
 ביאור כונות קשירת הציצית:

חוליות, קשרים, כריכות.  -הנה הציצית, צריך שיהא בה 
וסימנם, חק"ך, עם חי חוליות, עם הקשרים, וד' כנפות, 
גימטריא כנף. כי כל כנף י"ג חוליות, וחמשה קשרים הרי 

כנף, ר"ל כמנין כנף יש בין הכל, וזהו דרך כלל.  ח"י, וז"ס
אבל דרך פרט, בכל כנף ט"ל כריכות, ד"פ ט"ל כריכות, 
הם קנ"ו, כמספר יוסף. וס' גודלים יש בכל הכנפות, כי ג' 
קשר אגודל בכל כנף, וי"ב גודלים בכל ציצית, שליש 
גדיל, וב' שלישי ענף, הרי ט"ו בכל כנף, וד"פ ט"ו הם ס'. 

ה בנך יוסף בא אליך, כמנין הנ"ה גודלים, וכמנין וז"ס הנ
בנ"ך חוליות וקשרים, ויוסף חשבון כל )במצת שמורים 
כתב וז"ל הרי ב"ן חוליות וכ' קשרים בכל הכנפות, הרי 
כמנין בנ"ך עכ"ל( הכריכות יחד, ט"ל בכל כנף, והחוטין 

נין בא אליך, והכל רמז הם ל"ב והם שזורין, הרי ס"ד, כמ
 "ח ציצית ד(.)פע ליעקב

ה' קשרים דכל כנף רומזים לחמשה אותיות מילוי  א.
גם ח' חוטים  .דב"ן וד' אוירים לד' אותיות הפשוטות דב"ן

כי ו"ד דמילוי  ,דכל כנף רומזים לשמנה אותיות דב"ן
)נהר שלום טז  היו"ד נחשבים לאות אחת כי הם מספר י'

 ע"א(.
וז"ש  .במילוי ההין והוא בגימ' כנף עם הכולל ה"אהי ב.

כנף שהיא אהיה  'מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק'
והנה גם בסוד זה המלבוש הנק' כנף הוא ג"כ ... דההין

ציצית  מורה על שם ציצית כי ד"פ כנף הם בגימ'
 ציצית דרוש ד'(.)שעה"כ 

ועתה נבאר קצת דקדוקים שיש בענין הציצית וגם ג. 
גי מורי ז"ל הנה ט"ל כריכות שיש בציצית הם בחי' מנה

ט"ל אותיות שיש באהיה דההין בפשוט ומלוי ומילוי 
המילוי לפי שסוד הציצית הוא באהיה דההין העולה כנף 

 )שעה"כ ציצית דרוש ו'(. כנ"ל
שלישי  שניגדיל ו חדצריך הציצית לעשותו שליש א

 הוהטעם הוא לפי שכיון שהציצית לצורך הנקב .ענף
והנה מקומה הוא בחזה דז"א שהוא בסוף שליש העליון 

)שעה"כ  גדיל אחדוכנגדו יעשה שליש  ,דתפארת שבו
 ציצית דרוש ו'(.

ת אשר שם היא פארהתחתונים דת םוכנגד שני שלישי
יעשה שם שני שלישי ענף. ואמנם הגדיל  ביההנוק

 להובתחי .יעשהו חוליות חוליות כל חוליא מג' כריכות
יקשור שני קשרים סמוך לכנף ויכרוך ז' כריכות ויקשור 

 םב' קשרים אחרים ויכרוך ח' כריכות ויקשור ב' קשרי
אח"כ יקשור ב' קשרים  .אחרים ויכרוך י"א כריכות

 ,ויקשור ב' קשרים אחרים ,אחרים ויכרוך י"ג כריכות
והרי הם ט"ל כריכות כמנין ט"ל אותיות אהיה דההין 

 )שעה"כ ציצית דרוש ו'(. אחדכמספר יהוה  ,כנ"ל
היה עושה נקב א', בכל כנף מד' כנפות הטלית, ומכניס בו 
קצוות כל הד' חוטין עד אמצעם, וכופלן לשנים, באופן 
שיהיו ח' חוטין, שהם ד' כפולים. ויהיו קצוותיהן שווין כל 
הח' חוטין, ויכרוך בא' עד שיהיה שליש א' גדיל, וב' 

חוט בקשר א' שיקשור שלישים ענף, ויסמן אותו ה
בסופו, כדי שלעולם יכרוך בו החוליות כולם. )א( גם 
ישים סימן בד' חוטין, שהם מצד א' של הנקב, שלעולם 
יהיו באותו צד. כאשר קושר קשר גדיל, )ב( והנה הגדיל 
הוא כך, שיקשור תחלה ב' קשרים זעג"ז, ואח"כ יכרוך, 

ית אחת. ויעשה חוליות חוליות, כל ג' כריכות יעשה חול
וחוזר לקשור ב' קשרים זה עג"ז, וחוזר לכרוך כריכות 
חוליות. וכן תעשה עד ד' פעמים שהם בין הכל, ה' 
קשרים וד' אריגות של חוליות. ואריגה ראשונה הסמוכה 
לנקב הכנף, תהיה בה ז' כריכות. ובשני, ח' כריכות. ובג', 

)פע"ח  בד', י"ג כריכות. כמנין הויה אחדי"א כריכות. ו
 ציצית א(.

ובענין קשיר' ראשי כל חוט וחוט של הציצית כדי שלא 
יתפרדו משזירתן ראיתי למורי ז"ל שלא היה מוחה בזה 
אף כי יש בזה מפקפקין ואדרבה נ"ל שהיה חפץ בקשירת 

  )שעה"כ ציצית דרוש ו'(. ראשיהם

ציצי"ת)קנ"א( גימ'  כנ"ף. ד' אלף הה יוד הה – קנ"אגימ' שם  כנ"ף

כוז"ואחד.הוי"ה קנ"א עסמ"ב ......כנף...... ספירותב"ן.שם
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אורך הגדיל שליש מאורך החוט השלם, כנגד שליש עליון דתפארת דז"א

סידור שים שלום בשילוב כוונות קצרות מתורת הסוד

סידור שים שלום בשילוב כוונות קצרות מתורת הסוד

כל הזכויות שמורות




