים כל על ואות שקשרו, לבדו הכורך בחוט עשו הם הקשרים

  .זאת עשו איך אופנים כמה ומצאנו

                                                 
  על בנוסף וזה. עושה חוליות כמה משנה ולא ממש חוליא כל על קשר לעשות וצריך, תכלת

 ברור לכןו, לחוד בלבן גם קשרים שהיחמשל  מנהגה את סוברים איןש וסיעתו ם"הרמב שיטת

 באופן הגמרא את מפרש א"הגר ,אתז עומתל. ממש חוליא כל על קשר לעשות צריכים שלדעתו

 שמנהג ק"הזוה לשיטת הגמרא את להתאים מנת על ,ממש חוליא כל על קשר לעשות ךצרי איןש

  .תכלת כשיש גם נוהג קשרים שהיחמ

 נגד הראשונים כל כשיטת פוסקים דינא שלענין ברור הַרב ע"שו דברי לולי גם ,למסקנה לכן

  .באריכות בדברינו ש"עיי, חוליות הרבה כשעושה גם חוליא לכ על קשר לעשות וחייבים, הקבלה
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 בעקבות תם רבינו אצל כפול קשר לעשות שנתחדש נראה ,כפול קשר יןיובענ

  .הכורך בחוט הקשרים את עשה בינו תםר גם אבל, תלמידיו

 קשרים לעשות נהגו להישמתח, הלומד בעיני תמוה להיות יכול שהדבר כיון

 את לעשות איך למעשה נוגע זה גםכיון שו, רגילים שאנחנו ממה אחר באופן

 את מתארים שהם איך שנראה הראשונים מדברי קצת כאן נביא ,בתכלת הקשרים

  .הקשרים בענין השונות השיטות

) הדף על בעצמם' התוס מדברי חוץ (תמונה לקבל אפשר פותהתוס בעלי מבין

  ): תתקמ, קטנות הלכות (ולשונ ווז, הקשרים נייבעני המרדכי מלשון

 כרך של מחוט לעשות י"ור תם רבינו נוהג, עצמן הקשרים ועל

 חוטין' הז של באמצעות החוט ראש תוחב והיה, )הקשרים(

  . לבד אחד בקשר יחד ומהדקן

 כדאמר ,קיימא של קשר מיקרי לא ג"דכה אלחנן רבינו ואומר

 טיםהחו' ב כשמקשר לא אם קיימא של מיקרי דלא קשרים באלו

 אחד ראש אלא כאן שאין ג"דכה לומר יש ומיהו. קשרים' בב יחד

] מושך וזה [אילך מושך הראש זה ראשין' בב אבל יותר מתקיים

  ...לאינתוקי ועבוד אילך

 נראה אין כי, קשרים שני כרך של חוט באותו ועשה ת"ר בו וחזר

 להוריד יכול אכתי תימא וכי. פעמים' מב בפחות קיימא של קשר

 יפה שמהדקו כיון כל מקוםמ ,גדיל של חוט ולמתוח למטה הקשר

  .הוא טוב קשר

 ,האחרים וכורך כרך של חוט שלוקח ,א"ע נוהג היה אלחנן ר"וה

 כך אחר מיד עליהם וכורך' הז מן' א חוט ,לקשור כשרוצה ,ולוקח

' ב הנותרין החוטין על יחד שניהם וקושר ,שירצה כמו מעט

 להפריד קצת וכורך וחוזר ,קשרין שאר כדרך בחוזק פעמים

  . כבתחלה וקושר וחוזר מזה זה הקשרין

  

  ):תרמג 'עמ (בשעתו צותנפו ושהי השונות השיטות את מסכם" המנהיג "בעל
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 חכמי רוב עם ופרובינציה ספרד חכמי נחלקו הקשר ובעניין

' הד לקשור גמור קשר בו שעושין בצרפת מקומות שיש, צרפת

, ל"ז מפרישי אליהו' רבי ניהג וכן... האחרים' הד עם חוטין

 לפנים ומכניס, מכולם הארוך הכרך בחוט כרכים' ג וחולייא

  . ויהדקנו מחולייא

 שאמרנו חולייא כאותה הקשר נהגו וספרד' פרובינצ וחכמי

 וזהו הכרכים משלשת לפנים הכרך חוט ומכניסין, בצרפת שעושין

  .לבד השלישי מהכרך לפנים לקשור שצריך וחולייא, הקשר

  

  ): ב ,ה (יבמות למאירי" הבחירה בית"וב

 ארבעה וקושר... צרפת לרבני הנהוג המנהג פי על הציצית ומעשה

 עולה והוא, קשרים שני זה שמצד ארבעה עם זה שמצד חוטין

 ומקיף. קיים הקשר להיות אלא שנים שם נעשין שאין, אחד לקשר

 כמין בהן ועושה ומשלש ושונה החוטים שאר על הארוך החוט

 שבעה ל"ר, שבעה מהן ועושה. אחת חוליא הנקראת והיא, ניבהע

 שבע כך ואחר. שני קשר ועושה, הקפות א"כ שהם חוליות

 וקושר, חוליות שבע עושה כך ואחר. שלישי קשר וקושר, חוליות

 ועושה הקפות ט"ל שהם חוליות ג"י עושה כך ואחר. רביעי קשר

  .קיים שרהק להיות כדי קשרים שני בו ועושה, חמישי קשר

  

 החוליות במספר) צרפת רבני בשם (המאירי לשיטת כנסהיל המקום כאן אין

' ד, ןהראשו: קשרים סוגי שלושה עושים שלשיטתו זה יננוילענ שנוגע מה. שעשו

 ,מקומות שניב עושים כאלה קשרים – כפול בקשר חוטים' ד גבי על חוטים

 חוליא כל בין עושים זה קשר – עניבה כמין, השני. הגדיל ובסוף הגדיל בתחילת

 קשר – אחד קשר רק אבל חוטים' ד גבי על חוטים' ד של קשר, השלישי. וחוליא

  .הגדיל באמצע קשרים שלושה עושים כזה

 לרבי" (המאורות ספר"ב, המאירי של מקומו, מפרובנס נוסף חכם כתב וכן

  ): שעד' עמ, מנרבונה המעילי מאיר
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 כדי, שנותולִ  לקשר קשרו קשר כל שצריך אומרים יש, והקשרים

 רק ושונין קושרין שאין ויש. ואחד אחד כל קיימא של קשר שיהא

, לשנות צריך שאינו אומרים האמצעים בקשרים אך, האחרון קשר

 ובחוליות בכריכות מתקיימין הקשרים מן ואחד אחד שכל

  . אחריהם שעושין

 

  הרבהרבהרבהרב    עעעע""""השוהשוהשוהשו    פסקפסקפסקפסק

  ):כז 'סע (לשונו וז .הללו בשאלות" הַרב ערוך שולחן"ב רבינו פוסק מה נראה תעכ

 חוליות' ז מלכרוך לפחות שלא חכמים תקנו תכלת שהיה בזמן

  . לרקיע דומה שהתכלת, רקיעים' ז כנגד

 בין היכר שיהא, וחוליא חוליא כל בסוף קשר לעשות תיקנו וכן

  . לחוליא חוליא

, החוליות במנין לדקדק צריכין אנו אין תכלת לנו שאין ועכשיו

 .החוליות שבין הקשרים יןבמנ ולא

' ה לעשות קדמוניות משנים ישראל בכל פשוט המנהג מקום ומכל

 ','ה מצות כל את וזכרתם אותו וראיתם' שנאמר משום ,קשרים

' וה חוטין' וח ר"ת בגימטריא וציצית ,ג"תרי הם המצות וכל

  .ג"תרי עולה קשרים

  

  : כשמלה ברורים רבינו דברי

 שפסקו הראשונים כל וכמעט ש"והרא פותהתוס כשיטת פוסק רבינו) א

  . וחוליא חוליא כל על קשורל צריכים תכלת שיש בזמןש רבא דברי פשטותכ

 חוליא בין היכר שיהא "ש"והרא פותהתוס של הטעם כפי פוסק וכן) ב

  . 9"לחוליא

                                                  
 בימיהם הנראה כפי. הך ושהיינ לי נראהו, "התכלת "ניכר שיהא גם אחד במקום כתבו פותהתוס 9

 תאח מסודרות כריכות לעשות אפשרי היה לא לכןו, החוט אורך לכל אחיד בעובי היו לא החוטים

 כל אחר קשר נעשה לא אם, במצב כזה. זו על זו עלו הכריכות אלא, בימינו כמו יההשני ליד

  .התכלת נראה היה ולא, החוליותיכרות נ והי לא חוליא



מה                                     והיה לכם לציצית                ה "פרשת שלח תשע

' ה שמנהג הראשונים רוב כשיטת פוסק שהוא יוצא לשונו מרהיטות וגם) ג

 קשר לעשות צריכים תכלת שיש במקום אבל ,תכלת איןש במקום רק נוהג קשרים

מציין חכמים  מתקנת חוליות' ז לפחות שעושים שכותב אחר הריש. חוליא כל על

 צריכים חכמים שמתקנת יוצא וממילא, חוליא כל על קשר לעשות שתיקנו גם

 צריכים אין תכלת כשאין שעכשיו כותב בהמשך רק. קשרים' ז לפחות לעשות

' ה לעשות קדמוניות משנים מנהג יש זאת בכל אבל, המנין על בכלל להקפיד

 בוחיי התולקדמ חכמים תקנת חוזרת תכלת ישאשר שכ דבריומ ברור. קשרים

  .וחוליא חוליא כל בסוף קשר דהיינו, קשרים מחמשה יותר לעשות

  

        הרבהרבהרבהרב    בדבריבדבריבדבריבדברי    סתירהסתירהסתירהסתירה

 ,מןהסי בהמשך הרב דברי על להתעכב צריכים מעשית למסקנה שנגיע לפני אבל

 לשונו הנה.. מעט שונים הםש ,בלבן הכריכות תיעשי באופן שמדבר מקוםב

  ):לא-כח סעיפים ;ננוילעני שנצרך מה( בדילוגים
 קצת אויר בכל ולכרוך קשרים' הה בין אוירים' ד לעשות נהגו

 אוירים' וד, כפולים קשרים' ה שישלים עד יעשה וכן... כריכות

 אלא אויר שבכל הכריכות למנין רשיעו ואין, כריכות מלאים בינתיים

 .שירצה כמו יעשה

 וברביעי, א"י' ובג', ח ובשני, כריכות' ז הראשון באויר לכרוך נוהגים

 .ד"אח ה"הוי כמנין, ט"ל למספר כולם שעולים, כריכות ג"י

 לאחר דהיינו, חוליות חוליות אויר שבכל הכריכות לכרוך נוהגין יש

 פעמים' ג ויכרוך ויחזור, עטמ ירחיק הראשונות כריכות' ג שכרך

' ב לזה ויצרף הראשון מאויר' א יכרוך כ"ואח, עצמו אויר באותו

 כלות עד יעשה וכן, פעמים' ג עוד ויכרוך, מעט וירחיק השני מאויר

  .תכלת שהיה בזמן עושין היו וכן. קטנות חוליות ג"בי כריכות ט"הל

  

שכן , מאוד קשים" תכלת שהיה בזמן עושין היו וכן "הרב דברי ראשונה בהשקפה

 מדינא תכלת שיש שבשעה כתב קודם: לסיפא מרישא סותרים דבריו לכאורה

 לעשות איה הקשרים את שעושים והסיבה, חוליא כל בסוף קשר לעשות צריכים
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 הקשר של שהגדר דהיינו – ש"והרא פותהתוס כשיטת, לחוליא חוליא בין היכר

 כותב בסיפא וכאן. ההבא חוליאה הומתחיל מתהקוד החוליא מתמסתיי שכאן הוא

 ויצרף הראשון מאויר' א יכרוך "לוכ קודם, זה דין את הסותרים דברים שני הַרב

, חוליא נקרא זה ף על פי כןוא ,החוליא באמצע הוא שהקשר ,"השני מאויר' ב לזה

 חוליא בין שלהבדיל כותב שכאן, שנית. מפסיק שהקשר לעילבניגוד למה  שכתב 

  .קשר שצריכים כתב ולעיל, קשר צריכים ולא, מעטת הרחקהב מספיק לחוליא

 מצוי התכלת שאין בזמן הריש, כותב שהַרב המנהג עצם על אינה כאן הקושיא

 בזמן עושין היו וכן" :בסוף שכתב המ על היא כאן ההתמיה. חוליות דין אין

  .תכלת בדיני לעיל פסקיו את םיסותר אלו דבריוש, "תכלת שהיה
  

        בבבבהרהרהרהר    דברידברידברידברי    ישובישובישובישוביייי

" תכלת שהיה בזמן עושין היו וכן "שדבריו הוא הרב דברי להבנת הפתרון לדעתי

 בין מפרידים היו תכלת שהייתה שבזמן. א :דהיינו, זה מסעיף פרטים שני על רק קאי

 של לענין לא אבל. כריכות שלושה הוא חוליא של שהגדר .ב ;לחוליא חוליה כל

  . חוליא ולא על פרטי דיני החוליא כלומר רק על עצם הגדר של.חוליא באמצע קשר

 כתבי בשם מביא א"המג. ן אברהםהמג בדברי, הרב של במקורעין זה גם כ

 שכתב וכמו "א"המג מוסיף ל זהוע, בלבן גם חוליות לעשות שוהקד י"האר

 קשרים החמשה עם ביחד החוליות את משלב י"האר שבכתבי הגם, "ם"הרמב

 הוא הכתבים לדברי ם"הרמב דברי ואתבהשו א"המג שכוונת ברור .כריכות ל"וט

 עיםיהמופ הדברים לשאר ולא, בלבן גם חוליות עשיית של זה פרט לגבי רק

 ,"תכלת שהיה בזמן עושין היו וכן "שמסיים כאן הַרב אצל דבר אותו. בכתבים

  . חוליות עשיית של זה פרט לגבי רק הואו

 כריכות של שונים מספרים עושים שבלבן שכותב לדבריו כאן נמשך הַרב

, 10כריכות ג"י ,א"י ,'ח ,'ז ותבנ ןה שהחוליות כלומר, הקשרים שבין ויריםובא

                                                  
 והיש ד"הראב שיטת על זה יןיבענ סומכים, לחוליות רמז רק חוליות של דין אין שבלבן כיון 10

 וגם, חוליא שבכל הכריכות על קאי "יפחות לא הפוחת" הברייתא שדברי ,פותבתוס מפרשים
  . ביניים מספר גם אפשרו דווקא לאו ג"וי' שז הראשונים דעת מיעוט על סומכים

. 'חוליות 'הם יריםוהאו בין הללו שהכריכות כתב ולא בלשונו דייק שהרב להדגיש צריכים אבל
 .כריכות שלוש רק הם הרב בלשון חוליות
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דהיינו , כריכות שלושות בנ חוליות בלבן גם לעשות נוהגים שיש הַרב כותב לכןו

 מקום אין ובעצם. תכלת שהיה בזמן עושין היו וכן ,חוליות כפי עיקרא דדינא

  .כאן רק, כריכות שלוש אהו החוליה של שהגדר כותב שהרב נוסף

ולא (לעצם הגדר של חוליא  רק שכוונתו דגישה לא שהרב שהסיבה לומר ויש

 נשמע שלא כיון אולי, )לומר שגם בזמן שיש תכלת אפשר לעשות קשר באמצע

 לעשות אפשר תכלת שיש בזמןש והראשונים הגאונים בין כזאת סברא מעולם

  .זה בענין לטעות בכלל שאפשר חשב לא הרבו, חוליא באמצע קשר

  

כבר  .החוליא באמצע קשר לעשות אפשר שבלבן ל"ז י"האר שיטת עצם לגבי

): ז"כ בסעיף (הכלל קיים מצויה התכלת שאין שבשעה פעמים כמה כתבנו

 במנין ולא החוליות במנין לדקדק צריכים אנו אין תכלת לנו שאין ועכשיו"

 זכר רק הוא קבלהה ל פיע חוליות מה שעושיםו, "החוליות שבין הקשרים

 המספרים שמרמזים נוספים לדברים לרמז גם שרוצים וכיון, התכלת של לחוליות

 מרמזיםה קשרים שהיחמ לעשות וגם, כריכות ל"ט לעשות וגם, ג"י ,א"י ,'ח ,'ז

 ושז שרואים באופן לחוליא חוליא בין מרחיקים שאם ל"האריז סבר לכן, ג"לתרי

  . באמצע קשר שעושיםף על פי א, וליאלח רמז יש כבר, עצמה בפני חוליא

 בין הרחקה שמספיק הַרב פסק כאן למה, יהיהשנ הסתירה צתמתור זה פי ועל

 שהקשר ש"והרא פותהתוס שיטת כפי להיבתח שפסק כמו ולא, לחוליא חוליא

 רמז רק זה כאןש התשובה היא .לחוליא חוליא בין ההיכר את שעושה זה הוא

 לעשות צריכים איןו ,כריכות שלוש של חוליא םורואי שמרחיקיםדי ו, לחוליא

  .11תכלת שיש בשעה רק, קשר עם כהלכתה חוליא

  

                                                  
 בשיטת לומד הרבש לומר מסתבר אין אבל, באריכות ם"הרמב לשיטת כנסהיל המקום כאן אין 11

ה ההו כפי (הראשונה בחוליא רק מספיקו וחוליא חוליא כל בין קשרים צריכים איןש ם"הרמב

 קשר לעשות שצריכים ם"הרמב שיטת את לומד הרב שגם מסתבר יותר). יוסף הבית של אמינא

 פותהתוס לשיטת נתמכוו ם"הרמב שיטת ובעצם, )יוסף הבית מסקנת כפי (וחוליא חוליא כל על

. ההרחקה את מדגיש ם"שהרמב רק, החוליות בין ההיכר הוא הקשרים של שתפקידם ש"ראוה

 בלי הרחיק רק, להרחקה קשרים עשה לא, נוספים לדברים לרמז רצה הקדוש י"שהאר כיון וכאן

 . קשרים
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  מעשהמעשהמעשהמעשה    יןיןיןיןיייילענלענלענלענ    מסקנהמסקנהמסקנהמסקנה

 אנסה. הַרב שיטת לפי החוליות את לעשות איך מהלכים ארבעה להציע לי נראה

  . יבחר והבוחר – מהלך כל של והחסרונות המעלות את לפרט

  :עכשיו עד שלמדנו הדברים מן עולהש כפי הַרב שיטת את נסכם זה לפני אבל

  

        הַרבהַרבהַרבהַרב    שיטתשיטתשיטתשיטת    סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

 י"רש שיטת כפי – תכלת חוטי וארבעה לבן חוטי ארבעה: החוטים מספר) א

  .בפירוש ל"זצ הרב פוסק כן. הראשונים ורוב' ותוס

  . 'התוס שיטת כפי – לסירוגין החוליות את שעושים שמסתבר, יוצא מזה) ב

, בלבן ומסיימים בלבן שמתחילים גמראד מדינא שנפסק שמה, יוצא ומזה) ג

 – לבן של בחוליא ומסיימים לבן של בחוליא מתחילים הַרב שיטת שלפי מסתבר

  . ראשונים והרבה ש"והרא פותהתוס שיטת כפי

. חוליות' ז רק ולא, חוליות ג"י לעשות הוא עדףוהמ שהאופן מסתבר עוד) ד

 ישראל ביתב הגיםשנו ממה לשנות סיבה שאין בגלל גם, טעמים כמה מחמת

 הטעמים מכל חוליות ג"י בלבן שעושים) ם"כרמב שעושים מהתימנים חוץ(

 לבן של חוליא לסירוגין שעושים פותהתוס לשיטת, מזה יותר ועוד.  בהשנאמרו

 עושים הריש', ז פני על ג"י לעשות עדיפות שיש מסתבר, תכלת של וחוליא

  . הגמרא רידב כפשטות, ויריםוהא ונגד הרקיעים נגד חוליות

  .וחוליא חוליא כל בין קשר לעשות שצריכים הַרב פוסק עוד) ה

  

         לשיטת הרב לשיטת הרב לשיטת הרב לשיטת הרבהראשוןהראשוןהראשוןהראשון    המהלךהמהלךהמהלךהמהלך

 כל ביןרגיל  וקשר, חוליות ג"י לעשות, ככתבם דברים הוא הראשון המהלך

  :כזה, קשרים ד"י שיש יוצא, וחוליא חוליא

, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר

        ....קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן

  

 קל יהיה ואל, קשרים שהיחמ של המנהג את מפסידים ההז הכריכה אופן לפי

 הרי זאת בכל אבל ,"קדמוניות משנים ישראל בכל פשוט מנהג "להפסיד בעיניך
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 שהיחמ וגם דגמרא מדינא שזה חוליא בכל קשר גם, שניהם לקיים אפשר אי

  .מי מפני נדחה ומי. קשרים

 לכאורה הרב שיטת שלפי הגם: חדש דבר כאן אומר הייתי דמסתפינא ולולי

 ממש לעשות לא עדיף אולי, לסירוגין גוונים בהחלפת החוליות את עושים

) האחרון הלבן לפני (האחרונות חוליות שבשלוש אלא, הגדיל כל לסירוגין

  :כזה. בתכלת רק לעשות

, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר

, , , , לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן

  .קשרקשרקשרקשר

  

 הוא זו שבשיטה התועלת עיקר. לבן של ושש תכלת חוליות שבע שנקבל צאיֵ  ךכ

 ם"הרמב לפי הרי. פותהתוס יטתש לפי וגם ם"הרמב שיטת לפי גם יוצאים שככה

 אם גם לדידיה לכאורהו. החוליות בין והרחקה תכלת של חוליות שבע צריכים

 שום מקלקל אינו לבן של חוליא גם ביניהם שמכניסים דהיינו ,יותר מרחיקים

 שאין הוא מלבן חוליות גם שעושים סברתם עיקר ,פותהתוס שיטת לפי וגם. דבר

 את להעדיף סיבה אין גם שני מצד אבל, הלבן פני על התכלת את להעדיף סיבה

 אותו תכלת של ושש לבן של שבע לעשות שמותר וכמו, התכלת פני על הלבן

 בגלל הוא ךכ עושים אין שמתחילה שהסיבה רק( להיפך לעשות אפשר דבר

  . )בלבן ולסיים להתחיל של אחרת הלכה

 לפי גם אלא ם"הרמב לשיטת רק שלא להיות שיכול ,דברים הרהורי לי ויש

אמנם . 12לבן של שבע מאשר תכלת של חוליות שבע עדיף פותהתוס שיטת

  .מצוה ובהידור ביופי פוגם קצת שזה הוא הזאת הצעה של הבעיה

                                                  
 והמוסיף משבע יפחות לא הפוחת תאנא: "הברייתא את המביאה הגמרא דברי את הבאנו לעיל 12

 על יוסיף לא והמוסיף, רקיעים שבעה כנגד – משבע יפחות לא הפוחת, עשרה לשש על יוסיף לא

 – בלבן מתחיל מתחיל כשהוא תנא. שביניהם אוירין וששה רקיעין שבעה כנגד – עשרה שלש

  ". מורידין ולא בקודש מעלין – בלבן מסיים מסיים וכשהוא, כנף מין 'הכנף'

 לפי טוב יותר תיוצא – כריכות שבע לעשות – הברייתא של הראשונה שהאפשרות לעיל והסברנו

 שבעה שנראה ךכ, החוליות בין ומרחיקים, בתכלת רק הכריכות את שעושים ם"הרמב שיטת
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 .וחוליא חוליא כל בסוף קשר עושים המהלך הראשון לפי, על כל פנים

 כדי ,לוכ קודם :מעשי לא מאוד פשוט שזה הוא זו בשיטה גדולה הכי הבעיהו

, זה מכשול על נתגבר אם וגם. מאוד ארוכים חוטים צריכים קשרים ד"י לעשות

 לציציות רגילים אינם אנשיםו, ענף שליש ושני גדיל שליש הוא מצוה הידור הרי

  .כל כך ארוכות

  

        הרבהרבהרבהרב    לשיטתלשיטתלשיטתלשיטת    השניהשניהשניהשני    המהלךהמהלךהמהלךהמהלך

 קשר ולעשות חוליות שבע רק לעשות וזה, הרב לשיטת יהישנ אפשרות יש לכן

 ןאי כאן גם ,םהקוד במהלך כמו .קשרים שמונה יםיוצא הזי לפו ,חוליא כל בסוף

  : כזה. קשרים שהיחמ של מנהג את מקיימים

, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר

        ....קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן

                                                 
 פיל יותר מהמתאי – חוליות עשרה שלש שעושים – הברייתא של היהשני והאפשרות. רקיעים

  .בלבן וגם בתכלת גם הכריכות את שעושים פותהתוס שיטת

 יוצא, הברייתא דברי כפי, בלבן האחרונה ואת הראשונה החוליא את עושים אם לכאורה אבל

 וששה רקיעים השבעה מן בהיפך, בלבן ושבע בתכלת חוליות שש לנו יש פותהתוס שיטת שלפי

 כמנין תכלת לעשות צריכים לא הרמז את לעשותכדי ש, זו קושיא לתרץ מקובל. ביניהם ויריםוא

, ויריםווא רקיעים ג"לי מרמזים שהם חוליות ג"י שעושים מספיק, םויריוהא כמנין ולבן יעיםקהר

 שכתבו פותהתוס לשיטת ההסבר גם וזה ולכאורה . למציאות וזיכרון רמז נתנות הכללית התמונהו

 הרי, שיטתם לפי גוונים מחליפים אז גם חוליות שבע לעשות הברייתא של האפשרות לפי שגם

  . לרקיעים זרמ לשמש ותיכול לבן של חוליות שגם

 והלבן, לרקיע ודומה בחוליות ניכר שהתכלת: "ש"הרא דבריאת  וגם, דוחק קצת שזה כמובן

  .לזה להתאים קשה קצת" לרקיע רקיע שבין לאויר דומה

 הברייתא, כאן נשנו חולקות שברייתות אומר הייתי ,הראשונים דברי ולולא, דמסתפינא לולא אבל

 ולבן להתחיל שצריכים בגמרא האחרי ההבא ברייתאה כפי תסובר אינה החוליות מספר של

הראשונה  האפשרות שלפי יוצאו .בתכלת ומסיימים בתכלת מתחילים לדידה אלא ,בלבן ולסיים

 אכן היהשניואילו לפי האפשרות , ממש דומה לרקיע, אכן יש שבע חוליות שֵלמות של תכלת

 כדברי, ויריםוהא כפי הלבןת מספר חוליוו הרקיעים ספרמכ בדיוק הוא תכלתה חוליות מספר

  . ש"הרא

 מילאמ אם אבל, הראשונים בה ורשישפ ממה אחרת הסוגיא את לפרש אפשר אי שלמעשה כמובן

 סברא לצרף אפשר, ם"הרמב שיטת את גם לצאת כדי תכלת של חוליות שבע לעשות עדיפות יש

  .ע"וצ, תכלת של חוליות שבע שצריכים סוברתה ברייתא יש פותהתוס שיטת לפי גם שאולי ,זו
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 כל לעשות עדיף הַרב לשיטת אולי ,חוליות שבע רק עושים שאם, לציין יש אבל

). בלבן והאחרונה הראשונה והכריכה (ם"הרמב כשיטת, כלתבת חוליותה שבע

 כמו (הגוונים את מחליף כריכות שבע שעושה מי גם פותהתוס שיטת שלפי הגם

 זו בנקודה בפירוש פסק ולא, ן זהלדי נחית לא שהרב כיון אבל, )בפירוש שכתבו

 להחליף צריכים הרב שיטת שלפי בתחילה שהנחנו רק, פותהתוס שיטת כפי

 ומסתבר, החוטים מספר יןיבענ פותהתוס שיטת כפי פוסק שהרב מחמת ניםהגוו

 שאין, לשניהם עולה אחת סברא הריש, החוטים במספר תלוי החוליות שצבע

 עדיף גם הרי זו סברא לפי לכאורה אבל. הלבן פני על התכלת את להעדיף סיבה

 אין אולי ,ג"י עושה אינו מילאמ ואם, ויריםווהא הרקיעים נגד חוליות ג"י לעשות

כמו , הסברות יתש בין לחלק אפשרואמנם . הגוונים את להחליף עדיפות בכלל

 שהרב כיון אבל ,שעל כרחנו נצטרך לעשות כדי לתרץ את שיטת התוספות עצמם

  .ע"צ עדיין ןיבעני פסק לא

  

        הרבהרבהרבהרב    לשיטתלשיטתלשיטתלשיטת    השלישיהשלישיהשלישיהשלישי    המהלךהמהלךהמהלךהמהלך

 שם על אנשים כמה אצל תהנקרא השיטה כפי לעשות הוא השלישי המהלך

 שהיחמ רק עושים אבל, הגוונים את פיםימחל, חוליות שבע שעושים, פותהתוס

  :כזה, צבע כלמ תאח, חוליות יתש כל אחר קשר שעושים דהיינו, קשרים

  ....קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת    לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת    לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת    לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר

  

למנהג " ס"שום סמך בש"האם יש  השאלה על רוץכתי פותהתוס כתבו זו שיטה

שיש לומר שזה שצריכים לעשות , על זה כתבו התוספות. של חמישה קשרים

ולפי האפשרות של . לבן ותכלת,  הכוונה לכל שתי חוליות–קשר על כל חוליא 

 מי .הברייתא שעושים שבע חוליות יוצא אם כן שיש סמך לחמישה קשרים

  !"קדמוניות משנים ישראל מנהג", דומא גדול ברווח יצא זו כשיטה שנוהג

 הגם, הַרב שיטת לפי גם משתבש שאינו מסתבר, זו כשיטה שהעושה ונראה

 הרב ע"בשו הריש, ממש חוליא בכל קשר לעשות עדיף ההלכה מבחינת ודאיושב

 הגמרא לשון פשטות כפי פוסק אלא, פותהתוס של רוץהתי סברת תמוזכר האינ

  . וחוליא חוליא כל בסוף קשר
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חוליות על ' צמם אין עדיפות לעשות ז עפות שגם לפי התוס,נראה לומר וגם

ס "חוליות יש סמך בש'  רק תירצו שלפי האפשרות של זפותהתוס. ג"פני י

זה אומר שבשעה שהתכלת מצויה צריכים להעדיף אין אבל , שה קשריםילחמ

 שלפי שיטת , הסברנו לעיל,ואדרבה. שה קשריםי חמשיהיוחוליות כדי ' לעשות ז

ג "עדיף לעשות י, ין החלפת הגווניםים ובענין מספר החוטיי בענפותהתוס

  .חוליות

 עושים אם כלום מפסידים אין פותתוס של רוץהתי לפי גםש ,יש לומר ועוד

 אחר מספיקו, חוליא כל אחר לעשות חייבו לא ל"שחז רק, חוליא כל אחרקשר 

  . צבע מכל אחד

הדבר , שמה שראיתי שרבים כותבים שזוהה שיטת התוספות, לכן נראה לי

ויכול להיות שלפי התוספות שיטה זו אפשרית אבל אינה מצוה מן , אינו ברור

   .המובחר

 יש גם, בעצמם פותהתוס דברי, זו השיט לש החזק מהעמוד חוץ, זאת כל םע

 תשסותר הגם, הרב ע"השו של ההלכה פסקי את ממש תרסות אינה היאש לומר

 בכל הריש". וחוליא חוליא כל בסוף קשר לעשות תיקנו וכן: "שכתב, לשונו את

  .לחוליא חוליא בין להכיר קשרים עושים זאת

  

, חוליות שתי כל אחר הקשרים את כבר החליט לעשותש שמי ברור זה אבל

 של המנהג ידי לצאת כדי, ג"י ולא חוליות שבע רק שיעשה שעדיף מסתבר

  .קשרים שהיחמ

 ט"ל של המנהג על עולה קשרים שהיחמה מנהג של ומשקל ודאיודב, הטעםו

 מאשר קשרים שהיחמ לעשות שעדיף גם ומסתבר. אחד ה"להוי שמרמז כריכות

 בין הקשר הריש. גוונים שמחליפים פותהתוס כשיטת נוקטים אם גם ,חוליות ג"י

 גוונים להחליף גם אפשרו, לגמרי מוחלט אינו חוליות ג"לי גוונים החלפת

 כפי, תכלת של חוליות שבע כשאין לואפי רקיעים שבעה נגד שבעה ולעשות

 יןותיק מנהג הוא קשרים שהיחמ של המנהג ,שני ומצד. בעצמם פותהתוס שכתבו

  .הגאונים תקופת מאז הדורות כל במשך שנתקדש
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        הרבהרבהרבהרב    שיטתשיטתשיטתשיטת    לפילפילפילפי    עדףעדףעדףעדףוווווהמוהמוהמוהמ    הרביעיהרביעיהרביעיהרביעי    המהלךהמהלךהמהלךהמהלך

 חוליא כל ועל, הצבעים בחילוף, חוליות ג"י טוב לעשות שלמעשה, ד"לענ נראה

 שהיחמ לעשות וגם. או כשל התימנים דיים"חב קשרים, קטן בקשר קשורל

  .החוליות בין בפיזור גדולים קשרים

  

 נוהגים שהיו לעיל שהבאנו המאירי בדברי שראינומה  הוא שלנו הרעיון יסוד

 עשה שאכן הראשונים מן אחדב מצאנו מזה ויותר. קשרים סוגי שלושה לעשות

 לחד תציצי הלכות"ב, חוליא לכל קשר לבין קשריםה תחמש בין זה הבדל

  : לשונו ווז, )יא' עמ, ו גליון" צפונות "בקובץ יד מכתב שנדפס" (מקמאי

 ארבע גמור בקשר ויקשור... למעשה הלכה מעשייתה הקצר כלל

 שלשה היא והחוליא, חוליא ויכרוך, האחרים הארבעה עם חוטין

 השני וקשר השנית חוליא ועוד, חוליא להיכר אותה ויקשור, כרכים

 חוליא כל בין ויקשור ,חוליות שבע ועוד. ראשון ]כשל) [לשל (גמור

, חוליות שתי יעשה כך ואחר. השלישי גמור קשר ואחריהן, לחוליא

 עוד ויקשור, חוליות שתי עוד ויעשה. הרביעי גמור קשר ויקשור

 וקשר, קשרים חמשה שקשרנו הרי. גמור בקשר החמישי הקשר

 ל"ט שהן חוליות ג"י עשינו וכן, דאוריתא לגמרי לכנף סמוך העליון

, למטה והשלשה לכנף סמוך קשרים שהשני נמצא. עיקר וכן, כרכים

  .ל"ז האי רבינו בשם, מורידין ולא בקדש דמעלין משום

  

 והוא, חדש יסוד מדבריו ללמוד אפשר, מציע שהוא הקשרים לסדר כנסהיל בלי

 "האחרים הארבע עם חוטין ארבע" גמור קשר :קשרים סוגי שני לעשות שאפשר

 מקיימים וגם', דאורייתא עליון קשר 'של החיוב את מקיימים כזה קשר בסוג –

 ובש, הכורך בחוט קשר, אחר מסוג וקשר ;'קשרים חמשה 'של ןיותיק מנהג בה

  .וחוליא חוליא כל על רולקש דגמרא דינא את מקיימים

  

, ההלכות של ביסודם, הַרב שיטת לפי יפה עולה הקשרים סוגי שני בין זה הבדל

  : דלהלןכ
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 כפי הַרב פוסק ,וחוליא חוליא כל בסוף קשר לעשות חכמיםה תקנת לגבי

 חוליא בין כריה שיהא "כדי הוא שהטעם ש"והרא פותהתוס שכתבו הסברא

 מבדילה קשר מספיקו, גמור קשר צריכים איןש לומר יש זה טעם לפי, "לחוליא

  . החוליות בין

 כל הראשונים רוב פישל ביארנו הרי, גמור קשר צריךש נאמרף אם וא

 וכאמור, 13הכורך בחוט עושים היו, מדאורייתא שהוא עליון הקשר גם, הקשרים

 אחר בצרפת נתחדש האחרים הארבע עם חוטים הארבע היום עושים שאנו הקשר

, לי עלמאלכו גמור קשר לעשות מחמירים אנו שלהלכה הגם. תם רבינו של דורו

 הגאונים כשיטת קשר שמספיק ראהנ החוליות בין כריה של קשר יןילענ אבל

  . 14הכורך בחוט הראשונים ורוב

, קשר הכריכה בסוף שיעשה ובלבד "הרב פוסק העליון הקשר לגבי ברם

 כאן ."גדיל כאן שאין ונמצא ,לאחריה קשר בלא מתקיימת אינה דהכריכה משום

  . לי עלמאלכו גמור קשר צריכים ולזה, הגדיל את לקיים הוא הקשר של ותפקיד

 מסוג קשרים שהיחמ לעשות אפשר, קשרים סוגי שני לעשות שאפשר יוןוכ

 "קדמוניות משנים ישראל בכל פשוט מנהג" את מקיימים שבזה גמורה הקשר

, השונות חוליותה ג"י בין הללו הקשרים את ומפזרים ,קשרים שהיחמ לעשות

  . השונות השיטות לפי

  

 שהיוהחמ ,ראשונים הרבה דועו החינוך שיטת לפי לעשות זה טוב שהכי כמדומני

  :)וחוליא חוליא שבכל קטן מקשר חוץ (כזה באופן יפזר קשרים

                                                  
, ךכ נראה ם"הרמב שיטת לפי שגם להוסיף ויש". התכלת כריכת שער "בספר זה יןיבענ ראה 13

 שאר על אחת כריכה בו וכורך הלבן מן אחד חוט ולוקח): "ז הלכה א פרק (כתב ם"הרמבשכן 

, שרוקו לבן של כריכה בצד כריכות שתי בו וכורך התכלת חוט ולוקח, ומניחו הבגד בצד החוטין

, לבדו תכלת של בחוט שניה חוליא ועושה מעט ומרחיק, חוליא הנקראין הם כריכות השלש ואלו

 שעושים אחר גם להרחיק שצריכים כותב ם"שהרמב זהמ". ...שלישית חוליא ועושה מעט ומרחיק

, הכורך חוט םע רק הקשר את שעשהאם כן  מסתברו, מרחיק ו אינועצמ שהקשר נראה הקשר את

 .מזו גדולה הרחקה לך אין חוטים ארבעה עם חוטים ארבעה של קשר יםכשעוש הריש
. חוליא כל' בסוף 'קשר לעשות שצריכים שכתב ל"ז הרב של ללשונו יפה עולה זה אין אבל 14

 .דוחק קצת הלשון כאןו
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, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן    תכלתתכלתתכלתתכלת    לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת    לבןלבןלבןלבן    תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן    תכלתתכלתתכלתתכלת    לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר

        ....קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן    תכלתתכלתתכלתתכלת    לבןלבןלבןלבן    תכלתתכלתתכלתתכלת

  

 של חוליות שבע לעשות עדיף הַרב לשיטת גם שאולי ,לעיל שכתבתי מה ולפי

  :ךכ לעשות כדאי, בזה ם"הרמב שיטת גם לצאת לבן של ושש תכלת

, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת    לבןלבןלבןלבן    תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת    לבןלבןלבןלבן    תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן    תכלתתכלתתכלתתכלת    לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר

        ....קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן    תכלתתכלתתכלתתכלת    לבןלבןלבןלבן    תכלתתכלתתכלתתכלת

  

 יפגום לא זהש יוןכ, הראשון המהלך לפי מאשר טוב יותר הרבה יוצא זה וכאן

  .הגדיל של וביופי

  

 הקשירה כמו תלעשו עדיף שלכאורה להוסיף יש הקטנים הקשרים יןילענ

 אינו שזה לומר סברא יש הריש, בלבן ד"חב מנהג כפי הקשירה פני על התימנית

 בין להרחיק רק השמועיל להיות יכול כזאת תחיבה שכן – כלל קשר נקרא

 היכר ועושה מרחיק שזה הגם. קשר בכלל זה אין אבל, הרב שכתב כמו החוליות

 אי להרחקה קשר לעשות קנוית ל"שחז שכיון סברא לומר יש אבל, החוליות בין

 בחוט קשר לעשות צריכים אלא, שרוצה המ בכל ההרחקה את לעשות אפשר

 שכיון להיות יכול שני מצד אבל. וכדומה התימנית הקשירה כמו ,שכורכין

 ובפרט. כאן מהני לכן ,לחוליא חוליא ביןלמעשה  המבדיל דית"החב קשירההש

 על הקפידו לא שרובם רואים ,הקשרים את עשו שהראשונים איך כשמתבוננים

  .רגיל קיימא של קשר

  

 תקנת גם: לּכֹ  לִמּכֹ  לּכֹ ּבַ  הַרב שיטת לפי שיוצאים חיםימרוו, ההז המהלך לפי

 וגם, קשרים שהיחמ של המנהג וגם, חוליא כל בין קשר דגמרא מדינא חכמים

 את וגם (כריכות ל"ט וגם, הגדיל בסוף חוליות ארבעה בעשיית בקודש מעלים

, בלבן ישראל ממנהג כך כל ניםמׁשַ  איןש יוצא וגם). וסיעתו ם"הרמב יטתש

 שלעת ישראל עם רוב עם ביחד ,"ישראל כל בשם "ציצית מצות את ומקיימים

         .תכלת מצות מקיימים אינם עתה
        


