)(úéöéö - 'å ùåøã úåðååëä øòù
הנה ט"ל כריכות שיש בציצית ה בחי' ט"ל אותיות שיש
באהיה דההי בפשוט ומלוי ומילוי המילוי לפי שסוד הציצית
הוא באהיה דההי העולה כנ כנ"ל ולכ נבאר עני עשי'.
הציצית כפי מנהג מורי ז"ל הנה צרי הציצית לעשותו שליש
א' גדיל וב' שלישי ענ והטע הוא לפי שכיו שהציצית
לצור הנקב' והנה מקומה הוא בחזה דז"א שהוא בסו שליש
העליו דתפארת שבו וכנגדו יעשה שליש א' גדיל.
וכנגד שני שלישי' התחתוני דת"ת אשר ש היא הנוק' יעשה
ש שני שלישי ענ .ואמנ הגדיל יעשהו חוליות חוליות כל
חוליא מג' כריכות ובתחי' יקשור שני קשרי סמו לכנ
ויכרו ז' כריכות ויקשור ב' קשרי אחרי ויכרו ח' כריכות
ויקשור ב' קשרי' אחרי ויכרו י"א כריכות אח"כ יקשור ב'
קשרי אחרי ויכרו י"ג כריכות ויקשור ב' קשרי אחרי
והרי ה ט"ל כריכות כמני ט"ל אותיות אהיה דההי כנ"ל
כמספר יהוה אחד.
ובעני קשיר' ראשי כל חוט וחוט של הציצית כדי שלא
יתפרדו משזירת ראיתי למורי ז"ל שלא היה מוחה בזה א כי
יש בזה מפקפקי ואדרבה נ"ל שהיה חפ בקשירת ראשיה .

יש לעשות כל החוליות חלוקות לשלוש שלוש והיינו שעושה
באוויר הראשו ז' חוליות לא יעשה אות ז ' חוליות רצופות
אלה עושה אות ג' חוליות ועוד ג' חוליות ולבסו חוליה אחת
וקושר שני קשרי ובאוויר השני ישלי ב ,חוליות בגלל
שבראשו הפסקנו בחוליה אחת.

• ד' אווירי כנגד ד' אותיות השורש דש ב":
יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה

• ה' קשרי כנגד ה' אותיות המילוי דש ב":

יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה
אהיה =  4אותיות
אל" ,ה"ה ,יו"ד ,ה"ה =  10אותיות
אל" למ"ד פ"ה ,ה"ה ה"ה ,יו"ד וא"ו דל"ת ,ה"ה ה"ה =  25אותיות













לשם יחוד קודם עשיית הציצית
לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתה בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו ליחדא
שם י' –ה' ב ו'-ה' ביחודא שלים )יהוה( בשם כל ישראל ,הריני מוכן להטיל
ציציות בארבע כנפות הבגד הזה ,כמו שציונו ה' אלהינו בתורתו ,ועשו להם
ציצית על כנפי בגדיהם ,ונאמר גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך,
אשר תכסה בה ,ויהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו ,כשם שאנחנו
מקיימים מצוה זו בחוטי לבן ,כך תזכינו לקיים אותה כתקנה ,בחוטי תכלת,
ככתוב בתורה ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת ,ויהי נועם יהוה אלהינו
עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו.

קשרי וכריכות א
בהתחלה יקשור שני קשרי סמו לכנ ויכרו ז'
כריכות ויכוי:




א
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ף
אויר ראשון יכרוך  7כריכות

יכווין י'
כנגד שורש דשם ב"ן

יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה
ובכריכות שם אהיה פשוט
ו-אל"ף דאהיה מלא כנ"ל









יכווין ו'
כנגד מילוי שם ב"ן

יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה

קשרי וכריכות ב
יקשור שני קשרי ויכרו ח' כריכות ויכוי:













יכווין ד'
ה
ה
יו
ד
ה
ה
א
אויר שני יכרוך  8כריכות

יכווין ה'
כנגד שורש דשם ב"ן

יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה
ובכריכות שם ה"ה יו"ד ה"ה א
)המשך אהיה מלא ו-א של מלא
דמלא(

כנגד מילוי שם ב"ן

יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה

קשרי וכריכות ג
יקשור שני קשרי ויכרו יא' כריכות ויכוי:

ב' קשרים

יכווין ה'
כנגד מילוי שם ב"ן

ל
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ל
מ
ד
פ
ה
ה
ה
ה
ה

יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה

אויר שלישי יכרוך  11כריכות

יכווין ו'
כנגד שורש דשם ב"ן

יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה
ובכריכות שם ל"ף למ"ד פ"ה ה"ה
ה"ה
)אהיה מלא דמלא(

"נחלת רחל"
המרכז להפצת פנימיות התורה !
בראשות הרב משה ארמוני שליט"א
















www.armoni.info
כל הזכויות למלך למלכי המלכים הקב"ה

קשרי וכריכות ד
יקשור שני קשרי ויכרו יג' כריכות ויכוי:

"נחלת רחל"
המרכז להפצת פנימיות התורה !
בראשות הרב משה ארמוני שליט"א
















www.armoni.info
כל הזכויות למלך למלכי המלכים הקב"ה

אויר שלישי יכרוך  13כריכות

יכווין ה'
כנגד שורש דשם ב"ן

יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה
ובכריכות שם יו"ד וא"ו דל"ת ה"ה
ה"ה
)המשך אהיה מלא דמלא(

ב' קשרים

יכווין ו'
כנגד מילוי שם ב"ן

י
ו
ד
ו
א
ו
ד
ל
ת
ה
ה
ה
ה

יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה

ב' קשרים

יכווין ה'
כנגד מילוי שם ב"ן

יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה

