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˙ÏÎ˙‰ ˙«ÂˆÓ 
‰ÂˆÓ‰ ÈÓÚË ,‰È˙ÂÏÂ‚ÒÂ ‰È˙Â ÂÂÎ 

 ~ Â È˙Â·¯ Ï˘ Ì˙ ˘ÓÓ ËÂ˜ÈÏ~ 

 .עטרת כחומה חוקיו הקיפ
 .כותרת ונזר בראש טוטפת
 .למשמרת לילה בפתח ומזוזות
 .ניכרת לדוגמתו בבגד ותכלת
 .ולתפארת ותהילה לש לתת

 מתו שיר לברית מילה 
 מחזור ויטרי

 
Ï‡¯˘ÈÏ ‰˘Â„˜ ˙ÙÒÂÓ ˙ÈˆÈˆ‰˘ 

 כל  קדושת  זו  אומר  אתה  ,המצות  כל  קדושת  זו  "להיכלא  קדושי  והיית"

. המצות  כל  בקדושת  מדבר  עני  במה  אמרת  ?ציצית  קדושת  אלא  אינו  או  המצות

 כל  קדושת  אלא  אינו  או  ציצית  קדושת  זו  אומר  אתה  ,ציצית  קדושת  זו  אומר  רבי

 המצות  כל  קדושת  הרי)  ב  ,יט  ויקרא  ("תהיו  קדושי"  אומר  כשהוא  ?המצות

 מגיד  .ציצית  קדושת  זו  "להיכלא  קדושי  והיית"  ל"ת  מה  הא  ,אמורה

 .לישראל קדושה מוספת שהציצית
  תזכרו למע ה"ד קטו פיסקא במדבר ריספ

 
˙ÏÎ˙ ÂÏ‡ Ï‡¯˘È 
  .תכלת פתיל ביה דכתיב, בציצית העטופי ישראל אלו תכלת

  התרומה וזאת ה"ד כה פרק שמות זוטרתא פסיקתא
 

„Â·Î‰ ‡ÒÎ ˙‡ ‰‡Â¯ ‰˙‡ ÂÏÈ‡Î 
 ,רואה  אתה  כבוד  כסא  כאלו  ,כ  עשית  שא  ,אותה  ולא  אותו  "אותו  וראית"

 .תלתכל דומה שהוא
  לה ועשו ה"ד יז פרשה רבה במדבר
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 ˙ÏÎ˙‰-ÂÈ‡¯ÈÏ „Â·Î ˜ÂÏÈÁ  
 להיות  להיהא  שצוה  צבעוני  מיני  משאר  תכלת  נשתנית  מה  חזקיה  אמר

 ,לרקיע  דומה  והי  ,לי  דומי  והעשבי  ,לעשבי  דומה  שתכלת  מפני  ?בציצית

 דומה  והכסא  ,לכסא  דומה  והענ  ,לענ  דומה  והקשת  ,לקשת  דומה  והרקיע

 ליראיו  וחלק  .'וגו  "בענ  יהיה  אשר  הקשת  כמראה")  א  יחזקאל  (שנאמר  ,בודלכ

 ,"תכלת  פתיל  הכנ  ציצית  על  ונתנו")  טו  במדבר('  שנא  כבודו  מעי  שהוא  תכלת

 .ליראיו כבוד חולק שהוא "הכבוד מל ויבא" הוי
  השביעי ביו ג ה"ד יד פרשה רבה במדבר

 
‰ÏÚÓÏ˘ ÌÈ Ù ˙ÈÈ‡¯ ÂÓÎ ˙ÏÎ˙‰ ˙ÈÈ‡¯ 

 אשר  הקשת  כמראה"'  שנ,  הזאת  התכלת  דומה  הקשת  למראה  א  אומר  יהחזק

 את  רואי  הכל  הרי,  תאמר  וא.  "סביב  הנגה  מראה  כ  הגש  ביו  בענ  יהיה

 יכולה  בריה  כל  אי  שלמעלה  פניה  אבל,  אחריה  רואי  שאנו  זה  אלא,  הקשת

 אנו  וכאל  אותה  רואי  שאנו  זמ  שכל,  התכלת  על  ה"הקב  צונו  לפיכ.  בו  להסתכל

 .שכינה פני רואי
. לו  והל  ויצא,  לפניו  ציציתו  הרוח  והפכה,  לזונה  להכנס  שביקש  באחד  מעשה

 . ראיתי ה"הקב של בכבודו אמר. ראית מה לו אמרה
  יד פרשה אליעזר רבי משנת

 
‰˙ÈÓ‰ ÔÓ ˙ÏˆÓ ˙ÈˆÈˆ 

 שאול  שהרי.  המיתה  מ  מצלת  שהיא  הציצית  היא  גדולה  ראומ  שלו  ב  יהודה'  ר

 אמרשנ,  בציצית  זהיר  שהיה  אלא,  להרגו  לדוד  מותר  והיה,  דוד  אחרי  ודר  היה

 לו  רואמ,  אחריו  מחזר  יצא,  לו  שיצא  כיו.  "המעיל  כנ  את  ויכרת  דוד  ויק"

 וחמיו,  חמיו  שהיה  ?"אבי"]  אותו  [קורא  הוא  ולמה].  'וגו  ["ראה  ג  ראה  ואבי"

 הכנ  כאלו  אהרו  תהא  לא,  לו  ראמ  ?"ראה  ג"  ראומ  הוא  מה.  כאביו  שלאד

. הדבר  על  מתחרט  היה  כ  ואחר.  בידי  ראש  רוצה  הייתי  אלו  אלא,  בלבד  בידי

 לי  אמר  אלו  שמא,  לו  ושמעתי  כנפו  את  לכרות  יצרי  לי  שאמר  כש  שמא]  אמר[

 בידי  שנפלת  "ראה",  לו  ראמ.  "ראה  ג  ראה  ואבי"  ואמר  א"ד.  הורגו  הייתי  להרגו
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 לו  גר  מי.  עלי  מרח  היית  לא  ביד  נפלתי  שאלו  "ראה  ג",  עלי  ורחמתי

 . בה זהיר שהיה הציצית, שינצל
 יד פרשה אליעזר רבי משנת

 
ÔÂ¯‡‰ Ï˘ ˘Â·Ï ‡Â‰ ˙ÏÎ˙‰ 

 הכלי  שכל  לפי  ?התכלת  על  תורה  הזהירה  למה,  ראומ  שלו'  בר  יהודה'  ר

 עליה  נותני  כ  ואחר,  תכלת  בלבוש  אות  מכסי  היו,  נוסעי  כשהיו,  שבמקדש

 אהר  ובא"  אמרשנ,  מלמט  תכלת  אלא,  כ  אינו  הארו  אבל.  מלמעלה  תחש  עור

 עליו  ונתנו"  אמרשנ,  מלמעל  ותכלת,  באמצע  תחש  ועור,  "המחנה  בנסע  ובניו

 היה  שלא,  המזבח  מ  חו,  "מלמעלה  תכלת  כליל  בגד  עליו  ופרשו  תחש  עור  כסוי

 הלמ.  "ארגמ  בגד  עליו  ופרשו  המזבח  את  ודשנו"  אמרשנ,  ארגמ  בגד  אלא  עליו

 מי  ה"הקב  אמר,  תכלת  מכוסה  הארו  שהיה  ולפי.  לאש  דומה  שהוא  ?ארגמ

 . הארו לבוש וילבש יבוא בתורה עוסק שהוא
  יד פרשה אליעזר רבי משנת

 
‡‰ ‰ËÓ· Â˘Ú ˘ ÌÈ˙ÙÂÓ· ÌÈ¯ÎÊ  ˙ÏÎ˙ È„È ÏÚ-ÌÈ˜Ï 

 דומה  שהתכלת  מפני  ?התכלת  על  תורה  הזהירה  למה,  ראומ  אלעאי'  ביר  יהודה'  ר

 מסתכלי  שישראל  זמ  שכל,  ל  לומר,  היה  סמפירינו  להיהא  הומט,  לספיר

. הזה  במטה  ה"הקב  שעשה  והמופתי  האותות  אות  כל  נזכרי  יהו,  הזו  בתכלת

, אומר  אינו  הצור  ["בצור  והכית"  אמרשנ  ?סמפירינו  של  הזה  שהמטה  ומניי

 . ליוע כתובי היו מכות ועשר היה סמפירינו של הזה שהמטה מלמד ,]בצור אלא
  יד פרשה אליעזר רבי משנת

 
˙ÂÁÂÏ‰ ÏÚ ·Â˙Î˘ ‰Ó· ÌÈ¯ÎÊ  ˙ÏÎ˙ È„È ÏÚ 

, לספיר  דומה  שהתכלת  מפני  ?התכלת  על  התורה  הזהירה  למה,  ריאומ  וחכמי

 ה,  הזאת  בתכלת  מסתכלי  שישראל  זמ  שכל,  ל  לומר.  שלספיר  היו  והלוחות

 לציצית  לכ  והיה"  ראומ  הוא  וכ.  אות  ומקיימי,  בלוחות'  שכת  במה  נזכרי

 ספיר  של  האחרונות  לוחות  ואחד  הראשונות  לוחות  אחד.  "וזכרת  אותו  וראית
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 ש  עשת  מעיו"  ואומר,  "כראשוני  אבני  לוחות  שני  ל  פסל"  אמרשנ,  היו

 . "ספירי מעולפת
  יד פרשה אליעזר רבי משנת

 
Ú"·˜‰ È ÙÏ ·‰‡˙Ó ˙ÏÎ˙ ˙ÂÂˆÓ „Ú· Ï·˜Ó˘ ÌÈ¯ÂÒÈ‰ È"‰ 

 לישר  יוצא  ל  מה  ,בני  את  שמלתי  על  ליסקל  יוצא  ל  מה  ,עולב  בזויות  מצות

 לוקה  ל  מה  ,מצה  שאכלתי  על  ליהרג  יוצא  ל  מה  ,השבת  את  ששמרתי  על

 שהטלתי  על  ,תפילי  שהנחתי  על  ,לולב  שנטלתי  על  ,סוכה  שעשיתי  על  בפרגול

 המכות  מה  אליו  ואמר")  יג  זכריה  (ד"הה  ,שבשמי  אבא  רצו  שעשיתי  על  ,תכלת

 .שבשמי לאבי להאהב לי גרמו האלה מכות "אלהה
 ויצא ה"ד לב פרשה רבה ויקרא

 
˙Â¯ÂÎ· ˙ÎÓÏ ¯ÎÊ ˙ÏÎ˙ 

 מכת  כנגד'  הי  התכלת,  ולא  של  תכלת,  ולמה  היו  הציצית  של  חוטי  משל  לב

 ולפי,  היא  חשיכה  הלילה  כ  שחור  שהתכלת  כש,  בלילה  שהיתה  הבכורות

 ואני"  שנאמר,  שיכול  נקרא  בני  ואבידת,  בני  שיכול  של  היתה  מכה  שאותה

 .)יד ,מג בראשית ("שכלתי שכולתי כאשר
 לה  שעשה  לנס  זכר  תכלת  חוט  לית  ה"הקב  צוה  לכ.  חיות  תכלית.  תכלת

 .בכורות במכת שהכה ה"הקב
 עד  מצרי  יציאת  מ  שהלכו  ימי  שבעת  כנגד  השבעה.  חוטי  שמונה  ולמה

 שנאמר,  השמיני  ביו  שהיתה  ,מצרי  טביעת  כנגד  והשמיני,  היו  את  שעברו

 ).כז, שמות יד ('וגו "בקר לפנות היו וישב"
  לה ועשו ה"ד טו פרק במדבר אגדה מדרש

 
ÂÈÏÚ ‰ ÈÎ˘ ¯„‰ ÂÏÈ‡Î 

 הדומה,  הדור  טלית  אלא  הדר  ואי,  "בניה  על  והדר  פעל  עבדי  אל  יראה"

 ואית  חזקיה'  ר  דאמר  .)א  ,קד  תהלי  ("לבשת  והדר  הוד"  שנאמר,  של  להדור

 דומי  ועשבי,  לעשבי  דומה  וי,  לי  דומה  תכלת,  מאיר'  ר  בש  דאמרי

 שנאמר,  לדמות  וקשת,  לקשת  ונוגה,  לנוגה  ורקיע,  לרקיע  ואילנות,  לאילנות
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 מראה  הוא  סביב  הנוגה  מראה  כ  הגש  ביו  בענ  יהיה  אשר  הקשת  כמראה"

, בציצית  מתכסי  שישראל  בזמ  חזקיה'  ר  אמר,  )כח  ,א  יחזקאל  ("'ה  כבוד  דמות

 בציצית  מסתכלי  ישראל  יהיו  כ  אלא,  לובשי  ה  תכלת  שמא  סבורי  יהיו  לא

 אותו  אלא,  נאמר  לא  אות,  "אותו  וראית"  שנאמר,  עליה  שכינה  הדר  כאילו

 ."בניה על והדר "הוי, ה"להקב
 צ מזמור תהלי מדרש

 
 Ô·ÏÂ ˙ÏÎ˙-·  '‰¯‰Ë È ÓÈÒ 

 ביה  הוו  כאילו  כביכול  תורה  בלא  מצוה  או  מצוה  בלא  תורה  ביה  דאית  ומא

 יחודא  ואילנא  ולשמאלא  לימינא  מתפרדי  דענפוי  כאילנא  ודא  בדא  אבל  בפרודא

 דלית  אינו  דטהרה  סימני  בלא  רשימי  אינו  רשיעיא,  באמצעיתא  דתרווייהו

 דלא  ואלי  ובמצות  בתורה  רשימי  דלא  ואינו,  ודרועא  רישא  על  תפלי  להו

 באלי  רשימי  דלא  ואלי  דציצית  ולב  בתכלת  רשימי  ולא  רושמו  זכור  נטרי

 או,  ושר  שק  אלי  מה,  האר  עמי  אלא  ישראל  אינו  לאו  לכ  ה  שק  סימני

 שר  ה  האר  עמי  מתניתי  מארי  דאוקמוה  כמה  ושר  שק  כ  א"נ  אינו

 ".בהמה כל ע שוכב ארור") כז דברי (אתמר בנותיה ועל שק ונשותיה
  א"ע קיט משפטי מהימנא פרשת רעיא

 
 ˙ÏÎ˙Â Ô·Ï-ÈÂ‰ "„‡Â ‰"È/ÔÈ„Â ÌÈÓÁ¯ 

 רשימי  גווני  ותרי  ,דינא  דמלכותא  דינא  ,י"אדנ  דינא  ,די  איהו  תכלת  והאי

 רגליו  ותחת")  כד  שמות  (אתמר  אלי  גווני  תרי  ועל  תכלת  וחד  חוור  חד  בטלית

 ודינא  רחמי  גווני  יבתר  כליל  דאיהו  דספיר  לוב  "לבנת  הספיר  לבנת  כמעשה

 שמע  את  קורי  מאימתי  רבנ  רמיזו  גווני  תרי  ועל  ,דתכלת  אוכמו  ואוכ  חוור

 ברי  דקודשא  יחודא  ש"ק  דמלכא  ברתא  למהוי  ללב  תכלת  בי  משיכיר  בשחרית

 דקודשא  כגוונא  ודינא  רחמי  י"אדנ  ד"ידו  דאינו  אלי  גווני  מתרי  כליל  הוא

 רחמי  וכסא  די  כסא  ודינא  רחמי  למהוי  י"אדנ  ה"ויה  גווני'  ב  כליל  הוא  ברי

 .ספיר אב כמראה) מטטרו(
 ב"ע רכו פנחס פרשת מהימנא עיאר
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˙Ï·˜˙Ó Â˙ÏÙ˙ Â„‚·· ˙ÏÎ˙ ÂÏ ˘È˘ ÈÓ ˜¯ 
 חכ  יהא  בי  גבור  יהא  בי  דמצלי  מא  דלעילא  למשריי  הוא  ברי  קודשא  אמר

 דא  בהיכלא  ייעול  לא  במצות  ועשיר  בתורה  חכ  גבור  בזכוו  עשיר  יהא  בי

 דא  ובגי  דילי  תקוני  ביה  גרמיה  דיהב  אלי  סימני  ביה  דתחזו  עד  צלותיה

 מפיהו  יבקשו  תורה  צבאות'  יי  למלא  דומה  הרב  א  מתניתי  מארי  אוקמוה

 דיהא  חדא  סימנא  צלותיה  תקבלו  בלבושיה  סימני  באלי  רשי  דיהא  למא

 מטטרו  דאיהו  לרקיע  דמי  ודאיה  ציצית  מצוה  בכנפי  בתכלת  בצלותיה  רשי

 ...שבציצית תכלת דיליה דיוקנא
  ב"ע רכו פנחס פרשת מהימנא רעיא

 
ÌÈ Â˙Á˙Â ÌÈ ÂÈÏÚ ÌÈ„ÁÙÓ ‰Ê Ú·ˆÓ! 

 כל  ותכל  וביה  ספירא'  די  תכלית  דאיהי  גווני  דכל  תכלת  איהו  שבציצית  תכלת

 תכל  ביו  ויהי")  ז  במדבר  (דכתיב  הוא  הדא  כלה  לשו  ואיהי  מועד  אהל  עבודת

 דאכיל  דשרגא  תכלת  ואיהו  כתיב  כלת  רבנ  ואוקמוה  "המשכ  את  להקי  משה

 סגולה  ,כסא  דמות  ספיר  אב  כמראה  דמות  יחזקאל  אמר  ועליה  ועלוו  תרבי

 מקלקל  בעלמא  נורא  לית  ,עליה  דגיהנ  נורא  שלטא  לא  לה  דירית  מא  אב  דהאי

 ביה  אתקיי  לה  ריתדי  מא  ,לה  מזיקו  דלא  מיא  שכ  כל  ,מתכות  מיני  כל  ולא  ,לה

 אחרא  דסטרא  ותתאי  עלאי  וכל',  וגו  "אני  את  במי  תעבור  כי")  מג  הישעי(

 דא  דבסגולה  ,אני  את  במי  תעבור  כי  אתמר  בגיניה  דימא  תכלת,  מניה  דחלי

 משריי  ,ותתאי  עלאי  דחלי  דא  מגוו,  דמצרי  ממנא  דא  בי  רמה  ורוכבו  סוס

 דתכלת  משריי  דחלי  מניה  תכלת  דאיהו  דרקיעא  ומשריי  מניה  דחלי  דימא

  .מניה דחלי דגיהנ דנורא
  ב"ע רכו פנחס פרשת מהימנא רעיא

 
ÊÓÂ¯ ‰„ÓÏ ˙ÏÏÂÎ‰ ÏÎ‰, ‡È‰˘ ÏÎ·, ‡È‰Â ˙ÈÏÎ˙ ÏÎ‰ 
 והיא  בכל  שהיא  הכל  הכוללת  למדה  שרומז,  התכלת  בחוט  הוא  הזכרו  אבל

 שאמרו  וזהו.  הש  מצות  שהיא  –  "כל  את  וזכרת"  אמר  ולכ,  הכל  תכלית

 לכסא  דומה  ורקיע  לרקיע  דומה  וי  לי  דומה  שהתכלת  מפני)  ב"ע  מגמנחות  (



ט        והיה לכ לציצית                                           ח "פרשת שלח תשס

 כגוו  כול  יראו  ברחוק  כי,  המראות  תכלית  הגוו  ג  בש  והדמיו',  וכו  הכבוד

 .תכלת נקרא ולפיכ, ההוא
  לח ,טו במדבר "רמב

 
 ‡È¯ËÓÈ‚·"„Â·Î‰ ‡ÒÎ" 

וכתיב ,  א  הכבוד  או  כסא  כבודוכס'  בגימ,  א"כ  אלכ"ואמ,  ש"פתיל  תכלת  באתב
 .ותכלת דומה לכסא הכבוד, "כסא כבוד מרו מראשו מקו מקדשינו"

 תוספות השל פרשת תצוה
 

‰ È·ÈÂ‡ ‰ÏÎÓ ˙ÏÎ˙' 
 . מצותיו ועוברי' יי אויבי לכלות פעולתו על תכלת לשו מפרשי ויש

  לז ,טו במדבר ריקאנטי
 
Ú"˙ÂÂˆÓ ˘Ï˘ ÌÈÈ˜Ó ˙ÏÎ˙· ˙ÂÏÎ˙Ò‰ È 
 להסתכל  והשלישית...  כגו  בראייה  התלויי  מצות  אילו,  "מראי  את  יהראינ"

 וי  לי  דומה  דתכלת  ,שמו'  ית  המקו  שזוכר  מצות'  ג  מקיי  ובזה  בציצית

' וח  ת"ציצי  התורה  כל,  לי  דומה  תכלת,  י'  קריע,  הכבוד  לכסא  ורקיע  לרקיע

 זה  ברד  לי  תעשה  לעבדו  שאמר  למל  משל.  ג"תרי'  בגימט  קשרי'  וה  חוטי

 מעתה  ,קשרי  להרבה  צרי  אני'  ה  או  דברי'  ד  לו  וכשאמר  ,לזכר  קשר  לי  וקשר

 . כול ואזכור אחד קשר אקשור
  יג 'סי זרוע אור ח"מהר דרשות

 
˙ÏÎ˙ ˙ÂÂˆÓÓ ‚ÚÏ˘ ÈÙÏ „¯Ë  Á¯Â˜ 

 שנעשה  כמו  לו  יעשה  שלא  ציצית  מצות  על  אד  ילעג  שלא  ציצית  מצות  וגדולה

 עליה  מלעיגי  שהיו  ציצית  שתלפר  קורח  שתפר  נסמכה  למה  רשפי  י"רש  כי,  לקורח

 אחד  מי  תכלת  שכולה  טלית  ולבשו  ש  אנשי  מועד  קרואי  עדה  נשיאי  עמו  היו  כי

 מי  שכולה  טלית  מה  ואמרו,  חייבת  ואמר  לא  או  בציצית  חייבת  זו  כגו  למשה  ואמרו

 תוומ,  עצמה  שתפטור  שכ  כל  לא  תכלת  שכולה  זו,  אותה  פוטר  תכלת  של  חוט  אחד

 . השרופי ומ הבלועי מ היה קרח חכמי אמרו כי, ונשרפו ונבלעו נטרדו כ
  יג 'סי זרוע אור ח"מהר דרשות



י        והיה לכ לציצית                                           ח "פרשת שלח תשס

‰¯Â˙ Ô˙ÓÂ ÛÂÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ˙¯ÈÎÊ 
 ,כי  זה  לרמוז  על  ידי  התכלת  שדומה  לי...  וי  דומה  לרקיע  לי  דומה  תכלת...

  לזכור  מה .לרקיע  ועל  ידי  מה  שדומה  .ה  על  הי"לזכור  ניסי  שעשה  לנו  הקב

 .שהרכי שבעה רקיעי כשירד לסיני לתת לנו התורה
 א" עא חולי פט"ריטב

 
Â˙ÈÏÎ˙· Ô Â·˙‰Ï 

ל  שיביט  האד "  ר,"מצי  מ  החרכי"  מלשו  ,דע  שעני  ציצית  הוא  עני  הבטה

  לפי  שהכנ  למטה  מ ,"על  כנפי  בגדיה"  ולכ  צוה  הכתוב  ,אחריתו  ויביט  לאר

ל  שלא  יוכל  להסתתר  מיו  הדי "ת  כנגד  ארבע  רוחות  ר  וארבע  כנפו,הבגדי

.   זה  יצר  הרע  שהוא  פתלתול  ועקש  ומסית  האד"פתיל".  באחד  מארבע  פנות

  שיבי "תכלת"  ואמר  .ל  יצר  הרע  בתחלה  נעשה  כחוט  של  עכביש  וגומר"ואחז

וא "  דכתיב  ,שמונה  חוטי  כנגד  שמונה  עשריות  חיי  האד.  ויכיר  תכליתו

  וה  ראיה  ושמיעה ,  כנגד  חמשה  חושי  חמשה  קשרי".  שנהבגבורות  שמוני

 . ונפסדי בתכליתו מ העול,וטע וריח ומישוש
  תקלח'ז סי"א ח"ת הרשב"שו

 
ÊÓ¯ ˘‰Â‚Û Â‰˘Ù ÏÎ‰ ‰Ï' 
, הוא  ברו'  לה  הכל  ונפשו  אד  של  שגופו  וזכרו  רמז  בו  שיש  לבי  לי  אומר  ועוד

 כדאשכח,  לב  שהוא  השלג  מ  שנבראת  האר  מ  שהוא  לגו  רמז  הלב  כי

 וחוטי.  הכבוד  כסא  שתחת  משלג  ,נבראת  מהיכ  האר,  )ג"פ(  אליעזר  רבי  בפרקי

 שאמרו  וכמו,  חוטי  כעי  הוא  הגו  בריאת  תחילת  כי  אמר  כעני,  הגו  אל  רמז

 ירכותיו  שני  תנא  עמר  רב  אמר,  )ב"ע  כה  נדה(  המפלת  בפרק  לברכה  זכרונ

 עינו  אשר  והתכלת.  זהורית  של  חוטי  כשני  זרועותיו  שני,  זהורית  של  חוטי  כשני

, )ב"ע  מג  מנחות(  באמר  רמזו  ולזה,  העליוני  מ  שהיא  לנפש  ירמוז  הרקיע  כעי

 דומה  והי,  לי  דומה  שהתכלת  מפני,  צבעוני  מיני  מכל  תכלת  נשתנה  מה

 להיא  את  ויראו"  )י,  כד  שמות(  שנאמר,  הכבוד  לכסא  דומה  והרקיע,  לרקיע

 כסא  ותחת,  "כסא  דמות  ספיר  אב  כמראה"  )כו,  א  יחזקאל(  ואומר',  וגו  "ישראל



יא        והיה לכ לציצית                                           ח "פרשת שלח תשס

 )א"ע  לט  מנחות(  אמרו  כ  ומפני,  ש  גנוזות  הצדיקי  שנפשות  מקו  הכבוד

 . תחתו והגו העליונית היא שהנפש, הלב על התכלת חוט שכורכי
  המצוה שורש ה"ד שפו מצוה החינו ספר

 
Ì Á ˙‡ ˘ ÔÂÂÚ ÏÚ ¯ÙÎÓ ˙ÏÎ˙ 

שנאת   לומר  ל  שהיה  התכלת  מכפר  על  ,כוללה    שנאת  חנ  עמטריאלת  בגיתכ

 .חנ
 שלח' ת פ"רבינו אפרי עה

 
ולכ  אפשר  לומר  טע  למה  חלק  קרח (  "ת  חנ"שנא'  ודע  כי  תכלת  בגימטרי...

על  תכלת  כי  היה  לו  שנאת  חנ  על  משה  ואהר  ולכ  היה  מתלוצ  על  מעלת 

  שהוא  מכפר  על  שנאת ,)  לעיל  טע  לדברתכלת  שהוא  מכפר  על  שנאת  חנ  כנזכר

 ...חנ ובלבד שישוב ממנה האד בתשובה גמורה ויסיר מלבו
 חלק שני'  מאמר צבאות ה,ע מפאנו"הרמ

 
', ציצית  בפ'  ויש  ג,  גליות'  ציצית  ננד  ד'  כי  ד,  ת"  ות"אלפי'  ת  גי"  ע  תכל"וכנ

שהוא  נגד  גלות ת  "  ע  תכל"וכנ,  ה"  וחימ"ובכל  כנ  א,  כנ'  שבכל  ציצית  ד

ת  גבורא "  הכל  ביחד  אלפי  ות,"ת  חנ"שנא'  יגת  "  בסוד  תכל,אדו  האחרו

ד "וק  י"יתקי  בסוד  צדמאות  גבורא  וכול  נמאל  וארבע  '  סוד  ב)  ז"ר  קל"דא(

  כי  לקתה ,ת"אלפי  ות'    גי,פעמי'    ב"ד  מ"  למ"ו  שי"ש  וי"ד  רא"וי,  "וו  נ"וא

   .כפלי בחטואתיה
 עז' ממ ע"כתבי הגרמ, ל"ו זצמ משקלאו"הגרמ

 
˙ÏÎ˙Ï ¯ÎÊ 

 צבוע  שהיא  משי  אחר  בטליתו  לעטרה)    בעל  תרומת  הדש(  מהדר  דהוה  וזכורני

 שלה  שהמשי  טלית  לו  נתנה  אשתו  אבל,  בלאו  שאר  או,  בלויא  הימיל'  שקו  תכלת

 . ימי כמה עליו מבר היה מ"ומ, אדו הוי
  לתלמיד תרומת הדש יושר לקט

 



יב        והיה לכ לציצית                                           ח "פרשת שלח תשס

ÌÈ‡Â¯ ÌÈ‡È· ‰‰ÏÚÓÏ Ô·ÏÂ ˙ÏÎ˙ ÔÈÚÎ ÔÂÈÊÁ·  
 צוה  כ  על,  רהיק  לכסא  דומה  ורקיע  לרקיע  דומה  וי  לי  שדומה  לפי  תכלת

 כעי  בו  שיש  לפי,  הלב  ע  וישי  תכלת  פתיל  שיקח  תכלת  צבע  מוצא  בהיות

 ושער",  כ  לה  נדמה  הנביאי  כחזיו  אלא  ממש  ולא,  למעלה  ופשתי  צמר

 צמר  כ  על,  )ג  ,ט  ש(  "הבדי  לבוש  והאיש",  )ט  ,ז  דניאל(  "ינק  כעמר  רישיה

 . תבציצי לא א אסור ופשתי
  רצד 'עמ לרוקח התפילה פירושי

 
ÚˆÂÓÓ‰ Í¯„ ÏÚ ÊÓ¯ 

רמז  נפלא  בבחינת  המיצוע  בכל  המידות  וההתרחק  מ  היתרו  והחסרו  כי  ה 

אל  תט  ימי  ושמאל "ה  "והמיצוע  הוא  טוב  כמו  שאמר  שלמה  המל  ע,  פחיתות

  אמצעי  בי  מראה  הלב  המפזר אוהתכלת  כ  הוא  טבעו  שהו,  "עהסר  רגל  מר

והוה  משות  משניה  עד  שמפני  זה  הוא ,  ובי  מראה  השחור  המקבצו,  הראות

ז  יתבונ  שהמיצוע  בכל  המעשי "  ועי.מחזק  הראות  ומקיימו  כי  הוא  נאות  אצלו

  ועל .האנושיי  הוא  הראוי  והנאות  כמו  שהמראה  הזה  הוא  ממוצע  בי  המראות

בכל  עת "ש  "  כי  עיקר  בגדיו  של  אד  ה  שלימות  המדות  כמ"על  בגדיה"  כ

ל  שנרמז  בגוו  תכלת  אל  הנמצא "  וא  נצר  לזה  מה  שאחז"  בגדי  לבניוהיי

  וראית  אותו  מגיד  שכל  המקיי :ל"וכמאמר  חז,  העליו  שכל  העיני  כלות  אליו

ומה  לרקיע   שתכלת  דומה  לי  וי  ד,מצות  ציצית  כאילו  הקביל  פני  השכינה

יוקח  מש  עני ,  רמזו  בזה  שאותו  קאי  על  השכינה,  ורקיע  דומה  לכסא  הכבוד

נפלא  והוא  שנדע  שההגבלה  וההשערה  אלקית  בכל  המעשי  היא  ההשערה 

ולזה ,  האמיתית  שעליה  ראוי  להשע  בכול  ולא  כאשר  ישפוט  שכל  האנושי  לבד

האד  ולא בה  לבד  יחיה  ,  השערת  התורה  אלקית  והגבלותיה  בכל  מצוותיה

ולהיות  זה  כלל  גדול  לכל  המצוות  המעשיות  ולכל  פעולות  האד ,  בזולתה

  מגיד "'וראית  אותו  וזכרת  את  כל  מצוות  ה"  :ל"אמרו  רז,  הנתונות  להשערתו

הכתוב  שכל  המקיי  מצות  ציצית  כאלו  מקיי  כל  המצוות  וכל  המבטל  מצות 

השערה  וההגבלה   כי  מי  שיקיי  עני  זאת  ה.ציצית  כאילו  ביטל  כל  המצוות

וא  יצאו  מההשערה  נמצאו  כול ,  הנכבדה  על  ידה  יתקיימו  כל  המצוות  המעשיות

 .בטלי משלימות
  שלחרשתעקידת יצחק פ
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Ï˜· ‰È‰ ˙Â˘ÚÏ ˙ÏÎ˙ 
 ג"סמ  דכתב  למאי  ש"כ,  מצוי  תכלת  שיהא...  דבר  יחזור  דשמא  הוא  וסברא...

  ...תכלת ותלעש היה בקל, סימני וכתב המלח בי הוא חלזו דג דאותו
  וטלית ב ה"ד ה 'סי החדשות ל"מהרי ת"שו

 
ÔÂÊÏÁ‰ ÈÂˆÓ ‡Â‰ 
 היה  זבולו  של  ובחלקו  בי  הוא  מצוי  החלזו  שהרי  לפני  צריכה  זו  אי  :תשובה

 היה  לא  ישראל  שגלו  ואחר  ,אותו  מלקטי  והיו  היבשה  אל  הי  מ  מאליו  עולה

 צדי  אלו  ל"וארז  ,יולענב  לכורמי  הע  מדלת  באר  נבוזראד  והשאיר  ,עולה

 הקדמוני  לי  סמוכי  היו  המשכ  במעשה  וכ  .לצודו  צריכי  שהיו  משמע  ,חלזו

 סו  לי  הולכי  והיו  ,מועט  דבר  אלא  סיני  להר  סו  י  בי  אי  שהרי  ,סו  י

 אמרו  כאשר  בחלזו  לומר  הוצרכו  שלא  והיינו  ,ש  נמצא  שהיה  אותו  וצדי

 או  אותו  מכירי  שאי  אלא  מצוי  הוא  יוה  שעד  ואפשר  .מצוי  שהיה  לפי  בתחש

 הרבה  מצוי  לתכלת  הדומה  שצבע  ,לו  צריכי  אינ  כי  ג  ,לצודו  יודעי  שאי

 אפילו  עובר  שאינו  אומנות  באופ  אותו  וצובעי  ניל  בערבי  הנקרא  איסטס  דהיינו

 . גיהו ידי על
  אי תשובה ה"ד תרפה 'סי ב חלק ז"רדב ת"שו

 
Ï‡¯˘È ˙Â·È˘Á ÏÚ ‰¯ÂÓ 

כי  מצות ,  ודבר  זה  ידוע.  הב  מה  שאמר  שהיה  ציציתו  מוטלת  על  כרי  וכסתותו

ודבר  זה  בארנו  אצל  קרטליתא .  היא  חשיבות  ישראל  בפרט,  ציצית  שבה  תכלת

אסתר (וכדכתיב  קרא  ).  א"  עעד(במסכת  בבא  בתרא  ,  דביתהו  דרבי  חנינא  ב  דוסא

 ".'ומרדכי יצא מלפני המל בלבוש מלכות תכלת וגו) "טז, ח
 נצח ישראל פרק ה, ל"מהר

 
Ì„‡‰ ÏÚ ÌÈÓ˘ ˙ÂÎÏÓ ÏÚ ‰¯ÂÓ 

וזאת  המצוה  שהיא  פרשת  ציצית  מיוחדת  מה  שיש  בה  קבלת  עול  מלכות  שמי 

  וזה ,כי  מצות  ציצית  התכלת  הוא  דומה  לכסא  כבוד  אשר  הוא  כסא  מלכותו,  ביותר



יד        והיה לכ לציצית                                           ח "פרשת שלח תשס

  ומפני  כי  מלכותו  יתבר  על  האד  לכ  נזכר  בה .מורה  כי  מלכותו  הוא  על  האד

  כדכתיב ,יציאת  מצרי  כי  מצד  יציאת  מצרי  הש  יתבר  הוא  למל  עליה

ל  כי  לכ  אני "שר,  "להי  אשר  הוצאתי  מאר  מצרי  מבית  עבדיא'  אנכי  ה"

מול  עלי  ואתה  קנוי  לי  לעבד  בעבור  שהוצאתי  מבית  עבדי  לכ ולהי  א

 .את תהיו לי עבדי לקבל מלכות שמי
  העבודה פרק חנתיבות עול נתיב, ל"מהר

 
‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂÂˆÓ „‚ Î ˙ÏÎ˙ 

ומצות  תכלת  ולב  כנגד  מצות  עשה  ולא  תעשה  שעל  יד  יוצא  האד  לפעל 

  וזה .וידוע  כי  מצות  עשה  על  יד  קונה  האד  הזכות  והטוב,  השלימות  הגמור

תכלת ,    כי  הזכות  הוא  לב,  זה  מצות  ציצית"בכל  עת  יהיו  בגדי  לבני"שאמרו  

  שא  לא  אכל ,לא  תעשה  אי  קונה  האד  על  יד  זכות  כללי  "כנגד  לא  תעשה  וע

חלב  או  לא  בא  על  הערוה  לא  קנה  בזה  זכות  רק  אי  עבירה  בידו  שיש  על  זה 

שלח  ל  שהוא  מלשו '  ל  בפ"י  ז"רש'  ותכלת  מורה  על  העונש  כמו  שפי,  עונש

א  תכלת  דומה  לכסא  הכבוד  אשר  כסא  הכבוד  מורה  על "וז,  שכול  תרגו  תכלא

וראית  אותו "  מרוזה  שנא.  ה  יושב  על  כסא  די  לשפוט  את  העוברי"די  שהקב

י  שיראה  האד  הציצית  שה  בבגדו  שמורה  על "  כי  ע,"'וזכרת  את  כל  מצות  ה

כי  ציצית  ה  בבגדו  שבו  מכסה  גופו  אשר  בגופו  יש ,  יציאת  האד  לפעל  בכלל

 ה  גידי"ויש  בגופו  שס,  ח  מצות  עשה"ח  אברי  וכנגד  זה  נת  לאד  רמ"רמ

 ...ה מצות לא תעשה"וכנגד נת שס
 נתיבות עול נתיב העבודה פרק טו , ל"מהר

 
ÌÈÚ˘¯Ï ˘ ÂÚ ÏÚ ‰¯ÂÓ ˙ÏÎ˙ 

להיכ א'  אני  ה"ויש  להקשות  כי  מאי  עני  מצות  ציצית  שכתוב  בה  שתי  פעמי  

אבל  פירוש .  נאמ  לית  שכר  טוב  לצדיקי'    אני  הוא  הנאמ  להפרע  אני  ה"'וגו

, ת  ציצית  מורה  על  מת  שכר  של  הצדיקי  ועונש  הרשעידבר  זה  כי  עיקר  מצו

ל "י  ז"כמו  שפירש  רש,  התכלת  מורה  על  העונש,  ולפיכ  יש  בו  תכלת  ולב

, בפרשת  שלח  ל  כי  תרגו  שכול  הוא  תכלת  ולשו  שכול  הוא  אבוד  והפסד  גמור
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  ומפני  כ  התכלת  דומה .והלב  מורה  על  השכר  כש  שהתכלת  מורה  על  האבוד

  כי  הדי  בא  לרשעי  מצד  כסא  מלכותו  שיושב  בדי  ונות  לרשע ,לכסא  הכבוד

  וצותה  התורה  לתת  על  הטלית  שנקרא  גלימא  ארבע  ציציות  בסו  הקר .ענשו

ג  שמצד  האד  שהוא  גשמי  והוא  בעול  הגשמי  אי  נראה "  אע,להודיע  לאד

אבל  כשיוצא  מ  הגשמי  יהיה  נראה  ההבדל  בי  צדיק ,  הבדל  בי  צדיק  ובי  רשע

ומה  שאי  עתה  נראה  הבדל  היינו  מפני  שהאד  הוא  גשמי  והוא ,  בי  רשעו

ולפיכ  אי  חילוק  בי  צדיק  ובי ,  ז  גשמי  וכל  גש  הוא  גול  אי  בו  הבדל"בעוה

כי  הגלימא  מורה  על  הגו  שהרי  הבגד  הוא ,  אבל  בסו  הגלימא  יש  ציצית,  רשע

ורי  על  הבדל ולפיכ  הציצית  שה  מ,  לכסות  הגו  והוא  מלבוש  הגו  בלבד

דהיינו  כשלא  יהיה  עוד  הכל  גשמי  אז  יהיה  ההבדל ,  צדיק  ורשע  ה  בסו  הגלימא

 ל מקוי  שיעשה  האד בכל שפת בגדו ציצית שבכ"וצוה  הש.  בי  צדיק  ובי  רשע

ז  צדיק  ורשע "ר  לומר  כיו  שבעוה"שלא  יהיה  ניסת  ליצה,  שיפנה  האד  יהיה  נגדו

  כי  בסו  לא  יהיה  כ ,אבל  אי  הדבר  כ,  שוי  ואי  הבדל  ביניה  כ  יהיה  בסו

ש  הכתוב "וז.  להי  לאשר  לא  עבדורק  יהיה  הבדל  בי  צדיק  לרשע  בי  עובד  א

כי  כאשר  יש  לפני  האד  דבר  זה  שית ,  "'וראית  אותו  וזכרת  את  כל  מצות  ה"

וכמו  שאמר  עקביא  הסתכל  בשלשה  דברי  ואי ,  בסו  הדי  אז  יעשה  המצוה

הרי  כי  כאשר  יחשוב  שית  די  וחשבו  לעתיד  אינו  בא ',  ה  וכואתה  בא  לידי  עביר

 . לידי עבירה
  דרוש לשבת הגדול,ל"מהר

 
 ˙ ÈÁ· ‡È‰ ˙ÏÎ˙"ÌÈÓ˘ ˙‡¯È" 

 .וכשמניח הטלית יראה את התכלת פירוש שתפול עליו יראה
 ש הנהגות ישרות כא"צוואת הריב

 
˘Ù ‰ ˙ÂÏÎ 

 . אהבה' תכלת לשו כלות הנפש בבחי
 כב'  נשא עלבעל התניא קוטי תורהיל
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‰ „ÁÙ ˙˘‚¯‰ ‡È‰ ˙ÏÎ˙‰ ˙ ÈÁ· '·Ï· 
  שיתלהב  ויתלהט  בנפשו  עד  כי  נגע  עד  נקודת  לבו  שש  הוא  יסוד דייל    עאי  כ

ה  כשלהבת  העולה  מאליה  ליפרד  מ "האש  העולה  למעלה  כרשפי  אש  ושלהבת  י

מצר  לכס "י  האש  דוקא  כמו  "וכל  השתנות  הוא  ע,  הפתילה  בלי  השקט  ומנוחה

והארה  זו  שמתלהט  ומתלהב  בלב ,  "'הגו  סיגי  מכס  כו"  עד  כי  "כור  לזהבו

  תכלת  ולב  שבציצית  כי  בחינת  לב  מורה  על  האהבה נתהאד  הוא  עני  בחי

והיינו [והתכלת  מורה  על  הפחד  שבלבו  .  כרשפי  אש  כשלהבת  מתלהב  בלב  האד

ודע ונ,  ד  דלב  נמש  ממוח  בינה  ותכלת  מאבא"ח  שער  הציצית  פ"ש  בפע"כמ

  יראה  עילאה  ואבא  יסד נתדבינה  היא  מקור  האהבה  כרשפי  אש  וחכמה  הוא  בחי

בחכמה  יסד  אר  כונ  שמי "פ  "א  ע"ש  במ"ברתא  היא  בחינת  יראה  תתאה  וכמ

אי  פחד "וזהו  שכתוב  ].  "שימני  כחות"פ  "ש  מזה  בביאור  ע"  ועמ"בתבונה

  ראיית נתשהוא  בחי  לנגד  עיניו  נת  כי  כל  זמ  שהוא  עדיי  בחי"אלקי  לנגד  עיניו

  כי  פחד  הוא  בלב  דוקא  שתפול  עליו  אימה ,להיהשכל  בלבד  אי  לו  פחד  א

כ  ביסוד  האש  שבלב  כמו  גוו  התכלת "  כי  הפחד  מושרש  ג,ופחד  בהתגלות  הלב

 .שבאש ואור הנר התחתו שבפתילה ממש כנודע
  ג , שלח מגלבעל התניאקוטי תורה לי

 
‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂÂˆÓ „‚ Î ˙ÏÎ˙ 

  כנגד  תכלת  יזכור  על  מצות ,בחינות  כנגד  תכלת  וכנגד  לב'  ירות  ה  בועני  הזכ

 ).'ת כו"שהיראה היא מקור לשמירת מל(לא תעשה 
  א , שלח מדלבעל התניאליקוטי תורה 

 
˙ÂÈÓÈ ÙÏ ÚÈ‚‰Ï ˙ÏÎ˙ ˙ÂÂˆÓ ˙ ÂÂÎ 

  לפי  שעל  ידי  זה  דייקא  נמש ,ובאמת  עיקר  המצוה  הוא  על  ידי  חוט  דתכלת  דוקא

וכיו  שכ  שעיקר  כוונה  זו .  ...ש"ע'  ר  כו"פ  שיהיה  לו  אהוי"בהאד  בחינת  א

שעל  ידי  שהוא .  י  חוט  דתכלת"ל  ע"ממש  לכ  צ'  להגיע  הביטול  בבחינת  פנימי

  ועל  דר זה הוא עני הקוצי דשערי הנמשכי ,פ  ממש"א'  חוט  נמש  בבחי'  בבחי
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וא  עדיי   מכל  מקו  ה,  ע  היותו  כולו  תכלת,מה  שאי  כ  הטלית  עצמו.  'א  כו"מא

 . 'א על ידי החוטי כו"רק בבחינת מקי ולא נגע הביטול עדיי בפנימיותו כ
  א , שלח מולבעל התניאליקוטי תורה 

 
Ú¯ Ï˘ ‰˜„‰ ÔÓ ‰˜„ ÂÏÈÙ‡ ¯Ú·Ó ˙ÏÎ˙‰ 

שיכלה  ויבער  הרע '  עני  חוטי  התכלת  שבציצית  כי  הנה  תכלת  הוא  מלשו  תכלה  פי

  תתורו  אחרי  לבבכ  ואחרי  עיניכ ש  ולא"ש  ובערת  הרע  מקרב  וכמ"מקרבו  כמ

א  באמת  הרי  נאמר  ועמ  ישראל  כול  צדיקי  ועל   ...אשר  את  זוני  אחריה

ז  הנפקותא  הוא  כי  יש  פנימיות  וחיצוניות  וכל  מי "ועכ'  כול  נאמר  נפשי  אויתי  כו

שנקלט  בפנימיותו  יותר  קרבת  אלקי  יותר  צרי  שלא  יהיה  כמו  זונה  אפילו  בדקות 

ו  בתאוות  היתר  וזהו  עני  תכלת  דאכיל  ושצי  הרע  דנפש  הבהמית העניני  כמ

תכלת   י  חוטי  התכלת  כי"ולא  תתורו  זהו  ע.  נ  והיינו  כי  כדי  להיות  ובערת  הרע"שמק

 .ומזה יומש היראה להיות יראת חטא פשותניני כורסייא דדינא דדייני בה ד' נק
  ד , קרח נגלבעל התניא ליקוטי תורה 

 
Ï Ï˘ ˙ÈˆÈˆ È„È ÏÚÌÈ È„‰ ˙‡ ÔÈ˜È˙ÓÓ ˙ÏÎ˙Â Ô· 

ונתנו  על  ציצית  הכנ  פתיל  תכלת  והיה  לכ "דשורש  הדבר  הוא  דכתיב  ...

  דהצל "'צל  כו'  ה"ט  ומ  המדרש  על  פסוק  "  דהנה  ידוע  מדברי  הבעש,"לציצית

  וכ  כביכול  אצל  הש  יתבר  דכל  מה  שאד  עושה ,עושה  כל  דבר  שהאד  עושה

  כשאד  עושה  צדקה ,ה  דוגמתו"קדוש  בלמטה  מעורר  עובדא  דלעילא  ועושה  ה

 ה  ובזה  תבי  מה  שהכה  גדול  הי.  חסד  וצדקה  כי  משפיע  ג"למטה  גור  שהש

  כי  המראה  לב  אי  בו  גוו  כלל  רק ,)ו"ג  מ"יומא  פ(כ  בגדי  לב  "הולובש  בי

  והנה  הש  יתבר  כביכול  אי  בו  גוו  כלל  כי  אי ,כ  יכול  לקבל  כל  הגווני"שאח

  רק  אנו  עושי  בו  גוו  כפי  מה  שאנו  עושי  למטה  כ ,  דיוקבו  לא  דמות  ולא

  והנה .  ה  מדת  אדו  שהוא  מרמז  על  הגבורה  וה  חסד  המרמז  על  לב,ממשיכי

 ,  לב  היא  המעלה  הגבוה  מכל  הגווני  ושחור  הוא  מעלה  השפלה  מכלנתבחי

ולכ  תכלת  שהוא  נוטה  לשחור  נקרא  תכלת  מלשו  תכלה  שהוא  מורה  על  חוש 

משיכיר  בי )  ב"א  מ"ברכות  פ(ל  "  וכ  אמרו  חז,  מורה  על  אור  שהוא  בהירותולב
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כ  שהיה  צרי  להמשי  גבורה  על  שונאי "הו  ביה  גדול  ולכ  הכ.תכלת  ללב

  במקור ת  עצמו  ולכ  היה  צרי  לדבק  א,ישראל  וחסדי  ורחמי  על  זרע  ישראל

לכ  לבש   ,העליו  אשר  כולו  לב  ומש  מש  כל  מה  שרצה  ועשה  כל  הגווני

בגדי  לב  לעורר  לעילא  הבחינות  לבנוניות  והמשי  מש  כל  הבחינת  רחמי 

  ובמצות ,  וזהו  כוונת  הציצית  שהיה  בו  תכלת  דהוא  מורה  על  שחרות.וגבורות

ובזה  יש .  ציצית  אנו  ממתיקי  את  התכלת  דהוא  חוש  ואנו  מהפכי  לאור  בהיר

מצי  מ "  שהוא  לשו  "הכנ  פתיל  תכלת  והיה  לכ  לציצית"לומר  פירוש  הכתוב  

י  המצוה  זו  המתיקו  התכלת  שהוא  מרמז "יש  לומר  שע)  ט,  ש  ב"שה  ("החרכי

 .על חוש שיתהפ לאור בהיר
 דרוש לפורי קדושת לוי

 
 ˙ÏÎ˙-‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡  
  ואיתא  בגמרא  למה  תכלת  שתכלת ,"ונתנו  על  ציצית  הכנ  פתיל  תכלת"וזהו  

  וי  הוא  רמז  ליראה  ורקיע ,א  הכבודדומה  לי  וי  דומה  לרקיע  ורקיע  דומה  לכס

  אמר  הקדוש  ברו  הוא  לישראל  בני  ראו  שבראתי :  דאיתא  במדרש,רמז  לאהבה

גבול  שמתי "לכ  הי  והרקיע  לשמש  אתכ  ואינ  עוברי  על  מצותי  דכתיב  

  ורקיע ,  כלו  שינה  ועבר  את  גבולו  כי  מתיירא  לעבור  גבולו  אשר  שמתי  לו"לי

  דהיינו ,ה  רמז  התכלת  שדומה  לי  וי  דומה  לרקיע  וז.מאיר  לכ  בחדוה  ושמחה

מדריגות  שה  יראה  ואהבה  יתקנו  אות  כנפי  הניטל  מהחיות '  שעל  ידי  ב

כנפי  למא  דאמר  אות  שהיו  מכסי  בה '    דהיינו  ע  יראה  יתוק  הב,הקודש

  ובאהבה  יתוק  אות  כנפי  שאמרו  בה  שירה  דזה  הוא ,רגליה  דזה  הוא  יראה

 .וכלו להיות מרכבה כמו חיות הקודש ואז י,אהבה
 נוע אלימל פרשת שלח

 
ÂÈ‡Â¯· ÏÚ ‡¯Â·‰ ˙Á‚˘‰Ï ÊÓÂ¯ ˙ÏÎ˙ 

, י"פירש  רש.  "ועשו  לה  ציצית  על  כנפי  בגדיה  לדורות"וכ  גבי  ציצית  כתיב  

כי  ציצית  ה ,  )חסר(ג  מצות  "וציצית  כולל  כל  התרי.  לשו  הסתכלות,  ציצית

שיש  בו  שבעה  קרומי  זה ,  וזהו  דוגמת  העי,  שבעה  חוטי  לב  וחוט  אחד  תכלת
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 כי"  שהשבעה  קרומי  ה  כנגד,  וביאור  העני.  על  גבי  זה  כמו  שהעלו  החכמי

אלא ,  לא  בצל  ממש  כי  אינו  גו,  )ו,  בראשית  ט  ("להי  ברא  את  האדבצל  א

ועולמות  עליוני .  ברא  את  האד  שיהא  מורה  בתנועותיו  על  דרכי  הבורא  יתבר

היינו  שהבורא .  וה  שבעה  גווני  דלב"  המשוטטות  בכל  האר'    העיני",  שבעה

וזה  שבעה  חוטי  לב .  יתבר  משגיח  להטיב  לברואיו  ולהשפיע  לה  כל  טוב

וה  כנגד  שבע ,  כי  אינ  כי  א  עדות  על  הבורא  יתבר,  שבציצית  מורי  על  זה

, "א  עיובמילוי  הו',  עולה  שבעי  והוא  ע.  כל  חד  כלול  מעשר,  מ"ת  נהי"מדות  חג

, והשחור  שבעי  מורה  על  השגחת  הבורא  יתבר  בעיניו  לנקו  מעוברי  רצונו

נמצא  שהציצית  מורי  על  השגחת  הבורא  יתבר .  ולזה  רומז  חוט  של  תכלת

 .שיסתכל בו האד תמיד ולא יעבור כמו שמפורש בעני
רומז '  וג  ע.  ודג  רומז  לעינא  פקיחא,  וג  תכלת  הוא  מצבע  דג  הוא  חלזו

שהבורא  יתבר  משגיח  ושופט  העול  על  כל דבר קט וגדול ואי ,    סנהדרי"לעי

. "א  יסתר  איש  במסתרי  ואני  לא  אראנו"כמה  דאת  אמרת  ,  נסתר  מנגד  עיניו

 ".ועשו לה ציצית על כנפי בגדיה לדורות"וזהו 
 עבודת ישראל פרקי אבות פרק שלישי

 
˙ÏÎ˙‰ ÔÓ ÌÈÁ¯Â· ÌÈ ÂˆÈÁ‰ 

ובזה  יתק  קליפת  עשיה ,    האד  שיפנה  וינקה  את  עצמוולפיכ  בבקר  צרי...

ויכסה  ראשו ,  כ  ילבש  הטלית"ואח.  כמו  שאמרנו,  ותסיר  אותה  מש,  שבעשיה

, היה  כדי  שיברחו  החיצוני,  ובזמ  שהיה  תכלת.  שלא  יאחוז  ביצירה  הקליפות

כנגד ,  כ  ילבש  התפילי  של  יד"ואח.  שה  בורחי  מצד  הדי  החזק  של  התכלת

ומקשר  אות ,  דהיינו  תפילי  של  ראש,  כ  עול  האצילות"ואח.  אהעול  הברי

המעשי  מתק  עול '  ונמצא  שבאלו  ד,  ברצועה  שלא  להניח  שו  חיצו  ליגע

 ...ומסיר הקליפות מה, ע"העשיה שבכל עול ועול מאבי
  פרשת בראשיתספר הליקוטי רבי חיי ויטל 

 

קדמאי  ולכ  עולה   מלכי'  רי  זתכלת  סגולתו  להרחיק  החיצוני  כי  סודו  מבירו

  סגולת ב"קמט  ע  תרומה  ד'  מ  פ"ז  במק"החלזו  אחת  לשבעי  שנה  עיי  כ
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בירור  הטוב '    שהוא  בחי"'ולא  תתורו  וכו'  וראית  אותו  וזכרת  וכו"התורה  

 ."ובחרת בחיי"מהרע 
 ד"אגרא דפרקא אות רי

 
ÌÈ ÂˆÈÁ‰ È ÈÚ ¯ÂÂ ÒÓ 

  .מא עיני החיצוניוכמו שידוע דהתכלת הוא אור מקי שמס
 א ,  שער הציצית הליובאוויטשאמרי בינה 

 
סוד  תכלת  המכלה  והורג  כל  הקליפות  ומסמא  עיניה  לבל  יזונו  עיניה  מ 

  ואמיתות  תכלת  מבואר  בדברי  מר ,'הקדושה  והוא  עצ  השגחתו  יתבר  וכו

 ל  בעני  הציצית"י  יסוד  זה  יובנו  הרבה  מאמרי  חז"ה  עפ"ש  א"עיי'  ט  וכו"הבעש

 .'ציציותיו וטפחו לו על פניו וכו' מנחות מד באו ד' ועי
 שלח' אייזיק מקאמארנא סו פ' ק ר"ח להרה"אוצה

 
ÌÈÚ˘¯‰ ÏÚ ÒÚÂÎ ˙ÏÎ˙‰ 

  אש  השור  ומכלה  הוא  אש  האלקי ראכעני  התכלת  דאכיל  ושצי  לרע  דוקא  שנק

  בכעס  כנחש   ואי  דוגמא  אמיתית  לזה  רק  מה  שאנו  רואי,'  אש  אוכלה  כוראהנק

א  לפי "  וכמו  שיש  דבר  זה  בכ,  חיויא  דרבנרא  שנק  על  הרשעיל  יראי  אלקיש

  בעבודה  שבלב  כשרואה  דבר  רע  שעושה  הרשע  במרד הערכו  בהתקשרותו  בתפל

  וכ ,  שיכעוס  בכעס  וחרו  א  למאד,ג"  כזנות  וחילול  שבת  בפרהסיא  וכה,ומעל

  בו המתו  בערע  הדבר  המנגד  ביותר  לנקודת  יהדותו  יכעוס  ויקצו  וח"כשיראה  ע

 .ל"וד' עד להשחית ממש כו
 א ,  שער הציצית הליובאוויטשאמרי בינה 

 
Â˘¯˘ÓÂ Â¯˜ÈÚÓ È¯Ó‚Ï Ú¯‰ ˙‡ ¯Ú·Ó ˙ÏÎ˙ 

  כ  ביעור  הרע  לגמרי  מעיקרו ,  שאוכלת  האש  שמבערו  לגמרי  מכל  וכל,כמו  האש

י  תגבורת "  יותר  נעלה  ממיתוק  הרע  על  תשובהי  המרירות  העצומות  דבע"ושרשו  ע

 ,  כידועדיק  גמורגדול  מצל  תשובה  דבע'  לכ  אמר  רבי  יש  קונה  עולמו  כו  ו.הטוב
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 ,  והוא  עני  התכלת  דאכיל  ושצי  כאש  אוכלת.טהרה  שמביאה  לידי  קדושה'  שזהו  הנק

 ,  מפני  שמזה  יבא  לקדושת  המצוה,  על  התכלת  דוקא"וראית  אותו"  מרולכ  א

מ  צרי "  ומ,  ישרר  עולה  למעלה  מאור  חוזר  דאו,דטהרה  מביאה  לידי  קדושה  משו

 .ולכ מצוה אחת ה'  לאהפכא כושריור לחוטי לב להמשכת הקדושה דא
 א ,  שער הציצית יליובאוויטשאמרי בינה 

 
˜„ ‡ËÁ ÂÏÈÙ‡ ˘È‚¯‰Ï Ì¯Â‚ ˙ÏÎ˙‰ ˙ÈÈ‡¯ 

דרוש  אלקי  לבדו ל  היינו  שכאשר  הכי  לבבו  ,  לשו  ממילא"ולא  תתורו"ש  "ומ

ו  בלב  שלא  ירצה  להטות  לבבו  לחפו  בכל   הכנה  ז,ולא  לפנות  אל  רצו  זר  זולתו

'   ואז  נק,גיטהרת  הלב  שמטהרנו  מכל  ס'  דבר  רע  וטמא  המטמא  נפשו  היינו  הנק

  הוא  אשר  לא ,בר  לבב  שהוא  אשר  לבו  לא  חפ  בכל  טומאה  וזורק  מלבו  לגמרי

'   וזה  בא  מחמת  שכל  לבו  הכי  לדרוש  אלקי  בלב  א,יתור  אחרי  לבבו  ממילא

י  קבלת "י  הראיה  דתכלת  ע"  והיינו  ע,ו  ואי  זר  אתו  כללשל  לאביו  שבשמי  לבד

בהכרה '    שלימה  בנפשו  בהתבוננות  גדולת  אימת  מלכותו  יתול  מלכות  שמיע

  שאז  דוקא  מתו  האור  הזה  יכיר  יותר  אי  שהוא  בחש  גס ,טובה  שבלב  ומוח

ל "כנ'  ז  ולא  יתור  ממילא  כו"וחומרי  ויברח  וימאס  בהבלי  רצונות  תענוגי  עוה

י "ש  שלימה  עפ"  ואמנ  א  לא  היה  רואה  אור  האלקי  בנפשו  במצות  מ.ל"וד

  לא  ירגיש  בעצמו  שהוא  בחש  ורע  ולא  ית  לבבו  לזה  כלל ,ל"ראיה  דתכלת  כנ

  שממילא  אינו  נות  לב  לבלתי  יל ,  וש  חש  לאור,ונדמה  לו  שאינו  בחש  כלל

 .'  כלל  וכו  וכל  רצו  ותענוג  זר  יקבל  בלבו  באי  מרגיש  כי  ברע  הוא,אחרי  ההבל

  וכל  היו  הול  אחר ,'מ  לה"וזהו  עיקר  התערובת  קשה  שבפיו  ולבו  בתפלה  ותו

  כי  דר  האויל  בעיניו  ולא  יכיר ,ז  כלל"  ואינ  סותרי  זא,כל  תאות  לבו  רק  רע

ע  נקי  מעבירות  חמורות וג "בפחיתת  ערכו  כלל  וכל  דרכיו  ז  וישר  רק  כשרואה  א

'   ירגיש  בנפשו  אפי,אור  האלקי  יותר  יותר  אבל  כל  שיכיר  ב.'זאת  מיקל  לעצמו  וכו

ע  כמו  ברע  ממש "  וג  תאות  היתר  יצר  לו  עד  שרואה  א,'עו  שדש  בעקביו  כו

  וזהו  עיקר  עני ,המגש  לבו  ודעתו  בדקות  שבדקות  כטמטו  הלב  והמוח  כידוע

 .ל"וד' התכלת דאכיל ושצי ג לרע הדק שבדקות כו
 א ,  שער הציצית יאליובאוויטשאמרי בינה 
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 Ô·ÏÂ ˙ÏÎ˙-‰ÁÓ˘Â ‰‡¯È  
' עבדו  את  הוי"  וכתיב  "ביראה'  עבדו  את  ה"והנה  יש  חוט  לב  וחוטי  תכלת  כי  

עבדו  את "ש  "  כי  חוטי  תכלת  היא  ע,ז  מורה  חוט  תכלת  וחוטי  לב"  שע,"בשמחה

 . "בשמחה' עבדו את ה"'  וחוטי לב היא בחי"'ביראה כו' ה
  קכז'עפות פרשת קרח  הוס מליובאוויטשהצמח צדקר "לאדמואור התורה 

 
ÌÈÓÁ¯Â „ÒÁ ˘È ˙ÏÎ˙‰ ËÂÁ Ï˘ ˙ÂÈÓÈ Ù· 

בגמרא  סוטה  בשכר  שאמר  אברה  אבינו  א  מחוט  ועד  שרו  נעל  זכו  בניו  לחוט 

וג  צרי  להבי  כיו  שתכלת  הוא  די  מהו  זכו   .צרי  להבי  השייכות,  של  תכלת

לפני  כל   קמהו  הזכות  בזה  הלא  מבקשי  אל  תבא  במשפט  עמנו  כי  לא  יצד,  בניו

א  העני  כי  חוט  של  תכלת  אינו  תכלת  בעצ  כי  החוט  הוא  לב  אלא   .'חי  כו

שצבוע  בגוו  תכלת  וזהו  גבורות  דקדושה  שה  רק  לאחזאה  אבל  הפנימיות 

תכלת  עמרא  הוא  שהוא  צמר  לב '  ובגמרא  יבמות  ד.  והמכוו  ה  חסד  ורחמי

 'אלא שצבוע בחלזו כו
 ה" שמ למאור לר,ל"זצשמריה נח מבאברויסק ' ר ר"האדמו

 
Ú"ÂÁ¯Î ÏÚ· Û‡ ‰ÂˆÓ‰ ¯ÎÂÊ ˙ÏÎ˙ È 
  וכ  לעתיד ,ק"  רערקל  בשבת  פ"  של  ישראל  כמשזל  כרחי  נת  התורה  בע"הש

. קראוהו  רתחא)  א"  עקה(  חלק  רקל  פ"ורז  ["ביד  חזקה  אמלו  עליכ"ש  "כמ

י "  שיצחק  הוא  הגואל  ע"כי  אתה  אבינו"פ  "ק  ע"  רערק  בשבת  פיתאולכ  א

ל י  שולח  לו  הרהורי  תשובה  ומחשבות  של  קבלת  עו"  אצל  כל  פרט  השוכ].  מדתו

רק  ג  לזה  צרי  הכנה  ואתערותא  דלתתא .    ושלא  מרצונול  כרחו  בעלכות  שמימ

שלזה  של .    וגלותינו  לביאת  משיח  תורה  גלות  מצרי  הכנה  למתהקצת  כמו  שהי

ולכ .  ת  והוא  יסורי  ששולח"  מצד  השי  כ  ההכנה  הוא  גל  כרחנומלוכה  בע

  מצד  הרתחא   כוהיסורי  ה  ג)  ב"טז  ע(ש  בערכי  "א  ליסורי  כמ"צרי  כ

   כויש  אתערותא  דלתתא  המועיל  לזה  והוא  היראה  שהוא  ג.  'ממדת  גבורתו  ית

וזהו .    כמו  אדו  על  עבדל  כרחוז  מעורר  למעלה  למשול  עליו  בע"ממדה  זו  ועי

דריכ  בתורה  ומצות י  י"כ  הש"  ואח"  ליראהי  אלהי  שואל  מעמ  כא'  מה  ה"
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ש  בזוהר  סו  שלח  דתכלת "  וכמ,ז  שהיא  ליראה  כנודע"וזהו  מצות  ציצית  ע.  כ"בע

 . כעובדא דמנחות,ל כרחוז הוא זכירת כל המצות א בע"היא יראה ועי
 צדקת הצדיק אות נו

 
 Ô·ÏÂ ˙ÏÎ˙-˘ ÂÚ‰ ˙‡¯È  ,˙ÂÓÓÂ¯‰ ˙‡¯ÈÂ 

) א"  עסוטה  יז(ש  "  וכמהעצות  למחשבות  זרות  והרהורי  הוא  מצות  ציצית  ותפילי

כי .    זכו  בניו  לחוט  של  תכלת  ורצועה  של  תפילי"א  מחוט  ועד  שרו  נעל"בשכר  

ז  אבל  הנקי  מזה "שורש  כל  הדמיונות  ומחשבות  זרות  הוא  רק  בלב  חומד  לעניני  עוה

  ונתברר ,לבדו'  ה  שמדתו  זיכו  האהבות  והתאות  בלתי  לה"עבינו  לגמרי  כאברה  א

  כי  לא  רצה  בשו  דבר  מעניני "'  תאמר  אני  העשרתי  וגוולא'  א  וגו"ש  "אז  כמ

מצות  אלו  השומרות  אות '    בשביל  כ  זכו  בניו  לב,י  ית  לו"עול  הזה  רק  מה  שהש

ולא "ולשו  .  "'ולא  תתורו  וגו'  וראית  אותו  וגו"בציצית  מפורש  .  ג  כ  מזה

ל  זמ כי  כ.    משמע  לא  שיעקר  ההרהור  מלב  לגמרי  רק  שיהיה  בכחו  לדחותו"תתורו

שהאד  נזכר  בעול  מלכות  שמי  ועול  תורה  ועול  מצות  שעליו  יכול  בקל  לגעור 

רק  פעולת  היצר  להשכיחו  מזה  וכמו  שאמרו .  ביצר  ולדחות  כל  מחשבת  חו  מזה

 ,"'וואד  לא  זכר  וג"דבשעת  יצר  רע  לית  דמדכר  ליצר  טוב  שנאמר  )  ב"  ענדרי  לב(

 ,  מ  הלב  אז  ואי  נזכר  מהשהמחשבות  הטובות  של  יחוד  הבורא  יתבר  נשכחות

שלח  שהוא  הרצועה '  ש  בזוהר  סו  פר"ועל  זה  הוא  מצות  ציצית  להזכירו  כמ

י  זה  מתבטלי  כל  חמדות  עול "  וע,לאלקאה  בישיא  ומעוררת  היראה  על  האד

  ואי  צרי  לומר  מיראת  הרוממות ,י  חוט  תכלת"הזה  כשנזכר  ג  מיראת  העונש  ע

וזכור  מצוה  אחרת  התלויה  בה  ואיזו  זו )  ב"  עמגמנחות  (וזה  שאמרו  .  י  חוט  לב"ע

ש  כי  על  ידי  היראה  הוא  מקבל  עליו  עול  מלכות  שמי  וזוכה  לאהבה ,  ריאת  שמעק

 ... דתפילי"וקשרת"כ ל" ואח"ואהבת"ד
 צדקת הצדיק אות רכ 

 
Ú"ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÂ‡ ÏÚ Â‡¯ÂÓ ‰È‰È ˙ÏÎ˙ È 

ל "  שאז,"להי  האוית  ל"  מרא  ז"וכ  רצה  לברכו  שיתהפ  אז  ג  לבו  לטוב  דע

שיקבל  יעקב  הברכות  של  התהפכות  הרע  לטוב '  והכל  מאת  ה.  להותוית  ל  א
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  מבר  ליעקב  בזה  שראוהו  טוב  גמור הוהוא  לא  הי.  ז  עיקרו  מכח  יצחק"מאוד  שד

ר  וחשב  שאי  מציאות  לרע  אצלו  עוד  כלל  מאחר  שהפריד "ובא  לתק  חטא  אדה

  כי  שרו  של  עשו  שהוא ה  היוהאמת  כ.  ר"הטוב  מ  הרע  שנתערב  בחטא  אדה

  לו  להכניס  בו  שו  דבר  רע  כי  הוא  כבר  נבדל א  יכולשורש  הרע  כשנאבק  עמו  ל

מ  נגע  בכ  יריכו  היינו  בדורות  יוצאי  יריכו  שבה  יש "אבל  מ.  מהרע  לגמרי

  בנגיעה  בעלמא  וכשזרח  לו  השמש  נתרפא  מצלעתו  דסו  הכל ז"אחיזה  רע  אבל  ג

. לאור  יומ'    לו  הההפ  חשוכא  לנהורא  ויהיג  את  הנרחה  והצולעה  יקב  כשית

ש "  דלכל  האומות  אדרבא  אז  חפי  חשוכא  כמ,אבל  זריחה  זו  הוא  לו  דייקא

  כי  אור  זה  הגדול  הוא  מסמא  את  עיניה ,"'ועלי  יזרח  וגו'  החוש  יכסה  וגו"

  והוא  לתועלת  לה  לאות  הנשארי ,  אור  זה  נהפ  לה  לחושל  כהתרוטות  וע

ועמדו  זרי "ש  "  כי  ישארו  מה  עבדי  לישראל  כמ,דו  לגמרימהאומות  שלא  יעב

  היינו )ב"עש  בשבת  לב  "כמ(  והוא  בשכר  מצות  ציצית  "אכריכ  וכורמיכ'  וגו

ה "עבינו  אחק    כידוע  דחוט  של  תכלת  הוא  גוו  מדת  יצ,את  שמילבוש  של  יר

.   מוראו  על  האומותהיהיאת  שמי  י  יר"  ע"'יעבדו  עמי  וגו"ומצידו  הוא  ברכת  

ז  נתהפ  ג  הרע  דאומות  מאותו  הראוי "י  הרע  שנתהפ  לטוב  דעי"וזהו  ע

  דכל ,  שלכ  נבראו,פ  מעלת  ישראל  ולרו  לעבדו"  שיוכל  להכיר  עכ,להתהפ

  אבל ,העול  כולו  לא  נברא  אלא  לשמש  לצורת  אד  האמתי  דאת  קרויי  אד

 .מי שכולו טוב מתולדה שאי בו רע כלל אי לו שייכות עמה
 ה וכ "ז ד קדושי אותישראל 

 
 ÚÈ˜¯· ˙ÂÏÎ˙Ò‰ ÂÓÎ ˙ÏÎ˙· ˙ÂÏÎ˙Ò‰-ÌÈÓ˘ ˙‡¯ÈÏ ‡È·Ó  

  וכתבו  מחברי  דהסתכלות ,  דתכלת  דומה  לרקיע,"'וראית  אות  וזכרת  וגו"עני  

 ל  פניכ  יראתו  עהלמע  תהי"ונאמר  .  "כי  אראה  שמי"ש  "ברקיע  מביא  ליראה  כמ

כ .    וה  מועטיהול  בני  עליתכלת  כמו  בכל  הע'  ולכ  חוט  א.  "לבלתי  תחטאו

' אפי)  שבת  לב  (ד  שאמרו"ע.  "  וכסיל  ואיש  מסכ  וחכקמל  ז"בעול  קט  

וזה  שאמרו  בקרח  נטל  טלית .  של  תכלת'  ורק  חוט  א'  ט  באותו  מלא  כו"תתקצ

ולכ  נטל  טלית  שכולה .    סבור  דעדה  כול  קדושיה  כי  הי,'שכולה  תכלת  כו

 .'ל אות י"אינו כ דאי כולו קודש כמש והאמת ,'תכלת ואמר זו פוטרת כו
 עה  קומ המנחה חלק א אות



כה        והיה לכ לציצית                                           ח "פרשת שלח תשס

Ú"È˘‰Ï ‰·Î¯Ó Ì„‡‰ ‰˘Ú  ˙ÏÎ˙ ˙ÂÂˆÓ È"˙ 
, )א"עג  רכז  "זוהר  ח'  עי(ב  חוטי  למני  הפני  וכנפי  החיות  "ועוד  יש  רמז  בל

ונצטוינו  במצוה  זו  כדי  להתדמות  לחיות  הקודש  נושאי  הכבוד  להיותנו  מרכבה 

ובסוטה  פרק  היה )  ב"עמג  (ולזה  רמזו  במנחות  פרק  התכלת  ,  לשכינתו  של  מקו

מאיר  אומר  מה '  דתניא  היה  ר,  )א"עפט  (ובחולי  פרק  כסוי  הד  )  א"עיז  (מביא  

נשתנה  תכלת  מכל  מיני  צבעוני  מפני  שהתכלת  דומה  לי  וי  דומה  לרקיע  ורקיע 

ותחת  רגליו  כמעשה  לבנת  הספיר ")  י,  שמות  כד(דומה  לכסא  הכבוד  שנאמר  

 "כמראה  אב  ספיר  דמות  כסא")  כו,  יחזקאל  א(וכתיב  ,  "וכעצ  השמי  לטוהר

  ועל  דר  החכמה  הוא  הי  האחרו  ודומה  לרקיע  העליו  עליו .)ראה  זוהר  ש(

וא  כ ,  "כסא  כבוד  מרו  מראשו"ודומה  ל,  "עושה  שלו")  ז,  ישעיה  מה(נאמר  

 .בקיו מצוה זו' נמצא האד מרכבה לש ית
  סוד הציצית תולעת יעקב 

 
Ú" ˙ÏÎ˙ ˙ÂÂˆÓ ÈÁÂÙÚÊÓ ÌÈ‰  

 שעל  לחול  שנמשלי  לישראל  הוא  רמז  הזה  חול  של  חוט  רוחב  דשיעור  ונראה

 היא  חומה  המצוה  זה  כי  ,תכלת  של  חוט  בה  שיש  ציצית  מצות  ומקיימי  הי  שפת

 לי  דומה  שתכלת  לפי  נראה  והטע  .העול  את  וישטו  יצא  שלא  הי  סביב

 עצמ  את  שמגביהי  הי  גלי  את  רואה  ה"כשהקב  לכ  ,הד  יסויכ  בפרק  כדאיתא

 וגוער  ,לי  שדומה  ציצית  של  תכלת  במצות  זוכר  הוא  העול  את  ולשטו  לצאת

' ח'  סי  ח"או  בטור  יוס  בית  הביאו  במדרש  איתא  גונא  האי  וכי  .יצאו  שלא  בה

 הזהרו  שאחריה  למי  גבריאל  שהכריז  "חומה  לה  והמי"  ,הרוקח  בש

 שעמד  לי  לו  גר  ציצית  דמצות  משמע  ,לאחריה  ציצית  כנ  להשלי  ידישעת

 דדומה  דכיו  .לי  שדומה  שבה  תכלת  של  חוט  ידי  על  והיינו  ,יצא  ולא  כחומה

 ידי על י של וזעפו מקו של אפו חרו מסתלק  ,הי  מ  הבא  חלזו  מ  ויוצא  לי

  .זו מצוה
  א"ע עג בתרא בבא חיי תורת

 



כו        והיה לכ לציצית                                           ח "פרשת שלח תשס

‰·˘ÁÓ‰ ˙ÂÏÚ‰ÏÈ˜Ï‡‰ ÏÎ˘Â ˘„Â˜‰ ÁÂ¯ „Ú  
 שהתכלת  מפני  ,צבעוני  מיני  מכל  תכלת  נשתנה  מה)  א"ע  יז  סוטה  (ל"רז  אמרו...

 הזהיר  כל  יוחנ  ר"וא.  הכבוד  לכסא  דומה  ורקיע  לרקיע  דומה  והי  לי  דומה

 להדביק  אד  שצרי  בזה  והכוונה  .השכינה  פני  ומקביל  זוכה  ציצית  במצות

, להדבק  לה  שיש  במה  מחשבתו  שתדבק  דע  לדבר  מדבר  ולהעלותה  המחשבה

 השכל  בה  ונקשר  עליוני  כח  אליה  ממשכת  הקודש  ברוח  המחשבה  שתדבק  ואחר

' ה  אני  לאלקי  לכ  להיות'  וגו  לאלקיכ  קדושי  והיית"  ד"הה,  האלקי

 לכ  אהיה  אז  בעליוני  המחשבה  להדביק  שתתקדשו  אחר  ל"ר,  "אלקיכ

 מצוה  בדבר  המחשב  שכל  למדת  הא.  דרככ  להצליח  עמכ  להיות  לאלקי

 . דרכו ליישר הקודש רוח עליו ממשי
  ס דרשה קרחשלח המנחה תורת

 
‡È· ‰ Â‰ÈÓ¯È ˙‡Â· ·˘ Í˘ÂÁ‰ ˙‡ ÏË·Ó 
אות מהוא  גימטריא  שמונה  '  תכלת'  כי  ,והנה  אגלה  טפח  ואכסה  טפחי  בעני  תכלת

 "י  עיושתי  פעמ,  ת  הציציתא  והב  אד  הוא  מחויב  לראות  בשתי  עיני  ,וחמשי

  וע  תבות  ציצית  הוא  גימטריא  שמונה  מאות  וחמשי ,גימטריא  מאתי  וששי

  קבלה  היא  בידי  בש  הגאו  רבי  יעקב  טעמרליש  מלובלי  שבזה  הוא .'תכלת'כמני  

  ובעני  אור  עיניו ,"אותי  נהג  חש  ולא  אור"מסיר  החש  שאמר  ירמיהו  הנביא  

 .יק בינו ובי השכינהוהוא מבטל אותו החש שמפס,  כיבציצית יכו
 ה"קב הישר פרק מ

 
„·Î· ÔÎÂ˘‰ ˘Ù ‰ ˙‡ ˘„˜Ó 

י כל  "וידוע  מאמרי  רבותינו  ז...  י  מצות  ציציתיה  לק"כנגד  הנפש  צוה  הקב

ולכסא '  משו  דתכלת  דומה  לרקיע  כו,  במצות  ציצית  יש  חוט  אחד  של  תכלת

כ ול,  ועל  כ  מצות  ציצית  הוא  חוט  אחד  של  תכלת  לקדש  הנפש  בכבד,  הכבוד

, וכשהאד  נזהר  בנפשו  לבלתי  לחטא  בה,  השמי"  כבוד"ו  מ"כבד  הוא  חסר  וא

 .אשרי לו ואשרי חלקו, הרי הוא משעבד ג הנפש תכלת הקדושה בשלמות
 ח"קב הישר פרק ס



כז        והיה לכ לציצית                                           ח "פרשת שלח תשס

Ï‡¯˘È Ï˘ ˙Â ÂÈÏÚ ˙ÂÏÚÓ ˘Ï˘ ÏÚ ÊÓ¯Ó ˙ÏÎ˙ 
, תכלת  דומה  לי,  אמרו.  ג  מצות  כנודע"ל  אמרו  במצות  ציצית  שרומז  לתרי"רז...

וה  רומזי  לשלוש  מעלות  עליונות  של  ישראל ,  ורקיע  לכסא,  וי  דומה  לרקיע

יעקב  זכה .  כ  ישראל"ומתחילה  זכה  בה  יעקב  ואח,  ה  דביקתו  בה"אשר  הקב

ל "וארז,  "כי  במקלי  עברתי  את  הירד  הזה")  יא,  בראשית  לב(שנאמר  ,  למעלת  י

זכה .  עקב  נבקע  י  סושבזכות  י)  ה,  עו(ואמרו  בבראשית  רבה  ,  שבקע  אותו  במקלו

כי  צורתו ,  זכה  לכסא.  "ויזרח  לו  השמש",  השמש  שקעה  וזרחה  בשבילו,  לרקיע

הראשו  קריעת  י  סו  וירא  ישראל  את ,  וכ  זכו  זרעו  לשלושה  אלה.  חקוקה  שמה

' אנכי  ה"רקיעי  במת  תורה  כשאמר  '  ה  ז"זה  שקרע  הקב,  רקיע'  הב.  היד  הגדולה

כסא ")  יב,  ירמיה  יז(שנאמר  ,    המקדש  הנקרא  כסאהשלישי  הוא  בית.  "'אלהי  וגו

 .והוא מכוו נגד כסא שלמעלה, "כבוד מרו מראשו מקו מקדשינו
 וישלח' ה פ"של

 
 ˙ÏÎ˙Â ˙ÈˆÈˆ- ‰Ó˘ ‰Â ÛÂ‚‰ ˙¯‰Ë  

שכ  עולה ,  ג  מצות"להיותו  זוכר  בתרי,  רוחות  הגו'  המסבבות  ד,  ציציות'  וכ  ד...

וזכרת "כמו  שנאמר  ,  ז  בא  הגו  לידי  מעשהוא.  קשרי'  חוטי  וה'  ציצית  ע  ח

כמו ,  וג  ה  לזכרו  הנשמה  שחצובה  תחת  כסא  הכבוד.  "'ועשית  את  כל  מצות  ה

הרי .  תכלת  דומה  לי  וי  לרקיע  ורקיע  לכסא  כבוד,  )א"עחולי  פט  (ל  "שאמרו  רז

הרי ,    זו  מינות"ולא  תתורו  אחרי  לבבכ",  ועל  זה  אלו  הלאוי.  הזדככות  גו  ונפש

, שלא  לעלות  במחשבה  שו  מינות,  רת  הנפש  שהיא  רוחניות  במקו  המחשבהטה

 .כדי שיהיה הגו גו נקי,  ה התאוות החיצוניות המותרות"ואחרי עיניכ"
 וישלח' ה פ"של

 
Ú"˙ÂÈ ÚÓÂ ˙Â ÊÓ ÏˆÈ  ˙ÈˆÈˆ È 

ל  לפי  שידוע  שמצות  ציצית  מצילי  את  האד  מ  הזנות "ועל  צד  הרמז  נ...

בההוא  ששכר  הזונה  בעד  ארבע  מאות  זוז  ולסו )  א"  עדמ(כדאיתא  במנחות  

רועה "  והניצול  מ  הזנות  ניצול  ג  מ  העניות  כי  ,י  הציצית"ניצול  מ  העבירה  ע

כל  הבא  על  אשה  זונה  לסו  מבקש )  ב"סוטה  ד  ע(ל  "  וכאמרז"זונות  יאבד  הו



כח        והיה לכ לציצית                                           ח "פרשת שלח תשס

מ וא  כ  הציצית  מצילי  מ  שני  דברי  מ  חטא  הזנות  ו.  ככר  לח  ואינו  מוצא

ויקח  ש "כי  בזכות  ,  וזכו  ישראל  לשני  דברי  אלו  בזכות  שני  דברי,  העניות

ובזכות .    זכו  לציצית  המצילי  מ  העריות,  לכסות  ערות  אביה"ויפת  את  השמלה

  זכה  לשכר  שני  הנמש  מחוט ,  שלא  חמד  ממו  אחרי"א  מחוט  ועד  שרו  נעל"

 . מח בחלקוכי איזהו עשיר הש, של ציצית והוא ההצלה מ העניות
  כג ,כלי יקר בראשית ט

 
Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ¯Â·È„ „‚  ˙ÏÎ˙ 

כי  בי  נאמר ,  י  התכלת  יסתכל  בי  וממנו  יראה  וכ  יעשה"תכלת  דומה  לי  וע...

ואומר  עד  פה  תבא  ולא ,  ואשבור  עליו  חקי  ואשי  בריח  ודלתי")  יאאיוב  לח  י(

) ב"ערכי  טו  ע  (ל"ש  רז"ה  אל  הלשו  חומה  ובריח  כמ"וכ  נת  הקב.  "'תוסי  וגו

ולא  עוד  אלא  שהקפתי  ל  שני  חומות  אחת  של  עצ  ואחת  של  בשר  ומה  ית  ומה 

' כי  יצא  לחו  ידבר  ישלח  ח  שחוט  לשונו  לכל  ד,  יוסי  ל  שמירה  לשו  רמיה

והיה  מ  הראוי  שילמד  האד  מ  הי  אשר ,  רוחות  העול  ויעבור  בריח  ודלתי

וזהו  טע  התכלת  שדומה  לי  כי ,  ואינו  עובר  דלתי  ובריח  ואינו  פור  גדר

בהסתכלו  בתכלת  יהיה  נזכר  אל  הי  שדומה  לו  בצבע  וממילא  יתבונ  אז  במעשה 

 .הי וממנו יראה וכ יעשה
  לא ,כלי יקר שמות כח

 
‰ ˙¯ÈÊ‚· „ÂÓÚÏ' 

  אמר  משה :)תתקמב(  האזינו  שתעני  תכלת  של  ציצית  כדמסיק  בילקוט  פר...

  וכ  לעני  הי  שנאמר ,'א  שנו  מדת  כוהסתכלו  בשמי  שבראתי  לשמשכ  שמ

וזה  טע .  "'אשר  שמתי  חול  גבול  לי  כו'  האותי  לא  תיראו  נא  ה")    כב,ירמיה  ה(

  כי  על  ידי  שיסתכל  בתכלת  הדומה  לי  יהיה  נזכר ,'התכלת  לזכירת  כל  מצות  ה

י "  וע.  כ  יעשה  ג  הוא,י"למעשה  הי  שאינו  פור  גדרו  ועומד  בגזירת  הש

 ,יהיה  נזכר  ג  למעשה  הרקיע  שאינו  משנה  מדתו,  ומה  לרקיעשיסתכל  בי  הד

בעיניו ,  י  שיסתכל  ברקיע  הדומה  לכסא  כבוד"  וע.ו"וממנו  יראה  וכ  יעשה  בק

  כי  הנשמה  נכספה  אל ,יראה  מקו  חוצבו  ויהיה  נכס  לחזור  ולהתדבק  ש



כט        והיה לכ לציצית                                           ח "פרשת שלח תשס

  וכא  עיקר  הטע  של  התכלת  ללמוד  מ ...המקו  אשר  היה  ש  אהלה  בתחילה

 ,ג  נוכל  לומר  שיש  תועלת  ג  בהסתכלו  בשמי  ובכסא  כבוד.    כאמורהי  לבד

להי  בשמי  ואתה  על כי  הא")    א,קהלת  ה(ש  "כי  בסבה  זו  ימעט  בדבור  כמ

 ". יהיו דברי מעטיל כהאר ע
  לא ,כלי יקר שמות כח

 
‡ÓÈ  ‡ÏÓÎ ÂÏÈÙ‡ ‰„Ó‰ ÔÓ ‡ˆÈ ‡Ï 

ל  זה  העני  בשני "ונ,  לתי  שיסתכל  בחוט  של  תכ"ע'  אי  יזכור  את  כל  מצות  ה...

  האזינו שתד  שאמרו  בספרי  ומביאו  הילקוט  פר"ע,  הדר  הראשו  הוא.  דרכי

ה  למשה  אמור  לה  לישראל  הסתכלו  בשמי  שבראתי "ל  הקב"  א:)לב  תתקמב(

ולא  עוד  אלא ,  לשמשכ  שמא  שנו  מדת  או  שמא  עלה  גלגל  חמה  מ  המערב

האותי  לא  תיראו ")    כב,רמיה  הי(וכ  הוא  אומר  לעני  הי  ',  ששמח  לעשות  וכו

  ולא  עוד  אלא  שמצטער ,  שמא  שינה  מדתו,"אשר  שמתי  חול  גבול  לי'  וגו

מכא  ראיה  שהי .  "ויתגעשו  ולא  יוכלו")    כב,ש  ה(לעשות  ואי  יכול  שנאמר  

והשמי  אינ  משני ,  אינו  משנה  מדתו  מיראה  שהרי  מצטער  לעשות  ואינו  רשאי

ל "והנה  בעני  התכלת  ארז.    ששמח  לעשות  ולא  עוד  אלה,ש"מדת  מאהבה  כמ

, ורקיע  דומה  לכסא  כבוד,  וי  דומה  לרקיע,  תכלת  דומה  לי)  ב"מנחות  מג  ע(

ובודאי  פירושו  שצבעי  אלו  בדומה  לדומה  כי  אי  תכלת  דומה  לרקיע  אלא  כל 

ובמאמר  זה  חת  כל .  אחד  נוטה  בצבעו  אל  הדומה  לו  וכל  אחד  עמוק  מחבירו

ולא '  י  זה  כל  מצות  ה"הסתכלות  בחוט  של  תכלת  לשיזכור  עלומר  מה  עני  ,  העני

י  שיסתכל "אלא  לפי  שתכלת  דומה  לי  וע,  יצא  מ  המדה  אפילו  כמלא  נימא

בחוט  זה  יזכור  אל  הי  הדומה  לו  בצבעו  ויהיה  דומה  כאלו  היה  הי  תמיד  נגד 

ואז  יתבונ  במעשה  הי  שאינו  יוצא  מ  המדה  אפילו  כמלא  נימא  וממנו ,  עיניו

  כי  הסתכלו  היינו ,ו  שהזכיר  בעל  המדרש  האומר  הסתכלו  בי"ה  וכ  יעשה  בקירא

  דהיינו  שיהיה ,)  ט,  בש"הש  ("מצי  מ  החרכי"לשו  ציצית  שהוא  נגזר  מלשו  

  וא  יעבור  אפילו ,ו"מצי  ומסתכל  בי  שאינו  משנה  מדתו  כ  הוא  לא  ישנה  בק

לומר  עד  פה  תבא '    ההרי  הוא  יוצא  מ  המדה  אשר  מדד  לו'  על  אחת  מכל  מצות  ה

 .ולא תוסי בזה מותר וזה אסור
  לח ,כלי יקר במדבר טו



ל        והיה לכ לציצית                                           ח "פרשת שלח תשס

Ï‡¯˘È ÌÚ· ‰ ÈÎ˘‰ ˙‡¯˘‰ ÏÚ ‰¯ÂÓ ˙ÏÎ˙ 
ש  תכלת "והציצית  מורי  על  זכירת  המצות  וג  על  השראת  השכינה  בישראל  כמ

 .ורקיע דומה לכסא הכבוד' דומה לי וכו
  כג, זכריה ח"מלבי

 
 ˙ÏÎ˙ ‰‡¯Ó- „Â·Î ˙ÂÓ„ ‰‡¯Ó ‰' 

 )ו,  צצית  א'  לה(  "ויתכ  שעל  זה  בא  החוט  שבו  פותל  ומגדל  הענ  כדברי  רמב...

שזהו  מראה ,  עיי  בהלכות  ציצית  מראה  תכלת,  שחוט  אחד  תכלת  ובו  מגדל  הענ

כ  מראה  הנוגה  סביב  הוא  מראה  דמות ")  פ  א"ס(הקשת  אשר  עליו  אמר  ביחזקאל  

הוא  העושה  ג  בפעולת ,  הרוקהוא  ,  ת  המאציל  כל"שלדבריו  מורה  שהשי,  "'כבוד  ד

 ..."'מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפ כו' מד") כג, תהלי לז(וכמאמר הכתוב , הבחירי
  לט ,מש חכמה במדבר טו

 
‰Ï‚ ‰ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ „·ÏÓ ÌÏÚ Â ¯ÈÓË ÌÏÂÚ Ì‚ ˘È˘ ¯ÂÎÊÏ 

  להביא  חוק  זכרו  ג  למראית  העי ,למע  השיג  את  המטרה  הנאמנה  ביתר  שאת

  לדעת  כי  מעבר  השני  של  העול ,נגלה  והנעלה  בזמ  ההוההרואה  רק  את  ה

 ,הנגלה  ישנו  ג  עול  טמיר  ונעל  עי  רואה  ואוז  שומעת  בהשגחה  נסתרת

והזכרונות  הנעלי  מזמ  העבר  הנ  אמת '  ולקנות  ידיעה  שלמה  כי  ג  התגלות  ה

" תכלת"לכ  צותה  תורתנו  הקדושה  כי  חוטי  הציצית  יהיו  נעשי  מצמר    לאמתה  

כיר  לנו  ג  בצבע  ג  בשמ  לבד  את  הסתו  והחתו  הטמיר  והנעל  הלא להז

  צבע  אשר  כנודע  לנו  הנה ,"תכלת"  בצבע  ממראה  ."להינוא'  רות  להתהנס"המה  

כל  הנמצא  על  הגבול  שש  ית  כח  חוש  הראות  ויכלה  לחדור  אל  תוכו  נהפ 

במוב  המלה "  תכלת"  ג  בש  ,מהנגלה  אל  הנסתר"  תכלת"הנהו  למראה  

 ...אשר הוראתה סו וגבול" כלהת"
  ציציתחורב מצוה יט , ר הירש"רש

 
˙ÂÎÏÓ ˘Â·Ï‰ ˙˘‚¯‰  

לכאורה  יפלא  למה  צרי  ציצית  תכלת  כדי  להזכיר  י  שעל  ידו  יזכור  רקיע  עד 

  הרי  הרקיע  פרוש  בשמי  כיריעה  ותיכ  שמביט  ברקיע  יזכר ,שיזכר  מכסא  הכבוד

תכלת  על  גופו  להבטה  ברקיע  כדי   אלא  אינה  דומה  מעלת  לבישת  ה.בכסא  הכבוד
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  א  כ ,'  מאחר  והצבע  בכנ  בגדו  מזכיר  את  הרקיע  וכו,להזכר  בכסא  הכבוד

  נמצא ,הבגד  הוא  כזה  שמבטא  את  זכרו  כסא  הכבוד  ואת  היושב  על  הכסא

שהאד  המתעט  בטלית  המצויצת  הריהו  עוטה  מלבוש  של  כבוד  וכעי  המעוטר 

יש  שהוא  זה  המעוטר  בלבוש  מלכות   הלא  אז  האד  עצמו  מרג,בכתרו  של  מל

  ומתקיימת  בלבישת  הציצית ?  וממילא  אי  הוא  יכול  לחטוא,ואינו  כאחד  האד

  מאחר  שהלובשה  מרגיש ,)מנחות  מד(ל  "כמובא  בחז'    וגו"ולא  תתורו"האזהרה  

  והעני .  ואז  כבר  לא  יעשה  מעשי  שאינ  הולמי,שהוא  חלק  אלוק  ממעל

  אלא  דבר  זה  מגביהו ,  לא  חלילה  גאוה,עלשהאד  מרגיש  גדלות  חלק  אלוק  ממ

שירגיש '  אד'ומביאו  להתעלות  ולא  נות  לו  מקו  לחטא  ועבודתו  היא  לברוא  

 ,אינה  רק  מרחיקתו  מ  החטא  שלמעשה  ימנע  ויזהר'  מלכות'  שכ  הרגשת  ה,מל

אלא  מבדילת  זה  מזה  שה  דברי  אחרי  שאינ  מתאימי  כלל  האי  במצב 

 . יחטא ואשהתעלות של גדלות מלכות
 שלח' כר טוביה פ

 
˙ÏÎ˙ ˙ÂÂˆÓ ÏÚ ·¯ ÔÂ‰ ÌÈ¯ÊÙÓ Â ÈÈ‰ ÌÈÎÂÊ Â ÈÈ‰ Ì‡ 

וזכני  ברחמי  הרבי  לקי  מצות  ציצית  בשלמות  בכל  פרטיה  ודקדוקיה "...

ויהי  רצו  לפני .  ג  מצוות  התלוי  בה  ובלב  טוב  ובשמחה  גדולה"וכונותיה  ותרי

  כאלו  קימנו  ג  מצות  תכלת שתהא  חשובה  מצות  ציצית  שאנו  עושי  מצמר  לב

ואנו  חפצי  ומתגעגעי ,  כי  גלוי  וידוע  לפני  שרצוננו  לעשות  רצונ,  שבציצית

וא  היינו  זוכי  למצא  תכלת  לציצית  היינו  מפזרי .  לקי  מצות  תכלת  שבציצית

, א  בעוונותינו  הרבי  חרב  בית  מקדשנו.  הו  רב  כדי  לקי  המצוה  בשלמות

. ומאז  והלאה  אי  אנו  זוכי  לקי  מצות  בשלמות.  ונתעל  החלזו  בעוונותינו

על  כ  יהי  רצו  מלפני  שתהא  חשובה  מצות  ציצית  לב  לפני  כאלו  קימנו  מצות 

והביאנו  לשלו  לאר ,  ורח  עלינו  ובנה  עיר  במהרה  בימינו.  תכלת  שבציצית

ונזכה  לקי  מצות  תכלת  שבציצית  ועל .  ר  ויתגלה  החלזוווזכנו  שיחז,  הקדושה

ויקוי  מקרא .    זה  תכלה  ותשבר  ותעקר  ותמגר  מלכות  הרשעה  מ  העולידי

וידעו  כי  אלהי  מושל  ביעקב  לאפסי  האר ,  כלה  בחמה  כלה  ואינמו:  "שכתוב

 ."סלה
 לקוטי תפילות חלק ראשו תפילה מט 
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¯‚·Ë Â‰ÈÏ‡ ·¯‰ 
ÁÓ"˙ÏÎ˙ ÏÈÏÎ Ò ,¯ÙÒ ˙È¯˜ 

 ˙ÏÎ˙‰-‰ ÈË È Â‡ ÔÂÓ‚¯‡ ? 

ל "  הראשי  לישראל  הרב  יצחק  אייזיק  הלוי  הרצוג  זצלפני  שני  רבות  הציע  הרב

הסמ  הממשי  היחיד ).  סגולית(לזהות  את  חילזו  התכלת  בחילזו  הינטינה  

חלזו  זהו  גופו  דומה  לי "  ):א"עמד  (לרעיו  זה  הוא  הברייתא  במסכת  מנחות  

מברייתא  זו  ברור  שמדובר .  '  וכו"וברייתו  דומה  לדג  ועולה  אחד  לשבעי  שנה

  א  היא  ניתנת  לפירושי  שוני  שאי  אפשר  להכריע  ביניה  באופ ,בחילזו

ג  א .  כ  שאי  לדבר  עליה  כעל  מקור  לסימני  זיהוי  חד  משמעיי,  מוחלט

  יתכ  שהאמת  נמצאת  דווקא –לפעמי  נראה  פירוש  אחד  קרוב  יותר  לפשט  

יש  לשיטת ,  בנוס  לבעיה  זו.  בפירוש  הדחוק  יותר  והפחות  נראה  ממבט  ראשו

והיא ,  )  עליה  כבר  במקומות  אחריעמדתיש(וי  על  פי  סימני  חולשה  ידועה  הזיה

  אי –שג  אחרי  שמצאנו  חילזו  שמתאי  לדעתנו  לסימני  הזיהוי  שבמקורות  

או  שלעול  לא  נוכל  למצוא ,  ביטחו  שאי  חלזונות  אחרי  שעדיי  לא  מצאנו

לסמו  על מי  שבא  .  שיש  בה  בדיוק  אות  הסימני,  אות  משו  שכבר  נכחדו

ולהראות ,  ל"שיטה  זו  צרי  להבטיח  סריקת  מכלול  בעלי  החיי  שהיו  בזמ  חז

מעשה  כמעט ,  שמתו  כול  נמצא  מתאי  לסימני  הללו  בעל  חיי  אחד  בלבד

 .בלתי אפשרי
 

כא  אתייחס  שוב  לטענות  שהושמעו  במסגרות  שונות  בעד  זיהוי  הינטינה  כחילזו 

 .וכיח שאי בה ממש ואשתדל להשיב על הדברי ולה,התכלת
 
טועני  בעלי  שיטה  זו  שמוכח ,  "גופו  דומה  לי"ל  "על  פי  האמור  בברייתא  הנ  .‡

וא  כ  המועמד  היחיד  לזיהוי  כחילזו ,  שהחילזו  דומה  בצבעו  לי  ולשמי

  למעשה  לא  ברור  מתו .סגולשצבע  קונכייתו  וגופו  כחול,  התכלת  הוא  הינטינה

כמו (הא  הכוונה  לדימיו  בגוו  ,    היא  מתכוונתלשו  הברייתא  לאיזה  סוג  דימיו
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  כמו  שלדוגמא ,  או  שהכוונה  לדימיו  אחר)ב"ב  ה"ציצית  פ'    בהל"שהבי  הרמב

  שהכוונה )הקדמה  נתיב  ח(ד  "הבי  הפירוש  לספר  היצירה  המיוחס  לראב

הרי  זו  גרסה  אחרת  של  אותה ,  ובאשר  לדימיו  לשמי.  להיצמדות  לקרקעית  הי

ואי  זה  נכו  להשתמש  בשתי  גרסאות  מתחלפות ,  במסכת  ציציתברייתא  המובאת  

ג  א ,  על  כל  פני.    הנכונהה  אלא  יש  להחליט  מהי  הגרס,בעת  ובעונה  אחת

ג .  אי  הינטינה  החלזו  היחיד  המתאי  לסימ  זה,  נקבל  את  הפירוש  הראשו

 .וכבר דובר על כ רבות, נית לתארו כדומה בצבעו לי, הארגמו
, )ברייתא  ציצית.  א"עבבלי  מנחות  מד    ("עולה  אחת  לשבעי  שנה"  החילזו  .·

כי  דבר  זה  באמת  לא ',  אולי'אני  מדגיש  (שאולי  ,  וזה  מתאי  לחילזו  הינטינה

עולה  אחת "  ג  הביטוי  .מופיע  רק  אחת  לשני  רבות  בכמויות  משמעותיות)  נבדק

ולה  מ ע.    ב.עולה  מ  הי  ליבשה.  א:    נתו  לפירושי  שוני"לשבעי  שנה

עולה  ברשת .  ד.  עולה  וניתק  מקרקעית  הי.  ג.  )י  במקו"כפי  שהבי  רש(האר  

אי  שו  הכרח  שביטוי  זה  מסביר  מדוע  נית  ללכוד  את  החילזו ,  ובכלל.  הדייגי

כמו (יתכ  מאוד  שביטוי  זה  מכוו  כלפי  תיאור  חיי  החלזו  .  רק  לעתי  רחוקות

אלא  שורשו  נעו  ותקוע "  :טוידד  "נו  במאמר  דבקות  הש  חאע  מפ"שהבי  הרמ

  ואחת  לשבעי  שנה  נעקר  מש  ועולה  מ  המי  ואז  הוא  דומ 'בקרקע  הי  כו

כי  אפשר ,    ואי  שו  נפקא  מינה  בכ  כלפי  אפשרות  השגתו,...")בלא  תנועה  כלל

  ואדרבה  כאשר  הוא  ניתק  מ  הקרקעית  הוא  מת  ואינו ,לאסו  אותו  מקרקעית  הי

הוא  הול  ג  את ,  אי  סימ  זה  הול  דווקא  את  הינטינהכ  "א.  ראוי  לצביעה  טובה

בדיוק ,  י  גלי  הי  ליבשה"שג  ה  נזרקי  באופ  נדיר  ע,  הארגמו  וכל  חלזו  אחר

ראוי  לפקפק  בשימוש  בביטוי  מליצי  כסימ  מזהה ,    בכלל.כמו  שזה  קורה  לינטינה

ב  על  פי א  היינו  מנסי  לזהות  חרו,  מעניי  מה  היו  התוצאות.  לבירור  המציאות

  שמשעת  נטיעתו  עד  שעת  גמר  פירותיו )א"עח  (הנאמר  עליו  במסכת  בכורות  

  שמתעברי )ש(או  לזהות  נחש  או  אפעה  על  פי  הנאמר  עליה  ,  שבעי  שנה

הא  היינו  מגיעי  לאותו  חרוב  ולאות  נחש  ואפעה .  לשבע  ולשבעי  שנה

 !?הידועי לנו
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וצורת  הק  הבועתי ,  )א"עות  מד  מנח,  "ברייתו  דומה  לדג"(החילזו  דומה  לדג  .  ‚

  דומה –שאל  תחתיתו  הוא  נצמד  וכ  צ  על  פני  הי  ,  שבונה  לו  חילזו  הינטינה

ל  לדימיו  המסוי  שיש "ל  התכוונו  בביטוי  הנ"  קשה  מאוד  להניח  שחז.לדג  קט

לא  ברורה  כלל  ההגדרה  שנתנו ,  ובכלל.  אולי  בי  ק  הבועות  של  הינטינה  לבי  דג

' התכלת'  בספר  יעי(וג  הרב  הרצוג  התלבט  בכ  רבות  בכתביו  '  דג'ל  למושג  "חז

אפשר  להרחיב  את  ההגדרה  מאוד  ולומר  שכל  דבר .  )  ועוד385'  לרב  בורשטי  עמ

ואפשר ,  )א,  א  מסכת  כלי  י"כמובא  באליהו  רבה  להגר(החי  בי  נקרא  דג  

המוזכר  בברייתא '  ברייתו'  יש  ג  לעמוד  על  הביטוי  .לצמצמה  בצמצומי  שוני

ראיתי  פירוש  יפה  בספריו .  המוזכר  קוד  לכ'  גופו'לעומת  ,  לעני  הדימיו  לדג

,   מתרבה  ומשרי  כדג–  וזה  כולל  את  כל  החלזונות  –שהחלזו  ,  פליקס'  של  פרופ

ויתכנו ,  א  כאמור  אי  לקבוע  מסמרות  בכ.  'דר  רבייתו'מתפרש  כ'  ברייתו'ו

   .פירושי אחרי לביטוי זה
' ר  הצד  חלזו  והפוצעו  וכו"ת":    כתוב  כ)א"עעב  (במסכת  שבת  '  בגמ.  „

רבא  אמר  אפילו .  אמר  רבי  יוחנ  שפצעו  מת,  וליחייב  נמי  משו  נטילת  נשמה

דכמה  דאית  ביה  נשמה  טפי '  מתעסק  הוא  אצל  נטילת  נשמה  כו,  תימא  שפצעו  חי

אפשר .  א:  זו  אנו  למדי  כמה  דברי'  מגמ.  "ניחא  ליה  כי  היכי  דליציל  ציבעיה

. י  פציעה"הפקת  הצבע  נעשתה  ע.  ב.  )  יוחנ'תשובת  ר(לזו  מת  יצבע  מחלהפיק  

  דברי  אלה  אינ  תואמי  את .לזו  גוררת  אחריה  את  מיתתויפציעת  הח.  ג

, ואי  צור  כלל לא בפציעה,  שבלולי  מתי  שלה  אינ  ראויי  לשימוש.  הינטינה

רות  של אלא  כאשר  מציקי  לה  היא  פולטת  כמויות  ניכ,  וכל  שכ  שלא  בהמתה

 .זו מהווה פירכה גדולה לינטינה' גמ. נוזל כחול
נראה  שסיבת  נדירותו  של )  שנז'  זאת  הברכה  סי(מסיפור  המובא  בספרי  .  ‰

ולא  נדירותו  האמיתית  כפי  שהדבר  קורה  בחילזו ,  החילזו  היא  סיבה  פלאית

, פע  אחת  הייתי  מהל  מכזיב  לצור,  אמר  רבי  יוסי":  ל  הספרי"וז.  הינטינה

אמרתי  לו  וכי  מצוי .  אמר  לי  מחלזו,  אמרתי  לו  פרנסת  במה,    זק  אחדומצאתי

ואי ,  אמר  לי  השמי  שיש  מקו  בי  שמוטל  בהרי  וסממיות  מקיפות  אותו,  הוא

. "ל  אד  שהול  לש  שאי  סממיות  מכישות  אותו  ומת  ונימוק  במקומו
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. ינההתשובה  שבפי  הזק  להסברת  נדירותו  של  החלזו  אינה  מתאימה  כלל  לינט

, הסיבה  לנדירותה  של  הינטינה  היא  בכ  שהיא  נזרקת  לעתי  רחוקות  מאוד  לחו

  אלא  שאי ,לזו  מצוי  בויולא  כפי  שמתואר  בפי  הזק  שיש  מקו  מסוי  שהח

דבר  זה  ג  מחזק  את  האמור .  האנשי  הולכי  לש  מחמת  פחד  הסממיות

עולה 'יטוי    שאי  השגת  החלזו  תלויה  באיזו  שהיא  תופעה  המתוארת  בב,למעלה

שמצוי  במקומות ,  סיפור  זה  מראה  פני  לארגמו,    ואדרבה.'אחת  לשבעי  שנה

, בגלל  החופי  הסלעיי  אליה  הוא  נמש)  בי  כזיב  לצור(המתוארי  ש  

מפרי '  ספרי'  הקטע  הזה  ב.מצוי  בכל  חופי  אר  ישראל  בשווההבניגוד  לינטינה  

לזו ישמונה  את  הח,  שוהקטע  הסמו  לו  ,  את  הטענה  שמדובר  כא  בינטינה

מוכיח  בעליל  שמדובר ,  כאחד  הענפי  הכלכליי  שפרנסו  את  יושבי  האזור  הזה

שידוע  ממקורות  היסטוריי  רבי  כעמוד  התוו ,  כא  דווקא  בחלזו  הארגמו

   .בכלכלת האיזור ההוא באות הזמני
Â  .י קשה  להבי  א.  לזו  שצובעי  בוי  מדברת  על  ד  ח)ב"עמב  (במנחות  '  הגמ

עד (בשבת  '  כמו  כ  הגמ.  'ד'יכול  להיקרא  ,  נוזל  כחול  שפולטת  הינטינה  בחייה

היא אי    –דבר  זה  לא  קיי  בינטינה  .    מדברת  על  צידת  חלזו  ברשתות)ב"ע

  אלא  נלקטת  מאדמת  החו  אחרי  שהיא  נפלטת ,ניצודת  ובוודאי  שלא  ברשתות

מי  היטב  לחלזו כל  התנאי  האלה  מתאי,    לעומת  זאת.י  גלי  הי  אל  היבשה"ע

, )הפציעה  היא  ממש  כעי  פציעת  אגוזי  בפטיש(יש  צור  בפציעה  .  הארגמו

לזו יוג  יש  אפשרות  לפצוע  ח,  לזו  מת  בסופו  של  דבר  כתוצאה  מהפציעהיהח

לזו  חי  מצד יאלא  שיש  עדיפות  להפקת  הצבע  מח,  מת  ולהפיק  ג  ממנו  צבע

מתארי  את  תהלי  הפקת  צבע ה,  בספרי  עתיקיכ  דבר  זה  מוזכר  ג  .  איכותו

  ג  זה  מתואר .אחרי  הפציעה  נוצר  צבע  בגו  המזכיר  בהחלט  את  הד.  הפורפורה

לזו  הארגמו  ניצוד יח.  'לזויד  ח'הקוראי  לנוזל  זה  ,  במדויק  בספרי  העתיקי

 .כאז כ היו בעזרת רשתות המורדות אל קרקעית הי יחד ע הפתיו
Ê  .  אזכורה  של  הינטינה  בספרי  המתארי  את אי  אפשר  ג  להתעל  מחוסר

שהעול '  מוצר'אי  אפשר  לקבל  שחילזו  התכלת  היה  .  ההווי  של  העול  העתיק

המלכי  והרוזני  לא  התאוו ש  שלא  נסחר  בשווקיו  ו,העתיק  לא  הכיר  כלל
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  לעומת  זאת .דברי  אלה  ה  הרי  מסימני  ההיכר  המובהקי  של  התכלת.  ללובשו

הוא  המוצר  היחיד  המופק  מחלזונות ,  קורי  הפורפורהאו  בשמו  המ,  צבע  הארגמו

הוא  מתואר  כאחד  מחפצי  הער  של  הזמ .  הי  שמדובר  בו  רבות  בספרות  העבר

לא  המקורות .  דבר  ההול  יפה  את  התכלת,  יחד  ע  הכס  והזהב,  העתיק

החל ,  ג  במקורותינו  אנו.  החיצוני  בלבד  מצביעי  על  הארגמו  כמקור  התכלת

 "  דר  הרמב)כה'  סי,  ב"עעל  ברכות  ט  (ה  "א  אצל  הראבימהירושלמי  המוב

מקור  חיי (  עד  הפוסקי  האחרוני  החשובי  כחוות  יאיר  )ב,  ת  שמות  כח"עה(

  וכבר  דובר  על  כ  רבות  ובפירוט ,  ועוד)מטפחת  ספרי(  "  וריעב)צט'  עמ

 .במקומות אחרי
  

פק  מ עד  עתה  נכשלו  כל  החוקרי  במאמציה  לצבוע  חוט  צמר  בנוזל  המו

א  יבוא  חוקר  וירצה  לשכנע  את  ציבור  המתענייני  שהינטינה  הוא .  הינטינה

להסביר  הא  הצבע ,  הוא  יצטר  להציג  את  תהלי  הצביעה,  התכלת  המקורי

הא ,  )ב"עמנחות  מב  ('  הא  הוא  תוא  את  הבדיקות  שמוזכרות  בגמ,  יציב

  בטעימת הא  יש  צור,    ש'מרתיחי  אותו  ביורה  ע  הסממני  כמוזכר  בגמ

והא  נית  היה  בזמני  הקדומי  בחומרי  ובתנאי  שעמדו ,  היורה  לפני  הצביעה

ג  אז  יהיה  צור  לזכור  שאפשרות  הצביעה .  לרשות  קדמונינו  לבצע  את  הצביעה

  אבל ,היא  תנאי  הכרחי  לזיהוי  צבע  היוצא  מחילזו  כלשהו  כתכלת  המקורית

כחול  הוא  בהכרח  התכלת לא  כל  דבר  שצובע  בצבע  .  בהחלט  אינה  תנאי  מספיק

 .המקורית
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Ï‚ ‡ ‰ÓÏ˘ ·¯‰ 
ÌÈÏ˘Â¯È 

˙ÈˆÈˆ Ï˘ ˙ÏÎ˙ È·‚Ï ÍÈÙ· ¯˙ÂÓ‰ ÔÓ ÔÈ Ú· 
זה  למעלה  מאל  שני  נבצר .  הלב  והתכלת:  מצות  ציצית  כוללת  שתי  מצוות

הימצאות  דג הכרת  או  איעקב  אי,  מבני  ישראל  מלקיי  את  מצות  התכלת

ני  למעלה  ממאה  שני  היה  הראשו לפ.  אשר  מדמו  מופק  צבע  התכלת,  החלזו

וקבע  את ,  ל  אשר  חר  נפשו  למצוא  ולזהות  את  החלזו"ר  מראדזי  זצ"האדמו

המצביעי  על  שבלול ,  כיו  רבו  ועצמו  ההוכחות,  בר.  כדג  החלזו"  דיונו"ה

 . ל"כדג החלזו המוזכר בדברי חז" מורקס טרונקלוס"בש 
חיי  שאינו   השאלה  הא  בעלהתעוררה,  בעקבות  הסערה  סביב  זיהוי  החלזו

יכול  לשמש  מקור   –  ל  שאסור  באכילה"ובפרט  השבלול  הנ  –  מותר  באכילה

הא  ג  במצות  תכלת  נאמרת  ההלכה  שרק  מי  המותר  באכילה  כשר .  לתכלת

מ  המותר   –  בפי'  למע  תהיה  תורת  ה:  "כדדרשינ  לעני  תפילי,  לקיו  המצוה

ובפרט  בספרי ,  בספרי  האחרוניהעני  כבר  נדו  ).  ב"שבת  כח  ע"  (בפי

ולפנינו  מוצעי  כמה  דרכי  לדו  שאי  במצות  תכלת ,  ל"ר  מראדזי  זצ"האדמו

 ". מ המותר בפי"משו 
 

כבר  ישבו  כמה  מהאחרוני  על  המדוכה  הא  בכל  המצוות  נאמר  הכלל  של .  ‡

ובפרט  רצועות ,  ל  נאמר  די  זה  בקשר  לתפילי"בגמרא  הנ".  מותר  בפי"

" מ  המותר  בפי"נוקט  שדי  )  ק  ג"ח  סימ  תקפו  ס"או(המג  אברה  .  התפילי

ובכ  מבאר  הוא  את ,  משו  שהוקשה  כל  התורה  כולה  לתפילי,  שיי  לכל  מצוה

ש  לנדא "מקשה  על  דבריו  הגר.  ששופר  מבהמה  טמאה  פסול)  ש(א  "דברי  הרמ

) ג'  ח  סי"ת  או"מהדו(ל  בתשובות  נודע  ביהודה  "ל  בנו  של  הנודע  ביהודה  זצ"זצ

הרי ,  שנוקטת  בפשיטות  שפיל  כשר  לדפנות  סוכה)  א"כג  ע(מדברי  הגמרא  בסוכה  

, מכוח  זה  ועוד  ראיות  הוא  מגיע  למסקנה.  שמי  טמא  כשר  למצות  סוכה

מ "אי  בה  די  ,  כגו  סוכר  ושופר,  שתשמישי  מצוה  שאינ  תשמישי  קדושה
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ר  מותר בהמש  התשובה  הוא  ד  הא  בכל  תשמישי  קדושה  נצ"  [המותר  בפי

 את  הדי].  עיי  ש,  וכתב'  או  רק  בתשמישי  קדושה  שיש  בה  תורה  ד,  בפי

שהוא  על  פי  דברי ,  ש"מבאר  הגר,  א  ששופר  מבהמה  טמאה  פסולה"שכתב  הרמ

ל  לא  הוכשרו  למלאכת  שמי  אלא  של  בהמה  טהורה "  בגמרא  שבת  הנ"הר

ת  ממי   שנצר  להיו"אבל  בדבר  שהוא  תשמיש  מצוה  בעלמא  לא  אמר  הר,  בלבד

 . טהור
וגילה  לו  שיש ,  ל"לימי  התגלה  אליו  בחלו  אביו  בעל  הנודע  ביהודה  זצ

הבדל  בי  מצוה  שצריכה  להיעשות  מבעלי  חיי  לבי  מצוה  שיכולה  להיעשות 

כי  רק  כאשר  מקור  החפצא  דמצוה  צרי  להיות  מ  החי  אז  יש  תנאי ,  מכל  חומר

  להיות  מקר  של  בהמה ולכ  שופר  שצרי,  חיי  צרי  להיות  טהורשאותו  בעל

אבל  במצוה  כגו  דופ  סוכה  שכשרה ,  נאמר  בו  די  שצרי  להיות  מבהמה  טהורה

 . מכל דבר יכולה היא להתקיי ג ממקור טמא
הא  בתשמישי  מצוה  נאמר  די ,  האחרוני  המשיכו  לדו  רבות  בשאלה  הזאת

ה "  רנב  ד,אות  יא(ל  בספרו  עי  התכלת  "ר  מראדזי  זצ"האדמו".  מ  המותר  בפי"

מ  המותר "הביא  הוכחה  גדולה  שתשמישי  מצוה  לא  נאמר  בה  די  )  ומיושב

שכתבו  שנעל  חליצה  אינה )  ה  ואנעל"ב  ד"קב  ע(יבמות  '  מדברי  התוס,  "בפי

וא  לדעת  רבינו  ת  המובא  ש  שאינה  כשרה ,  צריכה  להיות  מבהמה  טהורה

א  משו ול,  "ואנעל  תחש"כתוב  ש  שטעמו  משו  דכתיב  ,  מבהמה  טמאה

שתשמישי  מצוה  אינ  צריכי ,  הרי  מוכח  מזה".  מ  המותר  בפי"דבעינ  

שכ  נעל ,  וא  במצוה  שצריכה  להיות  מבעלי  חיי,  להיעשות  ממקור  טהור

אמנ  יש  להשיב  שמנעל  חליצה  לא  נקרא  מצוה [חליצה  כשרה  רק  מעור  בהמה  

 ]. אלא מתיר
מ "  הכלל  של  ובכ  א  ננקוט  כהפוסקי  שבכל  תשמישי  מצוה  לא  נאמר

 . אי התכלת של ציצית זקוקה להיעשות ממי טהור, "המותר בפי
 
,   אמנ  זה  עדיי  לא  יועיל  לערער  את  ההנחה  שהחלזו  צרי  להיות  מי  טהור.·

כגו (ומלאכת  המשכ )  כגו  מעיל  ואבנט(שכ  התכלת  נצרכת  ג  כ  לבגדי  כהונה  
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ושוב ,  מלאכת  שמישה  תשמישי  קדושה  ו)  יריעות  התחתונות  והפרוכת

מ  המותר "הא  מזה  שתשמישי  קדושה  צריכי  להיות  :  מתעוררת  השאלה

 ? נית להסיק שהחלזו הוא דג טהור" בפי
כבר  הקשה  אי  הוכשר )  רעו'  ד  סי"חיו(החת  סופר  בתשובותיו  ,  באמת

ותיר  שלעני ,  למלאכת  המשכ  תולעת  שני  שהוא  ד  תולעת  האסורה  באכילה

שהחלזו  מי  טמא "  כמדומה  לי"והוסי  ש,  דבר  המותר  באכילהצביעה  לא  נצר  

הרי  שלעני  צביעה  לא  איכפת  ל  שיהיה ,  וא  על  פי  כ  צבעו  מדמו  תכלת  למשכ

ובמנחות )  א"צא  ע(י  בסנהדרי  "ד  בדברי  רש)  ש(ל  "ש  לנדא  זצ"ג  הגר.  כשר

. ואי  הוכשר  החלזו  למלאכת  המשכ,  שחלזו  התכלת  הוא  תולעת)  א"מד  ע(

י  מוכרחי  לומר  שלעני  צבע  המופק  ממי  טמא "שלשיטת  רש,  הוא  כותב

מותר "ומסיק  מזה  שלעני  צבע  לא  נדרש  ,  "חזותא  לאו  מילתא  היא"אומרי  

את  ראייתו  של  החת  סופר  מתולעת  שני  הוא [משו  דחזותא  לאו  מילתא  "  בפי

ק "רדב  ,    פרה  ג"יח  רמב,  י  ישעיה  א"רש(דוחה  על  פי  דברי  כמה  ראשוני  

]. שתולעת  שני  הוא  גרגיר  מ  הצומח  ולא  תולעת  מ  החי]  שרשי  שורש  תולע

מ  המותר "כי  לעני  צביעה  לא  נדרש  ,  לפי  זה  בודאי  יוכל  החלזו  להיות  מי  טמא

 ". בפי
 
פ "שאע,  י"תיר  לדעת  רש)  ה,  מאמר  פתיל  תכלת  א(ל  "ר  מראדזי  זצ"האדמו.  ‚

שאיסור  ד  של  מי  טמא ,  אורייתאשהחלזו  הוא  מי  טמא  אכ  דמו  מותר  מד

 .מדאורייתא אינו אלא בבהמה חיה ועו ולא בדגי
 
מתר  הקושיא  על  דעת )  קוב  תשובות  סימ  ח(א  "ש  אלישיב  שליט"מר  הגרי.  „

הוא  ד  הצרור ,  אחד  מסממני  הקטורת,  "מור"ש)  ג,  כלי  המקדש  א(  "הרמב

כלי (  בש  האב  האזל  ז  הביא  ש"כעי".  מותר  בפי"והרי  אינו  ,  בחיה  שבהודו

הרי  אי  המי  מותר ,  הקושיא  אי  צובעי  התכלת  מד  החלזו)  המקדש  ש

) א"ו  ע(פ  הגמרא  במנחות  "ע,  א"א  שליט"על  כל  אלה  מתר  מר  הגריש.  באכילה

שאי  כשר  לה  כי  א  דבר "  ממשקה  ישראל"בקשר  להלכה  המיוחדת  בקרבנות  
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  על  גבי  המזבח  מפני  שמצותה שלמרות  זאת  חלב  וד  קריבי,  המותר  באכילה

אי  בהקטרת ,  כלומר  שמכיו  שמצות  הקטרה  מחייבת  להקטיר  חלב  וד,  בכ

כאשר  הדי ,  "מ  המותר  בפי"וכמו  כ  בנוגע  לדי  ,  "ממשקה  ישראל"משו  

מ  המותר "אי  בזה  בעיה  של  ,  אומר  שמצוה  זו  צריכה  להתקיי  ממי  טמא

וכ  שמ  המשחה  וקטורת ,    החלזוולכ  תכלת  שמצותה  להיעשות  מד,  "בפי

 ". מ המותר בפי"אי בה משו , שמצות במור
 

ÌÂÎÈÒÏ:אי  לערער  על  זיהויו  כמי  שהוא ,    בנוגע  לזיהוי  מי  החלזו  של  תכלת

 .שהרי כמה תשובות בדבר, "מ המותר בפי"אסור באכילה מכוח הדי של 
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ÒÈÈÂ È·ˆ ·¯‰ 
ÈÏ˙Ù  ¯  ÏÏÂÎ ,ÌÈÏ˘Â¯È 

È ˘ ‰ÚÈ·ˆ˙ÏÎ˙· ‰ 
‡ .˘¯ ˙˜ÂÏÁÓ"ÒÂ˙Â È' 

אמר  ליה  אביי  לרב  שמואל  הא  תכילתא  היכי :  "ב"מנחות  מב  ע'  אמרינ  בגמ

ומרתחינ (אמר  ליה  מייתינ  ד  חלזו  וסמני  ורמינ  להו  ביורה  ,  צבעיתו  לה

ושקלינא  פורתא  בביעתא  וטעמינ  להו  באודרא  ושדינ  ליה  לההוא  ביעתא )  ליה

שמע  מינה  טעימה  פסולה  ושמע  מינה ,  ינה  תלתשמע  מ.  וקלינ  ליה  לאודרא

היינו  טעימה  פסולה  היינו .  דבעינ  צביעה  לשמה  ושמע  מינה  טעימה  פסלה

אמר  רב  אשי  מה  טע  קאמר  מה  טע  טעימה  פסולה  משו ,  צביעה  לשמה

' כתנאי  טעימה  פסולה  משו  שנאמר  כליל  תכלת  דברי  ר.  דבעינ  צביעה  לשמה

  דהבאי  אומר  אפילו  מראה  שני  שבה  כשר  משו חנינא  ב  גמליאל  רבי  יוחנ  ב

 ".שנאמר ושני תולעת
: מדשדינ  ביעתא  לברא  ולא  שדינ  לה  ביורה  –  ושמע  מינה:  "י"ופירש  רש

משו  שנאמר :  א  עירה  צבע  נסיו  ביורה  פסל  את  כל  היורה  –  טעימה  פסולה

בר   שיהא  כל  עיקר  מראה  החלזו  בצמר  שלא  יהא  ד  בעינכל  תכלת  –  כליל  תכלת

שכבר  נצבע בה צמר אחר וזה   –  אפילו  מראה  שני  שבה:  אחר  צבוע  בה  מתחילתה

דאפילו  מראה  שני  של  זהורית  קרוי ,  משמע  שני  –  ושני  תולעת:  השני  כשר

 ".1ה לתכלת דכתיב נמי בההוא קרא"תולעת וה
משמע  דא  צבע  בה  שני  פעמי  זה  אחר  זה ):  "ה  משו"ד('  וכתבו  על  כ  תוס

אלא  טעימה  משו  דהויא  שלא '    ולעיל  משמע  דלא  פסלי,פסול  אפילו  לשמו

                                                 
. קרא  דשני  תולעת  כתיב  רק  במצורע  ופרה  אדומה  והת  לא  כתיב  תכלתדהא  ,  לא  זכיתי  להבי.  1

וכיוו  דכתיב  בקרא ,  י  דמשני  תולעת  דמצורע  ילפינ  לתולעת  שני  דבגדי  כהונה"ושמא  כוונת  רש
כ  המובא "ד  לתו"הראב'  ועיי  בפי,  דבגדי  כהונה  תכלת  ילפינ  מינה  לתכלת  דבגדי  כהונה  וציצית

 .בסמו
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 2ע  הטעימה"לשמה  ומשמע  דלא  מייתי  תנאי  אלא  מטעמה  פסלה  אבל  לכו

ל דאפילו מאה פעמי "לכ צ, כ  לא  אתיא  כחד תנא מילתא דהקונטרס"כדלעיל  א

לשמו  משמע  דכשר  דהא  כליל  תכלת  קרינ  ביה  אבל  כשטע  הרי  יש  צבע  שאינו 

ג  דהאי  קרא  בבגדי  כהונה  כתיב  ילפינ "קרוי  מראה  שני  ואעראוי  לתכלת  ולכ  

 ".תכלת מבגדי כהונה
כאשר  שתי ,  א  מותר  לצבוע  פעמיי  באותה  יורה'  י  ותוס"הרי  שנחלקו  רש

שרי  אפילו '  ולתוס,  י  אסור  משו  שאינו  כליל  תכלת"דלרש,  הפעמי  ה  לשמה

 .מאה פעמי לשמה
ונוח  יותר ,    שניה  לשמה  תיפסלולכאורה  באמת  מחודש  הוא  לומר  שא  צביעה

משמע  שלא  הבינו  כ '  מתוסשג  "אע('  י  ולהעמיד  כתוס"לדחוק  דברי  רש

בזבח  תודה '  ריש  פרק  ד(וכ  כתב  בלקוטי  הלכות  על  מנחות  לחפ  חיי  ,  )י"ברש

 . 3)ה האי"ד
י  ברורי  וכ  דעת  שאר "אלא  שלאחר  הלימוד  והעיו  נראה  שדברי  רש

 .ה"הראשוני וכמו שנפרש בע
 
·.˘¯ ˘Â¯ÈÙÏ Á¯Î‰‰"È 

ל  לא  אבה  שמוע "י  ז"ולדעתי  רש:  "כ  ריש  פרשת  מצורע"כתב  הקרב  אהר  על  תו

כ "וא,  הדברי  ה  משו  שלא  לשמה'  ראשונה  משו  שלפי  התוספות  כל  ג,  לזה

' היינו  וכו'  כ  כד  פרי  הגמ"וא,  הדברי'  באומרו  דבעינ  צביעה  לשמה  אמר  ג

                                                 
דהא  ודאי  שמדברי  רב :  'ולפי  זה  כ  הוא  ביאור  דברי  התוס,  "הטע"גרס  בהגהות  צא  קדשי  .  2

שמואל  בר  יהודה  משמע  שדווקא  הטעימה  פסולה  משו  שלא  לשמה  אבל  צביעה  שניה  של 
ומא , ואילו  התנאי  דמייתינ  עלה  מא  דמכשיר  סבר  דאפילו טע שלא לשמה כשר,  לשמה  כשרה

אלא .  כ  רב  שמואל  ב  דהבאי  כמא  אתיא"וא,  דפסל  סבר  דאפילו  צביעה  שניה  של  לשמה  פסול
דא  רב  שמואל  בר  יהודה  פסל  צביעה  שניה  של  לשמה  ומאי  דנקט  טעימה  הוא ,  י  סבר"שרש

 . כמו שפירשו המפרשי לקמ, כ פג הצבע"לרבותא דאפילו מעט כ
י  יש "שלרש,  רצה  לחדש)  הפרט  השלישי  אות  ב,  במאמר  פתיל  תכלת(י  'ר  מרדז"והאדמו.  3

ות  מראה  שני  שפסול  או  כשצבע  ממנו  פע  אחת  שלא  לשמה  או  כשצבע  ממנו  כמה במשמע
כ ראה שיש אופ שדוהה מראהו מיד "א במאמר עי התכלת כתב דאח, פעמי עד שדהה מראהו
 .ש"עיי, לאחר צביעה ראשונה
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דהיינו  דבעינ  צביעה  לשמה  והיינו  טעמה '  כ  על  החלוקה  הג"למה  לא  פרי  זה  ג

דלא '  ועוד  יקשה  לדברי  התוס...  4פסלה  כיו  דהכל  הוא  משו  שלא  לשמה

, דחוק  ולא  אמרו  מראה  שני'  יתיישב  בדבריה  לא  טעמא  דכליל  תכלת  אלא  בפי

דירצה  שאחר  שהכרח  הקושיות  הביאונו  לזה  צריכי '  ל  וכו"ולזה  אמרו  לכ  צ

 . ל לו הדוחקאנו לומר זה א שנסבו
ל  לא  אבה  לפרש "י  ז"לפי  שרש,  י  ה  הנכוני"אבל  לדעתי  ע  כל  זה  דברי  רש

כיוו  דטעמא  דפסול  היורה  אחר  הטעימה  לדעתו  אינו ,  שיהיה  טעימה  דווקא

כ "וא,  משו  שלא  לשמה  אלא  משו  דבלע  עיקר  המראה  והנשאר  הוא  מראה  שני

ישאר  אחר  צביעה  אחת  הוא דכיו  דמה  ש,  י  צבע"י  טעימה  או  ע"מה  לי  א  היה  ע

י  דבריו  אלו  אלא  במלתא  דתנאי  על  הטע "רש'  כי  לזה  לא  פי,  וראיה.  מראה  שני

 . כ טעימה לאו דווקא"וא, שהוא משו כליל תכלת
יהודה '  מתחלה  אחר  דלמד  מדברי  ר'  ל  דהגמ"י,  כ  למה  נקט  טעימה"ת  א"וא

ו  דבר  רב לזה  למד  הדי  בטעימה  שהוא  הנושא  שב,  אשר  הראה  אופ  הצביעה

דא  בטעימה  לחוד  קרי  מראה  שני ,  ובתנאי  נקט  טעמא  שהוא  חדוש  יותר.  יהודה

וא  כ  לא  נגעו  בזה ,  ש  א  צבע  בה  הרבה  שאז  בולע  כל  עיקר  המראה"כ,  הנשאר

 . מטע שלא לשמו כלל
אחד  פסול  מטע  שלא  לשמו  א ,  ובזה  הוו  תרי  מילי  דילפי  מדברי  רב  יהודה

והשנית  פסול  מטע ,    שזה  טע  פסול  הטעימהעל  פי  שבלע  כל  עיקר  המראה

ואמר .  מראה  שני  שכבר  נבלע  בראשו  עיקר  המראה  א  על  פי  שיהיה  לשמו

 .ל"עכ" יוחנ ב דהבאי מראה שני תישב על פי פשוטו' תנא קמא כליל תכלת ור
מה  שהקשה  בליקוטי  הלכות  לחפ  חיי '  עוד  יש  להקשות  על  שיטת  התוס

, דהא  תנאי  מיירי  לעני  בגדי  כהונה)  ה  האי"נחות  דד  דמ"בתורת  הזבח  ריש  פ(

ואדרבה  מקרא  מפורש  שאינו  צרי ,  והלא  לא  מצאנו  שבגדי  כהונה  צריכי  לשמה

כ  א  טעימה  פסלה "וא,  "הביאו'  וכל  איש  אשר  נמצא  אתו  תכלת  וגו"דכתיב  

משו  שלא  לשמה  אי  נחלקו  התנאי  גבי  בגדי  כהונה  שאינ  צריכי  לשמה 

 .כלל
                                                 

 .מ"ה וש"י ד"כ הצא קדשי על רש"וכ. 4
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היא  פסלה  הטעימה  את  כל  היורה  א  החזירה )  מ"ה  וש"בד(שה  ש  ועוד  הק

 ,לא  שיי  בזה  ביטולדל  אתי  שפיר  "ולהנ.  5ולא  בטלה  ברוב,  י"כמו  שכתב  רש

 .מ אינו כליל תכלת משו שכבר נצבע בו הטעימה"דמ
ועוד  יש  להוסי  שפשטות  הלשו  צביעה  לשמה  היינו  שהצביעה  למצוה 

צרי  לפרש  הכוונה  שהצבע  יהיה  מוכ  רק '  סואילו  לתו,  צריכה  להיות  לשמה

וזה ,  שהצבע  משמש  א  לחולי  –  לצביעה  לשמה  שזהו  טע  הפסול  בטעימה

 .אינו במשמעות צביעה לשמה
 
‚ .ÌÈ Â˘‡¯‰ ¯‡˘ ˙Ú„ 

, י"א  פירש  כרש"ש  הרשב"והנה  בחידושי  על  מסכת  מנחות  הנדפסי  ע

י  שהראשו  שצובעי מפנ,  אלא  בעינ  שלא  יצבעו  בו  דבר  קוד:  "והוסי  לבאר

בו  נוטל  עיקר  מיצוי  החלזו  ומה  שנשאר  הוא  דיהה  ממנו  ואי  לו  עיקר  מראה  יפה 

והרי  ודאי  אלמלי  הדבר  שנצבע  תחלה  לא  היה  נוטל  ממראה  הצבע ,  כמו  החלזו

יותר  ממה  שיטול  הצמר  הנצבע  ולא  היה  ממעט  כי  א  כמות  המי  לא  היה  בכא 

  אבל  מפני  שאפשר  שנוטל  עיקר  של  מראה ,קפידא  יותר  מא  נוטל  ממנו  בביעתא

 ".הצבע והנשאר אחריו לא ית צבע יפה כל כ לפיכ אמרו דטעימה פסלה
וצרי שבצביעה  שניה  הצבע  דהוי  הרבה  ,    כ  הוא  בתכלת  שצובעי  בימינוכאו

הוא   כצביעה  ראשונהו  ,  כדי  שהצבע  יהיה  נעי  לעילצבוע  שלוש  עד  חמש  פעמי

 .6)יעותוא הצמר מתקלקל בריבוי הצב(הרבה פעמי א א יצבעוהו לא ייראה 
מ  טעמה  פסלה  משו  שנאמר "ומדלא  טעמינ  ביורה  ש:  "וברבינו  גרשו  כתב

אפילו  מראה :  כלומר  כל  הצמר  שביורה  בעינ  שיהיה  לש  תכלת.  כליל  תכלת

שנאמר  תכלת  וארגמ ,  שניה  שצובעי  פע  שניה  מ  התכלת  כשר  משו  תכלת

לת  דמכשר  אפילו   נמי  אתכ]קאי[וקא  משמע  האי  שני  ,  קרי  ביה  שני,  ותולעת  שני

ואילו ,  דהפסול  מטע  לשמה'  והנה  בתחילת  דבריו  משמע  כתוס,  "מראה  שניה

 .ע"וצ, י דכל צביעה שניה פסולה"י ב דהבאי משמע כרש"בדעת ר
                                                 

 .ט סעי ו' וכ הקשה ערו השולח בסי. 5
 . האחראי על צביעת התכלת באגודת פתיל תכלת, ר לי אס שטייכ אמ. 6
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י  ב "ח  ב  גמליאל  ור"ובתורת  כהני  גבי  מצורע  נמי  איתא  להא  פלוגתא  דר

 . י"וש פירשו כל המפרשי ראשוני ואחרוני כדעת רש, דהבאי
אי  תולעת ,  ושני  יכול  פיקס  תלמוד  לומר  תולעת:  "כ  ריש  פרשת  מצורע"ל  התו"וז

יוחנ  ב  דהבאי .  הא  כיצד  זו  זהורית  טובה,  יכול  אחד  מ  הצבעי  תלמוד  לומר  ושני

 ".ומני שא טעמה פסלה תלמוד לומר ושני תולעת. אומר שני תולעת שני שבתולעת
והוא  צבע  אדו ,  וש  לשו  כיחול  ופיקוספיר  –  ושני  יכול  פיקס:  "ד"ופירש  הראב

ל "יכול  יביא  צמר  הצבוע  אדו  באותו  הפיקס  ת...  שהנשי  צובעות  בו  דמוני  פניה

אי  תולעת  יכול  יביא  אחד  מ  הצבעי  בתולעת  כגו .  תולעת  צבע  הבא  מ  התולעת

, פירוש  המשונה  אשר  בצבעי  –  ל  ושני"תכלת  הצבוע  בד  חלזו  או  בקלא  איל  ת

 . שבח אחר מגיע לחשיבותו וזהו הנקרא זהורית טובה שצובעי בו קרמזיל שאי"ר
פירוש  אפילו  השני  שבו   –  יוחנ  ב  דהבאי  אומר  ושני  תולעת  שני  שבתולעת

שא  צבע  בו  תחלה  בגד  או  שו  דבר  ואחר  כ  הכניס  בו  צמר  לטהר  בו  את ,  כשר

 .י שאינו מ הכח החזק שבו"המצורע כשר אעפ
ל  ושני  תולעת  ואזוב  מה  אזוב  בתחלתו  א  שני "לה  תומני  שא  טעמה  פס

פירוש טעימה היא נסיו שלוקח אד מעט ומכניס  – 7תולעת  בתחלתו  שלא  נטע

והאי  סיפא .  לתו  הצבע  לראות  א  נתבשל  כל  צורכו  ואותו  הנסיו  נקרא  טעימה

 . לנסיו בעלמא פסול]אלא[ק דאפילו לא נצבע באותו הצבע שו דבר "אתא לת
' ר.  יוחנ  ב  דהבאי'  כת  מנחות  פרק  התכלת  פליג  רבי  חנינא  ב  גמליאל  ורובמס

כא  דטעמא  פסלה  ומפיק  טעמיה  מכליל )י(ק  דה"חנינא  ב  גמליאל  סבר  לה  כת

וכיוו  דקפיד  רחמנא  על  הצבע  של ,  תכלת  דכתיב  במעיל  דמשמע  כל  כח  התכלת

ומה  תולעת ,  תתכלת  להביאו  בכל  כוחו  הכי  נמי  אמרינ  בתולעת  שני  כל  כח  התולע

שני  דהת  טעמה  פסולה  א  שני  תולעת  דהכא  נמי  טעמה  פסולה  ומדתכלת  דמעיל 

 .טעמה פסלה תכלת דציצית נמי טעמה פסלה דילפינ תכלת מתכלת
  וה  הני  תולעת  שני ,משמע    השני  שבתולעת'ושני'ויוחנ  ב  דהבאי  סבר  

הת  נמי דבגדי  כהונה  שני  שבתולעת  ומדתולעת  שני  טעמה  כשרה  צבע  תכלת  ד

. ומדתכלת  דהת  טעמה  כשרה  תכלת  דציצית  נמי  טעמה  כשרה.  טעמה  כשרה

                                                 
 .ש ואינו בגרסא שלפנינו"ד והר"כ היא גרסת הראב. 7
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ק  דהכא  מפיק  טעמא  למצורע "ות.  וכליל  תכלת  של  מעיל  שיהא  כולו  תכלת  קאמר

 .ל"עכ". מגופיה דמצורע דכתיב ושני תולעת ואזוב כדאמר
 .י שהוא משו שבצביעה שניה נחלש כח הצבע"ד כרש"הרי מפורש בראב

ואי  נראה  לחלק  ולפרש :  "וכתב  עוד,  כ  ש"  על  התו"ש  משנ"  הרוכ  פירש

ע  לא  פליגי  דפסולה  כי  פליגי "ובטעימה  דרשות  כ,  לעול  סיפא  ליוחנ  ב  דהבאי

ק  בכל  עניני  פסולה  שניה "לת,  בצביעה  למצוה  כגו  שצובע  ראשונה  ושניה

אי .  ותוטעימה  דסיפא  דפסיל  בטעימת  הרש,  וליוחנ  ב  דהבאי  כשרה  אפילו  שניה

". בטעימה  דרשות  מכשיר  ב  דהבאי'  דסוגיא  דמנחות  מוכחת  דאפי,  נראה  לומר  כ

ומוכח  דאפילו ,  י  ב  דהבאי  אהא  דטעימה  פסלה"מייתי  דר'  דהא  בגמ,  פירוש

אלא  על  כרח  בי  בטעימה  דרשות  בי  בטעימה  דמצוה ,  בטעימה  דרשות  מכשיר

 . משו שנחלש כח הצבעוהיינו משו דאי טע הפסול שלא לשמה אלא. פליגי
: כ"כתב  ביאור  התו)  ט"ירושלי  תשי,  כ"א  על  תו"הגהות  ובאורי  הגר(א  "והגר

פירוש  אפילו  נצבע  פע  שנית  מ  התולעת  או  שלישי  יהא   –  מ  הצבעי'  יכול  א"

ומני .  דהיינו  שיהא  היא  שניה  לתולעת  והוא  פע  ראשונה  –  ל  ושני"ת,  נמי  כשר

פירוש  דכתיב  בלקיחה  ובטבילה  שני   –  8עתל  ושני  תול"שא  טעמה  פסלה  ת

תולעת  למעט  אפילו  נצבע  בצבע  ראשונה  של  התולעת  אלא  רק  טעמה  ממנו 

 –  יוחנ  ב  דהבאי  אומר  ושני  תולעת  שני  שבתולעת.  תחלה  דבר  אחר  נמי  פסול

 . ל"עכ". ש לטעו"פירוש דאפילו המראה השני שבתולעת מותר וכ
טעימה  דנקט  לרבותא  דא  טעימה ו,  י"א  סבר  שהעיקר  כרש"הרי  שא  הגר

 .כ" על התו"וכ פירשו הקרב אהר והמלבי. ש צביעה גמורה"וכ
 
„ .‡ ˜ÒÓ 

י "יחידאה  הוא  ורוב  הראשוני  סבירא  להו  כרש'  היוצא  מכל  זה  דדעת  תוס

ועל  כ ,  א"וכ  סבר  הגר,  דצביעה  שניה  פסולה  אפילו  היתה  הראשונה  לשמה

 . לתכלת של מצוהלהלכה נראה שיש לפסול צביעה שניה
                                                 

ק  ולא  אתיא  כיוחנ  ב "  דהא  סיפא  היא  לת"ש  משנ"  הרתויישב  בכ  קושיי,  א"כ  גרס  הגר.  8
 .י ב דהבאי"דהבאי ולמה אמרוה אחרי דברי ר
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ÈÈÏ‡Ù ¯È‡Ó Ï‡¯˘È ·¯‰ 
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 ˙ÏÎ˙ ‡Ï· ˙ÈˆÈˆ ˘·ÂÏ‰-Ú¯‚˙ Ï·· ¯·ÂÚ Ì‡  
ב  באבני  מילואי  ש  כתב  שהאיסור  של  בל  תגרע "בטורי  אב  ראש  השנה  כח  ע

, הוא  דוקא  היכא  שעושה  המצוה  ויוצא  בה  ידי  חובתה  ורק  שגירע  בחלק  מהמצוה

אבל  באופ ,  תנה  אחת  שאי  המתנות  מעכבות  זו  את  זושנת  מ'  וכגו  מת  ד

לא  עבר  משו  בל ,  פרשיות  שבתפילי'  כגו  ג,  שכשנגרע  ביטל  המצוה  לגמרי

תגרע  אלא  הרי  הוא  ככל  מבטל  מצות  עשה  שלא  עבר  בבל  תגרע  כיו  שמעכבות 

ע  אינו "א  לטעמיה  שנקט  דהמבטל  מ"והטו[זו  את  זו  הוי  כמי  שלא  עשה  כלו  

ל  דא "א  ש  שמשמע  דס"ב  על  דברי  הרשב"והקשה  לעיל  טז  ע,  עעובר  בבל  תגר

ארבעת  מיני :  א"והוכיח  כ  מהא  דסוכה  לא  ע].  ע  עובר  בבל  תגרע"המבטל  מ

שבלולב  כש  שאי  פוחתי  מה  כ  אי  מוסיפי  עליה  לא  מצא  אתרוג  לא  יביא 

: ותירצה,  פשיטא'  ב  הקשתה  הגמ"וש  בע,  לא  פריש  ולא  רמו  ולא  דבר  אחר

ל  זימני  דנפיק  חורבא "ו  דתימא  לייתי  כי  היכי  שלא  תשכח  תורת  אתרוג  קממה

' א  למה  לא  חששו  משו  בל  תגרע  א  יטול  ג"והקשה  הטו,  מיניה  דאתי  למיסר

וכבל  תוסי ,  ל  דכדי  לעבור  בבל  תגרע  צרי  לכוי  לש  מצוה"ואפילו  את,  מיני

יחוש  שמא  יכוי מ  נ"מ,  ב"כדאיתא  בראש  השנה  כח  ע,  שצרי  לכוי  לש  מצוה

וטפי  עדי  לחשוש  כ  שהוא  חשש  בשנה  זו ,  לש  מצוה  ויעבור  בבל  תגרע

ועוד  שלאו  של  בל ,  מחשש  של  שמא  תשתכח  תורת  לולב  שהוא  לשני  אחרות

' ומוכח  מזה  שכיו  שד,  מיני  הוא  בשב  ואל  תעשה'  תגרע  עובר  בידי  וביטול  ד

ני  הוי  כמי  שלא  נטל  כלל מי'  כשאינו  נוטל  ד,  מיני  שבלולב  מעכבי  זה  את  זה

 .ולכ אינו עובר בבל תגרע
, אלא  שהביא  שבספרי  פרשת  ראה  איתא  שא  בציצית  ולולב  שיי  בל  תגרע

ציציות אינ ' ישמעאל  במנחות  לח שד'  ל  כר"ל  דתנא  דספרי  ס"ובשלמא  בציצית  י

מיני  שבלולב  מעכבי  זה '  ע  ד"אבל  מלולב  קשיא  שהרי  לכו,  מעכבות  זו  את  זו

ל "לד  ביה'  ב  סי"וכ  הביא  המשנ,  מ  מבואר  שעובר  בבל  תגרע  בפוחת"  ומ,את  זה

 .טוטפות בתפילי עובר בבל תגרע' ה דהעושה ג"ת שס"ג ל"ה יניח בש הסמ"ד
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שיש  לומר  שכל  שמעכבי ,  מב  כתב  לדחות  הראיה  מספרי'  א  סי"ובבית  הלוי  ח

ל כשהתחיל אב,  אבל  כל  זה  כשלא  התחיל  המצוה,  זה  את  זה  אינו  עובר  בבל  תגרע

במנחות '  ולפי  זה  כיו  שכתבו  התוס.  ל  דעובר  בבל  תגרע"א  שמעכב  זה  את  זה  י

, מיני  יכול  ליטלו  בזה  אחר  זה'  ג  דכשיש  לו  ד"ה  לא  שנו  בש  בה"א  ד"כז  ע

מיני  והתחיל  לנוטל  ולא  נטל  כול  עובר '  כ  בההיא  דספרי  כיו  שיש  לו  ד"וא

יני  וכשאינ  לפניו  לא  הוי  התחלת מ'  אבל  בההיא  דסוכה  שאי  לו  ד,  בבל  תגרע

ומה  שאיתא  בספרי  שבציצית .  מיני  אינו  עובר  בבל  תגרע'  מצוה  בנטילת  הד

מ  מצוה  יד "  בסה"כ  הרמב"עובר  בבל  תגרע  כתב  הבית  הלוי  לישב  לפי  מש

כ  כשמטיל  לב  ואינו "וא,  שלב  ותכלת  הוי  מצוה  אחת  ואינ  מעכבי  זה  את  זה

אבל  באופ ,  שגירע  אותה  עובר  בבל  תגרעשעשה  המצוה  ורק  ,  מטיל  תכלת

. ל  דהוי  כמי  שלא  קיי  המצוה  כלל  שאינו  עובר  בבל  תגרע"שמעכבות  זו  את  זו  י

וכגו  לדיד  שאי  לנו  תכלת  ולא ,  והא  דמי  שאי  לו  תכלת  לובש  לב  בלא  תכלת

כתב  הבית  הלוי  ליישב  דשרי  משו  דעשה  דוחה  לא ,  אמרינ  דעובר  בבל  תגרע

 .תעשה
הא  הוי  איסור  לעשות  מצוה ,  להסתפק  בגדר  האיסור  דבל  תגרעוהנה  יש  

או  שהאיסור  הוא  על  מה  שלא ,  חֵסרה  והוי  איסור  בידי  שעושה  מצוה  חסרה

ואי  נימא  הכי  יש  לדו  טפי  לדברי .  השלי  המצוה  והוי  איסור  בשב  ואל  תעשה

 'שמי  שאי  לו  ציצית  שרי  ללבוש  בגד  של  ד,  יג'  ח  סי"א  או"המרדכי  המובא  ברמ

ז "ש  בט"פ  מהתורה  יעוי"עכ[כנפות  ללא  ציצית  כיו  שאנוס  הוא  בביטול  המצוה  

ל  כ  בבל  תגרע "הוא  הדי  נמי  י,  ]א  שנחלקו  בזה  א  הוא  היתר  ג  מדרבנ"ובמג

שכל  שהוא  אנוס  ואינו  יכול  להשלי ,  אי  נימא  שהוא  איסור  בשב  ואל  תעשה

' ה  שכיו  שאי  לו  דולפי  זה  אתי  שפיר  ההיא  דסוכ,  המצוה  אינו  עובר  באיסור

, ולפי  זה  נמי  כשאי  לו  תכלת  אינו  עובר  בבל  תגרע,  מיני  אינו  עובר  בבל  תגרע

ולאו  משו  לתא  דעשה  דוחה  לא  תעשה  אלא  שכל  שאי  לו  ואנוס  הוא  לא  עבר 

 ].טז שעמד בזה' ועיי קהלות יעקב ראש השנה סי[באיסור 
עשה  הוא  רק  א מיהו  יש  לומר  שכל  מה  שיש  להחשיבו  כאיסור  בשב  ואל  ת

ושפיר ,  א  שדוקא  באופ  שאי  מעכבי  זה  את  זה  עובר  באיסור"נאמר  כדברי  הטו

אבל  א  נאמר  שלא ,  יש  לומר  שגדר  האיסור  הוא  במה  שאינו  משלי  המצוה
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נראה  לכאורה  שהוי  ביטול ,  א  וא  ג  כשמעכבות  זו  את  זו  עובר  בבל  תגרע"כהטו

מ  עובר "  להשלי  המצוה  ומבידי  שהרי  לא  התחיל  המצוה  שיש  לומר  שדינו

, ומסתבר  טפי  שהאיסור  הוא  במה  שעושה  מצוה  חסרה  והוי  איסור  בידי,  באיסור

דהא  לאו  אנוס ,  כ  הוא  הדי  כשאנוס  הוא  במה  שאינו  משלי  המצוה  יעבור"וא

וכ , הוא  במה  שהתחיל  המצוה  ואיסורו  הוא  על  מה  שעשה  ולא  על  מה  שלא  עשה

 .  דהאיסור דבל תגרע הוי איסור בידיא באבני מלואי ש"הוא לשו הטו
א  כתב  שכל  שלא  הוסי  במצוה  מדעת "א  בראש  השנה  טז  ע"והנה  הרשב

וכתב  דכ  הוא  בבל ,  עצמו  אלא  שעשה  כ  מתקנת  חכמי  לא  עבר  בבל  תוסי

ה  שחל  בשבת  שאי  תוקעי  בו  ולא  עבר  משו  בל  תגרע "ט  של  ר"תגרע  וכגו  יו

א  ש  פירש  בדעתו  שמזה  שהוקשה "והטו.  משו  שעשה  כ  מחמת  תיקו  חכמי

כ "והקשה  שא,  לו  שיעבור  על  בל  תגרע  שכל  המבטל  מצות  עשה  עובר  בבל  תגרע

, ד  לאו  שאי  בו  מעשה  לוקי  עליו  המבטל  מצות  עשה  ילקה  משו  בל  תגרע"למ

ובאחרוני  דנו  דהוי  לאו ,  והא  לא  מצינו  לאיזה  תנא  או  אמורא  דנימא  הכי

ד "ד  מערכת  הלמ"עיי  בית  הלוי  ש  ובשדי  חמד  ח,  שבכללות  ולכ  אי  לוקי

א  הוא "דכל  קושיית  הרשב,  א  פקפקו  בזה"ובעיקר  הבנתו  בדעת  הרשב,  אות  צז

, ד  שביטלו  מצות  תקיעת  שופר  ולא  על  כל  יחיד  שמבטל  מצות  עשה"רק  על  בי

 .א"ש בהגהות אמרי ברו על הטו"ע
האיסור  הוא  בשב א  לכאורה  ודאי  דגדר  "א  ברשב"להבנת  הטו,  ועל  כל  פני

' מיני  בלולב  או  מטיל  ג'  וטפי  מזה  שהרי  בספרי  איתא  שהנוטל  ג,  ואל  תעשה

שהרי ,  והת  הרי  לא  איירי  במבטל  מצות  עשה  דלולב,  ציציות  עובר  בבל  תגרע

ולא ,  מ  ג  בזה  עובר  בבל  תגרע"ומ,  עדיי  בידו  ליטול  לולב  במש  היו

לומר  שכשעשה  מצוה  חסרה כ  אי  "וא,  מסתבר  לומר  ששני  דיני  נפרדי  ה

האיסור  הוא  על  עשיית  מצוה  חסרה  וכשביטל  מצות  עשה  האיסור  הוא  על  אי 

או ,  אלא  ודאי  דהכל  עני  אחד  הוא  ובשני  אופני  נאסר  על  אי  עשייתו,  עשייתו

אבל  מיהא  איסורו ,  מבטל  המצוה  לגמרי  או  כשמקיי  המצוה  ואינו  משלימה

 נימא הכי והמבטל מצות עשה אינו ורק  אי לא.  הוא  על  מה  שלא  השלי  המצוה

יש  להסתפק  שאולי  גדר  האיסור  הוא  על  מה  שעושה  מצוה ,  עובר  בבל  תגרע

א "א ולא היתה קושיית הרשב"אול  אכתי  נראה  שג  א  לא  כדברי הטו.  חסרה
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עדיי ,  ד  שעקר  המצוה"וקושייתו  היתה  על  בי,    יעבור  בבל  תגרעשהמבטל  עשה

דמהיכי  תיתי  לומר ,  ל  אי  השלמת  המצוהלכאורה  נראה  שגדר  האיסור  הוא  ע

ורק  א  עני  האיסור  הוא  שנאסר  על  אי  השלמת ,  ששני  איסורי  נכללו  בלאו  זה

, ד  ג  זה  נכלל  בהלאו"י  בי"הוא  הדי  באופ  שיש  עקירה  של  המצוה  ע,  המצוה

אבל ,  כשעושה  מצוה  ומחסירה  וכשעקרו  המצוה,  שתרוויהו  חשיב  כמגרע  מצוה

ולפי  זה  יש .  יית  מצוה  חסרה  שני  עניני  חלוקי  הא  האיסור  הוא  על  עש

ד "א  יבוא  בי"ט  כתב  "ב  ה"ממרי  פ'  שבהל,  "להוכיח  כ  א  מדעת  הרמב

ד  עוקרי  מצוה "ומבואר  מדבריו  שכשבי,  "ויתיר  בשר  בחלב  הרי  זה  גורע

וא  כ  בעל  כרחנו  שגדר  האיסור  הוא  בעקירת ,  מהתורה  עוברי  בבל  תגרע

תה  א  בעושה  מצוה  חסרה  האיסור  הוא  על  חלק  המצוה וא  כ  דכוו,  המצוה

ליכא ,    איירי  שעקרו  לא  תעשה  והעֵברה  היא  בידי"וא  שהרמב,  שעוקר

ומבואר  שזהו  גדר ,  ד  את  המצוה"נפקותא  בזה  דהאיסור  הוא  על  עקירת  בי

 .האיסור
הניתני  במתנה  אחת  שנתערבו  בניתני  במתנה  אחת :  והנה  תנ  בזבחי  פרק  א

א  אומר "במת  אחת  ר'  מת  ד',  ינתנו  במת  ד'  במת  ד'  מת  ד,  ה  אחתינתנו  מתנ

א  הרי  הוא  עובר  על "אמר  לו  ר,  רבי  יהושע  אומר  ינתנו  במת  אחת'  ינתנו  במת  ד

א  לא  נאמר  בל  תוסי "אמר  לו  ר,  י  הרי  הוא  עובר  בבל  תוסי"בל  תגרע  אמר  לו  ר

ועוד .  וא  בעצמוי  לא  נאמר  בל  תגרע  אלא  כשה"אמר  לו  ר,  אלא  כשהוא  בעצמו

יהושע  כשלא  נתת  עברת  על  בל  תגרע  ולא  עשית  מעשה  ביד  כשנתת '  אמר  ר

א "ויש  לדקדק  במה  שאמר  לו  ר.  כ"ע,  עברת  על  בל  תוסי  ועשית  מעשה  ביד

א  שאינו  עובר  בבל  תוסי "ל  לר"דכיו  שס,  י  הרי  הוא  עובר  על  בל  תגרע"לר

כיו  שיש  לו  ד  שדינו '  ל  להקשות  שמחויב  הוא  לית  מת  ד"שפיר  הו,  ג"כה

וכבר  עמד  בזה  בחמדת  שלמה .  ולמה  לו  לאתויי  עלה  מטע  בל  תגרע'  במת  ד

ב  דאסור "בזבחי  עט  ע'  י  המבואר  במתני"וכתב  ליישב  עפ,  ב"ראש  השנה  כח  ע

ולכ ,  ל  דהוא  בזיו  קדשי"וכתב  ש  די,  לשנות  בד  קדשי  כשאי  מצוות  בכ

דזה  ידע ,  צרי  לית  ארבע'  וה  דמת  די  שמחמת  קיו  המצ"א  על  ר"לא  הקשה  ר

ורק  שהקשה  דיהיה  בזה  משו  בל  תגרע ,  דמדרבנ  יש  איסור  לשנות  בד  קדשי

 .'כשנות מתנה אחת להניתני במת ד
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מחמת  האיסור '  דא  שאנוס  הוא  שאינו  יכול  לקיי  המת  ד,  ומבואר  מזה

כ "וכמש,  'מ  איכא  בזה  משו  בל  תגרע  כשנות  מתנה  אחת  במקו  ד"מ,  דרבנ

א "א  ראש  השנה  טז  ע"אול  הנה  ברשב,  ל"א  והביה"שמבואר  כ  בדברי  הטו

ש  למה  בהא  דתוקעי  וחוזרי  ותוקעי  אי  בזה '  ל  כתב  ליישב  קושיית  התוס"הנ

א  דכיו  שעושה  כ  מחמת  תיקו  חכמי  לא  הוי "ותיר  הרשב,  משו  בל  תוסי

  תוסי  לא  שיי  רק בל  תוסי  דמצווי  אנו  בכ  לעשות  כתקנת  חכמי  ובל

ה  שחל  בשבת "ט  של  ר"והוא  הדי  בבל  תגרע  לצור  כגו  יו,  שעושה  מדעת  עצמו

א  הוא  דוקא  שעושה  כ  מחמת "ויש  לעיי  הא  סברת  הרשב.  שאי  תוקעי  בו

והנה  בחמדת  שלמה  ש ,  תקנת  חכמי  או  בכל  אופ  שמגרע  מחמת  שאנוס  הוא

במת  אחד  אי  בזה  משו '  דל  דכשנתערבו  מת  "יהושע  שס'  כתב  לבאר  דעת  ר

א  דכשמדרבנ  אינו  יכול  לית  יותר "כסברת  הרשב,  בל  תגרע  כשנות  מתנה  אחת

א  קיימי  כשמנוע "דדברי  הרשב,  ולכאורה  אינו  דומה.  לית  בזה  משו  בל  תגרע

א  שיעבור  בבל "ועל  מה  שאינו  עושה  סבר  הרשב,  מלעשות  מחמת  תקנת  חכמי

מחמת  תקנת  חכמי  ליכא  בזה  משו  בל ועל  זה  כתב  דכל  שאינו  עושה  ,  תגרע

אבל ,  מחמת  התקנה'  יהושע  נהי  שאנוס  הוא  מלית  מת  ד'  אבל  בגוונא  דר,  תגרע

א  דכל "א  ברשב"זולת  הבנת  הטו[א  לא  ית  כלל  הרי  לא  יעבור  בבל  תגרע  

ורק  מחמת  שנות  ואינו  משלי  הנתינה  בזה  עובר ,  ]המבטל  עשה  עובר  בבל  תגרע

,   כ  למה  נות  מתנה  אחת  שעל  ידי  זה  יעבור  בבל  תגרעוקשה  א,  משו  בל  תגרע

 .ה ש"א בר"וכ הקשה בטו, ועדי טפי שלא ית כלל
דכל  שאנוס  הוא  במה  שאינו  משלי  מצוותו  שוב  ליכא ,  ומבואר  מזה  לכאורה

' ל  לר"ולכ  ס,  ודוקא  כשגורע  מדעתו  עובר  בבל  תגרע,  בזה  משו  בל  תגרע

והנה  בחמדת .  כמי  אינו  עובר  בבל  תגרעיהושע  דכשמנוע  הוא  מחמת  תקנת  ח

א  גופא  א  כשמנוע "י  הוא  בסברת  הרשב"א  ור"שלמה  ש  ביאר  דפלוגתת  ר

ובזה  ביאר  ש  סברת ,  מתקנת  חכמי  שלא  לעשותו  א  עובר  בבל  תגרע  או  לא

דבל  תוסי  ליכא  משו  דאינו  מוסי  על ,  א  בי  בל  תוסי  לבל  תגרע"החילוק  לר

כיו  שיכול  לית ,  כ  בל  תגרע"משא',  בו  ג  מת  דמת  אחד  רק  מחמת  שמעורב  

, א  דעובר  משו  בל  תגרע"ל  לר"ס,  מהתורה  ורק  שמדרבנ  אינו  יכול  לית'  ד

דלא  דמי  בל ,  ועל  דר  זו  יש  לפרש  לכאורה  בפשוטו.  א"דלית  ליה  סברת  הרשב
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' וכא  שהמת  ד,  דבבל  תוסי  עובר  כשבא  להוסי  על  המצוה,  תוסי  לבל  תגרע

כ  בל  תגרע "משא,  אינו  הוספה'    מחמת  שמעורב  בו  ד  שדינו  במת  דדידיה  הוא

שלא  נת '  שעובר  כל  היכא  שמגרע  במצוותו  וכא  סו  סו  הרי  מגרע  במת  ד

 .אלא אחד
' אבל  בדעת ר,  מ  עובר  בבל  תגרע"ל  דא  שאנוס  הוא  מ"אליעזר  דס'  וכל  זה  לר

  במה  שאינו ל  דמחמת  שאנוס  הוא"ת  דפליג  בזה  וס"ל  לכאורה  כמשנ"יהושע  צ

' אמנ  אינו  מוכרח  בדעת  ר.  יכול  להשלי  המצוה  אי  בזה  משו  בל  תגרע

א "ברו  לטו'  ע  בהגהות  אמרי"ועי,  א  מה  שהארי  בעני  זה"ש  בטו"יעוי,  יהושע

יהושע  שכיו  שעשה  שאר  עבודות  הקרב  א  א '  ל  לר"א  שכתב  שס"ה  טז  ע"ר

 .לא יזרוק כלל יעבור בבל תגרע
' ז  סי"מדברי  הט,    שכל  שאנוס  הוא  אינו  עובר  בבל  תגרעויש  להוכיח  לכאורה

והא  דזכר  רבינו  הטור  בזה  איכא  בל  תוסי  ולא :  "וזו  לשונו  ש,  ק  יז"תרנא  סו  ס

דהיינו  בשעה  שאי  לו ,  מיני'  לפי  שלפעמי  נוטל  אפילו  פחות  מד,  זכר  בל  תגרע

אבל ,  כלו  אז  נוטל  את  מה  שיש  לו  כדי  שלא  תשתכח  תורת  לולב  כדאיתא  לקמ

מיני  ונוטל  פחות  משו '  וא  יש  לו  כל  ד.  במוסי  יש  איסור  א  כיו  לש  מצוה

והטור  נקט  מילתא  דפסיקא  היינו ,  נ  דעובר  על  לא  תגרע"חיבוב  מצוה  אה

מיני  או  שאי '  ונראה  בהדיא  מדבריו  דהחילוק  הוא  א  יש  לו  כל  הד,  "במוסי

והיינו  טעמא  דכל  שאנוס ,  גרעדכשאי  לו  אי  בזה  משו  בל  ת,  מיני'  לו  כל  הד

אול  יש  לדחות  שכוונתו .  הוא  לית  בזה  איסור  כשאינו  יכול  להשלי  המצוה

שכשיש  לו  יכול  לנטל  בזה  אחר  זה  והוי  כהתחלת ,  ל"לסברת  הבית  הלוי  הנ

כ  כשאי  לו  לא  הוי  התחלת "משא,  מעשה  מצוה  ולכ  איכא  בזה  משו  בל  תגרע

 . מעשה מצוה
ז  כתב "שהנה  ש  בט,  ז  על  דר  הבית  הלוי"י  סברת  הטואולי  יש  להוכיח  שזוה

כ  ביו  משו  חיבוב  מצוה  רוצה  לתפוס  הלולב "מיני  ואח'  דא  אחר  שנטל  הד

 .מיני לחוד שעובר משו בל תגרע' לא יקח ג, תרנב' כדאיתא סי, בידו
ש "ויעוי,  והדברי  מחודשי  שא  אחר  שכבר  קיי  המצוה  עובר  בבל  תגרע

וכתבו  שאחר  שקיי ,  ז"יא  מכמה  אחרוני  שהשיגו  על  הטבביאור  הלכה  שהב

אול  כל  זה  לכאורה  רק  אי  נימא  שגדר  האיסור .  המצוה  אי  בזה  משו  בל  תגרע
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ז  דכיו  שיש  בזה  משו  חיבוב  מצוה "בזה  חידש  הט,  הוא  לעשות  מצוה  חסרה

אבל  א  גדר ,  חשיב  כמעשה  מצוה  ולכ  עובר  בבל  תגרע  שעשה  מצוה  חסרה

על  מה  שלא  משלי  מצוותו  אי  יתכ  שאחר  שכבר  קיי  המצוה האיסור  הוא  

ולפי  זה  לא  מסתבר  דכל  שאנוס  הוא  אינו  עובר ?  יעבור  במה  שלא  משלי  מצוותו

בבל  תגרע  כיו  שהאיסור  הוא  בעשיית  מצוה  חסרה  ומה  אכפת  ל  שאנוס  הוא 

ז  על  דר "ולכ  מסתברא  טפי  לבאר  דברי  הט,  במה  שאינו  יכול  להשלי  המצוה

וזה  החילוק  א  יש  לפניו ,  מיני  חשיב  כמעשה  מצוה'  ית  הלוי  הא  נטילת  גהב

 .מיני או לא' ד
דא  נפסק  אחד  מ  הציציות ,  יג  הביא  מהמרדכי'  ח  סי"א  באו"והנה  הרמ

וכתב .  ג  אסור"אבל  בחול  כה,  בשבת  ומתבייש  לישב  בלא  טלית  יוכל  ללבשו

יכול  להטיל  ציצית  אי ק  ח  דהטע  הוא  דכיו  שאנוס  הוא  ואינו  "א  ש  ס"המג

וביאר .  ולכ  משו  כבוד  הבריות  מותר  לו  ללבוש  בלא  ציצית,  בזה  איסור  תורה

כיו  שהוא  גנאי  קט  לא  הותר  בזה  לעבור ,  א  דא  היה  אסור  באיסור  תורה"המג

והכא  שאיסור ,  על  איסור  תורה  אפילו  בשב  ואל  תעשה  ורק  בגנאי  גדול  הותר

ר  בטלית  קט "אבל  א  נפסק  ציצית  ברה;  דרבנ  הוא  הותר  מפני  כבוד  הבריות

דהפשיטה  הוי  גנאי  גדול  ונדחה  מפני  כבוד ,  אי  צרי  לפשטו  אפילו  בחול

ציצית  עובר  משו  בל '  א  על  זה  דיתיר  אינ  ציצית  דבג"וכתב  הגרע.  הבריות

אבל  בלא  ציצית  הוא  רק  ביטול  עשה  ולית  ביה  לאו  דבל  תגרע  לדעת ,  תגרע

ציציות  הוי  כמו '  יו  שאינו  מכוי  לקיי  המצוה  בגוכתב  עוד  דאפשר  דכ,  א"הטו

א  את  נדונו "ויש  לעיי  למה  העמיד  הגרע.  אי  בו  ציצית  ואי  בו  משו  בל  תגרע

ולמה  לא  העמיד  נידונו ,  א  דנפסק  הציצית  מהטלית  קט"דבל  תגרע  על  דברי  המג

על  גו  דברי  המרדכי  אי  הותר  ללבוש  בשבת  טלית  גדול  בלא  ציצית  משו  כבוד 

ואי  לומר  דבל  תגרע  גופיה  נדחה  מפני  כבוד .  הבריות  והרי  עובר  בבל  תגרע

 ט"וה,  א  בל  תגרע  משו  כבוד  הבריות"שהרי  בחול  לא  התיר  הגרע,  הבריות

כ  הוא  הדי  בשבת  יכול  לחתכ  וכמו  שמבואר "וא,  א  שיכול  לתקנו"כ  הגרע"כמש

עוד  שהרי ו.  ר  בשבת"א  גבי  מי  שנפסק  לו  הציצית  ברה"ש  בהמש  דברי  הגרע

א  כתב  שדינו  של  המרדכי  אינו  מתיר  לעבור  איסור  תורה  אפילו  בשב  ואל "המג

א  את  דבריו  על  דברי "כ  למה  העמיד  הגרע"וא,  תעשה  כיו  שהוא  גנאי  קט
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ל  דכל  שאנוס  הוא  אי  בזה  א  משו  בל  תגרע "ולכאורה  מוכרח  מזה  שס.  א"המג

אנוס  הוא  שפיר  הקשה ולכ  רק  בחול  שלאו  ,  כיו  שאינו  יכול  להשלי  המצוה

ט "ואי  להקשות  דא  האונס  מתיר  בל  תגרע  ה,  דאכתי  עובר  משו  בל  תגרע

 ט  כיו  שהרי"ה,  כ  למה  כבוד  הבריות  אינו  דוחהו"א,  דחשיב  כשב  ואל  תעשה

 .כ"וכמש, בידו לנתק ובזה ליכא משו כבוד הבריות
הטלית אמנ  עדיי  יש  להעיר  דכיו  שמחמת  כבוד  הבריות  הותר  לו  ליל  ע  

דכי  היכי  שכשאנוס  הוא  כיו  שאינו  יכול ,  בלא  ציצית  לא  יעבור  בבל  תגרע

י  ההיתר  דכבוד  הבריות "הוא  הדי  כשע,  להשלי  המצוה  לא  עבר  בבל  תגרע

ואי  צור  שהכבוד  הבריות  יתיר  את ,  נפטר  מחיוב  הציצית  לא  יעבור  בבל  תגרע

ושוב  פקע  האיסור אלא  סגי  בזה  שיפטרנו  מהחיוב  הציצית  ,  האיסור  דבל  תגרע

 .דבל תגרע וכאונס
ת  יכוי  בהדיא "ה  יניח  כתב  שהמניח  תפילי  דר"לד  ד'  והנה  בביאור  הלכה  סי

י  ותפילי "שא  יניח  בסתמא  שמא  הדי  כרש,  שאינו  מניח  רק  משו  ספיקא

טוטפות '  ג  שהעושה  ג"שהרי  מבואר  בסמ,  אלו  פסולי  וא  כ  יעבור  בבל  תגרע

וכתב  עוד  שלכ .  ש  מה  שד  בזה"ויעוי,  נ  דכוותיה"רע  והבתפילי  עובר  על  בל  תג

ל "וסתמא  לא  מהני  דהא  קיי,  צרי  לכוי  בהדיא  שאינו  מניח  רק  משו  ספיקא

כי  היכי  דבל  תוסי  לא  בעי ,  ב  לעבור  בזמנו  לא  בעי  כוונה"בראש  השנה  כח  ע

ל  דא  כשאינו  מכוי  לש "והנה  מבואר  מדבריו  דס.  כוונה  הוא  הדי  בל  תגרע

ל  כדחייתו  של "כ  מבואר  מזה  דלא  ס"וא,  צוה  במה  שמניח  עובר  בבל  תגרעמ

כיו  שכשאינו  מכוי ,  א  שבנפסק  הציצית  מטלית  קט  אינו  עובר  בבל  תגרע"הגרע

וא  כ ,  לש  מצוה  הוי  כמי  שלא  קיי  המצוה  כלל  שאי  בזה  משו  בל  תגרע

 .תיקשי דברי המרדכי למה בשבת אינו עובר בבל תגרע
ב  שכתב  דהא "ה  כח  ע"א  באבני  מלואי  ר"אור  הלכה  מבואר  בטווכדברי  הבי

דבעי  כוונה  לעבור  בבל  תגרע  תליא  בפלוגתא  א  לעבור  בבל  תוסי  בזמנו  בעי 

כ "ל  מצוות  צריכות  כוונה  א"ע  בעי  כוונה  דכיו  שקיי"ולכאורה  הכא  לכו.  כוונה

זה ומשמע  מ,  בלא  כוונה  הוי  כלא  קיי  המצוה  כלל  ואי  בזה  משו  בל  תגרע

ל "ז  הנ"וכ  משמעות  דברי  הט,  דעשיית  מצוה  בלא  כוונה  לא  הוי  כלא  עשה  כלל

א "כ  אי  לומר  כדברי  הגרע"וא.  דכל  שבזמנו  לא  בעי  כוונה  א  לאיסור  בל  תגרע
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ויהיה  מוכרח  מדברי  המרדכי  דהתיר  בשבת ,  דכל  שלא  כיו  אינו  עובר  בבל  תגרע

דהיינו  דכיו  שאנוס  הוא ,  כנפות  בלא  ציצית  ואי  בזה  משו  בל  תגרע'  ללבוש  ד

 .על השלמת המצוה אי בזה משו בל תגרע
א שבחול כשנפסק לו "ב  השמיט  את דינו של הגרע"ויש  להעיר  לפי  זה  שהמשנ

שצרי ,  א  משו  כבוד  הבריות  דהוי  גנאי  גדול"הציצית  מטלית  קט  שהתיר  המג

   עלט  שסמ"ולכאורה  ה,  ב  לא  הזכיר  די  זה"והמשנ,  לנתק  את  שאר  הציציות

ותיקשי  מדבריו ,  א  שכשאינו  מכוי  הוי  כמי  שלא  קיי  המצוה"דחייתו  של  הגרע

ז  אינו "ל  שכל  שמעכבי  זא"וכמו  כ  אי  לומר  שס,  ל"לד  הנ'  בביאור  הלכה  סי

ז  לא  עבר  באיסור "ציציות  מעכבות  זא'  וכיו  שד,  א"עובר  בבל  תגרע  כסברת  הטו

פרשיות  בתפילי  נמי '  ינא  שגג  לד"ל  הביא  את  דברי  הסמ"שהרי  בביאור  הלכה  הנ

כ  דכיו  שנפטר  מהחיוב  מחמת  כבוד "אלא  א  כ  נימא  כמש,  עובר  בבל  תגרע

 . הבריות לא עבר בבל תגרע
שלדיד  שלית  ל  תכלת  הא  דהותר  ליל  ע  לב ,  והנה  במה  שכתב  הבית  הלוי

ויישב  דהוא  משו  דעשה  דציצית ,  בלא  תכלת  ולמה  אי  בזה  משו  בל  תגרע

יא '  ח  סי"יש  להעיר  לכאורה  דהנה  הבית  יוס  באו,  עשה  דבל  תגרעדוחה  לא  ת

ג  שחוטי  פשת  פוטרי  בבגד  של  צמר  וכ "הביא  בש  רבינו  ירוח  נתיב  יט  ח

אבל  א  מוצא  ממינו ,  דוקא  כשאינו  מוצא  ממינו,  בהיפו  דכלאי  בציצית  מותר

וחה  לא ל  שכשיכול  לקיי  שניה  לא  אמרינ  עשה  ד"לא  יטיל  בו  כלאי  כדאמר  ר

מאחר ,  פ  שאי  מצוי  לו  ממינו"ואינו  נראה  לי  אלא  אע:  י"וכתב  הב.  תעשה

ועיי .  שאפשר  לקיי  את  שניה  אילו  היה  מצוי  לו  לא  דחינ  את  לא  תעשה

שא  שאי  מצוי  ל ,  ויש  לעיי  לפי  זה.  צו  שד  בזה  באור'  בשאגת  אריה  סו  סי

וא  אי .  ת"שה  דוחה  למ  מאחר  שאפשר  לקיי  שניה  לא  אמרינ  בזה  ע"תכלת  מ

אול  אי  נראה  שכל  מה  דתנ  התכלת ,  י"נימא  שכשאי  מצוי  כלל  לא  קאמר  הב

י "ד  הב"אינו  מעכב  את  הלב  יעבור  באיסור  דבל  תגרע  א  בגוונא  שאי  לו  לפי

 .ת"שכל שאילו היה מצוי לו לא אמרינ עדל
הטיל א  דנה  למה  כשאי לו תכלת אסור ל"עוד  יש  להעיר  דהגמרא  במנחות  מ  ע

ל  דכל  שאפשר  לקיי "כדר'  ותירצה  הגמ,  ת"ציצית  צמר  בבגד  פשת  נימא  עדל

, ל  דאי  עשה  דוחה  שני  לאוי"אבל  להשיטות  דס.  ת"שניה  לא  אמרינ  עדל
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ח  סו "ועיי  מנ,  ח'  ב  ובקוב  הערות  סי"א  יבמות  ז  ע"  וברשב"יעויי  ברמב

הרי  כשאינו  מטיל ת  דכלאי  "דעשה  דלב  ידחה  ל'  כ  מה  סברה  הגמ"א,  מצוה  א

ת  דכלאי  ובל "ואי  בכח  העשה  דציצית  לדחות  ל,  תכלת  עובר  נמי  בבל  תגרע

ל "ת  י"ולפמשנ.  ת"ומוכרח  מזה  דלא  בעינ  לאתויי  עלה  מטע  עדל,  תגרע

 .שהטע דכל שאנוס הוא אי בזה משו בל תגרע
ע  שהזמ  גרמא  א  שיי  בהו  לאו  דבל "עוד  יש  לדו  הא  בנשי  שמקיימות  מ

ק  יז  המובא  לעיל  שא  כשכל  קיו "תרנא  ס'  ז  סי"דהא  מצינו  בדברי  הט.  עתגר

ועיי .  ל  שא  בנשי  כ"כ  י"וא,  המצוה  הוא  משו  חיבוב  מצוה  עובר  בבל  תגרע

ב  שנשי  המקיימות "ה  לג  ע"מנחת  חינו  מצוה  תנד  שהביא  משלטי  הגבורי  בר

לא  במצוה  שנצטוו דליכא  בל  תוסי  א,  ע  שהזמ  גרמ  אינ  עוברות  בבל  תוסי"מ

. כמו  שאי  האיש  עובר  על  בל  תוסי  א  יניח  תפילי  במקו  שאינו  ראוי  לו,  עליה

אבל  להראשוני  שדנו  דנשי .  ולפי  זה  לכאורה  הוא  הדי  בבל  תגרע  לא  יעברו

ל  שא "ואולי  יש  לתלותו  בהנ,  ד  א  יעברו  בבל  תגרע"עוברות  בבל  תוסי  יל

  הרי  מי  שאינו  מצווה  לקיי  המצוה  אינו האיסור  הוא  במה  שאינו  משלי  המצוה

 כ  לרוב  השיטות"א,  ואי  נימא  שעוברות.  ז"ל  בכ"וי,  עובר  כשמגרע  מהמצוה

ע  שהזמ  גרמא "דבנשי  לא  אמרינ  במ)  כ"ד  בתו"זולת  תירו  אחד  בראב(

ב "יז  ס'  א  סי"אי  מתירי  לנשי  להתעט  בציצית  כמבואר  ברמ,  ת"שתדחה  ל

 .ל"ת כדברי הביה" שיי בהו עדלולא, והא קא עברי בבל תגרע
ת  בלובש  לב  בלא "ויתכ  לדו  מטע  אחר  דלא  בעינ  להא  דעשה  דוחה  ל

ישמעאל '  א  שכתב  דלר"ד  הטו"דהנה  ש  בבית  הלוי  גופיה  כתב  להשיג  ע,  תכלת

ל "והשיג  הביה,  ז  א  חיסר  אחד  מה  עובר  בבל  תגרע"ציציות  אי  מעכבי  זא'  שד

א  התחיל  כלל  הרביעי  והרי  זה  דומה  ללובש  שני ציצית  הוי  כל'  דכשמטיל  רק  ג

ל  דכשמטיל "ודכוותה  י.  כנפות  באחד  הטיל  ציצית  ובאחד  לא  הטיל'  בגדי  של  ד

דאת  הלב ,  לב  בלא  תכלת  כיו  שמטיל  הלב  במקו  התכלת  לא  גירע  בהמצוה

כ  כלפי  הלב  לא  גירע  כלל  והתכלת  לא "וא,  הטיל  כולו  והתכלת  לא  הטיל  כלל

ל "מ  י"  בסה"ל  מהרמב"  שהוא  מצוה  אחת  כמו  שמביא  הביהוא,  קיי  כלל

אבל  כלפי  בל  תגרע  הוי  שני  חלקי  נפרדי  שאי  לומר ,  שכל  זהלפי  מני  המצוות

 .ע"שגירע ממצוותיו וצ
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לבד  מזה  שמבטל ,  ונפקא  מינה  בכל  זה  במי  שיש  לו  תכלת  ואינו  מטילו  בבגדו

דכל  שאנוס  הוא  אינו שלהאופ  הראשו  שנתבאר  .  א  עובר  בבל  תגרע,  מצוה

כל  זה  כשאנוס  הוא  אבל  כשיש  לו  ואינו  מטילו  בבגדו  יעבור ,  עובר  בבל  תגרע

אבל  להאופ  השני  שנתבאר  בכל  גוונא  לב  בלא  תכלת  לא  חשיב ,  בבל  תגרע

ונראה  קצת .  וא  כ  הוא  הדי  כשיש  לו  ואינו  מטילו  בבגדו  אינו  עובר,  כמגרע

גדול  עונשו  לב  יותר  מענשו  של :  ב"סמ  לזה  שאינו  עובר  מהא  דמנחות  מג  ע

וא  כשמטיל  לב  ואינו  מטיל  תכלת  עובר  בבל  תגרע  נמצא  שכשאינו ,  תכלת

מ "ונ.  ואילו  מטיל  לב  בלא  תכלת  יעבור  באיסור,  מטיל  כלל  אינו  עובר  בבל  תגרע

בזה  המטיל  לב  הא  צרי  להוציא  יותר  מחומש  כדי  שלא  יעבור  באיסור  בל 

אמנ  הוא  תלוי  בפלוגתא  א  ג (להוציא  כל  ממונו  שעל  איסורי  צרי  ,  תגרע

אול  להמבואר  שכל  שאינו  מצווה  בעשה  שוב ,  )בלאו  שאי  בו  מעשה  אמרינ  כ

כ  כל  שפטור  מחמת  שהווי  יותר  מחומש  תו  לא  יעבור "אינו  עובר  בבל  תגרע  א

 . בבל תגרע
 



נח        והיה לכ לציצית                                           ח "פרשת שלח תשס

ÌÂ‡·ÏËÈÈË ‰ÓÏ˘ ·¯‰ 
ÁÓ"˙ÏÎ˙ ˙Â‡ÏÂÏ Ò ,ÌÈÏ˘Â¯È 

Î˙‰ ÈËÂÁ ¯ÙÒÓ ÔÈ Ú· ˙ÈˆÈˆ· ˙Ï 
  חילוקי  דעות  בי  הראשוני  במספר  החוטי  של  תכלת  שיש  להטיל   שישידוע

' של  לב  שב'  ה  של  תכלת  וד'  שד)  א"עמנחות  לח  ('  י  והתוס"ודעת  רש;  בציצית

א "ציצית  פ'  הלות  בהשג(ד  "ודעת  הראב;  של  לב'  חוטי  שלמי  של  תכלת  וב

' של  מהד'    לב  כי  חוט  אשהשי  תכלת  ויששני)  וכ  הוא  בערו  ער  תכלת,  ו"ה

' הוא  חוט  א)  ו"א  ה"ציצית  פ'  הל(  "לדעת  הרמבו;  של  לב'  הוא  תכלת  וג

ושאלו .  חוטי  שמטילי  בכנ  חציו  לב  וחציו  תכלת'  היינו  שאחד  מהד,  משמונה

ויהיה ):  "רפו'  סי,  בלאו'  מהד,  "תשובות  הרמב  (זהעל    "  הרמבחכמי  לוניל  את

לא  ידענו  מה  הוא  והיא  איפשר  אלא .  השבעה  לבחוטי  חוט  תכלת  ו'  אחד  מח

יש  לו  לטוות  חוט  אחד :  ""והשיב  לה  הרמב".  השני  תכלת  והששה  לב

מקצתו  תכלת  ומקצתו  לב  ויש  לו  להכניס  כל  חוט  וחוט  בפני  עצמ  וכופלו 

. אחד  ולא  שני'  פתיל'ושוזרו  עד  שיהיו  שבעה  חוטי  לב  ואחד  תכלת  שנאמר  

ת  שיהא  הפתיל  כולו  תכלת  לא  נעשה  מ  הלב  אלא  כריכה ולפי  שהמצוה  של  תכל

ושאר  החוליה  ע  החוליות  כול  בתכלת   אחת  בלבד  סמוכה  על  הכנ  מי  כנ

וכ  כתב  רבינו  שמואל  ב .  חו  מכריכה  אחרונה  שהיא  בלב  הואיל  והתחיל  בו

 ".ל בספר שחבר בלשו ערבי"חפני הכה ז
ושי  על  כנ  הבגד  ממי  הבגד  הוא ענ  שע:  "'וב'  א'  ש  ש  בהל"י  מ"ל  עפ"ונ

ואי  .וזה  הענ  הוא  הנקרא  לב  מפני  שאי  אנו  מצווי  לצובעו'  הנקרא  ציצית  כו

]י[לחוט
1

וכורכי ,    ולוקחי  חוט  צמר  שנצבע  כעי  הרקיע.  הענ  מני  מ  התורה

, ואי  למניי  הכריכות  שכור  חוט  זה.  וחוט  זה  הוא  הנקרא  תכלת.  אותו  על  הענ

ובמציאות ,  של  לב  מספיק'    אפילו  חוט  א"כ  לדעת  הרמב"  א."התורהשיעור  מ  

תכלת  על  חציו חציו  של  וכור  ,    חוט  תכלת  בלבדוחצילב      חוטחציב  זה  יתכ

                                                 
 .שניה עדויות בכתבי יד יש ל–" לחוטי"או " לחוט. "1
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לבשל  
2

יקר  צורת  ציצית  מ  התורה  הוא  חוט  שחציו ע  "כ  לדעת  הרמב"א.  

ות מנח(  גדילי  –ושאר  חוטי  הלב  ה  תוספת  מדרשת  גדיל  ,  תכלת  וחציו  לב

 ).ב"עלט 
ועשו  לה ':  "שלח  איתא'  בספרי  פר.    למד  שיטתו  מהספרי"ונראה  שהרמב

וכבר  נכנסו  זקני  בית  שמאי ,  אי  ציצית  אלא  דבר  היוצא  ודבר  כל  שהוא',  ציצית

כיוצא  בו ,  וזקני  בית  הילל  לעליית  יונת  ב  בתירה  ואמרו  ציצית  אי  לה  שיעור

שומע  אני  יעשה  חוט  בפני  עצמו ',  תועשו  לה  ציצי'.  אמרו  לולב  אי  לו  שיעור

ה "וב,  ש"משמע  גדילי  אתה  עושה  אי  פחות  משלשה  דברי  ב',  גדילי'ל  "ת

 ". ש"והלכה כב, אומרי שלשה של צמר ורביעית של תכלת] ש"וב, ה"ב: ל"צ[
ועשו 'לפי  שנאמר  ,  למה  נאמר'  גדילי  תעשה  ל':  "תצא  נמצא'  וכ  בספרי  פר

כמה  גדילי  נעשי ',  גדילי'ל  "ת,    חוט  בפני  עצמושומע  אני  יעשה'  לה  ציצית

מארבעה  חוטי  של '  ובית  שמי  אומ,  אי  פחות  משלשה  חוטי  כדברי  בית  הילל

והלכה  כדברי  בית ,  תכלת  וארבעה  חוטי  של  לב  של  ארבע  ארבע  אצבעות

ונתנו  על 'ל  "מניי  לרבות  את  התכלת  ת,  זה  לב',  גדילי  תעשה  ל'א  "ד...  שמי

לשונות  בספרי  א  מרבי  בחוטי  הלב '  היינו  שיש  ב".  'נ  פתיל  תכלתציצית  הכ

בלבד  או  ג  בתכלת  כנגד
3

ל  כלישנא  בתרא  משו  פשטות "  קי"והרמב.  

 .וכדלקמ, הפסוקי וגמרא דיל
  בזה  היא  שהחיוב  מדאורייתא  אינו  אלא  חוט  אחד  לב "ונראה  שדעת  הרמב

. כול  מודי  בזה  –  ה"  ובש"וזקני  ב,  "ועשו  לה  ציצית"ש  "כל  שהוא  כמ

  להוסי  על  חוטי  הלב ˘ÂÓ˙¯לומדי  )  דקאי  אלב  דוקא"  (גדילי  תעשה  ל"ומ

                                                 
ונשאר ,  ונתמעט  עד  הכנ,  ונפסק  הלב,  א  עשה  לב  ותכלת:  "ד"  בפרק  א  ה"ל  הרמב"וז.  2

  אפילו  לא  נשתייר  מה  אלא  כדי –א  נתמעטו  חוטי  הציצית  :  "ח"ובהי".    כשר–התכלת  לבדו  
היינו  דוקא   ,ולפי  דבריו  בפני  נבי  שיטתו  בגרדומי  תכלת  ששיעור  כדי  עניבה".  כשרה,  עניבה

ועיי  דבריו .  מה  שמספיק  לעשות  בה  אותה  כריכה  המחויבת  מדאורייתא,  מחוטי  התכלת
בספרו  כליל ,  א"ג  אליהו  טבגר  שליט"הבהירי  והמבוארי  של  ראש  אגודת  פתיל  תכלת  הרה

 .סח' עמ, תכלת
 .הזכירו האיכא דאמרי הזה בספרי)  בסופו–ה בית שמאי "ב ד"מנחות מא ע(' ג תוס. 3
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כמה  דבעי
4

כמה  חוטי  יש "  גדילי  תעשה  ל"ה  חולקי  בדרוש  "ש  וב"וב.  

  בהקדמת  פירוש  המשניות  ובספר  המצוות "וכשיטת  הרמב  –  להטיל  למעשה

ותמצא בתלמוד שלמדוהו ,    בתורהשכל  מה  שלא  תמצאהו  כתוב",  )בשורש  השני(

ארו  ה  בעצמ  ואמרו  שזה  גו  תורה  או  שזה י  א  ב,באחת  משלוש  עשרה  מדות

וא .  אחר  שמקבלי  המסורת  אמרו  שהוא  דאורייתא,    הנה  ראוי  למנותו,דאורייתא

 ".שאי ש כתוב יורה עליו,  הנה הוא דרבנ,ברו בוילא יבארו זה ולא ד
כספרי  שלח  ולישנא "  (גדילי"ה  הריבוי  של  שלא  נאמר  ב,  אבל  לגבי  התכלת

מלבד  שאי  זה  מעני  התכלת  אלא   –  אסור  להוסי  עליה)  בתרא  דספרי  תצא

לכורכה על גבי הלב ואי מקו לתוספת
5

. 
ואי  לחוטי  הענ  מני  מ "  "ובזה  יש  להבי  קושיא  עצומה  על  דברי  הרמב

אושעיא  אינו  חייב '  ראלעזר  אמר  '  אמר  ר:  "ב  איתא"ובסנהדרי  פח  ע".  התורה

אלא  על  דבר  שעיקרו  מדברי  תורה  ופירושו  מדברי  סופרי  ויש  בו  להוסי  וא 

  והאיכא  ציצית  דעיקרו …ואי  לנו  אלא  תפילי  אליבא  דרבי  יהודה,  הוסי  גורע

בציצית ,  מדברי  תורה  ופירושו  מדברי  סופרי  ויש  בו  להוסי  וא  הוסי  גורע

ר  העליו  לאו  דאורייתא  האי  לחודיה  קאי  והאי אי  סבירא  ל  דקש,  מאי  סבירא  ל

ויש  לתמוה  א ".  ואי  סבירא  ל  דקשר  העליו  דאורייתא  גרוע  ועומד,  לחודיה  קאי

אי  יתכ  הוה   –  בי  מקרא  בי  מדרשה  –  אי  שיעור  לחוטי  הציצית  מ  התורה

 ?אמינא שיש במצות ציצית בל תוסי ושיהיה פסול א מוסיפי בו חוטי

                                                 
וא  שזר ,  ששזירה  רשות)  י"א  ה"פ(  "ועל  דר  זה  ג  לעני  שזירה  בציצית  שדעת  הרמב  .  4

טווי '  ונתנו  על  ציצית  הכנ  פתיל  תכלת':  "שלח'  ד  מהספרי  פ"והקשה  הראב.  נחשב  לחוט  אחד
מה  תכלת ,  הרי  אתה  ד  הואיל  ואמרה  תורה  ת  תכלת  ות  לב,  אי  לי  אלא  תכלת  לב  מני,  ושזור

  שדרשה  זו  באה  ללמד  שמותר  לשזור "ונראה  שדעת  הרמב".  א  לב  טווי  ושזורטווי  ושזור  
ל  ג  לעני  לב  להחשיב "וממנה  למדו  ז.  וכדלקמ,  החוט  ולא  נחשב  כשני  חוטי  תכלת  שיפסול

וידעתי  ג  ידעתי  מתשובת  רבינו  לחכמי (  בי  לחומרא  בי  לקולא  –בלבד  '  חוט  שזור  כחוט  א
 ).מ" ואכ–קושי בה אבל ג ידוע ה, לוניל בעני

 "ולרמב"  הוה  אמינא"פירש  דברי  הספרי  שלשאר  ראשוני  הוי  ההמחזור  ויטרי  ש  נראהוג  .  5
 'ועשו  לה  ציצית  על  כנפי  בגדיה'ולפי  שנאמר  :  "כשהביא  דברי  הספרי  ,  הוא  הדי  דאורייתא

 ואי  לקיי  ;)"633'  עמ'  כר  ב('  גדילי'ל  "  ת,שומע  אני  יעשה  חוט  בפני  עצמו  ויכרו  עליו  אחד
 .אחד באחד אלא א כ מדובר בחוט אחד שחציו לב וחציו תכלת
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, א  שתיר  בספרו  יד  פשוטה"ג  נחו  אליעזר  רבינובי  שליט"הוראיתי  להר

ד  לפרש  לדעת  רבינו  כי  ש  מדובר  לא  על  חוטי  לב  שבה  באמת "נלפע:  "ל"וז

ואפילו  לדיד  שלהלכה  נפסק  ארבעה  חוטי ,  אי  מני  ולא  שיי  לעבור  בל  תוסי

וט אלא  שש  כוונת  הגמרא  היא  על  ח.  ודאי  שאי  זה  אלא  מדברי  סופרי  בלבד

התשובה [וראה  לקמ  הלכה  ב  והלכה  ו  ובתשובת  רבינו  שהבאתי  ש  ,  התכלת

כתב  שמ  התורה  צרי  דווקא  חוט  אחד  של  תכלת  לא  פחות  ולא ]  שהבאנו  לעיל

על  זה  שפיר  יתכ  לומר  עיקרו  מדברי .  וזה  נתפרש  בדברי  סופרי  מדרשה,  יותר

חוטי תכלת גורעתורה ופירושו מדברי סופרי ויש בו להוסי וא הוסי עוד 
6

." 
ב "פ(  בדי  טלית  שכולה  תכלת  "ועל  פי  זה  יש  ליישב  שיטת  שיטתו  של  הרמב

 …עושה  חוטי  לב  שלה  כעי  צבעה,  משאר  צבעוני…  טלית  שהיא):  "ח"ה

עושה  לב  שלה  משאר  צבעוני  חו  מ  השחור  מפני  שהוא ,  הייתה  כולה  תכלת

שעושה  בשאר  ציציות כדר  ,  וכור  על  הכול  חוט  אחד  תכלת,  נראה  כתכלת

למה  ייגרע  בגד  של  תכלת  שציציותיו  יהיו  ממי ,  ונשאלת  השאלה".  שאינ  צבועי

שצורת  הציציות  להיות  חציו  ממי  אחד '  י  ותוס"בשלמא  לשיטת  רש?  צבע  הכנ

' שה  ד'  בב"  הכנ  מי  הכנ"מאחר  שכבר  מקיי  ,  )תכלת(וחציו  ממי  שני  )  לב(

עיי (מיני  '    של  שאר  צבעוני  לקיי  מצות  במטיל  ג  חוטי,  חוטי  התכלת  שבו

הכנ  מי "  שדי  "אבל  לפי  הרמב).  ה  כל  מיני  צבעי"ב  ד"י  מנחות  מא  ע"רש

למה  ייגרע  בגד ,  שיהיו  מצבע  הבגד  –  הלב  –  נאמר  לגבי  כל  חוטי  הענ"  הכנ

 "הכנ  מי  הכנ"כי  אי  קיו  (כ  מצבע  הבגד  "תכלת  משיהיו  ענפי  ציציותיו  ג

ונתנו  על  ציצית  הכנ  פתיל "ל  שזה  מגזרת  הכתוב  "אלא  צ?  )כלת  הכורבחוט  הת

על ;  ולא  לענ  –  רק  לעשיית  הכריכות,  כי  תכלת  אחת  היא,  ולא  יותר  –  "תכלת

' פי:  "ל"וז,  )213'  ג  עמ"ח(  "בשיטת  הרמב)  הקדמו(דר  דברי  הערוגת  הבוש  

  על  ציצית  הכנ ונתנו'דהכי  פשטיה  דקרא  ,  מי  כנ  כמו  שכנ  אי  בו  צבע  תכלת

                                                 
מתר ,  ב  דמשמע  ש  שדרשת  גדילי  הוי  מדאורייתא"ומה  שיש  להקשות  מסוגיא  יבמות  ה  ע.  6

ואי ,  שמא  יש  לומר  שאי  זה  אלא  דיחוי  בעלמא  כי  למסקנה  ש  אי  צור  לזה:  "א"הוא  שליט
לומדי "  גדילי"ולפי  דברינו  לעיל  שמ".    אלא  לרווחה  דמילתאלהביא  ראיה  מש  כי  לא  אמרו
אלא  שהגמרא  מביאה  לשו  הדרשה  כהלכה ,  אי  כא  קושיא,  שמותר  להוסי  על  חוטי  הלב

 .לשיעורה מדברי סופרי
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' ציצית  הכנ'מכלל  דעל  ציצית  הכנ  לאו  תכלת  היא  ואמר  רחמנא  ',  פתיל  תכלת

ונתנו  על 'נפקא  ל  דצרי  מי  שיני  לתכלת  מדכתיב  '  ציצית  הכנ'ומ.  מי  כנ

דהיינו  מי ,  ציצית'  תכלת  איכ)  ת(דבלא  פתיל  '  משמ'  ציצית  הכנ  פתיל  תכלת

דכתיב ,    כנ  היינו  במי  שיני  לתכלת  צריהלא  מה  שצרי  מי]  214'  עמ...  [שיני

וקאמר ,  מכלל  דציצית  הכנ  לאו  תכלת  הוא',  ונתנו  על  ציצית  הכנ  פתיל  תכלת'

ציצית  הכנ  לאו  תכלת ,  בקיצור".  אלמא  מי  שני  צרי  מי  כנ',  כנ]ה[ציצית  '

 .ואי לשי בו תכלת, הוא
ה  הנקראות )  ילהגד(  סובר  שהכריכות  "וזה  עולה  בקנה  אחד  ע  מה  שהרמב

אינו  מעכב  את ,  והלב,  אינו  מעכב  את  הלב,  התכלת"ו ;"לב"  –  והענ,  "תכלת"

שיכרו  בחוט  של  לב [עושה  לב  לבדו  ,  הרי  שאי  לו  תכלת,  כיצד.  התכלת

וכ  א  עשה  לב  ותכלת  ונפסק  הלב  ונתמעט  עד  הכנ  ונשאר ,  ]ט"א  ה"כבפ

ריש  פרק ,  במנחות(  ודעימהו  'י  והתוס"ורש).  ד"א  ה"פ"  (כשר,  התכלת  לבדו

וא  אי לב ,  שא  אי  לו  תכלת  עושה  כולו  מלב"  אינו  מעכב"מפרשי  )  התכלת

א  שתכלת  תהיה  במקו  לב  בענ  הציצית "  א"אבל  לרמב.  עושה  כולו  מתכלת

 .ולכ מוכרח לפרש שהכוונה שלב אינו מעכב היינו א נפסק הענ, ל"כנ
  א  מוסי  יותר  מחוט  אחד  של  תכלת "שלפי  הרמב,  היוצא  מדברינו  אלה

 .ציציותיו פסולי – ובפרט כאחד מחוטי הענ – בציציותיו
ולכ  כשבאנו  לשקול  לפי  איזה  שיטה  יש  לאלו  המטילי  תכלת  בזמ  הזה 

שלשיטתו  יהיו  הציציות  פסולי  א ,  "ד  שיש  לנהוג  כמו  הרמב"נלפע,  לנהוג

; ה  תורה  ואי  ציצית  הכנ  תכלתכי  פתיל  אחד  אמר  –  נשי  יותר  מחצי  חוט  תכלת

שלשיטת  פירושו   –  הלא  אי  התכלת  מעכבת  את  הלב,  כ  לשאר  השיטות"משא

 .א ישי חוט לב במקו חוט תכלת אינו מעכב וציציותיו כשרי
ית  הגמרא  כמו ישסוגלו  נחית  להאי  דינא  ויצא  )  יג'  סי(ג  המשכנות  יעקב  

חוטי  לב  או '  תכלת  וד'  בחוט  אשאלה  בדי  תכלת  אי  מצותה  :  "ל"וז,  "הרמב

ל  הוציא  את  דבריו "  ז"ד  שהרמב"  והנה  נלענ...תשובה.  בשני  חוטי  תכלת  דוקא

לדעת.  ד  המה  דברי  נכוחי  וברורי  מאוד"ולענ...  ס  דיל"מהש
7

 "  הרמב

                                                 
 ".ודעת"ל "אולי צ. 7
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הוא  של '  ק  מבואר  שחוט  א"וג  כל  ספרי  המקובלי  ובזוה...  י"נכונה  בעזהש

א "כי  א,  עיי  ש  דבריו  באור...".    על  התורה"מבועיי  ר.  של  לב'  תכלת  וד

 .להביא כול כא
י "שיטת  רשכ  ודלא'  חוט  אשמטילי  רק  ל  לשיטה  "ויש  כמה  הוכחות  מדברי  חז

 ):ד"וכראב' ולא אחד של מד' מח' א כי אי הכרע שהכוונה חוט א(' והתוס
ואמר  רבא  בשכר  שאמר  אברה /דרש:  "ב"  וחולי  פח  עא"ע  זסוטה  י •

ינו  א  מחוט  ועד  שרו  נעל  זכו  בניו  לשתי  מצות  לחוט  של  תכלת אב

 ".ורצועה של תפילי
חזא  לההוא  גברא  דהוה  סיי  מסאני  אוכמי  ולא  רמי :  "א"תענית  כב  ע •

 ".חוטא דתכלתא בגלימיה
 ."וחוטא חד דתכילתא יהי ביה: "ב,  טזבמדמברתרגו יונת  •
אפשר  טלית  של  מי ):  "א,    טזבמדבר(י  עצמו  בחומש  מביא  "ואפילו  רש •

 ."אחר חוט אחד של תכלת פוטרה
' וכנז,  של  לב'  של  תכלת  וז'    שחוט  אמקובליכל  ספרי  המוזכר  בוהנה  

 :במשכנות יעקב
חוטי  לבני  וחוט  אחד '  וזה  סדר  עשייתו  לוקח  ג:  "בהקנה  בעני  ציצית •

 ."'חציו תכלת וחציו לב כו
חזות  במדת א  שה  נויש  מצות):  "שער  א(ובשערי  צדק  לבעל  שערי  אורה   •

 ."המלכות כגו תכלת שבציצית שיש בה חוט אחד תכלת ושבעה
מאורות  וחוט '  חוטי  לבני  כנגד  ז'  ובזמ  התכלת  היו  ז:  "והתולעת  יעקב •

 ."תכלת כנגד הכלה שהיא תכלית הכל' א
אפשר  לעול   והיה  התכלת  חוט  אחד  לפי  שאי:  "ז"בטעמי  המצוות  לרדב •

חוטי  לב '  משמנה  וז'  עד  שנעמידנו  אבלא  די  אבל  צרי  להחלישו  

  וסימנ  ת  חלק ,להגדיל  ולהרבות  הרחמי  במדה  הרומזות  בציצית

 ."לשבעה וג לשמונה
, שבעה  חוטי  לב  רמז  לשבע  מדורות  אש  שבגיהנ):  "מד,  י"פ(החרדי   •

י  מה "  ה,"והשמיני  תכלת  רמז  למלא  המשחית  הממונה  על  גיהנ

 .ד"ומכיוצא בה בדו
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  אלא ,ה  דלאו  הכי"ואמר  ליה  מרע):  "פרשת  קרח(י  "ישרי  לבספר  מגיד  מ •

תכלת  רמז '    וחוט  א,דעלה'  חוטי  לבני  רמז  לשבע  ספירו'  טלית  לבנה  וז

 ."במלכות
הוא '  ח  מארי  בעני  שדוקא  החוט  הח"ל  בשער  הכוונות  ופע"וג  האריז •

 .ש"עי,  והשאר לבתתכל
ג ודאי  ש,  כריעלי  תשדעת  המקובהפוסקי  בי  י  הכלל  כשיש  מחלוקת  "ועפ

 .יש לומר ככא 
ה .  "ה  רהיטי"שבע:  "כתב)  ה"פ(א  בפירוש  לספרא  דצניעותא  "וג  הגר

חוטי  של  לב '    ז"ש  ברמב"שבעה  חוטי  של  לב  שחוט  תכלת  חופה  עליה  כמ

 ."של תכלת שהוא נגד כסוי עי' וחוט א
פנחס  רכח (א  לרעיא  מהימנא  מהדורא  בתרא  שכתב  "אלא  שמביאי  פירוש  הגר

' כריכות  ג'  ל  דחוליא  הראשונה  לב  ג"ר.  בת  יחידא  חוליא  תכלת  שבציצית):  "ב"ע

ג  כלל  חוליא  אלא "ויותר  נראה  דל.  כ  כלילא  מנהו"כ  חוליא  דתכלת  ג"אבה  ואח

ה "ש  שכ"ד  וכמש"והוא  חוט  הרביעית  כדעת  הראב.  ל  בת  יחידה  תכל  שבציצית"כצ

 ."שבש וכ עיקר'  לב אות דחוטי' כלילא מג. ה בספרי שלנו"עיקר וכ
אלא  להוי  ידוע  שמה  שנקרא  מהדורא  זו  מהדורא  בתרא  אינו  משו  שנכתב 

כ  מצאתי  בהדפסה  ראשונה  של  מהדורה .  באחרונה  אלא  משו  שנדפס  באחרונה

בפשטות ,  א  עצמו"לאו  דוקא  של  הגר(י  אחר  "ל  כת"זו  שכתוב  ש  שמצא  המו

וש  שכבר  נדפס  וקורא  אותו  להיכר   והוא  מצר  אותו  להפיר)של  תלמידיו  בשמו

אבל  לפי ,  ודא  כל  האמור  כאויש  לי  לחפש  אותו  עוד  הפע  ל.  מהדורא  בתרא

ובפרט ,  מהדורות  אחרתעל  פני  ל  אי  שו  תורת  קדימה  למהדורא  בתרא  זו  "הנ

מ "הרע'  של  פי"  קמא"במהדורא  (ק  עצמו  "שפירושו  על  ספרא  דצניעותא  מכתי

 .")בתרא"שמשמיט ב" חוליא"גריס 
ונתנו  על  ציצית  דדא ",  )ב"עקעה  (  שלח  יא  מהימנאפירש  הגאו  על  רעעוד  כי  ו

. 'דחפי  על  כו"):  "קמא"במהדורה  (ל  "ופירש  הוא  ז;  "איהו  דחפי  על  שאר  חוטי

  ודאי כיהאו  לי  דא,  חוטי  ה  של  לב'    נראה  ברור  שבא  לומר  שהז."חוטי'  שה  ז

א  ה  של  תכלת  בי  א  ה של   בי  –חוטי  אחרי  '  שהחוט  של  תכלת  חפי  על  ז

 .אחרי ה לא של תכלת' אלא ודאי שהז. לב
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 שכלמצות  תכלת  ב  "דעת  הרמבשלשנראה  ,  צא  לנו  מכל  האמור  עד  כהוהי

כי ,  המפחית  בחוטי  התכלת  לכל  הדעות  יוצא  ידי  לבכ  "משא;    גורע–המוסי  

דחיסר א  מהא  "עלח  '    התוסוובפרט  לפי  מה  שכתב(אי  התכלת  מעכבת  את  הלב  

  משמע  אחרי –החוטי  נמצאי  '  מצות  תכלת  מיהא  קיי  מצות  תכלת  מאחר  שב

חוטי  אחרי  רק  כדי  לצאת '  כדינ  צריכי  סת  ב'  חוטי  של  מי  א'  שיש  ב

וטוב  יותר  לקיי  מצות  לב ,  )ח  ואפילו  לא  יקיי  מצוה  של  המי  האחר"יד

שטות  לשו ובפרט  שפ  –ח  ציצית  כלל  "לא  לצאת  ידשפ  לשאר  שיטות  מ"לכה

שהוא  האחרו  היחיד  הידוע  לי  דנחית (והמשכנות  יעקב  ,  מסורת  הקבלה,  ל"חז

 .ל הכי"כול קי) להאי שאלה להכריע בי שיטות הראשוני
 
 

ÁÙÒ 
˙ÏÎ˙  ·ÂÈÁ  ÔÈ Ú·  –  פ  בזמ "בהקדמה  לספרי  לולאות  תכלת  הוכחתי  שלכה

  שאינו י"אעפ,  חייב  להטילו  בטליתו  ככל  מצות  עשה  אחרת,  שודאי  יש  תכלת

ומצאתי  כדברי  מפורש  בערוגת  הבוש .  מבטל  מצות  ציצית  בהטלת  לב  לבדו

מי  שהיו  לו  שני  מיני  ולא  היה  רוצה  לעשות  כי  א ):  "210'  עמ,  ג"ח(הקדמו  

 ".ממי אחד מכי אותו עד שתצא נפשו כדי כל מצות עשה
˙ÏÎ˙  ˜ÙÒ  ÔÈ Ú·  :Ô·Ï  ‡Ï‡  ‡‰È  ‡Ï  –    הוכחתי)  6870'  עמ(בלולאות  תכלת 

מ  זה  לא "מ,  שאפילו  לדעות  הראשוני  שחוטי  הלב  צריכי  להיות  בצבע  הבגד

ובספרו  של .  נאמר  גבי  החוטי  שבמקו  תכלת  ויכולי  להיות  בכל  צבע  שהוא

מצאתי  שכ )  105הערה  ,  קמז'  עמ,  כליל  תכלת(א  "ג  אליהו  טבגר  שליט"הרה

 :פסקו הפוסקי במפורש
א  שצרי  לעשות  הציצית  מצבע "י):  "ה,  ט'  סי(  בארצות  החיי  "המלבי •

שא  הוא  אדומה  יעשה  ציצית  אדומי  וא  הוא  ירוקה  יעשה ,  הטלית

ÈÏË‰ Ú·ˆÓ ÂÈ‰È Ô·Ï ÌÂ˜Ó·  ÌÈ‡·‰  ÔÈËÂÁ  È˙והיינו  ,  ציצית  ירוקי ˘˘ ...

ובטלית  של  תכלת  בזמ  שהיה  תכלת  נוהג  היה  אסור  לעשות  הציצית  מצבע 

ובהמאיר  לאר ".  ‰Ê·  ‡„ÈÙ˜  ÔÈ‡  ‰˙ÚÂ,  תכלת  או  שחור  הדומה  לתכלת

כ  נראה ":  "חוטי  הבאי  במקו  לב  יהיו  מצבע  הטלית"ש  "עמ)  לב(ש  
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לא  שיי )  יב'  סי(ת  "דהא  בשני  חוטי  הבאי  במקו  תכלת  כמשי,  פשוט

 ...".בהו מי כנ
, חוטי  צריכי  בצבע  הבגד'  מיהו  דוקא  ב):  "...כה,  ג(א  באורח  חיי  "החזו •

הנוספות  באיזה  צבע '  אי  קפידא  בב,  בל'  אבל  א  אי  לו  תכלת  ונות  ד

' וא  איתא  דכל  ד,  א  ולא  יהא  אלא  לב"  עמ'    מהא  דפרי  בגמהוראי,  יהיו

 ".כ בסדי לב אי כא ציצית"חוטי צריכי ממי הטלית בצבע א
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‡¯ÈÙ˘ ‰È¯‡ ·¯‰ 
˙Ú„ ·È˙  ˘¯„Ó ˙È·,ÌÈÏ˘Â¯È  

„Â·Î‰ ‡ÒÎÏ ‰ÓÂ„ ˙ÏÎ˙ 
ית  על  כנפי  בגדיה  לדורות  ונתנו  על ציצית ועשו  לה  ציצ:  "כתיב  בפרשת  שלח

' והיה  לכ  לציצית  וראית  אותו  וזכרת  את  כל  מצוות  ה,  הכנ  פתיל  תכלת

ועשית  אות  ולא  תתורו  אחרי  לבבכ  ואחרי  עיניכ  אשר  את  זוני 

 ".למע תזכרו ועשית את כל מצוותי והיית קדושי לאלקיכ,אחריה
ויש  להבי ).  "עיי  רמב(  על  פתיל  התכלת  הכוונה  –  "וראית  אותו"והנה  

ולהיות  קדושי '  כיצד  ראיית  התכלת  דווקא  היא  הגורמת  לזכור  את  כל  מצוות  ה

 .לאלוקינו
מה  נשתנה  תכלת  מכל ,  מאיר  אומר'  תניא  היה  ר:  "ב"ובברייתא  מנחות  מג  ע

, ורקיע  לכסא  הכבוד,  וי  דומה  לרקיע,  מפני  שתכלת  דומה  לי,  מיני  צבעוני

', ותחת  רגליו  כמעשה  לבנת  הספיר  וכעצ  השמי  לטהר')  י,  שמות  כד(ר  שנאמ

 ".'כמראה אב ספיר דמות כסא') כו, יחזקאל א(וכתיב 
א "ולהבי  סוד  ועומק  דברי  רבותינו  נראה  על  פי  דברי  הזוהר  בתקוני  תיקו  כ

 תלת  גווני  אשא"שחלקי  הנפש  רוח  ונשמה  כנגד  ,  )ב"ה  ענא  "ובדפי  הגר,  ב"מג  ע(

בגי  דאיהו  דומה ,  ותכלתא  איהו  תכלתא  דציצית,  וכמא  חיורא  ותכלתאא  –

ותכלת  הוא  תכלת  של ,  שחור  לב  ותכלת,  כנגד  שלושה  גווני  האש"  [לכורסיא

 ]. מפני שהוא דומה לכסא, הציצית
אמרו  עוד  שג  בסטרא  אחרא  יש  תלת )  ב"א  נט  ע"ובדפי  הגר,  ב"מה  ע(ולהל  

ותכלת  לית  בסטרא  אחרא  בגי  דאיהו  דומה ",  ירוק  ושחור]  אדו[גווני  סומק  

 ]. ותכלת אי בסטרא אחרא מפני שהוא דומה לכסא הכבוד" [לכרסיא יקירא
, רוחה  הוא  נגד  הלבו,    נגד  הנפשהשחורשגוו  ,  א  לבאר"וכתב  רבינו  הגר

והנשמה  כנגד  היראה ,  והתורה  ברוח,  שהמצוה  היא  בנפש.  הנשמה  כנגד  תכלתהו

וכל  פקודא ]  קול[דכל  קלא  ,  תורא  ומצוה]  מאירי[שבה  נהירי  ,  והאהבה

 ילו  עינא  [לא  פרחו  לעילא]  בלא  אהבה  ויראה[בלא  דחילו  ורחימו  ]  מצוה[

, ואור  ונר  עלייהו  אתמר  כי  נר  מצוה  ותורה  אור:  "וכמו  שאמרו  ש,  ]  הלמעל
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בגי  דלא  הוו  משתדלי  באורייתא  ומצוה  בדחילו ,  ואמאי  אתחשכא  בהו

,   ולמה  אור  חשו,"תורה  אורכינר  מצוה  ו"  ואור  ונר  עליה  נאמר  ["וברחימו

 .]מפני שלא היו משתדלי בתורה ובמצוה ביראה ובאהבה
וכ  מעשה  המצוה  מקבל ,  עומד  לעצמוכאשר  חשו  שהנר  הרי  הוא  ,  והביאור

אול  אי  הנר  יוצא  מחשכו  רק  במה  שנעשית  המצוה  או ,  את  אורו  מאור  התורה

מכל  מקו ,  שא  שיוצא  ידי  חובתו  ג  ללא  כוונה,  עסק  התורה  ביראה  ובאהבה

אי  המעשה  מתעלה  לצאת  מחסרונו  רק  כפי  אור  היראה  והאהבה  שנתלוו  לפעולת 

 .המעשה
ד "ח'  ל  בדר  ה"וכמו  שכתב  רבינו  רמח,  ה  במצַות  ציציתוהנה  עני  זה  נתל

והוא  היות ]  של  ציצית[ועני  עמוק  מזה  נכלל  עוד  במצוה  זו  :  "פרק  ששי  אות  ו

והרי  זה  מכלל  קבלת  עולו  יתבר  והשתעבד ,  האד  נסמ  לאלוקיו  כעבד  לאדוניו

, והנה  נית  לאד  להיות  מתק  את  כל  הבריאה  כמבואר  בחלק  ראשו.  אליו  יתבר

שהוא  העמיד ,  ונמצא  שהוא  עובד  עבודתו  של  הבורא  יתבר  ועוסק  במלאכתו

Ì„‡‰  ‰˘ÚÓÓ  ‡ˆÂÈ  ‰Ê  ÌÏÂ‡Â ,  הבריאה  אשר  ברא  על  המצב  הנרצה  ממנו  יתבר
ÂÈÏÚ˘  ‰ÂˆÓ‰Â  ‰¯Â˙‰  ÈÙÎ  ÏÚÙÈ˘  ÂÈ˙ÂÏÂÚÙÂ  ,  אמנ  ‰„Â·Ú‰  ÏÎ  ÏÏÎ עומד  על

„Á‡  „ÂÒÈ  ,Í¯·˙È  ‡¯Â·‰  Ï˘  Â„·Ú  Ì„‡‰  ˙ÂÈ‰  ‡Â‰˘  ,‰  ÂÏ  ¯ÒÓ ˘ ‰Ê‰  ÔÈ Ú
Â„È·  ÁÈÏˆÓ  ¯·„‰  ÔÎ  ÏÚ˘  Â„È·  „˜ÙÂ‰Â  ‰‡È¯·‰  ÔÂ˜È˙  Ï˘  , ÌÈÚÈ‚Ó  ÂÈ˘ÚÓÂ

‰Ï‡  ˙Â„ÏÂ˙  „ÈÏÂ‰Ï  ,נקרא  עולו   –  ואול  כלל  מציאות  היות  משא  זה  על  האד

ÌÈÚÂ„È  ÌÈË¯Ù  È„È  ÏÚ  ˜ÊÁ˙Ó  ‰Ê  ¯·„Â ,  כעול  האדו  על  עבדו,  יתבר  שעליו
‡Â‰ ÍÂ¯· ÔÂ„‡‰ Ì‰· Â‡Ï˙˘ ,ÔÂÈˆ‰Â ÌÂ˘È¯‰ ÌÏÏÎÓÂ  ÔÂÈˆ·˙ÈˆÈˆ‰ Ï˘ ‰Ê." 

שא  שתיקו  הבריאה  יוצא  ממעשה  האד  כפי  התורה  והמצוה ,  ומבואר

אי  מעשיו  מצליחי  ומגיעי  להוליד  תולדות  רק  כפי  שיעור  קבלת  עולו ,  שעליו

שני  עמודי  העבודה "  –  היראה  והאהבה  –  "הדחילו  והרחימו"שזה  עני  ,  יתבר

ועסק מי  למעשה  המצוה  הגור,  )ט"מסילת  ישרי  פי"  (שבלת  לא  תכו  כלל

 .להעלותהתורה 
שעל  ידה  נסמ  לאלוקיו  כעבד  לאדוניו ,  והנה  עני  זה  נתלה  במצות  הציצית

גדול  עונשו  של  לב  מעונשו ,  תניא  רבי  מאיר  אומר:  "וכמו  שאמרו  במנחות  ש

לאחד ,  למל  בשר  וד  שאמר  לשני  עבדיו,  משל  למה  הדבר  דומה,  של  תכלת
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ופשעו  שניה ,  א  לי  חות  של  זהבאמר  הבא  לי  חות  של  טיט  ולאחד  אמר  הב

חות  היו  עושי  לבהמה  ולעבד  כשקוני  אות :  "י  ש"וברש".  ולא  הביאו  לו

ש  הוסיפו  עוד  שהציצית  מעיד  על  ישראל  שה '  ובתוס".  לש  סימ  עבדות

חות :  "י  ש"וברש,  "כבלא  דעבדא"ב  "ה  כדאיתא  בשבת  נז  ע"עבדי  הקב

והוא  כמו  שנתבאר  שעד ".  וא  עבדשעושי  לעבד  בכסותו  לסימ  והוכחה  שה

כמה  שאד  פונה  לבוראו  להיות  מתדבק  בו  ולהנהיג  את  כל  פעולותיו  להשגת 

 .כ מעשיו מתעלי ומאירי בדרגת, תכלית זו לבד
החות  הלב  הוא  גוו ,  האחד  של  לב  והשני  של  תכלת,  והנה  שני  חותמות  ה

הוא  אינו  נשל  רק  ע אול  ג  ,  העומד  כנגד  אור  התורה,  החוורא  שכנגד  הרוח

שבו  תלוי  הדחילו  והרחימו ,  חות  התכלת  שהוא  גוו  התכלתא  שכנגד  הנשמה

אול  גוו  האוכמא  שכנגד  הנפש  אי  בו .  שקובע  את  מידת  אור  התורה  והמצוה

 . להאיר בה" ותורה אור","כי נר מצוה" – אור כלל וכמו שנאמר
  את  שמע  בשחרית אימתי  קורי):  "ב"ט  ע(ונבי  בזה  עוד  המשנה  בברכות  

): א"ובדפי  ביאורו  ס  ע,  א"מה  ע(א  "וביאר  רבינו  הגר"  משיכיר  בי  תכלת  ללב

ועל  חיוור  לא  הוצר  לפרש  כי  הוא ,  שבנר  חשו  אי  ש  מראה  חיוור  ולא  תכלת"

ועל  זה  אמרו  מאימתי ,  ודאי]  מהסטרא  אחרא[מראה  חסד  אור  שה  חסרי  ממנו  

  המראות  נראי  על  כרח 'דכיוו  שאלו  ב',  קורי  את  שמע  בשחרית  משיכיר  וכו

והכוונה  שלהבחי  בי ".  לב  ותכלת'  וכ  בציצית  אלו  ב,  הוא  אור  בהיר  אור  היו

שעל  יד ,  בהיריחוש  הלילה  לאור  היו  יש  לראות  בגווני  החוור  והתכלתא  ה

 .יבחי באור היו
אול .  בי  תכלת  ללב  –  אלא  שעדיי  יקשה  למה  א  כ  צרי  להבחי  ביניה

אול  התכלת  כנגד  כוונת ,  הלב  הוא  כנגד  אור  התורה,  באר  בזוהרלפי  מה  שנת

ואי  חלקי  האד  יוצאי  מחושכ  לקבל  עליו  עול ,  מחשבת  המעשי  בדרגת

שבלא  הבחנה  זו  עדיי  לא ,  עד  שיבחי  בי  תכלת  ללב,  מלכות  שמי  שלמה

 . נסמ לעבד לאלוקיו
, )א"נו  ע(ל  "הנא  "רובאמת  שגוו  התכלת  דומה  לשחור  וכמו  שנתבאר  בדברי  הג

תיקו  הקדושה  הבא  לתק  את  עניני  החומר  שאינ  תלויי אות  שכא  נכלל  אלא  

שכל  עוד ',  והיית  קדושי  לאלקיכ'  –  שזהו  סוד  הקדושה,  במעשה  מצוה
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אול ,  אי  החומר  נתק,  נפעלי  המעשי  ללא  שורש  הכולל  להיות  פונה  לבוראו

זר  וסיוע כאשר  משעבד  עצמו  לבוראו  נמצא  שהחומר  עצמו  נתק  במה  שנעשה  ע

א  פרק "ח'  ל  לבאר  במסילת  ישרי  פרק  א  ובדר  ה"וכמו  שהארי  רמח.  לתכלית

מתו  החומר  עצמו  והעסק  הגופני  ישיג  את "ש  –  וזה  סוד  גוו  התכלת.  רביעי

, ואדרבה  השפלתו  תהיה  הגבהתו,  השלמות  וההתעלות  אל  הזו  ואל  המעלה

  ואת  הצלמות   Í˘ÂÁ‰  ˙‡  ÍÙÂ‰  Â˙ÂÈ‰·¯Â‡Ïומש  יקנה  יקר  וכבוד  שאי  כמוהו  

 ).ש' דר ה" (לנוגה יזריח
' וכמו  שנתבאר  בדר  ה,  הבחנות  הללו  עומדי  העולמות  בסדר'  והנה  כנגד  ג

ועל  העול ,  שהעול  התחתו  הוא  עול  העשייה  השפל,  ד  פרק  ששי  אות  יג"ח

ועליו  עול  הכוחות  העליוני  שרשי ,  הזה  יש  עול  המלאכי  הנקרא  יצירה

שעול  השפל  חשו  הוא ,  והכוונה.  ש"עי,  ל  הבריאה  או  הכסאהבריות  ונקרא  עו

ועליו  עול ,  ועומד  כנגד  הנפש  ומעשה  המצוות  התלויי  בעול  העשייה

ועליה  עול  הבריאה  שבו  נשרשי ,  המלאכי  ביצירה  שכנגד  הרוח  ואור  התורה

ונקרא  עול  הכסא  משו  שעליו  יושב  ובו  מתלבש  כבודו  יתבר ,  כל  הנבראי

, וכפי  הכבוד  אשר  מתפשט  במעשי,  ]עול  האלוקות  –  עול  האצילותשהוא  [

כל  הנקרא ):  "ז,  ישעיה  מג(וכמו  שנאמר  ,  כ  מתגדל  ומתקדש  כבודו  בעולמו

 .כנגד ארבעת העולמות הנזכרי – "א עשיתיו, יצרתיו, בראתיו, בשמי ולכבודי
וורא ויוב  מעתה  מאמר  הזוהר  שנפש  רוח  ונשמה  כנגד  תלת  גווני  אוכמא  ח

בחינות ש".  ותכלתא  איהו  תכלתא  דציצית  בגי  דאיהו  דומה  לכורסיא",  ותכלתא

' עומדי  כנגד  ג,  עבודההתורה  והמצוה  השכנגד  ו,  נפש  רוח  ונשמהשל  אלו  

חות  העבדות  הקובע  דרגת   –  וגוו  התכלת  שהוא  תכלת  הציצית,  עולמות

שורש  כל   –  כסאדומה  לכורסיא  שהוא  כנגד  עול  ה,  המעשי  ביראה  ואהבה

 .וכמו שנתבאר, המעשי
בגי "  –  ונבי  מה  שאמרו  עוד  בזוהר  הנזכר  שאי  בסטרא  אחרא  גוו  תכלת

במה ,  והביאור  שעני  הכסא  להחזיר  כל  רעה  לטובה,  "דאיהו  דומה  לכרסיא  יקירא

ולכ  אי  גוו  התכלת  בסטרא  אחרא ,  שיהיה  כל  החומר  נתק  לשמש  את  התכלית

 .תיקושאי בה החשוכי גד גווני אוכמא וסומקא כיו שענינה עומד כנ
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א  כו "ובדפי  הגר,  ב"כא  ע(ויוב  עוד  מאמר  הזוהר  בתקוני  תיקונאה  עשיראה  

". ה"כל  מא  דמתעט  בעטופא  דמצוה  כאילו  אתקי  כרסייא  לקב):  "ב"ע

וזה  כסות  שה  בכסא ,  ל  כנגד  ארבע  כנפי  של  החיות"ר:  "א"ובביאור  רבינו  הגר

ולכ  אמרו  תכלת '  וכ  ציצית  הוא  בכסא  כו'    אצילות  כויא  לבושא  דאד  שלהש

שהתיקו  שנעשה  בעיטו  הטלית  להעמיד  את ,  והביאור".  דומה  לכסא'  כו

 .תכליתל מסייעתעמוד כתהבריאה להיות כסא לעול האלוקות במה ש
דמה  נשתנה  תכלת  מכל  מיני ,  ומעתה  זכינו  להבי  כוונת  דברי  רבי  מאיר

מפני  שתכלת .  'שדוקא  בראייתו  נזכור  את  מצוות  ה,  של  חוור  ואוכ  –  צבעוני

ולכ  דומה  לי  שכנגד  הנפש  שהוא ,  כולל  כל  הצבעי  במה  שהוא  כללות  בכל

ורקיע  דומה ,  אור  המאיר  –  שכנגד  הרוח  –  והי  דומה  לרקיע,  חשו  מצד  עצמו

וכיו  שהוא  כללות  כול  לכ  בו  דוקא .  שהוא  נשמת  ושורש  כול,  לכסא  הכבוד

שהוא  היסוד ,  הנזכר'  כמו  שנתבאר  בדר  ה,  פירוש,  צוות  לעשותזכירת  כל  המ

וכמו  שכתב  רבינו .  הכולל  את  כל  מעשה  המצוות  שייעשו  מתו  ידיעת  התכלית

‰ שרש  "א  פרק  רביעי  אות  ו  ש"ח'  בדר  ה ÂÙ  Ì„‡‰  ˙ÂÈ‰  ‡Â‰  ‰„Â·Ú‰  ÔÈ Ú  ÏÎ
Â‡¯Â·Ï  „ÈÓ˙  ,ולא ,והוא  שידע  ויבי  שהוא  לא  נברא  אלא  להיות  מתדבק  בבוראו  

הפ ,  עול  אלא  להיות  כובש  את  יצרו  ומשעבד  עצמו  בכח  השכלזה  ההוש  ב

‰ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ  ÏÎ  ˙‡  ‚È,  תאות  החומר  ונטייתו Ó  ‰È‰ÈÂ להשגת  התכלית  הזה  ולא  

ורק  בזה  יוכל  להיות  קדוש  לאלוקיו  במה  שלא  יתור  אחרי  לבבו ".  יטה  ממנו

מצאו יואז  י,  פניווהשגת  אור  '  ועיניו  אלא  יהיה  כולו  פונה  רק  לתכלית  דבקותו  ית

העניני  הגשמיי  מתעלי  עמו  וכמו  שנתבאר במסילת ישרי פרק א ופרק אפילו  

 . כו
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