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  לעלית נשמת הקדוש הרב    

  ד"הייצחק איימס 
  ,ע"אלול תש ב "כ-א"י בני עוולה כ"שנרצח ע

אברהם בן דוד משער אריה '  הקדוש מסר נפשו להדר ולהוציא לאור את הספר שלטי הגבורים מהרופא ר
  מקור לתכלתהוא חלזון הפורפורא שו נתברר מקדש ובתוכבית הל  על עניני "זצ

  א"ב מ"ה ומידות פ"ב מ"ט ערכין פ"יו' הספר הוזכר בתוס

  

  הקדמה למהדורא החדשה 
וכן להביא ראיות מן הגמרות , התכלת בא מן הפורפורא היה בזמן האחרון צורך בבירור אריכות דבריםשבירור היען כי 

ולהביא ראיות שידעו פעם לעשות מראה הרקיע מן ' וכווזולוגים ארכיאולוגים חכמי אומות ו ובצירוף של בצירוף של תוספתא
של אחד , )ב"שנת שע(מצאו את ספר שלטי הגבורים  אאולם כל זה היה צורך כל זמן של, וכן כתבנו בחיבור בפנים, הפורפורא

לחפש בחכמי אומות מכל סוג  אין עוד שום צורך, שנים 400שנכתב לפני כ, אבל כשנמצא הספר הזה, מענקי גדולי ישראל
  . והיה כחול כמראה הרקיע ,פורפוראהשהתכלת נעשה מן החלזון שהיא אלא הדברים מפורשים שם 

על כל עניני  )אריה=ליאוני, שער=פורטא, פורטאליאוני(הרב אברהם בן דוד הרופא משער אריה כתב השלטי הגבורים  
גאונים וזוהר ומדרשים רבים והרבה פתא מכילתא ספרא וספרי ותוסס בבלי וירושלמי "בשמשתמש המחבר היה , מקדש

וכתב שם שזה , והשתמש בחכמי אומות מעשר מדינות, עשר לשונות העמיםיודע ו ,בחכמת הטבעבקיא ו ראשונים ואחרונים
, לעשותכ כל מה שהוצרכו "וא, כמבואר בהקדמה ,קליפתו זרק, תוכו אכל, רבי מאיר רמון מצא :חגיגה טו מה דאיתא בגדר

להוכיח בדים של פעם מדעיות של ומבדיקות  ,ולעשות בדיקות מסממנים של פעם, לחפש בספרים מחוץ לבית המדרש
      .וכתב לדבר פשוט שהתכלת נעשה מן הפורפורא, נובשבילזה  יסוד ביררהוא כבר , שהיה אפשר לעשות זה פעם

כי בלשון לאטינו  ,הלשונותכפי הפרש , והמילה בלאטה יש לה שתי משמעיותט "ע' פל "וז 

רמש הים הנקרא פורפורא והוא ובלשון יון רוצה לומר , רוצה לומר עש האוכל הבגד

  החלזון שצובעים בו התכלת 

   הצבוע כעצם השמיםהתכלת הוא צמר ד כתב "ובפרק מ

  )בפנים' ים עשאר האחרונ( מחדש בהוצאת מכון ירושליםהספר וכעת הוציאו אוצר החכמה  אפשר למצוא הספר בספריה

  תכלת 'בלבן ו' וד "במספר החוטים כדעת הראבצרפתי הוידאל ר "מהרהכרעת 

והנה ל "כתב וז, פ שלח"א בחומת אנך ס"חידהובא בפ שלח "סצרפתי בספרו צוף דבש הוידאל ר "מהר

ל בתשובה ארבע "ש ז"וסברת הרא, ל שבעה חוטי לבן ואחד תכלת"ם ז"סברת הרמב

 .ל ששה חוטי לבן ושני חוטי תכלת"ד ז"והנכון סברת הראב, לתחוטי לבן וארבע חוטי תכ
     באוצר החכמה יםנמצא יםהספר
המערב הקדמונים  אוניאחד מג'ר וידאל הצרפתי "א בשם הגדולים ערך מהר"חידתיאר אותו הצרפתי הוידאל ר "מהראת 

  ,ד "בא שהלכה כמו הרא"וזה מצטרף לפסק הגר', על הספרא 'פוכתב   ,ק פיס"ד דק"אבו
  
  .ובכל זאת המשנה לא זזה ממקומו וראיות נשארו לכל מי שרוצה לעיין בין מה שכתבנו ובין מה שנכתב בספרים אחרים 
    ו"ת ק עמנואל"כאן עה,  א"תשעב תשרי "י ת"נכתב בעהי 
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  מבוא
 ְלֹ%נוֹת ִמֹ)ל ִ%י�ֲאנָ  ֲע1ָָרה ַיֲחִזיק& ֲאֶ%ר ָהֵהָ-ה ַ$ָ,ִמי� אוֹת+ְצבָ  'ה (ַמר ֹ)ה )כג ח זכריה(

  : ִעָ-ֶכ� י�ִק 4+ אֱ   ָ%ַמְענ& ִ)י, ִעָ-ֶכ� ֵנְלָכה ֵלאֹמר ְיה&ִדי ִאי% ִ$ְכַנ  ְוֶהֱחִזיק& ,ַה2וִֹי�
 מאות ושמונה אלפי� שני לו ומשמשי� זוכה בציצית הזהיר כל: לקיש ריש אמר : לב ד� שבת מסכת
 הגוי� לשנות מכל אנשי� עשרה יחזיקו אשר ההמה בימי� אות+צב' ה אמר כה שנאמר, עבדי�

  . 'וגו עמכ� נלכה לאמר יהודי איש בכנ  והחזיקו

וממילא בזמ� שלא נמצא תכלת אז שלמות הקיו, , והזהיר בציצית היינו זהיר מה ששיי+ בכל דור בשלמות
  .אז שלמות הקיו, הוא לב� ותכלת, ובזמ� שנמצא התכלת, הוא לב� לבד

מורקס (, י מציאות החלזו� ארגמו� קהה קוצי,"ע, דורנו לקיי, מצוות ציצית בשלימותת זכינו ב"ובעהי
של הרב  'התכלת'ספר , וכבר נכתבו כמה ספרי, על זה) ולא הדיונו� של רדזי�, חלזו� הפורפורא, טרונקולוס

ו מהרב אליה 'כליל תכלת', שהוא הצעת הדברי, בכל הנושאי, בלי הכרעות) ח"תשמ( מנח, בורשטיי�
, שהוא הכרעה סופית בזיהוי חלזו� התכלת והרבה דיני ציצית ומספר החוטי, והקשרי,) ג"תשנ(, טבגר

  ).ד התחלת הפצת התכלת"בשנת תשנ(,  על זיהוי התכלת) ס"תש(, מהרב שלמה יעקב טייטלבוי, 'לולאות תכלת'

ד "דעת הראב, שמונה , אחד מתו+"דעת הרמב, שיש בזה שלשה שיטות, ויש התלבטות בעני� מספר החוטי,
, בגלל "ובעקבות המחלוקת הזו יש שבחרו דעת הרמב, דעת התוספות ארבע מתו+ שמונה, שני, מתו+ שמונה

  .שיש חשש שא, מוסיפי, חוטי� עוברי, בבל תוסי�

בי� מ� , , א, מוסיפי, חוטי תכלת"אול, הוכחנו בראיות חזקות שאי� שו, חשש של בל תוסי� לדעת הרמב
  ., בעצמו"מ� הרמבהגמרא ובי� 

, "ד ומאיד+ א, עושי, כהרמב", יוצאי, מצוות לב� ותכלת א, עושי, כדעת הראב"וכ� שג, לדעת הרמב
  . ד מכמה סיבות"וביררנו שהעיקר כדעת הראב. ד"בפשטות לא יוצאי, מצות תכלת לדעת הראב

  מפתח 
  )4עמוד (' לולאות תכלת'א על ספר "הסכמה של הגאו� הרב עמר� אופמ� שליט

  )5עמוד (הזהיר במצות ציצית זוכה ורואה פני שכינה ' א
  )6עמוד ( )ולא הדיונו�(הוא החלזו� האמיתי למצוות תכלת  קיצור הראיות שארגמו� קהה קוצי�' ב
  )9עמוד (בעני� פרטי� בצבע התכלת ' ג

  )10עמוד (טענות על התכלת ' ד

  )12 עמוד (בדי� מספר חוטי תכלת ועשית הכריכות והקשרי� ' ה

   )21עמוד ( וקריאה לבטל שינוי מנהג בי� העדות   בסיבת שינוי מנהג במספר חוטי תכלת' ו

  )23עמוד (ל בחידוש התכלת "דעת מר� החזו� איש זצ' ז

  )23עמוד (ד "בעני� סוגי קניה של תכלת לפי שיטת הראב' ח

  )23עמוד (מקומות שמפיצי� התכלת ' ט

  )24עמוד (  ישתעבדו ליהודי�, ירושלי� הגוי� שלוחמי� על, א� לובשי� תכלת' י

  :)ברכות יב(, להגיע לכל הדברי, הכתובי, בפרשה ,ה יעזור שנוכל לקיי, מצוות ציצית בשלימות"והקב

 ִבְגֵדיֶה� ַכְנֵפי ַעל ִציִצת ָלֶה� ְוָע1& ֲאֵלֶה� ְו(ַמְרתָ  ִיְשָרֵאל ְבֵני ֶאל 7ֵבר) לח:(ֵלאֹמר ֹמ%ה ֶאל 'ה ַו,אֶמר
  )מצות ציצית(  :ְתֵכֶלת ְפִתיל ַהָכָנ  ִציִצת ַעל ְוָנְתנ& ֹרָת�ְלדֹ 

ר& ְו4א )עול מצות( ֹאָת� ַוֲעִשיֶת� 'ה ִמְצוֹת ָכל ֶאת &ְזַכְרֶת� ֹאתוֹ  &ְרִאיֶת� ְלִציִצת ָלֶכ� ְוָהָיה) לט(  9ֲחֵרי ָתת8
   )ז"הרהורי עבירה והרהורי ע, וש מדעת מיני,לפר( :9ֲחֵריֶה� ֹזִני� 9ֶת� ֲאֶשר ֵעיֵניֶכ� ְו9ֲחֵרי ְלַבְבֶכ�

 ֲאֶשר 4ֵקיֶכ�+ אֱ ' ה ֲאִני) מא( :4ֵקיֶכ�+ֵלא ְקֹדִשי� ִוְהִייֶת� ִמְצוָֹתי ָכל ֶאת ַוֲעִשיֶת� ִתְזְכר& ְלַמַע�) מ(
  )מצרי,זכירת יציאת (: 4ֵקיֶכ�+אֱ  'ה ֲאִני 4ִקי�+ֵלא ָלֶכ� ִלְהיוֹת ִמְצַרִי� ֵמֶאֶר: ֶאְתֶכ� הוֵֹצאִתי
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  )ס"שנת תש(' לולאות תכלת'א על ספר "עמר� אופמ� שליט' הסכמה של הרב הגאו� ר

  עמר, אופמ� 

  1 העדה חרדית ירושלי,"מו

   5821998טל , 33רחוב אדוניה הכה�  

  ד"הסכמה וחוו

  ד "בס

ובו  כלתלולאות תבש, , י"עדיי� בכת, נתכבדתי והביא לי ספרו. א"ח שלמה יעקב טייטלבוי, שליט"הרה' כב
ר מרדזי� "גרשו� העני+ ליינר האדמו' ק והנורא ר"בירורי, על עני� התכלת אשר המתחיל במצוה זו היה הגה

ויש לנו קבלה ברורה , ל"א כתב וז"רס' ובספרו עי� התכלת עמ. והארי+ והרחיב העמיק בכל העניני,, ל"זצ
וכידוע   4 מצות תכלת ' ת הגואל יגלה אאמר שלפני ביאועדות נאמנה שהרב הגאו� הקדוש אור עול, מקאזני1 
וגדולי בני , ק לחדש עני� וחיוב התכלת"וא� שזכה הגה  4של דבר שבקדושה אינו הול+ בפע, אחת רק בדרגות  

  . זמנו יש שחלקו ויש שהסכימו ויש שנמנעו ויש הרבה מגדולי עול, בזמנו שלבשו תכלת

וכבר , ז"ומפני הקושיות שרבו ע, מפני המציאות, בזהוהנה בעני� זיהוי הדג של התכלת נתקשו לקבל דעתו 
וא� שקיבלו דעתו והכרעתו בחיוב לבישת , ח מופלגי, בעני�"ל נכנסו ת"ק הנ"ארבעי, שנה לער+ אחרי הגה

מ עדיי� לא "ומ, ובעיקרו� נתברר שהוא מי� חלזו� המונח בקונכיא –מ לא קיבלו דעתו בזיהוי המי� "מ, התכלת
  .נתברר המי� הנכו�

והצבע היוצא , ל ובפוסקי,"שהוא במקו, שציינו חז 4י שנתברר מי� החלזו�  "וכעת זה כמה שני, בחסדי הש
שממי� זה אפשר , וג, סיבת שנפסק עשית התכלת מכוו�; ממנו הוא צבע תכלת המסור לנו בקבלה מדור דור

וכמוב� שזה נסתובב [ואסרה להשתמש בזה  –והמלכות השתמשה בזה לצור+ ארגמ� , לעשות תכלת וארגמ�
  ]י"ש האר"משמיא וכמ

 ,כעי� הי�והנה אחרי שביקרתי במפעל המייצר את התכלת וראיתי את החלזו� עודנו בחיי, חיותו שצבעו 
ואחר זמ� ; עד שמגיע לארגמ�, ומשתנה מגוו� לגוו� מעצמו, ]לא ד, נפשו[וראיתי פציעתו וד, הכנוס בתוכו 

ולא , רק בשביל מעשה הצביעהי סממני, שפעולת, "כ ע"ואח] ,"בש הרמ"כמ[שמתייבש נעשה שחור כדיו 
הוא מתהפ+ , י מנורה שיש בה סגולות וכחות הנמצא בשמש"כ ע"ואח ,נשארי� ולא משפיעי� על הצבע כלל

כ הרתיחה ביורה וטבילת הצמר "ואח. וכל זה נעשה מתחילת העבודה לשמה ולש, מצות ציצית –לגוו� תכלת 
י כיבוס "והוא עמיד וחזק שאינו עובר ע, , ונצבע ונספג ונעשה צבע התכלת המקובל אצלנוהלב� ביורה של צבעי

ודיברתי ע, אלו שהעלו חלזונות ].  וכ� היה סדר עשיתו כמבואר בכותבי העתי,[, וכמו שהחליטו המומחי, בזה
והרבה ] נמצא לרובא� שנמצאי, בארצות הסמוכות לי, התיכו� כגו� יו� וספרד וש, [ל "אלו ממקו, שציינו חז

  .סוגיות וסתירות מובני, ומוסברי, לפי זה

� שביאר בארוכה שהתורה ניתנה לישראל דווקא שה, ע, קשה עור� ולא בנקל יקבלו "וידוע דברי דרשת הר
. ז"אמנ, אחר שנתאמת אצל, העני� ימסרו נפש, ע 4 חדשות ואינ, מתפעלי, מכל דבר עד שיבררו היטב  

אמנ, נראה ; שע, ישראל ובני תורה נרתעי, מכל דבר שלא היה בנמצא עד עכשיו, י� זהופשוט שכ+ הוא ג, בענ
יגיע למסקנה שיש מקו� גדול לקיי� ח וצורב שיעבור על הספרי, שנתחברו בזמ� האחרו� על עני� זה "שכל ת

חיוב  ועברתי ג, על הספרי, שיצאו לסתור והביאו ג, דעת פוסקי, מדורנו שאי�. המצוה כדינו ובשלימות
. שבמי� זה של חלזו� מיושב כל הקושיות ורגלי, לדבר שהוא התכלת הנכו�, א+ המעיי� יראה –לקיי, מצוה זה 

, והכל הול+ קמעה קמעה, כמה וכמה מגדולי הדור יראי� ושלמי� שהתחילו לקיי� מצות תכלת בצנעהוכ� 
  .צדקנו י משיח"ונקוה שיהיה ע 4ונזכה בקרוב שכלל ישראל יקיימוהו ברוב ע,  

ופשוט שאי� , שמביא כל חלקי הסותר והבונה "לולאות תכלת"הוא ספר דנ� והנה אחד מ� הספרי, שנתחברו 
הרוצה לדעת ולמצא בירור על כל השאלות  4א+ בכללות , אני יכול להגיד שאני מסכי, על כל הכתוב בספר

  .רה לנו מדור דורל ופוסקי, מתורת ישראל המסו"ממקורות חז  ימצא טוב טע� ודעתהמנקרות 

למה נקרא שמה תכלת על ש, , ואיתא בספרי שלח, מכת בכורות ויציאת מצרי, 4בא  ' ק פ"הכותב וחות, עש
פתיל תכלת על , י הביא דרשת רבי משה הדרש�"וכ� ברש, שנתנכלו המצרי, בבכורות שנאמר ויהי בחצי הלילה

ות קיו, מצות תכלת יהא מכת בכורות של עשו ונקוה שבזכ; ש"תרגו, של שיכול תיכלא עי, ש, שכול בכורות
       אמ�, י ביטול שלטו� ערב רב "עא  אני בכור אתנהו  ויקוי, על מל+ המשיח 4 וישמעאל  

  1 העדה החרדית"מו,  עמר, אופמ�

)  מקו, החותמת(
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  הזהיר במצות ציצית זוכה ורואה פני שכינה ) א
וש, מבואר שחוזר על כללות מצוות , ע הוא בספרי סו� שלח"ומקור הש. 'ו' ד סע"כ' ע ס"ר זה הובא בשממא

נקרא , מ בזמ� דאיכא תכלת"מ, ע עצמו מדבר בזמנו שלא היה ש, תכלת"וא� שהש, ציצית שכלול תכלת ולב�
  .זהיר במצות ציצית רק מי שש, ג,  תכלת שהיא חלק של מצות ציצית

ע "וא� שהשו, לקמ� בש, הספרי' ע, ה לכסא הכבודכיו� שהתכלת דומה לי, וי, דומ, עיקרו בגלל התכלתוכ� 
כיו� שנותני, חוט לב� במקו, התכלת כיו� שלא היה לה, , נראה הכוונה, מביא זה ג, בזמנו דליכא תכלת

שמחשבה מצטר� , נחשב זה כאילו קיימו מצוות תכלת, וקיבלו על עצמ, שכשיהא תכלת נשי, תכלת, תכלת
, מקיימי, זה, שא, באמת נשתנה המצב ואפשר לקיי,, ל, כל זה שיי+או, א לקיי, המעשה"למעשה בזמ� שא

י שנותני, לב� במקו, תכלת יקבלו שכר כאילו "לא שיי+ לומר שע, אבל כשנשתנה הדבר ובכל זאת לא מקיימי,
  .כי אז צרי+ לקיי, בפועל ולא רק כאילו, מקיימי, מצוות תכלת

ונפקא , ו שמקיי, מצות ציצת של לב� א� שאי� לו תכלתהיינ, ל שתכלת אינו מעכב את הלב�"ומה שאמרו חז
מ א, יכול לשי, תכלת "ומ, מ צרי+ לקיי, מצות לב�"מינה שא, אי� לו את האפשרות לקיי, מצות תכלת מ

. שהוא מצות עשה דאורייתא שיכול מ� התורה לדחות לאו דאורייתא של שעטנז, מבטל מצות תכלת, ולא ש,
  .)מנחות מ' ע, שעטנז רק התכלתהלב� מצד עצמו אינו דוחה (

ש שנתכלו במצרי� בבכורות שנאמר ויהי בחצי "אליעזר אומר למה נקרא שמה תכלת ע' ר, לשו� הספרי
' ר, כל המבטל מצות כנ  מהו אומר לאחוז בכנפות האר: וינערו רשעי� ממנה..…' הכה כל בכור וכו' הלילה וה

מגיד הכתוב שכל המקיי� מצות ציצית מעלה עליו , תומאיר אומר וראית� אות� לא נאמר אלא וראית� או
ומעל , שתכלת דומה לי� וי� דומה לרקיע ורקיע  דומה לכסא הכבוד שנאמר, הכתוב כאילו הקביל פני שכינה

  )יחזקאל א כו(לרקיע אשר על ראש� כמראה אב� ספיר דמות כסא 

ע מביא זה ג, בזמ� "רק הש, הכבוד שהוא הדומה לכסא, מ שעיקרו שיי+ בתכלת"ומבואר מ� הספרי בדעת ר
  .ששיי+ עני� זה למקיי, מצוות לב�, שאי� תכלת

ל "כמו שאמרו חז, וכ� מבואר בגמרא שיש חיוב גמור לקיי, מצוות תכלת בזמ� שיש וזה לא רק הידור מצוה   
ר דומה משל למה הדב, תניא היה רבי מאיר אומר גדול עונשו של לב� יותר מעונשו של תכלת:) מנחות מג(

לאחד אמר לו הביא לי חות� של טיט ולאחד אמר לו הבא לי חות� של , למל� בשר וד� שאמר לשני עבדיו
  . הוי אומר זה שאמר לו הבא לי חות� של טיט, איזה מה� עונשו מרובה, ופשעו שניה� ולא הביאו, זהב

  ב", סו� פ"בכ הרמ"וכ, י שהסיבה היא שעונשו של תכלת פחות מפני שאינו מצוי"ופירוש רש

וכ� מפורש , ויש לאד, היכולת לקנותו ואינו קונה, ש א, הוא באמת מצויה"וכ, מ יש עונש"ולמדי, מזה שמ
וא� שמצות לב� מקיי, א� בקלא , שמי שבמקו, תכלת תולה קלא איל� עובר על מצות ציצית: מ סא"ב' בתוס

  . בגלל שאי� לו תכלת מ נקרא ביטול מצות ציצית"מ.) מנחות מ(איל� דלא להוי אלא לב� 

עקירת דבר מ� � עקרוני פבאונחשב ל פטרו אותו מתכלת "שחזבציצית ) בגד פשת�(שסדי� : וכ� מבואר יבמות צ
והרי הרבה , משו, שזה רק שב ואל תעשהזה  ,ל לבטל גזירה אטו כסות לילה"ומה שהותר לחז ,התורה

, � הלכות קטנות"רי ,ה סדי�"ד' בתוס: הי שהובא שבת כ"רש(ל שביטלו רק תכלת ולא לב� "ראשוני, ס
במקו,  אלאולא נתבטל , שביטול תכלת א� שעושה לב� נחשב ביטול מצוהכ מבואר "וא) 'ז' ג הל", פ"ורמב
אינ� חולקי, , ל שביטלו ג, לב�"ש, וכמה גאוני, שס' ת בתוס"וג, לשיטת ר, ל ביטלו כגו� בבגד פשת�"שחז

     .  ל ג, את הלב�"ל שש, ביטלו חז"מצוה רק שסבנקודה זו שביטול תכלת הוא ביטול 

  צרי� תכלת ולב�' כדי לזכור כל מצוות ה
שבתשלו� התכלת והלב� , ד"� שכתב בא"בהשגת הרמב) בדפוס פרנקל(א ", שורש י"בספר המצוות להרמב' ע

  . ולעשות�' תשל� לנו הכוונה במצוה הזאת לזכור כל מצות ה

  שכר ועונש במצות ציצית
 אשר: ודיינכ� מוראכ�, יכ�קל+ א: שכר לשל� נאמ� אני ,דיי� אני, 'ה אני  .מא טו פיסקא וטאז ספרי  

 ציצית מצות שתקבלו מנת על מצרי� מאר: אתכ� הוצאתי כ� מנת על, מצרי� מאר: אתכ� הוצאתי
 ביציאת כופר ,ציצית במצות הכופר וכל ,מצרי� ביציאת מודה ,ציצית במצות המודה שכל ,עליכ�
+ א איני רצית� לא וא� ,לכ� לוה+ א הריני רצית� א� יכול ,כרחכ� על, י�קל+ לא לכ� להיות :מצרי�

 ובזרוע חזקה ביד לא א� י�קל+א 'ה נא� אני חי אומר הוא וכ� ,כורחכ� על יכ�קל+א 'ה אני ,לכ� לוה
 צותבמ נאמר ,אחר דבר: בטובתכ� ושלא כרחכ� על )לג כ יחזקאל( עליכ� אמלו� שפוכה ובחימה נטויה
 יכ�קל+א 'ה אני ,בה וכופר שבטלה ממי ליפרע יכ�קל+ א 'ה אני ,פעמי� שני יכ�קל+ א' ה אני ציצית
  .ששניה, בכלל מצות ציצית ובעני� זה כלול תכלת ולב� : בה ומודה שמקיימה למי שכר לית�
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, מורקס טרונקולוס(קיצור הראיות שארגמו� קהה קוצי� ) ב
ולא (, יתי למצוות תכלתהוא החלזו� האמ) חלזו� הפורפורא

  ) הדיונו� של רדזי�
 , מהרב אליהו טבגר 'כליל תכלת'  ,של הרב מנח, בורשטיי� 'התכלת'בספר ' ע, הראיות שזה התכלת האמיתי

והראיות , רק כא� נביא בקיצור, ל"הראיות באריכות ואכמ, מהרב שלמה יעקב טייטלבוי, 'לולאות תכלת'
, ל"ראיה אחד מ� התוספתא וחז, יחד מוציא מכל חשש שזה אינו אמיתיומשניה, ב, מורכבי, משני ידיעות

  .שניה מבדיקות המציאות

  . מסורת מ� הראשוני, ואחרוני, שאמרו מפורש שתכלת בא מ� הפורפורא, ועוד ראיה חזקה 

שני התולעת מ� , הביא שלא מ� החלזו� פסולה, תכלת אי� כשרה אלא מ� החלזו�' ו' כתוב בתוספתא מנחות ט
למה בשני תולעת נותנת התוספתא , ועכשיו יש לדייק, התולע שבהרי� הביא שלא מ� התולעת שבהרי� פסולה

כ אילו היה קיי, "א, ולא מפרטת איזה חלזו�, ואילו בתכלת לא נותנת רק שיהא מ� החלזו�, ביאורי, נוספי,
היה צרי+ התוספתא לתת פירוט , ומי� אחר של חלזו� הוא הכשר, שהוא פסול, ל"מי� חלזו� שהיה מצוי בזמ� חז

נתנו לנו בדיקות :) מנחות מב(ל "וכ� למה חז, שיקח מ� חלזו� פלוני כדי שנדע שלא לקחת מ� החלזו� הפסול, נוס�
ולא נתנו לנו בדיקות להבדיל בי� חלזו� האמיתי לחלזו� , לקלא איל� שהוא מי� צמח, להבחי� בי� תכלת של חלזו�

או , שיש יותר מחלזו� אחד שנות� תכלת וכול, כשרי,, אחד, ד משני אפשרויותאלא ודאי מוכרח אח, הפסול
. אבל בלתי אפשרי לומר שחלזו� אחד שהיה אז הוא פסול ומי� אחר הוא הכשר, שיש רק אחד והוא הכשר

  .והתוספתא בא בעיקר למעט שלא ליקח קלא איל�

היה ביוקר יותר מ� הכשר ולא עלולי, ל על מי� נוס� פסול משו, ש"א לומר שמה שלא הזהירו חז"וכ� א
  . שתכלת הבגד הכי חשוב, ס בש, הערו+"במסרת הש .קידושי� עב' ע, שהרי התכלת היה הכי חשוב, לזייי�

י "ש, בגלל חשש זיו� של תכלת ע 'שהגמ. מ� הגמרא מנחות מג, ל"ראיה נוספת שלא היה חלזו� פסול בזמ� חז
י השפעה של הבדיקה יש "וע, י העברת חומרי, על הצמר הצבוע"זה ענותנת שני אפשרויות לבדוק , קלא איל�

ולא הסתפקו , וקרה מעשה שהביאו תכלת, י סוגי בדיקותתש נתוהגמרא נות, להוכיח א, זה תכלת או קלא איל�
שלפי בדיקה אחת זה קלא  ,ולפלא מצאו סתירה ביניה,, באחד משני הבדיקות אלא עשו את שתי הבדיקות

סו� (ואז הגיע רב אחאי  .ובגלל זה רצו לפסול התכלת מחמת הסתירה, יקה השניה זה תכלתאיל� ולפי הבד
ובגלל זה , מה זהכ "וא,  כ זה לא קלא איל� ולא תכלת"הרי א, לא יתכ� דבר כזה, ואמר) תקופת האמוראי,

אבל א, , סולאז פ, ל�יפ שני בדיקות הוכרע שזה קלא א"שרק א, ע, ששני הבדיקות אלו הולכי, ביחד, הכריח
ועכשיו אילו  .אנו מניחי, שזה תכלת, ה קלא איל�ז הי בדיקה השני"א� שע, הוכח שזה תכלת תי בדיקה אח"ע

מה תמה , שהוא לא תכלת הכשר ולא קלא איל� אלא חלזו� פסול, היה באותו תקופה מי� שלישי של חלזו� פסול
בר כזה חלזו� פסול אלא או תכלת מחלזו� כשר או שאי� ד ,אלא ודאי, הרי אולי זה מי� חלזו� הפסול, רב אחאי

    . זה ממילא כשר, וא, יש לנו מידע שזה לא קלא איל�.קלא איל� שהוא פסול

אמר : ערובי� צו' ע. השתמשו ג, למצוות ציצית, ועוד מבואר שמאותו צבע שהשתמשו תכלת לשאר בגדי,      
לפני תקופת רבא שהיה , וזה היה בתקופת האמורא רבי אלעזר( א המוציא תכלת בשוק לשונות פסולי, חוטי� כשרי,"ר

וכ� מבואר יסוד זה ) ה וכ� יש ראיה"לקמ� ד' על גזירה זו ע .)סנהדרי� יב(אז גזירת מלכות על התכלת והוצרכו להבריח התכלת 
י חלזו� תני רב יוס  יוגבי� אלו צייד, ומדלות האר: השאיר נבוזראד� רב טבחי� לכורמי� וליוגבי�. שבת כו

לשו� יקבי� שעוצרי� ופוצעי� את החלזו� להוציא דמו , וליוגבי�י "רש' וע, מסולמות של צור ועד חיפה
) ג"ה כ"שמות ל(וכ� מבואר יסוד זה בתורה , והניח� נבוזראד� ללבושי המל� .)עה(כדאמרינ� בפרק כלל גדול לקמ� 

כבר מוכ� והיינו שכבר הגוי, השתמשו בזה  ומשמע שהיה הביאו' וכל איש אשר נמצא אתו תכלת וארגמ� וגו
  ) לקוטי הלכות של בעל החפ1 חיי, ריש פרק התכלת' ע(לדברי, חשובי, ולא צבעו זה עכשיו 

  .    ממילא זה כבר כשר לציצית, ל לתכלת"ומכל זה מוכח שא, מוצאי, חלזו� שהשתמשו הגוי, בזמ� חז

שהרי צבע התכלת ידוע , קהה קוצי, שרואי, שנות� תכלת כ כיו� שיש לנו לפנינו מי� חלזו� שהוא ארגמו�"וא
ומה זה קלא איל� ידוע מ� הראשוני, : ריש איזה נש+ ומנחות מב' ע, ל שדומה לקלא איל�"ממה שמבואר בחז

וכ� דומה לי, , והצבע שמפיקי, מארגמו� דומה לקלא איל�, ערו+ ער+ קלא איל�' שהוא אינדיגו ע, והגאוני,
  . ל"בתנאי שיודעי, שהוא היה נמצא כבר בזמ� חז, שהוא כשר, איהזה כבר ר, ולשמי,

כי אולי לא היה , ל"דאי+ יודעי, שהחלזו� הזה היה נמצא בזמ� חז, וכל מה שעדיי� אי� ראיה ברורה מזה לבד
  . ל עליו שלא לקחת אותו"נמצא ומשו, זה לא הזהירו חז

מקו, שאמרו , ובעוד מקומות באזור זה, דו� וצורדהנה נתגלה באזור צי, ועל זה באי, הראיות מ� המציאות
כ בברכות יעקב "שש, נמצא החלזו� בשבט זבולו� וה, היו באזור צידו� כמוש. מגילה ו(, ל שעשו התכלת"חז

בספר ' ע(, שנמצאו מיליוני, של קונכיות מ� החלזו� ששבורי, במקו, בלוטת התכלת) וירכתו על צידו�אבינו 
וכ� שלחתי מאמר זה להרבה  ,ל עשו צבע מ� החלזו� זה"ורואי, שבתקופת חז) רשטיי�של הרב מנח, בו' התכלת'



  ְיה&ִדי ִאי% ִ$ְכַנ 
 

7

כולה שבמלחמת לבנו� ראיתי בדרו� צידו� גבעה גבוהה : וקיבלתי תשובה על זה מאת גדעו� חרלפ, אנשי,
זאת ראיה  ,murex hill  גבעת החלזונות +מקונכיות של ארגמו� שממנו מפיקי� תכלת ושמה של הגבעה 

מצאי, הענקי, של הקונכיות יע אינצוקלופדיה העברית ער+ ארגמ� צורי על המ"ע( אדריכל, גדעו� חרלפ . ל"מואכ, רעתמכ
  )   ועל צביעת כחול כשמי, ממורקס טרונקולוס

שעשו צבע , בתקופת בית שני, פליניוס, סטרבו, ויטרוביוס,וכ� יש עדויות מחכמי אומות העול, כמו אריסטו 
  .)חזי לאצטרופי ,ומה שגוי אומר מסיח לפי תומו( ,שנקרא מורקס מ� החלזו� הזה 

ספר חוקי, רומאי מסו� ( 4.40.1 'קודקס יוסטיניאנוס'בספר  , ל"בתקופת חז, וכ� יש ראיה שעשו מזה תכלת
בי� במשי , צביעת וג� מכירת פורפורא: ארקאדיאוס, תיאודוסיוס, מהקיסרי, ואלנטיניאנוס) תקופת התלמוד

, אמנ�, א�. אי� רשות לאיש פרטי, קינתינאאהיאשר נקרא בלאטטא או אוקסיבלאטטא וג� , רובי� בצמ
) לבד(דע רכושו עצמו , למעלה )הנרשמי,, המנויי,(הקרואי�  )הפורפורא נוהיי(מישהו ימכור גיזה של מורקסי� 

הצבע , ה לד� נוזלצבע הבלאטטא דומ: הערה מ� המוציא לאור באנגלית .ואפילו ראשו עולי� בסיכו� החרמה 
, שפירושו ביונית ד�' אוקסי'הגוו� קצת שונה מבלאטטא כמו שרואי� התחלת המילה הוא , אוקסיבלאטטא

  .הפורפורא היה צבע מלכותי ורובו היה מיוחד בשביל שימוש משפחת המלכות. היאקינתינא פירוש צבע היאקינת

ערו+ ער+ יקנטי� וער+ ' ע, תכלת מהרבה ראיותהוא תכלת דומה לרקיע כ+ הוכיח בספר לולאות  היאקינתינא 
, בש, תירגו, עקילס הגר 117' וכ� הביא ש, עמ, שכתוב מפורש שתכלת הוא יקינטינו�, וער+ טיינו�, איירינו�

על חשיבות תרגו,  .מתרגמי� היקינתוס) בעני� ציצית ובגדי כהונה(שתכלת , ופילו�, ויוספו�, תרגו, השבעי,
רבי ירמיה בש� רבי חייא בר בא תירג� עקילס הגר התורה לפני רבי ט "ילה פרק א הירושלמי מג' עקילס ע

ע בפליניוס שהתכלת נקרא בכתביו "וע .אליעזר ולפני רבי יהושע וקילסו אותו ואמרו לו יפיפית מבני אד�
מראה שהוא כחול כ, ב שלו"ומדמה אותו לצבע הי, ולפרח שנקרא היליוטרופא שעליו כתב בספר כ, קונכיליא

  .יצלח במיוחד לקונכיליא, שהוא שמו של ארגמו� קהה קוצי," חלזו� האב�"וכתב שהמי� (רקיע 

כ זה כבר "וא, וכ� רואי, היו, שאפשר לעשות תכלת מזה. שנית� מ� המורקס להפיק אדו, ותכלת' ס ג"ע ס"ע
  )  .ל כיוונו"מוכרח שהוא החלזו� שחז

ספר (יות הוכח שנעשה מפורפורא עפ בדיקת מד"שע ,כחולצבע בשנמצא בחפירת עי� בוקק אריג , עוד ראיות
ועוד נתגלה בזמ� האחרו� ראיה  ,)שפר. בש, א, 108ובציו� אות  ד"שכ דכליל תכלת עמו, 290' עמ' התכלת'

, נימרדעת סוס אירא, תחת שכבת קרח, שנמצא באתר קבורה ברוסיא באזור נובוסיבירסק, נוספת חזקה מאוד
, פ בדיקות כימיות"ונתברר ע, תכלת חלק סגול וחלק , שחלק מזה הוא צמר צבוע, שו�בית ראסו� מתקופת 

 נוספת יותראיאלו ו. ה"הפרטי, יתפרסמו אי, ולא מקלא איל�, שהמקור של הצבע הוא מארגמו� קהה קוצי,
מחלזו� שכל תכלת שבא , )ה כתוב בתוספתא"בד(בצירו� מה שכתבנו לעיל ו, השתמשו בזהכ "וכ� אח שבזמ� הבית

   .אי� עוד פקפוק, כשר לציצית, ל"שהשתמשו בזמ� חז

שהרי קלא איל� יודעי, מ� הגאוני, והראשוני, שהוא , ל"א לומר שארגמו� הוא קלא איל� שפסלו חז"וכ� א
  .כ לא נתמעט מ� התוספתא"וא, וארגמו� הרי הוא בודאי מי� חלזו�, שנקרא ניל, מי� צמח

ִויֵדי צוֵֹר  ירמיהו פרק י ע "וכ� ע, כמו שנכתב לעיל, כ"ו בשימוש של הגוי, גשהרי כיו� שהתכלת הי, עוד ראיה 
&ָמְר7ֳַכי ָיָצא ִמִ?ְפֵני אסתר פרק ח  :ְ>ֵכֶלת ְו9ְר2ָָמ� ֵמִאֵ,י ֱאִליָ%ה ָהָיה ְמַכֵ<=יחזקאל פרק כז  ְ>ֵכֶלת ְו9ְר2ָָמ� ְלב&ָ%�

כ כל ספרי הגוי, כמו אריסטו "א מבואר שהתכלת היה ג, בשימוש הגוי,. ת ָוח&רַהֶ-ֶל= ִ$ְלב&% ַמְלכ&ת ְ>ֵכלֶ 
ופליניוס שדברו באריכות על כל הצבעי, שעשו באזור צור וצידו� ולא הזכירו רק הפורפורא שהוציאו ממנו 

 אלא הפורפורא הוא אלא ודאי שלא היה משהו אחר, למה לא הזכירו עוד חלזו� אחר שמוציא תכלת, תכלת 
  .    התכלת והתכלת הוא הפורפורא הכל אותו דבר 

  מסורת מ� הראשוני� ואחרוני� שתכלת בא מ� הפורפורא 
ל "וז, עד שיכיר בי� תכלת לכרתי: על המשנה ברכות ט) ה"כ' ברכות ס(כתב ) אחד מגדולי הראשוני,(ה "בראבי

תכלת לכרתי בי� פורפירי� ובי� וגרסינ� בירושלמי בי� , קבלתי שיש מי� צבע שקורי� כרתי ודומה לתכלת
וא� , כ מבואר שתכלת נעשה מ� הפורפירא"וא. ז פורפירא ויש שדומה לו קצת"פרפיני� והוא שקורי� בלשו� לע
' מורקס ופורפורא הוא אותו דבר ע(. מ ידוע שיש הרבה השמטות בירושלמי שלנו"מ, שבירושלמי שבידנו לא נמצא

שהוא בדיוק מה ) בנספח לספר לולאות תכלת' ע(אורי, של היוני, ורומאי, על הפורפורא וכ� בתי, לעיל בחוקי קיסרי הרומאי,
  )תמונה בשער' ע, וכ� בגרמנית ועוד,וכ� היו, ביו� נקרא חלזו� זה פורפורא, שמוצאי, היו, על החלזו� שנקרא מורקס

שנת (ט "ע' פ, מקדש על כל עניני )פורטאליאוני(בשלטי הגבורי, מהרב אברה, ב� דוד הרופא משער אריה 
כפי הפרש הלשונות כי בלשו� לאטינו רוצה לומר עש , והמילה בלאטה יש לה שתי משמעיות ל"וז, )ב"שע

  רמש הי� הנקרא פורפורא והוא החלזו� שצובעי� בו התכלת ובלשו� יו� רוצה לומר , האוכל הבגד

דד� חלזו� שבו צובעי� תכלת אינו בחידושי� כתבתי ל "ח כתב וז"י' בספר מקור חיי, לבעל החוות יאיר ס
  ) ג"החוות יאיר נפטר שנת תס(  רק צבע פורפורא שנעשה מד� דג שנקרא פורפור )כחול(=א "בלו

או , דהיינו תערובת של כחול ע, אדו,, הכוונה בזה שלשו� פורפור משתמש לפעמי, על ש, הצבע שהוא סגול
ולפעמי,  , לקמ�' אפשר מאותו חלזו� להוציא כחול ע וג,, ולפעמי, על החלזו� שממנו מפיקי, צבע זו, אדו,
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בזה בראשית רבה סו� מק1 ' ע(מתשמשי� לשו� פורפירי� או פורפורייא לבגדי מל+ משו, שעשו הבגדי, מחלזו� זה 
בבגדי דוד המל+ וכ� במדרש תהילי, שוחר , � על השגותיו לספר המצוות סו� לא תעשה"במלבוש יוס� וכ� במדרש שהובא ברמב

ולפעמי, משתמשי, ג, ) ,ועוד הרבה מקומות, ר כח ו"ויקר, ר ג א"אסת, ר יב ז"במד, ר לח ח"שמו, ר ז ט"דבר, וב פרק כאט
  .על צבע כחול לשו� פורפורא כשבא מ� החלזו� הפורפורא

כ  "אול, אח, שד, החלזו� הוא בצבע פורפור דהיינו סגול ולא בצבע כחול, ועכשיו ביאור המקור חיי, 
' ט' ס(וזה מבואר במקור חיי, ש, שכתב ) ' ג' לקמ� סו� ס' ע(, חלקי אדמומית ונשאר רק צבע כחול מפרידי,

   .דומה לרקיע כטע� תכלת )כחול(=א "ויש מדקדקי� עושי� ארבע כנפות צבע בלו) בקיצור הלכות בעני� זכר לתכלת

והכי מוכשר להפריד חלקי , הואדומת הפ, חד קוצי,, קהה קוצי,, ]פורפורא[סוגי חלזו� ארגמו� ' יש ג(
  .)    הוא קהה קוצי,, האדמומית כדי שיצא רק תכלת

  ,תכלתבגד הוא יו� ורומי ' בלרא יכתב שפורפ, ער+ פרפורא) ו"שנת תט(במוס� הערו+ ,  בנימי� מוספיא הרופא

  )צמר פורפור=(פארפער וואל תירג, , ער+ תכלת) ט"שנת תקע, מהרב משה לנדוי(המתרג, על הערו+ בלשו� אשכנז 

כי ה� חלזו� שצובעי� מדמו תכלת ) א"שנת תרנ, מינסק, ר אברה, אבא שי�"מה ,א"ת' על היראי, ס(תופעת רא, 
   ,)פורפור שנעקע(נקרא חלזו� אדומי 

   ,]פורפור[ועל ש� צבעו נקרא תכלת ) ז"שלח ל+ אות קי, ב"שנת תרס, ר ברו+ עפשטיי�"מהה(תורה תמימה 

וג� היו� לא שכתב על התכלת שזה בגד מלכות והוסי�  ' תצוה שמות כח ב' � פ"מ� הרמבוכ� יש להביא ראייה 
וכמו שהובא לעיל בקודקס  ,והרי מלכי גוי, הלכו בפורפורא, ירי� איש את את ידו ללבוש חו: ממל� גוי�

  )     ועוד מבוארה "הובא לעיל ד( .י שבת כו"וברש. ה הכוונה"ל שהובא לעיל בד"וכ� בכל מדרשי חז, יוסטיניאנוס

חייא כל הכלי� עור תחש מלמעלה ותכלת מלמטה אבל ' אמר ר, )'ה' מדרש הגדול במדבר ד(, וכ� במדרש התימני,
ולמה שכ� דרכ� של מלכי� פורפירא שלה� תכלת והארו� הוא מל� , הארו� עור תחש מלמטה ותכלת מלמעלה

   והיינו משו, שבא מ� חלזו� הפורפורא, כ מפורש כא� שבגד תכלת נקרא פורפירא"וא, על כל העול�

אול, הצביעה , כ מתברר לנו שחלק מ� הראשוני, והאחרוני, ידעו בקבלה מאיזה חלזו� מפיקי, התכלת"וא
וממלא נתברר לנו בראיות , וכעת למדו את הצביעה. מ ריש פרק התכלת במנחות", בפה"כמבואר ברמב, נשתכח

  . ברורות שזה החלזו� שצרי+ בשביל התכלת

  . ונוסי  עוד כמה נקודות
דאיתא בפסיקא , ערו+ ער+ חלזו�' ע, ויש ראייה חזקה שזה חלזו�, ארגמו� קהה קוצי, נמצא בתו+ קונכיה) א

כחלזו� הזה כל , אמר ליה, ולא היו גדלי� ,שמלת� לא בלתה מעלי�על הפסוק ) א אות כא"פסיקא י(, דרב כהנא
, קטע הראשו�: ז כח"י ע"וכ� המתרג, רש, )בדברי, רבה סו� כי תבואוכ� הוא ( נרתיקו גדל עמו, זמ� שהוא גדל

שחלזו� ' א' כלי, י) קאפח(, "מ להרמב"וכ� בפה, שבלול, חומט, )שנעקקע(שחלזו� הוא , ה משקדי חלזוני"ד
 , וצד� היינו קונכיא. צד�שהוזכר במשנה הוא דומה לחלזו� הימי שהוא 

ה "שבת ע' ע, כ אפשרי"צדדית שעיקר הוא מחיי, ואילו לאחר מות גוכ� הפקת צבע מ� החלזו� הוא בלוטה ) ב
ש, בתירו1 של רבא שנוח לו שלא ימות כדי שהצבע יהא יותר ' ע, כ טוב"אבל לא כ יוחנ� שפצעו מת' אמר ר

וכ� צרי+ לפצוע , ה כי"ד' בתוס' וכ� אינו ד, החיות רק מפקד פקיד ע, כדאמרינ� ש,, י הפציעה ימות"וכ� ע, טוב
שמפרידי, בי� ושיי+ בזה מלאכת דש כמו הדש קטניות , ותו בפטיש להוציא בלוטת התכלת כמו פציעת אגוזי,א

  .וזה נמצא הכל אצל ארגמו�', ו' ט סע"שי' ס' הקליפה להגרעיני, ע

וכ� כא� עושי, כ+ שנותני, רשתות בתו+ הי, ע, דג מת : שבת עד' הצידה הוא ששמי, רשת בתו+ המי, ע) ג
וכ� צרי+ לבדוק הצבע מ� היורה לפני . כ מוציאי, אות,"ת מריחי, הדג ובאי, לתו+ הרשת ואחוהחלזונו

  .והכל נמצא כא�: הצביעה כדאמרינ� מנחות מב

ולפי המדע , ואינו יורד בכביסה ג, א, נותני, אבקת כביסהמאוד מ� הצבעי, הטבעיי, צבע זה הוא חזק ) ד
  .צרי+ שתהא צביעה ידועה שעומדת ביפיה )'א' ב הל"פ(, "ברמב' וע, של הטבע הוא הצבע הכי חזק

שימצאו בי, התיכו� עוד דג בגודל התיכו� ורחוק מאוד היו, יש בירורי, של כל סוגי הדג שנמצאי, בי, ) ה
וזה הדג היחיד ששיי+ ליחס לסימני , )חו1 מדברי, קטני, ביותר שלא שיי+ לעני� תכלת(רגיל שלא מצאו אותו 

כ שאר מיני ארגמו� כשרי, כגו� ארגמו� חד קוצי, "אולי גו. ליל תכלת מהרב אליהו טבגרכש בספר "ע(ל "חז
  .)שממנו אפשר ביותר קלות להוציא צבע התכלת, אבל קהה קוצי, בודאי טוב

והקונכיה אחר הניקוי היא , א� שצבע פנימיות הדג הוא כמראה בשר, גופו דומה לי�:) מד(ל "מה שאמרו חז) ו
שבעודו בתו+ המי, מתדבקי� על הקונכיה כל מה שמונח על קרקעית , להתפרש בכמה אנפי� מ יכול"מ, לבנה
' ישעיה יא ט( כמי� לי� מכסי�ולפעמי, קרקעית הי, נקראה י, כמו שנאמר , עד שקשה לזהות אותה, הי,

היה כתוב דומה עינו ' ב' , ב"ברמב( .בספר כליל תכלת' ויש עוד פירוש ע )'י' � בראשית א"כ הרמב"וכ, ד"י' חבקוק ב
  )הי,ל כעי� "פ מקורות נאמני, וצ", פרנקל וקאפח תיקנו הנוסח ע"אול, ברמב התכלתכעי� 
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� וובאמת א, החלז, וכמו זה כתב רבנו גרשו,, י דמות דיוקנו"רש' ע, ברייתו דומה לדגל ש, "מה שאמרו חז) ז
י, הראש והגו� והזנב וכ� ניכרי, ורוא, נראה ממש כמו דג, שהחור למטה, כמו שמונח בי,מונח כרגיל 

וזה , ודק וחד כלפי ראשו, שהוא רחב, רצ,' הערו+ ע' ופ, סנדל דומה לדג של י�. ה"נדה כ' וע, הסנפירי,
עצמות חיה שבי, , שעצמות הדג ועורו' א' א באליהו רבה כלי, י"כמו הגרויש עוד פירוש , התמונה' ע, נתקיי, בדיוק כא�

' , הל"ל הרמב"וז, "וכ� מבואר ברמב, שכל דבר שבי, נקרא דג, שכבר כלול בדג' עצמות חיה שבי,'ה א מיל"ומחק הגר, טהורי,
וכל שבי� טהור ואי� מקבל טומאה מ� הטומאות ולא , טהורי�, כלי� העשוי� מעצמות חיה שבי� ומעורה' ג' א הל"כלי, פ

לי� אינ� מקבלי� טומאה כלל לא מדברי תורה ולא עצמות הדג ועורו העושה מה� כטומאת מת ' מהל' ובפרק ו, טומאת מדרס
  , ומבואר שדג כולל כל שבי,, כלי�' שכל שבי� טהור כמו שיתבאר בהל, מדברי סופרי�

ז "הרדב' בזה בתשו' ע, דבר זה אינו מחויב להתקיי, כל הדורות, שנה' ועולה אחת לעל ש, "מה שאמרו חז) ח
שבשביל זה , שנה' ובודאי שאפשר לקחת אותו ג, בתו+ ע, עני�ה שאחר חורב� בית ראשו� נפסק ה"תרפ' ב ס"ח

שא� שכל הברייתא ש, , , השמיט טע, זה"ובעיקר שהרמב  .)שבת כו(י "השאיר נבוזראד� שארית הע, בא
  .  ס לולאות תכלת ביאור העני�"עוד בס' זה  וע' הביא  אלמא שאי� אנו הולכי, לבדוק אחר ס

שמרוב דברי, אלו הופר+ לגמרי מה שעלה בדעת הרב , טבגר של הרב אליהו ארגמו� או ינטינהע במאמר "וע
וכ� אי� לו מקורות .  חו1 ממה שא� אחד לא הצליח לצבוע באופ� רציני תכלת ממנו, ל לומר הינטינה"הרצוג זצ

  ל שזה תכלת של התורה "בראשוני, וחז

  חששות רחוקות לא חוששי� אפילו להתיר איסור תורה
מי שבא לטע� שאולי כל מה שיש לפנינו הוא לא מה שעשו מזה תכלת ורק משהו אחר שעדיי� , הנה נוס� על זה

וכ� , בתמיה עדי� בצד אסת� ותאסר. כתובות כג' ע, חשש רחוק כזה לא מצאנו בגמרא, לא ידעינ� הוא האמיתי
שני עדי, שמעול,  וכ� ש, א, יש, שלא חוששי� לשני שוירי אפילו להתיר אשת איש. יש דיעה בגמרא גיטי� כז

וכא� הרי יש לפנינו קונכיות שנמצאי, , לא חתמנו על שני יוס� ב� שמעו� לא חוששי� שיש עוד עדי, כאלו
ומהיכי , ל"ע, שאר הראיות שעשו מזה תכלת בזמ� חז, ל אמרו שעשו תכלת"למיליוני, וביליוני, במקו, שחז

באי, להתיר אשת איש וסגי בספק דאורייתא וכל שכ� שכא� לא , תיתי שיש לחוש למשהו אחר שלא מצאנו
אול, אי� צור+ לכל זה כי יש כא� ודאות גמורה מכל .)  מנחות מ(לא יהא אלא לב� , וא� א, זה לא נכו�, לחומרא

  . מה שהובא כא�

  הדיונו� של רדזי� הוא מופר� 
, מי� ר+ שלבושו גדול עמו שחלזו� הוא, כיו� שאינו כלל חלזו�, כ מופרכת מ� התוספתא"הדיונו� של הרדזינר ג

  .  'חלזו�'וכ� לא דבר ר+ ששי+ לתת לו ש, , והדיונו� אי� לו קונכיא, ל"כמו שהובא לעיל הרבה ראיות מחז

כמו שבירר , עיקר הצבע לא בא כלל מ� החלזו� אלא מכח חומצת ברזל שמוסיפי,, ועוד קושיות על הדיונו�
ומה שמוסיפי, מ� , 414של הרב מנח, בורשטיי� עמוד ' התכלת'בספר ' ע, ל מ� הכימאי,"הרב הרצוג זצ

  ל       "יורד בקל ואכמ, וחו1 מזה שצבע שעושי, אלו שטועני, שבא מ� הדיונו�, אפשר ג, מדברי, אחרי,, הדיונו�

, מעלות 900ר מרדזי� כתב שמחממי� הצבע באש של גיהינו, והיינו ב"בספר לולאות תכלת שהאדמו' וכ� ע
אלא ודאי שעיקר הצבע הוא מברזל ומשו, זה צרי+ חו, , מה שבא מ� הדג להתקיי, בחו, כזהובלתי אפשרי ל

  וכ� מכל הראשוני, והאחרוני, שהובא לעיל מבואר שחלזו� הארגמו� הוא התכלת ולא הדיונו� . כזה

  .ל"הוא החלזו� שעליו דברו חז) חלזו� הפורפורא(כ מוכרח מכל זה שהחילזו� ארגמו� קהה קוצי, "וא

ל שהעלה את הרעיו� הכללי שתכלת הוא דבר "ר מרדזי� זצ"וכא� המקו, לתת חשיבות מיוחדת להאדמו
  .  ובעני� זה נת� תרומה חשובה לגילוי התכלת, ואי� לחכות על משיח, וזה נוהג ג, בדורנו, שצרי+ לחפש אותו

  

  בעני� פרטי� בצבע התכלת ) ג
. חולי� פט' דומה לי, ע, מה מקומות שדומה לרקיעובכ, ל שתכלת דומה לי,"מצאנו בכמה מקומות בחז

וי� , מפני שהתכלת דומה לי�, מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעוני� היה רבי מאיר אומר. סוטה יז: מנחות מג
משו� דלא אשכח� קרא אלא ברקיע , ואצטר� כל הניי "וכתב רש ,ורקיע דומה לכסא הכבוד, דומה לרקיע

דתכלת לא דמי לרקיע כל כ� אלא דומה לדומה , דומה לי� וי� דומה לרקיע הלכ� תכלת, שדומה לכסא הכבוד
  .וכ� הוא בספרי שלח שדומה לי,ואנ� קחזינ� די� דומה למראה רקיע , כמו תכלת דומה למראה הי�

ה שבע רקיעי� והראהו בית המקדש "מיד שעלה משה למרו� פתח הקב ל"כ וז"פסיקתא רבתי ספוכ� הוא ב
. והקמות את המשכ� כמשפטו אשר הראת בהר' רבע צבעוני� שעשה מה� משכ� שנאשל מעלה והראהו א

חזר וראה גדוד מלאכי�  ,אמר לו חזור לימינ� ,ע איני יודע דמות ארבע צבעוני�"אמר לפניו רבש )שמות כו ל(
חזר וראה אנשי� לובשי� לבוש  ,אמר לו חזור לשמאל�, אמר לו זו היא תכלת ,דומה לי�שלובשי� לבוש 

חזר לאחוריו וראה , אמר לו היא ארגמ�, אמר לו אנשי� לובשי� לבוש אדו� ,אמר לו מה אתה רואה ,אדו�
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זו , חזר לפניו וראה גדודי� לובשי� לבוש לב�, אמר לו זו היא תולעת שני, שה� לובשי� לא אדו� ולא ירוק
אול, בודאי א, הוא דומה , תשכתב שי, אינו דומה לגמרי לרקיע רק קצ. יז י סוטה"וא� שרש .היא שש משזר

  .שזה העיקר, לגמרי לרקיע הוא כשר

התכלת האמורה בתורה בכל מקו� היא הצמר הצבוע בפתו� שבכחול וזו היא ציצית ' ב מהל", פ"וברמב
) , פרנקל וקאפח מחקו זה"וברמב' לעי� השמש'בספרי, הרגילי, היה כתוב (  דמות הרקיע הנראית לעי� בטהרו של רקיע

  .  אול, נראה שמודה בזה שג, דומה לי, כשר, ולא הזכיר כלל דומה לי,, כתב רק שדומה לרקיע הנה הוא

) ח חסדי דוד על התוספתא"ל בעהמ"שהוא פירוש על הספרי מאת רבי דוד פרדו זצ( 'ספרי דבי רב'בספר ' וכ� ע
ל "וז, כמה צבעי תכלת ל שיש"י ז"שהביא מספר ערכי כינויי, מהאר ולזבולו� אמר) דברי, לג יח(על הפסוק 

של הנוקבא הוא של ציצית ועלה אמרו , תכלת ישנו בשלש בחינות בנוקבא בדוכרא ובאימא, הערכי כינויי,
) י"מא(כ סוד תכלת "והוא סוד המשכ� ויש ג, ועליו אמרו הי� דומה לרקיע' שדומה לי� ושל הזכר הוא וכו

שיש , ומפרש ש, הספרי דבי רב, ל"עכ גדי כה� גדולוהוא התכלת הגמור בסוד כסא הכבוד והוא של ב] מאימא[
, ויש שרק כי,, ויש רק דומה לזה דהיינו כרקיע, שדומה ממש ככסא הכבוד, אחד מובחר, כמה צבעי, של תכלת

שהיה לה, .) סנהדרי� יב. מג: מנחות מב(' ובי� הגמ, שנגנז התכלת) וזאת הברכה( בספריובזה מתר1 הסתירה שנאמר 
. אבל סת, תכלת היה מצוי, זה רק על התכלת המובחר, מר שנגנז התכלת לצדיקי, לעתיד לבאשמה שנא, תכלת

  .וסת, תכלת דומה לקלא איל� וצרי+ בדיקה להכיר אותו

שהי, לא , וא� שאי� לנו בירור גמור באיזה צבע של הי,. כ יוצא שבי� דומה לרקיע ובי� דומה לי, כשר"וא
, שא, הצבע אותו סוג כמו הרקיע רק יותר כהה מ� הרקיע ביו, כשר מ הדבר ברור"אבל מ, תמיד אותו צבע

  ,  שהרי תמיד הי, יותר כהה מ� הרקיע ביו,

 תכלת של היו והלולאות, )ק"מה(א "ריטב' וע. ברקיע ככוכבי� בלולאות הקרסי� נראי�. שבת צט' וכ� ע
 בה� נראי� היו קלל נחשת כעי� נוצצי� שהיו והקרסי�, )'ב ג"מ( מנחות במסכת כדאיתא הרקיע כעי� שהוא

 פתיל) בש, רב משה הדרש�(י כתב בסו� שלח "וכ� רש, כ היינו ברקיע בלילה שיש ש, כוכבי,"וא. ברקיע ככוכבי�
 רקיע לצבע דומה התכלת צבע וכ� בלילה היתה ומכת�. תכלא כולש של תרגומו. בכורות שכול ש� על 4 תכלת

 מכת כנגד' הי התכלת' וכו, ציצית לה� ועשו )]לח[ ה"ד טו פרק מדברב(אגדה ומקורו במדרש , ערב לעת המשחיר
כדר+ ' א' ב הל", שכתב פ"וכ� ברמב .היא חשיכה הלילה כ� שחור שהתכלת כש�, בלילה שהיתה הבכורות

אינו לשו� בהירות אלא  'בטהרו של רקיע', "הרמבולשו� , י שהוא כהה נוטה לשחור"מבואר כרש, המשחירי�
לפי שבימות הגשמי� א� יהיה יו� צח יהיה האויר ז� הרבה ויראה הרקיע  ',ח ב"ח י"קה' הל' לשו� נקיות ע

  .וש, מדברי, בלבנה בלילה או סמו+ לה  בטוהר יתר מפני שאי� ש� אבק שיתערב באויר

' ה' ב הל", פ"שהרי מבואר ברמב, אי� הדי� קבוע ממש, ובהיר) בעברית(ומבואר בגמרא שהדי� בעיני� כהה 
  . כלת יכול להיות יותר כהה ויותר בהיר והכל כשרשהת

ואמר , דפליגי תנאי, א, מראה שני כשר: ב"מנחות מ' א מ� הגמ"ועוד שמעתי ראייה מהרב אליהו טבגר שליט
ובכל זאת , שכח הצבע כבר נכנס לראשו�, תמיד מראה השני פחות ממראה הראשו�, לי שלפי אומנות הצבעי,

משו, שעשו שלא ' או לפי תוס, י"זה רק משו, שכבר צבעו פע, צמר לפי רש ,וא� הפוסל, ד"מכשיר חד מ
ומבואר . אבל מה שזה לא אותו צבע ממש לא איכפת לנו, )אינו ברור כמי סובר' ג' ב הל", פ"הרמבלפי (, לשמה

  . בסו� ספר לולאות תכלת' וע. שא� שיש כא� שני גווני� אחד יותר בהיר מ� השני שניה, כשרי,

שהרי בתולעת שני כתוב שאינו לא אדו, , א רבתי שהובא לעיל מבואר עוד שתכלת אי� בו אדמומיתובפסיקת
, וכ� באמת עושי, היו,, ומבואר שתכלת אי� בו אדמומית אפילו חלקית, ולא ירוק והיינו שהוא בי� זה לזה

ש יוצאי, חלק י שנותני, אותו לשמ"שהחלזו� הזה מקוד, הצבע הוא ארגמ� דהיינו שיש בו אדמומית וע
תכלת דא ל "וז) ט"הסול, אות תכ(' ט עמוד ב"תרומה ד� קמויסוד זה מבואר ג, בזוהר , האדמומית ונשאר תכלת

, כעי� גוו� אשא, מיומא תניינא ממש, דיליה סומק איהו, ותכלת. גווני� סומק ואוכ�' אצטבע בב, יומא תניינא
וכד נחית לתתא , תכלתא נפיק מגו ההוא גוו� סומק. דאדכלא גוונא ח, וירית גוו� דדהבא, לקי�+ודא איהו א

ואתחלש גוו� , ההוא סומקא עייל גו ימא. אצטבע גוו� תכלא, ועאל גו ההוא אתר דאיהו ימא, אתרחק גוו� סומק
  . אבל לאו איהו תקיפא כקדמאה, לקי�+ א ודא איהו , ואתהדר תכלא, דיליה

  

  טענות נגד התכלת ) ד
  ל"י ז"פ כתבי האר"ספרי וזאת הברכה וע פ"יש טענות נגד התכלת ע
ל "י זצ"ובכתבי האר, ז שאי� התכלת מצוי"שנ' וזאת הברכה ס' פ מה שכתוב בספרי פ"יש טענות נגד התכלת ע

  שאי� לנו כח לשי, תכלת אחר החורב� ) ה4ד"ציצית פ' א ש"ח ח"פע(

יה סו� האמוראי, צבעו שהרי בזמ� אביי ורבא ויותר מאוחר עד רב אחאי שה, ג"אול, טענה זו צע
והרבה , וזה היה כמה מאות שני, אחר החורב�.) סנהדרי� יב. מג: מב: מנחות מא(, ובדקו ולבשו תכלת
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ש כל דיני תכלת "� והרא"וכ� הביאו הראשוני, הרי) שכתוב בזמ� התנאי,(שני, אחרי שנכתב הספרי 
אבל בזמ� , שאי� תכלת מצויה בכל עת ב כתב"ציצית ספ' , הל"וכ� ברמב, למרות שלא הביאו דיני קרבנות

מי שזכה  לא שמענווזה ימי, רבי, לישראל ", איתא )מצוה שפו(חינו+ בספר הו, שהיא מצויה חייבי,
  . ז"נוהג בזה מכלל דהמצוה" [לתכלת בטליתו

ש למאי "כ, וסברא הוא דשמא יחזור דבר לקילקולו שיהא תכלת מצויל החדשות סימ� ה "ת מהרי"שווכ� 
והלבוש  .בקל היה לעשות תכלת, דאותו דג חלזו� הוא בי� המלח וכתב סימני� )ו"עשה כ(ג  "סמדכתב 
קראתיו לבוש התכלת כי כמו שחייב האד, ללבוש תכלת בציצית בכל יו, א, " )ח"בהקדמתו ללבוש או( כתב

  ."כ� הוא חייב להלביש עצמו באלו הדיני,, ימצא

ל אינ� כפשוט� "י זצ"וכ� דברי האר, נתמעט מציאות התכלתאלא ודאי שדברי הספרי אינ� להלכה אלא ש
ו "אבל אינו ח, אלא תיאור שנתמעט כח הרוחני של תכלת או שנתמעט מציאות של תכלת או הסבר אחר, להלכה

  )בש, ספרי דבי רב תירו1 על הספרי שאז נגנז תכלת המובחר' ג' ע בס"וע. (פטור להניח תכלת בזמ� שישנו

  � פסלו תכלתפעמי' טענה שכבר ב
שכבר שני פעמי, בטלו ) ז"ט אייר תשנ"י', ב' א ס"ש אלישיב שליט"בזה בקוב1 תשובות של הגרי' ע( ,וכ� יש שטועני,

שמה שטע� , שא� פע, לא ביטלו חלזו� שהוציאו ממנו תכלת, ג"טענו זו צע, כ מחר יבואו לבטל זה"התכלת וא
, הוא לא דבר ר+ ואי� לו קונכיה, כי הוא לא שבלול, ש, חילזו�הוא בכלל אי� עליו , ר מרדזי� על הדיונו�"האדמו

ומה שרצה הרב הרצוג . וחו1 מזה כל הצבע לא בא כלל מ� הדיונו� אלא מברזל שמוסיפי, כמו שטע� הרב הרצוג
ב שני, מי שמנסה לצבוע  בזה ולא "וג, כבר י(, הוא בעצמו לא הצליח להוציא תכלת מזה', ינטינה'לומר ה
וחו1 מזה לארגמו� יש . הוא הארגמו� קהה קוצי,, והראשו� שהוציאו תכלת ממה שבאמת חלזו�) ,מצליח

  . ואי� סיבה לחשוב שיתבטל המסורה, כ לשאר מיני,"ה ושאר אחרוני, משא"מסורה מ� הראבי

ורק בגלל שפסק אחר , וחו1 מזה א, יש טענה כזו שאפשר לפסול איזה פסק א� א, אי� לפנינו פירכא וקושיה
כ לפי מהל+ זה יש אפשרות "א, וממילא מדמי, שג, פסק זה אולי מחר יפריכו אותו, י פירכא וקושיה"פריכו עה

כ ג, כ� אנו נאמר שג, מה "וא, שהרי היו כמה פסקי, שהפריכו אות, מראיות, תי,"ע וכל השו"לבטל כל השו
אלא ודאי שטענה . עוד שו, פסקי� אכ "וא, אי� להתחשב אתו כי אולי מחר יפריכו אותו, שאי� לנו מה להפרי+

  .  וכנראה שלא היה מראי, לו מספיק ראיות, זו לא שיי+ רק במקו, שבאמת יש קושיה

שא, היה ידוע הדג הזה בדורות , נגד הדיונו� של רדזי�) מבריסק יוס� דב' ר(שכתב הבית הלוי , ועוד טענה
   .זהאינו כ אולי נאמר שג, על זה היה פסק ש"וא, זה ראיה שפסקו שאי� זה החילזו�, הקודמי� ולא לקחו אותו

ויש על זה ראיות ברורות , והוא בודאי חלזו� כי הוא שבלול, הנה בדורינו שנתגלה החלזו� ארגמו� קהה קוצי, 
והטענה שהיה , ולא שייכי, כל הטענות נגד זה. 'כתבנו זה באות ב, ל כיוונו עליו"שזה אמיתי וזה החלזו� שחז

' ע. כי ידוע הוא שהיה גזירת מלכות, לא חל על זה, , ולא לקחו אותו סימ� שפסקו שהוא פסולידוע בדור הקוד
כתב שהיה ) כח ב(תצוה ' � פ"שכבר בזמ� הגמרא הוצרכו להסתיר התכלת מפני אימת מלכות וברמב. סנהדרי� יב

קודקס '' ב' סע "וע. (ז מוב� שנשכח הדבר"ועי, גזירת מלכות מוחלטת נגד התכלת שלא ילבש רק המל+
   )'יוסטיניאנוס

רק שלא , ושאר אחרוני, שהובאו לעילושלטי הגבורי, ה "מו� מכח הראביגוכ� באמת יש לנו מסורת על האר
כ על הדיונו� אי� שו, "וממילא יש לנו מסורת על הארגמו� משא, ועכשיו נתגלה דר+ הצביעה, ידעו לצבוע

  .  מסורת

  טענה שיש ספק בצביעה
, "ודעת הרמב, י שאי� לשי, סממני, לתו+ היורה ע, ד, החלזו�"שדעת רש, ספק בצביעה שיש, ועוד טענה

שנותני, סממני, :) מב(הרי כתוב מפורש בגמרא , י מכוו�"ולא ידעתי על איזה רש, שצרי+ לשי, בתו+ היורה
כיני, התכלת אי� זה מחלוקת בהלכה אלא אי+ מ, וג, אילו היה איזה מחלוקת בזה, בתו+ היורה ע, ד, החלזו�
ואפשר לקחת סממני, מה שמאפשר , ,"מ אלא כדר+ הצובעי, כמו שכתב הרמב"וזה אי� לו דיני, הללמ
זה לא מוסי� וגורע הצבע רק שצרי+ לרכ+ הצבע כדי , והיו, מה שנותני, סממני,, לעשות תכלת מ� החלזו�

  . 'ח' ב סע"ל' ע ס"שו' , לא מעבדי� כמו בזמ� הגמרא ע"וכ� קל� של סת. שיקלוט בצמר

מלמד 'ג ש, "א שצרי+ לעשות הציצית מצבע הטלית דבעינ� מי� כנ� ובפרמ"י' ט' ע ס"ועוד טענה ש, מ� השו
  ל "עכ', כ בהכרח יעשה הטלית והציצית לבני,"וא, ולבושיה כתלג חיור –ה בטלית "שנתעט� הקב

ומקרא מלא , התכלת של הציצית הרי ש, מדובר על הטלית גופא ועל הלב� של הציצית ולא על, ג"ודבריו צע
אי� חיוב לעשות את החוט שבא , וא� במקו, שאי� לו תכלת. (ונתנו על ציצית הכנ  פתיל תכלתדיבר הכתוב 

. וראיה מ� הגמרא מנחות מ, ,"כ בארצות החיי, של המלבי"וכ, ה"כ' א ג"חז' במקו, תכלת כצבע הטלית ע
' אול, ע, � שכוונתו שעל הצד שזה לא נכו� צרי+ לעשות של לב�ויתכ, )לא יהא אלא לב�, במי שעושה קלא איל� 

א ש, שמה שצרי+ להיות כצבע הבגד הוא רק על הלב� של הציצית שיסודו לב� אבל על הלב� שבא במקו, "בחז
  . אי� צור+ להיות כמו הבגד, תכלת א, אי� תכלת
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, לזו� הזה לא שיי+ כל הטענותס שכתב שעל ח"א בשנת תש"וכמדומני שבהסכמה של הרב עמר, אופמ� שליט
  . מתיחס ג, לתשובה זו

יבקשו כל ישראל ולא יהא מספיק חלזונות ויעלה  ,ל  שא, יאמר פסק שיש חיוב תכלת"עוד שמעתי טענה בש, הגאו� ישראל יעקב פישר זצ
  .מוטל על אנשי,  פשוטי,ז חיוב תכלת "ולפ) מפי הרב יוס� חז�. (ההמחיר לשחקי, ואי� אפשרות לחייב ע, ישראל למחירי, כאל

  בדי� מספר חוטי תכלת וסדר הכריכות והקשירה) ה
  .שלח שהוציאו כמה מאמרי, בעני� תכלת וכול, ראוי, לשבח' ראיתי בחוברת של אגודת פתיל תכלת פ

, י בעני� מספר החוטי,"וזה מה שכתב ידידי הרב שלמה טיטלבוי, נ, אול, מאמר אחד נראה להשיג עליו
ד שני חוטי� "והוסי� לומר שמי שעושה כדעת הראב, לב�' , שחוט אחד תכלת וז"ות כהרמבשכתב שיש לעש

ג ומופרכת מ� הגמרא ומ� הספרי ומ� "וכל זה צע, ,"תכלת וששה לב� פסול ועובר משו, בל תוסי� לדעת הרמב
  .מצוות לב� ומצות תכלת , ,"ד יוצא ג, להרמב"וביארנו שמי שעושה כדעת הראב, , עצמו"הרמב

  ושיטת התוספותד "ם ושיטת הראב"שיטת הרמב) א

  ד "הכסף משנה לא ידע כלל שיטת הראב) ב

  ד יוצא "ם אם עשה כהראב"ס וראייה שגם להרמב"קושיה גדולה מסתימת הש) ג

  ם בנוי על שיטתיה שעיקר הכריכות בתכלת "שיטת הרמב) ד

  חפני גאוןם לחכמי לוניל והראייה מרב שמואל בן "עוד בדברי תשובת הרמב) ה

  בדברי מלאך והמקובלים ) ו

  בענין בל תוסיף: גמרא סנהדרין פח) ז

  וראיה ממנו שאין בל תוסיף כשהוסיף חוטי תכלת, ם בטלית שכל החוטין תכלת"דעת הרמב) ח

 שכולה תכלת אין עושים לבן שלה קלא אילן  בגד) ט

 ג בדבריו"והצע ם"האור שמח בדעת הרמב דברי) י

 סיכום) יא

   ועוד א"סיכום המקורות והכרעת הגר( ם"ד או כמו הרמב"כה כמו הראבלהל) יב

  )ועודא "סיכום המקורות והכרעת הגר(או כמו התוספות  ד"לעשות כמו הראב אם) יג

  בענין סדר הכריכות והקשרים) יד

  ושיטת התוספות ד "� ושיטת הראב"שיטת הרמב) א
  .'מתו+ ח' ד' התוס',  מתו+ ח' ד ב"הראב', ו+ ח, חוט אחד תכלת מת"הרמב,  שיטות' יש במספר חוטי� ג

, , כמעט יחידאי"והרמב, ,"ל שלא כדעת הרמב"על הנושא שרוב ראשוני, ס' חוט תכלת'הנה הארכתי בספרי 
  . ד יוצא", א, עושה כדעת הראב"אול, ג, לדעת הרמב

א טעות "א, ד"הראב השגת ,ויהיה אחד משמנת החוטי� חוט תכלת והשבעה לב�'  ו' א הל", פ"ל הרמב"וז
  הוא זה אלא השני� תכלת והששה לב�    

  ל"ורצוני מקוד, להזכיר כמה תמיהות בהמאמר הנ

' וש, אדרבה כתוב מפורש בפ, של+ ל+ ופרשת כי תצא' , מ� הספרי פ"חדא שהוא מביא בעיקר ראיה להרמב
א "ולפי גרסת הגר, רסא שלנולפי ג, ובפרשת כי תצא כתוב כמו התוספות, ,"ד ולא כהרמב"של+ ל+ כמו הראב

  .ד"כי תצא כמו בפרשת שלח ל+ וזה כמו הראב' גורס בפ

ש אומרי� שלשה של צמר "וב, ה"אי� פחות משלושה דברי ב, מכמה גדילי� אתה עושה, ל הספרי שלח"וז
ד "כדעת הראב:) א"מנחות מ' ע(ש שהלכה כמות, "ומבואר בפשטות דעת ב .ש"ורביעית של תכלת והלכה כב

  .שלמי, לבני,' דהיינו אחד של, תכלת וג' י, מתו+ חששנ

לפי שנאמר ועשו לה� ציצית שמע אני יעשה חוט אחד , למה נאמר. גדילי� תעשה ל�. כי תצא' ל הספרי פ"וז
חוטי� של ' ש אומרי� מד"חוטי� כדברי בית הלל וב' כמה גדילי� נעשי� אי� פחות מג, ל גדילי�"בפני עצמו ת

. א בתחילה אבל שיריה וגרדומיה כל שהוא"בד. ש"אצבעות והלכה כדברי ב' ד' לב� של ד חוטי� של' תכלת וד
א גדילי� תעשה ל� זה לב� מני� לרבות את התכלת "ד. 'ובעלי ז' ובעלי ו' יצאו בעלי שלשה ובעלי ה, על ארבע

  ל ונתנו על ציצת הכנ  פתיל תכלת"ת

  .) י ריש הפרק"ורש: ובכורות לט, ש"ה ב"ד: מא. לח( 'יוצא כדברי התוסכי תצא ופשטות מרישא של הספרי 

. ה הכונה חוטי� שלמי�"דבב. ש אינ� דומי�"ה ושל ב"דלשו� חוטי� של ב. הקשו על זה: בכורות לט' אול, תוס
ל שיש מצות "מאי קמ' א גדילי, וכו"ויש עוד להקשות דסיפא של הספרי ד. ולא תירצו. ש הכונה חצי חוטי�"ובב

ש "אול, בדברי ב' שגדיל היינו ג' ה למדנו מ� הפסוק שאי� פחות מג"וכ� קשה שבדברי ב, בתורהזה כתוב , תכלת
  .ולא כתוב ש, מספר והפסיק באמצע בדברי, אחרי,, רק בסו� כתב עני� חוטי�, לא כתוב דרוש
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ושאר ' כ לא קשה קושית התוס"א בספרי כי תצא גורס באופ� שלא יסתרו שני הספרי אהדדי וג"הנה הגר
לפי שנאמר ועשו לה� ציצית שומע אני יעשה חוט , למה נאמר, גדילי� תעשה ל� :ל"שהוא גורס וז ,קושיות

' א בג"ובש, ה"אצבעות כדברי ב' חוטי� של ג' אי� פחות מג ,כמה גדילי� נעשי� ,ל גדילי�"ת ,אחד בפני עצמו
ל ונתנו על "ת ,בות רביעית של תכלתמני� לר ,גדילי� זה לב�. אצבעות' חוטי� של לב� ורביעית של תכלת של ד

  .ל"עכ ש"הלכה כדברי בו. ציצית הכנ  פתיל תכלת

ולפי גרסתו מיושבי, כל הקושיות בספרי . ,"ולא כהרמב 'ולא כתוס. ד"כ הספרי על דר+ הראב"כ הול+ ג"וע
רה למספר ש וזה הדרש ללמדינו המקור בתו"שהסיפא של הספרי העתיק אחרי דברי ב, עצמו וכ� מ� הספרי שלח

  .ותכלת אחד' לב� שהוא ג

כ אי+ אפשר לפסוק כמו הספרי ומתו+ כ+ "וא, ,"ד ולא לפי הרמב"פ כל דברי הספרי הולכי, לפי הראב"ועכ
  .לומר שמי שעושה כמו הספרי עובר על בל תוסי�

  . ג בדיעה אחת"וכ� הסמ, ז והערו+ בש, רבינו חננאל "כ הריא"כתבו ג' מתו+ ח' וכשיטה זו של ב

חוטי� של צמר הצבועי� ' חוטי� של צמר לב� וב' פירוש שיש בה ול "וז, רו+ ער+ תכלת בש, רבינו חננאלע
  .'בתכלת ואחד מאות� שני� הוא שכור� על הז

ורבינו משה  ,רוב המפרשי� אומרי� שחציי� ה� חוטי לב� וחציי� חוטי תכלת ,ז בהלכות קטנות"ל הריא"וז
שהששה ה� חוטי לב� והשני� חוטי תכלת כמבואר  ,ולא נראה ,חוט תכלתאומר שהשבעה ה� חוטי לב� והאחד 

  .וכ� מבואר בספרי ,בקונטרס הראייות

יש ספרי, שהוא (ו ", בתשובה רפ"חכמי לוניל ששאלו להרמב', חוטי� מתו+ ח' ל לחכמי לוניל שצרי+ ב"וכ� ס
' עד ויהיה אחד מח' וית של טלית וכוציצית פרק ראשו� כתוב כיצד עושי� ציצית מתחיל מז' בהל  ל"וז) כא' ס

  .אלא השני� תכלת והששה לב� ,לא ידענו מה הוא ואי� אפשר, חוטי� חוט תכלת והשבעה לב�

ר פפא הלכתא ארבע בתו� שלוש משולשת ארבע פירוש חוטי� נותני� בכנ  בתו� "א, ג ד� קח"ל הסמ"וז
ת של תכלת כדכתיב ונתנו על ציצית הכנ  של לב� ואח' שלוש אצבעות שתי� של לב� ושתי� של תכלת או ג

בזמ�  כמו שידוע :ל המאירי יבמות ה"וז, וכ� הוא בברטנורא ריש התכלת .,"ומבואר שלא כהרמב פתיל תכלת
   .התכלת שאחד מ� הארבעה היה תכלת והוא ארו� מכל� עד שכשה� נכפלי� היו שני� תכלת וששה לב�

  ד "הכס  משנה לא ידע כלל שיטת הראב) ב
, "רמב' ע(ד שני, של תכלת ושני, של לב� "א היה לו גירסא מוטעית בראב"י' י ס"ובב' ו' מ הל"ה בכהנ

ולא , ל שני, שלמי, לב� ושני, שלמי, תכלת"שס) ריש התכלת(' ד כמו תוס"ומשו, זה כתב שהראב) פרנקל
כלל שיש שיטת ומשו, זה שלא ידע , ד שני, של תכלת וששה של של לב�"היה לו כלל גירסא שלנו בראב

ומשו, זה פרש מה שכתב , ,"כדעת הרמב) י"ב' ע(ג "הכניס ג, בספרי וג, בסמ, שחוט של, של תכלת, ד"הראב
  .ג אחת של תכלת היינו מקצתו של תכלת"הסמ

, וכ� מוכרח, ד ששני, תכלת וששה של לב�"אול, כבר נתברר בכל הגרסאות ובכל האחרוני, בגרסת הראב 
ד להתבטה ארבע של תכלת וארבע של לב� "כ היה להראב"א', ד כמו התוס"שהראב י"שאילו כמו שגורס הב
שהרי הוא משיג על , ולא לכתוב שני, של תכלת ושני, של לב� שה, חוטי, שלמי,, דהיינו בחצי חוטיי,

אלא ודאי עיקר הגרסא כמו שכתוב בכל הגרסאות שני, של תכלת וששה של , , שהתבטה בחצי חוטיי,"הרמב
ס שכתוב בדעה הראשונה שחוט אחד מתו+ שמונה תכלת בש, "ורק ש, יש ט(א "� הוא ברבנו בחיי סו� שלח בש, יוכ, לב�

  ).'ז' , פרנקל על הד� בציוני, הל", וכבר העיר בזה ברמב"כי כל הנוסח ש, הוא לשו� הרמב, ,"� ואינו אלא הרמב"הרמב

ב וזה גר, "והכניס זה ג, בדעת הרע, יש התכלתט ר"יו' ד הל+ ג, התוס"י שלא ידע דעת הראב"ובעיקבות הב 
, אבל האמת "כדעת הרמב, ג"ב שהעתיק הסמ"ג וממילא ג, הרע"שאלו סיבבו הספרי והסמ, להרבה טעויות

  .   ,"ד דוחקי, הכל כהרמב"רק כל זמ� שלא יודעי, דעת הראב, ד"כדעת הראב 'כוהספרי ו ו�שלש

  ד יוצא "� א� עשה כהראב"רמבס וראייה שג� לה"קושיה גדולה מסתימת הש) ג
היה , ת דוקא כ+ואילו היה בזה קפידה לעשו, הוא דבר חריג, , לצבוע חצי חוט"הנה צרי+ לדעת ששיטת הרמב

כתב כל דיני : וכמו שהגמרא במנחות מב, שהרי כל דבר חריג צרי+ להיות כתוב, צרי+ הגמרא לומר דבר זה
כי זה דבר חידוש וצרי+ להזהיר על , וצרי+ לצבוע לשמה, ומזהירי� ש, על עני� של טעימה פסולה, צביעת תכלת

ש א, עוברי, על בל תוסי� א, צובעי, כל "וכ, ט של,ואי+ לא הזהירו שצרי+ לצבוע דוקא חצי חוט ולא חו, זה
  ס ולא בספרי "אי+ הגמרא שותקת מזה ואי+ לא הוזכר דבר כזה לא בכל הש, החוט

כדעת , , כשר א, עושי, חוט של,"רק א, אומרי, שג, להרמב, אפילו בדוחק, ואי� שו, אפשרות לתר1 זה
ל "ובזה ס, שעיקר מטרת התכלת בשביל הכריכות ל"כיו� שס, , שסגי בחצי חוט"ל להרמב"רק שס, ד"הראב

בעני� ' ז' וזה כמו שממשי+ ש, בהל, , לא הזכיר שא, עשה יותר מחצי חוט פסול"וכ� הרמב. שמספיק חצי חוט
והיינו כפירוש , שא, התחיל בתכלת כשר. הכריכות שמתחיל בלב� וממשי+ בתכלת ובזה מפורש בגמרא לח

י שצרי+ להשחיל הלב� לפני ", לא מפרש כרש"והרמב, תחיל בכריכהשמ' השיטה מקובצת על הד� אות ג
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, )ה ואמנ,"א ד"ק י"ס' ג' א ס"כ בחז"וכ(, התכלת שהרי לא הביא די� זה בשו, מקו, אלא שמפרש כהשיטה
  חוטי�  ' ה הדי� של חוט אחד תכלת מתו+ ח"ה, , לא דברי, לעיכובא"כ כמו שש, כתב הרמב"וא

שעשה פילפול גדול , ב על הספרי"בעמק הנצי, ב"בזה בנצי' ע, , מ� הספרי"רמבהנה כדי שלא יהא קשה לה 
  ל  "שדעת רב בגמרא חולק על הספרי ונבאר דבריו ז, מזה

ר אלעזר המוציא תכלת בשוק לשונות פסולי� חוטי� "א ).עירובי� ד� צו(' ד מ� הגמ"יש להוסי� ראייה להראבד
. כשזורי�. חוטי� נמי נימא אדעתיה דגלימא טוינהו. א צבעינהוכשרי� מאי שנא לשונות דאמר אדעתיה דגלימ

   .כ"ע. דכולהו האי ודאי לא טריח. במופסקי�, שזורי� נמי נימא אדעתיה דשיפתא דגלימא עייפינהו

יש ' ז' א הל"מ פ"לחכמי לוניל הובא בכ' ל דחצי חוט של תכלת וחצי של לב� וכתב בתשו", דס"הנה לפי הרמב
שנאמר פתיל . חוטי� לב� ואחד תכלת' קצתו תכלת ומקצתו לב� וכופלו ושוזרו עד שיהיה זלטוות חוט אחד מ

  .כ"ע תכלת פתיל אחד ולא שני�

לשונות דאמר אדעתיה אי שנא מ' כ מאי שואל הגמ"הוא חצי לב� וחצי תכלת וא. כ א, כבר הוא חוט"וא
י תכלת וחצי לב� זהו מילתא דתמיה הנה א, חצ דגלימא צבעינהו חוטי� נמי נימא אדעתיה דגלימא טוינהו

  .הרי ודאי של מצוה', כ מאי שואל הגמ"וא. דפסיקא' לגלימא ויותר תמיה מתירו1 הגמ

, תלוי בפלוגתא רב "ותיר1 ש, דר+ פילפול שדינו של הרמב ).)ד� סד(על הספרי שלח (ב "נצית היזה אחד מקושו
  , ד דחוט של,"ל כהראב"ורבה בר בר חנה ס, חוט, דחצי "ל כהרמב"ורב ס: ורבה בר בר חנא במנחות ד� לט

, וחוט התכלת אינו מ� המני�', ל שמני� חוטי� כמו שלמד הספרי שגדיל היינו ג"ח ס"שרבה בב, הוא מסביר זה
וממילא , כמבואר בגמרא', גדילי, ד' ל שמני� למדי, מגדיל ב"ורב ס, וממילא צרי+ כל חוט הרביעי של תכלת

ומיישב בזה , סגי בחצי חוט לכרו+, , שעיקר התכלת כדי לכרו+"ל להרמב"כיו� שסו, חוט תכלת מ� המני�
כיו� , ח מאיפה למידי, מני� החוטי�"שהקשו לדעת רבה בב, ב וההוא גדיל, למניינא"ד: קושית התוספות לט

ינו ל כדעת הספרי שגדיל הי"ח ס"ב שרבה בב"ומתר1 הנצי, ונשארו בקושיה, שאי� לו הדרש של גדיל גדילי,
  .  כ צרי+ להוסי� אחד לתכלת"שלשה ואח

וממילא עושי, חצי חוט לב� ק "אול, לרב ל, ח"בבאליבא דרבה דש, מקשינ� בעירובי� ' הגמובזה מישב ג, 
    .וחצי תכלת

:) לט(כ בההוא גברא "א, במספר החוטי,בי� רב לרבה בר בר חנה אילו יש מחלוקת לדינא , אול, קשה מאודו
למה חלקו רק , ח אי עשה טוב או לא"בציצית סגורי, עד הסו� ופליגא רב ורבבתכלת ו בטלית שכולהשהל+ 

פ "ועכ, כ לחלוק א, זה בסדר או לא"והיו צריכי, ג, הרי היה לו איזי מספר של חוטי תכלת ,בנושא של סגירה
כ לא היה "א כ�ו. ומשמע שאי� מחלוקת בזה, היה ראוי להזכיר שיש כא� עוד מחלוקת במספר החוטי,' הגמ

  .'ז' הל' בפרק ב. והרי הוא פסק כ� להלכה. עירובי� להלכה' , צרי+ להביא הגמ"הרמב

כ בודאי בציצית "א, שא, תאמר שיש עוד מחלוקת בי� רב לרבה א, צרי+ חוט של, או חצי חוט, ויותר קשה
א יאי תכלת רק כ למה נתעורר רב לומר יאי גלימא ול"א, שלה, גופא עשה רב חצי חוט ורבה עשה חוט של,

, היה לו לטעו� תמיד על הציצית של רבה גופא שהל+ בחוט  של,, עכשיו כשראה ב� אד, המוזר שלא עשה ענ�
  . ולומר לו שציצית של+ פסולי, או שאתה עובר על בל תוסי�

, לא קיי, מצות ציצית בשלימות כשעשה חוט של, אבל באמת "אול, טענה זו רק מי שבא לטעו� דלהרמב
, מודה שא, עשה "כ מוכרח שהרמב"וא, כ קושיה זו לא קשה", עשה כדי� כשעשה חוט של, א"רמבשג, לה

  . חוט אחד של, שכשר

וכמו שכתב . דחוט של תכלת אפשר לקשור לחוט של לב�, ,"אול, הגמרא בערובי� אפשר ליישב לדעת הרמב
, דבשעת טויה "והאי תשובת הרמב ,שאפשר לקשור שני חוטי� אהדדי', ק ג"ב ס"י' ז ס"ו ובט"ט' א ריש ס"המ

  ,בעירובי� הול+ ג, לפני רב' כ אפשר לומר שהגמר"וא, עושה חצי תכלת וחצי לב� הוא רק לכתחילה

ל "מוכרחי, לומר שרבה ס, כדי לישב דעת רבה מאיפה למד מספר חוטי�, ומאיד+ המחלוקת בי� רבה לרב 
וממילא נשארת הראיה דלעיל . ד"ל כהראב"פ רבה ס"כ עכ"ומוסיפי, תכלת וא' כהספרי שגדיל הוא ג

שהרי לא עירער רב על הציצית של רבה רק עירער על , ד"שמוכרחי, לומר שג, לרב כשר כשעשה כדעת הראב
  .  ל"וכנ, האד, המוזר שלא עשה ענ�

מיושב היטב כ "וא. , מודה שיכול לעשות חוט של, של תכלת רק דסגי בחצי חוט"שג, הרמב ולפי מה שכתבנו
  . וממילא הגמרא ש, הול+ ג, לפי רב .עושה חוט של, של תכלת. דמצא כולו תכלתמרא ערובי� הג

' בהלו  "ל בתשובה רפ", זה וז"ובאמת חכמי לוניל שאלו להרמב. , דוחק גדול "כל שיטה זו של הרמבאול, 
חוטי� חוט תכלת ' עד ויהיה אחד מח' ציצית פרק ראשו� כתוב כיצד עושי� ציצית מתחיל מזוית של טלית וכו

ד "וכ� לשו� הספרי מורה כהראב ,לא ידענו מה הוא ואי� אפשר אלא השני� תכלת והששה לב�, והשבעה לב�
ע בשאילתות "ע( .'ל דהיינו כמו קלעה שהוא גיחוטי לב� מלשו� גד' שהרי למידי, ג. דהרביעי כולו של תכלת

  .ביעי חצי לב�שלימי, שיש בר' ומהיכי תיתי ד. ולא למדנו יותר לב�) שלח
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כ יש "ואח, חוטי�' כ למידי, מקוד, ד"וא', דדרשינ� גדיל גדילי, ד ):מנחות לט(' שלפי הגמ, וא� שאפשר לתר1
חולק על דרש הספרי וממילא ' והגמ, ל שעיקרו בשביל הכריכות"כיו� שס, וזה רק חצי חוט, פסוק פתיל תכלת

, לפרש הפסוק פתיל תכלת על חוט של,' גדילי, ד' ב ילדדג' ג, להדרש הגממ הרי אפשר "מ, כ לדינא"חולק ג
  א� דפליגא בהילפותא' כ לא מצאנו פלוגתא לדינא בי� הספרי והגמ"וא, א� א, עיקרו בשביל הכריכות

מדברי, על חוט , משמע שכשמדברי, על חוט', א ד"ובש' א ג"בה, כמה חוטי� הוא נות�: א"מ' וכ� סתימת הגמ
איירי בחוט , שהוזכר חוט אחד, 'בכל מקו, במדרשי, זוהר וכובתורה ות שהוזכר כ החוט של תכל"כ ג"וא, של,
ו שאי� כא� דבר "א, היה צרי+ להיות דבר זה כתוב, ואילו היה דבר יוצא מ� הכלל, זה סתימת הדברי,, של,

  .ד"עירובי� ומ� הספרי כדעת הראב' על כ� נראה עיקר מסוגית הגמ .יוצא מ� הכלל

  וי על שיטתיה שעיקר הכריכות בתכלת � בנ"שיטת הרמב) ד
וכמו שכתב בתחילת , , לשיטתיה שעיקר הכריכה של תכלת"שכל המושג של חצי חוט תלוי הרמב, ויש להוסי�

, ורק כריכה ראשונה של לב� מדי� הכנ� מי� כנ�, הלב� לענ� והתכלת לכריכה, ציצית שיש שני סוגי מטרות' הל
שזה עני� , מ"שהובא בכ, וכ� משמע מלשו� תשובתו לחכמי לוניל, ,"רמבוכ� כתבו כל המחברי, המתרצי, את ה

עיקר ל ש"וסאבל בזה כבר הרבה ראשוני, חולקי, , משו, שכל מצוות תכלת הוא רק הכריכה, של חצי חוט
רב נטרונאי , לקמ�' ע רב עמר, גאו� ,ו"ט' ציצית ס' ש הל"ה לא יפחות ורא"ד. לט 'דעת התוס, הכריכה משניה,

וממילא אי� מקו,  ,מטרת תכלת ולב� שוי� שזה לענ� ולכריכה וזה לענ� ולכריכה, ולכל השיטות האלה, גאו�
וממילא כמו שהלב� הוא בחוטי� שלימי, כ� , כיו� שבי� התכלת ובי� הלב� הוא לכריכה וג, לענ� לומר חצי חוט

  התכלת 

והמוסי  ' אלת מהו הפוחת לא יפחות מזושש) 3תשובה (ל "וז 330תשובת רב עמר, גאו� בגאוניקא עמוד ל "וז
חוליא אחת של ציצית לבנה . כשהיה התכלת ביד ישראל כ� היו מטילי� לאותו שליש גדיל, ג"לא יוסי  על י

רב ירמיה בר אבה ' רב ששת אמ' רב חונא בר יהודה אמ' אמ' כי דקאמ ,וכמה שיעורה ,וחוליא אחת של תכלת
וכמה שיעור חוליה תניא רבי  ,לא כר� בה אילא חוליה אחת כשרה אמר רב תכלת שכר� רובה כשרה ואפילו

תאנא הפוחת לא יפחות משבע חוליות והמוסי  לא ' והני חוליות דקאמר, אומר כדי שיכרו� וישנה וישלש
. כשהו מתחיל מתחיל בלב� וכשהו מסיי� מסיי� בלב� וכ� היה גודיל. וכאיצד סודר� ,'ג חוליות וכ"יוסי  על י
התחתו� חוליה אחת של לב� ועליה של תכלת וחוליה של לב� ועליה חוליה של תכלת ועליה חוליה  לאחר קשר

ג "של לב� ועליה של תכלת ועליה של לב� וקושר קשר עליו� וזה הוא לא יפחות משבע וא� רצה להוסי  עד י
  )ט בש, שר שלו, גאו�"הגאוני, שערי תשובה קנ' כ בתש"וכ( .ל"עכמוסי  כסדר הזה 

כ "וא, שאי� עדיפות בכריכות תכלת על הלב�, בעני� הכריכות' ז' ד הל"דעת רב נטרונאי גאו� שהובא בראב וכ+
  .   , ג, בעני� חצי חוט"ל כהרמב"כל אלו לא ס

שהרי , , שסגי בחצי חוט תכלת"כ כהרמב"ל ג"אי� ראיה שס, , בעני� שכורכי, בעיקר תכלת"אול, אלו שסוברי, כדעת הרמב(
  )לעיל הובא לשונו  ,'ל שצרי+ שני, מתו+ ח"ר+ תכלת בש, רבינו חננאל שכורכי, בעיקר בתכלת וסדעת הערו+ ע

. יש לו מקור נאמ� בגמרא לח, שיטה זו שהכריכות ה, בי� מ� התכלת ובי� מ� הלב� לאור+ כל הדר+, ה"הג(
ומפרש , לב� יצאשש, נאמר מצוה להקדי, לב� לתכלת וא, הקדי, תכלת ל', לפירוש השיטה מקובצת אות ג

וא, הקדי, חוליא של  הכנ  מי� כנ . השיטה שמצוה להקדי, חוליא של לב� לשל תכלת כמו שכתוב ש, לט
שיטת (, ומשמע שא, עבר ועשה הכריכה הראשונה תכלת יש לו עדיי� לעשות כריכה לב�, תכלת לפני לב� יצא

  ) שאי� זה דבר הניכר ,ע כמו שהקשה השיטה"י שיש להקדי, לתחוב הלב� לפני התכלת צ"רש

שצרי+ , שני, שצרי+ כל חוליא שניה של לב�, אחד, ג שבעני� כריכות של לב� יש שני דיני,"והנה בשלמה לפי רע
עדיי� צרי+ לעשות , ועבר על די� הכנ� מי� כנ�, אז כשהתחיל בתכלת , להתחיל בשל לב� מדי� הכנ� מי� כנ�

ורק מדי� הכנ� מי� כנ� צרי+ , שעיקר הכריכות ה, של תכלת, ,"אבל לפי הרמב, כ חוליא לב� מדי� הראשו�"אח
, אבל חו1 מזה אי� עוד כריכות לב�, להתחיל כריכה ראשונה של לב� ומכח זה ג, האחרונה מדי� מעלי� בקודש

  , כ כשעבר ולא עשה כריכה ראשונה של לב� אי� עוד מקו, לעשות לב�"א

ואז , ומפרשינ� בהוה אמינה דאיירי  בטלית כולה תכלת, ב�תכלת אינו מעכב את הל: וכ� בהמש+ הגמרא לח
ומשמע מלשו� הגמרא שרק ,  ד שהכנ� מי� כנ� הכוונה שיש להקדי, חוליא או כריכה של תכלת לשל לב�"ס

ג שג, בלי די� הכנ� מי� כנ� יש "ועכשיו בשלמא לפי רע, כ עושה כריכה או חוליא של לב�"להקדי, אבל אח
יש לעשות , אז כא� בטלית שכולה התכלת אחר שעשה חוליא תכלת מדי� הכנ� מי� כנ�, �לעשות חוליות של לב

ד "ממילא כא� שטלית שכולה תכלת שס, , שכריכה של לב� הוא רק מדי� הכנ� מי� כנ�"אבל לפי הרמב, של לב�
מדי� הכנ� ג שחו1 "וזה ראיה חזקה לדעת רע, כ של לב�"כ אי� עוד מקו, לעשות אח"וא, שיש להתחיל בתכלת 

וא� שהוה אמינה זו לא נשאר והכנ� מי� כנ� הוא תמיד של לב� א� בבגד (מי� כנ� יש עוד צור+ לחוליות של לב� 
  )   אי� בנושא שלנו חזרה במסקנת הגמרא, שכולה תכלת 

דמשמע שג, בלי להתחיל , לגירסא דיד� שהוא גרסת הגאוני,', מתחיל בלב�, כשהוא מתחיל. וכ� מ� הגמרא לט
ולא ' מתחיל בלב�'� בלשו� ", יש גרסת הרי"ולהרמב(לב� יש די� של להתחיל והיינו שממשי+ לשנות הצבע ב

כ "ע. ל"ואכמ, ואז אי� ראיה מזה שמחלי� תמיד וג, אי� ראייה להיפו+'', כשהוא מתחיל מתחיל בלב�'בלשו� 
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  )ה "הג

ל שיסוד של "וכול, ס, מקו, לחצי חוט כ אי�"לדבריה, ג, שני חוטי, שלמי,' כתוסל "וכ� כל הראשוני, שס 
 ב"אות יוא� שכתבנו , , אלא צרי+ בשביל עצ, השלמת מספר החוטי,"תכלת הוא לא רק לכריכה כדעת הרמב

  ,מ כלפי נקודה זו שאי� מקו, לחצי חוט אפשר לצרפ,"מ, כמבואר בספרי ל כותיה"שלא קיי

  מואל ב� חפני גאו�� לחכמי לוניל והראייה מרב ש"עוד בדברי תשובת הרמב) ה
יש לטוות חוט אחד מקצתו תכלת מ "שהובא בכ) א"כ' יש ספרי, ס( ו"רפ' ל בתשובתו לחכמי לוניל ס"וז

חוטי� לב� ואחד תכלת שנאמר ' ומקצתו לב� ויש לו להכניס כל חוט וחוט בפני עצמו וכופלו ושוזרו עד שיהיו ז
הרי , עות הלשו� אחד ולא שני, שבא למעט חוט של,ל ויש לעיי� אי+ זה משמ"עכ ,פתיל תכלת אחד ולא שני�

   .חוטי� היינו שלמי,' או ד' ה ג"ש וב"במחלוקת ב:) מא(כ כשהוא של, כמו "בכל מקו, נקרא חוט ג

כל (ציצית ' ונעתיק כא� לשו� רב שמואל ב� חפני בהל, , ש, כתב שכ+ כתב רב שמואל ב� חפני גאו�"והרמב
וראוי להיות אחד מ� החוטי� התלוי� ארו� יותר כדי  ל"וז) רב אליהו טבגרהחיבור נמצא בספר כליל תכלת מה

אמר ' יתיב רבה וקאמר משמיה דרב חוט של כר� עולה לה מ� המני� וכו .)לט(לכרו� בו עליה� כמו שאבאר 
יהיה , וחוט שאמרנו שהוא ארו� יותר, ח סח לי רב יאשיה דמ� אושא חוט של כר� עולה לה מ� המני�"רבב

  .בזמ� שהתכלת מצוי תכלת

אול, אפשר לפרש דבריו שהחוט שכור+ בה ע, כל , , הבי� בדבריו שרק חצי החוט הוא של תכלת"הנה הרמב
, הוא רק בעני� שעיקר הכריכות של תכלת "ויתכ� שהראייה של הרמב( .ההמש+ שהוא אותו חוט הוא של תכלת

  )'ח' מ הל"בזה התשובה שהובא בכ' ולא לעני� שצבוע חצי חוט ע

  בדברי מלא� והמקובלי� ) ו
אול, כיו� שלמד מפי מלא+ אנו מצווי, שלא להתחשב ע, זה , ,"שכתב כהרמבקורח ' פבמגיד מישרי, ' וע

והכוונה שהוא לא ידע בחלקי ההלכות יותר מן , י"כ הב"י הוא ג"א שהמגיד של הב"פעם שמעתי בשם החז( .שתורה לאו בשמי, היא

  )    אולם שמועה זו היא לא לעיכובא, גם המגיד לא ידע' , ד כמו שכתבנו לעיל אות ב"י עצמו לא ידע הראב"בי עצמו וממילא כיון שה"הב

ד כמו "אול, ג, הוא מסתבר שהיה לו הגרסא בראב, ,"ברבינו חיי, ויטל בספר המצות שכתב כהרמב' וע 
 ,'שלא לעשות כהתוס אוד ממנו הווכל מה שאפשר ללמ, י"י כי היו באותו דור ובאותו עיר ולא עדי� מ� הב"הב

מ "ובספר פתיל תכלת מהאדמור מרדזי� עמוד ק .ד"ד כיו� שלא ידע הראב"א ללמוד ממנו שלא כהראב"אבל א
, וביהל אור פרשת "כתב כהרמב) ה"פ(בספרא דצניעותא ש. א על הזוהר הביא סתירות בזה"בש, כתבי הגר

כ+  ,ד"תר עני� הלכה כתב כהראבופירוש הספרי שהוא יאבל כיו� שב, ד"פסק כהראב: ח"זוהר ד� רכב פנחס
ומחק מילה בזוהר , והוסי� ש, שכ+ כתוב בספרי ,ד"כהראבהעיקר וכ� ביהל אור פנחס כתב מפורש ש. העיקר

ומבואר לפי גרסתו שתכלת הוא רביעית , ד ולא בעני� החוליות"כדי שבזוהר ידבר על עני� חוטי� לפי דעת הראב
כתב דר+ ) בספרא דצניעותא(, "כ במקו, שכתב כהרמב"משא, א מעיקר הלכה כ+"עת הגררואי, שדו, של לב�

  . ,"פירוש ולא דר+ פסק ולא כתב שהעיקר כהרמב

טעמי , תולעת יעקב, שערי צדק לבעל שערי אורה, ספר הקנה(, וכ� מה שהובא במאמר בש, המקובלי,
ובעיקר מסתבר שלא ידעו כלל שיש , הראשוני, אי� לנו להתחשב נגד רוב) י מד"החרדי, פ, ז"המצוות להרדב

וא, ) אות ב' ע(', ד כמו התוס"כיו� שהיה לו גרסא מוטעית בראב, י לא ידע מזה"ד בזה כמו שהב"שיטת הראב
ולא דנו כלל א, הלכה , ט"יו' כ� נמש+ אחריו התוס,  לא בשמי, היא' על זה נא, באו מכח גילוי, עליוני,

ובזה בודאי כל דברי אגדה , ,"או הרמב' מה שהיה לפניה, היה או התוס ד רק כל", או כהראב"כהרמב
 וכ� הזוהר. תענית כב. י ש, וביונת� ש, וכ� דברי אגדה שהובאו בגמרא סוטה יז"במדרשי, ריש קורח ורש

, אבל אי� זה בירור א, חצי או של,,  אלא חוט אחד ולא שני,' כול, מורי� שלא כתוס, ה"פרשת שלח ד� קע
כ "א, ודני, בגדרי הלכה אי+ הלכה , , ובספרי"ד על הרמב"כשיו שנתברר לנו גירסא העיקרית בראבאבל ע

  . ספרי רוב הראשוני, וסתימת הגמרא יכריעו

אול, ראיתי בפני, ולא , ,"ג כתב כהרמב"י' כ המשכנות יעקב ס"שג, הנה במאמר כתב הרב שלמה טיילבוי,
, "ו כתב שהרמב"ט' וחו1 מזה בס, ש, הוא שלא כדעת התוספות ד וכל הדיבורי,"הביא שו, ראיה נגד הראב
  .'בזה לקמ� אות ז' ח בעני� בל תוסי� כדעת העיטור ע"מפרש הגמרא דסנהדרי� פ

  בעני� בל תוסי : גמרא סנהדרי� פח) ז
' הרב נחו, רבינובי1(, , בש, היד פשוטה"לדעת הרמב: ח"וכ� מה שהביא ש, במאמר בביאור הגמרא סנהדרי� פ

והאיכא ציצית דעיקרו מדברי תורה ופרושו מדברי סופרי� ויש בו להוסי  וא�  ),  מעלה אדומי,"א ר"שליט
שיש בל תוסי� א, מוסי� חוט וביאר זה דהיינו שהוסי� בחוטי תכלת או שטווה כל החוט ולא רק  ,הוסי  גורע

דברי תורה ופירושו מדברי דבר שעקרו וזה מה שאמרו ש, , אבל אי� איסור בל תוסי� בחוטי לב�, החצי
   .היינו חוט אחד דברי תורה ופירושו שלא לעשות יותר מחוט אחד או מחצי חוט תכלת, סופרי�

מאי  בציציתשהרי אמרינ� בגמרא , הנה לא שיי+ כלל שהגמרא ד� בציור שצבע כל החוט במקו, חצי חוט
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וא, איירי כא� שעשה , והאי לחודא דקאי האי לחודא קאי, אי סבירא ל�  קשר עליו� לאו דאורייתא, סבירא ל�
שהרי הוא , כ לא נקרא האי לחודא קאי"א, וזה שעובר על בל תוסי�, במקו, צביעת חצי חוט שצבע כל החוט

וזה פירכא שאי� עליה , אלא ודאי שהגמרא לא מדבר על זה אלא שהוסי� חוטי� או מי� אחר, אותו חוט ממש
רק אנו ממשיכי, לומר שג, , עני� א, צבע במקו, חצי חוט חוט של,אי� עוד מקו, להמשי+ כא� ל( .תשובה

  )שהגמרא לא מדברת על זה, כשהוסי� יותר מחוט של, של תכלת אינו עובר משו, בל תוסי�

ובאמת כל הראשוני, מפרשי, או , הנה עצ, פירושו תמוה ומחודשת ולא מצאנו באחד הראשוני, שיפרש כ+
, או שמפרשי, מי� אחר' גדילי, ד' היינו גדיל ב' פירושו מדברי סופרי,'שו� חוטי� ואומרי, של' שמוסי� על ד

 הכנ  מי� כנ ל "וזה מכוח שדרשו חז'  פירושו מדברי סופרי,'ל ששיי+ ליחס לשו� "והיינו שיש כא� דדרשות חז
שיש כא�  עד שנאמר, אול, דרש כזה שפתיל אחד ולא שני, לא נמצא בשו, גמרא ).נזיר נח: יבמות ד: שבת כז(

  .ואי+ שיי+ לומר שזה כוונת הגמרא כא� , איזה דרש ששיי+ לומר שזה כוונת הגמרא פירושו מדברי סופרי,

. ס כשמדברי, סת, לשו� ציצית שהכוונה הוא רק על התכלת ולא על הלב�"וכ� כמדומני לא מצאנו בכל הש
  .  ולשיטתו היה הגמרא צרי+ להקשות והאיכא תכלת

שפסול מכח ) ח"תס' א ס"תשובה ח(א "שדעת הרשב, י� פליגא הראשוני, א, כשר או לאהנה בהוספה של חוט
א "ע פסק כהרשב"ב והש"י' ע ש, סע"א ובש"י' י ס"הובא מחלוקת זו בב, ודעת בעל העיטור שכשר, הגמרא ש,

, טורשיש עוד הרבה ראשוני, כדעת בעל העי) ,"המלבי(ב בש, ארצות החיי, "ש במ"ע, א כבעל העיטור"והגר
ונראה כוונתו דבפרק , , כדעת בעל העיטור"י והרמב"שדעת רש, ה והא איכא"ד: � סנהדרי� פח"בחידושי הר' וע
ומשמע שרק א, הטיל ציצית על ציצית , ו כתב הטיל ציצית על ציצית שא, נתכווו� להוסי� פסול"ט' הל' א

והיינו שעובר בבל , לא כשהוסי� חוטי�ו, שזה לשו� ציצית' א' א הל"וכמו שכתב בפ, היינו כל חבילת ציצית
, שא, הוסי� "כתב בדעת הרמב' א' מ הל"אול, הכ(, תוסי� כשעשה חבילה נפרדת וכמו שכתבו תוספות ריש התכלת

, "מ בדעת הרמב"והרי הכ, ולא כשהוסי� צבע תכלת של חצי חוט' חוטי� פסול אול, הוא כתב זה רק כשהוסי� חוטי� יותר על ד
  .  , כדעת בעל העיטור"ו שדעת הרמב"ט' כ במשכנות יעקב ס"וכ .)ל שא, עשה כל חוטי, תכלת כשר"ח ס"י' א הל"פ

י מפרשי, שמה שעובר משו, בל תוסי� הוא רק כשהוסי� מי� ", ורש"� ש, שלדעת הרמב"וכתב בחידושי הר  
ור על בל תוסי� ש לומר כשצבע חוט אחד של, שיעב"ולא עלה על דעת, לומר כשצבע יותר מחוט אחד וכ, אחר

' א שמוסי� יותר מד"אלא י. ,"� בדעת הרמב"כולל הר, וא� אחד מ� הראשוני, ש, מפרש שמוסי� בתכלת
� בפירוש השני ושיטה "ר(, א שמוסי� מי� אחר"וי) � בפירוש הראשו� והמאירי"א וחידושי הר"רשב(חוטי� 

  ) א ש,"כ הגר"וכ' אות י. מקובצת מנחות לח

  וראיה ממנו שאי� בל תוסי  כשהוסי  בחוטי תכלת , החוטי� תכלת� כשכל "דעת הרמב) ח
ואילו בלב� שאינו מעכב , כתב הדי� שתכלת אינו מעכב הלב� כשעשה כל הציצית לב�' ד' א הל", פ"הנה הרמב

, ולא כתב שא, עשה הכל "ונשאלת השאלה למה שינה הרמב, התכלת כתב שנפסק הלב� ונשאר רק תכלת
ל כוותיה אז ג, כשעשה הכל תכלת "אבל לרבנ� דקיי, יור השני הוזכר בגמרא לפי רביוהרי הצ, תכלת שכשר

אלא כרבנ� בודאי מפרשי, המשנה  לימא מתניתי� דלא כרבישחשב . שהרי בהוה אמינא של הגמרא לח, כשר
  . שהכל לב� או שהכל תכלת כשר

, שגמרא "כתב שדעת הרמב' ד' למ ה"שהכ, מ ובי� באחרוני, הבאי, אחריו"בי� בכ, ויש בזה שני מהלכי,
עשה :) לח(א� שהגמרא , ל שאי� הדבר כ� רק בגרדומי, כשר"וס, חוזרת ממה שחשבו מקוד, שהכל תכלת כשר

מ ג, לרבנ� הדי� "מ, ל שג, כולו לב� פסול"אוקימתא בגרדומי� רק בשביל לאוקי, המשנה ג, לרבי שס
' ואילו בהל, פירוש הראשו� שעשה הכל תכלת כבר אינו נכו�אז ה, שאחר אוקימתא זו, ויותר מזה, דגרדומי� נכו�

  . ו מכולו לב� שכשר", לא כתב זה משו, שזה ק"רק הרמב, י שג, כשהכל תכלת כשר"ח כתב הב"י

, "ל להרמב"ועשה פילפול למה ס, שכולו תכלת פסול' ד' מ בהל"שלח ל+ הארי+ שהעיקר כדעת הכ' ב פ"ובנצי
, פרנקל בספר הליקוטי, בש, הקוב1 שפסול בכולו "וכ� ראיתי ברמב. מקוד,שהגמרא חוזרת בו ממה שחשבו 

, השמיט משו, "והרמב, ע הביא שכולו תכלת כשר"ובש, רד, , דחה הגמרא"ועשה פילפול למה הרמב, תכלת
  . שאינו שכיח

לו , השמיט כו"לומר שהרמב, , כשכולו תכלת"ולא הבנתי מה הדחיק לאלו האחרוני, שפוסלי, לדעת הרמב
ודחקו משו, זה לומר שתחילת הגמרא ריש התכלת שמפרשי, שעשה הכל תכלת , ל הדי�"תכלת בגלל שלא ס

שהרי בגרדומי� כתב רק הציור שנפסק , , לא כתב הכל"הרי בי� כ+ אנו צריכי, לומר שהרמב, נדחה, שכשר
שהרי בגמרא , י כ+ שכשרא� שהדי� הוא בודא, ואילו נפסק התכלת ונשאר לב� לא כתב, הלב� ונשאר תכלת כשר

כ  "וא, דאי איגרדו� תכלת וקאי לב� ואי איגרדו� לב� וקאי תכלת לית ל� בה, נקט הכל בחדא מחתא:) לח(
כ ג, ברישא "וא, ולא מש, שהדי� לא נכו�, ו"זה משו, שהשני בא בק, , כתב רק מקרה אחד"בודאי א� שהרמב

אלא , שהדי� לא נכו�, השמטה של עשה הכל תכלת כשראי� לדייק מ� ה, של ההלכה בעני� עשה הכל לב� כשר
  . ו או משו, שלא שכיח"ההשמטה הוא משו, שבא בק

למשל שעשה כדעת , ז בודאי מוכרח שלא שיי+ בל תוסי� א, הוסי� יותר מחוט אחד תכלת"פ לפ"ועכ
ה כבר כתבנו ובז(חוטי� ' כיו� שעושה פחות מג, אול, עדיי� יתכ� שלא קיי, מצוות לב� כהלכה, התוספות
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ורק א, , שג, קיי, מצות לב� כדי�, באריכות שבודאי א, עשה חוט אחד תכלת בשלימות מוכח שהכל כשר
אז מסתבר שלא קיי, מצוות לב� כדי� לפי , הוסי� יותר מחוט של, תכלת וגרע פחות משלשה שלימי, לב�

שהרי ג, א, עשה הכל תכלת אינו , רק כא� אנו אומרי, שבודאי אינו עובר משו, בל תוסי�.) ד", והראב"הרמב
לא כתבו שיש בו משו, בל , , שהכל תכלת פסול"עובר משו, בל תוסי� וג, אלו האחרוני, שמכניסי, ברמב

  .   ,"ל שאז לא קיי, ג, מצוות תכלת לדעת הרמב"וס. תוסי� רק שחסר בלב�

והוא , ינו מעכב את התכלתוזה בכלל לב� א, ל כשכל החוטי, של תכלת שכשר", ס"ר ראיה חזקה שהרמב"שו
  . וממילא נשמע שלא שיי+ בל תוסי� כשמוסי� חוטי�,  )א"ונתבאר בספר המצוות שורש י(' ה' ממה שכתב בהל

כ הסביר שזה מוב� היטב כששתי מצוות "ואח, א כתב שחלקי מצוות אינ� נחשבי, כשתי מצוות"הנה בשורש י
ואמנ�  ל"וכתב וז, במקו, שאינ� מעכבות זו את זו אול, נתקשה לומר שה, מצוה אחת, מעכבות זו את זו

כל כי העולה במחשבה שאחר שאלו החלקי� , מקו� הקושי הוא בדברי� שאמרו בה� אינ� מעכבי� זה את זה
והלב� כמו שאמרו התכלת אינו מעכב את הלב� , שיהיה כל חלק מצוה בפני עצמהחלק מה� בלתי צרי� לחבירו 

יה אפשר לנו שנאמר שלב� ותכלת יימנו בשתי מצות לולי מה שמצאנו לה� והנה ה, אינו מעכב את התכלת
תלמוד , מצוות תכלת ומצוות לב�, יכול שה� שתי מצוות, לשו� מבואר במכילתא דרבי ישמעאל והוא אמר� ש�

  .מצוה אחת היא ולא שתי מצוות , לומר והיה לכ� לציצית

היינו שהתכלת , ה משו, שלב� אינו מעכב התכלתשמה שעלה בדעתנו שה, שתי מצוות ז ,הנה מבואר מכא�
שהרי ש, התכלת צרי+ את ', ד' וזה לא שיי+ לומר שמדבר באופ� של גרדומי� שהזכיר בהל, אינו צרי+ את הלב�

והרי מוכרח שגרדומי� נחשב שיש לו (, ומה שמכשירי� זה משו, שהולכי, אחר תחילתו, הלב� בתחילת תלייתו
שעיקר אוקימתא של גרדומי� : ל שלב� מעכב התכלת כמבואר ד� לח"רי, ג, לרבי שסשהרי גרדומי� כש, ג, לב�

כ "אלא ע, ועל זה לא שיי+ לומר שאמור להיות שתי מצות, )ולדבריו בודאי נחשב שיש לו ג, לב�, נאמר בגלל רבי
ו, לומר שה, ה היה מק"ומש, אלא הכונה באופ� שכל החוטי� תכלת בלי לב� וג, זה כשר, שלא איירי בגרדומי�

  .   ורק הפסוק והיה לכ, לציצית מחבר למצוה אחת, שתי מצוות

פ שאי� אחד מעכב את חברו אינ� שתי מצוות אלא מצוה "אע' ה' ובזה מוב� היטב מה שכתב ביד החזקה הל
אמרו חכמי� , והלובש טלית שיש בו לב� או תכלת או שניה� כאחד הרי מקיי� מצות עשה אחת, אחת

והיינו שממה שהדי� הוא שא, עשה תכלת לבד הוא , ה לכ� לציצית מלמד ששניה� מצוה אחתהראשוני� והי
כ בכולה "וזה ע, ורק מכח הפסוק של והיה לכ, לציצית עושה מצוה אחת, כשר היה אמור להיות שתי מצוות
מה שדילג כ זה ראיה ש"וא, שש, התכלת צרי+ את הלב� בתחילת תליתו' , ד' תכלת ולא בגרדומי, שהזכיר בהל

ו מכולה לב� וכמו שכתב "ל אלא משו, שבא בק"זה לא משו, שלא ס, את הצייור של עשה כולה תכלת' ד' בהל
   .  וזה ברור, כ מוכרח מכא� שלא שיי+ בל תוסי� כשמוסי� בחוטי תכלת"וא, ח"י' מ בהל"הכ

  בגד שכולה תכלת אי� עושי� לב� שלה קלא איל� ) ט
, בבגד שכולה תכלת צרי+ דוקא "פילפול וקושיה למה לדעת הרמב, טלבוי,ועוד כתוב בהמאמר של הרב טי

אלא ודאי משו, שיש כא� משו, בל תוסי� ואסור להוסי� יותר , ולא סגי לעשות הכנ� מי� כנ� מתכלת, מי� אחר
  .מחוט אחד או מחצי חוט

ה "בד: י לח"כמבואר ברש, כיו� שרוב הבגדי, ה, מלב�, הוא לא תכלת, ולא הבנתי כל זה הרי כנ� מי� כנ� 
וזה כוונת הפסוק ונתנו על ציצית , והרי יש חיוב לעשות די� כנ� מי� כנ� ולא הכל של תכלת,  מידי צבעי קא גרי,
ולא משו, שעובר משו, בל תוסי� , וממילא יש חיוב לעשות לב�, ולא שיהא הכל פתיל תכלת, הכנ� פתיל תכלת
אלא עיקר , , טווה כל החוט תכלת יהא עובר משו, בל תוסי�ש איפה כתוב כא� שא"וכ, א, מוסי� תכלת

ולא מצאנו בשו, מקו, שיש חיוב של לב� . שצרי+ לעשות ג, לב� והרי עדיי� יש לו שלשה חוטי� שלמי, של לב�
  ,  יותר משלשה חוטי� שלמי,

  � "דברי האור שמח בדעת הרמב) י
אול, , , מ� הירושלמי דר+ פילפול רחוק"בציצית שרצה להביא ראיה לדברי הרמ' ר האור שמח בהל"שו

  )ש", זה משו, האו"כמה רבני, שהולכי, כשיטת הרמב(הדברי, תמוהי, ביותר ונביא זה ע, הפירכה עליו 

שבכלאי, כתוב צמר , ששואל מאי נפקא מינה בי� כלאיי, לנגעי,, ט דכלאיי,"איתא בירושלמי ריש פ   
ואילו בכלאי, אסור ג, , מאי, רק צמר לב� ופשתי, לב� ולא צבועי,כ למה בנגעי, מט"וא, ופשתי, וכ� בנגעי,

כתוב ריבוי של צמר ופשתי, ללמוד שמה פשתי, כברייתה א� צמר בנגעי, ש, ומתר1 הירושלמי, צבועי,
  .כברייתה וממילא רק בלבני,

דחות ממה שהתורה הוצר+ ל, לכאורה יש לנו ראיה שבכלאי, מוכרח שאסור ג, צבוע, והקשה האור שמח
, ונשמע שיש בזה בעצ, איסור רק שנדחה, והיינו שהתורה התירה תכלת בבגד פשתי,, איסור כלאיי, בציצית

י התכלת "שהרי כל עני� כלאיי, בציצית הוא ע, כ אי� כא� דחיית איסור"א, ואילו כלאיי, היה אסור רק בלבני,
, י שחוט התכלת הוא א+ ורק החציל להירושלמ"אלא ודאי שס, כי שאר החוטי� אפשר בפשתי,, שהוא צמר

ממה שהוצרי+ התורה לדחות איסור כלאי, בציצית אי� ראיה שכלאי, שיי+ ג, , וממילא, והחצי השני הוא לב�
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וזה קושית הירושלמי מאי , שאולי התורה הוצר+ להתיר כלאיי, בגלל חצי חוט הלב� שיש בהתכלת, בצבועי,
  .מ בי� כלאי, לנגעי,"נפ

כי זה אפשר , אסור ג, בצבוע בכלאי,זה לא למה , שמה שהירושלמי מקשה, לא הבנתי כללואול, שותא דמר 
מטמא  בנגעי,למה , רק עיקר קושית הירושלמי היא, או ג, בלי זה כי סת, בגדי, ה, ג, בצבוע, ללמוד מתכלת

יש ריבוי מ�  ועל זה מתר1 הירושלמי שבנגעי,, הרי היה אפשר לדמות לכלאיי, שאוסר ג, בצבועי,, רק לבני,
וכ� מוכרח מ� הירושלמי עצמו שכל הקושיה היתה למה בנגעי, צרי+ , הפסוק של צמר ופשתי, שרק בלבני,

שהרי זה מה שתיר1 שיש היקש בי� צמר לפשתי, לעני� , ולא הקשה למה בכלאיי, אסור ג, בצבוע, דוקא לבני,
ש שנחית "וראיתי באו, , אסור א� בצבועי,ולא מביא פסוק שבכלאי, א� זה כברייתה, מה זה כברייתה, נגעי,

כ אי� מש, ראיה של כלו, לדעת "וא, אול, לא זכיתי להבי� מה קאמר, לזה ורצה בכל זאת להצדיק הראיה
  .,"הרמב

' ה' א הל"א וביד החזקה פ", בספר המצוות שורש י"וכ� האור שמח לא מצא ידיו ורגליו בביאור הרמב 
  . וזה  קושיה גדולה להאור שמח, מפורש שכולה תכלת כשר בלי שו, לב� שש, מבואר'  המבואר לעיל אות ח

  סיכו�) יא 
,  ז"הריא, ד"הרי המה הראב, ל דהיינו חוט של,"ס, ל שתכלת הוא חוט אחד"רוב רוב, של הראשוני, שס

מ�  ל שכור+ בי�"ויש להוסי� שהגאוני, שס) אות א(, חכמי לוניל ,המאירי ,ג"הסמ, הערו+ בש, רבנו חננאל
הלא המה רב עמר, גאו� , אי� לה, עני� של חצי חוט, ואי� עני� לכריכה דוקא מ� התכלת, התכלת ובי� מ� הלב�

ל שני חוטי� שלימי, "ויש לצר� ג, כל דיעות בעלי התוספות שס) אות ד(, ש"ורב נטרונאי גאו� ותוספות ורא
  .שיש לצבוע רק חצי חוט) אשוני,מ� הר(, יחידאי בזה "והרמב. ל כל מושג של חצי חוט"בודאי לא ס

וכ� לא יתכ� שלא יקיי, , ד יהא פסול", לא יתכ� כלל שא, עשה כדעת הראב"והוספנו שאפילו לדעת הרמב
, ובדיקתו, למה הגמרא שטורחת וכותבת כל פרטי דיני תכלת וצביעתו, שא, כ� קשה מאוד, מצוות שני מיני,

, וב דבר חריג כזה שצרי+ לטוות  חצי חוט לב� וחצי תכלת מתעלמת מלכת, ומספר החוטי� וכפילתו וכריכתו
או , שפסול או שעובר על בל תוסי�, ולמה הגמרא לא מזהירה שא, טווה חוט של, של תכלת כמו שזה הפשטות

ובודאי אינו עובר משו, בל . , כשר ומקיי, מצוות שני מיני,"ו שג, להרמב"א, שלא מקיי, מצוות שני מיני,
ומספר המצות ' ה' וכ� מוכח מהל )אות ג ואות ז. (שו, גמרא שמדבר באופ� כזה משו, בל תוסי� תוסי� שאי� לנו

  ) אות ח(, שכל החוטי�  תכלת כשר א� שלא עשה כלל לב� "ל להרמב"שס

וסתימת כל הגמרא הוא , ,"ד אי� לנו שו, מקור להכשיר א, עשה כדעת הרמב"ל כהראב"ומאיד+ כל אלו שס
וממילא , ובגמרא אמרינ� שכופלי,, וסת, חוט הוא חוט של,, י� כא� שו, דבר חריגד שלשיטתיה א"כהראב

  .וכ� מפורש בספרי.  יוצא שני חוטי� חצאי�

, ,"והרמב' ורק ידע תוס, ד משו, שנזדמ� לו גירסא מוטעית"י לא ידע כלל שיטת הראב"וכ� כתבנו שהב
ל "שס' ד ורק הכריעו שלא כהתוס"שיטת הראבי לא דנו כלל ב"וממילא כל המקובלי, בדורו ואחריו והמשכנ
, שרק חצי חוט כיו� שלא הכירו שיטת "וממילא יצא כהרמב, שני חוטי� שלמי, אלא צרי+ רק חוט אחד

ל חוט אחד של, צרי+ לפסוק "ד שס"אבל אחרי שנתגלה הגרסא האמיתית בראב, שחוט אחד של,, ד"הראב
  )    'אות ב ואות ו(ד בעני� זה "לא הזכירו דעת הראבי ש"א להביא ראיה מ� המקובלי, והמשכנ"וא, כ+

, קיי, מצוות ציצית דלא גרע "א, עשה כהרמב, ל כוותיה"ד וכל אלו הראשוני, שס"ובודאי ג, להראב 
  . אול, בפשטות לא קיי, מצות תכלת, מאילו עשה הכל לב�

  )דועו א"סיכו� המקורות והכרעת הגר(� "ד או כמו הרמב"להלכה כמו הראב) יב
שכדעת , , שרק חצי חוט תכלת"שלמי, לב� ולא כהרמב' חוט תכלת אחד של, וג, ד"צרי+ לעשות כמו הראב 

ד "פסק מפורש כהראב, א כשפסק"וכ+ סתימת הפסוק וכ+ סתימת הגמרא וכ� הגר, ד מפורש בספרי"הראב
מ� ' תלת ענפי אבה� דאינו� שכליל , ואיהו משולשת בעמודא דאמצעיתא: ל"וז ):ח"זוהר ד� רכפנחס ב' פ(ביהל אור 

כ חוליא של "ואח, אבה�' ג, כריכות' דחוליא ראשונה לב� ג ,שכינתא בת יחידא חוליא תכלת שבציצית, שבת
והוא חוט , ל בת יחידא תכלת שבציצית"אלא כ� צ, ויותר נראה דלא גרסינ� כלל חוליא, כ כלילא מנהו�"תכלת ג
שבש� וכ� ' חוטי� לב� אות ד' כלילא מג, ה בספרי שלנו"וכ ,ה עיקר"שכ ש"ד וכמש"כדעת הראב, רביעית
ואילו בספרא דצניעותא הביא רק פירוש ולא , כי תצא' א בספרי פ"כ הגר"וכ ,וחזר שני פעמי, שזה עיקר, עיקר
  ).  .פסק

והנה סברת ל "וז, פ שלח"א בספר חומת אנ+ ס"חידר וידאל צרפתי בספר צו� דבש הובא ב"מהרוכ� פסק 
, ל בתשובה ארבע חוטי לב� וארבע חוטי תכלת"ש ז"וסברת הרא, ל שבעה חוטי לב� ואחד תכלת"ז �"הרמב

    .ל ששה חוטי לב� ושני חוטי תכלת פתיל תכלת"ד ז"והנכו� סברת הראב

וכ� משו, שא, עשה . , יחידאי בזה"והרמב, כתבו חוט של,, ל חוט אחד"וכ� דעת רוב ראשוני, שס
) רק שקיי, מצות ציצית דלא גרע מעשה הכל לב�(, ד"מצוות תכלת לדעת הראב, בפשטות לא קיי, "כהרמב
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ובודאי אינו עובר משו, , כ+ הוכחנו, ,"ד קיי, מצוות תכלת ולב� כדי� ג, לדעת הרמב"ואילו א, עשה כהראב
  .    בל תוסי�

  )ועוד א"סיכו� המקורות והכרעת הגר(ד או כמו התוספות "א� לעשות כמו הראב) יג
' שאי� לעשות כמו התוס, רק נביא בקיצור, כנו כא� בשיטת התוספות והארכנו בחיבור חוט תכלתלא האר

ד וכתבנו "א כמו הראב"וכ� בספרי כי תצא גרס הגר, ד"משו, שהעיקר כדעת הספרי שלח שהוא כמו הראב
גדה שהובאו י ש, וביונת� ש, וכ� דברי א"וכ� כל דברי אגדה במדרשי, ריש קורח ורש, הכריח לזה' באות א

, זכו בניו לשתי מצות ,דרש רבא בשכר שאמר אברה� אבינו א� מחוט ועד שרו� נעל. חולי� פט. בגמרא סוטה יז
שביאר שהוא חלק יותר קט� מעצ, המצוה וזה תכלת , א ש,"במהרש' עחוט של תכלת ורצועה של תפילי� 

שבכול, כתוב חוט אחד של תכלת , ה"עפרשת שלח ד� ק וכ� הזוהר. שהוא רק חוט אחד וכ� רצועה של תפילי�
שש, הכונה על ' אי� זה ראיה כדעת התוס, חוטי�' וא� יש בנוסח מדרש אחד ריש קורח שעושי, ד('  ושלא כתוס

  )כנפות' ד

� סו� שלח שכתב שהזכרו� הוא בחוט התכלת "כמו הרמב, וכ� יש עוד הרבה ראשוני, שכתבו חוט אחד 
שלשו� פתיל תכלת הוא  ,בעני� הצי1 � שמות כח לז"רמבוכ� מוכח ב, נו בחייכ רב"וכ, והמשמעות שרק חוט אחד

. ז וחכמי לוניל שהובאו בתחילת מאמר זה"ח והריא"וכ� דעת הערו+ בש, הר: הוהמאירי יבמות  ,רק חוט אחד
רק , ומשמע שמספיק אחד, וכ� הוא פשטות הפסוק שאומר פתיל תכלת, ,"ויש לצר� בעני� זה ג, דעת הרמב

וכ� הוא סתימת , אבל אי� דרש כזה בגמרא, היינו אומרי, זה, לו היה גמרא מפורשת שמוסיפי, עוד חוטאי
אלמא שאי� לנו צור+ לבאר מספר , הגמרא שרק מדבר על מספר חוטי� שלמי, בכמה ולא על מספר חוטי תכלת

  .      ושיהד הכל מיושב ואי� עליו שו, ק"ולפי הראב, חוטי תכלת משו, שזה כמו פשטות הפסוק

ה "שכ ש"ד וכמש"כדעת הראב, והוא חוט רביעית, :ח"זוהר ד� רכפנחס ב' א פ"וכ� הוא ביהל אור של הגר
כ "וכ. וחזר שני פעמי, לומר וכ� עיקר. שבש� וכ� עיקר' חוטי� לב� אות ד' כלילא מג, ה בספרי שלנו"וכ, עיקר
' ע, ד כדי שיתאי, לספרי שלח"וגרס כמו הראב' ומחק ש, הגרסא שהיה כדעת התוס, כי תצא' א בספרי פ"הגר

שכתב שני חוטי תכלת : ט' על התוס) א על ברכות"פירוש הגר(וכ� באמרי נוע, . א"הגרסא של הגר' לעיל אות א
מה שכתב ( ,של תכלת חוט אחדל שלא היו עושי� אלא "חולקי� על זה וסוהפוסקי� א "והוסי� הגר, ושני לב�

פ הגרסא בספרי כי תצא לפני שתיק� "זה הכל ע', שיש נטיה לתוס, ת"ה ולר"ד' א' סעב "י' ע ס"א על השו"בגר
ב "אות י' ער וידאל צרפתי "מוהרוכ� הכריע   א"בזה במאמר של הרב אליהו טבגר בשיטת הגר' וע. הגרסא ש,

ת ס כדע"כתב שסתמא דש, אחרי כל הפלפול) א"ז סו� אות י"קכ, שלח' פ(ב בשאילתות "וכ� הנצי .לשונו
  .   ד"ולא לאפוקי הראב' אר שכוונתו שרק חוט אחד לאפוקי התוסוה מב"ה כ"קמ' מקור שציי� סהו, ,"הרמב

שהרי התורה בשעת שמדברי, על , ד לא כמו תוספות"יש לי להוסי� כא� עוד נקודה בפשטות הפסוק כמו הראב
 כנפותגדילי� תעשה ל� על נאמר וכ�  בגדיה� כנפיועשו לה� ציצית על הלב� כתוב הכנפות בלשו� רבי, 

ומ� הראוי , פתיל תכלת הכנ ונתנו על ציצית ואילו כשמתחילי, לדבר על התכלת מדברי, בלשו� יחיד , כסות�
, שהרי באמת צרי+ לית� על כל ארבע כנפות את פתיל התכלת,  תכלת הכנפות פתיליהיה לכתוב ונתנו על ציצית 

, לשו� כנ� בלשו� יחיד כדי שנדע שהחיוב הוא רק פתיל אחדשהתורה כתבה דוקא , ד ניחא"אול, לפי הראב
� שהעיקר הוא על התכלת "רמב' ע, וכ� לשו� וראית, אותו,  ואילו היה כתוב בלשו� רבי, לא היינו יודעי, כמה

וכ� רבי מאיר , מ עיקר פשט הפסוק הוא על התכלת וזה לשו� יחיד"מ, .)מנחות לח(ל דרשו ג, על הלב� "א� שחז[
, כ ג, הפשט הוא על התכלת היינו חוט יחיד"וא ]5הובא כא� עמוד (ה שהוא לשו� יחיד "בספרי לכביכול הקבדורש 

, שרק חצי "אול, כמוב� אי� זה ראיה להרמב, )ה וראית, אותו"ד: א חידושי אגדות מנחות מג"כ במהרש"ר שכ"שו(
  .  ד הוא חוט אחד"שהרי ג, להראב, חוט

  רי�בעני� סדר הכריכות והקש) יד
שהעיקר להחלי� הצבע ', חוט תכלת'במאמר שכתבנו ' ע, רק בקיצור נמר1, לא נארי+ כא� כיו� שאינו לעיכובא 

' וכל חוליה ג, ),"וש, יש ראיה לשיטה זו דלא כהרמב, ה"בהג' הובא באות ד(ע גאו� ותוספות "אחר כל חוליה כדעת ר
פ המדרש שהובא "ע, קשרי,' וכיו� שנוהגי, לעשות ה ,.)מנחות לט(ויש די� מתחיל בלב� ומסיי, בלב� , כריכות

יש לסדר ,  ח"ק ס"ובמשנה ברורה ס, ב"י' א סע"י' ע ס"וש: וזוהר ברעיה מהימנא רכח. לט' י בחומש ותוס"ברש
כ עושי, סמו+ לכנ� "וא, וכל הקשרי, כפולי,, חוליות' ד' ג' ג' ג, החוליות בי� הקשרי, כדעת החינו+ סו� שלח

תכלת לב� , קשר, לב� תכלת לב�, קשר, תכלת לב� תכלת, קשר, לב� תכלת לב�, ג חוליות בסדר זה"יכ "ואח, קשר
שה, תלמידי, מובהקי, של ' זילברמ�'ובבית המדרש  . ט כריכות"ג חוליות שה, ל"ס+ הכל י. קשר, תכלת לב�

, קשר, כלת לב� תכלתלב� ת, קשר, לב� תכלת לב� תכלת, לאחר הקשר, א ביהל אור"עושי, כדעת הגר, א"הגר
    .קשר, לב�, לב� תכלת לב� תכלת קשר

משמע יותר כדעת ) ח"ק ס"א ס"י' ב ס"הובא במ(שבי� קשר לקשר כרוחב אגודל ) ח"ד� רכ(פנחס זוהר ' וע 
 ואז. חוליות כמבואר בגמרא לט' שהרי אפשר לעשות ג, רק ז, אול, כמוב� שאי� זה עני� של הלכה. החינו+

 .א כשרי, למהדרי�"החינו+ והגר, ,כ שניה"וא, קשר אחד לשני פע, אחת רק חוליא אחתבהכרח יעשה בי� 
  .א בספרו כליל תכלת"אליהו טבגר שליט' לאותן מסקנות הגיע הגאון ר
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בסיבת שינוי מנהג במספר חוטי תכלת וקריאה לבטל שינוי ) ו
  )מאמר זה נכתב מאוחר יותר(מנהג בי� העידות  

ד שני, מתו+ שמונה "דעת הראב, , אחד מתו+ שמונה"דעת הרמב, ר חוטי  תכלתשיטות במספ' כמו שיש ג
אול, סיבות .  כל שלשה השיטות, כ+ יש בתו+ ציבור שהולכי, ע, תכלת, ארבע מתו+ שמונה' ודעת התוס

  .הפסקי, משתני,

ל "י ז"או משו, שדעת האר, , כהראשו� הכי גדול"משו, שמחשיבי, את הרמב, ,"אלו שפוסקי, כהרמב
שטע� שיש ראייה מ� הירושלמי , א משו, האור שמח"וי. (,"י כדעת הרמב"והמלא+ של הב, והבאי, אחריו

  ),"לדעת הרמב

אול, ' ודעת רוב ראשוני האשכנזי, סוברי, כדעת התוס, משו, שה, אשכנזי,', אלו שפוסקי, כפי התוס
� "רב שמואל ב� חפני גאו�  והרמברבנו חננאל ו. (,"ד או כמו הרמב"לספרדי אומרי, תעשה או כמו הראב

  ) ז שסוברי, חוט אחד"ד והריא"והחינו+ והמאירי ורבנו בחיי וחכמי לוניל והראב

כ+ סתימת , כ+ הספרי בשלח ל+, ד"משו, שבמקורות העיקר כדעת הראב, ד"אלו שפוסקי, כדעת הראב
', וזה דלא כתוס, שרק חוט אחד ,כ+ כל המדרשי, ודברי אגדה בי� בגמרא בי� בזוהר בי� שאר מדרשי,, הגמרא

והדבר היחיד שאפשר , , לעשות חצי חוט הוא דבר קשה מאוד וחריג ונגד סתימת כל הגמרות"ושיטת הרמב
וכ� כמעט כל הראשוני, שסוברי, שרק , , בדוחק לומר שהוא מודה שאפשר לעשות ג, חוט של,"לתר1 הרמב

חו1 (, היו לפניו בי� אלו שבדורו ובי� אלו שבאי, אחריובי� מ� הראשוני, ש, סוברי, שהוא חוט של,, חוט אחד
, שרב שמואל ב� "ומה שטוע� הרמב, ), שהוא בנו רבנו אברה, ורבנו פרחיה"מתלמידי, מובהקי, של הרמב

הנה יש לנו ספרו הובא בספר כליל תכלת של הרב אליהו טבגר וש, אי� ראיה דלא , ל כוותיה"חפני גאו� ס
  .א"ד ושכ� הכריע הגר"פסוק וסתימת הגמרא כדעת הראבוכ� פשטות ה, ד"כהראב

כשבא מבית המדרש אמרה לו אשתו מה הלכה , בעני� קרחמדרש משלי פרשה יא ', דלא כתוס, דוגמא אחת
אמר לה כ� , אמרה לו מעשה התכלת מהו, אמר לה פירש לנו על מעשה התכלת, חדש לכ� משה בבית המדרש

שנאמר  ,חוט אחד תכלתוכדי שיהא , שו לכ� ציצית על כנפי בגדיכ�דרש ואמר נאמר לי מפי הגבורה שתע
  ונתנו על ציצית הכנ  פתיל תכלת

, הוא פסק של התבטלות לדעה מסוימת או לעול, "לפסוק כהרמב, הוא פסק עדתי' לפסוק כתוס, בנוסח אחר
  .  ד הוא פסק מקורי"לפסוק כהראב. הקבלה

י "ולמה אי� לנהוג בעני� זה כמו האר, לבאר את השיטות, יהודיבעצ, ביאור הלכה הארכנו במאמר בכנ� איש 
ויחיד ורבי, הלכה , על זה נאמר תורה לא בשמי, היא, כי א, באו מגילוי, עליוני,,  י"ל והמלא+ של הב"ז

ל בנוי "י ז"הרי חלק ההלכה של האר, וא, באו מכח ביאור הלכה) ה לא בשמי,"ש, ד' ותוס: מ נט"ב(כרבי, 
ד "מ בראב"גרס הכ, שבמקו, שני, של תכלת וששה של לב�, ד"טעית של הכס� משנה בלשו� הראבעל גרסת מו

ומאיד+ המאירי , ד"ואי� כלל שיטת ראב' ד כמו התוס"י שהראב"וסבר הב, שני, של תכלת ושני, של לב�
ולי רק על שא, ח"מ� הערו+ אי� ראיה ברורה שג, קטע זה בש, הר(, ד"ח כדעת הראב"והערו+ בש, ר: יבמות ה

ז כדעת "וכ� הכרעת הריא וכ� חכמי לוניל)  ח"אול, דר+ כלל הערו+ הוא בש, הר, ח"קטע אחר נאמר בש, הר
ראיה שג, רב ', דאות ' ה' ס' וע. ,"ד ולא כהרמב"או כהראב' ג הביאו או כתוס"והברטנורא והסמ. ד"הראב
', אות י' ה' ס' ע, מכח האור שמחשבאו אלו . ,"דלא כהרמבגאו� ושר שלו, גאו� ורב נטרונאי גאו� עמר, 

  .שהביאור שלו בירושלמי הוא תמוה ביותר ואי� זה כלל כוונת הירושלמי

ולספרדי, ' במאמר הזה אנו רוצי, להתייחס לגישה של הפסק העדתי לאלו שפסוקי, לאשכנזי, כהתוס
  .ולבאר שבמקרה שלנו אי� כלל מקו, לעשות פסק מסוג כזה, ,"ד או כהרמב"כהראב

יסוד דבר זה הוא שבגלילות עדות המזרח היו יותר רגילי, , הנה לעשות פסק שמחלק בי� ספרדי, לאשכנזי,
וזה היה אחד מ� , וזה מדי� רבו, ואילו בגלילות אשכנז היו יותר רגילי, בראשוני, אשכנזי,, בראשוני, ספרדי,

  .א"הסיבות שגרמו לחילוקי דעות בי� המחבר והרמ

א שבגלילות אשכנז היה "טע� עליו הרמ, ע"וכשהוציא המחבר את השו, עי, במש+ הדורותוכ� היו מנהגי, קבו
אלא כל ה "רושלמי פאה פרק ז הי' ע, וכ� יש כלל כל מקו, שהלכה רופפת הל+ אחרי המנהג, מנהג לפסוק אחרת

וסקי, הנהגה והביאו הפהלכה שהיא רופפת בבית די� ואי� את יודע מה טיבה צא וראה מה הציבור נוהג ונהוג 
  .ממילא נשאר הדי� לפי מנהג מקומות, נהרא נהרא ופשטא, וכיו� שהמנהג היה חלוק למקומות, זו הרבה פעמי,

יש בזה כמה סיבות שמ� הראוי היה לבטל הבדלי, אלו ולהכריע מ� המקורות מה דעה , י"הנה אנו שהגענו לא
  . העיקרית

כבר מזמ� בכל , טע, שני, לפסוק פסק אחיד לכול, ויש, טע, אחד משו, שהציבור בהרבה מקומות מעורב
ש "והרא' י ותוס"כול, לומדי, רש, מ א, אד, אשכנזי או ספרדי"ואי� שו, נפ, הישיבות לומדי, כל הראשני,
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א וכל שאר "� ואת הרשב"ד ואת הרמב", והראב"וכ� כול, לומדי, את הרמב, וכל הראשוני, האשכנזי,
  . אלו ה, יותר רבותיו מאלוואי� לומר ש, הראשוני, הספרדי,

אול, המצב הוא , וכ� הציבור לא מוכ� לשמוע זה, כי צרי+ למדנות גדלה לזה, ואול, הדבר הוא קשה לעשות
אבל כעת כשאנו מדברי, על מצוות , וכעת יש לדעת שכל זה במצוות שהיו נהוגי, בכל הדורות. בדיעבד גדול

, ואי� כא� מנהג מדורות מה לעשות, למעשה מה לעשות ואנו צריכי, לפסוק הלכה, תכלת שנתחדש בדורנו
ולא ללכת אחרי מנהגי, , ממילא צריכי, אנו לקחת את המקורות ולהכריע בדבר בפסק לכול, בצורה מקורית

  .בנושאי, אחרי, ולהתעל, מ� המקורות

פסקו משו, שה, לא , א"ז והגר"פ הכרעה מקורית כאחד מ� הדעות כמו הריא"כ צרי+ לפסוק כמי שפסק ע"וא
  .השתייכות לציבור מסוי, ולא לכללי הפסק ששיי+ לעדת,

ולרבינו ת� שולח� ערו+ הלכות ציצית סימ� יב כמו ' ע שלכאורה משמע כדעת התוס"הנה א� שיש מקורות בש
ב "שכל אחד מהראשי� ארו� י, דהיינו ארבעה ראשי�, חוטי� שלימי�' לא מכשירי� אלא בנשתיירו ב

, חוטי�' אבל א� נפסקו ג, � כשנפסקו השני חוטי� אחרי� א� נשתייר בה� כדי עניבהאז מכשירי, גודלי�
  .פסולי�, פ שנשתייר בה� כדי עניבה"אע

טעמו דשני  +' ת וכו"ולרק ח  "משנה ברורה סימ� יב ס' שני חוטי, שלימות של תכלת ע' פ דעת התוס"וזה ע
' פ שיהיה מי� א"אנו נותני� במקו� לב� צרי� עכ' דאנו נותני� במקו� תכלת ושני חוטי� שה� ' חוטי� שה� ד

  :של�

  . אול, אי� זה ראיה שכ+ פסק להלכה מדי� הכרעה אלא שחשש לחומרא כדיעה זו אבל הדבר לא הוכרע

כתוב שני� של לב� ושני� של תכלת או שלש של לב� ואחד  :)עשי� כו קח(ג "ובסמא הביא "י' י בס"הנה הב 
למיחת לפלוגתא במלתא דלא נפקא ל� מידי בהאי זימנא והכי קאמר פירוש ארבעה ונראה דלא בעי . של תכלת

  :חוטי� בכנ  למר שני� של לב� ושני� של תכלת ולמר שלשה של לב� ואחד קצתו תכלת

י לא "זה בגלל שהב, ,"ג כאילו זה הרמב"שהכניס כא� בסמ, תכלת קצתומה שכתב ולמר שלשה של לב� ואחד 
  . 'ד כדעת התוס"וחשב שהראב, ד שני, של תכלת ושני, של לב�"סתו בראבכגר, ד"ידע שיטת הראב

י "וכ� לא מצאנו בב, וזה  בגלל שלא היה נהוג תכלת, ג שלא הכריע"י הסביר את הסמ"פ למדי, מזה שהב"ועכ 
' ומה שהעתיק בס, כיו� שאי� לנו תכלת, י היה שאי� מכריעי, כא� את הדי�"ששיטת הב, בהמש+ שהכריע הדבר

  .'שלימית לחשוש לשיטת התוס' זה רק לחומרא שצרי+ ב' ב שיטת התוס"י

, אי� כא� הכרעה אלא כ+ כתבו בסתמא כמו שהביא הטור', ק יג כדעת התוס"ס סימ� יאז "ג, מה שכתב הט
, ואי� כא� שו, ציו� מראה מקומות להכרעה כזאת' והרי לא כתבו בשו, מקו, המקור למה לפסוק כמו התוס

אבל אי� זה נקרא , ז"שלא הביא המקור רק הט, ק נח"ס יא סימ�כ "וכ', ק ז"ס סימ� ט ,ב"ריו המוכ� נמש+ אח
  .  כיו� שבשורש העני� לא היה לה, תכלת, הכרעה

כי ' וזה לא שיי+ לעשות לחוש לחומרא לשיטת התו, אול, עכשיו שהגיע הזמ� שיש תכלת וצריכי, אנו להכריע
שומע אני , ועשו לה� ציציתספרי במדבר פרשת שלח פיסקא קטו ' ע ,ב�של ל' ד צרי+ ג"בפשטות לדעת הראב

מכמה גדילי� אתה עושה אי� פחות משלשה דברי בית  )דברי, כב יב(ל גדילי� "יעשה חוט אחד בפני עצמו ת
ד אינו יוצא "כ להראב"וא ,בית שמאי אומרי� שלשה של צמר ורביעית של תכלת והלכה כבית שמאי, הלל

כ מוכרחי, אנו להכריע "וא) א� שמצוות ציצית קיי, דלא גרע מכולו תכלת(שלימי, תכלת ' ב בלב� א, עושה
  . בי� השיטות

וכללי הפסק של עדה אחרת  ,י כללי פסק של עדה פלונית שעושי, כמו פוסקי, אלו"ה לא נעשה עעוההכר
ואי� זה הזמ� להכריע , ורנוכי אי� לנו מנהגי, בעניני, שנתחדשו אפשרות קיומ� בד, שעושי, כמו פוסקי, אלו

  .פ כללי, אלו"הלכה ע

', ה' בזה במאמר בכנ� איש יהודי ס' ע, ד"על כ� מצאנו לנכו� להכנס לעומק הסוגיה ולהכריע כשיטת הראב
, 'וכ� עיקר'והוסי� לחיזוק  ד"וכתב שעיקר כשיטת הראב, פנחס' א הכריע כ+ להלכה ביהל אור פ"ובפרט שהגר

וכ� . ד"הגיה לשו� ספרי בכי תצא לפי הגרסא בספרי שלח ל+ וש, כתוב כשיטת הראבוכ� בביאור על הספרי 
 ,א"והוסי� הגר, לב� 'בחוטי תכלת ו 'בשכתב : ט' על התוס) א על מסכת ברכות"פירוש הגר(באמרי נוע, 
כי הוא כגרסת, בספרי ' ושיטת התוס . של תכלת' חוט אל שלא היו עושי� אלא "חולקי� על זה וסוהפוסקי� 

ש על חצי חוטיי, כמו שהקשו "ה מדברי, על חוט של, וב"שב, שש, בי� כ+ יש קושיה גדולה מצד עצמו, תצא
הוא לפי גרסת ' כדעת התוס' א' ב סע"י' ע ס"א בביאורו בש"וכל מה שכתב הגר, ה כמה"ד: בכורות לט' בתוס
  .א"הרב אליהו טבגר בשיטת הגר בזה במאמר של' וע. בספרי כי תצא לפני שחזר בו בביאור על הספרי' התוס

והנה ל "וז, פ שלח"א בספרו חומת אנ+ ס"ידר וידאל צרפתי בספר צו� דבש הובא בח"מהוכ� פסק מפורש 
חוטי  וארבע חוטי לב� ארבעל בתשובה "ש ז"וסברת הרא, ל שבעה חוטי לב� ואחד תכלת"� ז"סברת הרמב

  .    וטי תכלת פתיל תכלתששה חוטי לב� ושני חל "זד "והנכו� סברת הראב, תכלת
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רוב המפרשי�  ,ז בהלכות קטנות"ל הריא"וזד "ז כדעת הראב"י הריא"ובאמת כבר בראשוני, היה הכרעה ע
 ,ורבינו משה אומר שהשבעה ה� חוטי לב� והאחד חוט תכלת ,אומרי� שחציי� ה� חוטי לב� וחציי� חוטי תכלת

וזה לא  .וכ� מבואר בספרי ,בואר בקונטרס הראייותשהששה ה� חוטי לב� והשני� חוטי תכלת כמ ,ולא נראה
  . כתלמידי, שמעתיקי, דברי רב,' ולא כמו שמביאי, כמה ראשוני, כשיטת התוס, בגדר העתקה אלא בהכרעה

וא� כי אי� אנו נגשי� להכריע בי� הראשוני� בהכרעה שכלית  במכתב' ק ח"נ ס"ק' ד ס"א יו"בחז' וע
כאחת הדעות מפני  )י"הב(ל "עמי� מכריע מר� זפה עיו� שכלי והרבה מ מתלוה תמיד בההכרע"מ, מוחלטת

   .כל הקושיות ותשדבריה� מחוורי� ביותר ומתיישב

כ נשתנה "ואח, , רב� של בני אר1 ישראל"שבזמ� מסוי, היה הרמב, שהארי+ בשינוי כללי הפסק' ק י"ש בס"וע
, הוא "כיו� שהרמב, ,"ות כמו הרמבכ סיבה שלא לעש"וזה ג, ומתחשבי, ג, ע, שאר הראשוני,, הדבר

  .יחידאי

  ל על חידוש התכלת "דעת מר� החזו� איש זצ) ז
להטיל ספק  +הלא אי� שו� היזק בדבר"ר מראדזי� "התכלת של האדמו על ל"זצ � אישאמר מר� בעל החזו

שרגא ' ג ר"מיומנו של הרה ,קלב 'א ע"מעשה איש ח(" ואילו היה צל צילו של ספק הלא היו הגדולי� אזי מקבלי� אותו +תכלת
  .))ז"ק ל+ ל+ תשנ"מובא ביתד נאמ� עש, פ הצילו, מיומ� עצמו"ל ע"היימא� זצ

, כמו שהארכנו, ר מרדזי� שבאמת היה מופר+ לגמרי"שעל התכלת של האדמו, ל"שדעתו זצ, ולמדי, מזה
ומה שנות� הדג הוא , � הדגוכ� מה שצובע באמת הוא משחיקת ברזל ולא מ, בגלל שאי� לו קונכיא, שאינו חלזו�

תיקח ד, , 'ל שאמר על התכלת של רדזי�"וכ� שמענו ממר� זצ, דבר צדדי לגמרי שאפשר להפיק מהרבה דברי,
אול, בארגמו� קהה קוצי, , וממילא אי� בו אפילו צל צילו של ספק כשרות, וכ� יורד בקלות', של שור ותצבע בו

ויש על זה , וכ� הצבע נעשה באמת מ� החלזו�, והוא עמיד, ל"חלזו� שאמרו חזהשיש בו ראיות ברורות שזה 
ובי� להבדיל מספרי אומות  ,בי� מספרי חכמי ישראל ראשוני, ואחרוני, ,מקורות מהרבה ראיות כמבואר בפני,

ובפרט אחרי גילוי הנוס� של , ל שעשו התכלת"ועדויות ממציאות הקונכיות במקומות שאמרו חז, העול,
שהרי , ל הול+ ע, זה"בודאי היה מר� זצ ) 7עמוד ' ע(ס מתקופת בית ראשו� הצבוע תכלת מציאות מרדעת הסו

פילו צל צילו של י� בו אש כא� שיש ראיות ברורות שא"מספיק לחייב אפילו כשיש רק צל צילו של ספק כשרות וכ
   .ספק פסול

שהרי , והדבר ברור כשמש, שאינו חושש כלל מלחדש דברי, שלא היו נוהגי, בזמ� הקוד,, ולמדי, ג, ממנו
ונתחדש אפשרות , התורה מחייבת אותנו לקיי, כל דבר שיש עליו ראיות אפילו לא היה מצוי בדורות הקדומי,

  .קיומה רק בדור הזה

  

  ד"בעני� סוגי קניה של תכלת לפי שיטת הראב )ח
הקצר הוא , ד קצר"וראב ד ארו+"� יש ראבכו, מ לדינא רק העב יותר מחזיק מעמד"יש עב ויש דק ואי� בזה נפ

ד ארו+ בשביל מי "וראב, וכמו שכתבנו, כל חוליה שניה של תכלתרק בשביל למי שהול+ לשיטת רב עמר, גאו� ש
 .ג חוליות"ועושה י, נה ואחרונהו, שכל החוליות של תכלת חו1 מכריכה ראש"שהול+ ע, סדר כריכות של הרמב

  )מ בריוח"ס 30מה שנמכר בעני� זה יש בו אור+ (

' כ יש לו רק ג"ג שכל חוליה שניה של תכלת וא"ועושה כרע  חוליות' למי שעושה רק ז, ויש עוד תכלת זול הרבה
חוליה , קשר, סדר  הקשירה לפי מהל+ זה( . ג חוליות הוא רק הידור"כי י, וזה כשר לכתחילה, חוליות של תכלת

  .)   קשר, חוליה לב�, קשר, חוליה לב� תכלת, קשר, חוליה לב� תכלת, קשר, לב� תכלת

חיי, ' לדעת ר )ב אגודלי,"שאור+ ציצית י' ד' א סע"י' א בס"כפי שמחמירי, כדעת הי( ,ובעני� אור+ הציצית
השיעור ', ק ז"ס 'ג' א בס"שדעת החז ,אול, יש לדעת  ,מ"ס 29' ק ט"ט ס"ל' ס א"מ ולדעת החז"ס 24נאה הוא 

) יש בו פסול דרבנ�, דלי,גוב א"ל י"ל שלדעה שס"שס ב"המוחולק על ( ,ב אגודלי, הוא לא יותר מהידור"י
וג,  .נ"בעני� זה יכול להקל כדעת רח, א בשאר חלקי תורה"וממילא ג, מי שסובר בעני� השיעורי, כדעת החז

  .ה של רביעית"יג ד' א סע"רע' ל  ס"בה' ע .רק דרבנ� הוא  ב"לדעת המ

  הזמנת התכלת  )ט
JBC  י ישיבת ניר קרית "אוצר הספרי, שע. אפרת  , מרכז מסחרי תאנה , י מינצר ספר, ,4 י 5רחוב אב� ישראל
מאה ' רח, תשמישי קדושה, כפתור ופרח. ,, 4 י 3ינאי ' רח, בית המלאכה לריקמה תימנית , ירמיה הלוי . ארבע

מכו� . ,4 הרובע היהודי י, 40משגב לד+ ' רח, מוריה. ,4י,  11מאה שערי, ' רח, כתר וולנא , ,  4 י 21שערי, 
. ,4י  33מלכי ישראל ' רח, משכ� התכלת. ,4י, 33מאה שערי, ' רח, ,"מ� הסת, , 4 י,  24משגב לד+ , המקדש 

רבי ' רח, משכ� התכלת )מחיר הקר�(, 4 י 10שטראוס ' הסופר רח, , "י 16מאה שערי, ' רח, שרייבר פינקלשטיי�
  036166895, בני ברק 109עקיבא 
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  יְיהִד  ִאי	 ִ�ְכַנ�
והגוי� , אז יתהפ� כל העול�, שא� לובשי� תכלת, ל"ביאור מכח הפסוקי� וחז) י

  יתהפכו וישתעבדו ליהודי�, שרוצי� ללחו� על ירושלי�

 ִמֹ)ל ֲאָנִ%י� ֲע1ָָרה ַיֲחִזיק& ֲאֶ%ר ָהֵהָ-ה ַ$ָ,ִמי� אוֹת+ְצבָ  'ה (ַמר ֹ)ה) כג ח זכריה(
+אֱ   ָ%ַמְענ& ִ)י, ִעָ-ֶכ� ֵנְלָכה ֵלאֹמר ְיה&ִדי ִאי% ִ$ְכַנ  ְוֶהֱחִזיק& ,ַה2וִֹי� ְלֹ%נוֹת

  : ִעָ-ֶכ� י�ִק 4
 מאות ושמונה אלפי� שני לו ומשמשי� זוכה בציצית הזהיר כל: לקיש ריש אמר : לב ד� שבת מסכת
 הגוי� לשנות מכל אנשי� עשרה יחזיקו אשר ההמה בימי� אות+צב' ה אמר כה שנאמר, עבדי�
  . 'וגו עמכ� נלכה לאמר יהודי איש בכנ  יקווהחז

, לשו� לשבעי� מאות שבע הרי, לשו� מכל אנשי� עשרה בכנ  יחזיקו הכנ  בשכר + יהודי איש בכנ  ,י"רש
 .מאות ושמנה אלפי� הרי + לו יש כנפות וארבע
, יתגלה התכלתכשיגיע הזמ� ש, הדבר פשוט שמה שאמר ריש לקיש כל הזהיר בציצית היינו לב� ע, תכלת, הנה

  .כי הרי מבטל מצות תכלת, לא נקרא שזהיר במצות ציצית, כי מי שהול+ רק ע, לב� בלי תכלת כשיש תכלת

כ למדי, על כל "על א� שאח, ולא כתוב בכנפות, שהרי כתוב בכנ� איש יהודי, וכ� מבואר יותר בפסוק עצמו
התורה בשעת שמדברי, על שהרי , על התכלתובזה מבואר שעיקרו , י"רש' ע, הכנפות כמבואר בדברי ריש לקיש
 כנפותנאמר גדילי� תעשה ל� על וכ� , בגדיה� כנפיועשו לה� ציצית על הלב� כתוב הכנפות בלשו� רבי, 

ומ� הראוי , פתיל תכלת הכנ ונתנו על ציצית ואילו כשמתחילי, לדבר על התכלת מדברי, בלשו� יחיד , כסות�
,   שהרי באמת צרי+ לית� על כל ארבע כנפות את פתיל התכלת,  תכלת פתילי הכנפותהיה לכתוב ונתנו על ציצית 

פ "אול, עכ, ל"ואכמ, ג"אות י' ה' ס' וע' ד ולא כתוס"כדעת הראב, משו, שפתיל לשו� יחיד, אלא יש בזה סיבה
כמו , מבואר שמדבר בעיקרו על התכלת, כ מכפילי, זה לארבע"ורק אח, בנביא שמתבטא בלשו� כנ� ולא כנפות

שתכלת דומה לי� וי� לרקיע ורקיע בגלל , עמכ,' שמה שהגוי, אומרי, שה, ,"וכ� כתב המלבי, שכתוב בתורה
  .  לכסא הכבוד

 אוֹת+ְצבָ ' ה ֶאת ְלַבCֵ% ֲעצ&ִמי� ְוגוִֹי� ַרִ$י� ַעִ-י� &ָבא& )כב(, על הפסוקי, שלפני זה שכתוב "במלב' וע
� כ ירצו "ורק אח, אול, מבזי, את היהודי,, שיהא מצב שהגוי, רוצי, את ירושלי, 'ה ֵניDְ  ֶאת &ְלַח?וֹת ִ$יר&ָ%ָלִ

  .להשתעבד ליהודי, כשיראו שש, שמי, עליה,

ששינוי המצב מתקופה שהגוי, רוצי, רק את , ל שביארו שכנ� היינו מצות ציצית"כ רואי, מכח חז"וא
הוא בזמ� שהיהודי, לובשי, מצות ציצית , ליהודי, למצב שהגוי, רוצי, להשתעבד, ירושלי, ולא את היהודי,

  .ואז כל האומות ישתעבדו מרצו� ליהודי,, והיינו לב� ע, תכלת, בשלימות

ומבואר , אדרבה לוחמי, נגד,, אול, אינ� רוצי, את היהודי,, הנה כעת המצב שכל הגוי, רוצי, את ירושלי,
וא, היו רוצי, תכלת כבר היה התקדמות , צי, תכלתמכא� שאחד מעיקרי הסיבות הוא בגלל שהיהודי, אינ� רו

  . שכל העול, יתהפ+ לטובת היהודי,

זה רק כשהיהודי בעצמו , ה ע, היהודי"שיכיר שהקב, שמה שאפשר לתבוע מ� הגוי, וביאור העני� נראה
אות�  מאיר אומר וראית�' רל  "וכמו שאמרו חז,  י מצות ציצית שכולל ג, תכלת"והיינו ע, ה"מתחבר ע, הקב

מגיד הכתוב שכל המקיי� מצות ציצית מעלה עליו הכתוב כאילו הקביל פני , לא נאמר אלא וראית� אותו
ומעל לרקיע אשר על ראש� , שתכלת דומה לי� וי� דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד שנאמר, שכינה

י לבישת בגד שלו שהוא "ריז עאול, כשהיהודי בעצמו אינו מוכ� להכ) יחזקאל א כו(כמראה אב� ספיר דמות כסא 
ה הוא רק במה "והחיבור ע, הקב. ה"א לתבוע מ� הגוי שיכיר שהיהודי מחובר ע, הקב"א, ה"מחובר ע, הקב

    .י לב� ע, תכלת"והיינו רק ע, ה מצווה ולא מהני תחלי� לזה"שהקב

  ט"ת תשסשנח אייר "כ .ק עמנואל"עה, י יצחק ברנד"ת ע"נכתב בעהי

 


