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        ל פוקסל פוקסל פוקסל פוקסמנחם מענדמנחם מענדמנחם מענדמנחם מענדהרב הרב הרב הרב 
        ס דברות מנחםס דברות מנחםס דברות מנחםס דברות מנחם""""מחמחמחמח, , , , ץ העדה החרדיתץ העדה החרדיתץ העדה החרדיתץ העדה החרדית""""ומוומוומוומו, , , , ירושליםירושליםירושליםירושלים, , , , רב קרית שומרי החומות רמותרב קרית שומרי החומות רמותרב קרית שומרי החומות רמותרב קרית שומרי החומות רמות

        תכלתתכלתתכלתתכלתבבבבוווו    ציציתציציתציציתציצית    במצותבמצותבמצותבמצות    יניםיניםיניםיניםייייענענענענ    שהשהשהשהוווושלשלשלשל

 'ה ִמְצֹות ָּכל ֶאת ּוְזַכְרֶּתם ֹאתוֹ  ּוְרִאיֶתם... ":)מ-לט, טובמדבר (בפרשת ציצית 

. ַאֲחֵריֶהם ֹזִנים ַאֶּתם ֲאֶׁשר ֵעיֵניֶכם ְוַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ַאֲחֵרי ָתתּורּו ְוא ,ֹאָתם ַוֲעִׂשיֶתם

  ".ֵהיֶכם-ֵלא ְקֹדִׁשים ִוְהִייֶתם ִמְצֹוָתי ָּכל ֶאת ַוֲעִׂשיֶתם ִּתְזְּכרּו ְלַמַען

, "' הִמְצֹות ָּכל ֶאת ּוְזַכְרֶּתם" שאמר מתחילה ,בספרים דקדקו בכפל הלשון

 יני זכירות אלו מה הםי ענ שני-" ִמְצֹוָתי ָּכל ֶאת ַוֲעִׂשיֶתם ִּתְזְּכרּו ְלַמַען"וכפל אמרו 

  .)יין פנים יפות ועודע(

 ָלֶהם ְוָעׂשּו "):פסוק לח (דייק בלשון הכתוב לעיל מיניה'  הקחייםהר ובאו

הנה הזכיר  –" ְּתֵכֶלת ְּפִתיל ַהָּכָנף ִציִצת ַעל ְוָנְתנּו ְלֹדֹרָתם ִבְגֵדיֶהם ַּכְנֵפי ַעל ִציִצת

 בתחילה או אורה מקומוולכ, בין לבן לתכלת, טי המצוהבאמצע פר "ְלֹדֹרָתם"

 הלבן , דבריםשניאכן לצד שיש במצות ציצית : "וסתם בטעם הדבר. בסוף

ואמר '  ונתחכם ה. הלבן ישנו בכל זמן והתכלת יש זמן שאינו מצוי,והתכלת

 שהלבן לדורותם אבל תכלת כשאינו בנמצא מרלו, קודם זכרון התכלת'לדורותם '

  .ן ביתר עמקותיויש לבאר העני. ק"עכל".  בואין חיוב

ותהוון קדישין ": "ֵהיֶכם-ֵלא ְקֹדִׁשים ִוְהִייֶתם "תרגםבתרגום יונתן בן עוזיאל 

ע מה בא להשמיענו בכך שנהיה "וצ". יכוןהל-א' הי כמלאכיא דמשמשין קדם ה

  .)ופירושו דחוק, עיין פירוש יונתן(קדושים כמלאכים 

  

   :)ב, מג(יא דמנחות בהקדים סוג, והנראה

מפני , מאיר אומר מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין' תניא היה ר

שנאמר , שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד

וכתיב , 'ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטהר'

מ אומר גדול עונשו "תניא היה ר. 'כמראה אבן ספיר דמות כסא'

 דומה  הדבר דומהמשל למה. מעונשו של תכלתשל לבן יותר 

לאחד אמר הבא לי חותם של ,  שאמר לשני עבדיוםודר למלך בש
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ולאחד אמר הבא לי חותם של זהב ופשעו שניהם ולא , טיט

הוי אומר זה שאמר לו הבא לי ,  איזה מהן עונשו מרובה,הביאו

  ". חותם של טיט ולא הביא

  

  .בי מאירימרות אלו דר משתיויש להבין קשר בסמוכין שבין 

 ולא ,שמצוי הוא): "ה זה שאמר לו המלך הבא חותם של טיט"ד(י שם "וברש

קא בחילוק שבין וו דבי מאיר רנו מה חידש להז ע לפי"וצ".  עונשו מרובה,הביא

 יותר לאדם ותולמה לא אמר זאת בחילוק שאר מצוות המצוי, לבן לתכלת

 ה גדול עונשריאת שמעוק, מתפילין מזוזה גדול עונשה :כגון,  מרובהןשעונש

  .וכהנה רבות, מספר תורה

  

  ): ג- אכותהל(תשובה ' י מהלרק ם בפ"כתב הרמב

 הריני עושה מצות התורה ועוסק בחכמתה כדי :אל יאמר אדם

, לם הבאשאקבל כל הברכות הכתובות בה או כדי שאזכה לחיי העו

ללות ואפרוש מן העבירות שהזהירה תורה מהן כדי שאנצל מן הק

אין ראוי . לם הבאהכתובות בתורה או כדי שלא אכרת מחיי העו

שהעובד על דרך זה הוא עובד מיראה , על הדרך הזה' לעבוד את ה

 זה ל דרךע' ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים ואין עובדים ה

אלא עמי הארץ והנשים והקטנים שמחנכין אותן לעבוד מיראה עד 

  . שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה

לא , העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצות והולך בנתיבות החכמה

אלא , ולא כדי לירש הטובה, מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה

ומעלה זו , עושה האמת מפני שהוא אמת וסוף הטובה לבא בגללה

והיא מעלת אברהם . היא מעלה גדולה מאד ואין כל חכם זוכה לה

  . ..לא עבד אלא מאהבהה אוהבו לפי ש"אבינו שקראו הקב

רה אהבה גדולה יתֵ '  הוא שיאהב את ה,וכיצד היא האהבה הראויה

, ונמצא שוגה בה תמיד' עזה מאוד עד שתהא נפשו קשורה באהבת ה

שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אשה והוא , כאלו חולה חולי האהבה
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 כמו שצונו בכל לבבך ובכל נפשך והוא ששלמה ... תמידשוגה בה

 וכל שיר השירים משל הוא 'כי חולת אהבה אני' משל אמר דרך

  .לענין זה

  

 המדרגה הקטנה והפחותה היא מיראת העונש . דרכי עבודהשתילמדנו מדבריו 

. ודביקות בו' והמדרגה העליונה היא העבודה מאהבת ה,  לקבל השכרל מנתוע

ובד  כי הנה הע.מן הקצה אל הקצה, יני עבודה אלוי ענשני שחלוקים הם ראהונ

שבהם  חיי הגשם וההבל ואועיקר מטרת חייו ה,  לו אלא למשאין זהא, מיראה

מה , ורק מחמת פחד ויראה מוכרח לשמור ולעשות, אוהבהוא  בוחר ואותם הוא

הרי שזו היא עיקר חייו וכל תכליתו ושאיפתו ורצונותיו , שאין הדבר כן באהבה

עיקר חייו , נמצא שזה. רושוגה בה תמיד יותר ויות, ה"עלי אדמות לידבק בקוב

  .ודבקותו'  בעבדות הלם הזהעוהבחיי 

, ל"דהנה הקשה המגיד מדובנא זצ. וכיוצא בזה מצינו בחטאם של המרגלים

במדבר (וכמו שאמרו , הלא חזרו בהם ועשו תשובה, למה בכלל נענשו במרגלים

ולמה לא נתקבלה תשובתם . "אנּוָחטָ  ִּכי 'ה ָאַמר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל ְוָעִלינּו ִהֶּנּנּו" :)מ, יד

  .)כט, שם..." (ִפְגֵריֶכם ִיְּפלּו ַהֶּזה ַּבִּמְדָּבר", עד שנגזר עליהם עונש חמור כזה

האחד גביר חשוב ,  שידוכיםשנילגביר נכבד שהציעו לבתו , ותירץ בדרך משל

ובחר . ובנו גאון וכשר,  וצדיקלמיד חכםוהשני ת. ע" ופורץ גדר לם הארץאבל ע

אך תנאי התנה שמלבד הנדן יתן לכלה עגילים משובצים , דוך השניבשי

 .וחזר הגביר להצעת השידוך הראשון, כמובן שהגאון סירב לתנאי זה. ביהלומים

למיד  ורצה לחזור להצעת הגאון והתראשוןשידוך הה מאיזה סיבה חזר מר כךאח

עתה כבר  אך .וגמר בדעתו שמסכים לוותר על העגילים משובצי היהלומים, חכם

 אם בעבור עגילים היה מוטב לך להשתדך עם :מר לווא, יםיי ידתדחאו הגאון בש

  .אין אתה מחותן בשבילי, ם הארץע

והעדיפו עליה את , המרגלים ראו בעיניהם קדושת הארץ ומעלתה, והנמשל

וכל זה היה רק , )ד, שם" (ִמְצָרְיָמה ְוָנׁשּוָבה ֹראׁש ִנְּתָנה"וכמו שאמרו , מצרים

 וכדמוכח מעצם רצונם לתור את הארץ ולראות ,נים גשמיים בלבדיבור עניבע

ה "לפיכך אמר הקבו, יני הגשם עדיפים להםיונמצא שענ.  הגשמיים שלהםפרטיה
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הם אינם מחותנים ראויים לכניסת , רץ ישראלאף אחר שחזרו בהם ורצו לחזור לא

  .ל המגידתוכן דבריו ש עד כאן. כיון שעדיפה הגשמיות בעיניהם, הארץ

שארץ , שזה היה כל יסוד חטאם של המרגלים,  לפי דרכו,ננו נראהיולעני

ועיקר מאוויים אליה , ית נעלה ויקרהמישראל היתה נראית בעיניהם כמטרה גש

 פהה עדיתפי חשבונם הגשמי היל ולפיכך ע, כוחות הגשמיים שבהההיה בשביל 

קות בדהו' הת אבל לא היתה השתוקקותם לעצם אהב.  החזרה למצריםםלה

 וכדי לזכות לקיים המצוות ,רץ ישראלשאפשר לזכות לה בא, והעצומה ב

 היה עיקר ה כי לא ז– יתדבקו יותר באלקים חיים ן שעל יד– בה ותהתלוי

שחיי , ששמו העיקר לטפל והטפל לעיקר, ועל כך היה עיקר עונשם. מטרתם

  .יקר היה טפל בעדם והגשם היה להם לערה ומצוותהרוחניות והתו

ל שהיה תלמידו ובן ביתו של "מרדכי אפל זצ' ח ר"ועובדא ידענא מהגה

ושמע פעם איך שהציעו שידוך לבנו מבת עשירים , ה"ק מבריסק זצוקללה"הגה

ואמרו שהמדוברת מוותרת על כל חיי העושר והלוקסוס שראתה בבית , ל"מחו

, םיתי ידיל הצעה הלזו בש"ודחה הגאון הנ, ומסכימה לחיות חיי תורה, אביה

  . אין אנו נצרכים לוויתורים,"מוותרת ":ואמר

דהנה , יני עבודה אלו היראה והאהבה מרומזים בציציתיונראה דשני ענ

ומה שמדמה חותם של טיט : "כתבו, )ה חותם של טיט" ד,שם( במנחות פותבתוס

, ה"והציצית מעיד על ישראל שהם עבדי הקב,  שכן עושין לעבדים,לציצית

והנה בגמרא דימו רק ". כבלא דעבדא תנן) ב, שבת נז(במה אשה כדאיתא פרק 

לדרך , לזה רומזים באמת חוטי הלבןש אהנרש, את חוטי הלבן לחותם של טיט

וזו ,  חתומים הם בחותם של העבדותל כרחםשבע, ין עבדיםניהעבודה כע

  .העבודה מיראה

ן ימבואר שם בברייתא שעני,  בתכלת שהוא החותם של זהבה שאין כןומ

ובא , י"רשמו שפירש כ" שנעשו בו נסים לישראל", היםאת התכלת בא להזכיר 

ולהזכיר כסא הכבוד וגדלות הבורא , ווחיבתהנס להזכיר ולעורר אהבת 

אלא מתוך , יה ויראהיוזה ללמד שאין עבודתנו אותו מתוך כפ, תווורוממ

, יהםעומק חיבתו לישראל ואהבתו אלבו, התבוננות ברצון בגדולתו העצומה

  .רבתנו אליושאנו מרגישים ִק 
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 דאחר שהראה גודל החשיבות והאהבה .ר מאישל רבי מאמרו בארובזה ית

גדול עונשו " אמר ,ל"שהיא רומזת לעבודה מאהבה כנ, הרמוזה בתכלת שבציצית

חותם של [מעונשו של תכלת ] הרומז לעבודה מיראה, חותם של טיט[של לבן 

ודאי אפשר לדרוש מן האדם ו זה בל הפחותלככי , "]הרומז לעבודה מאהבה, זהב

ואם אינו יכול תמיד לעמוד במדרגה עליונה של אהבה , שיעבוד מיראה

  .יה ומיראהי בכפל הפחותוהשתוקקות יעשה לכ

קודם שציוה על , מיד אחר הלבן" ְלֹדֹרָתם" הזכיר הכתוב אי טעמאומה

ין י ענןכ וכמו, תשאין התכלת מצויה לדורו'  הקר החייםכמו שרמז האו, התכלת

 ה בהםקששכי יש דורות וזמנים ,  אי אפשר לדורשה לנצחם כןעבודת התכלת ג

  .ורק עבודת הלבן היא נשארת ונוהגת לנצח, להגיע למדרגה זו

מתחילה אמר ש, ני הזכירות שנזכרו בפרשה זוי עניגם שניובדרך זה יש להבין 

 ַוֲעִׂשיֶתם 'ה ִמְצֹות ָּכל ֶאת ַכְרֶּתםּוזְ ] חוטי הלבן שבציצית, היינו [ֹאתוֹ  ּוְרִאיֶתם"

אף אם היא מתוך יראה , יהי זכירה ועשל הפחותלכ,  וזוהי מדרגת היראה,"ֹאָתם

  .' וגו"ְלַבְבֶכם ַאֲחֵרי ָתתּורּו ְוא", העיקר שילכו בדרך טובים, יהיוכפ

 ָּכל ֶאת םַוֲעִׂשיתֶ  ִּתְזְּכרּו ְלַמַען",  שהיא כנגד התכלתש לומרי, והזכירה השנית

 ִוְהִייֶתם"שתעשו המצוות בדרגה כזו של , "ֵהיֶכם- ֵלא ְקֹדִׁשים ִוְהִייֶתם – ִמְצֹוָתי

  .מיראת הרוממות, מתוך דבקותו ואהבתו, "ֵהיֶכם-ֵלא ְקֹדִׁשים

' ותהוון קדישין הי כמלאכיא דמשמשין קדם ה: "ונתן בן עוזיאלוזה שתרגם י

אלא כמלאכי , ל כרחםה כעבדים בעיך כפילא מיראת העונש ומתו –" אלוקיכן

 ברךומתוך יראת רוממותו ית, הרואים ומכירים בגודל אהבתו יתברך, שרפי מעלה

  .עובדים לו באהבה בוערת כלפיד אש

שהתקיימה פעם ברוסיה , ובזה נבין מעשה שהיה בימי הצאר ניקולאי הראשון

להשפיע על , )רובשנקרא אובא(מטעם שר החינוך דאז , אסיפת רבנים בפטרבורג

 הרב מטעם אז היה .הרבנים שיסכימו לשנות הלבוש ושיתנהגו היהודים כגויים

ל שהיה נוסע עמו "ד בעיני אובארוב הנוהוא היה חשוב מא(ר ליליינטאל "ד

  .ין'יצחק מוואלוז' ראון ראש הרבנים באסיפה היה הגו, )ל"ומנסה להשפיע כנ

גדול כה   קטןתליל למה לך ט"נ האון להגהשרשאל , בהפסקה שבין הישיבות

 ן שאינותת צנועו צנוע וציצילית קטןהלא אפשר גם בט', ציציות ארוכות וכועם 
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מצות ציצית , ר יצחק"וענהו הג. ר ליליינטאל"כאשר לובש הד, ל כך כותבולט

מפאת היותו , ר ליליינטאל די לו בתזכורה קטנה"ד, "למען תזכרו"תכליתה 

כבר תש , "]פאנטי["אני יהודי מן הדור הישן , רון חדכימשכיל בעל מוח חריף וז

  .וצריך אני לתזכורת של טלית גדולה וציצית ארוכה, ח זכרוניוכ

שעובד מתוך אהבה , שהוא זכר בעיקר הזכירה השנית,  המכוון בזהראהונ

ולפיכך אין לו שום חשבונות עם הגויים , אמת בחירת תכליתו בחייםבוהכרה שזו 

 וכל כולו דבוק אך ורק לם הזהק הוא לגמרי מכל הבל חיי העוכי מנות, והרחוב

  .ודבקותו' בעבודת ה

  : ו לשונווז, רבינו עובדיה ספורנופירוש שוב ראיתי שהדברים מאירים ב

ל - אל   עבדיםעבדיםעבדיםעבדיםתזכרו שאתם  – " 'וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה"

וזה בראותם הציצית , באלה ובשבועהבאלה ובשבועהבאלה ובשבועהבאלה ובשבועהבלתם מצוותיו ישק, יתברך

מתור אחרי לבבכם להשיג , ובזה תחדלו, כחותם האדון בעבדיוכחותם האדון בעבדיוכחותם האדון בעבדיוכחותם האדון בעבדיושהוא 

למען תהיו פנויים  – "למען תזכרו "...שרירות לבכם בעושר וכבוד

ועשיתם את כל  ".ל וחסדול וחסדול וחסדול וחסדו----אאאאגודל הגודל הגודל הגודל הובזה תזכרו , ממחשבות הבליהם

והייתם קדושים  ". ומיראהובזה תעשו כל מצוותי מאהבהובזה תעשו כל מצוותי מאהבהובזה תעשו כל מצוותי מאהבהובזה תעשו כל מצוותי מאהבה – "מצותי

  ]ע בכלי יקר"וע[ ... לחיי עולםקדושים לפניוקדושים לפניוקדושים לפניוקדושים לפניוובזה תהיו ובזה תהיו ובזה תהיו ובזה תהיו  – "יכםהל-לא

  

 היכן יש פסוק חד ילד שאלו גדול אה היאכשהתנימה שמסופר כי ,  גםובזה נבין

 . שמשה רבינו לא אמר אמתהאיפ, וענה הילד, תיבות' שמתחיל ומסיים באותם ג

 הואם הי, "יכםהל-א' האני ' יכם וגוהל-א' האני " תובכי בסוף פרשת ציצית כ

תיבות הסיום  ולא הי,  בסוף פרשת ציציתכמו שאנו אומרים" אמת"אומר משה 

 ין ועי? תיבות אלושלוש למה באמת נכפלו רה ולכאו.התחלהה תיבות של ןאות

 ֵהיֶכם- אֱ  'ה ֲאִני", ל הכוונה" ולהנ. ועוד'חיים הקהר  גם אויןי ועי"רשרש מה שפי

וכדכתיב , ייהנכם עבד, לומר וכיון שכןכ, "ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם הֹוֵצאִתי ֲאֶׁשר

',  הקר החיים באון שם ועיי,' וגו"ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ הֹוֵצאִתי ֲאֶׁשר ֶהי-אֱ  'ה ָאֹנִכי"

 . וזהו מדרגת עבדים בעלמא',ק הה"ובמנורת המאור ובשל,  בבני יששכרן הואוכ

כי זהו , מצרים ץרהוצאתי אתכם מאשחשבון הבלי , "ֵהיֶכם-אֱ  'ה ֲאִני"ומסיים 

  ].ק"ודו, הדרגה הגדולה של עבודה מרצון
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        בארקיןבארקיןבארקיןבארקין    שראלשראלשראלשראלייייהרב הרב הרב הרב 
        קוודקוודקוודקוודיייילללל, , , ,  לדיינות לדיינות לדיינות לדיינות""""זכרון גרשוןזכרון גרשוןזכרון גרשוןזכרון גרשון""""כולל כולל כולל כולל 

    לללל""""זזזזלדברי הארילדברי הארילדברי הארילדברי הארי ו ו ו ו הספרי שהחלזון גנוז הספרי שהחלזון גנוז הספרי שהחלזון גנוז הספרי שהחלזון גנוזלדברילדברילדברילדבריביאור ביאור ביאור ביאור 

        רק בזמן שבית המקדש קייםרק בזמן שבית המקדש קייםרק בזמן שבית המקדש קייםרק בזמן שבית המקדש קייםנוהגת נוהגת נוהגת נוהגת תכלת תכלת תכלת תכלת מצות מצות מצות מצות שששש

 ):וזאת הברכה שנד (1תניא בספרי
 . מכזיב לצור ומצאתי זקן אחד פעם אחת הייתי מהלך:אמר רבי יוסי

 וכי מצוי : אמרתי לו. מחלזון: אמר לי? פרנסתך במה:אמרתי לו

 וסממיות , שיש מקום בים שמוטל בהרים, השמים: אמר לי?הוא

 ואין לך אדם שהולך לשם שאין סממיות מכישות אותו ,מקיפות אותו

  . ניכר הוא שגנוז לצדיקים לעתיד לבא: אמרתי.ומת ונימק במקומו

  

ל "ר דוד פארדו ז"וכבר התלבט בפירושו הגאון מוה, מדרש פליאה זו קשה טובא

 :)נד' ע סי" אה,יינאתנ(וכבר כתב הנודע ביהודה . ספרי דבי רבפירושו על הספרי ב

אין , מה כוונתו ומה טעמו, כבר ביארתי כמה פעמים שמדבר שלא עמדנו על דעתו"

וכמובן שאי אפשר בכלל  ".דבר אחרלהביא ראיה ממנו לא לראיה ולא לסתירה על 

   .2ללמוד הלכות ממדרש תמוה כזה עד שנבין כל פשר הדבר מתחילתו עד סופו

                                                  
, מלבד שינויים קטנים. י"פינקלשטיין שמיוסד על כמה כת'  העתקתי כפי הגרסא בספרי מהד1

מקום בים שמוטל בהרים "י לנוסח הדפוס הוא המילים "פ כת"עיקר ההבדל בין הנוסח ע
מנוסח זה ברור ".  מכישות אותומקיפות אותו ואין לך אדם שהולך לשם שאין סממיותמקיפות אותו ואין לך אדם שהולך לשם שאין סממיותמקיפות אותו ואין לך אדם שהולך לשם שאין סממיותמקיפות אותו ואין לך אדם שהולך לשם שאין סממיותוסממיות 

מהפירוש . ולא כמו שפירשו קצת מפרשים שהכישו את החלזון, שהסממיות מכישות את האדם
 . במדרש תנאיםן זה וכעי, וכן מובא בפסיקתא זוטרתא,ד מוכח שגרס כן"המיוחס להראב

שכולם העתיקו מדפוס (בדפוסים מחמת הדומות  ונשמט מדויק שהוא הנוסח הברורולכאורה 
 .ילקוט שמעוניב ו)ו"ויניציאה משנת ש

ת "ומה שכתב בשו). ד"ב ה" פאה פשלמיירו(ל אין למידים מן ההגדות " כעין מה שאמרו חז2
א את מציאות דלא הלכה באנו ללמוד מן המדרשים אל): "'אות ב' ב' ב סי"ח(מנחת אשר 

 והלא כולם ניתנו ,ודבר חמור הוא לזלזל במדרשי אגדה ולהתעלם מהם, הדברים שהתכלת נגנז
 )מאמר תמוהמאו ( ללמוד ממדרש תמוה אי אפשר מציאות הדברים גם אתהנה , "...מרועה אחד

נבין פשר וסוד הדבר נראה שיש כאשר שהרי אפשר ש, והטעם פשוט. עד שיובנו כל הדברים
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עדיין היו בני  הרי עד סוף ימי האמוראים, "וכי מצוי"ית רבי יוסי י קושימה  .א

 ן" הרמבו שכתבכמו, )7ראה להלן הערה (שראל מטילים תכלת בבגדיהם י

מימות הגאונים נהגו לצאת בטלית שיש בה " : א, שבת יב,'ת הומלחמב

 . ודאי היה מצוים כןוא, )"לבן בלא תכלת

ד על " המיוחס להראברושכמבואר בפי) spiders(סממיות הם עכבישים   .ב

שממית בידים תתפש והיא ") כח, ל(שציין לפסוק במשלי , הספרי שם

א " אריני):ה סממית"ב ד, ובשבת עז (י שם"שש רריופ, "בהיכלי מלך

ומשמע שמדובר בסממיות ). araignee(והוא עכביש בצרפתית , ז"בלע

נצל מהם ולצוד י חכמה לההוהיה לזקן ז,  להרוג אדםהיכולותרעילות 

ה לאדם תה החכמה הגדולה לזקן זה שלא הית מה היריך עיוןוצ. החלזונות

כמו שאנו ( ןנצל מהיולה' הרי כל אדם יכול ללבוש בגדי שריון וכד, אחר

נצל י בימינו שיש להם בגדים מיוחדים להבעלי הכוורות שעושים רואים

 .)הדבוריםעקיצות מ

                                                 
 באמת יש לו ,וגם אותו החלק שחשבנו מקודם שכבר מובן, אחרת לגמרי בכל המדרשכוונה 

  . הבנה אחרת לגמרי
אך  ":)'עין יעקב'נדפס גם בתחילת , ג"אמשטרדם תקמ(מאמר על ההגדות ל ב"וראה דברי הרמח

והם . הוא דרך ההשאלות והמשלים' הא: הדרכים אשר העלימו בם את דבריהם שונים הם
 ייחסו מקרים ,ים הידועים אצל בעלי המליצה אשר על יסוד הדמיון והמשלהדרכים ההלצי

יינו הוא דרך ההעלם וה'  הב.ופעולות למי שאין המקרים ההם או הפעולות ההן נכונים לו כלל
    ,,,,ואין אמתת המאמר ההוא אלא בגבולואין אמתת המאמר ההוא אלא בגבולואין אמתת המאמר ההוא אלא בגבולואין אמתת המאמר ההוא אלא בגבול. . . . ויאמרו מאמר מוחלטויאמרו מאמר מוחלטויאמרו מאמר מוחלטויאמרו מאמר מוחלט. שיעלימו תנאי הענין ולא יבארום

 ומי שיקח המאמר ההוא  ומי שיקח המאמר ההוא  ומי שיקח המאמר ההוא  ומי שיקח המאמר ההוא ;;;;חדחדחדחד או לפי נושא או מקום א או לפי נושא או מקום א או לפי נושא או מקום א או לפי נושא או מקום אחדחדחדחדי זמן אי זמן אי זמן אי זמן אדהיינו לפי בחינה אחת או לפדהיינו לפי בחינה אחת או לפדהיינו לפי בחינה אחת או לפדהיינו לפי בחינה אחת או לפ
 יען לא פורשו , וכבר מאמרים רבים יראו כסותרים זה את זה....כולל ומוחלט יכשל וישתבשכולל ומוחלט יכשל וישתבשכולל ומוחלט יכשל וישתבשכולל ומוחלט יכשל וישתבש

 וכבר תראה שכמקרה הזה .ימצאם אמיתים ובלי סתירה כלל.  והיודע כל דבר בגבולו.םתנאיה
ס " שתמצא בש. נעשה הדבר בזאת הכונהפ שלא" אע,קרה גם להרבה ממאמרי הדינים והמצות

ופירשום .  לא יאותו עם האמת או יסתרו זה את זהטמאמרים או ברייתות שבהבין אותם בהחל
 הדרך . בגבולו ונמצאו כלם נכוחים וישריםחד והעמידו כל א,ס באמרם הכא במאי עסקינן"בש
  .ש" עיי,..."הוא הקלות' הג

 שאפשר שיחזור) בנספחלהלן  יןעי(חמדת שלמה ועוד ת "ל ושו"ת מהרי" שכבר נפסק בשו,ועוד
ולגבי מה שדחה ( להם הבנה אחרת בדברי הספרי שהייתה ל כרחךוע, תכלת בכל זמן מהזמניםה

 לא ת שלמהולגבי החמד, )19 רההע( להלן בנספח יןעי', ה' ל סי"ל בספר הנ"הראיה מהמהרי
 .ל"כתב כלום בספר הנ



טו                                     והיה לכם לציצית                ה "פרשת שלח תשע

אצל (הרי בזמנו , "ניכר הוא שגנוז לצדיקים לעתיד לבא"איך אמר רבי יוסי   .ג

 . וכן לכמה מאות שנים אחריו עדיין היה תכלת)זקן זו שמדבר עמו עכשיו

 של דברי רבי םמפשוטכמו שמשמע לכאורה , ואם לא היה תכלת מצוי אז  .ד

למה היה צריך כל השיחה הזה עם הזקן כדי לדעת , "?ומי מצוי"יוסי 

 .הרי ידוע הוא שגנוז ועומד, שניכר הוא שגנוז

 כבראולי , מה היה ההכרח של רבי יוסי לחדש שגנוז לצדיקים לעתיד לבוא  .ה

 .ויסיר מכת הסממיות ויחזור הדבר כימי קדם' שנתיים ירחם ה ואלאחר שנה 

ודאי וב, ות ודחוקות שחלק מקושיות אלו ניתן לתרץ בדרכים שונף על פיא

  .מוטל עלינו לחפש פשר הדבר כדי שיתבארו דברי המדרש בלי עקולי ופשורי

  

, והוא. ד שיש מפתח אחד שעל ידו יובנו כל דברי הספרי על מכונם"ונראה בס

או (ומי שלכאורה הסממיות שדיבר עליהם הזקן אינם אלא רמז למלכות ר

 כמה מצוות נגדרץ ישראל נלחמו שאחרי חורבן הבית וכיבוש א, )לחיילותיהם

, כגון תפילין( הצליחו ן ובקצת)6עיין להלן הערה  ( בבית המקדשן תלויותשאינ

והם שביטלו את , )3 בגלל הרומייםשנתבטל מהמון העם למשך כמה מאות שנים

שממית בידים ): " לפרשה(המקור לכך הוא במדרש משלי . התכלת מישראל

ואת עשו ' וכן כתיב , זה אדום שאין בכל השרצים שנואה כמותה–תתפש 

וכן בבראשית רבה ".  אדום שהחריב בית המקדש– והיא בהיכלי מלך .'שנאתי

שממית ' כתיבדדא הוא ה –ויעש גם הוא מטעמים  ":)ו" סשהתולדות סוף פר(

בזכות אותן , השממית מתפשתחמא בר חנינא באיזו זכות ' אמר ר, 'בידים תתפש

  ".' וגו'ויעש גם הוא מטעמים'הידים 

  :ד"כך הצעת פירוש הספרי לענ, י זהפל וע

קרוב  הוא מקום כזיב –אמר רבי יוסי פעם אחת הייתי מהלך מכזיב לצור אמר רבי יוסי פעם אחת הייתי מהלך מכזיב לצור אמר רבי יוסי פעם אחת הייתי מהלך מכזיב לצור אמר רבי יוסי פעם אחת הייתי מהלך מכזיב לצור 

י בזמן בית "כזיב היה גבול א). רלג' ב ותבואות הארץ עמ, ערובין סדין עי(לצור 

                                                  
תניא רבי שמעון בן : "תאא אי, ובשבת קל ).א"קס' אופק סי' מהד(ת הגאונים " בשותובשכו  כמ3

 כגון ,וכל מצוה שלא מסרו ישראל עצמן עליה למיתה בשעת גזרת המלכות... אלעזר אומר
...  תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים: דאמר רבי ינאי. עדיין היא מרופה בידם,תפילין

 "....חת גזרה מלכות הרשעה גזרה על ישראל שפעם א,ואמאי קרו ליה אלישע בעל כנפים
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וצור , )ח"ד מ"חלה פ, א"ו מ"שביעית פ(' י במתני"גבול אנקבע להלכה לוגם , שני

, 4 של שמד שאחרי החורבןורבי יוסי חי בדור. ה אז תחת שליטת מלכות רומיתהי

   – ולרוב הפתעתו, צוריים ורומיים,  גוייםשלוהיה הולך מישוב היהודים לתוך עיר 

 מניצולי  שמצא זקן יהודי;םי דהיינו יהודי בעיר של גוי– ומצאתי זקן אחדומצאתי זקן אחדומצאתי זקן אחדומצאתי זקן אחד

  .דר ומתפרנס שם בתוך עיר של גוייםה של שמד והחורבן ודור

  :והשיב הזקן,  יהודי במקום כזה ותמה איך מתפרנס–אמרתי לו פרנסתך במה אמרתי לו פרנסתך במה אמרתי לו פרנסתך במה אמרתי לו פרנסתך במה 

 5 שעושה תכלתכלומר,  הזקן השיבו שפרנסתו מחלזון–אמר לי מחלזון אמר לי מחלזון אמר לי מחלזון אמר לי מחלזון 

  .מחלזון ומתפרנס ממנו

ל יך אפשר ליהודי לעשות כא, יוסיבי  שאל אותו ר– אמרתי לו וכי מצוי הואאמרתי לו וכי מצוי הואאמרתי לו וכי מצוי הואאמרתי לו וכי מצוי הוא

תחת שליטת הרומיים ונגד פניהם , עד כדי שמתפרנס ממנו,  הרבה תכלתכך

שהרי בשלמא אם היה מתגנב אל הים בסתר בחשכת לילה וצד רק מעט . ממש

אך מי שעושה , היה מובן שהסתיר מעשיו מן הרומיים, חלזונות לציציותיו לבד

ואציליה  ובפרט שמלכי רומי ?גוהו תכלת איך אפשר שלא יתפסוהו ויהרל כךכ

י הקיסרים "ומשום כך נאסר ע,  כידוע,היו משתמשים בחלזון לצורך בגדיהם

והיה זה נחשב , הקודמים שאנשים פרטיים ישתמשו בצבעי החלזון לצורך עצמם

מלבד כל , ) בספר לבוש הארון באריכותל זהכמו שהובא כ(למרידה במלכות 

 במקום סתר שיכול ל כךוכי מצוי כ. 6בימיוהגזרות על קיום המצוות שהיו 

  ?להתפרנס מזה

שהרי ,  לא היתה תמיהת רבי יוסי שלא היו חלזונות מצויים ביםל כרחךוע

 ראוגם היה לאמוראים תכלת וצבעו בו כמבואר בגמ, החלזון תמיד מצוי בים

  .ל"ולכן מוכח שהיתה תמיהתו כנ. 7ל"בכמה דוכתי כנ

                                                  
 . שהיה בעצמו מעשרה הרוגי מלכותבי עקיבא וגם היה תלמיד ר.ב,  שבת לג;ב, חבודה זרה  עיןעי 4
ה בתכלת מחלזון כמבואר יתוברכתו הי,  על הפסוק בברכת זבולוןהשהרי מדרש ז, כך נראה 5

 .וזאת הברכהפרשת  על רגום יונתןא ובפסיקתא זוטרתא ות, במגילה ו
מה לך יוצא ליהרג על שאכלתי מצה מה לך לוקה בפרגול  ":)לב' פ( ויקרא רבה פרשת אמור יןעי 6

 על שעשיתי רצון אבא על שהטלתי תכלתעל שהטלתי תכלתעל שהטלתי תכלתעל שהטלתי תכלתעל שעשיתי סוכה על שנטלתי לולב על שהנחתי תפילין 
 ". מכות האלה גרמו לי להאהב לאבי שבשמים'ואמר אליו מה המכות האלה'ד " הה,שבשמים

אמר ליה אביי לרב שמואל בר רב יהודה הא תכילתא היכי צבעיתו לה אמר ליה  ":)ב, מב(מנחות  7
ל קטינא " א.דמלאכא אשכחיה לרב קטינא דמיכסי סדינא ":)א, מא(שם ". ...מייתינן דם חלזון
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זור צור הוא מקום סלעים  א–שמוטל בהרים שמוטל בהרים שמוטל בהרים שמוטל בהרים אמר לי השמים שיש מקום בים אמר לי השמים שיש מקום בים אמר לי השמים שיש מקום בים אמר לי השמים שיש מקום בים 

 ,8ויש שם הרים אצל הים ממש ושם נמצאים החלזונות, )סולמא דצור(
  ,כל הארץהם בהאזור וכל  שהרומיים מקיפים ,כלומר –וסממיות מקיפות אותו וסממיות מקיפות אותו וסממיות מקיפות אותו וסממיות מקיפות אותו 

 – ואין לך אדם שהולך לשם שאין סממיות מכישות אותו ומת ונימק במקומוואין לך אדם שהולך לשם שאין סממיות מכישות אותו ומת ונימק במקומוואין לך אדם שהולך לשם שאין סממיות מכישות אותו ומת ונימק במקומוואין לך אדם שהולך לשם שאין סממיות מכישות אותו ומת ונימק במקומו

 באכזריות עושים זאתו. הורגים אותו, ת חמתםוכל מי שהולך לשם ומעורר א

לא זזו משם עד שנעצו בו שלש מאות " כמו שאירע לרבי יהודה בן בבא ,נוראה

נימק " כוונת יהווז, )א, סנהדרין יד" (לונביאות של ברזל ועשאוהו ככברה

 שהורגים אותו ואינם צה לומר ר9י נמיא. כמו רבי יהודה בן בבא, "במקומו

 ...הזב והזבה"ב , נדה סט'  מתנייןעי(ובשרו נסרח במקומו , קבורהמניחים אותו ל

ה לו זכות תאך זקן זה בצדקתו הי. )"שמתו מטמאין במשא עד שימוק הבשר

  .להסתיר מעשיו מן הרומיים

                                                 
ל בזמן " א!?ל ענשיתו אעשה" א.קטינא סדינא בקייטא וסרבלא בסיתוא ציצית מה תהא עליה

שם . י סדין"שפטרו ע, ולפי כמה ראשונים היתה התביעה על התכלת לבד, "תחא ענשינןדאיכא רי
דלא זבין תכלת אלא  ": וכתב רבינו גרשם,"כחומרי מתניתא) תכלת(רבי מני דייק וזבין  ":)א, מג(

רב הונא בר מניומי זבן תכילתא מאנשי  ":)א, לט (בודה זרהע". ... לשם תכלתשצבעושצבעושצבעושצבעומן המומחה 
  ".רב נתן בר אביי איתבד ליה קיבורא דתכלתא ":)ב, צה(חולין ". רב עמרם חסידאדביתיה ד

,  תכלת וצבעו בו ציציתההנה אין ספק שבזמן אמוראים הי: "כתב' א' ת ישועות מלכו סי"ובשו
י "ב דאביי שאל לרב שמואל ב"ב ע" כמפורש במנחות מ,גם בימי אביי ורבא לבשו תכלת וצבעו

 להם אז דם הוקשה לומר שהי, אלמא שהיו עוסקין בצביעות תכלת –יב לו היכן צבעיתו והוא הש
 ".שנים'  יותר מרהחלזון מקודם חרבן שהי

" זיּב"שעות על שפת הים ולצפון ' לדרום צור בערך ד): רלג' עמ(ל ספר תבואות הארץ " ז8
דרך מעבר נמצאים סלעים גדולים נכנסים בים ונראים למרחקים ועליהם ' בערך שעה א) אכזיב(

  ".מצער שבו עולים כמו בסולם והוא סולמא דצור
, עוד אפשר לפרש שכוונת הזקן שהולך לים במקום סתר שנסתר מן הרומיים שלא יראו אותו

,  אצל לוט'ההרה המלט'כמו , ואולי הרים רמז למקום בריחה מן המלכות ושאר גזרות רעות
 'בין שני הרים גדולים'', הושע פרק בם אנשים מרגלים ביי אצל השני'ותאמר להם ההרה לכו'
י "שש רריוכמו שפ(ה "עוד אפשר לפרש שמרמז לזכותו של אברהם אבינו ע).  א,סנהדרין יד(
, )נמשלו האבות להריםנוספים וכן במקומות ,  שילך לאברהם אבינו, בלוט'ההרה המלט'ב

אברהם אבינו שהיה  בזכותו של הוהזקן נתל, 'מחוט ועד שרוך נעל' –שתכלת בא לנו בזכותו 
  . הרבה תכלת נגד פניהם של מלכות הרשעהל כךיכול להשיג כ

 שאם לא היו ח"ג מ"פ אש השנה ריין עוד במשנהוע. א"ר יוסף גליק שליט"שמעתי מידידי הר 9
  .י נשיכה רעלית"ל לתאר מי שמת ע" לשון חזן הואואולי כ, "נימוקים"נושאים עיניהם למעלה היו 
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,  מיניה וביה מוכרח שאין הכוונה שגנוז לגמרי– אמרתי ניכר הוא שגנוזאמרתי ניכר הוא שגנוזאמרתי ניכר הוא שגנוזאמרתי ניכר הוא שגנוז

שהרי , )'כמו אור הגנוז וכד(באופן שאי אפשר בכלל להשיגה עוד עד הגאולה 

שהרי עד , ועוד! אינו גנוז לגמרים כן על כרחך וא, הזקן הזה היה מתפרנס ממנו

  .ל"זמן הגאונים היה להם תכלת כמבואר בכמה דוכתי כנ

וממילא ,  שליטה על התכלת)הסממיות(תה שיש לרומיים יונראה שכוונתו הי

  .חדתת נפש וסייעתא דשמיא מיווקשה להשיגו בלי מסיר

אך בזמן שרפו ידי , זה כל עוד שהרומיים מושלים ביד חזקהשופשוט 

פ "אע(כנגד זה יש מקצת בחינת ולאום מלאום יאמץ לגבי בני ישראל , הרומיים

כגון , ובחינה זו יכולה להתגשם בכמה אופנים). שאינו לגמרי עד ביאת המשיח

  .התכלתוגם במציאת ', או תנועת בעלי תשובה וכד, בוי הישיבותיבר

ח עשו ו סיים רבי יוסי שמצב זה של שליטת כ–  לעתיד לבא לעתיד לבא לעתיד לבא לעתיד לבא10לצדיקיםלצדיקיםלצדיקיםלצדיקים

ואי ,  קושי בהשגת התכלת במקצת דורותמתגורהא הסיבה ישה, ותולדותיו

  .ימשך עד לעתיד לבוא י,אפשרותה בכלל בדורות אחרים

                                                  
מאי  ": ב, עדבא בתרא ביןעי: ל מצינו לכאורה קשר בין תכלת וצדיקים" בכמה מקומות בחז10

ח בן דוסא דעתידה דשדיא תכלתא בה לצדיקי לעלמא "אית לכו בהדי קרטליתא דדביתהו דר
ולפי שהיה הארון מכוסה תכלת אמר הקדוש ברוך  ":יד'  מדרש משנת רבי אליעזר פר;"דאתי

זו , ופתילך ":פה' וישב פרראשית רבה  ב;"וש הארוןהוא מי שהוא עוסק בתורה יבוא וילבש לב
  ". היך מה דאת אמר פתיל תכלת,סנהדרין שהן מצויינין בפתיל

י "י ע"יצא לאור מכת, י"בן דורו של רש(ובפירוש סוד מעשה המשכן מרבינו שמעיה השושני 
קיימים אלו צדיקי ישראל שהם מ. תכלת וארגמן ותולעת שני ":כתב) א"הרב אריה הרציג שליט

אם אתם תקיימו מצותי אני ' הק'  אמ.על ציצית הכנף פתיל תכלת'  שנ,מצות ציצית שתהא תכלת
ואם חס ושלום שתחטיאו לפני אני אביא ... מעלה אתכם למלוכה כגון דניאל ומרדכי הצדיק

  ". 'אנשי חיל מתלעים' ואומר 'לבשי תכלת פחות וסגנים''  שנ,עליכם מלכות נכרי
ומי שמסר נפשו או טרח , ח השמדוי רפיון המצוה בידי המון העם שנגרם מכונראה שהוא מפנ

של מטיל קלא אילן ' איזהו נשך על הגמ' ע רבינו יונתן ריש פ"וע. ביותר על המצוה נחשב לצדיק
ולכן אמר רבי . ק"ודו" ואומר תכלת הוא ומחזיק עצמו בחסיד ": שכתב,בבגדו ואומר תכלת הוא

 יהיה קודם ביאת המשיח ולא כל ם כןיתגלה לעתיד לבוא גאשר שכ, קים שגנוז לצדים כןיוסי ג
ואפילו אם , ונחשבים לצדיקים כיון שמדקדקים במצות. אחד יזכה למצוה גדולה זו אלא יחידים
, ה הרי זה צדיק גמור" דב, י פסחים ח" כמבואר ברש,רק מדקדקים במצוה זו נקראים צדיקים

 .ש בראשונים"עיי
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שמבואר שכל ) ג, ת פרשת בראשית ב"עה(ן "וראוי לציין לדברי הרמב[

ודע כי : "ל"וז, ם מתחיל להתנוצץ קודם שיגיע עצם הזמןתקופה של ימות עול

מעת היות בין השמשות יחשב כיום מחר ועל כן יתחיל ענין כל יום קודם לו מעט 

 ביוהנה מה שאמר ר". וכן תראה בכל יום ויום, כאשר נולד אברהם באלף השני

א נראה פירושו שלא סתם שנעשה גזרה נגד תכלת דומי, יוסי שניכר שגנוז הוא

אלא נתגלה לו מסיפור זה שהוא גילוי על העלם אור , דנעשה בשאר מצוות

אמנם קרוב לזמן משיח כבר . וממילא נמשך ממנו גזרה למטה, המצוה זו למעלה

ואף שאין .  וממילא יתכן שיהיה כבר נמצא בעולם,יתחיל להתנוצץ אור העליון

כחיש מה שנראה אין לנו לה, אתנו יודע עד מה האם אנו כבר בעקבתא דמשיחא

אלא ראוי לנו לחוש שאדרבה הוא ,  בגלל דברי הספרי,לעינינו שנמצא התכלת

  ].א"א שליט"ז הוספת חכ"כ. 11גילוי שעומדים אנו קרוב לזמן הגאולה

  .ד בלי שום גמגומים" ביאור דברי הספרי בהרחבה בדרך נכון וברור בסד כאןע
 

 ראמה להא דמבואר בגמל דו"זקן הנשל המעשה שה ,ם אחד חכל זהוהוסיף ע

שלחו ליה לרבא זוג בא מרקת ותפשו נשר ובידם דברים  ":)א, יב(בסנהדרין 

ובבן , " בזכות הרחמים ובזכותם יצאו בשלום, ומאי ניהו תכלת,הנעשה בלוז

וביאור הענין הוא שלוז .  שהיה להם נס שניצולו מן הרומייםרש שם פי12יהוידע

 על ;ב, מו(סוטה ' ים שמבואר בגמשעושין בו תכלת הוא לוז שבארץ החת

כמבואר , והוא בחוץ לארץ. שצובעים בו תכלת) 'הפסוקים בשופטים פרק א

ואינו המקום , "אינו החתים משבע אומות"שכתב שם , ק שם בשופטים"ברד

. אלא המקום שעשו תכלת בשעת השמד, שבני זבולון צבעו תכלת בזמן הבית

, לכן הביאו מהנעשה בלוז, י בשעת השמדל מייר"בסנהדרין הנ' ובזה מובן שהגמ

היא "מלט משמדות שונות י מסוגל להמקוםל משמע שהוא "סוטה הנב' גמבוכן 

                                                  
 ".ואפשר שמתנוצץ הגאולה ":תב שכ,ין התכלתי בענ, ב'יסוף שועות מלכו סת י" שוין ועי11
נס שנעשה לחכמים באותה שנה בארץ ישראל ששם היו בארץ ישראל תחת : "ל הבן יהוידע" ז12

... ממשלת שהם רומא עשו אבי אדום וקרו ליה בשם נשר משום דכתיב בעשיו אם מגביה כנשר
בארץ ישראל לא היו תחת ממשלת פרס אלא תחת ממשלת ל כי "י ז"ולא על פרס כמו שכתב רש

 .ץ חיות שם"ע בהגהות מהר"וע". אדום ורק בבבל היו תחת ממשלת מלכות פרס
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 היא לוז שבא סנחריב ולא בלבלה נבוכדנצר ולא ,לוז שצובעין בה תכלת

קא וולכן מובן שצבעו דו, " ואף מלאך המות אין לו רשות לעבור בה,החריבה

והיו מסתירים הדברים מהרומיים , סממיות בספריוהנשר הוא כעין אותם . שם

  .ק"ודו, כמו שעשה אותו זקן

אלא היה סיבה מן , ו מפני השמד"ומזה עוד הכרח שהמצוה לא נתבטלה ח

היו משיגים , אבל ודאי שכל זמן שאפשר להשיגו.  באיזה זמניםההשמים לבטל

. שרומסתירים מעשיהם מפני הרומיים ככל האפ, אותו אפילו בימי השמד

ואי אפשר בשום , והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת

  .אופן להתרשל ממצוה מטעם נסתר

  

,  את דברי התנחומא שכתב שהתכלת נגנזםאפשר לפרש כן ג, ל"לפי כל הנו

כמבואר , קושיא משםמעיקרא ליתא  שף על פיא. ל"שהוא מפני הרומיים כנ

  .13בארוכה בהערה

                                                  
שרק כתוב שם לשון , א שאין דברי התנחומא ומדרש רבה זקוקים לפירושים וביאוריםי האמת ה13
כמו שפירש , להיות רק שנשתכחונגנז יכול .  נגנזמתי איך נגנז ועד הםולא כתוב ב, בסתמא" נגנז"

 ה זרושואף הביא סיוע לפי, )במדרש רבה מהדורת זכר חנוך(ההגהות המיוחסות לעץ יוסף 
אין שום משמעות , ולגבי זמן הגניזה". נשתכח –נגנז "שכתב מפורש ) ב, פסחים סב(י "מרש

ן שנפל בערב  בלבד בענין המדוכבר מצינו גניזה ללילה אח, יגנזי מתיבעולם מן התנחומא עד 
וכתב , "דף הניחו לכם למשמרת עד הבקרואת כל העֹ  ":) כג,שמות טז(ה התורה תשציוו, שבת

מובא גם בילקוט שמעוני על איוב רמז ; מקץ ו( בתנחומא יין עודוע". לגניזה –למשמרת : "י"רש
  בראשית;" נגנז רוח הקדש מיעקב ומבניו,ב שנה שעשה יוסף במצרים חוץ מאביו"כ): "תתקד
, זה פרעה שגנז התבואה בשני רעבון והיו הבריות מקללין אותו, יקבוהו לאום ":)מקץ צא(רבה 

  ".אבל יוסף זן את העולם בשני רעבון כרועה הזה שמנהיג את צאנו
שלח ' ר פ"מ' ע. 'ז כו"בזה ":שכתב) ב' ט סע' ח סי"או(א "ולגבי מה שמקשים מביאור הגר

ולא כתב , א רק ציין להמדרש"שהגר, מזה דברראה שאין ללמוד נ, " ' וכוועכשיו אין לנו אלא לבן
א אם לא " הגרא משמע לןומה שיש מדקדקים עוד דמאי ק. איך נגנז ועד מתי יישאר בגניזתו

 מלבד ! והרי ידוע שלא היה תכלת מצוי בזמנם ומה צריך מקור לזה,שהוא גנוז לגמרי עד משיח
נראה עוד בדרך אפשר , ע"ה מקום על כל דין בשוא לציין מרא"דרך הגרכן  ש,א קשיא מידישל

שהרי אפשר שבמדינות , שכוונתו שבאמת לא ידוע שאין תכלת מצוי בכל העולם אם לא מהמדרש
 ראיה מהמדרש שלעת עתה נשתכח א משמע לןק, לגזור בסדיןיש ועדיין , רחוקות יש תכלת עדיין

, רצה להשמיעשזהו עיקר המילים ש, "ןאין לנו אלא לב"א "כלשון הגר, לגמרי מכל עולם היהודי
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        לללל""""זזזז    יייי""""רי האררי האררי האררי הארביאור דבביאור דבביאור דבביאור דב
 שאין תכלת נוהג אלא בזמן שבית 15 איתא14ל"ז י"בכמה מקומות בכתבי האר

  .16המקדש היה קיים
                                                 

ואין להקשות על דברינו שעדיין יש לחוש שמצאו את . [" 'וכו"'תיבה שרק ָּכַלל ב' נגנז'לא המילה 
אין ש ש לומרדי. א"זמן הגרלע ו"ואכתי אין ראיה מהמדרש לזמן השו, התכלת במדינות רחוקות

ין וא. חרי אשר נתבטל מכל העולםחובה לחוש ולגזור מן הספק שמא נמצא במדינות רחוקות א
 19 רה בנספח בהעיןועי, ש"חזור הגזירה למקומה גם לדעת הראת,  אם יתברר שנמצאהכי נמי

 .]ש"עוד בדעת הרא
מ על שכנגדו "פר' ויפה כ ":)נא' ח סי"ס או"ת חת"שו(דברי החתם סופר ב צריך להקדים כאן 14

כל המערב כל המערב כל המערב כל המערב וכן אני אומר , אבוא יפה דיברמ עם נעלמים לא "עליו פר'  וכ,י"שהביא מכתבי האר
 ". פן תוקדש המלאה הזרע אשר תזרעדברי קבלה עם ההלכות הפסוקות חייב משום זורע כלאיםדברי קבלה עם ההלכות הפסוקות חייב משום זורע כלאיםדברי קבלה עם ההלכות הפסוקות חייב משום זורע כלאיםדברי קבלה עם ההלכות הפסוקות חייב משום זורע כלאים

העתקתי כל לשונותיו הנוגעים לנו , ל"ז י" כדי למנוע העתקות משובשות ומטעות מדברי האר15
  .כצורתם

   :כתב) 'ענין הציצית דרוש ד( שער התפלה שער הכוונותשער הכוונותשער הכוונותשער הכוונותב
ל כי בזמן בית המקדש קיים היה הציצית לבן " ר,ודע כי שני מיני ציציות הם התכלת והלבן"

  ...אבל עתה בזמנינו הציציות כולם לבן ואין בהם תכלת, ובו חוט תכלת כנודע
מלבן ותכלת '  הא, כי הנה נתבאר לעיל כי שני מיני ציציות הם.ונבאר עתה ענין הציציות

הוא כולו לבן כמו שאנו נוהגים עתה אחר ' דש קיים והבכמו שהיה בזמן שבית המק
 ,והנה שתי בחינות אלו של ציציות שניהם הם ממוחין דאימא בלבד ולא משל אבא. החורבן

אלא שהציצית של תכלת ולבן הוא יוצא ממוח חכמה דאימא אשר היתה בתחלה בינה 
שכולו לבן שאנו נוהגין אבל הציצית .  ולכן היה נוהג בזמן שבית המקדש קיים,ל"דאבא כנ

מוחין הכלולין בבינה דאימא שהיא עצמה בינה דאימא ' עתה אחר החורבן הוא מד
  ... וזהו הטעם שאין לנו תכלת בזמן הזה,בתחילה

 כי אמת הוא שאף בזמן .ונבאר עתה הציציות שאנו נוהגין בזמן הזה שהם לבן בלתי תכלת
 אלא , עם התכלתכרבסוד הציציות הנזהזה אין אור החכמה דאימא נפסק מלהאיר ולצאת 
 הוא יוצא ם כן אבל ודאי הוא שג,שאין לנו עתה כח שיעשה הדבר ההוא על ידינו

 כפי זה הוא מוכרח שיהיה ציצית ם כן וא,בהתלבשותו בציצית היוצא ממוח בינה דאימא
  ...ה"דחכמה דאימא רמוז בציצית דבינה דאימא כמו שנבאר למטה ב

באר בציציות היוצאין מחכמה דאימא כך הוא ממש בציציות היוצאים והנה כדוגמת מה שנת
 לפי שאין בנו כח עתה רק עד מוח בינה דאימא ולא ,מוחין הכלולין במוח בינה דאימא' מד

ב ולכן הניחו בו חוט "להשלימם לל' והחילוק שביניהם הוא כי שם היה חסר חוט א. יותר
ב אותיות שלימות "ל בבינה דאימא יש ל אב,ל"של תכלת שהיא המלכות לחברה עמהם כנ

 וכולן לבן כי אין צורך אל התכלת שהיא מלכות ,ב חוטין"שמות שבהם כנגד ל' בד
 כר כנז,ובזה תבין איך גם בזמן הזה שאין לנו תכלת אין התכלת מעכב את הלבן. להשלימם

' ציציות אוהוא כי להיות שהם שני מיני .  והלבן לבדו הוא מצוה גמורה מן התורה,במשנה
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 , ולכן התכלת אינו מעכב הלבן והלבן אינו מעכב התכלת,מבינה דאימא' מחכמה דאימא וא

  ...היה ראוי שהלבן יעכב לתכלת והתכלת ללבן' ואילו הכל היה בחינה א
ש לעיל כי אף בזמן הזה יוצא האור של מוח חכמה דאימא בסוד ציציות "ועתה נבאר מ

הוא שיהיה ) מוכרח) (מוכרע (ם כן וא,שאינו על ידינובהתלבשות ציצית בינה דאימא אלא 
  ."נרמז ציצית חכמה בציצית בינה דאימא

  : כתב'  שער ציצית פרק דפרי עץ חייםפרי עץ חייםפרי עץ חייםפרי עץ חייםוב
'  היה קיים שהיה כל הציצית מן זית המקדשהציצית שהיו נוהגין בזמן שב' ואלו הם בחי"

, טי לבנים ואין לנו תכלת אבל לאחר החורבן הם הכל חו,היה תכלת' חוטין לבנים וחוט א
  ...ש"ואין שם תכלת כמ, מוחין דבינה דאמא' ד' כ הם בחי"של אח' לפי שכל הציצית הד

 לחבר עמהם את התכלת שהוא בחינת ין צריךחוטין שלימים וכולם לבנים כי א' ח' ובכל א
  ."מן הזהתכלת נוהג בז ולכן אין , שנתבאר לעילל דרךהמלכות ע

  :כתב'  פרק השםשםשםשםו
 כי האמת הוא שבזמן הזה אחר החורבן אין בנו כח להטיל ,זור לבאר מה שכתבתי לעילונח"

 אמנם ודאי הוא שאין אור עליון ההוא ,תכלת כי אין אנו משיגין רק עד מוח בינה דאמא
 אבל ודאי הוא יוצא בהתלבשות ,י מעשינול יד רק שאינו יוצא ע,דמוח חכמה נמנע מלצאת

 ").יצית דלבן כמבואר שם שלבן הוא מוח בינה דאמאל צ"ר(תוך ציצית מוח בינה 
ל מפורש הטעם שנפסק "ובכתבי האריז ":ו הלשון בספר אחד שיצא לאור לאחרונה כתב בז16

ומרמז שאנו מונהגים , שזהו משום שהתכלת דומה לרקיע) מזמן הגאונים ואילך(מאיתנו התכלת 
ה בגלוי היה מצוי אצלנו "חת הקבולכן בזמן שזכינו לנסים ממש והיתה השג, בהשגחתו יתברך

 ם כן לפי זהוא. נעלם מאיתנו התכלת, ה הוא בהסתר"אבל בזמן הגלות שהנהגת הקב. התכלת
ודאי ,  פלטרין של מלך רודפים החרדיםרץ ישראל באלובזמנינו שאנו הסתר בתוך הסתר ואפי

  ."לא הגיע הזמן שיתגלה התכלתשעדיין 
א מפני שדומה לרקיע והוא מרמז על השגחתו יתברך הטעם שהו" מפורש" שם שה שכתבהנה מ

 י"אלא הוא ביאור הכותב שתלה דבריו בדברי האר, ל"לא כתוב כן בדברי האריז, ונסים גלויים
ושם מבואר שחזר בזמן מרדכי אפילו קודם , מד' ת דברי יואל סי"קשר זו נמצא בשו(ל "ז

  .)ק"ודו, ואכתי עבדי אחשורוש אנן, הגאולה
אלא הוא , ל"ז י"להוי ידוע שלא כתוב כן בדברי האר, "מזמן הגאונים ואילך"וגריים  בסכ"שגם מ

ל מפורש שמחלק בין זמן "ז י"שהרי לשון האר, וחשב לרפא שבר גדול על נקלה, הוספת הכותב
 ו שכתבנווכמ, וקאול לאו ד"ז י" למעלה שדברי הארו שכתבנווהאמת כמ(הבית לזמן החורבן 

וגם קודם זמן הגאונים היו שמדות בארץ ישראל פלטין של . ) ענין שבספרישאפשר שמרמז על אותו
י "ובתר הכי אביי ורבא ונפיש שמדא בא ":ב שרירא גאון אגרת ריןעי(מלך בזמן האמוראים 

ואמעיטא הוראה תמן טובא ונחית מן דהוה תמן מן בבלאי כגון רבין ורב דימי וכלהו נחותי דנחיתו 
בימי רבה ורב יוסף ואביי  ":)פב' פאר הדור סי(ם "רבינו מיימון אבי הרמב בתשובת ן הואוכ, "להכא

שהביאו תכלת בהצנע מלוז דרך טבריא בזמנו של רבא ' ואנו רואים בגמ, "ורבא דהוו להו שמדות
 . ל לא היה לחכמים לקבל התכלת כיון שהיה אז שמד והסתר פנים"ולדברי הספר הנ, דנפיש שמדא
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ואחר ,  רק בזמן בית המקדשתוהנה ודאי אין להבין בדבריו שמצות תכלת נוהג

והרי , 17זה נגד ההלכהשכן ,  אפילו אם נמצאתכלתהחורבן אין אנו מחוייבין ב

ו לתלות בוקי "וח, )7עיין הערה  (רבן הטילו תכלתהתנאים והאמוראים אחרי החו

  .ל"ז י"סריקי כאלו באר

ית בנה ביעד שיהתכלת חזור תוגם אין לומר שמוכח מדבריו שבמציאות לא 

ל וממילא כל מי שחושב שמצא התכלת קודם הזמן ההוא ע, שלישי ההמקדש

 – שוטןשוטןשוטןשוטןל שלא כפל שלא כפל שלא כפל שלא כפ""""זזזז    יייי""""שמוכרח מיניה וביה שדברי הארשמוכרח מיניה וביה שדברי הארשמוכרח מיניה וביה שדברי הארשמוכרח מיניה וביה שדברי הארשהרי כיון .  מוטעהכרחך

והתנאים והאמוראים הטילו , ל כתב שאין תכלת שלא בזמן הבית"שהרי הוא ז

 ודאי הדבר אפשר אם כן –ל "תכלת במשך כמה מאות שנים אחרי החורבן כנ

  . יתגלה התכלתם כןומסתבר שבזמן קרוב לבית השלישי ג

א בואמר כללו של הנודע ביהודה שהיובלי ספק שגם על דברים אלו ניתן לה

כבר ביארתי כמה פעמים שמדבר שלא עמדנו על  "):בתחילת המאמר( לעיל

אין להביא ראיה ממנו לא לראיה ולא לסתירה על , מה כוונתו ומה טעמו, דעתו

  ". דבר אחר

שלפי מה , וחשבתי בדרך אפשר, ל צריכים ביאור"אבל מכל מקום דברי האריז

קדים ידיעה וצריך לה. ל"ז י"דברי הארגם שנתבאר בדברי הספרי יתבארו 

שהמלכים הראשונים של רומי שגזרו על הפורפורא חיו בזמנים ,  אחתתהיסטורי

 לפי מה שנתבאר מהספרי שמהמציאות כיצד מצוי ,ממילאו. 18סביבות החורבן

יתבאר , "ולאום מלאום יאמץ"ה בעולם בענין "התכלת נוכל להבין הנהגת הקב

קיים מפני התגברות מלכות  ת המקדש שבזמן שאין בי–ם כן ל ג"ז י"כוונת האר

 זמן שעלול להיות סיבה מן השמים שיתבטל מאתנו או ם כןהוא ג, הרשעה

  .שיתמעט הקיום של מצות תכלת בציצית

                                                  
ל דזה היה דעתו "גם את". [ובכל זמןובכל זמןובכל זמןובכל זמןונוהגת מצוה זו בזכרים בכל מקום ": כתב) שפו( בחינוך 17

ד "ח ח"או (רות משהובאג,  ועוד כתבו להיפךת שלמהל לבוש וחמד"הרי החינוך מהרי, בהלכה
ט " חע אומר יבייין עודוע, ל יכול להתבטל במיעוט נגד רוב הפוסקים"ז י" שדעת הארתבכ) 'ג' סי
 .]'ח אות ט"ק' ח סי"או
בספר לבוש הארון מובא המקור . שניהם מלכו בזמן קרוב מאוד לחורבן הבית, יוליוס ונירון 18

 .לזה
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        נספחנספחנספחנספח
  

 שראיתי בדברי רבותינו הראשונים דבריםראיתי ללקט כאן אל מקום אחד כמה 

ו אלו ולדעת רבותינ. מן הזהוהאחרונים דפשיטא להו שאפשר שיחזור התכלת בז

 יןעי(רק נגנז עד יום הימצאו ,  שאין התכלת נגנז עד ביאת משיחריך לומרצ

גם מוכח . )דלילה אחלרק אפילו  שמוכח ששייך גניזה ,כג, שמות טזלי "ברש

  .וסגי בשאר הוכחות וסימנים, מדבריהם שאין צריך למסורה כדי להחזיר התכלת

  

ת והגאונים "ם של ר כשבא להסביר שיטת,)ה' ת החדשות סי"שו (לללל""""מהרימהרימהרימהריהההה •

 משום גזירה שמא יטיל בו , בגד פשתן פטור אף מלבן,שאף בזמן שאין תכלת

וסברא הוא שמא יחזור ": ו לשונווז, יתכן שיחזור התכלתיכתב ש, קלא אילן

ג דאותו דג חלזון " למאי דכתב סמל שכןכ, דבר לקלקולו שיהא התכלת מצוי

  19...."תכלתהוא בים המלח וכתב סימנין בקל היה לעשות 

                                                  
כתב לדחות הראיה ] 2 רה בפנים המאמר העיןעי) [ה' ב סי"ח(ת מנחת אשר " הנה בספר שו19

  :ו לשונווז, ל"ת מהרי"משו
ואף ,  הזהל שכתב דאין להטיל ציצית בבגד פשתן אף בזמן"ודו את דברי המהריבהביא כ

, כ אין לחשוש שיטיל ציצית של צמר כדי לקיים מצות התכלת"וא, שאין התכלת מצוי בינינו
ג "ש למאי דכתב סמ"דשמא יחזור דבר לקילקולו שיהא תכלת מצוי כ"מ יש לחוש "מ

  ."דאותו דג חלזון הוא בים המלח וכתב סימנין בקל היה לעשות תכלת
  .זמנינו ולא כמי שאומר שהתכלת נגנזל דאפשר שיש תכלת אף ב"הרי דעת מהרי

ר מכך שבר "אבל מתעלם כת, ל ידועים ומפורסמים ואין בהם חידוש כלל"הנה דברי מהרי
ל דבזמן הזה יש להטיל ציצית בבגדי פשתן דכיון שאין "ל דס"הפלוגתא שהביא שם מהרי

' כלל בת "שו(ש "תכלת מצוי ואין לגזור אטו קלא אילן ומשום כסות לילה הלא הוא הרא
. ל"ש ולא כדעת הראשונים שהביא מהרי"ובשלחן ערוך הלא נפסק כשיטת הרא, )'סימן ח

  )'סעיף ו' סימן ט(עיין הלכות ציצית 
ש שנפסק להלכה דאין לחשוש שמא התכלת שוב יהיה מצוי "ונראה ברור מדברי הרא

על הלכה זו א בביאורו "את דברי הגר) 'לעיל סימן ב(וכבר הבאתי במכתבי הקודם , בינינו
  .ל שבמדרש שהתכלת נגנז"ע שציין לדברי חז"שבשו

ל שנדחו מן ההלכה ועליהם הוא בונה חומה "ר מסתייע מדברי מהרי" תמה אני שכתם כןוא
  .למעשה
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 כי כמו שחייב האדם ,קראתיו לבוש התכלת" :)ח"בהקדמה ללבוש או (לבושלבושלבושלבוש •

כן הוא חייב להלביש עצמו באלו , ללבוש תכלת בציצית בכל יום אם ימצא

  ".הדינים

שייכת גזירת סדין של "כמו המהריביאר  )ט אות ג' ח סי"או(    עולת תמידעולת תמידעולת תמידעולת תמידהההה •

מכל , מן הזה ליכא תכלתאף על גב דבז": ו לשונווז, ת" לדעת רבזמן הזה

 שמא יתגלה תכלתשמא יתגלה תכלתשמא יתגלה תכלתשמא יתגלה תכלתד, ת שם בברייתא דסדין בציצית"ר'  וכן פי, גזרינןמקום

  ".ויבא לידי איסורא דכלאים

                                                 
וכן מסכים שם (ל שתכלת יכול לחזור בכל זמן "הנה מסכים הרב שכן הוא שיטת המהרי

 ןוה, ז" והרדבל"ל כהמהרי"טוען דאנן לא קייאך , )ז לא נקט כדבר מוסכם שהתכלת נגנז"שהרדב
  .דעות יחידאיות

אך בראשונה אעיר שלכל הפחות כיון שגם הרב מודה שכן דעתם . ואם לדין יש תשובה כדלהלן
כבר אי אפשר לדבר בתוקף , ז" והרדב) בביאור דברי מקצת ראשוניםל הפחותלכ(ל "של המהרי

ודבר חמור הוא לזלזל במדרשי אגדה "לת נגנז כאילו הוא מילתא דפשיטא שהמדרש אומר שהתכ
הרי לן להדיא דהתכלת עתידה להגנז ולא תתגלה אלא . ז ברור ופשוט"וכ... ולהתעלם מהם

ומלמד אני זכות עליהם שמרוב חיבת , וגם בזה כתבו פלפולי סרק ודוחקים גדולים. לעתיד לבא
 ל כל פניםהרי ע,  הנוכחילבד כל מה שביארתי במאמרשמ,  וליתא."המצוה עיקמו את הישר

 בירא להו לא ס) כמו שרואים בנספח הזה,ובאמת הרבה כתבו כן(מקצת מרבותינו קדמאי 
  .לומר כדברים האלומקום  יןוכבר א, שהספרי כפשוטו

שכיון שכבר ראינו שרבינו תם ודעימיה , ד שאינו נכון לאפושי פלוגתא"נלע, ולעצם הטענה
אינו מוכרח בכלל ,  סוברים שתכלת יכול לחזור בכל זמןזהמן הסוברים שיש גזירת סדין בזה

 שכיון ,ש" שכוונת הראש לומרוי. וכלל ידוע שאפושי פלוגתא לא מפשינן, ל זהש פליג ע"שהרא
אך ודאי אפשר שבמשך הדורות גם לדידיה התכלת יכול , שלא היה מצוי בימיו הגזרה בטלה

איסור על ) 'ז' מ סי"ג חו"ח(ביביע אומר כמו שהעלה ולמשל . החזור למקומתלחזור והגזרה 
  .חזר לאיסור בזמנינוש , שהתירו בזמן שאין ישוב,י"גידול בהמה דקה בא

ד "כבר כתבתי הנלע, ש"ע כפירושו בדברי הרא"א לשו" שם מביאור הגרחומה שרצה להוכי
  .13 רהבהע

לו תלמידי המחבר נשא', ד' ג' ב' ורק התפרסמו התשובות שבסי, ל"והנה קודם שנדפס הספר הנ[
ל על ימות "מהריהוהשיבו שכוונת , ל המפורשים דלא כדבריו"מהריהניו מדברי ילמה העלים רבם ע

וסברא הוא שמא יחזור דבר לקלקולו שיהא התכלת "ל "דאילו רק כתב המהרי, וליתא. המשיח
, ה המקדש יבנהרהז אסר יום הינף גזירה דמ"וכבר מצינו שריב, היה אפשר לומר כדבריהם, "מצוי

ג דאותו דג חלזון הוא בים המלח וכתב " למאי דכתב סמל שכןכ"ל האריך וכתב "אך כיון שהמהרי
אין מקום , דאם כוונתו למשיח, אין עוד מקום להתעקש בכוונתו, "סימנין בקל היה לעשות תכלת

 .]שהרי משיח יאמר לנו מה הוא ואיפה הוא, מצאו וסימניו מוסיפים כלום לקלות עשייתויה
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ולולא קבלנו שאין ": כתב) ז"ט' המדות שער הדעת פ' ס(    המגיד מדובנאהמגיד מדובנאהמגיד מדובנאהמגיד מדובנא •

התכלת מעכב את הלבן בזמן הזה אפשר היינו מחזרים אחריו כאשר אנחנו 

ומבואר מדבריו שעצם " .הביא אתרוג ולולב והדסשולחים למרחקים ל

, אלא שמפני הטורח הגדול שיש בו, מן הזה אפשריתהחזרת התכלת בז

ודאי בזמן שיש תכלת חייב ואף ש(ושאינו מעכב בעיקר מצות ציצית 

            .לא היו שולחים אחריו למרחקים) להטילו

כלת אף אין הדבר מוכרח שלא ימצא ת" :)ט אות כג' ע סי"אה (חמדת שלמהחמדת שלמהחמדת שלמהחמדת שלמה •

' ל בהל"ם ז" אם נעמוד על כל הבדיקות כמו שהעתיקם הרמבמן הזהבז

  ".ציצית

ל שגזירת סדין " כמו המהריביאר) ט אות מא' סי, ארצות החיים (םםםם""""מלבימלבימלבימלבי •

אפשר שעד ) תרפה' סי(ז "ת הרדב" בשויןועי": ו לשונווז, מן הזהבזשייכת 

 דגם בסדין ש לומרי הז  ולפי,ד"היום הוא מצוי אלא שאין יודעין לצודו עכ

  .]"ז"לעשות תכלת בזה[בציצית יש חשש דשמא ילמדו 

ואף , ר מראדזין"חשש ללבוש בצינעה את התכלת של האדמו    םםםם""""מהרשמהרשמהרשמהרשהההה •

נדפס בראש ספרו תכלת ( הצוואה ו לשוןוז, ביקש בצוואתו שיקברוהו בו

וקשורין בו ציצית , בלא העטרה, יקחו את הטלית טירקישען" :)ת"מרדכי עה

  ".לתעם תכ

ת הובאו דבריו בהקדמ( ר מראדזין כזה" אמר על התכלת של האדמובית הלויבית הלויבית הלויבית הלוי •

ומשם לקובץ , עין התכלת שנדפס בחיי הבית הלויר מראדזין לספרו "האדמו

 מסר כל טעמו חיהק בריסק דליטא שי"ומהם הגאבד"): ב' א סי"תשובות ח

ר לנו ונימוקו בדבר מיאונו במצות התכלת לאחד ממיודעינו שיכתוב ויאמ

אם ,  לא ביאר בדבריו מה זאת מצא אחר שנשכחבוד מעלתוכ: ל"משמו בזה

 יברר זאת היינו בוד מעלתוורק אחרי אשר כ, מציאת הדג או הוצאת צבעו

, אז נהיה מחוייבים לשמוע אליו וללבשואז נהיה מחוייבים לשמוע אליו וללבשואז נהיה מחוייבים לשמוע אליו וללבשואז נהיה מחוייבים לשמוע אליו וללבשו, היה בזה דבר נשכח והוא מצאה

זמן אכן אם נאמר כי הדג היה במציאות וגם הוצאת צבעו היה ידוע בכל 

 לא לבשוהו ם כל זהוע, מהזמנים שעברו עלינו מעת שפסקה התכלת מישראל

הרי הוא כאילו יש לנו בקבלה ומסורה מאבותינו כי , אבותינו ואבות אבותינו

, ל"זה הדג וצבעו איננו החלזון והתכלת אף שהוא בכל הסימנים שסמנו בו חז
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אחרי אחרי אחרי אחרי ורק , מסורהכי אפילו נרבה כחול הים ראיות לא יועילו נגד הקבלה וה

אשר יברר לנו כי דג זה או מלאכת צבעו נפסק ונשכח מציאתו או ידיעתו אשר יברר לנו כי דג זה או מלאכת צבעו נפסק ונשכח מציאתו או ידיעתו אשר יברר לנו כי דג זה או מלאכת צבעו נפסק ונשכח מציאתו או ידיעתו אשר יברר לנו כי דג זה או מלאכת צבעו נפסק ונשכח מציאתו או ידיעתו 

   ." אז יהיה לנו דברי ההלכה לראיה אז יהיה לנו דברי ההלכה לראיה אז יהיה לנו דברי ההלכה לראיה אז יהיה לנו דברי ההלכה לראיה,,,,בשום זמן מהזמנים ונפסקה בזה הקבלהבשום זמן מהזמנים ונפסקה בזה הקבלהבשום זמן מהזמנים ונפסקה בזה הקבלהבשום זמן מהזמנים ונפסקה בזה הקבלה

שהרי במשך מאות ,  על התכלת של הפורפוראו טענה זכתוידוע שלא שיי

 נשתכחה הזל ידי וע, שייחדוה לבגדי מלכות, שנים גזרו עליה מלכות רומי

וגם היו מונעים אחרים להחזרת התכלת אפילו לאלו שידעו , מלאכת הצביעה

 :תרפה' ז סי"רדבת "שו ראה(כמו הקושי שיש בצידתו ) ץ"כגון היעב(ממנו 

") או שאין יודעין לצודואו שאין יודעין לצודואו שאין יודעין לצודואו שאין יודעין לצודוואפשר שעד היום הוא מצוי אלא שאין מכירין אותו "

  .20 נוספותומניעות

 אחר האריכות שביאר למה ,)ג' ת ישועות מלכו סי"שו( ר יהושע מקוטנאר יהושע מקוטנאר יהושע מקוטנאר יהושע מקוטנא""""הגהגהגהג •

ושאינו רק השערה , ר מראדזין מכמה טעמים"אינו מקבל הצעתו של האדמו

איברא שאם ": כתב, י אינו החלזון של תכלת"בלבד ומפשטות משמעות רש

 ודאי היה ראוי לאחוז ,היה נמצא תכלת בבירור והיה ידוע לנו כיצד צובעין

  .21" לנו בירור גמור שזה תכלת אלא שאין,במצוה זו

                                                  
ר מראדזין שאי אפשר להחזיר "הנה הדבר מפורסם בישיבות שעוד טען הבית הלוי על האדמו 20

חמורה היא  ":א"אך בכגון דא ודאי קיימי דברי החזו. י ראיותל ידולא  ע, התכלת אלא במסורה
ל "ולכאורה פשוט שדברי הבית הלוי הנ). ט' ח סי"או" (פ סיפורים"ההלכה ולא נתנה להקבע ע

רק סימנים בעלמא , ר מראדזין שום ראיות" שלא הביא האדמו– הדיוניון –י הנידון דאז  לגבנאמרו
ל אף שהיה מקום "וגם כמה מהסימנים היו רק כפי הבנתו בדברי חז, וגם לא היו סימנים מובהקים

ובדבריו , י"שהוא דלא כפירוש רש" וברייתו דומה לדג" בדבריו לגבי יןלמשל עי(לפרש אחרת 
ולגבי זה היה דעת , )שלא הביא שום ראיה לפירושו" קשר חלזון בראשה"ב "ים פילכעל המשנה 

 וא הדיןאלא ה, וקא מסורהו ולאו ד;ואמר שצריך מסורה, הלוי דלא סגי בסימנים כמו אלוהבית 
שיש ראיות , אבל לגבי הפורפורא. ר מראדזין"כדמוכח מדבריו שהביא האדמו, שאר ראיות חזקות

וגם מצינו לכמה , )דאי ישואך קרוב לו, אפילו אם נימא שאין לו דין ודאי(מובהקות ומכריחות 
. ודאי לא נאמר הך כללא,  שדעתם כן במפורש–ץ ועוד " החוות יאיר והיעב–מגדולי האחרונים 

 .ל"בית הלוי דברי עצמו ודברי כל האחרונים הנבעל שלא יסתור ,  צריך לומר כןל כרחךוע
י אין " שלרש,ם"י והרמב" רשלוקתשתלוי במח, עה לא נתברר ומה שסיים שם שמלאכת הצבי21

שבתכלת שלו הסממנים , ר מראדזין"על האדמורק הוא קושיא , לשים סממנים לתוך היורה
 שהסממנים הם רק לסייע להדם חלזון , בתכלת הפורפוראה שאין כןמ. משפיעים על הצבע

ויש להאריך , י" זה פסול לדעת רשהדבר פשוט שאין, יכנס לצמר ואין הסממנים נקלטים בצמרהל
 .ונתבאר בארוכה בספר לולאות תכלת, ין כאן מקומובזה עוד אבל א
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ר "אמר על התכלת של האדמו) קלב' מא ע"מעשה איש ח(ל "זצ חזון אישחזון אישחזון אישחזון אישהההה •

 ואילו היה צל – להטיל ספק תכלת –הלא אין שום היזק בדבר  ":מראדזין

  ".צילו של ספק הלא היו הגדולים אזי מקבלים אותו

  

  :וכן מדוייק בכמה ראשונים שאין החלזון נגנז כפשוטו

מפרש באריכות כל הלכות תכלת באופן ) ב-ציצית פרק א' הל (םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב •

 ולא בהלכות בית הבחירה או בהלכות ציציתציציתציציתציצית' ' ' ' בהלבהלבהלבהל אתוהוא כתב ז(מעשי 

לפי שאינה לפי שאינה לפי שאינה לפי שאינה והתכלת אינה מצויה לכל " :כתב) ט, ב(ורק לבסוף , )מלכים

ומשמע שזה תלוי . " מפני הצבע שאמרנומקום ולא בכל זמןמקום ולא בכל זמןמקום ולא בכל זמןמקום ולא בכל זמן מצויה בכלמצויה בכלמצויה בכלמצויה בכל

ולא שנגנז לחלוטין או שהמצוה נפסקה מאתנו לגמרי זמנים בבמקומות ו

  .משום איזה סיבה

הביאו כל הסוגיות והדינים ) בסוף מנחות בהלכות ציצית (שששש""""ף והראף והראף והראף והרא""""הריהריהריהרי •

 ות נוגען שאין דרכם להביא סוגיות שאינף על פי א,הנוגעים למצות תכלת

 . ולא כתבו שום רמז של נגנז וכדומה,לזמן הזה
וזה ימים רבים לישראל לא שמענו מי  ": איתא)מצוה שפו (בספר החינוךבספר החינוךבספר החינוךבספר החינוך •

אבל מכל מקום אפשר הוא , משמע שרק לא שמענוו ,"שזכה לתכלת בטליתו

 .)ר מראדזין"וכן דייק האדמו(ואינו מן הנמנע 
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        יצחק זילבריצחק זילבריצחק זילבריצחק זילברהרב הרב הרב הרב 
        ניו יורקניו יורקניו יורקניו יורק, , , , מונסימונסימונסימונסי, , , , """"אור חייםאור חייםאור חייםאור חיים""""ראש כולל ראש כולל ראש כולל ראש כולל 

                ----' ' ' ' תכלתתכלתתכלתתכלת''''בבבב    והקשריםוהקשריםוהקשריםוהקשרים    הכריכההכריכההכריכההכריכה    סדרסדרסדרסדר

        התניאהתניאהתניאהתניא    בעלבעלבעלבעל    הרבהרבהרבהרב    עעעע""""שושושושו    פסקיפסקיפסקיפסקיפי פי פי פי     עלעלעלעל

        מבואמבואמבואמבוא
 זכינו, שבציצית תכלת מצות את לקיים זכינו לא שבהם שנה מאלף למעלה אחרי

 הצליחו וגם, המקורי חלזוןה של לזהותו חזקות ראיות שמצאו האחרונות בשנים

 לנו שאפשר מאוד סביר. שבציצית לתכלת צמרה חוטי צביעת אופן את לשחזר

 דורות הרבה ול זכו שלא מה – ובשלמותה כתיקונה ציצית מצות לקיים היום

  .שלפנינו

 בקרן מונחת תורה, עצמו את מיצה כבר החלזון זהות סביב שהוויכוח נראה

 ביסודיות זו בסוגיא שעיין מי. יבחר והבוחר, ויברר יבוא ליטול הרוצה כלו ,זוית

 לא נוספות ראיות כמה שעוד מסתבר, היום לנו שיש הראיות לו הספיקו ולא

 המקדש שבית מזמן מצוה של ציצית תגלהת הימים מן ביום אם גם. אותו ישכנעו

 סביר – גדול כהן של בחותמו ומהוחת ועצמ הבית הר על תמונח, קיים היה

 אלו לגבי שני ומצד. המתנגדים רוב אצל מאומה ישנה לא זהש להניח

 לא תירוצים ושערי, הרבה להם ישנו לא אחרת או זו קושיא – כבר המשוכנעים

  .ננעלו

' השקפה 'של שאלה יותר איה התכלת חידוש ששאלת לסכם אפשר היום

 לגבי הנכונה הגישה היא מה היא השאלה דיוק ליתר .הלכה של שאלה מאשר

  . ההלכה אושיות יםעומד םשעליה ותהעקרונ

 שהחלזון חזקות ראיות המון יש אחד מצד: ךכ השאלה את להגדיר אפשר

 רוב שני מצד אבל. מורקס-הפורפוריא הוא תכלת את בעבר צבעו שממנו

 ותנובעאינן  הראיות ,כלומר ;באו מדרשה בית מתוך לא ,החזקות ההוכחות

 שאנחנו ידע המון מתוך אלא, פוסקיםוה ל"חז מדברי, עצמן בסוגיות עיון מתוך

  . חיצוניים ממקורות שואבים
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 של לזיהויו והפוסקים ל"חז בדברי ממש של סתירה שום מצאנו לא אכן

 של זהותו את יודעים שאנחנו אחרי ,מזאת רהיתֵ  . התכלתכחלזון הפורפוריא

 קרעי, לוהכ אחרי אבל .1חדש באור ל"חז דברי נהירין, הצביעה אופןאת ו החלזון

 הסיבה זאת. 2המדרש לבית מחוץ, "חוץ מולדת "מידיעות ואה ההוכחות תוקף

 חדשות לשמוע רוצים שאינם, חכמים תלמידי רבהה רואים שאנחנו העיקרית

 מיום שני מצד אבל. 3בימינו תכלת מצות לחידוש ומתנגדים ישראל בית בכרם

                                                  
 לתלמוד בבליה תלמודה בין מחלוקת מצאנו. א: הנושא את שמכיר למי, דגמאות כמה הנה 1
, כשאנחנו יודעים באיזה חלזון מדובר עכשיו, חלזוןבצידת  בשבת צידה איסור יש אם ירושלמיה

 תמוהים דברים כותב מפאנו ע"הרמ .ב. מקום לשני הצדדים שאכן רואיםים את אופן הצידה ורוא
 וכזמשונה  יהיבר להיות אפשר איך ;'חי 'וגם' צמח 'גם ,'דומם 'גם שהוא – החלזוןלגבי  ביותר

. ג. מתאימים דימוייםה תשלוש כל איך אפשר לראות החלזון את לנו שיש עכשיו אבל? בעולם
 פ"ע (י"רש בין מחלוקת לנו יש לכאורהש, תכלת בעשיית בעיה על מצביע ל"ז אלישיב הרב

 שמוסיפין שכתב ,ם"הרמב לבין, התכלת לתוך סממנים להוסיף שאסור סוברה ,)התוספות
שזה מתאים גם  רואים ,הצביעה אופןלנו את  שנתגלה עכשיו אבל? נכריע איך לכאורה. סממנים
 את איםיכשמוצ שהרי – י"רש לשיטת וגם, היורה בתוך הסממנים את שמכניסים ם"הרמבלשיטת 

 .  מעורבנוסף חומר שום לא נשאר היורה מן הצמר
 והפוסקים ל"חז דברי מתוך החלזון את לזהות אפשר אי התכלת בנושא שדווקא מקרה זה אין 2

 הטבעית במציאות יםיהתלו ההלכתיים הנושאים של טבעם וזה האמת לפי אלא, בלחוד
 קיים שהיה לממצא הקשור ההלכתי לחלק רק מתייחסים שלנו המקורותש ןוכיו .וההיסטורית

 הפתח לכן ,הטכנית המציאות את לתאר צורך ראו ולא, מדברים מה על ידעו כולם הריש, בשעתם
  .המדרש לבית שמחוץ בספרים בחיפוש רק הוא ההיסטורית המציאות את להבין שלנו
 בפרשת התורה על" מזרחי ואליה "ספר של העתיקים בדפוסים .ןילעני דוגמאות שתי כאן אביא
 שאין כמובן .י"רש דברי מפשטות שיוצא כפי ישראל ארץ של גיאוגרפית מפה מצויירת מסעי
 כתבמס י"ברש גם. ישראל ארץ של ההיא' מפה'ה לבין המציאותית ישראל ארץ בין קשר שום

  .מהמציאותמאוד  הרחוקה וגרפיתגיא תמונה המופיע, יוצאת רצועה יתיבסוג) ב"ע ז דף (גיטין
 ואיךהשונים  וחלקי את מתארת התמונה .מחרשה" עול "של תמונה רוצימסוים  בספר ראיתי

 שאם איה הבעיה. ל"חז בדברי הסוגיות שנבין כדי, החרישה בשעת השור על ואות קושרים
  ...דקה תוך חנקיי השור, שדה לחרושו ההז המחרשה עול לתוך שור להכניס ינסה מישהו

 מדברי – התורה של הלולב אינו שלנו שהלולב להוכיח רוצה מישהו, דומה הדבר למה משל
 השמש אינה זה מכירים שאנחנו שהשמש להוכיח שרוצה או. הדקל על סוכה כתבמס י"רש

 יוצאת אינה ובבוקר, הרקיע לכיפת מעל תנכנס לא מעולם שלנו השמש הריש – מדברת שהתורה
 .פיזי גלגל על בבתמסתו לא וכלל. מחלונות

 שמחוץ ידע גם נצרך הלכתי רורילבבהם  להגיע שכדי לכולם שברור ,הלכתיים תחומים ישנם 3
 אבל. )לחקלאות הקשורים הדינים כל או, והלכה חשמל, והלכה רפואה :הלדוגמ( המדרש לבית
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 תכלת יםשמטיל בהלכה ומדקדקים המצוה את מחבביםה יהודים מתרבים ליום

  .בגלוי ומי בצנעה מי, בציצית

  

, החוליותאת , הכריכות את לעשות איך שאלות גם מתחדשות התכלת חידוש עם

 דיני כל כיםשיי לא תכלת מצות שאין בזמן הרי. המסתעף וכל הקשריםאת 

 לזמן רמזכ רק זה היה ,חוליות לעשות נהגו שכן אלו וגם, והקשרים החוליות

 כפי החוליות את לעשות הקפידו לא רמז רק שזה יוןוכ, מצויה התכלת התשהי

 להמשיך אפשר שאי ברור לכן. וסודות יניםיענ לעוד לרמז שרצו וןוכי, הדין עיקר

 בה הסתפק לא ואכן, לבד בלבן עכשיו עד שעשינו כמו הכריכות את ולעשות

 על אשר. בלבן כמו והכריכות הקשרים את לעשות שנמשיך להציע ,מעולם אדם

 נשנו הללו שבדינים וןווכי, חוליות דיני גם יםחוזר ליושנה עטרה זרהכשח כן

 לעשות עדיף השיטות מן שיטה איזה לפי מחדש לברר צריכים ,שיטות הרבה

  .למעשה

  

 משתי תורה דיני מרוב שונים – התכלת חוטי כריכת" אופן "של – הללו דיניםה

  : בחינות

 השיטות כל לפי. עיכובאל ולא למצוה רק ןה כאן השאלות לי עלמאלכו. א

 אחד קשררק  עשה אם, והאחרונים והראשונים הגאונים כל לפי, והמנהגים

                                                 
, אלהכ אינם הם למעשה אבל', טהורים 'תורניים כנושאים נראים פניו שעל תחומים הרבה ישנם

 ידע של, הסמכות מידת ומה, להיזקק צריכים כמה עד, בעצמה הזאת השאלה פעמים והרבה
   .הלכה בעלי אצל פולמוסים עורר, המדרש לבית מחוץשמקורו 

. ב". צובה ארם כתר "של ההמסור של סמכותה.  א:האחרונות השנים מן דוגמאות כמההנה 
 עתיקים קברים לגבי מבררים איך. ג. הבית בהר הטופוגרפיה פי על העזרה של המדויק מיקוםה

, הארץ בדרום ישראל ארץ גבולות – שמיטה יניילענ ישראל ארץ גבולת. ד. ישראל קברי הם אם
 בימות חומה מקופת היתה עיר איזה קביעת. ה. שאן כבית מ"מתרו שפטרו הערים גבולות או

 לזמני הקשורות הסוגיות רוב. ז. תורה ושיעורי למידות הקשורות הסוגיות כל. ו. נון בן יהושע
 יןיבענ תם רבינו שיטת את מכחיש שהחוש שכותבים א"והגר התניא הבעל דברי על( בהלכה היום

 שיכול' דאמר מאן 'הוא' חוש'ה האם: שתמהו ותיקים חסידים בשם אומרים, השמשות בין
   ).?תם רבינו על לחלוק
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 תכלת ממצות עצמו פטורל לאדם סיבה אין לכן. חובה ידי יצא אחת וחוליא

  . והמנהגים השיטות בין להכריע יכול אינו שהוא הטענה מחמת

 הבדלים כך כל בה שיש אחת מצוה כולה התורה בכל יש אם מסופקני. ב

 עד הראשונים דרך הגאונים מן. התכלת כריכת אופני לגבי כמו ומנהגים בשיטות

 חוליותה למספר אפשרויות שתי נותנת בגמרא הברייתא כבר ובעצם, האחרונים

 מארץ ארוכה זו הוסוגי, ועצומה רבה כאן המבוכה כן על אשר. לעשותשיש 

  .מידה

  

 שאנחנו הפוסקים גדולי, דורנו עד מצויה היתה לא שהתכלת היות, כאמור

 הספקות רבו לכןו, יןיבענ הפסיקה דרכי את לנו סללו לא, בעקבותיהם הולכים

, הפוסקים מגדולי שאחד זכינו אבל. למעשה לעשות איך הללו בענינים והשיטות

 אצל מקובל וכידוע, תכלת דיני בכמה שלו ע"בשו דן, ע"זי התניא בעל הַרב ה"ה

 של שהפסיקה לומר מקום דין לבעל שיש אכחד לא .'בכרַ  הלכתא'ש החסידים

 יניםיבענ שלו לפסיקה שיש תוקף ואות לה אין ,תכלת ינייבענ הַרב ע"השובעל 

 שנאמרה הלכה דומה הואינ, מצויה היתה לא התכלת בשעתו הריש ,אחרים

 ואף על .4למעשה שנאמר להלכה אחרת להלכה כהקדמה או למשיחא כהלכתא

  . ורובו ראשו עליו לסמוך גדול עמודן כא לנו יש, פי כן

 רק, הוסוגי הסוגי בכל ראשוניםהו הגאונים שיטות בכל אדון לא זה במאמר

 הַרב הכריע השאלות מן כמה לגבי. שאלה בכל הַרב של שיטתו את לברר אנסה

         .איתמר מכללא רק הפתרון מהם כמה ולגבי, מפורשים בדברים

  

  

  

  

                                                  
 תכלת של ושנים לבן של שנים 'כתוב:) חק כו עשין (ג"ובסמ: "יוסף הבית כתב דומים דברים 4

 מידי לן נפקא דלא במלתא לפלוגתא למיחת בעי דלא ונראה. 'תכלת של ואחד לבן של שלש או
 ולמר, תכלת של ושנים לבן של שנים למר, בכנף חוטין ארבעה פירוש :קאמר והכי, זימנא בהאי

 ".תכלת קצתו ואחד לבן של שלשה
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        התכלתהתכלתהתכלתהתכלת    חוטיחוטיחוטיחוטי    יןיןיןיןיייימנמנמנמנ
 שושל. לבןב וכמה תכלת בצבע הם מהחוטים כמה הראשונים שנחלקו ידוע

  : בזה נאמרו שיטות

 חוטים ארבעת מתוך חוט חצי בתכלת לצבוע שיש םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב    שיטתשיטתשיטתשיטת) ) ) ) אאאא

 לבן חוטי' ז לנו יש הבגד לתוך החוטים את שמכניסים שאחרי יוצא ךכ. הכפולים

  . תכלת של אחד וחוט

 מסביב הכריכות את לעשות הוא התכלת של תפקידו עיקר ם"הרמב לפי

 רק צובעים לכן ,דאח חוט מספיק הכריכות את לעשות שכדי וכיון. הלבן לחוטי

  . הגדולים החוטים מארבעת חוט חצי

  . מקובלים הרבה נקטו ם"הרמב כשיטת

' וג, תכלת שלם אחד חוט לעשות שיש,  רביםראשונים ועוד דדדד""""הראבהראבהראבהראב    שיטתשיטתשיטתשיטת) ) ) ) בבבב

  . תכלת של יםניוש לבן חוטי שישה בציצית שיש יוצא. לבנים חוטים

 פתיל, יחיד לשון פתיל, "תכלת פתיל "מהפסוק שלומדים זו לשיטה הטעם

  .אחד

 של חוטים ינוש תכלת של חוטים ינש שלוקחים איה    פותפותפותפותותוסותוסותוסותוס    יייי""""רשרשרשרש    שיטתשיטתשיטתשיטת) ) ) ) גגגג

  . לבן

 לא לכןו ,ציצית מצות מעצם שניהם והלבן התכלת ,פותהתוס שיטת לפי

 חוטי וארבעה לבן חוטי ארבעה בגדיל שיש יוצא. השני על אחד להעדיף מסתבר

  . תכלת

  . הראשונים רוב נוקטים זו שיטה כפי

  

 הדברים למעשהו, והוכחות ראיות של תלים תלי מביאים ושיטה שיטה לכל

 ריש (ברורים דברים פוסק שלו ע"בשו שהַרב זכינו זה בענין. מהכרעה רחוקים

  ):א"י' סי

 חוטין' ב שיקח תהמצו היה מצוי תכלת שהיה בזמן ,ציצית מצות

 הנקראים צבועין שאינן חוטין' וב, תכלת הנקרא] בצבע [צבועין

 נשארים ממילא לצבען מצווים אנו שאין מפני ,לבן חוטי

  . בלבנותם



לו                                     והיה לכם לציצית                ה "פרשת שלח תשע

 כאן שכתב הטור הכרעת בעקבות לכאורה. 'ותוס י"רש כשיטת פוסק שהרב הרי

  : הלשון ובז

 כפולים יןחוט' ב שיקח מצותן, תכלת שהיה בזמן ציצית מצות

 של או לבן צמר של כפולים חוטין' וב תכלת צבועין צמר של

  .פשתן

  

        הגדילהגדילהגדילהגדיל    תתתתייייעשיעשיעשיעשי    מצותמצותמצותמצות
  : כה סעיף יא סימן הרב ערוך השולחן לשון וז

 תלמוד ?גדיל כולו יעשנה יכול, 'לך תעשה גדילים' בתורה כתוב

 שנתבאר כמו נפרדין חוטין הם וציצית ',ציצית להם ועשו' לומר

 יוצא וציצית, מהכנף יוצא גדיל שיהא ?יצדכ הא', ח' בסי

  . מהגדיל

 בין הציצית אורך רוב שכרך בין לכן, התורה מן שיעור לגדיל ואין

  . כשר אחת חוליא אלא כרך שלא

 אינה דהכריכה משום, קשר הכריכה בסוף שיעשה ובלבד

  .גדיל כאן שאין ונמצא ,לאחריה קשר בלא מתקיימת

  

        חוליאחוליאחוליאחוליא    שלשלשלשל    וגדרוגדרוגדרוגדר, , , , למצוהלמצוהלמצוהלמצוה    הגדילהגדילהגדילהגדיל    יתיתיתיתייייעשעשעשעש

  ):א, לט מנחות (הגמרא יתיבסוג הוא הדברים מקור

, ששת רב אמר הונא רב אמר: הכי מתני נתן דרב בריה חייא רב

. כשרה רובה שכרך תכלת: רב אמר אבא בר ירמיה רב אמר

 שליש תכלת ונויי. כשרה אחת חוליא אלא בה כרך לא ואפילו

  . ענף שלישי ושני גדיל

  .וישלש וישנה שיכרוך כדי: אומר רבי תניא, חוליא שיעור וכמה

  

 שליש עושים מצוה לנוי. אחת וחוליא אחד קשר צריכים התורה מןש, לנו הרי

 שלוש נקראת שחוליא הגמרא מדברי לומדים עוד. ענף שליש ושני גדיל

  .כריכות
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        החוליותהחוליותהחוליותהחוליות    מספרמספרמספרמספר
  :פהמוסי הסוגיא בהמשך הגמרא

 לשש על יוסיף לא והמוסיף, משבע יפחות לא הפוחת, תאנא

  . עשרה

  . רקיעים שבעה כנגד – משבע יפחות לא הפוחת

 וששה רקיעין שבעה כנגד – עשרה שלש על יוסיף לא והמוסיף

  . שביניהם אוירין

  

 שניכאן  נותנת הגמרא ,הראשונים כל כמעט נוקטים וכן, הסוגיא פשטות לפי

 עשית למצות אפשריות יתש שיש להלכה נפסק וכן. 5החוליות למספר שיעורים

  .כריכות שלושה חוליא וכל. חוליות ג"י או, חוליות שבע או, חוליותה

  

 בפשטות לכאורה אבל, משנהו על אחד מנהג של עדיפות אין הגמרא בדברי

  . התכלת חוטי מנין של השיטות יתבש תלוי הדבר

 את מסביר ם"הרמב. הכריכות את עושים חוט באיזה הראשונים נחלקו דהנה

 כיון הוא תכלת של חוט חצי רק שעושים שהטעם ,החוטים מנין לגבי שיטתו

, החוטים שאר סביב הכריכות את עושים שבו החוט הוא התכלת של גדר שעצם

 את עושים שלשיטתו מובן י זהלפ .תכלת של אחד חוט רק עושים לשיטתו לכןו

 נגדכ חוליות שבע לעשות עדיף שלשיטתו מסתבר ולכן, בתכלת רק החוליות כל

  . תכלת םשה הרקיעים שבעה

 שהטעם, החוטים במנין שיטתם את מסביריםה פותהתוס ,זאת לעומת

 על הלבן את להעדיף סיבה שאין הוא תכלת חוטי ינוש לבן חוטי ינש שעושים

, לסירוגין, בתכלת וגם בלבן גם החוליות את כורכים םשיטת לפי לכן. התכלת פני

 וששה רקיעין עהשב כנגד חוליות ג"י לעשות עדיף שיטתם שלפי מסתבר לכןו

  .אוירין

                                                  
 שיעור נתנות כאן שהברייתא, )וקי יוסףוהנמפות בתוס יםמפרש ויש( ד"הראב שיטתאמנם  5
 .חוליא שבכל הכריכות מספרל



לח                                     והיה לכם לציצית                ה "פרשת שלח תשע

 כותב האחרים הדינים בשני פותהתוס כשיטת סוברה ש"שהרא ,רואים ואכן

 דומה והלבן, לרקיע ודומה בחוליות ניכר שהתכלת): "טו סימן קטנות הלכות(

 המספיק בספרו ם"הרמב בן אברהם רבי זאת ולעומת ".לרקיע רקיע שבין לאויר

 למעשה פוסק ,החוטים מספר בענין ואבי שיטת אחר שנמשך כיון ,'ה לעובדי

  .חוליות ג"י פני על חוליות' ז לעשות שעדיף

 תיוהאפשרו מן אחת עדיפה שיטה כל לפי שלכאורה שהגם, להוסיף צריך אבל

 מן אחד כל על להקשות שאפשר עד מוכרח ממש זה שאין הרי, שבברייתא

 יםמרמז תכלת של שחוליות שר לומראפ ם"הרמב לפי גם הריש. השיטות

 וזה, חוליות ג"י של מספר לנו יש לוהכ שאחרי כיון, הרקיעים שבין ויריםולא

 חוליות' ז שעושים פות אפשר לומרהתוס שיטת לפי וכן. ויריםווא לרקיעים מרמז

נקודה . לבן של וארבע תכלת של חוליות שלוש ןשה הגם ,רקיעים' לז ותמרמזה

ם "וגם הרמב,  האפשריותזו מוכרחת מעצם העובדה שהברייתא מציינת את שתי

 ספק אין אופן בכל אבל, וגם התוספות אינם יכולים לחלוק על דברי הברייתא

  .6שיטה לכל החוליות מנין להתאים הוא המלך שדרך

                                                  
" התכלת בעל "ק"הרה אותנו שמלמד גדול יסוד, יננויענ לכל תנוגעה חשובה נקודה להוסיף ויש 6
   ):קכג' עמ ,התכלת ספרי (לשונו ווז. )תכלת מצות לגבי וכותב שהוא רק ,הוהקדימו כבר ועצמ יסודב(

, מתמיה הדבר דלכאורה, ת"ר ושל י"רש של תפילין בענין אחר במקום ביארנו ברוכ"
 כי ארנויוב, ימיהם עד ה"מרע מימות יום בכל ובא נוהג שהיה בדבר פלוגתא שייך איך

 ושניהם חיים אלהים דברי ואלו שאלו ולהיות, ק"בזוה עוד מבוארים הדעות שתי באמת
 היה, באמת ישראל לכל לדורות הלכה בועלק באו שלא זמן כל לזאת, מקום להם יש

   ... דעתו חות כפי לנהוג ד"ב כל ביד רשות
 שהיה, לסמוך ושלא לסמוך כמחלוקת ס"שבש פלוגתות כמה אצלנו נתבאר וכן

 דעות שתי היו הכי מקמי גם אבל, כך או כך דוקא ההלכה לקבוע שבאו מעת הפלוגתא
  . כך נוהגים שהיו ויש כך נוהגים שהיו יש, בזה הקפידו שלא אלא בישראל
    היוהיוהיוהיו    והחוליותוהחוליותוהחוליותוהחוליות    ולבןולבןולבןולבן    בתכלתבתכלתבתכלתבתכלת    הציציתהציציתהציציתהציצית    בעשייתבעשייתבעשייתבעשיית    הראשוניםהראשוניםהראשוניםהראשונים    מחלוקתמחלוקתמחלוקתמחלוקת    שהרבהשהרבהשהרבהשהרבה    נראהנראהנראהנראה    ובאמתובאמתובאמתובאמת

    לידילידילידילידי    הדברהדברהדברהדבר    באבאבאבא    ולאולאולאולא    כךכךכךכך    נוהגיןנוהגיןנוהגיןנוהגין    שהיושהיושהיושהיו    וישוישוישויש    כךכךכךכך    נוהגיןנוהגיןנוהגיןנוהגין    שהיושהיושהיושהיו    ישישישיש, , , , סססס""""השהשהשהש    בימיבימיבימיבימי    דעותדעותדעותדעות    הנךהנךהנךהנך    ככככ""""גגגג
) א, עד (מציעא בבא ס"הש לשון וכדמשמע. מהדעותמהדעותמהדעותמהדעות    כאחדכאחדכאחדכאחד    דוקאדוקאדוקאדוקא    לנהוגלנהוגלנהוגלנהוג    הלכההלכההלכההלכה    קביעתקביעתקביעתקביעת

  ". ש"יעו ,חוליות ולמימני חוטין ילמימנ לך הוי
. התכלת חוטי במנין השיטות שתי לפי ןה בברייתא יותוהאפשר שתי שאכן לומר יש דבריו לפי

   .הראשונים מן אחד כל על צד מכל להקשות אפשר אי, מוכרח זה שאין כיון אבל
 .12 בהערה לקמן זה בענין עוד ראה
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 לשיטתו עדיפות יש לכן ,פותהתוס כשיטת פוסק הַרב ע"שבשו כיון ,ממילא

 לעשות מקובל שלמעשה כיון, חוליות ג"י לעשות סיבה עוד. חוליות ג"י לעשות

 סיבה יןא אם, תכלת לגבי המנהג את לשנות אין ולכאורה, בלבן חוליות ג"י

  .לשנות מיוחדת

 
        ????הכריכותהכריכותהכריכותהכריכות    אתאתאתאת    עושיםעושיםעושיםעושים    חוטחוטחוטחוט    באיזהבאיזהבאיזהבאיזה

  :הציצית של הכריכות לגבי) שם( בגמרא מצאנו דין עוד

 וכשהוא. כנף מין' הכנף, 'בלבן מתחיל מתחיל כשהוא, תנא

  .מורידין אול בקודש מעלין, בלבן מסיים מסיים

  

 עושים ובאמצע, בלבן ומסיימים שמתחילים אנו יםלמד הללו הגמרא מדברי

 :פרטים בכמה כאן נחלקו והראשונים הגאונים. בתכלת כריכות
 רק זה – בלבן ומסיימים כשמתחילים, בתכלת הם הכריכות שכל ם"הרמב לפי

  . לבן של אחת בכריכה

) כריכות' ג (הראשונה חוליהה כל םישעוש סובריםרבים  ראשונים זאת לעומת

  .בלבן האחרונה ההחולי וכל

  

 עושים האמצעיות החוליות כל האם, באמצע עושים מה הראשונים נחלקו עוד

 ם"הרמב לפי. 'וכו ותכלת לבן ותכלת לבן לסירוגין שעושים או בתכלתאותן 

. בתכלת האמצעיות החוליות כל את עושים ,הכריכות הוא התכלת תפקיד שעיקר

 פני על הלבן את להעדיף סיבה שאין סוברים שהם כיון ,ש"והרא' תוסה אבל

 כמה ויש. גיןרולסי חוליות שעושים, יהיהשנ כשיטה נוקטים הם לכן ,התכלת

  .זה את לעשות בדיוק איך אופנים

 לכאורה ,כאמור אבל, הַרב ע"השו מדברי ברורה הכרעה לנו אין זה בענין

 הוא זו שיטה וטעם, התכלת חוטי יןבמנ פותהתוס כשיטת פסק ל"ז הַרב אם

 האותנאמר  לכאורה, המינים שני את להשוות הדסברפות התוס שכתבו כמו

 להשוות ולא רעהו על אחד מין להעדיף סיבה שאין ,הכריכות יןילענ גם הסבר

  .המינים את
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        הקשריםהקשריםהקשריםהקשרים    דינידינידינידיני
        מדאורייתאמדאורייתאמדאורייתאמדאורייתא    עליוןעליוןעליוןעליון    קשרקשרקשרקשר

 בסוף שיעשה ובלבד" ,מדאורייתא הוא אחד שקשר ל"ז הַרב בדברי לעיל ראינו

 שאין ונמצא ,לאחריה קשר בלא מתקיימת אינה דהכריכה משום, קשר הכריכה

 שנחלקו אלא, מדאורייתא הוא עליון שקשר, בגמרא בוכת וכן". גדיל כאן

 הרחוק או לבגד ביותר הקרוב זה האם – עליון קשר נקרא קשר איזה הראשונים

 גם קשר לעשות נוהגים חנואנ הריש ,א מינהנפק אין למעשה. מהבגד ביותר

  .בסופו וגם לבגד סמוך הגדיל לתיבתח

  

            וחוליאוחוליאוחוליאוחוליא    חוליאחוליאחוליאחוליא    כלכלכלכל    עלעלעלעל    קשרקשרקשרקשר

  ): ב, מנחות לח (איתא בגמרא, נוסף דיון יש מדרבנן אבל, מדאורייתא כאן עד

  .וחוליא חוליא כל על לקשור צריך מינה שמע, רבא אמר

  

 לעשות יכיםשצר, רבא של דינו כפשטות להלכה פוסקים הראשונים כל כמעט

. קשר לעשות צריכים כריכות שלוש כל אחר דהיינו. וחוליא חוליא כל על קשר

 דין שכל איהשל שלוש כריכות  חוליא כל על קשר עשו לא בלבןש הסיבה

 לאבלבן  לכןו, בלבן אין מצות חוליות שייכתו, תכלת כשיש רק שייך חוליות

  .7חוליא כל על קשר –ן כדינ חוליות לעשות הקפידו

 כנגד מיעוט הםאבל , הראשונים בדברי אחרים מהלכים כמה מצאנו מנםא

 למספר קשר בלי חוליא כל על קשר לעשות שצריכים פוסקים להלכהו. רבים

   .8החוליות

                                                  
 לצאת שרצו כיון,  דווקאכריכות שלוש האינ' יאחול'ש בראשונים יחידאה שיטה על סמכו בלבן7

 הדין כפי חוליות לעשות שכתב ל"ז י"האר לואפי. חוליא של דין כאן אין מילאומנוספים  רמזים
 עשה  אלא לגמרי ןכדינ החוליות את לעשות הקפיד לא, בלבן גם) כריכות שושל של דהיינו(

 .לקמן שנזכיר כפי, החוליות באמצע קשרים
 הוכחתי ושם, "תכלת שיש בזמן גם נוהג קשרים חמשה מנהג האם "יבמאמר זו וגיאבס הארכתי8

 פותהתוס, וסיעתו ח"הר, י"רש( חיים אנו שמפיהם, הראשונים רבותינו כל כמעט שלדעת
 בשם[ העיטור ספר, האשכול ספר, ]הדור גדולי וכל ף"הרי בשם[ י"הר בשם המרדכי, ש"והרא

 שיש בזמן נוהג אינו קשרים שהיחמ מנהג )ז"והרדב, יוסף הבית ,מלוניל יונתן רבינו, ]הגאונים
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        קשריםקשריםקשריםקשרים    שהשהשהשהייייחמחמחמחמ

 חמשה "הציצית בכריכת שעושים המנהג את מצאנו וראשונים גאונים הרבהאצל 

  ):ח"הב הגהות פ"ע (כנף ןמי ה"ד א, לט במנחות י"רש שכתב כמו". קשרים

 מצות שקולה דאמרינן היינו קשרים חמשה דעבדינן והאידנא

' וה חוטין' וח, ר"ת עולה ציצית [הלכך, כולה התורה ככל ציצית

  .מלמטה ושלשה מלמעלה קשרים שני עבדינן]ו, ג"תרי הרי קשריו

  

 .םהגאוני אצל ראשונהוהוא נזכר ל, בתלמוד נזכר לא קשרים שהיחמשל  מנהגה

 מאוד זה נושא. הראשונים כל כמעט אצל נזכר זה מנהג הגאונים ימי מאז אבל

 השאלה. בתכלת הכריכות בעשיית דיוןה לכל המפתח והוא, יננויבענ משמעותי

 ,תכלת כשאין רק או תכלת כשיש גם נוהג קשרים שהיחמ של המנהג האם איה

  . עצמה בפני מאמר ויש לייחד לה

  

  הקשריםהקשריםהקשריםהקשרים    מהותמהותמהותמהות
  : שאלות תיש יש יםהקשר במהות

 חוטים באיזה. ב ?אחד קשר יקפשמס או קשר גבי על קשר עושים אםה. א

   ?הקשרים את עושים

 הקשרים כל את עשולא  שהם ,ברור נראה הראשונים וראשוני הגאונים בדברי

 כלאת  אלא, חוטים ארבעה על חוטים ארבעה שקושרים ,היום עושים שאנו כמו

. האחרים החוטים כל על ואות שקשרו, לבדו הכורך בחוט עשו הם הקשרים

  .זאת עשו איך אופנים כמה ומצאנו

                                                 
  על בנוסף וזה. עושה חוליות כמה משנה ולא ממש חוליא כל על קשר לעשות וצריך, תכלת
 ברור לכןו, לחוד בלבן גם קשרים שהיחמשל  מנהגה את סוברים איןש וסיעתו ם"הרמב שיטת

 באופן הגמרא את מפרש א"הגר ,אתז עומתל. ממש חוליא כל על קשר לעשות צריכים שלדעתו
 שמנהג ק"הזוה לשיטת הגמרא את להתאים מנת על ,ממש חוליא כל על קשר לעשות ךצרי איןש

  .תכלת כשיש גם נוהג קשרים שהיחמ
 נגד הראשונים כל כשיטת פוסקים דינא שלענין ברור הַרב ע"שו דברי לולי גם ,למסקנה לכן

  .באריכות בדברינו ש"עיי, חוליות הרבה כשעושה גם חוליא לכ על קשר לעשות וחייבים, הקבלה
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 בעקבות תם רבינו אצל כפול קשר לעשות שנתחדש נראה ,כפול קשר יןיובענ

  .הכורך בחוט הקשרים את עשה בינו תםר גם אבל, תלמידיו

 קשרים לעשות נהגו להישמתח, הלומד בעיני תמוה להיות יכול שהדבר כיון

 את לעשות איך למעשה נוגע זה גםכיון שו, רגילים שאנחנו ממה אחר באופן

 את מתארים שהם איך שנראה הראשונים מדברי קצת כאן נביא ,בתכלת הקשרים

  .הקשרים בענין השונות השיטות

) הדף על בעצמם' התוס מדברי חוץ (תמונה לקבל אפשר פותהתוס בעלי מבין

  ): תתקמ, קטנות הלכות (ולשונ ווז, הקשרים נייבעני המרדכי מלשון

 כרך של מחוט לעשות י"ור תם רבינו נוהג, עצמן הקשרים ועל

 חוטין' הז של באמצעות החוט ראש תוחב והיה, )הקשרים(

  . לבד אחד בקשר יחד ומהדקן

 כדאמר ,קיימא של קשר מיקרי לא ג"דכה אלחנן רבינו ואומר

 טיםהחו' ב כשמקשר לא אם קיימא של מיקרי דלא קשרים באלו

 אחד ראש אלא כאן שאין ג"דכה לומר יש ומיהו. קשרים' בב יחד

] מושך וזה [אילך מושך הראש זה ראשין' בב אבל יותר מתקיים

  ...לאינתוקי ועבוד אילך

 נראה אין כי, קשרים שני כרך של חוט באותו ועשה ת"ר בו וחזר

 להוריד יכול אכתי תימא וכי. פעמים' מב בפחות קיימא של קשר

 יפה שמהדקו כיון כל מקוםמ ,גדיל של חוט ולמתוח למטה הקשר

  .הוא טוב קשר

 ,האחרים וכורך כרך של חוט שלוקח ,א"ע נוהג היה אלחנן ר"וה

 כך אחר מיד עליהם וכורך' הז מן' א חוט ,לקשור כשרוצה ,ולוקח

' ב הנותרין החוטין על יחד שניהם וקושר ,שירצה כמו מעט

 להפריד קצת וכורך וחוזר ,קשרין שאר כדרך בחוזק פעמים

  . כבתחלה וקושר וחוזר מזה זה הקשרין

  

  ):תרמג 'עמ (בשעתו צותנפו ושהי השונות השיטות את מסכם" המנהיג "בעל
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 חכמי רוב עם ופרובינציה ספרד חכמי נחלקו הקשר ובעניין

' הד לקשור גמור קשר בו שעושין בצרפת מקומות שיש, צרפת

, ל"ז מפרישי אליהו' רבי ניהג וכן... האחרים' הד עם חוטין

 לפנים ומכניס, מכולם הארוך הכרך בחוט כרכים' ג וחולייא

  . ויהדקנו מחולייא

 שאמרנו חולייא כאותה הקשר נהגו וספרד' פרובינצ וחכמי

 וזהו הכרכים משלשת לפנים הכרך חוט ומכניסין, בצרפת שעושין

  .לבד השלישי מהכרך לפנים לקשור שצריך וחולייא, הקשר

  

  ): ב ,ה (יבמות למאירי" הבחירה בית"וב

 ארבעה וקושר... צרפת לרבני הנהוג המנהג פי על הציצית ומעשה

 עולה והוא, קשרים שני זה שמצד ארבעה עם זה שמצד חוטין

 ומקיף. קיים הקשר להיות אלא שנים שם נעשין שאין, אחד לקשר

 כמין בהן ועושה ומשלש ושונה החוטים שאר על הארוך החוט

 שבעה ל"ר, שבעה מהן ועושה. אחת חוליא הנקראת והיא, ניבהע

 שבע כך ואחר. שני קשר ועושה, הקפות א"כ שהם חוליות

 וקושר, חוליות שבע עושה כך ואחר. שלישי קשר וקושר, חוליות

 ועושה הקפות ט"ל שהם חוליות ג"י עושה כך ואחר. רביעי קשר

  .קיים שרהק להיות כדי קשרים שני בו ועושה, חמישי קשר

  

 החוליות במספר) צרפת רבני בשם (המאירי לשיטת כנסהיל המקום כאן אין

' ד, ןהראשו: קשרים סוגי שלושה עושים שלשיטתו זה יננוילענ שנוגע מה. שעשו

 ,מקומות שניב עושים כאלה קשרים – כפול בקשר חוטים' ד גבי על חוטים

 חוליא כל בין עושים זה קשר – עניבה כמין, השני. הגדיל ובסוף הגדיל בתחילת

 קשר – אחד קשר רק אבל חוטים' ד גבי על חוטים' ד של קשר, השלישי. וחוליא

  .הגדיל באמצע קשרים שלושה עושים כזה

 לרבי" (המאורות ספר"ב, המאירי של מקומו, מפרובנס נוסף חכם כתב וכן

  ): שעד' עמ, מנרבונה המעילי מאיר
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 כדי, שנותולִ  לקשר קשרו קשר כל שצריך אומרים יש, והקשרים

 רק ושונין קושרין שאין ויש. ואחד אחד כל קיימא של קשר שיהא

, לשנות צריך שאינו אומרים האמצעים בקשרים אך, האחרון קשר

 ובחוליות בכריכות מתקיימין הקשרים מן ואחד אחד שכל

  . אחריהם שעושין

 

  הרבהרבהרבהרב    עעעע""""השוהשוהשוהשו    פסקפסקפסקפסק
  ):כז 'סע (לשונו וז .הללו בשאלות" הַרב ערוך שולחן"ב רבינו פוסק מה נראה תעכ

 חוליות' ז מלכרוך לפחות שלא חכמים תקנו תכלת שהיה בזמן

  . לרקיע דומה שהתכלת, רקיעים' ז כנגד

 בין היכר שיהא, וחוליא חוליא כל בסוף קשר לעשות תיקנו וכן

  . לחוליא חוליא

, החוליות במנין לדקדק צריכין אנו אין תכלת לנו שאין ועכשיו

 .החוליות שבין הקשרים יןבמנ ולא

' ה לעשות קדמוניות משנים ישראל בכל פשוט המנהג מקום ומכל

 ','ה מצות כל את וזכרתם אותו וראיתם' שנאמר משום ,קשרים

' וה חוטין' וח ר"ת בגימטריא וציצית ,ג"תרי הם המצות וכל

  .ג"תרי עולה קשרים

  

  : כשמלה ברורים רבינו דברי

 שפסקו הראשונים כל וכמעט ש"והרא פותהתוס כשיטת פוסק רבינו) א

  . וחוליא חוליא כל על קשורל צריכים תכלת שיש בזמןש רבא דברי פשטותכ

 חוליא בין היכר שיהא "ש"והרא פותהתוס של הטעם כפי פוסק וכן) ב

  . 9"לחוליא

                                                  
 בימיהם הנראה כפי. הך ושהיינ לי נראהו, "התכלת "ניכר שיהא גם אחד במקום כתבו פותהתוס 9

 תאח מסודרות כריכות לעשות אפשרי היה לא לכןו, החוט אורך לכל אחיד בעובי היו לא החוטים
 כל אחר קשר נעשה לא אם, במצב כזה. זו על זו עלו הכריכות אלא, בימינו כמו יההשני ליד

  .התכלת נראה היה ולא, החוליותיכרות נ והי לא חוליא



מה                                     והיה לכם לציצית                ה "פרשת שלח תשע

' ה שמנהג הראשונים רוב כשיטת פוסק שהוא יוצא לשונו מרהיטות וגם) ג

 קשר לעשות צריכים תכלת שיש במקום אבל ,תכלת איןש במקום רק נוהג קשרים

מציין חכמים  מתקנת חוליות' ז לפחות שעושים שכותב אחר הריש. חוליא כל על

 צריכים חכמים שמתקנת יוצא וממילא, חוליא כל על קשר לעשות שתיקנו גם

 צריכים אין תכלת כשאין שעכשיו כותב בהמשך רק. קשרים' ז לפחות לעשות

' ה לעשות קדמוניות משנים מנהג יש זאת בכל אבל, המנין על בכלל להקפיד

 בוחיי התולקדמ חכמים תקנת חוזרת תכלת ישאשר שכ דבריומ ברור. קשרים

  .וחוליא חוליא כל בסוף קשר דהיינו, קשרים מחמשה יותר לעשות

  

        הרבהרבהרבהרב    בדבריבדבריבדבריבדברי    סתירהסתירהסתירהסתירה

 ,מןהסי בהמשך הרב דברי על להתעכב צריכים מעשית למסקנה שנגיע לפני אבל

 לשונו הנה.. מעט שונים הםש ,בלבן הכריכות תיעשי באופן שמדבר מקוםב

  ):לא-כח סעיפים ;ננוילעני שנצרך מה( בדילוגים
 קצת אויר בכל ולכרוך קשרים' הה בין אוירים' ד לעשות נהגו

 אוירים' וד, כפולים קשרים' ה שישלים עד יעשה וכן... כריכות

 אלא אויר שבכל הכריכות למנין רשיעו ואין, כריכות מלאים בינתיים

 .שירצה כמו יעשה

 וברביעי, א"י' ובג', ח ובשני, כריכות' ז הראשון באויר לכרוך נוהגים

 .ד"אח ה"הוי כמנין, ט"ל למספר כולם שעולים, כריכות ג"י

 לאחר דהיינו, חוליות חוליות אויר שבכל הכריכות לכרוך נוהגין יש

 פעמים' ג ויכרוך ויחזור, עטמ ירחיק הראשונות כריכות' ג שכרך

' ב לזה ויצרף הראשון מאויר' א יכרוך כ"ואח, עצמו אויר באותו

 כלות עד יעשה וכן, פעמים' ג עוד ויכרוך, מעט וירחיק השני מאויר

  .תכלת שהיה בזמן עושין היו וכן. קטנות חוליות ג"בי כריכות ט"הל

  

שכן , מאוד קשים" תכלת שהיה בזמן עושין היו וכן "הרב דברי ראשונה בהשקפה

 מדינא תכלת שיש שבשעה כתב קודם: לסיפא מרישא סותרים דבריו לכאורה

 לעשות איה הקשרים את שעושים והסיבה, חוליא כל בסוף קשר לעשות צריכים
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 הקשר של שהגדר דהיינו – ש"והרא פותהתוס כשיטת, לחוליא חוליא בין היכר

 כותב בסיפא וכאן. ההבא חוליאה הומתחיל מתהקוד החוליא מתמסתיי שכאן הוא

 ויצרף הראשון מאויר' א יכרוך "לוכ קודם, זה דין את הסותרים דברים שני הַרב

, חוליא נקרא זה ף על פי כןוא ,החוליא באמצע הוא שהקשר ,"השני מאויר' ב לזה

 חוליא בין שלהבדיל כותב שכאן, שנית. מפסיק שהקשר לעילבניגוד למה  שכתב 

  .קשר שצריכים כתב ולעיל, קשר צריכים ולא, מעטת הרחקהב מספיק לחוליא

 מצוי התכלת שאין בזמן הריש, כותב שהַרב המנהג עצם על אינה כאן הקושיא

 בזמן עושין היו וכן" :בסוף שכתב המ על היא כאן ההתמיה. חוליות דין אין

  .תכלת בדיני לעיל פסקיו את םיסותר אלו דבריוש, "תכלת שהיה
  

        בבבבהרהרהרהר    דברידברידברידברי    ישובישובישובישוביייי

" תכלת שהיה בזמן עושין היו וכן "שדבריו הוא הרב דברי להבנת הפתרון לדעתי

 בין מפרידים היו תכלת שהייתה שבזמן. א :דהיינו, זה מסעיף פרטים שני על רק קאי

 של לענין לא אבל. כריכות שלושה הוא חוליא של שהגדר .ב ;לחוליא חוליה כל

  . חוליא ולא על פרטי דיני החוליא כלומר רק על עצם הגדר של.חוליא באמצע קשר

 כתבי בשם מביא א"המג. ן אברהםהמג בדברי, הרב של במקורעין זה גם כ

 שכתב וכמו "א"המג מוסיף ל זהוע, בלבן גם חוליות לעשות שוהקד י"האר

 קשרים החמשה עם ביחד החוליות את משלב י"האר שבכתבי הגם, "ם"הרמב

 הוא הכתבים לדברי ם"הרמב דברי ואתבהשו א"המג שכוונת ברור .כריכות ל"וט

 עיםיהמופ הדברים לשאר ולא, בלבן גם חוליות עשיית של זה פרט לגבי רק

 ,"תכלת שהיה בזמן עושין היו וכן "שמסיים כאן הַרב אצל דבר אותו. בכתבים

  . חוליות עשיית של זה פרט לגבי רק הואו

 כריכות של שונים מספרים עושים שבלבן שכותב לדבריו כאן נמשך הַרב

, 10כריכות ג"י ,א"י ,'ח ,'ז ותבנ ןה שהחוליות כלומר, הקשרים שבין ויריםובא
                                                  

 והיש ד"הראב שיטת על זה יןיבענ סומכים, לחוליות רמז רק חוליות של דין אין שבלבן כיון 10
 וגם, חוליא שבכל הכריכות על קאי "יפחות לא הפוחת" הברייתא שדברי ,פותבתוס מפרשים
  . ביניים מספר גם אפשרו דווקא לאו ג"וי' שז הראשונים דעת מיעוט על סומכים

. 'חוליות 'הם יריםוהאו בין הללו שהכריכות כתב ולא בלשונו דייק שהרב להדגיש צריכים אבל
 .כריכות שלוש רק הם הרב בלשון חוליות
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דהיינו , כריכות שלושות בנ חוליות בלבן גם לעשות נוהגים שיש הַרב כותב לכןו

 מקום אין ובעצם. תכלת שהיה בזמן עושין היו וכן ,חוליות כפי עיקרא דדינא

  .כאן רק, כריכות שלוש אהו החוליה של שהגדר כותב שהרב נוסף

ולא (לעצם הגדר של חוליא  רק שכוונתו דגישה לא שהרב שהסיבה לומר ויש

 נשמע שלא כיון אולי, )לומר שגם בזמן שיש תכלת אפשר לעשות קשר באמצע

 לעשות אפשר תכלת שיש בזמןש והראשונים הגאונים בין כזאת סברא מעולם

  .זה בענין לטעות בכלל שאפשר חשב לא הרבו, חוליא באמצע קשר

  

כבר  .החוליא באמצע קשר לעשות אפשר שבלבן ל"ז י"האר שיטת עצם לגבי

): ז"כ בסעיף (הכלל קיים מצויה התכלת שאין שבשעה פעמים כמה כתבנו

 במנין ולא החוליות במנין לדקדק צריכים אנו אין תכלת לנו שאין ועכשיו"

 זכר רק הוא קבלהה ל פיע חוליות מה שעושיםו, "החוליות שבין הקשרים

 המספרים שמרמזים נוספים לדברים לרמז גם שרוצים וכיון, התכלת של לחוליות

 מרמזיםה קשרים שהיחמ לעשות וגם, כריכות ל"ט לעשות וגם, ג"י ,א"י ,'ח ,'ז

 ושז שרואים באופן לחוליא חוליא בין מרחיקים שאם ל"האריז סבר לכן, ג"לתרי

  . באמצע קשר שעושיםף על פי א, וליאלח רמז יש כבר, עצמה בפני חוליא

 בין הרחקה שמספיק הַרב פסק כאן למה, יהיהשנ הסתירה צתמתור זה פי ועל

 שהקשר ש"והרא פותהתוס שיטת כפי להיבתח שפסק כמו ולא, לחוליא חוליא

 רמז רק זה כאןש התשובה היא .לחוליא חוליא בין ההיכר את שעושה זה הוא

 לעשות צריכים איןו ,כריכות שלוש של חוליא םורואי שמרחיקיםדי ו, לחוליא

  .11תכלת שיש בשעה רק, קשר עם כהלכתה חוליא

  

                                                  
 בשיטת לומד הרבש לומר מסתבר אין אבל, באריכות ם"הרמב לשיטת כנסהיל המקום כאן אין 11

ה ההו כפי (הראשונה בחוליא רק מספיקו וחוליא חוליא כל בין קשרים צריכים איןש ם"הרמב
 קשר לעשות שצריכים ם"הרמב שיטת את לומד הרב שגם מסתבר יותר). יוסף הבית של אמינא

 פותהתוס לשיטת נתמכוו ם"הרמב שיטת ובעצם, )יוסף הבית מסקנת כפי (וחוליא חוליא כל על
. ההרחקה את מדגיש ם"שהרמב רק, החוליות בין ההיכר הוא הקשרים של שתפקידם ש"ראוה

 בלי הרחיק רק, להרחקה קשרים עשה לא, נוספים לדברים לרמז רצה הקדוש י"שהאר כיון וכאן
 . קשרים
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  מעשהמעשהמעשהמעשה    יןיןיןיןיייילענלענלענלענ    מסקנהמסקנהמסקנהמסקנה
 אנסה. הַרב שיטת לפי החוליות את לעשות איך מהלכים ארבעה להציע לי נראה

  . יבחר והבוחר – מהלך כל של והחסרונות המעלות את לפרט

  :עכשיו עד שלמדנו הדברים מן עולהש כפי הַרב שיטת את נסכם זה לפני אבל

  

        הַרבהַרבהַרבהַרב    שיטתשיטתשיטתשיטת    סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

 י"רש שיטת כפי – תכלת חוטי וארבעה לבן חוטי ארבעה: החוטים מספר) א

  .בפירוש ל"זצ הרב פוסק כן. הראשונים ורוב' ותוס

  . 'התוס שיטת כפי – לסירוגין החוליות את שעושים שמסתבר, יוצא מזה) ב

, בלבן ומסיימים בלבן שמתחילים גמראד מדינא שנפסק שמה, יוצא ומזה) ג

 – לבן של בחוליא ומסיימים לבן של בחוליא מתחילים הַרב שיטת שלפי מסתבר

  . ראשונים והרבה ש"והרא פותהתוס שיטת כפי

. חוליות' ז רק ולא, חוליות ג"י לעשות הוא עדףוהמ שהאופן מסתבר עוד) ד

 ישראל ביתב הגיםשנו ממה לשנות סיבה שאין בגלל גם, טעמים כמה מחמת

 הטעמים מכל חוליות ג"י בלבן שעושים) ם"כרמב שעושים מהתימנים חוץ(

 לבן של חוליא לסירוגין שעושים פותהתוס לשיטת, מזה יותר ועוד.  בהשנאמרו

 עושים הריש', ז פני על ג"י לעשות עדיפות שיש מסתבר, תכלת של וחוליא

  . הגמרא רידב כפשטות, ויריםוהא ונגד הרקיעים נגד חוליות

  .וחוליא חוליא כל בין קשר לעשות שצריכים הַרב פוסק עוד) ה

  

         לשיטת הרב לשיטת הרב לשיטת הרב לשיטת הרבהראשוןהראשוןהראשוןהראשון    המהלךהמהלךהמהלךהמהלך

 כל ביןרגיל  וקשר, חוליות ג"י לעשות, ככתבם דברים הוא הראשון המהלך

  :כזה, קשרים ד"י שיש יוצא, וחוליא חוליא

, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר

        ....קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן

  

 קל יהיה ואל, קשרים שהיחמ של המנהג את מפסידים ההז הכריכה אופן לפי

 הרי זאת בכל אבל ,"קדמוניות משנים ישראל בכל פשוט מנהג "להפסיד בעיניך
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 שהיחמ וגם דגמרא מדינא שזה חוליא בכל קשר גם, שניהם לקיים אפשר אי

  .מי מפני נדחה ומי. קשרים

 לכאורה הרב שיטת שלפי הגם: חדש דבר כאן אומר הייתי דמסתפינא ולולי

 ממש לעשות לא עדיף אולי, לסירוגין גוונים בהחלפת החוליות את עושים

) האחרון הלבן לפני (האחרונות חוליות שבשלוש אלא, הגדיל כל לסירוגין

  :כזה. בתכלת רק לעשות

, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר

, , , , לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן

  .קשרקשרקשרקשר

  

 הוא זו שבשיטה התועלת עיקר. לבן של ושש תכלת חוליות שבע שנקבל צאיֵ  ךכ

 ם"הרמב לפי הרי. פותהתוס יטתש לפי וגם ם"הרמב שיטת לפי גם יוצאים שככה

 אם גם לדידיה לכאורהו. החוליות בין והרחקה תכלת של חוליות שבע צריכים

 שום מקלקל אינו לבן של חוליא גם ביניהם שמכניסים דהיינו ,יותר מרחיקים

 שאין הוא מלבן חוליות גם שעושים סברתם עיקר ,פותהתוס שיטת לפי וגם. דבר

 את להעדיף סיבה אין גם שני מצד אבל, הלבן פני על התכלת את להעדיף סיבה

 אותו תכלת של ושש לבן של שבע לעשות שמותר וכמו, התכלת פני על הלבן

 בגלל הוא ךכ עושים אין שמתחילה שהסיבה רק( להיפך לעשות אפשר דבר

  . )בלבן ולסיים להתחיל של אחרת הלכה

 לפי גם אלא ם"הרמב לשיטת רק שלא להיות שיכול ,דברים הרהורי לי ויש

אמנם . 12לבן של שבע מאשר תכלת של חוליות שבע עדיף פותהתוס שיטת

  .מצוה ובהידור ביופי פוגם קצת שזה הוא הזאת הצעה של הבעיה

                                                  
 והמוסיף משבע יפחות לא הפוחת תאנא: "הברייתא את המביאה הגמרא דברי את הבאנו לעיל 12

 על יוסיף לא והמוסיף, רקיעים שבעה כנגד – משבע יפחות לא הפוחת, עשרה לשש על יוסיף לא
 – בלבן מתחיל מתחיל כשהוא תנא. שביניהם אוירין וששה רקיעין שבעה כנגד – עשרה שלש

  ". מורידין ולא בקודש מעלין – בלבן מסיים מסיים וכשהוא, כנף מין 'הכנף'
 לפי טוב יותר תיוצא – כריכות שבע לעשות – הברייתא של הראשונה שהאפשרות לעיל והסברנו

 שבעה שנראה ךכ, החוליות בין ומרחיקים, בתכלת רק הכריכות את שעושים ם"הרמב שיטת
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 .וחוליא חוליא כל בסוף קשר עושים המהלך הראשון לפי, על כל פנים

 כדי ,לוכ קודם :מעשי לא מאוד פשוט שזה הוא זו בשיטה גדולה הכי הבעיהו

, זה מכשול על נתגבר אם וגם. מאוד ארוכים חוטים צריכים קשרים ד"י לעשות

 לציציות רגילים אינם אנשיםו, ענף שליש ושני גדיל שליש הוא מצוה הידור הרי

  .כל כך ארוכות

  

        הרבהרבהרבהרב    לשיטתלשיטתלשיטתלשיטת    השניהשניהשניהשני    המהלךהמהלךהמהלךהמהלך

 קשר ולעשות חוליות שבע רק לעשות וזה, הרב לשיטת יהישנ אפשרות יש לכן

 ןאי כאן גם ,םהקוד במהלך כמו .קשרים שמונה יםיוצא הזי לפו ,חוליא כל בסוף

  : כזה. קשרים שהיחמ של מנהג את מקיימים

, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר

        ....קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן

                                                 
 פיל יותר מהמתאי – חוליות עשרה שלש שעושים – הברייתא של היהשני והאפשרות. רקיעים

  .בלבן וגם בתכלת גם הכריכות את שעושים פותהתוס שיטת
 יוצא, הברייתא דברי כפי, בלבן האחרונה ואת הראשונה החוליא את עושים אם לכאורה אבל

 וששה רקיעים השבעה מן בהיפך, בלבן ושבע בתכלת חוליות שש לנו יש פותהתוס שיטת שלפי
 כמנין תכלת לעשות צריכים לא הרמז את לעשותכדי ש, זו קושיא לתרץ מקובל. ביניהם ויריםוא

, ויריםווא רקיעים ג"לי מרמזים שהם חוליות ג"י שעושים מספיק, םויריוהא כמנין ולבן יעיםקהר
 שכתבו פותהתוס לשיטת ההסבר גם וזה ולכאורה . למציאות וזיכרון רמז נתנות הכללית התמונהו

 הרי, שיטתם לפי גוונים מחליפים אז גם חוליות שבע לעשות הברייתא של האפשרות לפי שגם
  . לרקיעים זרמ לשמש ותיכול לבן של חוליות שגם

 והלבן, לרקיע ודומה בחוליות ניכר שהתכלת: "ש"הרא דבריאת  וגם, דוחק קצת שזה כמובן
  .לזה להתאים קשה קצת" לרקיע רקיע שבין לאויר דומה
 הברייתא, כאן נשנו חולקות שברייתות אומר הייתי ,הראשונים דברי ולולא, דמסתפינא לולא אבל
 ולבן להתחיל שצריכים בגמרא האחרי ההבא ברייתאה כפי תסובר אינה החוליות מספר של

הראשונה  האפשרות שלפי יוצאו .בתכלת ומסיימים בתכלת מתחילים לדידה אלא ,בלבן ולסיים
 אכן היהשניואילו לפי האפשרות , ממש דומה לרקיע, אכן יש שבע חוליות שֵלמות של תכלת

 כדברי, ויריםוהא כפי הלבןת מספר חוליוו הרקיעים ספרמכ בדיוק הוא תכלתה חוליות מספר
  . ש"הרא

 מילאמ אם אבל, הראשונים בה ורשישפ ממה אחרת הסוגיא את לפרש אפשר אי שלמעשה כמובן
 סברא לצרף אפשר, ם"הרמב שיטת את גם לצאת כדי תכלת של חוליות שבע לעשות עדיפות יש
  .ע"וצ, תכלת של חוליות שבע שצריכים סוברתה ברייתא יש פותהתוס שיטת לפי גם שאולי ,זו
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 כל לעשות עדיף הַרב לשיטת אולי ,חוליות שבע רק עושים שאם, לציין יש אבל

). בלבן והאחרונה הראשונה והכריכה (ם"הרמב כשיטת, כלתבת חוליותה שבע

 כמו (הגוונים את מחליף כריכות שבע שעושה מי גם פותהתוס שיטת שלפי הגם

 זו בנקודה בפירוש פסק ולא, ן זהלדי נחית לא שהרב כיון אבל, )בפירוש שכתבו

 להחליף צריכים הרב שיטת שלפי בתחילה שהנחנו רק, פותהתוס שיטת כפי

 ומסתבר, החוטים מספר יןיבענ פותהתוס שיטת כפי פוסק שהרב מחמת ניםהגוו

 שאין, לשניהם עולה אחת סברא הריש, החוטים במספר תלוי החוליות שצבע

 עדיף גם הרי זו סברא לפי לכאורה אבל. הלבן פני על התכלת את להעדיף סיבה

 אין אולי ,ג"י עושה אינו מילאמ ואם, ויריםווהא הרקיעים נגד חוליות ג"י לעשות

כמו , הסברות יתש בין לחלק אפשרואמנם . הגוונים את להחליף עדיפות בכלל

 שהרב כיון אבל ,שעל כרחנו נצטרך לעשות כדי לתרץ את שיטת התוספות עצמם

  .ע"צ עדיין ןיבעני פסק לא

  

        הרבהרבהרבהרב    לשיטתלשיטתלשיטתלשיטת    השלישיהשלישיהשלישיהשלישי    המהלךהמהלךהמהלךהמהלך

 שם על אנשים כמה אצל תהנקרא השיטה כפי לעשות הוא השלישי המהלך

 שהיחמ רק עושים אבל, הגוונים את פיםימחל, חוליות שבע שעושים, פותהתוס

  :כזה, צבע כלמ תאח, חוליות יתש כל אחר קשר שעושים דהיינו, קשרים

  ....קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת    לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת    לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת    לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר

  

למנהג " ס"שום סמך בש"האם יש  השאלה על רוץכתי פותהתוס כתבו זו שיטה

שיש לומר שזה שצריכים לעשות , על זה כתבו התוספות. של חמישה קשרים

ולפי האפשרות של . לבן ותכלת,  הכוונה לכל שתי חוליות–קשר על כל חוליא 

 מי .הברייתא שעושים שבע חוליות יוצא אם כן שיש סמך לחמישה קשרים

  !"קדמוניות משנים ישראל מנהג", דומא גדול ברווח יצא זו כשיטה שנוהג

 הגם, הַרב שיטת לפי גם משתבש שאינו מסתבר, זו כשיטה שהעושה ונראה

 הרב ע"בשו הריש, ממש חוליא בכל קשר לעשות עדיף ההלכה מבחינת ודאיושב

 הגמרא לשון פשטות כפי פוסק אלא, פותהתוס של רוץהתי סברת תמוזכר האינ

  . וחוליא חוליא כל בסוף קשר
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חוליות על ' צמם אין עדיפות לעשות ז עפות שגם לפי התוס,נראה לומר וגם

ס "חוליות יש סמך בש'  רק תירצו שלפי האפשרות של זפותהתוס. ג"פני י

זה אומר שבשעה שהתכלת מצויה צריכים להעדיף אין אבל , שה קשריםילחמ

 שלפי שיטת , הסברנו לעיל,ואדרבה. שה קשריםי חמשיהיוחוליות כדי ' לעשות ז

ג "עדיף לעשות י, ין החלפת הגווניםים ובענין מספר החוטיי בענפותהתוס

  .חוליות

 עושים אם כלום מפסידים אין פותתוס של רוץהתי לפי גםש ,יש לומר ועוד

 אחר מספיקו, חוליא כל אחר לעשות חייבו לא ל"שחז רק, חוליא כל אחרקשר 

  . צבע מכל אחד

הדבר , שמה שראיתי שרבים כותבים שזוהה שיטת התוספות, לכן נראה לי

ויכול להיות שלפי התוספות שיטה זו אפשרית אבל אינה מצוה מן , אינו ברור

   .המובחר

 יש גם, בעצמם פותהתוס דברי, זו השיט לש החזק מהעמוד חוץ, זאת כל םע

 תשסותר הגם, הרב ע"השו של ההלכה פסקי את ממש תרסות אינה היאש לומר

 בכל הריש". וחוליא חוליא כל בסוף קשר לעשות תיקנו וכן: "שכתב, לשונו את

  .לחוליא חוליא בין להכיר קשרים עושים זאת

  

, חוליות שתי כל אחר הקשרים את כבר החליט לעשותש שמי ברור זה אבל

 של המנהג ידי לצאת כדי, ג"י ולא חוליות שבע רק שיעשה שעדיף מסתבר

  .קשרים שהיחמ

 ט"ל של המנהג על עולה קשרים שהיחמה מנהג של ומשקל ודאיודב, הטעםו

 מאשר קשרים שהיחמ לעשות שעדיף גם ומסתבר. אחד ה"להוי שמרמז כריכות

 בין הקשר הריש. גוונים שמחליפים פותהתוס כשיטת נוקטים אם גם ,חוליות ג"י

 גוונים להחליף גם אפשרו, לגמרי מוחלט אינו חוליות ג"לי גוונים החלפת

 כפי, תכלת של חוליות שבע כשאין לואפי רקיעים שבעה נגד שבעה ולעשות

 יןותיק מנהג הוא קשרים שהיחמ של המנהג ,שני ומצד. בעצמם פותהתוס שכתבו

  .הגאונים תקופת מאז הדורות כל במשך שנתקדש
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        הרבהרבהרבהרב    שיטתשיטתשיטתשיטת    לפילפילפילפי    עדףעדףעדףעדףוווווהמוהמוהמוהמ    הרביעיהרביעיהרביעיהרביעי    המהלךהמהלךהמהלךהמהלך

 חוליא כל ועל, הצבעים בחילוף, חוליות ג"י טוב לעשות שלמעשה, ד"לענ נראה

 שהיחמ לעשות וגם. או כשל התימנים דיים"חב קשרים, קטן בקשר קשורל

  .החוליות בין בפיזור גדולים קשרים

  

 נוהגים שהיו לעיל שהבאנו המאירי בדברי שראינומה  הוא שלנו הרעיון יסוד

 עשה שאכן הראשונים מן אחדב מצאנו מזה ויותר. קשרים סוגי שלושה לעשות

 לחד תציצי הלכות"ב, חוליא לכל קשר לבין קשריםה תחמש בין זה הבדל

  : לשונו ווז, )יא' עמ, ו גליון" צפונות "בקובץ יד מכתב שנדפס" (מקמאי

 ארבע גמור בקשר ויקשור... למעשה הלכה מעשייתה הקצר כלל

 שלשה היא והחוליא, חוליא ויכרוך, האחרים הארבעה עם חוטין

 השני וקשר השנית חוליא ועוד, חוליא להיכר אותה ויקשור, כרכים

 חוליא כל בין ויקשור ,חוליות שבע ועוד. ראשון ]כשל) [לשל (גמור

, חוליות שתי יעשה כך ואחר. השלישי גמור קשר ואחריהן, לחוליא

 עוד ויקשור, חוליות שתי עוד ויעשה. הרביעי גמור קשר ויקשור

 וקשר, קשרים חמשה שקשרנו הרי. גמור בקשר החמישי הקשר

 ל"ט שהן חוליות ג"י עשינו וכן, דאוריתא לגמרי לכנף סמוך העליון

, למטה והשלשה לכנף סמוך קשרים שהשני נמצא. עיקר וכן, כרכים

  .ל"ז האי רבינו בשם, מורידין ולא בקדש דמעלין משום

  

 והוא, חדש יסוד מדבריו ללמוד אפשר, מציע שהוא הקשרים לסדר כנסהיל בלי

 "האחרים הארבע עם חוטין ארבע" גמור קשר :קשרים סוגי שני לעשות שאפשר

 מקיימים וגם', דאורייתא עליון קשר 'של החיוב את מקיימים כזה קשר בסוג –

 ובש, הכורך בחוט קשר, אחר מסוג וקשר ;'קשרים חמשה 'של ןיותיק מנהג בה

  .וחוליא חוליא כל על רולקש דגמרא דינא את מקיימים

  

, ההלכות של ביסודם, הַרב שיטת לפי יפה עולה הקשרים סוגי שני בין זה הבדל

  : דלהלןכ



נד                                     והיה לכם לציצית                ה "פרשת שלח תשע

 כפי הַרב פוסק ,וחוליא חוליא כל בסוף קשר לעשות חכמיםה תקנת לגבי

 חוליא בין כריה שיהא "כדי הוא שהטעם ש"והרא פותהתוס שכתבו הסברא

 מבדילה קשר מספיקו, גמור קשר צריכים איןש לומר יש זה טעם לפי, "לחוליא

  . החוליות בין

 כל הראשונים רוב פישל ביארנו הרי, גמור קשר צריךש נאמרף אם וא

 וכאמור, 13הכורך בחוט עושים היו, מדאורייתא שהוא עליון הקשר גם, הקשרים

 אחר בצרפת נתחדש האחרים הארבע עם חוטים הארבע היום עושים שאנו הקשר

, לי עלמאלכו גמור קשר לעשות מחמירים אנו שלהלכה הגם. תם רבינו של דורו

 הגאונים כשיטת קשר שמספיק ראהנ החוליות בין כריה של קשר יןילענ אבל

  . 14הכורך בחוט הראשונים ורוב

, קשר הכריכה בסוף שיעשה ובלבד "הרב פוסק העליון הקשר לגבי ברם

 כאן ."גדיל כאן שאין ונמצא ,לאחריה קשר בלא מתקיימת אינה דהכריכה משום

  . לי עלמאלכו גמור קשר צריכים ולזה, הגדיל את לקיים הוא הקשר של ותפקיד

 מסוג קשרים שהיחמ לעשות אפשר, קשרים סוגי שני לעשות שאפשר יוןוכ

 "קדמוניות משנים ישראל בכל פשוט מנהג" את מקיימים שבזה גמורה הקשר

, השונות חוליותה ג"י בין הללו הקשרים את ומפזרים ,קשרים שהיחמ לעשות

  . השונות השיטות לפי

  

 שהיוהחמ ,ראשונים הרבה דועו החינוך שיטת לפי לעשות זה טוב שהכי כמדומני

  :)וחוליא חוליא שבכל קטן מקשר חוץ (כזה באופן יפזר קשרים

                                                  
, ךכ נראה ם"הרמב שיטת לפי שגם להוסיף ויש". התכלת כריכת שער "בספר זה יןיבענ ראה 13

 שאר על אחת כריכה בו וכורך הלבן מן אחד חוט ולוקח): "ז הלכה א פרק (כתב ם"הרמבשכן 
, שרוקו לבן של כריכה בצד כריכות שתי בו וכורך התכלת חוט ולוקח, ומניחו הבגד בצד החוטין

, לבדו תכלת של בחוט שניה חוליא ועושה מעט ומרחיק, חוליא הנקראין הם כריכות השלש ואלו
 שעושים אחר גם להרחיק שצריכים כותב ם"שהרמב זהמ". ...שלישית חוליא ועושה מעט ומרחיק

, הכורך חוט םע רק הקשר את שעשהאם כן  מסתברו, מרחיק ו אינועצמ שהקשר נראה הקשר את
 .מזו גדולה הרחקה לך אין חוטים ארבעה עם חוטים ארבעה של קשר יםכשעוש הריש
. חוליא כל' בסוף 'קשר לעשות שצריכים שכתב ל"ז הרב של ללשונו יפה עולה זה אין אבל 14
 .דוחק קצת הלשון כאןו
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, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן    תכלתתכלתתכלתתכלת    לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת    לבןלבןלבןלבן    תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן    תכלתתכלתתכלתתכלת    לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר

        ....קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן    תכלתתכלתתכלתתכלת    לבןלבןלבןלבן    תכלתתכלתתכלתתכלת

  

 של חוליות שבע לעשות עדיף הַרב לשיטת גם שאולי ,לעיל שכתבתי מה ולפי

  :ךכ לעשות כדאי, בזה ם"הרמב שיטת גם לצאת לבן של ושש תכלת

, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת    לבןלבןלבןלבן    תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת    לבןלבןלבןלבן    תכלתתכלתתכלתתכלת, , , , קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן    תכלתתכלתתכלתתכלת    לבןלבןלבןלבן, , , , קשרקשרקשרקשר

        ....קשרקשרקשרקשר, , , , לבןלבןלבןלבן    תכלתתכלתתכלתתכלת    לבןלבןלבןלבן    תכלתתכלתתכלתתכלת

  

 יפגום לא זהש יוןכ, הראשון המהלך לפי מאשר טוב יותר הרבה יוצא זה וכאן

  .הגדיל של וביופי

  

 הקשירה כמו תלעשו עדיף שלכאורה להוסיף יש הקטנים הקשרים יןילענ

 אינו שזה לומר סברא יש הריש, בלבן ד"חב מנהג כפי הקשירה פני על התימנית

 בין להרחיק רק השמועיל להיות יכול כזאת תחיבה שכן – כלל קשר נקרא

 היכר ועושה מרחיק שזה הגם. קשר בכלל זה אין אבל, הרב שכתב כמו החוליות

 אי להרחקה קשר לעשות קנוית ל"שחז שכיון סברא לומר יש אבל, החוליות בין

 בחוט קשר לעשות צריכים אלא, שרוצה המ בכל ההרחקה את לעשות אפשר

 שכיון להיות יכול שני מצד אבל. וכדומה התימנית הקשירה כמו ,שכורכין

 ובפרט. כאן מהני לכן ,לחוליא חוליא ביןלמעשה  המבדיל דית"החב קשירההש

 על הקפידו לא שרובם רואים ,הקשרים את עשו שהראשונים איך כשמתבוננים

  .רגיל קיימא של קשר

  

 תקנת גם: לּכֹ  לִמּכֹ  לּכֹ ּבַ  הַרב שיטת לפי שיוצאים חיםימרוו, ההז המהלך לפי

 וגם, קשרים שהיחמ של המנהג וגם, חוליא כל בין קשר דגמרא מדינא חכמים

 את וגם (כריכות ל"ט וגם, הגדיל בסוף חוליות ארבעה בעשיית בקודש מעלים

, בלבן ישראל ממנהג כך כל ניםמׁשַ  איןש יוצא וגם). וסיעתו ם"הרמב יטתש

 שלעת ישראל עם רוב עם ביחד ,"ישראל כל בשם "ציצית מצות את ומקיימים

         .תכלת מצות מקיימים אינם עתה
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        דוד עטוןדוד עטוןדוד עטוןדוד עטוןהרב הרב הרב הרב 
        זכרון יעקבזכרון יעקבזכרון יעקבזכרון יעקב, , , , """"זכרון מיכאלזכרון מיכאלזכרון מיכאלזכרון מיכאל""""כולל כולל כולל כולל 

        ם במנין חוטי התכלתם במנין חוטי התכלתם במנין חוטי התכלתם במנין חוטי התכלת""""ביאור ובירור שיטת הרמבביאור ובירור שיטת הרמבביאור ובירור שיטת הרמבביאור ובירור שיטת הרמב

   :ע בשערים המצוינים מחלוקת הראשונים במנין חוטי התכלת והלבןהנה נוד

חוטי ש, ש והטור"א והרא"ראשוני אשכנז והרשב) וכל (פותי ותוס"דעת רש

 דהיינו שיש להטיל שני חוטי לבן בציצית ,וים הם בציציתוהתכלת והלבן ש

 וביחד הם ארבעה ,יםי ושני חוטי תכלת שנכפלים על שנ,יםישנכפלים על שנ

   ).אחר ההכפלה(וטי לבן וארבעה חוטי תכלת ח

 חוטי לבן שלושה שיש להטיל ,ז"ד והמאירי והערוך והריא"ודעת הראב

  .םי וחוט אחד תכלת שנכפל לשני, חוטי לבןך הכול שישה ס,יםיהנכפלים לשנ

 באופן שאחר ההכפלה , שהחוט הרביעי חציו לבן וחציו תכלת,ם"ודעת הרמב

  . תכלת חוטי לבן ואחדשבעהיהיו 

 שחוטי , וסיעתםפותי ותוס"לכאורה לרשש . נידוניםשניונראה לומר שיש כאן 

 יוצא שהמצוה היא בהטלת חוטי לבן וחוטי התכלת ויש כאן ,התכלת והלבן שוים

 רק יש הלכה , מצוותשתי הן וכעין תפילין של יד ותפילין של ראש ש, מצוותשתי

ם " לרמבאין כןשה  מ.נףעשו מכולם גדיל ועישמחוטי הלבן והתכלת יחד 

  . טעמא בעי אמאי התכלת הוא רק אחד,ד שהתכלת הוא רק אחד"ראבלו

  

         חוט של כרך חוט של כרך חוט של כרך חוט של כרך––––תכלת תכלת תכלת תכלת 
ווי ראשון י צ. צוויםשניכתב שנצטונו ' ם בהלכות ציצית פרק א"והנה הרמב

ווי שני לכרוך התכלת על י וצ,להטיל חוטים המשתלשלים וזהו הענף והוא הלבן

ם מצות התכלת היא בעצם " דהיינו שלדעת הרמב.לת מצות התכיהו וז,הענף

 –" ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת"ם מפרש הפסוק כפשוטו " והרמב,הכריכה

פתיל " יעשה "ציצית הכנף" על החוטים שהם ר כך ואח,שקודם יטיל ציצית הכנף

  .ם הפתיל היינו החוט הנפתל הנכרך על חוטי הלבן" שלדעת הרמב,"תכלת

 שגדר מצות התכלת ,ם בנקודה זו"ד מודה לרמב"ון האם הראבוהיה מקום לד

 ,ד סובר שבעצם מצות התכלת היא להטיל חוט בבגד" או שהראב,היא הכריכה
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ם " נקט שהרמב'עמק ברכה' ובספר . שויםאינםרק סבר שהלבן והתכלת ו

ם שלמד "רמבל ש, לשיטתם,ד שנחלקו במנין חוטי התכלת והלבן"והראב

 ואילו , שאחד הוא הכורך, לכן הוא רק אחד משמונה, כרךשהתכלת הוא חוט של

 שאין התכלת חוט של על כרחך, ד לשיטתו שכורכים גם בתכלת וגם בלבן"הראב

 ולכאורה יש . ולכן הוא חוט שלם,כרך אלא יש מצוה להטיל חוט תכלת בציצית

סוברים שצריך ה שמצאנו להדיא ראשונים ,ראשית :מקום להעיר על דבריו תרתי

 והם הערוך שמבואר , סוברים שזה חוט של כרךילו הכיט כפול לתכלת ואפחו

כתב שכורך רוב הכריכות שוכן המאירי , מדבריו שהתכלת הוא חוט של כרך

 אפשר ל כרחך וע, סוברים שהוא חוט כפולילו הכי ואפ,ם"מהתכלת כדעת הרמב

  .הוא חוט שלם מארבעהו, לסבור שהתכלת הוא חוט של כרך

ד שאינו סובר שהתכלת הוא חוט "נקט בדעת הראבשמה ש ,רעוד יש להעי

ד לא "הראבשוזכר לדבר , להיפךד " לכאורה יש להוכיח מדברי הראב,של כרך

ם הגדיר את המצוה "הרמבבמקום שבו לת הפרק ים בתח"השיג על הרמב

השיג שם רק  , במנין החוטין ובדין הכריכות, ורק בהמשך,שהתכלת הוא הכורך

כן  אבל יש להוכיח . סמך מיהא איכא, ראיה מוכרחתואין ז ואף ש.ד"הראב

ם " דעת הרמב.ז"א ה"ם בהלכות ציצית פ"ד בהשגותיו על הרמב"מדברי הראב

שכל הכריכות בתכלת מלבד הכריכה הראשונה של החוליא הראשונה , שם

תכן שמתחיל יד שואל איך י" והראב.אחרונההחוליא האחרונה של הכריכה הו

ם ונקט "ד על הרמב"ולכן חלק הראב, ממעט בכריכותיואך בן בלבן ומסיים בל

כריכות תכלת ולהתחיל בלבן ולסיים ' כדרך רב נטרונאי גאון שיש לכרוך ג

' תכלת וד' ג –כריכות '  זובלבן ולהחליף הצבע בין כריכה לכריכה באופן שיהי

 , על הכריכות"הפוחת אל יפחות משבע"ורב נטרונאי מבאר מה שאמרו . לבן

ד מביא דברי רב נטרונאי שמה שאמרו " והראב.ם"לא על החוליות כהרמבו

 , אתכלת קאי"כדי שיכרוך וישנה וישלש"' רצו בגמי ות"ליאווכמה שיעור ח"

שזה השיעור המינימלי של חוליא מתכלת ועל זה יש להתחיל בלבן ולסיים 

  .בלבן וכמבואר

ואפילו לא " אמרו הריש ,כובאי משמע שהוא לע"שיכרוך וישנה וישלש"והנה 

 ועל זה ,שצריך לכל הפחות חוליא אחתכלומר  ,"כרך אלא חוליא אחת כשרה
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 ועל זה אמר רב נטרונאי ,"וכמה שיעור חוליא כדי שיכרוך וישנה וישלש"אמרו 

 אז , חוט של כרךאינוהראשונים שהתכלת דעת  ולכאורה ל.גאון שזה קאי אתכלת

 ובזה לכאורה אין ,י הכריכה עושים גדילל ידוע" גדילים"כל דין הכריכה נלמד מ

 לרב נטרונאי גאון שאין בירא ליה אם ס,ם כןוא .1שום עדיפות לתכלת מלבן

 הרי באחד לבן אחד תכלת ?כריכות מתכלת' התכלת חוט של כרך אז למה צריך ג

 ולכאורה זה מכריח שדעת רב נטרונאי גאון !ואחד לבן כבר יש שיעור חוליא

 כמו שפירש ,ין הכריכהיה עיקר ענב ש, בתכלתתא מדברשבאמת תחילת הסוגי

נאמר דבר נוסף ש אלא ,וקאו ולכן ודאי שצריך כריכה מתכלת ד,ם הפסוק"הרמב

 רק שיש להעיר על ".מתחיל בלבן ומסיים בלבן"–דרבנן מיתכן שהוא רק יו –

ים בו וממעט י ומסלבןם היאך מתחיל ב"ד על הרמב" מה שואל הראבם כן דא,זה

  .ע" וצ! הרי עיקר הכריכה בתכלת,ותיובכריכ

תכלת  ודאי יש ראשונים שסברו שה, ברוריםאינםד הדברים "ואף אם בראב

 והם , כמו שכתבנו למעלה, שסברו שזה חוט כפוללו חוט של כרך אפיהוא

  .הערוך והמאירי והחינוך

התכלת הוא חוט של  ש האריך להוכיחנות יעקבוהנה כידוע הגאון בעל משכ

 והרוצה לעמוד על שרשי ,עיין בדבריו יראה שהוכחותיו חזקות מאוד והמ,כרך

   .הדברים יעיין בדבריו בסימן יג

ין יראה י המע,ת רבה בר בר חנהי מה שביאר את סוגי,ראשית :ויש להוסיף

ה "תודבה או גדיל או פתיל וגם " בסוגיא זו נשארו בקושיא בתודפותשהתוס

 שבגרסת , ועוד.שביל מתיום הכ"להרמב ו, קושיות עצומותןוה, וההוא גדילים

 וגם .ף" והרי נוסף לנו גם פירוש הרי,נות יעקבף מוכח כפירושו של המשכ"הרי

 הרי מסברא יש לומר דמה ראו ,חוט אחדשהתכלת  שכל מי שסובר ,יש להוסיף

 ואף ששערי .מסתבר שהוא הכורךו ?על ככה לצוות רק חוט אחד בתכלת

                                                  
 ילו זה אפ" לא כרך אלא חוליא אחת כשרהלוואפי" מה שאמרו , וסיעתםפותלתוסשמסתבר ש 1

 , החוליא הראשונה היא לבןפות ובאמת לתוס.ר שחוטי התכלת והלבן נכרכים דהעיק,אלבן לבד
 ובחוליא , שכורך חוליא לבן חוליא תכלת ומסרג, וסיעתם הוא בחוליאפותדמתחיל בלבן לתוס

 ולכן ,ם שעיקר הכריכה נאמרה בתכלת" לרמבה שאין כןמ(ים מצות הגדיל יאחת מלבן כבר ק
 .)רוב הכריכות בתכלת
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 ,חוט אחדשהתכלת  ומי שסובר . הסיבהות נוטה שזין הדעיתירוצים לא ננעלו עד

אין ו ,נות יעקבישאר עם קושיותיו העצומות של בעל המשכהאין לו שום סיבה ל

  . כמו שמוכרחים התוספות וסיעתםסיבה לדחוק

מה המקור לכריכה הקשה  נות יעקב המשכ,ראשית :י ראיותתויש להוסיף ש

ל שיש " דמסברא הבינו חז,על זה היה אפשר לומרו . וסיעתםפותבתכלת לתוס

יתכן י אבל הקושיא הגדולה איך .אולי לנוי מצוה או מטעם אחר, לכרוך משניהם

 ועיקר הדבר דכורך בתכלת לא הובא ,"ים בלבןימתחיל בלבן ומס"' ימו בגמידיס

שכורך בתכלת וכל '  והיה פשוט לגמ, ורק למתחיל ומסיים הביאו מקור,לו מקור

  . ולא הובא לזה שום מקור,ין הרקיעיםיין הכריכות נסדר על עניענ

 ,ים במספרםהלבן והתכלת שווש וסיעתם היה אפשר לומר דמאחר פותולתוס

 אבל למי ,ים בלבןימתחיל ומסש ומה שנשאר לחדש זה ,לוותם לכוהרי יש להש

  להביאלו דאין צריך אפי,ין שכורך בתכלתיאז מנ –וה הלבן והתכלת ו משאינוש

  . ודאי הוא הכורך ולכן הוא אחד, שלסובר שהוא חוט אחדל כרחך וע?לו מקור

גדילים " : שהנה בספרי בפרשת שלח הובא,ד" לענ,ועוד יש להוסיף ראיה

 שלשה :ית שמאי אומרים וב,ית הללאין גדיל פחות משלשה דברי ב –תעשה לך 

 ת שמאייובפשטות דברי הספרי הרי הסכימו ב, "של צמר ורביעית של תכלת

 וטעמא בעי במאי .שה אלא שאמרו שיש להוסיף לגדיל תכלתושהגדיל הוא של

 ובפשוטו נראה שטעמם . שהתכלת מחוץ למניןית שמאי ומה טעם אמרו ב,פליגי

יתיב רבה וקאמר " :' וכמו שמצאנו בגמ,שהתכלת הוא חוט של כרך ולכן נחלקו

 .חידוש בחוט של כרך ורואים שיש ," חוט של כרך עולה מן המנין:רבד משמיה

 – גדלים ,םישנ –גדיל " אלא ,שהו סובר כספרי שגדיל שלאינוהבבלי הרי 

 ית שמאי שלב,ולכן לבבלי התכלת הוא מן המנין, )ויבואר לקמן ("ארבעה

 והתכלת השולספרי הגדיל הוא שלה שאין כן  מ,החפצא דגדילים הוא ארבעה

להבנה עתא גדולה י עוד סיו ז ולכאורה.העושה את הגדיל הכורך אינו מן המנין

ונתנו על "פסוק הק על "הזוהלשון  וכן הוא פשטות .שהתכלת הוא חוט של כרך

  .ש" עיי,"ציצית הכנף פתיל תכלת

ם זה " וסיעתם על הרמבפות אמינא שכל מה שנחלקו התוס,ולולי דמסתפינא

 ארבעה של לבן ית שמאידלב" כי תצא"ברק מחמת שהיה להם הגירסא בספרי 
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הגירסא בספרי פי  אבל ל. ולכן הוצרכו לדחוק הסוגיות,בעה של תכלתואר

 הרי שהתכלת ,"כי תצא" בא" וכן לפי מה שהגיה אדוננו הגר,"שלח"בפרשת 

ויש לציין מה שהובא (הוא אחד ואין שום מקור לנטות מזה שהוא חוט של כרך 

יתכן י ש,לח בהערה'  עמ,ב" בגליון של שנת תשע'והיה לכם לציצית' קונטרסב

  ). ואין אתנו יודע עד מה,ס יסודה"שכל גרסת הספרי בכי תצא בט

  

        חוט תכלת כפול או חוט אחד בלבדחוט תכלת כפול או חוט אחד בלבדחוט תכלת כפול או חוט אחד בלבדחוט תכלת כפול או חוט אחד בלבד
 ניתן לומר שרוב ,ד"ם ולראב" וסיעתם לרמבפותוהנה במחלוקת זו בין התוס

כל ש מהכלל הידוע . א: מכמה סיבותפותימי מצות התכלת נקטו דלא כתוסימק

ק שהוא חוט " וכאן הרי מפורש בזוה,הכריעק יכול ל"נחלקו הראשונים הזוהש

 כל . ג;א יש משקל רב" וכידוע דלהגהת הגר,הגיה בספריהרי א " הגר. ב;אחד

  .ם" כרמבברוגדולי המקובלים ס

 האם חוט כפול או חוט אחד ,ד"ם והראב"נחלקו הרמבבה אלא שבנקודה ש

ם "רמבעוד טענו שהו, ם מחודש" היו שטענו שהרמב. בזה נחלקו הדעות,בלבד

ד ודאי יצא ידי חובה "ועוד טענו שמי שיעשה כהראב, ע מסוגיא דעירובין"צ

  .ם מהספרי"ועוד הוכיחו נגד הרמב, ם"לרמב

גדילים "ם "רמבלכאורה לדעת ה דהנה . כאשר אבאר,ואנכי לא כן אחזה

 ,ם כמו שבפועל הרי משתלשלים שמונה חוטי,םחוטיהם שמונה " ארבעה

ד למד "הראבאילו  ו,'גדיל'הכריכה היוצרת ות את ומתוכם צריך חוט אחד לעש

 . רק שנאמר דין שכל חוט צריך להיות כפול,םרבעה חוטישהגדילים הם בעצם א

  .א לבקש מקורם בזהו ועתה נב,זה בפשטות מחלוקתם

הרי  –א אכן נתקשו מה מקור ההכפלה , ובמנחות לח,  ביבמותפותדהנה התוס

 ? ואיך נעשו הארבעה לשמונה"בעהגדיל שנים גדילים אר"' בפשטות הגמ

 שפותלהו כעין פותכל דברי התוסש ויש להעיר .רצוירצו מה שתי תפותותוס

 על נות יעקב אבל לביאור המשכ,'פתילה זה רק לשיטתם בביאור הפתיל של הגמ

 . אין מקור כאן להכפלהם כן הרי שהפתיל קאי על הכריכה וא,ם"פי שיטת הרמב

 והנה , בענין ההכפלהפותב כתב שנדחקו התוס"יא בסימן " שהגר,ייןצויש ל

על העמק שאלה גם בספרו עמק הנציב על הספרי וגם בביאור  –ב "רבינו הנצי
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גדיל "מצא מקור נפלא להכפלה מדברי השאילתות בביאור הדרשה  –השאלתות 

 , דחד כי עיפינהו ליכא גדיל,גדיל שנים"לתות י ולשון השא"שנים גדילים ארבעה

  ."לים יש גדילובשנים כפו

 שכוונת בעל ,ב והוא ברור לכל קורא" כאשר ביאר הנצי,אור הדבריםיוב

ב ,  במנחות מפות וכן הוכיחו התוס,מצאנו בספרי שגדיל שלשהשהשאילתות 

 בחוט אחד כפול עדיין אין ם כן וא, והרי בספרי ודאי נקטו כן,ה בית שמאי"ד

.  כפוליםארבעהדילים הרי  ומכיון שאמרו ג,ים כפולים הוי גדיליגדיל ובשנ

 ,ב שמח בזה מאד למצוא מקור להכפלה שנתקשו בה הראשונים"והנצי

  . בסימן טו כיון לזה מדעתו הרחבהנות יעקבוהמשכ

נות משכלב ו"יחסו פירוש זה לנצייולפלא בעיני שראיתי לכאלה שדנו בזה ו(

  ).ב למד זה מדברי השאילתות שדבריו דברי קבלה" והרי הנצי,יעקב

 ולפי זה הרי שהגדילים ,אורה לפי השאילתות הרי מבואר מקור להכפלהולכ

 ולכאורה . ועל זה נאמר שאחד מהחוטים יעשה גדיל, כפוליםהבעצם הם ארבע

   .ה שהגדילים הם שמונה ולא ארבע,ם" מקור ברור לרמבוזה

 ונהו שהכ,"ופותלהו מתוכו"' ם פירש את דברי הגמ"ד נראה שהרמב"ולענ

 מתוך הגדיל , כלומר– "מתוכו"צריך להיות  ,ם זה הכורך"ב שלהרמ,שהפתיל

 ובהכרח , כפוליםהארבעשהגדילים הם ' ונת הגמום כ" לפירוש הרמב.ממש

 אין תכלת עולה משום לבן כמבואר בסוגיא שכן ,שהתכלת צריך להיות רק אחד

א ולא יכול לעשות כל החוטים " דטלית שכולה תכלת מביא תכלת ודב, בדף מא

 כי רק אחד נצרך  הרי שרק אחד הוא תכלת,ולכן אם יש לו שמונה חוטין, תכלת

 וכך נמסר ביאור , והיה דבר זה פשוט לרבותינו כדברי בעל השאלתות.לכריכה

ם כי זה ברור " ובזה סרו הקושיות על הרמב. וממילא ברור שרק אחד,ההדרש

   . וזה מה שאמרו ופותלהו מתוכו.למי שמבין את הדרשה

ה אין גדיל בפחות " אלא לב,הספרי שלא דרש גדיל גדליםומעתה לפי 

ולכן כתב ,  אין שום מקור להכפלה,ה שלשה של לבן ואחד תכלת"משלשה ולב

גדיל שנים ' לבבלי שלמד ה שאין כן מ.רביעית של תכלת כי הוא רק אחד

 ואחד תכלת ם הרי שזה שמונה חוטי',)כפולים ( גדילים ארבעה)כפולים(

   .וכמבואר
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,  כי בספרי זה רק אחד ולא אחד כפול,ם מהספרי" על הרמבשיא מידיא קול

פשו הראשונים מקור י והא קמן שח,םדזה הרי פשוט שבפועל יש שמונה חוטי

 והספרי שדרש ,הבבלילדעת  ם ולהשאילתות יש מקור לשמונה חוטי,להכפלה

   .אחרת הרי שזה רק ארבעה

 דאיתא .ונה ולא ארבעהויש להוכיח מהסוגיא שבעצם גדר הגדילים הוא שמ

יל להו יף להו מיעף ומעירב אחא בר יעקב רמי ארבע ועי" ):א,  מבמנחות(' בגמ

מא כי היכי דליהוי גדיל י קסבר בעינן תמניא בגל,בגלימא ואביק ליה מיבק

 "כי היכי דבעינן במקום פתיל" ובנוסחאות אחרות איתא ".גדילים במקום פתיל

   .)ויבואר לקמן חילוק הגרסאות(

 דסבר שצריך גדילים ארבעה מלבן ,ארו דבריו דרב אחאי בפותוהנה בתוס

, וצריך גם גדילים מתכלת שבשעת נתינתן יהיו שמונה ולכן כפל והכניס

גם שצריך שמונה וגם שמונה ,  נתחדשו שני חידושיםאחא נראה שברב פותובתוס

י הציצית סבר שחוטש מאחר ,"ד כדידןיעב"ולפי זה מר בריה דרבינא ד, בהכנסה

 לשיטתם בדף פות והתוס.וקא בהכנסה שיהיו שמונהוין די לכן אין ענ,ההם ארבע

ין לכפול י ולדידהו באמת זה רק ענ, ששאלו למה צריך לכפול ואמרו ילפותא,לט

   .ן שמונהי חידש עניאחא רק רב פותולתוס, ולא שמונה

סבר "' לשון הגממפשטות  ד) א: תרתיפותוהנה יש להעיר על דברי התוס

ין ין התמניא אלא עני לא חידש עניאחא שרב נראה ,"בעינן תמניא בגלימא

 שפירוש ) ב;)'בעינן תמניא ובגלימא'היה צריך לומר לפי התוספות ד(הגלימא 

  . יכון רק לגרסתנוספותהתו

היכי דבעינן כי " :הגרסא כמו שזכרנו למעלה) הובא בעוז והדר(י "והנה בדפו

תמניא רק חידש ו ,א שזה ודאי שצריך שמונה ומבואר להדי,"במקום פתיל

   .בגלימא כי היכי דבעינן במקום פתיל

ן י נדחקו במנפות כתב שתוס)ת"ה ולר"ד(ב "י' בסיא "והנה בביאור הגר

חוטין לבן ' ין שצריך בי מה שביארו מנא,  לחפותא לתוס"נת הגרו וכו,התכלת

  .חוטי תכלת' וב

קאמר אלא לא ' חוטין דבגמ' ין חבמנ' ועוד דחקו התוס" :א"וגם כתב הגר

 ארבעה של לבן ית שמאי דלב,א תמך בגרסת הספרי בכי תצא" ולכן הגר,"'ד
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א " זה מבאר הגרי ולפ, כי דורשים גדילים לבן וגדילים תכלת,וארבעה של תכלת

 . דבעינן גדילים מכל מין,יש מקור להכפלה וגם מקור פשוט למנין חוטי התכלת

   ".ח כל הסוגיאוכן מוכ" :א"וסיים הגר

ל מה "א ז"וראיתי לכמה מהכותבים שלא ירדו לסוף דעתו של אדוננו הגר

   .ונת רבינו פשוטהואת עינינו וראינו דכ' ד האיר ה"ובס, רוצה בזה

 וכפי שהערנו יש דוחק , דמכניס תמניא בגלימאאחאברב ' דהרי רואים בגמ

ות האחרות זה ודאי ועוד הערנו שלגרסא( לגירסא דידן ילו אפפותבפירוש התוס

א שעדיף ללמוד " ולכן אומר הגר,א מקור ההכפלה" וגם הוקשה להגר,)מוכרח

גם נרויח כך  ו, וכולם דורשים ארבעה לבן וארבעה תכלת,ן התמניא ברורישעני

 וגם שעדיף לומר שנחלקו רק אם צריך .וגם נרויח מקור ההכפלה' לשון הגמ

 , הדרשא במקור של מנין החוטיןתמניא בגלימא ולא לומר שנחלקו בכל עיקר

 עדיף לומר שזה מוסכם והדברים ואם כן ,והרי הא קמן שאנחנו עושים שמונה

   .ברורים

 וברור מדברי . תמניאלי עלמא דלכו,"וכן מוכח כל הסוגיא"א "ונת הגרו כווז

 ואין שום מקור לחדש שכל אחד ,יםיא שבסברא נקט שחוט כפול חשוב שנ"הגר

והרי מסתבר , פותח סוגיא זו כתוסוא שם נקט מכ" והנה הגר.יםיצריך להיות שנ

  .א חזר בו כמו שראינו ששינה הגירסא בכי תצא"שהגר

 .ם" וזה מקור חזק לשאילתות ולרמב,ועכשיו נשאר בקושיא מה מקור התמניא

 שטען שרק רב אחא ,קכט'  עמ,ב" שנת תשע"והיה לכם לציצית"וראיתי בחוברת 

 לא נחלקו ל כרחך דע. ודבריו תמוהין.וראיםעשה שמונה ולא שאר האמ

 דסוברים ,פותל לתוסו זה הכ,א האם לדידן זה גדר תמניא או לא" והגרפותהתוס

 רק יש מחלוקת דלרב אחא צריך גדילים לבן , הלבן והתכלת שויןלי עלמאדלכו

יתכן רק י וזה ,ל וחציו לבן וחציו תכלתווגדילים תכלת ולדידן הגדילים כולל הכ

 ובפרט ,ערוך וסייעתם שהתכלת הוא חוט אחדלם ו"לרמבה שאין כן  מ.ותפלתוס

 , הרי מהיכי תיתי שרב אחא יגיד גדילים לבן וגדילים תכלת,אם הוא חוט של כרך

 אבל אם ברור שהוא , ואף אם אינו חוט של כרך!הרי התכלת הוא חוט של כרך

יתכן י ולא ?לתמהיכי תיתי שרב אחא יחדש גדילים לבן וגדילים תכ –רק אחד 

   .שיחלקו אמוראים בדבר יסודי כזה שהוא פירושא דקרא
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 ולא עלה על דעתו שהוא ,א מחק הגרסא בספרי כי תצא"והנך רואה שהגר

 זה פותבאופן שכל התוס,  והדברים ברורים.ב"מחלוקת תנאים או מדרשים וכיו

ם "אבל להרמב, )א פליג"וגם שם הגר(רק לשיטתם בהבנת ענין מצות התכלת 

ובדעת (ם ענין התמניא כהשאלתות " ומוכח שלהרמב,תכנויהדברים לא י

ד יסבור שאחרי שיש דין הכפלה זה כבר גדר שמונה " ושמא הראב,ע"ד צ"הראב

 ברב אחא לא יכון פות דכל פירוש התוס,ב" להדיא הנצין כתב וכ.)ע בזה"וצ

   .ד"ם והראב"להרמב

 גיא דבעינן תמניא והדברים ומוכרח מהסו,ם ברורה" שיטת הרמבל כל פניםע

ם כל ענין התכלת הוא כריכה וגדר הגדילים הוא "לרמבש וממילא מאחר .ברורים

מתוכו  – "ופותלהו מתוכו"וזה מה שאמרו ,  ממילא אחד הוא התכלת,שמונה

 ותכלת אינו עולה משום לבן ,ם" כפסק הרמב, שהפתיל ממש מתוך הגדיל,ממש

  .רייתא שםב בפשטות הב, בדף מא' כמבואר בגמ

ובדברי השאלתות הרי נתגלה , ין ההכפלהיא ענ"והנך רואה כמה הוקשה לגר

 .ם הבין כן"גם הרמב וודאי ,המקור וכל דברי הגאונים דברי קבלה כידוע

  . ובאמת אין לו הכפלה' גדילים,גדיל' דהספרי לא דרש ,ומהספרי אין קושיא כלל

 ,כפשוטו – 'גדיל שניים'שהרי לחולקים עליו , ויש לסייע לדברי השאלתות

ואז תקשי לבית הלל שאמרו שצריך ,  ואחד מהם התכלת'ארבעה –גדילים '

ית  ובספרי הגיעו לארבעה לב.שלושה – 'גדיל' ית הללחך שלבר ועל כ,שלושה

ואז , "גדיל שנים גדילים ארבעה"דרשו בבלי ב ו, שהוסיפו התכלתי" עישמאי

הרי היה ,  ולמה נטה הבבלי מהספרי.יוצא שנחלקו הבבלי והספרי בשיעור גדיל

 ,השאלתות מיושב כמין חומרדברי  ול?יכול להגיע לארבעה בצורה אחרת

,  הכוונה שניים כפולים'גדיל שנים' ו,שבאמת גם לבבלי גדיל הוא שלושה

  .ק"ודו

  

        טלית שכולה תכלתטלית שכולה תכלתטלית שכולה תכלתטלית שכולה תכלתמסוגיא דמסוגיא דמסוגיא דמסוגיא דם ם ם ם """"לרמבלרמבלרמבלרמבראיה ראיה ראיה ראיה 
פורשת דנתבאר בה מ' את עיני וראיתי דכל החזיון הזה הוא גמ' ד האיר ה"ובס

טלית שכולה תכלת " איתא ב,  מאמנחותב'  דהנה בגמ.ל"ם ז"מקורו של הרמב

מיתיבי טלית אין " :' ושאלה הגמ".כל מיני צבועין פוטרין בה חוץ מקלא אילן
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 וקלא אילן ,א ותולה בה"טלית שכולה תכלת מביא תכלת וד, פוטר בה אלא מינה

 קלא אילן לחוטי בנוגע לכשרות סתירה הרי יש כאןו ," ואם הביא כשר,לא יביא

ה אמר רב נחמן בר יצחק לא קשיא כאן בטלית בת ארבע" :' ומתרצת הגמ.הלבן

  ". חוטין כאן בטלית בת שמונה ,חוטין

ים יים קלא אילן ושניע שיש שנה דבטלית בת ארב,י בפירוש ראשון"וביאר רש

ים ים תכלת ושניישיש שנחוטים  בטלית בת שמונה מה שאין כן, כשר –תכלת 

 כאן יש לחוש שמא , קלא אילןה ומוסיף עוד ארבע,קלא אילן ובזה מקיים המצוה

 ,י"ק לפירוש קמא דרש" והקשה השטמ.יצטרך חוטי תכלת ויקח מהקלא אילן

ים י תכלת ויקח שנה יש לחוש שיחשוב שכל הארבעההרי גם בטלית בת ארבעש

שאר ייתכן שיקח התכלת ותי ו,למקום אחר וישים חוטי לבן תחת החוטים שלקח

 ,י"הפירוש השני בדברי רשאת ק " ולכן העדיף השטמ!ציצית זו בלי תכלת

 טלית שכולה לגבייתא הראשונה י ובבר,שהנידון הוא האם קלא אילן כשר ללבן

השנייה יתא ימהבר'  ומקשה הגמ,תכלת קלא אילן פסול כי צריך שני צבעים

 קלא אילן השבטלית בת ארבע'  ומתרצת הגמ,שקלא אילן כשרבה מבואר ש

 , מראותשנייש כבר שבטלית בת שמונה מאחר אך , פסול כי צריך שני מראות

 , והנה הדוחק לפירוש זה מבואר. הנותרים יכולים להיות קלא אילןההארבע

' ובד, חוטין הנצרכים למצוה'  איירי בד"א ותולה בה"מביא תכלת וד"דברישא 

 ואם הביא ,וקלא אילן לא יביא"ובסיפא , ילןחוטין הנצרכים לא יועיל קלא א

 ,רשה וסמכה על המעייןייתא לא פי והבר, הנותריםארבעה מדברים על ה"כשר

   .והדבר דוחק

 ולפירוש שני יש את הדוחק ,ק"ת השטמיוהנה לפירוש ראשון קשה קושי

 , וטלית בת שמונההין טלית בת ארבעיע מה ענ" ולשני הפירושים צ,שזכרנו

  ?היוסיף אדם חוטין ומה ראה על ככשתי דמהיכי תי

 והרי היא ,שבת סוגיא זו כמין חומרים מתי"נו שלרמביעינ' ד האיר ה"ובס

לפי  זה הטלית בת ארבעשם למד "הרמבשכן  .ם"מקור לכל מהלך הרמב

וזה ( 'גדילים' 'גדיל'מהלך הבבלי דדרש פי  וטלית בת שמונה זה ל,הספרי

וממילא בטלית . הא קמן שיש בזה פלוגתא דהרי ,)שמונה כפירוש השאילתות

קלא אילן ' פסול אם יעשה ג,  חוט התכלת הוא אחד שלםבה ש,הבת ארבע
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 ולכן פוסלים מדרבנן ,ל תכלתו כי יש חשש שיטעו ויחשבו שהכ,ואחד תכלת

 הרי לא ,תכלת וחציו לבןהחוט  שחצי , בטלית בת שמונהאולם .את הציצית

גם מחשש שמא (א אילן באותו חוט עצמו מסתבר שיצבע חצי תכלת וחצי קל

 שיעשה ל כרחך וע,) מעשיל כךלא יבחין באותו חוט עצמו וגם שאין הדבר כ

 הרי יהיה ניכר שחלק לבן ויראו לפחות י האי גוונא וב,חצי לבן וחצי תכלת

 . ולכן כשר,אחד לבן ויבינו שכנראה שאר החוטין הם קלא אילן ולא תכלת

 מינים שנישצריך  –א " שמביא תכלת וד,ונאו ג בחדהלויתא כיהברנמצא ש

 אבל ,לכתחלה לא ואם הביא כשר – וקלא אילן , עולה משום לבןאינוותכלת 

 , והדברים כפתור ופרח. יש לפסול כי יש חשש לטעותהבטלית בת ארבע

ם " וכל מהלך הרמב, טלית בת שמונההין טלית בת ארבעי ענוומיושב נפלא מה

 והעושה ,הדילים הוא שמונה ולספרי הוא ארבעשגדר הג –' מפורש בגמ

ם "לפירוש הרמב' ל מפורש בגמו והכ. לבן חציו תכלת החוטשמונה חצי

  .שבו כל הדחקים בסוגיאיויתי

  

        םםםם"""" לשיטת הרמב לשיטת הרמב לשיטת הרמב לשיטת הרמבוגיא דהמוצא תכלת בשוקוגיא דהמוצא תכלת בשוקוגיא דהמוצא תכלת בשוקוגיא דהמוצא תכלת בשוקססססביאור הביאור הביאור הביאור ה
 .ם"נתקשו האחרונים לישבה לפי הרמבש, המוצא תכלת בשוקפש גבן סוגיא ד

 אולם כד דיקת תראה שלא זו בלבד שאין קושיא .ירץ בזהב מה שת"ועיין בנצי

י "ואנהירנהו לעינין הגר(וי ראיה לדבריו ום אלא אדרבה סוגיא זו ה"על הרמב

 ,ב" שנת תשע'והיה לכם לציצית' הובא בקובץ ,ם"ל בביאורו לרמב"פח זאק

  ).במאמר הנפלא של הרב מיכאל חיימי ותיתי ליה שהעמידנו בקרן אורה

חוטין  ותות פסולונ לש,המוצא תכלת בשוק": ב,  בעירובין צווהכי אתיא

  וזה-(בעינהו צמא ילג דאמר אדעתא ד, שנא לשונותימא" :'ושאלה הגמ, "כשרים

' רצה הגמי ות!".חוטין נמי נימא אדעתא דגלימא טוינהו ,)שלא לשמה

'  וממשיכה הגמ. שאין דרך לארוג בבגד חוטין שזורים,י" וביאר רש,"בשזורים"

 :' ומתרצת הגמ," נימא אדעתא דשיפתא דגלימא עייפינהו, נמיםשזורי" :לשאול

בהמשך האם '  על זה דנה הגמ". דכולי האי ודאי לא טרחי אינשי,במופסקין"

ין יין הטירחא בחוטין לענימדמה ענ'  והגמ,אדם טורח לעשות קמיע כעין תפילין

   .לעשות קמיע כעין תפילין
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 יש לו לחוש שמא לא נעשה ם צבועיםוטיהמוצא חש' והנה מבואר בגמ

וה חוט חציו לבן והרי אם מדובר שטש ,ם" והקשו האחרונים על הרמב.למצוה

 ומכאן .סתם י האי גוונאאין עושים כש ,וחציו תכלת הרי ודאי ברור שזה למצוה

 וכמדומה שהאחרונים עמדו .צובעים חוט שלםשם אלא "לא כהרמבשהוכיחו 

  .שביבזה וניסו לי

 . ואדרבה סייעתא מיהא איכא, כד דיקת תראה שאין מכאן שום קושיאאולם

' ע למה הוצרכו בגמ"דצ, )והיא קושיא מתבקשת(הרי הקשה התורת חיים ש

 שפת הבגד בשביל אם שכן ," דכולי האי ודאי לא טרחי אינשי,במופסקין"לומר 

 אינווברור שאם יש גודל ש, צריך גודל מסוים אז למה שיחתוך ויחזור ויקשור

ישב יובספר נחל הערבים  .ע"צ'  ולשון הגמ, ודאי זה למצוה,מתאים לשפת הבגד

   .ישביבזה מה ש

מדמה '  מה הגמ,ע" ונשאר בצש"ראה פותעוד יש כאן קושיא שהקשה תוס

 לכרחך שהרי בציצית מזה שחותך כמידת ציצית ע,חוטין לקמיע כעין תפילין

שמא  – קמיע כעין תפילין ן כןה שאי מ,ם לא כן למה חתך דא– שעשה לציצית

  ? ומה הקשר בין הדברים,עשה קמיע כעין תפילין

לא '  בגמ"מופסקין"ם למד "אנהירנהו לעינין דהרמב, ל"פח זצאי ק"והנה הגר

וה לסירוגין לבן ו דט,שיש הפסקה – "מופסקין" אלא ,חוטין חתוכין –י "כרש

דמופסקין זה דבר ' הגמונת ו דזה גופא כ, ולפי זה הדברים כפתור ופרח.ותכלת

ם אומר שאפשר " אבל הרמב,ם והיאך אפשר" וחכמי לוניל שאלו לרמב.טירחא

שהחוטין היו ' רצו בגמי ולכן ת, טירחאולטוות חלק לבן וחלק תכלת אבל ז

 של קמיע נת גם ההשוואה מובלפי זה .מצוהודאי רחא זו נעשה ליוט, מופסקין

' ית תוסיישבת גם קושי ומת,ו תכלתוית חוט חלקו לבן וחלקוכעין תפילין לט

   .ש"ראה

 שהרי גם ,ש לומר י?מה סבר המקשן –ם "רמבשיטת ה ל,ואם ישאל השואל

 ועוד שגם בטלית בת ,ל תכלתו הכההספרי טלית בת ארבעפי ם ל"רמבדעת הל

רק מרווח יותר לטוות חצי ו ,שמונה הרי אפשר לקשור חוט לבן לתכלת וכשר

הם גם למצוה  להשתמש באפשר  תכלתחוטיסתם  ,ןם כ וא.חוט לבן חצי תכלת

  . שאז אין לחוש כי ודאי זה רק למצוה,"במופסקין"' רצה הגמי ות.וגם לגלימא
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        סוף דברסוף דברסוף דברסוף דבר
וסוגיא דעירובין , ם ברורה ומבוססת על שיטת השאלתות" שיטת הרמב,סוף דבר

כאן " ועוד סוגיא ד, ועוד הוכחנו מסוגיא דתמניא בגלימא,ם"רווחא להרמב

 ואז מבואר ,ם"ישבת נפלא לפי הרמבי מת"וכאן בטלית בת שמונה' לית בת דבט

   . כמו שנתבאר,ין החצי חוטיענ' בגמ

 ודאי ם כן וא.ין החצי חוטיענ' מבואר בגמש ,ם"הרי נתבאר מקורו של הרמב

שיש כאן שמונה  –וכן הוא פשטות הסברא  –ם הבין "הרמבש ,שזה לעיכובא

וקא ולעיכובא כדי לקיים טלית ו וזה בד,ים נכרכים והתכלת הכורך והלבנ,םחוטי

 ואדרבה .הבבליפי  יוצא לאינוו'  עושה כן יש לו רק טלית בת דאינו ומי ש,'בת ח

ל "א ז" וכבר השרישנו הגר,ע מקור ההכפלה"ם צ"החולקים על הרמבלשיטת 

   .פותנדחקו התוסש

 ואף שאין . ומשה אמת ותורתו אמת,קאו ובדו,ם ברורה" שיטת הרמב,ם כןא

ם " עיקר דברינו לברר ולהוכיח את שיטת הרמב,בכוחנו להכריע בין הראשונים

 ,ם"ד יצא להרמב" ולא כמו שטענו שמי שיעשה כהראב,וקאוולהכריח שהיא בד

  . כמו שנתבאר,ולא היא

  

ד יוצא גם "הראבשיטת  דהנה אלו שטענו שהעושה כ.ואולי יש להוסיף ביאור

חוטי לבן ואחד ' ויש לו לעשות ז"ם "תב הרמבאמרו שמה שכ, ם"הרמבדעת ל

 "יש לו לעשות"והביאו דוגמאות ש, אלא שיכול, אין הכוונה בדווקא, "תכלת

  .יכול להתפרש בתורת אפשרות ולא כחיוב

,  יכול להתפרש כרשות"ויש"לשון אף ש ד) א:אבל יש להשיב על דבריהם

כמה יש לעמול על וידוע . ם זה" הקושיא הגדולה מאיפה לקח הרמבכל מקוםמ

ודוחק . ם דבר נגד פשטות הספרי"ומהיכי תיתי יכתוב הרמב, ם"מקור דברי הרמב

 דהרי באמת )ב. יתכן שזה טירחאיואדרבה , לומר שרצה להקל על מקיים המצוה

 כמו שנתבאר מקור ההכפלה ,היש לדון האם הגדילים שמונה או ארבע

, קור מסוגיא דעירוביןן חצי חוט מי וכבר הוכחנו שיש לעני,מהשאילתות

וודאי , ם מרויח סוגיות אלו כמין חומר"והרמב, ארבעהומסוגיא דטלית בת 

 דרבינו )ג. והא קמן דברי השאילתות, ם"שיותר מסתבר למצוא מקור ברור לרמב
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, ח"י' אך ראה דבריו בסי; וכן נראה במשכנות יעקב (ם"ב למד כן ברמב"הנצי

  .)ע"וצ

.  יש מקום לדוןם"הרמבשיטת  יעשה כאם ד"הראבדעת לאם יצא , מנגדו

ויעוין במאירי (ד האם ההכפלה היא מן התורה או לא "הראבדעת דצריך עיון ל

 רק .ל" ויש לדקדק הרבה בדברי המאירי ואכמ,ין ההכפלהייבמות מה שפירש ענ

.  הרי שנדחה פירוש המאירי,פתיל עשה גדיל' ף בגמ"יש להעיר דלגרסת הרי

נא שאם היה רואה המאירי דברי השאלתות במקור ולולי דמסתפינא אמי

דעת עוד יש לדון ל ו).ידחקה שמא היה חוזר בו ולא היה צריך ל,ההכפלה

ד הדין "להראבש רק ,א למטרת השמונהוין ההכפלה הי דשמא כל ענ,ד"הראב

ם " ולא כהרמב, המשתלשיםם ולכופלם כדי להגיע לשמונה חוטיהלקחת ארבע

ין בשני יאין ענשיתכן י , ואם כנים הדברים.א שמונהשגדר הגדילים ביסודם הו

ואף , ן התכלת הוא הכריכה בתכלתי ועיקר עני,תכלת רק להגיע לשמונה בכללות

  .יש לדון בה, שסברא זו מחודשת
  

ועיקר דברינו לברר ולהוכיח ולהעמיד את , אין אני ראוי להכריעודאי שולדינא 

 נות יעקב אולם רבינו המשכ.אשונים ואין בכוחנו להכריע בין הר,ם"שיטת הרמב

 .ם" הכריע כרמבם כןין ג'ר מראדז" וכן האדמו,ם"הרמבשיטת כלכאורה הכריע 

מ " הגרמו שכתב כמ,ם כדי שלא למעט בלבן"יש אולי לצדד דיש עדיפות לרמב וכן

לחלק מהאחרונים מי שמחסר משום שם "עוד יש לדון דעדיף לעשות כרמבו, קארפ

 .2והדברים ארוכים, ב ועוד" והנצינות יעקב וכן נקטו המשכ,לת מקיים תכאינובלבן 

                                                  
והקרית ,  ונתקשו בזה האחרונים טובא" מן התורהמניןואין לחוטי הענף "ם כתב "בדהנה הרמ 2

כל המנין נאמר בגדיל בכריכה שכן  ,ם שלחוטי הענף אין מנין מן התורה"ספר כתב בדעת הרמב
ת  ולקרי. ולא בענף שהוא הלבן, וזה בעצם במצות התכלת שהיא הכריכה,ששם נאמר שיעור גדיל

 אולם . רק לא קיים מצות תכלת שהיא הכריכה,ודאי קיים מצות לבן מי שיחסר בלבן ,ספר
 . ולכן יש שיעור ללבן,ם שאין שיעור למעלה אבל יש שיעור למטה" למד ברמבנות יעקבהמשכ

תכלת וייתכן שגם אינו  מקיימים איןשכשמחסרים בלבן ) יח' בסי( נות יעקבוגם סובר המשכ
 כי , על גרדומים פירשוֹ 'הלבן אין מעכב את התכלת' ם כשביאר הדין של" ולכן הרמב,מקיים לבן

ם "והיה אפשר לפרש ברמב(ל תכלת הרי שאין לו לבן וממילא גם אין לו תכלת ואם יעשה הכ
, ל כל פנים ע.) מינים אז לא מקיים תכלת רק לבןשניאין לו ש מאחר ,ל תכלתודאם יעשה הכ

 .תכלתהמחסר בלבן לא קיים , ועוד) יא' קכז סע, העמק שאלה(ב " והנצינות יעקבעת המשכלד
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ם ודאי לא "ם אבל לרמב"ד יוצא אם עשה כרמב"יש לדון אם לראבמשום שוגם 

 ,א הרי יש סתירה"הגרשבדברי עוד יש אולי לומר ו .3ד"יצא אם עשה כראב

  .ם"ל כתוב כרמב"ובדברי האריז

  .יאיר עינינו בתורתו' וה, ויש לדון בכל זה

                                                  
ד יוצא גם לדעת "אמנם יש הסוברים שהעושה חוט כפול תכלת כראב: הערת המערכת 3

ם  וא: "...ש רפמן הביא ראיה שגם המשכנות יעקב סובר כך מדבריו בסימן יח"והרב אי, ם"הרמב
 אין להכשיר ,לםש' ל דבעינן שישאר מין א"ת ז" אם באנו לחוש לפיר,ד"ם וראב"הרמב'  לדכן

 די עניבהחוטין אף בשיור כ'  אבל בב,נשארו שלמים' וג'  רק בחוט אדי עניבהלדידן אף בשיור כ
ל דבעינן שישאר "ת ז" דפסק כשיטת ר... בהדיאתב כןל שכ"רבינו ירוחם ז'  ואולי הן הן ד.פסול
חוטי ' לא נשארו ג כל שם כןוא, תכלת' חוטין לבן וא' ד דג"ם וראב"רמב'  וחשש לד,שלם' מין א

והיה לכם ' וראה גם מאמרו של הרב דוב שיף בקונטרס .ק"ודו, "שלם' לבן הרי אין כאן מין א
 .ב"תשע', לציצית



                                                  והיה לכם לציצית   ד "פרשת שלח תשע

 
עא

        
        
        
        
        
        

*            
*            
*            
*            

  מתורת הנסתר
*            
*            
*            



עב                                     והיה לכם לציצית                ה "פרשת שלח תשע



עג                                     והיה לכם לציצית                ה "פרשת שלח תשע

        יצחק עמנואליצחק עמנואליצחק עמנואליצחק עמנואלהרב הרב הרב הרב 
        וווו""""ירושלים שבין החומות תירושלים שבין החומות תירושלים שבין החומות תירושלים שבין החומות ת

        סוד הארת התכלת בקדרותסוד הארת התכלת בקדרותסוד הארת התכלת בקדרותסוד הארת התכלת בקדרות

מצוות  וראיתם אותו וזכרתם את כל") במדבר טו(כתוב בתורה על מצוות ציצית 

 שצריך האדם להסתכל על,  ובפשוטו של מקרא משמע,"ועשיתם אותם' ה

  ועיקר ההסתכלות היא בזמן.'ז לזכור את מצוות ה"הציציות שבבגדו ועי

 .'וראיתם אותו' ומגיע לפסוק ריאת שמעאו בזמן שקורא ק, שמתעטף בציצית

, תכלתהמשמע שעיקר ההסתכלות היא כשיש בציציות גם את פתיל  ל"ובאריז

 ל שיש עניין לכוון ולצייר"ביאר האריז, לת לא מצוי בעולםכשהיה התכ גם, ולכן

  .במחשבתו כאילו שיש בציציות שלו פתיל תכלת בנוסף על הלבן

בציצית  שצריך להסתכל, גם דע": ו"ח שער הציצית פ"ל בפע" לשון האריזווז

צריך  אמנם גם כן. ה"ש בע"בשעת פרשת ציצית כשאומר וראיתם אותו כמ

הנשמה  והוא תועלת גדול אל, 'וראיתם אותו'ש "כמ, שעהלהסתכל כל יום וכל 

צריך  לכן... וגם כדי להשיג הוא תועלת גדול, כדי שלא יזדמן חטא על ידו

וראיתם 'ב פעמים' ואז יסתכל ב, ולכוין כאלו יש שם תכלת, להסתכל בציצית

ים פעמ' ב ותכוין. וראיה עליונה, ותכוין להמשיך אליה סוד עינים עליונים, 'אותו

  ".להמשיך הראיה משם לסוד התכלת, עינים עליונים' שהם ב, ל"ק

 טוב להסתכל בציצית בשעת": ד-  ג'סעד "ח סימן כ"ע או"וכן נפסק בשו

' וראיתם אותו' יש נוהגין להסתכל בציצית כשמגיעים ל.כשמברך, עטיפה

  גם: הגה.ומנהג יפה הוא וחבובי מצוה, וליתן אותם על העינים) לט, במדבר טו(

  וכתב.והכל הוא חיבוב מצוה, נוהגים קצת לנשק הציצית בשעה שרואה בם

 ויכוין כאילו – 'טוב להסתכל בציצית וכו" :ד אות א"א בברכי יוסף סימן כ"החיד

  וכן בבן איש חי סוף".ל"י זצוק"האר. יש בו תכלת דאותה ההארה לא נפסקה

כאלו , צייר במחשבתוויכוין וי, נכון להסתכל בציצית": ז אמר"פרשת נח אות י

, מפני דאותה הארה לא נפסקה, שהוא דומה לרקיע, בהם חוט מראה תכלת יש

  ."וימצא טוב בכונה זו, ל"ו ז"שכתב מהרח וכמו
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 ג" את כל תריאדם התכלת מזכירה לתיימדוע רא, צריכים אנו להבין, הנהו

 מה הכוונה שהאדם צריך לכוון במחשבתוו,  מן החטאותוומצילה א, מצוותה

  .מהי הארת התכלת בזמן שאין תכלתו, כשמסתכל על הציצית

  

 הוא סוד פירוד – כאשר הוא מתרחק ונפרד מן הלבן – גוון התכלת מנם הנהא

, ואז כאשר הם נפרדים, והוא פירוד אשה מבעלה, השכינה מקודשא בריך הוא

 כשיש הסתר, והיינו בזמן הדין הקשה, גוון התכלת הולך ומחשיך יותר ויותר

 אז אותו, ו"ונראה העולם שאין דין ואין דיין ח, אינו מאיר' ים בעולם ואור הפנ

  .גוון תכלת הופך לשחור ואינו מאיר בעולם

נפרד  ואפילו שאמרנו שהוא, שאין גוון התכלת מתבטל לגמרי, אך האמת היא

 כי תמיד הוא מחובר אליו עדיין במידה, ו"אין זהו פירוד גמור ח, מן הלבן

 כן בפנימיות העולמות הוא תמיד נשאר בגוון תכלת ואינו מתבטלול, מסויימת

 שהם גוונים, אלא שהוא רק מתכסה בכיסוי והלבשה של גוון שחור, לעולם

, המסתירים ומכסים את גוון התכלת הממשיך לפעול בעולם בהסתרה ובכיסוי

 שאז יש כיסוי והסתר לגוון, א בעולם"והוא כל זמן שעדיין ניתן שלטון לסט

  .ואינו מראה את מה שהוא פועל בעולם, כלתהת

 שהתכלת היא בחינת פעולת הבורא יתברך לצורך, וביאור העניין הוא

ידוע ו. היינו לצורך גילוי מלכותו יתברך שתתגלה לעתיד לבוא, התכלית

תחילתן  ...נעוץ"ובסוד , תמיד קשורה אל התכלית, שהיא בחינת הכתר, שהסיבה

ולכן בהסתר אין אף פעם פעולה מסויימת , )משנה זספר יצירה פרק א " (בסופן

שאינה משרתת ומסייעת לאותה תכלית , של הבורא יתברך או הנהגה מסויימת

אז ו, שלפעמים אותה תכלית פועלת בגלוי ובדרך מובנת והגיונית אלא. סופית

ונראית , ופעמים אותה מלכות פועלת בהסתר, התכלת מגולה בעולם נחשב שגוון

והם כל הזמנים הקשים שנראה  –' עולם כאילו שהיא הפוכה מרצון הב' הנהגת ה

אז גוון התכלת מתכסה  ו–ה "א ולא בידי הקב"השלטון נמצא בידי הסט כאילו

וההנהגה , ו"היינו שנראה בעולם שלית דין ולית דיין ח, שחור ואינו מאיר בגוון

  .נגד התכלית פועלת
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הוא  מת הפנימית היא שגם זהוהא, אך כל זה הוא רק במראה החיצוני בלבד

אל  שולטים באותם הזמנים יש תועלת המביאההקדרות בוגם בחושך ו', רצון ה

משחקת  והשעה, פ שכעת הנר של הרשעים נראה זורח" ואע.התכלית העיקרית

הצדיקים  וכל, נראה קודר ועמום' ונר ה, להם והם מצליחים ושמחים בעולם

הזמן  שבאותו'  רצון הם כן כל זה הוא גהנה, יסורי הגלותיסובלים ומדוכים ב

השכר  והוא רק כדי לאבד את הרשעים מן, יהיה נרו חשוך ולא יאיר בעולם

, איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת") ב"תהילים צ (ו שכתובכמ, הנצחי

  ".  להשמדם עדי עד–בפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כל פעלי און 

 ל"ר, "'ואתה מרום לעולם ה"פסוק ואומר ה את ה"ולכן מסיים דוד המלך ע

 היינו שגם בזמן זה שנראה לכאורה שאין', אתה מרום'שגם בזמן החושך והגלות 

מרומם  יתברך שהוא' גם אז הוא רק מחמת רצון ה, יתברך בעולם' ו לה"שלטון ח

רצונו  וכל החושך הוא רק מחמת, לעולם מכל המקרים והתמורות שיש בעולם

יחשיך   ולכן לבסוף הנר של אותם רשעים.כל הרע בעולםיתברך לבטל את 

 )ד"כ משלי(ה "ועל זה אמר שלמה המלך ע, במלוא הדרו' ויתגלה נר הלגמרי 

רשעים   נר,כי לא תהיה אחרית לרע, אל תתחר במרעים אל תקנא ברשעים"

  ".ידעך

 והוא בחינת, גוון התכלת מתכסה בגוון שחור, בזמן הסתר הפנים, אם כן

 הפנימית המסתתרת'  המסתיר באותו הזמן את הנהגת ה,א בעולם"הסטשלטון 

וגם  שיש עוד נר חוץ מהשכינה הקדושה וכמו שמתבאר בתיקונים, א"בתוך הסט

וכאשר , א יש נר"כי גם בצד הסט, 1נר של הסטרא אחראנר של הסטרא אחראנר של הסטרא אחראנר של הסטרא אחראוהוא , הוא פועל בעולם

גוון גוון גוון גוון אז ו, הוא זה שמחשיך ומעכיר את הנר של השכינה', דולק'א "הנר של הסט

קדרות  אלביש שמים ")'ישעיה נ(והוא סוד מה שנאמר , התכלת נעלם ונחשךהתכלת נעלם ונחשךהתכלת נעלם ונחשךהתכלת נעלם ונחשך

אור הנר  א בזמן הגלות להסתיר את"והיינו שניתן כח לסט, "ושק אשים כסותם

נראה  ולכן גוון התכלת בזמן הגלות הוא חשוך ואינו, דקדושה ואת כל גווניו

                                                  
  ".דגיהנם ולסטרא אחרא אית נר חשוכא" :ב"ט ע" לשון התיקונים בדף נוזו 1
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נשמת ' והוא בסוד נר ה, ובמקום לראות את הנר דקדושה שהוא נר מאיר, 2לעין

והוא , ושחור שהוא נר חשוך, א"במקום זה שולט באותו הזמן הנר של הסט, אדם

  .הנר שמאיר מהאש של הגהנם
                                                  

ית המקדש שנחרב ב שמאז', ל בשער הכוונות בדרוש הציצית דרוש ד"וזה הסוד שאמר האריז 2
צריך עדיין לכוון  – התכלת נגנז פ שאור"אך מבאר הוא שאע, נגנז אור התכלת שבציצית

ש שם " וכמתכלת חשוךתכלת חשוךתכלת חשוךתכלת חשוךוהוא , בתוך הציציות  שיש שם גוון תכלת הגנוז,בהסתכלות על הציצית
 כי אמת הוא שאף ,נוהגים בזמן הזה שהם לבן בלתי תכלת ונבאר עתה הציציות שאנו": ל"בזה

 אלא, עם התכלתעם התכלתעם התכלתעם התכלתחכמה דאימא נפסק מלהאיר ולצאת בסוד הציציות הנזכרים   אין אורבזמן הזה
בהתלבשותו  הוא יוצאהוא יוצאהוא יוצאהוא יוצאכ "שגאבל ודאי הוא , שאין לנו עתה כח שיעשה הדבר ההוא על ידינו

   ".בציצית
 שאין בו בחינת שךשךשךשךווווחחחחס ה"שבציצית ה והנה התכלת": ל"בזה' ואמר בדרושי קריאת שמע דרוש ח

ולכן צריך לכוין כשמסתכל בציצית כאלו יש , בחינת הדין והוא, המכלה את הכלהמכלה את הכלהמכלה את הכלהמכלה את הכל והארה, העינים
עינים ' ותכוין להמשיך שם בחי ה' וראיתם אותו'ותסתכל כשתאמר  ,שם תכלת שבציצית

' עיינין עלאין להמשיך משם בחי' ס ב"ל שה" ותכוין בשני פעמים ק,והראיה שבהם העליונים
  ".וךוךוךוךהתכלת החשהתכלת החשהתכלת החשהתכלת החשהארת ראיה עליונה אל 

ל טוען שהיום אי אפשר לקיים "ראיה הפוכה נגד כל האומרים שהאריז שמכאן, ובדרך אגב אומר
מפורש  והרי,  אמר כאן בדבריו שאין לנו היום תכלתל" שהם טוענים שהאריז.תכלת מצוות

, לפי זהו .דאמא ומאיר דרכה ל שעדיין התכלת מאיר ורק שהוא גנוז בתוך חכמה"בדברי האריז
שהרי אור התכלת , את המצווה גם בזמן הזה ודאי הוא שאפשר לקיים, התכלת בעולםימצא יאם 

ל " ומה שאמר האריז.ורק שיש עליו כיסוי המחשיך אותו, עדיין קיים ומאיר למעלה בשורשו
שהיות  – "אין לנו כח"הכוונה של מה שאמר , "שיעשה הדבר ההוא על ידינו אין לנו עתה כח"ש
א "הסט והיא מכוסה ומסתתרת בתוך אור חשוך של, תכסתה בשורשהנגנזה למעלה ונ התכלתש

ולהתגשם בעולם הזה בתכלת  לכן לא היה לאור התכלת את הכח לרדת ולהתגלות, בזמן הגלות
היה לנו את הכח לקיימה בפועל מחמת  ולא, ולכן נגנזה מצווה זו למשך מאות שנים, ממשית

צריך האדם הירא , מצא התכלת בעולםישאם תל "אך ודאי שמודה האריז, חסרון התכלת בעולם
שהתכלת   זהו גופא סימן–מצא התכלת יכי אם ת, לקיים את המצווה הזו ולרדוף אחריה' את ה

מתחילה להימצא  ולכן היא, בשורשה מתחילה לצאת ולהתגלות ולהציץ מתוך לבושי הקדר
   .בעולם

וראיתי כמה , מש כסילותהתורה היא מ ל בא לבטל מצוה מן"שהמחשבה שהאריז, האמת היא
ואמרו שם שמי , שכתבו בספריהם ממש דברים תמוהים ח גדולים בדורנו"נחשבים תהאנשים 

ודאות שהתכלת שנמצאה ושגם אם יוכח ב, ועוד אמרו, במנהג אבותיו שמניח היום תכלת מזלזל
 איןל טען ש"האריזשהיות , בכל זאת אין להטיל אותה בציצית, התכלת האמיתית בימינו היא

שהרי אין כח לאף , אך הם ממש דברי הבל ושטות, ומחילה מכבוד תורתם. בחינת תכלת היום
וגם אם היה , מצווה מן התורה  לבטל,ל"אפילו לא אדם גדול כמו האריז, אדם בעולם הזה

הוראת ב לאא(בא לבטל איזו מצווה מן התורה  אסור היה לנו לשמוע לו אם היה, ל נביא"האריז
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 מראה את עצמה השכינה בבחינת, א דולק"ולכן באותו הזמן שהנר של הסט

והיינו שמה שהשכינה היא , ל שהיא דלה ועניה בלי כח לפעול בעולם"ר', אות ד

הנה כל , ם"אלהי אותיות' שהם כנגד ה, ה"ה ב"אחרונה דשם יהו' אות הבחינת 

בחינת גוון תכלת  והיא, זה הוא בזמן שהיא מראה את כוחה למטה בתחתונים

קודשא בריך הוא  ויחודם יחד הוא סוד יחוד, הקשור ומאוחד עם הגוון הלבן

ויה היתה גל' שאז מלכות ה, והוא כמו שהיה בזמן בית המקדש, ושכינתיה

                                                 
 א שהתורה הזו לאו מעיקרי הדת הדואח, התורה עומדות וקיימות לעד כל מצוות מחמת ש,)שעה

וכל , לא  האם ניתן לקיימה או– וכל מצווה ומצווה יש לה את התנאים שלה .תשתנה לעולם
 –עשיית המצווה בעולם הזה  התנאים והחוקים של כל מצווה ומצווה צריכים להתקיים רק באופן

ואם חסר , מצווה על האדם לקיים אותה יימים כל תנאי המצווה ואם מתק,ה בלבדיעולם העשי
 אך כל זה הוא רק . פטור האדם מלקיימה–המצווה  אחד מתנאי המצווה המעכב את עשיית

ואין להתחשב כלל באורות עליונים ושורשי המצווה בעולמות , בתנאים השייכים לעולם הזה
כי , ולא בעולם האצילות או בעולם הבריאהניתנו לנו לקיימן בעולם הזה  כי המצוות, עליונים

כדי  וכל הלימוד של שורש המצווה בתורת הסוד הוא רק, המצוות חל כאן בעולם הזה חיוב
שאם התקיימו כל ,  ומה עוד.ולא כדי לבטל ולגרוע אחת מן המצוות, להבין את טעמי המצוות

שהרי אין ,  התנאים שםהתקיימו כל  מוכח הוא שגם למעלה בשורש–תנאי המצווה בעולם הזה 
 מוכח שיש גם – ולכן אם יש ענף .שנמשך ממנו וכל ענף מוכיח על שורשו, לך ענף בלי שורש

   .שורש
ח "מחמת שראו שגם כמה ת, נו שמשתבשים בעניין זהרשראיתי הרבה בדו משום, והארכתי קצת

כי אם יבוא . ההיא טעות גמורה ובעיה גדולה שצריך לצעוק עליו ,תומכים בדעה המשובשת הזו
, כ גדולה"אין בזה בעיה כ, האמיתי ואין זהו התכלת, אדם ויאמר שהתכלת שמצאו כיום היא זיוף

 גרם בזה –וגם אם הוא טעה , הוא אפילו צודק בדבריו ואולי, כי בדעת זו לא משבש את התורה
 פ " אעההבנה שמחמת חסרון אורות עליונים אין לנו מצווה אך.  בשוגגצות עשהלביטול מ

כל , א ביטול חלק מתורתנו הקדושהיכי ה, א שיבוש גדול מאודיה, המצווה שמתקיימים כל תנאי
אומר  ל היה" ומה היה קורה אם האריז.ח"י מי שנחשב בדור כת"שנאמרים דברים אלו ע שכן

 ולכן כל !?תפילין האם היו מבטלים את מצוות, שאין לנו כיום את האור של התפילין בשורשם
 ולא(צריך לבדוק בעצמו את התכלת שנמצאה בימינו , יתברך ואת מצוותיו' ב את האדם שאוה

ואם כן , מתקיימים בה כל תנאי המצווה או לא  האם–ולראות , )לסמוך על מה שאומרים אחרים
שכל מצוות עשה צריך , אפילו אם היא מצווה יקרה בדמים, אז צריך הוא וחייב הוא לקיימה

כי אין , הירא שמים צריך לקיימ, עניות דעתי אפילו אם יש ספק בדברול. האדם לבזבז עד חומש
 ל במנחות"כבר אמרו חזו ,אלא רק הפסד ממון בלבד, אם אין זהו התכלת האמיתי בזה הפסד

עונש אם אפשר  ומשמע שגם באי קיום התכלת יש, "גדול עונשו של לבן יותר מעונשו של תכלת"
ולכן עדיף הפסד , )א ,מא  במנחותו שכתובכמ(ינן אעשה ובמיוחד בעידן דריתחא דענש, לקיימו

 . מאשר ספק עונש משמיא בעידן דריתחאלם הזהממון בעו
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נהפכת לאות ' אז האות ה, אך בזמן הגלות שנפרדה השכינה מבעלה, לעולם

  . סוד דלות ועניות–ת "דל

 בעולם תלוי במעשים של' כל הגילוי של מלכות ה, וכן במשך כל זמן הגלות

 כי ככל שעם ישראל עושים יותר מעשים טובים ומעלים יותר חומר, ישראל

 יותר כח להתחבר עם בעלה ולהאיר את כך יש לה –בעירה אל הנר של השכינה 

  אך ככל שהשכינה חסרה.ואז יש שלום ושלוה בעולם, אור הקדושה בעולם

 אז השכינה', וככל שהמעשים של ישראל הם נגד רצון ה, מעבודת התחתונים

 ',לאות ד' ואז האור שלה הולך ונחשך ונהפך מאות ה, נפרדת יותר ויותר מבעלה

 מקום אור המאיר לכולם את התכלית העיקרית של היינו ב;וכן מתכלת לשחור

' ולכן נחשבת מלכות ה, מתגלה אור חשוך וקודר המסתיר את התכלית, העולם

  .3'שנהפכה לאות ד' באותו הזמן לאות ה

, הציצית שער' מצת שימורים'נתן שפירא בספר ' נביא כאן את דברי ר, ולסיום

  :  לשונו שםווז

מכפר על  י שזהיר בתכלת הואכי מ, ם''ת חנ''שנא' תכלת גימ

ובלבד שישוב בתשובה על שנאת חנם שהיה לו , שנאת חנם

והנה ידוע . אזי התכלת מכפר עליו, ולא ישוב עוד לכסלה ,מקודם

ולכן , נחרב הבית אלא בשביל שנאת חנם ל שלא"מה שאמרו רז

ביניהם נתגלה החלזון ובו היו   שלא היה שנאת חינם,קודם לכן

ישראל גוברים  ת היו"י הכח של מצות תכל"וע. צובעים התכלת

 כי התכלת הוא מכלה הכל, על כל אומה ולשון שבעולם כנזכר
כ שהיה בין "אבל אח, ש ונורא שממית החיצוניםושהוא דין קד

שנאת חנם שהוא במספר תכלת שיש לו תמיד  ישראל עין של

תכף ,  והם פגמו בו, כנודע'חנם 'שנאה עם החיצונים הנקראים

  .ל להסתלק אותה הארה של תכלת למעלההתחי

, וזה העון גרם לישראל שהאומות גברו עליהם ועשו בהם כרצונם

מהם הכלי זיין של ישראל שהוא התכלת הנקרא חרב  כי נסתלק

                                                  
 .ש"עיי', ק פרשת בראשית דף נ"כמו שמבואר עניין זה בזוהו 3



עט                                     והיה לכם לציצית                ה "פרשת שלח תשע

 וכל הזהיר במצות ציצית בזמן ',ברית חרב נוקמת נקם'קדישא 

בחינת תכלת של מעלה  עם כל זה, י שאין לנו תכלת"שאעפ, הזה

שמשפיעים  אזי הוא זוכה, ל"לה בתוך אלו הציצית לבנים כנזמתג

 ובזה יש לו כח, עליו הארת של תכלת של מעלה שהוא כלי זיין
התכלת באותו המעשה ' ל בפ"כמו שאמר רז, להכניע היצר הרע

  .'של הזונה וכו

וראיתם אותו ' שאמרה עליו התורה 'תכלת'ועוד רמז אחר בסוד 

שאם עשיתם כן ', אותם'ולא ' אותו'. 'ה''כל מצות יהו וזכרתם את

שויתי ' וזה סוד .הכבוד שהוא דומה לתכלת כאלו אתה רואה כסא

, שתמיד צריך שיהיה לנגד עיניו, ת"גימטריא תכל' ה לנגדי''יהו

תמיד פני שכינה  ושעל ידי הסתכלות וראיה בציציות זוכה לראות

  .לנגדו



פ                                     והיה לכם לציצית                ה "פרשת שלח תשע

  

 
 
  

* * *  
  

 ְּפִתיל ָנףַהּכָ  ִציִצת ַעל ְוָנְתנּו"...

 ּוְרִאיֶתם ְלִציִצתְלִציִצתְלִציִצתְלִציִצת    ָלֶכםָלֶכםָלֶכםָלֶכם    ְוָהָיהְוָהָיהְוָהָיהְוָהָיה. ְּתֵכֶלת

 'ה ִמְצֹות ָּכל ֶאת ּוְזַכְרֶּתם ֹאתוֹ 

  ..."ֹאָתם ַוֲעִׂשיֶתם

  )לט-לח, במדבר טו(

  

  

 כל את וזכרתם אותו וראיתם"

 כנגד זו מצוה שקולה –' ה מצות

  .כולן המצות כל

 אותו וראיתם: אידך ותניא

 ביאהמ ראיה – ועשיתם... וזכרתם

 לידי מביאה זכירה, זכירה לידי

 הזריז כל: אומר י"ורשב. עשיה

 פני ומקבל זוכה – זו במצוה

  ..."שכינה

  )ב"מנחות מג ע(

  

* * *  
  


