
  בענייני כריכת וקשירת הציצית
  

בשנים האחרונות, התעוררה בבית המדרש שאלת חידוש התכלת, על כל גוניה. זכינו כבר 

לבירורי הלכה ארוכים ומפליגים על חיוב הטלת התכלת, אמיתות התכלת, וגם בשאלות 

  הלכתיות סבוכות, כדוגמת מניין החוטים. 

קשירת וכריכת הציצית הנם בקשירת תכלת, אך מצינו בדברי רבותינו הראשונים שהלכות 

בקשירת לבן הם אינם הלכות מחויבות, אלא מנהגים בלבד. דומה כי בעניין זה, עדיין נמצא 

  מקום להתגדר בו, לבירור ההלכה על פי המקורות. 

   

בנושא כריכת הציצית וקשירתה, ישנם שני נושאים עקריים, הכריכות: כמה הן ומאלו חוטים. 
  : מקומן ומספרן. הקשירות

  בעניין מספר הכריכות ישנה ברייתא במנחות לט. 
תנא הפוחת לא יפחות מז' והמוסיף לא יוסיף על י"ג, לא יפחות מז' כנגד ז' 

  רקיעים, ולא יוסיף על י"ג כנגד ז' רקיעין וששה אוירין שביניהם
ל' ז'), הרא"ש נחלקו הראשונים ממה אינו פוחת ומוסיף, לדעת הרמב"ם (פ"א מהל' ציצית ה

(הל"ק סימן ט"ו) ותוספות (מנחות לט. ד"ה לא יפחות), הברייתא קאי על מניין חוליות, ולדעת 
  הראב"ד (בהשגות), וכן לדעת י"א בתוס' (הנ"ל), קאי על מניין כריכות.

  בגמרא שם הובאה ברייתא נוספת, 
  תניא רבי אומר וכמה שיעור חוליא, כדי שיכרוך וישנה וישלש.

לדעת הרמב"ם וסיעתו הברייתא פשוטה מאוד, מפני שלא נאמר עדיין השיעור של כמובן 
חוליא, אלא רק מספר החוליות, אך הראב"ד שע"פ פירושו אנו כבר יודעים כמה כריכות יש 
לכרוך, נאלץ לדחוק את הברייתא המבארת את שיעור החוליא, ולהעמידה על חוטי התכלת 

מתכלת, ישנם בהכרח עוד ד' מלבן הנכרכים ביניהם  , וכתב שכאשר ישנם ג' כריכות1בלבד
  וביחד הם ז', והוא מה שנאמר לא יפחות מז' (ראה לקמן ביאור מה הכריח את הראב"ד לכך).

ז' או ב. ז' או י"ג חוליות בנות ג' כריכות כל אחת.  א.מצאנו א"כ שתי דעות במספר הכריכות, 
  י"ג כריכות. 

  סוגיא ברייתא נוספת.בעניין חוטי הכריכה, מצאנו שם ב
תנא כשהוא מתחיל, מתחיל בלבן "הכנף" מין כנף, וכשהוא מסיים, מסיים בלבן 

  מפני שמעלין בקודש ואין מורידין. 
ראשונה ואחרונה בלבד וכל השאר מתכלת, ואילו כריכה הרמב"ם ביאר שהכריכה בלבן, היא 

ם מבארים שאין הכוונה ולא על כריכה. עוד החוליא תוספות והרא"ש מבארים שמדובר על 
מתחיל ומסיים בלבד, אלא יש כאן סדר שלם של חוליות לסירוגין, ותחילתן  וסופן בלבן, אך 

  .2ודאי שגם אמצען

                                 
לבן ותכלת וכורך בהן ג' כריכות כאחד, וזהו ביאור נאה לכשעצמו,  –אמנם יש המבארים "יכרוך וישנה וישלש" שלוקח ב' החוטים  1

 אך בראב"ד המובא לקמן מוכח שלא ביאר כך.
הרב ליינר בספרו פתיל תכלת מנה את התוס' והרא"ש כמצדדים בדעת הרמב"ם, וכתב בדעתם שכל מה שכתבו שהכריכה היא  2

ראשית דבריהם כאשר דנו ותמהו איך המנהג מתיישב עם הגמ' באמת לסירוגין, היא רק כאשר תירצו את המנהג של הקשרים אך ב

סברו כדעת הרמב"ם, שהכל מתכלת. ולכאורה אין דבריו מוכרחים בלשונם כלל, יעויין בתוס' מנחות לט. ד"ה לא יפחות, וברא"ש 

ומסיים בלבן", ואם הלכה סימן ט"ו. שאין שמץ של ראיה בדבריהם שכאשר תירצו את המנהג, חידשו הבנה חדשה ב"מתחיל בלבן 

 היא נקבל אך אם לדין יש תשובה. (הרב ליינר כתב כן כדי להכריע כדעת הרמב"ם) 
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  לשיטת הרמב"ם שכל החוליות הן מתכלת יש להביא סעד מן הגמרא. (לט.)

  חוט של כרך עולה לה מן המניין.
ואחרונה) הן מתכלת, מובן מדוע נקטו בלשון לפי דעתו שהכריכות כולן (חוץ מכריכה ראשונה 

  .1של כרך" חוטיןיחיד, מה שאין כן לשאר השיטות, היה צריך לומר "
מאידך הרא"ש ותוס' הבינו בפשטות שלא יתכן שכל הטעם לכרוך מלבן בתחילה הוא רק 
מ"הכנף מין כנף" שהרי לא משתמע מקרא מידי שצריך לכרוך דווקא בו, אלא כורכים בין 

  ובין מתכלת, והפסוק מלמד שצריך להקדים את הלבן לתכלת.  מלבן
ובעניין הראיה מהגמ', יתכן לדחוק שאה"נ וכוונת הגמ' על ב' חוטי הכריכה, או שאע"פ 

  שכורכים מלבן, עיקר הכריכה היא מתכלת, וע"ש נקרא חוט של כרך.
  ומאידך ישנה ג"כ משמעות מהגמ' דלא כהרמב"ם. (מנחות לח.)

להקדים לבן לתכלת, ואם הקדים תכלת ללבן יצא אלא שחיסר תניא, מצוה 
  מצוה.

רש"י מבאר שהכוונה לתחוב בכנף קודם את הלבן ואחריו את התכלת, אך דין זה לא הובא 
ברמב"ם, וא"כ הוא ביאר את הגמ' שמדובר על הקדמת כריכת הלבן לפני התכלת. (כן הובא 

  ג"כ בשיטמ"ק אות ג')
מי בר חמא שסובר שבטלית שכולה תכלת, יש להקדים תכלת בהמשך הגמרא מובאת דעת ר

  ללבן, ואם הקדים לבן לתכלת יצא אלא שחיסר מצוה. 
בשלמא להרא"ש ותוס' שהכריכה היא גם מלבן, מובן מדוע יש להקדים תכלת ללבן, אך 
להרמב"ם שאין שום עניין לכרוך בלבן חוץ מזה שהוא "מין כנף", מדוע כאן רק מקדימין 

  הו"ל למימר שאין כורכין בו כלל.התכלת, 
  

הראב"ד המובא לעיל, מבאר שמתחיל ומסיים, מדובר בכריכה ראשונה ואחרונה, וכן מבואר 
  בדבריו שכורך לבן ותכלת לסירוגין.

  
ז' או י"ג חוליות מתכלת, וכריכה  –הרמב"ם  א.א"כ נמצאו בידינו ג' דעות בכריכת הציצית. 

ז' או י"ג חוליות, חוליא ראשונה ואחרונה מלבן ושאר  – הרא"ש ב.ראשונה ואחרונה מלבן. 
ז' או י"ג כריכות, כריכה ראשונה ואחרונה מלבן,  –הראב"ד  ג.חוליות תכלת ולבן לסירוגין. 

  ושאר הכריכות, תכלת ולבן לסירוגין. 
  

בחלק זה הובאו דברים שהם סוגיות מפורשות, ומחלוקות מבוארות בדברי הראשונים. אך 
סף שהוא מספר הקשרים ומקומם, הדברים מעט עמומים וחסרים, ונשתדל לעורכם בחלק הנו
  ולסדרם. 

  

                                 
יש להוסיף ולפלפל בראיה זו, כמקור גדול לשיטת הרמב"ם במניין החוטים. כידוע שמשמעות הרמב"ם שלחוט התכלת ישנה מהות  1

" ותפקיד חוט הלבן הוא להיות "הפתיל", וכל אחד עניינו הוא מצוה אחרת מחוטי הלבן, שתפקידו הוא לכרוך, ולהיות ה"גדיל

אחרת, ועל כן סגי בחצי חוט תכלת ולא שלם, מפני שאין צורך בחוט שלם. א"כ מבואר מהו חידוש הגמ' שחוט של כרך עולה מן 

תילים. (אמנם לכל הביאורים המניין, שאע"פ שתפקידו הוא אחר, ואין מטרתו להיות פתיל אלא גדיל, בכל זאת עולה ממניין הפ

תמוה מדוע נקרא "חוט של כרך" ולא "חוט תכלת"? ויש מבארים שמכאן ראיה לשיטת ראשוני אשכנז שיש שני חוטי תכלת ושני 

 חוטי לבן, וא"א לומר חוט תכלת, מפני שיש חוט אחד שאין כורכין בו.)  
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  על ענייני הקשירה ומקומה מצאנו בגמ' שני דברים.
  מנחות דף לט. 

אמר רבה ש"מ קשר העליון דאורייתא, דאי דרבנן,אמאי איצטריך למישרי סדין 
  מינה דאורייתא.  בציצית, פשיטא, התוכף תכיפה אחת אינו חיבור, אלא שמע

  דנו הראשונים האם "קשר עליון" הוא הקשר בסוף כריכות הציצית, או בתחילתן.
  מלבד זאת מצאנו עוד מימרא במנחות לח: אשר מפרטת יותר על קשרים נוספים ומקומם.  

אמר רבא שמע מינה צריך לקשור על כל חוליא וחוליא, דאי ס"ד לא צריך, הא 
י תכלת כשרין וגרדומי אזוב כשרין כיוון דאישתרי להו דאמרי בני ר' חייא גרדומ

  דילמא דאיקטר.  -עילאי אשתרי ליה כולה, ופורכת הגמ' 
  בפשטות דברי רבא נדחו ואין צריך לקשור על כל חוליא וחוליא. 

  
  אך יש לחקור בכללי הפסק, האם סוגיות כיוצא בזה נדחו.

  
  מסכת קידושין דף לג.  א.

אמר ר' יוסי ברבי אבין, בוא וראה כמה חביבה מצוה בשעתה, שהרי מפניהם 
(מפני מביאי הביכורים) עומדים, מפני תלמידי חכמים אין עומדים. ופורכת הגמ' 

  דילמא שאני התם משום דאם כן אתה מכשילן לעתיד לבוא. -
  "ג) השו"ע לא הביא הלכה זו, אך הרע"ב כותב בביאורו למסכת ביכורים, (פ"ג מ

אע"ג שאין בעלי אומניות חייבין לעמוד מפני תלמידי חכמים, מכל מקום היו 
חייבים לעמוד מפני מביאי ביכורים שחביבה מצוה בשעתה, ומטעם זה עומדים 

  מפני נושאי המטה שהמת בה, ומפני נושאי התינוק לברית מילה.   
   הט"ז ביורה דעה (סי' שס"א ס"ק ב') כותב:

בכל דבר מצוה שאדם הולך ומתעסק בה יש לעמוד בפניו, וכן ומ"מ נ"ל ללמוד, ש
  משמע בפ"ק דקידושין א"ר יוסי בר אבין וכו' משמע כל מצוה. 

  
  מסכת ב"ק דף סב:  ב.

אמר רבינא משמיה דרבא שמע מינה מדרב יהודה נר חנוכה מצוה להניחה בתוך 
פטור, עשרה, דאי סלקא דעתך למעלה מעשרה אמאי אמר ר' יהודה נר חנוכה 

כיוון דבמצוה  -לימא ליה הוה ליה לאנוחה למעלה מגמל ורוכבו. ופורכת הגמ' 
  קא עסיק, כולי האי לא אטרחוה רבנן.

  דברי רבא הושמטו ברי"ף וברמב"ם, אך הרא"ש שם (סימן י"ח) כתב: 
ואע"ג דדחי הגמרא להאי דאיסתייע למילתיה ממתניתין, מכל מקום דבריו לא 

  נדחו. 
"ן בשם רבינו חננאל, הרשב"א, רבינו יונה, הסמ"ג והסמ"ק, וכן הביא השו"ע כן כתב גם הר

  בסימן תרע"א סעיף ו'.
  

אמנם הרי"ף והרמב"ם השמיטו סוגיות אלו, אך נראה שמרבית הראשונים סוברים שסוגיות 
  כאלו נפסקו להלכה.
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צית ה"ז בסוגייתינו, לא הובאה ברי"ף המימרא של רבא, אך הרמב"ם בפרק א' מהלכות צי
  כתב: 

ולוקח חוט אחד מן הלבן וכורך בו כריכה אחת על שאר החוטין בצד הבגד 
ומניחו ולוקח חוט אחד מן התכלת וכורך בו שתי כריכות בצד כריכה של לבן 

  . וקושר
יש לדון, האם הוא דין מיוחד רק בחוליא הראשונה, מדין "קשר עליון" שהוא דאורייתא 

שה החוליא שקושר אחריה, ואם כן מוסיף לקשור על כל אחת (מנחות לט.), או שכך הוא מע
  ואחת. 

לכאורה נראה שקושר על כל אחת ואחת, שהרי אם הקשירה היא מטעם "קשר עליון" מדוע 
  הוא כותב לקשור אחרי החוליא ולא לפניה? 

  כן כתב במפורש בתשובותיו, סימן מ"ז. 
השלישית יקשור בה, ויהיו כוונת התלמוד היא שצריך לכרוך ג' כריכות והכריכה 

השלושה כריכות מחוברות וזהו חוליא אחת, ואח"כ יתרחק מעט ויכרוך שלושה 

  .1, וכן על זה הדרך עד שיקשור שבעה חוליותויקשור

, נראה שהחוליות הן קשרים 2גם בדברי ר' אברהם בן הרמב"ם בספר המספיק לעובדי ה'
  ממש:

או שלוש סביב שבעת החוטים,  לוקחים את החוט הארוך וכורכים בו פעמיים
מתחילתם שבצד כנף הכסות, וקושרים קשרה ומרחיקים מעט וכורכים פעמיים 

  או שלוש וקושרים קשר שני, כך שבעה קשרים. 
  

  הגר"א בביאורו סי' י"א סעי' י"ד ד"ה וקושר כתב:  
  ואע"ג דדחי ליה דיחויא הוא ולא דחינן מילתא דרבא משום זה. 

  "מ כתב כדברים הללו.גם המרדכי סי' תתק
  

  לכאורה רוב מניין ורוב בניין של רבותינו הראשונים נקטו להלכה את דברי רבא.
  

  לאחר שהוכחנו שדברי רבא ננקטו להלכה, צריך לבאר מהו עניינה של הקשירה.
  

  תוס' בדף לח: ד"ה כיוון, מעירים על דברי רבא:
כח דצריך לקשור על ולא מוכח מידי אלא דבעי קשרא אחרינא, אבל מהא לא מו

כל חוליא. ונראה שמביא (נ"א שמוכיח) כן דבמקום אחר לא אשכחן אתרא 
  .כדי להפסיקדמסתבר טפי, אם לא בין חוליא לחוליא 

  בדף לט. בד"ה לא יפחות, כתבו התוס':
כדי שיהא ניכר והא נמי דאמרינן צריך לקשור על כל חוליא וחוליא היינו 

  התכלת.
  ם, אלא עלינו להפסיק בין חוליא לחוליא, כדי שתהא ניכרת התכלת.דברים אלו אינם סותרי

  הרמב"ם בתשובה מ"ז כותב.

                                 
 ירת הציצית, אך אכמ"ל.ודאי שיש מקום להעיר על הסתירה בפסקיו, בין נר חנוכה לקש 1
 . (הוצאת בר אילן)272חלק ההלכות, מהדורת דנה, עמ'  2
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וזהו חוליא  ויהיו השלושה כריכות מחוברותוהכריכה השלישית יקשור בה, 
  אחת.

לאחת, וכמובן הדברים מבוארים לאור  ישנה משמעות בדבריו שהקשירה עושה את החוליא
  שיטתו שכל הכריכות הן מתכלת, ואם לא יקשור בכל חוליא, תהיה כאן חוליא אחת ארוכה.

לכאורה מצאנו שתי שיטות במהות הקשירה, שיטת התוס' שהיא להפסיק בין החוליות משום 
  היכר התכלת. ושיטת הרמב"ם שהקשר יוצר את החוליא.  

  
שהקשירה נעשית לצורך החוליות, וא"כ על מספר הקשרים להיות  מתוך הדברים מבואר

  כמניין החוליות אם רב ואם מעט.
  

  אולם ישנו מנהג קדמון בישראל לקשור בגדילי הטלית, ה' קשרים. 
  מנהג זה הובא במדרש רבה, קורח פרשה ח' סימן כא:

  .1ה למטה, הרי תרי"ג, שנים למעלה ושלושוה' קשורין"ציצית" ת"ר, ח' גרורין,  

  כותב:  2רבינו נסים גאון בהקדמה לספר המפתח
בין האומה. וכאשר היה האדם  ואומר לא סרה הקבלה והמסורת משומרת

קורא ועשו להם ציצית היה אומר כי זו הציצית היא ציצית נשים אותה בכנף 
הטלית מספר חוטיה ח' ויש בה ה' קשרים וידע כל פתרוני הציצית ועניניה היה 

  שמור אצלו הכל בקבלה ובמסורת.
תיבת התורה שבעל מנהג זה שרבינו נסים מזכירו כמסורת השמורה אצל האומה, עוד מלפני כ

  4, מוזכר גם בת"י על פרשת שלח, רש"י, תוס', הרא"ש, ועוד ראשונים רבים. 3פה
מנהג זה לכאורה איננו עולה יחד עם דברי רבא, שהרי מספר הקשרים הנצרכים הוא לכל 
הפחות שבע, מפני שאין לפחות מז' חוליות. לכאורה נראים הדברים שמנהג זה נתייסד בזמן 

  לת בנמצא.שלא היתה התכ
  הרא"ש בסימן ט"ו כותב:

אבל האידנא שאין לנו תכלת, אין לדקדק במניין החוליות, ומהאי טעמא א"צ 
לקשור על כל חוליא וחוליא, כי הקשר הוא להכיר מניין החוליות. ולה' קשרים 

  דבימי החכמים היו עושים ז' קשרים לכל הפחות.לא מצינו סמך, 
  את המנהג עם ההלכה: אולם הרא"ש מוצא דרך כיצד ליישב

ואם נפרש דצריך לקשור דקאמר, היינו על אחד של תכלת ואחד של לבן, אז 
נמצא סמך לה' קשרים, תחילה קושר סמוך לכנף, וכורך חוליא לבן וחוליא 

                                 
 מנהגם היה לחלק את הקשרים לשנים, ראה גם בראב"ד שמובא בהמשך. 1
 הספר נדפס על גליון הגמרא תחת הכותרת "ר' נסים גאון" 2
 עי"ש בהקדמתו על המסורות שעברו בעם ישראל.  3
צוות שורש א' ובפרשת שלח), ברשב"א בתשובותיו בב' מקומות (השואל שם היה סבור שזה דין הובא גם ברמב"ן (בספר המ 4

דאורייתא והמוסיף עובר בבל תוסיף והרשב"א בדרך אגב כותב שזה לא דאורייתא) הובא גם בראבי"ה וברוקח, בפסקי הרי"ד, 

בשם רבינו חננאל ומר רב יהודאי  , (גם העיטור הביא כן  ) הביא כן204במנהיג, הנימוקי יוסף, המרדכי, מחזור ויטרי, האשכול (עמ' 

משמם) בראב"ד בשם רב נטרונאי, ברבינו ירוחם, באגור (אות י'), בריקנאטי (ג'), ביראים מצוה ת"א הביא בלשון הזה "והצריכו 

העולם לעשות ה' חכמים לעשו עוד ד' קשרים להשלים גימטריא דציצית לתרי"ג", ואילו הסמ"ג במצווה כ"ו כתב "ונהגו 

 קשרים"הובא גם בתנחומא, אך אינו בתנחומא ישן (בובר) וכנראה שהוא הוספה מאוחרת.. וראה עוד לקמן בזה. 
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תכלת, וקושר הרי ב' ועוד לבן ותכלת וקושר הרי ג', ועוד לבן ותכלת וקושר הרי 
  ד', ומסיים בלבן וקושר הרי ה'.

התוס' לט. ד"ה "לא יפחות", בראשית דבריהם סברו שהמנהג אינו מסתדר עם התלמוד, גם 
  . 1אך מסקנתם כדברי הרא"ש

היינו צמד חוליות של לבן  חוליאלפי דבריהם מצאנו אפשרות לישוב המנהג עם ההלכה, 
ותכלת, והקשר הבא לאחריהם גורם להכרת התכלת. כמובן שכל הדברים אמורים רק על פי 

הנזכרת שכריכת התכלת היא לבן ותכלת לסירוגין, אך לאומרים שהכריכה היא  שיטתם
  מתכלת לחוד, ודאי שא"א לכנות שתי חוליות תכלת בתור חוליא.

דבריהם אמורים כאשר יש ז' חוליות, אך כאשר כורכים י"ג חוליות יש לעשות ח' קשרים, בכדי 

  . 2שכל קשר ייקשר על חוליא
לבן  –וביארו שמדובר בצמד חוליות  חוליא,שר דחקו את המושג חוץ מביאור זה של תוס' א

  ותכלת, נוכל למצוא ביאור נוסף למנהג על פי דברי הראב"ד בפרק א' מהלכות ציצית, הל' ז':
והגאון הרב נטרונאי ז"ל סידר אותו יפה סדר נאה מאוד על דרך שאמרה 

אי, ותנא אתכלת קוכמה שיעור חוליא כדי שיכרוך וישנה וישלש ההלכה: 
על הכריכות קאי שהן שלוש מן התכלת וארבע מן הלבן  הפוחת לא יפחות משבע

מפני שמתחיל בלבן ומסיים בלבן, קושר תחילה סמוך לכנף קשר אחד בחוט לבן 
ובחוט של תכלת והוא שנקרא קשר העליון ואח"כ כורך שני חוטין אחד של לבן 

וזהו שבע שאמרנו והן ואחד של תכלת עד שש כריכות והשביעית לבן לבדו 
חוליא אחת, ואלו הכריכות כולן על ששה החוטין המשולשין בכנף, וכעניין זה 
עושה חמישה קשרים ובין כל קשר וקשר חוליא אחת של שבע כריכות כאשר 
אמרנו, ונהגו לעשות חוליא אחת בשני קשרים סמוך לכנף ושתי חוליות בסוף 

דקדוק בין מכונס בין מפוזר הגדיל עם שלושה קשרים ובאמצע כורך ללא 
  בתכלת ובלבן.

נראה מתוך הדברים שהראב"ד נתקשה, אם יש לעשות ז' חוליות וגם לקשור על כל חוליא, 
  מדוע נהגו לעשות ה' קשרים בלבד?

על כן הוא מבאר בגמרא ביאור חדש. בסוגיא לא נזכר כלל מספר חוליות, אלא הברייתא קאי 
יתכן לומר כן, הלא בגמרא נזכר שבחוליא ישנם ג' כריכות על מספר כריכות, ואם יקשה איך 

, מבאר הראב"ד שהכוונה היא על חוטי "וכמה שיעור חוליא, כדי שיכרוך וישנה וישלש"
התכלת שבחוליא שעליהם להיות לא פחות מג', ומכיוון שעלינו להתחיל בלבן ולסיים בלבן, 

  מספר כריכות החוליא הם לפחות ז'.
ריו המושג "לקשור על כל חוליא" הוא כפשוטו, וגם מנהג הקשרים מבואר על פי הביאור בדב

, מפני שבגמ' לא נזכר מהו המספר של הקשרים והחוליות, והמנהג חידש שהמניין הוא 3היטב
  חמישה.

                                 
במיוחד לאור דברי  רש"י בדף מג: המבאר דברי ברייתא ע"פ המנהג: שקולה מצוה זו כנגד כל המצוות: מדכתיב "את כל מצות",  1

  בגימטריא ת"ר וה' קשרים וח' חוטין הרי תרי"ג. ועוד דציצית
אמנם יש מקום לטעון שהעניין הוא רק בה' קשרים ולא ביותר, וכאשר קושר ח', כבר אינו משלים לתרי"ג, אך יעויין ברא"ש  2

כן הביא גם במסכת ראש השנה, פרק ד' סימן ג', שכתב שבכל מקום שישנו עניין במספר מסויים, כאשר מוסיף עליו אינו גורע. 

 הרמ"א באורח חיים סי' רס"ג סעיף א'.
 עיין גם בתוס' לט. "לא יפחות" שהביאו שיטה כזו. 3
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אמנם יש להעיר על דברי הראב"ד שלפי דבריו בדברי הגמ' אין מניין לחוליות, וא"כ מאי 
אחת כשרה", שמשמע דזהו רק דיעבד, והלא אין מניין  קאמר "ואם אין בה אלא חוליא

לחוליותיה? ואפשר לדחוק שכיוון שיש בה רק חוליא אחת, אין שליש גדיל ושני שלישי ענף, 
וזה רק דיעבד, אך זה דוחק מפני שהגמ' אומרת שנויי תכלת זה שליש גדיל ושני שלישי ענף, אך 

לשאר הראשונים שיש מניין מסויים ומדוייק  מהיכי תיתי לומר כך בלשון דיעבד, מה שאין כן
  1של חוליות, א"כ כאשר כורך רק חוליא אחת זה באמת דיעבד. 

  
בין בתכלת ובין  2חובה לציין כי מנהג זה, לקשור ה' קשרים בגדיל, אינו נזכר כלל ברמב"ם

ים בלבן, ואף אינו מסתדר ע"פ דבריו, שהרי לשיטתו כל חוליא היא קשר, וא"כ ישנם ז' קשר
לכל הפחות ולא ה'. בכריכת לבן כותב הרמב"ם שא"צ מניין חוליות, אך מעיד הרמב"ם 
שמנהגו היה לכרוך כעין שכורכים בזמן שיש תכלת, וא"כ לא קיים את המנהג גם לא בלבן 

  3לבד. 
  

  לסיכום:
  פשטות הדברים שישנה הלכה לקשור על כל חוליא וחוליא. 

  .4, ומהם מתבארים ג' ביאורים בדברי רבאנתבארו לעיל ג' שיטות בכריכת התכלת

), שכל הכריכות הן מתכלת חוץ מכריכה ראשונה 5דעת הרמב"ם (ור' שמואל בן חופני א.
  ואחרונה.

לדעה זו, ודאי שצריך לקשור על כל חוליא וחוליא כפשוטו מפני שאין שום סיבה לקשור 
  במקום אחר.

  רוגין.דעת תוס' והרא"ש, שהחוליות הן לבן ותכלת לסי ב.
  בדעה זו כבר יש אפשרות לדחוק את דברי רבא, "כל חוליא" הכוונה צמד של תכלת ולבן.

  דעת הראב"ד בשם רב נטרונאי גאון, כורכים בלבן ובתכלת לסירוגין. ג.
  לדעה זו מספר החוליות הן על פי מספר הקשרים.

  
   אך בדברי הזוהר (פנחס רכח.) מוכח שגם בי"ג חוליות קושרים ה' קשרים:

                                 
אין להקשות דלהראב"ד חוליא של ו' שמה חוליא שהרי במוסיף כורך י"ג שמתוכן ו' מתכלת, ואילו בחולין נ. נראה שחוליא היא  1

 הרמב"ם מבאר שם בעניין אחר, וגם בלאו הכי יש מקום לחלק.של ג' בדווקא, דזה רק ע"פ רש"י שם והרא"ש, ואילו ו
הגאון הרב גרשון חנוך ליינר בספרו פתיל תכלת, כתב לעשות כשיטת הרמב"ם ולהוסיף ה' קשרים כפולים, ומקומם כמנהג בהטלת  2

ישתמיט ליה להרמב"ם לא לבן, ולכאורה דבריו תמוהים, א. גם כתב שהרמב"ם השמיט דבר זה לרוב פשטותו, וזה ג"כ תמוה דלא א

בתשובה ולא בספרו להזכירו? ב. על פי מה שכתבנו מהרמב"ם פשוט שדעתו שכל חוליא היא קשר ממש, ולא כמו שדחה הוא וסובר 

שהרמב"ם דוחה את דברי רבא מהלכה, ואין צריך קשר על כל חוליא, אלא לדעתו כוונת הרמב"ם היא לקשר עליון בלבד, ושאר 

מנהג. ולא עיין בתשובה הנזכרת. (יש להעיר גם על החידוש שכאשר עושה קשר באמצע חוליא אינו מפסיק אותה, קשרים יש לעשות כ

הלא לפי דברי הרמב"ם מאגד החוליא הוא הקשר הנקשר אחריה, ואם יחלק את החוליא לשנים ע"י הקשר, שני החצאים לא יצטרפו 

הוא כנגד י"ג חוליות ובכל זאת קושרים באמצע, אולם בכל זאת הדברים לחוליא אחת, אמנם יש לדבר סמך מהמנהג בקשירת לבן, ש

 עדיין תמוהים כמה באמת ניתן להוכיח ממנהג זה שלא הונהג כן לכתחילה, אלא רק בתור זכר למצוות התכלת)
בה ... ואם ירצה כן הובא בתשובותיו הוצאת מקיצי נרדמים. אמנם בפאר הדור (מ"ז) כתב בלשון אחרת "זה הסדר לא עשינוהו חו 3

 לעשות ז' חוליות הרשות בידו. ויש מקום להסתפק בזה.
 מצינו ביאור נוסף בשיטמ"ק על הסוגיא, המבאר ש"על כל חוליא" לא בדווקא. 4
הרמב"ם הביא זאת בתשובה משמו (פאר הדור כ"א). ספר דיני מצות ציצית לרשב"ח נדמ"ח מהגניזה בסוךף ספר כליל תכלת (א.  5

 ר"נ. –גם מערבית, ראה שם רמ"ט טבגר) מתור
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כליל ח"י בין קשרין וחוליין לכל סטרא ה' קשרין לקבל ה' חומשי תורה ותליסר 
  חוליין לקבל תליסר מכילן דרחמי דאורייתא.

, ולכאורה 2או החינוך 1על פי דבריו נוהגים רבים בימינו בכריכת התכלת, כדעות הגר"א
כריכות, יש לקשור הדברים טעונים ביאור, הלא אף לפי דעת תוס' והרא"ש, כאשר כורכים י"ג 

ח' קשרים, מפני שהטעם שהם נתנו להלכה שיש לקשור על כל חוליא, הוא "כדי להפסיק", 
  .3"שיהא ניכר התכלת", ואם כן יש להוסיף קשרים על פי מניין החוליות

  
ת"ח ידוע העוסק בעניין התכלת אשר דנתי לפניו בעניין, השיב לי במכתבו "יש לי הרגשה שאנו 

ע"י ספרים אחרים חוץ מן הגמרא כיוון שבגמ' מסתפק בכלל אם יש חיוב  משתמשים בעיקר
קשר אחר כל חוליא, ממילא אנו עושים כספרים אחרים כמדרש וכזוהר שנותנים רמז לה' 

  קשרים"
דברים אלו מעלים תמיהה, מדוע נוהגים לכרוך כשיטות אלו, אשר על פי דבריהם אנו מבטלים 

  וגיית הגמרא נפסקה להלכה. את דברי הראשונים אשר סברו שס
  

  אך נראה שניתן ליישב את הסוגיא עם דברי הזוהר.
, כך שעל כל חוליא, או לכל היותר שתי לצורך החוליא שלפניהעד עתה ביארנו שהקשירה היא 

חוליות, יש לקשור, וכך נשיג את מטרת הקשירה. אך נראה שניתן לבאר שאין קשר בין 
שם שישנה מצוה לכרוך י"ג חוליות או ז' כנגד הרקיעים, הקשירה לחוליות שלפניה, אלא כ

ישנה גם מצוה במניין הקשרים, או בכדי להשלים לתרי"ג כהמדרש, או כנגד ה' חומשי תורה 
כהזוהר. אך אין קשר בין הקשרים לחוליות, ועל כן יתכן שנוסיף במניין החוליות ולא במניין 

  הקשרים, וכך תתבאר הסוגיא.  
  

  לקשור על כל חוליא וחוליא. אמר רבא צריך
  

  רבא מחדש שמלבד שיש מצוות כריכה וחוליות כנגד שבעה רקיעים, יש גם מצוות קשרים.
היא ה' קשרים. כאשר עושים שבעה חוליות, עושים ה' קשרים, כמו שכתבו  מצות קשרים

ם התוס', קשר על כל צמד חוליות, אך כאשר עושים שלוש עשרה, אין להרבות במניין הקשרי
  כשם שמרבים במניין החוליות, מפני שכל אחד מהם הוא מצוה לעצמו.

  כן מבוארים דברי הגר"א בביאורו על הזוהר: (יהל אור כה ע"א)

                                 
 קשר. לבן תכלת לבן תכלת. קשר. לבן תכלת לבן תכלת. קשר. לבן תכלת לבן תכלת. קשר. לבן. קשר. 1
פרשת שלח מצווה שפ"ח. לדעתו בג' הקשרים הראשונים כורכים ג' חוליות ובאחרון ד'. קשר. לבן תכלת לבן. קשר. תכלת לבן  2

 תכלת. קשר. לבן תכלת לבן. קשר. תכלת לבן תכלת לבן. קשר. 
מנהג התימנים, וכך חכם אחד ציין באוזני, שאת הקשרים הוא עושה כשיטת הגר"א, אך את החוליות הוא קושר כל אחת ואחת כ 3

מקיים הוא את המנהג וההלכה. אך לכאורה יש מקום לערער על הנהגתו. צורת קשירה זו, ע"י חוט הכורך לבד, צוינה בראשונים 

כמנהגו של ר"ת, (תוס' לח: ד"ה כדי, מרדכי סימן תתק"מ) אך הם העדיפו את שיטת הקשירה הנהוגה אצלנו, לקשור את מחצית 

ת, וערערו על קשירתו שמא איננה קרויה קשר, ודעתם לקשור כמנהגנו. לדבריהם ודאי שרבא לא התכוון החוטים במחצית האחר

לקשירה שכזו, שהרי קשירה שכזו איננה כשרה, ומה ראייתו שצריך לקשור על כל חוליא וחוליא, הרי אם יפתח הקשר העליון, לא 

ה שכורכים שלוש עשרה חוליות אך קושרים ה' קשרים בלבד, יועילו שאר הקשרים, שהלא אינם קשרים. גם מדברי הזוהר נרא

(פנחס רכח.) ואף אם דרך זו טובה היא, כיצד נבאר את דברי הזוהר? מלבד מה שכתבו המקובלים שאין להוסיף על הקשרים. שיטה 

  , מאשר בלעדיה.זו גם איננה משיגה את מה שכתבו התוס' שקושרים בשביל היכר התכלת, ובסוג קשירה שכזו אין יותר היכר
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...מכאן שאף בי"ג חוליין, רק ה' קשרים ... ומה שכתב וצריך לקשור על כל 
   חוליא וחוליא, היינו בפוחת, אבל צריך לעשות לכתחילה כמוסיף כמ"ש כאן.

פי דברים אלו המנהג המקובל כיום בכריכת התכלת, שנוסד ע"פ דברי הזוהר, הינו מבואר ל
  .1היטב אף לפי דברי רבא ואינו צריך ליישובים דחוקים

  
  לסיכום המאמר, נעסוק בשאלה כיצד יש לנהוג בקשירת התכלת.

ית. גם שאלה זו נתעוררה מחדש בדורנו, מאחר שרבות בשנים לא עסקו בסוגיא זו כשאלה מעש
לא נמצא בירור מספיק אשר יענה כיאות על שאלה זו. בשורות הבאות ננסה לברר את הטעמים 

  איך להכריע בין הדעות.
  

, שהלא אם הייתה התכלת מצויה בזמן הרמב"ם יש הסוברים שבדורנו יש לפסוק כדעת א.
  ם.השו"ע, ודאי שהיה מכריע בזה כהרמב"ם וכדרכו בכל מקום במחלוקת הרא"ש והרמב"

  
אמנם טענה זו קשה מעט, מפני המסורת הנודעת והמנהג שהתקבל כמעט בכל תפוצות ישראל, 

  לקשור ה' קשרים, שאינו מתיישב עם דעת הרמב"ם.
מי שיבוא להתגבר על קושי זה, וישלב ה' קשרים עם צורת הקשירה של הרמב"ם, לענ"ד הוא 

 א.ה' קשרים עם דברי רבא,  מן המתמיהין, שכן בראשונים מצינו ב' דרכים לישוב מנהג
ביאורים אחרים בסוגיא אשר אינם מתיישבים כדעת ב. שהמנהג הוא רק בלבן ולא בתכלת. 

הרמב"ם. אמנם הרב ליינר כבר רצה לבאר את הביאורים גם בדברי הרמב"ם, אך לא עיין 
  בתשובת הרמב"ם הנזכרת, אשר על פיה כל פלפולו נסתר. (עיין באורך בספרו)

עיר על הרמב"ם מה שכבר הערנו מזה לעיל, שמשמע שהכריכה בחוט הלבן הוא דין עוד יש לה
  מעצם הכריכה ולא רק משום שהוא מין כנף.

, מוטב שאת הקשר הראשון יקשרו כמנהג המקובל, דהיינו ב' קשרים זה הרמב"םגם העושים כ
יטול מצוות ע"ג זה, כמו שפסק השו"ע בסי' י"א סעיף י"ד, מפני שאחרת הם נכנסים לחשש ב

  ) ויצא שכרם בהפסדם.2ציצית, (ראה מרדכי סימן תתק"מ שמפקפק בקשירה זו
יש הטוענים שמכיוון שהמנהג בקשירת לבן הוא כהראב"ד, כמו שהביא השו"ע לכרוך בין  ב.

ומנהג זה הוא ע"פ דעת הראב"ד, לא פוחתים מז' ולא  -יג-יא-ט- ז-קשר לקשר כסדר הזה 
במספרים אי זוגיים, כדי שיתקיים מתחיל בלבן ומסיים בלבן. על כן מוסיפים על י"ג, ודווקא 

  גם בתכלת יש לנהוג כהראב"ד.
  אך שתי תשובות בדבר:

                                 
יש הרוצים לבאר בדעת הגר"א ובמנהג, כהשיטמ"ק, שקושר על כל חוליא הוא לא בדווקא, ומלבד מה שהוא חידוש, לכאורה 1

הוא דוחק להכניסו בלשון הגר"א, ואין לומר שהגר"א רמזו, מפני שהגר"א לא ראה את השיטמ"ק על סדר קדשים, שהרי לא 

וק על כל הראשונים (שמתוך דבריהם מוכח שסברו שהוא בדוקא) ופירש ביאור אחר מהם ורמזו נדפס בחייו, ולומר שנתכוין לחל

 ברמז קל כזה ולא ביאר שכאן כוונתו לחדש ביאור חדש, לענ"ד הוא קצת תימה.
יה יש המסתפקים בכוונת המרדכי, אם נתכווין לקשרו של הרמב"ם שהוא חזק מאוד, או רק לקשר שעשה ר"ת שיתכן שהוא ה 2

פחות חזק ומהודק. אמנם בדבריו של המרדכי (שהם מעט מגומגמים) ישנם עוד טעמים לפסול, הא' ששאר החוטים לא קשורים, 

והב' שיש לקשור דוקא בב' ראשים. (כן הובא גם במנהיג) אמנם היה מקום גם לחוש שיעשו בסוף קשר כזה בכדי לצאת שיטת 

אה שגם מי שלא עשהו יוצא ידי חובת ציצית וכשם שלא ראינו שנזהרים שלא לצאת הראשונים ש"קשר עליון" הוא האחרון, אך נר

בשבת בטלית שהקשר האחרון רופף, מפני שאמנם הקשר האחרון הוא מה שנצטוינו עליו מן התורה, כלומר לכרוך חוליא ואח"כ 

ר רגיל ואז כורכים החוליות, ובסוף לקשור, אך מי שמשנה הסדר גם יצא. (וכן הוא מנהג התימנים בלבן, שקושרים מתחילה קש

 אינם קושרים כלום) 
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לכאורה נראה שהשתלשלות המנהג היתה להיפך. מתחילה קשרו ה' קשרים וביניהם כרכו  .1
אב"ד. והעד בלא מספר, ואח"כ החלו גם לנהוג כדעת הראב"ד, כך שאין בידינו מנהג קדום כהר

לדבר שבראשונים והטור לא נזכר דבר ממנהג זה. המקור הראשון שבידינו הוא בנימוקי יוסף 
  על הלכות ציצית (שכידוע הוא מאוחר לטור) שהביא מנהג דומה לזה, ולאחר מכן בבית יוסף.

האחרונים שבאו אחר השולחן ערוך שינו במנהג פרט קטן מאוד, אך הופך את התמונה  .2
הם כתבו שבקשר השני אין לכרוך ט' כריכות, אלא ח'. וההבדל המהותי הוא שמהנהג לגמרי. 

השתנה להיות כנגד י"ג חוליות. ז+ח+יא+יג=לט, ל"ט כריכות הם י"ג חוליות אשר בכל אחת 
  ג' כריכות. כלומר מתחילה באמת נהגו כהראב"ד אך חזרו לנהוג כדעות אחרות.

  
, מפני שרוב הגאונים והראשונים חולקים עליו בפירוש הראב"דעל כן נראה שאין לכרוך כדעת 

הברייתא, והם סוברים שהפוחת והמוסיף קאי על חוליות ולא על כריכות, וגם בזוהר מפורש 
  שז' וי"ג מיירי בחוליות, וא"כ דעה זו איננה העיקרית.

  
  , שיש לכרוך את החוליות לסירוגין. התוספות והרא"שדעת  ג.

דווקא כשיטה זו, מפני שהיא מתיישבת כאמור עם מנהג ה' הקשרים, נראה שיש מעלה לעשות 
  שהוזכר כבר במדרש והזוהר. 

  
מסתבר שהעושים כשיטה זו, יכרכו י"ג חוליות ולא ז', מפני שבזוהר מעמיד את עיקר כריכת 

  התכלת בי"ג חוליות, וגם יקשרו ה' קשרים ולא ח', כמבואר.
דוחק עם התלמוד מוטב לעשות כהפשטות, מפני ואין לומר שבמקום שהזוהר מתיישב רק ב

היתה כמו הזוהר, וגם שיודעים אנו מדברי רבותינו  1שהמנהג המקובל והמסורת מאז ומתמיד
שהזוהר והגמרא אינם מחולקים כי אם במקום אחד, כמו שאמר הגר"א לתלמידו הגר"ח, 

פורשת בש"ס גם ומצאנו מקומות שיש מן הפוסקים שהכריעו הלכות במקום שאין משמעות מ
, וכן בעניין הנחת תפילין 2ע"פ הזוהר, כגון ברכת המזון אם טעונה כוס רק בג' או גם ביחיד

, ובמיוחד בדבר כזה שאין לנו שום הבנה בו מה צורך וריווח במניין זה וכולו 3בחולו של מועד
  נסתר ממנו, ודאי יש לעשות כהנסתר.

זו שאלה שקשה להכריע  1או כהגר"א,  4ינוךובסדר כריכת החוליות, בשאלה האם לעשות כהח
בה, שהרי מקורו של החינוך הוא המנהג האשכנזי הקדום לכרוך כן בלבן, כמו שהובא בפירוש 

                                 
ראה לעיל בדברי ר' נסים גאון, אודות המסורת והקבלה. אמנם מצאנו ב' ראשונים אשר כתבו בפירוש שהמנהג הוא רק בזמן שאין  1

יראים "והצריכו חכמים" תכלת, העיטור והרי"ו. אך בדברי שאר הראשונים נראה שהבינו שתמיד צריך לעשות כן, במיוחד בדברי ה

וכן הביא הירחי במפורש שבזמן התכלת היו עושים ה' קרים כנגד חמישה חומשי תור. בגאונים מצאנו את רנ"ג, ר' נטרונאי, רב 

יהודאי ורבינו חננאל. מאידך ברע"ג ורס"ג אין לזה זכר וכן ברשב"ח, ונראה שלכן לא הביאו הרמב"ם, ויתכן שעל זה נתכוון 

 שאמרו הגאונים אין לו שורש ולא ענף. בתשובה, שמה
 אורח חיים סימן קפ"ב סעיף א' 2
 אורח חיים סימן ל"א סעיף ב' 3
שמעתי מבארים בדברי החינוך שהוא מטעם "מעלין בקודש". ואין להקשות מהתוס' והרא"ש שכתבו לכרוך לכרוך ז' חוליות ולא  4

מן הקשרים שלפניו, מפני שלדבריהם אחר חוליית הלבן הראשונה א"א  סדרו שיהא מעלין בקודש, ולדבריהם קשר אחרון הוא פחות

לקשור שהרי עדיין לא נתחייב בקשירה, דהלא המצווה היא לקשור על כל חוליא וביארו הם שחוליא היינו לבן ולתכלת, ואם לא כרך 

רים בסוף אע"פ שאינו אלא חוליא עדיין לבן ותכלת אין צריך לקשור, ומתחייב בקשירה רק לאחר שיכרוך גם התכלת, ומה שקוש

אחת הוא מטעם שהחוליא לא תפתח. מה שאין כן כאשר מוסיפין חוליות בתוך הקשרים, יש להוסיפן בצורה של מעלין בקודש, וזו 
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המיוחס להרא"ש על התורה. מאידך הגר"א מבאר את דברי הזוהר ועל פיו סידר את שיטתו, 
  ומי לנו גדול בנסתרות כמוהו, והבוחר יבחר. 

  
ות קיום מצות התכלת שאנו זוכים לה בדורינו, נזכה שיזכרנו ה' ע"י התכלת יהי רצון שבזכ

 וימהר ויחיש לגאלנו גאולה שלמה.    

                                                                                                        
היא שיטת החינוך. ונראה ברור שמי שעושה רק ז' חוליות לא יעשה בתחילה חוליא אחת ואח"כ ב' חוליות בכל קשר, אלא יעשה 

 התוס' והרא"ש. כלשון
יש הנוהגים במניין החוליות כהגר"א, אך כורכים הכל מתכלת. ולכאורה נראה שאי אפשר לעשות על פי דעת הגר"א ה' קשרים  1

וכריכות רק מתכלת. הגר"א כותב שכוונת הגמרא "צריך לקשור על כל חוליא וחוליא", הוא בפוחת. (כלומר ז' חוליות) מוכח אם כן 

לא נדחו, וגם שהקשרים שלנו הם הקשרים שדיבר עליהם רבא. ודאי שדבריו מתבארים רק על פי שיטת  מדבריו שדברי רבא

הראשונים שכורכים חוליות לסירוגין,  וכן הוא גם כותב בפירוש, ובלעדי זאת א"א להסביר את מנהג ה' קשרים. א"כ יוצא שמי 

הלכה לקשור על כל חוליא, מפני שאם צריך להיות הכל מתכלת, שיקשור ה' קשרים כסדר של הגר"א, אך יכרוך בתכלת, ביטל את ה

היינו  –צריך לקשור על כל חוליא כפשוטו. אמנם טוענים הם שהגר"א במקום אחר משמע כהרמב"ם, ("וחוטא דתכלתא חפי עלייהו" 

רה הנ"ל, א"א וזה רק שכל החוליות מתכלת) ויתכן כדבריהם שהגר"א שם עיקר, אך רצוני לומר שלנסות ליישב את הסתירה בצו

   הפסד ולא ריווח.
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