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¯‚·Ë Â‰ÈÏ‡ ·¯‰  
ÁÓ"˙ÏÎ˙ ÏÈÏÎ Ò ,˙ÈÏÈÚ ÔÈÚÈ„ÂÓ  

˘„˜Ó Ï˘ ˙ÏÎ˙· ÔÂÊÏÁ Ì„Â ‰Ó˘Ï ‰ÚÈ·ˆ  

ם בהלכות כלי המקדש "כבר עמדו המפרשים על התמיהה הגדולה בדברי הרמב
שלא הוזכר בהם שצביעת התכלת לבגדי כהונה ולפרוכת , )ק ח הלכה יגפר(

אלא , בדומה לתכלת של ציצית, שבמקדש צריכה להיעשות בדם חלזון ולשמה
 כעצם הצבוע הצמר היא מקום בכל האמורה ותכלת: "סתם את דבריו וכתב

התמיהה מתחזקת ביתר שאת בדבריו בהלכות ". הכוחל מן פתוך שהוא שמים
שהצביעה בדם , חזור והדגש, שבהם הוא מדגיש, )ג- פרק ב הלכות א(ציצית 

  : חלזון והצביעה לשמה הן בתכלת של ציצית בלבד
 כפתוך הצבוע הצמר היא מקום בכל בתורה האמורה תכלת"

 של בטהרו השמש לעין הנראית הרקיע דמות היא וזו, שבכחול
 צביעה צביעתה שתהיה צריך ·ˆÏÎ˙‰Â ‰¯ÂÓ‡‰ ˙ÈˆÈ˙, רקיע

 באותה נצבע שלא וכל תשתנה ולא ביופיה שעומדת ידועה
 שצבעו כגון, הרקיע כעין שהוא פ"אע ÏÂÒÙ ˙ÈˆÈˆÏ צביעה

   ...ÏÂÒÙ ˙ÈˆÈˆÏ זה הרי המשחירין בשאר או בשחור או באסטיס
 בסיד אותו ושורין הצמר לוקחין, ˆÏÎ˙ Ï˘ ˙ÈˆÈ˙ צובעין כיצד
 באהלא תואו ומרתיחים נקי שיהיה עד אותו מכבסין כך ואחר

 כך ואחר, העין את שיקלוט כדי עושין שהצבעין כדרך בו וכיוצא
 שחור ודמו התכלת לעין עינו שדומה דג והוא חלזון דם מביאין

 עמו ונותנין ליורה הדם את ונותנין, מצוי הוא המלח ובים כדיו
 עושין שהצבעין כדרך בהן וכיוצא הקמוניא כמו סממנין

 היא וזו רקיע כעין שיעשה עד מרהצ בו ונותנין אותו ומרתיחין
˙ÏÎ˙‰ Ï˘ ˙ÈˆÈˆ.   
˙ÏÎ˙‰ Ï˘ ˙ÈˆÈˆ לשמה שלא צבעה ואם לשמה צביעה צריכה 
 אם לבדקו צמר מעט בה צבע אם הצבע בה שיש והיורה, פסולה

 לוקח יעשה כיצד אלא, כולה היורה נפסלה לאו אם יפה הוא
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 את ושורף בו שבודק צמר בו ומניח קטן בכלי היורה מן הצבע
 שהרי בו שבדק שבכלי הצבע ושופך, לבדיקה נצבע שהרי שבדק
  .נפגם שלא הצבע בשאר התכלת וצובע, ופסלו טעמו

  
ישנו הבדל ברור בין צביעת התכלת , שלדעתו, ם אלה מבואר"בדברי הרמב

שבאחת דם חלזון וצביעה לשמה מעכבים , לציצית לבין צביעת התכלת למקדש
כמו מרכבת המשנה , בים מן המפרשיםכך העלו ר. ובשנייה אינם מעכבים

כללי בגדי , קופת הרוכלים(תפארת ישראל , )שם(בן ידיד , )הלכות ציצית שם(
עיר הקודש והמקדש , )הלכות כלי המקדש כח י(ערוך השולחן , )קדש של כהונה

כדעת  שלא, )ציצית ה(עמק ברכה , )רעט' סי(התעוררות תשובה , )מג' ה עמ"ח(
  ).שם(לך בהלכות כלי המקדש מעשה רוקח ומשנה למ

ם לחלק בין תכלת של ציצית לתכלת של " מניין לו לרמב–בנוסף לתמיהה 
 יש להקשות על כך –שלכאורה דבר אחד הם ומחומר אחד הם עשויים , מקדש

  :ארבע קושיות
תכלת : "מבואר, שמדברת בהלכות בית המקדש, ) טז,ט(בתוספתא מנחות  .‡

  ".יאה שלא מן החלזון פסולההב, אין כשרה אלא מן החלזון
 מה שני –ותכלת וארגמן ותולעת שני : "מובא)  א,ט(בירושלמי כלאים  .·

כמו , כלומר". אף כל דבר שיש בו רוח חיים, תולעת דבר שיש בו רוח חיים
כך , שיש בו רוח חיים, באה מהתולעת, שהשתמשו בה במקדש, שתולעת שני

  . החלזוןהתכלת באה מדבר שיש בו רוח חיים והוא 
אלא אמר רבא ... ?קשירה במשכן היכא הואי): " ב,עד(במסכת שבת  .‚

: ופירש רב ניסים גאון שם". ואיתימא רבי אילעי שכן צדי חלזון קושרין ומתירין
  ".זה חלזון היו צובעין בדמו תכלת"

 מינה שמע: "מובא בעניין צביעת תכלת לציצית) ב ,מב(במסכת מנחות  .„
 מינה ושמע, לשמה צביעה דבעינן – מינה ושמע, פסולה ימהטע מינה שמע: תלת

 טעם מה: אשי רב אמר ,לשמה צביעה היינו פסולה טעימה היינו ,פסלה טעמה
 טעמה: כתנאי. לשמה צביעה דבעינן משום? פסולה טעימה טעם מה, קאמר
 בן יוחנן רבי; גמליאל בן חנינא' ר דברי, תכלת כליל: שנאמר משום, פסלה
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, כלומר". תולעת ושני: שנאמר משום, כשר שבה שני מראה אפילו: ראומ דהבאי
כליל "שנאמר בהם , צביעה לשמה בציצית נלמדת מצביעה לשמה בבגדי כהונה

  .מכאן שיש צורך בצביעה לשמה גם בבגדי כהונה, "תכלת
 

  .ניישב את הקושיות מן הסוף להתחלה
˙ÈÚÈ·¯‰ ‰È˘Â˜‰ ÏÚם"לדעת הרמב, שאין למדים מבגדי כהונה,  יש לומר ,

שאין בבגדי , מכאן. אלא את הדין של פסול טעימה, את הדין של צביעה לשמה
שהצביעה לשם טעימה ', טעימה'אלא פסול של ', לא לשמה'כהונה פסול של 

כמו שפירש מרכבת ', לא לשמה'הפסול שלה חמור יותר מצביעה ש, ובדיקה
יא פרק ( טומאת צרעת ם בהלכות"וכן מצאנו לרמב). הלכות ציצית שם(המשנה 

אם טעמו פסלו  "–שכתב לגבי שני תולעת שלוקחים לטהרת המצורע , )אהלכה 
ולאו דווקא תכלת של , כלומר תכלת סתם האמורה בכל מקום, "כצביעת התכלת

ב פרק (ם בהלכות ציצית "צריך לדחוק ולפרש שמה שכתב הרמב, ולפי זה. ציצית
ואם צבעה שלא לשמה ,  לשמהתכלת של ציצית צריכה צביעה): "גהלכה 
אם צבע בו מעט צמר לבדקו אם הוא יפה אם , והיורה שיש בה הצבע, פסולה

המדבר על , החלק הראשון. מחולק לשני חלקים, "נפסלה היורה כולה, לאו
המדבר על , והחלק השני, מתייחס לתכלת של ציצית בלבד, צביעה לשמה

מדוע , אבל יש לתמוה.  מקוםלתכלת האמורה בכל מתייחס, הצביעה לשם בדיקה
אם לא , ם פסול צביעה לשם טעימה בהלכות כלי המקדש"לא הזכיר הרמב

כפי טען , ל"שסמך על דבריו בהלכות ציצית ובהלכות טומאת צרעת הנ, שנאמר
  ).שם(כבר המשנה למלך 

˙È˘ÈÏ˘‰ ‰È˘Â˜‰ ÏÚשאין להביא ראיה שדם חלזון מעכב בתכלת ,  יש לומר
כי יתכן שהשימוש , כן היו צדים חלזונות לצביעת התכלתמכך שבמש, של מקדש

ואף יתכן , בחלזון שם לא היה בתורת חיוב אלא מנהג ודרך של אותם הזמנים
וכך . השתמשו שם גם בצבעים אחרים לשם צביעת התכלת, שבנוסף לחלזון

ה "ארגמן ד', אות כ(ח קנייבסקי בפירושו למסכת ציצית "תירץ קושיה זו הגר
  ).ןאלא בחלזו
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‰ÈÈ�˘‰ ‰È˘Â˜‰הביאו (א פולדא לירושלמי " בנויה על פירושו של מהר
ש "אך לפי פירושו של מוהר). המקשה קושיה זו, בפירוש נחמד למראה שם

אף כל דבר שיש בו רוח חיים ואם כן צבע התכלת : "שפירש, סיריליאו שם
אין כל ראיה שהתכלת של מקדש באה מן , "והארגמן כולו צמר הבא מן החי

כי אין הירושלמי מדבר אלא על הצמר שבתכלת שהוא , כלומר מן החלזון, החי
  . ולא על צבע התכלת עצמו', הבא מן החי'

È„Î ‰�Â˘‡¯‰ ‰È˘Â˜‰ ˙‡ ·˘ÈÈÏ ,ם לחלק "יש להבין תחילה מנין לקח הרמב
אכן נראה שחילוק זה מוכרח מתוך דברי . בין תכלת של ציצית לתכלת של מקדש

  :במסכת שבתהגמרא בכמה מקומות 
 ונקט, ·ÔÈ�ÓÓÒ ‰Â‰„ ÔÎ˘Ó בישול דידן תנא שבק: פפא רב אמר

  ) ב, עדבתש (.אופה
. קטנה קדירה עליה לשפות קטנה כירה פיטפוטי עושה עני שכן

 שחסרה יריעות לצבוע ÔÎ˘Ó – ÈÏ˘·Ó ÔÈ�ÓÒ גבי דכוותה
 .קטנה יורה עליה לשפות קטנה כירה פיטפוטי עושין, מלאכתן

  )ב ,שם קב(
 ¯‡ÔÎ˘Ó – ÔÎ˘ ÈÂ גבי דכוותה. דקרא לביזרא חזי –? חזי למאי

ÁÏ˜Ï „Á‡ Ï˘ ÔÈ�ÓÒ.) א ,שם קג(  
  

. מבואר בדברים אלו שהצביעה במשכן נעשתה על ידי סממנים ולא ידי דם חלזון
 ,מב(וכבר עמדו כמה מפרשים על הסתירה בין זה לבין הגמרא במסכת מנחות 

? לה צבעיתו היכי תכילתא הא: היהוד רב בר שמואל לרב אביי ליה אמר): "ב
שמבואר , "ליה ומרתחינן ביורה להו ורמינן וסמנין Ì„ ÔÂÊÏÁ מייתינן: ליה אמר

ותירץ . שצביעת התכלת נעשית בדם חלזון ולא בסממנים בלבד, שם להיפך
שהסממנים המוזכרים במסכת שבת )  א,כלאים ט(בנחמד למראה על הירושלמי 

וכן . הניתנים יחד עם דם חלזון, סכת מנחותהם אותם הסממנים המוזכרים במ
  ).רפ' סי(ת התעוררות תשובה "תירץ בשו

, יראה נכוחה) בהלכה ב פרק (ם בהלכות ציצית "המעיין בדברי הרמב, אך
אינם יכולים להיות אותם , שהסממנים הניתנים ביורה כתוספת לדם חלזון
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ממנים שהס, ם כותב שם"הרמב. שמדובר עליהם במסכת שבת, הסממנים
". קימוניא וכיוצא בה כדרך שהצבעים עושים: "הניתנים עם דם חלזון הם

הוא אחד משבעת הסממנים שמעבירים אותם על הכתם המוזכרים ' קימוניא'ה
 נדה ; ה,שבת ט(ם בשני מקומות בפירושו למשנה "ומזוהה על ידי הרמב, במשנה

י "לגנית או לדעת ר מלחית אש–שנקרא היום (זהו צמח בר . 'מלח אלקלי'כ)  ו,ט
המשמש כחומר עזר , שמשתמשים באפרו להפקת אשלגן, ) יפרוק זיפני–קפאח 

הסממנים שמדובר עליהם במלאכת המשכן , לעומת זאת. לקליטת הצבע בצמר
ונעשות בהם מלאכות החרישה , אדם לשם הפקת צבע הם צמחים הנזרעים בידי

 בסמנין ואילו): "א ,עט(ת וכן מובא במסכת שב .ל"כמבואר בגמרא הנ, והזריעה
 בהן לצבוע כדי – ופואה סטיס רמונין וקליפי אגוזים קליפי: תנן, שרוין שאינן

ומן הסתם גם בסממנים של מלאכת המשכן כיונו לאלה , "סבכה לפי קטן בגד
  . המפורטים בגמרא זו

שאין חיוב , ם בדברי התלמוד הבבלי"יש לנו מקור נאמן לדעת הרמב, אם כן
וכיון שאין דברי התוספתא . דם חלזון במלאכת המשכן והמקדשלהשתמש ב

ם להלכה את "מובן מדוע לא הביא הרמב, עומדים במקומם של דברי הבבלי
. הפוסלת תכלת שאינה מן החלזון למקדש ולבגדי כהונה, ל"דברי התוספתא הנ

כיון שהחיוב של דם חלזון ושל צביעה לשמה בתכלת נזכרים במסכת מנחות , וכן
שכמו שהחיוב בדם חלזון הוא , יש להקיש ביניהם ולומר, ל בהקשר אחד"הנ

כך החיוב של צביעה לשמה אינו קיים אלא בתכלת של , בתכלת של ציצית בלבד
  .ולא בתכלת של מקדש, ציצית בלבד

שהסממנים , ל יראה"י למנחות הנ"שגם המעיין בפירוש רש, אגב אעיר
, )א בלעז"בייצ(הצריף . ים בשבתהמוזכרים שם אינם אותם הסממנים המוזכר

, אלא סוג של מחצב מן האדמה, אינו צמח, המובא בדבריו כדוגמה לסממנים
. ט אבות מלאכות של שבת"ואין בו לא זריעה ולא שאר מלאכות השדה של ל

עדיין , אם נניח שבמשכן השתמשו בסממנים צמחיים כאיסטיס ופואה, מצד שני
יש , כזורה ודש ואחרות, ת של עשיית הפתצריך עיון ובדיקה האם כל המלאכו

 . להם מקום בסממנים צמחיים אלה
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‰¯‡˜Â· Ï‡È�„ Â‰ÈÏ‡ ·¯‰  
ÁÓ"ÍÏÓ‰ ˙¯„‡ Ò ,ÌÈÏ˘Â¯È ˙Â¯‰Ë ˘¯„Ó ˙È·  

 Ô·Ï‰ ˙‡ ˙·ÎÚÓ ‰�È‡ ˙ÏÎ˙‰ ÔÈÈ�Ú·  

והתכלת אינה מעכבת את : "'מהלכות ציצית הלכה ד' ם בפרק א"כתב הרמב
 כיצד הרי שאין לו תכלת עושה לבן לבדו וכן הלבן והלבן אינו מעכב את התכלת

  ".אם עשה לבן ותכלת ונפסק הלבן ונתמעט עד הכנף ונשאר התכלת לבדו כשר
וכן אם נתמעטו חוטי הציצית אפילו לא נשתייר מהם : "ח כתב"ושם בהלכה י

". ואם נפסק החוט מעיקרו אפילו חוט אחד פסולה, אלא כדי עניבה כשר
דאיך יוכשר אם נפסק הלבן ונתמעט עד , סתרי אהדדים "דברי הרמב, ולכאורה

וכבר הוקשה כן לכסף משנה . אם כשנפסק אפילו חוט אחד מעיקרו פסולה, הכנף
  .'וגם כאן בהלכה ד, ש בדברי הכסף משנה באריכות"וע. ח"בהלכה י
וכן אם עשה לבן ותכלת ונפסק הלבן : "'ם בהלכה ד"מה שכתב הרמב, והנה

מדין , לדעת הכסף משנה, היינו, "ר התכלת לבדו כשרונתמעט עד הכנף ונשא
וקצת קשה . ש" נלמד מכ– דאין הלבן מעכב את התכלת –והלכה , גרדומים

  .ח"ם יביא הלכה שמבוססת על מה שכתב לקמיה בהלכה י"דהרמב, לומר
כמו שבאמת , ם דכל מצות תכלת היינו הכריכה"דדעת הרמב, והנראה לומר

: 'ם שם בהלכה ב"וכן מבואר בדברי הרמב. ' דכתב הכסף משנה כאן בהלכה
ולוקחים חוט צמר שנצבע כעין הרקיע וכורכין אותו על הענף וחוט זה הוא "

ויהיה אחד משמנה : "'וכן משמע ממה שכתב בסוף הלכה ו". הנקרא תכלת
ויש מקום לומר דלא צריך כדי עניבה ". החוטים חוט תכלת והשבעה לבנים

]. י התכלת"דעיקר הכריכות ע' מבואר שם בהלכה זו[, בתכלת אחרי הכריכות
אלא , ם לצייר דין דהלבן אינו מעכב את התכלת"ז לא היה אפשר לרמב"ולפי

נפסק הלבן , דאחרי שכרכו על הלבן, והיינו. באופן שהתכלת כרוך על הלבן
וכמו שכתב הכסף משנה בפירוש השלישי . ולא עד בכלל, ונתמעט עד הכנף

ולכן אינו מקיים אלא דין תכלת , לא נשאר בלבן בכדי עניבהואמנם , ח"בהלכה י
  .אליבא דרבנן דרבי) ב, לח(ל דזהו פירוש המשנה במנחות "וצ. ולא דין לבן
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היינו היכא שנפסק החוט , ח"ם בהלכה י"שכל מה שפסל הרמב, ז מובן"ולפי
ס שיהיו ארבע חוטים כדביאר הכסף "ומד(דנמצא שחסר חוט אחד , מעיקרו

פ "אע, אבל אם לא נפסק מעיקרו. ואין כאן גדילים, )יש הלכות ציציתמשנה ר
דגדילים יש , מ כשר"מ, ואין כאן קיום ציווי דלבן, שלא נשאר בכדי עניבה בלבן

  .כאן
ג כמבואר "כשר אפילו אם כל החוטים נפסקו בכה, ואם נשאר בכדי עניבה

ה "ד) ב, לח(ת מנחו' מ המובאים בתוס"ל כהי"ם ס"דהרמב, ונראה. ח"בהלכה י
והראוני . ש בכסף משנה"דגם לרבנן יש דין גרדומין וע' אלא לגרדומין כו

  .ש"ח ע"י' שכוונתי בזה לדעת המשכנות יעקב סי
דאי איגרדום תכלת או , נצרכא לדין גרדומין' שם מבארת דמתני' והנה הגמ

, ורהלכא, ב"וצ. ל דזה מעכב את זה"דס, אפילו לרבי, לבן וקאי אידך לית לן בה
כ לא מקרי התכלת אינה "א, י גרדומין מתקיימים שני חלקי המצוה"דאם ע

וכבר הקשה כן הקרן אורה . דהרי יש קיום של שניהם', מעכבת את הלבן כו
  ).שם(

י "מ ע"מ, מצות לבן, דאף דלרבי לא יקיים בגרדומי לבן, ז כתבו"ובשם הגרי
 דהתכלת אינה מעכבת וזה הפירוש לרבי. הגרדומין נחשב דיש חפצא של ציצית

מ החפצא דציצית "מ, פ שהגברא לא מקיים דין תכלת"אע, וכמו כן. את הלבן
לדעת , ל"מ הנ"ח והי"ם בהלכה י"אמנם לשיטת הרמב. י דין דגרדומין"כשר ע
דהרי הכשירו אפילו היכא שכל החוטים נפסקו ונשאר בהם , א לומר כן"רבנן א

  .י הגרדומין"צוה עכ מוכח דיש גם קיום המ"וא, בכדי עניבה
כ במשנה דהתכלת "ומש. י גרדומין מתקיים המצוה גם בהם"דלרבנן ע, ל"וצ

היינו אף דאין קיום של תכלת דהרי לא נשאר בכדי עניבה , אינה מעכבת את הלבן
וכן הלבן אינו מעכב את התכלת אף דאין קיום של , בתכלת או דלא כרכו בכלל

מ "ומ, ם"ד בדעת הרמב"דהסברנו לעיל בסוכ, לבן דהרי לא נשאר בו בכדי עניבה
ולכן לא הוי , י הגרדומים"נשאר כאן חפצא של ציצית ומתקיים דין גדילים ע

  .כנפסק חוט מעיקרו
והא דקאמר רב נפסק חוט : "דכתב' ז' ש בהלכות ציצית סי"בדברי הרא' ויעו

ו מעיקרו פסול לאו דוקא מעיקרו אלא כל שלא נשאר בו כדי עניבה נפסק מעיקר



יד                                                  והיה לכם לציצית   ט "פרשת שלח תשס

ולפי . ל"מ הנ"ופירש זה אליבא דהי". קרי ליה כיון דלא נשאר בו כדי הכשר
דאז נפסל , דווקא שנפסק החוט מעיקרו, הא דקאמר רב, ם"כ בדעת הרמב"מש

מ הציצית לא "פ שאין בו בכדי עניבה מ"אבל אם לא נפסק מעיקרו אע, הציצית
  .נפסל כמבואר בהדין דהלבן אינו מעכב את התכלת

, חוטים לבן' חוטים תכלת וב' ל יש ב"מ הנ"ש נקט דגם להי"ראדה, ונראה
כ יש לפרש "וא, ם דהתכלת אינו אלא לכרוך"ודלא כשיטת הרמב, י"כשיטת רש

והיינו , התכלת אינה מעכבת את הלבן והלבן אינו מעכב את התכלת באותו אופן
  .דהטיל רק אחד מהם או רק לבן או רק תכלת

אין , י גרדומין יש קיום מצוה"דע, ל"מ הנ"הים ו"כ בדעת הרמב"דמש, ונראה
פ שנשאר "אע, חוטים נפסלה הציצית' דהא לשיטתו אם נפסקו ג, ת"כן דעת ר

  .וזה פשוט, בגרדומין בכדי עניבה
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 ·¯‰ÏÂ‡˘ È„È„È‰ ¯ÊÚÏ‡ ·Ú¯�ÈÈÂÂ  
¯ÂÓÈËÏÂ· ,‰¯‡"·  

·ÂÈÁ ˙˘È·Ï ˜ÙÒ ˙ÏÎ˙  
ÌÂ˘Ó  ‡˜ÈÙÒ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‡¯ÓÂÁÏ 

 מחוייב ספק משום באמת כי ל"וז מראדזין ר"אדמוה כתב תכלת פתיל בספרו
 מהטענות אחד וזהו ל"עכ לחומרא דאורייתא דספיקא התכלת להטיל הוא

 התכלת להטיל אחד כל שמחוייבים סבר הוא שמחמתו ר"האדמו שטען הגדולות
 ל"ה עדיין, אמיתי תכלת הוא אם ספק רק דהוי נאמר אם אפילו לשיטתו. שלו

 לומר יש וכן. להטילו ומחוייבים לחומרא דאורייתא קאוספי דאורייתא ספיקא
 אחוז מאה ברור ואינו, תכלת ספק דהוי נאמר אם דאפילו מהמורקס הבא בתכלת

 ספק הפחות שלכל להודות צריכים ודאי הלא האמיתי החלזון הוא המורקס אם
 .מספק להטילו מחוייבים ונהיה הוא חלזון

 המעשה עשיית י"שע במקום שרק ,כאן זה כלל לומר שאין שטענו יש, אכן
 קרא בספק כגון והיינו. לחומרא דספיקא הכלל אומרים הספק מכלל בבירור יצא

 נ"שממ, הספק מן בבירור יצא בודאי שמע קריאת ויקרא יחזור שאם שמע קריאת
' מס עיין (כשחזר אותו שקרא או ראשונה בפעם אותו קרא שכבר או ש"ק קרא

 העשייה אחרי וגם ודאית מצוה עליו שיש מקוםב כאן אבל). ב"ע א"כ ברכות
 הכלל אמרינן לא ג"בכה מחיובו ונפטר המצוה קיים הוא אם בספק נשאר עדיין

 עדיין, תכלת ספק לבישת אחרי שאף תכלת ספק כגון והיינו. לחומרא דספיקא
 .לאו אם תכלת מצות קיים הוא אם בספק נשאר

 מראדזין ר"מהאדמו התכלת ןעי בספר עיין, מקומות בכמה מופיעה זו סברא
 הרב של בנו (ד"הי ל"ז זעמבא ליב' לר יהודה אריה גור ובספר, "אחד גאון "בשם

 שאלות בקונטרס) בהשואה בצעירתו שנהרג ד"הי ל"זצ זעמבא מנחם' ר הגאון
 לתלמידיו א"שליט שעכטער צבי הרב שכתב ובמכתב', וח' ז סימנים ותשובות

 אבל" ח"הגר בשם בישיבות שאומרים מה" בשם מהמורקס הבא תכלת בענין
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 שעכטער מהרב הז ממכתב צילום בידי ויש (ח"הגר בשם בכתב נמצאת האינ
 ).א"שליט

 לעשות ספק מטעם חיוב יש באמת האם, זה דין לברר היא זו במאמר מטרתי
 חיובו קיים הוא אם הספק נשאר עדיין עשייתו שאחרי פ"אע מצוה מעשה איזה

 מצוה מעשה לעשות מחויב ואינו, זה כלל אמרינן לא באמת אם או. לאו אם
 .נשאר הספק עשייתו שאחרי במקום ספק מטעם

  
 :פרקים לשבעה נחלק הזה והמאמר

˜¯Ù ‡:  ברכות' ג בדין א"המג לדעת) ן"והרמב ף"הרי (הראשונים מחלוקת 
 .לאו אם ז"זא מעכבין האם ז"דבהמ

˜¯Ù ·:  ועוד, העוזר אבןה, השקל המחצית, ג"הפמ (האחרונים מחלוקת (
 דאורייתא ספיקא בענין ודעתם א"והמג הראשונים דברי בפירוש
 .המעשה עשיית אחרי אפילו נשאר שהספק במקום לחומרא

˜¯Ù ‚:  דעת החוות ודעת ן"הר מדברי ג"הפמ על מראדזין ר"האדמו קושיית 
 שיש ובמקום דרבנן איסור חשש שיש במקום דאורייתא ספיקא בענין
 .רייתאדאו איסור חשש

˜¯Ù „:  מדברי מראדזין ר"האדמו קושיית לתרץ ג"הפמ לשיטת ד"לענ הסבר 
 .ן"הר

˜¯Ù ‰:  גור בספר ד"הי זעמבא מנחם הרב לפי ג"הפמ לשיטת הסברים שתי 
 לחומרא דאורייתא ספיקא בדין עצמו זעמבא הרב ודעת יהודה אריה

 .המעשה אחרי נשאר כשהספק
˜¯Ù Â:  דאורייתא ספיקא בדין השקל יתוהמחצ שמואל והבית א"הגר דעת 

 שמאל ביד הנכתבים תפילין בדין להמחבר בפירושם ד"בנ לחומרא
 .בדבריו זעמבא והרב ג"הפמ ופירוש

˜¯Ù Ê:  דברינו כוםסי. 
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˜¯Ù ‡ 
 .'ג ק"ס ד"קצ סימן ז"בהמ בהלכות אברהם המגן בדברי נמצאת זו סברא מקור
 האם ברכות במסכת בהסוגיא קצת לעיין אנו צריכים כהוגן דבריו להבין כדי אבל

 דברי נביא שם בהסוגיא קצת עיון ואחרי זו את זו מעכבות ז"דבהמ ברכות השלש
 .בהם ונעיין א"המג

 עד אמר נחמן רב הזמון ברכת היכן עד א"ע מו דף ברכות מסכת 'בגמ איתא
 ושלשה שנים המזון ברכת חדא דתני כתנאי נימא הזן עד אמר ששת ורב נברך

 ל"וז כתב שם ף"הרי ובפירוש הסוגיא בכל ש"ע וארבעה שלשה ךאיד ותניא
 המזון ברכת לברך יודע מהן אחד ואין שאכלו שלשה או שנים פירושה והכין
 יודע ואינו והשלישית השניה יודע והשני ראשונה ברכה יודע אחד אלא כולה

 ברכה לברך יודע ואחד ראשונה ברכה לברך יודע שאחד או הראשונה הברכה
 כל לברך שאפשר לפי המזון בברכת חייבין שלישית ברכה לברך יודע ואחד שניה
 או מהן משנים עולה המזון ברכת ונמצאת יודע שהוא אחת ברכה מהן ואחד אחד

 הטוב משום ארבעה דתני תנא הך תאמר ואם ל"וז עוד וכתב ש"ע משלשתן
 דברכת הכי למימר לך לית רביעאה גברא לה אמר דמצי הכי דתני הוא והמטיב

 .ש"ע' וכו דאורייתא בהדי תנא לה מני ולא היא דרבנן והמטיב הטוב
 זו את זו מעכבות ז"דבהמ ברכות' שג סובר שהוא א"המג דייק ף"הרי מדברי

 דמצי גברא ליכא דאי כתב ף"הרי דהא ל"וז שכתב א"המג דברי בסוף ועיין
 אחד ודעיןי אין דאם משמע דרבנן דהוא כיון בה לן לית והמטיב הטוב למימר
 א"המג דייק ומזה ל"עכ זה את זה דמעכבות לברך יכולין אין הברכות משאר

 ברכות' מהג שנים או אחד אם כי לברך יודעין אין שאם ף"הרי שלדעת
 .ז"זא מעכבות ברכות' שג כלל לברך שאין ז"בהמ של הראשונות

 שהוא ב"ע ו"מ דף בברכות הסוגיא על המלחמות מדברי דייק א"המג אבל
 זביד רב חוזר הוא להיכן' בגמ שם דאיתא ז"זא מעכבות אין ברכות' דג ברסו

 שפסק למקום והלכתא שפסק למקום אמרי ורבנן לראש חוזר אמר דאביי משמיה
 ויצא ז"בהמ מקצת ששמע במי לפרש והבא ל"וז שם המלחמות ובדברי ל"עכ

 מצעבא לשוק יצא הללו השמועות בכל הוזכר לא שהרי הוא טועה וחזר לשוק
 טעם אין ועוד אמורין הדברים כל ז"בהמ קודם זימון בסוף לו ביצא אלא ז"בהמ
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 אין שאם – ּפירוש (ז"זא מעכבות שהברכות נאמר שאפילו בכאן זה למחלוקת
 לא בודאי לשלישית שניה ברכה בין וכגון ז"בהמ באמצע לו ויצא ז"זא מעכבות

 חובתו ידי יצא כבר הריש ז"בהמ לראש לחזור שצריך זביד הרב לדעת טעם יהיה
 והיו בכאן לזה מקום אין כולה את לגמור כדי ובשהה) בירך שכבר ברכות באותם

 שאין הוא ן"הרמב ששיטת א"המג דייק ל"הנ מדבריו ל"עכ' בגמ זה מפרשים
 ז"זא מעכבות ף"הרי שלדעת ראשונים מחלוקת שיש בנה ומזה ז"זא מעכבות

 .מעכבות אין ן"הרמב ולדעת
 דאורייתא ספיקא בענין יסודיים שהמה בשלימותם א"המג דברי נביא עכשיו
 שכל ז"בהמ כל יודע מהם אחד שאין שבמקום ף"הרי שיטת הביא שם שהמחבר

 כולם יצאו וככה ברכה באותה חבריו ויוציא יודע שהוא הברכה מברך ואחד אחד
 שיודע מי שם אין דאם ף"וברי' בגמ משמע א"המג ל"וז ברכות' בג חובתם ידי

 הדין דשם (ג"תקצ סימן ועיין ז"זא דמעכבות כלום יברך לא אחת ברכה אלא
 יברך לא מהם אחד אלא לברך יודע אינו ואם ז"זא דמעכבות כ"ויו ה"ר בברכות

 הזן רק מדאורייתא ד"ס שאי מדאורייתא ברכות' ג דמנין מכאן ומוכח) כלום
 סימן איתא בזה צאוכיו דאורייתא יברך לא דרבנן יודע שאינו בשביל וכי בלחוד

 קולות' בט סגי ת"מה דשם – השקל המחצית ביאר (תקיעות גבי וכגון ג"תקצ
 חייב' א סדר לתקוע אם כי יודע אינו ואם סדרים ג לתקוע צריכים מספק ורק

 משמע )...דבריו שהבאנו לעיל עיין... (כתב ובמלחמות) יודע שהוא אותו לתקוע
 לדעת ידע שהוא אותו לברך יצטרךו –' פי (ז"זא מעכבות דאין ל"ס דהוא

 עיין( ...כתב ף"הרי דהא) כלל לברך ולא –' פי (להחמיר ל"נ מ"מ) המלחמות
 יכולין אין הברכות משאר אחד יודעין אין דאם משמע)... דבריו שהבאנו לעיל
) כלל לברך ולא –' פי (להחמיר ראוי ברכות ובספק זה את זה דמעכבות לברך

 .ל"עכ ,ל כךכ הכרע להם אין ן"הרמב שדברי ובפרט
 ברכות' הג האם ן"והרמב ף"הרי בין מחלוקת יש א"המג לדעת – ולסכם

 כדעת לברך ולא" החמיר"ל יש ברכות ובספק ספק ה"ה ולכן ז"זא מעכבות
 זכרונות דמלכויות השנה ראש ברכות גבי כמו (ז"זא מעכבות שהברכות ף"הרי

 .)ושופרות
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 כמה שהביא העוזר האבן ובראשם קושיות כמה א"המג דעת על הקשו האחרונים

 דבריו ובסוף ז"זא מעכבין אין ברכות' דג הוא ף"הרי שיטת שבאמת ראיות
 בספק לחומרא דאזלינן שכתב א"המג על ותימה ל"וז חזקה קושיא עליו הקשה
 נ"וה מהספק לברך חייב המזון בברכת דספק ד"קפ בסימן מבואר דהא ברכות
 ושמא דאורייתא המזון ברכת מחיוב נפשן למיפטר לן נאמ לן מספקא אי אפילו

 ש"ע ל"עכ שתים או אחת ברכה הן שיכול מה כל לברך וצריך ז"זא מעכבות אין
 ברכה אותו לברך לו יש ספק כאן שיש משום דוקא העוזר האבן לדעת כ"וא

 .לחומרא דאורייתא וספיקא דאורייתא ספיקא שהוא יודע שהוא
 דאורייתא ספיקא אמרינן לא כאן למה א"המג דעת הסביר מגדים הפרי אבל

 ג"ואע ל"וז יודע שהוא ברכה אותו לברך לו אין הוא דספק משום ודוקא לחומרא
 ומברך חוזר בירך אם יודע ואינו אכל בשלמא כאן ש"ל לחומרא תורה דספק
 מיבעי ולא מעכבות שמא הוא דספק כאן כ"משא ודאי דמתקן ד"ס ד"קפ' כבסי

 ת"מה תורה ספק ד"למ ואפילו דרבנן ד"למ אפילו אלא ת"ד תשא לא ד"למ
 ז"ט אות ברכות הלכות כוללת ובהפתיחה ל"עכ כדכתיבנא זה ש"ל כאן לחומרא

 אם מתקן אם יודע שאין היכא ת"ד בספק אף פתרי אשכחנא ל"וז ג"הפמ כתב
 ברכות שלש מנין אי מחלוקת בו יש המזון ברכת הדמיון מספק מברך דאין לאו
 לא חומר משום יברך לא אחת ברכה רק יודע שאינו ומי' כו הזן רק או ורהת דבר

 לתקן ועליו ת"מה לחומרא ספק אמרינן לא ג"וכה בעינן' ג דוקא שמא תשא
' ג אות א"במג ד"בקצ הרואה שיראה כמו מתקן אם עתה גם יודע ואינו הואיל
 .ל"עכ ,שם ג"ובפמ

 מידי יוצא אינו" תיקון"ה חריא שאפילו במקום אחרונים מחלוקת לנו יש והנה
 אמרינן העוזר האבן שלדעת לחומרא דאורייתא ספיקא אמרינן האם הספק

 ספיקא אומרים אין א"המג לדעת וכנראה ג"הפמ ולדעת לחומרא ספיקא
 .לחומרא
 לחומרא ספיקא אמרינן דלא הא ג"הפמ לדעת דאפילו כאן להוסיף כדאי אבל

 דיש המזון בברכת כאן וכגון עושה ואשה במה איסור חשש שיש במקום רק הוא
 אבל, תשא לא חומר משום יברך דלא ג"הפמ שכתב וכמו תשא לא איסור חשש



  כ                                                  והיה לכם לציצית   ט "פרשת שלח תשס

 במקום לחומרא דאורייתא דספיקא כלל אמרינן דלא פ"שאע מדבריו ברור
 שהוא במה איסור חשש שום אין אם עדיין המעשה עשיית אחרי נשאר שהספק

 תכלת בספק לעניננו נוגע וזה. להפסיד מה לו שאין מספק לעשותו לו שיש עושה
 .אמיתי תכלת של אינם אם אפילו צבועות ציציות בלבישת איסור שום שאין

 המחצית פירוש כגון א"המג בכונת אחרים פירושים יש בהאחרונים אבל
 מעכבות ברכות' דג והירושלמי י"והב ף"מהרי מוכרח שבאמת שפירש השקל

 מספק אחת ברכה לברך אין ולכן מעכבות תאדמדאוריי מודה ן"הרמב וגם ז"זא
 דרבנן ספיקא ולכן מדרבנן רק הוא אחת ברכה שמברכים מה ן"הרמב לדעת דגם
 דעת כ"וא א"המג על העוזר האבן קושיות תירץ ובזה באריכות ש"ע ולקולא הוא

 אפילו לחומרא דאורייתא ספיקא שאמרינן העוזר כהאבן הוא השקל המחצית
 לו היה דאורייתא ספיקא זה היה אם וכאן" תיקון"ה חריא נשאר שהספק במקום

 ברכה אותו לברך שאין א"המג סובר הוא דרבנן כאן שהספק משום ורק לברך
 .יודע שהוא

 ברכה אותה לברך שחייב סובר א"המג שגם פירש בליקוטיו שבת התוספת
 רק הוא לברך דאין שכתב וזה לחומרא דאורייתא ספיקא משום יודע שהוא

 שבת התוספת לדעת כ"וא, דרבנן ספיקא אלא ואינו שביעה כדי אכל שלא במקום
 .ש"ע ,בעניננו לחומרא דאורייתא ספיקא אמרינן א"המג לדעת גם ולדעתו

 ברכה איזה יודעים אינם המסובין כל אם אבל ל"וז כתב הרב ערוך ובשלחן
 ז"זא מעכבות שלשתן כי שיודעים מה כלל יברכו לא תורה של ברכות משלש

 אינה אותה יודעים אין שכולם פ"אע סופרים מדברי שהיא רביעית ברכה בלא
 ז"זא מעכבות אין ז"בהמ של ברכות' שג א"וי' וכו תורה של ברכות' ג מעכבת

 ולא העוזר האבן כשיטת ממש וזהו ל"עכ תורה בשל להחמיר לדבריהם לחוד ויש
 הביא וכן וןהתיק אחרי נשאר שהספק פ"אע לברך לו יש ספיקא דמשום ג"כהפמ
 .ישע הבגדי בשם הציון השער
 ל"וז ופסק ז"זא מעכבות אם המחלוקת הביא ב"י ק"ס ברורה במשנה וכן
 להחמיר יש התורה מן שלו ז"בהמ דחיוב שביעה כדי אכל אם דינא ולענין

 אותו לברך דחייב לו דפשיטא השלחן בערוך כ"ג ועיין אותה ולברך זו כשיטה
 .א"המג בדברי אחרת רושפי לו ויש מספק יודע שהוא
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 אמרינן למעשה שלהלכה האחרונים הפוסקים כל כמעט מדעת ברור כ"וא
 התיקון עשיית אחרי נשאר שהספק במקום אפילו לחומרא דאורייתא ספיקא
 השלחן, ישע הבגדי, שבת התוספת, השקל המחצית, העוזר האבן לדעת והיינו
 לדעת ואפילו בשמם נושכתב וכמו השלחן והערוך, ברורה המשנה, הרב ערוך
 שהספק במקום לחומרא דאורייתא דספיקא כלל אומרים דאין שסובר ג"הפמ

 לתקן עושה שהוא במה איסור חשש שיש במקום אלא זה אין התיקון אחרי נשאר
 ודעת. מספק לעשותו לו דיש איסור חשש שום בו אין דאם פשוט אבל הספק

 .האחרונים בשם שהבאנו וכמו כ"כ ברורה אינה עצמו א"המג
 
˜¯Ù ‚ 

 אין איסור איזה חשש שיש שבמקום משמע היתה לעיל שהבאנו ג"הפמ מדברי
 המעשה עשיית אחרי נשאר הספק אם לחומרא דאורייתא ספיקא אומרים
 וכתב ג"הפמ דברי הביא א"מ אות התכלת עין בספר ל"ז מראדזין ר"והאדמו

 שגם הגם לעשות מחויב המצוה דגוף מבואר הברכה לענין אלא חקר שלא שמזה
 מצות דהא תימה זה אבל מחיובו ונפטר תיקן אם בספק נשאר עשייתו אחרי
 והיה הרבי כונת היתה מה ע"וצ ברכה רק ואינה היא המצוה גוף המזון ברכת
 שכתב ממה ללמוד דאין ל"י שמחמתה אחרת סיבה יש שאולי ד"לענ נראה
 תשא לא איסור חשש יש ששם משום וזהו מצוות לשאר המזון רכת בענין ג"הפמ

 שיש במקום אז היא מדרבנן לחומרא דאורייתא ספיקא ד"כמ נאמר אם ואולי
 אמרינן איסור חשש שאין ובמקום לחומרא תורה ספק אמרינן לא איסור חשש
 לא ד"למ מיבעי ולא ל"וז כתב הוא שהרי כן כתב לא עצמו ג"הפמ אבל זה כלל

 כן לחומרא ת"מה תורה ספק ד"למ ואפילו דרבנן ד"למ אפילו אלא ת"ד תשא
 ספיקא אומרים אין ג"הפמ דלדעת משמע ומזה ל"עכ כדכתיבנא זה ש"ל

 איסור החשש אם אפילו העשייה אחרי נשאר שהספק במקום לחומרא דאורייתא
 .היא מדאורייתא לחומרא תורה ספק ד"למ ואפילו מדרבנן רק הוא

 כשהספק ילואפ לחומרא ספיקא דאמרינן ג"הפמ על החולקים לדעת אבל
 דאורייתא איסור חשש שיש במקום אפילו לחומרא ספיקא דאמרינן משמע נשאר
 יש דאם קצת משמע בסמוך דבריו שנביא דעת החוות מדברי אבל תשא דלא
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 חשש יש אם אבל לחומרא דאורייתא ספיקא אומרים דאין דאורייתא איסור חשש
 שבמקום מודי עלמא יכול פ"ועכ לחומרא דאורייתא ספיקא אמרינן דרבנן איסור
 אחרי נשאר שהספק במקום לחומרא ספיקא דאמרינן כלל איסור חשש שאין

 וכמו האחרונים המחלוקת לנו יש איסור חשש איזה שיש ובמקום המעשה
 .שכתבנו
 א"שליט שכטר הרב הביא וכן (ג"הפמ שיטת נגד ראיה הביא התכלת והעין

 דף סוכה' מס' הגמ על ן"הר מדברי) לעיל שהבאנו י"בכת לי שיש מכתב באותו
 בשמיני אפילו סוכה מותר בשמיני אסור בשביעי אתרוג יוחנן רבי אמר ב"ע ו"מ

 סוכה ליה אמר אתרוג שנא מאי סוכה ש"מ י"לר לאביי פפא רב ל"א אסורה
 בה ומיכל בגווה מיתב בעי סעודתא ליה אתרמי דאי השמשות לבין דחזיא

 יומא לכולי אתקצאי השמשות לבין דאתקצאי ומיגו השמשות לבין איתקצאי
 אתקצאי ולא לביןהשמשות אתקצאי לא השמשות לבין חזי דלא אתרוג דשמיני

 כל מצותה שהרי השמשות לבין דחזיא סוכה י"רש' ופי כ"ע דשמיני יומא לכולי
 דאכתי הקשה ן"והר ש"ע שחרית בו משיצא השמשות לבין חזי לא אתרוג היום

 כל דלולב דכיון ותירץ השמשות לבין חזיא וםהי כל נטלו לא אם נמי אתרוג
 ספיקא ש"דבה השמשות בין נוטלו אינו היום כל נטלו לא אפילו דרבנן שבעה

 שאז ת"מה היתה שבעה כל לולב שאם משמע ומזה לקולא דרבנן וספיקא הוא
 אם נשאר הספק עדיין הנטילה אחרי שאפילו פ"אע מספק ליטלו מחויב יהיה
 .תכלת ספק לענין כאן כ"ג ל"י כ"וא לאו אם ותהשמש בין המצוה קיים

 ן"הר שכתב דמה כתב' כ אות ך"הש על שלו הספק בבית דעת החוות אבל
 איסור דיש משום היינו מספק ליטלו שאין היא דרבנן שבעה כל שלולב דמשום
 מפני דרבנן טלטול איסור דוחים היינו ת"מה חיובו היתה אם אבל דרבנן טלטול
 מדאורייתא היתה איסור החשש שאם מדבריו לדייק יש ואולי דאורייתא ספיקא

 דאמרינן שסוברים לעיל שהבאנו האחרונים כמו ולא לחומרא ספיקא אמרינן דלא
 יסכים דעת החוות כ"וא תשא לא איסור חשש כשיש אפילו לחומרא ספיקא
 במי יודע שהוא ברכה אותו מברכים שאין א"בהמג ודעתו ג"הפמ לדעת להלכה
 תשא לא איסור חשש שם יש דהא המזון מברכת אחת ברכה אם כי ודעי שאינו

 ספיקא לענין ג"הפמ לדעת כלל מסכים שאינו דעת החוות מדברי ברור כ"ג אבל
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 יש אם שאפילו להדיא כתב דהא המעשה אחרי נשאר שהספק במקום דאורייתא
 עדיין שהספק פ"אע השמשות בין בלולב לחומרא ספיקא אמרינן דרבנן איסור
 .הלולב נטילת אחרי נשאר
 
˜¯Ù „ 
 דיש ג"הפמ על התכלת העין קושיית לתרץ ד"נלע בהסוגיא העיון אחרי אבל

 כתב' כ אות ג"ס ק"ס י"ק ד"ביו ך"הש דהנה המזון לברכת לולב בין לחלק
 והכרתי מספק מחמירים דרבנן האיסור אם אפילו איסורא דאיתחזק שבמקום

 לעיל שהבאנו ן"הר ומדברי בסוכה וגיאמהס ך"הש על הקשה הספק בבית ופלתי
 איסורא ואיתחזק איקבע שמיני ספק שביעי ספק השמשות בין הא וקשה ל"וז

 ש"וכמ איסורא דאיתחזק תלוי אשם מביא השמשות בין בשבת מלאכה והעושה
 זו בשורש שהאריך זה בקונטרוס ח"פר ועיין מדליקין במה בפרק להדיא י"רש

 בספיקא מיקל ן"שהר דחזינן םומש – פירוש (ןכ ועל אסור ספיקא כ"וא מאד
 להקל ספיקא איסורא באיתחזק דגם להיות צריך) איסורא דאיתחזק פ"אע דרבנן

 אומרים היינו שאז מדאורייתא היה שבעה כל לולב חיוב שאם ל"י כ"וא ל"עכ
 דאיתחזק מטעם השמשות בין לולב ליטול לו יש איסורא דאיתחזק שמשום
 .היא דספיקא משום רק ולא היא ייתאדאור וספיקא איסורא
 לברך חיובו איתחזק כ"ג המזון בברכת דהנה ג"הפמ שיטת לתרץ יש ּובזה

 יכולים אנו איך אבל מספק אפילו לברך לחייבו לנו היה חזקה ומשום ז"בהמ
 אותו זהו אם ספק אלא אינה עצמה מעשה שאותה מעשה איזה לעשות לחייבו

 אפשר אי לחוד דאורייתא ספיקא שמחמת !לעשותו חיוב חזקת לו שיש דבר
 לחייבו א"א איסורא איתחזק משום וגם, המעשה אחרי נשאר הספק דהא ליחייבו

 לוקחו וכשהוא הלולב לקחת חיוב חזקת לו יש לולב גבי דבשלמא שכתבנו וכמו
 לחומרא דאורייתא ספיקא אומרים דאין נאמר אם ואפילו חזקתו מקיים הוא הרי

 חזקת משום הלולב לקחת הוא מחוייב עדיין המעשה אחרי נשאר שהספק במקום
 לברך חיוב חזקת לו אין דהרי חזקה מחמת ליחייבו שייך איך ז"בבהמ אבל חיובו
 אחת ברכה אם כי יברך לא ואם ודאית ז"ברהמ לברך הוא חיובו דהא ז"בהמ ספק
 יתודא המעשה בלולב – אחרים ובמילים (כלל חיובו קיים שלא להיות יכול הרי
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 מחמת באה הספק ז"בבהמ אבל ÔÓÊה דהיינו אחר דבר מחמת באה והספק
) לאו אם כלל המזון ברכת נחשבת זה מעשה אם הוא שהספק עצמה ÚÓ˘‰ה

 לכן הוא מדרבנן שבעה כל דלולב שמשום ן"הר שיטת לתרץ יכול ג"הפמ ובזה
 מדרבנן כשהספק איסורא דאיתחזק אמרינן דלא ש"בבה מספק ליטלו אין

 לעשותו חייב ולכן איסורא איתחזק אמרינן בדאורייתא אבל' ופלתי יכהכרת
 .מספק

 במקום לחומרא ספיקא אמרינן דלא ג"הפמ לדעת רק הוא זה שכל ומובן
 דאמרינן לעיל שהבאנו הפוסקים כל לדעת אבל' המעשה אחרי נשאר שהספק
 םמשו ולא ספיקא משום אותו מחייבים אז נשאר כשהספק אפילו לחומרא ספיקא

 ורק ומחוייבת הוא ספק עדיין דהא ז"לבהמ לולב בין להבדיל אין ולכן דאיתחזק
 לעשות הוא חיובו חזקת דהא ז"לבהמ לולב בין לחלק יש איסורא איתחזק לענין

 .שביארנו וכמו ודאית מעשה
 
˜¯Ù ‰ 

' ר בין ותשובות שאלות שהם (ותשובות שאלות בקונטרס יהודה אריה גור בספר
 בהשואה ש"קה על נהרג ליב' ור ואביו זעמבא מנחם הרב של בנו זעמבא ליב
 בנו אם האב וטרו שקלו) ד"הי ל"ר צעיר בחור כשהיה ל"זצ מנחם הרב אביו כמו

 ש"וע המעשה אחרי נשאר כשהספק לחומרא תורה ספק אמרינן האם זה בענין
 אמרינן דלא ג"הפמ של זו סברא בטעם באריכות שחיקר ל"ז מנחם הרב בדברי

 ונביא באריכות ש"ע זו לסברא הסברים שתי שם ונתן ד"בנ לחומרא תורה ספק
 .ננוילעני הנוגעים דבריו תוכן עיקר רק כאן

 .ג"הפמ בשיטת זעמבא הרב של בהסברו נתחיל
¯·Ò‰‰ ÔÂ˘‡¯‰ – ז"בהמ לענין ספר בקרית ט"המבי דעת הביא זעמבא הרב 

 א"ע ה"קל בשבת פרסו והחתם בעינן ודאי ז"שברהמ ומברך חוזר ז"בהמ דבספק
 ודאי מצה כזית שיאכל נפשו שתצא עד אותו דמכין מצה ספק כזית שכשאכל

 ספיקאית דעשייה משום דהיינו זעמבא הרב והסביר כלל אכל לא כאילו דדינו
 עשייה ספק נחשב היה דאלו ל"י ז"ולפ ל"וז וכתב כלל עשייה נחשבת אינה

 פ"עכ מחויב ודאית עשיה שותלע בידו שאין דכל אמרינן הוה שפיר פ"עכ לעשיה
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 מצוה שאינה ודאי רק הוי לא ספק גם ספק דעשיית ל"להנ] אבל [ספק בעשית
 דומה מצה ספק לאכול כי ספיקית בעשיה כל לעשות יתחייב למה שוב כ"א כלל

 דבריו פירוש [ש"ע ל"עכ עשיה חוב שום בזה דאין מצה אינה שודאי מה לאוכל
 של החיוב ואפילו ספקאית מעשה שותלע אותנו מחייבת שהתורה א"שא –

 שאינה כזו מעשה ולא ודאית מעשה לעשות חיוב אלא אינו דאורייתא ספיקא
 .]כלל מצוה מעשה היא אם ברורה

 מצוה שעשה מי לדמות שייך שאיך זעמבא הרב על הוא תימה ולכאורה
 דיברו כזה שבענין ודאית מצוה לעשות מספק הוא מחויב שעדיין ספיקאית

 כלל המצוה עשה שלא למי מצה ספק כשאכל ס"והח ז"בהמ בירך בספק ט"המבי
 שזהו וברור? מצוה ספק בעשיית אלא לקיימו יכול ואינו ודאית חיוב לו שיש

 רצה רק זעמבא שהרב לבאר וצריכים ג"הפמ על החולקים הפוסקים כל שיטת
 ראיה יש שמהם כאילו ס"והח ט"המבי דברי שהביא ולא ג"הפמ סברת לבאר

 .ג"הפמ של סברתו להבין כדי קצת לדמות שיש רק ג"הפמ טתלשי
¯·Ò‰‰ È�˘‰ – ל"וז' ח פרק סוף בפסחים הירושלמי הביא זעמבא הרב 
 רבי שני לפסח יידחה' אמ רבה הושעיה רבי בפסח היחיד רשות ובספק הירושלמי

 דמוכח זעמבא הרב וביאר ש"ע ל"עכ רחוקה לדרך אותו משלחין' אמ יוחנן
 מלבד התורה מצוות שבכל רחוקה לדרך אותו דמשלחין דסובר וחנןי רבי מדברי
 הרב ובלשון חיובו לסלק חיוב כ"ג יש המצוה לעשות האדם על שיש החיוב
 דספק נאמר אם גם מצוה ספק לעשות מחויב דאינו הטעם ל"י ז"ולפ ל"וז זעמבא

' כוו דוקא ודאי תורה הצריכתא דלא ונימא בספק מצוה דין פ"עכ עליו יש מצוה
 לעשת אותנו מחייבת לא שהתורה הראשונה סברתו דחה זעמבא הרב כאן (ש"ע

 בפסח ומטומטום אבידה מספק זו סברא נגד ראיות שתי והביא ספיקאית מעשה
 קיים שמא ספק יהיה המצוה קיום לגבי בספק מצוה דכשיעשה נהי כ"וא) ש"ע

 אבל המצוה יוםק ענין לגבי רק זהו אבל קיים שלא ודאי היה הרי שעשה וקודם
 דהרי חיוב בר נשאר העשיה אחר גם עדיין הרי דגברא חיובא לגבי כשדנין
 ל"י ולכן מחיובו עדיין נפטר ולא לחומרא דאורייתא דספיקא להיפך אמרינן
 מחויב אינו גברא לחוב פטור בה שאין עשיה דכל כזו מעשיה לגמרי דפטור
 איזה לעשות אותנו חייבתמ לא שהתורה – דבריו פירוש [ש"ע ל"עכ כלל בעשיה
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 אחרי אפילו וכאן, מעשה אותו לעשות החיוב מאיתנו מסלקת שאינה מעשה
 .]לעשותו מחויב הוא עדיין העשיה

 סובר תכלת בדין ד"בנ ולכן ג"הפמ שיטת זעמבא הרב הסביר הסברות ובאלו
 הוציא שהוא פ"אע אבל בבגדינו מסופקת תכלת להטיל מחוייבים אנו שאין
 סובר והוא ג"הפמ על חולק הוא ז"דבהמ דין באותו עדיין ג"פממה זה סברא
 :כך זה את והסביר יודע שהוא ברכה אותו לברך לו שיש
 ספקאית מצוה לעשות אותנו מייבת אינה שהתורה הראשון לההסבר שאם  )1

 שופר בספק או מצה בספק כגון מצוה של בחפצא בספק רק שייך זהו
 וכמו מצוה הוי מצוה ספק דגם טאפשי הגברא לגבי בספק אבל וכדומה
 הוא בודאי ברכה אותו ז"בבהמ וכאן בטומטום כמו מקומות בכמה שמצינו

 לאו אם בזו יצא אם בהגברא ספק אלא ואינה המזון ברכת ממצות חלק
 אין כ"אעפ ספקאית מצוה לעשות מחוייב שאינו נאמר אם אפילו כ"וא

 .מספק לברך מחויב ה"וה כאן זו סברא לומר
 מסלקו שאינה מצוה מעשה לעשות מחוייב דאינו כ"ג השני ההסבר לפיו  )2

 אם אף יודע שהוא ברכה אותו בירך שאם להוכיח זעמבא הרב האריך מהחיוב
 השתים אם כי בירך שכבר ברכה אותה עוד לברך צריך שאינו בינתים הפסיק

 .מספק לברך לו ויש ברכה באותה מחיובו עצמו סילק הא כ"וא הנשארות
 ספיקא אמרינן דלא זו לסברא שהמקור נפלא חידוש מחדש זעמבא הרב ובזה

 ברכת בדין ג"מהפמ הוא העשיה אחרי נשאר שהספק במקום לחומרא דאורייתא
 הסברא ג"הפמ חידש שבו הלכה שבאותו אלא זו לדעה מסכים זעמבא והרב המזון

 בזה פ"כע אבל! סברא אותו שייך אין ששם סובר והוא זעמבא הרב עליו חולק הזו
 בלולב שם דהא ן"מהר ג"הפמ על מראדזין ר"האדמו קושיית זעמבא הרב תירץ

 זו במעשה מחיובו עצמו סילק פ"עכ המעשה אחרי נשאר שהספק פ"אע ש"בה
 .הוא ש"בה שעדיין לולב מצות לקיים להשתדל עוד צריך אינו בודאי דהא
 
˜¯Ù Â 

 מקור הביא י"וב מינוי ביד תפילין לכתוב שצריך כתב ב"ל סימן ח"באו הטור
 וקשרתם א"ע ז"ל הקומץ פרק בסוף מדאמרינן שלמד ת"מהסה זה לדין
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 מדאמרינן פסול בדיעבד ואפילו בימין קשירה אף בימין כתיבה מה וכתבתם
 כתיבה דרך אין הא ופריך' וכו בשמאלו בין בימינו בין הכותב א"ע ג"ק בשבת

 ממשכן דגמרינן בשבת דדוקא לומר דאין ידיו בשתי בשולט ומשני בשמאל
 י"הב הביא דבריו ובסוף ש"ע כשר בעלמא אבל יד כלאחר מועיל אינו

 שלא אלא בימין לכתוב דצריך זה דין הזכירו כ"ג והטור ג"והסמ ש"שהרא
 שבדיעבד ק"הסמ בשם כתב ב"פ מיימוניות ובהגהות פסול שבדיעבד כתבו
 .ש"ע ח"הב פסק וכן פסול

 אם אפילו בימינו שיכתוב צריך ל"וז המחבר כתב ה"ס ב"ל' סי ח"או ע"ובשו
 כתובים אחרים למצוא אפשר אם פסול בשמאל כתב ואם ידיו בשתי שולט הוא

 שחייב בשמאל הכתובים אותם אלא לו אין שאם מהחבר ומשמע ל"עכ בימין
 בדבר נסתפק ת"דבסה משום ל"וז המחבר בדעת א"הגר פירש וכן מספק להניחם
 ושאר ב"ע ג"י ט"בי ש"כמ בעינן מחשבת תדמלאכ שאני דבשבת דאפשר
 להניח מחויב ספיקא דמשום א"מהגר ומשמע ש"ע ל"עכ הזכירו לא פוסקים
 ספיקא כמו ממש היינו ולכאורה לאו אם כשרים הם אם הוא דספק כאלו תפילין

 כ"אעפ נשאר והספק הוא מסופק עדיין העשיה שאחרי פ"שאע תכלת בענין דידן
 !ההמעש לעשות מספק מחויב
 ספיקא משום הוא המחבר דדעת פירש' ד ק"ס ג"קכ ע"באה שמואל הבית וכן

 ספיקא דזהו עליהם לברך שאין רק כשרים התפילין אם הוא דספק לחומרא
 ספק דמשום המחבר בדעת הכי פירש כ"ג ח"באו שם השקל והמחצית בדרבנן

 שמעמ וכן (הלבוש דהא ג"הפמ על קשה זה אין כ"אעפ אבל להניחם מחויב הוא
 לא ללבשם מחוייב שהוא הוא המחבר דדעת פירש) כן שפירש השלחן מהערוך

 אלא אינה וכתבתם וקשרתם של ל"חז שדרשת משום אלא ספיקא משום
 וגם ת"מה בדיעבד כשרים שהם התפילין ללבוש חייב הוא ולכן בעלמא אסמכתא

 אםש ל"די ג"הפמ נגד מהמחבר ראיה להביא אין כ"וא הם דכשרים עליהם מברך
 אחרי אפילו נשאר שהספק לעשותו אותו מחייבים היינו לא ספק היתה זה באמת
 כתב לכן הם כשרים התפילין באמת דכאן משום ורק האלו התפילין הנחת

 לדעת זעמבא הרב הסביר וכן (אחרים לו שאין במקום להניחם דחייב המחבר
 .)שם עצמו ג"מהפמ משמע וכן ג"הפמ
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 שגם לעיל שהבאנו הפוסקים לכל שנוסף ןמכא ראיה להביא יש פ"עכ אבל
 סוברים והם ג"הפמ סברת על חולקים השקל והמחצית שמואל והבית א"הגר

 המעשה אחרי נשאר שהספק במקום אפילו לחומרא דאורייתא ספיקא דאמרינן
 .ל"וכהנ תפילין בענין להדיא כתבו כן דהא
 
˜¯Ù Ê 

 :ד"בס שכתבנו הפרקים קרייע כאן נסכם
 לאו אם ז"זא מעכבין ז"בהמ של ברכות' ג אם מחלוקת שיש א"המג דעת  .א

 כי יודע שאינו מי ולכן מעכבות אין ן"הרמב ולדעת מעכבות ף"הרי דלדעת
 .הוא דספק יודע שהוא ברכה אותו יברך לא אחת ברכה אם

 נשאר שהספק במקום לחומרא דאורייתא ספיקא אמרינן דלא ג"הפמ דעת  .ב
 דאמרינן האחרונים רוב ודעת איסור חשש שיש במקום תיקון מעשה אחרי

 .ד"בנ לחומרא ספיקא
 שהספק פ"אע ש"בה בלולב לחומרא דאורייתא ספיקא דאמרינן ן"הר דעת  .ג

 אפילו לחומרא ספיקא דאמרינן דעת החוות ודעת המעשה אחרי נשאר
 .דאורייתא איסור חשש כשיש לא אבל דרבנן איסור חשש שיש במקום

 בלולב ששם ן"מר מראדזין ר"האדמ קושיית על ג"פמה לדעת ד"לענ תשובה  .ד
 .איסורא דאיתחזק משום ש"בה ליטלו חייב

 דלא משום) א :ג"הפמ שיטת להסביר זעמבא מנחם הרב של סברות שתי  .ה
 לסלק מצוה מעשה בכל חיוב שיש) ב ;ספקאית מעשה לעשות תורה חייבה
 זעמבא הרב עתוד ,בהמצוה מחוייב עדיין הוא הרי וכאן ,החיוב מן עצמו
 וסובר אתו חולק הוא המזון ברכת בדין אבל ג"הפמ לשיטת מסכים שהוא
 .יודע שהוא ברכה אותה לברך לו שיש

 הנכתבים תפילין בענין המחבר בדעת השקל והמחצית ש"והב א"הגר שיטת  .ו
 נשאר שהספק פ"אע לחומרא ספיקא משום להניחם שמחויב שמאל ביד

 משום אלא ספק משום אינה ששם ג"מוהפ הלבוש ודעת התיקון אחרי
  .בעלמא אסמכתא אלא אינה וכתבתם שוקשרתם בדיעבד דכשרים
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ı·ÚÈ ¯È‡Ó ˜ÁˆÈ ·¯‰  
Ï‡¯˘È ÏÏÎ ˙ÏÈ‰˜ ·¯ ,˘Ó˘ ˙È· ˙Ó¯  

Ô·ÏÂ ˙ÏÎ˙ Ì˘Ï  

בין לבן בין תכלת , חוטי ציצית": ם בפרק א מהלכות ציצית הלכה יא"כתב הרמב
 ."צריכין טווייה לשם ציצית

את חוטי הלבן ניתן לעשות או ממין . לבן ותכלת, שני חלקים להמצות ציצית 
צריך להיות דווקא מצמר , לעומתם, חוט התכלת. הבגד או מצמר או מפשתן

ראויים היו , כמנהג הנפוץ היום, כאשר כל הפתילים עשויים מצמר. הצבוע תכלת
אלא שבסופו של . כולם מתחילת עשייתם להיצבע תכלת ולשמש למצות תכלת

לקיום , צובעים את פתיל התכלת ויתר הפתילים נותרים לבנים כשהיו, ליךתה
די שתהא עשיית החוטים לשם מצות ציצית ואין צורך לכוון , בפשטות. מצות לבן

  .ולדעת אם טוויה זו תהיה לבסוף עבור תכלת או עבור לבן
תפילה של יד יכול לעשותה של , לגבי תפילין שנינו במפורש, לשם דוגמא

אין אנו מצריכים עשייה לשם , הרי שאף שצריך עשיית תפילין לשמן. ראש
די לנו בכך שנעשה לשם , תפילה של יד בנפרד ולשם תפילה של ראש בנפרד

  .לכאורה הוא הדין בחלקי מצות ציצית. תפילין
מה יהיה הדין אם יעובד עור לשם תפילין ללא . אך יש אולי מקום לדון בזה

יש בהחלט מקום ? הפרשיות או לבית של התפיליןכוונה אם ישמש לקלף עבור 
 יתכן אם 1.לומר שאלו הם שני חפצי מצוה שונים ואין כוונת האחד מועילה לשני

                                                  

שרשאי לעשות הבתים לתפילין מקלף ולכאורה הכוונה , עיין בשולחן ערוך סימן לב סעיף לז. 1
אולם במגן אברהם . אך יתכן שמדובר שעיבד קלף לשם בתים. מקלף שעובד לשם פרשיות, היא

איזה אופן אמנם נראה שכל הדיון שם הוא ב. ק נ הביא מברוך שאמר שיעבד את הקלף שנית"ס
אפשר לקרוא אלא ש, שהלא בתי התפילין צריכים להיות מעור ולא מקלף, יקרא שם עור על הקלף

  .לא מדובר שם כלל על עניין עשיה לשמה.  עורשםהקלף על 
רצועות של תפילין תשמישי קדושה מיקרו לא "ובפרי מגדים בסוף סימן לב באשל אברהם כתב 

ג "ם אי שרי לעשות רצועות מהן דאע"ר שמעובד לסתקדושה עצמה וצריך עיון אם מותר עו
ל כל שלא נשתמש מותר להוריד מקדושה חמורה לקלה היינו מקדושה לקדושה לא "דקיי

אבל מקדושה , ומשמע שדווקא לתשמישי קדושה אין לשנות". מקדושה לתשמישי קדושה
  .אף מחפצא אחת לאחרת, לקדושה ניתן
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אם ללבן אם , שגם בציצית נידרש להגדיר בשעת עשייה את מטרת הטוויה, כן
לכאורה הדבר עשוי להיות תלוי בשאלה אם תכלת ולבן הגדרה שונה . לתכלת

 פתילי –או שמא שם אחד להם , משל שהבאנו מפרשיות ובתיםבדומה ל, להם
  . פתיל של ציצית הוא, ואחת לי אם הפתיל הוא של תכלת או של לבן, ציצית

תכלת ולבן ם "שכיון שעל פי שיטת הרמב, א טוען"רב שבתי רפפורט שליטה
ם " הרמבכן כתב ש, הלבן הוא ענף והתכלת הוא פתיל,הגדרה שונה להם

שיעשה על . שתי צוויים, נמצאו במצוה זו ":)הלכה ג( ציצית בתחילת הלכות
 יש מקום אם כן לומר ,"ושיכרוך על הענף חוט תכלת, הכנף ענף יוצא ממנה

שטויה לשם ענף אינה טויה לשם פתיל ואם לקח חוט המיועד לפתיל ועשאו ענף 
  2.הרי שלא היתה עשייתו לשמה, או להיפך

חוט נפרד עבור תכלת וחוט נפרד עבור שייטווה , ואהרב רפפורט מציע אפ
 משום שלשיטת ,אך הצעה זו היא קשה לביצוע. כל אחד בכוונה לשמו, לבן

: כמו שכתב בהלכה ו, ם הלא צריך שיהיה חוט שחציו לבן וחציו תכלת"הרמב
 אם נטווה שני חוטים ."ויהיה אחד משמונת החוטין חוט תכלת והשבעה לבן"

ם עצמו בתשובה "אמנם הרמב? יעה להיות אחדאיך נחברם לאחר הצב, נפרדים
כתב שיעשו חוט חציו לבן וחציו ) הובאה בכסף משנה על אתר(לחכמי לוניל 

ם הניח "הרמב. כלומר שיחברו ביניהם בטוויה כשהתכלת כבר צבוע, תכלת
שצביעת התכלת נעשית במצב של גיזה ולאחר מכן טווים את החוט  ,כנראה

צובעים את , מפעל פתיל תכלת שבכפר אדומיםב, אך כיום. מהגיזה הצבועה
איך יחברו אם כן חוטים טוויים להיות . פתיל התכלת אחרי הטוויה לפני השזירה

  ?לאחדים
 ˙‡ˆÏ ÏÚÙÓ· ‚Â‰�‰ ÔÂ¯˙Ù‰È„È‡Â‰ Ë¯ÂÙÙ¯ ·¯‰ ˙¯ÓÂÁ  , ˙Ú˘· ÔÂÂÎÏ

‰ÈÂÂË‰ , ¯ÊÂÁÂ ˙ÏÎ˙ Ì˘Ï ‰È‰È Ô‡Î „Ú Ô‡ÎÓÂ Ô·Ï Ì˘Ï ‰È‰È Ô‡Î „Ú Ô‡ÎÓ˘

‰ÏÈÏÁ. מתקבל חוט שיש בו סירוגין של מטר המיועד ללבן ומטר לתכלת כך ,
, ÔÎÓ ¯Á‡Ï) מטר וארבעים לשם תכלת ותשעים סנטימטר לשם לבן, ליתר דיוק(

                                                  

 ושמא אין מועיל תנאי .ת לתפילין ומזוזה"נאי כמו מס ועדיין יש לדון מדוע לא יועיל ת.2
  .שאז הוי כאילו לא נעשה לשמה כלל ויש להאריך, בהפקעת עצם ההתניה
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ÏÈÏÒ‰Ó ÈˆÁÎ ÏÚ ˙Úˆ·˙Ó ‰ÚÈ·ˆ‰)¯˙ÂÈ ˙ˆ˜(, ¯ÂÊ˘ ‡Ï ËÂÁ· ,ÔÙÂ‡· ÏÎ˘ 

‰ÈÂÂË‰ ˙Ú˘· „ÚÂÈ˘ ‰ÓÏ ˘Ó˘Ó ÈˆÁ. סידור זה נהוג לגבי כל החוטים 
לשימוש הנוהגים , גם אלו שבסופו של דבר נצבעים לגמרי, במפעלשנצבעים 

הטוויה נעשית באופן זהה . י להטיל חוטי תכלת שלמים"ד או רש"כדעת הראב
מותחים , ם"זירת חוטי רמבשב. ם"כדי שיהיו ראויים לצביעת רמב, בכל החוטים

 הדבר ניכר למתבונן בחוטי. שתכלת יקביל לתכלת ולבן ללבן, את החוט כך
בכך שלא תמיד שני חלקי החוט השזור , במפגש בין התכלת ללבן, ם"רמב

  .הופכים בדיוק באותה נקודה לתכלת
  

האם יש חסרון בכך שחלק מהחוט נטווה במפורש שלא לשם , השאלה היא
האם יצא שכרנו בהפסדנו שכדי להרויח את חומרת הרב רפפורט אנו . תכלת

  .י"ד ורש"יוצרים בעיה בחוטי הראב
ם "הלא כל טענתו של הרב רפפורט תיתכן רק לדעת הרמב.  ברור שלאנראה

. זה נועד להיות ענף וזה לכרכו, שהגדרת ותפקיד הלבן והתכלת שונים מיסודם
רק שבנוסף היא גם , אך לדעות החולקים התכלת היא חוט בין יתר החוטים

  . משמשת לכריכה
ים שלמים של שהלא מקורו לכך שצריך שיהיו שני חוט, י זה פשוט"לרש

אם . שכשם שהלבן הוא שניים כך התכלת, כתבו התוספות שהיא סברא, תכלת
ד שיש להטיל חוט אחד שלם של "להראב. הרי שמעמדם ותפקידם שווה, כך

היה מקום לומר שעיקר תפקידו הוא כמו , תכלת שהוא שניים מתוך שמונה
, ם בהלכה ז"ד עצמו הלא טוען כלפי הרמב"אך הראב.  לכרוך–ם "בשיטת הרמב

שאין הגיון , במה שכתב לכרוך כל הכריכות בתכלת להוציא הראשונה והאחרונה
הרי שהוא סבר שהתכלת היא חוט כחוטי . לעשות יותר כריכות בתכלת מבלבן

אם כך ודאי הגדרתה שווה ואין מקום לחלוקה . הלבן ולא באה בעיקר כדי לכרוך
יכול לכתוב , ם פרשת שמעכשם שמי שכיוון לעבד קלף לש. במחשבת הטוויה

ניתן לצבוע חוט , כך גם אם הטוויה היתה בדווקא לשם לבן, עליו והיה אם שמוע
  . זה לתכלת
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 ·¯‰‰„Â‰È ·ÈÏ ÒÏÙ  
˙ÈÏÈÚ ÔÈÚÈ„ÂÓ  

˙ÏÎ˙‰ Â�ÈÓÈ· – ˙Â˘¯ Â‡ ‰·ÂÁ?  

  ל"זצ אליעזר אליהו' ר ג"הרה מ"הכ ר"אאמו נ"לע
  א"שליט מאיר משה' ר ג"הרה א"יבלחט בן

  
 הינו הנעלם התכלת שחלזון לכך רבות הוכחות נמצאו האחרונות םבשני הנה

 לאור לדון ויש, )קוצים קהה ארגמון" (טרונקלוס מורקס "בשם ימי שבלול
 או וודאי בתורת ואם, התכלת לבישת לחייב כדי בהם יש האם, אלו גילויים
  .תורה של כדרכה הענין את ללמוד אלא, באנו הלכה לפסוק ולא. ספק בתורת
 תוקף אלו להוכחות יש האם .‡: והם, חלקים לכמה לחלקו יש בזה הנידון נהוה
 האם .‚. לחייב כדי בזה די האם, הלכתי תוקף להם יש אכן אם .·. התורה בדין
 קיום לעכב כדי בהם ויש לבררם לנו פשראי שא התכלת בענין נוספים פרטים ישנם

  .לאחד אחד ה"בעז בהם ונדון ;המצוה
  

ÔÂ„È�‰ ÔÂ˘‡¯‰  
 יש ההוכחות שלל בין הנה. הלכתי תוקף החלזון לזיהוי להוכחות יש האם

 דיני בשאר עליהם שסומכים שמצאנו, הוכחות של הגדרות שובשל להבחין
  :התורה

‰ÁÎÂ‰‰ ‰�Â˘‡¯‰ –" התכלת לחלזון סימנים כמה מצאנו' בגמ הנה" סימנים ,
, מובהק סימן בין להבחין יש ובסימנים. לא וחלקם הראשונים י"ע הובאו חלקם
 שאינו סימן לבין, אחר ח"בע בשום ואיננו זה לחלזון בלעדי שהוא סימן כלומר
 והנה. אחר ח"בבע כ"ג וישנו יתכן זה סימן עם חלזון מצאנו אם שאף, מובהק

 צובעין ובדמו "של הסימן והוא, ח"בע בעוד בנמצא שאינו' בגמ מוכח אחד סימן
, בתכלת צבוע צמר לבדוק איך טותשי שתי ישנן ב"ע ב"מ דף דבמנחות" תכלת
 שבדקו) א"ע ג"מ (שם ואיתא, הפסול אילן בקלא או הכשר בחלזון נצבע האם
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 אחאי רב ואמר, בה ועמד שניה ובבדיקה, בה עמד ולא, אחת בבדיקה לתכלת
 לא, זה של טיבו מה כ"דאל, יחד הבדיקות שתי את לעשות שצריך מוכח שמזה
 קלא או תכלת או אלא, בנמצא אחר מין שאין, מזה מוכח: אילן קלא ולא תכלת
 הכשר בחלזון אלא, "תכלת צובעין ובדמו "של זה סימן שאין כ"א ונמצא, אילן

, זה בחלזון שנמצא כיון והשתא. אילן בקלא אם כי, אחר מין בשום ולא, בלבד
 הגאונים כתבו אילן קלא שהרי (אינו אילן קלא ובוודאי, תכלת בו שצובעין

 הנקרא צמח שהוא) ף"הרי בדפי ד"ל מ"ב (י"והנמו) אילן קלא ערך (והערוך
 ח"כ דף (ז"ע י"ברש כדמוכח, הוא חלזון ודאי זה ח"בע ואילו, )ניל או (אינדיגו

 בימינו שנקרא מה והיינו, ז"בלע ץ"לימ הוא שחלזון שכתב) משקדי ה"ד ב"ע
 היכא( התורה דיני בכל עליו שסומכין, מובהק סימן שיש כ"א ונמצא, )חלזון
 בצבע המדובר כי יודגש, לתכלת הכשר החלזון שזהו, )ממוחזק מוציא שאינו
 אמנם. לרוב כיום יש שמהם סינטטיים בצבעים ולא, בזמנם השתמשו שבו טבעי
 רב של בזמנו ידוע היה לא זה מין דשמא ל"הנ' מהגמ הראיה לדחות יש אולי

 הוזכר שלא, לומר יש ל"הנ' הגמ לולי גם באמת אמנם. לו חשש לא ולכן, אחאי
 חלזון, מינים שני אלא הוזכרו ולא, פסול וישנו כשר חלזון שישנו מקום בשום
 אם שאף, ל"י ועוד"). אילן וקלא צבעונים "איתא א"במקו אמנם(, אילן וקלא
 וכן) ב"ע ג"מ(' דבגמ, כשרים החלזונות כל, תכלת הצובע אחד מחלזון יותר ישנו

 ד"מ במנחות החלזון וסימני, "חלזון "אלא כרהוז לא) ו, ט מנחות (בתוספתא
 ברייתא הביא לא ף"הרי שהרי והראיה, לעיכובא ולאו הם אגדה דדברי ל"י א"ע
  .זו

‰ÁÎÂ‰‰ ‰È�˘‰ – הקודש בכתבי מבואר זה דהנה, הנוכרים עדויות י"עפ 
 כ"ג שימש שהתכלת ומדרשים.) כו שבת(' ובגמ, )ועוד אסתר ומגלת יחזקאל(

, מצוי התכלת שהיה מזמן גויים הסטוריונים של כתבים ישנם והנה, מלכות לבגדי
 והדומים אלו בחלזונות שנצבעו המלכות בגדי תעשיית את בהרחבה שתיארו

 כ"א נמצא, "חיפה עד דצור מסולמא) "שם שבת(' בגמ המוזכר ובמקום, להם
 דרבג הם הרי דלכאורה, לדון יש, אלו עדויות בנאמנות והנה. התכלת חלזון שזהו

 הטבע את לתאר כדי ספריהם את כתבו הם שהרי, "אומנותיה מרע לא אומן"
 שלא ובודאי, לכל גלויים אלו דברים שהיו בזמן נכתבו אלו וספרים, ושימושיו
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 ממש כתביהם בידינו שאין שכיון יתכן אמנם, נכונים שאינם דברים בהם יכתבו
 אצל שמקובל תומו לפי מסיח בגדר אלא אינו כ"א, מהם שהועתק מה אלא

 דיני לכל נאמן ת"מסל גוי אם הפוסקים דנו וכבר. (ספריהם שאלו הגויים
 כחלזון המורקס חלזון מוזכר כ"ג חוקיהם שבספרי להוסיף יש עוד). התורה
 אלא אין כ"אא (גויים של ערכאות של נאמנות יש ולזה, כחול צבע ממנו שמופק

 שזה, העולם בכל זה דבר וחזקשה שכיון, זה בכל לומר יש ועוד). ל"וכנ העתקות
 של מסוימת להגדרה צ"שאי יתכן, קדם בימי המלכותי הפורפרא לצבע המקור
  .המציאות שכך יודעים אנו אלא, נאמנות

‰ÁÎÂ‰‰ ˙È˘ÈÏ˘‰ – ה"בראבי שהובא מהירושלמי והוא, אנו ממקורותינו 
 ל"הנ צבעה היינו' ולכאו, פורפירין לתכלת שקורא) לפנינו ואינו, ה"כ' סי ברכות(

 שפרפירא כתב) פרפירא ערך (הערוך במוסף וכן. לשונות בכמה פורפירא הנקרא
 הרופא אברהם' להר (הגבורים בשלטי וכן. תכלת בגד ורומי יון בלשון הוא

 כתבו וכן, תכלת בו שצובעים החלזון הוא שפורפורא כתב) ט"ע פרק, פורטליאני
 וכן. התכלת שזהו) 'ד ספרים תמטפח (ץ"והיעב) צט' עמ חיים מקור (יאיר החוות
 ללבוש ידו איש ירים לא היום גם והתכלת "ל"וז כתב תצוה פרשת ריש ן"הרמב

, יד בראשית ן"ברמב' יעוי (לאפיפיור שכוונתו ברור זה והנה, "גויים ממלך חוץ
 ברורה עדות כאן יש הרי. פורפורא לבש שהוא בבירור ידוע וזה) מ"ואכ, א

  .התכלת חלזון שזהו ל"הנ םוהאחרוני ן"הרמב. 'מהגמ
 דיני פ"ע וודאי הוא, התכלת כחלזון הזה החלזון שזיהוי, זה מכל העולה

  .בדבר ספק ואין, התורה
  

‰ÔÂ„È� È�˘‰  

. ז"בזה לבישתו לחייב בזה יש האם, התכלת חלזון שזהו לנו התברר באמת אם
 זה שמא או, והוכחות בסימנים די האם – האחד, עניינים לשני לחלק יש וזה

 ענייןה ועל. ז"בזה תכלת חיוב אין שמא – והשני. מסורת הצריכים הדברים בכלל
, תיתי מהיכי, חדא, להשיב יש ז"ע, בהוכחות די ואין מסורת צריך שמא, הראשון

 אתרוג אלא לקחת שלא, כגון להחמיר אלא מסורת להצריך שמענו לא כאן עד
 פ"שע כאן אבל, רתמסו עליו שיש עוף אלא לאכול ולא, מסורת עליו שיש
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 על, חיוב שאין לומר באים המסורת פ"וע, ללבשו חיוב כאן יש הרי הראיות
, תכלת של זה לענין האחרונים בדברי דמפורש, ועוד. ראיה להביא המקל

' סי החדשות ל"מהרי ת"בשו (ל"המהרי, והם, מסורת י"ע שלא שיתחדש שאפשר
 שיש, תכלת שאין בזמן, בציצית סדין לגזירת לחשוש יש אם לגבי שכתב) 'ה

, מצוי תכלת שיהא לקילקולו דבר יחזור דשמא הוא וסברא", ז"בזה גם לחוש
 היה בקל, סימנין ונתן המלח בים הוא חלזון דג דאותו ג"סמ דכתב למאי ש"כ

 אף (סימנים י"ע התכלת שיחזור שאפשר להדיא הרי, ל"עכ" תכלת לעשות
 שאף כתב) ט"כ אות' ט' סי ז"אהע (שלמה החמדת וכן!). בציצית שעטנז להתיר

 וחלזון –: מב מנחות(' שבגמ הבדיקות על נעמוד אם תכלת שיהא אפשר ז"בזה
. הירושלמי עדות' דלכאו. זה לכל צ"שאי נראה באמת אמנם). בבדיקות עמד זה

 יש זה שלחלזון כ"א ונמצא, מסורת של דין לה יש ל"הנ והאחרונים ן"הרמב
, מסורת שצריך הפוסקים כל על מוסכם רוגאת דהנה, לדבר ראיה (מסורת

, פיו על אתרוג אותו נוטלין, הוא שכשר מסוים אתרוג על העיד א"החזו וכשמרן
 חלזון שזהו ל"הנ והאחרונים ן"הרמב העידו הרי כאן ואף, בדבר מערער ואין

  ).ולמעלה המזבח מן בודקין ואין, התכלת
 פשטות הנה, שנגנז מאחר ז"בזה תכלת חיוב אין שמא – השני ענייןוה

 נוהג שאינו כתב לא ם"הרמב וכן, תכלת דיני כל הביא ף"שהרי, כן אינו הפוסקים
 וקיים שריר שחיובו, ל"הנ ש"והחמד ל"מהמהרי מוכח וכן. ישנו אם הזה בזמן

 אם אף חיובו שנפסק לומר הפוסקים מן לאחד אישתמיטתיה ולא, ז"בזה אף
 פ"ע לפטור שמענו לא, ז"בזה תכלת הארת שאין י"האר בשם שמובא ומה. ימצא
  .בנגלה מפורש שחיובו דבר קבלה
  

ÔÂ„È�‰ È˘ÈÏ˘‰  

 נחלק זה ונידון. לבררם א"וא, התכלת במצות לעיכובא שהם פרטים ישנם האם
, הראשון ענייןה. הצביעה במלאכת והשני, התכלת גוון בבירור, האחד, םילשני
 בהיר אם – עוצמתו ומהי, וןהגו מהו – לשניים נחלק הואגם , התכלת גוון מהו

 בגוון והנה .והיינו צבע עמוק וחזק יותר, מה שנקרא כיום כהה, יותר כהה או
 שהוא ודאי הרקיע צבע והנה: לרקיע דומה וים, לים שדומה נתבאר' בגמ התכלת
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 ה"ד ב"ע א"ל בסוכה(' והתוס). לחוף בסמוך (ירוק כ"ג נראה הים צבע אך, כחול
 משמע, לרקיע דומה וים לים דומה תכלת' הגמ מלשוןש, בזה נסתפקו) הירוק
 שהוא משמע, לרקיע ועשבים לעשבים דומה ים איתא בירושלמי אך, כחול שהוא

 שכוונתו יתכן אך (ירוק שהוא) שלח פ"וס תרומה' פר ת"עה (י"רש כתב וכן. ירוק
' בהל (ם"הרמב פסק וכן, כחול שהוא כתבו הראשונים הרבה אמנם). ע"וצ לכחול

 לפרש מקובל שכך, המסורת גם היא כך' ולכאו, )המקדש כלי' ובהל ציתצי
 מפורש שזיהויו, אילן הקלא מצבע, להוכיח יש עוד. כחול הוא שתכלת

 שוה שצבעו במנחות' בגמ ומבואר, כחול וצבעו, לעיל ת"כמשנ בראשונים
  . הבדיקות י"ע אם כי ביניהם להבחין א"וא לתכלת

 ם"ברמב והנה. יותר כהה אם בהיר אם, בעהצ עוצמת מהי – השני והספק
 הרקיע דמות וזוהי) "א, ב ציצית (ם"הרמב לשון, יותר בהיר שהוא משמע

 באמצע, אצלנו הרגיל הרקיע בצבע דמיירי נראה" רקיע של בטהרו לעין הנראית
 לשון אמנם. ערב לעת הרקיע בצבע דבריו להעמיד דחוק קצת ונראה, היום

 כוחל שעקרו, מבהיר כהה יותר שהוא משמע, ם"בהרמ שכתב" שבכוחל פתוך"
). ק"ודו, "שבבהרת הפתוך "ד, א נגעים ם"הרמב לשון השווה (לובן בו ופתוך
 הוא אמנם (ש"ע, ג"הי המקדש כלי' מהל ח"בפ קורקוס י"המהר סבר שכן ונראה

 וצבע). בלובן שמעורב פירש ם"הרמב בן א"והר, באדמימות שמעורב כתב
 פתוך "להגדירו ניתן ולכאורה, ביותר כהה אינו מ"מ כהה אשהו אף דנן התכלת

  .ע"וצ, "שבכוחל
 וכן עזרא באבן משמע וכן, כהה כצבע מוזכר והוא ובמקובלים בזוהר אמנם

, "ערב לעת המשחיר לרקיע דומה "שלח פ"ס י"ברש שהובא הדרשן מ"ר לשון
 צבע שהוא" אסמאנגוואן "שבתורה תכלת תרגם ג"רס גם. במדרש כן ומוכח
 הוא" חור"ש כתב, וחור תכלת' וגו יצא ומרדכי הפסוק על אסתר ובמגלת, שמים
 שעוצמת' בגמ מוכח דין מן בר אמנם. בהיר אינו שתכלת משמע, בהיר כחול
 והוא, כהה בין בהיר בין כשר כחול שהוא כל' ולכאו, משמעית חד אינה הצבע

 צבעו שני שמראה םהראשוני' ופי, כ"מגזה שני מראה) ב"ע ב"מ בדף (מדפסיל
 מדין להוכיח יש וגם. כ"מגזה אלא תכלת שאינו משום פסלו ולא, יותר בהיר

 יותר הושחר ואם, בשניה בודקו ראשונה בבדיקה צבעו נחלש שאם, הבדיקות
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. הראשון לצבעו חזר שלא אף משמע, כשר השניה הבדיקה לפני שהיה ממה
, כצבוע נראה אינו מידי ירבה נצבע שאם, עצמו מצד מוכיח צבעו דנן ובחלזון(

  ).יפה צבעו אין, לירוק נוטה שנעשה עד הרבה אותו מרתיחים ואם
 מסוים באופן דווקא לצבוע צריך דשמא. הצביעה במלאכת, השני ענייןוה

 הוזכר לא אמנם. זה נדע ומהיכן, פסול כן נצבע לא ואם, מסוימים ובסממנים
 סממנין עמו ונותנין "ם"רמבה ולשון, לעיכובא הוא הצביעה שאופן בראשונים

 של דין בזה שאין משמע" עושין שהצבעין כדרך בהן וכיוצא הקמוניא כמו
 יש וכן. הצבעין כדרך אותו שצובעין אלא, מסוים צביעה ואופן מסוימים סממנים
 עומד שאין ויש ראשונה בבדיקה שעומד תכלת שיש' בגמ דמבואר מהא להוכיח

 והכל, מזה זה שונה באופן שנצבעו משום והיינ ולכאורה, שניה בבדיקה אלא
 כשר יהא אם אלא) וסממנים ה"ד ב"ע ב"מ (במנחות' התוס דנו לא כאן ועד. כשר

 החלזון מדם בא צבעו בעניננו אבל, הסממנים בצירוף אלא צבעו שאין באופן
  .ע"לכ כשר לכאורה ובזה, במים להמיסו אלא הסממנים ואין, בעצמו

  
, תורה שאמרה התכלת שזו גמור בירור כאן יש ורהדלכא, האמור מכל העולה
  .מזה לפטור הגון טעם מצאנו ולא, גמור וחיובו
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 ·¯‰·„˘ ÛÈ  
˙ÈÏÈÚ ÔÈÚÈ„ÂÓ  

˙ÏÎ˙· ‰ÓÈÚË ÏÂÒÙ· ÌÈ�Â˘‡¯‰ ˙ÂËÈ˘  
È¯ˆ Ú·ˆ‰ ˙�Î‰ Ì‡‰Â‰Î‰Ó˘Ï ˙ÂÈ‰Ï   

‡ .ÔÂÈÒÈ�‰ Ú·ˆ ¯˙ÂÓ ÏÂÒÙ  

.  היכי צבעיתו להל אביי לרב שמואל בר יהודה האי תכלתא"א, :מנחות מב. א
ושקלינא פורתא , ל מייתינן דם חלזון וסמנים ורמינן להו ביורה ומרתחינן ליה"א

. ושדינן ליה לההוא ביעתא וקלינן ליה לאודרא, בביעתא וטעמינן להו באודרא
. מ טעמה פסלה"וש. מ דבעינן צביעה לשמה"וש. מ טעימה פסולה"ש, מ תלת"ש

מה טעם , אמר רב אשי מה טעם קאמר. שמההיינו טעימה פסולה היינו צביעה ל
' משום שנא. טעימה פסולה, כתנאי. משום דבעינן צביעה לשמה, טעימה פסולה

. מראה שני שבה כשר' יוחנן בן דהבאי אומר אפי' ר. ג"דברי רחב, כליל תכלת
  . ש"ע

ולכן קלינן [שמלבד הפסול בצמר שנצבע שלא לשמה ' ומבואר מדברי הגמ
סול גם בסממנים שבכלי שטעמו וצבעו בו את המוך הראשון יש פ] ליה לאודרא

ודברי , 1ועל פסול זה הביאו מחלוקת תנאים, ]ולכן שקלינן בביעתא ושדינן לה[
  . ג משום הילפותא מכליל תכלת"רב שמואל בר יהודה לפסול אזלי כרחב

  
ג מכליל "ובביאור הילפותא דרחב[ובטעם פסול מותר הצבע והסממנים . ב

שיהא כל עיקר מראה , כל תכלת בעינן' י שם כ"רש, לקו הראשוניםנח] תכלת
ז "ומבואר לפ. ש"ע. שלא יהא דבר אחר צבוע בה מתחילתה, החלזון בצמר

                                                  

מותר מה שביורה הנטעמת , טעימה פסולה, כתנאי, ג"ו ע"ציצית דס' בעל העיטור הל' בל' ועי. 1
אלא כתוספת פירוש ' הגמ'  בלואולי אין כוונתו לגרוס כן. ['משום שנאמר כליל תכלת וכו, פסולה

' הגמ' הכוונה בזה לטעימה האחרונה שהוזכרה בל, דידן' ולפי פשטות הגי]. הברייתא' לל
ע "וע, " פסולהטעמה"ברורה יותר ' ס דפוס ונציה הגי"ובש. דהיינו הצבע שניסו בו, בסמוך

 .ס"בדק
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, ג הצמר שיצבע לצורך הציצית"שהפסול הוא במראה הנקלט מסממנים אלו ע
צובע בו ' ז אפי"שם מדבריו שלפ' וכמו שלמדו התוס. שאינו עיקר מראה החלזון

מ גם "וכ. ש"ע. 2וזה קרוי מראה שני שבה, פסול, ני פעמים זה אחר זה לשמהש
ואם , מכל מה שביורה יהא תכלת"ג "ו ע"דס' ציצית שער א' בעל העיטור הל' מל

בנושאי כליו הנתיבות שמואל ושער החדש שהגיהו ' ועי" [חסר מהם פסול
מצבע התכלת ז " עיÒÈÁ˘ ‰Ó¯פ לדברי שניהם הפסול הוא מפני "ועכ, בדבריו
  ].3ל"י הנ"וכפירש, שביורה
דלא בעינן שיהא כל , א מנחות שם ביאר יותר"המיוחסים להרשב' ובחי

ויכולים , שהרי הצמר אינו קולט כל המים שביורה, 4החלזון בצמר שמכניסים בו
מפני , אלא בעינן שלא יצבע בו דבר קודם. ליטול ממנו קצת ולהניח קצת

                                                  

הרבה פתילי ציצית שאם שופכים כמות צבע על ' ס ו"שערי חיים ס' ש בס" ותמיהני על מ.2
וכמבואר , שאין זה לא מראה ראשון ולא מראה שני, ז פסול"אולי ה, לצובעם יחד ביורה גדולה

  . ש"ע. י טבילה"שהצביעה היא ע' בגמ
שעיקר , שאם צובעים מתחילה הרבה יחד בודאי נחשב הכל מראה ראשון, ולא ירדתי לסוף דעתו

א דלקמן שגם במראה שני אין "הרשב' ש בחי"ש לפמ"וכ[הצבע מתחלק בשוה בין כללות הצמר 
' ועי[את כמות הצמר שמכניסים ליורה ' ע לא הגבילו בגמ"ולכו, ]זה אלא חשש שלא יקלט היטב

ע "וע, שפלפל האם הצביעה היא בחוטים או בצמר לפני טוייתו, א"ס' פתיל תכלת בפרט הג' ס
' ש בס"וכמ, י"ש רש"ז כמ"אחומראה שני הוא דוקא בז]. נ שצייין עוד בזה' התכלת עמ' בס

  ".כדרך הצובעים שצובעים פעמים"העיטור שם 
וגם ההבדל שהזכיר שם בדין הצביעה בין נתינת הצמר לתוך היורה או עירוי הצבע עליו לא 

,  אותה קליפהבתוך' ה וטעמינן וכו"י ד"אלא ברש' הגמ' וגם אין לזה מקור בל[ידעתי לו מקום 
, ר"ואין בזה חילוק אלא לכל היותר מצד גדרי בישול ועירוי מכ]. ג"ב ה"ם פ"הרמב' ז בל"וכעי

 . ד"אינו נדרש בנ' וגם זה לכאו

מ אין הפסול "מ, כ לכל מה שביורה"פ שהצביעה מתייחסת ג"דלקמן אע' כ להתוס" ומשא.3
 .ת"מפני החסרון אלא מפני שמשותף בזה גם צבע פסול כמשי

של ' פ היה מספיק לחוט א"ולכה[מחלזון אחד  נראה מלשונו שהבין שהיו צובעים הכל .4
ובחלזונות המצויים אצלינו כיום משתמשים בכמה וכמה חלזונות לחוט אחד כידוע , ]ציצית

  .'פ אין זה נוגע לעצם פירושו בגמ"אבל עכ, ]ומוכח שלא היה מצוי אצלו החלזון[
ת מצויים בשפע ק והיו החלזונות והתכל"ובאמת יתכן שבזמן ששרתה השכינה בישראל בביהמ

כדמשמע קצת בשבת , היו חלזונות גדולים יותר, והיו עולים אחת לשבעים שנה, כמצות התורה
שם ' הגמ' ויש דרכים נוספות בביאור ל[שיש בחלזון שיעור דם לחייב חטאת משום דישה . עה

 ].מ"ואכ, ז"לעני
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ומה שנשאר הוא דיהה ממנו , יקר מיצוי החלזוןשהראשון שצובעין בו נוטל ע
 שנוטל ˘‡Ù˘¯מפני "' ובהמשך דבריו כ. [ואין לו עיקר מראה יפה כמו החלזון

   .ש"ע. 5"]כ"והנשאר אחריו לא יתן צבע יפה כ, עיקר של מראה הצבע
דהא כליל , צבעו בו כבר מאה פעמים לשמו כשר' שאפי' שם כ' אבל התוס

ולכך קרוי מראה , שטעם הרי יש צבע שאינו ראוי לתכלתאבל כ. תכלת קרינן ביה
ומבואר מדבריהם שזהו דין מסויים ופסול במותר הסממנים והצבע . ש"ע. שני

  . שגם הם נפסלים מלצבוע בהם עוד, שבכלי שצבעו בו שלא לשמה
שהתכלת ' ג אחר שכ"ב ה"ציצית פ' ם הל"הרמב' ונראה לדייק כן קצת גם מל

והיורה שיש בה הצבע אם צבע בה מעט "' כ, עה לשמהשל ציצית צריכה צבי
ג "ומשמע דוקא בכה. 'וכו" נפסלה היורה כולה,  או לאו ÙÈ ‡Â‰ Ì‡ Â˜„·Ï‰צמר

שהרי טעמו , ם שם ושופך הצבע שבכלי שבדק בו"ש הרמב"ז הוא מ"וע [6נפסל
ÂÏÒÙÂ.  וצובע התכלת בשאר הצבעÌ‚Ù� ‡Ï˘ . דהיינו פגם ופסול מצד הדין

  ]. ל"כנ

                                                  

מ גם "וכ[ל בדעתו " הנ'וכדברי התוס, י"רש'  ומתחילת דבריו מבואר שכוונתו לפרש בזה את ל.5
וכמה אחרונים ]. ד"ת לקמן בס"אלא שלשונו שם צריכה תיקון כמשי, ב"ציצית פ' ס הל"בקרי

שערי , ה האי במוסגר"ד ד"זבח תודה מנחות רפ[דלקמן ' י כשיטת התוס"רש' צידדו לפרש גם בל
, כח להיפךי והעיטור מו"רש' מל' אבל לכאו, ]ב"ס' פתיל תכלת בפרט הג' ס, ט"ג פי"יושר ש

  . א אלו"המיוחסים להרשב' וכמפורש גם בחי
 ביורה נסיוןאם עירה צבע , ה טעמה פסלה"ה ד"י ד"רש' פתיל תכלת שם מל' ומה שהעיר בס[

ל בפשיטות דלאו "י. ומשמע דוקא צבע נסיון ולא כל צבע שכבר צבעו בו לשמה, פוסל כל היורה
קצרה כיון שעיקר הכוונה ' ונקט בזה ל, ע בוי נסיון אלא צבע שכבר הקדימו לצבו"דוקא נקט רש

בזה מהמימרא דרב ' ובפרט שהוכחת הגמ. להוסיף לפסול בזה גם את כל היורה שעירה לתוכה
 ].שמואל מיירי בצבע נסיון

לא הובא ', שהרי טעמו ופסלו וכו, ם שם ושופך הצבע שבכלי שבדקו בו"הרמב'  וגם בהמשך ל.6
כיון שגם ', אלא שמזה קשה להכריע דעתו כהתוס. שלא לשמהדין זה אלא לגבי הקדמת צביעה 

ם הלכות מחודשות שאינן "ואין ללמוד ממה שהשמיט הרמב, ג"לא הובא דין זה אלא בכה' בגמ
ל להעמיד זאת כדין קבוע "ם בתחילת דבריו הנ"אבל ממה שהוסיף הרמב. כידוע' מפורשות בגמ

י וסייעתו היה ראוי להוסיף "ל כרש"דאי סועוד [' ליורה שצבעו בה שלא לשמה מבואר כהתוס
 ].ל כוותיה"ג בברייתא דקי"רחב' כל, בהדיא דמראה שני פסול
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מ טעימה "מ טעמה פוסלה וש"ש' ף אי"הרי' יש להעיר עוד בזה שבגיו
י והעיטור שפסול היורה אינו תלוי בפסול הצמר "ניחא טפי לרש' ולכאו, פסולה

איברא אחר . נמצא המסובב קודם לסיבתו' כ להתוס"ומשא, שנצבע שלא לשמה
ט "מ' ז בגמ"ואמרו ע, מ צביעה לשמה בעינן"מ טעימה פסולה אמרו ש"ש

ש "נ מ"ל דה"כ י"וא. ט טעימה פסולה משום דצביעה לשמה בעינן"מ, קאמר
ה קשה להעמיד "ובלא. [7טעימה פסולה הוא הטעם לדין טעמה פסולה שלפניו

טעימה וטעמה שקל להחליף ' ובפרט בגי, שם' הגמ' כ על הגירסאות בל"כ
  ]. ס שם"ביניהם ורבו בהם הגיסאות כמובא בדק

  
· .ÔÂÈÒÈ�‰ Ú·ˆ ˙·Â¯Ú˙¯˘Î Ú·ˆ·   

שלא זו בלבד שמותר הצבע , שם' הגמ' י בביאור ל"והנה מבואר מדברי רש. ג
עירה צבע נסיון לתוך היורה פוסל את ' אלא אפי, שבכלי שצבעו בו נפסל לציצית

לזה היא מהא דשדינן ביעתא לברא ולא שדינן ליה ' והוכחת הגמ. כל היורה
  . ש"ע. 8ביורה

 צבע שאינו ראוי Ô‡Î ˘Èאבל כשטעם הרי "שם ' התוס' ויתכן לדייק כן גם מל
אלא מפני , ומשמע שאין כל הצבע פסול בעצמו, "ולכך קרוי מראה שני, לתכלת

]. ד לקמן"ת בס"ש שקרוי מראה שני כמשי"וזוהי כוונתם גם במ[התערובת בלבד 
שגם מה שמערה מצבע הנסיון ליורה פוסל את כל , י"ויתכן שכוונתם בזה כפירש

אלא , אם כוונתם על הכלי הראשון שבדקו בו' ואפי.  התערובתהיורה מפני
שלדעתם לא נפסל כל הצבע אלא המעט הסמוך לצמר שסייע בהחדרת המראה 

, ס יש ללמוד מדבריהם שגם התערובת פסולה לגמרי"סו, שנקלט בגוף הצמר
  .ז פוסל את הכל גם שם"ה אם מערה מכלי לזה לצבע אחר ה"ז ה"ומסתבר שלפ

  

                                                  

והכל הולך מן , מ צביעה לשמה בעינן הוא בסוף כולן"ש ש"ל נמצא מ"ף הנ"הרי'  ובפרט שלגי.7
 .המאוחר אל המוקדם

 דשמא היה מועט ואינו ,ממה שלא צבעו שוב במה שנשאר באותה ביעתא' כוונת הגמ'  ולא פי.8
 .מספיק לצביעה לבדו
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ג לא הזכיר פסול אלא על מותר הצבע בכלי "ב ה"ציצית פ' ם הל"רמבאבל ה .ד
ש ששופך "ז נלמד ממ"מ ה"שמ' וכ, שפו' ח מצ"וכבר עמד בזה המנ. שבדק בו

אין ' אבל לכאו. ש"ע. שרשאי להחזירו ליורה' ולא כ, הצבע שבכלי שבדק בו
איסור ל שאמנם לכתחילה אסור להחזיר ליורה משום אין מבטלין "שי, מזה הכרע
' פ' ב בהעמק שאלה סי"כ הנצי"וכ. [ז בטל בתערובת"אבל בדיעבד ה, לכתחילה

ח בליקוטי הלכות "וכן הח, ם"ג ובמרומי שדה מנחות שם בדעת הרמב"סק
' פתיל תכלת בסוף הפרט הג' ז בס"וכעי, מ"ה ש"ד בזבח תודה ד"מנחות רפ

  ].ב"ס
שאינו ,  שבכלילפסול את מותר הצבע' ם מתפרש דיוק הגמ"להרמב' ולכאו

אלא מעצם הדבר שהוצרכו ליטול מעט , ממה שהשליכו את הצבע שבכלי
י "אם מתפרש הדיוק כרש' איברא אפי. 9בביעתא ולא בדקו בתוך היורה עצמה
ולאו משום שפוסל בדיעבד אלא משום , ממה שלא החזירו לתוך היורה הגדולה

 יש בו פסול ואסור מ שמותר הצבע"פ ש"הרי עכ, 10אין מבטלין איסור לכתחילה
  . לבטלו

ציצית שם לא הזכיר בזה אלא מותר היורה הנטעמת ' ובאמת בעל העיטור הל
. ם"ל בזה כהרמב"ונראה דס, ]י כמובא לעיל"כרש' פ שבטעם הפסול פי"אע[

ומשמע , 10מדשדינן שיורא דביעתא' לפסול בזה כ' אבל בביאור הוכחת הגמ
 עוד שלדעתם הדיוק אינו ממה שלא ויתכן. [ם"ל בדעת הרמב"כהדרך השניה הנ

מ אמת הדבר "ומ, החזירו ליורה אלא מעצם הדבר שלא הוסיפו לצבוע במותר זה
  ]. 11הוא שלא יכלו גם להחזירו ליורה משום ביטול איסור לכתחילה

  
' ח סי"ש או"וכן הערוה, ז הליקוטי הלכות בזבח תודה שם"והנה כבר תמהו ע. ה

ב "והנצי. ש"ע.  את כל התערובת ואינו בטלמאי טעמא פוסל מעט זה, ו"ט ס
                                                  

ה היו צובעים בתוך ביעתא ולא בכלי גדול שהצמר שוקע "ל דשמא גם בלא"י י" ובדעת רש.9
 .ולכן הוצרכו לדייק רק מכח מה שלא החזירו ליורה, עמוק בתוכו

 ".רביעיתא" וגירסתו שם .10

י לפי דרך זו אלמלא פסולו היו שהר,  ואין לומר דהיינו משום שלא היה נחשב מפני מיעוטו.11
 ].ל קצת"וי. [מוסיפים לצבוע בו בעצמו
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ל מין במינו לא "מ דקי"י לשיטתו בכ"שרש' בהעמק שאלה ובמרומי שדה שם כ
  . ש"ע. 12]ם לשיטתו לאידך גיסא"וכן הרמב[בטיל 

לפי דרכו דכיון שהפסול הוא משום החסרון ביחוד ' ג פי"שערי יושר ש' ובס
נמצא , אינו מיוחד למצוהוכל שמעורב בו מעט צבע ש, הצבע לשם הציצית

מ "א ב"ש והריטב"ש הרא" וכעין מ..שכולו אינו מיוחד ואין כאן מבטל ומתבטל
בדין קפץ אחד מן המנויים שאין שם ביטול ברוב משום דבעינן עשירי ודאי : ו

. ש"ע. וממילא אין כאן מבטל, וחסרון ידיעת הדבר משנה את הדין, ולא ספק
למלי היה הרוב מבטל את המיעוט לא היה שהרי א, ובאמת זהו חידוש גדול

ש "וגם בדברי הרא[ויש כאן מבטל ומתבטל , 13נחשב כלל כחסרון לגבי הרוב
  ]. א שם יש דרכים אחרות כידוע"והריטב

                                                  

צה בתערובת חוטים ' ד וסי' ט סי"פ סברת העונג יו"ט שהעיר ע"ג פי"ע בשערי יושר ש" וע.12
שהביטול מועיל רק להסיר פסול אבל לא להשלים , שנטוו לשמה עם חוטים שנטוו שלא לשמה

ה לא "ד בלא"עוד שבנ' כ, ש שם על עצם הסברא"יג הגרשומלבד מה שהש. חסרון של קום ועשה
שהרי מעט הצבע הפסול שנותן לתוך יורה גדולה אינו חשוב כלל לומר שמשלים למראה , תועיל

  . ש"ע. התכלת שעל החוטים
' שאפי, ל"ט הנ"וברור שאין משמעות לכך שאינו משלים את המראה אלא לגבי סברת העונג יו

וכיון שאינו משלים את , מ אין לו סיבה לפסול את השאר"מ,  הרובאם אינו נהפך להיות כמו
כ מצד "ומשא]. וכעין תערובת מעט שאינו בנותן טעם[המראה אין משמעות בתערובתו לעכב 

פ שאין משמעות למעט הפסול "ז פוסל בתערובתו את הכל אע"ה, הכלל דמין במינו לא בטיל
  . הוא מעורב בכללות הצבע ואינו בטלפ "כיון שעכ, להשלמת מראה התכלת שעל החוטים

מ "מ, פ שאין משמעות ניכרת בתערובתו"שאע, ז"ל כעי"ל י"ט הנ"ואולי גם לגבי סברת העונג יו[
ג החוטים כלול גם מצבע שלא "נמצא הצבע שנקלט ע, פ הוא בלול ומעורב בכל הצבע"כיון שעכ

אחרונים בדין ביטול בשישים ז תלוי במחלוקת ה"ה' ולכאו. ולא מהני בזה רוב בכשרות, לשמה
ת "י מהדו"בנוב' עי, ה משום דהוי כמאן דליתא"או מועיל גם בלא, האם תלוי בדין ביטול ברוב

 ]. והדברים ארוכים, נד ובהערות הגדול ממינסק שם' סי

כ "ומשא, פ שאין זה דומה לשאר הענינים שחסרון או פסול המיעוט תלוי במציאותו" ואע.13
ולכן יתכן לכלול גם את הרוב בחסרון , ]י ידיעתו"ע[ בהתייחסות האדם אליו באלו שהחסרון תלוי

מ כיון שעצם הכללת הרוב בחסרון "מ]. ה"א פ"ש בשערי יושר ש"וכמ[, י התערובת"זה בעצמו ע
ל שאינו מתבטל בו עד שנאמר שהמבטל והמתבטל "מנ, המיעוט הוא מפני שאינו מתבטל בו

, כן אלמלי דין ביטול ברוב הוא מטעם כל דפריש מרובא פרישל "וביותר י[נימא איפכא , שוים
 ]. א שם"בשערי יושר ש' ועי
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מן המנויים ששינוי הדין ' ל דהיינו דוקא בכגון קפץ א"לדבריו י' ועוד שאפי
כ "ומשא, ]י ולא ספקוכמו שדרשו עשירי ודא[תלוי דוקא בחסרון ידיעת האדם 

, אלא ביטול יחוד החפצא בעצמו למצוה, ד הפסול אינו הספק וחסרון הידיעה"בנ
אלמלי היה ' ואפי. [14ואין כאן אלא תערובת צבע מיוחד למצוה עם שאינו מיוחד

אבל חסרון הידיעה מה נתייחד , ע"היחוד למצוה וביטולו נפעל בכוונת האדם מצ
אות קעא : ש בקובץ שיעורים פסחים לח"ש לפמ"וכ. 15אינו ביטול לעצם היחוד

והכוונה מועילה בזה רק לברר , שענין לשמה ויחוד למצוה תלוי בעצם החפץ
  ].ש"ע. כשאינו מיוחד בעצמו

אבל "ש "בעצמם במ' התוס' אכן נראה שהביאור והמקור לזה מבואר מל
אחר כלומר של". È�˘ ‰‡¯Ó ÈÂ¯˜ ÍÎÏÂ, כשטעם יש כאן צבע שאינו ראוי לתכלת
, 16נפסל] י שצבעו בו שלא לשמה"ע[שידענו שהצבע שאינו מיוחד לתכלת 

                                                  

יש בו פגם מסוים ביחוד ,  ואמנם גם הספק בידיעתנו איזה מן התערובת הוא המיוחד למצוה.14
 .ת שגם פגם כזה פסלה התורה בתכלת"אבל מהיכ, כללות התערובת

ל מבורר בשעת מעשה "דלענין לשמה צ] שמה בגטלגבי ל: [גיטין כד' ש התוס"לפמ'  ואפי.15
כ נתערב בו צבע שלא לשמה "מ כאן שכבר נתייחד מתחילה ואח"מ. ש"ע. ד יש ברירה"למ' אפי

שהרי גם הידיעה מתחילה אינה עצם [ז היחוד הראשון מפני חוסר הידיעה "ת פוקע עי"מהיכ
עה לאחר זמן אינו נחשב ולכן חוסר הידי, היחוד אלא נלוית לכוונת היחוד ומשתתפת עמו

ה "ק פ"ש ב"יש' עי, בזה מוסכמים' ש שאין דברי התוס"וכ]. י כוונה הפכית"כהפקעת היחוד ע
ד "ל הר"ב ובהערות המו' א סי"הגרע' ובתשו, ח"ו ה"עירובין פ' מ הל"הברירה ושעה' בקונט

  ].מצגר שם

] ת לקמן"כמשי[ה ל שעצם הפסול בזה בשלא לשמה כלול בדין עשיית הציצית לשמ" ואת.16
ח בן דהבאי להכשיר מראה שני אינה מכשירה גם את צבע הנסיון עצמו "נמצא שהילפותא דריו

  . מפסול שלא לשמה
ונמצא שזהו , שאין הפסול כאן אלא מפני התערובת' ד שיש לדייק מלשון התוס"בס' אבל כבר נת

זרת צבע הנסיון ליורה ש בתחילתה טעמה פסולה על הח"ומתפרש מ[גופא נידון הברייתא בלבד 
שגם בכלי הראשון שבדקו בו לא נפסל כללות הצבע ' כ בדעת התוס"ש לפמש"וכ]. י"ש רש"כמ
ואלמלא מניעת הביטול משום כליל תכלת לעולם יש , ע אלא מפני שמעורב בו צבע פסול"מצ

  .פ הוא מעורב בצבע כשר ומתבטל בו"להכשיר את מותר הנסיון כיון שעכ
ד מכשיר גם "כ בודאי שריוחב"וא,  שכל עיקר פסול צבע הנסיון נלמד מכלילע לקמן שיתכן"וע

 .בזה
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. 17ל כל הצבע מיוחד לתכלת בלא תערובת צבע פסול"ילפינן עוד מכליל שצ
,  ומעורבת בצבע הכשר‰Ù˙Â˘Ó˙ הצבע ÂÓÎ˙שני דהיינו ' ולדעתם מתפרשת ל[

 שאין זו ויתכן].  גוון התכלת·‡ÂÎÈ˙י וסייעתו דהיינו דרגה שניה "ולא כרש
אלא כעין סברת , הלכתא בעלמא שלא יועיל הביטול כמו ברוב דיני התורה

  . 18ל שגם זה נחשב פגם וחסרון ביחוד כללות הצבע למצותו"השערי יושר הנ
  

אין ' י לכאו"אבל לרש, בביאור פסול הטעימה' מ התינח לדרכם של התוס"ומ. ו
אה העתיד להיות ממנו שהרי מעולם לא נפסל הצבע עצמו אלא שהמר, לזה מקום

פ יש ביורה מספיק צבע גמור מדם חלזון "וכיון שעכ, אינו מראה תכלת גמור
] ואין צבע הניסיון משלים כלל למראה התכלת שעל החוטים[שלא ניטל מיצויו 

  . למה יפסל מפני התערובת
י למדנו מילפותא זו גדר פסול בעצם הצבע שאינו ראוי למצוה "ואולי גם לרש

אם משום החסרון בתוצאתו . ו נותן את עיקר מראה החלזון בצמרמפני שאינ
והחסרון בתוצאה משוי ליה גדר [ל "א הנ"המיוחסים להרשב' כמשמעות החי

או מפני חסרון חשיבותו כיון שניטל ממנו , ]פסול מתחילה שאינו ראוי למצוה
ולכן יש לצבע הפסול משמעות . 19י הצמר הקודם"עיקר מיצוי מראה החלזון ע

    .ל"פ מדין מין במינו כנ"ולכה, פסול את כל התערובת גם כשאינו ניכרל
                                                  

דהרי יש צבע שאינו ראוי לתכלת והיינו "' התוס' ב שהוסיף על ל"ציצית פ' ס הל"בקרי'  ועי.17
למדנו עוד , ומשמע שמלבד פסול צבע הנסיון. ”וקרא קאמר כליל תכלתהטעימה שהיא פסולה 

' ר בס"ושו]. ע לקמן בביאור כללות לשונותיו שם"וע. [כ"ערובת כמשמכליל לפסול גם את הת
י לפסול את התערובת "כ הסבר זה בביאור דעת רש"ב שהזכיר ג"בשלהי ס' פתיל תכלת בפרט הג

 ].'התוס' ולא נחית לפרש כן בל[

דבעינן כליל ז כל הסמנים שביורה נפסלים "ועי"השערי יושר שם לעיל בסמוך ' ר בל" שו.18
ואולי , ]פ על הדגשת כל הסממנים"וחזר שם כ[' וכו"  הסימנים יהיו ראויים לתכלתכל ש,תכלת

' אבל מכללות דבריו שם נראה שאת עיקר הילפותא מכליל פי. כ בביאור הילפותא"כוונתו כמש
אלא דממילא צריכים להיות כל , ]בזה' י כהתוס"ל לפרש גם בדעת רש"ולכן ניח[י "רש' כעין ל

 . ל"ים למצוה מפני שאין כאן ביטול כדבריו הנהסממנים מיוחד

והפסול במראה שני , ל הגבלה בשיעור גוון התכלת" ובזה ניחא שלא מצאנו עוד בדברי חז.19
  ]. והתוצאה אינה אלא סיבת פסול הצבע[אינו בעצם התוצאה אלא בחשיבות הצבע בלבד 



מו                                                  והיה לכם לציצית   ט "פרשת שלח תשס

ם שאין התערובת פוסלת יותר "ועדיין צריכים אנו למודעי בדעת הרמב. ז
א לפרש את הילפותא מכליל לאפוקי שיתוף "כ א"וא, משאר דיני התורה

ומאידך נראה מדבריו שאין הצביעה הקודמת פוסלת את . ותערובת מראה פסול
. ד"ת לעיל בס"כמשנ', כדעת התוס, ותר היורה אלא כשנעשית שלא לשמהמ

שם ' ש התוס"וכעין מ[ב כיצד מתפרשת לדעתו הילפותא מכליל לפסול "כ צ"וא
ש מקודם "ח בן דהבאי לסייע למ"ג וריו"דמשמע שהביאו את הברייתא דרחב

  .20]ולא לפסול אחר, מ טעמה פסלה"ש
א מכליל לאפוקי דבר אחר צבוע בה ם מתפרשת הילפות"ואולי לדעת הרמב

ג הצמר אלא "אלא שטעם הפסול אינו משום חסרון המראה ע, י"מתחילה כרש
כ הקדים לצבוע שלא לשמה "ולכן אינו נפסל אא, משום הפגם ביחודו לשמה

דהיינו , ח בן דהבאי להכשיר מראה שני"כ מתפרשים גם דברי ריו"וכמו. [21דוקא
  ].וע שלא לשמההקדים לצב' אפי, כל מראה שני

שיהיה , ויותר נראה לפרש שלדעתו מתפרשת ההדגשה כליל מצד יעודו ויחודו
כליל אינו אלא ' שעצם פי, ז"ויתכן עוד כעי. [22עומד רק לתכלת ולא לדבר אחר

ח "וריו]. וחשיבות זו מתפרשת משום יחודו למצוה, להורות על תוספת חשיבות
                                                  

ז הביאו "וע', י ותוס"רשהוא משום התערובת כ'  ולא מסתבר כלל לפרש שאמנם הנידון בגמ.20
ח בן דהבאי "וריו, ]ל"הנ' התוס' כפי[ג פוסל את התערובת משום כליל "דרחב, פלוגתא דתנאי

ופסק , ע משום צביעה שלא לשמה"אבל הצבע שבכלי שבדקו בו פסול לכו, הכשיר את התערובת
 דרכו ב לפי"ס' פתיל תכלת בשלהי הפרט הג' בס' ז פי"וכעי. [ח בן דהבאי"ם כריו"הרמב

  ]. ופלפולו שם
וכנראה , ג"ל לפסול כרחב"כ היה ראוי לפסוק כסתמא דרב שמואל בר רב יהודה דס"דמסתמא א
וגם מעוד ]. בפתיל תכלת שם שנדחק בזה' ועי[ם שהביא מימרא זו לדינא "הרמב' באמת מל

 .טעמים לא נראה כלל לפרש כן

' ז כ"וע, ]כמובא לעיל[' אליבא התוס ומהשערי יושר דלעיל ועוד אחרונים נראה לפרש כן גם .21
  .י"דהינו מפני שכבר צבעו בו וכרש, "ולכך קרוי מראה שני"

. צבע לשמה ושלא לשמה פסול' דאפי, ה מה טעם"ד' ש התוס"ז יש יותר מקום למ" ולפ.22
בדין חלות תודה ורקיקי נזיר דמהני לשם פסח : ז מפסחים לה"ובשערי יושר שם הביא להקשות ע

ל כליל כולו לשם תכלת "ל דתכלת שאני שצ"ם י"כ בדעת הרמב"ולפמש. ש"ע. הולשם תוד
דשאני בין , ד הקובץ שיעורים פסחים שם אות קעא"ה עפ"ל בלא"ובעיקר הקושיא י. [בלבד

 ].ש"ע. ז לשאינם סותרים"דברים הסותרים זל
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צבע מתחילה ' אפי,  שני שבהבן דהבאי דרש משני תולעת להכשיר כל מראה
  ].ג"ל כרחב"ולדינא קי[שלא לשמה וביטלו מיחודו למצוה 

  
‚ .ˆ Ú·ˆ‰ ˙�Î‰ Ì‡‰"‰Ó˘Ï Ï  

י וסייעתו אין שום תנאי ביחוד הצבע והסממנים לצורך "פ הנה לרש"ועכ. ח
ט טעימה פסולה משום "מ' ש בגמ"ולפי דרכם מתפרש בפשיטות מ, הציצית

שהצמר הנצבע לנסיון , ו לגבי הדין הראשון בלבדדהיינ, דצביעה לשמה בעינן
  . פסול מפני שלא נצבע לשמה

ותלוי באיכות הצבע , ע הנלמד מכליל תכלת"ש טעמה פסלה הוא דין בפנ"אבל מ
בטוייתם , ולא נאמר דין לשמה אלא בגוף חפץ המצוה דהיינו החוטים. 23ל"כנ

ת שאינה אלא כ הכנת סממני התכל"ומשא, ובכלל זה גם צביעתם, ועשייתם
דבהו מיירי האי קרא (ז ניחא שנאמר דין זה גם בבגדי כהונה "ולפ. [24הכשר לזה

  ]. בזבח תודה שם' ועי, 25פ שאין דין עשיה לשמה מוסכם בהם"אע) דכליל תכלת
                                                  

. ת"מוך בעזהיבס' וית, י"ל בזה והקשו מכך על רש"דלא הוי ניח' ב בכוונת התוס" ואדרבא צ.23
' פ גם בל"שמכח קושיא זו הוכיחו שיל, ב"ס' בשערי יושר שם וכן בפתיל תכלת בפרט הג' ועי[

 ].ת"אין בזה צורך כלל כמשנ' ולכאו, כמובא לעיל' י כהתוס"רש

ג "ס' ג' ס סי"ש בקסה"כמ, צ עשיית הדיו לשמה" וכעין מה שהסכימו הרבה פוסקים שא.24
ל דדוקא שם שאין מראה הדיו "פ שי"ואע. [קט' ם בבאר עשק סיומקור, ח"לב סק' ב סי"והמשנ

כ בתכלת שהמראה הוא עיקר "ומשא, אלא כאמצעי לכתיבת האותיות, הוא בעצמו המצוה
  ].ס גוף האותיות הוא הדיו בעצמו"וסו, מ מסתבר שלא לחלק כן"מ, המצוה

הפועל את אומנות מפני שהצבע הוא , וסברת השערי יושר דלקמן לחומרא בתכלת יותר מדיו[
ומפני , ענינה לגבי הכשר היחוד בצביעה לשמה. כ הדיו לגבי אומנות הכתיבה"ומשא, הצביעה

  ].ד"ת לקמן בס"וגם בזה יש לפקפק כמשי, שהצבע הוא הפועל כדבריו שם
פ משמעות דברי המלחמות סוכה "ע, ק לח שפקפק קצת בזה לענין דיו"ד רעא ס"מ יו"במק' ועי

ע "וע. [ש"ע. וגם מפני שלא מצא חילוק מספיק שלא להצריך בזה לשמה, ]מ"אליבא דבעה. [ט
ל דהיינו "מ י"ומ]. ס"ג בביה"ס' ג' משנת הסופר סי' בס, במה שהוסיף לפקפק בדברי הבאר עשק

ד שהצבע הנקלט בצמר הוא "כ בנ"ומשא, מ שם"כמבואר במק, מפני שהדיו הוא גוף האותיות
 . מהחזותא בעלמא ואין בו ממשות לעצ

ב וכן במלחמות ,התורה שמות כח' ן בפי"שהרמב,  ובפשטות הדבר תלוי במחלוקת הראשונים.25
ם לא הזכיר דין זה "אבל הרמב, שצריכים עשיה לשמה' ו כ"ג ה"פ הירושלמי יומא פ"ע. סוכה ט

 . צט אות טו' ח מצ"ועמד בזה המנ, בבגדי כהונה
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וסייעתם שגם ביטול יחוד הכנתם ועמידתם של סממני ' ד התוס"אבל לפ
ע בעצמו נחשב כחלק משמע שגם הצב, הצבע לצורך המצוה פוגם בכשרותם

כ גם הכנת הצבע צריכה להיות בדרך המתאימה "א' ולכאו, מגוף חפץ המצוה
  . דהיינו עשיה לשמה כשאר עשיית הציצית, לזה

וביותר היה נראה כן לפי פשטות הדברים שפסול זה גופא של הטעימה ענינו 
 ויש ללמוד כן גם מקושיית. ז מבטל את היחוד למצוה"שעי, משום שלא לשמה

דלא פסלינן טעמה אלא משום דהוי שלא ' י ממשמעות הגמ"על רש' התוס
ג "י נמצא שגם לרחב"כ לרש"ומשא, ז הוא שהביאו פלוגתא דתנאי"וע, לשמה

ומבואר מדבריהם . ש"ע. אין הפסול משום לשמה אלא משום כליל תכלת
, ט טעימה פסולה משום דבעינן צביעה לשמה"מ' ש בגמ"שפירשו בפשיטות מ

ואולי  [26)דהיינו פסול הצבע שבדקו בו(גם על דין טעמה פסולה האחרון דקאי 
דנחתו לתת טעם לפסול טעימת האודרא ולא לפסול ' הגמ' כ קשה בל"משום דאל

  ]. 27טעימת היורה

                                                  

ס "בדק' ועי[צביעה פסולה הוא האחרון מ "ף דש"הרי' כגי' ש אם היתה גירסתם בגמ" וכ.26
בין לגבי טעימת האודרא ובין לגבי טעימת , ופירשו דקאי על שני הדינים שלפניו, ]שהעיר בזה

כ טעימת "תחילה טעימת האודרא ואח, העיטור דלעיל' ש לפי הסדר המובא בס"וכ. [היורה
מ בעל העיטור "ומ. יורהונמצא שנסמך דין צביעה לשמה לטעימת ה, ז צביעה לשמה"ואח, היורה

 ].ל"י כמשנת"ל בזה כרש"וס, עצמו לא ראה בזה הכרח

ש בעל "וכמ, ע"מ בעינן צביעה לשמה אינו טעם בלבד אלא דין בפנ"ל דש"י י" ובדעת רש.27
ג דלא עביד ליה "מ דאי צבע צבעי ביורה ולא עבדיה לשם ציצית פסולה אע"העיטור שם דנפק

. הסברא בזה בזבח תודה שם' ועי, ה צד חידוש יותר מדין נסיוןומשמע מדבריו שיש בז. [לנסיון
אינה אלא ' וקושית הגמ]. ע נחתו לפרשו בהדיא"פ זהו דין בפנ"ל כיון שעכ"ה י"מ גם בלא"ומ

]. ט קאמר"ז תירצו דמ"וע[מפני שגם פסול טעימת האודרא ענינו מטעם זה ואינם דינים חלוקים 
ואין לו , הוא טעם בעלמא] משום דהוי מראה שני[ והיורה כ טעם פסול מותר צבע הניסיון"ומשא

  .מ תלת"מקום בסיכום הדינים דש
שבאמת יש כאן , ט קאמר"ש רב אשי דמ"ואינו סותר למ, מ תלת"ש' ש בגמ"מ' ז ניחא לכאו"ולפ

כ היינו "ולפמש, "והשתא הנך תלת תרי נינהו"שסיימו , ה מה טעם"ד' בתוס' ועי. שלשה דינים
  .י אינו כן"ל לרשאב, לשיטתם

צובע לשם ציצית ולשם ' ויש חידוש בדין הניסיון שאפי, ל דהוי תלת"י' ובאמת גם לשיטת התוס[
' התוס' והגיה בל, פה' ג סי"מלמד להועיל ח' והעיר בזה בס. שם' ש התוס"כמ, נסיון פסול
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, שאין יחוד לשמה תלוי ביחודו בשעת העשיה בלבד, ובאמת יש בזה חידוש
ומסתבר ששימוש .  למצוהאלא גם לאחר עשייתו יתכן להפקיעו מיעודו ויחודו

אלא דוקא בכגון , צדדי שאינו סותר ליעודו אינו עוקרו מיחודו לשמה מתחילה
וכשמשתמש בו לצביעה , זה שיחוד הצבע למצוה הוא לשמש לצביעת החוטים

ה חוטי ציצית שטוואם לשמה וארגם בבגד "ה' ולכאו. [ז עוקרו מיחודו"פסולה ה
כ עור "וכמו. פסלו מלשמש שוב לציציתשנ, )רק שזרם לשם חול' ואולי אפי(

  . 28]ת"אם כתב עליו דברי חול נפסל מלכתוב עליו ס, ת"שעובד לשם ס
י מעשה צדדי של "פ כיון שיש פסול בביטול יחוד הצבע ממצוותו ע"ועכ

ו "ומלבד הק. ל לשמה"ש שהכנת הצבע עצמו צ"כ' לכאו, צביעה בו שלא לשמה
דו מבואר שכבר היה בו יחוד קודם הרי מעצם הפסול בעקירתו מיחו, שבזה

ש כאן סתמא לשמה הרי מוכח בהדיא "וכיון שבפשטות ל, לשמה בתחילת הכנתו
  . ל לשמה"שהכנת הצבע צ

צ בהכנת הסממנים "בהדיא שא' שכ' בפתיל תכלת בסוף הפרט הב' ועי[
את ' ז פי"ועפ. א לצבוע ממנה"כל עוד לא נגמרה עשייתה וא, והצבע לשמה

צ "דהיינו כדי לברר שבאמת הוא דם חלזון מפני שא, .מנחות מגב' הבדיקה שכ
. ה שאר הכנת הצבע עד שיהיה עומד לצביעה"וה, לקיחת הדם מן החלזון לשמה

  ].אבל טעמא בעי. ש"ע
  

                                                 
א כ אליב"כמש' גם להתוס' ז מתפרשת קושיית הגמ"ולפ. ש"ע". והשתא ניחא דלא תקשי"

  . פ שורש הדינים אחד"מפני שעכ, י"דרש
י ובעל "הרי לשיטת רש, ל"שיש חידוש מיוחד בדין הנסיון כנ' ש התוס"ויש להוסיף שלפמ

דין ' כ להתוס"ומשא, ז חידוש בכל דין מה שאין בחבירו"שנמצא לפ, העיטור ניחא עוד יותר
א "ש דין הניסיון הול שבלא שנתפר"אבל י(טעימת היורה כולל את שני החידושים שלפניו 

  ). והחידוש בזה הוא רק שאינו מתבטל בתערובת, דלשמה ושלא לשמה כשר
מפני ששורש , היינו טעימה פסולה היינו צביעה לשמה' י קושית הגמ"ז ניחא לרש"פ גם לפ"ועכ

ב שהאריך לפלפל בביאור "ס' פתיל תכלת בפרט הג' ע בס"וע(ת "שני דינים אלו הוא אחד כמשנ
 )]. מ תלת לפי דרכו"ש' הגמ' ל

שצידד מסברא שלאחר שהחיל בו ענין ) ערב' עמ(' נג אות ה' ם סי"מנחת צבי על סת' בס'  ועי.28
א "ולפה. ש"ע. א לשנות את יעודו ולהפקיע את העשיה לשמה"א, יעוד בתחילה בעשיה לשמה

 .כ"פ בשימוש הסותר ליחודו הראשון כמש"ל עכ"משכח
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' שלכאו, ואולי יש לתלות את הדבר במקור דין זה של לשמה בצבע התכלת. ט
גיא במנחות שם לעיל מקורו מדין לשמה הכללי בעשיית הציצית כמבואר בסו

גדילים תעשה לך : ז את הילפותא בסוכה ט"הביאו ע) ה כתנאי"ד(שם ' והתוס[
כ בהדיא "וכ]. והתקשו במשמעות הסוגיא דלא נחתי לדרשא זו, לשם חובך

. ש"ע. ל לשמה כי היכי דבעי טויה לשמה"שצ, העיטור שם לגבי הצביעה
הליקוטי הלכות ' ז כ"וכעי, ל"ל שגם עצם הצבע נכלל בדין זה כנ"י' ולהתוס

ל לשמה "ש שהכנת הצבע צ"ז באמת מסתבר שכ"ולפ. בזבח תודה מנחות שם
  . כשאר שלבי עשיית הציצית

דכיון שהוצרכה , 29כ מכליל תכלת"נלמד דין לשמה בצבע ג' אבל אולי להתוס
מ שיש "ש, ל"דהיינו שיתוף ותערובת צבע פסול כנ, התורה לפסול מראה שני

ז גם "ואולי לפ. [והיינו שלא לצבוע בו שלא למצוותו, ד למצוהבצבע תנאי יחו
פסול הצביעה שלא לשמה אינו מכלל עשיית חוטי הציצית אלא מכח ילפותא זו 

ש "כ, ל מיוחד לשם מצוה"הצבע העומד לצביעה צ' שאם אפי, דכליל תכלת
ל שבין פסול האודרא ובין "לפי פירושם הנ' וכמשמעות הגמ. הצביעה בעצמה

י "ל כרש"ל לשיטתו דס"ובעל העיטור הנ, ל הצבע תלויים בדין צביעה לשמהפסו
  ]. 30ל"בטעם פסול צבע הנסיון משום איכות הצבע כנ

                                                  

, " קרינן ביה כליל תכלתדהא, מאה פעמים לשמו כשר' דאפי"ה משום "ד' התוס' בל'  ועי.29
. ש בזה פסול שלא לשמה הנלמד מכליל תכלת"ולפי דרך זו מתפרשת כוונתם בפשיטות של

והילפותא מכליל תכלת היא , כ להדרך הראשונה שמקור הפסול הוא מכלל עשיית הציצית"ומשא
פני שאין כאן כלל צבע פסול עד פ כוונתם מ"צל, רק לומר שאין מעט הצבע הפסול מתבטל

 . שנפסול את תערובתו מקרא דכליל תכלת

, מאה פעמים לשמו' אבל צבע לשם תכלת ביורה אפי"ב "ציצית פ' ס הל"הקרי' בל'  ועי.30
ל צביעה לשמה נראה דהוי "י ז"ולפירש. ל"ז' י בעל התוס"ר' כפי' קרינא ביה כליל תכלת וכו

וצביעה . כ טעימה פסולה"וא, שיהא הצבע לשם ציצית, בכלל גדילים תעשה לך לשם חובך
משום דבעינן , דמה טעם טעמה פסולה. לשמה וטעמה פסולה כולהו מדאורייתא מכליל תכלת

וטעמה פסלה דהרי יש צבע שאינו ראוי לתכלת והיינו הטעימה . צביעה לשמה דהיינו כליל תכלת
  . ש"ע". שהיא פסולה וקרא קאמר כליל תכלת

  דדוקא בצבע שאינו ראוי', בהדיא מסיום דבריו שכוונתו לחזור לפרש דעת התוסוהנה מבואר 
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פ "אע, ז ניחא מה שדרשו ילפותא זו מכליל תכלת הנאמר בבגדי כהונה"ולפ
כמו שעמד בזה הזבח [ם לא מצאנו בהם חיוב עשיה וטויה לשמה "שלדעת הרמב

ואינו תלוי כלל , אלא שדין לשמה בצבע הוא ענין לעצמו, ]ילתודה המובא לע
  .31בדין עשית הבגד והחוטים לשמה

ז יתכן שאין להוציא משום כליל אלא את הצבע המוכן לצביעה "פ לפ"ועכ
אין זה מספיק ' אבל לכאו. ולא את הכנת הצבע] ל"ש את הצביעה עצמה כנ"וכ[
ראוי ללמוד מכאן ' לכאו, שמהדכיון שלמדנו מכליל שיש צורך ביחוד ל, כ"כ

שעיקרו , ב"ת וכיו"שיש בזה תנאי לשמה כמו בחוטי הציצית וכן בתפילין וס
אין ' וביותר מפני שלכאו. ל"ה להכנת הצבע כנ"כ ה"וא, בעצם העשיה

משמעות להיות הצבע מיוחד לשמה אם לא נתייחד לזה בהכנתו ועשייתו 
  .כ לעיל"כמש
  

ל העיר שהרי כשמבשל הסממנים הוא "ט הנ" פיג סוף"איברא בשערי יושר ש. י
 כ אינו מבורר התיחדות כל"וא, מכוין ליטול מהם מעט בביעתא לטעימה

                                                 
י הוא מאמר "ש בשם רש"ל שמ"וצ, ויש חסרון בלשונו שלא הדגיש זאת[לתכלת פסול טעמה 

  ]. ע"ואולי נכתב תחילה בגליון בפנ, המוסגר
ועוד שדבריו . 'תוסי וה"ב מה ענין המקור מגדילים תעשה לך למחלוקת רש"אבל עדיין לשונו צ
אחר שכבר ',  וכותכלת מכלילש דצביעה לשמה וטעמה פסולה כולהו "ז במ"נראים כסותרים זל

  ].פ לגבי הצביעה"ולכה[גדילים תעשה לך ' ז מהפס"הביא ע
הצביעה לשמה אינה , י שאין פסול היורה תלוי בשלא לשמה"דלרש, כ מבוארים דבריו"ולפמש

,  לשם ציציתהצבעש "ומ[יצית מהדרשא דגדילים תעשה לך ע אלא מכלל עשיית הצ"דין בפנ
שהביא ' ומשם ואילך חזר לפרש דעת התוס]. וטעימה היינו טעימת האודרא, היינו הצביעה

גם דין , כ בדין לשמה"שלדעתם שטעימת היורה והילפותא מכליל תכלת תלויה ג, מתחילה
ולא משום גדילים , יל תכלת בלבדהוא משום כל] דהיינו מותר הצבע, ש טעמה"וכ[צביעה לשמה 

 .ד"ת בס"תעשה לך וכמשנ

עשיית ' ל הצבע לשמה בבגדי כהונה אם אפי"כיצד יתכן שצ, מ יש בזה מקום עיון מסברא" ומ.31
]. ש שבפשטות הצביעה היתה עוד לפני עשיית הבגד"וכ[צ להיות לשמה "גוף החוטים והבגד א

ש הזבח "וכמ, ל לשמה"שיית בגדי כהונה צשגם ע] המובא לעיל[ן "ז כדעת הרמב"ומשמע לפ
  . ע"וצ. תודה שם
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ומה , 33 לתכלת¯‡ÈÂ‰ דהתייחדות הסממנים בעינן רק שתהיה ל"וצ. 32היורה
דגם מעט זה ראוי לתכלת כל זמן שלא נשקע , שלוקח מעט בביעתא אינו פסול

  . ש"ע. של הציצית בעינן התיחדות גמורהוההתיחדות , האודרא בתוכו
ל ראוי לתכלת "ומבואר מדבריו שאמנם גם הכנת הצבע ובישול הסממנים צ

ש שם לגבי חלות תודה ורקיקי נזיר "כעין מ[פ "י כוונה ויחוד מספק עכ"ע
, ואין הבדל בין מצב הכנת הצבע לבין מצבו לאחר הכנתו, ]שעשאן למכור בשוק

  .  האודרא מפקיעתו ומוציאתו מגדר ראוי לתכלתאלא שהשימוש בו לטעימת
צ בדבריו מדוע הצביעה בו שלא לשמה מוציאתו "מ לא נתפרש כה"ומ

ומה בכך , ל"צ בצבע התיחדות גמורה כנ"לפי דבריו א שהרי, מלהיות ראוי
ב בפשר ומקור החילוק בין דין לשמה בצבע "כ צ"וכמו. ששימש גם לצורך חול

ל מיוחדת " דין לשמה בחוטי הציצית עצמה שצצ התיחדות גמורה לבין"שא

                                                  

, ת ולשם חול"ז לגבי עיבוד עורות לשם ס"כעי' ב' סי' א בתשו" ויש להוסיף בזה מדברי הגרע.32
ק כו "לב ס' ב סי"ע במשנ"וע. [ד אין ברירה"פ למ"ולכה, שאינו נחשב עיבוד לשמה בשעתו

. ד יש ברירה כמובא לעיל"למ' תנאי לגבי לשמה אפימ "ל: גיטין כד' ולדעת התוס]. ל שם"ובבה
פוסל ] שהוא בודאי פסול גם אם יש ברירה[ד שאותו המעט שעתיד להיות שלא לשמה "ש בנ"וכ

  . דלעיל' את תערובתו לדעת התוס
ת "דמהני לעבד הכל לשם ס] ב שם"וכן המשנ[א שם "ש הגרע"ל קצת לפמ"איברא אולי י

ת "ומוכח שם שבזה נחשב כמעבד הכל לשם ס. נותו לדברי חולולהתנות שתהיה רשות בידו לש
בחלות תודה שעשאן : ואולי זהו הגדר בפסחים לח. [פ שיודע שעתיד ליטול ממנו גם לחול"אע

שאין זה כתנאי בשימור לשמה אלא שעושה . 'משום דכל לשוק אימלוכי מימלך וכו, למכור בשוק
  .שמכוין מתחילה לשניהם, יצית ולשם נסיוןולא דמי לצביעה לשם צ, מתחילה הכל לשם פסח

כ מעט לשם ניסיון "ואין פגם בכך שיודע שעתיד ליטול אח, ד מכינים הכל לשם ציצית"נ בנ"וה
צ כאן "ה א"ובאמת בפשטות בלא. א"מב סק' ז סי"ש הט"ו ממ"בק, ל דסתמא הוי כפירש"וכאן י[

לגבי תכלת . ן במלחמות סוכה ט"ש בהדיא הרמב"וכמ, כלל תנאי מתחילה כיון שאין בו קדושה
ב "והביאו המשנ, מ סוכה שם"ד בעה"ו עפ"מב סק' א סי"ה בכללות לגבי ציצית במג"וכ, גופא
  .ע"וצ]. ק כב"שם ס

י תערובת מעט צבע פסול "שע] המובאים לעיל[ז יש יותר חידוש בדבריו הראשונים " ולפ.33
יש כאן צבע שלא נתברר לשם נסיון פ ש"שאע. ביורה נעשה הכל כאינו מיועד ומיוחד לתכלת

' וגרע אפי, י אותו מעט המבורר לשם נסיון המעורב בו נחשב כולו כן"מ ע"מ, ]והוא הרוב[
 .ע"וצ]. שנחשב ראוי גם לתכלת[מנעשה מתחילה לשמה ושלא לשמה 
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ל מיוחדת "נ הצביעה צ"וה, ]ל"כמבואר בהדיא בסיום דבריו הנ[לגמרי לשמה 
  ]. שאם צבע לשם ציצית ולשם ניסיון פסולה' ש התוס"וכמ[לגמרי לשמה 

' הגמ' מל' בביאור מה שהוציאו התוס, כוונתו כעין דבריו שם לעיל' ולכאו
דהיינו מפני , יסיון הוא משום דבעינן צביעה לשמהשפסול הצבע המשמש לנ

שכח הצביעה הוא בצבע והסממנים לחוד ולא באומנות נתינת הצמר לתוך 
. ד בדין אומן קונה בשבח כלי"ק צט בשם הראב"א ב"ש הרשב"וכמ, היורה

ומשעה שנגמרה מלאכת בישול הסממנים אז חשבינן שהותחל מעשה צביעת 
 זו יהיו כל הסממנים עומדים לכך להיות ראויים ה בעינן דמשעה"ומשו. הצמר

ם שאין מראה הצבע גורם את הכתיבה "כ בכתיבת סת"ומשא. [לתכלת של ציצית
ולכן דוקא , ונמצא שהאומנות היא במלאכת הכתב, אלא ציור תמונת האותיות

  . ש"ע]. ל לשמה ולא הכנת צבע הכתב"הכנת הכתיבה צ
ורך בצביעה לשמה מתייחס לעצם וצריך להוסיף בדבריו שאלמלי היה הצ

פ שהוא הפועל את אומנות "אע, פעולת הצביעה לא היתה משמעות ליחוד הצבע
וגם לא מצאנו שתתייחד , דלאו אדם הוא ואין לזה גדרי מעשה כלל, הצביעה

י "אלא ע, י התיחדות הפועל בעצמו"ע) כשאין סתמא לשמה(פעולה להיות לשמה 
ש שמשעת גמר הכנת הסממנים "וגם מ. [כוונתו לפעול בה התיחדות לשמה

אלא שהצורך ]. לא יתכן לפרשו כפשוטו, לצביעה מתחיל מעשה צביעת הצמר
כמו החוטים [כ למצוה "בצביעה לשמה ענינו שיהיה המראה הנקלט בצמר מיוחד ג

  .34כ לשם המצוה"י שיהיו הסממנים הפועלים מראה זה מיוחדים ג"וזה ע, ]עצמם
פ שדין לשמה בצביעה ובחוטים מחייב התייחדות "ז שאע"פ מבואר לפ"ועכ

מ דין לשמה ביחוד הצבע "מ, ]כשאר עניני עשיה ביחוד לשמה[גמורה למצוה 
ולכן די לזה שיהיה הצבע ראוי , אינו אלא כדי להביא לצביעה לשמה כדינה

  . לתכלת גם בלא התייחדות גמורה
                                                  

שהרי אם ,  ובאמת גם לגבי זה יש תוקף ליחוד לשמה מצד האומן הנותן את הצמר בסממנים.34
ואדרבא גם מותר [ולא מהני מה שנתייחדו מתחילה הסממנים לכך , יסיון פסול האודראצובע לנ

ק בדין אומן קונה "א בב"כ לא דמי לגמרי למה שהביא מהרשב"וא, ]ז"הסממנים נפסלים עי
פ "יש צורך בהתייחדותם לזה אע, מ מהיות כח הצביעה תלוי בהם דוקא"פ דמ"וצל. בשבח כלי

  . מצד האדם בפעולתו זאתשיש משמעות גם ליחוד הבא
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 להיות אבל צביעה שלא לשמה נחשבת כמבררת גם את הצבע המשמש לה
מפני שכל ענין יחודו להיות ראוי לתכלת הוא לצורך . בגדר שלא לשמה לגמרי

אבל אם . ולא סגי בהיותו ראוי לזה אלא לפני שבא למטרתו, שימוש הצביעה
ואינו ראוי עוד , השתמש בו בו בפועל שלא למצוה נמצא שהגיע למטרה פסולה

ן שהיא צביעה פסולה כיו, צבע לשמה ושלא לשמה' ולכן אפי. [לשימוש המצוה
ז עוקר גם את מותר הצבע המשמש לה מהיותו "ה, ואינה מיוחדת למצותה כראוי

  ].ראוי לתכלת
  

איברא מה שהכריח את השערי יושר לחידוש זה מבישול היורה שכולל גם . אי
דדוקא משעה , ל"מתיישב בדבריו המוקדמים הנ' לכאו, יעוד צביעה לניסיון

צ "כלומר שא, נים נחשב כמתחיל מעשה הצביעהשנגמרה מלאכת בישול הסממ
התיחדות לשמה אלא בצורה האחרונה של הצבע שהיא הצורה הפועלת למעשה 

ורק משם , ]שנחשב כאילו מתחיל מעשה הצביעה' ז כ"וע[את כח הצביעה בצמר 
  . ל ראויים ומיוחדים לתכלת ולא קודם לכן כלל"ואילך צ

ט "פ מה"ולכה, דות גמורה למצוהולעולם יש להצריך גם בצבע עצמו התייח
ואדרבא כיון שלמדנו מדין . גופא כדי לפעול את הצביעה ביחוד גמור לשמה

ל לחלק בין לשמה שבצבע לבין הצביעה "מנ, טעמה חיוב לשמה גם בצבע עצמו
  . עצמה

ל "ש דדוקא לאחר שנגמרה מלאכת הכנתם צ"אבל לעומת זאת גם למ
א אין התיחדות הצבע והסממנים לצורך ושמ, מיוחדים לשמה אין מקור מספיק

ואדרבא לעולם [הצביעה לשמה כראוי נפעלת אלא ביחודם לכך מתחילת הכנתם 
ולא מצאנו , )'או שימורו וכדו(יחוד לשמה אינו אלא בעשיה ופעולת הדבר 

' כ אפי"וא. תועלת בכוונה ויחוד לשמה שאינו נלוה לענין מציאותי בעצם הדבר
ס אין הסממנים מיוחדים "סו, ע אלא לצורך הצביעה"מצל שאין הצורך בזה "את

  . 35]לשמה בלא כוונה לשמה בהכנתם
                                                  

ומכח זה הוצרך ,  וכנראה גם מדברי השערי יושר עצמו בדבריו האחרונים שחזר בו בנקודה זו.35
 . ל"שגם הוא מחודש מאוד כנ, לחדש גדר אחר בהתיחדות הצבע
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וגם ביסוד הדברים שדין לשמה בצבע הוא רק לצורך קביעת התיחדות 
ל שאין צורך בהתיחדות הצבע לשמה מעצם היותו "דמנ, יש לפקפק בו, הצביעה

ועוד , הכתיבהכגון עיבוד העורות לשמה לעומת [שלב מיצירת חפץ המצוה 
כ אדרבא עיקר יחודו למצוה הוא מעת הכנתו ולא רק לאחר היותו "וא. 36]ב"כיו

ז שגם דין לשמה שבו שוה לצביעה להצריך "כ מסתבר לפ"וכמו. מוכן לצביעה
  . ל"התיחדות גמורה כנ

ולא , הוא דין לעצמו הנלמד מכליל] ובצביעה[ש אם דין לשמה בצבע "וכ
ז כולל את הצבע והצביעה כאחד " שבפשטות ה,מכלל עשיית הציצית גרידא

וגם  [37ולא כהכשר להתייחדות הצביעה בלבד, ]ושניהם בהתייחדות גמורה[
  ].הסברא להחשיב את הצביעה לשמה מפני יחוד הצבע היא מחודשת

, התכלת עדיין אין הכרע בדין זה שלא להצריך לשמה בהכנת צבע, סוף דבר
ומאידך גיסא ]. ם"והרמב' ד התוס"לפ[כפי הנראה מוכח מדין טעמה פסולה 

] ש בלקיחת הדם מן החלזון"וכ[קשה לחדש מדעתינו חיוב הכנת הצבע לשמה 
ל "ש גם בפתיל תכלת הנ"וכמ, ל והראשונים"שלא נתפרש בהדיא בדברי חז

  . ע"וצ. להיתר
 

                                                  

ומטעם זה הטעימה [ ואמנם בודאי דין לשמה בצבע נובע מהיותו שלב משלבי הצביעה .36
אבל אין זה הכשר בלבד כדי לפעול את הצביעה , ]ד"ל בס"כמשנת, שמהמפקיעתו מהתיחדותו ל

 ].ת"וכגון עיבוד עורות לס[אלא גם הוא עצמו צריך להיות לשמה , לשמה כדברי השערי יושר

וענינו לומר שיש . כולל גם את טעימת האודרא, ט משום דבעינן צביעה לשמה"מ' הגמ'  ול.37
 .ותו לא מידי, ]ים גם את הצבע עצמוהכולל[פסול שלא לשמה בשלבי הצביעה 
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  מתורת הנסתר
*            
*            
*            



  נח                                                  והיה לכם לציצית   ט "פרשת שלח תשס



נט                                                  והיה לכם לציצית   ט "פרשת שלח תשס

Ë¯ÈÂÂ�Èˆ ˘È·‡ Ì‰¯·‡ ·¯‰  
ÁÓ"¯‰ÂÊ‰ ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘ Ò, Ì‰˘‰ Ô·‡ „ÂÚÂ ,ÌÈÏ˘Â¯È  

 Ì‰˘‰ Ô·‡–‡È ÔÓÈÒ  :˙ÈˆÈˆ‰ ÈËÂÁ È�È„  

ג אברהם אביש "בעמודים הבאים מובא תדפיס מתוך הספר אבן השהם מאת הרה
  .א"ג המחבר שליט"הדברים מודפסים ברשותו של הרה. צינווירט

  
  

Ó¯‚‰" Ô¯Ù˘ Óת ים פסקה הנוגעת לענייננו מתוך הסכמאנו מקדימ, לתדפיס זה

ËÈÏ˘"‡ ש"לחיבורו של הרב צינווירט על ספר צוואת הריב:  
  
  
  

] …[שספרי קבלה , וזאת צריך למינדע העוסקים בספרים אלו  
 ואין כוונתם ,נוהגים בזמן הזהמסבירים לפעמים מצות שאינם 

 מסבירים מצות שחיובם הוא גם ,או להיפך. שנוהג בזמן הזה
בזמן הזה אלא שאי אפשר לקיימם משום שנשתכח איך לקיימם 

י סוד יש סיבה בעולמות העליונים " ומסבירים שעפ,]כגון תכלת[
א לקיימם למטה בעולם "שאם א. א לקיים המצוה בזמן הזה"שא

אבל ודאי אם יתהוה מצב , ש סיבה לזה למעלהכ שי"המעשה ע
 הרי זה סימן שהשתנה ,שיהיה אפשר לקיים אותה מצוה

 . וודאי שחייבים לקיים המצוה,ההשפעה בזה גם למעלה
 מנחם מנדל הכהן שפרן
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* * *  
  

 ְּפִתיל ַהָּכָנף ִציִצת ַעל ְוָנְתנּו"...
 ּוְרִאיֶתם È»‰¿Â Ì∆Î»Ï ˙ƒ̂Èƒ̂¿Ï«‰. ְּתֵכֶלת

 'ה תִמְצֹו ָּכל ֶאת ּוְזַכְרֶּתם אֹתֹו
  ..."אָֹתם ַוֲעִׂשיֶתם

  )לט-לח, במדבר טו(
  
  
 כל את וזכרתם אותו וראיתם"

 כנגד זו מצוה שקולה –' ה מצות
  .כולן המצות כל

 אותו וראיתם: אידך ותניא
 מביאה ראיה – ועשיתם... וזכרתם

 לידי מביאה זכירה, זכירה לידי
 הזריז כל: אומר י"ורשב. עשיה

 פני ומקבל זוכה – זו במצוה
  ..."כינהש

  )ב"מנחות מג ע(


