
  כונות כריכות הציציתכונות כריכות הציצית

  ;)לך לך ג, שנה א, בן איש חי(קודם להטלת הציציות יאמר לשם יחוד זה 

ִר  אשׁ ֻקְד  ִיחּוד םשֵׁ לְ  ּה שְׁ וּ  הּואיְך ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו  ,)יאהדונהי(ִכיְנּתֵ ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו  )יאההויהה(ּבִ
ִיחּוָדא  ה"ובְּ  ה"ים שֵׁ ְלַיֲחָדא  ,)איההיוהה( ל יִ שֵׁ בְּ  )יהוה(ִלים שְׁ ּבְ ֲהֵריִני מּוָכן ְלָהִטיל  ,ָרֵאלשׂ ם ּכָ

ְנפת ֹוִציִציּ  ע ּכַ ַאְרּבַ ֶגדֹות ּבְ מ  ,ַהזֶה ַהּבֶ נוּ שְׁ  וֹ ּכְ ּוָ ת ֱאלֵֹהינוּ  יאהדונהי ההההְיֹהוָ  ּצִ ; )במדבר טו לח( וֹ ָרתוֹ ּבְ
ְנֵפי ִבְגֵדיֶהםשׂ ְועָ  עֲ ; )יבדברים כב ( ְוֶנֱאָמר ,ּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ּכַ ִדִלים ּתַ ְנפ ךְ ה לָּ שׂ ּגְ ע ּכַ ת וֹ ַעל ַאְרּבַ

סּוְת  הּ שֶׂ אֲ  ךָ ּכְ ה ּבָ ַכּסֶ  םשֵׁ כְּ  ,ֵתינוּ וֹ ֱאלֵֹהינּו ְואלֵֹהי ֲאב יאהדונהי ההההְיֹהוָ  ךָ ן ִמְלָפֶניוֹ ִויִהי ָרצ:  ר ּתְ
ִמים ִמְצָוה זשֶׁ  חּוֵטי ָלָבן כָּ  וֹ ֲאַנְחנּו ְמַקּיְ נּו ְלַקּיֵם א ךְ ּבְ ַזּכֵ ֵכֶלת ָתהּ וֹ ּתְ חּוֵטי ּתְ ִתְקָנּה ּבְ , ּכְ

ת תּוב ּבַ ּכָ ֵכֶלת ;)במדבר טו לח(ָרה וֹ ּכַ ִתיל ּתְ ָנף ּפְ ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאלֵֹהינּו  ִויִהי ׀: ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהּכָ
  : ְנֵנהוּ וֹ ה ָיֵדינּו כּ שׂ ּוַמעֲ  ,ְנָנה ָעֵלינוּ וֹ ה ָיֵדינּו כּ שׂ ּוַמעֲ  ,ָעֵלינוּ 

ה אחד לפי שסוד הציצית הוא "וכמספר הוי) בפשוט ומלוי ומלוי המלוי(ל אותיות אהיה דההין "נין טל כריכות כמ"יכוין ט
  ).ז"ד אות מ"א סעיף י"אורח חיים סימן י" כף החיים. ("באהיה דההין העולה כנף
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