
  הפרדת חוטי הציצית
  

  מנחות מב. 

ת"ר אין ציצית אלא ענף, וכן הוא אומר "ויקחני בציצת ראשי". אמר אביי וצריך לפרודה 

  כצוציתא דארמאי.

  

  יש לדון בכמה נושאים בהלכה זו;

  "לפרודה". מה הפירוש א.

  מה היא חומרת הדבר, והאם זה מעכב. ב.

  ביאור 'לפרודה'

   ב' אפשרויות:ר "לפרודה" יש להציע בביאו

 . רים זה לזה, סגי בהכיהחוטים לא יהיו מחוברים, ואם חתכם ואינם מחוב  .א
  מסובכים זה בזה.נפרדים ולא להיות  החוטים צריכים  .ב

  

ביאר רש"י ו נראה לדון בזה מהסוגיא בסוכה יא. "תלאן ואח"כ פסק ראשי חוטים שלהם, פסולה".

הר"ן על הרי"ף  אין שם אלא חוט אחד. גםכיוון שלא חתכם שם ד"ה "תלאן" שסיבת הפסול היא ש

מדבריהם משמע שחוטים מחוברים פסולים לא מפני שנא' "ציצית", אלא  כן. (דף ו. מדפ"ה) הביא

  משום חסרון החוטים.

  חתיכת החוטים

  אך השאילתות בסימן קכ"ז, ביאר את הפסול בעניין אחר ונעתיק את כל דבריו:

כיון שאין לה ענף פסולה, דתניא ציצית אין ציצית אלא ענף וכה"א ויקח ודאי גדלה כולה, 

תבנית יד ויקחני בציצת ראשי ואמר אביי וצריך לפרודא כצוציתא דארמאי והיכא דתלאן ולא 

  פיסק ראשי חוטי שלהם פסולין דליכא ענף.

ות מופרד, וע"כ יש להסתפק בכוונתו האם לומדים מציצית שבעינן ענף ואנו יודעים לבד שצריך להי

צריך לחתוך נלמד ש י רק חידש שצריך להפריד, או שזה גופאפוסלים בלא פסק ראשי חוטים, ואבי

   1.מאביי וזו כוונת אביי שצריך לחתוך החוטים ולא להשאירם מחוברים

                                              
גם מדברי הרמב"ם יש מקום לדייק שהבין כדברי השאילתות ראה פ"א הי"ד "תלה החוטין בין שתי כנפים מזו לזו... פסולה שהרי בעת  1

מעורות זו בזו בחוטין שביניהן..." והקשו כבר עליו מדוע נקט מקרה כזה ולא הביא שעשה כן בכנף  םהכנפיישקשרן היו פסולין לפי ששתי 
אחד, ואז החידוש הוא גדול יותר, שהוא מצד שיש חסרון החוטים, משא"כ ע"פ מה שהביא הרמב"ם משמע שהחסרון הוא רק בב' כנפים, אך 

ם הבין כהשאילתות שהחסרון הוא שאין כאן ענף, וא"כ אין להקשות מדוע הביא בכנף אחד כשר על אף שיש רק "חוט אחד"? ונראה שהרמב"
מק"ו שאביי אמר שצריך להפריד, ומזה לומדים בדעת השאילתות (אך א"א לומר , שהרי בכנף אחד פחות ניכר שאין ענף המקרה בסגנון כזה

שבחתיכת החוטים יש חסרון כזה, ואם נלמדים זה  בסוגיא וכדמוכח שם ,חסרון של תולמ"ה שמפריד היהגם כשצריך לחתוך הראשים, כי אז 
  . .)מזה צריך להיות שגם בהפרדה גרידא יהיה חסרון כזה
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בכל בו (סי' כב) הביא ביאור לגמ' בסוכה בלשון הזו: דכתיב ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם, פירוש 

הכל בו קרא לחוטים החתוכים זה מזה "ציצית" ונראה  היו ציצית קודם שיהו על כנפי בגדיהם.שי

שמקור דבריו הוא מדברי אביי, והבין ש"צריך לפרודה" היינו לחתוך החוטים ולהפרידם ולא שהכוונה 

  .2שצריך שלא יסתבכו

  סיבוך

  צאנו מפורש שהנושא הוא שלא יסתבך;אמנם בכמה מקומות מ

  כיוונו שצריך להפריד בין החוטים אם הסתבכו זה בזה.  ;3בן חפני (מן הגאונים) ר' שמואל

צריך להפריד החוטים שלא ידבקו חוטים זה לזה כאותן ארמאים שמפרידין  היראים במצוה ת"א;

  שערותיהן לגאווה ולנוי.

  

  הראשונים שהנושא הוא סיבוך החוטים.דברי פשטות 

  דעת הראשונים במהות ההפרדה

  את מה יש להפריד.ג"כ לבאר צריך 

וכך היא גם פשטות לשונות בפשטות יש להפריד כל חוט מחבירו שלא יהו מסובכים זה בזה, 

  המפרשים;

  שצריך להפריד בין החוטים אם הסתבכו זה בזה. ר' שמואל בן חפני (מן הגאונים);

  ופרודות מלמעלה. כבלורית של גוים, דבוקות מלמטה ה "וצריך לפרודה כצוציתא דארמאי";רש"י ד"

ונוי התכלת " כותב את דין כריכת הציצית ומסיים;הרמב"ם בפרק א' מהלכות ציצית, הלכה ח', 

שיהיו כל החוליות בשליש החוטין המשולשלין ושני שלישהן ענף, וצריך לפורדו עד שיהא כציצית 

  .4.  ונראה מדבריו שאין זה קאי על התכלת אלא על כל הענף"שער הראש

  צריך להפריד החוטין שלא ידבקו חוטין זה בזה. צוה ת"א;היראים מ

כבלורית של גוים דבוקה למעלה ופרודה למטה, כך יפריד חוטי  הרא"ש בהלכות ציצית סימן י"ג;

  הענף זה מזה.

"ונראה לי כי  ;רבינו ירוחם בנתיב י"ט חלק ג' (קס"ט טור ג') אחר שהביא את לשון הגמרא, הוסיף

   5לפי זה נהגו לעשות בכל חוט מהן בראשו קשר א' כדי להפריד זה מזה"

ולכאורה דברי רי"ו צריכים ביאור מה יועיל לנו הקשר, הלא עינינו רואות שאף מי שקושר בסוף 

החוטים, החוטים מסתבכים. אך נראה שבכל זאת הקשירה שומרת על החוטים שלא יסתבכו מאוד 

  ל פנים חזינן מדבריו שהקפידא היא על כל החוטים.אלא מעט. על כ

  דעת העיטור

  אולם מצינו גם דעה שלפיה יש להפריד רק את חוטי התכלת מחוטי הלבן. 

  העיטור בהלכות ציצית כותב: 

                                              
 כן הביא ערוך השולחן בסימן ח'. 2
  ספר דיני ציצית לר' שמואל בן חפני, נמצא בגניזה ויצא לאור בסוף ספר כליל תכלת, בתרגום מערבית. ראה שם עמוד רמ"ח. 3
  ו"בלשון יחיד "לפורד אע"פ שכתב 4
 השו"ע בסימן י"א סעיף י"ג הביא הטעם כדי שיעמוד בשזירתו, והובא בב"י בשם הנימוקי יוסף והרוקח. 5
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צריך להפריד חוטי ענף זה מזה מן הגדיל ולמטה כדי שיהא ניכר ענף. "ציצתא דארמאי" 

שיער של בלורית שפרודות מלמטה ודבוקות מלמעלה ומסתבר לן בעידן תכלת קאמר  6קציית

דומיא דציצתא היכרא דתכלת ולבן, ויפה לדקדק לעשות  להפריד תכלת לצד א' ולבן לצד א'

  זכר לתכלת. 

לכאורה מקור דברי העיטור הם לא רק מסברא אלא הוכרח לבאר כן בגמ', שהרי לשונו היא "דומיא 

, וכמו שמבואר היטב בשבלי םלשתיים כן הבין שהארמיים היו מחלקים את שערם דציצתא" וא

   ;הלקט (ק"צ)

ושער ראשו מפוזרין ולא עוד אלא שאמרו לפרדה ולסלסלה כציצית הנכרי שהולך בעזות מצח 

  .להפחיד הבריות כמו ליסטים המשנה עצמו מבני אדם במלבושיו ובשערותיו לכאן ולכאן

ומסתבר לן בעידן תכלת מדוע יש עניין לחלק את החוטים לב' קבוצות, ויישב "וא"כ התקשה העיטור 

  ".היכרא דתכלת ולבן" וטעם הדבר "קאמר

ולכאורה רק לשיטה זו יש מקום לעשות כן דעת העיטור היא שצריך לעשות ב' חוטי לבן וב' תכלת, 

בכל זאת  נראה אך שמחלק הציצית לשתים ממש משא"כ לדעת הראב"ד שאז אין מחלקם לשתים. 

מפני שמבאר  , גם היה אומר כךיה סובר כדת הראב"ד ודעימיהשאין קשר בין הסברות ואף אם ה

הגמ' שכך היה דרכם  של הארמיים וא"כ דינא דגמ' הוא לחלוק לשתים וס"ל שרק מפני התכלת 

גוים, והלבן אפשר להבין הגמ' דבלא זה אין שום סברא לחלוק הציצית לשתים ומה בכך שכן דרך ה

 7.וע"כ גם להראב"ד מוכרחין אנו לעשות כן שהרי סתם לחלוק לב' אין שום טעם ועניין

 הפרדה בלבן לעיטור 
לדקדק, הלא החוטים כבר  לדקדק לעשות זכר לתכלת, מה ישיש לעיין בדבריו במה שכתב ויפה 

  ? ע"י הקשר מופרדים לשנים

  נראה לבאר בשני אופנים: 

מהי צורת הקשירה הרגילה, ואם נבאר שקושר החוטים על ידי חוט לא נתבאר בדברי העיטור   .א

אחד כשיטת ר"ת, יהיה כוונתו שבסוף הקשירה צריך לחלוק ממש את החוטים זה מזה, וזה 

 צריך לדקדק גם כשתולה רק לבן.
באמת גם העיטור סובר שקושרים כמנהגנו, אך בקשר האחרון לא יקח את שני הראשים   .ב

חשוב כאילו כל ראש מורכב מתכלת ולבן יקח את החוטים העומדים ויקשרם זה בזה, אלא י

  במקום התכלת לצד אחד ואת הנותרים לצד אחר ויקשרם זה בזה, וכך יעשה זכר לתכלת. 

  חומרת ההפרדה

  בחומרת הדבר, נראה מדברי התוס' מנחות לט: שהוא דין דאורייתא:

מב' מקומות, א."פתיל" ב."ציצית", ולכאורה תוס' בד"ה או גדיל, הקשו דלכאורה ילפינן שצריך ענף 

  אחד מהם מיותר, ותירצו שבאמת "ציצית" נצרך לדברי אביי שלאחר עשייתן צריך לפורדן.

                                              
 המהדיר תיקן "קליעת". 6
 ראה מחצית השקל סימן ח' ס"ק י'. 7
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מבואר א"כ בדבריהם שמן התורה צורת הציצית היא שהחוטים מופרדים ואינם מסובכים. ומעתה, 

שהסתפק האם  9הביאור הלכהוכך נראית הבנת  8אם זה דין דאורייתא, לכאורה הוא גם מעכב.

אפשר לברך על הטלית בדיעבד, וצד ההיתר שהביא הוא שדנים את החוטים כגרדומין, ונראה שהבין 

  . 10שההלכה הזו מעכבת

  11אמנם החזון איש מבאר שהלכה זו היא דין בנוי המצוה ואפשר לברך על הציצית בכל עניין.

מ"ציצית", ולכאורה הם לא אוחזים מהחשבון של אך נמצא בדברי כמה ראשונים ש"ענף" ילפינן 

התוס' הלא להתוס' "ענף" ילפי' מ"פתיל", וא"כ אין ראיה שהם ג"כ סוברים שזה דאורייתא, אלא 

  זה דין דרבנן. ומאידך יקשה עליהם קושיית התוס'.

  

המגן אברהם בסימן ח' ס"ק י' הביא את דעת העיטור והוסיף: ואם כן, אם נשתהה לבוא לבית 

כנסת ובעוד שיפריד הציצית יתבטל מלהתפלל עם הציבור, אין צריך לדקדק בזה. נראה מדבריו ה

  12שצריך גם שהציצית תהיה מופרדת תמיד ולא תסתבך, ולא רק  להפריד בזמן הקשירה.

  חומרת ההפרדה לעיטור

ד"לא ע"פ דברי העיטור, אם התכלת והלבן אינם מופרדים זה מזה, לכאורה אין מבטל מצות ציצית 

  יהא אלא לבן", אך מפסיד בכך מצות תכלת.

נראה שמה שהבאנו לעיל את ספק המשנה ברורה האם חוטים שאין מופרדים מעכבים בדיעבד או 

הוו כגרדומים, הוא רק אם נאמר שצריך להפריד החוטים זה מזה, מפני שסיבוך החוטים מתחיל 

לת מן הלבן א"א להסתפק ספק זה, כי בדרך כלל אחר שיעור כדי עניבה. אך אם צריך להפריד התכ

  החוט כבר ממקום יציאתו מן הגדיל מעורבב תכלת בלבן, ואם כן מבטל מצוות תכלת בכל עניין.

  דעת הגר"א

, כתב על העיטור שרש"י וכל הפוסקים חולקים עליו, והוסיף לדייק כן גם בדעת הטור 13הגר"א

  והשו"ע שכתבו "וצריך לפרידם זה מזה". 

סיף שכך היא משמעות הגמרא, וז"ל "וכ"מ בגמ' דקאמר אין ציצית כו' שנאמר כו' כי הגר"א גם הו

  צוציתא דארמאי".

אין ציצית אלא ענף, שנא' "ויקחני בציצית  –נראה שהוכיח מכך שהגמרא בתחילה דיברה על הענף 

ראשי" ועל הענף הזה אמר אביי שצריך לפרוד, ולא נראה לחדש שנשתרבב כאן פתאום הפרדת 

   14כלת מלבן.ת

                                              
ליישב שזהו גופא ציווי התורה, להפריד  ויש שהקשו, אם הוא מעכב, בכל פעם שיפריד את החוטים, הוי ליה "תעשה ולא מן העשוי"? ונראה 8

 החוטים בכל פעם שמסתבכין ולהתיר בכך את הציצית.
 סימן ח' ד"ה וצריך. 9

 דוגמא לעיכוב, היא גרדומין לר"ת שהביאור הלכה יודה שמעכב, אלא שאין אנו חוששין כ"כ לדבריו. 10
ת ציציותיו זו בזו אין הציצית נפסלת ואין מועיל לו, דלכאורה לא יש להקשות ממה שכתב השו"ע בסימן כ"ג שהנכנס לבית הקברות וקשר א 11

יהא אלא כאילו נתערבבו החוטים להמשנ"ב, ויש לדחוק ולומר שכוונת השו"ע שם שקושר במקום הגדילים ושם אין דין הפרדה, או שקושר 
  מהרי"ל החדשות (ו) שסובר שהסיבוך מעכב ממש. ת"בשולמטה מכדי עניבה וכמו ספק המשנ"ב. ועיין בזה 

צריך קצת ביאור איך נתכוון שיפרידו הציצית בזמן שאין תכלת שהרי לא אמר לקחת שני חוטים מכל ראש ולאחוז כל הזמן וגם לא ראינו  12
ם העומדים במקום התכלת, ונראה שנוהגים כן, וגם לא ראינו שנוהגים בקשר האחרון לחלק החוטים כאילו יש שם תכלת ולבן ולקשור בחוטי

 שעצם זה שמפריד בין שני הראשים עושה זכר לתכלת. 
 על השו"ע סימן ח' סעיף ז'. 13
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אכן האחרונים, היינו הב"י והמגן אברהם, הביאו את דברי העיטור בפשטות. מהב"י נראה שהוא כן 

והמגן אברהם גם סומך על דבריו להקל,  16ולא כמו שהגר"א מדייק בדברי השו"ע, 15סובר כהעיטור

  שבזה"ז א"צ להפסיד תפילה בציבור בשביל הפרדת החוטים.

  

וכל הפוסקים, אינו מפורש בהם בפירוש (כמו שהבאנו את דבריהם למעלה), מה שהביא הגר"א, רש"י 

  אלא הוא מסתימת דבריהם, ולכאורה המכריעים כהעיטור למדו שאפשר לדחוק בדבריהם כן.

  

  המשנה ברורה הביא להלכה את דברי המגן אברהם אך בביאור הלכה הביא את דברי הגר"א.

  כיצד מפרידין

ברמת הסיבוך שיש  17אביי שיש להפריד החוטים זה מזה שלא יסתבכו.היוצא מכל הנ"ל שכוונת 

להקפיד עליו, צריך לדעת שהחוטים שמצויים בידינו הם חוטים חלקים ומצוי שהם לא כ"כ 

אמנם ישנם חוטים, בעיקר הנעשים בשיטות עתיקות כגון ע"י פלך  18מסובכים ואין זה קרוי סיבוך,

יכותם יותר גרועה והם נדבקים אחד לשני ומסתבכים, ויש וכדו' או שהנפוץ שלהם נעשה ביד, שא

  להקפיד שזה לא יקרה. 

  לחוש לעיטור

לכאורה ראוי לחוש לשיטת העיטור על אף שפשטות הראשונים לא כדבריו ואף מדברי הגר"א נראה 

מפני שהמגן אברהם והמשנה ברורה הבינו שהעיטור הוא לא שיטה  19 שאינו מסכים עם ביאורו,

אלא יש לסמוך עליו להקל, ולא החליטו כהגר"א שכולם חולקים עליו, וא"כ ראוי להחמיר  20יחידאה

  ואין בזה קושי להחמיר אלא רק לשנות הקשר האחרון.      21כאן שהוא תלוי בדאורייתא

  שינוי הקשר

רק שצריך לברר האם יש בשינוי הקשר הפסד, שמא מפסיד את הקשר החמישי של מניין החמישה 

  רט לפירוש שהוא קשר עליון דאורייתא.קשרים, ובפ

                                                                                                                                                             
אמנם אם כנים דברינו שכן פירש העיטור את הלשון "צוציתא", אין מקום להוכחת הגר"א, שכיוון שפירוש המילה כך הוא אין מקום להלין  14

 על העיטור. 
יה לזה מהשו"ע שכתב הטעם שיקשור בראש כל חוט כדי שיעמוד בשזירתו, ואילו בב"י הביא גם את דברי הרי"ו שקושר אפשר גם להביא רא 15

בשביל להפריד החוטים זה מזה, ונראה שלא הביא זה הטעם בשו"ע, מפני שהוא סובר כהעיטור ואילו הרי"ו משמע דלא כוותיה. ואינו מוכרח 
 כלל.

 הטור, שהביא דברי העיטור בתור דבר פשוט ולא כחולק על הטור ושאר הפוסקים. נראה שהב"י סבר שזו גם דעת 16
) ומצאנו לו חבר גם בדברי השבה"ל שהובא לעיל:  וצריך לפורדה ולסלסלה 634להשלמת הנושא יש לצטט כאן את לשון מחזור ויטרי (עמ'  17

הראב"ע במשלי ד'), כלומר שכשמפריד הציצית מתקנה ומייפה, אך  כציצית הנכרי. וכנראה כוונתו סלסול מלשון הגבהה ורוממות (כמו שמפרש
 אין נראה לבאר שסלסול כמו שאנו קוראים היום.   

האחרונים דנו האם מותר לפרד הציציות בשבת והביאו ראיה מכך שאסור לסתור קליעת הצמות, ומזה נקיש לרמת הסיבוך הנצרך. (ראה גם  18
  מה שהבאנו לעיל בשם הרי"ו)

 שהנידון בשו"ע הוא האם אפשר להקל כהעיטור, ואין ראיה גמורה שהגר"א דחה דבריו שאין להחמיר כמוהו. בפרט 19
 וגם שמצאנו מקום לדבריו בדברי השבה"ל, ראה לעיל. 20
  לכל הפחות לתוס'. 21
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ר"ת היה נוהג לקשור את החוט הכורך  המרדכי בהלכות קטנות רמז תתק"מ, דיבר מעניין הקשרים:

ע"ג הז' חוטים פעם אחת והיה אומר שזה קשירה, והקשו עליו דבעינן ב' קשרים בשביל שיהא קשר 

  של קיימא, ובאמת הוא חזר בו ועשה ב' קשרים.

  הדברים הובאו כמה חסרונות:ובתוך 

  א. ששאר החוטים אינם מתקיימים על ידי הקשר.

  ב. אינו מהודק.

ג. מהגמרא משמע שהקשירה צריכה להיות על ידי שני ראשים ולא חוט אחד הקשור על שאר 

  החוטים.

שני חוטי התכלת לצד אחד ואת שש  תהאחרון, אבקשר המוצע, יש לקחת בקשר השני של הקשר 

חוטי הלבן לצד אחר ולקושרם זה בזה, כשם שתמיד קושרים. א"כ החוטים מתקיימים על ידי 

  הקשר, הוא מהודק, וגם קושרים על ידי שני ראשים.

ובאמת שכל זה לרווחא דמילתא מפני שהסיבה שקושרים שני קשרים זה ע"ג זה, כדי שהקשר יהיה 

באמת באחד סגי, וא"כ כשקושר פעם שנייה זה רק כדי להחזיק הקשר, וכזה מהודק ולא יפתח, ו

  .22קשר ודאי מועיל

  

 
 

 

                                              
גורם ע"י ההידוק לקריעת  נמצא כי הקשר אינו מהודק כ"כ ונפרד הרבה, וגם ,ולאחר כמה שנים שניסו לעשות כן ההולכים כשיטת הראב"ד 22

  החוטים ופעמים שהציצית נפסלת, ונראה שבמשקל החסידות ראוי לעשות כנהוג ולא לשנות שאפשר לבוא לידי זה ח"ו לביטול מצות ציצית.
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